كيف
تحـــــــــاور
ً
شيعيا؟

آداب ومهارات الجدل
منهج املرحلة األولى
األساسيات املهارية

1

الوحدة األولى:
مقدمة في علم
الجدل

2

سندرس في هذه الوحدة:
1
2
3
4

تعريف اجلدل واملناظرة

مشروعية اجلدل واملناظرة
أنواع اجلدل املذموم؟
هل كره السلف اجلدال وملاذا؟
5
من الذي ال تنبغي مناظرته؟
هل املناظرة فيما جرى بني الصحابة 6
خمالف لعقيدة أهل السنة؟
7
آداب املناظرة

3

تعريف الجدل والمناظرة

الجدل لغة

املفاوضة عىل سبيل املنازعة واملغالبة(.)1

المناظرة
لغة

املباحثــة واملبــاراة يف النظــر ،واســتحضار
كل مــا يــراه ببصريتــه ،والنظــر :البحــث،
وهــو أعــم مــن القيــاس ،ألن كل قيــاس
نظــر ،وليــس كل نظــر قياســا(.)2

أما من حيث
المعنى
االصطالحي فهما
بمعنى واحد ،وهو

املحاورة يف الكالم بني شخصني
خمتلفني يقصد كل منهام تصحيح قوله
وإبطال قول اآلخر ،مع رغبة كل منهام
()3
يف ظهور احلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1املفردات يف غريب القرآن (ص .)186
()2املفردات يف غريب القرآن (ص .)418
()3آداب البحث واملناظرة للشنقيطي (ص .)139
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مشروعية الجدل والمناظرة

مشروعية الجدل من القرآن
َ
ۡ َ َ َ َ َ ٰ ۡ ُ َّ
ۡ ُ
َّ َ ۡ ۡ َ َ َۡ ۡ َ
ع إ َ ٰل َ
ٱلت ِ َ
ة
ن
س
ٱل
ة
ِظ
ع
و
م
ٱل
و
ة
م
ِك
ٱل
ب
ك
ب
ر
يل
ب
س
ه أ ۡح َس ُنۚ﴾
ب
م
ه
ِل
د
ج
و
ِ
ِ
ِ
ۖ
قوله تعاىل﴿ :ٱد ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
[النحل.]125 :
وهذا دليل واضح عىل مرشوعية اجلدال إذا كان وسيلة للدعوة وإبالغ احلق وإظهاره.
َ
َّ َّ
ََ ُ َٰ ُْٓ َ ۡ َ ۡ َ
ٱلت ِ َ
ٰ
ه أ ۡح َس ُن﴾ [العنكبوت.]46 :
ب
ل
إ
ب
ِت
قوله تعاىل۞﴿ :ول تجدِلوا أهل ٱلك ِ ِ ِ ِ
وهذا دليل عىل أن بعض املجادلة حسن وبعضها مذموم.

َ ُ ْ َ ُ ُ َ ۡ ََٰ ََۡ ََ ۡ َۡ َ َ َ
َ
جدٰلا﴾ [هود]32 :
قوله تعاىل عن نوح﴿ :قالوا يٰنوح قد جدلنا فأكثت ِ
وهم مل يقولوا :جادلتنا ،فحسب ،بل قالوا :فأكثرت جدالنا ،يقصدون عند دعوهتم إىل اإلسالم.

أيضا :أخبار جدال إبراهيم عليه السالم ،وهي عديدة يف القرآن ،ومنها:

جدال إبراهيم عليه السالم مع النمرود
َ
ُ َ ّ َ َّ
َ َ ّ ٓ َ ۡ َ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ــال إبۡ َ
ــر إ َل َّٱلِي َحــا ٓ َّج إبۡ َ
﴿أل َ ۡ
ــم تَ َ
ٰ
ٰ
ب ٱلِي
ر
ۧــم

ه
ر
ق
ذ
إ
ــك
ل
م
ٱل
ٱلل
ــه
ى
ات
ء
ن
أ
ِۦ
ه
ــ
ب
ر
ف
ۧــم

ه
ر
قــال تعــاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ
َ َّ َّ َ َ ۡ
ُ َ َ ََ ۠ ُ ۡ َُ
ُ َ َ
َّ
َ َۡ ۡ
يُـ ۡ َ ُ
ٱلشـ ۡ
ت ب َهــا ِمـ َ
ـال إبۡ َر ٰ ِهۧـ ُ
ِ
ـن
ـ
م
ٱل
ـن
ـ
م
س
ـم
ب
ت
ـأ
ـ
ي
ٱلل
ن
إ
ـ
ف
ـم
ـ
ق
ـت
ـ
ِي
م
حۦ وأ
ۖ
ِ
ِ
ِ
ـيۦ وي ِميــت قــال أنــا أ ِ
ـر ِق فــأ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َّ
َ َ َ َ َّ ُ َ
َۡ ۡ
ۡ َ ۡ َ َّ
ٱلظٰلِمـ َ
ـن﴾ [البقــرة.]258 :
ب فب ِهـ
ٱلل ل َي ۡه ـدِي ٱلقــوم
ـت ٱلِي كفــر ۗ و
ِ
ٱلمغــرِ ِ
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جدال إبراهيم عليه السالم مع أبيه
َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ً َ َ ً ّ ٓ َ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ
ـك ف َض َلٰــل ُّ
ۡ َ َ َۡ
ُ
ـن[ ﴾٧٤األنعــام:
ـ
ب
م
ـ
م
و
ق
و
ـك
ـ
ى
ر
أ
ن
إ
ـة
ـ
ِه
ل
ا
ء
ـا
ـ
ام
ن
ص
أ
ـذ
ـ
خ
ت
ت
أ
ر
از
ء
ه
ـ
ي
ب
ِ
ِ
ِ
ِِ
قــال تعــاىلِ﴿ :إَوذ قــال إِبرٰهِيــم ِل ِ
ٖ ِ ٖ
َّ َّ َ ٓ ُ َّ َ َّ َ
َ ۡ َ
ََۡ ُ ََ َ
ـم َ َ ٰ َ ۡ
ـك ُح َّج ُت َنــا ٓ َء َات ۡي َنٰ َهــا ٓ إبۡ َرٰهِيـ َ
ـك َحكِيـ ٌ
ـم
ـت مــن نشــاء ۗ إِن ربـ
 ]74إىل أن قــال ســبحانه﴿ :وت ِلـ
ع قو ِم ـهِۚۦ نرفــع درجٰـ ٖ
ِ

َعل ِيـ ٞ
ـم[ ﴾٨٣األنعــام.]83 :

جدال إبراهيم عليه السالم مع قومه عندما حطم األصنام
َ ُْٓ ََ َ َ َ ۡ َ َ َ
َ َ َ
يإبۡ َرٰه ُ
ِيم[ ﴾٦٢األنبياء ]62 :إىل آخر اآليات.
﴿قالوا ءأنت فعلت هٰذا أَِبل ِهتِنا ٰٓ ِ

مشروعية الجدل من السنة
حديــث عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم قــال« :مــا مــن نبــي بعثــه اهلل يف أمــة قبــي إال كان لــه مــن أمتــه
حواريــون ،وأصحــاب يأخــذون بســنته ويقتــدون بأمــره ،ثــم إهنــا ختلــف
مــن بعدهــم خلــوف يقولــون مــا ال يفعلــون ،ويفعلــون مــا ال يؤمــرون،
فمــن جاهدهــم بيــده فهــو مؤمــن ،ومــن جاهدهــم بلســانه فهــو مؤمــن،
ومــن جاهدهــم بقلبــه فهــو مؤمــن ،وليــس وراء ذلــك مــن اإليــان حبــة
(.)1
خــردل»
حديــث أنــس ريض اهلل عنــه أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال:
«جاهــدوا املرشكــن بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم»(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجه مسلم (.)80
( )2أخرجه أبوداود ( ،)2504وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)2262
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إضاءات في مشروعية الجدل

يقــول ابــن تيميــة« :وأمــا جنــس املناظــرة باحلــق فقــد تكــون واجبــة تــارة ومســتحبة
تــارة أخــرى»(.)1

يقول ابن مفلح:
« فأمــا اجلــدال فمأمــور بــه لقصــد احلــق ،دل عليــه القــرآن،
(.)2
وفعلــه الصحابــة والســلف ،وذكــره بعضهــم إمجاعــا»

ويقول الشنقيطي:
«فأقــل مراتــب حكمهــا اجلــواز إن كانــت عــى الوجــه
املطلــوب ،وقــال بعضهــم باســتحباهبا ،وقيــل :إن القــدر
الــذي يلــزم إلبطــال شــبه خصــوم احلــق فــرض كفايــة،
(.)3
وليس ببعيد»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1درء تعارض العقل والنقل (.)174/7

7

( )2أصول الفقه ()١٤١١/٣
()3آداب البحث واملناظرة للشنقيطي (ص.)140

تنبيه

األدلــة الــواردة يف النهــي عــن اجلــدل ،ال تتعــارض مــع أدلــة األمــر بــه ،وطريقــة أهــل العلم هــي اجلمع بــن النصوص
مــا أمكــن ،ويلخــص لنــا الطــويف طريــق اجلمــع بــن هــذه النصــوص فيقــول« :وأمــا ذم الــرع للجــدل حيــث ذمــه
فإنــا ذم منــه مــا كان عنــادا ال يقصــد بــه إظهــار احلــق أو سفســطة تنكــر فيــه القواطــع ،أو مســتعمال فيــا ال جمــال للعقل
فيــه كاألحــكام اإلهليــة التــي مل جيعــل للبــر طريــق إىل الوقــوف عليهــا ،أمــا مــا قصــد بــه إظهــار احلــق وإعــاء كلمتــه
فقــد أمــر الــرع بــه ..والقــول بجميــع األدلــة واجــب مــا أمكــن ،فطريقــه مــا ذكرنــا»(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1علم اجلذل يف علم اجلدل (ص.)10
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أنواع الجدل
المذموم

هناك أنواع من اجلدال ورد ذمها يف النصوص ،منها ما ييل:

الجدال بغير علم

1
2

الجدال الذي يتضمن
ً
ضربا للنصوص ببعضها أو
التكذيب بها
الجدال في المسائل
التي ال تقع

3
4

9

الجدال في المتشابه
ُ
الذي ال يعلم

5
6

جدال اللدد
وسوء األدب

الجدال في األمور الغيبية
التي ال علم لنا بها

7

الجدال بعد ظهور الحق
نصرة للباطل

1

الجدال بغير علم

ََ َۡ ُ َ َۡ َ َ َ
ـم إ َّن َّ
ٱلسـ ۡ
ـك ب ـهِۦ ع ِۡلـ ٌۚ
ـم َع
ِ
قــال تعــاىل﴿ :ول تقــف مــا ليــس لـ ِ
َ َ َۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ
ٰٓ
وٱلــر وٱلفــؤاد ك أولئِــك كن عنــه مس ـٔول[ ﴾٣٦اإلرساء:
،]36

َّ َ ۡ ۡ
ُ َٰ ُ
وقــال تعــاىلَ :
﴿و ِمـ َ
ـن ٱنلَّـ ِ
ـم
ـ
غ
ب
ٱلل
ف
ِل
ـاس َمــن يج ـد
ِ
ِ
ـر عِلـ ٖ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ ُ َّ
ـي َطٰن َّ
ك َشـ ۡ
ويتبِــع
د[ ﴾٣احلــج]3 :
ـ
ي
ر
م
ٖ ِ ٖ
َ
َ ٰٓ ُ ۡ َ ٰٓ ُ َ ٓ ِ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ
ِيمــا لكــم بِــهِۦ
وقــال تعــاىل﴿ :هأنتــم هــؤلء حججتــم ف
ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ ٞ
ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُّ ٓ َ ُ َ َ ٞ
ــم وٱلل يعلــم وأنتــم ل
ِل
ع
ِۦ
ه
ــ
ب
ــم
ك
عِلــم فل ِــم تاجــون فِيمــا ليــس ل
ۚ
ِ
ََُۡ َ
تعلمــون[ ﴾٦٦آل عمــران]66 :

قــال القرطبــي« :يف اآليــة دليــل عــى املنــع مــن اجلــدال ملــن ال علــم لــه ،واحلظــر عــى مــن ال
حتقيــق عنــده»(.)1

2

الجدل في الغيبيات
وذلــك مثــل :كيفيــات صفــات اهلل تعــاىل ،وأرسار القــدر املخفيــة

عــن النــاس ،وقــد جــاء النهــي النبــوي عــن اخلــوض يف مثــل هــذه
األمــور:

عــن ابــن عمــر ريض اهلل عنهــا قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم« :تفكــروا يف آالء اهلل ،وال تتفكــروا يف اهلل»(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري القرطبي (.)108/4
( )2رواه الطرباين يف األوسط ( )6319وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)5286
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3

ً
الجدال الذي يتضمن ضربا للنصوص ببعضها
أو التكذيب بها
عــن عبــداهلل بــن عمــرو أن نفــرا كانــوا جلوســا ببــاب النبــي صــى
اهلل عليــه وســلم فقــال بعضهــم :أمل يقــل اهلل كــذا وكــذا؟ وقــال
بعضهــم :أمل يقــل اهلل كــذا وكــذا؟ فســمع ذلــك رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم ،فخــرج كأنــا فقــئ يف وجهــه حــب الرمــان ،فقــال:
«هبــذا أمرتــم؟ أو هبــذا بعثتــم؟ أن ترضبــوا كتــاب اهلل بعضــه ببعــض؟
إنــا ضلــت األمــم قبلكــم يف مثــل هــذا ،إنكــم لســتم ممــا هاهنــا يف
يشء ،انظــروا الــذي أمرتــم بــه ،فاعملــوا بــه ،والــذي هنيتــم عنــه،

فانتهــوا»(.)1

يقــول ولــي اهلل الدهلــوي « :يحــرم التــدارؤ بالقــرآن ،وهــو أن يســتدل واحــد بآيــة،
فيــرده آخــر بآيــة أخــرى طلبــا إلثبــات مذهــب نفســه ،وهــدم وضــع صاحبــه ،أو
ذهابــا إلــى نصــرة مذهــب بعــض األئمــة علــى مذهــب بعــض ،وال يكــون جامــع
الهمــة علــى ظهــور الصــواب والتــدارؤ بالســنة مثــل ذلــك»(.)2

		
4

ُ
الجدال في المتشابه الذي ال يعلم
عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت :تــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ
ـه َء َايٰتٞ
ب م ِۡنـ ُ
ـك ۡٱلك َِتٰ َ
وســلم هــذه اآليــة ﴿هــو ٱلِي أنــزل عليـ
ُ
ُّ ۡ َ َ ٌ ُ َّ ُ
َ
َ
ٞ
ــن أ ُّم ۡٱلك َِتٰــب َوأ َخ ُ
ــر ُمتَ ٰ
شــبِهٰتۖ﴾ [آل عمــران:
مكمٰــت ه
ِ
َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ُ ْ ُ ْ ۡ َ َۡ
ــب ﴾٧فقــال« :يــا
 ]7إىل قولــه﴿ ،ومــا يذكــر إِل أولــوا ٱللبٰ ِ
عائشــة ،إذا رأيتــم الذيــن جيادلــون فيــه ،فهــم الذيــن عناهــم اهلل،
فاحذروهــم»(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه أمحد (.)6845
( )2حجة اهلل البالغة (.)292/1
( )3رواه أمحد ( )24210وابن ماجه ( ،)47ورواه البخاري ( )4547ومسلم ( ،)2665لكن بلفظ (يتبعون) بدل (جيادلون)
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الجدال في المسائل التي ال تقع

5

وقــد هنــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــن اخلــوض يف هــذا النــوع
مــن اجلــدال ،فعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه عــن النبــي صــى اهلل

عليــه وســلم قــال« :دعــوين مــا تركتكــم إنــا أهلــك مــن كان قبلكــم

ســؤاهلم واختالفهــم عــى أنبيائهــم فــإذا هنيتكــم عــن يشء فاجتنبــوه

وإذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم»(.)1

يقــول ابــن حجــر « :ومــن توســع يف تفريــع املســائل وتوليدهــا وال

ســيام فيــا يقــل وقوعــه أو ينــدر وال ســيام إن كان احلامــل عــى ذلــك املباهــاة واملغالبــة فإنــه يــذم فعلــه

وهــو عــن الــذي كرهــه الســلف»(.)2

وقال « :فالتفقه يف الدين إنام حيمد إذا كان للعمل ال للمراء واجلدال»(.)3

		
6

الجدال بعد ظهور الحق نصرة للباطل
يقــول ابــن تيميــة« :وقــد ذم اهلل تعــاىل يف القــرآن ثالثــة أنــواع مــن
املجادلــة :ذم أصحــاب املجادلــة بالباطــل ليدحــض بــه احلــق ،وذم
املجادلــة يف احلــق بعــد مــا تبــن ،وذم املحاجــة فيــا ال يعلــم املحــاج.
َ ََٰ ُ ْ ۡ
ُۡ ُ
ِضــوا ْ ب ـهِ ۡ َ َّ
ٱل َ
ٰ
ٱلــق﴾ [غافــر:
ح
د
ل
ـل
ـ
ط
ب
ِ
ِ
ِ
فقــال تعــاىل﴿ :وجدلــوا ب ِ
ِ
.]5

ُ َٰ ُ َ َ
ٱل ّ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ
ك ِف ۡ َ
وقال تعاىل﴿ :يجدِلون
ق بعد ما تبي﴾ [األنفال.]6 :
ِ
ۡ
َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ٰٓ ُ َ ٓ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
َ
ۡ
كــم ب ـهِۦ عِلـ ٞ
َ
ـم فلِــمَ
ٰ
وقــال﴿ :هأنتــم هــؤلءِ حججتــم فِيمــا ل
ِ
ُ َ ٓ ُّ َ َ َ ۡ َ َ ُ
ۡ ٞ
()4
ـم﴾ [آل عمــران»]66 :
تاجــون فِيمــا ليــس لكــم ب ِـهِۦ عِلـ ۚ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه البخاري ( )6858ومسلم (.)1337
( )2فتح الباري (.)267/13
( )3فتح الباري (.)264/13
()4درء تعارض العقل والنقل (.)170/7
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7

جدال اللدد وسوء األدب

وهــو اجلــدال الــذي ال يلتــزم فيــه الطرفــان أو أحدمهــا بــآداب
اجلــدال ،إمــا مــن جهــة النيــة واملقصــد بحيــث يكــون املقصــود العلو

والغلبــة دون اعتبــار قصــد احلــق ،وإمــا مــن جهــة التعبــر بــا يســوء

مــن األلفــاظ والكلــات ،وصاحــب هــذا احلــال مبغــوض عنــد اهلل

تعــاىل ،فعــن عائشــة ريض اهلل عنهــا عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم

قــال« :إن أبغــض الرجــال إىل اهلل األلــد اخلصــم»(.)1

قــال القــايض عيــاض :قولــه« :إن أبغــض الرجــال إىل اهلل األلــد

اخلصــم» :األلــد :الشــديد اخلصومــة ،مأخــوذة مــن لديــدي الــوادي ،ومهــا جانبــاه؛ ألنــه كلــا أخــذت
عليــه جانبــا مــن احلجــة أخــذ يف جانــب آخر...واخل ِصــم عــى مثــال س ِ
ــمع :احلــاذق باخلصومــة،
َ
َ
وكانــت اجلاهليــة تتــادح بذلــك ،فذمــه عليــه الســام ألنــه قــل مــا يكــون يف حــق ،قــال اهلل تعــاىل:
َ ََٰ ُ ْ ۡ
ُۡ ُ
ٱلـ َّ
ٱل َ
ِضــوا ْ بـهِ ۡ َ
ٰ
ـق﴾ [غافــر ،]5 :وأمــا اخلصومــة يف احلــق وطلبــه عــى وجهــه
ـل ِلدح
ـ
ط
ب
ِ
ِ
﴿وجدلــوا ب ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ْ
َّ َّ
ُ
ٓ ۡ َ
َ
َ ُ َ
ـي
واجل َــدال بالتــي هــي أحســن ،فغــر مذمــوم ،قــال اهلل تعــاىل﴿ :ول تجٰدِلــوا أهــل ٱلكِتٰـ ِ
ـب إِل بِٱلـ ِ
ه أ ۡح َسـ ُ
َِ
ـن ﴾ [العنكبــوت.)2(»]46 :
يقــول ابــن تيميــة « :وأمــا املناظــرة املذمومــة مــن العــامل باحلــق ،فــأن يكــون قصــده جمــرد الظلــم
والعــدوان ملــن يناظــره»(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري ( ،)2325مسلم (.)2668
()2إكامل املعلم (.)162/8
()4درء تعارض العقل والنقل (.)168/7
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هل كره
السلف
الجدال
ولماذا

جاء

العديــد مــن اآلثــار عــن

الســلف يف كراهــة املجادلــة واملناظــرة ،وذكــر

العديــد مــن العلــاء هــذا ضمــن عقائدهــم التــي صنفوهــا

لبيــان عقيــدة الســلف ،ويف املقابــل نقــل عنهــم العديــد مــن املناظــرات

القصــرة والطويلــة ،بــل ربــا نقــل عــن الواحــد منهــم روايــات باملنــع مــن

اجلــدال ثــم نجــد أن لــه مناظــرات ألهــل البــدع ،ومــن أمثلــة هــذا :اإلمــام أمحــد

رمحــه اهلل ،فقــد رويــت عنــه روايــات تفيــد املنــع مــن اجلــدال ،يقــول ابــن مفلــح:
«وقــد صنــف اإلمــام أمحــد رمحــه اهلل وريض عنــه كتابــا يف الــرد عــى الزنادقــة
والقدريــة يف متشــابه القــرآن وغــره ،واحتــج فيــه بدالئــل العقــول ،وهــذا
الكتــاب رواه ابنــه عبــد اهلل وذكــره اخلــال يف كتابــه ،ومــا متســك بــه
األولــون مــن قــول أمحــد فهــو منســوخ ،قــال أمحــد يف روايــة حنبــل:
قــد كنــا نأمــر بالســكوت فلــا دعينــا إىل أمــر مــا كان بــد
لنــا أن ندفــع ذلــك ،ونبــن مــن أمــره مــا
ينفــي عنــه مــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :اآلداب الرشعية (.)207/1
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وحتــى نفهــم ســبب هــذا االختــاف فيــا نقــل عــن الســلف فإننــا ينبغــي أن نراعــي عــدة أمــور
عنــد النظــر إىل آثــار الســلف املانعــة مــن اجلــدال واملناظــرة ،ومــن هــذه األمور:
1
المصطلح

مفهــوم مصطلــح اجلــدل الــذي تكلــم عنــه الســلف ،فكثــر منهــم تكلــم يف ذم اجلــدل ومقصــوده:
شــبهات املتكلمــن ،كــا نبــه عــى هــذا ابــن عقيــل احلنبــي وابــن تيميــة(.)1

أن املنــع قيــل يف زمــن مخــول البــدع حــذرا مــن أن تــؤدي هــذه اجلــداالت إىل انتشــار شــبهات ال
يعرفهــا معظــم النــاس ،ويف هــذا املعنــى نقــل الذهبــي عــن الليــث بــن ســعد قولــه :بلغــت الثامنــن،
ومــا نازعــت صاحــب هــوى قــط.
فعلــق الذهبــي قائــا« :قلــت :كانــت األهــواء والبــدع خاملــة يف زمــن الليــث ،ومالــك ،واألوزاعــي،
والســنن ظاهــرة عزيــزة ،فأمــا يف زمــن أمحــد بــن حنبــل ،وإســحاق ،وأيب عبيــد ،فظهــرت البدعــة،

الزمان

وامتحــن أئمــة األثــر ،ورفــع أهــل األهــواء رؤوســهم بدخــول الدولــة معهــم ،فاحتــاج العلــاء إىل
جمادلتهــم بالكتــاب والســنة ،ثــم كثــر ذلــك ،واحتــج عليهــم العلــاء أيضــا باملعقــول ،فطــال اجلــدال،
واشــتد النــزاع ،وتولــدت الشــبه»

()2

3
الطريقة

انشــغال النــاس هبــذه اجلــداالت العقليــة عــن العلــم املنقــول عــن اهلل ورســوله ،فنهــوا عنهــا ألجــل
االنشــغال باألصــول ،يقــول ابــن رجــب « :وكان ابــن املبــارك أو غــره مــن األئمــة يقــول :ليــس أهــل
الســنة عندنــا مــن رد عــى أهــل األهــواء ،بــل مــن ســكت عنهــم .ذكــر هــذا كراهيــة ملــا صــد عــن العلــم
الــذي جــاء بــه الرســول صــى اهلل عليــه وســلم وعــن العمــل بمقتضــاه؛ فــإن فيــه كفايــة ،ومــن مل يكفــه
ذلــك فــا كفــاه اهلل»

(.)3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :اآلداب الرشعية ( )204/1منهاج السنة (.)85/3
( )2سري أعالم النبالء (.)144/8
( )3الرد عىل من اتبع غري املذاهب األربعة (ص)59

4
المآل

أن املقصــود التحذيــر مــن اتبــاع نتائــج هــذا اجلــدل دون اعتبــار للدليــل الرشعــي ،وهــذا مــا يشــر إليــه قــول
اإلمــام مالــك« :كلــا جاءنــا رجــل أجــدل مــن رجــل تركنــا مــا نــزل بــه جربيــل عــى حممــد صــى اهلل عليــه وســلم

جلدلــه؟!»(. )1

5
الحال

أن هــذا املنــع يف حــق مــن ال يرجــى رجوعــه وال اهتــداؤه ،وهــذا كان حــال الكثرييــن مــن أهــل البــدع
يف ذاك الزمــان ،ويف هــذا يقــول اإلمــام أمحــد« :الــذي كنــا نســمع وأدركنــا عليــه مــن أدركنــا أهنــم
كانــوا يكرهــون الــكالم واجللــوس مــع أهــل الزيــغ ،وإنــا األمــور يف التســليم واالنتهــاء إىل مــا كان يف
كتــاب اهلل وســنة رســوله ،ال يف اجللــوس مــع أهــل البــدع والزيــغ لــرد عليهــم ،فإهنــم يلبســون عليــك
وال هــم يرجعــون»(.)2

أن هــذا النهــي ملــن جعــل املناظــرة هدف ـ ًا لذاهتــا بحيــث يظــن أهنــا ســبيل صحيــح لتحصيــل العلــم،
وحيصــل بســبب ذلــك التوســع واملســاحمة يف خمالطــة املبتدعــة فهــذا مذمــوم أيض ـ ًا ،كــا ورد يف ترمجــة
اإلمــام أيب الوفــاء ابــن عقيــل أنــه قــال عــن نفســه« :وكان أصحابنــا احلنابلــة يريــدون منــي هجــران مجاعة
ـت :كانــوا ينهونــه عــن جمالســة
مــن العلــاء ،وكان ذلــك حيرمنــي علـ ًا نافعـ ًا» ،فقــال الذهبــي معلقـ ًا« :قلـ ُ

6
السائل

املبتدعــة ،ويأبــى حتــى وقــع يف حبائلهــم ،وجتـ َّـر عــى تأويــل النصــوص ،نســأل اهلل الســامة»(.)3
وبالنظــر إىل هــذه األســباب نجــد أن هنــي الســلف عــن اجلــدال واملناظــرة ليــس هنيــا مطلقــا ،بــل هــو
راجــع إىل مراعــاة عــدة اعتبــارات مــن خالهلــا حيكــم عــى هــذا اجلــدال بأنــه جائــز أو مكــروه أو حمــرم
أو واجــب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي (.)293
( )2اإلبانة الكربى البن بطة (.)471/2
( )3سري أعالم النبالء (.)447/19
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1

الجاهل
قــال أبــو الوليــد الباجــي« :وقــد نطــق الكتــاب باملنــع مــن اجلــدل ملــن ال علــم لــه ،واحلظــر عــى مــن ال
ۡ ٓ ُ َ َ ٞ
َ
َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ٰٓ ُ َ ٓ ِ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ
ـم تَا ُّجــون
ِيمــا لكــم ب ِـهِۦ عِلــم فلِـ
حتقيــق عنــده ،فقــال تعــاىل﴿ :هأنتــم هــؤلء حججتــم ف
َ َۡ َ َ ُ
ۡ ٞ
ـم ﴾[آل عمـران .)1(»]66
فِيمــا ليــس لكــم ب ِـهِۦ عِلـ ۚ

2

السفيه
وهــو الــذي ال رشــد يف أقوالــه وأفعالــه ،ويــيء إىل مــن ناظــره أو جادلــه ،فهــذا اإلعــراض عنــه أوىل
لقــول اهلل تعــاىلَ ﴿ :وأَ ۡعــر ۡض َعــن ۡٱل َ
جٰهلِـ َ
ـن ﴾[األعـراف  ،]199قــال ابــن عبدالــر« :كان يقــال :ال
ِ
ِ
ِ
()2
متــار حليــا وال ســفيها ،فــإن احلليــم يغلبــك ،وإن الســفيه يؤذيــك» .

3

المتعنت
وهــو الــذي يناظــر وقــد فســد قصــده ،فليــس لــه غايــة يف معرفــة احلــق ،وإنــا غايتــه يف مغالبــة خصمــه،
فــا فائــدة ترجــى مــن جدالــه ،يقــول ابــن ســرين« :ال جتــادل إال رجــا إن كلمتــه رجــوت أن يرجــع،
فأمــا مــن كلمتــه فجادلــك فإيــاك أن تكلمــه»(.)3
إال أن هذا الصنف قد جيا َدل ال ألجله ،ولكن من أجل بيان باطله للناس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املنهاج برتتيب احلجاج (ص.)8
( )2هبجة املجالس ()249/2
( )3احلجة يف بيان املحجة (.)485/2
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4

هل يناظر الرافضة؟
رصح العديــد مــن العلــاء بــأن الرافضــة ليســوا أهــا ملناظرهتــم ،بــل ال يمكــن اجلــدال معهــم ،وذهــب بعضهــم إىل

أن األفضــل عــدم مناظرهتــم وجداهلــم لعــدة أســباب ،منهــا:

ضعف عقوهلم ،وقلة فهمهم لألدلة العقلية عىل وجهها الصحيح.
عدم وجود األسانيد الثابتة من طريقهم ،ال للقرآن وال للسنة.

أنــه ال يمكــن االتفــاق عــى أصــل للرجــوع إليــه عنــد املناظــرة ،حيــث يعتقــدون حتريــف القــرآن ،ويؤلونــه وحيرفــون
معانيــه ،وال يؤمنــون بســنة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم الثابتــة عنــه.

كثرة الكذب واخلداع يف كالمهم ،فهم يستبيحون الكذب ويعدونه دينا.

التعصــب الشــديد عندهــم ،فــا تــكاد جتــد منهــم مــن يقبــل الرتاجــع عــن دينــه ،وإذا أظهــر الرتاجــع فيخشــى أن

يكــون عــى وجــه الكــذب والتقيــة واخلــداع.

قلة أدهبم يف املناظرات وتطاوهلم عىل السنة وأعالمها ابتداء بالصحابة ريض اهلل عنهم.

أن يف مناظرهتم وجداهلم تروجيا ونرشا لباطلهم وشبهاهتم التي قد تعلق يف النفوس ثم تصعب إزالتها.

وألجــل هــذه األســباب ذهــب العديــد مــن العلــاء املتقدمــن واملعارصيــن عــى وجــه
اخلصــوص إىل عــدم أفضليــة مناظرهتــم ،بــل ذهــب بعضهــم إىل املنــع(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ينظر :أصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة (ص.)251-246
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أهداف مجادلة الرافضة:

وإطالق املنع من مناظرة الرافضة فيه نظر ،وال بد من التفصيل:

فالرافضــة شــأهنم شــأن بقيــة أهــل الباطــل ،واهلل تعــاىل رغــب يف جــدال أهــل الباطــل وكشــف باطلهــم ،كــا تقــدم يف أدلــة
مرشوعيــة اجلــدال واملناظــرة ألهــل الباطــل ،وهــذا اجلــدال لــه أهدافــه ،ومــن هــذه األهــداف األساســية:
•رد الباطل وإظهار فساده باحلجة والبينة ،وتفنيده حتى ال يلتبس باحلق (وهذا اهلدف متعلق بإثبات احلق ذاته)

•إقنــاع املخطــئ بخطئــه ليرتاجــع عنــه ويتــوب (وهــذا اهلــدف متعلــق بصاحــب الباطــل ســواء كان مــن الــرؤوس أو
األتبــاع)

•تبيني احلق للناس وكشف الباطل هلم حتى ال يتأثروا به (وهذا متعلق بعموم أهل السنة).

فــإذا كانــت املناظــرة ســتؤدي إىل حتقيــق هــذه األهــداف واملصالــح أو بعضهــا فهــي مطلوبــة رشعــا ،وأمــا إذا كانــت لــن

حتقــق شــيئا مــن هــذه املصالــح أو كانــت ســتؤدي إىل مفســدة وأمــر عكــي فينهــى عنهــا ،وهــذا خيتلــف باختــاف األحــوال
واألشــخاص ،وتطبــق فيــه قواعــد املصالــح واملفاســد تقديــا وتأخــرا وترجيحــا.

تنبيه
الــكالم الســابق متعلــق باملناظــرة واجلــدال املبــارش معهــم ،أمــا الــرد عليهــم بالكتابــة والتأليــف أو

باملحــارضات والــدروس دون الدخــول يف جــدال مبــارش هــذا ليــس حمــل إشــكال ،وليــس هنــاك مــن
منــع منــه ،والعلــم عنــد اهلل تعــاىل ،بــرط أال يكــون يف هــذا الــرد مفســدة ،كإشــهار لشــخص نكــرة ،أو
إذاعــة لشــبهة غــر معروفــة عنــد النــاس وختشــى عليهــم الفتنــة هبــا ،ونحــو ذلــك.
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هل يصح عند
أهل السنة
الخوض فيما شجر
بين الصحابة؟

والجواب

؟

األصــل فــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة أنــه ال ينبغــي الخــوض فيما جــرى بيــن الصحابة
رضــي اهلل عنهم.

وهذا األصل له دليل وتعليل
أما الدليل:

عــن عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم« :إذا ذكــر أصحــايب
()1
فأمســكوا ،وإذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا ،وإذا ذكــر القــدر فأمســكوا»

فــأن اخلــوض فيــا جــرى بــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم مــن خــاف يــؤدي إىل اإلزراء هبــم واحلــط
مــن مكانتهــم ،مــع صعوبــة متييــز حقيقــة هــذه املواقــف ،فكثــر ممــا نقــل عنهــم هــو مــن الضعيــف
وأما التعليل:
واملكــذوب ،وهنــاك أمــور كانــوا فيهــا جمتهديــن ومتأولــن ،فقــد يقــع املــرء يف اإلســاءة إليهــم.
ويــرى بعــض العلــاء أن املفــرض اإلعــراض متامــا عــن ذكــر مــا جــرى بــن الصحابــة ،وأن مــا يوجــد
يف كتــب أهــل البــدع ال يصــح فــا يلتفــت إليــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1رواه الطــراين يف الكبــر ( )10448وجــاء كذلــك عــن غــر ابــن مســعود مــن الصحابــة ،وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع
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(.)545

واملستفاد مما قرره أهل السنة يف هذا الباب أن املقصود باإلمساك عام جرى بني الصحابة أمران اثنان:
1
2

عدم التعرض هلم بالقدح والطعن والتشكيك.
عدم التوسع يف الكالم عام جرى بينهم حيث ال مصلحة حقيقية من ذكره.

وعلة
ذلك
أننــا مأمــورون بتعظيــم الصحابــة الكــرام ونــر فضائلهــم بــن النــاس ،وكل يشء ينايف هــذا املقصد
الرشعــي أو يــؤدي إىل اإلخــال بــه فإنــه ينهــى عنــه ،والعكــس بالعكــس ،فــكل مــا يــؤدي إىل
تعظيــم الصحابــة ورفــع شــأهنم ونــر فضائلهــم وتثبيــت حمبتهــم يف قلــوب النــاس فهــو مأمــور بــه.
وبناء
عىل
ذلك

فــإن املناظــرة التــي تــؤدي إىل حتقيــق هــذا املقصــد مطلوبــة ومأمــور هبــا ،وأمــا التــي تــؤدي إىل
نقيضــه فهــي ممنوعــة منهــي عنهــا ،وهــذا هــو الــذي عليــه عمــل العلــاء يف ردودهــم وكتاباهتــم
ومناظراهتــم للشــيعة عــى مــر العصــور.
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االتفاق على أسس المناظرة
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التوكل على اهلل تعالى
واالعتماد عليه

مراعاة قدرات ومصداقية المناظر

ترك المناظرة عند الهيبة

اعتدال المزاج عند المناظرة

تلخيص كالم الخصم إذا كان
طويال

01

حسن النية
وحسن النية فيها أوجه ،ومنها:

إخالص النية بأن
يبتغي هبذه املناظرة
وجه اهلل تعاىل.
أن يكون مقصوده
إيضاح احلق دون
املغالبة للخصم.
جيعل قصده النصيحة
لدين اهلل تعاىل
وللمسلمني وملن
جيادله.
تكون مهته الوصول
للحق وأنه متى ما ظهر
له رجع إليه.

02

التوكل على اهلل تعالى واالعتماد عليه
فهذا نوح عليه السالم خياطب قومه ويقول هلم:

ََۡ
َ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ َ
َ
َ
َّ َ َ َ َّ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ٓ َ ُ
كـ ۡ
ـم ُثـ َّ
﴿ي ٰ َقـ ۡ
ـم
ـت ٱللِ فعــى ٱللِ توكــت فأجِعــوا أمركــم وشكء
ي
ـر
ـ
ك
ذ
ت
و
ـام
ـ
ق
ـو ِم إِن َ كن كــر عليكــم م
ِ
ِ
أَِبيٰـ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ۡ
ٗ
َ َ ُ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ ُ َّ ُ ٓ
َ ُ ُ
ون﴾ [يونــس]71 :
ل يكــن أمركــم عليكــم غمــة ثــم ٱقضــوا إ ِ َّل ول تن ِظــر ِ
وهذا هود عليه السالم يقول لقومه:

ّ ٓ ُ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ّ َ ٓ َ ُ ۡ ُ َّ ّ ٞ
ـونِ ٥٤مــن ُدون ِـهِۦ فَكِيـ ُ
ـرون ٥٥إ ّن تَ َو َّكۡـ ُ
َ ٗ ُ َّ َ ُ ُ
ـت
ـد
شكـ
﴿ َإ ِ ِن أشـ ِهد
ون جِيعــا ثــم ل تن ِظـ ِ ِ ِ
ۖ
ٓ َّ ّ َ َ ِ
ـر َّيء َّمِمـ ُـا ت ِ
ٱلل و ُٱشــه َّدوا أ ِن بـ َ ِ
ُ
َ َّ ّ
ۢ
َ
ُّ
َ
ۡ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
يم﴾ [هــود]56-54 :
ع ٱللِ َر ِب وربِكـ ۚم مــا ِمــن دٓابـ ٍة إِل هــو ءا ِ
اصيتِهــا ۚ إِن ر ِب ع ِ
خــذ بِن ِ
صــر ٰ ٖط مســتقِ ٖ
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03

معرفة مذهب المخالف قبل المناظرة
ومذهب املناظر يشمل مذهبه العام ومذهبه اخلاص:
المذهب العام للمناظر:

وذلك بمعرفة الطائفة التي ينتمي إليها عىل وجه التحديد ،وما هي أصوهلا ،وما هي مراجعها املعتمدة،
ومن هم املرجعيات هلذه الطائفة.
ومن أهم ذلك :معرفة املسلامت لدى هذه الطائفة ،والفرق بينها وبني الطوائف األخرى.
المذهب الخاص للمناظر:

بمعنــى معرفــة اآلراء اخلاصــة هلــذا الشــخص ،وذلــك مــن خــال كتبــه ومقاالتــه وحمارضاتــه ،أو حتــى
مــن خــال منشــوراته عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ،وهــذا يســاعد جــدا يف معرفــة هــل هــذا املناظــر
منضبــط منهجيــا أم مضطــرب ،وهــل لــه أصــول يرجــع إليهــا أم ال ،ومــا هــي أبــرز نقــاط الضعــف لديــه،
ومــا هــي التناقضــات التــي يقــع فيهــا ...الــخ.

فبمعرفــة مذهبــه الشــخيص يمكــن إلزامــه بــا يقــول فــا جيــد جمــاال للهــروب مــن اإللزامــات ،كذلــك
يمكــن االســتعداد لشــبهاته باألجوبــة املناســبة ،ممــا يكــون أقــوى للحجــة وأدعــى للغلبــة.

04

مراعاة قدرات ومصداقية المناظر

فينبغــي للمناظــر أن يراعــي قــدر خصمــه ،ويفــرق بــن العــامل وغــره ،وبــن املتحــري
للحــق واملتعنــت ،واملناظــر واملتطفــل ،فيتعامــل مــع كل واحــد بــا يليــق بــه.

ومن ذلك أال يستهني بخصمه أو يعطيه أقل من قدره فيغلب.
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05

المجادلة بالحسنى
َ
َّ
ۡ
﴿و َ
َ
جٰدِل ۡ ُ
امتثــاال ألمــر اهلل تعــاىل يف قولــهَ :
ُ
ٱلــي ِ َ
ه أحســن﴾ [النحل:
ب
ـم
ـ
ه
ِ
ِ

 ]125يقــول ابــن احلنبــي« :حيتمــل أن يكــون املــرا ُد باألحســن األظهــر مــن
األدلــة .وحيتمــل التعجيــز عــن اإلتيــان بمثــل القــرآن ،ألنــه أحســن األدلــة
نظامــ ًا وبيانــ ًا وأكملهــا حســن ًا وإحســان ًا وأرجحهــا مــن الثــواب ميزانــ ًا

وأوضحهــا عــى اختــاف مدلوالهتــا كشــف ًا وبرهانـ ًا .وحيتمــل اإلصغــا ُء إىل

ُشــبههم والرفــق هبــم يف حلهــا ودحضهــا .وحيتمــل بــرك الغلظــة عليهــم يف
حــال جداهلــم لتكــون عليهــم احلجــة أظهــر واجلحــد منهــم أنكــد وهــي ســنة
األنبيـ ِ
()1
ـاء عليهــم الســام ،مــع األمــم عنــد الدعــوة».

06

ترك المناظرة عند الهيبة
ســواء كان الشــعور هبيبــة العــامل أو هيبــة الســلطان ممــا يمنــع املناظــر مــن إبــداء حجتــه أو التجــرؤ عــى التخطئــة ،وقــد كان
أليب بكــر بــن العــريب موقــف مــن هــذا القبيــل ،حيــث كان يناظــر رافضيــا هــو رأس اإلماميــة يف بلــده وكان ابــن العــريب
مــارا هبــا ،يقــول ابــن العــريب« :وقطعنــا الــكالم عــى غــرض منــي ،ألين خفــت أن أفحمــه فينتقــم منــي يف بــاده»(.)2

07

االتفاق على أسس المناظرة
وأهــم ذلــك االتفــاق عــى املرجــع عنــد االختــاف ،إذ ال يمكــن التوصــل إىل أي نتيجة
إذا مل تكــن هنــاك مســلامت متفــق عليهــا بــن اخلصمــن ،فيتــم االتفــاق عــى اعتــاد
مرجعيــة القــرآن فقــط ،أو مرجعيــة القــرآن والســنة املرويــة لــدى الســنة والشــيعة،
ونحــو ذلــك.
ويكــون البــدء يف املناظــرة بالنقــاط املشــركة وحتديــد مواضــع االتفــاق ،فالبــدء هبــا
يقلــل الفجــوة ،ويوثــق الصلــة بــن الطرفــن ،ويشــعر كال منهــا أن اخلالفــات ضيقــة،
وهــذا لــه أثــره اإلجيــايب ،ومــردوده النفــي يف احلــوار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1استخراج اجلدال من القرآن الكريم ،عبدالرمحن ابن احلنبيل (ص.)53-52
( )2العواصم من القواصم (ص.)47
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09

اعتدال المزاج عند المناظرة
فــا يكــون املناظــر يف حــال يشــوش عــى عقلــه وفكــره ،كشــدة اجلــوع أو العطــش
أو الغضــب أو احلــزن ...الــخ.
واألصــل يف هــذا قــول النبــي صــى اهلل عليــه وســلم« :ال يقضــن حكــم بــن اثنــن
وهــو غضبــان»( ،)1يقــول ابــن عقيــل احلنبــي« :واملناظــرة حيــث وضعــت فإهنــا
وضعــت الســتخراج حكــم اهلل يف احلادثــة ،فاعتــر هلــا اعتــدال الطبــع»(.)2
إنصاف الخصم
فالغــرض الرئيــس للمناظــرة هــو الوصــول إىل احلــق ،وعدم اإلنصــاف يمنع

مــن الوصــول إىل احلــق ،وهــو نــوع مــن التطفيــف كــا قــال الشــيخ الســعدي
َّ َ َ ۡ ُ ْ َ َ
َۡ ٞ
ـل ّل ِۡل ُم َط ّففـ َ
ـن إِذا ٱك َتالــوا ع ٱنلَّـ ِ
ـاس
ـن ١ٱلِيـ
يف قــول اهلل تعــاىل﴿ :ويـ
ِِ
َ
َۡ َ ُ َ
َ َ ُ ُ ۡ َّ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ــرون[ ﴾٣املطففــن:]3-1 :
يســت ۡوفونِ ٢إَوذا كلوهــم أو وزنوهــم ي ِ

«يدخــل يف عمــوم هــذا :احلجــج واملقــاالت ،فإنــه كــا أن املتناظريــن قــد
جــرت العــادة أن كل واحــد منهــا حيــرص عــى مالــه مــن احلجــج ،فيجــب

أيضــا أن يبــن مــا خلصمــه مــن احلجــج التــي ال يعلمهــا ،وأن ينظــر
عليــه ً

يف أدلــة خصمــه كــا ينظــر يف أدلتــه هــو ،ويف هــذا املوضــع يعــرف إنصــاف
اإلنســان مــن تعصبــه واعتســافه ،وتواضعــه مــن كــره ،وعقلــه مــن ســفهه».

10

تلخيص كالم الخصم إذا كان طويال
فبعــض املناظريــن يطيــل الــكالم أحيانــا لعــدم قدرتــه عــى اختصــار الــكالم وتنقيحــه ،وأحيانــا يفعــل بعضهــم هــذا
تعمــدا ألجــل التمويــه عــى خصمــه وإهيــام احلارضيــن بكثــرة علمــه وحججــه ،فهنــا ال بــد مــن تلخيــص كالمــه
وإعــادة عرضــه عليــه وأخــذ اإلقــرار منــه بــأن هــذا هــو مقصــوده ،فيقــول املناظــر :خالصــة كالم مناظــري أنــه يريــد
كــذا وكــذا ،وحجتــه كــذا وكــذا ،أليــس كذلــك؟
وهذا التلخيص يفيد يف أمور:
 يساعدك عىل مجع شتات الكالم حتى تعرف من أين ترد عليه. يبني للناس حقيقة كالمه الكثري وأنه ليس إال هذه النقاط املعدودة ،فيزول انبهارهم وافتتاهنم به. يلزمــه بــا قــال ،حتــى إذا أراد بعــد ذلــك أن ينفــي كالمــه أو يناقضــه ال يســتطيع ،ألنــه قــد أقــر أن هــذا هــو مــرادكالمــه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجه البخاري ( )7158ومسلم ( )1717من حديث أيب بكرة ريض اهلل عنه.
( )2اجلدل عىل طريقة الفقهاء (ص.)244

وإذا كان حوار الشيعة ألجل دعوتهم فيمكن أن يضاف:

01

احلوار مع الشيعي ليس حوار ًا مع فرد ،وإنام مع موروث عقائدي مرتاكم عرب الزمن.

02

جــذور االنحــراف عنــد الشــيعة ترجــع إىل عــدة أســباب ،أمههــا :الشــيطان ،علــاء الضاللــة ،والنفــس
األمــارة بالســوء ،وال بــد للمحــاور الوقــوف عــى أي مــن هــذه األمــور هــو الســبب الرئيــس يف
انحــراف الشــيعي الــذي حيــاوره ،للرتكيــز عليــه.

03

ال ينبغــي البــدء يف حــوار الشــيعة باملســائل الفرعيــة كأفضليــة عــي أوأحقيتــه باخلالفــة ومقتــل احلســن
أوعاشــوراء والرتبــة احلســينية واجلمــع بــن الصالتــن ..إلــخ .بــل جيــب الرتكيــز عــى مســائل مــن
أمثــال :عقيدهتــم يف التوحيــد ويف القــرآن ويف الصحابــة ي ..إلــخ ،وهــي األمــور التــي يتهــرب منهــا
الشــيعة يف الغالــب.

04

جيــب الرتكيــز عــى نقطــة واحــده يف احلــوار ،وعــدم تشــتيته يف عــدة حمــاور ،فــا ُينتقــل إىل غريهــا حتــى
يتــم الفــراغ منهــا واحلكــم فيهــا.

05

عــوام الشــيعة هــم ضحايــا علامئهــم يف الغالــب ،فيجــب قطــع الصلــة والتأثــر بينهــم ،وذلــك
بتذكريهــم بأهنــم ســيقفون أمــام اهلل وحدهــم وسيســألون عــن كل أعامهلــم ،مــع التوضيــح للشــيعي
بــأن مــا يصــدر عــن أهــل الســنة مــن مطاعــن يف الشــيعة ليــس املقصــود بــه العــوام ،بــل مــن عــرف
احلــق منهــم وجحــده.

06

عنــد نقــد عقائــد الشــيعة الفاســدة ال ينبغــي إغفــال االستشــهاد بأقــوال علامئهــم (مــن أصحــاب
النزعــات التصحيحيــة عندهــم) ،ملــا لــه مــن تأثــر كبــر.
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07

جيــب األخــذ يف االعتبــار أن الشــيعي يعطــي للمصطلــح والعنــوان والغــاف اخلارجــي قيمــة كبــرة،
إذ قــد حياربــون مســألة معينــة بســبب العنــوان ،و ُيقبِلــون عــى ذات املســألة إذا تغــر عنواهنــا .فهنــاك
فــرق مث ـ ً
الفجــار) وبــن (حــوار هــادئ مــع صديقــي الشــيعي).
ا بــن عنــوان (احلــوار مــع الرافضــة ّ

08

ينبغــي اجتنــاب العبــارات القاســية ،كالقــول للشــيعي :يصعــب تصديقــك ألنــك تعمــل بالتقيــة ،أو
هــل تزوجنــي أختــك متعــة ..إلــخ .فنعمــد إىل حبــس الشــيعي يف ذاتــه ،وإىل تقييــده بــا حيــاول التحــرر
محلــه أســافه مــن مواقــف قــد ال يتفــق معهــا.
منــه ،فــا نســمح لــه حتــى بالــراءة ممــا ّ

09

الرتكيــز عــى إظهــار املتناقضــات يف املذهــب الشــيعي ،فهــذه املســألة تضعــف مــن موقــف الطــرف
اآلخــر بســبب تفكــره يف كيفيــة اجلمــع بــن املتناقضــات ،وباألخــص إن كثــرت عليــه.

10

جيــب التنبــه ملقاصــد الشــيعة مــن طــرح املقدمــات لشــبههم ،كأن يقــول :مــا مصــر مــن غضبــت
عليــه فاطمــة ل؟ فــا ينبغــي التــرع يف اجلــواب وإعطــاء احلكــم ،فيطبقــه عــى الصديــق .بــل جيــب
إفســاد مقاصــده بقولــك مثــا :كمصــر الــذي مل يدافــع عــى زوجتــه حتــى كــر ضلعهــا وتنــازل
عــن اخلالفــة ،حتــى عاتبتــه وعاتبتــه عــى ذلــك؟ فهــذا جيعــل الشــيعي عارفـ ًا بوقوفــك عــى مقاصــده
وأســاليبه فريبكــه ،ويضعــف مــن موقفــه.

11

اســتغالل اجلانــب العاطفــي عنــد الشــيعة وبشــكل مناســب ،كأن نذكــر للشــيعي مــا يف كتبهــم مــن
مطاعــن يف أهــل البيــت رمحهــم اهلل ،ويف املقابــل إقناعــه بــأن أهــل الســنة ال يكرهــون أهــل البيــت ،بــل

12
13
29

جيــب األخــذ مــن املصــادر الشــيعية مبــارشة ،حتــى ال تقــع يف حــرج اخلطــأ يف النقــل عنهــم بســبب
النقــل بواســطة.

ليــس بالــرورة أن كل مــا جــاء يف كتــب الشــيعة يلزمهــم مجيعـ ًا ،فهنــاك كثــر مــن اآلراء والعقائــد مل
تعــد مقبولــة ،فــا ينبغــي تعيريهــم بــا يف مذهبهــم مــن أخطــاء مــا مل يعتقدوهــا ويقولــوا هبــا.

14

ينبغــي أن تكــون الغايــة هــي الدعــوة للعــودة للكتــاب والســنة الصحيحــة دون الرتكيــز عــى قضيــة
إعــان التســنن ،وينبغــي الرتكيــز عــى إظهــار حماســن عقائــد أهــل الســنة واجلامعــة بــدالً مــن الرتكيــز
عــى إظهــار عيــوب املذهــب الشــيعي مــن غــر رضورة ،ألن التهجــم عــى عقائــد اآلخريــن حيوهلــم إىل
موقــع الدفــاع ،فتضيــع معهــا مقاصــد وغايــات احلــوار.

15

مراعــاة قانــون خفــض أو تقليــل الفســاد العقــدي أمــر مهــم ،فــإذا اســتطاع املناظــر التقليــل مــن العقائــد
والقناعــات الفاســدة للمحــاور فهــذا جيــد جــدا ،وقــد يكــون هــذا هــو املمكــن ،وحينهــا ربــا يكــون
االســتمرار يف اجلــدال أمــر ال داعــي لــه أو يــؤدي إىل نتائــج عكســية.

16

االســتفادة مــن املهتديــن يف الوصــول إىل البقيــة ،فهــم أقــدر عــى معرفــة ســبل الوصــول إليهــم ،وأكثــر
قبــوالً عندهــم مــن الغــر.

17
18

ليــس بالــرورة أن جتــد اإلجابــة عــى كل شــبهة حــارضة عنــدك ،وال حــرج يف طلــب اإلذن للرجــوع
إىل أهــل العلــم ملعرفــة رأهيــم وأقواهلــم يف املســألة.
اجتنــب التــرع يف نقــد أو الطعــن يف القــول أو الروايــة دون مراجعــة مصــادر أهــل الســنة للتأكــد مــن
عــدم وجــود أمثاهلــا مــن طرقنــا ،فتقــع يف حــرج.
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مهارات
النقد

أوال:
مهارات التحليل

مــن أســباب تســمية الشــبهة هبــذا االســم :أن احلــق يشــتبه فيهــا بالباطــل ،حتــى أنــه ربــا يصعــب التمييــز بينهــا ،ويلتبــس األمــر
عــى املتلقــي هلــا ،ولــو كانــت الشــبهة باطــا خالصــا ملــا راجــت عنــد معظــم النــاس ،وإنــا ســبب تأثريهــا هــو جانــب االشــتباه
احلاصــل فيهــا ،ومــن هنــا فــإن أول مــا حيتــاج إليــه املناظــر أن تكــون عنــده القــدرة عــى حتليــل هــذه الشــبهة ومعرفــة مكمــن
اخلطــأ فيهــا حتــى يســتطيع أن يــرد عليهــا بالشــكل الصحيــح املناســب ،وبقــدر مــا يعجــز املناظــر عــن حتليــل الشــبهة بقــدر مــا
يكــون عجــزه عــن جواهبــا.
ومــن هنــا فإنــه عنــد ســاع أو قــراءة أي شــبهة فــا ينبغــي لــك أن تضطــرب أو تشــعر باخلــوف مــن عــدم القــدرة عــى اإلجابــة
عنهــا ،وال تتعجــل كذلــك بالــرد عليهــا ،بــل ابــدأ بالتأمــل فيهــا ،واعمــل عــى تفكيــك هــذه الشــبهة حتــى تتضــح لــك بنيتهــا
االســتداللية ويتبــن لــك مقصــود اخلصــم ،وتفنــد مواطــن اخللــل والضعــف فيهــا ،وتكتشــف مــا فيهــا مــن مغالطــات ،وهــذا
ســيتطلب مهارتــن أساســيتني:

مهارة طرح األسئلة

مهارة كشف المغالطات

32

مهارة طرح
األسئلة

السؤال عن املعنى غري
الواضح حتى يتضح
مقصود املدعي متاما

السؤال عن
الدليل؟
السؤال عن نوع هذا
الدليل هل هو من املقبول
عند اخلصم أم ال؟

33

السؤال عن سالمة
الدليل من املعارض

السؤال عن وجه الداللة؟
وهل الدليل مطابق
للدعوى؟

مدخل:

يف علــم اجلــدل يطلــق عــى الــذي يبــدأ بطــرح الدعــاوى :املعلــل ،ويطلــق عــى الطرف
اآلخــر الــذي يتــوىل مهمــة النقــد :الســائل ،إذ أن عمــل الســائل يتطلــب تفعيــل جانــب

الســؤال واالستفســار ،وهلــذا مــن أهــم مــا يكــون للمناظــر والــراد عــى الشــبهات أن
يعــرف كيــف يطــرح األســئلة ،ومــا هــي األســئلة التــي ينبغــي أن يطرحهــا ،أو بعبــارة

أخــرى :إىل مــاذا ينبغــي أن يتوجــه الســؤال؟

تنبيــه :ليــس بالــرورة أن يتــم توجيــه هــذا الســؤال للخصــم ،بــل أحيانــا يكفــي

أن تطــرح هــذا الســؤال يف نفســك وجتيــب عنــه حتــى تتضــح لــك مفــردات الشــبهة
وتركيبهــا.

وأهم األسئلة التي ينبغي عىل املناظر طرحها ما ييل

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1ينظر رشح الكوكب املنري (.)375/4
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1
السؤال عن المعنى
غير الواضح حتى يتضح
مقصود المدعي تماما

يقــول ابــن التلمســاين« :اعلــم أن الواجــب عــى الســائل أن يطلــب أوال مــا أمكنــه مــن تعريــف مفــردات املدعــى ،وتعيــن
البحــث ومتييــزه عــن ســائر األحــوال ،كــا إذا ادعــى املعلــل أن النيــة ليســت رشطـ ًا يف الوضــوء ،فينبغــي للســائل أن يقــول :مــا
النيــة؟ ومــا الــرط؟ ومــا الوضــوء؟»

(.)1

2

السؤال عن
الدليل؟

وهــذا مــن أهــم األســئلة ،ألن الدعــوى دون دليــل ال قيمــة هلــا ،وال حاجــة إىل مناقشــتها ،وهلــذا يكفــي رفــض الدعــوى
املجــردة عــن الدليــل إلســقاطها.

35

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رشح معامل أصول الدين ،نقال عن صناعة التفكري العقدي (ص.)478

تنبيهان

الســؤال عــن الدليــل إنــا يكــون بعــد التأكــد مــن أن الدعــوى معارضــة ملــا تعتقــده ،أمــا إذا

كانــت الدعــوى غــر خمالفــة لعقيدتــك فــا حاجــة إىل الســؤال عــن الدليــل ،إذ يكفــي أن

األول

تقــول :نحــن ال نختلــف يف هــذا.

مثــال :إذا قــال الشــيعي :أبــو بكــر وعمــر وعثــان ليســوا أئمــة وإنــا اإلمــام هــو عــي ،فهنــا

يقــال :مــا تريــد بقولــك :أئمــة ،فــإن أردت أهنــم غــر معصومــن فنحــن نتفــق معــك عــى أهنــم

ليســوا أئمــة هبــذا االعتبــار وهنــا ال نحتــاج إىل املطالبــة بالدليــل ،وإن أردت أهنــم ليســوا أهــا

لإلمامــة أو أن خالفتهــم مل تنعقــد بإمجــاع املســلمني عليهــا ونــص الرســول صــى اهلل عليــه
وســلم عــى اخلليفــة األول نصــا رصحيــا أو خفيــا فــا نســلم لــك بذلــك ،وهنــا نطالبــه بالدليــل

عــى دعــواه ملخالفتهــا عقيدتنــا.

إذا مل يـ ِ
ـأت املدعــي بدليــل دعــواه فــا تذهــب وتبحــث لــه عــن الدليــل ،أو تقــول لــه :أعلــم
أنــك ال تعــرف الدليــل عــى دعــواك هــذه ،ولكــن ســأذكر دليــل أصحــاب مذهبــك ..ثــم

الثاني

تذكــر أدلتهــم ،ألن املقصــود مــن املناظــرة إظهــار ضعــف الباطــل ،وهــذا الصنيــع قــد يكــون
فيــه تقويــة لــه ،خاصــة إذا قــر بيانــك عــن توضيــح فســاد اســتدالهلم ،فربــا تعلــق الشــبهة يف
نفــوس البعــض فــا ختــرج بعــد ذلــك ،وهــذا ممــا أخــذه العلــاء عــى الفخــر الــرازي ،حيــث إنــه
إذا عــرض أقــوال أهــل البــدع يعــرض أدلتهــم بالتفصيــل ،بــل ربــا ذكــر هلــم أدلــة ال يعرفوهنــا،
ثــم إذا ر َّد عليهــم مل حيســن الــرد عليهــم كــا أحســن يف عــرض أدلتهــم ،فصــار كأنــه داعيــة هلــذه

البــدع مــع أنــه يف مقــام الــرد عليهــا.
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3
السؤال عن نوع هذا الدليل
هل هو من المقبول عند
الخصم أم ال؟

إذ أن مصــادر التلقــي ختتلــف مــن طائفــة إىل أخــرى ،فــا يصــح أن يكــون دليــا عنــد هــذا ربــا ال يصــح أن يكــون دليــا عنــد
اآلخــر ،واألصــل أن املســتدل يســتدل بــا يعــده دليــا ،فــإذا اســتدل بــا ال يصــح أن يكــون دليــا عنــده فهنــا يكــون قــد وقــع يف
مغالطــة وحتايــل.

مثال

ّ
ُ َ
احتجــاج الشــيعة :عندمــا حيتــج الشــيعي إلثبــات اإلمامــة بمثــل قــول اهلل تعــاىل﴿ :إ ِ ِن َجاعِلــك ل َِّلن ِ
ــاس
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ ةَ
إ َم ٗ
امــا﴾ [البقــرة ]124 :وقولــه تعــاىل﴿ :إِنمــا و ِلكــم ٱلل ورســولۥ وٱلِيــن ءامنــوا ٱلِين يقِيمــون ٱلصلو
ِ
َ ُ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ويؤتــون ٱلزكــوة وهــم ركِعــون[ ﴾٥٥املائــدة ]55 :فــإن الســؤال يتوجــه :هــل يصــح أن يســتدل الشــيعي

هبــذه األدلــة عــى إثبــات اإلمامــة؟

اجلواب

أن مــن املســلامت عنــد الشــيعة أن اإلمامــة ليــس مدركهــا الســمع بــل العقــل ،بــل مــن املحال اســتعامل الســمع
يف إثبــات اإلمامــة كــا نــص عــى هــذا ابــن املطهــر احلــي( ،)1فعــى أصــول الشــيعة ال يصــح االســتدالل هبــذه
اآليــات عــى إثبــات اإلمامــة فســقط اســتدالهلم هبــا.

4
السؤال عن ثبوت الدليل

فوجــود الدليــل بحــد ذاتــه ال يكفــي حتــى يكــون هــذا الدليــل صحيحــا يمكــن االعتــاد عليــه ،وهــذا يتعلــق باألدلــة النقليــة ،فهــي
التــي توصــف بالثبــوت وعدمــه ،ومــن املقــرر عنــد علــاء اجلــدل قاعــدة( :إن كنــت مدعيــا فالدليــل ،وإن كنــت ناقــا فالصحــة)
واملعنــى :أنــك إذا أتيــت بدعــوى فــا بــد مــن أن تــأيت بالدليــل عليهــا ،وإذا كنــت تنقــل عــن غــرك ســواء كان هــذا النقــل تعريفــا
أو تقســيام أو روايــة فاملطلــوب منــك هــو إثبــات صحــة هــذا النقــل.

37
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( )1األلفني يف إمامة أمري املؤمنني (ص)38

5
السؤال عن وجه الداللة؟
وهل الدليل مطابق
للدعوى؟

فــا يكفــي وجــود الدليــل وثبوتــه ،بــل ال بــد مــن بيــان وجــه الداللــة ،والتأكــد مــن أن هــذا الدليــل مطابــق للدعــوى ،فــا
يكــون الدليــل داال عــى مــا هــو أعــم أو مــا هــو أخــص مــن الدعــوى ،فضــا عــن أن يكــون داال عــى أمــر آخــر خــارج عــن
الدعــوى.
احتجــاج الشــيعة :حيتــج الشــيعة إلثبــات حجيــة أقــوال األئمــة بحديــث زيــد بــن أرقــم ريض اهلل عنــه قــال:

مثال

قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم :إين تــارك فيكــم مــا إن متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أحدمهــا أعظــم
مــن اآلخــر :كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســاء إىل األرض .وعــريت أهــل بيتــي ،ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــي
احلــوض فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا»( ،)1وهــم يســتدلون هبــذا احلديــث عــى إثبــات حجيــة قــول الواحــد

مــن آل البيــت وهــو اإلمــام.
اجلواب

أن احلديــث يتكلــم عــن جممــوع آل البيــت وليــس عــن الواحــد منهــم ،فالدعــوى هنــا غــر مطابقــة لداللــة
احلديــث بــل هــي أعــم منــه.

مثال آخر

احتجــاج الشــيعة :يســتدلون بحديــث« :أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا» عــى أن عليــا ريض اهلل عنــه هــو أعلــم
الصحابــة وهلــذا هــو املســتحق للخالفــة.

اجلواب

أجــاب مجــال الديــن الواســطي بــأن هــذا احلديــث – عــى تســليم ثبوتــه -يــدل عــى ثبــوت العلــم لعــي ،لكنــه
ال يــدل عــى أرجحيتــه عــى غــره ،بــل ال ينفــي وجــود مــن يســاويه يف العلــم( ،)2فالدعــوى هنــا (وهــي
أفضليــة عــي) أعــم مــن داللــة احلديــث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه الرتمذي (.)3788
( )2املناظرة بني السنة والرافضة (ص.)128
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6
السؤال عن
سالمة الدليل من
المعارض

واملقصــود باملعـ ِ
ـارض :دليــل أقــوى يــدل عــى خــاف مــا َّ
دل عليــه الدليــل األول ،والســامة مــن املعــارض رشط أســايس يف
صحــة واســتقامة االســتدالل ،فــإذا وجــد املعـ ِ
ـارض ضعــف االســتدالل هبــذا الدليــل وربــا يســقط متامــا.

مثال

اجلواب

احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة لفضــل عــي ريض اهلل عنــه وإمامتــه بــا نقلــه صاحــب الفــردوس يف كتابــه
عــن معــاذ بــن جبــل عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال« :حــب عــي حســنة ال تــر معهــا ســيئة
وبغضــه ســيئة ال ينفــع معهــا حســنة»(.)1
يقــول ابــن تيميــة يف بيــان بطــان هــذا احلديــث مــن جهــة معارضتــه ملــا هــو أقــوى ثبوتــا منــه« :وهــذا
احلديــث ممــا يشــهد املســلم بــأن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ال يقولــه ،فــإن حــب اهلل ورســوله أعظــم
مــن حــب عــي ،والســيئات تــر مــع ذلــك .وقــد كان النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يــرب عبــد اهلل بــن
محــار يف اخلمــر ،وقــال« :إنــه حيــب اهلل ورســوله» .وكل مؤمــن فــا بــد أن حيــب اهلل ورســوله ،والســيئات
تــره.
وقــد أمجــع املســلمون وعلــم باالضطــرار مــن ديــن اإلســام أن الــرك يــر صاحبــه وال يغفــره اهلل
لصاحبــه ،ولــو أحــب عــي بــن أيب طالــب فــإن أبــاه أبــا طالــب كان حيبــه وقــد رضه الــرك حتــى دخــل
النــار ...وقــد قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الصحيــح« :لــو أن فاطمــة بنــت حممــد رسقــت
لقطعــت يدهــا» .وقــد علــم باالضطــرار مــن ديــن اإلســام أن الرجــل لــو رسق لقطعــت يــده وإن كان
حيــب عليــا ،ولــو زنــى أقيــم عليــه احلــد ولــو كان حيــب عليــا ،ولــو قتــل ألقيــد باملقتــول وإن كان حيــب
عليــا .وحــب النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أعظــم مــن حــب عــي ،ولــو تــرك رجــل الصــاة والــزكاة
وفعــل الكبائــر لــره ذلــك مــع حــب النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فكيــف ال يــره ذلــك مــع حــب
()2
عــي؟»
فبــن أن هــذا احلديــث معــارض لنصــوص هــي أقــوى وأشــهر ،بــل ومعــارض لرضوريــات اإلســام
وإمجــاع املســلمني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا احلديث ال يصح ،وقد حكم عليه العلامء بالوضع والبطالن ،ينظر :الضعفاء للعقييل (،)149/3
املوضوعات البن اجلوزي ( )355-349/1الفوائد املجموعة للشوكاين (ص)349-348
( )2منهاج السنة (.)74-73/5
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مهارة كشف
المغالطات

املصادرة عىل
املطلوب
مغالطة التعميم

مغالطة جتاهل
املطلوب (احليدة عن
املسألة)

مغالطة التفكري
التشبيهي

مغالطة رجل القش

مغالطة الرتكيب
والتقسيم

مغالطة مناشدة الشفقة
واستدرار العطف
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مدخل:
هــذه املهــارة مــن املهــارات األساســية للمناظــر ،فــإن الكثــر مــن األدلــة التــي
يســتدل هبــا اخلصــوم تشــتمل عــى مغالطــات اســتداللية ،بــل األصــل يف شــبهات
أهــل البــدع أن حتتــوي عــى مغالطــات ،ســواء مــن جهــة ثبــوت الدليــل ،أو مــن
جهــة االســتدالل بــه ،فــإن الدليــل الصحيــح ال يمكــن أن يكــون داال عــى خطــأ
إال بمغالطــة.
وهنــاك الكثــر مــن املغالطــات التــي يذكرهــا العلــاء يف هــذا الشــأن ،ومــن أهــم
هــذه املغالطــات مــا يــي

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1هذه املغالطات مأخوذة من كتاب (املغالطات املنطقية) لعادل مصطفى ،وهو من أحسن ما كتب يف هذا اجلانب.
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1
المصادرة على
المطلوب

معناهــا :التســليم باملســألة املطلــوب الربهنــة عليهــا مــن أجــل
الربهنــة عليهــا ،وذلــك بــأن تفــرض صحــة القضيــة التــي تريــد
الربهنــة عليهــا ،وتضعهــا بشــكل رصيــح أو ضمنــي يف إحــدى
مقدمــات االســتدالل ،فتجعــل النتيجــة مقدمــة والدعــوى
دليــا(.)1
مثــال :الرسقــة فعــل غــر مــروع ،ألهنــا لــو مل تكــن كذلــك ملــا
حرمهــا الــرع( ،لــو ســألنا :ملــاذا حرمهــا الــرع؟ ألهنــا فعــل غــر
مــروع ،فهــو تكــرار للقــول).

احتجــاج الشــيعة :يقــول الشــيعة :عــي معصــوم ألن النــاس جممعــون عــى أن اإلمــام ال بــد أن يكــون

مثال

معصومــا ،وباالتفــاق أن أبــا بكــر وعمــر وعثــان ليســوا معصومــن فيكــون املعصــوم هــو عــي ،ومعنــى هــذا

اجلواب

اإلمجــاع عندهــم ال يصــح إال إذا كان املعصــوم ضمــن املجمعــن ،فحقيقــة قوهلــم :اإلمــام معصــوم ألنــه قال:
إنــه معصــوم ،فجعلــوا النتيجــة (اإلمــام معصــوم) مقدمــة ،وجعلــوا الدعــوى( :ادعــاء اإلمــام العصمــة)
دليــا ،وهــذه مصــادرة عــى املطلــوب ،وحقيقــة قولكــم هــي :فــان معصــوم ألنــه قــال :إننــي معصــوم،
والــيء ال يصــح أن يكــون دليــا عــى نفســه(.)2

أن اإلمجــاع دليــل عــى عصمــة عــي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املغالطات املنطقية عادل مصطفى (ص)25

( )2وهذا من النوع من املصادرة عىل املطلوب يسمى باالستدالل الدائري ،وسبب رفض هذا االستدالل :أنه ال يقدم لنا دليال مستقال عن
الدعوى ذاهتا .عادل مصطفى (ص)31
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مثال آخر

اجلواب

احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة لــذم أيب بكــر وعمــر بقوهلــم :إن اهلل تعــاىل ســ َّلطنا عليهــم يف اللعــن
(.)1
والســب ،ومــا ذاك إال لــيء ،أي أن هنــاك ســوءا عمــاه تســبب يف تســليط اهلل تعــاىل لنــا عليهــم
هــذا اســتدالل متهافــت ،فإنــه يقــال هلــم :ملــاذا تطعنــون يف أيب بكــر وعمــر؟ وجواهبــم :ألهنــم عملــوا ســوءا،
فيقــال هلــم :ومــا أدراكــم أهنــم عملــوا ســوءا؟ فيقولــون :ألننــا نســبهم!! فجعلــوا دعواهــم هــي الدليــل،
ودليلهــم هــو الدعــوى ،وهــذه مصــادرة عــى املطلــوب.

2
مغالطة التعميم
المتسرع

مثال

معناهــا :إصــدار حكــم عــى فئــة كليــة أو كبــرة مــن
خــال بعــض األفــراد مــن هــذه الفئــة(.)2

احتجــاج الشــيعة :يذكــر ابــن املطهــر أن مجيــع مــن عــدا اإلماميــة واإلســاعيلية ذهبــوا إىل أن األنبيــاء واألئمــة
غــر معصومــن ،فجــوزوا بعثــة مــن جيــوز عليــه الكــذب والســهو واخلطــأ والرسقــة ،يريــد بذلــك أهــل
الســنة.
فنَّــد ابــن تيميــة هــذا التعميــم الظــامل ،وقــال« :مــا ذكرتــه عــن اجلمهــور مــن نفــي العصمــة عــن األنبيــاء

اجلواب

وجتويــز الكــذب والرسقــة واألمــر باخلطــأ عليهــم فهــذا كــذب عــى اجلمهــور؛ فإهنــم متفقــون عــى أن
األنبيــاء معصومــون يف تبليــغ الرســالة ،وال جيــوز أن يســتقر يف يشء مــن الرشيعــة خطــأ باتفــاق املســلمني،
وكل مــا يبلغونــه عــن اهلل عــز وجــل مــن األمــر والنهــي جيــب طاعتــه فيــه باتفــاق املســلمني ،ومــا أخــروا بــه
وجــب تصديقهــم فيــه بإمجــاع املســلمني ،ومــا أمروهــم بــه وهنوهــم عنــه وجبــت طاعتهــم فيــه عنــد مجيــع
فــرق األمــة ،إال عنــد طائفــة مــن اخلــوارج يقولــون :إن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم معصــوم فيــا يبلغــه عــن
اهلل ال فيــا يأمــر هــو بــه وينهــى عنــه ،وهــؤالء ضــال باتفــاق أهــل الســنة واجلامعــة ،وقــد ذكرنــا غــر مــرة أنــه
إذا كان يف بعــض املســلمني مــن قــال قــوال خطــأ مل يكــن ذلــك قدحــا يف املســلمني»(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )1نظر :املناظرة بني السنة والرافضة (ص.)197
( )2املغالطات املنطقية لعادل مصطفى (ص.)51
( )3منهاج السنة (.)372/3

مثال آخر

احتجــاج الشــيعة :أورد ابــن املطهــر العديــد مــن املســائل الفقهيــة التــي ش ـنَّع هبــا عــى أهــل الســنة لغرابتهــا

كإباحــة البنــت املخلوقــة مــن الزنــا ،وإباحــة النبيــذ مــع مشــاركته اخلمــر يف اإلســكار والوضــوء بــه ،والصــاة

يف جلــد الكلــب ،وعــى العــذرة اليابســة ،وإباحــة أكل الكلــب ،وإباحــة املالهــي كالشــطرنج والغنــاء.

اجلواب

أجــاب ابــن تيميــة عــن هــذه املســائل بجــواب عــام فقــال « :يف هــذه املســائل مــا هــو كــذب عــى مجيــع أهــل
الســنة ،وأمــا ســائرها فليــس يف هــذه املســائل مســألة إال ومجهــور أهــل الســنة عــى خالفهــا ،وإن كان قــد قاهلــا
()1
بعضهــم»
فنَّــد ابــن تيميــة هــذه املســائل مســألة مســألة ،ثــم ع َّلــق بتعليــق مهــم فقــال « :وباجلملــة فهــذه املســائل التــي
أنكرهــا كلهــا مــن مذهــب أيب حنيفــة ،ليــس فيهــا لغــره إال مســألة املخلوقــة مــن مــاء الزنــا للشــافعي»(.)2
ثــم أخــذ يبــن أن الشــيعة يف األصــل يفضلــون مذهــب أيب حنيفــة عــى بقيــة املذاهــب ،فكيــف ينتقــدون هــذه
املســائل التــي قــال هبــا أفضــل املذاهــب عندهــم ،لكــن حقيقــة األمــر هــي أن هــذه املغالطــة أراد هبــا الشــيعة
تعميــم الشــناعة عــى ســائر مذاهــب أهــل الســنة.

مغالطة تجاهل
المطلوب (الحيدة عن
المسألة)

معناها :أن يتجاهل املرء اليشء الذي يتوجب أن يربهن عليه ،ويربهن عىل يشء آخر(.)3
مثال

احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة ألحقيــة عــي باخلالفــة بكونــه مل يــرك بــاهلل تعــاىل أبــدا ،بــل ال زال مســلام
منــذ طفولتــه.

اجلواب

هــذا االســتدالل فيــه مغالطــة ،ألن املطلــوب إثباتــه هــو أنــه مســتحق للخالفــة بعــد النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم ،أمــا كونــه مل يــرك فهــذا ليــس لــه عالقــة باملوضــوع وليــس لــه تأثــر يف احلكــم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1منهاج السنة (.)418/3
( )2منهاج السنة (.)433/3
( )3املغالطات املنطقية لعادل مصطفى (ص.)59
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وقريب من هذه املغالطة مغالطة أخرى تسمى :مغالطة الرنجة احلمراء:

وهــي حيلــة كان يســتخدمها املجرمــون الفــارون لتضليــل كالب احلراســة التــي تتعقبهــم ،وذلك بســحب ســمكة

رنجــة محــراء عــر مســار املطــاردة ،فتجتــذب رائحتهــا الشــديدة الــكالب عــن رائحــة املجرمــن.

وقــد اســتعريت للتعبــر عــن كل حماولــة لتحويــل االنتبــاه عــن املســألة الرئيســية يف اجلــدال ،وذلــك بإدخــال

تفصيــات غــر هامــة ،أو بإلقــاء موضــوع مثــر لالنفعــال دون أن يكــون لــه صلــة باملوضــوع األســايس إال
بشــكل ســطحي ،فيجــر اخلصــم إىل خــارج نطــاق اجلــدال.

مثــال :يبــدأ الســني يتحــدث عــن فضائــل عثــان ريض اهلل عنــه ونفقاتــه العظيمــة يف ســبيل اهلل تعــاىل حمتجــا

هبــا عــى الشــيعي يف إثبــات فضلــه ومكانتــه ،فيجيــب الشــيعي قائــا :لكنــه أفســد هــذا كلــه بمحاباتــه لقرابتــه
وتوليتــه للفســقة وظلمــه للرعيــة ،فينفعــل الســني ويذهــب لــرد عــى هــذه الدعــاوى واالفــراءات ،وخيــرج

بذلــك عــن النقطــة األساســية وهــي :هــل ثبتــت أدلــة تــدل عــى فضــل عثــان ريض اهلل عنــه.

4
مغالطة التفكير
التشبيهي

معناها :افرتاض أن األشياء املتشاهبة من وجه من الوجوه ال بد أن تكون متشاهبة يف وجوه أخرى ،فهام إذن متامثالن(.)1

مثال

احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة ألجــل إثبــات أحقيــة عــي باخلالفــة بقضيــة النســب فيقولــون :إذا مــات
الواحــد فمــن أحــق بمرياثــه؟ األجنبــي أو ابــن عمــه؟ فربــا أجاهبــم العامــي مــن أهــل الســنة :ابــن عمــه.

اجلواب

اجلــواب الصحيــح هنــا أن يقــال :إن احلكــم ليــس باملــراث ،إذ املــراث يقســم عــى جممــوع الورثــة ،واحلكــم
خيتــص بــه واحــد منهــم ،فثبــت الفــرق بينهــا(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املغالطات املنطقية (ص.)154
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( )2املناظرة بني السنة والرافضة (ص.)123

احتجــاج الشــيعة :احتــج ابــن املطهــر إلثبــات صحــة مذهــب اإلماميــة بوجــوه ،فــكان مــن أوجــه صحــة

مذهبهــم عنــده أن قــال« :اإلماميــة جازمــون بحصــول النجــاة هلــم وألئمتهــم قاطعــون بذلــك ،وبحصــول
ضدهــا لغريهــم  ..وأهــل الســنة ال جييــزون وال جيزمــون بذلــك ال هلــم وال لغريهــم ،فيكــون اتبــاع أولئــك
مثال آخر

أوىل ،ألنــا لــو فرضنــا مثــا خــروج شــخصني مــن بغــداد يريــدان الكوفــة فوجــدا طريقــن ســلك كل منهــا
طريقــا ،فخــرج ثالــث يطلــب الكوفــة ،فســأل أحدمهــا :إىل أيــن تذهــب؟ فقــال :إىل الكوفــة .فقــال لــه :هــل
طريقــك توصلــك إليهــا وهــل طريقــك آمــن أم خمــوف؟ وهــل طريــق صاحبــك تؤديــه إىل الكوفــة؟ وهــل
هــو آمــن أم خمــوف؟ فقــال :ال أعلــم شــيئا مــن ذلــك ،ثــم ســأل صاحبــه عــن ذلــك فقــال :أعلــم ،أن طريقــي
يوصلنــي إىل الكوفــة ،وأنــه آمــن ،وأعلــم أن طريــق صاحبــي ال يؤديــه إىل الكوفــة ،وأنــه ليــس بآمــن ،فــإن
الثالــث إن تابــع األول عــده العقــاء ســفيها ،وإن تابــع الثــاين نســب إىل األخــذ باحلــزم».

تنــاول ابــن تيميــة هــذا التشــبيه ،وأخــذ يبــن أن هــذا التشــبيه ليــس بحجــة مــن أوجــه عديــدة ،ومــن هــذه

اجلواب

األوجــه:

 -أن هنــاك العديــد مــن الطوائــف تدعــي نفــس الدعــوى كالباطنيــة وغــاة الصوفيــة ،وجيزمــون بصحــة

النجــاة هلــم وألئمتهــم وشــيوخهم ،فهــل يكــون هــذا دليــا عــى صحــة مذاهبهــم؟

 -أن الشــيعة يقولــون إن أتبــاع األئمــة ال يســتحقون اجلنــة حتــى يقومــون بــأداء الواجبــات وتــرك املحرمات،

بينــا يقــول الباطنيــة بأنــه ال حاجــة إىل هــذا ،بــل يكفــي عندهــم جمــرد تصديــق اإلمــام ،فهــم أقــرب إىل املثــل
الــذي رضبــه ابــن املطهــر ،فهــل قــال بــأن مذهبهــم أحــق؟

 -أن أهــل الســنة جيزمــون بــأن مــن اتبــع النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ال شــك أنــه ســيكون مــن الناجــن،

لكــن يتوقفــون يف الشــخص املعــن ،وهــذا راجــع إىل عــدم العلــم بحقيقــة الشــخص املعــن ،وهــذا ممــا ال
خيالــف فيــه الشــيعة ،فرجــع األمــر إىل أن كال الفريقــن جيــزم بــأن األتبــاع الصادقــن ســيدخلون اجلنــة ،إال

أن الشــيعة جيعلــون التبعيــة لألئمــة ،وأهــل الســنة جيعلــون التبعيــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فهــم
أحظــى بالنصــوص

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1منهاج السنة ()506-485/3
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5
مغالطة رجل القش

معناهــا :أن يعمــد اخلصــم إىل مهامجــة فكــرة أخــرى غــر قويــة بــدال مــن الفكــرة األساســية القويــة للخصــم ،وذلــك باســتغالل
تشــابه األلفــاظ ،أو تقــارب األفــكار.
وســبب تســميتها هبــذا :أهنــم كانــوا يصنعــون دميــة عــى شــكل رجــل مصنوعــة مــن القــش ،وذلــك لكــي متثــل اخلصــم يف
التدريــب عــى اســتخدام الســيف ،ألن منازلــة الدميــة أســهل مــن منازلــة الرجــل احلقيقــي.
ويمكن تطبيقها بمهامجة فكرة أخرى ،أو بمهامجة نفس الفكرة لكن من جانب ضعيف فيها.

مثال

احتجــاج الشــيعة :مــن األمــور التــي يشــنع هبــا الشــيعة عــى عثــان ريض اهلل عنــه أنــه مل يشــهد يــوم بــدر،
وجيعلــون مــن هــذا أمــرا عظيــا.

اجلواب

هــذه القضيــة ليســت ممــا يعــاب عــى عثــان ريض اهلل عنــه مــن األســاس ،فــإن اخلــروج إىل بــدر مل يكــن
واجبــا عــى مجيــع املســلمني ،ومل يســتنفر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مجيــع املســلمني ،وقــد غــاب العديــد
مــن الصحابــة عــن حضــور يــوم بــدر.
عــدا عــن أنــه كان معــذورا بمــرض زوجتــه ابنــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وقــد أمــره النبــي بالبقــاء
لتمريضهــا.

مثال
()1
آخر

احتجــاج الشــيعة :يتهــم الشــيع ُة أهـ َـل الســنة ببغــض آل البيــت ومعاداهتــم ،ويســتدلون لذلــك بــأن أهــل
الســنة يذهبــون إىل كفــر أبــوي النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وكذلــك كفــر أيب طالــب عــم النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم

اجلواب

هــذا االســتدالل فيــه مغالطــة كبــرة ،فــإن هاتــن املســألتني ليــس هلــا عالقــة باملوقــف مــن آل البيــت ،وأوهلــم
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فأهــل الســنة يعظمــون النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــع قوهلــم بكفـــــــــــــر
والديــه وكذلــك يوالــون عليــا مــع قوهلــم بكفــر والــده ،وهــم مــا ذهبــوا إىل مــا ذهبــوا إليــه إال بنصــوص عــن
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وهــو رأس آل البيــت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :املناظرة بني السنة والرافضة (ص.)218 ،215

6
مغالطة التركيب
()1
والتقسيم

معناها :االنتقال غري املرشوع من خصائص الكل إىل خصائص أجزائه ومكوناته ،أو العكس.
فاألشــياء تنقســم إىل أجــزاء وكل ،واملعــاين تنقســم إىل كليــات وجزئيــات ،وكل مــن األجــزاء واجلزئيــات هلــا خصائــص ختتلف
عــن خصائــص الــكل والــكيل ،ومــن املغالطــات الكبــرة إعطــاء خصائــص أحدمهــا لآلخر.
فمثــا :لــو قــال شــخص :مجيــع أجــزاء هــذه اآللــة خفيفــة الــوزن ،إذن فهــذه اآللــة خفيفــة الــوزن ،فــإن هــذا يكــون خطــأ
كبــرا ،ألنــه أعطــى خصائــص األجــزاء للــكل.

مثال

اجلواب

احتجاج الشيعة :يقول ابن املطهر يف تقرير إنكار اإلمجاع« :وأيضا كل واحد من األمة جيوز عليه اخلطأ ،فأي
عاصم هلم عن الكذب عند اإلمجاع؟»
أجابــه ابــن تيميــة بقولــه« :مــن املعلــوم أن اإلمجــاع إذا حصــل حصــل لــه مــن الصفــات مــا ليــس لآلحــاد،
مل جيــز أن جيعــل حكــم الواحــد االجتــاع ،فــإن كل واحــد مــن املخربيــن جيــوز عليــه الغلــط والكــذب ،فــإذا
انتهــى املخــرون إىل حــد التواتــر امتنــع عليهــم الكــذب والغلــط.
وكل واحــد مــن اللقــم واجلــرع واألقــداح ال يشــبع وال يــروي وال يســكر؛ فــإذا اجتمــع مــن ذلــك عــدد كثــر
أشــبع وأروى وأســكر ،وكل واحــد مــن النــاس ال يقــدر عــى قتــال العــدو فــإذا اجتمــع طائفــة كثــرة قــدروا
()2
عــى القتــال»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1املغالطات املنطقية لعادل مصطفى (ص.)207
()2منهاج السنة (.)357/8
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7
مغالطة مناشدة
الشفقة واستدرار
()1
العطف

معناهــا :اســتعامل األســلوب اخلطــايب والعاطفــي للتأثــر عــى املتلقــي ولفــت انتباهــه عــن احلجــة ،بــل ربــا جتعــل هــذه العاطفــة
والشــفقة دليــا حيتــج به.
وهذه يستخدمها الشيعة كثريا عند احلديث عن مظلومية آل البيت ومظلومية الشيعة.
مثال

احتجــاج الشــيعة :كان ابــن املطهــر يريــد الطعــن يف إمــارة يزيــد ونســبة أهــل الســنة إىل تعظيمــه وحمبتــه فقــال:

«ومتــادى بعضهــم يف التعصــب حتــى اعتقــد إمامــة يزيــد بــن معاويــة مــع مــا صــدر عنــه مــن األفعــال القبيحــة
مــن قتــل اإلمــام احلســن وهنــب أموالــه وســبي نســائه ودوراهنــم يف البــاد عــى اجلــال بغــر قتــب ،وموالنــا

زيــن العابديــن مغلــول اليديــن ،ومل يقنعــوا بقتلــه حتــى رضــوا أضالعــه وصــدره باخليــول ،ومحلــوا رءوســهم

عــى القنــا ،مــع أن مشــاخيهم رووا أن يــوم قتــل احلســن مطــرت الســاء دمــا ،وقــد ذكــر ذلــك الرافعــي يف

(رشح الوجيــز) وذكــر ابــن ســعد يف (الطبقــات) أن احلمــرة ظهــرت يف الســاء يــوم قتــل احلســن ومل تــر قبــل
ذلــك .وقــال أيضــا :مــا رفــع حجــر يف الدنيــا إال وحتتــه دم عبيــط ،ولقــد مطــرت الســاء مطــرا بقــي أثــره يف
الثيــاب مــدة حتــى تقطعــت».

اجلواب
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هــذا الــكالم حيتــوي عــى شــحنة كبــرة مــن العاطفــة وحماولــة اســتدرار الشــفقة ،واجلــواب عنــه حيتــاج إىل
تفصيــل وتفنيــد ،وهــذا الــذي فعلــه ابــن تيميــة يف مناقشــته هلــذا الــكالم ،فقســم كالمــه إىل أقســام:
أوال :بيــان أن موقــف أهــل الســنة مــن يزيــد ومــن ســائر امللــوك واألمــراء هــو موقــف معتــدل ،ليــس فيــه غلــو
وال جفــاء ،وأن يزيــد هــو ملــك مــن امللــوك الذيــن هلــم حســنات وســيئات ،مــع كثــرة ســيئاته التــي ال يقــره
عليهــا أهــل الســنة ،ومنهــا مــا جــرى للحســن يف زمنــه.
ثانيا :بيان موقف أهل السنة من قتل احلسني ريض اهلل عنه ،وأهنم يرون أنه قتل مظلوما شهيدا.
ثالثــا :تفنيــد األخبــار التــي أوردهــا ابــن املطهــر وبيــان مــا يثبــت منهــا ومــا ال يثبــت ،ومــا يمكــن تصديقــه
وقبولــه ومــا ال يمكــن(.)2
وهــذا يعطينــا منهجيــة التعامــل مــع مثــل هــذا النــوع مــن املغالطــات ،وأنــه ينبغــي تفصيــل وتفنيــد الــكالم،
وعــدم االنجــرار وراء التأثــر العاطفــي ،خاصــة وأن مقصــود هــذه املغالطــة هــو تشــتيت املناظــر وحتريــك
اجلانــب العاطفــي لديــه ولــدى املســتمعني ليغطــي عــى جانــب االســتدالل املنطقــي العقــي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1املغالطات املنطقية لعادل مصطفى (ص.)93
( )2منهاج السنة (.)560-517/4

ثانيا:
مهارات النقد
(مهارات الرد على
الخصم)

وهــذا هــو العنــر األهــم يف جانــب اجلــدال ،إذ ال فائــدة مــن تفنيــد الشــبهات وتفكيكهــا ومعرفــة مــا
فيهــا مــن أخطــاء إذا مل يعقبهــا رد بمهــارة ،ومــن أبــرز هــذه املهــارات:

مهارة قلب
الدليل

مهارة
اإللزام

مهارة إبراز
التناقض

مهارة
المعارضة
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1

مهارة قلب
الدليل

قلــب الدليــل هــو أحــد قــوادح األدلــة ،ولــه أســاء عنــد
العلــاء منهــا( :قلــب الدليــل) (املشــاركة يف الدليل)

تعريفه
بيان املعرتض (القالب) أن دليل املستدل الذي ذكره يدل عليه ال له(.)1

ومعنــى هــذا :أن يــأيت شــيعي – مثــا -ويســتدل عليــك بدليــل مــن القــرآن أو الســنة ،فتقــول لــه :هــذا الدليــل

هــو حجــة عليــك وليــس حجــة لــك ،فتقلــب عليــه اســتدالله هبــذا الدليــل ليكــون دليــا عليــه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1قلب األدلة للقايض( .)111/1
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لكن ألجل تطبيق
هذه املهارة بشكل
صحيح ينبغي مراعاة
التايل:

صحــة الدليــل الــذي يســتدل بــه اخلصــم ،ســواء مــن حيــث الثبــوت إن كان دليــا نقليــا ،أو مــن
حيــث املقدمــات إن كان دليــا عقليــا ،ألن الدليــل إذا كان غــر صحيــح فقــد ال يمكــن قلــب هــذا

1

الدليــل ،وال يمكــن تطبيــق هــذه املهــارة ،وإنــا ســيكون االحتيــاج إىل مهــارة أخــرى.

وأصــل مهــارة القلــب مبنــي عــى فكــرة أن احلــق ال يتناقــض ،فــا يمكــن للدليــل الصحيــح أن يــدل

عــى معنــى فاســد ،وهلــذا فإننــا نجــزم بــأن هــذا الدليــل ال يــدل عــى مــراد اخلصــم بــل عــى عكســه،

كــا أشــار إىل هــذا ابــن تيميــة رمحــه اهلل يف عــدد مــن املواضــع( )1ومــن هنــا فــإن تطبيــق مهــارة القلــب

مــع األدلــة الصحيحــة مــن حيــث الثبــوت ممكــن دائــا ،وأمــا األدلــة غــر الثابتــة فإنــه قــد يتســنى
تطبيــق هــذه املهــارة معهــا وقــد ال يتســنى.

2

3

احتــاد املســألة ،بمعنــى :أن يكــون الــكالم حــول نفــس املســألة ،فــإذا انتقــل الــكالم إىل مســألة أخــرى

فــإن األمــر خيــرج إىل اإللــزام أو التناقــض.

أن يكون القلب لنفس الدليل دون زيادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1ينظر مثال :جمموع الفتاوى (.)240/18( )29/8
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أمثلة
مثال

اجلواب

مثال

اجلواب

َ َ َ
استدالل الرافضة بقوله تعالى ﴿ :ل تحۡزنۡ ﴾ على ذم أبي بكر:
ۡ ُ ُ َ
ـز ۡن إ َّن َّ َ
َ َۡ َ
ٱلل َم َع َنــاۖ ﴾ [التوبــة:
احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة بقولــه تعــاىل﴿ :إِذ َيقــول ل ِص ٰ ِ
حب ِـهِۦ ل تـ ِ
 ]40عــى ذم أيب بكــر ،فيقولــون :إن أبــا بكــر قــد خــاف وجــزع ،وهــذا يــدل عــى عــدم إيامنــه.
هــذه اآليــة تــدل عــى نقيــض قــول الرافضــة مــن
أوجــه كثــرة أفــاض العلــاء يف بياهنــا ،وخصوصــا
كلمــة (ال حتــزن) فإهنــا دليــل عــى الرافضــة
وليســت دليــا هلــم ،فحــزن أيب بكــر مل يكــن حزنــا
عــى نفســه بــل كان حزنــا عــى النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم وعــى الديــن ،وإال فقــد كان بإمكانــه
أن هيــرب ويــرك النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
بمفــرده وينجــو بنفســه ،يقــول جعفــر الصــادق:
«احلــزن غــر اجلــزع والفــزع ،فــكان حــزن أيب بكــر
أن يقتــل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وال
يــدان بديــن اهلل ،فــكان حــزن عــى ديــن اهلل ،وعــى
نبــي اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،ومل يكــن حزنــه عــى نفســه ،كيــف وقــد ألســعته أكثــر مــن مائــة خريــش فــا
قــال :حــس وال نــاف»( ،)1فكانــت هــذه اآليــة دليــا عــى فضــل أيب بكــر خالفــا ملــا تدعــي الرافضــة.

حديث« :من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»:
احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة بحديــث« :مــن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة» وهــو
حديــث غــر معــروف األصــل ،وهــم يســتدلون بــه عــى وجــوب أصــل اإلمامــة عندهــم ووجــوب اإليــان
باإلمــام.
ممــا أجــاب بــه ابــن تيميــة عليهــم أن قــال« :هــذا احلديــث الــذي ذكــره حجــة عــى الرافضــة؛ ألهنــم ال يعرفــون
إمــام زماهنــم ،فإهنــم يدَّ عــون أنــه الغائــب املنتظــر حممــد بــن احلســن الــذي دخــل رسداب ســامرا ســنة ســتني،
ومائتــن ،أو نحوهــا ...ومل يــر لــه عــن ،وال أثــر ،وال ســمع لــه حــس ،وال خــر ،فليــس فيهــم أحــد يعرفــه ال

بعينــه ،وال صفتــه لكــن يقولــون :إن هــذا الشــخص الــذي مل يــره أحــد ،ومل يســمع لــه خــر هــو إمــام زماهنــم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مناظرة جعفر الصادق مع الرافيض يف التفضيل بني أيب بكر وعمر ،حتقيق :عيل الشبل (ص.)102-99
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ومعلــوم أن هــذا ليــس هــو معرفــة باإلمــام ،ونظــر هــذا :أن يكــون لرجــل قريــب مــن بنــي عمــه يف الدنيــا،

وال يعــرف شــيئا مــن أحوالــه ،فهــذا ال يعــرف ابــن عمــه ،وكذلــك املــال امللتقــط إذا عــرف أن لــه مالــكا،
ومل يعــرف عينــه مل يكــن عارفــا لصاحــب اللقطــة ،بــل هــذا أعــرف؛ ألن هــذا يمكــن ترتيــب بعــض أحــكام

امللــك والنســب عليــه ،وأمــا املنتظــر ،فــا يعــرف لــه حــال ينتفــع بــه يف اإلمامــة ،فــإن معرفــة اإلمــام الــذي

خيــرج اإلنســان مــن اجلاهليــة هــي املعرفــة التــي حيصــل هبــا طاعــة ومجاعــة»(.)1

فتحصــل مــن هــذا أن الشــيعة ال يعرفــون إمامهــم ،فيكــون هــذا احلديــث حجــة عليهــم ،وهكــذا قلــب ابــن

تيميــة هــذا الدليــل عــى الشــيعة.

عصمة األئمة لطف:
مثال

اجلواب

احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة بعقيــدة اللطــف عــى وجــوب نصــب اإلمــام املعصــوم ،فيقولــون :إن
اإلمــام وجــب نصبــه ألنــه لطــف ومصلحــة للعبــاد.
أجاهبــم ابــن تيميــة بقلــب الدليــل عليهــم ،وذلــك أن اإلمــام الــذي يدعــي الشــيعة أن اللطــف حاصــل بــه
هــو إمــام مقهــور ممنــوع ال يســتطيع أن يقــوم بمهــام اإلمامــة ،واألوىل منــه يف هــذا هــو اإلمــام املتمكــن القــادر
عــى القيــام بمهــام اإلمامــة وينتفــع النــاس بواليتــه ،فيكــون اللطــف دليــا عــى صحــة واليــة أيب بكــر وعمــر
وعثــان وســائر اخللفــاء(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة (.)114-113/1
( )2ينظر :منهاج السنة النبوية (.)553/1
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2

مهارة
اإللزام

معنى اإللزام :إلزام اخلصم اجلمع بني شيئني والتسوية بينهام يف احلكم إثباتا أو نفيا(.)1

ومعنــى هــذه املهــارة أن ينظــر املناظــر يف أقــوال خصمــه ومــا يتفــرع عليهــا ممــا ينكــره اخلصــم ،مــع أن

مقتــى دليلــه أو العلــة التــي أوردهــا هــو إثبــات هــذا الفــرع ،فيلزمــه بإثباتــه أو الرتاجــع عــن قولــه

تنبيه

يتنبــه هنــا إىل أن الفــرع الــذي يــراد إلــزام اخلصــم بــه ينبغــي أن يكــون ممــا ينفيــه وينكــره،
وليــس ممــا يثبتــه.

تنبيه
آخر

ال يلزم أن يكون الالزم باطال يف نفسه ،بل يكفي أن يكون مناقضا ملذهب اخلصم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البحر املحيط ( )414/7إرشاد الفحول (ص.)957
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أمثلة
مثال

لو كانت اإلمامة أشرف مسائل الدين للزم بيانها عن اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل
احتجاج الشيعة :يقرر الشيعة أن اإلمامة من أصول الدين بل هي أعظم أصول الدين وأرشفها.

اجلواب

يتوجــه إليهــم الســؤال التــايل :إذا كانــت اإلمامــة أرشف مســائل الديــن للــزم بياهنــا عــن اهلل تعــاىل ورســوله
صــى اهلل عليــه وســلم ،وذلــك مــن خــال نصــوص واضحــة رصحيــة يف القــرآن والســنة ،إال أن هــذا مل
يوجــد ،وإذا بطــل الــازم بطــل امللــزوم ،فــإذا مل توجــد األدلــة الواضحــة عــى قضيــة اإلمامــة إذن فاإلمامــة
ليســت مــن أصــول الديــن ،بــل ليســت مــن الديــن أساســا.
وبطبيعــة احلــال فــإن الشــيعة ســيحاولون اجلــواب عــن هــذا اإللــزام بتكلــف إيــراد بعــض األدلــة مــن القــرآن

مثال

لو كان التشبيه بنبي يدل على الفضل واإلمامة للزم أن من يشبه نبيين أن يكون
أولى بذلك:

والســنة وتفســرها بــا يتوافــق مــع عقيدهتــم يف اإلمامــة ،ولكــن ليــس يف احلقيقــة دليــل صحيــح رصيــح
جييــب عــن هــذا اإللــزام.

احتجــاج الشــيعة :حيتــج الشــيعة لفضــل عــي ريض اهلل عنــه بــأن النبــي صــى اهلل عليــه شــبهه هبــارون ،وهــذا

يــدل عــى أفضليتــه عــى بقيــة الصحابــة وإمامتــه.

بــا أن منشــأ التفضيــل هــو مــن جهــة تشــبيهه بنبــي مــن أنبيــاء اهلل تعــاىل فــإذن يلــزم أن مــن ش ـ َّبهه النبــي
اجلواب

صــى اهلل عليــه وســلم بنبيــن يكــون أفضــل مــن عــي ،يقــول ابــن تيميــة يف هــذا« :وتشــبيهه – أي :عــي-

هبــارون ليــس بأعظــم مــن تشــبيه أيب بكــر وعمــر :هــذا بإبراهيــم وعيســى ،وهــذا بنــوح وموســى،

فــإن هــؤالء األربعــة أفضــل مــن هــارون ،وكل مــن أيب بكــر وعمــر شــبه باثنــن ال بواحــد»(.)1
يشــر ابــن تيميــة إىل حديــث عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه قــال :ملــا كان يــوم بــدر قــال رســول اهلل

صــى اهلل عليــه وســلم« :مــا تقولــون يف هــؤالء األرسى؟ فقــال أبــو بكــر :يــا رســول اهلل ،قومــك وأهلــك،
اســتبقهم ،واســتأن هبــم ،لعــل اهلل أن يتــوب عليهــم ،وقــال عمــر :يــا رســول اهلل ،أخرجــوك وكذبــوك،

قرهبــم فــارضب أعناقهــم ،وقــال عبــد اهلل بــن رواحــة :يــا رســول اهلل ،انظــر واديــا كثــر احلطــب ،فأدخلهــم
فيــه ،ثــم أرضم عليهــم نــارا ،فقــال العبــاس :قطعــت رمحــك ،فدخــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم،
ومل يــرد عليهــم شــيئا ،فقــال نــاس :يأخــذ بقــول أيب بكــر ،وقــال نــاس :يأخــذ بقــول عمــر ،وقــال نــاس:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1منهاج السنة (.)43/5
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يأخــذ بقــول عبــد اهلل بــن رواحــة ،فخــرج عليهــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فقــال :إن اهلل ليلــن

قلــوب رجــال فيــه ،حتــى تكــون ألــن مــن اللبــن ،وإن اهلل ليشــد قلــوب رجــال فيــه ،حتــى تكــون أشــد
ّ
مــن احلجــارة ،وإن مثلــك يــا أبــا بكــر كمثــل إبراهيــم عليــه الســام ،قــالَ ﴿ :ف َمــن تَب َعـ َ َّ ُ
ـيۖ
ـي فإِنــهۥ مِـ ِ
ِ ِ
َ َّ َ
ََ ۡ َ َ
ـك َغ ُفــورَّ ٞرحِيـ ٞ
ـم[ ﴾٣٦إبراهيــم ،]36 :ومثلــك يــا أبــا بكــر كمثــل عيســى قــال﴿ :إِن
ـان فإِنـ
ومــن عصـ ِ
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ
ُ
ـك أَنـ َ
ـم فَإ َّن ُهـ ۡ
ُت َع ّذ ِۡب ُهـ ۡ
ٱلكِيـ ُ
ـت ۡٱل َعزيـ ُ
ـز ۡ َ
ـم[ ﴾١١٨املائــدة ،]118 :وإن مثلــك
ـم ع َِبــاد َك ۖ ِإَون تغفِــر لهــم فإِنـ
ِ
ِ
َّ ّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ ۡ َ
ـن َديَّـ ً
ك ٰ ِفريـ َ
ِ
ِ
ٱل
ـارا[ ﴾٢٦نــوح ،]26 :وإن مثلــك
ـن
ـ
م
ۡرض
ب ل تــذر ع ٱل
يــا عمــر كمثــل نــوح قــال﴿ :ر ِ
ِ
َ
َ
َ
ۡ َ َ ُ ۡ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
َ َّ َ ۡ ۡ َ ٰٓ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ
ع قُلوب ِ ِهــم فــا يؤمِنــوا حـ ٰ
ـى يــروا
يــا عمــر كمثــل موســى ،قــال﴿ :ربنــا ٱط ِمــس ع أموٰل ِ ِهــم وٱشــدد
َۡ َ
ـذ َ
اب ۡٱلَ ِلـ َ
ـم[ ﴾٨٨يونــس.)1(»]88 :
ٱلعـ
مثال

لزوم إبطال الدين بسبب فضيلة محبة علي:
احتجــاج الشــيعة :حيتــج الشــيعة لفضــل عــي ريض اهلل عنــه بحديــث نقلــه صاحــب الفــردوس يف كتابــه عــن

معــاذ بــن جبــل عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال« :حــب عــي حســنة ال تــر معهــا ســيئة وبغضــه

ســيئة ال ينفــع معهــا حســنة» ،وقــد تقدمــت اإلشــارة إىل هــذا احلديــث وهــو مكــذوب(.)2

اجلواب

ـح ن ََسـ َ
ـخ
ومــن أوجــه بطالنــه أنــه يلــزم منــه إبطــال الديــن كلــه ،يقــول مجــال الديــن الواســطي« :هــذا إن صـ َّ
القــرآن ومجيــع مــا جــاء بــه النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وجتويــز تــرك املفروضــات وتعطيــل احلــدود وإتيــان
املنهيــات مــن الزنــا واخلمــر وأكل احلــرام وقطــع الرحــم وكافــة املعــايص مــع وجــود حمبتــه ،وهــل اعتقــاد
مثــل ذلــك إال كفــر حمــض!!»(.)3
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( )1أخرجه اإلمام أمحد ( )3632وغريه.
( )2ينظر ص٣٩
( )3املناظرة بني السنة والرافضة (ص.)150

3

مهارة إبراز
التناقض

معنــى التناقــض :التناقــض معنــاه :أن صــدق إحــدى القضيتــن ينقــض احتــال صــدق األخــرى وجيعلهــا كاذبــة
حتــا ،وأن كــذب إحدامهــا ينقــض احتــال كــذب األخــرى ،وجيعلهــا صادقــة حتــا ،فهــا ال يصدقــان معــا وال
يكذبــان معــا بحــال مــن األحــوال(.)1

والتناقــض يف األقــوال والعقائــد ممــا يــدل عــى ضعفهــا وفســادها ،فــإن احلــق ال يتناقــض ،وإنــا يقــع التناقــض بــن
ََ ۡ َ َ
َ ۡ َّ
ۡ
ــر ٱللِ
احلــق والباطــل ،أو بــن باطــل وباطــل آخــر ،ومصــداق هــذا قــول اهلل تعــاىل﴿ :ولــو كن مِــن عِنــ ِد غ ِ
ََ َ ُ ْ
ۡ
ٱخت ِ َل ٰ ٗفــا َكثِـ ٗ
لوجـ
ـرا[ ﴾٨٢النســاء )]82 :يقــول ابــن تيميــة« :فــإن التناقــض أول مقدمــات الفســاد»(.)2
ـدوا فِي ـهِ
واملقصــود بمهــارة التناقــض أن تكــون لــدى املناظــر القــدرة عــى إظهــار وإبــراز وقــوع خصمــه يف التناقــض ،مــن
خــال أقوالــه وعقائــده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1ضوابط املعرفة (ص.)156
()2جمموع الفتاوى (.)389/6
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مثال

تناقض وجوب اإلمامة مع اشتغال اإلمام بالعبادة
احتجــاج الشــيعة :يــرى الشــيعة أن اإلمــام املعصــوم لــه وظائــف ومهــام متعلقــة باإلمامــة ،وهــي وظائــف

كثــرة بطبيعــة احلــال ومــع ذلــك يذكــرون أمــورا عجيبــة يف عبــادة اإلمــام ،ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن املطهــر
احلــي مــن عبــادة عــي ريض اهلل عنــه ،وأنــه «كان أعبــد النــاس :يصــوم النهــار ،ويقــوم الليــل ،ومنــه تعلــم

النــاس صــاة الليــل ،ونوافــل النهــار ،وأكثــر العبــادات واألدعيــة املأثــورة عنــه تســتوعب الوقــت ،وكان
يصــي يف ليلــه وهنــاره ألــف ركعــة».

يتناقــض الشــيعة هنــا حينــا يذكــرون هــذا ،إذ كيــف جيمــع اإلمــام بــن هــذه املهــام وبــن العبــادة؟ يعلــق ابــن

اجلواب

تيميــة عــى هــذا ويقــول« :إن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم كان جممــوع صالتــه يف اليــوم والليلــة أربعــن ركعــة:
فرضــا ونفــا ،والزمــان ال يتســع أللــف ركعــة ملــن ويل أمــر املســلمني مــع سياســة النــاس وأهلــه ،إال أن تكــون

صالتــه نقــرا كنقــر الغــراب ،وهــي صــاة املنافقــن التــي نــزه اهلل عنهــا عليــا»

مثال

(.)1

تناقض عقيدة الغيبة مع عقيدة اللطف
احتجــاج الشــيعة :يعتقــد الشــيعة وجــود إمــام ال يصــل إليــه أحــد ،وال يعرفــه أحــد ،وهــو غائــب منــذ أكثــر

مــن ألــف ســنة ،وهــم يــرون أن وجــود هــذا اإلمــام هــو لطــف مــن اهلل تعــاىل وفيــه مصلحــة للعبــاد..

اجلواب

أي مصلحــة تتحقــق مــن وجــود هــذا اإلمــام ،ومــا هــي فائــدة إمامتــه؟ وإذا كان فعــل اللطــف واجبــا عــى اهلل
تعــاىل فــا هــو اللطــف احلاصــل هبــذا اإلمــام؟ فإمــا أن نقــول باإلمامــة حتــى ولــو مل يكــن هنــاك مصلحــة للعبــاد
فنلغــي عقيــدة اللطــف ،أو نقــول بوجــوب اللطــف وعــى هــذا نلغــي فكــرة وجــود إمــام ال يصــل إليــه أحــد،
أمــا أن نثبــت كال العقيدتــن فهــذا تناقــض.
ثــم أيضــا هــذا فيــه تكليــف مــا ال يطــاق ،إذ كيــف يأمــر اهلل تعــاىل بطاعــة مــن ال يعــرف ،وال يعــرف بــاذا
يأمــر وال عــن مــاذا ينهــى ،وال طريــق إىل معرفــة هــذا ،مــع أن الشــيعة مــن أشــد النــاس إنــكارا لتكليــف مــا
اليطــاق!! فكيــف يمكــن اجلمــع بــن األمريــن؟

59

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر منهاج السنة ()102/1

4

مهارة
المعارضة

معنى مهارة املعارضة:

واملقصــود باملعارضــة هنــا :ادعــاء مــا يســاوي نقيــض مــا ادعــاه املعلــل واســتدل عليــه ،وهــي التــي تســمى

عنــد علــاء اجلــدل بـــ :املعارضــة باملثــل( ،)1ومعنــى هذا التعريــف :أن املدعــي إذا اســتدل بدليل فــإن املعرتض

عليــه يــأيت لــه بدليــل يشــابه دليلــه لكنــه يقــرر خــاف ما قــرره املدعــي ،كأن يقــول املدعــي :عــي أوىل باخلالفة

ألن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم اســتخلفه عــى املدينــة ،فيــأيت املعــرض فيقــول لــه :وعبــداهلل بــن أم مكتــوم
أوىل باخلالفــة ألن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم اســتخلفه كذلــك عــى املدينــة ،وهــذا خــاف ونقيــض دعوى
املدعــي متامــا لكــن بدليــل يشــبه دليــل املدعــي مــن حيــث الرتكيــب ،وكأن املعــرض يقــول للمدعــي :إذا

كنــت تقــول :إن املنطــق يقتــي صحــة دعــواي فأقــول لــك :إن املنطــق كذلــك يقتــي نقيــض دعــواك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أمثلة:
مثال

معارضة قولهم بقول الخوارج مثل :تكفيرهم ألبي بكر وعمر معارض بتكفير
الخوارج لعلي رضى اهلل عنه
احتجــاج الشــيعة :يعتقــد الشــيعة كفــر أيب بكــر ريض اهلل عنــه ،ومــن أســباب تكفريهــم لــه دعواهــم أنــه كان
ظاملــا طالبــا للدنيــا.
يعــارض ابــن تيميــة دعواهــم بدعــوى اخلــوارج يف عــي ريض اهلل عنــه مــن نفــس املنطلــق الــذي ينطلــق
منــه الشــيعة يف تكفــر أيب بكــر ،ويقــول« :الرافــي ال يمكنــه أن يثبــت إيــان عــي وعدالتــه وأنــه مــن أهــل

اجلواب

اجلنــة  -فضــا عــن إمامتــه  -إن مل يثبــت ذلــك أليب بكــر وعمــر وعثــان ،وإال فمتــى أراد إثبــات ذلــك لعــي
وحــده مل تســاعده األدلــة  ...فــإذا قالــت لــه اخلــوارج الذيــن يكفــرون عليــا أو النواصــب الذيــن يفســقونه:

إنــه كان ظاملــا طالبــا للدنيــا ،وإنــه طلــب اخلالفــة لنفســه وقاتــل عليهــا بالســيف ،وقتــل عــى ذلــك ألوفــا مــن
املســلمني حتــى عجــز عــن انفــراده باألمــر ،وتفــرق عليــه أصحابــه وظهــروا عليــه فقاتلــوه ،فهــذا الــكالم إن

كان فاســدا ففســاد كالم الرافــي يف أيب بكــر وعمــر أعظــم ،وإن كان مــا قالــه يف أيب بكــر وعمــر متوجهــا
مقبــوال فهــذا أوىل بالتوجــه والقبــول»(« ،)1فــإن جــاز القــدح فيــا دليلــه أعظــم وشــبهته أبعــد عــن احلــق،

فالقــدح فيــا دونــه أوىل ،وإن كان القــدح يف عــي باطــا ،فالقــدح يف أيب بكــر وعمــر أوىل بالبطــان ،فإنــه إذا
بطلــت الشــبهة القويــة ،فالضعيفــة أوىل بالبطــان ،وإذا ثبتــت احلجــة التــي غريهــا أقــوى منهــا فالقويــة أوىل

بالثبــات»(.)2

ويقــول أيضــا « :وإذا قالــوا مــا تقولــه أهــل الفريــة مــن أن أبــا بكــر وعمــر كانــا منافقــن يف الباطــن عدويــن

للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم أفســدا دينــه بحســب اإلمــكان ،أمكــن اخلارجــي أن يقــول ذلــك يف عــي،
ويوجــه ذلــك بــأن يقــول :كان حيســد ابــن عمــه ،وأنــه كان يريــد فســاد دينــه فلــم يتمكــن مــن ذلــك يف حياتــه
وحيــاة اخللفــاء الثالثــة حتــى ســعى يف قتــل اخلليفــة الثالــث وأوقــد الفتنــة حتــى متكــن مــن قتــل أصحــاب

حممــد وأمتــه بغضــا لــه وعــداوة ،وأنــه كان مباطنــا للمنافقــن الذيــن ادعــوا فيــه اإلهليــة والنبــوة ،وكان يظهــر
خــاف مــا يبطــن ،ألن دينــه التقيــة ،فلــا أحرقهــم بالنــار أظهــر إنــكار ذلــك ،وإال فــكان يف الباطــن معهــم،
وهلــذا كانــت الباطنيــة مــن أتباعــه وعندهــم رسه ،وهــم ينقلــون عنــه الباطــن الــذي ينتحلونــه»(.)3
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( )1منهاج السنة (.)59-58/2
( )2منهاج السنة ( )56/2منقول بترصف.
( )3منهاج السنة (.)63/2

مثال

معارضة قتل الحسين بقتل عثمان رضي اهلل عنهم
احتجــاج الشــيعة :يعظــم الشــيعة أمــر مقتــل احلســن ريض اهلل عنــه ،ويرونــه حدثــا جلــا ترتــب عليــه مــن
الفســاد والظلــم الــيء العظيــم ،بينــا يؤيــدون قتــل عثــان ريض اهلل عنــه.
إذا كان قتــل احلســن قــد ترتــب عليــه فســاد وظلــم عظيــم فــإن الفســاد والظلــم احلاصــل بقتــل عثــان أعظــم

اجلواب

وأكــر ،يقــول ابــن تيميــة يف بيــان هــذا « :الفســاد الــذي حصــل يف األمــة بقتــل عثــان أعظــم مــن الفســاد
الــذي حصــل يف األمــة بقتــل احلســن ،وعثــان مــن الســابقني األولــن وهــو خليفــة مظلــوم طلــب منــه أن

ينعــزل بغــر حــق فلــم ينعــزل ،ومل يدفــع عــن نفســه حتــى قتــل ،واحلســن ريض اهلل عنــه مل يكــن متوليــا وإنــا

كان طالبــا للواليــة حتــى رأى أهنــا متعــذرة ،وطلــب منــه أن يســتأرس نفســه ،ليحمــل إىل يزيــد مأســورا فلــم
جيــب إىل ذلــك ،وقاتــل حتــى قتــل شــهيدا مظلومــا ،فظلــم عثــان كان أعظــم ،وصــره وحلمــه كان أكمــل،
وكالمهــا مظلــوم شــهيد»(.)1

مثال

المصاهرة:
احتجــاج الشــيعة :يســتدل الشــيعة لفضــل عــي ريض اهلل عنــه وكونــه أحــق باخلالفــة بكونــه صهــر النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم.
يقــول مجــال الديــن الواســطي« :ال حجــة هبــا عــى اإلمامــة ،ألن عتبــة بــن أيب هلــب عــم النبــي صــى اهلل عليــه

اجلواب

وســلم تــزوج ابنتــه وهــو كافــر ،وأبــو العــاص بــن الربيــع تــزوج ابنتــه زينــب وهــو كافــر ،وملــا أســلم أقــره

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــى نكاحــه ،وعثــان تــزوج ابنتــي النبــي صــى اهلل عليــه وســلم»( ، )2فلــو كانــت

املصاهــرة حجــة لفضــل عــي فــا هــو القــول يف هــؤالء األصهــار مجيعــا؟ بــل عثــان ريض اهلل عنــه كان زوجــا
الثنتــن مــن بنــات النبــي صــى اهلل وعليــه وســلم وليــس لواحــدة كشــأن عــي ريض اهلل عنــه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة (.)67/2

( )2املناظرة بني السنة والرافضة (ص.)136
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•صحيــح اجلامــع الصغــر وزياداتــه ،املؤلــف :أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،النــارش :املكتــب
اإلســامي.
•صحيــح مســلم ،املؤلــف :مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري ،املحقــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي،
النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.
•صناعــة التفكــر العقــدي ،حتريــر :ســلطان عبدالرمحــن العمــري ،النــارش :مركــز تكويــن ،الطبعــة األوىل 1435هـــ-
2014م.
•ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،املؤلف :عبد الرمحن حبنكة امليداين ،النارش :دار
القلــم -دمشــق ،الطبعــة الرابعــة 1414هـــ1993 -م.
•علــم اجلــذل يف علــم اجلــدل ،املؤلــف :نجــم الديــن الطــويف احلنبــي ،حتقيــق :فولفهــارت هاينريشــس ،النــارش :دار
النــر فرانــز شــتاينر بفيســبادن1408 ،هـــ1987 -م.
•العواصــم مــن القواصــم يف حتقيــق مواقــف الصحابــة بعــد وفــاة النبــي ^ ،املؤلــف :القــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو
بكــر بــن العــريب املالكــي ،النــارش :دار اجليــل – بــروت ،حتقيــق :د .حممــد مجيــل غــازي ،الطبعــة الثانيــة 1407هـــ.
•فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،املؤلــف :أمحــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالين الشــافعي ،النــارش:
دار املعرفــة  -بــروت1379 ،هـ.
•ﻗﻠﺐ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻤﻟﻀﻠﺔ يف توحيــد الربوبيــة واألســاء والصفــات ،ﺍﻤﻟﺆﻟﻒ :ﻤﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺎﻲﺿ،
النــارش :مكتبــة الرشــد1433 ،هـــ.
•كتــاب االلفــن يف إمامــة أمــر املؤمنــن عــى بــن أبــى طالــب ،املؤلــف :مجــال الديــن احلســن بــن يوســف املطهــر،
النــارش :دار التعــارف للمطبوعــات1431 ،هـــ2010-م.
•جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام ،املؤلــف :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين ،املحقــق:
عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم ،النــارش :جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،املدينــة النبويــة ،اململكــة
العربيــة الســعودية ،عــام النرش1416 :هـــ1995/م.
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•خمتــر منهــاج الســنة ،املؤلــف :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة احلــراين ،اختــره :الشــيخ
عبــد اهلل بــن حممــد الغنيــان ،النــارش :دار الصديــق للنــر والتوزيــع ،صنعــاء  -اجلمهوريــة اليمنيــة ،الطبعــة :الثانيــة،
 1426هـ  2005 -م.

•مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،املؤلــف :أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل ،املحقــق :شــعيب األرنــؤوط -
عــادل مرشــد ،وآخــرون ،إرشاف :د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل
 1421هـــ 2001 -م.

•املعجــم األوســط ،املؤلــف :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم الطــراين ،املحقق:
طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ،عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني ،النــارش :دار احلرمــن – القاهــرة.

•املعجــم الكبــر ،املؤلــف :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم الطــراين ،املحقــق:
محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،دار النــر :مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة.

•املغالطات املنطقية ،املؤلف :عادل مصطفى ،النارش :املجلس األعىل للثقافة2007 ،م.

•مناظرة أهل البدع ،رؤية رشعية معارصة .املؤلف :حسن عيل البار ،جملة البيان ،العدد .191

•املناظــرة بــن الســنة والرافضــة ،املؤلــف :يوســف الواســطي الشــافعي الطفيــي مجــال الديــن أبــو املحاســن ،حتقيــق:
خالــد اجلناحــي ،النــارش :مكتبــة الرضــوان1431 ،هـــ2010-م.

•مناظــرة جعفــر الصــادق مــع الرافــي يف التفضيــل بــن أيب بكــر وعــي ،حتقيــق :عــي بــن عبــد العزيــز الشــبل ،النارش:
مكتبة الرشــد.

•منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة ،املؤلــف :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن
تيميــة ،املحقــق :حممــد رشــاد ســامل ،النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الطبعــة األوىل1406 ،
هـ 1986 -م.

•املنهــاج يف ترتيــب ِ
احلجــاج ،املؤلــف :أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف الباجــي ،حتقيــق :عبداملجيــد تركــي ،دار الغــرب
اإلســامي ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1987م.
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الشيعة

تعريف الشيعة لغة واصطالحا:
تعريف الشيعة لغة:
مادة (شيع) تدل عىل املعاضدة واملنارصة (.)1

يقــال :شــيعت الرجــل عــى األمــر تشــييع ًا إذا أعنتــه عليــه ،وشــايعت الرجــل عــى األمــر مشــايعة وشــياع ًا إذا ماألتــه عليــه،
والشــيعة :أنصــار الرجــل وأتباعــه وكل قــوم اجتمعــوا عــى أمرهــم شــيعة (.)2

تعريف الشيعة اصطالحا:
يقــول الشهرســتاين« :الشــيعة هــم الذيــن شــايعوا عليــا ريض اهلل عنــه عــى اخلصــوص ،وقالــوا بإمامتــه وخالفتــه نصــا ووصيــة،
إمــا جليــا ،وإمــا خفيــا ،واعتقــدوا أن اإلمامــة ال ختــرج مــن أوالده ،وإن خرجــت فبظلــم يكــون مــن غــره ،أو بتقيــة مــن عنــده.
وقالــوا :ليســت اإلمامــة قضيــة مصلحيــة تنــاط باختيــار العامــة وينتصــب اإلمــام بنصبهــم ،بــل هــي قضيــة أصوليــة ،وهــي ركــن
الديــن ال جيــوز للرســل عليهــم الســام إغفالــه وإمهالــه ،وال تفويضــه إىل العامــة وإرســاله .وجيمعهــم القــول بوجــوب التعيــن
والتنصيــص ،وثبــوت عصمــة األنبيــاء واألئمــة وجوبــا عــن الكبائــر والصغائــر .والقــول بالتــويل والتــري قــوال وفعــا وعقــدا
إال يف حــال التقيــة ،وخيالفهــم بعــض الزيديــة يف ذلــك»(.)3
وأمــا تعريــف الشــيعة االثنــي عرشيــة بخصوصهــم فيقــول املفيــد « :فأمــا الســمة للمذهــب باإلمامــة ووصــف الفريــق مــن
الشــيعة باإلماميــة فهــو علــم عــى مــن دان بوجــوب اإلمامــة ووجودهــا يف كل زمــان ،وأوجــب النــص اجلــي والعصمــة والكــال
لــكل إمــام ،ثــم حــر اإلمامــة يف ولــد احلســن بــن عيل عليهــا الســام ،،وســاقها إىل الرضــا عيل بــن موســى عليهام الســام»(.)4
ويقول حممد جواد مغنية« :االثنا عرشية نعت يطلق عىل الشيعة اإلمامية القائلة باثني عرش إماما تعينهم بأسامئهم»(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)235/3
( )2مجهرة اللغة البن دريد ( ،)63/3هتذيب اللغة لألزهري (.)61/3
( )3امللل والنحل (.)146/6
( )10أوائل املقاالت (ص.)38
( )11الشيعة يف امليزان (ص.)427
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نشأة التشيع:
يذهــب غــر الشــيعة إىل تأريــخ ظهــور مذهــب الشــيعة بفــرة متأخــرة بعــد وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،والــذي يظهــر أن
بدايــات ظهــور التشــيع بــدأ بمقتــل عثــان ريض اهلل عنــه كــا نــص عــى هــذا ابــن حــزم وغــره( ،)1وقــد ارتبطــت هــذه البدايــة
بظهــور شــخصية عبــداهلل بــن ســبأ اليهــودي الــذي اتفقــت مصــادر الســنة والشــيعة عــى وجــوده وارتباطــه بمذهــب التشــيع(،)2
وهــو الــذي ابتــدأ الــكالم يف أبــرز القضايــا التــي صــارت فيــا بعــد أصــول مذهــب اإلماميــة ،مثــل قضيــة :الوصيــة ،والقــول
بإمامــة عــي ،والــراءة مــن خمالفيــه ،والطعــن يف أيب بكــر وعمــر ،والرجعــة ،كــا ينــص عــى هــذا القمــي والنوبختــي والكــي(.)3

عالقة التشيع بالمذاهب والديانات القديمة:
ممــا ال شــك فيــه أن مذهــب التشــيع قــد تأثــر باملذاهــب والديانــات القديمــة ،وأخــذ عنهــا العديــد مــن األفــكار ،وأبــرز هــذه
الديانــات التــي تأثــر هبــا التشــيع:

اليهودية
ويــرز تأثــر الشــيعة هبــا مــن
خــال شــخصية عبــداهلل بــن ســبأ
كــا تقدمــت اإلشــارة إىل هــذا،
وأيضــا هنــاك تشــابه كبــر يف عــدد
مــن القضايــا بــن التشــيع وبــن
اليهوديــة كــا أشــار إىل هــذا ابــن
حــزم وابــن تيميــة وغريهــم(.)4

الفارسية
ويظهــر هــذا التأثــر يف بعــض
األفــكار كقضيــة التــوارث والنظــر
إىل امللــك نظــرة التقديــس ،ومــن
جهــة أخــرى يظهــر هــذا التأثــر
يف التعظيــم الواضــح للعنــر
الفــاريس يف الفكــر الشــيعي مــن
لغــة ومناســبات وشــخصيات(.)5

الديانات الوثنية
القديمة
مثــل الديانــات اهلنديــة كاهلندوكيــة
والبوذيــة ،وديانــات بــاد
الرافديــن ،والديانــات اليونانيــة
القديمــة ،وقــد مجــع بعــض
الباحثــن عــددا مــن القضايــا
التــي تأثــر فيهــا التشــيع هبــذه
الديانــات ( . )6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الفصل (.)8/2
( )2ينظر كتاب( :عبد اهلل بن سبأ وأثره يف إحداث الفتنة) للدكتور سليامن العودة.
( )3ينظر :املقاالت والفرق (ص ،)21-20فرق الشيعة للنوبختي (ص ،)23-22رجال الكيش (ص.)305 ،108-106
( )4ينظر :الفصل ( ،)37/5منهاج السنة ( ،)6/1وينظر يف هذا األمر بالتفصيل كتاب( :بذل املجهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود) لعبداهلل
اجلمييل.
( )5يمكن أن يراجع يف هذا الشأن كتاب( :التشيع العريب والتشيع الفاريس ،دور الفرس التارخيي يف انحراف التشيع) لنبيل احليدري ،وهو شيعي
عراقي.
( )6ينظر( :أثر العنارص األجنبية يف فكر بعض الشيعة االثني عرشية) لعبداللطيف بن عبدالرمحن احلسن ،وأيضا( :أثر الديانات الوثنية يف عقائد
الرافضة) لبسمة بنت أمحد.

5

أسماء الشيعة االثني عشرية:
01
الشيعة

لقــب الشــيعة يف األصــل يطلــق عــى فــرق الشــيعة كلهــا ،ولكــن هــذا املصطلــح اليــوم إذا
أطلــق ال ينــرف غالب ـ ًا إال إىل طائفــة االثنــي عرشيــة .وممــن قــال هبــذا الــرأي :شــرومتان،
والطــريس ،وكاشــف الغطــا ،وغريهــم .
()1

هــذا اللقــب عنــد أكثــر املؤلفــن يف الفــرق ال خيتــص باالثنــي عرشيــة ،بــل كان لقــب اإلماميــة

02
اإلمامية

عندهــم أعــم مــن ذلــك وأشــمل ،فالشهرســتاين يقــول« :اإلماميــة هــم القائلــون بإمامــة عــي
ريض اهلل عنــه نصــا ظاهــرا ،وتعيينــا صادقــا مــن غــر تعريــض بالوصــف ،بــل إشــارة إليــه
بالعــن»( ،)2ولكــن فيــا بعــد ختصــص هــذا اللقــب عنــد مجــع مــن املؤلفــن وغريهــم باالثنــي
عرشيــة ،ولعــل مــن أول مــن ذهــب إىل ذلــك مــن الشــيعة شــيخهم املفيــد حيــث يقــول:
«اإلماميــة علــم عــى مــن دان بوجــوب اإلمامــة ووجودهــا يف كل زمــان ،وأوجــب النــص
اجلــي ،والعصمــة والكــال لــكل إمــام ،ثــم حــر اإلمامــة يف ولــد احلســن بــن عــي»(.)3
هــذا املصطلــح ال نجــده يف كتــب الفــرق واملقــاالت املتقدمــة ،فلم يذكــره القمي (ت 299هــ
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 -أو 301هـــ) يف «املقــاالت والفــرق» ،وال النوبختــي (ت 310هـــ) يف «فــرق الشــيعة»،

االثنى
عشرية

املســعودي (ت349هــ)( ،)4أمــا مــن غــر الشــيعة فلعلــه عبــد القاهر البغــدادي (ت429هــ)

وال األشــعري (ت330هـــ) يف «مقــاالت اإلســاميني» ،ولعــل أول مــن ذكــره الشــيعي
حيــث ذكــر أهنــم ســموا باالثنــي عرشيــة لدعواهــم أن اإلمــام املنتظــر هــو الثــاين عــر مــن
نســبه إىل عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :دائرة املعارف اإلسالمية ( ،)68/14مستدرك الوسائل ( ،)311/3أصل الشيعة وأصوهلا (ص.)92
( )2امللل والنحل (.)162/1
( )3أوائل املقاالت (ص .)44
( )4التنبيه واإلرشاف (ص .)198
( )5الفرق بني الفرق (ص.)64
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ذهــب مجــع مــن العلــاء كاألشــعري يف املقــاالت ،وابــن حــزم يف الفصــل( ،)1إىل إطــاق

الرافضة

اهلل عنهــا ،.وقيــل :ســموا رافضــة ألهنــم رفضــوا زيــد بــن عــي ومذهبــه يف الشــيخني،

اســم الرافضــة عــى االثنــي عرشيــة ،وذلــك لرفضهــم خالفــة أيب بكــر وعمــر ريض
وهــذا راجــع إىل القــول األول ،وهنــاك أقــوال أخــرى يف ســبب تســميتهم بالرافضــة.

وذلــك نســبة إىل جعفــر الصــادق إمامهــم الســادس  -كــا يزعمــون  -وهــو مــن بــاب

05
الجعفرية

التســمية للعــام باســم اخلــاص.

وقــد جــاء يف الــكايف مــا يــدل عــى أن النــاس كانــوا يطلقــون عــى مــن يدعــي التشــيع

جلعفــر الصــادق «جعفــري خبيــث» ،وأن بعــض الشــيعة اشــتكى مــن ذلــك جلعفــر
فأجابــه« :مــا أقــل واهلل مــن يتبــع جعفــرا منكــم ،إنــا أصحــايب مــن اشــتد ورعــه ،وعمــل

خلالقــه ،ورجــا ثوابــه ،فهــؤالء أصحــايب»( ،)2فهــذا يــدل عــى أن اســم اجلعفريــة كان

شــائعا يف زمــن جعفــر.

06
القطعية

وهــو مــن ألقــاب االثنــي عرشيــة عنــد طائفــة مــن أصحــاب الفــرق ،كاألشــعري

والشهرســتاين واإلســفراييني وغريهــم( ،)4وهــم يســمون بالقطعيــة؛ ألهنــم قطعــوا
عــى مــوت موســى بــن جعفــر الصــادق ،وهــذا مــا تذهــب إليــه االثنــا عرشيــة ،يقــول
املســعودي« :ويف ســنة ســتني ومائتــن قبــض أبــو حممــد احلســن بــن عــي ،وهــو أبــو

املهــدي املنتظــر اإلمــام الثــاين عــر عنــد القطعيــة مــن اإلماميــة»( ،)5ومنهــم مــن يعتــر

القطعيــة فرقــة مــن فــرق اإلماميــة وليــس مــن ألقــاب االثنــي عرشيــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :مقاالت اإلسالميني ( ،)88/1الفصل (.)158-157/4
( )2الكايف (.)77/2
( )3خمترص التحفة االثني عرشية (ص.)21
( )4ينظر :مقاالت اإلسالميني ( ،)91-90/1امللل والنحل ( ،)169/1التبصري يف الدين (ص.)33
( )5مروج الذهب (.)199/4
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فرق الشيعة
كثــر ممــن تكلــم يف الفــرق مثــل األشــعري والــرازي وابــن املرتــى وكذلــك ابــن تيميــة( )1قســموا الشــيعة إىل ثالثــة أقســام:

الغالية
هــم الذيــن جيعلــون لعــي ريض اهلل عنــه شــيئا مــن األلوهيــة ،أو يصفونــه بالنبــوة ،وهــم فــرق كثــرة ،ومــن أشــهرها:

الســبئية ،واملغرييــة ،والبيانيــة ،واخلطابيــة ،والغرابيــة ،والنصرييــة ،وغريها.

اإلمامية
هــم الذيــن رفضــوا خالفــة الشــيخني ،وذهبــوا إىل عصمــة األئمــة ،وهــم كذلــك فــرق عديــدة ،وأشــهرها عــى
اإلطــاق :االثنــا عرشيــة ،وهــذه هــي التــي تعــرف عنــد اإلطــاق مــن لفــظ اإلماميــة ،ومــن أشــهر ألقاهبــم كذلــك:
الرافضــة.

المفضلة (الزيدية)
الذيــن يفضلــون عليــا عــى أيب بكــر وعمــر ،ولكــن يعتقــدون إمامتهــا وعدالتهــا ويتولوهنــا ،وهــم فــرق أشــهرها

عــى اإلطــاق :الزيديــة ،وهــم أتبــاع زيــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ،وســموا بالزيديــة نســبة
إليــه ،وقــد افرتقــوا عــن اإلماميــة حينــا ســئل زيــد عــن أيب بكــر وعمــر فــرىض عنهــا فرفضــه قــوم فســموا رافضــة،
وســمي مــن مل يرفضــه مــن الشــيعة زيديــة التباعهــم لــه ،وذلــك يف آخــر خالفــة هشــام بــن عبــد امللــك ســنة إحــدى
وعرشيــن أو اثنتــن وعرشيــن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :مقاالت اإلسالميني ( ،)140 ،88 ،66/1اعتقادات فرق املسلمني للرازي (ص ،)77املنية واألمل البن املرتىض
(ص.)20
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وهم فرق:
منهــم مــن مل حيمــل مــن االنتســاب إىل زيــد إال االســم وهــم روافــض يف احلقيقــة ،يقولــون :إن األمــة ضلــت وكفــرت برصفهــا
األمــر إىل غــر عــي ،وهــؤالء اجلاروديــة أتبــاع أيب اجلــارود ،ومنهــم مــن يقــرب مــن أهــل الســنة كثــرا وهــم أصحــاب احلســن

بــن صالــح بــن حــي الفقيــه القائلــون بــأن اإلمامــة يف ولــد عــي ريض اهلل عنــه(.)1

لمحة عامة عن فرق الشيعة اإلمامية وانقساماتهم:
املالحــظ أن معظــم انقســامات فــرق الشــيعة هــي بســبب قضيــة اإلمامــة ،ومــن أمثلــة الفــرق التــي نشــأت بســبب اخلــاف يف
تعيــن اإلمــام(:)2

النفسية

الحسنية
يقولــون :إن احلســن املجتبــى هــو اإلمــام بعــد أبيــه عــي املرتــى ،واإلمــام
مــن بعــده احلســن املثنــى بوصيــة لــه ،ثــم ابنــه عبــد اهلل ،ثــم ابنــه حممــد
امللقــب بالنفــس الزكيــة ثــم أخــوه إبراهيــم بــن عبــد اهلل.

الباقرية

يقولــون :إن اإلمــام حممــد
الباقــر مل يمــت وهــو
ا ملنتظــر .

الحاصرية

وهــي طائفــة مــن احلســنية يقولــون:
إن النفــس الزكيــة مل يقتــل بــل غــاب
واختفــى وســيظهر بعــد.

يقولــون :إن اإلمــام بعــد حممــد الباقــر
ابنــه زكريــا ،وهــو خمتــف يف جبــل
احلــارص ال خيــرج حتــى يــؤذن لــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر يف الكالم عن هذه الفرق :خمترص التحفة االثني عرشية (ص ،)25-6أصول مذهب الشيعة (.)98-90/1
( )2ينظر يف بيان هذه الفرق وغريها :خمترص التحفة االثني عرشية (ص.)21-15
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انقسام الشيعة االثني عشرية إلى أخبارية وشيخية وأصولية:
عــى مــر تاريــخ الشــيعة االثنــي عرشيــة حصــل هنــاك العديــد مــن االختالفــات واالنشــقاقات والرصاعــات داخــل املذهــب،
ومــن أشــهر وأبــرز هــذه الرصاعــات واالنشــقاقات داخــل املذهــب االثنــي عــري :انقســام أتبــاع املذهــب – وخاصــة املتأخريــن

منهــم -إىل مدرســتني :األخباريــة واألصوليــة.

األخبارية:
لقبوا بذلك نسبة لألخبار ،أي :املرويات املنقولة عن أئمة آل البيت.
ويطلق عليهم كذلك :املحدثني أو أصحاب احلديث(.)1

وأهم ما عرفت به هذه المدرسة:
التعويــل متامــا عــى
األخبــار املنقولــة عــن
املعصومــن.
األئمــة

القــول بصحــة كل مــا
يف الكتــب األربعــة.

املنــع مــن العمــل
باالجتهاد.

نشأة األخبارية
اخلــاف بــن الشــيعة وانقســامهم إىل أخباريــة وأصوليــة قديــم ،وقــد أشــار إليــه عــدد مــن املتقدمــن ،مثــل الشهرســتاين (ت

548هـــ) ،وكذلــك الــرازي (ت 606هـــ) حيــث يقــول« :وأمــا اإلماميــة :فاألخباريــون منهــم مــع أن كثــرة الشــيعة يف قديــم
الزمــان مــا كانــت إال منهــم فهــم ال يعولــون يف أصــول الديــن فضــا عــن فروعــه إال عــى األخبــار التــي يرووهنــا عــن أئمتهــم،
وأمــا األصوليــون فأبوجعفــر الطــويس وافقنــا عــى ذلــك»(.)2

وهلــذا يصعــب اجلــزم بتحديــد زمــن معــن لنشــأة أحــد املذهبــن أو أي منهــا كان األســبق ،إال أن هــذا اخلــاف بــرز واشــتد

بظهــور رئيــس األخباريــن املتأخريــن االســرابادي (ت 1033هـــ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :الرصاع بني األخباريني واألصوليني (ص.)13-12
( )2املحصول (.)384/4
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أبرز رموز األخبارية

االسرتابادي

(ت  1023هـ)

الفيض
الكاشاين

احلر العاميل

(1007هـ 1091 -
هـ)

( 1033ـ1104هـ)

يوسف
البحراين

( 1107ــ 1186هـ)
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حممد باقر
املجليس

نعمة اهلل
اجلزائري

( 1037ـ
1111هـ)

(-1050
1112هـ)

النوري
الطربيس

( 1254ـ 1320هـ)

الشيخية(:)1
مــن أبــرز التيــارات التــي نشــأت عــن املدرســة األخباريــة( )2يف القرنــن األخرييــن فرقــة عرفــت بـ(الشــيخية) ،وتنســب إىل الشــيخ

ـرح
أمحــد زيــن الديــن اإلحســائي (1166هـــ1241 -هـــ) ،ويلقبــه أتباعــه بـــ (الشــيخ األوحــد) ،وتسـ ّـمى بالكشــفية أيضـ ًا ملــا يـ ّ

بــه زعيمهــا مــن الكشــف واإلهلــام  ،أو ّ
ألن اهلل ســبحانه قــد كشــف غطــاء اجلهــل وعــدم البصــرة يف الديــن عــن بصائرهــم  ،كـ ّـا
تسـ ّـمى بالركنيــة أيضـ ًا لقوهلــا بالركــن الرابــع  ،والشــيعي الكامــل.

وبعــد مــوت اإلحســائي خلفــه تلميــذه كاظــم الرشــتي (1205هـــ 1259 -هـــ) وكان مقربـ ًا مــن شــيخه اإلحســائي جــد ًا ،وبعــد
وفــاة الرشــتي انقســم أتبــاع الشــيخية إىل ثــاث فــرق:

األوىل :اتبعــت املــرزا حممــد حســن جوهــر
التربيــزي الــذي كان يســكن كربــاء ،وعرفــت
بـ(شــيخية تربيــز).

الثانيــة :اتبعــت كريــم خــان القاجــاري الــذي
كان يســكن كرمــان يف إيــران ،وعرفــت
بـ(شــيخية كرمــان).

الثالثــة :مل متــل إىل أحــد هذيــن الشــخصني ،بــل ذهبــوا يتجولــون يف البلــدان بحث ـ ًا عــن اإلمــام الغائــب الــذي ظنــوه
عــى وشــك الصــدور بنــاء عــى مــا قــرره اإلحســائي والرشــتي ،حتــى أن اإلحســائي حــدّ د عامـ ًا لظهــوره ثبــت بطالنــه
فيــا بعــد .وكان عــى رأس هــذه الفرقــة حســن البرشوئــي الــذي عثــر عــى شــاب اســمه عــي حممــد الشــرازي واتبعــه

عــى أنــه املهــدي املنتظــر واإلمــام الغائــب ،ومنــه ظهــرت فرقــة (البابيــة) ومــن بعدهــا (البهائيــة).

عقائدهم:
الشيخية هم أخبارية من حيث اجلملة ،إال أن عندهم غلوا زائدا ،ومن ذلك:
االعتقــاد بــأن األئمــة واملعصومــن األربعــة عــر هــم علــة تكويــن العــامل وســبب وجــوده ،وهــم الذيــن
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خيلقــون ويرزقــون وحييــون ويميتــون ،وأن اهلل تعــاىل قــد تكــرم عــن مبــارشة هــذه األمــور بنفســه وأوكلهــا
إىل املعصومــن حيــث جعلهــم أســباب ًا ووســائط ألفعالــه ،فهــم –كــا يعتقــد الشــيخية -مظاهــر ألفعــال اهلل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حول الشيخية ينظر :الشيخية نشأهتا وتطورها ،ملحمد حسن آل الطالقاين ،وهو أوسع بحث حوهلم ،وينظر أيضا املواقع
التالية:
مجلة الراصد%D9%B4%D8%84%D9%A7%search=%D8&5269=http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no :
A9%8A%D8%AE%D9%8A%D8
مركز األبحاث العقائديةhtml.20-saqd4/569/https://www.aqaed.com/book :
( )2بعض الشيخية ينكر هذا ،ويعتربون أهنم مدرسة شيعية كسائر املدارس األخرى ،وليسوا منبثقني من األخبارية.
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02

االعتقاد بأن املعاد روحاين وال عالقة للجسد الدنيوي فيه.
االعتقــاد بالكشــف كــا يؤمــن بــه الصوفيــة ،حيــث يدعــي اإلحســائي أن اإلنســان إذا صفــت نفســه وختلــص

03

مــن أكــدار الدنيــا يســتطيع أن يتصــل بأحــد األئمــة مــن أهــل البيــت عــن طريــق الكشــف واألحــام ،فيوحــي

لــه اإلمــام بالعلــم الغزيــر ،وتكشــف لــه احلجــب ،وا ّدعــى اإلحســائي أنــه حصــل عــى العلــم هبــذه الطريقــة
الكشفية.

يدعــون أن هنــاك مــا يمكــن تســميته بالنيابــة اخلاصــة ،وأن الفقيــه هــو النائــب عــن املعصــوم اخلــاص ،ويكون
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عاملــا بــكل مــا حيتــاج إليــه النــاس ،ويكــون هــو الواســطة بــن اإلمــام والرعيــة ،وجيــب دعــوة اخللــق إليــه،
وال حيــق لغــره أن يتصــدى لألمــور العامــة إال بإذنــه ،وألجــل ذلــك ســموه بالناطــق والنائــب والقطــب
والركــن الرابــع ،وغــر ذلــك مــن التســميات ،وهــو إنســان كامــل تــام ،وهــذا يتضمــن إنــكار احلاجــة إىل

وجــود اإلمــام املعصــوم كــا رصح بعضهــم.

أماكن تواجد الشيخية:
-1شيخية كرمان :يتواجدون يف كرمان بإيران ،وهلم مركز كبري واسع يف العراق مقره البرصة.

-2شــيخية تربيــز :ومنهــم آل األســكوئي الــذي يطلــق عــى الواحــد منهــم أيضـ ًا لقــب (اإلحقاقــي) نســبة إىل

كتــاب (إحقــاق احلــق) الــذي ألفــه أحــد علامئهــم ،ومقرهــم اآلن يف مدينــة كربــاء ويف دولــة الكويــت ويف
البحريــن واملنطقــة الرشقيــة يف الســعودية.

وزعيــم الشــيخية التربيزيــة اآلن عبــد اهلل عبــد الرســول اإلحقاقــي وموطنــه الكويــت وزعيــم الشــيخية

الكرمانيــة اآلن عبــد الرضــا خــان اإلبراهيمــي ،وموطنــه كرمــان.
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األصوليون
ســموا بذلــك نســبة لعلــم أصــول الفقــه ،حيــث اشــتهر أتبــاع هــذه املدرســة باالعتنــاء بعلــم أصــول الفقــه ،وقــد عرفــت هــذه
املدرســة بالقــول بمرشوعيــة االجتهــاد ،واألخــذ بعلــم أصــول الفقــه ،وتــرى أن أدلــة األحــكام ليســت دليــا واحــدا – كــا يقــول
األخباريــة -بــل هــي أربعــة أدلــة :الكتــاب والســنة واإلمجــاع والعقــل ،وال يقبلــون األخبــار إال بعــد دراســة أســانيدها ،وهلــذا

فإهنــم ال يقولــون بصحــة مجيــع مــا يف الكتــب األربعــة مــن األخبــار خالفــا لألخباريــة.

أبرز رموز األصولية
املفيد

(413 - 336هـ)
احليل
( 648ـ  726هـ)
الربوجردي
( 1380 - 1292هـ)

الرشيف املرتىض

الطويس

البهبهاين

جعفر كاشف الغطاء

(436-355هـ)

(1118ـ 1206هـ)
اخلوئي
( 1413 - 1317هـ)

(460- 385هـ)

( 1156ـ  1227هـ)
اخلميني
( 1409 - 1320هـ)

السيستاين

ولِد 1349هـ1930-م
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تنبيه
معظــم أعــام الشــيعة املتأخريــن هــم مــن األصوليــن ،وذلــك بعــد انتصــار املذهــب األصــويل عــى املذهــب
األخبــاري عقــب انقضــاء الدولــة الصفويــة ،وصــار هــو املمثــل األبــرز لشــيعة العــامل بعــد قيــام اجلمهوريــة اإليرانيــة
بقيــادة اخلمينــي.

الصراع األخباري األصولي:
هنــاك رصاع كبــر بــن مدرســة األصوليــن ومدرســة األخباريــن ،وهــذا الــراع القديــم احلديــث بــن املدرســتني أخــذ صــورا
عديــدة ،منهــا:

المؤلفات والردود المتبادلة:
ومن أمثلة هذه السجاالت التي دارت بني األخبارية واألصولية

كتــاب االســرابادي املشــهور (الفوائــد املدنيــة) ،وتضمــن هجومــا
ونقــدا لألصوليــن ،ورد عليــه الكثــر مــن األصوليــن ومنهــم :نــور
الديــن العامــي ،ألــف كتابــا بعنــوان( :الفوائــد املكيــة يف مداحــض

حجــج اخليــاالت املدنيــة ونقــض أدلــة األخباريــة) ،وهكــذا كانــت
حركــة الــردود العلميــة والتأليفــات نشــطة بــن الفريقــن.
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الطعن واالتهامات والقطيعة والتكفير المتبادل بينهم
مل يتوقف األمر عند الكتابات والتأليف ،بل وصل األمر بني الفريقني إىل الطعن والتجريح ،ومن أمثلة هذا:

طعن األخباريين في األصوليين:
 -1حممــد بــن مرتــى األخبــاري ينســب مجاعــة مــن األصوليــن إىل
الكفــر يف رســالته (ســفينة النجــاة).
 -2يقــرر االســرابادي أن الديــن وقــع ختريبــه مرتــن :مــرة يــوم تــويف
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،ومــرة يــوم قــررت القواعــد األصوليــة التــي
أشــاعها األصوليــون(.)1
 -3أفتــى يوســف البحــراين بــأن كتــب األصوليــن الفقهيــة تعتــر مــن
كتــب الضــال التــي حيــرم بيعهــا وحفظهــا واقتناؤهــا إال ملــن أراد الــرد
عليهــا(.)2

طعن األصوليين في األخباريين:
 -1كان البهبهــاين يفتــي بعــدم جــواز الصــاة خلــف يوســف البحــراين (مــع أنــه مــن املتوســطني) ،وكان يكفــر األخباريــن
ويفتــي باســتخدام العنــف معهم.

 -2صدرت فتاوى لألصوليني بمنع أخذ العلم من األخباريني(.)3

 -3تم منع طباعة وتداول كتب لألخباريني مثل الفوائد املدنية وسفينة النجاة يف حوزيت النجف وقم.

الفروق بين األخبارية واألصولية:
وقع اخلالف يف هذه الفروق من جهتني(:)4
 -1طبيعــة هــذه الفــروق :فقــد وقــع اخلــاف يف الفــروق بــن املدرســتني :هــل هــي فــروق حقيقيــة أم أن األمــر ال يعــدو أن
يكــون خالفــا صوريــا وشــكليا بينهــا.
 -2عــدد هــذه الفــروق :فالبعــض بالــغ يف عدهــا حتــى أوصلهــا إىل أكثــر مــن ثامنــن فرقــا ،والبعــض حرصهــا يف مســائل
ال تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الفوائد املدنية (ص.)368
( )2احلدائق النارضة ()145/18
( )3أصول الفقه املقارن بني املحدثني واألصوليني ملحسن آل عصفور (ص.)524
( )4ينظر :الرصاع بني األخباريني واألصوليني (ص.)52-47
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أبرز النقاط التي وقع فيها الخالف بين المدرستين (:)1
االحتجاج بظاهر القرآن دون الرجوع إلى أقوال األئمة:
ذهــب مجهــور األخباريــن إىل أنــه ال جيــوز االحتجــاج بظاهــر القــرآن دون الرجــوع لألئمــة ،ويف املقابــل
ذهــب مجهــور األصوليــن منهــم إىل جــواز االســتدالل بظواهــر القــرآن دون الرجــوع إىل نصــوص
األئمــة ،إال أهنــم يتفقــون أن الروايــات إذا خالفــت ظاهــر القــرآن فاألخــذ يكــون بالروايــة وليــس بظاهــر

القــرآن ،فمحــل اخلــاف احلقيقــي بينهــم :جــواز االســتدالل بظاهــر الكتــاب حيــث ال يوجــد مــا يمنــع

مــن ذلــك مــن روايــة أو خــر.

تقسيم السنة
ذهــب األصوليــون إىل أن الســنة تنقســم إىل أربعــة أقســام :الصحيــح واحلســن واملوثــق والضعيــف،
وهــذا التقســيم مل يكــن معروفــا عنــد الشــيعة مــن قبــل ،وإنــا أخــذوه عــن أهــل الســنة ،وهــذا كان أحــد

أهــم األســباب التــي جعلــت األخباريــن يرفضــون هــذا التقســيم ،حيــث اعتــروه مــن علــوم العامــة –
يعنــون أهــل الســنة.-

الموقف مما جاء في الكتب األربعة (الكافي ،من ال يحضره الفقيه،
تهذيب األحكام ،االستبصار):
•ذهب األخباريون إىل أن مجيع ما ورد يف الكتب األربعة صحيح قطعا ويعمل به.

•خالف األصوليون فذهبوا إىل أن أخبار الكتب األربعة منها املقبول ومنها الضعيف املردود.

حجية اإلجماع:
ذهب األخباريون إىل أن اإلمجاع ليس بحجة ،بينام ذهب مجهور األصوليني إىل أن اإلمجاع حجة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سيتم ذكرها هنا باختصار شديد ألهنا ستأيت يف مواضعها من املقرر.
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حجية العقل:
اخلــاف بــن املدرســتني يف هــذه القضيــة يظــل غــر واضــح املعــامل مــن بعــض اجلهــات ،إال أن املشــهور أن هلــا
قولــن خمتلفــن:
األول :أن العقــل حجــة ،وهــذا قــول عامــة األصوليــن ،وهــذا الــذي اســتقر عليــه قــول مجهــور الشــيعة
املتأخريــن.
الثــاين :أن العقــل ليــس بحجــة مســتقلة ،وهــذا قــول عامــة األخباريــن ،ويعتــرون أن العقــل هــو جمــرد وســيلة
إلدراك احلكــم الرشعــي.

الموقف من االجتهاد:
مذهب األخباريني :هو املنع من االجتهاد باعتبار أن مجيع أحكام الدين قد جاء بياهنا عن األئمة.

بينــا خالــف األصوليــون يف هــذا وذهبــوا إىل مرشوعيــة االجتهــاد ،وقــرروا قواعــد علــم أصــول الفقــه ،وعملــوا

هبــا وطبقوهــا عــى نصــوص األئمة.

تنبيه
وبعــد اســتعراض أوجــه اخلــاف فإنــه مــن املهــم التنبيــه عــى أن هــذا اخلــاف بــن املدرســتني ليــس خالفــا يف
األصــول ،بــل هــم متفقــون عــى أصــول املذهــب املتمثلــة يف اإلمامــة والعصمــة وتقديــس آل البيــت ،ومــا يتبــع

ذلــك مــن عقائــد كالرجعــة والظهــور وتكفــر الصحابــة وتكفــر أهــل الســنة عمومــا ،وهــذا الــذي حــدا بالكثرييــن
إىل اعتبــار أن اخلــاف بــن املدرســتني ال يعــدو أن يكــون خالفــا صوريــا ال أكثــر ،إال أن طبيعــة الشــيعة املتشــنجة

والعنيفــة تســببت يف تضخيــم هــذا اخلــاف إىل حــد التكفــر.
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أهم كتب اإلمامية
العقيدة:
 -كتب الصدوق (ت 381هـ) وأمهها( :التوحيد)( ،اخلصال)( ،االعتقادات).

 كتــب املفيــد (ت 413هـــ) ،وأمههــا( :أوائــل املقــاالت يف املذاهــب واملختــارات)( ،املســألة الكاف ّيــة يف إبطــال توبــةاخلاطيــة)( ،اإلعتقــاد بصــواب االنتقــاد) وهــو كتــاب نقــدي لكتــاب عقائــد الشــيخ الصــدوق.

 كتــب ابــن املطهــر احلــي (ت 726هـــ) ومــن أبرزهــا( :منهــاج الكرامــة يف إثبــات اإلمامــة)( ،األلفــن الفــارق بــن الصدقواملــن)( ،كشــف املــراد يف رشح جتريــد االعتقاد).

 (أصل الشيعة وأصوهلا) ملحمد حسني كاشف الغطاء (ت 1294هـ).( -عقائد اإلمامية) ملحمد رضا املظفر (ت ١٣٨١هـ).

( -العقائد اإلسالمية) ملحمد حسني الطباطبائي (ت 1402هـ).

الحديث
أمهها الكتب الثامنية وسيأيت الكالم عنها يف مبحث السنة ،وهناك غريها أيضا مثل:

( -كتاب سليم بن قيس) لسليم بن قيس اهلاليل (76هـ).

 -كتب الصدوق (ت 381هـ) ومن أمهها( :اخلصال)( ،عيون أخبار الرضا)( ،أمايل الصدوق).

( -هنج البالغة) للرشيف الريض (ت 406هـ).

الفقه
تعترب أكثر الكتب الثامنية مصادر أساسية للفقه اإلمامي ،وهناك أيضا كتب أخرى مثل:

( -املبسوط يف فقه اإلمامية) ،للطويس (ت  460هـ).

( -رشائــع اإلســام يف مســائل احلــال واحلــرام) ،و(املختــر النافــع يف فقــه اإلماميــة) جلعفــر بــن حســن احلــي ،املعــروف

بـــاملحقق احليل أو املحقــق األول ( 676هـ).

( -حترير الوسيلة) للخميني ،ويعترب عند الشيعة من أهم الرسائل الفتوائية يف العبادات واملعامالت.
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أصول الفقه
( -التذكرة بأصول الفقه) للمفيد (ت  413هـ).

( -الذريعة إىل علم أصول الرشيعة) ،للسيد املرتىض (ت  436هـ).

 (الوصول إىل معرفة األصول) ،و(املعارج) ،للمحقق احليل (ت  676هـ).( -أصول الفقه) ملحمد رضا املظفر (ت 1383هـ)

( -دروس يف علم األصول) ملحمد باقر الصدر (ت 1400هـ).

علم الرجال:
 -رجــال النجــايش هــو كتــاب (فهــرس أســاء مصنفــي الشــيعة) املعــروف باســم (رجــال النجــايش) ملؤلفــه أمحــد بــن عــي

النجــايش ( 372ـ 450هـ).

( -رجال الطويس) للطويس (ت 460هـ).

( -تنقيح املقال يف علم الرجال) لعبد اللّ املامقاين (ت 1351هـ).

( -معجم رجال احلديث) أليب القاسم اخلوئي (ت 1413هـ).

التفسير
( -تفسري القمي) لعيل بن إبراهيم القمي (ت 307هـ)

( -تفسري العيايش) ملحمد بن مسعود العيايش (ت 320هـ)

 (الصايف يف تفسري كالم اهلل الوايف) الفيض الكاشاين (ت 1091هـ)( -تفسري امليزان) للطباطبائي (ت 1402هـ)
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الوحدة الثانية:
اإلمامة عند
الشيعة
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سندرس في هذه الوحدة:
مفهوم عقيدة اإلمامة عند
الشيعة

نشأة فكرة اإلمامة

منزلة اإلمامة
نصب اإلمام واجب عىل اهلل
تعاىل

حكم منكر اإلمامة

النص عىل اإلمام

معجزات األئمة
عصمة األئمة
عدد األئمة
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إذا جئنــا إىل العقيــدة الشــيعية فــإن قضيــة اإلمامــة تعتــر أهــم قضيــة يف عقيــدة الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشيــة ،وهــي حمــور

العقيــدة الشــيعية ،ومجيــع عقائدهــم متفرعــة عــن هــذه القضيــة ،فعقيدهتــم يف اهلل تعــاىل ،وعقيدهتــم يف األنبيــاء والكتــب
واملالئكــة مرتبطــة بقضيــة اإلمامــة ،بــل نظرهتــم إىل الكــون والوجــود واحليــاة الدنيــا واآلخــرة كلهــا قائمــة عــى عقيــدة
اإلمامــة كــا ســيأيت بيــان هــذا.

مفهوم عقيدة اإلمامة عند الشيعة:
أن اإلمامــة أصــل مــن أصــول الديــن ال يتــم
اإليــان إال باالعتقــاد هبــا.

1
2

علــم اإلمــام ليــس بالتعلــم كســائر النــاس ،وعنــده
قــوة إهلــام يــدرك هبــا كل يشء دون أن يقــع لــه
اخلطــأ.

3
4

األئمــة هــم أولــوا األمــر الذيــن أمــر اهلل تعــاىل
بطاعتهــم ،وأمرهــم هــو أمــر اهلل تعــاىل ،وهنيهــم
هنيــه ،والــراد عليهــم راد عــى اهلل تعــاىل.

7
8
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ال بــد مــن وجــود إمــام يف كل عــر خيلــف النبــي
يف وظائفــه.

5
6

اإلمــام لــه معجــزات تثبــت صحــة إمامتــه كاألنبياء
الذيــن هلــم معجــزات تثبــت صحــة نبوهتم.

اإلمــام كالنبــي يف عصمتــه وصفاتــه وعلمــه ،فهــو
أكمــل النــاس وأعلمهــم ،وهــو معصــوم مــن كل
خطــأ.

اإلمامــة كالنبــوة ال تكــون إال بالنــص مــن اهلل
تعــاىل ،ويعتقــدون أن مجيــع األئمــة منصــوص
عليهــم.

اإلمــام قــد جعــل اهلل تعــاىل لــه الواليتــن:
الترشيعيــة والتكوينيــة ،فهــو مفــوض يف التحليــل
والتحريــم ،ومفــوض يف تدبــر أمــر الكــون.

الخالصة

مفهــوم اإلمامــة عندهــم كمفهــوم النبــوة ،فكــا يصطفــي اهلل ســبحانه مــن خلقــه أنبيــاء ،خيتــار ســبحانه أئمــة ،وينــص
عليهــم ،ويعلــم اخللــق هبــم ،ويقيــم هبــم احلجــة ،ويؤيدهــم باملعجــزات ،وينــزل عليهــم الكتــاب ،ويوحــي إليهــم،
وال يقولــون أو يفعلــون إال بأمــر اهلل ووحيــه ،ولذلــك قــال املجلــي« :إن اســتنباط الفــرق بــن النبــي واإلمــام مــن
تلــك األخبــار ال خيلــو مــن إشــكال» ،ثــم قــال« :وال نعــرف جهــة لعــدم اتصافهــم بالنبــوة إال رعايــة خاتــم األنبيــاء،
وال يصــل عقولنــا فــرق بــن النبــوة واإلمامــة»(.)1
ٍ
ـخص مــن األشــخاص نياب ـ ًة عــن النبــي
ويعرفهــا احلــي فيقــول« :اإلمامــة رياســة عامــة يف أمــور الديــن والدنيــا لشـ
صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم «( ،)2وهــذا رصيــح يف أن اإلمامــة كالنبــوة ،وأن اإلمــام هــو نائــب النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم والقائــم مقامــه.

نشأة فكرة اإلمامة:
لعــل أول مــن حتــدث عــن مفهــوم اإلمامــة بالصــورة املوجــودة عنــد
الشــيعة هــو ابــن ســبأ ،الــذي بــدأ يشــيع القــول بــأن اإلمامــة هــي وصايــة
مــن النبــي ،وحمصــورة بالــويص ،وإذا توالهــا ســواه جيــب الــراءة منــه

وتكفــره ،وهــذا مــا نــص عليــه الشــيعة ،يقــول القمــي« :وحكــى مجاعــة
مــن أهــل العلــم أن عبــداهلل بــن ســبأ كان هيوديــا فأســلم ووايل عليــا،

وكان يقــول وهــو عــى هيوديتــه يف يوشــع بــن نــون ويص موســى هبــذه

املقالــة ،فقــال يف إســامه بعــد وفــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف

عــي بمثــل ذلــك ،وهــو أول مــن شــهد بالقــول بفــرض إمامــة عــي بــن
أيب طالــب ،وأظهــر الــراءة مــن أعدائــه ،وكاشــف خمالفيــه وأكفرهــم،

فمــن هــا هنــا قــال مــن خالــف الشــيعة أن أصــل الرفــض مأخــوذ مــن
اليهوديــة» وقــال مثــل هــذا الطــويس يف رجــال الكــي

()3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)82/26
اهم الكتب الكالم ّية للميالين (ص.)44
( )2االمامة يف ّ
( )3الفرق واملقاالت للقمي (ص )20رجال الكيش (ص)109-108
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منزلة اإلمامة
تقــدم ذكــر أن اإلمامــة أعظــم عنــد الشــيعة مــن النبــوة ،وهــي عــى هــذا مــن أعظــم أصــول اإلســام عندهــم ،وهــذا رصيــح

نصوصهــم ورواياهتــم ،فعــن أيب جعفــر قــال« :بنــي اإلســام عــى مخــس :عــى الصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج والواليــة،
ومل ينــاد بــيء كــا نــودي بالواليــة ،فأخــذ النــاس بأربــع وتركــوا هــذه  -يعنــي الواليــة .)1(»-
وقد نص علامؤهم عىل هذا يف عقائدهم:

يقول حممد رضا املظفر« :نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول الدين ،ال يتم اإليامن إال باالعتقاد هبا»(.)2

ويقول جعفر السبحاين« :الشيعة عىل بكرة أبيهم اتفقوا عىل كوهنا أصال من أصول الدين»(.)3
ويقول اخلميني« :اإلمامة إحدى أصول الدين اإلسالمي»

(.)4

ويقول هادي الطهراين« :إن أعظم ما بعث اهلل تعاىل نبيه من الدين إنام هو أمر اإلمامة»(.)5

حكم منكر اإلمامة
إذا كانــت اإلمامــة مــن أصــول الديــن فــا يتــم اإليــان إال باالعتقــاد هبــا ،فمــن مل يذهــب مذهبهــم يف اإلمامــة فهــم جيمعــون

عــى أنــه كافــر ،يقــول الصــدوق« :اعتقادنــا فيمــن جحــد إمامــة أمــر املؤمنــن عــي بــن أبــى طالــب واألئمــة مــن بعــده أنــه
كمــن جحــد نبــوة مجيــع األنبيــاء .واعتقادنــا فيمــن أقــر بأمــر املؤمنــن وأنكــر واحــد ًا مــن بعــده مــن األئمــة أنــه بمنزلــة مــن أقــر

بجميــع األنبيــاء وأنكــر نبــوة نبينــا حممــد َصـ َّـى اهلل عليــه وســلم»(.)6

ويقــول املفيــد« :اتفقــت اإلماميــة عــى أن مــن أنكــر إمامــة أحــد مــن األئمــة وجحــد مــا أوجبــه اهلل تعــاىل لــه مــن فــرض
الطاعــة ،فهــو كافــر ضــال مســتحق للخلــود يف النــار»(.)7

بــل إن احلــي يــرى أن إنــكار اإلمامــة رش مــن إنــكار النبــوة ،حيــث قــال« :اإلمامــة لطــف عــام ،والنبــوة لطــف خــاص إلمــكان
خلــو الزمــان مــن نبــي حــي بخــاف اإلمــام ،وإنــكار اللطــف العــام رش مــن إنــكار اللطــف اخلــاص»(.)8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)18/2
( )2عقائد اإلمامية (ص.)102
( )3امللل والنحل (ص.)257
( )4كشف األرسار (ص.)149
( )5ودايع النبوة (ص.)115
( )6االعتقادات (ص.)103
( )7نقله املجليس يف بحار األنوار (.)390/23
( )8األلفني ()3/1
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نصب اإلمام واجب على اهلل تعالى
يقــول الشــيعة :إن نصــب اإلمــام واجــب عــى اهلل تعــاىل ،يقــول احلــي« :قالــت اإلماميــة :إن نصبــه – أي :اإلمــام -واجــب

عــى اهلل تعــاىل»(.)1

وذلــك أن اإلمامــة نيابــة عــن النبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم وخالفــة عنــه يف ّ
كل مــا ألجلــه بعــث ،فهــي مــن توابــع النبــوة
وفروعهــا ،فـ ّ
ـكل دليــل قــام عــى وجــوب بعــث النبــي وإرســال الرســول فهــو دال عــى وجــوب نصــب اإلمــام النائــب عنــه
والقائــم مقامــه يف وظائفــه ،فنصــب اإلمــام واجــب عــى اهلل كبعــث النبــي(.)2

يقــول املظفــر« :اإلمامــة اســتمرار للنبــوة ،والدليــل الــذي يوجــب إرســال الرســل وبعــث األنبيــاء هــو نفســه يوجــب أيضــا

نصــب اإلمــام بعــد الرســول» ،ويقــول« :ال جيــوز أن خيلــو عــر مــن العصــور مــن إمــام مفــروض الطاعــة منصــوب مــن اهلل

تعــاىل»(.)3

النص على اإلمام
وألن اإلمامــة كالنبــوة فــإن تعيــن اإلمــام ليــس مــن وظيفــة البــر،
وإنــا هــو اختيــار إهلــي ال بــد فيــه مــن النــص ،وهــذا مــن أصــول

الشــيعة كــا قــال العامــي يف أصــول األئمــة« :أنــه ال جيــوز للرعيــة
اختيــار إمــام ،بــل البــد فيــه مــن النــص»( ،)4وأقــوى مــا يوجــد عندهم

مــن األدلــة هــي روايــات األئمــة ،ولكــن يشــكل عــى هــذه الروايــات

أهنــا أخبــار آحــاد ،إذ ترجــع كلهــا إىل عــي ريض اهلل عنــه ،وهلــذا قفزوا
إىل القــول بعصمــة األئمــة ليقــرروا حجيــة خــر الواحــد مــن األئمــة،

وأضافــوا إىل هــذا القــول بوجــود املعجــزات لألئمــة ،وجيعلوهنــا

دليــا عــى صحــة إمامتهــم متامــا كــا هــي دليــل عــى صحــة نبــوة
األنبيــاء ،ومــن هنــا صــارت قضيــة اإلمامــة ترتكــز عــى هــذه القضايــا

الثــاث :النــص ،العصمــة ،واملعجــزة ،يقــول شــيخهم املفيــد« :إن

اإلمامــة توجــب لصاحبهــا عنــد االثنــي عرشيــة :العصمــة ،والنــص ،واملعجــزة»(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد (ص.)490
اهم الكتب الكالم ّية للميالين (ص.)46
( )2ينظر :االمامة يف ّ
( )3عقائد اإلمامية (ص.)55
( )4احلر العاميل :الفصول املهمة يف أصول األئمة ص142
( )5العيون واملحاسن.127/2 :
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معجزات األئمة:
فهــم جيعلــون األئمــة كاألنبيــاء والرســل الذيــن يقيــم اهلل هبــم احلجــة عــى خلقــه ،وحيتاجــون للمعجــزات إلثبــات

رســالتهم كــا حيتــاج األنبيــاء ،فهــي ليســت مــن قبيــل الكرامــات بــل هــي كمعجــزات األنبيــاء أو أعظــم ،وقــد بــوب
صاحــب البحــار هلــذا املعنــى بابــا بعنــوان «إهنــم يقــدرون عــى إحيــاء املوتــى وإبــراء األكمــه واألبــرص ومجيــع

معجــزات األنبيــاء»( ،)1وأورد فيــه مجلــة مــن أحاديثهــم ،وقــد عـ َّـرف القزوينــي املعجــزة التــي حتصــل لألئمــة بأهنــا «مــا

كان خارقــا للعــادة أو صارفــا للقــدرة عنــد التحــدي مــع عــدم املعارضــة ،واملطابقــة للدعــوى»( ،)2وهــذا هــو نفــس
تعريــف معجــزات األنبيــاء.

عصمة األئمة
العصمــة يف كالم العــرب :تعنــي املنــع ،وعصمــة اهلل عبــده :أن يمنعــه ممــا يوبقــه ،أمــا معنــى العصمــة عنــد الشــيعة فيقــول
ابــن بابويــه (ت 381هــ) يف تقريــره« :اعتقادنــا يف األئمــة أهنــم معصومــون مطهــرون مــن كل دنــس ،وأهنــم ال يذنبــون ذنبــا

صغــرا وال كبــرا ،وال يعصــون اهلل مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون ،ومــن نفــى عنهــم العصمــة يف يشء مــن أحواهلــم
فقــد جهلهــم ،ومــن جهلهــم فهــو كافــر ،واعتقادنــا فيهــم أهنــم معصومــون موصوفــون بالكــال والتــام والعلــم مــن أوائــل

أمورهــم وأواخرهــا ،ال يوصفــون يف يشء مــن أحواهلــم بنقــص وال عصيــان وال جهــل»(.)3

فهــم يســبغون العصمــة عــى األئمــة مــن كافــة األوجــه املتصــورة :العصمــة مــن املعصيــة كلهــا صغــرة أو كبــرة ،والعصمــة
مــن اخلطــأ ،والعصمــة مــن الســهو والنســيان ،وهــذه الصــورة للعصمــة مل تتحقــق حتــى ألنبيــاء اهلل ورســله.

عدد األئمة:
مــن القضايــا التــي وقــع فيهــا خــاف شــديد بــن فــرق اإلماميــة :حتديــد اإلمــام وعــدد األئمــة ،وقــد وجــد هــذا االضطــراب
يف روايــات الشــيعة االثنــي عرشيــة ،ممــا يــدل عــى أن تلــك الروايــات موضوعــة قبــل وفــاة احلســن العســكري ،وأنــه قبــل

ذلــك مل تعــرف عقيــدة اإليــان باالثنــي عــر الذيــن تنتســب إليهــم االثنــا عرشيــة ،ويؤكــد هــذا أنــه كان هنــاك اضطــراب يف

حتديــد أســاء األئمــة ،بــل مل تكــن معروفــة كــا قــال اخلوئــي« :الروايــات املتواتــرة الواصلــة إلينــا مــن طريــق العامــة واخلاصــة

الســام واحــدا بعــد واحــد»
الســام باثنــي عــر مــن ناحيــة العــدد ومل حتددهــم بأســائهم عليهــم ّ
قــد حــددت األئمــة عليهــم ّ
(.)4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار.31-29/27 :
( )2قالئد اخلرائد :ص72
( )3االعتقادات (ص.)109-108
( )4رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات (.)453/2

وقد استقر أمر الشيعة االثني عرشية عىل أن األئمة هم كالتايل:
م

اسم اإلمام

كنيته

لقبه

ميالده ووفاته

1

عيل بن أيب طالب

أبو احلسن

املرتىض

 23ق هـ –  40هـ

2

احلسن بن عيل

أبو حممد

الزكي

50 -2هـ

3

احلسني بن عيل

أبو عبداهلل

الشهيد

61-3هـ

4

عيل بن احلسني

أبو حممد

زين العابدين

95-38هـ

5

حممد بن عيل

أبو جعفر

الباقر

114-57هـ

6

جعفر بن حممد

أبو عبداهلل

الصادق

148-83هـ

7

موسى بن جعفر

أبو إبراهيم

الكاظم

183-128هـ

8

عيل بن موسى

أبو احلسن

الرضا

203-148هـ

9

حممد بن عيل

أبو جعفر

اجلواد

220-195هـ

10

عيل بن حممد

أبو احلسن

اهلادي

254-212هـ

11

احلسن بن عيل

أبو حممد

العسكري

260-232هـ

12

حممد بن احلسن

أبو القاسم

املهدي

!!000-256
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الوحدة الثالثة:
مصادر التلقي
عند الشيعة
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سندرس في هذه الوحدة:

موقف الشيعة من
القرآن

موقفهم من حجية
اإلمجاع

موقفهم من حجية
السنة النبوية

موقفهم من حجية
العقل

30

موقف الشيعة من القرآن
القــرآن هــو أصــل الديــن وأســاس اإلســام وأول مصــادره
وأوثقهــا ،وبقــاء اإلســام مرتبــط ببقــاء القــرآن ،وهلــذا لــه يف
نفــوس املســلمني أعــى وأقــدس مكانــة ،فهــو كالم اهلل تعــاىل
الــذي ال يدانيــه وال يقاربــه يشء مــن كالم البــر.
ومــن أبــرز القضايــا التــي اشــتهر هبــا الشــيعة يف موقفهــم مــن
القــرآن:

القول بوقوع التحريف في القرآن الكريم:
اشــتهر عــن الرافضــة القــول بــأن القــرآن املوجــود بــن أيدينــا قــد دخلــه التحريــف ،إال أن أقــوال أئمــة الرافضــة تضاربــت
مــا بــن مثبــت ومنكــر ،وكذلــك أقــوال أهــل الســنة اختلفــت مــا بــن مثبــت صحــة نســبة هــذا القــول للرافضــة ومــا بــن

مشــكك يف ذلــك.

أوال :أقوال أهل السنة:
أول مــن أشــار إىل أن الرافضــة يقولــون بتحريــف القــرآن :اإلمــام ابــن األنبــاري (ت 328هـــ) كــا نســب هــذا القــول إليهــم

عــد ٌد مــن العلــاء قديــا وحديثــا كابــن حــزم والقــايض أيب يعــى واآللــويس وإحســان إهلــي ظهــر وغريهــم ومــن أهــل
الســنة مــن شــكك يف نســبة هــذا القــول جلميــع الرافضــة ،فــرى الدكتــور عــي الســالوس أن القــول بالتحريــف هــو قــول
األخباريــن مــن الشــيعة وليــس قــول األصوليــن منهــم ،بينــا يذهــب الشــيخ رمحــة اهلل اهلنــدي ورشــدي العليــان إىل أن

القــول بتحريــف القــرآن ليــس مــن مذهــب الرافضــة ،وإنــا هــو قــول بعــض مــن شــذ منهــم.
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ثانيا :أقوال أئمة الرافضة:
نقــل عــدد مــن علــاء الشــيعة اإلمجــاع عــى القــول بوقــوع التحريــف زيــادة ونقصانــا ،وممــن رصح هبــذا شــيخهم املفيــد
(ت 413هـــ) ،ومــن بعــده شــيوخ الدولــة الصفويــة ،مثــل :املجلــي ،والكاشــاين ،والبحــراين ،ونعمــة اهلل اجلزائــري،
واملازنــدراين ،ونســبوها إىل مذهــب اإلماميــة ،حتــى ألــف النــوري الطــريس كتابــه املشــهور( :فصــل اخلطــاب يف حتريــف
كتــاب رب األربــاب) ،بــل يــرح النــوري الطــريس بــأن الصــدوق والرشيــف املرتــى والطــويس والطــريس هــم فقــط
مــن أنكــر القــول بالتحريــف وال يعــرف خامــس هلــؤالء األربعــة مــن املتقدمــن قــد أنكــر وقــوع التحريــف يف القــرآن!!

()1

وقــد حــاول الكثــر مــن متأخــري الشــيعة إنــكار نســبة هــذا القــول ملذهبهــم ،مثــل :حمســن األمــن ،وعبــد احلســن رشف
الديــن ،وحممــد حســن آل كاشــف الغطــا ،وحممــد جــواد مغنيــة.

()2

إال أن هناك العديد من األسئلة التي ترد عىل موقف املنكرين للتحريف ،ومن أبرز هذه األسئلة:
 أال يمكــن أن يكــون هــذا اإلنــكار نــوع مــن التقيــة؟ فالطــويس يــرح أن املســائل التــي خيالــف فيهــا الشــيعة إمجــاع أهــلالســنة جتــوز التقيــة فيهــا.

()3

 مــا هــو حكــم القائــل بتحريــف القــرآن؟ فــإذا كانــوا بالفعــل ال يعتقــدون بوقــوع التحريــف فلــاذا ال يرصحــون بكفــر مــنيــرى التحريــف كــا فعــل أهــل الســنة؟ بينــا نجــد أن موقــف هــؤالء هــو تعظيــم القائلــن بالتحريــف مــن أمثــال الكلينــي
واملجلــي والكاشــاين ،بــل حتــى النــوري الطــريس صاحــب كتــاب (فصــل اخلطــاب) هــو حمــل تعظيــم لــدى مجيع الشــيعة،
وكتــب هــؤالء متثــل أهــم املصــادر احلديثيــة لــدى الشــيعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ينظر :أصول مذهب الشيعة (.)276/1
( )2ينظر :تدبر القرآن للكوراين (ص.)46-41
( )3االستبصار (.)155/4
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من األدلة التي تدل على قولهم بتحريف القرآن:
•ترصيح العديد من أئمتهم هبذا القول ،ونسبتهم هذا القول للشيعة كام تقدم.

•وجــود الكثــر مــن الروايــات التــي تنــص عــى وقــوع التحريــف يف القــرآن ،ومــن أمثلتهــا :عــن أيب عبــداهلل« :إن القــرآن
الــذي جــاء بــه جربيــل عليــه الســام إىل حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ســبعة عــر ألــف آيــة»( ،)1وآيــات القــرآن

املعروفــة ال تتجــاوز ســتة آالف آيــة ويشء.
ُ
ُ
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ـت ل َِّلنـ ِ
ـاس} قــال أبــو عبــد اهلل« :خــر أمــة» يقتلــون
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وهنــاك الكثــر مــن الروايــات مــن جنــس مــا ســبق ،وهــي أكثــر مــن ألفــي روايــة كــا نــص بعضهــم ،ورصح غــر واحــد

منهــم عــى أن هــذه الروايــات قــد بلغــت مبلــغ التواتــر.

يقــول املفيــد « :إن األخبــار قــد جــاءت مســتفيضة عــن أئمــة اهلــدى مــن آل حممــد صــى اهلل عليــه وســلم باختــاف القــرآن
ومــا أحدثــه بعــض الظاملــن فيــه مــن احلــذف والنقصــان»( ،)3ويقــول عدنــان البحــراين« :وقــد جتــاوزت حــد التواتــر ،وال يف

نقلهــا كثــر فائــدة بعــد شــيوع القــول بالتحريــف والتغيــر بــن الفريقــن»(.)4

ومن هنا يمكن اجلزم بأن القول بتحريف القرآن هو قول الكثري من أئمة الرافضة ،وهو مذهب لبعض طوائفهم.

كــا يمكــن اجلــزم بأهنــم ال يعطــون هــذه القضيــة أمهيــة كبــرة ،وجيــدون أن اخلــاف فيهــا ال يصــل إىل حــد التكفــر بــل حتــى
ال يصــل إىل حــد التضليــل ،وال ينقــص مــن مكانــة الشــخص عندهــم أن يكــون قائــا بتحريــف القــرآن ،بــل عــى العكــس

قــد يكــون حمــل تعظيــم كبــر ،وعــى هــذا فــإن حتريــر مســألة :هــل هــم جممعــون عــى القــول بتحريــف القــرآن أم ال؟ يصبــح
غــر ذي قيمــة كبــرة ،خاصــة مــع اســتخدامهم للتقيــة التــي تلقــي بظــال الشــك عــى أقــوال املنكريــن للتحريــف وجتعلهــا
حمــل تــردد يف تصديقهــا(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الكايف (.)134/2
( )2تفسري القمي (.)110/1
( )3أوائل املقاالت (ص .)91
( )4مشارق الشموس الدرية يف أحقية مذهب األخبارية (ص.)126
( )5هــذه خالصــة بحــث واســع للدكتــور القفــاري يف كتابــه( :أصــول مذهــب الشــيعة) ( ،)303-200/1مــع إضافــات
أخــرى.

33

أقوالهم في حجية القرآن الكريم
مــن رصيــح مــا جيــده القــارئ للقــرآن النــص عــى أن القــرآن نــزل ألجــل هدايــة النــاس وبيــان احلــق هلــم كــا قــال تعــاىل:
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ّ ُ ّ
ـل َ ْ
ش ٍء) ،ومقتــى هــذا أن يكــون القــرآن مفهــوم املعنــى ،ويكــون مشــتمال عــى أدلة
(ونزلــا عليــك الكِتــاب ت ِبيانــا لِـ ِ
احلــق وبراهينــه ،ويمكــن االســتدالل بــه ،وهــذا مــا يعتقــده املســلمون يف كتــاب اهلل.

إال أن الشيعة بمقتىض عقيدة اإلمامة هلم رأي آخر يف حجية القرآن وكونه مفهوم املعنى ،ومن هذا:

ُّ
قولهم :إن األئمة اختصوا من دون الناس بمعرفة القرآن الكريم
يبالــغ الشــيعة يف تعظيــم شــأن األئمــة وعلمهــم إىل درجــة القــول بــأن فهــم القــرآن ليــس موجــودا عنــد أحــد إال عنــد
األئمــة ،وقــد اســتفاض ذكــر هــذه املقالــة يف كتــب االثنــي عرشيــة يف روايــات عديــدة ،فــروون عــن أيب عبــد اهلل قــال« :إن

النــاس يكفيهــم القــرآن لــو وجــدوا لــه مفــرا ،وإن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فــره لرجــل واحــد ،وفــر لألمــة
شــأن ذلــك الرجــل وهــو عــي بــن أيب طالــب»(.)1

ّ
قولهم :إن القرآن ليس حجة إال بقيم ،واإلمام هو القرآن الناطق:
بنــاء عــى قوهلــم بــأن فهــم القــرآن حمصــور باألئمــة فإهنــم ذهبــوا إىل أنــه ال جيــوز لغريهــم أن يفــره أو يســتنبط منــه ،ألن
اإلمــام عندهــم هــو ق ّيــم القــرآن ،وهــو القــرآن الناطــق بينــا يعتــرون كتــاب اهلل تعــاىل هــو القــرآن الصامــت ،وهلــم يف هــذا
العديــد مــن الروايــات ،فمــن هــذه الروايــات:

عن عيل قال« :هذا كتاب اهلل الصامت ،وأنا كتاب اهلل الناطق»(.)2

وقــد نــص عــى هــذا عــدد مــن علامئهــم كالبحــراين ،والطــريس ،والفيــض الكاشــاين وغريهــم( ،)3وبالــغ االســرابادي حتى

اعتــر أن غالــب القــرآن جــاء عــى ســبيل التعميــة فــا جيــوز االحتجــاج بظاهــره إال بــا ورد تفســره عــن األئمــة(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أصول الكايف (.)25/1
( )2وسائل الشيعة ()34/27
( )3احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة للبحراين ( ،)65-64/1تفسري جممع البيان للطويس
( ،)13/1تفسري الصايف للكاشاين (..)23-19/1
( )4الفوائد املدنية (ص.)104
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قولهم :إن قول اإلمام ينسخ القرآن ويخصص عامه ويقيد مطلقه
بنــاء عــى اعتقــاد الشــيعة بــأن اإلمــام هــو قيــم القــرآن ،وهــو القــرآن الناطــق ،وأنــه بوفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وســلم مل
يكتمــل الترشيــع ،بــل إن بقيــة الرشيعــة أودعهــا الرســول لعــي ،وأخــرج عــي منهــا مــا حيتاجــه عــره ،ثــم أودع مــا بقــي

ملــن بعــده ،وهكــذا إىل أن بقيــت عنــد إمامهــم الغائــب ،وذلــك كــا يقــول كاشــف الغطــا« :أن حكمــة التدريــج اقتضــت
بيــان مجلــة مــن األحــكام وكتــان مجلــة ،ولكنــه ســام اهلل عليــه أودعهــا عنــد أوصيائــه :كل ويص يعهــد هبــا إىل اآلخــر،

لينرشهــا يف الوقــت املناســب هلــا حســب احلكمــة :مــن عــام خمصــص ،أو مطلــق ،أو مقيــد ،أو جممــل مبــن إىل أمثــال ذلــك،
فقــد يذكــر النبــي عامــا ويذكــر خمصصــه بعــد برهــة مــن حياتــه ،وال قــد يذكــره أصــا ،بــل يودعــه عنــد وصيــة إىل وقتــه»(.)1

ومســألة النســخ والتخصيــص والتقييــد ليســت إال جــزءا مــن وظيفــة األئمــة الكــرى وهــي (التفويــض يف أمــر الديــن)،

فاألئمــة قــد فوضــوا يف أمــر هــذا الديــن ،كــا فــوض رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فلهــم حــق الترشيــع.

يقــول عــي النــازي« :التفويــض يف أمــر الديــن إىل رســول اهلل وإىل األئمــة املعصومــن صلــوات اهلل عليهــم قطعــي مــن

اآليــات الرشيفــة املفــرة مــن كالم الرســول والعــرة الطاهــرة والروايــات املتواتــرة»(.)2

تأويل القرآن الكريم
قولهم :إن للقرآن باطنا وظاهرا
يســلك الشــيعة يف تأويــل القــرآن وتفســره مســلكا باطنيــا ،فــرون أن هنــاك ظاهــرا وباطنــا للقــرآن ،وقــد عقــد املجلــي بابــا
هلــذا بعنــوان( :بــاب أن للقــرآن ظهــرا وبطنــا) ،وذكــر يف هــذا البــاب ( )84روايــة ،وهــذه الروايــات هــي جــزء ممــا أورده يف
كتابــه يف هــذا املوضــوع ،فقــد قــال يف صــدر هــذا البــاب إنــه« :قــد مــى كثــر مــن تلــك األخبــار يف أبــواب كتــاب اإلمامــة
ونــورد هنــا خمتــرا مــن بعضهــا» ،ثــم ســاق الروايــات األربــع والثامنــن(.)3
ومــن نصوصهــم يف هــذه املســألة :عــن جابــر اجلعفــي قــال« :ســألت أبــا جعفــر عــن يشء مــن تفســر القــرآن فأجابنــي ،ثــم
ســألت ثانيــة فأجابنــي بجــواب آخــر ،فقلــت :جعلــت فــداك ،كنــت أجبــت يف هــذه املســألة بجــواب غــر هــذا قبــل اليــوم؟
فقــال يل :يــا جابــر :إن للقــرآن بطنــا ،وللبطــن بطنــا وظهــرا ،وللظهــر ظهــرا ،يــا جابــر ،وليــس يشء أبعــد مــن عقــول
الرجــال مــن تفســر القــرآن ،إن اآليــة لتكــون أوهلــا يف يشء وآخرهــا يف يشء وهــو كالم متصــل يتــرف عــى وجــوه»(.)4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أصول الشيعة (ص.)77
( )2مستدرك سفينة البحار (.)323/8
( )3بحار األنوار (.)106-78/92
( )4بحار األنوار (.)95/92

قولهم :إن معظم القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم
مــن مظاهــر التأويــل الباطنــي املوجــود عنــد الشــيعة دعواهــم أن القــرآن نــزل فيهــم ويف أعدائهــم ،مــع أن املصحــف املوجود
بــن أيدينــا ليــس فيــه ذكــر يشء مــن هــذا ،لكنهــم يتأولــون الكثــر مــن اآليــات عــى هــذا املعنى مــن خــال التأويــل الباطني،
يقــول الفيــض الكاشــاين« :وردت أخبــار مجــة عــن أهــل البيــت يف تأويــل كثــر مــن آيــات القــرآن وبأوليائهــم وبأعدائهــم،

حتــى إن مجاعــة مــن أصحابنــا صنفــوا كتبــا يف تأويــل القــرآن عــى هــذا النحــو مجعــوا فيهــا مــا ورد عنهــم يف تأويــل القــرآن

آيــة آيــة ،إمــا هبــم أو بشــيعتهم ،أو بعدوهــم ،عــى ترتيــب القــرآن ،وقــد رأيــت منهــا كتابــا كاد يقــرب مــن عرشيــن ألــف

بيــت ،وقــد روي يف الــكايف ،ويف تفســر العيــايش ،وعــي بــن إبراهيــم القمــي ،والتفســر املســموع مــن أيب حممــد الزكــي
أخبــارا كثــرة مــن هــذا القبيــل»(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري الصايف (.)25-24/1
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موقفهم من حجية السنة النبوية
السنة عند الشيعة هي« :كل ما يصدر عن املعصوم من قول أو فعل أو تقرير»(.)1
واملعصوم هنا يشمل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ويشمل كذلك األئمة االثني عرش.
فالسنة عند الشيعة ال ختتص باملنقول عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،بل أقوال أئمتهم تعترب عندهم من السنة.
وهم أيضا ال يقبلون السنة املروية عن النبي صىل اهلل عليه وسلم إال برشوط منها:
•اشــراط أن تكــون األحاديــث مرويــة مــن طريــق أهــل البيــت أمــا مــا يرويــه مثــل أيب هريــرة ،وســمرة بــن جنــدب،
وعمــرو بــن العــاص ونظائرهــم فليــس هلــم عنــد اإلماميــة مقــدار بعوضــة»(.)2
•أهــل البيــت عندهــم هــم األئمــة املعصومــون ،ومل يكــن منهــم يف زمــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم غــر عــي ريض اهلل
عنــه واحلســن واحلســن ريض اهلل عنهــا وكانــا صغرييــن ،فــا يقبــل مــن األحاديــث إال مــا جــاء مــن طريقــه ،ومعلــوم
أن عليــا ليــس لــه الكثــر مــن املرويــات عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم.
•اشــرط الشــيعة كذلــك يف بقيــة الطبقــات مــن بعــد الصحابــة أن يكــون الــراوي إماميــا يقــول الشــرازي« :وإذا كان
هــذا حــال الصحابــة الذيــن أســلموا عــى يــد الرســول صــى اهلل عليــه وســلم وســمعوا حديثــه وخدمــوه ،فكيــف يكــون
حــال التابعــن الــذي رباهــم أمثــال معاويــة»( ،)3وهــذه الــروط نتيجتهــا عــدم قبــول معظــم الروايــات املرفوعــة إىل
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم.

أقسام الخبر
تقدمــت اإلشــارة إىل أن هنــاك خالفــا بــن األخباريــن واألصوليــن حــول قضيــة تقســيم الســنة واألخبــار ،فمذهــب
األخباريــن هــو رفــض تقســيم الســنة ،واعتبــار أن كل مــا ورد يف كتبهــم احلديثيــة صحيــح مقبــول.
بينام ذهب األصوليون إىل تقسيم األخبار إىل :صحيح ،حسن ،موثق ،ضعيف.

فالصحيح عندهم هو :ما اتصل سنده إىل اإلمام بنقل عدل إمامي عن مثله يف مجيع الطبقات.

واحلســن :مــا اتصــل ســنده إىل اإلمــام بإمامــي ممــدوح مــن غــر نــص عــى عدالتــه ،مــع حتقــق ذلــك يف مجيــع مراتبــه أو يف

بعضهــا مــع كــون الباقــي مــن رجــال الصحيــح.

ـص اإلماميــة عــى توثيقــه يف كل الطبقــات أو يف بعضهــا مــع إيــان الباقــن
واملوثــق :مــا اتصــل ســنده بنقــل غــر إمامــي نـ َّ

وعدالتهــم أو مدحهــم.

والضعيف :هو ما مل جتتمع يف رشوط أحد الثالثة السابقة(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األصول العامة للفقه املقارن ملحمد تقي احلكيم (ص ،)122حول السنة املطهرة للشريازي (ص.)7
( )2أصل الشيعة وأصوهلا (ص.)79
( )3حول السنة املطهرة (ص.)38
( )4مصادر التلقي وأصول االستدالل العقدية عند اإلمامية االثني عرشية (ص.)446-444
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والصحيــح منهــا حجــة بــا خــاف بــن القائلــن بحجيــة خــر الواحــد ،بــرط أال يكــون شــاذا أو معارضــا بغــره مــن
األخبــار املعتــرة .وأمــا املوثــق واحلســن فاملشــهور حجيتهــا ،وذهــب مجاعــة منهــم إىل عــدم حجيتهــا ،وأمــا الضعيــف
فليــس بحجــة(.)1

أحوال الرجال
الــذي يظهــر أهنــم ال ينظــرون إال إىل موافقــة الــراوي لعقيدهتــم يف التشــيع ،بغــض النظــر عــن األمــور األخــرى ،كــا ذكــر
هــذا احلــر العامــي يف كالمــه عــن رشوط وثاقــة الــراوي ،فذكــر أوهلــا« :أن يكــون الــراوي منــا ،أي ال يكــون مــن العامــة –

يعنــي أهــل الســنة -ويدخــل فيــه مــن كان شــيعيا وإن كان غــر إمامــي»(.)2

ولقــد خلــص الطــويس أحــوال رجاهلــم باعــراف مهــم أجــراه اهلل ســبحانه عــى لســانه ،يقــول الطــويس« :إن كثــرا مــن
مصنفــي أصحابنــا ينتحلــون املذاهــب الفاســدة  -ومــع هــذا يقــول :إن كتبهــم معتمــدة .)3(»-

وهنــاك إشــكالية أخــرى يف رجاهلــم :وهــي غلبــة اجلهالــة فيهــم ،ويف هــذا يقــول حممــد الصــدر وهــو يتحــدث عــن نقــاط

الضعــف يف التاريــخ اإلمامــي« :علــاء الشــيعة اإلماميــة الذيــن ألفــوا يف الرجــال اقتــروا يف كتبهــم عــى الرتمجــة لــرواة
األحاديــث الفقهيــة الترشيعيــة  ،...فــإذا وفــق مــن حســن احلــظ أن روى الــراوي يف التاريــخ والفقــه معــا وجدنــا لــه ذكــرا

يف كتبهــم ،أمــا إذا مل يــرو شــيئا يف الفقــه فإنــه يكــون جمهــوال»(.)4

نماذج من رجاالتهم الذين هم عمدة المذهب
عندهم وما قيل فيهم من كتبهم ورواياتهم
يعتمــد الشــيعة عــى روايــات عــدد مــن الرجــال املطعــون فيهــم باعــراف الشــيعة أنفســهم ،ومــع ذلــك فإهنــم يقبلــون
مروياهتــم وال يردوهنــا ،ومــن أبــرز األمثلــة عــى هــذا ثالثــة رجــال:

01

زرارة بن أعين (ت150هـ):

الصادق.
هو أحد كبار رواة الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية ،روى عن اإلمامني حممد بن عيل الباقر وجعفر بن حممد ّ

وثقه الطويس ،والنجايش ،وغريمها( ،)5إال أنه مع هذا التوثيق جاءت روايات حتكي طعن األئمة ومن ذلك:
قال أبو عبد اهلل« :ما أحدث أحد يف اإلسالم ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة اهلل»(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1السنة النبوية وعلومها بني أهل السنة والشيعة اإلمامية لعدنان زرزور (ص.)164
( )2أصول علم الرجال (ص )164-163نقال عن العاميل.
( )3الفهرست( :ص )25-24
( )4مقدمة (تاريخ الغيبة الصغرى) (ص.)44
( )5رجال الطويس (ص  ،)350 ،201رجال النجايش (ص .)132
( )6رجال الكيش (ص .)149
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02

المفضل بن عمر (القرن الثاني الهجري)

وهو من الرواة املشهورين وله العديد من الروايات يف كتب الشيعة خاصة الكتب األربعة.
وثقــه املفيــد والطــويس وابــن شــهر آشــوب واعتــروه مــن خــواص اإلمــام الصــادق ،ومــن الثقــات الصاحلــن ،وأثنــوا عليــه
كثــرا(.)1
وجــاءت بعــض الروايــات تطعــن فيــه ،فعــن محــاد بــن عثــان قــال :ســمعت أبــا عبــد اللّ عليــه الســام يقــول للمفضــل بــن
عمــر اجلعفــي« :يــا كافــر يــا مــرك مالــك والبنــي ،يعنــي إســاعيل بــن جعفــر».
وعــن إســاعيل بــن جابــر قــال :قــال أبــو عبــد اللّ عليــه الســام« :ائــت املفضــل وقــل لــه :يــا كافــر يــا مــرك مــا تريــد إىل
ابنــي .تريــد أن تقتلــه؟»(.)2

03

أبو بصير ليث بن البختري المرادي (القرن الثاني الهجري):

صحــب حممــد بــن عــي الباقــر وابنــه جعفــر الصــادق مــن أئمــة الشــيعة اإلماميــة ،واشــتهر بكونــه أحــد أكــر رواة الشــيعة
اإلماميــة ،وهــو أحــد أفــراد أصحــاب اإلمجــاع .

وثقه الغضائري ،وقال احليل« :ثقة عظيم الشأن» ،ونقل الكيش إمجاع العصابة عىل تصديقه(.)3
ومع هذا املدح والتوثيق إال أن هناك روايات حتكي طعنه وقدحه يف بعض األئمة ،ومن ذلك:

أنــه كان دائــم الســخرية مــن جعفــر الصــادق ،فمــرة يصفــه باجلشــع والطمــع وحــب الدنيــا ،فعــن محــاد النــاب قــال« :جلــس

أبــو بصــر عــى بــاب أيب عبــد اهلل عليــه الســام ليطلــب اإلذن ،فلــم يــؤذن لــه .فقــال :لــو كان معنــا طبــق ألذن! قــال :فجــاء

كلــب فشــغر يف وجــه أيب بصــر .قــال :أف أف مــا هــذا؟ قــال جليســه :هــذا كلــب شــغر يف وجهــك»(.)4
فكيف يعد هذا الرجل من الثقات األجالء وهو حيمل هذه الكراهية لألئمة؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلرشاد للمفيد ( ،)214/2الغيبة للطويس (ص ،)346مناقب آل أيب طالب البن شهر (.)436/۳
( )2رجال الكيش (ص.)274 ،272
( )3رجال الغضائري (ص ،)111رجال ابن داود (ص ،)214رجال الكيش (ص.)507
( )4ينظر :رجال الكيش (ص.)154-152
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أصول األخبار األربعمائة
يدعــي اإلماميــة أنــه كانــت لدهيــم أصــول ( )400مــن عهــد عــي ريض اهلل عنــه إىل عهــد أيب حممــد العســكري ،تــم تدوينهــا

بدقــة قبــل تدويــن الكلينــي والصــدوق ،بــل إن أصحــاب الكتــب األربعــة إنــا عولــوا يف تدوينهــم عــى هــذه األصــول ،ثــم
إن هــذه األصــول أمهلــت نظــرا الحتــواء الكتــب األربعــة وغريهــا مــن املصــادر التــي دونــت الحقــا عــى هــذه األصــول
األربعامئــة ،فلــم يتبــق منهــا إال القليــل ،يقــول الشــيعي حممــد حســن اجلــايل« :مل أقــف حســب تتبعــي لألصــول التــي ذكرهــا

الشــيخ الطــويس عــى أكثــر مــن ثالثــة أصــول موجــودة اليــوم ،ومــن الكتــب التــي وصفــت بأهنــا أصــول عــى أكثــر مــن ســبعة
وعرشيــن كتابــا»( ،)1ويذكــر اجلــايل أنــه حــاول أن يقــف عــى أســاء هــذه األصــول ،ولكنــه بعــد التتبــع مل يقــف إال عــى أكثــر

مــن نيــف وســبعني أصــا ذكرهــا الطــويس والنجــايش اللــذان قامــا بفهرســة مؤلفــات الشــيعة(.)2

ومــن املالحــظ أن معظــم هــذه األصــول مرويــة عــن الصــادق ،يقــول اجلــايل« :نجــد مجعــا مــن أعــام املتقدمــن نصــوا

عــى أن األصــول ألفــت يف عــر اإلمــام الصــادق ،وأن األحاديــث الــواردة فيهــا كانــت ســاعا ملؤلفيهــا مــن اإلمــام» ،ثــم
نقــل عــن الطــريس أنــه قــال« :روى عــن اإلمــام الصــادق مــن مشــهوري أهــل العلــم أربعــة آالف ،وصنــف مــن جواباتــه

أربــع مائــة كتــاب تســمى :األصــول ،رواهــا أصحابــه وأصحــاب ابنــه موســى الكاظــم»( ،)3وعــى هــذا فمعظــم األحاديــث
النبويــة ،بــل معظــم أحاديــث األئمــة غــر موجــودة ضمــن األصــول األربعامئــة!!.

الكتب الثمانية عند الشيعة
الكتــب الرئيســة التــي تعتــر مصــادر األخبــار عنــد
االثنــي عرشيــة هــي ثامنيــة يســموهنا« :اجلوامــع
الثامنيــة» وهــي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دراسة حول األصول األربعامئة (ص.)49
( )2دراسة حول األصول األربعامئة (ص.)26
( )3دراسة حول األصول األربعامئة (ص.)12
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(الكافي) لمحمد بن يعقوب الكليني
والــكايف يقــع يف ثامنيــة أجــزاء تضــم األصــول والفــروع ،وعــدد أحاديثــه أكثــر مــن  16000حديــث ،يقــول هاشــم معــروف:

« توزعــت أحاديــث الــكاىف التــي بلغــت  16199عــى النحــو التــايل:

الصحيح منها  5072حديث ًا.
واحلسن  144حديث ًا.
املوثق  1128حديث ًا.
القوي  302حديث.
والضعيف 9485حديث ًا»(.)1

وهــذا مــن الغريــب حقــا ،فأصــح كتــاب عندهــم أكثــر أحاديثــه ضعيفــة ،وهــم حياولــون التهويــن مــن أمــر هــذا العــدد الكبــر
بتقريــر أن هــذه األحاديــث الضعيفــة ليســت مرتوكــة بــل يعمــل هبــا ألســباب وشــواهد خمتلفــة ،ممــا ال يؤثــر يف مكانــة الــكايف
عندهم!

من ال يحضره الفقيه
ملحمــد بــن بابويــه القمــي املشــهور عندهــم بالصــدوق (ت 381ه ـ) ،ومل يعتـ ِ
ـن الصــدوق بإيــراد األســانيد بــل بنــى كتابــه
عــى االختصــار فيهــا ،ورصح بذلــك يف أول كتابــه فقــال « :صنفــت هــذا الكتــاب بحــذف األســانيد؛ لئــا تكثــر طرقــه وإن
كثــرت فوائــده»( )2ثــم أورد أســانيده مجلــة يف آخــر الكتــاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دراسات يف الكايف (ص  ،)130 – 129وينتبه هنا إىل أن جمموع ما أورده هو  ،16131بينام أحاديث الكايف -كام
قال -عددها  ،16199فيتبقى  68حديثا مل يذكر من أي صنف هي!
( )2من ال حيرضه الفقيه (.)2/1
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تهذيب األحكام ،واالستبصار
كالمها أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس املعروف بشيخ الطائفة (ت 360هـ).

أمــا (هتذيــب األحــكام) فهــو ثــاين كتــب الفــروع الشــيعية بعــد (مــن ال حيــره الفقيــه) ،وقــد رتبــه عــى أبــواب الفقــه مــن

الطهــارة إىل الديــات ،وعــد أبوابــه  393بابــا ،وأمــا أحاديثــه فعددهــا  13590حديثــا.

وأمــا (االســتبصار فيــا اختلــف مــن األخبــار) فقــد اختــره مــن التهذيــب ،واقتــر فيــه عــى مــا اختلــف مــن األخبــار ،أي
األحاديــث املتعارضــة كــا رصح هــو بنفســه يف مقدمــة كتابــه( ،)1وقــد أحــى املؤلــف أحاديثــه أهنــا  5511حديثــا.

ثــم ألــف شــيوخهم يف القــرن احلــادي عــر ومــا بعــده جمموعــة مــن املدونــات ارتــى املعــارصون منهــا أربعــة ســموها
باملجاميــع األربعــة املتأخــرة وهــي:

الوافي
ملحمد بن مرتىض املعروف بمال حمسن الفيض الكاشاين (ت 1091ه).

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار
لشيخهم حممد باقر املجليس (ت1111هـ) ،ويعترب أكرب موسوعة حديثية شيعية.

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ملحمــد بــن احلســن احلــر العامــي (ت 1104هـــ) ،اشــتمل عــى  36ألــف روايــة يف مخســن بابــا ،وهــو متعلــق باألحــكام
الفقهيــة.

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل
حلســن النــوري الطــريس (ت 1320هـ) ،قــام النــوري يف هــذا الكتــاب بتجميــع مــا ينيــف عــى  23000روايــة مل تذكــر يف
وســائل الشــيعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( )1ص.)5
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مالحظات حول هذه المدونات:
نالحــظ أن هنــاك تضخيــا كبــرا لدورهــا ،وكأهنــا حماولــة ملحــاكاة مــا هــو موجــود عنــد أهــل الســنة مــن
01

مصــادر وأصــول ،واالســتكثار مــن ذكــر األصــول وبعضهــا يف احلقيقــة ليــس بأصــل ،فاالســتبصار ليــس
إال اختصــارا لتهذيــب األحــكام ،فكيــف يكــون أصــا رابعــا.

وكتــاب (الــوايف) عبــارة عــن مجــع ألحاديــث الكتــب األربعــة املتقدمــة (الــكايف والتهذيــب واالســتبصار
ومــن ال حيــره الفقيــه) فكيــف يعــد أصــا خامســا ،ومســتقال ،وهــو تكــرار ألحاديــث الكتــب األربعــة؟!

02

موضــوع هــذه املدونــات يغلــب عليــه اجلانــب الفقهــي ،فالتهذيــب ،واالســتبصار ،ومــن ال حيــره الفقيه،
ووســائل الشــيعة ،ومســتدرك الوســائل كلهــا يف الفقــه ،وكذلــك الــكايف ،فــإن املجلديــن األول والثــاين يف
األصــول وســائر املجلــدات الباقيــة يف الفقــه..

كتبهــم األربعــة األوىل مل ختــل مــن دس وزيــادة ،ومــن أمثلــة ذلــك :حســن بــن حيــدر الكركــي العامــي

03

(ت 1076هـ) قــال :إن كتــاب الــكايف مخســون كتابــا باألســانيد التــي فيــه لــكل حديــث متصــل باألئمــة(،)1

بينــا الطــويس (ت360هـــ) يقــول« :كتــاب الــكايف مشــتمل عــى ثالثــن كتابــا ،أخربنــا بجميــع رواياتــه

الشــيخ»(.)2

04
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أيضــا مدوناهتــم األربعــة اإلضافيــة حوهلــا شــكوك كبــرة يف وثوقيــة رواياهتــا ،فهــذه املدونــات كلهــا
متأخــرة ألفــت يف القــرن احلــادي عــر ومــا بعــده ،وآخرهــا ألفــه النــوري الطــريس (ت 1320هــ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1روضات اجلنات (.)176-188/6
( )2الفهرست (ص.)161:

مدى صحة الروايات في أصول الشيعة
هم في هذا فريقان:
ذهــب األخباريــون إىل أن مجيــع مــا ورد يف الكتــب األربعــة صحيــح قطعــا ويعمــل بــه ،واألســانيد التــي ذكــرت يف هــذه

الكتــب إنــا ذكــرت ألجــل التــرك ال غــر(.)1

وخالــف األصوليــون فذهبــوا إىل أن أخبــار الكتــب األربعــة منهــا املقبــول ومنهــا الضعيــف املــردود( ،)2ووضعــوا قواعــد

للتصحيــح والتضعيــف كــا هــو موجــود عنــد أهــل الســنة.

لكــن املالحــظ أن األصوليــن مل يلتزمــوا هبــذه القواعــد بــل كثــرا مــا يتجاهلوهنــا ،حتــى أن بعــض األخباريــن يســتدل
بصنيعهــم العمــي عــى تأصيلهــم النظــري ،فعــى ســبيل املثــال يقــول الكاشــاين« :بــل املتأخــرون ربــا يســلكون طريقــة

القدمــاء فيصفــون بعــض األحاديــث التــي يف ســندها مــن يعتقــدون أنــه فطحــي أو نــاوويس بالصحــة ،نظــرا إىل اندراجــه يف

مــن أمجعــوا عــى تصحيــح مــا يصــح عنهــم ،بــل يصفــون مراســيل هــؤالء ومقاطيعهــم ومرافيعهــم ومســانيدهم إىل الضعفــاء
واملجاهيــل بالصحــة لذلــك ،وعــى هــذا جــرى العالمــة والشــهيد يف مواضــع مــن كتبهــا ،مــع أهنــا األصــل يف االصطــاح
اجلديــد»(.)3

موقفهم من حجية اإلجماع
ذهــب األخباريــون – ووافقهــم بعــض األصوليــن -إىل أن اإلمجــاع ليــس بحجــة إال مــع القطــع بدخــول املعصــوم ضمــن
املجمعــن ،فلذلــك ال حجيــة لإلمجاعــات املنقولــة يف كتــب الفقهــاء لعــدم القطــع بدخــول املعصــوم ضمــن املجمعــن ،وأمــا

اإلمجــاع الــذي هــو إمجــاع الفقهــاء واملجتهديــن فليــس بحجــة قطعــا ،وقــد رصح هبــذا أكثــر علــاء األخباريــن(.)4

وأكثــر مــا اســتندوا عليــه أنــه ال يوجــد دليــل عندهــم عــى حجيــة اإلمجــاع ،وإنــا هــذا مــن خمرتعــات (العامــة) أي أهــل

الســنة.

وذهــب مجهــور األصوليــن إىل حجيــة اإلمجــاع( ،)5وعرفــوا اإلمجــاع بأنــه :اتفــاق أمــة حممــد صــى اهلل عليــه وســلم عــى وجــه
يشــمل قــول املعصــوم(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الفوائد املدنية (ص.)119
( )2معجم رجال احلديث للخوئي (.)91/1
( )3الوايف (.)24/1
( )4ينظر :الفوائد املدنية لالسرتابادي (ص )266احلدائق النارضة للبحراين ( )71/1وسائل الشيعة للعاميل ( )214/30نور الرباهني
للجزائري (.)40/1
( )5ينظر :أوائل املقاالت للمفيد (ص ،)121الرسائر للحيل ( ،)530/2مبادئ األصول البن املطهر (ص ،)19حتريرات يف األصول
للخميني (.)367/6
( )6مبادئ األصول للحيل (ص.)190
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وقيل :االتفاق الكاشف عن رأي املعصوم أو قوله أو فعله أو تقريره ،الكاشف عن رأيه أيضا(.)1
وحقيقــة اإلمجــاع عندهــم أنــه وســيلة كاشــفة عــن قــول املعصــوم ،وهلــذا هــو ليــس بحجــة بنفســه ،يقــول ابــن املطهــر احلــي:
«اإلمجــاع إنــا هــو حجــة عندنــا الشــتامله عــى قــول املعصــوم ،فــكل مجاعــة كثــرت أو قلــت كان قــول اإلمــام يف مجلــة أقواهلــا،
فإمجاعهــا حجــة ألجلــه ال ألجــل اإلمجــاع»(.)2
فاإلمجــاع عندهــم لغــو ال فائــدة يف القــول فيــه أصــا ،وإنــا هنايــة أمرهــم أهنــم ســموا الســنة باســم اإلمجــاع ،وهــذا مــا
يرصحــون بــه ،يقــول حممــد رضــا املظفــر« :إن اإلمجــاع ال قيمــة علميــة لــه عنــد اإلماميــة مــا مل يكشــف عــن قــول املعصــوم،
فــإذا كشــف عــى نحــو القطــع عــن قولــه فاحلجــة يف احلقيقــة هــو املنكشــف ال الكاشــف ،فيدخــل حينئــذ يف الســنة ،وال
يكــون دليــا مســتقال يف مقابلهــا»(.)3

موقفهم من حجية العقل
اختلف األصوليون واألخباريون يف هذه القضية عىل قولني:
األول :أن العقــل حجــة ،وهــذا قــول عامــة األصوليــن ،حتــى رصح بعضهــم بأنــه املصــدر الوحيــد يف أصــول الديــن(،)4
وجيعلــون أدلــة األحــكام أربعــة :الكتــاب والســنة واإلمجــاع والعقــل(.)5
وهذا الذي استقر عليه قول مجهور الشيعة املتأخرين(.)6
ومن أول من رصح بالدليل العقيل حممد بن إدريس احليل (ت 598هـ) يف كتابه الرسائر.
الثــاين :أن العقــل ليــس بحجــة مســتقلة ،وهــذا قــول عامــة األخباريــن ،ويعتــرون أن العقــل هــو جمــرد وســيلة إلدراك
احلكــم الرشعــي(.)7
ويسمون هذا العقل بالعقل الفطري ،وجيعلونه دليال وحاكام عىل األدلة ال عىل األحكام(.)8
وربام استدلوا عىل بعض القضايا العقدية بالعقل ،مثل االستدالل عىل وجود املهدي املنتظر كام فعل املجليس(.)9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اللمعة البيضاء للتربيزي (ص.)327
( )2هتذيب الوصول إىل علم األصول (ص .)70
( )3أصول الفقه (.)92/3
( )4األصول العامة للفقه املقارن ملحمد تقي احلكيم (ص ،)299جامع السعادات ملهدي النراقي (.)117/1
( )5وصول األخيار إىل أصول األخبار (ص.)183
( )6دليل العقل عند الشيعة للعليان (ص.)114
( )7التذكرة بأصول الفقه (ص.)28
( )8دليل العقل عند الشيعة للعليان (ص.)109
( )9بحار األنوار ()215/51
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الوحدة الرابعة:
انحرافات الشيعة
في أركان
اإليمان
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سندرس في هذه الوحدة:

انحرافهم يف توحيد اهلل تعاىل

47

اإليامن بالكتب

اإليامن بالرسل

انحرافهم في توحيد اهلل تعالى
انحرافهم في توحيد الربوبية:
إضفاء صفة الربوبية على بعض األئمة:
يبالــغ الشــيعة يف تعظيــم أئمتهــم والغلــو فيهــم حتــى يضفــون عليهــم بعــض أوصــاف الربوبيــة ،ويــروون يف هــذا

الروايــات املستشــنعة ،فــروون عــن عــي أنــه قــال« :أنــا رب األرض الــذي يســكن األرض بــه»(.)1
وعن أيب عبد اهلل قال يف قوله تعاىل{ :و َأ ْش َق ِ
ت األَ ْر ُض بِن ِ
ُور َر ِّ َبا}« :رب األرض يعني إمام األرض»(.)2
َ َ
ِ
ْــرا} قالــوا« :يــرد إىل أمــر
ــو َ
ــم َف َس ْ
ــم ُي َــر ُّد إِ َل َر ِّبــه َف ُي َع ِّذ ُبــ ُه َع َذا ًبــا ُّنك ً
ف ُن َع ِّذ ُبــ ُه ُث َّ
ويف قولــه ســبحانهَ { :أ َّمــا َمــن َظ َل َ
املؤمنــن فيعذبــه عذابــا نكــرا»(.)3

القول بالوالية التشريعية:
يقــول الطباطبائــي« :الواليــة الترشيعيــة عبــارة عــن القيــام بالترشيــع والدعــوة ،وتربيــة األمــة واحلكــم والقضــاء يف
أمورهــا واختالفاهتــا»( ،)4ويعتقــد الشــيعة أن اهلل تعــاىل قــد أعطــى األئمــة التفويــض والواليــة الترشيعيــة ،ليقــرروا
مــن األحــكام مــا يريــدون ،فيحلــوا وحيرمــوا مــن عنــد أنفســهم ،وجــاءت رواياهتــم رصحيــة هبــذا ،وقــد مجــع
الكلينــي الروايــات املتعلقــة بموضــوع التفويــض يف اجلــزء األول مــن أصــول الــكايف ،وصنّفهــا يف بــاب واحــد،
وينقــل يف هــذا البــاب عــرة أحاديــث يف هــذا املجــال ،ومــن هــذه الروايــات :عــن الباقــر والصــادق قــاال ّ :
«إن اللَّ
ِ ِ
الرسـ ُ
ـول َف ُخـ ُـذو ُه
ـار َك َوتَعــاىل َفـ َّـو َض إ 
ىل نَب ّيـ ِـه َأمـ َـر َخ ْلقـ ِـه لِ َين ُظــر كَيـ َ
ـم َّ
ـم َتــى هــذه اآليــة  :ومــا آتا ُكـ ُ
ـف طا َعتُهــم  ،ثـ َّ
َت َبـ َ
()5
ـم عنــه فانتهــوا» .
َومــا هنا ُكـ ْ
(وإِ َّنـ َ
ـك َل َعــى ُخ ُلـ ٍـق
وعــن أيب عبــد اهلل الصــادق عليــه الســام« :إن اهلل عــز وجــل أ َّدب نبيــه عــى حمبتــه فقــالَ :
ِ
الر ُسـ ُ
ـم َعنْ ـ ُه َفا ْنت َُهــوا) ،وقــال عــز
ـول َف ُخـ ُـذو ُه َو َمــا َنَا ُكـ ْ
ـم َّ
َعظي ـ ٍم) ثــم فـ ّـوض إليــه ،فقــال عــز وجــلَ ( :مــا آتَا ُكـ ُ
ِ
الر ُسـ َ
ـاع اهلل) وإن نبــي اهلل فـ ّـوض إىل عــي وائتمنــه ،فســلمتم وجحــد النــاس ،فــواهلل،
ـول َف َقــدْ َأ َطـ َ
وجــلَ ( :مـ ْن ُيطــع َّ
لنحبكــم أن تقولــوا إذا قلنــا ،وأن تصمتــوا إذا صمتنــا ،ونحــن يف مــا بينكــم وبــن اهلل عــز وجــل ،مــا جعــل اهلل
ألحــد خــر ًا يف خــاف أمرنــا»(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مرآة األنوار (ص.)59
( )2تفسري القمي (.)253/2
( )3مرآة األنوار (ص.)59
( )4امليزان (.)16/6
( )5الكايف (.)267/1
( )6الكايف (.)265/1

48

القول بالوالية التكوينية:
كــا يعتقــد الشــيعة أن األئمــة هــم وســائط بــن اهلل تعــاىل وبــن خلقــه يف العبــادة؛ كذلــك يعتقــدون أن األئمــة
واســطة يف اخللــق والتكويــن ،يقــول اخلوئــي« :ال شــبهة يف واليتهــم عليهــم الســام عــى املخلوقــات بأمجعهــا،

كــا يظهــر مــن األخبــار ،لكوهنــم واســطة يف اإلجيــاد وهبــم الوجــود ،وهــم الســبب يف اخللــق ،إذ لوالهــم ملــا خلــق
النــاس كلهــم ،وإنــا خلقــوا ألجلهــم ،وهبــم وجودهــم ،وهــم الواســطة يف اإلفاضــة ،بــل هلــم الواليــة التكوينيــة

ملــا دون اخلالــق ،فهــذه الواليــة نحــو واليــة اهلل تعــاىل عــى اخللــق»(.)1

ويقــول اخلمينــي« :إن لإلمــام مقامــا حممــودا ودرجــة ســامية ختضــع لواليتهــا وســيطرهتا مجيــع ذرات هــذا
الكــون»(.)2

وغــر ذلــك الكثــر مــن الروايــات لدهيــم ،وهــذا مــن الغلــو العظيــم الــذي يصــل إىل حــد الــرك بــاهلل تعــاىل يف

ربوبيتــه.

وجيسد البهاء العاميل هذا الغلو فيقول يف مدح املهدي املنتظر:

صاحــب العــر اإلمــام املنتظــر
حجــة اهلل عــى كل البــر
مــن إليــه الكــون قــد ألقــى القيــاد
إن تــزل عــن طوعــه الســبع الشــداد
ذو اقتــدار إن يشــأ قلــب الطبــاع
وارتــدى اإلمــكان ُبــرد االمتنــاع

مــن بــا يأبــاه ال جيــري القــدر
خــر أهــل األرض يف كل اخلصــال
أراد
فيــا
أحكامــه
جمريــا
خــر منهــا كل عــايل الســمك عــال
صــر اإلظــام طبعــا للشــداد
َّ
()3
قــدرة موهوبــة مــن ذي اجلــال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مصباح الفقاهة (.)279/3
( )2احلكومة اإلسالمية (ص.)105
( )3الوالية التكوينية بني القرآن والربهان لضياء القطيفي(ص.)34
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انحرافهم في توحيد األلوهية:
يعتــر املذهــب اإلمامــي الرافــي أحــد أبــرز مذاهــب القبوريــة ،وفيــه مــن الغلــو يف البــر وتقديســهم إىل حــد التأليــه،
وعبــادة القبــور واألرضحــة مــا ال يــكاد يوجــد يف مذهــب آخــر مــن املذاهــب املشــهورة ،وهلــذا فــإن انحرافهــم يف التوحيــد
بشــكل عــام انحــراف شــديد جــدا.
ومنشــأ هــذا االنحــراف هــو مــن قضيــة اإلمامــة ،فغلوهــم يف أئمتهــم أدى هبــم إىل هــذه االنحرافــات اخلطــرة ،حتــى جعلــوا
التوحيــد هــو اإلمامــة! ومــن مظاهــر هــذا:

تأويل آيات التوحيد باإلمامة:
يفــر الرافضــة نصــوص القــرآن التــي تأمــر بعبــادة اهلل وحــده بــأن املقصــود هبــا إمامــة عــي واألئمــة ،والنصــوص التــي تنهــى
عــن الــرك جعلــوا املقصــود هبــا الــرك يف واليــة األئمــة.
َ
َََ ْ ُ َ َْ َ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ
َ
ـن ِمـ ْ
ِإَول َّالِيـ َ
ففــي قولــه ســبحانه{ :ولقــد أ ِ
وح إِلــك
ـن ع َملــك} ،جــاء يف مصادرهــم
ـن قبْلِــك لئِــن أشكــت لحبطـ
تفســرها بــا يــي« :يعنــي إن أرشكــت يف الواليــة غــره»( ،)1ويف لفــظ آخــر« :لئــن أمــرت بواليــة أحــد مــع واليــة عــي مــن
بعــدك ليحبطــن عملــك» ،وقــد ســاق صاحــب الربهــان يف تفســر القــرآن أربــع روايــات هلــم يف تفســر اآليــة الســابقة باملعنــى
املذكــور(.)2

الوالية أصل قبول األعمال عندهم
َّ
يعتقــد أهــل الســنة أن التوحيــد هــو أصــل قبــول األعــال ،والــرك بــاهلل ســبحانه هــو ســبب بطالهنــا ،كــا قــال تعــاىل{ :إِن
َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ
ََْ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ
َ
َ
ِ
الل ال يغفِــر أن يــرك ب ِـهِ ويغفِــر مــا دون ذلــك ل ِمــن يشــاء} ،ولكــن الشــيعة جعلــوا منــاط ذلــك كلــه واليــة االثنــي
عــر ،وقالــوا يف رواياهتــم« :فــإن مــن أقــر بواليتنــا ثــم مــات عليهــا قبلــت منــه صالتــه ،وصومــه ،وزكاتــه ،وحجــه ،وإن مل
يقــر بواليتنــا بــن يــدي اهلل جــل جاللــه مل يقبــل اهلل عــز وجــل شــيئا مــن أعاملــه»(.)3
بــل إهنــم جعلــوا التوحيــد ال يقبــل إال بالواليــة ،ففــي أخبارهــم «قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم :مــن قــال :ال إلــه إال
اهلل دخــل اجلنــة ،فقــال رجــان مــن أصحابــه :فنحــن نقــول :ال إلــه إال اهلل ،فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم :إنــا تقبــل
شــهادة أن ال إلــه إال اهلل مــن هــذا وشــيعته ،ووضــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يــده عــى رأس عــي وقــال هلــا :مــن
(.)4
عالمــة ذلــك أال جتلســا جملســه وال تكذبــا قولــه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)427/1
( )2الربهان (.)83/4
( )3أمايل الصدوق (ص.)155 ،154
( )4بحار األنوار (.)201 /27
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اعتقادهم أن األئمة هم الواسطة بين اهلل والخلق:
يعتقــد املســلمون أن الرســل هــم الواســطة بــن اهلل والنــاس يف تبليــغ أمــر اهلل ورشعــه ،وليســوا وســائط يف العبــادة ،وخيالفهــم

يف هــذا الشــيعة االثنــي عرشيــة فيقولــون :إن األئمــة االثنــي عــر هــم الواســطة بــن اهلل وخلقــه يف كل يشء ،قــال املجلــي
عــن أئمتــه« :فإهنــم حجــب الــرب ،والوســائط بينــه وبــن اخللــق» ،وعقــد لذلــك بابــا بعنــوان« :بــاب أن النــاس ال هيتــدون
إال هبــم ،وأهنــم الوســائل بــن اخللــق وبــن اهلل ،وأنــه ال يدخــل اجلنــة إال مــن عرفهــم»(.)1

وهذه الوساطة بين اهلل تعالى وبين خلقه تتجلى في مظاهر منها:
قولهم :ال هداية للناس إال باألئمة
جــاءت العديــد مــن الروايــات الشــيعية التــي تــرح بــأن النــاس ال يمكــن أن هيتــدوا إال عــن طريــق األئمــة ،ومــن هــذه
الروايــات :قــال أبــو عبــد اهلل« :بليــة النــاس عظيمــة؛ إن دعوناهــم مل جييبونــا ،وإن تركناهــم مل هيتــدوا بغرينــا»(.)2
ويروون أن أبا جعفر قال :بنا ُعبِد اهلل ،وبنا عرف اهلل ،وبنا وحد اهلل»(.)3

قولهم :ال يقبل الدعاء إال بأسماء األئمة
مــن مظاهــر اعتقــاد الشــيعة أن أئمتهــم وســائط بــن اهلل تعــاىل وبــن خلقــه اعتقادهــم أن الدعــاء ال يقبــل إال بأســاء األئمــة،
فقالــوا :ال يفلــح مــن دعــا اهلل بغــر األئمــة ،ومــن فعــل ذلــك فقــد هلــك ،وأوردوا الروايــات يف هــذا الشــأن ،ومــن هــذه
الروايــات :قوهلــم« :مــن دعــا اهلل بنــا أفلــح ،ومــن دعــا بغرينــا هلــك واســتهلك»(.)4
وبلغــت جرأهتــم يف هــذا البــاب أن قالــوا« :إن دعــاء األنبيــاء اســتجيب بالتوســل واالستشــفاع هبــم صلــوات اهلل عليهــم
أمجعــن»( ،)5وقــد استشــهد عــى ذلــك املجلــي بإحــدى عــرة روايــة مــن رواياهتــم ،كــا عــرض لروايــات كثــرة مماثلــة
يف أبــواب أحــوال األنبيــاء ،وباألخــص يف أحــوال آدم وموســى وإبراهيــم ،وكــذا يف أبــواب معجــزات النبــي(.)6
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)97/23
( )2بحار األنوار (.)99/23
( )3بحار األنوار (.)103/23
( )4بحار األنوار (.)103/23
( )5هذا عنوان أحد أبواب بحار األنوار (.)319/26
( )6بحار األنوار (.)334/26

جواز االستغاثة باألئمة عند الشيعة اإلمامية
ُ َتـ ِّـوز الشــيعة اإلماميــة أن يســتغاث باألئمــة؛ بــل إهنــا جعلــت لــكل إمــام وظيفــة عنــد طلــب الغــوث ،فقــد جــاء يف بحــار
األنــوار« :أمــا عــي بــن احلســن فللنجــاة مــن الســاطني ونفــث الشــياطني ،وأمــا حممــد بــن عــي وجعفــر بــن حممــد فلآلخــرة
ومــا تبتغيــه مــن طاعــة اهلل عــز وجــل ،وأمــا موســى بــن جعفــر فالتمــس بــه العافيــة مــن اهلل عــز وجــل ،وأمــا عــي بــن موســى
فاطلــب بــه الســامة يف الــراري والبحــار ،وأمــا حممــد بــن عــي فاســتنزل بــه الــرزق مــن اهلل تعــاىل ،وأمــا عــي بــن حممــد
فللنوافــل وبــر اإلخــوان ومــا تبتغيــه مــن طاعــة اهلل عــز وجــل ،وأمــا احلســن بــن عــي فلآلخــرة ،وأمــا صاحــب الزمــان فــإذا
بلــغ منــك الســيف الذبــح فاســتعن بــه فإنــه يعينــك»(.)1

الغلو في قبور األئمة:
هذا الغلو يف قبور األئمة يتجىل يف عدة مظاهر ،منها:
اعتبار احلج إىل املشاهد أعظم من احلج إىل بيت اهلل احلرام:
ففي الكايف« :إن زيارة احلسني تعدل عرشين حجة ،وأفضل من عرشين عمرة وحجة»(.)2

وملــا قــال أحــد الشــيعة اإلماميــة إلمامــه« :إين حججــت تســع عــرة حجــة ،وتســع عــرة عمــرة» أجابــه اإلمــام

بأســلوب يشــبه الســخرية قائ ـاً« :حــج حجــة أخــرى ،واعتمــر عمــرة أخــرى ،تكتــب لــك زيــارة قــر احلســن

عليــه الســام»(.)3
الصالة عند القرب:

وقــد وضعــوا أحاديــث يف فضائــل الصــاة عنــد قبــور األئمــة ،ففــي بحــار األنــوار« :مــن زار الرضــا أو واحــد مــن
األئمــة فصــى عنــده فإنــه يكتــب لــه بــكل ركعــة تركعهــا عنــده كثــواب مــن حــج ألــف حجــة ،واعتمــر ألــف عمرة،

وأعتــق ألــف رقبــة وكأنــا وقــف يف ســبيل اهلل ألــف ألــف مــرة مــع نبــي مرســل ،ولــه بــكل خطــوة مائــة حجــة،
ومائــة عمــرة ،وعتــق مائــة رقبــة يف ســبيل اهلل ،وكتــب لــه مائــة حســنة ،وحــط عنــه مائــة ســيئة»(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)33/94
( )2الكايف (.)324/1
( )3وسائل الشيعة .)348/10( :
( )4بحار األنوار (.)138-137/100
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االنكباب عىل القرب:

وهــذا مظهــر مــن مظاهــر التعظيــم والتذلــل واالنكســار عنــد قبــور األئمــة ،يقــول الطــويس يف وصفــه ألعــال

زيــارة يــوم اجلمعــة« :ثــم تنكــب عــى القــر وتقــول  :مــوالي»  ..الــخ( .)1ويف بحــار األنــوار قــال« :فــإذا أتيــت

فقــف خــارج القبــة ،وأوم بطرفــك نحــو القــر وقــل :يــا مــوالي ،ثــم قــال :ثــم انكــب عــى القــر وقــل :يــا مــوالي

أتيتــك خائف ـ ًا فآمنــي  ،وأتيتــك مســتجري ًا فأجــرين»(.)2

اختاذ قبور األئمة قبلة:
ســئل اإلمــام املهــدي الغائــب املنتظــر عنــد الشــيعة عــن الصــاة عنــد القبــور فقــال« :أمــا الصــاة فإهنــا خلفــه
وجيعــل القــر أمامــه ،وال جيــوز أن يصــي بــن يديــه وال عــن يمينــه وال عــن يســاره ،ألن اإلمــام صــل اهلل عليــه ال
يتقــدم عليــه وال يســاوى»(.)3
وهذا غيض من فيض مما ملئت به كتبهم من االنحرافات والرشك باهلل تعاىل يف توحيد األلوهية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مصباح املجتهد للطويس (ص .)195
( )2بحار األنوار (.)257/101
( )3االحتجاج للطربيس (.)312/2
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اإليمان بالكتب:
يتفــق الشــيعة مــن حيــث اجلملــة مــع املســلمني يف اإليــان بالكتــب ،لكــن بطبيعــة احلــال هلــم شــذوذات وآراء غريبــة ،ومــن
هــذه الغرائــب واالنحرافــات:

دعواهم أن جميع الكتب السماوية موجودة لدى األئمة
تدعــي الشــيعة بــأن عنــد األئمــة االثنــي عــر كل كتــاب نــزل مــن الســاء وأهنــم يقرؤوهنــا عــى اختــاف لغاهتــا ،وعقــد
صاحــب الــكايف بابــا هلــذا املوضــوع بعنــوان« :بــاب أن األئمــة عندهــم مجيــع الكتــب التــي نزلــت مــن عنــد اهلل عــز وجــل
وضمنــه طائفــة مــن رواياهتــم ،ومثلــه فعــل صاحــب البحــر فذكــر بابــا بعنــوان:
وأهنــم يعرفوهنــا عــى اختــاف ألســنتها»(،)1
َّ

«بــاب يف أن عندهــم صلــوات اهلل عليهــم كتــب األنبيــاء عليهــم الســام يقرؤوهنــا عــى اختــاف لغاهتــا» ،وذكــر يف هــذا
البــاب ( )27حديثــا مــن أحاديثهــم(.)2

ومــن الروايــات التــي أوردوهــا :عــن أيب عبــداهلل قــال« :كل كتــاب نــزل فهــو عنــد أهــل العلــم ونحــن هــم» ،وعنــه أيضــا
قــال« :إن عندنــا صحــف إبراهيــم وألــواح موســى»(.)3

دعواهم تنزل كتب إلهية على األئمة
وقــع عنــد الشــيعة خلــل يف عقيــدة اإليــان بالكتــب ،حيــث اعتقــدوا أن هنــاك كتبــا أنزهلــا اهلل تعــاىل غــر الكتــب املذكــورة يف

القــرآن والســنة ،وأبــرز هــذه الكتــب التــي يؤمنــون بوجودهــا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (. )227/1
( )2بحار األنوار (.)366/108
( )3الكايف (.)225/1
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مصحف فاطمة:
تدعــي الشــيعة نــزول مصحــف عــى فاطمــة بعــد وفــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وقــد اختلفــت رواياهتــم يف وصــف
طبيعــة هــذا املصحــف ،فتقــول إحــدى روايــات الــكايف عــن مصحــف فاطمــة« :إن اهلل تعــاىل ملــا قبــض نبيــه صــى اهلل عليــه
وســلم دخــل عــى فاطمــة عليهــا الســام مــن وفاتــه مــن احلــزن مــا ال يعلمــه إال اهلل عــز وجــل ،فأرســل اهلل إليهــا ملــكا يســي
غمهــا وحيدثهــا فشــكت ذلــك إىل أمــر املؤمنــن ريض اهلل عنــه فقــال :إذا أحسســت بذلــك ،وســمعت الصــوت قــويل يل،
فأعلمتــه بذلــك ،فجعــل أمــر املؤمنــن ريض اهلل عنــه يكتــب كل مــا ســمع حتــى أثبــت مــن ذلــك مصحفــا ،أمــا إنــه ليــس فيــه
يشء مــن احلــال واحلــرام ولكــن فيــه علــم مــا يكــون»(.)1
وهــذه الروايــة تــدل عــى أنــه وصلهــا عــن طريــق ملــك ،بينــا روايــة أخــرى عندهــم تقــول« :وخلفــت فاطمــة عليهــا الســام
مــا هــو قــرآن ،ولكنــه كالم مــن كالم اهلل أنزلــه عليهــا
إمــاء رســول اهلل وخــط عــي»(.)2
وهــذه الروايــة يــكاد آخرهــا يناقــض أوهلــا ،إذ كيــف
ينــزل عــى فاطمــة ثــم يكــون مــن إمــاء رســول اهلل وخــط
عــي؟!
وكان األئمــة  -كــا يزعــم الشــيعة  -يتخــذون مــن
مصحــف فاطمــة وســيلة ملعرفــة علــم الغيــب ،واســتطالع
مــا يكــون.
يقــول أبــو عبــد اهلل« :تظهــر الزنادقــة يف ســنة ثــان
وعرشيــن ومائــة ،وذلــك أين نظــرت يف مصحــف فاطمــة
عليهــا الســام»(.)3
وإذا كانــت هــذه الروايــة جتعــل موضــوع مصحــف فاطمــة
هــو علــم مــا يكــون فــإن روايــة أخــرى عــن أيب عبــد اهلل
جتعلــه بيانــا لألحــكام ،فيقــول عــن مصحــف فاطمــة« :مــا أزعــم أن فيــه قرآنــا ،وفيــه مــا حيتــاج النــاس إلينــا وال نحتــاج إىل
أحــد حتــى فيــه اجللــدة ونصــف اجللــدة وربــع اجللــدة وأرش اخلــدش»(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)240/1
( )2بصائر الدرجات (ص.)42
( )3الكايف (.)240/1
( )4الكايف (.)240/1
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اإليمان بالرسل:
يقــر الشــيعة بعقيــدة اإليــان بالرســل مــن حيــث اجلملــة ،إال أن إيامهنــم بالرســل أضعــف مــن إيامهنــم باإلمامــة ،وهلــذا فإهنــم
يقدســون أئمتهــم ويفضلوهنــم عــى األنبيــاء ،ويفضلــون اإلمامــة عــى النبــوة ،وهــذا مــا جيعــل إيامهنــم بالرســل إيامنــا شــكليا

أكثــر مــن كونــه إيامنــا حقيقيــا.

تفضيل األئمة على األنبياء:
وهــذه مــن القضايــا التــي تتابعــت عليهــا أقــوال الشــيعة ،ورصحــوا هبــا دون أدنــى حيــاء ،حتــى قــرر صاحــب الوســائل أن
تفضيــل األئمــة االثنــي عــر عــى األنبيــاء مــن أصــول مذهــب الشــيعة التــي نســبها لألئمــة ،وقــال بــأن الروايــات عندهــم
يف ذلــك أكثــر مــن أن حتــى ،وعقــد بابــا بعنــوان« :بــاب أن النبــي واألئمــة االثنــي عــر عليهــم الســام أفضــل مــن ســائر
املخلوقــات مــن األنبيــاء واألوصيــاء الســابقني واملالئكــة وغريهــم»(.)1
وينصــون برصاحــة عــى أن مقــام اإلمامــة أعــى مــن مقــام النبــوة ،قــال نعمــة اهلل اجلزائــري« :اإلمامــة العامــة التــي هــي فــوق
درجــة النبــوة والرســالة»(.)2
وقــال هــادي الطهــراين  -أحــد مراجعهــم املعارصيــن « :-اإلمامــة أجــل مــن النبــوة ،فإهنــا مرتبــة ثالثــة رشف اهلل تعــاىل هبــا
إبراهيــم بعــد النبــوة واخللــة»(.)3
وليــس األئمــة أفضــل عنــد الشــيعة مــن األنبيــاء فحســب؛ بــل مــا اســتحق األنبيــاء مــا هــم فيــه مــن فضــل  -بزعمهــم  -إال
بســبب الواليــة .ويــروون عــن أيب عبــداهلل أنــه قــال« :مــا اســتوجب آدم أن خيلقــه اهلل بيــده وينفــخ فيــه مــن روحــه إال بواليــة
عــي عليــه الســام ،ومــا كلــم اهلل موســى تكليــا إال بواليــة عــي عليــه الســام ،وال أقــام اهلل عيســى بــن مريــم آيــة للعاملــن
إال باخلضــوع لعــي عليــه الســام»(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انظر :الفصول املهمة يف أصول األئمة ص151
( )2زهر الربيع (ص.)12
( )3ودايع النبوة (ص.)114
( )4بحار األنوار (.)294/26
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نسبة ما ال يليق إلى األنبياء:
ألن الشــيعة اإلماميــة يعظمــون منزلــة اإلمامــة أكثــر مــن منزلــة النبــوة ،ويــرون األئمــة أفضــل مــن األنبيــاء ،فلهــذا مل يعــد

لألنبيــاء يف نفوســهم ذلــك التعظيــم املطلــوب ،فصــاروا ال يتورعــون عــن نســبة القبائــح والشــنائع إىل األنبيــاء عليهــم الســام،
وهلــم يف هــذا العديــد مــن الروايــات ،ومنهــا :عــن أيب عبــد اهلل يف حديــث طويــل ،قــال« :فلــا أســكن اهلل عــز وجــل آدم وزوجته
ِِ
الشــجرَة  -يعــي شــجرة احلنطــة  -فـتَ ُكـ َ ِ
اجلنــة قــال هلــاُ ﴿ :كالَ ِمنـهــا ر َغــداً حيـ ُ ِ
ِِ
ـن﴾ ..فنظــرا إىل منزلــة
ـون مـ َـن الْظَّالمـ َ
َْ َ َ ْ
َ
ـث شـئـْتُ َما َوالَ تـَْقـَـرَب َهــذه َّ َ َ

حممــد ،وعــي ،وفاطمــة ،واحلســن ،واحلســن ،واألئمــة عليهــم الســام بعدهــم ،فوجداهــا أرشف منــازل أهــل اجلنــة ،فقــاال:

ربنــا ملــن هــذه املنزلــة؟! فقــال اهلل جــل جاللــه :ارفعــا رؤوســكام إىل ســاق العــرش ،فرفعــا رؤوســهام ،فوجــدا أســاء :حممــد،

وعــي ،وفاطمــة ،واألئمــة عليهــم الســام مكتوبــة عــى ســاق العــرش بنــور مــن نــور اهلل اجلبــار جــل جاللــه ،فقــاال :يــا ربنــا،
مــا أكــرم أهــل هــذه املنزلــة عليــك ،ومــا أحبهــم إليــك ،ومــا أرشفهــم لديــك!! فقــال اهلل جــل جاللــه :لوالهــم مــا خلقتكــا،

هــؤالء خزنــة علمــي ،وأمنائــي عــى رسي ،إياكــا أن تنظــرا إليهــم بعــن احلســد ،ومتنيــا منزلتهــم عنــدي ،وحملهــم مــن كرامتــي،
فتدخــان بذلــك يف هنيــي وعصيــاين ،فتكونــا مــن الظاملــن ..إىل قولــه﴿ :فَ َدالَّ ُهَــا بِغُـ ُـروٍر﴾ ومحلهــا عــى متنــي منزلتهــم ،فنظــرا

إليهــم بعــن احلســد ،فخــذال حتــى أكال مــن شــجرة احلنطــة»(.)1

رأســه مــن البحــر مثــل اجلبــل العظيــم وهــو يقــول :لبيــك لبيــك
وعــن عــي بــن احلســن قــال« :يــا أيتهــا احلــوت ،فأطلــع احلـ ُ
ـوت َ

يــاو َّيل اهلل ،فقــالَ :مــن أنــت؟ قــال :أنــا حــوت يونــس يــا ســيدي ،قــال :أنبئنــا باخلــر ،قــال :يــا ســيدي إن اهلل مل يبعــث نبيــا إال
وقــد عــرض عليــه واليتكــم أهــل البيــت فمــن قبِلهــا مــن األنبيــاء َسـ َل َم َ
وتَّلــص ،ومــن تَو َّقــف عنهــا َ
وتَنَّــع يف محلهــا لقــي مــا

لقــي آدم مــن املعصيــة ،ومــا لقــي نــوح مــن الغــرق ،ومــا لقــي إبراهيــم مــن النــار ،ومــا لقــي يوســف مــن اجلــب ،ومــا لقــي أيوب
مــن البــاء ،ومــا لقــي داود مــن اخلطيئــة ،إىل أن بعــث يونــس فأوحــى إليــه :أن يــا يونــس َتـ َّ
ـول أمــر املؤمنــن علي ـ ًا واألئمــة

الراشــدين مــن صلبــه ،قــال :كيــف أتـ َّ
ـول مــن مل َأره ومل أعرفــه؟ وذهــب مغتاظــا ،فأوحــى اهلل إ َّيل :أن التقمــي يونــس وال توهنــي

لــه عظـ ًا ،فمكــث يف بطنــي َأربعــن صباحـ ًا يطــوف معــي البحــار يف ظلــات ثــاث ،ينــادي :ال إلــه إال أنــت ســبحانك ِّإن كنــت

مــن الظاملــن ،قــد قبلــت واليــة أمــر املؤمنــن واألئمــة الراشــدين»(.)2

وهــذه الروايــات وغريهــا تــدل عــى مكانــة األنبيــاء يف نفوســهم ،وأهنــم ال يعتــرون هلــم قــدرا وال حيملــون هلــم احرتامــا ،وإنــا

كل تعظيمهــم واحرتامهــم ألئمتهــم فحســب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1نور الثقلني (.)12/2
( )2بحار األنوار (.)52/61
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القول بالتقية:
التقيــة :إظهــار خــاف مــا يف الباطــن ،وأكثــر العــرب ينطقــون التقيــة :تقــاة ،وهلــذا جــاء يف القــرآن:
َّ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ
ـم تقــاةً} وإن كان نطقهــا تقيــة صوابــا،
{إِال أن تتقــوا مِنهـ
كــا قــال الفــراء ،وقــد قــرئ« :تقيــة»(.)1

والتقيــة رخصــة يف حالــة االضطــرار ،ولذلــك اســتثناها

اهلل ســبحانه مــن مبــدأ النهــي عــن مــواالة الكفــار فقــال
َ َ
َ َْ
ْ ْ
َّ َّ
يــن أ ْو ِلَــاء مِــن
خــ ِذ ال ُمؤم ُِنــون الكف ِِر
ســبحانه{ :ال َيت ِ
ْ ْ
َ َّ
َ ََ ََْ ْ َ َ
ُ
ـك فَلَيْـ َ
ـس ِمـ
ون ال ُمؤ ِمنِــن ومــن يفعــل ذلِـ
ـن اللِ ِف
د ِ
َ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ ّ ُ ُ
الل َن ْف َسـ ُ
ـم َّ ُ
كـ ُ
ـه
ش ٍء إِال أن تتقــوا مِنهــم تقــاة ويحذِر
َ َّ
اللِ ال ْ َم ِص ُ
ــر}.
ِإَول
وأمــا التقيــة عنــد الشــيعة فيعرفهــا املفيــد بقولــه« :التقيــة

كتــان احلــق ،وســر االعتقــاد فيــه ،وكتــان املخالفــن،

وتــرك مظاهرهتــم بــا يعقــب رضرا يف الديــن أو الدنيــا»(.)2

والتقيــة التــي عنــد الشــيعة ليســت رخصــة عنــد الــرورة مثــل مــا هــي يف اإلســام ،بــل هــي عندهــم ركــن مــن أركان دينهــم

كالصــاة أو أعظــم ،قــال ابــن بابويــه« :اعتقادنــا يف التقيــة أهنــا واجبــة ،مــن تركهــا بمنزلــة مــن تــرك الصــاة»(.)3

ويروون عن الصادق أنه قال« :لو قلت إن تارك التقية كتارك الصالة لكنت صادقا»(.)4
بل نسبوا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :تارك التقية كتارك الصالة»(.)5

وقــد بالغــوا جــدا يف أمــر التقيــة حتــى جعلوهــا هــي الديــن كلــه وال ديــن ملــن ال تقيــة لــه ،ويــروون عــن جعفــر بــن حممــد أنــه

قــال« :إن تســعة أعشــار الديــن يف التقيــة وال ديــن ملــن ال تقيــة لــه»(.)6

والتقيــة عندهــم حالــة مســتمرة ،وســلوك مجاعــي دائــم ،قــال ابــن بابويــه« :والتقيــة واجبــة ال جيــوز رفعهــا إىل أن خيــرج

القائــم ،فمــن تركهــا قبــل خروجــه فقــد خــرج عــن ديــن اهلل تعــاىل وعــن ديــن اإلماميــة وخالــف اهلل ورســوله واألئمــة»(.)7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري الطربي ( ،)317/6النهاية البن األثري (.)193/1
( )2تصحيح اعتقادات اإلمامية (ص.)137
( )3االعتقادات :ص114
( )4بحار األنوار412،414/75 :
( )5بحار األنوار412-75 :
( )6بحار األنوار423/75 :
( )7االعتقادات (ص.)115-114
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أما سبب هذا الغلو في أمر التقية فيعود إلى عدة أمور ،منها:
أوال :أن الشــيعة تعــد إمامــة اخللفــاء الثالثــة باطلــة ،وهــم ومــن بايعهــم يف عــداد الكفــار ،مــع أن عليــا بايعهــم ،وصــى
خلفهــم ،وجاهــد معهــم ،وزوجهــم وتــرى مــن جهادهــم ،وملــا ويل اخلالفــة ســار عــى هنجهــم ومل يغــر شــيئا ممــا فعلــه أبــو

بكــر وعمــر ،كــا تعــرف بذلــك كتــب الشــيعة نفســها ،وهــذا يبطــل مذهــب الشــيعة مــن أساســه ،فحاولــوا اخلــروج مــن هــذا
التناقــض بالقــول بالتقيــة.
ثانيــا :أهنــم قالــوا بعصمــة األئمــة وأهنــم ال يســهون وال خيطئــون وال ينســون ،بينــا الروايــات املنســوبة لألئمــة فيهــا اختــاف

وتناقــض كبــر حتــى ال يــكاد يوجــد خــر منهــا إال وبإزائــه مــا يناقضــه ،كــا اعــرف بذلــك الطــويس ،وهــذا ينقــض مبــدأ
العصمــة ،فقالــوا بالتقيــة لتربيــر هــذا التناقــض واالختــاف والتســر عــى كذهبــم.
ثالثــا :تســهيل مهمــة الكذابــن عــى األئمــة وحماولــة التعتيــم عــى حقيقــة مذهــب أهــل البيــت بحيــث يومهــون األتبــاع أن مــا
ينقلــه (واضعــو مبــدأ التقيــة) عــن األئمــة هــو مذهبهــم ،وأن مــا اشــتهر وذاع عنهــم ،ومــا يقولونــه ،ويفعلونــه أمــام املســلمني

ال يمثــل مذهبهــم وإنــا يفعلونــه تقيــة.
رابعا :وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن املسلمني.

إباحة متعة النكاح:
املتعــة نــوع مــن أنــواع النــكاح ،كان مباحــا يف أول اإلســام ثــم حــرم ،إال أن الشــيعة يــرون أنــه ال زال حــاال ،وهــو أن يعقــد
الرجــل عــى امــرأة وينكحهــا مــدة مؤقتــة ينتهــي العقــد بانتهائهــا وذلــك مقابــل يشء مــن املــال.

صيغة المتعة عند الشيعة وما ينبغي فيها من الشروط:
جيــب عنــد الشــيعة أن يذكــر يف صيغــة املتعــة :األجــر ،واملــدة ،وعــدم املــراث ،ووجــوب العــدة وهــي مخســة وأربعــون يومـ ًا،
وقيــل :حيضــة ،ولــه أن يشــرط عــدم طلــب الولــد:

فعن ُزرارة عن أيب عبد اهلل قال :ال تكون املتعة إال بأمرين« :أجل مسمى وأجر مسمى»(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فروع الكايف (.)437 /2

61

وعــن إســاعيل بــن الفضــل اهلاشــمي قــال :ســألت أبــا عبــد اللّ عليــه الســام عــن املتعــة؟ قــال« :مهــر معلــوم إىل أجــل
معلــوم»( ،)1فاملتعــة عنــد الشــيعة مــدة معلومــة بأجــر معلــوم يبطــل تلقائي ـ ًا بعــد انتهــاء الفــرة ،وأمــا صيغــة املتعــة فريوهيــا
أبــان بــن تغلــب قــال :قلــت أليب عبــد اللّ عليــه الســام« :كيــف أقــول هلــا إذا خلــوت هبــا؟ قــال :تقــول :أتزوجــك متعــة عــى
كتــاب اهللّ وســنة نبيــه ،ال وار َثـ َة وال موروثـ ًة كــذا وكــذا يومـ ًا ،وإن شــئت كــذا وكــذا ســنة ،بكــذا وكــذا درمهـ ًا ،وتســمي مــن
األجــر مــا تراضيتــا عليــه قليـ ً
ا كان أو كثــر ًا فــإذا قالــت :نعــم ،فقــد رضيــت وهــي امرأتــك ،وأنــت أوىل النــاس هبــا»(.)2

ولهم في شروط المتعة أقوال قبيحة ،ومن ذلك:
عــدم اشــراط العــدد :فعنــد الشــيعة جيــوز التمتــع بأكثــر مــن أربــع ،وإن كان عنــده أربــع زوجــات زواج دائــم،
وليــس لذلــك عــدد معــن:
فعــن زرارة عــن أيب عبــد اهلل قــال« :ذكــرت لــه املتعــة أهــي مــن األربــع؟ فقــال :تــزوج منهــن ألفــ ًا فإهنــن
مســتأجرات».
وعــن حممــد بــن مســلم عــن أيب جعفــر يف املتعــة« :ليســت مــن األربــع ألهنــا ال تطلــق وال تــرث وإنــا هــي
مســتأجرة»(.)3
جــواز التمتــع باملــرأة الواحــدة مــرار ًا كثــرة :فمهــا أعــاد التمتــع هبــا فهــو جائــز ،فعــن أبــان عــن بعــض أصحابــه
عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام« :يف الرجــل يتمتــع مــن املــرأة املـ ّـرات .قــال :ال بــأس يتمتــع منهــا مــا شــاء»(.)4
ال حاجــة للســؤال عــن املــرأة هــل هــي متزوجــة أم ال؟ حتــى ولــو شــك يف هــذا :فعــن يونــس بــن عبــد الرمحــن
رجـ ً
ا آخــر قبــل أن تنقــي عدهتــا؟
عــن الرضــا قــال :قلــت لــه« :املــرأة تتــزوج متعــة فينقــي رشطهــا ،وتتــزوج َ
قــال :ومــا عليــك ،إنــا إثــم ذلــك عليهــا»(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1التهذيب (.)189 /2
( )2فروع الكايف ( ،)44/2التهذيب (.)190/2
( )3فروع الكايف ( ،)43/2التهذيب (.)188 /2
( )4فروع الكايف (.)46/2
( )5من ال حيرضه الفقيه (.)149 /2
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فضل المتعة عندهم:
رغــم أن الشــيعة ينكــرون عــى أهــل الســنة تشــنيعهم عليهــم القــول باملتعــة ،ويقولــون بــأن هــذه جمــرد مســألة فقهيــة يســع
فيهــا اخلــاف ،إال أننــا نجــد أن الشــيعة جيعلــون للمتعــة فضائــل جتعلهــا يف مصــاف القضايــا العقديــة األصليــة ،وحيكمــون
عــى تاركهــا بالعصيــان واســتحقاق اللعنــة ،فعــى ســبيل املثــال :يــروون عــن جعفــر الصــادق أنــه قــال« :ليــس منــا مــن مل
يؤمــن بكرتنــا ،ومل يســتحل متعتنــا»(.)1

ويرتبــون األجــور العظيمــة والثــواب اجلزيــل للمتعــة ،فعــن أيب جعفــر قــال« :إن النبــي صــى اللّ عليــه وآلــه ملــا ُأرسي بــه إىل

الســاء ،قــال :حلقنــي جربئيــل عليــه الســام فقــال :يــا حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه :إن اللّ تبــارك وتعــاىل يقــول :أين قــد غفــرت
للمتمتعــن مــن أمتــك مــن النســاء»(.)2
وعــن صالــح بــن عقبــة عــن أبيــه ،عــن أيب جعفــر قــال« :قلــت :للمتمتــع ثــواب؟ قــال :إن كان يريــد بذلــك وجــه اللّ تعــاىل
وخالفـ ًا عــى مــن أنكرهــا مل يكلمهــا كلمــة إال كتــب اللّ لــه هبــا حســنة ،ومل يمــد يــده إليهــا إال كتــب اللّ لــه حســنة ،فــإذا دنــا
ـب مــن املــاء عــى شــعره .قلــت :بعــدد الشــعر؟! قــال:
منهــا غفــر اللّ لــه بذلــك ذنبـ ًا ،فــإذا اغتســل غفــر اللّ لــه بقــدر مــا صـ ّ

بعــدد الشــعر «(.)3

المهدي والغيبة:
املهــدي هــو اإلمــام الثــاين عــر مــن أئمــة الشــيعة ،واســمه :حممــد املهــدي بــن احلســن العســكري بــن عــي اهلــادي بــن حممــد
اجلــواد بــن عــي الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن حممــد الباقــر بــن عــي الســجاد بــن احلســن بــن عــي بــن
أيب طالــب.
وعقيــدة الشــيعة يف املهــدي تتلخــص يف أنــه اإلمــام املعصــوم الثــاين عــر ،وهــو آخــر األئمــة ،وقــد دخــل رسدابــا ســيظل فيــه
إىل أن خيــرج يف آخــر الزمــان ،فيمــأ األرض عــدال ،وجيمــع الشــيعة مــن حولــه وينتــر هلــم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من ال حيرضه الفقيه (.)148 /2
( )2من ال حيرضه الفقيه (.)149/2
( )3بحار األنوار (.)306/100
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وقضيــة املهــدي عــى مــا فيهــا مــن خيــال ،ومــا يصحبهــا مــن جانــب أســطوري خــرايف إال أهنــا مــن القضايــا املحوريــة يف
العقيــدة اإلماميــة االثنــي عرشيــة ،وذلــك لســببني:

األول
أن بقــاء هــذه اخلرافــة معنــاه املحافظــة عــى هــذه العقيــدة مــن االهنيــار ،إذ أن مــن عقيــدة اإلماميــة أنــه ال يمكــن أن خيلــو زمــان
مــن إمــام يكــون حجــة اهلل تعــاىل عــى خلقــه ،ولــو خــا مــن اإلمــام هللكــت األرض ،ويــروون عــن أيب جعفــر قــال« :لــو
بقيــت االرض يومــا بــا إمــام منــا لســاخت بأهلهــا ولعذهبــم اهلل بأشــد عذابــه ،وذلــك أن اهلل جعلنــا حجــة يف أرضــه وأمانــا
يف األرض ألهــل األرض ،لــن يزالــوا يف أمــان أن تســيخ هبــم األرض مــا دمنــا بــن أظهرهــم ،فــإذا أراد اهلل أن هيلكهــم ثــم ال
يمهلهــم وال ينظرهــم ذهــب بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه ،ثــم يفعــل اهلل هبــم مــا يشــاء»(. )1

الثاين
أن مســتقبل الشــيعة جمهــول متامــا بــدون هــذه القضيــة ،ممــا يــؤدي بــدوره إىل انفضــاض النــاس عــن هــذا املذهــب ،لكــن
بوجــود هــذه األســطورة أصبــح هنــاك أمــل يتمســك الشــيعة بمذهبهــم ألجلــه ،ومســتقبل مجيــل يصــرون عــى األذى مــن
أجــل الوصــول إليــه.
إضافــة إىل مــا يتحقــق لــرؤوس املذهــب مــن مكاســب ماديــة جينوهنــا مــن األتبــاع باســم اخلمــس ،وكلــا زاد األتبــاع كلــا
زادت املكاســب.
ومــن هنــا جــاءت فكــرة الغيبــة والرجعــة ،ويف األصــل أن فكــرة وجــود اإلمــام الغائــب املختفــي موجــودة لــدى معظــم
فــرق الشــيعة ،فــكل فرقــة تعتقــد يف إمامهــا أنــه مل يمــت ،وأنــه خمتــف وســيعود يف املســتقبل كإمــام مهــدي ،لكــن اشــتهر هبــا
الرافضــة أكثــر مــن غريهــم.

مبررات الغيبة للمهدي:
وألن الشــيعة قــد أصلــوا لــرورة وجــود إمــام يف كل زمــان فإنــه كان مــن املهــم أن يوجــدوا أعــذارا ليــرروا هبــا هــذه الغيبــة
الطويلــة لإلمــام ،ومــن أبــرز هــذه األعــذار:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)16/1
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اخلــوف عليــه مــن الســلطان ،يقــول الطــويس« :ال علــة متنــع مــن ظهــور املهــدي إالّ خوفــه عــى
نفســه مــن القتــل ،ألنــه لــو كان غــر ذلــك ملــا ســاغ لــه االســتتار»(.)1

02

امتحــان العبــاد واختبارهــم ،ومتحيصهــم ،ويــروون عــن النبــي صــى اهلل عليــه وسـ ّلم أنّه قـــال:
ـأي واد
«أمــا واهلل ليغيبــن إمامكــم شــيئ ًا مــن دهركــم ،ولتمحصــن حتــى يقــال :مــات أو هلــك بـ ّ
ســلك ،ولتدمعــن عليــه عيــون املؤمنــن ولتكفــأن كــا تكفــأ الســنن يف أمــواج البحــر ،فــا ينجو
إالّ مــن أخــذ اهلل ميثاقــه ،وكتــب يف قلبــه اإليــان ،وأ ّيــده بــروح منــه»(.)2

الغيبــة مــن أرسار اهلل التــي مل يطلــع عليهــا أحــد مــن اخللــق :ويــروون عــن النبــي صــى اهلل عليــه
وسـ ّلم أنــه قــال« :إنــا مثــل قائمنــا أهــل البيــت كمثــل الســاعة ال جيليهــا لوقتهــا إال هــو :ثقلــت
يف الســاوات ،ال يأتيكــم إالّ بغتــة»(.)3

04

01

03

حتــى ال تكــون يف عنــق اإلمــام بيعــة لظــامل :ويــروون يف ذلــك عــن الرضــا أنــه قــال« :كأين
بالشــيعة عنــد فقدهــم الثالــث مــن ولــدي كالنعــم يطلبــون املرعــى فــا جيدونــه فقــال لــه :ومل
ذاك يــا ابــن رســول اهلل ؟ فقــال :ألن إمامهــم يغيــب عنهــم لئــا يكــون يف عنقــه ألحــد بيعــة إذا
قــام بالســيف»(.)4

وأعلــن اإلمــام املنتظــر ذلــك بقولــه « :إنــه مل يكــن ألحــد مــن آبائــي إال وأوقعــت يف عنقــه بيعــة لطاغيــة
زمانــه ،وإين أخــرج حــن أخــرج ،وال بيعــة ألحــد مــن الطواغيــت يف عنقــي»(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الغيبة (ص.)199
( )2بحار األنوار (.)281 ،7/ 53
( )3خمترص التحفة االثنى عرشية (ص. )199
( )4كامل الدين ومتام النعمة للصدوق (.)٥٠٨/١
( )5منتخب األثر (ص ،)267مركز األبحاث العقائدية /https://www.aqaed.com/faq/1390
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إال أنهم بتعليالتهم هذه يقعون في تناقضات ،ومن هذه التناقضات:
أن اخلوف من
السلطان مل يكن مستمرا،
فهناك فرتات كان للشيعة دولة
وقوة ،مثل الدولة الفاطمية ،ودولة بني
بويه ،وكذلك الدولة الصفوية ،واليوم إيران،
فلامذا مل يظهر املهدي؟

الشيعة يرون أن
احلق واهلدى مع اإلمام ،ومن
اللطف الواجب عىل اهلل تعاىل –
عندهم -أن جيعل للناس إماما يبني هلم
احلق ،ثم يقولون بأن اهلل تعاىل أخفى هذا اإلمام
اختبارا للعباد ،فهل يكون اختبار العباد بحرماهنم
من اهلدى؟

إن كان بيعة الظامل
نقصا وعيبا فهذا معناه أن
مجيع األئمة قد وقعوا يف هذا العيب
والنقص مما ينايف العصمة التي يقررها
الشيعة هلم ،وإن كانت بيعة الظامل اضطرارا
أمر ال حرج فيه فلامذا ال خيرج املهدي ويبايع؟ أليس
هذا أهون وأخف من اختفائه الذي حرم الناس
بسببه من اهلدى؟

اضطراب روايات الشيعة في موضوع الغيبة:
مــن األشــياء التــي تــدل عــى عــدم صحــة عقيــدة الغيبــة عنــد الرافضــة حصــول االضطــراب الكبــر يف رواياهتــم يف هــذا
األمــر ،فقــد وقــع اخلــاف يف:
 -1وقت غيبة املهدي:
فــروي الطــويس أن حكيمــة قالــت« :فلــا كان بعــد ثــاث (مــن مولــده) اشــتقت إىل ويل اهلل ،فــرت إليهــم فبــدأت
باحلجــرة التــي كانــت سوســن فيهــا ،فلــم أر أثــرا وال ســمعت ذكــرا ،فكرهــت أن أســأل فدخلــت عــى أيب حممــد عليــه
الســام فاســتحيت أن أبــدأ بالســؤال ،فبــدأين فقــال :هــو يــا عمــة يف كنــف اهلل وحــرزه وســره وغيبــه حتــى يــأذن اهلل
لــه»(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الغيبة (ص.)142
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ويف روايــة ثانيــة أن حكيمــة فقدتــه بعــد ســبعة أيــام( ،)1ويف روايــة ثالثــة :أهنــا رأتــه بعــد أربعــن يومــا يمــي يف الــدار ثــم فقدتــه

بعــد ذلــك( ،)2ويف روايــة أخــرى أن حكيمــة كانــت ختتلــف إىل دار العســكري ،تــزوره كل أربعــن يومــا ،وقبــل وفاتــه بأيــام

قالئــل  -كان عمــر املهــدي آنــذاك مخــس ســنوات عــى األكثــر -زارت دار العســكري كعادهتــا ،تقــول :ف«رأيتــه رجــا فلــم

أعرفــه ،فقلــت البــن أخــي عليــه الســام :مــن هــذا الــذي تأمــرين أن أجلــس بــن يديــه؟ فقــال يل :هــذا ابــن نرجــس ،هــذا
خليفتــي مــن بعــدي وعــن قليــل تفقــدوين فاســمعي لــه وأطيعــي»(.)3
 -2مكان الغيبة:
ففــي بعــض الروايــات أنــه كان موضــع الرسيــة والكتــان ،وملــا تناهــى إىل شــيعته خــر الغيبــة حاولــوا التعــرف عــى مكانــه إال

أن البــاب الــذي يدعــي الصلــة بــه رفــض البــوح بــيء مــن ذلــك وأخــرج «توقيعــا» رسيــا ينســبه للمهــدي يقــول فيــه« :إن

عرفــوا املــكان دلــوا عليــه»( ،)4فهــذا النــص يشــر إىل أنــه يف مــكان معــن ،ويف خمبــأ رسي ال يعرفــه إال البــاب ،وأن ســبب كتــان
مــكان غيبتــه عــن شــيعته هــو خوفــه مــن إخبارهــم للغــر بمكانــه.

ولكــن دلــت بعــض روايــات الــكايف عــى البلــد الــذي خيتفــي فيــه ،حيــث قالــت« :البــد لصاحــب هــذا األمــر مــن غيبــة،
والبــد لــه يف غيبتــه مــن عزلــة ،ونعــم املنــزل طيبــة»( ،)5فهــي تشــر إىل أنــه خيتبــئ باملدينــة املنــورة ،ألن طيبــة مــن أســائها ،وملــا

قــال أحدهــم للحســن العســكري :إن حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه؟ قــال :باملدينــة»(.)6

بينــا هنــاك روايــات أخــرى أنــه مقيــم بجبــل يدعــى رضــوى ،فعــن عبــد األعــى مــوىل آل ســام قــال :خرجــت مــع أيب عبــد

اهلل عليــه الســام فلــا نزلنــا الروحــاء نظــر إىل جبلهــا مطــا عليهــا ،فقــال يل :تــرى هــذا اجلبــل؟ هــذا جبــل يدعــى رضــوى
مــن جبــال فــارس ،أحبنــا فنقلــه اهلل إلينــا ،أمــا إن فيــه كل شــجرة مطعــم ،ونعــم أمــان للخائــف مرتــن ،أمــا إن لصاحــب هــذا

األمــر فيــه غيبتــن واحــدة قصــرة واألخــرى طويلــة»(.)7

وتذكــر روايــات أخــرى أنــه خيتفــي يف بعــض وديــان مكــة ،فعــن أيب جعفــر أنــه قــال« :يكــون لصاحــب هــذا األمــر غيبــة يف

بعــض هــذه الشــعاب ،ثــم أومــأ بيــده إىل ناحيــة ذي طــوى»(.)8

غــر أن أحاديثهــم يف األدعيــة والزيــارة ملقامــات األئمــة تلــوح إىل أنــه مقيــم بــرداب ســامراء،
ولذلــك جــاء فيهــا «ثــم ائــت رسداب الغيبــة وقــف بــن البابــن ،ماســكا جانــب البــاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الغيبة (ص.)142
( )2الغيبة (ص.)144
( )3إكامل الدين (ص.)406-405
( )4الكايف (.)333/1
( )5الكايف (.)340/1
( )6الكايف (.)328/1
( )7الغيبة (ص.)103
( )8بحار األنوار (.)341/52
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بيــدك ،ثــم تنحنــح كاملســتأذن ،وســم وانــزل ،وعليــك الســكينة والوقــار ،وصــل ركعتــن يف عرضــة الــرداب وقــل :اللهــم
طــال االنتظــار وشــمت بنــا الفجــار ،وصعــب علينــا االنتصــار ،اللهــم أرنــا وجــه وليــك امليمــون ،يف حياتنــا وبعــد املنــون،
اللهــم إين أديــن لــك بالرجعــة ،بــن يــدي صاحــب هــذه البقعــة ،الغــوث الغــوث الغــوث يــا صاحــب الزمــان ،قطعــت يف
وصلتــك اخلــاف ،وهجــرت لزيارتــك األوطــان ،وأخفيــت أمــري عــى أهــل البلــدان لتكــون شــفيعا عنــد ربــك وريب ..يــا
مــوالي يــا ابــن احلســن بــن عــي جئتــك زائــرا لــك»(.)1
 -3مدة الغيبة:
ففــي البدايــة كانــوا يمنــون أتباعهــم بقــر املــدة ،ورسعــة العــودة لغائبهــم ،حتــى أكــدوا يف رواياهتــم بأهنــا ال تعــدو ســت
ســنني يف أقــى األحــوال ،فقــد جــاء يف الــكايف عــن عــي بــن أيب طالــب أنــه قــال عــن املهــدي« :تكــون لــه غيبــة وحــرة يضــل
فيهــا أقــوام وهيتــدي فيهــا آخــرون» ،وملــا ســئل كــم تكــون احلــرة والغيبــة ،قــال« :ســتة أيام أو ســتة أشــهر ،أو ســت ســنني»(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مصباح الزائر لعيل بن طاووس (ص ،)229بحار األنوار (.)102/102
( )2الكايف (.)338/1
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القول بالظهور والرجعة
الظهور
الظهــور :أي ظهــور األئمــة بعــد موهتــم لبعــض النــاس ثــم عودهتــم لقبورهــم ،وهــذه العقيــدة غــر رجعــة األئمــة ،وقــد بــوب
هلــا املجلــي بعنــوان «بــاب أهنــم يظهــرون بعــد موهتــم ،ويظهــر منهــم الغرائــب»( ،)1فاألئمــة عنــد الشــيعة يظهــرون بعــد

موهتــم ،ويراهــم بعــض النــاس ،وهــذا الظهــور غــر مرتبــط بوقــت معــن كالرجعــة بــل هــو خاضــع إلرادة األئمــة ،ويزعمــون
أنــه دخــل بعــض الشــيعة عــى أيب عبــد اهلل فقــال لــه (أي أبــو عبــد اهلل) « :تشــتهي أن تــرى أبــا جعفــر (بعــد موتــه) ؟ قــال:
قلــت :نعــم ،قــال :قــم فادخــل البيــت ،فدخلــت فــإذا هــو أبــو جعفــر»(.)2

بــل ومتتــد عقيدهتــم هــذه لتدعــي أيضــا أن األمــوات مــن األولــن يظهــرون هلــم ،فــروون عــن عبايــة األســدي قــال« :دخلــت

عــى أمــر املؤمنــن عليــه الســام وعنــده رجــل رث اهليئــة ،وأمــر املؤمنــن عليــه الســام مقبــل عليــه يكلمــه ،فلــا قــام الرجــل
قلــت :أي أمــر املؤمنــن ،مــن هــذا الــذي أشــغلك عنــا؟ قــال :هــذا ويص موســى عليــه الســام»(.)3

وممــا يزعمونــه يف هــذا الشــأن أن أبــا بكــر وعمــر يظهــران لألئمــة يف كل موســم حتــى يرموهنــا باحلجــارة أثنــاء رمــي اجلــار(،)4

وهلــذا يزعمــون أن حممــدا الباقــر قــام برمــي مخســة أحجــار يف غــر موضــع اجلــار ،وملــا قيــل لــه يف ذلــك قــال« :إذا كان كل
موســم أخرجــا الفاســقني الغاصبــن ،ثــم يفــرق بينهــا ههنــا ال يرامهــا إال إمــام عــدل ،فرميــت األول اثنتــن واآلخــر ثالثــة،
ألن اآلخــر أخبــث مــن األول»(.)5

الرجعة
معنــى الرجعــة عنــد الشــيعة :رجعــة كثــر مــن األمــوات إىل الدنيــا قبــل يــوم القيامــة ،وعودهتــم إىل احليــاة بعــد املــوت يف
صورهم التي كانوا عليها(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)303/27
( )2بحار األنوار (.)303/27
( )3بحار األنوار (.)305/27
( )4بحار األنوار306-305/27 :
( )5بحار األنوار (.)306-305/27
( )6أوائل املقاالت (ص)51
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وقــال الطــريس واحلــر العامــي وغريمهــا مــن شــيوخ الشــيعة :بأهنــا موضــوع «إمجــاع الشــيعة اإلماميــة ،وأهنــا مــن رضوريــات
مذهبهم» (.)1
وقــد ذهبــت فــرق شــيعية كثــرة إىل القــول برجــوع أئمتهــم إىل هــذه احليــاة ،ومنهــم مــن يقــر بموهتــم ثــم رجعتهــم ،ومنهــم مــن
ينكــر موهتــم ويقــول بأهنــم غابــوا وســرجعون ،وكان أول مــن عــرف أنــه قــال بالرجعــة ابن ســبأ.
أما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عن االثني عشرية فهو يشمل ثالثة أصناف(:)2
األول
األئمــة االثنــي عــر ،حيــث خيــرج املهــدي مــن خمبئــه ،ويرجــع مــن غيبتــه ،وباقــي األئمــة حييــون بعــد موهتــم ويرجعــون هلــذه
الدنيــا ،وحيكمــون بالتتابــع ليأخــذ كل واحــد منهــم حقــه الــذي مل يســتطع أن يســتوفيه يف حياتــه.
الثاين
والة املســلمني الذيــن اغتصبــوا اخلالفــة  -يف نظرهــم  -مــن أصحاهبــا الرشعيــن (األئمــة االثنــي عــر) فيبعــث خلفــاء
املســلمني ويف مقدمتهــم أبــو بكــر وعمــر وعثــان مــن قبورهــم ويرجعــون هلــذه الدنيــا لالقتصــاص منهــم بأخذهــم اخلالفــة
مــن أهلهــا.
الثالث
عامــة النــاس ،وخيــص منهــم :مــن حمــض اإليــان حمضــا ،وهــم الشــيعة عمومــا ،ومــن حمــض الكفــر حمضــا ،وهــم كل النــاس
مــا عــدا املســتضعفني.

وزمــن الرجعــة العامــة هــو عنــد قيــام املهــدي ورجوعــه مــن غيبتــه ،ولكــن بعــض شــيوخهم يقــول :إن الرجعــة العامــة غــر
مرتبطــة بأمــر ظهــور املهــدي .ذلــك أن الرجعــة  -كــا يقــول « -غــر الظهــور ،ألن اإلمــام عليــه الســام حــي غائــب وســيظهر
إن شــاء اهلل ومل يســلب امللــك فريجــع إليــه ،فمبــدأ الرجعــة مــن رجــوع احلســن إىل الدنيــا»(.)3
وممــا يتحقــق يف الرجعــة بحســب اعتقــاد الشــيعة :حســاب النــاس عــى يــد احلســن :يقــول أبــو عبــد اهلل« :إن الــذي يــي
حســاب النــاس قبــل يــوم القيامــة احلســن بــن عــي عليــه الســام ،فأمــا يــوم القيامــة فإنــا هــو بعــث إىل اجلنــة وبعــث إىل
النــار»(.)4
ويــروي الشــيعة أن يف الرجعــة يتحــول صفــوة اخللــق وهــم أنبيــاء اهلل ورســله إىل جنــد لعــي ،حيــث قالــوا« :مل يبعــث اهلل نبيــا
وال رســوال إال رد مجيعهــم إىل الدنيــا حتــى يقاتلــوا بــن يــدي عــي بــن أيب طالــب أمــر املؤمنــن»(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جممع البيان للطربيس ( )252/5اإليقاظ من اهلجعة للعاميل (ص.)60
( )2ينظر :الشيعة والتصحيح للموسوي (ص.)142-141
( )3أوائل املقاالت (ص ،)95اإليقاظ من اهلجعة (ص.)58
( )4بحار األنوار (.)43/53
( )5بحار األنوار (.)41/53
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كــا حيلــم الشــيعة بــأن حياهتــم يف الرجعــة ســتكون يف نعيــم ال خيطــر عــى البــال حتــى يكــون أكلهــم ورشهبــم مــن اجلنــة ،وال
يســألون اهلل حاجــة مــن حوائــج الدنيــا واآلخــرة إال وتقــى هلــم(.)1
وأما بالنسبة ألعمال المهدي عند رجعته فإن الشيعة يعتقدون أنه سيفعل التالي:
يــأيت بقــرآن جديــد ،ويــروي الشــيعة يف هــذا عــن
جعفــر الصــادق أنــه قــال« :لــكأين أنظــر إليــه بــن 1
الركــن واملقــام يبايــع النــاس عــى كتــاب جديــد عــى
العــرب شــديد»(.)2
احلكــم بحكــم آل داود ،ويــروون يف هــذا عــن
جعفــر الصــادق« :ال تذهــب الدنيــا حتــى خيــرج 2
رجــل منــي حيكــم بحكومــة آل داود»( .)3

هيــدم الكعبــة واملســجد النبــوي ،ويــروون يف
هــذا عــن جعفــر الصــادق أنــه قــال عــن املهــدي:

«ينقضــه – أي البيــت احلــرام -فــا يــدع منــه إال 3
القواعــد التــي هــي أول بيــت وضــع للنــاس ببكــة

يف عهــد آدم عليــه الســام ،والــذي رفعــه إبراهيــم
وإســاعيل منهــا»(.)4

يقتــل ذراري قتلــة احلســن ،يــروون عــن جعفــر الصــادق
أنــه قــال« :إذا خــرج القائــم قتــل ذراري قتلــة احلســن بفعــال
4
آبائهــا»(.)5

يقتــل العــرب قتــا ذريعــا ،ويــروون عــن أيب جعفــر أنــه قــال:
«لــو يعلــم النــاس مــا يصنــع القائــم إذا خــرج ألحــب أكثرهــم
 5أن ال يــروه ،ممــا يقتــل النــاس ،أمــا إنــه ال يبــدأ إال بقريــش ،فــا
يأخــذ منهــا إال الســيف وال يعطيهــا إال الســيف ،حتــى يقــول
كثــر مــن النــاس :ليــس هــذا مــن آل حممــد ،لــو كان مــن آل
حممــد لرحــم»(.)6
يقيــم احلــد عــى أيب بكــر وعمــر وعائشــة ريض اهلل عنهــم كــا

يزعمــون ،ويــروون عــن جعفــر الصــادق أنــه قــال عــا يفعلــه

 6املهــدي يف أيب بكــر وعمــر « :ثــم خيرجهــا غضــن رطبــن
فيلعنهــا ويتــرأ منهــا ويصلبهــا ثــم ينزهلــا وحيرقهــا ثــم
يذرهيــا يف الريــح»(.)7

وهــذه األفعــال القبيحــة التــي يدعــون أنــه ســيقوم هبــا ال يمكــن أن تصــدر عــن مؤمــن فضــا عمــن ســيمأل األرض عــدال وهــو
مــن ســالة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فهــي ال تعــر عنــه بقــدر مــا تعــر عــن النفســية االنتقاميــة واحلقــد الكبــر الــذي يكنــه
الشــيعة ألهــل الســنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)116/53
( )2بحار األنوار (.)135/52
( )3بصائر الدرجات (ص. )295
( )4بحار األنوار (. )11/53
( )5بحار األنوار ()313/52
( )6بحار األنوار (.)354/52
( )7بحار األنوار ()386/52
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نسبة البداء إلى اهلل تعالى
تعتــر قضيــة إثبــات البــداء هلل تعــاىل مــن القضايــا التــي اشــتهر هبــا الشــيعة اإلماميــة ،وهــي مــن أصوهلــم ،وقــد بــوب الكلينــي

يف الــكايف« :بــاب البــداء» وذكــر فيــه ســتة عــر حديثــا مــن األحاديــث املنســوبة لألئمــة ،وكذلــك ابــن بابويــه (ت381هــ)

عقــد لــه بابــا خاصــا بعنــوان «بــاب البــداء» ،واهتــم املجلــي (ت1111هـ ـ) بأمــر البــداء أيضــا وبــوب لــه بعنــوان «بــاب
النســخ والبــداء» ،وذكــر ( )70حديثــا مــن أحاديثهــم عــن األئمــة(.)1

وقــد بالغــوا يف تعظيــم أمــره ،فــروون عــن زرارة بــن أعــن عــن أيب جفــر أو عــن أيب عبــداهلل قــال« :مــا عبــد اهلل بــيء مثــل

البــداء» ،و»مــا عظــم اهلل عــز وجــل بمثــل البــداء»( ،)2وعــن أيب عبــداهلل قــال« :ولــو علــم النــاس مــا يف القــول بالبــداء مــن
األجــر مــا افــروا مــن الــكالم فيــه» )3(،وعــن الرضــا قــال« :مــا بعــث اهلل نبيــا قــط إال بتحريــم اخلمــر وأن يقــر هلل بالبــداء»(.)4

وقــد حــاول بعــض الشــيعة تفســر البــداء بمعنــى يمكــن أن ينســب إىل اهلل تعــاىل دون شــناعة ،فيقــول حممــد حســن آل كاشــف
الغطــا« :البــداء وإن كان يف جوهــر معنــاه هــو ظهــور الــيء بعــد خفائــه ،ولكــن ليــس املــراد بــه هنــا ظهــور الــيء هلل جــل

شــأنه وأي ذي حرجيــة ومســكة يقــول هبــذه املضلــة ،بــل املــراد ظهــور الــيء مــن اهلل ملــن يشــاء مــن خلقــه بعــد إخفائــه عنهــم،
وقولنــا( :بــدا هلل) أي بــدا حكــم اهلل أو شــأن اهلل»(.)5

إال أن هــذا التأويــل ال يتوافــق مــع مروياهتــم الــواردة يف هــذا الشــأن ،والتــي هــي رصحيــة يف أن البــداء هــو نشــأة رأي جديــد،
وظهــور يشء مل يكــن موجــودا مــن قبــل ،ومــن هــذه الروايــات :عــن أيب هاشــم اجلعفــري قــال :كنــت عنــد أيب احلســن عليــه

الســام بعــد مــي ابنــه أيب جعفــر وإين ألفكــر يف نفــي أريــد أن أقــول كأهنــا أعنــي :أبــا جعفــر وأبــا حممــد يف هــذا الوقــت

كأيب احلســن موســى وإســاعيل ابنــي جعفــر بــن حممــد عليهــم الســام ،وإن قصتهــا كقصتهــا ،إذ كان أبــو حممــد املرجــى بعــد
أيب جعفــر عليــه الســام ،فأقبــل عــي أبــو احلســن قبــل أن أنطــق فقــال :نعــم يــا أبــا هاشــم بــدا هلل يف أيب حممــد بعــد أيب جعفــر
عليــه الســام مــا مل يكــن يعــرف لــه ،كــا بــدا لــه يف موســى بعــد مــي إســاعيل مــا كشــف بــه عــن حالــه وهــو كــا حدثتــك

نفســك وإن كــره املبطلــون»(.)6

ثــم إن التأويــل للبــداء بظهــور األمــر للنــاس مــن اهلل ال يســوغ كل هــذه املغــاالة يف البــداء وجعلــه مــن أعظــم الطاعــات
وأصــول االعتقــادات ،إذ أن هــذه قضيــة بدهيــة ال ختفــى عــى أدنــى مســلم ،فــكل مــا جيــري لنــا مــن قضــاء وقــدر إنــا يبــدو

لنــا بعــد أن كان خافيــا عنــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1االعتقادات :ص ،89بحار األنوار.129-92/4 :
( )2الكايف (.)146/1
( )3الكايف (.)148/1
( )4الكايف (.)148/1
( )5الدين واإلسالم (ص.)173
( )6الكايف (.)327/1
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سبب أخذهم بعقيدة البداء ومن أين أخذوها
القــول بالبــداء عــرف بــه اليهــود مــن قبــل ،ويبــدو أن ابــن ســبأ اليهــودي قــد حــاول إشــاعة هــذه املقالــة التــي أخذهــا مــن دينه،

ثــم انتقلــت هــذه املقالــة إىل فرقــة «الكيســانية» أو «املختاريــة» أتبــاع املختــار بــن أيب عبيــد الثقفــي وهــي أول فرقــة اشــتهرت
بالقــول «بالبــداء» واالهتــام بــه ،والتزامــه عقيــدة ،والســبب يف ذلــك هــو التغطيــة عــى الكــذب الــذي يامرســونه عــى األتبــاع،
ومــن القصــص املشــهورة يف هــذا الشــأن :أن مصعــب بــن الزبــر أرســل جيشــا قويــا لقتــال املختــار وأتباعــه فبعــث املختــار إىل

فهــزم ابــن شــميط ،فعــادوا
قتاهلــم أمحــد بــن شــميط مــع ثالثــة آالف مــن املقاتلــة وقــال هلــم :أوحــي إيل أن الظفــر يكــون لكــمُ ،

إليــه فقالــوا :أيــن الظفــر الــذي قــد وعدتنــا؟ فقــال املختــار :هكــذا كان قــد وعــدين ثــم بــدا لــه ،فإنــه ســبحانه وتعــاىل قــد قــال:
َُْ ُ َ َ ُ ْ
َ
َ{ي ْم ُ
حــو َّ ُ
ـدهُ أ ُّم الك َِتــابِ}.
الل َمــا يَشــاء ويثبِــت وعِنـ
وهــذا املعنــى نفســه موجــود يف أخبــار االثنــي عرشيــة ،فإهنــم قــد أشــاعوا بــن أتباعهــم أن أئمتهــم يعلمــون مــا كان ومــا يكــون
وال خيفــى عليهــم الــيء ،فــإذا مل تقــع أخبارهــم قالــوا :هــذا مــن بــاب البــداء ،فعــن أيب محــزة الثــايل قــال :قــال أبــو جعفــر

وأبــو عبــد اهلل عليهــا الســام« :يــا أبــا محــزة إن حدثنــاك بأمــر أنــه جيــيء مــن هاهنــا فجــاء مــن هاهنــا ،فــإن اهلل يصنــع مــا يشــاء،
وإن حدثنــاك اليــوم بحديــث وحدثنــاك غــدا بخالفــه فــإن اهلل يمحــو مــا يشــاء ويثبــت»(.)1

فلــو ســقطت عقيــدة البــداء النتقــض ديــن االثنــي عرشيــة مــن أصلــه ،ألن أخبارهــم ووعودهــم التــي مل يتحقــق منهــا يشء

تنفــي عنهــم صفــة اإلمامــة ،وهــذا رس مغــاالة شــيوخهم بأمــر البــداء ،ودفاعهــم عنــه ،وجعلــه مــن أعظــم العبــادات ،وقــد
رصح هبــذا املعنــى أحــد الشــيعة وهــو ســليامن بــن جريــر الــذي تنســب إليــه فرقــة الســليامنية مــن الزيديــة ،فقــال« :إن أئمــة

الرافضــة وضعــوا لشــيعتهم مقالتــن ،ال يظهــرون معهــا مــن أئمتهــم عــى كــذب أبــدا ومهــا القــول بالبــداء وإجــازة التقيــة»(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)119/4
( )2املقاالت والفرق للقمي :ص.78
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عقيدة الطينة
ملخــص هــذه العقيــدة أن الشــيعي خلــق مــن طينــة خاصــة والســني خلــق مــن طينــة أخــرى ،وجــرى املــزج بــن الطينتــن

بوجــه معــن ،فــا يف الشــيعي مــن معــاص وجرائــم هــو مــن تأثــره بطينــة الســني ،ومــا يف الســني مــن صــاح وأمانــة هــو بســبب

تأثــره بطينــة الشــيعي ،فــإذا كان يــوم القيامــة فــإن ســيئات وموبقــات الشــيعة توضــع عــى أهــل الســنة ،وحســنات أهــل الســنة

تعطــى للشــيعة.

وقــد بــوب الكلينــي هلــا بعنــوان «بــاب طينــة املؤمــن والكافــر» ،وأورد ســبعة أحاديــث يف أمــر الطينــة( ،)1ثــم مــا زالــت

تكثــر هــذه األخبــار مــن بعــد الكلينــي حتــى أورد منهــا املجلــي ســبعة وســتني حديثــا يف بــاب عقــده بعنــوان «بــاب الطينــة
وامليثــاق»(.)2

نقد هذه العقيدة
ومما تنقد به هذه العقيدة:

أوال :إن هــذه الروايــات ناقضــت نفســها بنفســها ،فبعضهــم يذكــر أن الشــيعة كانــوا أكثــر إيغــاال يف املعــايص واملوبقــات ،وأردأ
خلقــا ودينــا ،وهلــذا جــاء مــن يســأل اإلمــام عــن ســبب هــذه األخــاق ،فكيــف يكــون مــن هــذه حالــه أفضــل طينــة ،وأطهــر
خلقة ؟
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ثالثــا :ناقضــت الشــيعة يف أخبــار الطينــة مذهبهــا يف أفعــال العبــاد؛ ألن مقتــى هــذه األخبــار أن يكــون العبــد جمبــورا عــى
فعلــه وليــس لــه اختيــار فيــه؛ إذ أفعالــه بمقتــى الطينــة ،مــع أن مذهبهــم أن العبــد خيلــق فعلــه كمذهــب املعتزلــة كــا تقــدم.
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( )1الكايف (.)6-2 2
( )2بحار األنوار (.)276-225/5
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رابعــا :تقــرر هــذه العقيــدة أن موبقــات الشــيعة وأوزارهــا يتحملهــا أهــل الســنة ،وحســنات املســلمني مجيعــا تعطــى للشــيعة،

وهــذا خمالــف للعــدل الربــاين وال يتفــق مــع العقــل الرصيــح وال الفطــرة الســليمة ،فضــا عــن نصــوص الــرع وأصــول
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اعتقادهم في الصحابة
ّ
ادعاؤهم ردة الصحابة بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم
مــن أشــهر مــا عرفــت بــه عقيــدة الشــيعة :طعنهــم يف صحابــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وتكفريهــم هلــم ،ويدعــون

أن الصحابــة بســبب جحدهــم ألحقيــة عــي باخلالفــة قــد ارتــدوا إال ثالثــة ،وتزيــد بعــض رواياهتــم ثالثــة أو أربعــة آخريــن
رجعــوا إىل إمامــة عــي ،ليصبــح املجمــوع ســبعة ،وال يزيــدون عــى ذلــك.

ولقــد ســجل الشــيعة ذلــك يف أول كتــاب ظهــر هلــم وهــو كتــاب ســليم بــن قيــس( ،)1ثــم تتابعــت كتبهــم يف تقريــر ذلــك

وإشــاعته وعــى رأســها الــكايف وغــره مــن مصادرهــم ،وال يــكاد خيلــو كتــاب مــن كتبهــم مــن تكفــر الصحابــة وســبهم

ولعنهــم ،بــل إهنــم جعلــوا آيــات الكفــر والكافريــن والــرك واملرشكــن يف ســائر الصحابــة أمجعــن ،كــا هــو موجــود يف عــدد
مــن أبــواب الــكايف وبحــار األنــوار(.)2

ومــع تكفريهــم العــام لصحابــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم إال أهنــم خيصــون كبــار الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم بمزيــد مــن

الطعــن والتكفــر ،وهلــم يف ذلــك أقــوال ونصــوص قبيحــة ،وقــد عقــد املجلــي بابــا بعنــوان «بــاب كفــر الثالثــة ونفاقهــم
وفضائــح أعامهلــم»( ،)3وعقــد البحــراين عــدة أبــواب يف هــذا املوضــوع منهــا بــاب« :اللــذان تقدمــا عــى أمــر املؤمنــن عليهــا

مثــل ذنــوب أمــة حممــد إىل يــوم القيامــة» ،وبــاب« :أن إبليــس أرفــع مكانــا يف النــار مــن عمــر ،وأن إبليــس رشف عليــه يف

النــار»(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كتاب سليم بن قيس (ص.)75-74
( )2ينظر مثال :الكايف (.)436-412/1
( )3بحار األنوار (.)252-208/8
( )4املعامل الزلفى (ص.)325 ،324
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ومل يكتفــوا بتكفــر الشــيخني؛ بــل قــرروا أن مــن أعظــم الكفــر احلكــم بإســامهام حتــى روى صاحــب الــكايف« :ثالثــة ال

يكلمهــم اهلل يــوم القيامــة وال يزكيهــم وهلــم عــذاب أليــم :مــن ادعــى إمامــة مــن اهلل ليســت لــه ،ومــن جحــد إمامــا مــن اهلل،
ومــن زعــم أن هلــا يف اإلســام نصيبــا»(.)1

كذلــك يطعنــون يف بقيــة فضــاء الصحابــة وعظامئهــم كعبــد الرمحــن بــن عــوف ،وســعد بــن أيب وقــاص ،وأيب عبيــدة بــن
اجلــراح ،وســامل مــوىل أيب حذيفــة ،فــروون عــن الصــادق« :ملــا أقــام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يــوم غديــر خــم كان
بحذائــه ســبعة نفــر مــن املنافقــن وهــم :أبــو بكــر ،وعمــر ،وعبــد الرمحــن بــن عــوف ،وســعد بــن أيب وقــاص ،وأبــو عبيــدة،

وســامل مــوىل أيب حذيفــة ،واملغــرة بــن شــعبة .قــال عمــر :أمــا تــرون عينــه كأنــا عــن جمنــون ،يعنــي :النبــي ،الســاعة يقــوم

ويقــول :قــال يل ريب ،فلــا قــام قــال :أهيــا النــاس مــن أوىل بكــم مــن أنفســكم؟ قالــوا :اهلل ورســوله ،قــال :اللهــم فاشــهد ،ثــم

قــال :أال مــن كنــت مــواله فعــي مــواله ،وســلموا عليــه بإمــرة أمــر املؤمنــن فنــزل جربائيــل وأعلــم رســول اهلل بمقالــة القــوم
َ ُ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ ُ َ َّ
فدعاهم وسأهلم فأنكروا وحلفوا فأنزل اهلل{ :يل ِفون بِاللِ َما قالوا َولق ْد قالوا ك َِمة الكف ِر}»(.)2
ورواياهتــم يف هــذا الشــأن أكثــر مــن أن حتــر ،وهــذه القضيــة هــي مــن أساســيات املذهــب عندهــم كــا يقــول املجلــي« :وممــا

عــد مــن رضوريــات ديــن اإلماميــة :اســتحالل املتعــة ،وحــج التمتــع ،والــراءة مــن أيب بكــر وعمــر وعثــان ومعاويــة»

()3

بــل أكثــر مــن هــذا نجــد الترصيــح مــن علــاء الشــيعة بــأن الصحابــة كانــوا كفــارا يف حيــاة النبــي ^ ،وكانــوا يتآمــرون عــى
اإلســام يف حيــاة املصطفــى ،يقــول التســري« :فأســلم القليــل شــوقا إىل نــور األنــوار ،أو خوفــا مــن دخــول النــار ،واستســلم

الكثــر رغبــة يف جــاه الرســول املختــار ..فدامــوا جمبولــن عــى توشــح النفــاق وترشــح الشــقاق» ،يقــول املرعــي يف رشحــه:

«فيــه إشــارة إىل مــا روي عــن أمــر املؤمنــن عليــه الصــاة والســام يف هنــج البالغــة ،أنــه قــال يف خطبتــه ألصحابــه يف حــرب
الصفــن :والــذي خلــق اخللــق وبــرء النســمة إهنــم مــا أســلموا قــط ،ولكــن استســلموا وأرسوا الكفــر فلــا وجــدوا أعوانــا
عليــه أظهــروه»( ،)4ويقــول املامقــاين« :إن مــن املعلــوم بالــرورة بنــص اآليــات الكريمــة وجــود الفســاق واملنافقــن يف

الصحابــة ،بــل كثرهتــم فيهــم ،وعــروض الفســق بــل االرتــداد جلمــع منهــم يف حياتــه ،وآلخريــن بعــد وفاتــه»(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)374 ،373/1
( )2تفسري القمي (.)301/1
( )3االعتقادات (ص.)91-90
( )4رشح إحقاق احلق (.)6-5/1
( )5تنقيح املقال (.)213/1
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النتائج التي تترتب على تكفيرهم للصحابة:
وهــذه العقيــدة مــن أخطــر العقائــد التــي يتبناهــا الشــيعة ،وذلــك ألنــه يرتتــب عليهــا نتائــج وآثــار خطــرة ،ومــن أبــرز هــذه
النتائــج التــي ترتتــب عــى تكفــر الصحابــة:

 -الطعــن يف اهلل ســبحانه وتعــاىل ،وذلــك بنســبة اجلهــل هلل ســبحانه وتعــاىل وعــدم حســن االختيــار ،حيــث مل خيــر الصحابــة

املناســبني حلمــل أعظــم رســالة ،والزم هــذا بطــان ألوهيــة اهلل ،إذ اجلهــل وســوء االختيــار نقــص ال يمكــن أن جيتمــع مــع
األلوهيــة.

 -الطعن يف القرآن وثبوته وصحته ،ألن الطعن يف الناقل طعن يف املنقول.

 -الطعن يف رسول اهلل ^ ،فإن املرء عىل دين خليله ،فإذا كان صفوة أصحابه كفارا أو فساقا فامذا سيقال عنه ^.

 -الطعن يف رسول اهلل ^ كذلك حيث مل ينجح يف تربية أتباعه تربية صاحلة كام يدعي الشيعة.

 -الطعــن يف آل البيــت رىض اهلل عنهــم ،حيــث مل يقومــوا بالدفــاع عــن احلــق وتركــوا الباطــل يســترشي وجلــأوا إىل التقيــة

كفعــل اجلبنــاء ،وليــس هلــم عــذر يف قلــة األتبــاع فرســول اهلل ^ كان أقــل أتباعــ ًا وأنصــار ًا ،بــل كان مــن أتباعــه زنادقــة
ومنافقــن كــا يقــول الشــيعة ،ورغــم ذلــك قاتــل وصابــر وجاهــد حتــى فتــح اهلل عليــه ،ومل يلجــأ إىل التقيــة.

 -الطعــن يف األمــة اإلســامية ،فــإذا كان مــن صحــب النبــي ^ وعاشــوا الوحــي والفتوحــات وذاقــوا احليــاة مــع النبــي

^ بحلوهــا ومرهــا هبــذه األخالقيــات ،فبالــرورة أن األتبــاع ال بــد أن يكونــوا مثلهــم أو أكفــر منهــم ،خاصــة وأن األمــة
اإلســامية متفقــة عــى تعظيمهــم وتوقريهــم واحرتامهــم باســتثناء الشــيعة.
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موقفهم من آل البيت
املشــهور مــن عقائــد الشــيعة الغلــو يف آل البيــت وخصوصــا األئمــة منهــم ،وقــد تقــدم ذكــر الكثــر مــن نــاذج هــذا الغلــو،
ويفتخــر الشــيعة بأهنــم أتبــاع آل البيــت حقــا ،وأهنــم هــم الــذي حققــوا الــوالء احلقيقــي هلــم دون بقيــة املســلمني ،لكــن عنــد
النظــر إىل كتــب الشــيعة نجــد أن فيهــا العديــد مــن الروايــات التــي تــدل عــى خيانتهــم آلل البيــت واألئمــة ،وتشــعر بمــدى
املعانــاة التــي كان يعانيهــا األئمــة منهــم ،ومــن هــذه الروايــات:
قــال عــي ريض اهلل عنــه« :لــو ميــزت شــيعتي ملــا وجدهتــم إال واصفــة ،ولــو امتحنتهــم ملــا وجدهتــم إال مرتديــن ،ولــو
متحصتهــم ملــا خلــص مــن األلــف واحــد»(.)1
وقــال هلــم موبخـ ًا« :منيــت بكــم بثــاث ،واثنتــن :صــم ذوو أســاع ،وبكــم ذوو كالم ،وعمــي ذوو أبصــار ،ال أحــرار صــدق
عنــد اللقــاء ،وال إخــوان ثقــة عنــد البــاء ،قــد انفرجتــم عــن ابــن أيب طالــب انفــراج املــرأة عــن قبلهــا»(.)2
ـرا يل مــن هــؤالء يزعمــون أهنــم يل شــيعة ابتغــوا قتــي وأخــذوا مــايل
وقــال احلســن ريض اهلل عنــه كان يقــول« :أرى معاويــة خـ ً
واهلل ألن آخــذ مــن معاويــة مــا أحقــن بــه دمــي يف أهــي وآمــن بــه يف أهــي خــر مــن أن يقتلــوين؛ فيضيــع أهــل بيتــي وأهــي،
ـلم ،واهلل ألن أســامله وأنــا عزيــز خــر مــن أن يقتلنــي وأنــا
واهلل لــو قاتلــت معاويــة ألخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوا يب إليــه سـ ً
أســر»(.)3
وأمــا احلســن ريض اهلل عنــه فــكان يدعــو عىل الشــيعة قبــل أن يمــوت ،وكان يقول« :اللهــم إن متعتهــم ففرقهم فر ًقــا واجعلهم
طرائــق قــد ًدا وال تــريض الــوالة عنهــم أبــدً ا ،فإهنــم دعونــا لينرصونا ثــم عــدوا علينا فقتلونــا»(.)4

تكفيرهم آلل البيت
مــع أن الشــيعة يرفعــون شــعار الــوالء آلل البيــت وتعظيمهــم إال أن هــذا التعظيــم يــكاد ينحــر يف األئمــة االثنــي عــر،
بينــا مل يســلم بقيــة آل البيــت مــن طعــن وقــدح الشــيعة ،فالروايــات التــي حتكــم بالــردة عــى جمتمــع الصحابــة ،وال تســتثني
منهــم مجيعــا إال ســبعة يف أكثــر تقديراهتــا ،ال تذكــر مــن ضمــن هــؤالء الســبعة أحــدا مــن أهــل بيــت رســول اهلل باســتثناء بعــض
روايــات عندهــم جــاء فيهــا اســتثناء عــي فقــط ،وهــي روايــة الفضيــل بــن يســار عــن أيب جعفــر قــال« :صــار النــاس كلهــم
أهــل جاهليــة إال أربعــة :عــي ،واملقــداد ،وســلامن ،وأبــو ذر .فقلــت :فعــار؟ فقــال :إن كنــت تريــد الذيــن مل يدخلهــم يشء
فهــؤالء الثالثــة»(.)5
فصــار هــذا احلكــم بالــردة يف هــذه النصــوص شــامال للصحابــة وأهــل البيــت النبــوي مــن زوجــات رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم وقرابتــه ،بــل إن الشــيعة خصــت بالطعــن والتكفــر مجلــة مــن أهــل بيــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم كعــم النبــي
َان ِف هـ ِـذ ِه َأ ْعمــى َفهــو ِف ِ
اآلخـ َـر ِة َأ ْع َمــى َو َأ َضـ ُّـل
العبــاس ريض اهلل عنــه ،حتــى قالــوا بأنــه نــزل فيــه قولــه ســبحانه{َ :و َمــن ك َ َ
ُ َ
َ
َســبِيالً}(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف/الروضة (.)338/8
( )2هنج البالغة (ص.)142
( )3االحتجاج للطربيس (ص.)148
( )4اإلرشاد للمفيد (ص.)241
( )5تفسري العيايش (.)199/1
( )6رجال الكيش (ص.)53
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اعتقادهم في أمهات المؤمنين
مــع أن الشــيعة يتظاهــرون بحــب آل البيــت ومواالهتــم إال أهنــم جياهــرون بالعــداوة لزوجــات النبــي صــى اهلل عليــه وســلم،
وخصوصــا عائشــة وحفصــة ريض اهلل عنهــا ،وقــد عقــد املجلــي بابــا بعنــوان «بــاب أحــوال عائشــة وحفصــة» ذكــر فيــه
( )17روايــة ،وأحــال يف بقيــة الروايــات إىل أبــواب أخــرى( ،)1والدعــاء عليهــا مشــهور فيــا يعــرف بدعــاء صنمــي قريــش
وممــا ورد فيــه« :اللهــم العــن صنمــي قريــش وجبتيهــا وطاغوتيهــا وإفكيهــا وابنتيهــا اللذيــن خالفــا أمــرك ،وأنكــرا وحيــك،
وجحــدا إنعامــك وعصيــا رســولك»(.)2

ََ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ
َ ْ ُ َّ َ َ ً
ـو ٍة أنكاثــا» ،قــال« :التي
ـت غ ْزل َهــا ِمــن بعـ ِد قـ
ـي نقضـ
ويــروون عــن الصــادق يف تفســر قولــه تعــاىل« :وال تكونــوا كلـ ِ

نقضــت غزهلــا مــن بعــد قــوة أنكاثــا :عائشــة هــي نكثــت إيامهنــا»(.)3

ويرصحــون بتكفــر عائشــة ريض اهلل عنهــا دون أدنــى حيــاء ،فيقــول شــيخ الطائفــة الطويس»:عائشــة كانــت مــرة عــى
حرهبــا لعــي ،ومل تتــب وهــذا يــدل عــى كفرهــا وبقائهــا عليــه»(.)4
وزادوا يف الطعــن حتــى اهتموهــا يف أخبارهــم بالفاحشــة وهــي الصديقــة بنــت الصديــق ،فقــد جــاء يف تفســر القمــي يف تفســر
َ َ َ َّ ُ َ َ ّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ َ ْ
ـوح َو ْ
ـت َعبْ َدي ْ
ـرأَةَ لُــوط َك َن َتــا َتْـ َ
َ
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ـ
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ـ
ـ
ام
ـ
قولــه تعــاىل( :ضب الل مثــا ل ِلِيــن كفــروا امــرأة ن
ٍ
ِ
ِ
َ َ َ ُ
فخان َتاه َمــا) فقــال :واهلل مــا عنــى بقولــه فخانتامهــا إال الفاحشــة وليقيمــن احلــد عــى فالنــة فيــا أتــت يف طريــق وكان فــان
حيبهــا فلــا أرادت ان ختــرج إىل ...قــال هلــا فــان ال حيــل لــك ان خترجــي مــن غــر حمــرم فزوجــت نفســها مــن فــان»(.)5
والشــيعي حممــد مجيــل محــود العامــي لــه رســالة يف إثبــات نســبة الفاحشــة هلــا ريض اهلل عنهــا يقــول فيهــا« :فتحصــل ممــا تقــدم:
أن عائشــة خائنــة للرســول األعظــم صــى اهلل عليــه وســلم يف عقيدتــه ،وخائنــة لــه يف فراشــه»(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بحار األنوار (.)247-227/22
( )2مصباح الكفعمي (ص.)648-644
( )3تفسري العيايش (.)269/2
( )4االقتصاد فيام يتعلق يف االعتقاد (ص .)36
( )5تفسري القمي (.)377/2
( )6خيانة عائشة بني االستحالة والواقع( ،ص.)115
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اعتقادهم في المسلمين
اعتقادهم في خلفاء المسلمين
يعتقــد الشــيعة أن كل حكومــة ال يرأســها أحــد األئمــة االثنــي عــر باطلــة ،وصاحبهــا ظــامل وطاغــوت يعبــد مــن دون اهلل،

ومــن يبايعــه فإنــا يعبــد غــر اهلل ،وقــد أثبــت الكلينــي هــذا املعنــى يف عــدة أبــواب مثــل« :بــاب مــن ادعــى اإلمامــة وليــس هلــا
بأهــل ،ومــن جحــد األئمــة أو بعضهــم ،ومــن أثبــت اإلمامــة ملــن ليــس هلــا بأهــل» ،وذكــر فيــه اثنــي عــر حديثــا عــن أئمتهــم،
و»بــاب فيمــن دان اهلل عــز وجــل بغــر إمــام مــن اهلل جــل جاللــه» ،وفيــه مخســة أحاديــث( ،)1وبــوب املجلــي «بــاب عقــاب

مــن ادعــى اإلمامــة بغــر حــق أو رفــع رايــة جــور ،أو أطــاع إمامــا جائــرا»(.)2

وكل خلفــاء املســلمني مــا عــدا عليــا واحلســن طواغيــت -حســب اعتقادهــم -وإن كانــوا يدعــون إىل احلــق ،وحيســنون ألهــل

البيــت ،ويقيمــون ديــن اهلل ،ذلــك أهنــم يقولــون« :كل رايــة ترفــع قبــل رايــة القائــم ريض اهلل عنــه صاحبهــا طاغــوت» قــال

شــارح الــكايف« :وإن كان رافعهــا يدعــو إىل احلــق» ،وحكــم املجلــي عــى هــذه الروايــة بالصحــة(.)3

اعتقادهم في قضاة المسلمين
كــا أن الشــيعة يعتقــدون بطــان إمامــة أي شــخص غــر األئمــة االثنــي عــر فكذلــك يعتقــدون أن قضــاة املســلمني طواغيت
الرتباطهــم باإلمامــة الباطلــة بزعمهــم ،فقــد جــاء يف الــكايف عــن عمــر بــن حنظلــة قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل عليــه الســام
عــن رجلــن مــن أصحابنــا بينهــا منازعــة يف ديــن أو مــراث فتحاكــا إىل الســلطان وإىل القضــاة أحيــل ذلــك؟ قــال :مــن حتاكــم

إليهــم يف حــق أو باطــل فإنــا حتاكــم إىل الطاغــوت ،ومــا حيكــم لــه فإنــا يأخــذ ســحتا ،وإن كان حقــا ثابتــا لــه؛ ألنــه أخــذ
ََ ْ ُ ُ َْ َ ُْ ُ ْ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ
ـوت وقــد أ ِمــروا أن يكفــروا
بحكــم الطاغــوت ،وقــد أمــر اهلل أن يكفــر بــه .قــال تعــاىل{ :ي ِريــدون أن يتحاكمــوا إِل
الطاغـ ِ
ب ِـهِ}( ،)4وهــذا احلكــم يعــم قضــاة املســلمني عــى مــدى القــرون إىل هــذا العــر؛ فهــا هــو اخلمينــي يعقــب عــى حديثهــم هــذا
فيقــول مؤكــدا معنــاه« :وهــذا يعنــي أن مــن رجــع إليهــم فقــد رجــع إىل الطاغــوت يف حكمــه»(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)376-372/1
( )2بحار األنوار ( 110/25وما بعدها).
( )3رشح جامع للامزندراين ( ،)371/12بحار األنوار (.)385/4
( )4الكايف (.)67/1
( )5احلكومة اإلسالمية (ص.)87:
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اعتقادهم في أئمة المذاهب األربعة
ال يــرى الشــيعة أن أئمــة اإلســام مــن أهــل الســنة هلــم أي قــدر أو مكانــة علميــة ،وباألخــص األئمــة األربعــة ،حيــث يطعنــون
فيهــم ويف علمهــم وديانتهــم ،ومــن مطاعــن االثنــي عرشيــة الكثــرة وافرتاءاهتــم اجلســيمة عــى أئمــة الســنة األربعــة :رميهــم
باجلهــل وقلــة الفقــه يف ديــن اهلل ،وأهنــم عالــة يف ذلــك عــى أئمتهــم مــن أهــل البيــت وغريهــم ،ولذلــك نــاذج كثــرة يف ُكتُبِ ِهــم
ومصنفاهتــم القديمــة منهــا واحلديثــة.

ٌ
«جاهل شــديد النصــب ،يســتعمل احلياكــة ،ال يعدّ مــن الفقهــاء»(،)1
ـي عــن اإلمــام أمحــد رمحــه اهلل:
حممــد بــن عمــر الكـ ّ
يقــول ّ

كــا أورد املجلــي حكايــات عــدّ ة يف جتهيــل األئمــة ال ســيام أيب حنيفــة النعــان رمحــة اهلل عليهــم مجيعــا( ،)2وعقــد عــي البيــايض
يف الــراط بابـ ًا بعنــوان« :بــاب يف ختطئــة ّ
كل واحــد مــن األربعــة يف كثــر مــن أحكامــه»(.)3

اعتقادهم في عموم المسلمين
ينظــر الشــيعة إىل بقيــة املســلمني مــن أهــل الســنة نظــرة ازدراء واحتقــار وكراهيــة ،ويتضــح هــذا مــن خــال العديــد مــن
الشــواهد ،فلعــن األمــة اإلســامية وتكفريهــا ممــا اســتفاض يف كتــب الشــيعة ،وأدعيــة الزيــارة واملشــاهد التــي يلهــج هبــا
الشــيعة ويرددوهنــا ال ختلــو مــن لعــن هلــذه األمــة ،ففــي زيــارة عــي يقولــون« :لعــن اهلل مــن خالفــك ،ولعــن اهلل مــن افــرى
عليــك وظلمــك ،ولعــن اهلل مــن غصبــك ،ولعــن اهلل مــن بلغــه ذلــك فــريض بــه ،أنــا إىل اهلل منهــم بــريء ،لعــن اهلل أمــة
خالفتــك ،وأمــة جحدتــك ،وجحــدت واليتــك ،وأمــة تظاهــرت عليــك ،وأمــة حــادت عنــك وخذلتــك ،احلمــد هلل الــذي
جعــل النــار مثواهــم وبئــس الــورد املــورد ،وبئــس ورد الوارديــن ،اللهــم العــن اجلوابيــت والطواغيــت والفراعنــة ،والــات
والعــزى ،وكل نــد يدعــى دون اهلل ،وكل مفــر ،اللهــم العنهــم وأشــياعهم وأتباعهــم ،وأولياءهــم ،وأعواهنــم ،وحمبيهــم لعنــا
كثــرا»(.)4
ويصفــون املســلمني بأقبــح وأشــنع األوصــاف إىل درجــة التشــكيك يف أنســاهبم وطهارهتــم ،فــروون عــن أيب جعفــر أنــه قــال:
«واهلل إن النــاس كلهــم أوالد بغايــا مــا خــال شــيعتنا»( ،)5وعــن إبراهيــم بــن أيب حييــى عــن جعفــر بــن حممــد قــال« :مــا مــن
مولــود يولــد إال وإبليــس
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1نقله عنه البيايض يف الرصاط املستقيم (.)223/3
( )2بحار األنوار (.)232-230 ،215 – 212/10( ،)295- 286/2
( )3الرصاط املستقيم ()181/3
( )4من ال حيرضه الفقيه (.)354/2
( )5بحار األنوار ()311/24

مــن األبالســة بحرضتــه ،فــإن علــم اهلل أن املولــود مــن شــيعتنا حجبــه مــن ذلــك الشــيطان ،وإن مل يكــن املولــود مــن شــيعتنا

أثبــت الشــيطان إصبعــه يف دبــر الغــام فــكان مأبونــا ،ويف فــرج اجلاريــة فكانــت فاجــرة»( ،)1وعقــد املجلــي يف البحــار بابــا
هلــذا االعتقــاد بعنــوان« :بــاب أنــه يدعــى النــاس بأســاء أمهاهتــم إال الشــيعة» وذكــر فيهــا  12حديثــا(.)2

ويــرون أن بقيــة املســلمني مــن غــر الشــيعة كفــار مرشكــون وهــم أكفــر وأخبــث مــن اليهــود والنصــارى ،بحجــة أهنــم

نواصــب ،فالناصبــي عندهــم ليــس هــو الــذي يعــادي آل البيــت ويبغضهــم فحســب ،بــل الناصبــي عندهــم كل مــن رأى

صحــة خالفــة أيب بكــر وعمــر وأحبهــا ،وبنــاء عــى هــذا الوصــف ترتتــب مجيــع األحــكام التابعــة مــن التكفــر واســتحالل

الدمــاء واألمــوال واحلكــم عليهــم باخللــود يف النــار(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري العيايش ()218/2
( )2بحار األنوار (.)237/7
( )3ينظر يف تفصيل هذا كتاب( :الشيعة وأهل السنة) للشيخ حممد مال اهلل ،وكذلك كتاب (الشهاب الثاقب يف بيان معنى
الناصب) ليوسف البحراين.
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طرق ووسائل الشيعة لفرض عقيدتهم الفاسدة
لــم يتــردد الشــيعة فــي ســلوك كل ســبيل ممكــن لتحريــف العقيــدة اإلســامية وزعزعــة ثوابتهــا
فــي نفــوس المســلمين ،واســتبدال عقيدتهــم الفاســدة بالعقيــدة الســليمة الصحيحــة ،ولهــم فــي
هــذا عــدة طــرق ووســائل ،ومــن هــذه الوســائل:
01
دس الروايــات املوضوعــة التــي تؤيــد مذهبهــم ،وذلــك مــن خــال بعــض رواهتــم الذيــن تظاهــروا باالنشــغال باحلديــث ،كأمثال
جابــر اجلعفــي الــذي أكثــر مــن وضــع احلديــث ،وقــد ذكــر ابــن القيــم عــن بعــض العلــاء أن األحاديــث التــي وضعهــا الرافضة يف
فضائــل عــي قرابــة ثالثامئــة ألــف حديــث ،ومل يســتبعد ابــن القيــم هذا األمــر(.)1
02
التســر بمذهــب أهــل الســنة ،حيــث حــاول بعــض الرافضــة التدثــر بدثــار أهــل الســنة والظهــور بمظهرهــم وطريقتهــم ألجــل
متريــر باطلهــم ،ومــن أمثلــة هــذا :تفســر (جممــع البيــان) للطــريس الــذي ألفــه عــى طريقــة املــداراة ألهــل الســنة ،فلــم يــرح
فيــه بعقائــد الرافضــة الباطلــة ،وإنــا أخــذ يــدس ســم عقيدتــه الفاســدة بــن ثنايــا تفســره.
03
تشــويه التاريــخ اإلســامي ،وخاصــة تاريــخ الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،وليــس هنــاك تشــويه أكثــر مــن اعتبارهــم كفــارا
ومنافقــن ،واحلكــم عليهــم مجيعــا بالــردة بعــد وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم إال نفــرا يســرا منهــم .وللرافضــة كتابــات

يف التاريــخ تعمــدوا اإلســاءة فيهــا لتاريــخ األمــة اإلســامية كــا يف روايــات وأخبــار الكلبــي ،وأيب خمنــف ،ونــر بــن مزاحــم
املنقــري ،والتــي توجــد حتــى عنــد الطــري يف تارخيــه ،لكــن الطــري يذكرهــا مســندة هلــؤالء فيعــرف أهــل العلــم حاهلــا ،وأيضــا

كتابــات املســعودي يف مــروج الذهــب ،واليعقــويب يف تارخيــه ،وقــد أشــار األســتاذ حمــب الديــن اخلطيــب يف حاشــية العواصــم إىل
أن التدويــن التارخيــي إنــا بــدأ بعــد الدولــة األمويــة ،وكان لألصابــع الباطنيــة والشــعوبية املتلفعــة بــرداء التشــيع دور يف طمــس

معــامل اخلــر فيــه وتســويد صفحاتــه الناصعــة ،ويظهــر هــذا الكيــد ملــن تدبــر كتــاب العواصــم مــن القواصــم البــن العــريب مــع
احلاشــية املمتــازة التــي وضعهــا عليــه العالمــة حمــب الديــن اخلطيــب(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :املنار املنيف (ص ،)116السيوف املرشقة لآللويس (ص.)50
( )2ينظر :أصول مذهب الشيعة للقفاري (.)1209-1208/3
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تحريف العقيدة وزعزعة الثوابت اإلسالمية
للشــيعة دور كبيــر فــي تحريــف العقيــدة اإلســامية وإدخــال الفســاد علــى أهلهــا ،ومــن أبــرز آثــار
الشــيعة فــي هــذا المجــال:

نشر الشرك
عمــر األرضحــة واملشــاهد ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة:
تعتــر الشــيعة مــن أوائــل فــرق القبوريــة ظهــورا ،بــل هــم أول مــن ّ
«وأول مــن وضــع هــذه األحاديــث يف الســفر لزيــارة املشــاهد التــي عــى القبــور أهــل البــدع مــن الروافــض ونحوهــم الذيــن
يعطلــون املســاجد ويعظمــون املشــاهد التــي يــرك فيهــا ويكــذب فيهــا ويبتــدع فيهــا ديــن مل ينــزل اهلل بــه ســلطانا ،فــإن الكتــاب
والســنة إنــا فيهــا ذكــر املســاجد دون املشــاهد»(.)1

وال زالــت هــذه املظاهــر موجــودة إىل اليــوم ،وتأثــر هبــا العديــد مــن املســلمني يف كل مــكان ،خاصــة أهــل التصــوف الذيــن تلقفــوا

عنهــم هــذه البــدع والضــاالت ،وصــاروا حياكوهنــم يف العديــد مــن أفــكار الغلــو يف الصاحلــن واألئمــة ،ففــي مقابــل فكــرة
اإلمامــة وتقديــس األئمــة عنــد الرافضــة ظهــرت فكــرة (القطبانيــة) عنــد الصوفيــة ،حيــث ينســبون إىل القطــب أوصــاف الربوبيــة

التــي ال تليــق إال بــاهلل تعــاىل ،متامــا كــا هــو احلــال عنــد الرافضــة يف غلوهــم يف أئمتهــم ،وقــد أشــار ابــن خلــدون إىل هــذا األمــر
وتكلــم عــن أن الصوفيــة أخــذوا هــذه الفكــرة مــن الرافضــة وتأثــروا هبــا( ،)2وذكــر هــذا أيضــا العالمــة عبدالرمحــن بــن عبيــداهلل

الســقاف(.)3

الصد عن الدين
تشــتمل عقائــد الشــيعة عــى قــدر كبــر جــدا مــن اخلرافــات واألســاطري والعقائــد املخالفــة لرصائــح العقــول ،وفيهــا مــن الدعــوة
إىل الكراهيــة واحلقــد والعنــف والتفســخ األخالقــي ومســاوئ األفعــال مــا تســتقبحه العقــول الســوية والفطــر املســتقيمة ،وهلــذا

فــإن الــذي يتعــرف عــى عقيدهتــم عــى أهنــا هــي اإلســام ســيظن باإلســام ظــن الســوء ،ولــن جيــد فيــه مــا يدعــوه إىل قبولــه ،بــل

عــى العكــس مــن ذلــك ســيصده ذلــك عــن الدخــول يف اإلســام أشــد الصــد ،بــل حتــى املســلمون أنفســهم متــى مــا صدَّ قــوا أن
هــذا هــو اإلســام فإنــه ربــا يكــون ســببا لــرك اإلســام واخلــروج منــه.

وممــا يؤكــد هــذا أن نســبة اإلحلــاد يف إيــران الشــيعية ازدادت بعــد قيــام الثــورة الشــيعية بقيــادة اخلمينيــة ،وســجلت أرقامــا عاليــة

كــا حتدثــت عــن هــذا العديــد مــن التقاريــر(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الرد عىل األخنائي (ص.)32
( )2ينظر :مقدمة ابن خلدون (ص.)621
( )3ينظر :نسيم حاجر يف تأييد قويل عن مذهب املهاجر (ص.)8
( )4يمكن مشاهدة تقرير مرئي حول هذا املوضوع حتت هذا الرابط.https://www.youtube.com/watch?v=-5fiUJRj8wY :
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كذلــك أيضــا نجــد أن أعــداء اإلســام وجــدوا يف التشــيع بغيتهــم للتشــكيك يف اإلســام ،فصــاروا يســتدلون بمرويــات الشــيعة
وآرائهــم للطعــن يف صحــة القــرآن والســنة ،بــل ويف التشــكيك يف تاريــخ األمــة اإلســامية بكاملــه.

ظهور فرق الزندقة من رحم التشيع
الرفــض كان أحــد أهــم بوابــات الكفــر والزندقــة واإلحلــاد ،ومنــه نشــأت العديــد مــن فــرق الزندقــة ،وعــى رأســها الباطنيــة

بســائر فرقهــا املختلفــة كالقرامطــة والبهــرة والــدروز والنصرييــة ،وكذلــك الفــرق التــي نشــأت يف األعصــار املتأخــرة كالشــيخية
والكشــفية والبابيــة والبهائيــة ،وهــؤالء يقولــون بالكفــر الرصيــح الــذي ال خيتلــف حولــه اثنــان.

ً
إشعال الفتن الداخلية بين أبناء األمة والتآمر مع أعدائها خارجيا
إشعال الفتن الداخلية
تاريــخ الشــيعة مــيء بإثــارة الفتــن واملشــاكل ،وخاصــة بعــد أن اخــرع البوهييــون إقامــة املآتــم بذكــرى مقتــل احلســن وذلــك يف
بغــداد يف القــرن الرابــع اهلجــري ،فصــاروا يف كل عــام يقيمــون هــذه املآتــم ويســتفزون هبــا أهــل الســنة ،ويعلنــون ســب الصحابــة
ريض اهلل عنهــم ،وبســبب هــذا جــرت العديــد مــن الفتــن بــن أهــل الســنة وبينهــم كــا هــو معــروف مشــهور يف كتــب التاريــخ(.)1

يقــول ابــن تيميــة « :أمــا الفتنــة فإنــا ظهــرت يف اإلســام مــن الشــيعة ،فإهنــم أســاس كل فتنــة ورش ،وهــم قطــب رحــى الفتــن
فــإن أول فتنــة كانــت يف اإلســام قتــل عثــان  ...وأن أصــل كل فتنــة وبليــة هــم الشــيعة ومــن انضــوى إليهــم ،وكثــر مــن
الســيوف التــي ســلت يف اإلســام إنــا كانــت مــن جهتهــم ،وعلــم أن أصلهــم ومادهتــم منافقــون ،اختلقــوا أكاذيــب ،وابتدعــوا
آراء فاســدة ،ليفســدوا هبــا ديــن اإلســام ،ويســتزلوا هبــا مــن ليــس مــن أويل األحــام ،فســعوا يف قتــل عثــان ،وهــو أول الفتــن
ثــم انــزووا إىل عــي ،ال حبــا فيــه وال يف أهــل البيــت ،لكــن ليقيمــوا ســوق الفتنــة بــن املســلمني ،ثــم هــؤالء الذيــن ســعوا معــه
منهــم مــن كفــره بعــد ذلــك وقاتلــه ،كــا فعلــت اخلــوارج ،وســيفهم أول ســيف ســل عــى اجلامعــة ،ومنهــم مــن أظهــر الطعــن
عــى اخللفــاء الثالثــة ،كــا فعلــت الرافضــة ،وهبــم تســرت الزنادقــة ،كالغاليــة مــن النصرييــة وغريهــم ،ومــن القرامطــة الباطنيــة
واإلســاعيلية وغريهــم ،فهــم منشــأ كل فتنــة ،والصحابــة ريض اهلل عنهــم منشــأ كل علــم وصــاح وهــدى ورمحــة يف اإلســام...
فلينظــر كل عاقــل فيــا حيــدث يف زمانــه ،ومــا يقــرب مــن زمانــه مــن الفتــن والــرور والفســاد يف اإلســام ،فإنــه جيــد معظــم
ذلــك مــن قبــل الرافضــة ،وجتدهــم مــن أعظــم النــاس فتنــا ورشا ،وأهنــم ال يقعــدون عــا يمكنهــم مــن الفتــن والــر وإيقــاع
الفســاد بــن األمــة»(.)2
ومصــداق مجلتــه األخــرة مــا نــراه اليــوم يف واقعنــا مــن تآمــر الشــيعة عــى املســلمني وســعيهم إلحــداث الفتــن الداخليــة،
واألمثلــة عــى هــذا كثــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر  -مثال  -حوادث سنة  ،447 ،445 ،444 ،443 ،439 ،425 ،422 ،421 ،408 ،406يف البداية والنهاية البن كثري.
( )2منهاج السنة (.)372-364/6
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ومن أبرز األمثلة المعاصرة لفتنهم الداخلية:
اخلطــة اخلمســينية لتصديــر الثــورة اإليرانيــة ،والتــي مــن ضمــن مراحلهــا التغلغــل يف أوســاط احلكومــات الســنية ،والتأثــر عــى

القــرار فيهــا ،ومــن ثــم زرع اخلــاف بــن احلكومــات وبــن العلــاء وعامــة الشــعب عــن طريــق زعزعــة االســتقرار وإضعــاف
االقتصــاد ،ونــر الفســاد ،األمــر الــذي ســيؤدي إىل حالــة مــن الشــحن العاطفــي والغضــب عــى احلكومــات ،ثــم تــأيت مرحلــة

التحريــض عــى الثــورة إلســقاط هــذه احلكومــات ،حتــى ولــو مل يتــوىل الشــيعة األمــر مــن بعدهــم ،لكــن يكفــي أن تعــم حالــة

الفــوىض يف البــاد اإلســامية ،وهــذا مــن خبــث الشــيعة وكراهيتهــم ألهــل اإلســام( ،)1عــاوة عــى أهنــم ال يدخــرون جهــدا

يف شــق صــف املســلمني يف كل مــكان ،مــن خــال شــق أي مؤسســة رســمية إســامية لتصبــح مؤسســتني ســنية وشــيعية ،وقــد
حــدث هــذا يف لبنــان والبحريــن والكويــت والعــراق وهــم يطالبــون بذلــك يف فلســطني ومــر وغريمهــا:

 -ففــي لبنــان عــام 1967م نجــح موســى الصــدر باســتصدار قانــون مــن جملــس النــواب اللبنــاين لتنظيــم الطائفــة الشــيعية؛ الــذي

تــم بموجبــه إنشــاء (املجلــس اإلســامي الشــيعي األعــى) برئاســة موســى الصــدر ،وأدى إنشــاء املجلــس إىل هــدم الوحــدة بــن
الشــيعة والســنة ألول مــرة يف لبنــان وصــارت ســنة متبعــة شــيعي ًا.

 -ويف الكويــت ومــع بدايــة القــرن  21طالــب الشــيعة بإنشــاء (هيئــة لألوقــاف اجلعفريــة الشــيعية) تكــون مســتقلة عــن وزارة

األوقــاف وعــن األجهــزة احلكوميــة ،بــل وطالبــوا بــأن تكــون حتــت إرشاف مراجــع وعلــاء مذهبهــم كوهنــم ينوبــون عــن اإلمــام

الغائــب! وتــم هلــم هــذا.

 -ويف البحريــن برغــم إنشــاء الدولــة لـ(املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية) الــذي وزعــت عضويتــه مناصفــة بــن الســنة

والشــيعة إال أن الشــيعة جتاهلــوا ذلــك وقامــت  80شــخصية شــيعية بتأســيس (املجلــس اإلســامي العلامئــي) ســنة 2004

بحجــة أن التعامــل مــع املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية كمؤسســة حكوميــة ينطــوي عــى (شــبهة فقهيــة!!).

 -ويف العــراق مبــارشة بعــد االحتــال  2003قــام الشــيعة بتقســيم وفصــل دائــرة األوقــاف إىل الوقــف الســني والوقف الشــيعي

رغــم أهنــم املســيطرون عــى زمــام األمــور ،بــل وطالبــو بتقســيم العــراق إىل فدراليــات شــيعية وكردية وســنية.

 -ويف مــر حــاول بعــض املتشــيعة تأســيس (املجلــس األعــى آلل البيــت يف مــر) يف أواخــر عــام  ،2004ومل يتــم االعــراف

بــه رســمي ًا ،رغــم حماوالهتــم املتعــددة.

 -ويف فلســطني ،قامــوا ســنة  2006باإلعــان عــن تأســيس (املجلــس اإلســامي الشــيعي األعــى يف فلســطني) ،لكــن مل يتــم

هلــم األمــر.

()2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :اخلطة اخلمسينية وإسقاطاهتا يف مملكة البحرين (ص.)34-19
( )2ينظر :جملة الراصد ،مقال بعنوان :شعارهم الوحدة اإلسالمية وثمرهتم الفرقة واالنقسام!! http://www.alrased.net/main/articles.
aspx?selected_article_no=8135
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ً
التآمر مع أعداء المسلمين خارجيا
وهــذا ممــا امتــأ بــه تاريــخ الشــيعة الرافضــة قديــا وحديثــا ،فمنــذ نشــأة هــذا املذهــب كان وال زال خنجــرا يف ظهــر األمــة،

يتآمــرون مــع أعدائهــا وحييكــون املؤامــرات عــى أبنائهــا ،ومل يــرددوا يومــا يف الوقــوف يف صــف األعــداء ضــد املســلمني ،يقــول
ابــن تيميــة« :الرافضــة يوالــون أعــداء الديــن الذيــن يعــرف كل أحــد معاداهتــم مــن اليهــود ،والنصــارى واملرشكــن :مرشكــي
الــرك ،ويعــادون أوليــاء اهلل الذيــن هــم خيــار أهــل الديــن ،وســادات املتقــن ،وهــم الذيــن أقامــوه وبلغــوه ونــروه.
وهلذا كان الرافضة من أعظم األسباب يف دخول الرتك الكفار إىل بالد اإلسالم.

وأما قصة الوزير ابن العلقمي وغريه ،كالنصري الطويس مع الكفار ،ومماألهتم عىل املسلمني فقد عرفها اخلاصة والعامة.

وكذلك من كان منهم بالشام :ظاهروا املرشكني عىل املسلمني ،وعاونوهم معاونة عرفها الناس.

وكذلــك ملــا انكــر عســكر املســلمني ،ملــا قــدم غــازان ،ظاهــروا الكفــار النصــارى ،وغريهــم مــن أعــداء املســلمني ،وباعوهــم
أوالد املســلمني  -بيــع العبيــد  -وأمواهلــم ،وحاربــوا املســلمني حماربــة ظاهــرة ،ومحــل بعضهــم رايــة الصليــب.
وهم كانوا من أعظم األسباب يف استيالء النصارى قديام عىل بيت املقدس حتى استنقذه املسلمون منهم»(.)1
وهذا كان حاهلم قديام ،وال زال هذا احلال إىل يومنا هذا.

ومن أبرز األمثلة المعاصرة لفتنهم الخارجية:

01
الدولــة الصفويــة التــي قامــت عــى دمــاء أهــل الســنة يف إيــران ،وفرضــت التشــيع قــرا عــى
املســلمني الســنة ،ثــم بعــد ذلــك صــارت العــدو األول للخالفــة العثامنيــة ،وتآمــرت مــرات
كثــرة مــع الصليبيــن االنجليــز والربتغــال وغريهــم ضــد الدولــة العثامنيــة(.)1
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( )1ينظر يف بيان يشء من هذا التآمر الصفوي عىل الدولة العثامنية :الدولة العثامنية  -عوامل النهوض وأسباب السقوط،
للصاليب (ص.)184-177
( )2وجاء دور املجوس (.)162 - 160 /2

02
أســهم الشــيعة يف القــرن احلــايل بشــكل كبــر يف ضيــاع كثــر مــن الــدول اإلســامية كأفغانســتان

والعــراق وســوريا ،واألدهــى مــن هــذا أهنــم يتفاخــرون هبــذا التآمــر ،فهــذا حممــد عــى أبطحــي

نائــب الرئيــس اإليــراين للشــؤون القانونيــة والربملانيــة يقــول يف ختــام أعــال مؤمتــر اخلليــج وحتديــات

املســتقبل الــذي نظمــه مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســراتيجية بإمــارة أبــو ظبــي عــام 2004م،

قــال إن بــاده« :قدمــت الكثــر مــن العــون لألمريكيــن يف حربيهــم ضــد أفغانســتان والعــراق» ،ومؤكــدا عــى
أنــه «لــوال التعــاون اإليــراين ملــا ســقطت كابــول وبغــداد هبــذه الســهولة»!.

03
تعــاون الشــيعة مــع اليهــود :يقــول األســتاذ عبــداهلل الغريــب« :تعــاون الشــيعة مــع العــدو

الصهيــوين يف جنــوب لبنــان حقيقــة ثابتــة وليــس أســطورة اخرتعهــا خصــوم الرافضــة ،فلقــد

حتدثــت الصحــف ووكاالت األنبــاء املحليــة والعامليــة عــن هــذا التعــاون وملســه املســلمون والنصــارى يف

اجلنــوب ملــس اليــد واعــرف بــه الطرفــان الشــيعي واليهــودي» ،ثــم ذكــر بعــض التقاريــر اإلخبارية التــي حتدثت

عــن العالقــة بــن أمــل واليهــود ،وحجــم التعــاون بينهــا ،وكيــف أن اليهــود يرصحــون بثقتهــم يف حركــة أمــل

الشــيعية ،وأهنــا هــي التــي ســتقوم بحاميــة احلــدود الصهيونيــة ومتنــع أي عمــل مقــاوم يســتهدف اليهــود يف
هــذه املنطقــة(.)2
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افتراءاتهم على أهل السنة
حيــاول الشــيعة إثبــات صحــة مذهبهــم والــرد عــى أهــل الســنة بــأي وســيلة ،ســواء كانــت مرشوعــة أم غــر مرشوعــة ،فهــم ال
جيــدون أي حــرج يف الكــذب واالفــراء عــى أهــل الســنة ،إذ دينهــم مبنــي عــى الكــذب ،وهــذا الكــذب واالفــراء عــى أهــل

الســنة لــه صــور ومظاهــر عديــدة ،ومــن هــذه الصــور:

نسبة الكتب المكذوبة إلى أهل السنة
من أساليب الشيعة يف مترير خبثهم :نسبة الكتب التي حتتوي عىل باطلهم إىل بعض أهل السنة ،ومن أمثلة هذا:

كتاب سر العالمين وكشف ما في الدارين
نســبوه إىل اإلمــام أيب حامــد الغــزايل ،وهــو كتــاب يتضمــن الكثــر مــن هذيــان الشــيعة ،وذكــروا يف خطبتــه عــن لســان الغــزايل
وصيتــه بكتــان هــذا الــر وحفــظ هــذه األمانــة ،وأن مــا ذكــر يف هــذا الكتــاب فهــو عقيــديت ،ومــا ذكــر يف غــره فهــو للمداهنــة.

وقــد ذكــر د .عبــد الرمحــن بــدوي أن بعــض املســترشقني ذهبــوا إىل القــول بــأن الكتــاب منحــول مثــل جولــد تســيهر ،بويــج،
ومكدونلــد ،ويذهــب عبــد الرمحــن بــدوي إىل هــذا الــرأي ويقطــع بــه وحيتــج لذلــك فيقــول« :واألمــر الــذي يقطــع بــأن الكتــاب

ليــس للغــزايل هــو مــا ورد يف ص 82مــن قولــه« :أنشــدين املعــري لنفســه وأنــا شــاب يف صحبته» فــإن املعري تويف ســنة (448هــ)
بينــا ولــد الغــزايل ســنة (450هــ)  ،فكيــف ينشــده لنفســه»(.)1

كتاب المراجعات
كتــاب (املراجعــات) ،وهــو كتــاب أ َّلفــه عبــد احلســن رشف الديــن املوســوي (ت 1957م)  ،مجــع فيــه مراســات حواريــة بينــه

وبــن شــيخ األزهــر ســليم البــري رمحــه اهلل (ت 1916م) حــول موضــوع اإلمامــة ،انتهــت بتســليم البــري بصحــة حجــج

املوســوي!!
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( )1مؤلفات اإلمام الغزايل (ص ،)272-271وينظر :خمترص التحفة االثني عرشية (ص ،)33أصول مذهب الشيعة
()1131/3

وهذا الكتاب تظهر فيه عالمات الكذب عىل الشيخ البرشي بشكل واضح ،وذلك:

 -1الكتاب مل ينرش إال بعد وفاة البرشي بربع قرن.

 -2مل تنــر هــذه املناظــرة إال مــن طــرف واحــد ،واملذكــرات املتبادلــة بــن املتناظريــن ال يوجــد هلــا أي أثــر يف ملفــات مشــيخة

األزهــر ،ومل ينــر املؤلــف أي صــور مــن أجوبــة البــري والتــي بلغــت ( )56رســالة ليثبــت صحــة املراســات كــا هــي العــادة

يف مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات.

 -3أســلوب الكتــاب كلــه واحــد ،فــا فــرق بــن مراســات البــري وبــن مراســات املوســوي ،ممــا يــدل عــى أن الكاتــب هلــذه
املراســات هــو شــخص واحد.

 -4الكتــاب يظهــر البــري بصــورة اجلاهــل الــذي ال يعــرف الكثــر عــن مذهــب الشــيعة بــل حتــى عــن مذهــب أهــل الســنة
ومصادرهــم وأدلتهــم ،وكان يســلم بــكل مــا يطرحــه املوســوي مــن تأويــات باطلــة واســتدالالت واهيــة ال يعجــز عــن ردهــا

صغــار طــاب العلــم فضــا عــن شــيخ األزهــر والــذي كان يمثــل أكــر شــخصية علميــة يف العــامل اإلســامي.
 -5األمــر األهــم :إذا كان البــري قــد سـ َّلم بــكل مــا قالــه املوســوي كــا يدَّ عــي فلــاذا مل يعلــن تشــيعه ،أو عــى األقــل يظهــر يشء
مــن التغــر امللحــوظ عــى حالــه وتقريراتــه العلميــة؟ وهــذا مــا مل يظهــر عليــه البتــة بشــهادة مجيــع مــن يعرفه وبشــهادة أرستــه.

()1

نسبة أهل االعتزال إلى أهل السنة
وهذه من األساليب التي يلجأ إليها الشيعة عند حماجة أهل السنة ،فينسبون بعض املعتزلة والزيدية إىل أهل السنة ،ثم حيتجون
بأقواهلم عىل أهل السنة ،ومن أمثلة هذا:

ابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي
وهــو عــز الديــن عبــد احلميــد بــن أيب احلســن بــن أيب احلديــد املدائنــي الشــيعي املعتــزيل املعــروف بابــن أيب احلديــد ،صاحــب
ـني ،كــا قــال
ـيعي عنــد قدمــاء الرافضــة ،إال أن بعــض الرافضــة اليــوم يزعمــون أنــه سـ ٌ
الــرح الشــهري لنهــج البالغــة ،وهــو شـ ٌ

صاحــب روضــات اجلنــات عنــه« :مواليــا ألهــل بيــت العصمــة والطهــارة ،وإن كان يف زي أهــل الســنة واجلامعــة ،منصفــا غايــة

اإلنصــاف يف املحاكمــة بــن الفريقــن»( ،)2وحيــاول بعــض الشــيعة املعارصيــن إثبــات أنــه مل يكــن شــيعيا وأنــه كان مــن أهــل

الســنة حتــى يكــون حجــة عــى أهــل الســنة ،بينــا أهــل الســنة ال يرونــه منهــم ،قــال ابــن كثــر يف ترمجتــه « :الكاتــب الشــاعر
املطبــق الشــيعي الغــايل ،لــه رشح (هنــج البالغــة) يف عرشيــن جملــد ًا ...وكان حظيــا عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي ،ملــا بينهــا مــن

املناســبة واملقاربــة واملشــاهبة يف التشــيع واألدب والفضيلــة»(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1السياط الالذعات يف كشف كذب وتدليس صاحب املراجعات لعبداهلل الغامدي( ،ص ،)14-11عقيدة اإلمامة عند الشيعة
االثني عرشية لعيل السالوس (ص.)181-170
( )2روضات اجلنات (.)19 /5
( )3البداية والنهاية (.)199/13
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المسعودي
ـف
عــي بــن احلســن بــن عــي اهلــذيل البغــدادي أبــو احلســن املســعودي ،كان شــيعيا مثلــه مثــل ابــن أيب احلديــد ،لكــن ألنــه منصـ ٌ

يف بعــض مروياتــه يف كتــاب مــروج الذهــب ،فقــد تــرأ منــه بعــض الروافــض وعــدوه ســنيا ألنــه خيالــف طريقــة الروافــض.

قــال شــيخ اإلســام يف «منهــاج الســنة»« :واحلكايــة التــي ذكرهــا -أي الرافــي -عــن املســعودي منقطعــة اإلســناد ويف تاريــخ
املســعودي مــن األكاذيــب مــا ال حيصيــه إال اهلل تعــاىل فكيــف يوثــق بحكايــة منقطعــة اإلســناد يف كتــاب قــد عــرف بكثــرة

الكــذب»( ،)1ودالئــل التشــيع يف كتابــه مــروج الذهــب كثــرة ،ولــذا قــال احلافــظ ابــن حجــر رمحــه اهلل يف لســان امليــزان« :وكتبــه
طافحــة بأنــه كان شــيعي ًا معتزلي ـ ًا»(.)2

الخوارزمي الحنفي المعتزلي الشيعي
ـيع مثلــه مثــل ابــن أيب
املوفــق بــن أمحــد بــن حممــد املكــي اخلوارزمــي احلنفــي ،أخطــب خــوارزم معتــزيل وشــيخه الزخمــري ،متشـ ٌ
احلديــد الشــيعي املعتــزيل ،لــه كتــاب (مناقــب اإلمــام أمــر املؤمنــن) ،والكتــاب ُيطبــع يف إيــران والنجــف ،ولــه طبعــة الكرتونيــة

يف موقــع شــبكة الشــيعة العامليــة ،يقــول حمــب الديــن اخلطيــب« :أخطــب خــوارزم أديــب متشــيع مــن تالميــذ الزخمــري»(،)3
وحيــاول بعــض الشــيعة املعارصيــن إثبــات أنــه مــن أهــل الســنة حتــى حيتجــوا بــه عليهــم.

سبط ابن الجوزي
هــو يوســف بــن قزغــي بــن عبــداهلل ســبط (ابــن بنــت) أيب الفــرج بــن اجلــوزي العــامل احلنبــي الكبــر ،ينعتــه الشــيعة بالعــامل الكبــر
واملجتهــد الــذي ال يشــق لــه غبــار ،قــال الذهبــي« :رأيــت لــه مصنفــا يــدل عــى تشــيعه»( ،)4وقــال ابــن حجــر« :ثــم إنــه يرتفــض
ولــه مؤلــف يف ذلــك نســأل اهلل العافيــة ...قــال الشــيخ حميــي الديــن اليونينــي :ملــا بلــغ جــدي مــوت ســبط ابــن اجلــوزي قــال :ال
رمحــه اهلل كان رافضيــا(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة (.)84/4
( )2لسان امليزان (.)531/5
( )3من تعليقه عىل منهاج االعتدال (ص)312
( )4سري أعالم النبالء (.)297/23
( )5لسان امليزان (.)565/8
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إدراج األشعار المكذوبة على أهل السنة
قــال يف خمتــر التحفــة « :ومــن مكائدهــم أهنــم يزيــدون بعــض األبيــات يف شــعر أحــد أئمــة أهــل الســنة ممــا يــؤذن بتشــيعه ،كــا
فعلــوا يف ديــوان حافــظ الشــرازي ،وديــوان موالنــا الرومــي ،والشــيخ شــمس الديــن التربيــزي قــدس رسهــم ،وقــد أحلــق بعــض
الشــيعة املتقدمــن بــا نســب لإلمــام الشــافعي ريض اهلل تعــاىل عنــه مــن األبيــات الثالثــة الســابقة التــي أوهلــا:
			
حصب ِم ْن ِمنًى
َيا راكبا ِق ْ
ف با ُمل َّ

فها والن ِ
بساكن َخ ْي ِ
ِ
َّاه ِ
ض
ف
َو ْاهتِ ْ

ثالثة أبيات أخرى تشري بتشيعه وحاشاه من ذلك وهي هذه:
قف ثم ِ
ناد بأنني ملحمــــــد			
			
وأخربهم أين من النفر الــذي
			
وقل ابن إدريس بتقديم الذي

ِ
بباغـض
ووصيه وبنيه لست
لِو ِ
الء أهل البيت ليس بناقض
َ
قدمتموه عىل عيل ما ريض

والفــرق بــن تلــك الثالثــة وهــذه ممــا ال خيفــى عــى صغــار املتعلمــن ،إذ هــذه الثالثــة يف غايــة مــن الركاكــة فــا يتصــور صدورهــا
عــن مثــل ذلــك اإلمــام البليــغ الــذي لــه اليــد الطــوىل يف العربيــة ،وقــد نســبوا لــه أيضــا أبياتــا أخــر غــر التــي ذكرناهــا ســابقا مثــل
قوهلم:
شفيعي نبي والبتول وحيدر			
			
وجعفر والثاوي ببغداد والرضا

وسبطاه والسجاد والباقر املجدي
وفلذته والعسكريان واملهــــدي

وال خيفــى بطــان مــا نســب إىل ذلــك اإلمــام عــى مــن تصفــح كتــب التاريــخ ،ألن والدة اإلمــام عــي ابــن حممــد التقــي كانــت ســنة
أربــع عــر ومائتــن ،ووالدة اإلمــام حســن العســكري بعــد ذلــك بزمــن طويــل ،ووفــاة اإلمــام الشــافعي ســنة أربــع ومائتــن يف
عهــد املأمــون العبــايس»(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1خمترص التحفة (ص.)35-34
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اتهام بعض علماء السنة بالرفض
مــن وســائل متريــر الشــيعة باطلهــم عــى أهــل الســنة أهنــم يســتغلون التشــابه يف األســاء بــن بعــض علــاء الســنة وبعــض
الرافضــة ،فيومهــون الســني أن هــذا الــكالم للعــامل املعــروف بالســنة وهــو يف احلقيقــة كالم أحــد علامئهــم ،ومــن أمثلــة هــذا:

محمد بن جرير الطبري
هذا اسم لثالثة رجال :أحدهم سني واآلخران رافضيان.

أما السني فهو:

اإلمــام أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر اآلمــي الطــري ،املــؤرخ املفــر اإلمــام صاحــب التفســر املشــهور (جامع

البيــان عــن تأويــل آي القــرآن) ،ولــه كتــاب (هتذيــب اآلثــار) ،وكتــاب (تاريــخ الرســل وامللــوك) ،وكتــاب (اختــاف الفقهاء).
أما الرافضيان فهما:

حممــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الكبــر ،وهــو صاحــب كتــاب (املسرتشــد يف اإلمامــة) ،وقــد اشــرك مــع اإلمــام ابــن جريــر
يف أمــور ،فكالمهــا كان يف بغــداد ،ويف عــر واحــد ،بــل كانــت وفاهتــا يف ســنة واحــدة ،وهــي ســنة (310هـــ) ،وهــذا التشــابه

قــد أحلــق األذى باإلمــام الطــري يف حياتــه ،حيــث اهتمــه بعــض العــوام بالرفــض ،ومنهــم مــن رمــاه باإلحلــاد ،وقــد نســب إليــه

كتــاب عــن حديــث غديــر خــم يقــع يف جملديــن ،ونســب إليــه القــول بجــواز املســح عــى القدمــن يف الوضــوء(.)1

حممد بن جرير بن رستم الطربي الصغري ،وهو صاحب كتاب (دالئل اإلمامة) ،وهو كتاب له قدر كبري عند الرافضة.

ُّ ِّ
السدي :وهو للقب لرجلين
السدي الكبير السني:
السدِّ ي القريش الكويف ،كان يروي احلديث.
وهو إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة ُّ
ُّ ِّ
السدي الصغير الشيعي:
وهــو حممــد بــن مــروان بــن عبــد اهلل بــن إســاعيل بــن عبــد الرمحــن الســدي الكــويف وهــو مــن الوضاعــن الكذابــن عنــد أهــل

الســنة (.)2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :أصول مذهب الشيعة للقفاري (.)1197-1196/3
( )2خمترص التحفة االثني عرشية (ص.)32

ُ
ُ
ابن قتيبة :وع ِرف بهذا اللقب اثنان
ابن قتيبة السني:
ـب جامعــة
وهــو أبــو حممــد عبــداهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري ،وهــو مــن علــاء الســنة املكثريــن يف التصنيــف حيــث لــه كتـ ٌ

يف ســائر الفنــون ،وكان يلقــب بـ(خطيــب أهــل الســنة).
ابن قتيبة الرافضي:

وهــو عبــد اهلل بــن قتيبــة رافــي غـ ٍ
ـال وعبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة مــن ثقــات أهــل الســنة  ،قــال اآللــويس« :وقــد صنــف كتابــا

ســاه بـ(املعــارف) ،فصنــف ذلــك الرافــي كتابــا ســاه ب(املعــارف) أيضــا قصد ًا لإلضــال»(.)1

وينســب الكثــرون إىل هــذا الرافــي كتــاب (اإلمامــة والسياســة) وليــس البــن قتيبــة الســني الثقــة  ،ألن الكتــاب مشــحون

بســب الصحابــة والقــدح فيهــم واهتــام أم املؤمنــن عائشــة بأهنــا أمــرت بقتــل اخلليفــة الراشــد عثــان بــن عفــان ،وفيــه كــذب
وتناقضــات وذكــر ملعتقــدات الرافضــة(.)2

ُ ُ
ُ َ
وابن بطة :وهما رجالن
ابن بطة
َ
ابن بطة  -بفتح الباء:-

ث َ ،شـي ُخ ِ
قــال عنــه الذهبــي يف الســرِ :
العـ َـر ِاق َ ،أ ُبــو َع ْبـ ِـد اهللِ ُع َب ْيــدُ اهللِ بـ ُن ُم َ َّمـ ِـد بـ ِ
«اإل َمــا ُم  ،ال ُقــدْ َو ُة  ،ال َعابِــدُ  ،ال َف ِق ْيـ ُه  ،ا ُمل َحــدِّ ُ
ـن
ْ
َث ُم َ َّلــدَ ٍ
اإلبانـ ِـة ال ُكــرى « ِف َثـا ِ
ـري ا ِ
ُم َ َّمـ ِـد بـ ِ
ـف ِك َتـ ِ
حــدَ َ
ات»(.)3
ـي  ،ا ْبـ ُن َب َّطـ َة ُ ،م َصنِّـ ُ
ـن َ ْ
ـاب « ِ َ
َْ
ان ال ُع ْكـ َ ِ ُّ َ
حلنْ َبـ ُّ
ُ
ابن بطة  -بضم الباء :-
ـي ،ويف لســان امليــزان« :ذكــره ابــن بانويــه يف تاريــخ الــري فقــال :كان
هــو أبــو جعفــر حممــد بــن جعفــر بــن ُبطــة القمــي ،رافـ ٌ

عظيــم املنزلــة عنــد الشــيعة ،وكان قــوي األدب والفضــل ،وكان ضعيفــا يف احلديــث عندهــم ،ويف إســناد حديثــه عندهــم أغــاط

كثــرة وســمع منــه مجاعــة  ،وقــال حممــد بــن احلســن بــن الوليــد وكان مــن شــيوخهم :كان حممــد بــن جعفــر بــن بطــة ضعيفــا
خملطــا معروفــا بذكــر ســب الســلف»(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1خمترص التحفة االثني عرشية (ص.)32
( )2ينظر :كتب حذر منها العلامء (.)301-289/2
( )3سري أعالم النبالء (.)529/16
( )4لسان امليزان (.)36/7
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المصادر والمراجع
•أثــر الديانــات الوثنيــة يف عقائــد الرافضــة ،املؤلــف :بســمة بنــت أمحــد ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة أم القــرى ،كليــة الدعــوة
وأصــول الديــن1425 ،هـــ.
•أثــر العنــارص األجنبيــة يف فكــر بعــض الشــيعة االثنــي عرشيــة ،املؤلــف :عبداللطيــف بــن عبدالرمحــن احلســن ،مكتبــة
العبيــكان ،الطبعــة األوىل 1438هـــ2017 -م.
•االحتجــاج ،املؤلــف :أبــو منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب الطــريس ،تعليــق ومالحظات :الســيد حممــد باقر اخلرســان،
١٩٦٦ - ١٣٨٦م.
•اختيــار معرفــة الرجــال املعــروف بـــ رجــال الكــي ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس ،تصحيــح وتعليــق  :مري
دامــاد األســرابادي ،حتقيــق  :الســيد مهــدي الرجائــي١٤٠٤ ،هـ.
•اإلخنائيــة أو الــرد عــى اإلخنائــي ،املؤلــف :أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة ،املحقــق :فــواز بــن حممــد
العــويض ،النــارش :مكتبــة النهــج الواضــح – الكويــت ،الطبعــة األوىل  1437ه 2016 -م.
•اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد ،املؤلــف :حممــد بــن حممــد بــن نعــان العكــري املفيــد ،حتقيــق :مؤسســة آل البيــت
عليهــم الســام لتحقيــق الــراث ،الطبعــة الثانيــة١٩٩٣ - ١٤١٤ ،م.
•االســتبصار فيــا اختلــف مــن األخبــار ،املؤلــف :حممــد بــن احلســن الطــويس ،حتقيــق وتعليــق :حســن املوســوي اخلرســان،
الطبعــة الرابعــة١٣٦٣ ،هـ.
•أصل الشيعة وأصوهلا ،املؤلف :الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ،حتقيق :عالء آل جعفر ،الطبعة األوىل١٤١٥ ،هـ.
•األصول العامة للفقه املقارن ،املؤلف :حممد تقي احلكيم ،الطبعة الثانية ،أغسطس ١٩٧٩م.
•أصــول الفقــه املقــارن بــن األصوليــن واملحدثــن ،املؤلــف :حمســن آل عصفــور ،النــارش :دار التفســر ،الطبعــة األوىل
1421هـ.
•أصول الفقه ،املؤلف :حممد رضا املظفر.
•أصــول علــم الرجــال ،املؤلــف :عبداهلــادي الفضــي ،النــارش :مركــز الغديــر للنــر والتوزيــع ،الطبعــة الثانيــة 1430هـــ-
2009م.
•أصــول مذهــب الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشيــة  -عــرض ونقــد  ،-املؤلــف :نــارص بــن عبــد اهلل بــن عــي القفــاري ،الطبعــة
األوىل 1414 ،هـ.
•اعتقــادات فــرق املســلمني واملرشكــن ،املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر التيمــي الــرازي ،املحقــق :عــي ســامي النشــار،
النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت.
•االعتقــادات يف ديــن اإلماميــة ،املؤلــف :حممــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي ،املعــروف بالشــيخ الصــدوق ،حتقيــق :عصــام عبــد
الســيد ،الطبعــة الثانيــة١٩٩٣ - ١٤١٤ ،م.
•أعيان الشيعة ،املؤلف :السيد حمسن األمني ،حتقيق وختريج  :حسن األمني.
•االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،املؤلف :حممد بن احلسن الطويس1400 ،م.
•ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻤﻟﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻤﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﻤﻟﺆﻟﻒ :ﺤﻣﻤﺪ ﺃﻣﻦﻴ ﺍﻹﺳﺮﺘﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲﻠ ،حتقيــق :رمحــة اهلل الرمحتــي األراكــي،
1424هـ.
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•األمــايل ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي الصــدوق ،حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية
 مؤسســة البعثــة – قــم ،الطبعــة األوىل١٤١٧ ،هـــ.ـم الكتــب الكالم ّيــة وعقيــدة الشــيعة اإلمام ّيــة ،املؤلــف :عــي احلســيني امليــاين ،النــارش :منشــورات الرشيــف
•اإلمامــة يف أهـ ّ
الــريض ،الطبعــة األوىل 1413هـ
•أوائــل املقــاالت ،املؤلــف :حممــد بــن حممــد بــن النعــان املفيــد ،دار املفيــد طباعــة  -نــر توزيــع ،الطبعــة الثانيــة 1414
هـــ 1993 -م.
•االيقــاظ مــن اهلجعــة بالربهــان عــى الرجعــة ،املؤلــف :حممــد بــن احلســن احلــر العامــي ،حتقيــق :حممــد تقــي املصبــاح اليــزدي
 ،حممــد الباقــر البهبــودي ،املطبعــة :نــگارش ،النــارش :مشــتاق املظفــر.
•بحار األنوار ،املؤلف :حممد باقر املجليس ،النارش :مؤسسة الوفاء  -بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية١٩٨٣ - ١٤٠٣ ،م.
•البدايــة والنهايــة .املؤلــف :إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :دار
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــان ،الطبعــة األوىل  1418هـــ 1997 -م.
•بذل املجهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود ،املؤلف :عبد اهلل اجلمييل ،النارش :مكتبة الغرباء األثرية.
البهان يف تفسري القرآن ،املؤلف :هاشم البحراين.
• ُ
•بصائــر الدرجــات ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن فــروخ الصفــار ،تصحيــح وتعليــق وتقديــم :احلــاج مــرزا
حســن كوچــه باغــي ،النــارش :مؤسســة األعلمــي  -طهــران ١٤٠٤هـــ.
•تاريخ الغيبة الصغرى ،املؤلف :حممد صادق الصدر ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت -لبنان1412 ،هـ1992 -م.
• التبصــر يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق اهلالكــن ،املؤلــف :طاهــر بــن حممــد األســفراييني أبــو املظفــر ،املحقــق:
كــال يوســف احلــوت ،النــارش :عــامل الكتب – لبنــان ،الطبعــة األوىل 1403هـــ 1983 -م.
•حتريــرات يف األصــول ،املؤلــف :مصطفــى اخلمينــي ،النــارش :مؤسســة تنظيــم نــر آثــار االمــام اخلمينــي ،الطبعــة األوىل،
١٤١٨هـ.
•تدوين القرآن ،املؤلف :عيل الكوراين العاميل ،النارش :دار القرآن الكريم ،الطبعة األوىل١٤١٨ ،هـ.
•التذكــرة بأصــول الفقــه ،املؤلــف :املفيــد ،حتقيــق :مهــدي نجــف ،دار املفيــد طباعــة  -نــر – توزيــع ،الطبعــة الثانيــة١٤١٤ ،
 ١٩٩٣م.•تصحيح اعتقادات اإلمامية ،املؤلف :الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن ،حتقيق :حسني درگاهي.
•تفســر الصــايف ،املؤلــف :الفيــض الكاشــاين ،صححــه وقــدم لــه :حســن األعلمــي ،منشــورات مكتبــة الصــدر طهــران،
الطبعــة الثانيــة 1416هـــ.
•تفســر العيــايش ،املؤلــف :حممــد بــن مســعود إبــن عيــاش الســلمي الســمرقندي ،حتقيــق :احلــاج الســيد هاشــم الرســويل
املحــايت.
•تفســر القمــي ،املؤلــف :عــي بــن إبراهيــم القمــي ،صححــه وعلــق عليــه :طيــب املوســوي اجلزائــري ،النــارش :مؤسســة دار
الكتــاب للطباعــة والنــر قــم – إيــران ،الطبعــة الثالثــة 1404هـــ.
•تفســر نــور الثقلــن ،املؤلــف :عبــد عــي العــرويس احلويــزي ،صححــه وعلــق عليــه :هاشــم الرســويل املحــايت ،مؤسســة
اســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع قــم – إيــران.
•التنبيه واإلرشاف ،املؤلف :أبو احلسن عىل بن احلسني بن عىل املسعودي ،النارش :دار صعب بريوت.
•هتذيــب الوصــول إىل علــم األصــول ،املؤلــف :احلــي احلســن بــن يوســف بــن املطهــر ،حتقيــق :حممــد حســن الرضــوي،
النــارش :مؤسســة اإلمــام عــي -لنــدن ،الطبعــة األوىل 1421هـــ2001 -م.
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•جامع السعادات ،املؤلف :حممد مهدي النراقي ،حققه وعلق عليه :حممد كالنرت ،النارش :مطبعة النعامن – النجف.
•مجهــرة اللغــة ،املؤلــف :أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي ،املحقــق :رمــزي منــر بعلبكــي ،النــارش :دار العلــم
للماليــن – بــروت ،الطبعــة األوىل 1987م.
•احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرة الطاهــرة ،املؤلــف :يوســف البحــراين ،مؤسســة النــر االســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقــم.
•احلكومة اإلسالمية ،املؤلف :اخلميني ،الطبعة الثالثة.
•اخلطة اخلمسينية وإسقاطاهتا يف مملكة البحرين ،املؤلف :هادف الشمري ،الطبعة الثانية 1429هـ.
•خيانــة عائشــة بــن االســتحالة والواقــع ،املؤلــف :حممــد مجيــل محــود العامــي ،النــارش :مؤسســة قمــر بنــي هاشــم ،الطبعــة
األوىل 1431هـــ2010 -م.
•دراسات يف الكايف للكليني ،والصحيح للبخاري ،املؤلف :هاشم معروف احلسني ،النارش :دار التعارف للمطبوعات.
•دراســة حــول األصــول األربعامئــة ،املؤلــف :حممــد حســن احلســيني اجلــايل ،النــارش :مركــز انتشــارات األعلمــي -طهــران
1395هـ.
•دليــل العقــل عنــد الشــيعة اإلماميــة ،املؤلــف :رشــدي حممــد عرســان عليــان ،النــارش :مركــز احلضــارة لتنميــة الفكــر
اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة األوىل 2008م.
•الدولــة العثامنيــة  -عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط ،املؤلــف :عــي حممــد الصــايب ،النــارش :دار التوزيــع والنــر
اإلســامية ،مــر ،الطبعــة األوىل  1421هـــ 2001 -م.
•الديــن واإلســام أو الدعــوة اإلســامية ،املؤلــف :حممــد احلســن كاشــف الغطــاء النجفــي ،تعليــق :حممد جاســم الســاعدي،
النــارش :املجمــع العاملــي ألهل البيــت ،الطبعــة األوىل.
•الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة ،املؤلــف :آغــا بــزرك الطهــراين ،النــارش :دار األضــواء ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة  1403ه ـ.
1983م.
•رجــال الطــويس ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس ،حتقيــق :جــواد القيومــي األصفهــاين ،النــارش :مؤسســة
النــر االســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املقدســة 1415هـــ.
•رجــال النجــايش ،املؤلــف :أبــو العبــاس أمحــد بــن عــي بــن أمحــد أبــن العبــاس النجــايش األســدي الكــويف ،التحقيــق :احلجــة
الســيد موســى الشــبريي الزنجــاين ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم.
•الرجــال البــن الغضائــري ،املؤلــف :أمحــد بــن احلســن الغضائــري الواســطي البغــدادي ،حتقيــق :الســيد حممــد رضا احلســيني
اجلــايل ،دار احلديــث ،قم.
•الرجال البن داود ،املؤلف :احلسن بن عيل بن داود احليل 1392 ،ه  1972 -م منشورات املطبعة احليدرية – النجف.
•روضــات اجلنــات يف أحــوال العلــاء والســادات ،حممــد باقــر املوســوي اخلوانســاري األصبهــاين ،النــارش :املطبعــة احليدريــة،
طهران.
•زهــر الربيــع ،املؤلــف :نعمــة اهلل بــن عبــد اهلل احلســيني اجلزائــري ،النــارش :مركــز حتقيقــات كامبيوتــري علــوم إســامي،
الطبعــة األوىل 1421هـــ2000-م.
•الرسائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي ،تأليــف :أيب جعفــر حممــد بــن منصــور بــن أمحــد بــن إدريــس احلــي ،النــارش :مؤسســة
النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ،الطبعــة الثانيــة 1410هـــ.
•السقيفة ،طبع باسم كتاب سليم بن قيس ،املؤلف :سليم بن قيس ،حتقيق حممد باقر األنصاري الزنجاين.
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•الســنة النبويــة وعلومهــا بــن أهــل الســنة والشــيعة اإلماميــة ،املؤلــف :عدنــان زرزور ،النــارش :دار األعــام للنــر والتوزيــع
– األردن ،الطبعــة األوىل 1429هـ2008 -م.
•السياط الالذعات يف كشف كذب وتدليس صاحب املراجعات ،املؤلف :عبداهلل الغامدي.
•ســر أعــام النبــاء ،املؤلــف :شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي ،املحقــق  :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف
الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،النــارش  :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الثالثــة  1405هـــ 1985 /م.
•الســيوف املرشقــة وخمتــر الصواقــع املحرقــة ،وهــو :خمتــر لكتــاب (الصواقــع املحرقــة إلخــوان الشــياطني والزندقــة)،
مؤلــف األصــل :نصــر الديــن حممــد الشــهري بخواجــه نــر اهلل اهلنــدي املكــي ،اختــره وشــذبه :أبــو املعــايل حممــود شــكري
بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب الثنــاء األلــويس ،حتقيــق :الدكتــور جميــد اخلليفــة ،النــارش :مكتبــة اإلمــام البخــاري للنــر
والتوزيــع ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل  1429هـــ 2008 -م.
•رشح أصــول الــكايف للامزنــدراين ،املؤلــف :مــويل حممــد صالــح املازنــدراين ،تصحيــح :الســيد عــي عاشــور ،النــارش :دار
إحيــاء الــراث العــريب بــروت _ لبنــان ،الطبعــة األوىل  1421ه ـ _ 2000م.
•الشــهاب الثاقــب يف بيــان معنــى الناصــب ،املؤلــف :يوســف البحــراين ،حتقيــق :مهــدي الرجائــي ،النــارش :املحقــق ،الطبعــة
األوىل 1419هـ.
•الشــيخية نشــأهتا وتطورهــا ،املؤلــف :حممــد حســن آل الطالقــاين ،النــارش :مكتبــة املعــارف -النجــف ،دار الكتــاب العــريب-
بغــداد ،الطبعــة األوىل 1428هـ2007-م.
•الشيعة يف امليزان ،املؤلف :حممد جواد مغنية ،النارش :دار الرشوق بريوت.
•الشيعة والتصحيح الرصاع بني الشيعة والتشيع ،املؤلف :موسى املوسوي 1408 ،هـ 1988 -م.
•الشيعة وأهل السنة ،املؤلف :حممد مال اهلل.
•الــراط املســتقيم إىل مســتحقي التقديــم ،املؤلــف :عــي بــن يونــس العامــي النباطــي البيــايض ،حققــه وعلــق عليــه :حممــد
الباقــر البهبــودي ،النــارش :املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة ،الطبعــة األوىل – 1384هـــ.
•رصاط النجــاة يف أجوبــة االســتفتاءات ،املؤلــف :أبــو القاســم املوســوي اخلوئــي ،النــارش :دار االعتصــام للطباعــة والنــر،
الطبعــة األوىل 1417هـ.
•الــراع بــن األخباريــن واألصوليــن داخــل املذهــب الشــيعي االثنــي عــري ،املؤلــف :أمحــد قوشــتي عبــد الرحيــم،
النــارش :تكويــن للدراســات واألبحــاث ،الطبعــة الثانيــة 1436هـــ2015-م.
•عبد اهلل بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم ،املؤلف :سليامن بن محد العودة.
•عقائد اإلمامية ،املؤلف :حممد رضا املظفر ،النارش :انتشارات أنصاريان  -إيران – قم.
•عقيــدة اإلمامــة عــن الشــيعة االثنــي عرشيــة ،دراســة يف ضــوء الكتــاب والســنة ،املؤلــف :عــي أمحــد الســالوس ،النــارش :دار
االعتصــام ،الطبعــة األوىل 1407هـ1987 -م.
•الغيبــة ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس ،حتقيــق :عبــاد اهلل الطهــراين ،عــي أمحــد ناصــح ،النــارش :مؤسســة
املعــارف االســامية ،قــم املقدســة ،الطبعــة األوىل1411 ،ه ـ.
•فرق الشيعة ،املؤلف :احلسن بن موسى النوبختي ،النارش :دار األضواء 1404 ،هـ  1984 -م.
•الفرق بني الفرق ،املؤلف :عبد القاهر البغدادي ،النارش :دار اآلفاق اجلديدة – بريوت ،الطبعة الثانية 1977م.
القمــي ،صححــه وقــدم لــه :حممــد جــواد مشــكور ،النــارش:
•الفــرق واملقــاالت ،املؤلــف :ســعد بــن عبــداهلل األشــعري
ّ
مؤسســة مطبوعــايت -طهــران.
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•الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل ،املؤلــف :عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــي ،النــارش :مكتبــة اخلانجــي –
القاهــرة.
•الفصــول املهمــة يف أصــول األئمــة ،املؤلــف :حممــد بــن احلســن احلــر العامــي ،حتقيــق وإرشاف :حممــد بــن حممــد احلســن
القائينــي ،النــارش :مؤسســة معــارف إســامي إمــام رضــا ،تاريــخ النــر :األوىل – 1418هـــ.
•الفقــه ،حــول الســنة املطهــرة ،املؤلــف :حممــد احلســيني الشــرازي ،النــارش :دار العلــوم -بــروت ،الطبعــة األوىل 1414هـــ-
1994م.
•الفهرســت ،املؤلــف :أبــو الفــرج حممــد بــن إســحاق بــن حممــد املعــروف بابــن النديــم ،املحقــق :إبراهيــم رمضــان ،النــارش:
دار املعرفــة بــروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة  1417هـــ 1997 -م.
•قالئــد اخلرائــد يف أصــول العقائــد ،تأليــف :حممــد املهــدي احلســيني الشــهري بالقزوينــي ،حققــه وعلــق عليــه :جــودت كاظــم
القزوينــي ،النــارش :مطبعــة االرشــاد -بغــداد.
•الــكايف ،املؤلــف :أﺑو ﺟﻌﻔﺮ ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،صححــه وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري ،الطبعــة
الثالثة 1388هـ.
•كتــاب االلفــن يف إمامــة أمــر املؤمنــن عــى بــن أبــى طالــب ،املؤلــف :مجــال الديــن احلســن بــن يوســف املطهــر ،النــارش :دار
التعارف للمطبوعــات1431 ،هـ2010-م.
•كتب حذر منها العلامء ،املؤلف :مشهور حسن آل سلامن ،النارش :دار الصميعي1995 ،م.
•كشف األرسار ،املؤلف :اإلمام اخلميني.
•كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ،املؤلف :اخلواجة نصري الدين الطويس.
•كــال الديــن ومتــام النعمــة ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن عــي ابــن بابويــه القمــي ،صححــه وعلــق عليــه :عــي أكــر
الغفــاري ،النــارش :مؤسســة النــر االســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم.
•اللمعــة البيضــاء ،املؤلــف :حممــد عــي بــن أمحــد التربيــزي األنصــاري ،حتقيــق :الســيد هاشــم امليــاين ،النــارش :دفــر نــر
اهلــادي ،رمضــان  1418ه ـ.
•مبادئ الوصول إىل علم األصول ،املؤلف :احليل أبو منصور مجال الدين احلسن بن يوسف.
•جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ،املؤلــف :أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس ،حققــه وعلــق عليــه جلنــة مــن العلــاء
واملحققــن ،النــارش :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات بــروت  1415هــ 1995 -م.
•املحصــول يف علــم األصــول ،املؤلــف :حممــد بــن عمــر بــن احلســن الــرازي ،دراســة وحتقيــق :الدكتــور طــه جابــر فيــاض
العلــواين ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الثالثــة 1418 ،هـــ 1997 -م.
•خمتــر التحفــة االثنــي عرشيــة ،أ ّلــف أصلــه باللغــة الفارســية :عالمــة اهلنــد شــاه عبــد العزيــز غــام حكيــم الدهلــوي،
نقلــه مــن الفارســية إىل العربيــة الشــيخ احلافــظ غــام حممــد بــن حميــي الديــن بــن عمــر األســلمي ،اختــره وهذبــه :عالمــة
العــراق حممــود شــكري األلــويس ،حققــه وعلــق حواشــيه :حمــب الديــن اخلطيــب ،النــارش :املطبعــة الســلفية ،القاهــرة ،عــام
النــر1373 :هـ.
•مرآة األنوار ومشكاة األرسار ،املؤلف :عبد اللطيف الكازرانى.
•مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر ،املؤلــف :أيب احلســن عــي بــن احلســن بــن عــي املســعودي ،حتقيــق :أســعد داغــر ،النــارش:
دار اهلجــرة – قــم ،تاريــخ النــر1409 :هـ.
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•

مســتدرك الوســائل ،املؤلــف :املــرزا حســن النــوري الطــريس ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث،
الطبعــة األوىل  1408هـ 1987 -م.
•مســتدرك ســفينة البحــار ،املؤلــف :عــي النــازي الشــاهرودي ،حتقيــق وتصحيــح :احلــاج الشــيخ حســن بــن عــي النــازي،
النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.
•مشــارق الشــموس الدريــة يف أحقيــة مذهــب األخباريــة ،املؤلــف :عدنــان بــن الســيد علــوي آل عبداجلبــار املوســوي
البحــراين ،النــارش :املكتبــة العدنانيــة -البحريــن 1406هـــ1986-م.
•مصــادر التلقــي وأصــول االســتدالل العقديــة عنــد اإلماميــة االثنــي عرشيــة ،املؤلــف :إيــان صالــح العلــواين ،النــارش :دار
التدمريــة.
•مصباح الزائر ،املؤلف :عيل بن موسى بن طاووس ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث -قم.
•مصبــاح الفقاهــة :تقريــر أبحــاث ســاحة آيــة اهلل العظمــى الســيد أبــو القاســم املوســوي اخلوئــي ،بقلــم حممــد عــي التوحيدي
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•مصباح الكفعمي ،املؤلف :تقي الدين ابراهيم بن عيل الكفعمي.
•مصبــاح املتهجــد ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس ،النــارش :مؤسســة فقــه الشــيعة بــروت – لبنــان ،الطبعــة
األوىل  1411ه ـ 1991 -م.
•معــامل الزلفــى يف معــارف النشــأة األوىل واألخــرى ،املؤلــف :هاشــم البحــراين ،حتقيــق :مؤسســة إحيــاء الكتــب اإلســامية،
النــارش :مؤسســة انصاريــان للطباعــة والنــر -قــم.
•معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،املؤلف :أبوالقاسم اخلوئي ،الطبعة اخلامسة  1413ه  1992 -م.
•معجــم مقاييــس اللغــة ،املؤلــف :أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــو احلســن ،املحقــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،النــارش :دار
الفكــر ،عــام النرش1399 :هـــ 1979 -م.
•مقــاالت اإلســاميني واختــاف املصلــن ،املؤلــف :عــي بــن إســاعيل بــن إســحاق األشــعري ،املحقــق :نعيــم زرزور،
النــارش :املكتبــة العرصيــة ،الطبعــة األوىل1426 ،هـــ 2005 -م.
•مقدمة ابن خلدون ،املؤلف :عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ويل الدين.
•امللل والنحل املؤلف :أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاين ،النارش :مؤسسة احللبي.
•مــن ال حيــره الفقيــه ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي ،صححــه وعلــق عليــه عــي أكــر
الغفــاري ،منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة يف قــم املقدســة ،الطبعــة الثانيــة.
•املنــار املنيــف يف الصحيــح والضعيــف ،املؤلــف :حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم اجلوزيــة ،املحقــق :عبــد الفتــاح أبــو
غــدة ،النــارش :مكتبــة املطبوعــات اإلســامية ،حلــب ،الطبعــة األوىل1390 ،هـــ1970/م.
•مناقــب آل أيب طالــب ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن شهرأشــوب الــروي املازنــدراين ،قــام بتصحيحــه ورشحــه
ومقابلتــه عــى عــدة نســخ خطيــة جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف ،املطبعــة احليدريــة يف النجــف1376 ،هـــ1956-م.
•منتخــب األثــر يف اإلمــام الثــاين عــر ،املؤلــف :لطــف اهلل الصــايف الكلبايــكاين ،مؤسســة الوفــاء -بــروت1403 ،هـــ-
1983م.
•منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة ،املؤلــف :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة،
املحقــق :حممــد رشــاد ســامل ،النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الطبعــة األوىل 1406 ،هـــ 1986 -م.
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•املنية واألمل يف رشح امللل والنحل ،املؤلف :ابن املرتىض ،أمحد بن حييى ،النارش :مؤسسة الكتاب الثقافية 1988 ،م.
•مؤلفات الغزايل ،املؤلف :عبد الرمحن البدوي ،النارش :وكالة املطبوعات -الكويت ،الطبعة الثانية 1977م.
•امليــزان يف تفســر القــرآن ،املؤلــف :حممــد حســن الطباطبائــي ،منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة يف قــم
املقدســة.
•نسيم حاجـر يف تأكيد قـويل عن مذهب املهاجـر ،املؤلف :عبدالرمحن بن عبيداهلل السقاف.
•نــور الرباهــن ،أو أنيــس الوحيــد يف رشح التوحيــد ،املؤلــف :نعمــة اهلل اجلزائــري ،النــارش :مؤسســة النــر االســامي
التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املقدســة 1417هـــ.
•وجاء دور املجوس ،املؤلف :عبد اهلل حممد الغريب.
•وصــول األخيــار اىل أصــول األخبــار ،املؤلــف :حســن بــن عبــد الصمــد احلارثــي العامــي ،حتقيــق :الســيد عبــد اللطيــف
الكوهكمــري ،نــر :جممــع الذخائــر اإلســامية - ،قــم.
•الواليــة التكوينيــة ،بــن القــرآن و الربهــان ،املؤلــف :ضيــاء الســيد عدنــان اخلبــاز القطيفــي ،النــارش :مكتبــة فــدك ،الطبعــة
األوىل 1434هـــ2013 -م.
•جملة الراصد:
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5269&search=%D8%A7
%D984%%D8%B4%D98%A%D8%AE%D98%A%D8%A9
•مركز األبحاث العقائدية:
• https://www.aqaed.com/book/569/saqd420-.html
•جملة الراصد ،مقال بعنوان :شعارهم الوحدة اإلسالمية وثمرهتم الفرقة واالنقسام!!
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8135
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الصد عن الدين

ظهور فرق الزندقة من
رحم التشيع

كيف
تحـــــــــاور
ً
شيعيا؟

كيف
تحـــــــــاور
ً
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مناقشة أهم أدلة
وشبهات الشيعة على
عقائدهم
منهج املرحلة الثالثة
لتوظيف واستخدام املهارات واملعارف

1

الوحدة األولى:
مناقشة أهم أدلة
الشيعة الباطلة على
اإلمامة والعصمة

2

مناقشة أهم أدلة الشيعة
النقلية على اإلمامة
والعصمة

سندرس في
هذه الوحدة:
مناقشة أهم أدلة
الشيعة العقلية على
اإلمامة والعصمة

3

مناقشة أهم أدلة الشيعة النقلية على اإلمامة والعصمة:
قبل اخلوض يف األدلة التي يستدل هبا اإلمامية عىل مذهبهم ،وخاصة يف قضية اإلمامة هناك مقدمات مهمة:
األوىل :أشــار هلــا اآللــويس يف خمتــر التحفــة االثنــي عرشيــة ،وخالصتهــا أن أدلــة الشــيعة النقليــة عــى إمامــة عــي تنقســم
إىل ثالثــة أقســام:

األول :نصــوص أوردهــا أهــل الســنة ردا عــى اخلــوارج والنواصــب الذيــن كفــروا عليــا ريض اهلل عنــه ،وهــي أدلــة صحيحة

لكنهــا ال تــدل عــى إمامتــه وعصمتــه بالطريقــة الشــيعية ،وأكثــر دالئلهــم مــن هــذا القبيل.

الثــاين :نصــوص أهــل الســنة إثباتــا ألحقيــة عــي باخلالفــة بعــد عثــان ردا عــى منكــري إمامتــه ،وال ينبغــي ألهــل الســنة أن
يتصــدوا لــرد هــذه الدالئــل وجواهبــا فإهنــا عــن مذهبهــم.

الثالــث :نصــوص دالــة عــى إمامتــه مــع ســلب اســتحقاق اإلمامــة عــن غــره مــن اخللفــاء الراشــدين ،وهــذه احلقيقــة خمتصة
()1

بمذهــب الشــيعة ،وهــم منفــردون باســتخراجها ،وهــي خمدوشــة املقدمــات كلها .

الثانيــة :الشــيعة يف اســتدالالهتم عــى قضيــة اإلمامــة يريــدون الوصــول إىل :إثبــات اإلمامــة (باملفهــوم الشــيعي) والعصمــة

لألئمــة االثنــي عــر ،واآليــات التــي يســتدلون هبــا ال تــدل عــى مقصودهــم ،وهنــا يلجــأون إىل الروايــات ألجــل توجيــه
اآليــات إىل املعنــى الــذي يريدونــه ،ويف هــذه احلالــة يكــون اســتدالهلم حقيقــة إنــا هــو بالروايــة وليــس باآليــة ،والروايــات

بعــد تســليم صحتهــا وداللتهــا عــى املطلــوب فإهنــا يف الغالــب ال تتعــدى أن تكــون أخبــار آحــاد ،وال يصــح أن يكــون
إثبــات أصــل أصــول الديــن عندهــم – وهــو اإلمامــة -بمجــرد أخبــار آحــاد!! والتنبــه إىل هــذه النقطــة يعطــي قــوة للمحــاور

يف إفســاد اســتدالهلم بالقــرآن.

الثالثــة :مــن املفيــد جــدا للمحــاور عندمــا يناقــش الشــيعة حــول أدلــة العصمــة واإلمامــة أن يســتحرض منزلــة اإلمامــة يف

العقيــدة الشــيعية ،فهــي عندهــم بمنزلــة إثبــات النبــوة وأعظــم ،بــل إن حديثهــم حوهلــا أعظــم مــن حديثهــم حــول توحيــد
اهلل تعــاىل وألوهيتــه ،وإذا كانــت قضيــة اإلمامــة هبــذه املنزلــة الكبــرة ،فلــاذا مل تـ ِ
ـأت فيهــا أدلــة رصحيــة قاطعــة؟ أمل يقــل اهلل

(م َ َّمــدٌ َّر ُسـ ُ
ـول اللَِّ) ،فلــاذا مل يــأت
تعــاىل يف التوحيــد( :اللَُّ الَ إِ َل ـ َه إِالَّ ُهـ َـو) ،وقــال يف نبــوة حممــد صــى اهلل عليــه وســلمُّ :
يف شــأن اإلمامــة دليــل واحــد بمثــل هــذا القطــع والوضــوح؟ وهــذا ســؤال ال يســتطيعون اجلــواب عنــه جوابــا صحيحــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1خمترص التحفة االثني عرشية (ص.)138
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أهم استدالالتهم الباطلة من القرآن:

آية التطهير
َّ َ ُ ُ َّ ُ ْ
َ َْ ُ
ك ُ
ــم
الل ِلُذهِــب عن
العصمــة ثابتــة لألئمــة بآيــة التطهــر ،وهــي قولــه تعــاىل( :إِنمــا ي ِريــد
ّ ْ َ َْ َ
ـل ْالَيْ
ـم َت ْطهـ ً
ـت َو ُي َط ّه َر ُكـ ْ
ـرا) [األحــزاب ،]33 :ووجــه الداللــة عندهــم أن هــذه
ـ
الرجــس أهـ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآليــة تــدل عــى حصــول التطهــر آلل البيــت ،وآل البيــت هــم أصحــاب الكســاء كــا جــاء يف

يقول
الشيعة:

حديــث عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت« :خــرج النبــي صــى اهلل عليــه وســلم غــداة وعليــه مــرط

مرحــل ،مــن شــعر أســود ،فجــاء احلســن بــن عــي فأدخلــه ،ثــم جــاء احلســن فدخــل معــه ،ثــم
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
كـ ُ
ـم
جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ،ثــم جــاء عــي فأدخلــه ،ثــم قــال( :إِنمــا ي ِريــد الل ِلذهِــب عن
ّ ْ َ َْ َ
ـم َت ْطهـ ً
ـت َو ُي َط ّه َر ُكـ ْ
ـل ْ َ
ـرا)(.)1
الرجــس أهـ
اليْـ ِ
ِ
ِ
ِ
فأخــذوا مــن احلديــث أن مفهــوم أهــل البيــت منحــر يف عــي وأوالده ،فــكان هــذا دليــا عــى

عصمتهــم(.)2

والجواب

()3

أن هذا االستدالل مبني عىل مقدمات:
األوىل :أن هذا التطهري قد حصل بالفعل.
الثانية :أن التطهري بمعنى العصمة.
الثالثة :أن آل البيت هم األئمة فقط.
الرابعة :أن العصمة يلزم منها اإلمامة .وكل هذه املقدمات خمدوشة:

أوال
نــص اآليــة ال يــدل عــى أن التطهــر قــد حصــل ،وإنــا تتحــدث اآليــة ع ــن أن اهلل تعــاىل يريــد أن يطهره ــم ،وال يلــزم م ــن
هــذه اإلرادة ثب ــوت التطهــر هل ــم ،ويؤكــد هــذا :الروايــة الت ــي يس ــتدل هب ــا الش ــيعة عــى إخ ـراج أمهــات املؤمنــن م ــن آل
البي ــت ،وه ــي روايــة أم ســلمة ،وفيهــا« :فجلله ــم بكس ــاء ،وعــي خلــف ظه ــره فجللــه بكس ــاء ،ث ــم قــال :الله ــم هــؤالء

أهــل بيت ــي فأذهــب عنه ــم الرج ــس وطهره ــم تطه ـرا ،قالــت أم ســلمة :وأنــا معه ــم يــا نب ــي اهلل؟ قــال :أن ــت عــى مكانــك
وأنــت عــى خ ــر»( .)4وهــذا بعــد ن ــزول اآليــة كــا يف الروايــة ،فل ــو كان التطهــر حاصــا فــا احلاجــة للدعــاء هل ــم؟.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسلم (.)2424
( )2ينظر :منهاج الكرامة البن املطهر (ص.)121-120
( )3ينظر منهاج السنة النبوية (.)88-70/7( )13/5
( )4رواه الرتمذي ( )3205وأمحد ( )26508ويف سنده حممد ب سليامن األصبهاين وقد ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدي.
هتذيب الكامل (.)310/25

ثانيا
بحســب أصــول الشــيعة فــإن هــذا التطهــر ال يمكــن أن حيصــل ،وذلــك أهنــم ينفــون قــدرة اهلل تعــاىل عــى أفعــال العبــاد ،وهــذا
تناقــض.

ثالثا
ادعــاء أن التطهــر بمعنــى العصمــة ال يســلم هلــم ،إذ ليــس كل مــن طهــره اهلل تعــاىل يكــون معصومــا ،يقــول اهلل تعــاىل خماطبــا
َ
ْ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ـم ل َعلك ْم تشــك ُرون} [املائــدة  ،]6 :وقــال تعــاىل{ :خذ من
كــن ي ِريــد ِلط ِهركــم و ِلتِــم ن ِعمتــه عليكـ
عمــوم املؤمنــنَ { :ول ِ
أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا} [التوبــة.]103 :

رابعا
ســياق اآليــات إنــا هــو يف احلديــث عــن زوجــات النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وهــذه قرينــة قويــة جــدا يف الداللــة عــى دخــول
زوجــات النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،ودخوهلــن يفســد تفســر التطهــر بالعصمــة.

خامسا
إثبــات العصمــة آلل البيــت مــن هــذه اآليــة ليــس مأخــوذا مــن نصهــا وإنــا هــو مأخــوذ مــن احلديــث ،وهــذا احلديــث آحــاد فــا
يصــح إثبــات أصــل أصــول العقائــد بمثلــه ،خاصــة وأن أصــح روايــات هــذا احلديــث هــي روايــة عائشــة وهــي مطعــون فيهــا
عندهــم ،فكيــف يســتدلون بروايــة (عــدوة آل البيــت!!) عــى إثبــات عصمــة آل البيــت؟!

سادسا
اآليــة حتدثــت عــن تطهــر (أهــل البيــت) ،وهــم كثــر ،فمــن أيــن هلــم أن اآليــة تتحــدث عــن االثنــي عــر فقــط؟ أليــس مــن
التحكــم أن يكــون حممــد بــن عــي بــن احلســن (الباقــر) داخــا يف اآليــة ،بينــا أخــوه زيــد بــن عــي بــن احلســن ال يدخــل فيهــا؟!
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سابعا

ال يلــزم مــن العصمــة اإلمامــة ،واحتجــاج الشــيعة هبــذه اآليــة ينقــض هــذه املقدمــة أصــا ،ففاطمــة ريض اهلل عنهــا هــي أحــد
أصحــاب الكســاء ،فالعصمــة ثابتــة هلــا عــى قوهلــم ،مــع ذلــك ليســت هــي أحــد األئمــة ،إذن ليــس كل معصــوم يكــون إمامــا.

آية الوالية

يقول
الشيعة

()1

والجواب

َّ َ َ ُّ ُ
ـن َ
ـم َّ ُ
الل َو َر ُسـ ُ ُ
آم ُنــوا ْ َّالِيـ َ
ـول َو َّالِيـ َ
كـ ُ
ـن
إن علي ـ ًا مســتحق لإلمامــة بقــول اهلل تعــاىل{ :إِنمــا و ِل
َ
َ َُُْ َ
ُ ُ َ
ـون َّ
ـز َكةَ َو ُهـ ْ
ـون الـ َّ
ـم َراك ُِعــون} ،ويقولــون« :اتفــق املفــرون واملحدثــون مــن
الصــاة ويؤتـ
يقِيمـ
العامــة واخلاصــة أهنــا نزلــت يف عــي ملــا تصــدق بخامتــه عــى املســكني يف الصــاة بمحــر مــن
الصحابــة» ،فــإذا كان عــي هــو وليكــم فهــو إمامكــم(.)2

إن هــذا االســتدالل مبنــي عــى مقدمتــن :األوىل :أن الواليــة معناهــا اإلمامــة .الثانيــة :أن املقصــود
بقولــه تعــاىل« :والذيــن آمنــوا» عــي ريض اهلل عنــه» .وكال املقدمتــن منقــوض:

أوال:
الواليــة بالفتــحِ ،
فالواليــة -بالفتــح -ضــد العــداوة وهــي املذكــورة يف هــذه اآليــة ،وليســت
والواليــة بالكــرَ ،
هنــاك فــرق بــن َ

هــي ِ
الواليــة  -بالكــر  -التــي هــي اإلمــارة ،وهــؤالء جيعلــون الــويل هــو األمــر وال يفرقــون بــن اللفظــن ،ولــو أراد ســبحانه
الواليــة التــي هــي اإلمــارة لقــال( :إنــا يتــوىل عليكــم).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر يف الشبهة وجواهبا :منهاج السنة النبوية (.)31-5/7
( )2منهاج الكرامة البن املطهر (ص.)116-115
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ثانيا:
كــون املقصــود باآليــة هــو عــي ريض اهلل عنــه ليــس عليــه دليــل مــن اآليــة قطعــا ،وإنــا دليلهــم يف الروايــة التــي يدَّ عوهنــا مــن
صدقــة عــي ريض اهلل عنــه وهــو راكــع ،وبــدون هــذه الروايــة ليــس الســتدالهلم باآليــة أي وجــه ،وهــذه الروايــة ال تثبــت ويــدل

عــى ضعفهــا أمــور:

 أن التصــدق أثنــاء الصــاة ليــس بمســتحب باتفــاق علــاء امللــة ،بــل إن االشــتغال بإعطــاء الســائلني يبطــل الصــاة كــا هــو رأيمجلــة مــن أهــل العلــم ،فكيــف يثنــي اهلل تعــاىل عليــه هبــذا العمــل؟

 -أوصــاف عــي التــي يعــرف هبــا كثــرة ظاهــرة ،فكيــف يــرك تعريفــه بأوصافــه املعروفــة ويعرفــه هبــذا الوصــف الــذي ال يــكاد

يعرفــه أحــد؟

 -عيل ريض اهلل عنه مل يكن ممن جتب عليه الزكاة عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فإنه كان فقريا.

ثالثا:
زعمهــم بــأن أهــل الســنة أمجعــوا عــى أهنــا نزلــت يف عــي هــو مــن أعظــم الدعــاوى الكاذبــة ،بــل أمجــع أهــل العلــم بالنقــل عــى
أهنــا مل تنــزل يف عــي بخصوصــه ،وقــد ســاق ابــن كثــر اآلثــار التــي تــروى يف أن هــذه اآليــة نزلــت يف عــي حــن تصــدق بخامتــه،
وعقــب عليهــا بقولــه« :وليــس يصــح يشء منهــا بالكليــة لضعــف أســانيدها ،وجهالــة رجاهلــا»(.)1

رابعا
هــذا الدليــل ينقــض مذهــب االثنــي عرشيــة؛ ألنــه يقــر الواليــة عــى أمــر املؤمنــن بصيغــة احلــر «إنــا» فيــدل عــى ســلب
اإلمامــة عــن باقــي األئمــة.

آية المباهلة
َ ْ ْ َُ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ ََْ ََ
َ َ ْ َ َّ َ
ــك فِيــهِ م ْ
ِــن َب ْعــ ِد َمــا َج َ
اءنــا
ــاء َك مِــن العِلــ ِم فقــل تعالــوا نــدع أبن
آيــة املباهلــة هــي قولــه تعــاىل { :فمــن حاج
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
ع الْ َكذِب َ
ني} [آل عمــران.]61 :
وأبناءكــم ون ِســاءنا ون ِســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثــم نبت ِهــل فنجعــل لعنــة اللِ
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري ابن كثري (.)139/3
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إن اآليــة ذكــرت األبنــاء (وهــم احلســن واحلســن) ،وذكــرت النســاء (وهــي فاطمــة) وبقــي قولــه

قال
الشيعة:

تعــاىل( :وأنفســنا) وليــس إال عليــا ،فجعلــه نفــس الرســول أي :مســاويا لــه ،واملــراد :املســاواة يف
الواليــة ،ولــو كان هنــاك مــن هــو أفضــل منهــم لدعــاه الرســول صــى اهلل عليــه وســلم ،فلــا اقتــر
عــى دعــاء هــؤالء فقــط دل عــى أهنــم األفضــل ،وإذا كانــوا هــم األفضــل تعينــت اإلمامــة فيهــم(.)1

والجواب

()2

أن هــذا االســتدالل مبنــي عــى مقدمــات :األوىل :أن املقصــود بـ(أنفســنا) عــي ريض اهلل عنــه.
الثانيــة :أن التعبــر بالنفــس يقتــي املســاواة يف الواليــة .الثالثــة :أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم

دعــا هــؤالء فقــط ألهنــم األفضــل .الرابعــة :كوهنــم األفضــل يقتــي تعــن اإلمامــة فيهــم .وهــذه
املقدمــات كلهــا منقوضــة:

أوال:
كــون املقصــود بـ(أنفســنا) عــي ريض اهلل عنــه ليــس عليــه دليــل ،وإنــا هــو جمــرد اســتنباط يمكــن أن يعــارض بمثلــه فيقــال :املــراد:
نفســه صــى اهلل عليــه وســلم ،إذ شــاع وذاع يف العــرف القديــم واجلديــد أن يقــال :دعتــه نفســه إىل كــذا ،ودعــوت نفــي إىل كــذا..
إىل غــر ذلــك ،فــكان معنــى {نــدع أنفســنا} نحــر أنفســنا.

ثانيا:
َ ْ
ـوال إذْ َس ـ ِم ْع ُت ُموهُ َظـ َّ
ـن
التعبــر بلفــظ النفــس ال يقتــي املســاواة يف لغــة العــرب ،ودليــل ذلــك قولــه تعــاىل يف قصــة اإلفــك{ :لـ ِ
ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ُ
س ـه ْم َخـ ْ ً
ـرا} ،ومل يوجــب ذلــك أن يكــون املؤمنــون واملؤمنــات متســاوين .ثــم يلــزم عــى القــول
نف
المؤمِنــون والمؤمِنــات بِأ
ِ
ِ
باقتضــاء هــذا اللفــظ للمســاواة أن يكــون عــي مســاويا للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف خصائــص النبــوة ،وهــذا مــا ال يقــول بــه
الشــيعة أنفســهم ،وإثبــات املســاواة يف اإلمامــة دون خصائــص النبــوة حتكــم وانتقائيــة يف االســتدالل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :منهاج الكرامة البن املطهر (ص.)124
( )2ينظر :منهاج السنة (.)127-122/7
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ثالثا:
ال يلــزم مــن دعــاء الرســول هــؤالء أن يكونــوا هــم األفضــل ،فإنــا دعاهــم لقرابتهــم ،يقــول ابــن تيميــة« :ومل يكــن عنــده أحــد
أقــرب إليــه نســبا مــن هــؤالء ،وهــم الذيــن أدار عليهــم الكســاء .واملباهلــة إنــا حتصــل باألقربني إليــه ،وإال فلــو باهلهــم باألبعدين
يف النســب ،وإن كانــوا أفضــل عنــد اهلل ،مل حيصــل املقصــود ،فــإن املــراد أهنــم يدعــون األقربــن ،كــا يدعــو هــو األقــرب إليــه.»..

رابعا:
ال يلــزم مــن األفضليــة ثبــوت اإلمامــة ،إذ ال تــازم بــن الفضــل واإلمامــة ،وإال لــزم أن تكــون فاطمــة ريض اهلل عنهــا أحــد
األئمــة؛ والشــيعة ال يقولــون بذلــك.

أهم استدالالتهم الباطلة من السنة:

حديث الغدير
إن عليــا هــو املســتحق لإلمامــة بداللــة حديــث الغديــر ،وهــو احلديــث الــوارد عــن زيــد بــن أرقــم

يقول
الشيعة:

ريض اهلل عنــه قــال :ملــا رجــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر ُخ ٍّم،
أمــر بدوحــات ف ُق ِم ْمــن ،فقــال« :كأين قــد ُدعيــت فأجبــت ،إين قــد تركــت فيكــم الثقلــن أحدمهــا
أكــر مــن اآلخــر :كتــاب اهلل تعــاىلِ ،
وعـ ْـريت ،فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا ،فإهنــا لــن يتفرقــا حتــى

ِ
ـي
ـي احلــوض» ثــم قــال« :إن اهلل عــز وجــل مــوالي ،وأنــا مــوىل كل مؤمــن» ثــم أخــذ بيــد عـ ٍّ
َيــردا عـ َّ
وال مــن وااله ،وعـ ِ
ريض اهلل عنــه فقــال« :مــن كنــت مــواله فهــذا ول ّيــه ،اللهــم ِ
ـاد مــن عــاداه»(.)1

والجواب
عىل فرض ثبوت احلديث فإن اجلواب عنه من وجوه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه النسائي يف الكربى ( ،)8148والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ( ،)1765واحلاكم يف املستدرك ( ،)4576ونقل ابن
كثري عن الذهبي تصحيحه ،كام يف البداية والنهاية ( )229/5وقال األلباين« :وهو حديث صحيح غاية ،جاء من طرق مجاعة من
الصحابة خرجت أحاديث سبعة منهم ،ولبعضهم أكثر من طريق واحد» ظالل اجلنة يف ختريج أحاديث السنة ( )338/2وانظر
التخريج املوسع للحديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة (.)330/4
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األول:
عــدم مطابقــة الدليــل للدعــوى ،فــإن الدعــوى هــي أحقيــة عــي ريض اهلل عنــه باخلالفــة ،واحلديــث يتحدث عــن الواليــة ،والفرق
بينهــا ظاهــر كــا تقــدم ،يقــول ابــن تيميــة« :وأمــا كــون املــوىل بمعنــى الــوايل فهــذا باطــل ،فــإن الواليــة تثبــت مــن الطرفــن ،فــإن
املؤمنــن أوليــاء اهلل ،وهــو موالهــم»(.)1

الثاني:

أن عــدم البــاغ وقــت حجــة الــوداع يــدل عــى أن هــذا األمــر ليــس مــن األمــر الــروري الــذي ال بــد مــن بيانــه كــا يقــول
الشــيعة ،فــإن كثــرا مــن الذيــن حجــوا مــع النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مل يرجعــوا كلهــم معــه إىل املدينــة ،بــل أهــل املدينــة ومــن

كان قريبــا منهــا فقــط.

الثالث:
أن ســبب هــذه اخلطبــة يبــن أن املقصــود هــو التأكيــد عــى لــزوم حمبــة عــي ريض اهلل عنــه ،كــا ذكــر املؤرخــون وأهــل الســر،
قــال ابــن كثــر« :إن عل ًيــا ريض اهلل عنــه ملــا كثــر فيــه القيــل والقــال مــن ذلــك اجليــش بســبب منعــه إياهــم اســتعامل إبــل الصدقــة
واســرجاعه منهــم احللــل التــي أطلقهــا هلــم نائبــه لذلــك -واهلل أعلــم  -ملــا رجــع الرســول َصـ َّـى اللَُّ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم مــن حجتــه
وتفــرغ مــن مناســكه ويف طريقــه إىل املدينــة مــر بغديــر خــم فقــام يف النــاس خطي ًبــا فــرأ ســاحة عــي ورفــع مــن قــدره ونبــه عــى
فضلــه ليزيــل مــا وقــر يف قلــوب كثــر مــن النــاس»(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة (.)324-322/7
( )2البداية والنهاية (.)106/5
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حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم جعــل عليــا بمنزلــة هــارون عليــه الســام مــن موســى ،فــروى ســعد

يقول
الشيعة:

بــن أيب وقــاص قــال :قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم لعــي« :أمــا تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة
هــارون ،مــن موســى»( ،)1قالــوا :املنزلــة اســم جنــس مضــاف إىل العلــم فيعــم مجيــع املنــازل لصحــة
االســتثناء ،وإذا اســتثني مرتبــة النبــوة فثبــت لعــي مجيــع املنــازل الثابتــة هلــارون ،ومــن مجلتهــا صحــة

اإلمامة.

والجواب

اســتدالهلم هــذا مبنــي عــى مقدمــات :األوىل :أن التشــبيه يقتــي املســاواة .الثانيــة :أن هــارون قــد
ثبتــت لــه منزلــة اإلمامــة فتثبــت لعــي ،وهــذا ال يســلم مــن أوجــه(:)2

أوال:

أن التشــبيه ال يقتــي املســاواة ،بــل غايــة مــا فيــه أنــه يــدل عــى املشــاركة يف أكثــر الصفــات ،وهــذا هــو احلاصــل يف هــذا احلديــث،
فعــي ليــس بنبــي كهــارون ،وليــس شــقيقا للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم كــا كان هــارون ملوســى ،حتــى االســتخالف مل يكــن
ْ
(اخلُ ْفــي ف قَـ ْ
ـو ِم) بــا فيهــم الرجــال واألجنــاد ،وأمــا عــي فقــد اســتخلفه النبــي
متامثــا ،فموســى عليــه الســام قــال هلــارون:
ِ ِ
صــى اهلل عليــه وســلم يف النســاء والصبيــان ،وأمــا الرجــال واألجنــاد فقــد كانــوا مــع النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فالتشــبيه يف
احلديــث ال يقتــي املســاواة بــن عــي وبــن هــارون عليــه الســام مــن كل وجــه..

ثانيا:
أن دعــوى الشــيعة هــي أحقيــة عــي ريض اهلل عنــه باإلمامــة واخلالفــة ،وهــذه الدعــوى أعــم مــن داللــة احلديــث ،فاحلديــث إنــا
يــدل عــى فضيلــة لعــي شــاركه فيهــا غــره مــن الصحابــة وليســت مــن خصائصــه ،فقــد اســتخلف النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
غــره عــى املدينــة كابــن أم مكتــوم وعثــان بــن عفــان وغريمهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري ( ،)3706ومسلم (.)2404
( )2ينظر :منهاج السنة ( ،)336-325/7الفصل البن حزم (.)95-94/4
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ثالثا:
لــو أخذنــا بداللــة التشــبيه كــا يريــد الرافضــة فــإن هــذا احلديــث ســيكون حجــة عليهــم ،وذلــك أن هــارون مل َيـ ِ
ـل أمــر بنــي إرسائيــل

بعــد موســى وإنــا الــذي وليــه هــو يوشــع بــن نــون صاحبــه يف طلــب اخلــر ،فلــم تثبــت منزلــة اإلمامــة أصــا هلــارون عليــه
الســام ،فمقتــى هــذا أن عليــا لــن يكــون اخلليفــة بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وإنــا غايــة مــا يف األمــر أنــه اســتخلف عــى

قومــه زمنــا قصــرا فــرة غيــاب النبــي ثــم انتهــى هــذا االســتخالف بعــودة النبــي ،ومل يعــد لــه نصيــب يف اإلمامــة مــن بعــده كــا كان
حــال هــارون عليــه الســام.

رابعا:
لــو كان التشــبيه بنبــي يقتــي اخلالفــة لــكان مقتــى ذلــك أن أبــا بكــر وعمــر أوىل باخلالفــة مــن عــي ،ألن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم شــبه كل واحــد منهــا بنبيــن اثنــن ،شــبه أبــا بكــر بإبراهيــم وعيســى عليهــا الســام ،وشــبه عمــر بنــوح وموســى عليهــا

الســام(.)1

وإذا أراد الشيعة املقارنة فعيسى وابراهيم ونوح أعىل مقاما من هارون وهم من أويل العزم من الرسل.

خامسا:
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم طيــب خاطــر عــي؛ ألن عليــا هــو الــذي جــاءه واشــتكى ،ولــو مل يـ ِ
ـأت عــي ملــا قــال لــه« :أنــت منــي
ّ

بمنزلــة هــارون مــن موســى» وكأن النبــي يقــول لــه :مل أخلفــك بغضـ ًا لــك ،كــا أن موســى ملــا خــرج وتــرك هــارون مل يكــن ذلــك
منقصــة منــه .

حديث كتاب اهلل وعترتي:
حديــث زيــد بــن أرقــم وأيب ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنهــا قــاال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم« :إين تــارك فيكــم مــا إن
متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي ،أحدمهــا أعظــم مــن اآلخــر ،كتــاب اهلل حبــل اهلل ممــدود مــن الســاء إىل األرض ،وعــريت أهــل بيتــي،
ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــي احلــوض ،فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا»(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انظر :مسند اإلمام أمحد ( )3632وغريه.
( )2الرتمذي ( )3786وأمحد ( ،)11119واحلاكم ( )4576وغريهم.
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قال
الشيعة:
والجواب

هــذا احلديــث يــدل عــى وجــوب التمســك بقــول أهــل البيــت ،وعــى رأســهم عــي ،فتكــون
طاعتهــم واجبــة ،ويكــون عــي هــو املســتحق لإلمامــة(.)1

والرد عىل هذا االستدالل من أوجه(:)2

أوال:
كــا هــي عــادة الرافضــة يف أن دعواهــم ال تتطابــق مــع الدليــل ،فهنــا مثــا هــم يدَّ عــون عصمــة األئمــة ووجــوب اتباعهــم ،بينــا
احلديــث يتحــدث عــن العــرة وهــم آل البيــت وليــس فقــط األئمــة االثنــي عــر الذيــن هــم بعــض آل البيــت.

ثانيا:
أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال عــن عرتتــه :إهنــا والكتــاب لــن يفرتقــا حتــى يــردا عليــه احلــوض ،وهــو الصــادق املصــدوق،
فيــدل عــى أن إمجــاع العــرة حجــة ،وهــذا قــول طائفــة مــن أهــل الســنة ،لكــن العــرة هــم بنــو هاشــم كلهــم :ولــد العبــاس ،وولــد

عــي ،وولــد احلــارث بــن عبــد املطلــب ،وســائر بنــي أيب طالــب ،وغريهــم ،وعــي وحــده ليــس هــو العــرة ،وســيد العــرة هــو

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وال يعــرف أن أحــدا مــن أئمــة العــرة قــال :إنــه جيــب اتبــاع عــي يف كل مــا يقولــه.

ثالثا:
أن العــرة مل جتتمــع عــى إمامتــه وال أفضليتــه ،بــل أئمــة العــرة كابــن عبــاس وغــره يقدمــون أبــا بكــر وعمــر يف اإلمامــة واألفضلية،
وكذلــك ســائر بنــي هاشــم مــن العباســيني ،واجلعفريــن ،وأكثــر العلويــن ،وهــم مقــرون بإمامــة أيب بكــر وعمــر ،وفيهــم مــن
أصحــاب مالــك ،وأيب حنيفــة ،والشــافعي ،وأمحــد ،وغريهــم أضعــاف مــن فيهــم مــن اإلماميــة.
والنقــل الثابــت عــن مجيــع علــاء أهــل البيــت مــن بنــي هاشــم مــن التابعــن ،وتابعيهــم مــن ولــد احلســن بــن عــي ،وولــد احلســن،
وغريمهــا أهنــم كانــوا يتولــون أبــا بكــر وعمــر ،وكانــوا يفضلوهنــا عــى عــي ،والنقــول عنهــم ثابتــة متواتــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج الكرامة (ص.)172
( )2ينظر :منهاج السنة (.)397-393*7
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مناقشة أهم أدلة الشيعة العقلية الباطلة على اإلمامة والعصمة:
دليل وجوب عصمة اإلمام
يستدل الشيعة للقول بعصمة األئمة ببعض االستدالالت العقلية ،فيقولون:
ال بــد مــن نصــب إمــام معصــوم يصــد النــاس عــن الظلــم والتعــدي ،ويمنعهــم عــن التغالــب والقهــر ،وينصــف املظلــوم مــن
الظــامل ،ويوصــل احلــق إىل مســتحقه ،ال جيــوز عليــه اخلطــأ وال الســهو وال املعصيــة ،وإال الفتقــر إىل إمــام آخــر ،ألن العلــة
املحوجــة إىل نصــب اإلمــام هــي جــواز اخلطــأ عــى األمــة.

أوال:

والجواب من
أوجه (:)1

عــى فــرض التســليم هبــذا الدليــل فاإلمــام املعصــوم موجــود وهــو النبــي صــى اهلل عليــه وســلم،
وطاعتــه واجبــة يف كل زمــان عــى كل أحــد ،وعلــم األمــة بأمــره وهنيــه أظهــر وأوضــح مــن علــم
الشــيعة بأمــر اإلمــام الغائــب وهنيــه.

ثانيا:
أن هــذا اإلمــام هبــذه الصفــة التــي أوردوهــا مل يوجــد أبــدا ،وإذا كان املقصــود ال حيصــل منــه يشء ،مل يكــن بنــا حاجــة إىل
إثبــات الوســيلة ،ألن الوســائل ال تــراد إال ملقاصدهــا ،فاألئمــة االثنــا عــر مل حيصــل ألحــد مــن األمــة بأحــد منهــم مجيــع
مقاصــد اإلمامــة ،فــإذا مل يتحقــق فيهــم مقصــود اإلمامــة فليســوا بأئمــة بمقتــى دليلهــم الســابق.

ثالثا:
قولكــم :ال بــد مــن نصــب إمــام معصــوم يفعــل هــذه األمــور ،أتريــدون أنــه ال بــد أن خيلــق اهلل ويقيــم مــن يكــون متصفــا
هبــذه الصفــات؟ أم جيــب عــى النــاس أن يبايعــوا مــن يكــون كذلــك؟
فــإن أردتــم األول ،فــاهلل مل خيلــق أحــدا متصفــا هبــذه الصفــات ،فــإن غايــة مــا عندكــم أن تقولــوا :إن عليــا كان معصومــا
لكــن اهلل مل يمكنــه ومل يؤيــده ،وحينئــذ فــا خلــق اهلل هــذا املعصــوم املؤيــد الــذي اقرتحتمــوه عــى اهلل ،وإن قلتــم :إن النــاس
جيــب عليهــم أن يبايعــوه ويعاونــوه ،قلنــا :أيضــا فالنــاس مل يفعلــوا ذلــك ،ســواء كانــوا مطيعــن أو عصــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :منهاج السنة (.)400 -383/6
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رابعا:
إنــا وجــب املعصــوم ليزيــل الظلــم والــر عــن أهــل املدينــة ،فهــل تقولــون :إنــه مل يــزل يف كل مدينــة خلقهــا اهلل تعــاىل معصــوم
يدفــع ظلــم النــاس أم ال؟

فــإن قلتــم بــاألول ،كان هــذا مكابــرة ظاهــرة ،فهــل يف بــاد الكفــار مــن املرشكــن وأهــل الكتــاب معصــوم؟ وهــل كان يف الشــام

عنــد معاويــة معصــوم؟

وإن قلتم :بل نقول :هو يف كل مدينة واحد وله نواب يف سائر املدائن.

قيل :فكل معصوم له نواب يف مجيع مدائن األرض أم يف بعضها؟

فــإن قلتــم :يف اجلميــع كان هــذا مكابــرة ،وإن قلتــم :يف البعــض دون البعــض .قيــل :فــا الفــرق إذا كان مــا ذكرمتــوه واجبــا عــى
اهلل ،ومجيــع املدائــن حاجتهــم إىل املعصــوم واحــدة؟

دليل النص على اإلمام
يستدل الشيعة إلثبات وجود النص عىل عيل ريض اهلل عنه بدليل عقيل عندهم فيقولون:
إن اإلمــام جيــب أن يكــون منصوصــا عليــه ،ألنــه ليــس بعــض املختاريــن لبعــض األمــة أوىل مــن البعــض املختــار اآلخــر،
وألدائــه إىل التنــازع والتشــاجر ،فيــؤدي نصــب اإلمــام إىل أعظــم أنــواع الفســاد التــي ألجــل درئهــا أوجبنــا نصبــه ،وغــر

عــي مــن األئمــة يف زمنــه مل يكــن منصوصــا عليــه باإلمجــاع ،فتعــن أن يكــون هــو اإلمــام.

والجواب من
أوجه (:)1

أوال:

أن هــذا مصــادرة عــى املطلــوب ،فاإلمجــاع عندكــم ليــس بحجــة ،وإنــا احلجــة قــول املعصــوم ،فيعــود األمــر
إىل إثبــات النــص بقــول املعصــوم الــذي تدعــون لــه النــص ،وجتعلــون قــول القائــل الــذي مل يعــرف صحــة
قولــه :أنــا املعصــوم ،وأنــا املنصــوص عــى إمامتــي ،حجــة ،وهــذا مــن أبلــغ اجلهــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :منهاج السنة (.)457-443/6

16

ثانيا:
قولكــم :غــر عــي مــن أئمتهــم مل يكــن منصوصــا عليــه باإلمجــاع ،هــذا كــذب متيقــن ،فإنــه ال إمجــاع عــى نفــي النــص عــن غــر
عــي.

ثالثا:
هــذا الدليــل يمكــن قلبــه واالســتدالل بــه عليكــم ،فأنتــم أوجبتــم النــص لئــا يفــي إىل التشــاجر املفــي إىل أعظــم أنــواع

الفســاد ،واحلقيقــة أن األمــر بالعكــس ،فــإن أبــا بكــر ريض اهلل عنــه تــوىل بــدون هــذا الفســاد ،وعمــر وعثــان توليــا بــدون هــذا

الفســاد ،وإنــا عظــم هــذا الفســاد يف اإلمــام الــذي ادعيتــم أنــه منصــوص عليــه دون غــره ،فوقــع يف واليتــه مــن أنــواع التشــاجر
والفســاد مــا مل حيصــل يف واليــة غــره ،فــكان مــا جعلتمــوه وســيلة إنــا حصــل معــه نقيــض املقصــود ،بــدون وســيلتكم ،فبطــل

كــون مــا ذكرمتــوه وســيلة إىل املقصــود.

رابعا:

يمكــن أن يقــال :إن تــرك النــص عــى معــن أوىل بالرســول صــى اهلل عليــه وســلم ،فإنــه إن كان النــص ليكــون معصومــا ،فــا

معصــوم بعــد الرســول ،وإن كان بــدون العصمــة فقــد حيتــج بالنــص عــى وجــوب اتباعــه يف كل مــا يقــول ،وال يمكــن ألحــد
بعــد مــوت الرســول أن يراجــع الرســول يف أمــره لــرده أو يعزلــه ،فــكان أن ال ينــص عــى معــن أوىل مــن النــص ،وهــذا بخــاف

مــن يوليــه يف حياتــه ،فإنــه إذا أخطــأ أو أذنــب أمكــن الرســول بيــان خطئــه ورد ذنبــه ،فــكان عــدم النــص عــى معــن  -مــع علــم
املســلمني بدينهــم  -أصلــح لألمــة ،وكذلــك وقــع.
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بعض مطاعنهم يف
الصحابة ريض اهلل عنهم

مقدمة:
قبل ذكر شبهات الشيعة يف هذا املوضوع هناك مقدمات مهمة:

األوىل :يســتدل الشــيعة بالعديــد مــن اآليــات واألحاديــث عــى كفــر الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،وهــذا االســتدالل يــرد عليــه
إشــكال كبــر :وذلــك أهنــم يدَّ عــون أن مــن أســباب كفــر الصحابــة كوهنــم حرفــوا القــرآن ،ومــن أهــم أســباب حتريفهــم
القــرآن :إخفــاء طعــن القــرآن فيهــم وفضحــه هلــم(.)1

فلــو كانــت هــذه اآليــات دالــة عــى كفــر الصحابــة فلــاذا مل يقــم الصحابــة بإخفائهــا كبقيــة اآليــات ،خاصــة وأهنــا آيــات

كثــرة ،فكيــف يفوهتــم األمــر ويبقوهنــا يف املصحــف؟

فإمــا أن هــذه اآليــات رصحيــة يف كفــر الصحابــة وهــذا معنــاه أهنــم مل يقومــوا بتحريــف القــرآن ،أو أن هــذه اآليــات غــر

رصحيــة فــا يصــح أن يســتدلوا هبــا عــى كفــر الصحابــة.

واألمــر أشــد بالنســبة لألحاديــث املرويــة مــن طريــق الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،إذ كيــف تكــون هــذه األحاديــث دالــة عــى

كفرهــم ثــم يقومــون هــم بروايتهــا ونقلهــا دون أن يكتمــوا منهــا شــيئا؟

الثانيــة :ال يصــح أن يســتدل الشــيعة بالقــرآن وال بالســنة عــى تكفــر الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،ألن الذيــن نقلــوا القــرآن

والســنة هــم الصحابــة الكــرام ،فــإذا كانــوا كفــارا أو ســاقطي العدالــة كــا يقــول الشــيعة فــا يقبــل نقلهــم ،فكيــف يكفروهنــم

ثــم يصححــون نقلهــم ويســتدلون بــه عــى كفرهــم؟! فإمــا أن يكــون نقلهــم صحيحــا ومعنــى ذلــك أهنــم ليســوا بكفــار ،أو
يكونــوا كفــارا فــا يصــح نقلهــم فــا يكــون هنــاك دليــل صحيــح عــى كفرهــم!! وهــذا مــأزق ال خمــرج للشــيعة منــه.

الثالثــة :يتجاهــل الشــيعة النصــوص القطعيــة الكثــرة يف القــرآن والســنة والدالــة عــى فضــل الصحابــة ريض اهلل عنهــم
وإيامهنــم ،وهــم يعتــذرون عــن هــذه النصــوص بــأن هــذا املــدح هلــم كان وقــت إيامهنــم ،ولكنهــم بعــد ذلــك ارتــدوا ،وهــم

هبــذا يناقضــون مذهبهــم يف املوافــاة ،وذلــك أهنــم يــرون أن «مــن عــرف اهلل تعــاىل وقتــا مــن دهــره وآمــن بــه حــاال مــن زمانــه
فإنــه ال يمــوت إال عــى اإليــان بــه ،ومــن ومــات عــى الكفــر بــاهلل تعــاىل فإنــه مل يؤمــن بــه وقتــا مــن األوقــات» كــا قــال
املفيــد( ،)2وعــى هــذا فــإن اهلل تعــاىل ال يمكــن أن يشــهد هلــم باإليــان ويثنــي عليهــم وهــو يعلــم أهنــم ســيموتون عــى الكفــر،
فإمــا أهنــم ماتــوا عــى اإليــان وليســوا بكفــار ،أو أن اآليــات التــي تثنــي عليهــم غــر صحيحــة!!

الرابعــة :آيــات الثنــاء عــى الصحابــة يف القــرآن أرصح وأوضــح بكثــر مــن اآليــات التــي يســتدل هبــا الشــيعة عــى قضيــة
اإلمامــة ،فكيــف يكفــرون الصحابــة لرتكهــم األخــذ بنصــوص خفيــة الداللــة ،بينــا الشــيعة يرتكــون نصوصــا قطعيــة

الداللــة!! فــأي الفريقــن أحــق باإلنــكار؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األنوار النعامنية (.)97/1
( )2أوائل املقاالت (ص.)83
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أهم شبهات استداللهم من القرآن
اآليات التي يستدل بها الشيعة على تكفير الصحابة هي على قسمين:
القسم األول :آيات نزلت في شأن الكفار فأنزلوها على الصحابة.
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َ ً
يقا ّم َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني﴾ [سبأ.]20 :
 قوله تعاىل﴿ :ولقد صدق علي ِهم إِبل ِيس ظنه فاتبعوه إِال فرِوهذه اآلية تعد من أشهر اآليات التي يستدل هبا الشيعة عىل تكفري الصحابة ريض اهلل عنهم.

يقول
الشيعة:

روى ســليم بــن قيــس اهلــايل عــن عــي ريض اهلل عنــه أنــه ســأل ســلامن الفــاريس« :هــل تــدري مــن أول
مــن بايــع أبــا بكــر عــى منــر رســول اهلل؟ ثــم أخــره أن الــذي بايــع أبــا بكــر أوال هــو إبليــس ،ثــم روى

لــه قصــة حصلــت يــوم غديــر خــم حــن نصبــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم إمامــا مــن بعــده بأمــر
اهلل ،وأخــر أصحابــه بــأن عليــا أوىل هبــم مــن أنفســهم ،فحــزن إبليــس وخــي أن يتــم األمــر لعــي ،لكــن
الصحابــة بامتناعهــم عــن مبايعــة عــي بعــد وفــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ومبايعتهــم غــره بــدال

منــه قــد أزالــوا هــذا احلــزن عنــه ،فخــرج إىل أبالســته قائــا هلــم« :كيــف رأيتمــوين صنعــت هبــم حــن
﴿ولَ َقـ ْ
تركــوا مــا أمرهــم اهلل بــه مــن طاعتــه ومــا أمرهــم بــه رســوله؟» قــال عــي« :وذلــك قولــه تعــاىلَ :
ـد

َ َّ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َ ً
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمنِـ َ
يقــا ّ ِمـ َ
ـن﴾ [ســبأ.)1(]20 :
صــدق علي ِهــم إِبل ِيــس ظنــه فاتبعــوه إِال ف ِر

والجواب:

هــذه اآليــة والتــي قبلهــا إخبــار مــن اهلل تعــاىل عــن مملكــة ســبأ التــي كانــت باليمــن يأتيهــا رزقهــا رغــدا مــن

كل مــكان فكفــرت نعمــة اهلل تعــاىل ،فنزلــت عليهــم عقوبــة اهلل تعــاىل ،وقــد كان إبليــس ظــن فيهــم ظنــا
فصــدَ ق ظنــه عليهــم بإغوائهــم.
غــر يقــن أهنــم يتبعونــه ويطيعونــه يف معصيــة اهللَ ،

فصــدَ ق عــى كفــرة بنــي
وقيــل :ظــن ببنــي آدم مجيعــا حينــا رأى مــا ركــب فيهــم مــن الشــهوة والغضــبَ ،
َ
ُ َّ َ َّ ُ ّ َ ْ
ـن أ ْي َمانِهـ ْ
ـم َو َعـ ْ
ـن َخلْفِهـ ْ
ـم َو ِمـ ْ
ـن َأيْدِيهـ ْ
ـم َو َعــن
آدم الــذي ظــن حــن قــال﴿ :ثــم آلت ِينهــم ِمــن بـ ِ
ِ
ِ
ِ
َشـ َ
ـمائِل ِ ِه ْم﴾ [األعــراف.]17 :
وليس يف هذه اآلية أي ذكر أو حتى جمرد إشارة للصحابة ريض اهلل عنهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1السقيفة لسليم بن قيس (ص.)81-79
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َ
ْ َ ُّ ُ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ـات َوآتيْ َنــا
ـض مِنهــم مــن كــم الل ورفــع بعضهــم درجـ ٍ
قولــه تعــاىل﴿ :ت ِلــك الرســل ف َضلنــا بعضهــم ع بعـ ٍ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ـن َم ْر َيـ َ ْ ّ َ
عِيـ َ
وح الْ ُقـ ُ
ـم ِمـ ْ
ـن َب ْع ِدهِـ ْ
ـن ِمـ ْ
ـل َّالِيـ َ
ـى ابْـ َ
ـات َوأيَّ ْدنَــاهُ بـ ُ
ـر ِ
ـن َب ْعـ ِد َمــا
ـد ِس ولــو شــاء الل مــا اقتتـ
ـم الَيِنـ ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ ُ ََّْ ُ َ َ
ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
ـن َّ َ
كـ َّ
الل
ـن اختلفــوا ف ِمنهــم مــن آمــن ومِنهــم مــن كفــر ولــو شــاء
ـ
ك
جاءتهــم اليِنــات ول
الل مــا اقتتلــوا َول ِ
ِ
ِ
ََْ ُ َ ُ ُ
يفعــل مــا ي ِريــد﴾ [البقــرة]253 :

يقول
الشيعة:

روى الكلينــي عــن أيب جعفــر يف قصــة بيعــة أيب بكــر ريض اهلل عنــه قولــه« :أليــس اهلل قــد أخــر عــن الذيــن مــن

قبلهــم مــن األمــم أهنــم اختلفــوا مــن بعــد مــا جاءهتــم البينــات -واستشــهد هبــذه اآليــة ثــم قــال -:ويف هــذا
مــا يســتدل بــه عــى أن أصحــاب حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه اختلفــوا مــن بعــده ،فمنهــم مــن آمــن ومنهــم مــن

كفــر»(.)1

والجواب:

ليــس املقصــود هبــذه اآليــة أصحــاب حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ،فإهنــم مل يقتتلــوا إثــر وفــاة رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم ،ال يف خالفــة أيب بكــر وال عمــر وال عثــان ،وإنــا وقــع القتــال يف زمــن عــي ،ومل يكــن خالفهــم

عــى قاعــدة مــن قواعــد اإلســام.
َّ
َ
ْ
َ
َ
ـن َب ْع ِدهِـ ْ
ـن ِمـ ْ
ـاء َّ ُ
«(ولـ ْ
وقــد قــال الطــريس يف تفســر هــذه اآليــةَ :
الل َمــا اق َت َتــل الِيـ َ
ـو شـ َ
ـم) مــن بعــد موســى
وعيســى ،وأيت بلفــظ اجلمــع ألن ذكرمهــا يغنــي عــن ذكــر املتبعــن هلــا ،كــا يقــال :خــرج األمــر فنكــوا يف العــدو
نكايــة عظيمــة»( .)2
َ ََْ

َ

َْ

ُ ّ ُ َّ

َ

َْ

َ ََ َ ُ

َ

ً

 قوله تعاىل﴿ :فكيف إذا جئنا مِن ك أم ٍة بشه َجئنا بِك ع هؤالء ش ِهيدا﴾ [النساء]41 :
ِ ِ ٍ
ِ ِ
يد و ِ
ِ

يقول
الشيعة:
والجواب:

قــال الكاشــاين يف تفســرها« :إن النبــي يشــهد عــى األمــة والصحابــة بارتدادهــا واعتدائهــا عــى أهــل
بيتــه»(.)3
َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ
ََْ
ـذ يــود الِيــن كفــروا
هــذه اآليــة حممولــة عــى الكفــار كــا يــدل عــى ذلــك قولــه فيــا بعــد﴿ :يومئِـ ٍ
َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ
ُ َ ُ
ـول لَـ ْ
ـو ت ُ َسـ َّ
ـم األ ْرض﴾ [النســاء ،]42 :وقيــل :املقصــود هــذه األمــة ،وأن النبــي
ـوى ب ِ ِهـ
وعصــوا الرسـ
صــى اهلل عليــه وســلم يشــهد عليهــم بالبــاغ ،وقيــل :يشــهد هلــم وعليهــم بأعامهلــم .
()4

ثــم إن لفــظ األمــة عــام ويدخــل فيــه أهــل بيتــه ،فيكــون رســول اهلل شــهيدا عليهــم كذلــك ،فــا يقــال

يف شــأن شــهادته عليهــم يقــال كذلــك يف شــأن شــهادته عــى الصحابــة.
وعىل هذا فال يكون يف اآلية دليل عىل ذم الصحابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف (.)270/8
( )2جممع البيان (.)359/1
( )3الوايف (.)180/2
( )4ينظر :زاد املسري ( )407/1تفسري القرطبي (.)198/5
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القسم الثاني :آيات ال تدل على الكفر فأولوها على معنى الكفر.
ُّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ َْ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ
ـم َو َمنْ
كـ ْ
قولــه
تعاىل﴿:ومــا ممــد إِل رســول قــد خلــت ِمــن قبل ِـهِ الرســل أفـإِن مــات أو قتِــل انقلبتــم ع أعقاب ِ
َّ ُ َّ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ينقلِــب ع عقِبيـهِ فلــن يــر الل شــيئا وســيجزِي الل الشــاكِرِين﴾ [آل عمــران]144 :

يقول
الشيعة:

روى الطــريس عــن أيب جعفــر أنــه ذكــر قصــة غديــر خــم وذكــر قــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
للصحابــة يف يــوم الغديــر حمــذرا هلــم مــن نقــض بيعــة عــي« :معــارش النــاس أنذركــم أين رســول اهلل
إليكــم ،قــد خلــت مــن قبــي الرســل أفــإن مــت أو قتلــت انقلبتــم عــى أعقابكــم ،ومــن ينقلــب عــى عقبيــه
فلــن يــر اهلل شــيئا وســيجزي اهلل الشــاكرين ،أال وإن عليــا هــو املوصــوف بالصــر والشــكر ،ثــم مــن
بعــده ولــدي مــن صلبــه»(.)1

والجواب:
هــذه اآليــة مــن مجلــة اآليــات التــي نزلــت بعــد غــزوة أحــد ،وذلــك عــى حادثــة إشــاعة مقتــل النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم يف هــذه الغــزوة ،حيــث دب الوهــن والضعــف إىل بعــض الصحابــة ،فنزلــت اآليــة

تعاتبهــم عــى هــذا التقاعــس والضعــف ،فهــي ليســت فيــا يدعــون.

بــل إهنــم يــروون يف كتبهــم أن أبــا بكــر الصديــق قــرأ هــذه اآليــة ملــا قبــض رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم أمــام عمــر ألجــل أن يثبتــه( ،)2واملضحــك أهنــم يســوقون هــذا يف مقــام الطعــن عــى عمــر ريض اهلل
عنــه ،وأنــه مل يكــن يعلــم أن املــوت جائــز عــى رســول اهلل ،حتــى قــرأ عليــه أبــو بكــر هــذه اآليــة.

وقــد جــاء عــن عــي ريض اهلل عنــه يف تفســر هــذه اآليــة أنــه قــال« :الشــاكرين :الثابتــن عــى دينهــم ،أبــا
بكــر وأصحابــه»(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1االحتجاج للطربيس (ص ،)62تفسري العيايش (.)200/1
( )2بحار األنوار (.)583-582/30
( )3تفسري الطربي (.)252/7
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قولــه تعــاىل﴿ :ياأيهــا الِيــن آمنــوا مــن يرتــد مِنكــم
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
[املائــدة]54 :

يقول
الشيعة:

قــال القمــي يف تفســرها« :هــو خماطبــة ألصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه الذيــن غصبــوا آل
حممــد صلــوات اهلل عليهــم حقهــم وارتــدوا عــن ديــن اهلل»(.)1

أوال

والجواب:

هــذه اآليــة ليســت عــى مــا يريــد الشــيعة تقريــره ،فــإن اآليــة تتحــدث عــن أنــه إذا ارتــد املخاطبــون فــإن اهلل

تعــاىل ســيأيت بغريهــم ،وهــذا غايــة مــا تــدل عليــه اآليــة ،وليــس فيهــا تأكيــد لوجــود ردة ،وال تعيــن لنــوع
هــذه الــردة أو ســببها ،ومل حيــدد مــن هــم األبــدال الذيــن حيبهــم اهلل وحيبونــه.

وهلــذا اختلفــت أقــوال املفرسيــن يف حتديــد مــن هــم هــؤالء األبــدال ،فقيــل :أبــو بكــر وأصحابــه الذيــن قاتلوا

أهــل الــردة ،وممــن قــال هبــذا عــي بــن أيب طالــب واحلســن البــري ،وقيــل :قــوم أيب موســى األشــعري،

وقيــل غــر ذلــك (.)2

ثانيا
إذا جئنــا ننظــر إىل الواقــع التارخيــي فإننــا نجــد أن أبــرز ردة حصلــت بعــد وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
هــي ردة قبائــل العــرب عــن اإلســام ،والــذي تصــدى هلــذه الــردة هــو أبــو بكــر ريض اهلل عنــه ،وهــذه
الواقعــة التارخييــة حمــل اتفــاق بــن أهــل الســنة والشــيعة ،فــإن كنــا ســنحمل اآليــة عــى واقعــة معينــة فهــذه
الواقعــة هــي أقــرب مــا يمكــن أن حتمــل عليــه ،ويكــون فيهــا مــدح أليب بكــر ،وإذا جعلنــا اآليــة عامــة فــا
يصــح االســتدالل هبــا عــى تكفــر الصحابــة ومحلهــا عــى معنــى أن الصحابــة نكثــوا بيعــة عــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري القمي (.)170/1
( )2ينظر :زاد املسري ( ،)560-559/1النكت والعيون للاموردي (.)48/2
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أهم شبهات استداللهم من السنة:
أحاديث الحوض
تعترب أحاديث احلوض من أقوى استدالالت الشيعة عىل تكفري الصحابة ريض اهلل عنهم.

فعــن أنــس ريض اهلل عنــه عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :لــردن عــي نــاس مــن أصحــايب احلــوض ،حتــى عرفتهــم
اختلجــوا دوين ،فأقــول :أصيحــايب ،فيقــول :ال تــدري مــا أحدثــوا بعــدك»(.)1

وعــن أيب حــازم عــن ســهل بــن ســعد ريض اهلل عنــه قــال :قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم« :إين فرطكــم عــى احلــوض ،مــن مــر

عــي رشب ،ومــن رشب مل يظمــأ أبــدا ،لــردن عــي أقــوام أعرفهــم ويعرفــوين ،ثــم حيــال بينــي وبينهــم» ،قــال أبــو حــازم :فســمعني
النعــان بــن أيب عيــاش ،فقــال :هكــذا ســمعت مــن ســهل؟ فقلــت :نعــم ،فقــال :أشــهد عــى أيب ســعيد اخلــدري ،لســمعته وهــو

يزيــد فيهــا « :فأقــول إهنــم منــي ،فيقــال :إنــك ال تــدري مــا أحدثــوا بعــدك ،فأقــول :ســحقا ســحقا ملــن غــر بعــدي»(.)2

الجواب

أوال

تعريــف الصحــايب اصطالحــا :مــن لقــي النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يقظــة مؤمنــا بــه بعــد بعثتــه حــال حياتــه ،ومــات عــى
اإليــان( ،)3لكــن ليــس املقصــود باحلديــث هــذا املعنــى االصطالحــي ،فالصحبــة اســم جنــس ،واملــراد هبــا هنــا مطلــق املؤمنــن

بــه صــى اهلل عليــه وســلم املتبعــن لــه ،كــا يقــال ملقلــدي أيب حنيفــة :أصحــاب أيب حنيفــة ،وملقلــدي الشــافعي :أصحــاب

الشــافعي ،وإن مل يكــن هنــاك رؤيــة واجتــاع.

ثانيا
كيــف يكــون املقصــود هبــذا احلديــث الصحابــة وهــم الذيــن رووا هــذا احلديــث بأنفســهم ،ورواه منهــم أكثــر مــن مخســن
صحابيــا؟! أليــس الشــيعة يدَّ عــون أن الصحابــة حذفــوا اآليــات التــي تتكلــم عنهــم وتفضحهــم ،فكيــف يكتمــون اآليــات

الفاضحــة ويــروون هــذا احلديــث الفاضــح هلــم()4؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه البخاري ( )6582ومسلم (.)2304
( )2رواه البخاري (.)6585
( )3فتح املغيث (.)74/4
( )4موقف الشيعة االثني عرشية من الصحابة ريض اهلل عنهم لعبدالقادر صويف (ص.)176
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ثالثا
هنــاك احتــاالت متعــددة يف معنــى احلديــث ،وقــد ذكــر العلــاء أقــواال يف املقصوديــن هبــذا احلديــث ،يقــول النــووي رمحــه اهلل:

«هــذا ممــا اختلــف العلــاء يف املــراد بــه عــى أقــوال:

أحدهــا :أن املــراد بــه املنافقــون واملرتــدون ،فيجــوز أن حيــروا بالغــرة والتحجيــل فينادهيــم النبــي صــى اهلل عليــه وســلم للســيام
التــي عليهــم ،فيقــال :ليــس هــؤالء ممــا وعــدت هبــم ،إن هــؤالء بدلــوا بعــدك ،أي :مل يموتــوا عــى مــا ظهــر مــن إســامهم.

والثــاين :أن املــراد مــن كان يف زمــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ثــم ارتــد بعــده فينادهيــم النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وإن مل يكــن
عليهــم ســيام الوضــوء ملــا كان يعرفــه صــى اهلل عليــه وســلم يف حياتــه مــن إســامهم ،فيقــال :ارتــدوا بعــدك.

والثالــث :أن املــراد بــه أصحــاب املعــايص والكبائــر الذيــن ماتــوا عــى التوحيــد وأصحــاب البــدع الذيــن مل خيرجــوا ببدعتهــم
عــن اإلســام ،قــال أصحــاب هــذا القــول :وال يمتنــع أن يكــون هلــم غــرة وحتجيــل ،وحيتمــل أهنــم كانــوا يف زمــن النبــي صــى
اهلل عليــه وســلم وبعــده لكــن عرفهــم بالســيام»(.)1

رابعا
معرفــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم هلــؤالء ليســت معرفــة أعيــان وإنــا هــي معرفــة أوصــاف ،ويــدل هلــذا حديــث أيب هريــرة أن

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :تــرد عــي أمتــي احلــوض ،وأنــا أذود النــاس عنــه ،كــا يــذود الرجــل إبــل الرجــل عــن
إبلــه» قالــوا يــا نبــي اهلل أتعرفنــا؟ قــال« :نعــم لكــم ســيام ليســت ألحــد غريكــم تــردون عــي غــرا حمجلــن مــن آثــار الوضــوء،

وليصــدن عنــي طائفــة منكــم فــا يصلــون ،فأقــول :يــا رب هــؤالء مــن أصحــايب .فيجيبنــي ملــك ،فيقــول :وهــل تــدري مــا
أحدثــوا بعــدك؟ «(.)2

خامسا
ألفــاظ احلديــث تــدل عــى أن هــؤالء املرتديــن إنــا هــم قلــة ،لقولــه« :أقــوام» كذلــك« :أصيحــايب» يقــول ابــن قتيبــة« :أال تــرى أن
القائــل إذا قــال« :أتــاين اليــوم أقــوام مــن بنــي متيــم ،وأقــوام مــن أهــل الكوفــة» ،فإنــا يريــد قليــا مــن كثــر؟ ولــو أراد أهنــم أتــوه
إال نفــرا يســرا قــال :أتــاين بنــو متيــم ،وأتــاين أهــل الكوفــة» ،ومل جيــز أن يقــول «قــوم»؛ ألن القــوم هــم الذيــن ختلفــوا ،ويدلــك
أيضــا قولــه« :يــا رب ،أصيحــايب» بالتصغــر ،وإنــا يريــد بذلــك تقليــل العــدد ،كــا تقــول« :مــررت بأبيــات متفرقــة» و»مــررت

بجميعــة» ،ونحــن نعلــم أنــه قــد كان يشــهد مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم املشــاهد ،وحيــر معــه املغــازي املنافــق؛

لطلــب املغنــم ،والرقيــق الديــن ،واملرتــاب ،والشــاك ،وقــد ارتــد بعــده أقــوام ،منهــم عيينــة بــن حصــن»(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رشح النووي عىل مسلم (.)137-136/3
( )2مسلم (.)247
( )3تأويل خمتلف احلديث (ص.)341-340
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استدالالتهم من القصص واألخبار:
العداء آلل البيت:
مــن أكثــر مــا يتهــم بــه الشــيعة صحابــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وجيعلونــه حجــة عــى تكفريهــم :أهنــم عــادوا آل بيتــه،
وســلبوهم حقوقهــم ،وتآمــروا عليهــم ،ومل حيفظــوا وصيــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فيهــم ،ويذكــرون يف هــذا الشــأن
الكثــر مــن القصــص والروايــات التــي تتحــدث عــن ظلــم الصحابــة ريض اهلل عنهــم آلل البيــت ،وقبــل ذكــر بعــض هــذه
األمثلــة ال بــد مــن وضــع إشــكال كبــر أمــام هــذه القصــص واألخبــار :إذا كانــت العالقــة بــن الصحابــة وبــن آل البيــت هــي
عالقــة عــداء وكراهيــة ،فــا هــو تفســر :تســمية بعضهــم بأســاء بعــض ،وكذلــك املصاهــرات بينهــم.

أما التسمية فهي أكثر من أن تحصر ،ومن أمثلتها:
علي رضي اهلل عنه سمى بعض أوالده بأسماء الخلفاء الثالثة وهم:
أبو بكر بن علي بن أبي طالب شهيد كربالء مع أخيه الحسين رضي اهلل عنهم.
عمر بن علي بن أبي طالب شهيد كربالء مع أخيه الحسين رضي اهلل عنهم.
عثمان بن علي بن أبي طالب شهيد كربالء مع أخيه الحسين رضي اهلل عنهم.
ســمى الحســن رضــي اهلل عنــه أوالده بأبــي بكــر بــن الحســن  ،وبعمــر بــن الحســن  ،وطلحــة
بــن الحســن  ،وكلهــم شــهدوا كربــاء مــع عمهــم الحســين.
الحسين رضي اهلل عنه سمى ولده عمر بن الحسين.
ســيد التابعيــن علــي بــن الحســين زيــن العابديــن اإلمــام الرابــع ســمى ابنتــه عائشــة ،
وســمى عمــر ولــه ذريــة مــن بعــده.

وأما المصاهرات فهي أيضا كثيرة ،ومنها:
محمــد بــن علــي بــن الحســين الباقــر تــزوج أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر
الصديق.
القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر حفيــد أبــي بكــر ،وعلــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي
طالــب حفيــد علــي كانــا ابنــي خالــة.
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محمــد بــن علــي بــن الحســين الباقــر تــزوج أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر
الصديــق.
القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر حفيــد أبــي بكــر ،وعلــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي
طالــب حفيــد علــي كانــا ابنــي خالــة.
عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
أبان بن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبداهلل بن جعفر بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب تزوج أمامة بنت العاص بن الربيع.
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبداملطلب تزوج هند بنت أبي سفيان.
زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان تزوج سكينة بنت الحسين بن علي.
محمــد بــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان تــزوج فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي
بــن أبــي طالب.
الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان (ابــن أخــي معاويــة) تــزوج لبابــة بنــت عبيــداهلل بــن
عبــاس بــن عبداملطلــب.
ســليمان بــن هشــام بــن عبدامللــك األمــوي تــزوج رملــة بنــت محمــد بــن جعفــر بــن أبــي
طالــب.
الوليــد بــن عبدامللــك بــن مــروان األمــوي تــزوج نفيســة بنــت زيــد بــن الحســن بــن علــي بــن
أبــي طالــب.
والقائمة يف هذا تطول(.)1
فهــل اإلنســان يســمي أوالده بأســاء أعدائــه؟ أليــس الشــيعة اليــوم يســتنكفون أشــد االســتنكاف أن يســموا أوالدهــم بــأيب
بكــر وعمــر وعثــان ،فهــل هــم أشــد كراهيــة ألعــداء آل البيــت مــن آل البيــت أنفســهم؟ أم أنــه ال توجــد هــذه العــداوة
املدعــاة مــن األصــل.

وأشــد مــن هــذا أمــر املصاهــرة ،فــإن العــريب فضــا عــن املســلم ال يمكــن أن يــزوج نســاءه لعــدوه ولــو كلفــه ذلــك روحــه،

عــاوة عــى أن املصاهــرة هــي مــن أوثــق العــرى التــي يمكــن أن تعقد بــن البــر ،حتــى أن امللــوك إذا أرادوا تقويــة األوارص
فيــا بــن دوهلــم عقــدوا املصاهــرات فيــا بينهــم ،فــا يمكــن لعاقــل أن ينظــر إىل كل هــذه املصاهــرات بــن الصحابــة وبــن

آل البيــت ثــم يعتقــد أنــه كان بينهــم عــداوة.

وأمــا األخبــار التــي يوردهــا الشــيعة يف هــذا الصــدد فهــي أخبــار إمــا صحيحــة ال داللــة فيهــا ،أو فيهــا داللــة لكنهــا غــر

صحيحــة ،أو ال هــذا وال ذاك ،ومــن أمثلــة هــذه األخبــار:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ألجل التوثيق من املصادر السنية والشيعية يف موضوع التسميات واملصاهرات يمكن الرجوع إىل الكتب التالية :رمحاء بينهم
لصالح الدرويش ،العالقة بني الصحابة وآل البيت دراسة مقارنة بني أهل السنة والشيعة االثني عرشية لعالية القرين ،النسب
واملصاهرة بني أهل البيت والصحابة لعالء الدين املدرس.

28

انزل عن منبر جدنا

يقول
الشيعة:

صعــد أبــو بكــر الصديــق يو ًمــا عــى منــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فقــال لــه احلســن واحلســن:
«انــزل عــن منــر َجدِّ نــا» ،فعلــم أن ليــس لــه لياقــة اإلمامــة.

أوال
والجواب من
وجوه(:)1

احلســن واحلســن كانــا صغرييــن يف ذلــك الوقــت ،فــإن احلســن ولــد يف الســنة الثالثــة مــن اهلجــرة يف

رمضــان ،واحلســن يف الرابعــة منهــا يف شــعبان ،واخلالفــة يف أول احلاديــة عــرة ،فــا نقــص وال عيــب

يف ذلــك ،فمــن دأب األطفــال أهنــم إذا رأوا أحــدً ا يف مقــام حمبوهبــم ولــو برضائــه يزامحونــه ،ويقولــون

لــه :قــم عــن هــذا املقــام ،فــا يعتــر العقــاء هــذا الــكالم ،وهلــذا اشــرط يف االقتــداء البلــوغ إىل حــد
كــال العقــل.

ويؤيــد هــذا املعنــى أن عليــا أنكــر تــرف احلســن كــا يف بعــض الروايــات ،وهــو اإلمــام املعصــوم يف
ذلــك الوقــت عــى قــول الشــيعة فاحلجــة – بحســب أصوهلــم -تكــون يف قولــه وليــس يف قوهلــا.

ثانيا:
القصــة مل تصــح وعــى فــرض صحتهــا وكان القائــل ممــن حيتــج بقولــه فــإن أهليــة أيب بكــر للخالفــة ال
يقــدح فيهــا مثــل هــذا الــكالم ،بــل غايــة مــا يمكــن أن يــدل عليــه هــذا القــول أن أبــا بكــر غــر صالــح
للخطابــة ،وكونــه ال يصلــح للخطابــة عــى منــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ال يعنــي أنــه ال يصلــح
خلالفتــه يف أمــر األمــة ،وقــد كان يــؤم النــاس يف حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ومــع ذلــك مل يعتــر
الشــيعة هــذا دليــا عــى أهليتــه للخالفــة ،فكيــف يكــون نزولــه عــن املنــر دليــا عــى عــدم أهليتــه؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :خمترص التحفة االثني عرشية (ص.)238
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منع أبي بكر لفاطمة من ميراثها من أرض فدك
أرض فــدك هــي قريــة يف احلجــاز كان يســكنها طائفــة مــن اليهــود ،وملــا فتــح رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم خيــر خافــوا
فصاحلــوا رســول اهلل عــى فــدك ،فكانــت ملــكا لــه صــى اهلل عليــه وســلم.

إن أبــا بكــر قــد ظلــم فاطمــة حيــث حرمهــا مــن نصيبهــا مــن مــراث النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وعــى
وجــه اخلصــوص أرض فــدك ،حتــى غضبــت ،وإغضاهبــا إغضــاب لرســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم.

ويســتدلون بــا روى الشــيخان عــن عائشــة أم املؤمنــن ريض اهلل عنهــا أن فاطمــة ريض اهلل عنهــا ابنــة

يقول
الشيعة:

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،ســألت أبــا بكــر الصديــق بعــد وفــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم أن يقســم هلــا مرياثهــا ممــا تــرك رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ممــا أفــاء اهلل عليــه ،فقــال هلــا أبــو
بكــر :إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :ال نــورث ،مــا تركنــا صدقــة» ،فغضبــت فاطمــة بنــت

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فهجــرت أبــا بكــر ،فلــم تــزل مهاجرتــه حتــى توفيــت ،وعاشــت بعــد

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ســتة أشــهر ،قالــت :وكانــت فاطمــة تســأل أبــا بكــر نصيبهــا ممــا تــرك
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــن خيــر ،وفــدك ،وصدقتــه باملدينــة ،فأبــى أبــو بكــر عليهــا ذلــك،
وقــال :لســت تــاركًا شــي ًئا كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يعمــل بــه إال عملــت بــه ،فــإين أخشــى

إن تركــت شــي ًئا مــن أمــره أن أزيــغ»(.)1

والجواب عن هذا
االستدالل من وجوه:

أوال

أن أبــا بكــر ريض اهلل عنــه اســتدل بــا ســمعه مــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فحتــى لــو كان رأيــه خطــأ
فهــذا ال يطعــن فيــه ،بــل غايــة مــا يف األمــر أنــه جمتهــد اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر وليــس عليــه إثــم ،وال
ينقــص هــذا مــن قــدره ومكانتــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري ( )3092ومسلم (.)1759
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ثانيا
كــون النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ال يــورث هــذا ثابــت حتــى عنــد الشــيعة ،فقــد روى الكلينــي عــن أيب عبــداهلل قــال:
قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم« :وإن العلــاء ورثــة األنبيــاء ،إن األنبيــاء مل يورثــوا دينــارا وال درمهــا ،ولكــن ورثــوا
العلــم»(.)1
واألعجــب مــن هــذا :أن املــرأة عنــد اإلماميــة ال تــرث مــن العقــار واألرض شــيئا ،فقــد بــوب الكلينــي( :النســاء ال يرثــن مــن
العقــار شــيئا) ،وروى يف هــذا البــاب عــن أيب جعفــر قــال« :النســاء ال يرثــن مــن األرض وال مــن العقــار شــيئا»(.)2

ثالثا
لــو كانــت فــدك إرثــا مــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم لــكان لنســاء النبــي صــى اهلل عليــه وســلم منهــا نصيــب ،ومنهــن عائشــة
بنــت أيب بكــر ،ومــع ذلــك ال يعلــم أن أبــا بكــر قــد أعطــى ابنتــه شــيئا منهــا ،فلــاذا ال يذكــرون هــذا وهــو يــدل عــى أن حكــم
أيب بكــر مل يكــن املقصــود بــه فاطمــة بخصوصهــا؟

رابعا
لــو كان أبــو بكــر ظاملــا لفاطمــة بمنعهــا أرض فــدك فلــاذا مل يردهــا عــي عندمــا صــار خليفــة؟ وملــاذا مل يقســمها بــن ورثــة
فاطمــة؟ بــل العجيــب أن بعــض الشــيعة يــروي عــن عــي ريض اهلل عنــه أنــه ُك ِّلــم يف أرض فــدك بعــد أن صــار خليفــة ،فقــال:
«إين ألســتحيي مــن اهلل أن أرد شــيئا منــع منــه أبــو بكــر وأمضــاه عمــر»(.)3

خامسا
الشــيعة أنفســهم مضطربــون يف حقيقــة القضيــة ،فبعضهــم يدَّ عــي أن فاطمــة طالبــت بــأرض فــدك كمــراث هلــا ،وبعضهــم
يدَّ عــي أهنــا طالبــت هبــا ألهنــا كانــت هبــة مــن
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( )1الكايف (.)34/1
( )2الكايف (.)129/7
( )3الشايف يف اإلمامة (.)76/4

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم هلــا ،واألمــر األول قــد ثبــت صحــة موقــف أيب بكــر فيــه ،وأمــا دعــوى أهنــا هبــة فال يســتقيم،
يقــول ابــن تيميــة « :إن كانــت هــذه هبــة يف مــرض املــوت ،فرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم منــزه ،إن كان يــورث كــا يــورث
غــره ،أن يــوىص لــوارث أو خيصــه يف مــرض موتــه بأكثــر مــن حقــه ،وإن كان يف صحتــه فــا بــد أن تكــون هــذه هبــة مقبوضــة،
وإال فــإذا وهــب الواهــب بكالمــه ومل يقبــض املوهــوب شــيئا حتــى مــات الواهــب كان ذلــك باطــا عنــد مجاهري العلــاء»(.)1

سادسا
أمــا غضــب فاطمــة ريض اهلل عنهــا فيقــول ابــن حجــر « :وأمــا ســبب غضبهــا مــع احتجــاج أيب بكــر باحلديــث املذكــور
فالعتقادهــا تأويــل احلديــث عــى خــاف مــا متســك بــه أبــو بكــر وكأهنــا اعتقــدت ختصيــص العمــوم يف قولــه ال نــورث ورأت
أن منافــع مــا خلفــه مــن أرض وعقــار ال يمتنــع أن تــورث عنــه»(.)2
ثــم حتــى لــو غضبــت فــإن غضبهــا عــى أيب بكــر ال يكــون طعنــا فيــه ،وأمــا قــول النبــي صــى اهلل عليــه وســلم« :فاطمــة بضعــة
منــي فمــن أغضبهــا أغضبنــي»( )3لــو صــح أن يكــون دليــا يف الطعــن عــى مــن غضبــت عليــه فاطمــة لــكان أوىل النــاس بذلــك
هــو عــي بــن أيب طالــب ،ألن هــذا احلديــث إنــا ورد يف شــأنه ،فعــن املســور بــن خمرمــة ،قــال :إن عليــا خطــب بنــت أيب جهــل
فســمعت بذلــك فاطمــة فأتــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فقالــت :يزعــم قومــك أنــك ال تغضــب لبناتــك ،وهــذا عــي
ناكــح بنــت أيب جهــل ،فقــام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،فســمعته حــن تشــهد ،يقــول« :أمــا بعــد أنكحــت أبــا العــاص
بــن الربيــع ،فحدثنــي وصدقنــي ،وإن فاطمــة بضعــة منــي وإين أكــره أن يســوءها ،واهلل ال جتتمــع بنــت رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم وبنــت عــدو اهلل ،عنــد رجــل واحــد»(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة (.)229-228/4
( )2فتح الباري (.)202/6
( )3البخاري (.)3714
( )4البخاري ( )3729ومسلم (.)2449
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قصة إحراق بيت فاطمة رضي اهلل عنها
دعوى
الشيعة:

يدَّ عــي الشــيعة أن عمــر بــن اخلطــاب أحــرق بيــت فاطمــة ورضهبــا ،ويزيــدون يف املبالغــة فيدَّ عــون
أنــه أســقط محلهــا.

والجواب من أوجه:

أوال:

أن هــذه القصــة ال يعــرف هلــا ســند ،وال تــروى يف يشء مــن الكتــب املعروفــة عنــد أهــل الســنة بــل وال حتــى عنــد الشــيعة(،)1
وال تُعــرف هــذه القصــة مــن إال مــن كتــاب « الســقيفة « لســليم بــن قيــس اهلــايل ،وهــو كتــاب حــوى اخلبيــث مــن القــول،
وفيــه نصــوص تــدل عــى وقــوع حتريــف القــرآن ،وهــو كتــاب ســاقط عنــد كثــر مــن أئمــة الرافضــة أنفســهم ،وقــد شــكك

بعضهــم بوجــود هــذه الشــخصية أصــا(.)2

ثانيا:
هــذه القصــة حتتــوي عــى مــا ال ُيصــدَّ ق ،وهــو األمــر الــذي يقــرره هبــة اهلل ابــن أيب احلديــد الشــيعي املعتــزيل بقولــه« :أمــا
األمــور الشــنيعة املســتهجنة التــي تذكرهــا الشــيعة مــن إرســال قنفــذ إىل بيــت فاطمــة عليهــا الســام ،وأنــه رضهبــا بالســوط

فصــار يف عضدهــا كالدملــج ،وبقــي أثــره إىل أن ماتــت ،وأن عمــر أضغطهــا بــن البــاب واجلــدار فصاحــت :يــا أبتــاه ،يــا

وجعــل يف عنــق عــي عليــه الســام حبـ ٌـل يقــاد بــه وهــو يعتــل ،وفاطمــة خلفــه تــرخ،
رســول اهلل! وألقــت جنين ـ ًا ميت ـ ًاُ ،

وتنــادى بالويــل والثبــور ،وابنــاه حســن وحســن معهــا يبكيــان ،وأن عل ّيـ ًا ملــا ُأحــر ســلموه البيعــة ،فامتنــع ،فتهــدد بالقتــل،

فقــال :إذن تقتلــون عبــد اهلل ،وأخــا رســول اهلل ،فقالــوا :أمــا عبــد اهلل فنعــم ،وأمــا أخــو رســول اهلل فــا ،وأنــه طعــن فيهــم يف

أوجههــم بالنفــاق ،وســطر صحيفــة الغــدر التــي اجتمعــوا عليهــا ،وبأهنــم أرادوا أن ينفــروا ناقــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه

وســلم ليلــة العقبــة ،فكلــه ال أصــل لــه عنــد أصحابنــا وال يثبتــه أحــد منهــم وال رواه أهــل احلديــث ،وال يعرفونــه  ،وإنــا هــو

يشء تنفــرد الشــيعة بنقلــه»(.)3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر يف تفصيل الروايات الواردة يف هذه القصة وبيان نكارهتا :شبهات طال حوهلا اجلدل (ص.)603-596
( )2ينظر :أصول مذهب الشيعة للقفاري (.)222-221/1
( )3رشح هنج البالغة (.)60 / 2

ثالثا:
يبالــغ الشــيعة يف نســبة علــم الغيــب لعــي ريض اهلل عنــه ،وكذلــك أخبــار القــوة والشــجاعة والقــدرات اخلارقــة التــي يمتلكهــا
عــي واألئمــة بمقتــى الواليــة التكوينيــة التــي ادعــى الشــيعة أن اهلل تعــاىل منحهــا لألئمــة ،فلــاذا مل حيـ ِّـذر فاطمــة مــن قــدوم
أولئــك املفســدين ؟ وأيــن شــجاعته وقوتــه يف التصــدي هلــم وحماربتهــم؟ وملــاذا مل يدافــع عــن عرضــه؟ ومقتــى هــذا فــإن
عــي بــن أيب طالــب ال يصلــح للخالفــة ،فمــن عجــز عــن الدفــاع عــن عرضــه فليــس جديــر ًا بــأن يكــون خليفــة للمســلمني،
ومــن الــذي ســيبايعه إذا كان النــاس كلهــم قــد ســكتوا عــن اقتحــام بيتــه  ،وإســقاط جنــن امرأتــه ؟!
وإذا ســلمنا أن عل ّيـ ًا كان ضعيفـ ًا مســتضعف ًا  ،فأيــن باقــي أهــل البيــت ؟ ومل مل يدافعــوا عــن ابنــة نبيهــم صــى اهلل عليــه وســلم

؟! فهــل ُيعقــل أن جيتمعــوا مجيعـ ًا عــى اخلنــوع واخلــور؟! أليــس هــذا مــن أشــد الطعــن فيهــم ويف مروءهتــم وشــجاعتهم.

بعض مطاعنهم في الصحابة رضي اهلل عنهم
كون خالفة أبي بكر فلتة
يقول
الشيعة:

قد شهد عمر بأن خالفة أيب بكر كانت (فلتة) ،وهذا يدل عىل أهنا مل تكن حقا.
أن أصــل احلديــث متفــق عــى صحتــه ،ولفظــه عنــد البخــاري عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه قــال« :كنــت

والجواب(:)1

أقــرئ رجــاال مــن املهاجريــن ،منهــم عبــد الرمحــن بــن عــوف ،فبينــا أنــا يف منزلــه بمنــى ،وهــو عنــد عمــر
بــن اخلطــاب ،يف آخــر حجــة حجهــا ،إذ رجــع إيل عبــد الرمحــن فقــال :لــو رأيــت رجــا أتــى أمــر املؤمنــن
اليــوم ،فقــال :يــا أمــر املؤمنــن ،هــل لــك يف فــان؟ يقــول :لــو قــد مــات عمــر لقــد بايعــت فالنــا ،فــواهلل
مــا كانــت بيعــة أيب بكــر إال فلتــة فتمــت ،فغضــب عمــر ،ثــم قــال :إين إن شــاء اهلل لقائــم العشــية يف

النــاس ،فمحذرهــم هــؤالء الذيــن يريــد ون أن يغصبوهــم أمورهــم .)2(»...قــال عبــد الرمحــن :فقلــت:

يــا أمــر املؤمنــن ال تفعــل ،فــإن املوســم جيمــع رعــاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر منهاج السنة (.)470-469/5
( )2رواه البخاري ( ،)6830ومسلم (.)1691
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النــاس وغوغاءهــم ،فإهنــم هــم الذيــن يغلبــون عــى قربــك حــن تقــوم يف النــاس ،وأنــا أخشــى أن تقــوم فتقــول مقالــة يطريهــا

عنــك كل مطــر ،وأن ال يعوهــا ،وأن ال يضعوهــا عــى مواضعهــا ،فأمهــل حتــى تقــدم املدينــة ،فإهنــا دار اهلجــرة والســنة،
فتخلــص بأهــل الفقــه وأرشاف النــاس ،فتقــول مــا قلــت متمكنــا ،فيعــي أهــل العلــم مقالتــك ،ويضعوهنــا عــى مواضعهــا.

فقــال عمــر :أمــا واهلل  -إن شــاء اهلل  -ألقومــن بذلــك أول مقــام أقومــه باملدينــة» ثــم ذكــر ابــن عبــاس خطبــة عمــر وفيهــا« :ثــم
إنــه بلغنــي أن قائــا منكــم يقــول :واهلل لــو قــد مــات عمــر بايعــت فالنــا ،فــا يغــرن امــرؤ أن يقــول :إنــا كانــت بيعــة أيب بكــر
فلتــة ومتــت ،أال وإهنــا قــد كانــت كذلــك ،ولكــن اهلل وقــى رشهــا ،وليــس منكــم مــن تقطــع األعنــاق إليــه مثــل أيب بكــر ،مــن

بايــع رجــا عــن غــر مشــورة مــن املســلمني فــا يبايــع هــو وال الــذي بايعــه ،تغــرة أن يقتــا ،وإنــه قــد كان مــن خربنــا حــن

تــوىف اهلل نبيــه صــى اهلل عليــه وســلم  ...ثــم أخــذ يبــن كيــف متــت بيعــة أيب بكــر واملقصــود بــكالم عمــر أن بيعــة أيب بكــر ريض
اهلل عنــه كانــت فلتــة ،أي :فجــأة مل يرجــع فيهــا إىل عــوام املســلمني ،وإنــا بــادر إليهــا كــراء الصحابــة لعلمهــم بأحقيــة أيب بكــر
باخلالفــة ،وأنــه ال عــدل لــه وال كــفء مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،أي أن اســتعجال الصحابــة يف بيعتــه

مل يكــن عــن افتئــات عــى األمــة ،وإنــا ألن داللــة النصــوص عــى فضلــه وتعيينــه لواليــة أمــر املســلمني تغنــي عــن املشــاورة
والرتيــث فيــه..

وهذه الرواية بتاممها تبني أمور ًا:

أوال:

أن كالم عمــر هــذا هــو رد عــى مــن قــال :إن خالفــة أيب بكــر فلتــة ،بمعنــى أهنــا عــن غــر مشــورة املســلمني ،فبــن عمــر
أن األمــر يف أولــه كان عــن غــر مشــورة عامــة ،ثــم حصلــت البيعــة العامــة برضــا املســلمني ،وليــس إجبــارا ،وهــذا رشحــه
مفصــا يف نفــس اخلطبــة(.)1

ثانيا:

عمــر ريض اهلل عنــه يف نفــس احلديــث يثنــي عــى أيب بكــر ثنــاء عظيــا فيقــول« :وليــس منكــم مــن تقطــع األعنــاق إليــه مثــل أيب
بكــر» ،وهــذا ينهــي أي شــبهة يف أن قــول عمــر« :إنــا كانــت بيعــة أيب بكــر فلتــة» أن هــذا طعــن أو قــدح يف أيب بكــر.

ثالثا
الذيــن يســتدلون هبــذه القصــة يتحقــق فيهــم قــول عبدالرمحــن بــن عــوف « :وأنــا أخشــى أن تقــوم فتقــول مقالــة يطريهــا
عنــك كل مطــر ،وأن ال يعوهــا ،وأن ال يضعوهــا عــى مواضعهــا» ،فبالفعــل هــؤالء قــد طــاروا هبــذه املقالــة ووضعوهــا يف
غــر موضعهــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ينظر :فتح الباري (.)150/12
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رزية الخميس

إن عمــر قــد منــع النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــن كتابــة الكتــاب الــذي أراد كتابتــه يف
مــرض موتــه فكانــت رزيــة ،كــا روى ذلــك البخــاري ومســلم وغريمهــا مــن حديــث ابــن
عبــاس ريض اهلل عنهــا أنــه قــال« :ملــا حــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ويف البيــت

يقول
الشيعة:

رجــال فقــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم :هلمــوا أكتــب لكــم كتابـ ًا ال تضلــوا بعــده ،فقــال
بعضهــم :إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــد غلبــه الوجــع ،وعندكــم القــرآن ،حســبنا
كتــاب اهلل ،فاختلــف أهــل البيــت واختصمــوا ،فمنهــم مــن يقــول :قربــوا يكتــب لكــم كتابـ ًا
ال تضلــوا بعــده ،ومنهــم مــن يقــول غــر ذلــك ،فلــا أكثــروا اللغــو واالختــاف قــال رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم :قومــوا .قــال عبيــد اهلل :فــكان ابــن عبــاس يقــول :إن الرزيــة كل
الرزيــة مــا حــال بــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وبــن أن يكتــب هلــم ذلــك الكتــاب
الختالفهــم ولغطهــم» ،ويف روايــة مســلم أن القائــل إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم:
قــد غلبــه الوجــع ...إلــخ هــو عمــر.
ويف روايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا قــال« :يــوم اخلميــس ومــا يــوم اخلميس...
الــخ» فقالــوا :إن اختــاف الصحابــة هــذا هــو الــذي منــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
مــن كتابــة الكتــاب ،وبالتــايل حــرم األمــة مــن العصمــة مــن الضاللــة ،وأن الرســول صــى اهلل
عليــه وســلم أراد أن ينــص عــى خالفــة عــي ريض اهلل عنــه ،وعمــر هــو الــذي عــارض رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم.
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والجواب (:)1
أوال
ليــس هــذا بحديــث عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وإنــا هــو مــن قــول ابــن عبــاس ،فلــم يقــل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
إن هــذه رزيــة ،بــل ومل ينكــر عــى مــن اعــرض ،وغايــة مــا يف األمــر أنــه أمرهــم بالقيــام ،ولــو كان مــا فعلــوه منكــرا لــرح
النبــي صــى اهلل عليــه بــا يــدل عــى إنــكاره .فحقيقــة اســتدالل الشــيعة أهنــم حيتجــون بــكالم ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه.

ثانيا
عــى تســليم أن ابــن عبــاس أراد اإلنــكار عــى عمــر ومــن اعــرض فــإن األمــر ال يعــدو أن يكــون هــذا اإلنــكار ناشــئا عــن
فهمــه ،وقــد عارضــه فهــم عمــر ،فكيــف حيتــج بفهــم صحــايب عــى صحــايب آخــر.

ثالثا
عمــر ريض اهلل عنــه مل يــرد عــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بقولــه« :عندكــم كتــاب اهلل ،حســبنا كتــاب اهلل» ،وإنــا ظهــر

لعمــر ريض اهلل عنــه أن أمــر الرســول صــى اهلل عليــه وســلم بكتابــة الكتــاب ليــس عــى الوجــوب ،وأنــه مــن بــاب اإلرشــاد
إىل األصلــح ،وقــد ثبــت بعــد هــذا صحــة اجتهــاد عمــر ريض اهلل عنــه ،وذلــك بــرك الرســول صــى اهلل عليــه وســلم كتابــة
الكتــاب ،ولــو كان واجبـ ًا مل يرتكــه الختالفهــم ،وقــول عمــر ريض اهلل عنــه« :حســبنا كتــاب اهلل» رد عــى مــن نازعــه ال عــى

أمــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وهــذا ظاهــر مــن قولــه« :عندكــم كتــاب اهلل» ،فــإن املخاطــب مجــع وهــم املخالفــون لعمــر
صــى اهلل عليــه وســلم يف رأيــه.

رابعا
عمر ريض اهلل عنه قد رأى أن األوىل ترك كتابة الكتاب ملصلحة ،وللعلامء أقوال فيها ،منها:
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املفهم ( ،)558/4خمترص التحفة االثني عرشية (ص. )250

قيــل :شــفقته عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ممــا يلحقــه مــن كتابــة الكتــاب مــع شــدة املــرض ،ويشــهد هلــذا قولــه« :إن

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــد غلبــه الوجــع» فكــره أن يتكلــف رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــا يشــق ويثقــل عليــه
َّ
تعاىل﴿:مــا فَ َّر ْط َنــا ِف الك َِتاب ِمــن َ ْ
شءٍ﴾ [األنعــام.]38 :
مــع اســتحضاره قولــه
ِ

وقيــل :إنــه خــي تطــرق املنافقــن ومــن يف قلبــه مــرض ملــا يف ذلــك الكتــاب بالطعــن والتشــكيك ألنــه كتــب يف خلــوة ،وليــس

ممــا شــهده النــاس مجيعا.

وعمــر ريض اهلل عنــه كان جمتهــدا يف هــذا األمــر ،فلــو كان خمطئــا فهــو معــذور غــر آثــم ،فكيــف وقــد وافقــه الرســول صــى اهلل
عليــه وســلم برتكــه كتابــة الكتــاب ،وهلــذا عــد العلــاء هــذه احلادثــة مــن دالئــل فقهــه ودقــة نظــره.

ً
خامسا
اختلف العلامء يف مراد النبي صىل اهلل عليه وسلم من ذلك الكتاب:

فذهب بعضهم إىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أراد أن يكتب كتاب ًا ينص فيه عىل األحكام لريتفع االختالف.

وقيل :إن مراده صىل اهلل عليه وسلم من الكتاب :بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن.

وقيــل :إن املــراد بيــان كيفيــة تدبــر امللــك ،وهــو إخــراج املرشكــن مــن جزيــرة العــرب ،وإجــازة الوفــد بنحــو مــا كان جييزهــم،
وجتهيــز جيش أســامة.

والــذي عليــه أكثــر العلــاء املحققــن :أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أراد أن ينــص عــى اســتخالف أيب بكــر ريض اهلل عنــه
ثــم تــرك ذلــك اعتــاد ًا عــى مــا علمــه مــن تقديــر اهلل تعــاىل ،واســتدلوا بــا جــاء يف الصحيحــن مــن حديــث عائشــة ريض اهلل

عنهــا قالــت :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم« :ادعــي يل أبــا بكــر وأخــاك ،حتــى أكتــب كتابـ ًا ،فــإين أخــاف أن يتمنــى
متمــن ،ويقــول قائــل :أنــا أوىل ،ويأبــى اهلل واملؤمنــون إال أبــا بكــر»(.)1

أمــا القــول بــأن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أراد بذلــك الكتــاب أن ينــص عــى خالفــة عــي ريض اهلل عنــه فمــردود ،فاإلماميــة
ونصبــه وصي ـ ًا مــن بعــده بأمــر اهلل لــه قبــل حادثــة
يقولــون :إن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــد نــص عــى خالفــة عــيَّ ،

الكتــاب ،وحينئــذ فلــم يكــن حيتــاج إىل كتــاب ،وحتــى لــو قلنــا بــا قــال بــه الشــيعة مــن أن هــذا الكتــاب كان للنــص عــى

خالفــة عــي فهــذا يؤكــد أن كتابــة الكتابــة مل تكــن الزمــة ،فلــم يكــن موقــف عمــر ســببا ملنــع ظهــور حــق أراد النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم بيانــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري ( ،)7217ومسلم (.)2387
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سادسا
مل يثبــت أن عمــر ريض اهلل عنــه قــال  :إنــه هيجــر ،وإنــا قاهلــا بعــض مــن حــر احلادثــة مــن غــر أن تعينــه الروايــات الــواردة
يف الصحيحــن ،وإنــا الثابــت فيهــا« :فقالــوا :مــا شــأنه أهجــر» ،هكــذا بصيغــة اجلمــع دون اإلفــراد ،قــال ابــن حجــر رمحــه
اهلل« :ويظهــر يل أن قائــل ذلــك بعــض مــن قــرب دخولــه يف اإلســام ،وكان يعهــد أن مــن اشــتد عليــه الوجــع ،قــد يشــتغل بــه
عــن حتريــر مــا يريــد»(.)1

منع عمر لمتعتي النساء والحج
يقول
الشيعة:

والجواب:

إن عمــر ريض اهلل عنــه أحــدث يف الديــن مــا ليــس منــه ،ومــن ذلــك أنــه منــع مــن متعتــي احلــج
والنســاء(.)2

أن كال األمرين ليس على عمر فيه مطعن:

أما متعة الحج فهي:
« أن هيــل بالعمــرة فقــط يف أشــهر احلــج ،ويــأيت مكــة فيــؤدي مناســك العمــرة ،ويتحلــل ،ويمكــث بمكــة حــاال ،ثــم حيــرم
باحلــج ويــأيت بأعاملــه .وجيــب عليــه أن ينحــر هديــا باإلمجــاع»(.)3

وهو أمر مرشوع نصت عليه نصوص الكتاب والسنة واتفق عىل مرشوعيته أهل العلم ،وإنام اختلفوا يف األفضل .

قــال ابــن عبــد الــر« :األمــة جمتمعــة عــى أن اإلفــراد والقــران والتمتــع كل ذلــك جائــز يف القــرآن والســنة واإلمجــاع ،وأنــه ليس
منهــا يشء باطــا ،بــل كل ذلــك حــق وديــن ورشيعــة مــن رشائــع اإلســام يف احلــج ،ومــن مــال منهــا إىل يشء ،فإنــا مــال برأيــه
إىل وجــه تفضيــل اختــاره  ،وأبــاح مــا ســواه»(.)4
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( )1فتح الباري (.)133/8
( )2خمترص التحفة (ص.)256
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( )4االستذكار (.)89/13

فظهــر هبــذا أن مرشوعيــة حــج التمتــع أمــر جممــع عليــه بــن أهــل العلــم ومنهــم عمــر ريض اهلل عنــه؛ وإنــا هنــى عمــر النــاس
عــن التمتــع يف خالفتــه مــن بــاب اختيــار األفضــل واألصلــح لرعيتــه بحســب مــا أداه إليــه اجتهــاده.

قــال البيهقــي« :ومل نجــده صــى اهلل عليــه وســلم هنــى عــن متعــة احلــج يف روايــة صحيحــة عنــه ،ووجدنــا يف قــول عمــر ريض
اهلل عنــه مــا دل عــى أنــه أحــب أن يفصــل بــن احلــج والعمــرة ،ليكــون أتــم هلــا ،فحملنــا هنيــه عــن متعــة احلــج عــى التنزيــه،

وعــى اختيــار اإلفــراد عــى غــره ال عــى التحريــم»(.)1

وســى ريض اهلل عنــه َأ َّن ـ ُه
وممــا يــدل عــى أن أمــر املؤمنــن عمــر ريض اهلل عنــه ال يــرى حتريــم متعــة احلــج مــا جــاء َع ـ ْن َأ ِب ُم َ
ـن ِف النُّسـ ِ
ـك َل َتــدْ ِري مــا َأحــدَ َ ِ
ـال َلـ ُه َر ُجـ ٌـلُ :ر َو ْيــدَ َك بِ َب ْعـ ِ
ـض ُف ْت َيـ َ
َان ُي ْفتِــي بِا ُْل ْت َعـ ِـةَ ،ف َقـ َ
ك َ
ـاكَ ،فإِ َّنـ َ
ـك َب ْعــدُ َ ،ح َّتــى
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
َ ْ
ُ
ث َأمـ ُ

َل ِق َيـ ُه َب ْعــدُ َ ،ف َسـ َـأ َل ُهَ ،ف َقـ َ
ـت َأ ْن َي َظ ُّلــوا
ـي َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم َقــدْ َف َع َلـ ُهَ ،و َأ ْص َحا ُبـ ُهَ ،و َل ِكـ ْن ك َِر ْهـ ُ
ـال ُع َمـ ُـرَ « :قــدْ َع ِل ْمـ ُ
ـت َأ َّن النَّبِـ َّ
ِ
ـون ِف ْ
وحـ َ
وسـ ُـه ْم»(.)2
ُم ْع ِر ِسـ َ
الَـ ِّ
ـم َي ُر ُ
ـج َت ْق ُطـ ُـر ُر ُء ُ
ـن ِبِـ َّن ِف ْالَ َراكُ ،ثـ َّ
ـال :سـ ِ
ـن ا ْبـ ِ
وروى ابــن أيب شــيبة بإســناد صحيــح َعـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ
ـم ْع ُت ُع َمـ َـر َي ُقـ ُ
ـم َح َج ْج ُت،
ـم ا ْعت ََمـ ْـر ُتُ ،ثـ َّ
ـولَ « :لـ ِـو ا ْعت ََم ْر ُتُ ،ثـ َّ
ـاس َقـ َ َ

لت ََم َّت ْع ُت»(.)3

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :وإنــا وجــه مــا فعلــوه أن عمــر رأى النــاس قــد أخــذوا باملتعــة ،فلــم يكونــوا يــزورون الكعبــة
إال مــرة يف الســنة يف أشــهر احلــج ،وجيعلــون تلــك الســفرة للحــج والعمــرة ،فكــره أن يبقــى البيــت مهجــورا عامــة الســنة،
وأحــب أن يعتمــر يف ســائر شــهور الســنة  ،ليبقــى البيــت معمــورا مــزورا كل وقــت بعمــرة ُينشــؤ هلــا ســفر مفــرد ،كــا كان

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يفعــل ،حيــث اعتمــر قبــل احلجــة ثــاث عمــر مفــردات.

وعلــم أن أتــم احلــج والعمــرة أن ينشــأ هلــا ســفر مــن الوطــن كــا فعــل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،ومل يــر لتحصيــل هــذا

الفضــل والكــال لرغبتــه طريقــا إال أن ينهاهــم عــن االعتــار مــع احلــج ،وإن كان جائــزا ،فقــد ينهــى الســلطان بعــض رعيتــه

عــن أشــياء مــن املباحــات ،واملســتحبات  ،لتحصيــل مــا هــو أفضــل منهــا  ،مــن غــر أن يصــر احلــال حرامــا ...
وأيضا :فخاف إذا متتعوا بالعمرة إىل احلج أن يبقوا حالال حتى يقفوا بعرفة حملني ،ثم يرجعوا حمرمني»(.)4

أما متعة النكاح فهي:
قــول الرجــل للمــرأة :أعطيــك كــذا عــى أن أمتتــع بــك يومــا أو شــهرا أو ســنة أو نحــو ذلــك  ،ســواء
قــدر املتعــة بمــدة معلومــة كــا هــو الشــأن يف األمثلــة الســابقة ،أو قدرهــا بمــدة جمهولــة كقولــه :أعطيــك
كــذا عــى أن أمتتــع بــك موســم احلــج  ،أو مــا أقمــت يف البلــد  ،أو حتــى يقــدم زيــد ،فــإذا انقــى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1السنن الكربى (.)395/14
( )2رواه مسلم (.)1222
( )3املصنف (.)274 / 8
( )4رشح العمدة ،كتاب احلج.)529-528/1( ،
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األجل املحدد  :وقعت الفرقة بغري طالق ،وهو من أنكحة اجلاهلية ،وكان مباحا يف أول اإلسالم ثم حرم(.)1

ـول اللَِّ صـ َّـى اهللُ ع َليـ ِـه وسـ َّلم« :نــى عـن م ْتعـ ِـة النِّسـ ِ
ـن َأ ِب َطالِـ ٍ ِ
ِ
ـي ْبـ ِ
ض اللَُّ َعنْـ ُهَ ،أ َّن َر ُسـ َ
ـاء
َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ
َ
َ
ـب َر َ
والدليــل عــى حتريمــهَ :عـ ْن َعـ ِّ

حل ُمـ ِـر ِ
ـرَ ،و َعـ ْن َأك ِ
اإلن ِْسـ َّي ِة»(.)2
لــو ِم ا ُ
ْل ُ ُ
َيـ ْـو َم َخ ْيـ َ َ

ول اهللِ ص َّل اهللُ ع َلي ِه وس َّلم نى يوم ا ْل َفت ِْح عن م ْتع ِة النِّس ِ
بةََ ،ع ْن َأبِ ِيه َ « :أ َّن َر ُس َ
اء»(.)3
َ ْ ُ َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ ََ َْ َ
الربِي ِع ْب ِن َس ْ َ
و َع ِن َّ

فنهــي عمــر ريض اهلل عنــه عــن نــكاح املتعــة هــو موافــق آلخــر األمــر مــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف حتريــم هــذا النــوع

مــن النــكاح.

تولية عثمان الظلمة وأهل الخيانة

يطعن
الشيعة:

والجواب (:)4

يف عثــان ريض اهلل عنــه بأنــه قــام بتوليــة الظلمــة وأهــل اخليانــة مــن أمثــال الوليــد بــن عقبــة الــذي
رشب اخلمــر وأ َّم النــاس وهــو ســكران ،ووىل معاويــة عــى الشــام ،ووىل عبــداهلل بــن ســعد عــى

مــر فظلــم أهلهــا ،ومــن كان هــذا حالــه فهــو غــر الئــق باإلمامــة.

أن اســتدالل الشــيعة هنــا مبنــي عــى مقدمتــن :األوىل :أن عثــان وىل أهــل الظلــم واخليانــة.
الثانيــة :مــن فعــل هــذا فهــو غــر الئــق باإلمامــة ،وكال املقدمتــن منقوضــة

أوال
عثــان ريض اهلل عنــه كان ال بــد لــه مــن توليــة مــن يقــوم بأمــور الرعيــة بالعــدل والقســط ،وهــذا إنــا يكــون بحســب مــا
يظهــر لــه ،وهــو عندمــا رأى فيهــم األهليــة عينهــم يف مواقعهــم هــذه ،وهــذا هــو الواجــب عليــه وهــو قــد قــام بــه ،وليــس
عنــده علــم الغيــب حتــى يعلــم مــاذا ســيفعلون بالرعيــة ،عــى أنــه قــد وقــع اخلــاف الكثــر بــن أهــل الســر واألخبــار يف
حقيقــة مــا نســب إىل هــؤالء الــوالة مــن الظلــم هــل كان حقيقــة أم هــو كــذب عليهــم ،أم أن شــيئا منــه صحيــح وشــيئا غــر
صحيــح ،وإذا كان هــذا مبلــغ علمنــا مــن حــال هــؤالء فــا نســتطيع أن نجــزم بخطــأ عثــان يف توليــة هــؤالء األشــخاص.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املوسوعة الفقهية الكويتية (.)333/41
( )2رواه البخاري ( )4216ومسلم (.)1407
( )3رواه مسلم (.)1406
( )4ينظر :شبهات طال حوهلا اجلدل (ص.)743-740

ثانيا
هنــاك مــن الــوالة مــن مل يعينهــم عثــان وإنــا كانــوا مــن زمــن مــن قبلــه ،وذلــك كمعاويــة ريض اهلل عنــه الــذي عينــه عمــر
فأقــره عثــان عــى مكانــه ،ثــم ملــا جــاء عــي أقــره كذلــك ومل يعزلــه ،فلــو كان عثــان يــام عــى عــدم عزلــه ملعاويــة فاللــوم
كذلــك يقــع عــى عــي.
ثم إن عثامن ريض اهلل عنه قد عزل بعضهم عندما تبني له فسادهم ،وذلك كام فعل مع الوليد بن عقبة.

ثالثا
عــى تســليم أن هــؤالء الــوالة كانــوا ظلمــة فــا يلــزم مــن ذلــك عــدم أهليــة عثــان ريض اهلل عنــه لإلمامــة ،فهنــاك مــن
االحتــاالت واألعــذار مــا يمنــع مــن الطعــن فيــه ،ومــن ذلــك:
ربام مل يطلع عىل كل ما فعلوه ،خاصة مع اتساع البالد وتباعد األقطار.
ربام بلغه بعض الذي فعلوه لكنه مل يره موجبا لعزهلم ،أو مل يثبت عنده بشهادة من يوثق به.
ربــا يكــون قــد علــم بحاهلــم لكنــه رأى أن مفســدة بقائهــم أقــل مــن مفســدة عزهلــم ،ومراعــاة املصالــح واملفاســد واملوازنــة
بينهــا هــو أصــل السياســة الرشعيــة.

إدخال عثمان للحكم بن مروان المدينة

يطعن
الشيعة:

والجواب:

إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم طــرد احلكــم بــن أيب العــاص عــن املدينــة ،ومعــه ابنه مــروان،

فلــم يــزل هــو وابنــه طريديــن يف زمــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وأيب بكــر وعمــر ،فلــا ويل
َ َ
ت ُد
عثــان آواه ور َّده إىل املدينــة ،وجعــل مــروان كاتبــه ،وصاحــب تدبــره ،مــع أن اهلل قــال ﴿ :ل ِ
َّ َ ْ َ ْ ْ
َ
َ
ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ َّ
ـاد َّ َ
الل َو َر ُسـ َ ُ
ـول ﴾ [املجادلــة.]22 :
ـر يــوادون مــن حـ
ـ
خ
ال
ق ْو ًمــا يُؤم ُِنــون بِــاللِ والــو ِم
ِ
ِ
هذه القصة قد فنَّد ابن تيمية الرد عليها( ،)1وخالصة وجوه رده:

أوال
ِ
ـرا إذ ذاك ،فإنــه مــن أقــران
كان احلكــم بــن أيب العــاص مــن ُمســلمة الفتــح ،وكانــوا أل َفــي رجــل ،ومــروان ابنــه كان صغـ ً
عبــداهلل بــن الزبــر واملســور بــن خمرمــة ،وكان عمــره حــن الفتــح إمــا ســبع ســنني ،أو أكثــر بقليــل ،أو أقــل بقليــل ،فلــم يكــن
ملــروان ذنــب ُيطــرد عليــه عــى عهــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة النبوية (..)268-265/6
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ثانيا
مل يكــن الطلقــاء يســكنون باملدينــة يف حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فــإن كان النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــد طــرد
احلكــم بــن أيب العــاص ،فإنــا طــرده مــن مكــة ،ال مــن املدينــة ،ولــو طــرده مــن املدينــة لــكان يرســله إىل مكــة.

ثالثا
طعن كثري من أهل العلم يف نفيه ،وقالوا :ذهب احلكم بن أيب العاص باختياره.

رابعا
لــو افرتضنــا أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــد عــزر احلكــم بــن أيب العــاص بالنفــي ،مل يلــزم أن يبقــى منف ًّيــا طــول الزمــان؛
فــإن هــذا ال يعــرف يف يشء مــن الذنــوب ،ومل تـ ِ
ـأت الرشيعــة بذنــب يبقــى صاحبــه منف ًّيــا دائـ ًـا.

خامسا
كان عثــان شــفع يف عبــداهلل بــن أيب رسح إىل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وكان كات ًبــا للوحــي ،وارتــدَّ عــن اإلســام ،وكان النبــي
ـي صــى اهلل عليــه وســلم شــفاعته فيــه وبايعــه،
صــى اهلل عليــه وســلم قــد أهــدر دمــه فيمــن أهــدر ،ثــم جــاء بــه عثــان فقبــل النبـ ُّ
فكيــف ال يقبــل شــفاعته يف احلكــم؟!

سادسا

قصــة عبــداهلل بــن ســعد بــن أيب رسح ثابتــة معروفــة باإلســناد الثابــت ،وأمــا قصــة احلكــم بــن أيب العــاص ،فعامــة مــن َذكَرهــا إنــا
ذكرهــا مرســلة.

سابعا

املعلــوم مــن فضائــل عثــان ،وحمبــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم لــه ،وثنائــه عليــه ،وختصيصــه بابن َت ْيــه ،وشــهادته لــه باجلنــة،
وإرســاله إىل مكــة ،ومبايعتــه لــه عنــه ملــا أرســله إىل مكــة ،وتقديــم الصحابــة لــه باختيارهــم يف اخلالفــة ،وشــهادة عمــر وغــره لــه
ٍ
راض ،فــا ُيدفــع هــذا بنقــل ال يثبــت إســنا ُده ،وال يعــرف كيــف وقــع،
بــأن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــات وهــو عنــه
وجيعــل لعثــان ذنــب بأمــر ال يعــرف حقيقتــه ،بــل مثــل هــذا مثــل الذيــن يعارضــون املحكــم باملتشــابه ،وهــذا مــن فعــل الذيــن يف
قلوهبــم زيــغ ،الذيــن يبتغــون الفتنــة.
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درء القصاص عن عبيداهلل بن عمر

يقول
الشيعة:
والجواب:

إن عثــان ريض اهلل عنــه قــد ض َّيــع حــدود اهلل ،فلــم يقتــل عبيــداهلل بــن عمــر حــن قتــل اهلرمــزان
وكان قــد أســلم ،فخالــف بذلــك حكــم اهلل تعــاىل فليــس يليــق باإلمامــة.

أن اســتدالهم هنــا مبنــي عــى مقدمتــن :أن عــدم إقامــة القصــاص عــى عبيــداهلل خمالفــة حلكــم اهلل.
والثانيــة :أن مــن خالــف حكــم اهلل تعــاىل فــا يليــق باإلمامــة.
وقد أجاب العلامء عن هذه الشبهة من وجوه أبرزها اثنان(:)1

أوال
أن عبيــداهلل بــن عمــر كان متــأوال ،وذلــك أنــه ملــا ُقتــل عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه كان الــذي قتلــه أبــو لؤلــؤة املجــويس،
مــوىل املغــرة بــن شــعبة ،ومهــا مــن فــارس ،وذكــر لعبيــداهلل بــن عمــر أنــه ُرئــي عنــد اهلرمــزان حــن قتــل عمــر ،فــكان ممــن
اهتــم باملعاونــة عــى قتــل عمــر.

ثانيا
اهلرمــزان مل يكــن لــه أوليــاء يطلبــون دمــه؛ وإنــا وليــه ويل األمــر ،ومثــل هــذا إذا قتلــه قاتـ ٌـل كان لإلمــام قتـ ُـل ِ
قاتلــه؛ ألنــه ول ُّيــه،
ُّ
ُّ
وكان لــه العفــو عنــه إىل الديــة؛ لئــا تضيــع حقــوق املســلمني ،وهــذا الــذي فعلــه عثــان بمشــورة عــدد مــن الصحابــة.

خروج عائشة إلى البصرة

يطعن
الشيعة:

ََ ْ َ ُُ ُ
ِكـ َّ
ـن َوال
عائشــة خالفــت أمــر اهلل تعــاىل وخرجــت مــن بيتهــا ،واهلل تعــاىل يقــول ﴿ :وقــرن ِف بيوت
ب ْ
ـن َتـ َ ُّ
َت َ َّ
جـ َ
ـر َج ْ َ
الاهِل َِّيـةِ ﴾ [األحــزاب ، ،]33 :وقــد أدى خروجهــا إىل حصــول فتنــة بــن املســلمني،
خاصــة وأن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم حذرهــا وأخــر أنــه ســتنبح عليهــا كالب احلــوأب ،وقــد
رأت هــذه العالمــة ولكنهــا مل ترجــع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :منهاج السنة النبوية ( ،)281-276/6العواصم من القواصم (ص.)108-106
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أوال
والجواب:

أوال :ليــس كل خــروج خترجــه إحــدى زوجــات النبــي صــى اهلل عليــه وســلم خمالــف هلــذه
ََ ْ َ
ــرن
اآليــة ويكــون تربجــا ،وإنــا املقصــود بــه اخلــروج لغــر حاجــة ،قــال ابــن كثــر( « :وق
ُُ ُ
ِك َّ
ِف بيوت
ــن) أي :الزمــن بيوتكــن فــا خترجــن لغــر حاجــة»( ،)2وقــد جــاء مــن حديــث
()3
عائشــة عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال « :قــد أذن اهلل لكــن أن خترجــن حلوائجكــن» .
فاخلــروج ألجــل مصلحــة ليــس فيــه خمالفــة أو منكــر ،وهــذا الــذي حصــل مــن عائشــة ريض اهلل
عنهــا حيــث ظنــت أن خروجهــا ســيكون فيــه مصلحــة للمســلمني ،ثــم إهنــا مل ختــرج لوحدهــا بــل
كان معهــا حمــرم وهــو ابــن أختهــا عبــداهلل بــن الزبــر.

ثانيا
القتــال الــذي حصــل بــن املســلمني مل يكــن مقصــودا ،بــل هــي خرجــت دفعــا للفتنــة ،وأدى هبــا اجتهادهــا إىل هــذا ،لكــن جــاءت
األمــور عــى خــاف مــا ظنــت ،فهــي جمتهــدة معــذورة.

ثالثا
ـاه بنِــي َع ِامـ ٍـر َليـ ًـا َنبحـ ِ
ـت َع ِائ َش ـ ُة بعـ َ ِ ِ
ـن َأ ِب َحـ ِ
ـس ْبـ ِ
أمــا قضيــة كالب احلــوأب فقــد جــاء َع ـ ْن َق ْيـ ِ
ـاز ٍم َقـ َ
ـت
ـالََّ « :لــا َب َل َغـ ْ
ْ َ َ
ـض م َيـ َ
َْ
ٍ
ا ْلـ ِ
ـت :مــا َأ ُظنُّنِــي إِ َّل ر ِ
الـ ْـو َأ ِ
اج َعـ ًة َ ،ف َقـ َ
ـر:
بَ ،ف َو َق َفـ ْ
ـك َل ُب َع َل ْي َهــا َ ،ف َقا َلـ ْ
ـال َلَــا َط ْل َحـ ُةَ ،و ُّ
َ
ـت َف َقا َلـ ْ َ
ـتَ :أ ُّي َمــاء َهـ َـذا؟ َقا ُلــواَ :مــا ُء ْ َ
الز َبـ ْ ُ
اجعـ ًة ،إِ ِّن سـ ِ
ِ
ِ
ـر َ
ـم ْع ُت َر ُسـ َ
اك ا ُْل ْسـ ِـل ُم َ
حـ َ
ـول اللَِّ
ـم َ ،قا َلـ ْ
ـح اللَُّ َذ َ
ـك اللََُّ ،بـ ْـل َت ْقدَ ِمـ َ
َم ْهـ ًـا َر ِ َ
ـت َ :مــا َأ ُظنُّنــي إِ َّل َر ِ َ
ونَ ،ف ُي ْصلـ ُ
َ
ات َب ْي ِنهـ ْ
ـنَ ،فـ َ َ
ِ
الـ ْـو َأ ِ
َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم َقـ َ
ب»(.)3
ات َيـ ْـو ٍمَ « :ك ْيـ َ
ـال َلنَــا َذ َ
ـف بِإِ ْحدَ ا ُكـ َّن َتنْ َبـ ُ
ـح َع َل ْي َهــا ك َل ُب ْ َ
حلـ ْـو َأب :منــزل بــن مكــة والبــرة( ،)4وليــس يف احلديــث اإلنــكار عليهــا أو هنيهــا عــن اخلــروج ،وإنــا أقــى مــا يــدل عليــه
وا َ
مهــت بالرجــوع لكــن
احلديــث هــو اإلخبــار عــن أهنــا ســتكون يف موضــع حتصــل فيــه فتنــة ،ومــع ذلــك فعائشــة ريض اهلل عنهــا قــد َّ

ألــح عليهــا مــن كان معهــا رجــاء أن يكــون يف خروجهــا درء للفتنــة وحتقيــق للمصلحــة.

ثم إهنا بعد ذلك ندمت عىل هذا ،يقول ابن تيمية « :فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل مخارها.

وهكــذا عامــة الســابقني ندمــوا عــى مــا دخلــوا فيــه مــن القتــال ،فنــدم طلحــة والزبــر وعــي  -ريض اهلل عنهــم  -أمجعــن ،ومل يكــن
يــوم اجلمل هلــؤالء قصــد يف االقتتــال»(.)5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري ابن كثري (.)409/6
( )2البخاري (.)5237
( )3رواه أمحد ( ، )24654وابن حبان ( ، )6732واحلاكم ( ، )4613وابن أيب شيبة ( )536 /7وصححه ابن كثري يف
البداية والنهاية ( )212/6عىل رشط الشيخني ،واحلافظ ابن حجر يف الفتح (.)55/13
( )4النهاية يف غريب احلديث (. )456 /1
( )5منهاج السنة (.)316/4

دعوى إفشائها سر النبي صلى اهلل عليه وسلم

ومن
مطاعن
االشيعة

يطعــن الشــيعة يف عائشــة ريض اهلل عنهــا بأهنــا أذاعــت رس رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،كــا
َ
َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ َ
ً ََ َ َ ْ
س َّ ُّ إ َل َب ْ
ـض أَ ْز َ
قــال تعــاىلِ﴿ :إَوذْ أ َ َّ
ج ـهِ َحدِيثــا فل َّمــا ن َّبــأت ب ِـهِ وأظهــره
ا
و
ـ
ع
ـي
ـ
انل
الل عليْ ـهِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
َ َ َّ َ َّ ََ
ـه َوأَ ْعـ َ َ َ َ ْ
ـر َف َب ْع َضـ ُ
َعـ َّ
ـض فلمــا نبأهــا ب ِـهِ قالــت مــن أنبــأك هــذا قــال نبــأ ِ َ
ن
ـرض عــن بعـ ٍ
الْ َعل ِيـ ُ ْ َ ُ
ـم البِــر﴾ [التحريــم]3 :
وهــم خمتلفــون يف حقيقــة هــذا الــر ،فمنهــم مــن يقــول إن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أخربمهــا

بــأن اخلليفــة بعــده ســيكون أبوبكــر وعمــر ،ومنهــم مــن يقــول إن الــر هــو الوصيــة لعــي ،ومــع
اختالفهــم إال أهنــم يدّ عــون أن اآليــة تــدل عــى كفــر عائشــة وحفصــة ريض اهلل عنهــا بدليــل قولــه
ََ ْ َ َ ْ ُُ ُ ُ
وبك َما)(.)1
تعــاىل( :فقــد صغــت قل

والجواب(:)2

أوال

ســبب نــزول هــذه اآليــة هــي قصــة املغافــر التــي روهتــا عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت :كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
يــرب عسـ ً
ا عنــد زينــب بنــت جحــش ،ويمكــث عندهــا ،فواطيــت أنــا وحفصــة عــى أيتنــا دخــل عليهــا فلتقــل لــه :أكلــت

مغافــر ،إين أجــد منــك ريــح مغافــر ،قــال« :ال ،ولكنــي كنــت أرشب عسـ ً
ا عنــد زينــب بنــت جحــش ،فلــن أعــود لــه ،وقــد
حلفــت ،ال ختــري بذلــك أحــد ًا»(.)3

أو قصــة ماريــة كــا روى أنــس ريض اهلل عنــه «أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه و ســلم كانــت لــه أمــة يطؤهــا ،فلــم تــزل بــه
َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ
ـك تَبْ َتــي َم ْر َضـ َ
عائشــة وحفصــة حتــى حرمهــا ،فأنــزل اهلل عــز و جــل﴿ :يَــا َأ ُّي َ
ِ
ـات
ـ
ل
الل
ـل
ـ
ح
أ
ـا
ـ
م
م
ـر
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ـي
ـ
انل
ـا
ـ
ه
ِ
ِ
ِ
َ
أَ ْز َ
ا
و
جــك﴾ [التحريــم ]1 :إىل آخــر اآليــة»(.)4
ِ
وحيتمل أن اآليات نزلت للسببني معا(.)5

أما ما يدعيه الشيعة من إفشاء الرس فإهنم أنفسهم خمتلفون فيه ،وليس هناك ما يثبته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :تفسري القمي ( ،)376-375/2إحقاق احلق للتسرتي (ص.)307
( )2ينظر :الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة عىل أم املؤمنني عائشة لعبد القادر صويف (ص.)70-51
( )3البخاري ( ،)4912ومسلم (.)1474
( )4النسائي يف الكربى ( ،)11607وجاء من حديث ابن عمر كام أورده ابن كثري من طريق اهليثم بن كليب يف مسنده ،وقال « :وهذا
إسناد صحيح ،ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ،وقد اختاره احلافظ الضياء املقديس يف كتابه املستخرج» .تفسري ابن كثري
(.)159/8
( )5ينظر :فتح الباري (.)657/8
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ثانيا
ََ ْ َ َ ْ ُُ ُ ُ
وبك َمــا﴾ يــدل عــى كفــر عائشــة وحفصــة ريض اهلل عنهــا؛ فهــذه الدعــوى باطلــة،
أمــا قوهلــم إن قولــه تعــاىل﴿ :فقــد صغــت قل

فمعنــى اآليــة كــا قــال الطــري « :يقــول تعــاىل ذكــره :إن تتوبــا إىل اهلل أيتهــا املرأتــان فقــد مالــت قلوبكــا إىل حمبــة مــا كرهــه رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــن اجتنابــه جاريتــه ،وحتريمهــا عــى نفســه ،أو حتريــم مــا كان لــه حــاال ممــا حرمــه عــى نفســه بســبب

حفصــة»( ،)1فاملعنــى أهنــا مالتــا إىل حمبــة مــا كرهــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وهــذا ليــس بكفــر ،وإنــا هــو ناشــئ عــن

الغــرة ،والغــرة بــن أزواج النبــي حاصلــة يف حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وكان يــرى ذلــك ويبتســم ويقرهــن عــى هــذا،
ألن هــذا مــن طبائــع النســاء ،ومل يغضــب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــن غريهتــن.

ثالثا
ْ َ ُ َ َ َّ
وبــا إِل اللِ﴾ ،فهــا قــد تابتــا ورجعتــا إىل اهلل عــز وجــل ،وهــذا عتــاب مــن اهلل
اهلل عــز وجــل دعامهــا إىل التوبــة بقولــه﴿ :إِن تت
َ
َ
ُ
َ
َّ
َّ ُ َ َ ْ َ
َ
ـم تَـ ّ ُ َ
ـي لِـ َ
هلــا كــا عاتــب اهلل نبيــه وحبيبــه وصفيــه حممــد ًا صــى اهلل عليــه وســلم﴿ :يَــا أ ُّي َهــا انلَّـ ُّ
ـي
ـرم مــا أحــل الل لــك تبتـ ِ
ِ
ِ
َ
َم ْر َضـ َ
ـك َو َّ ُ
ـات أَ ْز َ
الل َغ ُفـ ٌ
ـور َرحِيـ ٌ
ـم﴾ [التحريــم]1 :
جـ
ا
و
ِ

دعوى تزيينها جارية لتصطاد بعض شباب قريش
يقول
الشيعة

إن عائشة ريض اهلل عنها كانت تزين جارية لتصطاد هبا شباب قريش وتغوهيم.

أوال
والجواب:

هــذه الروايــة أخرجهــا ابــن أيب شــيبة يف موضعــن مــن مصنفــه بنفــس الســندَ :عـ ْن َعـ َّـا ِر ْبـ ِ
ان َر ُجـ ٍ
ـن ِع ْمـ َـر َ
ـل
ٍ ِ
ـم َع ـ ْن َع ِائ َش ـ َة َأ َّنــا َشـ َّـو َف ْت َج ِ
ِم ـ ْن َز ْيـ ِـد اهللِ َعـ ِ
ـت َ « :ل َع َّلنَــا َنت ََصيــد ِ َبــا
ـت ِ َبــا َو َقا َلـ ْ
ار َي ـ ًة َو َطا َفـ ْ
ـن ا ْمـ َـر َأة من ُْهـ ْ
َ
اب ُق َر ْيــش»( .)2
َش ـ َب َ
وهــذه القصــة تــدور عــى امــرأة مبهمــة ال يعلــم مــن هــي وأيضــا عــار بــن عمــران أورده البخــاري وابــن أيب
حاتــم ومل يذكــرا فيــه جرحــا وال تعديــا ،وقــال احلافــظ ابــن حجــر« :ذكــره البخــاري يف الضعفــاء»(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جامع البيان (.)483/23
( )2مصنف ابن أيب شيبة (.)22792 ،17959
( )3ينظر :لسان امليزان (.)47/6
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ثانيا

عــى فــرض صحــة هــذه الروايــة فــإن املقصــود هبــا غــر مــا أراده الشــيعة ،فابــن أيب شــيبة رواهــا يف بابــن( ،بــابَ :مــا َقا ُلــوا ِف

ال ِ
ـاف ِ َبــا) أي :ألجــل بيعهــا ،ويؤيــد هــذا البــاب الثــاين الــذي وضعــه ابــن أيب شــيبة هلــذا األثــر وهــو (بــاب:
ف َو ُي َطـ ُ
ار َيـ ِـة ت َُشـ َّـو ُ
َْ

ِف ت َْز ِيـ ِ
السـ ْل َع ِة).
ـن ِّ

وهــذا كان عرفــا شــائعا ،فقــد بــوب الفاكهــي يف أخبــار مكــة« :ذكــر طــواف النســاء الغربــاء بالبيــت يف املواســم يف اإلســام

واجلاهليــة ،والطــواف باجلــواري األحــرار واإلمــاء بمكــة إذا بلغــن وتســر ذلــك» ،وبـ ّـن أن مقصودهــم بذلــك لفــت االنتبــاه

هلــذه اجلاريــة قبــل أن تدخــل خدرهــا ،فــإن كانــت حــرة رغبــوا يف نكاحهــا ،وإن كانــت أمــة رغبــوا يف رشائهــا.

دعوى لعن الرسول صلى اهلل عليه وسلم لمعاوية
إن النبي صىل اهلل عليه وسلم لعن معاوية ريض اهلل عنه ،ويستدلون هلذا ببعض الروايات:
الرواية األوىل:

ومن
مطاعن
االشيعة

جلوســا عنــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وقــد
عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنهــا قــال« :كنــا
ً

ذهــب عمــرو يلبــس ثيابــه ليلحقنــي فقــال – ونحــن عنــده :-ليدخلــن عليكــم رجــل لعــن ،فــواهلل مــا

زلــت وجـ ًـا ،أتشـ َّـوف أنظــر داخـ ًـا
وخارجــا ،حتــى دخــل»(.)1
ً
الرواية الثانية:

عــن عبــد اهلل بــن عمــر قــال :أتيــت النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فســمعته يقــول« :يطلــع عليكــم
رجــل يمــوت عــى غــر ســنتي» ،فطلــع معاويــة ،وقــام النبــي صــى اهلل عليــه وســلم خطي ًبــا ،فأخــذ
معاويــة بيــد ابنــه زيــد أو يزيــد ،وخــرج ومل يســمع اخلطبــة ،فقــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم« :لعــن

أي يــوم يكــون لألمــة مــع معاويــة ذي اإلســاءة»(.)2
اهلل القائــد واملقــودُّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عزاه البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة يف موضعني ( )83 /8()486 /4إىل مسند أيب بكر بن أيب شيبة ،وصحح
إسناده يف املوضعني.
( )2أورده شيخ اإلسالم يف منهاج السنة النبوية ( )443 /4من قول ابن املطهر احليل.
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والجواب عن هاتين الروايتين:
أوال
الروايــة األوىل ال حتتــاج إىل كثــر كالم حوهلــا ،ألنــه ليــس يف الروايــة ذكــر ملعاويــة بــن أيب ســفيان أصـ ًـا ،وال يوجــد فيهــا داللــة

تلميحــا – عــى أن الرجــل الــذي دخــل هــو معاويــة بــن أيب ســفيان ريض اهلل عنهــا ،وإنــا فيهــا قولــه« :حتــى
حيــا وال
ً
– ال ترص ً
دخــل» ،هكــذا مبهـ ًـا ،فمــن أيــن هلــم أنــه معاويــة؟!

بل إنه من خالل مجع الروايات يتبني أن املقصود هنا هو احلكم بن أيب العاص ،ويدل لذلك:

روايــة ابــن أيب خيثمــة وابــن عبــد الــر ،ويف آخــره“ :فلــم أزل مشــف ًقا أن يكــون أول مــن يدخــل ،فدخــل احلكــم بــن أيب

العــاص»( ،)1وجــاء الترصيــح بأنــه احلكــم يف روايــات أخــرى أيضــا(.)2

ثانيا
أمــا الروايــة الثانيــة فهــي مــن «الكــذب املوضــوع باتفــاق أهــل املعرفــة باحلديــث ،وال توجــد يف يشء مــن دواويــن احلديــث
التــي يرجــع إليهــا يف معرفــة احلديــث ،وال هلــا إســناد معــروف.

ثالثا

قولــه يف الروايــة املذكــورة« :إنــه أخــذ بيــد ابنــه زيــد أو يزيــد» كالم باطــل؛ قــال ابــن تيميــة« :فمعاويــة مل يكــن لــه ابــن اســمه

زيــد ،وأ َّمــا يزيــد ابنــه الــذي تــوىل بعــده امللــك ،وجــرى يف خالفتــه مــا جــرى ،فإنــا ُولــد يف خالفــة عثــان باتفــاق أهــل العلــم.
ومل يكــن ملعاويــة ولــد عــى عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم؛ قــال احلافــظ أبــو الفضــل ابــن نــارص« :خطــب معاويــة ريض

وولــد
ـرا ،وإنــا تــزوج يف زمــن عمــر ريض اهلل عنــهُ ،
اهلل عنــه يف زمــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فلــم ُيـ َّ
ـزوج؛ ألنــه كان فقـ ً
لــه يزيــد يف زمــن عثــان بــن عفــان ريض اهلل عنــه ســنة ســبع وعرشيــن مــن اهلجــرة»(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري ( ،)71 /2وابن عبد الرب يف االستيعاب(.)360/1
( )2عند البزار يف مسنده ( ،)2352والطرباين يف معجمه األوسط ( ،)7155وأمحد يف مسنده (.)6520
( )3منهاج السنة النبوية (.)446/4

49

كون معاوية من الطلقاء
معاويــة ريض اهلل عنــه مل يكــن مــن الصحابــة ،وإنــا كان مــن الطلقــاء ،ويســتدلون بــا رواه

يقول
الشيعة:

األســود بــن يزيــد قــال« :قلــت لعائشــة :أال تعجبــن لرجـ ٍ
حممــد
ـل مـ َن الطلقــاء ينــازع أصحـ َ
ـاب َّ

ر
صــى اهلل عليــه وســلم يف اخلالفــة؟! قالــت :ومــا َ
تعجــب مــن ذلــك؟ هــو ســلطان اهلل يؤتيــه الـ َّ
والفاجـ َـر ،وقــد ملــك فرعـ ُ
ـون أهـ َـل مــر أربــع مائــة ســنة»(.)1

ـراج عائشـ َة ملعاويـ َة مــن أصحــاب النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وأنــه
قالــوا :هــذا األثــر فيــه إخـ ُ
مــن الطلقــاء.

والجواب عن هذه
الشبهة من وجوه:
أوال
هــذا األثــر ضعيــف؛ ففــي سـ ِ
ـنده أيــوب بــن جابــر أبــو ســليامن الياممــي ،وقــد ض َّعفــه أكثــر أهــل العلــم باحلديــث؛ واختــر
حجــر كالم احلفــاظ فيــه فقــال« :ضعيــف»(.)2
احلافــظ ابــن َ

ثانيا
تعجــب مــن منازعــة معاويــة بــن أيب ســفيان
عــى فــرض التســليم
بصحــة هــذا األثــر؛ فــإن املقصــود أن األســود بــن يزيــد َّ
َّ

ريض اهلل عنهــا وهــو رجــل مــن الطلقــاء -وهــم الذيــن أســلموا عــام الفتــح -لعــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه ،فــردت

وأوضحــت لــه َّ
أن امللـ َ
ـك هلل يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده؛ انتزا ًعــا
التعجــب،
أم املؤمنــن عائشــة ريض اهلل عنهــا عليــه هــذا
َ
ُّ
َّ ُ َّ َ َ ْ ْ
ُ
ُ ْ ُْ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ
ـز َمـ ْ
ـك م َِّمـ ْ
ـاء َوتُعِـ ُّ
ـن ت َ َشـ ُ
ـن
ـزع الملـ
ـل اللهـ
ـم مالِــك ال ُملـ ِ
ـك تــؤ ِت الملــك مــن تشــاء وتـ ِ
مــن قولــه ســبحانه﴿ :قـ ِ
َ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ّ
ش ٍء قَدِيـ ٌ
ك َ ْ
ـر﴾ [آل عمــران]26 :
تشــاء وتـذِل مــن تشــاء بِيـدِك الــر إِنــك ع ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق (.)145/59
( )2اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ( ،)242 /2وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال
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ثالثا
ثبتــت صحبــة معاويــة ريض اهلل عنــه للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم؛ وكان كات ًبــا للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم؛ فقــد روى اإلمــام
أمحــد بإســناد حســن عــن ابــن عبــاس :أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال لــه« :اذهــب فــادع يل معاويــة» ،قــال :وكان كاتبــه،

فســعيت فأتيــت معاويــة ،فقلــتِ :
أجــب نبــي اهلل صــى اهلل عليــه وســلم؛ فإنــه عــى حاجــة»(.)1

ال أشبع اهلل بطنه

يقول
الشيعة:

قــد دعــا النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــى معاويــة ،فقــد روى ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا قــال:
ـت َأ ْلعــب مــع الصبيـ ِ
ـف َبـ ٍ
ـان َ .ف َجــا َء َر ُسـ ُ
ـاب ،
ـت َخ ْلـ َ
ـول اللَِّ َصـ َّـى اللَُّ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم َفت ََو َار ْيـ ُ
« ُكنْـ ُ َ ُ َ َ ِّ ْ َ
ـب َوا ْد ُع ِل ُم َع ِ
او َيـ َة َ .قـ َ
ـال َف َجــا َء َف َح َطـ َـأ ِن َح ْطـ َـأ ًة َ ،و َقـ َ
َقـ َ
ـت ُ :هـ َـو َيـ ْـأك ُُل .
ـت َف ُق ْلـ ُ
ـال َف ِج ْئـ ُ
ـال :ا ْذ َهـ ْ

ـب َفــا ْد ُع ِل ُم َع ِ
ـتُ :هـ َـو َيـ ْـأك ُُل َ .ف َقـ َ
او َيـ َة َ .قـ َ
ـم َقـ َ
َقـ َ
ـالَ :ل َأ ْشـ َب َع اللَُّ
ـت َف ُق ْلـ ُ
ـال َف ِج ْئـ ُ
ـال ِ َل :ا ْذ َهـ ْ
ـال ُثـ َّ
َب ْطنَـ ُه»(.)2

والجواب:

أن الحديث يدل على خالف مقصودهم تماما،
وذلك من أوجه:
أوال

هــذا احلديــث يثبــت مــدى قــرب جملــس معاويــة مــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بحيــث كان يرســل يف طلبــه وقــد كان
مــن ُكتَّابــه .

ثانيا

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مل يــدع عــى معاويــة بــيء يمــس دينــه وآخرتــه ،بــل كان دعــاؤه عليــه بــيء يمــس دنيــاه ،
والدنيــا ليــس هــي مطلــب املؤمــن ومبتغــاه بــل اآلخــرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسند أمحد ( ،)3104وصححه الذهبي يف تاريخ اإلسالم (.)309/4
( )2مسلم (.)2604
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ثالثا
هــذا الدعــاء مــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فيــه منقبــة ملعاويــة ،وهــذا مــا فهمــه اإلمــام مســلم رمحــه اهلل حيــث ســاق حديــث
أنــس بــن مالــك قــال« :كانــت عنــد أم ُسـ َل ْيم يتيمــة ،وهــي أم أنــس ،فــرأى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم اليتيمــة ،فقــال :آنــت

ِ
ـر ســنك !! فرجعــت اليتيمــة إىل أم ســليم تبكــي ،فقالــت أم ســليم :مــا لــك يــا بنيــة؟ قالــت اجلاريــة:
هيــه ؟ لقــد كــرت  ،ال َكـ ُ َ

ـي نبــي اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أن ال يكــر سـنِّي أبــدا ،أو قالــت :قــرين ،فخرجــت أم ســليم مســتعجله تلــوث مخارهــا،
دعــا عـ َّ
حتــى لقيــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم  ،فقــال هلــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم :مــا لــك يــا أم ســليم؟ فقالــت يــا
ـوت أن ال يكــر ســنها  ،وال يكــر قرهنــا
ـت أنــك دعـ َ
نبــي اهلل ! َأ َد َعـ ْـو َت عــى يتيمتــي؟ قــال :ومــا ذاك يــا أم ســليم؟ قالــت :زعمـ ْ

ـت :إِ َّنــا َأنــا
ـر ْط ُت عــى َر ِّب فقلـ ُ
؟ قــال :فضحــك رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،ثــم قــال :يــا ُأ َّم ُسـ َل ْي ٍم! َأمــا تَع َلمـ َ
ـن َأ ِّن ْاشـ َ َ

بــر َأرىض كــا يــرىض البـ َـر ،و َأ ْغ َضــب كــا ي ْغ َضــب البــرَ ،فأيــا َأحـ ٍـد د َعــو ُت عليـ ِـه ِمــن ُأمتــي بدعـ ٍ
ـوة ليــس هلــا َبأ ْهـ ٍ
ـلَ ،أ ْن
َ ْ
ُ ُّ
ُ
َ
ُ
َّ
َ ْ
َ ٌ ْ
َ ُ
ـورا وزكا ًة و ُقربـ ًة ُي َق ِّر ُبـ ُه هبــا منـ ُه يــو َم القيامـ ِـة ؟» ،ثــم أتبــع اإلمــام مســلم هــذا احلديــث بحديــث معاويــة  ،إشــارة
ْ
جي َع َلهــا لـ ُه َطهـ ً

ـر اليتيمــة دعــاؤه صــى اهلل عليــه وســلم عليهــا  -بــل هــو
منــه رمحــه اهلل إىل أهنــا مــن بــاب واحــد  ،ويف معنــى واحــد ،فكــا ال يـ ُّ

هلــا زكاة وقربــة-؛ فكذلــك دعــاؤه صــى اهلل عليــه وســلم عــى معاويــة(.)1

كتمان أبي هريرة بعض األحاديث
إن أبــا هريــرة كتــم أحاديــث النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،ويســتدلون بــا روى البخــاري عــن

يقول
الطاعنون:

أيب هريــرة قــال« :حفظــت مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وعاءيــن ،فأمــا أحدمهــا فبثثتــه،
وأمــا اآلخــر فلــو بثثتــه قطــع هــذا ال ُبلعــوم»( ،)2وهــذا دليــل عــى أن أبــا هريــرة كتــم علـ ًـا عــن
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ومل يظهــره للنــاس.

الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)156/16سري أعالم النبالء (.)130/14
( )2البخاري (.)120
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أوال
قــال اإلمــام ابــن كثــر« :هــذا الوعــاء الــذي كان ال يتظاهــر بــه هــو الفتــن واملالحــم ،ومــا وقــع بــن النــاس مــن احلــروب والقتال،
ومــا ســيقع ،التــي لــو أخــر هبــا قبــل كوهنــا لبــادر كثــر مــن النــاس إىل تكذيبــه ،وردوا مــا أخــر بــه مــن احلــق ،كــا قــال :لــو

أخربتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيام بينكم بالسيوف ،ملا صدقتموين»(			 .)1

وأبو هريرة يف هذا األمر خاف عىل نفسه واجتهد ،فهو مأجور حتى ولو كان اجتهاده خطأ ،كام قال الذهبي(.)2

ثانيا
جيــوز كتــان بعــض العلــم إذا ترتــب عليــه فتنــة ،فقــد روى مســلم عــن عبــادة بــن الصامــت أنــه قــال« :واهلل مــا مــن حديــث
ســمعته مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم لكــم فيــه خــر إال حدثتكمــوه ،إال حدي ًثــا واحــدً ا وســوف أحدثكمــوه اليــوم،
وقــد أحيــط بنفــي – أي :قربــت مــن املــوت  -ســمعت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يقــولَ « :مــن شـ ِـهد أن ال إلــه إال اهلل،

وأن حممــدً ا رســول اهلل ،حـ َّـرم اهلل عليــه النــار»(.)3

كثرة الرواية عن النبي صلى اهلل عليه وسلم

يقول
الشيعة

ِ
ـر مــدة مصاحبتــه للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،دليــل عــى أنــه
كثــرة أحاديــث أيب هريــرة مــع قـ َ
وضــع أحاديــث كثــرة مــن عنــده ،ونســبها كذ ًبــا إىل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم(.)4

والرد على هذا
من وجوه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البداية والنهاية (.)106/8
( )2سري أعالم النبالء (.)598-597/2
( )3مسلم (.)29
( )4ينظر :أبو هريرة ،لعبداحلسني رشف الدين (ص.)55-54
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أوال
قــوة احلفــظ كانــت أمــرا معروفــا عنــد العــرب ،فليــس كثــرة حفــظ أيب هريــرة بأمــر مســتغرب عــى أهــل زمانــه ،فكثــر مــن
العــرب قــد حفظــوا أضعــاف أضعــاف مــا حفظــه أبــو هريــرة(.)1

ثــم ملــاذا يطعــن الشــيعة يف أيب هريــرة بكثــرة أحاديثــه ،وال يطعنــون عــى بعــض رواة الشــيعة ،مثــل :جابــر بــن يزيــد اجلعفــي الــذي
روى عــن اإلمــام حممــد الباقــر ســبعني ألــف حديــث ،وعــن باقــي أئمــة الشــيعة مائــة وأربعــن ألــف حديــث ،ومثــل :أبــان بــن

تغلــب الــذي روى عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ثالثــن ألــف حديــث ،يف حــن أن أبــا هريــرة قــد روى أقــل مــن ذلــك بكثــر؛
حيــث بلــغ عــدد أحاديثــه مخســة آالف حديــث وثالثامئــة وأربعــة وســبعني حدي ًثــا ،وهــذا ُيبــن تناقــض هــؤالء الطاعنــن.

ثانيا
معظــم األحاديــث التــي رواهــا أيب هريــرة مل ينفــرد هبــا عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،بــل شــاركه يف روايتهــا غــره مــن

الصحابــة.

ثالثا
إن كثــرة األحاديــث التــي رواهــا ومحلهــا عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم هلــا أســباب منطقيــة ســاعدته عــى حفظهــا ،ومــن

أمههــا(:)2

كثرة مالزمة أيب هريرة للنبي صىل اهلل عليه وسلم:

روى الشــيخان عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال« :وإن أبــا هريــرة كان يلــزم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم بشــبع بطنــه،
وحيرض ما ال حيرضون ،وحيفظ ما ال حيفظون»(.)3

بركة دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم أليب هريرة بحفظ احلديث:

ـرا أنســاه؟ قــال« :ابســط رداءك،
فقــد روى البخــاري عــن أيب هريــرة ،قــال :قلــت :يــا رســول اهلل ،إين أســمع منــك حدي ًثــا كثـ ً
فبســطته ،قــال :فغــرف بيديــه ،ثــم قــال :ضمــه ،فضممتــه ،فــا نســيت شــي ًئا بعــده»(.)4

تأخــر وفــاة أيب هريــرة :حيــث إنــه مــات عــام تســعة ومخســن مــن اهلجــرة ،وكان عمــره ثــان وســبعون ســنة( ،)5فــكان هــذا ســببا

لكثــرة اآلخذيــن عنــه ،خاصــة بعــد وفــاة الكثــر مــن كبــار الصحابــة ريض اهلل عنهــم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أبو هريرة؛ ملحمد عجاج اخلطيب (ص.)204
( )2ينظر :معاوية بن أيب سفيان  -شخصيته وعرصه ،للصاليب (ص.)373-372
( )3البخاري ( )118ومسلم (.)2492
( )4البخاري (.)119
( )5سري أعالم النبالء (.)627/2
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إنكار عائشة على أبي هريرة:
يقول
الشيعة:

إن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم كانت تطعن يف رواية أيب هريرة.

الرد على هذه الشبهة من وجهين:
أوال
هــذا كــذب وافــراء عــى أم املؤمنــن عائشــة ريض اهلل عنهــا ،فقــد روى مســلم عــن ابــن شــهاب أن عــروة بــن الزبــر حدَّ ثــه أن
عائشــة قالــت :أال يعجبــك أبــو هريــرة ،جــاء فجلــس إىل جنــب حجــريت حيــدث عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،يســمعني

ذلــك ،وكنــت ُأســبح ،فقــام قبــل أن أقــي ســبحتي ،ولــو أدركتــه لــرددت عليــه ،إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مل يكــن
يــرد احلديــث كرسدكــم»(.)1

موجهــا إىل مــا حيــدث بــه ،إنــا أنكــرت عليــه أن يــرد حديــث رســول اهلل
فإنــكار عائشــة ريض اهلل عنهــا عــى أيب هريــرة مل يكــن
ً
صــى اهلل عليــه وســلم ،وحجــة عائشــة فعــل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم.

ثانيا
لــو أنكــرت عائشــة ريض اهلل عنهــا عــى أيب هريــرة غــر رسده للحديــث ،لقالــت ذلــك ،فأبــو هريــرة مل يكــذب عــى رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وســلم ،ومل خيطــئ أثنــاء حتديثــه حتــى تكذبــه عائشــة ،فــكل مــا كان مــن أيب هريــرة أنــه كان يــرد احلديــث ويكثــر
متنبهــا عار ًفــا ملــا يــروي؟(.)2
منــه يف جملســه ،فــأي يشء يضــر أبــا هريــرة إذا كان متيق ًظــا ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسلم (.)2493
( )2ينظر :أبو هريرة؛ ملحمد عجاج اخلطيب (ص.)224
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الوحدة الثالثة :أبرز
شبهات استدالالتهم
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استداللهم على نسبة البداء هلل تعالى:
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ُّ ْ
َ
اب﴾
قوله تعالى{ :يمحو الل ما يشاء ويثبِت وعِنده أم الكِت ِ
َ ُ
{ي ْم ُ
مــن أبــرز شــبهات اســتدالهلم عــى البــداء قولــه ســبحانهَ :
الل َمــا ي َ َشــاء َو ُيثْب ُ
حــو َّ ُ
ِنــدهُ أ ُّم
ــت َوع
ِ
ْ َ
ــاب﴾ [الرعــد.]39 :
الكِت ِ
ومن أول من استدل هبذه اآلية عىل قضية البداء هو املختار بن أيب عبيد ،وتابعه شيوخ الشيعة(.)1

والجواب:

املحــو واإلثبــات املقصــود باآليــة هــو مــا يكــون بعلــم اهلل تعــاىل وقدرتــه وإرادتــه ،مــن غــر أن يكــون
﴿وعِنـ َ
ـدهُ
لــه بــداء يف يشء ،وكيــف يتوهــم لــه البــداء وعنــده أم الكتــاب ،ولــه يف األزل العلــم املحيــط َ
َّ
َ
َّ َ
َ
َ ُ
ْ َ ّ َو ْالَ ْ
ـم َ
ـح الْ َغيْ
ال َي ْعلَ ُم َ
َم َفاتِـ ُ
ـو َو َي ْعلَـ ُ
ال ُهـ َ
ـر َو َمــا ت ْســق ُط ِمــن َو َرقـ ٍة إِال َي ْعل ُم َهــا
ـ
ح
ـر
ـ
ال
ف
ـا
ـ
م
إ
ـا
ـ
ه
ـب
ـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َ
َْ َ َ
ُ ُ
ال ف ك َِتــاب ُّ
ال َر ْ
َ َ
ال يَ
ـ
ب
م
إ
ـس
ـ
اب
و
ـب
ـ
ط
ـات األر ِض و
ـن﴾ [األنعــام ،]59 :وأمثاهلــا
َوال ح َّب ـ ٍة ِف ظل َمـ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
ٍ
مــن اآليــات ،ونســبة البــداء هلل تكذيــب لــكل هــذه اآليــات.

فــإن قالــوا :والبــداء الــذي نثبتــه هــو مــا يكــون بعلــم اهلل تعــاىل وإنــا كان خافيــا عــى العبــاد فأظهــره اهلل

هلــم ،وصورتــه :أن اهلل تعــاىل – مثــا -قــد خيــر مالئكيــه أو رســله املقربــن بحادثــة مــا ،وخيفــي عنهــم

أشــياء إذا حتققــت تغــرت النتيجــة ويف علمــه ســبحانه أهنــا ســتتحقق ،كأن خيربهــم أن فالنــا ســيموت
يف الثالثــن مــن عمــره ،وخيفــي عنهــم أن هــذا مــروط بعــدم تصدقــه وأنــه ســيتصدق وسينســأ لــه يف
أجلــه ،فعندمــا يطــول عمــر الرجــل يظهــر هــذا الــذي أخفــاه اهلل ســبحانه ،فيقــال حينهــا :بــدا هلل أن يمــد

يف أجلــه(.)2
قيل هلم:

أوال:

هــذا التأويــل ال يتوافــق مــع رواياتكــم الــواردة يف هــذا الشــأن ،والتــي هــي رصحيــة يف أن البــداء هــو نشــأة رأي جديــد،
وظهــور يشء مل يكــن موجــودا مــن قبــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :الكايف (.)146/1
( )2مع االثني عرشية يف األصول والفروع (.)306/1
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ثانيا
التأويــل للبــداء بظهــور األمــر للنــاس مــن اهلل ال يســوغ كل هــذه املغــاالة يف البــداء وجعلــه مــن أعظــم الطاعــات وأصــول
االعتقــادات ،إذ أن هــذه قضيــة بدهيــة ال ختفــى عــى أدنــى مســلم.

ثالثا
تأويــل البــداء باملعنــى الــذي ذكــروه يتضمــن مشــكلة أخــرى وهــي :نســبة الكــذب إىل اهلل تعــاىل ،وعــدم الوثــوق يف أخبــار
الــرب تبــارك وتعــاىل.

استداللهم على الرجعة:
يســتدل الشــيعة إلثبــات الرجعــة بعــدة أدلــة مــن القــرآن ،إال أن أهــم دليــل عــى إثبــات الرجعــة لــدى الشــيعة :اإلمجــاع،
وأمــا النصــوص فليــس فيهــا داللــة ظاهــرة باعرتافهــم ،يقــول احلويــزي« :الرجعــة مل تثبــت بظواهــر األخبــار املنقولــة فيتطــرق
التأويــل عليهــا ،وإنــا املعــول يف ذلــك عــى إمجــاع الشــيعة اإلماميــة»( ،)1أي حتــى أخبــار األئمــة ليــس عليهــا املعــول يف إثبــات

الرجعــة ،ومــن هنــا فــإن الــذي يناقشــهم يف هــذه القضيــة ينبغــي أن يتنبــه إىل أن بقيــة األدلــة هــي بالنســبة هلــم أدلــة اعتضــاد

وليســت أدلــة أصليــة إلثبــات الرجعــة.

َ
َ
َ ََ ٌ َ َ
َْ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
َ
قوله تعالى{ :وحرام على قري ٍة أهلكناها أنهم ال ير ِجعون}

َ َ َ ٌ ََ ََْ َ َْ َْ َ
اهــا َأ َّن ُه ْ
ــم ال
مــن أشــهر األدلــة عــى الرجعــة عنــد الشــيعة قولــه ســبحانه{ :وحــرام ع قريــ ٍة أهلكن
َْ
ج ُعــونَ} [األنبيــاء ]95 :ووجــه الداللــة عندهــم :أن أحــدا مــن أهــل اإلســام ال ينكــر أن النــاس كلهــم
ير ِ
يرجعــون يــوم القيامــة مــن هلــك ومــن مل هيلــك»(.)2

والجواب:

59

اآليــة حجــة عليهــم ،فهــي تــدل عــى نفــي الرجعــة إىل الدنيــا؛ إذ معناهــا كــا رصح بــه
ابــن عبــاس وأبــو جعفــر الباقــر وقتــادة وغــر واحــد :حــرام عــى أهــل كل قريــة أهلكــوا
بذنوهبــم أهنــم يرجعــون إىل الدنيــا قبــل يــوم القيامــة( ،)3وإذا كان املقصــود إثبــات الرجعــة
فهــي رجعــة للنــاس ليــوم القيامــة بــا ريــب ،أي :يمتنــع البتــة عــدم رجوعهــم إلينــا
للجــزاء(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري نور الثقلني (.)101/4
( )2تفسري القمي (.)76/2
( )3تفسري ابن كثري ()205/3
( )4فتح القدير (.)426/3

َ َ َْ ُ

ُ ّ ُ َّ َ ً ّ

ُ َ ّ ُ

َ َ َُ ْ ُ َُ َ

َ ْ
ُ
ك أم ٍة ف ْوجا م َِّمن يكذِب بِآيات ِنا فهم يوزعون} [النمل]83 :
قوله تعالى{ :ويوم نش مِن ِ
ووجــه الداللــة عندهــم أن دخــول «مــن» يف الــكالم يوجــب التبعيــض فــدل بذلــك عــى أنــه حيــر قــوم دون
َ َ َ َْ ُ ْ ََ ْ َُ ْ ُْ ْ َ
ً
َ
قــوم وليــس ذلــك صفــة يــوم القيامــة الــذي يقــول فيــه ســبحانه ﴿ :وحشناهــم فلــم نغــادِر مِنهــم أحــدا﴾
[الكهــف.)1( ]47 :

والجواب:

أن كــون (مــن) األوىل للتبعيــض فهــذا ألن كل أمــة منقســمة إىل مصــدق ومكــذب ،أي ويــوم جيمــع
مــن كل أمــة مــن أمــم األنبيــاء ،أو مــن أهــل كل قــرن مــن القــرون مجاعــة كثــرة مكذبــة بآياتنــا ،وهذا
ال يــدل عــى مســألة الرجعــة إىل الدنيــا بعــد املــوت بحــال مــن األحــوال ،وختصيــص املكذبــن هبــذا
احلــر ال يــدل عــى مــا يزعمــون؛ ألن هــذا حــر للمكذبــن للتوبيــخ والعــذاب ،بعــد احلــر الــكيل
(.)2
الشــامل لكافــة اخللــق
أمــا (مــن) الثانيــة فهــي بيانيــة جــيء هبــا لبيــان (فوجــا) ،وهــذا مــا رصح بــه حتــى بعــض مفــري
الشــيعة املعارصيــن(.)3

استداللهم على التقية:
اآليات التي جاءت في جواز دفع ضرر الكفار بفعل ما ال يعتقده المؤمن:
يســتدل الشــيعة باآليــات التــي جــاءت يف جــواز دفــع رضر الكفــار بفعــل مــا ال يعتقــده املؤمــن ،كقولــه
َّ
ُْ ْ ُ َ
َْ َ ْ َ َ
﴿ال َّ
ـن أَ ْو ِلَــاء ِمــن ُد ْون ال ْ ُم ْؤ ِمنِـ َ
ـك فَلَيْـ َ
ـس ِمـ َ
ـون الْ َكف ِريـ َ
ـن
ـن َو َمــن يفعــل ذلِـ
خ ـ ِذ المؤمِنـ
يت
تعــاىل:
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ّ
ـن أكــرهَ َوقل ُبـ ُ
ش ٍء إال أن ت َّتقــوا مِن ُهـ ْ
ـم تقــاةً﴾ [آل عمــران ]28 :وقولــه تعــاىل﴿ :إال َمـ ْ
ـه ُم ْط َمئـ ٌّ
ـن
اللِ ِف ْ ِ
ِ
ِ
ِ
باإل َ
يمــان﴾ [النحــل.]106 :
ِ ِ

الجواب:
من أوجه:

أوال:
التقيــة باملفهــوم الشــيعي عبــادة وطاعــة وقربــة ،بينــا اآليــات تــدل عــى أهنــا رخصــة مباحــة ليــس فيها
أي فضيلــة فضــا عــن أن تكــون تســعة أعشــار الديــن كــا يقــول الشــيعة ،فليــس يف هــذه اآليــات

دليــل عــى مدعاهــم ،فهــي تتحــدث عــن حالــة اســتثنائية وهــي حالــة اخلــوف ،وأمــا الشــيعة فإهنــم

جييــزون بــل يوجبــون التقيــة ولــو مل يكــن هنــاك خــوف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري الطربيس (.)252-251/5
( )2روح املعاين (.)26/20
( )3التفسري املبني ملحمد جواد مغنية (ص.)441
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ثانيا
مــن أعظــم التناقــض الــذي يقــع فيــه الشــيعة أهنــم ينســبون التقيــة إىل األئمــة ،وهــذا يتناقــض مــع عقيدهتــم يف األئمــة ،فالتقيــة

ســببها اخلــوف ،وهــذا اخلــوف إمــا أن يكــون مــن املــوت أو مــن األذى.
أمــا اخلــوف مــن املــوت فإنــه منتـ ٍ
ـف يف حــق األئمــة ،فاألئمــة عنــد الشــيعة ال يموتــون إال برغبتهــم واختيارهــم( ،)1وكذلــك
األئمــة يعلمــون مــا كان ومــا يكــون ،وأنــه ال خيفــى عليهــم يشء بمقتــى الواليــة التكوينيــة ،ومــن كانــت هــذه صفاتــه فــإن

التقيــة يف حقــه تعتــر جبنـ ًا وخوفـ ًا ال داعــي لــه ،وكيــف يلجــؤون إىل التقيــة وهــم يعلمــون كل مــا ســيجري عليهــم.

ثالثا
مــن عجائــب األمــور يف التقيــة أن الشــيعة ينصــون عــى أن التقيــة ال جتــوز إذا كانــت تــؤدي إىل ضيــاع الديــن ،أو كانــت يف
أســاس الديــن ،فيقــول أبــو القاســم اخلوئــي« :إذا كانــت املفســدة املرتتبــة عــى فعــل التقيــه أشــد وأعظــم مــن املفســدة املرتبــة

عــى تركهــا ،أو كانــت املصلحــة يف تــرك التقيــة أعظــم مــن املصلحــة املرتتبــة عــى فعلهــا ،كــا إذا علــم بأنــه إن عمــل بالتقيــة

ترتــب عليــه اضمحــال احلــق ،وانــدراس الديــن احلنيــف ،وظهــور الباطــل ،وترويــج اجلبــت والطاغــوت ،وإذا تــرك التقيــة
ترتــب عليــه قتلــه فقــط ،أو قتلــه مــع مجاعــة آخريــن ،وال إشــكال حينئــذ يف أن الواجــب تــرك العمــل بالتقيــة ،وتوطــن

النفــس للقتــل ،ألن املفســدة الناشــئة عــن التقيــة أعظــم وأشــد مــن مفســدة قتلــه ..ولعلــه مــن هنــا أقــدم احلســن عليــه الســام
وأصحابــه رضــوان اهلل عليهــم عــى قتــال يزيــد بــن معاويــة عليهــا اللعنــة وعرضــوا أنفســهم للشــهادة ،وتركــوا التقيــة عــن
يزيــد لعنــه اهلل وكــذا بعــض أصحــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،بــل بعــض علامئنــا األبــرار قــدس اهلل أرواحهــم وجزاهــم

عــن اإلســام خــرا كالشــهيدين وغريمهــا»( ،)2فكيــف بعــد ذلــك جــاز لعــي أن يبايــع أبــا بكــر وعمــر وعثــان؟! أليســت هــذه
القضيــة متعلقــة بأصــل أصــول الديــن وهــو اإلمامــة ،فكيــف جــاز لعــي أن يســتخدم التقيــة فيــه؟!.

رابعا
ينــص الشــيعة عــى عــدم جــواز التقيــة عــى األنبيــاء لئــا تــؤدي إىل الشــك يف أخبارهــم( ،)3ثــم يســتعملون التقيــة يف تأويــل

أخبــار األئمــة التــي تتناقــض مــع مذهبهــم ،يقــول الطــويس« :فأمــا مــا رواه حممــد بــن أمحــد بــن حييــى عــن أيب اجلــوزاء عــن
احلســن بــن علــوان عــن عمــرو بــن خالــد عــن زيــد بــن عــي عــن آبائــه عــن عــي عليهــم الســام قــال :حــرم رســول اهلل صــى

اهلل عليــه وآلــه حلــوم احلمــر األهليــة ونــكاح املتعــة .فالوجــه يف هــذه الروايــة أن نحملهــا عــى التقيــة ألهنــا موافقــة ملذاهــب

العامــة»( ،)4فكيــف تتبقــى ثقــة يف أخبارهــم؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1ينظر :الكايف (.)258/1
( )2بحث الطهارة للخوئي( ،)257/4وينظر :التقية موضوعا وحكام يف الكتاب والسنة جلعفر السبحاين (ص)55-54
( )3التبيان للطويس (.)260-259/7
( )4االستبصار (.)142/3

61

استداللهم على الغيبة:
حصول حوادث غيبة لعدد من األنبياء وغيرهم:

حــاول الشــيعة أن يوجــدوا دليــا عــى غيبــة اإلمــام املهــدي إال أهنــم مل جيــدوا دليــا عــى هــذا األمــر والســبب

ببســاطة هــو أن شــخصية املهــدي نفســها حتتــاج إىل إثبــات ودليــل ،وقضيــة الغيبــة هــي فــرع عــن هــذا األصــل
املهــرئ ،وهلــذا فقــد جلــأوا إىل تأويــات باطنيــة لبعــض النصــوص ال حاجــة ملناقشــتها لشــدة ضعفهــا

وســخفها ،وأقــوى مــا يســتدلون بــه :أنــه قــد حصلــت حــوادث غيبــة لعــدد مــن األنبيــاء وغريهــم ،كغيبــة

موســى ويوســف وإبراهيــم ،وكذلــك غيبــة عيســى عليــه الســام إىل اآلن ،وغيبــة أهــل الكهــف التــي امتــدت
ألكثــر مــن  300ســنة ونحــو ذلــك مــن احلــوادث(.)1

والجواب(:)2

أوال
األخبــار واملعجــزات ســبيلها النقــل وال مدخــل للقيــاس فيهــا ،فــا يلــزم مــن حصــول الغيبــة

للمذكوريــن أن حتصــل لغريهــم ،وإال لــكان لــكل شــخص أن يدعــي غيبــة إمــام مــن األئمــة أو عــامل
مــن العلــاء بدليــل أن الغيبــة قــد حصلــت لعيســى عليــه الســام!!

ثانيا
غيبــة هــؤالء مل يرتتــب عليهــا ضيــاع احلــق وانتشــار الباطــل ،بــل إمــا أن غيبتهــم حصلــت بعــد أن رتبــوا مــن ينوهبــم كــا
فعــل موســى عليــه الســام ،أو أن هــذه الغيبــة حصلــت بعــد انتهــاء دور الرســالة كــا حصــل لعيســى عليــه الســام ،أو

أهنــم أصــا مل يكونــوا حجــة هلل عــى خلقــه كــا هــو حــال أصحــاب الكهــف ،أمــا أن يكــون الشــخص مأمــورا بمواجهــة
الباطــل وإقامــة احلجــة عــى النــاس ثــم يســترت عنهــم مئــات الســنني فهــذا مل يفعلــه أحــد مــن األنبيــاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :الغيبة للطويس (ص.)136-133
( )2ينظر :خمترص التحفة االثني عرشية (ص ،)120-117أصول مذهب الشيعة للقفاري (.)865-862/2

62

ثالثا
غيبــة هــؤالء املذكوريــن كانــت ألســباب واضحــة صحيحــة ،أمــا غيبــة املهــدي فليــس هلــا ســبب واضــح ،واألســباب
التــي يذكرهــا الشــيعة تزيــد األمــر خفــاء وإشــكاال ،ومــن هــذه األســباب:
 1اخلــوف عليــه مــن الســلطان ،يقــول الطــويس« :ال علــة متنــع مــن ظهــور املهــدي إالّ خوفــه عــى نفســه مــن القتــل،
ألنــه لــو كان غــر ذلــك ملــا ســاغ لــه االســتتار»(.)1

امتحــان العبــاد واختبارهــم ،ومتحيصهــم ،ويــروون عــن النبــي صــى اهلل عليــه وسـ ّلم أ ّنــه قـــال« :أمــا واهلل ليغيبن

2

ـأي واد ســلك ،ولتدمعــن عليــه عيــون
إمامكــم شــيئ ًا مــن دهركــم ،ولتمحصــن حتــى يقــال :مــات أو هلــك بـ ّ
املؤمنــن»(.)2

الغيبــة مــن أرسار اهلل التــي مل يطلــع عليهــا أحــد مــن اخللــق :ويــروون عــن النبــي صــى اهلل عليــه وسـ ّلم أنــه قــال:

3

«إنــا مثــل قائمنــا أهــل البيــت كمثــل الســاعة ال جيليهــا لوقتهــا إال هــو :ثقلــت يف الســاوات ،ال يأتيكــم إالّ

بغتــة».

حتــى ال تكــون يف عنــق اإلمــام بيعــة لظــامل :ويــروون يف ذلــك عــن الرضــا أنــه قــال« :كأين بالشــيعة عنــد فقدهــم

4

الثالــث مــن ولــدي كالنعــم يطلبــون املرعــى فــا جيدونــه فقــال لــه :ومل ذاك يــا ابــن رســول اهلل ؟ فقــال :ألن

إمامهــم يغيــب عنهــم لئــا يكــون يف عنقــه ألحــد بيعــة إذا قــام بالســيف»(.)3

إال أنهم بتعليالتهم هذه يقعون في تناقضات ،ومن هذه التناقضات:
املهــدي بحســب مــا يعتقــد الشــيعة يعلــم باليقــن أنــه يعيــش إىل نــزول عيســى وال يقــدر أحــد عــى قتلــه ،وأنــه

ســيملك األرض بحذافريهــا ،فمــن أي يشء يتخــوف وخيتفــي؟

أن األئمــة ال يموتــون إال باختيارهــم ،فــإن كان اخلــوف مــن القتــل فهــذا غــر وارد ألنــه لــن يمــوت إال باختيــاره،
وإن كان اخلــوف مــن األذى فأيــن الصــر ألجــل احلــق؟

أن اخلــوف مــن الســلطان مل يكــن مســتمرا ،فهنــاك فــرات كان للشــيعة دولــة وقــوة ،مثــل الدولــة الفاطميــة،
ودولــة بنــي بويــه ،وكذلــك الدولــة الصفويــة ،واليــوم إيــران ،فلــاذا مل يظهــر املهــدي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الغيبة (ص.)199
( )2بحار األنوار (.)281 ،7/ 53
( )3كامل الدين ومتام النعمة للصدوق (.)٥٠٨/١
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الشــيعة يــرون أن احلــق واهلــدى مــع اإلمــام ،ومــن اللطــف الواجــب عــى اهلل تعــاىل – عندهــم -أن جيعــل للنــاس

إمامــا يبــن هلــم احلــق ،ثــم يقولــون بــأن اهلل تعــاىل أخفــى هــذا اإلمــام اختبــارا للعبــاد ،فهــل يكــون اختبــار العبــاد
بحرماهنــم مــن اهلــدى؟

إن كان بيعــة الظــامل نقصــا وعيبــا فهــذا معنــاه أن مجيــع األئمــة قــد وقعــوا يف هــذا العيــب والنقــص ممــا ينــايف
العصمــة التــي يقررهــا الشــيعة هلــم ،وإن كانــت بيعــة الظــامل اضطــرارا أمــر ال حــرج فيــه فلــاذا ال خيــرج املهــدي
ويبايــع؟ أليــس هــذا أهــون وأخــف مــن اختفائــه الــذي حــرم النــاس بســببه مــن اهلــدى؟

ومــن التربيــرات الغريبــة قوهلــم :أن االنتفــاع مــن ظهــوره إنــا يكــون إذا بســط نفــوذه ،وقــد منعــه األعــداء مــن

هــذا فــا فائــدة مــن ظهــوره لبعــض أوليائــه.

وغري ذلك من التعليالت التي تؤكد أن الغيبة أمر حمري للشيعة أنفسهم(.)1

استداللهم على الوالية التكوينية:
اآليات التي وردت في إثبات المعجزات لألنبياء أو الكرامات لألولياء:
يســتدل الشــيعة إلثبــات الواليــة التكوينيــة باآليــات التــي وردت يف إثبــات املعجــزات لألنبيــاء أو الكرامــات

لألوليــاء ،وذلــك مثــل :إحيــاء الطــر إلبراهيــم ،وإحياء املوتى لعيســى ،وتســخري الريــح واجلــن واملخلوقات

لســليامن ،وصاحــب ســليامن الــذي أحــر عــرش ملكــة ســبأ ،وغــر ذلــك مــن األمثلــة ،واألئمــة أفضــل مــن

األنبيــاء ،فــا ثبــت لألنبيــاء ثبــت مثلــه لألئمة وأكثــر(.)2

والجواب
عن هذا:

أوال
ـص مــن املدّ عــى ،وذلــك أن مــا يدَّ عونــه مــن الواليــة التكوينيــة
هــذه األدلــة التــي يســتدلون هبــا أخـ ّ
أعــى مــن املعجــزات ،فــإن الواليــة التكوينيــة – عندهــم -هــي :القــدرة التــي يتمتــع هبــا ويل اهلل بــإذن
اهلل وهبــا يســتطيع التحكــم بنواميــس الطبيعــة ،وأمــا املعجــزة :فهــي خــرق عــادة يــأيت هبــا النبــي عنــد

التحــدي وطلــب القــوم منــه اآليــة والدليــل عــى صــدق دعــواه ،وعرفوهــا أيضــا :أمــر خــارق للعــادة

مقــرون بالتحــدي مــع عــدم املعارضــة(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :الغيبة للطويس (ص.)126-121
( )2ينظر :منهاج الفقاهة للروحاين (.)269-268/4
( )3مركز األبحاث العقائدية /http://www.aqaed.com/faq/6853
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ثانيا
ال يصح القياس هنا لوجود عدد من الفروق بني الوالية التكوينية وبني املعجزات ،فاملعجزات:

 -مل تكن حتصل لألنبياء عىل الدوام.

 -مل يكن األنبياء يعرفون إمكانية حصول كل معجزة حتى خيربهم اهلل.

 -ليســت مشــركة ،فلــكل واحــد مــن األنبيــاء معجــزة مل حتصــل لآلخــر ،ولــو كان األمــر عبــارة عــن واليــة مطلقــة

لــكان كل واحــد قــادرا عــى فعــل مــا فعلــه اآلخــر.

بينــا الواليــة التكوينيــة عبــارة عــن قــدرة مطلقــة يمكــن اســتعامهلا يف أي وقــت وبــأي صفــة ،وقــد كان األئمــة يعلمــون
بمــدى قدرهتــم عــى التــرف كــا يدّ عــي الشــيعة.

ثالثا
املعجــزات التــي آتاهــا اهلل عــز وجــل لألنبيــاء كانــت هلــا فائــدة :إمــا إثبــات صــدق نبوهتــم ،أو نرصهــم عــى عدوهــم،

أو النجــاة مــن أذى هــذا العــدو عــى أقــل تقديــر ،فــإذا كانــت هــذه الواليــة التكوينيــة أعظــم مــن معجــزات األنبيــاء فــا

هــي فائدهتــا؟ هــل اســتخدمها األئمــة إلثبــات صــدق إمامتهــم؟ أم للنــر عــى أعدائهــم؟ أم حلفــظ أنفســهم؟ الواقــع
أنــه مل حيصــل يشء مــن هــذا ،فــا هــي فائــدة الواليــة التكوينيــة إذن؟

رابعا
يقــال هلــم :هاتــوا لنــا مثــاال واحــدا عــى هــذه الواليــة التكوينيــة مــن حيــاة األئمــة مــن غــر روايــات الشــيعة املكذوبــة،
فــإن اخلــوارق لــو حصلــت الشــتهرت وعلمهــا النــاس وتناقلوهــا ،فأعطونــا مثــاال واحــدا هلــا؟
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الوحدة الرابعة :شبهات
حول مدى مشروعية
جدال ومناظرة الشيعة
في العصر الراهن
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محتويات الوحدة:
نحتاج إىل التقريب بني السنة والشيعة واملحافظة عىل
الوحدة اإلسالمية.

الشيعة العرب غري الشيعة اإليرانيني.

الشيعة هم حمور املقاومة ضد اليهود.
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نحتاج إلى التقريب بين السنة والشيعة والمحافظة
على الوحدة اإلسالمية:
يقول
البعض:
والجواب:

نحــن يف هــذا الوقــت نحتــاج إىل حتقيــق الوحــدة اإلســامية والتقريــب بــن الســنة والشــيعة حتــى
يكونــوا صفــا واحــدا يف مواجهــة التحديــات اخلارجيــة ،والــرد عــى الشــيعة يفســد هــذا التقــارب
وهــذه الوحــدة.
التقريــب أو الوحــدة اإلســامية هــذه مصطلحــات فضفاضــة ،فقــد يقصــد بالتقريــب أن تتقــارب

العقائــد واألفــكار ،وقــد يقصــد بالتقريــب حســن العالقــة وعــدم الــراع.
فإن كان املقصود بالتقريب تقارب العقائد واألفكار فهذا يناقش من وجوه:

أوال
التقريــب حيتــاج إىل وجــود قاعــدة مشــركة يمكــن البنــاء عليهــا ،وهــذه القاعــدة تتمثــل يف االتفــاق عــى مصــادر االســتدالل،
والواقــع أن الشــيعة ال يعرتفــون بــيء مــن مصــادر االســتدالل التــي لــدى بقيــة املســلمني ،وهلــم مصادرهــم اخلاصــة هبــم

التــي تتمثــل يف الكتــب األربعــة ،وأمــا القــرآن فإهنــم خيضعونــه لتفســرات أئمتهــم كــا تقــدم.

ثانيا
مــن يــدرس عقيــدة الشــيعة جيــد أن فيهــا جوانــب ترفــض قضيــة التقريــب متامــا وجتعلهــا مســتحيلة ،وأمههــا :موضــوع
اإلمامــة ،فكــا تقــدم أن مــن عقيدهتــم أن مــن مل يؤمــن بعصمــة األئمــة االثنــي عــر فهــو كافــر ،وليــس هــذا فحســب بــل

هــو ناصبــي خبيــث عــدو آلل البيــت وأرش مــن اليهــود والنصــارى ،عــاوة عــى متســكهم الشــديد بعقائدهــم املســتفزة ومــن

أبرزها :سب الصحابة ريض اهلل عنهم ،فكيف يمكن أن يتحقق التقريب بناء عىل هذا األساس؟

ثالثا
بيــان احلــق والــرد عــى الباطــل واجــب وفــرض ال يســقط بحــال مــن األحــوال ،وال يصــح أن تدعــى األمــة إىل االجتــاع أو
التقــارب دون متييــز احلــق والباطــل ،ولئــن كان األمــر يســع يف شــأن الفــروع إال أنــه ال يســع يف شــأن األصــول ،فــإذا كان
املطلــوب الســكوت عــن بيــان احلــق فــا يمكــن أن تكــون هــذه وحــدة أو تقاربــا إســاميا صحيحــا.
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وإن كان املقصود بالتقريب حسن العالقة واحلد من الرصاع والنزاع فيقال فيه:

أوال
الــرد العلمــي املبنــي عــى احلجــج والرباهــن ليــس شــيئا ســيئا أو ســببا لــزرع الفتنــة ،إنــا الــذي يــزرع الفتنة هو الســب والشــتم

واللعــن ،فلــاذا ال يتوقــف الشــيعة عــن ســب ولعــن رمــوز أهــل الســنة ابتــداء بالصحابــة الكــرام ريض اهلل عنهــم؟ وهــذا مــا

مل يوافــق عليــه الشــيعة  -ولــو مــن بــاب التقيــة – عندمــا طلــب ذلــك منهــم بعــض دعــاة التقريــب كالشــيخ القرضــاوي(.)1

ثانيا
بالنظــر إىل واقــع األمــة اإلســامية فــإن الشــيعة ال يمثلــون أكثــر مــن  %15مــن املســلمني يف العــامل ،أي أهنــم أقليــة ،وحتــى

تكــون العالقــة بــن الطرفــن جيــدة فاملفــرض أن األقليــة حتــرم األكثريــة ،بينــا نجــد أن الشــيعة ال يقدمــون مــا يــدل عــى
االحــرام والتقديــر لألكثريــة بــل عــى العكــس متامــا ،فكيــف ُيســكت عــن هــذا كلــه ويوجــه النقــد إىل مــن يناقــش نقاشــا

علميــا!!

ثالثا
إيران الشيعية تعترب من أكثر الدول الرافعة لشعار التقارب والوحدة اإلسالمية ،ومع ذلك:

أين هو الدور السني يف إيران مع أهنم يبلغون قريب ًا من ثلث السكان؟

ملــاذا ال تكــون إيــران نموذجـ ًا حيتــذى يف االنفتــاح والتقريــب ،فتــدرس العلــوم الســنية يف جامعاهتــا عــى يــد الســنة مــن العــامل
السني؟!

وملاذا ال تفسح إيران املجال لعلامء السنة بمخاطبة مجهورها الشيعي عرب القنوات اإلعالمية الرسمية()2؟

هذا يدل عىل أن هذا شعار يراد منه مترير الباطل والسكوت عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :جملة الراصد ،جممع التقريب بني املذاهب  ..الشيطان يكمن يف التفاصيل ،معتز باهلل حممدhttp://www.alrased. ،
82%D8%84%D8%AA%D9%net/main/articles.aspx?selected_article_no=6643&search=%D8%A7%D9
8A%D8%A8%%B1%D9
( )2ينظر :جملة الراصد ،الوحدة احلقيقية لألمة
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8139
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الشيعة العرب غير الشيعة اإليرانيين:
يقول
البعض:

الشــيعة العــرب خيتلفــون عــن الشــيعة الفــرس اإليرانيــن ،وهلــذا فــا ينبغــي اســتعداؤهم مــن
خــال الــردود عليهــم وتصنيفهــم كمخالفــن ألهــل الســنة.

والجواب:

أوال

األصــول العقائديــة للشــيعة العــرب هــي ذات األصــول التــي يتبعهــا الشــيعة غــر العــرب ،وهــي مصــدر اخلــاف ومادتــه
األساســية مــع مجهــور املســلمني ،فالعقائــد الشــيعية املعاديــة للســنة وأهلهــا قاســم مشــرك بــن الشــيعة العــرب وغــر العــرب،

بــل عقائــد التشــيع املنحرفــة أسســها عــدد مــن العــرب.

رموز الشيعة العرب والنظرة العدائية ألهل السنة:

أصــل للنظــرة العدائيــة ألهــل الســنة وحكــم بكفرهــم ابتــداء بالصحابــة ووصــوال إىل عمــوم املســلمني مــن أهــل الســنة
فممــن َّ
ّ

وأفتــى باســتباحة دمائهــم:

 -1حممــد بــن النعــان املعــروف بالشــيخ املفيــد عــريب قحطــاين( ،ت 413هـــ) ،يقــول« :واتفقــت اإلماميــة عــى ّ
أن أصحــاب
البــدع كلهــم كفــارّ ،
وأن عــى اإلمــام أن يســتتيبهم عنــد التمكــن بعــد الدعــوة هلــم وإقامــة البينــات عليهــم ،فــإن تابــوا عــن
بدعهــم وصــاروا إىل الصــواب وإال قتلهــم لر ّدهتــم عــن اإليــانّ ،
وأن مــن مــات منهــم عــى تلــك البدعــة فهــو مــن أهل النــار»(.)1

 -2عــي بــن احلســن املعــروف بالســيد املرتــى ،عــريب مــن مواليــد بغــداد( ،ت 436هـــ) ،يقــول« :فأ ّمــا الناصــب وخمالــف
الشــيعة فأنكحتهــم صحيحــة ،وإن كانــوا كفــار ًا ضــاالً»(.)2

 -3نعمــة اهلل اجلزائــري ،عــريب مــن مواليــد البــرة( ،ت 1112هـــ) ،يقــول« :أ ّمــا طوائــف أهــل اخلــاف عــى هــذه الفرقــة
اإلماميــة ،فالنصــوص متضافــرة يف الداللــة عــى أهنــم خملــدون يف النــارّ ،
وأن إقرارهــم بالشــهادتني ال ُيدهيــم نفعـ ًا إالّ يف حقــن

دمائهــم وأمواهلــم وإجــراء أحــكام اإلســام عليهــم»(.)3

 -4يوســف البحــراين ،عــريب مــن مواليــد قريــة املاحــوز بالبحريــن( ،ت 1186هـــ) ،يقــول« :والتحقيــق املســتفاد مــن أخبــار
أهــل البيــت عليهــم الســام  -كــا أوضحنــاه بــا ال مزيــد عليــه يف كتــاب الشــهاب الثاقــب ّ -
أن مجيــع املخالفــن العارفــن

باإلمامــة واملنكريــن القــول هبــا ك ّلهــم نصــاب وكفــار ومرشكــون ليــس هلــم يف اإلســام وال يف أحكامــه حــظ وال نصيــب»(.)1
 -5حممــد جــواد العامــي ،عــريب مــن جبــل عامــل بلبنــان( ،ت 1226هـــ) ،يقــول« :واملخالــف ليــس مؤمنــا وال أخــا لــه ،مضافـ ًا

أرش مــن النصــارى ،وأنجــس مــن الــكالب»(.)2
إىل األخبــار املتضافــرة الــواردة بلعــن املخالفــن ،وأهنــم ّ
وهذه جمرد أمثلة ،والقائمة يف هذا طويلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أوائل املقاالت (ص.)٤٩
( )2رسائل املرتىض (.)400/1
( )3نور الرباهني (.)57/1

70

ثانيا
العــرة بالكثــرة املؤثــرة ،فالشــخصيات الشــيعية العربيــة التــي هتاجــم إيــران ال متلــك أي رصيــد شــعبي حقيقــي بــن الشــيعة،
فلــو أراد الســنة مث ـ ً
ا إقامــة حتالــف مــع الشــيعة العــرب ملواجهــة إيــران فلــن جيــدوا أحــد ًا ،ولــن يعثــروا عــى هــذا النمــوذج
الــذي يفرتضونــه (الشــيعة العــرب املناوئــن إليــران) ،بــل إن األغلبيــة الشــيعية تعلــن يوميـ ًا عــن دعمهــا املطلــق إليــران مــن
خــال النشــاط املليشــياوي والطاعــة العميــاء للمراجــع الدينيــة اإليرانيــة.

ثالثا

مــن يدعــون أهنــم يمثلــون التشــيع العــريب ،ســجلهم أســود وطائفــي كالشــيعة اإليرانيــن ،مثــل :فيلــق بــدر ،وجيــش املهــدي،
واحلشــد الشــعبي ،وحركــة أمــل ،وحــزب اهلل(.)3

الشيعة هم محور المقاومة ضد اليهود:

يدعي
البعض:

أنــه جيــب تأجيــل الــراع مــع الشــيعة حتــى نفــرغ مــن الــراع مــع اليهــود وحتريــر فلســطني،
فالشــيعة هــم حمــور املقاومــة ضــد اليهــود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1احلدائق النارضة (.)163/14
( )2مفتاح الكرامة (.)214-213/12
( )3ينظر :جملة الراصد :موقع الشيعة العرب من املرشوع الطائفي  ...حقائق عامة ،لسعيد السويدي
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7037
يا ُسنة العامل استيقظوا ال فرق بني تشيع عريب وفاريس ،لعبدالرمحن السقاف
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7085
التشيع العريب حديث خرافة
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7018
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والجواب عن
هذا من أوجه:

أوال

جممــل الرؤيــة الشــيعية للواقــع – بحســب مــا تقــدم مــن بيــان عقائدهــم -هــو أن هنــاك أغلبيــة ناصبيــة (أي أهــل الســنة) ال بــد

مــن إعادهتــا إىل احلــق (التشــيع) ،وحتــى تعــود إىل التشــيع ال بــد مــن خطــة حمكمــة لتدمــر دوهلــم حتــى ال يكــون هلــم طريــق

للخــاص إال التشــيع (اخلطــة اخلمســينية لتصديــر الثــورة) ،وهــؤالء الناصبــة يســيطرون عــى احلرمــن الرشيفــن والبقيــع
وغريهــا مــن األماكــن املقدســة ،وال بــد قبــل التفكــر يف حتريــر األقــى أن يتــم حتريــر احلرمــن متهيــدا خلــروج املهــدي الــذي

سيســتخرج أعــداء البيــت مــن قبورهــم ويقيــم عليهــم احلــد والعقوبــة وليــس لألقــى يف هــذه الرؤيــة إال الدعايــة والشــهرة
التــي يكســبون هبــا تعاطــف مــن ال يعــرف حقيقتهــم.

ثانيا

املقاومــة هــي أكذوبــة كــرى تدحضهــا الوقائــع واألحــداث التــي أثبتــت أن الشــيعة حلفــاء لليهــود والنصــارى وليســوا أعــداء
فضــا عــن أن يكونــوا مقاومــن هلــم ،فالعالقــة بــن إيــران وإرسائيــل مل تعــد أمــرا خفيــا ،حيــث تكشــفت كثــر مــن االتفاقيــات
وأوجــه التعــاون العســكري واالقتصــادي بــن الدولتــن ،وممــا كُتِــب يف ذلــك كتــاب( :التحالــف الغــادر :التعامــات الرسيــة

بــن إرسائيــل وإيــران والواليــات املتحــدة األمريكيــة) للكاتــب تريتــا بــاريس أســتاذ العالقــات الدوليــة بجامعــة جــون هوبكينز،
واملولــود يف إيــران ،وقــد كشــف فيــه وثائــق خطــرة تتضمــن عروضــا إيرانيــة للتعــاون مــع إرسائيــل والتطبيــع معهــا.
ويف املقابــل فــإن موقفهــم مــن الالجئــن الفلســطينيني يف خمتلــف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الشــيعة ينبــئ عــن حقــد دفــن
هلــم ،فابتــداء مــن جمــازر حركــة أمــل الشــيعية يف خميــات صــرا وشــاتيال لالجئــن الفلســطينيني ،ومــرورا بــا فعلــه الشــيعة
بالفلســطينيني يف العــراق بعــد االحتــال األمريكــي ،وانتهــاء باملوقــف الســوري مــن املقاومــة الفلســطينية والفلســطينيني إبــان
الثــورة يف ســوريا(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر يف بيان هذه يشء من هذه املواقف:
مقال بعنوان :املسجد األقىص والشعب الفلسطيني يف ميزان الرافضة ،ألمحد النعمي http://www.fnoor.com/main/
articles.aspx?article_no=10686#.Xqjw4GjXLI
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ثالثا
عقيــدة الشــيعة يف املســجد األقــى ال تشــجعهم عــى أن يبذلــوا ألجلــه شــيئا فضــا عــن أن يقاتلــوا لتحريــره ،فكثــر منهــم

يزعمــون أن املســجد األقــى املذكــور يف أول ســورة اإلرساء إنــا هــو البيــت املعمــور الــذي يف الســاء وليــس املســجد األقــى
َ
َْ ً
ُ ْ َ َ
ــا ّم َ
ان َّالِي أ ْ َ
ِــن
سى ب ِ َعبْــ ِده ِ ل
املعــروف يف بيــت املقــدس ،وذلــك كــا قــال الكاشــاين يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ســبح
َْ ْ
ـر ِام إ َل ال ْ َم ْسـج ِد األَقْـ َ
ج ِد ْ َ
ـى﴾ [اإلرساء « : ]1 :أي :إىل ملكــوت املســجد األقــى الــذي هــو يف الســاء كــا يظهــر
الـ َ ِ
المسـ ِ
ِ
مــن األخبــار اآلتيــة»( ،)1ثــم ســاق عــددا مــن الروايــات يف إثبــات أن املســجد األقــى إنــا هــو يف الســاء.

عــاوة عــى أن الشــيعة عندهــم مســاجد أخــرى أفضــل مــن املســجد األقــى وأكثــر قداســة ،وقــدر روى الكلينــي أحاديــث يف
فضــل عــدد مــن املســاجد ،لكنــه مل يــرد حديثــا واحــدا يف فضــل املســجد األقــى.

وقــد أفــرد جعفــر بــن مرتــى العامــي  -أحــد علامئهــم املعارصيــن مــن مواليــد جبــل عامــل بلبنــان 1945م  -أفــرد كتابــا كامــا

للتشــكيك بحقيقــة املســجد األقــى بعنــوان( :املســجد األقــى أيــن؟) ،وأن عمــر عندمــا فتــح هــذه البقعــة مل يكــن هنــاك أي
َ
َْ ً
ُ ْ َ َ
ـا ّ ِمـ َ
ان َّالِي أ ْ َ
ـن
سى ب ِ َعبْـ ِده ِ لـ
مــكان هلــذا املســجد ،وأن مــن بنــاه هــو عبــد امللــك ابــن مــروان ومعنــى قولــه تعــاىل﴿ :ســبح
َْ ْ
ـر ِام إ َل ال ْ َم ْسـج ِد األَقْـ َ
ج ِد ْ َ
ـى﴾ [اإلرساء ]1 :أن املســجد األقــى الــذي حصــل اإلرساء إليــه والــذي بــارك اهلل حولــه
الـ َ ِ
المسـ ِ
ِ
هــو يف الســاء عــى حــد قولــه.

وقــد حصــل العامــي عــى جائــزة إيــران للكتــاب وقــد كرمــه الرئيــس أمحــدي نجــاد شــخصيا ألجــل كتابــه( :الصحيــح مــن

ســرة النبــي األعظــم) ،وقــد ســاق فيــه أيضــا العديــد مــن روايــات التشــكيك بوجــود األقــى الرشيــف بمدينــة القــدس(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1التفسري الصايف (.)166/3
( )2لبيان موقف الشيعة من املسجد األقىص بالتفصيل ينظر :الشيعة واملسجد األقىص ،لطارق حجازي ،من إصدارات جلنة الدفاع عن
عقيدة أهل السنة – فلسطني.
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المصادر والمراجع
•أبو هريرة راوية اإلسالم ،املؤلف :حممد عجاج اخلطيب ،النارش :مكتبة وهبة -مرص.
•أبو هريرة ،املؤلف :عبد احلسني رشف الدين املوسوي.
•إحتــاف اخلــرة املهــرة بزوائــد املســانيد العــرة ،املؤلــف :أمحــد بــن أيب بكــر بــن إســاعيل البوصــري ،تقديــم :فضيلــة الشــيخ
الدكتــور أمحــد معبــد عبــد الكريــم ،املحقــق :دار املشــكاة للبحــث العلمــي بــإرشاف أبــو متيــم يــارس بــن إبراهيــم ،دار النــر:
دار الوطــن للنــر ،الريــاض ،الطبعــة األوىل 1420 ،هـ 1999 -م.
•االحتجــاج ،املؤلــف :أبــو منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب الطــريس ،تعليقــات ومالحظــات :حممــد باقــر اخلرســان،
النــارش :مطابــع النعــان النجــف األرشف 1966 - 1386 ،م
•إحقــاق احلــق وإزهــاق الباطــل ،املؤلــف :نــور اهلل احلســيني املرعــي التســري ،منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي
النجفــي قــم – إيــران.
•االســتبصار فيــا اختلــف مــن األخبــار ،املؤلــف :حممــد بــن احلســن الطــويس ،حققــه وعلــق عليــه :حســن املوســوي
اخلرســان ،النــارش :دار الكتــب اإلســامية.
•االســتذكار ،املؤلــف :أبــو عمــرو يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر النمــري ،حتقيــق :ســامل حممــد عطــا ،حممــد عــي معوض،
النــارش :دار الكتــب العلميــة – بريوت ،الطبعــة األوىل2000 – 1421 ،م.
• االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،املؤلــف :أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري
القرطبــي ،املحقــق :عــي حممــد البجــاوي ،النــارش :دار اجليــل ،بــروت ،الطبعــة األوىل 1412 ،هـــ 1992 -م.
•أصــول مذهــب الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشيــة  -عــرض ونقــد  ،-املؤلــف :نــارص بــن عبــد اهلل بــن عــي القفــاري ،الطبعــة
األوىل 1414 ،هـ.
•أوائــل املقــاالت ،املؤلــف :حممــد بــن حممــد بــن النعــان املفيــد ،دار املفيــد طباعــة  -نــر توزيــع ،الطبعــة الثانيــة 1414
هـــ 1993 -م.
•بحــار األنــوار ،املؤلــف :حممــد باقــر املجلــي ،النــارش :مؤسســة الوفــاء  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة- ١٤٠٣ ،
١٩٨٣م.
•البدايــة والنهايــة .املؤلــف :إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :دار
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعالن ،الطبعــة األوىل  1418هـــ 1997 -م.
•تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام ،املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي أبــو عبــد اهلل شــمس الديــن،
املحقــق :الدكتــور بشــار عـ ّـواد معــروف ،النــارش :دار الغــرب اإلســامي ،الطبعــة األوىل2003 ،م.
•التاريــخ الكبــر ،املؤلــف :البخــاري؛ حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري ،أبــو عبــد اهلل ،الطبعــة :دائــرة
املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد – الدكــن ،طبــع حتــت مراقبــة :حممــد عبــد املعيــد خــان.
•تاريــخ مدينــة دمشــق (تاريــخ دمشــق) ،املؤلــف :عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل املعــروف بابــن عســاكر ،حتقيــق:
عمــر بــن غرامــة العمــري ،النــارش :دار الفكــر ،ســنة النــر1995 :م.
•تأويــل خمتلــف احلديــث ،املؤلــف :عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري أبــو حممــد ،النــارش :املكتــب االســامي -
مؤسســة اإلرشاق ،الطبعــة الثانيــة 1419هـــ 1999 -م.
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•تفســر الصــايف ،املؤلــف :الفيــض الكاشــاين ،صححــه وقــدم لــه :حســن األعلمــي ،منشــورات مكتبــة الصــدر طهــران،
الطبعــة الثانيــة 1416هـــ.
•تفســر القــرآن العظيــم ،املؤلــف :اإلمــام احلافــظ عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــريش الدمشــقي ،املحقــق:
ســامي بــن حممــد ســامة ،النــارش :دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،الطبعــة الثانيــة 1420هـــ 1999 -م.
•تفســر القمــي ،املؤلــف :عــي بــن إبراهيــم القمــي ،صححــه وعلــق عليــه :طيــب املوســوي اجلزائــري ،النــارش :مؤسســة دار
الكتــاب للطباعــة والنــر قــم – إيــران ،الطبعــة الثالثــة 1404هـ.
•التفســر املبــن ،املؤلــف :حممــد جــواد مغنيــة ،النــارش :مؤسســة عــز الديــن للطباعــة والنــر ،الطبعــة الثانيــة1403 :هـــ-
1983م.
•تفســر نــور الثقلــن ،املؤلــف :عبــد عــي العــرويس احلويــزي ،صححــه وعلــق عليــه :هاشــم الرســويل املحــايت ،مؤسســة
اســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع قــم – إيــران.
•تقريــب التهذيــب ،املؤلــف :أمحــد بــن عــي بــن حممــد العســقالين ،أبــو الفضــل ابــن حجــر ،املحقــق :حممــد عوامــة ،النــارش:
دار الرشــيد – ســوريا ،الطبعــة األوىل1986 – 1406 ،م.
•هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،املؤلــف :يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف ،أبــو احلجــاج املــزي ،املحقــق :د .بشــار
عــواد معــروف ،النــارش :مؤسســة الرســالة – بــروت ،الطبعــة األوىل1980 – 1400 ،م.
•جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن (تفســر الطــري) ،املؤلــف :حممــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري ،أبــو جعفــر ،حتقيــق:
الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــان ،الطبعــة األوىل،
 1422هـــ 2001 -م.
•اجلامــع ألحــكام القــرآن ،املؤلــف :أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي .املحقــق :هشــام ســمري البخــاري،
النــارش :دار عــامل الكتــب ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية 1423 ،هـــ2003 /م.
•اجلــرح والتعديــل ،املؤلــف :عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم حممــد بــن إدريــس الــرازي أبــو حممــد ،النــارش :طبعــة جملــس دائــرة
املعــارف العثامنيــة  -بحيــدر آبــاد الدكــن – اهلنــد ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة :األوىل 1271 ،هـــ 1952م.
•احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرة الطاهــرة ،املؤلــف :يوســف البحــراين ،مؤسســة النــر االســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقــم.
•رمحــاء بينهــم ،املؤلــف :صالــح بــن عبــد اهلل الدرويــش ،النــارش :مــرة اآلل واألصحــاب ،الطبعــة الثانيــة 1427هـــ-
2006م.
•رســائل املرتــى ،املؤلــف :املرتــى ،تقديــم  :أمحــد احلســيني ،إعــداد :مهــدي الرجائــي ،النــارش :دار القــرآن الكريــم
مدرســة آيــة اهلل العظمــى الگلپايــگاين1405 ،هـــ.
•روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،املؤلــف :العالمــة اآللــويس البغــدادي .املحقــق :عــي عبــد البــاري
عطيــة ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة األوىل1415 ،هـــ.
•زاد املســر ،املؤلــف :عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي القــريش البغــدادي أبــو الفــرج مجــال الديــن ،املحقــق :عبــد
الــرزاق املهــدي ،النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت ،الطبعــة األوىل 1422 -هـــ.
•السقيفة ،طبع باسم كتاب سليم بن قيس ،املؤلف :سليم بن قيس ،حتقيق حممد باقر األنصاري الزنجاين.
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•سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،املؤلــف :أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين،
النــارش :مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع ،الريــاض ،الطبعــة األوىل.
•ســنن الرتمــذي ،املؤلــف :حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْـورة أبــو عيســى الرتمــذي ،املحقــق :بشــار عــواد معــروف ،النــارش :دار
الغــرب اإلســامي – بــروت ،ســنة النــر1998 :م.
•الســنن الكــرى ،املؤلــف :أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرمحــن النســائي ،حققــه وخــرج أحاديثــه :حســن عبــد املنعــم شــلبي،
أرشف عليــه :شــعيب األرنــاؤوط ،قــدم لــه :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :مؤسســة الرســالة – بــروت،
الطبعــة :األوىل 1421 ،هـــ 2001 -م.
•ســر أعــام النبــاء ،املؤلــف :شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي ،املحقــق  :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف
الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،النــارش  :مؤسســة الرســالة ،الطبعة الثالثــة  1405هـــ 1985 /م.
•الشــايف يف اإلمامــة ،املؤلــف :الرشيــف املرتــى عــي بــن احلســن املوســوي ،حتقيــق :عبدالزهــراء احلســيني ،النــارش:
مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر -طهــران1407 ،هـــ1987-م.
•شــبهات طــال حوهلــا اجلــدل ،املؤلــف :قســم الدراســات والبحــوث بجمعيــة اآلل واألصحــاب ،النــارش :مجعيــة اآلل
واألصحــاب.
•رشح العمــدة يف بيــان مناســك احلــج والعمــرة ،املؤلــف :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام
ابــن تيميــة احلــراين ،املحقــق :د .صالــح بــن حممــد احلســن ،النــارش :مكتبــة احلرمــن – الريــاض ،الطبعــة األوىل1409 ،
هـ 1988 -م.
•رشح مشــكل اآلثــار ،املؤلــف :أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة الطحــاوي ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،النــارش:
مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل  1415 -هـــ1994 ،م.
•رشح هنــج البالغــة ،املؤلــف :ابــن أيب احلديــد ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،النــارش :دار احيــاء الكتــب العربيــة
عيســى البــايب احللبــي ورشكاه.
•الشيعة واملسجد األقىص ،املؤلف :أمحد طارق حجازي .من إصدارات جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة – فلسطني.
•الصاعقــة يف نســف أباطيــل وافــراءات الشــيعة عــى أم املؤمنــن عائشــة ،املؤلــف :عبــد القــادر بــن حممــد عطــا صــويف،
النــارش :أضــواء الســلف ،الطبعــة األوىل 1425هـــ2005-م.
•صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،املؤلــف :حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حاتــم التميمــي البســتي ،النــارش :دار ابــن
حــزم ،الطبعــة :األوىل  1433هـــ2013 -م.
•صحيــح البخــاري ،املؤلــف :حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري ،املحقــق :حممــد زهــر النــارص ،النــارش:
دار طــوق النجــاة ،الطبعــة األوىل 1422هـ.
•صحيــح مســلم ،املؤلــف :مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري ،املحقــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي،
النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.
•الطبقــات الكــرى ،املؤلــف :ابــن ســعد .حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة:
األوىل 1410 ،هـ 1990 -م.
•العالقــة بــن الصحابــة وآل البيــت .دراســة مقارنــة بــن أهــل الســنة والشــيعة االثنــي عرشيــة ،املؤلــف :عاليــة القــرين،
رســالة دكتــوراه ،كليــة الدعــوة وأصــول الديــن ،جامعــة أم القــرى1430 ،هـــ2009-م.
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•العواصــم مــن القواصــم يف حتقيــق مواقــف الصحابــة بعــد وفــاة النبــي ^ ،املؤلــف :القــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر
بــن العــريب املالكــي ،النــارش :دار اجليــل – بــروت ،حتقيــق :د .حممــد مجيــل غــازي ،الطبعــة الثانيــة 1407هـــ.
•فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،املؤلــف :أمحــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالين الشــافعي ،النــارش :دار
املعرفــة  -بــروت1379 ،هـــ.
•فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،املؤلــف :حممــد بــن عــي بــن حممــد الشــوكاين ،النــارش:
دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق ،بــروت ،الطبعــة األوىل 1414 -هـــ.
•فتــح املغيــث بــرح ألفيــة احلديــث ،املؤلــف :حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي شــمس الديــن .املحقــق :عــي حســن عــي،
النــارش :مكتبــة الســنة – مرص ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ2003 -م.
•الــكايف ،املؤلــف :أﺑو ﺟﻌﻔﺮ ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،صححــه وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري ،الطبعة
الثالثة (1388هـ),
•كتــاب الســنة ،ومعــه ظــال اجلنــة يف ختريــج الســنة ،املؤلــف :أبــو بكــر بــن أيب عاصــم الشــيباين ،ختريــج :حممــد نــارص الديــن
األلبــاين ،النــارش :املكتب اإلســامي ،الطبعة األوىل1400 ،هـــ1980 /م.
•كــال الديــن ومتــام النعمــة ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن عــي ابــن بابويــه القمــي ،صححــه وعلــق عليــه :عــي أكــر
الغفــاري ،النــارش :مؤسســة النــر االســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم.
•لســان امليــزان ،املؤلــف :أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين .املحقــق :دائــرة املعــرف
النظاميــة – اهلنــد ،النــارش :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات بــروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة1390 ،هـــ 1971/م.
•جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ،املؤلــف :أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس ،حققــه وعلــق عليــه جلنــة مــن العلــاء
واملحققــن ،قــدم لــه :حمســن األمــن العامــي ،النــارش :منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات بــروت – لبنــان.
•خمتــر التحفــة االثنــي عرشيــة ،أ ّلــف أصلــه باللغــة الفارســية :عالمــة اهلنــد شــاه عبــد العزيــز غــام حكيــم الدهلــوي،
نقلــه مــن الفارســية إىل العربيــة الشــيخ احلافــظ غــام حممــد بــن حميــي الديــن بــن عمــر األســلمي ،اختــره وهذبــه :عالمــة
العــراق حممــود شــكري األلــويس ،حققــه وعلــق حواشــيه :حمــب الديــن اخلطيــب ،النــارش :املطبعــة الســلفية ،القاهــرة ،عــام
النــر1373 :هـ.
•املســتدرك عــى الصحيحــن .املؤلــف :حممــد بــن عبــد اهلل أبــو عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري .حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر
عطــا ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة األوىل1990 – 1411 ،م.
•مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،املؤلــف :أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل ،املحقــق :شــعيب األرنــؤوط  -عــادل
مرشــد ،وآخــرون ،إرشاف :د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل  1421هـــ -
2001م.
•مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار ،املؤلــف :أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــاد بــن عبيــد اهلل
العتكــي املعــروف بالبــزار ،املحقــق :عــدد مــن املحققــن ،بــدأت الطباعــة 1988م ،وانتهــت 2009م.
•املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،املؤلــف :أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف .املحقــق :كامل يوســف احلوت،
النــارش :مكتبــة الرشــد – الرياض ،الطبعــة األوىل1409 ،ه.
•مــع االثنــي عرشيــة يف األصــول والفــروع ،املؤلــف :عــي أمحــد الســالوس ،النــارش :دار الفضيلــة بالريــاض ،دار الثقافــة
بقطــر ،مكتبــة دار القــرآن بمــر ،الطبعــة الســابعة 1424 ،هـــ  2003 -م.
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•معاويــة بــن أيب ســفيان شــخصيته وعــره ،املؤلــف :عــي حممــد حممــد الصــايب .النــارش :دار األندلــس اجلديــدة للنــر
والتوزيــع ،مــر ،الطبعــة األوىل 1429 ،هـــ  2008 -م.
•املعجــم األوســط ،املؤلــف :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم الطــراين ،املحقــق:
طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ،عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني ،النــارش :دار احلرمــن – القاهــرة.
•مفتــاح الكرامــة يف رشح قواعــد العالمــة ،املؤلــف :حممــد جــواد العامــي ،حققــه وعلــق عليــه :حممــد باقــر اخلالــي ،النارش:
مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقم.
•املفهــم ملــا أشــكل مــن كتــاب تلخيــص مســلم ،املؤلــف :أبــو العبــاس أمحــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي ،حققــه وعلــق
عليــه وقــدم لــه :جمموعــة مــن الباحثــن ،النــارش :دار ابــن كثــر ،دمشــق  -بــروت ،دار الكلــم الطيــب ،دمشــق – بــروت،
الطبعــة األوىل1417 ،ه1996 -م.
•املقنــع يف الغيبــة ،املؤلــف :عــي بــن احلســن املوســوي الرشيــف املرتــى ،حتقيــق :حممــد عــي احلكيــم ،النــارش :مؤسســة آل
البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث.
•املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ،املؤلــف :عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد بــن عــي بــن اجلــوزي أبــو الفــرج ،املحقــق:
حممــد عبــد القــادر عطــا ،مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل 1412 ،هـــ -
1992م.
•منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة ،املؤلــف :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة،
املحقــق :حممــد رشــاد ســامل ،النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الطبعــة األوىل 1406 ،هـــ 1986 -م.
• منهاج الفقاهة ،املؤلف :حممد صادق الروحاين1418 ،هـ.
•منهــاج الكرامــة يف معرفــة اإلمامــة ،املؤلــف :احلســن بــن يوســف بــن املطهــر احلــي ،حتقيــق :عبــد الرحيــم مبــارك ،النــارش:
مؤسســة عاشــوراء للتحقيقــات والبحــوث اإلســامية – مشــهد.
•املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،املؤلــف :أبــو زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي ،النــارش :دار إحيــاء
الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة الثانيــة1392 ،ه.
•املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادرة عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت.
•موقف الشيعة االثني عرشية من الصحابة ي ،املؤلف :عبد القادر صويف ،رسالة دكتوراه ،اجلامعة اإلسالمية.
• النســب واملصاهــرة بــن أهــل البيــت والصحابــة ،املؤلــف :عــاء الديــن املــدرس ،النــارش :دار األمــل ،الطبعــة األوىل
1421هـــ2000-م.
•النكــت والعيــون تفســر املــاوردي .املؤلــف :أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي البــري ،املحقــق :الســيد
ابــن عبــد املقصــود بــن عبــد الرحيــم ،النــارش :دار الكتــب العلميــة  -بــروت  /لبنــان.
•النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،املؤلــف :جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد
الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر .النــارش :املكتبــة العلميــة  -بــروت1399 ،هـــ 1979 -م
•الوايف :حممد حمسن بن مرتىض املشهور بلقب الفيض الكاشاين ،املكتبة اإلسالمية ،طهران.
•التشيع العريب حديث خرافة
• http://www.alrased.net/main/articl es.aspx?selected_article_no=7018
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•جملــة الراصــد بعنــوان :التعــاون اإلرسائيــي اإليــراين ،ألســامة شــحادة ،رصــد فيــه العديــد مــن أوجهــه التعــاون العســكري
واالقتصــادي بــن الكيانــن.
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4380
•جملة الراصد :موقع الشيعة العرب من املرشوع الطائفي  ...حقائق عامة ،لسعيد السويدي
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7037
•جملة الراصد ،الوحدة احلقيقية لألمة
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8139
•جملة الراصد ،جممع التقريب بني املذاهب  ..الشيطان يكمن يف التفاصيل ،معتز باهلل حممد،
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6643&search=%D8%A7
%D984%%D8%AA%D982%%D8%B1%D98%A%D8%A8
•مركز األبحاث العقائدية
• http://www.aqaed.com/faq/6853/
•مقال بعنوان :املسجد األقىص والشعب الفلسطيني يف ميزان الرافضة ،ألمحد النعمي
• http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=10686#.Xqjw4GjXLIU
•يا ُسنة العامل استيقظوا ال فرق بني تشيع عريب وفاريس ،لعبدالرمحن السقاف
• http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7085
•
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