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  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املبعوثني، أما بعد
 احلــــديث عــــن الــــشيعة، وذلــــك بــــسبب صــــعودهم إىل مــــرسح -يف هــــذا الوقــــت-فقــــد كثــــر 

  : فأصبحت جتد الناس منقسمني إىل؛)نظام صدام حسني( بعد زوال ؛السياسة
  . ويطعن عليهم، يذم الشيعة:فريق
 .ي عليهم يدافع ويثن:وفريق

  أن الكثــــري ممــــا يــــذم بــــه الــــشيعة أكاذيــــب أو : جيعــــل مــــن حجــــج دفاعــــه:والفريــــق املــــدافع
 مـع )الـسلفي الوهـايب( بـسبب الـرصاع -كلـه- ال يتبناها املعارصون، أو أن هـذا ؛مواقف قديمة

 .الشيعة
 والتــي مل ؛ أحببنــا أن نجمــع للقــارئ الكــريم بعــض األبحــاث العلميــة:ًفحــسام للجــدل

 لــيس فــيهم ؛ وبــاحثون؛ ومفكــرون، كثــري مــن النــاس حــول الــشيعة، كتبهــا علــامءيــسمع هبــا
 )!السلفية والوهابية( من أشد أعداء : واحد، بل بعضهم)وهايب(

 : ومــذاهب متباينــة، وبعــضهم يــزعم الــشيعة، وأزمــان متفاوتــة، مــن بــالد خمتلفــة:وذلـك
 عــىل الطريقــة ؛ة والــشيعة أو حمبــون للــشيعة، أو يؤمنــون بالتقريــب بــني الــسن،أهنــم تــشيعوا

كتــاب ك، وبعــض الكتــب )اإلنرتنــت( وجتــد ذلــك يف مواقــع الــشيعة عــىل شــبكة !الــشيعية
 .يملرتىض الرضو» مع رجال الفكر يف القاهرة«هلشام قطيط، وكتاب » املتحولون«

 ثابتــة : ينكرهــا بعــض املــدافعني عــن الــشيعة؛ بيــان أن عقائــد الــشيعة التــي:هنــدف منهــا
 . نيعند كل الباحث

 هـــم فقـــط الـــذين )الـــسلفيني أو الوهـــابيني( أن :هـــدم زعـــم الـــشيعة: ومقـــصد آخـــر هـــو
 -! خمالفة الشيعة لإلسالم:يزعمون


--



 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية
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 ،)«: )www.alrased.net« سبق أن نرشت يف :وهذه األبحاث
 .راصدوال يزال ينرش حلقات جديدة منها يف ال
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دون مـا كتبـه يف ، »ضـحى اإلسـالم«مـن كتابـه  األستاذ أمحد أمنيوسبب اختيارنا بحث  [
 حيــث ؛َّبينــه أمحــد أمــني يف مذكراتــه؛ وهــو موضــع مل ينتبــه لــه كثــري مــن البــاحثني» فجــر اإلســالم«
  :قال
 )النجــــف وكــــربالء(وقـــد زرت ، وملـــست يف العــــراق االنقــــسام بـــني الــــشيعة والــــسنة«
وذكـرى مقتـل اإلمـام عـيل بـن ، وصـادف ذلـك أيـام العـزاء، وهـي حـصون الـشيعة، مهاوغري

 .أيب طالب
 اً؛ حتـــى ليــدموا أجـــسامهم حزنـــاً شـــديداً يـــرضبون صـــدورهم رضبــ:ورأينــا العامـــة يف كــربالء

 ! عىل اإلمام
 ! من يرضبون أنفسهم بالسيوف:ومنهم

 ! ومنهم من يرضبون ظهورهم بسالسل من حديد
 ! من عمل الشيعة يف القاهرة إىل عهد قريباًولن عىل نحو ما كان معروف يول:والنساء

،  علـــامء الــــشيعة: ومحلـــت مــــسئولية مـــا يعمــــل يف هـــذا البــــاب!!وقـــد أســــفت هلـــذه املنــــاظر
  .يستطيعون أن يبطلوا كل هذا بكلمة منهم، وفيهم فضالء أجالء مسموعو الكلمة

 .»! ال أدرى ملاذا ال يفعلون؟؛ولكن
لــه أثــر ســيئ يف نفــوس كثــري مــن رجــال  كــان» فجــر اإلســالم«ت كتــاب وملــا أخرجــ«
واحليـاة ، ألين كنت أظـن أن البحـث العلمـي التـارخيي يشء، وما كنت أقدر ذلك، الشيعة

َّوألفـوا يف الـرد عليـه ، ولكـن شـيعة العـراق والـشام غـضبوا منـه، العملية احلارضة يشء آخر
 .»! ومقاالت شديدة اللهجة؛ مل أغضب منهااًكتب

عـاتبني عــىل مـا كتبــت عــن ، وملـا لقيــت شـيخ الــشيعة يف العـراق األســتاذ آل كاشـف الغطــاء«
  .»فجر اإلسالم«الشيعة يف 
وكــان الواجــب أن أســتند إىل كتــب القـــوم ، إين اســتندت فــيام كتبــت عــىل اخلـــصوم«: وقــال
 ولكنــي ملــا اســتندت عــىل كتــبهم يف،  يف بعــض املواقــفاًوقــد يكــون ذلــك صــحيح، أنفــسهم

  عــىل كتــبهم؛ غــضبوا اًمــستند، اً نزهيــا  عقليــاًونقــدت بعــض آرائهــم نقــد، »ضــحى اإلســالم«
  !!-اًأيض-

ولقـد نقـدت مـن مـذاهب أهـل الـسنة مـا ال يقـل ،  لـسنية وال شـيعةًاواحلق أنى ال أمحل تعصب
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وأعليــــت مــــن شــــأن املعتزلــــة بعــــد أن وضــــعهم الــــسنيون يف الــــدرك ، عـــن نقــــدي ملــــذهب الــــشيعة
 .»الراصد«].  » ملا اعتقدت أنه احلقاًحقاقاألسفل؛ إ
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ويتجـــادل علامؤهـــم مـــع ،  كبـــرية يعتنقهـــا عـــدد كثـــري مـــن املـــسلمنياًكانـــت فـــرق الـــشيعة فرقـــ
 اًوكانـت هـذه الفـرق ختتلـف غلـو، اً حكى عنه املؤرخون كثريً طويالًاملعتزلة وأهل السنة جداال

 .ًواعتداال
ملـــا روي مـــن أن مجاعـــة كثـــرية ، ن أشـــد اخلـــصومات مـــا كـــان بـــني املعتزلـــة والـــروافضومـــ

فلـام أراد زيـد أن ، ّوأحلـوا عليـه يف قبـول البيعـة وحماربـة بنـي مـروان، جاءت زيد بـن عـيل لتبايعـه
 ما قولك يف أيب بكر وعمر؟ : وقالوا له، جياهر باألمر جاء إليه بعض رؤسائهم

وال يقــول ،  مــن أهــل بيتــي يتــربأ مــنهاماًمــا ســمعت أحــد، فــر هلــامرمحهــام اهللا وغ«: قــال زيــد
وإن ، مــن النـــاس أمجعـــني خإنــا كنـــا أحــق بـــسلطان رســـول اهللا : وأشــد مـــا أقـــول، اًفــيهام إال خـــري

، ّقــد ولــوا فعــدلوا يف النــاس، اًومل يبلــغ ذلــك عنــدنا هبــم كفــر، القــوم اســتأثروا علينــا ودفعونــا عنــه
 .فنكثوا عن البيعة له ورفضوه! م تعجبهم هذه األجوبةفل، »وعملوا بالكتاب والسنة

وقـد ،  عنـد ذلـك)الـروافض( ـ؛ فسموا ب»!رفضتموين يف أشد ساعات احلاجة؟«: فقال زيد
 .وهو اسم مكروه، -اًأيض- )الرافضة(ـ يسمون ب

: ومـــن أعـــدهلم، ًوبعـــضهم أكثـــر اعتـــداال،  وهنـــاك طوائـــف غـــري الرافـــضة بعـــضهم أكثـــر غلـــوا
 ).الزيدية(
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وأهـــم اخـــتالفهم كـــان عـــىل مـــسألة ، مـــن مجـــع بـــني الـــشيعة واالعتـــزال: كـــذلك مـــن أعـــدهلم
 هل األحق بخالفة املسلمني أبو بكر وعمر وعثامن؟ ، )اإلمامة(

ومل ، ا وإهنــم مل يظلمــوا عليــ، إن تــرتبيهم يف الفــضل كرتتيــبهم يف اخلالفــة: فقــال أهــل الــسنة
، وأعلـــــم بـــــأخالق بعـــــضهم، أكثـــــر الـــــصحابة كـــــانوا أعلـــــم بظـــــروفهموإن ، يغتـــــصبوا منـــــه اخلالفـــــة

 . ثم عثامن؛ ألهنم رأوا أن ذلك أنفع للمسلمني، ثم عمر، فاختاروا أبا بكر
                                                

 ).م٢٠٠٣(، »القاهرة«، أمحد أمني، طبعة جريدة )الثاين(، اجلزء »حيايت«كتاب  )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

َّنــص عــىل ذلــك؛ وألن فيــه مــن  خألن النبــي ،  أوىل باخلالفــةا وذهبــت الــشيعة إىل أن عليــ
 . املزايا ما ليس يف غريه

 سـميت - مـن أصـول الـدينًوقد عدوها أصال- اخلالف ومن أجل أن اإلمامة أهم يشء يف
 :وهم يرون، )اإلمامية( ـطائفة كبرية ب

ً يف عيل أوال)اإلمامة(أن   .  بعد واحداًثم يف أبنائه؛ عىل التعيني واحد، ٍّ
 .أصل من أصول الدين: وأن اإليامن باإلمام ومعرفته

واحلق أن ظاهر القرآن ال ، عصمتهمالقول بإىل وقد دعاهم احرتام األئمة وإجالهلم 
فَأَكَال مِنها فَبدت لَهما سوآتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ {: يقول بعصمة األنبياء مثل

ك باخِع فَلَعلَّ{، ]٢-١:عبس[}أَن جاءه األَعمى * عبس وتَولَّى{و، ]١٢١:طه[}وعصى آدم ربه فَغَوى
 .]٦:الكهف[}نَّفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤمِنوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفًا

وفـشت ، -اًأيـض-وهلذا؛ ملا قال الشيعة بعصمة األئمة؛ اضطروا أن يقولـوا بعـصمة األنبيـاء 
صمة وربــــام كــــان الفخــــر الــــرازي مــــن أســــبق القــــائلني بعــــ، هــــذه العقيــــدة يف املــــسلمني اآلخــــرين

 . األنبياء
 معــصومون مـن الــذنوب؛ -األئمـة: أي–وهـم «: »حيـاة القلــوب«يقـول املجلـيس يف كتابــه 

وال ، وال غـري ذلـك، اًوال سـهو، اًوال نـسيان، اً؛ ال عمـدًفال يقع مـنهم ذنـب أصـال، صغريها وكبريها
 . »وال يف دور طفولتهم، وهتم حتىيقع منهم ذنب قبل نب

اتٍ فَـأَتَمهن قَـالَ      {: قوله تعاىل إلبراهيمويستند الشيعة يف ذلك إىل  بِكَلِمـ ه بـر اهِيمر تَلَى إِبـإِذِ ابو
الِمِني   {: ثم قال، ]١٢٤:البقرة[}إِنِّي جاعِلُك لِلناسِ إِماما   دِي الظـَّ هـالُ ع نـتِي قَالَ الَ يي مِن ذُرالبقـرة [}قَالَ و: 

 . فال يصلح لإلمامة، مذنب فاسق ظاملفنعلم من ذلك أن كل : قالوا، ]١٢٤
أو أرشك بـــاهللا حلظـــة واحـــدة؛ حتـــى وإن ، وال يـــصلح لإلمامـــة مـــن كـــان يعبـــد األصـــنام: قـــالوا
ركَ   {: وقد قال تعاىل،  بعد ذلكًصار مسلام الـش هِ إِن شرِكْ بِاللـَّ وإِذْ قَالَ لُقْمان البنِهِ وهو يعِظُه يا بني الَ تُ

ظِيملَظُلْم١٣:لقمان[} ع[ . 
، حتــى ولـو تــاب بعـد ذلــك، اً كــان أم كبـرياً؛ صـغرياً مــن ارتكـب حرامــاًوكـذلك ال يكــون إمامـ

 . اًفوجب أن يكون اإلمام معصوم، فإنه ال يأمر بإقامة احلد من وجب إقامة احلد عليه
 . ويستدل الشيعة عىل ذلك بأحاديث كثرية

َّواعلـــم أن القـــائلني بالعـــصمة قـــد «: ملجلـــيسكالـــذي يقـــول ا! وقـــد يفلـــسفون هـــذه العـــصمة
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 اختلفوا يف املعصوم؛ هل هو قادر عىل فعل املعصية أم ال؟ 
أو يف نفـسه خاصـة تقتـيض أن يكـون اإلقـدام ، َّإن يف بدنـه: قـالوا، فالذين قالوا بأنه غري قـادر
 . ًعىل ارتكاب املعصية حماال

 . ها أية معصيةإن العصمة ملكة نفسانية؛ ال يصدر عن: وقال بعضهم
فـــال جيـــد العبـــد يف هـــذا اللطـــف ، إن العـــصمة لطـــف مـــن اهللا بالنـــسبة للعبـــد: ويقــول بعـــضهم

 .»وارتكاب املعصية،  لرتك الطاعةًاداعي
ج الْجاهِلِيةِ األُولَى وأَقِمن الصالة{: وقد يستدلون بقوله تعاىل رتَب نجرالَ تَبو وتِكُنيفِي ب نقَرو آتِنيو 

ريا ركُم تَطْهِ طَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعو كَاة٣٣:األحزاب[}الز[. 
  .»اإلثنا عرشية«: فرقة تسمى) اإلمامية(وأهم فرق 

 حممــد بــن احلــسن :وآخــرهم، ّ عــيل:م؛ أوهلــاً ألهنــا تقــول بــاثني عــرش إمامــ:وســميت بــذلك
 :؛ ألهنــــا تقــــف عنـــــد اإلمــــام الــــسابع؛ وهـــــو)الـــــسبعية(: َّعكــــس فرقــــة أخـــــرى تــــسمى، العــــسكري
 . أتت أئمة مستورة:وبعد إسامعيل، )اإلسامعيلية( ـولذلك يسمون ب، إسامعيل

يـــــورث يف : أي، يـــــورث خّأي أن النبـــــي ،  أنـــــه غلـــــب علـــــيهم االعتقـــــاد بـــــاإلرث:والظـــــاهر
الــشاعر - فقــال دعبــل ، حتــى جتــادل يف ذلــك الــشعراء؛كــام يــورث النــاس يف أمــواهلم، يتــهروحان
 :-الشيعي

ـــــسام ـــــئهم يف غـــــريهم مقت  ًأرى في
 هــم أهــل مــرياث النبــي إذا اعتــزوا

 ج
ــــــئهم صــــــفرات  ــــــدهيم مــــــن في  وأي

ــــادات وخــــري محــــاة   وهــــم خــــري ق
 ج

 

 :ويقول منصور النمري من شعراء العباسيني
 ب حلـــومكميـــا أهيـــا النـــاس ال تعـــز

  ّالعــم أوىل مــن ابــن العــم فاســتمعوا
 ج

 وال تــــــــضفكم إىل أكنافهــــــــا البــــــــدع 
ـــــصيحة إن احلـــــق مـــــستمع   قـــــول الن

 ج
 

 ورد عليــه متــيم بــن املعــز ،وقــد وضــع ابــن املعتــز العبــايس قــصيدة يف أحقيــة أوالد العبــاس
 .عىل قافيتهاالفاطمي

 ) وإمامـة،إمـام( :فقـد كانـت كلمـة ،ّويظهر أن اإلمامة يف نظر الشيعة تطورت مـع التـاريخ
 . وعمر، هو أبو بكر: اإلمامَّإن: فإذا قال بعض الصحابة، تطلق باملعنى اإلسالمي املعروف

                                                
 .»الديوانني«انظر القصيدتني يف  )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ، الرياســــة:كــــانوا يفهمــــون مــــن ذلــــك أن اإلمــــام بمعنــــى، ّ عــــيل: اإلمــــام هــــوَّوقــــال الــــشيعة إن
 . كاإلمام يف الصالة ؛والتقدم

 أن يف اإلمــام معنــى : وهــو؛ذلــك إىل معنــى آخــر الكلمــة تطــورت بعــد َّولكــن يظهــر أن
 . عىل نحو أقل من الصلة الروحية بني اهللا واألنبياء؛؛ فاإلمام له صلة روحية باهللاا روحي

كتـب احلــسن بـن العبــاس «: -وهـو مــن أوثـق مــصادرهم- للكلينــي »الكـايف«جـاء يف كتــاب 
 ؟ واإلمام والنبي،لأخربين ما الفرق بني الرسو! جعلت فداك: املعرويف إىل الرضا
 هـــو الـــذي ينـــزل عليــــه : الرســــولَّ أن: واإلمـــام، والنبـــي،الفـــرق بــــني الرســـول: فكتـــب أو قـــال

 . ومل يسمع؛وربام رأى الشخص،  وينزل عليه الوحي، ويسمع كالمه، فرياه؛جربيل
 . » وال يرى الشخص، هو الذي يسمع الكالم:واإلمام
 !! يوحى إليه:-هبذا املعنى-فاإلمام 

وإن ، هـمَّ رد:ًاواهللا أعظم من أن يرتك األرض بغـري إمـام عـادل؛ إن زاد املؤمنـون شـيئ«: الواق
ة هللا عـــىل َّحجـــ... وال تبقـــى األرض بغـــري إمـــام، وهـــو حجـــة عـــىل عبـــاده،  أمتـــه هلـــم:ًانقـــصوا شـــيئ

 ، عباده
 . »وكان هو اإلمام، ةَّ لكان أحدمها احلج؛ولو مل يبق يف األرض إال رجالن

فـإنام يعـرف ويعبـد  ؛ وال يعرف اإلمام منا أهل البيـت،Uومن ال يعرف اهللا «: -اًضأي-وفيه 
 .»غري اهللا

ونحـن احلجـة البالغـة عـىل ، ونحـن ترامجـة وحـي اهللا، ان علـم اهللاَّنحـن خـز«: قال أبو جعفـر
 .ومن فوق األرض، من دون السامء
ا تَعملُـون       فَآمِنوا بِاللَّ{ : الذي قال فيه تعاىل؛ور اهللا ن:واألئمة بِمـ ه ا واللـَّ لْنـذِي أَنز ورِ الـَّ النـولِهِ وسرهِ و

ري  .]٨:التغابن[}خبِ
وحيجــب اهللا نــورهم ،  أنــور مــن الــشمس املــضيئة بالنهــار:ونــور اإلمــام يف قلــوب املــؤمنني

 .» فتظلم قلوهبم؛ّعمن يشاء
ّه قــد فــوض أمــور النــاس وإنــ، إن اهللا خلــق العــامل ألجلهــم: بــل زادوا عــىل ذلــك فقــالوا

وانـه جيـب أن يكـون ، وبيمـنهم رزق الـورى، وإنـه بوجـودهم ثبتـت األرض والـسامء، إليهم
                                                

 ).٨٢:ص(» الكايف« )١(
 .)٨٥:ص(املرجع السابق  )٢(
 ). ٩٢:ص(املرجع السابق  )٣(
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 .وإنه من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يف كل زمان منهم
 . » لنا:-كلها-إن األرض «:  عن الصادق»الكايف«جاء يف 

فهـل يـرى اإلمـام ! جعلـت فـداك«: قلـت: الوروى عبد اهللا بن بكر األرجـاين عـن الـصادق قـ
 وهـو ال ؛ فكيف يكون حجة عـىل مـا بـني قطرهيـا!َّإيل يا ابن بكر: ما بني املرشق واملغرب؟ قال

 . وغريه»الكايف« إىل كثري من أمثال ذلك يف ،»يراهم وال حيكم فيهم؟
ه وأَطِيع  { :وقد فـرسوا  بأهنـا ]٥٩:النساء[}واْ الرسولَ وأُولِي األَمرِ مِنكُميا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّ
ق بيــنهام ِّ أال يفــرUفــإين ســألت اهللا ، أوصــيكم بكتــاب اهللا وأهــل بيتــي«:  ورووا،ّنزلــت يف عــيل

 . » فأعطاين ذلك؛حتى يوردمها احلوض
  ختـالف عقيـدة):اإلمـام( أن عقيدة الـصحابة وأهـل الـسنة واملعتزلـة يف :فنرى من هذا

 فيجـب ؛ويـرون أنـه قـد خيطـئ،  وال يـرون أنـه معـصوم،فاألولون ال يقدسون اإلمام، الشيعة
 .هِّ فيجب ردحبل وقد يرتكب الكبائر، ه إىل الصوابِّرد

 وفــرق كبــري بــني !وأنــه ال خيطــئ !وأنــه معــصوم ! فــريون أن فيــه صــلة بــاهللا:وأمــا الــشيعة
 !!االثنني

ّ تــشل : وتقديــسه، وروحانيتــه،عتقــاد بعــصمة اإلمــاموأن اال،  أن احلــق مــع األولــني:وأنــا أرى
 !ّوجترئ اإلمام عىل العبث بالرعية، العقول

فهذا عمر ، اً وخيالف بعضهم بعض،وقد كان الصحابة خيطئون األئمة يف بعض ترصفاهتم
والـصحابة أنفـسهم ، ٌّوهـذا عـيل خـالف عمـر يف بعـض املـسائل، انتقد ترصف أيب بكر مـع خالـد

 . نفسه يف بعض ترصفاتها يمنهم من خطأ عل
 يـــصدر عنـــه ، كـــسائر النـــاس؛ خملـــوق: فكـــانوا ينظـــرون إىل اإلمـــام عـــىل أنـــه؛وعـــىل اجلملـــة
 يف تقـــويم ملـــوكهم -اآلن-وهكـــذا ســـري األمـــم ،  وجـــب تقويمـــه:فـــإذا أخطـــأ، اخلطـــأ والـــصواب

 .  إن أخطئوا؛هم إىل الصوابِّورد
 . عىل مذهبًال نرصة ؛ والعقل، للحقاً إتباع:ونحن نقول ذلك

 

op
 

فإنه كـان مـن ،  اإلمام جعفر الصادق:ويظهر أن أول من أسبغ هذا املعنى عىل اإلمام هو
                                                

هذا الغلو  :هذا ليس صحيح، فاإلمام جعفر الصادق كذب عليه الشيعة الكثري الكثري من الروايات، ومنها )١(
 .»الراصد«. يف اإلمام



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

وقـــد لقـــب بالـــصادق ، )ـهـــ١٤٨( إىل ســـنة )ـهـــ٣٨(عـــاش مـــن ســـنة ، اـ واطالعـــًأوســـع النـــاس علـــام
 . لصدقه

 أنــه رأى :وقـد نفعـه،  اعتدالـهر ذلـك يفـــَّ فأث؛ مـن نـسل أيب بكـر الـصديق:وقـد كانـت أمـه
 . من قبله من األئمة احرتق بالسياسة فابتعد عنها

وأدب كامــل يف ، وهــو ذو علــم غزيــر يف الــدين«: -وهــو غــري شــيعي- قــال فيــه الــشهرستاين
 يفيــد الــشيعة ؛وقــد أقــام باملدينــة مــدة، وورع تــام عــن الــشهوات، وزهــد بــالغ يف الــدنيا، احلكمــة

 . عىل املوالني له أرسار العلوم ويفيض ،املنتمني إليه
ثـم غـرق ،  يف اخلالفـةاًوال نازع أحـد،  ما تعرض لإلمامة قط،ثم دخل العراق وأقام هبا مدة

: وقــد قيــل، ّى إىل ذروة احلقيقــة مل خيـف مــن حـطـّومـن تعلــ، مل يطمـع يف شــط، يف بحـر املعرفــة
 . لوسواس هنبه ا:ومن استأنس بغري اهللا، ش عن الناسَّ توح:من أنس باهللا

،  ينتــسب إىل أيب بكـــر:ومــن جانـــب األم،  ينتـــسب إىل شــجرة النبـــوة:وهــو مـــن جانــب األب
 .ومع ذلك مل يسلم من إيذاء أيب جعفر املنصور له

 .  يستقبل فيه الناس عىل اختالف مذاهبهم؛وقد كان له بستان مجيل يف املدينة
وواصــل ، -فقيهـان الـشهريانال- ومالـك بـن أنــس ، أنـه كـان مــن تالمذتـه أبـو حنيفــة:ويـروون

 . وبعض الناس ينكر هذا، وجابر بن حيان الكياموي، بن عطاء املعتزيل
، ًا وأراد منــا شــيئ،ًاإن اهللا أراد بنــا شــيئ«: كقولــه يف اإلرادة،  ويف القــدر،ولــه أقــوال يف اإلرادة

 .»!ه بنا عام أراده منا؟ فام بالنا نشتغل بام أراد، أظهره لنا:وما أراده منا،  طواه عنا:فام أراده بنا
ومهـا مـسألتان ممـا تكلـم فـيهام ، » وال تفـويض،ال جـرب: هو أمر بـني أمـرين«: وقال يف القدر
 . -كام رأينا- اًاملتكلمون كثري

 . وسعة علمه، وبعد نظره،  حكمته:وله أقوال كثرية منثورة يف الكتب تدل عىل
ً إنــه لــون معنــى اإليــامن لونــ:وإنــام قلنــا ملــا روي عنــه مــن بعــض األقــوال التــي تــدل  ؛اً خاصــاَّ

كالــذي ذكــره املــسعودي مــن  ؛ثــم تنقــل هــذا النــور إىل أهــل بيتــه، اًعــىل أن اهللا جعــل ملحمــد نــور
 اًونـزع قبـس،  فلمـع؛ من نـورهاًإن اهللا أتاح نور«: حديث نسبه اإلمام جعفر إىل اإلمام عيل جاء فيه

 فوافـــق ذلـــك صـــورة نبينـــا ؛صورة اخلفيـــة ثـــم اجتمـــع النـــور يف وســـط تلـــك الـــ، فـــسطع؛مـــن ضـــيائه
مــــن ،  وكنــــوز هــــدايتي،وعنــــدك مــــستودع نــــوري، أنــــت املختــــار املنتخــــب: Uفقــــال اهللا ، حممــــد

وأوتـيهم مــن ، وأنــصب أهـل بيتـك للهدايــة، وأرفــع الـسامء، ج املـاءِّوأمـو، أجلـك أسـطح البطحــاء
لهــم حجتـــي عـــىل وأجع،  وال يغيــب عـــنهم بــه خفـــي،مكنــون علمـــي مــا ال يـــشكل بــه علـــيهم دقيـــق



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 .»واملنبهني عىل قدريت ووحدانيتي، يتيِّبر
  !ونحو ذلك من األقوال املنسوبة إليهم

 مل ؛)جديـدة( صـبغته لإلمـام صـبغة : جعلنا ننسب إىل اإلمام جعفـر الـصادق:فكل هذا
  !!نكن نعرفها من قبل

املعــــني  وهــــو ،وكــــان هــــو األكــــرب،  إســــامعيل:مــــنهم، وكــــان جلعفــــر الــــصادق أوالد كثــــريون
 عنـد اً كثـرياً خالفـ:فأحدث ذلك، ولكن حدث أن مات إسامعيل قبل موت أبيه، لإلمامة بعد أبيه

 .وكان هو السابع، الشيعة
وإنـه ، إنـه غـاب: وقـال، ومـنهم مـن أنكـر موتـه، فرأت فرقة أن إسامعيل هذا كـان آخـر األئمـة

 . ظهوره بل حجبه اهللا إىل الوقت الذي يقتيض،وإنه مل يمت حقيقة، سيعود
ـ  بـــــــ-اًأيــــــض-ويــــــسمون ،  لوقــــــوفهم يف اإلمامـــــــة عنــــــد هــــــذا؛)الــــــسبعية(ـ ويــــــسمى هــــــؤالء بــــــ

  !وهو قول غريب،  نسبة إىل إسامعيل هذا)اإلسامعيلية(
، وإن اإلمامــــة انتقلــــت بعــــده إىل أخيــــه موســــى الكــــاظم، إنــــه مــــات حقيقــــة: وبعــــضهم يقــــول

الــشيعة ( :ومــن أجــل ذلــك يــسمون، اًوســاقت هــذه الفرقــة اإلمامــة بعــد ذلــك إىل اثنــي عــرش إمامــ
 . )اإلثني عرشية

  وآســــيا الوســـــطى ، وإيــــران،إســــامعيلية اهلنـــــدو ، واحلــــشاشون، والفـــــاطميون،ثــــم القرامطــــة
 تــاريخ :ولكــل إمــام مــن هــؤالء األئمــة، )إســامعيلية( :أو بعبــارة أخــرى،  طوائــف ســبعية:-هــاكل-

 .)اإلمام( هيمنا ما يتعلق بعقيدة إنام الذي، فلريجع إليه من شاء ؛-هنا-ال هيمنا ؛ طويل
كــام يقــول ، ـهــ٢٣٢وقــد ولــد ســنة ، )احلــسن العــسكري( :وكــان اإلمــام احلــادي عــرش هــو

ولكـــن الــذي غلـــب ، ) والنقــي، والزكـــي، والرفيــع، واهلـــادي،الــصامت(ـ وكـــان يلقــب بـــ، الكلينــي
 . عليه هو العسكري

وعـــرف أنـــه كـــان ، علـــم هنـــاكوت، ا يف عهـــد املتوكـــلَّوقـــد محلـــه أبـــوه وهـــو صـــغري إىل ســـامر
 . اهلندية والرتكية والفارسية: يتكلم بلغات كثرية

وقـد خلـف ،  يف عهـد املعتـضد العبـايس)ـه٢٦٠( سنة -هذا-وقد مات احلسن العسكري 
 ومـات عنـه وهـو ، يف سـامرا)ـهـ٢٥٦( أو سـنة )ـهـ٢٥٥( سـنة ، حممـد: واسـمه؛اإلمام الثاين عـرش

 . ابن أربع سنني أو مخس

                                                
 .»الراصد «.ألن هذه الروايات مدسوسة عىل جعفر الصادق، هذا غري صحيح )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ،)اإلمــــام املنتظــــر( : وأطلـــق عليــــه، ومل يظهــــر للنــــاس،تغيــــب هــــذا اإلمــــام الثـــاين عــــرشوقـــد 
  .)صاحب الزمان( و،)املهدي(و

 !!رآه بعــضهم بــني وقــت وآخــر، ّوإنــه حــي بــإذن اهللا، إن اهللا حجبــه عــن عيــون النــاس: وقــالوا
 . لخإ.. وإن هذا اإلمام الغائب سريجع،  ويترصف يف أمور شيعته،وهو يكاتب الناس
وهـــو ،  ينـــوب عنـــهًإن لـــه وكـــيال: قـــالوا، مـــن شـــخص يرجـــع إليـــه يف النـــوازل ال بـــد وملـــا كـــان
 .وهكذا إىل أربعة..  خلفه وكيل آخر؛فلام مات، عثامن بن سعيد

 والطـاحمني إىل امللـك إىل ادعـاء ،وقد شـجعت هـذه الفكـرة القـائمني باحلركـات الـسياسية
 !)املهدي املنتظر( :كثري أنه
 :ملفكر يف هذا يعجب ألمرينوا

  !!تولية اإلمامة لطفل يف الرابعة أو اخلامسة من عمره: أحدمها
بـد لـه مـن رجـل ناضـج قـادر  فال،  يرشف عىل أمور املسلمني؛ منصب عظيم:مع أن اإلمامة

  . ومشاكل الدنيا،عارف بأمور الدين، عىل حتمل املسئولية
 .  من النبوغ مهام أويت؛ ال يستطيع ذلك:والطفل الصغري

،  يتوارثهـا خلـف عـن سـلف؛ فكرهتم يف أن لكـل إمـام نورانيـة إهليـة:وربام دعاهم إىل ذلك
 . وهي نظرية حتتاج إىل مناقشة

عظــيم كــل ، أن يف نــسل األرشاف مــن هــو نبيــل كــل النبــل : حتــى فــيام بــني أيــدينا؛ونحــن نــرى
واجلاهـــل ، ً العـــامل جـــاهالفقـــد خيـــرج، وتلـــك ســـنة اهللا يف خلقـــه، ومـــن هـــو فـــاجر داعـــر، العظمـــة
 .اِّوالفاجر دينً، اًواملتدين فاجر، ًاعامل

 مـــن كـــان ال يـــصلح ):مـــن فاطميـــة وإســـامعيلية( يف احلكومـــات الـــشيعية -ًفعـــال-كـــام نـــرى 
 . كام هو الشأن يف اخلالفة السنية، بداللة التاريخ؛اًلإلمامة مطلق

وإنـــام يظهــر عنــد حاجـــة ، هــرٌّ خفــي ال يظ:دعـــواهم يف هــذا الطفــل أنـــه: واألمــر الثــاين
 ).طول عمر اإلمام الغائب(ـ هم ذلك إىل القول بَّوقد جر !الزمان إليه

فلـم ،  وقد جرى ذلك عـىل األنبيـاء أنفـسهم، حتديد أعامر اإلنسان:ّمع أن سنة اهللا يف خلقه
 اًومل نعلـم أحـد، كام جرى عىل عيل واحلسن واحلـسني ؛ وستني سنةاًيعمر النبي حممد إال ثالث

                                                
 .للمجليس» بحار األنوار« )١(
 .للمجليس» بحار األنوار«: انظر )٢(
 .»املهدي واملهدية«: انظر كتابنا )٣(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 !اًر أحد أبدِّوعىل كل حال فلم يعم !ًر أكثر من مائة سنة إال قليالَّيف التاريخ الظاهر عم
وإن اإلمـام ، إنـه مل يوجـد:  هـذا إىل قـول بعـضهم)غيبة اإلمام الثـاين عـرش(ـ وقد دعا قوهلم ب

 يف املـال اً طمعـ؛ من صنع الوكالء-هذه-وإن دعوى الطفل ، العسكري مات من غري عقب
 .بى من سائر األقطار ألئمة الشيعةالذي جي

 

op
 

إذ كان كثري منهم شيعة ومعتزلة يف وقـت  ؛وكثري من الشيعة يتفقون يف العقيدة مع املعتزلة
 ؛ عـدم رؤيـة اهللا يف الـدنيا واآلخـرة:ومثـل،  تأويل بعض اآليات يف القـرآن:وذلك يف مثل، واحد
ري{ : عىل قوله تعاىلاًاعتامد  . ]١٠٣:األنعام[}الَّ تُدرِكُه األَبصار وهو يدرِكُ األَبصار وهو اللَّطِيف الْخَبِ

 قـــــول الـــــشيعة بـــــشفاعة األنبيـــــاء : مثـــــل،ولكـــــنهم قـــــد خيـــــالفون املعتزلـــــة يف بعـــــض األشـــــياء
ب كُـلُّ نَفْـسٍ إِالَّ   والَ تَكْـسِ {: وقد كان املعتزلة يستندون يف عدم الـشفاعة إىل قولـه تعـاىل، واألئمة

زْر أُخرى     زِر وازِرة وِ ومحـل املعتزلـة عـىل ذلـك إيامهنـم التـام باملـسئولية ، ]١٦٤:األنعام[}علَيها والَ تَ
 . وخالفهم أهل السنة يف ذلك،  وأن كل شخص مسئول عن عمله،الشخصية

! يــا عــيل«: قــال خهللا ورووا عــن اإلمــام البــاقر أن رسـول ا، وزاد الـشيعة يف شــفاعة األئمــة
فـال يمـر أحـد عليـه إال وبيـده ،  وجربيل عىل الـرصاط، وأنت، جلسنا أنا:إذا جاء يوم القيامة

 .»براءة من نار جهنم بواليتك
 والــدعاء ، واالستــشفاع هبــم، الزيــارات الكثــرية لألوليــاء:وكــان مــن مــستلزمات ذلــك

 : -ًمثال-من ذلك ، عندهم
ومــن عــرفهم ، ومــن عــاداهم فقــد عــادى اهللا،  فقــد واىل اهللالــسالم عــىل الــذين مــن واالهــم«

ومـن ختـىل عـنهم ، ومن اعتصم هبم فقـد اعتـصم بـاهللا، ومن جهلهم فقد جهل اهللا، فقد عرف اهللا
 .فقد ختىل عن اهللا

، ّومــــؤمن بــــرسكم وعالنيـــــتكم، وحـــــرب ملــــن حــــارهبم، أشــــهد اهللا أين ســــلم ملــــن ســــاملهم
، مـن األولـني واآلخـرين، عدو آل حممـد مـن اجلـن واإلنـسمفوض يف ذلك كله إليكم؛ لعن اهللا 

 .وأبرأ إىل اهللا منه
 . »وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين

                                                
 .للمجليس» وقفة الزائرين« )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 . وأهل السنة يف الفروع، هناك اختالف بني الشيعة:وفيام عدا ذلك
 

op
 

 قد أيدتـه حكومـات :فالتشيع، بل كالذي ذكرنا من ق؛ أيدهتم حكومات:وكام أن أهل السنة
 . واملغرب، والشام،والدولة الفاطمية يف مرص،  وما حوله؛كالدولة البوهيية يف العراق ؛أخرى

 مل يقتــرص عــىل املنــاظرة : أن النــزاع بــني هــذه احلكومــات الــسنية والــشيعية:وممــا يؤســف لــه
  !ر وبذل الدماء أهنا،ى إىل القتال بالسيفَّبل تعد، واجلدل الكالمي

مـن - )عبيـد اهللا الفـاطمي( :كالذي بذل يف دعوى ؛فكم سفك من الدماء يف ادعاء املهدية
إىل ، إىل كثــري غـريه مــن املهــديني،  حتــى أسـس دولتــه، يف فــتح أفريقيـا ومــرص-أئمـة اإلســامعيلية
 . مهدي السودان

خي ممــا جعــل مــؤر، ثـم مــا كــان مــن هجــوم التتــار ومــصيبتهم العظمــى يف التقتيــل والتخريــب
اخلـــالف بـــني الــــشيعة ( :فإنـــه كـــان مـــن أســـباهبا الكبـــرية، اإلســـالم يـــرصخون عنـــد كتابـــة حوادثهـــا

 .)والسنة
 فقــاتلهم ،وقــصدوا مدينــة أســعرد، ّهنــب التــرت ســواد آمــد وأرزن وميافــارقني«: قــال ابــن األثــري

وا فـــيهم  بــذل:فلــام متكـــن التــرت مـــنهم،  واستــسلموا، فوثقــوا مـــنهم؛فبــذل هلـــم التــرت األمـــان، أهلهــا
 . وقليل ما هم،  فلم يسلم منهم إال من اختفى؛حتى كادوا يأتون عليهم،  فقتلوهم؛السيف

 فوصـــــلوا إىل مـــــاردين ، وال أحـــــد يقـــــف بـــــني أيـــــدهيم، ال مـــــانع لـــــسيفهم؛وســــاروا يف الـــــبالد
وقتلـوا مـن ، وهنبـوا سـوادها،  فأقاموا عليها بعـض هنـار؛ ثم وصلوا إىل نصيبني واجلزيرة،فنهبوها
 . وا بهظفر

 وفيـه مجـع كثـري مـن ؛ أو الدرب، أو العزبة، إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية:وقيل
 .  ال يتجارس أحد أن يمد يده إىل ذلك الفارس، بعد واحداً ال يزال يقتلهم واحد؛الناس

 .  ومل يقف يف وجوههم فارس،واستولوا عىل أرضهم
 !زمان وحديثه ما يقارهباوهذه مصائب وحوادث مل ير الناس من قديم ال

 وصـــل الطاغيـــة هوالكـــو إىل بغـــداد بجيوشـــه وبـــالكرج :ويف ســـنة ســـت ومخـــسني وســـتامئة
ونــــزل قائـــــده عـــــىل بغــــداد مـــــن غربيهـــــا ،  فانكـــــرس املــــسلمون أمامـــــه لقلـــــتهم،وبعــــسكر املوصـــــل

 ؛ثــــم خــــرج اخلليفــــة املستعــــصم لتلقيــــه يف أعيــــان دولتــــه وأكــــابر الوقــــت، وهوالكــــو مــــن رشقيهــــا
                                                

 . »ضحى اإلسالم« من )الثالث( اجلزء :انظر يف )١(
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، ودخلـت التتـار بغـداد واقتـسموها،  ورفـسوه حتـى مـات،وقتلـوا اخلليفـة، رقاب اجلميـعفرضبت 
 . َّوقل من سلم، اًوبقي السيف يعمل أربعة وثالثني يوم، ٌّوكل أخذ ناحية

 .» نادوا باألمان:فعند ذلك،  وزيادة؛ وثامنامئة ألف،فبلغت القتىل ألف ألف
إذ كــان  ؛وزير ابــن العلقمــي الرافــيض بــدعوة الــ:-فــيام يقــال-وكــان جمــيء هوالكــو 

وعندئـذ يـتمكن الـوزير مـن  ؛ ويعـود إىل حـال سـبيله، أن هوالكـو سـيقتل املستعـصم:يعتقد
 !نقل اخلالفة إىل العلويني

وبـني الــصفويني يف ،  بــني الدولـة العثامنيـة ملـا قامـت يف األســتانة ومـا حوهلـاًثـم مـا كـان مـثال
 مـن رعايـا الدولـة العثامنيـة اً أن كثري: ملا بلغهًلسلطان سليامفإن ا، )ـه٩٢٠(إيران وما حوهلا سنة 

 عــــزم عــــىل ؛ّيتمـــذهب باملــــذهب الــــشيعي عــــىل أيــــدي دراويــــش بــــثهم الــــشاه إســــامعيل الــــصفوي
ومـا زال اجلـيش العـثامين يتقـدم مـن مدينـة إىل ، فـأعلن احلـرب عـىل الـشاه إسـامعيل، حمـاربتهم

 منــــه اًتــــرك جــــزء، ألــــف جنــــدي) ١٤٠(غ وأحــــىص جيــــشه فبلــــ، مدينــــة حتــــى وصــــل إىل ســــيواس
فخـرج ،  وتقـدم إىل مدينـة تربيـز؛وتقدم هـو بالبـاقي، اً عىل الطريق يبلغ نحو أربعني ألفةللمحافظ

وكـــان اجليــشان يف العـــدد ، إليــه الــشاه إســـامعيل الــصفوي ووقـــف أمــام الــسلطان ســـليم العــثامين
ًسواء تقريب  . اً

 وفرقــــة مــــن طوائــــف ، وفــــرق تلــــبس الــــزرد،ةوكــــان يف اجلــــيش اإليــــراين طائفــــة مــــن اخليالــــ
 ومـــا كـــان ؛ واســـتوىل العثامنيـــون عـــىل مـــضارب الفـــرس،وقتـــل مـــن الفـــريقني عـــدد كبـــري، الفدائيـــة

ودخـل الـسلطان سـليم ، وجرح الشاه إسـامعيل وسـقط عـن جـواده، معهم من الذخائر واألدوات
  .اًوقد قتل من الفرس وحدهم يف تلك املواقع نحو أربعني ألف، تربيز

ومـا فعلتـه مجاعـة ،  ما فعلته الفرقة الفدائية اإلسامعيلية مـن قتـل وهنـب:-اًأيض-ومن ذلك 
 . إىل كثري من أمثال ذلك،القرامطة

 اًفلــو نظرنــا إىل النفــوس واجلهــود واألمــوال التــي أتلفــت بــني طوائــف املــسلمني وخــصوص
 »مقاتـل الطــالبيني«كتـاب  ممـا يـرشحه ؛ٍّومـا جـرى للـشيعة مـن عهـد عـيل وخلفائـه، الـشيعة والـسنة

 ! ألخــذنا العجــب:ومــا جــاء يف كتــب التــاريخ بعــده، »األغــاين«أليب الفــرج األصــفهاين صــاحب 
ّوأدركنــا أن هــذه القــوى التــي بــذلت بــني املــسلمني كانــت تكفــي بــسهولة لطــرد الــصليبيني وكفهــم 

 اًلمني اجتامعيـوكان الكـف عـن قتـاهلم فـيام بيـنهم يكفـي إلصـالح حالـة املـس، عن العبث بالبالد
 !اًفــضاعت املجهـودات عبثــ، وهكـذا كـان،  لــيس لـه نظـري؛ ولكــن هكـذا قــدراً إصـالح؛اًواقتـصادي

                                                
 ).٩/٣٠٩(» الكامل يف التاريخ« )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 !بل ضاعت يف التخريب والتبديد من عرص اخللفاء الراشدين إىل اليوم
ومل ،  لرأوا أن اخلالف كـان أكثـره عـىل مـسائل أصـبحت يف ذمـة التـاريخ:ولو تدبر الفريقان
 . يها معنىيصبح للخصومة عل

 اًوحفظــ ؛ للـاملًاويف النـاس مـن يثــري اخلـصومات كــسب !؟ولكـن مـاذا نعمــل والعقـول ضــيقة
 !!أو شهوة للحكم، ملنزلته يف أرسته

 

op
 

 والقـــــوانني الدقيقـــــة ،ولـــــئن أمعـــــن املتكلمـــــون مـــــن املعتزلـــــة والـــــسنية يف احلجـــــج العقليـــــة
 . فقد غلبت عىل الشيعة العواطف، املنطقية

 ممن عـذهبم اً شديداًوتأثروا تأثر،  من عاداهماً وكرهوا جد،ًا عاطفيًالقد أحبوا آل البيت حب
وحـاولوا ، بـل أرادوا االنتقـام ممـن عـذهبم، ومل يكتفوا بـالعواطف املجـردة، أو قتلهم أو حبسهم

 .  شأن العواطف-كلها-وهذه ،  قلب حكمهماًمرار
ولكــل ، فهـذه صـبغة املعتزلـة والـسنية، يـاس وأشـكال ق، وقيـاس،أمـا مقدمـة صـغرى وكـربى

 .طابعه
ـــشيعة ـــاء،دعـــت هـــذه العواطـــف عنـــد ال ـــشفاع هبـــم، وتعظـــيم األولي  إىل : وفكـــرة االست

ــــام تــــأثر بــــه املــــسلمون مجيعــــ؛مظهــــر واضــــح  ، والعنايــــة هبــــا، إقامــــة األرضحــــة:وهــــو، اً رب
  !فن بجوارهاومتني الد، وكثرة الدعوات عندها، واالستشفاع هبا، وزيارهتا، وتزيينها

وربـام كانـت هـي ،  فهي عند الـشيعة أقـوى؛وإن كانت هذه العادات عند السنيني واملسلمني
وهـــو يبعـــد عـــن الكوفـــة نحـــو أربعـــة ،  مـــشهد اإلمـــام عـــيل بـــالنجف:-ًمـــثال-األســـاس؛ مـــن ذلـــك 

 ، وحتــف فنيــة ذهبيــة، خــط مجيـل وقاشــاين: الفــن الفــاريس مــن-مــن قـديم-قــد حــشد فيــه ، أميـال
 . وغري ذلك

 كـــــام يـــــرى مئـــــات القبـــــاب ، ملئـــــت بـــــالقبور؛ يـــــرى ســـــاحات واســـــعة:والزائـــــر هلـــــذا املـــــشهد
 . املختلفة األلوان

 ليـستعينوا ؛ ألن الـشيعة كانـت قـد سـاعدته!وقد سلم هذا املشهد من ختريب هوالكو
  .به عىل السنية الذين كانوا قد آذوهم
د عــيل بــن أيب طالــب بــالنجف فنزلنــا مدينــة مــشه، ثــم رحلنــا«: يقــول ابــن بطوطــة يف رحلتــه

 ...وأهل هذه املدينة كلهم رافضة... وهي مدينة حسنة
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 ، مفروشـــة بـــأنواع البـــسط مـــن احلريـــر:والقبـــة،  منقوشـــة بالقاشـــاين:وحيطـــان هـــذه الروضـــة
 ... وهبا قناديل الذهب والفضة، وسواه

مـن يـصيبه ، هـا وغري، خزانة كبرية جتمع هبا النذور مـن النـاس يف بـالد العـراق:ويف املدينة
 .»وهذه الروضة ظهرت هلا كرامات...  إذا برئاً ينذر للروضة نذر:املرض

 كالــــذي رواه ؛وقــــد وردت أحاديــــث كثــــرية عــــن األئمــــة الــــشيعيني يف فــــضل زيــــارة قــــرب عــــيل
كتـب اهللا لـه  : وال متكـرب،ّ بحقـه غـري متجـرباً عارفـ؛مـن زار أمـري املـؤمنني«: جعفر الصادق أنه قـال

 . »وغفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، دأجر مائة شهي
! بــئس مــا صــنعت«:  فقــال لــه؟وأتــى رجــل اإلمــام الــصادق وأخــربه أنــه مل يــزر أمــري املــؤمنني

 ويـــزوره األنبيـــاء ،لـــوال أنـــك مـــن شـــيعتنا مـــا نظـــرت إليـــك؛ أال تـــزور مـــن يـــزوره اهللا مـــع املالئكـــة
 أفــضل :فــاعلم أن أمــري املــؤمنني: ال قــ!مــا علمــت ذلــك، جعلــت فــداك:  قــال!ويــزوره املؤمنــون؟

 .»وعىل قدر أعامهلم فضلوا، وله ثواب أعامهلم، عند اهللا من األئمة كلهم
، يـا حجـة اهللا، السالم عليـك يـا ويل اهللا«:  وهو؛ أن يتلو دعاء الزيارة:وعىل الزائر حني يزور

 ،يـا صـاحب العـصا وامليـسم، نـاريا قـسيم اجلنـة وال، يا وارث النبيني، يا عمود الدين، يا خليفة اهللا
 .يا أمري املؤمنني
 .والطريق احلق، واجلبل الراسخ، واألصل الثابت، وباب اهلدى،  أنك كلمة التقى:أشهد
 ومــــستودع ،وأمينــــه عــــىل علمــــه،  وشــــاهده عــــىل عبــــاده، أنــــك حجــــة اهللا عــــىل خلقــــه:أشــــهد
 .  وأخو رسوله،ومعدن حكمته، أرساره

 . فصرب وانتظر ؛من غصب حقه وأول ، أنك أول مظلوم:أشهد
 ونبــي ،لعنــة عظيمــة يلعنــه هبــا كــل ملــك كــريم ؛ وغــصب حقــك وعــاداك،لعــن اهللا مــن ظلمــك

 .ومؤمن صادق، مرسل
 . إلخ... وعىل روحك وجسدك! ورمحة اهللا عليك يا أمري املؤمنني
ًوهــم يــروون دعــاء خمــصوص  يرينــا مقــدار أثــر اإلمـــام :وهــذا احلــديث،  دعــا بــه أحــد األئمــةاً

 .جعفر الصادق يف تلوين التشيع وأثره
 وفيهــا مــشهد ، عــىل بعــد ثالثــة أميــال مــن بغــداد)كــربالء( :ومــن أشــهر املــشاهد واملــزارات

 يقـــول فيهــا ابـــن ،وأحفلهــا بـــالتحف واملــذهبات، وهـــي مــن أعظـــم املــزارات وأفخمهـــا، احلــسني
 ،الــذهب والفــضة قناديــل :وعــىل الــرضيح املقــدس،  وهــي مــن الفــضة؛والقبــة الــرشيفة«: بطوطــة

                                                
 .املجليس )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ... وكم يكرر الزائرون مأساة احلسني،  أستار احلرير:وعىل األبواب
تــــتألأل قبتــــه املغــــشاة ،  عــــن فــــضل هــــذا املكــــان املقــــدس!وهــــم يــــروون الروايــــات الغريبــــة

 .» إذا طلعت عليه الشمس؛بالذهب
 املـــآذن الذهبيـــة األربـــع فـــوق مـــشهد :كـــذلك يـــرى مـــن دخـــل بغـــداد مـــن الـــشامل أو الغـــرب

  !! ويدعون عندها، ويستشفعون هبا، الشيعة يقصدون هذه املشاهد:كام يرى، كاظميةال
أمـا تـذهيب القبتـني فــأمر بـه الـشاه أغــا ،  وجـدده الـشاه إســامعيل األول؛ًوقـد كـان البنـاء قــديام

 .  وكسيت املنابر بالذهب،وأصلحت إحدى القباب، حممد
  وقـــــرب ،يـــــارة قـــــرب موســـــى الكـــــاظمإذا أردت ز«:  فيقولـــــوناًوهـــــم يـــــضعون لزيـــــارهتم رشوطـــــ

ثــم قــل عنــد قــرب اإلمــام ،  والــبس ثوبيــك الطــاهرين، وتعطــر، فاغتــسل:حممــد بــن عــيل بــن موســى
 اًمواليــــــ،  ألعـــــدائكاًمعاديــــــ،  بحقـــــكاً عارفـــــاًأتيتـــــك زائــــــر... الـــــسالم عليــــــك يـــــا ويل اهللا: موســـــى
 .» يا موالي؛فاشفع يل عند ربك، ألوليائك

 والـسيدة ، والـسيدة زينـب، كمـشهد احلـسني؛دة يف القـاهرةوالذي يرى املشاهد العدي
 ، وكــــــربالء، للمــــــشاهد يف النجــــــفاً أهنــــــا صــــــورة مــــــصغرة جــــــد:يــــــرى،  وغريهــــــا،نفيــــــسة

 .والكاظمية
 يعتمــد عليهــا ؛ وعــن رجــال الــشيعة، تتميــز بالروايــة عــن األئمــة؛وللــشيعة كتــب يف احلــديث

،  للكلينــي»الكــايف« أشــهرها كتــاب مــن، »الــصحاح«كــام يعتمــد الــسنيون عــىل كتــب ، الــشيعيون
وحيتـوي عـىل ،  يف علـم الـدين»الكـايف«ألـف كتابـه ، وهـو أول هـؤالء املحـدثني وأعالهـم منزلـة

وقـد ،  وضـعيفة، وقويـة، وموثقـة، وحـسنة، أحاديث صحيحة: وقسمها إىل،حديث) ألف١٦(
 .)ـه٣٢٩ أو ٣٢٨(مات الكليني يف بغداد سنة 

وهــو حيتــوي ،  امللقــب بــابن بابويــه، الــصدوق القمــي:-اًيــضأ-ومــن املــؤلفني يف احلــديث 
 . ًاعىل أربعة آالف وأربعامئة وستة وتسعني حديث

وينــسب إليــه التــأثري الكبــري يف الــدعوة إىل ،  الطــويس:-اًأيــض-ومــن املــؤلفني يف احلــديث 
د وجــاء بغــدا، يف طــوس، )ـهــ٣٨٥(وقــد ولـد الطــويس ســنة ،  وقــد كــان لــه تالميــذ كثــريون،الـشيعة

 . ثم هاجر إىل النجف،وعمره ثالث وعرشون سنة
والناظر إليهـا يعلـم صـبغتها ،  والرتاجم، والفقه، وأصول الدين،وله كتب كثرية يف احلديث

                                                
 . للمجليس» حتفة الزائرين«هذه األدعية ومئات أمثاهلا يف  )١(
 .اب يف طهرانطبع هذا الكت )٢(
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 .السنية» الصحاح«وربام اختلفت يف ترتيبها عن ترتيب ، بالصبغة الشيعية
الفـــات للفقـــه وفيـــه بعـــض خم،  عنـــوا بالفقـــه الـــشيعي؛ وفقهـــاء، عـــدا أن هلـــم جمتهـــدين؛هـــذا
 . »بحار األنوار« وإن شئت فانظر إىل كتاب ،السني

،  ويف الفقــــه، ويف احلــــديث، فقــــد كانــــت هلــــم خالفــــات يف العقيــــدة؛وعــــىل العمــــوم
 وتقـــديس أكثـــر ممـــا لعلـــامء أهـــل ،وتبجيـــل، وملجتهـــدهيم قـــوة عـــىل الـــرأي العـــام الـــشيعي

وقـــد ، بعـــض املــشاريع الـــسياسيةلــوا َّ وعط، مــا تـــدخلوا يف األمــور الـــسياسيةاًوكثـــري، الــسنة
 ! فلم ينجح؛ّحاول بعض الوالة الشيعيني أن حيد من سلطاهنم
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  بيضاء فارغة- ) ٢٨( الصفحة رقم  
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إن كتـاب «: -عـن الكتـاب والكاتـب- فقـال ،حممود شـلتوتشيخ األزهـر  :قدم للكتاب [
 للـم اً هو حماولة مـن تلكـم املحـاوالت التـي اضـطلع هبـا املـصلحون أخـري»إسالم بال مذاهب«

 .  وتوحيد الصف اإلسالمي، وتأليف القلوب،الشعث
ـــدكتور مـــصطفى الـــشكعة مـــن أمثـــال -تعـــاىل-اهللا  أكثـــر  ممـــن يـــدعون إىل اهللا بالكلمـــة ؛ال
 . » واملوعظة احلسنة،الطيبة

 ملـــا لقيــه مـــن قبــول عنـــد ؛ مخــس عـــرشة طبعــة:وقــد بلغـــت عــدد الطبعـــات الــرشعية للكتـــاب
 وصـــدق يف ، ووضـــوح يف العـــرض، أدب يف الطـــرح:وبـــام امتـــاز بـــه مـــن،  واملنـــصفني،البـــاحثني
 .»الراصد« .] النقل
 

op
 

 .-هذه األيام- مجهور الشيعة الذين يعيشون بيننا :هم
ومئـــات ، ونـــصف ســـكان العـــراق -اًتقريبـــ- يـــشملون ثلثـــي ســـكان إيـــران :والـــشيعة اإلماميـــة
واجلمهوريـات اإلسـالمية التــي حتتلهـا دولــة ، وبـضعة ماليـني يف اهلنــد، اآلالف مـن سـكان لبنــان

 . روسيا
،  التي أملحنا إليها يف مـستهل هـذا البـاب؛ هي نفس عقيدة الشيعة:عقيدة العامة لإلماميةوال
وانتقـال ،  ووصـفه بـالويص،ً كـامالاً ظـاهراً إيامهنم املطلق بإمامة عيل بن أيب طالـب إيامنـ:وهي

 . الوصية إىل أبنائه من بعده
 ؛ فـــرق كثـــرية متعــــددةبـــل هــــي،  كـــام قـــد يتبــــادر إىل الـــذهن؛ ليـــست فرقـــة واحــــدة:واإلماميـــة
ولـن ،  التـي قالـت بـأن جعفـر الـصادق حـي مل يمـت؛والناووسـية، واجلعفريـة الواقفـة ،كالباقريـة

،  الـــــذين قـــــالوا بإمامـــــة عبـــــد اهللا األفطـــــح بـــــن جعفـــــر الـــــصادق؛واألفطحيـــــة، يمـــــوت حتـــــى يظهـــــر
فمـنهم مـن ، إال أهنـم اختلفـوا عـىل أنفـسهم ؛ الذين قـالوا بإمامـة إسـامعيل؛واإلسامعيلية الواقفة

وإن أبــاه أظهـر موتــه خـشية أو تقيــة مــن ،  إنــه مل يمـت:ومــنهم مـن قــال،  إنــه مـات يف حيــاة أبيـه:قـال
 . اخللفاء العباسيني

                                                
 .باختصار يسري) ٢١٦-١٨٩(، الطبعة اخلامسة عرشة )١(
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وقـــد نـــسب إىل ،  الــذين يقولـــون بإمامـــة موســـى بــن جعفـــر الـــصادق؛واملوســـوية املفـــضلية
 وهـــو ســـمي صـــاحب  أال؛ســـابعكم قـــائمكم«: جعفـــر أنـــه قـــال يف الوصـــاية ملـــن خيلفـــه مـــن أبنائـــه

 .-أحد أعالم الفرقة- وإىل املفضل بن عمر ، نسبة إىل موسى:وقد سموا كذلك، »التوراة
ومــنهم مــن ،  وســيخرج بعــد الغيبــة،إن موســى مل يمــت:  مــن يقــول-هــؤالء-ومــن املوســوية 

 . سلم بموته
وظلـــوا يؤمنـــون بإمامـــة ســـاللة ، واإلثنـــي عـــرشية وهـــم الـــذين قطعـــوا بمـــوت موســـى الكـــاظم

 .  من حيث الرتتيب العددي؛وهو الثاين عرش،  حتى اإلمام حممد القائم املنتظر؛ىموس
 املعــارصة ؛ فرقــة اإلثنــي عــرشية: هــي-التــي ذكرنــا-عــىل أن أشــهر كــل تلــك الفــرق اإلماميــة 

 . إيران والعراق:اًخصوص،  يف أكثر البلدان اإلسالمية-كام ذكرنا- والتي تعيش ،لنا
 . من باب تسمية العام باسم اخلاص؛ اجلعفرية:-اأيًض-ليها وهذه الفرقة نفسها يطلق ع

 . من باب تسمية اخلاص باسم العام؛اإلمامية :كام يطلق عليها
 يتجـه القـصد -اآلن- )الـشيعة( :فحيـنام نقـول،  الـشيعة: وهـو،كام يطلق عليهـا االسـم العـام

 . إليهم
عــىل بــن أيب :  متتــابعني هــم؛اً يؤمنــون بــاثني عــرش إمامــ: ألهنــم؛ولقــد ســموا بــاإلثني عــرشية

ثــم ، ثــم حممــد بــن عــيل، ثــم عــيل زيــن العابــدين بــن احلــسني، ثــم ابنــاه احلــسن فاحلــسني، طالــب
ثــم عــيل بـــن ، ثــم حممــد بـــن عــيل، ثــم عـــيل بــن موســى، ثــم موســـى بــن جعفــر، جعفــر بــن حممــد

 . ثم حممد بن احلسن، ثم احلسن بن عيل، حممد
: وهـذه األلقـاب هـي عـىل الرتتيـب،  لقـب عـرف بـهولكل إمام من هؤالء األئمة االثني عـرش

وحممــد ،  زيــن العابــدين الــسجادوعــيل، واحلــسني الــشهيد، واحلــسن املجتبــى،  املرتــىضٌّعــيل
وعـيل اهلـادي ، وحممـد اجلـواد التقـي، وعـيل الرضـا، وموسـى الكـاظم، وجعفـر الـصادق، الباقر
 . ةوحممد املهدي القائم باحلج، واحلسن العسكري الزكي، النقي

 اًواإلماميـــة حينـــ،  آخـــراًواإلثنـــي عـــرشية حينـــ، اًاجلعفريـــة حينـــ : تـــسمى؛فهــذه الفرقـــة إذن
ــ  كــام ؛إال يف حــاالت بعينهــا،  عــن االتــصاف بــالغلواًولعلهــا مــن أبعــد الفــرق اإلماميــة عمومــ، اًثالث

 . سوف نوضح فيام يستقبل من حديث
كـــام مـــر بنـــا قبـــل -  اخلـــاص مـــن بـــاب تـــسمية العـــام باســـم؛وإذا كانـــت قـــد ســـميت باجلعفريـــة

 أهنـــا تـــستمد أمــــور دينهـــا مـــن فقـــه اإلمـــام جعفــــر :وهـــو ؛ ألمــــر أهـــم:فإهنـــا ســـميت بـــذلك، -قليـــل
 ، واألوزاعـي، والـشافعي،كـأيب حنيفـة ؛ جلميع املسلمني باملعنى العـاماًفلقد كان إمام، الصادق



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ًفــضال، ر الــدين والفتــوى الــصاحلة يف أمــو،وكــان مــن ذوي الــرأي الــصائب،  وابــن حنبــل،ومالـك
 .له ما لبقية أئمتهم من الوالية والوصاية،  لدى اإلماميةاًعن أنه كان إمام

، وافـر احلكمـة،  غزيـر العلـم يف الـدين:-الذي تنتـسب إليـه اجلعفريـة-لقد كان جعفر 
ومل يكـن يـؤمن بالغيبـة أو الرجعــة ، ً بعيـدا عـن الغلـو،اً متـساحم،ً ورعـا،ًزاهـدا، كامـل األدب
 . ًكام أنه كان بعيدا عن االعتزال، خأو التناس

ومــن ناحيــة ،  إىل العــرتة النبويــة املباركــة: ينتــسب مــن ناحيــة األب:وكــان الــسيد اإلمــام
 . إىل أيب بكر الصديق:األم

 . والبعد عن التطرف، والصلة باهللا،وله أقوال بالغة حد اجلامل يف اإليامن
ومـــا ،  طـــواه عنـــا:فـــام أراده بنـــا، ًاوأراد منـــا شـــيئ ،ًا أراد بنـــا شـــيئ-تعـــاىل-اهللا إن «: فمـــن أقوالـــه

 ؟ »فام بالنا نشتغل بام أراده بنا عام أراده منا،  أظهره لنا:أراده منا
 . » وال تفويض،ال جرب: هو أمر بني أمرين«: وكان يقول يف القدر

ال صـنع ،  إن عـصيتك؛ولـك احلجـة،  إن أطعتـك؛اللهم لـك احلمـد«: ومن أقواله يف الدعاء
 . » وال لغريي يف إساءة،وال حجة يل، وال لغريي يف إحسان ،يل

ــ:واإلماميــة ،  االعتقــاد باإلمامــة:هــو ! آخــراً يزيــدون عــىل أركــان اإلســالم اخلمــسة ركن
 خيتـار مـن يـشاء مـن عبـاده :فكام أن اهللا !! أن اإلمامة منصب إهلي كالنبوة: أهنم يعتقدون:أي

 اًوأن ينـصبه إمامــ، ويـأمر نبيـه بـالنص عليـه، مامـة مــن يـشاء خيتـار لإل:فإنـه كـذلك، للنبـوة والرسـالة
ســوى أن اإلمــام ال يــوحى ،  للقيــام بالوظــائف التــي كــان عــىل النبــي أن يقــوم هبــا؛للنــاس مــن بعــده

 . واإلمام مبلغ عن النبي،فالنبي مبلغ عن اهللا، إليه كالنبي
ًويتمسك اإلمامية هبذا الركن متسكا شديدا   !ون فيه ال سبيل إىل التها؛ً

وهــم الــذين مــر ذكــرهم؛ عــىل أن هنــاك مــن ،  متسلــسلنياًويعتقــد اإلماميــة يف اثنــي عــرش إمامــ
 ،ا  كليــاً إنكــار؛ مــن ينكــر وجــود اإلمــام حممــد الثــاين عــرش-بــل مــن الــشيعة أنفــسهم-املــؤرخني 
 ! ال وجود هلا)شخصية خرافية( :ويعتربه

 عـن -كـالنبي- أن اإلمـام معـصوم :ونوهم يـر،  ال بد أن ينص عىل الالحق؛وكل إمام سابق
 . وفوق البرش، دون النبي:واإلمام، اخلطأ

                                                
 ).١/١٤٧(» امللل والنحل« )١(
 ).١٠٢:ص(» أصل الشيعة«كاشف الغطاء  )٢(
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 أن مــن يــشاركهم مــن املــسلمني اعتقــادهم يف األئمــة عــىل هــذا النحــو :ويــرى اإلماميــة
 !! كانوا من املؤمنني:الذي ذكرنا

ــرص االعتقــاد عــىل أركــان اإلســالم املعروفــة   كــانوا: دون االعــرتاف باإلمامــة؛وإذا اقت
 !!من املسلمني املؤمنني باملعنى العام

ولكـن تتفـاوت درجـات املـسلمني ،  ال خيرجهم عـن اإلسـالم:فعدم االعتقاد باإلمامة
 !ثم يأيت بقية املسلمني؛ ًيف اآلخرة؛ الشيعة أوال

 ختتلــــف اإلماميــــة عـــن ســــائر الفــــرق اإلســــالمية باالعتقــــاد يف األئمــــة :وعـــىل هــــذا األســــاس
ـــرو ،اإلثنـــي عـــرشية ـــوهـــم ي ـــدةا ن هـــذا الـــركن جوهري بـــسابق -وأن اهللا خيتـــار اإلمـــام ،  يف العقي

 .  كام خيتار النبي؛-علمه
 !!!منصب إهلي: فاإلمامة إذن
 أو ويص ظــــاهر ، مــــن نبــــي؛ أن اهللا ال خيــــيل األرض مــــن حجــــة عــــىل العبــــاد:كــــذلك يــــرون

 . أو غائب مستور،مشهور
  عليــا وأن، ا  أن النبــي أوىص عليــ:ويــروون األحاديــث الكثــرية التــي يــذهبون مــن خالهلــا إىل

 حتــى اإلمــام الثــاين عــرش حممــد ؛وهكــذا ...وأن احلــسن أوىص احلــسني، نـأوىص ولــده احلــس
 لكــي يظهــر ؛ ال يزالـون ينتظــرون هـذا اإلمــام الثـاين عــرش املـستور:ولـذلك فــإهنم، القـائم باحلجــة
 .ً حتى يمأل األرض عدال؛يف أي وقت

 ال بـل،  ال يقبلـون األحاديـث مـن أي مـن الـرواة أو املحـدثني:-اسبةهبذه املن-واإلثنا عرشية 
 . أن تكون قد رويت من طريق أهل البيت عن جدهم عيل بن أيب طالببد 

مـــن  فلـــيس ألحــاديثهم عنـــد الـــشيعة ؛أمــا مـــا يرويـــه أبـــو هريـــرة وغـــريه مـــن املحـــدثني والـــرواة
ولعـل هـذا سـبب كبـري مـن ، )ةمقدار بعوض( :-عىل حد تعبري السيد كاشف الغطاء-االعتبار

 .أسباب اخلالف بني الشيعة والسنة
، »موطــأ اإلمــام مالــك« فهــم ال يعرتفــون بكربيــات كتــب احلــديث؛ مثــل ؛ لــذلكاًوتبعــ

 .وكتب السنن األربعة املعروفة، »الصحيحني«و، »مسند اإلمام أمحد«و
ــاين للتــرشيع:وملــا كــان احلــديث  ؛ اهلــوة كــان مــن الواضــح أن تتــسع؛ هــو املــصدر الث
  . وتتزلزل الثقة بكل فريق،نتيجة للخالف عىل الرواة

ولكــن هنــاك أشـياء أخــرى يتمثــل ،  مـن أهــم مــا يفـرق بــني الــسنة واإلماميـة:لعـل هــذه املبــادئ



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :وبعــض آخـــر يف،  املعــامالت:وبعــضه يف،  العبــادات:فــبعض هــذا اخلــالف يف ؛فيهــا اخلــالف
 .  دقة ووضوحنحاول عرضها يف، موضوعات هلا خطورهتا وحرجها

 

op
 

 أو ،ويف زواج املتعــة،  والــسنة- الــشيعة اإلماميـة:ونعنـي–وثمـة خــالف واضـح بــني الــشيعة 
 . والعقد فيه موقوت بأجل حمدود،  زواج مؤقت؛والزواج هبذا الشكل، عقد االنقطاع

 جـاء عمـر بـن فلـام: قيـل،  به يف أيـام النبـي يف بعـض الروايـاتًولقد كان هذا الزواج معموال
 . غري كريما اخلطاب أوقفه وحرمه؛ ألنه رأى فيه رأي

ِّ أنه حر:والقول الراجح  .  قد نسخهخوأن النبي ، خ م يف زمن النبيُ
،  قد انفردت بالقول بجواز مرشوعية هذا الزواج:-من بني سائر فرق اإلسالم-واإلمامية 

 مِن النساء إِالَّ ما ملَكَت أَيمانُكُم كِتَاب اللّهِ علَيكُم والْمحصنات{: معتمدين عىل تأويل لآلية الكريمة
 نهورأُج نفَآتُوه نهتُم بِهِ مِنتَعتَما اسفَم افِحِنيسم رغَي صِنِنيحالِكُم موتَغُواْ بِأَمأَن تَب اء ذَلِكُمرا وأُحِلَّ لَكُم مو

الَ جافَرِيضَةً وكِيما حلِيمع كَان اللّه دِ الْفَرِيضَةِ إِنعتُم بِهِ مِن باضَيا تَرفِيم كُملَيع اح٢٤:النساء[}ن[ . 
وجــابر بــن ،  عبــد اهللا بــن عبــاس: مثــل،إن مجاعــة مــن عظــامء الــصحابة والتــابعني: ويقولــون

ّوأيب بــن كعـب، وابـن مـسعود، عبـد اهللا األنـصاري  كـانوا يفتـون بإباحـة هــذا :وعمـران بـن حــصني، ُ
 . النوع من الزواج

ال بـــني الـــشيعة والــــسنة  ، للخـــالف حتـــى يومنــــا هـــذااً مثـــار:وقـــد بقيـــت مـــشكلة زواج املتعــــة
إن مـا رشعـه الرسـول ال يــستطيع : فمـنهم مـن يقـول، بـل بـني بعـض علـامء الـسنة أنفـسهم ؛وحـدهم

 .وفرتة من خالفة عمر،  وأيب بكر، به يف أيام الرسولًوخاصة أنه كان معموال، أن يبطله عمر
ولكــــن ملــــا علمــــه مــــن ،  عــــىل رســــول اهللااً أن عمــــر مل حيرمهــــا افتياتــــ:والــــصواب هــــو

 . نسخها
  !! أن الشيعة اإلمامية متمسكون بزواج املتعة حتى اليوم:اليشء املهم
ي إباحــة هــذا النكــاح يف عهـــد ـأنــه ال خــالف فـــو ،إنــه قــد ثبــت بإمجـــاع املــسلمني: ويقولــون

 . بغري شبهةبيالن
ولـو ، ففيـه عـصمة لـه،  أنـه رضوري للمـسافر الـذي يطـول سـفره: يـرون-يعني الشيعة-م ـوه

 النـسدت ؛ وحفـظ النـسل منـه، والعـدة، العقـد:أن املسلمني عملوا به عىل أصـوله الـصحيحة مـن
واســـرتاح النـــاس مــــن ، ولكثــــرت املواليـــد الطـــاهرة، وأغلقـــت املـــواخري أبواهبـــا، بيـــوت الـــدعارة



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 . قطاءالل
بعـد زواج -للمـرأة  ال بـد إذ، وينسبه إىل والـده،  حيفظ للولد حقهاًوقد وضعوا للمتعة نظام

 ؛فــال جيــوز ألحــد أن يتمتــع بــامرأة قــد متتــع هبــا غــريه !غــري أن عــدهتا حيــضتان ؛ مــن عــدة-املتعــة
 . رى يف فقه الشيعةـإىل غري ذلك من الرشوط األخ، حتى خترج من عدة ذلك الغري

 

op
 

 ،كـــأن حيـــافظ الـــشخص عـــىل مالـــه، وأكثـــر فـــرق الـــشيعة تقـــول هبـــا، املـــداراة: التقيـــة معناهـــا
بينــه وبــني -وال يعــرتف ، )اعتنــاق عقيــدة ال يــؤمن هبــا(ـ بالتظــاهر بــ : وعقيدتــه، ودينــه،وعرضــه
 .  بصحتها-نفسه
ا يف حـاالت بـل إن بعـض فقهـاء الـسنة يقولـون هبـ،  أمر معرتف به عنـد الـشيعة: التقية؛وإذن«

 .»الرضورة القصوى
 يف خــروج كثــري مــن النــاس عــىل أئمــتهم مــن الــشيعة؛ ألن اإلمــام كــان ًاوقــد كانــت التقيــة ســبب

فـــإن ســـئل يف ذلــك نـــسب األمـــر  !ً ثـــم ال يلبــث أن يبـــدى رأيـــا يناقــضه، يف مــسألة بعينهـــااًيبــدى رأيـــ
 .  التقية:إىل

أنـه سـأل :  زعـم، عمـر بـن ريـاح:ل اسـمه قـصة رجـ»فـرق الـشيعة«: حيكي النوبختي يف كتابه
 ،ويف عــام آخــر ســأله عــن نفــس املــسألة،  فأجابــه بجــواب عنهــا، البــاقر عــن مــسألة بعينهــااًحممــد

هــذا خـــالف مــا أجبتنـــي بــه يف العـــام «: فقـــال عمــر ملحمـــد، فأجابــه إجابــة مغـــايرة إلجابتــه األوىل
، فلـم يقتنـع الرجـل هبـذه اإلجابـة، إن جوابنا ربام خـرج عـىل وجـه التقيـة: فقال حممد !؟املايض

وأبـــان عـــن عـــدم ،  وقـــص عليـــه األمـــر؛ حممـــد بـــن قـــيس: مـــن أصـــحاب البـــاقر اســـمهًوقابـــل رجـــال
 إال وأنــا صــحيح العـزم عــىل التــدين بــام ؛علــم اهللا أنــى مــا سـألته عنهــا: ً قـائال؛اقتناعـه بإجابــة اإلمــام

فلعلـه حـرض : فقـال ابـن قـيس،  حـايل وهـذه؛فـال وجـه التقائـه إيـاي،  والعمل به، وقبوله،يفتيني به
وإن جوابيـه خرجـا عـىل وجـه ، ما حـرض جملـسه يف واحـدة مـن املـسألتني غـريي: فقال، من اتقاه
 أن عـــدل :وكانــت النتيجــة،  فيجيــب بمثلــه؛ومل حيفــظ مــا أجــاب بــه يف العـــام املــايض، التبخيــت

                                                
ــضاعفت يف إيــران )١(  ملــا روج أصــحاب العامئــم ؛لكــن ثبــت بــاليقني أن أعــداد جــرائم الزنــا وأوالد الرذيلــة ت

ملعرفـة املزيـد » )١٩٨٢ -١٩٧٨(املتعـة حالـة إيـران « ويمكن العودة إىل كتـاب شـهلة احلـائري !للمتعة
 . من املخازي

 .»الراصد «!! السادة التي تتجاوزهاً فضال عن فتاوى!أما الرشوط فال وجود هلا يف الواقع
 . ) اهلامش-٢٧٤:ص(» فجر اإلسالم«: أمحد أمني )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ــ:  وقــال،الرجــل عــن االعــرتاف بإمامــة البــاقر قتــه بغــري مــا جيــب عــن  مــن يفتــي ثاًال يكــون إمام
 . )١(»!!اهللا

،  عــدم الرضــا واالقتنــاع بفكــرة التقيــة: حتمــل يف معناهــا؛وهنــاك أمثلــة كثــرية مــن هــذا النــوع
 ألن األسـئلة مل !!بـل يف مـسائل كثـرية،  أن اإلمام مل يكن يناقض نفسه يف مـسألة بعينهـااًخصوص

 كــان الـــسؤال يطــرح يف يـــوم وإنــام، بــل مل تكــن قريبـــة العهــد بعــضها بـــبعض، تكــن يف يــوم واحـــد
 ويكــون اإلمـــام قــد نـــيس ؛ثـــم يطــرح بعـــد ذلــك بـــسنوات،  فيجيــب عنـــه اإلمــام إجابـــة بعينهــا؛بعينــه

فيـسأل النـاس عـن سـبب  !فيجيـب إجابـة مغـايرة خمتلفـة، إجابته األوىل التي سجلها البعض عليـه
 وكيـــف ؛يـــب بـــام أحببنـــاولنـــا أن نج، إنـــام أجبنـــا هبـــذا للتقيـــة«:  فيجيـــب اإلمـــام قـــائال!؟االخـــتالف

 . »وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم، ونحن نعلم بام يصلحكم، ألن ذلك إلينا، شئنا
 أن التقيـة جـزء :-كبري علامء الشيعة وإمـامهم يف هـذا العـرص-ويؤكد آية اهللا اخلميني 
 يــدرك أن حكــم :إن كــل مــن لــه أقــل قــدر مــن التعقــل«:  فيقــول،مــن العقيــدة غــري منفــصلة عنهــا

 . » » ال دين له:أن من ال تقية له«: فقد جاء،  من أحكام اإلله املؤكدةالتقية
 قــد شــككت الكثــري مــن املــؤمنني بالتــشيع يف :-هــذه حاهلــا-ولــيس مــن شــك يف أن التقيــة 

 !! ويف دعوته؛ والشك فيه،واخلروج عىل اإلمام، وكان ينتهي األمر باستنكارها !أئمتهم
 التـي أمهـت العالمـة الـشيعي املعتـدل الـدكتور موسـى  أحـد املوضـوعات:وقد كانت التقية

وأهنــا ال تليــق ،  أوضــح فيــه إنكــاره هلــا؛ً طــويالًفــأفرد هلــا فــصال، »التــصحيح«املوســوي يف كتابــه 
إنــام «:  حــني قـال؛ خلـصها اإلمــام اجلليـل حممـد البــاقر يف كلمتـني؛ إال يف حالـة واحــدة؛باملـسلم

 .» فليس تقية؛ الدمفإذا بلغ،  ليحقن هبا الدم:حلت التقية
 أن يدافعوا عن التقية التـي -رمحهم اهللا-لقد أراد بعض علامئنا «: يقول الدكتور املوسوي
إهنـا ، -اًإطالقـ-وهـي ليـست هبـذا املعنـى  !!وأملتها بعض زعاماهتـا، يتحدث عنها علامء الشيعة

 ،ســـالمية أمـــام ســـائر الفـــرق اإل؛وتقـــوم بعمـــل عبـــادي،  وتـــضمر آخـــر،اًأن تقـــول شـــيئ :تعنـــي
 . »ثم تؤديه يف بيتك بالصورة التي تعتقد هبا، وأنت ال تعتقد به

، ًابتـداء مـن اإلمـام عـيل ؛ٌّ أن يكون أي من األئمـة قـد عمـل هبـا:ولقد نفى الدكتور املوسوي
 . وانتهاء باحلسن العسكري

                                                
 ).٥٣-٥٢:ص(» فرق الشيعة« )١(
 ). ٥٦:ص (املصدر السابق )٢(
 ).١٤٨:ص(» كشف األرسار« )٣(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

ألن ،  لينفــي عنــه هــذه الظــاهرة:ويقــف وقفــة متأنيــة عنــد اإلمــام اجلليــل جعفــر الــصادق
ومل ، فاإلمـام جعفـر مل يقـل هبـا، كام نسب إليه قولـه بوجوهبـا ؛ر فتاوى التقية نسبت إليهأكث

 وحولـه آالف مــن الطــالب خيكـن يف حاجــة إليهـا؛ ألنــه كــان يـدرس يف مــسجد الرســول 
فكيف يمكن ملدرسة فقهية هبذه السعة مـن كثـرة الطـالب والتالميـذ أن تبنـى ، واملستمعني
ســتعملها اإلمــام يف بنــاء مدرســته الفقهيــة التــي كــان يــضع أساســها وأيــة تقيــة ا! عــىل التقيــة؟

  .!أمام املسلمني بصورة علنية؟
إنـــه يف الوقـــت الـــذي أصـــبحت فيـــه احلريـــة الفكريـــة والكالميـــة «: يقـــول الـــدكتور املوســـوي

،  عــىل نفــسه بالتقيــةاًيعــيش املجتمــع الــشيعي بقيــادة زعاماتــه مغلقــ، اً مقدســاًبخريهــا ورشهــا حقــ
 . آخرًا ويبطن شيئًار شيئيظه

 أنــــه ال يوجـــــد زعـــــيم شـــــيعي واحـــــد يف رشق - والكـــــالم للـــــدكتور املوســـــوي -فــــال أعتقـــــد 
 اًاألرض وغرهبـا يـستطيع أن يعلــن رأيـه يف كثـري مــن البـدع التـي ألــصقت باملـذهب الـشيعي؛ خوفــ

بحت فأصـــ، ورهبــة مــن اجلامهـــري الــشيعية التــي دربتهـــا تلــك الزعامـــات عــىل العمــل بتلـــك البــدع
 . » من كياهنااًجزء

 التــي ؛»ويل اهللا  عليــا  أن:أشــهد«: وهــي،  بالــشهادة الثالثــةًويــرضب الــدكتور املوســوي مــثال
وحتــى  ؛خ مل تكــن معروفــة عــىل عهــد الرســول ؛يتفــق علــامء املــذهب الــشيعي عــىل أهنــا بدعــة

 . ومع ذلك فال جيرؤ واحد عىل أن يقرر أهنا بدعة، عىل عهد اإلمام عيل
ثـم خيـتم الفـصل ،  اسـتنكارهااً مـستهدف؛وق الدكتور املوسوي أمثلة أخـرى عـىل التقيـةويس

 أن جتعــل نـــصب أعينهـــا تلــك القاعـــدة األخالقيـــة التـــي :إن عـــىل الـــشيعة«: ًالــذي كتبـــه عنهـــا قــائال
 وال يعمــــل إال ، وال يــــداهن،أن املــــسلم ال خيــــادع :وهــــي، فرضـــها اإلســــالم عــــىل املــــسلمني

  . ولو كان عىل نفسه؛ احلقوال يقول إال، باحلق
»  وديـن آبـائي، دينـي:التقية«: أن ما نسبوه إىل اإلمام الصادق من أنه قال: -اًأيض-وليعلموا 
 .»!! وهبتان، وزور،إن هو إال كذب

 للحـــــديث اً طبقـــــ؛ جـــــاءت عـــــىل ترتيبهـــــا، أن أركـــــان اإلســـــالم مخـــــسة:نعـــــود فنقـــــرر
وإيتـــاء ، وإقــام الــصالة،  رســـول اهللاًحممــدوأن ، شـــهادة أن ال إلــه إال اهللا(: وهــي، الــصحيح

                                                
 ).٥٥:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
 ).٥٧:ص(املرجع السابق  )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .)ًوحج البيت ملن استطاع إليه سبيال، وصوم رمضان، الزكاة
، التوحيـــد(: وهــي، ُ عنــد الـــشيعة تقــدم يف صــيغة أخـــرى-أركــان اإلســـالم: أي-وهــي 
 .)واملعاد، واإلمامة، والنبوة، والعدل

، والزكــــاة، صالةالــــ(:  وهــــي؛ قــــد أغفلــــت يف هــــذه الــــصيغة؛وإذا كانــــت أركــــان أربعــــة
ولكـــن الـــيشء الـــذي يــــدعو إىل ، فـــإن ذلـــك ال يعنـــي إنكارهـــا، )واحلـــج، وصـــوم رمـــضان

 !!) من أركان اإلسالماًاإلمامة ركن( أهنم جعلوا :االنتباه هو
بعـــــض : أي-كــــام أن لبعــــضهم ،  ســــوف نعــــرض لــــه بعــــد قليــــل؛وهلــــم يف ذلــــك كــــالم كثــــري

 .  يستقبل من صفحات فيام-اًأيض- سوف نقدمه ؛اً مغايراً رأي-الشيعة
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 مل يــرد نــص يف القــرآن الكــريم : بأنــه- آيــة اهللا اخلمينــي:ويف مقــدمتهم-يعــرتف أئمــة الــشيعة 
 . وإنام هي عقيدة فرضها العقل، بشأن اإلمامة

ملبعــــوث إن العقـــل ذلـــك ا«:  حيـــث يقـــولاً غاليـــًاويـــذهب آيـــة اهللا اخلمينـــي يف تعبـــريه مـــذهب
إمـا ،  ال يـستطيع أن حيكـم بـيشء؛ كعـني سـاهرة: الذي يعـد بالنـسبة لإلنـسان؛املقرب من لدن اهللا

أو ، وأن األفـضل أن يكـون التـرصف يف ضـوء العقـل، بأنه ال حاجة لوجـود اهللا ورسـوله: أن يقول
القـرآن أم مل سـواء جـاء ذلـك يف  ؛أمر اهللا به نفـسه، بأن اإلمامة أمر مسلم به يف اإلسالم: أن يقول

 . »جيئ
 إمـا :خاصـة تلـك املعادلـة التـي قاهلـا آيـة اهللا اخلمينـي بأنـه !!؟ بـالغ الغرابـة:وهذا كالم
 !!وإما أنه ال حاجة إىل وجود اهللا ورسوله، أن توجد اإلمامة

ــ ــرياًويفــرد آيــة اهللا اخلمينــي يف كتابــه عنوان ملــاذا مل يــذكر القــرآن اســم «:  هــذا نــصهاً كب
إنـه كـان مـن اخلـري «:  عىل هذا النحو؛ثم يتوىل بنفسه اإلجابة عن السؤال» ة؟اإلمام رصاح

إذ إن ذلـك كـان  ؛ّأن ينزل اهللا آية تؤكد كون عـيل بـن أيب طالـب وأوالده أئمـة مـن بعـد النبـي
  !!!» بعدم ظهور أي خالف حول هذه املسألةًكفيال

و مـا نعيــذ أي مـسلم مــن وهــ، U إىل املـوىل اً يوجـه نقــد: ألن آيــة اهللا!وهـو قــول خطـري
  !!التورط فيه

                                                
 ).٥٤:ص(ميني، ترمجة الدكتور حممد البندارى ، تأليف آية اهللا اخل»كشف األرسار« )١(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 حتـــى لـــو فعـــل ؛إال أننـــا عـــىل ثقـــة بـــأن اهللا«: ًعـــىل أن الرجـــل ال يلبـــث أن ينـــاقض نفـــسه قـــائال
 . »ً مفسدة أخرى كانت ستقع حتاماًبل إن أمور، ذلك؛ فإن اخلالقات مل تكن لتزول

صحابة رســول  بــاً معرضــ!ويمــيض آيــة اهللا اخلمينــي يف احلــديث عــن هــذه األمــور املفــسدة
 فــيام لــو كانــت نزلــت فيــه ؛وبتزييــف القــرآن الكــريم،  اخللفــاء الراشــدين بــالتزويرًمــتهام، خاهللا 

  . قد تم تثبيتها يف القرآن)اإلمامة(لو كانت مسألة «: ً قائال،آيات عن اإلمامة
 كــانوا ؛ والرئاســة، إال ألغــراض الــدنيا؛ والقــرآن،فــإن أولئــك الــذين ال يعنــون باإلســالم

وحيـــذفون تلـــك اآليـــات مـــن ،  وســـيلة لتنفيـــذ أغراضـــهم املـــشبوهة:خذون مـــن القـــرآنســـيت
 -وإىل األبــد-ويلــصقون العــار ، ويــسقطون القــرآن مــن أنظــار العــاملني إىل األبــد، صــفحاته

ويثبتون عىل القـرآن ذلـك العيـب الـذي يأخـذه املـسلمون عـىل كتـب ، باملسلمني وبالقرآن
 .»اليهود والنصارى

إن «: »احلكومــة اإلســالمية« يقــول آيــة اهللا اخلمينــي يف كتــاب ؛مــة ومنــزلتهموعــن مقــام األئ
 ختـضع لواليتهـا وسـيطرهتا مجيـع ذرات ؛وخالفة تكوينية،  ودرجة سامية،اً حمموداًلإلمام مقام
 !!»هذا الكون

وال ،  ال يبلغـه ملـك مقـرب؛اً أن ألئمتنـا مقامـ:وإن مـن رضوريـات مـذهبنا«: ًثم يستطرد قائال
 !!»سلنبي مر

 

op
 

 ملـا قـرره يف الـسطور اًطبقـ !!اً شـديداًهكذا غـال آيـة اهللا اخلمينـي يف تقـديس األئمـة غلـو
ومجيـــع األنبيـــاء ، فقـــد فـــضلهم عـــىل مجيـــع املالئكـــة، »احلكومـــة اإلســـالمية«الـــسابقة مـــن كتابـــه 

 !! بغري استثناء أو حتفظ؛واملرسلني
وإنــام هــو يــردد مــا ،  ال يعــرب عــن عقيــدة خاصــة بــه: آيــة اهللا اخلمينــيغــري أن ذلــك الــذي ذكــره

 الــذي حيتــل ؛»الكــايف«وعــىل رأســهم الكلينــي يف كتابــه ، يعتقــده كثــري مــن صــفوة علــامء الــشيعة
 . عند أهل السنة»صحيح البخاري«عند الشيعة مكانة شبيهة بمكانة 

ول قداسـة األئمـة يف ذلـك  يضيق عن اقتباس نامذج مما ورد ح-هنا-وإذا كان املقام 
فمـن هـذه ،  تفـي بـالغرض يف هـذا املقـام:فإن عنـاوين بعـض أبـواب ذلـك الكتـاب، الكتاب

  :العناوين نذكر
                                                

 ).٥٤:ص(» احلكومة اإلسالمية« )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  .» والرسل، واألنبياء، األئمة يعلمون مجيع العلوم التي خرجت إىل املالئكة:باب«
 .»م يشءوأنه ال خيفى عليه،  أن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون:باب«و
 .»وأهنم ال يموتون إال باختيارهم،  أن األئمة يعلمون متى يموتون:باب«و
 .»وأهنم يعلمون علمه كله،  أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة:باب«و
 .» ما عند األئمة من آيات األنبياء:باب«و
 .»سألون البينةوال ي،  حكموا بحكم داود وآل داود:باب أن األئمة إذا ظهر أمرهم«و

: عــن حممــد بـــن ســنان قـــال«:  وهـــو؛»الكــايف«وينقــل آيــة اهللا اخلمينـــي هــذا الغلــو عـــن رشح 
 اهللا إن ! يــــا حممــــد: فقــــال ، عــــن اخــــتالف الــــشيعةًا فأجريــــت حــــديث؛كنــــت عنــــد أيب جعفــــر الثــــاين

ثـم خلـق ، فمكثـوا ألـف دهـر، وفاطمـة وعليـا  اًثـم خلـق حممـد،  بوحدانيتـهاً مل يزل متفرد-تعاىل-
حيللــون مـــا  :فهــم، وفـــوض أمورهــا إلــيهم، وأجــرى طــاعتهم عليهــا،  فأشــهدهم خلقهــا؛األشــياء

 .»-تعاىل-اهللا يشاءون وحيرمون ما يشاءون إال أن يشاء 
ورأوا أن  !!اً شـديداًفـأنكروه إنكـار،  قـد أثـار بعـض علـامء الـشيعة املعـارصين:إن هـذا الغلـو

  .وإنام يسئ إليهم،  من قدرهم ال يرفع:هذا الغلو يف شأن األئمة
 الــذي يــرد ؛ومــن هــؤالء العلــامء العالمــة الفقيــه الــشيعي اإليــراين الــدكتور موســى املوســوي

ولــه معرفـــة بكـــل ، ءإن اإلمـــام يعلــم كـــل يش: إن بعــض علامئنـــا قــالوا«: عــىل هـــذا الغلــو بقولـــه
 .»...العلوم والفنون

 :ما هـي الفـضيلة بالنـسبة لإلمـام أن يكـونولست أدري «: ًويستطرد الدكتور املوسوي قائال
 ،اً فقيهــ:إنــام الفــضيلة بالنــسبة لإلمــام أن يكــون! ! باللغــة اليابانيــةاًأو عاملــ، ا أو ميكانيكيــ، اًمهندســ
 .ويف هذا كل الفضل،  يف شئون الدينًا رباني،اًورع

                                                
 ).٢٥٥:ص(» الكايف« )١(
 ).٢٥٨:ص(املرجع السابق  )٢(
 ).٢٦٠:ص(املرجع السابق  )٣(
 ).٢٢٨:ص(املرجع السابق  )٤(
 ).٢٣١:ص(املرجع السابق  )٥(
 ).٣٩٧:ص(» الكايف« )٦(
» الكـــايف«، يف رشح »مـــرآة العقـــول« مـــن كتـــاب )اخلـــامس(احلـــديث ، وهـــو )٩٢:ص(» كـــشف األرسار« )٧(

 ).٣٥٤:ص(
 .)وما بعدها ٨٢:ص(» الشيعة والتصحيح« )٨(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 يف مقــام اًنـور و،ً ضـياء:ثـم إذا كـان القـرآن الكــريم يقـول يف الرسـول الـذي أرســله اهللا للنـاس
قُل الَّ أَملِك لِنفْسِي نَفْعا والَ ضَرا إِالَّ ما شاء اللّه ولَو كُنت أَعلَم الْغَيب الَستَكْثَرت { :نفي علم الغيب عنه

 :فكيف تسوغ لنا نفوسنا، ]١٨٨:عرافاأل[}مِن الْخَيرِ وما مسنِي السوء إِن أَنَاْ إِالَّ نَذِير وبشِري لِّقَومٍ يؤمِنون
  !؟خأن ننسب إىل أئمتنا صفات تعلو عىل صفات الرسول اهللا 

وجــاء ، وأمتــت النعمــة، وأكمــل الــدين، وختمــت املعجــزات،  ختمــت الرســالة:إنــه بمحمــد
ا   الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتْممت علَيكُم نِعم{ :ا وجلي، اًقول اهللا رصحي دِينـ مال اإلِسـ لَكُـم ضِيترتِي و{ 

 .»]٣:املائدة[
: ًويميض الدكتور موسى املوسوي عىل هنجـه يف مؤاخـذة فقهـاء املـذهب ومراجعـه قـائال

دخــل إىل أعــامق القلــوب عــن طريــق ،  أن الغلــو النظــري مثــل العمــيل: هــو-ا حقــ-إن املؤســف «
 !فقهاء املذهب واملجتهدين
 تقــــع عـــــىل عــــاتقهم؛ ألهنـــــم هــــم الـــــذين قــــادوا العـــــوام عـــــىل :خـــــريةفاملــــسئولية األوىل واأل

وذكرهتـــا كتـــب ، وتبناهـــا فقهـــاء املـــذهب، فهنـــاك أمـــور نـــسبتها كتـــب الـــشيعة إىل األئمـــة، الطريـــق
، وغــريه مــن أهــم الكتــب واملــصادر الـــشيعية، »وســائل الـــشيعة«الروايــات املوثوقــة عنــدهم مثــل 

 .»ولكن بصورة غري مبارشة !احلط من قدر األئمة :ويف كثري منها،  الغلو:ويف كثري منها
لكنـــه ال ، اً منـــصفاً يف شـــأن قلـــة مــن العلـــامء اختـــذوا موقفـــًويتحــرز الـــدكتور املوســـوي قلـــيال

ثـــــم يـــــذكر أهـــــم ،  أن األكثريـــــة مـــــنهم ســـــاروا عـــــىل درب الغلـــــو مـــــن ألفـــــه إىل يائـــــه:يلبـــــث أن يقـــــرر
والعلــم ، العــصمة(:  وهـي،ا يف األئمــة واعتقـدوه؛موضـوعات الغلــو التـي اعتمــدها علـامء الــشيعة

، وتقبيــل األرضحــة،  واملعجــزات،والكرامــات، واإلخبــار بالغيــب، واملعــاجز، واإلهلــام، ّاللــدين
 .)وطلب احلاجات

 

op
 

 مــن املعتقــدات األساســية يف املــذهب : هــو- الرجعــة:موضــوع-إن هــذا املوضــوع 
 . الشيعي

الواحـد بعـد اآلخـر؛  ؛عودون إىل الدنيا يف آخر الزمـان أن األئمة االثني عرش سي:ومفاده
 الــذي حرمــوا إيــاه إبــان ؛ هلــم عــن حرمــاهنم مــن حقهــم يف احلكــماً تعويــض؛لكــي حيكمــوا الــدنيا

                                                
 ).٨٤-٨٣:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  !!حياهتم
 )حممـد بـن احلـسن العـسكري -اإلمام الثاين عـرش ( :ويكون أول إمام يرجع إىل الدنيا هو
 حـسب التسلـسل ، بعـد اآلخـراً واحد؛لون احلكم من بعدهالذي يمهد األمر آلبائه وأجداده؛ فيتو

 ليتوىل بعده احلكم مـن ؛ثم يموت مرة أخرى، فيحكم الواحد منهم فرتة من الزمن، الزمني هلم
وتقـوم القيامـة بعـد  !)احلـسن العـسكري -احلـادي عـرش(وهكذا حتى اإلمام  ...يليه يف الرتتيب

 .ذلك
 ،حممـد البــاقر:  إىل كـل مــن اإلمـامني اجلليلــني-ريف هــذا األمـ-ولقـد نـسبت روايــات كثـرية 

: -اًســـيدنا جعفـــر: يعنـــي-قـــال أبـــو عبـــد اهللا : -عـــىل ســـبيل املثـــال-منهـــا ، وولـــده جعفـــر الـــصادق
ويقــــوم يــــوم ،  يف ليلــــة ثــــالث وعــــرشين-اإلمــــام حممــــد الثــــاين عــــرش: أي-ينــــادى باســــم القــــائم «

جربيـــل عـــن يمينـــه ،  بـــني الـــركن واملقــامًلكـــأين بـــه يف اليــوم العـــارش مـــن املحـــرم قــائام ؛عاشــوراء
وقـد جـاء ،  حتـى يبـايعوه؛ا  تطـوى هلـم طيـ؛فتسري إليه الشيعة من أطـراف األرض ؛البيعة هللا: ينادي

ثــم يفـــرق اجلنــود منهـــا يف ، فينــزل عـــىل نجفنــا،  حتــى يــأيت الكوفـــة؛إنــه يـــسري مــن مكـــة: يف األثــر
 .»األمصار

كـــأين «: مي عـــن ســـيدنا حممـــد البـــاقر قـــالوروى احلجـــال عـــن ثعلبـــة عـــن أبـــى بكـــر احلـــرض
جربيــل ، وقـد سـار إليهــا مـن مكـة يف مخـسة آالف مـن املالئكـة،  عـىل نجـف الكوفـة÷بالقـائم 
 .»وهو يفرق اجلنود يف البالد، واملؤمنون بني يديه،  وميكائيل عن شامله،عن يمينه

كــم يملــك : -اًســيدنا جعفــر: يعنــي-قلــت أليب عبــد اهللا «:  قــاليوروى عبــد الكــريم اجلعفــ
،  مقـدار عـرش سـنني مـن سـنيكم: حتى تكون الـسنة مـن سـنيه،تطول ؛سبع سنني: ؟ قال÷القائم 

 .» سبعني سنة من سنيكم هذه:فتكون سنو ملكه
إذا «:  قــال÷ - الــصادقاًسـيدنا جعفــر: يعنــي-وروى عبـد اهللا بــن املغــرية عـن أيب عبــد اهللا 

حتـى  ؛ثـم مخـسامئة أخـرى،  فـرضب أعنـاقهم؛ش أقام مخسامئة من قري:قام القائم من آل حممد
 . يفعل ذلك ست مرات

 ومــن ،مـنهم ؛نعــم: ويبلـغ عــدد هـؤالء هــذا؟ قـال جعفــر الـصادق: -يعنــي ابـن املغــرية-قلـت 
 .»مواليهم

 أن هـــذه الروايــــات :هـــو !!اً والتأمـــل كثــــري!ًإن الـــيشء الـــذي يـــدعو إىل التوقــــف طـــويال
                                                

املــشهور ، ، أليب عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن الـنعامن»كتـاب اإلرشـاد يف تـاريخ حجـج اهللا عـىل العبـاد« )١(
 . إيران-طبعة حجر) ٤٠٢-٣٩٨:ص(بالشيخ املفيد، 



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

مل يعــرف عــنهام يشء مــن هــذا العنــف ،  أئمــة بيــت النبــوةمنــسوبة إىل إمــامني عظيمــني جليلــني مــن
األمــر الــذي أثــار ثــائرة بعــض ،  وولــده جعفــر الــصادق،حممــد البــاقر: مهــا، يف التفكــري أو التعبــري
 »الـشيعة والتـصحيح« الدكتور موسـى املوسـوي يف كتابـه :ويف مقدمتهم، علامء الشيعة أنفسهم

 . ذكرهَّالذي مر
 مل يكتفـوا مـن القـول برجعـة :إن مـؤلفي هـذه الكتـب«: وسـوييقـول العالمـة الـدكتور امل

 مـستوحاة مـن تلـك الروايـات :وكلهـا،  أخرىاًبل أضافوا عليها أفكار !أئمة الشيعة فحسب
وذكــر ، بــل تـشمل غـريهم، إن الرجعـة ال تــشمل أئمـة الـشيعة وحـدهم: وقـالوا !!املوضـوعة

!!  أهنــم مــن أعــداء األئمــة:يعةزعــم الــش، خأســامء نفــر غــري قليــل مــن صــحابة رســول اهللا 
 حتـى يتـسنى لألئمـة االنتقـام ؛كـل هـذا،  منعوهم من الوصول إىل حقهـم يف احلكـم:وأهنم

 . »منهم يف هذه الدنيا
ولو أن الذين كانوا وراء فكـرة الرجعـة خملـصني ألئمـة «: ًويستطرد الدكتور املوسوي قائال

حتـى إن اهللا سـيعيدهم إىل هـذا الـدنيا  !!! ملـا صـوروهم هبـذا املظهـر الراغـب يف احلكـم:الشيعة
 هلــــم جنـــــة عرضــــها كعـــــرض :وهـــــم أئمــــة !!! ليحكمــــوا فيهــــا بعـــــض الوقــــت؛الفانيــــة مــــرة أخـــــرى

إن دنيــاكم هــذه ألهـــون ! واهللا«: ٌّواإلمـــام عــيل نفــسه يقـــول، الــساموات واألرض أعــدت للمتقــني
 .»عندي من ورقة يف فم جرادة تقضمها
 ختتلــف :وهــذه البدعــة«: ًكــري عــىل فكــرة الرجعــة قــائالويمــيض العالمــة املوســوي يف الن

حيـــث مل يرتتـــب عليهـــا تنظـــيم ســـيايس ،  التـــي أضـــيفت إىل األفكـــار الـــشيعية؛عـــن البـــدع األخـــرى
اللهـم إال يشء واحـد قـد يكـون هـو الـسبب يف اخـتالق فكـرة ،  أو اقتـصادي، أو اجتامعي،عميل
 بمثــل هــذه اخلــزعبالت التــي ؛ميومتزيــق الــصف اإلســال،  اســتكامل العــداء:وهــو، الرجعــة
 . »خ وقيلت يف انتقام األئمة من صحابة رسول اهللا ،دونت

 

op
 

و ذلـك : قضية تستدعي األناة واملراجعـة ه:إن مما جيعل من قضية رجعة األئمة إىل احلياة
 أم أنــه ،مــد الثــاين عــرش شخــصية حقيقيــةالكــالم الكثــري الــذي جيــرى حــول مــا إذا كــان اإلمــام حم

 !؟شخصية ومهية
خيـرج مـن الـرسداب الـذي ،  إىل الـدنيااً أول األئمـة رجوعـ: هو؛ أن اإلمام الثاين عرش:ذلك

                                                
 ).١٤٣-١٤٢:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ويمهــد آلبائــه ، وينــرش العــدل يف أرجــاء األرض، اختفــى فيــه يف مدينــة ســامرا؛ لــيحكم املــسلمني
يتوىل كل واحد منهم بالتسلـسل حكـم ، ن جديد أو يبعثوا م،وأجداده األحد عرش؛ لكي يرجعوا

 .املسلمني عىل النحو الذي ذكرناه قبل قليل
 مـن أوهلـا إىل )...قـضية الرجعـة( اهنـارت ،)شخـصية ومهيـة( :فإذا ما كان هـذا اإلمـام

 !!آخرها
 أن اإلمــــام احلـــــسن :إن احلقيقــــة الراجحــــة عنـــــد مجهــــرة املـــــؤرخني املــــسلمني هـــــي

إذ إن للعلــويني ســجل مواليــد ،  قــد مــات عــن غــري ولــد لــه-شاإلمــام احلــادي عــ-العــسكري 
وهــذا الــسجل مل يــسجل فيــه للحــسن ، بحيــث ال يولــد هلــم مولــود إال ســجل فيــه ؛يقـوم عليــه نقيــب
 .العسكري ولد

فــإذا صــحت ، ً أن احلــسن العـسكري مــات عقـيام:ويـشيع بــني كثـري مــن العلـويني املعــارصين
وإنــام ،  شخــصية غــري حقيقيــة:اإلمــام الثــاين عــرشأن شخــصية  : يكــون املعنــى:هــذه األخبــار

اخرتعهـا مــن اخرتعــوا غريهــا مــن املوضــوعات الـشيعية التــي ينكرهــا كثــري مــن كبــار عقــالء 
 !!علامء الشيعة

 مـن أوهلـا )...عقيـدة الرجعـة( اهنـارت :فإذا ما كان األمر عىل هـذا النحـو مـن احلقيقـة
 !!إىل آخرها

 

op
 

 ال هنايـة ؛ مـن الثـواباً ينـال ألوانـ:سهم يف بنائهاُأو ي، يعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أئمتهم
 يـــصيبه ثــــواب :وإن الزائــــر، خ مـــشمولون بــــشفاعة الرســـول :إن هـــؤالء الــــزوار« ! وال آخــــر،هلـــا

 .»ومتحى خطاياه،  غري حجة اإلسالم؛سبعني حجة
،  هـذه الروايـة منـسوبة إىل اإلمـام جعفـر»كـشف األرسار«إن آية اهللا اخلميني يورد يف كتـاب 

اإلمـام : يعنـي-ى الـصادق ـإننـي ذهبـت إلـ«: ينقل الشيخ الطويس عـن أيب عـامر قولـه: وهذا نصها
يــا أبــا : ًمــا هــو أجــر مــن يــزور أمــري املــؤمنني ويبنــي قــربه؟ فــرد عــىل ســؤايل قــائال:  وســألته-اًجعفــر
إنـك سـتنتقل إىل العــراق : ن عـيل بـأن الرسـول قـال أليبلقـد روى أيب عـن جـده احلـسني بـ! عـامر

 . وتدفن يف أرضه
يـا أبـا :  وجيدد العهد معهـا؟ فقـال، ويقيمها،وما هو أجرمن يزور قبورنا !يا رسول اهللا: فقال
 وإن اهللا ، مـن صـحوهناا وصـحنً، بقعـة مـن بقـاع اجلنـة: وقبـور أوالدك،إن اهللا جعل قـربك! احلسن



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

،  مــن أجلكــم:وجعلهــم يتحملــون األذى والــذل،  حــبكم:رين مــن خلقــهأدخــل يف قلــوب املختــا
وهــــؤالء ،  وزلفــــى إىل رســــوله،ا إىل اهللاً تقربــــ:ويــــأتون لزيـــارتكم، ويقومـــون بإعــــادة بنــــاء قبــــوركم

 . مشمولون بشفاعتي
 يكــون كمــن شــارك ســليامن بــن داود يف : ويــأيت إىل زيارهتــا،إن مــن يبنــي قبــوركم! يــا عــيل
ومتحــــى ،  غــــري حجــــة اإلســــالم؛ يــــصيبه ثــــواب ســــبعني حجــــة:زور قبــــوركمومــــن يــــ، بنــــاء القــــدس

 . اًويصبح كمن ولدته أمه تو، خطاياه
، ومل تــسمع هبــا أذن، وبـرش أنــت حمبيــك هبـذه النعمــة التــي مل ترهـا عــني، إننـي أبــرشك بــذلك
 . ومل تطرأ عىل بال أحد

رأة الزانيــة؛ إن هــؤالء  كــام يلومــون املــ؛أال إن هنــاك توافــه مــن النــاس يلومــون زائــري قبــوركم
 .» ال يشملهم بشفاعتي!واهللا، هم أرشار أمتي

 ؛)تربـــة كـــربالء( ينتقـــل آيـــة اهللا اخلمينـــي إىل احلـــديث عـــن :ومـــن زيـــارة قبـــور األئمـــة وبنائهـــا
،  وال حــــرج، أن طلــــب الــــشفاء منهــــا أمــــر ال حرمــــة فيــــه:ويــــرى، احيــــث قــــرب اإلمــــام احلــــسني 

 !!حتى قرب النبي نفسه ؛ أن هلا خاصية ليست ألحد:ويرى
 :- تربــة كــربالء:أي-، إن هــذه الرتبــة«: »حتريــر الوســيلة«يقــول آيــة اهللا اخلمينــي يف كتابــه 

حتــى  ؛وهــذه اخلاصــية ليــست ألحــد، وترتفــع عــىل األرضــني الــسبع، ختــرق احلجــب الــسبعة
 .»قرب النبي

 . أو أرض النجف،واليشء نفسه يذكره اخلميني عن الرتبة احليدرية
،  أن الـشيعة يقيمــون جمــالس للعـزاء يف شــهر املحــرم مـن كــل عــام: العــادات املعروفــةومـن

،  وغايـات مذهبيـة، دينيـةًحتى جعـل هلـا أصـوال، وأن آية اهللا اخلميني ال حيب أن يرتك هذه العادة
 ! يف سياق حديثه عن هذا املوضوع؛ أن ينال من صحابة رسول اهللا:وال بأس عنده يف

ومـع مـا يف هـذه ، إن جمالس العزاء تقـام لـدى الـشيعة يف كـل مكـان«: ينييقول آية اهللا اخلم
 ومكــــارم ، الفــــضيلة:وتــــشيع،  وأخالقياتــــه، تــــروج تعــــاليم الــــدين: إال أهنــــا؛املجــــالس مــــن نقــــص

الـذي يـدين ،  املتمثل باملذهب الشيعي املقدس؛والقانون الساموي،  والدين اإلهلي،األخالق
 . »÷به أتباع عيل 

ولكنـه يف سـياق حديثـه ال ، هللا اخلميني يف التحـدث عـن فـضل جمـالس العـزاءويميض آية ا

                                                
 ).٨:ص(» كشف األرسار« )١(
 ).١/١٤١(» حترير الوسيلة« )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التـي وضــعت لبناهتــا )أصــحاب املـذاهب الباطلــة( :ويطلـق علــيهم، يلبـث أن يعــرض بأهـل الــسنة
 لكـان الـشيعة يف عزلـة :-لـوال جمـالس العـزاء: يعنـي-ولوال ذلك «: ً قائال،يف سقيفة بني ساعدة

 ملــا كــان هنــاك اآلن أي :-نفــس املجــالس: يعنــي- الدينيــة الكــربى ولــوال هــذه املؤســسات، تامــة
ولكانـــت املـــذاهب الباطلـــة التـــي وضـــعت ،  املتمثـــل يف املـــذهب الـــشيعي؛أثـــر للـــدين احلقيقـــي

حتتـــل اآلن مواضــــع  : اجتثـــاث جــــذور الـــدين احلقيقــــي: وهــــدفها،لبناهتـــا يف ســـقيفة بنــــي ســـاعدة
 .احلق

 دفــع بعــدد ؛در اإلســالم قــد زعزعــوا بنيــان الــدين أن مغــامري صــ:وعنــدما رأى رب العــاملني
. »ويقيموا جمـالس العـزاء،  لكي يعملوا عىل توعية الناس؛من أعوان احلسني بن عيل الباقني

 تعــادل ثــواب ألــف : أو إقامــة التعزيــة، أن ثــواب الزيــارة: فيقــرر آيــة اهللا اخلمينــي:وأمــا عــن الزيــارة
 !!نبي أو شهيد

 

op
 

 عــىل أن : مــن غــري املــسلمني؛ واملــشتغلني بــالعلوم اإلســالمية،ك إمجــاع مــن املــسلمنيهنــا
القـرآن ( : واحلـذف هـو، والزيـادة، والتبـديل،الكتاب الساموي الوحيـد الـذي سـلم مـن التحريـف

 ).الكريم
  -ســـبحانه-اهللا فـــ،  وعقيـــدة، اقتنـــاع عقـــل؛ونقتنـــع بـــه، ونحـــن املـــسلمني نلتـــزم هبـــذا االعتقـــاد

افِظُون       { : باملحافظة عليه يف قوله تعـاىلاً نفسه عهدىلقد أخذ ع لَحـ ا لَـه ا الـذِّكْر وإِنـَّ لْنـز ن نَ ا نَحـ  }إِنـَّ
ــر[ جـ  يف اً عجبـــًاويقـــرأ شـــيئ،  يـــرى غـــري ذلـــك؛غـــري أن املتـــابع لفكـــر مجهـــرة علـــامء الـــشيعة، ]٩:احلِ

 !! قالوا بإمكان حدوث ذلك؛والذين مل يقولوا بتحريفه من هؤالء !كتبهم
يف ســياق احلــديث عــن حكمــة عــدم الــنص يف القــرآن الكــريم عــىل أن -إن آيــة اهللا اخلمينــي 
 يقـــول يف فقــــرة ســــبق أن خويف مــــسرية محلتــــه عـــىل صــــحابة رســــول اهللا ، اإلمامـــة وظيفــــة إهليـــة

فـــــإن أولئــــك الـــــذين ال يعنـــــون ، لـــــو كانــــت مـــــسألة اإلمامـــــة قــــد تـــــم تثبيتهــــا يف القـــــرآن«: -أوردناهــــا
 وســــيلة لتنفيــــذ :كــــانوا ســــيتخذون مــــن القــــرآن،  إال ألغــــراض الــــدنيا والرئاســــة؛رآنباإلســــالم والقــــ

ويـسقطون القـرآن مـن أنظـار العـاملني ، وحيذفون تلـك اآليـات مـن صـفحاته، أغراضهم املشبوهة
 .»إىل األبد

                                                
 ).١٩٣ -١٩٢:ص(» كشف األرسار« )١(
 ).١٣٠:ص (املصدر السابق )٢(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

يــصوغ آيــة ،  باإلمامــة-اًأيــض- يف أمــر يتــصل »كــشف األرسار«ويف موضــع آخــر مــن كتــاب 
ًرتــه يف أسـلوب يــوحى إحيـاء مبــارشاهللا اخلمينـي فك ومــا دام األمــر ،  بـأن القــرآن مـن صــنع حممـداً

 . فإنه من املمكن أن يتعرض القرآن للتحريف : وحممد برش؛كذلك
، إن النبـــي أحجـــم عـــن التطـــرق إىل اإلمامـــة يف القـــرآن«: يقـــول آيـــة اهللا اخلمينـــي مـــا نـــصه

 فيـــؤثر ذلـــك ؛الفـــات بـــني املـــسلمنيأو تـــشتد اخل، خلــشية أن يـــصاب القـــرآن مـــن بعـــده بـــالتحريف
 .»عىل اإلسالم

ـــة اهللا اخلمينـــي يقـــول برتجـــيح حتريـــف القـــرآن  بـــسبب الـــنص عـــىل أن اإلمامـــة ؛إن آي
ومهــا بادرتــان هلــام ، ويــوحي يف موقــع آخــر بــأن القــرآن مــن صــنع النبــي،  كــالنبوة؛وظيفــة إهليــة

 !!العقدين من الزمانخطرمها؛ ألهنام صادرتان من أكرب مرجع ديني شيعي يف هذين 
 هل ملا قاله آية اهللا اخلميني جذور يف أصول املذهب؟ : ويبقى أن نتساءل بعد ذلك

ذلــــك أن الكلينــــي يــــذكر يف كتابــــه ،  تــــشريان إىل اإلجابــــة باإلجيــــاب:إن الدراســــة واملتابعــــة
 :-ة أن هـذا الكتـاب عنـد الـشيعة بمنزلـة البخـاري عنـد أهـل الـسن:وقد سلف أن ذكرنـا-» الكايف«

مـا ادعــى أحـد مــن :  يقــول- اإلمــام البـاقر:يعنـي- ÷ســمعت أبـا جعفــر «:  اجلعفــي قـالاًأن جـابر
 كـام أنـزل إال عـيل بــن أيب ؛ومـا مجعـه وحفظـه،  كـام أنـزل إال كـذاب؛النـاس أنـه مجـع القـرآن كلـه

 .»والصحابة من بعده، طالب
وحـني حتـدث اإلمـام أبـو ، اً أنـه كـان كـذاب:-هـذا-ومن األخبار املعتمدة عن جـابر اجلعفـي 

وصـاحب احلـوار املـشهور يف ، وأحـد تالميـذ اإلمـام جعفـر،  هو اإلمـام األعظـم-حنيفة النعامن 
مــا :  حــني حتــدث عــن الــصدق والكــذب عنــد الــرواة قــال-شــأن القيــاس مــع اإلمــام حممــد البــاقر

 . وال أكذب من جابر اجلعفي،  أفضل من عطاء:-فيمن رأيت-رأيت 
 فــيام عــزاه إىل ســيدنا ؛وبالتــايل يكــذب روايــة الكلينــي عنــه ؛اًر يكــذب جــابرإن منطــق األخبــا

 وهـو بالكوفـة ؛ مل يكـن يعمـل يف مـدة خالفتـه-كرم اهللا وجهه-  عليا بدليل أن، حممد البـاقر
ـــني أيـــدينا اآلن؛إال بمـــصحف ســـيدنا عـــثامن  ولـــو كـــان عنـــد ســـيدنا عـــيل غـــريه ،  الـــذي هـــو ب

ولـــو كـــان عنـــده ،  وتعميمــه،مـــر املــسلمني بالعمـــل بـــهوأل،  لعمــل بـــه-وهــو خليفـــة حـــاكم-
ــ: وكتمــه عــن املــسلمني،مــصحف غــريه وحاشــا أن ،  وللمــؤمنني، ولرســوله، هللااً لكــان خائن

 . يكون سيدنا عيل كذلك
                                                

 ).١٤٩:ص(» كشف األرسار« )١(
 ).هـ١٣٨١(، طبعة سنة )٢٢٨:ص(» الكايف« )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ويف كـــذب كلـــيهام عـــىل ، هـــذا هـــو رد أهـــل الـــسنة عـــىل فريـــة جـــابر يف حديثـــه إىل الكلينـــي
 .سيدنا حممد الباقر

 . كذب الكليني عىل سيدنا حممد الباقرهذا ما كان من أمر 
وســيدتنا الطــاهرة ،  اقرتفهــا الكلينــي يف حــق ســيدنا جعفــر؛بقــي أن نــذكر كذبــة أكــرب وأخطــر

 الــصادق قـــال اً أن ســيدنا جعفــر:يــزعم الكلينــي: البتــول فاطمــة الزهــراء بنــت ســيد اخللــق والبـــرش
ا مـــصحف فاطمـــة؟ قـــال ومـــ: قـــال، -عليهـــا الـــسالم-وإن عنـــدنا ملـــصحف فاطمـــة «: أليب بـــصري
 .»ما فيه من قرآنكم حرف واحد! واهللا، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات: اإلمام

ًويلح بعض علامء الشيعة إحلاحا شديدا   .  عىل حتريف القرآن الكريم-عىل ما تصوره-ً
،  وبدايــة القــرن الرابــع عــرش، مــن كبــار علــامء النجــف يف هنايــة القــرن الثالــث عــرشاًإن واحــد

 :؛ أســامه)ـهــ١٢٩٢ ( ســنةاً ألــف كتابــ: احلــاج مــريزا حــسني بــن حممــد تقــي النــورى الطــربيس:هــو
مــأله باألكاذيــب حــول زيــادات زعـــم ، »فــصل اخلطــاب يف إثبــات حتريــف كتــاب رب األربــاب«

 عـاد :وملا واجهـه علـامء الـشيعة بالنقـد واالعـرتاض، ُوآيات حذفت منه، ُأهنا أضيفت إىل القرآن
رد بعـض الـشبهات عـن فـصل اخلطـاب يف « : وأسـامه، آخر يرد فيـه عـىل اعرتاضـاهتماًفألف كتاب

 . »إثبات حتريف كتاب رب األرباب
ســورة واليــة ( :فــصنع سـورة أســامها، وقـد ضــم الكتــاب بعـض الزيــادات مــن تلفيـق املؤلــف

لـــــذين يــــا أهيــــا الــــذين آمنــــوا بــــالنبي والــــويل ال(:  يقــــول فيهــــا،-ســــبحانه-اهللا  ونــــسبها إىل ،)عــــيل
 . إلخ.)..بعثنامها هيديانكم إىل الرصاط املستقيم

 الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني ؛ لكتــاب اهللاً إجــالال؛إننــا ال نحــب اإلطالــة يف هــذا املوضــوع
 .يديه وال من خلفه

 التحريــف يف القـــرآن : مـــن الــشيعة يعتقـــداًولكــن األمــر الـــذي ال شــك فيـــه هــو أن فريقــ
قـــد أســــقطت مـــن ســــورة » صـــهرك  عليــــا وجعلنـــا«إن آيــــة : وهلمكقـــ ،الكـــريم بالزيــــادة والنقـــصان

 !!ومل يكن عيل قد أصهر إىل الرسول بعد، مع أن السورة مكية، )الرشح(
وهـــي مـــزاعم ينكرهـــا كثـــري مـــن ، اً واحـــداً ال قرآنـــ، أن هنالـــك قـــرآنني:كـــام أن الـــبعض يـــزعم
:  الــذي يقــول؛ر املوســوي العالمــة الــدكتو:اًويف مقدمــة هــؤالء مجيعــ، عقــالء الــشيعة وعلامئهــم

 لــيس أكثـر مــن إضـفاء هالــة )مـصحف اإلمــام عـيل(إن كـل مـا قيــل وذكـر يف الكتــب الـشيعية عــن «
وإثبـات ، حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هـذه األسـاطري، من الغلو عىل شخصية اإلمام عيل

                                                
 ).٢٣٨:ص(»  الكايف« )١(
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  .أحق بخالفة الرسول من غريه  عليا أن اإلمام
 إهليــــة فيهــــا حــــدوده اًفــــأعلنوا أنــــه خيفــــي أحكامــــ،  اإلمــــام أســــاءوا إىل:ولكــــنهم يف احلقيقــــة

 .» وكل ما حتتاج إليه األمة إىل يوم القيامة، وحرامه،وحالله
مـصحف (إن بعـض علـامء الـشيعة حتـدث يف كتبـه عـن «: ًويميض الدكتور املوسـوي قـائال

 :رأي هـوويعقب الدكتور املوسوي بأن موقفـه مـن هـذا الـ، ») مصحف عيل( إىل اً مضاف)فاطمة
 .)مصحف عيل(املوقف نفسه من 
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 ، مــــا درج عليــــه بعــــض علــــامء الــــشيعة: إىل احلــــزن واألســــىاًمــــن األمــــور التــــي تــــدعو كثــــري
 ، وعمـر، أبـو بكـر:ويف مقـدمتهم،  وسـبهم بأقـذع النعـوت، مـن شـتم صـحابة رسـول اهللا:وكبارهم
 .  عائشة وحفصة: وأمهات املؤمنني،وعثامن
ـ ويـــــصف الفـــــاروق بـــــ، )اجلبـــــت(ـ آيـــــة اهللا املامقـــــاين يـــــصف أبـــــا بكـــــر الـــــصديق بـــــإن 

 .)الطاغوت(
 يرددهــا بعــض الــشيعة :ّوهــذه األلفــاظ مــن الــشتم والــسب لكــل مــن الــصديق والفــاروق

وهـــذا الـــدعاء مـــسطور يف كتـــاب ، )دعـــاء صـــنمي قـــريش( :اإلماميـــة يف دعـــاء هلـــم يـــسمى
ــ»مفتــاح اجلنــان« ،  عنــد عامــة املــسلمني»دالئــل اخلــريات«ة كتــاب  الــذي هــو عنــدهم بمنزل

 ، وجبتيهــا،والعــن صــنمي قــريش، ّاللهــم صــل عــىل حممــد وعــىل آل حممــد«: ومنــه قــوهلم
 .» وابنتيهام،وطاغوتيها

 أم :-بطبيعـة احلــال- مهـا -اللتـني يلعـنهام الـدعاء الـسالف الـذكر-إن االبنتـني املقـصودتني 
 . صة حف:وأم املؤمنني،  عائشة:املؤمنني

،  عـن هــذا االجتـاه املؤســفاً لـيس بعيــد:-كبـري مراجــع الـشيعة وعلامئهــا-وآيـة اهللا اخلمينــي 
 بــشأن مــسألة ذات صــلة ببقــاء أســس ًاوالنبــي مل يقــل شــيئ«: ففــي جمــال حديثــه عــن اإلمامــة يقــول

لعبــة يف أيــدي وتــرك الــدين واملبــادئ اإلهليــة ، وثبــات دعــائم التوحيــد والعدالــة، الــدعوة والنبــوة

                                                
 ).١٣٦-١٣٤:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
املطبعـــــة املرتـــــضوية بــــــالنجف ، )١/٢٠٧(، آليــــــة اهللا املامقـــــاين» تنقـــــيح املقـــــال يف أحـــــوال الرجـــــال« )٢(

 ).هـ١٣٥٣(
 ).١١٤:ص(» مفتاح اجلنان« )٣(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

وسـوف ال ،  العـرتاض علـامء العـامل وانتقـادهماًفإنـه سـيكون هـدف، حفنة من القراصنة الوقحني
 .»يعرتف بنبوته وعدله

بـل إنـه هبـذه ، )قراصـنة وقحـون( : يـصف صـحابة رسـول اهللا بـأهنم:إن آية اهللا اخلميني
ـــري دب  والـــتخيل عـــن أ؛ يتجـــاوز صـــحابة رســـول اهللا إىل نفـــسه باإلســـاءة؛الـــصيغة مـــن التعب

  .اخلطاب
 اًإننـا ال نعبـد إهلــ«:  فيقـول،ويمـيض آيـة اهللا اخلمينـي يف إطـار أسـلوب يتــسم بـالعنف الـشديد

ًيقيم بناء شاخم  ، وعـثامن،معاويـةوجيلـس  ؛ثـم يقـوم هبدمـه بنفـسه ؛ والتـدين، والعدالـة، للعبادةاً
 بعــــد وفــــاة وال يقــــوم بتقريــــر مــــصري األمــــة،  يف مواقــــع اإلمــــارة عــــىل النــــاسوســــواهم مــــن العتــــاة

 .»نبيه
صــهر - وذي النــورين عــثامن ،ويف وصــف معاويــة !!إن هــذا العنــف يف خماطبــة رب العــزة

 . غني عن التعليق! بكوهنام من العتاة-الرسول
إننـا «:  يقـول؛ أيب بكـر وعمـر:ويف زحام محلة آية اهللا اخلمينـي عـىل الراشـدين األولـني

 !ومـن تالعـب بأحكـام اإللـه ! خمالفات للقرآن وما قاما به من؛ ال شأن لنا بالشيخني-هنا-
 وضـد ،-خابنـة النبـي -وما مارساه مـن ظلـم ضـد فاطمـة  !وما حلاله وحرماه من عندمها

  .أوالده
 !!» جهلهام بأحكام اإلله والدين:ولكننا نشري إىل

 ال يــــصدر عــــن مجيــــع ؛ّإننــــا نعــــرتف بــــأن هــــذا التجــــاوز الــــشديد يف ســــب صــــحابة رســــول اهللا
 ! كبري علامئهم يف هذا الزمان:ومن بني هذه القلة، نام عن قلة منهم وإ؛الشيعة

والـــسيد موســـى ، والـــشيخ حممــد جـــواد مغنيــة، إننــا نعـــرف أن الــشيخ حـــسني كاشــف الغطـــاء
قــد نزهــوا فكــرهم وأقالمهــم عــن الــرتدي فــيام ، وغــريهم مــن علــامء الــشيعة املعــارصين، الــصدر

  .ختردى فيه غريهم من سب صحابة رسول اهللا 
 :إن االخــتالف يف الــرأي بــني الــشيعة والــسنة«: ويف ذلــك يقــول الــدكتور موســى املوســوي

 وبعــــض أمهـــــات ، عنـــــدما بــــدأت الــــشيعة جتـــــرح اخللفــــاء الراشـــــدين؛اً وعنيفــــاً حـــــاداًاختــــذ طابعــــ
  !ال تليق بأن تصدر من مسلم يف حق مسلم، املؤمنني بعبارات قاسية وعنيفة

                                                
 ).١٢٣:ص(» كشف األرسار« )١(
 ).١٢٤-١٢٣(املصدر السابق  )٢(
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ـ  بـــ: الـــاليت لقـــبهن اهللا؛نحـــو صـــحابة الرســـول وأزواجـــهناهيـــك أن تـــصدر مـــن فرقـــة إســـالمية 
 .»)!!أمهات املؤمنني(
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أو أنـــه جعـــل ،  أنـــه ذهـــب إىل تقـــديس اخلالفـــة:-كـــرم اهللا وجهـــه-مل يـــؤثر عـــن اإلمـــام عـــيل 
 وغـري ،شـيعية للمصادر اإلسالمية من اًطبق-ولكن الذي أثر عنه ،  من أركان العقيدةااإلمامة ركنً
 عـن حبـه للخلفـاء الراشـدين الــذين ً فــضال؛هـذا، غـري حـريص عليهـا،  فيهــااً أنـه كـان زاهـد:-شـيعية
 .ورثائه إياهم عندما توفوا إىل رمحة اهللا، وإصهاره إليهم، ومودته هلم، سبقوه

، دعــوين والتمــسوا غــريي«: يــروي ابــن أيب احلديــد هــذا القــول عــن اإلمــام عــيل يف اخلالفــة
ومل أصــغ ،  ركبــت بكــم مــا أعلــم:واعلمــوا أين إن أجبــتكم،  لــه وجــوه وألــواناًستقبلون أمــرفإنــا مــ

ولعـيل أسـمعكم وأطـوعكم ملـن ،  فأنـا كأحـدكم:وإن تركتموين، إىل قول القائل وعتب العاتب
 .»اً خري لكم مني أمري؛اًوأنا لكم وزير، وليتموه أمركم

واهللا مـــا كانـــت يل يف «: يدنا عـــيل قولـــهويف كلـــامت أخـــرى يروهيـــا ابـــن أيب احلديـــد عـــن ســـ
فلـام أفـضت ،  ومحلتمـوين عليهـا،ولكـنكم دعومتـوين إليهـا، وال يف الواليـة إربـة، اخلالفـة رغبـة

 خومـا استـسن النبــي ،  فاتبعتــه؛ومـا أمرنــا بـاحلكم بـه،  ومـا وضــع لنـا، نظـرت إىل كتـاب اهللا:َّإيل
 .» فاقتديته؛وعىل آله

 :ومل خيطـر ببالـه أهنـا،  اسـتجابة لطلـب املـسلمني؛أمانـة اخلالفـةَّوهكـذا حتمـل سـيدنا عـيل 
 ! أو ركن من أركان العقيدة اإلسالمية،منصب إهلي

ولـــــيس -أوىل باخلالفـــــة   عليـــــا  أن:إن الـــــدكتور الـــــشيعي املجتهـــــد موســـــى املوســـــوي يـــــرى
 اخللفــاء  ولكــن املــسلمني بــايعوا،-اًباإلمامـة عــىل الــصورة التــي رســمها الــشيعة املتــأخرون زمانــ

فـــال غبـــار عـــىل رشعيـــة خالفـــة ، ا بعـــد عـــثامن ثـــم بـــايع املـــسلمون عليـــ، وعـــيل بـــايعهم، الراشـــدين
 . من أيب بكر إىل عيل؛اخللفاء الراشدين

  عليـــا ويمــيض املجتهـــد اإليــراين الـــشيعي الــدكتور موســـى املوســوي يف القـــول بــأن اإلمـــام
 بــني أن يعتقــد اإلمــام اً كبــرياًإن هنــاك فرقــ«: ًال قــائ؛كــان يؤكــد عــىل رشعيــة بيعــة اخللفــاء الراشــدين

                                                
 ).١٠:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
 ).١/١٨٢(» هنج البالغة« )٢(
 ).٢/١٨٤ (املصدر السابق )٣(
 ).١٤:ص(» الشيعة والتصحيح« )٤(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

،  ولكن املـسلمني اختـاروا غـريه،أنه أوىل بخالفة رسول اهللا من غريه : والذين كانوا معه؛عيل
 .» ولكنها اغتصبت منه؛ حقه اإلهلي:أن اخلالفة :وبني أن يعتقد
بكــــل وضــــوح  وهــــو حيــــدثنا عــــن هــــذا األمــــر ؛ فلنــــسمع إىل اإلمــــام عــــيل؛واآلن«: ثــــم يقــــول
ويــردد ، وعــدم وجــود نــص ســاموي يف أمــر اخلالفــة، ويؤكــد رشعيــة انتخــاب اخللفــاء، ورصاحــة
 ، وعمـــر،إنـــه بـــايعني القـــوم الـــذين بـــايعوا أبـــا بكـــر«:  وهـــو-ذكـــره ابـــن أيب احلديـــد- لإلمـــام ًقـــوال

ى وإنـام الـشور، وال للغائـب أن يـرد، فلـم يكـن للـشاهد أن خيتـار، عىل ما بايعوهم عليـه، وعثامن
فــإن خــرج ،  كــان ذلــك هللا رضــا،اً إمامــ: وســموه؛فــإن اجتمعــوا عــىل رجــل، للمهــاجرين واألنــصار

 قـاتلوه عـىل اتباعـه غـري سـبيل ؛فـإن أبـى، وه إىل ما خـرج منـهُّ رد: خارج بطعن أو بدعة؛من أمرهم
 . »املؤمنني

وي  يعــود الــدكتور املجتهــد الــشيعي موســى املوســ»التــصحيح«ويف موضــع آخــر مــن كتابــه 
 ٍّإذا كانــت اخلالفــة بــنص«: ً وبيعــة اإلمــام عــيل هلــم قــائال،ليؤكــد عــىل رشعيــة اخللفــاء الراشــدين

، فهـــل كــان بإمكــان اإلمـــام أن يغــض النظــر عـــن هــذا الـــنص ؛وكــان هـــذا الــنص يف عــيل، ٍّســاموي
 .»! ويرضخ ألمر مل يكن من حقهم؟،ويبايع اخللفاء
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كثــري التعــاون معهــم يف دراســة مــشاكل ، كــان اإلمــام عــيل شــديد احلــب للخلفــاء الراشــدين
 ، وكانوا يندبونه إىل ذلك، وحتمل مسئولية احلكم إبان أسفارهم، املسلمني

 ؛ خطبـة اإلمـام حـني:هي، ولعل أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أيب بكر يف قلب اإلمام عيل
، اًكنــــت أول القــــوم إســــالم! رمحــــك اهللا يــــا أبــــا بكــــر«: ًوفاتــــه قــــائالوقــــف عــــىل بابــــه خياطبــــه يــــوم 

وأنـــسبهم ، خوأحفظهـــم عـــىل رســـول اهللا ، ًوأعظمهـــم غنـــاء، اوأشـــدهم يقينًـــ، اًوأخلـــصهم إيامنـــ
فجـــــزاك اهللا عـــــن اإلســـــالم وعـــــن رســـــول اهللا وعـــــن ، ًا وســـــمت،اً وهـــــدي،ً وفـــــضالاًبرســـــول اهللا خلقـــــ
 . اًاملسلمني خري
 ،وقمــــت معــــه حــــني قعــــدوا، وواســــيته حــــني بخلــــوا، ني كذبــــه النــــاسقت رســــول اهللا حــــَّصــــد

م الْمتَّقُـون  { :)اًصـديق(وأسامك اهللا يف كتابه  هـ لَئِكقَ بِهِ أُودصقِ وداء بِالصي ج ر [}والَّذِ مـ٣٣:الز[ ،
 .  ويريدكاً حممد:يريد
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ومل تـــضعف ، تـــكمل تقلـــل حج، اً عـــذاب:وعـــىل الكـــافرين، ا حـــصنً: لإلســـالم-واهللا-وكنـــت 
كام قـال رسـول -كنت ،  كاجلبل الذي ال حتركه العواصف:وكنت، ومل جتبن نفسك، بصريتك

، وال ألحـد عنـدك هـوادة، ومل يكـن ألحـد عنـدك مطمـع،  يف أمـر اهللاا قويـ ؛ يف بـدنكاً ضـعيف:-اهللا
فـال ،  حتـى تأخـذ احلـق لـه؛والـضعيف عنـدك قـوي،  حتـى تأخـذ احلـق منـه؛فالقوي عنـدك ضـعيف

 .» وال أضلنا بعدك،رمنا اهللا أجركح
،  هـذا رأيـه فيـه:أو بـاألحرى، هذا هو رثاء أمري املؤمنني عـيل ألمـري املـؤمنني أيب بكـر

أفمثل هذا الـذي رثـاه سـيدنا عـيل هبـذه املعـاين يمكـن ألتبـاع سـيدنا ، وتلك دمعة سكبها لفراقه
 !!وأن يصفوه باجلبت والطاغوت؟، عيل أن يرموه بالكفر والردة

 ، كلـه صــدق؛وهـو كـالم مجيـل ،الـرأي نفـسه قالـه أمــري املـؤمنني عـيل يف عمـر وعــثامنو
 . » وال تلفيق، ال كذب فيه؛وهو كالم موثق، وأدب

ال «:  ثـم يقـول،إن املجتهد الدكتور املوسوي يستعرض الكثري مـن هـذه املواقـف ويرددهـا
الكـالم  ، كتـب الـشيعة الـذي نجـده يف أكثـر؛ وذمهم بالكالم البذيء،جيوز جتريح اخللفاء

ويناقض كالم اإلمام عيل ومدحه ومتجيـده يف ، الذي يغاير كل املوازين اإلسالمية واألخالقية
 !حقهم

فـالنبي ، وتقـدر منـزلتهم مـن الرسـول ، أن حترتم اخللفـاء الراشـدين:وجيب عىل الشيعة
فتــزوج مــن  ؛ا  عليــوعمــر بــن اخلطــاب صــاهر، وعــثامن صــاهر النبــي مــرتني، صــاهر أبــا بكــر وعمــر

 .»ابنته أم كثوم
وال أطلــــــب مــــــن الــــــشيعة يف هــــــذه الــــــدعوة «: ًويــــــستطرد املجتهــــــد الــــــشيعي اجلليــــــل قــــــائال

أكثـر ممـا قالـه اإلمـام يف   عليـا التصحيحية أن تقول وتعتقد يف اخللفاء الثالثة الذين سـبقوا اإلمـام
ألمــة اإلســالمية ســالم وســاد ا،  النتهــى اخلــالف؛فلــو التزمــت الــشيعة بعمــل اإلمــام عــيل، حقهــم

 .» فيه ضامن الوحدة اإلسالمية الكربى؛فكري عميق
يـشاركه يف رأيــه يف هـذا املوضـوع كثـري مـن علــامء  ،هـذا كـالم عـامل شــيعي جمتهـد جليـل

 . الشيعة وأعياهنم املعارصين الذين تربطنا بكثري منهم روابط من الود واملحبة
 قـد فـصل األمـر يف عالقـات احلـب واالحـرتام :يوإذا كان العامل املجتهد الدكتور املوسو

 ن اإلمـــامإ: فإننــا نــضيف إىل قولــه، املتبــادل بــني اإلمــام عــىل واخللفــاء الراشـــدين الــسابقني عليــه
 ؛د ســمى ثالثــة مــن أبنائــه بأســامئهمـ قــ:لــشدة تعلقــه باخللفــاء الراشــدين الثالثــة الــذين ســبقوه عليــا 
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 ،)عـــثامن( :اً ثالثـــاًوســـمى ولـــد، )عمـــر( :اً ثانيـــاً ولـــدوســـمى، )أبـــا بكـــر( :فلقـــد ســـمى أحـــد أوالده
 .خوهذه قرينة كربى عىل حب سيدنا عيل إلخوانه الراشدين صحابة رسول اهللا 
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فإنــه مـن الوضـوح بمكــان أننـي مل أشــرتك يف ، هـذا العنـوان اجلــانبي الطويـل لـيس مــن عنـدي
ولكنــــي أســــتنطق ، ا املوضــــوع وغــــريه مــــن موضــــوعات املــــذاهب اإلســــالمية كطــــرف مبــــارشهــــذ

وقـــد حرصــــت يف هـــذا البـــاب أن يكــــون احلـــوار يف شــــئون ،  واألشــــخاص، واألحـــداث،الوثـــائق
 .املذهب بني الشيعة وبني أنفسهم

ً إلغــاء )اإلمامــة منــصب دينــي ســاموي( يلغــي مبــدأ أن :إن العــامل املجتهــد موســى املوســوي
ال  :-وهــو عــرص الغيبــة الكــربى- فحتــى يف أوائــل القــرن الرابــع اهلجــري«:  ويقــول مــا نــصه،ا تامــ

أو أن  ! حــق إهلــي اغتــصب منــه:أو أهنــا !!نجــد أي أثــر لفكــرة اغتــصاب اخلالفــة مــن اإلمــام عــيل
وهكــــذا تغــــريت فكــــرة األولويــــة  ! أو ســــامهوا يف هــــذا األمــــر،اشــــرتكوا خصــــحابة رســــول اهللا 

 .»!وخمالفة النص اإلهلي، فكرة اخلالفة اإلهليةبخالفة عيل إىل 
لــو كانــت اإلمامــة إهليــة «: ً يــستطرد املجتهــد الــشيعي الــدكتور املوســوي قــائال؛ لــذلكاًوتبعــ

 اإلمـام عـيل ابنـه احلـسن َّلعـني :وأهنـا يف أوالد عـيل حتـى اإلمـام الثـاين عـرش، كام تـذهب الـشيعة
فقــد اتفــق الــرواة واملؤرخــون عــىل أن اإلمــام عنــدما  ،وهــو مــا مل حيــدث ؛ مــن بعــدهاًخليفــة وإمامــ

وســـئل عـــن ، -بعـــد أن رضبـــه ابـــن ملجـــم املـــرادي بالـــسيف املـــسموم-كـــان عـــىل فـــراش املـــوت 
 .»خ كام ترككم رسول اهللا ؛أترككم«:  قال؟الشخص الذي يستخلفه
وبــــــايعوه خليفــــــة عــــــىل ،  واختــــــاروا ابنــــــه احلــــــسن، اجتمــــــع املــــــسلمون:وبعــــــد وفــــــاة اإلمــــــام

  .، وتنازل له عن اخلالفة،ولكن اإلمام احلسن صالح معاوية، لمنياملس
 هل كـان يـستطيع اإلمـام احلـسن أن يتنـازل !اً إهلياً لو كانت اخلالفة منصب:فهل يا ترى

  !!؟؟ بذريعة حقن دماء املسلمني؛عنه
وحممـد ، كعـيل بـن احلـسني ؛ويستشهد الدكتور املوسوي بمواقف ألئمـة آخـرين مرمـوقني

إننا مل نجد يف أقوال اإلمام عيل بـن احلـسني امللقـب بالـسجاد «:  فيقول،وجعفر الصادق، اقرالب
والـذي يف  ؛وبعد السجاد يـأيت دور اإلمـام حممـد البـاقر !!أية عبارة تدل عىل كون اخلالفة إهلية
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 .الذي أكمله ابنه اإلمام جعفر الصادق،  بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي:عهده
وال ،  لفكرة اخلالفة اإلهليـة يف عهـدمهااً ال نجد أثر:-لكالم للدكتور املوسويوا-فنحن 

 .» حتى الغيبة الكربى؛يف عهد أئمة الشيعة اآلخرين
وهــو ،  ينفـي بعــض علـامء الــشيعة الكبـار املبــدأ الـذي اخرتعــه فريـق مــن الـشيعة؛هكـذا

 .وأهنا إحدى دعائم اإلسالم، القول بأن اإلمامة منصب إهلي
 متنـــــافرة اًوجعلــــتهم فرقــــ !وبــــددت جهــــودهم !ه القــــضية التــــي فرقــــت شــــمل املـــــسلمنيهــــذ
 .أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم، بعد أن كانوا إخوة متحابني !متحاربة
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 ، بـــني مفهـــوم األئمــــة:التــــشيع« مقدمـــة لكتـــاب َّســــعيد حـــوىالـــشيخ هـــذا البحـــث كتبـــه  [
 ].) م١٩٩٩(عام ،  عامن-نرش دار عامر،  تأليف حممد البنداري»واملفهوم الفاريس

 

 : َّسعيد حوىكتب الشيخ 
 مــن -جهــهكـرم و و،ريض اهللا عنــه-  حــدث بـني عــيلا  سياســياً أن رصاعـ:كـل النــاس يعرفــون

 . من جهة أخرىيوبني بعض الصحابة ، جهة
 . لصالح بني أمية-بشكل مؤقت- اُ  أن هذا الرصاع حسم سياسي:وكل الناس تعرف

 قد حسمت هذا الرصاع يف املـآل :-كلها- أن األمة إلسالمية :ولكن قلة من الناس تعرف
 .  لصالح اإلمام عيلا ي وروح،ا ي وفكر،ا ياعتقاد

وأن خمالفيـه كـانوا ، كـان عـىل صـواب  عليا أن اإلمام :ت عليه األمة اإلسالميةفالذي استقر
جعلتهـــا تـــستقر ،  وقـــد اســـتندت األمـــة اإلســـالمية يف هـــذا احلكـــم إىل نـــصوص كثـــرية،عـــىل خطـــأ

 . عىل هذا احلكم
فـــإذا وجـــد يف عـــرص الـــرصاع بـــني اإلمـــام عـــيل وخمالفيـــه مـــن التـــبس عليـــه األمـــر مـــن األمـــة 

فــإن هــذا اللــبس قــد زال ، ومــن تــشيع ملخالفيــه،  مــن تــشيع لإلمــام عــيل:جــد بــذلكفو ؛اإلســالمية
 .  متشيعة لإلمام عيل-كلها-وأصبحت األمة اإلسالمية ، فيام بعد

التــــشيع ( :ويمكــــن أن نــــسميه،  اســــتقرت األمــــة اإلســــالمية عــــىل نــــوع مــــن التــــشيع؛وهكــــذا
 متـشيع بـالفطرة لإلمـام عــيل وآل فإنـه ؛الثابتـة عنـه خفكـل مـن متـسك بـسنة رسـول اهللا ، )الـسني

 .بيته
فهــذا قاســـم ،  والتقـــدير، واالحــرتام، احلـــب:يعنــي، فــإذا كــان التـــشيع لإلمــام عـــيل وآلل بيتــه

 .  قلة-بفضل اهللا-وهم ، إال من ابتدع وخالف ؛مشرتك بني كل املسلمني
 يف رصاعــه مــع ا أن احلــق والــصواب بجانــب عــيل : وقــد تبينــت األمــة اإلســالمية؛هــذا

 مـا أخرجــه البخـاري وغــريه :ومنهــا، وذلـك عنــدما انتـرشت بينهــا األحاديـث الـصحيحة، وارجاخلـ
 إذ أتــاه ؛-ًوهــو يقــسم قــسام- خبيــنام نحــن عنــد رســول اهللا :  قــالاعـن أيب ســعيد اخلــدري 

َويلــك«:  فقــال!؟اعــدل! يــا رســول اهللا:  فقــال؛-وهــو رجــل مــن بنــي متــيم-ذو اخلويــرصة  َ ْ ْ ومــن !َ ََ
َيعدل إذ ِ ُ ِ ْ ْا مل أعدلَ ِ ْ َ ْ ُ قـد خبـت وخـرست إن مل أكـن أعـدل!؟َ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْْ ائـذن ! يـا رسـول اهللا: فقـال عمـر ،»!َ
  ! فأرضب عنقه؛يل فيه
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ُدعــــه« :فقــــال ْ ــــه أصــــحابا!َ ــــإن ل ً ف َ ْ َُ َ َّ ِ ْحقر أحــــدكم صــــالته مــــع صــــالهتمـَ يــــ:َ َ ْ ُِ ِ َ ََ َ ُ َ َ َْ ُُ َ َ وصــــيامه مــــع ،ِ ُ ََ َ َ ِ
ْصــيامهم َِ ِ ُ يقــرءون القـــ،ِ ْْ َ ُ َ ُرآن ال يــَ َْ ْجاوز تــراقيهمـَ َ َُ ِ َ ُ ِ ِ يمرقـــون مــن الــدين،َ ِّ ْ ِ َ ُ ُ ْ ْ كـــام يمــرق الــسهم مـــن ؛َ ِ ُ َّ ُ ْ َْ ُ َ َ
ِالرمية َِّ ِ ينظر إىل نصله؛َّ ِ ْ َ َ ِ ُ َُ ٌ فـال يوجـد فيـه يشء:ْ ْ َ َِ ِ ُ َ ُ ِ ثـم ينظـر إىل رصـافه،َ ِ َ ِ َ ُِ ُ ُ ََّ ٌ فـام يوجـد فيـه يشء:ْ ْ ََ َِ ِ ُ َ َّ ثـم ،ُ ُ

ِينظـــر إىل نـــضيه  ِِّ ُ َُ َ ِ َ ُوهـــ-ْ ُو قدحـــهَ ُ َْ ٌ فـــال يوجـــد فيـــه يشء:-ِ ْ َ َِ ِ ُ َ ُ ِ ثـــم ينظـــر إىل قـــذذه،َ ِ َ ُ َ ُِ ُ ُ ََّ ِ فـــال يوجـــد فيـــه :ْ ِ ُ َ ُ َ َ
ٌيشء ْ َ قــد ســبق الفــرث والــدم؛َ ْ ََّ َْ ََ ََ ْ ْ آيــتهم،َ َُ ُ رجــل أســود:ُ َ ُْ ََ ُ إحــدى عــضديه مثــل؛ٌ ْ ِ ِ ْ َ َُ َ ْ ِ ثــدي املــرأة:ِ َ ْ َْ ِ ْ أو ،َْ َ
ُمثل ْ ُ البضعة تدردر:ِ َْ َ ََ َ ِ ْ َ وي،ْ ُخرجـَ ُ ِون عىل حني فرقة من الناسْ َّ ْ َِ ٍ َِ ُ َْ ِ َ«.  

 أن عـيل بـن :وأشـهد، خ أين سـمعت هـذا احلـديث مـن رسـول اهللا :فأشـهد: قال أبو سـعيد
حتـى نظـرت إليـه عـىل نعـت  ؛فـأيت بـه، فـالتمس ؛فـأمر بـذلك الرجـل، وأنا معـه ؛أيب طالب قاتلهم

 . »الذي نعته خالنبي 
 والتقـدير لعـيل وآل بيتـه؛ ألن األمـة تلقــت ، واالحـرتام، احلـب: رافقـه):التـشيع الـسني(هـذا 

 واملحبـة ينبغـي أن تعطيـا آلل بيـت ،أن املودة :وفهمت من كتاب رهبا، aعن رسوهلا 
 . والقدوة، واهلداية،مظنة العلم خوأن آل رسول اهللا ، خرسول اهللا 

ود   { :قـال تعـاىل ا إِالَّ الْمـــرهِ أَج لَيـع ــأَلُكُمــى قُـل الَّ أَسبفِـي الْقُر فـرسها بعــضهم، ]٢٣:الـشورى [}ة :
تِ ويطَهــركُم      { :وقـال تعـاىل ، إال بـأن تـودوا قرابتـي:أي يـــلَ الْبأَه سجالـر نكُم عـ ــذْهِبلِي ه إِنَّمــا يرِيـد اللـَّ

 . ]٣٣:األحزاب[}تَطْهِريا
 وأحفــــادهم ،دهوإىل أوال، ا نظــــرت األمــــة اإلســــالمية إىل اإلمــــام عــــيل :هنــــا ومــــن هــــا

 .نظرة إجالل وإكبار : ممن استقامت عقيدته؛الكرام
:  وأحفـــاده، وألوالده،اولـــو أنـــك تأملـــت مـــا تـــرجم بـــه علـــامء أهـــل الـــسنة لإلمـــام عـــيل 

 يف كتـب علـامء الرجـال اًوجتـد ذلـك واضـح،  يدل عىل ما ذكرناها  حياً جمسد-كله-لرأيت هذا 
وابـن ، واخلطيـب البغـدادي، وابن أيب حـاتم الـرازي ،والبخاري، ابن سعد: مثل كتب، والرتاجم

 . وغريهم، وابن حجر، وابن كثري، والذهبي، واملزي، وعبد الغني املقديس، عساكر
ولعــــيل بـــن احلــــسني زيــــن ،  مـــا تــــرجم بــــه اإلمـــام الــــذهبي للحـــسن واحلــــسني:-ًمــــثال-انظـــر 
 الكــــاظم بــــن جعفــــر وملوســــى، والبــــن حممــــد البــــاقر الــــصادق، والبنــــه حممــــد البــــاقر، العابــــدين
جتـــد مــصداق مـــا  :تــرجم هلـــم الــذهبي الـــذين ؛خإىل آخـــرين مــن آل بيـــت رســول اهللا ، الــصادق
  .قلناه

                                                
 ).٣٦١٠(» صحيح البخاري« ) ١(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 : مما ترجم به الذهبي هلؤالء الكرام الطاهرينًانحن ننقل لك شيئ وها
، وســبطه ،خ رحيانــة رسـول اهللا ، الـسيد،اإلمــام«: اقـال الـذهبي عــن احلـسن بــن عـيل 

 . »الشهيد، املدين، القريش، أبو حممد، نةوسيد شباب أهل اجل
 . وترجم له ترمجة طويلة

 ورحيانتــه مــن ،خســبط رسـول اهللا ،  الكامـل، الــرشيف،اإلمــام«: اوقـال عــن احلـسني 
 .»احلسني بن أمري املؤمنني، أبو عبد اهللا، وحمبوبه، الدنيا

ٌهـذا ملـك«: يقـول خعـن حذيفـة أنـه سـمع النبـي : وذكر روايات كثرية يف فضله منها َ ََ ْم ـَ لـ؛َ
ِينزل األرض قبل هذه الليلة ِ َِ َّ َْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ْ ِ ُ استأذن ربه،ْ َّ َ َْ َ ْ َ أن يسلم عل:َ َِّ َ َ ُ ْ َ ويبرشين بـأن فاطمـة،َّيـَ َ َِّ ُِ َّ َ ِِ َ َ ِ سـيدة نـساء :َ َِ ِّ َُ َ

ِأهل اجلنة َّ َ ِ ْ َ وأن احلسن واحلسني،َ ْ َ َُ ََ َ ََّ ِ سيدا شباب أهل اجلنة:َ َّ ََ ِ ْ ََ ِ َ ِّ َ« . 
 . وهو حديث حسن، جه الرتمذيأخر

ــ، ًعــاقال، ًمجــيال، ًوســيام، اًدِّوقــد كــان هــذا اإلمــام ســي«: قــال الــذهبي ًممــدح، اًجــواد، ارزينً َّ َ ، اُ
 .»إلخ...كبري الشأن، ًحمتشام، اًورع، ادينً، اًخري

، كثـري احلــديث، اًمأمونـ،  ثقــة:وكــان عـيل بـن احلـسني«: وقـال الـذهبي عـن عــيل بـن احلـسني
 . اًورع، اًرفيع، ا عالي

 . أفضل من عيل بن احلسنيا ما رأيت قرشي: قال، عن الزهري، روى ابن عيينة
 لإلمامـة ًفقـد كـان أهـال،  ذلـك-واهللا-قَّ لـه ُوحـ !ٌوكان لـه جاللـة عجيبـة«: -اًأيض-وقال عنه 

 . » وكامل عقله، وتأهله، وعلمه، وسؤدده،لرشفه ؛العظمى
 ،اًوقــد كــان إمامــ... اإلمــام أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل، و الــسيدهــ«: وقــال عــن حممــد البــاقر

 . » ملا جتمع فيه من صفات الكامل؛ونحبه يف اهللا... كبري الشأن،  لكتاب اهللاًاتالي، اًجمتهد
 . »...أحد األعالم، شيخ بني هاشم، اإلمام الصادق«: وقال عن جعفر الصادق

وهـذا التـشيع البــدعي ، )تــشيع بـدعي( ): الـسنيالتـشيع(لقـد وجـد إىل جانـب هـذا النــوع مـن 
 :عىل مراتب

                                                
 .) فام بعدها٣/٢٤٥(» السري« ) ١(
 ).٣/٢٨٠ ( السابقاملرجع ) ٢(
 ).٤/٣٨٧(ابق املرجع الس ) ٣(
 ).٤/٣٩٨(املرجع السابق  ) ٤(
 ).٤/٤٠١(املرجع السابق  ) ٥(
 ).٦/٢٥٥(املرجع السابق  ) ٦(
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مع التسليم بفضل عثامن ؛ا عىل عثامن ا  عليا  يفضل: منه تشيع . 
مع اإلقرار بفضل هؤالء ؛ي وعثامن ، وعمر،عىل أيب بكر  عليا  يقدم: وتشيع آخر . 

 . ن وعثام، وعمر، أحق باخلالفة من أيب بكر:ا  عليا َّومن هؤالء من عد
ومل ، ومل يعتزلــوهم، مل يفاصــلوهم،  مقبــويل الروايــة: عــدهم أهــل الــسنة:-كلهــم-وهــؤالء 

ُّ عـــدوا أئمـــة يف العلـــم:-مـــن هـــؤالء-بـــل إن بعـــض أهـــل التـــشيع املبتـــدع ، يرفـــضوا روايـــتهم ويف  ُ
 . خاحلديث عن الرسول اهللا 

 :وايــة عــنهمكــان مــن أعظــم مــن صــدع بالر«: »اجلــرح والتعــديل«يقــول القاســمي يف رســالة 
َّفخــرج عــن كــل عــامل صــدوق ، وجــزاه عــن اإلســالم واملــسلمني أحــسن اجلــزاء، اإلمــام البخــاري

علـــيهام -فكـــان الـــشيخان ،  مـــن الـــرواة الـــشيعة»صـــحيحه«ومـــأل مـــسلم ، ثبـــت مـــن أي فرقـــة كـــان
 .»الذي جيب اجلري عليه، وأسوة احلق،  قدوة اإلنصاف: بعملهام هذا-الرمحة والرضوان

مــسند «واعتمــدوا ،  عــىل مــا فيــه مــن تــشيع؛»مــصنف عبــد الــرزاق«األئمــة اعتمــدوا ونجــد أن 
 .إنه شيعي جلد: بالرغم من أهنم قالوا عنه ؛»عيل بن اجلعد

وهـذا النـوع مـن التـشيع ، )التـشيع الرافـيض(ـ  ما سمي ب:-باإلضافة إىل ذلك-إال أنه وجد 
 : عىل قسمني

 .الرفض العادي
 .والرفض الغايل

ـــرفض  ، مـــع الـــرباءة مـــنهم، ؛ عـــىل اخللفـــاء الثالثـــةا تفـــضيل عـــيل :العـــادي فهـــوأمـــا ال
 . واحلط عليهم، وسبهم

 . والعدد األكرب من الصحابة،  فقد بدأ بتكفري اخللفاء الثالثة:وأما الرفض الغايل
 . اًثم ينتهي بأبعاد كبرية جد، فإنه يبدأ بزاوية حادة :وكعادة االنحراف

وحكـــم علـــامء اإلســـالم ، مل يقبـــل املحـــدثون روايـــاهتم :هـــذان النوعـــان مـــن الرافـــضة
 . والتكفري، والتفسيق، التضليل: تدور بنياًعليهم أحكام

 : فهو عىل مراتب ؛ من جهة معتقده-يف الراوي: أي-فإن كان كالمهم فيه «: قال الذهبي
 :ومنهم،  الداعي إىل بدعته:ومنهم،  من بدعته دون ذلك:ومنهم،  من بدعته غليظة:فمنهم
 . وما بني ذلك، الكافُّ

َفمتــى مجــع الغلــظ والــدعوة  أخــذوا عنــه :ِومتــى مجــع اخلفــة والكــف، ُجنِّب األخــذ عنــهـُ تــ:ِ
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 . وقبلوه
 . )الرافضة(و، واجلهمية، كغالة اخلوارج: فالغلظ
 .  واإلرجاء،)التشيع(ـ ك: واخلفة

 . » رد حديثه:فباألوىل،  كاخلطابية؛ لرأيهاًوأما من استحل الكذب نرص
كيـــف ســــاغ : فلقائـــل أن يقــــول«:  يف ترمجـــة أبــــان بـــن تغلــــب»امليــــزان« يف -اًأيـــض-ويقـــول 
  وهو صاحب بدعة؟ ًفكيف يكون عدال،  واإلتقان،العدالة: ّوحد الثقة ؟توثيق مبتدع
 : أن البدعة عىل رضبني:وجوابه

بعني فهـــذا كثـــري يف التـــا ،ّ وال حتـــرق،أو التـــشيع بـــال غلـــو، كغلـــو التـــشيع :بدعـــة صـــغرى
 . والصدق، والورع،مع الدين، وتابعيهم

 . وهذه مفسدة بينة ؛ لذهبت مجلة من اآلثار النبوية:فلو رد حديث هؤالء
والـدعاء ، واحلـط عـىل أيب بكـر وعمـر، والغلـو فيـه، كالرفض الكامل :ثم بدعة كربى

  .إىل ذلك
  !ال حيتج هبم وال كرامة: فهذا النوع

 :بــــل الكــــذب، اً وال مأمونــــ،اً صــــادقً رجــــال:ذا الــــرضب يف هــــ-اآلن-فــــام أستحــــرض  اًأيــــضو
 .»حاشا وكال! فكيف يقبل من هذا حاله؟ ! دثارهم:والتقية والنفاق !شعارهم

فمـن قدمـه عــىل ، حمبـة عـيل وتقديمـه عـىل الـصحابة: والتـشيع«: ويقـول احلـافظ ابـن حجـر
 .وإال فشيعي ؛رافيض :ويطلق عليه، ٍ غال يف تشيعه:أيب بكر وعمر فهو

 .ٍفغال يف الرفض : أو الترصيح بالبغض، السب:إن انضاف إىل ذلكف
 ـه.ا. »فأشد يف الغلو ):الرجعة إىل الدنيا(وإن اعتقد 

 هــو اعتقـاد تفــضيل عـيل عــىل :التـشيع يف عــرف املتقـدمني«: -اًأيــض- »التهـذيب«وقـال يف 
 . مع تقديم الشيخني وتفضيلهام ؛وأن خمالفه خمطئ،  يف حروبهًاكان مصيب  عليا وأن، عثامن

وإذا كـــان معتقـــد ذلـــك ، خ بعـــد رســـول اهللا ؛أفـــضل اخللـــق  عليـــا  أن:وربـــام اعتقـــد بعـــضهم
 . السيام إذا كان غري داعية ؛فال ترد روايته هبذا :،اًجمتهد، اًصادق، ادينً، اًورع

قبـل  فـال ت؛-الـسب والـشتم: أي- فهـو الـرفض املحـض :وأما التشيع يف عرف املتأخرين

                                                
 ).٥١:ص(حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، » املوقظة« ) ١(
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 . »!وال كرامة، رواية الرافيض الغايل
والطموحــات ، والكيــد لإلســالم،  واألهــواء، جتمعــت الــشعوبية:وحتــت ظــل الــرفض

 :وهـــو يف احلقيقــــة-ووجـــد باســـم التــــشيع ، فأدخلـــت عــــىل اإلســـالم الطامــــات ؛الـــسياسية
 يظهــر بـــني،  جــدار ســـميك بــني أهــل الــسنة واجلامعـــة وبــني الرافــضة:- ال التــشيع؛الــرفض

 . احلني واحلني برصاع مسلح
ـــــت ســـــمومها مـــــن خـــــالل :إن الـــــشعوبية احلاقـــــدة عـــــىل العـــــرب واإلســـــالم ـــــرفض:بث  ، ال

 . ولتجميع اجلهلة،  للتفريق بني األمة؛ وعقائد فاسدةاً أطر:وأوجدت، واألهواء
وخيرجـون النـاس مـن ،  يبثـون فيـه سـمومهماً مل جيدوا شـيئ:واحلاقدون عىل اإلسالم

 . العمل حتت شعار الرفض :كمثل، اإلسالم
كـان مـن مـصلحتها أن تعمـق اهلـوة بـني ،  دول وحكومـات:وقـد أصـبحت هلـذا الـرفض ؛هـذا

وكثفـــت احلجـــب بـــني العــــامل ،  واالنحـــراف،فعمقـــت الــــشذوذ، العـــامل اإلســـالمي وبـــني شـــعوهبا
 . اإلسالمي وبني هذه الشعوب

وممــا ، »فــضائح الباطنيــة«فــألف كتابــه  ؛وقــد فطــن حجــة اإلســالم الغــزايل لــبعض هــذا الكيــد
وطائفة كبـرية ، ورشذمة من الثنوية امللحدين، واملزدكية، تشاور مجاعة من املجوس«: قال فيه

 خيفـف عـنهم مـا نـاهبم ؛ورضبـوا سـهام الـرأي يف اسـتنباط تـدبري، من ملحدة الفالسفة املتقدمني
 أخرســوا ألــسنتهم حتــى، ويــنفس عــن كربــة مــا دهــاهم مــن أمــر املــسلمني، مــن اســتيالء أهــل الــدين

 ، والنـــرش،وجحـــد احلـــرش، وتكـــذيب الرســـل،  مـــن إنكـــار الـــصانع:عـــن النطـــق بـــام هـــو معتقـــدهم
 . واملعاد إىل اهللا يف آخر األمر
واتـــسقت ، واتـــسعت واليتـــه، واســـتطارت يف األقطـــار دعوتـــه، خوقـــد تفـــاقم أمـــر حممـــد 

، م يف الواليـــــــاتواهنمكـــــــوا يف التـــــــنع، حتـــــــى اســـــــتولوا عـــــــىل ملــــــك أســـــــالفنا، أســــــبابه وشـــــــوكته
وال مطمــع يف مقــاومتهم ،  ذات الطــول والعــرض؛وقــد طبقــوا وجــه األرض، مــستحقرين عقولنــا

 . وال سبيل إىل استنزاهلم عليه بمكر واحتيال، بقتال
فــسبيلنا أن ، وامتنعــوا مــن اإلصــغاء إلينــا،  لتنمــروا علينــا:ولــو شــافهناهم بالــدعاء إىل مــذهبنا

واالعتــــزاء إىل أهــــل البيــــت مــــن ، ونتحــــصن باالنتــــساب إلــــيهم، ننتحــــل عقيــــدة طائفــــة مــــن فــــرقهم
 . ونتودد إليهم بام يالئم طبعهم، رشهم

حتـــى إذا ،  وقــدوهتم، الــذين هـــم أســوهتم؛ونتوصــل بــه إىل تطويــل اللـــسان يف أئمــة ســلفهم
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اشـتد علـيهم بـاب الرجـوع ، وما ينقل إلـيهم رشعهـم بـنقلهم وروايـتهم، قبحنا أحواهلم يف أعينهم
 . وسهل علينا استدراجهم إىل االنخالع عن الدين، عإىل الرش

 أن تلـــك :أومهنـــا عنـــدهم، ومتـــواتر األخبـــار، وإن بقـــي عنـــدهم معتـــصم عـــن ظـــواهر القـــرآن
 اعتقــاد :وعالمــة الفطنــة،  االنخــداع بظواهرهــا:وأن إمــارة األمحــق،  أرسار وبــواطن:الظــواهر هلــا

 .بواطنها
سـهل علينـا  :ثم إذا تكثرنا هبؤالء، راد بظواهر القرآن امل:ونزعم أهنا، ثم نبث إليهم عقائدنا
 . والتظاهر بنرصهم،  بعد التحيز إىل هؤالء؛استدراج سائر الفرق

 أنــــه مــــن أهــــل :ونـــزعم،  ممــــن يـــساعدنا عــــىل املــــذهب؛ً أن نختـــار رجــــال:طريقنــــا: ثـــم قــــالوا
، خفـة رسـول اهللا فإنـه خلي ؛ويتعـني علـيهم طاعتـه،  جيـب عـىل كافـة اخللـق مبايعتـه:وأنـه، البيت

 . »-تعاىل-اهللا من جهة  معصوم عن اخلطأ والزلل
 تــشيب مــن هوهلــا ؛ التــشيع الرافـيض: بعــد الغــزايل حتـت شــعار؛ جــدت أمـور وأمــور:ثـم إنــه

  !!الولدان
وإرجـــاع األمـــة إىل صـــفاء ، ممــا جعـــل الـــرضورة ملحـــة لرصـــد مـــسرية هــذا الـــرفض امللعـــون

وأرشنـا إليـه يف بدايــة ، الــذي درجـت عليـه األمـة، )سني الـصايفالتـشيع الـ(وإىل ، العقيـدة ونقائهـا
 . هذه املقدمة

حيــث ،  عــىل كتــاب حقــق هــذه الــرضورة-وهــو أخ صـديق-وقـد أطلعنــي نــارش هــذا الكتــاب 
، )التــــشيع الــــسني األصــــيل( لألمــــة إىل اًوإرجاعــــ،  ملــــسرية الــــرفض العــــادي والغــــايلاًكــــان رصــــد
فكتبــت هــذه املقدمــة ، وكــان ذلـك يوافــق رغبــة منـي، ب أن أكتــب مقدمـة هلــذا الكتــا:وطلـب منــي

 ؛وأن يتجـرد مـن كـل هـوى ،ً أن يقـرأ هـذا الكتـاب أوال: كل متشيع ألهل البيـتاًمناشد، الوجيزة
 اًفلعــل نــور، ليبــدأ التحقيــق اجلــاد يف كــل مــا فــرق بــه أهــل األهــواء بــني عــامل الــسنة وعــامل الــشيعة

،  عـىل كلمـة سـواء فـيام بينهـا-كلهـا-وجيعلهـا ،  وحـدهتا يعيـد هلـذه األمـة؛ يلمع يف األفقاًجديد
 . يف عامل كثري الظمأ إىل الدين اإلسالمي احلنيف، لتنطلق هذه األمة داعية عىل بصرية إىل اهللا

 يف إفـــــراغ التــــشيع مــــن حمتـــــواه )خمطـــــط الــــرفض الرهيــــب(ولقــــد تتابعــــت حلقــــات 
 :كـان العقيـدة اإلسـالمية مـنوهـدم أر، ووضعه يف موقع مضاد لإلسـالم وعقيدتـه، احلقيقي

ــف القــرآن، نفــي للتوحيــد  ؛ســيام الــسابقني مــنهموال ، وإنكــار للــسنة النبويــة، وادعــاء بتحري
 بلعــنهم :والتقـرب إىل إهلهـم،  ونحــوهم،وأيب عبيـدة، وخالـد، وعــثامن، وعمـر، كـأيب بكـر
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 .وسبهم
، الـدينتنفـر العاقـل مـن  ! وروايـات اخرتعوهـا، وضـالالت، عـن قـوهلم برتهـاتًفـضال

كـــالقول بعـــصمة  !!وتنـــزل بالعقـــل مـــن ســـامء احلكمـــة إىل حـــضيض احليوانـــات العجـــامء
 !حيرمـــون وحيللـــون كيـــف يـــشاءون ؛والـــنص مـــن اهللا بتعييـــنهم خلفـــاء يف األرض، األئمــة

ـــة عـــنهم ؛واإليـــامن باملهدويـــة ـــون-وجـــواز البـــداء عـــىل اهللا ، والنياب  ،-تعـــاىل اهللا عـــام يقول
وإهانـة املـرأة بوطئهـا يف ، )املتعـة( :وإباحة النساء باسـم، )قيةالت( :ورضورة الكذب باسم

 واجلــرأة يف طلــب ،فاقــدي الــشجاعة( : حيــنام يــصوروهنم؛واإلســاءة إىل آل البيــت، دبرهــا
أعــاذهم اهللا - ألجــل مــصاحلهم الدنيويــة ؛ إخفــاء احلــق:متبعــني لــسياسية ؛)احلــق وإظهــاره

 .  ومقدساهتم، وحرماهتم،م وأمواهل،مستبيحني لدماء املسلمني، -من ذلك
ومكنـــت لـــه ،  قــد تبنـــت كـــل هــذا الـــشذوذ: مجلـــة كبـــرية مــن احلركـــات اهلدامـــة:ويالحــظ أن

ومـــــا قـــــام بـــــه البوهييـــــون ، والبابكيـــــة، واخلرميـــــة، القرامطـــــة: مثـــــل،  وإرهاهبـــــا، وأمواهلـــــا،بقوهتـــــا
 مـــــن جهــــد مــــنظم ألجــــل إشــــاعة هـــــذه،  والــــصفويون، واحلــــشاشون،-الفــــاطميون-والعبيــــديون 

 !جعلتهــا حتتــل منزلــة مقدســة عنــد الــشيعة، وتــدوينها يف كتــب بثــوا حوهلــا دعايــة كبــرية، الرتهــات
 !!لدعم خطتهم وهدفهم،  آالف الروايات املكذوبة:ونسبوا إىل آل البيت الكرام

، وهــو جيــل الــصحابة ! بــسب أفــضل جيــل عرفتــه البــرشية:لقــد اقــرتن الــرفض امللعــون
فقــد ســب  :-علــيهم الــصالة والــسالم-نبيــاء واملرســلني  بعــد األ؛بــل بــسب أفــضل خلــق اهللا

 -اآلن-ُ تـستدرج هلـام األمــة :وهـذا الــسباب للـشيخني والـصحابة، وعمـر، الرافـضة أبـا بكـر
 !!ومن خالل خداع كبري، حتت أغطية كثرية

 ! فهل جيوز لعامل أن يسكت عن هذا االستدراج؟
 خري أمة أخرجت :صحابة بأنه يف حمكم كتابه العزيز جيل ال-تعاىل-اهللا وقد وصف 

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تَراهم ركَّعا { :فقال سبحانه، للناس
السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي سجدا يبتَغُون فَضْال من اللَّهِ ورِضْوانًا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ 

 الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر طْأَهش جرعٍ أَخراإلِجنِيلِ كَز
 . ]٢٩:الفتح[} مِنهم مغْفِرة وأَجرا عظِيماآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ

ُّال تـــسبوا «: قولـــه خ عـــن رســـول اهللا : والرتمـــذي، وأبـــو داود، ومـــسلم،وأخـــرج البخـــاري ُ َ َ
ِأصحاب َ ْ َ فإن أحدكم لو أنفق مثل!يـَ َْ َِ َ ََّ ْ َ َْ َْ ُ َ ً أحد ذهبا:ِ َ َُ ٍ ْ ما بلغ مد أحدهم؛ُ ُ َِ ِ َ ََ َّ َ ُ وال نصيفه،َ ََ ِ َ َ«. 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

إذ ال يــشك أن  ،فــإن الباحــث يتوجــه بكتابــه هــذا إىل الــشيعة أنفــسهم :رشنــا قبــل قليــلوكــام أ
ومـــا فيـــه مــــن خمالفـــات رصحيــــة  ! عـــن التــــشيع الـــسائد يف كتــــبهمًاغالبيـــة الـــشيعة ال يعرفــــون شـــيئ

 !!!وما هو معلوم من الدين بالرضورة !! والسنة النبوية املطهرة،للقرآن الكريم
 !!ويمتازون عىل غريهم بمزيد حمبتهم لعيل وأهله !لمون أهنم مس:فهم يظنون أنفسهم

 ، والــشعبذة،ويقفــون عــىل اإلحلــاد، لعــون عــىل حقيقــة األمــرَّوال ريــب أهنــم حيــنام يط
ــي بثهــا  ً مجلــة؛فــإهنم سريفــضوهنا :-اليــوم- ويبثهــا زعــامء الــشيعة الفــرس ؛والكفريــات الت

 . ًوتفصيال
 ،ودس فيـــه مـــن أفكـــار فاســـدة، كـــل مـــا علـــق بـــه لتنقيـــة التـــشيع احلقيقـــي مـــن :لقـــد آن األوان

، والعودة به إىل منابعه الـصافية، عمل اليهود واملجوس عىل إدخاهلا فيه،  وترهات،وضالالت
 . ُالتي عرف هبا يف صدر اإلسالم

وقـــد رافقتـــه حماولـــة ، -إن شـــاء اهللا- إال حماولـــة جـــادة يف هـــذا الطريـــق :ومـــا هـــذا الكتـــاب
التــشيع «يف كتابــه ، وهــو الــدكتور موســى املوســوي، ة املعــارصينأخــرى لعلــم مــن أعــالم الــشيع

 ! وتدبره، لقراءته:الذي نندب كل شيعي خملص، »والتصحيح
}ئُكُم بِمبنةِ فَيادهالشبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسو ونمِنؤ الْمو ولُهسرو لَكُممع ه ا وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّ

 . ]١٠٥:التوبة[}كُنتُم تَعملُون
 إنـــه ، ويرزقنـــا اجتنابـــه؛ًويرينـــا الباطـــل بـــاطال،  ويرزقنـــا اتباعـــه؛ا  أن يرينـــا احلـــق حقـــ:نـــسأل اهللا
 .سميع جميب

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                
 ).١٦-٥:ص(، تأليف حممد البنداري »التشيع بني مفهوم األئمة واملفهوم الفاريس«ابمن كت ) ١(
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ورئـــيس رابطـــة ،  الداعيـــة املعـــروفالـــشيخ أبـــو احلـــسن عـــيل النـــدويهــذا البحـــث كتبـــه  [
الــشيخ حممــد :  تــأليف»الثــورة اإليرانيــة يف ميــزان اإلســالم« مقدمــة لكتــاب، األدب اإلســالمي

 ].  منظور نعامين
 :  وبعد،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، احلمد هللا وحده

 : إن السؤال الذي أطرحه يف بداية هذه املقدمةف
 الـــذي شـــهد مولـــد ؛كيـــف كـــان ذلـــك العـــرص املثـــايل ان العـــرص اإلســـالمي األول؟كيـــف كـــ

 كيف كان عرص األسوة احلسنة؟ اإلسالم؟
وعـن الرتبيـة املحمديـة التــي رشف ، ومـا النتـائج العمليـة التـي متخـضت عـن التعـاليم النبويـة

 ؟ -آنذاك-هبا املسلمون 
ويف ظـــل ،  الـــذين نـــشئوا وترعرعــوا يف أحـــضان النبـــوة؛وكيــف كانـــت أحـــوال أولئــك النـــاس

 ؛كيـــف كانـــت أعـــامل ذلـــك الرعيـــل األول؟ وكيـــف كـــان ســـلوك هـــذا اجليـــل الرســـالة املحمديـــة؟
 الذي شهد رشوق شمس اإلسالم الوضاءة؟ 

 ما اخلصائص التي ميزت النبي الكريم عن غريه من مؤسيس الديانات األخرى؟ 
مـاذا   هذه الشخـصية العظيمـة؟كيف كانت نظرة األرسة إليه؟ كيف كانت نظرة األرسة إىلو

كانت نظرة آل البيت؟ ومـاذا كـان سـلوكهم العمـيل فـيام يتعلـق بالعمـل مـن أجـل الـدعوة إىل ديـن 
 ره للعاملني؟ كيف كانت عزائمهم؟ومن أجل إظها، احلق

وهـــــم  ؛ األوائـــــل بعـــــضهم بـــــبعض مـــــا نوعيـــــة العالقـــــات التـــــي كانـــــت تـــــربط املـــــسلمني:ثـــــم
والتــــي كانــــت صــــحابته الــــذين عرفــــوا يف التــــاريخ ، املجموعــــة التــــي نالــــت رشف الرتبيــــة النبويــــة

 -اًأيـض-وهـم املجموعـة التـي كانـت تـضم ؛ -رضـوان اهللا علـيهم- )الـصحابة: (اإلسـالمي باسـم
 ؟)آل البيت( : والذين عرفناهم باسم؛أفراد بيته الرشيف

 سـلوك أولئـك النـاس الـذين ملكـوا زمـام األمـور :-بوضـوح وجـالء-يخ كيف أثبـت لنـا التـار
 ممن سموا باخللفاء الراشدين؟ ، -عرص اإلسالم األول- والسلطة يف ذلك العرص املثايل
وذلــك مــن خــالل  ؛ وخــوفهم مــن خــالقهم، وتقــواهم؛ ورعهــم:وكيــف أثبــت هــؤالء وهــؤالء

إذ عاشـوا حيـاة املـسلم  ؛يـة داخـل أرسهـمأو مـن خـالل حيـاهتم العمل، حيـاهتم العمليـة الشخـصية
نوا يملكونـه مـن سـلطات ال ورغـم مـا كـا، رغم إمكانيات الرتف والرفاهية املتـوفرة، الورع التقي

 !؟حد هلا



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 :  تتخذ صورتني متضادتني متعارضتني؛إن اإلجابة عىل هذه التساؤالت مجيعها
 . ل السنةهي تلك التي تعرض للعامل عىل ضوء عقائد أه: الصورة األوىل
الفرقـــة اإلماميـــة (هـــي تلـــك التـــي ظهـــرت مـــن خـــالل عقائـــد وأقـــوال : والـــصورة الثانيـــة

وتـــصورها ، وتفـــسريها للتـــاريخ اإلســـالمي، مـــن خـــالل رشحهـــا للـــدين، )اإلثنـــي عـــرشية
 !اخلاص له

 . وال يوجد هناك أي اتفاق أو تشابه بني الصورتني السابقتني
ًومعرفــــة بالتــــاريخ ، ًوقــــدرة عــــىل احلكــــم واإلنــــصاف ،ً ســــليامًويمكــــن ملــــن وهبــــه اهللا عقــــال

ويـستنتج الــصورة التــي تتناسـب مــع هــذا الـدين الــذي أرســل رمحــة ، أن حيكــم بــسهولة :اإلنـساين
 . وهداية للعامل أمجع

،  أن العمل هبذا الدين يمكـن أن يـتم عـرب كـل زمـان:-يف الوقت نفسه-كام يمكنه أن يدرك 
 . ظم النتائجويمكن أن يأيت بأع، ويف كل عرص

قـــد حقـــق أعظـــم  : بـــأن النبـــي الـــذي جـــاء برســـالة اإلســـالم إىل العـــاملني-اًمتامـــ-كـــام يـــدرك 
ومــــا ، وأن مــــا وصــــل إليــــه هــــذا الــــدين يف زمانــــه ويف عهــــده املبــــارك، النتــــائج وأطيبهــــا يف زمانــــه

وجيـب أن يكـون األمـر كـذلك ، يفوق ما وصلت إليه يف أي عهد :وصلت إليه الدعوة اإلسالمية
 . ن الناحية العقلية والنقليةم

وهــو  !خوأي صـورة أطيــب وأفـضل مــن تلـك الــصورة التــي شـهدهتا اإلنــسانية زمـان بعثتــه 
 !ما مل يتحقق لإلنسانية من قبل عرب عصورها الطويلة؟

  للمجتمــــع البــــرشي :ابــــل شــــهد تارًخيــــ،  لألفــــراد:ا شــــهد تارًخيــــ:فالعــــرص اإلســــالمي األول
، وأسـلوب احليـاة األمثـل،  لنظـام احلكـم املثـايل:اتارًخيـ، ضاري للمجتمـع احلـ:اتارًخيـ، -كله-

 . وفالح اإلنسانية،ىل هداية البرش أساس املثل السامية التي هتدف إ: يقوم عىلاشهد تارًخي
يف إحــــــدى -ولقــــــد صــــــدق اخلليفــــــة الراشــــــد اخلــــــامس عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز حــــــني قــــــال 

 لإلمــام أيب »كتــاب اخلــراج«، »اًيبعــث جابيــومل ، اًإنــام بعــث هاديــ خ اًإن حممــد«: -املناســبات
 .يوسف

ـــة اإلثنـــي (الـــصورة التـــي تعكـــسها معتقـــدات : وعـــىل العكـــس مـــن هـــذا الفرقـــة اإلمامي
                                                

وهــي الفرقــة املــسيطرة عــىل إيــران، والتــي قامــت بثــورة اخلمينــي، وهــي الكثــرة الكــاثرة يف فــرق الــشيعة،  )١(
 . ويصفها بعضهم باالعتدال

 ).٧٥:ص ( )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

والتـي تـرتاءى للنـاظر مـن أول وهلـة  ؛فالصورة التي تعرضـها هـذه الفرقـة،  وأقواهلا)عرشية
ـــل عـــىل حـــق يف وهـــو -جتعـــل الـــشخص املثقـــف الفطـــن يتـــساءل  :عـــن املـــسلمني األوائ

 : -تساؤله
أو تثبيـت أقـدامها يف دور ،  مل تتمكن من تـرك آثارهـا الواضـحة:إذا كانت الدعوة اإلسالمية

 .!..هنضتها عىل يد داعيها األول
 بعـــد وفـــاة ؛ مل يتمكنـــوا مـــن البقـــاء أوفيـــاء أمنـــاء لإلســـالم:وإذا كـــان املؤمنـــون هبـــذه الـــدعوة

 !...نبيهم
عــىل رصاطـه املـستقيم إال بـضعة رجــال  خهم رسـول اهللا وإذا كـان مل يبـق مـن بــني مـن تـرك

 !-وهذه كلها آراء الشيعة-
 صـــالحية تزكيــة النفـــوس اإلنـــسانية :فكيــف إذن نـــسلم بــأن يف هـــذا الـــدين ويف هــذه الـــدعوة

 وصالحية هتذيب األخالق ورفعتها؟ ، وتطهريها
إىل ســـمو  يمكـــن أن يرفـــع اإلنـــسان مـــن حـــضيض احليوانيـــة :وكيـــف نـــسلم بـــأن هـــذا الـــدين

 ! اإلنسانية؟
،  يأخــذ باأللبــاب حــول اإلســالماً رائعــاًولنفــرتض أن أحــد ممــثيل املــسلمني قــام يلقــي خطابــ

أو يف أي بلــــد غــــري ، وذلــــك يف عاصــــمة إحــــدى البلــــدان األوروبيــــة، وحــــول الــــدعوة اإلســــالمية
 ، ومعارضـته، بمخالفتـه،ثم قام أحد األشخاص ممن قرءوا كتب املـذهب اإلثنـي عـرشي، مسلم

لقـد متخـض جهـاد نبيـك طـوال ثالثـة ، واطلع عـىل أمـره... ًانظر إىل بيتك أوال: ًقائال، ومواجهته
فبــأي وجــه ، ومــشوا عــىل خطــاه بعــد وفاتــه،  اتبعــوا طريقــه؛ عــن أربعــة رجــال فقــطاًوعــرشين عامــ

 ! يمكن أن تدعو غري املسلمني إىل اإلسالم؟
 بعـــد أن ســـمع هــــذا ؛ إىل اإلســـالم الـــذي وقــــف يـــدعو النـــاس!فـــامذا يكـــون رد هـــذا املـــسلم

 ! ولتاريخ اإلسالم؟،الكالم الذي يرسمه تصور الفرقة اإلمامية لإلسالم
 اخلمينـــــــي بالـــــــدعوة إىل الثــــــــورة ! وروح اهللا!وحـــــــني قـــــــام آيـــــــة اهللا ؛يف الـــــــسنوات املاضـــــــية

 ! احلكومـة اإلسـالمية:-كـام قـال-وأقـام ، وقىض عـىل عـرش اإلمرباطوريـة البهلويـة، اإلسالمية
 . اً جديداًأوجد عهدو

 أال يقـوم بتقليــب صـفحات النــزاع :- وقرائنــه كانـت موجــودة،وآثــار ذلـك-كـان مــن املتوقـع 
وكـــان مـــن ، وذلـــك حتـــى تنتـــرش دعوتـــه وتعـــم، التـــارخيي القـــديم املتواصـــل بـــني الـــشيعة والـــسنة

 ! عىل أقل تقدير؛ أن ال يقلبها:- عىل أن ينزع هذه الصفحاتاًإن مل يكن قادر-املتوقع 
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 هلـدف ؛وإذا مل تكن الفرقة اإلمامية اإلثنا عرشية قادرة عىل إعالن براءهتا من تلك العقائـد
بـــل كـــان ،  مل يكـــن مـــن الواجـــب إظهارهـــا وإعالهنـــا:فعـــىل األقـــل،  أو ملـــصلحة حمليـــة،ســـيايس

 وبــال حتــسب ،والــذي قــام بــال خــوف، األمـل املرجــو مــن هــذا الــزعيم الــذي محــل رأيــه عـىل كفــه
فقلـب نظـام حكــم ، وبخطـب ناريـة أثـار هبـا محــاس اجلامهـري، وبـال مبــاالة، أو نتـائجأليـة عواقـب 

 ومـن الرسـوخ والـسلطة مـا يـشهد بـه ، التـي كـان لـدهيا مـن القـوة العـسكرية؛اإلمرباطورية البهلوية
 .-كله-العامل 

ومـن أجـل احتـاد ،  ودراسـته املستفيـضة، أن يعلن عىل أساس مـن فكـره العميـق:كان األمل
 أنه مل تعد هناك رضورة إلثـارة تلـك العقائـد اهلدامـة :وبوازع من الشجاعة األخالقية، منياملسل

ووقفـت حجـر عثـرة ، والتـي تـيسء إليـه وتقلـل مـن شـأنه، التي ترضب بشدة عىل أصـول اإلسـالم
دبرهـــا  تلـــك التـــي كانـــت نتيجـــة مـــؤامرة خبيثـــة، يف طريـــق الـــدعوة لإلســـالم بـــني غـــري املـــسلمني

والتـي ظهـرت نتيجـة  ؛-رضـوان اهللا علـيهم-ويف عهـد الـصحابة ، م يف القرن األولأعداء اإلسال
 .  التي كانت قائمة يف ذلك الوقت؛ةـلعاطفة االنتقام لزوال اإلمرباطورية الفارسي

وأن علينـا ،  أن يعلـن أنـه مل تعـد هنـاك رضورة لكـل هـذه املعتقـدات:كان املرجو مـن آيـة اهللا
والقــضاء عــىل ، ومــن أجــل إصــالح الــبالد اإلســالمية، عــة اإلســالمأن ننــسى املــايض مــن أجــل رف

 . الفساد املتفيش يف املجتمع اإلسالمي
،  رحلــة جديــدةاً أن نبــدأ معــ:-اآلن- أن يعلــن بأنــه مــن الواجــب :-اًأيــض-وكـان املرجــو منــه 

  عــىلاًوأن نعمــل معــ، وأن ترتفـع أمــام أنظــار العــامل الـصورة املزدهــرة ملــايض اإلســالم وحـارضه
 . أن نجذب بقية أمم العامل إىل اإلسالم

 ؛ التي كتبها لـرشح ولتوضـيح العقائـد الـشيعية؛إال أن كتابات آية اهللا اخلميني ورسائله
 !!جاءت عىل خالف كل التوقعات والقرائن : وبكل عنف،وبكل وضوح

                                                
وهم الـذين وصـل ، -حتى يف رأي اخلميني-ن أصبح الصحابة الكرام كانت نتيجة هذه العقائد اهلدامة أ )١(

 مرتـدة عـن اإلسـالم -معـاذ اهللا-مجاعـة  :عددهم يف حجة الوداع فقـط إىل أكثـر مـن مائـة ألـف صـحايب
  .إال أربعة

بــسبب التقيــة، وهـــي -واملعــروف أن اخلمينــي قــال بــأن القــرآن قــد حـــرف وبــدل، وأن أئمــة البيــت 
 .  إلخفاء احلق؛ا أصل القرآن قد أخفو:-فرض ديني

: ، ومؤلفـات اخلمينـي نفـسه»فـصل اخلطـاب«، و»أصـول الكـايف«: انظر كتب الفرقة اإلثني عرشية، ومنها
 كـــام يالحـــظ مـــا جـــاء يف الكتـــاب الـــذي بـــني يـــدي القــــارئ ، »كـــشف األرسار«، و»احلكومـــة اإلســـالمية«

 . -حممد منظور نعامين للشيخ »الثورة اإليرانية يف ميزان اإلسالم«كتاب : يقصد-



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  تلــك األفكـار ذاهتــا يف»واليــة الفقيـه«أو ، »احلكومــة اإلسـالمية«فقـد وردت يف كتابـه 
ــــصل باألئمــــة إىل ؛حــــق اإلمامــــة واألئمــــة ــــة:تلــــك األفكــــار التــــي ت وتثبــــت  !! مقــــام اإللوهي

وأن الكائنـــات يف مرحلتهـــا التكوينيـــة تابعـــة  !أفـــضليتهم عـــىل األنبيـــاء والرســـل واملالئكـــة
 .!خاضعة لسيطرهتم، هلم

ال جيـــرح فقـــط صــــحابة  ،-وهــــو بالفارســـية- »كـــشف األرسار« يف كتابـــه -اًأيـــض-، وهكـــذا
 والـشتم بألفـاظ ال تـصلح إال ،بل يتطاول عليهم بالسب ؛وخاصة اخللفاء الثالثة ؛خسول اهللا ر

 . فاسدة مفسدة، فاسقة فاجرة، أن تطلق عىل مجاعة ضالة مضللة
 أو شــكل ، إرشــادات رسيــة:ومل تتخــذ شــكل، ولقــد ارتبطــت قــضية اإلمامــة واألئمــة بدعوتــه

 . عة ومنشورة رسائل مطبو:بل اختذت شكل ؛مناهج خاصة
، أفكــــاره اخلاصــــة باإلمامــــة واألئمــــة: أي-ومــــا خيــــص اخلمينــــي يف أمــــر اإلمامــــة واألئمــــة 

فقــد انتــرشت ،  مل يكــن بالــيشء املــسترت الــذي خيفــى عــىل اجلميــع:-وطعنــه واهتامــه للــصحابة
 .ويف خارجها، كتبه بأعداد تصل إىل مئات اآلالف يف إيران

وأال تنـــال أيـــة ،  أال تلقـــى دعوتـــه هـــذه أي قبـــول-اًامـــمت- فقـــد كـــان مـــن املتوقـــع ؛ًوبنـــاء عليـــه
والقائــد  !!ومؤسـس احلكومــة اإلسـالمية ! زعـيم الثــورة اإلسـالمية:وأال يفهـم عــىل أنـه، اسـتجابة

،  وهم الذين يمثلـون األكثريـة املـسلمة يف العـامل؛وخاصة بني دوائر أهل السنة !!الزعيم املثايل
وبعـد أن ،  عقيـدة التوحيـد:أال وهـي، قيدة األمة األساسيةوخاصة بعد أن أعلن عن اختالفه مع ع

وهــــي النتيجــــة الطبيعيـــة لتعريــــف اإلمامـــة وحتديــــد أوصــــاف ، أعلـــن عــــن رأيـــه يف مــــشاركة النبـــوة
 .اإلمام

 الـذين حيتلـون مكانـة تاليـة ملكانـة ؛وبعد أن جرح وطعـن كبـار شخـصيات الـصحابة الكـرام
بـــل يف  ؛لــيس فقـــط يف تــاريخ اإلســـالم ؛ل عـــرصهموالـــذين يمثــ، رســول اهللا يف قلـــوب املــسلمني

 وغــــــري ، وبـــــشهادة املـــــؤرخني املـــــسلمني،ويف ضـــــوء التـــــاريخ الثابـــــت، تـــــاريخ العـــــامل اإلنـــــساين
إال أن مـا ،  بـه العـاملَّوأعظـم نمـوذج للحيـاة مـر، أعظم فرتة حكم يف تـاريخ العـامل :املسلمني

  !!ل يصيبه باحلريةب، وهو أمر ال يصيب اإلنسان بصدمة، حدث كان خالف ذلك
 الــــذين ؛وبعــــض اإلســــالميني، ففــــي بعــــض الــــدوائر وضــــعه بعــــض أعــــالم الفكــــر اإلســــالمي

، ا وأظهــــروا لــــه حبــــ، )اإلمــــام املنتظــــر( : يف مكانــــة:وضــــعوه، يـــدعون إىل رفعــــة اإلســــالم وغلبتــــه
                                                

 ).٥٢(» احلكومة اإلسالمية« )١(
 . األردن -، وهو مطبوع بالعربية لدى دار عامر)١١٤-١١٣:ص(بالفارسية، » كشف األرسار« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 ! إىل درجة جعلتهم ال يقبلون يف حقه أي نقد أو مالحظة؛وتعصبوا له
 :ومن خالل هذه املالحظات يمكن تقدير أمرين ،من خالل هذه التجربة

 .أنه مل يعد هناك أي معيار للنقد: أوهلام
 التـــي ؛ومل يعـــد هنـــاك أي معيـــار موضـــوعي للمـــدح أو الـــذم يف كثـــري مـــن الـــدوائر اإلســـالمية

 واملـــسلك ،وأصـــحاب العقائـــد الـــصحيحة، وأســـوة الـــسلف الـــصالح، تـــضم أهـــل القـــرآن والـــسنة
 . الصحيح

 بإقامـة حكومـة -فقـط- أن ينـادي :اًيكفي حتـى يكـون القائـد حمبوبـ :لدوائرففي هذه ا
حتـى  !!أو خيلـق بعـض املـشكالت هلـا ؛أو هيتف ضد أيـة قـوة غربيـة ! باسم اإلسالم؛حرة

 !! خروجه عىل أصول اإلسالم:ولو كان هذا اليشء، يغتفر له كل يشء
، يلنــا املثقــف املــتعلمأن أمهيــة العقيــدة قــد تــدهورت إىل حــد خطــري لــدى ج: ثــانيهام

 . ويستلزم إعامل الفكر،  يدعو للقلق؛وهذا أمر جد خطري
وبـــني أهـــداف ،  وغـــري األنبيـــاء مـــن األدعيـــاء،إن أهـــم احلـــدود الفاصـــلة بـــني دعـــوات األنبيـــاء

وال تقبـل أي تـسويف ،  ال تقبل أي هدنة أو مهادنة، عقيدة:هي،  وأعامل غريهم،وأعامل األنبياء
 .أو مساومة

يتمثل فقط  :ورشط الوصل والقطيعة، ومعيار اإلعجاب والبغض، عيار الرفض والقبولفم
 وثابـت ، قـائم-رغـم ضـعف املـسلمني-الذي هو  ؛ويف هذا الدين، عند املسلم يف تلك العقيدة

، وطاملــــا متــــسك هبــــا أهلهــــا، وطاملــــا بقيــــت هــــذه العقيــــدة صــــلبة مــــستقيمة، يف شــــكله األصــــيل
وطاملـا مل هيـن ومل يـضعف مفـرسو الـدين ،  إن مـسها أحـد بـرض؛ليهـاوأخـذهتم احلميـة والغـرية ع

 مهـــــام ؛أو أمـــــام أيـــــة إمرباطوريـــــة، وشـــــارحوه واملحـــــافظون عليـــــه أمـــــام أي جـــــربوت أو طـــــاغوت
وطاملــا ، -مــن قريــب أو بعيــد-وطاملــا مل يــسمحوا ألحــد أن يمــس هــذه العقيــدة ، وصــلت قوهتــا

 مــن خطــأ أو حتريــف ؛و دعــوة تــشوهبا شــائبةرأوا عــدم جــواز الــسكوت عــىل أيــة عقيــدة خاطئــة أ
ومهــام كــان األمــر حيمــل التلــويح باالبتعــاد ، مهــام كــان األمــر يمــس املــصالح الدنيويــة للمــسلمني

ومـا ، فالعقيدة الصحيحة هـي األسـاس :عن تفرقة املسلمني أو البعد عن إجياد اختالف بينهم
 . عداها باطل باطل

                                                
وليـــسا جمــرد أمـــرين، ومهــا شـــاهدان عــىل مـــا وصــل إليـــه أمــر غيـــاب العقـــل ... !!احلقيقــة أهنـــام مأســاتان )١(

 !)املراجع( املسلم من تدهور
 ). ٢٠:ص(، )وسامته البارزة، طبيعة الدين اإلسالمي(: ، فصل حتت عنوان»دستور احلياة«: انظر كتابنا )١(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

يعـارض ويواجـه ، )ـهـ٢٤١ (املتـوىف سـنة، -هللا عليهرمحة ا-وها هو اإلمام أمحد بن حنبل 
 :أال وهـو، بـل أعظـم حكـام عـرصه،  من أكرب احلكام املسلمنيًليس فقط حاكام، مواجهة شديدة

فيتحمــل الــسياط  ؛واملعتــصم بــن هــارون الرشــيد، اخلليفــة املــأمون ابــن اخلليفــة هــارون الرشــيد
وذلــك حــني ظهــرت ، النقيــة الطــاهرةوعــذاب الــسجن يف ســبيل الــدفاع عــن اإلســالم يف صــورته 

 . )خلق القرآن( :فكرة
 املتــــوىف ســــنة ،-رمحــــة اهللا عليــــه-الــــشيخ أمحــــد فــــاروقي ، هــــو جمــــدد األلــــف الثانيــــة وهــــا

ويعارض أفكـاره ، فيقف يف وجه اإلمرباطور األكرب، يقوم بالدفاع عن نقاء اإلسالم، )ـه١٠٣٤(
 .وفكرة وحدة األديان، س نقاء الدين واالجتهادات التي مت،والدعاوى الباطلة، وعقائده

حـني تغـري مــسار احلكومـة واإلمرباطوريــة  ؛واسـتمر يف جهـاده يف هــذا حتـى زمـان جهــانكيز
 .املغولية

بــل بمئــات األمثلــة املــضيئة ،  فالتــاريخ اإلســالمي مــيلء بعــرشات:وإال، هــذان مثــاالن فقــط
 َدْنـــِ عٌّقَ حــُةَمـــِلَ كِ:ادَهــِ اجلُمَظـــْعَأ«و، »ِِقالَ اخلــِةَيِصْعــَي مـِ فـــٍوقُلْخَمـِ لــَةَاعـــَ طَال« ـملــن متثلــوا بــ

 . »ٍِرائَ جٍانَطْلُس
 :أو يف صـورة، كملك أو حـاكم ؛ فرد: يف صورة-اًأحيان- يكون :-هذا-والسلطان اجلائر 

 كــــام يكــــون ، أو شــــهرة كاذبــــة،  وتوفيــــق كــــاذب، نجــــاح: يف صــــورة-اًأحيانــــ-ويكــــون ، رأي عــــام
 ... أو غري ذلك، ادعاءات بإقامة مجهورية إسالمية : يف صورة-اًأحيان-

 أكثـر األمـور التـي تطالعنـا :ويشهد التاريخ وتشهد التجارب عـىل أن األمـرين األخـريين مهـا
 . اليوم

هـــي ذلـــك النهـــر ، والعقيـــدة الـــصحيحة لإلســـالم،  أن التعـــاليم احلقيقيـــة لإلســـالم:واحلقيقـــة
 .  أن تتداخل فيه مياه جمار أخرى من أي نوعاًأبدوال يمكن ، اًالذي يميض ال يغري مساره أبد

ــــسياسية ــــالقوى ال ــــورات املؤقتــــة، ف ــــام احلكومــــات وســــقوطها، والث والــــدعوات ، وقي
 .  تأيت ومتيض... أمواج:ما هي إال، واحلركات األخرى
 وال ،فـال خطـر :ً ينـساب دائـام:وإذا ما كان ماؤه،  يف مساره الصحيح:فإذا ما كان النهر

وكــأن ،  الـدين قــد غـري مــساره وجمـراه:فكـأن هنــر،  فــساد:إذا كــان يف العقيـدةولكـن ، خـوف
 ! وحل حملها ماء آسن قذر، قد نضبت:مياهه الصافية

                                                
 . )الرابع(القسم » رجال الدعوة «:للمزيد من التفصيل انظر كتابنا )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

،  تقبــل مــع فــساد عقيــدهتااً ال يمكــن أن تقــدم وعــود:فــإن أيــة حركــة أو دعــوة ؛ومــن هنــا
كـام ال يمكنهــا أن ،  مـن الوصـول ببلـد مــا إىل التقـدم والرقـي؛ومـع ضـالل وبطــالن مـا تـدعو إليــه

 . وال يمكن أن تبعد عنه أي فساد أو خراب، -ولو جزئي-حتقق ألي جمتمع أي إصالح 
 . ورس احلفاظ عىل الدين، تلك هي احلقيقة التي يكمن بداخلها رس بقاء األمة
واملحـافظني عـىل ، ودعـاة ديننـا، وتلـك هـي احلقيقـة التـي تفـرض عـىل علـامء عـرصنا

ـــــارشيعتنـــــا وعـــــىل ســـــنة نبي ـــــي ،  مواجهـــــة الـــــصعوبات وحتملهـــــا:ن ومواجهـــــة املتاعـــــب الت
 .تعرتضهم والصرب عليها

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



 

  )٧٧( الصفحة رقم  










Y




P
P



P 
P
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ص ( »تــاريخ املــذاهب اإلســالمية«  يف كتابــهاإلمــام حممــد أبــو زهــرةهــذا البحــث كتبــه  [
٥٢ -٤٦، ٣٦ -٣٢[. 

وقـــد ذكرنـــا أهنـــم ظهـــروا بمـــذهبهم يف آخـــر ،  أقـــدم املـــذاهب الـــسياسية اإلســـالمية:الـــشيعة
اخــــتلط بالنــــاس ازدادوا إذ كــــان كلــــام  ؛اونــــام وترعــــرع يف عهــــد عــــيل ،  اعــــرص عــــثامن

وأخــذوا ينــرشون آراءهــم ،  فاســتغل الــدعاة ذلــك اإلعجــاب؛وقــوة دينــه وعلمــه،  بمواهبــهاًإعجابــ
 . ورأي فيه اعتدال، ما بني رأي فيه مغاالة، فيه

ثـــارت  : وكثـــر نـــزول األذى هبـــم؛وملــا اشـــتدت املظـــامل عـــىل أوالد عـــيل يف عهــد األمـــويني
فاتـسع نطـاق  ؛ورأى النـاس فـيهم شـهداء الظلـم، -خ اهللا وهـم ذريـة رسـول-دفائن املحبـة هلـم 
 . وكثر أنصاره، املذهب الشيعي

 ليــست مـــن :إن اإلمامـــة«:  مـــا ذكــره ابــن خلـــدون يف مقدمتــه:وقــوام هــذا املـــذهب هــو
 ركــن الــدين :بــل هــي، ويتعــني القــائم فيهــا بتعييــنهم، مــصالح العامــة التــي تفــوض إىل األمــة

بـــل جيـــب عليـــه تعيـــني ، وتفويـــضها إىل األمـــة، نبـــي إغفاهلـــاوال جيـــوز ل، وقاعـــدة اإلســـالم
 .» عن الكبائر والصغائراًويكون معصوم، اإلمام هلم

وأنـه أفـضل ، خ اخلليفـة املختـار مـن النبـي :ويتفق الشيعة عىل أن عـيل بـن أيب طالـب هـو
 .  عليهماهللا تبارك وتعاىلرضوان -الصحابة 

وقــد ذكــر ابــن ، يف تفـضيله عــىل كــل الـصحابة أن مــن الــصحابة مـن يــرى رأي الــشيعة :ويـرى
عــىل كــل الــصحابة عــامر بــن   عليــا  أن مــن الــصحابة الــذين فــضلوا:أيب احلديــد الــشيعي املعتــدل

وأيب بــن ، وجــابر بــن عبــد اهللا، وســلامن الفــاريس، وأبــا ذر الغفــاري، واملقــداد بــن األســود، يــارس
وأبـــا ، وعـــثامن بـــن حنيـــف، حنيـــفوســـهل بـــن ، وأبـــا أيـــوب األنـــصاري، وبريـــدة، وحذيفـــة، كعـــب

  وبنــي هاشـــم ؛والعبـــاس بــن عبـــد املطلــب وبنيـــه، وأبــا الطفيـــل عــامر بـــن وائلــة، اهليــثم بــن التيهـــان
 .-كافة-

كـام  ؛ثـم رجـع عنـه،  كـان مـن القـائلني بـه يف بـدء األمـر:وابن الزبري«: ويقول ابن أيب احلديد
 . » سعيد بن العاص: ومنهم؛ كانوا يرون هذا الرأي:يذكر أن بعض بني أمية

،  الـــذين غـــالوا يف تقـــدير عـــيل وبنيـــه:بـــل كـــان مـــنهم، ومل يكـــن الـــشيعة عـــىل درجـــة واحـــدة
وقد اقترص املعتـدلون عـىل تفـضيله عـىل كـل الـصحابة مـن غـري ،  املعتدلون املقتصدون:ومنهم

 ! التي يعلو هبا عىل البرش؛ومن غري أن يضعوه يف درجة التقديس، تكفري أحد



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 ني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلث

 ، أصــــــحاب النجــــــاة:وكــــــان أصــــــحابنا«: ن أيب احلديــــــد يف املعتــــــدلني مــــــنهمولقــــــد قــــــال ابــــــ
إنـه أفـضل اخللـق يف : قـالوا، اً مقتـصداً سـلكوا طريقـ:ألهنـم،  والفوز يف هذه املسألة،واخلالص

وأكثـــــرهم خـــــصائص ومزايــــــا ، وأفـــــضل اخللـــــق يف الــــــدنيا، وأعالهـــــم منزلـــــة يف اجلنــــــة، اآلخـــــرة
إال أن ، وخلــد يف النـار مــع الكفـار واملنــافقني، نــه عـدو اهللا فإ:وكــل مـن عــاداه أو أبغـضه، ومناقـب

 .ومات عىل توليه وحبه، يكون ممن ثبتت توبته
فلــو أنكــر إمــامتهم وغــضب علــيهم  :فأمــا األفاضــل مــن املهــاجرين الــذين ولــوا اإلمامــة قبلــه

 إهنــــم مــــن :لقلنــــا : عــــن أن يــــشهر علــــيهم الــــسيف أو يــــدعوهم إىل نفــــسهًفــــضال ؛وســــخط فعلهــــم
 :َكُبــْرَح«:  قــالخألنــه قــد ثبــت أن رســول اهللا ،  وآلــهخ كــام لــو غــضب رســول اهللا ؛الكنياهلــ
 َال«: وقـال لــه، »ُاهَادَ عـْنَ مـِادَعـَو، ُهَاالَ وْنَ مـِالَ وَّمُهـَّالل«: وأنـه قـال، »يِمْلِ سـ:َكُمْلِسـَو، يـِبـْرَح
 .»ٌِقافَنُ مَِّال إَكُضِغْبُ يَالَو، ٌنِمْؤُ مَِّال إَكُّبِحـُي

فلـم يكـن لنـا ، وأنكحهم وأكل فيئهم، وصىل خلفهم،  ريض إمامتهم وبايعهم:ولكنا رأيناه
وملـــا ،  برئنـــا منــه؛ أنــه ملـــا بــرئ مـــن معاويــة:أال تـــرى،  وال نتجـــاوز مــا اشـــتهر عنــه،أن نتعــدى فعلــه

عمرو بـــن ـ كـــ؛ ومـــن كـــان فـــيهم مـــن بقايـــا الـــصحابة؛وملـــا حكـــم بـــضالل أهـــل الـــشام،  لعنـــاه؛لعنـــه
 . هلم-اًأيض-حكمنا  ؛بد اهللا ابنه وغريمهاوع، العاص

وأعطينـاه كـل مـا عـدا ذلـك مـن ،  إال رتبـة النبـوةخ أننا مل نجعل بينـه وبـني النبـي :واحلاصل
 الــــذين مل يــــصح عنــــدنا أنــــه طعــــن ؛ومل نطعــــن يف أكــــابر الــــصحابة، الفــــضل املــــشرتك بينــــه وبينــــه

 .»فيهم
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وقــد نمــت وترعرعــت ، قامــت الــشيعة ظــاهرة كــام قلنــا يف آخــر عــرص اخلليفــة الثالــث عــثامن
، ولكـن مواهبـه كـام قلنـا هـي التـي دعـت إليـه، من غري أن يعمل عـىل تنميتهـا، ايف عهد عيل 

منهـا مـا كـان فيـه مغـاالة ومنهـا مـا ، تكونـت الفكـرة الـشيعية مـذاهب،  إليـه-تعـاىل-اهللا وملا قبـضه 
وهــــي يف كلتــــا حاليهــــا قــــد اتــــسمت بالتعــــصب الــــشديد آلل البيــــت ، اعتــــدال كــــام نوهنــــاكــــان فيــــه 

 . النبوي
وذلك أن معاوية سـن ، ا عىل املغاالة يف تقدير عيل اًوقد كان العرص األموي حمرض

وتلـك ، سنة سيئة يف عهده ويف عهد ابنه ومن خلفه مـن األمـويني حتـى عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز
                                                

 . ديدالبن أيب احل» رشح هنج البالغة« )١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

ولقـد اسـتنكر ذلـك بقيـة ،  عقب متام اخلطبـةااهلدى عيل بن أيب طالب السنة هي لعن إمام 
 اً إليـه كتابـخحتى لقد كتبـت أم سـلمة زوج رسـول اهللا ، الصحابة وهنوا معاوية ووالته عن ذلك

ذلـــك أنكـــم تلعنـــون عـــيل بـــن أيب ، إنكـــم تلعنـــون اهللا ورســـوله عـــىل منـــابركم«: تنهـــاه وتقـــول فيـــه
 . » أحبهخل اهللا وأشهد أن رسو، طالب ومن أحبه

وفـــوق ذلـــك فإنـــه يف عهـــد يزيـــد قتـــل احلـــسني بـــن عـــيل الـــذي هـــو وأخـــوه ســـيدا شـــباب أهـــل 
، مـــن غـــري أن ترعـــى حرمـــة ديـــن، اًوذهـــب دمـــه عبيطـــ،  قتلـــة فـــاجرة-كـــام ورد يف األثـــر ... اجلنـــة

، خوهـــم بنـــات ابنـــة النبـــي ، وبنـــات عـــيل ســـبايا إىل يزيـــد بـــن معاويـــة، وأخـــذت بنـــات احلـــسني
 .  النبوية الطاهرةوالعرتة

فكظمـــــوا غـــــيظهم وكبتـــــوا نفوســـــهم ، ً وال حتـــــويالاًومل يـــــستطيعوا تغيـــــري، رأى النـــــاس ذلـــــك
وهكـذا ، فاندفعوا إىل املغاالة يف تقدير أولئك الذين غـاىل األمويـون يف إيـذائهم، واشتد أملهم

 واإلشــــفاق إذ العطــــف، فإنــــه يــــدفع املبالغــــة يف التقــــدير، ًيــــدفع الكبــــت العقــــيل والنفــــيس دائــــام
 . يدفعان إىل اإلكبار والتقدير

وعمــت ،  خــصبةاًوالــشيعة نــشأت يف مــرص ابتــداء يف عهــد عــثامن إذ وجــد الــدعاة فيهــا أرضــ
 اًوســـائر مـــدائن احلجـــاز مهـــد، فـــإذا كانـــت املدينـــة ومكـــة، اً ومقامـــاًواختذتـــه هلـــا مـــستقر، العـــراق

 وملـــاذا كـــان ، للـــشيعةاًعـــراق مقامـــ لنـــرصاء األمـــويني فقـــد كـــان الاًوالـــشام مهـــد، للـــسنة واحلـــديث
 العراق مهد الشيعة؟

وفيـه ، أقـام بـه مـدة خالفتـه» عيل بـن أيب طالـب«ـف، لقد تضافرت عدة أسباب فجعلته كذلك
فرمــــاهم ، ومل يعلنــــوا الــــوالء بقلــــوهبم لألمــــويني قــــط، التقـــى بالنــــاس ورأوا فيــــه مــــا أثــــار تقــــديرهم

ولكنـه مل يقتلـع جـذورها مـن ،  املعارضـة أن تظهـربزيـاد ابـن أبيـه فقـىض عـىل، معاوية يف خالفته
وصـــار ، وملـــا مـــىض زيـــاد اســـتمر ابنـــه عـــىل حكمـــه مـــن بعـــده يف عهـــد يزيـــد بـــن معاويـــة، النفـــوس

العـــراق أول املنتقـــضني عـــىل األمـــويني حتـــى اســـتقر األمـــر لبنـــي مـــروان يف عهـــد عبـــد امللـــك بـــن 
 اشـتد املـذهب الـشيعي يف نفـوس وكلـام اشـتد قمعـه، فرماهم باحلجاج فاشتد يف القمع، مروان
 . معتنقيه

وعلـــوم الكلـــدان وبقايـــا ، ففيـــه علـــوم الفـــرس، والعـــراق فـــوق تلـــك ملتقـــى حـــضارات قديمـــة
وقـــد امتزجـــت هـــذه ، وأفكـــار اهلنـــود، حـــضارات هـــذه األمـــم وقـــد ضـــمت إىل هـــذا فلـــسفة اليونـــان

اإلســــــالمية فكــــــان املنبــــــت الــــــذي ينبــــــت أكثــــــر الفــــــرق ، احلــــــضارات وتلــــــك األفكــــــار يف العــــــراق
 مــا يتــصل فيــه بالفلــسفة؛ ولــذلك امتزجــت بالــشيعة آراء فلــسفية تــتالءم مــع بيئــة العــراق اًوخــصوص

 . وفيهم تعمق، وفوق ذلك فإن العراق كان مهد الدراسات العلمية ويف أهله ذكاء. الفكرية
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وممـــا ينقـــدح يل يف الفـــرق بـــني هـــؤالء القـــوم وبـــني العـــرب الـــذين «: وقـــال فيـــه ابـــن خلـــدون
وطينــة العــراق مازالــت تنبــت ، وســاكني الكوفــة، أن هــؤالء مــن العــراق، خرصوا رســول اهللا حــا

وأهـل اإلقلـيم أهـل بـرص وتــدقيق ، وأصـحاب النحـل العجيبـة واملــذاهب البديعـة، أربـاب األهـواء
وشــبه معــرتىض املــذاهب وقــد كــان مــنهم أيــام األكــارسة مثــل ، ونظــر وبحــث عــن اآلراء والعقائــد

وال ألذهــان أهــل احلجــاز ، وليــست طينــة احلجــاز هــذه الطينــة، زدك وغــريهموديــصان ومــ، مــاين
 . »هذه األذهان

أن تنـشأ فيـه  ال بـد فكـان، ونرى من هذا أن العراق كان مزدحم اآلراء واملعتقدات من قـديم
 . تنمو األفكار الشيعية يف بيئتهفال غرابة أن، املذاهب السياسية واملذاهب االعتقادية
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 .ونحوهم ؛  علياهواـَّ الذين أل)السبئية( : إذا استبعدنا مثل؛ فرقة إسالمية:ال شك أن الشيعة
  أو أحاديـــــــث منـــــــسوبة إىل ، تتعلـــــــق بنـــــــصوص قرآنيـــــــة:-يف كـــــــل مـــــــا تقـــــــول-ال شـــــــك أهنـــــــا 

ء العــراق  أرجعهــا علــام؛ أفكــار فلــسفية: اشــتملت آراؤهــا عــىل:ولكــن مــع ذلــك، خالنبـي 
واحلــضارة ، والغـرب إىل مــصادرها مـن املــذاهب الفلــسفية والدينيـة الــسابقة عـىل اإلســالم

 . الفارسية التي انتهت بظهور اإلسالم
 :)املـذهب الـشيعي(أصـل  «: األستاذ دروزي؛ يقـرون أن:منهم، فبعض العلامء األوروبيني

، امللـك وبالوراثـة يف البيـت املالـكوالفـرس يـدينون ب، إذ إن العرب تدين باحلريـة ؛نزعة فارسية
، اً ومل يـرتك ولـد؛ إىل الرفيـق األعـىلخوقـد انتقـل النبـي ، وال يعرفون معنى االنتخاب للخليفـة

 : وعـثامن، وعمر، كأيب بكر؛فمن أخذ اخلالفة،  ابن عمه عيل بن أيب طالب:فأوىل الناس بعده
 !فقد اغتصب اخلالفة من مستحقها

فنظـروا هـذا النظـر نفـسه ،  التقـديس:روا إىل امللك نظرة فيها معنـىوقد اعتاد الفرس أن ينظ
 . » تعاىل-سبحانه-اهللا  طاعة :وطاعته،  إن طاعة اإلمام واجب:وقالوا، إىل عيل وذريته

ــامء األوروبيــني ــشيعة« أن :وقــرر بعــض العل أخــذت مــن اليهوديــة أكثــر ممــا أخــذت » ال
،  هيوديـا كـان :أول من أظهـر الـدعوة إىل تقـديس عـيل، أ بأن عبد اهللا بن سبًمستدال، من الفارسية
 كــان مبــاءة : فاملــذهب الــشيعي؛ أنــه مــع تلــك اآلثــار اليهوديــة يف املــذهب الــشيعي:وقــرر هــؤالء

                                                
 . z لألستاذ الدكتور أمحد أمني» فجر اإلسالم«راجع يف ذلك  )١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .  وغريها، كالبوذية؛للعقائد اآلسيوية القديمة
قـد  :ه استقى من اليهودية بعـض مبادئـ: أن هذا املذهب الشيعي:ولعل هذا القول الذي قرر

فقـد كـان الـشعبي يقـول عـن ،  وكالم البن حزم األندليس،استفاده األوروبيون من أقوال للشعبي
ســـار هــؤالء الـــشيعة يف ســـبيل «: »الفـــصل«وقــال ابـــن حــزم يف ، »إهنـــم هيــود هـــذه األمـــة«: الــشيعة

وســلك ،  أحيــاء إىل اليــوم:÷وفنحــاس ابــن العــازار بــن هــرون ، ÷إن إليــاس : اليهــود القــائلني
 .»! حيان إىل اآلنإفزعموا أن اخلرض وإلياس ،  بعض الصوفيةهذا

،  أن الــــشيعة قــــد تــــأثروا باألفكــــار الفارســــية حــــول امللــــك والوراثــــة:أنــــا نعتقــــد ؛ويف احلــــق
 .  ونظام امللك الفاريس واضح،والتشابه بني مذهبهم

وا مــــن  كــــان:وأن الــــشيعة األولــــني،  مــــن الــــشيعة-إىل اآلن- أكثــــر أهــــل فــــارس :ويزكــــي هــــذا
 . فارس

فـــألن الفلـــسفة الـــشيعية اقتبـــست مـــن نـــواح  ؛ فـــإذا كانـــت توافـــق بعـــض آرائهــم:وأمــا اليهوديـــة
 .  وإن استندوا إىل أقوال إسالمية؛ يف مجلتها وكان املنزع فارسي، خمتلفة

ألنــه ،  ينكــرون أن يكــون مثــل عبــد اهللا بــن ســبأ مــنهم:والــشيعة احلــارضون وأكثــر املعتــدلني
 . ونحن نوافقهم كل املوافقة   شيعيا، عن أن يكونً فضال؛ نظرهم يفًليس مسلام
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 يـدخل يف عمومهــا أكـرب مــذاهب الــشيعة ):الــشيعة اإلماميــة( :هـذه الطائفــة التـي حتمــل اسـم
د  وغريهـا مـن الـبال،وما وراءها مـن باكـستان، القائمة اآلن يف العامل اإلسالمي يف إيران والعراق

  .اإلسالمية
 مـن نـصوص ا  طوائف مل تنحرف اعتقاداهتـا إىل درجـة أن ختـالف نـص:ويدخل يف عمومها

  . أو أي أمر علم من الدين بالرضورة،القرآن الكريم
، وأعامهلـا ال تــدخل يف اإلسـالم عــىل انحـراف شــديد ! أخفـت اعتقاداهتــا:وطوائـف أخــرى

 . وسنشري إشارات موجزة إىل هذه املذاهب
 إن األئمــة مل : فــإهنم يقولــون؛»اإلماميــة« هــو مــا تــدل عليــه التــسمية بعبــارة :امع هلــؤالءواجلــ

 فعـــني اإلمـــام عـــيل مـــن ،  بـــل عينـــوا بالـــشخص، كـــام قـــال اإلمـــام زيـــد بـــن عـــيل؛يعرفـــوا بالوصـــف

                                                
 . »ربيةالسيادة الع« )١(
 ). ١٨٠م/٤/٤(» الفصل« )٢(
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فقـد أمجـع اإلماميــة ، ويـسمون باألوصـياء، خوهـو يعـني مـن بعـده بوصـية مــن النبـي ، خالنبـي 
ــ، اً ظــاهرا  نــصخقــد ثبتــت بــالنص عليــه بالــذات مــن النبــي  ا  أن إمامــة عــيل:عــىل  مــن اويقينً

 !بل بإشارة بالعني، غري تعريض بالوصف
 الــدنيا عــىل aومــا كــان يف الــدين أمــر أهــم مــن تعيــني اإلمــام حتــى يفــارق «: قــالوا

يفـارق فـال جيـوز أن ، فإنه إذا كان قد بعث لرفع اخلالف وتقريـر الوفـاق !فراغ قلب من أمر األمة
 بـل جيـب أن يعـني ،»وال يرافقـه عليـه غـريه، اً يرى كل واحد منهـا طريقـ؛ً ويرتك الناس مهال،األمة
وعـيل هـو الـذي ،  واملعمـول عليـه،وينص عـىل واحـد هـو املوثـوق بـه،  هو املرجوع إليهاًشخص

 .  بذلكٍّ نبويٍّ بنصِّنيُع
،  يعتقــدون صــدقها؛خ بــبعض آثــار عــن النبــي : بالــذاتاويــستدلون عــىل تعيــني عــيل 

، »ُاهَادَ عـْنَ مـِادَعـَ وُهَاالَ وْنَ مـِالَ وَّمُهـَّالل، ُهَالْوَ مـٌّيـِلـَعَ ف:ُهَالْوَ مـُتْنـُ كْنَمـ«: مثـل، وصحة سـندها
 . خار إىل الرسول ـوخمالفوهم يشكون يف نسبة هذه األخب» ٌّيـِلَ ع:ْمُاكَضْقَأ«: ومثل

 :ومنهـا، خ باسـتنباطات اسـتنبطوها مـن وقـائع كانـت مـن النبـي :-اًيـضأ-ويستدل اإلمامية 
وحينام انفرد عـن رسـول اهللا يف غـزوة أو ،  من الصحابة قطاً مل يؤمر عىل عيل أحدخأن النبي 

 اًأحيانــ  كــانوا:فــإهنم،  بخــالف أيب بكــر وعمــر وغريمهــا مــن كبــار الــصحابة،رسيــة كــان هــو األمــري
ولـــيس أدل عــىل ذلـــك مـــن جــيش أســـامة الـــذي أوىص بـــه ، رة لغـــريهم تكـــون اإلمــاً وأحيانـــ،أمــراء
 . فقد كان فيه أبو بكر وعمر؛ من بعدهخالنبي 

يف اخلالفــة التــي   عليــا  يعتقــدون أن النبــي قــد بعــثهام يف جــيش أســامة؛ لكــيال ينازعــا:وأهنــم
 !! يف اعتقادهم؛أوىص هبا

ليتلوهـا   عليـا لـت سـورة بـراءة أرسـلونز،  للحجاًعندما جعل أبا بكر أمري: -اًأيض-ويقولون 
 . مع أنه كان األمري، ومل جيعل ذلك أليب بكر، عىل الناس يف موسم احلج

وبــأعامل قــد اعتقــدوا ، وهكــذا يــستدلون عــىل تعيــني عــيل بالــذات بأخبــار اعتقــدوا صــحتها
  !!اأهنا يف معنى النص عىل إمامته 

م يف صـــحة اســتنباطهم مـــن كــام قـــد خــالفوه، وخــالفهم اجلمهـــور يف صــحة األخبـــار
 . الوقائع املجمع عليها

 أن األوصـياء :قـرروا، بـالنص خويص النبـي   عليـا  أن:وكام اتفق اإلمامية فيام بيـنهم عـىل
وقـد ، وهؤالء هم املجمع علـيهم، باحلسن ثم احلسني  :من بعد عيل هم أوالده من فاطمة

                                                
 . للشهرستاين» امللل والنحل« )١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قد اختلفوا من بعـد ذلـك :بل أهنم، الءاختلفوا من بعد ذلك عىل فرق خمتلفة يف األئمة بعد هؤ
 . )واإلسامعيلية، اإلثنا عرشية(: وأعظمها فرقتان، عىل أكثر من سبعني فرقة
ومــن بعـده ملحمــد ،  لعـىل زيــن العابـدينا أن اخلالفــة بعـد احلــسني :يـرى اإلثنــا عـرشية

ثـــم لعـــيل ، ثـــم البنـــه موســـى الكـــاظم،  ثـــم أليب عبـــد اهللا جعفـــر الـــصادق بـــن حممـــد البـــاقر،البـــاقر
وهـــو - ثـــم ملحمـــد ابنـــه، ثـــم للحـــسن العـــسكري،  ثـــم لعـــيل اهلـــادي،ثـــم ملحمـــد اجلـــواد، الرضـــا

  !ومل يعد بعد» رس من رأى «ـ يف دار أبيه باً أنه دخل رسداب:ويعتقدون ؛-اإلمام الثاين عرش
 ثــامين : وقيــل، أربــع ســنني-إذ ذاك- كانــت ســنه :فقيــل،  وقــت اختفائــه،ثــم اختلفــوا يف ســنه

 .اتسنو
 بـام جيـب أن يعلمـه اً إنه كان يف هـذه الـسن عاملـ:فقال بعضهم ؛وكذلك اختلفوا يف حكمه

 . كان احلكم لعلامء مذهبه: وقال آخرون، وإن طاعته كانت واجبة، اإلمام
 . وإن هذا الرأي األخري هو الذي يسري عليه اإلثنا عرشية يف هذا الزمان

وهــم عــدد كثــري يقــارب  ؛فالــشيعة يف العــراق،  يف العــراق-اآلن- يوجــدون :واإلثنــا عــرشية
ونظمهـــم يف األحـــوال ، يـــسريون عـــىل مقتـــىض املـــذهب اإلثنـــي عـــرشي يف عقائـــدهم :النـــصف

 أكثــر :وكــذلك، -كلهــا- والعبــادات ، والزكـوات، واألوقــاف، والوصــايا، واملواريــث،الشخـصية
 :وهــم، الــبالد اإلســالمية وكثــري مــن ، ولبنــان، مــن ينبثــون يف بقــاع مــن ســوريا:ومــنهم، أهــل إيــران

 .  وال ينافروهنم؛يتوددون إىل من جياوروهنم من السنيني
 يأخـــذه ؛اً مقدســـاً يفرضـــون يف اإلمـــام ســـلطان: كـــسائر اإلماميـــة؛وإن اإلماميـــة اإلثنـــي عـــرشية

 مــشتقة :-كلهــا-فتــرصفاته ،  كانــت بالوصــاية:فكــام أن واليتــه أمــر األمــة، خبإيــصاء عــن النبــي 
لـذلك جيـب أن نـذكر سـلطانه وحـدوده يف القــوانني  !خوهـو النبــي  ؛صـايةمـن صـاحب هـذه الو

 . واألحكام
 

o p
 

ــرشيع والتقنــني-يقــر اإلماميــة   لــه الــسلطان : أن اإلمــام:-بالنــسبة لــسلطان اإلمــام يف الت
 .ف الرشعوال يمكن أن يكون منه ما خيال،  وكل ما يقوله من الرشع،الكامل يف التقنني

 هللا  أن :يعتقـــد اإلماميـــة«: ويقـــول يف ذلـــك العالمـــة الـــشيخ حممـــد حـــسني آل كاشـــف العطـــاء
وما من عمل من أعامل املكلفـني إال وهللا فيـه حكـم مـن األحكـام ، ًيف كل واقعة حكام-تعاىل-

 -ســــبحانه-اهللا وقــــد أودع ، )واإلباحــــة، والنــــدب، والكراهيــــة، واحلرمــــة، الوجــــوب(: اخلمــــسة
وبــني ، أو باإلهلــام، وعرفهــا النبــي بــالوحي مــن اهللا، ك األحكــام عنــد نبيــه خــاتم األنبيــاءمجيــع تلــ



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 ني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلث

 ليكونـــوا هـــم ؛الطـــائفني كـــل يـــوم بعـــرش حـــضوره، وبـــاألخص ألصـــحابه احلـــافني بـــه،  منهـــااًكثـــري
ه { :املبلغني لسائر املسلمني يف اآلفـاق طًا لِّتَكُونُواْ شـسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو    كُـونياسِ و لَـى النـاء عد

 .]١٤٣:البقرة[}الرسولُ علَيكُم شهِيدا
 بيـان مجلـة :وإن حكمـة التـدرج اقتـضت،  مل حتـصل البواعـث لقيامهـا؛وبقيت أحكام كثـرية

كـل ويص يعهـد هبـا ، أودعها عند أوصيائه -سالم اهللا عليه-ولكنه ،  وكتامن مجلة،من األحكام
،  حـسب احلكمـة مـن عـام خمـصص أو مطلـق مقيـد؛ الوقت املناسـب هلـا لينرشها يف؛إىل اآلخر

 ويـــذكر خمصـــصه بعـــد برهـــة مـــن ؛ا  عامـــاًفقـــد يـــذكر النبـــي لفظـــ، إىل أمثـــال ذلـــك ؛أو جممـــل مبـــني
 .»بل يودعه عند وصيه إىل وقته، ً وربام ال يذكره أصال؛حياته

 أمـــور : ومـــن غــريه،ا الكــالمويــستفاد مــن هـــذ،  الـــذي اقتبــسناه منـــه؛هــذا كــالم الـــسيد اجلليــل
 :  بالنسبة للتقنني واألحكام؛ثالثة

،  أرسار الــرشيعةخ اســتودعهم النبــي : وهــم األوصــياء؛أن األئمــة :أول هــذه األمــور
 وتــرك لألوصــياء أن ،فبــني مــا اقتــضاه زمانــه !! بــل بــني بعــضها-كلهــا- مــا بينهــا خوأن النبــي 

 !لك بأمانة أودعها إياهموذ، يبينوا للناس ما تقتضيه األزمنة من بعده
 فكالمهــــم يف ، ألنــــه تتمــــيم للرســــالة؛ رشع إســـالمي:أن مــــا يقولــــه األوصــــياء: وثانيهـــا

، فعنـه صـدروا، ألنه من الوديعة التـي أودعهـم إياهـا ؛خوهو بمنزلة كالم النبي ،  رشع:الدين
 !وبام خصهم به نطقوا

ويقيـــدوا النـــصوص ،  أن خيصـــصوا النـــصوص العامــة:أن لألئمــة: وثالــث هـــذه األمـــور
 !املطلقة

 عـــن اً أنـــه يكـــون معـــصوم:فقـــد قـــرروا، وإذا كـــان اإلمـــام لـــه هـــذه املنزلـــة بالنـــسبة للتقنـــني
  !! ال تعلق به ريبة؛ طاهر مطهر:فهو ؛ واملعايص، والنسيان،اخلطأ

وقــد قــال الــرشيف ، ورصحــت بــذلك كتــب اإلثنــي عــرشية، وقــد أمجــع عــىل ذلــك اإلماميــة
 ؛ أنـــه ال بــد مـــن إمــام يف الـــرشيعة:- وخمالفينــا،عنـــدنا–قـــد ثبــت «: »شايفالــ«املرتــىض يف كتابـــه 

- اً ألنــه لــو مل يكــن معــصوم، وجبــت عــصمته:وإذا ثبــت ذلــك،  وتنفيــذ األحكــام،يقــود باحلــدود
ولكنــا إذا وقــع اخلطــأ منــه ،  جلــاز وقــوع اخلطــأ منــه يف الــدين:-وهــو إمــام فــيام قــام بــه مــن الــدين

وهـــذا يـــؤدى إىل أن نكـــون مـــأمورين بـــالقبيح عـــىل ، قتـــداء بـــه يف فعلـــهواال، مـــأمورين باتباعـــه فيـــه

                                                
 ). ٢٩:ص(» أصل الشيعة وأصوهلا« )١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ، وجبــــت عــــصمة مــــن أمرنــــا باتباعــــه،وإذا فــــسد أن نكــــون مــــأمورين بــــالقبيح، وجــــه مــــن الوجــــوه
 .»واالقتداء به يف الدين

، وبعــد توليــه اإلمامــة، اًوأهنــا قبــل أن يكــون إمامــ،  أن عــصمته ظــاهرة وباطنــة:ويقــررون
إنـه ال حيـسن مـن احلكـيم تعـاىل أن يـويل «: -وهو شيخ من شيوخهم-لطوسى ويقول يف ذلك ا

،  اللعنــة والـرباءة يف باطنــهاً مـن جيـوز أن يكــون مـستحق: التـي تقتــىض التعظـيم والتبجيــل؛اإلمامـة
 .ألن ذلك سفه
إذا ثبـت كونـه : بـأن يقـول،  فـيام تقـدم مـن حالـه قبـل إمامتـهاً إنام يعلـم كونـه معـصوم:وكذلك

 ألدى إىل ؛ قبـل حـال اإلمامـة؛ ألنـه لـو مل يكـن كـذلكاًفال بـد أن يكـون معـصوم،  يقولهحجة فيام
 . k «كام نقول ذلك يف األنبياء ، التنفري عنه

، لتثبــــت إمامتـــــه، وإن اإلماميــــة جيــــوزون أن جتـــــري خــــوارق العـــــادة عــــىل يــــد اإلمـــــام
الـذي جيـري عـىل يـدي  ؛كـام يـسمى اخلـارق،  معجـزة: الذي عىل يديـه؛ويسمون اخلارق للعادة

 ! معجزة:-تعاىل-اهللا أنبياء 
 وجـب أن يكـون إثبـات اإلمامـة :إنه إذا مل يكن نص عـىل إمامـة اإلمـام مـن األئمـة: ويقولون

 .باملعجزة
 ، قـد يكــون بـالنص تــارة- باإلمــام:أي-العلــم بـه «: ويقـول الطــويس شـيخ الطائفــة يف عـرصه

 فقــــد حــــصل : مــــن وجــــه يقطــــع العــــذر؛ليــــهفمتــــى نقــــل النــــاقلون الــــنص ع، وبــــاملعجزات أخــــرى
 -تعــاىل-اهللا فإنــه جيــب أن يظهــر  :وعــدلوا إىل غــريه،  وأعرضــوا عنــه،ومتــى مل ينقلــوه، الغــرض

 والتمييـز ، ليـتمكن النـاس مـن العلـم بـه؛ ويميـزه عمـن عـداه، يبينه من غريه؛اً معجزًعىل يديه علام
 . »بينه وبني غريه

، -كــــام أرشنــــا- بكــــل يشء يتــــصل بالــــرشيعة ًلــــامواإلمـــام عنــــد اإلماميــــة قــــد أحــــاط ع
 إمـــام ســـائر : أن اإلمـــام:إنـــه قـــد ثبـــت«: ويقـــول يف ذلـــك الطـــويس، وبـــاحلكم الـــذي عهـــد بـــه إليـــه

ولـــيس جيـــوز أال يكـــون ، وظـــاهره وغامـــضه، جليلـــه ودقيقـــه، ومتـــويل احلكـــم يف مجيعـــه، الـــدين
 قبح استكفاء األمر وتوليتـه مـن ال :وهذا صفته؛ ألن املتقرر عند العقالء،  بجميع األحكامًاعامل

 . »يعلمه

                                                
 . فارس -طبع حجر) ٤٠:ص(للرشيف املرتىض، » الشايف« )١(
 ). ٣١٩:ص(ويس للط» تلخيص الشايف« )٢(
 .فارس -طبع حجر) ٣١٠:ص(للطويس » تلخيص الشايف« )٣(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 ني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلث

 أنــه علــم لــدين :أي، وال باالجتهــاد ؛وإن ذلــك العلــم املحــيط ثابــت بالفعــل ال باإلمكــان
كــام هــو الــشأن عنــد غــريه مـــن ،  أو جيتهــد فـــيعلم ويقــيض،ال أنــه ممكــن أن يعلــم ويقــيض ؛ثابــت

فهــــو جهـــــل يف ، م النـــــاقص العلــــ:وذلـــــك ألن إمكــــان العلـــــم االجتهــــادي هـــــو مــــن قبيـــــل، العلــــامء
 . وعلم يف االنتهاء، ثم تعلم،االبتداء

 .  بيشء من أمور الدين والرشيعة يف وقت من األوقاتًواإلمام ال جيوز أن يكون جاهال
إن األوصياء أودعوا العلـم مـن لـدن :  نتيجة حتمية لقوهلم:واحلكم بأن علمهم علم إحاطة

 . وهم معصومون من اخلطأ، ديعة نبوية و:فعلمهم، الرسول بام يكفل بيان الرشيعة
ــ:وإن اإلمــام ــرشيعةاً لــيس وجــوده رضوري ،  وتتمــيم مــا بــدأ الرســول ببيانــه، فقــط لبيــان ال

،  فهــو يتمهــا وحيميهــا، وصــيانتها مــن الــضياع؛ رضوري حلفــظ الــرشيعة:-اًأيــض-بــل هــو 
 ، التحريـــفويمنـــع عنهـــا،  ويـــصوهنا، وحيـــافظ عليهـــا،خوهـــو القـــوام عـــىل الـــرشيعة بعـــد النبـــي 

كــام  ؛إذ هـو حجـة اهللا القائمــة إىل يـوم القيامـة ؛وأن تـتحكم فيــه اآلراء املرديـة،  والـضالل،والزيـغ
 ا  إمــــا خفيــــ؛ال خيلــــو وجــــه األرض مــــن قــــائم بحجــــة«: قــــال عــــيل بــــن أيب طالــــب كــــرم اهللا وجهــــه

 .»اً مستوراًوإما ظاهر، اًمغمور
 : واالقتـداء بـه،مته التـي توجـب طاعتـهوإنـه بعـص،  هو القائم بحجة اهللا:-عندهم-والويص 

، »ٍةَلَالَى ضـــَلــَي عِتــَّمُ أُعِمَتْجـَ تــَال«:  يقــولخوإن النبــي ،  إىل يــوم القيامــةاًيكـون الــدين حمفوظــ
 . إىل يوم القيامةاً هو الذي جيعل الدين حمفوظ:وعدم اجتامع األمة عىل الضاللة

ولكــن املعــصوم ، مــة عــىل الــضالل جيــوز أن جتتمــع األ:إنــه مــن اجلــواز العقــيل: ويقولــون
 ويقيهـــــا مــــن أن جتتمـــــع عـــــىل ،وهيـــــدهيا، هـــــو الـــــذي يرشــــدها ؛-عنــــدهم-وهــــو اإلمـــــام الـــــويص 

، -عنــدهم- لعــدم وجــود املعــصوم ؛فأهــل األديــان األخــرى قــد اجتمعــوا عــىل ضــاللة، الــضاللة
وجــود والبــد مــن ،  فهــي خــاتم الــرشائع:أمــا رشيعــة حممــد، وألن رشيعــتهم ليــست خــاتم الــرشائع

 .  ويقيها من الضاللة إىل يوم القيامة، ليحميها؛املعصوم
 .هذه إشارات موجزة إىل منزلة اإلمام عند اإلمامية اإلثني عرشية

ولـيس اإلمـام ومقاربتـه ملقـام ،  عىل رأهيم يف هذا النظر:-اًمجيع-ويظهر أن اإلمامية 
ــرصحي،  موضــع خــالف:-عنــدهم-النبــي  ــإهنم يــرصحون ت ــأن الــويص ال يفرقــه  اً قاطعــاًف ب

 .  أنه ال يوحى إليه:وهو، عن النبي إال يشء واحد

                                                
 . الذي رد به عىل قايض القضاة» الشايف« الرشيف املرتىض يف عدة مواضع من كتابه :أشار إىل هذا )١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مل ؛ لـشخص اإلمـام! الذي اشتمل عىل دعاوى واسعة كبـرية؛وإن القارئ هلذا الكالم
 فقـد قـال ، أتـم بيـان الـرشيعةاًألن حممـد،  والـدليل قـائم عـىل بطالنـه،يقم دليـل عـىل صـحته

لَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم اإلِسالم دِيناالْيوم أَكْملْت لَكُم{ :تعاىل ع تمتْم  .]٣:املائدة[} دِينكُم وأَ
ــغ رســالة ربــه:اًولــو كــان قــد أخفــى شــيئ  وألنــه ال عــصمة إال ! وذلــك مــستحيل؛ فــام بل

 .ومل يقم دليل عىل عصمة غري األنبياء، لنبي
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  بيضاء فارغة- ) ٩٢( الصفحة رقم  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

op
 

 ]. الشيخ حممد منظور نعامين، »الثورة اإليرانية يف ميزان اإلسالم«من كتاب  [ 
 

op
 

 ونوعيتهــــا ، تعريــــف مــــن ال يعــــرف بأصــــل الثــــورة اإليرانيــــة:إن اهلـــدف مــــن كتــــابتي هــــذه هــــو
ومكانتـــه ،  اخلمينـــي:لقائـــدها الروحـــي بالشخـــصية احلقيقـــة :وتعريـــف مـــن ال يعـــرف، وحقيقتهـــا

 .الدينية احلقيقية
 جعـــل الكثـــري يتـــأثر بالدعايـــة التـــي تنفـــق عليهـــا احلكومـــة :فاجلهـــل بكـــل هـــذه األمـــور

 !! صورة إسالمية خالصة:حتى تعطي الثورة ؛اإليرانية باليني الدوالرات
رانيـــة التـــي فـــإن أســـاس الثـــورة اإلي :وعـــىل ضـــوء كتابـــات اخلمينـــي، -ًقـــبال-وكـــام أوضـــحنا 

 .  قضية اإلمامة: وأصلها قائم عىل،فأساسها،  املذهب الشيعي:قادها هو
 تتطلـــب : كشخـــصية اخلمينـــي؛وفهـــم شخـــصية، فمعرفـــة هـــذه النوعيـــة مـــن الثـــورة ؛ومـــن هنـــا

 . -اًأيض-الوقوف عىل املذهب الشيعي 
ه يف ومـــا تقدمـــ،  تعريـــف القـــارئ هبـــذا األمـــر: فـــسوف نحـــاول يف الـــصفحات التاليـــة؛وهلـــذا

 ومـــن أقـــوال األئمـــة ، مـــأخوذ ومنقـــول مـــن كتـــب املـــذهب الـــشيعي املعتمـــدة؛الـــصفحات التاليـــة
 . املعصومني

 ال يمكـن فهـم هـذا :وبـدون هـذه النبـذة، نعرض يف البداية نبذة عـن تـاريخ املـذهب الـشيعي
 .اً صحيحًاملذهب فهام
أولئـك الـذين يعرفــون  يـسهل عـىل : إىل أن فهـم بدايـة أو نـشأة املــذهب الـشيعي: ونـشري هنـا
 . تاريخ املسيحية

 .هلذا سنلقي نظرة رسيعة عىل العالقة بني الشيعة واملسيحية
 .ثم نعرض لفكرة الشيعة عن عيل
 .وكذلك فكرة الشيعة عن النبي

 .باإلضافة إىل التأثريات اخلارجية ؛وحكاية التنبؤ بنبوته
 .واهللا املوفق ، مدى التقارب بني الشيعة واملسيحية:وسوف يالحظ القارئ



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

op
 

 :وغريهـا مـن كتـب احلـديث، »ابـن عـدي كامـل«و، »احلـاكم مـستدرك«و، »مـسند أمحـد«يف 
ُمثـل :-أي عـيل-، َكُلـَثَم«:  قـال لـهخ بـأن رسـول اهللا:احديث روي عن عـيل  َ َ عيـسى َ ِ

َابن مريم َ ْ َ ِ ُأبغضته اليهود: ْ ُ ُْ َ ْ ْ َ َ ُ حتى هبتوا أمـه؛َ ََّ َ َُ ُ َ وأحبتـه النـصارى،َّ َ ُ َّ َ ََّ ْ َ حتـى أنزلـوه ْمنزل؛َ ُِ ْ َ ََّ ُ َْ ِتـهَ َ التـي لـيس ِ ْ َ َِّ
ِبــه ِ ثــم قــال هيلــك يف رجــالن« :ثــم قــال، »ِ َ ُ َ ََّّ ِ ُ ِ ْ َ َ َ ٌحب مفــرطـُ مــ:ُ ِ ْ ُ ٌّ ِ يقرظنــي بــام لــيس فــ؛ِ َِ ْ ِّ َُ َ ِ ُ ٌ ومــبغض،َّيـَ ِ ْ  ؛َُ
ِحمله شنآين عىل أن يبهتنيـَي َِ ََ ْ َ ُ َْ ْ َ َ َِ ُ«. 

إنــام ظهـــر يف  :اومــا نـــسب إىل عــيل ،  يف هـــذا احلــديثخ رســول اهللا ومــا نــسب إىل
  أن قـــــالوا بـــــأن عـــــيل بـــــن أيب :ه ومعارضـــــتهم إيـــــاهـوقـــــد وصـــــل عـــــداء اخلـــــوارج لـــــ، عهـــــد خالفتـــــه

  !!!وقتله واجب !!وهو كافر ! خمرب للدين:اطالب 
أن  :قيوفهم هـذا الـش،  عبد الرمحن بن ملجم:يدعى، وهكذا قام أحد األشقياء منهم بقتله

 ! يوصله إىل اجلنة؛ما قام به ما هو إال عمل من أعامل اجلهاد األكرب
ومــنهم مــن ، حتــى أوصــلوه إىل درجــة األلوهيــة ؛اثــم ظهــر أنــاس غــالوا يف حــبهم لعــيل 

وأرســـل ، ًورســـوال  نبيـــا وإن اهللا أراد أن جيعلـــه، كـــان أحـــق وأوىل بـــالنبوة وبالرســـالة  عليـــا إن: قـــال
 !خفحمل الوحي وذهب به إىل حممد ، إال أنه اشتبه عليه ؛بالوحيجربيل األمني إليه 

 ،وإنـــه معــني مـــن عنـــد اهللا، خويص رســـول اهللا   عليــا إن:  قـــال الـــبعض؛وعــالوة عـــىل ذلــك
 :وهــو، وطاعتــه واجبــة،  معــصوم:وهــو كالرســول،  لألمــة بعــد رســول اهللاً وزعــيام، وخليفــة،اًإمامــ

كالتـــــرصف يف  ؛وهـــــو حيمـــــل صـــــفات األلوهيـــــة، k ومرتبـــــة مـــــن مجيـــــع األنبيـــــاء اًأفــــضل مقامـــــ
 . ومعرفة علم الغيب، الكائنات

 .  من املغالني يف حق عيل؛وسوف نطلع القارئ عىل املزيد من تاريخ فرق الشيعة هذه
 يــــسهل عــــىل مــــن يعــــرف :إن فهــــم حقيقــــة الــــشيعة:  فنقــــول؛واآلن نعــــود إىل حــــديثنا الــــسابق

فــسوف ، قليــل مــن القــراء عــىل درايــة بتــاريخ املــسيحيةوملــا كــان ال، املــسيحية وتــاريخ املــسيحية
ونــــرتك القــــارئ يعقــــد املقارنــــة بنفــــسه بــــني املــــسيحية ، نــــذكر هنــــا نبــــذة خمتــــرصة عــــن املــــسيحية

 . والشيعة
                                                

ـــاك حـــديث مـــشهور للـــشيعة يف  )١( يـــروى عـــن عـــيل، تتـــشابه ألفاظـــه مـــع ألفـــاظ احلـــديث » هنـــج البالغـــة«هن
 . ، طبعة مرص)١/٢٦١(» هنج البالغة«. املذكور

 ). ١١/٦٢٣(» عاملكنز ال«، و)٥٦٥:ص(» مشكاة املصابيح«انظر  )٢(
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  كــــان يــــدعو :÷ نبــــي اهللا ورســــوله املــــسيح ابــــن مــــريم :ال يــــساور الــــشك أي مــــسلم يف أن
، قــــــانون الثــــــواب والعقــــــاب ؛وإىل اإليــــــامن بالقـــــانون اإلهلــــــي، الصإىل اإليـــــامن بالتوحيــــــد اخلــــــ

 ، ونبيـه، عبـد اهللا:وأنـه أعلـن أنـه،  أممهـمkوهو ما دعا به مجيع األنبياء ، واإليامن باجلنة والنار
 .ورسوله

 يتحدث عن دعوة املسيح - القرآن الكريم:أي–واملصدر الذي ال يشوبه أي شك 
قَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِن اللّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي لَ{: وتعاليمه يف سورة املائدة

ظَّالِمِني مِن إِسرائِيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم إِنَّه من يشرِكْ بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِل
 . ]٧٢:املائدة[}أَنصار

  يف كتابه الكريم املعجزات التي وهبها -تعاىل-اهللا يذكر  :ويف سورة آل عمران
ومصدقًا لِّما { :ويذكر قول املسيح لقومه بعد أن عرض عليهم تلك املعجزات، ÷للمسيح 

 ضعألُحِلَّ لَكُم باةِ ورالتَّو مِن يدي نيونبأَطِيعو فَاتَّقُواْ اللّه كُمبن رةٍ مجِئْتُكُم بِآيو كُملَيع مرآل [}الَّذِي ح
 .]٥٠:عمران

هِ آتَـانِي الْكِتَـاب     { : قومه عن نفسه فيقـول÷ خيرب املسيح :ويف سورة مريم د اللـَّ بـقَالَ إِنِّي ع
ـذَا   { :ًهذا األمر قـائال ÷ثم خيتم املسيح ، ]٣٠:مريم[}وجعلَنِي نَبِيا  هـ وهد بـفَاع كُمبري وبر اللّه إِن

 . ]٥١:آل عمران[}صِراطٌ مستَقِيم
 يف يوم القيامة ليكون حجة عىل ÷ املسيح -تعاىل-اهللا  يسأل :ويف آخر سورة املائدة

م أَأَنت قُلت لِلناسِ اتَّخِذُونِي وأُمي وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مري{: ÷وبراءة للمسيح ، املسيحيني
قٍّ إِن كُنت قُلْتُه فَقَد علِمتَه تَعلَم ما فِي  لِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يم ك حانَ بونِ اللّهِ قَالَ سنِ مِن ديإِلَـه

أَنت ك ك إِنَّ الَ أَعلَم ما فِي نَفْسِ وبِنَفْسِي وغُي الَّ ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدواْ اللّه ربي *   عالم الْ هم إِ ما قُلْت لَ
ءٍ  يلَى كُلِّ شع أَنتو هِم لَيع قِيبالر أَنت تَنِي كُنتفَّيا تَوفَلَم فِيهِم تما دا م هِيد ش هِم لَيع كُنتو كُمبرو

هِيد ١١٧-١١٦:ائدةامل[}ش[. 
 : ال يــصبح هنـاك أي جمــال للـشك أو الــشبهة يف أن:-ويف ضـوء اآليــات القرآنيـة-ومـن هنــا 

 أن حوارييـه قـد :-اًأيـض-ولـيس هنـاك مـن شـك ،  قد دعا قومه إىل التوحيد اخلالص÷املسيح 
 . ونادوا هبا، وتعلموا منه مبارشة تعاليمه اخلاصة بالتوحيد، تربوا عىل يديه
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 مـــن قـــانون الثـــواب ًوبـــدال، رتة اجتهـــت األمـــة املـــسيحية إىل املنـــاداة بالتثليـــثولكـــن بعـــد فـــ
،  عقيـــدة أساســـية هلـــم)الكفـــارة(جعلـــوا مـــن ،  الـــذي جـــاء بـــه املـــسيح ومجيـــع األنبيـــاء؛والعقـــاب

 ويــــؤمن ،ومـــن ال يــــؤمن هبـــام، )التثليــــث والكفـــارة( :وأقـــاموا أســـاس املــــسيحية عـــىل العقيـــدتني
ال يمكـــن أن يعـــد  :÷ الـــذي دعـــا إليـــه املـــسيح ؛ الثـــواب والعقـــابوقـــانون، بالتوحيـــد اخلـــالص

 .  لقانون أي كنيسةاً طبق؛ًا أو نرصانيًامسيحي
 كيف حدث هذا التحريف يف دعوة املسيح وتعاليمه؟ : والسؤال التارخيي اهلام هو

 رغــم االختالفـــات ؛-كلـــه-بـــل اختــذ العـــامل املــسيحي ، -كلهــا-وكيــف اتفقــت أمـــة 
  والكفارة عقيدة أساسية له؟، من عقيدة التثليث:ذهبية الصغرية والكبريةالعقائدية وامل

حفــــظ تــــاريخ هــــذا التحريــــف ، وبعــــون عــــدد مــــن البــــاحثني عــــن احلــــق، وبفــــضل اهللا وكرمــــه
وكتبــوا عــن ، فمــن بــني علــامء املــسلمني مــن قــاموا بدراســة دقيقــة للمــسيحية ولتارخيهــا، والتبــديل

وتوثيــق كتابــاهتم ، يــان كافــة األدلــة واألســانيد الالزمــةومــع ب، وبوضــوح هــذا املوضــوع بإســهاب
  .بطريقة توضح تاريخ هذا التحريف والتبديل وضوح الشمس

 . ا وسوف نذكر نتائج هذه األبحاث التي كتبوها باختصار شديد جد
  قــــد أرســـــل -تعــــاىل-اهللا  نعــــرف أن :مــــن خــــالل هــــذه القــــراءات اجلــــادة لتــــاريخ املــــسيحية

كنبـــــي  ؛-اليهـــــود ،بنـــــي إرسائيـــــل-  نفـــــسه ألمتـــــه÷وقـــــدم املـــــسيح ، ًورســـــوال  نبيـــــا ÷ عيـــــسى
 التـــي ورد ذكرهـــا يف القـــرآن ؛وعـــرض علـــيهم املعجـــزات البينـــات، وبلغهـــم رســـالة اهللا، ورســـول
 . الكريم

 اًوإنـه طبقـ،  كـذاب، سـاحر،إنه مـدع للنبـوة: قال علامء أمته وزعامؤها الدينيون :ويف البداية
 ،  وأذلوه،فآذوه،  وواجب القتل،ن ملعو:لرشيعة اليهود

وتـم التـصديق عـىل تنفيــذ ، ًافحكمـت عليــه باإلعـدام صـلب، ثـم قـدموه إىل حمكمـتهم الدينيـة
التـي كانـت  ؛ لقـانون احلكومـة الرومانيـةاًوذلـك طبقـ، احلكم باإلعدام من قبل احلـاكم الرومـاين

                                                
 أن يقــرأ مــا كتــب عــن هــذا املوضــوع يف :يمكــن ملــن يرغــب يف مطالعــة تفاصــيل تلــك احلقــائق التارخييــة )١(

 بالعربيـة منـذ ً لرمحة اهللا هندي كريانوي، املهاجر إىل مكة، وقد كتـب الكتـاب أوال»إظهار احلق«كتاب 
 ونـرشت ترمجـة األرديـة الرائعـة للـشيخ ا، ثـم نـرشت ترمجاتـه بلغـات عديـدة،ً عامـ)مئة ومخسة وعـرشين(

 جملـــدات يف )ثالثـــة(، وقـــد نـــرش مـــع مقدمـــة يف -نجـــل الـــشيخ مفتـــي حممـــد شـــفيع-حممــد تقـــي عـــثامن 
 .كراتيش

 . -فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء- ًا عظيامًوتعد املقدمة بذاهتا مؤلف



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . وتم صلب املسيح؛ متتلك السلطة يف ذلك الوقت
فقــد قـــضوا  ؛واطمــأن النـــاس إىل مــا فعلـــوا، دفنــت اجلثـــة :والتقاليــد الرائجـــة للقاعـــدة اًوطبقــ

إال أن حـواريي املـسيح املخلـصني صـادقي  ؛ وقطعوا جذور دعوتـه الدينيـة،عىل مدعي النبوة
، وأخـذوا يرسـلون تالميـذهم هنـا وهنـاك، قـاموا بحمـل دعوتـه وهديـه إىل املنـاطق البعيـدة :العهد

وظهـــرت بـــوادر نجـــاحهم حتـــى ،  بجهـــودهم املخلـــصة وتـــضحياهتم؛ةونجحـــوا يف إبـــالغ الـــدعو
 . كادت تكلل بالنجاح

إذ قـام أحـد العلـامء اليهـود املـشهورين يف ذلـك الوقـت ...  وقعت حادثة غـري عاديـة!وفجأة
قام بإيذاء كل من يقبل الدعوة املـسيحية  ...- للمسيحيةاً لدودا وكان عدو- ،)شاءول( :ويدعى

وكانـت هـذه هوايتــه ، وكــان يـسلط علـيهم اآلخـرين، بكـل الطـرق املمكنـة، اًيداخلالـصة إيـذاء شـد
 .ببة لديهاملح

 وأعلــن أنــه ذاهــب إىل ،»دراماتيكيــة «:يمكــن أن نقــول عنهــا، قــام هــذا الرجــل بخطــة مفاجئــة
وعنــد ، يف الطريــق«: ويقــول عــن نفــسه... دمــشق للكفــاح واجلهــاد ضــد املــسيحية واملــسيحيني

،  مـن الـسامءاًوسمعت صوت املـسيح قادمـ،  يصل ما بني السامء واألرضظهر نور، مكان معني
، وإىل خدمـــة دينـــه، يـــا شـــاءول ملـــاذا تـــؤذيني؟ ثـــم دعـــاين إىل اإليـــامن: خيـــاطبني باللغـــة العربيـــة

وهكـــذا أوقفـــت نفـــيس خلدمـــة هـــذا ،  بعـــد أن رأيـــت هـــذه املعجـــزة؛ فآمنـــت بـــه،وأوصـــاين بـــذلك
 .» والدعوة إليه،الدين

 .  بولس:بل أصبح يدعى،  شاؤول:فلم يعد يدعى، اسمهوغري الرجل 
ومــا أصــابه مــن مــشاهدة ، فــذكر هلــم هــذه املكاشــفة، وذهــب بولــوس إىل حــواريي املــسيح

 بعـــد مـــا رأوا مـــن إيذائـــه ؛إال أن احلـــواريني مل يكونـــوا عـــىل اســـتعداد لتـــصديق مـــا قـــال، وانقـــالب
                                                

ا، وهـذا قـائم ًود أعداء املسيح، وأنه قـد أعـدم صـلبومن املعروف أن العامل املسيحي قد صدق كالم اليه )١(
 ).الكفارة(عىل أساس عقيدة 

 ، .-التي ثبت حتريفها بالدالئل القاطعة-وقد تم إيضاح هذا يف األناجيل  
J I (: إال أن القرآن يؤكد فشل خطة اليهود لصلب املسيح، فقد رفعه اهللا إىل السامء، وقد شبه هلم

P O N M L K(]١٥٧:النساء[.  
 وجـاء مـسيحي صـالح مـن !ا يقـوم بالتجـسسًا غدارً منافقً أن من صلب كان رجال:ا لبعض الرواياتًوطبق

، يتطـــابق مـــا جـــاء يف إنجيلــه بـــام جـــاء يف القـــرآن الكـــريم، إال أن )برنابــه(حــواريي عيـــسى يـــدعى برينـــاس 
يـدة لـه، وقـام النـصارى  عق)التثليـث والكفـارة(املسيحي قد تأثر بمحاوالت بولس الشيطانية، واختذ مـن 

 . )برنابه(بسحب الثقة من إنجيل 
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،  صـــدق قــول شـــاؤول؛حــواري جليــل ،إال احلــواري برنابـــة ؛وشـــكوا يف قولــه، وظلمــه للمــؤمنني
 .وأقنع بقية احلواريني بذلك

 جعلـت عامـة ً وطريقـةاًوتبـع سـلوك، وصار منهم،  انضم ساؤول إىل بقية احلواريني؛وهكذا
 اًوأصــــبح رائــــد،  حقــــق مكانــــة عظيمــــة غــــري عاديــــة؛وهبــــذا، ا  مــــسيحيً زعــــيام:املــــسيحيني يعدونــــه

 .  حيتذى بني العامةاًونموذج
وهــو مــا كــان هيــدف إليــه ،  عمليــة التخريــب والتحريــف يف الــدين املــسيحيوبعــد ذلــك بــدأ

 أن أســــهل طريقــــة إلبعــــاد املــــسيحيني عــــن أصــــل :وقــــد فهــــم بذكائــــه اخلــــارق وفراســــته، ويقــــصده
وجيعلـــه ابـــن اهللا أو ،  أن يزيـــد مــن شـــأن املــسيح إىل حـــد كبــري: الـــذي جــاء بـــه املــسيح هـــو؛الــدين
 .  هللا أو اهللا نفسهاًرشيك

إن املــسيح قـــد صـــلب ليكفــر عـــن ســـيئات : فقـــد قـــال : حقيقــة واقعـــة صـــلب املــسيحأمــا عـــن
 ويـصبح وسـيلة إىل ، الـذي كـاد أن يـصيبهم؛ويتحمـل عـنهم العـذاب، مجيع الناس الـذين آمنـوا بـه

 . ألنه تكفري عن كل ما ارتكبوه من ذنوب، النجاة
وأن ، وهيـة املــسيحوبــدأت عقيـدة أل، اًوقـد أصـاب ســهمه اهلـدف متامـ،  بـدأ عملــه؛ومـن هنـا

لدرجــة أن حــواريي ، تنتــرش بــرسعة بــني عامــة املــسيحيني :والكفــارة، ليثـوالتثــ، املــسيح ابــن اهللا
 حـــاولوا أن : ممـــن شـــهدوا تلـــك الفـــرتة مـــع تالميـــذهم املتمـــسكني بالعقيـــدة الـــصحيحة؛املـــسيح

 وأن حيفظـــــوهم مـــــن عقائـــــد الـــــرشك، يقيمـــــوا األمـــــة املـــــسيحية عـــــىل الـــــدين املـــــسيحي األصـــــيل
 . اًإال أن حماولتهم اإلصالحية مل تنجح كثري، والضالل

،  حتــى تــرك عامــة املــسيحيني ديــن املــسيح؛ومل يمــض عــىل ظهــور املــسيح قــرن مــن الزمــان
ـــ)املـــسيحية( : الـــذي أتـــى بـــه بـــولس حتـــت عنـــوان؛واختـــذوا مـــن ديـــن الـــرشك اجلديـــد ،  هلـــما دينً

ــــ اختــــذ املــــسيحيون يف معظمهــــم هــــذا الــــدين اجلديــــد د؛وهكــــذا ليث ـالتثــــ(ـ واعرتفــــوا بــــ،  هلــــماينً
 . عقيدة أساسية للمسيحية ):والكفارة

 .كانت هذه نبذه تارخيية خمترصة عن التحريف الذي قام به بولس يف الدين املسيحي
وخاصــــة كتــــاب ، ويمكــــن مالحظــــة التفاصــــيل يف الكتــــب التــــي كتبــــت عــــن هــــذا املوضــــوع

مـع مقدمـة ، »مـن اإلنجيـل إىل القـرآن«: انوهو بعنـو، للشيخ رمحة اهللا كريانوي» إظهار احلق«
 . طبعة كراتيش، للشيخ حممد تقي عثامن
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 .بتحريف املسيحية احلالية
التـي ال  ؛قة مسيحية بـولس التـي اخرتعهـاهي نفسها عال : باإلسالم- الشيعة:أي-وعالقتها 

وهـــي املـــسيحية احلقـــة بـــال ، ÷ الـــذي جـــاء بـــه املـــسيح ؛عالقـــة هلـــا بالـــدين املـــسيحي األصـــيل
 . شك

بــل التعريـف يف حــدود ، والنيـة هنـا ليــست معقـودة عــىل كتابـة مــستقلة عـن الــشيعة وتارخيهـا
والتعريــف ، تبهـا املعتمـدة بالـشيعة عـىل ضــوء ك-تعريـف مـن ال يعــرف-مـا يـستلزمه هـذا البحــث 

 .بحقيقتها األصلية
ووســيلة يف يــد ، فأصــبحوا أداة يف يــد الــداعني إليهــا ؛فقــد أخطــأ الــبعض نتيجــة جلهلهــم هبــا

 . فعملوا عىل متهيد الطريق لنرشها بني املسلمني، زعامئها
البـــن » تــاريخ األمـــم وامللــوك«هــو ملخــص مطالعـــة  : عـــن بدايــة التـــشيع-اآلن-ومــا نــسوقه 

البـن حـزم » الفصل يف امللـل والنحـل«و، البن كثري الدمشقي» البداية والنهاية«و، ر الطربيجري
 . وغريها من كتب املصادر التارخيية، للشهرستاين» امللل والنحل«و ، األندليس

ومل يعــد ،  يف العهــد النبــوي-اًتقريبــ-وكــام نعــرف بــسط اإلســالم نــوره عــىل جزيــرة العــرب 
 ممـن يـستطيعون ؛ مـن اليهـود والنـصارى؛ وال أهـل الكتـاب، املـرشكونال ؛للمـسلمني أعـداء فيهـا

 .عرقلة الدعوة
إذ بــدأت  ؛وهــو عهــد قــصري، اوازدادت قــوة املــسلمني أكثــر يف عهــد أيب بكــر الــصديق 

 مـــضت الفتوحـــات اويف عهـــد الفـــاروق ، سلـــسة الفتوحـــات خـــارج حـــدود اجلزيـــرة العربيـــة
ووقعت يف ذلـك الوقـت معظـم املنـاطق ، سالمية يتزايدوبدأ نطاق الدعوة اإل، اإلسالمية برسعة

 حتـــت حكـــم - والفارســـية،الرومانيـــة-التـــي كانـــت حتتلهـــا أكـــرب إمرباطـــوريتني يف ذلـــك الوقـــت 
 واستمرت الفتوحات اإلسالمية يف عهـد خالفـة ،وانتقل الفاروق إىل الرفيق األعىل، املسلمني

 .اعثامن 
ومــن ، ومــن خمتلــف املنــاطق، مــن خمتلــف الــبالد تــرك العديــد مــن النــاس :ويف تلــك الفــرتة

 -بـصفة عامـة-وكـانوا ، واعتنقوا اإلسـالم،  مذاهبهم وأدياهنم القديمة:خمتلف األمم والطبقات
،  ووســيلة النجــاة، بعــد أن أدركــوا أنــه ديــن احلــق؛مـن أولئــك النــاس الــذين قبلــوا اإلســالم بقلــوهبم

 وهـو حيمـل ؛وانـضم للمـسلمني، اًل اإلسـالم نفاقـ عدد كبري ممـن قبـ-اًأيض-إال أنه كان من بينهم 
 . اً وحقد، وعداوة،اً شديداًهلم بغض

حتــــى  ؛ً إن وجــــدوا لــــذلك ســــبيال؛ خيططــــون إلثــــارة الفتنــــةموهــــ ؛انــــضم هــــؤالء للمــــسلمني
 عبــد اهللا بـــن : هيــودي يـــدعى:وكـــان مــن بـــني هــؤالء النـــاس، يــصيبوا اإلســالم واملـــسلمني بالــرضر



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

إنـه : وتقـول بعـض الروايـات، الن إسالمه يف عهد اخلليفـة عـثامن أع، أحد هيود اليمن، سبأ
 . وأسلم عىل يديه،  باملدينة املنورةاحرض إىل عثامن 

وأن ينــال حــسن ظنــه ، ومــن الظــاهر أنــه كــان يــود أن حيــصل عــىل مكانــة خاصــة لــدى عــثامن
 .ا  خاصاًإال أن عثامن مل يعطه مكانة خاصة أو امتياز، واعتقاده

أوضــح أنــه أســلم وتــرك اليهوديــة  :-بعــد ذلــك-ي صــدر عــن عبــد اهللا بــن ســبأ والــسلوك الــذ
،  حـــني تـــرك اليهوديـــة)بـــولس( مـــثلام فعـــل شـــاؤول اً متامـــ؛ وخطـــة معينـــة، هلـــدف خـــاصاًحتقيقـــ

 . ودخل يف املسيحية
حتـــى يقــــوم  ؛واحلـــصول عـــىل مكانــــة خاصـــة بيــــنهم،  االنـــضامم للمــــسلمني:كـــان هدفـــه هــــو

ليوجد بعـدها الفتنـة والفـساد  ؛وإجياد الشقاق بني املسلمني، سالم والتحريف يف اإل،بالتخريب
 أن : اســــتطاع أن يــــدرك بذكائــــه اخلــــاص:وخــــالل إقامتــــه القــــصرية يف املدينــــة املنــــورة، داخلهــــم

ال يمكـــــن أن ،  عــــىل ديــــنهماً شــــداداًوأن هبــــا حراســـــ، منطقــــة احلجــــاز يــــسودها شـــــعور دينــــي عــــام
 مل جيــد فرصــة :-اًأيــض-وهنــاك ، بــرصة ثــم إىل الــشامفخــرج إىل ال ؛يــسمحوا ملخططــه أن يــنجح

 ؛ قــام بتــدريب بعــض النـــاس:وهنــاك، فوصــل إىل مــرص،  خلطتــه التــي رســمها لنفــسهاًللعمــل طبقــ
 .ووسيلة لإلفساد،  لهاًالذين اختذهم عون
، وكيفيـــة إفـــساده وحتريفـــه للمـــسيحية،  أســـلوب وطريقـــة نجـــاح بـــولساًودرس جيـــد

 اختــــاذ :هل طريقــــة لتــــضليل أمــــة مــــا أو مجاعــــة دينيــــة هــــو أن أســــ:وتلخــــص هــــذا األمــــر يف
 . أسلوب الغلو واإلفراط يف شخصية مقدسة وحمبوبة لدهيا

إنه يتعجب ألولئـك املـسلمني الـذين : فقال ! أنه بدأ خطته بذكاء ودهاء:ويروي املؤرخون
 هــذه وال يقولــون بمجــيء ســيدنا حممــد إىل، يؤمنــون بمجــيء املــسيح مــرة أخــرى إىل هــذه الــدنيا

، فـال بـد أنـه قـادم إىل هـذه الـدنيا مـرة أخـرى !ومـن مجيـع األنبيـاء،  مع أنه أفضل مـن عيـسى؛الدنيا
 .  ممن يسهل تقبلهم للخرافات؛وأخذ يروج هلذا الكالم بني اجلاهلني من غري املتعلمني

 . باإلسالم والتعاليم القرآنية-اًمتام-وبعد أن أدرك أهنم قبلوا كالمه؛ وهو ما يصطدم 
 عـــىل ؛ بعـــد أن أظهـــر جتاهـــه حمبـــة خاصـــة تفـــوق العـــادة؛بـــدأ يف الغلـــو يف شـــأن عـــيل

 !!وأخـــذ ينـــسب إليـــه معجـــزات عجيبـــة غريبـــة، خأســـاس قرابتـــه اخلاصـــة مـــن رســـول اهللا 
فـــأوقع يف شـــباكه طبقـــة البـــسطاء  ! شخـــصية تفـــوق يف صـــفاهتا البـــرش: أن جيعلـــهًحمـــاوال
 يف تنفيـذ اًالـذي بـدأ يـسري قـدم، اهللا بـن سـبأفـصدقوا اخلرافـات التـي يروجهـا عبـد ، واجلهلة

ثــم ، افكـون حلقـة مـن املعتقــدين بمثـل هـذه األفكـار يف حـق عـيل ، اًخمططـه تـدرجيي



 
 
 
 
 
 
 

 

 واإلمامــــة ، أن اخلالفــــة مــــن بعــــد النبــــي:بــــل صــــب يف أذهــــاهنم يف مرحلــــة معينــــة، أقــــنعهم
ــت أصــال:مـواحلكــ  ؛ي حيــل حمــل النبــ:والــويص،  ويص:فلكــل نبــي !! مــن حــق عــيلً كان

  .خ هو ويص رسول اهللا :وقد كان عيل، فيكون رئيس األمة من بعده
لكـن النـاس تـآمروا ، -اًأيـض- ورد يف التوراة :-هذا-إن أمر الوصاية : وقال عبد اهللا بن سبأ

وقــام أبــو بكــر ،  مــن عــيلًفعينــوا أبــا بكــر خليفــة بــدال، هــذا احلــق  عليــا وغــصبوا، بعــد وفــاة الرســول
 غــري أهــل - بــال اســتثناءاًمجيعــ-وكــانوا ،  وعــني عــثامن خليفــة-اًأيــض-مــر ثــم تــآمر ع، فعــني عمــر

 . -اًأيض- وأخطأ عامهلم ،وهكذا أخطأ هؤالء، هلذا املنصب
 أن تلك الفـرتة كانـت شـهدت بدايـة سلـسلة مـن الـشكاوى ضـد بعـض عـامل :ومن املالحظ

 عبـد اهللا بـن :ظـروفوقد استفاد من ذلك األمر وتلك ال،  وبعض البالد األخرى،عثامن يف مرص
 وإصالح الفـساد الظـاهر يف ،إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر: فبدأ يقول، سبأ فائدة كبرية

 الـــذي ؛ جيـــب أن نـــنهض لنـــصلح هـــذا الفـــساد؛وهلـــذا،  وفـــرض عـــىل كـــل مـــسلم، واجـــب:األمـــة
 . ء عليه وما يف وسعنا للقضا،وجيب أن نبذل ما يف استطاعتنا، أوجده عثامن وعامله يف األمة

 التــي تتــسم ؛وبفطرتــه اليهوديــة،  ورسيــة تامــة،كــل هــذا قــام بــه عبــد اهللا بــن ســبأ بــذكاء خــارق
وأوجـد ، وكـون خليـة رسيـة، ومضت حركته يف رسية تامة حتت باطن األرض، باملكر واخلداع

 .  وبعض البالد األخرى، له يف مرصاًأتباع
البــسطاء لرفــع رايــة العــصيان ضــد وحــان الوقــت الــذي اســتعد فيــه مــع مــن معــه ومــع اجلهلــة 

ينتهــي بالوصــول مــع أصــحابه يف ، فخطــط لربنــامج يــتم تنفيــذه عــىل مراحــل رسيــة ؛اعــثامن 
، وحـــدث هـــذا بالفعـــل،  ويف شـــكل عـــسكري إىل املدينـــة املنـــورة،يـــوم معـــني يف شـــكل جتمهـــر

دينـــة ووصـــل عبـــد اهللا بـــن ســـبأ مـــع أتباعـــه مـــن البـــاغني العـــصاة املـــضللني يف جـــيش كامـــل إىل امل
 . املنورة

 الــذي اولــو ســمح عــثامن ،  فـاجلميع يعرفــه؛وال رضورة لنـذكر هنــا مــا حــدث بعــد ذلــك
 باستخدام القوة ضد هؤالء املتمردين ملا حـدث مـا -آنذاك-كان حيكم أكرب حكومة يف العامل 

،  ليحـــافظ عـــىل حياتـــه؛أو أن يـــسكب قطـــرة دم واحـــدة، إال أنـــه مل يـــشأ أن يـــستخدم القـــوة، حـــدث
 عــىل التــضحية ال مثيــل لــه ًفقــدم مثــاال ، وينتقــل إىل الرفيــق األعــىل،-ًظلــام- أن يستــشهد وفــضل

 . -وأرضاهريض اهللا عنه، - يف العامل

                                                
  القوة مع عبد اهللا بن سبأ ومجاعته؟ املاذا مل يستخدم عثامن : ونتساءل هنا )١(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 -بــال شــك-وكــان ،  للمــسلمنياً خليفــة رابعــا انتخــب عــيل :ووســط هــذا اجلــو الــدامي
ترشـيحها هلـذا يمكـن ، فلـم تكـن يف األمـة اإلسـالمية شخـصية متاثـل شخـصيته، خليفة عـىل حـق

 ، إال أنه نتيجة لشهادة عثامن، املنصب
ووصـل األمـر إىل ، انقـسمت األمـة املـسلمة عـىل نفـسها إىل مجـاعتني ؛ تقدير اهللا:أو فلنقل

 . )صفني(و، )اجلمل(: حد التقاتل والتناحر يف وقعة
ووجــد هــذا الرجــل ، ا ال بـأس بــه مــع عــيل اً تــضم عــدد:وكانـت مجاعــة عبــد اهللا بــن ســبأ

 حـب : بفكـرة-وأكثرهم من البـسطاء-ته يف أن يمأل رءوس وعقول هؤالء الناس املقاتلني فرص
لدرجــة أنــه بــدأ يلقــن بعــض البــسطاء مــا كــان  !اً كبــرياً غلــو؛والغلــو يف قــدره،  واالعتقــاد فيــه،عــيل

  !!يلقنه بولس للنصارى
وكأنـه هـو  ؛فيـهوإن الـروح اإلهليـة قـد حلـت ، هـو ظـل اهللا يف هـذه الـدنيا :  عليـاإن: فقال

  !!اهللا
 ًأصـال  عليـا  قـد اختـار-تبـارك وتعـاىل-اهللا أن : وأخذ يلقـي يف آذان بعـض احلمقـى فكـرة

إال  ؛ لـه بــالوحي÷فأرسـل اهللا جربيــل ، ا هلــا  ومـستحقًفقـد كــان هـو أهــال، للنبـوة والرســالة
حــول وال قــوة  وال ،أســتغفر اهللا-  إىل حممــد بــن عبــد اهللاًفاجتــه بــالوحي خطــأ، أنــه شــبه إليــه

 . -إال باهللا

                                                
، فقـد كانـت خطتـه اكان عبد اهللا ومجاعتـه مـسئولني عـن تلـك الفتنـة التـي استـشهد عـىل أثرهـا عـثامن  

ــإلرضار باإلســالم ذاتــه، وكــرس و، ًالتــي ذكرناهــا قــبال قائمــة عــىل التخريــب إجيــاد الفرقــة بــني املــسلمني ل
 .ًشوكته، وإضعاف قوته، وكان كل ما قام به يف حياته موجها هلذا اهلدف

 أن يــستخدم القــوة ضــد هــؤالء :ا وجــب عــىل احلكومــة اإلســالمية، ووجــب عــىل عــثامن ؛ومــن هنــا =
 .  لقمع جذور الفتنة، فلم تكن القضية قضية ذاتية؛املفسدين

 ! فلامذا مل يستخدم عثامن القوة ضد املتمردين؟
 : أن حركة هؤالء الناس كانت رسية، وكان كل يشء يتم يف اخلفاء، ومـن هنـا:هناك حقيقة نذكرها، وهي

 مل تظهـــر هـــذه احلقـــائق عـــىل الـــسطح، بـــل ظهـــرت نتيجـــة لألحـــداث التاليـــة، وعرفـــت فـــيام بعـــد مـــن بـــني 
 النـــاس كـــانوا يعملـــون ضـــد بقـــاء عـــثامن عـــىل رأس احلكومـــة طيـــات التـــاريخ، وعندئـــذ اتـــضح أن هـــؤالء

 .اإلسالمية
ــا للــدماء، ورأى أن ذلــك هــو الــصواب، وأنــه خــري ؛وبــسلطته،  آثــر عــثامن التــضحية بروحــه؛ومــن هنــا  حقنً
 .لإلسالم

ًوكان أمر اهللا قدرا مقدورا ً . 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 أن عـــيل بـــن أيب طالـــب حـــني علـــم بطريقـــة مـــا بـــأن مثـــل هـــذا :-اًأيـــض-وأوضـــح املؤرخـــون 
ليكونــوا عــربة ، وأراد أن يلقــي هبــم يف النــار، قــرر قتــل هــؤالء الــشياطني، الكــالم يــدور بــني جنــده

شارا عليـه بتأجيـل  أ:وبعض رفاقه ؛ عبد اهللا بن عباس:إال أن ابن عمه ورفيقه ومستشاره، لغريهم
 .ألن الوقت ال يتناسب مع تلك اإلجراءات، هذا األمر

، )اجلمــل وصــفني( ومــن معــه مــن أحــداث وقعــة ؛ اســتفاد عبــد اهللا بــن ســبأ؛وعــىل كــل حــال
 واملغــاالة يف حــق عــيل بــني ، لنــرش ضــالل الغلــو؛ اســتفادة طيبــة:-الــذي ســاد آنــذاك-ومــن اجلــو 
وأصــــبحت تلــــك ،  الكوفـــة بمنطقــــة العــــراق عاصــــمة لــــهوبعــــدها وحــــني اختــــذ عــــيل مــــن، اجلنـــود

 .  لنشاطات تلك اجلامعةاً خاصاًاملنطقة مركز
كـــان لـــدى أهـــل املنطقـــة اســــتعداد  :ونتيجـــة ألســـباب خاصـــة خمتلفـــة أوضـــحها املؤرخــــون

هلـذا نجحـت  ؛وقبول فكـرة املغـاالة والغلـو، وصالحية لقبول تلك األفكار والنظريات املضللة
 .  يف حتقيق أهدافهااً كبرياًهذه اجلامعة نجاح

 

op
 

وألن هــــذه الــــدعوة واحلركــــة قــــد ،  كــــان نبــــذة خمتــــرصة عــــن ظهــــور الــــشيعة:مــــا عرضــــنا هنــــا
 عــىل نمـــط واحـــد مـــن اًمل يكـــن املتــأثرون هبـــا مجيعـــ ؛وعـــن طريـــق نــشاطات رسيـــة، ا انتــرشت رس

 .التفكري أو العقيدة
فــإذا قبلــه اآلخــرون كــان هــو ، ًاه أن يقــول كــل مــا يــراه مناســب كــان يــسمح لنفــس:فالــداعي إليهــا
أو مـــن قـــالوا بحلـــول الـــروح ،  وجـــد بعـــض مـــن قـــالوا بألوهيـــة عـــيل؛ومـــن هنـــا، العقيـــدة واإليـــامن

 .اإلهلية فيه
 إن جربيـــل :ومـــن قـــالوا، ومـــن قـــالوا بأحقيـــة عـــيل بـــن أيب طالـــب بـــالوحي والنبـــوة والرســـالة

 ًا ووصـــياً وأمـــرياً قـــد عـــني عـــيل بـــن أيب طالـــب بعـــد النبـــي إمامـــ إن اهللا:ومـــن قـــالوا، األمـــني أخطـــأ
ومجيـع الـصحابة الكبــار ، يأبـو بكـر وعمـر وعـثامن : وعليـه فـإن اخللفـاء الثالثـة، لرسـول اهللا

                                                
 قـد صــدر :- هـؤالء الـشياطنيومــن يـدعو هبـا مـن- الروايـات أن املعتقـدين بألوهيـة عـيل :يفهـم مـن بعـض )١(

  .وألقوا يف النار، األمر بقتلهم
 .)٧/ا(» منهاج السنة«وقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

ًنقـال عـن روايـات متعـددة لإلمـام جعفـر » رجـال الكـيش«وجاء يف الكتاب املعتمـد بأسـامء رجـال الـشيعة 
 ألقـاه عـيل يف :ويـدعو إليهـا، ويف النهايـة، رتـىض أن عبد اهللا بن سبأ كان يـؤمن بألوهيـة عـيل امل:الصادق

 ). هـ١٣١٧(طبعة بمباي، ) ٧٠:ص(» رجال الكيش«. النار فقىض عليه



 
 
 
 
 
 
 

 

 أو عــىل األقــل ،-معــاذ اهللا- كــافرون منــافقون :-ممــن بــايعوا اخللفــاء الثالثــة بعــد وفــاة الرســول-
 .غدارون

والعامــل املــشرتك ،  هلــا عقائــدها ونظرياهتــا املختلفــة؛عــات أخــرىهــذا باإلضــافة إىل مجا
ففـي الفـرتة ، -كام عرفنـا- وقد اختلفت درجات هذه الغلو ، الغلو يف حق عيل:فيها مجيعها هو

إال أنـه فــيام ، األوىل مل تتفـرق مجاعــة الـشيعة إىل فــرق خيتلـف بعــضها عـن بعــض بطريقـة متميــزة
حتــى ، وتكــاثرت، تكونـت الفــرق املختلفـة :ها املؤرخــونونتيجــة ألسـباب خمتلفــة أوضـح ؛بعـد

 . وصل عددها إىل أكثر من سبعني فرقة
الـذي فـصل احلـديث عـن » امللـل والنحـل«ويمكن أن ندرك ذلك مـن خـالل مطالعـة كتـاب 

تلــــك الفـــــرق » التحفــــة اإلثنــــي عــــرشية« يف -اًأيــــض-وقــــد أوضــــح شــــاه عبــــد العزيــــز ، هــــذا األمــــر
 . ختالفات التي متيز بعضها عن بعضواال، وعقائدها ونظرياهتا

،  ال يمكــــن حــــرصهااكــــام أن االختالفــــات التــــي دارت حــــول تعيــــني األئمــــة بعــــد عــــيل 
إنــام تـردد أســامؤها بـني عــدة فـرق ال تــزال ،  لــيس لـه وجــود يف دنيـا اليـوم:والكثـري مـن هــذه الفـرق

 االثنـا عـرشية مكانـة ومن بني هذه الفرق احتلـت الفرقـة، موجودة يف بعض البالد يف عرصنا هذا
 . باإلضافة إىل أسباب أخرى، نتيجة لعدد املنتمني إليها ؛اًخاصة وامتياز

ألن روح اهللا اخلمينـــي ينتمــي إىل هـــذه ، وســوف نعــرض يف الـــصفحات التاليــة هلـــذه الفرقــة
 هــــي نفــــسها العقائــــد : ونظرياتــــه، وعقائــــده،ومذهبــــه، وتــــصوره لإلســــالم، الفرقــــة اإلثنــــي عــــرشية

وهــي نفــسها التــي تنــسب إىل ،  التــي وردت يف كتــب الفرقــة اإلثنــي عــرشية املعتمــدةوالنظريــات
 .والتي يؤمن بتعاليمها وإرشاداهتا، أئمته املعصومني

                                                
 أن عبد اهللا بن سبأ وضع فقـط :والفرق املختلفة للشيعة، يفهم مما عرضناه عن ظهور الشيعة يف اإلسالم )١(

ليف أولئـك النـاس الـذين ربـاهم عبـد اهللا أساس التشيع، ووضع بذوره، وبعدها ظهرت فرق الشيعة مـن تـأ
 .أو بطريقة غري مبارشة، بن سبأ مبارشة

وأنا أعرف أن علامء الشيعة قد أعلنوا الرباءة .  كانت من تأليف بعض الناس-ًأيضا-والفرقة اإلثنا عرشية 
ة، من عبد اهللا بن سـبأ، بـل قـال بعـض مـنهم يف عـرص قريـب بـالقول بـأن شخـصيته كانـت شخـصية افرتاضـي

 » رجــال الكــيش«وأنكــروا وجــوده، إال أن هــذا االدعــاء ال أســاس لـــه، وذكــر كتــاب أســامء رجـــال الــشيعة 
 يف اعبد اهللا بن سبأ، وروى بأكثر من سند عن جعفـر الـصادق أنـه قـال بألوهيـة عـيل، وقـد ألقـاه عـيل 

 . النار
 ؛  أن عبد اهللا بن سبأ كان هيوديا:ذكر بعض أهل العلم«: ويف نفس الكتاب جاء عن عبد اهللا بن سبأ ما ييل

 بالغلو، فقال )ويص موسى( :، وكان يقول وهو عىل هيوديته يف يوشع بن نونا فأسلم، وواىل عليا 
= 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 تتحقــق عـــن طريـــق مطالعـــة كتـــب املـــذهب :واملزيــد مـــن معرفـــة تفاصـــيل املـــذهب الـــشيعي
 . الشيعي األساسية

 ،قــــوم عليهـــا أســــس املــــذهب الــــشيعيونحـــن نعــــرض هنــــا لــــبعض العقائـــد األساســــية التــــي ت
وكيـــف ختتلـــف عقائـــدهم عـــن تـــصور  !وســـيفهم مـــن يطالعهـــا كيـــف خيتلـــف تـــصورهم لإلســـالم

  !وعقائد أهل السنة لإلسالم
 ســوف يفهــم نوعيــة هــذا االخــتالف القــائم بــني املــدارس :ونحــن عــىل يقــني مــن أن القــارئ

، وأهــــل احلــــديث، واحلنابلــــة، واملالكيــــة، والــــشافعية، األحنــــاف: الفكريــــة للمــــسلمني مــــن مثــــل
كـــام أنـــه ، بـــل خطـــأ مـــن وجهـــة النظـــر الدينيـــة، وهـــو خـــاطئ،  غـــري وارد:-هنـــا-فالتـــشبيه ، وغــريهم

 . حياسب عليها يوم القيامة، يتحمل الداعي إليه مسئولية جسيمة أمام اهللا، تضليل للمسلمني
 . يه من أخطاءوإىل تدارك ما قد يقعون ف، وفق اهللا املسلمني إىل فهم حقيقة األمر

 

op


 

 حقيقــة مــسألة اإلمامــة يف -اًأيــض-فــإن معظــم أهــل العلــم ال يــدركون ، كــام ســبق أن عرضــنا
، وال يـدركون مقـام ودرجـة اإلمـام لـدى أصـحاب هـذا املـذهب، املذهب اإلثني عرشي الـشيعي

ـــدهم ركـــن ركـــني مـــن أركـــان اإلســـالم ، »ال إلـــه إال اهللا«:  مثـــل عقيـــدة التوحيـــداًمتامـــ، فهـــي عن
، مثل اإليامن باهللا الواحـد: أي، )القيامة واآلخرة(وعقيدة ، »حممد رسول اهللا«: وعقيدة الرسالة

 . وباليوم اآلخر، وبمحمد رسول اهللا
 بقـــدر -اآلن-ونـــود أن نعـــرض هلـــا ،  مـــسألة اإلمامـــة-باختـــصار وإمجـــال-وســـبق أن ذكرنـــا 

ومـن خـالل أقـوال ، وذلـك مـن خـالل كتـب املـذهب اإلثنـي عـرشي املعتمـد، صيلبسيط من التف
 . أئمة الشيعة املعصومني

 :وقبـل أن نعـرض ألقـوال األئمـة املعــصومني، ولكـن نـرى قبـل أن نعـرض هلـذه االقتباسـات
 عــن حقيقــة مــسألة اإلمامــة يف املــذهب ًانــرشح هبــا شــيئ،  لفكــرة بــسيطة مــن جانبنــاًأن نعـرض أوال

حتــى يــسهل فهــم تفاصــيل  ؛ومــا جــاء عــىل ألــسنة أئمــة املــذهب الــشيعي اإلثنــي عــرشي، الــشيعي
                                                

فرض إمامة (ـ  مثل ذلك، وكان أول من اشتهر بالقول با يف عيل خ وفاة رسول اهللا ؛يف إسالمه بعد
ـــرباءة مـــن أعدائـــه، وكاشـــف خمالفيـــهظ، وأ)عـــيل ـــاي، ســـنة )٧١:ص(» رجـــال الكـــيش «.هـــر ال ، طبعـــة بمب

 . )هـ١٣١٧(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 . هذه املسألة
  بأنـــه كـــام إهنـــم يؤمنـــون: بـــل جيـــب أن نقـــول، يعتقـــد أصـــحاب الفرقـــة اإلثنـــي عـــرشية

وكــام ،  كــرضورة الزمــة لعدلــه وحكمتــه ورمحتــه؛)سلــسلة النبــوة والرســالة( -تعــاىل-اهللا وضــع 
وجعلهـــــم ،  وقيـــــادهتم إىل طريـــــق احلـــــق، هلدايـــــة عبـــــادهkيـــــاء والرســـــل أرســـــل مـــــن عنـــــده األنب

 بعــد انتقــال ؛فهكــذا :ليكونــوا حجــة اهللا عــىل عبــاده ليثــابوا أو يعــاقبوا ؛معــصومني واجبــي الطاعــة
 هلدايــــة عبــــاده وقيــــادهتم إىل الطريــــق )سلــــسلة اإلمامـــة( وضــــع اهللا :الرســـول إىل الرفيــــق األعــــىل

 . يوم القيامةحتى تكون حجة عليهم  ؛الصحيح
، حتـى هنايـة الـدنيا: أي، يتولون اإلمامة حتى يوم القيامة ؛اً تم تعيني اثني عرش إمام؛ومن هنا
 واجبـو ؛ وهـم معـصومون،حجـة اهللا :kواألئمـة كاألنبيـاء ،  تكـون باإلمـام الثـاين عـرش؛والقيامة
 . نبياءوهم أفضل وأحسن من بقية األ، خدرجتهم تتساوى مع درجة رسول اهللا ، الطاعة

 مـثلام جيـب اًمتامـ،  رشط لنجـاة هـؤالء املـؤمنني:والتسليم بإمامة األئمة واإليامن هبـا
 .  لتتحقق هلم النجاة يف اآلخرة؛kعليهم التسليم بنبوة ورسالة األنبياء 
 لروايـات اًوطبقـ ؛وكام ذكرنا باختصار، )عيل املرتىض( :وكان أول األئمة االثني عرش هو

أثنـاء العـودة  ؛اً تعيينـه يف منـصب اإلمامـة قبـل وفاتـه بثامنـني يومـخرسول اهللا فقد أعلن  :الشيعة
وهكـــذا عـــني مـــن بعـــده ابنـــه األكـــرب ، )غـــدير خـــم(وذلـــك بحكـــم تأكيـــدي عنـــد ، مـــن حجـــة الـــوداع

ثـم ابنـه ، )احلـسني(ومـن بعـده أخـوه األصـغر ، -تعـاىل-اهللا  يف منصب اإلمـام مـن قبـل )احلسن(
وبعـده ، )اإلمـام البـاقر -حممـد بـن عـيل (وبعـده ابنـه ، ) زيـن العابـديناإلمـام - عيل بن احلسني(

، ) الرضــا- عــيل بــن موســى(وبعــده ابنــه ، )موســى بــن جعفــر(وبعــده ابنــه ، )جعفــر الــصادق(ابنــه 
احلـسن (ومـن بعـده ابنـه ، )عـيل بـن حممـد(ومن بعـده ابنـه ، )التقي -حممد بن عيل (ومن بعده 

  - حممـد بـن احلـسن( واإلمـام األخـري ؛ اإلمـام الثـاين عـرش: ومن بعدهم،)العسكري -بن عيل ا
 :أي،  ولد قبل ألف ومائة ومخـسني سـنة:- للعقيدة الشيعيةاًطبق-وهو ، )اإلمام املهدي الغائب

 ال يــزال -اآلن-وهــو ،  وعمــره أربــع أو مخــس ســنوات؛ثــم اختفــى، )ـهــ٢٥٦ أو ـهــ٢٥٥(يف ســنة 
 . تنتهي سلسلة اإلمامةوهبذا اإلمام ! يف غار يف مكان ماا حي

 للعقيــــدة اًطبقــــ-  يف الــــدنيا-تعــــاىل-اهللا وحيــــث إن وجــــود اإلمــــام املعــــني مــــن قبــــل 

                                                
 أن احلسن بن عيل العسكري مل يكـن لـه ابـن، وهـذا مـا : أن التاريخ يشهد، والبحث يؤكد:ومن املالحظ )١(

 . رصح به شقيقه جعفر بن عيل



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ـــوم ا فـــسوف يظـــل اإلمـــام حيـــ،  ليكـــون حجـــة عـــىل عبـــاد اهللا؛ أمـــر رضوري:-الـــشيعية  إىل ي
  الـــذي ألفـــه )القـــرآن الكـــريم األصـــيل(ومعـــه ، وســـوف يظهـــر يف أي وقـــت قبـــل القيامـــة، القيامـــة
، )مــصحف فاطمــة( -اًأيـض-وسـوف حيمــل معــه ، وهــو خيتلــف عـن القــرآن احلــايل، ا عـيل

وهـو مـرياث األئمـة ،  وغـري ذلـك)اجلفـر(: مثـل،  والعلـوم املختلفـة،ومجيع متاع اهلداية البـرشية
 . السابقني
فـــإن األئمـــة اإلثنـــي  :وإرشـــادات األئمـــة املعـــصومني،  لعقيـــدة الـــشيعة اإلثنـــي عـــرشيةاًوطبقـــ
ــع األنبيــاء والرســل-وهــم ، خ خلفــاء رســول اهللا :ني مــن قبــل اهللا هــمعــرش املعينــ : -مثــل مجي
 مــثلام فــرض اهللا عــىل كــل أمــة طاعــة أنبيائهــا اًمتامــ، وطــاعتهم واجبــة وفــرض، معــصومون

 . ورسلها
ومقــامهم ودرجــتهم ، خ بعــد رســول اهللا ؛ هــم حجــة اهللا عــىل عبــاده:وهــؤالء األئمــة

ــت مــن اإلمــام حتطمــت األرض، إذ تقــوم الــدنيا بأنفاســهم ؛عاليــة ــإذا خلــت الــدنيا يف وق ، ف
 !!وفنيت الكائنات كلها

كــام كانـــت  ؛وكانــت تــأتيهم املالئكــة،  كــانوا أصــحاب معجــزات:-كلهــم-واألئمــة 
ـــب ،  كـــام عـــرج النبـــي-اًأيـــض-كـــام أهنـــم عرجـــوا ، kتـــأيت لألنبيـــاء   ونزلـــت علـــيهم الكت

 . من عند اهللا-اًأيض-
وكـانوا جيمعـون علـوم األنبيـاء ، »ما كـان ومـا يكـون«عامل  ينتمون إىل :-كلهم-وهم 

ــب الــساموية القديمــة، اًمجعيــ وغريهــا ، »واإلنجيــل، والزبــور، التــوراة«، كــام أن لــدهيم الكت
وكــان لــدهيم الكثــري مــن العلــوم التــي مل ، يقرءوهنــا بلغتهــا األصــلية، يف أشــكاهلا األصــلية

أو ، -تعــــاىل-اهللا  مبـــارشة مــــن عنـــد بــــل وصـــلتهم، تـــصلهم عـــن طريــــق القـــرآن أو الرســـول
 .بوسائل خاصة أخرى

كــام أهنــم ، وهلــم حريــة التــرصف واالختيــار يف حتليــل أو حتــريم مــا يرونــه مــن أعــامل
 .وهلم سلطة اختيار الوقت نفسه،  ميعاد موت كل شخص-اًأيض-يعرفون 

مـــة ومـــا جـــاء عــىل لـــسان األئ، هــذا ملخـــص مــوجز ملـــا جـــاء يف كتــب الـــشيعة اإلثنـــي عــرشية
 ؛ وروايــات املعــصومني، وإرشــادات،وســوف نــسوق يف الــصفحات التاليــة ألفــاظ، املعــصومني

  !!لريى القارئ الكامالت العجيبة هلؤالء األئمة التي ال يمكن تعدادها هنا
بــل نــود أن نعرضــها كــام ،  عقائــد وقــضايا الــشيعة وننقــدها:-هنــا-ونحــن ال ننــوي أن نبحــث 



 
 
 
 
 
 
 

 

 أصــحاب العلـــم :فاملخاطــب هنـــا هــم، وكــام ســـبق أن ذكــرت،  بلحمهــا ودمهــا أمـــام القــارئ؛هــي
 بـأهنم جيهلـون -اًأيـض-والـذين ال يـشعرون ، الذين ال يعرفون الـشيعة ؛واملثقفون من أهل السنة

ويلحقـون ، ويرضون بالدين والعقيدة،  فإهنم يرتكبون العديد من األخطاء؛وهلذا، هذا املذهب
 .  فادحةاًباألمة املسلمة أرضار

، التــــي تتعلـــق بقــــضية اإلمامــــة ؛ ألقــــوال وإرشـــادات األئمــــة املعـــصومني-اآلن- وســـنعرض
بعــد أن خلــصنا مــا جــاء هبــا يف الــسطور ، وذلــك مــن خــالل كتــب املــذهب الــشيعي اإلثنــي عــرشي

 . السابقة
 حتتــل :وأقــوال أئمتهــا،  إىل أن روايــات الــشيعة اإلثنــي عــرشية:ومــن الــرضوري أن نــشري هنــا

 لـدى أهـل ؛ وغريمهـا؛»صـحيحي البخـاري ومـسلم« ـكـ، لها كتب احلـديثنفس املكانة التي حتت
 تـــضم جمموعـــة األحاديـــث النبويـــة التـــي تـــروي : وغـــريهم، وأمحـــد، ومـــسلم،فالبخـــاري، الـــسنة

 -اًأيـــض-وهكـــذا ،  بروايـــة الـــسند الـــصحيح؛وحتكـــي عـــن أفعالـــه وأعاملـــه، إرشـــادات رســـول اهللا
 . لروايات الشيعيةينظر الشيعة إىل كتبهم اخلاصة باألحاديث وا

ــث رســول اهللا  بــل ، ا  جــداً بــسيطاً نــصيب: يمثــلخومــا تــضمنته هــذه الكتــب مــن أحادي
ـــادرة : يمكـــن أن نقـــول والبقيـــة تـــضم إرشـــادات وأعـــامل ، %)٥ربـــام حـــوايل(إهنـــا شـــاذة ون

 !وأقوال األئمة املعصومني مع سندها
 حجـة اهللا عــىل :م هــمألن هـؤالء األئمــة يف نظـره،  مــن وجهـة نظــر شـيعية خالــصة:كـل ذلـك

وكـام سـبق ،  وسـيلة هدايـة األمـة:وهم،  ممثلوه واملتحدثون باسمه:وهم، عباده حتى يوم القيامة
وأعـــــىل وأرفـــــع مـــــن األنبيـــــاء والرســـــل ، خفـــــدرجتهم مـــــساوية لدرجـــــة رســـــول اهللا : أن ذكـــــرت
  !اآلخرين

أليب » لكـايفاجلـامع ا«ومن أكثر كتب احلديث املعتمدة لدى الشيعة اإلثني عـرشية كتـاب 
صـــحيح « مثــل :ومـــن ناحيــة الــصحة والــسند فهــو، )ـهــ٣٢٨ت (، جعفــر يعقــوب الكلينــي الــرازي

 . عند أهل السنة» البخاري
                                                

 :»ي الـرازيجامع أيب جعفـر يعقـوب الكلينـ«أو » اجلامع الكايف«ونذكر هذا األمر هنا، ألن مؤلف كتاب  )١(
 يف الوقـت الـذي كـان :، أي)زمـان الغيبـة الـصغرى( :وجد يف زمان أطلق عليه باملصطلح اإلثني عـرشي

 . -اإلمام املهدي-السفراء حيملون األرسار اخلاصة، ويتوافدون عىل اإلمام الغائب 
 ألف كتابه  أن أبا جعفر يعقوب الكليني بعد أن:-كام جاء يف بعض كتبهم-ومعروف لدى علامء الشيعة 

: هـذا، وصـل إىل اإلمـام الغائـب مـن خـالل سـفري خـاص، وقـد شـاهد الكتـاب، وصـدق عليـه ووثقـه، وقـال
= 
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طبعــت يف ، منــذ مائــة ســنة واثنتــني، )ـهــ١٣٠٢( ترجــع لــسنة -اآلن-والطبعــة التــي بــني أيــدينا 
 .بعة مأخوذ من هذه الط-هنا-وكل ما ننقله ، )نولكشور بلكهنو(مطبعة 

وهــــو يف أربعــــة ، اً ووثوقــــاً هــــو أكثــــر مــــصادر الــــشيعة اإلثنـــي عــــرشية اعــــتامد:وهـــذا املــــصدر
 ). رواية١٦٠٠٠(هبا أكثر من ،  وألفي صفحةاً تضم مخس؛جملدات

حتــى يــسهل ،  ســنقدم بعــض هــذه الروايــات حتــت عنــاوين مناســبة ملحتواهــا؛ونحــن بــدورنا
 التــي أوضــحت عالنيــة ورصاحــة العقيــدة اإلثنــي عــرشية فــيام يتعلــق ؛للقــارئ فهــم تلــك الروايــات
 . بمسألة اإلمامة واألئمة

 

o
p

 

 : احلجة ال تقوم هللا عىل خلقه إال بإمام-١
ن احلجـــة ال تقـــوم هللا عـــىل إ«: بـــاب بعنـــوان، )كتـــاب احلجـــة(» أصـــول الكـــايف«يف كتـــاب 
 Uإن احلجـة ال تقـوم هللا «: يروي عن اإلمام السادس جعفـر الـصادق أنـه قـال، »خلقه إال بإمام

 . » حتى يعرف؛عىل خلقه إال بإمام
الـدنيا ال يمكــن «: وقـد وردت عـدة روايــات هبـذا املـضمون بألفــاظ متـشاهبة يف هـذا البــاب

 . »أن تبقى بغري إمام
وفيــه ، »بــاب أن األرض ال ختلــو مــن حجــة«: تــصل بالبــاب الــسابق بعنــوانوورد بــاب آخــر م

 :نذكر منها روايتني، وردت عدة روايات بنفس املضمون وبسند كامل
لـو بقيــت األرض : تبقـى األرض بغـري إمـام؟ قـال: قلـت أليب عبـد اهللا: عـن أيب محـزة«

                                                
 اإلمــــام )مـــصدقة( فهـــذا الكتــــاب :-أو احلكايــــة-ًوطبقـــا هلــــذه الروايـــة املـــشهورة ، »هـــذا كـــاف لــــشيعتنا«

 !!املعصوم
 . صدقة معصومةليس ألي شخصية م» صحيح البخاري« نرى أن :-أهل السنة-بينمـا نحن 

 هـو عقيـدة أهـل ):ا ورود الـسفراء رس( و)الغيبـة الـصغرى( و)اإلمام الغائـب(ومن الواضح أن ما كتب عن 
 . املذهب اإلثني عرشي

 ما هي حقيقة هذا األمر؟ : ويبقى سؤال =
 . )وغيبته، اإلمام الغائب( حني نفصل احلديث عن ؛واإلجابة سنعرضها عىل القارئ يف حينها

 ). ١٠٣:ص(» ول الكايفأص« )١(
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 . »بغري إمام لساخت
 كـام ؛ام رفع من األرض ساعة ملاجت بأهلهـالو أن اإلم: عن أيب جعفر قال«: ثانيتهام

 . »يموج البحر بأهله
 : معرفة األئمة والتسليم هبم رشط اإليامن-٢

، وردت فيــه الروايــة التاليــة، » والــرد عليــه،معرفــة اإلمــام«: بــاب بعنــوان» أصــول الكــايف«يف 
ــ«: عــن أحــدمها أنــه قــال هــم وإمــام  حتــى يعــرف اهللا ورســوله واألئمــة كلاًال يكــون العبــد مؤمن

 . »زمانه
ســألت أبــا عبــد : عــن ذريــح قــال«: -بــسند كامــل يف نفــس البــاب-كــام وردت الروايــة التاليــة 

ثـم كـان ، اًثـم كـان احلـسن إمامـ، اًكان أمري املؤمنني ا إمام:  فقـالخاهللا عن األئمة بعد النبي 
مــن أنكــر ، اًثــم كــان حممــد بــن عــيل إمامــ، اًثــم كــان عــيل بــن احلــسني إمامــ، اًاحلــسني إمامــ

 . » ومعرفة رسول اهللا-تبارك وتعاىل-اهللا ذلك كان كمن أنكر معرفة 
 والكتـب ، وتبليغها صدر عـن طريـق األنبيـاء كلهـم، حكم اإليامن باإلمامة واألئمة-٣

 : الساموية كلها
واليتنــا واليــة اهللا مل «: عــن اإلمــام جعفــر الــصادق أنــه قــال» أصــول الكــايف«يــروى يف  

 . »ط إال هبايبعث نبي ق
: ويف نفس الصفحة يروي عن اإلمام السابع أيب احلسن موسـى بـن جعفـر الـصادق أنـه قـال

، خ إال بنبـوة حممـد ًومل يبعث اهللا رسـوال، والية عيل مكتوبة يف مجيع صحف األنبياء«
 . »اووصية عيل 

والنـور الـذي األئمة هـم املقـصودون بـاحلكم الـذي نـزل يف القـرآن بـاإليامن بـاهللا ورسـله  -٤
 :أنزله اهللا

عــــن أيب «: وردت الروايــــة التاليــــة» Uإن األئمــــة نــــور اهللا «: يف بــــاب» أصـــول الكــــايف«ويف 
ا         { :Uسـألت أبـا جعفـر عـن قـول اهللا : خالد الكابيل بِمـ ه ا واللـَّ لْنـذِي أَنز ورِ الـَّ النـولِهِ و سـرهِ و فَـآمِنوا بِاللـَّ

                                                
 ). ١٠٤:ص(املرجع السابق  )٢(
 ). ١٠٥:ص(» أصول الكايف« )١(
 ). ١٠٦:ص(املرجع السابق  )٢(
 ). ٢٧٦:ص(املرجع السابق  )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ري  . » األئمة:-واهللا-النور ! يا أبا خالد: فقال ،]٨:التغابن[}تَعملُون خبِ
،  نـور اهلدايـة:والذي يقـصد بـه ؛وكلام جاء يف آية من آيات القرآن ذكر للنور الذي أنزله اهللا

 تقــوم الروايـــات ،اإليــامن بــاهللا والرســـول: أي، وهـــو املقــرتن بــاألمر اإلهلـــي، القــرآن الكــريم: أي
 بــــالقول بــــأن -! واإلمــــام موســــى الكــــاظم،ر الــــصادقوهــــذا مــــا روي عــــن اإلمــــام جعفــــ-الــــشيعية 

واحلكــم ، أئمــة الــشيعة ؛ األئمــة االثنــا عــرش:بــل ! لــيس القــرآن:املقــصود يف اآليــات مــن نــور اهللا
 .  إىل جنب مع اإليامن باهللا ورسولهًاجاء باإليامن جنب

 :  طاعة األئمة فرض-٥
 هـذه ،»ب فرض طاعة األئمةبا«: يف باب بعنوان، )كتاب احلجة( »أصول الكايف«جاء يف 

 فـرض ؛إمام :  علياأشهد أن: أشهد أين سمعت أبا عبد اهللا يقـول: عن أيب الصباح قال «:الرواية
وأن ،  فـرض اهللا طاعتـه؛ إمـام:وأن احلـسني،  فرض اهللا طاعتـه؛ إمام:وأن احلسن، اهللا طاعته

 .»رض اهللا طاعته ف؛ إمام:وأن حممد بن عيل،  فرض اهللا طاعته؛ إمام:عيل بن احلسني
: أنـه قـال» أصـول الكـايف« عن اإلمام جعفر الـصادق يف نفـس البـاب يف -اًأيض-كام يروي 

مــن ، وال يعــذر النــاس بجهالتنــا، ال يــسع النــاس إال معرفتنــا، نحــن الــذين فــرض اهللا طاعتنــا«
حتـى  ؛ً كـان ضـاال: ومل ينكرنـا،ومـن مل يعرفنـا ،اً كـان كـافر:ومـن أنكرنـا، اً كـان مؤمنـ:عرفنا

 .» الذي افرتضه اهللا عليه من طاعته الواجبة؛يرجع إىل اهلدى
 وهنــــــاك روايـــــــة أخــــــرى هبـــــــذا املــــــضمون عـــــــن اإلمــــــام حممـــــــد البــــــاقر والـــــــد اإلمــــــام جعفـــــــر 

 وديـــن ،هـــذا ديـــن اهللا«: -بعـــد أن أوضــح إمامـــة األئمــة ووجـــوب طــاعتهم-قـــال البــاقر ، الــصادق
 .»مالئكته
 :اعة الرسل كط؛ واجبة: طاعة األئمة-٦

أرشك بـني األوصـياء والرسـل يف : سمعت أبا عبـد اهللا يقـول«: عن أيب احلسن العطار قال
 . »الطاعة

                                                
 ). ١١٧:ص(املرجع السابق  )٤(
 ).١٠٩: ص(» أصول الكايف« )١(
 ). ١١٠:ص(املرجع السابق  )٢(
 ).١١١:ص(املرجع السابق  )٣(
 ).١٠٩:ص(لسابق املرجع ا )٤(
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يمكـن أن تكـون «: يف رشحـه هلـذه الروايـة» أصول الكايف«ويقول العالمة القزويني شارح 
 والنتيجـــة يف، كـــام يمكـــن أن تكـــون صـــيغة جمهولـــة للمفـــرد الغائـــب، صـــيغة أمـــر» أرشك«صـــيغة 

 . !!»... احلالتني واحدة
 : لألئمة حرية االختيار يف التحليل والتحريم-٧

يـــروي عـــن حممـــد بـــن ، )خبـــاب مولـــد النبـــي (يف ، )كتـــاب احلجـــة(» أصـــول الكـــايف«يف 
 تفسري سبب وجـود االخـتالف بـني -حممد بن عيل التقي-  أنه طلب من أيب جعفر الثاين:سنان

 اً مل يـزل منفـرد-تبـارك وتعـاىل-اهللا إن ! يـا حممـد«: فقـال؟الشيعة يف مسألة احلـالل واحلـرام
 ؛ثـم خلـق مجيـع األشـياء، فمكثـوا ألـف دهـر ؛وفاطمـة، ا وعليـ، اًثـم خلـق حممـد، بوحدانيته

  .وفوض أمورها إليهم، وأجرى طاعتهم عليها، فأشهدهم خلقها
تبــارك - اهللاولــن يــشاءوا إال أن يــشاء ، وحيرمــون مــا يــشاءون، فهــم حيلــون مــا يــشاءون

 . »-وتعاىل
 أن العالمـــة القزوينـــي قـــد رصح يف رشحـــه هلـــذا احلـــديث أن :-هنـــا-ومـــن اجلـــدير بالـــذكر 

ومجيــــع األئمــــة الــــذين ، هــــم الثالثــــة الــــذين ورد ذكــــرهم :املقــــصود مــــن حممــــد وعــــيل وفاطمــــة
 . يولدون من نسلهم

وهـــو - تقـــيفـــإن ملخـــص رد اإلمـــام أيب جعفـــر الثـــاين حممـــد بـــن عـــيل ال، وعـــىل كـــل حـــال
 وحتـــريم مـــا يرونـــه ،ً أن لألئمـــة حريـــة االختيـــار يف حتليـــل مـــا يرونـــه حـــالال:هـــو، -اإلمـــام التاســـع

 .اًحرام
 بيــنام ، مــاً مــا أو عمــالاً مــن األئمــة حيلــل شــيئاً فــإن إمامــ؛ونتيجــة حلريــة االختيــار هــذه

  .اإلمام اآلخر حيرمه
 .بالتحليل والتحريم ظهرت االختالفات بني الشيعة فيام يتعلق :ونتيجة هلذا

 :k األئمة معصومون كاألنبياء -٨
 وردت خطبـة طويلـة ،)باب نـادر جـامع يف فـضل اإلمـام وصـفاته(يف » أصول الكايف«ويف 

وهـــو يوضـــح يف ، وقـــد رصح بعـــصمة األئمـــة عـــدة مـــرات، لإلمـــام الثـــائر عـــيل بـــن موســـى الرضـــا

                                                
 ). ٣/١/٥٨(» الصايف يف رشح الكايف« )٥(
 ). ٢٧٨:ص(» أصول الكايف« )١(
 ).٣/٢/١٤٩(» الصايف يف رشح أصول الكايف« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

، اإلمام املطهر من الـذنوب«:جاء يف موضع منها قولـه،  فضائل وخصائص األئمة:خطبته هذه
 . »واملربأ من العيوب

قـــد أمـــن مـــن ، موفـــق مـــسدد، فهـــو معـــصوم مؤيـــد«: ثـــم يقـــول بعـــد ذلـــك عـــن صـــفة اإلمـــام
ــــار ــــل والعث ــــذلك، اخلطــــأ والزل ــــه عــــىل عبــــاده ؛خيــــصه اهللا ب  وشــــاهده عــــىل ،ليكــــون حجت

 . »خلقه
ــــب-٩ ــــد األئمــــ، محــــل: لإلمــــام جعفــــر الــــصادق عــــن! حــــديث عجيــــب وغري ة  ومول

 : املعصومني
وهـو حيتـوي عـىل روايـات عجيبـة ، ) kمواليـد األئمـة (: بـاب بعنـوان» أصول الكايف«يف 

  !غريبة عن مولد األئمة
 سـنكتفي بـذكر ؛وهلـذا، وهي طويلـة،  أول رواية: هي-تستحق أن تذكر هنا-وأغرب رواية 

 .ويمكن ملن يريد الوقوف عىل النص مراجعته يف األصل، ملخصها
يف اليــوم الــذي : -املــالزم لإلمــام جعفــر الــصادق وكــاتم أرساره-بــصري الــصديق يقــول أبــو 

: قــال اإلمــام املمــدوح، -نجــل اإلمــام املــذكور، اإلمــام الــسابع- ولــد فيــه اإلمــام موســى الكــاظم
ففـي  ؛يف الليلة التـي يكتـب فيهـا اهللا حلملـه أن يـستقر :تكون والدة كل إمام وويص هكذا«

، حيملـه إىل الوالـد ؛ بكوب من رشاب لذيذ نفـيس-من عنده- اًملك يرسل اهللا :تلك الليلة
فقـد اسـتقر محـل اإلمـام الـذي يولـد ،  وجـامع زوجتـك-اآلن-توجـه : ويقـول لـه، ويسقيه لـه

 .»يف رحم األم
لقــد حــدث هــذا مــع جــد «:  يفــصل اإلمــام جعفــر الــصادق احلــديث فيقــول؛هبــذه املناســبة

ثـــم حـــدث معـــه نفـــس ، مـــام زيـــن العابـــدينوهكـــذا ولـــد جـــدي اإل، جـــدي اإلمـــام احلـــسني
  .فكان مولد والدي، اليشء

،  يف تلـــك الليلـــة التـــي اســـتقر فيهـــا محـــل وليـــدي اجلديـــد-اًأيـــض-وهكـــذا ولـــدت أنـــا 
 . موسى الكاظم يف رحم زوجتي

 اً حيمـل كوبـ؛ ملـك: فقـد جـاءين مـن عنـد اهللا؛يف تلك الليلة حدث معي نفس الـيشء
ـــذ النفـــيس ـــرشاب اللذي ـــب منـــي أن أجـــامع زوجتـــيوط، مـــن ال فكـــان محلهـــا ، فجامعتهـــا ؛ل

                                                
 ). ١٢٢-١٢١:ص(» أصول الكايف« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 . !!»البني موسى هذا
تكـون ،  يـأيت هكـذا؛ أن اإلمام والويص حني خيرج من بطن أمـه:-اًأيض-ويف هذه الرواية 

 .  إىل السامءاًورأسه مرفوع، يده عىل األرض
 .  آخر رواية يف هذا الباب-اآلن-ونقدم 

 :ئمة عن بقية البرش اخلصائص العرش التي متيز األ-١٠
 اًيولــــد مطهــــر :لإلمـــام عــــرش عالمـــات«: يقــــول عـــن اإلمـــام البــــاقر،  زرارة:-هنـــا-الـــراوي 

ــب،  صــوته بالــشهادتنياًرافعــ ؛ وقــع عــىل راحتيــه:وإذا وقــع عــىل األرض، اًخمتونــ ، وال جين
 ، كــام يــرى مــن أمامــه؛ويــرى مــن خلفــه، وال يتمطــى، وال يتثــاءب، وتنــام عينــاه وال ينــام قلبــه

وإذا لــــبس درع رســــول اهللا ، واألرض مــــأمورة بــــسرته وابتالعــــه،  كرائحــــة املــــسك:ونجــــوه
ــ:صــىل اهللا عليــه وآلــه ــاس طــويلهم وقــصريهم، اً كانــت وفق  زادت :وإذا لبــسها غــريه مــن الن

 . »اًعليه شرب
 :  ويولد من فخذها،بل يكون يف جنبها،  محل األئمة ال يكون يف رحم األم-١١
 كواحــــد مــــن اخلــــصائص التــــي متيــــز األئمــــة عــــن :ورد القــــول الــــسابق» أصــــول الكــــايف«يف 

  يـــروي عـــن اإلمـــام احلـــادي عـــرش» حـــق اليقـــني«لكـــن العالمـــة املجلـــيس يف ، غـــريهم مـــن البـــرش
ــا نحــن «: فيقــول، -احلــسن العــسكري-  ال يكــون يف :- األئمــة:أي، أوصــياء األنبيــاء-محلن

بـل نــأيت مـن أفخــاذ ، ن خـارج الــرحمونحـن ال نــأيت مـ، بــل يكـون يف اجلانــب، رحـم الـبطن
 عــــن القــــذارة اً فهــــو يــــضعنا بعيــــد؛هلــــذا، -تعــــاىل-اهللا  نــــور :ألننــــا نحــــن األئمــــة، األمهــــات
 . »والنجاسة

أصــول «ولعــل مــا يقــصده العالمــة املجلــيس مــن بيانــه لروايــة اإلمــام احلــسن العــسكري يف 
 . اًإلمام مطهريولد ا: أي،  اخلصوصية األوىل من خصائص األئمة:هي» الكايف

 : درجة اإلمامة أعىل من درجة النبوة-١٢
 :إن اإلمامــة«: »حيــاة القلــوب«:  يف كتابــه-الــسابق الــذكر- ويقــول العالمــة بــاقر املجلــيس

                                                
 ). ٢٤٤:ص(» أصول الكايف«ملخص ما ورد يف  )٢(
 ). ١٤٦:ص(» أصول الكايف« )١(
 . ، طبعة إيران)١٢٦:ص(بالفارسية » حق اليقني« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .»أعىل من رتبة النبوة
 حتـى لـو كـانوا فجـرة ؛ هلـم اجلنـة: بإمامة األئمـة املعـصومني)الشيعة( املؤمنون -١٣
 : حتى لو كانوا من الربرة املتقني؛ هلم النار:رونواملسلمون اآلخ، فاسقني

: الروايـة التاليـة، )# بغري إمام من اهللا Uفيمن دان اهللا (: باب، »أصول الكايف«وردت يف 
ـــت بإمـــام لـــيس مـــن اهللا«: عــن اإلمـــام البـــاقر أنـــه قـــال  وإن ؛إن اهللا ال يـــستحي أن يعـــذب أمـــة دان

 وإن كانـت ؛ي أن يعـذب أمـة دانـت بإمـام مـن اهللاوإن اهللا ليـستح، كانـت يف أعامهلـا بـرة تقيـة
 . »يف أعامهلا ظاملة مسيئة
،  روايـــــة عـــــن أحـــــد مريـــــدي الـــــشيعة املخلـــــصني لإلمـــــام جعفـــــر الـــــصادق:ويف نفــــس البـــــاب

فيكثــــر ، إين أخــــالط النــــاس«: قــــدم إىل اإلمــــام املــــذكور وقــــال،  عبــــد اهللا بــــن أيب يعفــــور:ويــــدعي
وأقـوام يتولـونكم ، هلـم أمانـة وصـدق ووفـاء !اً وفالناًلون فالن ويتو،عجبي من أقوام ال يتولونكم

 . »ليس هلم تلك األمانة وال الوفاء والصدق
ــس ؛مــا إن ســمع اإلمــام كالمــي«: أن عبــد اهللا بــن أيب يعفــور قــال:وتــذكر الروايــة  حتــى جل

ــيس مــن اهللا: وقــال يل !اًغاضــب ــب عــىل مــ، ال ديــن ملــن دان اهللا بواليــة إمــام جــائر ل ن وال عت
 . »دان بوالية إمام عادل من اهللا

وهـم أفـضل وأعـىل مـن مجيـع ، خ تتساوى مع درجـة رسـول اهللا : درجة األئمة-١٤
 :kاملخلوقات واألنبياء اآلخرين 

ورد حــديث طويــل لإلمــام جعفــر الــصادق عــن فــضل ، )كتــاب احلجــة(» أصــول الكــايف«يف 
مــا جــاء «: جــاء يف بدايتــه مــا يــيل، مــة ومــن بعــده مــن األئ،ودرجــة ومرتبــة اإلمــام عــيل املرتــىض

ـــه، عـــيل آخـــذ بـــه ،  مثـــل مـــا جـــرى ملحمـــد؛جـــرى لـــه مـــن الفـــضل، ومـــا هنـــى عنـــه أنتهـــي عن
 ؛املتعقــــــب عليـــــه يف يشء مــــــن أحكامــــــه، Uوملحمـــــد الفــــــضل عـــــىل مجيــــــع خلـــــق اهللا 

، والـراد عليـه يف صـغرية أو كبـرية عـىل حـد الـرشك بـاهللا، كاملتعقـب عـىل اهللا وعـىل رسـوله
،  هيلــك:وســبيله الــذي مــن ســلك غــريه،  بــاب اهللا الــذي ال يــؤيت إال منــه: املــؤمننيكـان أمــري

 . » بعد واحداًوكذلك جرى ألئمة اهلدى واحد
                                                

 ).٣/١٠(» حياة القلوب« )٣(
 ). ٢٣٨:ص(» أصول الكايف« )١(
 ). ٢٣٨:ص (املصدر السابق )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 كـــام ســـلموا ؛ ســـلموا يل:املالئكــة ومجيـــع األنبيـــاء«: وممــا يروونـــه عــن أمـــري املـــؤمنني
 .»وأنا من أرسل الناس إىل اجلنة وإىل النار، ملحمد

أنـــا قـــسيم اهللا بـــني «:  مـــا يقـــولاًوكـــان أمـــري املـــؤمنني كثـــري: لـــسابقة مـــا يـــيلورد يف الروايـــة ا
ولقــــد أقـــرت يل مجيــــع املالئكـــة والــــروح ، وأنــــا صـــاحب العــــصا وامليـــسم، اجلنـــة والنـــار

 . »والرسل بمثل ما أقروا ملحمد
 : ÷وفاقوا يف ذلك موسى ،  األئمة يعلمون الغيب-١٥

جـاءت ، ) وإنه ال خيفـى علـيهم يشء،ما كان وما يكونإن األئمة يعلمون (: يف باب بعنوان
ــت بــني  : الــصادق قــال يف جملــس يــضم خواصــهاًإن اإلمــام جعفــر«: الروايــة األوىل تقــول لــو كن
ــــيس يف أيــــدهيام،  أين أعلــــم مــــنهام: ألخــــربهتام؛موســــى واخلــــرض ألن ، وألنبــــأهتام مــــا ل
ومــا هــو كــائن حتــى  ،ومل يعطيــا علــم مــا يكــون،  أعطيــا علــم مــا كــانإموســى واخلــرض 

 . » وراثةخوقد ورثناه من رسول اهللا ، تقوم الساعة
 : سيشهد األئمة عىل أهل زماهنم يوم القيامة-١٦

 حـني سـئل ؛ رواية عن اإلمام جعفـر الـصادق،) عىل خلقهUإن األئمة شهداء هللا (: يف باب
هِ{ :عن اآلية التالية ةٍ بِشا مِن كُلِّ أمإِذَا جِئْن ف افَكَي هِيد الء ش ؤ لَى هـع ك  . ]٤١:النساء[}يدٍ وجِئْنا بِ

ــت يف أمــة حممــد خاصــة«: قــال اإلمــام جعفــر الــصادق ــا :يف كــل قــرن مــنهم، نزل  إمــام من
 . »وحممد شاهد علينا، شاهد عليهم

 :-تبـــارك وتعــــاىل-اهللا إن «: قـــال أمـــري املــــؤمنني: والروايـــة األخـــرية يف هـــذا البــــاب تقـــول
 . »وحجة يف أرضه، وجعلنا شهداء عىل خلقه، ناوعصم، طهرنا

 ، والزبـور، واإلنجيـل، كـالتوراة؛ مجيع الكتب التي نزلت عىل األنبيـاء الـسابقني-١٧
 : يقرءوهنا بلغاهتا األساسية ؛وغريها موجودة لدى األئمة

 إن األئمــة عنــدهم مجيــع الكتــب التــي نزلــت مــن عنــد (: بــاب بعنــوان» أصــول الكــايف«ويف 
وهــــــو حيتــــــوي عــــــىل عــــــدة روايــــــات هبــــــذا ، ) عــــــىل اخــــــتالف ألــــــسنتها؛وإهنــــــم يعرفوهنــــــا، U اهللا

                                                
 ). ١١٧:ص (املصدر السابق )٣(
 ). ١٦٠:ص(» أصول الكايف« )١(
 ).١١٢:ص(املرجع السابق  )٢(
 ). ١١٣:ص(املرجع السابق  )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . بنفس املضمون يف األبواب السابقة-اًأيض- وردت اًوتذكر أحداث، املضمون
وإن عندنا علم التـوراة واإلنجيـل «:  الصادق قالاًوتذكر إحدى الروايات أن اإلمام جعفر

  .»وتبيان ما يف األلواح، والزبور
إن «:  أنــه ســئل عــن قولــه: يــروى عــن اإلمــام جعفــر،»أصــول الكــايف«ويف البــاب الثــاين يف 

وصــحف ، وإنجيــل عيــسى، وتــوراة موســى، ÷زبــور داود «: فقــال، »لــدينا اجلفــر األبــيض
 . »إبراهيم
 :باإلضافة إىل القرآن واحلديث،  وسائل عجيبة وغريبة للعلوم: يمتلك األئمة-١٨

 وردت ،)ومـصحف فاطمــة، واجلامعــة، واجلفـر، اب فيـه ذكــر الـصحيفةبــ(: يف بـاب بعنـوان
 لروايـــات اًوهـــو طبقـــ- يقـــول أبـــو بـــصري« :ونـــورد ملخـــصها، -ا وهـــي طويلـــة جـــد- الروايــة األوىل

حــرضت إىل جعفــر الــصادق : - مــن خــواص ومــن حــاميل أرسار اإلمــام جعفــر الــصادق:الــشيعة
فهـــل هنــاك مـــن أجنبــي هنـــا؟ فرفــع اإلمـــام ، اًصــ خااًإننـــي أود أن أكــشف أمـــر: وقلـــت لــه، ذات يــوم

، ســل مــا شــئت: ثـم قــال، اً فلـم نــشاهد أحــد؛احلجـاب الفاصــل بــني جملـسنا واملجلــس اآلخــر
 . »ففصل اإلمام احلديث عن هذا األمر،  عن علم املرتىض واألئمةًفسألت سؤاال

وعــاء : جلفـر؟ قــالومــا يـدرهيم مــا ا: قلـت ،وإن عنـدنا اجلفــر«: وممـا جــاء يف هنايـة الروايــة
: ثـم قـال،  الـذين مـضوا مـن بنـي إرسائيـل؛ وعلـم العلـامء، فيه علم النبيني والوصـيني؛من أدم

فيــه مثــل قــرآنكم : ومــا يــدرهيم مــا مــصحف فاطمــة؟ قــال:  قلــت،وإن عنــدنا ملــصحف فاطمــة
 . »واهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد، هذا ثالث مرات

                                                
 ). ١٣٧:ص(املرجع السابق  )٤(
 ). ١٤٧:ص(» أصول الكايف« )١(
 : احلقيقة الكاملة للمذهب الشيعي، فأئمـة املـذهب الـشيعي مـن مثـل:يفهم من القسم األول هلذه الرواية )٢(

وغـريهم ، وزرارة،  الـذين ينقـل عـنهم أبـو بـصري؛واإلمام جعفر الصادق، وغـريهم مـن األئمـة، اإلمام الباقر
يستمعون ألقوال الرواة الـذين كـانوا يطلبـون من خاصة الشيعة تعاليم وإرشادات املذهب الشيعي، كانوا 

 االنفراد بأرسار املذهب الشيعي التي ختربهم هبا األئمة، فـال يوجـد أحـد مـع اإلمـام وكـاتم أرساره، ًدائام
  !وهكذا خيرج هؤالء إىل الناس، يقولون هلم ما يشاءون، وينسبون لألئمة ما يريدون، وهكذا فعلوا

ذهب الشيعي، وال يمكن مقارنة هؤالء بجمهور أمتنا املحمدية، وعباد اهللا هذه هي احلقيقة األساسية للم
والــورع، وكــان ظــاهرهم كبــاطنهم، وقــدموا تعــاليم الــدين عالنيــة، ال ، الــصاحلني، الــذين اتــصفوا بــالتقوى

 ! التقية:تشوب حياهتم شائبة من نفاق احلياة الذي أسامه الشيعة
 ). ١٤٦:ص(» أصول الكايف« )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 : حتذير هام
أن اإلجابــــة التــــي نقلهــــا راوي الروايــــة أبــــو بــــصري عــــن اإلمــــام جعفــــر  :-هنــــا-مــــن املالحــــظ 

إنـه أكثـر مـن «: )مصحف فاطمـة(كام قيل عن ، »قرآنكم«:  ذكرت القرآن مرتني هكذا:الصادق
 . »وال يوجد فيه حرف من قرآنكم، قرآنكم ثالث مرات

ئمـــة أهــــل وهنـــاك اآلالف مـــن هـــذه االفــــرتاءات التـــي افـــرتى فيهــــا أبـــو بـــصري وغــــريه عـــىل األ
وال يمكـــن ألي مـــؤمن أن ، وغـــريه مـــن كتـــب الـــشيعة، »أصـــول الكـــايف«وهـــي متنـــاثرة يف ، البيـــت

 غــري القــرآن الكــريم الــذي أنزلــه اهللا عــىل اً حتــى يــضعوا قرآنــ؛يـساوره أي شــك يف إيــامن آل البيــت
 . رسوله

، كــذاكــذا أو » قــرآنكم« يف : وهــم يناظروننــا ويقولــون؛لقــد ســمعنا مــن البــوذيني والنــصارى
 .هذا وذاك» قرآنكم«وجاء يف 

،  هــذا األمــر عـــن القــرآن الكـــريماً الـــصادق مل يــذكر أبـــداً أن اإلمــام حعفــر:ونحــن عــىل يقـــني
ونـسبوا ، الذين ألفوا املـذهب الـشيعي ؛وتلك الروايات هي يف األصل من اختالق هؤالء الرواة

وراوي الروايــة ،  أهــل البيــتكــل هــذه اخلرافــات إىل اإلمــام جعفــر الــصادق واإلمــام البــاقر وكبــار
ـــذين لعبـــوا دور:الـــسابقة أبـــو بـــصري ـــاس ال  يف هـــذا االفـــرتاء اً كبـــرياً هـــو واحـــد مـــن أولئـــك الن

 . الكاذب عىل آل البيت
 وغـــريهم مـــن رواة هـــذه اخلرافـــات ، وزرارة، أن أبـــا بـــصري :-هنـــا-ومـــن اجلـــدير بالـــذكر 

بيـنام كـان اإلمـام البـاقر واإلمـام  ، قد سكنوا منطقة الكوفـة:-وهم يف األصل مؤلفو املذهب-
ثــم ،  مــن الكوفــة إىل املدينــة-اًأحيانــ-وكــان هــؤالء النــاس يــذهبون ، جعفــر الــصادق يف املدينــة

  .لينسبوا ما نسبوه إىل األئمة داخل جمالسهم اخلاصة يف الكوفة، يعودون إىل الكوفة
 ! هي أساس املذهب الشيعي: صارت تلك الروايات؛وهكذا

 

op
 

وقد ورد حديث مفصل لإلمام جعفر يف ،  يف الروايات السابقة)مصحف فاطمة(ورد ذكر 
قــــال اإلمــــام جعفــــر ،  لروايــــة أيب بــــصرياًوطبقــــ، »أصــــول الكــــايف«الروايــــة الثانيــــة هلــــذا البــــاب يف 

ـــه «:  عـــىل ســـؤال عـــن مـــصحف فاطمـــةاً رد؛الـــصادق دخـــل  :aإن اهللا ملـــا قـــبض نبي
، وحيـــدثها،  يـــسيل غمهـــا؛اًفأرســـل إليهـــا ملكـــ، Uا ال يعلمـــه إال اهللا فاطمـــة مـــن احلـــزن مـــ

 :وسـمعت الـصوت، إذا أحسـست بـذلك:  فقـال هلـا،افشكت ذلك إىل أمـري املـؤمنني 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 حتـى أثبـت مـن ؛ يكتـب كـل مـا سـمعافجعل أمـري املـؤمنني ، فأعلمته بذلك، قويل يل
 . !!»اًذلك مصحف

 يعــادل القــرآن الكــريم ثــالث ):مــصحف فاطمــة(أن  :وقــد عــرف القــارئ مــن الروايــة األوىل
 . مرات

 : أعامل العباد تعرض عىل األئمة-١٩
وفيــه روايــة ، )بــاب عــرض األعــامل عــىل النبــي واألئمــة(: بــاب بعنــوان» أصــول الكــايف«يف 
 اطلـــب مـــن اإلمـــام الرضـــا ، -وهـــو مـــن خاصـــة الـــشيعة- إن عبـــد اهللا بـــن أبـــان الزيـــات: تقـــول

 إن أعاملكــم لتعــرض :أولــست أفعــل؟ واهللا: فقــال، ادع اهللا يل وألهــل بيتــي«: ًالــدعاء لــه قــائال
 . »عيل يف كل يوم وليلة
أمل تقـرأ هـذه «: فقـال اإلمـام الرضـا،  إن عبـد اهللا بـن أبـان اسـتعظم هـذا األمـر:وتقول الروايـة

لَكُم ورسولُه والْم{ :اآلية القرآنية مع ى اللّهريلُواْ فَس مقُلِ اع وونمِنفاملقصود ، ! ؟]١٠٥:التوبة[}ؤ
 .» عيل بن أيب طالب:يف هذه اآلية هو) املؤمنون (ـب

: إن مــــا قالــــه اإلمـــــام الرضــــا مــــن تفــــسري كلمـــــة«: وكتــــب العالمــــة القزوينــــي يف هـــــذا الــــرشح
 وإن كــان املقــصود لــيس، ذلــك ألن سلــسلة اإلمامــة مــستمرة،  فقــطا عــيل :هــو) املؤمنــون(

 . »املراد مجيع األئمة الذين يولدون من نسلهبل ، فقط عليا 
 : املالئكة يتوافدون عىل األئمة-٢٠
 وخمتلــــف ،وشــــجرة النبــــوة،  معــــدن العلــــم:إن األئمــــة(: بــــاب بعنــــوان» أصــــول الكــــايف«يف 
 . »املالئكة

بيـــت ، ونحـــن شـــجرة النبـــوة«: أنـــه قــال، وقــد وردت فيـــه روايـــة عـــن اإلمــام جعفـــر الـــصادق
 .»وخمتلف املالئكة، وموضع الرسالة، ومعدن العلم، حلكمةومفتاح ا، الرمحة
وهنــــاك ينــــالون العلـــــم ، يــــصلون إىل العـــــرش ؛ معــــراج األئمــــة كــــل ليلـــــة مجعــــة-٢١
 : اجلديد

                                                
 ).١٤٧:ص(» ل الكايفأصو« )١(
 ). ١٣٤:ص(» أصول الكايف« )١(
 ). ٣/١/١٤٠(» الصايف« )٢(
 ). ١٣٥:ص(» أصول الكايف« )٣(
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ــايل اجلمعــة «: أنــه قــال» أصــول الكــايف«يــروى عــن اإلمــام جعفــر الــصادق يف  إن لنــا يف لي
ـــشأن ـــؤذن ألرواح األوصـــياء املـــوتى!لـــشأن مـــن ال ـــويص الـــذي بـــني أظهـــركم ور،  وي وح ال

 فتـصيل عنـد كـل قائمـة ؛اًفتطـوف بـه أسـبوع، حتى توايف عـرش رهبـا ؛تعرج هبا إىل السامء
فتـصبح األنبيـاء واألوصـياء ، ثم ترد إىل األبدان التـي كانـت فيهـا، من قوائم العرش ركعتني

جلـــم  مثـــل ا؛ وقـــد زيـــد يف علمـــه؛ويـــصبح الـــويص الـــذي بـــني ظهـــرانيكم، اًقـــد ملئـــوا رسور
 . »الغفري

 . وقد وردت عدة روايات بعد هذه الرواية بنفس املضمون
ـــالوا ،  نـــال األئمـــة مجيـــع العلـــوم التـــي وهبهـــا اهللا للمالئكـــة واألنبيـــاء والرســـل-٢٢ ون

 : مل هيبها اهللا لألنبياء وال املالئكةاًعلوم
نبيـــاء  يعلمـــون مجيـــع العلـــوم التـــي خرجـــت إىل املالئكـــة واأل:ي إن األئمـــة(: يف بـــاب

 ). kوالرسل 
 -تبـــــارك وتعـــــاىل-اهللا إن :  قــــالتعــــن أيب عبـــــد اهللا «: ورد هــــذا احلــــديث يف أولـــــه

فـام أظهـر عليـه مالئكتـه ورسـله وأنبيـاءه  ؛ أظهـر عليـه مالئكتـه وأنبيـاءه ورسـلهًعلمنـي علـام
ة وعـرض عـىل األئمـ، فـإذا بـدا هللا بـيشء منـه أعلمنـا ذلـك،  اسـتأثر اهللا بـهًوعلام، فقد علمناه

 . »الذين كانوا من قبلنا
 تنـزل بـه املالئكـة ، كـل سـنة؛ كتاب يف ليلة القـدر: يتنزل عىل األئمة من عند اهللا-٢٣
 : والروح

روايـــة عـــن اإلمـــام جعفـــر الـــصادق أنـــه قـــال يف » أصـــول الكـــايف«يف ، )بـــاب البـــداء(ورد يف 
حو اللّه ما يشاء ويثْبِـت وعِنـده أُ    { :تفسريه آلية مالْكِتَـاب ي وهـل يمحـو إال مـا كـان  «:]٣٩:الرعـد [}م

 . »؟وهل يثبت إال ما مل يكن ؟اًثابت
املقــصود بنــزول كتــاب مفــصل يف كــل «: العالمــة القزوينــي» أصــول الكــايف«ويقــول شــارح 

 حتــى ؛ التــي حيتــاج إليهــا إمــام ذلــك الزمــان؛ الكتــاب الــذي تفــرس فيــه أحكــام احلــوادث:ســنة هــو
  .العام التايل

                                                
 ). ١٥٥:ص(» أصول الكايف« )١(
 ). ١٥٦:ص (املرجع السابق )٢(
 ). ٨٥:ص(املرجع السابق  )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . » تتنزل به املالئكة والروح عىل إمام الزمان ليلة القدر:وهذا الكتاب
» الـروح«بـل ،  جربيـل: لـيس الـروح األمـني:-لـدى الـشيعة-» الـروح«ـويتضح أن املقـصود بـ

 ومجيــــــع ، مــــــن جربيــــــل األمــــــنياً أعظـــــم شــــــأن:-عنــــــدهم-هــــــو  ؛ عبــــــارة عــــــن خملــــــوق:-لـــــدهيم-
  !!املالئكة

وهنــاك بــاب آخــر مــن أصــول ، ذلــك األمــر بــرصاحة» الــصايف«ه وقــد ذكــر القزوينــي يف كتابــ
ولقـد قـىض أن يكـون يف «:)]١:القـدر [}إِنَّا أَنزلْناه فِـي لَيلَـةِ الْقَـدر   { :باب يف شـأن(: الكايف بعنوان
 . » هيبط فيها تفسري األمور إىل مثلها من السنة املقبلة؛كل سنة ليلة

 مــــا يفهــــم مــــن العبــــارات الــــسابقة لكتــــاب القزوينــــي  هــــو نفــــسه:واملفهــــوم مــــن هــــذه الروايــــة
يوضــــح مجيــــع ، ينــــزل كتــــاب مــــن عنــــد اهللا عــــىل اإلمــــام يف ليلــــة القــــدر كــــل ســــنة: أي، »الــــصايف«

 . وحتى ليلة القدر القادمة، األحداث واملعامالت التي ستحدث طوال السنة
 :وموهتم داخل يف دائرة اختيارهم،  األئمة يعرفون ساعة موهتم-٢٤
 وإهنـــــم ال ، يعلمـــــون متـــــى يموتـــــونيإن األئمـــــة (: بـــــاب بعنـــــوان» أصـــــول الكـــــايف«يف 

 . »يموتون إال باختيار منهم
والروايـة األخـرية ، وهذا املعنى يفهم من الروايات التـي تـرد عـن األئمـة يف البـاب املـذكور

أنـزل :  قـالاعـن أيب جعفـر « : ننقلهـا هنـا؛ومـن هنـا ، هلا مكانتهـا لـدى الـشيعة:يف هذا الباب
ثـــم خـــري بـــني النـــرص ،  حتـــى كـــان بـــني الـــسامء واألرضا النـــرص عـــىل احلـــسني Uاهللا 

 . )٤(»Uفاختار لقاء اهللا ، ولقاء اهللا
ولنـــا أن نفكـــر يف الـــسلوك الـــذي يـــسلكه الـــشيعة يف مـــآمتهم التـــي يقيموهنـــا بمناســـبة ذكـــرى 

 . شهادة احلسني يف ضوء تلك الرواية
 :-اًأيض-بياء السابقني  كان لدى األئمة معجزات األن-٢٥

 وردت الروايــة األوىل التــي ننقــل ،)بــاب مــا عنــد األئمــة مــن آيــات األنبيــاء(: يف بــاب بعنــوان
وهي معجـزة موسـى اخلاصـة التـي - ÷وتتعلق بعصا موسى  ؛وهي عن اإلمام الباقر، ملخصها

 . -ذكرها القرآن الكريم أكثر من مرة
                                                

 ). ٢/٢٢٩(» الصايف« )٤(
 ). ١٥٣:ص(» أصول الكايف« )١(
 ). ١٥٨:ص (املرجع السابق )٢(
 ). ١٥٩:ص(املرجع السابق  )٣(
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، ÷ هــــي يف األصــــل عــــصا آدم :ه العــــصاإن هــــذ«: ُحيكــــى عــــن اإلمــــام البــــاقر أنــــه قــــال
وسـوف تنتقـل إىل آخـر ،  لـدينا-اآلن-وهـي ، ÷ حتى وصلت إىل موسـى ؛أخذت تنتقل

 . » يف زمانه÷ ليقوم عن طريقها بام قام به موسى ؛-املهدي-األئمة 
خــرج ذات ليلــة بعــد ، املرتــىض  عليــا  أن أمــري املــؤمنني:ويــروي فــيام بعــد عــن اإلمــام البــاقر

وعـــصا ،  خــاتم ســـليامن:ويف يـــده،  قمـــيص آدم:عليــه ؛خــرج علـــيكم اإلمـــام«: ء يقـــولالعــشا
 . »موسى

 : ويعطون ملن يشاءون،هيبون من يشاءون،  يمتلكون الدنيا واآلخرة: األئمة-٢٦
، )÷ لإلمـام -كلهـا-باب إن األرض (: باب بعنوان، )كتاب احلجة(» أصول الكايف«يف 

 أن الـدنيا :أمـا علمـت«: - عـىل سـؤالا رد- الـصادق قـال اًجعفـر أن اإلمـام :يروى عـن أيب بـصري
 . » ويدفعها إىل من يشاء، يضعها حيث يشاء؛واآلخرة لإلمام

 : اإلمامة مركبة من النبوة واأللوهية-٢٧
 يكفــي لنعــرف ولــنفهم أن : وألهــل التــشيع عــن األئمــة واإلمامــة،مــا نقلنــاه مــن كتــب الــشيعة

،  وخــــصائص، هلــــم مــــا لألنبيــــاء مــــن صــــفات:-ذهب الــــشيعيمــــن وجهــــة نظــــر املــــ-األئمــــة 
حتـى األنبيــاء  ؛ودرجـتهم أعــىل مـن درجـة مجيـع األنبيــاء الـسابقني ! ومعجـزات،وكـامالت

 مـــع خــــاتم -اًمتامــــ-فهـــم يتـــساوون  !!kنــــوح وإبـــراهيم وموســـى وعيــــسى : أولـــو العـــزم
ـــر مـــن هـــذا !!!خاألنبيـــاء ســـيدنا حممـــد  ـــة ؛وأكث وهـــم  !!!فهـــم حيملـــون الـــصفات اإلهلي

  !!!يطلعون عىل عامل الغيب والشهادة ال خيفى عليهم يشء
حيكمـون الكائنـات ذرة ،  أو غفلـة، أو نـسيان،ال يمكن أن نتصور أن يصدر عنهم أي سهو

 .»كن فيكون«:  هلم سلطة:أي، ذرة
 ...  وحيرمون من بشاءون،هيبون من يشاءون ؛وهم يملكون الدنيا واآلخرة

 بيـــنهام وبـــني )التقـــارب والتـــشابه( جيعلنـــا نـــدرك مــدى ):عةعقائـــد الـــشي(والبحــث يف 
 )!! املحرفة-احلالية-املسيحية (

                                                
 ). ١٤٠:ص (»أصول الكايف« )١(
 ). ١٤٢:ص(املرجع السابق  )٢(
 ). ٢٥٨:ص(املرجع السابق  )٣(
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 ]. )م١٢/١/٢٠٠٢(» إسالم أون الين«نرش يف موقع  [
 

 ...احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا 
 . واملوالون آلل البيت،ا هم أتباع سيدنا عيل :الشيعة

 وقـــد وردت يف ذلـــك عـــدة ، مـــأمورون بحـــب آل البيـــت وتكـــريمهم-ًمجيعـــا-واملـــسلمون 
  :منها، نصوص

وقَرن فِي بيوتِكُن والَ تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ األُولَى وأَقِمن الصالة وآتِني الزكَاة { :-تعاىل-اهللا قول 
، ]٣٣:زاباألح[}وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِريا

 . وأهل البيت، القربى:وذلك عىل خالف للمفرسين يف حتديد
ْأذكـــركم «: خوقولـــه  ُُ ِّ َ ِيف أهـــل بيتـــياهللاَ ُ ْ َ ِْ َ ا َهـُّيـــَا أَيـــ«:  رواه مـــسلم وقولـــه،-ثـــالث مـــرات-» ِ

ِارقبوا حممدا ف !ُاسَّالن ً َّ َْ ُ ُ ِي أهل بيتهـُ ِ ْ َ ِْ  .  رواه البخاري،»َ
 لدرجـة أن ؛وتغـالوا يف حـبهم،  حبهم لسيدنا عـىل وذريتـه اشتد:ًغري أن بعضا من املسلمني

 فنـزل ؛ وغلـط جربيـل، اعتقد أنه النبـي املرسـل:وبعضهم،  اعتقد ألوهية سيدنا عيل:بعـضهم
وقـالوا إنـه اإلمـام بعـد ، إهنـام رشيكـان يف النبـوة: ومنهم من قال، خبالوحي عىل سيدنا حممد 

وإن اإلمامـــة ال ختـــرج ،  وعـــثامن، وعمـــر،كـــردون أيب ب ؛ بـــالنص اجلـــيل أو اخلفـــيخالرســـول 
 .  فبظلم أو بتقية:وإن خرجت،  وال عن أوالده؛عنه


-ملـا دعـا الـشيعة حلـرب األمـويني سـألوه  ، أتبـاع زيـد بـن عـيل بـن احلـسني: وهـم

 يوجــدون : وهــم،)فــضةالرا(ـ  وســموا بــ، فرفــضوه؛فــأثنى علــيهام ؟برأيــه يف أيب بكــر وعمــر 
 وإن اعتقــدوا أفــضلية عــيل عــىل ؛وهــم، ومــذهبهم قريــب مــن مــذهب أهــل الــسنة، اآلن يف الــيمن
 . أجازوا إمامة املفضول مع قيام الفاضل: لكنهم؛أيب بكر وعمر

-االثنـي عــرشية (ـ ويـسمون بـ،  الـذين قــالوا بإمامـة اثنـي عـرش مـن آل البيــت: وهـم
عــــيل زيــــن العابــــدين بــــن ، احلــــسني، احلــــسن، عــــيل:  هــــم-عنــــدهم-ألئمــــة ألن ا، )وباملوســــوية

 اً ولــوا بدلــه أخــاه حممــد-كــام تقـدم- فلــام رفــضوه ؛»زيــد«وكانــت اإلمامــة البنــه األكـرب  ؛احلـسني
 . أكربهم إسامعيل ثم موسى، وكان له ستة أوالد ؛ثم جعفر الصادق، الباقر

وبعـــد ، إلمامـــة إىل ابنـــه موســـى الكـــاظم أوىص والـــده با:وملـــا مـــات إســـامعيل يف حيـــاة أبيـــه
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اإلســــامعيلية أو :  وهــــم، مــــن اســــتمر عــــىل إمامــــة إســــامعيل:وفــــاة جعفــــر انقــــسم األتبــــاع؛ فمــــنهم
ثــم ابنــه ، ومــن بعــده عــيل الرضــا،  املوســوية:وهــم،  اعرتفــوا بموســى الكــاظم:والبــاقون، الــسبعية

بة إىل مدينــــة العــــسكر  نــــس؛ثــــم ابنــــه احلــــسن العــــسكري، ثــــم ابنــــه عــــيل اهلــــادي، حممــــد اجلــــواد
 ؛وقــد مــات ومل يعقــب، ثــم ابنــه حممــد اإلمــام الثــاين عــرش،  وهــو اإلمــام احلــادي عــرش؛»ســامرا«

 ). ـه٢٦٥سنة( وكانت وفاته ،فوقف تسلسل األئمة
وسريجع بعد ذلك باسم املهـدي ،  فلم يمت؛»سامرا«ًإنه دخل رسدابا يف : ويقول اإلمامية

 . املنتظر
ومـــنهم مجاعـــات متفرقـــة يف ،  ولبنـــان، وســـوريا، والعـــراق،يف إيـــرانوهـــذه الطائفـــة منتـــرشة 

 ؛يف ثالثـة جملــدات كبــرية» الــوايف« مــن أمههـا كتــاب ،وهلـم كتــب ومؤلفــات كثـرية، أنحـاء العــامل
الوشــيعة يف نقــد «ًكتــب عليــه أحــد أهــل الــسنة نقــدا ســامه ، ًمجعــت كثــريا ممــا يف كتــبهم األخــرى

 كـــام كتــــب رئـــيس أهــــل الـــسنة بباكــــستان ،)م١٩٣٥ســـنة(يــــر  وكــــان ذلـــك يف فربا،»عقائـــد الـــشيعة
 .رسالة يف ذلك» حممد عبد الستار التونسوي«

 : ومن أهم أصوهلم
ً إال عـددا قلـيالبوبخاصة أبو بكـر وعمـر ، تكفري الصحابة ولعنهم -١  كـانوا اً جـدً

 . اموالني لعيل 
مــن :  وهلــم عـذاب ألـيم،م وال يـزكيه،ثالثـة ال يكلمهـم اهللا«: وقـد رووا عـن البـاقر والــصادق

 أن أبا بكر وعمر هلـام نـصيب يف :ومن زعم، ًومن جحد إماما من عند اهللا، ادعى إمامة ليست له
 . »اإلسالم

 : -تعاىل-اهللا مؤولني عليهام قول  ؛ كافرتان خملدتانبإن عائشة وحفصة : ويقولون
ينِ مِن عِبادِنَا صالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم ضَرب اللَّه مثَال لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَة نُوحٍ{ دبع تلُوطٍ كَانَتَا تَح أَةراِمو 

 . ]١٠:التحريم[}يغْنِيا عنهما مِن اللَّهِ شيئًا وقِيلَ ادخال النار مع الداخِلِني
 :ادعاء أن القرآن املوجود يف املصاحف اآلن ناقص -٢

وأن القرآن الذي نـزل بـه ، وذريته  عليا حذفوا منه ما خيص) !!هكذا(قي الصحابة ألن مناف 
 والبـــاقي خمـــزون عنـــد آل ،)آيـــة٦٢٦٣(واملوجـــود اآلن ، )ســـبعة آالف آيـــة(جربيـــل عـــىل حممـــد 

وهــو  ؛ خيــرج املــصحف الــذي كتبــه عــيل:والقــائم عــىل أمــر آل البيــت،  فــيام مجعــه عــيل؛البيــت
 . غائب بغيبة اإلمام

 : معصومون:-عندهم-فهم ، رفض كل رواية تأيت عن غري أئمتهم -٣



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .  أثبت من عصمة األنبياء:إن عصمتهم: بل قال بعضهم
 . لدفع السوء عنهم ؛ وهي إظهار خالف العقيدة الباطنة:التقية -٤
 :-اآلن-اجلهاد غري مرشوع  -٥

رب إال مـن كـان مـن وال شـهيد يف حـ، واجلهاد مع غـريه حـرام وال يطـاع، وذلك لغيبة اإلمام
 . حتى لو مات عىل فراشه ؛الشيعة

ً انتظـــارا ؛عـــدم اهـــتاممهم بحفـــظ القـــرآن:  منهـــا،وهنـــاك تفريعـــات كثـــرية عـــىل هـــذه األصـــول
 .ملصحف اإلمام

 ! ويتأسف عىل ما فعل، أن اهللا يبدو له يشء مل يكن يعلمه من قبل:بمعنى: وقوهلم بالبداء
 .وذلك لغيبة اإلمام ؛واجلمعة معطلة يف كثري من مساجدهم

 . وصورمها تباع أمام املشاهد واألرضحة،ويبيحون تصوير سيدنا حممد وسيدنا عيل
 .ويدينون بلعن أيب بكر وعمر

-وهـــــم أجـــــداد الفـــــاطميني ،  وهـــــي تـــــدين إلســـــامعيل بـــــن جعفـــــر الـــــصادق
 .والقرامطة

وبعـضهم ، وع مـن احللـول بنـ؛ ألوهيـة اإلمـام:وبعـضهم يـدعي،  التناسخ واحللـول:يعتقدون
 .  بصورة التناسخ؛ رجعة من مات من األئمة:يدعي

 : وهذه الفرقة طائفتان
يعرتفـــــون باألركــــــان ، )بومبــــــاي( ويرتكـــــزون يف ،»البهــــــرة «:يف اهلنــــــد وتـــــسمى :إحـــــدامها

ِشـهادة أن ال إلـه إ: ٍسْمـَى خــَلَ عُمَالْسِ اإلَِينُب«:  وهـو،اخلمسة الواردة يف احلديث َِ ََ َ ْ َ ُ َ َّ وأن ،َّال اهللاَُ َ َ
ُحمدا رسول اهللاِـُم ُ َ ًَّ ِ وإقام الصالة،َ َ َّ َُ َ ِ وإيتاء الزكاة،ِ َ َّ َُ ِ َ وصوم رمضان،َ َ َ َ ُ ْ َ  َاعَطَتْ اسـِنَ مـ؛ِتْيـَ البُّجَحـَو، َ
  . رواه البخاري،»ًيالِبَ سِهْيَِلإ

 . واألفالم، حتريم املوسيقى: ويتضمن؛»الطهارات «: اسمهاويزيدون عليه ركنً
وال يــــصلون ،  وبــــني املغـــرب والعــــشاء، جيمعـــون بــــني الظهــــر والعـــرص: يف صــــلواهتموهـــم
 .اجلمعة

 . حيــث متــت فيــه الوصــية لعــيل ؛ كــل عــام) مــن ذي احلجــة١٨(يف » خــم«وحيتفلــون بغــدير 
 ].) ٢٠/١/١٩٧٨( »املصور«، )١٩٧٥سبتمرب ( »جملة العريب« [

 : وتــــــسمى،ورشقــــــي أفريقيــــــا ،)زنجبــــــار( ويف ، بــــــسوريا)ســــــلمية( يف :والطائفــــــة األخــــــرى
 . »أغاخان« نسبة إىل زعيمهم ؛»األغاخانية«



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

-والـذي ، ُ حممـد بـن نـصري: واسـمه، اتباع أحد وكالء احلسن العـسكري: وهم
 . )العلويني( :تسموا يف عهد االحتالل الفرنيس بسوريا باسم

ومـــن غـــريه مـــن وهـــو نـــصريي ، ملحمـــد أمـــني غالـــب الطويـــل» تـــاريخ العلـــويني«ومـــن كتـــاب 
 : الكتب واملراجع نوجز أهم مبادئهم فيام ييل

 .ً جهرا:ومرة رابعة، ً رسا: بايعه ثالث مراتخ أن النبي :زاعمني :الوالية لعيل -١
ذْهِب    {: وقد قال اهللا يف أهل البيت، ألن اخلطايا رجس :عصمة األئمة -٢ لِيـ ه إِنَّما يرِيـد اللـَّ

 . ]٣٣:األحزاب[}لْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِرياعنكُم الرجس أَهلَ ا
 :ألهنــــم،  مـــن األنبيـــاء-مـــن بعـــض الوجــــوه- أن اإلمـــام أعــــىل : يعتقـــدون؛وبنـــاء عـــىل ذلــــك

 ! بنص القرآن؛ فمعصومون:أما األئمة،  ومل يرد يف القرآن ما ينزههم عنه؛معرضون للخطأ
   . كامل اإليامن من:فإخفاء عقيدهتم،  أو التكتم يف الدين:التقية -٣
وهـــم عـــىل صـــواب دائـــم يف تفـــسري ،  خمـــتص هبـــم:-يف زعمهـــم- فهـــو :علـــم البـــاطن -٤
 .  معصومون: ألهنم؛ وعلم أرساره،القرآن

 : قالوا بألوهية متحدة احلقيقة مثلثة األجزاء:وبناء عىل هذه األصول
 . عيل:وهو، فألوهية معنى وحقيقة
 . حممد:وهو، وهلا اسم وحجاب

  . سلامن:وهو، وصل إليهاوهلا باب ي
وكـان هــو ، وكـل نبـي بعــث فهـو الـذي بعثـه ليــتكلم بلـسانه، والقـرآن منــه، فعـيل رب العـاملني

 .»س.م.ع «:ويرمزون إىل هذا الثالوث برمز، ًمع كل رسول متجسدا يف صورة ويص له
 : وهلم تفريعات عىل ذلك

 . أسامء أماكن:هي، -بام فيها من أوامر ونواه-فالعبادات الواردة يف القرآن 
 . وعيل ابنه، واحلسني، واحلسن، فاطمة:ُواألشهر احلرم عندهم هي

 .  قيام املحتجب صاحب الزمان: هي-عندهم-والقيامة 
 :واملنتسبون إىل هذا املذهب طبقات

  .ًلكن ال جيدون عوضا عنه ؛ متعلمون ال يدينون به:منهم
 . الشيوخ والرؤساء املتمسكون:ومنهم
 . الذين يعيشون عىل غري هدى؛مة العا:ومنهم
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 ]. زاهد الكوثريستاذ ألل »من عرب التاريخ«من كتاب [ 
 

ِ مــن صــنوف العنَــت مــن أعــداء ي وأصــحابه األبــرار خٍلــيس بخــاف مــا لقيــه رســول اهللا  َ
ُبــــل توالـــــت صـــــنوُف كيــــدهم إىل أن بـــــدأ النـــــاس ، الــــدين اإلســـــالمي يف مبــــدأ الـــــدعوة اإلســـــالمية ِ

ُفارتـــــد كيــــد الكائــــدين إىل نحـــــرهم، اًيــــن اهللا أفواجــــيــــدخلون يف د  بفــــضل تفــــاين املـــــسلمني يف ؛َّ
ُصلوات اهللا وسالمه عليه-ِالتأيس بتوجيه حرضة املصطفى  ُ  . ٍ يف كل صغري وكبري-ُ
 والــــدفاع عــــن ، ومثــــابرهتم يف ســــبيل الــــذب عــــن ديــــن اهللايُوكانــــت مــــصابرة الــــصحابة 

ُوعـم احلبـور، ورحتـى شـمل النـ ؛َ فوق كـل وصـف:ِرسول اهللا ُ ِوبـرزت هـذه األمـة حاملـة ملـشعل ، َّ ِ ً
َتنرش الدين اإلسالمي يف شعوب العامل ؛اهلداية َحتى تم ما تم مما هبر عيون البرش، ُ َ ِومـا زلنـا بـه ، ّ
 .نفخر

وال طريــق إىل التغلــب عــىل ، َوال عجــب إذا لقينــا بعــض أتعــاب يف ســبيل اهللا يف آخــر الــزمن
ً أســوة حـــسنة يف -رضــوان اهللا علــيهم أمجعــني- والــصحابة خالنبــي تلــك املتاعــب إال باختــاذ  ً

ُوجــوه املثـــابرة واملــصابرة إزاء أخطـــر األحــداث؛ فاســـتذكار صــنوف الكيـــد مــن األعـــداء جيعلنـــا 
 . ٍنأخذ حذرنا وأسلحتنا يف كل موقف بام يناسبه

 

op 
 

،  وحـضهم عـىل القتـال،خول اهللا ِ من دسهم إىل قريش يف قتال رسـ:وما عمله بنو النَّضري
َ وأهــل خيــرب مــن أنــواع املكــر؛َومــا صــنعه بنــو قريظــة، وداللـتهم عــىل العــورة ُ نــامذج لدسائــسهم؛ :ُ

ِوتـــــدبري املـــــسلمني إزاء تلـــــك األحـــــداث هيـــــدي إىل طريـــــق النجـــــاح يف اقتحـــــام مـــــا يامثلهـــــا مـــــن  َ ُ
 . ُاملشاكل التي حتدث فيام بعد

وانتــرش اإلســالم يف بقــاع األرض يف عهــدي ، فيــق األعــىل إىل الرخوبعــد أن انتقــل النبــي 
َأيب بكـــر وعمـــر وأوائـــل عهـــد عـــثامن  ُبـــدأت الفـــتن ترفـــع رءوســـها يف عهـــد ذي النـــورين :اَ  ؛ُ

ِباستـضعاف الفـاتنني للـني جانبــه َّوسـعيهم احلثيـث يف إثـارة النفــوس ضـده، ِ ِ ٍ بطـرق خبيثـة مل تكــن ؛ِ ٍ
 حتـــى حـــدث ممـــا ؛َفانـــدفع منـــدفعون إىل الفتنـــة، ُ خـــربوا مثـــل تلـــك املكائـــد بعـــديُالـــصحابة 

َأوقَف التقدم الرسيع  !اً حمزناً إيقاف؛ُّ
ولـسنا ننـسى مـا كـان ،  استمرت الفـتن بعـده بمـسعى شخـصيات تلفعـت بغـري أزيائهـا؛وهكذا

ُيــصنعه عبــد اهللا بـــن ســبأ املعــروف بـــابن الــسوداء اليهــودي ّيتعثـــر يف ، ِ مـــن تنقلــه مــن بلـــد إىل بلــد:ُ



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

َثارة الفتن يف عهد عثامن أذياله إل ِ ٍ بطرق شيطانية مل يكن اجلمهور عىل يقظة منها؛اِِ ٍُ ٍ . 
ًإن رجـــال«): ٤/١٤٦(» اخلطـــط«قـــال املقريـــزي يف   ؛َ مــــن اليهـــود يف خالفـــة عـــثامن أســــلمّ

ِوعـرَف بـابن الـسوداء، ُ عبد اهللا بن سبأ:فقيل له ُوصـار ينتقـل مـن احلجـاز إىل أمـصار املـسلمني، ُ  ؛َ
 .َ فرجع إىل كيد اإلسالم وأهله،ُفلم يطق ذلك، الهلمُيريد إض

َونـزل البـرصة ســنة ثـالث وثالثـني َ فأقبـل عليــه ، فجعــل يطـرح عــىل أهلهـا مـسائل وال يــرصح، َ
 ؛-ٍوهـو يومئـذ عـىل البـرصة- فبلغ ذلك عبد اهللا بـن عـامر،  وأعجبوا بقوله، ومالوا إليه؛ٌمجاعة

 ،ُ رغبـت يف اإلسـالم؛ٌرجـل مـن أهـل الكتـاب: نـت؟ فقـالمـا أ: فلام حرض عنده سأله، فأرسل إليه
 . ٌما يشء بلغني عنك؟ اخرج عني:  فقال!ويف جوارك

وقــــال يف النــــاس ،  واســــتقر هبــــا؛فــــسار إىل مــــرص، فــــأخرج منهــــا ؛فخــــرج حتــــى نــــزل الكوفــــة
ِوحتدث يف الرجعة !العجب ِ حتى قبلت منه؛َّ ُ . 

ٌّ ويص:ٍّإنــه كــان لكـل نبــي: َففـال بعــد ذلــك ِ ، خُّ ويص حممــد اعــيل بــن أيب طالــب و، َ
 أن عـــيل بـــن أيب طالـــب وصـــيه يف اخلالفـــة : يفخفمـــن أظلـــم ممـــن مل جيـــز وصـــية رســـول اهللا 

 ! عىل أمته
وابـدءوا بـالطعن ، فاهنـضوا يف هـذا األمـر، واعلمـوا أن عـثامن أخـذ اخلالفـة بغـري حـق: وقال
 . يلوا به الناسفأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تستم، يف أمرائكم

فكتـب ،  يـضعوهنا يف عيـب والهتـماً وكاتب من مـال إليـه مـن أهـل األمـصار كتبـ،ُوبث دعاته
 .»حتى ملئوا بذلك األرض إذاعة ؛ٍأهل كل مرص منهم إىل أهل املرص اآلخر بام يصنعون

 ،فـأظهر اإلسـالم ؛ هيوديـاوكـان ، كـان أصـله مـن الـيمن«: »تـاريخ دمـشق«قال ابـن عـساكر يف 
َاَف بالد املسلمني ليلفتهم عن طاعة األئمةوط  .»ودخل دمشق لذلك، َّويدخل بينهم الرش، ِ

 . »تارخيه«وأفاض ابن جرير يف أنبائه يف 
 حتــــى انتهــــت إىل مــــا يعلمــــه ؛َّ وطمــــت، واســــتفحلت، نمــــت الفتنــــة يف عهــــد عــــثامن؛هكــــذا
 !اجلميع

 ،ُّ ويص رســــول اهللاإنــــه: ا هــــو الــــذي كــــان يقــــول يف عهــــد عــــيل :وهــــذا اليهــــودي نفــــسه
                                                

ه َّريهـا، وال، فـاتح خراسـان وغ)هـ٥٩ت(َ األمري أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عامر القريش العبشمي :وهو )١(
، )٣/١٨(» سـري النـبالء«: انظـر. ٌفيـه رفـٌق وحلـم، ًشـجاعا، ًسـخيا، ً البرصة، كان جـوادااسيدنا عثامن 

 . وهناك مصادر ترمجته
 . ) وما بعدها٤/٣٤٠(البن جرير الطربي » تاريخ األمم وامللوك«: انظر )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .وخليفته عىل أمته من بعده بالنص
  كـام هـو ؛-اًأيض- خوبرجعة رسول اهللا ، وأحدث القول برجعة عيل بعد موته إىل الدنيا

 .رأي بعض اليهود يف يوشع
وأنــــه هـــــو الــــذي جيـــــيء يف ، وأن فيــــه اجلــــزء اإلهلـــــي، ٌّوأنــــه حـــــي، ُمل يقتـــــل  عليــــا  أن:وزعــــم
 ). ٤/١٨٢(» اخلطط«كام يف  ؛والربق سوطه ،وأن الرعد صوته، السحاب

 

op 
 

وعنـه أخـذوا ،  تشعبت أصناف الغالة من الرافضة:-هذا-ومن ابن سبأ «: ثم قال املقريزي
 كــــام تعتقــــده اإلماميــــة إىل اليــــوم يف صــــاحب ؛القــــول برجعــــة اإلمــــام بعــــد موتــــه إىل الــــدنيا

  .ٌ وهو قول بتناسخ األرواح،-مة االثني عرشآخر األئ- الرسداب
ـــأن اجلـــزء اإلهلـــي -اًأيـــض-وعنـــه أخـــذوا   حيـــل يف األئمـــة بعـــد عـــيل بـــن أيب :القـــول ب

،  سـجود املالئكـة÷ كام اسـتحق آدم ؛ استحقوا اإلمامة بطريق الوجوب:وأهنم بذلك، طالب
 ـه. ا. »ببالد مرص) العبيديني( كان اعتقاد دعاة اخللفاء الفاطميني :وعىل هذا الرأي

بــل تعــدوا إىل نــرش دعايــاهتم ، ٌوهلــم هنــاك جامعــة، )إســامعيلية اهلنــد( :وعــىل هــذا االعتقــاد
ُهلواهم يف مرص منـذ قـديم،  بواسطة بعض اجلامعيني؛بمرص اليوم  إن القـاهرة كانـت :مـن حيـث، ُ

 .-اًر وزواًكذب-الذين يسميهم بعضهم بالفاطميني ، عاصمة ملكهم يف عهد العبيديني
 معــروف يف ؛ مــن إيقــاد األخـدود ألشــياع هـذا اخلبيــث:-كــرم اهللا وجهـه-ٌومـا فعلــه عـيل 

 .كتب الفرق وتواريخ النحل
، وابن اجلـوزي، وابن السمعاين، وعبد القاهر البغدادي، والباقالين، وقد نص ابن رزام

 عــىل :لعلــموغــريهم مــن ثقــات أهــل ا، والــشمس بــن طولــون، والــسخاوي، وابــن حجــر، وســبطه
                                                

 ). ز(ٌوالقول به موجود يف تلمودهم، وهو ينايف دعوة رسول اهللا  )١(
 . ابن سبأ:يعني )٢(
أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن رزام الطائي الكويف، له تصنيف يف الرد عىل اإلسامعيلية الباطنية عىل ما  )٣(

، ونقـــل هــــذا )١٨٦:ص(البـــن النــــديم، » الفهرســــت«، و)٣٩٦:ص(للمـــسعودي « التنبيـــه واإلرشاف«يف 
 ). ٥/٣٢٣ (»سري النبالء« الذهبي يف :األخري عنه، ونقل عنه كذلك

 ): ٦:ص(، »قواعد عقائد آل حممد«قال اإلمام الكوثري يف تقدمته لكتاب 
ًوكنــت رأيـــت قطعــة جيـــدة مــن كتـــاب ابــن رزام بـــني كتــب األســـتاذ محــدي الـــسفرجالين، وال أدري أيـــن « ً

 .»!استقرت هذه القطعة



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ؛ صـــحة نــــسبهمواملقريـــزي، وابـــن األثـــري، وإن تـــوهم ابـــن خلـــدون ،أهنـــم ليـــسوا بفـــاطميني
 .  وغريه،السخاوي» إعالن«ٍألسباب مرشوحة يف 

وإنـــام ، ومل يكونـــوا فـــاطميني«: »ـهـــ٥٦٧حـــوادث » «الروضـــتني«قـــال أبـــو شـــامة احلـــافظ يف 
بحمــــص يف   بـــسلمية،اً حـــداد هيوديــــاوكـــان  -اً ســـعيد:وكــــان اســـمه-كـــانوا ينتـــسبون إىل عبيـــد 

 .»الشام
 :وكــــان أول ملــــك مــــنهم«: »ـهــــ٥٦٧حــــوادث » «١٢/٢٦٧» «تارخيــــه«وقــــال ابــــن كثــــري يف 

عـى َّواد، وتسمى بعبيـد اهللا،  فدخل بالد املغرب؛ هيودياوكان ، اًوكان من سلمية حداد، املهدي
                                                

، )٢٨٣:ص(البغــدادي، لعبــد القــاهر » الفــرق بــني الفــرق«و) ١٨٧:ص(البــن النــديم، » الفهرســت «:انظــر )١(
، )اإلســامعييل -١/٢٥٥(للــسمعاين » األنــساب«، و )هـــ٤٠٢حــوادث ســنة (البــن اجلــوزي » املنــتظم«و
البـــن طولـــون » اللمعـــات الربقيـــة يف النكـــت التارخييـــة«، و)١٧٧:ص(للـــسخاوي » اإلعـــالن بـــالتوبيخ«و
 ). ٩٠:ص(

يف ترمجـــة عبيـــد اهللا املهـــدي ) ١٤٢ -١٥/١٤١(» ســـري النـــبالء«وقــــال احلـــافظ أبـــو عبـــد اهللا الـــذهبي يف 
وأعلنوا ، أول من قام من اخللفاء اخلوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا اإلسالم«: مؤسس الدولة العبيدية

 .»!ٌّقون عىل أنه دعيِّواملحق...  فاطمي:ّوادعى هذا املدبر أنه.. وأبطنوا مذهب اإلسامعيلية، بالرفض
اتعـــاظ «، )هــــ٢٩٦حـــوادث  - ٨/٢٤(البـــن األثـــري » الكامـــل«، و)١/٣٠٩(» مقدمـــة ابـــن خلـــدون «:انظـــر )٢(

 ). ١/٢٢(للمقريزي » ُاحلنفا بأخبار الفاطميني اخللفا
ٌكـالم نفـيس يف كتابـه البـديع ) هــ٦١٣ت (وللعالمة البـارع املـؤرخ الـوزير مجـال الـدين ابـن ظـافر األزدي  )٣( ٌ

والــسبب يف خفــاء زورهــم يف «: ، وممــا قالــه هنــاكحــول إبطــال نــسب العبيــديني» أخبــار الــدول املنقطعــة«
 أن القوم كـانوا :-حتى إننا ال نجد يف عرصنا من يمج سمعه ذلك إال اليسري من الناس-ّادعائهم الرشف 
 إال بـــادروه ؛ ال يـــسمعون بمنكــر ألمــرهم طـــاعن عــىل مــذهبهم:عــاء زورهــمِّووقـــت اد، يف إبتــداء ملكهــم

 عملـوا عـىل قتلـه بـأنواع مـن احليـل !وطلبـوا الكـف منـه، فـإن أبـى، غائـبوأحتفوه بـاألموال والر، بالعطايا
  !ُهذا أحوال رساة الناس ورؤسائهم، واملكر التي عليها بني مذهبهم

وامتدت املدة حتى انتهت ،  فإهنم دخلوا يف دعوهتم الستحواذ الدعاة عليهم، وطال الوقت:وأما الطغام
صــدر عــنهم، وقــد كــانوا عـىل أيــام املنعــوت مــنهم بــالعزيز كــاد وقــد نــيس مــا كــان مــنهم، وذهـل عــام ، إلينـا

 بغداد، ألنه اخرسو اا ملك عضد الدولة فن َّ مل؛كذهبم يذهب مع الريح، وزورهم أن يرجع كاهلباء املنثور
وتــربأ مــنهم، ، ونفــاهم، حـرش األرشاف الطــالبيني مــن مجيــع آفــاق العــراق وسـأهلم عــنهم، فكلهــم أنكــرهم

مـن نـرشة أندريـه فريـه للقـسم ، )٥-٤(ص » أخبار الـدول املنقطعـة«إلخ ما ذكره يف . »...فأخذ خطوطهم
 . اخلاص بالفاطميني منه

بفتح أوله وثانيه وسكون امليم وياء مثناة من حتت : سلمية«): ٣/٢٤٠(» معجم البلدان«قال ياقوت يف  )٤(
ّســلمية، بفــتح أولــه وثانيــه وكــرس : وأهــل الــشام يقولــون، ...خفيفــة ِ َ  )ســلمية(وال تــزال ، »املــيم ويــاء النــسبةَ

 . حتى اآلن موطنًا لإلسامعيلية



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .» إنه املهدي:وقال عن نفسه،  رشيٌف علوي فاطمي:أنه
 ، هيوديـاكـان «: »تـاريخ دمـشق« يقول ابن عـساكر يف ، يعقوب بن كلس:وعن فقيه العبيديني

ٌوله حيل ودهاء،  ذا مكرًاخبيث، من أهل بغداد  اًإىل أن ذكـر كيـف أسـلم طمعـ، »ٌوفيه فطنـة وذكـاء، ٌ
 .يف الوزارة

: اينعـــــن فقـــــيههم اآلخـــــر الـــــنعامن القـــــريو» تـــــاريخ اإلســـــالم الكبـــــري«وقـــــال الـــــذهبي يف 
 ا كـام ورد أن مغربيـ،  نـافق القـوم؛أو أنـه منـافق، وتصانيفه تـدل عـىل زندقتـه وانـسالخه مـن الـدين«

 ،- دعـوة مالحــدة اإلســامعيلية:يعنــي–قــد عـزم اخلــادم عـىل الــدخول يف الـدعوة : جـاء إليــه فقـال
 ،منحــن أدخلنــا يف هــواهم حلــواه:  قــال!الــذي محــل ســيدنا: مــا حيملــك عــىل ذلــك؟ قــال: فقــال

 .»!فأنت ملاذا تدخل؟
: »٣/٤٧«البــــــن العــــــامد » شــــــذرات الــــــذهب« و،»ـهــــــ٣٦٣وفيــــــات «للــــــذهبي » العــــــرب«ويف 

، االزنـديق باطنًــ، اًالـشيعي ظــاهر :القـايض أبــو حنيفـة، والـنعامن بـن حممــد بـن منـصور القــريواين«
  .قايض قضاة الدولة العبيدية

 انــسالخه : كثــرية تــدل عــىلاًوكتبــ، لــشيعة يف فقــه ااًوكتابــ، »ابتــداء الــدعوة«صــنف كتــاب 
وويل بعـده ، يف رجـب، )٣٦٣/سـنة(مات بمرص ،  وحيرفها،يبدل فيها معاين القرآن، من الدين

 . »ابنه
                                                

، )هــ٣٨٠وفيـات (» املنـتظم«، و)١٩:ص(البـن الـصرييف » اإلشارة إىل من نال الوزارة «:انظر أخباره يف )١(
البـــن » إنبـــاء األمـــراء بأنبـــاء الـــوزراء«، و)١٦/٤٤٢(» ســـري النـــبالء«، و)٣٥ -٧/٢٧(» وفيـــات األعيـــان«و
 . ، وغريها)٥٨:ص(لون طو

ــك الدولــة مــن يــوازي الــنعامن بــن حممــد هــذا )٢(  مــن ؛ فــيام خــدم بــه دعــوهتم؛يكــاد ال يوجــد بــني رجــاالت تل
ــع منهــا حتــى اآلن)مخــسني(وأخبــار أئمــتهم، إذ لــه مــا يقــرب مــن ، تــدوين عقائــدهم ــك، طب : ً مــصنفا يف ذل

ــــاح الــــدعوة«، »تأويــــلأســــاس ال«، »االقتــــصار«، »تأويــــل الــــدعائم«، »دعــــائم اإلســــالم« األرجــــوزة «، »افتت
ــق : انظــر. »املجــالس واملــسايرات«، »رشح األخبــار يف فــضائل األئمــة األطهــار«، »املختــارة مقدمــة حتقي

 . بقلم األستاذ إبراهيم شبوح ورفيقه» املجالس واملسايرات«
 كـان مالكيـا فارتـد إىل ، يةالعالمة املارق، قايض الدولة العبيد«): ١٦/١٥٠(» سري النبالء«وقال عنه يف  )٣(

َّس الدعوة، ونبذ الدين وراء ظهره، وألف يف املناقب واملثالب، ورد عىل ُمذهب الباطنية، وصنف هلم أ
 . »!!ًعداُا له وبًفسحق، أئمة الدين، وانسلخ من اإلسالم

ر نـرشه حتـى ، وتـأخ)١٩٦١(، حققـه الـدكتور فرحـات الـدرشاوي سـنة »افتتـاح الـدعوة «:-ًحتديدا-اسمه  )٤(
عـن ) ١٩٧٠(بتونس، وخـالل ذلـك أصـدرت الـدكتورة وداد القـايض نـرشهتا للكتـاب سـنة  )١٩٧٥(سنة 

 .  ببريوت- دار الثقافة



 
 
 
 
 
 
 

 

 ليهـــودي -العابـــد املـــشهور- أبـــا بكـــر النابلـــيس -بـــاين القـــاهرة-وقـــد ســـلم املعـــز العبيـــدي 
 .»١١/٢٨٤» «ريتاريخ ابن كث« كام يف ، وهو يتلو القرآن؛ فسلخه؛ليسلخه

ُفيعلم من ذلك  .ً ونحلةاًاليهودية نسب: َ أن سدا دولة العبيديني وحلمتها:ُ
 هــم الــذين يــسعون يف إحيــاء ذكــرى أمثــال :والــذين ينوهــون هبــم مــن غــري نظــر إىل احلقــائق

  .َّمدفوعني من جامع للمعرتني يف التنويه باالثنني،  وأيب العالء املعري،املتنبي
ن يف رجــال اإلســالم وأدبــاء العــرب مـن يــستحق مثــل هــذا اإلجــالل مــن غــري كـأهنم ال جيــدو

ُاألظناء املتهمني يف اخللق والدين ُ !! 
 .  يأباه أهل اليقني؛ باإلحلاد وامللحديناًوما كان هذا إال تنوهي

ُهم قوم يظهرون الـرفض«: وكان الباقالين يقول عن العبيديني ، »ويبطنـون الكفـر املحـض، ٌ
الــبالغ األعظــم والنــاموس « يف الــرد عــىل كتــاب » األرسار وهتــك األســتاركــشف«حتــى ألــف 

 .لبعض قضاة العبيديني بمرص» األكرب
                                                

 املعـز، : الشهيد، سلخه صاحب مـرص...  أبو بكر النابليس:وفيها«): هـ٣٦٣وفيات (للذهبي » العرب«يف  )١(
ًورميــت بنــي عبيــد تــسعة، فبلغــت القائــد ، ًروم ســهام لرميــت الــ:لــو كــان معــي عــرشة أســهم: وكــان قــد قــال

 .»ًقواال باحلق، ًزاهدا، ًصاحلا، ً وكان عابدا!وأغلظ هلم، فقتلوه،  اعرتف؛جوهر، فلام قرره
ـــا ـــوص، وقـــد حـــشوا جلـــده تبنً  : ب، وكـــان احلـــافظ اإلمـــام أبـــو احلـــسن الـــدارقطني يـــذكره ويبكـــي، ويقـــولِلُ
سلخ ـــكـــان يقـــول وهـــو ي ـــ {: ُ ــان ذَلِـــك فِ ــابِ مـــسطُوراكَـ أليب شـــامة » الروضـــتني«كتـــاب . ]٥٨:اإلســـراء[}ي الْكِتَـ

)٢/٢٢٠ .( 
، )٧/١٨(» طبقاتـه الكـربى«، والـسبكي يف )٢:ص(» أخبـار الـدول املنقطعـة«ذكره ابن ظـافر األزدي يف  )٢(

 »النجـــوم الزاهـــرة«، وابـــن تغـــري بـــردي يف )هــــ٥٦٦ وفيـــات ١٢/٢٦٨(» البدايـــة والنهايـــة«وابــن كثـــري يف 
 . وغريهم) ٤/٧٥(

، »البالغــات الــسبعة«:  أن مــن كتــب الباطنيــة اإلســامعيلية:)١٨٩: ص(» الفهرســت«ذكــر ابــن النــديم يف  )٣(
   . للعامة:فالبالغ األول

  .ً ملن فوقهم قليال:والثاين
 . ملن دخل يف املذهب مدة سنة:والثالث
 . ملن دخل ملدة سنتني:والرابع

 . لثالث سنني:واخلامس
 . ألربع سنني:والسادس
 . ففيه نتيجة املذهب والكشف األكرب:أما السابع

ً فرأيــت فيــه أمــرا عظــيام مــن إباحــة املحظــورات؛قــد قرأتــه: قــال حممــد بــن إســحاق«: قــال والوضــع مــن ، ً
 . »الرشائع وأصحاهبا

= 
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مـن الكفـر والكـذب ، كشف ما كـان عليـه بنـو عبيـد«وألف بعده احلافظ أبو شامة فيهم كتابه 
 .»واملكر والكيد

كـــــانوا مـــــن أعتـــــى «: »ـهـــــ٥٦٧حـــــوادث » «١٢/٢٦٧» «تارخيـــــه«وقـــــال عـــــنهم ابـــــن كثـــــري يف 
 .» وأخبثهم رسيرة،وأنجس امللوك سرية،  وأظلمهم، وأجربهم،اخللفاء

 يف دار النحــر التــي اًالــذين قــتلهم عبيــد اهللا وبنــوه بعــده ذبحــ«: وقــال أبــو احلــسن القابــيس
ٍ مـا بـني عـامل ؛ٍأربعـة آالف رجـل : لـريدوهم عـن الـرتيض عـىل الـصحابة؛كانوا يعذبون فيهـا النـاس

 . » اختاروا املوت عىل لعن الصحابة؛ٍوعابد
 .ٍ ففي غاية من الكثرة:-عىل مصطلحهم- وأما الذين انصاعوا هلم ورشقوا

 فـال يعلـم عـددهم :وأما الذين قتلوهم من عامة املسلمني فيام بني املغـرب األقـىص ومـرص
  !-سبحانه-اهللا إال 

ٌ مدونـة يف :ادهم عـن النـسب الزكـيُوالوثيقـة التـي أصـدرها علـامء املـذاهب وأئمتهـا يف إبعـ
ٌ جبـــال يف الــــدين :واملوقعـــون عليهــــا، وغريمهــــا» تـــاريخ ابــــن كثـــري«و، ابـــن اجلــــوزي» منـــتظم«

ومل يعـرفهم وال عـرف ذلـك ،  قاسـهم بنفـسه؛ومن ظن انحيازهم إىل خليفة بغداد، والعلم والثقة
فلـــيس مـــن شـــأن قلـــم  :-»كـــشف أرسار الباطنيـــة«كـــام بينـــت ذلـــك فـــيام علقـــت عـــىل -اخلليفـــة 

                                                
» عظـمالـبالغ األكـرب والنـاموس األ«أن ) ٢٩٤: ص(لإلمام عبـد القـاهر البغـدادي » الفرق بني الفرق«ويف  =

 .هو رسالة عبيد اهللا بن احلسني القريواين إىل سليامن بن احلسن بن سعيد اجلنايب
، وذكـره غـري واحـد )٣٩:ص(» ذيلـه«ويف ، )٢/٢٢٢(» الروضـتني«ذكره اإلمام أبو شـامة لنفـسه يف كتابـه  )١(

 . من مرتمجيه كذلك
، )هــ٤٠٣ -٣٢٤(ّ القابـيس املـالكي اإلمام احلافظ الفقيه أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد املعـافري القـروي )٢(

 . إمام املالكية يف عرصه
 . ، وغريه)١٥/١٤٥(» سري النبالء«نقله الذهبي يف  )٣(
 . إشارة إىل وقوع الزلل مع االضطرار )٤(
حـوادث سـنة  - ١١/٣٤٥(البـن كثـري » البداية والنهاية«، )هـ٤٠٢حوادث سنة (البن اجلوزي » املنتظم« )٥(

 ). هـ٤٠٢
، »ا ال نـسب هلـم يف ولـد عـيل !أدعيـاء«: أهنـم) هــ٤٠٢( املحرض الذي أصدره أهـل العلـم سـنة ويف )٦(

ـــرشيفان الـــريض واملرتـــىض، وأبـــو حممـــد األكفـــاين القـــايض، وأبـــو حامـــد  ومـــن مجلـــة مـــن وقـــع عليـــه ال
  .اإلسفراييني، وأبو احلسني القدوري، وغريهم من كبار األئمة

 و أعطــي هـؤالء الـدنيا بحــذافريها ملـا حكـم بــام خيـالف احلــقٌرشعــي جيـب اخلـضوع لــه، ولـٌوهـذا حكـم 
 ). ز(

= 
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احلــر املعتــز بدينــه االسرتســال يف منــارصة أعــداء اإلســالم الــذين اكتظــت كتــب ثقــات أهــل العلــم 
 . بأنبائهم اإلحلادية

َّ أن يــــدعي :كـــان يــــروم«: عــــن احلـــاكم بــــأمر اهللا مــــنهم» ١٢/٩» «تارخيــــه«قـــال ابــــن كثـــري يف 
 أن يقــوم :كـر اخلطيـب عــىل املنـرب اسـمهفكـان قـد أمــر الرعيـة إذا ذ، عاهـا فرعــونَّ كـام اد؛األلوهيـة

 ! السمهاًواحرتام،  لذكرهاًإعظام ؛اًالناس عىل أقدامهم صفوف
عــىل -وكــان قــد أمــر أهــل مــرص ،  حتــى يف احلــرمني الــرشيفني؛فعــل ذلــك يف ســائر ممالكــه

حتــى إنــه ليــسجد بــسجودهم مــن يف األســواق  ؛ لــهاً إذا قــاموا عنــد ذكــره خــروا ســجد-اخلــصوص
وكـــانوا يرتكــون الـــسجود هللا يف يــوم اجلمعـــة ،  ممـــن كــان ال يـــصيل اجلمعــة؛غــريهممــن الرعـــاع و

 ـه. ا. » ويسجدون للحاكم،وغريه
 أن :َّ حتـــى عـــن لــــه؛ثـــم ازداد ظلـــم احلـــاكم«: »٧/٢٩٨» «املنـــتظم«وقـــال ابـــن اجلـــوزي يف 

َّفـــصار قـــوم مـــن اجلهـــ، َّيـــدعي الربوبيـــة ُ يـــا ، ا حميـــييـــ، يـــا أحـــدنا، يـــا واحـــدنا«: ال إذا رأوه يقولـــونٌ
 . »!!اًقبحهم اهللا مجيع ...مميت

يــــرى  ):ـهــــ٤١١ ( إىل ســــنة)ـهــــ٣٨٦ ( مــــن ســــنة:-هــــذا- أن مــــدة حكــــم احلــــاكم :ومــــن علــــم
ُ كـالم ال يلتفـت إليـه،اًاالعتذار عنه بأنه كان جمنونـ ُألن مـن املحـال يف جـاري العـادة أن يـستبقى ، ُ

ٌحاكم وهو جمنون مدة مخس وعرشين سنة ٌ ! 
خالصـة « مـن )الثالـث(ويف اجلـزء ، َّ تفرعت نحلة تأليهـه عنـد الـدروز:-ذاه-ومن احلاكم 

 . حكم أهل املذاهب فيهم» األثر
َّولــــسنا نــــدري دولــــة مــــن الــــدول يف تــــاريخ اإلســــالم حكمــــت عــــىل رقــــاب العــــرب صــــنوف  ً

 دولـــــــة : ســــــوى والكتـــــــاميني، واليهــــــود، واألرمـــــــن، وطوائـــــــف الــــــروم، والــــــصقليني،الــــــصقالبة
                                                

هـــذا مـــن تـــأليف العالمـــة حممـــد بـــن مالـــك احلـــامدي » وأخبـــار القرامطـــة، كـــشف أرسار الباطنيـــة«و: قلـــت =
، قــدم لــه الــشيخ الكـــوثري وعلــق عليــه، ونــرشه تلميــذه عــزة العطــار، وطبـــع )هـــ٤٥٠ت حــوايل (الــيامين 

 ).م١٩٣٩ -هـ ١٣٥٧( سنة ،ةبمطبعة األنوار بالقاهر
األمري (، يف ترمجة )٣/٢٦٨(للمؤرخ حممد أمني املحبي » خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش« )١(

 . )فخر الدين بن قرقاس بن معن الدرزي
ًقبيلة بربرية كبرية باملغرب، من أشد قبائل الرببر بأسا،  كتامة:نسبة إىل )٢( ٌ ن شايع ًوأكثرهم عددا، وكانوا مم، ٌ

 . العبيديني
َدور كتامة يف تاريخ اخلالفة الفاطمية «:ع كتابُّوانظر للتوس، ، وغريه»العرب«تكلم عنهم ابن خلدون يف ُ «

 ). اجلزائري(للدكتور موسى يقبال 



 
 
 
 
 
 
 

 

 .العبيديني
واملحـراب ،  حماولـة االعتـزاز بأمثـال هـؤالء يف آخـر الـزمن:ُفيكون مـن املـضحك املبكـي

 كمبكـــى اليهـــود يف املـــسجد األقـــىص يف نظـــر بقايـــا هـــؤالء اإلســـامعيلية يف ؛القـــديم يف األزهـــر
 .اهلند

 اً متخرجـاًترى شاب!! ومن العجب متكنهم من إقامة دعايات هلم بمرص يف غفلة من الزمن
ً روحـــ؛ا  ال يكـــون إســـامعيلياًوهـــي ال تقبـــل طالبـــ-معـــة اإلســـامعيلية يف كجـــرات يف اجلا  ،اً ودمـــ؛اُ

 يف اً غريبـاًويبـدي نـشاط، ٌ أنـه شـافعي أو حنفـي: مـا إىل األزهـر باسـماً ينتـسب يومـ-ٌكام هو معلـوم
يف مقـال لـه عـن » الرسـالة« مـن جملـة )٣٣١( إىل أن جتده يقـول يف العـدد ؛الدعاية لإلسامعيلية

ُفـــإذا مـــا أتـــيح للفـــاطميني أن يقيمـــوا دولـــتهم الكـــربى يف وادي «: ديـــوان متـــيم بـــن املعـــز العبيـــدي
ٍ فنحن أمام دولة عربية هاشمية حتمي اللغة؛النيل  . » كام حتمي كتاهبا ودينها؛ٍ

 . »اإلسالم« من جملة )١٣٦ -٣٦( كام أوضحت ذلك يف !ٌوهذا قلب للحقائق
ومن أحـسن مـا قيـل يف متـيم بـن املعـز «: ُّوهذا الشاب نفسه هو الذي يقول يف ذلك املقال

 : الفاطمي قول ابن رشيق
ِأصـــح وأعـــىل مـــا ســـمعناه يف النَّـــدى َ ُّ 
َأحاديـــث تروهيـــا الـــسيول عـــن احليـــا ُُّ ُ َ ُ 

. 

ِمــــن اخلــــرب املــــأثور منــــذ قــــديم ُ ِ ِ 
ِعن البحر عن كفِّ األمري متيم ِ ِ 

. 
  ـه.ا

 حتـى يتـصور أن يـنظم ؛ مع أنه مل يدركـه! متيم بن املعز العبيدي:دوح ابن رشيقفيجعل مم
 ! ًيف مدحه قصائد رنانة
ٍ بلـــدي ابــن رشـــيق:بــل ممدوحـــه هــو ولــيس بـــني ، ُ متــيم بـــن املعــز بـــاديس املتــأخر الوفـــاة:ُّ

                                                
متوالية يف نسق ) العاضد( إىل آخرهم )عبد اهللا(وقد رسد احلافظ الذهبي تراجم أئمة العبيديني من أوهلم  )١(

 .)٢١٥ -١٤١:ص(، »سري النبالء« من كتابه )١٥(، مع بيان ألوان فعائلهم، وذلك يف املجلد واحد
 ). هـ٥٦٧( إىل سنة )هـ٢٩٧( من سنة ؛ سنة)٢٧٠(ًملكا، حكموا مدة )١٤(وكانت مجلة ملوك العبيديني 

لفـاطميني فقطعهـا املعز بن باديس من ملوك الدولة الـصنهاجية بإفريقيـة، كانـت خطبتـه ل: وكان والد متيم )٢(
 . وجعلها للعباسيني، فنشبت بينه وبني الفاطميني احلرب، )هـ٤٤٠سنة (

 عناية أحد علـامء أهـل الـسنة برتبيتـه وتنـشئته، وفــي ذلـك : ومن ثم مترده عىل العبيديني؛وكان سبب تسننه
ٌعربة بالغة فيام يتوجب عىل العلامء جتاه أبناء اجليل ٌ . 

 ًوأن حممــــدا ، أشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا«: سه عـــىل جــــامع القــــريوانَّبــــوممـــا وجــــد بخطــــه عــــىل مــــصحف ح
 .خرسول اهللا 
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 املمـــدوح هـــو ابـــن َّوفيـــه الـــنص عـــىل أن، غـــري خـــط فاصـــل» تـــاريخ ابـــن خلكـــان«تـــرمجتيهام يف 
 . !!ً والصيف شتاءاً جتعل الليل هنار:لكن الدعاية، اديسب

» ١٨٠ص «)ـه١٣٥٧ (لسنة» األزهر« من جملة )الثالث( ما تراه يف اجلزء :وزد عىل ذلك
َ كعبـــة مجيـــع املـــسلمني عـــىل :أن يكـــون األزهـــر« :حتـــت ســـتار التوصـــية باالبتعـــاد عـــن التعـــصب

 واإلســامعيلية ، واإلماميــة، كمــذهب الزيديــة ؛ويــدرس فيــه املــذاهب العلويــة !اخــتالف مــذاهبهم
 . » فهو األحق من سواه،-ٌإن كان له بقية-

 ! ّ وهذه الرصاحة ممن يعرف ما هي نحلة اإلسامعيلية؟!انظر إىل هذه اجلرأة
لكــن ، وصــاحب املقــال كــان يعــرف كتــبهم املحفوظــة يف دار الكتــب املــرصية عــىل األقــل

  !ٌهذا طراز يف الدعاية
 إخـــالء األزهــــر مــــن الدراســــة َّكــــام أن،  التمهيـــد لتــــسليم البــــضاعة:تــــب كــــان يريــــدّفكـــأن الكا

 .  اهللا رد كيد الكائدين يف نحرهمَّلكن، -اًأيض- لذلك اً كان متهيد: مااً يومًارسمي
ٍمـرشوع زعـيمهم يف امـتالك حـصص كبـرية : ومما يدل عىل أن أمد بكاء اإلسامعيلية يطـول ٍ

ويف حمــــرض املحادثــــة بــــني زعــــيم اإلســــامعيلية ورئــــيس ، اؤهامــــن مدينــــة األوقــــاف املزمــــع إنــــش
 مـــا يكـــشف عـــن كثـــري مـــن اجتـــاههم يف هـــذا :األزهـــر املنـــشور يف إحـــدى املجـــالت قبـــل ســـنني

 .!!وكل ذلك من عجائب الزمن، الصدد
 
 

 
 

                                                
 . -أمجعنيريض اهللا عنهم - ثم عيل، ثم عثامن، ثم عمر،  أبو بكر:وأن أفضل الناس بعد رسول اهللا =

انظــر صـــورة خطـــه هـــذا يف . » أعـــداءك وأعـــداء نبيـــك، نفعنــا اهللا ببغـــضهم أمجعـــني؛اللهــم العـــن بنـــي عبيــد
 ). ٧/٢٦٩(» األعالم«

ب ظــاهرا بــني : إىل وجــه آخــر مــن نــشاط هــذا الــشاب اإلســامعييل، وهــوzوقــد أشــار املؤلــف  )١( ً التقريــ
 ). ١٢٧: ص(» املقاالت«، انظر ) التقريب بني املذاهب:حول فكرة( :السنة والشيعة، يف مقالته

 كــذلك يف تقدماتــه -ًعمومــا-باطنيــة وقــد توســع املؤلــف اإلمــام الكــوثري يف الكــالم حــول العبيــديني وال )٢(
املقـدمات «، و»قـسم الـرد عـىل الباطنيـة - قواعـد عقائـد آل حممـد«دي، وَّللحـام» كشف أرسار الباطنيـة«لـ

 ). ١٠١ -١٠٠: ص(» مقاالته«، وانظر »اخلمس والعرشون من داللة احلائرين



 

  )١٤١( الصفحة رقم  
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  بيضاء فارغة- ) ١٤٢( الصفحة رقم  
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 عــن دار مــدبويل )٢٠٠٤( صــدر عــام »األصــول العقديــة لإلماميــة«هــذا البحــث مــن كتابــه [
-٢٨( وقـــــد اقتبـــــسنا منـــــه بعـــــض املواضـــــع املتفرقـــــة مـــــن صـــــفحة ،صـــــفحة) ٣٢٤(بالقــــاهرة يف 

١٨٣(.[ 
 

op
 

باعتبارهـــــا مدرســـــة - اإلماميـــــة دراســـــة الفكـــــر اإلمـــــامي مـــــن مـــــصادره العديـــــدة تـــــشري إىل أن
 وتفكيـك ، وزعزعة رواسـيها، خطرية يف هز أركان املجتمعات اإلسالميةاً لعبت أدوار:-باطنية

 ، أن تـتخلص منهـا)اإلماميـة (ـبـوقد كـان مـن اليـسري عـىل هـذه املجتمعـات التـي ابتليـت ، روابطها
التــــي نفــــذت مــــن خالهلــــا إال أن اجلمعيــــات الــــرسية ، وتقــــيض عــــىل قواهــــا التنظيميــــة والفكريــــة

 جعلت للعمل البـاطني قـدرة عـىل االسـتمرار وجاذبيـة قويـة سـيطرت عـىل فـرق :األفكار الباطنية
 واإلتيــــان ، واملجازفــــة، مــــن النــــاس هتفــــو نفوســــهم إىل املخــــاطرةاً بحكــــم أن قطاعــــ؛مــــن النــــاس

 .بغرائب األعامل
 كالــــصهيونية ؛الــــرسية مــــثلام هــــو حــــال وطبيعــــة التنظــــيامت ؛وتقــــول دراســــة الفكــــر البــــاطني

 كــــان ســــحر :وكــــان الغمــــوض أعــــوص وأعمــــق، كلــــام كــــان الــــرس أدق وأخفــــى «:واملاســـونية أنــــه
 .» وأشد،اجلاذبية أقوى

 أهنـــــا تــــضيف عـــــىل ولــــع بعـــــض النـــــاس :وطبيعــــة اجلمعيـــــات الــــرسية والتنظـــــيامت الباطنيــــة
، ت خاصـــة وامتيـــازااً عـــن العمـــل عـــىل تبـــوئهم أوضـــاعً فـــضال؛بـــاملجهول حتقيـــق بعـــض مـــآرهبم

 ملـآرهبم اً لالنخـراط يف عـضويته حتقيقـ؛ كانت عناية بعض الناس نحو الفكـر البـاطني؛ومن هذا
 جتنيــد العنـــارص التــي قـــد :فكـــان مــن اليــسري عـــىل أصــحاب الفكـــر البــاطني، واســتجابة لرغبــاهتم

 . م لتحقيق مآرهبم وغاياهت؛ والعقائد املركبة من األسطورة واخلرافة،يستهوهيا الفكر الغامض
ســـواء كــــان يف  ؛ اســـتمرار وتطــــوير العمـــل البـــاطني بوجـــه عـــام:ولعـــل هـــذه مـــن بـــني أســـباب

 .  أو التنظيامت السياسية،العقائد الدينية
 

op
 

، اً قديمــة جـــد: والقيـــام بالــدعوة إليـــه،إن أطــامع اليهــود يف البيئـــة التــي محلـــت لــواء اإلســالم
 نقلوا معهم من األساطري التـي شـاعت بيـنهم أبـان األرس ؛جلزيرة العربيةفبعد أن نزح اليهود إىل ا



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

 :وكــــان مــــن بــــني هــــذه األســــاطري اليهوديــــة عقيــــدة،  العقائــــد الكثــــرية واألطــــامع العديــــدة:البــــابيل
 التــــي )الرجعــــة( عنــــدما قــــالوا بعقيــــدة ؛ عنــــد اإلماميــــةًا رئيــــسياً التــــي أصــــبحت مــــصدر؛)التناســــخ(

 : الــذي انطــوت عليــه نفــوس بعــض الــذين زعمــوا؛عر االنتقــام واحلقــداعتنقوهــا كتعبــري عــن مــشا
 .ظلم آل البيت من أعدائهم

 يف إشــاعة : الــذي دعـا إليـه عبــد اهللا بـن سـبأ؛وقـد سـاعد العمـل الــرسي والتحريـف العقائـدي
 ، كنـــوع مـــن احلـــرب النفـــسية؛جـــو مـــن االضـــطراب الـــسيايس والعقـــدي يف األمـــصار اإلســـالمية

 . باط واهلزيمة يف كيان األمة اإلسالميةوتعميق مشاعر اإلح
 لنقــل اً مــرسح: أن اليهـود وجــدوا منــذ عـرص الفتنــة التـي أعقبــت مقتــل عـثامن:واجلـدير ذكــره

 الـذي تقبـل ؛يـ سـامحة الفكـر اإلسالمـ:وكان ذلـك بـسبب، الفكر الباطني إىل الساحة اإلسالمية
 األفكــار اليهوديـة التــي تــدور حتـى شــاعت يف وقـت مبكــر، كـل العنــارص التـي تظــاهرت باإلســالم

، )اإلمامــــة(:  والتــــي كــــان مــــن أمههــــا عقائــــد؛حــــول مجلــــة مــــن العقائــــد تنــــاقض عقيــــدة اإلســــالم
القـول (و، إىل غـري ذلـك مـن العقائـد الوضـعية، )العـصمة( و،)الغيبـة( و،)الرجعة( و،)الوصية(و

 .)بالظاهر والباطن يف تناول النصوص
 :وبـني عقائـد غـالة الباطنيـة التـي تـزعم،  القول بالتناسـخومقارنة بسيطة بني عقائد اليهود يف

 توضــــح أثـــــر اليهــــود التناســــخي عـــــىل : لالنتقـــــام مــــن أعــــدائهم؛أن األمــــوات يرجعــــون إىل الــــدنيا
 .اإلمامية يف القول بعقيدة الرجعة

 أن اإلماميـــة عرفـــوا التناســـخ والرجعـــة عنـــد : وذكـــر،وقـــد أوضـــح الـــشهرستاين هـــذه العالقـــة
بنيــت فكــرة تأليــه األئمــة يف القــول بالعــصمة عــىل املعتقــد الــذي اســتهدف تقــديس وقــد ، اليهــود

 ؛ التي تصورمها أسطورة القـول بالتناسـخ اليهوديـة؛ بتأثري من عقيديت الرجعة والغيبةاعيل 
 : والتي تفرعت يف اجتاهات ثالثة

 . القول باإلمام املعصوم:األول 
 .القول بعقيدة خاتم األوصياء: والثاين

 . االقول بعقيدة القداسة اإلهلية لعيل : ثالثوال
 الــذي يعــرب عــن ؛)العلــم الــرسي( : يطلــق عليــها  خاصــً اعتــربت علــام:وهــذه العقائــد الــثالث
ومل يقــل بــه ، كنــوع مــن االعتقــاد اخلــاص الــذي مل يــرشعه اإلســالم ؛عقيــدة الرجعــة عنــد اإلماميــة

ه باألفكـــار واملبـــادئ ذات النزعـــة  حتـــى مـــن تفلـــسف مـــنهم وتـــأثرت مقاالتـــ؛أحـــد مـــن املـــسلمني
 . التجسيمية أو التعطيلية



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 يقـوم هـو :وملا كـان الـرتاث الفـاريس يف جمـال العقيـدة الدينيـة القديمـة قبـل ظهـور اإلسـالم

 أمـام العنـارص التـي اندسـت يف اًفإن العمـل البـاطني وجـد املجـال مهيئـ، اآلخر عىل فكر التناسخ
 بحيـــث يبـــدأ التنـــاقض مــــع ؛قومـــات املـــذهب اإلمـــاميوكـــان أن تـــشكلت م، املحـــيط اإلســـالمي

 ؛اإلســــالم بـــــصدام يعتمــــد عـــــىل املقــــوالت العقديـــــة ضـــــد اخلطــــاب العـــــريب عنــــد األمـــــة العربيـــــة
 واألداة الراشدة للتعبـري عـن ، والرتمجان الرصيح، العقل الصحيح:باعتبارها منذ ظهور اإلسالم

 .دين اإلسالم
ـــدة الرجعـــة:ًفمـــثال ـــة أن أول عمـــل للغائـــب تعتقـــد اإل: يف ظـــل عقي ـــدأ بقتـــل :مامي  أن يب

وكتـاب ،  للطـربيس»الـورى أعـالم«و،  للشيخ املفيـد»اإلرشاد«فقد جاء يف كتاب  ،العرب
لـــو يعلـــم «: فـــيام نــسبت وادعـــت روايــات اإلماميـــة إىل أيب جعفــر أنـــه قــال؛  للــنعامين»الغيبــة«

أمــا أنــه ال ،  ممـا يقتــل مــن النـاس؛ه ألحـب أكثــرهم أال يــرو؛النـاس مــا يـصنع القــائم إذا خــرج
ـــدأ إال بقـــريش ـــدؤها إال بالـــسيف،يب  حتـــى يقـــول كثـــري مـــن ، وال يعطيهـــا إال الـــسيف، فـــال يب

 .»لو كان من آل حممد لرحم، هذا ليس من آل حممد: الناس
 صـــورة أشـــد وأفظـــع يف : فريويـــان مـــن هـــذا املعتقـــد العـــدواين؛ويتوســـع املفيـــد والطـــربيس

وإذا قــام القــائم مــن «:  يقـولاً فـيام تنــسب روايـات اإلماميــة عــن جعفـر معتقــدإذ يرويــان، العـدوان
، ثـم أقـام مخـسامئة تـرضب أعنـاقهم،  أقام مخسامئة من قريش ترضب أعنـاقهم:آل حممد

 .»يفعل ذلك ست مرات
 إذا خرج القائم مل يكن بينه وبني : فريوي عن جعفر أنه؛»الغيبة« يف كتاب وأما الطويس

 .لسجنقريش إال ا
 رد بـاحلمرياء :لـو قـام قائمنـا«:  فيقـول-صاحب التفسري العمدة عند اإلماميـة-وأما الصايف 

 .»خ وينتقم البنة حممد ، حتى جيلد احلد؛-ل أم املؤمنني عائشة :يعني-
 أن مـــا يف اليهوديـــة مـــن معتقـــدات عنـــرصية أخـــذت هبـــا الـــصهيونية :والعجيـــب الغريـــب هـــو

 . بعد اآلخراًث من سياق املقوالت اإلمامية معتقدفهو ما يطالع الباح، املحدثة

                                                
 ).٣٦٤:ص(للشيخ املفيد، مطبوعات األعلمي، » اإلرشاد« )١(
 ).٣٦١:ص(للطربيس، « أعالم الورى« )٢(
 ).٢٣٥:ص(للنعامين، » الغيبة«كتاب  )٣(
 ).٩٠:ص(للطويس، » الغيبة« )٤(
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،  وغـريه)التلمـود( الذي حتدثت عنه أسفار العهد القديم ورشوحـه مـن ؛فاملهدي اليهودي
 ؛ هو املهدي الرافيض الذي يقتل أمـة العـرب واملـسلمني؛اً حجراً هيدم قصور دمشق حجر:بأنه
 . بأصحاب حممداًبدء

هـو اإلمـام املعـصوم يف الفكـر اإلمـامي الـذي  :اليهـوديواإلمام املعصوم يف عـرص الـسبي 
 اً عقـب وثـوب املـذهب إىل الـسلطة مرتـدي؛تتدافع عمليات عنفـه وعدوانـه ضـد األجيـال املؤمنـة

 .  الشعار الديني الباطني التحريفياً ورافع،الثوب الثوري
 :-ة الـروافضلواحد من أئم- »ألنوار النعامنيةا« أن املطلع عىل كتاب :والالفت للنظر

سـيقف أمـام معتقـد أسـطوري يفــرس تلـك الظـواهر العدوانيـة الـشاذة التــي يقـول هبـا الـروافض عــرب 
 .وتعتمد عىل أصل خرايف أسطوري، التاريخ

العـــــدوان : ـ  بـــــ-حتـــــى يف حـــــرم اهللا يف البيـــــت احلـــــرام-وال بـــــأس عنـــــدهم أن يعـــــربوا عنهـــــا 
أو برفـع الـشعارات التـي ال متـت ، احلـراموممارسـة العنـف ضـد املـساملني يف بيـت اهللا ، املسلح

 .للنشاط الديني بصلة
 هـذه األسـطورة التـي تـدل عـىل حجـم الرتكيبـات العقديـة »األنـوار النعامنيـة«يروي صاحب 

إن بقـاع األرض «: تقول هـذه العقيـدة املـستندة إىل خرافـة أسـطورية، املتناقضة يف فكر اإلمامية
 وال ! أن اســـكني يـــا كعبـــة: إليهـــاU فـــأوحى اهللا ،بالءفـــافتخرت الكعبـــة عـــىل بقعـــة كـــر، تفـــاخرت

وهــي موضــع ، ين أنــا اهللاإ : فإهنــا البقعــة املباركــة التــي قــال اهللا فيهــا ملوســى،تفخـري عــىل كــربالء
 .»املسيح وأمه يف وقت والدته
 تتـشكل معظـم جوانـب االعتقـاد يف القـضايا األساسـية عنـد اإلماميـة :ومن مثل هذه املقولـة

وعنـدما نقلـب صـفحات التـاريخ املعـارص مـا الـذي يعثـر عليـه الباحـث مـن ؛ احلـديثيف القديم و
 ، واإلرهـــــاب،جوانـــــب االعتقـــــاد اإلمـــــامي الـــــذي يـــــشكل مالمـــــح املدرســـــة اإلماميـــــة يف العنـــــف

وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بقدســية احلــرمني الــرشيفني  ؛وممارســة العــدوان ضــد حرمــات املــسلمني
 .وعدم اإلحلاد فيهام

 مـن اقتحـام أنـصار املـذهب لبيـت اهللا : ومـا صـورته الكـامريات،ته وكاالت األنباءإن ما تناقل
ألكـرب برهـان عـام تنطـوي عليـه  : وقتل األبريـاء ذات يـوم يف تـاريخ املـسلمني املعـارص،احلرام

 . عقائد املذهب ضد املسلمني
 

                                                
 ).٢/٨٦(للجزائرى » األنوار النعامنية« )١(
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 : ذات اجلـذر التـارخيي يف تنـاول عقائـد القـوم؛ميـةقول وتفاسـري املـصادر اإلماُعىل ضوء ن
 :وهـذه الـسمة هـي،  عالمـة بـارزة عنـد تنـاول النـصوص: والدس، والوضع،تربز من سامت النقل

 . وهي قاسم مشرتك بني كل املصادر اإلمامية،»التأويل«
 لــــه جـــذر هيــــودي عنـــدما اضــــطروا إليـــه لتمريــــر :وهـــذا التأويــــل يف تنـــاول النــــصوص الدينيـــة

املـــنهج : وكـــان يف مقـــدمتهام، اء العهـــد القـــديم امتـــد فـــيام بعـــد إىل معظـــم العقائـــد الباطنيـــةأخطـــ
 . اإلمامي يف تناول النصوص الدينية

 كـــام ؛لكــن مـــن أمههــا،  عديـــدة: كـــام يــذكر الـــدكتور عبــد الـــرمحن بــدوي؛وأســبابه ودواعيــه
 :تقوم الشواهد عىل ذلك

يــــق بينــــه وبــــني الــــرأي الــــذي يــــذهب إليــــه  ابتغــــاء التوف؛التحــــرر مــــن قيــــد الــــنص املقــــدس -١
 . صاحب التأويل

 وبـني مـا ، ابتغـاء التوفيـق بـني مـا يفهـم مـن رصيـح اللفـظ؛التحرر مـن قيـد الـنص املقـدس -٢
 . العقليقتضيه
 ابتغـــــاء مزيـــــد مـــــن العمـــــق يف اآلراء التـــــي ؛الرغبـــــة يف تعميـــــق رصيـــــح الـــــنص املقـــــدس -٣
 االضـطرار إىل األخـذ بـنص يعـد :ئ إىل التأويـل هـو ومن هذه الدواعي يتبـني أن مـا يلجـ،حيتوهيا
 . ولوال هذا ملا كان ثم أي داع إىل التأويل، اً أو مقيداًمقدس

سـواء لـدى اليهـود أو املـسيحيني  ؛وهذه الدواعي تصدق عىل كل من قال بالتأويل بالبـاطن
 .أو غريهم

فلظــواهر القــرآن ، ويــل ولكــل تنزيــل تأ، لكــل ظــاهر بــاطن: فــإهنم قــالوا:أمــا حجــة الباطنيــة
وأهنـا بـصورها تـوهم عنـد اجلهـال ،  بواطن جتري يف الظواهر جمـرى اللـب مـن القـرش:واألخبار
 وأن مــن ، رمـوز وإشـارات إىل حقـائق معينـة:وهـي عنـد العقــالء واألذكيـاء،  جليـةاً صـور:األغبيـاء

 ؛ع بظواهرهـــــاوقنـــــ،  واألغـــــوار، والبـــــواطن، واألرسار،تقاعـــــد عقلـــــه عـــــن الغـــــوص عـــــىل اخلفايـــــا
 . إىل االغرتار بام كان حتت األوارص واألغاللاًمسارع

فإن من ارتقى إىل علم البـاطن انحـط عنـه التكليـف  ، التكليفات الرشعية:وأرادوا باألغالل
                                                

 ).٢/١٠(» مذاهب اإلسالميني« )١(
 ) ٢/١٠٠(» خطط املقريزي« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 

ــت    { : وهـــم املـــرادون بقولـــه تعـــاىل،واســـرتاح مـــن أعبائـــه ــاللَ الَّتِـــي كَانَـ ــرهم واألَغْـ إِصـ مهــن عـ ــضَع يـو
لَيع١٥٧:األعراف[}هِم[ . 

إن اجلهـــال املنكـــرين للبـــاطن هـــم الـــذين أريـــدوا : وربـــام موهـــوا باالستـــشهاد عليـــه بقـــوهلم
وا وراءكُـم              { :بقوله تعـاىل جِعـقِيـلَ ار ورِكُم وا انظُرونَـا نَقْتَـبِس مِـن نـُّ نـآم ذِين افِقُون والْمنافِقَـات لِلـَّ نـقُـولُ الْمي موي

فَالْتَمِسذَابلِهِ الْعمِن قِب هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنب ابب ورٍ لَّهم بِسهنيب ا فَضُرِب١٣:احلديد[}وا نُور[. 
 ، وانتقــل إلــيهم مــن الفلــسفة اليونانيــة؛ولقــد عــرف التأويــل الرمــزي أو البــاطني لــدى اليهــود

الرمــــــزي إىل اليهــــــود عــــــىل يــــــد فيلــــــون انتقــــــل التأويــــــل «: يقــــــول الــــــدكتور عبــــــد الــــــرمحن بــــــدوي
 الذي يعد من أكـرب ممـثيل النزعـة إىل التأويـل يف العـرص ، يف القرن األول امليالدي،اليهودي
 ً وإن كــان قــد ســبقه يف اليهوديــة كثــريون أولــوا الكتــب املقدســة يف العهــد القــديم تــأويال؛القــديم

 ، برأسـهً قـائامًابـأن جعـل مـن التأويـل مـذهب لكـن فيلـون ذرف علـيهم ،وهو نفسه يـشري إليهـا، ا رمزي
 .» يف الفهماًومنهج

 اًإذ كـانوا يـرشحون التـوراة رشحـ، هيـود اإلسـكندرية «:والذين قـالوا بالتأويـل قبـل فيلـون هـم
 عــىل غــرار رشح الفيثــاغوريني واألفالطــونيني والــرواقيني لقــصص امليثولوجيــا وعبــادات ؛ا رمزيــ

  .الطريق الوحيد أمامهم جلعلها مقبولة لدى اليونانوكان هذا هو ، »األرسار
ويوجـــد يف نـــسخة التـــوراة الـــسبعينية آثـــار مـــن هـــذا االجتـــاه الرمـــزي الـــذي انتـــرش بـــني هيـــود 

 . اإلسكندرية
                                                

عبـــد الـــرمحن بــدوي، نـــرش الـــدار . حتقيـــق وتقــديم د) ١٢ -١١:ص(» فــضائح الباطنيـــة«، اإلمــام الغـــزايل )١(
 .)١٩٦٤( القاهرة - القومية للطباعة والنرش

)  مـن القـرن األول للمـيالد٥٤(ومـات بعـد ، )م. ق٣٠ أو٢٠( ولـد باإلسـكندرية عـام :فيلون اإلسـكندري )٢(
 . وقد كان كبري املنزلة بني أبناء جنسه اليهود وطائفته، يف زمن احلواريني

 أنه يف أواخر أيامه ذهب يف وفد إىل :كان كبري القدر يف قومه، فمام يذكر عنه«: يوسف كرم. يقول عنه د
بـوا روما يشكو معاملة احلاكم الروماين عىل مرص ألهل ملتها، ويعـد فيلـون مـن أشـهر املـؤلفني الـذين كت

 ٦:ص(» اآلراء الدينيـة والفلـسفية لفيلـون اإلسـكندري«. »راجـع اميـل برهييـه. التوراة ورشحوها باليونانية
 .لبنان -، دار بريوت )٢٤٧: ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«، )م١٩٥٤(، طبعة احللبي )وما بعدها

 ).١٢ -٢/١١(» مذاهب اإلسالميني« )٣(
 ).٢٤٨:ص(» ليونانيةتاريخ الفلسفة ا«يوسف كرم، . د )٤(
قـام ،  هـي أقـدم الرتمجـات وأشـهرها:والـسبعينية«) ١/٧٤(» نـشأة الفكـر الفلـسفي يف اإلسـالم«النشار . د )٤(

 .اً اثنان وسبعون عامل: تلبية لدعوة بطليموس فيالديف)م.الثالث ق(هبا يف القرن 
= 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ومــن ، فــإن بعــض اليهــود كــانوا ال يقــرءون التــوراة إال يف هــذه الرتمجــة اليونانيــة؛ولــذلك
 ؛ومـا أصـابوا مـن نعـم،  التي هي يف مجلتها تاريخ بني إرسائيـل؛راة أهنم قالوا عن التو:تأويالهتم

إهنـا متثـل قـصة الـنفس مـع : وما عانوا من نقمة حني كـانوا يعـصوهنا، حني كانوا يرعون رشيعة اهللا
 وتبتعــد منـــه بقــدر انـــصياعها ،تــدنو الــنفس مـــن اهللا بقــدر ابتعادهـــا عــن الـــشهوة فتــصيب رضـــاه، اهللا

 .هفينزل هبا سخط، للشهوة
 يف اً خالـصً بـأن اهللا خلـق عقـال-ًمـثال- »سـفر التكـوين« مـن )الفـصل األول(وكانوا يؤولـون 

 ، أقــرب إىل األرضً ثــم صــنع عــىل مثــال هــذا العقــل عقــال،»اإلنــسان املعقــول« : هــو،عــامل املثــل
 وانقـاد للـذة ، فطاوع العقل احلس، معونة رضورية له؛» حواء:وهو «، وأعطاه احلس،» آدم:هو«

 ومجـع ،» قابيـل:وهـو «،فولـدت الـنفس يف ذاهتـا الكربيـاء،  التي وسوست حلواء؛ثلة باحليةاملم
 .ا  خلقياً وماتت موت،» هابيل:وهو «،الرشور وانتفى منها اخلري

وســبعة أغــصان ،  رمــز خلــروج الــنفس مــن احليــاة احلــسية:وأولــوا عبــور البحــر األمحــر بأنــه
ولـــوا احلجـــرين الكـــريمني اللـــذين حيملهـــام الكـــائن وأ،  رمـــز للـــسيارات الـــسبع:الـــشمعدان بأهنـــا
واآلبــــاء الــــذين يعــــود إلــــيهم ،  أو لنــــصفي الكــــرة األرضــــية، رمــــز للــــشمس والقمــــر:األكــــرب بــــأهنام
 . رمز للكواكب:إبراهيم بأهنم

 إمـا :والفصح بأنـه، »الفضيلة« :وزوجته سارة بأهنا، »العقل«و» التنور «:وأولوا إبراهيم بأنه
 .»خلق العامل« أو ،»تطهري الروح«

وإن كــان يتــابع ، غـري أنــه يقـف بــه عنــد حـد،  فقـد اصــطنع هــذا الـرضب مــن التأويــل؛أمـا فيلــون
التأويــل «وقــد دفعــه إىل اختــاذ هــذا املــذهب ،  عــىل خــالف قــصد الــرشيعة-اًأحيانــ-الفالســفة 
 مـــن ؛»هـــد القـــديمالع«احلملـــة التـــي قـــام هبـــا املفكـــرون اليونـــانيون عـــىل مـــا يف التـــوراة » الرمـــزي

واحليــة التـــي أغــرت حــواء يف اجلنـــة ،  بـــرج بابــل: مثــل،قــصص وأســاطري ســاذجة أو غـــري معقولــة
 وغــــري ، بتأويــــل هــــذه املواضــــيع األســــطورية)التــــوراة(فاضــــطر فيلــــون إىل الــــدفاع عــــن ، وغريهــــا

                                                
ترمجـات ( :-اًأيض-راجع ، )٢٤٧:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«، هامش »وهذا العدد هو أصل التسمية =

 . »تأثر اليهودية باألديان القديمة «ة يف رسالة الدكتورا)العهد القديم
 ).٢٤٧:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«: يوسف كرم. د )١(
 ).٢٤٨:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية« )٢(
 ).٢/١٢(» مذاهب اإلسالميني« )٣(
 ).٢٤٩:ص(، »تاريخ الفلسفة اليونانية« )٤(
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، املقـدس هو روح الـنص :ورأى أن التأويل بالباطن،  بالباطنًاملعقولة الواردة يف التوراة تأويال
 إىل ً ســيؤدي حــتام؛ هــو جمــرد جــسم هــذا الــنص املقــدس للــنص:وأن التفــسري بــاملعنى احلــريف

 .الفكر واإلحالة
 -اًتقريبــ- تتنــاول : باعتبارهــا مــأثورة؛ أن التــأويالت التــي ذكرهــا فيلــون:ويــذكر أميــل ابرهييــه

ريـــب جمـــرد حالــــة وأنـــه بــــال ،  التـــوراة:أي، كـــل األســـفار اخلمــــسة األوىل مـــن الكتـــاب املقــــدس
ولكـن توجـد أخـرى عـن آدم ،  مـن هـذه التآويـل يتـصل بحيـاة إبـراهيماًعرضـية أن نجـد األكـرب عـدد

 . وغري ذلك، وعن صالة موسى، وعن املعجزات، وعن اخلروج، وعن يوسف،واجلنة
 وحماولــــة تطبيقــــه عـــــىل ،والغــــرض األســــايس عنــــد فيلــــون مــــن اســـــتعامل التأويــــل الرمــــزي

 حتويـــل أشـــخاص قـــصص التـــوراة إىل رمـــوز يعـــرب هبـــا عـــن جوانـــب اخلـــري :نـــصوص التـــوراة هـــو
 اً رمـــوز:فقـــصة بـــدء اخلليقـــة متثـــل عنـــد فيلـــون،  ونزعاهتـــا املختلفـــة؛والـــرش يف الـــنفس اإلنـــسانية

 تقلبـــات الـــنفس -عنــده-كـــام أهنــا متثـــل ، اً داخليــاًإحيائيــة تفـــرس حــاالت الـــنفس اإلنــسانية تفـــسري
 : والفضيلة، والرذيلة،لرش وا،البرشية بني حاالت اخلري

 نــراه خيــرج مــن هــذه احلالــة باإلحــساس ؛ مثــال للــنفس العاريــة عــن الفــضيلة والرذيلــة:فــآدم
وهبـذا تلـد الـنفس العجـب ،  التي تغرهيا اللذة والرسور املرمـوز هلـام باحليـة؛»حواء«املرموز له 

» هابيــل« ـ املرمـوز لـه بـومـن ثـم نجـد اخلـري،  مـع كـل مـا يتبـع ذلـك مــن سـوء،»قابيـل« ـاملرمـوز لـه بـ
 ولكـن تنمــو ، تفنـى الـنفس اإلنــسانية يف احليـاة األخالقيـةاًوأخـري، خيـرج مـن الـنفس ويبتعـد عنهــا

 ـ والنـدم املرمــوز لــه بــ،»أنيــوس« ـبـذور اخلــري التــي يف الـنفس بــسبب األمــل والرجــاء املرمـوز لــه بــ
 ،ثــم بــاجلزاء عــىل ذلــك، »نــوح« ـثــم ينتهــي األمــر بعــد ذلــك إىل العدالــة املرمــوز لــه بــ، »إدريــس«

 . »الطوفان« ـ التطهري التام املرموز له ب:وهو
ومـــن خــالل ذلـــك التأويـــل ، ا  رمزيــاًهــذا نمـــوذج لــرشحه وتفـــسريه ألشــخاص التـــوراة تفـــسري

 رمــــــوز حلـــــاالت نفــــــسية : إىل-عنـــــده-نـــــستطيع أن نــــــدرك كيـــــف حتولــــــت الشخـــــصيات الدينيــــــة 
 .معينة

                                                
 ).٢/١٢(» مذاهب اإلسالميني« )١(
 ).٨٧:ص(لفيلون اإلسكندري، » اآلراء الدينية والفلسفية« )٢(
» وموقفـــه مـــن التأويـــل، اإلمـــام ابـــن تيميـــة«، )٩٥ -٧٣: ص(لفيلـــون، » اآلراء الدينيـــة والفلـــسفية«: راجـــع )٣(

 ).٥، ٤، ٢:ص(
 ).٥ -٢:ص(»  التأويلوموقفه من، اإلمام ابن تيمية«: دكتور حممد السيد اجللنيد )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 إىل الـسبئية عـن طريـق عبـد اهللا بـن ًن التأويل الرمزي قد انتقل أوال أن يكو-اًأيض-وحيتمل 
وال يــستبعد اطالعـه عــىل حركـة التأويـل عنــد اليهـود قبــل ،  فهـو هيــودي بـل مــن علـامء اليهـود؛سـبأ

 . فيلون وبعده
 ، والوصـــية، كالرجعــة؛ويؤيــد هـــذا االحــتامل مـــا قــام بـــه ابــن ســـبأ مــن عـــرض ألفكــار هيوديـــة

 ونقـل عقيـدة األسـباط مـن الفكـر ،وجاء من بعده تلميـذه ابـن حـرب، ىل التأويلواستناده فيهام ع
 . وقام بتأويل آيات من القرآن تؤيد دعواه،اليهودي

،  وقــــال هــــو اآلخــــر بالتأويــــل، كــــان ذا أصــــل هيــــودي:»البيانيــــة«وبيــــان بــــن ســــمعان صــــاحب 
ــاسِ و  { :-تعــــاىل-اهللا وخاصــــة عنــــد تفــــسريه لقــــول  ـ لِّلنـ ــان ـ يــــذَا ب ـ ــتَّقِني  هـ ـ ــةٌ لِّلْمـ ــدى وموعِظَــ ـ آل [}هـ

 . ]١٣٨:عمران
، وكـان التأويـل مــن األسـس اهلامــة لـدى الكيــسانية، اً وثيقــًواتـصل اليهـود بالكيــسانية اتـصاال

وقــد قـال بالتأويـل الــذي يـسب فيـه الــصحابة ، واملغـرية بـن ســعيد العجـيل كـان عــىل صـلة بـاليهود
كــام ســنراه يف الــصفحات -ثــم مــا فعلــه فــيام بعــد ، ليــهوهــو مــا يبغيــه اليهــود وهيــدفون إ، ويلعــنهم
 ؛ هـو أن مؤسـس الباطنيـة،يؤكد انتقال التأويل من اليهود إىل اإلمامية غالة اإلماميـة -القادمة

وقـد ذكرنــاه ، -كـام ســبق-  هيــودي:وهـي الــشجرة التـي أثمــرت فكـر الغلــو اإلمـامي فــيام بعـد
 .»هاالعقائد الباطنية وحكم اإلسالم في«يف كتابنا 

ولكـــل ، اً تفـــسري:إنـــه جعـــل لكـــل آيـــة يف كتـــاب اهللا: وقـــد قـــال عـــن هـــذا املؤســـس احلـــامدي
 وجعـــل آلي القــــرآن ، ورضب األمثــــال، وزخــــرف األقـــوال،ً تـــأويال:خحـــديث عـــن رســــول اهللا 

 . » يضاهيهً ومثال، يوازيهًشكال
وكــــان أبــــوه ،  فأدخلــــه إىل الباطنيــــة وتوســــع فيــــه؛وقــــد اســــتخدم عبــــد اهللا بــــن ميمــــون التأويــــل

 وأخـذ يـؤول اآليـات القرآنيـة بـام يتفـق مـع ،ا يف التأويـل البـاطنيً قـد وضـع كتابـ-من قبـل-ميمون 
 وأضاف ابـن ميمـون إىل ، وأسبغ عليهام قداسة كربى،عقيدته يف إمامة إسامعيل وابنه حممد

 ؛ اآلراء وأخـــذ هـــو جيمـــع ويلفـــق بـــني خمتلـــف،اً ملحوظـــاً فتطـــورت العقيـــدة تطـــور؛مـــا فعلـــه أبـــوه
 . ! بالتأويلامستعينً

 

                                                
 ).١٩٧:ص(» كشف أرسار الباطنية« )١(
 ). ٢/٣٧٩(» نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم«: النشار. د )٢(
 ).٢/٣٩٠(املصدر السابق  )٣(
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op
 

 عـىل غــرار ؛ تـصور اآلهلــة يف ذاهتـا وصــفاهتا:التـشبيه هــو «: أن»املعجـم الفلــسفي«جـاء يف 
.» ومثلــوه باملحــدثات، باملخلوقــات-تعــاىل-اهللا  قــوم شــبهوا :املــشبهة هــم« وأن ،»اإلنــسان

 اهللا  الــذهاب إىل أن بــني :التــشبيه معناهــافكــرة «: ويقــول الــدكتور حممــد يوســف موســى 
 .»اً أو يف كليهام مع، أو يف الصفات، وجوه شبه يف الذات: واإلنسان-تعاىل-

 وتوثيــــق ،تقريــــب املعبــــود مــــن اإلنــــسان«:  أن التــــشبيه معنــــاه:وذكــــر الــــدكتور حممــــد البهــــي
ومـــا يـــرشح ، عبـــودهفـــام يتـــصوره اإلنـــسان يف دائرتـــه حيملـــه كـــذلك عـــىل م، أوارص الـــشبه بيـــنهام

 .»لإلنسان يف البيئة اإلنسانية يعطى عىل نحوه لإلله
 املخلــوق اًوطبعــ،  لــه يف هيئتــه وتكوينـهًا فــإن تــشبيه اإللـه بــاملخلوق جيعلــه مـضاهي؛وهكـذا

 :أي–وألن املخلــوق لـه حيــز جلــسامنيته فهــم ،  ويوصــف باجلــسمية؛ً فيكــون اإللــه جـسام؛جـسم
 . اًا حمددً وجيعلون له مكان،معني جيسمون اهللا بشكل -املشبهة

 ويؤديــــان معنــــى ، وقــــد يــــستعمالن يف صــــعيد واحــــد، نــــاتج عــــن التــــشبيه:-إذن-فالتجــــسيم 
 . اًمشرتك

 عـــىل أيـــدي - يف الفكـــر اإلســـالمي:أو بمعنـــى أدق-وقـــد بـــدأ القـــول بالتـــشبيه يف اإلســـالم 
 . »إذ إن مجاعة منهم رصحوا بالتشبيه«غالة الشيعة 

 ثـــم انتقـــل مـــنهم إىل ،وكـــان التـــشبيه باألصـــل والوضـــع يف الـــشيعة«: تاينويقـــول الـــشهرس
 .»إحدى بدع الغالة األربع املشهورة« :واعتربه الشهرستاين، »غريهم

كـان التجـسيم « بـل ،وصار هـو والتجـسيم مـن عقائـدهم الرئيـسية، وقد اعتنقه كثري من الغالة
 .  بني مجيع فرق الغالةاًمبدأ مشرتك

 حتـــى ؛ أهنـــم ركـــزوا اهـــتاممهم يف االرتفـــاع باإلنـــسان مـــرة:يف اجـــتامعهم عليـــه هـــووالعلـــة 
 . اًوالنزول باإلله حتى يصري إنسان، ًايصري إهل

                                                
 )٤٤:ص(، )م١٩٧٩(» جممع اللغة العربية« )١(
 ).م١٩٨٢(، طبعة دار املعارف، )٦٨:ص(، »القرآن والفلسفة« )٢(
 ).٦٣:ص(» من التفكري اإلسالمياجلانب اإلهلي « )٣(
 ).١٠٥: ص(» امللل والنحل«، الشهرستاين )٤(
 ). ١/١٧٣(املصدر السابق  )٥(
 ).١/١٧٣(املصدر السابق  )٦(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 وكلها تـدور حـول االرتفـاع ، تعتمد عىل إله وإنسان:فعقيدهتم يف جدهلم الصاعد والنازل
فهـم ال يـستطيعون جتريـد ، فحاجتهم إىل التجـسيم أشـد مـن حـاجتهم إىل التجريـد، هبذا اإلنسان

 لتقريــب فكــرة تأليــه ؛وإنــام يــستطيعون أن جيــسموا املجــرد، املــادة احليــة الــسائرة اآلكلــة الــشاربة
 . »اإلنسان

 شـــبهت :إذ اليهـــود ؛رست شـــبهات اليهـــود والنـــصارى يف أذهـــان الغـــالة «:ومـــن أجـــل ذلـــك
 .» شبهت اخللق باخلالق:والنصارى، اخلالق باخللق

 وهـــو مـــا عنـــاه ، مـــن التجـــسيم والتـــشبيه قـــد يـــؤدي إىل القـــول بـــاحللولً أن كـــال:اومعنـــى هـــذ
جيـوز أن يظهـر البــاري : وقـال، ومـن املـشبهة مـن مــال إىل مـذهب احللوليـة «:الـشهرستاين بقولـه

 اًوقـــد متثـــل ملـــريم بـــرش،  ينـــزل يف صـــورة أعـــرايب÷ كـــام كـــان جربيـــل ؛تعـــاىل بـــصورة شـــخص
  .»ا سوي

 وذهبــــوا إليــــه نتيجــــة ، أهنــــم مــــشبهة:أي، ة مــــن الــــشيعة مــــذهبهم احللــــولوالغــــال«: ثــــم يقــــول
 .»التشبيه

، صــنف شــبهوا ذات البــاري بــذات غــريه:  أن املــشبهة صــنفان: فــإن البغــدادي يــرى؛ولــذلك
 صـــادر عـــن أصـــناف الغـــالة مـــن :ثـــم يـــذكر أن األول، وصـــنف آخـــر شـــبهوا صـــفاته بـــصفات غـــريه

، واملنـــــصورية، واملغرييـــــة، والبيانيـــــة، وهلم بإهليـــــة عـــــيل لقـــــ؛ الـــــسبئية: ويـــــضع مـــــنهم،الـــــروافض
 ألهنــــم قــــالوا ؛كــــل مــــن قــــال بــــاحللول يكــــون مــــشبها: أي، والعــــذاقرة، واملقنعيــــة، واخلطابيــــة

 .وعبدوا األئمة ألجل ذلك، بحلول اهللا يف أشخاص األئمة
 أن :ي زعـم الـذ؛ املنسوبة إىل أيب حلامن الدمشقي؛ احللامنية:-اًأيض-وذكر من املشبهة 

، ا منـه أهنـا حمـل روح اإللـهً اعتقـاد؛وكان يسجد لكل صـورة حـسنة، اإلله يف كل صورة حسنة
وأنــه مــصور يف كــل زمــان ، اً إنــه كــان إهلــ: الــذي قــال عــن نفــسه؛ املقنــع بــن بابــك اخلرمــي:ومثلــه

 .ومكان بصورة خمصوصة
                                                

 ).١٢٤:ص(» الصلة بني التصوف والتشيع«، بيالشيكامل مصطفى .د )١(
 ).١/١٧٤(» امللل والنحل« )٢(
 ).١٠٨ -١/١٠٧ (املصدر السابق )٣(
 ).١/١٧٣( السابق املصدر )٤(
 ).١٣٨:ص(» الفرق بني الفرق«، البغدادي )٥(
 .املصدر السابق )٦(
 .املصدر السابق )٧(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

 وأنـــه وجــد لــه بـــني ،لوا بــهبــل هـــم أول مــن قــا،  أن التــشبيه وجـــد عنــد الغــالة:وجممــل القــول
 . وقد ارتبط بقوهلم باحللول،اًا فسيحًعقائدهم مكان

الـــذي » بيــان« وعـــىل يــد ، أن ظهـــور التــشبيه يف اإلســالم كـــان مــن الــروافض:ويــذكر الــرازي
وجــاء مــن ،  بــل كــان التجــسيم عقيــدة بيــان الرئيــسية، األعــضاء واجلــوارح-تعــاىل-ادعــى هللا 

ولكـن صـورة التـشبيه قـد بلغـت ،  أفرط يف التشبيه:ووصفه البغدادي بأنه ،بعده املغرية بن سعيد
إىل حد كبري من الغلظة لدى اهلشامية من غالة الشيعة املنسوبني إىل هـشام بـن احلكـم وتلميـذه 

 .هشام بن سامل اجلواليقي
 صــاحب :ونعـت األول بأنـه، ولقـد وصـفهم الـشهرستاين مـن بـني أصـناف الغاليـة يف الـشيعة

 :والثـاين بأنـه،  واجـب الطاعـة؛ إنـه إلـه: فقـال، غال يف حق عيل:وذكر عنه أنه، قالة يف التشبيهامل
 . هو الذي نسج عىل منواله يف التشبيه

فهـدم ركـن ،  هبـدف هـدم أركـان اإلسـالم؛ التشبيه: فانتحل يف التوحيد:أما هشام بن احلكم
 . وساوى بني اخلالق واملخلوق،التوحيد

 أن مــؤرخي الفكــر اإلســـالمي القــدامى أمجعــوا عـــىل أن هــشام بـــن :كتور النـــشارويــذكر الــد
 : فهــو، وأن مقالــة التجــسيم يف اإلســالم إنــام تنــسب إليــه، إن اهللا جــسم: هــو أول مــن قــال:احلكــم

 .-ًأيضا- كام نسب إليه التشبيه ؛أول من أدخلها أو ابتدعها
 

op
 

 بعــد أن مل ؛ استــصواب يشء علــم:والبــداء.  ظهــر: أي،بــدا الــيشء: »بلــسان العــر«جــاء يف 
 .وذلك عىل اهللا غري جائز، يعلم

 . بعد أن مل يكن؛ظهور الرأي: وورد يف التعريفات أن البداء
                                                

 ).٩٧:ص(» اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني« )١(
 ).١٢٤:ص(» الصلة بني التصوف والتشيع« )٢(
ادات فـرق املـسلمني اعتقـ«، )١/١٠٥(» امللـل والنحـل«، و)٢٥:ص(» التبـصري يف الـدين«اإلسـفراييني،  )٣(

 ). ٩٨-٩٧:ص(» واملرشكني
 ).١/١٨٤(» امللل والنحل« )٤(
 ).٢٥:ص(» التنبيه والرد عىل أهل األهوال والبدع«، امللطي )٥(
 .مرص -، دار املعارف)م١٩٧٧(، طبعة )٢/١٧٣(سامي النشار. د» نشأة الفكر الفلسفي« )٦(
 .)بدا(: مادة) ٢٣٤:ص(» لسان العرب«، ابن منظور )٧(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .-تعاىل-اهللا  هم الذين جوزوا البداء عىل :والبدائية
 : والشهرستاين يذكر أن البداء عىل اهللا له معان

 ًوال أظـن عـاقال: ويعقب عىل ذلك بقوله ، أن يظهر له خالف ما علم: وهو؛يف العلمالبداء 
 .يعتقد هذا االعتقاد

 .  عىل خالف ما أراد وحكم؛ وهو أن يظهر له صواب:والبداء يف اإلرادة
 . بخالف ذلك؛ وهو أن يأمر بيشء آخر بعده:والبداء يف األمر

ألوامـــــر املختلفـــــة يف األوقـــــات املختلفـــــة ومـــــن مل جيـــــوز النـــــسخ ظـــــن أن ا: ً ويعلـــــق قـــــائال
 .متناسخة

 عــىل ثــالث -تعـاىل-اهللا واإلمـام األشــعري يـذكر اخــتالف الــروافض يف جـواز البــداء عــىل 
 : مقاالت
 وأنــه يريــد أن يفعــل الــيشء ، إن اهللا تبــدو لــه البــداوات: يقولــون،األوىل مــنهم فالفرقــة -١

 ؛وأنـه إذا أمــر بـرشيعة ثـم نــسخها،  لـه مــن البـداء ملــا حيـدث؛ ثـم ال حيدثـه،يف وقـت مـن األوقــات
 فجــائز عليــه : مــن خلقــهاً ومل يطلــع عليــه أحــد،وإن مــا علــم أنــه يكــون، فــإنام ذلــك ألنــه بــدا لــه فيهــا

 . فال جيوز عليه البداء فيه:وما أطلع عليه عباده، البداء فيه
لــم أنـــه يكــون حتـــى ال  يزعمــون أنـــه جــائز عــىل اهللا البـــداء فــيام ع:والفرقــة الثانيــة مـــنهم -٢
 . كام جوزوه فيام مل يطلع عليه عباده؛ وأنه ال يكون؛وجوزوا ذلك فيام اطلع عليه عباده، يكون

 وينفــــون ذلـــك عنــــه ، البـــداءU يزعمــــون أنـــه ال جيـــوز عــــىل اهللا :والفرقـــة الثالثــــة مـــنهم -٣
 .تعاىل

ــشيعة ال جيمعــون عــىل القــول بالبــداء:وقــول األشــعري يفيــد ام يوجــد مــنهم  وإنــ؛ أن ال
ولكــن تفــسري اإلماميــة للبــداء جيعلــه ،  الغــالة واإلماميــة:والــذين أجــازوه هــم، مــن ال جيــوزه

 . عن البداء الذي يقول به الغالة-اًمتام-ا ًخمتلف
، أقــــول يف معنــــى البــــداء مــــا يقولــــه املــــسلمون بــــأمجعهم يف النــــسخ«: يقــــول الــــشيخ املفيــــد

 .مراض بعد اإلعفاء واإل، اإلفقار بعد اإلغناء:وأمثاله من

                                                
 ).٣٦:ص(» التعريفات«، السيد الرشيف اجلرحاين )١(
 ).١٤٩ -١/١٤٨(» امللل والنحل« )٢(
 ).١/١١٣(» مقاالت اإلسالميني« )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

ولــو مل يــرد بــه ســمع أعلــم صــحته مــا ،  فــإنام رصت إليــه بالــسمع؛)البــداء(فأمــا إطــالق لفــظ 
، ولكنـــه ملـــا جـــاء الـــسمع بـــه رصت إليـــه عـــىل املعـــاين التـــي ال تأباهـــا العقـــول ،اســـتجزت إطالقـــه

 .» دون سواه؛ وإنام خالف من خالف اللفظ،وليس بيني وبني املسلمني يف هذا الباب خالف
ولـيس هـو االنتقـال مـن عزيمـة ،  يف التقـديراً أن البـداء مـن اهللا خيـتص مـا كـان مـشرتط:ويقرر

ًتعاىل اهللا عام يقول املبطلون علوا كبري، إىل عزيمة من تعقيب الرأي  .ا 
 مل ؛ أن يبدو لـه رأي يف الـيشء: أن البداء يف اإلنسان هو:ويذكر الشيخ حممد رضا املظفر

إذ حيـدث عنـده ،  بأن يتبدل عزمه يف العمـل الـذي كـان يريـد أن يـصنعه،اًي سابقيكن له ذلك الرأ
 وندامـة ، وذلـك عـن جهـل باملـصالح،فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعلـه، ما يغري رأيه وعلمه به

 .عىل ما سبق منه
،  والـــنقص، ألنــه مـــن اجلهــل-تعـــاىل-اهللا  يـــستحيل عــىل :-هبـــذا املعنــى-ويــرى أن البــداء 

 . وال تقول به اإلمامية، حمال عليه تعاىلوذلك
 بـــدا لـــه يف يشء بـــداء -تعـــاىل-اهللا مـــن زعـــم أن «: وينقـــل عـــن اإلمـــام جعفـــر الـــصادق قولـــه

 ومل ؛مـن زعـم أن اهللا بـدا لـه يف يشء«: -ًأيـضا- وقولـه ،» كـافر بـاهللا العظـيم:-عنـدنا-فهو ، ندامة
 .» فأبرأ منه:يعلمه أمس

 كـام ؛األطهار روايـات تـوهم القـول بـصحة البـداء بـاملعنى املتقـدمغري أنه وردت عن أئمتنا 
 . »ما بدا هللا يف يشء كام بدا له يف إسامعيل ابني«: )ع(ورد عن الصادق 

ا    { : يف حمكم كتابـه املجيـد-تعاىل-اهللا والصحيح يف ذلك أن نقول كام قال  مـ و اللّـه حـمي
 . ]٣٩:الرعد[}يشاء ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتَاب

 ملــصلحة ؛ عــىل لــسان نبيــه أو وليــه يف ظــاهر احلــالًا أنــه تعــاىل قــد يظهــر شــيئ:ومعنــى ذلــك
 . مع سبق علمه تعاىل بذلكًثم يمحوه فيكون غري ما قد ظهر أوال، تقتيض ذلك اإلظهار

بــل ، خ نــسخ أحكــام الــرشائع الــسابقة بــرشيعة نبينــا :-يف هــذا املعنــى-وقريــب مــن البــداء 
 .خ األحكام التي جاء هبا نبينا نسخ بعض

فــاهللا كــل ،  منزلــة يف التكــوين كمنزلــة النــسخ يف التــرشيع:فالبــداء عنــد الــشيعة اإلثنــي عــرشية
                                                

نــشأة اآلراء «، حييــى هاشـم.  عـن دً، نقــال)٢٥:ص(، »تــصحيح االعتقـاد«، و)٥٣:ص(» أوائـل املقـاالت« )١(
 ). ١٥٥:ص(» واملذاهب والفرق الكالمية

 .)١٩٧٣(،  القاهرة-، طبعة املطبعة العاملية)٥١-٥٠:ص(، »ماميةعقائد اإل« )٢(
 ).٥١:ص (املصدر السابق )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 االنتقـال مـن عـزم :وال يقـصد بـذلك، ويمحـو مـا يـشاء ويثبـت وعنـده أم الكتـاب، يوم هـو يف شـأن
ذلـك مـا ، اً مل يكن اهللا بـه عاملـ أو،ًحلصول يشء مل يكن حاصال ؛ أو من حال إىل حال،إىل عزم

 . ال جيوز إطالقه عىل اهللا
 عبـارة عـن : حيـنام يـذكر أن البـداء هـو؛ويفرس ذلك الشيخ حممد احلسني آل كاشـف الغطـاء

وال يتــــوهم أن هــــذا اإلخفــــاء ،  يرســــم يف ألــــواح املحــــو واإلثبــــاتاً أمــــر-جــــل شــــأنه-إظهــــار اهللا 
 ومـــصالح ًفــإن يف ذلـــك حكــام،  وبيـــان خــالف الواقـــعواإلبــداء يكــون مـــن قبيــل اإلغـــراء باجلهــل

 .وتقف عندها األلباب، تقترص عنها العقول
 . كالنسخ يف عامل الترشيع؛ يف عامل التكوين: فالبداء؛وباجلملة
ــي عــرشية( فــإن علــامء اإلماميــة ؛وبــذلك  ويــرون أنــه ال ينــاقض ، يقولــون بالبــداء)اإلثن
 . وإنام هو بمنزلة النسخ يف الترشيع، أزلية علم اهللا
ــ ــإن اإلماميــة قــد أخــذوا القــول بالبــداء عــن الغــالة؛اًوعموم ويف ذلــك يــرى الــدكتور ،  ف

ــشيعة ــشيبي أن البــداء عنــد معتــديل ال  وأخــذها ، مــن عقائــد الغــالة األوىل:كامــل مــصطفى ال
 . وقووها باملنطق والكالم، وهذبوا حواشيها؛الشيعة املعتدلون

وهـو الـذي يـؤدي إىل القـول بتغـاير اإلرادة ،  واتبعه الغالة من بعـده؛ قال به املختار:ءوالبدا
 .اإلهلية

 يذهبون مذهب هشام بـن احلكـم يف القـول بـأن علـم اهللا ال يتعلـق :فالبدائية من غالة الشيعة
 . حتى يكونًاوأنه ال يعلم شيئ، إال باملوجود

واألخذ هبذا الـرأي يفـسح املجـال للقـول ، عهاوهذا القول يستتبع اجلهل باألشياء قبل وقو
 واجلهــل باألشــياء قبـــل ، يغــري إرادتــه ثانيــة#وأنــه ، بــأن علــم اهللا يتــأثر بحــدوث أشــياء جديــدة

 فــإن هــذا االعتقــاد يــؤدي إىل ؛ ومــن ثــم،بــل ال يليــق يف حقــه ســبحانه،  ال جيــوز عــىل اهللا:وقوعهــا
 . كام قال املقريزي؛الكفر الرصيح

                                                
 ).٣٣٨:ص(» نظرية اإلمامة«، أمحد صبحي.  عن دًنقال) ٥١:ص(» أوائل املقاالت« )١(
ــــرش الــــدار )م١٩٨٢(، طبعــــة )١٤٩ -١٤٨:ص(» أصــــل الــــشيعة وأصــــوهلا «:راجــــع تفــــصيل ذلــــك يف )٢( ، ن

 .  املنصورة-باعة والنرشاإلسالمية للط
 ).١٠٤:ص(» الصلة بني التصوف والتشيع« )٣(
 ).٤٣٩ -٣/٤٣٨م(ولد زهير جل» دائرة املعارف اإلسالمية« )٤(
 ).١/٢٩٤(» امللل والنحل« )٥(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

 ، والرجعـــة، مـــع التـــشبيه؛ اعتـــربه الـــشهرستاين مـــن بـــدع الغـــالة األربعـــة:فـــإن البـــداء ؛ولــذلك
 .والتناسخ

 

op
 

،  تطـورت إىل العقيـدة الـشيعية باختفـاء األئمـة)الرجعة( أن فكرة :يذكر الدكتور أمحد أمني
  .ي املنتظر ومنها نبعت فكرة املهد،ً فيمأل األرض عدال؛وأن اإلمام سيعود

 إذ ال يمكـــــن الفـــــصل بـــــني ؛ عـــــىل تـــــصورات الغـــــالة-أيـــــام انطبـــــاق-وينطبـــــق هـــــذا الكـــــالم 
وال فائــدة يف ، إذ ال تتحقــق املهديــة بــدون رجعــة،  ملــا بيــنهام مــن الــتالزم؛-عنــدهم-العقيــدتني 

 . الرجعة دون مهدية
 اً ظـل مناطــ،اً خالبــاً أسـطورياًوأخرجهـا خمرجــ،  عـن عبــد اهللا بـن ســبأ نفـسهًوقـد صـدرتا فعــال

هـي متـسك األشـياع ،  فهـام وجهـان حلقيقـة واحـدة،ألخيلة الغالة وأهوائهم عـىل مـر العـصور
 .بأهداب العمل املرتقب يف غمرة من اهلزائم واآلالم

،  وبني الرجعة العامـة، أن الكيسانية قد مجعوا بني القول برجعة ابن احلنفية:واجلدير ذكره
 .  كان نتيجة انضامم السبئية إىل املختار:بن احلنفيةفقوهلم برجعة حممد 

لقــد متكنــت الكيــسانية مــن التغلــب عــىل صــدمة وفــاة ابـــن «: تقــول الــدكتورة وداد القــايض
وهي العقيدة التي تـتلخص بعـدم اإليـامن ،  عن طريق اللجوء إىل عقيدة السبئية يف عيل؛احلنفية

 ســريجع ؛ غيبــة: واعتبــار اختفائــه،نــاس مــن موتــه رغــم مــا ظهــر لل؛بــل اعتقــاد حياتــه، بمــوت اإلمــام
 .»منها

يرجــع النــاس يف أجــسامهم التــي كــانوا :  فقــد قالــت فرقــة مــنهم؛وأمــا قــوهلم بالرجعــة العامــة
  . فيؤمنون به؛ وآله ومجيع النبينيخ ويرجع حممد ،فيها

شق وهيـــدم دمـــ،  فيقتـــل معاويــة بـــن أيب ســـفيان وآل أيب ســـفيان؛ويرجــع عـــيل بـــن أيب طالـــب
 . ويغرق البرصة،اً حجراًحجر

                                                
 ).٢٠٦، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩:ص(، »الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة« )١(
 ).٢٧٤:ص(» فجر اإلسالم« )٢(
 ). ٢٥٤:ص(» أثر الرتاث الرشقي« )٣(
 ).٢٥٣:ص(املصدر السابق  )٤(
 ).١٦٨:ص(» الكيسانية يف التاريخ واألدب« )٥(
 ). ٣٧:ص(» فرق الشيعة« )٦(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

فهـو الـذي أدخلهـا يف الفكـر  ؛ هـو عبـد اهللا بـن سـبأ:وإذا علمنا أن أول من قال بالرجعـة
 وقــــد تثقـــــف بالثقافـــــة ؛ا وكونـــــه هيوديـــــ، a وبـــــدأها يف شـــــخص النبــــي ،الــــشيعي

 . مصدر هيودي:اليهودية يؤكد أن مصدر الفكرة
 أخـذها عبـد اهللا بـن سـبأ -هـذه-كرة الرجعة  أن ف: يقرر الدكتور أمحد أمني:ويف ذلك

 .من اليهودية
 

op
 

 .  فكرة الوصية:من بني األفكار التي ألقى هبا ابن سبأ يف املحيط الشيعي
 : وصـار كـل واحـد مـن الغـالة يـدعي، انتفعـت بتلـك الفكـرة:وفرق الغالة التي تلت ابـن سـبأ

 وأصـبحت ،وزاد بـذلك املـدعون، فكثرت الوصايا ؛بعده وأنه خليفته من ،أنه ويص أحد األئمة
 ! تسويغ رشعي لغلوهم وانحرافهم:الوصية بمثابة

 وصـــية اإلمـــام :وادعـــى املغـــرية،  أهنـــم أوصـــياء أليب هاشـــم: ادعـــى غـــالة الكيـــسانية:ًفمـــثال
 .الباقر

وقـــد ،  فــإن الوصــية هــي التـــي نقلــت اإلمامــة مــن البيـــت العلــوي إىل البيــت العبــايس؛كــذلك
 يف -إىل حـــد كبـــري-وســـامهت ، »الغلـــو العبـــايس« أطلـــق عليـــه ؛تحـــت جمـــاالت واســـعة للغلـــوف

 .إدخال األفكار املجوسية
وأورد النـوبختي ،  كـل مـن النـوبختي والقمـيً أنه قد تنبـه إىل مـصدرها قـديام:واجلدير ذكره

، تـربأ مـنهمو،  والـصحابة، وعـثامن، كـان ممـن أظهـر الطعـن عـىل أيب بكـر:عبد اهللا بن سـبأ«عبارة 
فــصاح ،  فــأمر بقتلــه، فــأقر بــه؟ فــسأله عــن قولــه هــذا،فأخــذه عــيل،  أمــره بــذلك÷  عليــا  إن:وقــال

 والــرباءة ، وإىل واليتــك، يــدعو إىل حــبكم أهـل البيــتً أتقتــل رجـال!يــا أمـري املــؤمنني: النـاس إليــه
 . فصريه إىل املدائن ؟من أعدائك

 ، هيوديـــا كــان :أن عبــد اهللا بــن ســبأ :÷وحكــى مجاعــة مــن أهــل العلــم مــن أصـــحاب عــيل 
 ÷ يف يوشــع بــن نــون بعــد موســى -وهــو عــىل هيوديتــه-وكــان يقــول ، ÷ا   وواىل عليــ،فأســلم

  . بمثل ذلك÷ يف عيل خفقال يف إسالمه بعد وفاة النبي ، هبذه املقالة
 وكاشـــف ،وأظهـــر الـــرباءة مـــن أعدائـــه، ÷وهـــو أول مـــن شـــهر القـــول بفـــرض إمامـــة عـــيل 

                                                
 ).٢٧٣:ص(» فجر اإلسالم« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

 .»خمالفيه
 إن أصــل الــرفض مــأخوذ مــن : قــال مــن خــالف الــشيعة؛مــن هنــاك«: ويعقــب النــوبختي بقولــه

 . »اليهودية
،  كانــت مــواالة لإلمــام عــيل: أن فكــرة الوصــية التــي نــادى هبــا ابــن ســبأ:وقــول النــوبختي يبــني
يعـة بـني  يف إحداث الوقًاوسبب،  منهمً ونيال، يف الصحابةا تعترب طعنً:لكنها كانت من جهة أخرى

 ويكـن ،ٍّووضـع اإلمـام عـيل يف موقـف حـرج جتـاه اخللفـاء الثالثـة الـذين كـان جيلهـم، املسلمني
 .هلم كل أكبار

 فهـو ؛ أن عـثامن مغتـصب للخالفـة: فإن الوصية لإلمام عيل كان من بني بنودها؛وكام علمنا
 .  يف إحداث الفتنة الكربى: فسامهت بذلك،aمل ينفذ وصية الرسول 

 . بروائح الفتنة اليهودية والتآمر اليهودي:وحيوكل ذلك ي
 :فقـال،  يضع النوبختي أيدينا عىل املنبـع الـذي اسـتقى منـه ابـن سـبأ هـذه الفكـرة؛وفوق هذا

ونقــل هــذه الفكــرة إىل وصــية رســول ، إ بوصــية موســى ليوشــع -يف هيوديتــه-إنــه كــان يقــول 
 أن :فيــذكر،  أمهيــة هيوديــة الفكــر يثبــت لنــا مــدى: بــل إن النــوبختي، لعــيل بــن أيب طالــب÷اهللا 

 .  لوجود فكرة الوصية؛أعداء الشيعة أرجعوا التشيع إىل اليهودية
 ذكــر النــاس أنــه :ويــضيف البغــدادي إىل أن ابــن ســبأ، وإىل مثــل ذلــك ذهــب الــشهرستاين

 ؛وأنــه خــري األوصـــياء، خ ويص حممـــد ا  عليــا وأن، ا  أن لكــل نبـــي وصــي:وجــد يف التــوراة
 . خري األنبياءاًمدكام أن حم

ونقلهــا مــن ، )التــوراة(وإنــام قرأهــا ووجــدها يف  !فــابن ســبأ مل يبتــدع تلــك الفكــرة مــن خيالــه
 . الرتاث اليهودي إىل الفكر الشيعي

 

op
 

 بــأن الفقيــه :والتــي تــزعم، »واليــة الفقيــه« :اســتحدث الدســتور الــذي ابتدعــه اخلمينــي نظريــة
» الـويص« باعتبـاره ؛ وسـلطة مطلقـة عـىل شـئون البـرش، يتمتع بوالية عامـة:يرمز له بشخصهالذي 

                                                
 ).وما بعدها١٩:ص(» فرق الشيعة« )١(
 ).٢٠ص( املصدر السابق )٢(
 ).١/١٧٤(» امللل والنحل« )٣(
 ).١٤٤:ص(» الفرق بني الفرق« )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .  يف غيبة اإلمام املنتظر؛عىل شئون البالد والعباد
 أن تكـون واليــة : تنـصان عــىل:واملادتـان األوىل والثانيـة مــن الدسـتور الــذي وضـعه مخينــي

وهـذا الـنص  ،للفقيه العـادل، »!!هكذا «-هعجل اهللا فرج-األمر واألمة يف غيبة اإلمام املهدي 
 يعد من املبتدعات يف املذهب اإلمـامي عـىل كثـرة مـا :يف الدستور الذي ابتدعه اخلميني

 .فيه من مبتدعات
 ، والطـربيس، واملفيـد، والـصدوق، الكلينـي:فالقدماء واملحدثون من أئمة املـذهب أمثـال

 حيــث ال ؛»الواليــة اخلاصــة«يــه العــادل مرتبــة  مل يتجــاوزوا بالفق: والنــائيني،ومرتــىض األنــصاري
يوجـــد دليــــل قطعـــي مــــستفاد يـــدل عــــىل وجـــوب طاعــــة الفقيـــه طاعــــة مطلقـــة يف األحكــــام العامــــة 

 !!واخلاصة
 إىل التــــسوية بينــــه وبــــني اإلمــــام :-ال حمالــــة- ينتهــــي :كــــام أن إثبــــات الواليــــة العامــــة للفقيــــه

 يرفعـه إىل مقـام األئمـة :نفـسه الواليـة العامـة فمـنح اإلمـام ل؛ومـن ثـم،  الذي يقولـون بـه؛املعصوم
 . الذين يزعمهم املذهب ويقول بوجودهم؛املعصومني
 يستمد مواده وأفكاره مـن ):احلكومة اإلسالمية( فالدستور الذي يرمز إليه بدستور ؛وعليه

 ا لإلمـــام الغائـــب يف الفـــصل بـــنيً ونائبـــ، حجـــة مطلقـــة: باعتبـــاره فـــيام ادعـــاه لنفـــسه؛ذاتيـــة واضـــعه
 . األشياء

 يقـــــيم احلكومـــــة : جيـــــدون أنفـــــسهم أمـــــام دعـــــوى للقـــــانون أو النظـــــام:والعلـــــامء والبـــــاحثون
 يــــــسوي بــــــني الــــــدين ؛ يــــــستند إىل حــــــق إهلــــــي مفــــــروض؛»ثيــــــوقراطي«اإلســــــالمية عــــــىل أســــــاس 

 . )الثانية عرشة( خاصة فيام ورد يف املادة ؛واملذهب
تــستند إىل رأي  :مينــي مــادة مــادةوالــذي راجــع مــواده اخل ؛ومعظــم مــواد الدســتور اإليــراين

حيـث  ؛ العـصمة واليقـني: الـذي يـدعي آلرائـه واجتهاداتـه؛»احلاكم املتألـه« هو رأي ؛منفرد بذاته
 ومـــن ثــــم مـــن خيلفــــه تعتـــرب خــــارج النطــــاق ،يقـــوم الــــزعم بـــأن الــــسلطة الروحيـــة لإلمــــام اخلمينــــي

 .اإلنساين
الـــــسلطات احلاكمـــــة يف  «:ن عـــــىل أ)الـــــسابعة واخلمـــــسني(فقـــــد نـــــص الدســـــتور يف املـــــادة 

 والــــسلطة ، والــــسلطة التنفيذيــــة، هــــي عبــــارة عــــن الــــسلطة التــــرشيعية:مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية
 .» التي متارس حتت إرشاف والية األمر وإمامة األمة؛القضائية

 ويـــــــصادر حريـــــــة الـــــــرأي ، يـــــــسد منافـــــــذ االجتهـــــــاد:-كـــــــام هـــــــو واضـــــــح-إن هـــــــذا االعتقـــــــاد 
 . لم من جمتهدي األمة أمام أهل الع،واالستنباط



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

 أو مبــدأ يعــرتف ، ال يمكــن أن يــصدر عــن اعتقــاد إســالمي صــحيح:وهـذا االعتقــاد يف اإلمــام
 ،)التـوقري( : تـدور حـول مـا يـسمى؛ولكنـه يرتـد إىل أصـول فارسـية، به فقهاء املذاهب اإلسـالمية

 تـــــراث فـــــارس : التـــــي يمثلهـــــا؛)الطاعـــــة املطلقـــــة واالنقيـــــاد التـــــام للـــــسلطة الـــــسياسية الدينيـــــة(أو 
 . قبل اإلسالم» لكرسى«السيايس والديني 

 التــي ظهــرت ؛ومــن دراســة الوقــائع املــستفادة مــن قــراءة تــاريخ احلركــات الــسياسية اهلدامــة
 التــي جتعــل ؛»الواليــة الروحيــة «: عــىل دعـوى-اًمجيعــ- يتبــني أهنــا كانـت تعتمــد :يف بـالد فــارس

 متخــذة مــن ، للــسيطرة عــىل الــسلطة؛ا وخططهــا لرباجمهــاًمــن قيامهــا باإلنابــة عــن املهــدي أساســ
 لكـــي تفـــرض عـــىل أنـــصارها وأتباعهـــا ؛» أو نبـــوة مـــستمرة، فـــيض دائـــم:إن الواليـــة«: زعـــم يقـــول

 .االستسالم املطلق والطواعية العمياء
ألهنـا  ! وال يقرهـا عقـل، ال يقبلها ديـناً صور:وتبلغ التبعية الصارمة ملدعي الوالية الروحية

 فإن الواقع الذي تعيـشه جمتمعـات يـسيطر ؛ولذا، »التوقري الوثني «: جوهرها عىلتبعية قائمة يف
تتنكــر » نزعــة طوبائيــة«املعـربة عــن » الفوضــوية«عليهـا مثــل هــذا االعتقــاد يمثـل حالــة مــن حــاالت 

 أو يف ظــل ، وتـستبيح يف هــذه العقيــدة،ومــن ثــم تتنكـر لإلســالم وكــل تارخيــه، للواقـع ورضوراتــه
 ومــصادرة ، والتجـاوز عـىل مقــدرات األفـراد، واغتيـال اإلنــسان،تــك احلرمـات ه:هـذه الفوضـوية

 !!حقوق األمة
 تنحــــرس إزاءهــــا إرادة اإلنـــــسان : التــــي قــــال هبــــا مخينــــي؛ املطلقــــة)واليــــة الفقيــــه(إن نظريــــة 

 والتــــي تنقلهــــا اإلذاعــــات ؛وإن الوقــــائع التــــي تنكــــشف كــــل يــــوم، وحريتـــه يف االجتهــــاد والتفكــــري
تلــك  ؛ إنــام تــشري يف حمــصلتها النهائيــة إىل حقيقــة صــارخة ومؤملــة:ت األنبــاء ووكــاال،األجنبيــة

 .  واغتيال وجوده باسم اإلسالم والثورية، اغتيال اإلنسان:هي
 .  حتى مع خصومه؛ وال يرىض هذا اللون من القهر السيايس، ال يقر:واإلسالم

ألطـامع الفارسـية التـي تعـرب أن ا :إن ممـا جيـب أن تنبـه لـه األجيـال املـسلمة يف العـامل أمجـع
عـــــىل أرض » الـــــسيادة العربيـــــة« وحماولـــــة رضب ، واهليمنـــــة، والـــــسيطرة،عـــــن نفـــــسها بالعـــــدوان
 التـــــي كانـــــت ؛ووأد الـــــصحوة،  متزيـــــق األمـــــة اإلســـــالمية: إنـــــام هتـــــدف إىل:األمـــــصار اإلســـــالمية

 .صافتباشريها تؤذن باجتاه جمتمعات عديدة نحو اإلسالم عقيدة ورشيعة وخطاب عدل وإن
 ؛قـــد اســـتغلت» الواليـــة الروحيـــة« أن عقيـــدة :وإن ممـــا جيـــب أن تنتبـــه لـــه األجيـــال املـــسلمة

 . مثلام كان حيدث عرب أطوار عديدة من التاريخ الوثني لفارس والتاريخ السيايس لإلمامية
وخاصـة ،  األطامع الفارسية ضـد جرياهنـا:اً وأبدًوكانت عقيدة الوالية الروحية جتسد دائام

 تلـبس الـصفات ؛»متميـزة بحـب الـدم والعـدوان«كـان يتـاح هلـذه األطـامع شخـصية فارسـية عندما 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . أداة هلا ووسيلة ضد جرياهنا:الروحية املتومهة
 : والــصفوية، واخلرميــة، واملقنعيــة، واأليب مــسلمية، والــشعوبية،فدراســة حركــات الزنادقــة

متخــــذة مــــن ادعــــاء النــــسب  ! عــــىل أن هــــذه احلركــــات ليــــست مــــن اإلســــالم يف يشءًتقــــوم دلــــيال
 وإحيـــاء ، لتحقيـــق مـــآرب احلقـــد واألطـــامع العنـــرصية؛ أداة للتغريـــر بالـــسذج والبـــسطاء:العلـــوي

 . عىل السواء؛ التي يفيض هبا تاريخ فارس القديم واحلديث؛النزعات الشعوبية
 

op
 

 لـيس إال :تبـني أن هـذا الدسـتور :نيـةإن دراسة متأنية ملواد دستور احلكومة اإلسالمية اإليرا
، حماولــــة عــــرصية مــــن حمــــاوالت ســــابقة ألســــالف اخلمينــــي مــــن مؤســــيس احلركــــات اهلدامــــة

تــستند إىل الفكــر  ؛ ونظريــات سياســية، صــياغة أفكــار عقديــة:واملــذاهب الباطنيــة التــي تــستهدف
 .  لتكريس املذهبية الشعوبية؛الطائفي

الدســـتور اإلســـالمي جلمهوريـــة إيــــران  «: ممــــا يـــسمى)الثانيـــة عـــرشة(إن قـــراءة نـــص املـــادة 
 اإلســالم واملــذهب اجلعفــري :الــدين الرســمي إليــران هــو«:  والتــي تقــول بــاحلرف؛»اإلســالمية

 . »اإلثني عرشي
 فهـــو لــيس دســتور دولـــة !!أن هـــذا الدســتور ســاقط االعتبـــار يف ميــزان اإلســالم :يتــضح منهــا

الطبيعـي لواقـع املـذهب الـذي يعتـرب كـل مـن لـيس ولكنـه الـصدى ،  كام ادعى املـرشوع؛إسالمية
 . فليس بمسلما إمامي

 يؤكد بـالقطع عـىل أن ):املذهب اإلمامي( :والنص يف الدستور عىل أن مذهب الدولة هو
 ، حتــى يف إيــران نفــسها؛الدســتور اإليــراين الــذي وضــع بــإمالء اخلمينــي لــيس جلميــع املــسلمني

 ال يــصح العمــل عنــد اإلمــاميني ؛يف االعتقــاد معــني ومــذهب ،ولكنــه وضــع لطائفــة عرقيــة خاصــة
 . كام ال يصح عندهم جتاوزه إىل ما سواه؛بغريه

 دون ؛ أن تقـــــوم الدولـــــة عـــــىل اإلســـــالم وحـــــده:إن الواجـــــب يف دســـــاتري األنظمـــــة املـــــسلمة
 فــإنام جيــب أن يتبنــاه ؛ مـن األحكــامًفحـني يتبنــى رئــيس دولــة حكــام، االعـتامد عــىل مــذهب معــني

 . أو التعصب املذهبي، وليس بناء عىل عامل الوراثة العرقية،وة الدليلبناء عىل ق
 وعـــــدم تعبـــــريه عـــــن جـــــوهر التــــــرشيع ، ومذهبيتـــــه الطائفيـــــة،وممـــــا يؤكـــــد شـــــعوبية الدســـــتور

اللغـة واخلـط الرسـميان للـشعب «:  مـن أن)اخلامـسة عـرشة( ما نصت عليـه املـادة :اإلسالمي هو
 والكتـــب ، واملتـــون الرســـمية، واملكتبـــات،ن الوثـــائقوجيـــب أن تكـــو،  الفارســـية:اإليـــراين مهـــا

 .» هبذه اللغة واخلط:الدراسية



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

 واخللفـاء مل تـستعمل غـري خفإذا علمنا أن الدولـة اإلسـالمية منـذ أقيمـت يف أيـام الرسـول 
 ؛حتـى أن مجيـع مـن أسـلم مـن غـري العـرب كـان يـتقن العربيـة أو يتعلمهـا، اللغة العربية لغة رسـمية

 . بل عىل أساس أهنا لغة اإلسالم،العربال ألهنا لغة 
 التــي تــدل عــىل أن الدســتور اإليــراين )اخلامــسة عــرشة(وهــذا يتــضح مــن قــراءة نــص املــادة 

 بحكـــم أهنـــا لغـــة القـــرآن ؛ ألن لإلســـالم لغـــة واحـــدة! ولـــيس لدولـــة إســـالمية،وضـــع لدولـــة قوميـــة
 فاإلسـالم ،التي هي بيـان للقـرآنولغة السنة النبوية املطهرة ، -تعاىل-اهللا الكريم الذي هو كالم 

ناهيـــك عـــن إمهـــال اللغـــة العربيـــة يف ،  وال جيـــوز الفـــصل بيـــنهام،اً متالزمـــان أبـــد:واللغـــة العربيـــة
 .جمتمع يدعي اإلسالم هيدف من إمهاهلا القضاء عىل الرتاث اإلسالمي املدون هبا

 أن لغــة الدولــة  لوجــب الــنص فيــه عــىل؛ لدولــة إســالميةاًولــو كــان الدســتور اإليــراين دســتور
 .  حتى وإن بقيت الفارسية لغة حملية؛ اللغة العربية:هي

 القــسم الـذي يؤديــه أعــضاء املجـالس النيابيــة يف برملـان الثــورة اإلســالمية :ويزيـد الطــني بلـة
 وبـــالقرآن ، أن يقـــسم النائـــب بـــاهللا القـــادر املتعـــال:فقـــد ورد يف هـــذا القـــسم بـــرضورة !املزعومـــة

بـأن أكـون «:  من أجل العبـارة التـي جـاءت بـاحلرف يف صـيغة القـسم!!ساين وبرشفه اإلن،الكريم
فـأين هـذا الـنص ممـا ينبغـي أن يكـون عليـه ، » ملكاسب الثورة اإلسالمية للشعب اإليـرايناًحارس

 فـــال ؛أنـــت عـــىل ثغـــرة مـــن ثغـــور اإلســـالم:  ويقـــولخ حـــني كـــان يـــوجههم الرســـول !والة األمـــر
 . يؤتني من قبلك

ــق مــن ، اً إســالمياً لــيس دســتور: يتأكــد لــه أنــه:دســتور اإليــراينإن املــستقرئ لل ومل ينبث
 . عقيدة اإلسالم

 تلــــــزم جملـــــس الــــــشورى بالتقيــــــد التـــــام بقواعــــــد املــــــذهب )الثانيـــــة عــــــرشة(إن نـــــص املــــــادة 
 .  لقواعد أي من املذاهب اإلسالمية األخرىاً وال جتيز له سن أي قانون وفق،اجلعفري

 بحكم تنوع قومياهتـا ؛ع اإليراين مل يراع أن الشعوب اإليرانية أن املرش:والعجيب الغريب
 ! بعينهاً واحدًا ال تتبع مذهب:ومذاهبها الدينية

 . والسيطرة الطائفية واملذهبية، والقهر، هو نوع من اجلرب:وإلزام اجلميع بمذهب واحد
هبيــة مــا  مــن نــص عــىل الطائفيــة واملذ)الثانيــة عــرشة(فــإذا مــا أضــيف إىل مــا يف املــادة 

أن يكــــون « التـــي تــــشرتط يف رئـــيس اجلمهوريـــة )اخلامــــسة عـــرشة(جـــاء بنـــصوص املـــادة 
 بمبــادئ اجلمهوريــة اإلســالمية اً ومعتقــداًوحيمــل اجلنــسية اإليرانيــة مؤمنــ، إيــراين األصــل

 أن هـــذا الدســـتور مـــا وضـــع إال للمحافظـــة عـــىل :يتـــضح لنـــا، »واملـــذهب الرســـمي للدولـــة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الـذين حيلمـون باهليمنـة ! اإليرانيـة املتأصـلة يف نفـوس الفـرسالنزعة العنرصية واألطامع
 . الدين اإلمامي ونزعته العنرصية:عىل مقدرات الشعوب املجاورة ذات يوم باسم

 

op
 

ال بـــد ملـــن يتناوهلـــا بـــالعرض أو النقـــد مـــن أن يرجـــع إىل أمهـــات  ؛عقيـــدة الـــشيعة يف القـــرآن
 ًوعـادال،  يف احلكـماً حتـى يكـون منـصف؛م األصـلية يف احلـديث والتفـسري ومـراجعه،كتب القوم
 .  ومعول خالفاهتم مع اآلخرين،ألنه عليها مدار عقائدهم، يف االستنتاج

 أن ينقــل مــا يكـــون :ويف ضــوء البحــث العلمــي والنقــد املوضــوعي يلـــزم الباحــث املنــصف
كتـــــب القديمـــــة التـــــي روت هـــــذه وخاصـــــة ال، يف كتـــــب احلـــــديث أو التفـــــسري،  عـــــن أئمـــــتهماًثابتـــــ

 . أو وافق عىل صحتها أئمة القوم املعصومني عىل ما يقول به املذهب، الروايات بالسند
 مـن واحـد مـن األئمـة اً إال ويكـون صـادرًاونحـن نلـزم أنفـسنا يف هـذه القـضية أن ال نـورد شـيئ

؛ اًتثني مـنهم واحـدوال أسـ، ومن كتب الشيعة يف عرص األئمة قاطبـة عـن بكـرة أبـيهم، االثني عرش
 . زيد فيه ونقص منه كثري، كانوا يعتقدون أن القرآن حمرف ومغري فيه

هـو أجـل : الذي قيـل فيـه مـن قبـل علـامء املـذهب،  للكليني»الكايف«وإذا ما بدأنا من كتاب 
لثقـــــة ، مل يكتــــب مثلـــــه يف املنقـــــول عــــن آل الرســـــول، الكتــــب األربعـــــة األصــــول املعتمـــــد عليهـــــا

 .)ـه٣٢٨سنة(ن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي املتوىف اإلسالم حممد ب
والـذي مل يعمـل لإلماميـة ، وأعظم املصنفات اإلمامية، هو عندهم أجل الكتب اإلسالمية«
 أنـــه مل :ســـمعنا عــن مـــشاخينا وعلامئنـــا: قـــال املـــوىل أمـــني االســرتآبادي يف حمكـــى فوائـــده، مثلــه

 .»يصنف يف اإلسالم كتاب يوازيه أو يدانيه
،  الشـــتامله يف األصـــول مـــن بينهـــا؛ وأمجعهـــا،وأمتهـــا، أرشفهـــا وأوثقهـــا.. الكـــايف «اًأيـــضو

 .»وخلوه من الفضول وشينها
قـدوة ، ثقـة اإلسـالم«: »الكـايف«وذكر اخلوانساري أن املحدث النيسابوري قال يف مؤلف 

، يـــه أفـــضل الـــسالمجـــامع الـــسنن واآلثـــار يف حـــضور ســـفراء اإلمـــام عل، والبـــدر الـــتامم، األعـــالم
                                                

حــسان إل» الــشيعة والقــرآن«ً، نقــال عــن )١٧/٢٤٥(آلغــا بــزرك الطهــراين » الذريعــة إىل تــصانيف الــشيعة« )١(
 . إهلي ظهري

 ). ٣/٥٣٢(» مستدرك الوسائل«، ومثله يف )٣/٩٨(للعباس القمي » الكنى واأللقاب« )٢(
 ).١/٦(» الوايف« )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشريةم

حميـي طريقـة أهـل البيـت عـىل رأس املائـة ، الشيخ أبـو جعفـر حممـد بـن يعقـوب الكلينـي الـرازي
 يف ا، املتــوىف قبــل الغيبــة الكــربى، يف مــدة عــرشين ســنة» الكــايف«املؤلــف جلــامع ، الثالثــة

عـض وقـد سـأله ب، ÷ألنـه كـان بمحـرض مـن نوابـه ، وكتابه مستغن عن اإلطراء، اآلخرة واألوىل
 ؟ لكونـه بحـرضة مـن يفاوضـه ويـذاكره ممـن يثـق بعلمـه؛»الكـايف«الشيعة من النائية تـأليف كتـاب 

 .»كاف لشيعتنا: وحكى أنه عرض عليه فقال،  وشنف، وصنف،فألف
 ؟»الكايف«فام الذي يقوله الكليني يف 

إن القـــرآن «:  قـــال÷يـــروى عـــن عـــيل بـــن احلكـــم عـــن هـــشام بـــن صـــالح عـــن أيب عبـــد اهللا 
 . » آية)سبعة عرش ألف( :خ إىل حممد ÷ي جاء به جربائيل الذ

ســـــتة آالف ومائتـــــان وثـــــالث ( أن القـــــرآن :واملعـــــروف والثابـــــت بالنقـــــل والتـــــواتر واحلفـــــظ
!  راح عـــىل أدراج الريـــاح)ثلثـــي القـــرآن( أن :»الكـــايف«ومعنـــى كـــالم الكلينـــي يف ،  آيـــة)وســـتون

  )!!الثلث(واملوجود هو 
ذكــر « حتــت بــاب -اًأيــض- كــام ذكــر الكلينــي يف كافيــه ؛بــن البــاقرولقــد رصح بــذلك جعفــر 

عـــدة مـــن أصـــحابنا عـــن « :»-عليهـــا الـــسالم- ومـــصحف فاطمـــة ، واجلامعـــة، واجلفـــر،الـــصحيفة
دخلــت : عــن أيب بــصري قــال، أمحــد بــن حممــد عــن عبــد اهللا احلجــال عــن أمحــد بــن عمــر احللبــي

ههنـا أحـد يـسمع كالمـي؟ ، ك عن مـسألةإين أسأل! جعلت فداك:  فقلت له÷عىل أيب عبد اهللا 
  أن رســــول :إن شــــيعتك يتحــــدثون! جعلــــت فــــداك:  قــــال،ســــل عــــام بــــدا لــــك! يــــا أبــــا حممــــد: قــــال
 خعلـم رسـول اهللا ! يـا أبـا حممـد: فقال:  يفتح له منه ألف باب؟ قال؛اً باب÷  عليا  علمخاهللا 

فنكـت :  قـال!؟ العلـم-هللاوا-هـذا : قلـت:  قـال، يفتح من كـل بـاب ألـف بـاب؛ ألف باب÷ عليا 
  . وما هو بذاك؛إنه لعلم:  ثم قال،ساعة عىل األرض

: قلــت:  قــالومــا يــدرهيم مــا اجلامعــة؟، وإن عنــدنا اجلامعــة! يــا أبــا حممــد: ثــم قــال: قــال
 ؛ وإمالئـهخ بـذراع رسـول اهللا ؛اًصـحيفة طوهلـا سـبعون ذراعـ: وما اجلامعة؟ قال !جعلت فداك

وكل يشء حيتـاج النـاس إليـه حتـى األرش ، فيها كل حالل وحرام، ينهمن فلق فيه وخط عيل بيم
إنــام أنــا ! جعلــت فــداك: قلــت: تــأذن يل يــا أبــا حممــد؟ قــال:  ورضب بيــده إيل فقــال،يف اخلــدش

 هـذا : قلـت:  قـال-كأنـه مغـضب-حتـى أرش هـذا : فغمزين بيده وقـال: قال،  فاصنع ما شئت؛لك
                                                

 ). ٦/١١٦(للخوانساري » روضات اجلنات« )١(
 ).٦/١١٢ (بقاملصدر السا )٢(
 . )كتاب فضل القرآن(، )٢/٦٣٤(للكليني » الكايف« )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 !  بذاك وليس؛إنه لعلم:  قال!؟ العلم-واهللا-
وعــاء مــن أدم :  قــالومــا يــدرهيم مــا اجلفــر؟، وإن عنــدنا اجلفــر: ثــم قــال، ثـم ســكت ســاعة

إن هـذا هــو : قلـت: قــال، وعلـم العلــامء الـذين مـضوا مــن بنـي إرسائيـل، فيـه علـم النبيــني والوصـيني
 !  وليس بذاك؛ إنه لعلم:قال !؟العلم

ومـا يـدرهيم مـا ، -سالمعليهـا الـ-وإن عنـدنا ملـصحف فاطمـة : ثم سكت سـاعة ثـم قـال
: ؟ قــال-عليهــا الــسالم-ومــا مــصحف فاطمــة : قلــت:  قــال؟-عليهــا الــسالم-مــصحف فاطمــة 

هـذا : قلـت: قال، واهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات
 ! وما هو بذاك ؛ قال إنه لعلم!؟واهللا العلم

،  وعلـم مـا هـو كـائن إىل أن تقـوم الـساعة،نإن عندنا علم مـا كـا: ثم سكت ساعة ثم قال
: قلـــت: قـــال!  ولـــيس بـــذاك؛إنـــه لعلـــم: قـــال،  هـــو العلـــم-واهللا-هـــذا ! جعلـــت فـــداك: قلـــت: قـــال

والــيشء ، األمــر مــن بعــد األمــر، مــا حيــدث بالليــل والنهــار: فــأي يشء العلــم؟ قــال! جعلـت فــداك
 . »إىل يوم القيامة، بعد اليشء

 فأي قسم هو الذي حذف؟
 ؛-اإلمـــام اخلـــامس عنـــد القـــوم- مـــن إمامـــه املعـــصوم حممـــد البـــاقر -اًأيـــض-ينـــه الكلينـــي يب

عــن أيب عـــيل العـــرشي عــن حممـــد بــن عبـــد اجلبـــار عــن صـــفوان عــن إســـحاق بـــن «: حيــث يـــروي
 وربــــع يف ،ربــــع فينـــا، نـــزل القـــرآن أربعــــة أربـــاع:  قــــال÷عـــامر عـــن أيب بــــصري عـــن أيب جعفـــر 

 . »حكام وربع فرائض وأ، وربع سنن،عدونا
، عـــدة مـــن أصـــحابنا عـــن ســـهل بـــن زيـــاد«:  حيـــث أورد الروايـــةا روى عـــن عـــيل :ومثلـــه

عــــن ، عــــن أيب حييــــى، عـــن أيب محــــزة،  عــــن ابــــن حمبــــوباًمجيعــــ، عــــن أبيـــه، وعـــيل بــــن إبــــراهيم
ـــا ويف : اًنـــزل القـــران أثالثـــ«:  يقـــول÷ســـمعت أمـــري املـــؤمنني : األصـــبغ بـــن نباتـــة قـــال ثلـــث فين

 .»وثلث فرائض وأحكام، مثالوثلث سنن أ ،عدونا
 
 

                                                
 ).٢٤٠-١/٢٣٩(» األصول من الكايف« )١(
 ). ٢/٦٢٨ ()كتاب فضل القرآن(، »الكايف يف األصول« )٢(
 ).٢/٦٢٧(املرجع السابق  )٣(
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 ].  باختصار)٢٤٥ -١٩٩(يف الصفحات » تيارات الفكر اإلسالمي«كتابه من [ 
 

وبــشكل ، اً هكــذا يـدل املــصطلح لغويـ، واملوالـون ملذهبـه، وأنــصاره، أعوانـه:شـيعة املــرء
 . عام

عــىل » الـشيعة« فلقـد غلــب هـذا املــصطلح ؛أمـا يف إطـار الفكــر اإلسـالمي ومذاهبــه وتياراتـه
 ،)م٦٦١ - ٦٠٠/ـهـ٤٠-٢٣(«وا ونارصوا ووالوا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب الذين شايع

 .-عىل وجه العموم- خوأهل بيت الرسول ، واألئمة من بنيه
ثـــم ختـــصص املـــصطلح أكثـــر فـــأكثر عنـــدما ،  مـــن الـــزمناًولقـــد اســـتمرت هـــذه الداللـــة ردحـــ
بعــــــد -  أن اإلمـــــام الـــــنص عــــــىل:أي، »الـــــنص والوصــــــية«تبلـــــورت يف الفكــــــر اإلســـــالمي نظريــــــة 

 . لعيل باإلمامة-بأمر اهللا هذا-والوصية من الرسول ، هو عيل بن أيب طالب :-الرسول
عــــىل النحــــو الــــذي قالــــت بــــه ، وكــــذلك تسلــــسل الــــنص والوصــــية باإلمامــــة لألئمــــة مــــن بنيــــه

 .  كفرقة من فرق املسلمني؛الشيعة
بـــالنص «ل أصـــبح االعتقـــاد بـــ، »ا شــيعي«فلــم تعـــد مـــواالة أهـــل البيــت كافيـــة كـــي يكـــون املـــرء 

 . معيار التميز بني الشيعة وغريهم من فرق اإلسالم:»والوصية
وأهـــــل ، ومرجئـــــة، ومعتزلـــــة، وخـــــوارج، شـــــيعة: إىل، يف البدايـــــة ؛وكــــام انقـــــسم املـــــسلمون

 ؛ألهنـم،  فلقد انقـسمت الـشيعة إىل فـرق ومجاعـات وتيـارات،إلخ...)سلفية نصوصيني(حديث 
فلقـــد اختلفـــوا يف ، باإلمامـــة لعـــيل بـــن أيب طالـــب» لـــنص والوصـــيةا«وإن اتفـــق مجهـــورهم عـــىل 

 . أعيان األئمة املنصوص عليهم من بنيه
كـام اختلفـوا يف مـدى التطـرف أو االعتـدال الــذي ذهبـوا إليـه يف مـواالة أهـل البيـت والتــشيع 

 . إذا نحن أدخلنا فيها الفروع ؛حتى لقد بلغت انقساماهتم قرابة املائة ؛هلم
، والزيديـــــــة، اإلماميـــــــة اإلثنـــــــي عـــــــرشية: رات الرئيـــــــسية يف الـــــــشيعة ظلـــــــت هـــــــيلكـــــــن التيـــــــا
 كــام ظلــت هــذه التيــارات الــشيعية الثالثــة مــستقطبة الكثــرة الكــاثرة مــن املتــشيعني ،واإلســامعيلية

 .يف عامل اإلسالم حتى عرصنا الراهن
ن حيـث ومـ، اًقـد حـدثت عـىل األقـل ظـاهر :-يف تيـار التـشيع- وملا كانت هذه االنقـسامات

، أســباهبا املبـــارشة يف اخلـــالف حـــول أعيــان األئمـــة املنـــصوص علـــيهم بعــد عـــيل بـــن أيب طالـــب
 بعــد أن ؛واالنتــصار هلــم، مــن منطلــق أحقيــتهم باإلمامــة :-مــواالة ألهــل البيــت-فلقــد بــدأ التــشيع 

عنـدما تبلـورت نظريــة ، ثـم أصـبح فرقـة ذات نظريـة متميــزة يف الفكـر الـسيايس اإلسـالمي، ظلمـوا
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op 
 

 إن تـــاريخ هـــذه النـــشأة يعـــود إىل تـــاريخ : يقولــون؛عنــدما يـــؤرخ أعـــالم الـــشيعة لنـــشأة فـــرقتهم
 ؛عنـــدما اجتمـــع قـــادة األنـــصار ونفـــر مـــن املهـــاجرين يف ســـقيفة بنـــي ســـاعدة، خوفـــاة الرســـول 

وهـو االجـتامع الـذي متخـض عـن البيعـة ، لرسـول يف الواليـة عـىل الدولـةللتداول فيمن خيلـف ا
 .  باخلالفة عىل دولة العرب املسلمني)م٦٣٤ -٥٧٣/ ـه٥١-١٣(أليب بكر 

إن النفــــر مــــن الــــصحابة الــــذين رفــــضوا مــــا متخــــض عنــــه اجــــتامع : إذ يقــــول مؤرخــــو الــــشيعة
وطليعـــة ، كفرقـــة ؛ نـــواة الـــشيعةكـــانوا هـــم، وقـــالوا بأحقيـــة عـــيل بـــن أيب طالـــب للخالفـــة، الـــسقيفة

.. .وتتفــق فيــه فــرقهم، جتمــع عــىل هــذا الــرأي مــصادر الــشيعة.. .املتــشيعني ألهــل بيــت الرســول
 .ويتفق معهم يف ذلك علامء االسترشاق

وبــاملعنى الــذي يــدل ،  كفرقــة؛ أن التــشيع والــشيعة:بــل إن مــن علــامء الــشيعة مــن يــذهب إىل
وأن مــن عــدا الــشيعة مــن الــذين ، ار إلســالم النبــوة املحمديــةهــو االســتمر :عليــه املــصطلح اليــوم

 وعـــــــامل ، طـــــــارئون عـــــــىل فكـــــــر اإلســـــــالم:هـــــــم، وقـــــــالوا بالـــــــشورى» الـــــــنص والوصـــــــية«رفـــــــضوا 
 . !املسلمني

ينكـرون أن تكـون الـشيعة قـد نـشأت كفرقـة يف ذلـك  :-واملعتزلـة خاصـة- لكن غري الشيعة
، )م٧٦٥ - ٥٩٩/ـهـ١٤٨ -٨٠ (ي جعفـر الـصادقويؤرخون بعرص اإلمام الشيع، الزمان املبكر

 : ظهــور الــشيعة كفرقــة يعنــي)م٨٠٥، ـهــ١٩٠املتــوىف ســنة(واملفكــر الــشيعي هــشام بــن احلكــم 
 .ذكرها ما يعنيه التشيع باملعنى املتعارف عليه اآلن

امليـــــل إىل إمـــــارة عـــــيل بـــــن أيب طالـــــب :  أننـــــا إذا قـــــصدنا بالتـــــشيع والـــــشيعة معنـــــى:واحلـــــق
                                                

» تلخــيص الــشايف«والطــويس ، ) م١٩٣١(طبعــة اســتانبول ســنة ، )٢/٣:ص(، »فــرق الــشيعة«: النــوبختي )١(
 ). هـ١٣٨٤ -١٣٨٣(، طبعة النجف )١١٢-١٠٩ص/٢ق/١ج(

 .  دار الكتاب العريب- طبعة القاهرة) ٨٦-٨٣:ص(» أصول اإلسامعيلية«لويس برنارد،  )٢(
تقديم وتعليق السيد طالـب ، »التشيع ظاهرة طبيعية يف إطار الدعوة اإلسالمية«: السيد حممد باقر الصدر )٣(

 ).م١٩٧٧سنة (طبعة القاهرة ، احلسيني الرفاعي
» املغنـــي يف أبــواب التوحيــد والعـــدل«، و)٢٥٩-٢/٢٥٨(» النبــوةتثبيـــت دالئــل «: القــايض عبــد اجلبــار )٤(

-٤:ص(، »املنية واألمل« من كتاب )باب ذكر املعتزلة(، وابن املرتىض، )٢٢٣، ١٢٧ص/١ ق٢٠ج(
 ). م١٩٦٩سنة (طبعة القاهرة ، )٢/٢(» نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم«: عيل سامي النشار. و د، )٥



 
 
 
 
 
 
 



 

 

فإننـــا ســـنجد مجاعـــة غـــري  ؛الطمـــوح إىل تقديمـــه وتفـــضيله عـــىل غـــريه مـــن الـــصحابةو، للمـــؤمنني
 .خ منذ أن طرحت قضية اإلمارة عقب وفاة الرسول ؛منظمة جتمعها هذه اآلراء واألماين
وأبـا ، وسـلامن الفـاريس، وكـذلك املقـداد،  مـن بنـي هاشـماًولقد ضمت هذه اجلامعة بعـض

واســتمر هواهــا مــع عــيل وبنــي ،  اجلامعــة غــري املنظمــة ولقــد اســتمرت هــذه،الــخ... ذر الغفــاري
 للخلفــاء الثالثــة -اًمجيعــ-فلقــد بــايعوا .. .دون أن يتعــدى ذلــك نطــاق اهلــوى واألمنيــات ؛هاشــم
 وتعـــاونوا .. .بعـــد شـــهور أبطأهـــا قبـــل البيعـــة للـــصديق ؛كـــام بـــايع هلـــم عـــيل بـــن أيب طالـــب، األول

 فلـم يكونـوا لـسلطة.. .خلالفة حتت إمرة اخللفاءومع جهاز دولة ا،  يف مواقع خمتلفة-اًمجيع-
 .اخلالفة وسلطان اخللفاء رافضني

وقامـت ، بعـد قتـل عـثامن بـن عفـان ؛واسـتمر ذلـك إىل أن بويـع عـيل بـن أيب طالـب باخلالفـة
 والـزبري بـن ،)م٦٥٦ - ٥٩٦/ـهـ٣٦ - ٢٨(الرصاعات عىل السلطة بينه وبني طلحـة بـن عبيـد اهللا 

-٦٠٣/ ـهــ٦٠-٢٠( ثــم بينــه وبــني معاويــة بــن أيب ســفيان ،)م٦٥٦ - ٥٩٦/ـهــ٣٦ -٢٨(العــوام 
 .. .واخلوارج من جانب آخر، من جانب» م٦٨٠

عـىل أنـصاره الـذين حـاربوا » شيعة عـيل «: أن يطلق مصطلحاويف تلك الفرتة أضحى ممكنً
تلــك ،  أهنــم أنــصار إمارتــه للمــؤمنني:بمعنــى،  شــيعته-هنــا-وهــم . ..معــه ونــرصوه ضــد خــصومه

 . بعد مقتل عثامن بن عفان ؛مارة التي اختاروه هلا وبايعوه هبااأل
 ا  إذا نحـن حتـدثنا فنيـ؛ وال املتبـادر إىل الـذهن،لكن هـذا الربـاط الفـضفاض لـيس هـو املـراد

فلـــيس الـــذي يميـــز الـــشيعة عـــن غـــريهم تفـــضيل عـــيل بـــن أيب ،  عـــن الـــشيعة والتـــشيعا واصـــطالحي
 امليـــــل إىل نـــــرصته ودوام إمارتـــــه للمـــــؤمنني يـــــوم أن وال، طالـــــب عـــــىل أيب بكـــــر وعمـــــر وعـــــثامن

التـــي تكونــت منــذ عهــد إمــامهم بــرش بـــن  -مــن املعتزلــة- »مدرســة البغــداديني«ذلــك أن ، توالهــا
 -االعتزاليـــة-» مدرســـة البـــرصة«قـــد متيـــزت عـــن » م٨٢٥:ســـنة /ـهـــ٢٠١ املتـــوىف ســـنة(املعتمـــر 

 .ّبتفضيل عيل عىل كل الصحابة
سياســة  ؛بـل هـم أعــداء للـشيعة،  بــاملعنى الفنـي هلـذا املــصطلح فهــم ليـسوا شـيعة؛ومـع ذلـك

فلــيس تفــضيل عــيل ! »شــيعة املعتزلــة «: باســم-اًأحيانــ-رغــم أهنــم قــد رضــوا أن يتــسموا ، اًوفكــر
 كــي نــؤرخ بـــه ؛ًاحتــى يكــون صــاحل،  هــو الــذي يميــز بــني الــشيعة وغــريهم مــن فــرق اإلســالم:إذن

 !نشأهتم األوىل
وإذا كــان التــأريخ ، »الــنص والوصــية« عقيــدة :يعة عــن غــريهم فهــوأمــا األمــر الــذي يميــز الــش

فالبــد أن يكـون تــاريخ نــشأة ، وأن يكــون بظهـور مــا يميزهـا عــن غريهـا ال بـد لنـشأة فرقــة مـن الفــرق
باإلمامـــة لعـــيل بـــن أيب طالـــب » الـــنص والوصـــية« تـــاريخ تبلـــور نظريتهـــا يف :هـــو، كفرقـــة ؛الـــشيعة
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 .. .واألئمة من بنيه
إن عهــد إمامـــة جعفــر الـــصادق : ان صــواب مـــا ذهــب إليـــه املعتزلــة عنــدما قـــالوا كـــ؛ومــن هنــا

ومهنـدس ، وهو الذي هنض فيـه هـشام بـن احلكـم بـدور واضـع القواعـد النظريـة للتـشيع-للشيعة 
 . الفرتة الزمنية التي يؤرخ هبا هلذه النشأة: هو-بنائه الفكري
ثـم أخـذه ، ابتـدع هـذا القـول«لـذي وهـو ا، مل يعرف قبل هـشام بـن احلكـم» بالوصية«فالقول 

 . »ابن الراوندي«، »أبو عيسى الوراق«و، »احلداد«مثل ،  ومن أتوا من بعده؛معارصوه» عنه
وإنــام كــان مـن قبــل يــذكر ، اًحــدث قريبـ«قــد : كــام يقـول القــايض عبــد اجلبـار ؛فهـذا املــذهب
وكـــــام يقـــــول ابـــــن ، ».. .ومـــــا جيـــــري جمـــــراه، ومـــــن هـــــو أوىل باإلمامـــــة، الكـــــالم يف التفـــــضيل

 قــد - اإلماميــة اإلثنـي عـرشية:أي-فــإن مـذهب الرافـضة « :-وهـو مــن الـشيعة الزيديـة-املرتـىض 
ومل يــسمع عــن أحــد مــن الــصحابة مــن يــذكر أن الــنص يف عــيل ، حــدث بعــد مــيض الــصدر األول

 .»..!!.كام زعموا ؛وال يف اثني عرش ؛ٌ متواترٌّجيل
 وهــي العقيــدة الوحيــدة التــي ؛) الــنص والوصــية(ور عقيــدة تــاريخ ظهــ- أمــا قبــل هــذا التــاريخ

، فلقد كـان هنـاك مـن يميـل إىل إمامـة أيب بكـر :-متيز الشيعة عن غريهم يف احلقيقة وواقع األمر
 . ومن هيأ األذهان لعثامن بن عفان، ومن نارص طلحة بن عبيد اهللا عىل عهد عمر كي خيلفه

يتمنـــى أن ، ان هـــواه مـــع عـــيل بـــن أيب طالـــبمـــن كـــ -كـــام هـــو معـــروف ؛اًأيـــض-وكـــان هنـــاك 
 .خيتاره املسلمون ويبايعوه

 قد وجدت قبل زمـن هـشام بـن احلكـم وجعفـر )النص والوصية(إن عقيدة : أما قول الشيعة
 :ومل ينـشئها إنـشاء، وأن عـرص هـشام قـد أضـاف إليهـا ظهـور التـصنيف فيهـا والنـرصة هلـا، الصادق

وهــو أقــدم نــص جممــوع يف -  لإلمــام عــيل»هنــج البالغــة«فــنحن ال نجــد يف .. .فإنــه قــول مــردود
وأهنــم أحــق ،  أهــل علــم وبــر وتقــوى:أكثــر مــن أهنــم -خالــرتاث الــشيعي عــن آل بيــت الرســول 

 حتـى ويل ؛فأبعـدوهم عنـه،  قـد اسـتأثرت هبـذا األمـر مـن دوهنـماًوأن قريـش، بوالية أمر املـسلمني
  . والوصية النبوية لعيل باخلالفةيوال ذكر فيه للنص اإلهل.. .عيل اخلالفة بعد عثامن

 وحتــى عــرص ؛منــذ اجــتامع الــسقيفة-كــام أننــا ال نجــد يف مــواطن اجلــدل مــن حــول اخلالفــة 
 وتزكيـة حلقـه يف ، لعـيل بـن أيب طالـباً انتـصار؛)بـالنص والوصـية( من احـتج -هشام بن احلكم

                                                
 ).٥٢٩-٢/٥٢٨(» تثبيت دالئل النبوة« )١(
 ). ١٢٧، ٣٢٣ص/١ق/٢٠ج(» املغني يف أبواب التوحيد والعدل« )٢(
 ).٤:ص(، )باب ذكر املعتزلة من كتاب املنية واألمل( )٣(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .إمارة املؤمنني
ديـــث التـــي روهتـــا الـــشيعة عـــن الـــنص  أن األحا:-ولـــذلك داللتـــه اهلامـــة-كـــام أننـــا واجـــدون 

  وأوثقهــــــا ،وهــــــو أهــــــم مــــــصادرهم-  للكلينــــــي»الكــــــايف«وهــــــي التــــــي يــــــضمها كتــــــاب ، والوصــــــية
؛ إننــا واجــدون أن أغلــب الروايـات الــشيعية عــن الــنص - يف هــذا البــاب عــىل اإلطـالق-عنـدهم-

ر حممـد بــن ووالـده اإلمــام أبـو جعفــ،  ترجـع بــسندها لتنتهـي عنــد اإلمـام جعفــر الـصادق:والوصـية
 . )م٧٣٢-ـه١١٤(عيل 

وكـــذلك أبـــو احلـــسن عـــيل بـــن ، وأبـــو عبـــد اهللا جعفـــر الـــصادق، فـــأبو جعفـــر حممـــد بـــن عـــيل
 إلـــــيهم تنـــــسب أغلـــــب :هـــــؤالء األئمـــــة الثالثـــــة ؛) م٨١٨-٧٧٠/ـهـــــ٢٠٣-١٥٣(موســـــى الرضـــــا 

 األمـر الـذي يـوحي بــأن ...يف صـورة أحاديـث عـن الـنص والوصـية ؛الروايـات التـي رواهـا الـشيعة
والتــي كرســت هــذا ،  التــي ميــزت هــذه الفرقــة عــن غريهــا؛ عــرص تبلــور هــذه العقيــدة:عــرصهم كــان

 . االنقسام يف صفوف املسلمني
 ؛غـــري موقـــف الـــشيعة وعلـــامء االستـــرشاق ؛وهنـــاك موقـــف ثالـــث يف التـــأريخ لنـــشأة التـــشيع

الـــــنص ( الـــــذي يقرهنــــا بنـــــشأة عقيــــدة ؛وغــــري موقـــــف املعتزلــــة، الــــذي يرجعهـــــا إىل يــــوم الـــــسقيفة
 يـؤرخ لنـشأة التـشيع بـدعوى عبـد اهللا :وهذا املوقف الثالث،  يف عهد هشام بن احلكم)والوصية
: ويعـرب املقريـزي عـن هـذا املوقـف بقولـه، التي ظهـرت يف أواخـر عهـد عـثامن بـن عفـان ؛بن سبأ

ن  مـــن اليهـــود يف خالفـــة أمـــري املـــؤمنني عـــثامن بـــً أن رجـــال:وكـــان ابتـــداء التـــشيع يف اإلســـالم...«
وصـــار يتنقـــل مـــن احلجـــاز إىل ، وعـــرف بـــابن الـــسوداء،  عبـــد اهللا بـــن ســـبأ:فقيـــل لـــه،  أســـلم؛عفـــان

 .».. .أمصار املسلمني يريد إضالهلم
 اً نــشاط:-هــذا-وتنــسب أغلــب مــصادر التــاريخ والفكــر اإلســالمي الــسنية إىل ابــن الــسوداء 

ام بــاألمر بــاملعروف والنهــي عــن وقــ،  وتقــشف؛إنــه أتــى احلجــاز: فتقــول، ا  خرافيــاً وجهــد،ًعظـيام
،  يف إيقــــاع الفتنـــة بــــني الــــصحابة وعـــثامن بــــن عفــــاناً كبـــرياًثــــم لعــــب دور،  للرئاســـةاًطلبــــ ؛املنكـــر

وحـــرك ، ثــم حــرص عــىل قتــل عــثامن، وجــازت حيلتــه ومؤامراتــه عــىل جلــة الــصحابة وأكــابرهم
 . الناس يف هذا السبيل

يف البــرصة ، لتــي كــادت تــنجح للــصلح أفــسد املحــاوالت ا؛ويف خالفــة عــيل بــن أيب طالــب
 .بني عيل وطلحة والزبري

 بـــام ال يرضـــاه ؛يظهـــر تعظـــيم عــيل«ثــم جـــاء دوره يف ظهـــور التــشيع عنـــدما جـــاء إىل الكوفــة 
                                                

 .  القاهرة-، طبعة دار التحرير)٣/٢٦٢(» خطط املقريزي« )١(
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،  كـــــالبوادي وأهـــــل الـــــسواد؛ويـــــستغوي بـــــذلك مـــــن ليـــــست لـــــه صـــــحبة وال فقـــــه يف الـــــدين، عـــــيل
ويقـدم أمـري املـؤمنني عـيل ، وعـثامنوربام استقرص عندهم فعل أيب بكر وعمـر ، ويتحدث بينهم

 . بن أيب طالب عليهم يف الفضل
وعـيل ال يعلـم ،  ال خيـرج هبـا إىل غـريه؛يستخـصه وخيـرج إليـه بـأرسار  عليـا  أن:وكان يدعي

 اًوالتــي يبـــدو فيهـــا منفـــذ،  إىل آخـــر أوجـــه النـــشاط التــي تعـــزى إىل ابـــن الـــسوداء.!..»... بــذلك
 !ة رسية تبتغي هدم دولة اإلسالمليه هيئترشف ع ؛ملخطط حمكم التدبري
 ،-هـذا-فبحثوا عن شخـصية عبـد اهللا بـن سـبأ  ؛ من هالتهم هذه الصورة:وهناك من الباحثني

ورأى أن مـــؤرخي ،  إنكـــار وجـــود الشخـــصية كليـــة:وقـــاد هـــذا البحـــث الـــبعض إىل، وعـــن نـــشاطه
ماء التـي سـببها الـرصاع  والـد، والـرصاعات، كـي يعلقـوا يف عنقهـا األحـداث؛السنة قـد اخرتعوهـا

  َ!م املثىل واملثالية يف النفوسحتى تظل لصحابة رسول اهللا صورهت، عىل السلطة
ولكــن مــع رفــض  ؛ إىل التــسليم بوجــود هــذه الشخــصية:كــام قــاد هــذا البحــث الــبعض اآلخــر

 .املبالغة يف الدور الذي لعبته يف تلك األحداث
 عــىل ؛فــإن وجــود ابــن ســبأ :-نــشأة التــشيعموضــوع التــأريخ ل- أمــا فــيام خيــتص بموضــوعنا

 عـىل ًال يـصلح دلـيال، سواء عىل عهد عثامن أو عهـد عـيل ؛ وظهور آرائه،فرض التسليم بوجوده
فلــــــم تنــــــسب املــــــصادر املعتمــــــدة يف التــــــاريخ والفكــــــر ، أن التــــــشيع قــــــد ظهــــــر يف ذلــــــك التــــــاريخ

ّلقــول بتفــضيل عــيل عــىل بــل نــسبت إليــه فقــط ا، اإلســالمي إىل ابــن ســبأ القــول بــالنص والوصــية
 ًاوحتــى الــشيعة أنفــسهم ال يــروون عنــه شــيئ.. .وتقديمــه عــىل أيب بكــر وعمــر وعــثامن، الــصحابة
 .بل وينكر أغلبهم وجوده، من ذلك

مل يكن من دعوى هـشام بـن احلكـم  :عىل فرض وجوده ووقوعها ؛فدعوى عبد اهللا بن سبأ
 لتـاريخ ظهـور اً عـرصه ال يـصح أن يتخـذ بـدء فإن؛ومن هنا، كام يقول القايض عبد اجلبار ؛بسبيل

 .  باملعنى الفني واالصطالحي املعروف؛الشيعة والتشيع
،  مــن أهـم أصـول الــدينًبـل أصـال ؛وملـا كانـت اإلمامــة عنـد الـشيعة قــد أصـبحت عقيـدة دينيــة

فإننــا ال نــستطيع أن نــرى يف احلركــات الـــسياسية ... وقــدمت صــفتها تلــك عــىل صــفتها الــسياسية
 بــــــاملعنى ؛ عـــــىل وجــــــود فرقـــــة الـــــشيعةًام هبـــــا الــــــشيعة قبـــــل عهـــــد جعفــــــر الـــــصادق دلـــــيالالتـــــي قـــــ

 ؛ ألن هـذه احلركـات الـسياسية مل تقـم عـىل أسـاس قاعـدة التـشيع األساسـية،االصطالحي الدقيق
                                                

 ).٥٤٦-٢/٥٤٥(» تثبيت دالئل النبوة« )١(
 .)م١٩٦٩(سنة ، طبعة القاهرة) ٢/٩٣(» الفتنه الكربى«، طه حسني. ، د)٨٧:ص(» أصول اإلسامعيلة« )٢(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أن احلــــسن أو احلــــسني أوىل بإمــــارة املــــؤمنني مــــن :وإنــــام قامــــت عــــىل أســــاس،  الوصــــية:وهــــي
 عـــن ذنــــب خـــذالن أهــــل العـــراق لــــه اً تكفــــري؛ طلـــب الثــــأر للحـــسنيأو عــــىل، معاويـــة أو ابنــــه يزيـــد
 .  بعد أن بايعوه واستقدموه؛وقعودهم عن نرصته

 أن يكــون :أي(، عــىل أن يكــون لـه األمــر مــن بعــده ؛فبعـد أن تنــازل احلــسن بــن عـيل ملعاويــة
لحـــسن كـــان  أعلــن معاويـــة أن وعـــده ل:بعـــد هـــذا التنـــازل ؛واخلليفـــة التـــايل ملعاويــة، ) للعهـــدا وليــ

، وأمــا وقــد اجتمعــت الكلمــة،  وتــضع احلـرب أوزارهــا، حتــى جتتمــع كلمــة األمــة؛رضورة حـرب
 اًإين كنــت رشطــت رشوطــ«: وقــال، فلقــد أعلــن تنــصله مــن وعــده، )عــام اجلامعــة( :وســمي العــام

فأما إذ مجع اهللا لنا الكلمـة ، ومداراة لقطع هذه الفتنة، إرادة إلطفاء نار احلرب، ووعدت عدات
 .»!..فإن ذلك حتت قدمي، وأمننا من الفرقة، أللفةوا

 يلومونه عىل أنه مل يـستوثق ؛ جاء إىل احلسن بن عيل وفد من أرشاف أهل العراق؛ويومها
 ثـم عرضـوا عليـه الـرشوع ...من معاوية بوعد مكتوب يشهد عليه وجـوه أهـل املـرشق واملغـرب

كلهـــم يأخـــذ ، ف مقاتـــل مـــن أهـــل الكوفـــةفـــإن معـــه مـــن شـــيعته أربعـــني ألـــ، يف حـــرب معاويـــة ثانيـــة
 . سوى شيعة احلسن من أهل البرصة واحلجاز ؛ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم، العطاء

ويــتكلم باسـمها ســليامن بــن رصد ، يأخـذ العطــاء،  إزاء شــيعة هلـا جــيش مــنظم:-هنــا-فـنحن 
 . من احلسن النهوض ملقاومة معاوية وقتالهًا طالب)م٦٨٤-٥٩٥/ـه٦٥ -٢٨(

 بمعنـــاه ؛ هـــو بـــدء ظهـــور التـــشيع: وذلـــك التـــاريخ، أن هـــذا املوقـــف:ومـــن القـــدماء مـــن يـــرى
 .املعروف

، إن هــــذه الــــشيعة مل يقــــم تنظيمهــــا عــــىل القاعــــدة األوىل واألساســــية للتــــشيع: ولكننــــا نقــــول
الـــذي  ؛ لنـــا-اآلن- فلـــم يكونـــوا شـــيعة بـــاملعنى املعـــروف ؛ومـــن ثـــم، )الـــنص والوصـــية:(قاعـــدة 

لقال سـليامن بـن رصد يومهـا  ؛ولو كان األمر غري ذلك، جعفر وهشام بن احلكمعرف منذ عرص 
ألن هــذا التنــازل منــاقض للــنص والوصــية ، إنــه مــا كــان لــك أن تتنــازل ملعاويــة: للحــسن بــن عــيل

واهنـض ، فاسـتغفر لـذنبك، ًاوبـاألوىل سياسـي ؛ًا فإن هذا التنازل باطل ديني؛ومن ثم، عىل إمامتك
 !بن أيب سفيانبنا نقاتل معاوية 

 لقـالوا ؛-بمعناها االصطالحي احلـايل-ولو كانت الشيعة قد ظهرت يومئذ ، لو كانوا شيعة
بــل كــانوا بقيــة جــيش عــيل ، ولكــنهم مل يكونــوا كــذلك.. .ولكــن هــذا هــو مــنطقهم الفكــري، ذلـك

،  بعـدهفلام تنـازل عـىل أن يكـون لـه اإلمـرة مـن، قبل تنازله ملعاوية، الذين بايعوا احلسن، ودولته
                                                

 ).٢/٥٨٦(» تثبيت دالئل النبوة« )١(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

وتعــود هلــم ،  فتعــود اإلمــرة للحــسن؛اسـتمروا مــن حولــه يف انتظــار قــضاء اهللا أن يــسبق إىل معاويـة
 .احلكومة والسلطان

 حكومــة الظــل التــي تعــيش بجيـــشها ويف :-كــام يقــول أدبنــا الـــسيايس احلــديث-لقــد كــانوا 
ومـن ، ة للحـسنوفقـا للعهـد الـذي قطعـه معاويـ،  تنتظر موت معاوية كي تيل أمـر األمـة؛عاصمتها

 هـو موقـف الـشيعة وال العهـد الـذي يـؤرخ بـه ظهـور : وال عهـدهم ذاك، فلم يكن مـوقفهم هـذا؛ثم
 .  بمعناها وفكرها املعروف؛هذه الفرقة

وروايـة األحاديــث والقـصص التــي تــدور ، وبــدأ التـأليف فيهــا، أمـا عنــدما بـدأ القــول باإلمامـة
 عـن -وال زالـت متيـزهم- التـي ميـزهتم ؛لـشيعة عقيدة ا: نشأت؛حول النص والوصية لعيل وبنيه

 . وتكون التنظيم الشيعي الذي اعتنق أهله هذا االعتقاد، الفرق األخرى
 :  أن أول مـــن تكلـــم يف مـــذهب اإلماميـــة:يـــذكر -وهـــو يـــؤرخ لنـــشأة التـــأليف- وابـــن النـــديم

 . بن إسامعيل بن ميثم الطيارعيل
ولكـــن مل يقـــل ، اجلـــة أصـــحاب عـــيل  قـــد كـــان مـــن : أن هـــذا الرجـــل:صـــحيح أنـــه يـــذكر

أمــا بعــد ...  إن عهــد عــيل بــن أيب طالــب قــد شــهد التــأليف يف اإلمامــة أو غريهــا مــن الفنــون:أحــد
،  كطليعــة للقـائلني باإلمامــة واملتكلمـني فيــه؛ فلقـد كتــب عـيل بــن إسـامعيل بــن ميـثم الطيـار؛ذلـك

 . »االستحقاق«وكتاب ، »اإلمامة«كتب كتاب 
 أن عــيل بــن إســامعيل بــن ميــثم : فإننــا نجــده يــذكر؛»معجــم املــؤلفني« وإذا نحــن رجعنــا إىل

 ! األمر الذي يبتعد به عن عهد عيل بن أيب طالب، )م٧٩٥/ـه١٧٩ ( قبل سنةا الطيار كان حي
ثــم جــاء دور  ! أن الرجــل قــد كانــت لــه جمــالس مــع هــشام بــن احلكــم؟:ويــضيف املعجــم

وهـــذب املــــذهب ، فتـــق الكـــالم يف اإلمامـــة«: ديم كـــام يقـــول ابــــن النـــ؛الـــذي، هـــشام بـــن احلكـــم
وكتــاب ، »الــرد عــىل مــن قــال بإمامــة املفــضول«وكتــاب ، »اإلمامــة«كتــاب :  وألــف فيهــا،والنظــر

، »احلكمــني«وكتــاب ، »الوصــية والــرد عــىل مــن أنكرهــا«وكتــاب ، »اخــتالف النــاس يف اإلمامــة«
 .»الرد عىل املعتزلة يف طلحة والزبري«وكتاب 

أمــــا قبـــل هــــذا .. . يف عنــــوان كتـــاب هـــشام بــــن احلكـــم)الوصـــية( :ألوىل تـــرد كلمــــةفللمـــرة ا
ال يف فكـر املــسلمني الـذي أرخ ابــن  ؛ فـإن املــرء ال يـستطيع العثــور عـىل أثــر هلـذه العقيــدة؛العهـد

                                                
 ).م١٨٧١(سنة ، طبعة ليبزج، )١٧٥ص(» الفهرست«ابن النديم  )١(
 ).م١٩٥٩(سنة ، ، طبعة دمشق»معجم املؤلفني«عمر رضا كحالة  )٢(
 ). ١٧٦-١٧٥:ص(» الفهرست« )٣(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

وال يف ، وال يف اجلـدل الـذي دار حـول الـسلطة واإلمـارة، النديم لظهوره وذكر عنـاوين مـصنفاته
 .  لدى أي فريق من الفرقاءاملواقف العملية

 التـــاريخ احلقيقـــي لنــــشأة : أي،)الـــنص والوصــــية(هـــذا عـــن التـــاريخ احلقيقــــي لنـــشأة عقيـــدة 
 .-اآلن-باملعنى الفني واالصطالحي املعروف لنا  ؛التشيع والشيعة

 

op 
 

 املـذهب :هـو ،اًا متميـز ا فقهيـً أن هلـا مـذهب:ليس ما يميز الشيعة عن غريهـا مـن فـرق اإلسـالم
املـشهور منهـا وغـري ،  نسبة إىل جعفر الصادق؛ ألن الفقه اإلسالمي حافـل باملـذاهب؛اجلعفري
  .املشهور

 يـــوازي أو يـــداين أو ؛ا بـــني املـــسلمنيً انقـــسام:ومل حيـــدث أن أثمـــر تعـــدد املـــذاهب الفقهيـــة
 ،بمــــذاهبهم الفقهيــــة ؛لمنييــــشابه ذلــــك االنقــــسام احلــــاد الــــذي قــــام بــــني الــــشيعة وبــــني بقيــــة املــــس

 . وتياراهتم الفكرية،ومدارسهم الكالمية
 والــــنص مــــن اهللا عــــىل ، والوصــــية، واإلمامــــة الدينيــــة،الــــسلطة الدينيــــة(ـ كــــان قــــول الــــشيعة بــــ

 ! ومع رعاية اخلالق للمخلوقني، هو املتسق مع العدل اإلهلي-يف رأهيم- فهذا ؛)األئمة
قــال الـــشيعة ، ُ بحاجــة املجتمـــع إىل ســلطة عليـــاًام تـــسلياًأيــض و؛ مـــن هــذا املوقـــفاًوصــدور

  . بوجوب اإلمامة:أي، برضورة السلطة
وإن اسـتمرار الرسـالة اإلهليـة مـرتبط بوجـود ،  إن صالح الدين والدنيا متوقـف عليهـا:وقالوا

وكــذلك يف ، فهــو املرجــع املــؤمتن يف الــدين، ألنــه هــو املعــصوم وحــده مــن دون األمــة ؛اإلمــام
 . الدنيا

،  ويبعـدهم عـن الـرش،هي ما يقرب الناس من اخلـري :-عىل هذا النحو-ا كانت اإلمامة ومل
كــام قــال -ولــيس ، فهــي عــىل النبــوة تقــاس ؛كــام كانــت النبــوة كــذلك، )لطــف إهلــي( : فهــي؛إذن

 .  تقاس عىل منصب احلكام والوالة:-غريهم
 اهللا ووجوهبـــا عـــىل ، ا يـــ ال رشع؛ا  عقليـــاً وجوبـــ؛ واجبـــة عنـــد الـــشيعة: وجـــدنا اإلمامـــة؛وهلـــذا

فهـي ، ألهنـم ال شـأن هلـم هبـا ؛ولـيس وجوهبـا عـىل البـرش، ؛ ألنه هو مصدرها األوحـد-سبحانه-
 .بل من أهم أصوله، إن اإلمامة أصل من أصول الدين: وقالت الشيعة، أمر من أمور السامء

، والـــصوم ،والزكـــاة، مـــع الـــصالة-وهـــي ، »فـــاإليامن ال يـــتم إال باالعتقـــاد باإلمامـــة«
                                                

 . دار النعامن-طبعة النجف، )٦٥ص(» ائد اإلماميةعق«حممد رضا املظفر،  )١(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

ِّتكون فرائض اهللا اخلمس :-واحلج ُ . 
ـــالنبوة، والتـــصديق بالعـــدل واحلكمـــة، مـــع املعرفـــة بـــصفات اهللا-وهـــي  ، والتـــصديق ب

ِّتكون قواعد اإليامن واإلسالم اخلمسة :-والتصديق باملعاد ُ. 
غ عـن َّلـ كانت مم ب:فإن اإلمامة ؛وأشهد الناس عىل بالغه، َّوكام بلغ الرسول الدين عن ربه

 .ومما أشهد الناس عىل بالغه إياهم هلا، ربه من أصول دينه
،  خيتلــف معهــم فيــه غــريهماً تفــسري؛ يفــرس الــشيعة بعــض املــأثورات:ويف هــذا البــاب

 :ينفردون هم برواية مأثورات أخرىو
Z  ؛)غــدير خــم( قــد أشــهد النــاس عنــد :يف أن الرســول» حــديث الغــدير«فهــم يــستندون إىل 

عنـــدما خطـــب ،  اإلمـــام مـــن بعـــده:عـــىل أن عـــيل بــن أيب طالـــب هـــو ؛جـــة الـــوداعوهــو عائـــد مـــن ح
 .»ُهَالْوَ مٌّيـِلَعَ ف؛هَالْوَ مُْتنُ كْنَم«: الفق

 ! والـــسلطة الـــسياسية يف املجتمـــع، اإلمامـــة:لكــن خـــصومهم ينكـــرون أن يكـــون املـــراد هـــو
 ورود هــــــذا كــــــام تــــــشهد بــــــذلك معــــــاين ومــــــواطن ؛)املنــــــارصة( و)النــــــرصة( :ألن املــــــواالة هــــــي

 !!اسة والسلطة العليا يف املجتمعوليست السي ؛املصطلح يف القرآن الكريم
Z حـديث «بــ ،  من النبي لعيل بن أيب طالب باإلمامـة)النص والوصية( وهم يستدلون عىل
 َ الُهَّنـَ أَِّالإ ؛ىَسـْوُ مْنِ مـَونُارَ هـِةَلـِزْنَِم ب:يِّنـِ مَتْنـَأ«: فقـال  عليـا الذي خاطـب فيـه النبـي ؛»املنزلة

 .»يِدْعَ بَِّيبَن
 هـــارون مل تكـــن مـــن منازلـــه مـــع ألن ؛ إن هـــذا احلـــديث ال يـــشهد هلـــم:وخـــصومهم يقولـــون

 :-هنــا-فاخلالفــة واإلمامــة ، فلقــد مــات قبلــه،  بعــد موســى؛ واإلمامــة الــسياسية، اخلالفــة:ىموســ
 ! وال مرادة،غري واردة

Z عنـدما مجــع الرســول عــشريته، ة بمكــة يف بدايــة الــدعو؛»حــديث الـدار«ـ كـام يــستدلون بــ ،
 .»ْمُيكِي فِتَيفِلَخَ و،يِّيِصَوَ و،يِخَ أ:اَذَ هَِّنإ«:  فقال هلم-وهو صبي-وفيهم عيل 

 ففــي بدايـة الــدعوة مل ؛لكـن خـصومهم ينكــرون أن تكـون اخلالفــة واإلمامـة الــسياسية مـرادة
 ؛اًفلقــد كــان الوقــت مبكــر، ًالبــل مل تكــن قــضية الدولــة اإلســالمية واردة أصــ، تكــن القــضية واردة

 !لنسبة لوجود اجلامعة اإلسالميةحتى با
                                                

 .)هـ١٣٨٨(سنة ، طبعة طهران، )١/٢٩٠(» األصول من الكايف«: الكليني )١(
 ). ٦٠-٥٩ :وص، هامش -٩٦ص /١ ق١ج(» تلخيص الشايف« )٢(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

وأحاديـــث .. هـــي أحاديـــث آحـــاد،  عـــن أن مجيـــع هـــذه األحاديـــث ومـــا ماثلهـــاً فـــضال؛وذلـــك
، »العقائــد« فمــن غــري الواجــب أن تؤســس عليهــا ؛ إن جــاز األخــذ هبــا يف األمــور العمليــة:اآلحــاد
 ! من أصول الدين: عىل رأي الشيعةوهي،  إذا كانت عقيدة اإلمامةاًخصوص

وإذا كانـــــت املـــــأثورات التـــــي رواهـــــا الـــــشيعة أو فـــــرسوها كـــــي تـــــشهد لعقيـــــدهتم يف الـــــنص 
 إنه قد نـص عـىل إمامـة :فلقد قالوا، والوصية قد جاء أغلبها للنص عىل إمامة عيل بن أيب طالب

 . الذي نص عىل إمامة أخيه احلسني، ابنه احلسن
 ومــن كــوهنم اثنــي ،أبنــاء فاطمــة بنــت الرســول ؛أئمــتهم مــن آل البيــتوهكــذا توالــت سلــسلة 

 .)اإلثنا عرشية(: اسم؛  هلا عن غريها من فرق الشيعة اإلماميةاً أخذت هذه الفرقة متييز:عرش
فـإن اخـتالف تيـارات التـشيع  :وفيام يتعلق بتسلسل اإلمامة يف ولد عيل بن أيب طالب

 :  ملا أصاب هذا التيار من انقساماتا ي رئيساًحول أعيان األئمة قد كان سبب
 إهنـا انتقلـت مـن عـيل :وقالوا،  مل حيرصوا اإلمامة يف أبناء عيل من فاطمة: فالكيسانية-أ 

 . )م٧٠٠ -٦٤٢/ـه٨١-٢١(البنه حممد ابن احلنفية 
 ،)م٧٦٠/ـهـــ١٤٣( إهنـــا بعـــد جعفـــر الـــصادق البنـــه إســـامعيل : قـــالوا: واإلســـامعيلية-ب 

 .اظموليس ملوسى الك
وإنــــه مل ،  واحلــــسني،واحلــــسن ،  عليــــا مل يتعــــد: إن الوصــــية والــــنص: قــــالوا: والزيديــــة- ـجــــ

وهـي قـد ،  عـىل مـن جتتمـع فيـه صـفات اإلمـاما  بـل كـان نـص،ذات املنـصوص عليـه، حيدد الذات
رشيطــة أن ،  مــن ولــد عــيل؛ فــيمن تتــوافر فيــه الــرشوط:وأن اإلمامــة بعــدهم، اجتمعــت يف هــؤالء

وأهنـــا لـــذلك كانـــت لزيـــد بـــن عـــيل ،  ســـيفه ضـــد أئمـــة اجلـــور والفـــساداً شـــاهراً خارجـــاًيكـــون ثـــائر
 .  ثم ألئمة الزيدية من بعده،)٧٤٠-٦٩٨/ ـه١٢٢ -٧٩(

 إن إمـامهم الثـاين :قـالوا،  فإهنم بعد حتديـدهم لسلـسة أئمـتهم االثنـي عـرش:أما اإلثنا عرشية
 يف رسداب بمدينــــة ســــامراء ؛كقــــد اختفــــى اتقــــاء للهــــال، أبــــو القاســــم حممــــد بــــن احلــــسن: عــــرش

 اًمالئــ،  فيقـود شــيعته لبنـاء الدولــة اإلسـالمية؛ولـن يمــوت حتـى يظهــر، وأنــه حـي مل يمــت، بـالعراق
 . بعد أن امتألت باجلور والفسادًاألرض عدال

 ويـــسهل ، ويزيـــل حرجـــه،الـــذي يـــدعون اهللا أن يعجـــل ظهـــوره» املهـــدي «: هـــو؛وأنـــه لـــذلك
 ...فرجه

                                                
، »اإلســالم، وفلــسفة احلكــم«: نظــر كتابنــاايف تفــصيل كــل حجــج الــشيعة، وكــل ردود خــصومهم علــيهم،  )١(

 . )م١٩٧٩( الثانية، سنة -طبعة بريوت، )٤٢١-٣٣٥:ص(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

الواجبـة بالنـصوص املرويـة ، ً من األمـور اجلـائزة عقـال: هذه القرونا يوهم يعتربون بقاءه ح
وأنه يف النهاية ليس إال إحدى املعجزات التي اختص اهللا هبـا األئمـة اختـصاصه الرسـل ، عندهم

 ! واألنبياء
 قــد فرضــت عــىل الفكــر الــشيعي رضورة :وطــول هــذه الغيبــة، لكــن اختفــاء املهــدي وغيبتــه

فتبنــى  ؛الــذي هــو املرجــع األوحــد يف أمــور الــدين والــدنيا، فتقــار إىل اإلمــامالــتالؤم مــع واقــع اال
وواليــة هــذا املجتهــد عــىل ،  عــن اإلمــام- كــان أو أكثــراًواحــد- نيابــة املجتهــد :هــذا الفكــر مبــدأ
 .مجهور الشيعة
أن يقـف املـسلمون مكتـويف  : انتظـار هـذا املـصلح املنقـذ املهـدي:إنه ليس معنـى«: وقالوا
 واألخـذ ، واجلهاد يف سبيله،وما جيب عليهم من نرصته، ام يعود إىل احلق من دينهماأليدي في
ل بام أنزل من  مكلف بالعم-اًأبد-بل املسلم ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، بأحكامه

 .األحكام الرشعية
وهــو احلــاكم والــرئيس ،  يف حــال غيبتــه؛÷ نائــب لإلمــام :واملجتهــد اجلــامع للــرشائط هــو

والــــراد عليــــه راد عــــىل ،  واحلكومــــة بــــني النــــاس،لــــه مــــا لإلمــــام يف الفــــصل يف القــــضايا، طلــــقامل
 عــىل حــد - الـرد عــىل نائــب اإلمـام:أي-وهــو، -تعـاىل-اهللا والــراد عـىل اإلمــام راد عــىل ، اإلمـام

 !!»الرشك باهللا
أمـور وعىل حني قرص بعض جمتهدي الشيعة والية املجتهد ونيابتـه عـن اإلمـام الغائـب يف 

فإن جمتهـدين ،  حتى يظهر اإلمام؛وجعلوا شئون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة، الدين والفقه
وخاصـــة بعـــد تطــــاول  ؛قـــد عممـــوا اســـتجابة للــــرضورات :وخاصـــة يف القـــرون األخــــرية؛ آخـــرين

 .الزمن دون أن يظهر اإلمام الغائب؛ قد عمموا والية الفقيه املجتهد يف كل ما هو لإلمام
فريجـع إليـه يف  ؛بـل لـه الواليـة العامـة،  يف الفتيـا فقـطاًإن املجتهد لـيس مرجعـ «:وقالوا

ـــك مـــن خمتـــصاته، احلكـــم والفـــصل والقـــضاء وال جيـــوز ألحـــد أن يتوالهـــا دونـــه إال ، وذل
  .كام ال جتوز إقامة احلدود والتعزيرات إال بأمره وحكمه، بإذنه

 .)٢(»إلمام وخمتصاتهالتي هي من حقوق ا ؛ويرجع إليه يف األموال
فإنـه يـيل مـن أمـور املجتمـع مـا  ؛إنه إذا هنض بـأمر تـشكيل احلكومـة عـامل عـادل«: ويقولون

 مــا كــان ؛وهــو يملــك مــن أمــر اإلدارة والرعايــة والــسياسة للنــاس،  وعــىل آلــهخكــان يليــه النبــي 
                                                

 ). م١٩٧٣(سنة ،  بريوت-الطبعة الثالثة، )١٠٩، ٥٧:ص(» عقائد اإلمامية« )١(
 ).٥٧:ص(املرجع السابق  )٢(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .»...وواجب أن يسمعوا له ويطيعوا، يملكه الرسول وأمري املؤمنني
يقـول ،  يف عمـوم واليـة املجتهـد والفقيـهاً جيعلونه سـندا  نبويًا أئمتهم حديثوهم يروون عن

 ْمَحــْ ارَّمُهــَّالل«:  وعــىل آلــهخقــال رســول اهللا ،  فــيام يرويــه عــيل بــن أيب طالــبخفيــه الرســول 
 ْنِ مـــَنْوُتْأَ يـــَينِذَّالـــ«: ومـــن خلفـــاؤك؟ قـــال !يـــا رســـول اهللا:  قيـــل-قاهلـــا ثـــالث مـــرات- »يـِائـــَفَلُخ
َوهنُمِّلَعُيَف، يـِتَّنُسَي وـِيثِدَ حَونُوْرَي، يِدْعَب  .»...يِدْعَ بْنِ مَاسَّا النَ

وحــرصت يف اإلمــام أمــور ، قاســتها عــىل النبـوة ؛ أصـل الــدين:هكـذا جعلــت الــشيعة اإلمامــة
 أحلـوا جمتهـدهيم :فلـام غـاب، ثم تسلسل اإلثنا عـرشية بـأئمتهم حتـى الثـاين عـرش، الدين والدنيا

فجعلـوا هلـم الواليـة ، ومـنح تيـار مـنهم هـؤالء املجتهـدين سـلطان اإلمـام وسـلطاته، نيابة عنهيف ال
 اًراد: أي،  عــىل اإلمــاماً راد:حتــى لقــد جعلــوا الــراد عــىل املجتهــد، العامــة يف الــدين والــدنيا

 !!! باهللااًمرشك: أي.. عىل اهللا
ــ مــع العقيــدة التــي جتعــل اإلمامــة -اًمتامــ-وهــم يف هــذا متــسقون   مــن أهــم ً وأصــالاًدين

 !أصول الدين
يف » الــــشورى«أهنــــم يناصــــبون فكــــرة  : لــــدى الــــشيعة ولــــدى خــــصومهماًولقــــد كــــان واضــــح
ً عداء شديد:السياسة ونظم احلكم وتعيـني اإلمـام ، ألهنم جيعلون املرجعية لإلمـام دون األمـة، اً

حتــى لقـــد جعلـــوا  ؛ أو خمالفتـــه، دون نقــدهاً حـــاجز:وجيعلـــون مــن عـــصمة اإلمــام، هللا دون النــاس
 .. . باهللااًالرد عليه رشك

بــل دافعـــوا عنـــه ، فلـــم ينفــوه أو ينكـــروه ؛ولقــد كـــان مفكــروهم رصحـــاء يف االعــرتاف بـــذلك
،  والـضالل، والنـسيان، والـسهو، جيـوز عليـه اخلطـأ-غـري اإلمـام-إن الفـرد : عندما قالوا، وبرروه
فــام جــاز عــىل ، ين تتكــون مــنهمليــست ســوى مجــع هــؤالء األفــراد الــذ :-يف جمموعهــا-واألمــة 

مـــن  ال بـــد  كــان:-حتــى حيفـــظ اهللا دينـــه-ومـــن هنـــا ، الفــرد منهـــا جيــوز عـــىل مجيعهـــا وجمموعهــا
 .  اإلمام:وهو ؛حتى عىل الدين والقرآن ؛ قيم، حجة، ثقة،معصوم

 ال بـد  فـإن رشيعـة نبينـا؛)م١٠٦٧ -٩٩٥/ ـهـ٤٦٠ -٣٨٥(ووفق عبارة أيب جعفـر الطـويس 
ولـــيس جيـــوز أن ، أو بعـــضها ؛ مجيـــع األمـــة: خيلـــو احلـــافظ هلـــا مـــن أن يكـــونوال، هلـــا مـــن حـــافظ

والعــدول ، وارتكـاب الفــساد، ألن األمــة جيــوز عليهـا الــسهو والنــسيان،  األمـة:يكـون احلــافظ هلــا
مــن حيــث مل يكــن إمجاعهــا أكثــر مــن  ؛وإن مــا جــاز عــىل آحادهــا جــائز عــىل مجيعهــا، عــام علمتــه

                                                
 ). م١٩٧٩(سنة ، ، طبعة القاهرة)٥٦، ٤٩ص(» احلكومة اإلسالمية«، آية اهللا اخلميني )١(
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 .ضانضامم آحادها بعضها عىل بع
، فيجـب أن تكـون مرتفعـة عـن الكـل، وإذا كانت العصمة مرتفعـة مـن كـل واحـد عـىل انفـراد

ليـــتمكن ، يـــؤمن مـــن جهتـــه التغيـــري والتبـــديل والـــسهو، للـــرشيعة مـــن حـــافظ معـــصوم ال بـــد ؛فـــإذن
 . اإلمام:وهو ؛املكلفون من املصري إىل قوله

 :وقـالوا، ال للفرد اإلمـام ؛ها العصمة لألمة عند اجتامع:هذا عىل حني جعل خصوم الشيعة
بــل عــصمة؛ ألن اجتامعهــا إنــام يمثــل حالــة كيفيــة ، اًإن اجــتامع األمــة جيعــل لفكرهــا ورأهيــا وزنــ

 . إذا نظرنا إليهم فرادى متفرقني؛ عن حال أفرادهااًختتلف متام
بـــام لـــه مـــن  ؛لكـــن جممـــوع القطـــرات، فقطـــرة املـــاء ال تـــروي :ورضبـــوا األمثلـــة عـــىل ذلـــك

والــــشعرة الواحــــدة ال ، لكــــن جمموعهــــا يــــشبع،  وكــــذلك لقمــــة اخلبــــز ال تـــشبع، يــــروىاالجـــتامع
 . إلخ. ..لكن جمموعها يثمر احلبل املتني، تغني

ألن اجتامع األمة ، ا لعدمهًوليس اإلمجاع مساوي،  وإمجاع املجموع،ففرق بني حال الفرد
 ! مجع جمموعة من األصفار:ال يعني

 :فمنها، أما صفات اإلمام عند الشيعة
، اً معــــصوم:وذلـــك مثـــل كونـــه، اً مـــن حيـــث كونـــه إمامـــ؛صـــفات جيـــب أن يتـــصف هبـــا :ًأوال
 .  أفضل اخللق عىل اإلطالق:وكونه

بالقيـــاس إىل غـــري  ؛ والدرجـــة عنـــد اهللا، واملرتبـــة الدينيـــة، فـــضل يف الـــدين:-هنـــا-والفـــضل 
 .األئمة من عباد اهللا

ــــ  علمــــه :وذلــــك مثــــل، التــــي يتوالهــــا بحكــــم املهــــام ؛صــــفات جيــــب أن يتــــصف هبــــا :اًوثاني
 .وكونه أشجع اخللق، وكونه حجة فيها، وبجميع أحكام الرشيعة، بالسياسة

فـــإن صـــفات اإلمـــام هـــذه عنـــد ،  مقيـــسة عــىل النبـــوة:عنـــد الـــشيعة، وبــسبب مـــن كـــون اإلمامـــة
فهــــو ، عــــامتهم وخاصــــتهم، مــــن مجهــــور األمــــة، تتجــــاوز مــــستواها عنــــد البــــرش العــــاديني، الــــشيعة
 وحجـة هلـا ، حـافظ هلـا:واإلمـام،  يبلـغ الـرشيعة:فـالنبي، وم؛ ألن لإلمامة مهـام دينيـة أساسـيةمعص
 ومـا ،كـذلك تلـزم للحـافظ يف احلفـظ ؛ وما يتعلق به،وكام تلزم العصمة للمبلغ يف التبليغ، وفيها

 .يتعلق به
،  الــدنياقــائم بمــصالح،  أن اإلمــام مــا هــو إال منفــذ لألحكــام:هــذا عــىل حــني يــرى غــري الــشيعة
                                                

 ). ١٥٠، ١٤٩، ١٣٤، ١٣٣ :ص/١ق/١(» تلخيص الشايف« )١(
 ). ١/١٨٩ ق١/ج (املصدر السابق )٢(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 !وليس قياسه عىل النبوة واألنبياء، فعليهم يقاس، مثله يف ذلك مثل احلكام واألمراء والوالة
ألن األمـة التـي روت ، والروايـة موضـع ثقـة،  فهي حمفوظة بالروايـة:-عندهم-أما الرشيعة 

 .»ٍةَلَالَ ضىـَلَ عْعِمَتْجـَ تَا الَهـَِّنإ«: خوهي التي قال عنها نبيها ، وأمجعت هي املعصومة
وهـو الزم للطبيعــة ، هـو علـم غـري حمـدود :-كـصفة مـن صـفات اإلمـام عنـد الـشيعة-والعلـم 
والتـي تقـوم ، اًالتـي تلهمـه إهلامـ،  يأتيـه عـن طريـق روح القـدس؛وقبس من السامء، الدينية ملهمته

  . بالنسبة لألنبياء؛مقام الوحي :-بالنسبة له-
ِّفالــــسامء تفهــــم اإلمــــام َ ّ وحتدثــــه،ُ َ   فــــيعلم مــــا يريــــد ،بواســــطة روح القــــدس  وتنكــــت يف أذنــــه،ُ

  أعلمـــــــه اهللا ؛إذا أراد أن يعلـــــــم الـــــــيشء «:فهـــــــو. !..بـــــــل ويعلمـــــــه دون معلـــــــم أو تعلـــــــم، أن يعلمـــــــه
 .».. .بذلك

 ،فــإن اإلمــام يتلقــى املعــارف«: وكــام يقــول املجتهــد الــشيعي اإلمــامي حممــد رضــا املظفــر
 ال وإذا اسـتجد يشء،  من طريـق النبـي أو اإلمـام مـن قبلـه: ومجيع املعلومات،واألحكام اإلهلية

فــإن توجــه إىل ،  فيــه-تعــاىل-اهللا  بــالقوة القدســية التــي أودعهــا ؛ مــن طريــق اإلهلــام:أن يعلمــهبــد 
 .».. ال خيطأ فيه؛يشء وشاء أن يعلمه عىل وجهه احلقيقي

، ل يف أعـــىل درجاتـــهتبلـــغ الكـــام، التـــي تـــسمى بـــالقوة القدســـية ؛إن قـــوة اإلهلـــام عنـــد اإلمـــام
،  ويف كــل حالــة،فيكــون يف صــفاء نفــسه القدســية عــىل اســتعداد لتلقــي املعلومــات يف كــل وقــت

 وأراد معرفته اسـتطاع علمـه بتلـك القـوة القدسـية اإلهلاميـة بـال ،فمتى توجه إىل يشء من األشياء
نجيل  كـــــام تـــــ؛ وتــــنجيل يف نفـــــسه املعلومــــات،وال تلقـــــني معلـــــم، وال ترتيـــــب مقــــدمات، توقــــف

 .ال غبش فيها وال إهبام ؛املرئيات يف املرآة الصافية
، ومل يتعلمـوا عـىل يـد معلـم، مل يرتبـوا عـىل أحـد ؛ هذا األمر يف تاريخ األئمةاًويبدو واضح

ومل يثبــــت عــــن أحــــدهم أنــــه دخــــل ، حتــــى القــــراءة والكتابــــة ؛مــــن مبــــدأ طفــــولتهم إىل ســــن الرشــــد
  .من األشياءالكتاتيب أو تتلمذ عىل يد أستاذ يف يشء 

ومل ،  إال أجـابوا عليـه يف وقتـه؛ومـا سـئلوا عـن يشء،  ال جتـارى:مع ما هلم من منزلـة علميـة
أو نحـــــو ، وال تأجيـــــل اجلـــــواب إىل املراجعـــــة أو التأمـــــل، »ال أدري«: متـــــر عـــــىل ألـــــسنتهم كلمـــــة

 . »!!ذلك
هـو ، ني اإلمـام صلة قائمة ودائمة بـني الـسامء وبـ:هذا الذي جعله الشيعة ):روح القدس(«و

                                                
 ). ١/٢٥٧(» األصول من الكايف« )١(
 . الطبعة الثالثة، )٩٧-٩٦:ص(» عقائد اإلمامية« )٢(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 كـام يقـول ؛»!! فـصار لإلمـام؛ انتقل روح القدس:فإذا قبض النبي، محل النبي به النبوة«الذي 
 .الكليني

فوصـفوا اإلمـام ،  عـىل النبـوة: الذين قاسوا اإلمامـة؛هذه هي صفات اإلمام عند الشيعة
 !بل لعلهم قد بلغوا باألئمة ما مل يبلغ غريهم باألنبياء، بصفات النبي

أن تكــــون لــــه  :وهــــذه هــــي صــــفاته وتلــــك هــــي قدراتــــه ؛ لإلمــــام املعــــصوماًولقــــد كــــان طبيعيــــ
والـــــشيعة يؤصـــــلون عمـــــوم ســـــلطات اإلمـــــام وشـــــمول ،  وال القيـــــود،ســـــلطات ال تعـــــرف احلـــــدود

مــن حيــث كونــه  ؛ وضــع النبــي:مــن أن، )حــديث الغــدير( بــام يــضاف يف بعــض روايــات ؛ســلطانه
 وفـيام ؛فلـه يف األنفـس، فهو أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم، مأوىل باملؤمنني من أنفسهم هو لإلما

 !لدى األنفس أكثر وأوىل مما هلذه األنفس ذاهتا يف ذاهتا؟
احلقيقيــة » امللكيــة«فــإن لــه عنــدهم :وكمثــال عــىل مالــه يف املجتمــع مــن ســلطات وســلطان

ومــا ،  باطنهــافــيام لــدى األمــة مــن أمــوال أقلتهــا األرض أو اســتكنت يف، »ملكيــة الرقبــة«وبعــضها 
 ! يف مقادير مما بأيدهيم» حق املنفعة«للناس ال يعدو 

وأنـه أوىل هبـا مـن الـذين ،  عىل وجـه امللـك؛أن الدنيا كلها لإلمام«: وهم يروون يف آثارهم
 منـــــــسوبة إىل الرســـــــول نقـــــــرأ ،  ويف األحاديـــــــث التـــــــي رووهـــــــا عـــــــن أئمـــــــتهم،»!هـــــــي يف أيـــــــدهيم

ومـــا كـــان ،  فلرســـول اهللا؛فـــام كـــان آلدم، يا قطيعـــةوأقطعـــه الـــدن، خلـــق اهللا آدم«: aقولـــه 
 .» فهو لألئمة من آل حممد؛لرسول اهللا

 مخـــسة - اســـتحدث:أي- إن جربيـــل كـــرى«: كـــام يـــروون عـــن اإلمـــام جعفـــر الـــصادق قولـــه
،  فلإلمـــام؛فـــام ســـقت أو ســـقي منهـــا، وهنـــر بلـــخ، ومهـــران، ونيـــل مـــرص، ودجلـــة، الفـــرات: أهنـــار

وكـل مـا ،  فهو لنا؛فام أخرج اهللا منها من يشء، واألرض كلها لنا! ماموالبحر املطيف بالدنيا لإل
 فيجبــــيهم ؛- املهـــدي:أي- فهـــم فيــــه حمللـــون حتــــى يقـــوم قائمنــــا ؛يف أيـــدي شـــيعتنا مــــن األرض

 فــإن كــسبهم مــن ؛وأمـا مــا كــان يف أيــدي غـريهم، مــا كــان يف أيــدهيم» الوظيفــة مــن اخلـراج«طـسق 
 :أي! نــــا فيأخــــذ األرض مـــــن أيــــدهيم وخيــــرجهم صـــــفرة حتــــى يقـــــوم قائم؛األرض حــــرام علــــيهم

 . »..!.خيرجهم جوعى مرة واحدة
فمـــن أحيـــا ، إن األرض كلهـــا لنـــا«: كــام يـــروون عـــن اإلمـــام أيب جعفـــر حممـــد بــن عـــيل قولـــه

حتـى ، ولـه مـا أكـل منهـا، وليؤد خراجهـا إىل اإلمـام مـن أهـل بيتـي،  فليعمرها؛ من املسلمنياًأرض
إال مـــا كـــان يف أيـــدي ، وخيـــرجهم منهـــا، تـــي بالـــسيف فيحوهيـــا ويمنعهـــايظهـــر القـــائم مـــن أهـــل بي

                                                
 ). ١/٢٧٢(» األصول من الكايف« )١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .»ويرتك األرض يف أيدهيم، شيعتنا فإنه يقاطعهم عىل ما يف أيدهيم
مــن ســلطات ، ومـا لــدى النــاس، وهـذا مثــال ملــا لــه يف النــاس،  هــو لإلمــام:فكـل مــا يف الــدنيا

 وغري . وسلطان
ومـــا يقـــررون لـــه مـــن ســـلطات الكثـــري مـــن ، مهـــاالـــشيعة قـــد يـــرون فـــيام تـــصف بـــه الـــشيعة إما

 مـع رأي الـشيعة يف القـضية اجلذريـة اًا ومتـسق  طبيعيـ:بل والشطط؛ لكننا نـرى كـل ذلـك، املغاالة
بـل ،  مـن أصـول الـدين:التي أثمرت اخلالف والتنـاقض بيـنهم وبـني غـريهم؛ قـضية اعتبـار اإلمامـة

 اًوجعلهـا امتـداد،  الواليـات واإلمـاراتولـيس عـىل، وقياسـها عـىل النبـوة، من أهـم هـذه األصـول
 .إلخ...اقتضت قيام صلة بينه وبني السامء ؛ مهام دينية:والقول بأن هلا ولصاحبها، للنبوة

 يف وصـف اإلمـام بـام وصـفه بـه اً لـن جيـدوا حرجـ:فالذين يسلمون بالطبيعـة الدينيـة لإلمامـة
كـــل االتــساق مـــع القــول بالطبيعـــة بــل إن يف ذلــك ، ويف تقريــر مـــا قــرروا لـــه مــن ســـلطات، الــشيعة

لـصاحب منـصب تتحـدث عنـه أصـول ،  فامذا نتـصور مـن صـفات وسـلطات؛وإال، الدينية ملنصبه
ألن ،  كفــر:كــام أن دفــع النبــوة ؛ كفــر:إن دفــع اإلمامــة«:  فتقــول،املــذهب الــشيعي اإلثنــي عــرشي
الــــذي ألجلــــه واهلــــدف ،  منطلــــق النبـــوة:ألن منطلــــق اإلمامـــة هــــو، اجلهـــل هبــــام عــــىل حـــد واحــــد

  .وجبت النبوة هو نفس اهلدف الذي من أجله جتب اإلمامة
 هـي نفـسها :واللحظـة التـي انبثقـت هبـا النبـوة، كـذلك اإلمامـة ؛ لطـف مـن اهللا:وكام أن النبـوة

 . اللحظة التي انبثقت هبا اإلمامة
 وامتــازت اإلمامــة عــىل، يف خــط واحــد، واإلمامــة، النبــوة: واســتمرت الــدعوة ذات لــسانني

 .  أهنا استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء دور النبوة:النبوة
 !!؟؟»...واإلمامة لطف عام، إن النبوة لطف خاص
 ورووا يف ذلـك عـن أئمـتهم،  من أهم أصول الـدينًبل أصال، ا دينً:لقد جعل الشيعة اإلمامة

إال أن  ؛-عنـــــدهم-وعـــــدم إغـــــالق بابـــــه ، ورغـــــم انحيـــــازهم إىل االجتهـــــاد،  ومـــــأثوراتاًنـــــصوص
،  وال وارد فـيام هـو مـن أصـول الـدين، غـري جـائز: كام هو احلال عند غريهم؛-عندهم-االجتهاد 

 أهنـم قـد أخـذوا نـصوص :بل لقد اعتربوا أن ما يميـزهم عـن غـريهم هـو، وما رويت فيه النصوص
 .عىل حني اجتهد فيها اآلخرون، فتعبدوا هبا ؛الدين

                                                
 ). ٤١٠ - ١/٤٠٧(» األصول من الكايف« )١(
، )٦٣(، اللوحــة »كــالم الــسيد املرتــىضجممــوع «: ، وانظــر كــذلك)١٣٢، ٤/١٣١(» تلخــيص الــشايف« )٢(

 . دار الكتب املرصية-خمطوط باملكتبة التيمورية
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ان رافقا األمة اإلسـالمية يف حيـاة النبـي منـذ البـدء ففي رأهيم االجتاهان الرئيسيان اللذ
 :مها

يف والتـــسليم املطلـــق للـــنص الـــديني ،  االجتــاه الـــذي يـــؤمن بالتعبـــد بالـــدين وحتكيمــه:ًأوال
 .كل جوانب احلياة

ــ  إال يف نطــاق خــاص مــن ؛ االجتــاه الــذي ال يــرى أن إيامنــه بالــدين يتطلــب منــه التعبــد:اًوثاني
وجـواز التـرصف عـىل أساسـه بـالتغيري والتعـديل ، ؤمن بإمكانية االجتهـادوي، العبادات والغيبيات
 .» للمصالح يف غري ذلك النطاق من جماالت احلياةاًوفق، يف النص الديني

ــ: فلقــد رأت الــشيعة يف اإلمامــة ، فتعبــدوا بــام رووا فيهــا مــن نــصوص... اًوغيبــ، وعبــادة، ادينً
 .هذه النصوص باإلمامةوما قدموا لبعض النصوص من تفسريات ربطت 

ختتـاره األمـة ملـصالح الـدنيا ،  والقـانون،املنفـذ لألحكـام: عىل حني غريهم رأى يف اإلمام
كـام يقـول ، »مـن املـصالح العامـة املفوضـة إىل نظـر اخللـق «:فهو القائم عىل منصب هو، اًأساس

 . ابن خلدون
االنقـــسام الـــذي أصـــاب  هـــي األول واآلخـــر واألســـاس يف هـــذا اخلـــالف و:فطبيعـــة الـــسلطة
 !اإلسالم واملسلمني

 

op 
 

ليس لدى اخلمينـي والفقهـاء املجتهـدين الـذين زاملـوه وتـابعوه يف الثـورة الـشيعية اإليرانيـة 
خيلــو فكــرهم مــن ، فهــم شــيعة إثنــا عـرشية تقليــديون،  فــيام يتعلــق بنظريـة اإلمامــة؛ جديــد:احلديثـة

 . اث الشيعة القائل بالنص والوصية من اهللا لألئمة االثني عرش باإلمامةأية نظرة نقدية لرت
 قـــــد  : لـــــيحكم بـــــني النـــــاس؛وقـــــد اســـــتخلفه اهللا يف األرض ؛إن الرســـــول«: واخلمينـــــي يقـــــول

 فقـد اتبــع مـا أمــر ؛وبحكــم هـذا األمــر،  أن يبلــغ مـا أنــزل إليـه فــيمن خيلفـه يف النـاسا كلمـه اهللا وحيـ
 ، وحيميهـا؛ينفـذ القـوانني : وكـان تعيـني خليفـة مـن بعـده،للخالفـة  عليـا نيوعني أمري املـؤمن، به

ولوال تعيينه اخلليفة من بعـده لكـان غـري  ، لرسالتهً ومكمالً متمام،ًعامال، ويعدل بني الناس
                                                

 ).٧٨:ص(» التشيع ظاهرة طبيعية يف إطار الدعوة اإلسالمية« )١(
 ). هـ١٣٢٢(سنة ، طبعة القاهرة، )١٦٨:ص(» املقدمة« )٢(
 ).٤٣-٤٢:ص(» احلكومة اإلسالمية« )٣(
 ).١٩:ص(املرجع السابق  )٤(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .»...مبلغ رسالته
 ؛ذلــــك املــــذهب التقليــــدي عنــــد الــــشيعة :بــــل إن اخلمينــــي يــــذهب يف تقــــديره ملقــــام األئمــــة

 ألنه مـذهب يفـضل فيـه أصـحابه األئمـة عـىل الرسـل ! يف الغلواً مغرق:والذي يراه كل من عداهم
 النقــضاء ؛إن النبـوة واليـة خاصـة:  إال أهنـم قـالوا؛ألهنـم وإن قاسـوا اإلمامـة عـىل النبـوة! واألنبيـاء
 !الستمرار زمنها،  والية عامة:أما اإلمامة فهي، زمنها

 جترده عـن :إن ثبوت الوالية واحلاكمية لإلمام ال تعني«: ينييقول اخلم، وعن مقام األئمة
 ،اً حممــوداًوال جتعلــه مثــل مــن عــداه مــن احلكــام؛ فــإن لإلمــام مقامــ، منزلتــه التــي هــي لــه عنــد اهللا

 ! ختضع لواليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون ؛ وخالفة تكوينية،ودرجة سامية
 !وال نبي مرسل،  ال يبلغه ملك مقرباً أن ألئمتنا مقام:وإن من رضورات مذهبنا

 فـإن الرسـول األعظـم واألئمـة كـانوا قبـل هـذا :وبموجـب مـا لـدينا مـن الروايـات واألحاديـث
 وجعـــل هلـــم مـــن املنزلـــة والزلفـــى مـــاال يعلمـــه إال، فجعلهـــم اهللا بعرشـــه حمـــدقني، اً أنـــوار:العـــامل
 .»!اهللا

 وال ،لــيس لديــه جتديــد، اً حمافظــا تقليــدينجــد اخلمينــي  :ففــي قــضية نظريــة اإلمامــة الــشيعية
 ..! جديد

وبــــز فيــــه أقرانــــه مــــن ، لكــــن اجلديــــد الــــذي ســــلط عليــــه هــــذا املجتهــــد املزيــــد مــــن األضــــواء
 : جمتهدي اإلثني عرشية املعارصين كان هو

 .  الذي حييا فيه املسلمون؛تشخيص الواقع البائس -١
 . اًفكر واًهنج ؛وإبراز تناقض هذا الواقع مع اإلسالم -٢
 يتجـاوز بـه -مـدعم بـالفكر النظـري-كموقـف عمـيل  ؛والرتكيز عىل عموم والية الفقيه -٣

 . الشيعة اجلمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة اإلمام الثاين عرش
تتجـــــسد اإلضـــــافات الفكريـــــة  :وأكثـــــر مـــــن غريهـــــا، قبـــــل غريهـــــا ؛يف هـــــذه القـــــضايا الـــــثالث

 !دت يف الثورة التي قادها اخلميني بإيرانتلك اإلضافات التي جتس... للخميني
 فلـسفة حكـم :حتولـت هـذه الرؤيـة إىل) م ١٩٧٩سنة (وبعد نجاح الثورة الشيعية يف إيران 

الدســـــــتور اإلســــــالمي جلمهوريـــــــة إيـــــــران «وذلــــــك عنـــــــدما صـــــــيغت مــــــواد يف  ،الدولــــــة اجلديـــــــدة

                                                
 ).٢٣:ص (»احلكومة اإلسالمية« )١(
 ).٥٢:ص(املرجع السابق  )٢(
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 . )م١٩٧٩ نوفمرب سنة ١٥ -ـه١٣٩٩  ذي احلجة سنة٢٤( الصادر يف ،»اإلسالمية
، وانفـــــرادهم بالـــــسلطة العليـــــا يف الدولـــــة،  وصـــــاية الفقهـــــاء عـــــىل األمـــــة:لقـــــد أقـــــر الدســـــتور

 !!اً كانت أو حربًسلام، وهيمنتهم وحدهم عىل أجهزة القرار والتنفيذ اخلاصة بشئون احلكم
، »...وكافـة املــسئوليات الناشـئة عنهــا، واليــة األمـر«اإلمــام اخلمينـي  فآليـة اهللا العظمـى -٤
 يتكـــــون جملـــــس القيـــــادة مـــــن ثالثـــــة أو مخـــــسة مـــــن الفقهـــــاء :ويف حالـــــة غيابـــــه، »القائـــــد«و إذ هـــــ

 .»املراجع«املجتهدين 
 . يعينهم اإلمام الويص؛واملحافظة عىل الدستور يتوالها جملس من الفقهاء -٥
والقيـــــادة العامـــــة للقـــــوات ، تعيـــــني رأس اجلهـــــاز القـــــضائي: ولإلمـــــام الـــــويص ســـــلطات -٦

والقائـــد العـــام ،  يكـــون مـــن حقـــه وحـــده التعيـــني والعـــزل لـــرئيس أركـــان اجلـــيشبحيـــث ؛املــسلحة
وتعيـــني وعـــزل قــادة القـــوات الـــثالث ، وتـــشكيل جملــس الـــدفاع الـــوطني األعــىل، حلــرس الثـــورة

واعـــــــتامد نتيجــــــة انتخـــــــاب رئـــــــيس ، والتعبئـــــــة العــــــسكرية، وإعـــــــالن احلــــــرب والـــــــسلم، بــــــاجليش
 .رشحني ملنصبهوتقرير صالحية امل، وحق عزله، اجلمهورية
 ؛-رغم تعدد املذاهب يف إيـران-كام يكرس الدستور فكرة اإلثني عرشية يف اإلمامة  -٧

 . »...واإلمامة املستمرة،  والية األمر:ينطلق من قاعدة «كفينص عىل أهن
 اإلســـــالم واملــــذهب اجلعفـــــري اإلثنـــــي : الـــــدين الرســــمي إليـــــران هــــو:كــــام يـــــنص عــــىل أن

 !! غري قابلة للتغيري إىل األبد؟):املادة الثانية عرشة(:  وهذه املادة،عرشي
فإنـه يقـرر  :وزيديـة، وحنبليـة، ومالكيـة، أو شـافعية، حنفية: أما املذاهب اإلسالمية األخرى

 األقليـــات :مثلهـــا يف ذلـــك مثـــل. .. وفـــق فقههـــا؛ واألحـــوال الشخـــصية،هلـــا احلريـــة يف العبـــادة
 !!ومسيحيني، وهيود ، زرادشت:من، الدينية غري اإلسالمية

 ؛»احلكومـة اإلسـالمية« هنج الدسـتور نفـس الـنهج الـذي حـدده اخلمينـي يف كتـاب ؛وهكذا
 بيــد أداة مل يقــل هبــا غــري الــشيعة مــن :التــي اتفــق عليهــا أغلــب املــسلمني ؛فوضــعت ثــورة اإلســالم

                                                
سـنة ، قم/إيران -طبعة مؤسسة الشهيد، )١٠٧(، املادة »الدستور اإلسالمي جلمهورية إيران اإلسالمية« )١(

 ).م١٩٧٩(
 ). ١١٠(، املادة املصدر السابق )٢(
 . )والية الفقيه العادل (:فقرة) ١٤:ص (املصدر السابق )٣(
 ).١٢(ر السابق، املادة املصد )٤(
 ).١٣(املصدر السابق، املادة  )٥(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ثنـي عــرشيثـم الحـت يف املامرسـة بـوادر تنبـئ عـن أن االنحيـاز لـيس فقـط للفكـر اإل! املـسلمني
دون األقليـــات  ؛ للعنـــرص الفـــاريس-ًأيـــضا-وإنــام  ؛دون غــريه مـــن املـــذاهب اإلســـالمية األخـــرى

أهي الثورة اإلسـالمية يف إيـران؟ أم أهنـا : حتى ليحق للمرء أن يتساءل! القومية اإليرانية األخرى
 !!الثورة الشيعية الفارسية اإلسالمية يف إيران؟

 اسـتطعنا ؛»عمـوم واليـة الفقيـه«:  النظريـة الـشيعية ملـا يعنيـهونحن إذا شئنا أن نوجز الـصياغة
وبعــد ،  وعقيــدة أهلــه،إن الفكــر الــشيعي جيعــل للرســول كــل مــا هللا يف سياســة املجتمــع: أن نقــول

الـــذي هـــو كـــل مـــا هللا -وبعـــد غيبـــة اإلمـــام فـــإن كـــل مـــا لإلمـــام ، الرســـول أصـــبح كـــل مـــا لـــه لإلمـــام
 :أمرين اثننيوذلك باستثناء  ! هو للفقيه-وللرسول

 ! عند اهللا ال يبلغه فقيه؛ بل وال نبي وال رسولاً أن لإلمام مقام:أحدمها
بـــام يف ذلــك مجيـــع ، خيــضع هلـــا كــل أحـــد وكــل يشء،  أن واليـــة اإلمــام تكوينيـــة:وثــانيهام
 أن أقرانـه مـن :أي، هلذا الفقيه» باملقلدين«أما والية الفقيه فإن عمومها حمدود ! ذرات الكون؟

ولـــه واليـــة عامـــة ،  وهـــم جمتهـــدون،ألنـــه جمتهـــد،  ال يلـــزمهم اخلـــضوع لـــه:املجتهـــدينالفقهـــاء 
 !وهلم مثله عموم الوالية وسلطان احلاكمية، وحاكمية
 :أهيام أقدر عىل االقرتاب من حتقيق هذه املهام: للمرء من أن يتساءل ال بد لكن

، بـــدعوى نيــــابتهم عــــن اهللا، حكومـــة الفقهــــاء التـــي يــــستأثر فيهـــا الفقهــــاء بـــاحلكم دون األمــــة
 !عم أن فقههم هو القانون اإلهلي؟وبز

وإذا كانـــت ،  احلكومـــة اإلســـالمية: هـــي-كـــام حـــددها اخلمينـــي-وإذا كانـــت واليـــة الفقيـــه 
ال خيـــــضع هلــــــا الفقهــــــاء املجتهــــــدون اآلخــــــرون ،  حاكميتــــــه وحكومتــــــه:أي، واليـــــة هــــــذا الفقيــــــه

بحكـــــم أن لكـــــل مـــــنهم ، »احيـــــة األهليـــــةألن الفقهـــــاء يف الواليـــــة متـــــساوون مـــــن ن«بالـــــرضورة 
  . اهللا:أي،  الرسول:أي، سلطات اإلمام

 :أي، فمـــــن الـــــذي يعـــــصم األمـــــة واملجتمـــــع مـــــن تعـــــدد الواليــــــات ؛إذا كـــــان األمـــــر كـــــذلك
،  ولكـل مـنهم رسـالة يف الفقـه،-اً فغد؛إن مل يكن اليوم-بتعدد الفقهاء املجتهدين ، احلكومات

                                                
  .)٥١:ص(، »احلكومة اإلسالمية« )١(

إن واليــة الفقيـــه عــىل الفقهــاء اآلخـــرين ال تكــون بحيــث يـــستطيع «: وعبــارة اخلمينــي حــول هـــذه املــسألة
 . »...عزهلم أو نصبهم، ألن الفقهاء يف الوالية متساوون من ناحية األهلية

 أدركنـا أي خطـر يطـل : احلكومـة والـسلطة العليـا يف املجتمـع: أن والية الفقيـه تـساوي وتعنـي:نافإذا علم
 !  تعدد احلكومات، بتعدد الفقهاء املجتهدين:عىل وحدة األمة من تعدد الواليات، أي

 ).٥١:ص(املصدر السابق  )٢(
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 ! رعية وشعب؟:أي، ونولكل منهم مقلد،  القانون:هي
 مــن العزلــة عمــن عــدا الــشيعة اإلثنــي عـــرشية -هــذه-ومــن الــذي ســيحمي حكومــة الفقهــاء 

 -ومــن بــاب أوىل-ومــن ثــم ، كــرد فعــل هلــذا االنحيــاز، بحكــم انحيازهــا املــذهبي ؟داخــل إيــران
و يف  أ،األمر الذي يرتكها فريسة سهلة ألعـدائها اخلـارجيني، العزلة عن مجهور األمة اإلسالمية

بعــــد أكلهــــا ،  األمــــر الــــذي جيعلهــــا تأكــــل ذاهتــــا، فريــــسة خلــــصومها الــــداخلينيكأحــــسن الظروفــــ
 ! ؟أو رصاعها املنهك وإياهم، خلصومها يف املذهب والقومية

 ســائرين عـــىل درب الــذين خيربـــون :ومــا الــضامن لـــتاليف خمــاطر أن يــصبح هـــؤالء الفقهــاء
 لــيس لــه ؛الــضارب حــوهلم بــسور مــن العزلــة بي بــالفكر املــذه؛بيــوهتم بأيــدهيم وأيــدي املــؤمنني

 !باب؟
التـــي تـــسلب األمـــة حقهـــا يف احلكـــم  ؛ عـــام تـــؤدي إليـــه حكومـــة الفقهـــاء الدينيـــةً فـــضال؛هـــذا

 ! من العودة باألمة إىل العزل السيايس اجلامعي؟ :والتقنني السلطة والسيادة
بالفاشـية ، الفاشـية الدينيـة ومل تقدم عايل التـضحيات إال لتـستبدل ، ومل تثر،فكأهنا مل تتمرد
 ! سلطة موضوعة بيد إنسان:سيعني، ألن األمر يف الواقع ويف النهاية! البرشية الشاهنشاهية

 أن مــــصدر ســــلطانه هــــو الــــسامء؟ أم الــــدم :وذلــــك بــــرصف النظــــر عــــن دعــــوى هــــذا اإلنــــسان
 ! األزرق؟ أم االمتياز املايل؟ أم القوى العسكرية؟ أم كل هذه املصادر واألسباب

 هـو الـذي يقـرتب بنـا مـن حتقيـق وتطبيـق :-سـبيل حكومـة الفقهـاء الدينيـة-فهل هذا الـسبيل 
والتــي ال ، ونيابــة عنــه، ولــه، التــي حتكــم بــه.. أم حكومــة الــشعب !اإلســالم الثــوري واملجاهــد؟

أن ينمـو » لعـود األمـة الـسيايس«والتـي تتـيح ! مستبدة حتت ستار من قداسة الدين؟» فاشية«تقيم 
 !ن خالل مناخ للحرية تزدهر فيه ملكات املعارضة والنقد والتفكري؟ويشتد م

 وجـرم يف حـق ، أو حرام؛ ألنه خطيئة دينيـة، كفر:بمقاييس أصحاهبا ؛إن نقد السلطة الدينية
، أمــا نقــد الــسلطة املدنيــة اإلســالمية!  راد عــىل اهللا:إن الــراد عــىل الفقيــه: والــشيعة يقولــون! اهللا؟

 !والنافع والضار،  يف إطار اخلطأ والصوابيأيت ؛فهو أمر مرشوع
 ! فأي السبيلني يتيح لألمة أن تعوض ما فاهتا يف عهود الكبت والقهر واالستبداد؟؟

وتواصــل احلراســة والرعايــة ، وأهيــام يعــني األمــة عــىل أن تطبــق يف واقعهــا اإلســالم الثــوري
 ! والتطوير هلذا التطبيق؟؟

وتلـك هـي ! طريق غري مأمون إىل هدف نبيل وعظيم: ي أن حكومة الفقهاء الدينية ه:نعتقد
 !!الثغرة العظمى التي من املمكن أن تصبح املقربة هلذا اهلدف النبيل والعظيم
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 -رئـيس املجمـع العلمـي بدمـشق- األستاذ الرئيس حممد كرد عيلكتب هذا املبحث  [
 ].  )٣/٧٤٠(» مذكراته«وذلك يف 

 ومل يفـــرق ، مجعتنـــا رابطــة العلـــم واألدب منــذ ريعـــان الــشباب؛يل يف جبــل عامـــل صــديقان
  أكتـــــب يف الـــــشيعة وكانـــــا يـــــصدقانني رأهيـــــام فـــــيام،  والعـــــادة، واخـــــتالف املنـــــشأ،بيننـــــا املـــــذهب

 ، ويــوردان يل أشــياء لــيس هلــا مــا يؤيــدها يف دولــة إيــران الــشيعية اليــوم، يف بعــض كتبــي-اًأحيانــ-
 يربئـان الـشيعة اإلماميـة مـن وصـامت اتـسم هبـا بعـض ،وال يف أكثر كتب الشيعة املعتمدة عنـدهم

 . فرقهم
 . يخ سليامن ظاهر والش، الشيخ أمحد رضا:عنيت هبذين الصديقني العاملني األديبني

 : التـــي يــشمئز منهـــا أهــل الـــسنة؛وهــاكم رأهيــام املخـــالف لرأيــي يف أمهـــات املــسائل
 وغريهـا ممـا خالفـت ،وقـذف أمهـات املـؤمنني، ومـسائل عـيل ومعاويـة، كمسائل الشيخني

 . فيه اإلمامية أهل السنة
تعـــرض  ومل ت،قـــد نحـــوت يف كتبـــك منحـــى اإلشـــادة بفـــضائل األمـــويني«: قــال الـــشيخ أمحـــد

ويقـــول مـــن :  فقلـــت، بـــل نحـــوت إىل تربئـــة معاويـــة مـــن ســـن لعـــن عـــيل عـــىل املنـــابر!ملـــساوئهم
أمعنوا يف درس تاريخ معاوية أن دعوى سنة لعن عـيل عقبـى كـل خطبـة مل يقـم عليهـا دليـل ثابـت 

 يـربأ معاويـة مـن : وبـذلك، وما من أثر يدل عىل أن هـذا اللعـن تقـدم مـروان بـن احلكـم!يركن إليه
 .لوصمةهذه ا

 وبلغــت حــد ، األخبــار التــي مــألت كتــب التــاريخاً تاركــ؛متيــل إىل تربئتــه هبــذا اخلــرب املفــرد
 !؟ عىل أهل مملكتهاً وفرضه فرض، هو أول من سن اللعن:التواتر من أنه

 لتؤيـد بـه ؛ٍربام كنت تريد هبذا تأييد جمد مللك عريب من أعظم رجال السياسة يف اإلسـالم
 وهـم ومـن يـستندون ؛ولكن ما بالك تكثـر مـن احلـط يف شـيعة عـيل !بيةجمد العروبة ضد الشعو

بـــل  ؟ وتلـــصق هبـــم لعــن الـــشيخني،تـــربئ معاويــة مـــن لعـــن عــيل،  عــرب أقحـــاح:إليــه يف مـــذهبهم
 ال يعرفـه أكثـر أبنـاء ؛ عىل كتاب وقع يف يدك جمهـول املؤلـفاً استناد؛جتعله من أركان مذهبهم

 ألهنـم ال ، كـام كـانوا قبـل يف تـسننهم؛ أغرقـوا يف تـشيعهمبـل هـو مـن غـالة العجـم الـذين ؟الـشيعة
  !يعرفون االعتدال

ومـا  ؟ فكيف تقـذفهم كلهـم هبـذه التهمـة،وإذا كان يف غالة الشيعة من يقول مثل هذا القول
 ألهنـــم ؟ حتـــى مـــن غالهتـــم؛ ومل يقـــل بـــذلك قائـــل مـــنهم؛بالـــك تقـــرفهم بقـــذف أمهـــات املـــؤمنني
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نام يطهرون حرمة رسول اهللا الذي يقدسونه ويعصمونه عـن كـل مـا  إ:بتطهريهم أمهات املؤمنني
بـل ،  قبـل النبـوة وبعـدها؛ كبريهـا وصـغريها؛ حتى من كل ما ينايف املـروءة وعـن املعـايص؛يشينه

 وإن كــــن ؛ كــــامرأة لــــوط وامــــرأة نــــوح عــــن مثــــل هــــذه الوصــــامت؛هــــم ينزهــــون زوجــــات األنبيــــاء
ف أم املـــؤمنني التـــي طهرهـــا الـــنص الـــرصيح يف  بقـــذاً وإفكـــاً ومـــع ذلـــك يتهمـــون بغيـــ،مـــرشكات

 ثــم تنــرشه ، دون أن تــشك فيــه؛أنــت تــذكره يــا ســيدي يف كتبــك وهــا !؟القــرآن الكــريم مــن اإلفــك
 !! عىل املأل العريب كحقيقة مسلمة

 ومل تتعـــرض ؛ ويـــسب الـــصهرين،وأنـــت تعلـــم أن يف الفـــرق اإلســـالمية مـــن حيـــب الـــشيخني
م وملـــاذا؟ ألنــــك تـــأثرت بـــأقوال مـــن يرمـــي الـــشيعة بكــــل  فلـــ، كـــام تعرضـــت للـــشيعة؛لتـــشهريهم
ومل تلتفــت إىل متحــيص مــا قــالوا ،  لــسياسة وقــتهم أو ألهــوائهم عــن حــسن ظــن هبــماً تبعــ؛شــنيعة

  !؟بسامعك دفاع املتهم عن نفسه إذا نظرت يف كتبه املبعثرة
ياسـة القـرون  الـذي جرتـه س؛إن التنازع السيايس القديم الذي أدى إىل هذا التناحر الطـائفي

 وكثـــر ، الـــذي أســـس يف نفـــوس كثـــري مـــن علـــامء الطـــائفتني كـــره إحـــدامها األخـــرى:الوســـطى هـــو
 كـــان ثفاهلــا جمـــد اًودارت رحــى اجلـــدل دورانــ، االفتئــات واالفــرتاء مـــن إحــدامها عـــىل األخــرى

 وانتقـصت بـالد املـسلمني ، واستباح محاهـا األعـداء مـن كـل جانـب،فوهنت قوهتا، األمة وعزها
 .»طرافها وضاع استقالهلامن أ

ولـــشيعية املـــسعودي مـــدخل كبـــري يف : قلـــت«: - عـــىل قـــويلاًمعلقـــ-وقـــال الـــشيخ ســـليامن 
 حتـــى جعلــوهم فـــوق ؛آرائــه؛ ألن مـــن جــوزوا الكـــذب عــىل خمـــالفيهم وغلــوا يف حـــب الطــالبيني

 ال يؤمتنــون : وأن املعــايص حـالل هلــم حـرام عــىل غـريهم،وزعمــوا هلـم الكــامل املطلـق، البـرش
 إلخ.. .ىل التاريخع

وجرى قلمـك بـام جـرى إال ، وال أراك وقد نفذ السهم واندفعت هبذا التعبري بعامل العاطفة
عــامل ومــا طــرق العلــم عليــك ببعيــدة بــام يعتقــده ، وأنــت راجــع إىل وازع لبــك نــادم عــىل مــا فــرط

 . ح اإلسالمما ال خيالف رو،  ومنهم كثري من الغالة، والشيعة فرق كثرية،اإلمامية من الشيعة
،  والكـــذب حـــرام بإمجـــاع املـــسلمني،حـــاش اإلماميـــة أن جيـــوزوا الكـــذب عـــىل خمـــالفيهم

،  وهـــم مـــن أحرصـــهم عـــىل متحـــيص احلـــديث واألخبـــار؛وحـــاش أن تعتقـــد فـــيهم اخلـــروج منـــه
وكتـــبهم يف الرجـــال ويف علـــم الدرايـــة ومـــا انطـــوى عليـــه مـــن تنويـــع األخبـــار وختـــصيص أســـامء 

 !! كتب الرجال كل ذلك من متناول الباحثاملطعون فيهم بالذكر يف
 وهــو هللا ؛ وال ألحــد مـن النبيــني واملرسـلني،واإلماميـة ال يعتقــدون الكـامل املطلــق ألئمـتهم

 اً مـا كـان إال بـرش:-وهـو أفـضل اخللـق- وهـم معتقـدون أن النبـي ،وال يـروهنم فـوق البـرش، وحـده



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 بــراءهتم مــن أن املعــايص حــالل :ذلــكومثــل ،  وهــم يــربءون مــنهم؛وال كــانوا مــن الغــالة، ًرسـوال
 أن حـــالل حممـــد :-كـــإخواهنم أهــل الـــسنة واجلامعــة- وهــم يعتقـــدون ،هلــم حـــرام عــىل غـــريهم
 خـروج عـىل :وأن اعتقـاد مثـل ذلـك،  وحـرام حممـد حـرام إىل يـوم القيامـة،حالل إىل يوم القيامة

 ! ومعتقده كافر باإلمجاع،اإلسالم
 عـىل مـصدر مـن مـصادر اإلماميـة يؤيـد دعـواه هـذه التـي  أن يـدلنا-حرسه اهللا-وهل لألستاذ 
 نربأ إىل اهللا منها؟ 

 لتـسكن النفـوس إىل ؛وهل مـن يعتقـد عـصمة اإلمـام عـن ارتكـاب صـغائر الـذنوب وكبائرهـا
 ًفيــصري احلــرام حـــالال، يعتقــد أن لــه أن يغــري ويبـــدل أحكــام اهللا، أدائــه رســالة اإلســالم حــق أدائهـــا

 !؟اًواحلالل حرام
 وبـــــرتاجم ، وتنويعــــه، عنــــوا أكمــــل عنايــــة بــــضبط احلــــديث:سلمني ســــنيهم وشــــيعيهمإن املــــ

، ومـا إىل ذلـك ممـا يتعلـق باألحكـام،  وجتـريح املجـروح، وتوثيـق الثقـة، وبتعديل العـدل،رجاله
 مــا :وكـان مـن أثـر هـذا التـساهل،  واألخبـار، واملثالـب،ولكـنهم تـساهلوا فـيام يرجـع إىل املناقـب

أم ،  ســواء أكــانوا مــن بعــض فــرقهم والغــالة مــنهم خاصــة؛الوضــاعون كثــرو، مل يــسلم مــن الوضــع
 وهـو مـا نـدعو إىل ، إللقاء بذور الفتنة والفرقة بني صـفوف املـسلمني؛من الدساسني من األعداء

 .مالفاة خطره حمدثي الفريقني لتمحيصه
ني أبنـاء  مـن أوصـل الطـرق إىل التقـارب بـ:ويف اعتقادي أن التوفر عىل أداء هذه املهمـة هـو

 ، والــشيعة اإلماميــة، الــذي يعمـل لــه رهــط صـالح مــن خيــار املـسلمني الــسنة؛املـذاهب اإلســالمية
 .)مرص العزيزة(والزيدية يف دار اإلسالم 

وهـو عــىل مفـرتق الطــرق ويف زمـن أحــوج فيـه مــن كـل زمــان - وإين ألناشـدك اهللا واإلســالم
 ويمهد السبيل إلزاحة كـل مـا ، أن تكون يف الصف األول ممن يدعو إليهام:-إىل األلفة والوئام

 .»؟يعرتض سريمها القويم
حبــذا لــو كــان الــشيعة كلهــم عــىل هــذا : وأنــا أقــول، هــذه نبــذ مــن كتــابني للــصديقني العزيــزين

 !االعتدال
وعمـــدة مـــا «: -مـــن أكـــرب جمتهـــدهيم يف هـــذا العـــرص-وقـــال صـــديقنا الـــسيد حمـــسن األمـــني 

،  الــصحايب: أو أحــد ممــن يطلــق عليــه اســم، دعــوى القــدح يف الــسلف:ه غــري الــشيعة علــيهمينقمــ
فــنحن ،  مــن احــرتام نبينــا: إن احــرتام أصــحاب نبينــا صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم:والــشيعة يقولــون
 أحــق ÷  عليــا وأن،  وذلــك ال يمنعنــا مــن القــول بتفــاوت درجــاهتم، الحرتامــه؛اًنحــرتمهم مجيعــ

 .»مجيعهمباخلالفة من 
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،  من األمـور االجتهاديـة التـي جيـوز فيهـا اخلطـأ:إن ما خيالف فيه الشيعة غريهم هو«: وقال
 . وال من أركان اإلسالم،وليست من رضوريات الدين

ـــوم القيامـــة، اإلمامـــة:مثـــل مـــسألة ـــاري تعـــاىل ي ـــورون عـــىل ،  ورؤيـــة الب ـــاد جمب وأن العب
؛ وهـذه وأن صـفات اهللا غـري ذاتـه، ق القـرآنوخلـ، وإنكار احلسن والقبـيح العقليـني، أفعاهلم

وجيــوز أن يكــون احلــق ،  واملعتزلــة، والــشيعة،هــي عمــدة املــسائل املختلــف فيهــا بــني األشــاعرة
 .» وال جيوز فيها التقليد، إذ للنظر والرأي واالجتهاد فيها جمال؛ أو املعتزلة،فيها مع الشيعة

علـــيكم أن تعملـــوا بـــام أمـــركم بـــه ! عيونوأنـــتم أهيـــا اإلخـــوان الـــشي«:  الـــشيعةاًوقـــال خماطبـــ
 مـن التحبـب إىل إخـوانكم أهـل الـسنة؛ مـن -إمام أهل البيت جعفـر بـن حممـد الـصادق-إمامكم 

وجتنـــب كـــل مـــا يـــوغر ، وعيـــادة مرضـــاهم، وتـــشييع جنـــائزهم، زيـــارهتم والـــصالة يف مجاعـــاهتم
 .»صدورهم

 والقــول بــاهلوى بغــري ،رإن الــروافض ضــلت برتكهــا الظــاه«: »االحكــام«يقــول ابــن حــزم يف 
أْمركُم      {: فقالـت،  وال برهـان، وال سلطان،U وال هدى من اهللا ،علم يـ اللّـه مِـهِ إِنى لِقَو وسـإِذْ قَـالَ مو

     اهِلِني الْجـ مِـن أَكُـون وذُ بِاللّـهِ أَنواً قَالَ أَعزقَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا ه ةقَرواْ بحتَذْب إن هـذا لـيس عـىل ، ]٦٧:البقـرة [}أَن
 ).عائشة( :إنام هي،  بقرة قط:-تعاىل-اهللا  ومل يرد ،ظاهره

 . )أبو بكر وعمر( :إنام مها،  ليسا عىل ظاهرمها:اجلبت والطاغوت: وقالوا
ـلِ    { :وقــالوا حـإِلَــى الن ـك بــى ر حـأَوبنـــو :إنــام النحــل، لــيس هــذا عــىل ظــاهره، ]٦٨:النحــل [}و 

 .» العلم:هنا هووالذي خيرج من بطو، هاشم
 ،»الكــايف«ويف «: - وشــيخ اإلســالم فيهــا،كبــري علـامء روســيا-قـال العالمــة موســى جــار اهللا 

 ، وعائـــــشة، وعمـــــر،لعنـــــات عــــىل أيب بكـــــر :-مــــن كتـــــب الــــشيعة- »الـــــوايف« و،»التهــــذيب«و
وللـشيعة أدعيـة مـأثورة يف ،  وهم كـل األمـة ؛)أهل السنة واجلامعة( وعىل العامة ،وحفصة
 . ابةلعن الصح

وأول مـا ،  ممـن جيـب أن يلعـن إال لعنـه وسـامهاًأن اإلمـام مل يـدع أحـد« :»الـوايف«ونقل عـن 
وللبـاقر والـصادق دبـر كـل ، ثـم مـر عـىل اجلامعـة ولعـن الكـل(!!) بدأ بأيب بكر وعمر وعـثامن 

 وأربــع نــساء ، وعمــر، أبــو بكــر:صــالة مكتوبــة أوراد لعنــات عــىل أربعــة مــن الرجــال مــنهم
 .» وحفصة،ة عائش:منهن
 مــــن :-عنـــدهم- والناصـــب ،» غنيمـــة لنـــا: ومالـــه، حـــرب لنـــا: إن الناصـــب:وتقـــول الـــشيعة«

 . يعتقد بإمامة الصديق والفاروق



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 !!» وادفع إلينا مخسه! حيث وجدته؛خذ مال الناصب«: يقول الصادق
 ويقــول اإلمــام يف أئمـــة ، يكفــرون مجيــع الفــرق اإلســـالمية:-عــىل مــا يف كتـــبهم-والــشيعة 

وكـــل آيـــة ! - ولعـــن مللهـــم املـــرشكة،لعـــنهم اهللا- وال تـــسمع مـــنهم ،ال تـــأهتم: ذاهب األربعـــةاملـــ
 .» الصديق والفاروق ومن اتبعهام:نزلت يف الكفار أرجعتها الشيعة إىل

ــــشيعة هــــو،وأول يشء ســــمعته«: قــــال جــــار اهللا  لعــــن : وأكــــره يشء أنكرتــــه يف بــــالد ال
ولعـــن العـــرص ،  والـــسيدة حفـــصة،ة عائـــشة الـــسيد: وأمهـــات املـــؤمنني، والفـــاروق،الـــصديق

ويف ديــابيج الكتــب ،  ويف كــل حفلــة وجملــس يف البــدء والنهايــة، يف كــل خطبــة؛-كافــة-األول 
 ! -كلها- ويف أدعية الزيارات ،والرسائل

وأول  ! وما كان يـرشب شـارب إال ويلعـن! ما كان يسقى ساق إال ويلعن!!حتى يف األسقية
 ؛ وعـثامن، ولعـن الـصديق والفـاروق، عـىل حممـد وآل حممـد الـصالة:كل حركـة وكـل عمـل هـو

 .»الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم
، ولــيس فيهــا قــارئ للقــرآن وال حــافظ لــه، قلــام تقــام مجعــة أو مجاعــة يف بــالد الــشيعة«: قــال

 .»ـه. ا.  أن القرآن سقطت منه أشياء:وأن الشيعة من يعتقدون
 وقـد أتـى أكثــره ،ىل مـا صــار إليـه عنـد املتـأخرين أن يـصري التـشيع إ:ومـن األسـف: قلنـا

ــــة ــــة الفاطمي ــــصفوية، والبوهييــــة،مــــن ســــخافات الدول ــــد، وال ــــشاهية: ومــــن دول اهلن  ، العادل
  .ة والقطبشاهي،والنظامشاهية

 ، وهـــو عـــىل احلـــامر؛ يطـــاف عـــىل الرجـــل-عـــىل عهـــد الدولـــة الفاطميـــة-وكـــان يف دمـــشق 
 . ومنعت الدولة من التكني بأيب بكر، عمر هذا جزاء من حيب أبا بكر :وينادى عليه

دخلـت عـىل الـرشيف املرتـىض أيب القاسـم العلـوي يف : سمع أبو القاسم ابـن برهـان يقـول
ّفـإذا هــو قـد حــول وجهـه إيل، مرضـه الـذي تــويف فيـه ، َالَدَعــَا فَيـِلَأبـو بكـر وعمــر و:  فـسمعته يقــول،ّ
 . واسرتمحا فرمحا

: -اًمتــضجر–فقــال لــه ،  فــساره الــديلمي بــيشء،ديلمودخــل عليــه بعــض أكــابر الدولــة مــن الــ
أهـؤالء :  فقال املرتىض بعد هنوضـه،فنهض الديلمي، -كأنه مدافعة-وأخذ معه يف كالم  ،نعم

  !!يريدون منا أن نزيل اجلبال بالريش
: فقـال! ال يـا سـيدي: أتدرون مـا قـال هـذا الـديلمي؟ فقـالوا: وأقبل عىل من يف جملسه فقال

 .ل: هل صح إسالم أيب بكر وعمر؟ قلتبني يل : قال
 . من أكرب عظامء الشيعة يف أيب بكر وعمر؛هذا رأي عظيم
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 إن«: -»أصـل الـشيعة وأصــوهلا«مــن املتـأخرين يف كتابـه -وقـال العالمـة آل كاشـف الغطـاء 
 وصــار يبــذل ، قــد نــصح لإلســالم،) أبــا بكــر:أي(رأى الرجــل الــذي ختلــف عــىل املــسلمني  عليــا 

 حـــني رأى أن املتخلفـــني   عليـــا إن: وقـــال،  وبـــسط رايتـــه عـــىل البـــسيطة، وإعـــزازه،هجهـــده يف قوتـــ
 ، وجتهيــز اجلنــود، بــذال أقــىص اجلهــد يف نــرش كلمــة التوحيــد:- اخلليفــة األول والثــاين:أعنــي-

 .»بايع وسامل : ومل يستبدوا، ومل يستأثروا،وتوسيع الفتوح
ال «:  ويقــول،)ســني وشــيعي( : مــن قــول ينفــر:وكــان املــصلح اإلمــام مجــال الــدين األفغــاين

هوا عــيل بــن أيب ـَّ فقــد أخــرج الــذين ألــ،»موجــب هلــذه التــي أحــدثتها مطــامع امللــوك جلهــل األمــة
 فقــد دخــل االثنــان :أمــا املفــضلة والغـالة يف حمبــة أهــل البيـت،  ألهنـم ضــلوا؛طالـب مــن اإلســالم
 .»دو قال وع،حمب غال: هيلك فينا أهل البيت اثنان«: حتت حكم من قال
 .وهذا رأينا،  وأقنع السنيني واملتشيعني بالربهان، وما آل إليه من الرضر؛وتوسع يف ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

op 
 

» علــل الرشايــع«اجلــذور اليهوديــة للشــيعة يف كتــاب « خامتــة كتابــه :وهــذا املبحــث هــو[
  ].باختصار. »دراسة نقدية - للصدوق الشيعي

 

op
 

 ، خـــــالل شـــــعبان؛ لـلــــترشف برحلــــة عمـــــل يف خدمـــــة الــــدعوى اإلســـــالمية:ســــاقتني األـقــــدار
ً ـبــــدءا بأوروبـــــا،)م١٩٨٥ -ـ هـــــ١٤٠٥( ســـــنة ، وشـــــوال،ورمضـــــان ْ  وانتهـــــاء بالواليـــــات املتحـــــدة ،َ
 . األمريكية

مـع أول ،  حيـث لفـت نظـري الشـباب املسـلم؛ الفرصـة يل دون ترتيـب سـابق:هيأت األقدار
أمسية رمضانية فيه يف رحـاب أحـد املراكـز اإلسـالمية الكـربى بـأقىص غـرب الواليـات املتحـدة 

 ذو ؛ أديـــب شــــيعي:تطـــوعني للرتمجـــة الفورـيـــة خـــالل املحـــارضة قـــد يتقـــدم مــــن بـــني امل:إىل أنـــه
- وـفــق أهـــوائهم وعقائـــدهم املخالفـــة ؛وخيشـــون أن حيـــرف الكلـــم عـــن مواضـــعه ؛مقـــدرة أدبيـــة

أو يشــوه الصــورة الناصــعة يف ، فــييسء إىل مشــاعر املســلمني األمــريكيني، - يف كــل يشء؛اًمتامــ
رضــوان اهللا علــيهم -وســلفنا الصــالح ، اءقلــوهبم عــن الصــحب الكــرام واألئمــة الراشــدين اخللفــ

 .  فاخرتت غريه هلذا،-أمجعني
 ، فيام بيـنهن؛وكذا األخوات ، مهنئني معانقني؛تالقى اإلخوة فيام بينهم :ويف هناية األمسية

ورجوتــه أن ، اًا مهنـئـًفتقــدمت نحــوه مصــافح !اًإال هــذا الشــيعي رأيتــه وحـيـد، ا بمقــدم رمضــانًفرحــ
بـالرجوع إىل العقــل ، لة التـي تـوقعني يف حــرية بـني أهـل الســنة والشـيعةجييبنـي عـىل بعـض األســئ

 عـــىل أال يشــــهر يف ؛وال تصـــادم بيـــنهام مــــع الـــنص اإلهلـــي الصـــادق، احلصـــيف والضـــمري احلـــي
َّوجهي سالح التقية  أو تضـليل مـن جيهلـون ،ا للنجـاة مـن اخلصـومً استحالل الكذب طلبـ:وهي، َّ

 .اًوافق مشكور و،فرب بوعده معي، أرسار عقائدهم
 

op
 

 أو التحجـر يف ،ال يعـرف التعصـب :، لوجـه احلـق وحـده؛إن من ينشد احلق: قلت لصاحبي
َيــذكرين ذلــك، الفكــر  حيتمــل ؛ صــواب:رأينــا«: ُ بــام أثــر عــن اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة يف قولــه:ُ
يف هــــذا -ه األدب القــــرآين الرفـيـــع ومــــن توجـيـــ، » حيتمــــل الصــــواب؛ خطــــأ:ورأي غريـنـــا، اخلطــــأ
  ]. ٢٤:سبأ[)N M L K J I H G F(:  قول احلق سبحانه-املقام



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

ُّ أحــــس بتهيــــؤ النفــــوس لطــــرح أســــئلتي األربعــــة:واآلن ،  التــــي حريتنــــي بــــني الســــنة والشــــيعة؛ُ
ِملعرـفـــــة املبطــــــل مــــــن املحــــــق يف الفــــــريقني ،  مــــــن خــــــالل ذـلـــــك عــــــىل ســــــبيل املـثـــــال ال احلرص،ُ

بــــل أدع الفرصـــــة لــــك للرجـــــوع إىل بعـــــض ، وال أطلــــب اإلجاـبــــة اآلن، رص هلـــــافــــاملحريات ال ح
وهـو ، واهللا هيديني وإيـاك سـواء السـبيل، ثم عرضها عىل مرآة عقلك وقلبك وضمريك، املصادر
 .  ونعم الوكيل،حسبنا

 

op
 

Z املرياث النبوي الرشيف:حول  : 
 , ! " # $ % & ' ) ( * +(: يقــــــول احلــــــق ســــــبحانه

 .]٤٦:الكهف[)- .
 وـنــوادر ، بســـامت: مـــن اصــطفاهم عـــىل العـــاملني مـــن أنبيائــه ورســـله-ســـبحانه-اهللا اخــتص 
 وممــا طــرق مســامعنا ، ا كــل مــن طــوف يف رـيـاض الســنة النبوـيـة الرشيفــةً يعيهــا جـيـد؛وأمـور خاصــة

 :-عىل سبيل املثال ال احلرص-
  :»َونُوتُمَ يُثْيَ حَونُنَفْدُ ي:ُاءَِيبَْناأل« - ١

: فقـــد أقـــر بصـــحة هـــذا احلـــديث ألتباعـــه،  معجـــزة طريفـــة:وكـــان هلـــذه اخلصوصـــية الرشيفـــة
 اهللا  بعــد أن فضــحه ، انفــض عنــه مجهــور كبــري مــن ضــحاياه؛وهــو متنبــئ كــذاب-الغــالم القــدياين 

 بربكــة هــذا احلــديث ؛ كــذاب: وأيقنــوا بأنــه،- بيــنهم بموتــه يف املرحــاض عــىل الغــائط-تعــاىل-
 . ته وسوء خامت،الرشيف
  :»َاءَِيبَْن األَادَسْجَ أَلُكْأَ تْنَ أ:ِضَْرى األـَلَ عَمَّرَ ح اهللاََِّنإ« - ٢

 بعــــد أن ؛÷ـقـــول احلـــق ســـبحانه يف شــــأن يـــونس  :اًوالـــدليل عـــىل حفــــظ أجســـادهم أمواتـــ
-١٤٣:الصـــــــافات[)z y x w vu t s r q p }( :التقمــــــه احلــــــوت

 .  وفيه إشعار باحلفظ إىل يوم البعث،]١٤٤
َارشَعَ مُنْحَن« - ٣  :»ٌةَقَدَ ص:اَنْكَرَا تَ م،ْثَّرَوُ نَ ال:ِاءَِيبَْن األِ

هـــذا ،  واحلطـــام الفـــاين، والعقـــار،ال الطـــني،  واحلكمـــة، والعلـــم،الـــدين: ـفــاملرياث النبـــوي
ْإذ ادعـوا بـأن  !مـا شـذ عـن ذلـك إال الشـيعة ؛خبعض ما وعته األمة مـن دروس نبيهـا وتوجيهاتـه  َّ

ْذهبــت إىل حبـيـب عمــر :-راغ مــن إـيـداع اجلســد الرشيــف يف ـقـربهفــور الفــ- لالزهــراء   أبيهــا :ُ
فانتهرهـــا عــــىل رؤوس ، مطالـبـــة بمرياثهـــا يف فـــدك :-خخليفـــة رســـول اهللا - أيب بكـــر الصـــديق



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

َوركلهـــا عمـــر، األشـــهاد َ َ  رحيانـــة قلـــب رســـول اهللا :وهـــي، وهـــدد بحـــرق بيتهـــا، وصـــفعها عـــثامن، َ
مـــــن أواـئـــــل الشـــــجعان يف تـــــاريخ اجلهــــــاد ، وهـــــو ـفـــــارس مقـــــدام ؛اورشف عـــــيل ، وعرضـــــه
 .اإلسالمي

َفلــم يــؤثر لــه موقــف يف ،  فهــل ال قــدر اهللا اســتنوق اجلمــل!ُّ أن لكــل فعــل رد فعــل:وال شــك ْ ُ
وهـو  !- كـام يقولـون؛ عالمة الرضـا:والسكوت- حتى يف كتب الكذابني من الشيعة ؛هذا الشأن

ناهيــك عــن رجــل مــن أرشف  ؛ش الرجــالرضب مــن الدياثــة الـتـي يرتفــع عنهــا حثالــة الـنـاس وأوبــا
 .  ملتقولًبام ال يدع جماال، الشجعان

فمــن مــات ، تـبـذل يف ســبيلها املهــج واألرواح : أن حرمــة األعــراض يف اإلســالم: وال شــك
 . وعرضه، وماله، دمه:وكل املسلم عىل املسلم حرام،  شهيد:دون عرضه فهو

للرمــوز املقدســة  ؛يف كــل االجتاهــات جييــد الرضب : عبــد اهللا بــن ســبأ:واليهــودي املنــافق
فأبسـط ،  وآلـه وصـحبهخوعـىل رأسـهم رسـول اهللا ، بطريـق غـري مبـارش، يف اإلسـالم قبـل غريهـا

ُال سـيام حبيـب العمـر كـأيب بكـر ؛ بإسـاءة اختيـار األصـدقاء:الـدالئل تقـول ثـم الفشـل اـلـذريع يف ، ْ
، أـقــل ـلــك مـــن أنـــت، تصـــاحبقـــل يل مـــن :  ويف األمثـلــة،وتقـــويم ســـلوكهم،  وـتــربيتهم،هتـــذيبهم

 . ومن ربى مل يمت
فقــد طعنــوا مــريم العــذراء البتــول الطــاهرة يف ، اشــتهروا هبــا ؛وتـلـك ســجيه قديمــة يف اليهــود

 مـن أوائـل العابـدين الربـانيني يف -أخـو موسـى-فهـارون ،  بأسلوب ظاهره املـدح والثنـاء؛رشفها
C B A ( :ها احلــق ســبحانها يف مقــولتهم الـتـي ســجلً وهــو مــا اختــذوه درعــ،بـنـي إرسائـيـل

K J I H G F E D(]٢٨:مريم[. 
تسديد السهم الفاجر  : وآله وصحبهخفغايتهم بالطعن يف أقرب األحبة إىل رسول اهللا 

ملن يف رأسه مسحة من عقل  ؛ بأولًولعل رس افتضاح أمرهم أوال، خيف سويداء فؤاده 
  :ية الرشيفة من اآل؛)U: )^ ] \ [ Z قول اهللا :ومرجعه إىل عظمة، ونور

) _ ^ ]  \ [ Z Y X W V U T S R Q P  O N M  L K J I
d c b a `(]٦٧:املائدة .[ 

 ـيـــرفض التســـليم بمعركــــة املـــرياث النـبـــوي املزعومـــة مــــع فاطمــــة :وأظـــن أن العقــــل املتـــزن
 : ألمور منها

 .  وهو الشجاع الغيور الشديد يف احلق؛ غياب موقف عيل-١
بعـــد أن ، والـيــأس مـــن طـــول األمـــل يف اـلــدنيا لفاطمـــة، اة قطـــع الرجـــاء يف اســـتمرار احليـــ-٢



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

فالتقطــت مســامعه ،  ـيـا أبتـاه..واكرـبـاه– حـيـنام دخلـت علـيـه وهــو حيرشج فرصخـت ؛برشهـا أبوهــا
 َبْرَ كـَال« : ثـم قـال هلـا، أن لقاءه باحلبيب األعـىل ال يعـد يـوم كـرب:وأعلمها، فأشار إليها، ذلك

 ، أن ادن مـنـي يــا بنيــة:ثــم أشــار إليهــا مــرة أخــرى، فعــت رأســها وامجــةفر، »َمْوَ اليــَدْعــَ بِيــكِبَى أـَلــَع
، ثـم ودع اـلـدنيا، فتهلـل وجههـا ؛ فبرشهـا بأهنـا أول مـن يلحـق بـه مـن أهـل بيتـه؛فاملـت برأسـها إليـه

ا ً واستســـالم،وطمأنينـــة،  ورضـــاء، ســـكينة:فمـــأل اهللا هبـــذه البشـــارة قلبهـــا، وحلـــق بـــالرفيق األعـــىل
 . لقضاء اهللا وحكمه

، انقطـع رجـاؤه يف الـدنيا :إذا أخـربه األطبـاء بـدنو أجلـه -ًمـثال- أن املـريض :رت العـادةوج
� ¡ ¢ £ ( ؛والرصاع حــــول متاعهــــا الزائــــل،  عــــن حطامهــــا الفــــاين-اًمتامــــ-ورصف نظــــره 
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  فهــل يطمــئن العقــل الكامــل إىل صــحة وقــائع معركــة املــرياث بــني فاطمــة ورؤوس

 وـفــق مـــا ؛ إىل دار احلـــقخ ـفــور توديعـــه : مـــن األئمـــة اخللفـــاء الراشـــدين؛ أبيهـــاأصـــحاب
 !؟ويرفض ذلك بالكلية أهل السنة واجلامعة، يدعي الشيعة

 . وتلك القضية من أبرز أوجه اخلالف بني الشيعة واألمة
 

op
 

Z اإلحداد عىل احلسني:  حول: 
  كـــام برشه ؛ ســـيد شـــباب أهـــل اجلنـــة:د اهللا احلســـني أن أـبــا عبـــ:مـــن املســـلم ـبــه لـــدى اجلميـــع

ـفــرحني بــام آـتــاهم اهللا مـــن ، وهــم أحـيــاء عـنــد رهبــم يرزـقــون،  وـقــد نــال مـنــازل الشـــهداء،خجــده 
، عـىل األمـوات ال عـىل األحيـاء ؛وإنام أذن الرشع الرشيف باإلحداد للنسـاء دون الرجـال، فضله

 َقْوَ فـٍتِّيـَى مـَلـَ عَّدِحـَ تـْنَأ :ِرِ اآلخـِومَاليـَ واهللاِِ بـُنِمْؤُ تـٍةَأَرْمِ الُلِحـَ يَال« : أنـه:وكام ورد يف السنة
 ،َوبُيـُ اجلَّقَ شـ،َودُدُ اخلـَمَطـَ لْنَ مـ:اَّنِ مَسْيَل«و، »اًْرشَعَ وٍرِهْشَ أُةًعَبْرَأَ ف؛ٍجْوَى زـَلَ عَِّالإ ؛ٍثَالَث
 .»ِةَِّيلِاهَى اجلَوْعَِدا بَعَدَو

 :-ســـتاذ بإحـــدى جامعـــات اخللـــيج يف الثامنيـنــات امليالديـــةإبـــان عمـــيل كأ-وـقــد شـــاهدت 
 : وعـــىل رأس اجلميـــع،)اإلحـــداد عـــىل احلســـني  ( : حتـــت شـــعار؛ا يف عاشـــوراءًا حاشـــدًبرناجمـــ

 ويرضبـــــون أجســـــادهم ، ويلطـــــم وجهـــــه، ينـــــوح: وقـــــد جلـــــل وجهـــــه بالســـــواد؛قائـــــدهم اخلمينـــــي
 ، ملتهــب،يف مشـهد درامـي !-قـبـل النسـاء واألطفـال-ويرصخـون الرجـال ، بالسالسـل احلديديـة

 !!فظيع



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

،  هــــذه املــــآيس-كـلـــه- تصــــور للعــــامل :واملصــــورون األجانــــب ووكــــاالت األنبــــاء العامليــــة
، الوجــه األصــيل اـلـذي جــاء ـبـه حممــد لـلـدنيا :عــىل أهنــا، وتبثهـا عــري األـثـري بالصـوت والصــورة

  . ورمحة مهداة للعاملني، كمنقذ للبرشية؛باسم اإلسالم
 ؛) يس. يب.يب (:لفرصـــة إحــدى أكـــرب دور الـبــث واإلعـــالم يف إنجـلــرتاوقــد اقتنصـــت هـــذه ا

ا حتــت   يــوزع عامليــ، حيــوي فظــائع هــذه األحــداث؛)ثــالث ســاعات( مدتــه ؛لتصــوير فــيلم كامــل
: رة اخلميـنـي يف إيــرانثــو: ـ بعــد قيــام مــا عــرف ـبـ،)عــاد ســهم اإلســالم لالنطــالق مــن جديــد(:اســم

 ! البرش عن رائحته ولرتويع وتنفري،لتشويه وجه اإلسالم
 مـن الكبـائر لـدى أهـل : أو لطـم اخلـدود،-مهام كان شأنه-فرفع الصوت عىل امليت 

 !! من مكفرات الذنوب: وهى عند الشيعة،السنة واجلامعة
 ؟فإىل أي الرأيني جينح ذو العقل الكامل احلصيف!  

 

op
 

Z نكاح املتعة:حول : 
اجلامعــة عــن أركـــان النكــاح الرشعـــي يف كتــاب اهللا والســـنة مــن املعلــوم ـلــدى أهــل الســـنة و

 الـبـديل :وهـو،  والتأبـيـد، والشـاهدين، والـويل، واإلجيـاب والقـبـول،)الصــداق(  ثبـوت :املطهـرة
مل يعـلــم هلـــا ،  الـتــي كاـنــت ســـائدة؛ واملتعـــة،كاالستبضـــاع ؛ألنكحـــة اجلاهلـيــة اإلســـالمي اجلدـيــد

إذ نـزل جربيـل بتحريمهـا وحلـوم احلمـر  ؛بـان فـتح خيـربإ ؛حرمة إال يف السـنة السـابعة مـن اهلجـرة
وبـذا بقـي نكـاح  !ومل يأخذ به الشـيعة، امن حديث عيل ، األهلية عىل األمة إىل يوم القيامة

 ! إىل ما شاء اهللاً زالالًاملتعة وحلوم احلمر األهلية حالال
 دون ؛ن ـقـالوا بحـلـه هــي الطائفــة الوحـيـدة يف الشــيعة اـلـذي:واإلمامـيـة اجلعفرـيـة االثـنـا عرشـيـة
 .  دون سائر امللل؛ من أبرز معامل دينهم: بل جعلوه،سائر الطوائف التي تربو عىل املائة

 وأقـــل مـــدة لعقـــد ، وجـــود شـــاهدين:-لـــدهيم- لـــيس مـــن أركانـــه :والنكـــاح الـــدائم واملتعـــة
  وال، وال نفقــة،فـال طــالق ؛دون أدـنـى كلفـة عــىل الفحــل ؛مـا يفــي وطــأة واحـدة -عـنـدهم-املتعـة 
 بعـد ؛ واملـدة، الطرفـان:-عنـدهم-ألن أركان املتعة ،  وال عدة إن كانت ممن ال حيملن،حضانة

 .  ال غري؛دفع اإلجيار
والتقط شياطني اإلنس هلم رشاك الصيد من  ! أن أكثر الناس ال يعقلون:وقد أثبت القرآن

x w v u t s r q p (: قول احلكيم اخلبري سبحانه
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كقضـــاء  ؛فأغــدقوا عـلــيهم الكثــري مـــن املحظـــورات يف رشع اهللا لــدى أهـــل الســنة واجلامعـــة
ـبــال حــد أعــىل ألرـقــام مــن يعقـــد ،  مــع أي عـــدد مــن النســاء؛ والـنــزوات اجلنســية،الليــايل احلمــراء

مـــع اعتبـــار ابـــن ،  ملســـؤولية الرجـــال يف احلضـــانة والرتبيـــةوال أدنـــى حتمـــل، علـــيهم نكـــاح متعـــة
 أو ، ســـيد: أي، مـــريزا:ويطـلــق علـيــه ! مـــن اـبــن النكـــاح الرشعـــي اـلــدائم-عـنــدهم- أرشف :املتعـــة
 . رشيف

 ، والـــنشء املســـلم،وقداســـة األعـــراض، -كلـــه-يقـــول أهـــل الســـنة واجلامعـــة بحرمـــة ذلـــك 
 . وحرمات املسلمني

ويفتحـون البـاب عـىل ، فرية االثنا عرشية هذا احلظر الرشعـيويرفض الشيعة اإلمامية اجلع
ـبـني النظــرة اإلســالمية  دون أدـنـى مســئولية أو تفريــق، يف ســوق رائجــة إلجيــار الفــروج ؛مرصاعـيـه

 . ثم الوسائل،للغايات واألهداف
 ؟فإىل أي الرأيني يطمئن القلب ويستقر العقل والضمري! 

دون ســــائر -الثـنـــي عرشيـــة عـــىل حـــل نكـــاح املتعـــة ومـــن أدلـــة الشـــيعة اإلماميـــة اجلعفريـــة ا
َ والفــرق، والــديانات،امللــل ص () مــنهج الصــادقني (  مــا ذكــره فــتح اهللا الكاشــاين يف تفســريه :-ِ
 كــان درجتــه كدرجــة احلســني :مــن متتــع مــرة«:  أنــه قــالخعــن رســول اهللا « : مــا نصــه)٣٥٦
 كـــان : مـــراتومـــن متتـــع ثـــالث، ÷ فدرجتـــه كدرجـــة احلســـن :ومـــن متتـــع مـــرتني، ÷

 ،» » فدرجتــه كــدرجتي:ومــن متتــع أربــع مــرات، ÷درجتــه كدرجــة عــيل بــن أيب طالــب 
 جـاء يـوم القيامــة : ومل يتمـتـع؛ومـن خــرج مـن الـدنيا«:  أـنـه قـالخ آخـر عـن النبـي ًوأورد دلـيال

 . » أجدع:وهو
 الســـــتباحة ؛وأســـــواق النخاســـــة، وهــــل بـيــــوت اـلــــدعارة وعصـــــابات جتـــــارة الرقيــــق األـبــــيض

حلاميــة املجتمــع مــن جــرائم اآلداب  ؛الـتـي تقــبض عليهــا أجهــزة الرشطــة ؛واحلرمــاتاألعــراض 
الذي أطل عىل اإلنسانية بوجهـه  ؛وعىل رأسها اإليدز، وانتشار األمراض الرسية اخلبيثة، العامة

 أنـه مـا شـاعت الفاحشـة يف :والذي يعترب بمثابة معجـزة للوعيـد النبـوي الرشيـف ،املدمر الكئيب
 . عالنية إال رضهبم اهللا بالعلل واألوجاع التي مل تكن يف أسالفهمقوم يعمل هبا

ِّ ومـــن أجـــل القربـــات !فهـــو أمـــر لـــه أداء رشعـــي مقـــدس يف ديـــن الشـــيعة :ومـــع كـــل مـــا ســـبق َ
ولــــو وطــــأة  ! واملــــدة، واألجــــرة، الرأســــان:وهــــي، الســــتيفائه أهــــم الرشوط واألركــــان !!عنــــدهم



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 !دون أي التزامات أخرى ؛واحدة
 

op
 

Z يف الشذوذ اجلنيس مع الزوجات: -عندهم- احلق الرشعي للرجال :حول: 
 ال :وكــام هــي عــادهتم ؛وهــو مــن احلقــوق املســلمة يف ديــن الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشيــة

 أو حكــم رشعــي ،لتأيـيـد مــدعاهم يف أي كارـثـة ؛تعــوزهم احليـلـة يف يل أعـنـاق آي اـلـذكر احلكــيم
 ! يدعم نزواهتمواختالق دليل قرآين !خاص

 لقومـــه فـــيام ÷قـــول لـــوط  : التـــي وردت يف الكـتــب األربعـــة؛ومـــن أدلـــتهم يف هـــذا الشـــأن
z y x w v u t s r q } (: حكـــاه القـــرآن العزيـــز يف قولـــه تعـــاىل
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رم عـلــــيهم وحيـــــ، أن حيـــــل هلـــــم الطيـبــــات :ومــــن الثواـبــــت يف رســـــالة كـــــل رســـــول إىل قومــــه

 .وهو يعلم أهنم إنام يريدون األدبار، أشار إىل بناته: فقالت الشيعة، اخلبائث
وتعــاموا عــام يف اآلـيـة الرشيفــة مــن شــواهد ـتـدحض ، وذلـك دـلـيلهم عــىل حــل جــرمهم

 حتـى ؛)¤ ¥(، )¡ ¢(، )y x(: وتفضـح عاميـتهم مثـل، فريتهم
 يبــتىل املــرء ، فاألمثــل؛ثــم األمثــل، ونثــم الصــاحل،  األنبيــاء:ً أشــد النــاس بــالء؛أجــل، آخــر اآليــة

ِدر دينهَعىل ق ْ. 
 يف التفسـري املجـويس -عليـه وعـىل نبينـا أفضـل الصـالة وأتـم التسـليم-ومل يكن حظ لـوط 

أن بناتـــه  :املســـجل يف أســـفارهم إىل يومنـــا هـــذا ؛ مـــن إفـــك اليهـــودًا وبشـــاعةًبأقـــل جرمـــ :للقـــرآن
 :اًوملــا فقــد وعلـيـه متامــ ! حـتـى الثامـلـة؛ً مخــرا وســقوه،ومصــطفاه، تســلطوا عــىل أـبـيهم رســول اهللا

ْمارسن معه الفاحشة َ  !!لغرض حتسني النسل يف بني إرسائيل ؛ومحلن منه، َ
 ،اسـتحال أن يـامرس اجلـنس : أن اإلنسـان إذا فقـد الـوعي أو غـاب عقلـه:مع التأكيد العلمي
َّكمن هييأ للجراحة بالبنج ؛أو أن ينترش له قضيب َ ُ. 

مـــــن الصـــــغائر   عصـــــم أنبيـــــاءهUنـــــؤمن بـــــأن اهللا  :-الســـــنة واجلامعـــــةمـــــعرش أهـــــل -ونحـــــن 
ُأو عيـب خلقـي أو خلقـي، ومحاهم من كـل شـني، -كلها-وحباهم بالكامالت ، والكبائر ألـيس ، ْ

  فأين الثرى من الثريا؟،اهللا بكاف عبده
 تشدد الشيوخ يف هذا احلق املزعوم: 

حتـى  ؛ِرجـل أن يأتيهـا يف خمـرج الغـائطَّ أن مـن حـق ال:يرى كبار شيوخهم يف الفقـه الشـيعي



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ،» العـروة الـوثقى يف الفقـه اجلعفـري«آيـة اهللا الرشيـف الطباطبـائي يف كتابـه -قال أحد شيوخهم 
ًبأن املرأة إذا متنعت أن تؤيت دبر«: -حول هذا املوضوع   !!»اً حل طالقها ناشز؛اُ

 ... والنفقــة، الصــداق مــؤخر: مثــل؛ إســقاط كافــة حقوقهــا الرشعيــة:ومعـنـى احلكــم بالنشــوز
 . إلخ

 أعــىل نســبة النتحــار النســاء يف :ُّ رس مــا تــنرشه وكــاالت األنبــاء العامليــة مــن أن:ولعــل ذلــك
ورواج ،  القاهرـيــة وغريهـــا»جرـيــدة األهـــرام«كـــام ذكـــرت  ؛ يف هـــذه املجتمعـــات الشـــيعية:العـــامل

 !! رس نكبة اإلنسانية هبم: التقية:الكذب حتت شعار
 .اً ال يلتقي مع اإليامن يف قلب عبد مطلق؛لكبائر يف اإلسالم من ألعن ا:والكذب

 .وأنت عليه كاذب، ا بحديث هو لك مصدقً أن حتدث إنسان:وإن من أفحش الذنوب
 الـتـي تــروج ! أن يـنـترص لدينــه وعقيدـتـه بمـثـل هــذه األســاليب الوضــيعة:وال يقـبـل حــر رشيــف

ام شــيخ اإلســالم الشــيخ الــبرشي شــيخ  كــافرتاء أحــد صــعاليكهم مــن لبنــان عــىل اإلمــ؛بــني الشــيعة
ٌوحفيـده علـم  ! حوى هـراء يضـحك الـثكىل،»املراجعات« :األزهر األسبق يف كتاب حتت اسم

 املستشـــار طـــارق اـلــبرشي الناـئــب األول لـــرئيس :ًوال نزكـــي عـــىل اهللا أحـــدا، مـــلء العـــني والقـلــب
رتـيـــات  عليـــه خـــري شـــاهد يـــدحض مف؛zوتـــراث جـــده اإلســــالمي ، جملـــس الدولـــة املرصي

 !!ويلقي هبا يف مزبلة تارخيهم املشني، الشيعة األفاكني
n m l k j i h g f e d c b (: يقـــــــــــــــول احلـــــــــــــــق ســـــــــــــــبحانه

o(]١٨:األنبياء .[ 
 

op
 

ولـــديكم قاعـــدة ،  احلكـــم يف هـــذه القضـــايا األربعـــة بيننـــا-اًمتامـــ-يتنـــاقض : قـلــت لصـــاحبي
 املخالفــــة الدائمــــة ألهــــل الســــنة : أي،)الرشــــد يف خالفهــــم ( : أصــــولية يف الفقــــه الشــــيعي تقــــول

كـام  ؛اًا أو يسـبق يومـًفهو عند الشيعة يتـأخر يومـ، حتى يف إمجاع األمة عىل يوم عرفة ؛واجلامعة
 .  بام ال جمال إلنكاره؛وغريها هو مدون يف الكتب األربعة

 املنصـــف للعقـــل ،ســـديد الـــرأي ال: املطـلــوب فيهـــا:بالنســـبة خلالفـنــا حـــول األســـئلة األربعـــة
 . واملؤثرات احلمقاء،  املجرد عن العواطف العمياء؛واملنطق الرشيد، واحلكمة

 ألبشـع اإلهانـات ل وتعرض فاطمـة الزهـراء ، بالنسبة للسؤال حول املرياث النبوي-١
 تلقــت البشــارة يف اللحظــات :مــع اتفاقـنـا بأهنــا،  يف قــولكم؛مــن األئمــة الراشــدين اخللفــاء الثالـثـة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

دون حتدـيــد كـــم بقـــي هلـــا مـــن ،  أول مـــن يلحـــق بـــه مـــن أهـــل بيتـــه: بأهنـــا؛خخـــرية مـــن وداعـــه األ
 . أنفاس يف الدنيا

 يــــــدخل احلطــــــام الفــــــاين يف دائــــــرة :وتعجــــــل طلبــــــه، وهــــــل إذا تأكــــــد اإلنســــــان قــــــرب موتــــــه
 . هذا إذا جهلت أن من خصوصيات األنبياء ما تركوه صدقة؟ !اهتامماته

  -حاشا هللا- !؟هل استنوق اجلمل ؟الفعل إزاء هذا املنكرورد ، ُوأين غرية أيب احلسن
  فإىل أي الرأيني يرتاح قلبك وضمريك؟ 
مـأتم عاشـوراء ،  شاهدت من خالل التلفاز اإليراين يف عهد اخلميني: بالنسبة لإلحداد-٢

حـيــث  ؛-اًتقريبــ-ا مــن الزمـــان ً قرنــ)أربعـــة عرش(التــي مىض عليهــا  ؛يف ذكــرى استشــهاد احلســـني
،  يرضـبــون صـــدورهم وظهـــورهم بالسالســـل احلديديـــة؛ـلــوف املؤلفـــة حـــول اإلمـــام اخلمينـــياأل

خــــالل عمــــيل ، يعجــــز القلــــم عــــن تصــــويرها،  يف صــــورة فظيعــــة؛وـقـــد جللــــوا وجــــوههم بالســــواد
عـــــرب األقـــــامر ،  يف حلظـــــة واحـــــدة-كلـــــه-يشـــــهدها العـــــامل ، كأســـــتاذ بإحـــــدى جامعـــــات اخللـــــيج

  .الصناعية
 وملـا جـاء ؛بوجه مرشف له يف عيون األعداء ؛رسالة اإلسالم حسن عرض ل:فهل ترى فيها

 !؟به خاتم األنبياء رمحة للعاملني
 وعـىل األمــوات ال ، للنســاء دون الرجـال:- مـعرش أهــل السـنة واجلامعـة:عنـدنا-واإلحـداد 

ى ـَلـَ عَِّال إ؛ٍثَالَ ثـَقْوَ فٍتِّيَمى ـَلَ عَّدِحـَ تْنَ أ:ِرِ اآلخِومَاليَ واهللاِِ بُنِمْؤُ تٍةَأَرْمِ الُلِحـَ يَالو، األحيـاء
َوـقــــد حـــــرم اهللا املــــوت عـــــىل الشـــــهداء، »اًْرشَعَ وٍرِهْشـــــَ أُةًعــــَبْرَأَ ف؛ٍجْوَز فهــــم أحـيــــاء عـنــــد رهبـــــم  ؛َّ

 .يرزقون
 ويطمئن قلبك؟ ، فإىل أي الرأيني يطيب خاطرك 
 بعـــد ؛ ـقــد تصـــل فـيــه عقوـبــة الرجـــل،-عـنــدنا- فهـــو جـــرم فظـيــع : وأمـــا اـلــوطء يف األدـبــار-٣
 .  إىل الطالق:التعزير

+ , - . (، وأدلتكم تطفح هبا كتبكم ومـراجعكم،  فحالل زالل:أما عندكم
 . ]٥٤:الكهف[)/

 ! إال يف هذه املحاضن:اًا واسعًا براحًومل جيد اإليدز مفرخ
 ويسكن الفؤاد؟ ، فإىل أي االجتاهني تطمئن النفس 

 . -اهللا تعاىلإن شاء -ا ًاإلجابة غدنتظر أو،  حتى ختتمر األفكار يف الذهن؛وسأصرب
وبلغ شأوا يف العلم واألدب ،  يف الثقافة واملعرفةاًا كبريً وقد قطع شوط؛وال يصح ملثلك



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ؛ا حلامقات األكثرية اجلاهلةًتفادي،  للقطعانًجمامال، ًا حماكياًأن يكون مقلد، ال يستهان به
 الدكتور :أي(ألن ولده ، )سينيةاحل(التي ذبحت والد الدكتور موسى املوسوي يف املسجد 

وجترأ عىل الترصيح ، كان من كبار شيوخ الشيعة، -اآلن-الذي يعيش يف الغرب ) موسى
 من اًانتقام !! اجلهاالت املتوارثة التي تضحك الثكىل:من، بإنكار ما ينكره العقل والعلم

! " # $ % & (:  يقول@ال سيام واحلق ،  ليكف عام رشع فيه؛اجلد
 ) ( ' > =  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 / . - , + *

A @ ?(]١٧٩:األعراف[ ،)v u  t s r qp o n m l k j( 
 ]. ٣-٢:الطالق[

 وكانت املفاجأة املثرية!! 
ًإذ أقـبـل يف اليــوم التــايل مهمومــ يقــول بصــوت ،  تعلــوه مســحة ـبـؤس ومــرارة، يلقــي الســالم،اْ

وترسعـت يف مناقشـة مـن حـويل مـن ، تىلقـد فتحـت األسـئلة يف نـفيس منافـذ شـ: متهدج خفـيض
 حاصـوا حيصـة محـر :أو كـام يقـال، فهـاجوا ومـاجوا ؛الشباب املشاركني يف العقيـدة فـيام أمهنـي

وقـــد ، وأنـــا يف خشـــية مـــن أمـــري بســـبب ذلـــك، فهجـــرت جملســـهم ورفقـــتهم إىل حـــني، الـــوحش
 .أرحل عن أمريكا

ُونصـــرب أن، نحـــن يف بالدـنــا نعـــيش دون املســـتوى بكـثــري: قـلــت  :فســـنا بمـثــل احلـــديث القاـئــلُ
َة الكــَّنــَ ج:اَيَنُّالــد«  ســأقبل معــك ســامحة ؛ا إىل مرصًولــو قــدر اهللا جلــوء، »ِنِمْؤُ املــُنْجِســَ و،ِِرافُ

وتكابد معنـا ، كأستاذ للغات وآداهبا ؛لتكون رفيقنا يف خدمة العلم بجامعة األزهر ؛شيخ األزهر
 . واملعوقني،ور اإلسالم يف الداخل واخلارجيف سبيل اهللا ما نعانيه من عقبات املناوئني لن

ـثـــم ختمــــت هتنئـتـــي هبدايتــــه بقــــول احلــــق ، وخفقــــت عـنـــه بــــبعض املالطفــــة واملــــزاح
 )Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( :ســــــــــــــــــــبحانه

 ]. ٨٣:القصص[
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 .] حذفنا ما ال يتعلق باملناظرة مع الشيعة [
 

 يرجعـان إليـه عنــد ؛هلـام مـن أصــل ال بـد :ال خيفـى عـىل كـل متنــاظرين يف فـن مـن الفنـون أنــه
يف مـسألة  بـني حنفـي وشـافعي -ًمـثال-فإذا كانت املناظرة ،  عليه عندهماً يكون متفق؛االختالف

فمـــن أقـــام دليلـــه مـــنهام ،  أو القيـــاس، أو اإلمجـــاع، أو الـــسنة، فـــإهنام يرجعـــان إىل الكتـــاب؛فقهيـــة
 . من أقام الدليل:أعني،  كانت الغلبة له: وعجز اآلخر،بواحد من هذه

 بـأن كـان ؛ عليـه عنـدمهااًوأما إذا مل يكن هلام أصل يرجعـان إليـه عنـد االخـتالف يكـون متفقـ
 . فال متكن املناظرة بينهام: ال يقول به اآلخر؛ إىل أصلكل منهام يرجع

 فـال بـد أن يتفقـا قبـل ،فـإذا كانـت املنـاظرة بـني سـني وغـريه مـن املبتدعـة مـن أي طائفـة كانـت
فـإن كـان املبتـدع ال يقـول بالعمـل بكتـب أهـل ،  يرجعـان إليـه عنـد االخـتالف؛املناظرة عىل أصل

فــال بــد مــن أن  : وغـريهم مــن أهــل الـسنة؛هم مــن املحــدثني وال بقــول األئمــة األربعـة وغــري،الـسنة
 باإللزامــات العقليــة التــي تلجئــه إىل :ً حتــى يلزمــه أوال؛ وحــسن الــسياسة،الــسني جيتهــد بــاللطف

هــل تــؤمن :  كــالقرآن العزيـز؛ كــأن يقـول؛ عنــد االخـتالفاًاإلقـرار واالعــرتاف بأصـل يكــون مرجعـ
 املتحـدى ، املتعبـد بتالوتـه،خزل عىل سيدنا حممـد  كالم اهللا املن:بأن ما بني دفتي املصحف

 بأقرص سورة منه؟
بـــل جتـــري عليـــه أحكـــام ،  فـــال حيتـــاج إىل املنـــاظرة معـــه، كفـــر:فـــإن أنكـــر ذلـــك أو شـــك فيـــه

ن   { :-تعـاىل-اهللا ؛ ألنـه مكـذب لقـول ً وتبـديالاً وكذا إن اعتقـد يف القـرآن تغيـري؛الكافرين ا نَحـ إِنـَّ
و ا الذِّكْرلْننَزافِظُونلَح ٩:احلِجر[}إِنَّا لَه[. 

 املنـزل عـىل ،-تعـاىل-اهللا أؤمن بأن ما بني دفتي املصحف كـالم :  وقال؛وإذا أقر واعرتف
يتلـو عليـه أو يكتـب لـه يف ورقـة  : املتحـدي بأقـرص سـورة منـه، املتعبد بتالوته،خسيدنا حممد 

كقولـــــه تعـــــاىل يف ســـــورة  ؛ي ثنـــــاء عـــــىل الـــــصحابة -تعـــــاىل-اهللا بعــــض اآليـــــات التـــــي أنزهلـــــا 
 .]٦٤:األنفال[}يا أَيها النبِي حسبك اللّه ومنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِني{ :األنفال

لَـكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه جاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَـئِك { :وقوله تعاىل يف سورة التوبة
أَعد اللّه لَهم جناتٍ تَجرِي مِن تَحتِها األَنْهار خالِدِين فِيها ذَلِك الْفَوزُ *  هم الْخَيرات وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونلَ

ظِيم٨٩-٨٨:التوبة[}الْع[. 
مهاجِرِين واألَنصارِ والَّذِين والسابِقُون األَولُون مِن الْ{ :-اًأيض-وكقوله تعاىل يف سورة التوبة 
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 ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتَهرِي تَحاتٍ تَجنج ملَه دأَعو هنضُواْ عرو مهنع اللّه ضِيانٍ رسم بِإِحوهعاتَّب
ظِيمزُ الْع١٠٠:التوبة[}الْفَو[. 

ا       { :وكقوله تعاىل يف سورة الفتح مـ لِـمةِ فَعرجالـش ت تَحـ ونَـكايِعبإِذْ ي مِنِنيؤ نِ الْمـع اللَّه ضِير لَقَد
 . ]١٨:الفتح[}فِي قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبا

الَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ محمد رسولُ اللَّهِ و{ :-اًأيض-وكقوله تعاىل يف سورة الفتح 
 ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس ن وهِهِم مجفِي و ماهانًا سِيمرِضْواللَّهِ و ن م ال ضْ غُون فَ رحماء بينهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَ

ى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي اإلِجنِيلِ كَ تَوغْلَظَ فَاس ج شطْأَه فَآزَره فَاستَ رعٍ أَخرز
غْفِرة وأَجرا عظِيما م مهاتِ مِنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِم ٢٩:الفتح[}لِي[ . 

لِ الْفَـتْحِ وقَاتَـلَ أُولَئِـك أَعظَـم          {  :حلديـدوكقوله تعاىل يف سورة ا مِـن قَبـ أَنفَـق ن تَوِي مِـنكُم مـسالَ ي
           ري بِ خـ لُـونما تَع بِمـ ه سنى واللـَّ الْحـ ه د اللـَّ عـو كُـالقَاتَلُوا وو دعأَنفَقُوا مِن ب الَّذِين ن ةً مجرمـع ،]١٠:احلديـد [}د 

ــدون   { :رة األنبيــاءقولــه تعــاىل يف ســو عبــا م هنع لَئِــكى أُونــســا الْح نــم ملَه قَتــب س ــذِين  :األنبيــاء[}إِن الَّ
١٠١[. 

لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيـارِهِم  { : قوله تعاىل يف سورة احلـرش-اًأيض-ويتلو عليه 
ضْال غُون فَ ن اللَّهِ ورِضْوانًا وينصرون اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونوأَموالِهِم يبتَ ٨:احلشر[} م[. 

هـذه اآليـات مـن القـرآن :  يقـول لـه الـسني؛ أو كتابتهـا يف صـحيفة، ثم بعد تـالوة هـذه اآليـات
،  بـــأهنم صـــادقون هلـــماً وشـــاهد،خ هبـــا عـــىل أصـــحاب النبـــي اً مثنيـــ-تعـــاىل-اهللا  أنزهلـــا ؛العزيـــز
 ! والقـدح فــيهم، فيلزمـك تـرك الطعـن علـيهم؛وقـد أقـررت بأهنـا آيـات اهللا،  بـأن هلـم اجلنـةاًوخمـرب

فــام تقولــه يف ،  كفــر:وتكــذيب آيــات اهللا،  بــام تــضمنته هــذه اآليــاتاً كنــت مكــذب:ألنــك إن فعلــت
 ذلك؟

 !إن هذه اآليات ال تشملهم: فإن قال
را  وكُ{ : يدفع ذلك قوله تعاىل:قلنا أَجـ لَى الْقَاعِدِينع اهِدِينجالْم ضَّلَ اللّه ـال وعد اللّه الْحسنى وفَ

 . ]٩٥:النساء[}عظِيما
  يسئل عمن نزلت فيهم؟ ! ال تشملهم:وعىل فرض إرخاء العنان وتسليم أهنا

 ؛ين ســنة وعــرشاً ومكــث فــيهم ثالثــ،-تعــاىل-اهللا  فــدعا النــاس إىل ؛ بعثــه اهللاخفــإن النبــي 
وملـا توفـاه .. .فـآمن بـه خلـق كثـري،  ويعلمهم األحكـام والـرشائع، ويتلوه عليهم،ينزل عليه القرآن



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 : فيهـــا؛وأنـــزل فـــيهم اآليـــات، اً كـــان عـــددهم نحـــو مائـــة ألـــف وأربعـــة وعـــرشين ألفـــ:-تعـــاىل-اهللا 
 . وأن هلم اجلنة، صادقون: وشهد هلم بأهنم، والثناء عليهم،مدحهم

بعــض تلــك األحاديــث ،  تـشهد هلــم بمثــل ذلــك؛ أحاديــث كثــريةخنبــي وكـذلك جــاء عــن ال
ا أو ًفهـــل هـــذه اآليـــات عامـــة هلـــم مجيعـــ،  وبعـــضها خاصـــة بنـــاس مـــذكورين فيهـــا أســـامؤهم،عامـــة

 خاصة ببعضهم؟
فمــن ذلــك الــبعض؟ هــل هــو معلــوم أو جمهــول؟ وهــل هــو ، إهنــا خاصــة ببعــضهم: فــإن قلــت

 والــسابقون األولــون مــن املهــاجرين ، وبقيـة العــرشة،عــة اخللفــاء األرب:كثـري أو قليــل؟ وهــل مــنهم
  كأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان أم ال؟؛واألنصار

  : وجب عليه أن يعتقد،إهنا عامة للجميع: فإن قال
 وحيملـه عـىل االجتهـاد ؛ويؤول كل ما وقع بينهم مـن االخـتالف، نزاهتهم عام يعتقده فيهم

  كـــام جـــاء ذلـــك عـــن ؛ أجـــر واحـــد: واملخطـــئ لـــه،ن لـــه أجـــرا:وأن املـــصيب مـــنهم، وطلـــب احلـــق
 .خالنبي 

فــإن مل ، خ عــن النبـي -اًأيـض- كــام ثبـت ذلــك ؛ أهنــم ال جيتمعـون عــىل ضـالل:وأن يعتقـد
 والـــشهادة ، التــي جــاءت يف الثنــاء علــيهم؛ باآليـــات واألحاديــثاً كــان مكــذب:-كلــه-يفعــل ذلــك 
 . واإلخبار بأن هلم اجلنة،هلم بالصدق
 ! فسقة أو مرتدون:والسابقون، تلك اآليات واألحاديث يف بعض منهمإن : وإن قال

هـل هـم معروفـون معينـون بأسـامئهم : يسأل عن هذا البعض الذين نزلـت فـيهم تلـك اآليـات
 وأهـل ، وبقيـة العـرشة، اخللفـاء األربعـة: وهل هم كثـريون أم قليلـون؟ وهـل مـنهم؟وألقاهبم أم ال

 بدر وأحد وبيعة الرضوان أم ال؟
  . وإن هؤالء املذكورين داخلون فيهم،إهنم كثريون: ن قالفإ

 باآليـــــــات اً مكـــــــذب:وإال كـــــــان،  إىل آخـــــــر مـــــــا تقـــــــدم... نـــــــزاهتهم: أن يعتقـــــــد-اًأيـــــــض-لزمـــــــه 
 . التي جاءت يف الثناء عليهم؛واألحاديث

مـــا :  يــسأل فيقــال لــه... كــام اشــتهر عنــد الرافـــضة؛-مخــسة أو ســـتة-إهنــم قليلــون : وإن قــال
 ون؟فعل الباق

 .خإهنم ارتدوا أو فسقوا بعد النبي : فإن قال
ــاسِ   { : قـــال يف حـــق هـــذه األمـــة-تعـــاىل-اهللا إن : فقـــل لـــه لِلنـ ــت رِجـــةٍ أُخ أُمـ ــر يـخ ــتُم آل [}كُنـ

ــران  اً وقــد مكــث فــيهم نبــيهم ثالثــ،فكيــف يقــول عاقــل بــأهنم خــري أمــة أخرجــت للنــاس، ]١١٠:عم
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 وهــم نحــو مائــة ؛ثــم يرتــدون بعــد وفاتــه. ..هــم األحكــام ويعلم،وعــرشين ســنة يتلــو علــيهم القــرآن
فــإن ذلــك يقتـــيض  ؟ ومل يبــق مــنهم عـــىل اإلســالم إال مخــسة أو ســتة،اًألــف وأربعــة وعــرشين ألفــ

وقـــد أثنـــى اهللا علـــيهم يف  ! ال أهنـــم خـــري أمـــة أخرجـــت للنـــاس؛ أخبـــث أمـــة أخرجـــت للنـــاس:أهنـــم
وحـذر ،  مـنهم بأسـامئهماًوسـمى كثـري، اً وخصوصاً يف أحاديث كثرية عمومخ وكذا نبيه ؛كتابه

 . وبغضهم، وتنقيصهم،األمة من سبهم
 وســائر ، فإنــه معــصوم مــن الكــذب؛وحاشــاه مــن ذلــك، خ منــه اً كــذب:-كلــه-فيكــون ذلــك 

 !املحرمات واملكروهات
: -تعــاىل-اهللا  تكـذيب لقــول : إال نحــو مخــسة أو سـتة مــنهم؛فـاحلكم بارتــدادهم أو فـسقهم

}  ــر ـ يـخ ــتُم ــاسِ كُنــ ـ لِلنـ ــت ـ رِجـــةٍ أُخ ـ ــران[}أُمـ   مــــع ؛ علــــيهمخوتكــــذيب لثنــــاء النبــــي  !]١١٠:آل عمــ
 !!»ْمُهـَنْوُلَ يَينِذَّ الَّمُث ،ْمُهـَنْوُلَ يَينِذَّ الَّمُ ث،يـِنْرَ ق:ِونُرُ القُْريَخ«:خقوله 

بــل ال ينبغــي ، فـال جتــري معــه منـاظرة : ومل ينقــد هلـذا اإللــزام؛فـإن صــمم عـىل اعتقــاده
 . بل غري مسلم؛ خياطب؛ ألنه غري عاقلأن

فـإن ،  لـو بالقتـل؛ بام يقدر عليه من اإلهانة؛ أن ينتقم منه:وجيب عىل كل حاكم عادل
 ألن ذلـك ؛ إال نحـو مخـسة أو سـتة يـستحق القتـل؛خ ارتـداد أصـحاب النبـي :الذي يعتقـد

 إنـام :ذلك القـرآنوكـ،  أصـحابهخ فإهنا إنام نقلها إلينا عن النبـي ،يستلزم إبطاله للرشيعة
 تكــــذيب اآليــــات واألحاديــــث التــــي جــــاءت يف الثنــــاء :ويلزمــــه، وصــــل إلينــــا مــــن طــــريقهم

 . عليهم
 ! فمن الذي يستحقه؟؛وإذا مل يستحق مثل هذا القتل

 وأهنـــا فـــيهم ؛ حـــق:وأمـــا إذا اعـــرتف بـــأن اآليـــات واألحاديـــث التـــي جـــاءت يف الثنـــاء علـــيهم
 وأهــل بــدر وأحــد وبيعــة ، وبقيــة العــرشة، اخللفــاء األربعــة:م وأن مــنه، أو يف األكثــر مــنهم،اًمجيعــ

ثــم يــصري البحــث ..  أن يعتقــد نــزاهتهم عــن كــل مــا يقــدح فــيهم:-حينئــذ- فيجــب عليــه :الرضــوان
 . واستحقاق اخلالفة،واملناظرة معه يف بيان التفاضل بينهم

ملرجـع إليـه عنـد  يكـون ا؛ أن يمهـد بـني املتنـاظرين أصـل آخـر: قبـل املنـاظرة-اًأيض-وال بد 
 . والقياس، واإلمجاع، والسنة الصحيحة، كالكتاب؛االختالف

 مـــا صـــححه أئمـــة احلـــديث الثقـــات املـــشهورون بـــني األمـــة يف :واملـــراد بالـــسنة الـــصحيحة
الـذين أفنـوا أعامرهــم يف  ؛ واإلتقـان، واملعرفـة، املـشهود هلـم بـالعلم؛مـشارق األرض ومغارهبـا

وعرفــــــوا ،  يف حتــــــصيله إىل مــــــشارق األرض ومغارهبــــــاورحلــــــوا، حتــــــصيل احلــــــديث وتدوينــــــه



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 وميـــزوا الثقـــة الـــذي تقبـــل الروايـــة عنـــه مـــن ،وعرفـــوا الـــرواة، الـــصحيح مـــن الـــضعيف واملوضـــوع
 اًبــل ألفــوا كتبــ،  وطبقــات العلــامء، والــسري، وكــل ذلــك موضــح مبــسوط يف كتــب التــواريخ،غــريه

 ، وتـواريخ والداهتـم ووفـاهتم،اهتم صـف:وذكـروا فيهـا، خاصة يف أسـامء الرجـال طبقـة بعـد طبقـة
 .ومن يقبل منهم ومن ال يقبل، وتفاوت درجاهتم يف العلم

 . موضح مبني بغاية التوضيح والبيان-وهللا احلمد-كل ذلك 
 وال ، ال يقبــل يشء مــن الروايــات:فــإذا صــارت املنــاظرة واالســتدالل مــن أحــد املتنــاظرين

وال تقبـل روايـة املجهـول وال مـن حكمـوا عليـه ، وله إال من حكم األئمة العارفون بقب؛من الرواة
 .وال يقبل يف اجلرح والتعديل إال قول األئمة العارفني، بالضعف وعدم القبول

 ومل يرتمجـوا ،أو مل يـذكره أحـد مـن أئمـة احلـديث، وأما غريهم ممـن ال معرفـة لـه باحلـديث
 وال تــــصحيحه وال ،ال روايتــــه و، فإنــــه ال يقبــــل قولــــه: ومل يبينــــوا أوصــــافه،لــــه يف رجــــال احلــــديث

فــإن وجــد ،  تراجــع كتــب األئمــة:فــإذا حــصل االشــتباه يف أحــد،  وال جرحــه وال تعديلــه،تــضعيفه
وإن وصـف ،  بعـد تـصحيح إسـنادها إليـه؛ قبلت روايته: والضبط، واملعرفة، فيها بالعدالةاًمذكور

 وال تــصحيحه وال ، روايتــه فإنــه ال تقبــل؛ًوكــذا لــو مل يــذكروه أصــال،  مل تقبــل روايتــه:بعــدم ذلــك
 . وال جرحه وال تعديله،تضعيفه

 بــإيراد مــا :أمكنــت املنــاظرة بيــنهام حينئــذ :-اًأيــض-فــإذا اتفــق املتنــاظران عــىل هــذا األصــل 
وإســـناد ،  أو القيــاس، أو اإلمجـــاع، أو الــسنة،وإقامــة الـــدليل عليــه مــن الكتـــاب، يــورده كــل مـــنهام

فــإن مل يتفقــا عــىل هــذا األصــل ال متكـــن .. .م املــشهورةذلــك إىل الثقــات مــن األئمــة وإىل كتــبه
 .املناظرة بينهام

 عـــىل إقامــــة الربهـــان واحلجـــة عــــىل اً فلــــيكن الـــسني حريـــص؛وإذا حـــصلت املنـــاظرة بيـــنهام
 التي تلزم خصمه االعرتاف بنزاهة الصحابة عام يقـدح فـيهم ويف ؛ باآليات القرآنية:ًخصمه أوال

 مـن األحاديـث إال ًاوال يـذكر لـه شـيئ، -اًأيض-وية الدالة عىل ذلك ثم باألحاديث النب.. .عدالتهم
قبل إلزامهم بـام -فإن البحث مع املبتدعة يف األحاديث ، بعد إلزامه بام تضمنته اآليات القرآنية

 . ال ينتج بفائدة-تضمنته اآليات
ال  -اًعنــد االخــتالف عــىل الوجــه املــذكور آنفــ-وكــذلك البحــث معهــم قبــل تقريــر املرجــع 

 ال حمــصول هلــا ؛ متوهيــات:-كلهــا-ينــتج بفائــدة؛ ألن أدلــتهم التــي يــستدلون هبــا عــىل مطــالبهم 
 ال ؛ وإىل أهـــل البيـــتاوهلـــم أكاذيـــب واختالقـــات ينـــسبوهنا إىل ســـيدنا عـــيل ، عنـــد التحقيـــق

 .يثبت يشء منها عند التحقيق
وكثـري منهـا ،  الثقـات منـسوبة إىل األئمـة؛ فعندهم أدلة كثـرية عـىل معتقـدهم:وأما أهل السنة
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 ال يمكــنهم الطعـــن يف ؛ وعلــامء أهــل البيــتامنــسوبة باألســانيد الــصحيحة إىل ســيدنا عـــيل 
 .يشء منها

 غـــري ؛فـــال يقبلهــا مــنهم إال جاهــل :وأمــا شــبهات املبتدعــة واســـتناداهتم التــي يــستندون إليهــا
  .ختالفمطلع عىل كتب األئمة الذين يكون املرجع إليهم عند اال

ا ملـذهب أهـل ً فإنه يزيف هلم كل دليل يستندون إليه خمالفـ؛عامل باملعرفة واالطالعوأما ال
 .ويقيم هلم عىل ذلك احلجج الواضحة والرباهني الفاضحة، السنة

 . فالعاقل ال يتعب نفسه معهم يف املناظرة قبل متهيد األمر عىل الوجه الذي ذكرناه
 : معــــاين بعــــض اآليــــات واألحاديــــث أنــــه إذا حــــصل اخــــتالف يف:وال بــــد أن يقــــرر خلــــصمه

،  واإلتقــان؛املعرفــةو ، تفاســري األئمــة املــشهورين بــالعلم:يكــون املرجــع يف تفــسري ذلــك وبيانــه
وال ،  واإلتقــــان، واملعرفــــة، لألئمــــة املــــشهورين بــــالعلم-اًأيــــض-ورشوح األحاديــــث املنــــسوبة 

 .املذكورين قبل معرفة كالم األئمة ؛ من اآليات واألحاديث بالرأيًايفرس شيئ
 أصــل مــن أصــول : قبــل عرضــها عــىل كــالم األئمــة؛فــإن األخــذ بظــواهر اآليــات واألحاديــث

، »أم الرباهـني« اإلمـام الـسنويس يف رشحـه عـىل : مـنهم، كام رصح بذلك كثـري مـن األئمـة؛الكفر
 وال محلهـــا عـــىل معـــان مل يـــنص عليهـــا ،فـــال جيـــوز تفـــسري يشء مـــن اآليـــات واألحاديـــث بـــالرأي

 .ملعتربوناألئمة ا
 وأجـــاب األئمــــة عــــن تعارضــــها ، مــــن األمثلــــة التـــي تعارضــــت فيهــــا األحاديــــثًاولنـــذكر شــــيئ

  . منها عىل معنى صحيحًومحلوا كال
 فــربام ؛ ومحــل عـىل عمومــه، إن أخــذ بظـاهره:»ِبَرَ العـُدِّيَ ســ:ٌّيـِلــَع«: خفمـن ذلــك قولـه 

مـع ، سـتحقاقه اخلالفـة قبلـه أو عـىل ا؛ايستدل به املخالف عىل أفضلية عيل عـىل أيب بكـر 
 ،أن ذلــــك معــــارض باألدلــــة الكثــــرية التــــي هــــي أصــــح وأقــــوى يف الداللــــة عــــىل أفــــضلية أيب بكــــر

 .واستحقاقه التقدم يف اخلالفة
علـيهم الـصالة - أفضل اخلالئق بعـد األنبيـاء :فإنه قد صحت أحاديث كثرية عىل أن أبا بكر

فحينئــذ ال جيــوز ، يف كتــب أئمــة أهــل الــسنةوكــل ذلــك مبــسوط ، وأنــه أحــق باخلالفــة، -والــسالم
فحملـــه ،  عـــىل عمومـــه لكـــل يشء حتـــى يعـــارض ذلـــك»ِبَرَ العـــُدِّيَ ســـ:ٌّيـِلـــَع«: خمحـــل قولـــه 

، خ واالتــــصال بــــالنبي ،-ًمــــثال- كالنــــسب ؛األئمــــة عــــىل أن هــــذه الــــسيادة يف يشء خمــــصوص
  . ليندفع التعارض؛فجمعوا بني النصوص هبذا احلمل

، »ٍرْكــَي بـِبــَ أُةَخــْوَ خَِّال إ؛ِدِجْسَي املـــِ فــٍةَخـْوَ خَّلُوا كــُّدُســ«: خقولــه  -اًأيـض-ومـن ذلــك 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 بإبقـاء خوخـة داره خفـأمر ، إن يف ذلـك إشـارة إىل أنـه اخلليفـة بعـده: قال األئمة من أهـل الـسنة
 ليصيل بالنـاس؛ ألن اخلليفـة هـو الـذي يـصيل ؛ حتى يسهل عليه الدخول للمسجد؛غري مسدودة

 . عىل مجاعة كان يأمره بالصالة هبمخوكل أمري كان يؤمره ، بالناس
ـــ«: خ وال يعـــارض هـــذا احلـــديث قولـــه :قـــالوا ـــَّلُوا كـــُّدُس  َابَ بـــَِّال إ؛ِدِجْسَي املــــِ فـــٍابَ ب

ــــَع  يف خوألنــــه قالــــه ،  التــــساوي: ورشط التعــــارض؛اً أصــــح إســــناد:؛ ألن احلــــديث األول»ٍّيـِل
  .»ِاسَّالنِ بِّلَصُيْلَ فٍرْكَا بَبَا أوُرُم«: مرضه الذي توىف فيه حني قال

 اًوألن بيــــت عــــيل كــــان مالصــــق،  قبــــل ذلــــكخ فقــــد قالــــه النبــــي:اوأمــــا حــــديث عــــيل 
 . إال بفتح باب من بيته إىل املسجد؛ وليس له طريق إىل املسجد،خحلجرة النبي 

إنـام و،  فإنه كان له طريق إىل املسجد من غري احتياج إىل فتح اخلوخـة:اوأما أبو بكر 
 فــال حتـــصل لـــه مـــشقة بـــسلوك ، ليـــصيل بالنـــاس؛ ليـــسهل تــردده إىل املـــسجد:أمــر بفـــتح اخلوخـــة

 .طريق آخر
 مــن غــري اًولــو كــان األخــذ بظــواهر القــرآن جــائز،  يطــول الكــالم بــذكرها؛وهنــاك أمثلــة كثــرية

ــدِ { : مــن ذلــك قولــه تعــاىل؛ ألشــكل كثــري مــن اآليــات:عرضــه عــىل كــالم األئمــة الَ تَه ـك ـن  إِنـَّ ي مـ
ما كُنـت تَـدرِي   { :مع قوله تعـاىل، ]٥٦:القصص[}أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاء وهو أَعلَم بِالْمهتَدِين 

انالَ اإلِمي و ا الْكِتَاب٥٢:الشورى[}م[ . 
إن معنـى قولـه : قـالوا،  ينـدفع بـام قـرره األئمـة يف ذلـك؛ تعـارض:-بحـسب الظـاهر-فبينهام 

 إنك ال :]٥٦:القصص[}إِنَّك الَ تَهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاء وهو أَعلَم بِالْمهتَدِين  { :تعاىل
 .. -تعاىل-اهللا ختلق اهلداية يف قلوهبم؛ ألن اخلالق لذلك هو 

فمـن ،  ونأخذ ذلـك بـالرأي؛ن كالم األئمةفليس لنا أن نعدل ع، وأمثال ذلك يف القرآن كثري
 !فعل ذلك كان من الضالني اهلالكني
  .»ٍلَالَى ضـَلَي عـِتَّمُ أُعِمَتْجـَ تَال«: خ لقوله ؛وال جتتمع األمة عىل ضالل

دِ      { :واستند اإلمام الشافعي لكون اإلمجاع حجة من قولـه تعـاىل عـولَ مِـن ب سـقِ الر شاقِ ن يـ مـو
نيا تَبامري ى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِني نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنم وساءت مصِ دالْه ١١٥:النساء[} لَه[. 

وال عــــربة  ؛ هــــو إمجــــاع أهــــل الــــسنة واجلامعــــة: الــــذي يكــــون حجــــة؛واملــــراد مــــن اإلمجــــاع
 .بغريهم من املبتدعة والفرق الضالة

فقـد ،  وأصـحابهخ هـي الفرقـة اجلاريـة عـىل مـا كـان عليـه النبـي :جلامعـةفإن أهـل الـسنة وا
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 : وهــي؛ إال واحــدة؛ كلهــا يف النــار، بــأن األمــة ســتفرتق عــىل ثــالث وســبعني فرقــهخأخــرب النبــي 
 . وأصحابهخالتي تكون عىل ما كان عليه النبي 

وا الكتــب يف وألفــ،  جتــد أهــل الــسنة هــم الــذين قــاموا بنــرصة الــرشيعة ودونوهــا:وإذا نظــرت
وغـــري ذلـــك مـــن ،  والنحـــو، والفقـــه، واحلـــديث، وحتقيقهـــا مـــن كتـــب التفـــسري، وبياهنـــا،إيـــضاحها

 .العلوم املنقولة واملعقولة
 فعـــىل ســـبيل ؛وإن وجـــد هلـــم يشء مـــن التـــأليف،  فلـــيس هلـــم يشء مـــن ذلـــككأمـــا غريمهـــ

الطعــن عــىل ناقليهــا  و، ورفـضها، إبطــال الــرشيعة: وملئــوا كتــبهم بأكاذيــب وقبـائح تقتــيض،النـدرة
ِعليكم بالسواد األعظم«: خوقد قال ، من الصحابة وغريهم َُ ْ َ ََ ْ ِ َّ ْ ِْ  :َِمنَ الغـَنِ مـُِبئِّ الذُلُكْأَ يَامَِّنإَف، َ

 .»ُةَيِاصَالق
فإيـــاك أن تفـــارقهم ،  أهـــل الـــسنة واجلامعـــة: وهـــم، هـــم اجلامعـــة الكثـــرية:والـــسواد األعظـــم

 .فتكون من اهلالكني
،  هــي أهــم مــن غريهــا؛ه املنــاظر مــن أهــل الــسنة لغــريه مــن أهــل البدعــة ألشــياءوينبغـي أن يتنبــ

  : منها، ليلزم اخلصم هبا؛فيستحرضها حال املناظرة
ــد {:  كفـر؛ ألهنــا مــذكورة يف القـرآن يف قولــه تعــاىل:أن إنكـار صــحبة أيب بكــر الَّ تَنــصروه فَقَ إِ

   ــر ــذِين كَفَـ ــه الـَّ جـرإِذْ أَخ ــه ــصره اللّـ ــه       نَـ ــزن إِن اللّـ احِبِهِ الَ تَحـــص ــولُ لِـ ــارِ إِذْ يقُـ غَـ ــي الْ ــا فِـ مـنِ إِذْ هــي اثْنـ ــانِي واْ ثَـ
 .ا أبو بكر :فأمجعت األمة أن املراد بالصاحب يف اآلية، ]٤٠:التوبة[}معنا

،  كفــر؛ ألن اهللا أنـزل عــرش آيــات يف سـورة النــور يف براءهتــا:ل إنكــار بـراءة عائــشة ؛وكـذا
 بــل جيــب حمبتهــا ، وال جيــوز التعــرض هلــا بــيشء يقتــيض الــنقص، كــافر:فهــو نكــر براءهتــافمــن أ

ـــْنَ عْمُكَيـــنِ دَرْطَوا شـــُذُخـــ«:  أثنـــى عليهـــا وقـــالخوالـــرتيض عنهـــا؛ ألن النبـــي  وأخـــرب أن اهللا ، »اَه
 ثبـــت باألحاديـــث الـــصحيحة التـــي ال : كـــل ذلـــك؛ وأهنـــا زوجتـــه يف الـــدنيا واآلخـــرة،زوجـــه إياهـــا
 .خ تكذيب بأحاديث النبي :فالتعرض هلا، عن فيهايمكن الط

،  صــديقة بنــت صــديق: علــم أهنــا: وعــرف معناهــا،ومــن تأمــل اآليــات التــي نزلــت يف براءهتــا
 .-تعاىل-اهللا  عند ً عظياماًوأن هلا قدر

ون الْخَبِيثَات لِلْخَبِيثِني والْخَبِيثُ{:  يف بعض اآليات التي نزلت يف براءهتا-تعاىل-اهللا قال 
رِزْقٌ كَرِيمو ةغْفِر م ملَه قُولُونا يمِم ونؤ ربم لَئِكاتِ أُوبلِلطَّي ونبالطَّيو بِنيلِلطَّي اتبالطَّي٢٦:النور[}لِلْخَبِيثَاتِ و[ . 

غَافِالتِ { : للقاذفنياًوقال تعاىل هتديد الْمؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدنْيا إِن الَّذِين يرمون الْمحصناتِ الْ



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ظِيمع ذَابع ملَهةِ واآلخِرو  *لُونمعا كَانُوا يم بِملُهجأَرو دِيهِمأَيو متُهأَلْسِن هِملَيع دهتَش موي  * اللَّه فِّيهِموئِذٍ يموي
ه اللَّه أَن ونلَمعيو ق الْح مهدِينبِنيالْم ق الْح ٢٥-٢٣:النور[}و[. 

 مل جيـد فيـه آيــة :مـن تـصفح القـرآن وتتبعــه: -مـنهم الزخمــرشي-قـال كثـري مـن املفـرسين 
ــف مثــل هــذا التخويــف، فيهــا هتديــد مثــل هــذا التهديــد  رفعــة :وذلــك دليــل عــىل !وال ختوي

 .خي  للنبً تعظيام: وتعظيمها؛وتعظيم شأهنا، -تعاىل-اهللا  عند لقدر عائشة 
 عـــىل حــسب تــرتيبهم يف اخلالفــة الــذي هـــو يواعلــم أن أدلــة تفــضيل اخللفــاء األربعــة 

 وأكـــابر علـــامء أهـــل ا وثابتـــة عـــن عـــيل ،وهـــي صـــحيحة متـــواترة،  كثـــرية:مـــذهب أهـــل الـــسنة
إنــه كــان خيطــب يف زمــن : وقــالوا،  اجلــم الغفــري مــن أصــحابهاونقــل ذلــك عــن عــيل ، البيــت

وكـل ذلــك ، » أبــو بكـر وعمــرخإن أفـضل اخللــق بعـد النبـي «ول  ويقــ،خالفتـه عـىل منــرب الكوفـة
 ! حمض عناد ومكابرة:وإنكاره، مبسوط يف كتب األئمة

 ممـــا هـــو مـــذكور يف كتـــب ؛يوضـــح الـــسني لـــه ذلـــك ؛فـــإذا أراد املنـــاظر املخـــالف بيـــان ذلـــك
 .األئمة

ة مـن فكـذلك ألهـل الـسنة يف ذلـك أدلـة كثـري،  يف اخلالفـةاوأما أحقية تقديم أيب بكـر 
 االعــرتاف بأحقيــة اوقــد ثبــت عــن عــيل ،  بعــضها رصيــح وبعــضها باإلشــارة؛الكتــاب والــسنة

 حتـى صـار ذلـك ؛ونقل ذلك عن اجلم الغفري مـن أصـحابه، يخالفة أيب بكر وعمر وعثامن 
 ! حمض عناد ومكابرة:فإنكاره، اًمتواتر

 . كتب األئمة مما هو مذكور يف؛ يوضح له السني ذلك؛فإذا أراد املخالف بيان ذلك
 التـــي ينـــسبوهنا ؛ أن يقـــيم احلجـــة والربهـــان عـــىل املخـــالف يف إبطـــال التقيـــة:وال بـــد للـــسني

حاشـــاه اهللا مـــن - الـــذل واجلـــبن لـــه : وهـــو بـــريء منهـــا؛ ألن نـــسبة التقيـــة إليـــه يـــستلزمالعـــيل 
  -!حاشاهم من ذلك- نسبة ذلك جلميع بني هاشم :بل يستلزم، -ذلك

أو كــان عنــده ،  قبلــه: لــو أراد اخلالفــة زمــن اخللفــاء الثالثــة؛منعــة هبــمكــان يف قــوة و  عليــا فـإن
ولكنـــه ، ولوجــد مـــن يقــوم معــه ونـــرصه يف ذلــك،  لنـــازعهم فيهــا:نــص أو رأي أنــه أحـــق مــنهم هبــا

 كــــام جــــاء التــــرصيح عنــــه بــــذلك يف أحاديــــث كثــــرية بأســــانيد ؛ وانقــــاد لــــه،عــــرف احلــــق يف ذلــــك
  !!نومل يرتك ذلك تقية كام يقولو، صحيحة

ـــو كـــان عنـــده نـــص  ؛ وجـــاء احلـــق،وملـــا انقـــضت خالفـــتهم،  ومل يكتمـــه؛ ألظهـــره:ول
 !!ومل يرتك ذلك تقية،  حاربه وقاتله:ونازعه من ليس مثله
ولو صحت نـسبة التقيـة لـه مل ، -أعاذه اهللا من ذلك- فيها حتقري وإذالل له :فنسبة التقية إليه
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حاشــاه اهللا - أن يكــون تقيــة :لــه حيتمــل حينئــذفــإن كــل يشء يقولــه أو يفع، يوثــق بــيشء مــن كالمــه
 .-من ذلك

 إليــه؛ فــإهنم -اًأيـض- ونـسبوا التقيــة ؛خ جتــرءوا عـىل النبــي :-قـبحهم اهللا-ثـم إن الرافــضة 
وا ُرُمــ«:  التـي منهـا حـديث؛املـا أقيمـت علـيهم احلجـج الواضـحة يف أحقيـة خالفــة أيب بكـر 

 هــو : أن األمــري:-ي عنـد الــصحابة اً رضوريــًعلــام- اًعلومـوكــان م، »ِاسَّالنــِ بِّلَصُيــْلَ فٍرْكــَا بَبـَأ
 اً متــواتراًوكــان ذلـك احلـديث مـستفاض، ففهمـوا مــن ذلـك أنـه اخلليفـة بعـده ؛الـذي يـصيل بالنـاس

 . من طرق كثرية صحيحةاومروي عن كثري من الصحابة منهم عيل ، ال يمكن إنكاره
 !!ى يؤفكون قاتلهم اهللا أن! ذلك تقيةخإنام قال النبي : قالوا

ولـــو فـــرض أنـــه مل ،  يف اخلالفـــةامـــع أن ألهـــل الـــسنة أدلـــة كثـــرية عـــىل تقـــديم أيب بكـــر 
كيــف وقــد انــضم إىل ذلــك إمجــاع ، اًيوجــد دليــل إال حــديث األمــر لــه بالــصالة بالنــاس لكــان كافيــ

 .خ كام جاء ذلك عن النبي ؛وال جتتمع األمة عىل ضالل !؟الصحابة عىل صحة خالفته
 ومل يتخلـــف مـــنهم ،ا التـــرصيح بـــأهنم دخلـــوا يف بيعـــة أيب بكـــر اوصـــح عـــن عـــيل 

 .أحد
 وإمجـــاع األمـــة ي ختطئـــة مجيـــع الـــصحابة :فـــالقول بعـــدم صـــحة خالفتـــه يـــستلزم

 .وحاشاهم من ذلك؛ عىل ضالل
 أن أمتـه ال جتتمـع عــىل : يف أحاديـث كثــرية يفخ تكــذيب النبـي :-اًأيـض-ويـستلزم 

 .ضالل
إِنَّما الْمؤمِنون { :ن يف شهادته هلم بالصدق يف قوله تكذيب القرآ-اًأيض-ويستلزم 

 مه لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُوفِي س أَنفُسِهِمو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِين
ادِقُونرات[}الص١٥:احلُج[. 

 التـي لزمـت هـؤالء ؛إىل غري ذلـك مـن املحـذورات.. .ويف إخباره باستحقاقهم اجلنة
 !الضالني

ــــــــق :-اًأيــــــــض-ويــــــــستلزم    إبطــــــــال الــــــــرشيعة؛ ألهنــــــــا إنــــــــام وصــــــــلت إىل األمــــــــة بطري
 .يالصحابة 

  ألنــــــه إنــــــام وصــــــل إلينــــــا مــــــن ؛ التــــــشكك يف صــــــحة القــــــرآن:-اًأيــــــض-بــــــل يلــــــزمهم 
 .يطريقهم 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

قــال ابــن األثــري يف تارخيــه . .. خيــاالت وضــالل:-كلهــا- أن مــذاهب املبتدعــة :واحلاصــل
الطعــن :إن املبتدعـة إنــام قــصدوا بـالطعن يف الــصحابة«: -عنــد ذكـره دولــة العبيــديني- »الكامـل«

  .انتهى. »ألهنا وصلت إلينا من طريقهم؛يف الرشيعة
 خ الـــــذي كـــــان عليـــــه النبـــــي ؛فهـــــو املـــــذهب احلـــــق: وأمـــــا مـــــذهب أهـــــل الـــــسنة واجلامعـــــة

وال تكـذيب لـيشء مـن القـرآن ، وال قدح يف أحد الـصحابة، ريط بال إفراط فيها وال تف؛وأصحابه
 . للشاربنياً سائغاً خالصا لبنً؛ خرج من بني فرث ودم:فهو بالنسبة ملذهب املبتدعة، والسنة

 عــرف حقيقــة :ومــن كــان مــن أهــل العلــم واملعرفــة ونظــر يف أدلــة أهــل الــسنة وأدلــة غــريهم
 .ته وأزال انطامس بصري، إن نور اهللا قلبه؛ذلك

 : إىل أن توفـــاه-تعــاىل-اهللا  حـــني بعثــه ؛خومــن نظــر يف كتــب احلـــديث وتأمــل يف ســريته 
 ، ويـــدنيهام، ألنــه كـــان يقـــرهبام؛وأهنـــام كانـــا عنــده يف أعظـــم املنـــازل، علــم منزلـــة الـــشيخني عنــده

وربـام أراد أن يفعـل ،  ويراجعانـه يف بعـض األمـور،وكانا يقضيان ويفتيان بحرضته، ويستشريمها
وقــد يكــرران ، خ فرياجعــان النبــي ؛ فرييــان أو أحــدمها خــالف ذلــك؛ألشــياء أو يــأمر هبــابعــض ا

ولو كان ذلك غـري حـق ملـا رجـع إليـه ووافـق ،  فريجع إىل قوهلام أو قول أحدمها؛عليه املراجعة
 !وهو معصوم من ذلك،  عليهاً خطأ أو مقرًوإال كان فاعال، عليه

إنـام كـان يـوافقهام :  بمثـل ذلـك يقولـون؛هم احلجـة إذا أقيمـت علـي:-قبحهم اهللا-والرافضة 
 !! قاتلهم اهللا أنى يؤفكون!أو يوافق أحدمها تقية

عـىل -؛ إذ إن ذاك كلـه خ أن ال يوثـق بـيشء مـن أقوالـه أو أفعالـه :فإن القول بالتقية يستلزم
 .  فيلزمهم إبطال الرشيعة واألحكام؛ التقية: حيتمل-قوهلم

 أو ، ســــوء أدب: يف بعــــض األشــــياءخني أو أحــــدمها للنبــــي  إن مراجعــــة الــــشيخ:وال يقــــال
ومــا ذلـك إال لعظـم منــزلتهام ،  ورغبتـه فيـه، ورسوره بــه،خمالفـة ألمـره؛ ألهنـام علــام رضـاه بـذلك

 .عنده
 خمالفته رأي عمـر خ وعاتب اهللا نبيه ،اا لرأي عمر ًونزل كثري من آيات القرآن موافق

  . األئمة كام هو مبسوط يف كتب؛يف قصة أرسى بدر
فكـــان يعينـــه عـــىل تبليـــغ  ؛ا أبـــو بكــر : كـــان أعظــم قـــائم بنـــرصته:خوملــا بعـــث اهللا نبيـــه 

ونالـه مـن قـريش أذى ،  ويدفع عنه مـن يتعـرض لـه، ويدعو الناس إىل الدخول يف دينه،رسالة ربه
 .  كام هو مبني يف كتب السري؛كثري

يف الــسنة الــسادسة مــن بعــد إســالمه - كــان مــن أعظــم القــائمني بنــرصته :اوكـذلك عمــر 
 عـــىل اًوإن كـــان قبـــل إســـالمه شـــديد؛  مـــن أعظـــم النـــاس شـــدة عـــىل كفـــار قـــريش:فكـــان، -البعثـــة
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ا  {:  حتى أنزل اهللا عند إسـالمه؛ كان من أشد الناس عىل الكفار:املسلمني؛ لكنه بعد أن أسلم يـ
ؤمِنِ          الْمـ مِـن ك عـنِ اتَّب مـو اللّـه كبسح بِيا النهأَيفـال ،يكفيـك مـن حـصل إسـالمهم: أي، ]٦٤:األنفـال [}ني 

 حتــى كأنــه هــو املقــصود ؛ دليـل عــىل مزيــد فــضله:وكــون نزوهلــا عنــد إســالمه، تبـال بتــأخر غــريهم
 . » منذ أسلم عمر:مازلنا أعزة«: يقولاوكان ابن مسعود.. .من اآلية وحده

 بعـد أن كـرب ا  وإن كـان؛خ يف أول بعثة النبي اً صغريخ عند النبي اوكان عيل 
 واملواقف املشهورة؛ لكنهام كانا مميزين عنـه بالنـرصة احلاصـلة يف ،كانت منه النرصة املأثورة

 .وكذا بقية العرشة السابقني لإلسالم،  حني اشتدت وطأة قريش عىل املسلمني؛بدء اإلسالم
 ؛هولو كان ملك من ملوك الدين أعانه بعض النـاس عـىل تأسـيس ملكـه ونـرصته عـىل أعدائـ

فـام بالـك هبـؤالء الـسابقني ،  ويفضله عـىل كثـري مـن أقاربـه،لكان حيبه ؛حتى ظهر أمره وتم مراده
 !؟ حتى أظهر اهللا دينه عىل الدين كله؛خ الذين قاموا بنرصة النبي ؛باإلسالم

 وأمهلــــوا قـــــول ،  وغفلـــــوا عــــن هــــذه األشــــياء، نظــــروا إىل القرابــــة:-قــــبحهم اهللا-والرافــــضة 
وأمهلــــــوا اآليــــــات ، » حبــــــي وبغــــــض أيب بكــــــر وعمــــــر يف قلــــــب مــــــؤمنال جيتمــــــع«: اعــــــيل 

ّفـــأداهم األمـــر إىل إبطـــال ،  وغـــريهم مـــن الـــصحابة؛واألحاديـــث التـــي جـــاءت يف فـــضل الـــشيخني
 !الرشيعة التي وصلت إلينا من طريقهم

وال يـضيعون ، ويعرتفـون بفـضلها ؛ فـإهنم مل يـضيعوا حـق القرابـة:وأما أهل الـسنة واجلامعـة
وملــا ثبتــت عنــدهم ،  فيعطــون كــل ذي حــق حقــه، والنــرصة للــصحابة، واملــؤازرة،بةحقـوق الــصح

أولوا مجيع ما وقع بـني الـصحابة مـن  :ياآليات واألحاديث الواردة يف الثناء عىل الصحابة 
 وسـلكوا بـه ،ومحلـوه عـىل أحـسن املحامـل،  وطلـب احلـق، ومحلـوه عـىل االجتهـاد،االختالف

 لآليــات واألحاديـث الــواردة ًا كــان ذلـك تكـذيب:ا يف أحــد مـنهمألهنــم لـو طعنـو، أحـسن املـسالك
فحكمـوا بعـدالتهم كلهـم وقبلـوا ،  للرشيعة التي جاءت إلينـا مـن طـريقهماًورفض، يف الثناء عليهم
 .  عنهم من اآليات واألحاديثا كل ما جاء مروي

ـــــي ينقلهـــــا املبتدعـــــة؛وال عـــــربة بـــــام ينقـــــل مـــــن األكاذيـــــب واحلكايـــــات   وكذبـــــة، الت
 تــــوغري صــــدور : يريــــدون هبـــا؛ مــــن اختالقـــات الفــــرق الـــضالة:-كلهـــا-فإهنــــا ، املـــؤرخني

 تكـــــذيب اآليـــــات : ألنـــــه يـــــؤدي إىل؛فـــــال يلتفـــــت إىل ذلـــــك ،ياملـــــؤمنني عـــــىل الـــــصحابة 
 التـــي رواهـــا ؛وال نقبـــل إال مـــا صـــح باألســـانيد الـــصحيحة، واألحاديـــث الـــواردة يف الثنـــاء علـــيهم

 الــذي ؛ ونحملهــا عــىل االجتهــاد،ا ونطلــب هلــا أحــسن املحامــل نؤوهلــ:ومــع ذلــك، ثقــات األئمــة
 .يؤجر املصيب فيه أجران واملخطئ أجر واحد



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

أن ال يعتقـد نقـص يف  :-عىل الوجه الثابت عند أهـل الـسنة- ثم جيب عند اعتقاد التفاضل 
 مــع اعتقــاد أن الكــل بلــغ ؛ التفاضـل:بــل يعتقــد، وال يالحــظ ذلـك قــط، املفـضول بالنــسبة للفاضــل

 حتـــى ؛ أرشقـــت علـــيهم أنـــواره: ونـــرصتهخألهنـــم بـــاجتامعهم بـــالنبي ، غايـــة الكـــامل والفـــضل
 .فضلوا عىل كل من يأيت بعدهم

 ؛وذلـــك ثابـــت،  خـــري مــن الـــدنيا ومـــا فيهــا:خوموقــف ســـاعة لواحــد مـــنهم مـــع النبــي 
 . غري مميزً ولو كان طفال؛حتى ملن اجتمع به حلظة

 الـذي ارتكبـه ؛ أو التعـرض لـيشء مـن الـسب،هموليحذر املؤمن من اعتقاد نقـص ألحـد مـن
ـــَف«: خ لقولـــه ؛ لعنـــة فاعلـــه:ألن ذلـــك يوجـــب، كثـــري مـــن املبتدعـــة ـــهَلَعَ ف:َمُهَّبَ ســـْنَم   اهللاُِةَنـــْعَ لِي

 .»َنيِعَْمجَ أِاسَّالنَ وِةَِكئَالَاملَو
 ال عــىل الوجــوب وال عــىل ؛ بــهاً يعرتفــون بــأن الــسب لــيس مــأمور:مــع أن املــرتكبني لــذلك

 ألمــر اهللا بــسب ؛ هبــااًولــو كــان الــسب طاعــة مــأمور،  مل يــسأهلم اهللا عــن تركــه:ولــو تركــوه، لنــدبا
فلـو مل يلعـن ،  وغريهم من الكفـرة، وسب فرعون وهامان وقارون،إبليس الذي هو أشقى اخللق
فكيــــف هــــؤالء ،  وال يــــسأله عــــن تــــرك الــــسب، ال يعاقبــــه اهللا: مــــنهماًاإلنــــسان يف عمــــره قــــط أحــــد

 . وبلغوا رشيعته ألمته، الذين نرصوه؛خ يرتكبون لعن أصحاب رسول اهللا املبتدعة
إن : ا فقـال لـه سـيدنا عـيل ، تناظر مـع بعـض مـن ينكـر البعـثا  عليا يروى أن سيدنا

وإن صـح مـا أقـول أنـا مـن البعـث ،  نجـوت أنـا وأنـت:- من عـدم البعـث:يعني–صح ما تقول أنت 
فلـم يقـدر ذلـك النـاظر عـىل ،  وأنـت عـىل النظـر؛ كـل حـالفأنا ناج عـىل،  ومل تنج أنت،نجوت أنا

 .جوابه
 وهــم أهـــل ؛ يقـــال للمبتــدع املتعـــرض لــسب الـــصحابة املجيــز لـــه بالنــسبة للامنعـــني؛فلــذلك

ألهنـم يـسلمون أن تـارك الـسب ال ،  نجونـا نحـن وهـم:إن صح ما يقول املبتدع من اجلواز: السنة
 وهلــك ، نجــا أهــل الــسنة:هــل الــسنة مــن املنــعوإن صــح مــا يقــول أ،  وال يعاقــب،يــسئل عــن ذلــك

  .طر وأهل البدعة عىل خ، ناجون عىل كل حال:فأهل السنة، أهل البدعة
 ؛اً اهلــالكون قطعــ:وإال فهــم،  وإرخــاء العنــان يف اجلــدل، عــىل ســبيل الفــرض-كلــه-وهــذا 

 . خلتعرضهم لسب أصحاب النبي 
، aأصـحاب موسـى : لوا لقـا؟ مـن خـري النـاس عنـدكم:ولو سئل اليهود وقيل هلـم
، aأصــحاب عيــسى :  لقــالوا؟مــن خــري النــاس عنــدكم: ولــو ســئل النــصارى وقيــل هلــم

 !! خأصحاب حممد :  لقالوا؟ولو سئلت الفرقة التي تبغض الصحابة من رش الناس



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
  اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة

 ويبعثنـــــا ، ويميتنــــا،وأن حييينــــا،  وأهــــل بيتــــهخنــــسأل اهللا أن يرزقنــــا حمبــــة أصــــحاب النبــــي 
إنــه عــىل ذلــك قــدير ،  أو التعــرض لــه بــسوء، أو نقيــصته،ن بغــض أحــد مــنهموأن حيفظنــا مــ، عليهــا

 .وباإلجابة جدير
 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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ــــوير«يف تفــــسريه  [ ــــر والتن ــــن عاشــــور بيــــان ملوقــــف »التحري  وقــــد مجعهــــا ، مــــن الــــشيعةاب
بيان موقف شيخ اإلسالم حممد الطـاهر ابـن عاشـور « يف كتابـه األستاذ خالد أمحد الشامي

 ]. »من الشيعة من خالل تفسريه التحرير والتنوير
 

 ]:املوضع األول[
عند كالمه عىل القراءات يف - »تفسريه«من ) ٦١ص ()األول( يف املجلد zقال 

ما أَشهدتُّهم خلْق السماواتِ واألَرضِ والَ خلْق أَنفُسِهِم { :وقرأ بعض الرافضة...«: -املقدمة السادسة
 - وعمر،وفرسوها بأيب بكر، بصيغة التثنية ]٥١:الكهف[}وما كُنت متَّخِذَ الْمضِلِّني عضُدا

 .»!وقاتلهم اهللا، -امها حاش
 ]:املوضع الثاين[

 وخــالف ،»البــسملة«يف معــرض كالمــه عــن - )األول(مــن املجلــد ) ١٣٩ص (zقــال 
 لكـان ؛لـو كانـت التـسمية مـن القـرآن: قـال البـاقالين... «: -أهل العلم يف كوهنا آية من كل سورة

 ؛ت بـــالتواتر كوهنـــا مـــن القـــرآن باطـــل؛ ألنـــه لـــو ثبـــ:واألول،  أو اآلحـــاد، إمـــا التـــواتر:طريـــق إثباهتـــا
 . والمتنع وقوع اخلالف فيه بني األمة، حلصل العلم الرضوري بذلك

 إىل إثبـــات اًفلـــو جعلنــاه طريقــ،  باطــل؛ ألن خـــرب الواحــد ال يفيــد إال الظــن:-ًأيــضا-والثــاين 
 !ًاولصار ذلك ظني،  خلرج القرآن عن كونه حجة يقينية؛القرآن

ــ:ولــو جــاز ذلــك ــادة:روافض جلــاز ادعــاء ال  والتغيــري ، والنقــصان، أن القــرآن دخلــه الزي
 .»والتحريف

ولــذلك قطعنــا بمنــع أن يكــون يشء  ...«: -يف نقــل كــالم لعبــد الوهــاب- zإىل أن قــال 
ٍمل مجـل عنـد اإلمـام املعـصوم ـِ إن القـرآن حـ:ةـوأبطلنا قـول الرافـض، اـمن القرآن مل ينقل إلين َ ُ

 .ـاه» -ًا شافياـبيان- لبينها رسول اهللا ؛مدفلو كانت البسملة من احل !املنتظر
 ]:املوضع الثالث[

عنــــد - )الثــــاين والعــــرشون( اجلــــزء )احلــــادي عــــرش(مــــن املجلــــد ) ١٦ص( يف zقــــال 
 :-]٣٣:األحزاب[}إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِريا{ :تفسري قوله تعاىل

 وقــرصوه عــىل فاطمــة ،)أهــل البيــت( :فغــصبوا وصــف ؛وقــد تلقــف الــشيعة حــديث الكــساء.. .«



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 .-عليهم الرضوان-وزوجها وابنيهام 
 بجعــل ؛وهــذه مــصادمة للقــرآن!!  لــسن مــن أهــل البيــت:خ أن أزواج النبــي :وزعمــوا

 . بني ما خوطب به أزواج النبياًهذه اآلية حشو
تيض بقرص هذا الوصف عىل أهـل الكـساء؛ إذ لـيس يف وليس يف لفظ حديث الكساء ما يق

ــــؤالء ضَـــــيفِي فَـــــال {: وهــــو كقولـــــه تعـــــاىل، صــــيغة قـــــرص» يِتـــــْيَ بُلْهـــــَ أِءَالُؤَهـــــ«: قولــــه هـ قَـــــالَ إِن
ــضَحونِ  أن تكــون هــذه اآليــة :وهــو يقتــيض،  لــيس يل ضــيف غــريهم:لــيس معنــاه، ]٦٨:احلِجــر[}تَفْ

 .مبتورة عام قبلها وما بعدها
 وأن منــشأة قــراءة هــذه اآليــة عــىل األلــسن ، مــن زمــن عــرص التــابعني: أن هــذا التــوهمويظهــر

: ويـدل لـذلك مـا رواه املفـرسون عـن عكرمـة أنـه قـال، دون اتصال بينها وبـني مـا قبلهـا ومـا بعـدها
لـــيس بالــذي تـــذهبون «: -اًأيــض-وأنــه قـــال ، »!خ أهنــا نزلـــت يف أزواج النبــي :مــن شــاء باهلتـــه«

 .وأنه كان يرصخ بذلك يف السوق، »خ نساء النبي :إنام هو !إليه
 اآليـــة نزلــت قبـــل أن يـــدعو النبـــي الـــدعوة ألهـــل :وحــديث عمـــر بـــن أيب ســـلمة رصيـــح يف أن

  .وأهنا نزلت يف بيت أم سلمة، الكساء
: وأنـا معهـم يـا رسـول اهللا؟ فقـال:  أن أم سلمة قالت:وأما ما وقع من قول عمر بن أيب سلمة

 أنـه منعهــا مــن أن تكــون : فظنــوا!؛ فقــد وهــم فيـه الــشيعة»ٍْريَى خـــَلــَ عِتْنــَأَ و،ِكَانــَكَى مـَلــَ عِتْنـَأ«
 مـا سـألته مـن احلاصـل؛ ألن اآليـة نزلـت فيهـا : إنـام أرادخ ألن النبـي!وهذه جهالة، من أهل بيته

 . فليست هي بحاجة إىل إحلاقها هبم؛ويف رضائرها
وهــو منــاف ،  دعــاء بتحــصيل أمــر حــصل:هــافالــدعاء هلــا بــأن يــذهب اهللا عنهــا الــرجس ويطهر

 كـــام حـــرره شـــهاب الـــدين القـــرايف يف الفـــرق بـــني الـــدعاء املـــأذون فيـــه والـــدعاء ؛آلداب الـــدعاء
  . هلاً تعليامخفكان جواب النبي ، املمنوع منه

وهـذا أوضـح يف ، »ِّيِبـَّ النِاجَوْزَ أْنِ مـِكَّنـِإ«: وقد وقع يف بعض الروايات أنه قال ألم سـلمة
 .» »ٍْريَى خـَلَ عَكَِّنإ«: املراد بقوله

 ]:املوضع الرابع[
 عنــد )الثــاين والعــرشون( اجلــزء )احلــادي عــرش(مــن املجلــد ) ٤٧-٤٥ص( يف zقــال 

اتَم النبِـي     { :تفسري قوله تعـاىل خـهِ و ولَ اللـَّ سـلَكِـن رو الِكُمجن ردٍ ما أَحأَب دمحم ا كَانبِكُـلِّ    م ه ني وكَـان اللـَّ
ولذلك ال يرتدد مسلم يف تكفري من يثبت نبوة ألحـد بعـد حممـد ..  «،]٤٠:األحزاب[}شيءٍ علِيما 
 إال :وال تعـرف طائفــة مـن املـسلمني أقـدمت عـىل ذلــك،  ويف إخراجـه مـن حظـرية اإلسـالم،خ



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 . ومها نحلتان مشتقة ثانيتهام من األوىل، البابية والبهائية
 وتـــرسبت إىل ، يف حـــدود ســـنة مـــائتني وألـــف، يف بـــالد فـــارس:ان ظهـــور الفرقـــة األوىلوكـــ
كــذا اشــتهر  ؛ الــسيد عــيل حممــد: يــدعوه أتباعــه، مــن أهــل شــريازً رجــال:وكــان القــائم هبــا، العــراق
 الـشيخ :أخـذ عـن رجـل مـن املتـصوفني اسـمه، كان يف أول أمره مـن غـالة الـشيعة اإلماميـة، اسمه

وهــــي الطريقــــة ،  الــــذي كــــان ينتحــــل التــــصوف بالطريقــــة الباطنيــــة؛األحــــسائيأمحــــد زيــــن الــــدين 
 :-هــذا-وملــا أظهــر نحلتــه عــيل حممــد ، وكانــت طريقتــه تعــرف بالــشيخية، املتلقــاة عــن احلــالج

،  النبـوة:وادعـى لنفـسه، وعرفـت نحلتـه بالبابيـة،  فغلب عليه اسم الباب،)باب العلم( :َّلقب نفسه
 خلَـق اإلِنـسان  { :وأن القـرآن أشـار إليـه بقولـه تعـاىل، »البيـان«ب اسـمه  أنه أوحـي إليـه بكتـا:وزعم

 *انيالْب هلَّموخملوط بالفارسية،  مؤلف بالعربية الضعيفة»البيان« وكتاب ،]٤-٣:الرمحن[}ع . 
 .  يف تربيز)ـه١٢٦٦(وقد حكم عليه بالقتل سنة 

مـريزا حـسني : واسـمه، مللقـب ببهـاء اهللا تنـسب إىل مؤسـسها ا، فهـي مـن البابيـة:وأما البهائية
 بعــد ؛وأخرجتــه حكومــة شــاه العجــم إىل بغــداد، تتلمــذ للبــاب باملكاتبــة، مــن أهــل طهــران، عــيل

 .وفيها ظهرت نحلته، َّثم نقلته الدولة العثامنية من بغداد إىل أدرنة ثم إىل عكا، قتل الباب
،  وجعلــوه ليفــة البــاب،لبابيــةوقــد التــف حولــه أصــحاب نحلــة ا،  نبــوة البــاب:وهــم يعتقــدون

 .  هم البابية:فالبهائية، )البابية( : مقام اسم)البهائية( :فقام اسم
وآل أمـــره إىل أن ،  ليجعلــه مـــدفنًا لرفــات البــاب؛وقــد كــان البهـــاء بنــى بنــاء يف جبـــل الكرمــل

 ومل يطلـق مـن الـسجن ،فلبـث يف الـسجن سـبع سـنوات، سجنته السلطنة العثامنيـة يف سـجن عكـا
، فكـــان يف عـــداد املـــساجني الـــسياسيني الـــذين أطلقـــوا يومئـــذ،  عنـــدما أعلـــن الدســـتور الرتكـــيإال

 فاســـــتقر هبـــــا إىل أن تــــــويف ؛ثـــــم عـــــاد إىل حيفـــــا،  يف أوربـــــا وأمريكـــــا مـــــدة عــــــامنيًفرحـــــل منـــــتقال
 وتــــضاءلت ،فتفرقــــوا يف الزعامــــة، وبعــــد موتــــه نــــشأ شــــقاق بــــني أبنائــــه وإخوتــــه، )ـهــــ١٣٤٠ســــنة(

 . نحلتهم
 ؛ مرتــد عــن دينــه،فهــو خــارج عــن اإلســالم : للبهائيــة أو البابيــةاًن مــن املــسلمني متبعــفمــن كــا

 إنــا :وال يــنفعهم قــوهلم،  ويرثــه مجاعــة املــسلمني،ًوال يــرث مــسلام، جتــري عليــه أحكــام املرتــد
ولكـــــنهم قـــــالوا ، خ يثبتـــــون الرســـــالة ملحمـــــد : وال نطقهـــــم بكلمـــــة الـــــشهادة؛ ألهنـــــم،مـــــسلمون

 . بمجيء رسول من بعده
ِّ ولكنـه شـبه لـه حممــد ،ونحـن كفرنـا الغرابيـة مـن الـشيعة لقـوهلم بـأن جربيـل أرسـل إىل عـيل ُ

  فبلــــــغ الرســــــالة إىل ؛-وكــــــذبوا-إذ كــــــان أحــــــدمها أشــــــبه بــــــاآلخر مـــــن الغــــــراب بــــــالغراب ! بعـــــيل
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 .  غري املعني من عند اهللا: ولكنهم زعموه،خفهم أثبتوا الرسالة ملحمد ، خحممد 
إال أن البهائيـــة تنتـــسب إىل التلقـــي مـــن الـــوحي  ؛ طقـــوس املاســـونية:ةوتـــشبه طقـــوس البهائيـــ

 .» ومل تعد من األحزاب، وعدت يف األديان وامللل،فبذلك فارقت املاسونية ؛اإلهلي
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  بيضاء فارغة- ) ٢٢٤( الصفحة رقم  
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op 
 

 والــذي صــدر يف ،)الرابــع( يف اجلــزء ،»جملــة اهلدايــة اإلســالمية«نــرش هــذا البحــث يف  [
 .] وسوف نقترص عىل كالمه يف الشيعة، )م١٩٣٧ ديسمرب - ـه١٣٥٦(شوال 

 

op
 

 حتى أتـى عـىل أصـول مـا ؛ال الوحي ينزلوما ز،  يدعو إىل العقائد الصحيحةخقام النبي 
وكـــان املـــسلمون يف عهـــد الـــوحي ، وطهـــارة الـــنفس مـــن الـــرشك، حيتـــاج إليـــه يف ســـالمة العقيـــدة

ولـــيس مـــن املحتمـــل أن جيــــري بيـــنهم خـــالف يف يشء مــــن ، عـــىل طريقـــة واحـــدة يف عقائــــدهم
 ؛أو يقــــول ، فريشــــد؛ بــــني ظهــــرانيهم؛ وهــــو الــــذي يــــسأل-صــــلوات اهللا عليــــه- ورســــول اهللا ؛ذلـــك

 . فيكون قوله الفصل
 وعـثامن؛ ومـا جـرى ، وعمـر،واستمر املسلمون عىل هذه الطريقة املثىل يف عهـد أيب بكـر

 : كــاختالفهم يف؛ مل يتجــاوز االخــتالف يف أحكــام عمليــة؛بيــنهم مــن االخــتالف يف ذلــك العهــد
وأكثـــــر هـــــذا النحـــــو مــــــن ، وقتـــــال مـــــانعي الزكـــــاة، وثبـــــوت اإلرث منـــــه، aحمـــــل دفنـــــه 

 .  فيصري إىل وفاق؛ ال يلبث أن يتبني فيه وجه احلق:الختالفا
 

op
 

وأن فرقــة مــن ،  أن أمتــه ســتفرتق عــىل بــضع وســبعني فرقــة:-صــلوات اهللا عليــه-أخــرب النبــي 
 الفرقــــة التـــــي تتمــــسك بــــام كـــــان عليــــه هـــــو :ووصــــف الفرقــــة الناجيـــــة بأهنــــا،  ناجيـــــة:تلــــك الفــــرق
ُافرتقـت اليهـود«:  من رواية أيب هريـرة»سنن أيب داود«ففي ، بهوأصحا ُ َ ْ ْ َ َْ َ علـ:َ ْى إحـدى أو ـَ َْ َ ِثنتـني اِ ْ َ ْ ِ

ًوســـبعني فرقـــة َ ْ َِ َِ ْ َ وتفرقـــت النـــصارى،َ ََّ ََّ ْ ََ َ علـــ:َ ْى إحـــدى أو ـَ َْ َ ًثنتـــني وســـبعني فرقـــةاِ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ ِ َ ِ وتفـــرتق أمتـــي،ْ َّ ُ ُ ِ َ ْ َ َ: 
َعل ْى ثالث وسبعني فرـَ َِ ِ ٍَ ْ َ َ ًقةَ ْأال إن مـن «: أال إن رسول اهللا قام فينـا فقـال: وفيها من رواية معاوية، »َ َ َّ ِ َ َ

ِقــبلكم مــن أهــل الكتــاب َ ِ ِْ َِ ْ ْ َْ ْ ُ َ افرتقــوا علــ:َ َ ُ َْ ًثنتــني وســبعني ملــةاى ـَ َّ ِ ِ َِ ْ ََ ِْ َ َ وإن هــذه امللــة،ْ َّ ِ ِ ِْ َ ََّ َ ســتفرتق علــ:ِ َ ُ ِ َ ْ َ ى ـَ
َثالث وسبعني ِ ٍْ ََ َ ٍ فرقة؛َ َِ ِثنتان ا ْ َ ْ ِوسبعون يف النارِ َِّ َ ُ ْ ِ وواحدة يف اجلنة،ََ َِّ ََ ِ ٌ َ َ وهي؛َ ِ ُ اجلامعة:َ َ َ َ«. 

َوإن بنــي إرسائيـــل«: وروى الرتمــذي مــن حــديث عبــد اهللا بـــن عمــرو ِ َِ ْ ِ َِ ِ تفرقــت عــىل ثنتـــني :ََّ ْ ََّ ْ ْ َِ َ ََ َ
ًوســبعني ملــة َّ ِ َِ ْ ِ وتفــرتق أمتـــي،ََ َّ ُ ُ ِ َ ْ َ ً عــىل ثــالث وســبعني ملـــة:َ َ ََّ َِ ِ ٍَ ْ َ ُّ كل؛ََ ِهــم يف النــارُ َِّ ْ ً إال ملــة واحـــدة؛ُ َ ِ َِ ً َّ َّ ِ«، 

ُقـــالوا َ ومـــن هـــي يـــا رســـول اهللاِ:َ ُ َ َ ََ ْ َ قـــال!؟َِ ـــ «:َ ـــا عليـــه وأصحاب ِمـــا أن َ ْ َ ََ َِ ْ ََ  مـــن طريـــق  ماجـــهورواه ابـــن، »يـَ
 . ومن طريق أنس بن مالك، حذيفة بن اليامن
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فـإن ، »يِتـَّمُأ «:قولـهبـدليل اإلضـافة يف ،  اإلسالم: من يصدق عليهم اسم:واملراد من األمة
 ولــو ؛ الــذين يتبعونــه:وهـم، إضـافة األمــة إىل الرســول ظـاهرة فــيمن كــان هلــم اتـصال بــه يف الواقــع

فتكــون الفـــرق املـــشار ،  ليـــست مــن هـــذا القبيـــل:والفرقــة اخلارجـــة مـــن الــدين، يف أصــل اإليـــامن
 . ينومل ينكثوا أيدهيم من أصل الد،  من انحرفوا عن السبيل:إليها يف احلديث

،  عــــىل مــــا يــــشمل الفــــرق التــــي خرجــــت ببــــدعتها عــــن حــــوزة الــــدين:ومحــــل بعــــضهم األمــــة
فيكــــون للفـــرق املنفـــصلة عــــن  ؛والوعيــــد بالنـــار يف احلـــديث مطلـــق، والتحقـــت بفـــرق الكـــافرين

 اًعقابـــ ؛ ال يقطعهــا عــن أصـــل الــديناًوللفــرق التــي انحرفـــت ببــدعتها انحرافـــ، اً خالـــداًالــدين عــذاب
 . ثم يصريون إىل دار السالم، اتيتفاوتون فيه درج

 .واألمر فيه واضح،  جيري يف العقائد:واالفرتاق املشار إليه يف احلديث
 فلــيس بموضــع ؛ّفــإن كــان عــن اجتهــاد معتــد بــه: أمــا االفــرتاق يف أعــامل تفعــل عــىل أنــه رشع

و هـوى وإن كانـت املخالفـة عـن رأي فاسـد أ، اًألن هـذا االجتهـاد مـأذون فيـه رشعـ، للذم والوعيد
فاحلـــديث يتناوهلـــا  ؛ شـــعار فرقـــة مـــن األمـــة:وبلغـــت هـــذه األعـــامل املبتدعـــة أن صـــارت، غالـــب
 . »ِارَّي النـِ فٍةَلَالَ ضُّلُكَو، ٌةَلَالَ ضٍةَعِْد بُّلُك«: خ كام تناوهلا قوله ؛بوعيده

 :عوامل هذا االنقسام
 : فتبدو لنا وجوه كثرية ؛نبحث عن عوامل انقسام املسلمني إىل فرق

 التمــــسك :ويرجــــع إىل هـــذا القبيــــل،  اخلطــــأ يف فهـــم بعــــض اآليــــات أو األحاديـــث:أحـــدها
 .ّورد املحكم إليه بطريق التأويل، ببعض املتشابه من النصوص

 أصـــــل :فيعتقــــد أنــــه؛ أو يتلقــــاه مـــــن غــــريه،  اعتــــداد الــــشخص بـــــرأي يــــسبق إىل ذهنــــه:ثانيهــــا
ولـو ،  أخـذ يف تأويلهـا بـام يوافـق رأيـه؛نة لنـصوص القـرآن أو الـساً حتـى إذا وجـده خمالفـ،صـحيح

 . عىل وجوه بعيدة
ويكـــــون احلـــــديث  !فيحـــــسن الظــــن بروايتـــــه، تـــــشبث الـــــشخص بحـــــديث ينقــــل إليـــــه :ثالثهــــا
 .اًمصنوع

وإنــام هــو احلــديث  ! خــصه اهللا بــه؛اًفيظنهــا إهلامــ،  أن يقــع يف نفــس الرجــل خــواطر:رابعهــا

                                                
 .يه اشتباهاألصل املعروف يف معظم الرشيعة، والواضح املعنى الذي ال حيوم عل: املحكم )١(

ًمــا جيــيء يف بعــض املواضــع؛ ويكــون بظــاهره خمالفــا لــذلك األصــل الواضــح، وجيــري يف : واملتــشابه
 . اإلهليات وغريها



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . الرشيعةالذي جيري يف النفوس من طرق مقطوعة عن منابع
، إىل أن يبتغـــي الوصـــول إليهـــا مـــن طريـــق الـــدين،  تأخـــذ بقلـــب صـــاحبها؛ األهـــواء:خامـــسها
 .  أنه خمالف ملا جاء يف الكتاب والسنة:وهو يعلم،  عىل أنه من الديناًفيقرر رأي

 بإدخـال آراء تفـسد ؛ قد يقصدون إفساد عقائـد املـسلمني:وال نجهل أن زعامء بعض الفرق
 . من أحكامهًلدين أو تبطل حكام من أصول اًأصال

 يريــــدون الكيــــد ! منهــــا قــــد وضــــعه أشــــخاصاً كثــــريَّ أن:ومــــن درس آراء الفــــرق مل يــــرتدد يف
 دون أن ؛ آراء تراها معارضة لنصوص الـدين الـرصحية:وأشد ما يظهر هذا الغرض يف، لإلسالم

 . يستند صاحبها إىل نقل أو يشء من العقل
وإحـداث رأي يف ،  األهـواء احلاملـة عـىل خمالفـة اجلامعـةوقد يكـون للـسياسة يـد يف إثـارة

 .  إىل أن يصري مذهب فرقة من املسلمني؛الدين؛ والدعوة إليه
 

op
 

 :من ينظر يف حال الفرق التي هلا صلة باإلسالم جيدها عىل قسمني
والتنــارص  ،ومــن شــأهنا أن تتالقــى يف جانــب مــن االئــتالف ؛يف حــدود الــدين فــرق داخلــة

 . عىل إعالء شأن اإلسالم
ذلـك أهنـم ، والتحقـوا بطوائـف املخـالفني ؛هبم بدعتهم عـن حـدود الـدين وفرق خرجت

وعــىل مــا ،  واليزيديــة والقاديانيــة، كالبهائيــة؛اعتقــدوا مــا ال يلتقــي بأصــل اإليــامن يف نفــس واحــدة
 . -إن شاء اهللا-نبينه بعد 

، واملـــشبهة، والباطنيـــة، الـــشيعة:  ســـبعة-قـــالالتـــي ســـنحدثك عنهـــا يف امل-وأصـــول الفـــرق 
 .وأهل السنة، واملعتزلة، واجلهمية، ّواملحكمة

وإذا مل نتعــرض فـــيام ، وقــد نعــرض عليـــك يف بحــث كـــل فرقــة بعــض آراء امتـــاز هبــا مـــذهبها
أو ألننــا ســنحدثك يف بحــث أهــل الــسنة بــام هــو ،  فلوضــوح أمرهــا؛نكتــب لنقــد بعــض هــذه اآلراء

 .-فيام نرى-احلق 
 

op
 

، بـل ظهـر يف أقـىص درجـات الغلـو، اظهر مـذهب التـشيع يف عهـد عـيل بـن أيب طالـب 
 :وكان الشيعة يومئذ ثالث طوائف

وصـــحة ، مـــع االعـــرتاف بفـــضلهام ؛عـــىل أيب بكـــر وعمـــر  عليـــا طائفـــة كانـــت تفـــضل :أوهلـــا



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

مـن خـري النـاس؟ «:  عن حممد ابن احلنفية أنه سأل أبـاه»صحيحه«وروى البخاري يف ، إمامتهام
 .»ثم من؟ قال عمر:  قال،أبو بكر: فقال

 كـــان يـــسب أبـــا بكـــر يـــروى أن عبـــد اهللا بـــن الـــسوداء،  كانـــت تـــسب أبـــا بكـــر وعمـــر:ثانيتهـــا
 .  نفاه إىل املدائن:وقيل، فطلبه عيل فهرب ؛وعمر

 .  وأتباعه؛ عبد اهللا بن سبأ:وهم، إله  عليا إن:  كانت تقول:ثالثتها
 اًفـــأحرق فرقــــ، أمـــرهم  عليــــا وبلـــغ،  مـــن غــــواة الكوفـــةاًودعـــا إليــــه قومـــ ؛بأ ذلـــكزعـــم ابـــن ســــ

ً بعــــد أن دعــــاهم إىل التوبــــة وأجلهــــم ثالثــــ؛مـــنهم  بــــل نفــــاه إىل ، كــــابن ســــبأ؛ومل يقتــــل بقيــــتهم، اّ
 .  من اختالف أصحابه عليهاً حذر؛املدائن

، صـعد إىل الـسامء  عليـا نوأ،  متثـل بعـيل؛ شـيطان:زعم ابن سبأ أن املقتـول، وملا قتل عيل
 .  وينتقم من أعدائه،وأنه سينزل إىل الدنيا

 !! أنه يف السحاب:ويزعم بعضهم ! عيل: أن املهدي املنتظر هو:وأتباع ابن سبأ يزعمون
كـــان النـــاس حيملـــون عـــن «: قـــال ســـفيان، وشـــاع بعـــد هـــذا يف بعـــض الفـــرق القـــول بالرجعـــة

وتركـــه بعـــض ،  اهتمـــه النـــاس يف حديثـــه:فلـــام أظهـــر مـــا أظهـــر،  قبـــل أن يظهـــر مـــا أظهـــر؛جـــابر
 .»اإليامن بالرجعة: ما أظهر؟ قال: فقيل له، الناس

 :U عن قوله اً يسأل جابرًأنه سمع رجال«:  عن سفيان»صحيحه«ثم روى مسلم يف 
 أَن أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثِقًا من اللّهِ ومِن قَبلُ ما فَلَما استَيأَسواْ مِنه خلَصواْ نَجِيا قَالَ كَبِريهم أَلَم تَعلَمواْ{

اكِمِنيالْح ريخ وهلِي و اللّه كُمحي لِي أَبِي أَو أْذَني تَّىح ضاألَر حرأَب فَلَن فوسفِي ي طتُم٨٠:يوسف[}فَر[ ،
 . مل حين تأويل هذه: فقال جابر
يف   عليا  إن:إن الرافضة تقول: وما أراد هبذا؟ فقال: قلنا لسفيان، وكذب: يانقال سف
 أنه -ا  علي:يريد- حتى ينادي مناد من السامء ؛فال نخرج مع من خرج من ولده، السحاب
 . اخرجوا مع فالن: ينادي

 .»خكانت يف أخوة يوسف  ؛ وكذب،فذا تأويل هذه اآلية: يقول جابر
                                                

 .  أظهر اإلسالم؛ كان هيوديا من أهل احلرية )١(
 .  أظهر اإلسالم؛-ًأيضا- كان هيوديا  )٢(
ت أنــا؛نادقـةأيت عــيل بز«: عـن ابــن عبــاس قـال» صــحيحه«روى البخـاري يف  )٣(  مل : فحــرقهم بالنــار، ولـو كنــ

ُقتلوهاَ ف:ُهَينِ دَلَّدَ بْنَم«:  لقوله؛ أن يعذب بعذاب اهللا، ولرضبت أعناقهمخ لنهي النبي ؛أحرقهم ُ ُ ْ« « . 
 .)١٢٨( جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف، أحد علامء الشيعة، تويف سنة :هو )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . وغالة، وكيسانية، زيدية؛ وإمامية: د هذا إىل أربع فرقوانقسمت الشيعة بع
، ا هــم أتبــاع زيــد بــن عــيل زيــن العابــدين بــن احلــسني بــن عــيل بــن أيب طالــب :الزيديــة

 . ويوالون الشيخني أبا بكر وعمر، يفضلون اإلمام عيل بن أيب طالب عىل غريه من الصحابة
ســأله مجاعــة ممــن بــايعوه عــن أيب و، خــرج اإلمــام زيــد بــن عــيل عــىل هــشام بــن عبــد امللــك

ففـارقوه ،  مـن أهـل بيتـي يتـربأ مـنهاماًمـا سـمعت أحـد، رمحهـام اهللا وغفـر هلـام:  فقـال؟بكـر وعمـر
 . )الرافضة( : فسموا؛ونكثوا بيعته
فــــال حــــق فيهــــا ملحمــــد ابــــن احلنفيــــة ، ل يقــــرصون اإلمامــــة يف أوالد الزهــــراء :والزيديــــة

 . وال باختفائهم ،وال يقولون بعصمة األئمة، وذريته
 أن حممــد بــن عبــد اهللا بــن احلــسن :وهــؤالء يعتقــدون،  املحمديــة: منهــا، هــم فــرق:اإلماميــة

،  أنــه يف جبـــل جــابر مــن ناحيــة نجـــد:ويزعمــون،  مل يقتــل:بــن احلــسن بــن عــيل بـــن أيب طالــب
 . املهدي املنتظر:وهو

أيب طالــــب وأوالده إىل اإلمامــــة انتقلـــت مــــن عـــيل بــــن : وهــــؤالء يقولـــون، ومثلهـــا الباقريــــة
 .  املهدي املنتظر: أن الباقر هو:وزعموا، حممد بن عيل املعروف بالباقر

 أن اإلمـام بعـد جعفـر :وزعمـوا، هـؤالء سـاقوا اإلمامـة إىل جعفـر الـصادق، ومنها املوسوية
 .  هو املهدي املنتظر:وأنه، وأن موسى حي مل يمت، ابنه موسى الكاظم

 عــيل بــن :هــم، اً الفرقــة التــي حتــرص اإلمامــة يف اثنــي عــرش إمامــ وهــي:ومنهــا اإلثنــا عــرشية
ثـــم جعفــــر ، ثــــم حممـــد البـــاقر، ثـــم احلــــسني؛ ثـــم عـــيل زيـــن العابـــدين، وابنـــه احلـــسن، أيب طالـــب
ثــم احلــسن ، ثــم عــيل اهلــادي، ثــم حممــد اجلــواد، ثــم عــيل الرضــا، ثــم موســى الكــاظم، الــصادق
،  هــو املهــدي املنتظــر:-هــذا- اًن حممــدويــرون أ، ثــم حممــد بــن احلــسن العــسكري، العــسكري

 .ًفيظهر ويمأل األرض عدال،  إىل أن يأذن اهللا له بالظهور؛وأنه حي مستور عن الناس

                                                
 فبعــث أبــو جعفــر ؛أيب جعفــر املنـصور، واســتوىل عــىل مكــة واملدينــةكـان حممــد بــن عبــد اهللا خــرج عــىل  )١(

 .  يف املعركةzا، وقتل حممد ًحلربه جيش
ظهور املهدي مل يرد به قرآن، وال يقتضيه أصل من أصول الرشع، وإنام وردت فيـه أحاديـث؛ فالوجـه يف  )٢(

املحققــني مــن علــامء احلــديث،  عــىل طريقــة ؛ النظــر يف هــذه األحاديــث:االعتقــاد بــه أو إنكــاره يرجــع إىل
 نظـروا يف مـتن ؛ ال غبـار عليـهً نقـد سـند احلـديث بالبحـث يف حـال رواتـه، فـإذا وجـدوا الـسند سـليام:وهـي

ا ملحسوس أو معقول مقطوع به، أو ملعروف يف الدين من طريق أقـوى مـن ًاحلديث؛ فإن وجدوه خمالف
 .ً وال عمالًلامومل يبنوا عليه ع، عن األخذ به وقفوا :طرق ذلك احلديث
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وأن هـــؤالء ،  أن كـــل ســـابق مـــن األئمـــة نـــص عـــىل الحقـــه:ويـــذكرون يف وجـــه هـــذا الرتتيـــب
قـون املعتزلـة ويواف، وسـائر النقـائص،  والنـسيان، والسهو، معصومون عن مجيع الذنوب:األئمة
 . عقليان: ترتب استحقاق املدح والذم:ُ أن احلسن والقبح بمعنى:يف

 :ومـن هـؤالء مـن ذهـب إىل أنـه،  هم الـذين يقولـون بإمامـة حممـد ابـن احلنفيـة:الكيسانية
 :وهـو،  يأخـذ مـنهام رزقـه؛ وعـني مـن عـسل،وعنـده عـني مـن مـاء،  يف جبل رضوى:وأنه، مل يمت

 . املهدي املنتظر
 . إن اإلمامة من بعده انتقلت إىل ابنه أيب هاشم عبد اهللا: وقال،  من اعرتف بموته:همومن

 جيــوز البــداء :وقــالوا،  انتقلــت إىل ابــن أخيــه عــيل زيــن العابــدين بــن احلــسني:وقــال آخــرون
 ومـــن ، لــهاًيظهـــر لــه غــري مــا كــان ظــاهر: أي،  ثــم يبــدو؛ًا أن يريــد شــيئ:وهــو، -تعــاىل-اهللا عــىل 
 !! بعواقب األمورًا عامل:-جل شأنه- أن ال يكون اهللا :ذا املذهبلوازم ه

 كالفرقــة التــي تعتقــد يف عــيل بــن أيب ؛ هــم فرقــة خرجــوا بالتــشيع مــن الــدين احلنيــف:الغــالة
 . أو النبوة،اإلهلية:  أو أحد من آل البيت أو زعيم مذهبهم،اطالب 
 تناســخت يف :إن روح اهللا:  يقولــونالــذين؛  أتبــاع بيــان بــن ســمعان التميمــي؛ البيانيــة:مثــل
 ثـم يف بيـان ، ثـم يف ابنـه أيب هاشـم، ثم يف ابنه حممد ابن احلنفيـة،ت يف عيلَّ إىل أن حل؛األنبياء
 . نفسه

                                                
ً مل جيد فيها سندا يصل يف سـالمته إىل املرتبـة التـي :ومن ينظر يف أسانيد األحاديث الواردة يف املهدي =

 . تعطي األحاديث وصف الصحة بال نزاع
 من عقيدة أهل السنة، وقد ثبت يف ذلك أحاديث نبويـة، وقـد أخطـأ الـشيخ اخلـرض :بل اإليامن باملهدي«

 .»الراصد «.»مكن الرجوع إىل كتب العقيدة يف ذلكيف كالمه هذا، وي
 نـسبة إىل كيـسان، وهـو لقـب :اختلف الكاتبون من أصحاب املقاالت يف وجه هذه النسبة، فقال بعضهم )١(

 الذي كان ؛نسب إىل كيسان أيب عمرة موىل بجيلة: وقال آخرون، املختار بن أيب عبيد رئيس هذه الفرقة
  .بيد ورئيس رشطتهمن أنصار املختار بن أيب ع

وكـان رئيـسهم املختـار بـن أيب عبيـد وكيـسان «:  وقـال؛إىل الكيـسانية» الفـصل«وأشار ابن حـزم يف كتـاب 
، وهـذا الوجـه أقـرب »أبو عمرة وغريمها يذهبون إىل أن اإلمام بعـد احلـسني هـو أخـوه حممـد ابـن احلنفيـة

 . مما قبله
وأنــه ،  أن املختــار كــان يــدعي نــزول الــوحي عليــه:»ةالفرقــ«ســبب هــذا الــزعم فــيام حكــاه صــاحب كتــاب  )٢(

أمل تعـدنا : قـال لـه أصـحابه، موعود بالنرص، فلام اهنزم جيشه يف حرب دارت بينه وبني مـصعب بـن الـزبري
 .  لكنه بدا له؛إن اهللا قد وعدين ذلك: بالنرص عىل عدونا؟ قال

 . ًوقتله صلبا، وصلبه،  فقبض عليه؛رفع أمره إىل خالد بن عبد اهللا القرسي )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ت يف َّ حلـــــ: إن روح اهللا: الـــــذين يقولـــــون؛ أتبـــــاع أيب اخلطـــــاب األســـــدي؛ اخلطابيـــــة:ومثـــــل
 . أيب اخلطاب: ثم يف زعيمهم،جعفر الصادق
فبعـــث اهللا ،  أشـــبه بعــيل مــن الغــراب بــالغراب:خحممــد :  الــذين يقولــون؛رابيــة الغ:ومثــل

  ! فغلط يف تبليغها ملحمد؛جربيل إىل عيل
 .رشيك حممد يف أمره :  علياإن:  الذين قالوا؛ األمرية:ومثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
 . »تفسري القرطبي« )١(
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الوشــيعة يف نقــد عقائــد « تقديمــه لكتــاب : وذلــك يف؛ مــع رأيــه يف الــشيعة:نــرتك القــارئ [
 .] »الشيعة

 

يثنــــون فيهــــا عــــىل مــــذهب ، لقــــد صــــدرت آراء مــــن دعــــاة التقريــــب بــــني املــــذاهب اإلســــالمية
ا عـــىل أن هلـــذه الطائفـــة أصـــوهل،  الـــشيعة اإلماميـــة اإلثنـــي عـــرشية:املعـــروف بمـــذهب ؛اجلعفريـــة

 . خومن سنة رسوله  ،-تعاىل-اهللا املستمدة من كتاب 
أن هــــذا املــــذهب يقــــول بــــردة الــــصحابة  : أن يفــــوت هــــؤالء:ولعلــــه ال يكــــون مــــن الــــسهو

  ! كافران ملعونان:وأن أبا بكر وعمر،  منهمًإال قليال ؛خبعد وفاة الرسول  ؛اًمجيع
 ، مــــن يلعـــن أبــــا بكــــرفهـــل جيــــوز للمــــسلمني تقليـــدهم يف ذلــــك؟ وأن يكــــون مـــن املــــسلمني

 ؟ !ويقول بكفر الصحابة،  وعائشة، وعثامن،وعمر
؛ -احلـــــارضين واملاضـــــني- يقـــــول بكفـــــر املـــــسلمني مـــــن غـــــري الـــــشيعة :وأن هـــــذا املـــــذهب

 !!-يف نظرهم- حكامهم وحمكوموهم ؛ كفار:-يف رأهيم-فاملسلمون 
 :أبنائــه ومــن بعــده مــن ؛ّ أهنــم جيعلــون اإليــامن بإمامــة عــيل:والــذي دعــاهم إىل ذلــك

فمــــن مل يــــؤمن ،  ورســــله واليــــوم اآلخــــر، وكتبــــه، ومالئكتـــه،كــــاإليامن بــــاهللا ؛ مــــن اإليــــامناًجــــزء
 ، كفــروا الــصحابة الــذين قــالوا بإمامــة أيب بكــر:ولــذلك !ا مل يكــن مؤمنًــ:باألئمــة مــن أهــل البيــت

  . ألهنم أخذوا ما ليس هلم من اإلمامة؛وكفروا هؤالء اخللفاء،  وعثامن،وعمر
 الذين ال يقولون باإلمامة التـي -احلارضين واملاضني- كفروا املسلمني :-اًأيض-ولذلك 
 أهل جور؛ ألهنـم مل يـستمدوا حكمهـم مـن األئمـة :وجعلوا حكامهم،  من اإليامناًجعلوها جزء

 ومل يؤمنـــوا بإمامـــة ، ألهنـــم اتبعـــوا أئمـــة اجلـــور:اًوجعلـــوا الرعيـــة كفـــار، املعـــصومني ذوي احلـــق
 .بيتاألئمة من أهل ال

 ! فهل جيوز تقليد هذا املذهب يف ذلك؟
، اً؛ فيكفـر بعـضهم بعـض-فـيام ذكرنـا-لكـم أن تقلـدوا هـذا املـذهب : وهـل نقـول للمـسلمني

 ! وتكون عداوات بني احلاكمني واملحكومني بعضهم وبعض؟
هـو   عليـا وإن،  لـيس هـو القـرآن كلـه:إن هذا القرآن الذي بأيدي النـاس: وهذا املذهب يقول

 فهل جيوز للمسلمني تقليده يف ذلك؟ ،  مجعه كلهالذي
التــــي ،  حتــــى نبــــني نــــسبته إلــــيهم مــــن كتــــبهم املعتــــربة؛ ينبغــــي أال نرتكــــه:إن مــــا نــــسبناه إلــــيهم
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 . -عندنا– كالبخاري :-عندهم-والتي هي ، جعلوها أصول هذا املذهب
 »ايفالـــــو«فـــــنحن نـــــستدل عليـــــه بـــــام ورد يف  :أمـــــا أن هـــــذا املـــــذهب يقـــــول بـــــردة الـــــصحابة

: ارتــد النــاس إال ثالثــة نفــر«:  قــال÷عــن أيب جعفــر : قــال،  منــه)العــرشين(يف البــاب ) ٤٨ص(
 ! كان حاص حيصة ثم رجع: فعامر؟ قال:  قيل،واملقداد، وأبو ذر، سلامن

 فإنـه عـرض يف :فأمـا سـلامن،  فاملقـداد؛ ومل يدخلـه يشء،إن أردت الـذي مل يـشك: ثم قال
وأمـا أبـو ، وهو هكـذا، لو تكلم به ألخذهتم األرض ؛اسم اهللا األعظم :قلبه أن عند أمري املؤمنني

 .»فأبى إال أن يتكلم ؛ ومل تأخذه يف اهللا لومة الئم، فأمره أمري املؤمنني بالسكوت:ذر
إن النـــاس : قلــت أليب جعفــر: قـــال، عــن عبـــد الــرحيم القــصري«): ٤٨ص(ويف البــاب نفــسه 

بعــدما قــبض رســول  ؛إن النــاس عــادوا !يــا عبــد الــرحيم:  فقــال!إن النــاس ارتــدوا: يفزعــون إذا قلنــا
 . » فلم تعتزل بخري؛إن األنصار اعتزلت،  أهل جاهلية:خاهللا 

  وأقـــــام النـــــاس غـــــري ،خفلـــــام قـــــبض رســـــول اهللا «: ويف آخـــــره، ويف البــــاب حـــــديث طويـــــل
ل ثـم قـا، ومجـع خيلـه ورجلـه،  وقعـد يف ألويتـه؛اًونصب منرب،  لبس إبليس تاج امللك؛÷ ّعيل
ــه  {: ÷وتــال أبــو جعفــر ، ال يطــاع اهللا حتــى يقـوم إمــام، اطربــوا: هلـم ظَن ــيس ــدقَ علَــيهِم إِبلِ ص لَقَــدو

مِنِنيؤالْم نإِالَّ فَرِيقًا م وهع٢٠:سبأ[}فَاتَّب[ . 
 .»خ ملا قبض رسول اهللا :كأن تأويل هذه اآلية: فقال أبو جعفر

 عــــن أيب ) ٤١٢ص(» أصــــول الكـــايف«يــــل يف الواليـــة ويف بـــاب فيــــه نكـــت ونتــــف مـــن التنز
م يكُـنِ اللّـهU: }    يف قـول اهللا «: ÷عبد اهللا  إِن الَّذِين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازْدادواْ كُفْرا لـَّ

   ــبِيال ـــــ سـ مهــدِي ـــــ هـالَ لِيو ــم ـــــ لَهـ ــر   نزلــــــــت يف فــــــــالن وفــــــــالن؛ آمنــــــــوا :قــــــــال، ]١٣٧:النــــــــساء [}لِيغْفِــــــ
 ْنَمــ«: خ حــني قــال النبــي ؛ حيــث عرضــت علــيهم الواليــة؛ وكفــروا،يف أول األمــر، خبــالنبي 

 . »ُهَالْوَ مٌّيـِلَا عَذَهَ ف:ُهَالْوَ مُْتنُك
فلــم يقـــروا ، خ حيـــث مــىض رســول اهللا ؛ ثــم كفــروا،÷ثــم آمنــوا بالبيعــة ألمـــري املــؤمنني 

مل يبـــق هلـــم مـــن اإليـــامن  :فهـــؤالء،  بأخـــذهم مـــن بايعـــه بالبيعـــة هلـــم؛اًثـــم ازدادوا كفـــر، بالبيعـــة
 .»يشء

: )تــذكري( :بعنـوان) ٩:ص(» الكلـامت الطريفـة« يف كتابـه -اًأيـض- »الـوايف«وقـال صـاحب 
،  تلبيــسهم األمــر عــىل النـــاس:مــن،  بعــدهخلقــد علمــت وحتققــت مــا جــرى بــني صــحابة نبينــا «

وكـرة ، مـرة بعـد أوىل، معوا النصوص عىل اخلـصوصبعدما س ؛وإلباسهم لباس البؤس والباس
وأعنــــاق  وأنكــــروا مــــا حــــق يف أعنــــاقهم، لوا مــــا ســــمعوهَّوبــــد، فجحــــدوا مــــا علمــــوه، غــــب أخــــرى



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 . من حق موالهم أمري املؤمنني؛املسلمني
فعادوا ،  ثائرة احلسد والبغضاء:واشتعل يف قلوهبم،  حب الرياسة واهلوى:غلب عليهم

أَم { :فبئس ما يشرتون، ً قليالا واشرتوا به ثمنً،ذوه وراء ظهورهم فنب؛إىل اخلالف األول
 * يحسدون الناس علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضْلِهِ فَقَد آتَينآ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَيناهم ملْكًا عظِيما

م مهمِنبِهِ و نآم نم مهافَمِنعِريس منهكَفَى بِجو هنع د٥٥-٥٤:النساء[}ن ص[«. 
أدى إىل العـــداوة والبغـــضاء بـــني  :هـــذا الغلـــو يف تكفـــري مـــن عـــداهم ممـــن ال يقـــول بنحلـــتهم

كــام الحــظ  !حتــى كانــت العــداوة بيــنهام أشــد مـن العــداوة بــني املــسلم والكــافر ؛الـسني والــشيعي
 آفـة :وبـني أنـه، »أصـل الـشيعة وأصـوهلا« يف كتابـه، اءذلك السيد حممـد احلـسني آل كاشـف الغطـ

 !جيب التخلص منها
والســيام بــني الطــائفتني  ؛وقــد كنــت شــديد احلــرص عــىل التقريــب بــني املــذاهب اإلســالمية

 . أهل السنة والشيعة:العظيمتني
 بعــد الــدرس والبحــث ؛فعلمــت،  معرفــة أســباهبا:وأول مــا يــسلكه الــسالك يف إزالــة العــداوة

 أن :فرأيــــت، ّ تكفـــري الـــشيعة مـــن عـــداهم ممــــن مل يقـــل بإمامـــة عـــيل وأهـــل البيـــت:بب هـــوأن الـــس
:  يف هــذه املــسألةخ للنبــي ًا أن حيكمــوا حــديث:وأقــل ذلــك، الــدواء جيــب أن يكــون مــن قــبلهم

 . »ٌدِاحَ وٌرْجَ أُهَلَ ف؛َأَطْخَأَ فَدَهَتْ اجِنَمَو، ِانَرْجَ أُهَلَ ف؛َابَصَأَ فَدَهَتْ اجِنَم«
فيغفـر هلـم خطـؤهم  ؛ أن يكونـوا جمتهـدين خمطئـني يف مـسألة اإلمامـة:ارى أهل السنةوقص

 ! وال يفسقون،فال يكفرون، الناشئ عن االجتهاد
 ؛ مــــن اإليــــامناً أن اإليــــامن باإلمــــام جــــزء:وأمــــا مــــا نــــسبناه إىل مــــذهب الــــشيعة مــــن أنــــه يــــرى

عـن أيب «:  للكلينـي»أصـول الكـايف« فيدل عليه ما ورد يف : واليوم اآلخر، والنبوة،كاإليامن باهللا
 فــإنام يعبــده ؛فأمــا مــن ال يعــرف اهللا، إنــام يعبــد اهللا مــن يعــرف اهللا: قــال يل أبــو جعفــر: محــزة قــال
 فام معرفة اهللا؟ ! جعلت فداك: قلت، ًهكذا ضالال
، k وبأئمــة اهلـــدى ؛ واالئــتامم بـــه؛ّومـــواالة عــيل، وتـــصديق رســوله، Uتــصديق اهللا : قــال

 فــإنام ؛ومــن ال يعــرف اإلمــام منــا أهــل البيــت، هكــذا يعــرف اهللا، مــن عــدوهم U  اهللاوالــرباءة إىل
 .»يعرف ويعبد غري اهللا
 .» فهو كافر: وليس من أهلها؛من ادعى اإلمامة«: وقال أبو عبد اهللا
فـسعيه غــري  :وال إمـام لـه مـن اهللا،  جيهــد فيهـا نفـسه؛كـل مـن دان اهللا بعبـادة«: وقـال أبـو جعفـر

 . »مقبول
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 كـــل رعيـــة يف اإلســـالم دانـــت بواليـــة كـــل إمـــام َّألعـــذبن: -تبـــارك وتعـــاىل-اهللا قـــال «: قـــالو
 .» ليس من اهللا؛جائر

 :وأمـا أن مــذهب الــشيعة يــيسء الظــن بجميــع املـسلمني الــذين ال يؤمنــون بإمامــة أهــل البيــت
مـن  بـاب ،كتاب احلجـة( يف »أصول الكايف« وما ورد يف ،فيدل عليه بعض األحاديث املتقدمة

ومـن أثبـت اإلمامـة ملـن لـيس هلـا ، ومـن جحـد األئمـة أو بعـضهم،  وليس هلـا بأهـل،ادعى اإلمامة
ثالثــة ال «:  يقــول÷ســمعت أبــا عبــد اهللا : عــن أيب جعفــر قــال: )١٢( حــديث )٣٧٤ص ()بأهــل

، مــن ادعــى إمامــة مــن اهللا ليــست لــه :وهلــم عــذاب ألــيم، وال يــزكيهم، ينظــر اهللا إلــيهم يــوم القيامــة
 .»ًاومن زعم أن له يف اإلسالم نصيب، حد إمامة من اهللاومن ج

 : وال إمــام لــه مــن اهللا، جيهــد فيهــا نفــسه؛كــل مــن دان اهللا بعبــادة«:  يقــول÷عــن أيب جعفــر 
 .»واهللا شانئ ألعامله، وهو ضال متحري، فسعيه غري مقبول

يكثـر عجبــي  ف؛إين أخـالط النـاس«: ÷قلــت أليب عبـد اهللا : عـن عبـد اهللا بـن أيب يعفـور قـال
وأقـوام يتولـونكم لـيس  ! ووفـاء، وصـدق،هلم أمانـة ؛اً وفالناً ويتولون فالن،من أقوام ال يتولونكم

 ؟هلم تلك األمانة وال الوفاء والصدق
ال ديـن ملــن دان اهللا : ثـم قـال، ّ فأقبـل عـيل كالغــضبان؛اً جالـس÷فاسـتوى أبـو عبــد اهللا : قـال

 . ب عىل من دان بوالية إمام عادل من اهللاوال عت،  ليس من اهللا؛بوالية إمام جائر
 . نعم: وال عبت عىل هؤالء؟ قال، ال دين ألولئك: قلت

ــــاتِ إِلَـــــى   { :Uأال تـــــسمع لقـــــول اهللا : ثــــم قـــــال الظُّلُمـ ــــن م مـهخْـــــرِجــــواْ ي نـآم ــــذِين اللّـــــه ولِـــــي الـَّ
 غفـرة لـواليتهم كـل إمـام عـادل  من ظلامت الذنوب إىل نـور التوبـة وامل:يعني، ]٢٥٧:البقرة[}النورِ

ارِ       { :وقال، من اهللا النـ ابح أَصـ لَــئِكاتِ أُو ورِ إِلَـى الظُّلُمـالن نم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت مهآؤلِيواْ أَوكَفَر الَّذِينو
ونالِدا خفِيه م٢٥٧:البقرة[}ه[.  

 :U لـيس مـن اهللا ؛فلام أن تولوا كل إمـام جـائر،  أهنم كانوا عىل نور اإلسالم:إنام عنى هبذا
فأوجـــب اهللا هلـــم النـــار مـــع الكفـــار؛ ، خرجــوا بـــواليتهم إيـــاه مـــن نـــور اإلســـالم إىل ظلـــامت الكفـــر

 .»فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ألعــذبن كــل رعيــة يف اإلســالم دانــت : -تبــارك وتعــاىل-اهللا قــال «:  قــال÷عــن أيب جعفــر 
 . ّوإن كانت الرعية يف أعامهلا برة تقية،  ليس من اهللا؛ئربوالية كل إمام جا

وإن كانـت الرعيــة ، وألعفـون عـن كــل رعيـة يف اإلسـالم دانــت بواليـة كــل إمـام عـادل مــن اهللا
 .»يف أنفسها ظاملة مسيئة



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بــــاب ذكــــر ( »أصــــول الكــــايف« مــــن )كتــــاب احلجــــة(ففــــي  :وأمــــا ادعــــاؤهم حتريــــف القــــرآن
 عـــن أيب «): ٢٣٩ص ()-عليهـــا الـــسالم-امعـــة ومـــصحف فاطمـــة  واجل، واجلفـــر،فيـــه الـــصحيفة

مصحف فيه مثـل قـرآنكم هـذا ثـالث ، -عليها السالم-وإن عندنا ملصحف فاطمة : ÷عبد اهللا 
 .»واهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد! مرات

ص  ()-كلــه-وأهنــم يعلمـون علمــه ، k إال األئمـة -كلــه-بـاب أنــه مل جيمـع القــرآن (ويف 
 كــام أنــزل إال ؛مــا ادعـى أحــد مــن النـاس أنــه مجـع القــرآن كلـه:  يقـول÷يب جعفــر عـن أ«): ٢٢٨
 واألئمــة مـــن ،÷ّ إال عـــيل بــن أيب طالـــب :-تعــاىل-اهللا  كــام نزلـــه ؛ومـــا مجعــه وحفظـــه، كــذاب
 .» k، بعده

 تــذكر وال يؤخــذ ؛إن هــذه روايــات غــري معتمــدة: وقــال، »جملــة األزهــر« بعــضهم يف َّوقــد رد
مـــــن كتـــــب األصـــــول يف » الكـــــايف«و، لـــــصاحبه الكلينـــــي» الكـــــايف«هنـــــا مـــــن ونحـــــن نقـــــول إ، هبـــــا

 !!والكليني من األعالم عندهم، مذهبهم
حممــد بـــن يعقــوب بـــن «): ٢٤ص(يف ترمجـــة الكلينــي : »روضـــات اجلنــات«قــال صــاحب 

أجــل وأعظــم مــن أن خيفــى عــىل أعيــان ...«: »الكــايف« صــاحب كتــاب ،إســحاق الكلينــي الــرازي
 وحـسب الداللـة ،... دليـل األعـالم:ويف الطريقـة،  أمـني اإلسـالم:و يف احلقيقة إذ ه؛...الفريقني

اتفـــاق الطائفـــة عـــىل كونـــه أوثـــق املحمـــدين الثالثـــة الـــذين هـــم ، عـــىل اختـــصاصه بمزيـــد الفـــضل
 .»...ورؤساء هذه الرشيعة املتبعة، أصحاب الكتب األربعة

ثقـة اإلسـالم يف «): ٢٠١  ص٣ م١ج(» تنقـيح املقـال يف أحـوال الرجـال«ومن ترمجته يف 
، ويـستوفيه رقـم، أشـهر مـن أن حيـيط بـه قلـم..  وجاللة الـشأن، والورع، واحلديث، والفقه،العلم

» الكـــايف«إن جامعـــه : ويقـــال.. .يف عـــرشين ســـنة» الكـــايف« ـصـــنف الكتـــاب الكبـــري املعـــروف بـــ
: وقـال، تحـسنهفاس ؛-صلوات اهللا عليـه- »القائم« عرض عىل :الذي مل يصنف يف اإلسالم مثله

 .»كاف لشيعتنا
 : وهــذا مؤلفــه! مل يــصنف يف اإلســالم مثلــه:-عنــدهم- وهــذا منزلتــه !»الكــايف«فهــذا 

 : واحلـديث وجاللــة الــشأن، والــورع، والفقـه، وهـو يف العلــم!مـن جمــددي مـذهب اإلماميــة
  ! وثقة اإلسالم!ويستوفيه رقم، أشهر من أن حييط به قلم

ــث نقــص:هــذا هــو الــذي يف كتابــه الــذي مل  ! القــرآن الــذي بأيــدينا وحتريفــه نقــل أحادي
 فعمـن !كـاف لـشيعتنا:  وقال!فاستحسنه ؛»القائم«وعرض عىل  !!يصنف يف اإلسالم مثله

 ! لبيان مذهبهم؟اًننقل إذا مل يكن هذا النقل كافي
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 اًتأييــد، »فـصل اخلطـاب يف حتريــف كتـاب رب األربـاب«: عـىل أنـه ألــف شـيعي كتابـا ســامه
مــــن علــــامء جــــدة -» حممــــد نــــصيف«وقــــد أرســــله الــــسيد ، يعة يف حتريــــف القــــرآنملــــذهب الــــش

 إهنـم كـانوا منطقيـني ،)م١٩٥٩( يستفتيها فيه يف صيف عـام ؛ إىل جلنة الفتوى باألزهر-وأعياهنا
حــني التزمــوا لوازمــه  ؛الــذي يكفــر أهــل الــسنة رعيــتهم وراعــيهم، مــع أنفــسهم خملــصني ملــذهبهم

 . ال يقاتل مع أهل السنة عدوهم من الكفارإنه : وقالوا، إىل هنايتها
عـن «): ١٥ص () ومن ال جيب،باب من جيب معه اجلهاد ()٩ج (»الوايف«جاء يف كتاب 

مــا تقــول يف هــؤالء الــذين يقتلــون يف ! جعلــت فــداك: قلــت أليب عبــد اهللا: عبــد اهللا بــن ســنان قــال
 إال : واهللا مـا الـشهداء،ة يف اآلخـرةوقتلـ، قتلـة يف الـدنيا !الويل يتعجلـون: فقال: هذه الثغور؟ قال

 .» ولو ماتوا عىل فرشهم؛شيعتنا
جـــاء  )٤١٦ص(» روضـــات اجلنـــات«هـــذا ترمجـــة ضـــخمة يف » الـــوايف«ولـــصاحب كتـــاب 

 ، والفهــــم،وأن أمــــره يف الفــــضل، وأنــــه اشــــتهر بــــالفيض، حمــــسن: ولقبــــه، أن اســــمه حممــــد: فيهــــا
وكثـــــــرة التـــــــأليف ، عقـــــــول واملنقـــــــولواإلحاطـــــــة بمراتـــــــب امل، والنبالـــــــة يف الفـــــــروع واألصـــــــول

 ،وأنـه جـامع الكتـب األربعـة مـع هنايـة التهـذيب، أشـهر مـن أن خيفـى يف هـذه الطائفـة، والتصنيف
وإمعـان ، وإعامل كامل املذاقة يف تبيان مـشكل كـل حـديث، ورعاية املزاولة يف جزالة الرتتيب

  ...النظر يف متشاهبات األخبار بعد الفراغ من التحديث
 لتخلفوا عن قتال املعتدين بناء عـىل هـذه ؛ منا شيعة يف العدوان الثالثي عىل مرصفلو كان

  !وهذا هو الرس يف رغبة االستعامر يف نرش هذا املذهب يف البالد اإلسالمية، القاعدة
أخــذناه مــن ،  ال حجــاب دونــه،اًأظهرنــاه عاريــ ؛هــذا هــو املــذهب الــشيعي يف حقيقتــه

وعــن أشــياخه الــذين ،  أصــول املــذهب عنــد الــشيعة:ي هــيومــن كتبــه التــ، مـصادره األصــلية
 .والذين أمجعت كتب الرتاجم عىل تزكيتهم وتوثيقهم، واملوثوق هبم،  أئمتهم:هم

 فعمن نأخذ؟  ؛فإذا مل نأخذ املذهب عن هؤالء
 وإذا مل نستند إىل هذه الكتب فإالم نستند؟

  وجئتك باليقني،عىل دهش  أتاك املرجفون برجم غيب
 !هذه روايات ضعيفة: ن لقول املجادلنيوال وز

 فكيـــــف يكـــــون الكتـــــاب أحـــــد أصـــــول :أكـــــل روايـــــات البـــــاب ضـــــعيفة؟ وإذا كانـــــت كـــــذلك
  !املذهب؟

وإنــام يؤخــذ مــن ،  ال يؤخــذ املــذهب مــن كتــب الروايــات:وال وزن كــذلك لقــول املجــادلني



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 !كتب العقائد
 . ق الروايات التي قيلتوجدناها تواف :-عندهم-عىل أننا إذا رجعنا إىل كتب العقائد 

وهــي اإلمامــة ،  فننقــل منهــا مــذاهبهم يف أشــد مــا ذكرنــاه خطــورة؛وهـا نحــن أوالء هنــرع إليهــا
ومــن تكفــري املــسلمني مــن يــوم ،  واخللفــاء الراشــدين الثالثــة،ومــا يتعلــق هبــا مــن تكفــري الــصحابة

 .ّ مل يقولوا بإمامة عيل وإمامة األئمة االثني عرش:ألهنم، إىل يومنا هذا، ختويف النبي 
ّننقله عن رئيس املحدثني أيب جعفر الصدوق حممد بن عيل بـن احلـسني بـن بابويـه القمـي 

، »مـن ال حيـرضه الفقيـه«: وصـاحب كتـاب، وهو ثاين املحمـدين الثالثـة، )ـه٣٨١ (املتوىف سنة
 .بهم يف رسالة االعتقادات أصول مذه:أحد الكتب األربعة التي يعتربها الشيعة

 واألئمـــة مـــن ؛ّواعتقادنـــا فـــيمن جحـــد إمامـــة أمـــري املـــؤمنني عـــيل بـــن أيب طالـــب«: قــال
 .  أنه كمن جحد نبوة مجيع األنبياء:بعده

 أنـه بمنزلـة مـن : مـن بعـده مـن األئمـةاً وأنكـر واحـد،ّواعتقادنا فـيمن أقـر بـأمري املـؤمنني
 . »خا حممد وأنكر نبوة نبين، ّأقر بجميع األنبياء

 فقـد :إمامتـه بعـدي  عليـا من جحـد«: خقال النبي : -ًأيضا- »االعتقادات«وقال يف رسالة 
 .» فقد جحد اهللا ربوبيته:ّومن جحد نبويت، ّجحد نبويت

ومــن أنــصفك ، ومــن ظلمــك فقــد ظلمنــي، أنــت املظلــوم بعــدي! ّيــا عــيل«: خوقــال النبــي 
 . »ومن جحدك فقد جحدين، فقد أنصفني
 .» كاملنكر ألولنا؛املنكر آلخرنا«: ÷لصادق وقال ا

 ّ أمــــــري املــــــؤمنني عــــــيل بــــــن أيب :أوهلــــــم: األئمــــــة مــــــن بعــــــدي اثنــــــا عــــــرش«:خوقــــــال النبــــــي 
مــــن أنكــــر ،  معــــصيتي: ومعــــصيتهم، طــــاعتي:طــــاعتهم،  املهــــدي القــــائم:وآخــــرهم، ÷طالــــب 
 . » فقد أنكرين: منهماًواحد

 .» فهو كافر:ني لنامن شك يف كفر أعدائنا والظامل«: وقال الصادق
): ١١١ص ()االعتقـــــادات يف الظـــــاملني(يف بـــــاب : -اًأيـــــض-» رســـــالة االعتقـــــاد«وقـــــال يف 

 . » واجبة:والرباءة منهم،  أهنم ملعونون:اعتقادنا فيهم«
نفَقْتُم من نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم من نَّذْرٍ فَإِن اللّه يعلَمه وما لِلظَّ{ :Uقال اهللا  الِمِني مِن وما أَ

نصارٍ ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أُولَـئِك يعرضُون علَى ربهِم ويقُولُ { :وقال، ]٢٧٠:البقرة[}أَ
لَى الظَّالِمِنيةُ اللّهِ عنأَالَ لَع هِمبلَى رواْ عكَذَب الء الَّذِينؤ هـ ادها الَّذِ*  األَشغُونَهبيبِيلِ اللّهِ ون سع وندص ي ين

ونكَافِر مةِ هم بِاآلخِرها وج١٩-١٨:هود[}عِو[ . 
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ّعـــيل بـــن أيب طالـــب : إن ســـبيل اهللا يف هـــذه املواضــع: قــال ابـــن عبـــاس يف تفـــسري هــذه اآليـــة
 . »kواألئمة 

وجعلْناهم أَِئمةً يهدون { :ىلقال تعا،  وإمام الضاللة،إمام اهلدى:  إمامانUويف كتاب اهللا 
ابِدِينا عكَانُوا لَنكَاةِ وإِيتَاء الزةِ والالص قَام نَا وأَوحينا إِلَيهِم فِعلَ الْخَيراتِ وإِ  .]٧٣:األنبياء[}بِأَمرِ

وم    *  مةِ الَ ينصرونوجعلْناهم أَِئمةً يدعون إِلَى النارِ ويوم الْقِيا { :قال يـةً و نـا لَعنْي ذِهِ الـدفِي ه ماهنعأَتْبو
وحِنيقْبالْم نم مةِ هام٤٢-٤١:القصص[}الْقِي[ . 

ــصِيبن الَّــذِين ظَلَمــواْ مِــنكُم خآصــةً واعلَمــواْ أَن اللّــه { :فلـام نزلــت هـذه اآليــة  شــدِيد واتَّقُــواْ فِتْنــةً الَّ تُ
 فكأنام جحد نبـويت :مقعدي هذا بعد وفايت  عليا من ظلم«: خقال النبي ، ]٢٥:األنفال[}الْعِقَابِ

 .» فهو ظامل:ًاومن توىل ظامل، ونبوة األنبياء من قبيل
 إَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَى يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخوانَكُم أَولِياء{ :-تعاىل-اهللا قال 

ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو نكُمم ملَّهتَون يمانِ و٢٣:التوبة[}اإلِمي[.  
لْكُفَّار يا أَيها الَّذِين آمنوا الَ تَتَولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن اآلخِرةِ كَما يئِس ا{ :Uوقال 

 .]١٣:املمتحنة[}مِن أَصحابِ الْقُبورِ
الَ تَجِد قَوما يؤمِنون بِاللَّهِ والْيومِ اآلخِرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَوU: } وقال 

لَئِكأُو متَهشِري ع أَو مانَهوإِخ أَو ماءهني مِن أَب  كَتَب فِي قُلُوبِهِم اإلِميان وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تَجرِ
 ماللَّهِ ه بز زب اللَّهِ أَالَ إِن حِ نْهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضُوا عنه أُولَئِك حِ تَحتِها األَ

ونفْلِحادلةا[}الْم:٢٢[.  
نَّه { :وقال ضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِ عاء بلِيأَو مضُهعاء بلِيى أَو ارص النو ودهواْ الَ تَتَّخِذُواْ الْينآم ا الَّذِينها أَيي

الظَّالِمِني مي الْقَو   .]٥١:املائدة[}مِنهم إِن اللّه الَ يهدِ
 تَركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتَمسكُم النار وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن أَولِياء ثُم الَ والَ{ :وقال

ونر١١٣:هود[}تُنص[. 
 فهـــو الظـــامل : وهـــو غـــري إمـــام؛فمـــن ادعـــى اإلمامـــة،  وضـــع الـــيشء يف غـــري موضـــعه:والظلـــم

 . فهو ظامل ملعون :ومن وضع اإلمامة يف غري أهلها، امللعون
 إدخــال : وال يقبــل،ولكــن الــذي ال يــسوغ،  ســائغ مقبــول:والكــالم يف الظلــم وذم الظــاملني

- إىل يومنـا هـذا،كلهـا-بل إدخال األمة ،  الظاملني: واخللفاء الراشدين يف، والتابعني،الصحابة



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 . أهل البيت الذين فيهم اإلمامةألهنا تدين بإمامة غري ؛ فيهم:
 دراسـة الرجـال أصـحاب املـسانيد ومـسانيدهم :وهـي ؛ من أخف الدراسـاتاًوألذكر شاهد
 :يف كل من الفريقني

 طعــنهم عــىل علامئنــا الــذين :إننــا إذا قرأنــا كتــبهم يف رجالنــا أصــحاب املــسانيد؛ طالعنــا منهــا
الـــــذي مجـــــع مـــــن األحاديـــــث يف  ؛فهـــــذا اإلمـــــام أبـــــو عبـــــد اهللا البخـــــاري،  وجيرحـــــوهنم،نـــــوثقهم

روضـات اجلنـات يف أحـوال العلــامء «يقـول فيـه صـاحب ، مـد أهـل الـسنة عليـهمـا يعت، »صـحيحه«
عنـد ذكــره ، »ميزانــه« أنـه قــال يف كتـاب -الناصــبي–ونقـل عــن الـذهبي «): ٤٣٣ص ( »والـسادات

 كبــري ،ّبــر صــادق، أحــد األئمــة األعـالم« :÷وبيانـه ملرتبــة إمــام األنـام جعفــر بــن حممــد الـصادق 
، ّ مــن كــل غـث غــري ثمــني»اجلـامع« أنـه مل يــستند يف كتابــه :بمعنــى ،»مل حيــتج بـه البخــاري، الـشأن

 .بام أخربه الصادق املصدق األمني... وغثاء مهني
وعـــامه الـــشديد يف طريـــق ، وفيـــه مـــا ال خيفـــى مـــن الداللـــة عـــىل غايـــة جهـــل الرجـــل وغوايتـــه

هـــل بيـــت  وأعـــداء أ، مثـــل ســـائر أعـــداء اهللا؛ وســـوء والدتـــه،بـــل اإلشـــارة إىل خبـــث أصـــله، هوايتـــه
 . رسالته

حــديث ( فلــم يــرو ،k لتظــاهره بعــداوة أهــل البيــت ؛وإنــام شــاع كتابــه: وقــال بعــض علامئنــا
 ؛مـع إمجـاع املفـرسين عـىل نزوهلـا فـيهم، )آية التطهـري(وجحد ، )حديث الطائر(وكتم ، )الغدير

 .»...وثالثهام البخاري، والكذاب الكلبي، إال ما كان من عكرمة اخلارجي ؛من غري نكري
ال :  لــئال يقولــوا؛وامللــل والنحــل، مل نــشأ أن نأخــذ مــذهب الــشيعة اإلماميــة مــن كتــب الفــرق

 .يلزمنا ما قال غرينا فينا
 ؛وكتـــب أئمـــة املـــسلمني الـــذين نـــاظروهم وجـــادلوهم، ومل نـــشأ أن نأخـــذ مـــن كتـــب العقائـــد

صم حيــرف واخلــ، خــصوم: لــئال يقولــوا ؛ وعالمــة اهلنــد الــدهلوي، وابــن تيميــة،كاإلمــام الغــزايل
 . مذهب خصمه للتشنيع والتقبيح

ــرب أصــوال، وإنــام أخــذناه مــن أئمــتهم الــذين أســسوا املــذهب ،  لــهًومــن كتــبهم التــي تعت
 ، يوثقـــــــوهنم:فرأينــــــاهم ؛وكنــــــا نرجــــــع إىل كتــــــب الــــــرتاجم واجلـــــــرح والتعــــــديل عنــــــدهم

إهنــم حتـى  ؛ورأينـا كتـبهم يثنـون عليهــا أعظـم الثنـاء،  ويـروهنم شـيوخ املــذهب،ويعـدلوهنم
  .»مل يؤلف يف اإلسالم مثله«:»الكايف«قالوا يف 

 كــأنام كــان نــسخة ممــا نقلــه علامؤنــا يف كتــب الــرد ؛ومــن عجــب أن مــا جــاء يف هــذه الكتــب
 !! وما رآه املسترشقون فيهم،وما نقلته كتب الفرق، عليهم
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كـــل -وأن احلـــق ، وبينـــا مـــا يرتتــب عليـــه مـــن فرقــة وانقـــسام، نقلنــا مـــذهبهم مـــن كتــبهم
 . ّ كان يف جانب علامئنا الذين حرموا تقليد املذهب الشيعي:-قاحل

مل نرسـل كلمــة ، ٍوال عـار عـن األدب، ال غاضـب وال صـاخب، ذكرنـا ذلـك يف أسـلوب عـّف
 إنـــه يـــؤدي إىل الفرقـــة بـــني :وإنـــام قلنـــا،  كفـــر وإيـــامن:حتـــى إننـــا مل نقـــل ؛اً نابيـــًوال قـــوال، جارحـــة
 . املسلمني

ونحــن أحـرص النــاس عــىل مجــع ، نــه ومل يقلــده إىل بغـض الــشيعةثـم هــو يــدعو مـن ثبــت يقي
 . الكلمة وضم الصفوف

لقــد وضــع ســلفنا مــن العلــامء الــسدود واحلــواجز بــني الــسنة والــشيعة بــام أبــانوا مــن خــالف 
 !  إبقاء عىل وحدة األمة؛وبام حرموا من تقليد املذهب الشيعي، جوهري بينهام

فـال ، بل هـو يناقـضها يف مجيـع أهـدافها، ساير هنضتنا ال ي):مذهب الشيعة(إن هذا املذهب 
 أويل ؛ وآبائنــا الــسابقني،ألننــا نـدعم هنــضتنا بأجمادنــا التارخييــة، ونجــره إلينــا، يـصح أن نــدعو إليــه

 . والقائمني هللا بالقسط، احلزم والعزم
 وعدل أيب بكر وعمر؟ ،  أيب بكر وعمر:وأي يشء أدعى لالعتزاز به والفخر من

 : كحكـــم عمـــر بـــن اخلطـــاب؛لـــو كـــان احلكـــم الفـــردي: ملـــؤرخني مـــن اإلفـــرنجقـــال بعـــض ا
 ! ولكن الدهر ضنني بأمثال عمر، لنادينا بتعميمه يف مجيع األقطار

 ، غاصـــبني، ظـــاملني:ّويعـــدهم،  يـــضع مـــن شـــأن اخللفـــاء الراشـــدين الثالثـــة:وهـــذا املـــذهب
 !! فهم سبة ال فخر هبم، مرتدين

الــذين بنــي اإلســالم  ؛خ صــحابة رســول اهللا : مــنوأي يشء أدعــى لالعتــزاز والفخــر
وهـــم ، وفتحــوا املاملـــك بــسواعدهم،  بفـــضل جهــادهم؛وانتـــرش يف اآلفــاق، عــىل أكتــافهم

فاســـتولوا عـــىل ملـــك  ؛فناضـــلوا الفـــرس والـــروم، ال عـــدد وال عـــدة ؛كـــانوا قلـــة مستـــضعفني
 ! األكارسة والقيارصة؟
، اً واحــداً ويف أكــابرهم واحــد؛فــيهمويــسطر املثالــب ،  ويفــسقهم، يكفــرهم:وهــذا املــذهب
 .ذكر عددهم وهم ال جياوزون أصابع اليد ؛وال يستثني إال قلة

،  جيعلنــا تــابعني لإلمــام املنتظــر:وهــذا املــذهب، إننــا نريــد االســتقالل لنــا وللعــرب: اًوأخــري
 .  لنكون تابعني لغرينا؛وهو يف رسداب يف سامراء، ومن يعينه اإلمام املنتظر

 التــــي تنتمــــي إىل ؛ بينــــي وبــــني طائفــــة مــــن الطوائــــفا  دينيــــً مل أثــــر جــــدال-كلهــــا-يف حيــــايت 
 . يثري الفرقة واالنقسام:ألين أعلم أن ذلك، وال لبيان خطئهم، ومل أعرض ملناقشتهم، اإلسالم



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ، وإن اختلفــت مــذاهبهم؛ والــرتابط بــني املــسلمني،وإين مــن الــدعاة إىل الوحــدة اإلســالمية
،  إىل اخلــــوض فـــيام كنــــت أحتامــــاهاً مــــضطر:نـــي أجــــدين يف هــــذا الوقـــتولكن، وتباينـــت نحلهــــم

 . واالنغامس فيام كنت أحتاشاه
تـصور مـا ، من رسالة لبديع الزمان اهلمـذاين ؛ ما أختم به كتايب هذااً شاهد-اآلن-وحسبي 

 ،ّ لغـصة:أال وإن يف صـدري«: قـال، -نعوذ باهللا منـه- كان يف زمنه بني الطائفتني من نزاع ورصاع
وقــــد ،  لفرصــــة:وإن يف هـــذا املقــــام فيهــــا،  حلــــصة:وإن لكــــل مــــسلم فيهــــا، ّ لقـــصة:وإن يف رأيس

ويـــد يف ، ومــا أويت مــن بــسطة ملــك وبــاع، ســمع الــشيخ الــرئيس أخبــار عــضد الدولــة أيب شــجاع
وسـيفان يف ،  فـساد:ملكـان يف األرض: إن كان ليقول ،وخطا يف اخلطوب وساع، الفتوح صناع

ّفأعــــد للبحــــر ، حتــــى جيعلهــــا قبــــضته ؛ض أن يــــيل األرض بطاعــــة معروفــــةومل يــــر،  حمــــال:غمــــد
 -والقـدرة هـذه-ثـم عجـز ،  لـتم؛ولـو عمـر، ّوكاد وهم، وللحصون مكايد، وللرب مصانع، مراكب

ّقـــــم «:أو يــــصلح البلــــدتني املــــشئومتني، أن يعمــــر الرتبتــــني اخلبيثتــــني  : فعلــــم أن ذلــــك؛» والكوفــــةُ
 .  أو يقيموا الرتاويح،ثم فرض اجلزية عليهم، يبيحّفهم أن يسبي و، اخلبث نحلتهام

 : ينشدا فذكر أنه سمع يف السوق صبي،  من هراة-اًآنف-ورجع صاحبي 
ّلعنا تيام وعديـا  ً إن حممدا وعليا ً 

ووىل النعمـة شـغل ، لكفتنـي شـغل الـشكاية ؛ّ تـيم وعـدي:إن العامـة لـو علمـت معنـى: فقلت
 ! يطان هبا هذه احلبالة؟ ورصنا نشكو هذه احلالةأنصب الش !ويل أم هراة، الكفاية

وال ريض ، ونــسخت عنهــا امللــة، ّ إال صــبت عليهــا الذلــة:واهللا مــا دخلــت هــذه الكلمــة بلــدة
 !! وألقى بينهم باسهم،الذل لباسهم إال جعل اهللا ؛هبا أهل بلدة

هـــاب  يف ذ:وأمواهلــا ! واضــطراب،يف خــراب :منــذ فــشت فيهــا هـــذه املقالــة ؛هــذه نيــسابور
 ! يف بــالء وجــالء:وأهلهــا ! يف عــالء وخــالء:وأســعارها ! يف كــساد وفــساد:وأســواقها !وانتهــاب

 !!ّ وال هم يذكرون،ثم ال يتوبون ؛يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني
 !ونجعـــة األكـــدار !جعلـــت مأكلـــة الغـــصص :منـــذ فـــشت فيهـــا هـــذه املقالـــة ؛وهـــذه قهـــستان

 ! تقتــل رجاهلــا:وتــارة ! تنهــب دورهــا:ومــرة !م ســورها هيــد:ّمــرة !ومــزار الــسنان !وحلمــة الــسيف
  !!اًوإنام يستدرجها رويد !اًفالشيطان ال يصيد هراة صيد!  هتتك حجاهلا:وأخرى

 ومـــا ظهـــر الـــرفض هبـــا ،ا ممـــا اخـــتط أمـــري املـــؤمنني عمـــر بـــن اخلطـــاب ؛وهـــذه الكوفـــة
 وذلـك مـا !÷ّني بـن عـيل  النياحـة عـىل احلـس:إنـام كـان أولـه، وال وقع اإلحلاد فيها وقعة، دفعة

 .مل ينكره األنام
، فنفــرت الطبــاع ؛فتــدحرجوا إىل عــثامن،  وتــساهل آخــرون،فــأنكر قــوم ؛ثــم تنــاولوا معاويــة
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مل  : وخلــف مــن بعــدهم خلــف،حتــى مــىض ذلــك القــرن ؛ِوكــان القــراع والوقــاع، ونبــت األســامع
 !! بوتناول الشيخني ، فارتقى الشتم إىل يفاع، حيفظوا حدود هذا األمر

 ! وأي خطب بلغ النائح؟، ّ أي زند قدح القادح:فلينظر الناظر
، والـــسلطان الظـــامل، والـــذل الــشامل،  ســلط علـــيهم الـــسيف القــاطع-تعـــاىل-اهللا ال جــرم أن 

ًوملا أعد اهللا هلم يف اآلخرة رش مقام، واخلراب املوحش  . اٌّ
 أال هيتـــز هلـــذا :شيخ الـــرئيسوأعيـــذ الـــ، اً أن جيـــد الـــشيطان إليهـــا جمـــاز:وأنـــا أعيـــذ بـــاهللا هـــراة

 .» يرد الشيطان عىل عقبه؛اًاألمر اهتزاز
قـم «عجـز أن يـصلح ، فهذا بديع الزمان يبني أن عضد الدولـة مـع مـا أوتيـه مـن قـدرة وسـلطان

 ! ملا فسدتا بالتنازع بني السنة والشيعة ؛»والكوفة
ألن  ؛ الـــشيعة وتركهـــا عالمـــة،ّوهـــم أن يـــسبي ويفـــرض اجلزيـــة عـــىل مـــن مل يـــصل الـــرتاويح

 !! من فعل عمر:الرتاويح
 : كان ينشد، ا يف هراة ثم يذكر أن صبي

ّلعنا تيام وعديـا  ً إن حممدا وعليا ً 
 .  إذ عجزوا عن الترصيح؛وذلك ليشفوا صدورهم بالكناية،  قبيلتا أيب بكر وعمر:ومها

ف ذلــك أبلــغ ووصــ،  مــن فــساد وانتهــاب:ثــم ذكــر حــال الــبالد التــي تــشيع فيهــا هــذه املقالــة
 . وصف

ثـــم تـــدرج ... وهـــذا أمـــر هـــني،  بالنياحـــة عـــىل احلـــسني؛ بـــدأ يف الكوفـــة:ثـــم ذكـــر أن الـــرفض
وكــان ، فنفــرت الطبــاع، ثــم تــدحرجوا إىل عــثامن. ..فــريض قــوم وســخط آخــرون ؛بتنــاول معاويــة
 . فكانت الطامة الكربى ؛ثم ارتقى السب إىل الشيخني أيب بكر وعمر! الرصاع والوقاع

 .وأن حيمي هراة من هذا الصدع،  أن حيسم هذا األمر:ذلك حرض الشيخ الرئيسوبعد 
،  فنتبعــه؛ا وأن يرينــا احلــق حقــ، وأن يوفقنــا حلــسن العمــل،  أن جينبنــا ســوء اجلــدل:أســأل اهللا
 .  فنجتنبه؛ًوالباطل باطال
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 حــني ؛ والــذي قـاوم الــشيوعية املجرمــة، هــو شــيخ مـشايخ روســيا:الـشيخ موســى جــار اهللا [
 وكتــب لنــا جتربتــه ، فمـر بــإيران، هــرب مــن بــالده:اجتاحـت بــالد املــسلمني، وملــا عجــز عـن ذلــك

 .  ])٣٧-٢٤ص(مواضع من » الوشيعة يف نقض عقائد الشيعة«مع العقيدة الشيعية يف كتابه 
 

وكنـــــت أمكـــــث يف كـــــل ،  ســـــبعة أشـــــهر وزيـــــادة:-اً وعرضـــــًطـــــوال-ُجلـــــت يف بـــــالد الـــــشيعة 
 ،وأحـــــــرض حمافلهـــــــا،  ومدارســـــــها، ومـــــــشاهدها،وأزور معابـــــــدها،  أو أســـــــابيعاً أيامـــــــ:عواصـــــــمها

 ، واملـــــــساجد،وكنــــــت أحــــــرض حلقـــــــات الــــــدروس يف البيــــــوت، وحفالهتــــــا يف العــــــزاء واملـــــــآتم
وكنــت أجــول يف شــوارع ،  وال أتكلــم بكلمـة؛أســتمعوكنـت ، واملــدارس وحجراهتــا، وصـحوهنا

 وســــــكناهتم عــــــىل ،ألرى النـــــاس يف حركــــــاهتم ؛ودروب القــــــرى وأزقتهــــــا، العواصـــــم وأحيائهــــــا
 .  وأعامهلم اليومية،أحواهلم العادية

 ! وال أجد جواهبا؛ثم أستفهمها،  منكرة ال أعرفهااً أرى أمور:وكنت طول هذه املدة
 يف مــسجد مــن مــساجدها -طــول هــذه املــدة-أين مل أر : لــشيعةوأنكــر يشء رأيتــه يف بــالد ا

فقــــد حــــرضت يف ، يف رمــــضان» بوشــــهر«إال يف ،  صــــالة اجلمعــــة يــــوم اجلمعــــة:مجاعــــة صــــلت
 .  وخطب خطيبها خطبة شيعية،ورأيت طائفة من الناس صلت مجعة شيعية، جامع

 : أو رأي فقيـه، أو اجتهـاد فـرد،اً مـذهب:كيف أمكـن أن أرى: ومل أزل أتعجب إىل اليوم
 جتتنـب :ا كأهنـاً تركـ! حتى جتمع عىل ترك نصوص الكتاب؛ يف قلوب أمةاًيرسخ متمكن

 !احلرام
ـــام اجلمعـــة يف مـــسجد مـــن املـــساجد أحـــد ـــوم مـــن أي ســـاعة ،  مـــن خلـــق اهللاًمل أر يف ي

 !اجلمعة
وجتمـع صـالة ،  تصيل صـالة الظهـر: أو مجاعة،اً أفراد:وكنت قد أرى يف سائر األيام

 ! يف مسجد من املساجدالعرص
حتــى  ؛وأقمـت بـالنجف أيــام املحـرم،  مــرات! والنجـف األرشف!وكنـت بكـربالء املقدســة

وهلـم يــوم العاشـوراء يف الــصحن حـول قــرب اإلمـام أمــري  !رأيـت كـل مــا تـأيت بــه الـشيعة أيــام العـزاء
ى ا ومعنًـًفظـوصـواهبا ل، »التطيـري« يسموهنا ؛ وأدوار يف ألعاب رياضية، أشواط):عيل(املؤمنني 
إِن هـؤالء متَبر ما هـم فِيـهِ وباطِـلٌ    {: -كلام أراها-كنت أقول ، »التبيري «: هوً وأصالاًواشتقاق

لُون معا كَانُواْ ي١٣٩:األعراف[}م[. 
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ً كان يسقط واحد أو اثنان من املتربين مغشي:ويف كل شوط من الدور حيملـه محلـة  ! عليـهاّ
 ! فدى اإلمام احلسني بنفسه؛فكأنه شهيد، ش امليت مثل نع؛عىل نعش

 لكــان فيهــا ؛ لــو مل يكــن فيهــا إغــراء عــداوة وبغــضاء:وكــل هــذه التمثــيالت واأللعــاب
 !! لو رأى فيها أثر صدق بني ماليني الشيعة؛ولعجل اإلمام القائم املنتظر الرجعة، روعة

 ، الـــــــصديق لعـــــــن:وأكـــــــره يشء أنكرتـــــــه يف بـــــــالد الـــــــشيعة هـــــــو، وأول يشء ســـــــمعته
 ولعــــن العـــــرص األول  ، والــــسيدة حفـــــصة،الــــسيدة عائـــــشة:  وأمهــــات املـــــؤمنني،والفــــاروق

ويف ديــابيج الكتــب  ! يف البــدء والنهايــة؛ ويف كــل حفلــة وجملــس، يف كــل خطبــة؛-كافــة-
 إال :مــــا كـــان يـــسقي ســــاق !حتـــى يف األســـقية ؛-كلهــــا-ويف أدعيـــة الزيـــارات ، والرســـائل
 !! إال ويلعن:وما كان يرشب شارب، ويلعن

واللعــن عـــىل الـــصديق ،  الـــصالة عــىل حممـــد وآل حممـــد:وأول كــل حركـــة وكـــل عمــل هـــو
 ! الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم؛والفاروق وعثامن

 أعـــرف :-عنـــدهم-وهـــو ،  إال هـــذا األمـــر املنكـــر-هـــذا-وال أنكـــر عـــىل الـــشيعة يف كتـــايب 
وال تـرى يف جملـس أثـر ، ح إليه اجلامعةوترتا، ويفرح عنده السامع، يتلذذ به اخلطيب، معروف
  !أو ال تفهم غريه، كأن اجلامعة ال تسمع إال إياه،  إال إذا أخذ اخلطيب فيه؛ارتياح

وكنــت أحــرض حفــالت العــزاء ،  زرت بعــض كبــار جمتهــدي الــشيعة؛»طهــران«وملــا وردت 
 فيهـا يف تلـك وكـان،  ما كنت أنكره شـديد اإلنكـار:وأسمع فيها برصاحة زائدة، وجمالس الوعظ

وكـان يـؤم اجلامعـة ، اًالعاميل ضيف» حمسن األمني احلسيني«األيام إمام جمتهدي الشيعة السيد 
 .ًيف صاليت املغرب والعشاء مجعا

، وجــرى يف تلــك املــرة بيننــا كــالم يـــسري، وكنــت زرت حــرضة الــسيد العــاميل مــرة بالكوفــة
 إنكــاري هــذا : كتبــت عـىل ورقــة صـغريةثـم، وصــلينا الــصالتني، فزرتـه يف جــامع طهـران مــرة ثانيـة

، وقدمتها بيد السيد حمسن األمني العاميل ملجتهـدي طهـران، وزدت فيها مسائل !األمر املنكر
 : وقلت
 !وصــــالة اجلامعــــة فيهــــا غــــري قائمــــة ! مرتوكــــة مهملــــة:أرى املــــساجد يف بــــالد الــــشيعة -١

 !؟-اًمتام-واجلمعة مرتوكة ، واألوقات غري مرعية
 طـــرق : فهـــي يف أكثــر بالدكــم؛أمــا املقــابر ، معبــودة:-عنـــدكم-د والقبــور وأرى املــشاه

 ما أسباب كل هذه األمور؟!  وكل عابر، والكالب،تدوسها األنعام، للناس ومعابر
وال مـن  ! من حيفـظ القـرآن:وال بني العلامء، وال بني الطلبة،  ال بني األوالد؛مل أر فيكم -٢



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  !؟وال من جييد قراءته !يقيم تالوته
 مــا ســبب ســقوط الــبالد إىل هــذا الــدرك األســفل مــن !اً مهجــور:-عنــدكم-أرى القــرآن   -٣

 يف مكـــاتبكم ومدارســـكم ؛ أن هتتمـــوا بإقامـــة القـــرآن الكـــريم: ألـــيس علـــيكم!اهلجــر واإلمهـــال؟
 !ومساجدكم؟

 أن يـــراه  ال يمكـــناً بلـــغ حـــد:أرى ابتـــذال النـــساء وحرمـــات اإلســـالم يف شـــوارع مـــدنكم -٤
 !؟يف غري بالدكماإلنسان 

وســلمتها للــسيد ، بطهــران) م٢٦/٨/١٩٣٤(يف  -هــذه املــسائل األربــع-كتبـت يف الورقــة 
 . ثم مل أر حرضة السيد، »حمسن األمني العاميل«

 !! أن تلك الورقة تداولتها األيدي: أتى بكلامت دلت عىل؛ يف حفلةًاوسمعت خطيب
 

op 
 

 ةًغنينـــــــــا عـــــــــصورا يف عـــــــــوامل مجــــــــــ
 فـــإن فـــاهتم طعـــن الرمـــاح، فمحفـــل
 هنيئـــــــا لطفـــــــل أزمـــــــع الـــــــسري عـــــــنهم

 ج

 ًفلــــــــــــم نلــــــــــــق إال عاملــــــــــــا متالعنــــــــــــا 
 ًتــــــرى فيــــــه مطعونــــــا عليــــــه وطاعنــــــا
  فــــــودع مــــــن قبــــــل التعــــــارف ظاعنــــــا

 ج
عـــىل شـــكله الـــذي نـــراه اليـــوم يف بـــالد -والتـــشيع  ! حـــال الـــشيعة يف نـــسبتها إىل األمـــة:هـــذه

 . ن يف العرص األول وعهد اخلالفة الراشدةمل يك :-وكنا نراه من قبل، الشيعة
وكــان كــل حيـــب ، قــد ألــف اهللا بــني قلــوهبم ؛ بعــضهم أوليــاء بعــض:واملؤمنــون واملؤمنــات

 . وحيرتم بيت النبوة، أهل البيت
ال نــدري أهيـــام ، ّكــل واحـــد مــنهام أمـــر مــن اآلخـــر ؛قــد وقـــع يف تــاريخ اإلســـالم أمــران مـــران

 :والرشف وأذهب بالدين ،اً وأشد وقع،أفجع
ِ قتـــل اإلمــــام املحــــرم:األول  يف خ خليفــــة رســــول اهللا :وهـــو،  يف احلــــرم النبــــوي؛ عـــثامن:ُ

وثـاين األمـة ، رابـع األمـة يف إقامـة الـدين، ورئيس األمة يف الدولة اإلسـالمية، الرسالة املحمدية
 . يف املصاحف وفتوحات املؤمنني

  !اً ومتردًاغي وثارت ب، فبغت؛ بطرت معيشتها؛وأهل الثورة فئة حقرية
 ،بقــساوة فاحــشة،  وكــل مــن معــه مــن أهــل بيــت النبــوة؛ قتــل احلــسني:-مــن األمــرين- الثــاين

وعــــدد كثــــري مــــن ، بــــآالف مــــن الكتــــب والرســــائل-تــــدعوه شــــيعة أهــــل البيــــت  ؛ووحــــشية متناهيــــة
ولـو ،  خـذل خيـزي كـل جبـان؛ثم تـسلمه ألعـداء أهـل البيـت إسـالم،  دعوة نفاق وخداع:-الوفود
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ويمثــــل بـــــه مــــثالت بكــــل إهانـــــة جــــيش الـــــدول ، ويقتلــــه وكــــل مـــــن معــــه، هنايــــة الـــــضعفكــــان يف 
 .  ماجن، مفسد، ابتغاء مرضاة مرسف؛اإلسالمية

 نزلــت عــىل حممــد قبــل :أن الوصــية«: عــن الــصادق) ٢/٦(» الكــايف«عــن » الــوايف«يــروي 
، ّىل عـــيلّدفعـــه النبـــي إ،  خـــواتيم مـــن ذهـــب:وعـــىل الكتـــاب !! بخـــط إهلـــي مـــشاهد؛اًكتابـــ :وفاتـــه

 فلــــام فــــتح ،ومــــىض ملــــا فيـــه ؛واحلــــسن فــــتح الثـــاين،  وعمــــل بــــام فيـــه؛ّوعـــيل فــــتح اخلـــاتم األول
 .» ال شهادة هلم إال معك،وأخرج بأقوام للشهادة،  وتقتل،واقتل، قاتل «:احلسني الثالث وجد

 إىل الــتخلص ً مل تـضع عـىل لـسان الـصادق هـذا احلـديث إال احتيـاال:وال أرى إال أن الـشيعة
 ÷ألن خـــروج اإلمـــام احلـــسني  !وال خـــالص والت حـــني منـــاص !ن خـــزي اخلـــذل املخـــزيمـــ

ذُواْ      { : بقول اهللاًعمال !! الستعد له: خمتوم بذهب!بكتاب من اهللا«ولو كان  واْ خـ نـآم ذِين ا الـَّ هـا أَي يـ
 :عـىل حـد قـول اهللا ؛وحوهلـا قوتـه ؛ورفـع الرايـة، ]٧١:النـساء [}حِذْركُم فَانفِرواْ ثُباتٍ أَوِ انفِرواْ جمِيعا     

}              مِنِنيؤبِـالْمرِهِ وص كَ بِنـد أَيـ ذِي و الـَّ هـ اللّـه كبس حـ وكَ فَـإِنعخْـدواْ أَن يرِيدإِن ي؛ ألن األمـر ]٦٢:األنفـال [}و
ف  {: وعىل حد قول اهللا ؛ ال يكون إال بالتأييد:اإلهلي رضِ   فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّـهِ الَ تُكَلـَّ حـو كإِالَّ نَفْـس 

تَنكِيال دأَشا وأْسب دأَش اللّهواْ وكَفَر الَّذِين أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع مِنِنيؤ٨٤:النساء[}الْم[.  
م  أُولَـئِك الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَـأَعرِض عـ  { :ولكان جواب اإلمام لشيعة الكوفة عِظْهـو مهن

ــا     ــوالً بلِيغً ــسِهِم قَ ــي أَنفُ ــم فِ ــل لَّه ــساء[}وقُ  ،)اإلمــام عــيل( قــد جرهبــا أبــوه :؛ ألن شــيعة العــراق]٦٣:الن
 .)احلسن(وأخوه 

أنـــــتم كثـــــري يف !  مـــــن نـــــرصمتوه:الـــــذليل«: ومـــــا كـــــان احلـــــسني لينـــــسى قـــــول أبيـــــه يف الـــــشيعة
ال تعرفــون احلـــق مثـــل ، وأتعــس جـــدودكم، مأرضع اهللا خـــدودك، قليـــل حتــت الرايـــات، الباحــات

 . »!وال تبطلون الباطل مثل إبطالكم احلق !معرفتكم الباطل
وهـــل كـــان ، وأكثـــر خطبـــه شـــكوى ولعنـــة،  لكـــان يعلمـــه احلـــسني؛»هنـــج البالغـــة«ولـــو صـــح 

  !؟إال شيعته  عليا خيذل
ًولعيل كلـامت مـرة خطابـ ُ  يف الـصفحة  مـا:أخفهـا وأحقهـا،  صـادقة:-كلهـا-وهـي ،  للـشيعةاِ

 .  لرشح ابن أيب احلديد)الثاين(من املجلد ) ١٨٣(
 كتـــاب :هـــو» جعفـــر بـــن الـــشيخ خـــرض« لإلمـــام املجتهـــد الـــشيعي النجفـــي »كـــشف الغطـــاء«

فلنــا أن نقــول هلــذا اإلمــام  !قــد كــشف كــل الغطــاء عــن كــل قلــوب الــشيعة، يعتمــد عليــه شــيعة اليــوم
 :املجتهد

 لقــد كنــت ختفــي بغــض األصــحاب خيفـــة
 بح اآلن منهـــــــــــــا بالــــــــــــذي أنــــــــــــت بــــــــــــائحفــــــــــــ  ج
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وطفـق يـستدل عـىل ، فأخذ يبـث مـا يف قلبـه مـن العلـوم والعقائـد ؛وانطلق قلم الشيخ ولسانه
 :ّفضل عيل
 .» جواز من والية عيل:ال جيوز عىل الرصاط إال من كان بيده«بحديث  -١
 .-يف واقعة أحد-»  إال عيل:وال فتى،  إال ذو الفقار:ال سيف«: وبخرب نزول -٢
 . أو ستني مرة، أو مرتني،بحديث رد الشمس عليه بعد املغرب مرة -٣

 أنـه مل يكـن بعـد :-مـن جمموعـه- لعلمـت ؛لو أمعنت النظر واقتفيت األثـر«: ثم جعل يقول
 . » عيل: وهو؛النبي أهل للقيام بأعباء اخلالفة سوى من أقامه اهللا هلا

 قتلـه أصـحاب عـيل ؛اً كـان كـافر:إن عـثامن«: وقـال ، بلعـن الـصديق والفـاروقاًوجاهر جهـار
 . »عىل مرأى منه ومسمع، برضا عيل

، شــهادة اإلمــام عــثامن:  كــل الغطــاء عــن وجــه الــشهادتني:فكــشف بمثــل هــذا التحقيــق
 . وشهادة احلسني

 !!وسعى يف قتل أوالده بعد شهادته ومماته !يف حياته  عليا ال لوم إال عىل من كان خيذل
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه { : إذ يقوالن؛يد أن أكذب القرآن الكريم والتوراةأنا ال أر

 نوهِهِم مجفِي و ماهانًا سِيمرِضْواللَّهِ و نم ضْال جدا يبتَغُون فَ ا سكَّعر ماهتَر مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عأَشِد
ى علَى سوقِهِ أَثَرِ  تَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر طْأَهش ج رعٍ أَخ رز السجودِ َذلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي اإلِجنِيلِ كَ

جِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ عا يرأَجو ةغْفِرم مهمِن 
 .]٢٩:الفتح[}عظِيما

  !! براءة الذئب من دم يوسف... براء من دم عثامن:عيل واملهاجرون واألنصار
،  فقتــل بيــده عــثامن؛وأمــر أخــص خواصــه، ريض بقتــل عــثامن  عليــا  إن:ولــو تقولــت الــشيعة

، ق يف قتلـه احلـسني بـذنب أبيـهلـه حـق كـل احلـ ! وأشنع مـن كـل كفـر، وأفحش، أكرب:فيزيد وفعله
 :  إذ يقول يف الشيعة»اللزوميات«فرحم اهللا صاحب 

ٍكذي نجس حيتاج منه إىل الغسل  ًيقول كالما فوك يوجد بعده َ َ 
:  فقــال؛-أمهــات املــؤمنني-  ملثالــب الــصحابة وأهــل البيــتاً عقــد بابــ:)١٧(ويف الــصفحة 

 - وأمهــات املــؤمنني،وعامــة الـصحابة، لفـاروقا، الــصديق: يريــد بـالقوم-املثالـب الثابتــة للقـوم «
 !!»فكثرية ال يمكن ضبطها،  عن اإليامن والعدالةًالتي تأبى اإلسالم فضال

قــام النبــي :  عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال»صــحيحه«روى البخــاري يف «): ١٩ص(وقــال يف 



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

لـــع قـــرن  حيـــث يط؛-اًثالثـــ- تطلـــع مـــن هنـــا :الفتنـــة«: وقـــال،  مـــسكن عائـــشة: فأشـــار نحـــو؛اًخطيبـــ
 . » »الشمس

مـن  ؛ مـن هنـا:رأس الكفـر«: خرج النبـي مـن بيـت عائـشة وقـال: روى البخاري قال«: ويقول
 .» »حيث يطلع قرن الشمس

 وذم ،إن كتــب األمــة مملــوءة مــن ذم عائــشة: يقــول كاشــف الغطــاء عــن وجــه أحاديــث األمــة
 .أبيها بأحاديث النبي
ـــشيعة وا، واألدب، تـــدل عـــىل قـــدر اإليـــامن:هـــذه شـــواهد ، ألمانـــة ألقـــالم جمتهـــدي ال

، هــي العــداء للعــرص األول: - متفقــة؛يف قــديمها ويف جديــدها-والــروح يف كتــب الــشيعة 
 :وعـــىل رأســـهم ؛وأمهـــات املـــؤمنني، وإكفـــار عامـــة الـــصحابة،  والفـــاروق،ولعـــن الـــصديق
 . عائشة وحفصة

 وال ،لعقـــل وال ا، وال األدب، التـــي ال تتحملهـــا األمـــة: هـــي-اًكـــام قلـــت مـــرار-وهـــذه 
 !!الدين

ثــم ، رأيتــه أول مــرة بالقــدس، حممــد احلــسني آل كاشــف الغطــاء: إمـام جمتهــدي شــيعة اليــوم
كــــان جيلـــس عـــن يمينــــي يف ، اًإذ كنـــت أجالـــسه يف املــــؤمتر القـــديس أيامـــ ؛عرفتـــه متـــام املعرفــــة

، »أصـــل الـــشيعة«: فأعطـــاين كتابـــه، ثـــم بعـــد مـــدة زرتـــه يف بيتـــه بـــالنجف األرشف، الـــصف األول
 .  حتى قرظه البعض؛قد استحسنه علامء الغرب، طالعه جتد فيه حقائق كثرية: وقال

 .  واقتديت به مرات يف صالة اجلامعة،ثم زرته مرة ثانية
 يمـر بـه الراغـب يف سـويعات قبـل ،والكتـاب صـغري ؛»أصـل الـشيعة«ثم بعد أيام قرأت كتابه 

عــدد جملداتــه وحزونتــه يف بياناتــه طــي وقــد يطــوي اهللا لنــا طــول الكتــاب يف ، أن يقــوم مــن مقامــه
 . قبل أن يرتد إيل طرف أفكاري؛فأرى املعاين مستقرة عندي، املسافة وطي الزمان

وقــد وقفــت مطــي أفكــاري وقفــه طويلــة يف ، يف جلــسة» أصــل الــشيعة«أحطــت بكــل مــا يف 
 ،فه لـــوال ســـي:ّعـــيل بـــن أيب طالـــب الـــذي يـــشهد الـــثقالن أنـــه: إمـــام الـــشيعة«: عنـــد قولـــه) ٢١ص(

ومــا قــام لــه ، ملــا اخــرض لإلســالم عــود : ونظائرهــا، واألحــزاب، وحنــني، وأحــد،ومواقفــه يف بــدر
 :حتى كان أقل ما قيل يف ذلك ؛عمود

  أو قالمة ظافر،كعفطة عنز أال إنام اإلسالم لوال حسامه
ديـن أنزلـه اهللا مـن العـرش العظـيم إىل سـيد املرسـلني وخـاتم : وقفت مطية فكري وتفكـرت

أْتُواْ     {:  للعاملني إىل يوم الدين يف كتاباليكون دينً ؛النبيني لَـى أَن يـع جِـن قُل لَّئِنِ اجَتمعتِ اإلِنـس والْ



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ــريا      ضٍ ظَهِ علِـب مــضُه عب كَـان لَــوبِمِثْلِـهِ و ــأْتُونآنِ الَ يـــذَا الْقُـركيـف يقــول فيـه قائـل لــه ؛]٨٨:اإلسـراء [}بِمِثْـلِ ه 
 !!أو رضطة عنز بذي اجلحفة؟، أو قالمة ظافر، إنه عفطة عنز :ال فيهإن أقل ما يق: عقل

لوال ،  وبطل من أبطال جيش اإلسالم، أنه صحايب بني الصحابة:وهل لعيل فضل سوى
هلْ أَتَى علَى اإلِنسانِ حِني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا { : وال لعرب احلجاز ذكر،ّاإلسالم ملا كان لعيل

زة جمِيعا إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه {، ]١:اإلنسان[}ورامذْكُ زة فَلِلَّهِ الْعِ من كَان يرِيد الْعِ
وربي وه لَئِكأُو كْرمو دِيدش ذَابع مئَاتِ لَهيالس ونكُرمي الَّذِيناء { ،]١٠:فاطر[}والْفُقَر أَنتُم اسا النها أَيي

مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهأْ {، ]١٥:فاطر[}إِلَى اللَّهِ وش إِن ي بِالْحق ضاألَراتِ واومالس ق أَلَم تَر أَن اللّه خلَ
قٍ جدِيدٍ  .]٢٠-١٩:إبراهيم[}زِيزٍوما َذلِك علَى اللَّهِ بِع*  يذْهِبكُم ويأْتِ بِخَلْ
يمنون علَيك أَن أَسلَموا {: ّ أن يمن عىل اهللا بيشء من عملـه:فليس من أدبه ؛ومن كان له أدب

اِدقِنيص انِ إِن كُنتُملِإلِمي اكُمده أَن كُملَيع نمي لِ اللَّهكُم بمالإِس لَيوا عنرات[}قُل الَّ تَمج  . ]١٧:احلُ
 ومـــا قـــام لـــه ، ملـــا اخـــرض لإلســـالم عـــود؛ّلـــوال ســـيف عـــيل«: ولـــو صـــدق قـــول إمـــام الـــشيعة

 ؛اً كاذبـــ:»ُهَدْحـــَ وَابَزْحـــَ األَمَزَهــَ و،ُهَدْبـــَ عََرصَنـــَ و،ُهَدْعـــَ وَزَجــْنَأ«:  لكـــان النبــي يف قولـــه؛»عمــود
ــاءكُم الْفــَ {: #ولكــان قــول اهللا ! !كــذب كفــران ج ــد ــستَفْتِحواْ فَقَ ــم وإِن  إِن تَ ــر لَّكُ يخ ــو ــواْ فَه إِن تَنتَهو تْح

  مِنِنيــؤ الْم ــع م ــه ــيئًا ولَــو كَثُــرت وأَن اللّ ش ــتُكُم ــنكُم فِئَ ع لَــن تُغْنِــيو ــدواْ نَعــودبطــالن ؛ً بــاطال]١٩:األنفــال[}تَع 
 !!عدوان

قـــد كـــان أجهـــل النـــاس ف،  بـــرضطة أنثـــى املعـــز: اعتـــزل دينـــه شـــبه اإلســـالم؛فـــإن كـــان معتـــزيل
فـأي : ورش منه قول من جعل قول املعتـزل أقـل مـا يقـال فيـه !وأبعد الناس عن اإليامن، باإلسالم

 . حتى تكون أبلغ بليغ؛اً تشيعاًجئ به ترفضيشء أقل من رضطة العنز؟ 
 !أكثر ما يقال فيه؟، بعد قولك هذا ؛أي يشء: فقل اآلن

» أصــل الــشيعة«كتبــه مؤلـف ، وهــو كتـاب جليــل ؛»الــدين واإلسـالم«طالعـت بعــد مـدة كتــاب 
لـوال أن املؤلـف يقـول ، وال ينبع مثل هذا الكتاب إال من منبع يمده علـم وإيـامن، يف سورة شبابه

 أن يبـث القلـم مـن األرسار مــا ال :فإنـا نخــشى، ولنأخـذ عـىل جـامح القلــم هنـا بعنـان اإلمـساك: فيـه
 . وال األفالك،تتحمله األمالك

  بأمني-إن حدثتهم-وما أنا   فأنت أمينها؛ حدثنا:يقولون
فــإن أكثــر مــن يعجــب هــذه الدرجــة مــن  !وال يعجبنــي مــن أحــد مثــل هــذا العجــب) ٢١٩:١(

 . فإن االنتحال ال يكون إال كذلك، اًيأخذ حيدث حدث ؛ًا إذا أخذ حيدث حديث:اإلعجاب
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أصـــــل « مـــــن قـــــول مؤلفـــــه يف كتابـــــه اً تعجبـــــت عجبـــــ:»الـــــدين واإلســـــالم«وبعـــــد أن طالعـــــت 
 أو ، إنـه عفطـة عنـز: لكـان أقـل مـا يقـال يف اإلسـالم؛ّإنه لوال سيف عـيل: يشهد الثقالن«: »الشيعة

 !!وعنده يشء من الدين،  لن يؤدهيا أحد له عقل: فإن مثل هذه الشهادة!!»قالمة ظافر
 حتـــى ال يقـــول بمثـــل هـــذه الـــشهادة أحـــد مـــن ! فريـــة هبيتـــة عـــىل كـــل أحـــد...فقـــول املؤلـــف

أصــل «إن شــيخ الــرشيعة قــد تــاب عــن قولــه يف : و جاريــت املؤلــف يف مبالغتــه لقلــتولــ، الــشيعة
 .  بمثل هذا الكالماًلن يتقول أبد» الدين واإلسالم «:ألن صاحب كتاب مثل، »الشيعة

وأفــضل أحــوال ، أول مــن يتــربأ مــن مثــل هــذا الكــالم :-أمــري املــؤمنني-ّوإمــام األئمــة عــيل 
ريض هــــو يف حياتــــه ، وقــــد جعلـــه اهللا كــــذلك، ابــــع الــــصحابةور،  خــــامس األئمـــة:ّعـــيل أن يكــــون

ومثـل هـذا الكـالم يف مثـل  ؟؟!!» كعفطـة عنـز يف فـالة:-عنـدي-دنياكم «: وقد كان يقول، بذلك
 !!وله بالغة، هذا املقام له وقع

 !فلم ولن يرتكبه أحد» ّلوال سيف عيل «:أما انتحاله يف اإلسالم
 غنـي عـن العــاملني :-يف رشفـه-واإلسـالم ، مه إال بإسـال:-وسـيفه–ّإذ ال رشف لعـيل 

لَينـا     {: منه بدأ وإليه يعود، ى اهللاَنِغ بِـهِ ع لَـك الَ تَجِـد ثُم كلَي لَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِ و
كِيال٨٦:اإلسراء[}و[. 
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 احلـوار الـذي دار بينـه ذكـر» ...ووثائق.. .تاريخ:  الدروز-املهدي -الشيعة«يف كتابه  [ 
و نقلنا لـك أهيـا !  فكان هذا حقيقة التقريب،-داعية التقريب-وبني الشيخ حممد عيل تسخريي 

 ].  تعريف الشيعة:  من الفصل األول-ًأيضا-القارئ الكريم 
 

op
 

 . وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهللا، باسم اهللا
 : وبعد

 جــرى بينــي وبــني ســامحة ًاحــديث : أن أجعــل مقدمــة هــذه الطبعــة الرابعــة-أخــي-فقــد رأيــت 
متــه  كثــرية عــن حكو-اًأحيانــ-أحــد علــامء إيــران الــذي ينــوب  ؛األخ الـشيخ حممــد عــيل تــسخريي

إذا حتـدث باللغـة العربيـة ،  ولبـق، فصيح،وهو رجل وسيم، يف املؤمترات والندوات اإلسالمية
 مــــن شـــبابه يف رحـــاب املــــدن اً كبـــرياًويظهــــر أنـــه تلقـــى تعليمــــه وقـــىض شـــطر، كـــان كأحـــد أبنائهـــا

 .املقدسة الشيعية يف العراق
 )سلطان قــابوسجامعـة الـ(ويف رحـاب ،  عاصـمة ســلطنة عـامن)مـسقط(كـان هـذا اللقـاء يف 

 مـن العاصـمة اً كيلـو مـرت)٤٠(والتـي تقـع عـىل بعـد نحـو ،  املتسعة يف مبانيهـا، والفخمة،احلديثة
 التـــي دعـــت الـــسلطنة لعقـــدها يف املـــدة مـــن ،»نـــدوة الفقـــه اإلســـالمي «: حيـــث عقـــدت؛)مـــسقط(

  أبريـــــل ســـــنة)١٣( – )١٤٠٨ شـــــعبان ســـــنة ٢٦( إىل األربعـــــاء ) أبريـــــل٩ - شـــــعبان ٢٢(الـــــسبت 
واحلركـة اإلسـالمية ،  واملـشتغلني بالفقـه اإلسـالمي،وحرضها كثري من كبار العلامء، )م١٩٨٨(

 .وعىل رأسهم فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر
، واملــــــصافحة، وتبادلنـــــا التحيــــــة، التقيـــــت بالــــــشيخ حممــــــد عـــــيل تــــــسخريي يف أول جلــــــسة

ئـــل نطينة بـــاجلزائر يف أواوذكـــرين بـــأن أول لقـــاء كـــان يف أحـــد امللتقيـــات الفكريـــة يف مدينـــة قـــس
، ودار بيننــا حــديث بــدأه هــو،  مــن اجللــسة لالســرتاحةاًويف اليــوم الثــاين خرجنــا ســوي الثامنينــات،
 ! فيام كتبته عنااًلقد ظلمتنا كثري: حني قال يل
أن أتقبــل منــك أي تــصحيح  : عنــكاًأنــا مــستعد مــن اآلن والكتــاب عنـدك لــيس بعيــد: قلـت لــه

ا ًوأنـا مل أكتـب شـيئ !ورحم اهللا امرأ أهدى إيل عيويب،  الطبعة القادمةوأنرشه يف !خلطأ وقع مني
 .إال بمراجعه ووثائقه من كتبكم

 وأن الـصحابة الــذين مجعــوه،  أننــا نقـول بتحريــف القــرآن:لقــد ظلمتنـا حــني نــسبت إلينـا: قـال
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 . يف اإلمامة بعد الرسولاتثبت حق عيل ،  وكلامتاًقد أسقطوا منه سور
وعــىل  ؛وذكــرت هــذه الكتــب،  عــىل مــا جــاء يف كتــبكماًمعتمــد ؛ذكــرت ذلــكنعــم : قلــت لــه
 الذي ألفه عاملكم الكبـري ،»فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب«رأسها كتاب 

وطبــع يف إيــران ســنة ،  اهلجــري)الثالــث عــرش(يف آخــر القــرن » الــشيخ حــسني النــوري الطــربيس«
 وأنــا مل ،فكيــف أكــون قــد ظلمــتكم، لكتــاب بــالنصونقلــت بعــض مــا جــاء يف هــذا ا، )ـهــ١٢٩٨(

فـصل «وقـد أحطـتم مؤلـف كتـاب  !؟ومـا قـرره علامؤكـم، أذكر كلمة يف ذلك إال مـن نـص كتـبكم
حيـث دفـن يف مـشهد اإلمـام املرتــضوي ، )ـهـ١٣٢٠ (هـذا بكـل تكـريم عنـد وفاتـه سـنة» اخلطـاب
 !؟-عندكم- أرشف البقاع ؛بالنجف
 وهـو ؛-ورضب األرض بقدمـه-وأنا أضعه حتـت قـدمي ، ًاهذا الكتاب ال يساوي شيئ: قال
 .منفعل

ًوملاذا تبقون عليه معترب: قلت له  إذا كان األمر كذلك؟  ؛ عنكماُ
 ؛وتنــرشوا هــذا عــىل نطــاق واســع،  أنكــم ال تقــرون مــا جــاء يف هــذا الكتــاب:ملــاذا مل تعلنــوا
 املذهب واملتمذهبني به؟  وال رأي ، أن هذا الكتاب ال يعرب عن رأيكم:حتى أعلم أنا وغريي

آيـــة اهللا  «: مـــن املرجـــع األعـــىل للـــشيعة وهـــو اآلن-عـــىل األقـــل-وهـــل صـــدر قـــرار أو بيـــان 
 اهتـــامكم :مـــن،  وعـــىل رأســـها كتـــاب الطـــربيس هـــذا؛ بعـــدم صـــحة مـــا جـــاء يف كتـــبكم:»اخلمينـــي

ن  بأهنم حرفوه؟ وذلك حتى تقوموا بحـذف هـذه االهتامـات مـ-الذين مجعوا القرآن-للصحابة 
 !أتعجزون عن هذا؟، هذه الكتب عند إعادة طبعها

وأنـا أعـرف أن بعـض علامئكـم يتـربءون يف جمالـسهم مـن ، مل حيصل منكم يشء مـن ذلـك
 أن الـــصحابة : هـــو للـــرأي الـــذي يـــدعي:لكـــن الـــصوت العـــايل والـــرواج، ادعـــاء حتريـــف القـــرآن

باســتنكاركم هلــذا ،  الكتــب للــشعب الــذي يــتعلم مــن هــذهاًفلــامذا مل تــصدروا بيانــ، حرفــوا القــرآن
 !االهتام؟

، »مــصحف فاطمــة «: يقــال لــهاً عــن قولنــا بــأن هنــاك مــصحف-اًأيــض-وقــد حتــدثت : قــال يل
 . ونحن ال نقول هبذا

 مـن أن الـوحي كـان ينـزل عـىل :-عنـدكم- حتدثت عـام تقولـه أوثـق املـصادر ؛نعم: قلت له
حتــى  ؛ هــو كاتــب الــوحي:ايل وكــان عــ،  بعــد وفــاة والــدها؛-عليهــا الــسالم-الــسيدة فاطمــة 

 !!»مصحف فاطمة «:جتمع من ذلك ما سميتموه
 قـال فيهـا حــني ، أذاعتهـا إذاعـة طهـران؛وكـان أول علمـي هبـذا اطالعـي عـىل خطبـة للخمينــي

عليهـــــا -كـــــان خيطـــــب يف اجـــــتامع للـــــسيدات بمناســـــبة االحتفـــــال بـــــذكرى مولـــــد الـــــسيدة فاطمـــــة 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ولكني أكتفـي بروايـة مدعمـة ، ث عن السيدة فاطمة عن احلدياًإنني أجد نفيس عاجز«: -السالم
 . وذكر للسيدات هذه الرواية؛»...»الكايف«باألدلة ذكرها كتاب 

وقــد اضــطرين هـــذا ، -عنــدنا- هــو البخــاري :-عنــدكم-لإلمــام الكلينــي » الكــايف«وكتــاب 
 واســتطعت أن أطلــع يف مكتبتــه عــىل مـــا، إىل أن أذهــب للنجــف يف زيــارة أحــد علامئكــم الكبــار

 .  وهو مطبوع يف إيران،»الكايف«ذكره من هذا الكتاب 
ومــصحفها بكــل ، ُّوقــد أثبــت يف كتــايب اجلــزء والبــاب الــذي ذكــر نــزول الــوحي عــىل فاطمــة

 حـــني أســـتقي معلومـــايت مـــن أوثـــق املـــصادر : لكـــماً وظاملـــ، علـــيكماً فهـــل أكـــون متجنيـــ،رصاحـــة
 ! وأنقلها بالنص من كتبكم؟!عندكم؟

 .وال يوثق هبا،  ال قيمة هلاهذه الكتب: قال يل
حتـى يف  ؛ هـذا عـىل نطـاق واسـع يف العـامل»الكـايف«وأنتم تنـرشون كتـاب  !؟كيف: قلت له

 ليقــــرأه كــــل مـــــن يعــــرف اإلنجليزيــــة يف الغـــــرب ؛بــــل وترتمجونــــه إىل اللغـــــة اإلنجليزيــــة، أمريكــــا
 !!وحتت يدي مالزم من الطبعة اجلديدة من الرتمجة، والرشق

وأنـتم تبـذلون مـا  !؟ إنـه ال قيمـة لـه عنـدكم:-هـذا-» الكـايف« عـن كتـاب فهل يمكـن أن يقـال
 لتوزعــــوه يف أنحــــاء ؛تبــــذلون مــــن جهــــد ومــــال يف طباعتــــه وترمجتــــه بمئــــات اآلالف مــــن النــــسخ

 !! هل يعقل هذا؟! كدعاية لكم وملذهبكم؟؛العامل
 أنكـــــم : فهــــل معنــــى ذلــــك، يف التفــــسري فيهــــا كثــــري مــــن اإلرسائيليــــاتاًإن عنــــدكم كتبــــ: قــــال
 تقروهنا؟
ولكـن كـان بعـض املفـرسين ،  وأحاديـث غـري صـحيحة، أن هناك إرسائيليـات؛صحيح: قلت

 والتحـذير مـن ، ونؤلف الكتب يف بياهنـا، نحارهبا:-اآلن-ونحن ، ويقررون كذهبا، ينبهون إليها
،  وإبعــــاد مــــا جــــاء فيهــــا مــــن إرسائيليــــات،وقــــام بعــــض علامئنــــا بتهــــذيب هــــذه الكتــــب، تــــصديقها

 .ديث موضوعة وغري صحيحةوأحا
بــــل  !! إهنــــا ال قيمــــة هلــــا:-اآلن- تعنــــون بتجديــــد طباعــــة كتــــب تقولــــون عنهــــا :بيــــنام نــــراكم

 !!  وتطبعون الرتمجة عىل أوسع نطاق،وترتمجوهنا
ـــدليل:فـــأهيام نـــصدق ـــو ضـــعيف؛ الكـــالم الـــذي ينقـــصه ال  وهـــو أقـــوى ؛ أو الواقـــع!؟اً ول

  !دليل؟
وانــدس أحـــد الـــصحفيني بمــسجله الـــذي كـــان ، لنـــاوكــان بعـــض احلـــارضين قــد جتمعـــوا حو

 -اآلن-وأبحــث ! ولعلــه منــدوب إحــدى املجــالت اإلســالمية،  فــسجل مــا دار أو بعــضه؛حيملــه
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 ... وعىل نسخة مما سجله، للعثور عليه
فــأخرب أخانــا الفاضــل ، وأن األمــر ربــام يكــرب،  أننــا مــشتبكون:وظــن بعــض األخــوة العامنيــني

 .. .وشديد املراعاة للظروف، مع أنني كنت أتكلم وأنا أبتسم، ةورئيس الندو، ُمفتي عامن
وأخـذت ، فوجد أن حديثنا قـد انتهـى، وجاء املفتي الشيخ أمحد اخللييل !لكن هكذا ظنوا

 مــــــن املرطبــــــات أو الــــــشاي ًا ذراعــــــه إىل حيــــــث نلــــــتمس شــــــيئاًســــــامحة الــــــشيخ تــــــسخريي متأبطــــــ
 . نشاطلنستأنف اجللسة بعد هذه االسرتاحة ب ؛واحللويات

 أن ســامحة الــشيخ قــد : أخــربين أحــد األخــوة مــن العلــامء:وثــاين يــوم يف اجللــسة الــصباحية
فأسـفت ،  ونقـل عـىل أثرهـا ملستـشفى الـسلطان يف جنـاح خـاص،أصابته حالة مفاجئـة يف القلـب

 اً حيــث وجدتــه جالــس؛وســارعت إىل زيارتــه يف املستــشفى !أن أكــون قــد تــسببت فــيام حــصل لــه
 اشـــتدت ؛فطمــأنني إىل أن مــا أصــابه كــان بــسبب قرحــة يف االثنــي عــرش،  أفــاق وقــد؛عــىل رسيــره

 وزيــر خارجيــة إيــران ســعادة عــيل -ونحــن نتحــدث-وحــرض ، وأخــذ الــدواء املناســب هلــا، عليــه
 ألخــيل ؛ثــم اســتأذنت. ..ًوجلــست قلــيال،  فقــام بتعريفنــا بعــضنا لــبعض،أكــرب واليتــي يــزور الــشيخ

 .هلام اجلو
، ا  فــــذهبنا ســــوي؛ الــــدكتور حممــــد األمحــــدي أبــــو النــــور يف زيارتــــه رغــــب أخــــي:وثــــاين يــــوم

، موضــوع احلــرم: فقلــت لــه. ..ورغــب يف اســتئناف احلــديث، ووجــدنا حجرتــه خاليــة مــن الــزوار
 كيف تفعلون فيه هذا الذي مل يقبله أحد من املسلمني؟ 

تجيب هلــا  وهــو يــس؛إن اإلمــام اخلمينــي حيتــاج إىل فتــوى رشعيــة مــن علــامء املــسلمني: قـال
 .اًفور

 بعـد النـصوص الـرصحية !!وهل موضوع أمن احلرم يف حاجة إىل فتوى منـا: قلت له
لَــه كَــان آمِنــا   { : هــل بعــد قولــه تعــاىل!التــي تؤكــد رضورة األمــن يف احلــرم خــن دمآل [}و

ّوحـرم جمـرد اجلـدال ،  حتـى الطـري والـشجر؛وبعـد أن أمـن اهللا كـل مـا يف احلـرم، ]٩٧:عمران
  !ل بعد هذا نحتاج إىل فتوى من أحد؟ه، فيه

تــسد ، وتـسيري املظــاهرات هتتــف باســم مخينــي،  مــع حجــاج إيــران؛وهـل جلــب املتفجــرات
وهـي تـضم ، وهو مزدحم غاية االزدحـام ؛وتتجه إىل دخول احلرم، وتؤذي املارة فيها، الشوارع

 هـــذا مـــع األمـــن هـــل يتفـــق، ونتيجـــة هـــذا كلـــه معلومـــة، عـــرشات اآلالف مـــن املتحمـــسني الثـــائرين
 !الذي طلب اهللا منا أن نوفره للحرم؟

، فذكر لنا بعـض االقرتاحـات احللـوة،  احلرب ورفض السالم: إىلاًوترسب احلديث رسيع



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

والــذي نتفــق عليــه يقــوم بتبليغــه ، وتعقــد بعـض اجللــسات، ونلتقــي ؛ووعـد بــأن خيــرج مــساء اليــوم
وأظهـــرت لــه اســـتعدادي ألن أحـــرض ،  إىل الــرئيس صـــداماًونحـــن رأســـ، للمــسئولني هـــو يف إيــران

 ... إىل إيران
 لعـل اهللا يـنفخ ؛» يف أضـعف خلقـه:يوضـع رسه«: مـن يـدري؟ ويف أمثالنـا مثـل يقـول: وقلـت

وحتمــــــس معــــــي أخــــــي الــــــدكتور ،  فيــــــسوق اخلــــــري عــــــىل أيــــــدينا ألمتنــــــا؛يف صــــــورتنا ويف ســــــعينا
لعـل اهللا  ؛عـال نجتمـع الليلـةوت، وألية تضحية، واهللا إننا مستعدون ألي جهد:  وقال له؛األمحدي

 ...اًجيعل من بعد عرس يرس
 ويرســم ،ويــرسح بنــا اخليــال، ويالعــب أفكارنــا،  واألمــل يــداعبنا؛وخرجنــا، اتفقنــا عــىل هــذا

 . برغم بعض الظنون التي كانت تساورنا، لنا الصور اجلميلة التي نحبها
 أمــامي اًأيتــه ســائرفر، وخرجنــا مــن آخــر جلــسة، وانتهــت جلــسات النــدوة، ولكــن مــر الوقــت

 حتــى ؛ ومل يتحــدث معــي، ومل أشــعر بــه؛ خلفــي مبــارشةاًوعرفــت أنــه كــان جالــس، عــىل بعــد قليــل
 !! وهو باملستشفى؛ليشكرين عىل زياريت له مرتني

،  لتـزداد معرفـة بالكتـاب الـذي بـني يـديك؛حرصت عىل ذكر هذه الوقائع لـك.. .أخي
نحــن املــسلمني العــرب عــىل ، امــل معهــم طبــائع وســلوك هــؤالء الــذين نتعاًولنعــرف مجيعــ

 . األقل
  .واهللا هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم

 

op
 

ومل ، والســـيام الـــذين مل يعايـــشوا الـــشيعة ؛ رضوريـــة لكـــل مـــسلم:اإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال
 التـــي ختلـــو مـــن ؛وبعـــض الـــدول اإلســـالمية، كـــام هـــو احلـــال يف مـــرص ؛حيتكـــوا هبـــم يف حيـــاهتم

 .  فال تعرف غريه؛وتعيش عىل املذهب السني، يعةالش
ومـــا يف ،  واألتبـــاع، واألنـــصار،األحبـــاب :تعنـــي يف املعنـــى اللغـــوي العـــام» شـــيعة«وكلمـــة 
 : كــــام هـــو احلــــال يف كلمــــة،أو أحـــد مــــن النـــاس،  االلتفـــاف حــــول فكــــرة: ممـــا يفيــــد،معنـــى ذلــــك

 . -اآلن-» حزب«
 ، شــاع اخلــرب:يقــال، االنتــصار والتقويــة: شياعالــ» شــيع« يف مــادة جــاء يف مفــردات القــرآن

 . كثر وقوي:أي
                                                

 ).هـ٢٠٥ت(املعروف بالراغب األصفهاين ، أليب احلسني بن حممد )١(
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ومنـه قولـه ،  وأشـياع، وشـيع،شـيعة: يقـال، وينتـرشون عنـه، من يتقوى هبم اإلنـسان: والشيعة
ذَا مِـن شـِ   {: وقوله، ]٨٣:الصافات[}وإِن مِن شِيعتِهِ إلِبراهِيم { :تعاىل نِ هـقْتَتِالنِ يلَيجا رفِيه دجتِهِ فَويع

 .]١٥:القصص[}وهذَا مِن عدوهِ
، يأو عـثامن ، وكـذلك عبـد اهللا بـن الـزبري،  شـيعته:وكـان يطلـق عـىل أنـصار معاويـة أهنـم

 . كام تطلق هذه الكلمة اآلن
إهنــا شــيعة : يقــال عنهــا،  أو رجــل واحــد، أو مبــدأ،فأيــة مجاعــة متجانــسة جمتمعــة حــول فكــر

 .  أنصاره وأحبابه:أي،  أو الرجل، أو املبدأ،هذا الفكر
عــىل أنــه كـــان ، ويتعــصبون لــه، باحلــب  عليـــا ولــذلك أطلــق عــىل املــسلمني الــذي خيتــصون

وأن احلكـــــم بعـــــد ، -ريض اهللا عـــــن اجلميــــع- وعــــثامن ، وعمـــــر،األوىل باخلالفــــة مـــــن أيب بكــــر
، ا  خاصـاًواختـذوا هلـم فكـر،  مـن بعـده إىل يـوم القيامـة؛ ولذريتـه، لعـيل: مبارشة هـوخالرسول 

 ، وعمـر،فعـادوا أبـا بكـر، وتعليامت خاصة مبنية عىل عقيدهتم يف اإلمام عيل وأحقيته باخلالفـة
 مهـــا وكـــل مـــن التـــف حـــوهلام مـــن ؛ لعـــنهام:وصـــلت إىل حـــد، وتعـــدوا علـــيهام باأللفـــاظ الـــسيئة

 . إلخ...  كالسيدة عائشة والسيدة حفصة؛وزوجاته، خأصحاب رسول اهللا 
 . عيل وبنيهأي شيعة، إهنم شيعة: قيل عن هؤالء

 ،اً دين؛-كلهم-ونحب الصحابة ، وبنيه  عليا  نحباً أننا مجيع:واحلقيقة الواضحة
وبذله وتضحياته يف سبيل نرصة ، خونضع كل واحد منهم يف موضعه من رسول اهللا 

 :وإن اختلف عطاؤهم يف الصحبة واملؤازرة ؛وكلهم صاحبوا الرسول وآزروه، اإلسالم
م أَالَّ تُنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِرياث السماواتِ واألَرضِ الَ يستَوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتْحِ وما لَكُ{

حسنى واللَّه بِما تَعملُون وقَاتَلَ أُولَئِك أَعظَم درجةً من الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتَلُوا وكُال وعد اللَّه الْ
بِري١٠:احلديد[}خ[ . 

لقــــرهبم مــــن  ؛اً خاصــــً إجــــالال؛-اًمجيعــــ-ّ نجــــل آل البيــــت :-أهــــل الــــسنة يف مــــرص-ونحــــن 
ومقامـــاهتم ومـــساجدهم يف مـــرص تأخـــذ ،  مـــن حبنـــا لرســـول اهللا:واعتقادنـــا أن حـــبهم، رســـول اهللا

والـــسيدة ، والـــسيدة زينـــب، اإلمـــام احلـــسنيكمـــسجد  ؛ مـــن عنايـــة الدولـــة والـــشعبا  خاصـــاًوضـــع
 . إلخ ..نفيسة

                                                
 يا، ولو رأوا أنه األحق، لكن جمرد رأي وحب ال يتعدى هذا إىل االنضامم جلامعة وهم الذين حيبون عل )١(

 .  ولو بالسيف؛ًيعملون لكي يكون اإلمام عيل أو أحد ذريته حاكام



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 وأحقيـــة ، وبـــني موضـــوع احلكـــم والـــسياسة، لكننـــا نفـــرق بـــني هـــذا احلـــب الـــديني العـــاطفي
 .وذاك يشء آخر، فهذا يشء.  مبارشةخ يف احلكم بعد رسول اهللا اعيل 

، م القيامــةهــو وذريتــه إىل يــو ؛ وأحقيــة عــيل فيــه؛ ركــزوا فكــرهم عــىل احلكــم:لكــن الــشيعة
 كـــام ؛وزادوا عــىل أركــان اإلســـالم اخلمــسة،  روايــات مل تـــصح عنــد أهــل الـــسنة:ورووا يف ذلــك

ــــَ عُمَالْســــِ اإلَيِنــــُب «:وردت يف حــــديث رســــول اهللا  :هــــو، اً سادســــاًزادوا ركنــــ؛ »...ٍسْمـَى خـــــَل
، دهعـىل طريقـة الــنص عليـه بواليـة عهــ ،وهـو عــيل وبنـوه مـن بعــده ؛اإليـامن باإلمـام املعــصوم

 . حتى قيام الساعة؛ هو اخلليفة واحلاكم للمسلمني:وأن هذا اإلمام
 وكـام يتحــدث ،كــام تـنص عـىل ذلـك كتـبهم،  فلـيس بمـؤمن؛ومـن مل يـؤمن بـالركن الـسادس

 فلـــيس ؛لكـــن هـــذا رسى إىل عامـــة الـــشيعة بــأن مـــن مل يـــؤمن بـــام يؤمنـــون بـــه، علامؤهــم اخلـــواص
 .إلخ...وال بوجوب الصالة، يؤمن باهللاشأن من مل ... وهو خملد يف النار، بمسلم

وإن كـان علامؤهـم يتحفظـون عـىل  !! اعتقـاد أننـا كفـار: يشيع يف ذهن عامـة الـشيعة؛ولذلك
 وأوحــــى إلــــيهم !؟ولكــــن مــــن الــــذي علــــم هــــؤالء!! هــــو كــــالم العامــــة اجلهــــالء:  ويقولــــون؛ذلــــك

 !بفكرهم هذا؟
 إرصارهــم عـىل لعــن :-التــي ألفهـا كبـار حكامئهــم بـالطبع- كيـف نجــد يف كتـبهم ؛ثـم

 التــي يــأنف مــن االتــصاف هبــا مــسلم ؛ووصــفهام بــأحط األوصــاف ،اخلليفتــني أيب بكــر وعمــر
 ! انتزعوا احلكم من عيل؟: بدعوى أهنم؛أو أي إنسان عادي، عادي

أن  : ويكتبــون-حتــى اآلن- حتــى الكبــار والقــادة مــنهم يتحــدثون ؛ كيــف نجــد علامءهــم؛ثــم
ـــا بكـــر وعمـــر وعـــثامن كفـــار؟ ـــسنة عمـــد!أب  بتـــوليهم : وذلـــك!!؟اً وأهنـــم خـــالفوا القـــرآن وال

 وهو األوىل به واملتعني له؟، وإبعاد عيل عنه، احلكم
وهـو راجـع مـن حجـة الــوداع ،  إن الرسـول قالـه: قـالوا؛وهـم يعتمـدون يف ذلـك عـىل حـديث

 . ليخلفه يف حكم املسلمني  عليا  وعني،)غدير خم(عند 
وحمـال أن يكـون الـصحابة أو بعــضهم ،  عنـد أهـل الــسنة مل يـصح هبــذا املعنـى:وهـو حـديث

ولــو عـرف الــصحابة ، والسـيام أبــو بكـر وعمـر !قـد سـمعوا هــذا احلـديث عــن الرسـول ثـم خــالفوه
والرســول ال ،  مــا اجتمعــوا يف ســقيفة بنــي ســاعدة:ا وهــو يف أمــر عظــيم ولــيس رسيــ ؛هـذا احلــديث

 ثـــــم حلقهـــــم ، بـــــدأ األنـــــصار يف ذلـــــكوقـــــد، ليختـــــاروا خليفـــــة مـــــن بعـــــده ؛ُيـــــزال مـــــسجى يف بيتـــــه
 . املهاجرون

وقـد مكـث الرسـول ،  وعرفـوه، أو سـمع بـه الـصحابة،لـسمعه :  عليـا قد عني:فلو أن احلديث
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وكــان -ولقــام مــن ســمعوه حــني االخــتالف عــىل مــن يكــون خليفــة ، بعــد عودتــه نحــو ثالثــة شــهور
ومل يكـن هـذا ، خليفـة مـن بعـدها   عليـفالرسـول عـني ؛أرحيـوا أنفـسكم:  وقالوا هلـم-اً خطرياًخالف

 !! للرسولاًوما كانوا ليعصوا أمر !ليخفى عىل كل هؤالء الصحابة
 بتسلـــسل احلكـــم يف ؛ بعـــدهًليكـــون خليفـــة وحـــاكام  عليـــا  مل خيـــرت:-إذن-فالرســـول 

وإنـام تـرك أمـر  !! أن يـورث احلكـم ألقاربـه وأهـل بيتـه:ومل يرسـل ليكـون مـن مهامتـه، ذريته
 . الشورى: بمبدأً عمال؛ختيار املسلمنيخليفته ال

، ويوضــع موضـع الرتشــيح، ملـن تتجـه إليــه األنظـار، وإن كانـت لـه إشــارات هلـا معناهــا
 وكــــان عــــيل ، حــــني رضــــيه ليقــــوم مقامــــه يف إمامــــة املــــسلمني يف الــــصالة؛ أبــــو بكــــر:وهـــو

 . وعمر، اًحارض
 : كالـصالة؛فة املـؤمننيوجيعلهـا صـ،  ويمدح مـن يأخـذ هبـا، كيف يأمر القرآن بالشورى؛ثم

 :وهــــو ؛يف أهــــم أمــــر مــــن أمــــور املــــسلمني !!وخيــــالف أمــــر ربــــه ! فيجهــــز عليهــــا؛فيــــأيت الرســــول
 !  إىل يوم القيامة؟اًوذريته حكام ؛  عليافيعني عليهم، احلكم

  !  حبشيااًولو كان عبد ؛ الذي خيتاره املسلمون:إن احلاكم هو
 معتـــدين :وا اخللفـــاء الراشـــدين قبـــل عـــيلواعتـــرب، ولكـــن الـــشيعة ذهبـــوا إىل غـــري هـــذا

 .اًوكفار
 

o
p

 

خمالفيــــه مــــن أهــــل الــــسنة » روح اهللا مخينــــي« الكتــــاب الــــذي جيــــادل فيــــه :-اآلن-وأمــــامي 
 ورضورة اإليــــامن بــــه لكــــل ،»اإلمامــــة «: الــــسادسويــــسوق األدلــــة عــــىل صــــحة االعتقــــاد بــــالركن

 . »خمالفة أيب بكر لنصوص القرآن« : وينتهي يف كتابه إىل اآليت،مسلم
، ]١٦:النمل[}وورِث سلَيمان داود{ : فيتحدث عام جاء يف القرآن عن وراثة امللك؛ويبدأ

}كَانَتِ امائِي ورمِن و الِيوالْم إِنِّي خِفْتاولِيو نكلِي مِن لَّد با فَهاقِرأَتِي عر *  قُوبعآلِ ي مِن رِثيرِثُنِي وي
                                                

 :وفهمـه الـصحابة الـذين سـمعوه عـىل معنـى، »ُهَالْوَ مٌّيـِلَعَ ف:ُهَالْوَ مُتْنُ كْنَم« أنه روى :غاية ما يف األمر )١(
  ! أنه الذي حيكم املسلمني بعده: ال عىل؛وذوي القربى للرسول، عيلاحلب ل

 ). ١١١:ص.. (.من الكتاب الذي أمامي )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

يرث   عليا  أن: بصحة نظريتهم يف:ليخرج من هذا ؛إلخ ...]٦-٥:مريم[}واجعلْه رب رضِيا
 !خامللك واحلكم عن الرسول 
 وخطتـه إلبعـاد ! حـسب هـواه؛آن خـالف نـصوص القـر: أن أبا بكر:ثم أخذ يسوق أدلته عىل

َارشَعــَ مُنْحــَن «: حــني اخــرتع حــديث! واضــطهادهم يف معيــشتهم!آل البيـت عــن احلكــم ــِبَْن األِ  ِاءَي
 !!»ٌةَقَدَ ص:ُاهَنْكَرَا تَم، ْثَّرَوُ نَال

 .  يستنتج منها ما يريدهاً ويذكر أحداث!إىل خمالفة عمر لكتاب اهللا» ١١٤ص «ثم ينتقل 
وقــول عمــر يف ، إلــخ. ..اً حــني طلــب أن يكتــب هلــم كتابــخن الرســول ويــأيت بــام حــدث مــ

 أن هــــذه الفريــــة صــــدرت مــــن ابــــن :وهــــذا يؤكــــد«: -بعــــد أن أورد مـــصادره- ثــــم يقــــول ،ذلـــك
 . »!!)هكذا(اخلطاب املفرتي 

ونابعـة مـن ، قائمـة عـىل الفريـة« :ثم بعد سطرين يقول عن كلامت ابن اخلطاب يف هذا إهنـا
خالصـة كالمنـا حـول (: اًويف الصفحة نفـسها كتـب عنوانـ، )١١٦ص!! (»قةأعامل الكفر والزند

 أن خمالفة الشيخني للقرآن مل تكـن عنـد املـسلمني :من مجيع ما تقدم يتضح«:  قال حتته،)ذلك
 !»ا  جدً مهامًاشيئ

وال ، وال كانــا مــستعدين لــرتك املنــصب، ويعلــل ذلــك بــأهنام مل يكونــا يــستمعان لــرأي أحــد
إن اهللا أو جربيـل أو النبـي قـد أخطئـوا : حتى لو قال عمـر، ة مستعدين للتخيل عنهامكان أهل السن

إلـــخ !!..كـــام قـــاموا بتأييـــده فـــيام أحدثـــه مـــن تغيـــريات يف الـــدين اإلســـالمي، يف إنـــزال هـــذه اآليـــة
 .»١١٧ص«

 ليغـــرس ؛ًيكتبـــه ألتباعـــه أوال !بعـــن أيب بكـــر وعمـــر » خـــوميني«إىل هـــذا احلـــد يكتـــب 
وهـــو بـــالطبع ، هـــذا االعتقـــاد يف أيب بكـــر وعمـــر - يف زمانـــهٌّفـــيهم ســـابقوه كـــلكـــام غـــرس - فـــيهم

 . ونعوذ باهللا ممن يصدقه، اعتقاد ال نرضاه
 مـــا نقـــل عـــن أقـــوال اخلـــوميني وكتبـــه مـــن أنـــه يطلـــق عــــىل اً وال بعيـــداًولـــذلك مل يكـــن عجبـــ

 أن -كجامعتـــــه-ويـــــرى ، )صـــــنمي قـــــريش( :ويـــــسميهام، )اجلبـــــت والطـــــاغوت(: الـــــشيخني
لـــــــه ثـــــــواب عنـــــــد  :والـــــــسيدة حفـــــــصة، وأن لعـــــــنهام ولعـــــــن الـــــــسيدة عائـــــــشة،  واجـــــــب:نهاملعـــــــ
 . اوكذلك احلال بالنسبة للخليفة عثامن ، )!!هكذا(اهللا

                                                
للـشيخ حممــد » شـهادة خـوميني يف أصـحاب رسـول اهللا«، وكـذلك كتـاب )١٠٧: ص(، »كـشف األرسار« )١(

 .  األردن-طبع دار عامر ، -ًخطيب املسجد األقىص سابقا-إبراهيم شقرة 
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 أن :- ومـن ســاندمها؛ رأي خــوميني يف أيب بكـر وعمــر:وذلــك هـو- اًوكـذلك مل يكــن عجبـ
 يقولـون ،)عـاء صـنمي قـريشد( :يـسمونه بـه إىل اهللا-اًمجيعـ-يصدر عنهم نص دعاء يتجهـون 

 : فيه
 بسم اهللا الرمحن الرحيم«

 .. اللهم صل عىل حممد وآل حممد
، اللــذين خالفــا أمـــرك !وابنتــيهام ! وإفكــيهام!وطـــاغوتيهام! اللهــم العــن صــنمي قــريش

، وأحبـا أعـداءك، فـا كتابـكَّوحر، وقلبـا دينـك، وعـصيا رسـولك، وجحدا إنعامـك، وأنكرا وحيك
وواليــا ، وعاديـا أوليـاءك، وأحلـدا يف آياتـك، وأبطـال فرائـضك،  أحكامـكوعطـال، وجحـدا آالءك

 .وأفسدا عبادك، وخربا بالدك، أعداءك
، فقــد خربـا بيــت النبــوة ؛وحمبــيهام،  وأشـياعهام، وأولياءمهــا، وأتبــاعهام،اللهـم العــنهام

تأصـــال واس، وظـــاهره بباطنـــه، وعاليـــه بـــسافله، وأحلقـــا ســـامءه بأرضـــه، ونقـــضا ســـقفه، وردمــا بابـــه
 -  عليــــا:يريـــدون–وأخليــــا منـــربه مـــن وصــــيه ووارث علمـــه ، وقـــتال أطفالـــه، وأبـــادا أنــــصاره، أهلـــه

 ال تبقــي ! ومــا أدراك مــا ســقر؛وخلـدمها يف ســقر،  فعظــم ذنــبهام؛وأرشكــا بــرهبام، وجحـدا إمامتــه
 . وال تذر

، ويل آذوهو، َّومنــافق ولــوه، ومنــرب علــوه، وحــق أخفــوه،  بعــدد كــل منكــر أتــوه:اللهــم العــنهم
ورش ، وأثـر أنكـروه، وفـرض غـريوه، وإمـام قهـروه، وكـافر نـرصوه، وصـادق طـردوه، وطريد آووه

ويفء ، ووارث غـــــصبوه، وكـــــذب دلـــــسوه، وكفـــــر نـــــصبوه، وخـــــري بـــــدلوه، ودم أراقـــــوه، آثـــــروه
 . »وجور بسطوه، وباطل أسسوه، ومخس استحلوه، وسحت أكلوه، اقتطعوه

                                                
 . املطبوع يف الهور) ٤٢٣-٤٢٢:ص(مقبول، » حتفة العوام«، )٢٤:ص(، »كشف األرسار« )١(
  ُنْحــَن«:  قـالخ وقـال هلــا إن الرسـول ! أن أبـا بكـر غــصب إرث الـسيدة فاطمـة حــني طالبـت بـه:يعتقـدون )٢(

لـشيخ أبـو ل )الثـاين(القـسم » بينيخاتم الن«انظر كتاب . »ٌةَقَدَ ص:ُاهَنْكَرَا تَم، ُثِّرَوُ نَ ال:-ِياءِبْنَ األََرشْعَم-
 :، ومما قرره)١٤٩٣:ص (z زهرة

 مـن يتـوىل اإلرشاف عـىل األرض التـي كـان يـرشف عليهـا الرسـول مـن أرض :أن اخلالف إنام كان عـىل«
وأبناء السبيل، وذوي القربى، كام جاء يف آية الفيء مـن ، واليتامى، املساكني، والفيء، وفيها حق للفقراء

 ومعها ذوو القربى، أن يرشفوا ؛كان الرسول يرشف عىل تقسيمها، فأرادت السيدة فاطمةسورة احلرش، و
ا   أن احلاكم هو الذي يرشف عليها، ألن فيها حق:عىل اعتبار،  بعد الرسول، ولكن أبا بكر مل يوافق؛عليها

دارة بـني آل العبـاس  أن تكـون اإل:ا له، فلام جاء عمر كان له رأي آخر هـو لغري ذوي القربى، وكان هذا رأي
 .»وآل عيل



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 :  أن يقولوا إىل؛ويستمرون عىل هذا املنوال
 . وسنة غريوها، وفريضة تركوها،  بعدد كل آية حرفوها:اللهم العنهم«

ــ، اللهــم العــنهم يف مكنــون الــرس  ال ؛اً رسمــد،اً دائبــ،ًدائــام.. اًأبــد.. اً كبــرياوظــاهر العالنيــة لعنً
 ،اليهم ومـو، وحمبيهم،العنهم.. .وال ينقطع آخره، ا يعود أولهلعنً، وال نفاذ ألمده، انقطاع لعدده

 واملـــصدقني ، واملقتـــدين بكالمهــم، والنـــاهقني باحتجــاجهم، واملـــائلني إلــيهم،واملــسلمني هلــم
 . بأحكامهم

 يـــــا رب ؛آمــــني..  يــــستغيث منــــه أهـــــل النــــارً ألـــــياماً اللهـــــم عــــذهبم عــــذاب:-أربــــع مــــرات-قــــل 
 .»العاملني

هللا مـــن أعـــوذ بـــا؟  وتـــابعهام؟، ومـــن معهـــام؛كـــل هـــذا ينـــصب عـــىل أيب بكـــر وعمـــر! يـــا ســـتار
 !!احلقد واحلنق

 !.. يا حفيظ.. فامذا أبقى هؤالء للذين كفروا باهللا ورسوله؟
 :-اآلن-وعـــــىل رأس هـــــؤالء ! ويتجــــرءون حتـــــى يقفــــوا أمـــــام اهللا يدعونـــــه هبــــذا الـــــدعاء؟

 !؟»اخلوميني«
ريض -» الـسيدة فاطمـة«بنـت » أم كلثـوم« بابنتـه ا قـد زوجـه عـيل :ا بأن عمـر ًعلام

 !أخت احلسن واحلسني و،-اهللا عن اجلميع
 ! ثم يزوجه ابنته؟؛فهل كان اإلمام عيل يرى يف عمر ما يرون

 فينــا نحــن الــذين نجــل اخللفــاء الراشــدين والــصحابة ؛اآلن-وأعتقــد أن رأي خــوميني 
 !! كفار نستحق اللعنة: ظاهر واضح فينا:- رأيهاًمجيع

دير الثـــورة للــــبالد تـــص:  أن يعلـــن يف مـــستهل عهـــده شـــعار-اًأيـــض- اً مل يكـــن عجبـــ؛ولـــذلك
ليحولنــا مــن الكفــر إىل ،  ولكــن عــىل أســاس مذهبــه؛ ثورتــه ال يف احلكــم فحــسباً طبعــ،العربيــة

 ...أيب بكــــر وعمــــر:  يف دعــــاء لعــــن صــــنمي قــــريشاًونــــشرتك مجيعــــ!! ومذهبــــه هــــو، إســــالمه هــــو
 !!!ليحصل لنا الثواب من اهللا

طر بجيوشــــه عــــىل الــــبالد وســــي،  لــــو انتــــرص عــــىل العــــراق؛ًوهــــذا أمــــر سيفرضــــه علينــــا حــــتام
  . وسيأيت مزيد بيان يف هذا؛ال قدر اهللا.. .العربية

op 
 

 عــىل املــسلمني بعـــد ًهــل يــستبعد أحــد أن يتطلــع بعــض الــصحابة أو أحــدهم ليكــون حــاكام
 .؟ أنا ال أستبعد ذلك عن طبيعة النفوس البرشيةخوفاة رسول اهللا 



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 اًليختـــاروا واحـــد ؛ جيتمعـــون والرســـول مـــسجى يف بيتـــه ملـــا يـــدفن: رأينـــا األنـــصار؛ولـــذلك
 طــارئ وافــد : وغــريهم، وأصــحاب رســول اهللا ونــارصوه،وهــم أهــل املدينــة األصــالء فيهــا، مــنهم
 . فلهم وجهة نظر، عليهم

 وحـــــــاملو دعوتـــــــه قبـــــــل ،لَُوورأوا أهنـــــــم أصـــــــحاب رســـــــول اهللا األ،  تطلعـــــــوا:واملهـــــــاجرون
 األحــــق بــــأن :وهــــم،  أهــــل الــــدعوة األول:فهــــم، بيلها منــــذ بــــدأتواملجاهــــدون يف ســــ، األنــــصار

 . وهم من قريش، خيلفوا الرسول يف حكمه للمسلمني
وباعتبــار ، خ كــان اإلمــام عــيل باعتبــار قرابتــه القريبــة مــن رســول اهللا ،وغــري هــؤالء وهــؤالء

 .جهاده وبالئه العظيم منذ صباه
، فمـن املنتظــر، ء ويل اخلالفـة هـذا أو ذاك وسـوا، غـري طبيعـي يف النفـوسًاال أعتـرب هـذا شـيئ

كــل يــدعي أحقيتــه  ؛وقــد حتــاور األنــصار واملهــاجرون يف هــذا األمــر، أن تــسري الــسفينة : ال بــدأو
 .وريض بذلك األنصار،  وقد أدلوا بحجتهم يف هذا،وانتهى األمر إىل املهاجرين، به

ينِ إِذْ   { :فهـو، قويـةوكان هلـذا االختيـار مرشـحاته وحيثياتـه ال، اواختري أبو بكر  اثْنـ ثَـانِي
غَارِ   وكـان الـصحابة يف ، وأقرهبم إىل قلبـه،  ألزم الصحابة لرسول اهللا:وهو، ]٤٠:التوبة[}هما فِي الْ

وحيــسون فــضله أكثــر حــني عهــد إليــه الرســول بــأن يكــون ، عهــد الرســول يلمــسون هــذه املنزلــة لــه
 :فقــال، د منعــه املــرض مــن اخلــروج إلــيهم وقــ؛ويقــف موقفــه مــن إمامــة النــاس يف الــصالة، بدلــه

مـع إحـساسه بثقـل املوقـف  ؛ ومل يكن بد أليب بكر من االمتثال،»ِاسَّالنِ بِّلَصُيْلَ فٍرْكَا بَبَوا أُرُم«
وأخــذ عامــة .. كــام أحــست بنتــه الــسيدة عائــشة وحاولــت رصفهــا لغــريه، عــىل نفــسه إىل حــد بعيــد

:  وقـــالوا، أصـــلح الـــصحابة خلالفـــة الرســـول:إشـــارة إىل أن أبـــا بكـــر هـــو :الـــصحابة مـــن هـــذا
 .»!؟أفال نرضاه ألمر دنيانا، ارتضاه الرسول ألمر ديننا«

، ملـــصلحة املـــسلمني ؛ ال بـــد منـــهاً أمـــر:اًوكـــان االنتهـــاء مـــن اختيـــار اخلليفـــة واحلـــاكم رسيعـــ
 ،ومـــن حــــسن تقــــديره وعنايتـــه بالــــدعوة اإلســــالمية،  مــــن حــــسن توفيـــق اهللا هلــــم:وكـــان مــــا حـــدث

والكــل مــأخوذ بروعـــة ،  ويف مقــدمتهم عـــيل؛حولــه أهـــل بيتــه، ن الرســول ال يـــزال يف بيتــهوجــثام
 .املوقف

 ! نظــرة فيهــا يشء: مــنهماًقــد ينظــر إىل تــرسع األنــصار واجــتامعهم بالــسقيفة ليختــاروا واحــد
،  ليــــسوق املهــــاجرين لالجــــتامع هبــــم وحمــــاورهتم؛ ولكنهــــا إرادة اهللا وحــــسن تــــدبريه!!ولــــيكن

وخيتـاروا ، ليبتـوا يف األمـر، وعربة املوت متأل نفوسهم، شدة تأثرها بوفاة الرسولوالنفوس يف 
 -ًمتامـــــا- حتـــــى يكـــــون أصـــــحابه قـــــد أعـــــدوا عـــــدهتم خفـــــال يـــــوارى جـــــثامن الرســـــول ، القائـــــد



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . يسوس أمورهم، الستئناف السري حتت راية خليفة حاكم
 حييــا ...مــات امللــك«:  وتــسارع إىل إعــالن امللــك،-اآلن-وهكــذا تفعــل الــدول امللكيــة 

 . »امللك
حني تركـوا بيـت  ؛ مضطرين:-ويف مقدمتهم كبار الصحابة وأعياهنم-لقد كان املهاجرون 

وربــام ، ويبتــوا يف أمــر اخلالفــة واحلكــم بعــد الرســول، ليلحقــوا باألنــصار ؛الرســول وفيــه جثامنــه
، تيـار مـن حيكـم واشـرتاكهم يف اخ،ولكـن ألـيس تـداركهم ألمـر اخلالفـة، عاب أحد عليهم ذلك

بيــنام يمكــن أن حيتملــه دفــن الرســول وتأجيلــه  ؟اًهــو األمــر الــرسيع اآلين الــذي ال حيتمــل تــأخري
 لعدة ساعات؟

 ،-كـــام كـــانوا يريـــدون-مـــاذا كـــان حيـــدث لـــو أن األنـــصار اختـــاروا اخلليفـــة مـــنهم وحـــدهم 
أن  :ويعاهـدوه،  خليفـةاًوتركوا املهاجرين وأمهلوهم؟ هل كـان مـن الـسهل بعـد أن خيتـاروا فالنـ

 يرجعوا حتت ضغط املهاجرين؟ وماذا كان حيدث نتيجة هلذا؟ 
ومحى وحدة املـسلمني حـول  ! وكفى املسلمني رش أجوبتها الواقعية، كفانا اهللا!تساؤالت

 !أيب بكر
كــام يف بعــض ،  وفيـه مرشــحات اخلالفـة؛ يتوقــع أن يكـون هــو اخلليفــة:اهـل كــان عـيل 

 ومــع ، وال بــد أنــه كــان فيــه حمبــون لــه يتوقعــون لــه هــذا ويتمنونــه،ال نــستبعد هــذا كبــار الــصحابة؟
ومل  !إال أنــه مل يــشغب عــىل أيب بكــر ؛ عــن مبايعــة أيب بكــر بــضعة شــهوراتــأخر عــيل  :ذلــك

  !جيمع حوله مناوئني للخليفة
ثــــم إىل مبايعــــة عمــــر ، بــــل ســــارع بعــــد هــــذه الــــشهور القليلــــة إىل مبايعــــة أيب بكــــر ومعاونتــــه

  .-ريض اهللا عن اجلميع-ن ومعاونته إىل مبايعة عثامثم ، ومعاونته
لكنــــه كــــان ،  واختيــــار غــــريه ال بــــد أنــــه كــــان عــــىل غــــري مــــا يتوقعــــه؛مـــع أن تــــأخر اخلالفــــة عنــــه

والفـارس يف كـل جمـال الـذي خيتـار مـصلحة املـسلمني ووحـدهتم عـىل كــل ، الـصحايب اجلليـل
 ، حيــتكم إليــه معهــمان عــيل كــا :لكــن لــو كــان هنــاك حــديث عــن رســول اهللا يف هــذا، اعتبــار

 ! ولكنا مل نر هذا؟؛وحياججهم به
حتـــى كـــان  ؛ويعرفـــون لـــه حقـــه كـــل املعرفـــة،  جيلونـــه كـــل اإلجـــالل:وكـــان إخوانـــه اخللفـــاء

 بـــه اً مفتخـــر؛»!! وال أبـــا حـــسن هلـــا!قـــضية «:وكـــان عمـــر يقـــول، املرجـــع هلـــم يف الـــرأي والفتـــوى
 مل ا  عليــا ولكــن، الختيــار خليفــة مـنهم بعــده مــن ســتة رشـحهم اً وقــد اختـاره واحــد، لــهاًمقـدر

وهـو  ؛فاختـاروا الـذي قبلهـا، يوافق عىل كل الرشوط التي وضعت الختيار اخلليفة عىل أساسـها
 .-اًمجيعريض اهللا عنهم -عثامن بن عفان 



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ممــــن فجعهــــم املــــسلمون يف ســــلطاهنم ! واحلاقــــدون،وكــــان هنــــاك املرتبــــصون باإلســــالم
وفـــــازوا يف ، اوقـــــد تــــآمر الفــــرس عــــىل قتــــل عمــــر ، د أو الفــــرسســــواء مــــن اليهــــو ؛وكيــــاهنم
 منتهــزين أيــة فرصــة أو ثغــرة ينفــذون ؛وربــام محلهــم هــذا عــىل االســتمرار والتوغــل أكثــر، تــآمرهم

 ويـدلوا ، ليتحـدثوا؛وانفـتح أمـامهم البـاب،  وأظهروا اإلخـالص لـه،وقد تزيوا بزي اإلسالم، منها
 !!وسهم ما فيها كمسلمني ويف نف؛ ويتحركوا،بآرائهم

 -وقــد أســلم يف عهــد عــثامن- كعبــد اهللا بــن ســبأ ؛وانتهــز بعــض أحبــار اليهــود الــذين أســلموا
 ! حبه لإلسالم وآلل البيت:ا مدعي،  ليبث أفكاره اهلدامة اليهودية وسط املسلمني؛الفرصة

وهــم مــن ،  خلدمــة أغراضــهم؛فانتهزهــا احلاقــدون،  فرصــةاوكانــت الفتنــة عــىل عــثامن 
 .اً وإن ظاهر؛نياملسلم

وكـــان الفـــرس بحكـــم مـــا ألفـــوه مـــن ،  أمـــر اخلالفـــة يف أصـــعب الظـــروفاوتـــوىل عـــيل 
فوقفـوا ، كان هو األوىل باحلكم بعد الرسـول مبـارشة  عليا  يعتقدون أن:-عندهم-وراثة احلكم 

 حلقة مـن حلقـات اإلسـالم :وقد رأى املرتبصون يف هذا،  وادعوا أهنم من حمبي آل البيت،معه
 . لقون هبايتع

 ، والـزبري،كطلحـة ؛حتى الذين بـايعوه ؛وقد جابه اإلمام خالفات شديدة مع بعض الصحابة
وقتــــل كثــــري مــــن ،  القتــــال معهــــم:ووصــــلت إىل حــــد، -ريض اهللا عــــن اجلميــــع-والــــسيدة عائــــشة 

وأعـاد ، وانتهـت بانتـصار عـيل وجيـشه الـذي معـه،  والـزبري، طلحة:ومنهم، الصحابة من اجلانبني
 .  السيدة عائشة مكرمة معززة للمدينةاإلمام

 أن يأخـذ :واشـرتط للبيعـة،  الذي مل يبايعه؛ جبهة معاوية: هي،ولكن بقيت جبهة قوية أمامه
 !»وضــع العقــدة أمــام املنــشار «:-كــام نقـول- يعتــرب اًوكــان رشطــ،  بثــأر عــثامن مــن قتلتـهًعـيل أوال

 . حلاجة يف نفس يعقوب
وهـم بغلبـتهم وقـوهتم يـسيطرون عـىل  !؟ الثوار القاتلنيفكيف يستطيع اإلمام أن يقتص من

،  وكيـف يـستطيع اإلمـام أن يكـرس أنـف هـؤالء! وكانت هلم الكلمة يف اختياره،جمرى األحداث
وهـو ملــا تـتم لــه البيعـة مــن نـواحي الدولــة  !؟ويقـتص مـنهم يف هــذه الظـروف التــي يـسيطرون فيهــا

 !!ع فيها اإلمامِوض، شام؟ ظروف قاسية وشديدة ويف مقدمتها معاوية وايل ال؛اإلسالمية كلها
 وقيـام الدولـة ، تغلـب جبهـة معاويـة عـىل جبهـة اإلمـام:وقد انتهى أمر هذه الفتنة العمياء إىل

 !! األموية
 !!اًويقتل بعضهم بعض، اً يعادي بعضهم بعض؛ بني العرب املسلمني:-كله-جرى هذا 

ضموا آلل البيت ومنارصة عـيل واحلـسن الذين ان-وجيد الفرس احلاقدون ، وتتسع الثغرة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .  فرصة ليضعوا طابعهم وبصمتهم عىل جمرى األحداث:جيدون -بواحلسني 
 لينضم إىل منارصيـه الـذين اسـتدعوه إلـيهم يف ؛ثم جاء خروج احلسني من مكة إىل الكوفة

 .وإعالن دولة آل البيت من هناك، حماربة ظلم األمويني
وكانــت املأســاة ،  يقـيض عــىل ثورتـهاًجهــوا للحـسني جيــشفو، ومل يـسكت األمويــون بـالطبع

ومتكــن أنــصار األمــويني ،  كــام خــذلوا أبــاه مــن قبــل؛ وتفرقــوا، حــني ختــاذل عنــه أنــصاره!الفاجعــة
 . واإلساءة لكريامت آل البيت، من قتل احلسني والكثريين ممن كانوا حوله

، زيــــــد يف دمــــــشق حــــــني محلـــــوهن وســــــاقوهن يف غـــــري تكــــــريم هلـــــن إىل ي؛وزادت املأســـــاة
 ...ممـا مل يكـن يفعلـه مـسلم يف قلبـه ذرة مـن إيـامن! ومحلوا رأس احلسني إليه زيـادة يف التنكيـل

 !احلربلكنها 
حتــى الكثــريين ممــن كــانوا  ؛اًكانــت املأســاة والفاجعــة التــي مزقــت قلــوب املــسلمني مجيعــ

، أو هـــذا اجلـــرم، مل يـــستطع أن يتحمـــل هـــذا املنظـــر» يزيـــد« إن :وحتـــى قيـــل، ينـــارصون األمـــويني
 .»!!ما أمرتكم هبذا«: وقال هلم، فتربأ ممن صنعوه

، يفـوق كـل مـا حـدث قبلـه ؛ يف جـسم األمـة اإلسـالميةاً غائراً عميقاًكانت هذه احلادثة جرح
 !ولن تربأ ؛مل تربأ منها األمة» غرغرينا«وحيدث ،  ينزفاًظل مفتوح

ت املكــان الـصغري الـذي جعلــوه وشـاهد، حـني ذهبـت إىل مثـوى اإلمــام احلـسني يف كـربالء
 كأنـه ؛ويبـدو فيهـا اللـون األمحـر،  بـاأللواناً معرجـاًوقـد اختـاروا لـه رخامـ، يمثل مكان قتل اإلمـام

  !يمثل الدم الزكي املراق
.. .وهــــــامجتني األفكــــــار مــــــن كــــــل ناحيــــــة !وأنــــــا أختيــــــل املوقــــــف ؛مل أســــــتطع أن أمتالــــــك

 . - اآلنحتى- وإن مل يربح خميلتي ؛واضطررت للبعد عنه
مــاذا كــان عــىل اإلمــام : أو املحــافظني عليــه؟ وتــساءلت، هكــذا يفعــل احلكــم بــاملتعلقني بــه

 لـــو ظـــل يف ؛وعـــىل رأســـهم عبـــد اهللا بــن العبـــاس،  لـــو اســـتمع لنـــصيحة الناصــحني:ااحلــسني 
 وقـد ! ليحـاربوا معـه ظلـم األمـويني؟؛ومل تستهوه دعوة أنصار له يف العراق للخروج إلـيهم، مكة

  !!أباه من قبلخذلوا 
ومــع كـرائم آل البيــت ، ويرتكونـه مـع قلــة معـه، ثـم بعـد أن خيــرج إلـيهم يتخــاذلون عـن نــرصته

 أمام سطوة اجليش األموي؟، من السيدات
 ليـــرتك ؛ لـــو أنـــه اســـتمع إىل النـــصائح التـــي بـــذلت لـــه:امـــاذا كـــان عـــىل اإلمـــام احلـــسني 

والـصدام مـع األمـويني أمـر ،  إىل العـراق وعدم السري هبن،-عىل األقل-النساء من آل بيته بمكة 
 انترص أم اهنزم؟، وتعرضهن لألخطار عىل أي حال يشء مؤكد، مؤكد



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 التـي ال بـد أن حتـافظ ؛ولكنـه ذاهـب إىل حـرب الدولـة الفتيـة،  إىل نزهـةًا ذاهبامل يكن 
 ًوحيــارب جــيش دولــة مــنظام ! أهنــم أنــصاره ومحاتــه:وحيــارب بمــن ادعــوا، عــىل نفــسها وهيبتهــا

 !! ا وقوي
مـا ،  لينـضم إىل أنـصاره؛وذهـب بمـن خـرج معـه مـن الرجـال،  لو ترك النـساء:فامذا كان عليه

 ومحلـه عـىل أن يـرتك مكـة ،دام إيامنه برضورة الوقوف يف وجه الظلم قد ملك عليـه كـل تفكـريه
 إىل العراق؟ 

ن آل ومل حيــدث مــا حــدث للكــريامت مــ ؟ومــاذا كــان التــاريخ ســيكتب لــو مل يقتــل احلــسني
 . بيته؟ وماذا؟ وماذا؟ تساؤالت كثرية

 ؛ا مقتـل احلـسنيً عنيفـا وكان ما كان؟ وهز املسلمني هز، وقد وقع القدر !؟ولكن ماذا تغني
 . كام كان احلسني؛مل يكن ابن بنت النبي  عليا ألن، أكثر مما هزهم من قبل مقتل والده

، يؤنبـون أنفـسهم ؛ه جلـيش يزيـدوأسـلمو، لقد عـاد الـذين ختـاذلوا عـن اإلمـام احلـسني
فـصار ،  أهنم السبب يف كـل مـا حـدث مـن املـآيس:واعتربوا أنفسهم، وقد فجعتهم النتيجة
ـــآل البيـــت ممـــا كـــانوا مـــن قبـــلًأكثـــرهم أشـــد التـــصاق ـــض، ا ب وناصـــبوا ،  عـــن خطيئـــتهماًتعوي

 . األمويني العداء
 جيـــب أن :مواعتقـــدوا أن احلكـــ،  الـــذين أســـلموا عــن صـــدق أو عـــن تظــاهر؛والفــرس

فتحمـــسوا أكثـــر آلل ، فجعهـــم كـــذلك مـــا حـــدث :يـــستمر يف آل البيـــت كـــام يـــستمر امللـــك
ووجـد احلاقـدون فرصـة لتنفيـذ خططهـم املـسمومة ضـد اإلسـالم ، اً أو تظـاهراًصدق، البيت

 . يف هذا اجلو
 اً حزبـ:وتكون من هؤالء املنارصين آلل البيت من العرب ومن الفرس مـا يمكـن أن يـسمى

ويبغـــضون األمـــويني عـــن ،  مـــن ينـــارصون حـــق آل البيـــت يف احلكـــم: وفـــيهم،»شـــيعة« أو اًمتميـــز
ويريــدون الــتخلص مــن اإلســالم ،  بيــنام هــم يبغــضون اجلميــع؛ مــن تظــاهر بــذلك:وفــيهم، صــدق

 .ويعيدوا جمد فارس الذي حطمه املسلمون، ليعيدوا دولتهم هم ؛واملسلمني ودولتهم
بـــل كـــان حيملهـــا داع أو إمـــام مـــستور أو ،  يف احلكـــمومل تنقطـــع الـــدعوة إىل حـــق آل البيـــت

 .ولو يف اخلفاء عن صدق وإخالص ؛اًوكان جيد له أنصار، حسب الظروف ؛ظاهر
 !! أو كراهة للجميع!» ولكن كراهة يف معاوية... يف عيلا ال حب «:أو كام قيل

                                                
 . )براون(عن ) ٥٠:ص(، بغداد -للدكتور عبد اهللا فياض» وأسالفهم من الشيعة، تاريخ اإلمامية« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 

 رأي ســــــيايس ونظــــــري :ولكــــــن انقــــــسام،  انقــــــسام ديــــــن:-هــــــذا-ومل يكــــــن انقــــــسام النــــــاس 
  من أحق به؟ ...للحكم

إىل بنــــــي عمــــــومتهم مـــــن العلــــــويني يف تأليــــــب النفــــــوس عــــــىل ، وانـــــضمت قــــــوة آل العبــــــاس
 ، يف االنتصار والتعصب للعـرب واإلسـالماً متميزاً مع أهنم سلكوا يف حكمهم مسلك؛األمويني

 .والدولة األموية،  ومن إليهم عىل العرب واإلسالم؛مما زاد يف تأليب الفرس
وجعلـــتهم متميـــزين عـــىل كـــل األجنـــاس ، ا لدولـــة األمويـــة مـــن شـــأن العـــرب حقـــلقـــد أعلـــت ا

 . مل خيالط حكمها أو يؤثر عليه جنس آخر،  كانت دولة عربية خالصة،األخرى من املسلمني
 أمـام أولئـك الـذين ،وعـزة املـسلمني بيـنهم،  عـزة العـرب وشـموخهم بعـروبتهم:كانت متثـل

 !ويعتــــزون بجنــــسيتهم،  يعتــــزون بــــدولتهم الفارســــية:-مبعــــد إســــالمه-ال يــــزال الكثــــريون مــــنهم 
 !  متميزون عىل العرب بحضارهتم:ويشعرون يف أنفسهم أهنم

 يف حتــول الكثــريين مــن الفــرس اً كبــريًا ســبب:وكــان اعتــزاز األمــويني بعــروبتهم هــذا االعتــزاز
رى يف حتــى كـــان الفـــرس ومـــن إلــيهم مـــن األجنـــاس األخـــ ؛ والتـــشيع هلـــم،إىل منــارصة آل البيـــت

ومتــــشيعة ومتحزبــــة آلل ، املعــــادين لألمــــويني،  أكــــرب ذخــــرية بــــرشية منــــارصة آلل البيــــت:الــــرشق
 . البيت

،  كــان ينفــذ احلاقــدون إىل أغراضــهم يف تــسميم الفكــر اإلســالمي:-كلــه-ومــن خــالل هــذا 
 وقـــىض اإلســـالم ؛ التـــي كـــانوا يـــدينون هبـــا؛وإدخـــال الكثـــري مـــن عقائـــد ومراســـم األديـــان القديمـــة

،  ليتغنــى الفــرس بــذكرى أجمــادهم املاضــية؛ أطلــت الــشعوبية الفارســية برأســها:ومــن هنــا، هــاعلي
،  لـضياع هـذه األجمـاد؛وحييـوا يف النفـوس األسـى، ويفخروا بجنسهم ويغـضوا مـن شـأن العـرب

 . -اًأيض-والفاريس ،  كام ظهر ذلك يف أدهبم العريب؛ويذكوا فيها العمل عىل استعادهتا
إال أن  !وأجـاد يف خـدمتها، وإن تعلم الكثـري مـنهم العربيـة ؛-ن وراءهوم-فإن شعب فارس 

عــــىل عكــــس مــــا حــــدث يف الــــشام ،  تتحــــدث بلغاهتــــا األصــــلية:هــــذه الــــشعوب ظلــــت فــــيام بينهــــا
 .فصارت عربية ؛وبالد أخرى أسلمت، والشامل اإلفريقي

ذا شـاعرهم فه«:  وهو يتحدث عن مظاهر الشعوبية الفارسية؛يقول الدكتور خالد العزي
وأطلقـــت اســـمه عـــىل أكـــرب ، )١٩٣٤( الـــذي احتفلـــت إيـــران بعيـــده األلفـــي عـــام )الفـــردويس(

                                                
ــزاع العراقــي الفــاريس«يف كتــاب  )١( إصــدار ، وىلاأل، طبعــة )٤١٤:ص(» أضــواء عــىل التطــور التــارخيي للن

 .العراق -وزارة الثقافة
 . أكرب شعراء الدولة الغزنوية من الفرس، من أشهر شعراء إيران) م١٠٢٠ -٩٣٢(أبو القاسم  )٢(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ويلعـن الفلــك !)الــشاهنامة( يتفــنن يف التغنـي بأجمــاد فـارس يف مطولتــه الـشعرية :ميـادين طهـران
 !!»إذ تطاول العرب بالرتبع عىل عرش كرسى ؛الدوار

، اء موقــف التــصدي هلــذه احلمــالت الــشعوبيةلقــد وقــف الكتــاب والــشعر«: ويقــول العــزى
مـن أجـل محايـة ، وربطوا بينها وبني الـدين اإلسـالمي، ودعوا إىل االحتفاظ بسالمة اللغة العربية

 .»الفصحى
 كــــــالكرم ؛وعنـــــدما مل تكتــــــف الـــــشعوبية الفارســــــية بالــــــدس للغـــــة العربيــــــة وللقـــــيم العربيــــــة«

» الـبالذري«رد علـيهم ، الرسـالة اإلسـالميةوعىل التقليل من أمهية العـرب يف محـل ، والشجاعة
 الـــدور الــضخم الـــذي قــام بـــه العــرب يف نـــرش : مــن أجـــل أن يظهــر؛»فتــوح البلـــدان«بتــأليف كتابـــه 

 .وتكوين الدولة اإلسالمية، اإلسالم
 مـستغلة ؛وتـصوير احتقـار العـرب هلـا،  تشويه سمعة املـرأة العربيـة:وحني حاولت الشعوبية

بـــل يف ،  أن الـــوأد مل يكـــن يف كـــل العـــرب:ووضـــحوا، د العـــرب علـــيهمر» وأد البنـــات«: موضــوع
 ســبقت ؛ولفــرتة حمــدودة، ووقــع عنــدمها ألســباب اضــطرارية، »ربيعــة وتــيم«فخــذين مــن قبيلتــي 

وملــا تــم ، وهنبــت بنــت األمــري، فقــد وقعــت غــارة عــىل مجاعــة مــن قبيلــة ربيعــة.. .ظهــور اإلســالم
فغــضب وســن وأد ،  وختتــار مــن هــي عنــده؛ها ختذلــهولكنــه وجــد، الــصلح أراد أبوهــا أن يأخــذها

 .وكذلك حدث مثل هذا جلامعة من ربيعة، البنات
وتـاريخ ، بيـنام العـرب كـانوا يعتـزون بـاملرأة،  لظـروف اضـطرارية؛فهذه مسألة جزئيـة حمليـة

 .ذلك معروف
ولقــــد كــــان للــــشعراء العــــرب الفــــضل يف التنبيــــه عــــىل مــــا تريــــده الــــشعوبية الفارســــية مــــن رش 

، األمـوي» مـروان الثـاين«أبياتا أنفذها إىل » نرص بن سيار«فكتب ، تطري باألمة العربية وتراثهامس
 : فقال:  ويستثريه للحيلولة دون اخلطر الشعويب، وينبهه،حيفزه

  ومــــــــيض مجــــــــر:أرى بـــــــني الرمـــــــــاد
  ليـــت شعــــري:فقــــلت مـــن التعجـــب

 وأخــــــــــــــشى أن يكـــــــــــــــون لـــــــــــــــه رضام 
 ؟أأيقـــــــــــــــــــــــــــاظ أميـــــــــــــــــــــــــــــة أم نيــــــــــــــــــــــــــــام

                                                
تغنــى بــذكر أجمــاد ملـوك الفــرس يف قرابــة ســتني ألــف بيـت، وحــرص الفــردويس فيهــا عــىل » الـشاهنامة«و =

 !! وهـو يأمــل أن يأخـذ عطيـة كبــرية؛قـدمها للـسلطان حممــود الغزنـوي! جتنـب اسـتعامل الكلـامت العربيــة
 .  فرتكه، وجلأ إىل حاكم طربستان؛طان أنه شيعي، فمنحه صلة ضئيلةولكن علم السل

  الــــــدكتور )١٩٣١(وهلـــــا ترمجـــــة عربيـــــة أعـــــدها البنـــــداري يف القــــــرن الـــــسابع اهلجـــــري، ونـــــرشها ســـــنة 
 . »املوسوعة العربية امليرسة «.عبد الوهاب عزام من مدخل قيم



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  فـــــــذاك بقــــــــــاء ملــــــــك:فـــــــإن يقــــــــظت
  أصبحـــــــــــــــوا وثـــــــــــــــووا:فــــــــــــــإن يــــــــــــــك

 ج

  فإنـــــــــــــــــــــــــــي ال أالم:وإن رقــــــــــــــــــــــــــــدت
   فقــــــــد حـــــــان القيـــــــام! قومــــــــوا:فقــــــــل

 ج
والدولـة !  كـان لـه هـذا األثـر يف نفـوس الغيـارى؟:والحظ أن هذا اخلطر الشعويب الفـاريس

بـام سـيأيت يف زمــن فـام بالـك ، املحـافظني عـىل عروبـة الدولـة وإسـالمها ؛دولـة األمـويني العـرب
  أبو مسلم اخلراساين؟:وقادها، بسيوف األعاجمالعباسيني؟ وقد قامت دولتهم

إال أن الفــرس قــد أخـــذوا ،  تنبــه خلطــر أيب مــسلم وقـــىض عليــه:ومــع أن أبــا جعفــر املنـــصور
، حتــى اســتفحلوا وعلــوا عــىل اخلليفــة نفــسه ؛وبــالط اخللفــاء، ا يف الدولــة العباســيةًا متميــزًوضــع
 . النفوذ الفاريس يف ملكه: الذين كانوا يمثلون؛ حدا بالرشيد إىل القضاء عىل الربامكةمما

حيـث تـوىل غـريهم مـن الفـرس ،  مل يـستطع الـتخلص مـن نفـوذ الفـرس والـشعوبية؛ومع هـذا
 وأمــه فارســية بواســطة جيــشه الفــاريس ؛وحتــى تغلـب املــأمون ؛وصــار األمــر عــىل ذلــك، مكـاهنم

 أن كــان اخللفــاء :حتــى انتهــى إىل ؛اًصــبح نفــوذ الــشعوبية الفارســية طاغيــ وأ،عــىل األمــني العــريب
 .  ودياناهتم القديمة،ومل يكونوا خملصني لإلسالم إخالصهم ملجدهم، كالدمى يف أيدهيم

 ينبـــه الرشــيد إىل خمــاطر ومــساوئ الربامكـــة الــذين اســتفحل أمـــرهم ؛وقــد أنــشد األصــمعي
 :فقال

 إذا ذكـــــــــــــــــر الـــــــــــــــرشك يف جملــــــــــــــــس 
 ج   تلـــــــــــــــــــــــيت بيـــــــــــــــــــــنهم آيـــــــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــــــــو

 أضــــــــــــاءت وجـــــــــــــوه بنـــــــــــــي برمـــــــــــــك  
 ج  أتــــــــــــــوا باألحـــــــــــــاديث مــــــــــــن مــــــــــــزدك 

 . قبل اإلسالم-عندهم- صاحب الديانة املزدكية :»ومزدك«
 : ينبه اخلليفة األمني فقال؛كام كتب بعض الشعراء

 قــــــــــــــــــــــل ألمــــــــــــــــــــــني اهللا يف أرضــــــــــــــــــــــه 
  هـــــــــــــذا ابـــــــــــــــن حييــــــــــــــى قـــــــــــــد غـــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــردود إىل أمــــــــــــــــــــــــره  ج  أمـ

 ليـــــــــــــــــه احلــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــن إ 
ــــــــــــــــــــلك مـــــــــــــــــــا بينكمـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــد  مثـ
 ج  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــره ليـــــــــــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــــــــــه رد

 التـي يف حلـوق العـرب مـن نفـوذ ؛ الغـصة: كـام يمثـل، مـا كـان عليـه اخللفـاء:وكان هذا يمثـل
 بعــض أبيــات ا  يرســل للرشــيد رسا  عربيــاً حتــى وجــدنا شــاعر،اجلــنس الفــاريس يف بــالط اخللفــاء

حيث أججت النـار التـي كانـت يف صـدره مـن  ؛ا البالغ يف نفس الرشيدوكان هلا أثره، هلا مغزاها
                                                

يني، ولكـن رشكـاءهم العباسـيني يف القـضاء عـىل  أن تقـوم دولـة للعلـو:كان املأمول عند جمـيء آل البيـت )١(
ومنـارصهيم، وجعلهـم ، وحمبـيهم،  أخـذوا احلكـم ألنفـسهم، ممـا زاد يف فجيعـة العلـويني:الدولة األموية

 .يقفون موقف العداء من الدولة العباسية، وتصدت الدولة هلم، فكانت عليهم أشد مما كان األمويون



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 :وهي، نفوذ الربامكة اجلارف
 ليـــــــــــت هنــــــــــــدا أنجزتنــــــــــــا مـــــــــــا تعـــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــدة  ج   واستبـــــــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــــــرة واحـ

 وشـــــــــــــــفت أنفـــــــــــــــسنـــا ممـــــــــــــــا جتـــــــــــــــد  
 ج  إنــــــــــــــام العاجـــــــــــــــز مــــــــــــــن ال يــــــــــــــستبد 

 مل يـستطع :ع ذلـكولكنه م،  الذين كانوا حوله؛ حتى قىض عىل الربامكة!فأهاجت الرشيد
 ؛الــتخلص مـــن طغيـــان العنــرص الفـــاريس يف بالطهـــم :- ال هـــو وال اخللفــاء مـــن بعـــده:كــام قلنـــا-

 وال ، ليـست هلـا حركـة!ومتاثيـل عباسـية ! ألعوبة يف يد الفـرس:حتى انتهى أمرهم إىل أن صاروا
 .وتوىل األمر وزراء وسالطني من الشيعة، شأن يف احلكم

 ظــاهرة فــيام كـان مــن األدبــاء والـشعراء الفارســيني مــن شــعر :رسـيةوإنـك لــرتى الــشعوبية الفا
بيـــنام كـــان آبـــاؤهم ،  أوالد رعـــاة الـــشياه واإلبـــل:حيـــث كـــانوا يعـــريون العـــرب بـــأهنم ؛عـــريب رائـــع

 .اًملوك
الـــذي حفلـــت بـــه بطـــون الكتـــب  ؛ مـــن هـــذا الـــشعرا  جـــداً خفيفـــاً نموذجـــ:-هنـــا-وأذكـــر لـــك 

مـــع براعتـــه يف  ! واســـمه يـــدل عـــىل أصـــله،»يـــار الـــديلميمه«وهـــو للـــشاعر الفـــاريس ، العربيـــة
 : وأجمادهم)الفرس( يقول مفتخرا بقومه ،العربية

 قـــــومي اســـــتولوا عـــــىل الـــــدهر فتــــــى 
ـــــــــــــــــاهتم ـــــــــــــــــوا بالــــــــــــــــشمس هامـ  عممـ
 قــــــد ورثــــــت املجـــــــد عــــــن خــــــري أب
 ج  فــــــــــضمـمت الفخـــــــــــر مــــــــــن أطرافـــــــــــه

 ومـــــــــــــشوا فـــــــــــــوق رءوس احلقـــــــــــــب 
 وبنــــــــــــــــــــــــوا أبيــــــــــــــــــــــــاهتم بالـــــــــــــــــــــــشهب

 ديـــــــــن عــــــــن خــــــــري نبــــــــيوورثــــــــت ال
 ج  ســــــــــؤدد الفـــــــــــرس وديـــــــــــن العــــــــــرب

وتــشيع ،  فأســلم؛وقــدم لبغـداد ،ًاولقــد كـان جموســي!! »وديـن العــرب «: قولــه-هنــا-والحـظ 
                                                

، مـن أهـل بغـداد، ومـن كتـاب الـديوان، )هـ٤٠٠(حوايل سنة ) م١٠٣٧ت ( مهيار بن مرزويه الديلمي :هو )١(
وأســـلم عــىل يـــد الـــرشيف الـــريض وكـــان ، واســـتخدم يف بغــداد للرتمجـــة للفارســـية، وقــد ولـــد يف الـــديلم

 .  حتى سب الصحابة يف شعره؛ جموسيا، ثم تشيع، وغال يف تشيعه
ــرسة«ية،  أجــزاء، طبعتــه دار الكتــب املــرص)أربعــة(لــه ديــوان شــعر مــن  طبعــة دار ، »املوســوعة العربيــة املي

 . )م١٩٦٥(،  القاهرة-القلم، ومؤسسة فرانكلني
 الـــرصاع بـــني العـــرب واملـــوايل، :فـــصل(، )١:ص(، لألســـتاذ أمحـــد أمـــني» ضـــحى اإلســـالم«وارجـــع إىل 

 !ويفخـرون بقـومهم،  هيجـون العـرب:ومن زعامئهم بشار بن برد، وكيف كان الشعراء املنتسبون للفرس
 بيـنام كـان العـريب !كيف أن العباسـيني قـد احتـضنوا الفارسـيني وقربـوهم، وأدخلـوهم إىل خاصـة بيـوهتمو

ــ ــزا أيــام األمــويني!ام يــسمحون لــهَّيقــف ببــاهبم وقل بيــنام أخــذ الفــرس هــذه ، ً فقــد كــان اجلــنس العــريب عزي
 .)املنزلة أيام العباسيني وتبدل احلال



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 وكــــان يف ،حتـــى ســـب الـــصحابة الــــذين مل يلتفـــوا حـــول اإلمـــام عـــىل وبنيـــه ؛وتعـــصب يف تـــشيعه
 !كشأن الشيعة ... أبو بكر وعمر:-بالطبع-مقدمتهم 

 السـيام تلـك التـي كانـت هتـدف إىل هـدم ؛ معك يف ذكـر نـامذج مـن روحهـموقد اسرتسلت
 ليعيــدوا عـىل أطــالل ذلـك دولـتهم ومــذهبها القـديم قبــل ؛والقـضاء عــىل النفـوذ العـريب، اإلسـالم
 ... مما شعر به العرب وحذروا اخللفاء منه، اإلسالم

 مــا وراء النهــر وأرض حتــى كــان االجتيــاح املغــويل لــبالد ؛ باســمهمًبــل كونــوا دولــة أو دوال
 وكـان الــوزير ،)ـهـ٦٥٦ (وكــل معـامل حـضارهتا سـنة، وتـدمريهم لدولـة اخلالفـة يف بغـداد، فـارس

 . هو الذي مهد هلم:العلقمي الشيعي وزير املستعصم
ظـل اإلسـالم  : ومع دواه أخرى أصـابت أرض اإلسـالم يف الـبالد العربيـة،-كله-ومع ذلك 

ولكنهـــا مل ،  مـــنهم تـــشيعتا إال نــسبة ضـــئيلة جـــد ؛اً العـــرب مجيعـــ يف نفـــوساً راســـخاًالــسني عتيـــد
 ومتـسكوا ، تركوا مذهب الدولة الشيعية الفاطميـة: حتى املرصيني،تفقد والءها الوطني العريب

 . باملذهب السني-ًمجيعا-
أن  : خــــالل مــــسرية تــــاريخ الــــشيعة وتــــاريخ أئمــــتهم-هنــــا- أن نــــذكر ا وأرى مــــن املهــــم جــــد

وأن كبـــار آل البيــــت كــــانوا ، اً كمــــذهب وحـــزب إال متــــأخر:-اًمتامــــ- مل يتبلـــور املـــذهب الــــشيعي
ومل يكونــوا يرضــون عــن مغــاالة املغــالني ،  وموضــع تكــريم،مــصدر إشــعاع دينــي لكــل املــسلمني

ومل ، بــل كــانوا يبعــدوهنم عــن جمالــسهم وينبــذوهنم،  حتــى اإلمــام عــيل؛وفــيمن ســبقوهم، فــيهم
 .  إال إذا غاىل هنا أو هناك؛يكونوا يفرقون بني مسلم ومسلم

ولــيس هنــاك مــن املــسلمني مــن ،  أن يعرفــوا عنــه أنــه ال يمــس آل البيــت بــسوء:املهــم عنــدهم
 . وينال من آل البيت؛يذهب إىل هذا

ألئمــة الــشيعة مــن اإلمــام عــيل إىل اإلمــام الثــاين  -اآلن ومنــذ زمــن-والسلــسلة التــي نعرفهــا 
 ؛مل تكـن هبـذا التحديـد :-أو يراهـا غـريهم مـن فـرق الـشيعة، كام يرى الشيعة اإلثنا عـرشية- عرش

  . مل يكن هؤالء أئمة للشيعة وحدهم، حتى اإلمام جعفر؛وقت حياة األئمة
 وحتـــى تتلمـــذ علـــيهم بعـــض ، شـــيعة وســـنة:ولكـــنهم كـــانوا أئمـــة يف العلـــم واهلـــدى للجميـــع

 . كأيب حنيفة؛األئمة األربعة
 قـال بإمامـة ابـن : فبعـضهم!هم يف حتديد هؤالء األئمة قد اختلفوا فيام بين:والشيعة أنفسهم

وآثــــر ،  مــــن رفــــض ذلــــك:ومــــنهم، وأحـــاطوا بــــه» حممــــد ابــــن احلنفيــــة«ـ اإلمـــام عــــيل املعــــروف بــــ
                                                

 ).٢/١٦١(للخرضي » تاريخ األمم اإلسالمية« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ورأى أن اإلمامـــة بعـــد عـــيل زيـــن العابـــدين ،»حممـــد البـــاقر« مـــن مل يقـــر إمامـــة :ومـــنهم، احلـــسني
 . يف اليمن-حتى اآلن-زيدية املعروفة  رأس الفرقة ال؛»زيد «:تكون يف) ـه٩٣سنة(املتوىف 

 أهنــا تــصح يف املفــضول مــع وجــود :فهـو يــرى، وكـان اإلمــام زيــد لــه رأي خــاص يف اإلمامــة
مـع رأيـه بـأن ،  وأدى رأيـه هـذا إىل تـصحيحه خلالفـة أيب بكـر، ورفض ما عليه اآلخرون،األفضل
 .عىل عكس بقية الشيعة،  فخالفة اخللفاء قبل عيل صحيحة يف رأيه،هو األفضل  عليا اإلمام

هـل يكـون :  اختلفوا فيمن يكون اإلمام بعده؛)ـه١٤٨(وبعد اإلمام جعفر الصادق املتوىف 
 . أو تنتقل إىل موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ؟ الذي مات يف حياة أبيه؛من ذرية إسامعيل

مــن موســى  التــي ســارت اإلمامــة فيهــا ؛وفرقــة املوســوية،  فرقــة اإلســامعيلية:ونــتج عــن هــذا
ثــم ابنـه الطفــل ، ثــم احلـسن العـسكري، ثـم عــيل اهلـادي، ثـم حممــد اجلـواد، إىل ابنـه عـيل الرضــا

إنـه :  وقـالوا عنـه،)ـهـ٢٦٠سـنة(الذي مات يف سن اخلامسة يف السنة التي توىف فيها أبوه  ؛حممد
 !إلخ.. وسيظهر آخر الزمان! إلخ.. وإنه املهدي املنتظر، اختفى يف رسداب
 لكــــن جيمعهــــم ، -كــــام هـــو معلــــوم-  إىل عــــرشات الفــــرق؛يعة أكثــــر مــــن هـــذاوافرتقـــت الــــش

فتكـــون إمامـــة  ؛بعـــده  عليـــا  قـــد عـــني اإلمـــامخ وأن الرســـول ، القـــول بوجـــوب اإلمامـــة:-كلهـــم-
 وقفـوا مـن أيب :وبـسبب هـذا، وتكـون منتزعـة مـن صـاحبها عـيل، غريه بعد الرسول غـري صـحيحة

 .- سبق ذلككام- موقف العداء ، وعثامن، وعمر،بكر
 أهنــا تكــون يف :ويــرون،  عـىل هــذا االعتبــار؛إماميــة: -كلهــم عــىل خمتلــف فــرقهم-فالـشيعة 

 أن يكونـوا هـم :بمعنـى،  يتولـون اإلمامـة يف الـدين ويف الـدنيا،اإلمام عيل وذريته إىل يوم القيامـة
وعـــــصمتهم ،  القـــــول بعــــصمة األئمـــــة مــــن أي خطـــــأ:-اًأيــــض- كــــام جيمعهـــــم ،حكــــام املـــــسلمني

وإذا انتهـت إلـيهم روايـة ، وال يـصح البحـث فيـه،  كـالم معـصومني:فكالم األئمة، مة األنبياءكعص
ألن كالمـــــه معـــــصوم عـــــن اخلطـــــأ  !مـــــن الـــــذي روى عنـــــه اإلمـــــام: فـــــال يـــــصح أن تبحـــــث ؛حـــــديث

وتقـف عنـدهم ، ولـذلك تـرى أغلبيـة األحاديـث مرويـة عـنهم، خ مثـل كـالم الرسـول ؛والتدليس
 !!ألنه يكفي أن تكون مروية عن إمام، -ًاغالب- حتى الرسول فال ترفع ؛سلسلة اإلسناد

 ونواهيـه يف أي ، وأوامـره،وكالمه، هو احلاكم الدنيوي عىل الناس :وهذا اإلمام املعصوم
 وال ، ويطيعــــوا، أن يــــسمعوا:وعــــىل النــــاس،  معــــصوم فيــــه مــــن األخطــــاء:شــــأن مــــن شــــئون الــــدنيا

 وعالمـة عــىل أنـه داخــل ،مــة عـىل رضــاء اهللا كــان رضـاؤه عال:وهـو إذا ريض عــن أحـد، يتـشككوا
 فمــــصري ؛ بمـــصريه إىل النـــاراًوكـــان إيـــذان،  كـــان غـــضبه مـــن غـــضب اهللا:وإذا غـــضب عليـــه، اجلنـــة

 !!ومثلهم يف ذلك نواهبم القائمون مقامهم، املسلم مرهون برضائه أو غضبه
ادين القتــال  يــذهبون إىل ميــ-اآلن- أن اجلنــود اإليــرانيني : خرجــت مقولــة-مــن هنــا-ولعلــه 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 كـــام وجـــدوه يف رقــــاب ؛مـــن اإلمـــام خـــوميني ؛ بـــدخوهلم اجلنــــةا وهـــم يعلقـــون يف رقبـــتهم صـــك
واجلنــدي !!  بكلمــة منــهاً معلقــ: مــا دام مــصري أي واحــد مــن أتباعــه؛وهــذا غــري مــستبعد !األرسى

 !وما عليه أن يقتل بعد ذلك، حيمل معه ضامن دخوله اجلنة
 متــــى كــــانوا ؛ هلـــما  ال إراديــــاً خيــــضعون خـــضوع: جعلـــتهموهـــذه الفكــــرة يف اإلمـــام أو نائبــــه

 حتــى يكــادون ؛وينحنــون، يطــأطئون رءوســهم،  حييــون أئمــتهم-كــام رأيــتهم-وجعلهــم ، متـدينني
ويـــؤدون هلـــم مـــا قـــرره ، وال يـــصافحوهنم أو يلمـــسوهنم، وهـــم يمـــرون أمـــامهم !يلمــسون األرض
 ، معـــصوم:فاإلمـــام،  أو غـــريه،)مـــساخل( :باســـم، بمنتهـــى الطاعـــة واالستـــسالم ؛علـــيهم مـــن مـــال

 . وفوق البرش، دون النبي:وهو يف الكامالت
 عـــام ورد يف كتــــاب ً نقـــال؛وقـــد كتـــب األســـتاذ أمحــــد أمـــني عـــن صـــفات اإلمــــام وخصائـــصه

 :  فذكر منها،  وهو من أوثق كتب اإلمامية اإلثني عرشية؛للكليني» الكايف«
 اختلفت طريقة الوحي عن النبي والرسولوإن ! يوحى إليه:اعتقادهم بأن اإلمام . 
 قـال ، مـات ميتـة كفـر ونفـاق: ومـن مـات عـىل هـذه احلالـة،  أصـبح ضـاال:أن من ال إمـام لـه 

 .»الناس عبيد لنا يف الطاعة«: اإلمام الرضا
 هم نور اهللا الـذي قـال عنـه:األئمة  :}     ذِي أَنز ورِ الـَّ النـولِهِ و سـرهِ و ا تَعملُـون     فَـآمِنوا بِاللـَّ بِمـ ه ا واللـَّ لْنـ

بِريولكن األئمة،  القرآن:-هنا- وليس املراد بالنور ،]٨:التغابن[}خ! 
 أركان األرض أن متيد بأهلها:األئمة . 
 خمصوص بالعلم، مربأ من العيوب،  مطهر من الذنوب:اإلمام. 
  وعىل األئمة،خأعامل الناس ستعرض عىل النبي  . 
 ووديعتــه بــني ؛وموضــع رس اهللا يف األرض، وخمتلــف املالئكــة، ضــع الرســالة مو:األئمـة 
 .عباده
 يعرفوهنا بلغتها:وهم،  مجيع الكتب املنزلة عىل الرسل من عند اهللا:عند األئمة . 
 عن طريق التوارث من علم اإلمام عيل ؛ إال األئمة:مل جيمع القرآن وعلمه. 
 فــاهللا مل يعلــم نبيــه علــام!وال خيفــى علــيهم يشء، ومــا يكــون،  يعلمــون علــم مــا كــان:إهنــم ً 

 . ثم انتهى هذا العلم إىل األئمة من بعده، ا إال أمره أن يعلمه علي
                                                

 .القاهرة -، الطبعة العارشة)١٢٨:ص(للسيد حممد احلسني آل كاشف الغطاء » أصل الشيعة وأصوهلا« )١(
 .، الطبعة األوىل)٣:ص(» ضحى اإلسالم«راجع  )٢(
 .»الراصد «! للرضا، وليس من أقواله-ًكذبا- ينسبه الشيعة !هذا القول ومثله كثري )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 مع األئمة:وهذا الروح،  روح أعظم من جربيل وميكائيل:كان مع رسول اهللا  . 
 وتأتيهم باألخبار، وتطأ بسطهم،  تدخل بيوت األئمة:املالئكة. 
  كــام تقـول اآليــة ؛ هــم الـذين أورثهـم اهللا األرض:وأهــل البيـت،  لإلمـام:-هـاكل-األرض :

}         ونالِحــص ـادِي ال ــا عِبـ رِثُهي ضاألَر ــدِ الــذِّكْرِ أَن عــورِ مِــن ب بــا فِــي الز نكَتَب ــد والعبــاد ، ]١٠٥:األنبيــاء [}ولَقَ
 .  هم األئمة:الصاحلون
إال أن الفـــــرق األخـــــرى ، -كـــــام جـــــاء يف كتـــــبهم-ية  وإن قررتـــــه الـــــشيعة اإلثنـــــا عـــــرش؛وهـــــذا

 ؛ بــل ربــام كــان هلــا غرائــب يف أفكارهــا؛اً ال ختتلــف عــن ذلــك كثــري: ومــا تفــرع عنهــا؛اإلســامعيلية
 !جعلت اإلثني عرشية ال تعرتف هبا

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 وهــو كالبخــاري عنــد أهــل !! مــن جــنس التــي لألنبيــاء والرســل؛روحيــة بــاهللا لــه صــلة :الكلينــي عنــد الــشيعة )١(

 ). هـ٣٢٨(مات يف بغداد سنة ، السنة
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 واألحاديــــث ، القــــرآن الكــــريم: عــــىلاً معتمــــد؛ أحــــاور أهــــم أفكــــار الــــشيعة:يف هــــذا املقــــال
 . عىل ألسنة الصحابة من كتب السنة؛ فضل آل البيت:الواردة يف

 . يف احلوار-كذلك-واعتمد عىل العقل 
 وبـــني خ  هتـــاوي فكـــرة البغـــضاء بـــني آل بيـــت رســـول اهللا:ويظهـــر مـــن هـــذا احلـــوار

 !! انتفع هبا ذوو النوايا السيئة!وأهنا أكذوبة مدسوسة عىل املسلمني، أصحابه
 

op
 

Z اء { : وردت آية:يف سورة الفتحمحلَى الْكُفَّارِ راء عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم
اهتَر مهنيفِي ب مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و ماهانًا سِيمرِضْواللَّهِ و نم فَضْال تَغُونبا يدجا سكَّعر م

 يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم التَّوراةِ ومثَلُهم فِي اإلِجنِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ
 . ]٢٩:الفتح[}الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغْفِرة وأَجرا عظِيما

فمـــن هـــم الـــذين معـــه؟ ،  والـــذين معـــهخ رســـول اهللا اًمـــدح اهللا حممـــد: يف هـــذه اآليـــة
 ه وصحابته؟ أليسوا آل البيت وزوجات
 هــم : فاملقــصود يف هــذه اآليــة! يعلــم أهنــم ســوف ينقلبــون عــىل أعقــاهبم؟اًوهـل يمــدح أناســ

 . خأصحاب رسول اهللا 
أن هــل يـرىض مبغــضو الــصحابة : خوهنـا ســؤال نوجهـه إىل مبغــيض أصــحاب رسـول اهللا 

 يكونوا يف صف واحد مع الكفار؟
يف قلبه غيظ عىل أحد من أصحاب من أصبح من الناس «: واجلواب ما قاله اإلمام مالك

ومثَلُهم فِي اإلِجنِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى { : فقد أصابته هذه اآليةخرسول اهللا 
لُوا الصالِحاتِ مِنهم مغْفِرة وأَجرا علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِ

 . »]٢٩:الفتح[}عظِيما
 ؟ خما هو تعريف صحابة الرسول : ّقد حيتج عيل ويقال

 ولكن املقطوع به بشكل ال ،لقد اختلف الناس يف تعريف من هم الصحابة: فأقول
وهذا ما ورد يف ، در أهل ب:وعىل رأسهم،  أهنم املهاجرون واألنصار:خيتلف عليه املسلمون

قُون األَولُون مِن الْمهاجِرِين واألَنصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللّه عنهم ورضُواْ عنه { :اآلية والسابِ
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ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتَهي تَح  :وذكر اهللا فيها، ]١٠٠:التوبة[} الْفَوزُ الْعظِيموأَعد لَهم جناتٍ تَجرِ
 .السابقني األولني من املهاجرين واألنصار

؟ هــذا أمــر ال ا  وعليــ، وعــثامن، وعمــر،فمــن هــم املهــاجرون الــسابقون إذا مل يكونــوا أبــا بكــر
 .خالف فيه

ليـه  فلـن يغـضب ع:وإذا ريض اهللا عن عبـد،  تثبت رىض اهللا عنهم أمجعني:فهذه اآلية
:  ومـنهم؛ والعـرشة املبـرشين باجلنـة،اًفام بالك إذا كانت الشيعة تنازعنـا فـيمن حـرضوا بـدر !اًأبد

  !؟ وعثامن، وعمر،أبو بكر
َقد تَّاب ا علَى النبِي والْمهاجِرِين واألَنصارِ {:  بعد هذه اآلية!فأي وهم تقودهم إليه أهواؤهم لَ

ؤوف الَّذِين اتَّبعوه فِي  ر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْع اعس
 !؟]١١٧:التوبة[}رحِيم

 الـذين اتبعـوه يف سـاعة ؛ يبني اهللا أنه تـاب عـىل النبـي واملهـاجرين واألنـصار:ويف هذه اآلية
 .العرسة

ــاب  { :الــصيغة التــي وردت هبــا و؛ومنطــوق هــذه اآليــة ــد تَّ قَ  ، فــأمر التوبــة بالنــسبة للــصغائر؛لَ
 ومــا شـــابه ، وقلــق عنـــد تــأخري نـــرص اهللا، وجــزع، خـــوف:ومــا حيــدث لإلنـــسان بحكــم بـــرشيته مــن

 .ذلك من مستلزمات الطبيعة البرشية الضعيفة
طــوق  بمن؛ واألنــصار منهـا، وعـىل املهـاجرين، تـاب اهللا عـىل النبــي:كـل هـذه األعــامل

 . هذه اآلية
 تـــرددهم يف : وعــىل أجــالء الــصحابة،افــإذا اســتنكرتم عــىل ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب 

وتــرص عــىل أن ، خ وهــم يــرون إرصار قــريش عــىل أن يمحــى اســم رســول اهللا ؛صــلح احلديبيــة
بـل كتبهـا ثـم حماهـا رسـول ، وقد استنكر سيدنا عـيل بـن أيب طالـب، تثبت حممد بن عبد اهللا فقط

ومـا عمـر بعـامل للغيـب ،  وهـو يـرى افـرتاء قـريش؛ أن يتزلزلااد عقل سيدنا عمر وك، خاهللا 
 ؛خومـا إيــامن عمــر أو أحــد مـن اخللــق كــإيامن املــصطفى ، خعـن طريــق الــوحي كرســول اهللا 

 .  اتبعهًا فإن وجد شيئ،وهو الذي يناجي ربه، الثابت الذي ال يتزلزل
 ،ورهبـــم أعلـــم هبـــم، ف اعتـــزاز بـــدينهمفهـــو موقـــ، هـــذا عـــن الـــصحابة الـــذين تـــاب اهللا علـــيهم

 فكيف يؤخذ عليهم هذا األمر؟ 
ألـيس هـذا ،  يستغفر اهللا عن هذه احلادثة حتى تويفاولقد ظل سيدنا عمر بن اخلطاب 

 من ورعه؟



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الـذين ؛ يـدل عـىل أن اهللا تـاب عـىل املهـاجرين واألنـصار:وبالرغم من أن منطوق هذه اآلية
 حيـــث أردف بتوبـــة أخـــرى لقولـــه ؛بـــل اقـــرأ آخـــر اآليـــة ؛بلـــيس هـــذا وحـــس، كـــادت قلـــوهبم تزيـــغ

ا كَـاد يزِيـغُ         { :تعـاىل دِ مـ عـةِ مِـن برس ةِ الْعـ اعفِي س وهعاتَّب ارِ الَّذِيناألَنصو اجِرِينهالْمو بِيلَى النع ا َقد تَّاب لَ
ؤوف رحِيمقُلُوب فَرِيقٍ منهم ثُم تَاب علَيهِم إِنَّه بِ ر ١١٧:التوبة[}هِم[. 

 ؛ويف حــــق األنــــصار واملهــــاجرين بالتخــــصيص،  رءوف رحــــيم عــــىل اإلطــــالق:فــــاهللا
 .بموجب هذه اآلية

Z ــي     { :واآليـة ــاجِرِين فِ هالْمو اكِنيــس الْمى و بـقُر ــي الْ لِ ــوا أُو ؤتُ ةِ أَن ي عالـسو ــنكُم ــضْلِ مِ ــلِ أُولُـوا الْفَ الَ يأْتَ و
الَ تُحِبون أَن يغْفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيمسبِ  .]٢٢:النور[}يلِ اللَّهِ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَ

 أنـه كـان ابـن :وذلـك،  ومـسطح بـن أثاثـةا نزلـت يف قـصة أيب بكـر الـصديق :وهـذه اآليـة
فلــام وقــع ،  وقرابتــه، ملــسكنته؛هوكــان أبــو بكــر ينفــق عليــ، وكــان مــن املهــاجرين البــدريني ؛خالتــه

فقـال ،  فاعتـذر؛فجـاء مـسطح، حلـف أبـو بكـر أال ينفـق عليـه، وقـال فيـه مـسطح مـا قـال، أمر اإلفك
 .  فنزلت اآلية؛ ومر عىل يمينه،»لقد شاركت فيام قيل«: له أبو بكر

نفــق فرجــع إىل مــسطح النفقــة التــي كــان ي، »واهللا إين ألحــب أن يغفــر اهللا يل«: فقــال أبــو بكــر
 .»اًال أنزعها أبد«: عليه وقال

وتــنص عــىل ، وأن هجــرهتم يف ســبيل اهللا،  تــنص عــىل فــضل املهــاجرين:فهــذه اآليــة
،  مـن أويل الفـضل والـسعة: لـه بأنـه-سـبحانه-اهللا  ووصـف ؛ الـصديق:فـضل سـيد الـصحابة

 .  قد غفر له-سبحانه-اهللا وأن 
Z ثم اآلية: }مِنِنيؤ لَى بِالْمأَو بِيضٍ النعلَى بِبأَو مضُهعامِ بحلُو األَرأُوو ماتُههأُم هاجأَزْوو أَنفُسِهِم مِن 

الَّ أَن تَفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا كَان ذَلِك فِي الْكِتَابِ  ؤمِنِني والْمهاجِرِين إِ الْم فِي كِتَابِ اللَّهِ مِن
 . ]٦:باألحزا[}مسطُورا

 بـــأهنن :ويـــصف زوجاتـــه،  أن النبـــي أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم: يـــذكر اهللا فيهـــا:هـــذه اآليـــة
حتـــــى وإن اجتهـــــدت يف ،  الـــــصديقة بنـــــت الـــــصديق؛ الـــــسيدة عائـــــشة:ومـــــنهن، أمهـــــات املـــــؤمنني

ومتنــت أن ،  ونـدمت عـىل مـا فعلـت،فقـد اســتبانت احلـق، منـاُ أ: فهـي؛اخلـروج يف موقعـة اجلمـل
 . ومل تطع ابن الزبري يف خمرجها ذلك، د من األبناء استشهدوا يف سبيل اهللايكون هلا عدي

 : ويقـول أمــري املـؤمنني ذلــك،»خخليلـة رســول اهللا «: وهـذا عـيل يقــول عـن الــسيدة عائـشة
 .ريض اهللا عنهامف ؛يف حق عائشة مع ما وقع بينهام
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، رها يــوم اجلمــلوحــضو،  ندامــة كليــة عــىل مــسريها إىل البــرصة؛وال ريــب أن عائــشة نــدمت
G F (: عمــن ســمع عائــشة إذ قــرأت، فعــن عــامرة بــن عمــري !ومــا ظنــت أن األمــر يبلــغ مــا بلــغ

H(بكت حتى تبلل مخارها؛ . 
 أن :ففـي احلـديث عـن أيب رافـع، أنه سيكون بينه وبني عائـشة أمـر :  علياخوقد أخرب النبي 

أنــا يـــا :  قــال،»!ائــشة أمــرإنــه ســيكون بينـــك وبــني ع«:  قــال لعــيل بــن أيب طالــبخرســول اهللا 
 فارددهـا ؛ولكـن إذا كـان ذلـك، ال«:  قـال!فأنا أشقاهم يا رسـول اهللا:  قال،»نعم«: رسول اهللا؟ قال

 . »إىل مأمنها
Z هِ        { :أما اآلية ن اللـَّ مـ فَـضْال تَغُـونبي الِهِمو أَمـو وا مِن دِيارِهِمرِجأُخ الَّذِين اجِرِينهاء الْمقَر  ورِضْـوانًا  لِلْفُ

ادِقُونالص مه لَئِكأُو ولَهسرو اللَّه ونرنصي٨:احلشر[}و[. 
 الـــــذي أخرجـــــوا مــــن ديـــــارهم لنـــــرصة اهللا ورســـــوله ؛ يــــذكر اهللا املهـــــاجرين:ففــــي هـــــذه اآليـــــة

 . الصادقون:ويصفهم بأهنم
  هلم بالصدق يأيت من يشكك فيهم؟ -تعاىل-اهللا أبعد وصف 

 عــن اًمانعــ :-وهـي يف كتــاب اهللا القــرآن الكـريم الــذي نتعبــد بـه- يــاتأال تقـف هــذه اآل
 اخلوض يف خري أمة أخرجت للناس؟ 

ةٍ أُخرِجت لِلناسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ {: فقد مدحهم اهللا بأهنم خري أمة لقوله سبحانه أُم ريخ كُنتُم
ؤمِنون بِاللّ قُونوتَنهون عنِ الْمنكَرِ وتُ ؤمِنون وأَكْثَرهم الْفَاسِ الْم مهنم ما لَّهريخ لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوآل [}هِ و

 . يف هذا الفضل واإلحساناًفلم يرشك معهم أحد، ]١١٠:عمران
بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي إِن الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ {: -تعاىل-اهللا أمل يسمع أولئك قول 

َاليتِهِم من  ن وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم الَّذِينضٍ و عاء بلِيأَو مضُهعب لَـئِكواْ أُورنَصواْ وآو الَّذِينبِيلِ اللّهِ وس
إِنِ استَنصروكُم فِي الدي واْ واجِرهتَّى يءٍ حيا شبِم اللّهيثَاقٌ وم مهنيبو كُمنيمٍ ب لَى قَوالَّ ع نِ فَعلَيكُم النصر إِ

ري  . ]٧٢:األنفال[}تَعملُون بصِ
 والَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونَصرواْ أُولَـئِك{ :وكذلك قوله تعاىل

رِزْقٌ كَرِيمو ةغْفِرم ما لَّهق ح ونمِنؤ الْم م٧٤:األنفال[}ه[. 
ــك ، ا  املؤمنــون حقــ: يــصف اهللا املهــاجرين واألنــصار بــأهنم:ويف هــذه اآليــات أبعــد ذل

 تشككون فيهم؟ 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

فـــام معنـــى أوليـــاء بعـــض؟ أيتـــوىل  !؟ أن بعـــضهم أوليـــاء بعـــض:أمل تقـــرءوا يف هـــذه اآليـــات
 أيـستقيم ذلـك مـع العقـل !فكيـف هـذا؟ ؛-اً أو فـسوق،اًإن كنتم تزعمون فيـه نفاقـ-فق املسلم املنا

 ! الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه؟؛والنص الثابت، السليم
َقد نَصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْن{: أمل تسمعوا قول اهللا الَّ تَنصروه فَ ينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِ

ةَ الَّذِين كَفَرواْ  لَ كَلِمعجا وهوتَر ودٍ لَّمنبِج هدأَيهِ ولَيع تَهكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم اللّه إِن نزاحِبِهِ الَ تَحُقولُ لِص إِذْ ي
 اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِي كَلِمفْلَى والسكِيمح زِيز؟]٤٠:التوبة[}ع 

مـا رأيـك يف اثنـني اهللا ثـالثهام؟ ، أمل تنزل هذه اآلية يف سيدنا حممد وصـاحبه أيب بكـر
 ؟اأال تكفي هذه اآليات يف فضل أيب بكر

:  إىل قوله تعاىلاً استناد؛ بالردة:-رضوان اهللا عليهم- من اهتم كبار الصحابة :ومن هؤالء
}الَّ ر قَابِكُم ومن ينقَلِب علَى وما محمد إِ لَى أَعع تُمقُتِلَ انَقلَب أَو اتلُ أَفَإِن مسلِهِ الرمِن قَب لَتخ ولٌ قَدس

اكِرِينالش ي اللّه قِبيهِ فَلَن يضُر اللّه شيئًا وسيجزِ ١٤٤:آل عمران[}ع[. 
،  أن رسـول اهللا قــد قتــل:وظـن بعــضهم، أحــد نزلـت بــسبب اهنـزام املــسلمني يـوم :فهـذه اآليــة

إن كـان حممـد : فقـال بعـضهم،  فـاحلقوا بـدينكم؛إن كان حممد قتـل«: فقال املنافقون للمسلمني
 . » فأنزل اهللا هذه اآلية، حتى تلحقوا به؛أال متضون عىل ما مىض عليه نبيكم ؛قد أصيب

وإن ؛  مل يكـن هلـم االهنــزام:يأ، فهـذه اآليـة مـن تتمــة العتـاب مـن املنهـزمني«: قـال القرطبـي
 . »قتل حممد

فــــإن الــــشجاعة ،  أدل دليــــل عــــىل شــــجاعة الــــصديق وجراءتــــه:هــــذه اآليــــة«: -ًأيــــضا-وقــــال 
 !خوال مــصيبة أعظــم مــن مــوت النبــي ، ثبــوت القلــب عنــد حلــول املــصائب: واجلــرأة حــدمها

 .»فظهرت عندها شجاعته وعلمه
تــدل  :-أهنــم ارتــدوا وانقلبــوا عــىل أعقــاهبمالتــي يــستدل أعــداء الــصحابة عــىل -فهــذه اآليــة 

 .  ودافعوا عنه،خألهنم ثبتوا معه ، عىل فضلهم
 اهللا فإن ،  الذين خالفوا أمر الرسول؛ والرماة، تتعلق باملنهزمني:حتى ولو قلنا بأهنا

َقد صدقَكُم { :فقد نزل بعد هذه اآلية قوله سبحانه،  وعفا عنهم، قد تاب عليهم-سبحانه- لَ و
ِشلْتُم وتَنازَعتُم فِي األَمرِ وعصيتُم من بعدِ ما أَراكُم ما تُحِبون مِنكُم ا للّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِهِ حتَّى إِذَا فَ

كُمتَلِيبلِي مهنع فَكُمرص ثُم ةاآلخِر رِيدن يمِنكُم ما ونْيالد رِيدن يلَى مذُو فَضْلٍ ع اللّهو نكُمفَا عع َقد  ولَ
مِنِنيؤ ١٥٢:آل عمران[}الْم[ . 
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إِن فِي خلْقِ السماواتِ واألَرضِ واختِالفِ اللَّيلِ { :والقرآن ال يزال يكرر،  عرفنا اهللا:فبالعقل
ي فِي  الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن ماء فَأَحيا بِهِ األرض بعد والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِ

مٍ  اتٍ لِّقَوضِ آلياألَراء ومالس نيخِّرِ ب سابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرتَصةٍ و آبا مِن كُلِّ دفِيه ثبا وتِهوم
قِلُ عي١٦٤:البقرة[}ون[. 

إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْناه مِن السماء فَاختَلَطَ بِهِ نَبات األَرضِ مِما يأْكُلُ الناس واألَنْعام حتَّى {و
دِرون علَيهآ أَتَاها أَمرنَا لَيال أَو نَهارا فَجعلْناها حصِيدا إِذَا أَخذَتِ األَرض زُخرفَها وازَّينت وظَن أَهلُها أَنَّهم قَا
ونتَفَكَّرمٍ يقَو   .]٢٤:يونس[}كَأَن لَّم تَغْن بِاألَمسِ كَذَلِك نُفَصلُ اآلياتِ لِ

قَر ومستَودع{و  قَد فَصلْنا اآلياتِ لِقَومٍ وهو الَّذِي أَنشأَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ فَمستَ
ونقَه   .إلخ... ]٩٨:األنعام[}يفْ

 : مــــستخدمني؛فلننــــاقش دعــــاواهم هبــــدوء،  تــــدل عــــىل إعــــامل العقــــل:وكــــل هــــذه العبــــارات
 .احلوار العقيل املجرد

 وأهنــم منزهـــون عـــن ،إذا كنــتم تؤمنـــون بعــصمة األئمـــة االثنــي عـــرش: خحممــد رســـول اهللا 
 ! معصوم من اخلطأ؟خأفال تؤمنون بأن الرسول  !اخلطأ

 ؛ والــصحابة،أمـا آل البيــت،  إبــالغ الرســالة عـىل أتــم وجــه:لقـد كــان اهلـدف مــن العــصمة هـو
 ؛ وليــــسوا معــــصومني، فهــــذه منقبــــة حتمــــد هلــــم بــــأن اســــتقاموا:خالــــذين اســــتقاموا بعــــد وفاتــــه 

 . فانتصارهم عىل النفس جهاد أكرب
فـــــإن ،  ليـــــسوا معـــــصومني مـــــن اآلثـــــام:- علـــــيهم أمجعـــــني-اهللا تعـــــاىلرضـــــوان -فالـــــصحابة 

 إال ؛ وال جتــــب ألحــــد عنــــد أهــــل الــــسنة،خالعــــصمة ال جتــــب ألحــــد مــــن أصــــحاب رســــول اهللا 
 .-عليهم الصالة والسالم-لألنبياء 

 ؛فــإذا بــدرت مــنهم هفــوة،  حمفوظــون عــن أن جتــرح الــذنوب يف عــدالتهم الثابتــة:وإنــام هــم
 وتالفيهــا باالنقيــاد إلقامــة احلــد ، والتوبــة عــن تلــك الزلــة، اإلقــالع بــادروا إىل:بمقتــىض البــرشية

حتــى أن  ؛ واالســتكثار مــن األعــامل الــصاحلة، وتقريعهــا،وبمحاســبة الــنفس، -إن كــان-علــيهم 
 . -تعاىل-اهللا  ورفعة مقاماهتم عند ، لعلو درجاهتماً سبب:الزلة ربام تكون

ونحــــن ال نــــشك يف أن هلــــم ، خهللا  فــــإنام هــــو بــــسبب رســــول ا؛وإن كــــان لألمــــة مــــن فــــضل
  .خولكن هذا الفضل بسبب قرابتهم لرسول اهللا ، ًفضال



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 األمهات واآلباء الذين تسلـسل :واختار له، -اًمجيع- اختاره اهللا من اخللق :خفالرسول 
 :واختـــار اهللا لـــه،  إال كـــان يف خريمهـــا؛ومـــا افـــرتق النـــاس فـــرقتني،  مـــن خيـــاراً فكـــان خيـــار؛مـــنهم

 . فكذلك آل البيت والصحابة؛فكام أن فضل األمة مرتبط بفضل أنبيائهم،  بيتهأصحابه وآل
فكيـف خيطــئ يف اختيــار أصــحابه ،  معــصوم مــن اخلطــأخ بــأن رسـول اهللا :ومـا دمنــا نــؤمن

  !؟ وأهل بدر، والعرشة املبرشين، وعيل، وعثامن، وعمر، أبو بكر:إليه وأدناهم منه
فهـــــم  ؛وأن هـــــذا األمـــــر يرتتـــــب عليـــــه أمـــــر دينـــــي اًأجيــــوز أن خيطـــــئ يف االختيـــــار؟ خـــــصوص

 ؛ ويـوهم األمــة بفــضلهم،أفيخطــئ بعــد ذلـك يف انتقــائهم،  وهـم املعايــشون لـه،خالنـاقلون عنــه 
 !وحاشا أن يوقعه ربه يف اخلطأ ! حاشا أن يفعل ذلك!إن مل يكن هلم فضل؟

نـــه ختـــري أفنـــشك يف أ،  أن نتخـــري لنطفتنـــا:خبـــل لقـــد أمرنـــا رســول اهللا ، لــيس هـــذا وحـــسب
فيظهــر مـــن يـــشككون يف عدالـــة ، -رضـــوان اهللا علـــيهن- يف اختيـــاره لزوجاتـــه كلهــن خلنطفتــه 
ويكــرر اخلطــأ ، -ذا النــورين- ويــزوج عــثامن ، ويتــزوج بنــاهتم،ي وعــثامن ، وعمــر،أيب بكــر

 َْريَغـــ ِةَامـــَيِ القَمْوَ يـــُعِطـــَقْنَ تَابَسْنـــَ األَِّنإ«:  وهـــو القائـــل!مـــع نفـــس األشـــخاص الـــذين تكرهـــوهنم
 . »يـِبَسَن

كــــرم اهللا - وقـــد زوجــــه عـــيل بـــن أيب طالـــب ! مـــا تـــرون؛اثـــم مـــا بـــالكم تـــرون يف عمــــر 
 وهــو الــذي ال ، أن يزوجهــا لــه-كــرم اهللا وجهــه- مــا كــان عــيل ؛اًفــإن مل يكــن كفــؤ !؟ ابنتــه-وجهــه

 !!فأين عقولكم؟؟ ...خيشى يف اهللا لومة الئم
ن آمنواْ مِن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَـئِك مِنكُم والَّذِي{: -تعاىل-اهللا أمل تسمعوا قول 

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّه ضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِن علَى بِبأَو مضُهعامِ بحلُواْ األَرأُوأليسوا ذوي رحم ، ]٧٥:األنفال[}و
  !؟هله خرينا ألخ وهو ؛أتراه قاطعها، خرسول اهللا 

ق مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَ أُولَئِك أَعظَم {: ولنقرأ هذه اآلية من سورة احلديد ي مِنكُم من أَنفَ الَ يستَوِ
ري قُوا مِن بعد وقَاتَلُوا وكُال وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تَعملُون خبِ ةً من الَّذِين أَنفَ جر١٠:احلديد[}د[ . 

 وللذين أسلموا بعد الفتح، فقد وعد اهللا ، للسابقني األولني:-سبحانه-فهذا وعد اهللا 
  اجلنة؟ : احلسنى، وهي: الفريقني-سبحانه-

 ! من هذه اآلية؟خفام هو موقف أعداء صحابة رسول اهللا 
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 وطلـــب ،خ رســـول اهللا حيـــث كـــان الـــصحابة جمتمعـــني يف بيـــت ؛ يـــوم الرزيـــة:لقـــد ذكـــروا

؛ قــــال ابــــن اومنعــــه عمـــر بــــن اخلطــــاب ، اً ال يـــضلوا بعــــده أبــــد؛اًالرســـول أن يكتــــب هلــــم كتابــــ
 ْمُكـَ لْبُتـْكَ أَّمُلـَه«:  فقـال، وجعـهخاشـتد برسـول اهللا  ! وما يوم اخلميس؛يوم اخلميس: عباس

 ! كالم اهللا:حسبنا، وعندكم القرآن، إن النبي قد غلبه الوجع: فقال عمر، »ُهَدْعَوا بُّلِضَ تَ ال؛اًابَِتك
 ال تــضلوا ؛اًقربـوا يكتــب لكـم النبـي كتابـ:  مــنهم مـن يقـول! واختـصموا،فـاختلف أهـل البيـت

 .ومنهم من يقول ما قال عمر، بعده
 .»!يِّنَوا عُومُق« :خقال هلم رسول اهللا ، فلام أكثروا اللغو واالختالف عند النبي

إن النبـي :  قـالاوأنتم تقولون إن عمـر ، ا  منعه:خ أنه شفقة بمرضه :ونحن نرى
وهـو الـذي ظـل يتأسـف عـن يـوم احلديبيـة إىل أن  !وحاشا هللا أن يصدر ذلك مـن عمـر، كان هيذي

 !؟خفكيف تصدر هذه اللفظة من سيدنا عمر بحق الرسول ، تويف
ق عنِ الْهوى{:  عنهUفالرسول كام قال اهللا  الَّ وح * وما ينطِ  .]٤-٣:النجم[}ي يوحىإِن هو إِ

وقــد أطــال الــنفس يف ،  ويــروي الغليــل،وقــد تكلــم العلــامء عــىل احلــديث بــام يــشفي العليــل
فرأيـــت أن أنقلـــه مــــع ،  وأتـــى فيــــه بنفـــائس،»رشح مـــسلم«الكـــالم عليـــه حميـــى الــــدين النـــووي يف 

 .اختصار له
 وتبليـغ مـا ،ببيانـه معـصوم مـن تـرك بيـان مـا أمـر خاعلم أن النبـي «: -تعاىلرمحه اهللا -قال 

 ؛ ونحوهــا، واألســقام العارضــة لألجــسام، األمــراض: مــناًلــيس معــصوم، أوجــب اهللا عليــه تبليغــه
 .  وال فساد ملا متهد من رشعيته،مما ال نقص فيه ملنزلته

  !خَّفقد اختلف العلامء يف الكتاب الذي هم النبي  ؛فإذا علمت ما ذكرناه
 . لئال يقع فيه نزاع وفتن؛إنسان معنيأراد أن ينص عىل اخلالفة يف : فقيل
 وحيــصل االتفــاق ، لريتفــع النــزاع فيهــا؛ يبــني فيــه مهــامت األحكــام ملخــصةاًأراد كتابــ: وقيــل

 .عىل املنصوص عليه
ثـم ظهـر أن ،  حني ظهر أن هنـاك مـصلحة أو أوحـي إليـه بـذلك:َّ هم بالكتابخوكان النبي 

 . ألمر األولونسخ ذلك ا، املصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك
 من دالئل :فقد اتفق العلامء املتكلمون يف رشح احلديث عىل أنه :اوأما كالم عمر 

واستحقوا  ! ربام عجزوا عنهااً أمورخألنه خيش أن يكتب ،  ودقيق نظره، وفضائله،فقه عمر
 لقوله ؛حسبنا كتاب اهللا: فقال عمر،  ألهنا منصوصة ال جمال لالجتهاد فيها؛العقوبة عليها



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

شرون{: عاىلت حي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُميا فِي الكِتَابِ مِن شطْنا فَر{: وقوله، ]٣٨:األنعام[}م لَكُم لْتأَكْم م والْي
م دِينا الاإلِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تمأَتْمو كُم٣:املائدة[}دِين[.  

  وأراد الرتفيـــه عـــىل رســـول ، فـــأمن الـــضالل عـــىل األمـــة؛ه أكمـــل دينـــ:-تعـــاىل-اهللا فعلـــم أن 
  . وموافقيه؛ أفقه من ابن عباس:فكان عمر، خاهللا 

 وال ؛ مل يرتكـه الخـتالفهم: أن يكتـب مـا ال يـستغنون عنـه:خولو كان مـراده «: قال البيهقي
 .»]٦٧:املائدة[} ربكيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن{: لقوله تعاىل !لغريه

 . دليل عىل استصوابه: اإلنكار عىل عمرخويف تركه 
 : أراد أن يكتــبخ أنــه :وقــد حكــى ســفيان بــن عيينــة عــن أهــل العلــم قبلــه«: وقــال البيهقــي

 اهللا  عـىل مــا علمــه مــن تقــدير اً اعــتامد؛ثـم تــرك ذلــك، - عنــهاهللا تعــاىلريض -اسـتخالف أيب بكــر 
ـــْأَارَو«:  حـــني قـــال؛ بالكتـــاب يف أول مرضـــهَّكـــام هـــم،  ذلـــك-تعـــاىل-  ؛ ثـــم تـــرك الكتـــاب،»!ُاهَس

ثـم نبـه أمتـه عـىل اسـتخالف أيب بكـر بتقديمـه إيـاه يف ، »ٍرْكـَا بَبـَ أَِّال إَونُنـِمُْؤاملَ وى اهللاَُبْأَي«: وقال
 .»الصالة

 حيـث رمـى سـيدنا عمـر بـن اخلطـاب ؛ ما صدر عن أحد دعاهتم املعارصين:ومن املؤسف
 فقـال ، مل جيـد مـاءً أن رجـال:-عـىل حـد زعمـه- يف ذلـك إىل ذكـره مـا البخـاري اًمستند، لباجله

ال : كـــام أن امــرأة ســألته عـــن الــصداق فقـــال،  عــن التــيممًاوكأنــه ال يعــرف شـــيئ، ال تـــصل: لــه عمــر
فكيـــف يتجـــرأ هــذا وأمثالـــه عـــىل رجـــل مـــن أكـــابر تالميـــذ  ! جاهـــل:ويــستنتج مـــن ذلـــك أنـــه !أدري

  فأين هؤالء من فقه عمر؟! حتى يتهمه باجلهل ؛خرسول اهللا 
 .»َرَمُ عَانَكَي لِدْعَ بٌِّيبَ نَانَ كْوَل«: بل إنه ينكر حديث

،  وعرفانـه ألهـل الفـضل، مـن تواضـعه:فهـو، »ولـوال عـيل هللـك عمـر«: اأما قـول عمـر 
 !يـه هـؤالء الـذي يدع؛مما ينفي بغضه لعيل، -كرم اهللا وجهه-وأنه كان دائم التقدير لسيدنا عيل 

 .  ويستنري بآرائه، ويستشريه، كان يقدره:بل إنه
op 

،  للجـــيشاً ذكـــروا أن الــصحابة اعرتضـــوا عــىل تعيـــني أســامة بـــن زيــد أمـــري:ومــن جانـــب آخــر
 يتكــئ عــىل خفقــام الرســول ، -بعــد حادثــة الرزيــة املزعومــة بيــومني- خفبلــغ ذلــك الرســول 

 ِريِمْأَي تــــِ فـــْمُكِضْعـــَ بْنَ عـــْتَغـــَلَ بٌةَالـــَقَا مَمـــ! ُاسَّا النـــَهـُّيـــَأ«: وقـــال،  حتـــى صـــعد املنــرب؛شخــصني
ــَ قْنِ مــِيــهِبَ أِريِمْأَي تـــِ فــْمُتْقِ ضــِْنئَلــَو !؟َةَامَســُأ ــْ ابَِّنإَو، ِةَارَمــِاإلِ باًيقــِلَ خَانَ كــُهَّنــِ إ:اهللاِِ بــُمْيــَأَو !ُلْب  ُهَن
 . »اَهـِ بٌيقِلَخـَل



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

بعـث رسـول :  عن عبـد اهللا بـن عمـر»صحيحيهام«ومسلم يف  رواه البخاري :وهذا احلديث
 َِّنإ«: خفقــال رســول اهللا ، فطعــن بعــض النــاس يف إمارتــه، َّوأمــر علــيهم أســامة بــن زيــد، اًاهللا بعثــ

ِتطعنوا يف إمارته ِ َ َ ِ ِ ُ َُ ُ فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيـه مـن قبـل!ْ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ِْ ِ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ وايـم ،ْْ ْ َإن كـان : اهللاَِ َْ ِخلليقـا لإلمـارةِ ِ َِ َ ِ ْ ً ْ وإن ،ََ ِ َ
َّكان ملن أحب الناس إيل َ ِ ِ ََّ َِّ َ َْ ِ ُ وإن هذا ملن أحب الناس إيل بعده،َ ْ َ ِّ َ ْ َ ََ ََّّ َ َِ ِِ ََ ِ َّ« . 

وبـــني دعـــوى ، أن بعـــض النـــاس طعـــن يف إمارتـــه: ففـــرق بـــني هـــذه الروايـــة الثابتـــة الـــصحيحة
 :والــــذين انتقــــدوا إمارتــــه هــــم ،ة أن الــــصحابة اعرتضــــوا عــــىل تعيــــني أســــام:الــــساموي الرافــــيض

فـرد عليــه ،  عيـاش بــن أيب ربيعـة املخزومـي:وممــن تكلـم يف ذلـك،  وبعـض الـصحابة،املنـافقون
ل الــــذي يدعيــــه  فــــأين هــــذا مــــن التهويــــ،»احلــــديث« فخطــــب بــــام ذكــــر ؛خ وأخــــرب النبــــي ،عمــــر

 !!الرافيض الساموي؟
 أمـر أبـا بكـر بإنفـاذ :يـق األعـىل إىل الرفخ بعد انتقـال الرسـول ؛وملا متت البيعة أليب بكر

 .رغم احلاجة إىل جيش أسامة بوقوع الردة ؛خ وحتقيق وصية النبي ،بعث أسامة إىل الشام
ً قـــد عقـــد يل لــــواء يف خكـــان رســـول اهللا «:  قـــالاروى الرتمـــذي عـــن أســـامة بـــن زيـــد 

 ل فجعــــل رســــو، اً أتيتــــه يومـــخفلــــام ثقـــل رســــول اهللا ، وبــــرزت بالنـــاس، مرضـــه الــــذي مـــات فيــــه
كــان أول مــا ، فلــام بويــع أليب بكــر، فعرفــت أنــه كــان يــدعو يل، َّ يــضع يــده عــيل ويرفعهــاخاهللا 

إال أنــه كــان ســـألني يف ، خ التــي كــان عقـــدها يل رســول اهللا ؛أمــر بإنفــاذ تلـــك الرايــة :صــنع
 . » ففعلت؟أن أتركه له: عمر

التارخييـة املـشهورة  وأوصـاه وصـيته ،وأسـامة راكـب، ًاوقد قام الصديق بتشييع أسـامة ماشـي
 إىل ً غــــانامًاوعــــاد بجيــــشه ســــامل،  ونجــــح أســــامة يف مهمتــــه،بأســــمى مبــــادئ املدنيــــة واحلــــضارة

 ؛وخــرج أهــل املدينــة، خــرج أبــو بكــر مــع املهــاجرين :وملــا ســمع املــسلمون بقــدومهم، املدينــة
 ول ويف هـــذا االســـتقبال احلافـــل ردد النـــاس قـــ،  ورسوا بـــسالمة أســـامة ومـــن معـــه،حتـــى العواتـــق

ُكان أبوه  ِْنإَ، وِةَارَمِاإلِ بٌيقِلَخَلـ ُهَِّن إ«: خالنبي  ُ َ َ  .»اَهـِ باًيقِلَخـَلَ
 ويثبــت ، حتــى يــصل املنــرب؛ عــىل نفــسهخ كيــف يتحامــل الرســول : نتــساءل؛ومــرة أخــرى

  إن كان سيويص هبا لعيل؟ ؛تأمري أسامة؟ فهل تأمري أسامة أهم للمسلمني من أمر اخلالفة
 مـــن عـــىل املنـــرب عـــىل رءوس -كـــرم اهللا وجهـــه- رصاحـــة خالفـــة عـــيل خكر فلـــامذا ال يـــذ

 األشهاد؟ 
ونقلــــت لنــــا مــــن ،  وإنــــام كــــان ينطقهــــا شــــفاهة، يكتــــب كــــل أحاديثــــهخفلــــم يكــــن الرســــول 

 :-كـام تزعمـون- وإن كانـت ،فـإن مل يكتـب تلـك الوصـية،  هكـذا-رضوان اهللا علـيهم-الصحابة 
:  وهو الـذي نزلـت عليـه اآليـة؛خما كان ليكتمها  ! عرشأهنا خاصة بخالفة عيل واألئمة االثني



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

اسِ إِن اللّـه الَ         { النـ مِـن كصِم عـي اللّـهو الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِن لَّم و كبمِن ر كا أُنزِلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
الْكَافِرِين م قَو ي الْ  . ]٦٧:ةاملائد[}يهدِ

 !؟ وهو الصادق األمني؛ وهو مأمور من ربه!؟ إال أن يبلغ هذا األمر:فهل يسع الرسول
،  وجاهـد يف اهللا حـق جهـاده، ونصح األمـة، وأدى األمانة، بأنه بلغ الرسالة:والذي نشهد له

 !!خحاشاه !! ؟ ويكتم احلق؟؛ من الناساًأخيشى نفر
Z (: واهللا يقـول يف هـذه اآليـة، بالغ الرسـالة بامنعيه عن إ-اًمجيع- وما الناس ؛فام عمر

 إن أراد ؛ عــــىل أن خيــــسف بعمــــر وغــــريهاًفقــــد كــــان اهللا قــــادر، ]٦٧:املائــــدة[)] \ [ ^
 !!؟فأين عقولكم؟ ...الوقوف يف وجه الرسالة

 مــا كـان يـرتك األمــة بـدون أن حيـدد هلــم خ أن تثبتـوا أن الرسـول :-بجــدل-ثـم إذا حـاولتم 
لقـد تركنـا ! شهدون عليـه بـالعجز عـن تبليـغ الرسـالة؟ ال واهللا ال يكـون هـذافهـل تـ، طريقـة اخلالفـة

 ! ال يزيغ عنها إال هالك؛ ليلها كنهارها،عىل املحجة البيضاء
فـــأمرهم شـــورى بيـــنهم قاطعـــة ،  يـــنظم أمـــر احلكـــم: القـــرآن الكـــريم:وهـــذا الدســـتور اخلالـــد

 هيمهـم مـن أمـر املـسلمني كـل ؛ء بـصحابة علـام،فقد تركهم لنظام متكامـل لـرشيعة خالـدة، النص
 . يشء

،  أن يـــشاور يف األمـــر حلكمـــة مـــن اهللا:خأن اهللا طلـــب مـــن الرســـول «:ونجـــدهم يزعمـــون
 . » واملنافق من املؤمن، يستشف من أحوال الصحابة الكاذب من الصادق:وبذلك

وهــــو الــــذي مل ينقطــــع عنــــه خــــرب  !؟ خيفــــى عليــــه مــــن هــــذه األمــــور يشءخفهــــل الرســــول 
فهــو مل يــرصح بكثــري ممــا يعلــم مــن خبايــا النــاس  !ى حيتــاج إىل أن يظهــرهم بــأقواهلم حتــ؛الــسامء

  . صادقهم وكاذهبم؛وإال مل يكن خيفى عليه حال أحد من الناس، ألمر الترشيع
شاء ألَريناكَهم فَلَعرفْتَهم بِسِيماهم ولَتَعرِفَن{ :قال: وقد أشارت إحدى اآليات إىل ذلك هم فِي ولَو نَ

   الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ وَقو  يعلـم الكـاذب :خ إىل أن الرسـول :أال تشري هـذه اآليـة، ]٣٠:حممد[}لَحنِ الْ
  واملؤمن من الكافر بسيامهم؟ ،من الصادق

  ماذا دهاكم؟َ...؟خ وتنكروهنا عىل الرسول ،أتدعون ألئمتكم علم الغيب والعصمة
 وهـو الـذي تنـام ؛ التـرشيع؟ فقـد كـان ينـسيه ربـه الـصالة: هـيخ أنسيتم أن مهمـة رسـول اهللا

 فكيف ينسى الصالة إال لغرض الترشيع؟ ، عيناه وال ينام قلبه
 .وأنه أصل من أصول الدين،  حتى يعلمنا التشاور؛ ألزمه هبا ربه؛كذلك الشورى
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 ]. )٢٧-٢٣:ص(» تاريخ احلركات الرسية« من كتابه [
 

وهـدأت ،  احلكـم: واختلفت كلمة القبائل عىل مسألة، ثار اخلالف:ملا تويف النبي العريب
ولكنهــا تفاقمــت ،  وعهــد خلفــه عمــر،-أول اخللفــاء- يف عهــد أيب بكــر اثــورة هــذا اخلــالف حينًــ

 . وتوىل عيل بن أيب طالب اخلالفة من بعده، نتهت بمقتله وا؛-ثالث اخللفاء-يف عهد عثامن 
 أحــق النــاس : أنــه هــو وبنــوه:ويــرى، وكــان لعــيل حــزب ينــادي بخالفتــه عقــب النبــي مبــارشة

 بحيــث يــستطيع أن حيــول دون خالفــة أيب ؛بيــد أن هــذا احلــزب مل يكــن يف البدايــة مــن القــوة، هبــا
ثـم هنـض معاويـة يـسعى إىل ، ايته بتولية عـيل حتققت غ؛فلام اشتد ساعده،  وعثامن،وعمر، بكر

 ليقـــاوموا أطـــامع ؛ كــل أنـــصار الـــشورى:فـــاجتمع حـــول عـــيل،  بالثـــأر لعــثامناًنيــل اخلالفـــة مـــسترت
 .وأخذوا يتلمسون من النصوص والوثائق الدينية ما يؤيدون به حق عيل وأرسته، معاوية

Z معنى االصطالح: 
وأيـده ضـد ، النبـي وسـاعده عـىل نيـل اخلالفـة الذي التف حـول عـيل منـذ وفـاة ؛هذا احلزب

ــــشيعة :هــــو، ثــــم التــــف حــــول بنيــــه مــــن بعــــد مقتلــــه، معاويــــة إىل النهايــــة ــــاع:أي، حــــزب ال  ، األتب
 .والصحب

 .  شيعة آل البيت: ويقال هلم، هم أتباع عيل وبنيه:والشيعة يف عرف علامء الكالم
وأهنـم ســموا ، انـشقاق اخلــوارج إن الـشيعة إنــام ظهـروا ألول مـرة عنــد :ومـن اخلطـأ أن يقــال

ولبثــــوا ، -كـــام قـــدمنا-  ظهـــروا منـــذ وفـــاة النبـــي:فـــشيعة عـــيل،  لبقـــائهم إىل جانـــب عـــيل:كـــذلك
 .  حتى ويل اخلالفة عيل؛يرقبون احلوادث والفرص

Z مذهب الشيعة يف اإلمامة: 
  أن اإلمامة ليـست مـن املـصالح العامـة التـي تفـوض إىل نظـر األمـة: هو-اًمجيع-ومذهبهم 

 وال ، ال جيـــوز لنبـــي إغفالـــه؛ركـــن مـــن أركـــان الـــدين :بـــل هـــي، وخيتـــار القـــائم هبـــا بتعييـــنهم
  .تفويضه إىل األمة

،  مــن الكبــائر والــصغائراً معــصوم:وأن يكــون هــذا اإلمــام، بــل جيــب عليــه تعيــني اإلمــام هلــم
 .هو الذي عينه النبي للخالفة من بعده :  علياوأن

وأحاديــــث ينــــسبوهنا إىل  ! لــــرأهيماً يفــــرسوهنا طبقــــ؛آنوهــــم يؤيــــدون ذلــــك بآيــــات مــــن القــــر
 . ليس من موضوعنا أن نتعرض لبحثها ومناقشتها !!النبي
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op 
Z أمهها،والشيعة فرق عدة  : 
 ألهنــام مل  ؛ ويطعنــون يف إمــامتهام، وعمــر، الــذين يتــربءون مــن أيب بكــر: وهــم:اإلماميــة
 .  يقولون هبا للنصوص التياً طبق؛ويبايعاه  عليا يقدما

 . وتعيينه يف اإليامن، لقوهلم باشرتاط معرفة اإلمام:ويسمون كذلك
 مـع قـوهلم بـأن؛ وال يطعنـون يف حقهـام، وعمـر، ال يتربءون من أيب بكر: وهم:والزيدية  

 .لكنهم جييزون إمامة املفضول مع وجود األفضل، أفضل منهام : عليا
 .  أتباع زيد بن عيل بن احلسني:وهم
 بـرش :إمـا عـىل أهنـم،  قـالوا بألوهيـة هـؤالء األئمـة، الغـالة: الشيعة طوائف يسمونومن

 يوافـق ؛وهـو قـول بـاحللول !!أو أن اإلله حل يف ذواهتم البـرشية !اتصفوا بصفات األلوهية
 . مذهب النصارى

 انتقلــت روحــه إىل إمــام :فــإذا مــات،  إن كــامل اإلمــام ال يكــون لغــريه:ومــنهم مــن قــال
 . وهو قول بالتناسخ،  فيه ذلك الكامل ليكون؛آخر

 ؛ إنـه حـي مل يمـت:ويقول،  من يقف عند واحد من األئمة ال يتجاوزه إىل غريه:ومن هؤالء
نسبة إىل الثاين عرش من أئمـة اإلماميـة - قول اإلثني عرشية :ومن ذلك، إال أنه غائب عن األعني

 فــيمأل ؛أنــه خيــرج آخــر الزمــانو ! بــل اختفــى، أنــه مل يمــت:- حممــد بــن احلــسن العــسكري:وهــو
إىل غـــري ذلـــك مـــن النظريـــات ، )املهـــدي املنتظـــر(ـ ويلقبونـــه بـــ، اً كـــام ملئـــت جـــور؛ًاألرض عـــدال

 . واملزاعم
Z اختالفهم يف مساق اخلالفة: 

  .وقد اختلف الشيعة فيام بينهم يف مساق اخلالفة بعد عيل
 ، بعـد واحـداًلنص عليهم واحد با-ابنة النبي وزوج عيل- من ساقها يف ولد فاطمة :فمنهم

 .  اإلمامية:وهم
 اً زاهـد،اً عاملـ: واشرتطوا أن يكون اإلمـام مـنهم، من ساقها يف ولد فاطمة باالختيار:ومنهم

 . وهم الزيدية، إىل إمامتهًاوأن خيرج داعي، اً شجاع،اًجواد
مـد ابــن  إىل أخـيهام حم-ابنـا فاطمـة- مـن سـاقها بعـد عـيل وابنيـه احلـسن واحلـسني :ومـنهم

 .  نسبة إىل مواله كيسان؛ الكيسانية:وهم، احلنفية
 فـساقها ؛ ثـم افرتقـوا، فساقوا اإلمامة من بعد حممـد ابـن احلنفيـة إىل ابنـه:وأما الكيسانية 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 أن أبــا هاشـــم أوىص باإلمامـــة إىل :وزعــم آخـــرون،  ثـــم إىل ابنــه احلـــسن،بعــضهم إىل أخيـــه عــيل
، أوىص حممــد هبــا إىل ابنــه إبــراهيم املعــروف باإلمــامو، حممــد بــن عــيل بــن عبــد اهللا بــن عبــاس

وأوىص ، -وهــو أول خلفــاء بنــي العبــاس- وأوىص إبــراهيم إىل أخيــه عبــد اهللا امللقــب بالــسفاح
 . بالنص والعهد؛ثم انتقلت يف ولده، السفاح إىل أخيه أيب جعفر املنصور

 تقـــوم باختيـــار األمـــة ال : فـــساقوا اإلمامـــة عـــىل مـــذهبهم فيهـــا باعتبـــار أهنـــا:وأمـــا الزيديـــة 
  فابنــه زيــد ، فابنــه عــيل زيــن العابــدين، فأخيــه احلــسني، فابنــه احلــسن،فقــالوا بإمامــة عــيل، بــالنص

 . -وهو إمام املذهب-
وســـار ، فقـــال الزيديـــة بإمامـــة ابنـــه حييـــى،  فقتـــل؛ إىل اإلمامـــةاًوقـــد خـــرج زيـــد بالكوفـــة داعيـــ

ن أوىص باإلمامـة إىل حممـد بـن عبـد اهللا مـن ولـد  بعد أ،-اًأيض- فقتل ؛ًاحييى إىل خراسان داعي
 وحاربتـه عـساكر ، وتلقـب باملهـدي،وقد خرج باحلجـاز، وهو املعروف بالنفس الزكية، احلسن

 الــذي فــر إىل املغــرب ؛ أخــوه إدريــس: إن اإلمــام مــن بعــده:فقــال بعــض الزيديــة،  فقتــل؛املنــصور
وتـشعبت آراؤهـم ، فهم آخرون منهموخال، وأسس دولة األدارسة، واختط مدينة فاس، األقىص
 .يف ذلك
 ثـم أخيـه احلـسني، بالوصـية؛ ثـم ابنـه احلـسن، عـيل: فقـالوا، وأما اإلماميـة:اإلثنا عرشية  ،

 :  اختلفوا إىل فرقتني؛ومن هنا، فابنه جعفر الصادق، فابنه حممد الباقر، فابنه زين العابدين
 .)اإلمام(ـ  ولقبوه ب،لية وهم اإلسامعي؛ بإمامة ابنه إسامعيل:قالت األوىل

فابنـه ، فابنه أبـو جعفـر حممـد، فابنه عيل الرضا،  بإمامة ابنه موسى الكاظم:وقالت األخرى
، -وهـــو الثـــاين عـــرش مـــن هـــؤالء األئمـــة-فابنـــه حممـــد املهـــدي ، فابنـــه احلـــسن العـــسكري، عـــيل
وهــو -ن خــامتهم إ:  وإىل هنــا تقــف بأئمتهــا وتقــول،)اإلثنــي عــرشية(ـ  ســميت هــذه الفرقــة بــ؛ولــذا

 إىل آخــــر اًوال يــــزال خمتفيــــ،  حــــني اعتقــــل مــــع أمــــه؛ وتغيــــب، وإنــــام اختفــــى؛ مل يمــــت:-املهــــدي
 .)املهدي املنتظر(ـ ويسمونه ب، اً كام ملئت جور،ً فيمأل األرض عدال؛ ثم خيرج،الزمان
 وم ثـم ابنـه حممـد املكتـ،  بإمامـة إسـامعيل اإلمـام: وأما اإلسامعيلية فقـالوا:اإلسامعيلية

فــإذا كانــت ،  فيــسترت؛ قــد ال يكــون ذا شــوكة-عنــدهم-وهــو أول األئمــة املــستورين؛ ألن اإلمــام -
  ثــم ابنـــه حممــد احلبيـــب ،ثــم مــن بعـــده إىل ابنــه جعفـــر الــصادق، - ظهـــر وأظهــر دعوتـــه:لــه شــوكة

 ، وقـام بدعوتــه هنالــك، الــذي فـر إىل إفريقيــة؛ثــم ابنـه عبيــد اهللا املهـدي، -وهـو آخــر املـستورين-
 :ويـسمى هـؤالء، وأسس بنوه دولـة الفـاطميني يف مـرص،  وأسس دولة العبيديني،ملك القريوانو

 . الباطن:أي،  نسبة إىل قوهلم باإلمام املستور، بالباطنية:-اًأيض-اإلسامعيلية 
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 ملـا سـنذكره مـن اًمتهيـد ؛وترتيب أئمتهم وأنساهبم، وقد عنينا بذكر ما تقدم من فرق الشيعة
 أو ، الفـرق ثوريـة: إال مـن حيـث أن؛ هبـذا التـاريخ-كـام قـدمنا-ُبيد أنا لن نعنى ، تاريخ هذه الفرق

 . رسية
op 

غـري أن بيعـة ،  بوصية منـه؛ بايع الشيعة ابنه احلسن،ملا قتل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
 فـانفض اجلنـد ،ّوكان مقتل عيل نذير االنحالل يف صفوف العراقيني، احلسن مل تكن إال صورة

 .-كام رأينا-واضطر أن ينزل عن اخلالفة ملعاوية ، عن احلسن
 ؛ثــم عـــاد،  بمكــةًوحلـــق احلــسني أوال،  والتفـــوا حــول أخيــه احلــسني،فــنقم الــشيعة منــه ذلــك

وسـار احلــسني إىل ، البيعـةوأخـذوا لـه ،  حيـنام اسـتدعاه بعــض أرشافهـا؛فـاعتزم الـسري إىل الكوفـة
 .  بعد أن انرصف عنه معظم أصحابه؛الكوفة يف نفر قليل من شيعته

وكانـت بقيـادة عمـر بـن ، ولقيه جند عامل الكوفـة األمـوي عبيـد اهللا بـن زيـاد عـىل مقربـة منهـا
 ثـم أنزلـوه يف مكـان ،وحاول القوم إرغامه عىل الـذهاب معهـم إىل الكوفـة، سعد بن أيب وقاص

 . ماء فيه يف ظاهر كربالءقفر ال 
أربعني ( واً فارس)اثنني وثالثني( وآثر القتال يف صحبه القالئل؛ وكانوا ؛ولكن احلسني أبى

 يف العــــارش مــــن املحــــرم :وكــــان ذلـــك،  مقاتــــل)أربعـــة آالف(بيــــنام بلــــغ جنـــد ابــــن زيــــاد ، )ًراجـــال
 ).م٦٨٠  أكتوبر سنة١٠() ـه٦١سنة(

 ومثــل بجثتــه ،ثــم تعاقبــت عليــه الطعــان، هم أصــابه مــن ســ؛وقتــل احلــسني بعــد صــالة الظهــر
 إىل يزيـــد بـــن -اًمجيعـــ-وأرســـلت رءوســـهم ، وقتـــل معـــه عـــدة مـــن أوالده وأخوتـــه، واجتـــز رأســـه

 . معاوية
وكـان مـن ،  وقع عميـق يف العـامل اإلسـالمي:وكان ملقتل احلسني عىل هذا النحو املؤسف

 .ثم أدت يف النهاية إىل سقوطها، أعظم العوامل التي صدعت من هيبة اخلالفة األموية
op 

 يـــشهرونه اً ســـالح: ألفـــى الطـــامعون مـــن الـــزعامء يف ثـــورة الـــشيعة؛ومـــن ذلـــك احلـــني
 . وسيلة الستهواء الناقمني والبسطاء:ويف نظرياهتم وتعاليمهم، وقت احلاجة

 ثـم صـار ،ا كـان خارجيـ ؛لثقفـي املختـار بـن أيب عبيـد ا:وكان أول من اشتهر بالدعوة الشيعية
،  واســـتوىل عليهـــا، وقتـــال الظلمـــة، بثـــأر احلـــسنياًمطالبـــ) ـهـــ٦٦ســـنة(وقـــد خـــرج بالكوفـــة ، ا شـــيعي

َّوحــرف تعــاليم الــشيعة إىل مــا ، ونــادى بإمامــة حممــد بــن احلنفيــة،  وقــتلهم؛وطــارد قتلــة احلــسني



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . ار أنه يعرف اخلفي من العلوم واألرس:وزعم، يوافق خططه ومشاريعه
 أنـه مــن : ويــزعم، وزينـه بــأنواع الزينـة، غـشاه بالــديباج؛ً قــدياما وكـان حيمـل يف حروبــه كرسـي

 . وأنه كالتابوت عند بني إرسائيل، ذخائر عيل بن أيب طالب
 ، فقتلـــه؛)م٦٨٦ - ـهـــ٦٧ ســـنة( حتـــى ســار إليـــه مـــصعب بـــن الــزبري ؛وقويــت شـــوكته بالكوفـــة

 .ومزق مجوعه
op 

! ؟واختلفــــت طــــوائفهم فــــيمن هــــو أحــــق بــــاألمر مــــن آل البيــــت، ثــــم تــــشعبت مبــــادئ الــــشيعة
 .اًوبايعت كل طائفة لصاحبها رس

فلـــام أن اعتــــور الـــوهن ســــلطان بنـــي أميــــة ، واجتـــاح ســـلطان بنــــي أميـــة كــــل األقطـــار بالــــسيف
 :ومــة املركزيــةوضــعف أمــر الــوالة يف األقطــار البعيــدة عــن احلك، وبــدت عليــه عالئــم االنحــالل

وهــو إمــام -  )ـهــ١٢١ســنة(فخــرج زيــد بــن عــيل بــن احلــسني يف الكوفــة  ؛عـاد الــشيعة إىل التحــرك
وفـر ابنـه حييـى إىل ،  وقتلـه؛فقاتلـه وايل العـراق، والتـف حولـه الـشيعة، - كام قـدمنا؛فرقة الزيدية

، -اًأيـض- فقتلـوه ؛ فبعـث إليـه حـاكم الواليـة باجلنـد،)ـهـ١٢٥ سنة( فرفع هبا لواء الثورة ،خراسان
 . وانقرض شأن الزيدية

 أن :-كــام قــدمنا-وكــانوا يــرون ،  أكثــر شــيعة أهــل البيــت:وكانــت شــيعة حممــد ابــن احلنفيــة
  أوىص هبــا إىل حممـــد بــن عـــيل بـــن :وأن أبــا هاشـــم،  البنـــه أيب هاشــم عبـــد اهللا:اإلمامــة مـــن بعــده
ثـم مـن بعـده إىل ابنـه إبـراهيم ، راسـانوكان من أكرب علامء الشيعة بـالعراق وخ، عبد اهللا بن عباس
 .  وسجنه حتى مات؛فقبض عليه مروان الثاين،  الذي ظهر يف خراسان؛امللقب باإلمام

op 
 .  ظهرت دعوة بني العباس بخراسان:-)ـه١٢٩ سنة( حوايل :أي-يف ذلك احلني 
وملـا مل تكـن هلـم ، يتطلعـون إىل امللـك ا وقد لبثوا زمنًـ، أبناء عمومة النبي:وبنو العباس هم

 وســـيلة ناجعـــة الســـتهواء : ووجـــدوا يف التـــذرع هبـــا، انـــدجموا يف احلركـــة الـــشيعية؛عـــصبية كافيـــة
 قيــام أيب مــسلم اخلراســاين يف خراســان بالــدعوة :وكانــت أول بــادرة خطــرية حلــركتهم، اجلمــوع

 . إىل إبراهيم اإلمام
نـــه أوىص باإلمامـــة إىل أخيـــه عبـــد اهللا أبـــى العبـــاس  أ: زعـــم بنـــو العبـــاس:فلـــام تـــويف إبـــراهيم

وحـــارب عـــامل بنـــي ،  وقـــوي أمـــره،واشـــتدت دعـــوة أيب مـــسلم يف خراســـان، املعــروف بالـــسفاح
ويف نفـــس الوقــت ســـار أبــو العبـــاس الــسفاح إىل الكوفـــة ، أميــة يف تلـــك األنحــاء واســـتوىل عليهــا



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 ن من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكري

ثـم انبـث بنـو العبـاس ،  أنـصاره باخلالفـة وبايعـه،ودخلهـا،  بعهد من أخيـه إبـراهيم؛ إىل نفسهًاداعي
 التـي ؛ املـشهورة)الـزاب(ثـم كانـت واقعـة ، يف نواحي العراق ونزعوها من أيدي عـامل بنـي أميـة

 اً وكانـت قـرب،-)ـهـ١٣٢سنة( خلفاء بني أمية يف ؛مروان الثاين آخر- َهزمت فيها جيوش السفاح
 . مللك بني أمية يف املرشق

وقامــت الدولــة ،  حركــة الــشيعة يف شــق طــريقهم إىل امللــك: اســتعمل بنــو العبــاس؛وهكــذا
 . أزهر دول اإلسالم يف املرشق؛العباسية

op 
 ؛فلـام ظفـروا بغــايتهم،  إال وسـيلة: مل تكـن يف نظـر بنــي العبـاس:والواقـع أن الـدعوة الـشيعية

إىل الــسجن مجاعــة مــن أرسة فــزج املنــصور ، وأخــذوا يف مطــاردهتم، قلبــوا للــشيعة ظهــر املجــن
خـرج حممـد بـن عبـد اهللا بــن احلـسن بـن احلـسن املعــروف  )ـهــ١٤٥ (ويف سـنة، احلـسن بـن عـيل

 وشـتتوا أنـصاره؛ ، فقتلـوه؛فأرسل إليه املنصور جنده،  واستوىل عليها،بالنفس الزكية يف املدينة
 قبــل ؛بيعــة إىل أخيــه ودعــا بال، واســتوىل عليهــا، يف البــرصة-أخــو الــنفس الزكيــة-وخــرج إبــراهيم 

فلــــام قتــــل أخــــوه باملدينــــة ســــار إىل ، وبــــث أنــــصاره يف تلــــك النــــواحي، أن يــــصل إليــــه خــــرب مقتلــــه
 . وقتل، فهزم أصحابه؛ وسري املنصور جيوشه إليه،الكوفة

،  ظهــر يف املدينــة احلــسني بــن عــيل مــن ولــد عــيل بــن أيب طالــب:ويف عهــد موســى اهلــادي
 .-ًأيضا- وقتلوه ؛د اهلاديفقاتله جن، ودعا باإلمامة لنفسه

 اًفـسري إليـه الرشـيد جيـش، -من ولد عيل كـذلك- خرج حييى بن عبد اهللا :ويف عهد الرشيد
 .  وسجنه حتى مات، ثم قبض عليه،اًكثيف

ونحن نقف عند هذا احلـد مـن ذكـر أخبـار اخلـارجني مـن آل البيـت أبنـاء عـيل بـن أيب طالـب 
ومقاتلــة ، م مــن بعـد ذلـك يف اخلــروج مـن وقــت آلخـروإن اســتمر دعـاهت ؛عـىل دولـة بنــي العبـاس

  .عامل بني العباس بالنواحي
 ً مل يـــروا يف الـــدعوة الـــشيعة إال ســـلام: لنـــرى كيـــف أن بنـــي العبـــاس:قـــد أوردنـــا هـــذه األمثلـــة

  !الرتقاء امللك
وكذلك سوف نوضح كيف أسفر نـضال الـشيعية اخلفـي لقلـب الدولـة العباسـية عـن انفجـار 

ودفـــع إىل قبـــضة الـــشيعة بمعظـــم أقطـــار الدولـــة ،  تعـــاليم اإلســـالم إىل األعـــامق هـــز؛ثـــوري هائـــل
 . العباسية

                                                
 ).٢٧-٢٣:ص(» واحلركات اهلدامة، تاريخ اجلمعيات الرسية«من كتاب  )١(
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  بيضاء فارغة- ) ٣٠٦( الصفحة رقم  
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 .] ) ١٣٣-١٢٧ص( »ُّالسنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي«: هذا البحث من كتابه [
 

 : مــا كــان مــن الفــتن الدمويــة بــني عــيل ومعاويــة حــول:نحــن نقــرأ بــاألمل املمــزوج باحلــرسة
 . ال نزال نلمس آثارها حتى اليوم؛ثم ما جرت وراءها من ذيول، اخلالفة

 الــذين اســتوىل اإلســالم عــىل ؛ مــن األعــاجماًوكثــري،  اليهــود: اهللاوأنــا ال أشــك يف أن أعــداء
 ؛ثــم يف توسـيع شــقة اخلـالف بــني املــسلمني، كــان هلـم أثــر كبــري يف إيقـاد نــار تلـك الفــتن :بالدهـم
 . يف أحاديث ينسبوهنا إليه؛خ واختالق األكاذيب عىل رسول اهللا ، والدسائس،بالكيد

 مــع صـــحابة اً وتأدبـــاً كــانوا أكثـــر إنــصاف:-ل الــسنةوهــم أهـــ- أن مجهــور املـــسلمني :وأعتقــد
َّ ونــوه بفــضلهم يف اهلجــرة ، وريض عــنهم،وهــم الــذين أثنــى اهللا علــيهم يف كتابــه، خرســول اهللا 

 .والنرص
ــــق بكرامــــة ديــــن اهللا ورســــوله، وال املعقــــول،فلــــيس مــــن اجلــــائز  أن ينقلــــب : وال الالئ

  . تصورهم هبا مصادر الشيعةهؤالء األصحاب بعد وفاة الرسول إىل احلالة التي
 ! يف حـق هـؤالء األصـحاب؛ ويقولونـه يف جمالـسهم، وسمعت مـا يكتبونـه،ولو أنك قرأت

 !إهنم أشبه ما يكونون بعصابة من اللصوص وقطاع الطرق: لقلت
 والتهالـــك عـــىل ، والتـــآمر، الكـــذب: وال ضـــامئر عنـــدهم تـــردعهم عـــن،ال ديـــن لـــدهيم

َّلشد ما حتلبا شطرهيا« ...ها وحيازة أمواهلا ولذائذ،الدنيا َّ«. 
 وأكــرم يف الــسرية مــن كــل جيــل ، أهنــم كــانوا أتقــى هللا:مــع أن الثابــت الــصحيح مــن تــارخيهم

 ،ومــع أن اإلسـالم مل ينتــرش يف العـامل إال عــىل أيــدهيم، -يف القـديم واحلــديث-عرفتـه اإلنــسانية 
 . لذي آمنوا به يف سبيل اهللا واحلق ا؛ ومفارقتهم األهل والبلد،وبجهادهم

 ، النــزاع حــول األحــق باخلالفــة:وهــو، ومــن الواضــح أن الــسبب الــذي بــدأت بــه الفرقــة
 .بل منذ عصور كثرية،  يف عرصنا هذااًمل يعد موجود :ورئاسة الدولة

وال خالفـة ، فلم يبق لنـا ملـك نتقاتـل عليـه،  حتت سلطة املستعمرين-اًمجيع-فقد أصبحنا 
وتوحيــد كلمـــة ،  وتقريــب وجهـــات النظــر،يقتــيض مجـــع الــشملوذلـــك ممــا ، نختلــف مــن أجلهــا

وإعــادة النظــر يف كــل مــا خلفتــه تلــك املعــارك مــن أحاديــث مكذوبــة ، املــسلمني عــىل أمــر ســواء
                                                

 .  يف حق أيب بكر؛اإىل عيل » هنج البالغة«كلمة نسبها صاحب  )١(



 
 
 
 
 
 
 

 

 . وحاميل لوائه،ومحلة رشعه، عىل صحابة رسول اهللا وأصفيائه
، التقـارب يـستجيبون إىل رغبـة مجـاهري املـسلمني يف :وقد بـدأ علـامء الفـريقني يف احلـارض

فـــاجتهوا إىل دراســـة فقـــه  ؛ا وأخـــذ علـــامء الـــسنة بالتقـــارب عمليـــ، ودعـــوة مفكـــرهيم إىل التـــصايف
وقـــد أدخلـــت هـــذه الدراســـة املقارنـــة يف ،  ومقارنتـــه باملـــذاهب املعتـــربة عنـــد اجلمهـــور،الـــشيعة

منـــذ - ًاوإننـــي شخـــصي،  ويف كتـــب املـــؤلفني يف الفقـــه اإلســـالمي،منـــاهج الدراســـة يف الكليـــات
 . ومؤلفايت، يف درويس؛ أسري عىل هذا النهج:-دأت التدريس يف اجلامعةب

 :وكــل مــا فعلــوه، -حتــى اآلن- ا  عمليــًا مل يفعلــوا شــيئ:ولكــن الواقــع أن أكثــر علــامء الــشيعة
 وإسـاءة ،مـع اسـتمرار كثـري مـنهم يف سـب الـصحابة !مجلة من املجاملة يف الندوات واملجالس

بـل إن بعـضهم ، وى يف كتـب أسـالفهم مـن تلـك الروايـات واألخبـارواعتقاد كل مـا يـر، الظن هبم
فبينام هو يتحمس يف موضـوع التقريـب بـني الـسنة  )!التقريب (يفعل خالف ما يقول يف موضوع

 ممـــن هــم موضـــع ؛إذا هــو يـــصدر الكتــب املليئـــة بــالطعن يف حــق الـــصحابة أو بعــضهم ؛والــشيعة
 .احلب والتقدير من مجهور أهل السنة

،  يف جبــل عامــل)صــور(زرت عبــد احلــسني رشف الــدين يف بيتــه بمدينــة ) ١٩٥٣(يف عــام 
 وإشــاعة الوئــام بــني فريقــي ،فتحــدثنا عــن رضورة مجــع الكلمــة، وكــان عنــده بعــض علــامء الــشيعة

، اً أن يـــزور علـــامء الفـــريقني بعـــضهم بعـــض:وأن مـــن أكـــرب العوامـــل يف ذلــك، الــشيعة وأهـــل الـــسنة
 . ي تدعو إىل هذا التقاربوإصدار الكتب واملؤلفات الت

وتـم االتفـاق عـىل عقـد مـؤمتر ،  هبـاا ومؤمنً، هلذه الفكرةاً متحمسzوكان عبد احلسني 
ثـم ، وخرجت من عنده وأنا فرح بام حصلت عليه من نتيجة، لعلامء السنة والشيعة هلذا الغرض

كــــن ول،  هلــــذا الغــــرض؛ وأدبــــاء، وجتــــار،زرت يف بــــريوت بعــــض وجــــوه الــــشيعة مــــن سياســــيني
 .الظروف حالت بيني وبني العمل لتحقيق هذه الفكرة

 ؛ يف أيب هريـــرةاًثــم مـــا هــي إال فـــرتة مــن الـــزمن حتــى فوجئـــت بــأن عبـــد احلــسني أصـــدر كتابــ
 !!  بالسباب والشتائمًامليئ

 الــذي مــا أزال أســعى للحــصول عــىل نــسخة ؛ قــراءة هــذا الكتــاب-حتــى اآلن-ومل يــتح يل 
 ومـن ثنـاء األسـتاذ ، جاء يف كتاب أيب رية من نقل بعض حمتوياتهولكني علمت بام فيه مما، منه

 .ألنه يتفق مع رأيه يف هذا الصحايب اجلليل ؛عليه
                                                

بتهـا أملـك نـسخة مـن كتـاب  أين مل أكـن حـني كتا: يف هذه املقدمة التمهيدية للطبعة األوىل-هنا-ذكرت  )١(
 .للشيخ عبد احلسني رشف الدين» أبو هريرة«
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ذلـك املوقـف الـذي ال  !!-اًمعـ- ويف كتابـه !لقد عجبت من موقف عبد احلسني يف كالمـه
 .يدل عىل رغبة صادقة يف التقارب ونسيان املايض

إذ هـــم بيــــنام  ؛ مـــن علـــامء الـــشيعة)دعـــاة التقريــــب(فريـــق  نفـــس املوقـــف مـــن -اآلن-وأرى 
 مــــن علــــامء اًويــــستكتبون فريقــــ، وينــــشئون املجــــالت يف القــــاهرة، يقيمــــون هلــــذه الــــدعوة الــــدور

 هلم يف الدعوة هلذا التقارب بني علـامء الـشيعة يف العـراق وإيـران اًمل نر أثر،  هلذه الغاية؛األزهر
 !!وغريمها

 ؛ والتصوير املكـذوب، من ذلك الطعن اجلارح؛ىل ما يف كتبهم مرصين ع:فال يزال القوم
 تقريـب أهـل الــسنة إىل :كـأن املقـصود مـن دعـوة التقريـب هـي، ملـا كـان بـني الـصحابة مـن خـالف

 !ٍّال تقريب املذهبني كل منهام إىل اآلخر، مذهب الشيعة
ذاهب  أو املــ، أن كــل بحــث علمــي يف تــاريخ الــسنة:ومــن األمــور اجلــديرة باالعتبــار

يقيم بعـض علامئهـم النكـري عـىل مـن يبحـث  : مما ال يتفق مع وجهة نظر الشيعة؛اإلسالمية
 معرقــل ، بأنـه متعـصب:ويتهمــون صـاحب هـذا البحــث، ويتـسرتون وراء التقريـب، يف ذلـك

 !!جلهود املصلحني يف التقريب
يب  ككتــاب املرحــوم الــشيخ عبــد احلــسني رشف الــدين يف الطعــن بــأكرب صــحااًولكــن كتابــ

ال يــراه أولئــك العــاتبون أو الغاضــبون  :موثــوق يف روايتــه لألحاديــث يف نظــر مجهــور أهــل الــسنة
 ! جلهود الساعني إىل التقريبً معرقالًعمال

 ،فهنالـــك كتـــب تطبـــع يف العـــراق، -املـــذكور-» أيب هريـــرة«ولـــست أحـــرص املثـــال بكتـــاب 
 مــــا ال ؛ىل مجهــــور الــــصحابة وعــــ،-أم املــــؤمنني- وفيهــــا مــــن التــــشنيع عــــىل عائــــشة ؛ويف إيــــران

ويــــؤجج نــــريان ، ّممــــا يـــذكر النــــاس بآثــــار املــــايض !!حيتمـــل ســــامعه إنــــسان ذو وجــــدان وضــــمري
 .التفرقة من جديد

 التـي إن ريض الــشيعة عــام جـاء فيــه بحــق الــصحايب ؛هــو مـن هــذه الكتــب» أيب ريــة«وكتـاب 

                                                
ـــاب املـــذكور يف طبعتـــه الثانيـــة:ولكنـــي بعـــد ذلـــك = ـــاة ؛ اســـتطعت رشاء نـــسخة مـــن الكت  التـــي متـــت يف حي

 بـل ؛ تأكـد يل مـا كنـت ذكرتـه عـن هـذا الكتـاب يف هـذه املقدمـة التمهيديـة-كلـه-املؤلف، وبعد أن قرأتـه 
  !ظنهأكثر مما كنت أ

 وأن الرسول قد أخرب عنه بأنه من أهل !ًكافرا، ً منافقا: كانابأن أبا هريرة «فقد انتهى مؤلفه إىل القول 
ًوملـا كـان أبـو ريـة قـد أثنـى عـىل هـذا الكتـاب ومؤلفـه، فإنـه يكـون موافقـا ملؤلفـه يف تلـك النهايـة ، »!!النار

 !!وسوء املصري،  اخلذالنونعوذ باهللا من... التي انتهى إليها رأيه يف أيب هريرة
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 :أو عـىل األقـل، يـد سبب لفتح أبواب العـداوة مـن جد:-بال شك-فإنه  ااجلليل أيب هريرة 
 .خوتذكر موقف الشيعة من صحابة رسول اهللا ، سبب لألخذ والرد

وإذا كنــا نتحــدث ، -يف كتابــه املــذكور- اعــتامده عــىل مــصادر الــشيعة :فــإذا كنــا نأخــذ عليــه
 : فإنام نبحث ذلك؛عن موقف الشيعة من احلديث

 ؛املــة يف احلــديث عنهــاوحقــائق التــاريخ ال جم،  يف حــدود النطــاق العلمــي التــارخيي:ًأوال
 . وحتقيق، ودراسة، جمال علم:حني يكون املجال

 .  التي استمدها من كتب الشيعة؛ لتصحيح األخطاء التارخيية:اًوثاني
وهــو أطروحـة علميــة -يف هـذا الكتـاب » موقـف الــشيعة مـن الــسنة«ولقـد كنـت كتبــت بحـث 

 فلقـــد كنــت أرجــئ نــرش هـــذا ؛ ومــع ذلــك،-تقــدم إىل علــامء يف معهــد علمــي لنيـــل شــهادة علميــة
 :  ألسباب عديدة-املقدم للطبع اآلن-الكتاب 

 التقـــارب بـــني : بتمهيـــد أوضـــح فيـــه رأيـــي بـــرضورة-ذاك- أننـــي أريـــد أن أقـــدم لبحثـــي :منهـــا
 اإلســــاءة إىل شــــعور :وأننــــي مل أقــــصد ببحثــــي، الـــسنة والــــشيعة يف هــــذا العــــرص الــــذي نعــــيش فيـــه

 ، مـن دعــاة التقــارب الــصحيح-ومــا أزال-ء إال ألين كنــت ال لـيش ؛ أو اســتثارة عــداوهتم،الـشيعة
 .وتصفية آثار املايض

 ؛وملــا أخــذت إحــدى املجــالت العلميــة منــي النــسخة الوحيــدة التــي عنــدي مــن كتــايب هــذا
ُّلفــــت نظــــر املـــسئول عنهــــا إىل أن فيــــه بعــــض األبحــــاث التــــي أريــــد ، رغبـــة يف نــــرش بعــــض أبحاثــــه
 أن هــذه املجلــة :-وأنــا يف بــريوت لالستــشفاء- فوجئــت ولكننــي، التمهيــد هلــا بــبعض اإليــضاح

 غـري مـستحب يف األوسـاط اًوأن ذلـك تـرك أثـر، نرشت البحث املتعلق بموقف الشيعة من السنة
أخــربين بــذلك الـــشاعر الكبــري األســتاذ أمحــد الـــصايف ، وعلقــت عليــه بعـــض جمالهتــم، الــشيعية
 وأنـــه نـــرش بغـــري ،ن هـــذا املوضـــوعفأوضـــحت لـــه مـــوقفي مـــ،  وأدبـــه، الـــذي أقـــدر فـــضله؛النجفـــي

 .علمي
 إنــام ؛ أن كـل مــا جـاء يف هــذا الكتـاب: مــرة أخـرى إىل-اآلن- أريـد أن ألفــت النظـر ؛وهكـذا

وال ،  وحتـدث عـن مراحـل مجعهـا وتـدوينها،منه لكل من يـؤرخ للـسنة ال بد ؛هو عرض تارخيي
ومل أكتـب فيـه إال ، ا كتابـه ويريـد مـن العلـامء أن حيرتمـو،يستطيع أن يغفل ذلك عامل حيـرتم نفـسه
 .ما أعتقد أن البحث العلمي يؤيده ويثبته

 كـام ؛ فليس فيام كتبته ما ييسء إىل أية شخصية حيرتمهـا الـشيعة وجيلوهنـا؛ومع هذا
 ونعـرف مكانتـه ، ونجلـه،ا  عليا ا نحبَّ أن:ذلك ،يفعلون هم بالنسبة إىل مجهور الصحابة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ونحـرتم علمهـم ، ا مـن ذريـة عـيل ؛ أئمة أهـل البيـتكام نحب، من اإلسالم والعلم والفضل
 !!فنلتقي عىل كلمة سواء! وحبذا لو يفعل الشيعة كام نفعل، وفضلهم

 الواعــون الراغبــون يف مجــع :وفــيهم، وأعــود فــأكرر دعــويت للمخلــصني مــن علــامء الــشيعة
 انتــشار :مـن، م املـشاكل التــي يعانيهـا العـامل اإلسـالمي اليـو-اًمجيعـ-أن نواجـه  :كلمـة املـسلمني

 ولعـــل يف احلـــوادث ، التـــي جتتـــث جـــذور العقيـــدة مـــن قلـــوب شـــباب الـــسنة؛الـــدعوات اهلدامـــة
 بوضــــع أســــس :وأكــــرر دعــــويت،  يف بعــــض بالدنــــا العربيــــة مــــا يؤكــــد مــــا أقــــول بــــهاجلاريــــة اآلن

 . ال القويل؛التقارب الصحيح العميل
 :الــذين عــىل أيــدهيم ؛خ االتفــاق عــىل تقــدير صــحابة رســول اهللا :ويف مقدمــة ذلــك
 .  أخرجنا اهللا من الظلامت إىل النور:وبواسطتهم، انتقل هذا الدين إلينا

 

op 
 

 خيــاجلهم أدنــى شــك يف أن أمــر الرســول واجــب خمل يكــن الــصحابة يف عهــد رســول اهللا 
 وإىل ؛اًالته إىل النــــاس مجيعــــوأن علــــيهم أن يبلغــــوا رســــ،  وأنــــه مرســــل إىل النــــاس كافــــة،االتبــــاع

 .األجيال املتالحقة من بعدهم
 مل يكـــن بعـــضهم ينظـــر إىل بعـــض نظـــر :ولقـــد أنبأنـــا التـــاريخ الثابـــت أهنـــم يف حيـــاة الرســـول

ويـربط بـني ،  وأهـداف واحـدة،جتمعهـم عقيـدة واحـدة، بـل كـانوا إخـوة متحـابني، الريبة أو العـداء
 . ورشع واحد،احد وكتاب و، حب نبي واحد:-اًمجيع-قلوهبم 

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين {: ولقد أخرب اهللا عنهم بام يدل عىل متكن األخوة فيام بينهم بقوله
اهانًا سِيمرِضْواللَّهِ و نم فَضْال تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عأَشِد هعوهِهِم مجفِي و م

من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي اإلِجنِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى 
الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يا سرأَجو ةغْفِرم مهاتِ مِنالِحمِلُوا الصعوا ونآم 

 . ]٢٩:الفتح[}عظِيما
والَّذِين تَبوؤوا الدار واإلِميان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم {: -يف األنصار خاصة-وقال تعاىل 

ةً ماجح ورِهِمدفِي ص ونجِدالَ ي نَفْسِهِ و حوقَ شن يمةٌ واصصخ بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونثِرؤ يا أُوتُوا وم
                                                

 . عند ظهور الطبعة األوىل للكتاب) ١٩٦٠( يف سنة :أي )١(
 ).١٢-٧:ص ( )١(
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ونفْلِحالْم مه لَئِك٩:احلشر[}فَأُو[. 
ال خيتلفــون إال يف  ، واإليثـار، والتعـاون، احلـب: مـرضب األمثـال يف:وقـد كـانوا فـيام بيـنهم

 . حني يتبني هلم؛ يفيئون إىل احلق فرسعان ما:وإذا اختلفوا، حق
وأكثــــرهم صـــــيانة ، اًوأوفـــــرهم آدابــــ، اً أكمـــــل النــــاس أخالقــــ:-يف خالفهــــم-ثــــم هــــم 
ــــون ، اًوال يــــتهم بعــــضهم بعــــض، اًال يكــــذب بعــــضهم بعــــض: هكــــذا كــــانوا، للحرمــــات يعرف

وال ، ويــشكرون للمكثــر مــنهم إنفاقــه عــىل الــدعوة وبذلــه، للمتقــدم مــنهم يف إســالمه فــضله
 . عىل ما آتاهم اهللا من خري وبركةاًبعضهم بعضحيسد 

ودعــاة ، أهنــم أصــحاب رســول كــريم :-اًمجيعــ-فحــسبهم مــن اخلــري املــشرتك بيــنهم 
 .ً وأحسنهم حاال، فكانوا أسعد الناس؛أنقذهم اهللا من الضاللة إىل اهلدى، رشع قويم

 يتـــوىل  اخـــتالفهم فـــيمن:كـــان أول خـــالف وقـــع بـــني الـــصحابة :خوملـــا تـــويف رســـول اهللا 
 الرئاسـة :وهـو، اً يف أمر من أشد شئون اجلامعات واألمم خطـراًومع أنه كان خالف ،اخلالفة عنه

وانتهـــاؤهم إىل ،  ودفـــاع كــل مـــنهم عــن رأيـــه، وتبـــادهلم لــآلراء،فقــد كـــان حــديثهم ؛العليــا للدولـــة
 .اًالرأي الذي وافقوا عليه مجيع

، وحرمــــة الــــصحبة،  األداءوحــــسن، يف ضــــبط الــــنفس ؛ مــــن العجــــباًلقــــد كــــان ذلــــك عجبــــ
فكيـف بتلــك ،  يف تــاريخ املجـالس النيابيــة يف العـرص احلــارضًال نعـرف لــه مثـيال !ونـشدان احلــق

وال كــــان للــــشعوب حــــق يف اختيــــار والهتــــا ، العــــصور التــــي مل تعــــرف فيهــــا األمــــم مبــــدأ الــــشورى
 !؟وأمرائها

كيــــف اجتمــــع فيهــــا ،  أخبــــار ســـقيفة بنــــي ســــاعدة:إنـــك لتقــــرأ يف مــــصادر التــــاريخ الــــصحيحة
وكيـــف  ! وخليفتـــه مـــن بعـــده، ليختـــاروا مـــن بيـــنهم أمـــري املـــسلمني؛األنـــصار عقـــب وفـــاة الرســـول

 !إىل إخـــواهنم األنـــصار  وأبـــو عبيـــدة، وعمـــر، وعـــىل رأســـهم أبـــو بكـــر؛ســـارع شـــيوخ املهـــاجرين
 !وكيـــف أدىل أبـــو بكـــر برأيـــه ورأي املهـــاجرين !وكيـــف اســـتمعوا إىل حججهـــم بـــأدب واحـــرتام

وإيـــواء املهـــاجرين ،  والـــذود عـــن رســـول اهللا، األنـــصار حقهـــم مـــن فـــضل النـــرصة لإلســـالمّفـــوىف
 ! بال تبجح وال غرور؛ثم ذكر فضل املهاجرين، والرتحيب هبم

 :وأنـــه إن كــــان األمـــري مــــن األوس،  أن العـــرب ال يــــدينون إال هلـــذا احلـــي مــــن قـــريش:وذكـــر
ثــم كيــف عــدل األنــصار ،  نفــست علــيهم األوس:وإن كــان مــن اخلــزرج، نفــست علــيهم اخلــزرج

وكيـف أجـاهبم  ! ومـن املهـاجرين أمـري،عن رأهيـم يف االنفـراد باخلالفـة إىل أن يكـون مـنهم أمـري
 أن يبــايعوا :وكيــف اقــرتح أبــو بكــر عــىل احلــارضين !املهــاجرون بــأن هــذا أول الــوهن والــضعف



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ولكنــك : فيقــول أبــو بكــر لعمــر، يأنــت أفــضل منــ: فــإذا عمــر يقــول أليب بكــر، عمــر أو أبــا عبيــدة
،  فيبايعـــه املهـــاجرون؛ثـــم يـــرسع فيبـــايع أبـــا بكـــر، إن قـــويت مـــع فـــضلك: فيقـــول عمـــر، أقـــوى منـــي

وهــو الــذي - ؛ حتــى إهنـم ليكــادون يطئــون زعــيمهم سـعد بــن عبــادة؛فيتـسابق األنــصار إىل مبايعتــه
 فيبايعـه ؛ مبايعـة أيب بكـرفينتهي األمر بإمجاع مـن يف الـسقيفة عـىل، -ا منهم للخالفةًكان مرشح

 .ا ثم بايعوا...ً تريثوا قليل؛ معهاً ونفر،َّإال عليا ؛اجلمهور بعد ذلك
 أو تـشتبك ، دون أن تـراق قطـرة دم؛ وانتهـى هـذا املـشكل اخلطـري،وبذلك متت اخلالفـة لـه

 !أو توغر الصدور بالتهم الباطلة والتحامل املثري، األحزاب فيام بينها
 ،ِّ وســـمو نفوســـهم،فـــإذا هـــو يعطيـــك صـــورة واضـــحة ألدب القـــوم ؛ثالـــهإنـــك لتقـــرأ هـــذا وأم

 .وقوة صالت التعاون واإلخاء فيام بينهم، ومتاسك جمتمعهم
يتعـاونون  ؛ مـن خالفـة عـثامناً وصـدر،واستمر األمر عىل ذلـك طيلـة خالفـة أيب بكـر وعمـر

، لتناصــــــح يف أروع صــــــور ا؛ويتناصــــــحون بـــــاملعروف،  يف أوســـــع معنــــــى التعـــــاون؛عـــــىل اخلــــــري
 وال ،ثم ال يرصفهم عن اجلهـر بـاحلق صـداقة،  يف أدق معاين االختالف؛وخيتلفون يف الترشيع

 ،أدبـاء، اً وال خـداعاً رصاحة العريب الذي ال يعرف نفاقـ؛رصحاء،  وال فضل، وال رئاسة،جماملة
 ا  ال يعرفـــون علـــو، تعـــاون األخـــوة؛متعـــاونون،  وال فظاظـــة،أدب احلــرضي الـــذي ال يعـــرف قـــسوة

بنــاءون يف كيــان الدولــة ، اً وال اختالفــ،اً ال يعرفــون متــرد، طاعــة اجلنــدي؛مطيعــون، اًوال اســتكبار
وبـذل ، وسـعة علـم، كأتم ما يكون البناءون دقة نظـر ؛ واألمة اجلديدة، والرشع اجلديد،اجلديدة

 .واستقصاء وسيلة، جهد
 وأعــاجم ،اء اهللا مــن هيــودوانــدس بيــنهم أعــد، أواخــر خالفــة عــثامن-حتــى إذا كانــت الفتنــة 

ثـم اسـتتب ،  ثـم اخلليفـة الرابـع،وكان ما قىض اهللا به من مقتل اخلليفة الثالـث، تظاهروا باإلسالم
 وتتـــــسرت بحـــــب ،  رأينـــــا ألـــــسنة الـــــسوء تتطـــــاول عـــــىل هـــــؤالء األصـــــحاب:هنـــــاك -األمـــــر ملعاويـــــة

 . وأرواحهم،م ودمائه،لرتوي غيظها ممن أقاموا قواعد الدين اجلديد بسواعدهم ؛اعيل 
َّوكفــروا ،  بعـد التحكـيم-اًأيــض- تطـاول اخلـوارج ؛وكـام تطـاول املتظـاهرون بالتــشيع لعـيل

 :ومـــن خـــالف أمـــر اهللا !ألهنـــم خـــالفوا أمـــر اهللا يف زعمهــم، مجهــور الـــصحابة املوجـــودين يومئــذ
 أن اخللفـــاء :فهـــم يـــرون، بيـــنام وقـــف اجلمهـــور مـــن اختالفـــات الـــصحابة موقـــف املعتـــدل، كفـــر
ولكـنهم مـع تأييـدهم للخلفـاء قبـل ،  أحـق مـن معاويـة هبـا:ويرونـه، ّالثة أحق من عيل باخلالفـةالث

فيعتــــذرون ، يلتزمـــون جانـــب األدب مــــع مجيـــع هـــؤالء األصـــحاب : ثـــم لعـــيل مــــع معاويـــة،عـــيل
 مـا دام احلـق ؛وال إثـم عـىل املجتهـد فـيام خيطـئ،  بأهنم جمتهدون فيام قاموا بـه؛للمخطئ منهم

 .رائده
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وتفــانيهم دون ، وخــدمتهم يف نــرش لوائــه،  هلــم مــن بالئهــم يف اإلسـالم:ء األصــحابوهـؤال
 ، وأدهبـم،وهلم مـن تـارخيهم األول قبـل الفتنـة، وصحبتهم له وتأدهبم بأدبه، رسول اهللا ورشيعته

ِّ وسـمو نفـسهم،وأخالقهم ُ  كـانوا :ونـذهب إىل أهنـم، -اًمجيعـ-مـا جيعلنـا نعتقـد فـيهم اخلـري  :ُ
كـام أخـرب بـذلك  ؛ أجـر: وللمخطئ، أجران:فللمصيب منهم ؛هدين يريدون احلق جمت-اًمجيع-

 .(يف حديث مشهور حول اجتهاد احلاكم خ رسول اهللا
 ومـن شـايعهم مـن مجهـور ؛ ضـمن دائـرة هـؤالء الـصحابة الكبـاراًولو كان اخلالف حمصور

 واحـــــرتام ،دب حـــــسن األ:مـــــن،  بطـــــابعهم الـــــذي عرفـــــوا بـــــهاًلبقـــــي مطبوعـــــ :الـــــصحابة والتـــــابعني
  . والرصاحة به،مع اجلهر باحلق ؛الصحبة

 ودخـــــول غـــــامر الـــــشعوب املـــــسلمة يف هـــــذه املعـــــارك !ولكـــــن دســـــائس خـــــصوم اإلســـــالم
ومل ،  مل يقلــــه بعــــضهم يف حــــق بعــــضاًكالمــــ :أضــــاف إىل تــــاريخ هـــؤالء الــــصحابة !اخلالفيـــة

 . أهنم ينزلقون إىل منحدره-قط-يعرف عنهم 
  . عند مجهور الشيعة؛ صاغيةاً آذان:النقول املكذوبة فقد وجدت هذه ؛ومع األسف

 ؛ ومــأل املجــالس باألحاديــث املكذوبــة علــيهم،بــل إن أول مــن تطــاول عــىل الــصحابة
كـام ســبق لنــا نقلـه عــن ابــن أيب - بـاعرتاف املحققــني ؛ الــشيعة:هــم، ٍّويف حـق عــيل وفـضله

 .-احلديد
Z رأي اخلوارج: 
 أن يكـون لكـل مـن اخلـوارج والـشيعة :بني الـصحابة إىلفقد أدى هذا اخلالف  ؛ ما كاناًوأي

 . غري رأي اجلمهور من املسلمني؛ٌرأي يف الصحابة
  ثــم يكفــرون، قبــل الفتنــة-اًمجيعــ- يعــدلون الــصحابة -:عــىل اخــتالف فــرقهم-فــاخلوارج 

َّ وصـــوب احلكمـــني أو ، ومـــن ريض بـــالتحكيم، واحلكمـــني، وأصـــحاب اجلمـــل،وعـــثامن ، عليـــا
 ، أحدمها

 واتبـــاعهم ،لرضــاهم بــالتحكيم ؛ ردوا أحاديــث مجهــور الــصحابة بعــد الفتنــة:وبــذلك
 . لثقتهمً فلم يكونوا أهال؛-عىل زعمهم-أئمة اجلور 

                                                
ُإذا حكــم احلــاكم«: ونــص احلــديث، )٧/٢٥٢(» األم«وذكــره الــشافعي يف ، أخرجــه البخــاري ومــسلم )١( َِ َ َ َ َ  ؛ِ

َفاجتهد ََ ْ َثم أصاب، َ َ َ َّ ِ فله أجران:ُ َ ْ َُ َ َوإذا حكم، َ َ َ ََ َ فاجت؛ِ ْ َهدَ َثم أخطأ، َ َ ْ َ َّ ٌ فله أجر:ُ ْ َُ َ َ« . 
 ).٤٥:ص(» الفرق بني الفرق« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Z رأي الشيعة: 
 ، جيرحــون أبــا بكــر:- مــن ظلــوا يف دائــرة اإلســالم:ونعنــي هبــم-ومجهــور طوائــف الــشيعة 

 ، والــــزبري، وطلحـــة،رحـــون عائــــشةوجي،  ومــــن شـــايعهم مــــن مجهـــور الــــصحابة؛ وعـــثامن،وعمـــر
  !ّ ومن انغمس معهم يف اغتصاب اخلالفة من عيل؛ وعمرو بن العاص،ومعاوية

، اٍّ ممــن عرفـــوا بــوالئهم لعـــيل اً إال نفـــر؛ جيرحــون مجهـــور الــصحابة:وبــاألحرى أهنـــم
 مــــن رد ؛وأقــــاموا عــــىل ذلــــك مــــذاهبهم ! فقــــطًا صـــحابي)مخــــسة عــــرش( :وقـــد ذكــــر بعــــضهم أهنــــم

عـــىل أن يكـــون روايـــة أحـــاديثهم مـــن ، ّإال مـــا رواه أشـــياع عـــيل مـــنهم ؛ور الـــصحابةأحاديـــث مجهـــ
 . أو ممن هو عىل نحلتهم،  العتقادهم بعصمتهم؛طرق أئمتهم

ونـــازع أئمـــة  !فقـــد خـــان وصـــية الرســـول :  عليـــاِ أن مـــن مل يـــوال:-عنـــدهم-والقاعـــدة العامـــة 
 ! للثقة واالعتامدًفليس أهال !احلق

ّ القائلون بتفضيل عـيل ؛ الزيدية:وهم، شيعة يف هذا الرأي فريق منهموقد خالف مجهور ال
 يعــدون أكثــر :وهـؤالء،  واإلشـادة بفــضلهام،مــع االعتقـاد بــصحة خالفــتهام، عـىل أيب بكــر وعمـر

 . وفقههم قريب من فقه أهل السنة، ًطوائف الشيعة اعتداال
Z رأي اجلمهور: 

 مــن كــان قبــل :سـواء مــنهم ؛-اًمجيعــ-ابة  فقــد حكمـوا بعدالــة الــصح:أمـا مجهــور املــسلمني
 ؛ويقبلـون روايـة العـدول الثقـات عـنهم،  من انغمس فيهـا أو جانبهـا:وسواء منهم، الفتنة أو بعدها

 فإهنم ال يقبلـون منهـا إال مـا كـان مـن روايـة أصـحاب عبـد اهللا ؛ّإال ما جاء عن طريق أصحاب عيل
 كــــام فعــــل أشــــياعه مــــن ؛ٍّذب عــــىل عــــيل مل يــــستجيزوا الكــــ؛ألهنــــم ثقــــات مــــأمونون ؛بــــن مــــسعود

 .الرافضة
 أن هومجــــت الـــــسنة التــــي مجعهـــــا :كــــان مــــن آثـــــار هــــذا االخــــتالف يف النظـــــر إىل الــــصحابة

مـن قبـل  ؛منـذ عـرص الـصحابة حتـى عـرص اجلمـع والتـدوين ؛ وحققها أئمـتهم ونقـادهم،اجلمهور
هـــا يف فـــضائل وخاصــة مـــا كــان من،  التـــي وصــمت أحاديـــث اجلمهــور بالكـــذب والوضـــع؛الــشيعة

ومل يقبلـــوا مـــن أحاديـــث أهـــل الـــسنة إال مـــا وافـــق ،  الـــذين خياصـــمهم مجهـــور الـــشيعة؛الـــصحابة
وبــذلك حكمــوا عــىل أحاديــث  !-يف نظــرهم-أحــاديثهم التــي يرووهنــا عــن أئمــتهم املعــصومني 

 . من أرقى طبقات الصحيح:بالوضع هي عند اجلمهور
 أمــر بــسد كــل خوخــة :خمــن أن النبــي  احلــديث الــذي أخرجــه البخــاري :ًوخـذ لــذلك مــثال

ُّتطل عىل املسجد من بيوت األصحاب ِ  .إال خوخة أيب بكر ؛ُ



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 وارتفـع عـن مـستوى الـضعف ، الذي استكمل رشائط الصحة عنـد اجلمهـور؛فهذا احلديث
ملقابلـة حـديث  ؛ وموضوع، مكذوب:هو عند الشيعة، ِّ يف نظر النقد العلمي الصحيح؛أو الشك

 . إال باب عيل؛-كلها- أن النبي أمر أن تسد األبواب : وهو؛ صحته-زعموا–
 .)غدير خم( حديث :وهو ! آخر يدلك عىل العكسًوخذ لذلك مثال
،  ودعامتهــــا األوىل-كلهــــا- الــــذي يكــــاد يكــــون عمــــدة املــــذاهب الــــشيعية ؛فهــــذا احلــــديث

عهم مـن  وأشـيا؛ وخـصومتهم للخلفـاء الثالثـة،واألساس الذي أقاموا عليه نظـرهتم إىل الـصحابة
 .مجهور الصحابة

ه غـالة الـشيعة ليـربروا بـه هجـومهم َّلفقـ،  ال أسـاس لـه؛ حـديث مكـذوب:هو عنـد أهـل الـسنة
وقد قدمنا لك كيف قضت القواعد التـي وضـعها أئمـة اجلمهـور ، وجتنيهم عىل صحابة الرسول

 . لنقد احلديث بكذب هذه الرواية
إذ إن العقـل حيكـم  ؛جلمهـور عـىل ذلـك موافقـة ا:وأعتقد أنه ال يسع املنصف املحايد مـن

 أهنـــا كانــت عالنيـــة عــىل مـــأل :باســتحالة كـــتامن مجهــور الـــصحابة أمــر الوصـــية التــي زعـــم الــشيعة
 !منهم

 ؛خوكــتامهنم أمــر رســول اهللا ، ٍّ عــىل غمــط عــيل-اًمجيعــ- باســتحالة اتفــاقهم :كــام حيكــم
أن جيهـــروا  :ري منقوصـــةوهـــم الـــذين بلـــغ حرصـــهم عـــىل نـــرش ديـــن اهللا وتأديـــة أحكامـــه كاملـــة غـــ

 أو ، كمهـــور النـــساء؛هـــذا يف أمـــور بـــسيطة، اً أو عقابـــاً دون أن خيـــافوا حـــساب؛بـــاحلق مـــع والهتـــم
ّ وعـــني -اًمجيعــ- صـــحابته خ فكيـــف بوصــية أوىص هبـــا رســول اهللا ،القعــود يف خطبـــة اجلمعــة
 !من يكون اخلليفة بعده؟

 فيكـــون :ا كـــان مـــع اســـتحالل إال إذ؛ فـــسق، عـــصيان:ومعلـــوم أن خمالفـــة الرســـول عـــن عمـــد
 .اًكفر

 وكتمـــوا أمـــره ! عـــىل رســـول اهللا-اًمجيعـــ- إذا كـــذب صـــحابة الرســـول !ليـــت شـــعري
؛ كيــــف نطمــــئن إىل هــــذه اً أو كفــــار،اً فــــساق:-اًمجيعــــ- حتــــى أصــــبحوا !بالوصــــاية لعــــيل

َالرشيعة التي مل ترو إال عن طريقهم؟  ُ 
- اجتمعـــــوا ؛خمـــــادعني ، كــــذابني: أن يكـــــون صـــــحابته:خوهــــل يليـــــق برســــول اهللا 

 ! ومناصبة صاحبه العداء؟، عىل كتامن احلق-كافتهم
 اً شـبيهاًكذلك وقف اخلوارج موقفـ، وكام وقف الشيعة من حديث اجلمهور ذلك املوقف

 اًنظـر،  كـام فعـل أغـامر الـشيعة؛خوإن مل ينغمسوا يف رذيلة الكذب عىل رسـول اهللا -وهم ، به



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الــــذي يــــؤمن بــــه ؛ وبعــــدهم عــــن األخــــذ بمــــذهب التقيــــة، وتقــــواهم وبــــداوة طبــــاعهم،لــــرصاحتهم
 :مثـل !فرويـت عـنهم أحكـام غريبـة، لكـنهم خـالفوا اجلمهـور يف مواقـف تـرشيعية كثـرية -الـشيعة

ومل يكـن ، وإنكارهم حكم الرجم الوارد يف السنة، إباحتهم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها
 واســتحالهلم ملــا ، وجــرأهتم عــىل اهللا،ن جهلهــم بالــدي:-كــام زعــم بعــض الكــاتبني-ســبب ذلــك 

 أو التـي ، ما ذهبوا إليه من رد األحاديـث التـي خرجـت بعـد الفتنـة:بل كان سببه، حرم اهللا ورسوله
 . اشرتك رواهتا بالفتنة

ّ أن نــسقط عدالــة مجهــور الــصحابة الــذين اشــرتكوا يف النــزاع مــع عــيل أو :وإنــه لــبالء عظــيم
وهـــم يف هـــذا الـــرأي ال يقلـــون عـــن  ! أو فـــسقهم،حكـــم بكفـــرهم ون،أو نـــسقط أحـــاديثهم، معاويـــة

 صــــدق :وإذا كــــان مـــدار االعـــتامد عــــىل الروايـــة هـــي ؛ وســـوء نتيجـــة،وفــــساد رأي، اًالـــشيعة خطـــر
 وكــــان الكــــذب أبعــــد يشء عــــن ، عنـــدهماًوقـــد كــــان ذلــــك موفــــور-ّالـــصحايب وأمانتــــه فــــيام نقــــل 

 !السياسية وأخطائهم؟فام دخل ذلك بآرائهم ، - وتربيتهم، ودينهم،طبيعتهم
 وناضــــل ، أبــــىل يف القــــضية الوطنيــــة أحــــسن الــــبالءا  وطنيــــًألــــيس ذلــــك كمــــن يــــسقط زعــــيام

وينكــر فــضائله ،  وجيــرده مـن صــفة الوطنيــة،مـن عــداد الــزعامء : ونفــسه، ومالــه،االسـتعامر بقلمــه
 ا  وطنيـًأو ألنـه حـارب زعـيام !ألنه كان زعيم حزب توىل احلكـم فأخطـأ ؛ويرد أخباره كلها، كلها
  . وناصبه العداء،آخر

 حكــــم :فــــأوىل أال جيــــوز،  واحلــــق، واإلنــــصاف، ال جيــــوز يف حكــــم التــــاريخ:إذا كــــان هــــذا
،  يف بعـــض املواقـــف الـــسياسيةا  عليـــا  الـــذين مل يوافقـــوا؛الـــشيعة واخلـــوارج عـــىل الـــصحابة

فكيــف ، سووصــمهم بأوصـاف ال تليــق بعامــة النــا، وجتــرحيهم يف مرويــاهتم، بإسـقاط عــدالتهم
ــا  ... الــذين كــان هلــم يف خدمــة اإلســالم والرســول قــدم صــدق!بأصــحاب رســول اهللا َّلوالهــا لكن ُ
 !ً وال نعرف كيف هنتدي سبيال،نتيه يف الظلامت

Z خالصة القول: 
 .اً كبريً عناء: لقيت من عنت الشيعة واخلوارج:أن السنة الصحيحة

 واألحكــــام يف ،خــــتالف اآلراء أثــــر كبـــري يف ا:وكـــان آلرائهــــم اجلاحمـــة يف الــــصحابة
ـــد الكـــالم عـــن شـــبه  ؛وفـــيام أثـــري حـــول الـــسنة مـــن شـــبه، الفقـــه اإلســـالمي ســـتطلع عليهـــا عن

 .املسترشقني وأشياعهم



 

  بيضاء فارغة- ) ٣١٨( الصفحة رقم  
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  بيضاء فارغة- ) ٣٢٠( الصفحة رقم  
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  -٤٤ص ( » واملـــــذاهب اإلســـــالمية، واجلامعـــــات،الكامـــــل يف الفـــــرق« :املرجـــــع[  
٤٦(.[  

 

والتعيـني ،  بـالنص الظـاهر؛خ بعـد النبـي اوهم القائلون بإمامة عـيل ، من فرق الشيعة
 . بل إشارة إليه بالعني ؛ا بالوصفًليس تعريض، الصادق

،  لرفع اخلالفخُوقد بعث ،  من تعيني اإلماموما كان يف دين اإلسالم أمر أهم: وقالوا
وينص عىل واحد ، ا يرجع إليهًفال جيوز أن يفارق األمة دون أن يعني شخص، وتقرير الوفاق

! ومعقوله، فال جيوز ألحد من املؤمنني أن خيتار إماما برأيه، هو املوثوق به واملعول عليه
وما { :فقال يف كتابه، ئه ومجيع خلقهوأنبيا،  عىل رسلهU وقد حظره اهللا !وكيف جيوز هذا

 فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو رِهِمأَم مِن ةرالْخِي ملَه كُونا أَن يرأَم ولُهسرو ةٍ إِذَا قَضَى اللَّهمِنؤالَ ممِنٍ وؤلِم كَان
يخْلُق ما يشاء ويخْتَار ما كَان لَهم وربك { :@وقال ، ]٣٦:األحزاب[}ضَلَّ ضَالالً مبِينا

ةر٦٨:القصص[}الْخِي[. 
ويعلـن ،  وخيتـارهم،فهـو يقـيمهم ؛وإقـامتهم إليـه، U إىل اهللا :وإنام اختيار احلجج واألئمـة

 . فال يبدهيم؛ إذا شاء؛ويسرتهم،  إذا أراد؛أمرهم
 . اًع أخرى ترصحيويف مواض، اً قد عني يف مواضع تعريضاا  إن علي: وقالوا

عـــىل النـــاس يف ) التوبـــة( أنـــه بعـــث أبـــا بكـــر ليقـــرأ ســـورة بـــراءة : منهـــا،خأمـــا تعريـــضاته 
 نــزل عـــيل«: وقــال، واملبلــغ عنــه إلــيهم، ليكــون هــو القــارئ علــيهم، ا وبعــث بعــده عليــ، املــشهد
 .ا عليه  عىل تقديمه علي:وهو يدل، »من قومك«:  أو قال،»يبلغه رجل منك: فقال، جربيل

: ّ وقـــد أمــر علـــيهام،-وغريمهــا مـــن الــصحابة-وكــذلك أنــه كـــان يــؤمر عـــىل أيب بكــر وعمـــر 
ًوما أمر عىل عيل أحد، وأسامة بن زيد يف بعث، عمرو بن العاص يف بعث ّ  .ا قطّ

ي عــــىل ـمــــن الــــذي يبايعنــــ«:  حــــني قــــال:اّ يف إمامــــة عــــيل خوأمــــا تــــرصحياته 
 . فبايعته مجاعة،»ماله؟

 هـــذا األمـــر مـــن ِّيـ وولـــ،يِّ وهـــو وصـــي؛روحـــه ي عـــىلـيعنـــمـــن الـــذي يبا«: ثـــم قـــال
 ؛ فبايعـــه عـــىل روحـــه؛ يـــده إليـــهاحتـــى مـــد أمـــري املـــؤمنني عـــيل  ؛فلـــم يبايعـــه أحـــد، »بعـــدي؟

  !ّأنه أمر عليك ابنك: حتى كانت قريش تعري أبا طالب ،ووىف بذلك



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

ا بلَّغْـت     يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُن{: وكذلك عندما نزل قوله تعاىل لْ فَمـ تَفْعـ م زِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لـَّ
ثـم ،  نـادوا الـصالة جامعـة)غـدير خـم(فلـام وصـل إىل ، ]٦٧:املائدة[}رِسالَتَه واللّه يعصِمك مِن الناسِ    

 ُْرصْانَو، ُاهَادَ عْنَ مِادَعَو، ُهَاالَ وْنَ مِالَ وَّمُهَّالل، ُهَالْوَ مٌّيـِلَعَ ف:ُهَالْوَ مُْتنُ كْنَم« :خقال 
ــــــــــــَذَ خْنَ مــــــــــــْلُذْاخــــــــــــَو، ُهََرصَ نــــــــــــْنَمــــــــــــ  ؟تْغــــــــــــَّلَ بْلَ هــــــــــــَالَأ، ُهَعــــــــــــَ مَّقَ احلــــــــــــِرِدَأَو، ُهَل

 .  أن هذا النص رصيح: فادعت اإلمامية،»-ثالثا-
حتــى قــال عمــر بــن اخلطــاب ، وقــد فهمــت الــصحابة مــن التوليــة مــا فهمنــاه: وتقــول اإلماميــة

 .أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة !طوبى لك يا عيل: ا حني استقبل علي
ــَأ«: خ قــول النبــي :ا عــىل إمامــة عــيل -عنــدهم-ومــن التــرصحيات  ــَ عْمُاكَضْق  ،»ٌّيـِل

واحلــاكم عــىل املتخاصــمني ،  أقــىض القــضاة يف كــل حادثــة: ال معنــى هلــا إال أن يكــون:فاإلمامــة
 ،]٥٩:النساء[}أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي األَمرِ مِنكُم{ :وهو معنى قوله تعاىل، يف كل واقعة

ولـــيس كـــل علـــم ، والقـــضاء يـــستدعي كـــل علـــم، ن إليـــه القـــضاء واحلكـــمَ مـــ):فـــأولو األمـــر(قـــالوا 
 . يستدعي القضاء

ــ:  إىل الوقيعــة يف كبــار الــصحابة؛ثــم إن اإلماميــة ختطــت هــذه الدرجــة ، اًا وتكفــريًطعن
قـال ، والرضـا عـن مجلـتهم، وقـد شـهدت نـصوص القـرآن عـىل عـدالتهم ،اًوعـدوان، ًأقلـه ظلـامو

ت الـشجرةِ        {: تعاىل تَحـ ونَـكايِعبإِذْ ي مِنِنيؤ نِ الْمـ عـ ه  ألفـا -إذ ذاك-وكـانوا ، ]١٨:الفـتح [}لَقَد رضِي اللـَّ
 .وأربعامئة

والسابِقُون {: والذين اتبعوهم بإحسان،  ثناء عىل املهاجرين واألنصار-تعاىل-اهللا وقال 
هنضُواْ عرو مهنع اللّه ضِيانٍ رسم بِإِحوهعاتَّب الَّذِينارِ واألَنصو اجِرِينهالْم مِن لُون١٠٠:التوبة[}األَو[. 

 .]١١٧:التوبة[}ذِين اتَّبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِلَقَد تَّاب ا علَى النبِي والْمهاجِرِين واألَنصارِ الَّ{: وقال
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنهم فِي األَرضِ كَما استَخْلَف {: وقال تعاىل

لِهِممِن قَب ٥٥:النور[}الَِّذين[. 
 .-تعاىل-اهللا د  دليل عىل عظم قدرهم عن:ويف ذلك

، وعـثامن، وعمـر، أبو بكر: ي اجلنةـِعرشة من أصحايب ف« :خوكذلك قال رسول اهللا 
، وعبد الـرمحن بـن عـوف، وسعيد بن زيد، وسعد بن أيب وقاص، والزبري، وطلحة، وعيل

 .  إىل غري ذلك من األخبار الواردة يف حق كل واحد منهم عىل انفراد،»وأبو عبيدة اجلراح
 عـىل يوعـيل بـن احلـسني ، مل يثبتوا يف تعيني األئمـة بعـد احلـسن واحلـسني: واإلمامية



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .-كلها-بل اختالفاهتم أكثر من اختالفات الفرق  !رأي وحد
وخمتلفـــــــون يف ، وســـــــوقها إىل جعفـــــــر بـــــــن حممـــــــد الـــــــصادق، وهـــــــم متفقـــــــون يف اإلمامـــــــة

 ، وإســـــحاق، حممـــــد: وقيــــل ســـــتة، إذ كـــــان لـــــه مخـــــسة أوالد ؛املنــــصوص عليـــــه بعـــــده مــــن أوالده
،  مـــن مـــات وأعقــــب:ومـــنهم،  مـــن مـــات ومل يعقـــب:ثـــم مـــنهم، وإســـامعيل، وموســـى، وعبـــد اهللا
 . من قال بالسوق والتعدية:ومنهم، والرجعة،  واالنتظار، من قال بالتوقف:ومنهم

ثــم ملــا اختلفــت الروايــات ، وكــان اإلماميــة يف أول األمــر عــىل مــذهب أئمــتهم يف األصــول
 ؛ بعـضها معتزلـة:فـصارت اإلماميـة، اختـارت كـل فرقـة مـنهم طريقـة :مانومتادى الز، عن أئمتهم
 .إما مشبهة، وبعضها إخبارية، وإما تفضيلية، إما وعيدية
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  )٣٢٥( الصفحة رقم  










P
P
P


P
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  ].)٣١ -١٦(» دور الشيعة يف تطور العراق السيايس« من كتاب[  
 

 درس النــواحي العقائديـــة التــي تأخـــذ هبــا الـــشيعة :إن الغــرض الــذي نبتغيـــه مــن هـــذا الفــصل
 منهـــــا إىل الدراســــــة ؛ وهـــــي دراســـــة اقــــــرب إىل الدراســـــة الوصـــــفية املوضـــــوعية،االثنـــــى عـــــرشية

 . لية التقابليةالتحلي
 تلك العقائد التـي كانـت هلـا :أي، وقد أوليت عنايتي تلك العقائد التي هلا أمهيتها السياسية

 .  كمجموعة برشية؛يل السلوك السيايس لدى الشيعةو ؛أثر عميق
فـــإين اعتمـــدت  :-ا بقـــدر مـــا يـــسعني أن أكـــون موضـــوعي-  يف بحثـــيا ولكـــي أكـــون موضـــوعي

 .  قبل أن أعزو أي يشء إىل العقائد االثنى عرشية ذاهتا؛املصادر الشيعية ذاهتا
 ال بـــد لـــه مــن أن يـــشري إىل الكتـــب ؛ أن أي عـــامل يتــصدى لدراســـة هـــذا املوضــوع:ويف ظنــي

 :  وهي،»كتب الرجال« ـوهي الكتب التي تعرف ب، األربعة املعرتف هبا لدى الشيعة
 »ملصنفة الكليني»الكايف يف علم الدين . 
 »ملصنفة الطويس»االستبصار . 
 »البن بابويه»من ال حيرضه الفقيه . 
 »للطويس»هتذيب االحكام . 

 :-بـــصورة خاصـــة-واألماميـــة  ،-بـــصورة عامـــة-  تعتربهـــا الـــشيعة:إن هـــذه الكتـــب األربعـــة
 . ن يوثق بام جاء فيهاأوهي حرية ب،  صنفها ثقاتاًكتب

 كتــب : فهـي؛ أو مـن املستــرشقني،أمـا سـائر الــرشوح والتعـاليق التـي صــنفها رجـال مــن الـسنة
 .  وإنام ال تعترب الكتب املراجع األساسية يف دراسة املوضوع،يرجع إليها

ركـن مـن  :-وعنـد علامئهـم الـدينيني، عندهم-وهي ،  األمامة:والعقيدة الشيعية األوىل هي
 . أركان اإليامن
 حتـى وأن كـان ؛ا مؤمنًـً ال يعتـرب عنـدهم رجـال: أن من ال يـؤمن بإمامـة أهـل البيـت:والواقع

 إىل أن يـــؤمن باإلمـــام !فإنـــه يظـــل غـــري مـــؤمن،  والـــشعائر الدينيـــة،املـــسلم يقـــوم بجميـــع الفـــروض

                                                
 .)٢٨ -٢/٢١ (»الكايف«، الكليني، )٦٤ص( »رساالت االعتقادات«، ابن بابويه )١(
 .)٢/٢٨ (»الكايف«، الكليني )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

  !!ويطيع أوامره
فإن العالمـة احلـيل ،  بكل دقة ووضوح)اإلمامية( :ُوقد حدد فقهاء اإلمامية هذا املصطلح

 رئاسة عاملية عامـة يف األمـور الدينيـة :هنا حيدد اإلمامة ويعرفها بأ:يف معاجلته الفقه الشيعي
 . ً نيابة عن النبي؛ تلقي عىل عاتق شخص،والدنيوية

 .  ألهنا تستمد سلطتها من النبي؛ من النبوةاً فرع: يعتربون اإلمامة:فمن هذه الناحية
 . مشاركة األمة يف تعيني اإلمام -ا مبدئي- إن هذا التعريف ينفي

 ؛)اًختــص شخــص( : مــا جــاء يف التعريــف مــن أهنــا:األمهيــة عــىل جانــب مــن ؛ونقطــة أخــرى
 : وهذا يسرتعي انتباهنا إىل أمرين

ولـــيس أي رجـــل ،  بواســـطة نبيـــه-ســـبحانه-اهللا  رجـــل يعينـــه : أن مـــن هـــو أهـــل لإلمامـــة:ًأوال
 .كان

 ال يمكن أن يكون هنالك أكثر من شـخص آخـر يف فـرتة معينـة مـن الـزمن يـستحق هـذا :اًثاني
 .عاملنصب الرفي

 :عنـــد ذلـــك، وأن يـــردع الظـــامل عـــن ظلمـــه، أن يثـــأر للمظلـــوم مـــن ظاملـــه« :إن وظيفـــة اإلمـــام
 . » ويرصف عن الفساد،يرجع إىل الصالح

 :ن كــل امــرئ نظــر يف املبــادئ الــسياسية ودرس أحــوال املجتمــعإ :ومــن املبتــذل أن نقــول
، ه اجلامعــة بــالوالء والطاعــة تــدين لــ؛ أنــه ينبغــي أن يقــوم يف املجتمــع زعــيم أو قائــداًيــدرك جيــد

، وهـــو الـــذي يقـــودهم إىل ســـواء الـــسبيل،  ويثـــأر للمظلـــوم،فإنـــه هـــو الـــذي يقـــف يف وجـــه الظـــامل
كــام أنــه الرجـــل الــذي جينـــبهم ،  الــذي يقــوض النظـــام يف أمــورهم الدنيويـــة؛ويــردهم عــن الفـــساد

ء عاقبــــــة  فيخـــــشى املـــــر؛ ويـــــضمن هلــــــم ســـــعادة اآلخـــــرة،األرضار النامجـــــة عـــــن اإلثـــــم والفـــــساد
 . احلساب

 . ويبعدهم عن الفوىض واخلصام،وهذا مما يقرهبم من حالة السالم والنظام
 أخــــذ فقهــــاء : التــــي نــــشأت حــــول اخلالفــــة؛ولكــــن بــــسبب مــــا أريــــق مــــن دمــــاء يف احلــــروب

                                                
م ملــر . و: احلــسن بــن يوســف بــن عــيل بــن مطهــر احلــيل، البــاب احلــادي عــرش، ترمجــه إىل العربيــة:هــو )١(

)Miller ( ســنة » اجلمعيــة امللكيــة األســيوية«ونــرشته)ــف يعلــم أن ترمجــة ، )١٢٠ص(، )١٩٢٨ واملؤل
 فقــد ؛ة احلــصول عــىل الــنص العــريب األصــيل للحــيلًملــر ليــست ترمجــة دقيقــة، ولكــن نظــرا إىل صــعوب

 .اعتمدنا الرتمجة
 .)٦٢ص(السابق املصدر  )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  !؟ يتساءلون عن رضورة اإلمامة:-من ذوي الفكر الرزين-املسلمني 
ن يكـــــون عــــىل املـــــسلمني أ : بمكــــان أن بعــــضهم أعلـــــن أنــــه لـــــيس مــــن الـــــرضوري:والواقــــع

 . إمام
 . ينبغي أن يكون هنالك إمام:-بحسب السنة-نه إ :وقالت األشعرية
 .  ينبغي أن يكون هناك قائد لألمة:-بحسب العقل-نه إ :وقالت املعتزلة
 ، فلهــا وجهــة نظــر خاصــة:-وهــي موضــوع دراســتنا هــذه-ثنــى عــرشية أمــا اإلماميــة اإل

 :ومنها، اصةتدافع عنها بحججها اخل
Z لطف اهللا: 

 . )اللطيف( :ومن أسامئه احلسنى،  من صفات اهللا:واللطف
  . ويبعدهم عن العصيان، أنه يقرب خالئقه إىل الطاعة:ومعنى لطف اهللا

 ألنــه مــن املعـروف أنــه إذا قــام بــني اجلامعـة زعــيم وقائــد يــردعهم ؛وهـذا يــتم عــىل يـد اإلمــام
 هــذا هــو ...وتبتعــد عــن الفــوىض واخلــصام، ن النظــام والــسالمفإهنــا تقــرتب مــ :بواســطة العقــاب
 . معنى اللطف
 ليقــوم هبــذه الوظيفــة ؛ فإنــه يــنص عــىل تعيــني إمــام:اً لكونــه لطيفــ؛-ســبحانه-اهللا  فــإن ؛ولــذا

 .-اًآنف-التي ذكرناها 
Z الويص عىل الرشائع:  

 ،يـه مـن التحريـف ليق؛ هناك حاجة ماسة مستمرة إىل قيام ويص عـىل الـرشع:وتقول الشيعة
 .  أو احلذف منه، واإلضافة إليه، وسوء الفهم،والتغيري

 ليــــست : ومعظــــم األوامــــر والنــــواهي، تتــــضمن جــــوهر الــــرشيعة:فــــإن آيــــات القــــرآن الكــــريم
 ، فيعطــــي االســـتدالالت الــــرشعية؛ وجـــب أن يقـــوم مفــــرس مـــن عنـــد اهللا؛لــــذا؛ واضـــحة املعنـــى

  .والتفسريات بناء عىل نص القرآن الكريم
العلـــم ( :ألن مــن ألقابـــه، ولــيس مـــن يــستطيع أن يقـــوم هبــذا األمـــر اجللــل ســـوى إمــام الزمـــان

                                                
 . اخلوارج:وهم )١(
 .)٢٣-٣/١(» حياة القلوب«، املجليس، حممد باقر )٢(
جيدر بنا أن نـشري هنـا إىل أن الـشيعة خيتلفـون عـن الـسنة يف نظـرهتم إىل تفـسري القـرآن الكـريم، فـإن أكثـر  )٣(

الفـصل ( القـارئ الكـريم أن يعـود إىل منت عندهم تفرس عىل أهنا إشارات إىل أهل البيت، ويطلب اآليا
 .-الذي سبقت اإلشارة إليه- من مصنف املجليس )الثاين



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 .  األمور التي يريد معرفتهااً أنه يدرك فور: أي،)املحيط
 .  ال يستطيع مسلم معرفة عبادة اهللا:وبدون هذا الويص

 ال :قـــرآن الكـــريم ألن ال، ال يـــستطيع النـــاس أن يميـــزوا بـــني الـــصواب واخلطـــأ:وبـــدون إمـــام
 .يكفي وحده أن يكون اهلادي إىل سواء السبيل

Z ّالنبوة واإلمامة: 
 . -اًأيض- أن اإلمامة رضورية :إن كل ما يدل عىل أن النبوة رضورية يدل عىل

 .  يف ما عدا تلقي الوحي من دون وسيط؛وتقوم مقامها،  خالفة النبوة:ألن اإلمامة
 .  أن يقيم اإلمامة:-اًأيض-عليه ،  أن يقيم النبوة:-ا فلسفي- @وكام أن عىل اهللا 

Z اتقاء األذى: 
ــى   {عـــــــــىل املـــــــــسلمني أن يقـــــــــوى أنفـــــــــسهم مـــــــــن األذى والـــــــــرش  ــدِيكُم إِلَـــــــ ــــــ ــواْ بِأَيـ والَ تُلْقُـــــــ

 ). قرآن كريم( ]١٩٥:البقرة[}التَّهلُكَةِ
 .  متقشفة حييا حياة صاحلة طاهرة: آيات ال حرص هلا تأمر املؤمن:ويف القرآن الكريم

 :-شــــأهنم يف ذلـــــك شـــــأن ســـــائر النـــــاس-وألن املــــسلمني يعيـــــشون يف جمتمعـــــات منظمـــــة 
 ، وحيــافظ عـىل ممتلكــاهتم، لكـي يــدافع عـنهم؛فينبغـي هلـم أن يــدينوا بـالوالء لإلمــام أو الـسلطان

 . ولكي يرصف عنهم السوء
 . أن يكون هلم إمام: تفرض طبيعة االجتامع عىل املسلمني:بكالم آخر

ألن األفـراد يف اجلامعـة  ؛ أن تعيني اإلمام هذا ليس مـن اجلامعـة:جتدر اإلشارة إىلولكن 
 دفــع : بيــد أن القــصد هــو، ممــا يــؤدي هبــم إىل التهلكــة، فيقــع اخلــصام بيــنهم؛خيتلفــون يف الــرأي
 .األذى عن الناس

 ينتقــل فقهــاء الــشيعة إىل ذكــر الــصفات التــي :وبعــد إثبــات احلجــة عــىل رضورة قيــام اإلمــام
 .ّتلك الصفات الرضورية التي تؤهله للقيام بوظيفة اإلمامة، ينبغي أن تتوافر يف األمام

                                                
 .)١/٢٥٨(، »الكايف«، الكليني )١(
 .)اجلزء الثالث(، »حياة القلوب«، املجليس )٢(
إىل قضية االعتامد عىل اإلمام يف معرفة الصواب واخلطـأ يشري الكليني ، )١/١٧٨(» الكايف«، الكليني )٣(

 عندما أرشف النبي عىل الوفاة طلب !كام يزعم الشيعة-إىل أهنا تتعارض مع رأي عمر بن اخلطاب ألنه 
ًقلام وحربا كي يكتب بالغا يبلغه األمة لئال تضل سواء رفض عمر االنـصياع إىل طلبـه قـائال ً ً إن الرجـل  «:ً

 .»تاب اهللا يكفينا ك!هيذي



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Z العصمة: 
 .  الصفة األوىل لإلمامة:يالعصمة من اخلطأ ه
 .  يكون األئمة يف مستوى األنبياء والرسل ومالئكة اهللا؛فمن هذه الناحية
إن عقيــدتنا :  مـا معنـاه-)دوقالـشيخ الـص(ـ وهـو امللقـب عنـد الــشيعة بـ- هيقـول ابـن بابويـ

 ســواء ؛ًال يقرتفــون إثــام، ُ مطهــرون مــن كــل دنــس، معــصومون:يف األنبيــاء والرســل واألئمــة أهنــم
 وكــل مــن ، ويتــرصفون بحــسب وصـاياه، وال يعــصون اهللا يف أوامـره،أكـان مــن الكبـائر أم الــصغائر

 . ينكر عصمتهم هو جاهل وكافر
َ مـن بـدء رسـالتهم ؛ واملعرفـة، والـتامم، يتحلـون بـالكامل إهنـم؛إننا لعىل يقني مـن عـصمتهم

 .  وال جهل يف مجيع األحوال، وال عصيان،ُال يمكن أن يعزى إليهم نقص، حتى هناية عمرهم
 تــرد يف معظــم :مــام لــصحة عــصمة اإلاً إثباتــ؛واحلجــج املنطقيــة التــي يوردهــا فقهــاء الــشيعة

ّويعـــدد احلـــيل ،  ويف كـــل دقـــة ووضـــوح؛كتـــبهم األســـباب يف إرصار )  البـــاب احلـــادي عـــرشيف(ِ
 :  فيقول؛فقهاء الشيعة عىل إيامهنم الراسخ يف عصمة األمام من اخلطأ

 .  ردع الناس عن اقرتاف اإلثم: إن أوىل وظائف اإلمام-١
فينـتج  ! وجـب أن يكـون هنالـك إمـام آخـر لردعـه عـن اخلطـأ؛فإذا كان هـو نفـسه غـري معـصوم

 !ُوهذا حمال،  اآلخراً يكون الواحد منهم رادع؛ه من أئمة قيام عدد ال حرص ل:عن ذلك
 أو أن ، إمــــــا أن تــــــستنكر وقوعــــــه يف اخلطــــــأ: يرتتــــــب عــــــىل اجلامعــــــة؛ إذا أخطــــــأ اإلمــــــام-٢

 . تتغاىض عنه
،  يفقـد الثقـة التـي أولتـه إياهـا اجلامعـة-ال شـك- فإنـه :فإذا استنكرت اجلامعـة خطـأ إمامهـا

 . ضة للردع من قبل اآلخرين يصبح عر؛وبعد أن يكون هو الرادع
 . ويقتدوا بسلوكه، أن يطيعوه؛ للناساً ينتفي رشط تعيينه إمام:ويف هذه احلالة

 . ّ ألنه الويص عىل الرشع؛ والعصمة من اخلطأ صفة تالزم اإلمام-٣
، واحلــــــديث املتــــــواتر،  القــــــرآن الكــــــريم: أن مــــــصادر الــــــرشع هــــــي:ويعلــــــم كــــــل واحــــــد منــــــا

 . والقياس، واإلمجاع
ٌ إن لـــيس واحـــد مـــن هــــذه املـــصادر بمفـــرده يـــصلح ألن يكــــون :ن يقـــول فقهـــاء الــــشيعةولكـــ

 وال احلــــديث الـــــرشيف ،ولــــيس القــــرآن الكــــريم وحــــده، احلــــارس األمنــــي عــــىل ســــالمة الــــرشع

                                                
 .)٩٩ :ص(» رساالت االعتقادات«، ابن بابويه )١(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 وقــد جيمعــون ، ألن النــاس أثمــة، ال يفــي بــالغرض؛كــذلك اإلمجــاع، يتــضمنان مجيــع أحكــام اهللا
 . عىل اخلطأ

 ستــسلك بموجــب :بعــض هــذه األمــة مــن بعــدي« :ديث الــرشيفوتؤكــد الــشيعة صــحة احلــ
ّ ولكـــنهم يـــضلون ؛ بموجـــب القيـــاس: وبعـــضهم اآلخـــر، بموجـــب احلـــديث: وبعـــضهم،الكتـــاب
 . » سوى اإلمام؛ّ وال يبقى من قيم عىل الرشع، ويضلون اآلخرين،أنفسهم
 . ًا ظاملوال يليق باإلمام أن يكون،  فهو ظامل؛ من اخلطأاً أن من ال يكون معصوم-٤
 .  من ليس بمعصوم عن اخلطأاً ال يصلح أن يكون إمام؛لذا

 غــــري أن األســــباب التــــي حتمــــل الــــشيعة عــــىل ،وقــــد كثــــر الكــــالم عــــن العــــصمة لــــدى األئمــــة
 .-اًآنف- ال تعدو األسباب األربعة التي جئنا عىل ذكرها :اإليامن بعصمة اإلمام

 والتعيـني ، ورشط التعيني بواسطة النبي،موقد أفلح فقهاء الشيعة يف الربط بني عصمة األما
 .هو الصفة الثانية التي تالزم األمام

Z التعيني بالنص: 
ولكــن كيــف ، -ســبحانه-اهللا وال يعلمــه ســوى ، العــصمة مــن اخلطــأ أمــر خيفــى عــىل النــاس

 ُوكيف يعني؟  ؟ُيعرف اإلمام
فه عن فقـه الـشيعة ُوقد أجاب العالمة احليل يف مصنّ ّ َِّينبغـي أن «:  بقولـه،سؤالعـن هـذا الـ

 وال يعلــم ، أمـر مــن القلـب والــنفس: ألن العــصمة مـن اخلطــأ، عــىل إمامتـهاًيكـون األمــام منـصوص
 .-سبحانه-اهللا خفايا النفس سوى 

 ،أو ال  الـــذي يعلـــم أن اإلمــــام معـــصوم مـــن اخلطــــأ؛ ينبغـــي أن يكـــون التعيــــني مـــن اهللا؛وعليـــه
 .»يل عىل صدق دعواه أن يقوم بمعجزة للتدل:فينبغي عىل اإلمام

 إمـا :وذلـك،  أن تعيـني اإلمـام يـتم بإحـدى طـريقتني:ولنا أن نـستنتج مـن كـالم العالمـة احلـيل
 وتعيينـه ،ُ إىل النبي الذي يعلـن أمـر عـصمته:أي، بإظهار أمره إىل من هو نفسه معصوم من اخلطأ

 .أو بقيام اإلمام بمعجزة تظهر أهليته ملنصب اإلمامة، إىل اجلامعة
 فقـد ، ينبغـي أن يكـون هنالـك نـص؛ تشدد عىل رضورة النص عـىل اإلمامـة:ري أن اإلماميةغ
 . )ّغدير خم(خليفة له يف خطبة الوداع عند   عليا  إىل نبيه حممد الذي عني-سبحانه-اهللا أوحى 

                                                
 .)٦٣:ص(» رساالت االعتقادات« )١(
 .»خرائج اجلرائح «:وعنوانه، للقارئ أن يعود إىل كتاب يعنى بمعجزات األئمة ملصنفه الراوندي )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Z األفضل: 
 .اسٌ أن اإلمام أهل ألن يتبعه الن:أي،  األفضلية:والصفة الثالثة التي تالزم اإلمام هي

 .اً وأمري،ً وزعيام، أن اإلمام له أن يتحىل بالصفات التي جتعل منه قدوة:ومعنى هذا
 ؛وهــذه صــفة مالزمــة لإلمامــة، اً أفــضل النــاس إطالقــ:مــامينبغــي أن يكــون اإل« :ّيقــول احلــيل

 أن يكـون املفـضول :ألنـه مـن غـري املعقـول ومـن غـري املعـروف بالتقليـد، ال يستغني عنها بغريها
 .»! من األفضلًا ومنصباًامأعىل مق
ق    ...{ : يستشهد العالمة احليل بالقرآن الكـريم؛ هلذا الرأياًإثبات أَحـ ق دِي إِلَـى الْحـهن يأَفَم

        ون كُمـتَح ف كَيـ ا لَكُـم ى فَمـدهإِالَّ أَن ي يهِدن الَّ يأَم عتَّبفإنـه واجـب أن تتـوافر يف ؛ لـذا،]٣٥:يـونس [}أَن ي 
 . يف زمانهاً أن يكون أرفع الناس مقام:كام أنه واجب، ام صفة الكامل واألفضليةاألم

 فـــال يعـــارش أهـــل الـــسوء والـــرسقة مـــن ، فـــإن اإلمـــام يبقـــى أفـــضل النـــاس يف أحوالـــه؛وهكـــذا
 ، والفظاظـــــة، واخلـــــشونة، واحلـــــسد، واجلهـــــل،ٌوهـــــو رجـــــل تـــــأبى عليـــــه أخالقـــــه املكـــــر، النـــــاس
 .  واجلبن،والطمع

 واخلمـــــول ، واخلـــــرس، كــــاجلنون؛ مـــــن كــــل نقـــــص وعيـــــباً خاليـــــ:ه يكــــونوهــــو يف طبيعتـــــ
وبعد أن تتـوافر فيـه هـذه ، ّ أو أي عاهة جسدية أخرى تفقده إعجاب الناس به وحبهم إياه،العقيل

ً يصبح أهال:اخلالل وهذه السجايا  . ُ ألن يتبعُ
Z العلم املحيط: 

 الــذي منــه يــستمد ؛ القــرآنواملرجــع الثقــة يف تفــسري،  الــويص عــىل الــرشع:ولكــون اإلمــام
 .اً عميقاً إدراك؛ ليدرك معاين القرآن الكريم؛ينبغي له أن يكون ذكي الفؤاد :فتاويه واستنتاجاته

 ومــــن ؛مــــن الــــشيعة-ويــــورد أهــــل احلــــديث ، )العلــــم املحــــيط(ـ وهــــذا مــــا تــــسميه الــــشيعة بــــ
 أن األئمـة : مـؤداه؛ًا حـديث-»الكـايف«يف مـصنفه ،  زعيمهم يف روايـة احلـديث؛ الكليني:مجلتهم

 . املعنى الذي يريدونهاًيدركون فور
موضـــع اخـــتالف بــــني  : وعــــىل هـــذه الـــسجايا واملواهــــب،وتعيـــني اإلمـــام عــــىل هـــذه الـــصفة

ة،  وسائر املذاهب اإلسالمية األخـرى،الشيعة األمامية  إذا اقتنعـت اجلامعـة أو األمـة :فعنـد الـسنّ
 ويـصبح ، عـن طريـق البيعـةاً دينيـًم يعرتفـون بـه زعـيام فـإهن؛باستعداد أحدهم هلذا املنصب الرفيـع

 . اإلمام عندهم

                                                
 .)٢/٢١(» الكايف« الكليني )١(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

،  تتحفظ بصدد الدور الذي تلعبه اجلامعة أو األمة يف تعيني اإلمام:غري أن الشيعة األمامية
 يـتم باالتفـاق بـني اجلامعــة أو اًوليـست أمـر، إن اإلمامـة سـلطة مـن اهللا ورســوله« :يقـول املجلـيس

 .»ُ ينبغي عىل كل إمام أن يعني خلفهكام أنه، باختيارهم
 :الرباهــني واألدلــة عــىل أن تعيــني اإلمــام هــو :-اًأيــض-واملجلــيس ، ويــورد العالمــة احلــيل

  : وبواسطة نبيه@من اهللا 
وال يمكــــن أن حيــــصل التعيــــني إال بــــنص مــــن ،  مــــن اهللا ورســــوله)خالفــــة( إن اإلمامــــة :ًأوال
 . كليهام

 االعتقــــاد أن اجلامعــــة تــــستطيع اختيــــار : غــــري املعقــــولنــــه مــــنإ :يقــــول املجلــــيس مــــا مــــؤداه
 أن النـــاس يـــستطيعون أن خيتـــاروا نبـــيهم أو :وهـــذا ال خيتلـــف عـــن القـــول غـــري املعقـــول، إمامهـــا
 !إن هذا حمال، يعينوه

ـــ  إذا حـــصل تعيـــني اإلمـــام بمجـــرد االعـــرتاف بـــشخص مـــا ألنـــه حتـــىل بالـــصفات التـــي :اًثاني
 إذ أهنـــــم ؛ إىل قيـــــام الفتنـــــة يف األمـــــة:-ًحـــــتام-ن ذلـــــك يـــــؤدي  فـــــإ؛يـــــتحىل هبـــــا الـــــزعيم أو القائـــــد

ً فتعني فئة منهم إمام،خيتلفون يف الرأي ًوتعني األخرى إمام، اّ يف الوقـت الـذي تكـون فيـه  ؛ آخـراّ
 .  احلفاظ عىل النظام واالستقرار:املهمة اإلمام األوىل

 لنـــــشوء ًا ســـــبب:ذلـــــك يكـــــون فـــــال شـــــك يف أن ؛ُ إذا تـــــرك أمـــــر تعيـــــني اإلمـــــام إىل األمـــــة:اًثالثـــــ
 . كام يبدو يف احلجة الثانية أعاله؛ وقيام حالة من الفساد، واملنازعات،اخلصومات

،  تتعــارض مــع مــشيئة اهللا وأرادتــه، أمــور بغيــضة مكروهــة: والفــساد، واملنازعــة،واخلــصومة
 وذلـــك ، أن حيـــسم األمـــر:-وهـــو الـــرحيم الـــذي يمقـــت الـــرش والفـــساد-فينبغـــي للخـــالق ســـبحانه 

  . ويوفر اخلري لألمة،فريعى الرشع، -منصب اإلمامة-  للمنصب الرفيعً أهالاًبتعيينه شخص
ّ قـــد علـــم املـــسلمني بواســـطة نبيـــه ورســـوله@اهللا  إن :اًرابعـــ  ؛ دقـــائق أمـــور عيـــشهم اليـــومي:ّ

وذلــــك يف ،  وباحليــــاة الزوجيــــة، وأمــــور أخــــرى تتعلــــق بالنظافــــة،كقــــص شــــعر الــــذقن والــــشارب
 .وضوح تام
 وقـضايا اً أمـر تفـوق خطورتـه تعلـيمهم أمـور: يقـوم مقـام نبيـه؛ال شك يف أن تعيني خليفة ؛اًإذ
 فيكــف ،ُ ال هيمــل أمــورهم: وألنــه، ال ينــسى عبــاده:-ســبحانه-اهللا وألن ،  كــالتي ذكرناهــا؛ثانويــة

 ! أنه يغفل أمر تعيني إمام حيتاج إليه الناس يف أمور إيامهنم ودينهم؟:لنا أن نتصور
 يعــني مــن : كــان، لفـرتة قــصرية؛ أنـه عنــدما يغــادر املدينــة:خان مــن عــادة النبــي  وكـ:اًخامــس

 عـن اً التـي ال تبعـد كثـري؛وقد قام النبي هبذا األمر مـرة عنـدما ذهـب إىل مكـة، يقوم بالسلطة مكانه



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . ومل يرتك أمر تعيينه التباعه، املدينة
أو  !؟ٍغفــل أمــر تعيــني خلــف لــه أن الرسـول : هــل يمكننــا أن نتــصور: يف مثـل هــذه احلالــة؛اًإذ

 ! كيفام يشاؤون؟؛ترك األمر للجامعة يتدبرونه يف ما بينهم
 أن يقعــوا :ا  فإنــه مــن املحتمــل جــد، بــام أن مجيــع النــاس عرضــة للوقــوع يف اخلطــأ:اًسادســ

 .  فيعينون من ليس بأهل للمنصب؛يف خطأ اختيار إمام هلم
وبـــام أن النـــاس قـــد ،  ومحايـــة املظلـــوم، ردع الظـــامل:ونحـــن نعلـــم أن مـــن وظـــائف اخلليفـــة

،  ال يمكـن أن يقـوم بوظيفتـه عـىل الـشكل األتـم: فإن اإلمام املختار من قبل الناس؛اًاختاروا خط
 .  بدون خطيئةاًوكذلك ألن اإلمام ينبغي أن يكون شخص

ٌّمـر خفــيأ :وبـام أن العــصمة  ؛@ اهللا أن يكــون التعيـني مــن :اًإذ فقــد وجـب ؛ ال يعلمـه إال اهللا؛ٌ
  . يعلم من هو املعصوم:-وحده-ألنه 

 . عقيدة أساسية يأخذ هبا كل شيعي:إن تعيني اإلمام من قبل اهللا بواسطة رسوله
 ،ن اإلســـالم ذاتـــه تتقـــوض أركانـــهإ : فيقـــول؛ أن املجلـــيس يبعـــد إىل أبعـــد مـــن هـــذا:والواقـــع

يف كـــل مكـــان  تبقـــى أحـــوال املـــسلمني : بـــدون إمـــام: يقـــول!ويـــزول بـــدون إمـــام منـــصوص عليـــه
 .معرضة لألخطار

يكــن بعملــه  :ولــو أنــه مل يفــرض اإلمامــة، اً لــو مل يعــني إمامــ-ســبحانه-اهللا  فــإن ؛وعليــه
 اً يكــون اإليــامن بــاهللا وبرمحتــه ناقــص:ويف هــذه احلالــة،  قــد أزال أثــر نبيــه مــن الوجــود:هــذا

وتكـذيب القــرآن ،  وينكـر رسـالة النبــي، يكـذب القـرآن الكــريم: ومــن يقـل هبـذا فإنــه!غـري مكمـل
 . الكفر عينه:وإنكار رسالة النبي مها

Z ّحق عيل يف اإلمامة: 
 ، يف شــخص عــيل بــن أيب طالــب:تتجــسد مجيــع الــصفات التــي ينبغــي أن تتــوافر يف اإلمــام

 .اً خاصاً وتدريبه اهتامم،كان النبي يويل أمر تعليمه:-تزعم الشيعة -ولذا 
 أنـه : يقـول فيـه عـيل عـن نفـسه،يم بـن قـيس اهلـاليلُ يـسنده إىل سـلاًويروي ابن بابويه خرب

 وكــان جييبنــي عــام كنــت ،ٌ يف خلــوة خاصــة ال يعلــم أحــد هبــا؛كــان يــزور النبــي كــل ليلــة وكــل هنــار
 يعلمـون أن النبـي مل يتـرصف مـع أحـد مـن :وكـان الـصحابة، كام أين كنـت اتبعـه أنـى ذهـب، اسأله

                                                
)١( )majlisi- op. cie. In Donaldson. The sh ،ste Reiigion ٣١٩.( . 
 .)١٢٢:ص(» رساالت االعتقادات«، ابن بابويه )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 وكنــــت كلــــام ،ديــــث اخلاصــــة تــــتم يف بيتــــي وكانــــت هــــذه األحا، كــــام كــــان يتــــرصف معــــي؛النــــاس
 :فكــان يــسأل زوجاتــه،  كـان حيــاول أن أخلــو معـه:قـصدت زيارتــه يف األمــاكن التـي كــان يقــيم هبــا

 .  فال يبقى يف املنزل سوانا نحن االثنني؛أن يغادرن املكان
، باســـتثناء فاطمـــة ؛كـــذلك كـــان النبـــي عنـــدما يـــزورين يطلـــب إىل كـــل أحـــد أن يغـــادر املكـــان

 وكنـــت إذا فرغـــت مـــن طـــرح ،وكنـــت إذا ســـألته عــن أمـــر أجـــابني،  كـــي نكـــون وحـــدنا؛أبنـــيوأحــد 
 حتــى مل يبــق يشء مــن الــوحي الــذي أوحــى بــه ؛ كــان يبــدأ هــو بطــرح األســئلة عــيل؛األســئلة عليــه

وكــــل مـــا لــــه عالقــــة ، أو مــــن آيـــات القــــرآن، -ســــبحانه-اهللا  أو مــــن التعلـــيم الــــذي علمــــه إيـــاه ،إليـــه
وكــان يعلمنــي ، مل يعلــن يل ؛ واألمــور الــسالفة والعتيــدة،األوامــر والنــواهي و،بــاحلالل واحلــرام

 . ويطلب إيل أن أقرأها
 ، وظاهرهــــا، وكــــان يفــــرس يل تأويلهــــا،ّ فادوهنــــا أنــــا بنفــــيس؛ُوكــــان يمــــيل عــــيل هــــذه األمــــور

 .» فال يفوتني حرٌف منها؛ وكنت استظهرها،وباطنها
 !ا يف اإلمامة  الذين سيخلفون علي؛ألحد عرشّ أن الرسول سمى األئمة ا:وينتهي اخلرب إىل

ويــشريون إىل لقــاء ،  صــحة هــذا اخلــرب:- ابــن بابويــه:ومــن مجلــتهم-ويؤكــد فقهــاء الــشيعة 
 فقـص ،يف عهـد معاويـة -ّإبنّـي عـيل-  وبـني احلـسن واحلـسني،ُجرى بني سليم بـن قـيس اهلـاليل

 .  إنك صادق يف قولك: فقاال له،سليم اخلرب عليهام
 يعــــــددون األدلــــــة والرباهــــــني عــــــىل صــــــحة إمامــــــة عــــــيل يف مجيــــــع :فقهــــــاء الــــــشيعةكــــــام أن 
 قد خص هذا املوضوع ذاته بمـصنفات ال تبحـث : والواقع أن بعض هذه املصنفات،مصنفاهتم

 فإنـه ألـف ؛ُ وقـد كـان ابـن مطهـر احلـيل أحـد أولئـك الفقهـاء،سوى يف رسد هـذه األدلـة والرباهـني
ا دليــــل َ ألفــــ: أي»كتــــاب األلفــــني« : وعنــــوان مــــصنفه هــــذا،حــــده عــــالج فيــــه هــــذا املوضــــوع واًكتابــــ

 . وبرهان عىل صحة إمامة عيل
 . هذه األدلة-يف صورة عامة مقتضبة-وسأحاول أن أخلص 

 :منهـــا، رد فقهـــاء الـــشيعة عـــدد مـــن األحاديـــث النبويـــة حـــول حـــّق عـــيل يف اإلمامـــةُيــــو :ًأوال
 : ويـستنتجون مـن هـذه األحاديـث،»ة بعـديإنـك خليفـ« : ومنهـا،»سلموا عليه بإمرة املؤمنني«

 . اإلمام بعد النبي:هو  عليا أهنا إشارات واضحة إىل أن
 :  أمهها سببان، وهو أفضلهم ألسباب عديدة، كان عيل أفضل الناس يف زمانه:اًثاني

 .  لهاًكان مساوي  عليا  أن: فقهاء الشيعة أحاديث عن النبي يقول فيهاردوـي -أ
، إذا وجـب أن يكــون املـساوي لــه أفـضل النــاس، ن النبــي كـان أفــضل النـاس أ:ومـن املعلـوم



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .  لهاً ملا كان مساوي-وهذا واضح بني-ّوإال 
 ألنه كان الشخص الوحيد من مجاعة الصحابة الـذي احتـيج ؛ وكان عيل أفضل الناس-ب

ُومن كان يفتقد أفضل من الذي ال يفتقد إليه، إليه يف قضية املباهلة ّ ُ . 
 الـذي دار حـول صـحة نبـوة ؛ احتيج إىل عيل عندما جرى احلوار مع نـصارى نجـرانكام أنه

 .حممد
 .  عن اخلطأ سوى عيلاً مل يكن أحد من بني الذين طالبوا باخلالفة من كان معصوم:اًثالث
 . فإنه كان الرجل الوحيد املؤهل هلذا املنصب الرفيع؛وعليه

ا مـن أكـابر الـذين طـالبوا باخلالفـة بعـد وفـاة ومهـ- والعباس ، أن أبا بكر:وتتفق الشيعة عىل
 .  فكانت اإلمامة من حقه؛ ومل تثبت سوى عصمة عيل، مل يكونا معصومني عن اخلطأ:-النبي

ويـذهب فقهــاء الـشيعة إىل إبــراد اإلثبــات ،  كــان عــيل أعلـم أهــل زمانـه بعــد رســول اهللا:اًرابعـ
 :  فيقلون،واألدلة عىل صحة هذا القول

 . كام أنه كان قوي احلدس ذكي الفؤاد، رص عىل العلم كان شديد احل-أ
وعندما تتوفر هـذه الـصفات والـسجايا يف شـخص واحـد ينبغـي للمـسلمني أن يعتـربوه أعلـم 

 . الناس قاطبة
 ومـــن ، أن الـــصحابة: لعلـــامء الـــشيعة مـــن مطـــالعتهم كتـــب التـــاريخ والـــسرياً ويبـــدو جليـــ-ب

 التـــــي كـــــانوا ؛يف املـــــشكالت الدينيـــــة والقـــــضائية  عليـــــا كـــــانوا يستـــــشريون :بعـــــدهم مـــــن التـــــابعني
 . جياهبوهنا

 اًوكانوا يتفقون يف ما بينهم مـسبق،  يرجعون إليه إلسداء الرأي-يف غالب األحيان-وكانوا 
 .  لرأهيماً حتى وأن جاء حكمه هذا خمالف؛عىل أن يقبلوا بحكمه
 اً يـأيت موافقــ:سائل الدينيــة والقـضائية يرجــع إليـه يف املـاًكـان مرجعـ  عليــا وهـذا القـول يف أن

 هــــي حتـــرتم علمــــه -اًأيـــض-فإهنــــا كانـــت ،  واإلماميـــة، واألشــــعرية،ملـــا كانـــت تقــــول بـــه املعتزلـــة
 . واقتداره

ّوكانت املعتزلة جتـل ألهنـا كانـت عـادة ترجـع يف أمورهـا ، ُ وتكـرب فيـه حكمتـه،لعلمـه ؛  عليـاُ
 ؛علــم يرجــع إىل أيب هاشــم بــن حممــد بــن احلنفيــةوهــذا كــان يف أمــور ال، ّإىل أبــى عــيل اجلبــائي

 . ّالذي كان يرجع إىل أبيه عيل
 الـذي كــان تلميــذا أليب عــيل ؛ فألهنــا كانـت ترجــع إىل أيب احلــسن األشــعري:أمـا األشــعرية

 . اجلبائي



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 .  ذلك بأهنم اتباعه؛ فظاهر:وأما سبب رجوع اإلمامية إىل عيل
ــض«:  وقــد قــال النبــي مــرة عــن عــيل-ج  وبــام أن القــضاء يتطلــب معرفــة ،»اًلكم قاضــيإنــه أف

 . كان سيد القوم يف أمور القضاء :-كام تقول الشيعة- ًا فإن علي؛علوم خمتلفة
وقـــد بـــرهن عـــىل ذلـــك - وزهـــد يف احليـــاة ، إن مـــا كـــان عليـــه عـــيل مـــن خلـــق كـــريم:اًخامـــس

 ً مــــؤهالًه رجــــال يكفــــي ليجعــــل منــــ:)اًطلــــق الـــدنيا ثالثــــ( حتــــى أنــــه ؛-بالفعـــل ال بــــالكالم فقــــط
 .ملنصب اإلمامة

، إن األدلــة عــىل إثبـــات إمامــة عــيل أكثـــر ممــا يـــستطيع أحــد أن حيــصيها يف مثـــل هــذا املقـــام
وخطبـة الـوداع ، وكان فقهاء الشيعة يفرسون آيات قرآنية ويؤولوهنـا بطريقـة تثبـت صـحة دعـواهم

  . إثبات وبرهان قاطع يأخذون به):ّغدير خم(عند 
 معجـزة إزالـة البوابـة الـضخمة :ومنهـا،  املعجزات التي عملها بيـده: إمامتهومن األدلة عىل

 ً ثقــيالاًورفعــه حجــر، والتحــدث مــع احليوانــات الــضارية مــن عــىل منــرب الكوفــة، يف حــصن خيــرب
 ثـــم إعادهتـــا إىل جمراهـــا ،وإرجـــاع الـــشمس القهقـــري،  مل يـــستطع اجلـــيش أن يرفعـــه؛عـــن فـــم بئـــر
 .الطبيعي

،  يأخـــذ فقهـــاء الـــشيعة بإثبـــات حـــق أبنائـــه فيهـــا مـــن بعـــده:عـــيل يف اإلمامـــةوبعـــد إثبـــات حـــق 
 جـــاء فيهــا ذكـــر األئمـــة األحـــد عـــرش ؛ أحاديـــث ال يرقــى إىل صـــحتها شـــك: لـــذلكاًويــوردون إثباتـــ

 . الذين سيتعاقبون عليها من بعد اإلمام عيل
 أنــه قــال للحــسني  عــن النبــيًا إن يف ســرية النبــي حممــد التــي كتبهــا علامؤهــم حــديث:ويقولـون

 ، ووالـــد لتـــسعة أئمـــة، وأخـــو إمـــام، وابـــن إمــام،إمـــام،  إن هـــذا هــو ابنـــي حـــسني:بــن عـــيل مـــا مـــؤداه
 .  وهو أفضلهم؛ القائم:والتاسع منهم

 اخلـــرب الـــذي يرويـــه علـــامء :ومـــن األدلـــة التـــي يوردوهنـــا إلثبـــات حـــق أبنـــاء عـــيل يف اإلمامـــة
                                                

 ). ٧٠:ص(يف املرجع ذاته ، احليل، ابن املطهر )١(
 فلـم تعـد !ً فطلقهـا ثالثـا؛إن الـدنيا جـاءت إليـه بـصورة فتـاة مجيلـة:ويكثر فقهاء الـشيعة مـن ذكـر خـرب يقـول 

 .تصلح أن تكون له زوجة رشعية
وهـو صـاحب املـذهب الـسني -فـإن علـامء الـشيعة يؤكـدون أن ابـن حنبـل ): غـدير خـم(ـ أما يف ما يتعلق بـ )٢(

وال سيام يف الكتب ،  كام هو مذكور يف كتبهم؛»مسنده«ا عىل ذكر احلادثة يف ً جاء مرار-احلنبيل السني
 .األربعة املشهورة

 .»خرائج اجلرائح«، الراوندي )٣(
 .)٧٨ :ص(رجع ذاته، احليل، امل )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا -م مـــن كتـــب التفـــسري يف مـــصنفاهت:أي-الـــشيعة يف كتـــب تفـــسري القـــرآن 
رِ       {: األنصاري بمناسبة تفسري اآلية الـرشيفة لِـي األَمـأُوولَ و سـواْ الر أَطِيعـو واْ اللّـه واْ أَطِيعـنآم ا الَّذِينها أَيي

فـــك  ونعر، ونطيعـــه؛ إننـــا نعـــرف اهللا!يـــا رســـول اهللا:  إذ قـــال جـــابر للنبـــي،]٥٩:النـــساء[}...مِـــنكُم
  الذين يأمرنا اهللا بطاعتهم؟ ؛ولكن من هم أولو األمر منا،  ونطيعك؛أنت

ــا جــابر«: ً أن الرســول أجــاب قــائال!!ويزعمــون  وأصــحاب الرياســة مــن ، خلفــائي: هــم!ي
إىل أن جـاء النبـي عـىل ذكـر أسـامء  »....ثـم... ابنـه احلـسن:ومـن بعـده،  عـيل:وأوهلم ؛بعدي

 .)١( ً وظلاماً بعد أن ملئت جور؛ً وعدالاً األرض قسط سيمأل:خرهمآ و؛ثنى عرشاألئمة اإل
Z اخلالص بشفاعة األئمة: 

 .  عن نظرة السنة إليهاا  كلياً ختتلف اختالف:إن نظرة الشيعة إىل مصادر الرشيعة اإلسالمية
 ،)الـــــسنة( ثـــــم احلـــــديث الـــــرشيف ، القـــــرآن الكـــــريم:فالـــــسنة تعتـــــرب املـــــصدر األول للـــــرشع

 . اس والقي،واإلمجاع
 ؛يتطلعــون إىل إمــام بــالتعيني مــن قبــل اهللا بواســطة رســوله :-يف صــورة عامــة- ولكـن الــشيعة

 .  ويدرك معناه الباطني،يستطيع وحده تفسري القرآن
 تنظــــر إىل قــــضية :فــــإن الــــشيعة ؛وبــــسبب هــــذا اخلــــالف اجلــــوهري يف النظــــرة إىل اإلســــالم

 . خالص اإلنسان من زاوية ختتلف عن نظرة السنة
بواســـطة إتبــاع أحكـــام  ؛ال يــتم كــام تـــرى الــسنة :-يف نظــرة الـــشيعة- ن اخلــالص البـــرشيفــإ
وإنـــام ،  كــام نـــصها الــوحي؛ أن تكـــون حيــاة املـــسلم منــسجمة مـــع أوامــر اهللا ونواهيـــه:أي، القــرآن

 .بواسطة إمام الزمان
ام وهــذا اإلمــ،  كقائــد مثــايل؛وأن يتبعــه،  أن يعــرف إمــام زمانــه: مفــروض عــىل الــشيعي؛ولــذا
 وقـف عـىل األنبيـاء :ألن الشفاعة لـدى اهللا هـي، ُ كي تغفر له زالته؛ يشفع له يوم احلساب:املتبع
 املجتهـد :إذا كان اإلمـام يف الغيبـة يقـوم مقامـه لـدى الـشيعة، هلم وحدهم حق الشفاعة ؛واألئمة

 .ُ وأن يطاع،ُوالذي جيب أن يتبع، األكرب الذي يمثله
 عالقـات :ُ أن يقـيم بينـه وبـني اإلمـام أو ممثلـه:ي اخلـالص وجب عـىل كـل إنـسان يبغـ؛وعليه
 ومـا ،والعبادات التي يقوم هبا العبـد، لكي يضمن لنفسه الشفاعة، مبارشة أو غري مبارشة ؛روحية

                                                
 .)٧٩:ص(رجع ذاته، يل، املاحل )١(
 .)٣٦٣:ص(» حتفة الزائرين« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 .  ال تغني عن اإليامن بإمام الزمان؛ ومن تكريس للذات،ٍ عناء:تنطوي عليه من
وأضــــاع ،  أضــــاع راعيــــهًيــــشبه محــــال« :اقريقــــول اإلمــــام البــــ ؛والرجـــل الــــذي ال يعــــرف إمامــــه

 . »وينتهي مثل اخلروف الضال بأن يلقاه ذئب يفرتسه، اً فسار يومه تائه؛قطيعه
هكــذا تكـــون حــال اإلنـــسان «: ُثــم يــيل ذلـــك حتــذير خطـــري يعــزى إىل اإلمـــام بــاقر يقــول فيـــه

 فيمــوت مــوت ، أجلــه إىل أن يوافيــه،اً فيــسري يف احليــاة تائهــ، نفــسه بــدون إمــاماًالــذي يــستيقظ يومــ
 . »الكافرين
 مـا مل يكـن : وعبادتـه العبـادة الـصحيحة، فإنه من املـستحيل عـىل اإلنـسان معرفـة اهللا؛وعليه

 أن اإلنــسان ال يــستطيع أن حيــصل عــىل : ويظهــر مــن هــذا القــول،هــذا اإلنــسان عــىل معرفــة إمامــه
 . معرفة اهللا إال بواسطة معرفته اإلمام
والتـي ، ات مليئـة باألحاديـث والـرشوح التـي تتنـاول هـذه القـضيةولدى الشيعة كتب ومصنف
 . ال يتم إال بشفاعة األئمة:تثبت أن خالص النفس البرشية

 إن رسـول اهللا قـال لعـيل : أن اإلمـام بـاقر قـال:-ُويعـرف بالـشيخ الـصدوق-يروي ابن بابويه 
 :وهي،  أن هناك حقائق ثابتة:ما مؤداه

إذ أهنــــــم لــــــن يعرفــــــوا اهللا إال  ؛ ســــــتكونون شــــــفعاء للنــــــاس: وأبنــــــاءك مــــــن بعــــــدك؛ أنـــــك:ًأوال
 .بواسطتكم

 أولئـك :أي،  أنـك ستـشفع يف حـرضة اهللا ألولئـك الـذين سـيدخلون اجلنـة:واحلقيقة الثانية
 .  واعرتفت أنت هبم،الذين اعرتفوا بك

 أولئـك الـذين : ألن الـذين مـأواهم جهـنم هـم، أنـك الـشفيع األول املطلـق:واحلقيقة الثالثة
 .اً وال اعرتفت أنت هبم أتباع،اًمل يعرتفوا بك إمام

أن الرسـول قــال  :-  عـن اإلمـام بــاقرًنقــال- »حيـاة القلـوب«يف كتابــه  ويقـول املجلـيس
 ، ومــع جربيــل عنــد الــرصاط، أنــك ســتجلس معــي يــوم القيامــة!يــا عــيل: ذات مــرة لعــيل مــا مــؤداة

ّ مل يــــرخص لــــه بالــــدخول مــــا؛ٌولــــن يــــستطيع أحــــد أن يعــــرب الــــرصاط إىل اجلنــــة ومــــا مل يكــــن مــــن ، ُ
                                                

 .)١٨٠، ٢٨، ٢/٢١( الكليني، :راجع )١(
 .)٣٤٥:ص( عن دونالددسون، ًنقال، املجليس )٢(
 فـإذا كـان احلــديث يـسند إىل أحــد ؛نـذكر القـارئ بنظــرة الـشيعة إىل صـحة احلــديث أو عـدم صــحته )٣(

 معـصوم : ألن اإلمـام!ي أن يعود اإلسـناد إىل النبـي فهو حديث صحيح، وليس من الرضور:األئمة
 !!من اخلطأ



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . مريديك األوفياء
 ،ومفــرسو وحيــه، ّ واألدالء إليــه،والــسبيل إليــه،  أهنــم أبــواب اهللا:ويــسمي ابــن بابويــه األئمــة

 . ومستودع علمه
ـــة األئمـــة:واإليـــامن لـــدى الـــشيعة وكلـــام زادت حمبـــة الفـــرد ،  كـــرههم:والكفـــر،  حمب

 .عة املؤمنني ارتفع مقامه بني مجا:لألئمة
فيؤكــد ،  عنــدما حيــاول تقريـر رشوط دخــول اجلنــة واجلحــيم!ُويـرسف املجلــيس يف نظرتــه

ويعتقـد معظـم علـامء الـدين لـدى الـشيعة ،  أو رفـضه لـه، إيـامن الفـرد باإلمـام:أن ذلك يتوقـف عـن
م  شـأهن؛سـيدخلون النـار :باسـتثناء احلمقـى واملغفلـني مـنهم ؛أن الذين يرفضون اإليامن باإلمامة

 . يف ذلك سائر الكفار
ــــه ــــه حيــــدد معنــــى احلمقــــى واملغفلــــني بقول ــــذين:ثــــم إن ــــسبب ضــــعف يف -  إهنــــم ال ب

 : ومثــال عــىل األمحــق املغفــل هــو،ال يــستطيعون أن يميــزوا بــني اخلــري والــرش :-عقــوهلم
ّ الذي ولد وترعرع يف حريم ملك سني؛ذلك التاعس احلظ ُ . 

 ، وكـربالء،اراهتم ألرضحـة األئمـة يف النجـفوالصلوات التي تؤدهيا مجـوع الـشيعة يف زيـ
،  حتتــوي عــىل أدعيــة وتــرضعات تعكــس عقيــدهتم الثابتــة:أو يف املدينــة،  وســامراء،ةوالكاظميــ

 .  يشفعون هلم؛ هم شفعاء:من أن هؤالء األئمة والتي تؤكدها هذه الصلوات
كنـــة املقدســـة وهـــو أشــبه بـــدليل للزائــر لألم- »حتفـــة الزائــرين«و يــورد املجلـــيس يف كتابــه 

ومعظــم هــذه ،  تــصلح ألن تــتىل يف أثنــاء زيــارة النجــف األرشف؛ عــرش صــلوات طويلــة:-عنــدهم
 ؛وقــد تـداوهلا مئــات األلـوف مــن احلجـاج عــىل مـدى قــرون، تعـزى إىل أئمــة خمتلفـني الـصلوات

 .عند زيارهتم مزار عيل يف النجف األرشف
 إن : ال يتاملــك عــن القـــول؛ئمــة يف األلقــاب التــي يغــدقوهنا عــىل األاًومــن ينظــر جيــد

 ،هـــو عـــرب تكـــريم األئمـــة :-بحـــسب هـــذه الـــصلوات- الـــسبيل الوحيـــد الـــذي يـــؤدي إىل اهللا
                                                

 .)٩٦:ص(املرجع ذاته، ، ابن بابويه )١(
السالم عليك يا حبيب اهللا، الـسالم عليـك يـا حجـة اهللا، الـسالم عليـك يـا : بعض ما يرددونه يف هذا املقام )٢(

التقــوى، وبــاب اهلدايــة واألســاس  كلمــة :خليفــة اهللا، الــسالم عليــك يــا حــارس اجلنــة والنــار، أشــهد أنــك
 حجـة اهللا خللقـه، والـشاهد لعبـاده، والـويص :والـرصاط املـستقيم، وأشـهد أنـك، والطـود الراسـخ، املتني

إلــخ مــن العبــارات املــشاهبة هلــذه ... عــىل علمــه، ومــستودع أرساره، وموضــع حكمتــه، وأخــو رســول اهللا
 .األقوال
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ـــتهم  إذا كـــان ال :اً ورعـــا  تقيـــً وال يمكـــن ملـــسلم أن يكـــون رجـــال، وتقـــديس ذكـــرهم،وحمب
  ـ مــا مل يمـــر بـــ: وال يمكـــن لــه أن هيتـــدي،-وهـــذا مــن ألقـــاب اإلمــام-، كلمـــة التقــوى يعــرف

 . اإلمام:وهو، » باب اهلداية«
أن الــسبيل  :-كـام أدركنــا نحـن-  يــدرك:ومـن يــدرس األلقـاب التــي يلقبـون هبــا األئمـة

 . ال يكون إال عرب اإلمام:الوحيد إىل اهللا
 

op 
 

 وباأللقـاب التـي ،وبالصفات التي يتحىل هبا اإلمام، إن الرجل الذي يؤمن برضورة اإلمامة
 إن الرجـل الـذي يـؤمن هبـذا :نقـول، وبحـق عـيل يف اإلمامـة، وأن اإلمام معـني بـالنص، ُيعرف هبا

ً يصبح مسلام:-كله-   !اً ورعا  تقيا  شيعيُ
 تــــشكل املبــــادئ العظمــــى األساســــية يف مــــذهب :هــــذه األركــــان األربعــــة للعقيــــدة اإلماميــــة

 :ا منه؛ أخرى ثانويةاً غري أن لدى االثنى عرشية أركان،االثنى عرشية
 : املسألة-١

 .واملوت يف اللحد، املوت يف هذه الدنيا، ّ أن هناك موتني خمتلفني:تعتقد الشيعة
 خــــرب دفــــن فاطمــــة بنــــت أســــد أم »رســــاالت االعتقــــادات«ويــــروي لنــــا ابــــن بابويــــة يف كتابــــه 

ثــم انحنــى فــوق جثامهنــا ،  ووضــعها يف اللحــد،بعــد أن قبــضها اهللا محلهــا النبــي بذراعيــة، عــيل
 عنـدما خـرج ،»ابنـك ..ابنـك«:  قولـهاًيتمـتم بـصوت مـنخفض مـدة طويلـة مـن الوقـت مـرددوأخـذ 

 أنـه عنـدما كـان يف القـرب :فقـال هلـم !؟ سألته الصحابة أن يقـول هلـم مـا الـذي كـان يـردده:من القرب
 ثـم ،حممـد:  فقالـت؟هـانبيثـم سـأالها عـن ، اهللا مـوالي: فقالـت ؟راح ملكان يسأالهنا عن موالهـا

ـــكا«:  هلـــاًفـــذكرها النبـــي قـــائال !!فـــرتددت وتلعثمـــت برهـــة ؟ن هـــو إمامهـــا ووليهـــاســـأالها مـــ  ..بن
  .»بنكا

 .  أن ال سلطة لنا عليها: غادر امللكان القرب قائلني:بعد ذلك
ا    {: Uوالـشاهد عـىل هـذا قولـه ، إهنـا ماتـت ميتتهـا الثانيـة :يقول ابن بابويـه ثم تَّنـا أَم نـبقَـالُوا ر
 .]١١:غافر[}حييتَنا اثْنتَينِ فَاعتَرفْنا بِذُنُوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍاثْنتَينِ وأَ

                                                
 .)٦٠:ص(» رساالت االعتقادات«، ابن بابويه )١(
 .)٥٤:ص(املصدر ذاته  )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 : احلوض-٢
ُ حوض يعرف بالكوثر:يف اجلنة ، بـن أيب طالـب  عليـا  اإلمـام:والـساقي يـوم القيـام سـيكون، ٌ

 . ويمنع عدائه من االقرتاب إليه، وأتباعه،وسيسقي أصحابه
 ويزعمـــون أن النبـــي قـــال مـــرة عـــن ، أن مـــن يـــرشب منـــه مـــرة ال يعطـــش ثانيـــة:لـــشيعةوتعتقـــد ا
 ويرمــون ، وأنــا واقــف عنــد احلــوض،ن مجاعــة مــن أصــحايب ســيجرون أمــاميإ« :احلــوض

 ال تعلـم مـاذا فعلـوا :فيجيبني سـبحانه ! يا اهللا!هم أصحايب ! هم أصحايب:يف النار فأصيح
 .»بعدك
 : األعراف-٣

الٌ يعرِفُـون كُـال بِـسِيماهم      {: بـني اجلنـة والنـار سـور :واألعراف افِ رِجـر لَـى األَعـعاألعـراف [}و: 
٤٦[. 

 :أي،  وأوصــياؤه، النبــي: هــم-الــوارد ذكــرهم يف اآليــة- أن أولئــك الرجــال :وتعتقــد الــشيعة
ان  أو إذا كــــ، إذا مل يكـــن يـــستطيع أن يعـــرف األئمـــة؛ٌوال يـــدخل أحـــد اجلنــــة، أئمـــة االثنـــي عـــرشية
 .أو من ينكره األئمة، وال يدخل النار سوى من ينكر حقهم يف اإلمامة، األئمة ال يعرفونه

 أهنـم هـم الـذين :أي،  أمـر يتعلـق بـالنبي واألئمـة: نرى أن دخول اجلنة أو النـار؛وهكذا
 !يقررونه

إن الـــشيعة هــم الوحيـــدون الـــذين ســـينعمون  :-بحــسب هـــذا املعتقـــد- كــام أنـــه ظـــاهر
 .ألهنم هم الذين يعرتفون بحق األئمة ؛بنعيم اجلنة

 : الرصاط-٤
وقـد ورد ذكـره ، وهـو املكـان الـذي عـىل البـرشية أن متـر عليـه،  جرس يمتد فوق جهـنم:وهو

 .]٧١:مريم[}وإِن منكُم إِالَّ وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضِيا{: يف القرآن الكريم
 ؛ إين سأجلس يوم القيامـة عنـد اجلـرس!يا عيل: ت يوم لعيل أن النبي قال ذا:وتزعم الشيعة
وتعـــرتض ،  بفــضل والئــه لــك؛ بــاملغفرةً ولــن يمــر أحــد مـــا مل يــربز ســجال،معــك ومــع جربيــل

وتـضيف ،  واألمر والنهـي، عقبة الفرض:فهناك، ُ ولكل عقبة منها اسم تعرف به، عقبات:اجلرس
ُوعند كـل عقبـة يمـر اإلنـسان الـذي بعـث مـن قـربه ، ئمة حمبة األ: وهي؛ عقبة الوالية:إليها الشيعة

                                                
 .)٦٧:ص(املصدر ذاته  )١(
 .)٧٢:ص (»رساالت االعتقادات«ابن بابويه،  )٢(
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 .-سبحانه-هللا ويستوقف لكي يفي ما عليه من دين 
عقبـــة  :حتــى وإن اجتــاز املــسلم مجيـــع العقبــات تظــل أمامــه العقبـــة الرئيــسية اخلطــرية

 ليــسألوا عــن حــبهم وتعلقهــم ؛مجيــع البــرش سيــستوقفون عنــد هــذه العقبــة !!الواليــة لألئمــة
 نجـا وسـمح لـه :ومـن كـان لديـه اجلـواب الـصحيح، وباألئمة من بعده، نني عيلبأمري املؤم

ــ:والرجــل الــسيئ الطــالع، بعبــور اجلــرس  فيقــذف بــه ؛اً هــو مــن ال يــستطيع أن يعطــي جواب
 !إىل نار جهنم
 فيخرجــه مــن ؛واهللا غفــور رحــيم،  أن يــشفعوا لــه: يــستطيع األمــام عــيل واألئمــة؛ولكــن

 .ل اإلمام عيل كام يقو؛النار بشفاعتهم
 : الظاملون-٥

ّ مــــن يــــدعي :ومثــــال عــــىل ذلــــك،  وضــــع الــــيشء يف غــــري موضــــعه:إن معنـــى الظلــــم احلــــريف
 . وعثامن أمثلة عىل ذلك، وعمر،فإن أبا بكر،  وهو ليس بإمام؛اإلمامة

ولــــيس أســــهل عـــىل الــــشيعي مـــن أن يفهــــم معنــــى ،  الغاصــــبني الثالثـــة:فـــإن الــــشيعة تعتـــربهم
 .  اغتصاب حق عيل يف اإلمامة عىل يد هؤالء الثالثة:أي،  القضية كفهمه هذه؛الظلم

ويستشهدون باآليتني ، @اهللا  ال يرتدد يف اختالف الفرية عىل :ن الظاملإ :وتقول الشيعة
ؤالء الَّذِين ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أُولَـئِك يعرضُون علَى ربهِم ويقُو{: الرشيفتني هـ ادهلُ األَش

لَى الظَّالِمِنيةُ اللّهِ عنأَالَ لَع هِمبلَى رواْ عكَذَب  * مةِ هم بِاآلخِرها وجا عِوُغونَه بيبِيلِ اللّهِ ون سع وندص ي الَّذِين
ون١٩-١٨:هود[}كَافِر[ . 

،  واألئمـة مـن بعـده؛بن أيب طالب  عليا : أهنا تعني عىل}سبِيلِ اللّهِ{ :وتفسري الشيعة عبارة
 مـن ينـسب اإلمامـة إىل :-اًأيـض-بـل الظـامل ،  هلـاً وهو لـيس أهـال؛وليس الظامل من يدعي اإلمامة

 .  هلاًمن هو ليس أهال
 :  عليــا تعتــرب الــشيعة كــل مــن حــارب؛ ولــذا، يــؤدي بــصاحبه إىل الكفــر:والظلــم عنــد الــشيعة

 .اًكافر
                                                

 .)٧٣:ص(املصدر ذاته  )١(
 .)٥٤:ص(املصدر ذاته  )٢(
 .)١٠٧ص(» رساالت االعتقادات«ابن بابويه،  )٣(
 .)١٠٨:ص(املصدر ذاته  )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 اإليـــامن :أي(- أن مـــن كـــان إيامنـــه خيـــالف إيامننـــا : بقولـــه؛ز ابـــن بابويـــه قـــضية الظلـــمويـــوج
 . ليست له أي صلة بدين اهللا:-) وباألئمة من بعده؛بعيل

 . فهو ليس بمسلم:اً أن من مل يكن شيعي:ومعنى قوله هذا
 : التقية-٦

أو ، ت الــضغطحتــ -أوامــره ونواهيــه-  حتليــل أو إعفــاء مــن متطلبــات الــدين:ومعنــى التقيــة
 . لدفع األذى، التهديد

 يف ظــروف ؛ أهنــا نــوع مــن التخفــي الــذي يفرضــه التعقيــل:ويعــرف األســتاذ بــرون بالتقيــة
 .خاصة

 لقـد أسـمع : ما ذكره ابن بابويه عـن اإلمـام جعفـر الـذي قـال:وأفضل شاهد عىل معنى التقية
 ،ا  عــارشوا النــاس ظاهريـــ:وقـــال ، كــي ال يــراين؛ فـــاختبئ وراء عمــود؛الرجــل يــسبني يف املــسجد

 . طاملا أن األمارة رأي شخيص؛ًاوخاصموهم باطني
 ينتفــع ؛ وســيلة:وهــي،  فــرض عــىل كــل شــيعي ينتمــي إىل األثنــى عــرشية:فالتقيــة إذا

، ومـن املـرشكني،  املـسلمني مـن غـري الـشيعيني:أي، هبـا يف عالقاتـه مـع املرتـدين والكفـار
 ! معهم يف ترصفهاً لبقاًوجتعله حذر

 ومـــع املنــــافق مـــن أهــــل ، رشك: إن الريـــاء مــــع املـــؤمن«:  أن اإلمـــام جعفــــر قـــال:ويزعمـــون 
 . » عبادة:الرجل وبيته

 . إىل أن يظهر اإلمام القائم؛والتقية واجبة
إن مــن يــتخىل عــن ممارســة التقيــة قبــل « : فيقــول،ويــشدد ابــن بابويــه عــىل هــذه النقطــة ذاهتــا

 .» ويكون قد عىص اهللا ورسوله وإمامه، عن دين اهللااًرج خا:ظهور قائم الزمان يكون
 تركـــز عـــىل أمهيـــة وإمـــرة أهـــل : أن الـــشيعة يف عقائـــدها األساســـية األوىل:نالحـــظ مـــن هـــذا

 .البيت
 :  فإهنم يركزون عىل نقطتني:أما يف عقائدهم الثانوية

                                                
 .)١١٠:ص(املصدر ذاته  )١(
)٢(  )E.G.BROWNE: PERSIAN LITERATURE IV P.١٧( . 
 .)١١٢:ص(» رساالت االعتقادات«ابن بابويه،  )٣(
 .)كتاب األرشبة(. نعامن ق )٤(
 .)١١١:ص(» رساالت االعتقادات«ابن بابويه،  )٥(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة اإلثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 . عىل حتمية شفاعة األئمة ألهل الشيعة-أ
 بــــدون حــــساب ؛الفرقــــة الناجيــــة التــــي تــــدخل اجلنــــة :-مــــن بــــني البــــرش-  وعــــىل أهنــــم-ب
 !وعقاب

 يف ا يبـدو جليـ ): وشفاعة األئمة هلم يـوم احلـساب،إمرة أهل البيت(إن أثر هاتني العقيدتني 
 . وال سيام يف إيران والعراق؛ترصفهم السيايس يف مجيع األقطار

الطاعـة التامـة والـوالء ُ تفرض عىل كل شـيعي أن يبـدي :)إمرة أهل البيت(والعقيدة األوىل 
 .)القائم(مام اخلالص ملمثل اإل

 يف موقفــه اً عنيــدًا متــصلبً رجــال: جتعــل مــن الــشيعي:)شــفاعة األئمــة هلــم(والعقيــدة الثانيــة 
 مـا دام اإلمـام سيـشفع لـه ؛إذ ال بأس عليه إذا وقف مثـل هـذه املواقـف يف احليـاة الـدنيا ؛السياسية

 !!نة ويضمن له اجل، يوم احلساب-ًحتام–
 ينبغـــي لنـــا أن نــــتفهم :وقبـــل أن حتـــاول تفـــسري التـــرصف أو الـــسلوك الــــسيايس لـــدى الـــشيعة

 بـــني الـــسياسة اً ال تفـــرق إطالقـــ:ألن خلفيـــة الـــشيعية، اً عميقـــًعقائـــدهم األساســـية والثانويـــة تفهـــام
 . والدين
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  بيضاء فارغة- ) ٣٤٨( الصفحة رقم  
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  ].)٢ / ٣ص (»التفسري واملفرسون« :همن كتاب[ 
 

 . ووالوهم؛وأهل بيته  عليا هم الذين شايعوا :الشيعة يف األصل
اسـتحقها بوصـية مـن  ؛ حـق لـه:وإن اخلالفـة، خ اإلمام بعـد رسـول اهللا :هو  عليا إن: وقالوا
  .خرسول اهللا 

 فــذلك ؛وإن خرجــت عــنهم، وال عــن أبنائــه بعــد وفاتــه، يف حياتــهوهــي ال ختــرج عنــه 
 :يرجع إىل واحد من أمرين

 . أن يغتصب غاصب ظامل هذا احلق لنفسه:أحدمها
 للـــرش عــن نفـــسه وعـــن اًودرء، تقيـــة منــه ؛ أن يـــتخىل صــاحب احلـــق عنـــه يف الظــاهر:ثــانيهام

 .أتباعه
د كـان مبـدأ ظهـوره يف آخـر عهـد وقـ، من أقـدم املـذاهب اإلسـالمية :وهذا املذهب الشيعي

 ؛ بالنـــــاسا؛ إذ كـــــان كلــــام اخـــــتلط ا ثـــــم نــــام واتـــــسع عـــــىل عهــــد عـــــيل ،اعــــثامن 
وعظـيم ، ومكنـون علمـه، مما يظهر هلم من قوة دينه ؛واستولت عليهم الدهشة، متلكهم العجب

 . وأخذوا ينرشون مذهبهم بني الناس؛فاستغل الدعاة كل هذا اإلعجاب، مواهبه
، ونزلـــت هبـــم حمـــن قاســـية،  وفيـــه وقعـــت املظـــامل عـــىل العلـــويني، بنـــي أميـــةثـــم جـــاء عـــرص

 شــهداء :ورأى النــاس يف عــيل وذريتــه، وحركــت دفــني الــشفقة علــيهم، أثــارت كــامن املحبــة هلــم
 .  وكثر أنصاره،فاتسع نطاق هذا املذهب الشيعي، هذا الظلم األموي

لـيس بـاألمر الـذي  :ىل مـن سـواهموتفـضيلهم عـ،  أن هذا احلب لعـيل وأهـل بيتـه:ويظهر لنا
 أنــه أفــضل :ويــرى ،  عليــابــل وجــد مــن الــصحابة مــن كــان حيــب، جـد وحــدث بعــد عــرص الــصحابة

وأيب ، واملقـداد بـن األسـود، كعـامر بـن يـارس ؛ أوىل باخلالفـة مـن غـريه:وأنـه، من سائر الـصحابة
 .وغريهم كثري... وجابر بن عبد اهللا، وسلامن الفاريس، ذر الغفاري
ـــذين ســـبقوا: أن هـــذا احلـــب والتفـــضيلغـــري ـــع أصـــحابه مـــن مبايعـــة اخللفـــاء ال    مل يمن

 ال بـد لـه مـن :وأن صالح اإلسالم واملـسلمني،  أن األمر شورى بينهم:؛ لعلمهما عليا 
 . وكلمة جمموعة،شمل متحد

                                                
 .خ بعد وفاة رسول اهللا ؛ عند انتخاب اخلليفة األول:وقيل )١(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

ويرونــه قــوام ، كــام أن األمــر مل يــصل إىل القــول باملبــدأ الــذي تكــاد تتفــق عليــه كلمــة الــشيعة
،  التــي تفــوض إىل نظــر األمــة؛ ليــست مــن مــصالح العامــة:أن اإلمامــة« :مــذهبهم وعقيــدهتم وهــو

 وال ،وال جيــوز للنبــي إغفالــه،  ركــن الــدين وقاعــدة اإلســالم:بــل هــي، ويعــني القــائم هبــا بتعييــنهم
 وأن، ا من الكبائر والـصغائرًويكون معصوم، بل جيب عليه تعيني اإلمام هلم، تفويضه إىل األمة

 .»-صلوات اهللا وسالمه عليه- الذي عينه رسول اهللا :هو ا ليا ع
 ؛بــــــل تفرقـــــت هبـــــم األهــــــواء، والعقيـــــدة،  متفقــــــني يف املـــــذهب-اًمجيعـــــ-مل يكـــــن الـــــشيعة 

كـــان هلـــام كـــل ، يرجـــع أســـاس اختالفهـــا وانقـــسامها إىل عـــاملني قـــويني، فانقـــسموا إىل فـــرق عـــدة
 : مذاهبهم يف تعدد فرق الشيعة وتفرق-ًاتقريب-األثر 

 وتطــرف فيـــه إىل ، مــن تغــاىل يف تــشيعه:فمـــنهم،  اخــتالفهم يف املبــادئ والتعــاليم:أوهلــام
وحزبــه   عليــا ويرمــي كــل مــن خــالف، ا مــن التقــديس والتعظــيمًحــد جعلــه يلقــي عــىل األئمــة نوعــ

 . بالكفر
ولكــن ،  وخطــأ مــن خــالفهم، فاعتقــد أحقيــة األئمــة باإلمامــة؛ مــن اعتــدل يف تــشيعه:ومــنهم

 .ليس باخلطأ الذي يصل بصاحبه إىل درجة الكفر
  عــــــىل إمامـــــــة -اًمجيعــــــ- أهنــــــم اتفقــــــوا :وذلــــــك،  االخــــــتالف يف تعيــــــني األئمــــــة:وثــــــانيهام

 .  ثم عىل إمامة احلسني من بعد أخيه،ثم عىل إمامة ابنه احلسن من بعده، اعيل 
ن يكـون اإلمـام  تعددت وجهة نظـر الـشيعة فـيم:وملا قتل احلسني عىل عهد يزيد بن معاوية

حممــد   أن اخلالفــة بعــد قتــل احلــسني انتقلــت إىل أخيــه مــن أبيــه:ففريــق يــرى: ابعــد احلــسني 
 .فبايعوه هبا ؛املعروف بابن احلنفية، بن عيل

وقــد أصــبحت بعــد قتــل احلــسني ،  حــرص اإلمامــة يف ولــد عــيل مــن فاطمــة:يــرى، وفريــق ثــان
وهــم ينتظــرون كــربهم ليبــايعوا ،  هبــا غــري أوالده فــال يــؤثر،ا ألوالد احلــسن؛ ألنــه أكــرب أخوتــه حقــ

 .أرشدهم
غايـة األمـر ،  مـن حـرصها يف ولـد عـيل مـن فاطمـة؛ ما يـراه الفريـق الثـاين:يرى، وفريق ثالث

 ؛وبقيــت اإلمامــة ألوالد احلــسني،  فــسقط حــق أوالده فيهــا؛إن احلــسن قــد تنــازل عنهــا: أنــه يقــول
 . فهم أوىل باالنتظار،الذي قتل من أجلها

 مــن تغــاىل يف تــشيعه :منهــا،  مــن الكثــرةاً كبــريا بلـغ عــدد الفــرق التــي انقــسم إليهــا الــشيعة حــد

                                                
 .)٢١٨:ص(» مقدمة ابن خلدون« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 .واإليامن، وجتاوز بمعتقداته حد العقل
 . فلم تبالغ كام بالغ غريها؛ من اعتدل يف تشيعه:ومنها

 

op
 

بعــد جعفــر الــصادق انتقلــت إىل ابنــه موســى  أن اإلمامــة :فــريون، أمــا اإلماميــة اإلثنــا عــرشية
ثـم إىل ابنـه ، ثم إىل ابنه عيل اهلادي، ثم إىل ابنه حممد اجلواد، ثم إىل ابنه عيل الرضا، الكاظم

 .-وهو اإلمام الثاين عرش-ثم إىل ابنه حممد املهدي املنتظر ، احلسن العسكري
وأنــه ســـيخرج يف ،  يعــد بعـــد ومل،»رس مـــن رأى« ـ يف دار أبيـــه بــاً أنــه دخـــل رسدابــ:ويزعمــون

 .اً وخوفًكام ملئت ظلام، ا وأمنًًليمأل الدنيا عدال ؛آخر الزمان
أن اإلمــام لــه صــلة روحيــة : فزعمــوا،  قــد جــاوزوا احلــد يف تقديــسهم لألئمــة؛وهــؤالء

 . باهللا كصلة األنبياء
 ؛مــاموأن مــن مــات غــري معتقــد باإل،  جــزء مــن اإليــامن بــاهللا:إن اإليــامن باإلمــام: وقــالوا

 . ميت عىل الكفر:فهو
 .وغري ذلك من اعتقاداهتم الباطلة يف األئمة

 :أشهر تعاليم اإلمامية اإلثنى عرشية
ـــى عـــرشية أمـــور أربعـــة ـــة اإلثن ـــة، العـــصمة: وأشـــهر تعـــاليم اإلمامي ، والرجعـــة، واملهدي

 .والتقية
 كــــل  يف ؛ أن األئمــــة معــــصومون مــــن الــــصغائر والكبــــائر: فيقــــصدون منهــــا:أمــــا العــــصمة
 .وال جيوز عليهم يشء من اخلطأ والنسيان، حياهتم
 فـــيمأل ؛ الـــذي خيـــرج يف آخـــر الزمـــان؛ اإلمـــام املنتظـــر: فيقـــصدون منهـــا:وأمـــا املهديـــة 

 . اً وجوراًبعد أن ملئت خوف، األرض أمنا وعدال
 ثـم تـرسبت ، موىل عيل بن أيب طالب يف حممد بن احلنفية؛ كيسان:وأول من قال هبذا هو

 .  مهدي منتظر:فكان لكل منها، ئف اإلماميةإىل طوا

                                                
 ÷ كقولـه ؛هموغـريه، وابـن ماجـ، وأبـو داود، وردت بعض األحاديث يف شأن املهدي، رواها الرتمـذي ) ١(

َلـو لـ« ٌم يبـق مـن الـدنيا إال يـومـَْ َ َ َ ْْ ْ َّْ ِ ْ ُّ َ لطـول اهللاُ ذلـك اليـوم:َِ َْ َّْ َ ََ ِ َ َّ حتـى ؛َ َيبعـث َ َ ْ ِّ رجـال منـيِيـهِفَ ِ ً ُ ِأو مـن أهـل بيتـي، َ ِْ َ ْ ْ ِْ َ  ؛َ
ُيواطئ اسمه َُ ْ ُ ِ اسمي:ُِ ِواسم أبيه، ْ ِ َ ُ ْ ِ اسم أيب:َ َ ُ ْ«. 
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 أنــــه بعــــد ظهــــور املهــــدي : ومعناهـــا،  فهـــي عقيــــدة الزمــــة لفكــــرة املهديــــة:وأمــــا الرجعــــة
كــام ، بــل وكــل األئمــة، واحلــسني، واحلــسن، ويرجــع عــيل،  إىل الــدنياخيرجــع النبــي  :املنتظــر

ثـم ، اًثم يموتـون مجيعـ، مفيقتص هلؤالء األئمة من خصومه، كأيب بكر وعمر ؛يرجع خصومهم
 .حييون يوم القيامة

 وجــزء مـــن ، -عنــدهم- مبــدأ أســايس :وهــي،  فمعناهــا املــداراة واملــصانعة:وأمــا التقيــة
 . يكتمونه عن الناس؛الدين

 ويظهــرون ،فيـدعون يف اخلفـاء إلمــامهم املختفـي،  نظـام رسي يــسريون عـىل تعاليمــه:فهـي
 أعلنوهـــا ثـــورة مـــسلحة يف وجـــه الدولـــة القائمـــة :تهمفـــإذا قويـــت شـــوك، الطاعـــة ملـــن بيـــده األمـــر

 .الظاملة
وهـم يـستدلون عـىل كـل مـا يقولـون ويعتقـدون ، هذه هي أهـم تعـاليم اإلماميـة االثنـى عـرشية

 وعــن ردهــا خــوف ، ونحــن نمــسك عنهــا!وال تثبــت مــدعاهم، غــري أهنــا ال تــسلم هلــم، بأدلــة كثــرية
 . من ذلك يشء-اهللا تعاىلإن شاء -وسيمر بك ، اإلطالة

 

op
 

وينفــــردون هبـــا عمــــن عـــداهم مــــن طوائــــف ، لإلماميـــة اإلثنــــى عـــرشية معتقــــدات يـــدينون هبــــا
 .الشيعة

 ويعرتفـــون ،مـــا دامـــوا يقـــرون باإلســـالم- ال بـــد هلـــم :وهـــم حـــني يعتقـــدون هـــذه املعتقـــدات
وأن ، ن يقيمــوا هــذه العقائــد عــىل دعــائم مــن نــصوص القــرآن الكـــريم أ:- ولــو بوجــه مــا؛بــالقرآن

 .يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سالح اجلدل وقوة الدليل
 موقفهم من األئمة وأثر ذلك يف تفسريهم: 

 . وجدنا أن أمهها يدور حول أئمتهم:وإذا نحن استعرضنا هذه املعتقدات
 .والتعظيما من التقديس ً يلقون عىل األئمة نوع:فهم

وحجـــــة اهللا البالغـــــة عـــــىل مـــــن فـــــوق ، أركـــــان األرض أن متيـــــد بأهلهـــــا (:ويـــــرون أن األئمـــــة
                                                

َّلو مل يبق إال  «:ومثل قوله = َِ َ ْ َْ ْ ٌيومَ ِ لبعث اهللاُ رجال من أهل بيتي؛َْ ِْ ََ ْ ْ ُ َ َِ َ ً ًيملؤها عدال كام ملئت جورا ََ ُ ْ َْ َ َ َْ َ ِْ َ َ ً ُ َ«. 
وقد وقع بني املسلمني خالف يف شأن املهدي هذا؛ فمنهم من يقـول بـه؛ ومـنهم مـن ينكـره؛ ولكـن مل نـر 

 الــذي ) الثــاين عــرشاإلمــام( :ودعــواهم أنــه، مــن املــسلمني مــن ذهــب مــذهب اإلماميــة يف تعيــني املهــدي
 . وسيعود يف آخر الزمان!ا اختفى حي



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .) ومن حتت الثرى،األرض
 .)وعز املؤمنني، وصالح الدنيا، ونظام املسلمني، زمام الدين (: أن اإلمامة:ويرون

فإنــا ، وتــرصفاتهوفــوق النــاس يف طينتــه ،  فــوق أن حيكــم عليــه:-عنــدهم-وملــا كــان اإلمــام 
وأنــه ،  كتلــك الــصلة التــي لألنبيــاء والرســول؛-تعــاىل-اهللا  بــأن لــه صــلة روحيــة بــ:نــراهم يعتقــدون

 .وأن اهللا قد فوض النبي واإلمام يف الدين، مرشع ومنفذ
ثــم أدب ،  وأرشــد عقــل،إن اهللا خلــق نبيــه عــىل أحــسن أدب«: ويــروون عــن الــصادق أنــه قــال

اهِلِني      خـ {:  فأحـسن تأديبـه فقـال؛نبيه نِ الْجـ عـ رِض أَعـفِ وربِـالْع ر أْمـو فْـو١٩٩:األعـراف [}ذِ الْع[ ، ثـم
وفـوض إليـه ،  ثم بعـد ذلـك فـوض إليـه دينـه،]٤:القلم[}وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ {: أثنى عليه فقال

اكُم عنـ      {: الترشيع فقال ا نَهـ مـو ولُ فَخُـذُوه سـالر ا آتَاكُمموا وفَـانتَه ه{] ٧:احلـشر[، و}    َول سـطِـعِ الري ن مـ
 .]٨٠:النساء[}فَقَد أَطَاع اللّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْناكَ علَيهِم حفِيظًا

ســـــلمتم ،  إىل عــــيل وأوالده-كــــل ذلــــك- ثــــم أن نبـــــي اهللا فــــوض ، اهللا فــــوض دينــــه إىل نبيــــه
ونحـــن فـــيام بيـــنكم ،  وأن تـــصمتوا إذا صـــمتنا،لـــوا إذا قلنـــافـــواهللا لنحـــبكم أن تقو، وجحـــده النـــاس

 .» يف خالف أمرنااًوما جعل اهللا ألحد خري، وبني اهللا
فــال ،  وأرشــد عقــل، وكــل إمــام بعــده عــىل أحــسن أدب؛ خلــق النبــي-تعــاىل-اهللا وحيــث إن 

 اإلمـــام مـــا  وال بقلــب،وال خيطـــر بقلــب النبـــي، خيتــار النبـــي وال اإلمــام إال مـــا فيــه صـــالح وثــواب
 فيفـــوض اهللا تعيـــني بعـــض األمـــور إىل رأي النبـــي ؛خيـــالف مـــشيئة اهللا ومـــا ينـــاقض مـــصلحة األمـــة

،  تعيـني النوافـل مـن الـصالة والـصيام: ومثـل، الزيادة يف عدد ركعـات الفـرض: مثل،ورأي اإلمام
ختيـار إال ثـم مل يكـن اال، ومل يكن أصل التعيني إال بـالوحي،  إظهار لكرامة النبي واإلمام:وذلك

 .باإلهلام
وفــرض اهللا ،  فأجــازه اهللا؛وحــرم النبــي كــل مــسكر، حــرم اهللا اخلمــر: ولــه يف الــرشع شــواهد

                                                
 .)٩٣:ص(» أصول الكايف« عن ً نقال،)٣/٢١٥(» ضحى اإلسالم« )١(
 .املرجع السابق )٢(
 .من سورة األعراف) ١٩٩(يف اآلية  ) ٣(
 .)نون( من سورة )٤(اآلية  ) ٤(
 .)رشاحل( من سورة )٧(يف اآلية  ) ٥(
 .)النساء(رة  من سو)٨٠(يف اآلية  ) ٦(
 .)٨٧:ص(» الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة« ) ٧(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ويعطــي اجلنــة عــىل ،وكــان النبــي يبــرش، فجعــل النبــي للجــد الــسدس،  ومل يــذكر اجلــد؛الفــرائض
 . وجييزه اهللا؛اهللا

 : اإلدارة والــــسياسة مــــنوأمـــور،  أمـــور اخللــــق: فــــوض اهللا للنبـــي واألئمــــة مـــن بعــــده:ًأيـــضاو
 . وواجب عىل الناس طاعتهم يف كل ذلك،  والتعليم، والتكميل،التأديب

 . دلت األخبار عليه؛وهذا حق ثابت: قالوا
 وتفـــسري آيـــات القــــرآن ، واإلفتــــاء،بيـــان األحكـــام،  يف البيــــان-تعـــاىل-اهللا  فوضـــهم :ًأيـــضاو

 وعـــىل أي ، البيـــان كـــيفام أرادوا: ذلـــكوهلـــم فـــوق،  وهلـــم أن يـــسكتوا،وهلـــم أن يبينـــوا، وتأويلهـــا
ّ تقية منهم؛وجه شاءوا  . وعىل حسب األحوال واملصلحة،َ

 يقـول ،واألخبار ناطقـة بـه وشـاهدة عليـه،  يدعون أنه حق ثابت هلم:والتفويض هبذا املعنى
 فأجاب كـل واحـد ؟سأل ثالثة من الناس الصادق عن آية واحدة يف كتاب اهللا« :صاحب الكايف

 إمـــا عـــىل :واخـــتالف األجوبـــة يف مـــسألة واحـــدة كـــان يقـــع، جـــاب ثالثـــة بأجوبـــة ثالثـــةأ، بجـــواب
 .» وإما عىل سبيل التفويض،سبيل التقية

 أن النبـــي أو اإلمـــام لـــه أن :ذلـــك هـــو، وهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن التفـــويض يثبتونـــه للنبـــي واألئمـــة
مـه اهللا مـن الواقـع وخـالص  وما يله، وحيكم بام يراه؛وله أن يرتك الظاهر، حيكم بظاهر الرشيعة

 . وكام وقع لذي القرنني، كام كان لصاحب موسى يف قصة الكهف، احلق يف كل واقعة
،  أن قـــالوا بعـــصمة األئمـــة:-التـــي يعتقـــدوهنا يف أئمـــتهم-ثـــم كـــان مـــن توابـــع هـــذه العقيـــدة 

 .وقالوا بالتقية، وقالوا بالرجعة، وقالوا باملهدي املنتظر
فأخــذوا بعــد هــذا ،  ومتكنــت مــن عقـوهلم،خت يف أذهــاهنم عقائــد رسـ-كلهــا-وهـذه 

وفهمــوا  ! هلــواهماً ففــرسوا القــرآن وفقــ؛ينظـرون إىل القــرآن الكــريم مــن خــالل هــذه العقائـد
وهــذا تفــسري بــالرأي  ! ويزينــه هلــم اهلــوى!نــصوصه وتأولوهــا حــسبام متليــه علــيهم العقيــدة

 .د أن اعتقد بع؛اًثم فرس ثاني، ً من اعتقد أوال:تفسري، املذموم
 وأثر ذلك يف تفسريهم،تأثر اإلمامية اإلثنى عرشية بآراء املعتزلة : 

 هلم يف نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علـم الكـالم : وإن اإلمامية اإلثنى عرشية؛وهذا
نظــــرة تتفــــق إىل حــــد كبــــري مــــع نظــــرة املعتزلــــة إىل هــــذه النــــصوص نفــــسها ومل يكــــن بيــــنهم وبــــني 

                                                
 .)٨٩:ص(» الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة« ) ١(
 .)٨٩:ص(صدر السابق امل )٢(



 
 
 
 
 
 
 

ويظهـــر أن هـــذا االرتبـــاط الوثيـــق الـــذي كـــان بـــني الفـــريقني ،  مـــسائل قليلـــةاملعتزلـــة خـــالف إال يف
 . تتلمذ الكثري من شيوخ الشيعة وعلامئهم لبعض شيوخ املعتزلة:راجع إىل

فاحلــــــسن ،  يشء قــــــديم غــــــري جديــــــد: أن هــــــذا االرتبــــــاط يف التفكــــــري:ا كــــــام يظهــــــر لنــــــا جليــــــ
ينظـرون هـذه  :هم مـن قـدماء الـشيعةوغـري، وأبو عـيل الطـربيس، والرشيف املرتىض، العسكري

 وســنعرض لبعــضها اآلخــر ،والتــي تعرضــنا لبعــضها، النظــرة االعتزاليــة يف تفاســريهم التــي بأيــدينا
 .ًاقريب

 ا  عليــا  حيــاول حماولــة جديــة أنــه جيعــل:»أماليــه«بــل إننــا نجــد الــرشيف املرتــىض يف 
 .  أو رأس املعتزلة عىل األصح؛ا معتزلي

وســـتقف ،  كــان هلــا أثــر كبــري يف تفــسريهم:أن هــذه النظــرات االعتزاليــةولــيس مــن شــك يف 
 .-اهللا تعاىلإن شاء -عىل يشء من ذلك 

 تأثرهم بمذاهبهم الفقهية واألصولية يف تفاسريهم: 
 نجــدهم يــذكرون :ً فمـثال، هلـم يف الفقــه وأصـوله آراء خــالفوا هبــا مـن ســواهم:ثـم إن الــشيعة
 . واإلمجاع؛ ودليل العقل، والسنة، كتابال:  وهي،أن أدلة الفقه أربعة
 . سنعرض له فيام بعد؛ فلهم رأي فيه:أما الكتاب
 .-اًأيض-وسنعرض هلا فيام بعد ،  وال ملتزمني بام صح منها، فهم غري أمناء:وأما السنة

وإنــــام يكــــون حجــــة إذا دخــــل اإلمــــام املعــــصوم يف ،  فلــــيس حجــــة بنفــــسه:وأمــــا اإلمجــــاع
أو كـان اإلمجـاع عـن دليـل معتـرب؛ فهــو ،  عـن رأيـه يف املــسألةاًاع كاشـفأو كـان اإلمجـ، املجمعـني

 . يف احلقيقة داخل يف الكتاب أو السنة
وال املــــصالح ، وال االستحـــسان،  فــــال يـــدخل فيـــه القيــــاس:-عنـــدهم-وأمـــا دليـــل العقــــل 

 . -عندهم- ليس حجة :-كله-ألن ذلك ، املرسلة

                                                
، -ابنــا حممــد بــن احلنفيــة- أبــو هاشــم عبــد اهللا، واحلــسن : أن أول مــن قــام بــاالعتزال:يـرى بعــض العلــامء )١(

 ). ١١-١٠:ص(» مة تبيني كذب املفرتىمقد «.وعن أيب هاشم أخذ واصل بن عطاء
عندما «: »رد أهل األهواء والبدع« يف كتابه ) هـ٣٧٧(املتوىف سنة ، ويقول أبو احلسن الطرائفي الشافعي

ومجيـع ،  اعتـزل مجاعـة مـن أصـحاب عـيل، احلـسن معاويـة؛بايع احلسن بن عـيل معاويـة وسـلم لـه األمـر
تبيــني «هـــ مـن هـامش .ا. » معتزلـة:فـسموا بـذلك، علم والعبــادةنـشتغل بـال:  ولزمـوا منـازهلم، وقــالوا؛النـاس

 .)١٠:ص(» كذب املفرتي
 ).١/٤٧٧(» أعيان الشيعة «:انظر ) ٢(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

  :ًثال فم! هلم خمالفات يشذون هبا:ويف الفقه
وال جيــــوزون ،  املــــسح دون الغــــسل:إن فــــرض الــــرجلني يف الوضــــوء هــــو: تــــراهم يقولــــون
 .املسح عىل اخلفني

 .وجوزوا نكاح املتعة
 .وجوزا أن تورث األنبياء

 .-ًمثال–كإنكارهم للعول  ؛وهلم خمالفات يف نظام اإلرث
 .وهلم خمالفات كثرية غري ذلك يف مسائل االجتهاد

 :أن يقــف اإلماميـــة اإلثنـــا عــرشية مـــن اآليـــات التــي تتعلـــق بالفقـــه وأصـــوله اً كـــان طبيعيـــ؛هلــذا
حتـى يـستطيعوا أن خيـضعوا هـذه النـصوص وجيعلوهـا أدلـة آلرائهـم  ؛ فيه تعصب وتعسفاًموقف

 .أن يتأولوا ما يعارضهم من اآليات واألحاديث :ًاكام كان طبيعي، ومذاهبهم
 ويــدعون أنـــه قــراءة أهـــل ! لــيس منـــه يزيـــدون يف القــرآن مـــا:-اًأحيانــ-بــل ووجـــدناهم 

 !!وإغراق يف املخالفة والشذوذ، وهذا إمعان منهم يف اللجاج !البيت
 احتياهلم عىل تركيز عقائدهم وتروجيها: 

 مل جيدوا يف القرآن كل ما يساعدهم عـىل أغراضـهم : أن اإلمامية االثنى عرشية:ويظهر لنا
  .وميوهلم

وأن علــــم مجيــــع ،  بــــل وبــــواطن كثــــرية،لــــه ظــــاهر وبــــاطن : يــــدعون أن القــــرآن:ًفراحــــوا أوال
وحجـــروا عـــىل ،  ومـــا يتعلـــق بـــالبواطن،ســـواء يف ذلـــك مـــا يتعلـــق بـــالظواهر ؛القـــرآن عنـــد األئمـــة

 . فمنعوا الناس من القول يف القرآن بغري سامع من أئمتهم؛العقول
ويف أعــدائهم  ، يف أئمـتهم ومـواليهم-كلـه أو جلــه- وارد : يــدعون أن القـرآن:اًوراحـوا ثانيـ
 .وخمالفيهم كذلك
وكــل هــذا ال ، خّ يــدعون أن القــرآن حــرف وبــدل عــام كــان عليــه زمــن النبــي :اًوراحــوا ثالثــ

 ؛ أهنــا مــستقاة مــن القــرآن: وإهيــام النــاس،أعتقــد إال أنــه مــن قبيــل االحتيــال عــىل تركيــز عقائــدهم
 .الذي هو املنبع األسايس واألول للدين

ويغــــرون العامــــة بـــام وضــــعوه مــــن ، يموهـــون عــــىل النـــاسأهنــــم أخــــذوا  !وأعجـــب مــــن هـــذا

                                                
ــ = ــرباءة مــن التكــاليف(ـ وقــد مثــل لــدليل العقــل ب ــص:ال  مــن كتــاب )٢٣٦:ص(نظــر ا. ) بواجــب مل يــرد فيــه ن

 .)١٩٥٠(سنة ، والطباعة العراقيةطبع رشكة النرش ، للسيد عيل تقي احليدري» أصول االستنباط«



 
 
 
 
 
 
 



 

 

،  مــــنهمً قلـــيالاً إال نفـــر؛وطعنـــوا عـــىل الــــصحابة،  وعـــىل أهـــل بيتــــهخأحاديـــث عـــىل رســــول اهللا 
 ثغـــرة خيرجـــون منهـــا عنـــدما :ورمــوهم بكـــل نقيـــصة يف الـــدين؛ ليجـــدوا ألنفـــسهم مــن وراء ذلـــك

 . خحابة عن رسول اهللا  التي يروهيا هؤالء الص؛تأخذ بخناقهم األحاديث الصحيحة
بــل علينـا أن نقــف أمامهـا وقفــة ، ا عــىل هـذه الــنقط األربعـة بالـذاتًوحيـسن بنـا أال نمــر رساعـ

 حتى نستطيع أن نقف عىل مدى هذه األوهام والـدعاوى التـي كـان هلـا أكـرب األثـر ؛طويلة ودقيقة
 .يف اجتاه التفسري عند اإلمامية اإلثنى عرشية

 :فنقول وباهللا التوفيق
 : ظاهر القرآن وباطنه-١

 وال ، وهـــذه حقيقـــة نقـــرهم عليهـــا،إن القـــرآن لـــه ظـــاهر وبـــاطن: يقـــول اإلماميـــة االثنـــا عـــرشية
 .  بعدما صح لدينا من األحاديث التي تقرر هذا املبدأ يف التفسري؛نعارضهم فيها

بــأن للقــرآن بــل جتــاوزوا إىل القـول ،  أن هـؤالء اإلماميــة مل يقفــوا عنـد هــذا احلـد:غايـة األمــر
 جعــل ظــاهر -تعــاىل-اهللا  وادعــوا أن !ومل يقتــرصوا عــىل ذلــك بــل متــادوا، اســبعة وســبعني باطنًــ

وجعــــــل باطنــــــه يف الــــــدعوة إىل اإلمامــــــة ،  والرســــــالة، والنبــــــوة،القــــــرآن يف الــــــدعوة إىل التوحيــــــد
 !! وما يتعلق هبام؛والوالية
 حرصهم عىل التوفيق بني ظاهر القرآن وباطنه: 

 :أن اشـتد حـرص هـؤالء القـائلني بـه عـىل أن يعقـدوا :من أثر هذا الرأي يف القـرآنولقد كان 
ويعملوا بكل مـا يف وسـعهم وطـاقتهم عـىل ،  واملعاين الباطنة للقرآن،صلة بني املعاين الظاهرة

 . ً مقبوالاً سائغاً وجيعلوه أمر،ّ حتى يقربوا هذا املبدأ من عقول الناس؛إجياد مناسبة بينهام
مـن سـورة ) ١٥(قوله تعاىل يف اآلية  :ة هذا التوفيق والربط بني ظاهر القرآن وباطنهمن أمثل

j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ( :÷حممــــــد 
v u t s r q p o n m l k(،اهللا  مــــــــــراد : فهــــــــــم يقــــــــــرون أن هــــــــــذا الظــــــــــاهر 

 !kة  علوم األئم: هو، معنى آخر باطني:-مع هذا الظاهر-ومراد له ، -تعاىل-
 . االنتفاع بكل منهام:إن اجلامع بني املعنيني هو: ويقولون

ا إرادة اهللا ملعنــى ًحتـى ال يكـون مـستبعد ؛وبمثـل هـذا يوفقـون بـني املعـاين الظـاهرة والباطنـة
 .وإرادته ملعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن األمر،  بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ؛خاص

                                                
 .ا، وسرتى أنه بمعزل عام ذهب إليه اإلماميةًسيأيت بيان املراد بالباطن قريب )١(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 يدعون من املعاين الباطنة للقرآنمحلهم الناس عىل التسليم بام : 
ومجعــوا بيــنهام ، بعــد أن ربطــوا بــني ظــاهر القــرآن وباطنــه-وكــأين باإلماميــة االثنــى عــرشية 

 ال يكفـــي يف محــل النـــاس : يعتقــدون أن مثــل هـــذا الــربط: كــأين هبـــم-بجــامع التناســب والتـــشابه
 ؛ واإلرهـاب الـديني،لعقيـدةفحاولوا أن حيملـوهم عليـه مـن ناحيـة ا، عىل أن يذهبوا مذهبهم هذا

 محـل النـاس عـىل مـا يوحـون بـه :مـن، الذي يشبه اإلرهاب الكنـيس للعامـة يف العـصور املظلمـة
إن : فقـــالوا، وحـــالوا بيـــنهم وبـــني حـــريتهم الفكريـــة،  بعـــد أن حظـــروا علـــيهم إعـــامل العقـــل؛إلـــيهم

عليــــه أن يــــؤمن كـــام جيــــب ،  عــــىل الــــسواء؛اإلنـــسان جيــــب عليــــه أن يـــؤمن بظــــاهر القــــرآن وباطنـــه
 إن وصــل ؛وال بــد أن يكــون ذلــك عــىل ســبيل التفــصيل، وناســخه ومنــسوخه، بمحكمــه ومتــشاهبه

 . إن مل يصل إليه التفصيل؛ويكفي فيه لإلمجال،  عن آل البيتًإليه علم ذلك مفصال
وعليـه أن يـسلم بكـل مـا وصـل إليـه مـن ذلـك عـن ، وال جيوز له أن ينكر الباطن بحـال:  قالوا
،  لكفــر بــذلك: وأنكــر البــاطن، آمــن بالظــاهراًولــو أن إنــسان،  وإن مل يفهــم معنــاه؛لبيــتطريــق آل ا

 . اً أو الظاهر والباطن مجيع، وآمن بالباطن،كام لو أنكر الظاهر
وحرصــــا مــــنهم عــــىل تعطيــــل عقــــول النــــاس ومــــنعهم مــــن النظــــر احلــــر يف نــــصوص القــــرآن 

اخـتص  : ومـا يتعلـق بالبـاطن، يتعلق بالظـاهرسواء منها ما ؛إن مجيع معاين القرآن: قالوا، الكريم
؛ ألن القــرآن نــزل يف -كلــه- الــذين عنــدهم علــم الكتــاب :فهــم،  واألئمــة مــن بعــدهخهبــا النبــي 

 ).  أدرى بام يف البيت:وأهل البيت(بيتهم 
وعـدم إدراكـه لكثـري مـن ،  فـال يـرون أدنـى شـبهة يف قـصور علمهـم؛أما من عداهم من الناس

وهلـــذا ال جيـــوز إلنـــسان أن يقـــول يف : قـــالوا،  عـــن معانيـــه الباطنـــةًفـــضال ؛اهرةمعـــاين القـــرآن الظـــ
 .القرآن إال بام وصل إليه من طريقهم

 واســـتمد ، أهنـــم جـــوزوا ملـــن أخلـــص حبـــه وانقيـــاده هللا ولرســـوله وألهـــل البيـــت:غايـــة األمـــر
ستنبط مـن  أن يـ:-ملثل هـذا- جوزوا ؛ حتى أنس من نفسه العلم واملعرفة؛علومه من أهل البيت

ا َّنـِ مُنَامْلَسـ« : وقـد قيـل! كأنـه مـنهم:القرآن مـا يتيـرس لـه؛ ألنـه بحبـه آلل البيـت وأخـذه عـنهم صـار
 .»ِتْيَ البَآل

 أثر التفسري الباطني يف تالعبهم بنصوص القرآن: 
 : أن وجـــد القــــائلون بـــه أمــــام أفكــــارهم:ولقـــد كــــان مـــن نتــــائج هـــذا التفــــسري البـــاطني للقــــرآن

فأخـذوا يتـرصفون ،  وتزينـه هلـم العقيـدة،يتسع لكل ما يشاؤه اهلـوى ؛ًا رحبًا وجماالًا بالغًمضطرب
 أن العامـة قـد انخـدعت بأوهـامهم :بعـد مـا ظنـوا !وعـىل أي وجـه يـشتهون، يف القرآن كام حيبون



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .وسلموا بأفكارهم ومبادئهم
ة لـبعض اآليـات  أن يـشري بواسـطة املعـاين الباطنـ:-تعاىل-اهللا إن من لطف : -ًمثال-فقالوا 

ثــم يفرغــون عــىل ، ويعــدون هــذا مــن وجــوه إعجــازه، إىل مــا ســيحدث يف املــستقبل مــن حــوادث
 .وما يزينه يف أعينهم داعي العقيدة وسلطاهنا، هذه القاعدة ما يشاؤه هلم اهلوى

¨ © ª ( :مـــــن ســـــورة االنـــــشقاق) ١٩( يف قولـــــه تعـــــاىل يف اآليـــــة -ًمـــــثال-فيقولـــــون 

ذه األمـة ستـسلك سـبيل مـن كـان قبلهـا مـن األمـم يف الغـدر باألوصـياء إنـه إشـارة إىل أن هـ :)»
 . بعد األنبياء

 اًإن اللفـظ الـذي يـراد بـه العمـوم ظـاهر:  مـن أن يقولـوا:كذلك مكن هلم القول بباطن القـرآن
 : الــذي يـراد بــه)الكـافرين( : لفــظ-ًفمـثال-،  بحــسب املعنـى البــاطن؛ مــا يـراد بــه اخلـصوصاًكثـري

 ! خمصوص بمن كفر بوالية عيل:هو يف الباطن: ونيقول، العموم
 الــــذي هــــو موجــــه يف الظــــاهر إىل األمــــم ؛ مــــن أن يــــرصفوا اخلطــــاب:-ًأيــــضا-كــــام مكــــنهم 

 بحـــسب ؛إىل مـــن يـــصدق عليـــه اخلطـــاب يف نظـــرهم مـــن هـــذه األمـــة،  أو إىل أفـــراد منهـــا،الـــسابقة
¶ ¸ º ¹ ( :مــــــن ســــــورة األعــــــراف) ١٥٩( قولــــــه تعــــــاىل يف اآليــــــة -ًفمــــــثال-، البــــــاطن

 . أهل اإلسالم:قوم موسى يف الباطن هم:  يقولون فيه)« ¼ ½ ¾
،  ويقولوا بالباطن وحده، املعنى الظاهر-اًأحيان- من أن يرتكوا :-ًأيضا-ولقد مكنهم 

Ä ( :من سورة اإلرساء) ٧٥، ٧٤(كام يف قوله تعاىل يف اآليتني   Ã Â Á À
 Ô  Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È  Ç Æ Å

Õ(.  
 غــري النبــي؛ ألن مثــل هــذا ال يليــق أن : عنــي بــذلك:ويقولــون، -عنــدهم- غــري مــراد :فالظــاهر

 ؛إيـاك أعنـي (:أو هو مـن بـاب،  من قد مىض:وإنام هو معنى به، aيكون موجها للنبي 
 ). واسمعي يا جارة

كـــام يف قولـــه  ؛ مـــن إرجـــاع الـــضمري إىل مـــا مل يـــسبق لـــه ذكـــر:-هـــذا املبـــدأ-كـــذلك مكـــنهم 
' ) ( * + , - . / 0 ( :مـــن ســـورة يـــونس) ١٥ (تعـــاىل يف اآليـــة

 .ا  أو بدل علي:بمعنى )0 1( حيث يفرسون ؛)...1 2 
 .ا يف شأن خالفته وواليتهًومل يكن الكالم مسوق، مل يسبق له ذكر :  علياومعلوم أن

إن تأويــل اآليــات القرآنيــة : -بعـد تقريــرهم ملبــدأ القــول بالبـاطن-وممـا ســاغ هلــم أن يقولــوه 
 هلـا تأويـل جيـري : أن كل فقـرة مـن فقـرات القـرآن-عندهم-بل ، ال جيري عىل أهل زمان واحد



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 ، حـسب جتـدد األزمنـة؛ متجـددة:-عـىل هـذا-فمعـاين القـرآن ، وعىل أهـل كـل زمـان، يف كل آن
 .وما يكون فيها من حوادث

 ، خمتلفـة، هلـا تـأويالت كثـرية:يـة الواحـدةإن اآل:  فقـالوا؛بل وساغ هلم ما هـو أكثـر مـن ذلـك
 . وآخرها يف يشء آخر، جيوز أن يكون أوهلا يف يشء:إن اآلية الواحدة: وقالوا، متناقضة

 إىل كـل : يمكـن لكـل مـن وجلـه أن يـصل منـه؛ باب واسع:وال شك أن باب التأويل الباطني
 .  وجييش بخاطره،ما يدور بخلده

 -اًمجيعـ-وإن املفـرسين ، ا رصح بأن للقـرآن باطنًـخهللا إن رسول ا: وليس لقائل أن يقول
 فكيف توجه اللوم إىل اإلمامية وحدهم؟ ، يعرتفون بذلك ويقولون به

 وقـــــال بـــــه مجهــــــور ،لـــــيس لقائـــــل أن يقـــــول ذلــــــك؛ ألن البـــــاطن الـــــذي أشـــــار إليــــــه احلـــــديث
 . من مدلوالتهويمكن أن يكون ،  عبارة عن التأويل الذي حيتمله اللفظ القرآين:هو، املفرسين

ولـــيس يف  ! فــيشء يتفــق مــع أذواقهــم ومــشارهبم: الــذي يقــول بــه الـــشيعة؛أمــا البــاطن
 ! ولو باإلشارة؛اللفظ القرآين الكريم ما يدل عليه

 خملصهم من تناقض أقواهلم يف التفسري: 
 عنـــدما جـــوزوا أن يكـــون ؛أحـــسوا بخطـــر مـــوقفهم وحترجـــه :ثـــم إن اإلماميـــة اإلثنـــى عـــرشية

ّ فأخـذوا يموهـون ،احدة أكثر من تفسري واحد مع التناقض واالختالف بني هذه التفاسريلآلية الو
 ليــصلوا ؛ عــىل النــاسًفقــرروا مــن املبــادئ مــا أوجبــوا االعتقــاد بــه أوال،  ويــضللوهنم،عــىل العامــة
  ! إىل خملص يتخلصون به من هذا املأزق احلرج:بعد ذلك

 :االعتقاد هبا ما يأيتفكان من هذه املبادئ التي قرروها وأوجبوا 
 . أن اإلمام مفوض من قبل اهللا يف تفسري القرآن:ًأوال
 . أنه مفوض يف سياسة األمة:اًثاني
 . التقية:اًثالث

 الـذي وقـع ؛ للخروج مـن هـذا التنـاقضاً يمكن أن يكون خملص:وكل واحد من هذه الثالثة
 ؛ مــن قبــل اهللا يف تفــسري القــرآناً مفوضــ:فيكــون اإلمــام، يف تفاســريهم التــي يرووهنــا عــىل أئمــتهم
؛ ألن -اًأيــض- يف سياســة األمـة خملــص اً وكونـه مفوضــ،خملـص هلــم؛ ألن بـاب التفــويض واســع

فهــو جييــب كــل إنــسان ، وأعلــم بــام فيــه صــالح الــسائل والــسامع، اإلمــام أعلــم بالتنزيــل والتأويــل
 . عىل حسب ما يرى فيه صالح حاله

تقيــة منــه  ؛ لــه أن يـسكت وال جييــب:ألن اإلمــام، يه خملــص أوســع مـن ســابق:والقـول بالتقيــة



 
 
 
 
 
 
 



 

 

إن احلـــسن البـــرصي يـــزعم أن الـــذين يكتمـــون العلـــم تـــؤذي ريـــح بطـــوهنم أهـــل : قيـــل عنـــد البـــاقر(
، اًا منــــذ بعــــث اهللا نوحـــــًمــــا زال العلــــم مكتومــــ، ا مــــؤمن آل فرعـــــونًفهلــــك إذ: فقــــال البــــاقر ؟النــــار

 .)وأشار إىل صدره.. هنا ال هاال يوجد العلم إ ،ً وشامالافليذهب احلسن يمينً
 وبنـوا عـىل ،-اًأيـض- تقية منه ؛ وما يرى فيه املصلحة، أن جييب بحسب األحوال:ولإلمام

 إن ؛ ويعمـل بـام قالـه اإلمـام،فللشيعي أن يأخذ به ؛ عىل سبيل التقيةً إن قال قوال:أن اإلمام (:هذا
 .)يةمل يتنبه الشيعي إىل أن قول اإلمام كان عىل سبيل التق

والنفـاق يف ،  تقية اخلداع يف األخبـار؛ونحن ال نظن أن األئمة كانوا يلجئون إىل هذه التقية
ليخلـصوا هبـا أنفـسهم مـن هـذا االرتبـاك الـذي وقعـوا  ؛ متحـالت يتمحلوهنـا:وإنـام هـي، األحكام

 .فيه
 : موقف القرآن من األئمة وأوليائهم وأعدائهم-٢

 والتـزام ، ومـن بعـده مـن األئمـة،قـرروا أن اإلقـرار بإمامـة عـيل :ثم إن اإلمامية اإلثنى عـرشية
بحيـــث ال يـــصلح  ؛أصـــل مـــن أصـــول اإليـــامن :وبغـــض خمـــالفيهم وأعـــدائهم، حـــبهم ومـــواالهتم

 .مع اإلقرار بباقي األصول ؛إيامن املرء إال إذا حصل ذلك
 .واعتقاد أفضليتهم عىل اخلالئق أمجعني،  وجوب طاعة األئمة:كام قرروا

بـل وزادوا عـىل  !ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن عىل ما قـرروه، -هذا كله-اإلمامية قرر 
وكــــل آيـــات الــــذم ،  وردت يف األئمـــة ومــــن واالهـــم:إن كــــل آيـــات املــــدح والثنـــاء:  فقـــالوا!ذلـــك

ّإن جــل :  فيقولـون!بــل ويـدعون مــا هـو أكثــر مـن ذلــك،  وردت يف خمــالفيهم وأعـدائهم:والتقريـع
والنهـــي عـــن ، واألمـــر بمـــوافقتهم، واإلعـــالن هبـــم، نـــزل يف اإلرشـــاد إلـــيهمأ :-بـــل كلـــه-القـــرآن 

  !!خمالفتهم
ويف ،  وارد يف أئمــتهم ومــن واالهــم:-جلــه أوكلــه- أن القــرآن :ولقــد كــان مــن أثــر زعمهــم

ّإن مـا نـسبه اهللا إىل نفـسه بـصيغة اجلمـع أو ضـمريه رسه: أن قـالوا، أعدائهم ومن وافقهـم  أن أراد :ِ
  .وهو جماز شائع معروف:  قالوا، واألئمة معهخإدخال النبي 

ا  {:  كام يف قوله تعـاىل-اًأحيان-إن األئمة هم املقصودون بالذات :  فقالوا!بل وبالغوا مـو
   ونظْلِمي مهلَـكِن كَانُواْ أَنفُسونَا وحيث رووا عن أيب جعفر حممد الباقر أنه قال فيها ؛]٥٧:البقرة[}ظَلَم :

                                                
 .)٨٠:ص(» الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة« ) ١(
 .)٨٢:ص(املصدر السابق  ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

،  واليتــه:وواليتنــا،  فجعــل ظلمــه؛ولكــن خلطنــا بنفــسه،  وأعــز وأجــل مــن أي يظلــمإن اهللا أعظــم«
 ـه.ا .» األئمة منا: بمعنى]٥٥:املائدة[}إِنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ{: حيث يقول

 وكـــذا ، اإلمـــام: بـــهاًمــراد ):واإللـــه والـــرب، اجلاللــة( :أهنــم جعلـــوا لفـــظ :وأعجــب مـــن هـــذا
 ، والغنـى، والـرىض، اإلطاعـة:وتأولوا ما أضافه اهللا إىل نفـسه مـن !الضامئر الراجعة إليه سبحانه

 مــن :ويعــدون ذلــك، الـخ... وفقــره، ورضـاه وغنــاه،  كإطاعتــه؛بــام يتعلـق باإلمــام -:ًمــثال-والفقـر 
إذ املجـاز  !ولكـن ال شـيوع ملثـل هـذا املجـاز وال معرفـة لنـا بـه... قبيل املجاز الـشائع املعـروف

 لعالقــة مــع قرينـة متنــع مــن ؛ اسـتعامل اللفــظ يف غــري مـا وضــع لـه:املتعـارف عليــه بـني العلــامء هــو
 !وأين العالقة هنا؟، إرادة املعنى األصيل

 هــــذا التكلــــف َمل...  فــــأين القرينــــة الــــصارفة للفــــظ عــــن حقيقتــــه؟ ثــــم؛وإذا تكلفــــوا العالقــــة
 !دل إىل املجاز إال عند تعذر احلقيقة؟ أنه ال يع:وقد تقرر، والعدول إىل املجاز

 : حتريف القرآن وتبديله-٣
 ؛عـز علـيهم أن يكـون القـرآن غـري صـحيح يف عقيــدهتم :وأحـسب أن اإلماميـة اإلثنـى عـرشية

 ! وقد تساءلوا فيام بينهم:وكأين هبم، وبالنسبة ألعدائهم وخمالفيهم، بالنسبة لالئمة وموافقيهم
، ويف شـأن أعـدائهم وخمـالفيهم،  يف شأن األئمة وشـيعتهماً وارد:-جله-إذا كان القرآن : فقالوا

 اكتفـى باإلشـارة الباطنـة َ مع أنه املقصود أوال وبالذات؟ ومل!؟اً مل يأت القرآن بذلك رصحيَفلم
 ... فقط؟

راحــوا يتلمــسون  ! الــذي أخــذ بخنــاقهم؛وبعــد هــذا االعــرتاض، كــأين هبــم بعــد هــذا التــساؤل
إن القـرآن : فقـالوا، فلم جيدوا أسهل من القول بتحريـف القـرآن وتبديلـه، للتخلص منه كل سبيل

 الـــذي مل يتطـــرق إليـــه ؛هـــو القـــرآن الـــصحيح :وتوارثـــه األئمـــة مـــن بعـــده، ÷الـــذي مجعـــه عـــيل 
  .حتريف وال تبديل

وكـل مـا ،  يف فـضائل آل البيـتاًحـذف منـه كـل مـا ورد رصحيـ ؛ فمحرف ومبدل:أما ما عداه
 .ب أعدائهم وخمالفيهم يف مثالاًورد رصحي

 ويرووهنـــا عـــن آل ،وهلـــم يف ذلـــك روايـــات كثـــرية،  وأخبـــار التحريـــف متـــواترة عنـــد الـــشيعة
 :أن القرآن الذي نـزل بـه جربيـل عـىل حممـد«:  يروي الكايف عن الصادق!وهم منها براء ؛البيت

والبــواقي ، ة آيــ)ســتة آالف ومائتــان وثــالث وســتون( :والتــي بأيــدينا منهــا،  آيــة)ســبعة عــرشة ألــف(

                                                
 .)ئدةاملا(من سورة ) ٥٥(واآلية رقم ، )٣٩:ص(» مقدمة مرآة األنوار ومشكاة األرسار« ) ١(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .» فيام مجعه عيل؛خمزونة عند أهل البيت
 مـن قـريش ً كانـت مـشتملة عـىل اسـم سـبعني رجـال:]١:البينة[}لَم يكُنِ{إن سـورة : ويقولون

 . بأنساهبم وآبائهم
 .  أسقطوا منها فضائل أهل البيت؛ )األنعام( كانت مثل سورة :)األحزاب(وإن سورة 
 !!وغري ذلك من خرافاهتم...  بتاممهاأسقطت) الوالية(وإن سورة 

إال أنـه بعـض ، أن مجيع ما يف املـصحف كـالم اهللا« :هلم يف هذا املوضوع هو وأسخف ما
 كـام ؛ يقـرؤه النـاس: وإذا قـام القـائم؛ والبـاقي ممـا نـزل عنـد املـستحفظ مل يـضع منـه يشء،مـا نـزل

  .»أنزله اهللا عىل ما مجعه أمري املؤمنني عيل
بنــصوص مــن القـــرآن رصحيــة يف هــدم مـــدعاهم ،  مــدعو التحريـــف والتبــديلولقــد اصــطدم

إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَـه  { :من سورة احلجـر) ٩(قوله تعاىل يف اآلية : فمن تلك النصوص ؛هذا
افِظُونعنـد :أي.. وإنـا حلـافظون: (ولكن رسعان ما ختلصوا منها بالتأويل فقـالوا ،]٩:احلِجر[}لَح 

 ! يتخلصون من باقي النصوص املعارضة هلم: وبمثل هذا التأويل؛)األئمة
 :  هلام عظيم اخلطر عىل عقائدهم ومبادئهم؛ بأمرين آخرين-اًأيض-واصطدموا 

 وقـــد ؛ كيـــف تعتمـــدون يف تعـــاليمكم ومعتقـــداتكم عـــىل هـــذا القـــرآن الـــذي بأيـــدينا:أوهلـــام
 جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟

ويتــربءوا مــن أعــدائهم ،  أن يعرتفــوا بفــضائل آل البيــت: كيــف توجبــون عــىل النــاس:امثــانيه
  بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟؛واحلجة غري قائمة عليهم، وخمالفيهم

 ؛ إنــــام وقــــع فــــيام ال خيــــل باملقــــصود كثــــري إخــــالل:بــــأن التحريــــف: وقــــد أجــــابوا عــــن األول
 .وأسامء املنافقني، وآل حممد، كحذف اسم عيل

 علـــم مــا ســيكون مـــن وقــوع التحريــف والتبـــديل يف :-تعــاىل-اهللا بــأن : وأجــابوا عــن الثـــاين
بـــل أشـــار إىل ،  ومثالـــب أعـــدائهم، يف فـــضائل أهـــل البيـــتاًفلـــم يكتـــف بـــام جـــاء رصحيـــ، القـــرآن
، اًوهـــذا قـــد ســـلم مـــن التحريـــف والتبـــديل قطعـــ،  ودل عليـــه بحـــسب بـــاطن القـــرآن وتأويلـــه؛ذلـــك

 . وإن بدلوا الظاهر وحرفوه؛ىل الناسقائمة ع فبقيت احلجة
،  مـــا يزيـــدون يف القــرآن مـــا لـــيس منـــهاًفكثــري ! أن الـــشيعية هـــم الــذين حرفـــوا وبـــدلوا:واحلــق

                                                
 .)٢٣:ص(» الوشيعة« ) ١(
 .)٢٧:ص(املرجع السابق  ) ٢(
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: مـن ســورة املائــدة) ٦٧( نــراهم عنـد قولــه تعـاىل يف اآليــة :ًفمــثال !ويـدعون أنــه قـراءة أهــل البيـت
)R Q P O N M L K J I(يزيدون :) ة مل تـرد إال مـن  وهي زيـاد،)يف شأن عيل

 !!وهي طريقة مطعون فيها !طريقهم
أمل : قيـل للـصادق« ، حيـث تـأولوه عـىل غـري مـا أنـزل اهللا؛-اًأيـض-وهم الـذين حرفـوا القـرآن 

 ومل يـدفعهم؟ ومـا منعـه مـن ؛فكيف ظهـر عليـه القـوم:  قيل،بىل:  يف دين اهللا؟ قالا يكن عيل قوي
ذِين كَفَـروا مِـنهم       {: أي آية؟ قـال:  قيل،آية يف كتاب اهللا منعته: ذلك؟ قال الصادق ذَّبنا الـَّ لُـوا لَعـيتَز لَـو

ومل يكـن عـيل ،  كان هللا ودائع مؤمنون يف أصالب قـوم كـافرين ومنـافقني،]٢٥:الفتح[}عذَابا أَلِيما 
 .»ٌّ ظهر عيل عىل من ظهر فقتلهم:فلام خرجت،  حتى خترج الودائع؛يقتل اآلباء

ــــَّالل« :ملــــا قــــال النبــــي«: ايش عــــن البــــاقر أنــــه قــــالوروى العيــــ ــــَ أَّمُه ــــِ اإلَّزِع ــــُِع بَمَالْس  ِنْ بــــِرَم
 .»]٥١:الكهف[}وما كُنت متَّخِذَ الْمضِلِّني عضُدا{:  أنزل اهللا»َامَشِ هِنْو بِرْمَِع بْوَ أ،ِابَّطَاخل

واْ   {: لنـساءمـن سـورة ا) ١٣٧( يف قولـه تعـاىل يف اآليـة »أصول الكايف«وتقول  نـآم ذِين إِن الـَّ
      بِيال سـ مهدِيهالَ لِي و ملَه غْفِر لِي كُنِ اللّهي ا لَّمواْ كُفْرادازْد واْ ثُمكَفَر واْ ثُمنآم واْ ثُمكَفَر إن هـذه اآليـة نزلـت :}ثُم 

ثـم  ؛ضـت علـيهم واليـة عـيل حيث عر؛ثم كفروا، ًآمنوا بالنبي أوال ؛ وعثامن، وعمر،يف أيب بكر
 .  بأخذ البيعة من كل األمة؛اً ثم ازدادوا كفر،ثم كفروا بعد موت النبي، آمنوا بالبيعة لعيل

أن : اً صـادقً لـيحكم بنفـسه حكـام؛هذه أمثلة نذكرها ونضعها بني يـدي القـارئ الكـريم
رفـون لكتـاب هـم أنفـسهم املح :-الذين يدعون التحريف والتبديل للقـرآن- هؤالء الشيعة

ــرصفهم ألفــاظ القــرآن إىل غــري مــدلوالهتا ؛املبــدلون فيــه، اهللا  وتقــوهلم عــىل اهللا بــاهلوى ،ب
 . والتشهي

 : موقفهم من األحاديث النبوية وآثار الصحابة-٤
 ولقـــد رأى اإلماميــــة اإلثنــــا عــــرشية أنفــــسهم أمــــام كثـــرة مــــن األحاديــــث املرويــــة عــــن رســــول 

 . -رضوان اهللا عليهم أمجعني- املأثورة عن الصحابة وأمام كثرة من الروايات، خاهللا 
ا أن   كـان بـدهي؛ لـذا، ما خيالف تعـاليمهم خمالفـة رصحيـة:ويف تلك األحاديث وهذه اآلثار
 . وإما بطريق تأويلها، إما بطريق ردها، يتخلص القوم من كل هذه الروايات

                                                
 .)٢/١٥٢(» الوايف« عن ً نقال)٦٤:ص(» الوشيعة« ) ١(
 .)٦٤:ص (املرجع السابق ) ٢(
 .)٣/٣٢٥(» أصول الكايف« عن ً نقال)٦٥:ص(» الوشيعة« ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

وإمـــا أن ،  لـــصحايبًوال إمــا أن تكـــون قــ: ســهل ميـــسور؛ ذلــك ألن الروايـــة:-عنـــدهم-والــرد 
 ؛بـل يكفـروهنم، وهـم جيرحـون معظـم الـصحابة،  عن طريق صحايبخ لرسول اهللا ًتكون قوال

 ...  ثم عثامن من بعدمها،ثم عمر من بعده، ًملبايعتهم أبا بكر أوال
 .  أهله وأربابه:وهم..  فباب واسع:وأما التأويل

 . ونسخ حله؛ حتريم نكاح املتعةنجدهم يردون األحاديث واآلثار التي ثبتت يف: ًفمثال
إهنــا مــن روايــة املغــرية بــن :  ويقولــون،يــردون أحاديــث املــسح عــىل اخلفــني :كــام نجــدهم

 .  رأس املنافقني:شعبة
إن اخلــف الــذي :  فيقولــون، ولكــنهم يتأولوهنــا؛ً يــسلمون بــصحة الروايــة جــدال:ثــم نجــدهم

... ىل ظــاهر قدمــه مــن هــذا الــشقيمــسح عــ فكــان،  مــن أعــىلاً كــان مــشقوقخكــان يلبــسه النبــي 
 ! تأويل بارد متكلف:وظاهر أن هذا

، خوال يثقـون بـروايتهم عـن رسـول اهللا ،  ال يقبلـون أقـوال الـصحابة:فإذا كـان هـؤالء
 يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ من اًإذ

لـون وال يقب، ا أهنـم ال يأخـذون احلـديث إال ممـن كـان شـيعي :-إىل اليـوم-الذي عليه الشيعة 
 !!...  إال إذا وصل هلم من طريق شيعي-اًمطلق-وال يثقون بيشء ، ا تفسريا إال ممن كان شيعي

 فــإن عاشــوا !حتــى كــأهنم هــم املــسلمون وحــدهم ؛وهبــذا حــرصوا أنفــسهم يف دائــرة خاصــة
 !!وظاهرهم للتقية،  فباطنهم ألنفسهم:وسط السنيني

 بـــل ،-ياعهم واالهتـــام ملــن عــداهمحــد الثقــة بأشــ-وليــت األمــر وقــف هبـــم عنــد هــذا احلـــد 
 قــــد اســــتغلوا أفكــــار اجلمهــــور : كجــــابر بــــن يزيــــد اجلعفــــي وغــــريه؛وجــــدنا الرؤســــاء مــــن الــــشيعة

فراحـوا يـضعون األحاديـث  :خوحبهم آلل بيت رسول اهللا ، وقلوهبم الطيبة الطاهرة، الساذجة
أغراضــهم الــسيئة و، ويــضمنوهنا مـا يــريض ميــوهلم املذهبيـة،  وعـىل آل بيتــهخعـىل رســول اهللا 

 ... ألهنم وجدوها مؤيدة لدعواهم؛ومل يفتهم أن حيكموا أسانيد هذا الشيعة، الدنيئة
أن : وهــو »التبــصري يف الــدين« مــا ذكــره أبــو املظفــر اإلســفرائيني يف كتابــه :-هنــا-ويعجبنــي 

: قالـــت لـــه الـــروافض، ويــصنف لكـــل فريـــق، ملـــا رأوا اجلـــاحظ يتوســـع يف التـــصانيف«الــروافض 
 اًإذ: فقـالوا لـه !؟ حتـى أرتبهـا وأتـرصف فيهـا؛ لكـم شـبهة!لـست أدري: فقال هلـم ؟اًلنا كتابصنف 

 ؛ إال أنكـــم إذا أردتـــم أن تقولـــوا شـــيئا تزعمونـــه؛اًال أرى لكـــم وجهـــ: قـــال«عـــىل يشء نتمـــسك بـــه 
ا تـــــستندون إليـــــه غـــــري هـــــذا ًال أعـــــرف لكـــــم ســـــبب، إنـــــه قـــــول جعفـــــر بـــــن حممـــــد الـــــصادق: تقولـــــون
 .»...الكالم
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فكلـــام أرادوا أن خيتلقـــوا  ! هبـــذه الـــسوءة التـــي دهلـــم عليهـــا؛تمـــسكوا بحمقهـــم وغبـــاوهتمف
 منـــزه ومـــن مقـــالتهم يف :وهـــو عنهـــا، نـــسبوها إىل ذلـــك الـــسيد الـــصادق :بدعـــة أو خيرتعـــوا كذبـــة

 . الدارين برئ
 أهم الكتب التي يعتمدون عليها يف رواية األحاديث واألخبار : 

، يعتمــدون عليهـا يف روايــة األحاديــث واألخبــار ؛ عـرشية كتــب كثــرية ولإلماميــة االثنــى؛هـذا
  :فمن أهم هذه الكتب ما يأيت، اً بالغاًويثقون هبا وثوق، وينزلوهنا من أنفسهم منزلة سامية

وهـو ، وهـو أهـم الكتـب عنـد اإلماميـة اإلثنـى عـرشية عـىل اإلطـالق، »الكايف«كتاب : ًأوال
 . )ـه٣٢٩ أو ـه٣٢٨( املتوىف سنة ،يأليب جعفر حممد بن يعقوب الكلين

 )ســتة عـرش ألــف( وهـذا الكتــاب حيتـوي عـىل ، كالبخــاري عنـد أهـل الــسنة:-عنـدهم-وهـو 
 . وضعيف، وحسن،  إىل صحيح-كام فعل أهل السنة-قسمها ، حديث

 . والثاين والثالث يف الفروع، املجلد األول يف األصول:  جملدات)ثالث(وهو يقع يف 
 . جملدان يف الفروع، ملحمد بن احلسن الطويس»لتهذيبا«كتاب : اًثاني
 . وهو يف الفروع، ملحمد بن عيل بن بابويه، »من ال حيرضه الفقيه«كتاب : اًثالث
، ملحمـد بـن احلـسن الطـويس، »االستبـصار فـيام اختلـف فيـه مـن األخيـار«كتـاب : اًرابع

 . »التهذيب«اخترصه من كتاب 
وقـد مجعهـا ، ب الشيعة التي يعتمدون عليها ويثقون هبـاهي أمهات كت :هذه الكتب األربعة

املعــروف ، وهــو مــن مؤلفــات حممــد بــن مرتــىض،  جملــدات كبــرية)ثــالث( يف »الــوايف«كتــاب 
 . حمسن الكايشّبمال

وســـائل «: منهـــا،  غـــري مـــا تقـــدم»أعيـــان الـــشيعة« ذكرهـــا صـــاحب ؛وهنـــاك كتـــب يف احلـــديث
بحــار األنــوار يف أحاديــث «و، ن احلــسن العــاميلللــشيخ حممــد بــ »الــشيعة إىل أحاديــث الــرشيعة

 .وهي ال تقل أمهية عن الكتب املتقدمة، للشيخ حممد الباقر »النبي واألئمة األطهار
 إال أن !! وأضـــاليل! ال يـــسعه أمــام مـــا فيهـــا مــن خرافـــات:والــذي يقـــرأ يف هــذه الكتـــب

 .وأسانيدها مفتعلة مصنوعة، حيكم بأن متوهنا موضوعة
 إال أن حيكم عىل هؤالء اإلمامية بأهنم قوم ال حيسنون الوضـع؛ ألهنـم :هكام ال يسع

                                                
 .)٢٦:ص(» التبصري يف الدين« )١(
 .)٢٩٣ت ( )١/٢٩٢(» أعيان الشيعة« ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 



 

 

ــــذوق ــــي  ؛وتعــــوزهم املهــــارة، ينقــــصهم ال ــــة الت ــــأي ذوق وأيــــة مهــــارة يف تلــــك الرواي وإال ف
ما من مولود يولد إال وإبليس مـن األبالـسة : (أنه قال: وهي ،ايرووهنا عن جعفر الصادق 

وإن مل يكـن املولــود مــن ،  حجبــه مـن ذلــك الــشيطان:شــيعتنافــأعلم اهللا أن املولــود مـن ، بحـرضته
 فكانــــــت ؛ويف فــــــرج اجلاريــــــة،  فكــــــان مأبونــــــا؛ أثبــــــت الــــــشيطان أصــــــبعه يف دبــــــر الغــــــالم:شــــــيعتنا
 !!!فاجرة

 :أظــن أن القــارئ معــي يف أن الــذي وضــع هــذه الروايــة واختلقهــا عــىل جعفــر الــصادق
 !!وتعوزه املهارة، رجل ينقصه الذوق
ـــــاتونحـــــن أمـــــام  وذلـــــك  ؛ا  باتـــــا ال يـــــسعنا إال أن نردهـــــا رد :هـــــذه األحاديـــــث والرواي

 :لألسباب اآلتية
بـل يعتمـدون عـىل جمـرد وجودهـا يف ،  بـدون سـند: إن غالب هذه األحاديث يرووهنـا:ًأوال

 . كتبهم
 فــإن ؛ذروا النــاس«:  يقــول-أوالد عــيل- مــن أئمــة أهــل البيــت اً أن إمامــ:تــروي كتــب الــشيعة

 ولكن بأي سند؟ ،» وإنكم أخذتم عن رسول اهللا،ا عن الناسالناس أخذو
،  وكانــت التقيــة شـــديدة؛ وعــن الــصادق،إن شــيوخنا رووا عــن البــاقر«: جتيــب كتــب الــشيعة

فقـال إمـام ،  وصلت كتـب الـشيوخ إلينـا:فلام خلت الشيوخ وماتت، وكانت الشيوخ تكتم الكتب
 .» فإهنا صادقة؛ حدثوا هبا:من األئمة
ــــ  ال بــــد أن يكــــون يف ســــنده شــــيعي متعــــصب :اً إن مــــا روي مــــن هــــذه الروايــــات مــــسند:اًثاني

 .ملذهبه
 .إنه ال يقبل رواية املبتدع الذي يدعو ملذهبه ويروج له: وقد قال رجال احلديث

أو خيـــالف ، أن كــل مــتن ينــاقض املعقــول( : إن القاعــدة املتفــق عليهــا بــني املحــدثني:اًثالثــ
 ال :وغالـب أحـاديثهم ، ) موضـوع عـىل الرسـول:فهو، ن املنقولأو يعارض الثابت م، األصول

 . إذا عرضناها عىل هذه القاعدة؛تسلم هلم
 وغريمهـا »الـوايف« وكتـاب »أصـول الكـايف«أنـه لـو تـصفح إنـسان : وكلمة احلق واإلنـصاف

  :من الكتب التي يعتمد عليها اإلمامية اإلثنا عرشية
                                                

 .)١٣/١٤(» الوايف« عن ً نقال،)٤٠:ص(» الوشيعة« ) ١(
 .)١/٢٨(» رشح الكايف«و، )١/١٢٤(» الوايف« عن ً نقال،) ٤٧-٤٦:ص(» الوشيعة« ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 . وضع كذب وافرتاء؛موضوع :لظهر له أن معظم ما فيها من األخبار
 وافرتائـه !ال يدل إال عـىل جهـل القائـل هبـا :وكثري مما روي يف تأويل اآليات وتنزيلها

 !!عىل اهللا
ـــأويالت فاســـدة للقـــرآن  ـــه هـــذه الكتـــب مـــن ت ـــو صـــح مـــا تروي وال  !ملـــا كـــان قـــرآن :ول
 !!وال ذكر هلم !وال رشف ألهل البيت !إسالم

ــى عــرشية يف تأويــل اآليــات وتنزيلهــافغالــب مــا يف كتــب اإلمام... وبعــد ويف ، يــة اإلثن
 !!ولعب بآيات الذكر احلكيم! استخفاف بالقرآن الكريم :ظاهر القرآن وباطنه

  أن تكـــون :فلـــيس مــن املعقـــول،  أغـــالط كثــرية:وإذا كــان هلـــم يف تأويــل اآليـــات وتنزيالهتــا
 . صادرة عن جهل منهم:-كلها-

 .ل أن بعضها قد صدر عن جه:بل املعقول
 !! أهواء التزمتها-كام بينا-وللشيعة  ! عن هوى ملتزماً صدر عمد:والكثري منها
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  بيضاء فارغة- ) ٣٧٠( الصفحة رقم  
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» علــل الــرشايع«اجلــذور اليهوديــة للــشيعة يف كتــاب « خامتــة كتابــه :وهــذا املبحــث هــو[
  ].باختصار. »دراسة نقدية - للصدوق الشيعي

 

op
 

 ، خـــــالل شـــــعبان؛ للتـــــرشف برحلــــة عمـــــل يف خدمـــــة الــــدعوى اإلســـــالمية:ســــاقتني األقـــــدار
ً بـــــدءا بأوروبـــــا،)م١٩٨٥ -ـ هـــــ١٤٠٥( ســـــنة ، وشـــــوال،ورمـــــضان ْ  وانتهـــــاء بالواليـــــات املتحـــــدة ،َ
 . األمريكية

مـع أول ،  حيـث لفـت نظـري الـشباب املـسلم؛ الفرصـة يل دون ترتيـب سـابق:هيأت األقدار
أمسية رمضانية فيه يف رحـاب أحـد املراكـز اإلسـالمية الكـربى بأقـىص غـرب الواليـات املتحـدة 

 ذو ؛ أديـــب شــــيعي:تطـــوعني للرتمجـــة الفوريــــة خـــالل املحـــارضة قـــد يتقـــدم مــــن بـــني امل:إىل أنـــه
- وفـــق أهـــوائهم وعقائـــدهم املخالفـــة ؛وخيـــشون أن حيـــرف الكلـــم عـــن مواضـــعه ؛مقـــدرة أدبيـــة

أو يــشوه الــصورة الناصــعة يف ، فيــيسء إىل مــشاعر املــسلمني األمــريكيني، - يف كــل يشء؛اًمتامــ
رضــوان اهللا علــيهم -وســلفنا الــصالح ، اءقلــوهبم عــن الــصحب الكــرام واألئمــة الراشــدين اخللفــ

 .  فاخرتت غريه هلذا،-أمجعني
 ، فيام بيـنهن؛وكذا األخوات ، مهنئني معانقني؛تالقى اإلخوة فيام بينهم :ويف هناية األمسية

ورجوتــه أن ، اًا مهنئــًفتقــدمت نحــوه مــصافح !اًإال هــذا الــشيعي رأيتــه وحيــد، ا بمقــدم رمــضانًفرحــ
بـالرجوع إىل العقــل ، لة التـي تـوقعني يف حــرية بـني أهـل الــسنة والـشيعةجييبنـي عـىل بعـض األســئ

 عـــىل أال يــــشهر يف ؛وال تـــصادم بيـــنهام مــــع الـــنص اإلهلـــي الـــصادق، احلـــصيف والـــضمري احلـــي
َّوجهي سالح التقية  أو تـضليل مـن جيهلـون ،ا للنجـاة مـن اخلـصومً استحالل الكذب طلبـ:وهي، َّ

 .اًوافق مشكور و،فرب بوعده معي، أرسار عقائدهم
 

op
 

 أو التحجـر يف ،ال يعـرف التعـصب :، لوجـه احلـق وحـده؛إن من ينشد احلق: قلت لصاحبي
َيــذكرين ذلــك، الفكــر  حيتمــل ؛ صــواب:رأينــا«: ُ بــام أثــر عــن اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة يف قولــه:ُ
يف هــــذا -ه األدب القــــرآين الرفيــــع ومــــن توجيــــ، » حيتمــــل الــــصواب؛ خطــــأ:ورأي غرينــــا، اخلطــــأ
 . ]٢٤:سبأ[}وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضَاللٍ مبِنيٍ{:  قول احلق سبحانه-املقام
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ُّ أحــــس بتهيــــؤ النفــــوس لطــــرح أســــئلتي األربعــــة:واآلن ،  التــــي حريتنــــي بــــني الــــسنة والــــشيعة؛ُ
ِملعرفـــــة املبطـــــل مـــــن املحـــــق يف الفـــــريقني ، ل ذلـــــك عـــــىل ســـــبيل املثـــــال ال احلـــــرص مـــــن خـــــال،ُ

بــــل أدع الفرصــــة لــــك للرجــــوع إىل بعــــض ، وال أطلــــب اإلجابــــة اآلن، فــــاملحريات ال حــــرص هلــــا
وهـو ، واهللا هيديني وإيـاك سـواء الـسبيل، ثم عرضها عىل مرآة عقلك وقلبك وضمريك، املصادر
 .  ونعم الوكيل،حسبنا

 

op
 

Z يف املرياث النبوي الرش:حول : 
ا           {: يقول احلق سـبحانه ابـثَو ك بـر عِنـد ر يـخ اتالِحالـص ات اقِيـالْبا ونْياةِ الـد يـةُ الْح زِينـ وننالْبالُ والْم

الأَم ريخ٤٦:الكهف[}و[. 
 ونـــوادر ، بـــسامت: مـــن اصــطفاهم عـــىل العـــاملني مـــن أنبيائــه ورســـله-ســـبحانه-اهللا اخــتص 
 وممــا طــرق مــسامعنا ، ا كــل مــن طــوف يف ريــاض الــسنة النبويــة الــرشيفةًهــا جيــد يعي؛وأمـور خاصــة

 :-عىل سبيل املثال ال احلرص-
  :»َونُوتُمَ يُثْيَ حَونُنَفْدُ ي:ُاءَِيبَْناأل« - ١

: فقـــد أقـــر بـــصحة هـــذا احلـــديث ألتباعـــه،  معجـــزة طريفـــة:وكـــان هلـــذه اخلـــصوصية الـــرشيفة
 اهللا  بعــد أن فــضحه ،انفــض عنــه مجهــور كبــري مــن ضــحاياه ؛وهــو متنبــئ كــذاب-الغــالم القــدياين 

 بربكــة هــذا احلــديث ؛ كــذاب: وأيقنــوا بأنــه،- بيــنهم بموتــه يف املرحــاض عــىل الغــائط-تعــاىل-
 .  وسوء خامتته،الرشيف
  :»َاءَِيبَْن األَادَسْجَ أَلُكْأَ تْنَ أ:ِضَْرى األـَلَ عَمَّرَ ح اهللاََِّنإ« - ٢

 بعــــد أن ؛÷قــــول احلـــق ســـبحانه يف شــــأن يـــونس  :اًهم أمواتـــوالـــدليل عـــىل حفــــظ أجـــساد
 ،]١٤٤-١٤٣:الصافات[}لَلَبِث فِي بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثُون*  فَلَوالَ أَنَّه كَان مِن الْمسبحِني  { :التقمه احلـوت

 . وفيه إشعار باحلفظ إىل يوم البعث
َارشَعَ مُنْحَن« - ٣  :»ٌةَقَدَ ص:اَنْكَرَا تَ م،ْثَّرَوُ نَ ال:ِاءَِيبَْن األِ

هـــذا ،  واحلطـــام الفـــاين، والعقـــار،ال الطـــني،  واحلكمـــة، والعلـــم،الـــدين: فـــاملرياث النبـــوي
ْإذ ادعـوا بـأن  !مـا شـذ عـن ذلـك إال الـشيعة ؛خبعض ما وعته األمة مـن دروس نبيهـا وتوجيهاتـه  َّ

ْبــت إىل حبيــب عمــرذه :-فــور الفــراغ مــن إيــداع اجلــسد الــرشيف يف قــربه- لالزهــراء   أبيهــا :ُ
فانتهرهـــا عــــىل رؤوس ، مطالبــــة بمرياثهـــا يف فـــدك :-خخليفـــة رســـول اهللا - أيب بكـــر الـــصديق



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

َوركلهـــا عمـــر، األشـــهاد َ َ  رحيانـــة قلـــب رســـول اهللا :وهـــي، وهـــدد بحـــرق بيتهـــا، وصـــفعها عـــثامن، َ
مـــــن أوائــــــل الـــــشجعان يف تـــــاريخ اجلهــــــاد ، وهـــــو فــــــارس مقـــــدام ؛اورشف عـــــيل ، وعرضـــــه

 .سالمياإل
َفلــم يــؤثر لــه موقــف يف ،  فهــل ال قــدر اهللا اســتنوق اجلمــل!ُّ أن لكــل فعــل رد فعــل:وال شــك ْ ُ

وهـو  !- كـام يقولـون؛ عالمة الرضـا:والسكوت- حتى يف كتب الكذابني من الشيعة ؛هذا الشأن
ناهيــك عــن رجــل مــن أرشف  ؛رضب مــن الدياثــة التــي يرتفــع عنهــا حثالــة النــاس وأوبــاش الرجــال

 .  ملتقولًبام ال يدع جماال، الشجعان
فمــن مــات ، تبــذل يف ســبيلها املهــج واألرواح : أن حرمــة األعــراض يف اإلســالم: وال شــك
 . وعرضه، وماله، دمه:وكل املسلم عىل املسلم حرام،  شهيد:دون عرضه فهو

للرمــوز املقدســة  ؛ جييــد الــرضب يف كــل االجتاهــات: عبــد اهللا بــن ســبأ:واليهــودي املنــافق
فأبـسط ،  وآلـه وصـحبهخوعـىل رأسـهم رسـول اهللا ، بطريـق غـري مبـارش، سـالم قبـل غريهـايف اإل

ُال سـيام حبيـب العمـر كـأيب بكـر ؛ بإسـاءة اختيـار األصـدقاء:الـدالئل تقـول ثـم الفـشل الــذريع يف ، ْ
، أقـــل لـــك مـــن أنـــت، قـــل يل مـــن تـــصاحب:  ويف األمثلـــة،وتقـــويم ســـلوكهم،  وتـــربيتهم،هتـــذيبهم

 . ومن ربى مل يمت
فقــد طعنــوا مــريم العــذراء البتــول الطــاهرة يف ، اشــتهروا هبــا ؛وتلــك ســجيه قديمــة يف اليهــود

 مـن أوائـل العابـدين الربـانيني يف -أخـو موسـى-فهـارون ،  بأسلوب ظاهره املـدح والثنـاء؛رشفها
ارون مـ   { :ا يف مقولتهم التي سجلها احلق سـبحانهً وهو ما اختذوه درع،بني إرسائيل هـ ت ا أُخـا ي

 .]٢٨:مريم[}كَان أَبوكِ امرأَ سوءٍ وما كَانَت أُمكِ بغِيا
تسديد السهم الفاجر  : وآله وصحبهخفغايتهم بالطعن يف أقرب األحبة إىل رسول اهللا 

ملن يف رأسه مسحة من عقل  ؛ بأولًولعل رس افتضاح أمرهم أوال، خيف سويداء فؤاده 
  : من اآلية الرشيفة؛}واللّه يعصِمك مِن الناسِ{ :U  قول اهللا:ومرجعه إىل عظمة، ونور

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللّه يعصِمك مِن الناسِ إِن اللّه الَ {
 . ]٦٧:املائدة[}ينيهدِي الْقَوم الْكَافِرِ

 يــــرفض التـــسليم بمعركــــة املـــرياث النبــــوي املزعومـــة مــــع فاطمــــة :وأظـــن أن العقــــل املتـــزن
 : ألمور منها

 .  وهو الشجاع الغيور الشديد يف احلق؛ غياب موقف عيل-١
بعـــد أن ، واليـــأس مـــن طـــول األمـــل يف الـــدنيا لفاطمـــة،  قطـــع الرجـــاء يف اســـتمرار احليـــاة-٢
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فالتقطـت مــسامعه ،  يـا أبتــاه..واكربـاه– دخلـت عليـه وهــو حيـرشج فــرصخت  حيــنام؛بـرشها أبوهـا
 َبْرَ كـَال« : ثـم قـال هلـا، أن لقاءه باحلبيب األعـىل ال يعـد يـوم كـرب:وأعلمها، فأشار إليها، ذلك

ــَ بِيــكِبَى أـَلــَع  ، أن ادن منــي يــا بنيــة:ثــم أشــار إليهــا مــرة أخــرى، فرفعــت رأســها وامجــة، »َمْوَ اليــَدْع
، ثـم ودع الــدنيا، فتهلـل وجههـا ؛ فبـرشها بأهنـا أول مـن يلحـق بـه مـن أهـل بيتـه؛ برأسـها إليـهفاملـت

ا ً واستـــسالم،وطمأنينـــة،  ورضـــاء، ســـكينة:فمـــأل اهللا هبـــذه البـــشارة قلبهـــا، وحلـــق بـــالرفيق األعـــىل
 . لقضاء اهللا وحكمه
، اؤه يف الـدنياانقطـع رجـ :إذا أخـربه األطبـاء بـدنو أجلـه -ًمـثال- أن املـريض :وجرت العـادة

قُـلْ متَـاع الـدنْيا قَلِيـلٌ     { ؛والـرصاع حـول متاعهـا الزائـل،  عن حطامهـا الفـاين-اًمتام-ورصف نظره 
فَتِيال ونالَ تُْظلَمنِ اتَّقَى ولِّم ريخ ةاآلخِر٧٧:النساء[}و[ . 

 فهــل يطمــئن العقــل الكامــل إىل صــحة وقــائع معركــة املــرياث بــني فاطمــة ورؤوس 
 وفـــق مـــا ؛ إىل دار احلـــقخ فـــور توديعـــه : مـــن األئمـــة اخللفـــاء الراشـــدين؛أصـــحاب أبيهـــا
 !؟ويرفض ذلك بالكلية أهل السنة واجلامعة، يدعي الشيعة

 . وتلك القضية من أبرز أوجه اخلالف بني الشيعة واألمة
 

op
 

Z اإلحداد عىل احلسني:  حول: 
  كـــام بـــرشه ؛ ســـيد شـــباب أهـــل اجلنـــة:أبـــا عبـــد اهللا احلـــسني أن :مـــن املـــسلم بـــه لـــدى اجلميـــع

فـــرحني بــام آتـــاهم اهللا مـــن ، وهــم أحيـــاء عنـــد رهبــم يرزقـــون،  وقـــد نــال منـــازل الـــشهداء،خجــده 
، عـىل األمـوات ال عـىل األحيـاء ؛وإنام أذن الرشع الرشيف باإلحداد للنـساء دون الرجـال، فضله

 َقْوَ فـٍتِّيـَى مـَلـَ عَّدِحـَ تـْنَأ :ِرِ اآلخـِومَاليـَ واهللاِِ بـُنِمْؤُ تـٍةَأَرْمِ الُلِحـَ يَال« : أنـه:وكام ورد يف السنة
 ،َوبُيـُ اجلَّقَ شـ،َودُدُ اخلـَمَطـَ لْنَ مـ:اَّنِ مَسْيَل«و، »اًْرشَعَ وٍرِهْشَ أُةًعَبْرَأَ ف؛ٍجْوَى زـَلَ عَِّالإ ؛ٍثَالَث
 .»ِةَِّيلِاهَى اجلَوْعَِدا بَعَدَو

 :-مـــيل كأســـتاذ بإحـــدى جامعـــات اخللـــيج يف الثامنينـــات امليالديـــةإبـــان ع-وقـــد شـــاهدت 
 : وعـــىل رأس اجلميـــع،)اإلحـــداد عـــىل احلـــسني  ( : حتـــت شـــعار؛ا يف عاشـــوراءًا حاشـــدًبرناجمـــ

 ويـــــرضبون أجـــــسادهم ، ويلطـــــم وجهـــــه، ينـــــوح: وقـــــد جلـــــل وجهـــــه بالـــــسواد؛قائـــــدهم اخلمينـــــي
 ، ملتهــب،يف مـشهد درامـي !-ألطفـالقبــل النـساء وا-ويـرصخون الرجـال ، بالـسالسل احلديديـة

 !!فظيع



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

،  هــــذه املــــآيس-كلــــه- تــــصور للعــــامل :واملــــصورون األجانــــب ووكــــاالت األنبــــاء العامليــــة
، الوجــه األصــيل الــذي جــاء بــه حممــد للــدنيا :عــىل أهنــا، وتبثهـا عــري األثــري بالـصوت والــصورة

  . ورمحة مهداة للعاملني، كمنقذ للبرشية؛باسم اإلسالم
 ؛) يس. يب.يب (: هـــذه الفرصـــة إحــدى أكـــرب دور البـــث واإلعـــالم يف إنجلـــرتاوقــد اقتنـــصت
ا حتــت   يــوزع عامليــ، حيــوي فظــائع هــذه األحــداث؛)ثــالث ســاعات( مدتــه ؛لتــصوير فــيلم كامــل

: رة اخلمينــي يف إيــرانثــو: ـ بعــد قيــام مــا عــرف بــ،)عــاد ســهم اإلســالم لالنطــالق مــن جديــد(:اســم
 !وتنفري البرش عن رائحته ولرتويع ،لتشويه وجه اإلسالم

 مـن الكبـائر لـدى أهـل : أو لطـم اخلـدود،-مهام كان شأنه-فرفع الصوت عىل امليت 
 !! من مكفرات الذنوب: وهى عند الشيعة،السنة واجلامعة

 ؟فإىل أي الرأيني جينح ذو العقل الكامل احلصيف!  
 

op
 

Z نكاح املتعة:حول : 
لـــسنة واجلامعــة عــن أركـــان النكــاح الـــرشعي يف كتــاب اهللا والـــسنة مــن املعلــوم لـــدى أهــل ا

 البــديل :وهـو،  والتأبيــد، والـشاهدين، والـويل، واإلجيـاب والقبــول،)الــصداق(  ثبـوت :املطهـرة
مل يعلـــم هلـــا ،  التـــي كانـــت ســـائدة؛ واملتعـــة،كاالستبـــضاع ؛ألنكحـــة اجلاهليـــة اإلســـالمي اجلديـــد

إذ نـزل جربيـل بتحريمهـا وحلـوم احلمـر  ؛إبـان فـتح خيـرب ؛جـرةحرمة إال يف الـسنة الـسابعة مـن اهل
وبـذا بقـي نكـاح  !ومل يأخذ به الـشيعة، امن حديث عيل ، األهلية عىل األمة إىل يوم القيامة

 ! إىل ما شاء اهللاً زالالًاملتعة وحلوم احلمر األهلية حالال
 دون ؛ة الــذين قــالوا بحلــه هــي الطائفــة الوحيــدة يف الــشيع:واإلماميــة اجلعفريــة االثنــا عــرشية
 .  دون سائر امللل؛ من أبرز معامل دينهم: بل جعلوه،سائر الطوائف التي تربو عىل املائة

 وأقـــل مـــدة لعقـــد ، وجـــود شـــاهدين:-لـــدهيم- لـــيس مـــن أركانـــه :والنكـــاح الـــدائم واملتعـــة
 وال ،قــة وال نف،فـال طــالق ؛دون أدنــى كلفـة عــىل الفحــل ؛مـا يفــي وطــأة واحـدة -عنــدهم-املتعـة 
 بعـد ؛ واملـدة، الطرفـان:-عنـدهم-ألن أركان املتعة ،  وال عدة إن كانت ممن ال حيملن،حضانة

 .  ال غري؛دفع اإلجيار
والتقط شياطني اإلنس هلم رشاك الصيد من  ! أن أكثر الناس ال يعقلون:وقد أثبت القرآن

ريِ الْمقَنطَرةِ مِن زُين لِلناسِ حب الشهواتِ{: قول احلكيم اخلبري سبحانه  مِن النساء والْبنِني والْقَناطِ
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خَيلِ الْمسومةِ واألَنْعامِ والْحرثِ ذَلِك متَاع الْحياةِ الدنْيا واللّه عِنده حسن الْمآبِ ضَّةِ والْ آل [}الذَّهبِ والْفِ
 .]١٤:عمران

كقـــضاء  ؛فأغــدقوا علـــيهم الكثــري مـــن املحظـــورات يف رشع اهللا لــدى أهـــل الــسنة واجلامعـــة
بـــال حــد أعــىل ألرقـــام مــن يعقـــد ،  مــع أي عـــدد مــن النــساء؛ والنـــزوات اجلنــسية،الليــايل احلمــراء

مـــع اعتبـــار ابـــن ، وال أدنـــى حتمـــل ملـــسؤولية الرجـــال يف احلـــضانة والرتبيـــة، علـــيهم نكـــاح متعـــة
 أو ، ســـيد: أي، مـــريزا:ويطلـــق عليـــه ! مـــن ابـــن النكـــاح الـــرشعي الـــدائم-نـــدهمع- أرشف :املتعـــة
 . رشيف

 ، والـــنشء املـــسلم،وقداســـة األعـــراض، -كلـــه-يقـــول أهـــل الـــسنة واجلامعـــة بحرمـــة ذلـــك 
، ويـــرفض الـــشيعة اإلماميـــة اجلعفريـــة االثنـــا عـــرشية هـــذا احلظـــر الـــرشعي، وحرمـــات املـــسلمني

 دون أدنــى مــسئولية أو تفريــق، ق رائجــة إلجيــار الفــروجيف ســو ؛ويفتحــون البــاب عــىل مــرصاعيه
 . ثم الوسائل،بني النظرة اإلسالمية للغايات واألهداف

 ؟فإىل أي الرأيني يطمئن القلب ويستقر العقل والضمري! 
دون ســــائر -ومـــن أدلـــة الـــشيعة اإلماميـــة اجلعفريـــة االثنــــي عـــرشية عـــىل حـــل نكـــاح املتعـــة 

َ والفـــــرق، والـــــديانات،امللـــــل  ) مـــــنهج الـــــصادقني (  مـــــا ذكـــــره فـــــتح اهللا الكاشـــــاين يف تفـــــسريه :-ِ
ــــع مــــرة«:  أنــــه قــــالخعــــن رســــول اهللا « : مــــا نــــصه)٣٥٦ص( ــــه كدرجــــة :مــــن متت  كــــان درجت

ـــــه كدرجـــــة احلـــــسن :ومـــــن متتـــــع مـــــرتني، ÷احلـــــسني   ومـــــن متتـــــع ثـــــالث ، ÷ فدرجت
ه  فدرجتـــ:ومـــن متتـــع أربـــع مـــرات، ÷ كـــان درجتـــه كدرجـــة عـــيل بـــن أيب طالـــب :مـــرات

 جـاء : ومل يتمتـع؛ومن خرج من الـدنيا«:  أنه قالخ آخر عن النبي ً وأورد دليال،» »كدرجتي
 . » أجدع:يوم القيامة وهو

 الســـــتباحة ؛وأســـــواق النخاســـــة، وهــــل بيـــــوت الـــــدعارة وعـــــصابات جتـــــارة الرقيــــق األبـــــيض
داب حلاميــة املجتمــع مــن جــرائم اآل ؛التــي تقــبض عليهــا أجهــزة الــرشطة ؛األعــراض واحلرمــات

الذي أطل عىل اإلنسانية بوجهـه  ؛وعىل رأسها اإليدز، وانتشار األمراض الرسية اخلبيثة، العامة
 أنـه مـا شـاعت الفاحـشة يف :والذي يعترب بمثابة معجـزة للوعيـد النبـوي الـرشيف ،املدمر الكئيب

 .قوم يعمل هبا عالنية إال رضهبم اهللا بالعلل واألوجاع التي مل تكن يف أسالفهم
ِّ ومـــن أجـــل القربـــات !فهـــو أمـــر لـــه أداء رشعـــي مقـــدس يف ديـــن الـــشيعة :كـــل مـــا ســـبقومـــع  َ

ولــــو وطــــأة  ! واملــــدة، واألجــــرة، الرأســــان:وهــــي، الســــتيفائه أهــــم الــــرشوط واألركــــان !!عنــــدهم
 !دون أي التزامات أخرى ؛واحدة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

op
 

Z وجاتيف الشذوذ اجلنيس مع الز: -عندهم- احلق الرشعي للرجال :حول: 
 ال :وكــام هــي عــادهتم ؛وهــو مــن احلقــوق املــسلمة يف ديــن الــشيعة اإلماميــة االثنــي عــرشية

 أو حكــم رشعــي ،لتأييــد مــدعاهم يف أي كارثــة ؛تعــوزهم احليلــة يف يل أعنــاق آي الــذكر احلكــيم
 !واختالق دليل قرآين يدعم نزواهتم !خاص

 لقومـــه فـــيام ÷قـــول لـــوط  : التـــي وردت يف الكتـــب األربعـــة؛ومـــن أدلـــتهم يف هـــذا الـــشأن
وجاءه قَومه يهرعون إِلَيهِ ومِن قَبلُ كَانُواْ يعملُون السيئَاتِ قَالَ يا قَومِ {: حكاه القرآن العزيز يف قوله تعاىل

سفِي أَلَيونِ فِي ضَيخْز ؤالء بناتِي هن أَطْهر لَكُم فَاتَّقُواْ اللّه والَ تُ شِيدٍهـلٌ رجر ٧٨:هود[} مِنكُم[ . 
وحيـــــرم علـــــيهم ، أن حيـــــل هلـــــم الطيبـــــات :ومــــن الثوابـــــت يف رســـــالة كـــــل رســـــول إىل قومــــه

 .وهو يعلم أهنم إنام يريدون األدبار، أشار إىل بناته: فقالت الشيعة، اخلبائث
وتعــاموا عــام يف اآليــة الــرشيفة مــن شــواهد تــدحض ، وذلـك دلــيلهم عــىل حــل جــرمهم

ــسيئَاتِ {: وتفــضح عاميــتهم مثــل، فــريتهم ــون ال ــم{، }يعملُ ــر لَكُ أَطْه{ ،} ــه ــاتَّقُواْ اللّ  حتــى ؛}فَ
 يبــتىل املــرء ، فاألمثــل؛ثــم األمثــل، ثــم الــصاحلون،  األنبيــاء:ً أشــد النــاس بــالء؛أجــل، آخــر اآليــة

ِدر دينهَعىل ق ْ. 
 يف التفـسري املجـويس -عليـه وعـىل نبينـا أفـضل الـصالة وأتـم التـسليم-ومل يكن حظ لـوط 

أن بناتـــه  :املـــسجل يف أســـفارهم إىل يومنـــا هـــذا ؛ مـــن إفـــك اليهـــودًا وبـــشاعةًبأقـــل جرمـــ :للقـــرآن
 :اًوملــا فقــد وعليــه متامــ ! حتــى الثاملــة؛ً وســقوه مخــرا،ومــصطفاه، تــسلطوا عــىل أبــيهم رســول اهللا

ْمارسن معه الفاحشة َ  !!لغرض حتسني النسل يف بني إرسائيل ؛ومحلن منه، َ
 ،اسـتحال أن يـامرس اجلـنس : أن اإلنـسان إذا فقـد الـوعي أو غـاب عقلـه:مع التأكيد العلمي
َّكمن هييأ للجراحة بالبنج ؛أو أن ينترش له قضيب َ ُ. 

مـــــن الـــــصغائر   عـــــصم أنبيـــــاءهUنـــــؤمن بـــــأن اهللا  :-معـــــرش أهـــــل الـــــسنة واجلامعـــــة-ونحـــــن 
ُأو عيـب خلقـي أو خلقـي، ومحاهم من كـل شـني، -كلها-وحباهم بالكامالت ، والكبائر ألـيس ، ْ

  فأين الثرى من الثريا؟،اهللا بكاف عبده
 تشدد الشيوخ يف هذا احلق املزعوم: 

ِ أن مـن حـق الرجـل أن يأتيهـا يف خمـرج الغـائط:يرى كبار شيوخهم يف الفقـه الـشيعي حتـى  ؛َّ
 ،»قـه اجلعفـري العـروة الـوثقى يف الف«آيـة اهللا الـرشيف الطباطبـائي يف كتابـه -قال أحد شيوخهم 
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ًبأن املرأة إذا متنعت أن تؤيت دبر«: -حول هذا املوضوع   !!»اً حل طالقها ناشز؛اُ
 ... والنفقــة، مــؤخر الــصداق: مثــل؛ إســقاط كافــة حقوقهــا الــرشعية:ومعنــى احلكــم بالنــشوز

 . إلخ
 أعــىل نــسبة النتحــار النــساء يف :ُّ رس مــا تنــرشه وكــاالت األنبــاء العامليــة مــن أن:ولعــل ذلــك

ورواج ،  القاهريـــة وغريهـــا»جريـــدة األهـــرام«كـــام ذكـــرت  ؛ يف هـــذه املجتمعـــات الـــشيعية:العـــامل
 !! رس نكبة اإلنسانية هبم: التقية:الكذب حتت شعار

 .اً ال يلتقي مع اإليامن يف قلب عبد مطلق؛ من ألعن الكبائر يف اإلسالم:والكذب
 .وأنت عليه كاذب، قا بحديث هو لك مصدً أن حتدث إنسان:وإن من أفحش الذنوب
 التــي تــروج ! أن ينتــرص لدينــه وعقيدتــه بمثــل هــذه األســاليب الوضــيعة:وال يقبــل حــر رشيــف

 كــافرتاء أحــد صــعاليكهم مــن لبنــان عــىل اإلمــام شــيخ اإلســالم الــشيخ البــرشي شــيخ ؛بــني الــشيعة
 ٌوحفيـده علـم ! حوى هـراء يـضحك الـثكىل،»املراجعات« :األزهر األسبق يف كتاب حتت اسم

 املستـــشار طـــارق البـــرشي النائـــب األول لـــرئيس :ًوال نزكـــي عـــىل اهللا أحـــدا، مـــلء العـــني والقلـــب
 عليـــه خـــري شـــاهد يـــدحض مفرتيـــات ؛zوتـــراث جـــده اإلســـالمي ، جملـــس الدولـــة املـــرصي

 !!ويلقي هبا يف مزبلة تارخيهم املشني، الشيعة األفاكني
ــى   {: يقــول احلــق ســبحانه ق علَ ــالْح ــذِف بِ ــلْ نَقْ ــا      ب ــلُ مِم يالْو ــم ــق ولَكُ ــو زَاهِ ــإِذَا ه ــه فَ ــلِ فَيدمغُ الْباطِ

١٨:األنبياء[}تَصِفُون[ . 
 

op
 

ولـــديكم قاعـــدة ،  احلكـــم يف هـــذه القـــضايا األربعـــة بيننـــا-اًمتامـــ-يتنـــاقض : قلـــت لـــصاحبي
املخالفــــة الدائمــــة ألهــــل الــــسنة  : أي،)الرشــــد يف خالفهــــم : ( أصــــولية يف الفقــــه الــــشيعي تقــــول

كـام  ؛اًا أو يـسبق يومـًفهو عند الشيعة يتـأخر يومـ، حتى يف إمجاع األمة عىل يوم عرفة ؛واجلامعة
 .  بام ال جمال إلنكاره؛وغريها هو مدون يف الكتب األربعة

 املنـــصف للعقـــل ، الـــرأي الـــسديد: املطلـــوب فيهـــا:بالنـــسبة خلالفنـــا حـــول األســـئلة األربعـــة
 . واملؤثرات احلمقاء،  املجرد عن العواطف العمياء؛واملنطق الرشيد، ةواحلكم
 ألبـشع اإلهانـات ل وتعرض فاطمـة الزهـراء ، بالنسبة للسؤال حول املرياث النبوي-١

 تلقــت البــشارة يف اللحظــات :مــع اتفاقنــا بأهنــا،  يف قــولكم؛مــن األئمــة الراشــدين اخللفــاء الثالثــة
دون حتديـــد كـــم بقـــي هلـــا مـــن ، أول مـــن يلحـــق بـــه مـــن أهـــل بيتـــه : بأهنـــا؛خاألخـــرية مـــن وداعـــه 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . أنفاس يف الدنيا
 يــــــدخل احلطــــــام الفــــــاين يف دائــــــرة :وتعجــــــل طلبــــــه، وهــــــل إذا تأكــــــد اإلنــــــسان قــــــرب موتــــــه

 . هذا إذا جهلت أن من خصوصيات األنبياء ما تركوه صدقة؟ !اهتامماته
  -حاشا هللا- !؟ استنوق اجلملهل ؟ورد الفعل إزاء هذا املنكر، ُوأين غرية أيب احلسن

  فإىل أي الرأيني يرتاح قلبك وضمريك؟ 
مـأتم عاشـوراء ،  شاهدت من خالل التلفاز اإليراين يف عهد اخلميني: بالنسبة لإلحداد-٢

حيــث  ؛-اًتقريبــ-ا مــن الزمــان ً قرنــ)أربعــة عــرش(التــي مــىض عليهــا  ؛يف ذكــرى استــشهاد احلــسني
،  يـــرضبون صـــدورهم وظهـــورهم بالـــسالسل احلديديـــة؛مينـــياأللـــوف املؤلفـــة حـــول اإلمـــام اخل
خــــالل عمــــيل ، يعجــــز القلــــم عــــن تــــصويرها،  يف صــــورة فظيعــــة؛وقــــد جللــــوا وجــــوههم بالــــسواد

عـــــرب األقـــــامر ،  يف حلظـــــة واحـــــدة-كلـــــه-يـــــشهدها العـــــامل ، كأســـــتاذ بإحـــــدى جامعـــــات اخللـــــيج
  .الصناعية

 وملـا جـاء ؛له يف عيون األعداءبوجه مرشف  ؛ حسن عرض لرسالة اإلسالم:فهل ترى فيها
 !؟به خاتم األنبياء رمحة للعاملني

 وعـىل األمــوات ال ، للنــساء دون الرجـال:- معـرش أهــل الـسنة واجلامعـة:عنـدنا-واإلحـداد 
ى ـَلـَ عَِّال إ؛ٍثَالَ ثـَقْوَ فٍتِّيَى مـَلَ عَّدِحـَ تْنَ أ:ِرِ اآلخِومَاليَ واهللاِِ بُنِمْؤُ تٍةَأَرْمِ الُلِحـَ يَالو، األحيـاء

ــــَبْرَأَ ف؛ٍجْوَز ــــَ أُةًع ــــَ وٍرِهْش َوقــــد حــــرم اهللا املــــوت عــــىل الــــشهداء، »اًْرشَع فهــــم أحيــــاء عنــــد رهبــــم  ؛َّ
 .يرزقون
 ويطمئن قلبك؟ ، فإىل أي الرأيني يطيب خاطرك 
 بعـــد ؛ قـــد تـــصل فيـــه عقوبـــة الرجـــل،-عنـــدنا- فهـــو جـــرم فظيـــع : وأمـــا الـــوطء يف األدبـــار-٣
 .  إىل الطالق:التعزير

يءٍ   {، وأدلتكم تطفح هبا كتبكم ومراجعكم،  فحالل زالل:أما عندكم شـ أَكْثَـر اناإلِنس كَانو
 . ]٥٤:الكهف[}جدالً

 ! إال يف هذه املحاضن:اًا واسعًا براحًومل جيد اإليدز مفرخ
 ويسكن الفؤاد؟ ، فإىل أي االجتاهني تطمئن النفس 

 . -اهللا تعاىلإن شاء -ا ًنتظر اإلجابة غدأو ، حتى ختتمر األفكار يف الذهن؛وسأصرب
وبلغ شأوا يف العلم واألدب ،  يف الثقافة واملعرفةاًا كبريً وقد قطع شوط؛وال يصح ملثلك

 ؛ا حلامقات األكثرية اجلاهلةًتفادي،  للقطعانًجمامال، ًا حماكياًأن يكون مقلد، ال يستهان به



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 الدكتور :أي(ألن ولده ، )احلسينية(سجد التي ذبحت والد الدكتور موسى املوسوي يف امل
وجترأ عىل الترصيح ، كان من كبار شيوخ الشيعة، -اآلن-الذي يعيش يف الغرب ) موسى

 من اًانتقام !! اجلهاالت املتوارثة التي تضحك الثكىل:من، بإنكار ما ينكره العقل والعلم
جِن واإلِنسِ لَهم ولَقَد ذَ{:  يقول@ال سيام واحلق ،  ليكف عام رشع فيه؛اجلد ريا من الْ رأْنَا لِجهنم كَثِ

 مه لَـئِكأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَاألَنْع لَـئِكا أُوبِه ونعمسالَّ ي آذَان ملَها وبِه ونصِربالَّ ي نيأَع ملَها وبِه ونفْقَهالَّ ي قُلُوب
ا{، ]١٧٩:األعراف[}الْغَافِلُونجخْر م ل لَّهعجي قِ اللَّه  :الطالق[}ويرزُقْه مِن حيث الَ يحتَسِب * ومن يتَّ

٣-٢[ . 
 وكانت املفاجأة املثرية!! 

ًإذ أقبــل يف اليــوم التــايل مهمومــ يقــول بــصوت ،  تعلــوه مــسحة بــؤس ومــرارة، يلقــي الــسالم،اْ
وتـرسعت يف مناقـشة مـن حـويل مـن ، منافـذ شـتىلقـد فتحـت األسـئلة يف نفـيس : متهدج خفـيض

 حاصـوا حيـصة محـر :أو كـام يقـال، فهـاجوا ومـاجوا ؛الشباب املشاركني يف العقيـدة فـيام أمهنـي
وقـــد ، وأنـــا يف خـــشية مـــن أمـــري بـــسبب ذلـــك، فهجـــرت جملـــسهم ورفقـــتهم إىل حـــني، الـــوحش

 .أرحل عن أمريكا
 :ُصرب أنفـــسنا بمثـــل احلـــديث القائـــلُونـــ، نحـــن يف بالدنـــا نعـــيش دون املـــستوى بكثـــري: قلـــت

ــَ ج:اَيَنُّالــد« َة الكــَّن ــَ و،ِِرافُ  ســأقبل معــك ســامحة ؛ا إىل مــرصًولــو قــدر اهللا جلــوء، »ِنِمْؤُ املــُنْجِس
وتكابد معنـا ، كأستاذ للغات وآداهبا ؛لتكون رفيقنا يف خدمة العلم بجامعة األزهر ؛شيخ األزهر

 . واملعوقني،وئني لنور اإلسالم يف الداخل واخلارجيف سبيل اهللا ما نعانيه من عقبات املنا
ثــــم ختمــــت هتنئتــــي هبدايتــــه بقــــول احلــــق ، وخفقــــت عنــــه بــــبعض املالطفــــة واملــــزاح

ــتَّقِني      { :ســبحانه ــةُ لِلْم اقِبالْعا وادــس ــي األَرضِ والَ فَ ــوا فِ ــدون علُ ــِذين الَ يرِي ــا لِلَّ لُهعج ــرة نَ ــدار اآلخِ ــك ال  }تِلْ
 . ]٨٣:القصص[
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 ]. »نظرة يف فكر الشيعة«مقتطفات من كتابه  [
 

 أن يتعـــرف : وهيــم كــل مــسلم، مــن املواضــيع أو مــن القــضايا التــي هيمنــا:فموضــوع التــشيع
 . وال خفاء، بال لبس؛ا  جلياًوحتى يظهر أمر الدين ظهور، حتى تتميز األمور ؛عليها

َ شاي: مأخوذة من:وكلمة الشيعة ًع فالن فالنَ ُ ٌ َنارصه وأيده:  أي،اَ َ َ. 
 ،-َّكـــرم اهللا وجهـــه-ّأو أشـــياع ســـيدنا عـــيل ،  هـــم أتبـــاع:-يف العـــرف املوجـــود-والـــشيعة 
 .  إىل أصل الشيعة:وهذا يرجعنا

 ؛ شــيعي: فهــو-كـرم اهللا وجهــه-ا  كــل مــن شـايع ســيدنا عليــ؛  هــو هــذا املعنـى:فأصـل الــشيعة
ِيف عرف الشيعة ُ. 
 :-صــلوات اهللا وســالمه عليــه- وهــو أنــه خ إىل النبــي :ن أصــل مــذهبهمُ يرجعــو:والــشيعة

َقـــد ذكـــر يف أحاديثـــه الـــرشيفة مـــا يـــؤدي إىل أن  َ وحيـــب مـــن ، ا  يـــوايل مـــن يـــوايل عليـــ-تعـــاىل-اهللا َ
َ ورد غريهــا ؛واألحاديـث الــواردة يف هـذا املعنـى، وجـاءوا بأحاديـث كثــرية يف هـذا املعنـى، أحبـه ََ

 . ة اآلخرينالكثري يف شأن الصحاب
، ُ فـــسوف نقــسم الــصحابة إىل أحـــزاب؛ُإذا كــان التــشايع باألحاديــث: َوكــام تكلمنــا مــن قبـــل

 أو ،ُوهــذا حــزب عمـــر، أو شــيعة أيب بكـــر، ُفهــذا حـــزب أيب بكــر: وإىل مــن يــشايعهم مـــن األتبــاع
 . ُوهذا حزب أيب عبيدة بن اجلراح، شيعة عمر

ً نفـــصل الـــصحابة تفــــصيال؛وهكـــذا نهم عــــىل حـــسب األحاديـــث الــــواردة يف ُ ونـــضع مـــوازي،ُ
 .التشيع

ُ حتـى يــشايعوه؛ أن ينظــروا إىل مـن هــو أكثـر أحاديــث:فيطلـب مــن املـسلمني وحتـى يكونــوا ، ُ
 .يف حفظه

  ! هي نظرة خاطئة؛ ونظرة مردودة:هذه النظرة األوىل للشيعة
 : U  عندما يقول اهللا؛ إىل القرآن الكريم: أهنم أرجعوا تاريخ شيعتهم:األمر الثاين

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللّه يعصِمك مِن الناسِ إِن اللّه الَ {
الْكَافِرِين مدِي الْقَوه٦٧:املائدة[}ي[. 

ّأمـــر نبيـــه  @اهللا إن : قـــالوا َ َ ِّيبلـــغ أن :خَ َ هـــذا بإمجـــاع ،  ســـيكون خليفتـــه مـــن بعـــده:أنـــه  عليـــا ُ
، ٌ أصـل مـن أصـول التـشيع:-عنـدهم- فاآليـة ،َوليس هناك فرق بني مذهب ومـذهب آخـر، الشيعة



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 . -عندهم-ٌوسند من األسانيد التي ال تقبل اجلدال ،  مرجع من املراجع املهم:وهي
 . ا بذلك بلغ علي: أي }بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربكيا أَيها الرسولُ {: فتفسريهم هلذه اآلية
 لـــيس يف حاجـــة إىل آيـــة خوالنبـــي ، والـــسورة مدنيـــة،  أن اآليـــة مدنيـــة:وحجـــتهم يف ذلـــك

ا   {فمعنـى ، يؤمر فيها بالتبليغ؛ ألنه مبلغ الدعوة منذ نـزل القـرآن عليـه بمكـة مـن بدايـة األمـر هـا أَي يـ
 . اً جديدًا بلغ شيئ: أي}غْالرسولُ بلِّ

 . ويف حتقيقها جديد، فاآلية يف معناها جديد
ُّويرد عليهم   .والسورة مدنية، اآلية مدنية:  ببساطة تامة-اًأيض-َُ

غْ   {: واملعنـى ولُ بلـِّ سـا الرها أَييف أول -تبـارك وتعـاىل-كقـول اهللا ، ّاسـتمر يف التبليـغ: أي }ي 
ــا أَي{: ســورة األحــزاب ــا        ي كِيمــا ح لِيمع ــان ــه كَ ــافِقِني إِن اللَّ نالْمو ــافِرِين ــعِ الْكَ ــه والَ تُطِ ــقِ اللَّ ــي اتَّ ــا النبِ ه{ 

  .]١:األحزاب[
}    ـــه ـــقِ اللـَّ ـــا النبِــــي اتـَّ هـــا أَي ـ واســــتمر يف عــــدم طاعــــة الكــــافرين ،اســــتمر يف التقــــوى:  أي}يـ 

 . واملنافقني
َ وإن كان ذلك قد حدث بالفعل،عليه مردود -اًأيض-وهذا السند  فال يمكن لـصحايب مـن  ؛َ

ًاألصــحاب أن َخيــالف القــرآن أبــد  اً وإال كــان أمــر؛ أصــحابه يف هــذا الــشأنخُومل خيــرب النبــي ، اُ
اإلثنــا (َّ حتــى يــستمر األمــر يف الــشيعة ؛فــال حاجــة إىل اجلــدال،  أن يكــون خليفتــه مــن بعــدها حتميــ

ي للخالف؛ ألنـه قـضية خطـرية مـن القـضايا املهمـة التـي ال تقبـل أن  فال داع، كام يقولون)عرشية
 . خيالفهم فيها

ٍوهـــو راض عــــن ، خوانتقـــل النبــــي ، -َّكــــام تقـــرر مـــن قبــــل- مــــردود علـــيهم -اًأيـــض-فهـــذا 
ًَ وبـرش عــرشة خواصـ، وقـد بــرشهم باجلنــة، -اًمجيعــ-أصـحابه    ســيدنا عــيل :ومـنهم،  هبــذه النعمــةاَ

 . -كرم اهللا وجهه-
َّ أن يتميزوا بحكـم خـاص:يس معنى حب آل البيتول فهـذا  ؛أو بإقطـاع خـاص يف اإلسـالم، ََ

ا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ الَنفَـضُّواْ مِـن حولِـك        {أمر شورى بني املسلمني  فَظـ كُنـت لَوو ملَه اللّهِ لِنت نةٍ ممحا رفَبِم
 هــاوِر شو ــم لَه ــتَغْفِر اسو مهــن ع فــاع ــرِفَ ــي األَم ــورى {: وقــال ســبحانه، ]١٥٩:آل عمــران[}م فِ ش مهــر أَمو

                                                
 }يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك{ :-تعاىل-فهم لقول اهللا  ما جاء من حتري:إىل  zيشري الشيخ  )١(

للنــوري » فـصل اخلطـاب يف حتريـف كتـاب رب األربـاب«كـام يف كتـاب )!! يف عـيل(فـزادوا بـزعمهم 
 . )١٨٢:ص(الطربيس 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

مهني٣٨:الشورى[}ب[ . 
وعـىل ، وكلهـم حفظـة عـىل هـذا الـدين، وكل عقلـه،  أمر الناس عىل هذاخ ترك النبي لقد

 حتـى يفـصل هـؤالء عـن بقيـة املـسلمني ؛خوليس هناك ختطيط معني من النبي ، عليم بأحكامه
 .أو بإرادة خاصة يف احلكم ،بحكم خاص

 أو خادمـة تعينهـا ، يعينهـااً تطلـب مـن الغنـائم خادمـ:لوقد جاءت السيدة فاطمة الزهـراء 
،  يعنينــياً فــأعطني خادمــ! إن يــدي قــد كلــت مــن الرحــى!يــا رســول اهللا: فقالــت، يف طحــن األشــياء

 ِتْيـَوَا أَِذإ«: فقـال !بـىل يـا رسـول اهللا: قالـت ف،»َكِلـَ ذْنِ مـٍْريَى خــَلَ عِكُّلُدَ أَالَأ !ُةَِماطَا فَي«: فقال
ــِإ ِ فــسبحي :ِكَاشــَِرى فـَل ِّ َ ــا وثالثــنياهللاَ َ َثالث ِ َ ََ ً َ وامحــدي ثالثــا وثالثــني،ََ ِ َِ ََ ً ََ َ َ وكــربي أربعــا وثالثــني،َْ ِ َ َ َ ً َ ِّ َْ َ ِ َ، 

َفــذلك خــري لــك مــن ِ ِ َِ ٌَ ْ َ َ ة َّالوصــي، ة بالــدينَّوصــي فلــم يكــن إال ال؛ هــذه إشــارة؛اً إذ،»اَيهــِا فَمــَا وَيْنُّالــد َ
 . والتعبد والقربى إىل اهللا، بالعبادة

 وعنــــدما تــــرك ، اًفلــــم يــــأت فيهــــا يشء مــــن ذلــــك إطالقــــ :أمــــا مــــسألة احلكــــم ومــــسألة الــــدنيا
 تطلـــب منـــه ؛ا إىل ســـيدنا أبـــا بكـــر ل فأرســـلت الـــسيدة فاطمـــة الزهــراء ، مرياثـــهخالنبــي 

ــَ مُنْحــَن«: خ قــال رســول اهللا لقــد:  فقــال هلــاخَمرياثهــا فــيام تــرك رســول اهللا  َارشَع ــِبَْن األِ  َ الِاءَي
َنو  .وال مرياث يف احلكم، فال مرياث يف الدنيا، »ٌةَقَدَ ص:ُاهَنْكَرَا تَ م،ُثَّرُ

وليـــست ، وإنـــام هـــي رســـالة،  عـــىل أحـــداً وال مقـــصور، ألحـــداًمل يكـــن اإلســـالم إقطاعـــ: إذن
ًملك  . اُ

، ُجيـب االنفـصال هبـذا املـذهب: الـذي قـال الـشيعة،  حافظ عليها آل البيت،هذه أمة واحدة
 إىل سـيدنا -كـرم اهللا وجهـه- فقـد جـاء سـيدنا عـيل ، مل ينفصلوا عن املسلمني؛وأصول املذهب

 وقـت املبايعـة بتجهيـز سـيدنا ًفقـد كـان مـشغوال، ومتـت املبايعـة،  بعد سـتة أشـهر؛وبايعه أيب بكر
 ومل يــشذ عنهــا ؛ ولكنهــا مبايعــة كاملــة،مــور بــبعض األ: بعــد ذلــكً وكــان مــشغوال،خرســول اهللا 

 . أحد
 ثـم تـأميم مجاعـة  ،)صـفني( ثـم يف موقعـة ،-وأرضـاهريض اهللا عنه -وعندما توىل اخلالفة 

ِقبـــل  : فعنـــدما رفـــع مجاعـــة معاويـــة املـــصاحف عــىل أســـنة الرمـــاح؛املــسلمني ا  حقنًـــ؛ ذلـــكاَ
 . ومل ينفصل عنها، ومتت اجلامعة، لدماء املسلمني

 اوتـوىل بعـده سـيدنا احلـسن ،  يف العـراق)النجـف( يف اً شـهيداُعنـدما قتـل  :ًأيـضا
 فتنـــازل عــــن ؛ومكـــث حـــوايل ســــبعة أشـــهر متـــام األربعـــني ســـنة اهلجـــرة،  بعـــد أبيـــه؛َأمـــر اخلالفـــة

ً وذلـــك حفاظـــ؛ااخلالفـــة لـــسيدنا معاويـــة بـــن أيب ســـفيان   اً وحتقيقـــ، عـــىل مجاعـــة اإلســـالماِ
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ا َذَي هـــِنـــْاب«: ا يف ســـيدنا احلـــسن -اهللا وســـالمه عليـــهصـــلوات - فقـــال ؛خلنبـــوءة احلبيـــب 
ــَلَ و،ٌدِّيَســ ْ يــصْنَ أ اهللاََّلَع ــُ ِلح ب َ ــَِئ فِهِ ــَيمِظَ عِْنيَت  :وذلــك، وتنــازل عــن اخلالفــة، »َنيِِملْسُ املــَنِ مــِنيَت

 . واستقام األمر يف البالد،  جلامعة املسلمني ولوحدهتا التامةاًإمتام
،  وال انـــشقاق عـــن مجاعـــة اإلســـالم، مـــذهب معـــني- وجهـــهكـــرم اهللا-فلـــيس يف جنـــد عـــيل 

 . وليس يف روع سيدنا احلسن هذا األمر
قــام ســيدنا احلــسني ،  وتــوىل اخلالفــة يزيــد،وعنــدما انتقــل ســيدنا معاويــة إىل الرفيــق األعــىل

 .  كمسئول بدين عن وضع الظلم عن كاهل اإلسالم؛َلوضع األمور يف نصاهبا
وإنــام أرســل إليــه ، ومل يكــن لــه حــزب معــني يف املدينــة، مكــةٌفلــم يكــن لــه حــزب معــني يف 

 . معك مائة ألف سيف؛ حتى ترفع الظلم عن املسلمني:  فقالوا،مجاعة من العراق
 )الرتويـة( يف يـوم اًفعنـدما خـرج جماهـد،  من أجل رفع الظلم عن املسلمنياًفخرج جماهد

 .-اًمجيع- انفض عنه هؤالء ؛ خرج من مكة إىل العراق؛ من ذي احلجة)الثامن(يف 
 ُفأين احلزب؟ وأين الشيعة؟

وكـان هنـاك ، لكـن هنـاك خطـر عـىل الباطـل :أو تـشيع، -بمعنى الكلمة-لو كان هناك حزب 
 . وبقيت سبعة أفراد من أرسته الرشيفة ومن آل البيت، -اًمجيع-فانقض هؤالء ، إقرار احلق

 يف يـــوم ،-وهـــو خـــري الـــشهداء- حتـــى متـــت الـــشهادة العظمـــى ؛)كـــربالء(وقـــف وحـــده يف 
 .  من اهلجرة)٦١( من املحرم يف سنة )العارشة(اجلمعة 
  أين الشيعة؟ أين األصول؟ :اًإذ

،  ولـــيس هنــاك معارضـــة،ُنحــن نــتكلم عـــن األصــول التــي جيمـــع عليهــا أهـــل الــسري والتــاريخ
أو هـــل يعــــرتض أحـــد عــــىل ، هــــل يـــشك أحــــد،  فــــيام عـــرض عــــىل التـــاريخ؛ولـــيس هنــــاك انـــشقاق

 عندما ذهب إىل العراق؟ا عن سيدنا وموالنا احلسني -كام يسموهنم-نفضاض الشيعة ا
 هل يعرتض أحد عىل ذلك؟

 ؟ا التي متت عىل يد سيدنا احلسن ؛ٌهل يشك أحد يف مجاعة اإلسالم
 كــان مــن أحــرص النــاس عــىل مجاعــة :-كــرم اهللا وجهــه-ٌهــل يــشك أحــد يف أن ســيدنا عــيل 

  ويف غري ذلك من املواقف العظيمة الرائعة؟ ،يف املبايعةو، )صفني(اإلسالم يف موقعة 
  أين األصل؟ :اًإذ

  كـــام ورد يف األحاديــــث ،-وقـــد نفينـــا ذلــــك-إن األصــــل مـــرة يكـــون القــــرآن : يقـــول الـــشيعة
 .-وقد انتهينا من ذلك -



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 عـــىل مجاعـــة اً كـــان حريـــص:ألن اإلمـــام األول،  مل يكـــن يف عهـــد اإلمـــام األول:إن األصـــل
 عـــىل اإلســـالم اً ومل يكـــن ذلـــك يف عهـــد اإلمـــام الثـــاين؛ حرصـــ،-قـــالوا هـــذا بلـــساهنم-اإلســـالم 

ألنـه كـان اإلسـالم ، )اسيدنا احلسني (ومل يكن ذلك يف عهد اإلمام الثالث ، وعىل مجاعته
 . ومجاعة اإلسالم ما زالت بخري، يف ازدياد

 ُأصول له من قبل؟ وال ، كيف ينشأ مذهب،  فمنذ عهد يزيد نشأ هذا املذهب:أما التشيع
 ومن الذي أقر هذا املذهب؟ 

 ومن الذي أوىص به؟ 
 ومن الذي حقق له معامله؟ 

 !! ال إجابة عليه:هذا سؤال
 . )كربالء(وذلك منذ مأساة ،  بدءوا منذ احتاج املسلمون إليهم:إن الشيعة: فقالوا
 منــذ هــذا ؛وهلــاوبــدأ النــاس يلتفــون ح،  بــدأت الــشيعة انتــشارها):العــارش مــن املحــرم(ويف 
 .التاريخ

فهــل مجاعــة اإلســالم متوقفــة ،  هــو هــذا اليــوم:-عنــد اإلماميــة وعنــد غــريهم-فبدايــة الــشيعة 
 عىل فئة دون فئة؟
ٌ هل كان هلم حكم؛يهؤالء األئمة    بمعنى احلكم يف تاريخ اإلسالم؟؛ُ

حتـى  ؛وضـمن الدولـة العباسـية، ضـمن الدولـة األمويـة، كانوا ضمن الـدول التـي ظهـرت، ال
َوهنا ظهر أمرهم، جاءت الدولة الفاطمية َ َ. 

 ًمـثال :ًوإنـام كـان احلكـم أوال،  مل يكـن احلكـم لواحـد مـن األئمـة:وعنـد مجهـور أهـل العلـم
َفلـم مل ، وهكـذا ؛حتـى انتهـى حكمهـم وجـاء حكـم آخـر ؛ولغـري هـؤالء، للمعز لدين اهللا الفـاطمي ِ َ

 !؟اًحد عرش إمامّومل يتم احلكم لألئمة األ، تتم اإلمامة العامة
وإنـــام حـــرصهم املــــذهب ، ويـــدعون إىل اإلســـالم،  هـــم أهـــل البيـــت يـــدعون إىل اخلــــري:اًإذ
ًوقسم هؤالء تقسيام، اًحرص َِ  . وهم عىل براءة منه؛ُ

  هل هناك انفصال بكم عن دائرة اإلسالم؟:فلو سئل األئمة
 . ال: اجلواب

}الر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا ياإِنَّمري  .]٣٣:األحزاب[}جس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِ
ِ بعد أن تكلم عن أصله الذي أرشنا إىل عدم االقناع به؛ بدأ هذا املذهب:بعد هذا َ َ! 

 !!وهي مع مجاعة اإلسالم، فاألصول ليست معهم
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أو كـان مـن ، مـر التـزم األ:-كرم اهللا وجهه-  عليا من شايع اإلمام :املشكلة األخرى الدقيقة
وكـــل ، فانقــسم الـــشيعة إىل أكثـــر مـــن مائـــة مـــذهب، املنتظــر أن يكـــون إمجـــاع عـــىل هـــذا املـــذهب

 . ويعرتض عليه، ويتكلم فيه، مذهب يناقض اآلخر
، مـذهب العلويـة، مـذهب اإلسـامعيلية، مـذهب الزيديـة، مـذهب اإلماميـة: وأذكر مـن هـؤالء

َمــــذهب املخمــــسة، مــــذهب العلياويــــة َ ، مــــذهب القحطيــــة، مــــذهب الواقفيــــة، اجعيــــةمــــذهب الر، ُ
 . إىل غري هؤالء، مذهب اخلطابية

، ولـه خـروج شـديد عـن دائـرة اإلسـالم واملـسلمني ! له شطحات يف كالمـه:وكل من هؤالء
 . فهذا أمر معروض عىل العقل أمامكم !!وعن الكتاب والسنة

 ؟ -كرم اهللا وجهه-أين اإلمجاع عىل حمبة سيدنا عيل 
املــــذهب : ـ فــــسمي بــــ؛اُح أمــــر الــــشيعة إىل ســــيدنا عــــيل زيــــن العابــــدين  يــــرج:فبعــــضهم

 . الزيدي
ُ إضافة إىل ما قلت؛اًأيض- مذهب :وهناك  .  املذهب اجلعفري:-ُ
َيرجعون أصلهم إىل سيدنا عيل ،  العلويون:وهناك َ ُ  . -كرم اهللا وجهه-ُ

، ا زيــن العابــدين وإمــا إىل ســيدنا عــيل، ّإمــا إىل ســيدنا عـيل..  املرجـع خمتلــف فيــه:اًإذ
 .وإما إىل غري هؤالء، )اجلعفرية(وإما إىل جعفر 

  ويف هــذا التقــسيم؟ مل يكــن لــه أصــول يف اإلســالم ،فــام مرجــع الــشيعة يف هــذا اإليثــار
هـذا مـذهب مـن ، -ًمـثال- كالـدروز ؛كام سنتكلم عن املذاهب األخـرى املـستحدثة، -اًإطالق-

 . املذاهب اخلطرية عىل اإلسالم
 . - إن شاء اهللا-من املذاهب اهلدامة التي سنتناوهلا  ؛والقادينية، مذهب البهائية :وهناك

 فيـــه بعــض الكـــالم عـــن بعـــض ا  فقهيـــاً مل يكــن مـــذهب؛ مـــذهب جديـــد:فمــذهب الـــشيعة
 . وإىل غري هؤالء، والظاهرية،  والليث بن سعد،وابن جرير، كاملذاهب األربعة ؛الفروع

 . وغري ذلك، واملاتريدية،  واألشاعرة،ملعتزلة كا؛ومل يكن كمذاهب أهل الكالم
ِهذا مذهب وضع أسسه عىل أصول عقائدية أو عقدية َ َ َ  . وعىل أصول ترشيعية، َ

واألصـول مـردود علـيهم ، وإنام تكلم يف األصول،  رأي يف الفروع فقط:فلم يكن هناك
 . هبا

، الــــصالة: -ماميــــةعنــــد اإل-أركــــان اإلســــالم :  فقــــالوا؛ تكلمــــوا عــــن أركــــان اإلســــالم:ًمــــثال
 . اإلمامة، احلج، الزكاة، الصيام



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ٌواإلمامة ركن ركني من أركان اإلسالم   . -عندهم-ٌ
ِ كـام عـصم األنبيـاء؛أن اإلمـام مـن األئمـة االثنـى عـرش هـو معـصوم: ومعنى اإلمامـة واإلمـام ، ُ

ُحتى ال يشك الناس فيه ؛من اإليامن بذلك ال بد ،عصمته واجبة َ . 
ُ مـن آل البيـت نــضع العـصمة الثنــي :اًإذ، ن بعـصمة األئمـة االثنــى عـرش فقــطفالبـد مـن اإليــام َ َ

 !! فقطاًعرش واحد
 أين الدليل؟ وما هو املرجع والسند؟

إنــام ،  جيــب العــصمة لبقيــة النــسل الــرشيف إىل يــوم القيامــة،فــإذا كانــت العــصمة للتسلــسل
 قـسم معـصوم : آل البيـت إىلٌهذا أمر جيب النظـر فيـه؛ فقـد قـسمنا، حرص العصمة يف هؤالء فقط

 . وقسم جيوز عليه اخلطأ، من اخلطأ
إن العــصمة موجــودة يف هــذا النــسل الـــرشيف : وغــري اإلماميــة قـــالوا،  قــالوا ذلــك:فاإلماميــة
 .  يف أحد هؤالء الوارثني الذين قال غريهم بعصمتهمًوقد رضبنا مثاال، إىل يوم القيامة
 ؛وبقــي واحــد، اًظهــر أحــد عــرش واحــد، اًرش إمامــ قــد حــرصوا العــصمة يف اثنــي عــ:فاإلماميــة

، وتكلمـــوا عـــن العـــصمة للجميـــع، لـــم يقولـــوا بـــذلكف أمـــا غـــريهم ، املنتظـــر يف آخـــر الـــزمن:وهـــو
 . َّويف نسائهم فعمموا العصمة،  حتى يف ذرياهتم:قالوا

Zحيتاج إىل دليل:وخصوص العصمة،  إن عموم العصمة . 
هــل هــي عــىل ، هنــاك اتفــاق عــىل العــصمةفلــم يكــن  ؛ مــذهب مــن املــذاهب:والــشيعة

 ؟ أم تشمل غريهم؟ -اًمجيع- ياالثني عرش فقط 
ـــضلهم ، اًومـــن أحـــسن اخللـــق أدبـــ،  مـــن أكمـــل اخللـــق: فهـــم؛وال كـــالم يف حقهـــم وف

 .  وال دليل عليها... العصمة:وإنام نتكلم عن،  عطر لألنام:وسريهم هي
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 األردن، وقـد  - عن دار عـامر؛ لآلن)جملدين( والتي صدر منها ،»مذكراته«كتب الشيخ  [
 ، والعقيــدة الــشيعية، ملوقــف مجاعــة اإلخــوان املــسلمني للثــورة اإليرانيــة»مذكراتــه«تعــرض يف 

 :] )٢/٤٠١(فقال يف صفحة 
 

 ،مــــا ارتكبــــه قــــادة التيــــارين اإلســــالمي :أو اخلطيئــــة الكــــربى بتعبــــري آخــــر، خلطــــأ الفــــادح وا
مــن تــصميم أكثــرهم عــىل جتهيــل األجيــال الــصاعدة حلقيقــة  :والقــومي يف بــالد الــشام والعــراق

ورصفهـــــم عـــــن ، ويف واقعنـــــا املعـــــارص،  واجلامعـــــات الـــــرسية يف تارخيهـــــا،احلركـــــات الباطنيـــــة
 اخلـشية عـىل الوحـدة :بـدعوى ؛أو التحـذير منهـا، ت أو االهتامم هباالتحدث يف هذه املوضوعا

 !وإثارة احلساسيات بني أبناء الوطن الواحد، الوطنية
ووجـوب إقـصائه عـن برنـامج ،  عـىل صـعيد العمـل الـسيايس؛ً مقبـوال:وإذا كـان هـذا التفكـري

ومــا ينبثــق عنــه ، ي إخفــاء وطمــس الكيــد البــاطن:فإنــه خلطــأ فــادح، األحــزاب يف الــساحة الــسياسية
وجتهيـل األمـة ،  والفلـسفي، والفقهـي، عىل الـصعيد الفكـري؛ وخمططات، وبرامج، خطط:من

لتكون لـدهيم املناعـة ممـا  ؛وعدم حتصينهم من رشورها وأخطارها،  هبا-والسيام قادة الفكر-
 .  ما زلنا نكتوي بنارها؛يبيت ألمتنا العربية واإلسالمية من مؤامرات

ليتـــــسللوا إىل أعـــــامق جمتمعاتنـــــا غـــــري  ؛رثـــــة احلركـــــات الـــــرسية الباطنيـــــةخلـــــت الـــــساحة لو
، ويمـسكوا بـالقرار، ويـستلموا مفاصـلها، وصـميم أجهزتنـا احلـساسة، وداخل أحزابنـا، املحصنة

 ؛ كــــــــالقطيع الــــــــذي يــــــــسوقه اجلــــــــزارون إىل حيــــــــث يريــــــــدون:وتبقــــــــى األمــــــــة بأكثريتهــــــــا الكــــــــاثرة
 .  أو باألسلوب الذي يقررون،ا  أو معنويا مادي أو التخلص منهم ، أو عزهلم،الستخدامهم

الـــذي خـــدع املـــسلمني يف جنبـــات األرض بوعـــود -عنـــدما ظهـــرت حركـــة اخلمينـــي 
وأداء صــالة الـــشيعة يف احلــج مـــع ،  حتريــر القــدس وفلـــسطني:مـــن، ظهــر فــيام بعـــد كــذهبا

ي أو  دونـــام وعـــ؛وانـــدفعوا وراء اخلمينـــي !اً طـــار النـــاس فرحـــ:-إلـــخ... عامـــة املـــسلمني
وبجهــل أكــرب بعقائــد وأفكــار احلركــة ، وبجهــل مطبــق بتارخينــا العــريب واإلســالمي، ّتبــرص

 !!اخلمينية
وقبـل اكـتامل عـام عـىل اسـتالم اخلمينـي احلكـم يف  ؛فلم متض عىل ذلك أشهر معدودات

 !حتى ظهـرت الفجيعـة للعيـان ):والية الفقيه(وانتصار دول ، وإلغاء امللكية، وطرد الشاه، إيران
فمنــــذ األســــبوع األول العــــتالء اخلمينــــي عــــرش الطــــاووس يف  !!خيبــــة األمــــل يف هــــذا النظــــامو



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

لــتحط بــه أول طــائرة هبطــت يف مطــار طهــران  ؛حــرض الوفــد الفلــسطيني برئاســة عرفــات :طهــران
 .بعد االنتصار

مل أكتــــشف :  فقــــال،حــــدثني األســــتاذ هــــاين احلــــسن ســــفري فلــــسطني يف إيــــران عــــن جتربتــــه
عنــــدما أقمـــــت يف ،  إال يف إيـــــران- حـــــسب تعبــــريه؛أو ســــنيتي-سنة واجلامعـــــة انتامئــــي ألهـــــل الــــ
مــــن شـــدة مــــا رأيـــت مــــن تعـــصب طــــائفي شـــيعي ذمــــيم ضـــد املــــسلمني ،  لفلـــسطنياًطهـــران ســــفري

 . اآلخرين
 يف ا  إيرانيــا  ثقافيــاًمقابــل ســبعة عـرش مركــز ، يف طهــرانا  ثقافيـاًوعنـدما فتحــت الــسودان مركــز

انيـــــون يوزعـــــون الـــــدوالر عـــــىل طـــــالب جامعـــــة اخلرطـــــوم وغـــــريهم مـــــن وصـــــار اإلير، الـــــسودان
 . حتى يظهر اإلمام؛إلخ... وإسقاط صالة اجلمعة، وبرشوا باملتعة، اجلامعات األخرى

حــــــدثني ابــــــن عمــــــر رئــــــيس املركــــــز الثقــــــايف الوحيــــــد يف طهــــــران يف زيــــــارة يل يف الفنــــــدق 
بـــصورة جتعــل اإلنـــسان يف يــأس مـــن  ؛ مـــن هــؤالء ملــذهبهمًامل أر أشـــد تعــصب: ًقــائال، بــاخلرطوم

 .  أو التعاون مع قادهتم ومؤسساهتم،التفاهم معهم
 يمثـــــل احلركــــــات ؛اً عريــــــضا  إســـــالمياً التــــــي محلـــــت وفــــــد؛وعنـــــدما حطـــــت الطــــــائرة الثانيـــــة
أحـد أبـرز أعـضاء -سـمعت مـن الـدكتور أمحـد القـايض  :اإلسالمية الكربى يف العامل اإلسالمي

، يرانيــــون احلكــــام اجلــــدد ينظــــرون إىل أعــــضاء الوفــــد بالالمبــــاالةكيــــف كــــان اإل -الوفــــد الكبــــري
 ؛-اخلمينـــــي-وتـــــركهم وحـــــدهم فـــــرتات طويلـــــة ينتظـــــرون اإلذن للمثـــــول بـــــني يـــــدي ويل الفقيـــــه 

: ا بل إن أحـدهم مـن الـزمالء القـدامى يف الدراسـة قـال للوفـد متـشفي، ليقدموا له التهنئة باالنتصار
 معــه ومــع أمثالـه الكثــر يف نطــاق االحتــاد اإلســالمي يف أمريكــا اآلن ذكرمتونـا؟ مــع أهنــم تعــاملوا

 حيـــنام صـــار ؛اً الـــذي بـــدا كاحلـــ؛ أو تـــشيعه، أو طائفتـــه،دون أن يفطنـــوا إىل مذهبـــه، بـــأخوة كاملـــة
 .  يف حكومة ويل الفقيهًمسؤوال

مـن  ؛ُدعينا إىل أمريكا لنشارك يف حوار حترضه نخبة خمتارة من العـاملني يف حقـل الـدعوة
،  وتبليغهــا إىل اآلخــرين، ملناقــشة ســبل الــدعوة؛وآخــرين مــن املقيمــني يف ديــار الغــرب، رشقالــ

وكــان العــدد املختــار ، والسـيام احلديثــة منهــا ؛والوسـائل واألســاليب والطــرق املجديــة يف ذلــك
 .  من قيادات اجلامعةاً ال يتجاوز مخسة وعرشين إىل ثالثني مشارك؛ًقليال

فرحنــــا ،  أيــــدنا اخلمينــــي يف انتــــصاره عــــىل الــــشاه:-اًمجيعــــ- فــــذكرت أننــــا ؛طلبــــت الكــــالم
حتـى  ؛ولكـن مل متـض عـىل ذلـك أشـهر قليلـة، وبالطروح التي صدرت عنه بادئ ذي بدء، بذلك

ويف كتــبهم التــي تنــال مــن اخللفــاء ،  عــرب اإلذاعــة الناطقــة بالعربيــة يف األحــوازاًظهــر مــا كــان خافيــ
أبـــو : وإرصارهــم عـــىل االحتفـــاظ بــاجلزر الـــثالث، ثامن وعـــ، وعمـــر، أيب بكــر:الراشــدين الثالثـــة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

مـــستغلة ضـــعف دولـــة ،  التـــي احتلتهــا حكومـــة الـــشاه؛ وطنـــب الـــصغرى، وطنـــب الكـــربى،موســى
 أن حكومـة اخلمينـي ال يمكـن :بـدعوى ؛لتنزعهـا مـن أهلهـا بـالقوة ؛اإلمارات أمام جربوت إيـران

 !! أن تعيدها إىل االستعامر
، بيــــد أن أحــــد القــــادة املــــشاركني، غــــري ذلــــك ممــــا بــــدا يف سياســــة مجهوريــــة واليــــة الفقيــــهو

 ملاذا مل تقولوا هذا يف عهد الشاه؟ : ًوحاول إسكايت قائال،  برسعة فائقةاًانتصب واقف
، دعه يكمل كالمـه: ً قائالzفأجابه األخ الكبري املحسن الويف عبد اهللا املطوع أبو بدر 

 . لنقاش بعد ذلك وانتهى ا؛فأكملت
 بــني ؛فحــدث لغــط كبــري يف أوســاط اجلامعــة حــول الثــورة اخلمينيــة، وعــاد كــل منــا إىل بلــده

فــشكلت اجلامعـة جلنـة مـن علامئهــا ،  أو حـريان جتاههـا، أو مــتحفظ عليهـا، ومعـارض،مؤيـد هلـا
فقـــدمت اللجنـــة ،  ومـــوقفهم مـــن املـــسلمني، وسياســـاهتم، وفقـــه الـــشيعة،لبحـــث العقائـــد الـــشيعية

  :لعتيدة دراسة رصينة انتهت فيها إىل أنا
 . يمكن جتاوزهااًبني السنة والشيعة فروع
  :مثل،  أو التغايض عنها، ال يمكن جتاوزها؛وتصادم العقيدة، وخالفات متس اجلوهر

 ، والــــصالة، كالــــشهادة؛ ركــــن مــــن أركــــان اإلســــالم: التــــي هــــي لــــدى الــــشيعة؛اإلمامــــة
َّ منزلـة:أي- كـالقرآن الكـريم ؛ف مـن اهللاوأهنا وق،  واحلج، والزكاة،والصوم َ  خيـرج مـن ،-ُ

 ... وأن األئمة االثنى عرش معصومون، ومن ال يؤمن هبا، امللة من ينكرها
 ، وأفكـــاره، ألن اجلـــدل حـــول عقيدتـــه،وإننـــى أقتـــرص عـــىل إيـــراد نتـــف مـــن أقـــوال اخلمينـــي

ال يتــصور «:  يف األئمــة يقــول اخلمينــي، حيتــاج إىل جملــدات مطولــة:وآرائــه الــسياسية والفقهيــة
 .)١(» والغفلة، السهو:فيهم

ولكننـــا نـــشري إىل جهلهـــام «: ويقـــول عـــن الـــصحابيني اجلليلـــني اخلليفتـــني أيب بكـــر وعمـــر
 : واجلـــائرين، األفــاقني، احلمقــى،وإن مثـــل هــؤالء األفــراد اجلهـــال، بأحكــام اإللــه والــدين

 .)٢(»ن أويل ألمروأن يكونوا ضم، غري جديرين بأن يكونوا يف موضع اإلمامة
 نابعـــة مـــن أعـــامل :إن أعاملـــه«: اكـــام قـــال اخلمينـــي عـــن اخلليفـــة عمـــر بـــن اخلطـــاب 

                                                
 .)٩١:ص( »احلكومة اإلسالمية« ) ١(
 .)١٠٨:ص( »كشف األرسار« ) ٢(
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 .)١(» واملخالفات آليات ورد ذكرها يف القرآن الكريم، والزندقة،الكفر
 .)٢(بأنه كان يضع احلديث :اويتهم اخلميني أبا بكر الصديق 

 بأنـه :احلكومـة اإلسـالمية:  كتابـه يف-اًأيـض-كام يـتهم الـصحايب اجلليـل سـمرة بـن جنـدب 
 .)٣(كان يضع احلديث

:  بمناسـبة ذكــرى؛ يف خطـاب إىل الـشعب اإليــراين)١٩٨٠ /٢٨/٦(ذكـر اخلمينـي بتــاريخ 
 إنـــام جـــاء إلقامـــة :فكـــل نبـــي مـــن األنبيـــاء«:  يف اخلـــامس عـــرش مـــن شـــعبان،)اإلمـــام املنتظـــر(

  !لكنه مل ينجح ؛العدل
ـــى خـــاتم األنبيـــاء حممـــد   وحتقيـــق ، وهتـــذيبهم،ذي جـــاء إلصـــالح البـــرش الـــ؛خحت

ــض-مل يوفــق يف ذلــك  :العدالــة فالــذي ســينجح بتحقيــق العدالــة يف كــل أرجــاء العــامل ، -اًأي
 .» املهدي املنتظر:هو

إن فاطمـــة «: )٢/٣/١٩٦٨( يف كلمـــة ألقاهـــا يف حـــسينية مجـــاران بتـــاريخ -اًأيـــض-وقـــال 
ــــ عاشــــت بعــــد وفــــاة والــــدها مخــــسة وســــبعني يو:الزهــــراء وكــــان ، قــــضتها حزينــــة كئيبــــة، اًم

وكــان اإلمــام ، وإلبالغهـا يف األمــور التـي ســتقع يف املـستقبل، جربائيـل يــأيت إليهـا لتعزيتهــا
 .)٤(» التي تنقل هلا من قبل جربيل؛عيل يكتب هذه األمور
ــــــا«: -كــــــذلك-ويقــــــول اخلمينــــــي  ــــــك مقــــــرباً مقامــــــ:إن ألئمتن  وال نبــــــي ، ال يبلغــــــه مل

 . )٥(»مرسل
 ،كــالكليني ؛وجتــاوزت احلـديث عــن ائمــة الـشيعة الكبــار، النقــل عـن اخلمينــيوقـد اخــرتت 

 والعـــــاميل ، وكاشــــف الغطــــاء، والطــــربيس، واجلزائـــــري، والكاشــــاين، واحلــــارثي،واملجلــــيس
وعــصمة ، وحتريــف القــرآن،  ونكــاح املتعــة، والرجعــة، البــداء:الــذين حتــدثوا عــن ؛وغــرهم
. ..وعقيــدهتم يف اجلهــاد، دهــم للــسنة املطهــرةور،  إال ثالثــة؛وتكفــريهم للــصحابة، األئمــة
 . إلخ

                                                
 .)١١٦:ص( »كشف األرسار« ) ١(
 .)٦١٢:ص(املرجع السابق  )٢(
 .)٧١:ص( »احلكومة اإلسالمية« ) ٣(
 .َّ للشيخ سعيد حوى)ص         ( » يف املواقف.. شذوذ يف العقائد:اخلمينية« )٤(
 .)١٩٧٩(، طبعة القاهرة، )٥٢:ص( »احلكومة اإلسالمية« ) ٥(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

قــــدمت جلنــــة العلــــامء اإلخوانيــــة التــــي ضــــمت فطاحــــل فقهــــاء اجلامعــــة دراســــتها املعمقــــة 
ولكـــن املواقــــف ، اخلـــالف بيننـــا وبيــــنهم يف العقيـــدة: ًخـــر القيــــادي قـــائال فـــأعرتض اآل؛الرصـــينة
 ! متشاهبة:السياسية

 . يف كذا وكذا من األمور؛ يف املواقف السياسية: معهم-اًأيض-واخلالف : وملا قيل له
ومل  !اآلن فطنــــتم هلـــذه املخالفــــات: -كـــام ذكــــر يف احلـــوار الــــذي جـــرى يف أمريكـــا-ال قـــ

ُومل يطلـــع عليـــه أبنــــاء ، ومل يأخـــذ بــــه، وحجـــب التقريـــر عــــن اجلامعـــة، يفطنـــوا هلـــا يف أيـــام الــــشاه
 !توليتحصنوا من هذه الضالال،  ليتنوروا؛اجلامعة وبناهتا

 !اً هدر:وذهب جهد علامء اجلامعة اإلسالمية
  يوم يقوم الناس لرب العاملني؟ :فامذا يقول من يفعل هذا

  يف اليوم العسري؟ -تعاىل-اهللا وما هي حجتهم أمام 
وأن جيـــزهيم خـــري ، وأن يتجـــاوز عـــنهم،  العفـــو واملغفـــرة: لـــه وألمثالـــه-تعـــاىل-اهللا نـــسأل 

عليـــه أفـــضل الـــصالة -ولرســـالة ســـيدنا حممـــد ، ة اإلســـالم بـــام قـــدموه مـــن خدمـــة لـــدعو؛اجلـــزاء
 . - السالمىوأزك

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  بيضاء فارغة- ) ٣٩٨( الصفحة رقم  



 

  )٣٩٩( الصفحة رقم  
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  بيضاء فارغة- ) ٤٠٠( الصفحة رقم  
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 .] » عند قتلة احلسنيخخصوصية وبرشية النبي «مقاطع من كتابه  [
 

 :)٣٣٣ص ( -١
 وعـــــىل موالنـــــا ، أن يكـــــون أكثـــــر النـــــاس بكـــــاء عـــــىل أهـــــل البيـــــت:مـــــن الغريـــــب واملؤســـــف

ومــا خــذالهنم لإلمــام زيــد بــن  !! وأهــل البيــت مــن بعــده، مــن خــذل موالنــا احلــسني: هــم؛احلــسني
 .  زين العابدين منكم ببعيدّعيل

 !!ب ألنه رفض أن يتربأ من أيب بكر وعمر ...خذلوه
عـىل - مـنهم ،ّ مـن شـيعة اإلمـام عـيلا  منـه عـدد كبـري جـد:اجليش الـذي قاتـل موالنـا احلـسني

 والــــذي هــــو املحــــرض األول عــــىل قتــــل موالنــــا احلــــسني يف ؛ شــــمر بــــن ذي اجلوشــــن:-األقــــل
 . اً كثريًوقد دعا أهل البيت عىل الشيعة دعاء، وصفنيوكان قد شهد اجلمل ، املعركة

حلــــوم األطفــــال  ؛ وال رجــــال!يــــا أشــــباه الرجــــال«: ّقــــال أمــــري املــــؤمنني عــــيل بــــن أيب طالــــب
 ،اً نـــدم-واهللا- معرفـــة جـــرت ؛ ومل أعـــرفكم،لـــوددت أين مل أركـــم، وعقـــول ربـــات احلجـــال

 :وجرعتمـوين، اً غيظـ:شـحنتم صـدري و،اً قيحـ: لقد مألتم قلبي!قاتلكم اهللا. ..اًوأعقبت صدم
 . رأيي بالعصيان واخلذالن:ّوأفسدتم عيل، اًنغب التهام أنفاس

،  ولكــن ال علــم لــه بــاحلرب، رجــل شــجاع:إن ابــن أيب طالــب :حتــى لقــد قالــت قــريش
 .» ولكن ال رأي ملن ال يطاع

معتم بمنـرس  كلـام سـ!يـا أهـل الكوفـة« :-شـيعته-ّوقال اإلمام عيل يف خطبته ألهـل الكوفـة 
،  انجحــار الــضب يف جحــره؛ وغلــق عليــه بابــه، انجحــر كــل مــنكم يف بيتــه:مــن منــارس أهــل الــشام

 !والضبع يف وجاره
 ، ال أحــرار عنــد النــداء، فــاز بالــسهم األصــيب: وملــن فــارقكم، مــن غررمتــوه:املغــرور واهللا

 !إنا هللا وإنا إليه راجعون...وال إخوان ثقة عند النجاة
إنــا هللا ...وصــم ال تــسمعون، وبكــم ال تنطقــون،  عمــي ال تبــرصون:كممــاذا منيــت بــه مــن

  .»!وإنا إليه راجعون
                                                

 ). ٧١-٧٠:ص( »هنج البالغة« )١(
 ). ٧/٣٢٠ (»البداية والنهاية« )٢(
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، اً ففـــرقهم فرقـــ:اللهـــم إن متعـــتهم إىل حـــني«: وقـــال اإلمـــام احلـــسني يف دعائـــه عـــىل شـــيعته
 ؛ ثـم عـدوا علينـا، لينـرصونا؛ دعونـا:فـإهنم، اًوال ترض الوالة عـنهم أبـد، اًواجعلهم طرائق قدد

 .»فقتلونا
يــا أهــل  :أمــا بعــد«: - هلــماً تقريعــ؛بنــت أمــري املــؤمنني ألهــل الكوفــة-وقالــت الــسيدة زينــت 

 كمثــل مــن نقــضت غزهلــا مــن بعــد قــوة : إنــام مــثلكم!!يــا أهــل اخلتــل والغــدر واخلــذل !الكوفــة
 ! أتبكون أخي؟. .. والكذب، والشنف، والعجب، الصلف:هل فيكم إال، اًأنكاث

نـــى ترخـــصون قتـــل أو.. . فقـــد أبليـــتم بعارهـــا؛ً واضـــحكوا قلـــيال،اًري فـــابكوا كثـــ-واهللا-أجـــل 
 .»...سليل خاتم النبوة

 وخـدعتموه ؛هل تعلمون أنكـم كتبـتم إىل أيب«: وقال اإلمام زين العابدين ألهل الكوفـة
  ... وخذلتموه، ثم قاتلتموه؛وأعطيتموه من أنفسكم العهد وامليثاق

 !قــاتلتم عـــرتيت:  وهـــو يقــول لكـــم- اهللا عليـــه وآلــهصــىل-بــأي عـــني تنظــرون إىل رســـول اهللا 
 . »! فلستم من أمتي؛وانتهكتم حرمتي

 :خطبة السيدة أم كلثوم بنت عيل يف أهل الكوفة
 ملــا قتـل احلــسني ؛k بعــد مقتـل حـسني ؛خطبـة الـسيدة أم كلثــوم بنـت عـيل يف أهــل الكوفـة

 وهيـــــتكن ،ؤها يلتـــــدمن جعلــــت نـــــسا؛ وأدخـــــل النــــسوة مـــــن كـــــربالء إىل الكوفـــــة،إبــــن عـــــيل 
بـــــصوت ضــــئيل وقـــــد نحـــــل مـــــن - وقـــــال ، رأســــهإ فرفـــــع عــــيل بـــــن احلـــــسني ،اجليــــوب عليـــــه

 : -املرض
 !؟ فمن قتلنا غريكم... إنكم تبكون علينا!يا أهل الكوفة«

 فلـــــام ســـــكنت ، اســـــكتوا: إىل النـــــاس أن-عليهـــــا الـــــسالم- وأومـــــأت أم كلثـــــوم بنـــــت عـــــيل 
 :  وهدأت األجراس قالت،األنفاس

 ! يأهـل اخلـرت واخلـذل!يأهـل الكوفـة : أمـا بعـد،بحمد اهللا والصالة والسالم عىل أبيهابدأ 
 ؛اً كمثـل التـي نقـضت غزهلـا مـن بعـد قـوة أنكاثـ:إنام مثلكم،  وال هدأت الرنة،ال فال رقأت العربة

 . بينكمًتتخذون أيامنكم دخال

                                                
 .-وهو من كتب الشيعة- )٢٤١( للمفيد »اإلرشاد«، )٣/٣٣٣ (»تاريخ الطربي« )١(
 ). ٣٠-٢/٢٩ (»االحتجاج« )٢(
 ).٢/٣٢ (صدر السابقامل )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ــق اإلمــاء، والــشنف، إال الــصلف:وهــل فــيكم ؛أال  :هــل أنــتم إالو،  وغمــز األعــداء، ومل
 ، أن ســخط اهللا علـــيكم؛أال ســاء مــا قـــدمت أنفــسكم،  وكفــضة عــىل ملحـــوذه،كمرعــى عــىل دمنـــة

 .ويف العذاب أنتم خالدون
 واضــــحكوا ،اً فـــابكوا كثــــري، أحريــــاء بالبكــــاء-واهللا- وإنكـــم ، فــــابكوا-واهللا- أي ! أتبكـــون

 قتــل ! وأنـى ترحـضون،اًد ولـن ترحـضوها بغـسل بعـدها أبـ، وشـنارها، بعارهـا:فلقـد فـزتم ؛ًقلـيال
 ، ومـدره حجـتكم، ومنـار حمجـتكم، وسـيد شـبان أهـل اجلنـة، ومعدن الرسالة،سليل خاتم النبوة
 ، وبؤتم بغـضب مـن اهللا، وخرست الصفقة، لقد خاب السعي!اًا ونكسًفتعس ...ومفرخ نازلتكم

 وتنــــشق ،ه تكــــاد الـــسموات يتفطــــرن منــــ؛ا ا إدً لقـــد جئــــتم شــــيئ،ورضبـــت علــــيكم الذلــــة واملــــسكنة
 .ا  وختر اجلبال هد،األرض

  !؟أي كبد لرسول اهللا فريتم  أتدرون
 !؟وأي كريمة له أبرزتم
 !؟ وأي دم له سفكتم

 أفعجبــتم أن قطــرت الــسامء ، رشهــا طــالع األرض والــسامء؛ خرقــاء، لقــد جئــتم هبــا شــوهاء
 ،فـزه املبـادرة فإنـه ال حت؛ فـال يـستخفنكم املهـل، وهـم ال ينـرصون؛ ولعـذاب اآلخـرة أخـزى،دمـا

  . إن ربك لنا وهلم لباملرصاد؛ كال،رأوال خياف عليه فوت الث
 وقــال شــيخ كبــري مــن ، وقــد ردوا أيــدهيم إىل أفــواههم! فظــل النــاس حيــارى؛ ثــم ولــت عــنهم

 إذا عـد نــسل ؛ ونـسلهم،كهـوهلم خـري الكهــول : وقـد اخــضلت حليتـه مـن دمــوع عينيـه؛بنـي جعفـى
 .ـه.  ا.»ال يبور وال خيزى

 .وغري ذلك من األدعية التي دعوا هبا عىل الشيعة
ـــسنة ـــد أهـــل ال ـــك ، دور ابـــن ســـبأ يف إفـــساد عقائـــد الـــشيعة غـــري منكـــور عن وإن أنكـــر ذل

 ؛ّودعــاء اإلمــام عــيل عليــه،  إال أن كتــب الــشيعة القديمــة تتحــدث عــن دور ابــن ســبأ؛الــشيعة
 . ملا يقرتفه ابن سبأ من إفساد عقائد الشيعة

 : الشيعية الدالة عىل وجود ابن سبأ ما ييلومن األحاديث 
ويــزعم أن أمــري املــؤمنني ،  كــان يــدعي النبــوة:أن عبــد اهللا بــن ســبأ«: ÷ عــن أيب جعفــر -١

: وقــال، َّفــأقر بــذلك ؟وســأله، فــدعاه ؛÷ فبلــغ ذلــك أمـري املــؤمنني ،-تعــاىل عــن ذلــك- اهللا :هـو
                                                

 ). ٢/٢٨ (»االحتجاج« :وانظر، )١٣٦-٢/١٣٤ (»مجهرة خطب العرب« )١(
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 . نبيوأين،  أنت اهللا:وقد كان قد ألقي يف روعي، أنت هو ؛نعم
 ، ثكلتــك أمــك؛فـارجع عــن هــذا،  قـد ســخر منــك الــشيطان!ويلــك: ÷فقـال أمــري املــؤمنني 

 ؛إن الـشيطان اسـتهواه«: َوقـال، فأحرقـه بالنـار،  فلم يتـب؛ واستتابه ثالثة أيام؛فحبسه ،فأبى، ُوتب
 .» ُويلقي يف روعه ذلك، فكان يأتيه

 الربوبيــــة يف أمــــري :إنــــه ادعــــى ! ســــبألعــــن اهللا عبــــد اهللا بــــن«: أنــــه قــــال،  وعــــن أيب عبــــد اهللا-٢
وإن  !الويــل ملــن كــذب علينــا، اً هللا طائعــاً عبــد:÷ أمــري املــؤمنني -واهللا-وكــان ، ÷املــؤمنني 

 . »!نربأ إىل اهللا منهم، قوما يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا
َّ وأظهــر الغلـو، الــذي رجـع إىل الكفــر:عبــد اهللا بـن ســبأ«:  وقـال املامقــاين-٣ ٍغــال «: وقــال ،ُ
 .» ٌّ نبي:وأنه، إله :  علياوكان يزعم أن، حرقه أمري املؤمنني بالنار، ملعون
 وهــم أصــحاب ؛U فــرض مــن اهللا :وأهنــا،  قــالوا بإمامــة عـيل:الــسبئية«:  وقـال النــوبختي-٤

 وتـــربأ ؛والـــصحابة،  وعـــثامن، وعمـــر،ظهـــر الطعـــن عـــىل أيب بكـــرأوكـــان ممـــن ، عبـــد اهللا بـــن ســـبأ
 فـــأمر ،فــأقر بـــه ؟ فــسأله عـــن قولــه هـــذا؛ فأخـــذه عـــيل،»ُ أمـــره بــذلك:ا  عليــا إن«: قـــالو، مــنهم
وإىل واليتـك ،  يـدعو إىل حـبكم آل البيـتً اتقتل رجال!يا أمري املؤمنني: فصاح الناس إليه، بقتله

 . ّعدائك؟ فصريه إىل املدائنأوالرباءة من 
وكـان ، ا وواىل عليـ،  فأسلم؛ هيوديا  كان:أن عبد اهللا بن سبأ« :وحكى مجاعه من أهل العلم

فقــال يف إســالمه ،  هبــذه املقالــة÷ بعــد موســى ؛ يف يوشــع بــن نــون-وهــو عــىل هيوديتــه-يقــول 
  .يف عيل بن أيب طالب بمثل ذلك

  .»وأظهر الرباءة من أعدائه، ÷ أول من أشهر القول بفرض إمامة عيل :وهو
 ! وعند الشيعة، السنة شخصية موجودة عند: عبد اهللا بن سبأ:اًإذ

 : بعض اآلراء العجيبة الغريبة عند الشيعة
 مــا خلقــت :ولــوال فاطمـة، اً مــا خلقـت حممــد:ّلــوال عـيل« : قــوهلم يف حـديث قــديس:فمنهـا

 .»ا علي
                                                

 ).٧٥-٧١(  للكيش »لمعرفة أخبار الرجا« )١(
 ). ١٨٤، ١٣٨ (»تنقيح املقال يف علم الرجال« )٢(
 ).٣٤-٣٢ (»فرق الشيعة« )٣(
مــستدرك ســفينة «، )١٤:ص( للمرنــدى »ملتقــى البحــرين«، )١٤٨: ص(ريجهــاين  للم»اجلنــة العاصــمة«  )٤(

 . للشاهرودى »البحار



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

صــــىل اهللا عليــــه وآلــــه - ليــــستا مــــن بنــــات النبــــي :ن الــــسيدة رقيــــة وأم كلثــــومإ : قــــوهلم:ومنهــــا
 . -وسلم

 . )صنمي قريش:(ب بكر وعمر  قوهلم عىل أيب:ومنها
إال  ؛-صـــىل اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم-بعــد النبـــي  ؛ قـــوهلم ارتـــداد الـــصحابة:-زعمهـــم-ومنهــا 

  .ًقليال
 .مل يكن يعلمه ؛ أن حيدث هللا علم:وهو،  قوهلم بالبداء:ومنها
 وســيأيت اليــوم الــذي ســينادي ،ّ أن اإلمــام عــيل يف الــسحاب:وهــي،  قــوهلم بالرجعــة:ومنهــا

 . من السحاب باتباع املهديالناس 
 . اعتقادهم بتحريف القرآن: هي-عندهم-لكن أخطر االعتقادات 

 :اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن
 وهــو يف ؛ كتــب إىل عـيل بــن سـويد÷أن أبـا احلــسني موسـى « :»الكــايف«قـال الكلينـي يف 

 الـــذين ؛ اخلـــائنون: فـــإهنم؛ وال حتـــبن ديـــنهم،وال تلـــتمس ديـــن مـــن لـــيس مـــن شـــيعتك«: الـــسجن
، وهـــل تـــدري مـــا خـــانوا أمانـــاهتم؟ ائتمنـــوا عـــىل كتـــاب اهللا،  وخـــانوا أمانـــاهتم،خـــانوا اهللا ورســـوله

 . » وبدلوه،فحرفوه
 ÷ّرفـع إيل أبـو احلـسن : عن أمحد بن حممـد بـن أيب نـرض قـال« :-اًأيض- »الكايف«ويف 

 فوجـدت فيهـا ؛]١:البينة[} كَفَروالَم يكُنِ الَّذِين{:  وقرأت فيـه،ففتحته، !ال تنظر فيه:  وقالاًمصحف
 . » باملصحفَّبعث إيلا :َّفبعث إيل: قال،  من قريش بأسامئهم وأسامء آبائهمًسبعني رجال

فـصل اخلطـاب يف «وقال العالمة الشيعي حسني بن حممد تقي النوري الطربيس يف كتابـه 
أن األخبـــار الدالـــة « :ئـــري عـــن الـــسيد نعمـــة اهللا اجلزاً نـــاقال،»إثبــات حتريـــف كتـــاب رب األربـــاب

 إستفاضــتها :ّوإدعــى ! تزيــد عــىل ألفــي حــديث:) التحريــف يف الكتــاب احلكــيم:أي(عــىل ذلــك 
 قـد أطبقــوا :أن األصـحاب«، »والعالمـة املجلـيس وغــريهم، واملحقـق الــدماد،  كاملفيـد؛مجاعـة

 . » القرآن بل املتواترة الدالة برصحيها عىل وقوع التحريف يف،عىل صحة األخبار املستفيضة
 أمثلة التحريف يف القرآن عند الشيعة

 :ومن أمثلة التحريف يف القرآن عند الشيعة
إن أبـــا « :مـــا رواه عـــيل بـــن إبـــراهيم القمـــي عـــن أبيـــه عـــن احلـــسني بـــن خالـــد يف آيـــة الكـــريس

، اهللا ال إلـه إال هـو، امل: (قرأ آية الكريس هكذا) أحد األئمة اإلثنى عرش(احلسن موسى الرضا 
ومــا بيــنهام ومــا ، لــه مــا يف الــسموات ومــا يف األرض، ال تأخــذه ســنة وال نــوم، ي القيــوماحلــ
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 . »الرمحن الرحيم، عامل الغيب والشهادة، بني الثرى
رِ اللّـهِ   { :وذكر القمي آيـة أَمـ مِـن فَظُونَهحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم فقـال ،]١١:الرعـد [}لَه :

ا؟ فكيــف تكـــون  ألــستم عربــ:  فقــال لقارهيــا،-صــلوات اهللا عليـــه- قرئــت عنــد أيب عبــد اهللا فإهنــا«
 !؟املعقبات من بني يديه؟ وإنام املعقب من خلفه

 ورقيـب مـن ،له معقبـات مـن خلفـه( :نزلـت:  كيف هذا؟ فقال!جعلت فداك: فقال الرجل
 .  ») حيفظونه بأمر اهللا؛بني يديه

ــا {: ت قولــه تعــاىل قولــه حتــ-اًأيــض-ونقــل القمــي  امإِم ــتَّقِني ــا لِلْم لْنعاجأنــه « :]٧٤:الفرقــان[}و
ــا  { :÷عنــد أيب عبــد اهللا  قــرئ امإِم ــتَّقِني ــا لِلْم لْنعاجأن جيعلهــم :ًقــد ســألوا اهللا عظــيام: فقــال، }و 

ن املتقـني واجعل لنـا مـ( :إنام أنزل اهللا: كيف هذا يا ابن رسول اهللا؟ قال: فقيل له، للمتقني أئمة
 . » )اًإمام

  :U يف قــــول اهللا ÷عــــن أيب بــــصري عــــن أيب عبــــد اهللا  »الكــــايف«وذكــــر الكلينــــي يف كتابــــه 
 .»هكذا نزلت ؛)ًزا عظيامً فقد فاز فو:ومن يطع اهللا ورسوله يف والية عيل واألئمة بعده( «

ــ{ : حتــت آيـة»تفـسريه«وذكـر الكــيش يف   ،]٧٣:التوبــة[}ار والْمنــافِقِنييــا أَيهــا النبِــي جاهِــدِ الْكُفَّ
 .» )يا أهيا النبي جاهد الكفار باملنافقني (« :ويف املجمع يف قراءة أهل البيت

خاصــة ،  تثبــت اعتقــاد الــشيعة بتحريــف القــرآن:ا هــذه بعــض مــن أمثلــة كثــرية جــد: قلــت
 . القدماء منهم

 أن هـذا : علـامء الـسنةيقـول،  ينكرون ذلك يف العرص احلـديث:إال أنه كثري من الشيعة
  )!التقية(من باب 

 أن :وعـىل الـشيعة،  أو نقـصان، أو زيـادة،ر من يقول بأن القرآن فيه حتريـفِّنحن نكف: نقول
 .  أو نقصان، أو زيادة، حتريف:ن القرآن فيهإ :ا من قالًا واضحًتكفر تكفري

 !!! ال يكفر الشيعة من قال بتحريف القرآن:لألسف
 مل يـنطىل علـيهم تـشدق الـشيعة بحــب :-وخاصـة أهــل مـرص-واجلامعـة  فأهـل الـسنة ؛ولـذا
 .  إال من ال علم له؛ واحلارض، لفظوهم يف املايض؛ولذا! أهل البيت

 :)٣٦٣ص ( -٢
 :كراهية الشيعة ملرص وللمتصوفة

 لــسقوط الدولــة الفاطميــة وكأهنــا شـــيئا مل : أمــر غــري مــستبعد؛ وذلــك:كراهيــة الــشيعة ملــرص



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 . امللعون:ـ  صالح الدين األيويب وينعتونه بوهم يكرهون، يكن
وخاصــة أن أهــل ،  يــسحب البــساط مــن حتــت أقــدامهم:كــام أن وجــود أهــل البيــت يف مــرص

 .  مثلام فعلت الشيعة؛ مل خيذلوا آل البيت:مرص
والــسيدة زينــب أختــه ،  ينكــرون وجــود رأس موالنــا احلــسني: أن الــشيعة اإلماميــة:والغريــب

 :بـــالنجف أو كـــربالء؛ لـــذلك باملقارنـــة ؛ حتـــى ال تـــصبح مـــرص مركـــز جـــذب:وذلـــك !)ًإال قلـــيال(
 . جتدهم ينفون ذلك

ُويـــدعون،  ينفــون وجـــود الـــسيدة زينــب أخـــت موالنـــا احلــسني:ومــن هـــذا البـــاب َّ  أن الـــسيدة :َ
 .  زينب بنت حييى املتوج:زينب املوجودة هي

 . يدة زينب يف مرص للشيخ حممد زكي إبراهيم يف إثبات وجود الساًوسوف نعرض كالم
 عنــد اً موجـودًا أو حــديثاًنعــرض أثـر،  فــإن الـشيعة هلــم تطلعـات واضـحة:يف مجيـع األحـوال

 :الشيعة يف مرص
  .اً ديوث: أو االغتسال جيعلك،األكل يف فخار مرص

ِّعــن أيب احلــسن الرضــا قــال ســمعته يقــول  صــىل اهللا عليــه - بــي قــال الن: فقــال؛وذكــر مــرص-ْ
ــأ«: -وآلــه وســلم ــالغرية: فإنــه؛ وال تغــسلوا رءوســكم بطينهــا،كلوا يف فخارهــاال ت  ، يــذهب ب

 ).٥٠١.٣٨٦/ ٦( »الكايف« .»ويورث الدياثة
ْعلق أنت !ال تعليق َّ!! 

 !!والعياذ باهللا،  مصدر الدياثة:وانظر كيف تكون حامية اإلسالم هي
 . ذبة فحدث وال حرج بأحاديث موضوعة باطلة خمتلقة كا؛أما كراهية الشيعة للتصوف

 !!» كـــــام زار معاويـــــة ويزيـــــد: كـــــان؛اًا أو ميتـــــ أن مـــــن زار املتـــــصوفة حيـــــ« :فعنـــــدهم حـــــديث
 .  كافر:-عندهم-ومعاوية 

  : مثل،وهلم عدة كتب يف تكفري الصوفية
وفيـــه ،  للحـــر العــاميل يف الـــرد عــىل الـــصوفية»اإلثنـــا عــرشية يف الـــرد عــىل الـــصوفية«كتــاب 

 .  يف كل ما اختص هبم-اً وخصوصاًعموم-ة  يف الرد عىل الصوفي!نحو ألف حديث
 مؤلفــه الــشاه طهامســب ،- املتــصوفة:يعنــي- »عمــدة املقــال يف كفــر أهــل الــضالل«كتــاب 

 . )ـ ه٩٧٢( سنة ÷وفرغ من تأليفه يف مشهد الرضا ، الصفوي
 .» لقاء أم افرتاق:التشيع والتصوف«كتاب 
 .» والتطرف يف النهاية،التصوف يف البداية«كتاب 
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ــث قــالوا ؛روا بعــض أدلــتهم يف تكفــري الــصوفية واملتــصوفةوانظــ -أن أهــل البيــت : حي
 : وإليكم أدلتهم،  تربأوا من أهل التصوف:-عليهم الصالة والسالم

 أو ، أو ضـــــاللة،ال يقـــــول بالتـــــصوف أحـــــد إال خلدعـــــة«: aيقـــــول اإلمـــــام الرضـــــا 
 »ىل الـصوفيةا عـرشية يف الـرد عـاإلثنـ«. » فـال إثـم عليـه؛ا للتقيـة  صوفي:أما من سمى نفسه! محاقة

 ).١٧ص(للحر العاميل 
 وحيـرشون ، فهـو مـنهم: فمـن مـال إلـيهم؛إهنـم أعـداؤنا«: aوقال اإلمام الـصادق 

ويلقبــون أنفــسهم بلقــبهم ، ويتــشبهون هبــم،  ويميلــون إلــيهم،وســيكون أقــوام يــدعون حبنــا، معهــم
 كـان كمــن :ّمـن تنكـر مــنهم ورد علـيهمو،  وإنـا منــه بـراء؛ فلـيس منـا:أال فمـن مـال إلــيهم ،وأقـواهلم

 ). ١٩٨/ ٥( للشيخ عباس القمي »سفينة البحار«. »جاهد الكفار بني يدي رسول اهللا
 فــــــــإهنم حلفــــــــاء !ال تلتفتــــــــوا إىل هــــــــؤالء اخلــــــــداعني«: aوقــــــــال اإلمــــــــام اهلــــــــادي 

 ، الــــــرتنم:وأذكــــــارهم،  والتــــــصدية، الــــــرقص:أورادهــــــم...  فخربــــــوا قواعــــــد الــــــدين؛الـــــشياطني
 فكــأنام أعــان :اًا أو ميتــ فمــن ذهــب إىل زيــارة أحــد مــنهم حيــ... فــال يتــبعهم إال الــسفهاء، تغنيــةوال

 ).١٩٩/ ٥( للشيخ عباس القمي »سفينة البحار«. » وأبا سفيان، ومعاوية،يزيد
 إهنـم مـن :وأيم واهللا، يميلون إىل الفلسفة والتصوف«: aوقال اإلمام العسكري 

 »سـفينة البحـار«. »ويـضلون شـيعتنا وموالينـا، ون يف حـب خمالفينـايبالغ، أهل العدوان والتحرف
 ). ٥/١٩٨(للشيخ عباس القمي 

ــرتاة: قلــت ــث باطلــة مف صــىل اهللا عليــه -يــستحيل أن يقــول رســول اهللا  ؛بالتأكيــد أحادي
 !! أو أهل البيت هذا الكالم-وآله وسلم

 !فام هو سبب كراهية الشيعة للتصوف؟
 
 

 

 
 

                                                
 ).٣/٢٤٦ (»لسان العرب«: انظر.  التصفيق والصوتي ه: التصدية )١(
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  بيضاء فارغة- ) ٤١٠( الصفحة رقم  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 لتجنـــب ؛مل يـــسبق تناوهلـــا مــن قبـــل يف أراء العلــامء واملفكـــرين: اخرتنــا مواضـــيع وقــضايا [
 .] »الوشيعة يف كشف كفريات وشنائع الشيعة«وذلك من كتابه ، التكرار

 

op 
 

 مــا لـوحظ مـن زيـادة نــشاط الـدعوة للـشيعة اإلثنــى :ّفـإن الباعـث عـىل إعــداد هـذا الكتـاب هـو
 عىل مستوى قطاع غزة خاصـة، مـن بعـض الـشباب املـسلم املخـدوع ؛نة األخريةعرشية يف اآلو

، وملـا حـصل مـن غفلـة كثـري مـن عـوام املـسلمني -ممن وقعـوا ضـحية التقيـة واجلهـل-املغرر به 
 كفريـات، وبـدع، وضـالالت، :عن خطر هذه الفرقـة عـىل الـدين اإلسـالمي، ومـا يف عقيـدهتا مـن

 !وسقائم، وشنائع
الطعـــــن يف القــــرآن الكـــــريم، والــــسنة النبويـــــة الــــصحيحة، والطعـــــن يف : ومــــن أمثلتهــــا

 إىل حــد التأليـــه، وتكفــري أهــل الـــسنة، ؛، والغلـــو يف األئمــة-رضــوان اهللا علــيهم-الــصحابة 
 !وعبادة القبور، وحتليل املتعة اجلنسية، ورضب الصدور والرأس بالسالسل والسيوف

 !البداء، والطينة، والغيبة اإلمام املنتظر، والرجعة، والتقية، و:وشنائع
ً خــصوصا عــىل ؛ً مــن أخطــر الفــرق عــىل األمــة، وأشــدها فتنــة وتــضليال:تعــد الرافــضة

 .  الذين مل يقفوا عىل حقيقة أمرهم، وفساد معتقدهم؛العامة
 الصــطياد مــن ال علــم عنــده مــن أهــل ؛ً قــد أحــدثوا حــيال جديــدة:-يف هــذا الزمــان-والــشيعة 

 . دهتم الفاسدة الكاسدةالسنة، والتأثري عليه بعقي
ـــدعوة إىل تنـــايس  : مـــا أحـــدثوه مـــن:فمـــن ذلـــك ـــسنة والـــشيعة، وال دعـــوة التقريـــب بـــني ال

 وما هذه الدعوة إال سـتار جديـد للـدعوة للـرفض والتـشيع، ونـرش هـذه ،اخلالفات بني الطائفتني
  .العقيدة الفاسدة بني صفوف أهل السنة

 ! من عقيدهتمبلون التنازل عن يشء ال يق: فالشيعة؛وإال
ً تبـــصريا للــشباب املــسلم، وتعريفــا وتوعيـــة :ولقــد عزمــت عــىل إعـــداد ومجــع هــذا الكتــاب ً

  . والتقية، واخلداع، واجلهل،هلم، وإقامة احلجة عىل من وقع فريسة التضليل
 واملـشهورون ، املعروفـون؛ عىل ما كتبه علامء الشيعة اإلثنى عـرشية:واعتمدت يف مجعه

 مـــن ؛ املطلعـــون عـــىل ديـــن وضـــالالت الـــشيعة؛أهـــل العلـــم املتخصـــصون، ومـــا كتبـــه -عنـــدهم-
 . علامء أهل السنة
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op 
 

 : تكفريهم من ال يؤمن بوالية األئمة اإلثنى عرش: ًأوال
ّ نــص -صــىل اهللا عليــه وآلــه- وأن النبــي ، أصــل مــن أصــول الــدين: أن اإلمامــة:يــرى الــشيعة

 .ًعرش إماماعىل اثني 
 .  أن تقف عىل موقفهم ممن ال يقول بقوهلم:-أخي املسلم-ولك اآلن 

يقــــول رئــــيس حمــــدثيهم حممــــد بــــن عــــيل بــــن احلــــسني بــــن بابويــــه القمــــي امللقــــب عنــــدهم 
 واألئمـة مـن ؛واعتقادنا فـيمن جحـد إمامـه أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب«: بالصدوق ما نصه

  . األنبياء أنه كمن جحد نبوة مجيع:kبعده 
 أنــه بمنزلــة مــن أقــر :ً وأنكــر واحــدا مــن بعــده مــن األئمــة؛واعتقادنــا فــيمن أقــر بــأمري املــؤمنني

 .»-صىل اهللا عليه وآله- وأنكر نبوة نبينا حممد ؛بجميع األنبياء
ًوينقل حديثا منسوبا إىل اإلمام الصادق أنه قال  . » كاملنكر ألولنا؛املنكر آلخرنا«: ً

 ، إثنـى عـرش:األئمة من بعـدي«:  أنه قال-صىل اهللا عليه وآله- إىل النبي -ًاأيض-وينسب 
ـــــى طالـــــب:أوهلـــــم  ، طـــــاعتي: طـــــاعتهم، القـــــائم:وآخـــــرهم،  أمـــــري املـــــؤمنني عـــــيل بـــــن أب

 .  » قد أنكرين:ا منهمً من أنكر واحد، معصيتي:ومعصيتهم
بحــار «جلــيس يف  نقلهــا عنــه عالمــتهم حممــد بــاقر امل: وأحاديثــه-هــذه-وأقــوال الــصدوق 

  .»األنوار
 مجـــال الـــدين احلـــسن يوســـف بـــن املطهـــر احلـــيل يف -عـــىل اإلطـــالق-ويقـــول عالمـــتهم 

 ؛ إلمكان خلـو الزمـان مـن نبـي حـي؛ لطف خاص: والنبوة، لطف عام:اإلمامة«: »األلفني«كتاب 
 .-ملا سيأيت-بخالف اإلمام 

هــذا أشــار الــصادق بقولــه عــن  رش مــن إنكــار اللطــف اخلــاص، وإىل :وإنكــار اللطــف العــام
ًأصال ورأسا-منكر اإلمامة   .  رش من منكر النبوة: إن منكر اإلمامية:، أي» وهو رشهم:-ً

                                                
 ).١٣٧٠ص( إيران - ، ط مركز نرش الكتاب)١٠٣ص(» رسالة االعتقادات« )١(
 .املصدر االسابق )٢(
 .املصدر االسابق )٣(
 ).٦٢-٢٧/٦١(» بحار األنوار« )٤(
، مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت )٣-١٣(، »األلفني يف إمامة أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب« )٥(

)١٩٨٢(. 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

: -عنـــــد الـــــشيعة-ويقـــــول شـــــيخهم وحمـــــدثهم يوســـــف البحـــــراين يف موســـــوعته املعتمـــــدة 
  مـع ثبـوت كـونk ورسـوله وبـني مـن كفـر باألئمـة @ أي فرق بـني مـن كفـر بـاهللا !وليت شعري«

 .»اإلمامة من أصول الدين
وغايـــة مـــا «:  بالعالمـــة الثـــاين-عنـــدهم-ويقـــول آيـــة اهللا الـــشيخ عبـــد اهللا املامقـــاين امللقـــب 

 كــل مــن مل يكــن إثنــى :جريــان حكــم الكــافر واملــرشك يف اآلخـرة عــىل :يـستفاد مــن األخبـار
 .»عرشي

 :آلخـرة املهولـةأحـد منـازل ا«:  عبـاس القمـي-عنـدهم-ويقول حمدثهم وشـيخهم اجلليـل 
 وطريـق ، الـذي هـو الـدين احلـق؛ يف اآلخـرة جتـسيد للـرصاط املـستقيم يف الـدنيا:الرصاط، وهـو

 ،-صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم- واألئمة الطاهرين من ذريته ، واتباع حرضة أمري املؤمنني،الوالية
 ويـسقط ،قبـةفعـل فـسيزل مـن تلـك الع:وكل من عدل عن هذا الطريـق ومـال إىل الباطـل بقـول أو 

 .»يف جهنم
ـــــة أهـــــل البيـــــت :إن مـــــا مـــــر يف ذيـــــل احلـــــديث الـــــرشيف مـــــن أن«: ويقـــــول اخلمينـــــي  ،والي

 يعتـرب مـن األمــور املـسلمة، بـل تكــون مـن رضوريــات : رشط يف قبـول األعــامل:ومعـرفتهم
 أكــرب مــن طاقــة مثــل هــذه الكتــب :، وتكــون األخبــار يف هــذا املوضــوعمــذهب التــشيع املقــدس

 ويتـــربك هــــذا الكتـــاب بــــذكر بعـــض تلــــك ، وأكثـــر مــــن حجـــم التــــواتر!ىل اســــتيعاهبااملختـــرصة عـــ
 .»األخبار

 الحــظ لــه يف ؛ كــافر:أن املخــالف :إنــك قــد عرفــت«: ويقــول شــيخهم يوســف البحــراين
 .» »الشهاب الثاقب« كام حققنا يف كتابنا ، بوجه من الوجوه؛اإلسالم

 بالــــسيد األعظــــم والعــــامد -عنــــدهم-يلقــــب  الــــذي ؛ويقــــول عالمــــتهم الــــسيد عبــــد اهللا شــــرب
 مهـــذب ،األقــوم، عالمـــة العلـــامء وتـــاج الفقهـــاء رئـــيس امللــة والـــدين، جـــامع املعقـــول واملنقـــول

 ، ومل يعانـــد،وأمــا ســائر املخـــالفني ممــن مل ينــصب«: »حـــق اليقــني«يف كتابــه : الفــروع واألصــول
أهنـــــم كفـــــار يف الـــــدنيا  : كالـــــسيد املرتـــــيض؛ فالـــــذي عليـــــه مجلـــــة مـــــن اإلماميـــــة؛ومل يتعـــــصب

                                                
 . لبنان-ط دار األضواء بريوت) ١٥٣ و١٨ص(» احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة«: البحراين )١(
 .)م١٩٥٢(النجف  ، باب الفوائد، ط)١/٢٠٨(» تنقيح املقال« )٢(
 .)١٩٩١(، ط دار التعارف للمطبوعات )١٤٩ص(» منازل اآلخرة« )٣(
  ).٥١٢ص(» ًاألربعون حديثا« )٤(
 ).١٨/٥٣(» احلدائق النارضة« )٥(
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 .» أهنم كفار خملدون يف اآلخرة: والذي عليه األكثر األشهر،واآلخرة
 وجحــد مـــا ، أن مــن أنكـــر إمامــة أحــد مــن األئمــة:اتفقــت اإلماميــة عــىل«: وقــال املفيــد

 . » مستحق للخلود يف النار؛ فهو كافر ضال: له من فرض الطاعة-تعاىل-أوجبه اهللا 
وكنـــت «: »الوشـــيعة«ســـى جـــار اهللا الرتكـــستاين عنـــدما قـــال يف كتابـــه وقـــد صـــدق الـــشيخ مو

 أهـــل : أن أعـــدى أعـــداء الـــشيعة وأقـــواهم هـــم: إذ كنـــت أرى يف كتـــب الـــشيعة!أتعجـــب وأتأســـف
 أن روح العـــداء قـــد اســـتولت عـــىل قلـــوب مجيـــع طبقـــات : ورأيـــت رأي العـــني،الـــسنة واجلامعـــة

  .»الشيعة
 فهــو رش مــن : وأحكامــه، وأحوالــه؛وأمــا الناصــب«: يويقــول الــشيعي نعمــة اهللا اجلزائــر

رضـوان اهللا - بإمجـاع علـامء اإلماميـة ؛ كـافر نجـس: واملجـويس، وأنـه، والنصارى،اليهود
 واإليـــامن، وجــــواز النكــــاح ، والكفــــر، والنجاســـة،ّ، ورتبــــوا األحكـــام يف بــــاب الطهــــارة-علـــيهم

 .»...وعدمه عىل الناصب هبذا املعنى
 : أهل السنة واجلامعة: يف معتقد الشيعة همالنواصب: ًثانيا

دخلــت «:  حممــد بـن يعقــوب الكلينــي بـسنده عــن حممــد بـن مــسلم قــال!روى ثقـة إســالمهم
يـا ابـن :  قـال يل!؟ رأيـت رؤيـا عجيبـة!جعلـت فـداك:  وعنده أبو حنيفة فقلت له؛عىل أيب عبد اهللا

رأيـت كـأين دخلـت : فقلـت:  قـال،فـة وأومأ بيده إىل أيب حني؛ فإن العامل هبا جالس، هاهتا!مسلم
!  فتعجبت مـن هـذه الرؤيـا،ّ ونثرته عيل،ً فكرست جوزا كثريا؛ّ وإذا أهيل قد خرجت عيل،داري

 تنــال : فبعــد نــصب شــديد،ًأنــت رجــل ختاصــم وجتــادل لئامـا يف مواريــث أهلــك: فقـال أبــو حنيفــة
 .با حنيفة يا أ-واهللا-أصبت : فقال أبو عبد اهللا، -إن شاء اهللا-حاجتك منها 

 ! أين كرهــت تعبــري هــذا الناصــب!جعلــت فــداك:  فقلــت،ثــم خــرج أبــو حنيفــة مــن عنــده: قــال
 ولـيس التعبـري ، وال تعبرينا تعبـريهم، فام يواطئ تعبريهم تعبرينا؛ال يسوؤك اهللا: فقال يا بن مسلم

 . كام عربه
عــم ن:  قــال!؟ وهــو خمطــئ؛ وحتلــف عليــه؛أصــبت:  فقولــك!جعلــت فــداك: فقلــت لــه: قــال

 فام تأويلها؟ : فقلت له: حلفت عليه أنه أصاب اخلطأ قال
                                                

 .، طبع بريوت)٢/١٨٨(» حق اليقني يف معرفة أصول الدين« )١(
 ).٢٣/٣٩١(للمجليس » بحار األنوار« عن ًللمفيد، نقال» املسائل« )٢(
 .)١٩٨٣(، الهور، )٣/٢٢٢٧(» الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة« )٣(
 ).٢/٣٠٦(» لنعامنيةاألنوار ا« )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .»...ً فتمزق عليك ثيابا؛ فتعلم هبا أهلك؛ إنك تتمتع امرأة!يا ابن مسلم: قال
 عـىل )الناصـب( : لفـظ-امللقـب باملفيـد-كام أطلق شيخهم حممـد بـن حممـد بـن الـنعامن 

 .»عدة رسائل« يف كتابه -رمحه اهللا تعاىل-أيب حنيفة 
 : وخواصهم؛k أن األئمة :ويؤيد هذا املعنى«: ويقول السيد نعمة اهللا اجلزائري الشيعي

 مــع أن أبــا حنيفــة مل يكــن ممــن نــصب العــداوة ؛ عــىل أيب حنيفــة وأمثالــه)الناصــبي( :أطلقــوا لفــظ
 .» وكان يظهر هلم التودد، بل كان له انقطاع إليهم،kألهل البيت 

عـىل أنـك «: خ حممد آل عصفور الدرازي البحراين الشيعيويقول شيخهم حسني بن الشي
 . » إال عبارة عن التقديم عىل عيل غريه: أنه ليس الناصب:-اًسابق-قد عرفت 
 وصــــفوه ؛ لــــذا، عــــىل عــــيلي يقــــدم أبــــا بكــــر وعمــــر وعــــثامن z وأبــــو حنيفــــة :قلــــت

 . -والعياذ باهللا-بالنصب 
 حيـــث ؛ عنــد الـــشيعة-اًأيـــض- نواصـــب :م فهــ؛ يقـــدمون الثالثــة عـــىل عـــيل:وألن أهــل الـــسنة

 تنـــادي بـــأن :kبـــل أخبـــارهم «: يقـــول الـــشيخ حـــسني بـــن الـــشيخ آل عـــصفور الـــدرازي البحـــراين
 . »ًنياُ س:-عندهم- ما يقال له :الناصب هو

 أهـــل :وال كـــالم يف أن املـــراد بالناصـــبة هـــم«: ويقـــول هـــذا الـــدرازي يف املوضـــع املـــذكور
 . »سننَّالت

عاملهم وحمققهم ومدققهم وحكيمهم حسني بن شـهاب الـدين الكركـي ويقول شيخهم و
 إنكــــــار خالفــــــة : والنواصــــــب، إنكــــــار نبــــــوة النبــــــي:كالــــــشبهة التــــــي أوجبــــــت للكفــــــار«: العــــــاميل
 . »الويص

 فكثـريون :-من علامء أهـل الـسنة-وأما النواصب «: ويقول الشيخ الشيعي عيل آل حمسن
 وابــن ، وشــمس الــدين الــذهبي، وابــن اجلــوزي، الدمــشقي وابــن كثــري، ابــن تيميــة: مــنهم؛-اًأيــض-

  .»وغريهم...حزم األندليس
                                                

 .إيران - طهران ،، دار الكتب اإلسالمية)٨/٢٩٢(» الكايف« )١(
 .، طبعة قم)٢٧٠-٢٦٨و٢٦٣ -٢٥٣ص(، )املسائل الصاغانية(، فصل »عدة رسائل« )٢(
 . إيران-، طبع تربيز)٢/٣٠٧(» األنوار النعامنية« )٣(
 .، طبع بريوت)١٥٧ص(» املحاسن النفسانية يف أجوبة املسائل اخلرسانية« )٤(
 ).١٤٧ص(املصدر السابق  )٥(
 .)هـ١٣٩٦(، الطبعة األوىل )١٠٦ص(» هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار« )٦(
 .)٢٤٩ص (، دار الصفوة، بريوت »كشف احلقائق« )٧(
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:  حتـــــت عنـــــوان»النـــــصب والنواصـــــب«وذكـــــر العالمـــــة الـــــشيعي حمـــــسن املعلـــــم يف كتابـــــه 
عمـر بـن اخلطـاب، :  وذكر مـنهم،-عىل حد زعمه- أكثر من مائتي ناصب )النواصب يف العباد(

أم املـؤمنني عائــشة، أنـس بــن مالـك، حـسان بــن ثابـت، الــزبري أبـو بكـر الــصديق، عـثامن بــن عفـان، 
بن العوام، سعيد بن املسيب، سعد بن أيب وقاص، طلحة بن عبيد اهللا، اإلمام األوزاعي، اإلمـام 
مالـــك، أبـــو موســـى األشـــعري، عـــروة بـــن الــــزبري، ابـــن حـــزم، ابـــن تيميـــة، اإلمـــام الـــذهبي، اإلمــــام 

رئـــيس أنـــصار -أبـــو بكـــر البـــاقالين، الـــشيخ حامـــد الفقـــي البخــاري، الزهـــري، املغـــرية بـــن شـــعبة، 
، حممـــــد رشـــــيد رضـــــا، حمـــــب الـــــدين اخلطيـــــب، حممـــــود شـــــكري -الـــــسنة املحمديـــــة يف مـــــرص

 .اآللويس، وغريهم كثري
ــــسنة: النواصــــب:إذن  حيــــث يقــــول آيــــة اهللا العظمــــى حممــــد احلــــسيني ؛ هــــم كــــل أهــــل ال

 ...»صادمة اخلربين املذكورين بالرضورةم: الثالث«: »الفقه«الشريازي يف موسوعته الضخمة 
 . كخرب ابن سنان عن أيب عبد اهللا؛ بمطلق العامة:بعد أن فرس الناصب....

 :الـشيعة هـم« : حممـد التيجـاين الـساموي يف كتـاب سـامه:وخرج علينا شـيعي دكتـور اسـمه
آيــــة اهللا « : كالمهــــا بدرجـــة؛، ولــــدى هـــذا الرجــــل إجازتـــان مـــن عــــاملني شـــيعيني!!»أهـــل الـــسنة

 املرعــــيش النجفــــي يف قــــم، رصح : واآلخــــر،مــــام اخلــــوئي يف النجــــف اإل: أحــــدمها،»العظمــــى
 . من كتابه هذا) ٣١٦(بذلك يف الصفحة 

 نواصــب؛ والنواصــب عنــد أهــل : أهــل الـسنة بــأهنماً خـرج علينــا هــذا الــشيعي مــصارح:أقــول
وبـام أن أهـل احلـديث «: )٧٩( دمهـم ومـاهلم مبـاح، يقـول التيجـاين يف صـفحة ؛ أنجاس:الشيعة

 ّ أن الـــسنة املقـــصودة :-الـــذي ال ريـــب فيـــه- أهـــل الـــسنة واجلامعـــة، فثبـــت بالـــدليل :هـــم أنفـــسهم
 . » النصب: فهي، والرباءة منه، بغض عيل بن أيب طالب، ولعنه: هي-عندهم-

 !! سبحانك هذا هبتان عظيم!ا ويربأون منه؟  هل يلعن أهل السنة علي!فيا عباد اهللا
 مــذهب أهــل :وغنــي عــن التعريــف بــأن مــذهب النواصــب هــو«: )١٦١( يف الــصفحة ويقــول

 . »السنة اجلامعة
 يتبــني لنــا بوضــوح بــأن النواصــب الــذين ؛وبعــد هــذا العــرض«: )١٦٣(يف الــصفحة : ويقــول

 .»أهل السنة واجلامعة: ـ الذين سموا أنفسهم ب: همkا، وحاربوا أهل البيت  عادوا علي
                                                

 ).٢٥٩ص ()الباب اخلامس، الفصل الثالث(، دار اهلادي، يف »النصب والنواصب« )١(
 ).هـ١٤٠٩( ط الثانية، دار العلوم، بريوت ،)٣٣/٣٨(» الفقه« )٢(
 .طبعته مؤسسة الفجر يف لندن وبريوت )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 :أي-فكـان مــن الـصعب علــيهم «: »كـل احللـول عنــد آل الرسـول«: ابــه يف كت-اًأيـض-وقـال 
 ، الـذين اجتهــدوا يف أحكـام الــصالة مـن ناحيــة؛ أن يــصلوا بإمامـة أهــل الـسنة واجلامعــة:-الـشيعة

 . »ودأبوا عىل سب عيل وأهل البيت أثناء الصالة من ناحية أخرى
 : لقلنـا؛شـئنا التوسـع يف البحـثوإذا «): ٢٩٥ص (»الشيعة هم أهـل الـسنة«ويقول يف كتابه 

 .» بقيادة األمويني والعباسيني؛ الذين حاربوا أهل البيت النبوي:بأن أهل السنة واجلامعة هم
عـــداوة أهـــل :( بعنـــوانًفـــصال) ١٥٩( بـــل عقـــد يف الـــصفحة !ومل يكتـــف هـــذا املجـــرم هبـــذا

 اًالباحـث مبهوتــّإن «:  حيـث يقـول يف الــصفحة نفـسها ؛) تكـشف عـن هــويتهم:الـسنة ألهـل البيــت
 يقتـدون ؛ كـانوا أعـداء العـرتة الطـاهرة: ويعـرف بـأهنم!عندما تصدمه حقيقة أهل السنة واجلامعـة

 . » وحمو آثارهم، وعمل عىل قتلهم، ولعنهم،بمن حارهبم
  . ما خال شيعتنا؛ّوزعمت الشيعة أن كل الناس أوالد بغايا

  :إباحة دماء أهل السنة: ًثالثا
 ! ، وإهنم يف حكم الكفار-رشفهم اهللا تعاىل-يحون دماء أهل السنة  يستب:إن الشيعة
  : ناصب يف معتقدهم، وما ييل يكشف لك خبثهم ودهاءهم:ّإن السني

 وبــرئيس ، بالــصدوق-عنــدهم-روى شــيخهم حممــد بــن عــيل بــن بابويــة القمــي وامللقــب 
:  النواصـب-ل الناصـب؟ مـا تقـول يف قتـ: قلت أليب عبد اهللا: عن داود بن فرقد قال«: املحدثني
 أو تغرقـه يف اًيـك، فـإن قـدرت أن تقلـب عليـه حائطـ ولكنـي أتقـى عل؛حـالل الـدم:  قال-اخلوارج

َّتوه: فام ترى يف ماله؟ قال:  فافعل، قلت؛ لكيال يشهد به عليك؛ماء  . » ما قدرت عليه؛َ
:  إذ قــال؛اجلزائــري، والــسيد نعمـة اهللا  شــيخهم احلـر العــاميل:وذكـر هــذه الروايـة اخلبيثــة

  .» واستباحة أمواهلم،- النواصب:أي-جواز قتلهم «
 إن ؛ ال يتورعـون عــن قتـل أهـل الــسنة:وهـؤالء الـذين يــدخلون يف سـلك سـالطني أهــل الـسنة

 كـــام فعـــل عـــيل بـــن يقطـــني هـــذا عنـــدما هـــدم الـــسجن عـــىل مخـــسامئة مـــن ؛ســـنحت هلـــم الفرصـــة
 ، صــدر احلكــامء، الــذي وصــفوه بالكامــل؛عــامل الــشيعينقــل لنــا هــذه احلادثــة ال، الــسنيني فقــتلهم

                                                
 . لبنان-، دار املجتبى )١٦٠ص ( )١(
 ).٨/٢٨٥(» الكايف« )٢(
 .، طبع النجف)٦٠١ص(» علل الرشائع« )٣(
 ).١٨/٤٦٣(» وسائل الشيعة« )٤(
 ).٢/٣٠٧(» األنوار النعامنية« )٥(
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 .ورئيس العلامء نعمة اهللا اجلزائري
د قــ -وهــو وزيــر الرشــيد- أن عــيل بــن يقطــني :ويف الروايــات«:  قــال:وإليــك القــصة بنــصها

 فــأمر غلامنــه وهــدوا ســقف ؛ وكــان مــن خــواص الــشيعة،اجتمــع يف حبــسه مجاعــة مــن املخــالفني
، فـــأراد اخلـــالص مـــن اً وكـــانوا مخـــسامئة رجـــل تقريبـــ، فامتـــوا كلهـــم؛احلـــبس عـــىل املحبوســـني

بأنـك لـو كنـت :  إليـه جـواب كتابـه÷ فكتـب ؛ فأرسل إىل اإلمام موالنـا الكـاظم،تبعات دمائهم
 فكفــر عــن : وحيــث أنــك مل تتقــدم إيل، ملــا كــان عليــك يشء مــن دمــائهم؛تقـدمت إيل قبــل قــتلهم

 !منه والتيس خري ، بتيس:كل رجل قتلته منهم
 فــإن ، كلــب الــصيد: وهــو؛ التــي ال تعــادل ديــة أخــيهم األصــغر؛فــانظر إىل هــذه الديــة اجلزيلــة

 ثامنامئـة درهــم : فإهنــا؛ اليهــودي أو املجـويس: وال ديــة أخـيهم األكــرب وهـو،ًديتـه عــرشون درمهـا
  . »بخسأ أخس و:وحاهلم يف اآلخرة

: »الـشيعة يف امليـزان« كتابـه ويقول الدكتور اهلندي املسلم حممد يوسف النجرامي يف
 ليــست إال حلقــة مــن :إن احلــروب الــصليبية التــي قــام هبــا الــصليبيون ضــد األمــة اإلســالمية«

 كـام يـذكر ابـن األثـري وغـريه ؛ التي دبرهـا الـشيعة ضـد اإلسـالم واملـسلمني؛احللقات املدبرة
 وإنزاهلـــا ؛ور الـــسنيني وحماوالهتـــا تـــشويه صـــ،مــن املـــؤرخني، وإقامـــة الدولـــة الفاطميـــة يف مــرص

  .العقاب عىل كل شخص ينكر معتقدات الشيعة
وقتــل امللــك النــادر يف دهلــي مــن قبــل احلــاكم الــشيعي آصــف خــان عــىل رؤوس األشــهاد، 
وإراقة دماء السنيني يف ملتان مـن قبـل الـوايل أيب الفـتح داود الـشيعي، ومذبحـة مجاعيـة للـسنيني 

 عـــــدم متـــــسكهم :عـــــىل أســـــاسل أمـــــراء الـــــشيعة، يف مدينـــــة لكنـــــؤ اهلنـــــد وضـــــواحيها مـــــن قبـــــ
 .ي سب وشتم اخللفاء الثالثة :بمعتقدات الشيعة بشأن

وارتكــاب األمــري صــادق جريمــة اخليانــة والغـــدر يف حــق الــسلطان الــشيعي، وطعــن األمـــري 
 .»...جعفر من وراء ظهر األمري رساج الدولة
إن اإلجــــراءات «: -اًأيــــض- النجرامــــي يف كتابــــه املــــذكور ويقــــول الــــدكتور حممــــد يوســــف

 فإهنــا ليــست غريبـــة ؛الــصارمة التــي اختــذهتا حكومـــة اإلمــام اخلمينــي ضـــد أمــة الــسنة واجلامعـــة
                                                

 . إيران- ، طبع تربيز)٢/٣٠٨(» ألنوار النعامنيةا«يف كتابه املعروف  )١(
  -، ط دار اهلـادي )٦٢٢ص(» النـصب والنواصـب« حمـسن املعلـم يف كتابـه :-ًأيـضا-ونقل هذه الرواية  )٢(

 . النواصب يف نظره: أي، جواز قتل أهل السنة: ليستدل هذا املجرم عىل،بريوت
 .، طبع مرص)٧ص ( )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 بـــأن الـــشيعة كـــانوا وراء تلــك النكـــسات، والنكبـــات التـــي :حيـــث إن التـــاريخ يــشهد !علــيهم
 .»تعرضت هلا األمة اإلسالمية عىل مر التاريخ

عـرض لتهديـد ووعيـد مـنهم، وقـد ذكـر هـذا يف كتابـه  ت؛وعندما كتب عنهم عبد املـنعم النمـر
 .» تاريخ ووثائق:الدروز –املهدي  -الشيعة «

 ولكــــنهم ال جيــــاهرون هبــــذا ، يكنــــون الــــبغض والعــــداء والكراهيــــة ألهــــل الــــسنة:إن الــــشيعة
 وإظهــار املــودة الزائفــة، وهــذا ، بمجــاملتهم ألهــل الــسنة؛ بنــاء عــىل عقيــدة التقيــة اخلبيثــة؛العــداء

 ! ال يفطنون إىل موقف الشيعة احلقيقي:ل أهل السنةجع
ولكننـــا نحــن العـــرب الــسنيني ال نفطـــن إىل «: ويف هــذا يقــول الـــدكتور عبــد املـــنعم النمــر

 ، فلـم خيطـر لنـا عـىل بـال، بل ظننا أن السنني الطويلة قد تكفلت مع اإلسـالم بمحـوه وإزالتـه،هذا
 كـــل هـــذه املـــسائل :مينـــي ســـيتجاوز أو ينـــسى مثلنـــا واعتقـــدنا أن اخل،فـــشاركنا اإليـــرانيني فـــرحهم

 : وذلــك، يقــود الــصحوة اإلســالمية منهــا، ويــؤدي دوره كــزعيم إســالمي ألمــة إســالمية،التارخييــة
 وال بـــني شــــيعي وســــني، ، ال فـــرق بــــني فـــاريس وعــــريب،-اًمجيعــــ-لـــصالح اإلســــالم واملـــسلمني 

 ممـا ال !! أو يف بحـر آمالنـا! ورديـة أننـا كنـا غـارقني يف أحـالم:ولكن أظهرت األحداث بعد ذلـك
 .»! برغم األحداث املزعجة-حتى اآلن-يزال بعض شبابنا ورجالنا غارقني فيها 

 )١١/١٠/٩٣(بتــــــاريخ ) ٣٤٠٩( يف عــــــددها »روز اليوســــــف« وقــــــد نــــــرشت جملــــــة ؛هــــــذا
وإلزالـــة احلـــاجز النفـــيس بيـــنهم وبـــني «:  نقتطـــف منـــه هـــذا اخلـــرب؛حتقيقهـــا عـــن الـــشيعة يف مـــرص

 حيــث طلبــوا مــن ؛اًا وطريفــًا غريبــً عرضــهــزة األمنيــة عــرض الــشيعة يف مــرص يف منــشوراهتماألج
 اســتخدام الورقــة الــشيعية يف مواجهــة تيــار اجلهــاد واجلامعــات املتطرفــة، ألن :اجلهــات األمنيــة

 فتـاوى  ويف فـضح، وتعريتهـا، هم األقدر عىل كشف التيـارات الـسلفية:-حسب قوهلم-الشيعة 
 ونــــــرش الفــــــوىض ، التـــــي يــــــستخدمها املتطرفــــــون يف القتـــــل-اًب قــــــوهلم أيــــــضحـــــس-ابـــــن تيميــــــة 

  .»...واالضطراب
ً عنـــدما يتـــوىل مركـــزا يف ؛ مـــاذا يفعـــل الـــشيعي بمـــن خيالفـــه-أخـــي املـــسلم- أتـــدري ؛واآلن

  ليست هلم اليد الطويل فيها؟ ؛دولة
قهــــي نــــرتك اإلجابــــة لــــشيخ طــــائفتهم أيب جعفــــر حممــــد بــــن احلــــسن الطــــويس يف كتابــــه الف

                                                
 .)م١٩٨٨(ط الثانية  ،)١٠ص ( )١(
 - طبـع مكتبـة الـرتاث اإلسـالمي،)١١٨ص(»  من القرامطة إىل اخلمينـي،املؤامرة عىل الكعبة« يف كتابه )٢(

 .القاهرة
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ومــن «:  حيــث قــال مــا نــصه؛»النهايــة يف جمــرد الفقــه والفتــاوى« املعــروف بـــ -عنــدهم-املعتمــد 
نـه متـول لـذلك مـن جهـة سـلطان أ : فليعتقـد؛توىل والية من قبل ظامل يف إقامة حد أو تنفيذ حكم

 ومهــام متكــن مــن إقامــة حــد عــىل خمــالف لــه ، فلــيقم بــه عــىل مــا تقتــضيه رشيعــة اإليــامن،احلــق
 .» فإنه من أعظم اجلهاد؛هفليقم

مـــــــن الطـــــــويس يف كتابيـــــــه -هـــــــذا هـــــــو مـــــــوقفهم العـــــــدائي مـــــــن املخـــــــالف الـــــــذي ثبـــــــت لنـــــــا 
 .  أنه السني:- وغريه من علامئهم»هتذيب األحكام« و،»االستبصار«

 فــــام بالــــك ، مــــن املراكــــز يف دولــــة غــــري شــــيعيةاً يف حالــــة تــــوليهم مركــــز:هــــذا املوقــــف هــــو
 !ا مثل هذا الطويس وأرضابه؟بموقفهم يف ظل دولة حيكمه

 :إباحة أموال أهل السنة: ًرابعا
 أنـه : نـذكر لـك مـا رووه عـن أبـى عبـد اهللا: فإضافة إىل ما قـرأت؛ّوأما إباحة أموال أهل السنة

 .» وادفع إلينا اخلمس، حيث ما وجدته؛خذ مال الناصب«: قال
 إحلـاق :واألقـوى«: نـي بقولـه روح اهللا اخلمي: أفتـى مـرجعهم الكبـري: وبمضمون هذا اخلرب

 ؛ جواز أخـذ مالـه:بل الظاهر  وتعلق اخلمس به،، يف إباحة ما اغتنم منهم؛الناصب بأهل احلرب
 . » ووجوب إخراج مخسه، وبأي نحو كان،أين وجد

ستدل فيهـــا ، يـــ»النـــصب والنواصـــب« حمـــسن املعلـــم يف كتابـــه -اًأيـــض-ونقـــل هـــذه الروايـــة 
 . نواصب يف نظر هذا الضال: ألهنم؛عىل جواز أخذ مال أهل السنة

 مــن الوســائل املحرمــة، : وغريهــا، واالحتيــال، والنــصب، والــرسقة،إن أســلوب الغــش
 .»وبأي نحو كان«:  بدليل قولـه!!ولكنها جائز عند اخلميني مع أهل السنة

يقـــرؤون مـــا يكتبـــه اخلمينـــي، وال  ال -لألســـف الـــشديد-وبعـــض املـــساكني مـــن أهـــل الـــسنة 
علم هلم بام يقصده من الناصب والنواصب، وال ترمحه عىل النصري الطـويس وتأييـد مـا ارتكبـه 

 . ..من خيانة بحق اإلسالم واملسلمني يف بغداد 

                                                
 ).هـ١٤٠٠( بريوت ، دار الكتاب-٢، ط)٣٠٢ص(» النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى« )١(
، والفــــيض )٤/١٢٢(» هتـــذيب األحكـــام« شـــيخ طـــائفتهم أبــــو جعفـــر الطـــويس يف :أخـــرج هـــذه الروايـــة )٢(

 شـيخهم الـدرازي : ط دار الكتـب اإلسـالمية بطهـران، ونقـل هـذا اخلـرب،)٦/٤٣(» الـوايف«الكاشـاين يف 
 . مستفيض:، ووصفه أنه)١٦٧ص(» املحاسن النفسانية«البحراين يف 

 ).١/٣٥٢(» حترير الوسيلة« )٣(
 .)٦١٥ص(، دار اهلادي، بريوت »النصب والنواصب« )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

أن  : التــــي خــــدعتهم، ومل يعلمــــوا؛ التقيــــة: أو بــــسبب، جهلهــــم: إهنــــم مــــساكني، بــــسبب؛نعـــم
 .  ما أمجعت عليه طائفتهم: هو-يف معتقدهم-اصب إباحة دم ومال السني الن

 يف كتابه املعروف واملعتمد عند الشيعة ؛يقول فقيههم وحمدثهم الشيخ يوسف البحراين
 وأنـــه ال جيـــوز أخـــذ مالـــه مـــن ، الناصـــب:إن إطـــالق املـــسلم عـــىل«:  مـــا نـــصه»احلــدائق النـــارضة«

 ، بكفـر الناصـب: مـن احلكـم-اًا وخلفًسلف-الف ما عليه الطائفة املحقة خ :حيث اإلسالم
 .» بل قتله، وجواز أخذ ماله؛ونجاسته

 .» واستباحة أمواهلم،- النواصب:أي-جيوز قتلهم «: ويقول نعمة اهللا اجلزائري
  . أبو الصالح، وابن إدريس، وسالر: ذهب؛وإىل هذا القول«: يقول يوسف البحراين

 بكفـــر املخـــالف، : وتكاثرهـــا،تفاضـــتها الس؛وهـــو احلـــق الظـــاهر، بـــل الـــرصيح مـــن األخبـــار
 كـــام بـــسطنا عليـــه الكـــالم بـــام ال حيـــوم حولـــه شـــبهة الـــنقض ؛ ورشكـــه، وحـــل مالـــه ودمـــه،ونـــصبه

 .» وما يرتتب عليه من املطالب،الشهاب الثاقب يف بيان معنى الناصب«واإلبرام يف كتاب 
  :عدم إباحة التزاوج بني الشيعة والسنة: ًخامسا

 عــــن ÷ســــألت أبــــا عبــــد اهللا : قــــال عبــــد اهللا بــــن ســــنان«: »التهــــذيب« و،»الكــــايف«جــــاء يف 
ال :  يــــرده؟ قـــــال؛ وهــــو ال يعلــــم؛ وهــــو قـــادر عــــىل رده؛ هــــل يزوجــــه املــــؤمن: وعداوتــــه،الناصـــب

، وال يتــــــــزوج - الــــــــشيعية:أي- مؤمنــــــــة - الــــــــسني:أي- وال يتــــــــزوج الناصــــــــب ،يتــــــــزوج املــــــــؤمن
 .»املستضعف مؤمنة

 عــــىل اًإن المــــرأيت أختــــار عارفــــ: ÷قلــــت أليب عبــــد اهللا «: الوروى الفــــضيل بــــن يــــسار قــــ
ن إ ، وال نعمــة؛ال:  ولــيس عــىل رأينــا بالبــرصة إال قليــل، أمــا زوجهــا بمــن ال يــرى رأهيــا؟ قــال،رأينــا

 .»]١٠:تحنةاملم[}فَال تَرجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ الَ هن حِلٌّ لَّهم والَ هم يحِلُّون لَهن{:  يقولUاهللا 
 ال حيـــل، -واهللا- ؛ال: ، فقــالبالنكــاح الناصــ: ÷ســألت أبـــا عبــد اهللا «: وعــن موثقــة قــال

                                                
 ).٣٢٤-١٢/٣٢٣(» رضة يف أحكام العرتة الطاهرةاحلدائق النا« )١(
 ).٢/٣٠٧(» األنوار النعامنية« )٢(
 ).١٠/٣٦٠(» احلدائق النارضة« )٣(
، )م١٩٧٩(للشيعي حسني العصفور، الطبعة األوىل » املحاسن النفسانية يف أجوبة املسائل اخلراسانية« )٤(

 لتحقيق طبع ونرش الـرتاث ؛املرشق العريبمراجعة الدكتور حبيب عبد الكريم املرتىض، منشورات دار 
 ). ١٥٥-١٥٤ص(اإلسالمي بالبحرين، 

 !ً وأصبح نادرا، أخفاه الشيعة:وعندما انتبه أهل السنة بالبحرين هلذا الكتاب
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واملـــرأة  : مــا تقــول يف نكــاحهم؟ قــال!جعلــت فــداك:  وقلــت؛ ثــم ســألته مــرة أخــرى:قــال فــضيل
  .» أال توضع إال عند عارف:إن العارفة:  قال، عارفة:عارفة؟ قلت

 عـــن نكـــاح -وأنـــا أســـمع-ســـأله أيب «:  قـــال÷ عبـــد اهللا وروى عبـــد اهللا بـــن ســـنان عـــن أيب
 . »ّنكاحهام أحب إيل من نكاح الناصبية: اليهودية والنرصانية؟ فقال

 خــري مـــن -:أو قــال-أتــزوج اليهوديــة أفــضل «:  قــال÷وروى أيب بــصري عــن أيب عبــد اهللا 
 . »أتزوج الناصبية

 فقـال ،-من رواء النهر-راسان  أنه أتاه قوم من أهل خ:÷وروى احللبي عن أيب عبد اهللا 
 انقطعـــت عـــروة مـــن :ّ وتنكحـــوهنم؟ أمـــا إنكـــم إذا صـــافحتموهم،تـــصافحون أهـــل بالدكـــم«: هلـــم

 .» U اهنتك احلجاب بينكم وبني اهللا :عرى اإلسالم، وإذا نكحتموهم
 أن يتـــــزوج :ال ينبغـــــي للرجـــــل مـــــنكم«:  قـــــال÷وروى ســـــليامن احلـــــامر عـــــن أيب عبـــــد هللا 

 .» وال يطرحها عنده،ا ج ابنته ناصبي وال يزو،الناصبية
 وقـــد وجــــه لــــه ! ويعتـــربهم أهــــل ضــــالل؛ بالــــسنية حيـــرم زواج الرافــــضي:أيـــة اهللا السيــــستاين

 ما حكم زواج فتاة شيعية من رجل سني؟ : السؤال التايل
 فـإنام ؛ متعـة: وإذا كـان الـزواج، فال جيوز:إذا خيف عليها من الضالل«: -عنده-فاجلواب 

 .»اًع صحة املتعة رش: إذا كان الزوج يعتقد؛اً وجوب؛األحوطيصح عىل 
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كيــف «:  ذلــك، فقــال»التقريــب بــني الــسنة والــشيعة«ذكــر الــدكتور نــارص القفــاري يف كتــاب 
يـل كتـب إهليــة  ويـزعم بتنز! ويفـرسه عـىل غـري تأويلـه!يمكـن التقريـب مـع مـن يطعـن يف كتـاب اهللا

 ويفـرس ! كاألنبيـاء أو أفـضل-عنـده- واألئمـة ! ويـرى اإلمامـة نبـوة!عىل أئمته بعد القرآن الكريم
 أهنـــا طاعـــة : ويـــزعم! بغـــري معناهـــا احلقيقـــي-كلهـــم- التـــي هـــي رســـالة الرســـل ؛عبـــادة اهللا وحـــده

 وحيكـم بـردة !ِّ ويكفـر خيـار صـحابة رسـول اهللا ! طاعـة غـريهم معهـم:األئمـة، وأن الـرشك بـاهللا
 ويـــــشذ عـــــن مجاعـــــة ! عـــــىل اخـــــتالف روايـــــاهتم؛ إال ثالثـــــة أو أربعـــــة أو ســـــبعة؛مجيـــــع الـــــصحابة

 ؟؟ والبداء، والغيبة، ويقول بالرجعة، والتقية، والعصمة، اإلمامة:املسلمني بعقائد يف

                                                
 ).١٥٥ص(للشيعي حسني العصفور » املحاسن النفسانية يف أجوبة املسائل اخلراسانية« )١(
 ).٥٦٢(ين، املسألة رقم السيستا» منهاج الصاحلني«كتاب  )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 يكتبـــون ويقولـــون مـــا ال يعتقـــدون : الـــشيعة مـــن أجـــل التقيـــة واخلـــداع:إىل دعـــاة التقريـــب
 :ذا ول؛ًأصال
  التــي تظهــر مــا ال يبطنــه مــذهب الــشيعة ؛ مــن الكتــب الدعائيــة للــشيعة-اًمجيعــ-فاحــذروا 

 . احلقيقي
 . التي تأمر الشيعة بأن يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد:وهذه التقية املبالغ فيها هي

  .اا ما يعتقده باطنًًا، وقد ينكر ظاهرا بام ال يقر به باطنًً يقر ظاهر قد:فالشيعي
 ! وصدق كالم الشيعة! وقع من وقع من أهل السنة:سبب هذه العقيدة اخلبيثةوب
 وســـجلوا ،حـــاولوا االتـــصال بـــإخوانكم أهـــل الـــسنة الـــذين يعيـــشون وســـط أغلبيـــة شـــيعية 

 . حتفظ لألجيال:تقارير ميدانية عن وضعهم
 ونيجرييـــــا وأوغنــــــدا، واملخـــــيامت الفلــــــسطينية يف، وســــــنغافورة،اذهبـــــوا إىل أندونيـــــسيا  

 .  وقفوا بأنفسكم عىل نشاط الشيعة يف هذه األماكن التي يتواجدون فيها،لبنان
 ! وأي تشيع؟؛ أم ينرشون التشيع بني هؤالء...هل يدعون إىل الوحدة والتقارب

 نـرش املــذهب الـشيعي اإلثنــى : بموجـب خمطــط مـدروس ومــنظم يف؛ ماضــون:ّإن القـوم 
 .عرشي بني عوام أهل السنة

 والوقـوف أمـام هـذا النـشاط التبـشريي ، إنقـاذ إخـوانكم املـسلمني:تعملوا عـىل من أن ًفبدال
 مـن تأييـد ً بـدال؛ فليـتكم وقفـتم موقـف املتفـرج! نجدكم عىل العكس:املذهبي الشيعي الرهيب

  .الشيعة
 الــذين ال علــم ؛ أن الــشيعة يقومــون باســتقدام الكثــريين مــن أبنــاء أهــل الــسنة:هــل تعلمــون 

 :ّيرســــــلوهنم إىل جامعــــــات شــــــيعية متخصــــــصة يف تغيــــــري مــــــذهبهم، ومــــــن ثــــــم و،هلـــــم يف الــــــدين
 إرجاعهم إىل بالدهم دعاة للتشيع؟هل تعلمون هذا؟

 

op 
 

 ، ومالـــــك،أبــــو حنيفـــــة (:إن الــــشيعة عنـــــدما يظهــــرون احـــــرتامهم ألئمـــــة أهــــل الـــــسنة األربعـــــة
 .  التقية: إنام ذلك من باب؛)-محهم اهللا تعاىلر- وأمحد بن حنبل ،الشافعيو

روى ثقة إسالمهم الكليني عن سامعة بن مهران عن إمامهم املعـصوم الـسابع أيب احلـسن 
- وإذا جـــاءكم مــــا ال تعلمـــون منهــــا ، فقولــــوا بـــه؛إذا جــــاءكم مـــا تعلمـــون...«: موســـى يف حـــديث

 وقلـــت أنـــا، وقالـــت ،قـــال عـــيل: قـــول كـــان ي!لعـــن اهللا أبـــا حنيفـــة:  ثـــم قـــال-وأومـــىء بيـــده إىل فيـــه
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  .»الصحابة
اختيـــار معرفـــة «وروى عمـــدهتم يف اجلـــرح والتعـــديل حممـــد بـــن عمـــرو الكـــيش يف كتابـــه 

 ســـألت أبـــا عبـــد اهللا عـــن «:  عـــن هـــارون بـــن خارجـــة قـــال»رجـــال الكـــيش«ـ  املعـــروف بـــ»الرجـــال
انَهم     {: Uقول اهللا  واْ إِميـلْبِـسي لَـمواْ و نـآم ذِين  مـا اسـتوجبه أبـو حنيفـة :هـو: ؟ قـال]٨٢:األنعـام [} بِظُلْـمٍ الـَّ
 . »وزرارة

ــانَهم     {: قلـــت«: ويف روايـــة عـــن أيب بـــصري عـــن أيب عبـــد اهللا قـــال واْ إِميـلْبِـــسي لَـــمــواْ و نـآم ــذِين الـَّ
ــمٍ  مــا :-واهللا-هــو : مــا هــو؟ قــال:  قلــت!أعاذنــا اهللا وإيــاك مــن ذلــك الظلــم:  قــال؟]٨٢:األنعــام[}بِظُلْ

 . »الزنا ذنب: الزنا معه؟ قال: قلت:  قال، وهذا الرضب،أحدث زرارة وأبو حنيفة
 بطــالن عبــادة : منهــا، هــذا يكــشف لــك عــن أمــور كثــرية:أقــول«: ويقــول نعمــة اهللا اجلزائــري

 وأتـــــــوا مـــــــن العبـــــــادات ، وزكـــــــوا، وحجـــــــوا، وصـــــــلوا،وإن صـــــــاموا- أهنـــــــم : وذلـــــــك،املخـــــــالفني
 مـــن غـــري األبـــواب التـــي أمـــر -تعـــاىل- أتـــوا إىل اهللا : إال أهنـــم-: وزادوا عـــىل غـــريهم؛والطاعــات

 وأخــــذوا ، بيــــنهم وبــــني رهبــــماً وســــائط وأبوابــــ:وقــــد جعلــــوا املــــذاهب األربعــــة.. بالــــدخول منهــــا
  الـــــذي ؛ واالجتهـــــاد، واآلراء، واالســـــتنباطات، وهـــــم أخـــــذوها عـــــن القياســـــات،األحكـــــام عـــــنهم

 .»طعن عليهم من دخل يف الدين منها و، عن أخذ األحكام عنها-سبحانه-هنى اهللا 
والشيعي الدكتور حممد التيجاين الذي يصارح أهل السنة وكشف ما يكنه هلـم الـشيعة مـن 

  فليـــست عـــن ؛ربـــام أن املـــذاهب األربعـــة فيهـــا اخـــتالف كثـــري«:  نواصـــب، يقـــول:عـــداء بـــأهنم
 . » وال من عند رسوله،عند اهللا

 : وهـــــم! يزعمـــــون بـــــأهنم أهـــــل الـــــسنة واجلامعـــــةكيـــــف ال نعجـــــب مـــــن الـــــذين«: ويقـــــول
 . » خيالفون بعضهم يف األحكام الفقهية؛ وحنبلية، وشافعية، وحنفية، مالكية:مجاعات متعددة

 كيــــــف انتــــــرشت املــــــذاهب التــــــي ابتــــــدعتها :وهبــــــذا نفهــــــم«): ١٠٤(ويقــــــول يف الــــــصفحة 
 . »!مذاهب أهل السنة واجلامعة: ـ وسمتها ب،السلطات احلاكمة

                                                
  .ط، طهران) ١/٥٨(» الكايف«يف  )١(

 .، طبع بريوت)١٨/٢٣(» وسائل الشيعة« حمدثهم احلر العاميل يف :-ًأيضا-وذكر هذه الرواية 
 .إيران -، طبع مشهد )١٤٩و١٤٥ص(» رجال الكيش« )٢(
 .، طبع بريوت، الطبعة الثامنة)٣٤٧ص(» قصص األنبياء« )٣(
 .، ط مؤسسة الفكر يف بريوت ولندن)١٢٧ص(» ثم اهتديت«يف كتابه  )٤(
 .)٨٤ص(»  أهل السنة:الشيعة هم«يف كتابه  )٥(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

بـأن !  أن نبـني باألدلـة الواضـحة:والذي هيمنـا يف هـذا البحـث«): ١٠٩(يف الصفحة ويقول 
 . »... مذاهب ابتدعتها السياسة:املذاهب األربعة ألهل السنة واجلامعة هي

 ، يقــوم عـــىل القيـــاس؛ًا نجـــده قـــد ابتــدع مـــذهب:فهــذا أبـــو حنيفــة«): ٨٨(ويقــول يف الـــصفحة 
ا يف اإلســـالم، ً نجـــده قـــد ابتـــدع مـــذهب:وهـــذا مالـــكوالعمــل بـــالرأي مقابـــل النـــصوص الـــرصحية، 

 .»...وهذا الشافعي، وهذا أمحد بن حنبل
 

op 
 

 تكـــشف عـــن أوجــه التعـــاون بـــني ثـــورة :توجــد عـــدة وثـــائق عــن التعـــاون اإليـــراين الــصهيوين
 : ودولة الكيان الصهيوين، ومنها،اخلميني

الربيطانيـة ) ميـد النـد(ا بالـسامح لطـائرة مـن رشكـة ًب إذنـ يطلـ)تلكـس( هـي :الوثيقة األوىل
 يونيــــو-الرابــــع مــــن حزيــــران( يف )تــــل أبيــــب وطهــــران(للقيــــام برحلــــة نقــــل أســــلحة أمريكيــــة بــــني 

 . )م١٩٨١
 إن األســـلحة اإلرسائيليـــة بـــدأت بالوصـــول إىل طهـــران منـــذ بدايـــة :ومـــن هـــذه الوثيقـــة يثبـــت

 .العراقية -احلرب اإليرانية
 عقــد بــني اإلرسائــييل يعقــوب : وهــي عبــارة عــن، صــفحات)ثــامن( تقــع يف :ثانيــةالوثيقــة ال

 بيع أسـلحة : ويتضمن؛) م١٩٨١ يوليو( وقد وقع هذا العقد يف ،دنغام. نمرودي والكولونيل ك
 . دوالر) ١٣٥،٨٤٨،٠٠٠(إرسائيلية بقيمة 

تــــل  التـــي تقــــع يف شـــارع كفــــرول يف ؛)إي.دي.أي( رشكــــة :وحيمـــل العقــــد توقيـــع كــــل مـــن
 . يمثلها نائب وزير الدفاع اإليراين؛ ووزارة الدفاع الوطني اإلسالمي،أبيب

 .  من يعقوب نمرودي إىل نائب وزير الدفاع اإليراين؛ا هي رسالة رسية جد :الوثيقة الثالثة
 أن السفن التي حتمل صناديق األسلحة مـن أمـسرتدام جيـب : يرشح نمرودي:ويف الرسالة

 .ول السفن اإلرسائيلية إىل ميناء أمسرتدامأن تكون جاهزة عند وص
 يف هــــذة الوثيقــــة يطلــــب نائـــب وزيــــر الــــدفاع اإليـــراين العقيــــد إيــــامين مــــن :الوثيقـــة الرابعــــة

  . إىل حني وصول األسلحة اإلرسائيلية؛ تأجيل اهلجوم:جملس الدفاع
يـــة  الـــرشوط اإليران: رســـالة جوابيـــة مـــن جملـــس الـــدفاع اإليـــراين حـــول:الوثيقـــة اخلامـــسة
 .  ورضورة اجتامع كل من العقيد دنغام والعقيد إيامين،لوقف النار مع العراق
 مل يتحقـــق إال بعـــد وصـــول شـــحنة مـــن :ّ أن إي هجـــوم إيـــراين ضـــد العـــراق:ويف هـــذا يتـــضح



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة اإلثني عشرية

 .األسلحة اإلرسائيلية إىل إيران
ل  تفيـد بــأن العـراق ســيقرتح وقـف إطــالق النـار خــال؛ رسـالة رسيــة عاجلـة:الوثيقـة الــسادسة

 .شهر حمرم
 ؛ الســتغالل الوقــت؛ هــذا االقــرتاحاً بــأال يــرفض اإليرانيــون فــور:ن العقيــد إيــامين يــويصأو

 .حتى وصول األسلحة اإلرسائيلية
 وضــع تقريــر حــول رشاء : طلــب رئــيس الــوزراء اإليــراين مــن وزارة الــدفاع:الوثيقــة الــسابعة

 .أسلحة إرسائيلية
 ؛ املــشاكل االقتـــصادية والـــسياسية:يــامين يف البدايـــة وفيهـــا يــرشح العقيـــد إ:الوثيقــة الثامنـــة

  .وطرق حلها
 حيــث ؛ ثــم إىل بنــدر عبــاس، بــأن الــسالح ســيجري نقلــة مــن إرسائيــل إىل نــوتردام:ثــم يــرشح

 .)م١٩٨٢بريل إ(سيصل يف بداية 
 التــي دمغـــت عـــىل جـــواز ســـفر ؛ هــي صـــورة لتأشـــرية الـــدخول اإلرسائيليـــة:الوثيقـــة التاســـعة

 لالجــــتامع مــــع كبــــار ؛ الــــذي قــــام بزيــــارة إلرسائيــــل؛-قريــــب أيــــة اهللا اخلمينــــي-صــــادق طبطبــــائي 
 . ونقل رسائل هلم من القادة اإليرانيني،املسئولني اإلرسائيلييـن
 رسالة وجهها رئيس الوزراء اإليراين يف ذلك الوقـت حـسني موسـوي يف :الوثيقة العارشة

 لبـذل أقــىص جهودهـا للحــصول :رانيــة حيـث فيهــا مجيـع الــدوائر احلكوميـة اإلي)م١٩٨٣يوليـو (
  .عىل أسلحة أمريكية من إي مكان يف العامل

 ا هبــــــــذه ًا كــــــــشف  أن يــــــــضعوا شــــــــهري:نــــــــه عــــــــىل مجيــــــــع الــــــــوزارات واملــــــــسئولنيأ :ويــــــــضيف
 .املحاوالت

 هـو رحلـة األربعـاء التـي تقـوم هبـا ، إىل مطـار فرانكفـورت)تلكس( :الوثيقة احلادي عرشة
 . طائرات إرسائيلية

 ،)٥ب( تفـصيل ألرقـام الطـائرات التـي هتـبط يف مطـار فرانكفـورت يف اجلـزء :لوثيقـةويف ا
 ؛ تبـدأ عمليـات نقـل صـناديق األسـلحة مبـارشة إىل طـائرة إيرانيـة:، وهنـا)٢٠ و٤٢(وقرب البوابـة 

  .تنتظر يف نفس املكان
 ؛نيــــة أمــــر رسي مــــن نائــــب القيــــادة اللوجــــستية يف اجلمهوريــــة اإليرا:الوثيقــــة الثانيــــة عــــرشة

 . إزالة اإلشارات اإلرسائيلية عن كل األسلحة الواردة:يطلب
 لـــرشاء معــــدات ؛ ريـــال إيــــراين) مليـــون٧٨١مليــــار و( طلـــب رصف :الوثيقـــة الثالثـــة عــــرشة



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .عسكرية إرسائيلية عرب بريطانيا
 ! أن تــنطيل علــيهم حيــل هــؤالء الــروافض: مــن العيــب باملــسلمني:-كلــه-ألــيس بعــدة ذلــك 

الـــشمل، ومواجهـــة العـــدو  ّمـ ولـــ؛يح التـــي يـــذرفون الـــشيعة عـــىل وحـــدة املـــسلمنيودمـــوع التامســـ
 !املشرتك؟

 وضـــوح الرؤيـــا، ومعرفــة الغـــث مــن الـــسمني، ومعرفـــة :ّ إن مــا حيتاجـــه املــسلمون اليـــوم هــو
ومـن لـف .. . والـروافض، والبهائيـة، واألحباش، القاديانية: الذين يتسرتون باإلسالم من؛ُأعدائه

 . اخلارجة عن اإلسالملفهم من الفرق
 :U، وصدق عليهم قول املوىل  من العدو الظاهراً أن العدو اخلفي أشد خبث:وذلك

هِم يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً من دونِكُم الَ يأْلُونَكُم خباالً ودواْ ما عنِتُّم قَد بدتِ الْبغْضَاء مِن أَفْواهِ{
قِلُونتَع اتِ إِن كُنتُماآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردا تُخْفِي صمو  * ونمِنتُؤو ونَكُمحِبالَ يو مونَهالء تُحِبأُو اأَنتُمه

م األَنَامِلَ مِن الْغَيظِ قُلْ موتُواْ بِغَيظِكُم إِن اللّه علِيم بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ عضُّواْ علَيكُ
إِن تَمسسكُم حسنةٌ تَسؤهم وإِن تُصِبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ الَ يضُركُم *  بِذَاتِ الصدورِ

 .]١٢٠-١١٨:آل عمران[}لّه بِما يعملُون محِيطٌكَيدهم شيئًا إِن ال
 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                
 :»اإلنرتنت«: الشبكة اإلسالمية عىل شبكة املعلومات الدولية )١(

http://arabic.islamicweb.com. 
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  بيضاء فارغة- ) ٤٢٨( الصفحة رقم  
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  بيضاء فارغة- ) ٤٣٠( الصفحة رقم  
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 ١٤٣،١٤٧، ٨٢: أثر اليهود يف الشيعة  
 ٣٠ :أسامء الشيعة 
 ٣٠٠، ٢٢٩، ١٢٥، ١٠٣، ٢٩، ١٤ :أقسام الشيعة 
 ٤٠٣، ٢٢٨، ١٧٥، ٩٩،١٣٢ :ابن سبأ  
 ٨٢ :تأثر التشيع بالفلسفات الفارسية 
 ٩٣ :تأثر التشيع باملسيحية 
 ٢٦٩، ١٧٢ :تاريخ التشيع 
 ١٤٣ :تنظيم رسي 
 ١٢: سبب التسمية بالروافض 
 ٢٦٣، ١٧١، ٣٠ :املقصود بالشيعة 
 

Z
 ٤٢٠ :إباحة أموال أهل السنة 
 ٤١٧ :إباحة دماء أهل السنة 
 ١٥٤ :البداء 
 ٣٥٢، ٣٤٥، ١٢٧، ٣٤ :التقية 
 ٤١٢، ٤٠٧، ٣٢٧، ٢٤١ :تكفري الشيعة لسائر الفرق اإلسالمية 
 ٢١٢ :الرافضة ينسبون التقية للنبي 
 ١٥٨، ١٤٥، ٤٠ :الرجعة 
 ٣٥١، ٣٣١، ١٨٣، ١١٢، ٤٦، ٣١، ١٣ :العصمة 
 ٣٤١، ١٨٤، ١٢٥، ١١٤، ١٠٧، ١٠٢، ٨٦، ٧٣، ٤٣، ٣٨ :الغلو يف األئمة 
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 ١٩٨، ١٧٩، ١٧٣، ١٠٩، ١٠٥، ٨٥، ٨٣، ٧٩، ٥٣، ٣٧، ٣١، ١٢ :اإلمامة ، 
            ٣٢٨، ٣٢١، ٢٩٩، ٢٨٠ 

 ٨٣، ١٢ :اإلمامية 
 ٢٤٩ :صالة اجلمعة يف إيران 
 ٤٣٣ :طعن الشيعة يف األئمة األربعة 
 ١٤٥ :عداء املهدي للعرب واملسلمني 
 ٣٥٦، ٢٦٠، ٢٣٩، ٢١٩، ١٦٥، ١٢٦، ١١٧، ٤٥، ٣٨ :عقيدة الشيعة يف القرآن ، 

             ٤٠٥ 
 ٣٢٩، ١٧٣، ١٥٩ :عقيدة الوصية 
 ١٩٨،٢٣٥، ١٩٥، ١٢٦، ٦٣، ٤٨ :أمهات املؤمنني والصحابةلعن الشيخني و ، 

           ٣٢٢، ٣٠٨، ٢٦٥، ٢٥٤، ٢٥٠   
 ٣٦٦، ٢٦١، ٢٣٩، ١٠٨ :كتاب الكايف 
 ٣٧٥، ٣٣ :املتعة 
 ٤٢، ١٨ :املهدي 
 ٣٦٤، ٢٤٣، ٣٢ :موقف الشيعة من أحاديث السنة 
 ١٩١، ١٦٢ :والية الفقيه 
 

Z
 ١١٨، ٤١، ٣٦، ٣١، ١٦ :جعفر الصادق 
 ٢٦٦، ٢٦٢، ١٨٨، ١٦٠، ١٠٤، ٧٢، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٣٧، ٣٥ :مخيني ، 

            ٣٩٣ 
 ٣٠٨ :عبد احلسني رشف الدين  
 ٢٥٤، ٣٢ :حممد احلسني آل كاشف الغطاء 
 ٢٥٩ :حممد عيل تسخريي 
 ٢٥٠، ١٩٧ :حمسن األمني 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

Z
 ١٣٩، ١٣٣، ١٢٧ :البهرة 
 ٢١٠ :اهتام عائشة كفر 
 ١٢٧ :اآلغاخانية 
 ٤٢٥ :التعاون اإليراين اإلرسائييل 
 ٤٢٢ :حقيقة التقريب 
 ٢١ :احلكومات الشيعية 
 ١٩٠، ١٦٣ :الدستور اإليراين 
 ٢٩١ :الرد عىل فرية يوم الرزية 
 ٢٠٣ :أسس املناظرة مع الشيعة 
 ٢١٠ :إنكار صحبة أيب بكر كفر 
 ٣٧٥ :وبيةالشع 
 ٣١٥، ١٣٩، ١٣٣، ١٣١، ٦٩ :الصحابة 
 ١٣٣ :العبيديون ليسوا من نسل فاطمة 
 ٢٢ :العثامنيون والصفويون  
 ٢٠ :عالقة الشيعة باملعتزلة 
 ٢٣ :عواطف الشيعة 
 ٥٠ :عيل واخلالفة 
 ،٢٤٥ : كيف يترسب التشيع 
 ٢٥ :مشاهد القاهرة ومشاهد النجف متشاهبة 
 ٢٢٠ :يتمفهوم آل الب 
 ٢١٣ :نفي التقية عن عيل 



 بيضاء فارغة - ) ٤٣٤( الصفحة 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


 

.....................................................................٥ 
........................................................٩ 
 ١١..................................................................الشيعة 
 ١٢..................................................................اإلمامة 
 ١٦.....................................................اإلمام جعفر الصادق 
 ٢٠...................................................اتفاق الشيعة واملعتزلة 
 ٢١.................................................تأييد احلكومات للشيعة 
 ٢٣..........................................................عواطف الشيعة 
..................................................٢٧ 
 ٢٩..........................................................الشيعة اإلمامية 
 ٣٣.............................................................زواج املتعة 
 ٣٤...................................................................التقية 
 ٣٧............................................. لإلمام واإلمامةتصور الشيعة 
 ٣٨..................................................الغلو يف تقديس األئمة 
 ٤٠.................................................................الرجعة 
 ٤٢.................................. هل اإلمام الثاين عرش شخصية حقيقية؟ 
 ٤٣......................................... !!!زيارة قبور األئمة ثواهبا اجلنة 
 ٤٥......................................................حتريف املصحف 
 ٤٨...........................................................شتم الصحابة 
 ٥٠.....................................................سيدنا عيل واخلالفة 
 ٥١.....................................رأي اإلمام عيل يف اخللفاء الراشدين 
 ٥٣.......................هلي قضية اخرتعت يف زمن متأخراإلمامة كمنصب إ 
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.........................................................٥٥ 
 ٥٧..................................................................التشيع 
..............................................٦٧ 
 ٦٩.....................................................حقيقة ثورة اخلميني 
.....................................................٧٧ 
 ٧٩..................................................................الشيعة 
 ٨٠...................................املواطن الذي نشئوا فيها وزمان نشأهتم 
 ٨٢...................................أثر الفلسفة القديمة يف املذهب الشيعي 
 ٨٣..................................................... اإلثنا عرشيةاإلمامية 
  ٨٥...............................................»اإلمامية«منزلة اإلمام عند 
................................................٩١ 
 ٩٣..................................................................الشيعة 
 ٩٣..................................................نشأهتا وفرقها املختلفة 
 ٩٤.......................................................الشيعة واملسيحية 
 ٩٥......................................................املسيح واملسيحية 
 ٩٨..................................................بداية التشيع يف اإلسالم 
 ١٠٣....................................................فرق الشيعة املختلفة 
 ١٠٥............................................املذهب اإلثنا عرشي وأساسه 
 ١٠٩............................................................لة اإلمامةمسأ 
 والتدليل عليها بروايات كتب ، أقوال األئمة املعصومني يف مسألة اإلمامة 
 ١٠٩..................................................................الشيعة    
 ١١٨.................................................. ما هو مصحف فاطمة؟ 
........................................................١٢٣ 
 ١٢٥..................................................................الشيعة 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

...............................................١٢٩ 
 »١٣١................ وأصحابه يف حفظ الدينخصرب النبي : »من عرب التاريخ 
 ١٣١............................................................ُيد اليهودمكا 
 ١٣٣...................................نشأهتم، عقائدهم، تارخيهم: العبيديون 
.....................................................١٤١ 
 ١٤٣.......................................اجلذور العقدية والتارخيية لإلمامية 
 ١٤٣...................................................................متهيد 

 ١٤٣......................................................اليهود وعقائد اإلمامية
 ١٤٧...........................................أثر اليهودية يف املنهج اإلمامي 
 ١٥٢........................................................التشبيه والتجسيم 
 ١٥٤.......................................................البداء عند اإلمامية 
 ١٥٨.....................................................ة عند اإلماميةالرجع 
 ١٥٩...........................................................عقيدة الويص 
 ١٦٠..............................................اخلمينية واملذهب اإلمامي 
 ١٦٣...............................................دستور احلكومة اإلسالمية 
 ١٦٥..................................................عقيدة الشيعة يف القرآن 
.....................................................١٦٩ 
 ١٧١..................................................................ةالشيع 
 ١٧٢.........................................التشيع سابق لظهور الشيعة كفرقة 
  ١٧٩.................................................. الشيعية)اإلمامة(نظرية 
  ١٨٤.......................................الشيعة، فمنهاأما صفات اإلمام عند 
 ١٨٨...............................................ونظرية اإلمامة.. .اخلميني 
...................................................١٩٣ 
 ١٩٥..................................................................ةالشيع 
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...............................................٢٠١ 
 ٢٠٣...........................رسالة يف كيفية املناظرة مع الشيعة والرد عليهم 
..................................٢١٧ 
 ٢١٩..................................................................ةالشيع 
............................................٢٢٣ 
 ٢٢٥....................................بحث موجز يف أشهر الفرق اإلسالمية 
 ٢٢٥...........................................وحدة العقيدة يف الصدر األول 
 ٢٢٥.........................................انقسام املسلمني إىل فرق خمتلفة 
 ٢٢٦.....................................................عوامل هذا االنقسام 
 ٢٢٧.........................................................الفرق اإلسالمية 
 ٢٢٧..................................................................الشيعة 
.......................................................٢٣٣ 
 ٢٣٥..................................................................الشيعة 
...................................................٢٤٧ 
 ٢٤٩..........................................................يف بالد الشيعة 
 ٢٥١.........................................................بني كتب الشيعة 
.................................................٢٥٧ 
 ٢٦٣...........................................................من هم الشيعة 
  ٢٦٦..................................واهتامه للشيخني» كشف األرسار«كتاب 
 ٢٦٩........................................... كيف نشأت الشيعة وتطورت؟ 
...............................................٢٨٣ 
 ٢٨٥...................................................حوار مع أفكار الشيعة 
 ٢٨٥............................... من القرآناآليات الواردة يف فضل الصحابة 
 ٢٩٠..........................................................نأيت إىل العقل 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ٢٩١...............................................................يوم الرزية 
 ٢٩٣.............................................................جيش أسامة 
..............................................٢٩٧ 
 ٢٩٩.............................................................أصل الشيعة 
 ٣٠٠..................................................................فرقهم 
 ٣٠٢.............................................تنازل احلسن ومقتل احلسني 
 ٣٠٢..............................................خروج املختار بن أيب عبيد 
  ٣٠٣.......................................بعض أئمة الشيعة، ومقتلهمخروج 
  ٣٠٣..................................................بني العباسظهور دعوة 
 ٣٠٤.................................................غدر بني العباس بالشيعة 
................................................٣٠٥ 
 ٣٠٧..................................................................الشيعة 
 ٣١١...............................................نة مع الشيعة واخلوارجُّالس 
 ٣١٤...........................................................رأي اخلوارج 
 ٣١٥.............................................................رأي الشيعة 
 ٣١٥...........................................................رأي اجلمهور 
.................................................٣١٩ 
 ٣٢١.................................................................اإلمامية 
................................................٣٢٥ 
  ٣٢٧............................................. السياسية الدينيةالشيعةعقائد 
٣٤٢............................................................. عقائد ثانوية 
..............................................٣٤٧ 
 ٣٤٩.......................................كلمة إمجالية عن الشيعة، وعقائدهم 
 ٣٥١.....................................................اإلمامية اإلثنا عرشية 
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 ٣٥٢......................موقف اإلمامية اإلثنى عرشية من تفسري القرآن الكريم 
.....................................٣٦٩ 
 ٣٧١....................................... مع أديب شيعي بأمريكاحوار هادئ 
 ٣٧١..............................................طرح األسئلة األربعة املحرية 
 ٣٧٨..................................................خالصة األسئلة األربعة 
............................................٣٨١ 
 ٣٨٣.................................................أصل التشيع، ومتى نشأ؟ 
...............................................٣٩١ 
  ٣٩٣..............!!)مع الشيعة، والثورة اإليرانية) اإلخوان املسلمني(قصة مجاعة 
..............................................٣٩٩ 
 ٤٠١...............................................خذالن الشيعة ألهل البيت 
.......................................٤٠٩ 
 ٤١٢.......................................اإلسالم واملسلمني: عقائد الشيعة يف 
 ٤٢٢..............................التقريب بني أهل السنة والشيعة اإلثنى عرشية 
 ٤٢٣...............................طعن الشيعة يف األئمة األربعة عند أهل السنة 
 ٤٢٥................................................ الصهيوينالتعاون اإليراين 

.....................................................٤٣١ 
..................................................................٤٣٥ 
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