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 اإلمامة
 االستدالل بآية )إﻧما وليكم ﷲ(
.1

الرد على االستدالل:

القول الفصل في آية الوالية )إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
(ُD
قال  Dتعالى:
ض َو َمنْ َي َت َولَّ ُھ ْم ِم ْن ُك ْم
ارى أَ ْو ِل َيا َء َبعْ ُ
ض ُھ ْم أَ ْو ِل َيا ُء َبعْ ٍ
ص َ
ِين آَ َم ُنوا َال َت َّتخ ُِذوا ْال َيھُو َد َوال َّن َ
 َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
َ Dال َي ْھدِي ْال َق ْو َم َّ
ون
ِيھ ْم َي ُقولُ َ
ارع َ
ِين * َف َت َرى الَّذ َ
الظا ِلم َ
َفإِ َّن ُه ِم ْن ُھ ْم إِنَّ َّ َ
ُون ف ِ
ِين فِي قُلُ ِ
وب ِھ ْم َم َرضٌ ُي َس ِ
َن ْخ َشى أَنْ ُتصِ ي َب َنا َدائ َِرةٌ َف َع َسى َّ
 ُ Dأَنْ َيأْت َِي ِب ْال َف ْت ِح أَ ْو أَم ٍْر مِنْ عِ ْن ِد ِه َفيُصْ ِب ُحوا َع َلى َما أَ َسرُّ وا فِي
اَ Sج ْھ َد أَ ْي َمان ِِھ ْم إِ َّن ُھ ْم َل َم َع ُك ْم َح ِب َط ْ
ت
ِين أَ ْق َسمُوا ِب َّ ِ
ِين آَ َم ُنوا أَ َھؤُ َال ِء الَّذ َ
ِين * َو َي ُقو ُل الَّذ َ
أَ ْنفُسِ ِھ ْم َنا ِدم َ
ف َيأْتِي َّ
ِ ُ Dب َق ْو ٍم
ِين آَ َم ُنوا َمنْ َيرْ َت َّد ِم ْن ُك ْم َعنْ دِي ِن ِه َف َس ْو َ
ين * َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
أَعْ َمالُ ُھ ْم َفأَصْ َبحُوا َخاسِ ِر َ
ون َل ْو َم َة
يل َّ ِ
َ Dو َال َي َخافُ َ
ين ي َُجا ِھ ُد َ
ِين أَعِ َّز ٍة َع َلى ْال َكاف ِِر َ
ُي ِح ُّب ُھ ْم َو ُي ِحبُّو َن ُه أَ ِذلَّ ٍة َع َلى ْالم ُْؤ ِمن َ
ون فِي َس ِب ِ
َ ُ Dواسِ ٌع َعلِي ٌم * إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
 Dي ُْؤتِي ِه َمنْ َي َشا ُء َو َّ
ِين
ك َفضْ ُل َّ ِ
ِين آَ َم ُنوا الَّذ َ
َ ُ Dو َرسُولُ ُه َوالَّذ َ
َالئ ٍِم َذ ِل َ
ون َّ
D
ب َّ ِ
ِين آَ َم ُنوا َفإِنَّ ح ِْز َ
َ Dو َرسُو َل ُه َوالَّذ َ
الز َكا َة َو ُھ ْم َرا ِكع َ
ُون الص ََّال َة َوي ُْؤ ُت َ
ُيقِيم َ
ُون * َو َمنْ َي َت َو َّل َّ َ
اب
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ِين ا َّت َخ ُذوا دِي َن ُك ْم ُھ ُز ًوا َو َل ِعبًا م َِن الَّذ َ
ِين آَ َم ُنوا َال َت َّتخ ُِذوا الَّذ َ
ُون * َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ُھ ُم ْال َغا ِلب َ
ِين  ]المائدة.[75-51 :
مِنْ َق ْب ِل ُك ْم َو ْال ُك َّف َ
 Dإِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
ار أَ ْو ِل َيا َء َوا َّتقُوا َّ َ
من يقرأ اآليات السابقة بتمعن وإرادة للحق يجد التالي:
 نھانا المولى عز وجل عن والية اليھود والنصارى ،وأخبرنا أن من يتوالھم منا يكون فيحكمھم )منھم( ،ووصفه بأنه ظالم.
 أوضح سبحانه وتعالى أن المنافقين يصرون على تولي اليھود والنصارى ،ووعد بأن يجعلھميندمون على ذلك.
 وصف تولي اليھود والنصارى بالردة عن الدين ،وأخبر المؤمنين بأنھم لو فعلوا ذلكفسيستبدلھم  Dبمن ھم خير منھم.
 بعد توضيح الصنف الغير مسموح بواليته ونصرته وضح لنا  Dتعالى الصنف الواجب علينانصرته ومواالته ،فقال بأنه ال ولي للمؤمنين إال  Dورسوله وإخوتھم المؤمنين ،ووصف
مستحقي الوالية بأنھم يصلون ويزكون ويخضعون  Sتعالى ويسلمون له.
 وصف من يلتزم بتلك المواالة  Sورسوله والمؤمنين بأنھم حزب  ،Dووعدھم الغلبة والنصر. ثم عاد للتحذير من مواالة اليھود والنصارى ،وأضاف إليھم الكفار ،ووصف من يتجنبمواالتھم باإليمان.
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ولكن يدعي اإلمامية االثني عشرية أن اآلية  :إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
ِين 
ِين آَ َم ُنوا الَّذ َ
َ ُ Dو َرسُولُ ُه َوالَّذ َ
خاصة بوالية سيدنا علي لوحده ،واستدلوا لذلك بروايات تقول إن سيدنا علي رضي  Dعنه قد
تصدق بخاتمه وھو راكع؛ فال مناص حسب دعواھم من أن يكون ھو الحاكم بعد رسول . D

 ولنا على دعواھم عدة تحفظات
.1

أوالً :داللة سبب النزول:

ليس لإلمامية االثني عشرية متعلق باآلية إال بما زعموه من سبب النزول ،فقالوا إن سيدنا علي
رضي  Dعنه ھو الولي المقصود ألنه قد تصدق بخاتمه وھو راكع ،وسبب النزول ھذا غير
ثابت ،فقد رويت أسباب نزول غيره في اآلية منھا ما ھو أكثر مناسبة لنص اآليات ،فقد روي
بأنھا نزلت في سيدنا عبادة بن الصامت ،وفي المنافق عبد Dبن أبي بن سلول حين تبرأ عبادة من
حلفائه من اليھود ،وقال أتولى  Dورسوله والذين آمنوا ،ولم يتبرأ المنافق عبد Dبن أبي منھم،
وعلى الرغم من ضعف الروايات في حادثة التصدق بالخاتم واضطرابھا؛ فإن أسباب النزول
مھما كانت ال تصادر معاني اآليات وال تخرجھا عن ظاھرھا ،وقد تعبدنا  Dبتدبر القرآن الكريم
واتباعه ،ولم يتعبدنا بمعرفة أسباب النزول واإليمان بصحة الروايات فيھا ،وھو سبحانه لم يضمن
لنا حفظ الروايات الدالة على سبب النزول بل ضمن لنا حفظ القرآن فقط.
ولو كان فھم القرآن مقصوراً على معرفة سبب النزول لضمنه  Dتعالى في القرآن الكريم الذي
وصفه ربنا فقالَ  :ع َر ِبيٌّ م ُِبينٌ ]النحل ،[103:وقالِ  :ت ْب َيا ًنا ِل ُك ِّل َشيْ ٍء]النحل ،[89:فما ال
يكون مبينا ً إال بمعرفة غيره فال يصح وصفه باإلبانة والتبيين ،بل يكون ما يوضحه ھو المبين له
وھذا باطل.
ونخلص من ذلك :الى أن رواية التصدق بالخاتم وغيرھا مما ذكر أنه سبب لنزولھا ليس ملزما ً
لألمة ،وليس مما يجب معرفته من الدين بالضرورة عكس معنى اآلية الظاھر ،فاإليمان بظاھر
اآلية ملزم للمسلمين ،وتولي  Dورسوله والمؤمنين مما علم من الدين بالضرورة.
.2

ثاﻧيا :سيدﻧا علي مفرد واآلية تأمر بمواالة الذين آمنوا أي مجموع المؤمنين:

وقد يظن البعض أن سبب ورود الجمع ھو إرادة تعظيم سيدنا علي بالتحدث عنه بصيغة الجمع،
وھذا قبيح جداً؛ إذ كيف يذكر  Dورسوله بالمفرد في اآلية بينما يذكر غيرھما بالجمع تعظيماً،
ولم أجد في كتاب  Dجمع االسم أو الصفة تعظيما ً إال  Sعز وجل ،فحتى سيدنا محمد قد خاطبه
 Dبالمفرد في العديد من اآليات  َيا أَ ُّي َھا ال َّن ِبيُّ ]األحزابَ  .[1:يا أَ ُّي َھا الرَّ سُو ُل ]المائدة.[41:
.3

ثالثا :ما معنى ﴿ َو ِليﱡ ُك ُم﴾؟

)و ِل ُّي ُك ُم( في اآلية الوالي أو األمير
من القبيح وصف  Dتعالى بإمامة الحكم؛ إذ لو قصد من كلمة َ
لصار المعنى :إنما أميركم  Dورسوله والذين آمنوا .وھذا ظاھر البطالن ،وقد يحملھا البعض
ِين مِنْ أَ ْنفُسِ ِھ ْم َوأَ ْز َوا ُج ُه أ ُ َّم َھا ُت ُھ ْم
على معنى األولى ،واألحق كقوله تعالى :ال َّن ِبيُّ أَ ْو َلى ِب ْالم ُْؤ ِمن َ

|9

ين إِ َّال أَنْ َت ْف َعلُوا إِ َلى
َوأُولُو ْاألَرْ َح ِام َبعْ ُ
ض فِي ِك َتا ِ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ب َّ ِ
ِين َو ْال ُم َھا ِج ِر َ
 Dم َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ب َمسْ ُ
طوراً]األحزاب.[6:
ك فِي ْال ِك َتا ِ
ان َذ ِل َ
أَ ْو ِل َيا ِئ ُك ْم َمعْ رُوفا ً َك َ
وفي ھذا تكلف ظاھر في حمل كلمة "ولي" على األولى واألحق بدون قرينة فولي وصف وأولى
صيغة تفضيل ،وھذا المعنى على بعده أيضا بعيد عما يريدون؛ ألن طاعة الرسول مقترنة بطاعة
 Dوليس ھذا لغيره من المؤمنين؛ إذ أن طاعة غيره من أولياء األمر مشروطة بطاعة D
ورسوله وليست مقترنة بھا فال قياس بين الرسول وولي األمر في ھذه ،على أن اآلية
الكريمة ﴿إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
ِين﴾ خالية من التفضيل إطالقاً ،فليس فيھا صيغة
ِين آَ َم ُنوا الَّذ َ
َ ُ Dو َرسُولُ ُه َوالَّذ َ
تفضيل وال فيھا أولى ممن وال أولى بماذا ،فيسقط ھذا المعنى لخلو اآلية من التفضيل!
وليجرب المخالف أن يأتينا بكالم مفيد في تفضيال بأولى ليس فيه أولى ممن وال أولى بماذا فلن
يستطيع.
ان الَّذِي َع َل ْي ِه
وقد يقول بعضھم :إن "ولي" ھنا بمعنى المتصرف والوكيل ،كقوله تعالىَ  :فإِنْ َك َ
ضعِيفا ً أَ ْو ال َيسْ َتطِ ي ُع أَنْ ُي ِم َّل ھ َُو َف ْل ُي ْم ِل ْل َو ِل ُّي ُه ِب ْال َع ْد ِل ]البقرة.[282:
ْال َح ُّق َسفِيھا ً أَ ْو َ
ونجيب عليه بأنه ال عالقة لذلك بالحكم والوالية العامة ،فال األمة سفيھة وال قاصرة حتى يعين D
عليھا قيما ً كما عين على السفيه والقاصر الضعيف ،فقد مدح  Dھذه األمة المرحومة في عدة
مواضع فقالُ  :ك ْن ُت ْم َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
ون
ُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َت ْن َھ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
اس َتأْ ُمر َ
ت لِل َّن ِ
ا)  Sآل عمران.[110:
ِب َّ ِ
ك َج َع ْل َنا ُك ْم أُم ًَّة َو َسطا ً ِل َت ُكو ُنوا ُ
ون الرَّ سُو ُل َع َل ْي ُك ْم َش ِھيداً  ]البقرة:
اس َو َي ُك َ
 َو َك َذ ِل َ
ش َھ َدا َء َع َلى ال َّن ِ
.[143
وليس من مھام الحاكم أن يكون وكيالً على رعيته كالقيم على المرأة والسفيه ،بل مھمته أن يدير
أمورھم حسب شرع  Dفقط فيرد من شذ منھم عنه إليه ،وليس له أن يتحكم في تصرفات الملتزم
بالشريعة وال أن يمضي بدالً عنه شيئا ً ال يريده ،فال يتصرف بالنيابة عنھم في كل األمور كالولي
القيم على القاصر والسفيه ،إمامة الحاكم ليست كقوامة الرجل على أھل بيته ليتدخل في تفاصيل
حياتھم ،بل يقتصر دوره على الحكم بشرع  Dورسوله ،ومن زعم غير ذلك فعليه اإلثبات.
وحيث بطلت األقوال السابقة ،فلم يتبق إال أن نحمل كلمة ولي على الناصر والمعين )من المواالة(
حتي يستقيم المعنى ،ونعطي لربنا التنزيه الالئق به ،فكما ھو من القبيح أن نصور  Dكوالي
وأمير ،فمن الجميل جداً أن نصف  Dبالوالية بفتح الواو وھي النصرة ،قال تعالى  :إِنَّ َو ِلي َِّي َّ
ُD
ك أَ ْن َ
ت َو ِل ُّي َنا مِنْ ُدون ِِھ ْم َب ْل
ِين﴾]ألعرافَ ﴿ ،[196:قالُوا ُسب َْحا َن َ
اب َوھ َُو َي َت َولَّى الصَّا ِلح َ
الَّذِي َن َّز َل ْال ِك َت َ
ون  )سـبأ.[41:
ون ْال ِجنَّ أَ ْك َث ُر ُھ ْم ِب ِھ ْم م ُْؤ ِم ُن َ
َكا ُنوا َيعْ ُب ُد َ
.4

رابعاً :سياق اآلية يوضح معنى كلمة وليكم:
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لو قرأنا اآلية التي تليھا بتمعن وإرادة للحق ألتضح لنا المقصود من كلمة وليكم في اآلية موضع
الخالف ،فبعد أن وجھنا المولى عز وجل إلى وجوب قصر مواالتنا ونصرتنا على المؤمنين ،وأن
ال نتولى غيرھم؛ بين لنا نتيجة تولي  Dورسوله والمؤمنين وھي الغلبة والتمكين؛ ألننا سنصبح
حينھا من حزب  Dالغالب ،قال تعالى  :إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
ُون
ِين ُيقِيم َ
ِين آَ َم ُنوا الَّذ َ
َ ُ Dو َرسُولُ ُه َوالَّذ َ
ون َّ
ُ Dھ ُم
ب َّ ِ
ِين آَ َم ُنوا َفإِنَّ ح ِْز َ
َ Dو َرسُو َل ُه َوالَّذ َ
الز َكا َة َو ُھ ْم َرا ِكع َ
الص ََّال َة َوي ُْؤ ُت َ
ُون * َو َمنْ َي َت َو َّل َّ َ
ِين
ُون  ،وتشبھھا من ھذه الناحية اآلية رقم  51السابقة لھا ،وھي قوله تعالىَ  :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ْال َغا ِلب َ
D
ارى أَ ْو ِل َيا َء َبعْ ُ
ض ُھ ْم أَ ْو ِل َيا ُء َبعْ ٍ
ص َ
آَ َم ُنوا َال َت َّتخ ُِذوا ْال َيھُو َد َوال َّن َ
ض َو َمنْ َي َت َولَّ ُھ ْم ِم ْن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُھ ْم إِنَّ َّ َ
َال َي ْھدِي ْال َق ْو َم َّ
ِين  ،فبعد أن نھانا  Dتعالى عن مواالتھم بين  Dلنا نتيجة توليھم ،وھي:
الظا ِلم َ
أن من يتوالھم يصبح في حكمھم "منھم".
اتحاد الفعل " يتولى" في العبارتين في اآليتين أعاله" :ومن يتول " .."Dومن يتولھم" يوضح لكل
طالب حقيقة أن نوع المواالة التي يتحدث عنھا ربنا في اآليتين واحدة وھي المحبة والنصرة،
فيتضح لكل ذي بصيرة أن كلمة "وليكم" في اآلية موضع البحث ال تعني "واليكم" وال "من
D
تولونه أموركم" ،بل تعني "من تتولونه" ألنه قد جاءت نتيجتھا بقوله تعالىَ :
﴿و َمنْ َي َت َو َّل َّ َ
ِين آ َم ُنوا﴾.
َو َرسُو َل ُه َوالَّذ َ
فلو كانت كما يظن االثني عشرية لكانت اآلية التي تليھا" :ومن يول أمره  Sورسوله والذين
أمنوا" ،ولكنه تعالى قد قال" :ومن يتول  Dورسوله والذين آمنوا" ،وھناك فرق كبير في المعنى؛
فھل من متدبر؟!
فيكون معنى "إنما وليكم" ھو "إنما من تتولونه" وليس "إنما من يتولى أمركم".
.5

خامسا :كلمة الذين مشكلة:

ليجرب المخالف أن يأتي بجملة فيھا االسم الموصول "الذين" ،ويقصد به شخص واحد دون أن
يكون التعبير ركيكا ً متكلفا ً فلن يستطيع ،فقد أخبر  Dسبحانه وتعالى عن سيدنا محمد غير مرة
ُون الرَّ سُو َل ال َّن ِبيَّ األُمِّيَّ الَّذِي َي ِج ُدو َن ُه َم ْك ُتوبًا عِ ْن َد ُھ ْم
ِين َي َّت ِبع َ
بكلمة "الذي" ومنھا قوله تعالى  :الَّذ َ
اS
اَ Sو َرسُو ِل ِه ال َّن ِبيِّ ْاألُمِّيِّ الَّذِي ي ُْؤمِنُ ِب َّ ِ
يل  ]األعرافَ  ،[157:فآ ِم ُنوا ِب َّ ِ
اإلن ِج ِ
فِي ال َّت ْو َرا ِة َو ِ
ون  ]األعراف.[158 :
َو َك ِل َما ِت ِه َوا َّت ِبعُوهُ َل َعلَّ ُك ْم َت ْھ َت ُد َ
وقال عن سيدنا إبراھيم عليه السالمَ  :وإِب َْراھِي َم الَّذِي َو َّفى  ]النجم.[37:
وأخبر كذلك عز وجل عن نفسه بكلمة "الذي" في مرات كثيرة يصعب حصرھا ،ومنھا قوله
تعالى  :إِنَّ َو ِلي َِّي َّ
ِين  ]األعراف ،[196:وھي ھنا في
اب َوھ َُو َي َت َولَّى الصَّا ِلح َ
 ُ Dالَّذِي َن َّز َل ْال ِك َت َ
المواالة كآية الوالية تماماً.
 َّ
ش  ]الرعد.[2:
 ُ Dالَّذِي َر َف َع ال َّس َم َاوا ِ
ت ِب َغي ِْر َع َم ٍد َت َر ْو َن َھا ُث َّم اسْ َت َوى َع َلى ْال َعرْ ِ
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ض د ََر َجا ٍ
ت ِل َي ْبلُ َو ُك ْم فِي َما
ض ُك ْم َف ْو َق َبعْ ٍ
ض َو َر َف َع َبعْ َ
 َوھ َُو الَّذِي َج َع َل ُك ْم َخالئ َ
ِف ْاألَرْ ِ
آ َتا ُك ْم ]األنعام.[165:
ِين َتقُو ُم  ]الشعراء.[218:
كح َ
ِين  ]الشعراء  ،[78:الَّذِي َي َرا َ
 الَّذِي َخ َل َقنِي َفھ َُو َي ْھد ِ
وغيرھا الكثير جداً من اآليات؛ فكيف يعبر عن نفسه وعن خليله وعن حبيبه بالذي ثم يعبر عن
أحد المؤمنين بالذين ،وھو على قباحته إذا كان للتعظيم فال يستساغ لغويا ً للفرد كما أسلفنا.
.6

سادساً :أيھما أھم الحكم أم المواالة:

لم يؤكد  Dتعالى على وجوب والية األمر في القرآن قدر ما أكد على وجوب المواالة والنصرة
بين المؤمنين ،فالحكم وإدارة شئوون الناس من أمور الدنيا تتخذھا كل األمم الكافرة والمؤمنة؛
ألنھا من ضروريات حياتھم ولم يخبرنا  Dتعالى في القرآن أن تولي أمور المسلمين فضيلة لمن
يتوالھا ،فيثيبه  Dعليھا أو يعاقبه على تركھا ،وإنما الثواب والعقاب على تصرفات الحاكم بعد أن
يحكم ،واآلية تكرار وتأكيد لوجوب المواالة بين المؤمنين فلقد كرر ربنا األمر بمواالة المؤمنين
ِين آ َم ُنوا
والتبري من غيرھم ،فمن اآليات التي تحض على مواالة المؤمنين قوله تعالى  :إِنَّ الَّذ َ
ض ُھ ْم أَ ْو ِل َيا ُء
ك َبعْ ُ
يل َّ ِ
صرُوا أُو َل ِئ َ
ِين َآو ْوا َو َن َ
َ Dوالَّذ َ
َو َھ َ
اجرُوا َو َجا َھ ُدوا ِبأَمْ َوال ِِھ ْم َوأَ ْنفُسِ ِھ ْم فِي َس ِب ِ
ون َو ْالم ُْؤ ِم َن ُ
ُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َي ْن َھ ْو َن
ات َبعْ ُ
ض ُھ ْم أَ ْو ِل َيا ُء َبعْ ٍ
َبعْ ٍ
ض َيأْ ُمر َ
ض  ]األنفالَ  ،[72ْ:و ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ك َس َيرْ َح ُم ُھ ُم َّ
ون َّ
D
َ Dو َرسُو َل ُه أُو َل ِئ َ
الز َكا َة َويُطِ يع َ
ُون الصَّال َة َوي ُْؤ ُت َ
َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ُيقِيم َ
 ُ Dإِنَّ َّ َ
ُون َّ َ
َع ِزي ٌز َحكِي ٌم  ]التوبة ،[71:ووعد بمعاقبة من والى غيرھم كما مر في اآليات التي بدأت بھا
الموضوع.
.7

سابعاً :ربنا ليس عاجزاً عن التعبير عما يريد:

لو أراد  Dالوالية أو المحبة والموالة لشخص واحد من دون المؤمنين ،فلن يعجزه قول "والذي
آمن" بدالً من قول "والذين آمنوا" ،فقد قال تعالى عن مؤمن آل فرعونَ  :و َقا َل الَّذِي آ َم َن َيا َق ْو ِم
ُون أَھْ ِد ُك ْم َس ِبي َل الرَّ َشا ِد  ]غافر ،[38:فليس من البالغة وال من البيان الذي تميز به كالم D
ا َّت ِبع ِ
الغموض واستخدام اللفظ في غير محله دون قرينة من كالم  Dتوضح المقصود منه.
.8

ثامناً :إﻧما للحصر وتحمل معنى ليس اال:

قال تعالى  :إِ َّن َما إِ َل ُھ ُك ُم َّ
 ُ Dالَّذِي ال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو َوسِ َع ُك َّل َشيْ ٍء عِ ْلما ً  ]طـه ،[98:أي :ليس لكم إله
إال  ،Dفلو طبقنا ذلك على اآلية  :إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
ِين  ،على افتراض
ِين آَ َم ُنوا الَّذ َ
َ ُDو َرسُولُ ُه َوالَّذ َ
المعنى الذي تذھب اليه اإلمامية لصار المعنى :ليس لكم واليا ً إال  Dورسوله وعلي ،وھذا
باإلضافة إلى قبحه في حق  Dعز وجل  -كما تقدم  -فإنه يحصر الوالية في سيدنا علي بعد وفاة
سيدنا محمد ،فال يستطيع أحد أن يتولى بعده حتى ولده ألن الوالية قد حصرت فيه فقط فتصبح
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األمة بعد موته كالرعية بدون راعي ،وھذا ليس من مصلحة األمة في شيء ألنھا ستدخل في
حيرة كالتي دخلھا اإلمامية بعد غيبة إمامھم.
.9

تاسعا :مناقشة ﺣديث التصدق بالخاتم:

يعتمد اإلمامية االثني عشرية على حديث تصدق سيدنا علي بخاتمه أثناء ركوعه لتفسير اآلية،
وعلى افتراض صحة الحديث فھناك أكثر من تحفظ على ذلك االستدالل:
ون َّ
ُون  ،وھم يقولون
الز َكا َة َو ُھ ْم َرا ِكع َ
ُون الص ََّال َة َوي ُْؤ ُت َ
 اآلية تتحدث عن الزكاة الواجبةُ  :يقِيم َتصدق بخاتمه وليس التصدق كالزكاة.
 ال مشروعية إليتاء الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع أثناء الصالة ألنھا خارج الصالة. ذكر  Dأن من صفات المؤمنين إقامة الصالة وإيتاء الزكاة في حال الخضوع والتذلل  Sتعالى،فالركوع ھنا بمعنى الخضوع ،وھو كقوله تعالىَ  :وأَقِيمُوا الصَّال َة َوآ ُتوا َّ
الز َكا َة َوارْ َكعُوا َم َع
ِين  ]البقرة ،[43 :فالمطلوب ھنا إقامة الصالة وإيتاء الزكاة والخضوع التام َ  :Sيا َمرْ َي ُم
الرَّ ا ِكع َ
ِين  ]آل عمران ،[43:وال يزعم أحد ھنا أن السيدة مريم
ا ْق ُنتِي ل َِربِّكِ َواسْ ُجدِي َوارْ َكعِي َم َع الرَّ ا ِكع َ
مطالبة بالركوع مع الرجال جماعة.
 أنه باالستدالل بدليل خارجي على معنى اآلية تصبح اآلية غير محكمة الداللة؛ ألن المحكم ھوما استغنى بنفسه إليصال المعنى ،وھم يجعلون إمامة سيدنا علي وولده أھم أركان اإلسالم ،فلزم
أن يكون عليھا آية محكمة تدعو إليھا ،شأنھا شأن كل األركان والواجبات التي يجازى فاعلھا
بالجنة ،ويعاقب منكرھا بالنار ،وال أقل من ذلك لعقيدة بمثل ھذه الخطورة.
.10

عاشراً :الولي غير ولي األمر:

لم تأت كلمة ولي في القرآن الكريم بمعنى حاكم أو وال على المسلمين إطالقا ً إال مقرونه بكلمة
األمر "أولي األمر" ،وال نجد في اآلية إال كلمة "ولي" وھي من الوالية بفتح الواو كما مر وھي
النصرة وليست والية األمر.
.11

الحادي عشر :الحكم ھبة وليس وصية من ﷲ:

الوالية والحكم ھبة من  Dوعطاء وليست وصية منه والعطاء ينفذه المعطي بينما الوصية ينفذھا
من أوصي بھا ،وقد يعطيه للصالح أو للطالح وينزعه منھما متى أراد ،قال تعالى  :قُ ِل اللَّ ُھ َّم
ك
ك ِممَّنْ َت َشا ُء َو ُتع ُِّز َمنْ َت َشا ُء َو ُت ِذ ُّل َمنْ َت َشا ُء ِب َي ِد َ
ك َمنْ َت َشا ُء َو َت ْن ِز ُع ْالم ُْل َ
ك ْالم ُْلكِ ُت ْؤتِي ْالم ُْل َ
َما ِل َ
ك َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدِي ٌر  ]آل عمران.[26:
ْال َخ ْي ُر إِ َّن َ
فھو سبحانه يعطي الملك وينزعه بنفسه من خالل تھيئة الظروف لمن أراد له الحكم والوالية فال
وت َوآ َتاهُ َّ
َ Dو َق َت َل َداوُ ُد َجالُ َ
ك َو ْالح ِْك َم َة
يحتاج أن يوصي به ،قال تعالىَ  :ف َھ َزمُو ُھ ْم ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ْ ُ Dالم ُْل َ
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َو َعلَّ َم ُه ِممَّا َي َشا ُء  ]البقرة ،[251:لم يوص بداوود وإنما آتاه الملك من عنده ،فما باله لم يفعل
كذلك مع سيدنا علي إذا كنتم تزعمون أنه قد نصبه حاكما ً وإماما؟!
 أَ َل ْم َت َر إِ َلى الَّذِي َحا َّج إِب َْراھِي َم فِي َر ِّب ِه أَنْ آ َتاهُ َّ
ك  ]البقرة ،[258 :فربنا عز وجل ھو
ْ ُ Dالم ُْل َ
الذي آتى النمرود الملك ليستدرجه ،وھو إذا أعطى الملك مكن لمن يعطيه في األرض ونصره،
وإذا نصب فإنه ال ينتظر موافقة البشر بل ينفذ تنصيبه كما فعل مع طالوت مع أنه ليس من بيت
َ Dق ْد َب َع َ
ث َل ُك ْم َطالُ َ
ك َع َل ْي َنا َو َنحْ نُ أَ َح ُّق
وت َملِكا ً َقالُوا أَ َّنى َي ُكونُ َل ُه ْالم ُْل ُ
النبوةَ  :و َقا َل َل ُھ ْم َن ِب ُّي ُھ ْم إِنَّ َّ َ
 Dاصْ َط َفاهُ َع َل ْي ُك ْم َو َزا َدهُ َبسْ َط ًة فِي ْالع ِْلم َو ْال ِجسْ م َّ
ِب ْالم ُْلكِ ِم ْن ُه َو َل ْم ي ُْؤ َ
وُ D
ت َس َع ًة م َِن ْال َم ِ
ال َقا َل إِنَّ َّ َ
ِ
ِ
ي ُْؤتِي م ُْل َك ُه َمنْ َي َشا ُء َو َّ
َ ُDواسِ ٌع َعلِي ٌم  ]البقرة ،[247:فقد اختار لھم طالوت ملكا ً وفرضه عليھم
برغم معارضة األكثرية؛ ألنه ھو من أراد طالوت وآتاه الملك ،كما مكن لذي القرنين من عنده
ض
عندما آتاه الحكمَ  :و َيسْ أَلُو َن َ
ْن قُ ْل َسأ َ ْتلُو َع َل ْي ُك ْم ِم ْن ُه ِذ ْكرً ا * إِ َّنا َم َّك َّنا َل ُه فِي ْاألَرْ ِ
ك َعنْ ذِي ْال َقرْ َني ِ
َوآَ َت ْي َناهُ مِنْ ُك ِّل َشيْ ٍء َس َببًا  ]الكھف.[84-83:
فھو قد مكن لذي القرنين ونصره عندما آتاه الملك ،والعقل والنقل يرفضان أن يوصي  Dبأن
يحكم المؤمنين شخص ثم ال يمكن له ويفرض حكمه ألنه ھو مالك الملك ،فال يتولى الملك أحد إال
بمشيئته وتمكينه سبحانه وتعالى ،فال حاجة له أن يوصي به من ال يملك تنفيذه من الناس.
.12

الثاﻧي عشر :سؤال مشكل:

أخيراً :أسال الزمالء اإلمامية عن شھادتھم الثالثة في اآلذان ،وھي" :أشھد أن عليا ً ولي  ،"Dما
معنى )ولي( في قولھم ھذا؟
إن قالوا :والي فقد كفروا إذ جعلوه حاكم على ربه ،وإن قالوا ولي بمعنى موالي ومحب قلنا لھم
ھذا ھو ما نحاول أن نقوله لكم عن معنى كلمة ولي منذ البداية.
ھذه اثنى عشر إشكاالً على استدالل اإلمامية بآية الوالية على عدد أئمتھم؛ فأرجو أن يكون فيما
سبق كفاية لمن أراد التدبر ،وتنزيه  Dعز وجل عن النقص والغموض لينصر ما ال يمكن نصره
بدليل.
اللھم اھدنا واھد بنا.
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 الغلو في األئمة
 اإلمام يعلم الغيب
نتيجة للشطط والخطأ والضالل عند األمم األخرى فيما يخص تصوراتھم عن اإلله والخالق
سبحانه ،وقف اإلسالم من قضية العلم بالغيب موقفا حاسماً ،فبين أن ال أحد في السموات وال في
ْب إِالَّ َّ
 ُD
ض ْال َغي َ
األرض يعلم الغيب إال  ،Dقال تعالى  :قُ ْل ال َيعْ َل ُم َمنْ فِي ال َّس َم َوات َِواألَرْ ِ
]النمل ,[65:ونفى سبحانه علم الغيب عن أقرب الخلق إليه ،وأطوعھم له ،وھم المالئكة واألنبياء،
فقال للمالئكة وقد تساءلوا :كيف يستخلف في األرض من يفسد فيھا ويسفك الدماء؟ :إِ ِّني أَعْ َل ُم َما
ُون ] البقرة ،[30:وتبرأ األنبياء أنفسھم من ادعاء علم الغيب ،فنوح  -عليه السالم – كان
ال َتعْ َلم َ
ْب ] ھود ،[31:ونبينا  -عليه الصالة
يقول لقومهَ  :وال أَقُو ُل َل ُك ْم عِ ندِي َخ َزائِنُ َّ ِ
َ Dوال أَعْ َل ُم ْال َغي َ
ْب 
والسالم – أمره ربه أن يقول  :قُ ْل ال أَقُو ُل َل ُك ْم عِ ندِي َخ َزائِنُ َّ ِ
َ Dوال أَعْ َل ُم ْال َغي َ
]األنعام ،[50:وحتى الجن الذين يعتقد الكثير فيھم معرفة الغيب ،بيَّن سبحانه أنھم ال يملكون ھذه
القدرة ،وذكر كيف أنھم ظلوا مسخرين في األعمال الشاقة التي استعملھم لھا سليمان  -عليه
السالم – حتى بعد وفاته ،ولم يعلموا بموته إال بعد سقوطه حين أكلت األرضة عصاه التي يتكئ
ض ْي َنا َع َل ْي ِه ْال َم ْو َ
ض َتأْ ُك ُل مِن َسأ َ َت ُه َف َلمَّا
عليھا ،قال تعالىَ  :ف َلمَّا َق َ
ت َما َدلَّ ُھ ْم َع َلى َم ْو ِت ِه إِالَّ َدا َّب ُة األَرْ ِ
َخرَّ َت َب َّي َن ْ
ين ] سبأ.[14:
ْب َما َل ِب ُثوا فِي ْال َع َذا ِ
ُون ْال َغي َ
ت ْال ِجنُّ أَنْ َل ْو َكا ُنوا َيعْ َلم َ
ب ْالم ُِھ ِ
ومن المجمع عليه بين أھل اإلسالم ،أن  Dاستأثر بعلم الغيب ،فال يُطلِع على غيبه أحدا ،إال من
ب َفال ي ُْظ ِھ ُر َع َلى َغي ِْب ِه أَ َحداً 
ارتضى من رسله المبلغين عنه ،قال تعالىَ  :عا ِل ُم ْال َغ ْي ِ
صداً ] الجن،[27:
ُول َفإِ َّن ُه َيسْ لُ ُ
ْن َيدَ ْي ِه َومِنْ َخ ْل ِف ِه َر َ
]الجن  [26:إِالَّ َمنْ ارْ َت َ
ضى مِنْ َرس ٍ
ك مِنْ َبي ِ
ض ّراً إِالَّ َما َشا َء َّ
َ ُ Dو َل ْو ُك ُ
نت أَعْ َل ُم
وقال على لسان نبيه محمد  : قُ ْل ال أَ ْم ِل ُ
ك ِل َن ْفسِ ي َن ْفعا ً َوال َ
ْب السْ َت ْك َثرْ ُ
ت مِنْ ْال َخي ِْر َو َما َم َّسنِي السُّو ُء إِنْ أَ َنا إِالَّ َنذِي ٌر َوبَشِ ي ٌر ] األعراف.[188:
ْال َغي َ
فھؤالء أولوا العزم من الرسل يتبرءون من دعوى علم الغيب ،لكن الشيعة تزعم أن أئمتھا تعلم
الغيب ،وبالغت فيه ج ًدا ،ووضعت فيه األحاديث الكثيرة.
فقد أورد الكليني ،وھو أحد أوثق علمائھم ،في كتابه الكافي ،الذي ھو بمثابة صحيح البخاري
عندھم ،الذي خصص فيه أبوابا في علمھم الغيب ،ذكر منھا :باب أن األئمة عليھم السالم يعلمون
ما كان وما يكون ،وأنھم ال يخفى عليھم شيء ،وباب أن األئمة يعلمون متى يموتون وأنھم ال
يموتون إال باختيار منھم ،وباب أن األئمة عليھم السالم يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى
المالئكة واألنبياء والرسل عليھم السالم ،وتحت كل باب من ھذه األبواب عشرات األحاديث ،التي
يشيب لھولھا الولدان.
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ومنھا ما ينسبونه إلى علي رضي  Dعنه أنه يقول فيھا" :ولقد أعطيت خصاال ما سبقني إليھا أحد
قبلي :علمت المنايا والباليا ،واألنساب وفصل الخطاب ،فلم يفتني ما سبقني ،ولم يعزب عني ما
غاب عني ،أبشر بإذن  Dوأؤدي عنه ،كل ذلك من  Dمكنني فيه بعلمه".
يقول إمامھم المظفر في علم اإلمام" :أما علمه فھو يتلقى المعارف واألحكام اإللھية وجميع
المعلومات من طريق النبي أو اإلمام من قبله .وإذا استجد شيء ال بد أن يعلمه من طريق اإللھام
بالقوة القدسية التي أودعھا  Dتعالى فيه ،فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجھه الحقيقي،
ال يخطئ فيه وال يشتبه ،وال يحتاج في كل ذلك إلى البراھين العقلية وال إلى تلقينات المعلمين،
وإن كان علمه قابال للزيادة واالشتداد".
ومن ھذه الخزعبالت ما ذكره الكليني في كتاب الكافي" :أن األئمة يعلمون متى يموتون ،وأنھم ال
يموتون إال باختيار منھم.
ُ
الكمال والتمام ،اللَّ َذين أنزلھما
نتوارث
ومن حجج علمائھم ما قاله اإلمام الصادق لھشام) :إنا نحن
ِ
ْت َع َل ْي ُك ْم نِعْ َمتِي َو َرضِ ُ
ت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َوأَ ْت َمم ُ
 Dعلى نبيه في قولهْ  :ال َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
اإلسْ الَ َم دِي ًنا 
يت َل ُك ُم ِ
]المائدة  ،[3 :واألرض ال تخلو ِممَّن يكمل ھذه األمور التي يقصر عنھا غيرنا ( ،فلما سمع ذلك
ھشام انقلبت عينه اليمنى فاحْ َولَّت ،واحمرَّ وجھه ،وكان ذلك عالم ُة غضبه إذا غضب ،ثم أطرق
ھنيئة ،ثم رفع رأسه فقال لإلمام :ألسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد؟ فقال اإلمام ) :نحن
كذلك ،ولكن  Dج َّل ثناؤه اختصَّنا من َمكنون سِ رِّ ه ،وخالص عِ لمه ،بما لم يختص أحداً به غيرنا
(.
فقال :أليس  Dج َّل ثناؤه بعث محمداً من شجرة عبد مناف إلى الناس كا َّفة ،أبيضھا وأسودھا
وأحمرھا ،من أين ورثتم ما ليس لغيركم ،ورسول  Dمبعوث إلى الناس كافة؟ وذلك قول D
ِير ُ
ض ] آل عمران] ،[180:الحديد ،[10:فمن أين
اث ال َّس َم َاوا ِ
تبارك وتعالىَ  :و ِ َّ ِ
Sم َ
ت َو ْاألَرْ ِ
ورثتم ھذا العلم وليس بعد محمد نبي ،وال أنتم أنبياء؟
ك ِل َتعْ َج َل ِب ِه ] القيامة :
فقال اإلمام :من قوله تعالى لنبيه صلى  Dعليه وآلهَ  :ال ُت َحرِّ كْ ِب ِه ِل َسا َن َ
 .[16فالذي أبداه فھو للناس كافة ،والذي لم يحرك به لسانه ،أمر  Dتعالى أن يخصَّنا به من دون
غيرنا ،فلذلك كان صلى  Dعليه وآله يناجي أخاه عليا من دون أصحابه ،وأنزل  Dبذلك قرآنا ً
في قوله تعالىَ  :و َت ِع َي َھا أ ُ ُذنٌ َواعِ َي ٌة ] الحاقة .[12 :
فقال رسول  Dصلى  Dعليه وآله ألصحابه  :سألت  Dتعالى أن يجعلھا أذنك يا علي .
ويحتجون بما أخبر به اإلمام الرضا ،ابن َّ
ھذاب بما يجري عليه في المستقبل ،حيث قال له) :إنْ
أخبر ُتك أنك َس ُتبلى في ھذه األيام بذي رحم لكَ ،
كنت مُص ِّدقا ً لي؟ قال :ال ،فإن الغيب ال يعلمه إال
ب َفالَ ي ُْظ ِھ ُر َع َلى َغي ِْب ِه أَ َح ًدا * إِالَّ َم ِن
 Dتعالى ،قال الرضاَ :أو ليس  Dيقولَ  :عا ِل ُم ْال َغ ْي ِ
ُول ]  ..الجن  .[27 – 26 :فرسول  Dصلى  Dعليه وآله عند  Dمرتضى،
ارْ َت َ
ضى مِن رَّ س ٍ
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ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه  Dعلى ما يشاء من غيبه ،فعلمنا ما كان ،وما يكون ،إلى
يوم القيامة ،وإن الذي أخبر ُتك يا ابن ھذاب لكائنٌ إلى خمسة أيام ،فإن لم َيص ُّح ما ُ
قلت فبھذه
المدة ،وإال فإني َّ
ص َّح َفتع َل ُم أ َّنك الرَّ ا ُّد على اله ،وعلى رسوله ،ولك داللة أخرى،
كذاب مُف َت ٍر ،وإن َ
َف ُتصاب ِب َبصرك وتصير مكفوفا  ،فال تبصر سھالً وال جبالً ،وھذا كائن بعد أيام ،ولك عندي
ضرب بأبرص.
داللة أخرى ،إ َّنك ستحلِفُ يمينا ً كاذبة َف ُت َ
قال محمد بن الفضل :با Sلقد نزل ذلك كله بابن ھذاب) .الخرايج والجرايح للراوندي  306الباب
التاسع( .
ويحتجون أي ً
ضا بما جاء في خطبة لإلمام عليّ يذكر فيھا صفات اإلمام ،جاء فيھا) :ويلبسُ الھيبة،
وعلم الضميرَّ ،
ويطلع على الغيب ،ويعطي التصرُّ ف على اإلطالق( انظر مشارق أنوار اليقين :
. 115
واالستشھادات السابقة كلھا جاءت على لسان علماء القوم وفي أوثق كتبھم ،وبات واضحً ا أنھم
يجھلون أن علم الغيب ھو من اختصاص  Dسبحانه ،وال طريق لمعرفته واالطالع عليه إال عن
طريقه سبحانه.
وتغافل القوم عن أنه لترسيخ ھذا المعنى في نفوس المسلمين أبطل اإلسالم كل طريق يدعي
البشر أنھم يعلمون الغيب من خالله ،فأبطل الطيرة ،وھي :محاولة استكشاف الغيب عن طريق
تھييج الطير من أعشاشھا ،فإن ذھبت يمينا ً ظن المتشائم أن في سفره خيراً فيمضي فيه ،وإن
ذھبت يساراً ظن أن في سفرا شراً فيرجع عنه.
وأبطل اإلسالم الكھانة وھي :ادعاء علم الغيب عن طريق الشياطين ،وأبطل اإلسالم أي ً
ضا
التنجيم ،وھو :االستدالل بأحوال الكواكب في اجتماعھا وافتراقھا على أحوال الخلق واألرض من
جفاف وخصب ومطر وموت وحياة ،ومن التنجيم الباطل ما يسمى بعلم "األبراج" واالستدالل به
على مستقبل اإلنسان وما سيحصل له من خير أو شر أو نجاح أو فشل ،رغم ولع الناس بھذا
اللون من التنجيم.
ونص العلماء على حرمة ما يفعله الجھلة من قراءة الكف والفنجان ،لمعرفة الغيب واستكشاف
المستقبل ،وبينوا أن ذلك كله من طرق الشيطان إلضالل بني آدم ،ومن أبواب الخرافة التي يجب
على اإلنسان أن ينزه عقله عن النزول إلى دركاتھا ،وأن يعلم أن الغيب باب مقفول ال يمكن أن
يفتح إال بإذن  ،Dكوحي من عنده ،أو رؤيا صادقة ،أو كرامة يمن  Dبھا على عبد من عباده،
يكشف له بھا حجب الغيب ،وكل ذلك من عنده سبحانه ال تدخل للعبد في حصول شيء منه  ،وما
عداه مما يخترعه البشر فھو باطل وضالل.

 لھم منزلة فوق األﻧبياء
.1

منزلة األئمة عندھم
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يعتقد اإلمامية أن ألئمتھم منزلة تصل إلى منزلة النبوة إن لم تتعداھا ،بل قد صرح بعضھم بأن
لألئمة منزلة تتعدى منزلة األنبياء غير أولي العزم من الرسل.
يقول الممقاني :ومن ضروريات مذھبنا أن األئمة عليھم السالم أفضل من أنبياء بني إسرائيل ،كما
نطقت بذلك النصوص المتواترة عن كل ممارس ألخبار أھل البيت عليھم السالم – اإلثني عشر
– أنه كان يصدر من األئمة عليھم السالم خوارق للعادة ،نظير ما كان يصدر عن األنبياء بل
أزيد ،وأن األنبياء والسلف انفتح لھم باب أو بابان من العلم ،وانفتحت لألئمة عليھم السالم –
بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل  Dإذا قال للشيء كن فيكون – جميع األبواب.
واألئمة كما رأيت أفضل من األنبياء بسبب كثرة العبادة والطاعة ألنه قد فتح لھم من األبواب ما
لم يفتح لألنبياء ھكذا مرة واحدة؟ سبحان !!D
لذا أصبح من التوابع لھذا االعتقاد في األئمة أن يلقنوا الميت بعد الشھادتين اإلقرار باألئمة اإلثني
عشرية ،وأن يكتب على جائبة جميع قطن الكفن ،وعلى الجريدتين :أن فالن بن فالن يشھد أن ال
إله إال  Dوحده ال شريك له ،وأن محمدا رسول  Dصلى  Dعليه وسلم وأن عليا والحسن
والحسين – ويعد األئمة اإلثني عشرية إلى آخرھم – أئمته وسادته وقادته وأن البعث والثواب
والعقاب حق.
ويعتقد الشيعة أن  Dتبارك وتعالى اسمه أخذ ميثاق النبيين على والية علي رضي  Dعنه،
وعرض والية علي رضي  Dعنه على أھل السموات واألرض ،وأخذ عھد النبيين بوالية علي
 .وينسبون ذلك إلى علي رضي  Dعنه افتراء وظلما.
قال أمير المؤمنين :إن  Dعرض واليتي على أھل السموات وعلى أھل األرض ..أقر بھا من أقر
وأنكرھا من أنكر ..أنكرھا يونس فحبسه  Dفي بطن الحوت حتى أقر بھا.
وال عجب في ذلك ،فإن االفتراء على أنبياء  Dورسله قد أضحى عندھم دينا وسلوكا وديدنا إذ
يفضلون أئمتھم على أنبياء  Dورسله.
أعلم أنه ال خالف بين أصحابنا رضي  Dعنھم في أشرفية نبينا على سائر األنبياء لألخبار
المتواترة ،وإنما الخالف في أفضلية أمير المؤمنين علي واألئمة الطاھرين على األنبياء ما عدا
جدھم ..فذھب إلى أنھم أفضل من باقي األنبياء ما خال أولي العزم ،فھم أفضل من األئمة ،وذھب
البعض اآلخر إلى مساواتھم ،وأكثر المتأخرين إلى أفضلية األئمة على أولي العزم من الرسل
وغيرھم ..وھو الصواب.
سبحان  Dما ھذه الجرأة على األنبياء؟ بل ما ھذا التواضع؟ لماذا أخرجوا إبراھيم عليه السالم
من الخالف ھل تقية أم ورعا؟ ما ھذا اإلفك المفترى؟ َكب َُر ْ
ون
ت َك ِل َم ًة َت ْخ ُر ُج مِنْ أَ ْف َواھ ِِھ ْم إِنْ َي ُقولُ َ
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إِ َّال َك ِذبًا .لم يقف تبجح تلكم الظلمة عند ھذا الحد بل يدعون أن سبعين صنفا من المالئكة يقسمون
على واليتھم!!
عن أبي جعفر قال :و Dإن في السماء لسبعين صنفا من المالئكة ..لو اجتمع أھل األرض أن
يعدوا عدد صنف منھم ما عدوھم ..وإنھم ليدينون بواليتنا.
ما أثقل كاھلك يا أبا جعفر من ھذا الحمل الثقيل الذي بؤت به من كذب ھؤالء عليك وأنت منه
براء!
سود  Dھذه الوجوه الكالحة التي شوھت سيرة أھل البيت األطھار.
أال َّ
إن األدھى من ذلك ،واألمر أن ھذا االنحراف والزيغ في العقيدة جعلھم يفضلون أئمتھم حتى على
المالئكة ،بل يصل بھم السخف إلى تأليه األئمة .واستمع معي إلى قائد ثورتھم والملھم الذي جاء
ليعيد الخالفة اإلسالمية ويجمع شمل المسلمين بعد تفرق:
يقول الخميني الملھم!!
فإن لإلمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخالفة تكوينية تخضع لواليتھا جميع ذرات ھذا الكون،
وإن من ضروريات مذھبنا أن ألئمتنا مقاما ال يبلغه ال ملك مقرب وال نبي مرسل ،وبموجب ما
لدينا من الروايات واألحاديث فإن الرسول األعظم صلى  Dعليه وسلم واألئمة عليھم السالم
كانوا قبل ھذا العالم أنوارا فجعلھم  Dبعرشه محدقين ،وجعل لھم من المنزلة الزلفى ما ال يعلمه
إال  ،Dوقد قال جبرائيل  -كما ورد في روايات المعراج  -لو دونت أنملة الحترقت وقد ورد عنه
عليه السالم :إن لنا مع  Dحاالت ال يسعھا ملك مقرب وال نبي مرسل .ومثل ھذه المنزلة
موجودة لفاطمة الزھراء عليھا السالم.
لقد أله ھذا العبقري نائب اإلمام الغائب األئمة ،وجعل لھم مقاما محموداً ،وخالفة تكوينية تخضع
لھا جميع ذرات الكون ومن البدھي أن الكون ال يخضع إال  Dسبحانه وتعالى وحده ،فھو الذي له
ما في السموات واألرض وھو سبحانه وحده الذي عنت الوجوه له.
ثم يرفعھم مرة أخرى إلى مرتبة فوق النبيين والمالئكة ،بل وال يسع المالئكة والنبيين أن يصلوا
إليھا فإلى أي شيء يدعو الناس نائب اإلمام الغائب؟ وعلى أي شيء يجمع المسلمين الذين طال
شوقھم لخروجه عليھم؟ أعلى الكفر والضالل أم على الزيغ والبھتان؟!
بل ويعتقد اإلمامية أيضا أن األئمة ھم أولو األمر الذين أمر  Dتعالى بطاعتھم ،وأنھم الشھداء
على الناس ،وأنھم أبواب علمه ،وأنھم أركان توحيده ،وخزانة معرفته ،ولذا كانوا أمانا ألھل
األرض كما أن النجوم أمان ألھل السماء.
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يقول صاحب عقائد الشيعة اإلمامية :بل نعتقد أن أمرھم أمر  Dتعالى ،ونھيھم نھيه ،وطاعتھم
طاعته ،ومعصيتھم معصيته ،ووليھم وليه ،وعدوھم عدوه ،وال يجوز الرد عليھم ..والراد عليھم
كالراد على رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،والراد على الرسول كالراد على  Dتعالى ،فيجب
التسليم لھم واالنقياد لھم ..واألخذ بقولھم.
ليس ھذا فقط بل يعتقد الخميني :أن المالئكة تضع أجنحتھا تحت أقدام أمير المؤمنين عليه السالم،
لسابقته وخدمته ونشره لإلسالم في الدنيا كلھا ..فالمالئكة تخضع له ..ويخضع له الناس حتى
األعداء منھم ..ألنھم يخضعون للحق في قيامه وقعوده وفي كالمه وصمته ..وفي خطبته وصالته
وحروبه.
وآخر أراجيف نائب اإلمام الغائب ،وأكبر ضالالته تعريضه برسول  Dصلى  Dعليه وسلم
وادعاؤه أنه لم ينجح في تبليغه رسالة ربه ،وسينجح فيھا الغالم الغائب منذ أكثر من ألف سنة.
سبحان ربي! إن ھذا إال ظلم مبين وإفك عظيم .يقول نائب اإلمام الغائب عن الوصي :وحتى إن
النبي محمداً صلى  Dعليه وسلم خاتم النبيين الذي جاء إلصالح البشرية وتنفيذ العدالة ..لم ينجح
في عھده وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم
االنحرافات ھو اإلمام المھدي المنتظر.
أليس ھذا تعريضا ً صريحا ً بسيد الخلق وافترا ًء عليه صلى  Dعليه وسلم بعد أن أكمل  Dالدين
على يديه ،وأتم النعمة على المؤمنين .وال عجب فالشيعة أكبر مؤسسة عالمية لتوريد الكذب
الصريح.
ومن اعتقادات الشيعة في األئمة أن األنبياء أرسلوا وبعثوا على اإلقرار بالوالية لعلي واألئمة من
بعده فقد ذكر ابن المطھر الحلي أن النبي صلى  Dعليه وسلم ليلة أسرى به جمع  Dله النبيين ثم
قال :سلھم يا محمد على ماذا بعثتم قالوا :بعثنا على شھادة أال إله إال  ،Dوعلى اإلقرار بنبوتك
والوالية لعلي .وھذا صريح بثبوت اإلمامة لعلي.
وھذا من الكذب الصريح على رسول  Dصلى  Dعليه وسلم الذي لم يثبت عنه ،إذ كيف يقال:
إن األنبياء يجب عليھم اإليمان بواحد من الصحابة ،و Dأخذ عليھم الميثاق لئن بعث محمدا وھم
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.
قاله ابن عباس في تفسير قوله تعالىَ :وإِ ْذ أَ َخ َذ ّ
 ُDمِي َث َ
اق ال َّن ِب ِّيي َْن َل َما آ َت ْي ُت ُكم مِّن ِك َتا ٍ
ب َوح ِْك َم ٍة ُث َّم
ص ُر َّن ُه ]آل عمران].81 :
ص ِّد ٌق لِّ َما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِم ُننَّ ِب ِه َو َل َتن ُ
َجاء ُك ْم َرسُو ٌل ُّم َ
ولقد صدق في ھؤالء قول اإلمام الذھبي رحمه  :Dوالقوم من أكذب الناس في النقليات ،وأجھل
الناس في العقليات ،ولھذا كانوا عند العلماء أجھل الطوائف ،وقد دخل منھم على الدين الفساد ما
ال يحصيه إال رب العباد
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 العصمة
 آية التطھير وعالقتھا بعصمة األئمة )د .عبدالھادي الحسيني(
.1

آية التطھير

َﻫـ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِـت َوُﻴطَ ﻬ َـرُﻜ ْم
ـﻪ ﻝِ ُﻴـ ْذ ِﻫ َب َﻋـﻨ ُﻜ ُم 
سأْ
ﻴـد اﻝﻠُ 
)آية التطھير( وھي قولtه تعtالى ...﴿ :إِ ﻨ َﻤـﺎ ُﻴ ِر ُ
اﻝـر ْﺠ َ
ط ِﻬﻴـ ًـرا﴾ أﻗــوى ﻤــﺎ اﺤﺘﺠـوا ﺒــﻪ ﻤــن آﻴــﺎت اﻝﻘـرآن ,وﻴﻼﺤــظ أﻨﻬــﺎ ﻝﻴﺴــت آﻴــﺔ ٕواﻨﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺘﺘﻤــﺔ اﻵﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺘَ ْ
أوﻝﻬــﺎ ﺨطــﺎب ﻷﻤﻬــﺎت اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن رﻀــﻲ اﷲ ﻋــﻨﻬن ﺒﻘوﻝــﻪ﴿ :وَ ﻗَـ ْــر َن ِﻓـــﻲ ُﺒ ُﻴــوِﺘ ُﻜ ن َوَﻻ ﺘََﺒـ ــر ْﺠ َن ﺘََﺒـ ــر َج
اﻝزَﻜﺎةَ وأ ِ
ﺼ َﻼةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ﻴـد ,﴾...وﻝـذﻝك ﻓﺘﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺴـوﻝَ ُﻪ إِ ﻨ َﻤـﺎ ُﻴ ِر ُ
ـن اﻝﻠَ 
َط ْﻌ َ
آﺘ َ
ـﻪ َوَر ُ
ﻴن َ 
ا ْﻝ َﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ْاﻷُوﻝَﻰ َوأَﻗ ْﻤ َن اﻝ َ 

ﺒـ)آﻴﺔ اﻝﺘطﻬﻴر( ﺘدﻝﻴس ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺒﺂﻴﺔ ٕواﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ.

وﻋﻠـ ــﻰ ﻜـ ــل ﺤـ ــﺎل ﻓﻘـ ــد ﻗـ ــﺎﻝوا :إن اﻝﺘطﻬﻴـ ــر ٕواذﻫـ ــﺎب اﻝـ ــرﺠس ﻤﻌﻨـ ــﺎﻩ اﻝﻌﺼـ ــﻤﺔ ﻤـ ــن اﻝﺨطـ ــﺄ واﻝﺴـ ــﻬو
واﻝــذﻨب)ﻓﺄﻫل اﻝﺒﻴــت( ﻤﻌﺼــوﻤون ﻤــن ذﻝــك ﻜﻠــﻪ ,وﻤﻘﺼــودﻫم )ﺒﺄﻫــل اﻝﺒﻴــت( أﺸﺨﺎﺼـﺎً ﻤﻌﻴﻨــﻴن ،أوﻝﻬــم
ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺜم ﻓﺎطﻤﺔ واﻝﺤﺴن واﻝﺤﺴﻴن  -رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم -وﻝﻴس ﺠﻤﻴﻊ أﻫل اﻝﺒﻴت.
.2

مناقشة ھذا التفسير

إن اﻻﺤﺘﺠﺎج ﺒﻬذﻩ اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ )ﻋﺼﻤﺔ( ﻤردود ﻤن ﺤﻴث اﻝدﻝﻴل وﻤن ﺤﻴث اﻝدﻻﻝﺔ:
 -1ﻋدم ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝدﻝﻴل )آﻴﺔ اﻝﺘطﻬﻴر( ﻝﻼﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ )اﻝﻌﺼﻤﺔ(.
إن ﻗﻀ ــﺎﻴﺎ اﻻﻋﺘﻘ ــﺎد اﻝﻜﺒ ــرى وﻤﻬﻤ ــﺎت اﻝ ــدﻴن وأﺴﺎﺴ ــﻴﺎﺘﻪ اﻝﻌظﻤ ــﻰ ﻻ ﺒ ــد ﻹﺜﺒﺎﺘﻬ ــﺎ ﻤ ــن اﻷدﻝ ــﺔ اﻝﻘرآﻨﻴ ــﺔ
ـﻲ
ــﻪ إِﻻُ ﻫـ َـو ا ْﻝ َﺤـ 
ـﻪ ﻻَ إِﻝَـ َ
اﻝﺼـرﻴﺤﺔ اﻝﻘطﻌﻴــﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤطﻠــوب ،ﻜدﻻﻝــﺔ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ﴿ :اﻝﻠّـ ُ
ــد رﺴـــو ُل اﻝﻠِ 
ــﻪ﴾ ﻋﻠــﻰ ﻨﺒــوة ﻤﺤﻤــد   ،ودﻻﻝــﺔ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ:
ــوم﴾ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘوﺤﻴــد ,ودﻻﻝــﺔ ﴿ ﻤ َﺤ ﻤ ٌ ُ
ا ْﻝﻘَﻴ ُ

﴿أﻗﻴﻤــوا اﻝﺼــﻼة﴾ ,ﻋﻠــﻰ ﻓرﻀــﻴﺔ اﻝﺼــﻼة وﻤﺸــروﻋﻴﺘﻬﺎ .وﻻ ﻴﺼــﺢ أن ﺘؤﺴــس ﻫــذﻩ اﻷﻤــور اﻝﻤﻬﻤــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷدﻝﺔ اﻝظﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﺒﻬﺔ ٕواﻻ ﺘطرق اﻝﺸك إﻝﻰ أﺴـﺎس اﻝـدﻴن ﻝﻘﻴﺎﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝظﻨﻴـﺎت ،واﺒﺘﻨﺎﺌـﻪ ﻋﻠـﻰ
ِ
اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻼت ،وذﻝك ﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺒﺼرﻴﺢ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰِ ُ :
ـﻪ
يأ َ
ـﺎب ِﻤ ْﻨ ُ
َﻨـز َل َﻋﻠَ ْﻴـ َك ا ْﻝﻜﺘَ َ
﴿ﻫ َو اﻝذ َ
ـن أُ م ا ْﻝ ِﻜﺘَـ ِ
ﺸـ َﺎﺒ َﻪ
ـﺎت ُﻫـ 
ـون َﻤـﺎ ﺘَ َ
ـﺎب َوأُ َﺨـ ُـر ُﻤﺘَ َ
ﺸــﺎ ِﺒ َﻬ ٌ
ـﺎت ﻤ ْﺤ َﻜ َﻤـ ٌ
آﻴـ ٌ
ﻴن ﻓــﻲ ﻗُﻠُــوِﺒ ِﻬ ْم َزْﻴـﻎٌ ﻓَ َﻴﺘِﺒ ُﻌـ َ
ﺎت ﻓَﺄَ ﻤــﺎ اﻝـ ِـذ َ
َ
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ــﻪ﴾ ]آل ﻋﻤ ـران [7:ﻓﺎﺸ ــﺘرط اﷲ ﺠــل وﻋ ــﻼ ﻹﻗﺎﻤــﺔ دﻴﻨ ــﻪ اﻵﻴــﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤ ــﺎت اﻝواﻀــﺤﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻻ
ِﻤ ْﻨـ ُ
اﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﺤﺘﻤﺎل ،ﻜﺎﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺸﻬدﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﻨﺒوة واﻝﺼﻼة وﻫﻲ )أم اﻝﻜﺘﺎب(
وﻤرﺠﻌﻪ وأﺼﻠﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤد اﻝذي ﻴرد إﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ وﺘطرق إﻝﻴﻪ اﻝظن واﻻﺤﺘﻤﺎل.
أﻤـﺎ ﻤـن اﻋﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻵﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺸـﺎﺒﻬﺎت اﻝﻤﺤـﺘﻤﻼت ﻓﻬـو ﻤـن اﻝـزاﺌﻐﻴن اﻝـذﻴن﴿ :ﻓﻴﺘﺒﻌـون ﻤـﺎ ﺘﺸـﺎﺒﻪ
ﻤﻨﻪ اﺒﺘﻐﺎء اﻝﻔﺘﻨﺔ﴾.
ق
ـن َ ٕوِا ن اﻝظـ 
ـون إِﻻ اﻝظـ 
ـن ا ْﻝ َﺤ ـ 
ـن َﻻ ُﻴ ْﻐ ِﻨــﻲ ِﻤـ َ
﴿و َﻤــﺎ ﻝَ ُﻬــم ِﺒـ ِـﻪ ِﻤـ ْـن ِﻋ ْﻠـ ٍـم إِن َﻴﺘِﺒ ُﻌـ َ
وﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰ أﻴﻀ ـﺎًَ :

ﺸ ْﻴ ًﺌﺎ﴾ ]اﻝﻨﺠم ،[28:ﻓﺎﻝدﻝﻴل اﻝظﻨﻲ ﻻ ﻴﺼﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻴد اﻝﻌﻠمٕ ،واذن ﻻ ﺒـد أن ﻴﻜـون
َ
اﻝــدﻝﻴل ﻗطﻌﻴ ـﺎً ﻓــﻲ دﻻﻝﺘــﻪ ,ﻓﻴﺴــﻘط اﻻﺴــﺘدﻻل ﺒﻜــل اﻷدﻝــﺔ اﻝظﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺸــﺘﺒﻬﺔ ,وﻝــذﻝك ﻗــﺎل اﻷﺼــوﻝﻴون:
)اﻝدﻝﻴل إذا ﺘطرق إﻝﻴﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒطل ﺒﻪ اﻻﺴﺘدﻻل(.
إن )ﻋﺼــﻤﺔ اﻷﺌﻤــﺔ( ﻤــن ﻀــرورﻴﺎت اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻋﻨــد اﻹﻤﺎﻤﻴــﺔ؛ ﻷﻨﻬــﺎ اﻷﺴــﺎس اﻝــذى ﻴﻘــوم ﻋﻠﻴــﻪ أﺼــل
ﻋﻘﻴــدة )اﻹﻤﺎﻤــﺔ( ،ﻓــﺈذا اﻨﻬــﺎر اﻷﺴــﺎس )اﻝﻌﺼــﻤﺔ( اﻨﻬــدم ﻤــﺎ ﺒﻨــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ )اﻹﻤﺎﻤــﺔ( ،وﻝــذﻝك ﺸــددوا ﻓــﻲ
اﻹﻴﻤﺎن ﺒﻬﺎ ،واﻝﻨﻜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤن ﺠﺤدﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻜﻔروﻩ وأﺨرﺠوﻩ ﻤن اﻝﻤﻠﺔ!!
ﻓﻘــد روى اﻝﻜﻠﻴﻨــﻲ أن أﺒــﺎ ﻋﺒــداﷲ )ع( ﻗــﺎل) :ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﺒــﻪ ﻋﻠــﻲ آﺨــذ ﺒــﻪ وﻤــﺎ ﻨﻬــﻰ ﻋﻨــﻪ أﻨﺘﻬــﻲ ﻋﻨــﻪ ...
اﻝﻤﺘﻌﻘــب ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺸـﻲء ﻤــن أﺤﻜﺎﻤــﻪ ﻜﺎﻝﻤﺘﻌﻘــب ﻋﻠــﻰ اﷲ وﻋﻠــﻰ رﺴــوﻝﻪ ,واﻝـراد ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺼــﻐﻴرة أو

ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﺤد اﻝﺸرك ﺒﺎﷲ( ]أﺼول اﻝﻜﺎﻓﻲ .[196 /1
وﻗﺎل اﺒن ﺒﺎﺒوﻴﻪ اﻝﻘﻤﻲ) :ﻤن ﻨﻔﻰ ﻋﻨﻬم اﻝﻌﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻲء ﻤن أﺤـواﻝﻬم ﻓﻘـد ﺠﻬﻠﻬـم وﻤـن ﺠﻬﻠﻬـم ﻓﻬـو
ﻜﺎﻓر( ]اﻋﺘﻘﺎدات اﻝﺼدوق ص .[108
وﻫــذا ﻴﺴــﺘﻠزم ﺘﻜﻔﻴــر أﻜﺜــر ﻤــن ﻤﻠﻴــﺎر ﻤﺴــﻠم ﻻ ﻴــدﻴن ﺒﻬــذﻩ اﻝﻌﻘﻴــدة ،وﺘﻜﻔﻴــر ﺤﻜــﺎﻤﻬم ،وأوﻝﻬــم اﻝﺨﻠﻔــﺎء
اﻝ ارﺸ ــدون ﻓﻤ ــﺎ دون ﺒ ــﻼ اﺴ ــﺘﺜﻨﺎء؛ ﻓﻀـ ـﻼً ﻋ ــن أﺠﻴ ــﺎل اﻝﻤﺴ ــﻠﻤﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺨ ــﺘﻼف أزﻤﻨ ــﺘﻬم
وأﻤﻜﻨﺘﻬم ،وﻤﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـن ذﻝـك ﻤـن ﻤﻔﺎﺴـد ﻻ ﻴﻤﻜـن إﺤﺼـﺎؤﻫﺎ ﻗـد ﻴﻜـون أﻫوﻨﻬـﺎ ﺤرﻤـﺔ ﻤﻨـﺎﻜﺤﺘﻬم وأﻜـل
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ذﺒﺎﺌﺤﻬم  ..وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻘﻴـدة ﺒﻨﻴـت اﻝﻔﺘـﺎوى اﻝﺘـﻲ ﺘﺒـﻴﺢ أﻤـوال اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ودﻤـﺎءﻫم ،وﺠـواز أو وﺠـوب
ﻤﻘﺎﺘﻠﺘﻬم واﻝﺨروج ﻋﻠﻴﻬم!
وﻋﻘﻴدة ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻨزﻝـﺔ واﻝﺨطـورة ﻻ ﺒـد أن ﺘﻜـون أدﻝﺘﻬـﺎ ﺼـرﻴﺤﺔ ﻗطﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ دﻻﻝﺘﻬـﺎ ,ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻻ ﻴﺘطـرق
إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸك أو اﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال ٕواﻻ ﺼﺎر اﻝـدﻴن ﻝﻌﺒـﺎً ﻝﻜـل ﻻﻋـب ,وأﺴﺎﺴـﻴﺎﺘﻪ ﻋرﻀـﺔ
ﻝﻜل ﻤﺘﻼﻋـب وﻫـذﻩ اﻵﻴـﺔ) :آﻴـﺔ اﻝﺘطﻬﻴـر( ﻝﻴﺴـت ﺼـرﻴﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺼـﻤﺔ أﺤـد ,ﻓﻀـﻼً ﻋـن
ﻋﺼــﻤﺔ أﺸــﺨﺎص ﻤﻌﻴﻨــﻴن ﻤﺤــددﻴن ,واﻝﻘــول ﺒــدﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ )اﻝﻌﺼــﻤﺔ( ظــن واﺸــﺘﺒﺎﻩ ﻓﺒطــل اﻻﺴــﺘدﻻل
ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك؛ ﻷن اﻝدﻝﻴل إذا ﺘطرق إﻝﻴﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒطل ﺒﻪ اﻻﺴﺘدﻻل.
وﻫذا ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ رد ﻫذﻩ اﻝﺤﺠﺔٕ ،واﺴﻘﺎط ﻫذﻩ اﻝﻌﻘﻴدة اﺴﺘدﻻﻻً ﺒﺎﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤـﺔ؛ ﻷن اﻝـدﻝﻴل ﻤـن اﻷﺴـﺎس
ﻓﻘد ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﻼﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ اﻝﻤراد.
وﻝﻜن ﻤن ﺒﺎب اﻻﺴﺘطراد اﻝﻨﺎﻓﻊ ﻹﺨراج آﺨر ﺸﺒﻬﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﻘﺎﺒـل اﻝـذي ﻴرﻴـد اﻝﺤـق ﺒـﺎﻝﺤق ﻻﺒـﺄس
ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ دﻻﻝﺔ اﻝدﻝﻴل )اﻵﻴﺔ( ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل.
 -2ﻋدم دﻻﻝﺔ اﻝﻨص )اﻵﻴﺔ( ﻋﻠﻰ)اﻝﻌﺼﻤﺔ(.
وذﻝك ﻴﺘﺒﻴن ﻤن وﺠوﻩ ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ:
أوﻻً :اﻓﺘﻘﺎرﻩ إﻝﻰ اﻝﺴﻨد اﻝﻠﻐوي:
ﻓﻬــذا اﻝﺘﻔﺴــﻴر ﻻ ﻴــﻨﻬض ﻤــن اﻷﺴــﺎس ﻷﻨــﻪ ﺴــﺎﻗط ﻝﻐوﻴ ـﺎً ،واﻝﻘ ـرآن ﻨــزل ﺒﻠﻐــﺔ اﻝﻌــرب ،ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ
اﻷﻝﻔــﺎظ )اﻝﺘطﻬﻴــر( و)إذﻫــﺎب اﻝــرﺠس( ﺘﻌﻨــﻲ )اﻝﻌﺼــﻤﺔ( ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻠﻐــﺔ ﻓــﻴﻤﻜن ﺤﻤــل اﻝــﻨص ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ
ﻴﻘوﻝون.
وﻝﻜن  ..إذا ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻷﻝﻔـﺎظ ﺘﻌﻨـﻲ ذﻝـك ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨـزل ﺒﻬـﺎ اﻝﻘـرآن ﻓﻤـﺎذا ﻴﻜـون اﻝﺠـواب؟
واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻗول ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻠرﺠس ﺒﺎﻝﺨطﺄ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن.
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ﻓــﻼ ﻴﻌــرف ﻤــن ﻝﻐــﺔ اﻝﻘـرآن  -اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻝﺒــﺎب ﻝﻐــﺔ اﻝﻌــرب  -إطــﻼق ﻝﻔــظ )اﻝــرﺠس( ﻋﻠــﻰ اﻝﺨطــﺄ ﻓــﻲ
اﻻﺠﺘﻬﺎد .ﻓﺈن)اﻝرﺠس( اﻝﻘذر واﻝﻨﺘن وأﻤﺜﺎﻝﻬﻤﺎ.
ﻴﻘول اﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ﻓﻲ )ﻤﻔردات أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن( ﻤﺎدة)رﺠس(:
ـس ﻤـ ْـن َﻋ َﻤـ ِـل اﻝ 
ﺸـ ْـﻴطَ ِ
اﻝــرﺠس :اﻝﺸــﻲء اﻝﻘــذر ﻴﻘــﺎل :رﺠــل رﺠــس ورﺠــﺎل أرﺠــﺎس ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰِ :
ﺎن﴾
﴿ر ْﺠـ ٌ

 ...واﻝرﺠس ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺸرع اﻝﺨﻤر واﻝﻤﻴﺴر  ...وﺠﻌـل اﻝﻜـﺎﻓرﻴن رﺠﺴـﺎً ﻤـن ﺤﻴـث أن اﻝﺸـرك ﺒﺎﻝﻌﻘـل
ﺴــﺎ إِﻝَــﻰ ِر ْﺠ ِﺴ ـ ِﻬ ْم﴾ ،وﻗوﻝــﻪ
ض ﻓَـ َـز َ
ﻴن ِﻓــﻲ ُﻗﻠُــوِﺒ ِﻬم ﻤـ َـر ٌ
﴿وأَ ﻤــﺎ اﻝـ ِـذ َ
ادﺘْ ُﻬ ْم ِر ْﺠ ً
أﻗــﺒﺢ اﻷﺸــﻴﺎء ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
ـون﴾ ,ﻗﻴـل اﻝـرﺠس اﻝﻨـﺘن ,وﻗﻴـل اﻝﻌـذاب ،وذﻝـك ﻜﻘوﻝـﻪ:
﴿وَﻴ ْﺠ َﻌ ُل 
ﻴن ﻻَ َﻴ ْﻌ ِﻘﻠُ َ
س َﻋﻠَـﻰ اﻝِ ـذ َ
اﻝـر ْﺠ َ
ﺘﻌـﺎﻝﻰَ :
ﻨز ٍ
س﴾ ،وﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ :أ َْو ﻝَ ْﺤ َم ِﺨ ِ
س﴾ اﻫـ.
﴿إِ ﻨ َﻤﺎ ا ْﻝ ُﻤ ْ
ﺸ ِرُﻜ َ
ﻴر ﻓَِﺈ ﻨ ُﻪ ِر ْﺠ ٌ
ون َﻨ َﺠ ٌ
ﻗﻠت :وﻝذﻝك ﻝم ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺴﺔ اﻝﺨﻤرٕ ،واﻨﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﻜون اﻝﻨﺠﺎﺴﺔ ﻫل ﻫـﻲ ﻤﻌﻨوﻴـﺔ أم
ﺤﺴﻴﺔ؟ ﻷﻨﻬﺎ وﺼﻔت ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺒﺎﻝرﺠس وﻤﺎ ذاك إﻻ ﻷﻨﻬـم ﻓﻬﻤـوا ﻤـن وﺼـف اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ ﻝﻬـﺎ وﻝﻸﻨﺼـﺎب
واﻷزﻻم واﻝﻤﻴﺴــر ﺒﻠﻔــظ )اﻝــرﺠس( إﻨــﻪ اﻝﻘــذر واﻝﻨــﺘن واﻝﻨﺠﺎﺴــﺔ وﻤــن ﻗــﺎل ﺒﻨﺠﺎﺴــﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ ﻗــﺎل ﻫــﻲ
س﴾ ]اﻝﺘوﺒﺔ ،[28:واﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴوﺼف ﺒﺄﻨـﻪ
ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ :إِ ﻨ َﻤﺎ ا ْﻝ ُﻤ ْ
ﺸ ِرُﻜ َ
ون َﻨ َﺠ ٌ
ﻗذر أو ﻨﺠﺎﺴﺔ أو ﻨﺘن ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻝﻴس ﺒرﺠس.

ﻓﻤن ﻗﺎل :إن اﻵﻴﺔ ﻨص ﻓﻲ اﻝﺘﻨزﻴﻪ ﻤن اﻝﺨطﺄ ﻓﻘد ﺠﺎء ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻌرف ﻤن ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب.
ٕواذن ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻬض ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺼﻤﺔ ﻤن اﻝﺨطﺄ ,ﺒل ﺴﻘط اﻻﺤﺘﺠﺎج ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻴـﺎً؛ ﻷن اﻝﻌﺼـﻤﺔ ﻻ
ﺘﺘﺠ أز ،ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻜن ﻤن وﺼف ﺒﺎﻝﻌﺼﻤﺔ ﻤﻌﺼوﻤﺎً ﻤـن اﻝﺨطـﺄ ﻓﻬـو ﻝـﻴس ﻤﻌﺼـوﻤﺎً ﻤـن اﻝـذﻨب ﻷﻨﻬﻤـﺎ
ﻤﺘﻼزﻤﺎن.
) -2اﻝﺘطﻬﻴر( و)إذﻫﺎب اﻝرﺠس( ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻌﺼﻤﺔ ﻤن اﻝذﻨب واﻝدﻝﻴل اﻝواﻀﺢ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ورودﻩ ﻓـﻲ
ﺼــﺎﻝِ ًﺤﺎ َوآ َﺨـ َـر
﴿وآ َﺨـ ُـر َ
ون ْ
اﻋﺘََرﻓُـوا ِﺒ ـ ُذﻨُوِﺒ ِﻬ ْم َﺨﻠَطُـوا َﻋ َﻤـ ًـﻼ َ
ﻏﻴــر )أﻫــل اﻝﺒﻴــت( ،ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
ِ
ِ
ِ
ِ 
ط ﻬ ُـرُﻫ ْم َوﺘُ َـزﻜﻴ ِﻬم
ﺼ َـدﻗَ ًﺔ ﺘُ َ
ﺴﻰ اﻝﻠُ ﻪ أ ْ
َن َﻴﺘُ َ
ﻴم * ُﺨ ْذ ﻤ ْـن أ َْﻤ َـواﻝ ِﻬ ْم َ
ﺴ ﻴ ًﺌﺎ َﻋ َ
َ
وب َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْم إ ن اﻝﻠ َﻪ َﻏﻔُ ٌ
ور َرﺤ ٌ

ِﺒ َﻬﺎ﴾ ]اﻝﺘوﺒﺔ.[103-102:
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وﻫؤﻻء ﻗـوم ارﺘﻜﺒـوا اﻝﻤﻌﺎﺼـﻲ ,ﻓﻠـو ﻜـﺎن )اﻝﺘطﻬﻴـر( ﻴﻌﻨـﻲ اﻝﻌﺼـﻤﺔ ﻤـن اﻝـذﻨب ﻝﻤـﺎ أطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـؤﻻء
اﻝﻤذﻨﺒﻴن اﻝذﻴن )اﻋﺘرﻓوا ﺒذﻨوﺒﻬم ﺨﻠطوا ﻋﻤﻼً ﺼﺎﻝﺤﺎً وآﺨر ﺴﻴﺌﺎً( وﻗـد وﺼـف ﻫـؤﻻء ﺒﺎﻝﺘزﻜﻴـﺔ إﻀـﺎﻓﺔ
إﻝﻰ اﻝﺘطﻬﻴر )ﺘطﻬرﻫم وﺘزﻜﻴﻬم( واﻝﺘزﻜﻴﺔ أﻋﻠﻰ ،وﻗد وﺼف ﺒﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻝﻤذﻨﺒون ،وﻤﻊ ذﻝـك ﻝـم ﻴﻜوﻨـوا
ﻤﻌﺼـ ــوﻤﻴن ،وﻝـ ــم ﻴوﺼـ ــف ﺒﻬـ ــﺎ أوﻝﺌـ ــك اﻝـ ــذﻴن ُﻴﻘـ ــﺎل ﻋـ ــﻨﻬم )أﺌﻤـ ــﺔ ﻤﻌﺼـ ــوﻤون(ٕ ,واﻨﻤـ ــﺎ اﻜﺘﻔـ ــﻰ ﺒﻠﻔـ ــظ
)اﻝﺘطﻬﻴر( ﻓﻘط ,وﻫو أﻗل ﻤﻨزﻝﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﻜﻴف ﺼﺎروا ﺒﻪ – وﻫو أﻗل  -ﻤﻌﺼوﻤون؟!
ِ
ٍ
ــﺎن ﺠـــواب ﻗَو ِﻤـ ِ
ــﺎس
ــﻪ إِﻻ أَن ﻗَـــﺎﻝُوا أ ْ
وﻗ ــﺎل ﺘﻌ ــﺎﻝﻰ﴿ :ﻓَ َﻤـــﺎ َﻜـ َ َ َ َ ْ
َﺨ ِر ُﺠـــوا آ َل ﻝُـــوط ﻤـــن ﻗَـ ْــرَﻴﺘ ُﻜ ْم إِ ﻨ ُﻬـ ْــم أَُﻨـ ٌ

ون﴾ ]اﻝﻨﻤـ ــل ,[56:وﻝـ ــم ﺘﻜـ ــون اﺒﻨﺘـ ــﺎ ﻝـ ــوط ﻤﻌﺼـ ــوﻤﺘﻴن ﻤـ ــﻊ أﻨﻬﻤـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻵل اﻝـ ــذﻴن وﺼـ ــﻔوا
َﻴﺘَ َ
ـــر َ
ط ﻬـ ُ

)ﺒﺎﻝﺘطﻬﻴر( وأرادوا إﺨراﺠﻬم ,ﻓﺘطﻬﻴر آل اﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤد  أو أﻫﻠﻪ ﻫو ﻜﺘطﻬﻴر آل ﻝوط ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم.

﴿ﻓ ِ
وﻗﺎل ﺠل وﻋﻼ ﻋن رواد ﻤﺴﺠد ﻗﺒﺎء ﻤن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ اﻷطﻬـﺎرِ :
ـﻪ
ـون أَن َﻴﺘَ َ
ط ﻬ ُـرواْ َواﻝﻠّ ُ
ﻴـﻪ ِر َﺠـﺎ ٌل ُﻴ ِﺤﺒ َ
ﻴن﴾ ]اﻝﺘوﺒﺔ ،[108.:وﻝم ﻴﻜن ﻫؤﻻء ﻤﻌﺼوﻤﻴن ﻤن اﻝذﻨوب ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق.
ُﻴ ِﺤ 
ب ا ْﻝ ُﻤط ﻬ ِر َ
ﻴن﴾
ﻴن َوُﻴ ِﺤـ 
ـﻪ ُﻴ ِﺤـ 
وﻗــﺎل ﺒﻌــد أن ﻨﻬــﻰ ﻋــن إﺘﻴــﺎن اﻝﻨﺴــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻤﺤــﻴض﴿ :إِ ن اﻝﻠّـ َ
ـب ا ْﻝ ُﻤﺘَطَ ﻬـ ِـر َ
ـب اﻝﺘـ ـوا ِﺒ َ
]اﻝﺒﻘرة.[222:

ﺴ َـﻤﺎء َﻤـﺎء ﻝُ ﻴطَ ﻬ َـرُﻜم ِﺒ ِـﻪ
﴿وُﻴ َﻨز ُل َﻋﻠَ ْـﻴ ُﻜم ﻤـن اﻝ 
وﻗﺎل ﻋن أﻫل ﺒدر وﻫم ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ وﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر رﺠﻼًَ :
ِِ
ِ
َوُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋﻨ ُﻜ ْم ِر ْﺠ َز اﻝ 
ط ِ
ام﴾ ]اﻷﻨﻔﺎل.[11:
ﺎن َوﻝِ َﻴ ْرِﺒ َ
ﺸ ْﻴ َ
ط َﻋﻠَﻰ ُﻗﻠُوﺒ ُﻜ ْم َوُﻴﺜَﺒ َت ﺒﻪ اﻷَ ْﻗ َد َ
واﻝرﺠز واﻝرﺠس ﻤﺘﻘﺎرﺒﺎن و)ﻴطﻬرﻜم( ﻓﻲ اﻵﻴﺘﻴن واﺤد ،وﻝم ﻴﻜن ﻫؤﻻء ﻤﻌﺼوﻤﻴن ﻤن اﻝذﻨوب.
ـﻪ ﻝِﻴ ْﺠﻌـ َل ﻋﻠَ ْـﻴ ُﻜم ﻤ ْـن ﺤـر ٍج وﻝَ ِ
ﻴـد ﻝِ ُﻴطَ ﻬ َـرُﻜ ْم َوﻝِ ُﻴ ِـﺘ م
ــﻜن ُﻴ ِر ُ
﴿ﻤﺎ ُﻴ ِر ُ
ﻴد اﻝﻠّ ُ َ َ َ
ََ َ
وﻗﺎل ﻤﺨﺎطﺒﺎً اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎًَ :
ون﴾ ]اﻝﻤﺎﺌدة.[6:
ِﻨ ْﻌ َﻤﺘَ ُﻪ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْم ﻝَ َﻌﻠُ ﻜ ْم ﺘَ ْ
ﺸ ُﻜ ُر َ
ـوﺒ ُﻬ ْم﴾ ]اﻝﻤﺎﺌــدة ،[41:وﻝــﻴس
ﻴن ﻝَـ ْـم ُﻴـ ِـرِد اﻝﻠّـ ُ
وﻗــﺎل ﻋــن اﻝﻤﻨــﺎﻓﻘﻴن واﻝﻴﻬــود﴿ :أ ُْوﻝَـ ِــﺌ َك اﻝـ ِـذ َ
ـﻪ أَن ُﻴطَ ﻬـ َـر ﻗُﻠُـ َ

ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔـظ )أوﻝﺌـك اﻝـذﻴن ﻝـم ﻴـرد اﷲ أن ﻴﻌﺼـﻤﻬم ﻤـن اﻝـذﻨوب( وﻻ ﻴﺴـﺘﻘﻴم ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﻠﻔـظ )ﺒﺎﻝﻌﺼـﻤﺔ(

إﻻ إذا ﻜ ــﺎن اﻝﻤﻌﻨ ــﻰ ﻜ ــذﻝك ,وأﻴﻀـ ـﺎً ﻓ ــﺈن ﻤﻔﻬ ــوم ﻝﻔ ــظ اﻵﻴ ــﺔ ﻴﺴ ــﺘﻠزم أن ﻴﻜ ــون ﻏﻴ ــرﻫم ﻤ ــن اﻝﻤ ــؤﻤﻨﻴن
ﻤﻌﺼوﻤﻴن ﻤن اﻝذﻨوب وﻝم ﻴﻘل أﺤد ﺒذﻝك.
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ﻓﺎﻵﻴﺔ إذاً ﻻ دﻝﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ )اﻝﻌﺼﻤﺔ( ﺒﻤﻌﻨﻴﻴﻬﺎ وﷲ اﻝﺤﻤد.
 -3ﻝﻔظ )اﻷﻫل( ﻝﻐﺔ:
ﻝﻔـظ )اﻷﻫــل( ﻓــﻲ أﺼــل اﻝوﻀــﻊ اﻝﻠﻐــوي ﻴﻌﻨــﻲ زوﺠـﺔ اﻝرﺠــل ,وﻤــن ﻴﺠﻤﻌــﻪ ٕواﻴــﺎﻫم ﻤﺴــﻜن واﺤــد وﻝــﻴس
اﻷﻗﺎرب ﺒﺎﻝﻨﺴب إﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺠﺎز واﻝﻴك اﻝدﻝﻴل:
َﻫ ِـل اﻝ ﻨ ِ
)ﻓﺄﻫل( اﻝﺸﻲء ﻋﻤوﻤﺎً :أﺼﺤﺎﺒﻪ اﻝﻤﻼزﻤون ﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰ﴿ :إِ ن َذﻝِ َك ﻝَ َﺤ 
ـﺎر﴾
ﺎﺼ ُـم أ ْ
ق ﺘَ َﺨ ُ
ﺎب
]ص ،[64:ﻓﺄﻫــل اﻝﻨــﺎر أﺼــﺤﺎﺒﻬﺎ وﺴــﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝﻤﻼزﻤــون ﻝﻬــﺎ ،ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
ـﺤ ُ
َﺼـ َ
ﺴــﺘَ ِوي أ ْ
﴿ﻻ َﻴ ْ
اﻝ ﻨ ِ
ﺎب ا ْﻝ َﺠ ﻨ ِﺔ﴾ ]اﻝﺤﺸر.[20:
َﺼ َﺤ ُ
ﺎر َوأ ْ

و)أﻫـل اﻝﻜﺘـﺎب( و)أﻫـل اﻝـذﻜر( أﺼـﺤﺎﺒﻪ وﺤﻤﻠﺘــﻪ )وأﻫـل اﻝﻤدﻴﻨـﺔ( و)أﻫـل اﻝﻘـرى( أﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ وﺴــﺎﻜﻨوﻫﺎ
ِ ِ
ون﴾ ]اﻝﺤﺠــر,[67:
﴿و َﺠــﺎء أ ْ
ﺴﺘَ ْﺒ ِﺸـ ُـر َ
َﻫ ـ ُل ا ْﻝ َﻤدﻴ َﻨــﺔ َﻴ ْ
اﻝﻤﻘﻴﻤــون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻤﻼزﻤــون ﻝﻬــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
اﺠ َﻌ ْـل
﴿وﻝَ ْو أ 
َن أ ْ
﴿ر ب ْ
َ
آﻤ ُﻨواْ َواﺘﻘَواْ﴾ ]اﻷﻋراف ,[96:وﻜذﻝك )أﻫل اﻝﺒﻠد( ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰَ :
َﻫ َل ا ْﻝﻘَُرى َ
َﻫﻠَ ُﻪ ِﻤ َن اﻝﺜﻤر ِ
َﻫـ َذا ﺒﻠَ ًدا ِ
ات﴾ ]اﻝﺒﻘرة.[126:
قأْ
آﻤ ًﻨﺎ َو ْارُز ْ
َ َ
ََ
َﻫـ ِـل َﻤـ ْـد َﻴ َن﴾
ﻴن ِﻓــﻲ أ ْ
وﻜــذﻝك ﻜــل ﻝﻔــظ أﻀــﻴف إﻝــﻰ ﻜﻠﻤــﺔ )أﻫــل( ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰَ ﴿ :ﻓﻠَ ِﺒﺜْـ َ
ـت ِﺴـ ِـﻨ َ
]طﻪ.[40:

ِ
َﻫ َل ﻴﺜْ ِرب َﻻ ﻤﻘَـﺎم ﻝَ ُﻜـم ﻓَـﺎر ِﺠﻌوا﴾ ]اﻷﺤـزاب﴿ ،[13:وﺼـ د ﻋـن ﺴـ ِﺒ ِ ِ
ﺴـ ِﺠ ِد
َ
ﻴل اﻝﻠّـﻪ َو ُﻜ ْﻔ ٌـر ِﺒـﻪ َوا ْﻝ َﻤ ْ
َ َ َ َ
﴿ﻴﺎ أ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ُ
ا ْﻝﺤرِام ٕوِا ْﺨراج أ ْ ِ ِ ِ
ق
﴿ﺤﺘـﻰ إِ َذا َرِﻜ َﺒـﺎ ِﻓـﻲ اﻝ 
ﺴ ِـﻔﻴ َﻨ ِﺔ َﺨ َرﻗَ َﻬـﺎ ﻗَـﺎ َل أَ َﺨ َرْﻗﺘَ َﻬـﺎ ﻝِﺘُ ْﻐ ِـر َ
َﻫﻠﻪ ﻤ ْﻨ ُﻪ﴾ ]اﻝﺒﻘـرةَ ،[217:
ََ َ َ ُ

َﻫﻠَ َﻬﺎ﴾ ]اﻝﻜﻬف ،[71 :ﻓﺄﻫل اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ رﻜﺎﺒﻬﺎ اﻝذﻴن ﺘﺠﻤﻌﻬم.
أْ
أﻫل اﻝﺒﻴت:

آﻤﻨُ ـوا َﻻ ﺘَـ ْـد ُﺨﻠُوا
ﻬــﺎ اﻝـ ِـذ َ
وأﻫــل أي ﺒﻴــت ﺴــﻜﺎﻨﻪ اﻝــذﻴن ﻴﺠﻤﻌﻬــم ذﻝــك اﻝﺒﻴــت ،ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
﴿ﻴــﺎ أَﻴ َ
ﻴن َ
ﺒﻴوﺘًــﺎ َﻏ ْﻴــر ﺒﻴــوِﺘ ُﻜم ﺤﺘــﻰ ﺘَ ِ
َﻫﻠِ َﻬــﺎ﴾ ]اﻝﻨــور ،[27:وﻗﺎﻝــت أﺨــت ﻤوﺴــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ
ﺴ ـﻠُ ﻤوا َﻋﻠَــﻰ أ ْ
َ ُُ ْ َ
ُُ
ْ
ﺴ ـوا َوﺘُ َ
ﺴﺘَﺄْﻨ ُ
َﻫ ِل ﺒ ْﻴ ٍت ﻴ ْﻜﻔُﻠُوَﻨ ُﻪ ﻝَ ُﻜم و ُﻫم ﻝَ ُﻪ َﻨ ِ
ﺎﺼ ُﺤون﴾ ]اﻝﻘﺼص.[12:
اﻝﺴﻼم ﻝﻔرﻋون﴿ :أ ْ َ َ
ْ َ ْ
أﻫل اﻝرﺠل:
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ﻴﻘول اﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ :أﻫـل اﻝرﺠـل ﻓـﻲ اﻷﺼـل ﻤـن ﻴﺠﻤﻌـﻪ ٕواﻴـﺎﻫم ﻤﺴـﻜن واﺤـد ,ﺜـم ﺘُ ُﺠوزﺒـﻪ ﻓﻘﻴـل
أﻫل ﺒﻴت اﻝرﺠل ﻝﻤن ﻴﺠﻤﻌﻪ ٕواﻴﺎﻫم ﻨﺴب .اﻫـ.
ﻓﺄﻫــل اﻝرﺠــل أو أﻫــل ﺒﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺼــل ﻤــن ﻴﺠﻤﻌــﻪ ٕواﻴــﺎﻫم ﻤﺴــﻜن واﺤــد وﺒﻬــذا ﺠــﺎء ت اﻝﻨﺼــوص
اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ﴿ :ﻗُ ْﻠ َﻨــﺎ ْ ِ ِ

ق َﻋﻠَ ْﻴـ ِـﻪ
ﻴﻬــﺎ ِﻤــن ُﻜـ ل َز ْو َﺠـ ْـﻴ ِن اﺜْ َﻨـ ْـﻴ ِن َوأ ْ
ﺴـ َـﺒ َ
اﺤﻤـ ْـل ﻓ َ
َﻫﻠَـ َك إِﻻ َﻤــن َ
ـن ﻤﻌـ ُ ِ 
﴿وَﻨ ِﻤﻴـ ُـر
آﻤـ َ
ـﻪ إِﻻ َﻗﻠﻴـ ٌل﴾ ]ﻫــود ,[40 :وﻗــﺎل إﺨــوة ﻴوﺴــف ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼمَ :
آﻤـ َ َ َ
ـن َو َﻤــﺎ َ
ا ْﻝﻘَـ ْـو ُل َو َﻤـ ْـن َ
﴿وأْﺘُــوِﻨﻲ
َﻫﻠَ َﻨــﺎ اﻝ 
﴿ﻤ 
ﺴ ـ َﻨﺎ َوأ ْ
أْ
ﻀـ ـر﴾ ]ﻴوﺴــف ،[88:وﻗــﺎل ﻴوﺴــف ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼمَ :
َﻫﻠَ َﻨــﺎ﴾ ]ﻴوﺴــفَ ،[65:
ـﻴن﴾ ]ﻴوﺴــف ،[93:وﻜــﺎﻨوا أﺒــﺎﻩ وزوﺠــﺔ أﺒﻴــﻪ ٕواﺨوﺘــﻪ ﻜﻤــﺎ أﺨﺒــر ﻋــﻨﻬم اﻝــرب ﺠــل وﻋــﻼ
ِﺒ ـﺄ ْ
َﺠ َﻤ ِﻌـ َ
َﻫ ِﻠ ُﻜ ْم أ ْ

ـﻪ ِ
ِ
ِ
ِ
ـﻊ
ﺼـ َر إِن َ
وﺴ َ
ﺸـﺎء اﻝﻠّ ُ
آﻤ ِﻨ َ
ـﻴن * َوَرﻓَ َ
آوى إِﻝَ ْﻴﻪ أ ََﺒ َوْﻴﻪ َوﻗَـﺎ َل ْاد ُﺨﻠُـواْ ﻤ ْ
ف َ
ﺒﻘوﻝﻪَ ﴿ :ﻓﻠَ ﻤﺎ َد َﺨﻠُواْ َﻋﻠَﻰ ُﻴ ُ
ِ
أ ََﺒ َوْﻴ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ا ْﻝ َﻌ ْر ِ
ـﺎي ِﻤـن ﻗَ ْﺒـ ُل ﻗَ ْـد َﺠ َﻌﻠَ َﻬـﺎ َرﺒـﻲ َﺤﻘـﺎ﴾
ﺴﺠ ً
ش َو َﺨ رواْ ﻝَ ُﻪ ُ
دا َوﻗَﺎ َل َﻴﺎ أ ََﺒت َﻫـ َذا ﺘَﺄ ِْوﻴ ُل ُر ْؤَﻴ َ
]ﻴوﺴف .[100 -99

ﻓﺄﻨــت ﺘــرى ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﺸـواﻫد اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ ﻝــم ﻴــدﺨل ﻓــﻲ ﻝﻔــظ )اﻷﻫــل( ﻓﻴﻬــﺎ ﻏﻴــر ﺴــﻜﺎن ﺒﻴــت اﻝرﺠــل اﻝــذي
ﻴﺠﻤﻌﻬــم ٕواﻴــﺎﻩ ذﻝــك اﻝﺒﻴــت ,وﻝــم ﻴــدﺨل اﻷﻗــﺎرب ﻓﻴــﻪ ﻗــط اﻝزوﺠــﺔ ﻤــن )أﻫــل ﺒﻴــت( اﻝرﺠــل ﺒــل ﻫــﻲ أول
ﻋﻀو ﻓﻴﻪ:
ﻓﺄﻫل اﻝرﺠل زوﺠﺘﻪ ﺒدﻝﻴل اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺸرع واﻝﻌرف واﻝﻌﻘل وﻻ دﻝﻴل آﺨر ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷرﺒﻌﺔ:
 -1دﻝﻴل اﻝﻠﻐﺔ:
ﻴﻘول اﻝراﻏب اﻷﺼـﻔﻬﺎﻨﻲ :وﻋﺒـر )ﺒﺄﻫـل اﻝرﺠـل( ﻋـن اﻤ أرﺘـﻪ  ...و)ﺘﺄﻫـل( إذا ﺘـزوج وﻤﻨـﻪ ﻗﻴـل :أﻫﻠـك
اﷲ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ :أي زوﺠك ﻓﻴﻬﺎ ،وﺠﻌل ﻝك ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻼً ﻴﺠﻤﻌك ٕواﻴﺎﻫم .اﻫـ.
وﻓــﻲ )ﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺼــﺤﺎح( ﻴﻘــول اﻝ ـرازي) :أﻫــل( اﻝرﺠــل ﺘــزوج وﺒﺎﺒــﻪ دﺨــل وﺠﻠــس و)ﺘﺄﻫــل( ﻤﺜﻠــﻪ .اﻫ ــ.
ﻓﻬذا دﻝﻴل اﻝﻠﻐﺔ.
 -2دﻝﻴل اﻝﺸرع:
ﺘﺄﻤل ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت:
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َﻫﻠِ ِﻪ﴾ ]اﻝﻘﺼص ،[29 :وﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﻪ ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻏﻴر زوﺠﻪ.
ﺴ َﺎر ِﺒﺄ ْ
 ﴿ َﻓﻠَ ﻤﺎ ﻗَ َوﺴﻰ ْاﻷ َ
َﺠ َل َو َ
ﻀﻰ ُﻤ َ
ﺸ ْﻴ ًﺨﺎ﴾ ،وﻫـذا ﻗـول ﺴـﺎرة زوﺠـﺔ إﺒـراﻫﻴم ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻼم
 ﴿ﻗَﺎﻝَ ْت َﻴﺎ َوْﻴﻠَﺘَﻰ أَأَﻝِ ُد َوأََﻨﺎْ َﻋ ُﺠ ٌوز َو َﻫـ َذا َﺒ ْﻌﻠِﻲ َ
ـت اﻝﻠّـ ِـﻪ
ـﻴن ِﻤـ ْـن أ َْﻤـ ِـر اﻝﻠّـ ِـﻪ َر ْﺤ َﻤـ ُ
ﻓﺒﻤــﺎذا أﺠﺎﺒﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ؟ وﺘﺤــت أي وﺼــف أدﺨﻠﺘﻬــﺎ؟ ﴿ﻗَــﺎﻝُواْ أَﺘَ ْﻌ َﺠ ِﺒـ َ

ﻴد﴾ ]ﻫود.[73-72:
َوَﺒ َرَﻜﺎﺘُ ُﻪ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْم أ ْ
ﻴد ﻤ ِﺠ ٌ
َﻫ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِت إِ ﻨ ُﻪ َﺤ ِﻤ ٌ

ﻓﻠوﻻ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤن أﻫل ﺒﻴت إﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻼم ﻝﻤـﺎ رﺤﻤﻬـﺎ اﷲ ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤﻌﺠـزة ،وﻻ ﺒـﺎرك ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺤﻤﻠـت
ﺒﺈﺴﺤق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼمٕ ,واذن ﻓﻼ ﻋﺠب.
ـﻪ
﴿ﻫـ ْـل أ َُدﻝُ ﻜـ ْـم َﻋﻠَــﻰ أ ْ
 وﻗﺎﻝــت أﺨــت ﻤوﺴــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼم ﻝﻔرﻋــونَ :ـﻪ ﻝَ ُﻜـ ْـم َو ُﻫـ ْـم ﻝَـ ُ
َﻫـ ِـل َﺒ ْﻴـ ٍـت َﻴ ْﻜﻔُﻠُوَﻨـ ُ
ِ
ون﴾ ]اﻝﻘﺼ ــص[12 :؛ ﻓﻤــن ﻗﺼ ــدت أوﻻً ﺒﺄﻫــل اﻝﺒﻴ ــت؟ أﻝﻴﺴــت أﻤﻬ ــﺎ أول اﻝﻤﻘﺼــودﻴن ﺒﻬ ــذا
ــﺤ َ
َﻨﺎﺼـ ُ
اﻝﻠﻔظ؛ ﻷن ﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝرﻀﻴﻊ ﺘﺘوﺠﻪ أول ﻤﺎ ﺘﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤرﻀﻊ ،وﻫﻲ ﻫﻨـﺎ أم ﻤوﺴـﻰ ،ﻝـذﻝك ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰ:
﴿ﻓَ َرَد ْد َﻨﺎﻩُ إِﻝَﻰ أُ ﻤ ِﻪ َﻜ ْﻲ ﺘَﻘَر َﻋ ْﻴ ُﻨ َﻬﺎ َوَﻻ ﺘَ ْﺤ َز َن﴾ ]اﻝﻘﺼص.13:
اد ِﺒﺄ ْ ِ
ﺴـ َـو ًءا﴾ ]ﻴوﺴــف [25:أي
﴿ﻤــﺎ َﺠـ َـزاء َﻤـ ْـن أ ََر َ
َﻫﻠ ـ َك ُ
 -ﺤﺘــﻰ اﻤ ـرأة اﻝﻌزﻴــز ﺨطﺒــت زوﺠﻬــﺎ ﻓﻘﺎﻝــتَ :

ﺒزوﺠﺘك.

 وﻫذﻩ ﻋدة آﻴﺎت ﻋن ﻝوط ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم واﻤ أرﺘﻪ ﻴدﺨﻠﻬﺎ اﷲ ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ )اﻷﻫل( ﻓﻲ ﻜـل اﻝﻤواﻀـﻴﻊاﻝﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ إﻨﺠﺎؤﻫم ٕواﻻ ﻝﻤﺎ اﺴﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﻤﻨﻬم.

ﻴن﴾ ]اﻷﻋراف.[83:
َﻨﺠ ْﻴ َﻨﺎﻩُ َوأ ْ
اﻤ َأرَﺘَ ُﻪ َﻜﺎ َﻨ ْت ِﻤ َن ا ْﻝ َﻐﺎ ِﺒ ِر َ
 ﴿ﻓَﺄ ََﻫﻠَ ُﻪ إِﻻ ْ
ِ ِ
ِ
َﺤ ٌـد إِﻻ
َﻫﻠِ َك ِﺒ ِﻘ ْ
َﺴ ِر ِﺒﺄ ْ
ط ٍﻊ ﻤ َن اﻝﻠْ ﻴ ِل َوﻻَ َﻴ ْﻠﺘَﻔ ْت ﻤﻨ ُﻜ ْم أ َ
ﺴ ُل َرﺒ َك ﻝَن َﻴﺼﻠُواْ إِﻝَ ْﻴ َك ﻓَﺄ ْ
﴿ -ﻗَﺎﻝُواْ َﻴﺎ ﻝُوطُ إِ ﻨﺎ ُر ُ

اﻤ َأرَﺘَ َك﴾ ]ﻫود.[81:
ْ

ﻴن﴾ ]اﻝﻨﻤل.[57 :
َﻨﺠ ْﻴ َﻨﺎﻩُ َوأ ْ
اﻤ َأرَﺘَ ُﻪ ﻗَد ْرَﻨ َ
ﺎﻫﺎ ِﻤ َن ا ْﻝ َﻐﺎ ِﺒ ِر َ
 ﴿ﻓَﺄ ََﻫﻠَ ُﻪ إِﻻ ْ
ﻴن﴾ ]اﻝﺸﻌراء.[171 – 170 :
ﻴن * إِﻻ َﻋ ُﺠ ًا
ﻴ َﻨﺎﻩُ َوأ ْ
وز ِﻓﻲ ا ْﻝ َﻐﺎ ِﺒ ِر َ
َﺠ َﻤ ِﻌ َ
َﻫﻠَ ُﻪ أ ْ
﴿ -ﻓَ َﻨﺠ ْ
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ِ
ِ
ﻴن﴾
ﻴﻬﺎ ﻝُو ً
ـﻪ َوأ ْ
ـﻪ َﻜﺎ َﻨ ْ
اﻤ َأرَﺘَ ُ
َﻫﻠَ ُ
ﻴﻬـﺎ ﻝَ ُﻨ َﻨ ﺠ َﻴ ﻨ ُ
ـن ا ْﻝ َﻐـﺎ ِﺒ ِر َ
ـت ِﻤ َ
طﺎ ﻗَـﺎﻝُوا َﻨ ْﺤ ُ
ـن أ ْ
َﻋﻠَ ُـم ِﺒ َﻤـن ﻓ َ
 ﴿ﻗَﺎ َل إِ ن ﻓ َـﻪ إِﻻ ْ

]اﻝﻌﻨﻜﺒوت.[32:

ﻴن﴾ ]اﻝﻌﻨﻜﺒوت.[33:
 َ﴿ﻻ ﺘَ َﺨ ْ
ف َوَﻻ ﺘَ ْﺤ َز ْن إِ ﻨﺎ ُﻤ َﻨ ﺠو َك َوأ ْ
اﻤ َأرَﺘَ َك َﻜﺎ َﻨ ْت ِﻤ َن ا ْﻝ َﻐﺎ ِﺒ ِر َ
َﻫﻠَ َك إِﻻ ْ
ﻓﻜرر اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻊ أن اﻵﻴﺘﻴن ﻤﺘﻘﺎرﺒﺘﺎن ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ آﻴﺔ واﺤدة وﻓﻲ ﺴﻴﺎق واﺤد.
﴿وِا ن ﻝُو ً ِ
ﻴن﴾ ]اﻝﺼـﺎﻓﺎت:
ـﻴن * إِﻻ َﻋ ُﺠ ًا
 َٕﻴ َﻨﺎﻩُ َوأ ْ
ـوز ِﻓـﻲ ا ْﻝ َﻐـﺎ ِﺒ ِر َ
َﺠ َﻤ ِﻌ َ
ﺴﻠِ َ
َﻫﻠَ ُﻪ أ ْ
ﻴن * إِ ْذ َﻨﺠ ْ
طﺎ ﻝﻤ َن ا ْﻝ ُﻤ ْر َ

.[135- 133

وﻻ ﺸك أن ﻫذا اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻨﺎء اﻤرأة ﻝوط ﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﻴذﻜر ﻓﻴﻬﺎ )أﻫﻠـﻪ( ﻻ داﻋـﻲ ﻝـﻪ ﻝـو ﻜـﺎن
اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﻨزل ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻘرآن ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﻓﻴﻬم ﻝﻔظ )اﻷﻫل( ﻤﺠرداً ﻤن اﻝزوﺠﺔ.
 -3دﻝﻴل اﻝﻌرف:
ٕواطﻼق ﻝﻔظ )اﻷﻫل( واﻝﻤـراد ﻤﻨـﻪ اﻝزوﺠـﺔ أﻤـر ﻤﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻴـوم :ﻴﻘـول اﻝرﺠـل ﻤـﺜﻼً) :ﺠـﺎءت
ﻤﻌﻲ أﻫﻠﻲ( ﻴﻘﺼد زوﺠﺘﻪ واﻝﻨﺎس ﺘﻔﻬم ﻤﻨﻪ ذﻝك.
 -4دﻝﻴل اﻝﻌﻘل:
إذ ﻜــل رﺠــل إﻨﻤــﺎ ﻴﺒــدأ ﺒﻴﺘــﻪ ﺒزوﺠﺘــﻪ وﻜــل ﻋﺎﺌﻠــﺔ ﺘﺒــدأ ﺒــﺄب وأم أو رﺠــل واﻤـرأة ﻫــﻲ زوﺠﺘــﻪ وﻫﻨــﺎ ﻴﺼــﺢ
إطﻼق ﻝﻔظ )اﻷﻫل( ﻋﻠﻰ اﻝزوﺠـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻗﺒـل ﻤﺠـﻲء اﻷوﻻد ،وﺤﺘـﻰ ﻝـو ﻝـم ﻴﻜـن ﻋﻨـد اﻝرﺠـل أب أو أم
أو إﺨــوة .ﻓﺎﻝزوﺠــﺔ أول ﺸــﺨص ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ اﺴــم )اﻷﻫــل( ﻓﻬــﻲ أول أﻫــل ﺒﻴــت اﻝرﺠــل أو
أﻫــل اﻝﺒﻴــت .وﻝــذﻝك ﻗﻴــل ﻝﻠزوﺠــﺔ) :رﺒــﺔ اﻝﺒﻴــت( ﻓﻬــﻲ ﻝﻴﺴــت أﻫﻠــﻪ ﻓﺤﺴــب أو ﻤــن أﻫــل ﺒﻴﺘــﻪ ٕواﻨﻤــﺎ ﻫــﻲ
رﺒﺔ ﻫذا اﻝﺒﻴت.
ﻓﺎﻝزوﺠﺔ إذن أﻫل اﻝرﺠل وﻤن أﻫل ﺒﻴﺘﻪ؛ ﻓﺒﺄي ﺤق ﺘﺨـرج أزواج اﻝﻨﺒـﻲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ﻤـن
ﺒﻴﺘﻪ وﻴﻘﺎل إﻨﻬن ﻝﺴن ﻤن أﻫﻠﻪ؟!
ﻓﻤوﺴﻰ زوﺠﺘﻪ ﻤن أﻫﻠﻪٕ ،واﺒراﻫﻴم زوﺠﺘﻪ ﻤن أﻫﻠﻪ ،وﻋﻤران زوﺠﺘـﻪ ﻤـن أﻫﻠـﻪ ،وﺤﺘـﻰ ﻝـوط اﻤ أرﺘـﻪ ﻤـن
أﻫﻠ ــﻪ ،ﺒ ــل ﺤﺘ ــﻰ اﻝ ــوزﻴر اﻝﻔﺎﺴ ــق اﻤ أرﺘ ــﻪ ﻤ ــن أﻫﻠ ــﻪ ،ﺒ ــل ﻜ ــل رﺠ ــﺎل اﻝ ــدﻨﻴﺎ ﻤﻨ ــذ ﺨﻠﻘ ــت ٕواﻝ ــﻰ أن ﺘﻔﻨ ــﻰ
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زوﺠــﺎﺘﻬم ﻤ ــن أﻫ ــل ﺒﻴ ــﺘﻬم ،إﻻ رﺴ ــول اﷲ  اﻝطــﺎﻫر اﻝﻤطﻬ ــر زوﺠﺎﺘ ــﻪ اﻝط ــﺎﻫرات أﻤﻬ ــﺎت اﻝﻤ ــؤﻤﻨﻴن
ﺒﻨص اﻝﻘرآن ﻝﺴن ﻤن أﻫﻠﻪ!
ﺒﺄي ﻝﻐﺔ ﻴﺘﺤدث اﻝﻘوم؟!
أﻫل اﻝﻨﺒﻲ  وﺒﻴت أو ﺒﻴوت اﻝﻨﺒﻲ.
ﻴن ﻤﻘَ ِ
ِِ
﴿وِا ْذ َﻏ َدو َت ِﻤ ْن أ ْ ِ
ﺎﻋ َـد ﻝِ ْﻠ ِﻘﺘَـﺎل﴾ ]آل ﻋﻤـران ،[121:ﻓﻤـن
ﻴﻘول اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰٕ َ :
ْ
َﻫﻠـ َك ﺘَُﺒ ـو ُ
ىء ا ْﻝ ُﻤ ْـؤﻤﻨ َ َ

ﻫــؤﻻء )اﻷﻫــل( اﻝــذﻴن ﻏــدا ﻤــﻨﻬم رﺴــول اﷲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻼم ﻤﺘوﺠﻬـﺎً ﻝﻠﻘﺘــﺎل .أﻝﻴﺴـوا ﻫــم اﻝــذﻴن

ﻜــﺎن ﻴﺠﻤﻌﻬــم ٕواﻴــﺎﻩ ﻤﺴــﻜن واﺤــد؟ وﻫــم أزواﺠــﻪ ﻻ ﻏﻴــر أﻫــل ذﻝــك اﻝﺒﻴــت اﻝــذي ﻗــﺎل اﷲ ﻋﻨــﻪَ ﴿ :ﻜ َﻤــﺎ
ﻴن ﻝَ َﻜ ِ
ون﴾ ]اﻷﻨﻔـﺎل ،[5 :وﺒﻴـت رﺴـول اﷲ ﻝـﻪ
َﺨ َر َﺠ َك َرﺒ َك ِﻤن َﺒ ْﻴ ِﺘ َك ِﺒﺎ ْﻝ َﺤ 
أْ
ـﺎرُﻫ َ
ق َ ٕوِا ن ﻓَ ِرﻴﻘﺎً ﻤ َن ا ْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ َ
وﺠود ﻤﺴﺘﻘل ﻜﺎن ﻴﺄوي إﻝﻴﻪ وﻴﻨﺎم ﻓﻴـﻪ ،ﻜـذﻝك ﻴﺄﻜـل وﻴﺸـرب وﻴﻔﻌـل ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻔﻌﻠـﻪ رﺠـل ﻓـﻲ ﺒﻴﺘـﻪ وﻓـﻲ
ﻫــذا اﻝﺒﻴــت أزواﺠــﻪ وﻫــن أﻫﻠــﻪ ﻻ ﻏﻴــرﻫن ،ﻓــﺄوﻻدﻩ اﻝــذﻜور ﻗــد ﻤــﺎﺘوا ﺠﻤﻴﻌ ـﺎً ،واﻝﺒﻨــﺎت ﺒﻌﻀــﻬن ﻤــﺎت
وﺒﻌﻀﻬن ﺘزوج وﺨرج ﻤن ﺒﻴﺘﻪ.
وﻝﻘد ﻜـﺎن ﻝرﺴـول اﷲ  ﻋـدة ﺒﻴـوت ﻋﻠـﻰ ﻋـدد أزواﺠـﻪ ،ﻓﻠﻜـل زوﺠـﺔ ﺒﻴـت ﻓﻬـﻲ ﺒﻴـوت ،ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺒـر اﷲ
ﻋﻨﻬــﺎ ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤــﻊ وﻴﻀــﻴف ﻫــذﻩ اﻝﺒﻴــوت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــددت ﻝﺘﻌــدد أزواﺠــﻪ ﻤـرة إﻝﻴــﻪ وﻤـرة إﻝــﻴﻬن ،ﻓﺒﻴوﺘــﻪ
ﺒﻴوﺘﻬن وﺒﻴوﺘﻬن ﺒﻴوﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ،ﻓﻜﻴف ﻴﻜون ﺒﻴـت ﻝﺸـﺨص وﻤـﻊ ذﻝـك ﻓﻬـذا اﻝﺸـﺨص ﻝـﻴس ﻤـن
أﻫل ذﻝك اﻝﺒﻴت؟! ﻓﺒﻴوت أزواج اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم أﻫﻠﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻷزواج ،وﺒﻴـوت اﻝﻨﺒـﻲ  ﻝـم
آﻤﻨُـوا َﻻ ﺘَـ ْـد ُﺨﻠُوا
ﻬــﺎ اﻝـ ِـذ َ
ﺘﻜــن ﻏﻴــر ﺒﻴــوت أزواﺠــﻪ ﻓﻬــن أﻫــل ﺒﻴﺘــﻪ ﺒــﻼ ﺸــك ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
﴿ﻴــﺎ أَﻴ َ
ﻴن َ
طﻌ ٍﺎم َﻏ ْﻴر َﻨ ِ
ﻴن إِ َﻨﺎﻩُ﴾ ]اﻷﺤزاب.[53:
ُﺒ ُﻴ َ
ﺎظ ِر َ
وت اﻝ ﻨ ِﺒ ﻲ إِﻻ أَن ُﻴ ْؤَذ َن ﻝَ ُﻜ ْم إِﻝَﻰ َ َ
َ
ﺜ ــم ﻴ ــذﻜر اﷲ ﻓ ــﻲ اﻵﻴ ــﺔ ﻨﻔﺴ ــﻬﺎ اﻷدب اﻝواﺠ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤ ــؤﻤﻨﻴن ﻓ ــﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤ ــل ﻤ ــﻊ أﻫ ــل ﻫ ــذﻩ اﻝﺒﻴ ــوت
وﻫ ن ِﻤـــن َوراء ِﺤ َﺠـ ٍ
ــﺎب﴾ ]اﻷﺤـ ـزاب ،[53:وﻴﻘ ــول
ﺎﺴـــﺄَﻝُ ُ
ﺴـــﺄَْﻝﺘُ ُﻤ ُ
وﻫ ن َﻤﺘَ ً
ﺎﻋـــﺎ ﻓَ ْ
)أزواﺠ ــﻪ( ﻗ ــﺎﺌﻼًٕ َ ﴿ :وِا َذا َ
َ
﴿وﻗَـ ْـر َن ِﻓــﻲ ُﺒ ُﻴــوِﺘ ُﻜ ن َوَﻻ ﺘََﺒـ ـر ْﺠ َن
ﻤﺨﺎطﺒـﺎً أزواج اﻝﻨﺒــﻲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ﻤﻀــﻴﻔﺎً اﻝﺒﻴــوت إﻝــﻴﻬنَ :
ِ
ﺼ َﻼةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ﻴن 
ﻴد اﻝﻠُ ﻪ ِﻝ ُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋـﻨ ُﻜ ُم
ﺴوﻝَ ُﻪ إِ ﻨ َﻤﺎ ُﻴ ِر ُ
آﺘ َ
اﻝزَﻜﺎةَ َوأَط ْﻌ َن اﻝﻠَ ﻪ َوَر ُ
ﺘََﺒ ر َج ا ْﻝ َﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ْاﻷُوﻝَﻰ َوأَﻗ ْﻤ َن اﻝ َ 
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ط ِﻬﻴرا .وا ْذ ُﻜر َن ﻤﺎ ﻴ ْﺘﻠَﻰ ِﻓﻲ ﺒﻴوِﺘ ُﻜ ن ِﻤ ْـن آﻴ ِ
ـﻪ
َﻫ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِت َوُﻴ َ

سأْ
ـﺎت اﻝﻠِ ـﻪ َوا ْﻝ ِﺤ ْﻜ َﻤ ِـﺔ إِ ن اﻝﻠَ 
َ
ُُ
ط ﻬ َرُﻜ ْم ﺘَ ْ ً َ ْ َ ُ
اﻝر ْﺠ َ
َﻜ َ ِ
ﻴرا﴾ ]اﻷﺤزاب.[34-33:
ﺎن ﻝَطﻴﻔًﺎ َﺨ ِﺒ ً
ِ
﴿وا ْذ ُﻜ ْـر َن
﴿وﻗَ ْر َن ِﻓـﻲ ُﺒ ُﻴـوِﺘ ُﻜ ن﴾ ﺜـم ﻗـﺎل﴿ :أ ْ
َﻫـ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴـت﴾ ﺜـم ﻗـﺎلَ :
ﻓﺘﺄﻤل ﻜﻴف ﻗﺎل اﻝرب ﺠل وﻋـﻼَ :
َﻤﺎ ُﻴ ْﺘﻠَﻰ ِﻓـﻲ ُﺒ ُﻴـوِﺘ ُﻜ ن﴾ وﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ أن اﻝﻤﻘﺼـود )ﺒﺄﻫـل اﻝﺒﻴـت( ﻓـﻲ اﻵﻴـﺔ ﻨﻔـس اﻝﻤﺨﺎطﺒـﺎت ﻓـﻲ اﻵﻴـﺔ
ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ،ﻓﺒﻴت اﻝﻨﺒﻲ  ﻫـو ﻨﻔﺴـﻪ ﺒﻴـت زوﺠﺘـﻪ وﻝﺘﻌـدد ﻫـذﻩ اﻝﺒﻴـوت أﻀـﻴﻔت إﻝﻴـﻪ 

ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﻓﻘﻴل )ﺒﻴوت اﻝﻨﺒﻲ( وﻫـﻲ ﻨﻔﺴـﻬﺎ )ﺒﻴـوت أزواﺠـﻪ( ﺒـﻼ ﻓـرق .وأﻫـل ﻫـذا اﻝﺒﻴـت ﻫـم اﻝﻨﺒـﻲ
 وأزواﺠــﻪ .ﻓﺒــﺄي ﺤــق ﻨﺨــرج ﻫــذﻩ اﻷزواج اﻝطــﺎﻫرات اﻝطﻴﺒــﺎت أﻤﻬــﺎت اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن ﻤــن )أﻫــل ﺒﻴــت(
رﺴول اﷲ  ؟!
ﺸﺒﻬﺎت )ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎت( ﺘﻌﻠﻘوا ﺒﻬﺎ:
 -1ﻀﻤﻴر اﻝﺘذﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب:
ﻗــﺎﻝوا :ﻝــو ﻜــﺎن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻵﻴــﺔ أزواﺠــﻪ ﻝﻘــﺎل اﻝــرب) :ﻋــﻨﻜن( و)ﻴطﻬــرﻜن( ﺒﺎﻝﺘﺄﻨﻴــث وﻝــم ﻴﻘــل )ﻋــﻨﻜم(
ﺒﺎﻝﺘذﻜﻴر.
ﻗﻠ ــت :ﺴ ــﺒﺤﺎن اﷲ! ﺤﺘ ــﻰ ﻋـ ـوام اﻝﻨ ــﺎس ﻴ ــدرﻜون ﺒﻔطـ ـرﺘﻬم أن اﻝﺨط ــﺎب ﻓ ــﻲ ﻝﻐ ــﺘﻬم إذا ﺠ ــﺎء ﺒﺼ ــﻴﻐﺔ
اﻝﺘــذﻜﻴر ﺸــﻤل اﻝــذﻜور واﻹﻨــﺎث ،أﻤــﺎ إذا ﺠــﺎء ﺒﺼ ـﻴﻐﺔ اﻝﺘﺄﻨﻴــث ﻓﺎﻝﻤﻘﺼــود ﺒــﻪ اﻷﻨﺜــﻰ أو اﻹﻨــﺎث ﻓﻘــط،
وﻝــذﻝك ﻴﻘــول اﻝرﺠــل ﻷوﻻدﻩ :ﻜﻠ ـوا أو اﻗـ أ
ـروا .إذا ﻜــﺎﻨوا ذﻜــو اًر ٕواﻨﺎﺜ ـﺎً ،وﻻ ﻴﻘــول اﻗ ـرأن إﻻ إذا ﻜــن إﻨﺎﺜ ـﺎً
ﻓﻘط ،وأﺤﻴﺎﻨﺎً ﺤﺘﻰ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺨـﺎطﺒون إﻨﺎﺜـﺎً ﻝـﻴس ﻓـﻴﻬم ذﻜـر ﻓﻴﺒﻘـﻰ اﻝﺨطـﺎب ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﺘـذﻜﻴر ﻓﻴﻘـول:
اﻗ أروا ,ﻗوﻤوا ,اﺨرﺠوا
ـﻪ َﺤـ 
ق ﺘُﻘَ ِﺎﺘ ِـﻪ﴾ ،ﻴﻌـم اﻝرﺠـﺎل واﻝﻨﺴـﺎء ﻜﻘوﻝـﻪ:
آﻤ ُﻨواْ اﺘﻘُـواْ اﻝﻠّ َ
ﻬﺎ اﻝِ ذ َ
وﺒﻬذا ﻨزل اﻝﻘرآن ،ﻓﻘوﻝﻪَ :
﴿ﻴﺎ أَﻴ َ
ﻴن َ
ﺴــﻤﺎو ِ
ﺼــﺎﻝِﺤ ِ
ِ
ات َواﻷ َْر ِ
ﺎت﴾ ،وﻝــذﻝك ﻗــﺎل اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ﴿ :إِ ن ِﻓــﻲ َﺨ ْﻠ ـ ِ
ض
﴿إِ ن اﻝـ ِـذ َ
آﻤ ُﻨ ـواْ َو َﻋﻤﻠُـواْ اﻝ َ 
ق اﻝ َ َ 
ﻴن َ
ﺎر ﻵﻴ ٍ
و ِْ ِ
ﺎت ﻷ ُْوﻝِﻲ اﻷ ْﻝ َﺒ ِ
ـﻪ﴾ ،واﺴـﺘﻤر اﻝﺨطـﺎب ﺒﺎﻝﺘـذﻜﻴر إﻝـﻰ
ون اﻝﻠّ َ
ﻴن َﻴـ ْذ ُﻜ ُر َ
ﺎب اﻝِ ـذ َ
اﺨﺘﻼَف اﻝﻠْ ﻴ ِل َواﻝ ﻨ َﻬ ِ َ
َ
ُﻀــﻴﻊ ﻋﻤ ـ َل ﻋ ِ
أن ﻗــﺎل﴿ :ﻓَﺎﺴــﺘَﺠﺎب ﻝَﻬــم رﺒﻬــم أَﻨــﻲ ﻻَ أ ِ
ﺎﻤـ ٍـل ﻤــﻨ ُﻜم﴾ ،وﻻزال اﻝﺨطــﺎب ﺒﺎﻝﺘــذﻜﻴر ﺜــم
ُ ََ َ
ْ َ َ ُْ َ ُْ
ﻀـ ُﻜم ﻤـن َﺒ ْﻌ ٍ
ـض﴾ ٕواذن ﻓﺎﻝﻤﻘﺼـود
أﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﻤﻘﺼود ﻓﻘـﺎل ﺒﻌـد ﻗوﻝـﻪ )ﻤـﻨﻜم( ﴿ :ﻤـن َذ َﻜ ٍـر أ َْو أُﻨﺜَـﻰ َﺒ ْﻌ ُ
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ُﺨ ِر ُﺠـواْ ِﻤـن ِد َﻴ ِ
ـﺎرِﻫ ْم َوأُو ُذواْ ِﻓـﻲ
ـﺎﺠ ُرواْ َوأ ْ
اﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝذﻜر واﻷﻨﺜﻰ ،ﺜم ﻋﺎد اﻝﺨطﺎب ﺒﺎﻝﺘذﻜﻴر﴿ :ﻓَﺎﻝِ ذ َ
ﻴن َﻫ َ
ﺴ ِﺒﻴﻠِﻲ﴾ ]آل ﻋﻤران.[195-190:
َ
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺒﻴــت اﻝﻨﺒــﻲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ﻓﻴــﻪ اﻝﻨﺒــﻲ وأزواﺠــﻪ ﺠــﺎء اﻝﻠﻔــظ ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺘــذﻜﻴر ﻝــﻴﻌﻤﻬم
ﺠﻤﻴﻌﺎً ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜن إذاً أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻨﻴث ٕواﻻ ﻷﺨرج اﻝﻨﺒﻲ ﻤن ﺤﻜم اﻵﻴﺔ.
وﻤن اﻝﻌﺠﻴب أﻨﻬم ﻴﺨرﺠون ﻨﺴﺎء اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤـن ﺤﻜـم اﻵﻴـﺔ ﻤﺤﺘﺠـﻴن ﺒﻜـوﻨﻬن إﻨﺎﺜـﺎً،
وﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻴدﺨﻠون ﻓﺎطﻤﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤت ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻊ أﻨﻬﺎ اﻨﺜﻰ!
-2ﺤدﻴث اﻝﻜﺴﺎء:
روى ﻤﺴﻠم ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝـت» :ﺨرج اﻝﻨﺒـﻲ  ذات ﻏـداة وﻋﻠﻴـﻪ ﻤـرط
ﻤرﺤل ﻤن ﺸﻌر أﺴود ﻓﺠﺎء اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﻓﺄدﺨﻠﻪ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرط ﺜـم ﺠـﺎء اﻝﺤﺴـن ﻓﺄدﺨﻠـﻪ ﻤﻌـﻪ
َﻫـ َل
ﻴد اﻝﻠُ ﻪ ﻝِ ُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋـﻨ ُﻜ ُم 
سأْ
ﺜم ﺠﺎءت ﻓﺎطﻤﺔ ﻓﺄدﺨﻠﻬﺎ ﺜم ﺠﺎء ﻋﻠﻲ ﻓﺄدﺨﻠﻪ ﺜم ﻗﺎل﴿ :إِ ﻨ َﻤﺎ ُﻴ ِر ُ
اﻝـر ْﺠ َ
ﻴرا﴾ ،وﻓﻴﻪ أن رﺴول اﷲ ﻝـم ﻴـدﺨل زوﺠﺘـﻪ أم ﺴـﻠﻤﺔ ﻤﻌﻬـم ﺒـل ﻗـﺎل ﻝﻬـﺎ :أﻨـت
ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِت َوُﻴطَ ﻬ َرُﻜ ْم ﺘَ ْ
ط ِﻬ ً
ﻤن أﻫل ﺒﻴﺘﻲ أﻨت ﻋﻠﻰ ﺨﻴر«.

ﻤﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ؟!
وﻨﺤن ﻻ ﻨدري ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﺒﺈﺨراج أﻤﻬﺎت اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻤن اﻵﻴﺔ!!
ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ إدﺨﺎل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻗرﺒﺎء اﻝﻨﺒـﻲ  اﻝـذﻴن ﻝـم ﻴﻜوﻨـوا ﻴﺴـﺎﻜﻨوﻨﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻜـم اﻵﻴـﺔ,
وﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﻗﺼر اﻝﻤﻐطﻰ ﻋﻠﻴﻬم وﺤدﻫم أو إﺨراج ﻏﻴرﻫم ﻤﻨﻪ ,إذ ﻝﻴس ﻤن ﺸـرط دﺨـول ﻫـؤﻻء ﺨـروج
أوﻝﺌــك ,ورﺤﻤــﺔ اﷲ وﺴــﻌت ﻜــل ﺸــﻲء ,ﻓﻠــن ﺘﻀــﻴق ﺒﺄﺤــد ﻤــن أﺠــل أﺤــد ,إن ﻗــول اﻝﻘﺎﺌــل ﻤﺸــﻴ اًر إﻝــﻰ
أرﺒﻌــﺔ ﻤــن أﺼــدﻗﺎﺌﻪ )إن ﻫــؤﻻء ﻫــم أﺼــدﻗﺎﺌﻲ( ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ ﻗﺼــر اﻝﺼ ـداﻗﺔ ﻋﻠــﻴﻬم ,وﻝــو ﻜــﺎن ﻷﺤــدﻫم
ﻋﺸرة إﺨوة ﻓﺄﺸﺎر إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬم ﻜﺎﻨوا ﻤﻌﻪ ﻓﻘﺎل ﻤﻌرﻓﺎً ﺒﻬم) :إن ﻫؤﻻء إﺨوﺘﻲ( ﻝم ﻴـدل ﻗوﻝـﻪ ﺒﻠﻔظـﻪ
ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود إﺨوة آﺨـرﻴن ﻝـﻪ إﻻ إذا ﻝـم ﻴﻜـن ﻝـﻪ ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ ﻏﻴـرﻫم ,ﻓﺎﻝﻘرﻴﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدد ﻤﻌﻨـﻰ
اﻝﻠﻔظ ﺴﻌﺔ وﻀﻴﻘﺎً ﻫﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر ذاﺘﻪ ,أﻤﺎ اﻝﻠﻔظ ﻝﻐﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﻲ وﻻ ﻴﺜﺒت ,و )أﻫل ﺒﻴت اﻝﻨﺒﻲ  (
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ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻜﺜﻴرون ﻓﺒﺄي ﺤﺠﺔ ﻨﻘﺘﺼر ﺒﺎﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم دون ﺒﻌض؟!
ﺸ ْﻬ ار ِﻓـﻲ ِﻜﺘَ ِ
وﻫذا ﻴرد ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﻜﺜﻴ اًر ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ﴿ :إِ ن ِﻋ دةَ اﻝ 
ﺸ ُﻬ ِ
ـﺎب اﻝﻠّ ِـﻪ
ﻨد اﻝﻠّ ِﻪ اﺜْ َﻨﺎ َﻋ َ
ور ِﻋ َ
ﺸ َر َ ً
ﻴن ا ْﻝﻘَـ ﻴ ُم﴾ ]اﻝﺘوﺒـﺔ ,[36:أي ذﻝـك ﻤـن اﻝـذﻴن
ق اﻝ 
ﺴ َـﻤ َﺎوات َواﻷَ ْر َ
َﻴ ْوَم َﺨﻠَ َ
ض ِﻤ ْﻨ َﻬـﺎ أ َْرَﺒ َﻌـ ٌﺔ ُﺤ ُـرٌم َذﻝِـ َك اﻝـد ُ
اﻝﻘﻴم وﻝﻴس اﻝدﻴن اﻝﻘﻴم ﻤﻘﺼو اًر ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻝﺸﻬور وﻜون أرﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤرﻤﺎً ﻓﻘط.

ﻜذﻝك ﻗول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم» :ﻫؤﻻء أﻫل ﺒﻴﺘﻲ« أي ﻤن أﻫل ﺒﻴﺘﻲ.
ٕواذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻠﻔظ ﻴﻤﻨـﻊ دﺨـول أﺤـد ﻤـن ﺒﻴـت اﻝﻨﺒـﻲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم ﻤـﻊ ﻫـؤﻻء اﻷرﺒﻌـﺔ ﻓﻜﻴـف
أدﺨﻠوا ﺘﺴﻌﺔ آﺨرﻴن ﻤﻌﻬم ﻝم ﻴﻜوﻨوا ﻤوﺠودﻴن أﺼﻼً ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ  ﻗوﻝﻪ ودﻋﺎ دﻋﺎءﻩ؟!
ﻓﺈن ﻗﺎﻝوا :ﻝوﺠود أدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗﻠﻨﺎ :اﻷدﻝﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ أن أزواﺠـﻪ ﻫـن ﺨﺼـوص أﻫـل ﺒﻴﺘـﻪ ﻤـﻊ
أن اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺤﺘﺠوا ﺒﻬﺎ ﻹدﺨﺎل أوﻝﺌك اﻝﺘﺴـﻌﺔ ﻝـﻴس ﻓﻴﻬـﺎ دﻝﻴـل واﺤـد ﻤـن اﻝﻘـرآن ٕواﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ رواﻴـﺎت
ﺼﺎﻏوﻫﺎ وأﺤﺎدﻴث وﻀﻌوﻫﺎ ﻝﻴس إﻻ.
ﻝﻨﺎ ﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ:
وﻨﺤن زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﻘول :ﻝو ﺘﻤﻌﻨت ﻓﻲ اﻷﻤر ﻗﻠﻴﻼً ﻝـو ﺠـدت اﻝﺤـدﻴث ﺤﺠـﺔ ﻝﻨـﺎ ﻻ ﻋﻠﻴﻨـﺎ؛ إذ ﻫـو
ﻗرﻴﻨــﺔ واﻀــﺤﺔ ﻋﻠــﻰ أن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻵﻴ ـﺔ أزواﺠــﻪ ،ﻓﻠــو ﻜﺎﻨــت ﻨﺎزﻝــﺔ ﺒﺨﺼــوص أﺼــﺤﺎب اﻝﻜﺴــﺎء ﻝﻤــﺎ
ﻜﺎن ﻝدﻋﺎء اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻝﻬم ﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﻤﺎ اﻝداﻋﻲ ﻝﻪ واﻷﻤر ﻤﺤﺴـوم ﻤـن اﻷﺴـﺎس ﺒـدون
دﻋﺎﺌﻪ؟! ٕواذن دﻋﺎء اﻝﻨﺒﻲ طﻠب ﻤن اﷲ أن ﻴﺸﻤل ﺒﻜراﻤﺘـﻪ ﻤـن دﻋـﺎ ﻝﻬـم ﺸـﻔﻘﺔ ﻤﻨـﻪ أن ﻻ ﻴﻜـون ﺤﻜـم
اﻵﻴﺔ ﻋﺎﻤﺎً ﻷﻨﻪ ﻨزل ﻓﻲ ﻤﻌرض اﻝﺨطﺎب ﻷزواﺠﻪ ,وﻝو ﻜﺎن اﻝﻨﺒﻲ  ﻴﻘطـﻊ ﺒـدﺨوﻝﻬم ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ أو
ﻜﺎن ﻤطﻤﺌﻨﺎً إﻝﻰ ذﻝك ﻝﻤﺎ دﻋﺎ ﻝﻬم.
ﻤﺠﻲء اﻝﻠﻔظ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻤوم واﻝﻤراد ﺒﻪ اﻝﺨﺼوص:
إن ﻤﺠﻲء اﻝﻠﻔظ ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ واﻝﻤراد ﺒﻪ ﺨﺼوص ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻌـروف ﻓـﻲ ﻝﻐـﺔ اﻝﻌـرب إذا اﺤﺘﻔـت ﺒـﻪ
ﻗراﺌن ﺘوﺠب أو ﺘرﺠﺢ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝك.
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واﻝﻘرﻴﻨــﺔ إﻤــﺎ ﺤﺎﻝﻴــﺔ أو ﻝﻔظﻴــﺔ ,ﻓﺎﻝﺤﺎﻝﻴ ـﺔ ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ﴿ :إِ ن ِﻓ ْر َﻋـ ْـو َن َﻋـ َـﻼ ِﻓــﻲ ْاﻷ َْر ِ
ض َو َﺠ َﻌ ـ َل
َﻫﻠَ َﻬـــﺎ ِﺸـ َــﻴ ًﻌﺎ﴾ ]اﻝﻘﺼ ــص .[4:ﻓﻠﻔ ــظ )أرض( و)أﻫﻠﻬ ــﺎ( ﻋ ــﺎم ,واﻝﻤـ ـراد ﺒ ــﻪ أرض ﻤﺼ ــر وأﻫﻠﻬ ــﺎ وﻫ ــو
أْ
ﺨﺎص .واﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻨﻘطﻊ ﺒﻪ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎً أن ﻓرﻋون ﻝم ﻴﺤﻜم ﻋﻤوم اﻷرض.
ـﻲ ٍء ِﺒـﺄ َْﻤ ِر َرﺒ َﻬـﺎ﴾ ]اﻷﺤﻘـﺎف ،[25:ﻓﻠﻔـظ
وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋن اﻝرﻴﺢ اﻝﺘﻲ أرﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎد﴿ :ﺘُ َد ﻤ ُر ُﻜـ ل َ
ﺸ ْ
)ﻜــل ﺸــﻲء( ﻋــﺎم ﻝﻜــن اﻝﻘرﻴﻨــﺔ اﻝﻠﻔظﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺒﻌــدﻩ وﻫــﻲ ﻗوﻝــﻪ﴿ :ﻓَﺄَﺼـــﺒﺤوا َﻻ ﻴـــرى إِﻻ ﻤﺴـ ِ
ــﺎﻜ ُﻨ ُﻬ ْم﴾
ْ َُ
َ َ
َُ
ﺼرﻓت اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ اﻝﺨﺼوص ﻓﻠم ﻴﻌم اﻝﻤﺴﺎﻜن.

ﻜذﻝك ﻝﻔظ )أﻫل اﻝﺒﻴت( ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻓﻬـو ٕوان ﻜـﺎن ﻋﺎﻤـﺎً ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺘﻪ ﻓﻘـد اﺤﺘﻔـت ﺒـﻪ ﻗـراﺌن ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻤﻌﻨـﻰ
اﻝﺤﻘﻴﻘ ـﻲ )ﻷﻫــل اﻝﺒﻴــت( وﻫــو اﻝزوﺠــﺔ وﺴــﻴﺎق اﻵﻴــﺎت وﺴــﺒب اﻝﻨــزول  ...إﻝــﺦ .ﺠﻌﻠﺘــﻪ ﻴﺒــدو ﻝﻠﺴــﺎﻤﻊ
ﺨﺎﺼ ـﺎً ﺒــﺄزواج اﻝﻨﺒــﻲ  وﻝــم ﺘﻜــن ﻤــن ﻗرﻴﻨــﺔ ﺘﺠﻌــل اﻝﻨﺒــﻲ  ﻴطﻤــﺌن وﻴﻘطــﻊ ﺒــﺄن اﻝﻤ ـراد ﺒــﻪ اﻝﻌﻤــوم,
ﻝذﻝك دﻋﺎ رﺴول اﷲ  ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻜﺴﺎء ,وﻫﻜذا ﺼﺎر دﻋﺎؤﻩ  ﻗرﻴﻨﻪ ﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻤرﻴن:
اﻷول :أن أزواﺠﻪ أول اﻝﻤﻘﺼودﻴن ﺒﺎﻵﻴﺔ.
اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﺸﻤول اﻝﻠﻔظ ﻝﺒﻘﻴﺔ أﻫل ﺒﻴﺘﻪ ,وﻝوﻻ دﻋﺎؤﻩ ﻝﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘطﻊ ﺒﺎﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﺄﻤل.
أﻤﺎ ﻗﺼر اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝﻜﺴﺎء دون أزواج اﻝﻨﺒﻲ ﻓﺒﺎطل ﻝوﺠوﻩ ﻤﻨﻬﺎ:
 -1اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻠﻐوي ﻷﻫل ﺒﻴت اﻝرﺠل وﻫو أزواﺠﻪ وﻤن ﻴﺴﺎﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ وﻝم ﻴﻜـن ﻓـﻲ ﺒﻴﺘـﻪ ﻋﻨـد ﻨـزول
اﻵﻴﺔ ﻤن أﻫﻠﻪ ﻏﻴر أزواﺠﻪ.
 -2اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻸﻫل ﻫو اﻝزوﺠﺔ .وأﻤﺎ ﺘﻌدﻴﻪ إﻝﻰ اﻷﻗﺎرب ﻓﻤﺠﺎز.
وﻗــد ﻤــر ﺒﻨــﺎ ﻗــول اﻝ ارﻏــب اﻷﺼــﻔﻬﺎﻨﻲ) :أﻫــل اﻝرﺠــل ﻓــﻲ اﻷﺼــل ﻤــن ﻴﺠﻤﻌــﻪ ٕواﻴــﺎﻫم ﻤﺴــﻜن واﺤــد ﺜــم
ﺘﺠوزﻴـﻪ ،ﻓﻘﻴــل :أﻫــل ﺒﻴــت اﻝرﺠــل ﻝﻤــن ﻴﺠﻤﻌــﻪ ٕواﻴــﺎﻫم ﻨﺴــب( وﺤﻤــل اﻝﻠﻔــظ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻨــﺎﻩ اﻝﻤﺠــﺎزي دون
اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﻌد اﺠﺘﻤﺎع أﻤرﻴن:
 -1ﻤﺎﻨﻊ.
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 -2ﻗرﻴﻨـﺔ :ﻤـﺎﻨﻊ ﻴﻤﻨـﻊ ﺤﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ وﻗرﻴﻨـﺔ ﺘﺼـرﻓﻪ إﻝـﻰ ﻤﺠـﺎزﻩ ،وﻻ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـن ﺤﻤـل اﻵﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ )اﻝزوﺠــﺔ( ،ﺒــل وﻻ ﻗرﻴﻨــﺔ ﺴــﺎﻋﺔ ﻨــزول اﻵﻴــﺔ ﺘ ـرﺠﺢ ﻋﻤــوم اﻝﻤﻌﻨــﻰ؛ ﻓﻀ ـﻼً ﻋــن ﻗﺼ ـرﻩ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎزﻩ.
 -3ﺴــﺒب اﻝﻨــزول :ﻓــﺈن أزواج اﻝﻨﺒــﻲ  ﺴــﺒب ﻨــزول اﻵﻴــﺔ واﻝﺴــﺒب داﺨــل ﻓــﻲ اﻝﺤﻜــم دﺨــوﻻً أو ﻝــذﻝك
ﻝﻤــﺎ أرادت أم ﺴــﻠﻤﺔ  -ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝرواﻴــﺎت  -أن ﺘــدﺨل ﻤــﻊ أﻫــل اﻝﻜﺴــﺎء ﻗﺎﺌﻠــﺔ :أﻝﺴــت ﻤــن
ﺒﻴﺘك؟! أﺠﺎﺒﻬﺎ اﻝﻨﺒـﻲ » :أﻨت ﻤن أﻫل ﺒﻴﺘﻲ« و»أﻨت ﻋﻠﻰ ﺨﻴـر« ،أي :أﻨـت ﻤﺸـﻤوﻝﺔ ﺒـﺎﻝﺨﻴر؛ ﻓـﻼ
داﻋﻲ ﻝدﺨوﻝك ﻤﻌﻬم ,إذ أﻨت اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻨزول اﻵﻴﺔ ،وﻫـو ﻤﻌﻨـﻰ ﻗوﻝـﻪ  ﻓـﻲ ﻝﻔـظ آﺨـر» :أﻨـت إﻝـﻰ
ﺨﻴر أﻨت ﻤن أزواج اﻝﻨﺒﻲ« ,وﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ أن أﺼـﺤﺎب اﻝﻜﺴـﺎء ﻝـو ﻜـﺎﻨوا ﻤﺸـﻤوﻝﻴن ﻤـن اﻷﺴـﺎس ﺒﺤﻜـم
اﻵﻴﺔ ﻝﻤﺎ دﻋﺎ ﻝﻬم اﻝﻨﺒﻲ .
 -4ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺎت :ﻓﺎﻝﺴﻴﺎق ﻴﺄﺒﻰ أن ﻴدﺨل ﻜـﻼم أﺠﻨﺒـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴن ﻜﻼﻤـﻴن ﻤﺴـوﻗﻴن ﻝﻐـرض واﺤـد ﻓـﻲ
ﻜـﻼم اﻝﻌﻘــﻼءٕ ،واﻻ ﻜــﺎن رﻜﻴﻜـﺎً ﺴــﺎﻗطﺎً ﻴﺠــب أن ﻴﻨـزﻩ ﻋﻨــﻪ ﻜــﻼم اﻝــرب ﺠــل وﻋــﻼ ,ﻓﻤــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﺼــﻤﺔ
أﺸﺨﺎص ﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﻜﻼم ﻋن أﻤور ﺘﺨص أﺸﺨﺎﺼﺎً آﺨرﻴن ﻝﻴدﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ؟!
 -5ﺒﻴـت اﻝﻨﺒــﻲ  ﻫـو اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻵﻴــﺔ ﻻ ﺒﻴـت ﻏﻴـرﻩ :وﺒﻴــت اﻝﻨﺒـﻲ  ﻜــﺎن ﻴﺸــﻐﻠﻪ وﻗـت ﻨــزول اﻵﻴــﺔ
أزواﺠﻪ وﻝﻪ وﺠود ﻤﺴﺘﻘل ﻋن ﺒﻴت ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺨطر ﺒﺒـﺎل اﻝﻨﺒـﻲ أو ﻏﻴـرﻩ أن
ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ) :أﻫل اﻝﺒﻴت( ﺨﺼوص أﺼﺤﺎب اﻝﻜﺴﺎء؛ ﻓﺈن ذﻝـك ﻴﺴـﺘﻠزم أن اﻵﻴـﺔ ﻨزﻝـت ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺄﻫـل
ﺒﻴت ﻋﻠﻲ دون ﺒﻴت اﻝﻨﺒﻲ ,وﻜﺄن اﻝﻨﺒﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻵﻴـﺔ ﻫـو ﻋﻠـﻲ ﺒـﻼ ﻓـرق ،ﻓﻠـو رﻓﻌﻨـﺎ اﻝﻨﺒـﻲ ووﻀـﻌﻨﺎﻩ
ﻤﻜﺎﻨــﻪ ﻋﻠﻴـﺎً ﻝﻤــﺎ ﺘﻐﻴــر اﻝﻤﻌﻨــﻰ ,وﻜــذﻝك أﻝﻐﻴﻨــﺎ أن ﻴﻜــون ﻝﻠﻨﺒــﻲ  ﺒﻴــت ﺨــﺎص ﺒــﻪ دون ﻏﻴـرﻩ ﻴﻤﻜــن أن
ﻴﻜون ﻤﺤﻼً ﻝﺘﻨزل اﻝرﺤﻤﺎت وﺤﻠول اﻝﺒرﻜﺎت!! وﻫذا ﻻ ﻴﻘول ﺒﻪ ﻤﺴﻠم ﺒل وﻻ ﻋﺎﻗل.
ﻝﻬــذﻩ اﻷﻤــور وﻏﻴرﻫــﺎ ﻝــم ﻴﻜــن اﻝﻨﺒــﻲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ﻤطﻤﺌﻨ ـﺎً إﻝــﻰ أن اﻵﻴــﺔ ﻋﺎﻤــﺔ اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻓــﻲ
اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓدﻋﺎ دﻋـﺎءﻩ اﻝﻤﻌـروف ﻷﺼـﺤﺎب اﻝﻜﺴـﺎء رﻀـﻲ اﷲ ﻋـﻨﻬم ,وﺒـذﻝك ﺠزﻤﻨـﺎ ﻨﺤـن ﺒﻌﻤـوم اﻵﻴـﺔ،
وﻝوﻻ ﺤدﻴث اﻝﻜﺴﺎء ﻝﻤﺎ ﻗطﻌﻨﺎ ﺒذﻝكٕ ,واﻨﻤﺎ ﻴظل اﻝﻌﻤوم ظﻨﻴﺎً ﻻ أﻜﺜر.
اﻝﺨﻼﺼﺔ:
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أوﻻً :وﻫﻜــذا ﺴــﻘط اﻝﺴــﻨد اﻝﻠﻐــوي ﻹﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻔﺴــﻴر اﻵﻴــﺔ )ﺒﺎﻝﻌﺼــﻤﺔ(؛ ﻓﻀ ـﻼً ﻋــن ﻋﺼــﻤﺔ أﺸــﺨﺎص
ﺒﻌﻴﻨﻬم ﻓﺴﻘط اﻻﺤﺘﺠﺎج ﺒﺎﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن اﻷﺴﺎس.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :إﻝزاﻤﻬم ﺒﻌﺼﻤﺔ أزواج اﻝﻨﺒﻲ  أﻤﻬﺎت اﻝﻤؤﻤﻨﻴن رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬن:
ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺘﺸﻤل أزواج اﻝﻨﺒﻲ  ﺒدﻝﻴل اﻝﺸرع واﻝﻠﻐـﺔ واﻝﻌـرف واﻝﻌﻘـل وﺴـﺒب اﻝﻨـزول واﻝﺴـﻴﺎق وﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن
اﻷدﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــدﻤﻨﺎﻫﺎ آﻨﻔ ـﺎً وﻻ ﻴﺤﺘــﺎج اﻷﻤــر إﻝــﻰ أﻜﺜــر ﻤــن ﻗ ـراءة اﻵﻴــﺎت ﻓــﻲ اﻝﻤﺼــﺤف اﻝﺸ ـرﻴف ﻓــﻲ
ـﻲ ُﻗـل ﻷ َْزَوا ِﺠـ َك إِن ُﻜﻨـﺘُ ن ﺘُ ِـرْد َن ا ْﻝ َﺤ َﻴـﺎةَ اﻝـ د ْﻨ َﻴﺎ
ﻬـﺎ اﻝ ﻨ ِﺒ 
ﺴورة اﻷﺤزاب ﻤن اﻵﻴـﺎت )َ :(34 -28
﴿ﻴـﺎ أَﻴ َ
ار ْاﻵ ِﺨ َرةَ ﻓَِﺈ ن
اﺤﺎ َﺠ ِﻤ ً
ﺴ َر ً
ﻴﻼ * َ ٕوِان ُﻜﻨﺘُ ن ﺘُ ِرْد َن اﻝﻠَ ﻪ َوَر ُ
ُﺴر ْﺤ ُﻜ ن َ
ُﻤﺘْ ﻌ ُﻜ ن َوأ َ
ﺴوﻝَ ُﻪ َواﻝد َ
َو ِزﻴ َﻨﺘَ َﻬﺎ ﻓَﺘَ َﻌﺎﻝَ ْﻴ َن أ َ
ْت ِﻤـﻨ ُﻜ ن ِﺒﻔَ ِ
ـﻲ ﻤـن ﻴـﺄ ِ
ِ
ِ
اﻝﻠَ ﻪ أَﻋ د ﻝِ ْﻠﻤ ْﺤ ِﺴ َﻨ ِ
ف
ـﺎﻋ ْ
ﺎﺤ َ
ﺸ ٍـﺔ ﻤ َﺒ ﻴ َﻨ ٍـﺔ ُﻴ َ
ﺎت ِﻤﻨ ُﻜ ن أ ْ
ﻀ َ
ﺴﺎء اﻝ ﻨ ِﺒ َ َ 
ﻴﻤﺎ * َﻴﺎ ﻨ َ
َﺠ ًار َﻋظ ً
َ ُ
ـت ِﻤـﻨ ُﻜ ن ﻝِﻠِ ـﻪ ور ِ
ﻝَﻬﺎ ا ْﻝﻌ َذاب ِ
ﺼـﺎﻝِ ًﺤﺎ
ـﺎن َذﻝِـ َك َﻋﻠَـﻰ اﻝﻠِ ـﻪ َﻴ ِﺴ ًا
ـﻴر * َو َﻤـن َﻴ ْﻘ ُﻨ ْ
ﻀ ْـﻌﻔَ ْﻴ ِن َو َﻜ َ
َ َ ُ
ﺴـوِﻝﻪ َوﺘَ ْﻌ َﻤ ْـل َ
ََ ُ
ِ
ﺴـﺎء إِ ِن اﺘﻘَ ْﻴـﺘُ ن
ﺴـﺎء اﻝ ﻨ ِﺒ 
َﺤ ٍـد ﻤ َ
َﺠ َرَﻫﺎ َﻤ رﺘَ ْﻴ ِن َوأ ْ
ﻨ ْؤِﺘ َﻬﺎ أ ْ
ﺴـﺘُ ن َﻜﺄ َ
ـﻲ ﻝَ ْ
ـن اﻝ ﻨ َ
ﻴﻤـﺎ * َﻴـﺎ ﻨ َ
َﻋﺘَ ْد َﻨﺎ ﻝَ َﻬﺎ ِرْزﻗًـﺎ َﻜ ِر ً
ض َوﻗُ ْﻠ َن ﻗَ ْوًﻻ ﻤ ْﻌ ُروﻓًﺎ * َوﻗَ ْر َن ِﻓﻲ ُﺒ ُﻴوِﺘ ُﻜ ن َوَﻻ ﺘََﺒ ر ْﺠ َن
ﻀ ْﻌ َن ِﺒﺎ ْﻝﻘَ ْو ِل ﻓَ َﻴ ْ
ط َﻤ َﻊ اﻝِ ذي ِﻓﻲ َﻗ ْﻠ ِﺒ ِﻪ َﻤ َر ٌ
ﻓَ َﻼ ﺘَ ْﺨ َ
ِ
ﺼ َﻼةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ﻴن 
ﻴد اﻝﻠُ ﻪ ﻝِ ُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋـﻨ ُﻜ ُم
ﺴوﻝَ ُﻪ إِ ﻨ َﻤﺎ ُﻴ ِر ُ
آﺘ َ
اﻝزَﻜﺎةَ َوأَط ْﻌ َن اﻝﻠَ ﻪ َوَر ُ
ﺘََﺒ ر َج ا ْﻝ َﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ْاﻷُوﻝَﻰ َوأَﻗ ْﻤ َن اﻝ َ 
ﻴـر * وا ْذ ُﻜـر َن ﻤـﺎ ﻴ ْﺘﻠَـﻰ ِﻓـﻲ ﺒﻴـوِﺘ ُﻜ ن ِﻤ ْـن آﻴ ِ
ـﺎت اﻝﻠِ ـﻪ َوا ْﻝ ِﺤ ْﻜ َﻤ ِـﺔ إِ ن
َﻫـ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِـت َوُﻴطَ ﻬ َـرُﻜ ْم ﺘَ ْ

سأْ
َ
ُُ
ط ِﻬ ًا َ ْ َ ُ
اﻝر ْﺠ َ
اﻝﻠَ ﻪ َﻜ َ ِ
ﻴرا﴾ ]اﻷﺤزاب.[34 – 28 :
ﺎن ﻝَطﻴﻔًﺎ َﺨ ِﺒ ً

ـﻲ
ﺒــل ﺴــورة اﻷﺤـزاب ﻜﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ذﻜــر أﻤﻬــﺎت اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن :ﻓﻔــﻲ اﻵﻴــﺔ اﻝﺴﺎدﺴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻴﻘــول ﺘﻌــﺎﻝﻰ﴿ :اﻝ ﻨ ِﺒـ 
ِ
أَوﻝَـﻰ ِﺒـﺎ ْﻝﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ َ ِ
ـﻪ أُ ﻤ َﻬـﺎﺘُ ُﻬ ْم﴾ ,ﺜـم ﺘﻌـود اﻝﺴـورة ﺒﻌـد ﺠوﻝـﺔ ﺘﻤﻬﻴدﻴـﺔ ﻝﺘـذﻜرﻫن ﻓــﻲ
اﺠ ُ
ﻴن ﻤ ْـن أَﻨﻔُﺴـ ِﻬ ْم َوأ َْزَو ُ
ْ
ُ

اﻵﻴــﺔ ) (28إﻝــﻰ اﻵﻴــﺔ ) (40ﺜــم ﻓــﻲ اﻵﻴــﺔ ) (50إﻝــﻰ اﻵﻴــﺔ ) (62ﺘﺼ ـرﻴﺤﺎً أو ﺘﻠﻤﻴﺤ ـﺎً ﺜــم ﻓــﻲ اﻵﻴــﺔ

) (69وﻫﻲ ﺘﻨﻬﻰ ﻋن أذى اﻝﻨﺒﻲ  ﻓﻲ أزواﺠﻪ ﻤﻊ أن ﻋدد آﻴﺎﺘﻬـﺎ ) !(73ﻓﻠـو ﻜﺎﻨـت اﻵﻴـﺔ ﻨﺼـﺎً ﻓـﻲ
اﻝﻌﺼﻤﺔ ﻻﺴﺘﻠزم ذﻝك ﻋﺼﻤﺔ أزواج اﻝﻨﺒﻲ  وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝـك ﻤﻨﻔﻴـﺎً ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎق ﻓـﻼ دﻻﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻵﻴـﺔ إذن
ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ أﺤد.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :إﻝزاﻤﻬم ﺒﻌﺼﻤﺔ )آل اﻝﺒﻴت( ﺠﻤﻴﻌﺎً:
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ﻝﻔــظ )أﻫــل اﻝﺒﻴــت( ﻋــﺎم ﻴﺸــﻤل أﻫــل ﺒﻴــت اﻝﻨﺒــﻲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ﺠﻤــﻴﻌﻬم وﻤــﻨﻬم آل ﺠﻌﻔــر وآل
اﻝﻌﺒﺎس وآل ﻋﻘﻴل وﻤﻨﻬم ﺒﻨﺎﺘﻪ اﻷرﺒﻊ ,أﻝﻴس ﺒﻨﺎﺘﻪ ﻤن أﻫل ﺒﻴﺘﻪ؟! وﻤـﻨﻬم أﺒﻨـﺎؤﻩ أﻝـﻴس أﺒﻨـﺎؤﻩ ﻤـن أﻫـل
ﺒﻴﺘﻪ؟! إن ﻫؤﻻء ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻤن )أﻫل اﻝﺒﻴت(؛ ﻓﻜﻴف ﻴﺨﺼص اﻝﻨص ﺒﺄﻫل ﺒﻴـت ﻋﻠـﻲ وﺤـدﻩ واﻵﻴـﺔ ﻨـص
ﻓﻲ أﻫل ﺒﻴت اﻝﻨﺒﻲ؟! وﻗد ﻤـر ﺒﻨـﺎ ﺘﻬﺎﻓـت اﻝﻘـول ﺒدﻻﻝـﺔ ﺤـدﻴث اﻝﻜﺴـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺨﺼـﻴص ,ﺜـم إن أوﻻد
ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻜﺜﻴرون وﻗد أﻋﻘﺒوا وﻤﻨﻬم ﻤﺤﻤد وﻋﻤـر ﻓﻠـم اﻗﺘﺼـرت اﻝﻌﺼـﻤﺔ ﻋﻠـﻰ اﺜﻨـﻴن ﻤـﻨﻬم
ﻓﻘــط؟! ﺜــم إن اﻝﺤﺴــن رﻀــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ ﻋﻨــدﻩ ذرﻴــﺔ ﻓﻠــم ﻴﻜــن أﺤــد ﻤــﻨﻬم ﻤﻌﺼــوﻤﺎً ﻤــﻊ أﻨﻬــم ﻤــن أﻫــل
اﻝﺒﻴت ,وأﺒوﻫم اﻝﺤﺴن أﻓﻀـل ﻤـن اﻝﺤﺴـﻴن رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ وأﻜﺒـر؟! ﺜـم ﻝﻤـﺎذا اﻗﺘﺼـرت اﻝﻌﺼـﻤﺔ ﻋﻠـﻰ
واﺤد ﻤن أوﻻد اﻝﺤﺴﻴن ,ﺜم ﺘﺴﻠﺴﻠت ﻓﻲ اﻝواﺤد ﺒﻌد اﻝواﺤد ﻤن ذرﻴﺘـﻪ ﻤـﻊ أن اﻝﻜـل ﻴﻨﺘﺴـﺒون إﻝـﻰ أﻫـل
اﻝﺒﻴت اﻝذﻴن ﻨزﻝت اﻵﻴﺔ ﻓﻴﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻝون.
إن ﻫــذﻩ اﻵﻴــﺔ إﻤــﺎ ﻨــص ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــﻤﺔ )ﻓﺄﻫــل اﻝﺒﻴــت( ﺠﻤﻴﻌ ـﺎً ﻤﻌﺼــوﻤونٕ ،واﻻ ﻓــﻼ دﻻﻝــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻌﺼﻤﺔ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ وﺤـدﻴث اﻝﻜﺴـﺎء ﻓﻴـﻪ اﻝـدﻋﺎء ﻝﻌـدد ﻤﺨﺼـوص ﻫـم ﻋﻠـﻲ وﻓﺎطﻤـﺔ واﻝﺤﺴـن واﻝﺤﺴـﻴن
وﻝﻴس ﻓﻴﻪ اﻝدﻋﺎء ﻝﻐﻴرﻫم ﻤن ذرﻴﺘﻬم ﻤﻤن ﻝم ﻴﺄﺘوا ﺒﻌد.
إﻨﻬم ﻴﻘوﻝون :إن ﻗول اﻝﻨﺒﻲ  ﻤﺸﻴ اًر إﻝـﻰ ﻫـؤﻻء اﻷرﺒﻌـﺔ» :إن ﻫـؤﻻء ﻫـم أﻫـل ﺒﻴﺘـﻲ« ،ﻴﻌﻨـﻲ ﻗﺼـر
اﻵﻴـﺔ ﻋﻠـﻴﻬم ٕواﺨـراج اﻝﺒﻘﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ,وﻨﺤـن ﻨﻘـول ﻤﺠـﺎراة ﻝﻬـم :اﺒﻘـوا ﻋﻠـﻰ ﻗـوﻝﻜم ﻫـذا واﺼـﻤدوا ﻋﻠﻴـﻪ إﻝـﻰ
اﻷﺨﻴر وﻻ ﺘدﺨﻠوا ﻤﻌﻬم أﺤـداً ﻤـن أﻫـل ﺒﻴـت اﻝﻨﺒـﻲ ،وﺴـﺘرون اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴـر ﺼـﺎﻝﺤﻜم!! إذن ﻜﻴـف
ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﻨﻘل )اﻝﻌﺼﻤﺔ( إﻝﻰ اﻝﺨﺎﻤس ﻓﻤﺎ دون؟! وﻤﺎ اﻝـذي أدﺨـل ﻫـؤﻻء وأﺨـرج ﻏﻴـرﻫم؟! وﻤـﺎ ﻫـذﻩ
اﻻزدواﺠﻴﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ؟! أﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤن ﻀﺎﺒط أو ﻤﻘﻴﺎس؟!
راﺒﻌﺎً :اﻹرادة اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻹرادة اﻝﻘدرﻴﺔ:
وﻤن اﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم دﻻﻝﺔ اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺼﻤﺔ أن )اﻹرادة( اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـرﻋﺔ ﻻ ﻗدرﻴـﺔ ٕواﻝﻴـك
اﻝﺒﻴﺎن:
وردت )اﻹرادة( اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﺸرع ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴن:
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اﻝﻀرب اﻷول :اﻹرادة اﻝﻘدرﻴﺔ اﻝﻜوﻨﻴﺔ:
وﻫﻲ اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻻﺒد ﻤن وﻗوع وﺘﺤﻘق ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤراد اﷲ ,وﻻ ﺘﻼزم ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻹرادة وﻤﺤﺒـﺔ
اﷲ وأﻤرﻩ اﻝﺸرﻋﻲ ,ﻓﻘـد ﻴرﻴـد اﷲ وﻴﺸـﺎء وﻗـوع ﺸـﻲء ﻴﻜرﻫـﻪ ﻝﺤﻜﻤـﺔ ﻴﻌﻠﻤﻬـﺎ وﺒﺄﺴـﺒﺎب ﻤـن ﺨﻠﻘـﻪ أﻨﻔﺴـﻬم
ﻜوﻗــوع اﻝزﻨــﺎ واﻝﻜــذب واﻝﻜﻔــر واﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻻ ﻴﺤــب ذﻝــك وﻻ ﻴــﺄﻤر ﺒــﻪ ﺸــرﻋﺎً ٕواﻨﻤــﺎ ﻨﻬــﻰ ﻋﻨــﻪ ﻝﻜﻨــﻪ ﻴﻘــﻊ
ﺸــﺎء َرﺒ ـ َك َﻤــﺎ ﻓَ َﻌﻠُــوﻩُ﴾ ]اﻷﻨﻌــﺎم ,[112 :وﻴﻘــول ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻋــن ﻫــذﻩ
﴿وﻝَـ ْـو َ
ﺒﺈذﻨــﻪ وﻤﺸــﻴﺌﺘﻪ ﻴﻘــول ﺘﻌــﺎﻝﻰَ :
ون﴾ ]ﻴس.[82:
اد َ
ﺸ ْﻴ ًﺌﺎ أ ْ
اﻹرادة﴿ :إِ ﻨ َﻤﺎ أ َْﻤ ُرﻩُ إِ َذا أ ََر َ
َن َﻴﻘُو َل ﻝَ ُﻪ ُﻜ ْن ﻓَ َﻴ ُﻜ ُ
وءا ﻓَﻼَ َﻤ َرد ﻝَ ُﻪ﴾ ]اﻝرﻋد.[11:
َٕ
﴿وِا َذا أ ََر َ
ﺴ ً
اد اﻝﻠّ ُﻪ ِﺒﻘَ ْوٍم ُ
﴿وﻻَ ﻴﻨﻔَﻌ ُﻜم ُﻨﺼ ِ
ـﺤﻲ إِ ْن أ ََر 
ﻴـد أَن ُﻴ ْﻐ ِـوَﻴ ُﻜ ْم﴾ ]ﻫـود ,[34:ﻓـﺎﷲ أراد
دت أ ْ
ـﻪ ُﻴ ِر ُ
ـﺎن اﻝﻠّ ُ
ـﺢ ﻝَ ُﻜ ْـم إِن َﻜ َ
َﻨﺼ َ
َ َ ُ ْ ْ
َن أ َ
ْﻤ ُر ِﺒﺎ ْﻝ َﻌ ْـد ِل َو ِ
ﺴ ِ
ـﺎن َ ٕوِاﻴﺘَـﺎء
ﻏواﻴﺘﻬم ﻤﻊ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺄﻤر ﺒﻬـﺎ وﻝـم ﻴﺤﺒﻬـﺎ ﻓﺈﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ أﺨﺒـر ﻋـن ﻨﻔﺴـﻪَ :
اﻹ ْﺤ َ
﴿ﻴـﺄ ُ

ـﻲ﴾ ]اﻝﻨﺤــل ,[90:ﻝﻜــن ﻤــﺎ ﻜــل ﻤــﺎ أرادﻩ اﷲ وأﺤﺒــﻪ
ﺸــﺎء َوا ْﻝ ُﻤﻨ َﻜـ ِـر َوا ْﻝ َﺒ ْﻐـ ِ
ِذي ا ْﻝﻘُ ْرَﺒــﻰ َوَﻴ ْﻨ َﻬــﻰ َﻋـ ِـن ا ْﻝﻔَ ْﺤ َ

وأﻤــر ﺒــﻪ ﺸــرﻋﺎً ﻴﻘــﻊ وﻻ ﻜــل ﻤــﺎ ﻜرﻫــﻪ وﻨﻬــﻰ ﻋﻨــﻪ ﻻ ﻴﻘــﻊ وﻫﻨــﺎ ﻴــﺄﺘﻲ دور اﻝﻀــرب اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻹرادة
وﻫﻲ:
اﻹرادة اﻝﺸرﻋﻴﺔ:
وﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺤﺒﺔ واﻝﻘﺼد واﻷﻤر اﻝﺸرﻋﻲ اﻝذي ﻗد ﻴﻘﻊ وﻗد ﻴﺘﺨﻠف ﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ ،ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ:
ﺴـ َـر﴾ ]اﻝﺒﻘـرة ,[185 :وﻫــذﻩ اﻹرادة ﻴﺘوﻗــف وﻗــوع ﻤﻘﺘﻀــﺎﻫﺎ
﴿ﻴ ِرﻴـ ُـد اﻝﻠّـ ُ
ُ
ﺴـ َـر َوﻻَ ُﻴ ِرﻴـ ُـد ِﺒ ُﻜـ ُـم ا ْﻝ ُﻌ ْ
ـﻪ ِﺒ ُﻜـ ُـم ا ْﻝ ُﻴ ْ

وﻤرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺒد ،ﻓﻘد ﻴﻘﻊ إذا ﻗﺎم اﻝﻌﺒد ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ اﻝﺠﺎﻝﺒـﺔ ,وﻗـد ﻻ ﻴﻘـﻊ إذا ﻗﺼـر ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻘـﻊ ﻤـﺎ ﻴﻜرﻫـﻪ
اﷲ وﻻ ﻴرﻴــدﻩ أي ﻻ ﻴﺤﺒــﻪ وﻻ ﻴــﺄﻤر ﺒــﻪ ,وﻴﺤــب اﷲ ﺸــﻴﺌﺎً وﻴــﺄﻤر ﺒــﻪ ﻓــﻼ ﻴﻘــﻊ ,ﻓــﺎﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻴﺤــب اﻝﻴﺴــر
ـﻪ أَن
﴿ﻴ ِرﻴـ ُـد اﻝﻠّـ ُ
ﻝﻜــل ﺨﻠﻘــﻪ وأرادﻩ وأﻤــر ﺒــﻪ ,وﻴﻜـرﻩ اﻝﻌﺴــر ﻝﻬــم ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻵﻴــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪُ :
ـف َﻋــﻨ ُﻜ ْم﴾ ]اﻝﻨﺴــﺎء ,[28:ﻝﻜﻨــﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘــق ﻓــﻲ ﺤــق ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻨــﺎس اﻝــذﻴن ﻴﺸــددون ﻋﻠــﻰ أﻨﻔﺴــﻬم
ُﻴ َﺨﻔـ َ
ﺴ َـر﴾،
ﺴ َـر َوﻻَ ُﻴ ِر ُ
﴿ﻴ ِر ُ
وﻴﺜﻘﻠون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ أﻨﻬم داﺨﻠون ﺘﺤت ﺨطﺎﺒﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰُ :
ﻴـد ِﺒ ُﻜ ُـم ا ْﻝ ُﻌ ْ
ﻴد اﻝﻠّ ُﻪ ِﺒ ُﻜ ُـم ا ْﻝ ُﻴ ْ

ف َﻋﻨ ُﻜ ْم﴾ ,واﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ أراد ﻤـن ﻋﺒـﺎدﻩ ﺠﻤـﻴﻌﻬم اﻝطﺎﻋـﺔ ﺒﻤﻌﻨـﻰ أﻤـرﻫم ﺒﻬـﺎ
ﻴد اﻝﻠّ ُﻪ أَن ُﻴ َﺨﻔَ 
﴿ﻴ ِر ُ
وﻗوﻝﻪُ :
وأﺤــب أن ﻴﻔﻌﻠوﻫــﺎ ﻝﻜــن ﻤﺤﺒــوب اﷲ وﻤ ـرادﻩ ﻫــذا وأﻤ ـرﻩ ﻝــم ﻴﻨﻔــذﻩ أﻜﺜــرﻫم! ﻓــﻲ ﺤــﻴن أﻨــﻪ ﻝــم ﻴــرد أﺸــﻴﺎء
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ﻴد ِ
اﻵﺨ َرةَ﴾
ض اﻝ د ْﻨ َﻴﺎ َواﻝﻠّ ُﻪ ُﻴ ِر ُ
ون َﻋ َر َ
وﻜرﻫﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ واﻗﻌﺔ رﻏم أن اﷲ ﻝم ﻴردﻫﺎ :ﻴﻘول ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ﴿ :ﺘُ ِر ُ
ﻴد َ
]اﻷﻨﻔــﺎل  ،[67ﻓوﻗــﻊ ﻤ ـرادﻫم وﻫــو أﺨــذ اﻝﻔــداء ﻤــن اﻷﺴــرى دون ﻤ ـراد اﷲ وﻫــو اﻝﻘﺘــل وﻴﻘــول أﻴﻀ ـﺎً:
وب َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْم﴾ ]اﻝﻨﺴﺎء .[27
﴿واﻝﻠّ ُﻪ ُﻴ ِر ُ
ﻴد أَن َﻴﺘُ َ
َ
ـﻪ ﻝِ َﻴ ْﺠ َﻌ ـ َل َﻋﻠَـ ْـﻴ ُﻜ ْم ِﻤـ ْـن َﺤـ َـر ٍج َوﻝَ ِﻜـ ْـن ُﻴ ِرﻴـ ُـد ﻝِ ُﻴطَ ﻬـ َـرُﻜ ْم﴾ ]اﻝﻤﺎﺌــدة  ،[6ﻓــﺎﻝﺤرج واﻗــﻊ
﴿ﻤــﺎ ُﻴ ِرﻴـ ُـد اﻝﻠـ ُ
وﻴﻘــولَ :
ﻝﻠــﺒﻌض رﻏــم أن اﷲ ﻤــﺎ ﻴرﻴــدﻩ واﻝﺘطﻬﻴــر ﻻ ﻴﺘﺤﻘــق ﻝﻠﻜــل رﻏــم أن اﷲ ﻴرﻴــدﻩ ﻝﻬــم ﺠﻤﻴﻌـﺎً ﻓﺎﻵﻴــﺔ ﺨطــﺎب
ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻷﻤــﺔ وﻫــﻲ ﺘﺸــﺒﻪ ﺘﻤﺎﻤ ـﺎً )آﻴــﺔ اﻝﺘطﻬﻴــر( إذ اﻝﻠﻔــظ ﻨﻔﺴــﺔ ﻴﺘﻜــرر ﻓــﻲ اﻵﻴﺘــﻴن وﻫــو ﻓــﻲ اﻹرادة
اﻝﺸــرﻋﻴﺔ اﻝﺘ ـﻲ ﺘﺘوﻗــف ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطــب وﻝــﻴس ﻓــﻲ اﻹرادة اﻝﻜوﻨﻴــﺔ اﻝﻘدرﻴــﺔ اﻝﺘ ـﻲ ﻻ ﺒــد ﻤــن
وﻗوﻋﻬﺎ.
وﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜـن ﺤﻤـل اﻵﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﺼـﻤﺔ ﻻ ﺒـد أن ﺘﻜـون اﻹرادة ﻓﻴﻬـﺎ ﻗدرﻴـﺔ ﻜوﻨﻴـﻪ ﻤـن اﷲ إذ اﻝﻌﺼـﻤﺔ
اﻝﺘـﻲ أﺜﺒﺘوﻫــﺎ إﻨﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺒﺠﻌــل ﻤــن اﷲ ﻻ ﺒﺘﻜﻠــف ﻤــن اﻝﻌﺒــد ،وﻻ دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك أﺒــداً ،ﻓﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ
ﻜون اﻝﻠﻔظ أﺼﻼً ﻓﻲ اﻹرادة اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝوﺠود ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬﻪ وﻫو ﻝﻴس ﻓﻲ اﻹرادة اﻝﻘدرﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻗراﺌن ﺘـدل
ﻋﻠﻰ أن اﻹرادة ﺸرﻋﻴﺔ ﻻ ﻗدرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ:
 -1ﺤدﻴث اﻝﻜﺴﺎء:
إذ ﻝو ﻜﺎﻨت إرادة اﷲ ﻗدرﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻤن وﻗوﻋﻬﺎ ﻝﻤﺎ دﻋﺎ ﻝﻬم؛ إذ ﻫم أﻏﻨﻴـﺎء ﻋـن دﻋﺎﺌـﻪ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ
وﺴــﻠم ﻝﻜــون اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﺸــﺎء )ﻋﺼــﻤﺘﻬم( وﻗــدرﻫﺎ ﺤﺘﻤ ـﺎً ،ﻓــﻼ ﺤﺎﺠــﺔ ﻝــﻪ ،وأﻴﻀ ـﺎً ﻓﻠــو ﻜﺎﻨــت اﻵﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻝﻌﺼــﻤﺔ وﻫـم ﻤﻌﺼــوﻤون ﻤــن اﻷﺼــل ﻓرﺴــول اﷲ  ﻴﻌﻠــم ذﻝــك ﻓﻌــﻼم ﻴطﻠــب ﻝﻬــم ﺸــﻴﺌﺎً ﺤﺎﺼـﻼً ﻤــن
اﻷﺴــﺎس أي ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺘﺤﺼــﻴل ﺤﺎﺼــل وﺘﺤﺼــﻴل اﻝﺤﺎﺼــل ﻝﻐــو ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻨﻨ ـزﻩ ﻋﻨــﻪ رﺴــول اﷲ 
وأﻴﻀﺎً ﻴﻘﺎل :ﻫل ﻋﺼﻤﺘﻬم ﻗﺒل دﻋﺎء اﻝﻨﺒـﻲ أم ﺒﻌـدة؟ ﻓـﺈن ﻜﺎﻨـت ﺤﺼـﻠت ﺒدﻋﺎﺌـﻪ أي ﺒﻌـدﻩ ﻓﻬـم ﻏﻴـر
ﻤﻌﺼــوﻤﻴن ﻤــن ﻗﺒــل وﻏﻴــر اﻝﻤﻌﺼــوم ﻜﻴــف ﻴﻨﻘﻠــب ﻤﻌﺼــوﻤﺎً؟؟ ٕوان ﻜﺎﻨ ـت ﺤﺎﺼــﻠﺔ ﺒــدون دﻋﺎﺌــﻪ أي
ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻼم دﻋﺎ؟؟!
 -2ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم:
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ﻓـﺎﻝﻜﻼم اﻝــذي ﺠـﺎء ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﻝـﻨص )إﻨﻤــﺎ ﻴرﻴـد (...ﺘوﺠﻴــﻪ وأﻤــر وﻨﻬـﻲ ﻴﺒــدأ ﺒﻘوﻝـﻪ﴿ :إِن ُﻜﻨــﺘُ ن ﺘُـ ِـرْد َن
ﺴــوﻝَ ُﻪ
اﺤﺎ َﺠ ِﻤـ ً
ـﻴﻼ * َ ٕوِان ُﻜﻨــﺘُ ن ﺘُـ ِـرْد َن اﻝﻠـ َ
ﺴـ َـر ً
ـﻪ َوَر ُ
ُﺴـ ـر ْﺤ ُﻜ ن َ
ُﻤـﺘْ ﻌ ُﻜ ن َوأ َ
ا ْﻝ َﺤ َﻴــﺎةَ اﻝـ د ْﻨ َﻴﺎ َو ِزﻴ َﻨﺘَ َﻬــﺎ ﻓَﺘَ َﻌــﺎﻝَ ْﻴ َن أ َ
ْت ِﻤﻨ ُﻜ ن ِﺒﻔَ ِ
َﺠ ار ﻋ ِظﻴﻤﺎ * ﻴﺎ ِﻨﺴﺎء اﻝ ﻨ ِﺒ ﻲ ﻤن ﻴﺄ ِ
واﻝدار ْاﻵ ِﺨرةَ ﻓَِﺈ ن اﻝﻠَ ﻪ أ ِ ِ ِ ِ
ﺸ ٍﺔ
ﺎﺤ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َﻋ د ﻝ ْﻠ ُﻤ ْﺤﺴ َﻨﺎت ﻤﻨ ُﻜ ن أ ْ ً َ ً
ِ ِ
ﻀــﻌﻔَ ْﻴ ِن﴾ إﻝــﻰ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ﴿ :وﻤــن ﻴ ْﻘ ُﻨـ ْ ِ
ِ
ﺴــوِﻝ ِﻪ َوﺘَ ْﻌ َﻤـ ْـل
ـﺎﻋ ْ
ﻤ َﺒ ﻴ َﻨـ ٍـﺔ ُﻴ َ
ََ َ
ف ﻝَ َﻬــﺎ ا ْﻝ َﻌـ َذ ُ
ﻀـ َ
اب ْ
ـت ﻤــﻨ ُﻜ ن ﻝﻠــﻪ َوَر ُ

ﻀ ْـﻌ َن ِﺒـﺎ ْﻝﻘَ ْو ِل﴾ إﻝـﻰ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ﴿ :ﻗَ ْـر َن ِﻓـﻲ ُﺒ ُﻴـوِﺘ ُﻜ ن َوَﻻ ﺘََﺒ ـر ْﺠ َن ﺘََﺒ ـر َج
ﺼﺎﻝِ ًﺤﺎ﴾ إﻝﻰ ﻗوﻝـﻪ﴿ :ﻓَ َـﻼ ﺘَ ْﺨ َ
َ
اﻝزَﻜﺎةَ وأ ِ
ﺼ َﻼةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ﺴـوﻝَ ُﻪ﴾ ،ﺜـم ﻗـﺎل ﻤﻌﻠـﻼً ﻫـذﻩ اﻝﺘوﺠﻴﻬـﺎت
َط ْﻌ َن اﻝﻠَ 
آﺘ َ
ـﻪ َوَر ُ
ﻴن َ 
ا ْﻝ َﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ْاﻷُوﻝَﻰ َوأَﻗ ْﻤ َن اﻝ َ 
ِ
﴿وا ْذ ُﻜ ْـر َن
ﻴد اﻝﻠُ ﻪ ﻝِ ُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋﻨ ُﻜ ُم 
سأْ
واﻷواﻤر واﻝﻨـواﻫﻲ﴿ :إِ ﻨ َﻤﺎ ُﻴ ِر ُ
َﻫ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴـت﴾ ،ﺜـم ﻴﺴـﺘﻤر ﺒﻘوﻝـﻪَ :
اﻝر ْﺠ َ
ــﻪ وا ْﻝ ِﺤ ْﻜﻤـ ِ
ِ
ِ
ــﺔٕ ،﴾...واذن اﻝﻤﺨﺎطــب ﻴﺤﺘﻤــل ﻓــﻲ ﺤﻘــﻪ اﻝطﺎﻋ ــﺔ
َﻤـــﺎ ُﻴ ْﺘﻠَـــﻰ ِﻓـــﻲ ُﺒ ُﻴـــوِﺘ ُﻜ ن ِﻤـ ْ
ــن َ
آﻴـــﺎت اﻝﻠـ َ
َ
واﻝﻤﻌﺼــﻴﺔ ﻓﻴﺤــذرﻩ اﷲ ﻤــن اﻝﻤﻌﺼــﻴﺔ وﻴﺤﺜــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝطﺎﻋــﺔ ﻓــﺎﻹرادة ﻫﻨــﺎ ﺸــرﻋﻴﺔ ،ﺒﻤﻌﻨــﻰ أن اﷲ ﻴــﺄﻤر

ﺒﻤـﺎ أرادة وأﺤﺒـﻪ؛ ﻓـﺎﺤرص أﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺨﺎطـب ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق إرادة اﷲ ﻓـﻲ ﺘطﻬﻴـر ﻫـذا اﻝﺒﻴـت اﻝـذي ﺘﻨﺘﺴـب
ُﺴـ ـر ْﺤ ُﻜ ن
ُﻤ ـﺘْ ﻌ ُﻜ ن َوأ َ
اﻝﻴــﻪ ٕواذﻫــﺎب اﻝــرﺠس ﻋﻨــﻪ ٕواﻻ إﻤــﺎ أن ﺘﺨــرج ﻤــن ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﺒــﺎﻝطﻼق ﴿ﻓَﺘَ َﻌــﺎﻝَ ْﻴ َن أ َ
ـﻴﻼ﴾ وﺤــﻴن ذﻝــك ﻓﻤﻬﻤــﺎ ﻋﻤﻠــت ﻓﻌﻤﻠــك ﻻ ﻴﻨﺴــب إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت اﻝــذي ﻴﺤــب اﷲ أن ﻴرﻓــﻊ
اﺤﺎ َﺠ ِﻤـ ً
ﺴـ َـر ً
َ

ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪٕ .واﻤــﺎ أن ﺘﻀــﺎﻋف ﻝــك اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﻀــﻌﻔﻴن إذا ارﺘﻜﺒــت ﻤــﺎ ﻴﺨــدش ﺴــﻤﻌﺔ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت اﻝطــﺎﻫر
وذﻝــك ﻤــن أﺠــل أن ﻴﺒﻘــﻰ اﻝﻤﺨﺎطــب  -أزواج اﻝﻨﺒــﻲ  -ﺤــذ اًر ﻴﻘظ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻝــدوام ﺘﺤﻘﻴﻘ ـﺎً ﻹرادة اﷲ,
وﻫــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻻ ﻴﺴــﺘﻘﻴم إذا ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﺸــﻴﺌﺔ أو اﻹرادة ﻜوﻨﻴــﺔ ﺤﺘﻤﻴــﺔ ,وﻝــذﻝك ﺠﻤــﻊ اﷲ ﺒــﻴن اﻝﻨﻬــﻲ ﻋــن
﴿وﻗَ ْـر َن
اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ واﻷﻤر ﺒﺎﻝطﺎﻋﺔ ٕوارادﺘﻪ اﻝﺜﻤرة اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ذﻝك وﻫﻲ اﻝﺘطﻬﻴر ﻓـﻲ آﻴـﺔ واﺤـدة ﻓﻘـﺎلَ :
اﻝزَﻜﺎةَ وأ ِ
ﺼ َﻼةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ﺴـوﻝَ ُﻪ إِ ﻨ َﻤـﺎ
َط ْﻌ َن اﻝﻠَ 
آﺘ َ
ـﻪ َوَر ُ
ﻴن َ 
ﻓﻲ ُﺒ ُﻴوِﺘ ُﻜ ن َوَﻻ ﺘََﺒ ر ْﺠ َن ﺘََﺒ ر َج ا ْﻝ َﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ْاﻷُوﻝَﻰ َوأَﻗ ْﻤ َن اﻝ َ 
ﻴرا﴾ ﻓﻤن ﺤﻤل اﻹرادة ﻋﻠـﻰ اﻹرادة اﻝﻜوﺒﻴـﺔ
ط ﻬ َرُﻜ ْم ﺘَ ْ
َﻫ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِت َوُﻴ َ
ﻴد اﻝﻠُ ﻪ ﻝِ ُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋﻨ ُﻜ ُم 
سأْ
ُﻴ ِر ُ
اﻝر ْﺠ َ
ط ِﻬ ً
ﺸ ْﻴ ًﺌﺎ﴾ واﻝﻌﻘﻴـدة ﻤﺒﻨﺎﻫـﺎ
ون إِﻻ اﻝظ ن َ ٕوِا ن اﻝظ ن َﻻ ُﻴ ْﻐ ِﻨﻲ ِﻤ َن ا ْﻝ َﺤ 
ق َ
اﻝﻘدرﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ :إِن َﻴﺘِﺒ ُﻌ َ
ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻘط ـ ــﻊ واﻹﺤﻜ ـ ــﺎم ﻻ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝظ ـ ــن واﻻﺸ ـ ــﺘﺒﺎﻩ ,وﻻ ﻴﺘﺤﺼ ـ ــل إﻤﻜ ـ ــﺎن أو اﺤﺘﻤ ـ ــﺎل ﺘﻔﺴ ـ ــﻴر اﻵﻴ ـ ــﺔ
)ﺒﺎﻝﻌﺼﻤﺔ( ﺒدﻻﻝﺔ اﻵﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﻫو اﺤﺘﻤﺎل ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎل ﻓﺴﻘط ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘدﻻل.
اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻵﻴﺔ:
وﻝﻌل ﺴﺎﺌﻼً ﻴﺴﺄل :ﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺘرﻤﻲ إﻝﻴﺔ اﻵﻴﺔ؟
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ﻓﻨﻘــول :ﻫــو أﻤــر اﷲ ﺠــل وﻋــﻼ ٕوارﺸــﺎدﻩ ﻷزواج اﻝﻨﺒــﻲ  أن ﻴﺘــرﻓﻌن ﻋــن ﻜــل ﻤــﺎ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ أن ﻻ
ﻴﺘﻨﺎﺴــب وﺴــﻤﻌﺔ ﺒﻴــت اﻝﻨﺒــﻲ وﻜــوﻨﻬن ﻴﻨﺘﻤــﻴن إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت اﻝــذي ﻫــو ﺒﻴــت أﻋظــم اﻝﻨﺒﻴــﻴن وﺨــﺎﺘﻤﻬم
وأطﻬــرﻫم ,ﻓﻌﻠــﻴﻬن أن ﻴــدرﻜن ﺨطــر ﻫــذا اﻻﻨﺘﻤــﺎء واﻝﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌﻬن اﷲ ﻓﻴﻬــﺎ ،وأي طﻬــر وأي
ﻨﻘﺎوة ﻴرﻴدﻫﺎ اﷲ ﻝﻬن وﻴﺤـب أن ﻴﺘﺼـﻔن ﺒﻬـﺎ ,وﻝـذﻝك ﻨﻬـﺎﻫن أن ﻴطـﺎﻝﺒن رﺴـوﻝﻪ ﺒﻤـﺎ ﺘطﺎﻝـب ﺒـﻪ اﻝﻨﺴـﺎء
اﻷﺨرﻴــﺎت أزواﺠﻬــن ﻤــن اﻝزﻴﻨــﺔ واﻝﻨﻔﻘــﺔ ,وﺒــﻴن )إن ﻤــن ﻴــﺄت ﻤــﻨﻬن ﺒﻤﻌﺼــﻴﺔ ظــﺎﻫرة اﻝﻘــﺒﺢ ﻴﻀــﺎﻋف
ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ,ﻓﺈن اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ ﻤن رﻓﻴﻊ اﻝﺸﺄن أﺸـد ﻗﺒﺤـﺎً ﻓﻨﺎﺴـب أن ﻴﻀـﺎﻋف ﺠزاؤﻫـﺎ( ،واﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺸـرطﻴﺔ ﻻ
ﺘﻘﺘﻀﻲ وﻗوع اﻝﺸـرط ،ﻜﻤـﺎ ﺘﻘـول ﻝوﻝـدك :إن رﺴـﺒت ﻀـرﺒﺘك .واﻝﻘﺼـد ﺘﺤـذﻴرﻩ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴرﺴـب ,وﻝـذﻝك
ـن ا ْﻝ َﺨ ِ
ﻴن ﴾ ]اﻝزﻤــر،[65:
ﺨﺎطــب اﷲ رﺴــوﻝﻪ ﻗــﺎﺌﻼً ﴿ :ﻝَـ ِـﺌ ْن أَ ْ
ﺎﺴـ ِـر َ
ﺸـ َـرْﻜ َت ﻝَ َﻴ ْﺤـ َـﺒطَ ن َﻋ َﻤﻠُـ َك َوﻝَﺘَ ُﻜــوَﻨ ن ِﻤـ َ
ﺎﺴـﺄ َِل
ﺸـ ك ﻤ ﻤــﺎ أ َ
ـت ِﻓــﻲ َ
وﻫـو  ﻝــم ﻴﺸـرك وﻝــم ﻴﺤــﺒط ﻋﻤﻠـﻪ ،وﻗــﺎل ﻝــﻪ أﻴﻀـﺎً ﴿ :ﻓَـِﺈن ُﻜﻨـ َ
َﻨزْﻝ َﻨــﺎ إِﻝَ ْﻴـ َك ﻓَ ْ
ﻴن ﻴ ْﻘر ُؤ َ ِ
ِ
ﺎب ِﻤن ﻗَ ْﺒﻠِ َك ﴾ ]ﻴوﺒس ،[94:وﻫو  ﻝم ﻴﺸك وﻝم ﻴﺴﺄل.
ون ا ْﻝﻜﺘَ َ
اﻝذ َ َ َ
ْت ِﻤـﻨ ُﻜ ن ِﺒﻔَ ِ
ـﻲ ﻤـن ﻴـﺄ ِ
ِ
ﺸ ٍـﺔ ﻤ َﺒ ﻴ َﻨ ٍـﺔ
ﺎﺤ َ
ﺴـﺎء اﻝ ﻨ ِﺒ َ َ 
ﻓﻜذﻝك ﻗوﻝﻪ ﻷﻤﻬﺎت اﻝﻤؤﻤﻨﻴن رﻀـﻲ اﷲ ﻋـﻨﻬنَ ﴿ :ﻴـﺎ ﻨ َ

اب ﴾ ,ﻓﻠم ﺘﺄت واﺤدة ﻤﻨﻬن ﺒﻔﺎﺤﺸﺔ ،وﻝم ﻴﻀﺎﻋف ﻝﻬﺎ اﻝﻌذاب ,ﺒل اﻝﻌﻜس ﺤﺼـل
ﺎﻋ ْ
ُﻴ َ
ف ﻝَ َﻬﺎ ا ْﻝ َﻌ َذ ُ
ﻀ َ
ـﻲ اﺘـ ِ
ـﻪ
ﻬـﺎ اﻝ ﻨ ِﺒ 
ق اﻝﻠَ 
 ﻜﻤﺎ ﺴﺄوﻀﺤﻪ  -واﻝﻨﻬﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻠزم وﻗوع اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰَ ﴿ :ﻴـﺎ أَﻴ َِ
ـﻪ َﻜ َ ِ
ﻴن وا ْﻝﻤ َﻨ ِ
ِ
ِ
ﻴﻤـﺎ ﴾ ]اﻷﺤـزاب ,[1 :وذﻝـك ﻓـﻲ ﻤطﻠـﻊ اﻝﺴـورة
ﻴن إِ ن اﻝﻠَ 
ﺎﻓ ِﻘ َ
ﻴﻤـﺎ َﺤﻜ ً
ـﺎن َﻋﻠ ً
َوَﻻ ﺘُط ِﻊ ا ْﻝ َﻜﺎﻓ ِر َ َ ُ
ﻀ ْـﻌ َن ِﺒـﺎ ْﻝﻘَ ْو ِل ﴾ ،وﻗوﻝـﻪَ ﴿ :وﻗَ ْـر َن ِﻓـﻲ ُﺒ ُﻴـوِﺘ ُﻜ ن َوَﻻ
اﻝﺘﻲ ﺨﺎطب اﷲ ﺒﻬﺎ أزواج ﻨﺒﻴﻪ ﺒﻘوﻝـﻪ ﴿ :ﻓَ َﻼ ﺘَ ْﺨ َ

ِ
ﺼ َﻼةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ﻴن 
ﺴـوﻝَ ُﻪ﴾ ،ورﺴـول اﷲ  ﻝـم
آﺘ َ
اﻝزَﻜﺎةَ َوأَط ْﻌ َن اﻝﻠَ ﻪ َوَر ُ
ﺘََﺒ ر ْﺠ َن ﺘََﺒ ر َج ا ْﻝ َﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ْاﻷُوﻝَﻰ َوأَﻗ ْﻤ َن اﻝ َ 

ﻴطــﻊ اﻝﻜــﺎﻓرﻴن واﻝﻤﻨــﺎﻓﻘﻴن وأزواﺠــﻪ ﻝــم ﻴﺨﻀــﻌن ﺒــﺎﻝﻘول وﻝــم ﻴﺘﺒــرﺠن ﺘﺒــرج اﻝﺠﺎﻫﻠﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ ,ﺒــل أﻗﻤــن
اﻝﺼـﻼة وآﺘـﻴن اﻝزﻜــﺎة واﺘﻘـﻴن اﷲ وأطﻌﻨــﻪ ورﺴـوﻝﻪ ،وﻗﻤــن ﺒﺘﻨﻔﻴـذ ﻫــذﻩ اﻝﻤوﻋظـﺔ ﺨﻴــر ﻗﻴـﺎم ،واﺨﺘــرن اﷲ
ورﺴــوﻝﻪ واﻝــدار اﻵﺨـرة واﻝﻌــﻴش ﻤــﻊ رﺴــول اﷲ ﻋﻠــﻰ ﺨﺸــوﻨﺘﻪ وﺨﻠــو ﺒﻴﺘــﻪ ﻤــن ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺠــذب
اﻤـرأة وﻴﻐرﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺒﻘــﺎء ﻓﻴـﻪ ,وﻝﻘــد ﻜــﺎن اﺨﺘﻴــﺎرﻫن اﷲ ورﺴـوﻝﻪ واﻝــدار اﻵﺨـرة ﻋﻠـﻰ اﻝــدﻨﻴﺎ وزﻴﻨﺘﻬــﺎ ﺼــﺎدﻗﺎً
ﺤﻘﻴﻘﻴﺎً ﻤﻘﺒوﻻً ﻋﻨد اﷲ اﻝـذي ﻻ ﺘﺨﻔـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨﺎﻓﻴـﻪ .واﻝـدﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك :أن اﷲ ﻗﺒـل ﻫـذا اﻻﺨﺘﻴـﺎر ﺒـﺄن
ﻜﺎﻓﺄﻫن ﺒﺠﻤﻠﺔ أﻤور ﻤﻨﻬﺎ:
 -ﺤرﻤﺔ اﻝزواج ﻋﻠﻴﻬن.
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 ﺤرﻤﺔ ﺘطﻠﻴق واﺤدة ﻤﻨﻬن ﻝﻴﺘزوج ﻏﻴرﻫﺎ.ِ
ﺴــﺎء ِﻤــن َﺒ ْﻌـ ُـد ﴾ ,وﻫــذا ﺘﺤـرﻴم
 وذﻝــك ﺒﻘوﻝــﻪ ﻓــﻲ اﻵﻴــﺔ ) (52ﻤــن اﻝﺴــورة ﻨﻔﺴــﻬﺎَ ﴿ :ﻻ َﻴﺤ ـ ل ﻝَ ـ َك اﻝ ﻨ َﺴ ـ ُﻨ ُﻬ ن ﴾ وﻫــذا ﺘﺤ ـرﻴم ﻝﺘطﻠﻴــق أي
ﻝﻠــزواج ﻋﻠــﻴﻬنَ ﴿ ،وَﻻ أَن ﺘََﺒ ـ د َل ِﺒ ِﻬـ 
ـن ِﻤـ ْـن أ َْزَو ٍ
اج َوﻝَـ ْـو أ ْ
َﻋ َﺠ َﺒ ـ َك ُﺤ ْ
واﺤدة ﻤﻨﻬن.
ِ
ـﻲ أَوﻝَــﻰ ِﺒــﺎ ْﻝﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ َ ِ
ـﻪ أُ ﻤ َﻬــﺎﺘُ ُﻬ ْم ﴾
اﺠـ ُ
ﻴن ﻤـ ْـن أَﻨﻔُﺴ ـ ِﻬ ْم َوأ َْزَو ُ
 وﻤﻨﻬــﺎ اﺨﺘﻴــﺎرﻫن أﻤﻬــﺎت ﻝﻠﻤــؤﻤﻨﻴن ﴿ اﻝ ﻨ ِﺒـ ْ ُ

]اﻷﺤـ ـزاب ,[6 :وﺘﺤـ ـرﻴم زواﺠﻬ ــن ﻤ ــن ﻏﻴ ــر رﺴ ــول اﷲ  ﺒﻌ ــد وﻓﺎﺘ ــﻪ ﻝﻴﺒﻘ ــﻴن زوﺠ ــﺎت أﺒ ــدﻴﺎت ﻝﻬ ــذا

ـﺎن ﻝَ ُﻜـ ْـم أَن ﺘُـ ْـؤ ُذوا
اﻝرﺴــول اﻝﻜـرﻴم ﻻ ﻓــﻲ اﻝــدﻨﻴﺎ ﻓﻘــطٕ ,واﻨﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻵﺨـرة أﻴﻀـﺎً ,وذﻝــك ﺒﻘوﻝــﻪَ ﴿ :و َﻤــﺎ َﻜـ َ
ﺎن ِﻋ َ ِ ِ 
ِ
ِ
ﻴﻤﺎ ﴾ ]اﻷﺤزاب.[53:
اﺠ ُﻪ ِﻤن َﺒ ْﻌ ِد ِﻩ أ ََﺒ ًدا إِ ن َذﻝِ ُﻜ ْم َﻜ َ
ﺴو َل اﻝﻠﻪ َوَﻻ أَن ﺘَﻨﻜ ُﺤوا أ َْزَو َ
َر ُ
ﻨد اﻝﻠﻪ َﻋظ ً
وﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت واﻝﺘﺤذﻴرات واﻝوﺼﺎﻴﺎ ﻤن أﺠل ﻤﺎذا؟
ﻤن أﺠل أن اﷲ ﻴرﻴد ﻝﻬذا اﻝﺒﻴت أن ﻴﻜـون طـﺎﻫ اًر ﺒﻌﻴـداً ﻋـن ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻘـدح ﻓـﻲ طﻬﺎرﺘـﻪ ورﻓﻌﻴـﻪ ،ﻓﻘوﻝـﻪ
ﻴـرا﴾ ,ﺘﻌﻠﻴـل ﻝﻤـﺎ ﺘﻘـدم ورودﻩ
َﻫ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِـت َوُﻴطَ ﻬ َـرُﻜ ْم ﺘَ ْ
ﻴد اﻝﻠُ ﻪ ﻝِ ُﻴ ْذ ِﻫ َب َﻋﻨ ُﻜ ُم 
سأْ
ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ :إِ ﻨ َﻤﺎ ُﻴ ِر ُ
اﻝر ْﺠ َ
ط ِﻬ ً
ﺎﻋـــﺎ
ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎق ﻤــن اﻷواﻤــر واﻝﻨ ـواﻫﻲ ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﻓــﻲ اﻵﻴــﺔ ) (53ﻤــن اﻝﺴــورةٕ َ :
ﺴـــﺄَْﻝﺘُ ُﻤ ُ
وﻫ ن َﻤﺘَ ً
﴿وِا َذا َ
وﻫ ن ِﻤن َوراء ِﺤ َﺠ ٍ
ط َﻬ ُر ﻝِﻘُﻠُوِﺒ ُﻜ ْم َوﻗُﻠُوِﺒ ِﻬ ن﴾ ،ﻓﻌﻠل اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺴؤال ﻤـن
ﺎب﴾ ﻝﻤﺎذا؟ ﻗﺎلَ ﴿ :ذﻝِ ُﻜ ْم أَ ْ
ﺎﺴﺄَﻝُ ُ
ﻓَ ْ
َ

وراء ﺤﺠــﺎب ﺒــﺎﻝﺘطﻬﻴر ﻝﻘﻠــوب اﻝﺴــﺎﺌﻠﻴن وﻗﻠــوﺒﻬنٕ ،واذن ﻫــذا اﻝﺘطﻬﻴــر ﻤ ـراد ﻤــن ﻗﺒــل اﻝــرب وﻫــو ﻋﻠــﺔ
اﻷﻤر ,ﻓﻜذﻝك اﻝﺘطﻬﻴر اﻷول ﻤراد ﻤن اﻝرب وﻫو ﻋﻠﺔ اﻷواﻤر واﻝﻨواﻫﻲ اﻷوﻝﻰ.
ـﻪ ﻝِ ُﻴـ ْذ ِﻫ َب َﻋـﻨ ُﻜ ُم
ﻴـد اﻝﻠُ 
وﻝذﻝك ﻴﺨﺘل اﻝﺴـﻴﺎق وﻤﻌﻨـﺎﻩ ﻝـو ﺤـذﻓﻨﺎ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻠـﺔ وﻫـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ ﴿ :إِ ﻨ َﻤـﺎ ُﻴ ِر ُ
ﻴر ﴾ ,ﻤـن اﻵﻴـﺎت ﻷﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ وﻫـﻲ روح اﻝﻤوﻀـوع ﻜﻠـﻪ
ط ِﻬ ًا
َﻫ َل ا ْﻝ َﺒ ْﻴ ِت َوُﻴطَ ﻬ َرُﻜ ْم ﺘَ ْ

سأْ
اﻝر ْﺠ َ

وﻤــدارﻩ اﻝــذي ﻴــدور ﻋﻠﻴــﻪ وﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﺒﻌــد ذﻝــك ﴿ :وا ْذ ُﻜــر َن ﻤــﺎ ﻴ ْﺘﻠَــﻰ ِﻓــﻲ ﺒﻴــوِﺘ ُﻜ ن ِﻤـ ْـن آﻴـ ِ
ـﺎت اﻝﻠـ ِـﻪ
َ
ُُ
َ ْ َ ُ
ـر ﴾ ,إﺸـﺎرة إﻝـﻰ أﻨﻬــن  -وﻗـد ﺨﺼﺼـن ﺒﻨــزول اﻝـوﺤﻲ ﻓـﻲ ﺒﻴــوﺘﻬن
ـﺎن ﻝَ ِطﻴﻔًـﺎ َﺨ ِﺒﻴـ ًا
َوا ْﻝ ِﺤ ْﻜ َﻤ ِـﺔ إِ ن اﻝﻠَ 
ـﻪ َﻜـ َ
دون ﺴــﺎﺌر اﻝﻨــﺎس  -أﺤــق ﺒﻬــذﻩ اﻝــذﻜرى ﻤــن ﺴـواﻫن ﻓﻌﻠــﻴﻬن أن ﻴـرﺘﻘﻴن إﻝــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻤطﻠــوب ﻤــن
أﻤﺜﺎﻝﻬن وﻴﻌﻤﻠن ﺒﻤﺎ ﻴﻨزل ﻓﻲ ﺒﻴوﺘﻬن ﻤن اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ وﻴﺒﻠﻐن ذﻝك ,ﻓﺎﻵﻴﺔ إذن وﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ وﻤـﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ
 -ﺒﺎﺨﺘﺼــﺎر  -إﻨﻤــﺎ ﺴــﻴﻘت ﻤــن أﺠــل ﺘﻌﻠــﻴم أزواج اﻝﻨﺒــﻲ  أﻤﻬــﺎت اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن وﺘ ـرﺒﻴﺘﻬن ﻜــﻲ ﻴ ـرﺘﻘﻴن
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إﻝﻰ اﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ اﻝﻼﺌﻘﺔ ﺒﻤﻘﺎم ﻫذا اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم اﻝـذي أراد اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ طﻬـﺎرة ﺒﻴﺘـﻪ اﻝﺸـرﻴف ٕواذﻫـﺎب
اﻝرﺠس ﻋﻨﻪ.
ﻓﻤﺎ دﺨل )ﻋﺼﻤﺔ اﻷﺌﻤﺔ( ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع؟!
وﻜﻴف ﺤﺸرت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻪ ﻤن ﻗرﻴب وﻻ ﻤن ﺒﻌﻴد؟!
ِ
ﺎب ﴾ ]آل ﻋﻤران.[8:
﴿ َرﺒ َﻨﺎ ﻻ ﺘُ ِز ْ
وﺒ َﻨﺎ َﺒ ْﻌ َد إِ ْذ َﻫ َد ْﻴﺘََﻨﺎ َو َﻫ ْب ﻝَ َﻨﺎ ﻤ ْن ﻝَ ُد ْﻨ َك َر ْﺤ َﻤ ًﺔ إِ ﻨ َك أَ ْﻨ َت ا ْﻝ َوﻫ ُ
غ ﻗُﻠُ َ

 موقف األئمة من الغلو فيھم
إن القوم لم يجبلوا إال على الكذب ،ولم يخلقوا إال مع الكذب كأنھم والكذب توأمان ،فلقد كذبوا وما
أكثره وأشنعه بأن أئمتھم يملكون األوصاف اإللھية المختصة بذات  Dوجالله ،وأنھم يشاركونه
في أموره وتقديراته  -سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً-.
فھذا ھو كلينيھم  -وھو كالبخاري عند السنة  -يكذب على علي بن أبي طالب رضي  Dعنه أنه
قال :لقد أعطيت خصاالً لم يعطھن أحد قبلي  -وحتى األنبياء  ،-علمت المنايا والباليا واألنساب
وفصل الخطاب ،فلم يفتني ما سبقني ،ولم يعزب عني ما غاب عني" )األصول من )الكافي( /19
).197
والثابت في كتاب  Dالمنزل على محمد َ : و َما َت ْد ِري َن ْفسٌ مَّا َذا َت ْكسِ بُ َغ ًدا َو َما َت ْد ِري َن ْفسٌ ِبأَيِّ
ض َتم ُ
َ Dعلِي ٌم َخ ِبي ٌر   لقمان].34 :
أَرْ ٍ
ُوت إِنَّ َّ َ
ض 
ومن أوصاف  Dعز وجل أنه َ ال َيعْ ُزبُ َع ْن ُه م ِْث َقا ُل َذرَّ ٍة فِي ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َال فِي ْاألَرْ ِ
سبأ].3:
ْب إِ َّال َّ
   ُDالنمل].65 :
وأنه أمر نبيه  أن يقول َّ : ال َيعْ َل ُم َمن فِي ال َّس َم َاوا ِ
ض ْال َغي َ
ت َو ْاألَرْ ِ
وأما القوم فلم يكتفوا على أن يثبتوا الصفات الربانية المختصة بمقامه وشأنه -جل وعال -لعلي
رضي  Dعنه مخالفين كتاب  Dوتعاليم رسوله ، بل أثبتوھا ألئمتھم جميعاً ،فلقد بوب الكليني
بابا ً مستقالً :إن األئمة عليھم السالم يعلمون علم ما كان وما يكون وإنه ال يخفى عليھم الشيء.
ثم نقل عن جعفر الصادق  -وھو يكذب عليه  -أنه قال :إني أعلم ما في السماوات واألرض وأعلم
ما في الجنة وما في النار وأعلم ما كان وما يكون.
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كما كذبوا على أبيه محمد الباقر أنه قال :ال يكون و Dعالما ً جاھالً أبداً ،عالما بشيء ،جاھالً
بشيء ،ثم قال D :أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ،ثم
قال :ال يحجب ذلك عنه" )األصول من )الكافي( ).262 /1
وكذبوا على أبي الحسن أنه كان جالسا ً وعنده إسحاق بن عمار ،فدخل عليه رجل من الشيعة،
فقال له :يا فالن! جدد التوبة وأحدث العبادة ،فإنه لم يبق من عمرك إال شھر ،قال إسحاق :فقلت
في نفسي :واعجباه كأنه يخبرنا أنه يعلم آجال الشيعة أو قال :آجالنا ،قال :فالتفت إلي مغضبا ً -
ألنه عرف ما اختلج في صدره  -وقال :يا إسحاق وما تنكر من ذلك  vيا إسحاق أما أنه يتشتت
أھل بيتك تشتتا ً قبيحاً ،ويفلس عيالك إفالسا ً شديداً" )رجال الكشي ص (348تحت ترجمة إسحاق
بن عمار ط كربالء.
ب الَ َيعْ َل ُم َھا إِالَّ ھ َُو   األنعام].59 :
ھذا ،وإله الحق يقول َ : وعِ ن َدهُ َم َفا ِت ُح ْال َغ ْي ِ
وقد أقر بذلك جعفر الصادق وأنكر عنه وعن غيره من أھل البيت الغيب كما رواه القوم أنفسھم
عن سدير أنه قال:
كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزار وداؤد بن كثير في مجلس أبي عبد  Dعليه السالم إذ خرج
علينا وھو مغضب ،فلما أخذ مجلسه قال :يا عجبا ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ،ما يعلم الغيب
إال  Dعز وجل ،لقد ھممت بضرب جاريتي فالنة ،فھربت مني فما علمت في أي دار ھي؟"
)كتاب )الحجة( من )الكافي(" ).257 /1
ومثله في رجال الكشي حيث سئل عنه أن أبا الخطاب  -أحد تالمذته  -يقول :إنك تعلم الغيب
وأنت قلت له ھذا؟ فقال جعفر :وأما قوله :إني كنت أعلم الغيب فو Dالذي ال إله إال ھو ما أعلم
الغيب ،وال آجرني  Dفي أمواتي وال بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له ،قال) :أي الراوي(
وقدامه جويرية سوداء تدرج قال )أي جعفر( :لقد كان مني إلى أم ھذه بخطة القلم فأتتني ھذه فلو
كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني ،ولقد قاسمت مع عبد  Dحائطا ً بيني وبينه ،فأصابه السھل
والشرب وأصابني الجبل ،فلو كنت أعلم الغيب ألصابني السھل والشرب وأصابه الجبل") .رجال
الكشي ص).248
وكذبوا على محمد الباقر حيث روى أبو بصير أنه قال:
قلت ألبي جعفر عليه السالم :أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤا األكمه واألبرص؟ قال:
نعم بإذن  ،Dثم قال لي :ادن مني يا أبا محمد! فدنوت منه ،فمسح على وجھي وعلى عيني
فأبصرت الشمس والسماء واألرض والبيوت وكل شيء في البلد ،ثم قال لي :أتحب أن تكون
ھكذا أو بك ما للناس وعليك ما عليھم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصاً؟ قلت :أعود
كما كنت ،فمسح على عيني ،فعدت كما كنت" )كتاب )الحجة( من )الكافي( ).470 /1
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ومن أكاذيبھم على أئمتھم أن عندھم جميع الكتب التي أنزلت وأنھم يعرفونھا على اختالف
ألسنتھا") .األصول من )الكافي( ج 1ص).227
و "إن األئمة يعلمون متى يموتون ،وإنھم يموتون باختيار منھم") .األصول من )الكافي( /1
).258
و "إن األئمة لو ستر عليھم ألخبروا كل امرئ بما له وما عليه") .األصول من )الكافي( /1
).264
و "إن األئمة تدخل المالئكة بيوتھم ،وتطأ بسطھم ،وتأتيھم باألخبار") .األصول من )الكافي(
كتاب )الحجة( ).393 /1
و "عندھم علم ال يحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل") .األصول من )الكافي(" ).402 /1
و "إن اإلمام ال يخفى عليه كالم أحد من الناس وال طير وال بھيمة وال شيء فيه روح") .قرب
اإلسناد" للحميري ص 146ط مكتبة نينوى طھران(.
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 تحريف القرآن
 عقيدة الرافضة االثني عشرية في القرآن:
عقيدة الشيعة في القرآن ،ال بد لمن يتناولھا بالعرض أو النقد من أن يرجع إلى أمھات كتب القوم
ومراجعھم األصلية في الحديث والتفسير حتى يكون منصفا ً في الحكم ،وعادالً في االستنتاج ،ألنه
عليھا مدار عقائدھم ومعول خالفاتھم مع اآلخرين.
وفي ضوء البحث العلمي والنقد الموضوعي يلزم الباحث المنصف أن ينقل ما يكون ثابتا ً عن
أئمتھم ،في كتب الحديث أو التفسير ،وخاصة الكتب القديمة التي روت ھذه الروايات بالسند ،أو
وافق على صحتھا أئمة القوم المعصومين على ما يقول به المذھب .ونحن نلزم أنفسنا في ھذه
القضية أن ال نورد شيئا ً إال ويكون صادراً من واحد من األئمة االثني عشر ،ومن كتب الشيعة في
عصر األئمة قاطبة عن بكرة أبيھم ،وال أستثني منھم واحداً؛ كانوا يعتقدون أن القرآن محرف
ومغير فيه ،زيد فيه ونقص منه كثير .
وإذا ما بدأنا من كتاب )الكافي( للكليني ،الذي قيل فيه من قبل علماء المذھب :ھو أجل الكتب
األربعة األصول المعتمد عليھا ،لم يكتب مثله في المنقول عن آل الرسول ،لثقة اإلسالم محمد بن
يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة )(328ھـ.
(ھو عندھم أجل الكتب اإلسالمية ،وأعظم المصنفات اإلمامية ،والذي لم يعمل لإلمامية مثله ،قال
المولى أمين االسترآبادي في محكى فوائده :سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في اإلسالم
كتاب يوازيه أو يدانيه) .
وأيضا ً )الكافي( ..أشرفھا وأوثقھا ،وأتمھا وأجمعھا الشتماله في األصول من بينھا ،وخلوه من
الفضول وشينھا) .
وذكر الخوانساري أن المحدث النيسابوري قال في مؤلف )الكافي() :ثقة اإلسالم ،قدوة األعالم،
والبدر التمام ،جامع السنن واآلثار في حضور سفراء اإلمام عليه أفضل السالم ،الشيخ أبو جعفر
محمد بن يعقوب الكليني الرازي ،محيي طريقة أھل البيت على رأس المائة الثالثة ،المؤلف لجامع
)الكافي( في مدة عشرين سنة ،المتوفى قبل الغيبة الكبرى ،رضي  Dعنه في اآلخرة واألولى،
وكتابه مستغن عن اإلطراء ،ألنه كان بمحضر من نوابه عليه السالم ،وقد سأله بعض الشيعة من
النائية تأليف كتاب )الكافي( لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره ممن يثق بعلمه ،فألف وصنف
وشنف ،وحكى أنه عرض عليه فقال :كاف لشيعتنا) .
فما الذي يقوله الكليني في )الكافي(؟
يروى عن علي بن الحكم عن ھشام بن صالح عن أبي عبد  Dعليه السالم قال" :إن القرآن الذي
جاء به جبرائيل عليه السالم إلى محمد صلى  Dعليه وسلم سبعة عشر ألف آية"  .والمعروف
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والثابت بالنقل والتواتر والحفظ أن القرآن ستة آالف ومائتان وثالث وستون آية ،ومعنى كالم
الكليني في )الكافي( أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح ،والموجود ھو الثلث ،ولقد صرح
بذلك جعفر بن الباقر كما ذكر الكليني في كافيه أيضا ً تحت باب )ذكر الصحيفة والجفر والجامعة
ومصحف فاطمة عليھا السالم):
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد  Dالحجال عن أحمد بن عمر الحلبي ،عن أبي
بصير قال :دخلت على أبي عبد  Dعليه السالم فقلت له :جعلت فداك! إني أسألك عن مسألة،
ھھنا أحد يسمع كالمي؟ قال :يا أبا محمد! سل عما بدا لك .قال :جعلت فداك! إن شيعتك يتحدثون
أن رسول   Dعلم عليا ً عليه السالم بابا ً يفتح له منه ألف باب؟ قال :فقال :يا أبا محمد! علم
رسول   Dعليا ً عليه السالم ألف باب يفتح من كل باب ألف باب ,قال :قلت :ھذا و Dالعلم قال:
فنكت ساعة على األرض ثم قال :إنه لعلم وما ھو بذاك  .قال :ثم قال :يا أبا محمد! وإن عندنا
الجامعة ،وما يدريھم ما الجامعة؟ قال :قلت :جعلت فداك ،وما الجامعة؟ قال :صحيفة طولھا
سبعون ذراعا ً بذراع رسول   Dوإمالئه من فلق فيه وخط علي بيمينه ،فيھا كل حالل وحرام،
وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى األرش في الخدش .وضرب بيده إلي فقال :تأذن لي يا أبا
محمد؟ قال :قلت :جعلت فداك! إنما أنا لك فاصنع ما شئت ،قال :فغمزني بيده وقال :حتى أرش
ھذا  -كأنه مغضب  -قال :قلت :ھذا و Dالعلم قال :إنه لعلم وليس بذاك! ثم سكت ساعة ،ثم قال:
وإن عندنا الجفر ،وما يدريھم ما الجفر؟ قال :وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين ،وعلم
العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل ،قال :قلت :إن ھذا ھو العلم ،قال إنه لعلم وليس بذاك! ثم
سكت ساعة ثم قال :وإن عندنا لمصحف فاطمة عليھا السالم ،وما يدريھم ما مصحف فاطمة
عليھا السالم؟ قال :قلت :وما مصحف فاطمة عليھا السالم؟ قال :مصحف فيه مثل قرآنكم ھذا
ثالث مرات ،و Dما فيه من قرآنكم حرف واحد ،قال :قلت :ھذا و Dالعلم؛ قال إنه لعلم ،وما ھو
بذاك! ثم سكت ساعة ثم قال :إن عندنا علم ما كان وعلم ما ھو كائن إلى أن تقوم الساعة ،قال:
قلت :جعلت فداك! ھذا و Dھو العلم ،قال :إنه لعلم وليس بذاك! قال :قلت :جعلت فداك! فأي شيء
العلم؟ قال :ما يحدث بالليل والنھار ،األمر من بعد األمر ،والشيء بعد الشيء ،إلى يوم القيامة )
.
فأي قسم ھو الذي حذف؟
يبينه الكليني أيضا ً من إمامه المعصوم محمد الباقر  -اإلمام الخامس عند القوم  -حيث يروي:
)عن أبي علي العشري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السالم قال :نزل القرآن أربعة أرباع،ربع فينا وربع في عدونا وربع
سنن وربع فرائض وأحكام) .
ومثله روى عن علي رضي  Dعنه حيث أورد الرواية) :عدة من أصحابنا عن سھل بن زياد،
وعلي بن إبراھيم ،عن أبيه ،جميعا ً عن ابن محبوب ،عن أبي حمزة ،عن أبي يحيى ،عن األصبغ
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بن نباتة قال :سمعت أمير المؤمنين عليه السالم يقول" :نزل القرآن أثالثا ً :ثلث فينا وفي عدونا،
وثلث سنن وأمثال ،وثلث فرائض وأحكام"
 علماء اإلمامية متواطئون على القول بالتحريف:
اﻝﻘﺎﺌﻠون ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴف ﻤن اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﺼﻨﻔﺎن:
اﻷول :ﻋﻠﻤﺎء ﻤﻘﺼودﻫم ﻫدم اﻝدﻴن :ﻴﻌﻠﻤون أن اﻝدﻴن ﻜﻠﻪ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺤﻔظ اﻝﻘرآن ﻤن اﻝزﻴﺎدة
واﻝﻨﻘﺼﺎن :ﻓﺒﺜﺒوﺘﻪ ﺘﺜﺒت أﺼول اﻝدﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎً ،وﺒﺎﻨﻬﻴﺎرﻩ ﺘﻨﻬﺎر ﻫذﻩ اﻷﺼول ﺠﻤﻴﻌﺎً.
ﻫل أدرﻜت اﻵن اﻝﺴر اﻝذي ﻤن أﺠﻠﻪ اﺒﺘدأت ﺤﺠﺔ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﺒﺘﺤرﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ
اﻝﻜﺒرى ﻗﺒل أي ﺸﻲء آﺨرَ  :ذﻝِ َك ا ْﻝ ِﻜﺘَﺎب ﻻَ رْﻴب ِﻓ ِ
ﻴن  ]اﻝﺒﻘرة ,[2:ﺜم ّﺜﻨت
ﻴﻪ ُﻫ ًدى ﻝْ ﻠ ُﻤﺘِ ﻘ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ﺸ َﻬ َداء ُﻜم ﻤن
ورٍة ﻤن ﻤﺜْﻠِ ِﻪ َو ْاد ُﻋواْ ُ
ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬﺎٕ َ  :وِان ُﻜﻨﺘُ ْم ﻓﻲ َرْﻴ ٍب ﻤ ﻤﺎ َﻨ زْﻝ َﻨﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺒد َﻨﺎ ﻓَﺄْﺘُواْ ِﺒ ُ
ﺴ َ
ُد ِ ِ
ﻴن  ]اﻝﺒﻘرة.[23:
ﺼ ِﺎد ِﻗ َ
ون اﻝﻠّﻪ إِ ْن ُﻜ ْﻨﺘُ ْم َ

وﻷن أوﻝﺌك اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴﺸﻌرون أن أﻜﺒر ﻏﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻠوﻗﻬم ﻫﻲ ﺤﻴن ﻴطﺎﻝﺒون ﺒﺎﻝﻨص اﻝﺼرﻴﺢ ﻤن
اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻀﺎﻓوﻩ ﻤن أﺼول إﻝﻰ اﻝدﻴن وﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘرﻴﺤوا ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻐﺼﺔ ،ﻗﺎﻝوا ﺒﻨﻘﺼﻪ
وﺘﺤرﻴﻔﻪ .وﻝذﻝك ﻫم ﻴؤﻜدون ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺼﺎﻨﻪ دون اﻝزﻴﺎدة ﻓﻴﻪ!

اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻋوام اﺴﺘزﻝﻬم أوﻝﺌك اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﻌد أن رﺴـّﺨوا ﻝدﻴﻬم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺨﻴﺎﻨﺔ اﻷﺼﺤﺎب ﻨﻘﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎب.
ﻓﻠﻤﺎ اﺴﺘﺠﺎزوا اﻝطﻌن ﻓﻲ اﻝﻨﺎﻗل اﺴﺘﺴﻬﻠوا اﻨﺘﻘﺎل اﻝطﻌن إﻝﻰ اﻝﻤﻨﻘول .وﻫو اﻝﻤﻘﺼود.
وﻫﻨﺎك إﺠﻤﺎع ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن واﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ أن اﻝﻜﺘﺎب
اﻝﺴﻤﺎوي اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﺴﻠم ﻤن اﻝﺘﺤرﻴف واﻝﺘﺒدﻴل واﻝزﻴﺎدة واﻝﺤذف ﻫو اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ،وﻨﺤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
ﻨﻠﺘزم ﺒﻬذا اﻻﻋﺘﻘﺎد ،وﻨﻘﺘﻨﻊ ﺒﻪ اﻗﺘﻨﺎع ﻋﻘل وﻋﻘﻴدة ،ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻗد أﺨذ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻬداً ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ  :إِ ﻨﺎ َﻨ ْﺤ ُن َﻨ زْﻝ َﻨﺎ اﻝ ذ ْﻜر ٕوِا ﻨﺎ ﻝَ ُﻪ ﻝَﺤ ِ
ون  ] اﻝﺤﺠر .[9:ﻏﻴر أن اﻝﻤﺘﺎﺒﻊ
ﺎﻓظُ َ
َ
َ َ
ﻝﻔﻜر ﺠﻤﻬرة ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸﻴﻌﺔ ﻴرى ﻏﻴر ذﻝك ،وﻴﻘ أر ﺸﻴﺌﺎً ﻋﺠﺒﺎً ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬم ،واﻝذﻴن ﻝم ﻴﻘوﻝوا ﺒﺘﺤرﻴﻔﻪ ﻤن
ﻫؤﻻء ﻗﺎﻝوا ﺒﺈﻤﻜﺎن ﺤدوث ذﻝك.
إن آﻴﺔ اﷲ اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺤﻜﻤﺔ ﻋدم اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ أن اﻹﻤﺎﻤﺔ
وظﻴﻔﺔ إﻝﻬﻴﺔ ,وﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺎﺒﺔ رﺴول اﷲ  ﻴﻘول " :..ﻝو ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻹﻤﺎﻤﺔ ﻗد
ﺘم ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ،ﻓﺈن أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻌﻨون ﺒﺎﻹﺴﻼم واﻝﻘرآن إﻻ ﻷﻏراض اﻝدﻨﻴﺎ واﻝرﺌﺎﺴﺔ ،ﻜﺎﻨوا
ﺴﻴﺘﺨذون ﻤن اﻝﻘرآن وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ أﻏراﻀﻬم اﻝﻤﺸﺒوﻫﺔ ،وﻴﺤذﻓون ﺘﻠك اﻵﻴﺎت ﻤن ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ،
وﻴﺴﻘطون اﻝﻘرآن ﻤن أﻨظﺎر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن إﻝﻰ اﻷﺒد"

.
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وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن ﻜﺘﺎب )ﻜﺸف اﻷﺴرار( ﻓﻲ أﻤر ﻴﺘﺼل أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻹﻤﺎﻤﺔ ،ﻴﺼوغ آﻴﺔ اﷲ
إﻴﺤﺎء ﻤﺒﺎﺸ اًر ﺒﺄن اﻝﻘرآن ﻤن ﺼﻨﻊ ﻤﺤﻤد ،وﻤﺎ دام اﻷﻤر ﻜذﻝك
اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻜرﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب ﻴوﺤﻲ
ً
وﻤﺤﻤد ﺒﺸر ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺘﻌرض اﻝﻘرآن ﻝﻠﺘﺤرﻴف.
ﻴﻘول آﻴﺔ اﷲ اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ" :إن اﻝﻨﺒﻲ أﺤﺠم ﻋن اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻹﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ،ﻝﺨﺸﻴﺔ أن
ﻴﺼﺎب اﻝﻘرآن ﻤن ﺒﻌدﻩ ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴف ،أو ﺘﺸﺘد اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻴؤﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم"

.

إن آﻴﺔ اﷲ اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﻴﻘول ﺒﺘرﺠﻴﺢ ﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن ﺒﺴﺒب اﻝﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻹﻤﺎﻤﺔ وظﻴﻔﺔ إﻝﻬﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﺒوة،
وﻴوﺤﻲ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ آﺨر ﺒﺄن اﻝﻘرآن ﻤن ﺼﻨﻊ اﻝﻨﺒﻲ ،وﻫﻤﺎ ﺒﺎدرﺘﺎن ﻝﻬﻤﺎ ﺨطرﻫﻤﺎ؛ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺼﺎدرﺘﺎن
ﻤن أﻜﺒر ﻤرﺠﻊ دﻴﻨﻲ ﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻌﻘدﻴن ﻤن اﻝزﻤﺎن ،وﻴﺒﻘﻰ أن ﻨﺘﺴﺎءل ﺒﻌد ذﻝك :ﻫل ﻝﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ
آﻴﺔ اﷲ اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﺠذور ﻓﻲ أﺼول اﻝﻤذﻫب؟
إن اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺸﻴران إﻝﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب ،ذﻝك أن اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ ﻴذﻜر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )اﻝﻜﺎﻓﻲ( ،وﻗد
ﺴﻠف أن ذﻜرﻨﺎ أن ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻨد اﻝﺸﻴﻌﺔ ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺒﺨﺎري ﻋﻨد أﻫل اﻝﺴﻨﺔ؛ أن ﺠﺎﺒ اًر اﻝﺠﻌﻔﻲ ﻗﺎل:
"ﺴﻤﻌت أﺒﺎ ﺠﻌﻔر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم  -ﻴﻌﻨﻲ اﻹﻤﺎم اﻝﺒﺎﻗر  -ﻴﻘول :ﻤﺎ ادﻋﻰ أﺤد ﻤن اﻝﻨﺎس أﻨﻪ ﺠﻤﻊ
اﻝﻘرآن ﻜﻠﻪ ﻜﻤﺎ أﻨزل إﻻ ﻜذاب ،وﻤﺎ ﺠﻤﻌﻪ وﺤﻔظﻪ ﻜﻤﺎ أﻨزل إﻻ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ،واﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤن
ﺒﻌدﻩ"

.

وﻤن اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋن ﺠﺎﺒر اﻝﺠﻌﻔﻲ ﻫذا أﻨﻪ ﻜﺎن ﻜذاﺒﺎً ،وﺤﻴن ﺘﺤدث اﻹﻤﺎم أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ اﻝﻨﻌﻤﺎن
 وﻫو اﻹﻤﺎم اﻷﻋظم ،وأﺤد ﺘﻼﻤﻴذ اﻹﻤﺎم ﺠﻌﻔر ،وﺼﺎﺤب اﻝﺤوار اﻝﻤﺸﻬور ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻘﻴﺎس ﻤﻊاﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎﻗر  -ﺤﻴن ﺘﺤدث ﻋن اﻝﺼدق واﻝﻜذب ﻋﻨد اﻝرواة ﻗﺎل :ﻤﺎ رأﻴت ﻓﻴﻤن رأﻴت أﻓﻀل
ﻤن ﻋطﺎء ،وﻻ أﻜذب ﻤن ﺠﺎﺒر اﻝﺠﻌﻔﻲ.
إن ﻤﻨطق اﻷﺨﺒﺎر ﻴﻜذب ﺠﺎﺒ اًر ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜذب رواﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋزاﻩ إﻝﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد
اﻝﺒﺎﻗر ،ﺒدﻝﻴل أن ﻋﻠﻴﺎً ﻜرم اﷲ وﺠﻬﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤدة ﺨﻼﻓﺘﻪ وﻫو ﺒﺎﻝﻜوﻓﺔ إﻻ ﺒﻤﺼﺤف ﺴﻴدﻨﺎ
ﻋﺜﻤﺎن اﻝذي ﻫو ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ اﻵن ،وﻝو ﻜﺎن ﻋﻨد ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻏﻴرﻩ  -وﻫو ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺤﺎﻜم  -ﻝﻌﻤل ﺒﻪ،
وﻷﻤر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﻪ وﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ،وﻝو ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻤﺼﺤف ﻏﻴرﻩ وﻜﺘﻤﻪ ﻋن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻝﻜﺎن ﺨﺎﺌﻨﺎً
ﷲ وﻝرﺴوﻝﻪ وﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن ،وﺤﺎﺸﺎ أن ﻴﻜون ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻜذﻝك .ﻫذا ﻫو رد أﻫل اﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﺔ ﺠﺎﺒر
ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ إﻝﻰ اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ ،وﻓﻲ ﻜذب ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎﻗر .ﻫذا ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن أﻤر ﻜذب
اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎﻗر.
ﺒﻘﻲ أن ﻨذﻜر ﻜذﺒﺔ أﻜﺒر وأﺨطر اﻗﺘرﻓﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤق ﺴﻴدﻨﺎ ﺠﻌﻔر ،وﺴﻴدﺘﻨﺎ اﻝطﺎﻫرة اﻝﺒﺘول
ﻓﺎطﻤﺔ اﻝزﻫراء ﺒﻨت ﺴﻴد اﻝﺨﻠق واﻝﺒﺸر ،ﻴزﻋم اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ أن ﺴﻴدﻨﺎ ﺠﻌﻔ اًر اﻝﺼﺎدق ﻗﺎل ﻷﺒﻲ ﺒﺼﻴر:
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" ٕوان ﻋﻨدﻨﺎ ﻝﻤﺼﺤف ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺴﻼم ،ﻗﺎل :وﻤﺎ ﻤﺼﺤف ﻓﺎطﻤﺔ؟ ﻗﺎل اﻹﻤﺎم :ﻤﺼﺤف ﻓﻴﻪ
ﻤﺜل ﻗرآﻨﻜم ﻫذا ﺜﻼث ﻤرات ،واﷲ! ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻗرآﻨﻜم ﺤرف واﺤد" .
إﻝﺤﺎﺤﺎ
وﻴﻠﺢ ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸﻴﻌﺔ
ﺸدﻴدا  -ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺼورﻩ  -ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .إن واﺤداً
ً
ً
ﻤن ﻜﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺠف ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸر وﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر ،ﻫو اﻝﺤﺎج ﻤﻴر از
ﺤﺴﻴن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ اﻝﻨوري اﻝطﺒرﺴﻲ أﻝف ﻜﺘﺎﺒﺎً ﺴﻨﺔ )(1292ﻫـ؛ أﺴﻤﺎﻩ )ﻓﺼل اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ إﺜﺒﺎت
ﺘﺤرﻴف ﻜﺘﺎب )رب اﻷرﺒﺎب( ،ﻤﻸﻩ ﺒﺎﻷﻜﺎذﻴب ﺤول زﻴﺎدات زﻋم أﻨﻬﺎ أُﻀﻴﻔت إﻝﻰ اﻝﻘرآن ،وآﻴﺎت
ُﺤذﻓت ﻤﻨﻪ ،وﻝﻤﺎ واﺠﻬﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸﻴﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘد واﻻﻋﺘراض ﻋﺎد ﻓﺄﻝف ﻜﺘﺎﺒﺎً آﺨر ﻴرد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘراﻀﺎﺘﻬم وأﺴﻤﺎﻩ )رد ﺒﻌض اﻝﺸﺒﻬﺎت ﻋن ﻓﺼل اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﺘﺤرﻴف ﻜﺘﺎب رب اﻷرﺒﺎب(.
وﻗد ﻀم اﻝﻜﺘﺎب ﺒﻌض اﻝزﻴﺎدات ﻤن ﺘﻠﻔﻴق اﻝﻤؤﻝف ،ﻓﺼﻨﻊ ﺴورة أﺴﻤﺎﻫﺎ "ﺴورة وﻻﻴﺔ ﻋﻠﻲ" وﻨﺴﺒﻬﺎ
إﻝﻰ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ :ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝذﻴن آﻤﻨوا ﺒﺎﻝﻨﺒﻲ واﻝوﻝﻲ اﻝﻠذﻴن ﺒﻌﺜﻨﺎﻫﻤﺎ ﻴﻬدﻴﺎﻨﻜم إﻝﻰ اﻝﺼراط
اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم ..إﻝﺦ.
إﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺤب اﻹطﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع إﺠﻼﻻً ﻝﻜﺘﺎب اﷲ اﻝذي ﻻ ﻴﺄﺘﻴﻪ اﻝﺒﺎطل ﻤن ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ وﻻ ﻤن
ﺨﻠﻔﻪ ،وﻝﻜن اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ ﻫو أن ﻓرﻴﻘﺎً ﻤن اﻝﺸﻴﻌﺔ ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺘﺤرﻴف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﺒﺎﻝزﻴﺎدة واﻝﻨﻘﺼﺎن ،ﻜﻘوﻝﻬم :إن آﻴﺔ )وﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﺎً ﺼﻬرك( ﻗد أﺴﻘطت ﻤن ﺴورة اﻝﺸرح ،ﻤﻊ أن
اﻝﺴورة ﻤﻜﻴﺔ ،وﻝم ﻴﻜن ﻋﻠﻲ ﻗد أﺼﻬر إﻝﻰ اﻝرﺴول ﺒﻌد.
ﻜﻤﺎ أن اﻝﺒﻌض ﻴزﻋم أن ﻫﻨﺎﻝك ﻗرآﻨﻴن ﻻ ﻗرآﻨﺎً واﺤداً ،وﻫﻲ ﻤزاﻋم ﻴﻨﻜرﻫﺎ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻘﻼء اﻝﺸﻴﻌﺔ
وﻋﻠﻤﺎﺌﻬم ،وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻫؤﻻء ﺠﻤﻴﻌﺎً اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝدﻜﺘور اﻝﻤوﺴوي اﻝذي ﻴﻘول" :إن ﻜل ﻤﺎ ﻗﻴل وذﻜر ﻓﻲ
اﻝﻜﺘب اﻝﺸﻴﻌﻴﺔ ﻋن ﻤﺼﺤف اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻝﻴس أﻜﺜر ﻤن إﻀﻔﺎء ﻫﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻐﻠو ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻤﺎم
ﻋﻠﻲ ،ﺤﺴب زﻋم اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا وراء وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎطﻴرٕ ،واﺜﺒﺎت أن اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻴﺎً أﺤق ﺒﺨﻼﻓﺔ

اﻝرﺴول ﻤن ﻏﻴرﻩ ،وﻝﻜﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﺴﺎءوا إﻝﻰ اﻹﻤﺎم ،ﻓﺄﻋﻠﻨوا أﻨﻪ ﻴﺨﻔﻲ أﺤﻜﺎﻤﺎً إﻝﻬﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤدودﻩ
وﺤﻼﻝﻪ وﺤراﻤﻪ وﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ اﻷﻤﺔ إﻝﻰ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ".
وﻴﻤﻀﻲ اﻝدﻜﺘور اﻝﻤوﺴوي ﻗﺎﺌﻼً" :إن ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸﻴﻌﺔ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﻋن ﻤﺼﺤف ﻓﺎطﻤﺔ
ﻤﻀﺎﻓﺎً إﻝﻰ ﻤﺼﺤف ﻋﻠﻲ" ،وﻴﻌﻘب اﻝدﻜﺘور اﻝﻤوﺴوي ﺒﺄن ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻫذا اﻝرأي ﻫو اﻝﻤوﻗف ﻨﻔﺴﻪ
ﻤن ﻤﺼﺤف ﻋﻠﻲ
 علماء الشيعة المصرﺣون بأن القرآن محرف وﻧاقص:
.1

علي بن إبراھيم القمي:
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ﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻋن اﻝﻘرآن )ج 36/1ط دار اﻝﺴرور – ﺒﻴروت( أﻤﺎ ﻤﺎ ﻫو ﺤرف ﻤﻜﺎن ﺤرف
ﻓﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ) :ﻝﺌﻼ ﻴﻜون ﻝﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺤﺠﺔ إﻻ اﻝذﻴن ظﻠﻤوا ﻤﻨﻬم( ﻴﻌﻨﻲ وﻻ ﻝﻠذﻴن ظﻠﻤوا
ظﻠَ َم ]اﻝﻨﻤل [11-10 :ﻴﻌﻨﻲ
ﺎف ﻝَ َد 
ون إِﻻَ ﻤن َ
وﺴﻰ ﻻ ﺘَ َﺨ ْ
ف إِﻨﻲ ﻻ َﻴ َﺨ ُ
ي ا ْﻝ ُﻤ ْر َﺴﻠُ َ
ﻤﻨﻬم وﻗوﻝﻪَ :ﻴﺎ ُﻤ َ
طًﺌﺎ]اﻝﻨﺴﺎء [92 :ﻴﻌﻨﻲ وﻻ ﺨطﺄ وﻗوﻝﻪ :ﻻَ
ﺎن ﻝِ ُﻤ ْؤ ِﻤ ٍن أَن َﻴ ْﻘﺘُ َل ُﻤ ْؤ ِﻤًﻨﺎ إِﻻَ ﺨ َ
وﻻ ﻤن ظﻠم وﻗوﻝﻪَ :و َﻤﺎ َﻜ َ


ِ
ِ
وﺒﻬُ ْم ]اﻝﺘوﺒﺔ[110 :ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘطﻊ ﻗﻠوﺒﻬم.
َﻴ َاز ُل ُﺒ ْﻨَﻴ ُﺎﻨﻬُ ُم اﻝذي َﺒَﻨ ْوْا ِر َﻴﺒﺔً ﻓﻲ ﻗُﻠُوﺒِ ِﻬ ْم إِﻻ أَن ﺘَﻘَط َﻊ ﻗُﻠُ ُ
ﻗﺎل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ أﻴﻀﺎً )ج 36/1ط دار اﻝﺴرور  -ﺒﻴروت(:
ﺎس ﺘَﺄْﻤرون ﺒِﺎ ْﻝﻤﻌر ِ
ُﺨ ِرﺠ ْ ِ
ٍ
وف
وأﻤﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ أﻨزل اﷲ ﻓﻬو ﻗوﻝﻪُ :ﻜﻨﺘُ ْم َﺨ ْﻴ َر أُ ﻤﺔ أ ْ َ
ت ﻝﻠﻨ ِ ُ ُ َ َ ْ ُ

ون ﺒِﺎﻝﻠّ ِﻪ ]آل ﻋﻤران [110 :ﻓﻘﺎل أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻝﻘﺎرئ ﻫذﻩ
َوﺘَْﻨﻬَ ْو َن َﻋ ِن ا ْﻝ ُﻤﻨ َﻜ ِر َوﺘُ ْؤ ِﻤ ُﻨ َ
اﻵﻴﺔ) :ﺨﻴر أﻤﺔ( ﻴﻘﺘﻠون أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن واﻝﺤﺴن واﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم؟ ﻓﻘﻴل ﻝﻪ :وﻜﻴف
ت ﻝِﻠﻨ ِ
ﺎس أﻻ ﺘرى ﻤدح اﷲ ﻝﻬم ﻓﻲ
ﻨزﻝت ﻴﺎ اﺒن رﺴول اﷲ؟ ﻓﻘﺎل :إﻨﻤﺎ ﻨزﻝتُ :ﻜﻨﺘُ ْم َﺨ ْﻴ َر أُ ﻤ ٍﺔ أ ْ
ُﺨ ِر َﺠ ْ
ِ
آﺨر اﻵﻴﺔ ﻝِﻠﻨ ِ
ون ﺒِﺎﻝﻠّ ِﻪ وﻤﺜﻠﻪ آﻴﺔ ﻗرﺌت ﻋﻠﻰ أﺒﻲ
ون ﺒِﺎ ْﻝ َﻤ ْﻌ ُروف َوﺘَْﻨ َﻬ ْو َن َﻋ ِن ا ْﻝ ُﻤﻨ َﻜ ِر َوﺘُ ْؤ ِﻤ ُﻨ َ
ْﻤ ُر َ
ﺎس ﺘَﺄ ُ
ِ ِ
ِ
ﻴن
َﻋ ُﻴ ٍن َو ْ
ب ﻝََﻨﺎ ِﻤ ْن أ َْزَوا ِﺠَﻨﺎ َوُذرﻴﺎﺘَِﻨﺎ ﻗُرةَ أ ْ
ون َرﺒَﻨﺎ َﻫ ْ
اﺠ َﻌ ْﻠَﻨﺎ ﻝ ْﻠ ُﻤﺘﻘ َ
ﻴن َﻴﻘُوﻝُ َ
ﻋﺒد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼمَ :واﻝذ َ
ِ
ﺎﻤﺎ]اﻝﻔرﻗﺎن [74 :ﻓﻘﺎل أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم :ﻝﻘد ﺴﺄﻝوا اﷲ ﻋظﻴﻤﺎ أن ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻝﻠﻤﺘﻘﻴن إﻤﺎﻤﺎ.
إ َﻤ ً

ﻓﻘﻴل ﻝﻪ :ﻴﺎ اﺒن رﺴول اﷲ ﻜﻴف ﻨزﻝت؟ ﻓﻘﺎل :إﻨﻤﺎ ﻨزﻝت) :اﻝذﻴن ﻴﻘوﻝون رﺒﻨﺎ ﻫب ﻝﻨﺎ ﻤن أزواﺠﻨﺎ
وذرﻴﺎﺘﻨﺎ ﻗرة أﻋﻴن واﺠﻌل ﻝﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﺘﻘﻴن إﻤﺎﻤﺎ( وﻗوﻝﻪ :ﻝَﻪُ ُﻤ َﻌﻘَﺒ ٌ
ﺎت ﻤن َﺒ ْﻴ ِن َﻴ َد ْﻴ ِﻪ َو ِﻤ ْن َﺨ ْﻠ ِﻔ ِﻪ َﻴ ْﺤ َﻔظُ َ
وﻨﻪُ
ِﻤ ْن أ َْﻤ ِر اﻝﻠّ ِﻪ ]اﻝرﻋد [10 :ﻓﻘﺎل أﺒو ﻋﺒد اﷲ :ﻜﻴف ﻴﺤﻔظ اﻝﺸﻲء ﻤن أﻤر اﷲ وﻜﻴف ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻘب
ﻤن ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ ﻓﻘﻴل ﻝﻪ :وﻜﻴف ذﻝك ﻴﺎ اﺒن رﺴول اﷲ؟ ﻓﻘﺎل :إﻨﻤﺎ ﻨزﻝت )ﻝﻪ ﻤﻌﻘﺒﺎت ﻤن ﺨﻠﻔﻪ ورﻗﻴب

ﻤن ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ ﻴﺤﻔظون ﺒﺄﻤر اﷲ( وﻤﺜﻠﻪ ﻜﺜﻴر.
وﻗﺎل أﻴﻀﺎً ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ )ج 37/1دار اﻝﺴرور .ﺒﻴروت(:
وأﻤﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺤرف ﻓﻬو ﻗوﻝﻪ) :ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝرﺴول ﺒﻠﻎ ﻤﺎ أﻨزل إﻝﻴك ﻤن رﺒك ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﺈن ﻝم ﺘﻔﻌل ﻓﻤﺎ
ﺒﻠﻐت رﺴﺎﻝﺘﻪ( وﻗوﻝﻪ) :إن اﻝذﻴن ﻜﻔروا وظﻠﻤوا آل ﻤﺤﻤد ﺤﻘﻬم ﻝم ﻴﻜن اﷲ ﻝﻴﻐﻔر ﻝﻬم( وﻗوﻝﻪ:
)وﺴﻴﻌﻠم اﻝذﻴن ظﻠﻤوا آل ﻤﺤﻤد ﺤﻘﻬم أي ﻤﻨﻘﻠب ﻴﻨﻘﻠﺒون( وﻗوﻝﻪ) :وﻝو ﺘرى اﻝذﻴن ظﻤﻠوا آل ﻤﺤﻤد
ﺤﻘﻬم ﻓﻲ ﻏﻤرات اﻝﻤوت(.
.2

ﻧعمة ﷲ الجزائري واعترافه بالتحريف:

ﻗﺎل اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )اﻷﻨوار اﻝﻨﻌﻤﺎﻨﻴﺔ( ):(358 ،357/2
)إن ﺘﺴﻠﻴم ﺘواﺘرﻫﺎ "اﻝﻘراءات اﻝﺴﺒﻊ" ﻋن اﻝوﺤﻲ اﻵﻝﻬﻲ وﻜون اﻝﻜل ﻗد ﻨزل ﺒﻪ اﻝروح اﻷﻤﻴن ﻴﻔﻀﻲ
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إﻝﻰ طرح اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺒل اﻝﻤﺘواﺘرة اﻝداﻝﺔ ﺒﺼرﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺘﺤرﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﻜﻼﻤﺎ
وﻤﺎدة ٕواﻋراﺒﺎ ،ﻤﻊ أن أﺼﺤﺎﺒﻨﺎ رﻀوان اﷲ ﻋﻠﻴﻬم ﻗد أطﺒﻘوا ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ واﻝﺘﺼدﻴق ﺒﻬﺎ .ﻨﻌم ﻗد
ﺨﺎﻝف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺘﻀﻰ واﻝﺼدوق واﻝﺸﻴﺦ اﻝطﺒرﺴﻲ وﺤﻜﻤوا ﺒﺄن ﻤﺎ ﺒﻴن دﻓﺘﻲ اﻝﻤﺼﺤف ﻫو اﻝﻘرآن
اﻝﻤﻨزل ﻻ ﻏﻴر وﻝم ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺘﺤرﻴف وﻻ ﺘﺒدﻴل(.
)واﻝظﺎﻫر أن ﻫذا اﻝﻘول إﻨﻤﺎ ﺼدر ﻤﻨﻬم ﻷﺠل ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ ﺴد ﺒﺎب اﻝطﻌن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ إذا
ﺠﺎز ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﻓﻜﻴف ﺠﺎز اﻝﻌﻤل ﺒﻘواﻋدﻩ وأﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﺠواز ﻝﺤوق اﻝﺘﺤرﻴف ﻝﻬﺎ(.
وﻴﻤﻀﻲ ﻨﻌﻤﺔ اﷲ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻴﻘرر أن أﻴﺎدي اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ اﻤﺘدت إﻝﻰ اﻝﻘرآن وﺤرﻓﺘﻪ وﺤذﻓت ﻤﻨﻪ اﻵﻴﺎت
اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻓﻀل اﻷﺌﻤﺔ ﻓﻴﻘول) :97/1 :وﻻ ﺘﻌﺠب ﻤن ﻜﺜرة اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻤوﻀوﻋﺔ( ﻓﺈﻨﻬم ﺒﻌد
اﻝﻨﺒﻲ  ﻗد ﻏﻴروا وﺒدﻝوا ﻓﻲ اﻝدﻴن ﻤﺎ ﻫو أﻋظم ﻤن ﻫذا ﻜﺘﻐﻴﻴرﻫم اﻝﻘرآن وﺘﺤرﻴف ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ وﺤذف
ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤداﺌﺢ آل اﻝرﺴول واﻷﺌﻤﺔ اﻝطﺎﻫرﻴن وﻓﻀﺎﺌﺢ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ٕواظﻬﺎر ﻤﺴﺎوﻴﻬم ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄت ﺒﻴﺎﻨﻪ
ﻓﻲ ﻨور اﻝﻘرآن(.
وﻴﻌزف اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻐﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬورة ﻋﻨد اﻝﺸﻴﻌﺔ ﺒﺄن اﻝﻘرآن ﻝم ﻴﺠﻤﻌﻪ ﻜﻤﺎ أﻨزل إﻝﻰ ﻋﻠﻲ
رﻀوان اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وأن اﻝﻘرآن اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨد اﻝﻤﻬدي وأن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﺼﺤﺒوا اﻝﻨﺒﻲ  إﻻ ﻝﺘﻐﻴﻴر
دﻴﻨﻪ وﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن ﻓﻴﻘول ):(362 ،361 ،360/2
)ﻗد اﺴﺘﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺨﺒﺎر أن اﻝﻘرآن ﻜﻤﺎ أﻨزل ﻝم ﻴؤﻝﻔﻪ إﻻ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﺒوﺼﻴﺔ ﻤن
اﻝﻨﺒﻲ  ،ﻓﺒﻘﻲ ﺒﻌد ﻤوﺘﻪ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤﺸﺘﻐﻼ ﺒﺠﻤﻌﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺠﻤﻌﻪ ﻜﻤﺎ أﻨزل أﺘﻲ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن
ﺒﻌد رﺴول اﷲ  ﻓﻘﺎل ﻝﻬم :ﻫذا ﻜﺘﺎب اﷲ ﻜﻤﺎ أﻨزل ﻓﻘﺎل ﻝﻪ ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب :ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻨﺎ إﻝﻴك
وﻻ إﻝﻰ ﻗرآﻨك ،ﻋﻨدﻨﺎ ﻗرآن ﻜﺘﺒﻪ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻓﻘﺎل ﻝﻬم ﻋﻠﻲ :ﻝن ﺘروﻩ ﺒﻌد اﻝﻴوم وﻻ ﻴراﻩ أﺤد ﺤﺘﻰ ﻴظﻬر
وﻝدي اﻝﻤﻬدي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم .وﻓﻲ ذﻝك اﻝﻘرآن زﻴﺎدات ﻜﺜﻴرة وﻫو ﺨﺎل ﻤن اﻝﺘﺤرﻴف ،وذﻝك أن ﻋﺜﻤﺎن
ﻗد ﻜﺎن ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝوﺤﻲ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ رآﻫﺎ  وﻫﻲ أن ﻻ ﻴﻜذﺒوﻩ ﻓﻲ أﻤر اﻝﻘرآن ﺒﺄن ﻴﻘوﻝوا إﻨﻪ ﻤﻔﺘرى
أو إﻨﻪ ﻝم ﻴﻨزل ﺒﻪ اﻝروح اﻷﻤﻴن ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ أﺴﻼﻓﻬم ،ﺒل ﻗﺎﻝوﻩ أﻴﻀﺎ وﻜذﻝك ﺠﻌل ﻤﻌﺎوﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب
ﻗﺒل ﻤوﺘﻪ ﺒﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أﻴﻀﺎ وﻋﺜﻤﺎن وأﻀراﺒﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻨوا ﻴﺤﻀرون إﻻ ﻓﻲ
اﻝﻤﺴﺠد ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻨﺎس ﻓﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒون إﻻ ﻤﺎ ﻨزل ﺒﻪ ﺠﺒراﺌﻴل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم .أﻤﺎ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ
داﺨل ﺒﻴﺘﻪ  ﻓﻠم ﻴﻜن ﻴﻜﺘﺒﻪ إﻻ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻷن ﻝﻪ اﻝﻤﺤرﻤﻴﺔ دﺨوﻻ وﺨروﺠﺎ ﻓﻜﺎن
ﻴﻨﻔرد ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺜل ﻫذا وﻫذا اﻝﻘرآن اﻝﻤوﺠود اﻵن ﻓﻲ أﻴدي اﻝﻨﺎس ﻫو ﺨط ﻋﺜﻤﺎن ،وﺴﻤوﻩ اﻹﻤﺎم
وأﺤرﻗوا ﻤﺎ ﺴواﻩ أو أﺨﻔوﻩ ،وﺒﻌﺜوا ﺒﻪ زﻤن ﺘﺨﻠﻔﻪ إﻝﻰ اﻷﻗطﺎر واﻷﻤﺼﺎر وﻤن ﺜم ﺘرى ﻗواﻋد ﺨطﻪ
ﺘﺨﺎﻝف ﻗواﻋد اﻝﻌرﺒﻴﺔ(.
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وﻗد أرﺴل ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب زﻤن ﺘﺨﻠﻔﻪ إﻝﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﺒﺄن ﻴﺒﻌث ﻝﻪ اﻝﻘرآن اﻷﺼﻠﻲ اﻝذي
ﻫو أﻝﻔﻪ وﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻴﻌﻠم أﻨﻪ طﻠﺒﻪ ﻷﺠل أن ﻴﺤرﻗﻪ ﻜﻘرآن اﺒن ﻤﺴﻌود أو ﻴﺨﻔﻴﻪ ﻋﻨدﻩ ﺤﺘﻰ
ﻴﻘول اﻝﻨﺎس :إن اﻝﻘرآن ﻫو ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﺘﺒﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻻ ﻏﻴر ﻓﻠم ﻴﺒﻌث ﺒﻪ إﻝﻴﻪ وﻫو اﻵن
ﻤوﺠود ﻋﻨد ﻤوﻻﻨﺎ اﻝﻤﻬدي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤﻊ اﻝﻜﺘب اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ وﻤوارﻴث اﻷﻨﺒﻴﺎء وﻝﻤﺎ ﺠﻠس أﻤﻴر
اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺴرﻴر اﻝﺨﻼﻓﺔ ﻝم ﻴﺘﻤﻜن ﻤن إظﻬﺎر ذﻝك اﻝﻘرآن ٕواﺨﻔﺎء ﻫذا ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن
إظﻬﺎر اﻝﺸﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺴﺒﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻘدر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺼﻼة اﻝﻀﺤﻰ ،وﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻘدر ﻋﻠﻰ
إﺠراء اﻝﻤﺘﻌﺘﻴن ﻤﺘﻌﺔ اﻝﺤﺞ وﻤﺘﻌﺔ اﻝﻨﺴﺎء .وﻗد ﺒﻘﻲ اﻝﻘرآن اﻝذي ﻜﺘﺒﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺤﺘﻰ وﻗﻊ إﻝﻰ أﻴدي
اﻝﻘراء ﻓﺘﺼرﻓوا ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤد واﻹدﻏﺎم واﻝﺘﻘﺎء اﻝﺴﺎﻜﻨﻴن ﻤﺜل ﻤﺎ ﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎن وأﺼﺤﺎﺒﻪ وﻗد
ﺘﺼرﻓوا ﻓﻲ ﺒﻌض اﻵﻴﺎت ﺘﺼرﻓﺎ ﻨﻔرت اﻝطﺒﺎع ﻤﻨﻪ وﺤﻜم اﻝﻌﻘل ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺎ ﻨزل ﻫﻜذا.
وﻗﺎل أﻴﻀﺎً ﻓﻲ ج:363/2
ﻓﺈن ﻗﻠت ﻜﻴف ﺠﺎز اﻝﻘراءة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرآن ﻤﻊ ﻤﺎ ﻝﺤﻘﻪ ﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴر ،ﻗﻠت ﻗد روي ﻓﻲ اﻵﺨﺒﺎر أﻨﻬم
ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم أﻤروا ﺸﻴﻌﺘﻬم ﺒﻘراءة ﻫذا اﻝﻤوﺠود ﻤن اﻝﻘرآن ﻓﻲ اﻝﺼﻼة وﻏﻴرﻫﺎ واﻝﻌﻤل ﺒﺄ؛ﻜﺎﻤﻪ ﺤﺘﻰ
ﻴظﻬر ﻤوﻻﻨﺎ ﺼﺎﺤب اﻝزﻤﺎن ﻓﻴرﺘﻔﻊ ﻫذا اﻝﻘرآن ﻤن أﻴدي اﻝﻨﺎس إﻝﻰ اﻝﺴﻤﺎء وﻴﺨرج اﻝﻘرآن اﻝذي أﻝﻔﻪ
أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻓﻴﻘري وﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ.
.3

الفيض الكاشاﻧي )المتوفى 1091ھـ(:

وﻤﻤن ﺼرح ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴف ﻤن ﻋﻠﻤﺎﺌﻬم :ﻤﻔﺴرﻫم اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻔﻴض اﻝﻜﺎﺸﺎﻨﻲ ﺼﺎﺤب ﺘﻔﺴﻴر )اﻝﺼﺎﻓﻲ(.
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻤﻌﻠﻼ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻬذا اﻻﺴم )وﺒﺎﻝﺤري أن ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﺘﻔﺴﻴر ﺒﺎﻝﺼﺎﻓﻲ
ﻝﺼﻔﺎﺌﻪ ﻋن ﻜدورات آراء اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﻤل واﻝﻤﺤﻴر(

.

وﻗد ﻤﻬد ﻝﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫذا ﺒﺎﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﻤﻘدﻤﺔ ،ﺨﺼص اﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻹﺜﺒﺎت ﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن .وﻋﻨون
ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻘوﻝﻪ )اﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﺒذ ﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻘرآن ،وﺘﺤرﻴﻔﻪ وزﻴﺎدﺘﻪ وﻨﻘﺼﻪ،
وﺘﺄوﻴل ذﻝك(

.

وﺒﻌد أن ذﻜر اﻝرواﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘدل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن ،واﻝﺘﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن أوﺜق اﻝﻤﺼﺎدر
اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻨدﻫم ،ﺨرج ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘﺎل) :واﻝﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺨﺒﺎر وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝرواﻴﺎت ﻤن
طرﻴق أﻫل اﻝﺒﻴت ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم أن اﻝﻘرآن اﻝذي ﺒﻴن أظﻬرﻨﺎ ﻝﻴس ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻜﻤﺎ أﻨزل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﺴﻠم ﺒل ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻫو ﺨﻼف ﻤﺎ أﻨزل اﷲ ،وﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻐﻴر ﻤﺤرف ،وأﻨﻪ ﻗد ﺤذف
ﻤﻨﻪ أﺸﻴﺎء ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ اﺴم ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ،ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ ،وﻤﻨﻬﺎ ﻝﻔظﺔ آل ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ
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اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﺴﻠم ﻏﻴر ﻤرة ،وﻤﻨﻬﺎ أﺴﻤﺎء اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻲ ﻤواﻀﻌﻬﺎ ،وﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴر ذﻝك ،وأﻨﻪ ﻝﻴس
.

أﻴﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻤرﻀﻲ ﻋﻨد اﷲ ،وﻋﻨد رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﺴﻠم(

ﺜم ذﻜر ﺒﻌد ﻫذا أن اﻝﻘول ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴف اﻋﺘﻘﺎد ﻜﺒﺎر ﻤﺸﺎﻴﺦ اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻗﺎل) :وأﻤﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻤﺸﺎﻴﺨﻨﺎ رﻀﻲ
اﷲ ﻋﻨﻬم ﻓﻲ ذﻝك ﻓﺎﻝظﺎﻫر ﻤن ﺜﻘﺔ اﻹﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ طﺎب ﺜراﻩ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘد
اﻝﺘﺤرﻴف واﻝﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ اﻝﻘرآن ،ﻷﻨﻪ ﻜﺎن روى رواﻴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻜﺎﻓﻲ ،وﻝم
ﻴﺘﻌرض ﻝﻘدح ﻓﻴﻬﺎ ،وﻤﻊ أﻨﻪ ذﻜر ﻓﻲ أول اﻝﻜﺘﺎب أﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﺜق ﺒﻤﺎ رواﻩ ﻓﻴﻪ ،وﻜذﻝك أﺴﺘﺎذﻩ ﻋﻠﻲ
ﺒن إﺒراﻫﻴم اﻝﻘﻤﻲ – رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ – ﻓﺈن ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻤﻤﻠوء ﻤﻨﻪ ،وﻝﻪ ﻏﻠو ﻓﻴﻪ ،وﻜذﻝك اﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد ﺒن
أﺒﻲ طﺎﻝب اﻝطﺒرﺴﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻻﺤﺘﺠﺎج(
.4

.

أبو منصور أﺣمد بن منصور الطبرسي )المتوفى سنة 620ھـ(:

روى اﻝطﺒرﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﺠﺎج ﻋن أﺒﻲ ذر اﻝﻐﻔﺎري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل) :ﻝﻤﺎ ﺘوﻓﻲ رﺴول اﷲ 
ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم اﻝﻘرآن ،وﺠﺎء ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻷﻨﺼﺎر وﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻤﺎ ﻗد أوﺼﺎﻩ
ﺒذﻝك رﺴول اﷲ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺘﺤﻪ أﺒو ﺒﻜر ﺨرج ﻓﻲ أول ﺼﻔﺤﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻀﺎﺌﺢ اﻝﻘوم ،ﻓوﺜب ﻋﻤر
وﻗﺎل :ﻴﺎ ﻋﻠﻲ ارددﻩ ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺄﺨذﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم واﻨﺼرف ،ﺜم أﺤﻀروا زﻴد ﺒن ﺜﺎﺒت –
وﻜﺎن ﻗﺎرﺌﺎ ﻝﻠﻘرآن – ﻓﻘﺎل ﻝﻪ ﻋﻤر :إن ﻋﻠﻴﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻘرآن وﻓﻴﻪ ﻓﻀﺎﺌﺢ اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻷﻨﺼﺎر ،وﻗد
رأﻴﻨﺎ أن ﻨؤﻝف اﻝﻘرآن ،وﻨﺴﻘط ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻀﻴﺤﺔ وﻫﺘﻜﺎ ﻝﻠﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻷﻨﺼﺎر .ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ زﻴد إﻝﻰ
ذﻝك ..ﻓﻠﻤﺎ اﺴﺘﺨﻠف ﻋﻤر ﺴﺄل ﻋﻠﻴﺎ أن ﻴدﻓﻊ إﻝﻴﻬم اﻝﻘرآن ﻓﻴﺤرﻓوﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم(

.

وﻴزﻋم اﻝطﺒرﺴﻲ أن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻨدﻤﺎ ذﻜر ﻗﺼص اﻝﺠراﺌم ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﺼرح ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ،ﻝﻜن
اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﺤذﻓوا ﻫذﻩ اﻷﺴﻤﺎء ،ﻓﺒﻘﻴت اﻝﻘﺼص ﻤﻜﻨﺎة .ﻴﻘول) :إن اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن أﺴﻤﺎء أﺼﺤﺎب
اﻝﺠراﺌر اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرآن ،ﻝﻴﺴت ﻤن ﻓﻌﻠﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰٕ ،واﻨﻬﺎ ﻤن ﻓﻌل اﻝﻤﻐﻴرﻴن واﻝﻤﺒدﻝﻴن
اﻝذﻴن ﺠﻌﻠوا اﻝﻘرآن ﻋﻀﻴن ،واﻋﺘﺎﻀوا اﻝدﻨﻴﺎ ﻤن اﻝدﻴن( .
وﻝم ﻴﻜﺘف اﻝطﺒرﺴﻲ ﺒﺘﺤرﻴف أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن ،ﺒل أﺨذ ﻴؤول ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻬوى ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓزﻋم أن ﻓﻲ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم رﻤو از ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﺎﺌﺢ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ،وﻫذﻩ اﻝرﻤوز ﻻ ﻴﻌﻠم ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ إﻻ اﻷﺌﻤﺔ ﻤن آل اﻝﺒﻴت،
وﻝو ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻷﺴﻘطوﻫﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ أﺴﻘطوا ﻤﻨﻪ

.

ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻋﻘﻴدة اﻝطﺒرﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ،وﻤﺎ أظﻬرﻩ ﻻ ﻴﻌد ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻤﺎ أﺨﻔﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ،وذﻝك ﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﻤﺒدأ
)اﻝﺘﻘﻴﺔ( ﻴﻘول) :وﻝو ﺸرﺤت ﻝك ﻜﻠﻤﺎ أﺴﻘط وﺤرف وﺒدل ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠري ﻫذا اﻝﻤﺠرى ﻝطﺎل ،وظﻬر ﻤﺎ
ﺘﺤظر اﻝﺘﻘﻴﺔ إظﻬﺎرﻩ ﻤن ﻤﻨﺎﻗب اﻷوﻝﻴﺎء ،وﻤﺜﺎﻝب اﻷﻋداء(

.
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وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤﺤذ ار اﻝﺸﻴﻌﺔ ﻤن اﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﺘﻘﻴﺔ )وﻝﻴس ﻴﺴوغ ﻤﻊ ﻋﻤوم اﻝﺘﻘﻴﺔ
اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻝﻤﺒدﻝﻴن ،وﻻ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ آﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺜﺒﺘوﻩ ﻤن ﺘﻠﻘﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب ،ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك
ﻤن ﺘﻘوﻴﺔ ﺤﺠﺞ أﻫل اﻝﺘﻌطﻴل ،واﻝﻜﻔر ،واﻝﻤﻠل اﻝﻤﻨﺤرﻓﺔ ﻋن ﻗﺒﻠﺘﻨﺎٕ ،واﺒطﺎل ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝظﺎﻫر ،اﻝذي
ﻗد اﺴﺘﻜﺎن ﻝﻪ اﻝﻤواﻓق واﻝﻤﺨﺎﻝف ﺒوﻗوع اﻻﺼطﻼح ﻋﻠﻰ اﻻﺌﺘﻤﺎر ﻝﻬم واﻝرﻀﺎ ﺒﻬم ،وﻷن أﻫل اﻝﺒﺎطل
ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث أﻜﺜر ﻋددا ﻤن أﻫل اﻝﺤق(
.5

.

محمد باقر المجلسي:

واﻝﻤﺠﻠﺴﻲ ﻴرى أن أﺨﺒﺎر اﻝﺘﺤرﻴف ﻤﺘواﺘرة وﻻ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ إﻨﻜﺎرﻫﺎ ورواﻴﺎت اﻝﺘﺤرﻴف ﺘﺴﻘط أﺨﺒﺎر
اﻹﻤﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘواﺘرة ﻋﻠﻰ ﺤد زﻋﻤﻬم ﻓﻴﻘول ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﻤرآة اﻝﻌﻘول ﻓﻲ ﺸرح أﺨﺒﺎر آل اﻝرﺴول( اﻝﺠزء
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر )ص (525 :ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺸرﺤﻪ اﻝﺤدﻴث ﻫﺸﺎم ﺒن ﺴﺎﻝم ﻋن أﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم
ﻗﺎل :إن اﻝﻘرآن اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ ﺠﺒراﺌﻴل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم إﻝﻰ ﻤﺤﻤد  ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر أﻝف آﻴﺔ ﻗﺎل ﻋن ﻫذا
) :ﻤوﺜق ،وﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻨﺴﺦ ﻋن ﻫﺸﺎم ﺒن ﺴﺎﻝم ﻤوﻀﻊ ﻫﺎرون ﺒن ﺴﺎﻝم ،ﻓﺎﻝﺨﺒر

اﻝﺤدﻴث

ﺼﺤﻴﺢ .وﻻ ﻴﺨﻔﻲ أن ﻫذا اﻝﺨﺒر وﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺨﺒﺎر اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘص اﻝﻘرآن وﺘﻐﻴﻴرﻩ
وﻋﻨدي أن اﻷﺨﺒﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻤﺘواﺘرة ﻤﻌﻨﻰ ،وطرح ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻴوﺠب رﻓﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋن اﻷﺨﺒﺎر
رأﺴﺎً ،ﺒل ظﻨﻲ أن اﻷﺨﺒﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻻ ﻴﻘﺼر ﻋن أﺨﺒﺎر اﻷﻤﺎﻤﺔ ﻓﻜﻴف ﻴﺜﺒﺘوﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﺒر؟( أي
ﻜﻴف ﻴﺜﺒﺘون اﻹﻤﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒر إذا طرﺤوا أﺨﺒﺎر اﻝﺘﺤرﻴف؟
وأﻴﻀﺎً ﻴﺴﺘﺒﻌد اﻝﻤﺠﻠﺴﻲ أن ﺘﻜون اﻵﻴﺎت اﻝزاﺌدة ﺘﻔﺴﻴ اًر

.

وأﻴﻀﺎً ﺒوب ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺤﺎر اﻷﻨوار ﺒﺎﺒﺎ ﺒﻌﻨوان )ﺒﺎب اﻝﺘﺤرﻴف ﻓﻲ اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﻼف ﻤﺎ أﻨزل
اﷲ(

.
.6

محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد.

أﻤﺎ اﻝﻤﻔﻴد – اﻝذي ﻴﻌد ﻤن ﻤؤﺴﺴﻲ اﻝﻤذﻫب – ﻓﻘد ﻨﻘل إﺠﻤﺎﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤري وﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬم ﻝﺴﺎﺌر
اﻝﻔرق اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻘﻴدة.
ﻗﺎل ﻓﻲ )أواﺌل اﻝﻤﻘﺎﻻت() :واﺘﻔﻘت اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب رﺠﻌﺔ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻤوات إﻝﻰ اﻝدﻨﻴﺎ ﻗﺒل
ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔٕ ،وان ﻜﺎن ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝرﺠﻌﺔ اﺨﺘﻼف ،واﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ إطﻼق ﻝﻔظ اﻝﺒداء ﻓﻲ وﺼف

اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰٕ ،وان ﻜﺎن ذﻝك ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺴﻤﻊ دون اﻝﻘﻴﺎس ،واﺘﻔﻘوا أن أﺌﻤﺔ اﻝﻀﻼل ﺨﺎﻝﻔوا ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن
ﺘﺄﻝﻴف اﻝﻘرآن ،وﻋدﻝوا ﻓﻴﻪ ﻋن ﻤوﺠب اﻝﺘﻨزﻴل وﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﺴﻠم ،وأﺠﻤﻌت
اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ ،واﻝﺨوارج ،واﻝزﻴدﻴﺔ واﻝﻤرﺠﺌﺔ ،وأﺼﺤﺎب اﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ
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ﻋددﻨﺎﻩ(

.

وﻗﺎل أﻴﻀﺎً :أن اﻷﺨﺒﺎر ﻗد ﺠﺎءت ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻋن أﺌﻤﺔ اﻝﻬدى ﻤن آل ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻘرآن وﻤﺎ أﺤدﺜﻪ اﻝظﺎﻝﻤﻴن ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺤذف واﻝﻨﻘﺼﺎن
وﻗﺎل أﻴﻀﺎ

ﺤﻴن ﺴﺌل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺴروﻴﺔ(

.

ﻤﺎ ﻗوﻝك ﻓﻲ اﻝﻘرآن .أﻫو ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدﻓﺘﻴن

اﻝذي ﻓﻲ أﻴدي اﻝﻨﺎس أم ﻫل ﻀﺎع ﻤﻤﺎ أﻨزل اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤﻨﻪ ﺸﻲء أم ﻻ؟
وﻫل ﻫو ﺠﻤﻌﻪ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن _ع( أﻤﺎ ﻤﺎ ﺠﻤﻌﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴذﻜرﻩ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔون.
وأﺠﺎب :إن اﻝذي ﺒﻴن اﻝدﻓﺘﻴن ﻤن اﻝﻘرآن ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻜﻼم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﺘﻨزﻴﻠﻪ وﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﺸﻲء ﻤن ﻜﻼم
اﻝﺒﺸر وﻫو ﺠﻤﻬور اﻝﻤﻨزل واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤﻤﺎ أﻨزﻝﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗرآﻨﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﺴﺘﺤﻔظ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘودع
ﻝﻸﺤﻜﺎم وﻝم ﻴﻀﻊ ﻤﻨﻪ ﺸﻲء ٕوان ﻜﺎن اﻝذي ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدﻓﺘﻴن اﻵن ﻝم ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺠﻤﻊ
ﻷﺴﺒﺎب دﻋﺘﻪ إﻝﻰ ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ :ﻗﺼورﻩ ﻋن ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻌﻀﻪ .وﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺎ ﺸك ﻓﻴﻪ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﻤد ﺒﻨﻔﺴﻪ
وﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺎ ﺘﻌﻤد إﺨراﺠﻪ .وﻗد ﺠﻤﻊ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم اﻝﻘرآن اﻝﻤﻨزل ﻤن أوﻝﻪ إﻝﻰ آﺨرﻩ
وأﻝﻔﻪ ﺒﺤﺴب ﻤﺎ وﺠب ﻤن ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ ﻓﻘدم اﻝﻤﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﻤﻨﺴوخ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎﺴﺦ ووﻀﻊ ﻜل ﺸﻲء
ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ وﻝذﻝك ﻗﺎل ﺠﻌﻔر ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق :أﻤﺎ واﷲ ﻝو ﻗرئ اﻝﻘرآن ﻜﻤﺎ أﻨزل ﻷﻝﻔﻴﺘﻤوﻨﺎ ﻓﻴﻪ
ﻤﺴﻤﻴن ﻜﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻤن ﻜﺎن ﻗﺒﻠﻨﺎ ،إﻝﻰ أن ﻗﺎل :ﻏﻴر أن اﻝﺨﺒر ﻗد ﺼﺢ ﻋن أﺌﻤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم أﻨﻬم
ﻗد أﻤروا ﺒﻘراءة ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدﻓﺘﻴن وأن ﻻ ﻨﺘﻌداﻩ ﺒﻼ زﻴﺎدة وﻻ ﻨﻘﺼﺎن ﻤﻨﻪ إﻝﻰ أن ﻴﻘوم اﻝﻘﺎﺌم )ع(
ﻓﻴﻘرئ اﻝﻨﺎس اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻨزل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﺠﻤﻌﻪ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم وﻨﻬوﻨﺎ ﻋن ﻗراءة ﻤﺎ
وردت ﺒﻪ اﻷﺨﺒﺎر ﻤن أﺤرف ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺤف ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺄت ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﺘر ٕواﻨﻤﺎ ﺠﺎء
ﺒﺎﻵﺤﺎد ،وﻗد ﻴﻐﻠط اﻝواﺤد ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘﻠﻪ وﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻗ أر اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدﻓﺘﻴن ﻏرر ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻤن أﻫل اﻝﺨﻼف وأﻏرى ﺒﻪ اﻝﺠﺒﺎرﻴن وﻋرض ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﻬﻼك ﻓﻤﻨﻌوﻨﺎ )ع( ﻤن ﻗراءة اﻝﻘرآن ﺒﺨﻼف ﻤﺎ
ﻴﺜﺒت ﺒﻴن اﻝدﻓﺘﻴن
 إبطال عقيدة التحريف طبقا ً للمنھج القرآﻧي
اﻝﻌﻘﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﺸذ ﺒﻬﺎ اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ اﻻﺜﻨﺎ ﻋﺸرﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻨوﻋﺎن:
ﻨوع ﻻ وﺠود ﻝﻪ ) -ﻜﺎﻹﻤﺎﻤﺔ( و)اﻝﻌﺼﻤﺔ( -اﺨﺘرﻋوﻩ وأﺜﺒﺘوﻩ .وﻫذا ﻻ دﻝﻴل ﻝﻬم ﻋﻠﻰ وﺠودﻩ ﻤن
اﻝﻘرآن ﺴوى اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎت.
وﻨوع ﺜﺎﺒت  -ﻜﺤﻔظ اﻝﻘرآن  -ﻨﻔَوﻩ وأﻨﻜروﻩ .وﻫذا ﻻ دﻝﻴل ﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻴﻪ ﺴوى اﻝﺸﺒﻬﺎت.
واﻝﺜﺎﺒت ﻗطﻌﺎً ﻻ ﻴﻨﻘض ﺒﺸﺒﻬﺔ ،ﺒل ﻻ ﻴﻨﻘض أﺼﻼً ،ﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻋﺎرض اﻝﺜﺎﺒت أﺼﻼً ﻓﻬو ﺸﺒﻬﺔ
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ﺒﺎطﻠﺔ ﻗطﻌ ًﺎ.
وﻫذا دﻝﻴﻠﻨﺎ وﺤﺠﺘﻨﺎ اﻝﻘطﻌﻴﺔ اﻝﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن ﻋﻘﻴدة اﻝﺘﺤرﻴف طﺒﻘﺎً ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ اﻝﻘرآﻨﻲ.
وﻝو ﺠﺎزت اﻝزﻴﺎدة واﻝﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ ﺤرف ﻤن اﻝﻘرآن ﻝﺠﺎز ذﻝك ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ،وﻫذا ﻴﺴﺘﻠزم ﺠوازﻩ ﻓﻲ أﻜﺜر
ﻤن ذﻝك ،وﻫﻨﺎ ﻴﻤﺴﻲ اﻝﻘرآن ﻜﻤﺼدر ﻤوﺜوق ﻝﻠﻬداﻴﺔ ﻏﻴر ذي ﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻨﻪ إذا ﺴرى اﻝﺸك إﻝﻰ
ﻤﺼدر اﻝﻬداﻴﺔ ﺘﻌدى ذﻝك إﻝﻰ اﻝﻬداﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،وﻋﻨد ذاك ﻴﺴري اﻝﺸك إﻝﻰ أي أﺼل ﻤن أﺼول
اﻝدﻴن اﻝذي ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻬداﻴﺔ ،وﻴﺘﻤﻜن أي إﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﺘﻤﻠص ﻤﻨﻪ ﺒﺈﺜﺎرة اﻝﺸﺒﻬﺎت ﺤوﻝﻪ ،وﻜذﻝك
ﻴﺘﻤﻜن ﻤن إﻀﺎﻓﺔ أي أﺼل إﻝﻰ اﻝدﻴن ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،وﻝﻜن ﺒﺼورة ﻤﻌﻜوﺴﺔ :ﻓﻴﻨﻔﻲ اﻝﻤوﺠود
ﺒﺤﺠﺔ أﻨﻪ زاﺌد ﻤﻀﺎف ،وﻴﺜﺒت اﻝﻤﻔﻘود ﺒﺤﺠﺔ أﻨﻪ ﻨﺎﻗص ﻤﺤذوف ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝوا ﻋن ﻨﺼوص
)اﻹﻤﺎﻤﺔ(.
ﻤﺠﻤل اﻝﻘول أن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺠواز طروء اﻝﺘﺤرﻴف ﻋﻠﻰ اﻝﻘرآن ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻌطﻴل اﻝدﻴن وﺘﺨرﻴﺒﻪ،
ﻓﻨﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻨﺒﻲ ﺠدﻴد ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻜﺘﺎب ﺠدﻴد ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب وﻴﺸﻬد ﻝﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫذا ﻤﺨﺎﻝف
ﻷﺼل ﺨﺘم اﻝﻨﺒوة؛ ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤﻔظ اﻝﻜﺘﺎب ﻷﻨﻪ ﺨﺘم اﻝﻨﺒوة ،وﺨﺘم اﻝﻨﺒوة ﻷﻨﻪ ﺤﻔظ اﻝﻜﺘﺎب ،ﻓﻼ
ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺒﻌﺜﺔ ﻨﺒﻲ ﺠدﻴد.
ﻓﻠو ﺠﺎز وﻗوع اﻝﺘﺤرﻴف ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻜﻨﺎ ﻤﺤﺘﺎﺠﻴن دوﻤﺎً ﻝﺒﻌﺜﺔ ﻨﺒﻲ ﺠدﻴد ﻴﺜﺒت ﻝﻨﺎ ،وﻴدﻝﻨﺎ ﻗطﻌﺎً ﻋﻠﻰ
ﻤواﻀﻊ اﻝﺘﺤرﻴف ﻓﻴﻪٕ ،واﻻ ﻓﻤن ﻴﻘوم ﺒﻬذا اﻝدور؟
ﻫل اﻝرواﻴﺎت؟ ﻜﻼ ..ﻓﺈن اﻝﺘﺤرﻴف إذا ﺘطرق إﻝﻰ اﻝﻜﺘﺎب ﻜﺎن ﺘطرﻗﻪ إﻝﻰ اﻝرواﻴﺎت أوﻝﻰ ،ﻓﻜﻴف
ﻴﻌﺎﻝـﺞ ﻫذا ﺒﻬذا؟
أم اﻝﻌﻘول؟ واﻝﻌﻘول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﻘل ﻤن ﻫو اﻝﺤﻜم؟ اﻝﻠﻬم إﻻ إذا ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻘل ﻨﺒﻴﺎً ﻴﺄﺘﻴﻪ اﻝوﺤﻲ
ﻤن اﻝﺴﻤﺎء ،وﻫذا ﻤﺴﺘﺤﻴل أﻴﻀﺎً ﻝﺨﺘم اﻝﻨﺒوة.
ﻝﻬذا وﻏﻴرﻩ أﺠﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﻘرآن ،وﺒطﻼن اﻝﻘول ﺒﺘﺤرﻴﻔﻪ ،وﺘﻜﻔﻴر ﻤن ﻴﻘول ﺒﻬذا اﻝﻘول.
اﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﻘرآن أظﻬر ﻤن أن ﺘذﻜر:
ﻻ أرى ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘدﻝﻴل ﻋﻠﻰ أﺼل ﻜل اﻷﺼول ﻓﻲ دﻴن اﻹﺴﻼم ،أﻻ وﻫو ﺤﻔظ اﻝﻘرآن ،وﺘﻬﺎﻓت
اﻝﻘول ﺒﺘﺤرﻴﻔﻪ ،وﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ذﻝك أن أﺼﺤﺎب دﻋوى اﻝﺘﺤرﻴف أﻨﻔﺴﻬم ﻻ ﻴﺠرؤون ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻨﺎً ﺒﺼورة ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨون ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن ﻨﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻬم ،ﻓﻨراﻫم ﻴﺼرﺤون ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل وﻴﻨﻜروﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺤﺎل ،ﻓﻤﺜﻼً ﻴذﻜروﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ،وﻴﻨﻜروﻨﻬﺎ ﻓﻲ آﺨر ،أو ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن اﻝﻜﺘﺎب ﻨﻔﺴﻪ!
وﻴﺼرﺤون ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺨﺎﺼﺔ ،وﻴﻨﻜروﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم أو أﻤﺎم اﻝﻤﻸ ،ﻤﻊ أﻨﻬم
ﻴﺠﺎﻫرون ﺒﺈﺒراز ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺴوءات اﻝﻌﻘﻴدﻴﺔ ﻜﺘﺠرﻴﺢ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ،وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬم ﻝو ﻋﻠﻤوا أن ﻝﻬم
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ﺤﺠﺔ  -وﻝو ﺒوﺠﻪ ﺒﻌﻴد  -ﻝﻤﺎ اﺨﺘﻔوا ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻻﺨﺘﻔﺎء.

ك
إن ﻜل ﻤﺴﻠم ﻴﻘ أر ﻓﻲ أول آﻴﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب اﷲ ﺒﻌد ﻤﻘدﻤﺘﻪ )ﺴورة اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ( ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ  :أﻝم َذﻝِ َ
ِ 
ا ْﻝ ِﻜﺘَﺎب ﻻَ رْﻴ ِ ِ
ﻴن  ] اﻝﺒﻘرة ,[ 2-1:ﺜم أﻗﺎم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝدﻝﻴل اﻝﻘﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ
ُ َ َ
ب ﻓﻴﻪ ُﻫ ًدى ﻝ ْﻠ ُﻤﺘﻘ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ورٍة ﻤن ﻤ ْﺜﻠِ ِﻪ
اﻝرﻴب ﻋن ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻬﺎدي ﺒﻘوﻝﻪٕ َ  :وِان ُﻜﻨﺘُ ْم ﻓﻲ َرْﻴب ﻤ ﻤﺎ َﻨ زْﻝَﻨﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺒدَﻨﺎ ﻓَﺄْﺘُوْا ﺒ ُﺴ َ
ون اﻝﻠّ ِﻪ إِن ُﻜ ْﻨﺘُم ِ ِ
َو ْاد ُﻋوْا ُﺸﻬَ َداء ُﻜم ﻤن ُد ِ
ﻴن  ] اﻝﺒﻘرة ،[23:وأي رﻴب ﻴﻨﻔﻰ ﻋﻨﻪ إذا ﺠﺎز ﻋﻠﻴﻪ
ﺼﺎدﻗ َ
ْ ْ َ
ﻴﻪ ا ْﻝﺒ ِ
ِِ
ﺎط ُل ِﻤن َﺒ ْﻴ ِن َﻴ َد ْﻴ ِﻪ
ﺎب َﻋ ِز ٌ
اﻝﺘﺤرﻴف ﺒﺎﻝزﻴﺎدة واﻝﻨﻘﺼﺎن؟! وﻝذﻝك ﻴﻘول ﺘﻌﺎﻝﻰٕ َ  :وِاﻨﻪُ ﻝَ ِﻜﺘَ ٌ
ﻴز ﻻ َﻴﺄْﺘ َ
َوﻻ ِﻤ ْن َﺨ ْﻠ ِﻔ ِﻪ ﺘَ ِ
ﻨزﻴ ٌل ﻤ ْن َﺤ ِﻜ ٍﻴم َﺤ ِﻤ ٍﻴد  ]ﻓﺼﻠت.[42-41:
ﻴق اﻝِذي ﺒ ْﻴن ﻴ َد ْﻴ ِﻪ وﺘَ ْﻔ ِ
 وﻤﺎ َﻜﺎن ﻫ َذا ا ْﻝﻘُرآن أَن ﻴ ْﻔﺘَرى ِﻤن ُد ِ ِ ِ
ﺼﻴ َل ا ْﻝ ِﻜﺘَ ِ
ﺎب ﻻَ
ﺼ ِد َ
ََ َ َ
ْ ُ
ون اﻝﻠّﻪ َوﻝَﻜن ﺘَ ْ
ُ َ
َ َ َ َ
ِ
رْﻴب ِﻓ ِ
ﻴﻪ ِﻤن ر 
ﻴن  ]ﻴوﻨس.[37:
َ َ
ب ا ْﻝ َﻌﺎﻝَﻤ َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ 
ت رﺒ َ ِ
 وﺘَ ﻤ ْ ِ
ﻴم  ]اﻷﻨﻌﺎم.[115:
ت َﻜﻠ َﻤ ُ َ
ك ﺼ ْدﻗًﺎ َو َﻋ ْدﻻً ﻻ ُﻤَﺒ دل ﻝ َﻜﻠ َﻤﺎﺘﻪ َو ُﻫ َو اﻝﺴﻤﻴﻊُ ا ْﻝ َﻌﻠ ُ
َ
 و ْاﺘ ُل ﻤﺎ أ ِ
ك ِﻤن ِﻜﺘَ ِ
ك َﻻ ُﻤَﺒ د َل ﻝِ َﻜﻠِ َﻤﺎﺘِ ِﻪ َوﻝَن ﺘَ ِﺠ َد ِﻤن ُدوﻨِ ِﻪ ُﻤ ْﻠﺘَ َﺤ ًدا ]اﻝﻜﻬف.[27:
ﺎب َرﺒ َ
ُوﺤ َﻲ إِﻝَ ْﻴ َ
َ َ
ِ

ون  ]اﻝﺤﺠر.[9:
 إِﻨﺎ َﻨ ْﺤ ُن َﻨ زْﻝَﻨﺎ اﻝذ ْﻜ َر َ ٕوِاﻨﺎ ﻝَﻪُ ﻝَ َﺤﺎﻓظُ َ
اﻝﻘرآن ﻫو اﻝﺸﺎﻫد واﻝﻤﺸﻬود:

ﻝﻘد ﺜﺒت ﻝﻨﺎ ﻨﺤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أن اﻝﻘرآن ﻤﺤﻔوظ ﻤن اﻝﺘﺤرﻴف ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﺼرﻴﺢ اﻝﻤﻜرر اﻝﻤﺜﺒت
ﺒﺎﻝﺤﺠﺞ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ،أي :ﻤن داﺨل اﻝﻘرآن ﻨﻔﺴﻪ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻘرآن ﻴﺸﻬد ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ
وﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺸﺎﻫد أو دﻝﻴل ﻤن ﺨﺎرﺠﻪ ،وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘول ﺘﻌﺎﻝﻰ  :أَﻓَﻼَ
ﻴﺘَ َدﺒرون ا ْﻝﻘُرآن وﻝَو َﻜﺎن ِﻤن ِﻋ ِﻨد َﻏ ْﻴ ِر اﻝﻠّ ِﻪ ﻝَوﺠ ُدوْا ِﻓ ِ
ﻴر  ]اﻝﻨﺴﺎء .[82:وﻴﻘولٕ َ  :وِان
اﺨﺘِﻼَﻓًﺎ َﻜﺜِ ًا
ﻴﻪ ْ
َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ
ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ورٍة ﻤن ﻤﺜْﻠِ ِﻪ  ]اﻝﺒﻘرة.[23:
ُﻜﻨﺘُ ْم ﻓﻲ َرْﻴب ﻤ ﻤﺎ َﻨ زْﻝَﻨﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺒدَﻨﺎ ﻓَﺄْﺘُوْا ﺒ ُﺴ َ
ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﺤﺘﺞ ﻝﺼﺤﺔ اﻝﻘرآن ﺒﺤﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻘرآن ﻨﻔﺴﻪ!
ﻓﺎﻝﻘرآن ﻫو اﻝدﻝﻴل وﻫو اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫو اﻝﺸﺎﻫد وﻫو اﻝﻤﺸﻬود ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫو اﻝﺤﺠﺔ وﻫو اﻝﻤﺤﺘﺞ ﻝﻪ
ﺒﻪ! واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﻘرآن ﻨﻘﻼً وﻋﻘﻼً ﻫو اﻝﻘرآن ﻨﻔﺴﻪ!
وﻫذا -ﻓﻲ رأﻴﻲ -أﻗوى ﻤن دﻝﻴل اﻝﺘواﺘر ،ﻓﺈن اﻝﺘواﺘر إذا ﻜﺎن ﻴورث اﻹﻴﻤﺎن ،ﻓﻬذا ﻴﻤﻨﺢ
ط َﻤﺌِ ن َﻗ ْﻠﺒِﻲ  ]اﻝﺒﻘرة.[260:
اﻻطﻤﺌﻨﺎن  :ﻗَﺎ َل أ ََوﻝَ ْم ﺘُ ْؤ ِﻤن ﻗَﺎ َل َﺒﻠَﻰ َوَﻝ ِﻜن ﻝَﻴ ْ
ﻓﻠن ﺘﺠد ﺸﻴﺌﺎً ﻴﺒﻌث اﻝﻴﻘﻴن وﻴورث اﻹﻴﻤﺎن وﻴﻤﻨﺢ اﻻطﻤﺌﻨﺎن إﻝﻰ ﺼﺤﺔ اﻝﻘرآن ..ﻜﺎﻝﻘرآن.
اﻝﺴر ﻓﻲ ﻝزوم اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻘول ﺒﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن:
ﻴدرك اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﺠﻴداً ﻋﺠزﻫم ﻋن إﺜﺒﺎت أﺼوﻝﻬم ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘرآن! وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﺘﻤرﻴر ﻫذﻩ اﻷﺼول
ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻓﻲ وﺠودﻩ ﻜﺎﻤﻼً!! ﻓﺎﻝﻘرآن ﺼرح ﺒﺠﻼء ﺘﺎم ﺒذﻜر ﻤﺴﺎﺌل دون )اﻹﻤﺎﻤﺔ( و)اﻝﻌﺼﻤﺔ(
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ﺒﻜﺜﻴر ،ﻜﺎﻝوﻀوء واﻝطﻬﺎرة ﻤن اﻝﺤدث اﻷﺼﻐر واﻷﻜﺒر! ﻓﻜﺎن ﻗوﻝﻬم ﺒطروء اﻝﻨﻘص ﻋﻠﻰ اﻝﻘرآن،
ﻝﺘﻜون ﻫذﻩ )اﻷﺼول( ﻤﻤﺎ ﺤذﻓت ﻨﺼوﺼﻬﺎ!
واﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ دﻓﻌﻬم إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻷﺼول ﺘﺜﺒت ﺒﺎﻝﻌﻘل ﻻ ﺒﺎﻝﻨﻘل ،ﻜل ذﻝك ﻝﻌﻠﻤﻬم ﻴﻘﻴﻨﺎً ﺒﻌدم
وﺠود ﻤﺎ ﻴﺜﺒت أﺼوﻝﻬم ﻤن اﻝﻨﻘل اﻝﻘطﻌﻲ ﺜﺒوﺘﺎً ودﻻﻝﺔ! إذن وﺠود اﻝﻘرآن ﻜﺎﻤﻼً ﻴﺤرﺠﻬم ﻜﺜﻴ اًر ﺤﻴن
ﻴﺠدون أﻨﻔﺴﻬم ﻤطﺎﻝﺒﻴن أﻤﺎم اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒت أﺼوﻝﻬم ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ.
ﻓﺄﺼول اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻝم ﺘﻘم ﻋﻠﻰ ﺼرﻴﺢ اﻝﻘرآن ،وﻻ ﻓروﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺴﻨﺔ.
وﻫذا ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺘﺄﻤل اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻷﺨرى اﻵﺘﻴﺔ :ﻝو اﻓﺘرﻀﻨﺎ ﺠدﻻً أن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ رﻓﻊ اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﻤن
اﻷرض ﻓﺈن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ أن دﻴﻨﻨﺎ ﺴﻴﺨﺘﻔﻲ وﻴزول ،ﺒﻴﻨﻤﺎ دﻴن اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﺴوف ﻴﺒﻘﻰ وﻴﺴﺘﻤر!!
ﻷﻨﻬم إﻨﻤﺎ أﺴﺴوﻩ ﻋﻠﻰ أوﻫﺎم ﺴﻤوﻫﺎ )ﻋﻘﻠﻴﺎت( وأﺒﺎطﻴل ﺴﻤوﻫﺎ )رواﻴﺎت( أﻝﺼﻘوﻫﺎ ﺒﻤﺘﺸﺎﺒﻪ اﻵﻴﺎت
اﻝﻤﻌطﻠﺔ ﻋن اﻝﻔﻌل ﻤن اﻷﺴﺎس دون ردﻫﺎ إﻝﻰ )اﻹﻤﺎم( أي إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺎت ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر،
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ وﺠود اﻝﻤراﻗد ،وﻫذا ﻜﻠﻪ) :اﻝﻌﻘﻠﻴﺎت واﻝرواﻴﺎت واﻝﻤراﻗد( ﻻ ﻴزول ﺒزوال اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ!
ﺒل ﻴﻨﺘﻌش ..وﻴﻨﺘﻔش!! ﻓﺴﺒﺤﺎن ﻤن ﺠﻌل أﺼول اﻝﺤق ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﻘرآن وﺒﻘﺎﺌﻪ ،وﺠﻌل
أﺼول اﻝﺒﺎطل ﻻ ﺘﻘوم إﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴف اﻝﻘرآن ٕواﺒﻌﺎدﻩ!
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 عقيدة البداء
 تعريف البداء
ُون 
البداء :معناه الظھور بعد الخفاء ،كما في قوله تعالىَ  :و َب َدا َلھُم م َِّن َّ ِ
َ Dما َل ْم َي ُكو ُنوا َيحْ َتسِ ب َ
] الزمر [47:أي ظھر.
ومعناه أيضاً :حدوث رأي جديد لم يكن من قبل ،كما في قوله تعالىُ  :ث َّم َب َدا َلھُم مِّن َبعْ ِد َما َرأَوُ ْا
ِين  ] يوسف.[35:
اآل َيا ِ
ت َل َيسْ ُج ُن َّن ُه َح َّتى ح ٍ
وله معان أخرى كلھا ال تخرج عن مفھوم تجدد العلم بتجدد األحداث.
وھذه المعاني تستلزم سبق الجھل وحدوث العلم تبعا ً لحدوث المستجدات لقصور العقول عن
إدراك المغيبات
وإذا أطلقت ھذه المعاني على اإلنسان فال محذور فيھا لتحققھا فيه ،وأما إذا أطلقت على  Dعز
وجل فال شك أنھا كفر تخرج صاحبھا من الملة ،ذلك أن  Dتعالى عالم الغيب والشھادة ،يعلم
السر وأخفى ،ويعلم ما ظھر وما سيظھر على حد سواء ،ومحال عليه عز وجل حدوث الجھل
بالشيء فتبدو له البداءات فيه.
وھذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة أنھا باطلة لدى كافة المسلمين ،وال يتصور اتصاف D
بھا إال من ال معرفة له بربه ،واستحوذ عليه الجھل والغباء .فما ھو موقف الشيعة من ھذه
القضية؟.
الواقع أن كل كتب الشيعة تؤكد وجود اعتقاد ھذه الفكرة عن  ،Dبل ووصل بھم الغلو إلى حد
أنھم يعتبرونھا من لوازم اإليمان ،كما سيأتي ذكر النصوص عنھم ،إال أن األشعري يذكر عنھم
أنھم اختلفوا في القول بھا إلى ثالث مقاالت:
فرقة منھا يقولون :إن  Dتبدو له البداوات ،وإنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من األوقات ،ثم
ال يحدثه بسبب ما يحدث له من البداء ،وفسروا النسخ الحاصل في بعض األحكام على أنه نتيجة
لما بدا  Sفيھا ...تعالى  Dعن قولھم.
وفرقة أخرى :ف ّرقوا بين أن يكون األمر قد اطلع عليه العباد أم ال ،فما اطلعوا عليه ال يجوز فيه
البداء ،وما لم يطلعوا عليه -بل ال يزال في علم  -Dفجائز عليه البداء فيه.
وذھب قسم منھم إلى أنه :ال يجوز على  Dالبداء بأي حال.
ھذا ما قرره األشعري  ،ولكن كما قدمنا فإنه بالرجوع إلى مصادر الشيعة اإلمامية الرافضة
تجد أنھم متمسكون بھذا المبدأ ويقرون أن  Dتبدو عليه البداوات ،ويذكرون فيه فضائل من يعتقد
على  Dالبداء أكاذيب كثيرة منكرة دون ذكر خالف بينھم ،وقد يصدق كالم األشعري على بعض
المعتدلين ممن مال إلى التشيع ،ولم يغلوا فيه غلو اإلمامية.
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 األدلة على القول بالبداء
تمسك الرافضة بعقيدة البداء تمسكا ً شديداً ،ولھذا فإن أدلته في كتبھم ال تكاد تحصر.
ومن ذلك ما ذكره الكليني في )الكافي( ،حيث عقد بابا ً كامالً في البداء سماه )باب البداء( ،وأتى
فيه بروايات كثيرة توضح بجالء مقدار تعلقھم بعقيدة البداء ،منھا:
عن زرارة بن أعين عن أحدھما عليھما السالم قال" :ما عبد  Dبشيء مثل البداء".
والحقيقة ما عبد  Dبشيء مثل التوحيد له عز وجل واالنقياد التام ،وأما البداء فھو عقيدة يھودية،
من قال بھا فقد وصف ربه بالنقص والجھل والتخبط في االعتقاد.
وفي رواية ابن عمير عن ھشام بن سالم ،عن أبي عبد  Dعليه السالم" :ما ع ِّ
ُظم  Dبمثل
البداء" .
وعن أبي عبد  Dأنه قال" :لو علم الناس ما في القول بالبداء من األجر ما فتروا عن الكالم
فيه" .
وعن مرزام بن حكيم قال :سمعت أبا عبد  Dعليه السالم يقول" :ما تنبأ نبي قط حتى يقر S
بخمس :بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة" .
وھذه ال يظھر أنھا خمس؛ فالسجود والعبودية والطاعة كلمات تغني كل واحد منھا عن األخرى.
وعن الريّان بن الصلت قال :سمعت الرضا عليه السالم يقول" :ما بعث  Dنبيا ً إال بتحريم الخمر،
وأن يقر  Sبالبداء" .
وھذا غير متيقن فإن شرائع األنبياء تختلف في الفروع ،ولم تتفق دعوة األنبياء على التأكيد إال في
الدعوة إلى توحيد  Dوعبادته.
ومن تمجيدھم لمن يقول بالبداء ما رواه الكليني عن جعفر أنه قال" :يحشر عبد المطلب يوم
القيامة أمة واحدة ،عليه سيما األنبياء ،وھيبة الملوك" .
وعن أبي عبد  Dقال" :إن عبد المطلب أول من قال بالبداء ،ويبعث يوم القيامة أمة واحدة ،عليه
بھاء الملوك وسيما األنبياء" .
والمعروف – حسبما يذكر علماء الفرق -أن أول من قال بالبداء في اإلسالم وأظھره ھو المختار
بن أبي عبيد ،وأن عبد المطلب لم يدخل اإلسالم.
ويبدو القول بالبداء واضحا ً فيما نقل الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال :سمعت أبا جعفر عليه
السالم يقول :يا ثابت ،إن  Dو َّقت ھذا األمر  -أي خروج المھدي  -في السبعين ،فلما قتل الحسين
صلوات  Dعليه اشتد غضب  Dتعالى على أھل األرض فأ ّخره إلى أربعين ومائة ،فحدثناكم
فأذعتم الحديث ،فكشفتم قناع الستر ولم يجعل  Dله بعد ذلك وقتا عندناَ ،ي ْمحُو ّ
َ ُ Dما َي َشاء َوي ُْث ِب ُ
ت
ب ] الرعد.[39:
َوعِ ن َدهُ أ ُ ُّم ْال ِك َتا ِ
قال أبو حمزة :فحدثت بذلك أبا عبد  Dعليه السالم فقال :قد كان ذلك .
ومفھوم ھذا النص أن  Dتعالى حينما و ّقت خروج المھدي في أربعين ما كان يعلم عن مصير
الحسين ،فلما قتل الحسين غضب  Dتعالى على الناس فأخر خروج المھدي جزا ًء لقتله وانتقاما ً
من الناس.
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ومعلوم أن نسبة الجھل إلى  Dتعالى كفر وردة  ...فإن  Dتعالى قد كتب على الحسين كل ما ھو
القيه قبل أن يخلق السموات واألرض ،واشتداد غضب  Dتعالى حين قتل الحسين وبتلك الصورة
المفاجئة يدل على أنه لم لكن يعلم ذلك ،وإال الشتد الغضب قبل قتله ،وأل ّخر ظھور المھدي قبل
توقيته في السبعين.
وبعد أن ذكر الطوسيّ جملة من أخبار البداء قال:
فالوجه في ھذه األخبار أن نقول إن صحت :إنه ال يمتنع أن يكون  Dتعالى قد و ّقت ھذا األمر في
األوقات التي ذكرت ،فلما تج ّدد ما تج ّدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ،وكذلك
فيما بعد ويكون الوقت األول ،وكل وقت ال يجوز أن يؤخر مشروطا ً بأال يتجدد ما تقتضي
المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي ال يغيره شيء فيكون محتوما ً .
وھذا ھو إثبات الجھل بعينه لتوقف األمور على ظھور المستجدات والمصلحة فيھا

 أول من قال بالبداء على ﷲ تعالى
يبدو أن أول من ادعى البداء على  Dتعالى ھم اليھود ،قالوا :إن  Dتعالى خلق الخلق ،ولم يكن
يعلم ھل يكون فيھم خير أو شر ،وھل تكون أفعالھم حسنة أم قبيحة ،فقد جاء في سفر التكوين في
اإلصحاح السادس من التوراة ما نصه:
)ورأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر في األرض ،وأن كل تصور أفكار قلبه إنما ھو شرير كل
يوم ،فحزن الرب أنه عمل اإلنسان في األرض وتأسف في قلبه جداً فقال الرب أمحو عن وجه
األرض اإلنسان الذي خلقته ألني حزنت أني عملتھم( .
وھذا النص وأمثاله يفيد صراحة أن  Dقد بدت له أمور لم يكن يعلمھا ،فحزن حزنا ً شديداً حين
رأى معاصي البشر.
فالبداء عقيدة يھودية مدوّ نة في كتبھم المحرفة ،ونفس ھذه األفكار مدونة عند الشيعة ،فالكليني -
كما رأينا فيما سبق -يروي عن األئمة فضائل كثيرة العتقاد ھذا الكفر ،حتى وإن ذكر بعض
الروايات التي تفيد عدم حصول جھل  Dباألمور قبل ظھورھا لكنھا لم تكن صريحة مثل
النصوص األخرى التي سبق ذكرھا عنھم.
ويذكر الكثير من العلماء أن أشد من تزعم القول بالبداء في اإلسالم ھو المختار بن أبي عبيد
الثقفي تغطية لكذبه ،قال البغدادي مبينا ً سبب ادعاء المختار القول بالبداء على  Dتعالى:
)وأما سبب قوله بجواز البداء على  Dعز وجل فھو أن إبراھيم بن األشتر لما بلغه أن المختار قد
تكھّن وادعى نزول الوحي عليه قعد عن نصرته واستولى لنفسه على بالد الجزيرة ،وعلم
مصعب بن الزبير أن إبراھيم بن األشتر ال ينصر المختار فطمع عند ذلك في قھر المختار،
ولحق به عبيد  Dبن الحر الجعفي ومحمد بن األشعث الكندي وأكثر سادات الكوفة غيظا ً منھم
على المختار الستيالئه على أموالھم وعبيدھم ،وأطمعوا مصعبا ً في أخذ الكوفة قھراً.
فخرج مصعب من البصرة في سبعة آالف رجل من عنده سوى من انضم إليه من سادات الكوفة،
وجعل على مقدمته المھلّب بن أبي صفرة مع أتباعه من األزد ،وجعل أعنة الخيل إلى عبيد  Dبن
معمّر التيمي ،وجعل األحنف ابن قيس على خيل تميم...
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فلما انتھى خبرھم إلى المختار أخرج صاحبه أحمد بن شميط إلى قتل مصعب في ثالثة آالف
رجل من نخبة عسكره ،وأخبرھم بأن الظفر يكون لھم ،وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك،
فالتقى الجيشان بالمدائن ،وانھزم أصحاب المختار وقتل أميرھم ابن شميط وأكثر قوّ اد المختار،
ورجع فلولھم إلى المختار وقالوا له :ألم تعدنا بالنصر على عدونا وقد انھزمنا؟
فقال :إن  Dتعالى كان قد وعدني بذلك ،لكنه بدا له ،واستدل على ذلك بقوله ع ّز وجلَّ  :يمْ حُو
ّ
َ ُ Dما َي َشاء َوي ُْث ِب ُ
ب  ] الرعد .[39:فھذا كان سبب قول الكيسانية بالبداء( .
ت َوعِ ن َدهُ أ ُ ُّم ْال ِك َتا ِ
ويقول الشھرستاني في تقريره لھذه القضية" :وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء ألنه
كان يدعي علم ما يحدث من األحوال ،إما بوحي يوحى إليه ،وإما برسالة من قبل اإلمام ،فكان إذا
وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة ،فإن وافق كونه قوله جعله دليالً على صدق دعواه،
وإن لم يوافق قال :قد بدا لربكم .وكان ال يفرق بين النسخ والبداء .قال :إذا جاز النسخ في األحكام
جاز البداء في األخبار" .
ومعلوم عند كافة أھل العلم أن النسخ ليس معناه البداء على  Dتعالى ،وإنما النسخ رحمة من D
تعالى وتدرّج في األحكام.
ولكن الشيعة أيضا ً ھم على ھذا الرأي ،وھو عدم التفريق بين النسخ والبداء ،وفي ھذا يقول
الطوسي.
"وعلى ھذا يتأول أيضا ً ما روي من أخبارنا المتضمنة للبداء ويبيّن أن معناھا النسخ على ما
يريده جميع أھل العدل فيما يجوز فيه النسخ ،أو تغير شروطھا إن كان طريقھا الخبر عن
الكائنات" .
وعلى كل حال فإنه ما من مسلم سليم الفطرة ،لم تدنس فطرته بشبھات المبطلين وأقاويل الضالين
إال وھو يعتقد أن  Dتعالى ال يلحقه نقص في علمه المحيط بكل شيء ،وأن ا ّدعاء البداء على D
معناه نسبة الجھل إليه جل وعال ،وھذا كفر صريح.
ولقد أصبح الشيعة باعتقادھم ھذا -كما يقول العلماء" -عاراً على بني آدم وضحكة يسخر منھم كل
عاقل بسبب ما اعتقدوه من مثل ھذه الضالالت" .
وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى أقوال أھل العلم ،وإلى فطرة كل شخص
نجد أن كل ذلك يضحد ما ذھب إليه علماء الشيعة ويبطل القول بالبداء ،وأن الذين يطلقون ذلك
على  Dما عرفوه وما قدروه حق قدره...ففي القرآن الكريم آيات تكذب كل زعم يقول بالبداء
على  Dعز وجل ،ومن ذلك:
ب الَ َيعْ َل ُم َھا إِالَّ ھ َُو َو َيعْ َل ُم َما فِي ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ر َو َما َتسْ ُق ُ
ط مِن َو َر َق ٍة
قوله تعالىَ  :وعِ ن َدهُ َم َفا ِت ُح ْال َغ ْي ِ
ِ
إِالَّ َيعْ َل ُم َھا َوالَ َح َّب ٍة فِي ُ
س إِالَّ فِي ِك َتا ٍ
ض َوالَ َر ْط ٍ
ين  ]األنعام.[59:
ظلُ َما ِ
ت األَرْ ِ
ب م ُِّب ٍ
ب َوالَ َي ِاب ٍ
قوله تعالىَّ  :ال يَضِ ُّل َربِّي َو َال َين َسى  ] طـه.[52:
قوله تعالى  :ھ َُو َّ
ب َوال َّش َھا َد ِة  ] الحشر.[22:
 ُ Dالَّذِي َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو َعا ِل ُم ْال َغ ْي ِ
وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على ما دلت عليه تلك اآليات ،ومعلوم أن ھذه الفكرة لم ترد على
أذھان السلف األوائل؛ بل إنھم كانوا يعتبرونھا من وساوس الشيطان ويستعيذون با Sمنھا ،فإن
 Dقد أحاط بكل شيء علماً ،و Dلم يثبتھا لنفسه واألنبياء لم يقرّوا  Sبھا -كما زعم الشيعة-
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وإنما أقر بھا اليھود ،وروجھا عبد  Dبن سبأ في اإلسالم .وج ّددھا المختار ،وتلقفھا عنھم
الحاقدون على اإلسالم الذين يطمعون في التالعب بمفاھيم المسلمين وتشويه معتقداتھم ،وليكون
ذلك أيضا ً غطا ًء لما يريدونه من مخططات لھدم اإلسالم.
ومما ال يتطرق إليه الشك أن الشيعة -وھم يستحلون الكذب على  Dوعلى الناس -أنھم ھم الذين
اخترعوا تلك النصوص ونسبوھا إلى بعض العلماء األجالء من آل البيت لتكتسب بذلك وجھا ً عند
عوام المسلمين فيتقبلوھا ،ليتم ألولئك ما أرادوه من نيات سيئة بيّتوھا لإلسالم والمسلمين.
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 تكفير الصحابة
 موقف الشيعة من الصحابة
 ...وأما الشيعة الذين يزعمون أنھم أتباع أھل البيت والمحبون الموالون لھم ،فإنھم يرون رأيا...
محترقين على جھادھم المستمر ،ومنتقمين على فتوحاتھم الجبارة الكثيرة التي أرغمت أنوف
أسالفھم ،وكسرت شوكة ماضيھم ومزقت جموع أحزابھم ،ودمرت ديارھم وأوكار كفرھم،
الصحابة الذين أذلوا الشرك والمشركين ،وھدموا األوثان واألصنام التي كانوا يعبدونھا ويعتكفون
عليھا ،أزالوا ملكھم وسلطانھم ،وخربوا قصورھم وحصونھم ومنازلھم ،وأنزلوا فيھا الفناء،
وأعلوا عليھا راية التوحيد وعلم اإلسالم شامخا ً مترفرفاً ،فاجتمع أبناء المجوس واليھود ،وأبناء
البائدين الھالكين الذين أرادوا سد ھذا النور النير ،والوقوف في سبيل وطريق ھذا السيل العرم،
اجتمعوا ناقمين ،حاقدين ،حاسدين ،محترقين ،واقتنعوا بقناع الحب آلل البيت  -وآل البيت منھم
براء  -وسلّوا سيوف أقالمھم وألسنتھم ضد أولئك المجاھدين المحسنين ،رفاق رسول  Dصلى
 Dعليه وسلم وأصحابه المشغوفين بحبه ،والمفعمين بوالئه ،والمميتين في إطاعته واتباعه،
والراھنين كل ثمين ونفيس في سبيله ،والمضحين بأدنى إشاراته اآلباء واألوالد والمھج ،المقتفين
آثاره ،المتتبعين خطواته ،السالكين منھجه ،الغر الميامين رضوان  Dعليھم أجمعين.
فقال قائلھم :إن الناس كلھم ارتدوا بعد رسول   Dغير أربعة".كتاب )سليم بن قيس العامرى(
)ص  (92ط دار الفنون بيروت().والغريب أن أبناء اليھودية األثيمة يطيعون مثل ھذه الكتب
الخبيثة المليئة من العيب والشتم ألھل خير القرون وخير األمة ،ثم يتضوغون عن الكتب التي
كتبت رداً عليھم مثل كتاب )الشيعة والسنة( للمؤلف لتبيين مذھبھم ،وإظھار ما يكنونه في
صدورھم تجاه األمة المرحومة ومحسنيھا ،ويقولون :إنه ال ينبغي كتابة مثل ھذه الكتب وطبعھا
ونشرھا في زمان ،المسلمون أحوج ما يكون إلى االتحاد واالتفاق ،ونحن ال ندري أي اتحاد
ووفاق يريدون؟
نحن ال نسب القوم وال نشتم قادتھم ،بل كل ما نعمل نبدي للرأي العام ما عمله القوم األمس وما
يعملونه اليوم .فمن أي شيء يخافون؟
ثم ولم نفھم من بعض من يسمي نفسه متنوراً ،واسع األفق ،فسيح القلب ،وسيع الظرف ،محبا ً
للتقريب والوفاق من أھل السنة ،البلھاء أو المغترين ،ال نفھم منھم حينما يعترضون علينا بأننا لم
نقم بإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ ولم ندافع عن أولئك القوم الذين لو ما كانوا كنا عباد البقر أو
النجوم أو الالت والمناة والعزى والثالث ،أو الحجر والشجر ،ولو ما رفعوا راية اإلسالم ،وحملوا
لواء التوحيد ما عرفنا ربنا عز وجل ونبينا وقائدنا محمداً صلوات  Dوسالمه عليه ،وما علمنا
ماذا أنزله الرحمن على عبده وحبيبه ،وما تركه المصطفى من سنته وحكمته ،وما عرفنا القرآن
الذي أنزله نوراً وھدى ورحمة للعالمين.
نعم :يقلق مضاجع ھؤالء المتنورين ھذا ،وال يفجعون عن كتاب )سليم بن قيس العامري( الذي
قال فيه جعفرھم – نعم جعفرھم ،ال الجعفر الصادق الذي نعرفه ونعلمه – قال :من لم يكن عنده
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من شيعتنا ومحبينا كتاب )سليم بن قيس العامري( فليس عنده من أمرنا شيء ,وھو سر من
أسرار محمد  -،الكتاب الذي لم نجد صفحة من صفحاته ،وال ورقة من أوراقه إال وھي مليئة
بأقذر الشتائم وأخبث السباب ،وكتاب سليم ومثله كتب للقوم ال تعد وال تحصى ،فإنا  Sوإنا إليه
راجعون ،فنقول لھؤالء القوم عديمي الغيرة ،وفاقدي الحمية :فليھنأ لكم التنور ،وليھنأ لكم التوسع،
فأما نحن فلن ولن نتحمل ھذا ،ولن ولن نسكت عن ذلك إن شاء  Dما دامت العروق يجري فيھا
الدم ،وما دام الروح في الجسد واللسان يتكلم( .ھذا ومثل ھذا كثير.
ولقد تقدم بخاري القوم محمد بن يعقوب الكليني إلى أبعد من ذلك فقال :كان الناس أھل ردة بعد
النبي إال ثالثة المقداد بن األسود ،وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي كتاب )الروضة من الكافي(
).(245/ 8
ومثل ھذا ذكر المجلسي "ھلك الناس كلھم بعد وفاة الرسول إال ثالثة أبو ذر والمقداد وسلمان"
)حيات القلوب( للمجلسي فارسي ).(640/ 2
ولسائل أن يسأل ھؤالء األشقياء وأين ذھب أھل بيت النبي بما فيھم عباس عم النبي ،وابن عباس
ابن عمه ،وعقيل أخ لعلي ،وحتى علي نفسه ،والحسنان سبطا رسول  D؟
أال تستحيون من  D؟
ثم وأكثر من ذلك قال الكليني في موضع آخر من كتابه :إن الناس يفزعون إذا قلنا :إن الناس
ارتدوا ،فقال v:إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول   Dأھل جاھلية ،إن األنصار اعتزلت
)يعني عن أبي بكر( فلم تعتزل بخير )أي لم يكن اختيارھم الختيار الحق أو ترك الباطل ،بل
اختاروا باطالً مكان باطل آخر للحمية والعصبية – كما ذكر المحشي الملعون على ھذه الرواية -
( جعلوا يبايعون سعداً وھم يرتجزون ارتجاز الجاھلية )كذب وزور – يا كذاب!( يا سعد! أنت
المرجأ ،وشعرك المرجل ،وفحلك المرجم" كتاب )الروضة من الكافي( ).(296/ 2
ومعناه أنه لم يبق وال واحد ،ال أبو ذر وال سلمان وال المقداد ؟
ھذا ويذكر شيعي معاصر عكس ذلك تماما ً حيث أن القوم يدعون بأن الصحابة ارتدوا – عياذاً
با – Sبعد أن أسلموا ،ولكن أحداً من بقايا القوم الناقمين ينكر حتى دخولھم في اإلسالم كما يقول
وھو يرد علينا بأننا لم ننصف في اتھامنا الشيعة – حسب زعمه – بأنھم يكفرون أصحاب
الرسول العظيم عليه السالم ،و في أثناء الرد يقر ويثبت ما ذكرناه ،فانظر إليه كيف يستأسر في
حبله نفسه بنفسه "ومع ذلك فإني أقول :إن العرب لم يؤمنوا بمحمد إال بعد أن قرعت الدعوة
اإلسالمية أسماعھم )انظر إلى الحقد كيف يتدفق ،والبغض كيف يظھر لألمة العربية التي لبّت
رسالة اإلسالم في باكورة عھدھا ،وحملتھا وأدتھا إلى العالم أجمع( أي أن محمد  دعاھم أوالً
لإلسالم فآمن من آمن  ..vومنھم من تأخر عن ذلك ،ومنھم من ماطل كثيراً ،ومنھم من دخل في
اإلسالم نفاقاً ،ومنھم من دخل خوفا ً ورھبا ً بعد أن ضاقت عليه األرض ،ولم يدخل في اإلسالم
أحد بداللة عقله إال شخصية واحدة )وحتى خرّ جوا عليا ً وأھل بيت النبي حيث لم يذكروا فيمن
ذكر إال سلمان( خرجت من بالدھا طلبا ً للحقيقة ،والقت صعوبات وأخطاراً حتى ظفرت بالحقيقة
عند محمد )يعني سلمان( فآمنت به" كتاب )الشيعة والسنة في الميزان( )ص (21 ،20لمؤلف
مجھول المقنع بقناع س – خ ط بيروت – أي الكتاب الذي حاول مجھوله عبثا ً الرد على كتابنا
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)الشيعة والسنة( حيث لم يستطع في الكتاب كله تغليط عبارة واحدة أو مصدر واحد من العبارات
أو المصادر التي ذكرناھا في الكتاب ،وال مسألة واحدة ،أو نتيجة من النتائج التي استنتجناھا في
كتابنا كله ،و Sالحمد والمنة على ذلك التوفيق الصائب والشرف الذي أوالنا  Dعز وجل للدفاع
عن حرمات النبي ،ومقدسات اإلسالم ،ومحبي الملة الحنيفية البيضاء ،اللھم ألھمنا الرشد والسداد،
واجعلنا من الذين يعرفون القول ويتبعون أحسنهَ  ،ر َّب َنا ْ
ان
إل ْخ َوا ِن َنا الَّذ َ
اإلي َم ِ
ِين َس َبقُو َنا ِب ْ ِ
اغفِرْ َل َنا َو ِ ِ
ك َرؤُ وفٌ رَّ حِي ٌم ]الحشر.([10:
ِين آ َم ُنوا َر َّب َنا إِ َّن َ
وب َنا غِ ًّال لِّلَّذ َ
َو َال َتجْ َع ْل فِي قُلُ ِ
ون ِف ْت َن ٌة  ]المائدة [71:نزل كتاب D
ويكتب القمي تحت تفسير قوله تعالىَ  :و َحسِ بُو ْا أَالَّ َت ُك َ
يخبر أصحاب الرسول  فقال  :وحسبوا أن ال تكون فتنة  أي ال يكون اختبار ،وال يمتحنھم
 Dبأمير المؤمنين عليه السالم  فعموا وصموا  قال حيث كان رسول   Dبين أظھرھم 
ثم عموا وصموا  حين قبض رسول  ، Dوأقام أمير المؤمنين عليه السالم عليھم فعموا
وصموا فيه حتى الساعة" )تفسير القمي( لعلي بن إبراھيم ) (176 ،175/ 1ط مطبعة النجف
1386ھ(.
ھذا ومثل ھذا كثير )انظر لذلك كتابنا )الشيعة والسنة(.
فھذا ھو موقف الشيعة من الصحابة ،وذلك ھو موقف أھل البيت منھم.
 موقف الشيعة من الخلفاء الراشدين الثالثة
وأما الشيعة الذين يتزعمون حب أھل البيت ووالءھم ،وينسبون مذھبھم إليھم ،وي ّدعون اتباعھم
واقتداءھم ،فإنھم عكس ذلك تماماً ،يخالفون الصديق والفاروق وذا النورين ويبغضونھم أشد
البغض ،ويعاندونھم ،ويسبونھم ،ويشتمونھم ،بل ويفسقونھم ويكفرونھم ،ويعدون ھذه السباب
والشتيمة واللعان من أقرب القربات إلى  ،Dومن أعظم الثواب واألجر لديه ،فال يخلو كتاب من
كتبھم وال رسالة من رسائلھم إال وھي مليئة من الشتائم والمطاعن في أخلص المخلصين لرسول
 Dفداه أبواي وروحي ،وأحسن الناس طراً ،وأتقاھم  ،Sوأحبھم إليه ،حملة شريعته ،ومبلغي
ناموسه ورسالته ،ونوّ اب نبيه المختار وتالمذته األبرار ،وھداة أمته األخيار ،عليھم رضوان D
الستار الغفار ج ّل جالله وع ّم نواله.
فروى المال محمد كاظم في كتابه:
"عن أبي حمزة الثمالي  -وھو يكذب على زين العابدين  -قال  -من لعن الجبت )أي الصديق(
والطاغوت )أي الفاروق( لعنة واحدة كتب  Dله سبعين ألف ألف حسنة ،ومحى عنه ألف ألف
سيئة ،ورفع له سبعين ألف ألف درجة ،ومن أمسى يلعنھما لعنة واحدة كتب له مثل ذلك ،قال
موالنا علي بن الحسين :فدخلت على موالنا أبي جعفر محمد الباقر ،فقلت :يا موالي حديث
سمعته من أبيك؟ قال :ھات يا ثمالي ،فأعدت عليه الحديث قال :نعم يا ثمالي! أتحب أن أزيدك؟
فقلت :بلى يا موالي ،فقال :من لعنھما لعنة واحدة في كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم
حتى يمسي ،ومن أمسى لعنھما لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب في ليلة حتى يصبح ،قال :فمضى
أبو جعفر ،فدخلت على موالنا الصادق ،فقلت :حديث سمعته من أبيك وجدك؟ فقال :ھات يا أبا
حمزة! فأعدت عليه الحديث ،فقال حقا ً يا أبا حمزة ،ثم قال عليه السالم :ويرفع ألف ألف درجة،
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ثم قال :إن  Dواسع كريم" )أجمع الفضائح( للمال كاظم ،و)ضياء الصالحين( )ص.(513
ثم وھم يؤمرون على أن يعملوا بذلك" :ونحن معاشر بني ھاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبھما
والبراءة منھما" )رجال الكشي( )ص.(180
فال يوجد شتيمة إال وھم يطلقونھا على ھؤالء األخيار البررة.
فھا ھو عياشيھم يكتب في تفسيره في سورة البراءة عن أبي حمزة الثمالي أنه قال :قلت )لإلمام(:
ومن أعداء D؟ قال :األوثان األربعة ،قال :قلت :من ھم؟ قال :أبو الفصيل ,ورمع ,ونعثل,
ومعاوية ،ومن دان بدينھم ،فمن عادى ھؤالء فقد عادى أعداء ) "Dتفسير العياشي( )(116/ 2
أيضا ً )بحار األنوار( للمجلسي ).(37/ 7
ثم فسّر المعلق على ھذه المصطلحات الثالثة حاكيا ً عن الجزري أنه قال:
كانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب البكر بالفصيل ويعني بالبكر ،الفتى من اإلبل.
والفصيل :ولد الناقة إذا فصل عن أمه ،وفي كالم بعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض األزمنة
فكني بأبي الفصيل ،وقال بعض أھل اللغة :أبو بكر بن أبي قحافة ولد بعد عام الفيل بثالث سنين،
وكان اسمه عبد العزى  -اسم صنم  -وكنيته في الجاھلية أبو الفصيل ،فإذا أسلم سمي عبد D
وكني بأبي بكر  -وأما كلمة رمع فھي مقلوبة من عمر ،وفي الحديث أول من رد شھادة المملوك
رمع ،وأول من أعال الفرائض رمع.
وأما نعثل فھو اسم رجل كان طويل اللحية قال الجوھر :وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه
بذلك" )تفسير العياشي( ) (116/ 2ط طھران.9
انظر إلى ھؤالء القوم ال يستحيون من إطالق لفظة األوثان على ھؤالء األخيار األبرار.
وھل لسائل أن يسأل أين ھذا من قول محمد الباقر  -اإلمام الخامس المعصوم عندھم  -في جواب
سائل سأله ھل ظلماكم من حقكم شيئاً؟
قال :ال والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمنا من حقنا مثقال حبة من
خردل" )شرح نھج البالغة( البن أبي الحديد(.
ثم ولماذا أعطى علي رضي  Dعنه ابنته لعمر بن الخطاب رضي  Dعنه ،وزوج رسول  D
ابنتيه من ذي النورين عثمان بن عفان رضي  Dعنه إن كان كافراً؟ وثم لماذا مدحه عليّ وأھل
البيت وغيرھم ،ولماذا دافع عنه ھو وأبناؤه ،وجرح أحدھما وھو اإلمام المعصوم لدى القوم
أيضاً؟ فھل من مجيب؟
ھذا وإن كان عثمان كافراً فلماذا لم يمنع علي رضي  Dعنه ابن أخيه من تزويج ابنته من ابن
عثمان أبان ،ولماذا لم تمتنع سكينة بنت الحسن من زواجھا من حفيده زيد وغير ذلك ،ولماذا
سمّى عليّ ابنه باسمه؟.
ويمشي العياشي في غلوائه وبغضه للخلفاء الراشدين ،فيخترع الخرافات واألكاذيب والقصص
ويقول:
فلما قبض نبي   Dكان الذي كان لما قد قضى من االختالف ،وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم
يدفن رسول   Dبعد ،فلما رأى ذلك علي عليه السالم ورأى الناس قد بايعوا أبا بكر خشي أن
يفتتن الناس ففرغ إلى كتاب  Dوأخذ يجمعه في مصحف ،فأرسل أبو بكر إليه أن تعال فبايع،
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فقال علي :ال أخرج حتى أجمع القرآن ،فأرسل إليه مرة أخرى فقال :ال أخرج حتى أفرغ ،فأرسل
إليه الثالثة ابن عم له يقال قنفذ ،فقامت فاطمة بنت رسول   Dعليھا تحول بينه وبين عليّ عليه
السالم فضربھا فانطلق قنفذ وليس معه علي ،فخشي أن يجمع عليّ الناس فأمر بحطب فجعل
حوالي بيته ،ثم انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على عليّ بيته وفاطمة والحسن والحسين
صلوات  Dعليھم ،فلما رأى علي ذلك خرج فبايع كارھا ً غير طائع" )تفسير العياشي( )2
 (308 ،307/أيضا ً )البحار( ).(47/ 8
شجاعة علي:
وھذا مع قول علي :إني و Dلو لقيتھم واحداً وھو طالع األرض كلھا ما باليت وال استوحشت"
)نھج البالغة( )ص (452تحقيق صبحي(.
وھو الذي يحكون عنه أن أبا وائلة يقول :كنت أماشي فالنا ً  -أي عمر كما صرح باسمه المجلسي
في حياة القلوب  -إذ سمعت منه ھمھمة ،فقلت له :مه ،ماذا يا فالن ؟ فقال :ويحك أما ترى الھزبر
القضم ابن القضم ،والضارب بالبھم ،الشديد على من طغى وبغى ،بالسيفين والراية ،فالتفت فإذا
ھو علي بن أبي طالب ،فقلت له :يا ھذا ھو علي بن أبي طالب ،فقال :ادن مني أحدثك عن
شجاعته وبطولته ،بايعنا النبي يوم أحد على أن ال نفرّ  ،ومن ف ّر منا فھو ضال ومن قتل منا فھو
شھيد والنبي زعيمه ،إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون ،فأزعجونا
عن طحونتنا ،فرأيت عليا ً كالليث يتقي الذر وإذ قد حمل كفا ً من حصى فرمى به في وجوھنا ثم
قال :شاھت الوجوه وقطت وبطت ولطت ،إلى أين تفرون؟ إلى النار ،فلم نرجع ،ثم ك ّر علينا
الثانية وبيده صفيحة يقطر منھا الموت ،فقال :بايعتم ثم نكثتم ،فو Dألنتم أولى بالقتل ممن قتل،
فنظرت إلى عينيه كأنھما سليطان يتوقدان ناراً ،أو كالقدحين المملوءين دماً ،فما ظننت إال ويأتي
علينا كلنا ،فبادرت أنا إليه من بين أصحابي فقلت :يا أبا الحسن!  ،D Dفإن العرب تك ّر وتف ّر
وإن الكرة تنفي الفرة ،فكأنه عليه السالم استحيى فولى بوجھه عني ،فما زلت أسكن روعة
فؤادي ،فو Dما خرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة" )تفسير القمي( ).(115 ،114/ 1
ورووا في شجاعة عليّ قصصا ً كثيرة ،ومنھا ما رواه القطب الراوندي" :إن عليا ً بلغه عن عمر
ذكره شيعته فاستقبله في بعض طرق البساتين و في يد علي قوس فقال :يا عمر! بلغني عنك
ذكرك شيعتي فقال :أربع على ظلعك فقال عليه السالم :إنك لھھنا ،ثم رمى بالقوس على األرض
فإذا ھو ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فصاح عمر, D D ,يا أبا الحسن! ال
عدت بعدھا في شيء ،وجعل يتضرع إليه فضرب بيده إلى الثعبان فعادت القوس كما كانت
فمضى عمر إلى بيته مرعوباً" كتاب )الخرائج والجرائح( )ص (21 ،20ط بمبئي 1301ھ(.
وأيضا ً ما ذكره سليم بن قيس العامري الشيعي اللعان السباب الخبيث أن عليا ً شتم عمر وھدده
بقوله :و Dلو رمت ذلك يا ابن صھاك ألرجعت إليك يمينك ،لئن سللت سيفي ألغمدته دون
إزھاق نفسك فر ّم ذلك ،فانكسر عمر وسكت وعلم أن عليا ً إذا حلف صدق ،ثم قال على  :يا عمر!
ألست الذي ھم بك رسول  Dوأرسل إلي فجئت متقلداً بسيفي ،ثم أقبلت نحوك ألقتلك فأنزل D
عز وجلَ  :ف َال َتعْ َج ْل َع َلي ِْھ ْم إِ َّن َما َن ُع ُّد َل ُھ ْم َع ًّدا  ] مريم [84 :قال ابن عباس :ثم إنھم تآمروا
وتذاكروا فقالوا :ال يستقيم لنا أمر مادام ھذا الرجل حياً ،فقال أبو بكر :من لنا بقتله؟ فقال عمر:
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خالد بن الوليد ،فأرسال إليه ،فقاال :يا خالد! ما رأيك في أمر نحملك عليه؟ قال :احمالني على ما
شئتما ،فو !Dإن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت ،فقاال :و Dما نريد غيره ,قال :فإني
لھا ،فقال أبو بكر :إذا قمنا في الصالة ،صالة الفجر ،فقم إلى جانبه ومعك السيف ،فإذا سلمت
فاضرب عنقه ،قال :نعم! فافترقوا على ذلك ،ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل
علي وعرف إن فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبالء طويل ،فندم على أمره فلم ينم ليلته تلك حتى
أتى المسجد وقد أقيمت الصالة فتقدم فصلى بالناس مفكراً ال يدري ما يقول ،وأقبل خالد بن الوليد
متقلداً بالسيف حتى قام إلى جانب عليّ وقد فطن عليّ ببعض ذلك ،فلما فرغ أبو بكر من تشھده
صاح قبل أن يسلم يا خالد! ال تفعل ما أمرتك ،فإن فعلت قتلتك ،ثم سلم عن يمينه وشماله ،فوثب
علي عليه السالم فأخذ بتالبيب خالد وانتزع السيف من يده ثم صرعه وجلس على صدره وأخذ
سيفه ليقتله واجتمع عليه أھل المسجد ليخلصوا خالداً فما قدروا عليه ،فقال العباس حلفوه بحق
القبر لما كففت فحلفوه بالقبر فتركه وقام فانطلق إلى منزله" كتاب )سليم بن قيس العامري(
)ص.(256،257
ھذا ولقد بالغوا وأكثروا في شجاعته وقالوا :كان يملك من القوة حتى "إن عليا ً ركض برجله
األرض يوما ً فتزلزلت األرض" )تفسير البرھان "مقدمة"( )ص.(74
وتزلزلت يوما ً فركضھا حتى سكنت كما يكذب الصافي:
"عن فاطمة عليھا السالم قالت :أصاب الناس زلزلة على عھد أبي بكر وفزع الناس إلى أبي بكر
وعمر فوجدوھما قد خرجا فزعين إلى علي عليه السالم ،فتبعھما الناس إلى أن انتھوا إلى باب
علي عليه السالم فخرج عليھم غير مكترث لما ھم فيه ،فمضى واتبعه الناس حتى انتھوا إلى تلعة
فقعد عليھا وقعدوا حوله وھم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتج جائية وذاھبة ،فقال لھم علي:
كأنكم قد ھالكم ما ترون؟ قالوا :وكيف ال يھولنا ولم نر مثلھا قط؟ فحرّك شفتيه وضرب بيده
الشريفة ،ثم قال :مالك اسكني ،فسكنت بإذن  ،Dفتعجبوا من ذلك أكثر من تعجبھم األول حيث
خرج إليھم ،قال لھم :فإنكم تعجبتم من صنعي؟ قالوا :نعم! قال أنا الرجل الذي قال  :Dإذا
زلزلت األرض زلزالھا َوأَ ْخ َر َج ِ َ
َْ
اإلن َسانُ َما َل َھا  الزلزلة ,]3-1:فأنا
ت ْاألرْ ضُ أث َقا َل َھا َو َقا َل ْ ِ
اإلنسان الذي يقول لھا :مالكَ  ،ي ْو َم ِئ ٍذ ُت َح ِّد ُ
ار َھا  ]الزلزلة ,[4:إياي تحدث" )الصافي(
ث أَ ْخ َب َ
)ص[.(571
وأكثر من ذلك ،أنه صرع إبليس يوما ً بقوته الجبارة كما رواه ابن بابويه القمي في )عيون أخبار
الرضا( ) .(72/ 2ھذا ومثل ھذا كثير.
وما دمنا بدأنا في ھذا نريد أن نكمل البحث بإيراد حكاية باطلة غريبة تدل على أكاذيب القوم
وأساطيرھم التي نسجوھا ،وبنوا عليھا مذھبھم ،وأسسوا عليھا عقائدھم ،وھي منقولة من "كتاب
)األنوار النعمانية( للسيد نعمة  Dالجزائري فإنه يقول:
روى البرسي في كتابه لمّا وصف وقعة خيبر "وإن الفتح فيھا كان على يد علي وإن
جبريل جاء إلى رسول  Dصلى  Dعليه وسلم مستبشراً بعد قتل مرحب ،فسأله النبي  عن
استبشاره فقال :يا رسول  !Dإن عليا ً لما رفع السيف ليضرب به مرحبا ً أمر  Dسبحانه إسرافيل
وميكائيل أن يقبضا عضده في الھواء حتى ال يضرب بكل قوته ومع ھذا قسمه نصفين وكذا ما
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عليه من الحديد وكذا فرسه ووصل السيف إلى طبقات األرض ،فقال لي  Dسبحانه :يا جبرئيل
بادر إلى تحت األرض وامنع سيف علي عن الوصول إلى ثور األرض حتى ال تنقلب األرض،
فمضيت فأمسكته فكان على جناحي أثقل من مدائن قوم لوط وھي سبع مدائن قلعتھا من األرض
السابعة ورفعتھا فوق ريشة واحدة من جناحي إلى قرب السماء وبقيت منتظراً ألمر إلى وقت
السحر حتى أمرني  Dبقلبھا ،فما وجدت لھا ثقالً كثقل سيف عليّ فسأله النبي  :لم ال قلّبتھا من
ساعة رفعتھا؟ فقال :يا رسول  !Dإنه قد كان فيھم شيخ كافر نائم على قفاه ،وشيبته إلى السماء،
فاستحى  Dسبحانه أن يعذبھم ،فلما كان وقت السحر انقلب ذلك الشائب عن قفاه فأمرني بعذابھا،
وفي ذلك اليوم أيضا ً لما فتح الحصن وأسروا نسائھم فكان فيھم صفية بنت ملك الحصن ،فأتت
النبي  و في وجھھا أثر شجة ،فسأله النبي  عنھا فقالت :إن عليا ً لما أتى الحصن وتعسر عليه
أخذه أتى إلى برج من بروجه ،فھ ّزه فاھتز الحصن كله ،وكل من كان فوق مرتفع سقط منه وأنا
كنت جالسة فوق سريري فھويت من عليه ،فأصابني السرير فقال لھا النبي  :يا صفية! إن عليا ً
لما غضب وھ ّز الحصن غضب  Dلغضب علي فزلزل السماوات كلھا حتى خافت المالئكة
ووقعوا على وجوھھم وكفى به شجاعة ربانية ،وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجالً يتعاونون
على س ّده وقت الليل ،ولما دخل الحصن طار ترسه من يده من كثرة الضرب فقلع الباب وكان في
يده بمنزلة الترس يقاتل فھو في يده حتى فتح  Dعليه" )األنوار النعمانية( لنعمة  Dالجزائري(.
وھذا مع رواية اليعقوبي الشيعي "وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المھاجرين واألنصار قد
اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول  ،Dفأتوا في جماعة حتى ھجموا
الدار ،وخرج علي ومعه السيف ،فلقيه عمر ،فصارعه عمر فصرعه ،وكسر سيفه ،ودخلوا الدار
فخرجت فاطمة فقالت :و Dلتخرجن أو ألكشفن شعري وألعجن إلى  !Dفخرجوا وخرج من كان
في الدار وأقام القوم أياما ً ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع" )تاريخ اليعقوبي( ).(126/ 2
وال ندري ،من الصادق من القوم؟ نعمة  Dالجزائري وسليم بن قيس العامري
والقطب الراوندي والقمي والمجلسي أو العياشي واليعقوبي؟
ال ندري ،أم كلھم كذبة يكذبون ويحكون ،وال يدرون أن أھل البيت لم يقولوا ،ولم يكونوا ھكذا،
ولو كانوا أو قالوا لما قالوا في أبي بكر ،ھو الصديق ،وفي عمر ،أنه ميمون النقيبة ومرضي
السيرة ،ولم يسموا أبناءھم بأسمائھم ،ولم يناكحوھم ويعاشروھم ويمدحوھم بعد موتھم ،فال
نستطيع أن نقول بعد رواية ھذه األشياء كلھا :اللھم إال أن أھل البيت كانوا صادقين في أفعالھم
وأعمالھم ،ومصيبين في أقوالھم وأحوالھم ،والشيعة يكذبون عليھم ،ويخالفونھم في معتقداتھم،
ويعادون أحباءھم ورحماءھم وأقاربھم وقادتھم وأمراءھم وحكامھم ،الذين أخلصوا لھم الطاعة
والمناصحة والوالء والمشورة كما بي ّناه سابقا ً بالتفصيل.
وإال فھل يعقل من مثل ذلك الرجل الشجاع الباسل ،البطل الكمّي أن يجبره أبو بكر على بيعته،
وعمر على تزويجه من بنته ،وعثمان على رضائه بتقديمه ،وتسمية أبنائه بأسمائھم رضوان D
عليھم أجمعين ،ومعه من أھل بيته وأنصاره من معه؟.
والظاھر أن القوم مع إظھارھم والء أھل البيت يخالفونھم في بغضھم الخلفاء الراشدين وأصحاب
نبي  Dالمختارين النجباء ،الذين قال فيھم رسول   Dوفداه أبوي وروحي)) :طوبى لمن رآني
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وآمن بي(( كتاب )الخصال( ).(342/ 2
وعلى كل وإننا لنذكر مخالفة القوم أھل البيت في عدائھم ألرحام رسول  Dوأصھاره.
ِين آ َم ُنو ْا الَ ُتبْطِ لُو ْا
فيقول العياشي أيضا ً في ذي النورين رضي  Dعنه أن اآلية  َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ص َد َقا ِت ُكم ِب ْال َمنِّ َواأل َذى  ] البقرة [264:نزلت في عثمان" )تفسير العياشي( )) (147/ 1البحار(
َ
).(217/ 8
وأما القمي فليس أقل من العياشي في اللعن والطعن والتفسيق والتكفير ،فيذكر تحت قول  Dعز
ُف
نس َو ْال ِجنِّ يُوحِي َبعْ ُ
ض ُھ ْم إِ َلى َبعْ ٍ
ض ُز ْخر َ
ك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل ن ِِبيٍّ َع ُد ًّوا َشيَاطِ َ
وجلَ  :و َك َذ ِل َ
اإل ِ
ين ِ
ْال َق ْو ِل ُغرُورً ا  ]األنعام [112:ما بعث  Dنبيا ً إال وفي أمته شيطانان يؤذيانه .....وأما صاحبا
محمد فحبتر وزريق" )تفسير القمي( ).(242/ 2
ْن إِ ْذ ُھ َما فِي
وأما البحراني فھو على شاكلتھما ،فيكتب تحت قول  Dعز وجل  َثان َِي ْاث َني ِ
ار ]التوبة [40:محترقا من معيّة الصديق النبي عليه الصالة والسالم في سفره من مكة إلى
ْال َغ ِ
المدينة ،مھاجراً إلى  ،Dمصاحبا ً أبا بكر بأمر من  Dوثقة في الصديق ،ورغبة في صحبته،
يقول :أمر رسول  Dعليا ً فنام على فراشه ،وخشي من أبي بكر أن يدلّھم عليه فأخذه معه إلى
الغار" )البرھان( ).(127/ 2
ويكذب على أبي جعفر حيث يقول :إنه قال :إن رسول  Dأقبل يقول ألبي بكر في الغار :اسكن،
فإن  Dمعنا  -إلى أن قال  -تريد أن أريك أصحابي من األنصار في مجالسھم يتحدثون ،وأريك
جعفر وأصحابه في البحر يعومون ،فقال :نعم ،فمسح رسول   Dبيده على وجھه ،فنظر
األنصار جالسين في مجالسھم ،ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون ،فأضمر تلك
الساعة أنه ساحر" )البرھان( )ص (125و)الروضة من الكافي( ).(262/ 8
وأما الفاروق ،المطفئ نار المجوسية ،والمكسر أصنام الكسروية وشوكتھا ،والھادم مجد اليھودية
وعزھا ،المحبوب إلى حبيب الرب ،والمبغوض إلى أعدائه وأعداء أمته ،أبناء اليھود والمجوس،
ان َخ ُذ ً
] الفرقان:
وال 
يقول فيه البحراني تحت قول  Dعز وجلَ  :و َك َ
ِإلن َس ِ
ان ال َّش ْي َطانُ ل ْ ِ
[29وكان الشيطان ھو الثانيَ  ،يا َو ْي َل َتى َل ْي َتنِي َل ْم أَ َّتخ ِْذ فُ َال ًنا َخل ً
ِيال ]الفرقان [28:يعنى الثاني
ضلَّنِي َع ِن ِّ
الذ ْك ِر َبعْ َد إِ ْذ َجاءنِي  ] الفرقان [29:يعني الوالية" )البرھان( ).(166/ 3
 َل َق ْد أَ َ
ويمتد في غلوائه ،ويتجاھر بالفحش والبذاءة حيث يقول :إبليس وما بمعناه كالمبلسين سيأتي في
الشيطان تأويله بالثاني ،ومنه يمكن استفادة تأويل إبليس به أيضا ً التحاد المسمى بھما ،وفي بعض
األخبار عن األصبغ بن نباتة أن عليا ً عليه السالم أخرجه مع جمع فيھم حذيفة بن اليمان إلى
الجبانة ،وذكر معجزة عنه عليه السالم إلى أن قال :فقال علي عليه السالم :يا مالئكة ربي ايتوني
الساعة بإبليس األبالسة ،وفرعون الفراعنة ،فو !Dما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضروه
عنده ,فلما جرّوه بين يديه قام وقال :واوياله من ظلم آل محمد ،واوياله من اجترائي عليھم ،ثم
قال :يا سيدي ارحمني ،فإني ال أحتمل ھذا العذاب ،فقال عليه السالم :ال رحمك  Dوال غفر لك,
أيھا الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان ،ثم التفت إلينا ،فقال :سلوه حتى يخبركم من ھو؟
فقلنا له :من أنت؟ فقال أنا إبليس األبالسة وفرعون ھذه األمة ،أنا الذي جحدت سيدي وموالي
أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ،و أنكرت آياته ومعجزاته الخبر ،والظاھر أن المراد به
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الثاني حيث كان ھو رأس المفسدين ،وھو الذي أوّ ل به الشيطان في القرآن" )البرھان" ،مقدمة"(
)ص.(98
وأما محسن المسلمين واإلسالم عثمان بن عفان فقد كتب فيه رسول   Dقال له :قد أقلتك
ك أَنْ أَسْ َلمُوا  ] الحجرات [17:إلخ" )البرھان( )4
ون َع َل ْي َ
إسالمك فاذھب فأنزل  Dتعالىَ  :ي ُم ُّن َ
.(215/
ون
ِين ي َُز ُّك َ
ويظھر بغضه وحقده للجميع فيقول تحت قول  Dعز وجل  :أَ َل ْم َت َر إِ َلى الَّذ َ
أَنفُ َس ُھ ْم  ]النساء [49:المراد ھم الذين سموا أنفسھم بالصديق والفاروق وذي النورين" )البرھان،
"مقدمة"( )ص) .(172وقد أعماه الحسد والحقد والجھل حتى لم يدر بأن واحداً من ھؤالء الثالثة
لم يسم نفسه بھذه األسماء ،ولم ترد رواية في ذلك ،بل سماھم رسول   Dوأھل بيته بھذه
األسماء واأللقاب كما مر سابقاً ،والبغيض اللعان لم يدر أيضا ً بأن الثابت في الروايات وكتب
القوم أن عليا ً رضي  Dعنه ھو الذي سمى نفسه بھذه األسماء ،وأطلقھا بنفسه على نفسه "أنا
الصديق وأنا الفاروق" )االحتجاج( للطبرسي ) (95/ 1فافھم وتدبر(
ويحكم ويتحكم أن المراد بـ َمن َثقُ َل ْ
ازي ُن ُه  ]القارعة [ 6:عليّ وشيعته ،والمراد بـ َمنْ
ت َم َو ِ
َخ َّف ْ
ازي ُن ُه  ]القارعة [8:الثالثة وأتباعھم )"مقدمة" ص.(333
ت َم َو ِ
ويتقدم في تحكمه واستھزائه ألصحاب الرسول عليه الصالة والسالم وأزواجه حيث يقول  :إِنَّ
اإل ْفكِ  ] النــور [11:نزلت في عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر لما قذفوا مارية
الَّذ َ
ِين َجاؤُ وا ِب ْ ِ
القبطية وجريحا" )البرھان( ).(127/ 3
ومفسرھم الرابع الكاشاني ليس أقل لوما ً وال خبثا ً من اآلخرين من بني قومه ،وھو الذي كتب
ِين آ َم ُنو ْا ُث َّم َك َفرُو ْا ُث َّم آ َم ُنو ْا ُث َّم َك َفرُو ْا ُث َّم ْ
از َدا ُدو ْا
تحت قول  Dعز وجل  :إِنَّ الَّذ َ
ُك ْفرً ا  ]النساء [137:نزلت في األول والثاني والثالث والرابع )يعني معاوية( وعبد الرحمن
وطلحة" )تفسير صافي( للكاشاني )ص (136ط إيران بالحجم الكبير(.
وكتب تحت قول  Dعز وجلَ  :و َل َق ْد َقالُو ْا َك ِل َم َة ْال ُك ْف ِر َو َك َفرُو ْا َبعْ َد إِسْ الَم ِِھ ْم  ] التوبة [74 :لما
أقام الرسول عليا ً يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين ،وھم أبو بكر وعمر وعبد
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة،
قال عمر" :أال ترون عينيه كأنھما عينا مجنون  -يعني النبي  ،-يقوم ويقول :قال لي ربي" -
أستغفر  Dمن نقل ھذه الخرافة وھذا الكفر ،ولعنة  Dعلى الكاذبين – )الصافي( )ص(236
الحجم الكبير و)ص 715ج (1الحجم الصغير(.
وشاتمھم الخامس المسمي نفسه بالمفسر ،العروسي الحويزي ،فيقول تحت قول  Dتعالىَ  :ل َھا
َس ْب َع ُة أَب َْوا ٍ
ب  ] الحجر [44:عن أبي بصير قال :يؤتى بجھنم لھا سبعة أبواب بابھا األول للظالم
وھو زريق وبابھا الثاني لحبتر والباب الثالث للثالث والرابع لمعاوية والخامس لعبد الملك
والسادس لعسكر بن ھوسر والسابع ألبي سالمة ،فھم باب لمن اتبعھم" )نور الثقلين( ).(18/ 3
وعلق المحشي اللعين على ھذه األسماء بقوله :قال المجلسي :زريق كناية عن األول ألن العرب
يتشاءم بزرقة العين ،والحبتر ھو الثعلب ولعله إنما كنى عنه لحيلته ومكره ،و في غيره من
األخبار وقع بالعكس وھو أظھر إذا الحبتر باألول أنسب ،ويمكن أن يكون ھنا أيضا ً المراد ذلك،
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وإنما قدم الثاني ألنه أشقى وأفظ وأغلظ ،وعسكر بن ھوسر كناية عن بعض خلفاء بنى أمية أو
بني العباس .وكذا أبي سالمة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي ،ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن
عائشة وسائر أھل الجمل ،إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً وروى أنه كان شيطاناً" )نور الثقلين
) (18/ 3ط قم – إيران(.
ون أَمْ ٌ
وات
ون ّ ِ
ون َش ْي ًئا َو ُھ ْم ي ُْخ َلقُ َ
 Dالَ َي ْخلُقُ َ
ِين َي ْدع َ
وكتب تحت قول  Dعز وجلَ  :والَّذ َ
ُون مِن ُد ِ
ون  ]النحل [21-20 :قال :الذين يدعون من دون  Dاألول
َّان ُي ْب َع ُث َ
ُون أَي َ
َغ ْي ُر أَحْ َياء َو َما َي ْش ُعر َ
والثاني والثالث ،كذبوا رسول   Dبقوله :والوا عليا ً واتبعوه ،فعادوا عليا ً ولم يوالوه ،ودعوا
الناس إلى والية أنفسھم فذلك قول   :Dوالذين يدعون من دون vv Dأموات غير أحياء 
كفار غير مؤمنين   vvوھم مستكبرون  يعني عن والية علي" )نور الثقلين( ).(47/ 3

 محدثو الشيعة وفقھاؤھم
فھؤالء ھم مفسروا الشيعة اللعانون السبابون الشتامون ،المكفرون أصحاب محمد  واألخيار
منھم ،الخلفاء الراشدين المھديين من بعده ،وھا ھي كتبھم في التفسير ،كتب الشتائم والسباب،
واللعائن والمطاعن ،كتب القذائف والتھم ،وعلى من؟ على الذين شھد  Dبطھارتھم ونقائھم
وصفائھم ،وبشرھم بالفوز والفالح والجنة والرضى ،أصحاب رسول  Dورفاقه ،تالمذته
ومريديه الذين عاشروا الرسول ،وبايعوه ،ناصروه وأيدوه .ھاجروا معه وتركوا ألجله أقاربھم
وعشائرھم ،أوالدھم وأموالھم ،ديارھم وأوطانھم ،واتبعوا النور الذي أنزل معه ،وجاھدوا تحت
رايته ،وبذلوا كل غال وثمين بإشاراته .وحملوا رايته بعده وأعلوھا على شواھق الجبال،
وأوصلوھا إلى ما وراء األبحر ،الصديق والفاروق وذي النورين رضي  Dعنھم أجمعين ،الذين
ق ّدرھم أھل البيت حق التقدير ،وعظموھم ومجدوھم ،وبالغوا في إكرامھم ،وأثنوا عليھم في
حياتھم وبعد وفاتھم ثناء عاطراً ،وقدموا لھم ثمار قلوبھم وأفذاذ أكبادھم ،وجعلوا ھديھم ھدف
العين ،وانتھجوا منھجھم واقتدوا بمسلكھم.
وأما الشيعة المتزعمين حبھم واتباعھم فعلوا عكس ذلك ،وخالفوھم مخالفة صريحة ،ظاھرة
باھرة ،حيث ال يخلو كتاب من كتبھم إال وھو مليء من أردأ القول وأفحش الكالم كما نقلناه من
الذين يدعون بأنھم مفسروا القوم ،وعلم التفسير منھم بريء ،وحاشا  Sأن يكون المفسرون
كھؤالء.
وأما محدثو الشيعة وفقھائھم فھم على شاكلتھم ،فال يخلوا كتاب من كتبھم عن مثل ھذه الترھات
واالفتراءات ،مخالفين تماما ً أھل بيت النبي صلى  Dعليه وسلم وأھل بيت علي رضي  Dعنه،
مبغضين محبي رسول  Dومحبوبيه ،العنين أرحام رسول  Dوأصھاره وأزواجه أمھات
المؤمنين.
فلنلق نظرة عابرة على موقف محدثي الشيعة وفقھائھم .فھا ھو الكليني كبير القوم ومحدثھم يبيّن
َّب
عقيدته ويظھر سريرة نفسه ،ويكشف عن قرارة قلبه عندما يكتب تحت قول  Dعز وجلَ  :حب َ
وب ُك ْم  ]الحجرات - [7:يعني أمير المؤمنين  -أي علي  -و  َو َكرَّ َه
اإلي َم َ
ان َو َز َّي َن ُه فِي قُلُ ِ
إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
إِ َل ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر َو ْالفُس َ
ان  ] الحجرات [7 :األول والثاني والثالث" )األصول من الكافي(
ُوق َو ْالعِصْ َي َ
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).(426/ 1
ويصرح أكثر حيث يقول :لما رأى رسول  Dتيما ً وعديا ً وبني أمية )يقصد به أبا بكر الصديق
الذي كان من تيم ،والفاروق الذي كان من عدي ،وذا النورين الذي كان من بني أمية( يركبون
منبره أفزعه ،فأنزل  Dتبارك وتعالى قرآنا ً يتأسى به  َوإِ ْذ قُ ْل َنا ل ِْل َمالَ ِئ َك ِة اسْ ُج ُدو ْا آل َد َم َف َس َج ُدو ْا إِالَّ
ِيس أَ َبى  ] البقرة [34 :ثم أوحى إليه يا محمد! إني أمرت فلم أطع فال تجزع أنت إذا أمرت
إِ ْبل َ
فلم تطع في وصيك أيضاً" )األصول من الكافي( كتاب )الحجة( ) (426/ 1ط طھران(.
َ
ارھِم مِّن َبعْ ِد َما َت َبي ََّن َل ُھ ُم
ويكتب تحت قول  Dتبارك وتعالى  :إِنَّ الَّذ َ
ِين ارْ َت ُّدوا َع َلى أ ْد َب ِ
ْال ُھدَى  ]محمد [25:فالن وفالن وفالن ،ارتدوا عن اإليمان في ترك والية أمير المؤمنين عليه
ِين َك ِرھُوا َما َن َّز َل َّ
ض ْاألَمْ ِر ]محمد [26:قال:
ك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا ِللَّذ َ
السالمَ ،ذ ِل َ
َ ُDس ُنطِ ي ُع ُك ْم فِي َبعْ ِ
نزلت و Dفيھما وفي أتباعھما ،وھو قول  Dعز وجل الذي نزل به جبرئيل عليه السالم على
ِين َك ِرھُوا َما َن َّز َل َّ
ض
ك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا ِللَّذ َ
محمد َ  :ذ ِل َ
َ ُ Dس ُنطِ ي ُع ُك ْم فِي َبعْ ِ
ْاألَ ْم ِر  ]محمد) [26:في علي عليه السالم( كتاب )الحجة من الكافي( ).(420/ 1
ويروي عن عبد الملك بن أعين أنه قال :قلت ألبي عبد  :Dخبرني عن الرجلين؟ قال :ظلمانا
حقنا في كتاب  Dعز وجل ،ومنعا فاطمة صلوات  Dعليھا ميراثھا من أبيھا ،وجرى ظلمھما
إلى اليوم قال – وأشار إلى خلفه – ونبذا كتاب  Dوراء ظھورھما" كتاب )الروضة من الكافي(
).(102/ 8
كما روي عن الكميت األسدي أنه قال :قلت :خبرني عن الرجلين؟ قال :فأخذ الوسادة فكسرھا في
صدره ثم قال :و Dيا كميت! ما أھريق محجمة من دم ،وال أخذ مال من غير حله ،وال قلب حجر
عن حجر إال ذاك في أعناقھما" كتاب )الروضة( )ص.(103
ويكذب أيضا ً أن حنان بن سويد روى عن أبيه أنه قال :سألت أبا جعفر عنھما فقال :يا أبا الفضل!
ما تسألني عنھما فو Dما مات منا ميت قط إال ساخطا ً عليھما يوصي بذلك الكبير منا الصغير،
إنھما ظلمانا حقنا ،ومنعانا فيئنا ،وكانا أول من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقا في اإلسالم ،ال يسكر
أبداً حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا" كتاب )الروضة من الكافي( ).(102/ 8
ويقول مصرحاً :أصبح رسول   Dيوما ً كئيبا ً حزيناً ،فقال له علي عليه السالم :ما لي أراك يا
رسول  Dكئيبا ً حزيناً؟ قال :وكيف ال أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي ھذه أن بني تيم وبني عدي
وبني أمية يصعدون منبري ھذا يردون الناس عن اإلسالم قھقرى" كتاب )الروضة من الكافي(
)ص.(345
كما روي عن أبي جعفر أنه قال :ما كان ولد يعقوب أنبياء لكنھم كانوا أسباط أوالد األنبياء ،ولم
يكن يفارقوا الدنيا إال السعداء ،تابوا وتذكروا ما صنعوا ،وإن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم
يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السالم فعليھما لعنة  Dوالمالئكة والناس أجمعين" كتاب
)الروضة من الكافي( )ص.(246
وأما ابن بابويه القمي أحد ك ّتاب الصحاح األربعة الشيعية والملقب بالصدوق يكتب طاعنا في
الصديق األكبر والفاروق األعظم رضي  Dعنھما" :أن أبا بكر لما بُويع ذھب أنصار علي إليه،
فتكلموا في األمر ،فقال لھم علي رضي  Dعنه :وقد اتفقت عليه األمة التاركة لقول نبيھا والكاذبة
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على ربھا ،ولقد شاورت في ذلك أھل بيتي ،فأبوا إال السكوت لما تعلمون من وغر صدور القوم
وبغضھم  Sعز وجل وألھل بيت نبيه عليه السالم ،وإنھم ليطالبون بثأرات الجاھلية ،و !Dلو
فعلتم ذلك لشھروا سيوفھم مستعدين للحرب والقتال كما فعلوا ذلك حتى قھروني وغلبوني على
نفسي ...ولكن ايتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكم ،وال تجعلوه في شبھة من أمره ليكون
ذلك أعظم للحجة عليه وأزيد وأبلغ في عقوبته إذ عتا ربه ،وقد عصا نبيه وخالفا أمره ،قال:
فانطلقوا حتى حفوا بمنبر رسول  Dيوم جمعة  ..vوكان أول من بدا وقام خالد بن سعيد بن
العاص بإدالله ببني أمية  -إلى أن قال  -فقال له عمر بن الخطاب :اسكت يا خالد فلست من أھل
المشورة ،وال ممن يرضى بقوله ،فقال خالد :بل اسكت أنت يا ابن الخطاب فو !Dإنك لتعلم أنك
تنطق بغير لسانك ،وتعتصم بغير أركانك ،و !Dإن قريشا ً لتعلم أني أعالھا حسبا ً وأقواھا أدبا ً
وأجملھا ذكراً وأقلھا غنى من  Dورسوله وإنك لجبان عند الحرب ،بخيل في الجدب ،لئيم
العنصر ،مالك في قريش مفخر" كتاب )الخصال( )ص (463ط مكتبة الصدوق طھران(.
ھذا ويقول في ذي النورين رضي  Dعنه:
إن في التابوت األسفل ستة من األولين وستة من اآلخرين  ..vوالستة من اآلخرين فنعثل
ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى األشعري ،ونسي المحدث اثنين" كتاب ) الخصال(
)ص.(485
وذكر في موضع آخر من كتاب )الخصال(:
"شر األولين واآلخرين اثنا عشر ،ستة من األولين وستة من اآلخرين ،ثم سمى الستة من األولين،
ابن آدم الذي قتل أخاه ،وفرعون وھامان وقارون والسامري والدجال اسمه في األولين ويخرج
في اآلخرين ،وأما الستة من اآلخرين فالعجل وھو نعثل ،وفرعون وھو معاوية ،وھامان ھذه
األمة وھو زياد ،وقارونھا وھو سعيد والسامري وھو أبو موسى عبد  Dبن قيس ألنه قال كما
قال سامري قوم موسى :ال مساس أي ال قتال ،واألبتر وھو عمرو بن العاص" كتاب )الخصال(
)ص.(459 ،458
ويقول :وحب أولياء  Dوالوالية لھم واجبة ،والبراءة من أعدائھم واجبة ،من الذين ظلموا آل
محمد عليھم السالم .وھتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليھا السالم فدك )انظر كيف يتھجم على
الصديق في معاملة رضيت فيھا فاطمة بنت الرسول عليه الصالة والسالم ،فإنھا رضيت ولكن
من يرضي قوم عبد  Dبن سبأ النجل اليھودي الذي يسعى بين األمة لتفريق كلمتھا وتمزيق
وحدتھا وتشتيت شملھا؟( ومنعوھا ميراثھا ،وغصبوھا وزوجھا حقوقھا ،وھموا بإحراق بيتھا
)قصة باطلة ،موضوعة ،مختلقة ،اختلقوھا للطعن على الفاروق األعظم( .وأسسوا الظلم وغيروا
سنة رسول  ،Dوالبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة .والبراءة من األنصاب
واألزالم أئمة الضالل وقادة الجور كلھم أولھم وآخرھم واجبة" "كتاب )الخصال( ) (607/ 2ط
مطبعة الحيدري طھران(.
ويكذب على النبي  والصديق والصديقة رضي  Dعنھما ،ويكبّ عليھما ما يك ّنه من البغض
والحقد والحسد والضغينة ،وينسج ھذه الحكاية الباطلة الخبيثة فيقول :قال رسول  D
لعلي)) :يا علي! من أحبك وواالك سبقت له الرحمة ،ومن أبغضك وعاداك سبقت له اللعنة ،فقالت
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عائشة :يا رسول  !Dادع  Dلي وألبي ال نكون ممن يبغضه ويعاديه ،فقال  :اسكتي إن كنت
أنت وأبوك ممن يتواله ويحبه فقد سبقت لكما الرحمة ،وإن كنتما ممن يبغضه ويعاديه فقد سبقت
لكما اللعنة ،ولقد جئت أنت وأبوك إن كان أبوك أول من يظلمه وأنت أول من يقاتله غيري((.
كتاب )الخصال( ).(556/ 2
ويقول :إن جعفراً سئل "ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل فالنا ً وفالنا ً وفالناً؟ قال :آلية في كتاب D
ِين َك َفرُوا ِم ْن ُھ ْم َع َذابًا أَلِيمًا  ]الفتح ،[25:قيل :وما يعني بتزايلھم؟
عز وجل  َل ْو َت َز َّيلُوا َل َع َّذ ْب َنا الَّذ َ
قال :ودائع مؤمنين في أصالب قوم كافرين" )علل الشرائع( البن بابويه )ص ( 147ط نجف(.
وزاد "لم لم يجاھد أعداءه خمسا ً وعشرين سنة بعد رسول   Dثم جاھد في أيام واليته؟ ألنه
اقتدى برسول   Dفي تركه جھاد المشركين بمكة ثالثة عشرة سنة بعد النبوة وبالمدينة تسعة
عشر شھراً ،وذلك لقلة أعوانه عليھم ،وكذلك علي عليه السالم )ومن الغرائب أن القوم ال
يذكرون أسماء واحد من أئمتھم إال ويعقبونھا بالكلمة الكاملة "عليه السالم أو عليھم السالم" في
وقت يجردون اسم النبي صلى  Dعليه وسلم أحياناً ،وأحيانا ً يكتفون بذكر حرف "ص" فقط،
وھذا يدل على معتقد القوم تجاه أئمتھم وتجاه النبي عليه الصالة والسالم( ترك مجاھدة أعدائه لقلة
أعوانه عليھم" )علل الشرائع( )ص.(147
فانظر إلى األساطير كيف نسجت ،والقصص كيف اخترعت ،وال يشبع من تسميتھم بأئمة
الضاللة والجور والدعاة إلى النار ،بل يزداد في غلوائه وتعديه على الخلفاء الراشدين ،ويشبھھم
بمشركي مكة أعداء رسول  Dوخصوم دينه.
نعم! يشبه ھؤالء البررة األخيار ،حملة راية  ،Dمبلغي كلمة  ،Dوناشري دين  ،Dأحباء رسول
 Dومحبيه ،الذين في عصورھم وعھودھم وأيامھم تحققت مبشرات رسول  Dونبوءاته التي
جعلھا آية صدق على نبوة نبيه ورسوله المصطفى ،روحي له وألحبائه الفداء  ،البشائر التي
ذكرھا ھذا الجريء المفتري نفسه في كتابه عن البراء بن عازب أنه قال:
لما أمر رسول   Dبحفر الخندق عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق ال تأخذ
فيھا المعاول فجاء رسول   Dفلما رآھا وضع ثوبه فأخذ المعول ،وقال :بسم  Dوضرب
ضربة فكسر ثلثھا ،فقال D :أكبر أعطيت مفاتيح الشام ،و Dإني ألبصر قصورھا الحمر
الساعة ،ثم ضرب الثانية فقال :بسم  ،Dففلق ثلثا ً آخر ،فقال D :أكبر أعطيت مفاتيح فارس ،وD
إني ألبصر قصر المدائن األبيض ،ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر ،فقال D :أكبر أعطيت
مفاتيح اليمن ،و Dإني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني ھذا" كتاب )الخصال( ).(162/ 1
فمن الذي تحققت في خالفته ھذه النبوءات؟ ومن الذي عبر عنه الناطق بالوحي "أعطيت مفاتيح
الشام ،وأعطيت مفاتيح فارس ،وأعطيت مفاتيح اليمن"؟.
ومن جعله قائم مقام نفسه حتى عبر عن إعطاء المفاتيح إياه كإعطائھا لنفسه ،وھل من مجيب؟
فھذا ھو صدوقھم الذي جعلوا كتبه أصح الكتب ،وال بعد كتاب  ،Dألن كتاب  Dمحرف مغير
فيه حسب اعتقادھم ،وقصداً حاولنا التركيز في كتاب واحد من كتبه – وكلھا على شاكلته – لكي
يعرف القارئ والباحث حشده ومأله من الحنق والحقد على خيار خلق  Dبعد األنبياء والرسل
عليھم السالم ورضوان  Dعليھم.
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وأما محدثھم األقدم  -كما يسمونه  -الذي استفاد منه الكليني والصدوق وغيرھما ورووا عنه في
كتبھم ،وھو سليم بن قيس فلم يجد سبا ً قبيحا ً وال شتيمة خبيثة إال وقد استعملھا فيھم حتى بلغت
جرأته إلى أن قال كذبا ً على عليّ أنه قال:
تدري من أول من بايع "أبا بكر" حين صعد المنبر؟
قلت :ال ولكن رأيت شيخا ً كبيراً يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير صعد المنبر
أول من صعد وھو يبكي ويقول :الحمد  Sالذي لم يمتني حتى رأيتك في ھذا المكان ،ابسط يدك،
فبسط يده فبايعه ،ثم قال :يوم كيوم آدم ،ثم نزل فخرج من المسجد .فقال علي عليه السالم :يا
سلمان! أتدري من؟
قلت :ال ،ولكن ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول   Dقال علي عليه السالم :فإن ذلك
إبليس  – ..vإلى أن قال – ولقد صدق عليھم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا ً من المؤمنين" كتاب
)سليم بن قيس( )ص.(81 ،80
واخترع في ذم الخلفاء الراشدين ،وسادة أصحاب الرسول ،وقادة األمة قصة يضحك منھا حتى
السفھاء واألطفال ولكن قيل قديماً :إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
فانظر إليه كيف ينسج ويخترع قصة طويلة ملؤھا سب وشتم:
"فلما رأى علي عليه السالم خذالن الناس إياه وتركھم نصرته واجتماع كلمتھم مع أبي بكر
وتعظيمھم إياه لزم بيته ،فقال عمر ألبي بكر :ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع فإنه لم يبق أحد إال قد
بايع غيره وغير ھؤالء األربعة ،وكان أبو بكر أرق الرجلين وأرفقھما وأدھاھما وأبعدھما غوراً،
واآلخر أفظھما وأغلظھما وأجفاھما ،فقال له أبو بكر من نرسل إليه :فقال عمر :نرسل إليه قنفذاً
وھو رجل فظ غليظ جاف من الطلقاء أحد بني عدي بن كعب ،فأرسله وأرسل معه أعوانا ً وانطلق
فاستأذن على عليّ عليه السالم فأبى أن يأذن لھم فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وھما
جالسان في المسجد والناس حولھما فقالوا :لم يؤذن لنا ،فقال عمر :اذھبوا فإن أذن لكم وإال
فادخلوا بغير إذن ،فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليھا السالم :أحرج عليكم أن تدخلوا على
بيتي بغير إذن فرجعوا وثبت قنفذ الملعون فقالوا :إن فاطمة قالت كذا وكذا فتحرجنا أن ندخل بيتھا
بغير إذن فغضب عمر وقال :مالنا وللنساء ثم أمر أناسا ً حوله أن يحملوا الحطب ،فحملوا الحطب
وحمل معھم عمر فجعلوه حول منزل عليّ وفاطمة وابناھا ثم نادى عمر حتى أسمع عليا ً عليه
السالم وفاطمة و Dلتخرجن يا علي! ولتبايعن خليفة رسول  Dإال أضرمت عليك النار ،فقالت
فاطمة عليھا السالم :يا عمر! مالنا ولك؟ فقال :افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم بيتكم فقالت :يا
عمر! أما تتقي  Dتدخل على بيتي فأبى أن ينصرف ،ودعا عمر بالنار فأضرمھا في الباب ثم
دفعه فدخل استقبلته فاطمة عليھا السالم وصاحت يا أبتاه فرفع السوط فضرب به ذراعھا فنادت يا
رسول  !Dلبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فوثب علي عليه السالم فأخذ بتالبيبه ثم نتره فصرعه
ووجأ أنفه ورقبته وھ ّم بقتله فذكر قول رسول   Dوما أوصاه به ،فقال :والذي كرم محمداً
بالنبوة يا ابن صھاك! لو ال كتاب من  Dسبق وعھد عھده إليّ رسول  Dلعلمت أنك ال تدخل
بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار علي عليه السالم إلى سيفه فرجع
قنفذ إلى أبي بكر وھو يتخوف أن يخرج على بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته فقال أبو بكر
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لقنفذ :ارجع فإن خرج وإال فاقتحم عليه بيته فإن امتنع فأضرم عليھم بيتھم النار فانطلق قنفذ
الملعون فاقتحم ھو أصحابه بغير إذن وثار علي عليه السالم إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وھم
كثيرون ،فتناول بعض سيوفھم فكاثروه فألقوا في عنقه حبالً وحالت بينھم وبينه فاطمة عليھا
السالم عند باب البيت فضربھا قنفذ الملعون بالسوط فماتت حين ماتت وإن في عضدھا كمثل
الدملج من ضربته لعنه  ,Dثم انطلق بعلي عليه السالم يعتل عتالً حتى انتھى به إلى أبي بكر،
وعمر قائم بالسيف على رأسه ،وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة
ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسائر الناس حول أبي بكر
عليھم السالح ،قال قلت لسلمان :أدخلوا على فاطمة بغير إذن؟ قال :إي و Dوما عليھا خمار
فنادت يا أبتاه يا رسول  Dفلبئس ما خلفك أبو بكر وعمر وعيناك لم تتفتأ في قبرك ،تنادي بأعلى
صوتھا ،فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما فيھم إال باك غير عمر وخالد والمغيرة بن شعبة
وعمر يقول :إنا لسنا من النساء ورأيھن في شيء قال :فانتھوا بعلي عليه السالم إلى أبي بكر
وھو يقول :أما و Dلو وقع سيفي في يدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلى ھذا أبداً ،أما و Dما ألوم
نفسي في جھادكم ،ولو كنت استمكنت من األربعين رجالً لفرقت جماعتكم ولكن لعن  Dأقواما ً
بايعوني ثم خذلوني ،ولما أن بصر به أبو بكر صاح خلوا سبيله ،فقال علي عليه السالم يا أبا بكر
ما أسرع ما توثبتم على رسول   Dبأي حق وبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك ألم تبايعني
باألمس بأمر  Dوأمر رسول   Dوقد كان قنفذ لعنه  Dحين ضرب فاطمة بالسوط حين حالت
بينه وبين زوجھا وأرسل إليه عمر إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربھا فألجأھا قنفذ إلى عضادة
لبيتھا ودفعھا فكسر ضلعھا من جنبھا فألقت جنينا ً من بطنھا فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت
صلى  Dعليھا من ذلك شھيدة ،قال ولما انتھى بعلي عليه السالم إلى أبي بكر انتھره عمر وقال
له :بايع ودع عنك ھذه األباطيل فقال له علي فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا :نقتلك ذالً
وصغارا ،فقال :إذاً تقتلون عبداً  Sوأخا رسوله ،قال أبو بكر :أما عبد  Dفنعم وأما أخا رسول D
فما نقر بھذا ,قال :أتجحدون أن رسول   Dآخى بيني وبينه ،قال :نعم ،فأعاد ذلك عليه ثالث
مرات ثم أقبل عليھم علي عليه السالم فقال :يا معشر المسلمين والمھاجرين واألنصار وأنشدكم
 Dأسمعتم رسول   Dيقول يوم غدير خم كذ وكذا ،فلم يدع عليه السالم شيئا ً قاله فيه رسول
  Dعالنية للعامة إال ذكرھم إياه قالوا :نعم! فلما تخوف أبو بكر أن ينصره الناس وأن يمنعوه،
بادرھم فقال كل ما قلت حق قد سمعناه بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن قد سمعت رسول  Dيقول بعد
ھذا إنا أھل بيت اصطفانا  Dوأكرمنا واختار لنا اآلخرة على الدنيا وإن  Dلم يكن ليجمع لنا أھل
البيت النبوة والخالفة ,فقال علي ھل أحد من أصحاب رسول   Dشھد ھذا معك ،فقال عمر:
صدق خليفة رسول  Dقد سمعته منه كما قال ،وقال أبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن
جبل :قد سمعنا ذلك من رسول  Dفقال علي عليه السالم لقد وفيتم بصحيفتكم التي تعاقدتم عليھا
في الكعبة إن قتل  Dمحمداً أو مات لتزوّ ن ھذا األمر عنا أھل البيت ،فقال أبو بكر :فما علمك
بذلك؟ ما أطعناك عليھا فقال عليه السالم :أنت يا زبير وأنت يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا
مقداد أسألكم با Sوباإلسالم أما سمعتم رسول   Dيقول ذلك وأنتم تسمعون أن فالنا ً وفالنا ً حتى
عدھم ھؤالء الخمسة قد كتبوا بينھم كتابا ً وتعاھدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعوا ،فقالوا :اللھم نعم
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قد سمعنا رسول   Dيقول ذلك لك ,إنھم قد تعاھدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينھم كتابا ً
إن قتلت أو مت أن يزووا عنك ھذا يا علي ،قلت :بأبي أنت وأمي يا رسول  Dفما تأمرني إذا
كان ذلك أن أفعل ،فقال)) :لك إن وجدت عليھم أعوانا ً فجاھدھم ونابذھم وإن أنت لم تجد أعوانا ً
فبايع واحقن دمك(( ،فقال علي عليه السالم :أما و Dلو أن أولئك األربعين رجالً الذين بايعوني
وفوا لي لجاھدتكم في  Dولكن أما و Dال ينالھا أحد من عقبكما إلى يوم القيامة وفيما يكذب قولكم
اس َع َلى َما آ َتا ُھ ُم ّ
 ُ Dمِن َفضْ ِل ِه َف َق ْد آ َت ْي َنآ آ َل
ون ال َّن َ
على رسول   Dقوله تعالى  :أَ ْم َيحْ ُس ُد َ
اب َو ْال ِح ْك َم َة َوآ َت ْي َناھُم م ُّْل ًكا َعظِ يمًا ]النساء [54:فالكتاب النبوة ،والحكمة السنة والملك
إِب َْراھِي َم ْال ِك َت َ
الخالفة ونحن آل إبراھيم ،فقام المقداد فقال :يا علي! بما تأمرني؟ و Dإن أمرتني ألضربن بسيفي
وإن أمرتني كففت فقال علي كف يا مقداد واذكر عھد رسول   Dوما أوصاك به فقمت وقلت:
والذي نفسي بيده لو أني أعلم أنى أدفع ضيما ً وأعز  Sدينا ً لوضعت سيفي على عنقي ثم ضربت
به قدما قدما ،أتثبون على أخي رسول   Dووصيه وخليفته في أمته وأبي ولده فأبشروا بالبالء
واقنطوا من الرخاء ،وقام أبو ذر فقال :أيتھا األمة المتحيرة بعد نبيھا المخذوله بعصيانھا إن D
ض
ِين ُذرِّ ي ًَّة َبعْ ُ
ض َھا مِن َبعْ ٍ
ان َع َلى ْال َعا َلم َ
 Dاصْ َط َفى آ َد َم َو ُنوحً ا َوآ َل إِب َْراھِي َم َوآ َل عِ م َْر َ
يقول  :إِنَّ ّ َ
َو ّ
َ ُ Dسمِي ٌع َعلِي ٌم  ]آل عمران [ 34-33:وآل محمد األخالف من نوح وآل إبراھيم من إبراھيم
والصفوة والساللة من إسماعيل وعترة النبي محمد وأھل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف
المالئكة وھم كالسماء المرفوعة والجبال المنصوبة والكعبة المستورة والعين الصافية والنجوم
الھادية والشجرة المباركة أضاء نورھا وبورك زيتھا محمد خاتم األنبياء وسيد ولد آدم وعلي
وصي األوصياء وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وھو الصديق األكبر والفاروق األعظم
ووصي محمد ووارث علمه وأولى الناس بالمؤمنين من أنفسھم كما قال   :Dال َّن ِبيُّ أَ ْو َلى
]D
ِين مِنْ أَنفُسِ ِھ ْم َوأَ ْز َوا ُج ُه أ ُ َّم َھا ُت ُھ ْم َوأ ُ ْولُو ْاألَرْ َح ِام َبعْ ُ
ض فِي ِك َتا ِ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ب َّ ِ
ِب ْالم ُْؤ ِمن َ
األحزاب [6:فقدموا من قدم  ،Dوأخروا من أخر  ،Dواجعلوا الوالية والوراثة لمن جعل ،D
فقام عمر فقال ألبي بكر وھو جالس فوق المنبر :ما يجلسك فوق المنبر وھذا جالس محارب ال
يقوم فيبايعك أو تأمر به فتضرب عنقه والحسن والحسين عليھم السالم قائمان فلما سمعا مقالة
عمر بكيا فضمھما عليه السالم إلى صدره فقال :ال تبكيا فو Dما يقدران على قتل أبيكما ،وأقبلت
أم أيمن حاضنة رسول   Dفقالت :يا أبا بكر ما أسرع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم ،فأمر بھا عمر،
فأخرجت من المسجد وقال :ما لنا وللنساء؟ )وقام بريدة األسلمي( وقال :أتثب يا عمر على أخي
رسول   Dوأبي ولده وأنت الذي نعرفك في قريش بما نعرفك ,ألستما اللذين قال لكما رسول
  Dانطلقا إلى علي وسلما عليه بامرة المؤمنين فقلتما أعن أمر  Dوأمر رسوله قال :نعم ،فقال
أبو بكر :قد كان ذلك ولكن رسول  Dقال بعد ذلك)) :ال يجتمع ألھل بيتي النبوة والخالفة(( ،فقال
و Dما قال ھذا رسول   Dو Dال سكنت في بلدة أنت فيھا أمير ،فأمر به عمر فضرب وطرد،
ثم قال :قم يا ابن أبي طالب فبايع فقال :فإن لم أفعل قال :إذاً و Dنضرب عنقك ،فاحتج عليھم
ثالث مرات ،ثم مد يده من غير أن يفتح كفه فضرب عليھا أبو بكر ورضي بذلك منه ،فنادى
علي عليه السالم قبل أن يبايع والحبل في عنقه )يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني(
كتاب )سليم بن قيس( )ص 83إلى .(89
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ولم يشبع بھذه القذارة وھذه الترھات إال وزادھا بأكاذيب أخرى حيث قال :قال الزبير لما بايع أبا
بكر لعمر بن الخطاب يا ابن الصھاك! أما و Dلوال ھؤالء الطغاة الذين عانوك لما كنت تقدم علي
ومعي سيفي لما أعرف من جبنك ولومك ،ولكن وجدت طغاة تقوى بھم وتصول ،فغضب عمر
وقال :أتذكر صھاك؟ )فانظر إلى الكذب الذي يكذب صاحبه ويفضحه.
أشجاع مثل الفاروق يحتاج إلثبات شجاعته إلى مثل ھذا النباح الذي ينبح؟ وألد خصومه ال يتھمه
بمثل ما اتھمه ھذا الكذاب األشر ،إنھا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(
قال :ومن صھاك؟ وما يمنعني من ذكرھا ؟ وقد كانت صھاك زانية ،أو تنكر ذلك ،أوليس كانت
أمة حبشية لجدي عبد المطلب فزنى بھا جدك نفيل ،فولدت أباك الخطاب فوھبھا عبد المطلب
لجدك بعد ما زنى بھا فولدته وإنه لعبد جدي ولد زنا" كتاب )سليم بن قيس( )ص.(90 ،89
وال ھذا فحسب ،بل يتقدم أكثر وأكثر في لومه ونجاسته ،وخبثه ويھوديته ويقول :قلت لسلمان:
أفبايعت أبا بكر يا سلمان! ولم تقل شيئاً ،قال :قد قلت بعد ما بايعت تبا ً لكم سائر الدھر أو تدرون
ما صنعتم بأنفسكم أصبتم وأخطأتم ثم أصبتم سنة من كان قبلكم من الفرقة واالختالف وأخطأتم
سنة نبيكم حتى أخرجتموھا من معدنھا وأھلھا ،فقال عمر :يا سلمان أما إذ بايع صاحبك وبايعت
فقل ما شئت وافعل ما بدا لك وليقل صاحبك ما بدا له قال سلمان :فقلت سمعت رسول  D
يقول)) :إن عليك وعلى صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة ومثل عذابھم
جميعاً(( فقال له :قل ما شئت أليس قد بايعت ولم يقر  Dعينيك بأن يليھا صاحبك ،فقلت :أشھد
أني قد قرأت في بعض كتب  Dالمنزلة أنك باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جھنم فقال
لي :قل ما شئت أليس قد أزالھا  Dعن أھل البيت الذين اتخذتموھم أربابا ً من دون  ،Dفقلت له:
أشھد أني سمعت رسول   Dيقول وسألته عن ھذه اآلية  َف َي ْو َم ِئ ٍذ َّال ي َُع ِّذبُ َع َذا َب ُه أَ َح ٌد َو َال يُوث ُِق
َو َثا َق ُه أَ َح ٌد  ] الفجر [26-25:فأخبرني أنك أنت ھو ،فقال لي عمر :اسكت أسكت  Dنامتك أيھا
العبد ابن اللخناء فقال لي عليه السالم :أقسمت عليك يا سلمان! لما سكت فقال سلمان و !Dلو لم
يأمرني علي بالسكوت لخبرته بكل شيء نزل فيه وكل شيء سمعته من رسول   Dفيه وفي
صاحبه .فلما رآني عمر قد سكت قال إنك له لمطيع مسلم ،فلما أن بايع أبو ذر والمقداد ولم يقوال
شيئا ً قال عمر :يا سلمان أال تكف كما كف صاحبك ,و Dما أنت بأشد حبا ً ألھل ھذا البيت منھما
وال أشد تعظيما ً لحقھم منھما وقد ك ّفا كما نرى وبايعا ،وقال أبو ذر :يا عمر! أفتعيرنا بحب آل
محمد وتعظيمھم ،لعن  - Dوقد فعل  -من أبغضھم وافترى عليھم وظلمھم حقھم وحمل الناس
على رقابھم ورد ھذه األمة القھقرى على أدبارھا ،فقال عمر :آمين لعن  Dمن ظلمھم حقھم ال
و Dما لھم فيھا حق وما ھم فيھا وعرض الناس إال سواء قال أبو ذر :فلم خاصمتم األنصار
بحقھم وحجتھم قال علي عليه السالم لعمر :يا ابن صھاك فليس لنا فيھا حق وھي لك والبن آكلة
الذباب ،قال عمر :كفّ اآلن يا أبا الحسن إذ بايعت فإن العامة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك فما
ذنبي؟ قال علي عليه السالم :ولكن  Dعز وجل ورسوله لم يرضيا إال بي فأبشر أنت وصاحبك
ومن اتبعكما ووازركما بسخط من  Dوعذابه وخزيه ويلك يا ابن الخطاب لو تدري ما منه
خرجت وفيما دخلت وماذا جنيت على نفسك وعلى صاحبك" كتاب )سليم بن قيس( )ص،90
.(91
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وأيضا ً "إن تابوتا ً من نار فيھا اثنا عشر رجالً ستة من األولين وستة من اآلخرين في جب ،في
قعر جھنم ،في تابوت مقفل ،على ذلك الجب صخرة ،فإذا أراد  Dأن يسعر جھنم كشف تلك
الصخرة عن ذلك الجب فاستعرت جھنم من وھج ذلك الجب ومن حره ....،أما األولون.....
واآلخرين ،الدجال وھؤالء الخمسة ،أصحاب الصحيفة والكتاب وجبتھم وطاغوتھم الذي تعاھدوا
عليه .....وقال علي عليه السالم لعثمان  -وعلي منه بريء .ورب الكعبة!  :-سمعت رسول D
 يلعنك ثم لم يستغفر  Dلك بعد ما لعنك .....وقال :إن الناس كلھم ارتدوا بعد رسول  D
غير أربعة ،إن الناس صاروا بعد رسول  Dبمنزلة ھارون ومن تبعه ،ومنزلة العجل ومن تبعه،
فعلي في شبه ھارون ،وعتيق في شبه العجل ،وعمر في شبه السامري  -عفوك يا رباه من نقل
ھذا الھذيان والكفريات – )كتاب سليم بن قيس( )ص (92 ،91ط بيروت(.
ويقول زوراً وبھتانا ً وكذبا ً على رسول   Dأنه أمر الناس:
))سلموا على أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي ،بإمرة المؤمنين
فإنه زر األرض الذي تسكن إليه ،ولوفقدتموه أنكرتم األرض وأھلھا ،فرأيت عجل ھذه األمة
وسامريھا راجعا ً لرسول  Dصلى  Dعليه وسلم فقاال :حق من  Dورسوله؟ فغضب رسول ,D
ثم قال :حق من  Dورسوله ..v ،فقاال :ما بال ھذا الرجل ما زال يرفع خصيصة ابن
عمه(( )كتاب سليم بن قيس( )ص .(167وھل يعقل أن الرسول عليه السالم يجعل أحداً أمير
المؤمنين وھو حي موجود ثم وال يعلمه أحد وال يخبر بذلك في السقيفة عندما جرى ھنالك ما
جرى بين األنصار والمھاجرين ،ولكن القوم ليس لھم قلوب يفقھون بھا ،وال أعين يبصرون بھا،
أولئك كاألنعام بل ھم أضل.
وتجرأ ھذا اللعين إن كان ھو القائل ،أو من نسب إليه ھذا واخترعه باسمه ،وافترى على أھل بيت
النبي صلى  Dعليه وسلم ،زوجته ،أم المؤمنين  -بما فيھم علي وعائلته ألنھم من المؤمنين،
وأزواجه أمھاتھم  -على الصديقة الطيبة الطاھرة بشھادة القرآن ،فقال:
دخل علي عليه السالم على رسول   Dوعائشة قاعدة خلفه ....فقعد بين رسول   Dوبين
عائشة فغضبت وقالت :ما وجدت إلستك موضعا ً غير حجري ،فغضب رسول   Dوقال)) :يا
حميراء ال تؤذيني في أخي عليّ فإنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وصاحب الغر المحجلين
يجعله  Dعلى صراط فيقاسم النار ويدخل أولياءه الجنة ويدخل أعداءه النار(( )كتاب سليم بن
قيس( )ص.(179
وأخيراً ننقل عنه ما أورده في الخلفاء الراشدين الثالثة حيث يذكر.
أن علي بن أبي طالب رضي  Dعنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان
رضي  Dعنھما فيما كتب:
"إن رسول   Dرأى اثني عشر إماما ً من أئمة الضاللة على منبره يردون الناس على أدبارھم
القھقھرى ،رجالن من قريش ،وعشرة من بني أمية ،أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه  -أي
عثمان – )كتاب سليم بن قيس( )ص.(196
ھذا وما أكثر مثل ھذا الكتاب الذي كتب على غالفه:
"من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس العامري فليس عنده من أمرنا شيء،
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وھو سر من أسرار محمد  ،اإلمام الصادق".
والذي قال فيه المجلسي :والحق أنه من األصول المعتبرة" مقدمة الكتاب )ص.(13
وقال فيه ابن النديم الشيعي في الفھرست :وكان قيس شيخا ً له نور يعلوه وأول كتاب ظھر للشيعة
)كتاب سليم بن قيس( مقدمة الكتاب )ص.(13
وقال الشيخ الجليل للقوم محمد بن إبراھيم الكاتب النعماني في كتاب )الغيبة( المطبوع بإيران:
وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن األئمة عليھم السالم خالف في أن كتاب )سليم
بن قيس الھاللي( أصل من أكبر كتب األصول التي رواھا أھل العلم وحملة حديث أھل البيت
عليھم السالم وأقدمھا ,ألن جميع ما اشتمل عليه ھذا األصل ،إنما ھو عن رسول  ، Dوأمير
المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراھم ممن شھد رسول   Dوأمير
المؤمنين وسمع منه ،وھو من األصول التي ترجع الشيعة إليھا وتعول عليھا" )مقدمة الكتاب(
)ص.(12
أو بعد ھذا مجال لقائل مخادع أن يقول:
إن فكرة اتھام الشيعة بسب الصحابة وتكفيرھم  -كونتھا السياسة الغاشمة ،وتعاھد تركيزھا أناس
مرتزقة باعوا ضمائرھم بثمن بخس وتمرغوا على أعتاب الظلمة ،يتقربون إليھم بذم الشيعة وقد
استغل أعداء الدين ھذه الفرصة فوسعوا دائرة االنشقاق لينالوا أغراضھم ،ويشفوا صدورھم من
اإلسالم وأھله ،وراح المھرجون يتحمسون إلثارة الفتن وإيقاد نار البغضاء بين المسلمين بدون
تدبر وتثبت ،وقد ملئت قلوبھم غيظاً.
وبحكم السياسة وتحكمھا أصبحت الشيعة وھي ترمي بكل عظيمة وتھاجم بھجمات عنيفة ،واندفع
ذووا األطماع يعرضون والءھم للدولة في تأييد ذلك النظام واالعتراف به ،وأنه قد أصبح جزءاً
من حياة األمة العقلية وھم يخادعون أنفسھم.
ولم يفتحوا باب النقاش العلمي ،وحرموا الناس حرية القول ،وأرغموھم على االعتراف بفكر
الشيعة واالبتعاد عن مذھب أھل البيت ولو سألھم سائل عن الحقيقة وطلب منھم أن يوضحوا لھم
ذلك ،فليس له جواب إال شمول ذلك النظام له ،ونحن نسائلھم:
1ـ أين ھذه األمة التي تكفر جميع الصحابة ويتبرءون منھم ؟
2ـ أين ھذه األمة التي تدعي ألئمة أھل البيت منزلة الربوبية ؟
3ـ أين ھذه األمة التي أخذت تعاليمھا من المجوس فمزجتھا في عقائدھا ؟
4ـ أين ھذه األمة التي حرفت القرآن وادعت نقصه ؟
5ـ أين ھذه األمة التي ابتدعت مذاھب خارجة عن اإلسالم ؟
إنھم ال يستطيعون الجواب على ذلك ،ألن الدولة قررت ھذه االتھامات فال يمكنھم مخالفتھا .وال
يمكن إقناعھم بلغة العلم .وما أقرب الطريق إلى معرفة الحقيقة لو كان ھناك صبابة من تفكير
وبقايا من حب االستطالع وخوف من  Dوحماية للدين" )اإلمام الصادق( ألسد حيدر الشيعي )2
 (618 ،617/ط بيروت(.
فنقول له :يا أستاذ! فكرة اتھام الشيعة بسب الصحابة وتكفيرھم  -كونتھا السياسة الغاشمة :أو إنھا
حقيقة واسعة واضحة بينة ثابتة مرة ؟

| 84

وقد أثبتھا كتبكم أنتم مھما حاولتم تغطيتھا ،وطالما قصدتم إخفاءھا.
فھل بعد نشر مثل ھذه الكتب الخبيثة الجريحة تريدون أن تخدعوا المسلمين بأنكم لستم إال طائفة
من طوائف اإلسالم وفئة من فئات المسلمين ولو منحرفة؟
فال و !Dلن ينخدع بھذه األباطيل إال من يريد أن يخدع نفسه لينال غرضا ً من أغراضه ،وطامع
يعرض والءه لھذا أم ذاك ،أو جاھل غافل ال يدري عن الحق والحقيقة شيئاً.
وھناك كم من المرتزقة وقفوا أقالمھم للطغاة واألشرار الشاتمين ألصحاب رسول  ،Dوالطاعنين
لحملة اإلسالم وناشري الرسالة ،يدافعون عن أولئك الطغاة ،ويؤولون أقوالھم وكتاباتھم بتأويالت
وتبريرات يمجھا العقل ويزدريھا الحجى ،بائعين ضمائرھم بثمن بخس دراھم معدودة ،ھاتفين
شعار وحدة األمة واتفاقھا واتحادھا ،وھل يمكن االتحاد على أعراض الخلفاء الراشدين وھي
تنتھك ،وحرمات أزواج النبي ،أمھات المؤمنين وھي تنتھب وتستلب؟
وھل يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين ومثل ھذه الكتب تطبع وتنشر؟
ومثل ھذه العقائد فإنھا تعلن بھا وتجھر؟
أو يقال للجريح :ال تتأوه وللمضروب ال تتأفف فال وال ،تلك إذاً قسمة ضيزى.
فأين دعاة التقريب من مغفلي السنة ،أو من باع دينه بدنياه؟
أين ھؤالء! أال ينظرون إلى مثل ھذه الكتب ،وما أكثرھا ،وعقائد القوم وما أعمقھا؟
فال يخلوا كتاب من كتب القوم األصلية إال وھو مليء من السباب والشتائم ،واللعن والطعن مثل
كتاب )سليم بن قيس( )ونحن نعرف بأن بعضا ً منھم لم يقرءوا من كتب القوم إال ما كتب تقية
لخداع العامة من السنة مثل "أصل الشيعة وأصولھا" لمحمد حسين آل كاشف الغطاء ،وككتاب
أسد حيدر )اإلمام الصادق والمذاھب األربعة(.
ولقد ذكرنا بعض العبارات من بعضھا ،وھا نحن نلقي نظرة عابرة على البعض اآلخر.
فمن كتب الشيعة في الحديث والرجال كتاب ھام وقديم باسم )معرفة الناقلين عن األئمة الصادقين(
ألبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
والذي يعرف برجال الكشي ،وھذا الكتاب له ميزة أخرى حيث ذكروا أن شيخ الطائفة أبا جعفر
الطوسي الذي أدرج كتاباه )االستبصار( و )التھذيب( في الصحاح األربعة الشيعية ھو الذي
لخصه ورتبه ،وبھذا يصير ھذا الكتاب لشخصين ،لمحدثھم وكبيرھم في الرجال ومعولھم وسندھم
وحجتھم الكشي ،وإلمامھم وشيخھم شيخ الطائفة الطوسي.
فمن ھذا الكتاب نورد بعض الروايات التي تنبئ عن خرافات القوم وسخافاتھم ،وعن حسدھم
وبغضھم ھؤالء األخيار ،صحابة النبي المختار  ،خلفاءه الراشدين ،ونوابه المھديين ،رضوان
 Dعليھم أجمعين.
يكتبون فيه:
"إن محمد بن أبي بكر بايع عليا ً عليه السالم من البراءة من أبيه" )رجال الكشي( تحت ترجمة
محمد بن أبي بكر )ص (61ص كربالء(.
وأيضا ً أنه قال لعلي :أشھد أنك إمام مفترض طاعتك وإن أبي في النار" )رجال الكشي( تحت
ترجمة محمد بن أبي بكر )ص (61ط كربالء(.
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و"كان صھيب عبد سوء ,يبكي على عمر" )رجال الكشي( )ص (41تحت ترجمة بال وصھيب(.
ويقول فيھما :ما أھريق دم ،وال حكم بحكم غير موافق لحكم  Dوحكم رسوله  وحكم علي إال
وھو في أعناقھما" )رجال الكشي( )ص.(180 ،179
وأيضاً" :ما أھريق في اإلسالم محجمة من دم ،وال اكتسب مال من غير حله ،وال نكح فرج حرام
إال ذلك في أعناقھما إلى يوم يقوم قائمنا ،ونحن معاشر بني ھاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبھما
والبراءة منھما" )رجال الكشي( )ص.(180
ك أَنْ  ] الحجرات.[17:
ون َع َل ْي َ
ويقول في ذي النورين إن اآلية  َي ُم ُّن َ
نزلت في عثمان" )رجال الكشي( )ص) .(34من األفضل ،علي أم نبي؟ وال ندري أن األصل في
الفضل ھو النبي صلوات  Dوسالمه عليه أم علي رضي  Dعنه عند القوم ألنه إن كان الفضل
والشرف لعلي بسبب النبي  بأنه صھره ،زوج بنته وقريبه ومطيعه فلم حرم اآلخرون
المنتسبون إلى الرسول العظيم عليه الصالة والسالم ،فكل من انتسب إليه وصدقه وآمن به
وأطاعه وأحبه وقدمه على والديه وولده ،وصاھره فھو عظيم يعظم ،وكبير يؤقر ،ومحترم يحترم
حسب منزلته ومقامه ،فعلي زوج ابنته فاطمة فيكرم ،وجدير به أن يكون ،وذو النورين زوج
ابنتيه زوجھما رسول  Dالناطق بالوحي واحدة بعد واحدة عن رضى القلب وطيب النفس ،وأنزله
منزلة الفؤاد كما رواه علي ،فلم ال يحترم ويعظم ويؤقر وھو مع ذلك ابن بنت عمته الحقيقية،
وأول مھاجر في سبيل  Dمن المؤمنين بإيمانه وإسالمه؟ فعدالً يا عباد .D
وإننا لنرى بأن القوم ال يجعلون النبي أصالً وجذراً يعظم ويحترم علي ألجله ونسبته إليه ،بل ھم
يعظمونه ويحترمونه لعلي ألنه أخذ ابنته ،وجعله قريبه وحبيبه .لذلك كل من اقترب من علي
وناصره وساعده وأيده ودخل في شيعته ھو األفضل واألعلى ال غير ،وعلى ذلك اخترعوا تلك
الرواية الغريبة العجيبة المكذوبة والموضوعة الباطلة:
"إن الصدوق طاب ثراه يروي عن النبي  قال)) :أعطيت ثالثاً ،وعلي مشاركي فيھا ،وأعطي
علي ثالثة ولم أشاركه فيھا ،فقيل :يا رسول  Dوما الثالث التي شاركك علي؟
قال :لواء الحمد لي وعلي حامله ،والكوثر لي وعلي ساقيه ،والجنة والنار لي وعلي قسيمھا،
وأما الثالث التي أعطي علي ولم أشاركه فيھا ،فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثلھا ،وأعطي فاطمة
الزھراء زوجة ولم أعط مثلھا ،وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلھما(( )األنوار
النعمانية( لنعمة  Dالجزائري(.
والمجلسي لم يقتنع بھذا فزاد أن رسول   Dقال له فيما قال)) :وخديجة كنتك )أم الزوجة( ولم
أعط كنة مثلھا ،ومثلي رحيمك وال رحيم لي مثل رحيمك )أب الزوج( وجعفر شقيقك وليس لي
شقيق مثله ،وفاطمة الھاشمية أمك وأنى لي مثلھا(( )بحار األنوار( للمجلسي )ص (511ط قديم
الھند(.
وھذه الروايات إن دلت  -ومثلھا كثيرة كثيرة – دلت على حقيقة معتقدات القوم بأنھم يعدون عليا ً
األصل ونبينا  الفرع ،كما أنھم يصرحون بأفضليته على رسول  Dسيد الخلق  ،وھذا ظاھر
بيّن ،ال شك فيه
فھذا ھو كشيھم وطوسيھم.

| 86

وأما العاملي النباتي فلقد خصص جزءًا مستقالً من كتابه للطعن واللعن ،وبوب الباب بعنوان
"باب في الطعن فيمن تقدمه )أي علي( بظلمه وعدوانه ،وما أحدث كل واحد في زمانه من
طغيانه"  -ويكتب تحته " -وھذا الباب ينوع إلى ثالثة بحسب المشائخ الثالثة" )"الصراط المستقيم
إلى مستحقي التقديم( للعين النباتي ) (279/ 2ط مطبعة الحيدري ونشر المكتبة المرتضوية(.
فكتب فيما كتب في النوع األول على لسان رافضي مثله:
كذبوا عليه ومنزل القرآن
قالوا أبا بكر خليفة أحمد
بل كان ذاك خليفة الشيطان
ما كان تيمي له بخليفـة
)الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم( ).(299/ 2
ويكتب ما في جعبته من الحقد والبغض لصاحب رسول   Dوثاني اثنين إذ ھما في الغار حيث
يفتري على محمد بن أبي بكر أنه قال:
كنت عند أبي أنا وعمر وعائشة وأخي ،فدعا بالويل ثالثا ً وقال :ھذا رسول   Dيبشرني بالنار،
وبيده الصحيفة التي تعاقدنا عليھا ،فخرجوا دوني وقالوا :يھجر ،فقلت :تھذي؟ قال :ال و !Dلعن
 Dابن الصھاك ،فھو الذي صدني عن الذكر بعد إذ جاءني.
فما زال يدعو بالثبور حتى غمضْ ته ،ثم أوصوني ال أتكلم حذراً من الشماتة" )الصراط المستقيم
إلى مستحقي التقديم( جص )ص.(300
ھذا ما كتبه ھذا الشاتم حشره  Dمع مبغضي رسول  Dوأصحابه.
وأما ما افتراه على عبقري اإلسالم ،فاتح قيصر ،وھازم شوكة الكسروية ،ومخرج اليھودية عن
جزيرة العرب ،وصھر علي بن أبي طالب زوج أم كلثوم أنه قال عند احتضاره:
ليتني كنت كبشا ً ألھلي ،فأكلوا لحمي ومزقوا عظمي ،ولم أرتكب إثمي" )الصراط المستقيم( )3
 (25/تحت النوع الثاني(.
ويكتب ھذا اللعان اللعين تحت عنوان "كالم في خساسته وخبث سريرته" ما يستحيي منه الفسقة
يث َو َّ
الفجرة أن قوله تعالى  :الَّ َيسْ َت ِوي ْال َخ ِب ُ
الطيِّبُ  ] المائدة  [100:و ْال َخ ِبي َث ُ
ات
ِين ]النــور [26:نزلتا فيه" )الصراط المستقيم( ).(28/ 3
ل ِْل َخ ِبيث َ
وتجرأ أكثر ،وبلغ إلى الدرك األسفل من النار حيث كتب-:
فقدم الدال قبل العين في النسب
إذا نسبت عديا ً في بني مضر
وقدم السوء والفحشاء في رجل وغد زنيم عتل خائن النسب )الصراط المستقيم( )(29/ 3
وقال فيھما أعني في الصديق والفاروق-:
وكل ما كان من جور ومن فتن ففي رقابھما في النار طوقان )الصراط المستقيم( )(13/ 3
وكتب في صاحب الجود والحياء ،زوج ابنتي رسول  ، Dوذي النورين عثمان بن عفان
رضي  Dعنه.
كتب في النوع الثالث:
"إنه سمي نعثالً تشبيھا بذكر الضباع ،فإنه نعثل لكثرة شعره  ..vويقال :النعثل ،التيس الكبير
العظيم اللحية ،وقال الكلبي في )كتاب المثالب( .كان عثمان ممن يلعب به ويتخنث ،وكان يضرب
بالدف" )"الصراط المستقيم( ).(30/ 3
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وكتب "ما كان لعثمان اسم على أفواه الناس إال الكافر" )الصراط المستقيم( ).(36/ 3
وأخيراً ننقل من ھذا الكلب العقور ما قاله في الخلفاء الراشدين الثالثة رضي  Dعنھم وأرضاھم
ِين َل َع َن ُھ ُم َّ
ار ُھ ْم  ] محمد [23:نزلت
ص َ
ص َّم ُھ ْم َوأَعْ َمى أَ ْب َ
َ ُ Dفأ َ َ
ك الَّذ َ
أن قول  Dعز وجل  :أ ُ ْو َل ِئ َ
في الثالثة" )الصراط المستقيم ج 3ص.(40
وأيضا ً  -والسم من فيه وقلبه يتدفق .-
فكن من عتيق ومن غندر أبيا ً بريئا ً ومن نعثل
كالب الجحيم خنازيرھا أعادي بني أحمد المرسل )الصراط المستقيم( )(40/ 3
فھذه ھي العقائد الشيعية في أصحاب رسول  Dعامة ،وفي الخلفاء الراشدين الثالثة خاصة ،وال
يقول قائل :كان ھذا قديماً ،وأما المتأخرون فال يقولون مثل ھذا.
وال ينخدع مخدوع ،وال يغتر جاھل بقول البعض:
"وعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليھم دعوى القدح في السلف أو أحد ممن يطلق عليه اسم
الصحابي .والشيعة يقولون :إن احترام أصحاب نبينا "ص" من احترام نبينا ،فنحن نحترمھم
جميعا ً الحترامه" )"أعيان الشيعة( ) (69/ 1ط بيروت(.
أما األول :فال يھذي بمثل ھذه الھذيانات القدامى فقط ،بل المتأخرون على شاكلتھم ومنوالھم كما
نحن نقلنا من المتقدمين والمتأخرين من المفسرين والمحدثين والفقھاء ،وكما سننقله أيضاً.
وحتى ھذه الكتب ألفھا متقدموھم فلم يطبعھا إال المتأخرون ،وقد علقوا عليھا وحققوھا ،ومجدوھا
وبالغوا في مدحھا والثناء عليھا ،ولو لم يكن ترضيھم ھذه الكتب وما فيھا من الشتائم والسخافات
لم يقوموا بنشرھا وتمجيدھا ،وھل يمكن ألھل السنة أن يطبعوا كتابا ً يكون فيه تكفير وتفسيق،
وطعن ولعن لعلي رضي  Dعنه وسبطي رسول  Dالحسن والحسين رضي  Dعنھما؟ – معاذ
.- D
وليس الطبع والنشر فحسب ،بل الثناء العاطر والمدح البالغ.
فانظر مثاالً لذلك ھذا الكتاب بعينه ،فالقوم لم يكتفوا بطبعه ونشره وتوزيعه في المسلمين ،بل
جعلوه "أنفس األسفار وأحسن ما كتب في مبحث اإلمامة ،وأشبعھا بحثا ً وتحقيقاً ،وأحكمھا باألدلة
النقلية والعقلية والبراھين القاطعة ،واألخبار الصحيحة ،واآليات الصريحة التي ال تقبل التأويل
والتفسير بغير ما ھي له وفيه" نص ما كتبه "سماحة الحجة الكبير آية  Dاإلمام الشيخ آغا بزرك
الطھراني" ،أحد األعالم المجتھدين في النجف األشرف ،صاحب تصنيف )الذريعة( وغيره"
)انظر مقدمة ).(24/ 2
ويقول آخر :لعمري! إنه الكتاب العجيب في موضوعه ،قال العالمة صاحب الروضات ،لم أر
بعد كتاب )الشافي( لسيدنا المرتضى علم الھدى مثله ،بل راجح عليه لوجوه شتى" )مقدمة
"الصراط المستقيم( ) (9/ 1لشھاب الدين المرعشي النجفي(.
ورووا مثل ذلك عن الكحالة )"معجم المؤلفين( ).(266/ 7
والقمي )"الكنى واأللقاب( ) (101/ 2والخوانساري )روضات الجنات( ) (400/ 1واألصفھاني
)"رياض العلماء( )ص (586والحر العاملي )أمل اآلمل( )ص (23وغيرھم .وھؤالء كلھم من
المتأخرين.
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وأما الثاني :أي قول بعض الشيعة بأنھم ال يقدحون في الصحابة ويرون احترامھم الحترام النبي
فليس إال خدعة يريدون أن يخدعوا بھا السذج من السنة ،وتقية يظھرون خالف ما يبطنون
ويعتقدون.
وأصدق دليل على ذلك تلك القصيدة المدحية التي قرضھا السيد محسن األمين في تعريف ھذا
الكتاب الخبيث وتمجيده ،وقد أوردھا في كتابه الكبير عند ذكر ھذا الكتاب وتحت ترجمة مؤلفه
وھذا مع دعواه أن احترام الصحابة من احترام النبي.
فانظر إليه ماذا يقول:
يسلك طرائقه بغير خالف
ھذا الكتاب مبشر برشاد من
في آخر األديان باإلنصاف
فكأنه المبعوث أحمد إذا أتى
مــقدمين كسورة األعـراف
وكأنه من بين كتب الشيعة الـ
بعبارة تغني وقول شاف
ينبيك عن حال الرجال وما رووا
ين القويم لسالكيه كافي
فھو الصراط المستقيم ومنھج الد
بكماله في سائر األوصاف
تأليفه من شھدت له آراؤه
رب المكارم عبد آل مناف
للشيخ زين الدين قطب زمانه
وأباد من ھو للنصوص منافي
فلقد أنار منار شيعة حيدر
أھل السماحة معدن األشراف
فجزاءه من أحمد ووصيه
)أعيان الشيعة( ) (32/ 42نقالً عن ترجمة النباتي للطھراني(.
لعل ھذا يكون تذكرة للمغفلين ،وعبرة للمخدوعين ،ونصيحة للمغترين ،كال إنھا تذكرة فمن شاء
ذكره.
ھذا وكان في ما ذكرنا كفاية لمعرفة القوم وبغضھم ألسالف ھذه األمة ومحسنيھا ،ولكن لتتميم
البحث ،وتكميل الموضوع نذكر روايات يسيرة من كتب أخرى ،ومن علمائھم وفقھائھم.
ومنھم األردبيلي فإنه أيضا ً خصص قسما ً من كتابه للطعن واللعن ،والتفسيق والتكفير ألصحاب
الرسول  عامة ،وللخلفاء الراشدين الثالثة خاصة ،فيكتب تحت باب مطاعن الخلفاء الثالثة:
"إن الخلفاء الثالثة تخلفوا عن جيش أسامة وخالفوا أمر النبي في متابعته فكفروا ،واستحقوا
بكفرھم اللعن" )حديقة الشيعة( )ص (233ط طھران(.
ويكتب في الصديق والفاروق-:
ال حق تيم وال عديين
فا Sيعلم أن الحق حقھم
إذ خصه  Dمن بين الوصيين
ال تظلمن أخا تيم أبا حسن
بالعلم والحلم والقرآن والدين
خص النبي عليا ً يوم كفركم
)حديقة الشيعة( )ص (233ط طھران(.
ويكتب تحت عنوان مطاعن عمر خاصة:
"إن لعمر مطاعن ال تنحصر في التقرير وال التحرير" )حديقة الشيعة ص .(266وكتب عن
عثمان بن عفان رضي  Dعنه تحت عنوان مطاعن عثمان خاصة "أن المسلمين لما ھزموا في
وقعة أحد أراد عثمان أن يفر إلى الشام ،ويستجير ھناك عند صديق يھودي ،وأراد طلحة أن
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يستجير ھناك عند صديق نصراني ،فأراد أحدھما أن يتھود ،واآلخر أن يتنصر" )حديقة الشيعة(
)ص.(302
وكتب " إن عثمان كان على الباطل ملعوناً" )حديقة الشيعة( )ص.(275
وأما ابن الطاؤس الحسني الذي قبل النقابة من قبل ھالكو ،قاتل المسلمين ومبيدھم ،ولم يقبلھا عن
العباسيين ،فقد أظھر حقده للصديق األكبر رضي  Dعنه بقوله :كيف استجازوا استخالف أبي
بكر ،وتركوا العباس وعليا ً وغيرھما من بني ھاشم ،وبنو ھاشم أقرب إلى نبيھم من بني تيم
وعدي  ..vفكيف صار األقرب األفضل أقل منزلة من األبعد األرذل" )الطرائف في معرفة
مذاھب الطوائف البن طاؤس )ص (401ط مطبعة الخيام قم 1400ھ(.
وأيضا ً "أمر رسول  Dعليا ً عليه السالم فنام على فراشه ،وخشي من ابن أبي قحافة أن يدل القوم
عليه فأخذه معه إلى الغار" )الطرائف في معرفة مذاھب الطوائف( )ص.(410
ويكتب في عمر بن الخطاب رضي  Dعنه أنه كان قبل اإلسالم نخاس الحمير ،ويتقدم ويقول:
إن جدته الصھاك الحبشية ولدته من سفاح يعني من زنا ،ثم يروون أن ولد الزنا ال ينجب ،ثم مع
ھذا التناقض يدعون أنه أنجب ،ويكذبون أنفسھم ،ولو عقلوا الستقبحوا أن يولوا خليفة ،ثم شھدوا
أنه ولد الزنا" )الطرائف في معرفة مذاھب الطوائف( )ص.(469 468
وانظر إلى تعبيره السيئ وعبارته الخبيثة.
"واختاروا عمر وھذه حاله على ما شھدوا به عليه ،ثم انظر كيف كان خالص عمر من حمل
الحطب وعري الجسد ونخس الحمير بطريق نبيھم محمد  بعد وفاته ،ثم تفكر فيما كان يجابھه
في حياته من سوء المعاملة وقبح الصحبة ،وما جاز به أھل بيت نبيھم بعد وفاته" )الطرائف في
معرفة مذھب الطوائف( )ص.(417
وكتب عن عثمان رضي  Dعنه ثالث الخلفاء الراشدين.
"وقام الثالث كالغراب ھمته بطنه ،ويله لو قُصّ جناحه وقطع رأسه لكان خيراً له" )الطرائف في
معرفة مذھب الطوائف( )ص.(417
وأما حجة القوم ومجددھم ،فقيھھم ومحدثھم المال باقر المجلسي الذي يسمونه خاتم المحدثين وإمام
األخباريين ،فھو إمامھم في الدجل والكذب ،واللعن والطعن ،وإنه لفاق األولين في اإلفك والبھتان،
واالفتراء والھذيان ،وجاوز جميع الحدود األخالقية والالأخالقية ،فلقد بوّ ب في كتابه )حق اليقين(
بابا ً مستقالً بعنوان "بيان كفر أبي بكر وعمر" وكتب تحته:
"ومن المعلوم أن حضرة فاطمة وحضرة األمير عليھما السالم كانا يعدان أبا بكر وعمر منافقين،
ظالمين ،غاصبين ،كما كانا يعدانھما كاذبين ،ومدعين خالف الحق ،وعاقين لإلمام".
والمعلوم أن من فارق الجماعة وترك الطاعة لإلمام ومات ،مات ميتة الجاھلية ،ومروي أيضا ً أنه
من مات وليس في عنقه ربقة من طاعة اإلمام ،أو فارق الجماعة شبراً فإنه مات ميتة جاھلية،
والمعلوم أيضا ً أن الصديقة الطاھرة )فاطمة( ماتت غير راضية عن أبي بكر كذب عدو  Dولم
يتذكر أنه روى نفسه أن فاطمة رضيت عن أبي بكر قبل وفاتھا كما رضيت عن عمر كما مر
بيانه وسيأتي –
غضب فاطمة على عليّ رضي  Dعنھما
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وذلك مع أن رضاھا وعدم رضاھا ليس سببا ً لإلسالم والكفر فإنھا رضي  Dعنھا غضبت على
عليّ بن أبي طالب رضي  Dعنه ولم يقل أحد بأنه خرج بذلك عن اإلسالم.
وقد روى ذلك الشيعة أنفسھم في كتبھم.
فمنھا ما رواه ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق في كتابه عن أبي عبد ) Dجعفر(  -اإلمام
السادس المعصوم عند القوم  -أنه سئل:
"ھل تشيع الجنازة بنار ويمشي معھا بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟
قال :فتغير لون أبي عبد " Dع" من ذلك واستوى جالسا ً ثم قال:
إنه جاء شقي من األشقياء إلى فاطمة بنت رسول  Dصلى  Dعليه وسلم فقال لھا :أما علمت أن
عليا ً قد خطب بنت أبي جھل فقالت :حقا ً ما تقول؟ فقال :حقا ً ما أقول ثالث مرات فدخلھا من
الغيرة ما ال تملك نفسھا وذلك أن  Dتبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال
جھاداً وجعل للمحتسبة الصابرة منھن من األجر ما جعل للمرابط المھاجر في سبيل  ،Dقال:
فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة ھي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقھا
األيمن والحسين على عاتقھا األيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدھا اليمنى ،ثم تحولت إلى
حجرة أبيھا فجاء عليّ فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما
ھي ،فاستحى أن يدعوھا من منزل أبيھا فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء  ،Dثم جمع شيئا ً
من كثيب المسجد واتكأ عليه ،فلما رأى النبي  ما بفاطمة من الحزن أفاض عليھا الماء ثم لبس
ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد ،وكلما صلى ركعتين دعا  Dأن يذھب ما
بفاطمة من الحزن والغم ،وذلك أنه خرج من عندھا وھي تتقلب وتتنفس الصعداء فلماء رآھا النبي
 أنھا ال يھنيھا النوم وليس لھا قرار قال لھا :قومي يا بنية فقامت ،فحمل النبي  الحسن
وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتھى إلى علي "ع" وھو نائم فوضع النبي  رجله
على رجل عليّ فغمزه وقال :قم يا أبا تراب! فكم ساكن أزعجته ادع لي أبا بكر من داره ،وعمر
من مجلسه ،وطلحة ،فخرج علي فاستخرجھما من منزلھما واجتمعوا عند رسول   Dفقال
رسول  )) :  Dيا علي! أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منھا ،فمن آذاھا فقد آذاني ,ومن
آذاني فقد آذى  ،Dومن آذاھا بعد موتي كان كمن آذاھا في حياتي ،ومن آذاھا في حياتي كان كمن
آذاھا بعد موتي (( )علل الشرائع( للقمي )ص (186 ،185ط نجف ،أيضا ً أورد ھذه الرواية
المجلسي في كتابه )جالء العيون( الفارسي .ومن الغرائب أن ھذا الحديث لم يرد إال بخصوص
علي رضي  Dعنه حسب رواية القوم ولكنھم يحولونھا إلى الصديق رضي  Dعنه ،وعلى ذلك
قال ابن تيمية رحمة  Dعليه :فإن كان ھذا وعيداً الحقا ً بفاعله لزم أن يلحق ھذا الوعيد علي بن
أبي طالب ،وإن لم يكن وعيداً الحقا ً بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي )المنتقى(
للذھبي.
وغضبت عليه أيضا ً مرة أخرى حينما رأت رأس عليّ في حجر جارية أھديت له من قبل أخيه،
وھا ھو النص:
يروي القمي والمجلسي عن أبي ذر أنه قال:
كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مھاجرين إلى بالد الحبشة ،فأھديت لجعفر جارية قيمتھا أربعة
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آالف درھم ،فلما قدمنا المدينة أھداھا لعلي تخدمه ،فجعلھا علي في منزل فاطمة ،فدخلت فاطمة
عليھا السالم يوما ً فنظرت إلى رأس علي عليه السالم في حجر الجارية ،فقالت :يا أبا الحسن!
فعلتھا؟ فقال :و Dيا بنت محمد! ما فعلت شيئاً ،فما الذي تريدين؟ قالت :تأذن لي في المسير إلى
منزل أبي رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،فقال لھا :قد أذنت لك ،فتجلببت بجلبابھا ،وأرادت النبي
" )علل الشرائع( )ص (163ط نجف وأيضا ً )بحار األنوار( )ص (44 ،43باب كيفية
معاشرتھا مع علي( انظر إلى ركاكة التعبير وسخافة القوم .والبھتان واالفتراء على أھل بيت
النبوة  من قبل القوم الذين ي ّدعون محبة أھل البيت ووالءھم ،وأھل البيت من مثل ھذه
السخافات براء.
وغضبت عليه مرة ثالثة كما يرويه القوم.
"إن فاطمة رضي  Dعنھا لما طالبت فدك من أبي بكر امتنع أبو بكر أن يعطيھا إياھا فرجعت
فاطمة عليھا السالم وقد جرعھا من الغيظ ما لم يوصف ومرضت ،وغضبت على عليّ المتناعه
عن مناصرته ومساعدته إياھا وقالت :يا ابن أبي طالب! اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة
الظنين بعد ما أھلكت شجعان الدھر وقاتلتھم ،واآلن غلبت من ھؤالء المخنثين ،فھذا ھو ابن أبي
قحافة يأخذ مني فدك التي وھبھا لي أبي جبراً وظلما ً ويخاصمني ويحاجني ،وال ينصرني أحد
فليس لي ناصر وال معين وليس لي شافع وال وكيل ،ذھبت غاضبة ورجعت حزينة ،أدللت نفيس،
تأتي الذئاب وتذھب وال تتحرك ،يا ليتني ّ
مت قبل ھذا وكنت نسيا ً منسياً ،إنما أشكو إلى أبي
وأختصم إلى ربي" )حق اليقين( للمجلسي بحث فدك )ص (204 ،203ومثله في )االحتجاج(
للطبرسي و)األمالي( )ص (295ط نجف(.
وھناك وقائع أخرى ذكرھا كل من المجلسي والطوسي واألربلي وغيرھم وقعت بين علي رضي
 Dعنه وبين فاطمة رضي  Dعھا – التي سببت إيذاءھا ثم غضبھا على عليّ .
وال ندري بماذا يجيب عليھا القوم ،وبماذا يحكم المنصفون منھم؟
فنحن نرضاھم حكما ً ومجيبين ،فما ھو جوابھم عن علي فھو جوابنا عن الصديق والفاروق رضي
 Dعنھم أجمعين.
فإن قالوا إنھا رضيت عن عليّ بعدما غضبت عليه فنقول :إنھا رضيت أيضا ً عن الشيخين بعدما
غضبت "فمشى إليھا أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب إليھا فرضيت عنه" )شرح نھج البالغة(
البن أبي الحديد ) (57/ 1ط بيروت ،حق اليقين )ص (180ط طھران ،أيضا ً شرح النھج البن
ميثم ) (507/ 5ط طھران ،و)شرح النھج( للدنبلي )ص (331ط طھران( وكانت تراه على
الضاللة والبطالن ،وليس ھذا فحسب ،بل كل من اعتقد بإمامة أبي بكر وقال بھا فإنه أيضا ً مات
ميتة جاھلية وكفر وضاللة  ..vوعمر كذلك" )حق اليقين( للمجلسي )ص (205 ،204ط
إيران(.
ويكتب متماديا ً في غلوائه وعدائه للرسول في أصحابه:
"إن أبا بكر مرة سئل عن الكاللة فأجاب ،ثم قال :إن كان حقا ً فمن  ،Dوإن كان خطأ فمني ومن
الشيطان ،ولنعم ما قاله أبو بكر حيث جعل نفسه قرينا ً للشيطان وسيكون قرينه في جھنم أيضا ً
ويمكن أن يكون مراده من الشيطان عمر" )حق اليقين( )ص (206وھل ھناك أحد من دعاة
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التقريب المنخدع من بعض قول القوم ،أو الجاھل المخدوع ،أو المتجاھل البائع الضمير يتحرك
غيرته من ھذا الكالم الشنيع والسب القبيح؟ أم لم يبق فيھم وال رمق من الحمية اإلسالمية والنخوة
األصيلة الشرعية ،فمن ال يغير ألم المؤمنين بنص القرآن فال يغير ألمه ،ومن ال يغير ألحب
الناس إلى الرسول ال يغير ألحب الناس إليه نفسه(.
وبوب ھذا اللعين بابا ً مستقالً بعنوان "بيان قليل من البدع واألعمال القبيحة واألفعال الشنيعة التي
ارتكبھا عمر الخليفة الثاني للسنة" )ومن يخبر ھذا النابح الذي يلقبه بخليفة للسنة فقد كان خليفة
لعلي بن أبي طالب وأوالده وأعمامه وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأسرته كلھا ،وھو كان واحداً
من وزرائه ومستشاريه وقضاته ،كما أعطاه ابنته ،وغبطه بأعماله كما م ّر سابقا ً بالتفصيل ويذكر
المصادر والمراجع(.
ثم يقول :إن المطاعن والمثالب لمنبع الفتن ھذا زائدة وكثيرة ال تسعھا كتب مبسوطة ومفصلة،
فكيف يسعه ھذا الكتاب؟ فقد كان شريكا ً ألبي بكر في جميع مثالبه ومعايبه ،بل كانت خالفته من
إحدى جرائمه" )حق اليقين( للمجلسي )ص (219ط إيران(.
و "عمر كان يعرف بأنه كافر ومنافق ،وعدو ألھل البيت )عياذاً با Sمن ھذا المھاتر المھرج
الخبيث( وفي عنقه وزر جميع الشھداء" )حق اليقين( للمجلسي )ص.(223
فشركما لخيركما الفداء
وينتھي أخيراً في السب والشتم والطعن في الفاروق األعظم بكلمته:
"وأما ما ذكر في الكتب المبسوطة من دناءة نسب عمر وحسبه ،وكونه ولد الزنا فال يسعه ھذا
المختصر" )حق اليقين( للمجلسي )ص.(259
ثم ويقول في ذي النورين رضي  Dعنه مثل ما قاله في الصديق والفاروق رضي  Dعنھما:
إن كبار الصحابة اتفقوا على تفسيقه وتكفيره  -كذبت يا عدو  Dوابن اليھودية والمجوسية -
وشھدوا عليه بالكفر ...وكان حذيفة يقول :الحمد  ،Sال أشك في كفر عثمان ،أما الذي أشك فيه
ھو ھل كان قاتله من الكفار قتل كافراً ،أم كان مؤمنا ً قد زاد إيمانه من جميع المؤمنين ،وأيضا ً إن
الذي يعتقد في عثمان بأنه قتل مظلوما ً يكون ذنبه أشد من ذنب الذين عبدوا العجل" )حق اليقين(
)ص.(270
"والدليل الناطق على كفر عثمان أن أمير المؤمنين )علي رضي  Dعنه( كان يبيح قتله ،ولم يكن
يرى فيه بأساً" )حق اليقين( )ص.(271
و "إن الدليل على أن عثمان كان يع ّده أمير المؤمنين كافراً أنه تركه ونعشه يأكله الكالب ،وقد
ذھبت بإحدى رجليه )انظر العداوة والبغضاء اليھودية كيف تتدفق من الكلمات الالذعة التي تظھر
ما في القلوب من الضغائن ضد حملة اإلسالم في قناع حب عليّ وأھله ،وعلي وأھله منھم براء(
وبقي جسده ثالثة أيام مرميا ً كالكالب في المزبلة تأكله الكالب )نعم! كالب مثلك( ولم يص ّل علي
عليه" )حق اليقين( للمجلسي )ص (274 ،273ط طھران إيران(.
ھذا ومثل ھذا ال تع ّد وال تحصى ،وال أستطيع حتى وأن أنقلھا ،ثم وھذا الكلب العقور ال يذكر
الصديق والفاروق وذا النورين وحتى أمھات المؤمنين ،الصديقة ،وحفصة الالتي ھن أمھات
لعليّ  ،وسائر المؤمنين من بني ھاشم بنص القرآن ،ال يذكرھم المجلسي ھذا إال ويذكرھم
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ويذكرھن موصوفون وموصوفات باللعن ،وق ّل أن يذكرھن خاصة بدون ھذه الشتيمة.
وقبل أن ننقل عبارة لتمثيل ھذا نسأل جميع من لھم قلوب يفقھون بھا من الشيعة ،ھل يمكن البن
الحالل أن يسبّ ويشتم أمه ،ويلعنھا؟
فكيف استطاع أن يلعن أم جميع المؤمنين وأھل البيت أيضاً؟
فھل الالعن علي أم أھل البيت مؤمن ومسلم؟ فعدالً يا عباد .D
أو منكر والية علي بن أبي طالب كافر؟ وھو منكر المعنى الذي يقره الشيعة.
ومنكر أمه وشاتمھا ،والعنھا ومكفرھا ،ماذا تقولون فيه؟
وإليك قصة بديعة لم يكن أن يختلقھا إال مثل المجلسي األفاك الكذاب األثيم بعبارته والترجمة،
فيقول:
إن العياشي روى بسند معتبر عن الصادق أن عائشة وحفصة لعنة  Dعليھما وعلى أبويھما  -يا
رباه! إلى متى ھؤالء يأكلون أجساد األتقياء البررة ،وإلى متى تمھلھم من شديد عذابك ،وبطشك ؟
 قتلتا رسول  Dبالسم دبرتاه" )حياة القلوب( للمجلسي ) 2ص (700ط جديد طھران(.ھذه خرافة واحدة من الكثيرة الكثيرة التي كتب القوم منھا مليئة ،وال يخلوا كتاب من كتبھم إال
وفيه ما ذكرناه من شتم صريح وسب قبيح ،وتفسيق باھر وكفر ظاھر للخلفاء الراشدين الثالثة
وأمھات المؤمنين رضوان  Dعليھم أجمعين .ولقد كذب القمي مفسرھم أن اآلية إِن َجاء ُك ْم َفاسِ ٌق
ِب َن َب ٍأ َف َت َب َّي ُنوا ]الحجرات [6:نزلت في عائشة )تفسير القمي( ) (319/ 2واألكاذيب كھذه والھفوات
ما أكثرھا.
اللھم إال ما كتب نفاقا ً وتقية وخداعا ً للمسلمين ،وإظھار للود والتقرب إليھم،
فلم أر ودھم إال خداعا ً  -ولم أر دينھم إال نفاقاً.
فھذا ھو دينھم الذي يدينون به ،وھذه ھي معتقداتھم التي يعتقدونھا ،وھذا ھو موقفھم تجاه الصديق
والفاروق وذي النورين خلفاء النبي الراشدين المھديين ،المخالف لكتاب  ،Dالثقل األكبر عندھم،
والمعارض لتعاليم أھل البيت الثقل األصغر عندھم ،فھم الذين يقال لھم كما يروون في كتبھم.
أما األكبر فھجرتموه وأعرضتم عنه لقولكم :إنه محرف ومغير فيه ،قد نقص منه كثير وحذف
منه غير قليل ،وال يوجد النسخة األصلية منه إال عند الغائب الذي لم يخرج من ألف عام ولن
يخرج أبد الدھر كما أثبتناه بالدالئل التي ال تقبل الشك وال أحد يستطيع أن يردھا في كتابنا
)الشيعة والسنة( ,وقد قال الصدوق أحد األربعة الذين يقولون عنه بأنه ينكر التحريف من األولين
قاطبة والذي قلنا عنه إنه ال ينكره ھو أيضا ً اللھم إال تقية ،فھو الصدوق يقول وقد صدق ما قلناه
عنه آنذاك ،يقول:
نزلت في علي عليه السالم ثمانون آية صفوا في كتاب  Dعز وجل ما شركه فيھا أحد من ھذه
األمة" )كتاب الخصال( للقمي الملقب بالصدوق ) .(592/ 2فأين ھذه اآليات؟.
وأما األصغر فكذبتموه وخالفتموه حيث أنھم يحبون الخلفاء الثالثة ويمدحونھم وأنتم تبغضونھم
وتشتمونھم ،وأھل البيت يتولونھم ويتوددون إليھم وأنتم تعادونھم وتبرؤون عنھم ،وھم يثنون
عليھم وعلى إسالمھم وأنتم تك ّفرونھم وتنكرون إسالمھم ،وھم يبايعونھم وينوبون عنھم ويعدونھم
أئمة حق وعدل وأنتم تع ّدونھم غاصبين ،غادرين وخائنين ،وھم يزوجونھم بناتھم ويسمون أبناءھم

| 94

بأسمائھم وأنتم تتھمونھم بتھم ال يتھم بھا عامة الناس فضالً عن الخاصة ،وتكرھون أسماءھم
والنسبة إليھم ،فأنتم في جانب ،وأھل البيت في جانب آخر.
وليس ھذا فحسب ،بل ھم ينكرون على من أنكرھم وفضلھم ،ويشددون على من يبغضھم ويتكلم
عليھم ويطعن فيھم.
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 ميراث فاطمة
 قضية فدك
وقبل أن ننتقل إلى الفاروق وعالقته مع أھل البيت ال بد لنا أن نقف برھة غير يسيرة على سؤال
يطرح حول اختالف ھؤالء األشراف الكرام البررة ،أال وھو إن كان حبھم وودادھم ھكذا كما
ذكر فماذا كانت قضية فدك؟ التي طالما نفخ إليھا المنفخون المنافقون أعداء أمة محمد ،
وكبروھا ،وفخموھا لمقاصدھم الخبيثة ،ومطامعھم السيئة ،وأرادوا منھا إثبات التفرقة والخالف
الشديد بين أصحاب الرسول  وخاصة بين بيت النبوة وبين المسلمين عامة ،فإن أھل البيت
كانوا في جانب وكان السابقون األولون من المھاجرين واألنصار وبقية األمة في جانب آخر.
حاشا وكال أن يكون كذلك ،والمسألة لم تكن كبيرة وذات أھمية وأبعاد مثلما جعلوھا فقط للطعن
واللعن ،والقضية كلھا كانت بأن رسول   Dلما توفي وبويع أبو بكر بخالفة رسول  Dوإمارة
المؤمنين أرسلت إليه بنت رسول  Dفاطمة تسأله ميراثھا من رسول  Dعليه الصالة والسالم مما
أفاء  Dعلى نبيه من فدك )"فدك" قرية بخيبر ،وقيل :بناحية الحجاز ،فيھا عين ونخل ،أفاء D
على نبيه  )لسان العرب( ) (473/ 10فأجابھا أبو بكر أن رسول   Dقال :ال نورث ،ما
تركنا فھو صدقة ،إنما يأكل آل محمد من ھذا المال يعني مال  ...Dوإني و Dال أغيّر شيئا ً من
صدقات النبي  التي كانت عليھا في عھد النبي  ،وألعملن فيھا بما عمل فيھا رسول ، D
وقال :والذي نفسي بيده لقرابة رسول   Dأحب إلي أن أصل من قرابتي.
ولما ذكر ھذا الصديق لفاطمة رضي  Dعنھا تراجعت عن ذلك ولم تتكلم فيھا بعد حتى ماتت ،بل
وفي بعض الروايات الشيعية أنھا رضيت على ذلك كما يرويه ابن الميثم الشيعي في نھج البالغة:
"إن أبا بكر قال لھا :إن لك ما ألبيك ،كان رسول   Dيأخذ من فدك قوتكم ،ويقسم الباقي
ويحمل منه في سبيل  ،Dولك على  Dأن أصنع بھا كما كان يصنع ،فرضيت بذلك وأخذت العھد
عليه به" )شرح نھج البالغة( البن ميثم البحراني ) 107/ 5ط طھران(.
ومثل ذلك ذكر الدنبلي في شرحه )الدرة النجفية( )ص 332 ،331ط إيران(.
ولكن الشيعة لم يعجبھم بأن ترضى فاطمة بھذا القضاء بتلك السھولة ،فسودوا صفحات وأوراقا ً
كثيرة ،وكتبوا بخصوص ذلك كتبا ً عديدة مألھا الطعن والشتائم على أصحاب الرسول وتكفيرھم
وتفسيقھم واتھامھم بالردة والخروج من اإلسالم والظلم والجور على أھل البيت حيث أن أھل
المعاملة والقضية لم يتكلموا ،ال بقليل وال بكثير كما نحن ذكرناه من الشيعة أنفسھم ،بل وأكثر من
ذلك نقل أئمة القوم أنفسھم بأن أبا بكر لم يكتف على الكالم فقط بل أعقبه بالعمل كما يروي ابن
الميثم والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض اإلسالم علي نقي.
"إن أبا بكر كان يأخذ غلتھا )أي فدك( فيدفع إليھم )أھل البيت( منھا ما يكفيھم ،ويقسم الباقي،
فكان عمر كذلك ،ثم كان عثمان كذلك ،ثم كان علي كذلك" )شرح نھج البالغة( البن أبي الحديد
ج ،4أيضا ً )شرح نھج البالغة( البن ميثم البحراني )) (107/ 5الدرة النجفية( )ص) (332شرح
النھج( فارسي لعلي تقي ) (960/ 5ط طھران(.

| 96

ولكن القوم كيف يرضيھم ھذا؟ فقال كبيرھم المجلسي)وقل من يوجد مثل المجلسي جريئا ً في
السباب والشتائم وھو ال يذكر صاحبا ً من أصحاب النبي إال ويلعنه ويفسقه ويكفره ،وقد كتب في
بحث فدك أن أبا بكر لما طلب الشھود من فاطمة على أن فدك لھا قال له علي :أتطلب الشھود؟
ھل الشھود كل شيء ؟ قال :نعم ،فقال له علي :إن شھد الشھود بأن فاطمة زنت ماذا تعمل؟ قال:
أقيم عليھا الحد كما أقيم على سائر الناس )عياذاً با) (Sحق اليقين( للمجلسي )ص (193فانظر
جرأته وتسرعه كيف يتكلم ،وال يستحي؟( :إن من المصيبة العظمى والداھية الكبرى غصب أبي
بكر وعمر فدك من أھل بيت الرسالة ....وإن القضية الھائلة أن أبا بكر لما غصب الخالفة عن
أمير المؤمنين ،وأخذ البيعة جبراً من المھاجرين واألنصار)؟( وأحكم أمره طمع في فدك خوفا ً
منه بأنھا لو وقعت في أيديھم يميل الناس إليھم بالمال ،ويتركون ھؤالء الظالمين )يعني أبا بكر
ورفاقه( فأراد إفالسھم حتى ال يبقى لھم شيء ،وال يطمع الناس فيھم وتبطل خالفتھم الباطلة،
وألجل ذلك وضعوا تلك الرواية الخبيثة المفتراة :نحن معاشر األنبياء ال نورث ،ما تركناه صدقة"
)حق اليقين( فارسي للمال مجلسي )ص (191تحت "مطاعن أبي بكر"(.
وقد سلك مسلكه كثيرون وكم ھم؟ كي ينبشوا الضغائن التي لم يكن لھا وجود في العالم ،ولكن
بلھاء القوم لم يعرفوا أن البيت الذي نسجوه كان بيت العنكبوت وال يبقى أمام عاصفة الحق.
فالرواية التي ردوھا ھذا حسداً ونقمة على الصديق لم يعلموا أن إمامھم الخامس المعصوم رواھا
من رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،و في كتابھم أنفسھم ،نعم! في كتابھم )الكافي( الذي يعدونه
من أصح الكتب ويقولون فيه :إنه كاف للشيعة ،يروي الكليني في ھذا الكافي عن حماد بن عيسى
عن القداح عن أبي عبيد  Dعليه السالم قال:
قال رسول  Dصلى  Dعليه وسلم :من سلك طريقا ً يطلب فيه علما ً سلك  Dبه طريقا ً إلى الجنة
 ..vوفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ،وإن العلماء ورثة
األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درھماً ،ولكن ورثوا العلم ،فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر" )األصول
من الكافي( كتاب فضل العلم ،باب العالم والمتعلم ).(34/ 1
ورواية أخرى أن جعفر أبا عبد  Dقال :إن العلماء ورثة األنبياء ،وذاك أن األنبياء لم يورثوا
درھما ً وال ديناراً ،وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثھم" )األصول من الكافي( باب صفة العلم
وفضله وفضل العلماء ).(32/ 1
فماذا يقول المجلسي ومن شاكله في ھذا؟ وفي الفارسية بيت من الشعر إن كانت ھذه جريمة ففي
مدينتكم ترتكب أيضاً.
وھناك روايتان غير ھذه الرواية رواھما صدوق القوم تؤيد ھذه الرواية وتؤكدھا وھي:
"عن إبراھيم بن علي الرافعي ،عن أبيه ،عن جدته بنت أبي رافع قالت :أتت فاطمة بنت رسول
  Dبابنيھا الحسن والحسين عليھما السالم إلى رسول   Dفي شكواه الذي توفي فيه ،فقالت:
يا رسول  Dھذان ابناك فو ّرثھما شيئا ً قال :أما الحسن فإن له ھيبتي وسؤددي وأما الحسين فإن له
جرأتي وجودي" كتاب )الخصال( للقمي )ص.(77
والرواية الثانية" :قالت فاطمة عليھا السالم :يا رسول  !Dھذان ابناك فانحلھما ،فقال رسول D
 :أما الحسن فنحلته ھيبتي وسؤددي ,وأما الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي" كتاب )الخصال(
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للقمي )ص.(77
ثم وأراد المجلسي وغيره ،وھم كثيرون من القوم أن يثبتوا أن أبا بكر ورفاقه لم يعملوا ھذا إال
ألن يفلسوا عليا ً وأھل البيت كيال يجلب الناس إليھم بالمال والمنال ،فيا عجبا ً على القوم وعقولھم
ھل ھم يظنون عليا ً وأھل بيته أمثال طالب الحكم والرئاسة في ھذه العصور المتأخرة بأنھم
يطلبونھا بالمال والرشى ،وإن كانت القضية ھكذا فالمال كان متوفراً عندھم ألن الكليني يذكر
ويروي عن أبي الحسن  -اإلمام العاشر عند القوم  -أن الحيطان السبعة كانت وقفت على فاطمة
عليھا السالم وھي (1) :الدالل ) (2والعوف ) (3والحسنى ) (4والصافية ) (5وما الم إبراھيم
) (6والمثيب ) (7والبرقة" كتاب الوصايا )الفروع من الكافي( ).(48 ،47/ 7
فھل من يملك العقارات السبعة ينقصه من المال شيء ؟
ثم وھل يظنون النبي  أنه كان يجعل أموال الدولة أمواله وملكه؟ وھذا ما ال يرضاه العقل،
وحتى ھذا العصر ،عصر السلب والنھب ،وعصر الالمباالة وعدم التمسك بالدين ،ففي مثل ھذا
العصر إن الملوك والحكام لو استولوا على بقعة من بقاع األرض ،أو فتحوھا ال يجعلونھا ملكا ً
لھم دون غيرھم ،بل يجعلونھا ملكا ً للدولة يتصرفون فيھا في مصالح الرعية وشئون العامة
والخاصة ،فھل كان الرسول فداه أبواي وروحي  في نظر القوم ممن يؤثرون أنفسھم على
الناس؟ سبحان  Dما ھذا إال إفك مفترى ،والرسول العظيم الرؤوف الرحيم بريء ورفيع من ھذا.
وھناك شيء آخر وھو إن كانت أرض فدك ميراث رسول   Dفلم تكن السيدة فاطمة رضي
 Dعنھا وريثة وحيدة لھا ،بل كانت ابنتا الصديق والفاروق وارثتين أيضا ً فحرم الصديق
والفاروق ابنتيھما كما حرما فاطمة ،ثم وعباس عم النبي كان حيا ً وھو من ورثته بال شك.
وثالثا ً  -إن المعترضين من الشيعة ال يعرفون بأن في مذھبھم ال ترث المرأة من العقار واألرض
شيئاً ،فلقد بوّ ب محدثوھم أبوابا ً مستقلة في ھذا الخصوص ،فانظر إلى الكليني ،فإنه بوّ ب بابا ً
مستقالً بعنوان "إن النساء ال يرثن من العقار شيئاً" ثم روى تحته روايات عديدة.
"عن أبي جعفر  -اإلمام الرابع المعصوم عند القوم  -قال :النساء ال يرثن من األرض وال من
العقار شيئاً" )الفروع من الكافي( كتاب المواريث ).(137/ 7
وروى الصدوق ابن بابويه القمي في صحيحه )من ال يحضره الفقيه( عن أبي عبد  Dجعفر -
اإلمام الخامس عندھم  -أن ميسرا قال :سألته )أي جعفر( عن النساء ما لھن من الميراث؟ فقال:
فأما األرض والعقارات فال ميراث لھن فيه" )الفروع من الكافي( كتاب الفرائض والميراث )4
.(347/
ومثل ھذه فإنھا لكثيرة ،وقد ذكروا على عدم الميراث في العقارات واألراضي اتفاق علمائھم
)انظر لذلك كتب القوم في الفقه( .فما دامت المرأة ال ترث العقار واألرض فكيف كان لفاطمة أن
تسأله فدك – حسب قولھم – وھي عقار ال ريب فيھا ،ال يختلف فيھا اثنان ،وال يتناطح فيھا
كبشان.
وأما إغضاب الصديق فاطمة والقول بأنھا رجعت ولم تكلمه حتى ماتت.
نعم! إنھا رجعت عن القول بوراثة فدك ،ولم تكلمه في ھذا الموضوع حتى آخر حياتھا.
وأما غصب حقوقھا فھا ھو المجلسي وھو على تع ّنفه وتع ّنته يضطر إلى أن يقول:
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إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لھا :أنا ال أنكر فضلك وقرابتك من رسول  Dعليه السالم،
ولم أمنعك من فدك إال امتثاالً بأمر رسول  ،Dوأشھد  Dعلى أني سمعت رسول  Dيقول :نحن
معاشر األنبياء ال نورث ،وما تركنا إال الكتاب والحكمة والعلم ،وقد فعلت ھذا باتفاق المسلمين
ولست بمتفرد في ھذا ،وأما المال فإن تريدينھا فخذي من مالي ما شئت ألنك سيدة أبيك وشجرة
طيبة ألبنائك ،وال يستطيع أحد أن ينكر فضلك" )حق اليقين( )ص – (202 ،201ترجمة من
الفارسية(.
فھل بعد ھذا يمكن ألحد أن يقول :إن أبا بكر أغضبھا ،وغصب حقھا ،وأراد إيذاءھا ،وأقلقھا،
وأفلسھا ألغراضه وأھدافه؟
اللھم إال من عمي قلبه ،وتحجر عقله ،وأفلس ذھنه ،واختلت حواسه؟
فالعمارة التي أرادوا بنائھا على ھذا األساس الواھي إلقامة المآتم ومجالس اللعن والطعن على
غصب حقوق أھل البيت ،وإثبات المنافرة والعداوة بين خلفاء النبي وأصحابه وبين أھل بيته كانت
مھدمة يوم أرادوا بناءھا ،والقصة التي أرادوا أن ينسجوھا من الوھم والخيال راحت على أدراج
الرياح وكانت ھباء منثوراً ،وقبل ذلك أقام القيامة على السبئيين سيد أھل البيت وزوج فاطمة،
عليّ بن أبي طالب رضي  Dعنھما يوم تولى األمر كما ذكره السيد مرتضى الملقب بعلم الھدى
إمام الشيعة:
"إن األمر لما وصل إلى علي بن أبي طالب كلّم في رد فدك ،فقال :إني ألستحيي من  Dأن أرد
شيئا ً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر" )الشافي( للمرتضى )ص (231أيضا ً )شرح نھج البالغة(
البن أبي الحديد ج.(4
وألجل ذلك لما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال "جعلني  Dفداك أرأيت
أبا بكر وعمر ھل ظلماكم من حقكم شيئا ً أو قال :ذھبا من حقكم بشيء ؟ فقال :ال والذي أنزل
القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل ،قلت :جعلت فداك
أفأتوالھما؟
قال :نعم ويحك تولھما في الدنيا واآلخرة ،وما أصابك ففي عنقي" )شرح نھج البالغة( البن أبي
الحديد ).(82/ 4
وأخو الباقر زيد بن علي بن الحسين قال أيضا ً في فدك مثل ما قاله جده األول علي بن أبي طالب
وأخوه محمد الباقر لما سأله البحتري بن حسان وھو يقول :قلت لزيد بن علي عليه السالم وأنا
أريد أن أھجن أمر أبي بكر :إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة عليھا السالم ،فقال :إن أبا بكر كان
رجالً رحيماً ،وكان يكره أن يغير شيئا ً فعله رسول   Dفأتته فاطمة فقالت :إن رسول  D
أعطاني فدك ،فقال لھا :ھل لك على ھذا بينة ،فجاءت بعلي عليه السالم فشھد لھا ،ثم جاءت أم
أيمن فقالت :ألستما تشھدان أني من أھل الجنة قاال :بلى ،قال أبو زيد :يعني أنھا قالت ألبي بكر
وعمر :قالت :فأنا أشھد أن رسول   Dأعطاھا فدك فقال أبو بكر :فرجل آخر أو امرأة أخرى
لتستحقي بھا القضية ،ثم قال زيد :أيم  !Dلو رجع األمر إليّ لقضيت فيه بقضاء أبي بكر" )شرح
نھج البالغة( البن أبي الحديد ).(82/ 4
فھل بعد ھذا يحتاج األمر إلى اإليضاح أكثر من ذلك؟
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وقبل أن نأتي إلى آخر الكالم نريد أن نثبت ھھنا روايتين رواھما الكليني في ھذا الخصوص ،فأما
األولى فھي التي رواھا عن أبي عبد  Dجعفر أنه قال :األنفال ما لم يوجف عليه بخيل وال
ركاب ،أو قوم صالحوا ،أو قوم أعطوا بأيديھم ،وكل أرض خربة وبطون األودية فھو لرسول D
صلى  Dعليه وسلم وھو لإلمام من بعده يضعه حيث يشاء" )األصول من الكافي( كتاب )الحجة(
باب الفيء واألنفال ).(539/ 1
وھذه صريحة في معناھا بأن اإلمام بعد النبي أحق الناس بالتصرف فيھا.
والرواية الثانية التي نذكرھا ھي طريفة ومروية أيضا ً في األصول من الكافي أن أبا الحسن
موسى  -اإلمام السابع للقوم  -ورد على المھدي ،ورآه ير ّد المظالم فقال :يا أمير المؤمنين! ما بال
مظلمتنا ال ترد؟
فقال له :وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال :فدك ،فقال له المھدي :يا أبا الحسن! ح ّدھا لي ،فقال :حد منھا
جبل أحد ،وحد منھا عريش مصر ،وحد منھا سيف البحر ،وحد منھا دومة الجندل" )األصول من
الكافي" باب الفيء واألنفال ).(543/1
يعني نصف العالم كله ،انظر إلى القوم وأكاذيبھم ،فأين قرية من خيبر من نصف الدنيا؟ فيا عجبا ً
للقوم ومبالغتھم ،كيف يعظمون الحقير ،وكيف يكبرون الصغير؟! وفي ھذه دليل لمبالغات القوم
وترھاتھم.
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 الرجعة
 التعريف بالرجعة والغاية منھا عند الشيعة
إن ھذا الموضوع  -موضوع الرجعة  -ھو من المعتقدات األساسية في المذھب الشيعي .ومفاده
أن األئمة االثني عشر سيعودون إلى الدنيا في آخر الزمان ،الواحد بعد اآلخر؛ لكي يحكموا الدنيا
تعويضا ً لھم عن حرمانھم من حقھم في الحكم الذي حرموا إياه إبان حياتھم ،ويكون أول إمام
يرجع إلى الدنيا ھو اإلمام الثاني عشر "محمد بن الحسن العسكري" الذي يمھد األمر آلبائه
وأجداده؛ فيتولون الحكم من بعده واحداً بعد اآلخر حسب التسلسل الزمني لھم ،فيحكم الواحد منھم
فترة من الزمن ،ثم يموت مرة أخرى ليتولى بعده الحكم من يليه في الترتيب ،وھكذا حتى اإلمام
الحادي عشر "الحسن العسكري" ،وتقوم القيامة بعد ذلك.
ولقد نسبت روايات كثيرة في ھذا األمر إلى كل من اإلمامين الجليلين :محمد الباقر وولده جعفر
الصادق ،منھا على سبيل المثال :قال أبو عبد  - Dيعني :سيدنا جعفراً " :-ينادى باسم القائم -
أي :اإلمام محمد الثاني عشر -في ليلة ثالث وعشرين ،ويقوم يوم عاشوراء ،لكأني به في اليوم
العاشر من المحرم قائما ً بين الركن والمقام ،جبريل عن يمينه ينادي :البيعة  ،Sفتسير إليه الشيعة
من أطراف األرض تطوى لھم طيا ً حتى يبايعوه ،وقد جاء في األثر :إنه يسير من مكة حتى يأتي
الكوفة ،فينزل على نجفنا ،ثم يفرق الجنود منھا في األمصار".
وروى الحجال عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي عن سيدنا محمد الباقر قال" :كأني بالقائم عليه
السالم على نجف الكوفة ،وقد سار إليھا من مكة في خمسة آالف من المالئكة ،جبريل عن يمينه
وميكائيل عن شماله ،والمؤمنون بين يديه ،وھو يفرق الجنود في البالد".
وروى عبد الكريم الجعفى قال" :قلت ألبي عبد  - Dيعني :سيدنا جعفراً  :-كم يملك القائم عليه
السالم؟ قال :سبع سنين ،تطول حتى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم ،فتكون
سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم ھذه".
وروى عبد  Dبن المغيرة عن أبي عبد  - Dيعني :سيدنا جعفراً الصادق  -عليه السالم قال" :إذا
قام القائم من آل محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقھم ،ثم خمسمائة أخرى ،حتى يفعل
ذلك ست مرات .قلت  -يعني ابن المغيرة  :-ويبلغ عدد ھؤالء ھذا؟ قال جعفر الصادق :نعم ،منھم
ومن مواليھم" .
إن الشيء الذي يدعو إلى التوقف طويالً والتأمل كثيراً ،ھو أن ھذه الروايات منسوبة إلى إمامين
عظيمين جليلين من أئمة بيت النبوة ،لم يعرف عنھما شيء من ھذا العنف في التفكير أو التعبير،
ھما :محمد الباقر وولده جعفر الصادق ،األمر الذي أثار ثائرة بعض علماء الشيعة أنفسھم ،وفي
مقدمتھم الدكتور موسى الموسوي في كتابه )الشيعة والتصحيح( ...
يقول العالمة الدكتور الموسوي :إن مؤلفي ھذه الكتب لم يكتفوا من القول برجعة أئمة الشيعة
فحسب ،بل أضافوا عليھا أفكاراً أخرى ،وكلھا مستوحاة من تلك الروايات الموضوعة ،وقالوا :إن
الرجعة ال تشمل أئمة الشيعة وحدھم ،بل تشمل غيرھم ،وذكر أسماء نفر غير قليل من صحابة
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رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،زعم الشيعة أنھم من أعداء األئمة ،وأنھم منعوھم من الوصول
إلى حقھم في الحكم ،كل ھذا حتى يتسنى لألئمة االنتقام منھم في ھذه الدنيا .ويستطرد الدكتور
الموسوي قائالً :ولو أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة مخلصين ألئمة الشيعة لما صوروھم بھذا
المظھر الراغب في الحكم ،حتى إن  Dسيعيدھم إلى ھذه الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكموا فيھا
بعض الوقت ،وھم أئمة لھم جنة عرضھا كعرض السماوات واألرض أعدت للمتقين ،واإلمام
عليٌّ نفسه يقول" :و !Dإن دنياكم ھذه ألھون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمھا".
ويمضي العالمة الموسوي في النكير على فكرة الرجعة قائالً :وھذه البدعة تختلف عن البدع
األخرى التي أضيفت إلى األفكار الشيعية ،حيث لم يترتب عليھا تنظيم سياسي عملي أو اجتماعي
أو اقتصادي ،اللھم إال شيء واحد قد يكون ھو السبب في اختالق فكرة الرجعة ،وھو استكمال
العداء ،وتمزيق الصف اإلسالمي بمثل ھذه الخزعبالت التي دونت وقيلت في انتقام األئمة من
صحابة رسول . ( D
وذكر عباس القمي في )منتھى اآلمال( بالفارسية ما ترجمته بالعربية :قال الصادق عليه السالم
"ليس منا من ال يؤمن برجعتنا وال يقر بحل المتعة".
ونقل محمد الباقر المجلسي بالفارسية ما ترجمته بالعربية :روى ابن بابويه في علل الشرائع عن
اإلمام محمد الباقر عليه السالم أنه قال" :إذا ظھر المھدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليھا الحد"
ونقل مقبول أحمد الشيعي في ترجمته للقرآن باألردوية ما ترجمته بالعربية :روي عن اإلمام
محمد الباقر عليه السالم في تفسير القمي وتفسير العياشي أن المراد في ھذه اآلية من "اآلخرة"
الرجعة ومعنى الرجعة أنه سيأتي رسول  Dواألئمة عليھم السالم وخاصة من المؤمنين وخاصة
من الكفار قبل قيام الساعة إلى الدنيا ،لكي يعلى الخير واإليمان ،ويقضى على الكفر والعصيان.
وذكر المال محمد الباقر المجلسي في )حق اليقين( كالما طويال بالفارسية حاصله أنه إذا ظھر
المھدي عليه السالم )قبيل القيامة( فإنه سينشق جدار قبر الرسول  ويخرج أبا بكر وعمر من
قبريھما فيحييھما ثم يصلبھما )والعياذ با.(S
ثم يذكر عن المھدي أيضا بالفارسية ما ترجمته بالعربية :ثم يأمر الناس أن يجتمعوا فالظلم والكفر
الذي ظھر من بداية العالم إلى نھايته فإثم ذلك الظلم والكفر كله يكتب عليھما )أي أبي بكر وعمر(
وما أھريق دم آلل محمد في أي زمان بل كل دم أھريق بغير حق وكل جماع حرام قد حصل
وكل مال ربا أو مال حرام قد أكل وكل إثم وظلم وقع حتى ظھور المھدي فإن كل ذلك سيكون
معدودا في أعمالھما.
ونقل المجلسي بعده أيضا )وروى النعماني عن اإلمام محمد الباقر عليه السالم أنه قال :لما يظھر
المھدي فأول من يبايعه محمد عليه الصالة والسالم ثم علي عليه السالم ويساعده  Dبالمالئكة،
وروى الشيخ الطوسي والنعماني عن اإلمام الرضا عليه السالم أنه :من عالمات ظھور المھدي
أن يظھر عاريا أمام الشمس وينادي مناد ھذا ھو أمير المؤمنين رجع ليھلك الظالمين.
وھذا من أعظم أكاذيب الشيعة مخالف لما عليه الدين اإلسالمي واإلسالم وجميع األديان السماوية
مجمعة على أن اإلنسان يعمل في ھذه الدنيا ثم يموت ثم يحشر أمام  Dيوم القيامة وھناك
سيحاسبه  Dعن أعماله ولكن الشيعة يريدون افتراء وكذبا أن ينصبوا المھدي في مقام المحاسب
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للخلق ،ھذه الروايات مع كونھا باطلة فإنھا إھانة عظيمة للرسول  وسيدنا علي بن أبي
طالب رضي  Dعنه حيث جعلوھما يبايعان المھدي الذي سيكون من ولدھما ،ثم كون المھدي
يظھر عاريا ليس عليه ثياب؟ وأما عن الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي  Dعنھما وما
أظھر لھما من البغضاء والشحناء ال يحتاج إلى تعليق فإنه خالف النقل والعقل فكيف يعقل أن
يحمل شخص أوزار الذين قبله" ،فإنه ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".
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 ﺣب أھل البيت
 الشيعة ومخالفتھم أھل البيت
إن الشيعة حاولوا خداع الناس بأنھم موالون ألھل بيت النبي   ،وأنھم أقرب الناس إلى الصحة
والصواب من بين طوائف المسلمين ،وأفضلھم وأھداھم لتمسكھم بأقارب النبي  وذويه ،وإن
المتمسكين بأقوالھم ،والعاملين بھديھم ،والسالكين مسلكھم ،والمتتبعين آثارھم وتعاليمھم ھم وحدھم
ال غيرھم.
ولقد فصلنا القول فيما قبل أن القوم ال يقصدون من أھل البيت أھل بيت النبوة ،وأنھم ال يوالونھم
وال يحبونھم ،بل يريدون ويقصدون من وراء ذلك عليا ً رضي  Dعنه وأوالده المخصوصين
المعدودين.
ونريد أن نثبت في ھذا الباب أن الشيعة ال يقصدون في قولھم إطاعة أھل البيت واتباعھم ال أھل
بيت النبي  وال أھل بيت علي رضي  Dعنه فإنھم ال يھتدون بھديھم .وال يقتدون برأيھم ،وال
ينھجون منھجھم ،وال يسلكون مسلكھم ،وال يتبعون أقوالھم وآراءھم ،وال يطيعونھم في أوامرھم
وتعليماتھم بل عكس ذلك ,يعارضونھم ويخالفونھم مجاھرين معلنين قوالً وعمالً ،ويخالفون
آراءھم وصنيعھم مخالفة صريحة .وخاصة في خلفاء النبي الراشدين ،وأزواجه الطاھرات
المطھرات ،وأصحابه البررة ،حملة ھذا الدين ومبلغين رسالته إلى اآلفاق والنفس ،وناشرين دين
 ،Dورافعين راية  ،Dومعلنين كلمته ،ومجاھدين في سبيله حق جھاده ،ومقدمين مضحين كل
غال وثمين في رضاه ،راجين رحمته ،خائفين عذابه ،قوامين بالليل ،صوامين بالنھار الذين
ْ
نزي ٌل مِّنْ
ذكرھم  Dعز وجل في كتابه المحكم  :ال َيأتِي ِه ْالبَاطِ ُل مِن َبي ِ
ْن َيدَ ْي ِه َو َال مِنْ َخ ْل ِف ِه َت ِ
ِيم َحمِي ٍد  ] فصلت.[42:
َحك ٍ
ُون َر َّب ُھ ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ِممَّا َر َز ْق َنا ُھ ْم
ضا ِج ِع َي ْدع َ
ذكرھم فيه جل وعالَ  :ت َت َجا َفى ُج ُنو ُب ُھ ْم َع ِن ْال َم َ
ون  ]السجدة.[16:
يُن ِف ُق َ
ُون فِي َخ ْل ِق
وب ِھ ْم َو َي َت َف َّكر َ
ِين َي ْذ ُكر َ
وقال تبارك وتعالى  :الَّذ َ
ُون ّ َ
ِ Dق َيامًا َو ُقعُو ًدا َو َع َل َى ُج ُن ِ
ض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َ
ار  ]آل عمران.[191:
ال َّس َم َاوا ِ
ك َف ِق َنا َع َذ َ
ت َھذا بَاطِ الً ُسب َْحا َن َ
ت َواألَرْ ِ
اب ال َّن ِ
ِين
وقال وھو أصدق القائلين حيث يصف أصحاب رسوله المصطفى   :م َُّح َّم ٌد رَّ سُو ُل َّ ِ
َ Dوالَّذ َ
َ
َ Dو ِرضْ َوا ًنا سِ ي َما ُھ ْم فِي
ون َفضْ ًال م َِّن َّ ِ
ار ر َُح َماء َب ْي َن ُھ ْم َت َرا ُھ ْم ُر َّك ًعا سُجَّ ًدا َي ْب َت ُغ َ
َم َع ُه أشِ َّداء َع َلى ْال ُك َّف ِ
يل َك َزرْ ٍع أَ ْخ َر َج َش ْطأَهُ َف َ
آز َرهُ
وُ جُوھ ِِھم مِّنْ أَ َث ِر ال ُّسجُو ِد َذ ِل َ
اإلن ِج ِ
ك َم َثلُ ُھ ْم فِي ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثلُ ُھ ْم فِي ْ ِ
ار َو َع َد َّ
اع ِل َيغ َ
َفاسْ َت ْغ َل َظ َفاسْ َت َوى َع َلى سُو ِق ِه يُعْ ِجبُ ُّ
ِين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
 ُ Dالَّذ َ
ِيظ ِب ِھ ُم ْال ُك َّف َ
الزرَّ َ
ت ِم ْنھُم م َّْغف َِر ًة َوأَجْ رً ا عَظِ يمًا  ] الفتح.[29:
الصَّال َِحا ِ
ين
اب َ Dع َلى ال َّن ِبيِّ َو ْال ُم َھا ِج ِر َ
وقال سبحانه ،ما أعظم شأنه ،في شركاء غزوة تبوكَ  :ل َقد َّت َ
اب َع َلي ِْھ ْم إِ َّن ُه
يق ِّم ْن ُھ ْم ُث َّم َت َ
ار الَّذ َ
َواألَن َ
ِين ا َّت َبعُوهُ فِي َسا َع ِة ْالعُسْ َر ِة مِن َبعْ ِد َما َكا َد َي ِزي ُغ قُلُوبُ َف ِر ٍ
ص ِ
ِب ِھ ْم َرؤُ وفٌ رَّ حِي ٌم  ]التوبة.[117:
كما قال في الذين شاركوه في غزوة الحديبيةَ  :ل َق ْد َرضِ َي َّ
ك َتحْ َ
ت
ِين إِ ْذ ُي َب ِايعُو َن َ
َ ُ Dع ِن ْالم ُْؤ ِمن َ

| 104

ان
ِير ًة َيأْ ُخ ُذو َن َھا َو َك َ
وب ِھ ْم َفأَن َز َل ال َّسكِي َن َة َع َلي ِْھ ْم َوأَ َثا َب ُھ ْم َف ْتحً ا َق ِريبًا َو َم َغا ِن َم َكث َ
ال َّش َج َر ِة َف َع ِل َم َما فِي قُلُ ِ
َّ
َ ُ Dع ِز ً
يزا َحكِيمًا  ] الفتح.[19 -18 :
اجرُو ْا َوأ ُ ْخرجُو ْا مِن ِد َيار ِھ ْم َوأ ُ ُ
وذو ْا فِي َس ِبيلِي َو َقا َتلُو ْا َوقُ ِتلُو ْا أل ُ َك ِّف َرنَّ َع ْن ُھ ْم
ِين َھ َ
وقالَ  :فالَّذ َ
ِ
ِ
 ُ Dعِ ن َدهُ حُسْ نُ َّ
َ Dو ّ
َس ِّي َئات ِِھ ْم َوأل ُ ْد ِخ َل َّن ُھ ْم َج َّنا ٍ
ب  ]آل
الث َوا ِ
ت َتجْ ِري مِن َتحْ ِت َھا األَ ْن َھا ُر َث َوابًا مِّن عِ ن ِد ّ ِ
عمران[195:
ِين َآوو ْا
يل ّ ِ
َ Dوالَّذ َ
ِين آ َم ُنو ْا َو َھ َ
وشھد بإيمانھم الحقيقي الثابت بقولهَ  :والَّذ َ
اجرُو ْا َو َجا َھ ُدو ْا فِي َس ِب ِ
ون َح ًّقا لَّھُم م َّْغف َِرةٌ َو ِر ْز ٌق َك ِري ٌم  ] األنفال [74 :وذكر السابقين من
ك ُھ ُم ْالم ُْؤ ِم ُن َ
صرُو ْا أُو َل ِئ َ
َّو َن َ
ِين
ار َوالَّذ َ
ين َواألَن َ
ون م َِن ْال ُم َھا ِج ِر َ
ون األَ َّولُ َ
َّابقُ َ
األصحاب المھاجرين منھم واألنصارَ  :والس ِ
ص ِ
ان رَّ ضِ َي ّ
َ ُ Dع ْن ُھ ْم َو َرضُو ْا َع ْن ُه َوأَ َع َّد َل ُھ ْم َج َّنا ٍ
ِين فِي َھا
ت َتجْ ِري َتحْ َت َھا األَ ْن َھا ُر َخا ِلد َ
ا َّت َبعُوھُم ِبإِحْ َس ٍ
ك ْال َف ْو ُز ْالعَظِ ي ُم  ]التوبة[100:
أَ َب ًدا َذ ِل َ
ِين
ين الَّذ َ
كما ذكر المھاجرين واألنصار عامة وضمن لھم الفالح والنجاح بقوله  :ل ِْلفُ َق َراء ْال ُم َھا ِج ِر َ
ُ
ك ُھ ُم
َ Dو ِرضْ َوا ًنا َو َين ُ
ون َفضْ ًال م َِّن َّ ِ
َ Dو َرسُو َل ُه أ ُ ْو َل ِئ َ
صر َ
ِيار ِھ ْم َوأَمْ َوال ِِھ ْم َي ْب َت ُغ َ
ُون َّ َ
أ ْخ ِرجُوا مِن د ِ
ور ِھ ْم
ون فِي ُ
اج َر إِ َلي ِْھ ْم َو َال َي ِج ُد َ
ُّون َمنْ َھ َ
ان مِن َق ْبل ِِھ ْم ُي ِحب َ
اإلي َم َ
ِين َت َب َّوؤُ وا ال َّد َ
ون َوالَّذ َ
الصَّا ِدقُ َ
ص ُد ِ
ار َو ْ ِ
ُوق ُ
ص ٌة َو َمن ي َ
ك ُھ ُم
ش َّح َن ْفسِ ِه َفأ ُ ْو َل ِئ َ
صا َ
ان ِب ِھ ْم َخ َ
ون َع َلى أَنفُسِ ِھ ْم َو َل ْو َك َ
اج ًة ِّممَّا أُو ُتوا َوي ُْؤ ِث ُر َ
َح َ
ُون  ] الحشر[9-8:
ْال ُم ْف ِلح َ
ويذكر جل مجده المؤمنين المنفقين قبل الفتح  -أي فتح مكة  -وبعده مثنيا ً عليھم مادحا ً فيھمَ  :ال
ِين أَن َفقُوا مِن َبعْ ُد َو َقا َتلُوا َو ُك ًّال
ِك أَعْ َظ ُم د ََر َج ًة م َِّن الَّذ َ
َيسْ َت ِوي مِن ُكم مَّنْ أَن َف َق مِن َقب ِْل ْال َف ْت ِح َو َقا َت َل أ ُ ْو َلئ َ
ْ ُ Dالحُسْ َنى َو َّ
َو َع َد َّ
ون َخ ِبي ٌر  ] الحديد[10:
ِ ُ Dب َما َتعْ َملُ َ
ثم يقرن ذكر األصحاب مع نبيه وصفيه المصطفى صلوات  Dوسالمه عليه بدون فاصل حيث
ِين ا َّت َبعُوهُ َو َھ َذا ال َّن ِبيُّ
اس ِبإِب َْراھِي َم َللَّذ َ
يذكرھم جميعا ً معا ً في قوله عز من قائل  :إِنَّ أَ ْو َلى ال َّن ِ
ِين آ َم ُنو ْا َو ّ
ِين  ] آل عمران[68:
َ ُ Dولِيُّ ْالم ُْؤ ِمن َ
َوالَّذ َ
وأيضا ً في قوله  :إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم ّ
ِين آ َم ُنو ْا  ] المائدة [55:وأيضاًَ  :وقُ ِل اعْ َملُو ْا
َ ُ Dو َرسُولُ ُه َوالَّذ َ
َف َس َي َرى ّ
ون  ] التوبة[105:
َ ُ Dع َم َل ُك ْم َو َرسُولُ ُه َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ِين آ َم ُنو ْا َم َع ُه  ]التوبة[88:
ِن الرَّ سُو ُل َوالَّذ َ
وأيضاًَ  :لك ِ
ُون  ] المنافقون[8:
وقالَ  :و ِ َّ ِ
ِين َال َيعْ َلم َ
ِين َو َلكِنَّ ْال ُم َنا ِفق َ
ْ Sالع َِّزةُ َول َِرسُو ِل ِه َول ِْلم ُْؤ ِمن َ
نز َل َّ
ِيھ ْم  ]الفتح [12:وقالَ  :فأ َ َ
ِب الرَّ سُو ُل َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
وأيضاًَ  :ب ْل َظ َنن ُت ْم أَن لَّن َين َقل َ
ُD
ون إِ َلى أَھْ ل ِ
ِين  ] الفتح [26:يذكر  Dالمؤمنين من أمة محمد وعلى رأسھم
َسكِي َن َت ُه َع َلى َرسُو ِل ِه َو َع َلى ْالم ُْؤ ِمن َ
أصحاب النبي عليه السالم المؤمنين األولين الحقيقيين قارنا ً ذكرھم بذكر النبي .
ِيھ ْم  ]الفتح[10:
َ Dي ُد َّ ِ
ك إِ َّن َما ُي َب ِايع َ
ِين ُي َب ِايعُو َن َ
وقال سبحانه وتعالى  :إِنَّ الَّذ َ
ُون َّ َ
َ Dف ْو َق أَ ْيد ِ
كما ذكر  Dعز وجل خروج نبيه من مكة وھجرته منھا مع ذكر خروج أصحابه وھجرتھم حيث
اَ Sر ِّب ُك ْم ]الممتحنة ,[1:كما ذكر صديقه ورفيقه في
ُون الرَّ سُو َل َوإِيَّا ُك ْم أَن ُت ْؤ ِم ُنوا ِب َّ ِ
قال :ي ُْخ ِرج َ
نز َل ّ
َ Dم َع َنا َفأ َ َ
َ ُ Dسكِي َن َت ُه  ]التوبة ,[40:ويقول في
الغار  :إِ ْذ َيقُو ُل ِل َ
صاح ِِب ِه الَ َتحْ َزنْ إِنَّ ّ َ
ِين مِنْ أَنفُسِ ِھ ْم َوأَ ْز َوا ُج ُه أ ُ َّم َھا ُت ُھ ْم  ]األحزاب,[6:
أزواجه المطھرات  :ال َّن ِبيُّ أَ ْو َلى ِب ْالم ُْؤ ِمن َ
ويقولَ  :يا ِن َساء ال َّن ِبيِّ َلسْ ُتنَّ َكأ َ َح ٍد م َِّن ال ِّن َساء  ]األحزاب[32:
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وغير ذلك من اآليات الكثيرة الكثيرة.
فلنرى الشيعة الزاعمين اتباع أھل البيت ،الم ّدعين مواالتھم وحبھم ،ونرى أئمتھم المعصومين -
حسب قولھم  -آل البيت ماذا يقولون في أصحاب رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،وماذا يعتقدون
فيھم؟
وھل أھل بيت النبي يبغضون أصحاب نبيھم ،ويشتمونھم ،بل ويكفرونھم ،ويلعنونھم كما يلعنھم
ھؤالء المتزعمون ؟ أم يوالونھم ،ويتواددون إليھم ،ويتعاطفونھم ويساعدونھم في مشاكلھم،
ويشاورونھم في أمورھم ،ويقاسمونھم ھمومھم وآالمھم ،ويشاركونھم في دينھم ودنياھم،
ويشاطرونھم الحكم والحكومة ،ويبايعونھم على إمرتھم وسلطانھم ،ويجاھدون تحت رايتھم،
ويأخذون من الغنائم التي تحصل من طريقھم ،ويتصاھرون معھم ،يتزوجون منھم ويزوجونھم
منھم ،يسمون أبناءھم بأسمائھم ،يذاكرونھم في مجالسھم ،ويرجعون إليھم في مسائلھم ،ويذكرون
فضائلھم ومحامدھم ،ويقرّون بفضل أھل الفضل منھم ،وعلم أھل العلم ،وتقوى المتقين ،وطھارة
العامة وزھدھم.
نسرد ھذا كله وقد عاھدنا أن ال نرجع إال إلى كتب القوم أنفسھم لعل الحق يظھر ،والصدق يجلو،
والباطل يكبو ،والكذب يخبو ،اللھم إال نادراً نذكر شيئا ً تأييداً واستشھاداً ،ال أصالً ،وال استدالالً،
وال استقالالً ،وال يكون إلزام الخصم إال من كتبھم ھم ،وبعباراتھم أنفسھم ،ومن أفواه أناس
يزعمونھم أئمتھم ،وھم منھم براء وقد قيل قديماً :إن السحر ما يقرّبه المسحور .والحق ما يشھد به
المنكر ،وما نريد من وراء ذلك إال اإلظھار بأن أئمة الحق وأھل البيت ليسوا مع القوم في القليل
وال في الكثير ،ولعل  Dيھدي به أناسا ً اغتروا بحب أھل البيت حيث ظنوا أن معتقدات الشيعة
وضعھا أئمة أھل البيت ،وأسسوا قواعدھا ،ورسخوا أصولھا ،فھم يحبونھم ،ويبغضون أعداءھم -
حسب زعمھم  -الذين غصبوا حقھم وحرموھم من ميراث النبي ،وظلموھم.
ويتبين إن شاء  Dعالقة الشيعية الحقيقية بآل البيت وعالقتھم معھم.
فھا ھو علي بن أبي طالب  -رضي  Dعنه  -الخليفة الراشد الرابع عندنا ،واإلمام المعصوم
األول عندھم ،وسيد أھل البيت  -يذكر أصحاب النبي عامة ،ويمدحھم ،ويثني عليھم ثناء عاطراً
بقوله :لقد رأيت أصحاب محمد  ،فما أرى أحداً يشبھھم منكم! لقد كانوا يصبحون شعثا ً غبراً،
وقد باتوا سجداً وقياماً ،يراوحون بين جباھھم وخدودھم ،ويقفون على مثل الجمر من ذكر
معادھم! كأن بين أعينھم ركب المعزى من طول سجودھم! إذا ذكر  Dھملت أعينھم حتى تبل
جيوبھم ،ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف ،خوفا ً من العقاب ،ورجاء للثواب" )نھج
البالغة( )ص (143دار الكتاب بيروت 1387ھ بتحقيق صبحي صالح ،ومثل ذلك ورد في
)اإلرشاد( ص.(126
وھذا ھو سيد أھل البيت يمدح أصحاب النبي عامة ،ويرجحھم على أصحابه وشيعته الذين خذلوه
في الحروب والقتال ،وجبنوا عن لقاء العدو ومواجھتھم ،وقعدوا عنه وتركوه وحده ،فيقول موازنا ً
بينھم وبين صحابة رسول  :Dولقد كنا مع رسول  ، Dنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا:
ما يزيدنا ذلك إال إيمانا ً وتسليماً ،ومضيا ً على اللقم ،وصبراً على مضض األلم ،وجداً في جھاد
العدو ،ولقد كان الرجل منا واآلخر من عدونا يتصاوالن تصاول الفحلين ،يتخالسان أنفسھما:
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أيھما يسقي صاحبه كأس المنون ،فمرة لنا من عدونا ،ومرة لعدونا منا ،فلما رأى  Dصدقنا أنزل
بعدونا الكبت ،وأنزل علينا النصر ،حتى استقر اإلسالم ملقيا ً جرانه ،ومتبوئا أوطانه .ولعمري لو
كنا نأتي ما أتيتم ،ما قام للدين عمود ،وال اخضر لإليمان عود .وأيم  Dلتحتلبنھا دماً ،ولتتبعنھا
ندماً" )نھج البالغة( بتحقيق صبحي صالح )ص (92 ،91ط بيروت(.
ويذكرھم أيضا ً مقابل شيعته المنافقين المتخاذلين ،ويأسف على ذھابھم بقوله :أين القوم الذين دعوا
إلى اإلسالم فقبلوه ،وقرءوا القرآن فأحكموه ،وھيجوا إلى القتال فولھوا وله اللقاح إلى أوالدھا،
وسلبوا السيوف أغمادھا ،وأخذوا بأطراف األرض زحفا ً زحفا ً وصفا ً صفاً ،بعض ھلك وبعض
نجا ،ال يبشرون باألحياء وال يعزون عن الموتى ،مرة العيون من البكاء ،خمص البطون من
الصيام ،ذبل الشفاه من الدعاء ،صفر األلوان من السھر ،على وجوھھم غبرة الخاشعين ،أولئك
إخواني الذاھبون ،فحق لنا أن نظمأ إليھم ونعض األيدي على فراقھم" )نھج البالغة( بتحقيق
صبحي صالح )ص.(178 ،177
ويذكرھم ،ويذكر بما فازوا به من نعيم الدنيا واآلخرة ،ولھم حظ وافر من كرم  Dوإحسانه ،حيث
يقول :واعلموا عباد  Dأن المتقين ذھبوا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة ،فشاركوا أھل الدنيا في
دنياھم ،ولم يشاركھم أھل الدنيا في آخرتھم ،سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت ،وأكلوھا بأفضل ما
أكلت ،فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون ،وأخذوا منھا ما أخذه الجبابرة المتكبرون ،ثم
انقلبوا عنھا بالزاد المبلغ والمتجر الرابح ،أصابوا لذة زھد الدنيا في دنياھم ،وتيقنوا أنھم جيران
 Dغداً في آخرتھم ،ال ترد لھم دعوة وال ينقص لھم نصيب من لذة" )نھج البالغة( )ص(383
بتحقيق صبحي صالح(.
ويمدح المھاجرين من الصحابة في جواب معاوية بن أبي سفيان رضي  Dعنھما فيقول :فاز أھل
السبق بسبقھم ،وذھب المھاجرون األولون بفضلھم )نھج البالغة( )ص (383بتحقيق صبحي
صالح(.
وأيضاً" :وفي المھاجرين خير كثير تعرفه ،جزاھم  Dخير الجزاء" )نھج البالغة( )ص(383
بتحقيق صبحي صالح(.
كما مدح األنصار من أصحاب محمد عليه السالم بقوله :ھم و Dربوا اإلسالم كما يربي الفلو مع
غنائھم ،بأيديھم السباط ،وألسنتھم السالط" )نھج البالغة( )ص (557تحقيق صبحي صالح(.
ومدحھم مدحا ً بالغا ً موازنا ً أصحابه ومعاوية مع أنصار النبي بقوله :أما بعد! أيھا الناس فوD
ألھل مصركم في األمصار أكثر من األنصار في العرب ،وما كانوا يوم أعطوا رسول   Dأن
يمنعوه ومن معه من المھاجرين حتى يبلغ رساالت ربه إال قبيلتين صغير مولدھا ،وما ھما بأقدم
العرب ميالداً ،وال بأكثرھم عدداً ،فلما آووا النبي صلى  Dعليه وسلم وأصحابه ،ونصروا D
ودينه ،رمتھم العرب عن قوس واحدة ،وتحالفت عليھم اليھود ،وغزتھم اليھود والقبائل قبيلة بعد
قبيلة ،فتجردوا لنصرة دين  ،Dوقطعوا ما بينھم وبين العرب من الحبائل وما بينھم وبين اليھود
من العھود ،ونصبوا ألھل نجد وتھامة وأھل مكة واليمامة وأھل الحزن والسھل )وأقاموا( قناة
الدين ،وتصبروا تحت أحالس الجالد حتى دانت لرسول   Dالعرب ،ورأى فيھم قرة العين قبل
أن يقبضه  Dإليه ،فأنتم في الناس أكثر من أولئك في أھل ذلك الزمان من العرب") .الغارات(
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).(480 ،479/ 2
وسيد الرسل نفسه يمدح األنصار حسب قول الشيعة "اللھم اغفر لألنصار ،وأبناء األنصار ،وأبناء
أبناء األنصار ،يا معشر األنصار! أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاه والنعم ،و في سھمكم
رسول ) "  Dتفسير منھج الصادقين( ) (240/ 4أيضا ً )كشف الغمة( ).(224/ 1
وكذلك "قال النبي  )) :األنصار كرشي وعيني ،ولو سلك الناس واديا ،وسلك األنصار شعبا ً
لسلكت شعب األنصار(( )تفسير منھج الصادقين( ) (240/ 4أيضا ً )كشف الغمة( ).(224/1
ويروي المجلسي وھو المال محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ،ولد سنة 1037ھ ،ومات سنة
1110ھ ،من ألد أعداء السنة وخصومھم ،ولم ير مثله في الشيعة المتأخرين سليط اللسان ،بذياً،
فاحشاً ،ال يتكلم بكلمة إال ويتدفق الفحش والھجاء من كالمه ،يسمونه "خاتمة المجتھدين" و"إمام
األئمة في المتأخرين" ،يقول القمي :المجلسي إذا أطلق فھو شيخ اإلسالم والمسلمين ،مروج
المذھب والدين ،اإلمام ،العالمة ،المحقق ،المدقق ...لم يوفق أحد في اإلسالم مثل ما وفق ھذا
الشيخ العزم وأمير الخضم والطود األشم من ترويج المذھب ،وإعالء كلمة الحق ،وكسر صولة
المبتدعين ،وقمع زخارف الملحدين ،وإحياء دارس سنن الدين المبين ،ونشر آثار أئمة المسلمين
بطرق عديدة وأنحاء مختلفة أجلھا وأبقاھا الرائقة األنيقة الكثيرة" )الكنى واأللقاب( ).(121/ 3
وقال الخوانساري :ھذا الشيخ كان إماما ً في وقته في علم الحديث وسائر العلوم ،وشيخ اإلسالم
بدار السلطنة أصفھان ،رئيسا ً فيھا بالرياسة الدينية والدنيوية ،إماما ً في الجمعة والجامعة...
ولشيخنا المذكور مصنفات منھا كتاب )بحار األنوار( الذي جمع فيه جميع العلوم وھو يشتمل
على مجلدات ،وكتب كثيرة في العربية والفارسية" )روضات الجنات( ) (78/ 2وما بعد( عن
الطوسي رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب أنه قال ألصحابه :أوصيكم في أصحاب رسول D
 ،ال تسبوھم ،فإنھم أصحاب نبيكم ،وھم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاً ،ولم يوقروا
صاحب بدعة ،نعم! أوصاني رسول   Dفي ھؤالء" )حياة القلوب( للمجلسي" ).(621/ 2
ويمدح المھاجرين واألنصار معا ً حيث يجعل في أيديھم الخيار لتعيين اإلمام وانتخابه ،وھم أھل
الحل والعقد في القرن األول من بين المسلمين وليس ألحد أن يرد عليھم ،ويتصرف بدونھم،
ويعرض عن كلمتھم ،ألنھم ھم األھل للمسلمين واألساس كما كتب ألمير الشام معاوية بن أبي
سفيان رضي  Dعنھما رداً عليه دعواه بإمرة المؤمنين وحكم المسلمين ،فإن اإلمام من جعله
أصحاب محمد إماما ً ال غير ،فھا ھو علي بن أبي طالب رضي  Dعنه يذ ّكر معاوية بھذه
الحقيقة ويستدل بھا على أحقيته باإلمامة ،والكالم من كتاب القوم.
"إنما الشورى للمھاجرين واألنصار ،فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما ً كان ذلك  Sرضى،
فإن خرج منھم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ،فإن أبي قاتلوه على اتباعه غير
سبيل المؤمنين ،وواله  Dما تولى" )نھج البالغة( ) ( 7/ 3ط بيروت تحقيق محمد عبده
و)ص (367تحقيق صبحي(.
فماذا موقف الشيعة من علي بن أبي طالب رضي  Dعنه ومن كالمه ھذا حيث يجعل:
أوالً :الشورى بين المھاجرين واألنصار من أصحاب النبي  وبيدھم الحل والعقد رغم أنوف
القوم.
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ثانياً :اتفاقھم على شخص سبب لمرضات  Dوعالمة لموافقته سبحانه وتعالى إياھم.
ثالثاً :ال تنعقد اإلمامة في زمانھم دونھم ،وبغير اختيارھم ورضاھم )وقد حل اإلشكال من ھذا
أيضا ً بأن اإلمامة والخالفة في اإلسالم ال تنعقد إال بالشورى واالنتخاب ،ال بالتعيين والوصية
والتنصيص كما يزعمه الشيعة مخالفين نصوص أئمتھم ومعصوميھم حسب زعمھم(.
رابعاً :ال يرد قولھم وال يخرج من حكمھم )أي الصحابة( إال المبتدع أو الباغي ،والمتبع والسالك
غير سبيل المؤمنين.
خامساً :يقاتل مخالف الصحابة ،ويحكم السيف فيه.
سادساً :وفوق ذلك يعاقب عند  Dلمخالفته رفاق رسول   Dوأحبائه ،المھاجرين منھم
واألنصار رضي  Dعنھم ورضوا عنه وأوالد عليّ على شاكلته.
فھا ھو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين  -اإلمام المعصوم الرابع عند القوم  -وسيد أھل
البيت في زمانه يذكر أصحاب محمد عليه الصالة والسالم ،ويدعو لھم في صالته بالرحمة
والمغفرة لنصرتھم سيد الخلق في نشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالة  Dإلى خلقه فيقول :فاذكرھم
منك بمغفرة ورضوان اللھم وأصحاب محمد خاصة ،الذين أحسنوا الصحابة ،والذين أبلوا البالء
الحسن في نصره ،وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته ،وسابقوا إلى دعوته ،واستجابوا له حيث أسمعھم
حجة رسالته ،وفارقوا األزواج واألوالد في إظھار كلمته ،وقاتلوا اآلباء واألبناء في تثبيت نبوته،
والذين ھجرتھم العشائر إذ تعلقوا بعروته ،وانتفت منھم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته ،اللھم ما
تركوا لك وفيك ،وأرضھم من رضوانك وبما حاشوا الحق عليك ،وكانوا من ذلك لك وإليك،
واشكرھم على ھجرتھم فيك ديارھم وخروجھم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرة في اعتزاز
دينك إلى أقله ،اللھم وأوصل إلى التابعين لھم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين
سبقونا باإليمان خير جزائك ،الذين قصدوا سمتھم ،وتحروا جھتھم ،لو مضوا إلى شاكلتھم لم
يثنھم ريب في بصيرتھم ،ولم يختلجھم شك في قفو آثارھم واالئتمام بھداية منارھم مكانفين
وموازرين لھم ،يدينون بدينھم ،ويھتدون بھديھم ،يتفقون عليھم ،وال يتھمونھم فيما أدوا إليھم"
)صحيفة كاملة لزين العابدين )ص (13ط مطبعة طبي كلكته الھند 1248ھ(.
وواحد من أبنائه حسن بن علي المعروف بالحسن العسكري  -اإلمام الحادي عشر عند القوم -
يقول في تفسيره :إن كليم  Dموسى سأل ربه ھل في أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابتي؟
قال  :Dيا موسى! أما علمت أن فضل صحابة محمد  على جميع صحابة المرسلين كفضل
محمد  على جميع المرسلين والنبيين" )تفسير الحسن العسكري( )ص (65ط الھند ،وأيضا ً
)البرھان( ) (228/ 3واللفظ له(.
وكتب بعد ذلك في تفسير الحسن العسكري "إن رجالً ممن يبغض آل محمد وأصحابه الخيرين أو
واحداً منھم يعذبه  Dعذابا ً لو قسم على مثل عدد خلق  Dألھلكھم أجمعين" )تفسير الحسن
العسكري( )ص.(196
وألجل ذلك قال جده األكبر علي بن موسى الملقب بالرضا  -اإلمام الثامن عند الشيعة  -حينما
سئل "عن قول النبي  :أصحابي كالنجوم فبأيھم اقتديتم اھديتم )وينبغي االنتباه أننا ننقل ھذه
الرواية من الشيعة أنفسھم ،فالرواية روايتھم وھي حجة عليھم(.
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وعن قوله عليه السالم :دعوا لي أصحابي:؟ فقال عليه السالم :ھذا صحيح" )نص ما ذكره الرضا
نقالً عن كتاب )عيون أخبار الرضا( البن بابويه القمي الملقب بالصدوق تحت قول النبي:
أصحابي كالنجوم ).(87/ 2
ھذا ونقل ما قاله ابن عم النبي  وابن عم علي رضي  Dعنه عبد  Dبن عباس  -فقيه أھل
البيت وعامل علي رضي  Dعنه  -أنه قال في حق الصحابة :إن  Dجل ثناؤه وتقدست أسماءه
خص نبيه محمداً  بصحابة آثروه على األنفس واألموال ،وبذلوا النفوس دونه في كل حال،
ووصفھم  Dفي كتابه فقال  :ر َُح َماء َب ْي َن ُھ ْم  ] الفتح ،[29:قاموا بمعالم الدين ،وناصحوا
االجتھاد للمسلمين ،حتى تھذبت طرقه ،وقويت أسبابه ،وظھرت آالء  ،Dواستقر دينه ،ووضحت
أعالمه ،وأذل بھم الشرك ،وأزال رؤوسه ومحا دعائمه ،وصارت كلمة  Dھي العليا وكلمة الذين
كفروا ھي السفلى ،فصلوات  Dورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية ،واألرواح الطاھرة
العالية ،فقد كانوا في الحياة  Sأولياء ،وكانوا بعد الموت أحياء ،وكانوا لعباد  Dنصحاء ،رحلوا
إلى اآلخرة قبل أن يصلوا إليھا ،وخرجوا من الدنيا وھم بعد فيھا" )مروج الذھب( )(53 ،52/ 3
دار األندلس بيروت(.
ويروي ابن علي بن زين العابدين محمد الباقر رواية تنفي النفاق من أصحاب رسول ، D
وتثبت لھم اإليمان ومحبة  Dعز وجل كما أوردھا العياشي والبحراني )ھو ھاشم بن سليمان بن
إسماعيل ،ولد في قرية من القرى "التوبلي" في منتصف القرن الحادي عشر ومات في السنة
1107ھ.
قال فيه الخوانساري "فاضل عالم ماھر مدق فقيه عارف بالتفسير والعربية والرجال ،وكان
محدثا ً فاضالً ،جامعا ً متتبعا ً لألخبار بما لم يسبق إليه السابق سوى شيخنا المجلسي ،ومن مصنفاته
)البرھان في تفسير القرآن( )روضات الجنات( ) (181/ 8أيضا ً أعيان الشيعة"( في تفسيريھما
ين  ]البقرة[222 :
ين َو ُيحِبُّ ْال ُم َت َطھ ِِّر َ
ُ Dيحِبُّ ال َّت َّو ِاب َ
تحت قول  Dعز وجل  :إِنَّ ّ َ
عن سالم قال :كنت عند أبي جعفر ،فدخل عليه حمران بن أعين ،فسأله عن أشياء ،فلما ھم
حمران بالقيام قال ألبي جعفر عليه السالم :أخبرك أطال  Dبقاك وأمتعنا بك ،إنا نأتيك فما نخرج
من عندك حتى ترق قلوبنا ،وتسلوا أنفسنا عن الدنيا ،وتھون علينا ما في أيدي الناس من ھذه
األموال ،ثم نخرج من عندك ،فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا؟ قال :فقال أبو جعفر
عليه السالم :إنما ھي القلوب مرة يصعب عليھا األمر ومرة يسھل ،ثم قال أبو جعفر :أما إن
أصحاب رسول   Dقالوا :يا رسول  Dنخاف علينا النفاق ،قال :فقال لھم :ولم تخافون ذلك؟
قالوا :إنا إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ،ووجلنا ،نسينا الدنيا وزھدنا فيھا حتى كأنا نعاين اآلخرة
والجنة والنار ونحن عندك ،فإذا خرجنا من عندك ،ودخلنا ھذه البيوت ،وشممنا األوالد ،ورأينا
العيال واألھل والمال ،يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليھا عندك ،وحتى كأنا لم نكن على
شيء ،أفتخاف علينا أن يكون ھذا النفاق؟ فقال لھم رسول  :  Dكال ،ھذا من خطوات
الشيطان .ليرغبنكم في الدنيا ،و Dلو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليھا وأنتم عندي في
الحال التي وصفتم أنفسكم بھا لصافحتكم المالئكة ،ومشيتم على الماء ،ولوال أنكم تذنبون،
فتستغفرون  Dلخلق  Dخلقا ً لكي يذنبوا ،ثم يستغفروا ،فيغفر  Dلھم ،إن المؤمن مفتن تواب ،أما
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ين  ]البقرة [222:وقال  :اسْ َت ْغ ِفرُو ْا َر َّب ُك ْم ُث َّم
ُ Dيحِبُّ ال َّت َّو ِاب َ
تسمع لقوله  :إِنَّ ّ َ
ُتوبُو ْا  ]ھود) 52[:تفسير العياشي( ) 1ص (109و )البرھان( )ج 1ص.(215
وأما ابن الباقر جعفر الملقب بالصادق يقول :كان أصحاب رسول   Dاثني عشر ألفا ،ثمانية
آالف من المدينة ،وألفان من مكة ،وألفان من الطلقاء ،ولم ير فيھم قدري وال مرجئ وال حروري
وال معتزلي ،وال صاحب رأي ،كانوا يبكون الليل والنھار ويقولون :اقبض أرواحنا من قبل أن
نأكل خبز الخمير" كتاب )الخصال( للقمي )ص (640ط مكتبة الصدوق طھران(.
ھذا ولقد روي علي بن موسى الرضا عن رسول   Dأنه قال :من زارني في حياتي أو بعد
موتي فقد زار  Dتعالى" )عيون أخبار الرضا( البن بابويه القمي ).(115/ 1
ورسول   Dالصادق األمين وسيد الخالئق نفسه يشھد ألصحابه بالسعادة والجنة حيث يقول،
ويرويه القمي )ھو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي الملقب بالصدوق ،من
مواليد أوائل القرن الرابع من الھجرة ،وتوفي سنة ) (381من الھجرة ،ونشأ بقم ،وقبر بالري ،ھو
من كبار القوم ومحدثيھم ،وكتابه )من ال يحضر الفقيه( أحد الكتب األربعة التي تعد من أھم الكتب
وأصحھا في الحديث عند الشيعة ،كما أن له مصنفات عديدة أخرى ،وھو من المكثرين ،كما أن
كتبه عمدة لمذھب الشيعة ،يقول الشيعة فيه :لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه" )أعيان
الشيعة( ) (104/1و)الخالصة( للحلي(.
كما يقولون :ولد ھو وأخوه بدعوة صاحب األمر علي يد السفر الحسين بن الروح ،فإنه كان
الواسطة بينه وبين ابن البابويه" )روضات الجنات( للخوانساري ).(136/6
قال فيه المجلسي :وثقه جميع األصحاب لما حكموا بصحة جميع أخبار كتابه يعني صحة جميع ما
قد صح عنه من غير تأمل ،بل ھو ركن من أركان الدين" )نقالً عن الخوانساري )(132/2
محدث القوم وإمامھم والملقب بالصدوق في كتابه الذي طبعته الشيعة أنفسھم "عن أبي أمامة أنه
قال :قال رسول  :  Dطوبى لمن رآنى وآمن بي" كتاب ا)لخصال( البن بابويه ).(342/2
وروى الميري القمي )ھو أبو العباس عبد  Dبن جعفر بن الحسن الحميري القمي.
"شيخ القميين ووجھھم ،ثقة من أصحاب محمد العسكري ،قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين،
وسمع أھلھا منه ،فأكثروا ،وصنف كتبا ً كثيرة منھا كتاب )قرب اإلسناد( )الكنى واأللقاب( )2
.(177/
"وھو من أساتذة الكليني ،قد روي عنه في الكافي روايات عديدة ،وله مكاتبات مع أبي الحسن،
كما أنه كاتب مع أبي محمد" -من أئمة الشيعة المزعومين – )مقدمة قرب اإلسناد ص (2مثل ھذه
الرواية عن جعفر بن باقر عن أبيه "أن النبي  قال :من زارني حيا ً وميتا ً كنت له شفيعا ً يوم
القيامة" ")قرب اإلسناد( )ص (31ط طھران(
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 التقية
 المطلب األول :التعريف بالتقية ومكاﻧتھا عند الرافضة االثني عشرية
التقية في اللغة يراد بھا الحذر .يقال :تو َّقيت الشيء أي حذرته.
والتقية في مفھوم الشيعة معناھا :أن يظھر الشخص خالف ما يبطن.
أي أن معناھا :النفاق والكذب والمراوغة والبراعة في خداع الناس ،ال التقية التي أباحھا D
للمضطر المكره .
وقد ذمھم في ھذا الموقف بعض علمائھم الذين يحبون اإلنصاف ،فھذا الدكتور موسى الموسوي
يقول:
)لقد أراد بعض علمائنا –رحمھم  -Dأن يدافعوا عن التقية ،ولكن التقية التي يتحدث عنھا علماء
الشيعة وأ ْم َل ْتھا عليھا بعض زعاماتھا ھي ليست بھذا المعنى إطالقا ،إنھا تعني أن تقول شيئا ً
وتضمر شيئا ً آخر ،أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق وأنت ال تعتقد به ،ثم تؤديه بالصورة
التي تعتقد به في بيتك" .
ونجد مصداق ھذا في أصح الكتب عندھم حيث يروي الكليني عن أبي عبد  Dأنه قال) :خالطوھم
بالبرانية ،وخالفوھم بالجوانية( .
وللتقية عند الشيعة مكانة مرموقة ،ومنزلة عظيمة فقد اعتبروھا -على حسب المفھوم السابق
عندھم -أصالً من أصول دينھم ال يسع أحداً الخروج عنھا ،وقد بحثوھا في كتبھم كثيراً ،وبينوا
أحكامھا وما ينال الشخص من الثواب الذي ال يعد وال يحصى وال يصدق لمن عمل بھا ،وعامل
الناس بموجبھا فخدعھم وموه عليھم ،وكم تأثر الناس وانخدعوا بحيل ھؤالء الذين جعلوا التقية
مطية لھم.
.1

ولبيان منزلة التقية عند الشيعة ﻧورد األمثلة التالية

 التقية أساس الدين ،من ال يقول بھا فال دين له.روى الكليني عن محمد بن خالد قال :سألت أبا الحسن عليه السالم عن القيام للوالء فقال :قال أبو
جعفر عليه السالم" :التقية من ديني ودين آبائي ،وال إيمان لمن ال تقية له" .
وفيما يرويه عن أبي عبد  Dأنه قال ألبي عمر األعجمي :يا أبا عمر ،بل وصل اعتناؤھم بالتقية
إلى حد تأويل اآليات عليھا ،مثل قوله تعالىَ :و َال َتسْ َت ِوي ْال َح َس َن ُة َو َال ال َّس ِّي َئ ُة ] فصلت [34 :قال
أبو عبد  - Dكما زعم الكليني ) :-الحسنة :التقية :والسيئة :اإلذاعة( .
اعتقدوا أن التقية عز للدين ،ونشره ذل له .كما روى الكليني عن سليمان بن خالد قال :قال أبو
عبد " :Dيا سليمان ،إنكم على دين من كتمه أعزه  ،Dومن أذاعه أذله . "D
وال شك أن ھذا قلب للحقائق ،فإن  Dعز وجل طلب من الناس جميعا ً نشر العلم وبيانه .وقد قال
ُ
َ
ك َوإِن لَّ ْم َت ْف َع ْل َف َما َبلَّ ْغ َ
ت ِر َسا َل َت ُه
ك مِن رَّ ِّب َ
نز َل إِ َل ْي َ
 Dعز وجلَ :يا أ ُّي َھا الرَّ سُو ُل َبلِّ ْغ َما أ ِ
ِين  ] الحجر.[94:
]المائدة ،[67 :وقال َ  :Dفاصْ دَعْ ِب َما ُت ْؤ َم ُر َوأَعْ ِرضْ َع ِن ْال ُم ْش ِرك َ
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وقد امتثل الرسول  أمر ربه فلم يكتم من العلم شيئاً ،بل وطلب إلى أمته أن ينشروا العلم بكل
وسيلة ،فقال )) :بلغوا عني ولو آية((  ،وقال)) :نضر  Dامرءاً سمع منا شيئا ً فبلغه كما سمع،
فرب مبلغ أوعى من سامع(( .
وقد أثنى  Dفي كتابه الكريم على الصادقين الشجعان الذين ال يخافون في  Dلومة الئم ،فقال عز
]  Dاألحزاب [39:وقال
ون ِر َس َاال ِ
ت َّ ِ
ِين ُي َبلِّ ُغ َ
وجل  :الَّذ َ
َ Dو َي ْخ َش ْو َن ُه َو َال َي ْخ َش ْو َن أَ َح ًدا إِ َّال َّ َ
ضى َنحْ َب ُه َو ِم ْنھُم مَّن َين َتظِ ُر
َ Dع َل ْي ِه َف ِم ْنھُم مَّن َق َ
ِين ِر َجا ٌل َ
تعالى  :م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ص َدقُوا َما َعا َھ ُدوا َّ َ
ي َّ
َو َما َب َّدلُوا َت ْبد ً
ان
َ Dك َ
ِين إِن َشاء أَ ْو َي ُت َ
ب ْال ُم َنا ِفق َ
ِين ِبصِ ْدق ِِھ ْم َو ُي َع ِّذ َ
 ُ Dالصَّا ِدق َ
ِيال ِل َيجْ ِز َ
وب َع َلي ِْھ ْم إِنَّ َّ َ
َغفُورً ا رَّ حِيمًا  ]األحزاب.[24-23:
ك
ون َقالُوا َن ْش َھ ُد إِ َّن َ
ك ْال ُم َنا ِفقُ َ
كما ذم  Dتعالى المنافقين المخادعين للناس فقال تعالى  :إِ َذا َجاء َ
َ ُ Dيعْ َل ُم إِ َّن َك َل َرسُولُ ُه َو َّ
َ Dو َّ
ُون  ] المنافقون.[1:
َل َرسُو ُل َّ ِ
ِين َل َكا ِذب َ
َ ُ Dي ْش َھ ُد إِنَّ ْال ُم َنا ِفق َ
ِين آ َم ُنو ْا َقالُو ْا آ َم َّنا َوإِ َذا َخ َل ْو ْا إِ َلى َشيَاطِ ين ِِھ ْم َقالُو ْا إِ َّنا َم َع ْك ْم إِ َّن َما َنحْ نُ
وقال تعالىَ  :وإِ َذا َلقُو ْا الَّذ َ
ون  ]البقرة.[14:
مُسْ َتھ ِْزؤُ َ
وليس من ھدي اإلسالم استحالل الكذب على طريقة الشيعة ،فالرسول  يقول)) :عليكم
بالصدق ،فإن الصدق يھدي إلى البر ،وإن البر يھدي إلى الجنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى
الصدق حتى يكتب عند  Dصديقاً .وإياكم والكذب ،فإن الكذب يھدي إلى الفجور ،وإن الفجور
يھدي إلى النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند  Dكذاباً(( .
 جعل الشيعة ترك التقية مثل ترك الصالة تماماً .قال القمي) :التقية واجبة ،من تركھا كانبمنزلة من ترك الصالة(  .وھذا من أغرب األقوال ،فإن التقية رخصة جعلھا  Dفي حالة
الضرورة القصوى ،بشرط أن ال يشرح بالكفر صدراً ,فكيف يعاقب من تركھا ،بل قال البغوي:
)والتقية ال تكون إال مع خوف القتل وسالمة النية ،قال تعالى  :إِالَّ َمنْ أ ُ ْكر َه َو َق ْل ُب ُه م ْ
ُط َمئِنٌّ
ِ
ان  ] النحل ،[106:ثم ھذا رخصة! فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم
اإلي َم ِ
ِب ِ
 حدد الشيعة لجواز ترك التقية بخروج القائم من آل محمد )المھدي المنتظر(.قال القمي) :التقية واجبة ال يجوز رفعھا إلى أن يخرج القائم ،فمن تركھا قبل خروجه فقد خرج
على دين  Dتعالى ،وعن دين اإلمامية ،وخالف  Dورسوله واألئمة( .
والحقيقة أن من تركھا ال يخرج إال عن دين اإلمامية فقط وعن خرافاتھا.
 حرفوا معاني اآليات إلى ما يوافق ھواھم ،وكذبوا على آل البيت.D
قال القمي" :وقد سئل الصادق عليه السالم عن قول  Dعز وجل  :إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد َّ ِ
أَ ْت َقا ُك ْم  ] الحجرات [13:قال :أعلمكم بالتقية"  ،أي على ھذا التفسير أكرمكم ھو أكذبكم على
الناس.
 زعم الشيعة أن المعيار الصحيح لمعرفة الشيعي من غيره ھو االعتقاد بالتقية ،وينسبون إلىاألئمة المعصومين -في زعمھم -أنھم ھم الذين قالوا ھذا الكالم.
فقد رووا عن الحسين بن علي بن أبي طالب اإلمام الثالث أنه قال" :لوال التقية ما عرف ولينا من
عدونا" .
ومعنى ھذا أن معرفة خداع الناس ،والمبالغة فيه ھو الذي يميز الشيعة عن غيرھم.
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 ساوى الشيعة بين التقية وبين الذنوب التي ال يغفرھا  Dكالشرك.فرووا عن عليّ بن الحسين اإلمام الرابع أنه قال" :يغفر  Dللمؤمن كل ذنب ويطھره منه في
الدنيا واآلخرة ما خال ذنبين ،ترك التقية ،وترك حقوق اإلخوان" .
ولكن  Dتعالى قد قال  :إِنَّ ّ
ك ِل َمن
ون َذ ِل َ
ك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
 َDالَ َي ْغ ِف ُر أَن ُي ْش َر َ
َي َشاء  ]النساء[48:
وھذه المواقف للشيعة تجعل من الصعوبة بمكان التفاھم المخلص بينھم وبين المخالفين لھم -
خصوصا ً أھل السنة -وذلك أن الشيعي إذا رأى أنه في موقف الضعف لجأ إلى التقية ،وفي ھذه
الحال له من األجر الذي ق ّدره الشيعة ما يعادل مصافحته لعلي رضي  Dعنه ,أو الصالة خلف
نبي من األنبياء ,
كما افتروا على  Dوعلى رسوله.
وأقرب مثال على عدم حصول التفاھم تلك المحاوالت التي قامت للتقريب بين الشيعة وأھل
السنة ،ثم خابت اآلمال وتيقن أھل السنة أنه ال وفاء وال إخالص وال صدق عند أولئك الذين
يتعبدون  Dبالتقية
 أسباب قول الشيعة بالتقية
اختلفت كلمة الشيعة في األسباب الحاملة لھم على التمسك بالتقية واعتبارھا أساسا ً في الدين،
وفيما يلي نوجز أھم ما قيل فيھا:
قالت طائفة :إن التقية تجب للحفاظ على النفس أو العرض أو المال أو اإلخوان.
وقالت طائفة :إن التقية تجب ألنھا فضيلة ،والفضائل يجب التحلي بھا ،وسواء كانت التقية للحفاظ
على النفس أو لغير ذلك فھي واجبة في نفسھا ،وصاحبھا أعرف بحاله ،بينما روى الكليني عن
أبي جعفر أنه قال" :التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم ،فقد أحلّه  Dله" .
والحق أنھم أوجبوا التقية لظروف أحاطت بھم ،ورأوا أن ال خالص لھم إال باالتكاء على دعوى
التقية.
ومن ذلك:
أ -أنھم وقفوا على أقوال متضاربة عن األئمة المعصومين عندھم يختلفون في الشيء الواحد،
وتتناقض فيه أقوالھم دون أن يجدوا مبرراً لذلك التناقض؛ فخرجوا من ذلك بدعوى أن ذلك الكالم
صدر من األئمة على سبيل التقية.
وھذه األقوال أكثرھا من أكاذيب رواتھم ،ليست من األئمة الذين عرفوا بالشجاعة والصراحة ،كما
صرح بذلك أحد علماء الشيعة المنصفين .
ب -ومنھا ما وجدوه من كالم األئمة في مدح الصحابة الذين تبرأ منھم الشيعة ويعتبرونھم كفاراً،
فزعموا أن ذلك المدح إنما كان تقية.
ومھما كان ،فإن التقية التي يراھا الشيعة ال يجوز اعتقادھا في اإلسالم ألنھا قائمة على الكذب
والخداع.
وما رووه عن األئمة وأنھم كانوا يلجؤون إليھا كذب ،بل َّ
كذبوا أنفسھم بأنفسھم حيث يذكرون

| 114

روايات كثيرة ألناس سألوا بعض األئمة المعصومين -حسب زعمھم -عن مسائل فأجابوا فيھا
بجواب ،ثم سألوھم بعد مدة فأجابوا فيھا بجواب آخر دون أن يوجد أي داع للتقية لصدور تلك
اإلجابات المختلفة من إمام واحد عن مسألة واحدة بين خاصة اإلمام وشيعته وأنصاره كما
صرحت بھذا مصادرھم...
وھذا اعتراف منھم بأن األئمة ال يلجؤون إلى التقية بسبب الخوف وإنما ھو بسبب الجھل ،وال
شك أن ھذا طعن شنيع في أولئك الذين يدعون عصمتھم.
فانظر إلى ما أورده النوبختي عن عمر بن رباح ،وما أورده عنه أيضا ً الك ّ
شي في رجاله أنه سأل
أبا جعفر عليه السالم عن مسألة فأجاب فيھا بجواب ،ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك
المسألة بعينھا فأجاب فيھا بخالف الجواب األول فقال ألبي جعفر :ھذا خالف ما أجبتني في ھذه
المسألة العام الماضي ،فقال له :إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية فشكك في أمره وإمامته.
فلقي رجالً من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قيس فقال له :إني سألت أبا جعفر عن مسألة
فأجابني فيھا بجواب ،ثم سألته عنھا في عام آخر فأجابني فيھا بخالف جوابه األول ،فقلت له :لم
فعلت ذلك؟ فقال :فعلته للتقية :وقد علم  Dأني ما سألته عنھا إال وأنا صحيح العزم على التدين بما
يفتيني به وقبوله والعمل به ،فال وجه التقائه إياي وھذه حالي.
فقال محمد بن قيس :فلعلّه حضرك من اتقاه؟ فقال :ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين
غيري ،ال ،ولكن جوابيه جميعا ً خرجا على وجه التبخيت ولم يحفظ ما أجاب به العام الماضي
فيجيب بمثله ،فرجع عن إمامته وقال" :ال يكون إماما ً من يفتي بالباطل على شيء بوجه من
الوجوه وال في حال من األحوال ،وال يكون إماما ً من يفتي تقية بغير ما يجب عند . "D
وما أحسن ما أجاب به سليمان بن جرير الشيعي عن تخليط الشيعة في تمسكھم بالتقية ليجعلوھا
مخرجا ً ألكاذيبھم على أئمتھم ،حيث قال كما يرويه عنه النوبختي ،وھو من كبار علماء الشيعة:
)إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتھم مقالتين ال يظھرون معھا من أئمتھم على كذب أبداً ،وھما
القول بالبداء ،وإجازة التقية.
فأما البداء فإن أئمتھم لما أحلوا أنفسھم من شيعتھم محل األنبياء من رعيتھا في العلم فيما كان
ويكون ،واإلخبار بما يكون في غد ،وقالوا لشيعتھم :إنه سيكون في غد وفي غابر األيام كذا وكذا،
فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه ،قالوا لھم :ألم نعلمكم أن ھذا يكون .فنحن نعلم من قبل  Dعز
وجل ما علمته األنبياء ،وبيننا وبين  Dعز وجل مثل تلك األسباب التي علمت بھا األنبياء عن D
ما علمت ،وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا ،قالوا لشيعتھم :بدا  Sفي
ذلك بكونه.
وأما التقية ،فإنه لما كثرت على أئمتھم مسائل شيعتھم في الحالل والحرام وغير ذلك من صنوف
أبواب الدين فأجابوا فيھا ،وحفظ عنھم شيعتھم جواب ما سألوھم وكتبوه ودوّ نوه ،ولم يحفظ أئمتھم
تلك األجوبة بتقادم العھد وتفاوت األوقات ،ألن مسائلھم لم ترد في يوم واحد ،وال شھر واحد بل
في سنين متباعدة وأشھر متباينة وأوقات متفرقة.
فوقع في أيديھم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة ،وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة،
فلما وقفوا على ذلك منھم ردوا إليھم ھذا االختالف والتخليط في جواباتھم وسألوھم عنه ،وأنكروا

| 115

عليھم ،فقالوا :من أين ھذا االختالف وكيف جاز ذلك؟
قالت لھم أئمتھم :إنما أجبنا بھذا للتقية ،ولنا أن نجيب بما أحببنا وكيف شئنا ألن ذلك إلينا ،ونحن
أعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم ،فمتى يظھر من ھؤالء على كذب؟
ومتى يعرف لھم حق من باطل( .
وال شك أن ھذه الصراحة تامة وشھادة على الشيعة منھم ،وھذا التخليط إنما ھو إفك علمائھم ال
من األئمة الذين ينتسبون إليھم مثل جعفر الصادق وغيره ،وقد حاول محمد صادق آل بحر العلوم
المعلق على كتاب النوبختي إيجاد مبررات ورد لھذا القول ،لكنھا مبررات واعتذارات مثل بيت
العنكبوت.
 أدلة الشيعة على جواز التقية والرد عليھا:
تلمس الشيعة لمبدأ التقية بمفھوم لھا نصوصا ً حمَّلوھا ما لم تحتمله من المعاني التي يعتقدون أنھا
تؤيد ما يذھبون إليه.
ومن تلك األدلة التي تمسكوا بھا ما ذكره بحر العلوم في تعليقه على فرق الشيعة للنوبختي بقوله:
)التقية مما دل على وجوبه العقل إذا كانت لدفع الضرر الواجب ،وقد دل عليه أيضا ً القرآن
العظيم( ،ثم نقل عن الطبرسي بعض اآليات يحتج بھا): (648
قوله تعالىَ  :والَ ُت ْلقُو ْا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم إِ َلى ال َّت ْھلُ َك ِة  ] البقرة .[195:قوله تعالىَ  :ف َن َظ َر َن ْظ َر ًة فِي
سقِي ٌم  ] الصافات.[89-88:
وم َف َقال َ إِ ِّني َ
ال ُّن ُج ِ
قوله تعالى  :الَّ َي َّت ِ
3
س مِنَ ّ ِ
خ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِرينَ أَ ْولِ َياء مِن د ُْو ِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َمن َي ْف َعلْ َذلِ َك َف َل ْي َ
فِي َ
ش ْي ٍء إِالَّ أَن َت َّتقُو ْا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة  ] آل عمران.[28:
ان  ] النحل.[106:
قوله تعالى  :إِالَّ َمنْ أ ُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِنٌّ ِباإلِي َم ِ
وفي ھذا يقول محمد مھدي الحسيني الشيرازي عن الشيعة :وھم يرون التقية لقوله تعالى  :إِالَّ
أَن َت َّتقُو ْا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة  ] آل عمران. [28:
والواقع أن استداللھم بھذه اآليات على التقية التي يرونھا استدالل خاطئ وھذه اآليات وآيات
أخرى كثيرة ليس فيھا داللة للشيعة على التقية التي ھي بمعنى الكذب واستحالله ،بل تشير إلى
سقِي ٌم 
جواز التورية في ظاھر الكالم إذا لزمت الضرورة ،كقول إبراھيم عليه السالم  :إِ ِّني َ
]الصافات .[89:أي من عملكم وعبادتكم لألوثان ،وليس ھو من الكذب بل فيه تعريض لمقصد
شرعي كما يذكر العلماء  ,وھو تكسير آلھتھم بعد ذھابھم عنھا.
وأما االستدالل باآلية  :إِالَّ أَن َت َّتقُو ْا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة  ] آل عمران [28:فإن معناھا األمر باالتقاء
من الكفار.
قال البغوي" :ومعنى اآلية أن  Dنھى المؤمنين عن مواالة الكفار ومداھنتھم ومباطنتھم إال أن
يكون الكفار غالبين ظاھرين ،أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافھم فيداريھم باللسان وقلبه مطمئن
باإليمان؛ دفعا ً عن نفسه من غير أن يستحل دما ً حراما ً أو ماالً حراماً ،أو يظھر الكفار على
عورات المسلمين" .
وأما اآلية  إِالَّ َمنْ أ ُ ْك ِر َه  ] النحل [106:أي إال من كان حاله مشرفا ً على الخطر ،واضطر إلى
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القول بالكفر فله أن يتقول به من غير أن يعتقد ويعمل به ،بل يقول ما فيه تورية ومعاريض مع
طمأنينة قلبه باإليمان ،وبحيث ال يشرح صدور الكفار بالمدح الظاھر لھم ولديانتھم ،وإنما يلجأ
إلى المعاريض التي يكون فيھا صادقاً ،وال تؤثر في دينه ،كأن يقول لھم إنكم على معرفة،
وعندكم تقدم ظاھر ،قصوركم عالية وبساتينكم مثمرة ،ويريد به أنھم يعلمون ظاھراً من الحياة
الدنيا ،وھم عن اآلخرة غافلون.
قال ابن جرير في معنى اآلية ،بعد أن ذكر أنھا نزلت في عمار بن ياسر رضي  Dعنه" :فتأويل
الكالم إذن :من كفر با Sبعد إيمانه إال من أكره على الكفر ،فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه
مطمئن باإليمان ،موقن بحقيقته ،صحيح على عزمه ،غير مفسوح الصدر بالكفر ،لكن من شرح
بالكفر صدراً فاختاره وآثره على اإليمان ،وباح به طائعا ً فعليھم غضب من  Dولھم عذاب
عظيم" .
ومن الجدير بالذكر أن ھذه التقية الشيعية الباطلة لم يقصروھا على الناس فقط بل جوزوھا حتى
على األنبياء ،وھذا خطأ وخالف الحق ،فإن األنبياء ال يسلكون التقية التي يريدھا الشيعة ،وال
تجوز أبداً ،فالكذب ال يجوز عليھم ،وكتمان الحق وإظھار الموافقة للكفار كذلك ال يجوز لھم ،وإال
لما انتشرت دعوتھم ،ولما ظھر الخالف بينھم ويبن أقوامھم ،ولما حصل عليھم من المتاعب
واألخطار ما حصل ,مما ذكره  Dتعالى في كتابه الكريم مما لم يكن ليقع أبداً لو استعمل األنبياء
التقية الشيعية المملوءة جبنا ً ونفاقاً ،وحاشا أن يسلكوا ذلك.
وقد يقول بعض الشيعة في احتجاجھم بالسنة :إننا نجد أن محمداً  كان يلين القول ويبتسم في
وجوه بعض الفسقة والظلمة ،وھذا كما يرى ھؤالء تقية.
والواقع أن ھذه األفعال التي صدرت عن النبي  إنما كانت من باب المداراة ،ومن باب حسن
الخلق وتأليف القلوب ،مع أنه حصل مثل ھذه المواقف ألناس ما كان الرسول صلى  Dعليه
وسلم يخاف من جانبھم شيئا ً حتى يقال إنھا تقية منه لھم ،ثم لم تكن ھذه المداراة في أمور الدين إذ
لم يعرف عن أحد من األنبياء أنه دارى أحداً في دينه ،وإنما ھو حسن الخلق ومقابلة الناس بالبشر
مع تألفھم ألقوامھم ،وال ينافي ھذا أن يقع في القلب كراھية ما ھم عليه من فجور مع محبة الخير
لھم وإرشادھم إليه ,وبذل النصح لھم بصدق وإخالص.
وفي مختصر التحفة االثني عشرية فوائد في ھذا المعنى ،ارجع إليھا إن أحببت الزيادة .
وفي الختام نود التنبيه إلى أن ما ينسبه الشيعة إلى علي رضي  Dعنه من قوله بالتقية –غير
صحيح بروايات الشيعة أنفسھم وتناقضھم من حيث ال يعلمون .شأن كل باطل:
فقد رووا في كتبھم أن عليا ً كان يھدد عمر في مواقف كثيرة ،بل ويصل أحيانا ً إلى الضرب
واإلھانة ورفع الصوت فيما يزعمون ،وأن عليا ً لو شاء لخسف بعمر وبغيره ،وھذا يدل على أن
عليا ً ما كان بحاجة إلى التقية.
ثم رووا عن علي أيضا ً أنه توقف عن بيعة أبي بكر زمنا ً )ستة أشھر( لو كان يرى وجوب التقية
لبايعه وأبطن الخالف.
وعلى ھذا فإنھم حين ينسبون إلى األئمة القول بالتقية ،ثم يثبتون لھم صفات ال تليق إال با Sيعتبر
كالمھم متناقضاً.
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فقد روى الكليني أن األئمة ال يموتون إال برغبتھم واختيارھم ،وقد أجمع الشيعة على صحة ھذا.
كما روى أيضا ً أن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ،وأنه ال يخفى عليھم شيء ،ومن كانت
ھذه صفاته فإن التقية في حقه تعتبر جبنا ً وخوفا ً ال داعي له ،وكيف يلجؤون إلى التقية وھم
يعلمون كل ما سيجري عليھم.
ثم يتناقض كالمھم في القضية الواحدة تبعا ً لحال اإلمام وظروفه ،ولنفرض أنھم يصادفون متاعب
من مخالفيھم فھل يجمل بھم الھرب منھا بالتقية وخداع الناس؟ فأين فضيلة الصبر وامتثال أمر D
وتحمل المشاق في سبيل D؟ ألن ھذه ھي وظيفة األنبياء والمصلحين من الناس ،وھي فضيلة ال
يليق بھم تجنبھا باستحالل الكذب.
وأخيراً فإنه يلزم الشيعة أن يصفوا الحسن بن علي رضي  Dعنه بأنه ليس له كرامة وفضل،
ألنه لم يلتزم بالتقية مع معاوية ،وأن المنافقين في عھد النبي  كانوا أفضل الناس ألنھم أتقاھم
أي أكثرھم عمالً بالتقية حسب تفسير الشيعة الخاطئ). (659
ولوال شدة التعصب وتزيين الشيطان لھم أعمالھم لرأوا أن ھذه الخرافات التي جعلت أعداء
اإلسالم يسخرون منھم بسببھا أنھا من أھم ما ينبغي عليھم محاربتھا ،وأن عليھم أن يحرروا
أفكارھم من ھذه الشنائع التي ھي إلى الوثنية أقرب -وكل ذلك من أھم ما ينبغي عليھم القضاء
عليه إذا أرادوا تصحيح دينھم وتحرير عقولھم من ھذه المبادئ البدائية:
يقول الدكتور الموسوي في رده على علماء الشيعة:
)إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينھا تلك القاعدة األخالقية التي فرضھا اإلسالم على
المسلمين ،وھي أن المسلم ال يخادع ،وال يداھن ،وال يعمل إال الحق ،وال يقول إال الحق ولو كان
عليه ،وأن العمل الحسن حسن في كل مكان ،والعمل القبيح قبيح في كل مكان.
وليعلموا أيضا ً أن ما نسبوه إلى اإلمام الصادق من أنه قال" :التقيّة ديني ودين آبائي" إن ھو إال
كذب وزور وبھتان على ذلك اإلمام العظيم"
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 المتعة
 المطلب األول :تعريف ﻧكاح المتعة لغةً وشرعًا وﺣكمه:
أوالً :المتعة لغة اسم مصدر م ّتع وتدور مادته على معنى االنتفاع وااللتذاذ ومنه قول الشاعر
المشعث:
تمتع يا مشعث أن شيئا ً
سبقت به الممات ھو المتاع
أي :انتفع وتلذذ.
وردت كلمة " المتعة " ومشتقاتھا في القرآن ) (71مرة ،في سور مختلفة  ،ومعانيھا وإن
اختلفت راجعة إلى أصل واحد ودائرة حول االنتفاع وال يستقيم معناھا على اعتباره في " المتعة
" موضوع البحث .
فاالستمتاع في اللغة االنتفاع ،وكل ما انتفع به فھو متاع ،يقال :استمتع الرجل بولده ،ويقال فيمن
ض َنا
مات في زمان شبابه :لم يتمتع بشبابه قال تعالى في سورة األنعامَ  :ر َّب َنا اسْ َت ْم َت َع َبعْ ُ
ض  ] األنعام [128:وقال تعالى في سورة األحقاف  :أَ ْذ َھ ْب ُت ْم َط ِّي َبا ِت ُك ْم فِي َح َيا ِت ُك ُم ال ُّد ْن َيا
ِب َبعْ ٍ
َواسْ َتمْ َتعْ ُتم ِب َھا  ] األحقاف [20:يعني تعجلتم بھا .وقال تعالى في سورة التوبةَ  :فاسْ َت ْم َتعْ ُتم
ِين مِن َق ْب ِل ُك ْم ِب َخالَق ِِھ ْم  ] التوبة [69:يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا .
ِب َخالَ ِق ُك ْم َك َما اسْ َت ْم َت َع الَّذ َ
وفي الحديث الشريف قال )صلى  Dعليه وعلى آله وسلم( )) :الدنيا متاع وخير متاعھا المرأة
الصالحة(( .
وأما شرعا ً فإن لفظ المتعة يطلق على ثالثة أشياء:
 -1متعة الحج .
 -2متعة الطالق .
 -3متعة النساء.
وما يھمنا ھو " متعة النساء " أو " نكاح المتعة " وھو نكاح المرأة ألجل محدود ثم إخالء سبيلھا
بانقضائه .
فتعريف المتعة اصطالحاً :بأن يقول الرجل المرأة :متعيني نفسك بكذا من الدراھم مدة كذا ،فتقول
له :متعتك نفسي ،أو يقول لھا الرجل :أتمتع بك أي البد في ھذا العقد من لفظ التمتع. .
ثانيا ً :حكمه شرعا:
شرع النكاح في اإلسالم ،لمقاصد أساسية ،قد نص القرآن الكريم عليھا صراحة ،ترجع كلھا إلى
تكوين األسرة الفاضلة قال تعالىَ  :ومِنْ آ َيا ِت ِه أَنْ َخ َل َق َل ُكم مِّنْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجً ا لِّ َتسْ ُك ُنوا إِ َل ْي َھا
َو َج َع َل َب ْي َن ُكم م ََّو َّد ًة َو َرحْ َم ًة  ] الروم [21:حيث أشارت اآلية الكريمة إلى أن مناط السكن إنما ھو
" الزوجة " ال مطلق المرأة! وبذلك يمكن القول بأن " الزوجة الدائمة " ھي التي جرت سنة D
تعالى بجعلھا سكنا للرجل ،وجعل بينھا وبين زوجھا مودة ورحمة ،بحكم العالقة الزوجية
الصحيحة الدائمة في أسرة تنجب البنين والحفدة على ما ينص عليه قوله تعالىَ  :و ّ
َ ُ Dج َع َل َل ُكم
ِين َو َح َف َد ًة  ] النحل ،[72:وحينما يربط  Dتعالى
مِّنْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجً ا َو َج َع َل َل ُكم مِّنْ أَ ْز َوا ِج ُكم َبن َ
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الزواج بغريزة الجنس لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشھوة ،أي لمجرد سفح الماء ،بل قصد أن
يكون على النحو الذي يحقق تلك " المقاصد " من تكوين األسرة التي شرع أحكامھا التفصيلية
القرآن الكريم من الخطبة ،فالزواج ،فالطالق ،إذا لم يتفق الزوجان ،ثم الرضاعة ،والحضانة،
والنفقة....إلخ
فالزواج إذاً تبعات وتكاليف جسام إلنشاء أسرة ،يحفز عليه غريزة الجنس ،تحقيقا للمقاصد العليا
اإلنسانية التي أشرنا إليھا.
وعلى ھذا ،فإن مجرد قضاء الشھوة و" االستمتاع " مجرداً عن اإلنجاب وبناء األسرة ،يخالف
مقصد الشارع من أصل تشريع النكاح ،لذلك أطلق عليه القرآن الكريم " السفاح " وحذر من اتباع
ِين  ]
ِين َغي َْر ُم َسا ِفح َ
ھذا السبيل بقوله تعالى  َوأ ُ ِح َّل َل ُكم مَّا َو َراء َذ ِل ُك ْم أَن َت ْب َت ُغو ْا ِبأَمْ َوا ِل ُكم مُّحْ صِ ن َ
النساء ،[24:ومعنى اآلية الكريمة صريح ،إذ مؤداه ،أن تتزوجوا النساء بالمھور ،قاصدين ما
شرع  Dالنكاح ألجله ،من اإلحصان ،وتحصيل النسل ،دون مجرد سفح الماء ،وقضاء الشھوة،
كما يفعل الزناة! يرشدك إلى ھذا أيضا ،ما رواه معقل بن يسار قال)) :جاء رجل إلى رسول D
صلى  Dعليه وعلى آله وسلم فقال :إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ،إال أنھا ال تلد،
فأتزوجھا ؟ فنھاه ،ثم أتاه الثانية فنھاه ،ثم أتاه الثالثة فنھاه ،فقال :تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر
بكم((  .إذ ليس المقصد مجرد االستمتاع بالحسن والجمال ،كل ذلك دال داللة واضحة ،ال لبس
فيه وال إبھام على ما ذكرنا من " المقاصد " االجتماعية الرفيعة التي ال يمكن أن تتحقق إال عن
طريق الزواج الصحيح الدائم الذي شرعه  Dتعالى أصالً .
 المطلب الثاﻧي :المتعة وصيغتھا وشروطھا
يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة األجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وھي
خمسة وأربعون يوماً .وقيل :حيضة .وله أن يشترط عدم طلب الولد:
عن ُزرارة عن أبي عبد  Dعليه السالم :قال :ال تكون المتعة إال بأمرين :أجل مسمى وأجر
مسمى .
عن أبي بصير قال :ال ب ّد من أن تقول فيه ھذه الشروط :أتزوجك!! متعة كذا وكذا يوما ً بكذا وكذا
درھما ً
عن إسماعيل بن الفضل الھاشمي قال :سألت أبا عبد ّ
 Dعليه السالم عن المتعة ؟ قال :مھر معلوم
إلى أجل معلوم .
فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائيا ً بعد انتھاء الفترة ،وأما صيغة المتعة
فھي :عن أبان بن تغلب قال :قلت ألبي عبد ّ
 Dعليه السالم :كيف أقول لھا إذا خلوت بھا ؟ قال:
ً
موروثة كذا وكذا يوماً ،وإن شئت
تقول :أتزوجك متعة على كتاب  ّDوسنة نبيه ؟! ال وار َث َة وال
كذا وكذا سنة ،بكذا وكذا درھماً ،وتسمي من األجر ما تراضيتما عليه قليالً كان أو كثيراً ,فإذا
قالت :نعم ،فقد رضيت وھي امرأتك!! وأنت أولى الناس بھا .
وعن ثعلبة قال :تقول :أتزوجك!! متعة على كتاب  Dوسنة نبيه نكاحا ً غير سفاح وعلى أن ال
ترثيني وال أرثك ،كذا وكذا يوما ً بكذا وكذا درھماً ،وعلى أن عليك العدة .
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وعن ھشام بن سالم قال :قلت :كيف يتزوج المتعة ؟ قال :يقول :أتزوجك كذا وكذا يوما ً بكذا وكذا
درھماً ،فإذا مضت تلك األيام كانا طالقھا في شرطھا وال عدة لھا عليك .
وإذا نسي ذكر األجل انعقد دائما ً عند الشيعة:
عن عبد ّ
 Dبن بكير قال :قال أبو عبد  Dعليه السالم :إن سمّى األجل فھو متعة ،وإن لم يُس ّم
األجل فھو نكاح ّ
بات .
عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال ألبي عبد  Dعليه السالم :فإني أستحيي )!!!!(
أن أذكر شرط األيام .قال :ھو أض ّر عليك .قلت :وكيف ؟ قال :ألنك إن لم تشترط كان تزويج
مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً ،ولم تقدر على أن تطلقھا إال طالق السنة .
)!!( ٍ
عن ھشام بن سالم قال :قلت ألبي عبد Dعليه السالم :أتزوج المرأة متعة مرة مبھمة ؟ قال :فقال:
ذاك أش ّد عليك ،ترثھا وترثك ،وال يجوز لك أن تطلقھا إال على طھر وشاھدين .قلت :أصلحك D
فكيف أتزوجھا ؟ قال :أياما ً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به ،فإذا مضت أيامھا كان
طالقھا في شرطھا وال نفقة وال عدة لھا عليك
 المطلب الثالث :المتعة من أركان اإليمان عند الشيعة:
ُ
ُس له وجعله من الدين ولو أدى
الشيعة إذا استحسنت شيئاً ،م َما يوافق ھواھا اجتھدت في وضع أس ٍ
ذلك إلى تلفيق الكالم على لسان أھل البيت رضي  Dعنھم .فيذكرون أن جعفراً الصادق قال:
ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا .
وإذا كانت المتعة من أركان الدين الشيعي فلماذا يترفع عنھا أكابرھم في العصر الحاضر ؟
وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة مناقشة حول المتعة وقد أخذ يسرد لي الروايات الموضوعة
على لسان أھل البيت رضوان  Dعليھم .فقلت له  -ملزما ً له :إنني أعتقد صحة ھذه الروايات
وھلم نقتدي بأولئك األئمة .فقال :كيف ؟ قلت له :تزوجني أختك أو ابنتك لمدة عشرة أيام ،كل يوم
عشرة دنانير .فغضب مني وقال :أنت ناصبي خبيث .فقلت له :سبحان  Dواألئمة المعصومون
أحلّوھا وأنتم معشر الشيعة ال ترضونھا ألنفسكم!!...
ال بد من الترغيب ووضع الثواب ،ليتمكنوا من خداع السذج ،وليشبعوا الذين سُعار الجنس يسيطر
على عقولھم ،والشيعة ال يفتقرون إلى وضع المرويات في ھذا الشأن ،فدينھم مبني على ھذا
األساس.
فيزعمون أن  Dتعالى أح ّل لھم المتعة عوضا ً عن المسكرات:
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال :إن  Dرأف بكم فجعل المتعة عوضا ً لكم من األشربة .
وعن عبد Dبن سنان عن أبي عبد Dعليه السالم قال :إن  Dتبارك وتعالى حرم على شيعتنا
المسكر من كل شراب وعوّ ضھم من ذلك المتعة .
فالشيعة اشترطت على ربھم إنْ ھو حرَّ َم عليھم ما يُذھب عقولھم ،فال بد بالمقابل أن يُح ّل لھم ما
يشبع شھواتھم .وال يمكننا أن نتصور أن ربّھم من الضعف إلى ھذه الدرجة ،ولكن كما يقولون:
أھل مكة أدرى بشعابھا!!
ويفترون على ّ
 Dتعالى الكذب فيقولون :إن المتعة رحمة من  Dجل جالله خصّ الشيعة بھا دون
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 Dعز وجلَ  :ما َي ْف َتح َّ
سائر الناس .عن أبي عبد  Dعليه السالم في قول ّ
اس مِن رَّ حْ َم ٍة
 ُ Dلِل َّن ِ
ِ
ك َل َھا  ] فاطر [2:قال :والمتعة من ذلك  .ويتطاولون على النبي  ويجعلون ھذا
َف َال ُم ْمسِ َ
  Dعن بكر بن محمد ،عن أبي عبد ّ
الزنا الصريح خلّة من خالل رسول ّ
 Dعليه السالم قال:
سألته عن المتعة ؟
فقال :إني ألكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خالل رسول ّ
 Dصلى
ّ
 Dعليه وآله وسلم لم يقضھا .
وقد وضعت الشيعة مرويات كثيرة في فضل من اقترف جريمة الزنا ،فزعمت أن الحق تبارك
وتعالى قد غفر للمتمتعات وذلك ليلة اإلسراء بالرسول  عن أبي جعفر عليه السالم قال :إن
النبي صلى ّ
 Dعليه وآله وسلم لما أُسري به إلى السماء ،قال :لحقني جبرئيل عليه السالم فقال :يا
محمد )صلى  Dعليه وآله وسلم( إن ّ
 Dتبارك وتعالى يقول :إني قد غفرت للمتمتعين ،من أمتك
من النساء .
وفي رواية أخرى أن  Dتعالى يغفر للمتمتع بقدر الماء الذي م ّر على رأس المتمتع.
عن صالح بن عقبة عن أبيه ،عن أبي جعفر عليه السالم قال :قلت :للمتمتع ثواب ؟
 Dتعالى وخالفا ً على من أنكرھا لم يكلمھا كلمة إال كتب ّ
قال :إن كان يريد بذلك وجه ّ
 Dله بھا
 Dله حسنة ،فإذا دنا منھا غفر ّ
حسنة ،ولم يمد يده إليھا إال كتب ّ
 Dله بذلك ذنباً ،فإذا اغتسل غفر
ّ
 Dله بقدر ما صبّ من الماء على شعره.
قلت :بعدد الشعر ؟!
قال :بعدد الشعر .
فالراوي استنكر أن يغفر  Dتعالى للزاني ھذه المغفرة الواسعة رغم نھي المولى تبارك وتعالى
عن الزنا ،ولكن اإلمام المعصوم )!!! ( استنكر استفھامه ،فأجابه :بنعم.
وعلى ھذا األساس فإن بعض نساء الشيعة في الماضي رغبت في اقتراف ھذه الخطيئة ال حبا ً في
نيل الثواب المتدفق على الشيعة بسوء أعمالھم ،ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي  Dعنه ،وال
يعجب القارئ الكريم من ھذا التصرف الذي ين ّم عن عقلية جاھلية ورواسب سبئية ،فالشيعة منذ
القديم وحتى عصرنا الحاضر لم تختلف عقليتھم ولم ترتفع عن ھذا المستوى.
عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش!! قال :بعثت إليّ ابنة ع ّم لي كان لھا مال كثير :قد عرفت
كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجھم نفسي ،وما بعثت إليك رغبة في الرجال ،غير أنه بلغني
  Dفي سنته!!! فح ّرمھا زفر ،فأحببت أن أطيع ّ
 Dفي كتابه وس ّنھا رسول ُّ
أنه أحلھا ّ
 Dعز
 Dصلى ّ
وجل فوق عرشه وأطيع رسول ّ
 Dعليه وآله وسلم!! وأعصي زفر فتزوجني متعة!!!،
فقلت لھا :حتى أدخل على أبي جعفر عليه السالم فأستشيره.
قال :فدخلت عليه فأخبرته.
فقال :افعل صلّى ّ
 Dعليكما من زوج!! .
فھذه المرأة أرادت أن تبرر انحرافھا بأنھا تخالف عمر رضي ّ
 Dعنه ،وما يض ّر عمر رضي
 Dعنه إن أرادت ھي أو غيرھا من نساء الشيعة أن تقترف جريمة الزنا ،فالحق تبارك وتعالى
ھو الذي يحاسب الخلق ال عمر رضي  Dعنه .وھذه الرواية تعطينا صورة ألھل التشيع بأنھم
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يخالفون ما ثبت عن الصحابة رضوان  Dعليھم في روايتھم عن رسول   Dفي تحريم ما
حرّمه  Dتعالى ورسوله الكريم )صلوات  Dوسالمه عليه(.
واألئمة المعصومون!! يأمرون أتباعھم بضرورة التمتع ولو مرة واحدة ،ألنھم يرونھا واجبة ال
يمكن للشيعة التخلي عنھا ,ألنھا من عالمات اإليمان.
عن ھشام عن أبي عبد  Dعليه السالم قال :إني ألحب للرجل أن ال يخرج من الدنيا حتى يتمتع
ولو مرة ،وأن يصلي الجمعة في جماعة .
وعن ھشام بن سالم عن أبي عبد  Dعليه السالم قال :يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحبّ
للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو م ّرة .
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد  Dعليه السالم قال :قال لي :تمتعت ؟
قلت :ال.
قال :ال تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة !!!
وعن إسماعيل بن الفضل الھا ّ
شمي قال:
قال لي أبو عبد  Dعليه السالم :تمتعت منذ خرجت من أھلك ؟
قلت :لكثرة ما معي من الطروقة أغناني  Dعنھا.
قال :وإن كنت مستغن َيا ً فإني أحب أن تحيي سنة رسول ّ
) Dصلى  Dعليه وآله وسلم( !!!.
ويبالغون في الكذب فيزعمون :أن الرجل إذا اغتسل بعد ارتكابه فاحشة الزنا في المتعة خلق D
تعالى من كل قطرة تقطر منه  -سبعين ملكا ً يدعون له بالمغفرة ويستغفرون له إلى يوم القيامهّ.
عن محمد بن علي الھمداني عن رجل سماه )!!! ( عن أبي عبد  Dعليه السالم قال:
ما من رجل تمتع ثم اغتسل إال خلق  Dمن كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا ً يستغفرون له إلى يوم
القيامة ويلعنون متجنبھا إلى أن تقوم الساعة .
وكذلك فإن األئمة المزعومين ي َُر ّغبون أتباعھم في اقتراف ذلك ،وإذا لم يكن عنده أجر ذلك ساعده
اإلمام المعصوم )!! ( ماد ّيا ً حتى يستطيع ممارسة الرذيلة ,عن أبي بصير قال :دخلت على أبي
ِ
عبد  Dعليه السالم فقال لي :يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أھلك ؟ قلت :ال ؟
قال :ولم ؟
قلت :ما معي من النفقة يقصر عن ذلك.
قال :فأمر لي بدينار.
قال :أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل .
دينار واحد أجرة المتمتع بھا فقط ،وال نستغرب أن تكون أجرة الزانيات بھذا القدر ،ألن الشيعة
اإلمكان إزالة العقبات التي تعترض ھذا الطريق!! ومن ضمن اعتقادات الشيعة في
تحاول بقدر ِ
المتعة أنه ال كفارة لمن حلف با Sتعالى أال ّ يقترف ھذه الجريمة ،ويزعمون أنه من ترفع عنھا
فھو عاص  Sتعالى ووضعت الشيعة في ذلك الكثير من الروايات المكذوبة على لسان أھل البيت
رضوان  Dعليھم ،ونضع بين يدي القارئ الكريم بعض تلك المرويات المكذوبة:
عن علي السَّائي قال :قلت ألبي الحسن عليه السالم:
إني كنت أتزوج المتعة!!! فكرھتھا وتشاءمت منھا ،فأعطيت  Dعھداً بين الركن والمقام وجعلت
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عليّ في ذلك نذراً أو صياما ً أن ال أتزوجھا .قال :ثم إن ذلك ّ
شق عليّ وندمت على يميني ولم يكن
بيدي من القوة ما أتزوج به في العالنية.
 Dأن ال تطيعه ؟! ّ
قال :فقال لي :عاھدت ّ
و Dلئن لم تطعه لتعصي ّنه .
ونحن بدورنا نسأل ھذا الرافضي ما سبب كراھته وتشائمه من المتعة الواجبة في دين الشيعة ؟
ثم إنه لم يطق أن يصبر على ذلك ألن الشذوذ متمكن منه ،وأراد أن يلتمس له مخرجاً ،فشكا حاله
إلى إِمامه المعصوم!! واستنكر اإلمام المعصوم!! يمين ھذا الرافضي وأمره بارتكاب المتعة وال
شيء عليه في ذلك!!
وعن جميل بن صالح قال :إن بعض أصحابنا!! قال ألبي عبد  Dعليه السالم :إنه يدخلني من
المتعة شيء فقد حلفت أن ال أتزوج متعة أبداً .فقال أبوعبد  Dعليه السالم :إنك إذا لم تطع  Dفقد
عصيته .
حتى خرافة سرداب مھديّھم الموھوم فإنه يأمر أتباعه بضرورة المتعة ،وإن أقسم على تركھا
أغلظ األيمان :عن محمد بن عبد  Dبن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السالم
ّ
بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إال أنّ له أھالً موافقة له في
يسأله عن الرجل ممن يقول
جميع أموره ،وقد عاھدھا أن ال يتزوج عليھا ،وال يتمتع وال يتسّرى!! وقد فعل ھذا منذ تسع
عشرة سنة ،ووفىّ بقوله فربما غاب عن منزله األشھر فال يتمتع وال تتحرك نفسه أيضا ً لذلك،
ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد غالم ووكيل وحاشية مما يقلّله في أعينھم ،ويحب المقام
على ما ھو عليه محبة ألھله وميالً إليھا وصيانة لھا ولنفسه ال لتحريم المتعة ،بل يدين  Dبھا
فھل عليه في ترك ذلك مأثم أم ال ؟
الجواب :يُستحب له أن يطيع ّ
 Dتعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو م ّرة واحدة
 أﻧواع المتعة عند الشيعة:
منذ أنّ حرم رسول  Dصلى  Dعليه وآله وسلم زواج المتعة وأھل السنة موقفھم واضح في
الوقوف جنبا ً إلى جنب مع النص الشرعي ... .لكن ما ھو زواج المتعة عند الشيعة وھل ھو
عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفھم وضميرھم أكبر وأعظم من ھذا وبلغ الغلو
والضالل فيه مبلغه .لعل من الطرح العادي أن آتي بنصوص شيعية تكرر طرحھا ألبين حقيقة
المتعة عندھم وكيف صارت ھوسا ً جنسيا ً ال يوازيه ھوس في ديانة تنسب نفسھا إلى تعاليم رب
العالمين لكني أحب ھا ھنا أن أبين حقائقا ً من الواقع يجھلھا الكثيرون !
.1

متعة المزار :

ھذا النوع من زواج المتعة واسع االنتشار في مشھد  ،ويسميه أبناؤھا زواج ) المتعة فوق رأس
السيد ( في اشارة الى اإلمام الثامن اإلمام الرضا المدفون في المدينة .قلت :برأ  Dالرضا من إفك
ھؤالء  ،صار غلوھم وھوسھم الجنسي فوق كل شي! ھذا النوع من زواج المتعة غير جنسي
بخالف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج
ولديھما  ،تسمحان لھما بعقد زواج ) متعة غير جنسية ( في مزار اإلمام  ،وبذلك يكسبان البركة
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!!  ..اضافة إلى درجة من الحرية تمكنھما من االنفراد  ،وألداء ھذه الطقوس  ،يرتدي العريس
وعروسه المفترضة ثيابا ً جديدة ويتوجھان إلى المزار بصحبة أقاربھما وممثليھما  ،وغالبا ً ما
يكون ھؤالء من أفراد العائلة  ،وال يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليھما
 ،ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس اإلمام تحته  ،ويعقد ممثالھما زواج ) متعة غير
جنسية ( بينھما  ،ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة واألقارب ويتناولون الحلوى!
.2

المتعة بين السيد والخادمة! :

تقول شھال حائري ) "أحد آيات  Dالمعروفين" أيضا ً  ،عقد زواج متعة مع احدى خادماته قبل
خمسة وثالثين عاما ً  ،مما أثار انزعاج زوجته التي كان لھا لديھا خمسة أوالد  ،فحملت الخادمة
وأنجبت ولداً  ،فما كان من الزوجة إال أن أقنعت آية  Dبصرف الخادمة  ،وتولت بنفسھا تربية
الولد  ،وأعطيت الخادمة بعض المال قبل أن تغادر  ،وفي ھذه الحالة أيضا كانت العالقة ممتازة
بين ابن المتعة وأخوته  ،خالفا ً للمعتقدات الشعبية الشائعة لجھة العداوة الحتمية بين ھؤالء
األخوة(
.3

متعة التجربة:

يقول آية  Dالمطھري ) من حيث المبدأ  ،بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم  ،ولكن لم
تتح لكل منھما الفرصة الكافية لمعرفة اآلخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة
 ،فإذا وجد كل منھما أنه راض عن شريكه بنتيجة ھذا العقد  ،يمكنھما عندئذ عقد زواج دائم ،
واذا لم يتفقا يفترقا ( قلت :أين ميزان العفة والعذرية عند آية  D؟ ال إجابة  ،بإمكان أي شاب
وشابة تجربة بعضھما البعض بكل سھولة باسم اإلسالم وتعاليم اإلسالم  ،أال ساء ما يعملون !
والغريب أنّ ھذا النوع من الزواج وغيره من األنواع كان محرما ً يوم أن كانت ايران علمانية فلما
صارت ثورية وال أقول اسالمية صارت بھذا االنحطاط !
.4

المتعة من أجل اإلﻧجاب:

أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بھا رجل وامرأة ال من أجل االستقرار العائلي بل من أجل
االتيان بطفل ألحد الطرفين وبعدھا يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليھا!
.5

المتعة من أجل المنفعة المادية :

ھذا نوع آخر من أنواع المتعة وھو منتشر في ايران ) الجمھورية التي يفترض أنھا اسالمية ( !
ما شاء  Dعلى اإلسالم ! تذكر شھال حائري في رسالتھا ) المتعة المؤقتة – حالة ايران -1978
 ( 1982وھو زمن عز الثورة االيرانية بقيادة الخميني ما نصه ) يفترض العديد من اإليرانيين أنّ
دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت ھو دافع مادي دائما ً .ويعزز ھذا االفتراض الشكل التعاقدي
للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد .وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجا ً مؤقتا ً لتأمين
حاجاتھن المادية(.
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.6

المتعة الغير جنسية :

ھذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة  ،يتم فيه اشتراط عدم إقامة عالقة جنسية  ،بحيث
يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة عالقة جنسية يطلق على ھذا
الزواج في ايران اسم ) سيغيه مح ّرميه ( والمضحك في ھذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب
بعد ھذه المصاحبة أن يتحول إلى عالقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا
يفعل؟ تجيب شھال الحائري بعد دراسة لھذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ) وكل ما يتعين على
المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيھا ورغبت في تحويل ) المتعة الغير حنسية ( إلى ) متعة
جنسية ( ھو إبداء رغبتھا ھذه أمام الرجل  ،في المقابل ال يتمتع الرجل باالمتياز نفسه بعد أن
يوافق على عقد ) متعة غير جنسية ( على الرغم من أنه يحق له إنھاء العقد في أي وقت يشاء ،
وتغيير طبيعة العقد أو انھاؤه ال يتطلب طبعا ً أي اجراءات اضافية (
.7

زواج المتعة من أجل ﺣرية االختالط:

تقول شھال ) يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ،
من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور  ،من محارم والدة الطفلة  ،أفراد عائلتھا من
اإلناث  ،وھذا يسمح ألفراد العائلتين باالختالط واالجتماع بحرية ( ! قالت شھال الحائري  :رب
العائلة التي أقمت عندھا عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع
ھذه الفتيات دون سن البلوغ  ،ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا  .في حين كان المھر بعض قطع
الحلوى !!!  ...وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللھو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء
مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئھا مع أمھات الفتيات تدوم إلى األبد  ،مثل العالقة بين
امرأة وصھرھا
.8

المتعة الجماعية! :

قالت شھال  :قال لي بعض رجال الدين  ،باإلمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من
الرجال خالل مدة ال تتجاوز بضع ساعات ! ثم ذكر لھا مثاال لذلك قال  :إذا عقد أحدھم زواج
متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه اإلستمتاع بصحبتھا بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول
بھا !! وھكذا الثاني والثالث والرابع ! إذ ليس عليھا عدة !!!! بعض قصص المتعة ! وقالت شھال :
تأكد مھواش -مھواش امرأة تمارس المتعة – أنھا متدينة جدا  ،فقد كانت على إلمام كبير
بالشريعة اإلسالمية  ،وكان بإمكانھا قراءة القرآن وكتب الشريعة واألدعية ! وكانت تتقاضى
المال من الناس مقابل قراءة القرآن لھن  .وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لھا ذلك !!! ولمدة
ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى !! قالت مھواش  :أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن
!!!  .أما الماللي وعقد زواج المتعة  ،فھذا المال ھاشم قال  :إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد
أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين  . .وقالت شھال الحائري  :عندما كنت أطلب التعرف على
رجال مارسوا زواج المتعة  ،كان يتم إرشادي إلى رجال دين !! ألن اإلعتقاد الشائع حتى في
أوساط رجال الدين ھو أن العلماء ھم أكثر ميال من غيرھم لممارسة زواج المتعة .وقالت شھال
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الحائري  :زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد األخالقي  .يمارسونه
أكثر من غيرھم ألنھم أدرى بالقانون ! .وقالت أيضا  :كانت  500طالبة يدرسن على أيدي آيات
 Dوبعضھن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستھن !! من أصل  500طالبة  ،عقدت أكثر من 200
منھن زواج متعة مع أحد األساتذة أو مع أحد زمالئھا من الطالب ,..وقال كذلك  :قال المال  :تقيم
معظم العائالت كل أسبوع أو كل شھر اجتماعات دينية و صلوات جماعية  ،ولتأدية ھذه الطقوس
 ،تتم اإلستعانة برجل دين أو اثنين على األقل  .ويتمكن رجال الدين ھؤالء من التعرف على
جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر  ،بمن في ذلك الفتيات الصغيرات  .فيقيمون عالقات خاصة مع
ھؤالء الفتيات اللواتي يسھل التأثير عليھن  .وقال المال كذلك  :راجت المدارس الداخلية الدينية ،
فقام أحدھم بتسجيل  76فتاة في مدرسة من مختلف األعمار  ،ثم تبين أنه يقيم عالقات غير
شرعية مع بعضھن !! ثم ماذا ؟! قال المال  :فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات
متعة مع الفتيات اإلحدى عشر اللواتي كان يقيم معھن عالقات غير شرعية !!ھذا ھو الحل ! .
وقال المال  :حيث يوجد رجال دين  ،توجد نشاطات جنسية كثيرة !! وقال المال ھاشم في إحدى
المرات طلبت منه امرأة أن يذھب إلى منزلھا  ،ويصلي من أجلھا )ما أدري كيف ھذه الصالة ،
ال أعلم ؟! (  ،تقول  :وبعد الصالة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول  .فقال لھا  :إنه مضطر
للمغادرة  .عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليھا  :ھذا الذي سيبقى سرا بيننا !! يعني نكاح
المتعة عبارة  ،فقال لھا  :إنه ال يستطيع قضاء الليل معھا ولكن ساعتين ال بأس !! وقالت شھال :
قال المال  :في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار  ،وطلبت منه أن يجري لھا استخارة
قرآنية  ،ثم طلبت منه عقد زواج متعة معھا ألن اإلستخارة أشارت بأن فألھا سيكون حسنا في
حال عقدت زواج متعة على ما يبدو  .تقول  :فاستجاب لطلبھا وعقد زواج متعة معھا لمدة ساعة
واحدة واتفقا على  20تومانا كمھر !! وفي يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه امرأة أن يعقد
زواج متعة مع ابنتھا العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل  50تومانا !! ) زنا vمقابل .. 20مقابل 50
..مقابل .. 100بحسب !! ( وقالت شھال  :قال المال  :وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وھو سيد ،
فاقتربت منا امرأة ھب الھواء فانفتحت شادورھا )الغطاء انفتح( –وكانت جميلة  ،ثم التفت إلى
شھال  ،وقال مبتسما  :نحن رجال الدين نعرف النوع المالئم – يقول  :فالحظ ھذا المال أن
صديقه يميل إليھا  ،قال  :فسألتھا ما إذا كانت مع زوجھا  ،أي زوجك معاك أم ال ؟ فقالت  :ال .
يقول  :فسألھا صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة  ،فقالت  :نعم !! ومنذ ذلك
الحين يشكرني صديقي عندما يراني  .فإن قال قائل  :ھذه تصرفات فردية  ،فنقول  :كل ھذه
التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناھا من الكتب المعتمدة عندھم  .وكل ھذه األعمال ال
يقوم بھا إال ماللي الشيعة  .ولھذا السبب تجد الماللي يحرصون على ھذه المتعة – وھم يعرفون
الكذب ويعرفون الضالل الذي ھم عليه ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بنات الناس
والعياذ با . Sوأخيرا نقول  ،إن للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضھا  .منھا أوال تضييع األوالد .ثم
ثانيا  ،احتمال أن يطأ الرجل ابنته  ،وذلك ألنه إذا ذھب إلى بالد تجيز المتعة ثم تمتع بامرأة ثم
خرج  ،فال يدري ھي حملت إذا عاملھا على عرد أو عردين أو ساعة أو ساعتين  ،على ليلة أو
ليلتين  ،أو على شھر أو شھرين  ،فما يدريه أنھا حملت منه ؟! ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته
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منھا  ،أو يأتي ولده فيجامع أخته منھا وھكذا والعياذ با . Sھذا إذا قلنا أنھا أخته أو أنھا ابنته ،
وإال في الحقيقة ھي ابنة زنا  ،ولكن على قولھم أنھا تكون ابنته الشرعية  ،ھم عندھم تكون ابنته
الشرعية وعندنا ھذه بنت زنا  ،ما ھي بنت شرعية  .كذلك مفاسد المتعة  ،عدم العدل في تقسيم
الميراث ألنه ال يعلم كل واحد كم عنده من األوالد  .في ھذه البالد عنده ولد  ،في ھذه البالد عنده
بنت  ،في ھذه البالد عنده ذكر  ،وفي تلك البالد عنده أنثى vوفي ھذه البالد عنده توأم  D..أعلم
 .كذلك  ،يلزم منه إھانة للمرأة التي أكرمھا  Dتبارك وتعالى  .فھي كما قلنا في كل شھر تحت
صاحب وفي كل يوم في حجر مالعب والعياذ با . Sفيه ضياع األنساب  ،وفيه العزوف عن
الزواج  .لماذا أتزوج ؟! متعة بكف بر ؟! بربع دينار ؟! متعة ؟ أحسن من الزواج vإذا ما كان
يتقي  Dعز وجل يذھب ويلعب لماذا يتزوج ؟ كذلك يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزناة
باسم المتعة  .كذلك فيه إھمال مقصود الشارع من التناسل ومن فوائد النكاح  .ھذا بعض ما يتعلق
بالمتعة وأنواعھا عندھم والتي يستدلون أو يزعمون أو يفترون أنھا من دين محمد صلى  Dعليه
وآله وسلم  ،فال و Dال ھي من دين محمد  ،ومحمد صلى  Dعليه وآله وسلم بريء منھا  ،ودين
 Dبريء منھا  ،وھي حرام حرام حرام  ،كما أخبر  Dتعالى  :والذين ھم لفروجھم حافظون إال
على أزواجھم أو ما ملكت أيمانھم فإنھم غير ملومين  ،فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ھم العادون 
و Dأعلى وأعلم وصلى  Dوسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 مرويات مكذوبة في التمتع:
فمن أكاذيبھم الشنيعة الخبيثة عليه  ما ينسبونه إليه زورا وبھتانا أنه قال:
))من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وھو أجدع(( )"تفسير منھج الصادقين" للمال فتح
 Dالكاشاني  -فارسي .(489 /2
وأقبح منه وأشنع ما افتروا عليه بأنه قال عليه الصالة والسالم:
))من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ومن تمتع ثالث
مرات عتق كله من النار(( )تفسير منھج الصادقين  492/2نقالً من "حضرة من خصه D
باللطف األبدي ،خاتم مجتھدي اإلمامية بالتوفيق السرمدي ،الغريق في بحار رحمة  Dالملك
الشيخ علي بن عبد العالي روّ ح  Dروحه" في رسالته التي كتبھا في باب المتعة(.
فانظر إلى القوم ما أقبحھم وأكذب بھم ،وما ألعنھم وأبعد بھم من الشريعة اإلسالمية الغراء،
وتعاليمھا النقية البيضاء ،وما أجرأھم على الملذات والشھوات التي أصبغوا عليھا صبغة الدين
والشريعة ،وما أشجعھم على االفتراء على رسول  Dالصادق األمين ،الناھي عن المنكرات،
والمحترز المجتنب عن السيئات؟
والقوم ال يريدون من وراء ذلك إال أن يجعلوا دين  Dالخالد لعبة يلعب بھا الفساق والفجار،
ويسخر به الساخرون والمستھزؤن نقمة عليه ,التي ورثوھا من اليھودية البغضاء التي أسست ھذه
العقائد وھذا المذھب  -انظر لتحقيق وتثبيت ذلك في كتابنا )الشيعة والسنة( ،-وإال فھل من
المعقول أن دينا ً من األديان يحرر متبعيه من الحدود والقيود ,ومن الفرائض والواجبات,
والتضحيات والمشقات ،ويجعل نجاتھم من عذاب  Dوفوزھم بنيل الجنة في طاعة الشھوات
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والملذات؟ -وھذا ليس من المبالغات والمجاذفات بل من الحقائق الثابتة التي ال غبار عليھا .-
والشيعة أعداء أھل البيت وسيد أھل البيت وإمامھم محمد رسول  Dصلى  Dعليه وسلم لم يكتفوا
بھذا الكذب ولم يقتنعوا به ،بل زادوا وبالغوا حتى بلغوا حد اإلساءة واإلھانة حيث قالوا  -نستغفر
 Dونتوب إليه من نقل ھذا الكفر:-
قال النبي )) :من تمتع مرة أمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع األبرار ومن تمتع
ثالث مرات زاحمني في الجنان(( )"تفسير منھج الصادقين" .(493 /2
وال ھذا فحسب بل صرحوا بأسماء أھل البيت وشخصياتھم الذين جعلوھم غرضا ً ألسنتھم
المشرعة،ولسھامھم المطلقة ،وسيوفھم المشھرة ،وما أقبح التعبير وما أفظع الكذب والبھتان،
فيفترون على نبي  Dالطاھر المطھر صلوات  Dوسالمه عليه أنه قال:
))من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السالم  -اإلمام الثالث المعصوم حسب زعمھم -
ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن عليه السالم  -اإلمام الثاني المعصوم المزعوم  -ومن
تمتع ثالث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السالم اإلمام المعصوم األول
لديھم ،ختن رسول  Dوابن عمه  -ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي(( )"تفسير منھج
الصادقين" ) .(493 /2وما معنى لقول قائل :أھل النجف خاصة ،وكل بالد الشيعة يرون المتعة
عيبا ً وإن كانت حالالً" و"الشيعة في كل مكان ترى المتعة عيبا ً وإن كانت حالالً وليس كل حالل
يفعل" )أعيان الشيعة للسيد محسن أمين ص .(159مع أقوال األئمة التي ذكرت من وجوب المتعة
والثواب عليھما ،فمن الصادق ،ھذا أو أئمته؟ وال ينبئك مثل خبير.
فانظر إلى األكاذيب التي نسجت على رسول  ، Dواالفتراءات التي تقولت عليه ،وإلى عمارة
اإلسالم كيف ھدمت ،وإلى الشريعة أنھا كيف عطلت ،وإلى أھل بيت النبوة أنھم كيف أھينوا
وجعلوا مساوين ألھل األھواء والھوس ،وكيف عدلوا بالفسقة والفجرة؟
أو بعد ذلك يدعي القوم بأنھم محبون ألھل البيت وموالون لھم؟
ھذا وللقوم شنائع في ھذه المسألة وقبائح ،وافتراءات وبھتانات على أھل البيت وسادتھم نورد منھا
طرفاً.
منھا ما اخترعوه ونسبوه إلى محمد الباقر  -اإلمام الخامس عندھم  -أنه قال:
إن النبي  لما أسري به إلى السماء قال :لحقني جبريل عليه السالم ،فقال :يا محمد! إن D
تبارك وتعالى يقول :إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء" )من ال يحضره الفقيه البن
بابويه القمي الملقب بالصدوق  -وھو الكذوب.(463/3 -
وذكر الطوسي مفتريا ً على أبي الحسن  -اإلمام العاشر عند الشيعة  -أنه قال له علي السائي:
جعلت فداك ،إني كنت أتزوج المتعة فكرھتھا وتشاءمت بھا فأعطيت  Dعھداً بين الركن والمقام
وجعلت على ذلك نذراً وصياما ً أن ال أتزوجھا ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ،ولكن
بيدي من القوة ما أتزوج في العالنية ،فقال لي:
عاھدت  Dأن ال تطيعه! و Dلئن لم تطعه لتعصينه" )تھذيب األحكام للطوسي  -أحد الصحاح
األربعة  .251 /7 -والفروع من )الكافي( .(450/5
وأيضا ً رووا عن أبي عبد  Dجعفر الصادق  -وھم يكذبون عليه  -أنه قال:
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المتعة نزل بھا القرآن وجرت بھا السنة من رسول  Dصلى  Dعليه وسلم )االستبصار للطوسي
 142 /3باب تحليل المتعة(.
كما كذبوا على علي بن أبي طالب رضي  Dعنه أنه قال" :لوال ما سبقني به ابن الخطاب يعني
عمر ما زنى إال شقي") .البرھان في تفسير القرآن للبحراني  ،360/1وتفسير العياشي ,233/1
وتفسير الصافي  , 347/1و)الكافي( للكليني  , 448 /5ومجمع البيان للطبرسي ص 32واللفظ
لألول(.
وحكوا في ذلك قصة طريفة تنبئ عما تخفيه الصدور ،والراوي ھو محدث القوم الكبير محمد بن
يعقوب الكليني عن رجل من قريش أنه قال :بعثت إلي ابنة عمة لي كان لھا مال كثير قد عرفت
كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجھم نفسي ،وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني
أنه أحلھا  Dعز وجل في كتابه وبينھا الرسول صلى  Dعليه وسلم في سنته فحرمھا زفر  -يعني
عمر كما صرح به في الھامش  -فأحببت أن أطيع  Dعز وجل فوق عرشه ،وأطيع رسول D
صلى  Dعليه وسلم ،وأعصي زفر ،فتزوجني متعة ،فقلت لھا :حتى أدخل على أبي جعفر عليه
السالم فأستشيره ،فدخلت عليه فخبرته ،فقال :افعل ،صلى  Dعليكما من زوج" )"الفروع من
)الكافي(" للكليني باب النوادر .(465 /5
وشددوا في التحريض على ھذه القبيحة حتى نسبوا إلى جعفر بن محمد الباقر أنه قال:
ليس منا من لم يؤمن بكرتنا  -رجعتنا  -ويستحل متعتنا" )كتاب الصافي( للكاشاني ،347 /1
أيضا ً "من ال يحضره الفقيه"

 موقف آل البيت من ﻧكاح المتعة:
وبعد أن أوضحنا موقف الصحابة رضي ّ
 Dعنھم من نكاح المتعة أال وھو التحريم تبعا ً لتحريم
النبي  ،نجد أن موقف بيت النبوّ ة من ھذا النكاح موافق لموقف الصحابة ،وقد وردت عنھم عدة
روايات في ھذا الشأن نوردھا للقراء الكرام من المراجع الشيعية لئال يقال :إن ھذا إفك مبين.
فيذكر الطوسي في كتابيه ) التھذيب  (186 /2و ) االستبصار  (142/3والحر العاملي في
)وسائل الشيعة :(441 /14
عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السالم قال:
حرّم رسول   Dيوم خيبر لحوم ال ُحم ُِر األھلية ونكاح المتعة .والعجيب أن الحر العاملي عقب
على ھذه الرواية قائالً:
حمله الشيخ ) يقصد الطوسي ( وغيره على التقية ،يعني في الرواية ،ألن إباحة المتعة من
اإلمامية .اھـ.
ضروريات مذھب ِ
ونحن ال نسلّم بأنھا وردت مورد تقية ,وذلك لوجود عدة روايات عن أھل البيت رضوان D
عليھم تحرّم ذلك.
ثم إن الشيعة حسب قول بعض علمائھم لم تستطع تمييز األخبار الصادرة تقيّة واألخبار المتيقن
صدورھا عنھم ،وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتابه ) الحدائق :( 6 - 5/1فلم يعلم من
أحكام الدين على اليقين إال القليل المتزاج أخباره بأخبار التقيّة ،كما اعترف بذلك محمد بن
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يعقوب الكليني في جامعه ) )الكافي( (.
وعن علي بن يقطين قال :سألت أبا الحسن عليه السالم عن المتعة.
فقال :ما أنت وذاك قد أغناك ّ
 Dعنھا .
متزوج زواجا ً دائماً ،فالمتعة في ھذه
فاإلمام المعصوم!! زجر السائل عن المتعة ،خاصة وأنه
ِ
ِ
ً
الحالة ال تجوز .والشيعة تزعم أن جعفرا الصادق رضي  Dعنه قال:
إني ألكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خالل رسول ّ
  Dلم
يقضھا  .قال ذلك عندما سئل عن المتعة!! فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين أو قول
المعصومين ؟! ،إمام ينھى عن ذلك وآخر يأمر بإتيانه ؟!
ثم إن الصادق الذي .ينسبون له القول بحلّية المتعة نجده ي َُوبّخ أصحابه بارتكابھم ھذه الفاحشة
فيقول:
أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة ،فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه .
وع ّد النساء اللواتي يفعلن ذلك بأ ّنھنّ فواجر :عن ھشام بن الحكم عن أبي عبد Dعليه السالم قال:
ما تفعلھا عندنا إال الفواجر .
َو َع ّد اقتراف المتعة بأنھا تدنيس النفس :عن عبد  Dبن سنان قال:
سألت أبا عبد  Dعليه السالم عن المتعة .فقال :ال ُتدَ نس نفسك بھا .
ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ ألصحابه في ارتكابھم الفاحشة ،بل إنه صرّح بتحريمھا :عن
عمّار قال :قال أبو عبد  Dعليه السالم لي ولسليمان بن خالد :قد حرّمت عليكما المتعة .
فكيف يمكن للصادق أن يحرّم المتعة على أتباعه ؟ وھو القائل كما تزعم الشيعة :ما من رجل
تمتع ،ثم اغتسل إال خلق  Dمن كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا ً يستغفرون له إلى يوم القيامة،
ويلعنون متجنبھا إلى أن تقوم الساعة .
أحب للرجل من ّكم أن يخرج من الدنيا  -حتى
وأيضاً :يستحب للرجل أن يتزوج المتعة ،وما
َ
يتزوج المتعة ولو مرة .
ٌ
أربعة من
ولقد أق ّر الصادق أن المتعة زنا :قيل ألبي عبد  Dعليه السالمِ :ل َم ُجعِل في الزنا
الشھود وفي القتل شاھدان ؟
قال :إن ّ
 Dأح ّل لكم المتعة ،وعلم أنھا َس ُتنكر عليكم ،فجعل األربعة الشھود احتياطا ً لكم ،ولوال
ذلك ألتي عليكم ،وقلما يجتمع أربعة على شھادة بأمر واحد .
فھذا إقرار صريح من الصادق بأن المتعة زنا ،ولو لم يكن كذلك فلماذا لو اجتمع أربعة شھود
ضيْر لو اجتمع ألف شاھد
وشھدوا بأن فالنا ً تمتع يقام عليه ح ّد الزنا ؟ وما دام ذلك حالالً فال َ
وشاھد على ذلك وھو حالل.
وتذكر الشيعة أن أبا جعفر أعرض عن السائل الذي ناقشه في المتعة حينما ذكر نسا َءه وبنات
عمه.
عن ُزرارة قال :جاء عبد  Dبن عمير الَّليثي إلى أبي جعفر عليه السالم فقال:
ما تقول في متعة النساء ؟
فقال :أحلّھا  Dفي كتابه وعلى ُس ّنة نبيه ،فھي حالل إلى يوم القيامة.
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فقال :يا أبا جعفر مثلك يقول ھذا ،وقد ح ّرمھا عمر ونھى عنھا .
فقال :وإن كان فعل.
فقال :إ ّني أعيذك ّ
با Sمن ذلك أن تح ّل شيئا ً حرّمه عمر.
ّ
الحق ما قال رسول
فقال :فأنت على قول صاحبك ،وأنا على قول رسول  ، Dفھل ّم أُالعنك أنّ
ّ
  Dوأنّ الباطل ما قال صاحبك.
قال  :فأقبل عبد  Dبن عمير فقال :يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟
قال  :فأعرض عنه أبو جعفر عليه السالم حين ذكر نسا َءه وبنات عمه .
اإلمام التاسع عندھم :محمد بن علي بن موسى ألھله؟
وإذا كانت المتعة حالالً فلماذا ال يرتضيھا ِ
أيحلّھا ألتباعه وال يجوّ زھا ألھل بيته ؟ وھل يوجد دليل  -وھم مُقرّون به  -أبلغ من ھذا على
كراھة أھل الييت للمتعة ؟
ونجد أيضا ً إمامھم الثامن علي بن موسى الرضا يتذمر من أتباعه بإلحاحھم عليه باإلذن في نكاح
المتعة ،وكان سبب عدم إِذنه لھم خشيته من نساء الشيعة أن يكفرن ويلعن من أباح المتعة النشغال
رجالھن بالمتعة عنھن.
عن محمد بن الحسن بن شمون قال :كتب أبوالحسن عليه السالم إلى بعض مواليه :ال تلحوا علي
المتعة ،إنما عليكم إقامه السنة فال تشتغلوا بھا عن فرشكم وحرائركم ،فيكفرن ويتبرّ ين ويدعين
على اآلمر بذلك ويلع َّننا.
فالروايات السابقة  -وھي من روايات الشيعة  -تبين لنا بوضوح أن أھل البيت رضوان  Dتعالى
عليھم ال يرتضون ھذا النكاح الفاسد وأنھم ينھون عنه وال يجوّ زونه ,وأما مخالفة الشيعة ألھل
البيت في ھذه المسألة فال قيمة لھا ،ألنھم يعشقون ھذه المخالفة ،والذي يستقرئ التاريخ يجد أن
الشيعة عبر عصورھا لم ُتخلص الوالء آلل البيت كما تدعيه ،بل إنھم وبال عليھم.
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 التقريب بين السنة والشيعة
قبل الولوج في ھذا الموضوع )الذي يبدو شائ ًكا في نظر بعض الكتاب ويتحاشون الخوض فيه
خشية االتھام بالطائفية أو العنصرية ،أو لعدم اطالعھم الكافي على األصول العقائدية والفكرية
للتشيع ،ولھذا أصبح األمر ملتب ًسا عليھم في ما إذا كان التشيع دي ًنا أم مذھبًا( يتطلب األمر منا أوالً
أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى الدعوات التي تطلق بين الحين واآلخر بشأن مسألة التقريب بين
المذاھب والتي استھوت الكثير من أصحاب النوايا الحسنة والبسطاء من أبناء األمة الذين تتحكم
العواطف في مواقفھم .فلو أمعن ھؤالء الطيبون من الناس النظر في دعوات التقريب بين
المذاھب لوجدوا أنھا دعوات سياسية بحتة تھدف لتحقيق غايات معينة ،وأن مطلقيھا ھم من رجال
السلطة ،وھؤالء ال يطلقون مثل ھذه الدعوات من قناعات أنفسھم وإنما ھي تعليمات تصدر إليھم
ويقومون بتلبيتھا .والدليل على ذلك أننا لم نسمع أيًا من علماء اإلسالم الكبار وال من المرجعيات
الشيعية البارزة أصدروا مثل ھذه الدعوات التي دائمًا تأتي على لسان إما موظفين علنيين في
دوائر حكومية ،وإما من قبل بعض المتلبسين بثياب علماء الدين وھم موظفون بالسر لدى
مؤسسات الدولة ،والسبب في ذلك أن علماء كل من الطرفين يعرف حقيقة ھذه الدعوات وأھدافھا،
ويعرفون أي ً
ضا أن القواعد التي يتحدث عنھا أصحاب دعوة التقريب ويدعون أنھا تشكل األرضية
المشتركة بين الطرفين ،إنما ھي باألساس غير صالحة لتكون أرضية ألي تقارب؛ ألن ھذه
القواعد في األساس ھي التي تشكل جوھر الخالف وليس كما يتصورھا العامة من أنھا قاعدة
مشتركة بين الفريقين.
من جھة أخرى يحاول أصحاب دعوة التقريب تبسيط الخالف وتصويره على أنه مجرد خالف
فقھي ،وأن التشيع ھو مذھب كسائر المذاھب اإلسالمية األربعة :األحناف والمالكية والشافعية
والحنابلة ،في ما يرى كبار علماء أھل السنة أن األمر عكس ذلك ،فالتشيع ليس مذھبًا ،فھو من
حيث األصول والفروع دين قائم بذاته وله فرق ومذاھب شتى ،وقد صرح الكثير من مراجع
الشيعة عالنية بھذه الحقيقة ،ومن بين من صرح بذلك محمد بن علي بن بابويه القمي في كتابه
)االعتقادات في دين اإلمامية( فھو يسمي التشيع صراحة "دين اإلمامية" ،وقد ورد نفس الذكر في
كتاب )االعتقادات  -الباب الخامس والثالثون( للصدوق) ،توفي سنة  381ھـ( ،وفي )الفھرست:
ص (189للطوسي ،وفي كتاب )الذريعة  (226/2لآلغا بزرك الطھراني ،فھم ذكروا ن ً
صا دين
اإلمامية ال مذھب اإلمامية.
وإننا إذا ما قرأنا تعريف المذھب نجد أن ھذا المصطلح ال ينطبق على التشيع ،بدليل أن التشيع
بأصوله وفروعه ھو أوسع من المذھب.

 فما ھو تعريف المذھب؟
بحسب ما جاء في التعاريف المشھورة ،فإن للمذھب تعريفين) :لغة( ،و)اصطالحً ا( .وما يھمنا
ھنا ھو التعريف الثاني )اصطالحً ا( .فالمذھب في اصطالح الفقھاء ھو :ما استنبطه المجتھد من
األحكام الشرعية االجتھادية المستفادة من األدلة الظنية .وھم بھذا االصطالح قد نقلوا المعنى
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اللغوي للفظ المذھب إلى ھذا المعنى االصطالحي ،وصار حقيقة عرفية عندھم .فيقولون مثالً:
مذھب اإلمام مالك رحمه  Dال يوجب التكتف في الصالة .أو سنية الجھر بالبسملة في الصالة
الجھرية في مذھب اإلمام الشافعي رحمه .D
وقد قال العالمة ابن حجر الھيتمي رحمه  Dفي" تحفة المحتاج" ) :(39/1وأصله  -يعني
المذھب -مكان الذھاب ثم استعير لما يذھب إليه من األحكام تشبيھًا للمعقول بالمحسوس ،ثم غلب
على الراجح ومنه قولھم المذھب في المسألة كذا(؛ أي الراجح فيھا في المذھب كذا.
وبھذا التعريف نرى أن المذاھب اإلسالمية األربعة ھي مذاھب فقھية تختلف فيما بينھا باالجتھاد
في المسائل الفرعية بينما التشيع مذھب عقائدي يختلف مع المذاھب اإلسالمية في األصول
والفروع م ًعا.
ووفق ھذا التعريف أي ً
ضا يصبح كل مرجع شيعي صاحب مذھب ،فمثالً للخميني الذي يرى
وجوب والية الفقيه المطلقة مذھبًا يختلف عن مذھب محسن الحكيم والخوئي اللذين يعارضان
الخميني في ھذه المسألة أو غيرھا من المسائل المتعلقة بالعبادات ،كعدم وجوب صالة الجمعة في
زمان غيبة اإلمام المعصوم ،أو االختالف في حدود المسافات التي توجب إفطار الصائم ،أو
جواز التلذذ الجنسي بالرضيعة ،أو ما إلى ذلك من مسائل فقھية أخرى.
فبعد أن أصبح واضحً ا نفي صفة المذھب عن دين اإلمامية )التشيع( حري بالباحث والقارئ أن
يتعرف على األصول ،التي وصفھا أصحاب الدعوة السياسية للتقريب بين المذاھب بالمشتركة،
وإذا ما كانت فعالً ھي كذلك أم أنھا مجرد خدعة يريد أصحاب الدعوة ـ وأغلبھم من اإلمامية ـ
تحقيق غايتھم )إقناع المسلمين بأن التشيع مذھب ،ثم بعد ذلك يتم اختراق المجتمعات العربية
واإلسالمية إيرانيًا من خالل الترويج لمذھب التشيع( ،تحت غطاء ھذه التسمية التي يطلقون عليھا
"األصول العقائدية المشتركة" بين السنة والشيعة.
فاالصول االعتقادية ھي اإليمان ّ
با Sومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخروالقدر خيره وشره.
والتوحيد العلمي االعتقادي عند المسلمين ھو :األصل في أسماء  Dوصفاته :إثبات ما أثبته D
لنفسه ،أو أثبته له رسوله  ،من غير تمثيل ،وال تكييف ،ونفي ما نفاه  Dعن نفسه ،أو نفاه عنه
ْس َكم ِْث ِل ِه َشيْ ٌء َوھ َُو ال َّسمِي ُع ْالبَصِ ي ُر
رسوله  ،من غير تحريف وال تعطيل كما قال تعالىَ  :لي َ

أما اإلمامية فعقائدھم خمسة وھي :التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة والمعاد.
وقد ربط اإلمامية بين مقام اإلمامة ومقام النبوة العتقادھم بالعصمة المطلقة لإلمام ،ويعتقدون أن
اإلمامة ھي مقتضى النبوة ،والدليل على النبوة ھو الدليل على اإلمامة.
وفيما يخص التوحيد عندھم فإنھم يقولون ) :إن صفات  Dعين ذاته ،فليس ھناك علم زائد على
الذات ،بل العلم ھو عين الذات ،وليس ھناك إرادة زائدة على الذات ،بل أكثر من ذلك( ويقولون :
)  Dليس ذا ًتا وصفات ،بل ذات صرف ،إنه صرف الوجود(  ,فھم ينكرون صفات  Dإذن
بالكلية..
أما مصادر التشريع المتفق عليھا عند جمھور األمة فھي :القرآن الموجود بين دفتي المصحف من
دون زيادة أو نقصان ،والسنة النبوية الشريفة واإلجماع ،واإلجماع يأتي في المرتبة الثالثة من
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حيث الرجوع إليه ،حيث إذا لم يتم العثور على حكم ما في القرآن ،وال في السنة ،ينظر إذا كان
أجمع علماء المسلمين عليه ،فإن وجد ذلك أخذ وعُمل به.
أما مصادر التشريع عند اإلمامية فھي أربعة :القرآن ،السنة ،العقل ،واإلجماع.
فأما العقل فعندھم أنه ) حجة على الخلق لكون الكتاب والسنة يحمالن أوجھًا ولم يتمكنا من رفع
الخالف بين األمة .وأما اإلجماع ،فھو اتفاق آراء الفقھاء في مسألة شرعية والكاشف عن الدليل
الشرعي وھو دليل على الحكم الشرعي وليس كاش ًفا عنه( .
أما السنة عندھم فإن ) الطريق الحصري إلى معرفتھا أو إثباتھا قوالً وتقريرً ا عن الرسول صلى
 Dعليه وسلم ،ھم األئمة المعصومون ،في حين يكون الرواة الثقات طري ًقا إلثبات سنة األئمة)
ومن خالل ھذه المقارنة ربما يعتقد البعض أن المسافة ليست بعيدة بين الطرفين إذا ما أخذنا
بالقرآن والسنة النبوية الشريفة باعتبارھما يشكالن نقطة ارتكاز مشترك في التشريع لدى
الطرفين .ولكن سوف يتبين حجم الخالف حين نرى أن مراجع اإلمامية يطعنون في سالمة
مصدر التشريع األول ،وھو القرآن الكريم ،علمًا أن طوال القرون األربعة عشر الماضية لم
تراود فكرة التحريف ،زيادة أو نقيصة ،ذھن أحد من المسلمين ماعدا مراجع اإلمامية ،فھم
وحدھم من قال بتحريف القرآن.

 األدلة على قول االمامية بتحريف القرآن
ذھب العديد من مراجع االمامية ،المتقدمون منھم والمتأخرون ،بالقول في تحريف القرآن ،وأول
من قال بذلك من مراجعھم الكبار ھو :محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني )ت  329ھـ( ،أحد
أصحاب الكتب األربعة )الكافي للكليني ،ومن ال يحضره الفقيه للصدوق ،والتھذيب واالستبصار
للطوسي( المكون الرئيسي لدين االمامية؛ أصوالً وفقھًا .ويعتبر كتاب )الكافي( أكثرھا اعتما ًدا
وتوثي ًقا ،واتفق مراجع اإلمامية على جعله أصح كتبھم .فھو يتكون من ثماني مجلدات :اثنان في
األصول ،وخمسة في الفروع ،ومجلد واحد يسمى بـ )الروضة( .ويعتقد بعض مشايخھم أنه
عرض على المھدي المنتظر فاستحسنـه وقال :الكافي كا ٍ
ف لشيعتنا) .منتھى المقال ص).25
وقد ذكر الكليني في كتاب الكافي ) :عن أبي عبد) Dع ( "جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب رضي  Dعنھما جمي ًعا" قال :إن القرآن الذي جاء به جبريل )ع( إلى محمد
)ص( سبعة عشر ألف آية) .أصول الكافي ج  2ص).634
وفي رواية أخرى :عن سالم بن سلمة قال :قرأ رجل على أبي عبد ) Dع( وأنا أستمع حرو ًفا من
القرآن ليس على ما يقرؤھا الناس فقال أبو عبد ) Dع( :كف عن ھذه القراءة .اقرأ كما يقرأ
الناس حتى يقوم القائم ،فإذا قام القائم قرأ كتاب  Dعز وجل على حده .وأخرج المصحف الذي
كتبه علي )ع( وقال :أخرجه علي )ع( إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لھم :ھذا كتاب  Dعز
وجل أنزله  Dعلى محمد )ص( وقد جمعته من اللوحين .فقالوا :ھو ذا عندنا مصحف جامع فيه
القرآن ال حاجة لنا فيه .فقال :أما و Dما ترونه بعد يومكم ھذا أب ًدا إنما كان عليّ أن أخبركم حين
جمعته لتقرأوه( )أصول الكافي ج ص.(633
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وفي تحريف اآليات فقد ذكر الكليني مانصه) :عن أبي عبد ) Dع( قال :نزل جبريل )ع( على
محمد )ص( بھذه اآلية ھكذا  :يا أيھا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورً ا مبي ًنا 
)أصول الكافي ج 1ص.(417
وعن أبي عبد ) Dع( قال  :وإذا المـودة سئلت بأي ذنب قتلت  .يقول :أسألكم عن المودة التي
نزلت عليكم مود ِة القربى بـأي ذنب قتلتموھم؟ ) أصول الكافي ج 1ص).295
فھو ھنا حرّف كلمة )وإذا الموءودة( التي في سورة التكوير اآلية  ،8/إلى كلمة المودة ،أي مودة
آل البيت .علمًا أن ھناك العشرات مثل ھذه التحريفات التي أدعى بھا الكليني في كتاب الكافي.
أما مراجع اإلمامية اآلخرين الذين قالوا بتحريف القرآن فھم:
1ـ الشيخ حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب) :فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب
األرباب( جمع فيه أكثر من ألفي رواية تنص على التحريف ،وجمع فيه أقوال جميع الفقھاء
ومراجع الشيعة في التصريح بتحريف القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين ،حيث أثبت أن
جميع علماء الشيعة وفقھاءھم المتقدمين منھم والمتأخرين يقولون :إن ھذا القرآن الموجود اليوم
بين أيدي المسلمين م َُحرَّ ف .وقد ذكر في الباب األول بعنوان" :األدلة على وقوع التغيير
والنقصان في القرآن" .اثني عشر دليالً يستدل بھا على تحريف القرآن حسب زعمه .وقد أورد
تحت كل دليل من ھذه األدلة حش ًدا من الروايات المختلقة والتي استدل بھا على تحريف القرآن.
2ـ نعمة  3الجزائري :صاحب كتاب )األنوار النعمانية ( فقد روى في ج  1ص  :97إن
الصحابة بعد النبي قد غيروا وبدلوا في الدين .وقد ضرب لذلك مثالً قائالً" :أن الصحابة قاموا
بتغيير القرآن وتحريف كلماته وحذفوا ما فيه من مدائح آل الرسول ،وفضائح المنافقين ،وإظھار
مساوئھم" على حد تعبيره.
3ـ محمد باقر المجلسي ،في كتابه )بحار األنوار المجلد  (89ذكر عدة أبواب وكل باب فيه عد ًدا
ممن ادعى أنھا أدلة على التحريف في جمع القرآن :ففي )المجلد  89الذي خصصه للقرآن،
الصفحات  40ـ  (60باب بعنوان" :ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يد ّل على تغييره" .وزعم أن
ھناك ) 74وجھًا( من أوجه التغيير في القرآن.
وفي نفس المجلد )  89ص  66ـ  (77باب بعنوان "تأليف القرآن ،وأنه على غير ما أنزله D
عزوجل" وذكر فيه ) 20مثالً( يعدھا أدلة قاطعة على ما يزعم".
وليت شعري ،ما الفرق بين الكتب الضالة التي تطعن في القرآن الكريم وتلك الكتب التي تعتمدھا
اإلمامية ؟ وقد قال  Dتعالى عن كتابه   :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .فھل يرى
ھؤالء أن  Dلم يحفظية القرآن من التحريف حتى يأتي ھؤالء الماللي ليظھروا لنا حرصھم
وحرقتھم على ما أصاب القرآن من نقص وتحريف ،والعياذ باS؟ فأي مسلم ھذا الذي يشكك
بأقدس مقدساته وأول وأھم مصادر تشريعه وھو القرآن الكريم الذي يعد المعجزة الخالدة للرسول
محمد  .
إذن بعد ھذا الذي تقدم ھل يصح وصف دين اإلمامية )بالمذھب( ووضعه إلى جانب المذاھب
اإلسالمية المتفقة على وحدة األصول والفروع ،والتي ال يتجاوز الخالف القائم بينھا سوى في
االجتھاد في بعض المسائل الفقھية فقط؟
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وھنا يخطر في بال الباحث تساؤل :إذا كان البد من التقريب فلماذا ال يطرح الموضوع ضمن
دائرة حوار األديان مادام أن القوم قد صنفوا عقائدھم ضمن األديان "دين اإلمامية" وليس
المذاھب وبذلك يكون األمر أكثر واقعية وتقبالً ،خصو ً
صا وأن ھناك مؤتمرات وندوات تعقد بين
فترة وأخرى تحت عنوان حوار األديان.
األمر اآلخر وھو كيف يمكن أن نصدق حسن نوايا أصحاب دعوة التقريب بين المذاھب وھم
يقومون يوميًا بأعمال تزيد من العداوة والبغضاء وتزيد من اشتعال نيران الفتن الطائفية التي
أشعلوھا في العراق ولبنان وأفغانستان ومؤخرً ا في فلسطين وفي بعض بلدان الخليج العربي
وغيرھا من البلدان األخرى.
ثم كيف لنا أن نصدق دعواھم ھذه وإلى اآلن تخلو مدينة طھران "إحدى أكبر العواصم في العالم"
من مسجد واحد ألتباع المذاھب اإلسالمية ،ويتعرض أھل السنة والجماعة في إيران إلى أبشع
صنوف القھر واإلذالل ويتعرض علماؤھم إلى عمليات السجن واالغتيال واإلعدام.
ھذه األسئلة نطرحھا على الذين استھوتھم دعوة التقريب ،قبل طرحھا على أصحاب الدعوة
أنفسھم والذين أفسدت أعمالھم حسن نواياھم.
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 استغالل ما وقع بين الصحابة
 ﺣقيقة الخالف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيم )د.علي بن محمد
الصالبي(
ِين ا ْق َت َتلُوا َفأَصْ ِلحُوا َب ْي َن ُھ َما َفإِن َب َغ ْ
ت إِحْ َدا ُھ َما َع َلى األ ُ ْخ َرى
ان م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
قال تعالىَ  :وإِن َطا ِئ َف َت ِ
ت َفأَصْ ِلحُوا َب ْي َن ُھ َما ِب ْال َع ْد ِل َوأَ ْقسِ ُ
َ Dفإِن َفا َء ْ
ُ Dيحِبُّ
َف َقا ِتلُوا الَّتِي َت ْبغِي َح َّتى َتفِي َء إِ َلى أَم ِْر ِ
طوا إِنَّ َ
ُون  ]الحجرات،9 :
َ Dل َعلَّ ُك ْم ُترْ َحم َ
ين إِ َّن َما ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ْال ُم ْقسِ طِ َ
ون إِ ْخ َوةٌ َفأَصْ ِلحُوا َبي َْن أَ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا َ
[10
عن أنس بن مالك رضي  Dعنه قال :قيل للنبي   :لو أتيت عبد  Dبن أبى؟ قال :فانطلق إليه،
وركب حمارً ا ،وانطلق المسلمون ،وھي أرض سبخة ) ,(1فلما أتاه النبي  قال :إليك عنى،
فو Dلقد آذاني نتن حمارك ،قال :فقال رجل من األنصار :و Dلحمار رسول  Dأطيب ريحً ا
منك ،قال :فغضب لعبد  Dرجل من قومه .قال :فغضب لكل واحد منھما أصحابه ،قال :فكان
ِين
ان م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
بينھم ضرب بالجريد وباأليدي وبالنعال .قال :فبلغنا أنھا نزلت فيھمَ  :وإِن َطا ِئ َف َت ِ
ا ْق َت َتلُوا َفأَصْ ِلحُوا َب ْي َن ُھ َما  )(2
ِين ا ْق َت َتلُوا
ان م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
وعن الحسن عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ،قولهَ  :وإِن َطا ِئ َف َت ِ
َفأَصْ ِلحُوا َب ْي َن ُھ َما َفإِن َب َغ ْ
  Dفإن
ت إِحْ َدا ُھ َما َع َلى األ ُ ْخ َرى َف َقا ِتلُوا الَّتِي َت ْبغِي َح َّتى َتفِي َء إِ َلى أَم ِْر ِ
 Dسبحانه أمر النبي  والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوھم إلى حكم ،D
وينصف بعضھم من بعض ،فإن أجابوا حكم فيھم بكتاب  ،Dحتى ينصف المظلوم من الظالم،
فمن أبى منھم أن يجتنب فھو باغ ،فحق على إمام المؤمنين أن يجاھدھم ويقاتلھم ،حتى يفيئوا إلى
أمر  ،Dويقروا بحكم (3) D
ِين ا ْق َت َتلُوا َفأَصْ ِلحُوا َب ْي َن ُھ َما  أي إذا تقاتل فريقان من
ان م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
وفي قوله تعالىَ  :وإِن َطا ِئ َف َت ِ
المسلمين ،فيجب على والة األمور اإلصالح بالنصح والدعوة إلى حكم  ،Dواإلرشاد وإزالة
الشبھة وأسباب الخالف ،والتعبير بـ»إن« لإلشارة إلى أنه ال ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين،
وأنه إن وقع فإنه نادر قليل ،والخطاب في اآلية لوالة األمور ،واألمر فيھا للوجوب ) ،(4وقد
استدل البخاري وغيره بھذا على أن المعصية وإن عظمت ال ُتخرج من اإليمان ،خال ًقا للخوارج
القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وھو في النار ،وثبت في صحيح البخاري عن أبى بكرة -رضي
 Dعنه -قال :إن رسول   Dخطب يومًا ،ومعه على المنبر الحسن بن على – رضي D
عنھما ،فجعل ينظر إليه مرة ،وإلى الناس أخرى ،ويقول» :إن ابني ھذا سيد ،ولعل  Dتعالى أن
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين« ) ،(5فكان كما قال  أصلح  Dتعالى به بين أھل
الشام وأھل العراق بعد الحروب التي وقعت بينھما )(6
وفي قوله تعالىَ  :فإِن َب َغ ْ
  Dأي
ت إِحْ َدا ُھ َما َع َلى األ ُ ْخ َرى َف َقا ِتلُوا الَّتِي َت ْبغِي َح َّتى َتفِي َء إِ َلى أَم ِْر ِ
فإن اعتدت وتجاوزت الحد إحدى الفئتين على األخرى ،ولم تذعن لحكم  Dوللنصيحة ،فعلى
المسلمين أن يقاتلوا ھذه الطائفة الباغية ،حتى ترجع إلى حكم  ،Dوما أمر به من عدم البغي،
والقتال يكون بالسالح وبغيره ،ويفعل الوسيط ما يحقق المصلحة ،وھي الفيئة ،فإن تحقق
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المطلوب بما دون السالح كان ذلك ،وإن تعين السالح وسيلة فعل حتى الفيئة.
ت َفأَصْ ِلحُوا َب ْي َن ُھ َما ِب ْال َع ْد ِل َوأَ ْقسِ ُ
وفي قوله تعالىَ  :فإِن َفا َء ْ
ين  أي
ُ Dيحِبُّ ْال ُم ْقسِ طِ َ
طوا إِنَّ َ
رجعت الفئة الباغية في بغيھا ،بعد القتال ،ورضيت بأمر  Dوحكمه ،فعلى المسلمين أن يعدلوا
بين الطائفتين في الحكم ،ويتحروا الصواب المطابق لحكم  ،Dويأخذوا على يد الطائفة الظالمة
حتى تخرج من الظلم ،وتؤدى ما يجب عليھا لألخرى ،حتى ال يتجدد القتال بينھما مرة أخرى،
واعدلوا أيھا الوسطاء في الحكم بينھما .إن  Dيحب العادلين ،ويجازيھم أحسن الجزاء ،وھذا أمر
بالعدل في كل األمور ) .(7قال  » :إن المقسطين عند  ،Dعلى منابر من نور ،عن يمين
الرحمن عز وجل ،وكلتا يديه يمين ،الذين يعدلون في حكمھم وأھليھم وما وُ لُّوا« ) (8ثم أمر D
ون إِ ْخ َوةٌ َفأَصْ ِلحُوا
تعالى باإلصالح في غير حال القتال ،ولو في أدنى اختالف فقال  :إِ َّن َما ْالم ُْؤ ِم ُن َ
َبي َْن أَ َخ َو ْي ُك ْم  فھذه اآلية أصل من األصول التي تنظم عالقة المسلم بأخيه المسلم ) .(9إن D
تعالى لم ينف صفة اإليمان عن إحدى الطائفتين أو كلتيھما مع وقوع القتال بينھما ،وإن أولى
الناس بالدخول تحت معنى ھذه اآلية ھم سادات المؤمنين الصحابة الكرام ،سواء ما وقع في
معركة الجمل أو صفين ،وقد قام أمير المؤمنين علىّ  -رضي  Dعنه – بتطبيق ھذه اآلية من
حرصه على اإلصالح .وقد استجاب طلحة والزبير لذلك ،إال أن أتباع عبد  Dبن سبأ أنشبوا
الحرب بين الطرفين ،وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن  ،Dوحرص أمير المؤمنين على اإلصالح
مع أھل الشام ،وبذل ما في وسعه ،من طرق سلمية ،وجرّد سيفه بعد فشل كل المحاوالت
اإلصالحية لكي يفئ معاوية – رضي  Dعنه -إلى السمع والطاعة ،ووحدة الخالفة اإلسالمية،
إال أن معاوية اشترط تسليم قتلة عثمان -رضي  Dعنه  ،-فاجتھد وأخطأ ،وكان الحق مع أمير
المؤمنين على ووقع القتال.
ون إِ ْخ َوةٌ  فأثبتت األخوة اإليمانية لجميع المقاتلين من المسلمين ،ومن
وقال تعالى  :إِ َّن َما ا ْلم ُْؤ ِم ُن َ
باب أولى ما وقع بين على وطلحة والزبير – رضي  Dعنھم -في الجمل ،وما وقع مع معاوية
في صفين ،ومن ھنا يظھر لنا أن المقاتلين في الجمل وفي صفين مؤمنون ،وال مجال للطعن في
الصحابة بسبب ھذه الحوادث التاريخية ،أو محاولة نزع اإليمان عنھم ،أو نشر العبارات
المنحرفة في حقھم ،ويكفى في الرد على تلك المقوالت الباطلة أن ھذه اآليات أثبتت لھم أخوة
اإليمان ،وسيأتي بيان ما وقع بينھم – بإذن  Dتعالى – بالتفصيل.
فقد ذكر تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين ،ويجمعھم أصل واحد ،وھو اإليمان ،فيجب اإلصالح
بين كل أخوين متنازعين ،وزيادة في أمر العناية باإلصالح بين األخوين أمر  Dتعالى بالتقوى،
والمعنى :فأصلحوا بينھا ،وليكن رائدكم في ھذا اإلصالح وفي كل أموركم تقوى  ،Dوخشيته
والخوف منه ،بأن تلتزموا الحق والعدل ،وال تحيفوا وال تميلوا ألحد األخوين ،فإنھم إخوانكم،
واإلسالم سوّ ى بين الجميع ،فال تفاضل بينھم وال فوارق ،ولعلكم ترحمون بسبب التقوى وھي
التزام األوامر واجتناب النواھي )(10
وقد جعلت اآلية الكريمة اإلصالح بين اإلخوة وتقوى  Dسبب نزول رحمة  ،Dتعظيمًا ألمر
اإلصالح بين المسلمين ) .(11ويالحظ أنه قال :اتقوا  Dعند تخاصم رجلين ،ولم يقل ذلك عند
إصالح الطائفتين ،ألنه في حالة تخاصم الرجلين يخشى اتساع الخصومة ،وأما في حال تخاصم
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الطائفتين فإن أثر الفتنة أو المفسدة عام شامل الكل ) ,(12وكلمة )إنما( للحصر تفيد أنه ال أخوة
إال بين المؤمنين ،وال أخوة بين المؤمن والكافر ،ألن اإلسالم ھو الرباط الجامع بين أتباعه ،وتفيد
أي ً
ضا أن أمر اإلصالح ووجوبه إنما ھو عند وجود األخوة في اإلسالم ،ال بين الكفار ،فإن كان
الكافر ذميًا أو مستأم ًنا وجبت إعانته وحمايته ورفع الظلم عنه ،كما تجب إعانة المسلم ونصرته
مطل ًقا إن كان خصمه حربيًا )(13
وقد قال ابن العربي :ھذه اآلية أصل في قتال المسلمين ،والعمدة في حرب المتأولين ،وعليھا عوّ ل
الصحابة ،وإياھا عنى النبي -صلى  Dعليه وسلم» : -تقتل عمارً ا الفئة الباغية« ]أي عمار بن
ياسر[ أي أن بقتال البغاة فرض على الكفاية ،إذا قام به البعض سقط عن الباقين ،ولذلك تخلف
قوم من الصحابة – رضي  Dعنھم – عن ھذا األمر ،كسعد بن أبى وقاص ،وعبد  Dبن عمر،
ومحمد بن مسلمة وغيرھم ،اعتذر إليه كل واحد منھم بعذر قبله منھم ) (14أمير المؤمنين علىٌّ .
وھناك كثير من األحكام سوف نراھا من خالل سرد الوقائع التي حدثت بين الصحابة – بإذن D
تعالى-.
ويُعد نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفئ إلى أمر  Dنظامًا له السبق من حيث الزمن على
محاوالت البشرية في ھذا الطريق ،وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الواضحين في كل
محاوالت البشرية البائسة القاصرة التي حاولتھا في كل تجاربھا الكسيحة ،وله بعد ھذا وذاك صفة
النظافة واألمانة والعدل والمطلق ،ألن االحتكام فيه إلى أمر الذي ال يشوبه غرض وال ھوى ،وال
يتعلق به نقص أو قصور ) .(15ولم تنته محاوالت اإلصالح منذ اندالع القتال حتى توج بالصلح
العظيم الذي خطط له أمير المؤمنين الحسن بن على رضي  Dعنه.

 المبحث األول
.1

األﺣداث التي سبقت معركة الجمل

كانت فتنة مقتل عثمان – رضي  Dعنه – سببًا في حدوث كثير من الفتن األخرى ،وألقت
بظاللھا على أحداث الفتن التي تلتھا ،وقد ساھمت أسباب عديدة في فتنة مقتل عثمان – رضي D
عنه  ،-منھا :الرخاء وأثره في المجتمع ،طبيعة التحول االجتماعي في عھده ،مجيء عثمان بعد
عمر ،خروج كبار الصحابة من المدينة ،العصبية الجاھلية ،توقف الفتوحات ،الورع الجاھل،
طموح الطامحين ،تآمر الحاقدين ،التدبير المحكم إلثارة المآخذ ضد عثمان ،استخدام األساليب
والوسائل المھيجة للناس ،دور عبد  Dبن سبأ في الفتنة ،وقد تم تفصيل تلك األسباب في كتابي
»تيسير الكريم الم ّنان في سيرة عثمان بن عفان« ) (16إن عثمان -رضي  Dعنه – كان الناس
يحبونه حبًا عظيمًا ،لحسن سياسته ولمكانته من رسول   Dوأحاديثه في الثناء عليه وزواجه
من ابنتيه حتى سمي بذي النورين ،فھو من الصحابة الكبار الذين بشروا بالجنة ،ولقد تعرض
للظلم في حياته من بعض الغوغاء ،وكان في استطاعته أن يقضى عليھم ولكنه امتنع خو ًفا من أن
يكون أول من يسفك الدماء في أمة محمد   ،فقد كانت سياسته في التعامل مع الفتنة قائمة على
الحلم والتأني والعدل ،وقد منع الصحابة من قتال الغوغاء ،وأحب أن يقي المسلمين بنفسه ،ولذلك
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كان مقتله سببًا لحدوث كثير من الفتن األخرى وألقت بظاللھا على األحداث المتتالية من الفتن،
ولقد كان مقتله عظيمًا على المسلمين ولذلك تصدع المجتمع اإلسالمي لھذا الحادث الجلل ،وانقسم
الناس ،ومما يزيد من مكانته وبراءته مما نسب إليه مواقف الصحابة من قتله ،فقد أجمع الجميع
على براءته واتفقوا على األخذ بدمه إال أن المواقف اختلفت في الكيفية ،وھذا ما سيأتي بيانه،
بإذن  .Dونحب أن نسلط األضواء على دور عبد  Dبن سبأ في الفتنة عمومًا:
.2

أوالً :أثر السبئية في إﺣداث الفتنة:

)(1السبئية حقيقة أم خيال :حقيقة عبد  Dبن سبأ :أجمع القدماء على وجوده بال استثناء وخالف
في ذلك قلة من المعاصرين أكثرھم من الشيعة ،وحجة من أنكره أنه من إبداع مخيلة سيف بن
عمر التميمي وذلك النتقاد بعض علماء الرجال له في مجال رواية الحديث أن العلماء يعدونه
حجة في األخبار ،علمًا بأنه وردت روايات كثيرة عند ابن عساكر تذكر عبد  Dبن سبأ ليس من
بين رواتھا سيف بن عمر ،وقد حكم األلباني على بعضھا بأنھا صحيحة من حيث السند ),(17
وھذا غير الروايات الكثيرة عن ابن سبأ في كتب الشيعة سواء في كتب الفرق أو الرجال أو
الحديث عندھم ،وليس فيھا عمر ھذا ،ال من قريب وال من بعيد ،وقد ابتدأ التشكيك في شخصية
عبد  Dبن سبأ ) (18ووجوده في محاولة منھم لنفي دور العنصر اليھودي الحاقد في زرع الفتنة
بين المسلمين من جھة ،ومن جھة أخرى يوجه االتھام للصحابة بأنھم سبب الفتنة بغرض ھدم
النموذج السامي والصور المشرقة لھم عند المسلمين ،وتابعھم على نفي وجود عبد  Dبن سبأ
بعض المعاصرين كلھم من الشيعة الرافضة لغاية في نفوسھم ،وھي محاولتھم الفاشلة لتبرئة
أصل مذھبھم من مؤسسة الحقيقي كما أجمع القدماء جميعھم بمن فيھم الشيعة .وتجدر اإلشارة أن
من أنكر عبد  Dبن سبأ من المحسوبين على أھل السنة ھم ممن تأثروا وتتلمذوا على أيدي
المستشرقين فأين بلغ ھؤالء من قلة الحياء والجھل؟ وقد مألت ترجمته كتب التاريخ والفرق،
وتناقلت أفعاله الرواة وطبقت أخباره اآلفاق ،لقد اتفق المؤرخون والمحدثون وأصحاب كتب
الفرق والملل والنحل والطبقات واألدب واألنساب الذين تعرضوا للسبئية على وجود شخصية عبد
 Dبن سبأ الذي ظھر في أخبار الفتنة ،ودور ابن سبأ فيھا لم يكن قصرً ا على تاريخ اإلمام
الطبري ،واستنا ًدا على روايات سيف بن عمر التميمي فيه ،إنما ھي أخبار منتشرة في روايات
المتقدمين ،وفي ثنايا الكتب التي رصدت أحداث التاريخ اإلسالمي وآراء الفرق والنحل في تلك
الفترة ،إال أن ميزة تاريخ اإلمام الطبري على غيره أنه أغزرھا مادة وأكثر تفصيالً ال أكثر،
ولھذا فإن التشكيك في ھذه األحداث بال سند وبال دليل بحجة عدم ذكر عبد  Dبن سبأ إال من
طريق سيف بن عمر حتى بعد ثبوت ذكره من روايات صحيحة ليس فيھا سيف ابن عمر كما
أسلفنا ،إنما يعنى الھدم لكل تلك األخبار ،والتسفيه بأولئك المخبرين والعلماء وتزيف الحقائق
التاريخية ،فمتى كانت المنھجية ضربًا من ضروب االستنتاج العقلي المحض في مقابل النصوص
والروايات المتضافرة؟ وھل تكون المنھجية في الضرب صفحً ا واإلعراض عن المصادر الكثيرة
المتقدمة والمتأخرة التي أثبتت البن سبأ شخصية واقعية؟ ) ,(19وقد جاء ذكر ابن سبأ في كتب
أھل السنة كثيرً ا منھا:
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جاء ذكر السبئية على لسان أعشى ھمدان ) (20المتوفى عام 83ھـ ،وقد ھجا المختار بن أبى
عبيد الثقفي وأنصاره من أھل الكوفة بعدما ف ّر مع أشراف قبائل الكوفة إلى البصرة بقوله:
شھدت عليكم أنكم سبئية *** وأني بكم يا شرطة الكفر عارف )).21
وھناك رواية عن الشعبي المتوفى عام103ھـ )721م( تفيد كذب عبد  Dبن سبأ ) ،(22وتحدث
ابن حبيب ) (23المتوفى عام 245ھـ )860م( عن ابن سبأ حينما اعتبره أحد أبناء الجبشيات
) ,(24كما روى أبو عاصم ُخشيش بن أصرم المتوفى سنة 253ھـ ،خبر إحراق على – رضي
 Dعنه – لجماعة من أصحاب ابن سبأ في كتابه االستقامة ) ,(25ويعتبر الجاحظ ) (26المتوفى
سنة )255ھـ( من أوئل من أشار إلى عبد  Dبن سبأ ) ,(27ولكن روايته ليست أقدم رواية عن
ابن سبأ كما يروى الدكتور جواد على ) ,(28وخبر إحراق على بن أبى طالب – رضي  Dعنه
– لطائفة من الزنادقة تكشف عنه الروايات الصحيحة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد ),(29
ولفظ الزندقة ليس غريبًا عن عبد  Dبن سبأ وطائفته.
ويقول ابن تيمية :إن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد  Dبن سبأ )(30
ويقول الذھبي :عبد  Dمن غالة الزنادقة ،ضال مضل )(31
ويقول ابن حجر :عبد  Dبن سبأ من غالة الزنادقة ..وله أتباع يقال لھم السبئية ،معتقدون اإللھية
في على بن أبى طالب ،وقد أحرقھم على بالنار في خالفته )(32
ويوجد البن سبأ ذكر في كتب الجرح والتعديل ،يقول ابن حبان المتوفى354ھـ :وكان الكلبي –
محمد بن السائب اإلخباري – سبئيًا ،من أصحاب عبد  Dبن سبأ ،من أولئك الذين يقولون :إن
عليًا لم يمت ،وأنه راجع إلى الدنيا قبل الساعة ..وإن رأوا سحابة قالوا :أمير المؤمنين فيھا ),(33
كما أن كتب األنساب ھي األخرى تؤكد نسبة السبئية إلى عبد  Dبن سبأ ،وھم الغالة من
الرافضة ،وابن سبأ أصله من اليمن ،كان يھوديًا وأظھر اإلسالم ) ,(34ولم يكن سيف بن عمر
ھو المصدر الوحيد ألخبار عبد  Dبن سبأ ،إذ أورد ابن عساكر في تاريخه روايات لم يكن سيف
فيھا ،وھي تثبت ابن سبأ وتؤكد أخباره ) ,(35ويذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية المتوفى سنة 728ھـ
أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة ،فإنه ابتداع ابن سبأ الزنديق ،وأظھر الغلو في على
وادعى اإلمامة والنص عليه ،وادعى العصمة له ) ,(36ويشير الشاطبى ) (37والمتوفى
عام790ھـ إلى أن بدعة السبئية من البدع االعتقادية المتعلقة بوجود إله مع  – Dتعالى -وھي
بدعة تختلف عن غيرھا من المقاالت ) ,(38وفي خطط المقريزى المتوفى عام 845ھـ ،أن عبد
 Dبن سبأ قام من زمن على م ً
ُحدثا القوم بالوصية والرجعة والتناسخ ) ,(39وأما المصادر
الشيعية التي ذكرت ابن سبأ ،فقد روى الكشى عن محمد بن قولوية ،قال :حدثني سعد بن عبد D
قال :حدثني يعقوب بن يزيد ،ومحمد بن عيسى ،عن على بن مھزيار ،عن فضالة بن أيوب
األزدى ،عن أبان بن عثمان قال :سمعت أبا عبد  Dيقول :لعن  Dعبد  Dبن سبأ ،أنه ا ّدعى
الربوبية في أمير المؤمنين وكان و Dأمير المؤمنين عب ًدا طائ ًعا ،الويل لمن كذب علينا ،وإن قومًا
يقولون فينا ما ال نقول في أنفسنا نبرأ إلى  Dمنھم ) ,(40والرواية عند الشيعة من حيث السند
صحيحة )(41
وفي كتاب الخصال أورد القمى الخبر نفسه ،ولكن موصوالً بسند آخر ،وأما صاحب روضات
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الجنات فقد ذكر ابن سبأ على لسان الصادق المصدوق الذي لعن ابن سبأ التھامه بالكذب
والتزوير وإذاعة األسرار والتأويل ) ,(42وقد ذكر الدكتور سليمان العودة في كتابه مجموعة من
النصوص التي تزخر بھا كتب الشيعة ومروياتھم عن عبد  Dبن سبأ ،فھي أشبه ما تكون وثائق
مسجلة تدين من حاول من متأخري الشيعة إنكار عبد  Dبن سبأ ،أو التشكيك في أخباره ،بحجة
قلة ،أو ضعف المصادر التي حكت أخباره )(43
إن شخصية ابن سبأ حقيقة تاريخية ال لبس فيھا في المصادر السنية والشيعية المتقدمة والمتأخرة
على السواء ،وھي كذلك أي ً
ضا عند غالبية المستشرقين أمثال :يوليوس فلھاوزن ) ,(44وفان
فولتن ) ,(45وليفي ديالفيد ) ,(46وجولد تسيھر ) ,(47ورينولد نكلسن ) ,(48وداويت رونلدس
)..(49على حين يبقى ابن سبأ محل شك أو مجرد خرافة عند فئة قليلة من المستشرقين أمثال:
كيتاني وبرنارد لويس ) ,(50وفريد لندر المتأرجح ) ,(51علمًا بأننا ال نعتد بھم في أحداث
تاريخنا.
ومن يستقرئ المصادر ،سواء القديمة والمتأخرة ،عند السنة والشيعة ،يتأكد له بأن وجود ابن سبأ
كان وجو ًدا تؤكده الروايات التاريخية ،وتفيض فيه كتب العقائد ،وذكرته كتب الحديث ،والرجال
واألنساب ،واألدب ،واللغة ،وسار على ھذا النھج كثير من المحققين والباحثين والمحدثين ،يبدو
أن أول من شك في وجود ابن سبأ المستشرقون ،ثم دعّم ھذا الطرح الغالبية من الشيعة
المعاصرين بل وأنكر بعضھم وجوده ألبتة ،وبرز من الباحثين العرب المعاصرين من أعجب
بآراء المستشرقين ،ومن تأثر بكتابات الشيعة المحدثين ،ولكن ھؤالء جمي ًعا ليس لھم ما يدعمون
به شكھم وإنكارھم إال الشك ذاته ،واالستناد إلى مجرد الھوى والظنون والفرضيات ) ,(52ومن
أراد التوسع في معرفة المراجع والمصادر السنية والشيعية واالستشراقية التي ذكرت ابن سبأ
فليراجع تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون ،وعبد  Dبن سبأ وأثره في
أحداث الفتنة في صدر اإلسالم ،للدكتور سليمان بن حمد العودة.
)(2دور عبد  Dبن سبأ في تحريك الفتنة :في السنوات األخيرة من خالفة عثمان – رضي D
عنه – بدت في األفق سمات االضطراب في المجتمع اإلسالمي نتيجة عوامل التغيير التي
ذكرناھا ،وأخذ بعض اليھود يتحينون فرصة الظھور مستغلين عوامل الفتنة ومتظاھرين باإلسالم
واستعمال التقية ،ومن ھؤالء عبد  Dبن سبأ الملقب بابن السوداء ،وإذا كان ابن سبأ ال يجوز
التھويل من شأنه كما فعل بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتنة ) ,(53فإنه كذلك ال يجوز
التشكيك فيه أو االستھانة بالدور الذي لعبه في أحداث الفتنة ،كعامل من عواملھا ،على أنه أبرزھا
وأخطرھا ،إذ إن ھناك أجوا ًء للفتنة مھدت له ،وعوامل أخرى ساعدته ،وغاية ما جاء به ابن سبأ
آراء ومعتقدات ا ّدعاھا واخترعھا من قبل نفسه وافتعلھا من يھوديته الحاقدة ،وجعل يروجھا لغاية
ينشدھا وغرض يستھدفه ،وھو ال َّدس في المجتمع اإلسالمي بغية النيل من وحدته ،وإذكاء نار
الفتنة وغرس بذور الشقاق بين أفراده ،فكان ذلك من جملة العوامل التي أ ّدت إلى قتل أمير
المؤمنين عثمان – رضي  Dعنه – وتفرق األمة شي ًعا وأحزابًا ) ,(54وخالصة ما جاء به أن
أتى بمقدمات صادقة وبنى عليھا مبادئ فاسدة راجت لدى السذج الغالة وأصحاب األھواء من
الناس ،وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبّس فيھا على من حوله حتى اجتمعوا عليه ،فطرق باب
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عجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ،ويكذب بأن محم ًدا
القرآن بتأولّه على زعمه الفاسد حيث قالَ :ل َ
ك إِ َلى َم َعادٍ" ]القصص [85:فمحمد أحق
آن َل َرا ُّد َ
ك ْالقُرْ َ
ض َع َل ْي َ
يرجع ،وقد قال تعالى" :إِنَّ الَّذِي َف َر َ
بالرجوع من عيسى ) ،(55كما سلك طريق القياس الفاسد من ادعاء إثبات الوصية لعلى -رضي
 Dعنه – بقوله :إنه كان ألف نبي ،ولكل نبي وصى ،وكان على وصى محمد ثم قال :محمد خاتم
األنبياء ،وعلى خاتم األوصياء ) ,(56وحينما استقر األمر في نفوس أتباعه انتقل إلى ھدفه
المرسوم ،وھو خروج الناس على الخليفة عثمان – رضي  Dعنه  ،-فصادف ذلك ھوى في
نفوس بعض القوم حيث قال لھم :من أظلم ممن لم يجز وصية رسول - Dصلى  Dعليه وسلم-
ووثب على وصىّ رسول - Dصلى  Dعليه وسلم -وتناول أمر األمة؟ ثم قال لھم بعد ذلك :إن
عثمان أخذھا بغير حق ،وھذا وصىّ رسول  Dفانھضوا في ھذا األمر فحركوه ،وابدءوا بالطعن
على أمرائكم وأظھروا األمر بالمعروف والنھى عن المنكر تستميلوا الناس وادعوا إلى ھذا األمر
) ,(57وبث دعاته ،وكاتب من كان في األمصار ،وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيھم،
وأظھروا األمر بالمعروف والنھى عن المنكر ،وجعلوا يكتبون إلى األمصار بكتب يضعونھا في
عيوب والتھم ويكاتبھم إخوانھم بمثل ذلك ،ويكتب أھل كل مصر منھم إلى مصر آخر بما
يصنعون ،فيقرؤه أولئك في أمصارھم وھؤالء في أمصارھم حتى تناولوا بذلك المدينة ،وأوسعوا
األرض إذاعة ،وھم يريدون غير ما يظھرون ،ويسترون غير ما يبدون ،فيقول أھل مصر :إ ّنا
لفي عافية مما فيه الناس )(58
ويظھر في النص األسلوب الذي اتبعه ابن سبأ ،فھو أراد أن يوقع في أعين الناس بين اثنين من
كبار الصحابة ،حيث جعل أحدھما مھضوم الحق وھو على ،وجعل الثاني مغتصبًا وھو عثمان،
ثم حاول بعد ذلك أن يحرك الناس – خاصة في الكوفة -على أمرائھم باسم األمر بالمعروف
والنھى عن المنكر ،فجعل ھؤالء يثورون ألصغر الحوادث على والتھم ،علمًا بأنه ركز في حملته
ھذه على األعراب الذين وجد فيھم مادة مالئمة لتنفيذ خطته ،فالقرَّ اء منھم استھواھم عن طريق
األمر بالمعروف والنھى عن المنكر ،وأصحاب المطامع منھم ھيّج أنفسھم باإلشاعات المغرضة
المفتراة على عثمان؛ مثل تحيزه ألقاربه وإغداق األموال من بيت مال المسلمين عليھم ،وأنه
حمى الحمى لنفسه إلى غير ذلك من التھم والمطاعن التي حرك بھا نفوس الغوغاء ضد عثمان-
رضي  Dعنه -مع براءته ،ثم إنه أخذ يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مفجعة عن
مصرھم إلى بقية األمصار ،وھكذا يتخيل الناس في جميع األمصار أن الحال بلغ من السوء ما ال
مزيد عليه ،والمستفيد من ھذه الحال ھم السبئية ،ألن تصديق ذلك من الناس يفيدھم في إشعال
شرارة الفتنة داخل المجتمع اإلسالمي ) ,(59ھذا وقد شعر عثمان – رضي  Dعنه – بأن شي ًئا
ما يحاك في األمصار وأن األمة تمخض بشر فقال :و Dإن رحى الفتنة لدائرة ،فطوبى لعثمان إن
مات ولم يحركھا )(60
على أن المكان الذي رتع فيه ابن سبأ ھو مصر ،وھناك أخذ ينظم حملته ضد عثمان – رضي D
عنه  ،-ويحث الناس على التوجه إلى المدينة إلثارة الفتنة بدعوى أن عثمان أخذ الخالفة بغير
حق ،ووثب على وصى رسول   Dيقصد ) (61عليًا ،وقد غشھم بكتب ا ّدعى أنھا وردت من
كبار الصحابة حتى إذا أتى ھؤالء األعراب المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منھم
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تشجي ًعا ،حيث تبرءوا مما نسب إليھم من رسائل تؤلب الناس على عثمان ) ,(62ووجدوا عثمان
مقدرً ا للحقوق ،بل وناظرھم فيما نسبوا إليه ،ورد عليھم افتراءھم وفسّر لھم صدق أعماله ،حتى
قال أحد زعمائھم وھو مالك ابن األشتر النخعى :لعله مُكر به وبكم ) .(63ويعتبر الذھبي أن عبد
 Dبن سبأ المھيج للفتنة بمصر وباذر بذور الشقاق والنقمة على الوالة ثم على أمير المؤمنين
عثمان فيھا ) ,(64ولم يكن ابن سبأ وحده ،وإنما كان عمله ضمن شبكة من المتآمرين وأخطبوط
من أساليب الخداع واالحتيال والمكر وتجنيد األعراب والقراء وغيرھم ،ويروى ابن كثير أن
أسباب تألب األحزاب على عثمان ظھور ابن سبأ وذھابه إلى مصر وإذاعته بين الناس كالمًا
اخترعه من عند نفسه ،فافتتن به بشر كثير من أھل مصر )(65
إن المشاھير من المؤرخين والعلماء من سلف األمة وخلفھا يتفقون على أن ابن سبأ ظھر بين
المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سبئية ،ليلفت المسلمين عن دينھم وطاعة إمامھم ويوقع بينھم
الفرقة والخالف ،فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكوّ نت به الطائفة السبئية المعروفة التي كانت
عامالً من عوامل الفتنة المنتھية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ،وما ترتب على قتله من
فتن كمعركتي الجمل وصفين وغيرھما .والذي يظھر من خطط السبئية أنھا كانت أكثر تنظيمًا ،إذ
كانت بارعة في توجيه دعايتھا ونشر أفكارھا المتالكھا ناصية الدعاية والتأثير بين الغوغاء
والرعاع من الناس ،كما كانت نشيطة في تكوين فروع لھا سواء في البصرة أم في الكوفة أم في
مصر ،مستغلة العصبية القبلية ،ومتمكنة من إثارة مكامن التذمر عند األعراب والعبيد والموالي،
عارفه بالمواضع الحساسة في حياتھم وبما يريدون )(66

-------------------------------------------------------------------------------) (1أرض سبخة ھي األرض التي تعلوھا الملوحة وال تكاد تنبت إال بعض الشجر.
) (2البخاري ،رقم  ،2691مسلم رقم .1799
) (3التفسير الصحيح ،حكمت البشير )(369/4
) (4التفسير المنير للزحيلى )(237/26
) (5البخاري ،رقم )(710
) (6التفسير المنير )(238/26
) (7التفسير المنير )(238/26
) (8مسلم :اإلمارة – حديث رقم )(1827
) (9سورة الحجرات ،د .ناصر العمري )(305
) (10التفسير المنير )(239/26
) (11منھج القرآن الكريم في إصالح النفوس للحريري :ص)(16
) (12التفسير المنير )(239/26
) (13التفسير المنير (26/240).
) (14المصدر نفسه ) ،(242/26أحكام القرآن )(150/4
) (15في ظالل القرآن )(3344/6
صالَّبي ص )(340-311
) (16عثمان بن عفان لل َّ
) (17دعاوى اإلنقاذ للتاريخ اإلسالمي ،للعودة ذكر فيھا الطرق التي ذكرھا األلباني.
) (18تحقيق مواقف الصحابة ) (284/1ذكر تفصيالت مھمة ،وكذلك عبد  Dبن سبأ وأثره في أحداث الفتنة
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في صدر اإلسالم ،للعودة.
) (19دعاوى اإلنقاذ للتاريخ اإلسالمي للعودة ،تحقيق مواقف الصحابة )(70/1
) (20ھو عبد الرحمن بن الحارث الھمداني ،المعروف بأعشى ھمدان.
) (21ديوان أعشى ھمدان :ص )(148
) (22تاريخ دمشق ،ابن عساكر )(331/9
) (23تاريخ بغداد )(277/2
المحبر ،ابن حبيب :ص )(308
) (24عبد  Dبن سبأ للعودة ص )َ ،(53
) (25تذكرة الحفاظ ) ،(551/2شذرات الذھب )(129/2
) (26وفيات األعيان )(470/30
) (27البيان والتبيين )(81/3
) (28تحقيق مواقف الصحابة )(290/8
) (29عبد  Dبن سبأ للعودة :ص )(53
) (30مجموع الفتاوى )(483/28
) (31ميزان االعتدال للذھبي )(426/2
) (32لسان الميزان البن حجر )(360/3
) (33المجروحين من المحدثين ،أبو حاتم )(253/2
) (34األنساب )(24/7
) (35تحقيق مواقف الصحابة ) ،(298/1عبد  Dبن سبأ للعودة :ص )(54
) (36مجموعة الفتاوى البن تيمية )(435/4
) (37إبراھيم بن موسى ،محمد الغرناضى توفى عام .790
) (38االعتصام )(197/2
) (39المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار للمقريزى )(257 ،256/2
) (40رجال الكشى )(324/1
) (41عبد  Dبن سبأ الحقيقة المجھولة للشيعة ،لمحمد على العلم :ص )(30
) (42عبد  Dبن سبأ ،سليمان العودة :ص )(62
) (43عبد  Dبن سبأ ،سليمان العودة :ص)(62
) (44الخوارج والشيعة ،يوليوس فلھاوزن :ص )(170
) (45السيادة العربية والشيعة واإلسرائيليات :ص )(80
) (46تحقيق مواقف الصحابة )(321/1
) (47العقيدة والشريعة اإلسالمية ،جولد تسيھر :ص )(229
) (48تاريخ العرب األدنى في الجاھلية :ص )(235
) (49عقائد الشيعة :ص )(58
) (50أصول اإلسماعيلية )(86
) (51تحقيق مواقف الصحابة )(312/1
) (52تحقيق مواقف الصحابة )(312/1
) (53مثال سعيد األفغاني في كتابه )عائشة والسياسة(
) (54تحقيق مواقف الصحابة )(327/1
) (55تاريخ الطبري )(347/5
) (56تاريخ الطبري )(347/5
) (57المصدر نفسه )(348/5
) (58المصدر نفسه )(348/5
) (59الدولة األموية ،يوسف العشى :ص) ،(168مواقف الصحابة )(330/1
) (60تاريخ الطبري )(250/5
) (61المصدر نفسه ) ،(348/5تحقيق مواقف الصحابة )(330/1
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) (62المصدر نفسه ) ،(348/5تحقيق مواقف الصحابة )(330/1
) (63تحقيق مواقف الصحابة )(331/1
) (64تحقيق مواقف الصحابة )(338/1
) (65البداية والنھاية )(168 ،167/7
) (66تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )(339/1
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 الوسائل واألساليب في ﻧشر التشيع
 التشيع في العالم اإلسالمي  ..القابلية والمستقبل
.1

تمھيد

تعد االستراتيجية اإليرانية في تصدير عقيدتھا باسم "تصدير الثورة" للدول اإلسالمية محل نظر
العديد من الدراسات واألبحاث والمقاالت ،وذلك ألھمية ما تتركه ھذه العملية من تأثير على األمة
اإلسالمية من الناحية العقدية والسياسية ،ولذا لن تزعم تلك الدراسة أنھا تحقق سبقا ً في مجال
مطروق بالدراسة ،لكنھا قد تكون معنية أكثر بمالحظة اآلثار المترتبة على عملية التشييع
المستمرة ،وعلى قياس صعودھا وھبوطھا ،وتحاول أن تقرأ مشھد الدعوة للتشييع من زاوية
االستراتيجية التي ال تبدو عشوائية في اختيار دول بعينھا للتشييع ،واإلجابة عن تساؤالت قد تطرأ
على األذھان من قبيل:
ھل تنطلق دعوة التشيع من رؤية سياسية واضحة؟
ما ھي أھم الدول التي ينشط فيھا الشيعة دعوياً؟
لماذا وقع اختيارھم على تلك الدول بالذات؟
كيف تخدم دعوة التشيع السياسة اإليرانية الخارجية؟
ما ھي أھم األدوات والوسائل المستخدمة في التشييع؟
لماذا وقعت بعض شعوب الدول السنية تحت التأثير التشييعي أكثر من غيرھا؟
تواجه تلك السياسة اإليرانية؟
كيف
َ
.2

أھم الدول التي يستھدفھا التشييع الممنھج

في ھذه الدراسة نلحظ أن عملية التشييع التي ترعاھا طھران والمدن الرئيسة ذات القداسة لدى
الشيعة اإلمامية في إيران والعراق ،والتي تعد في الوقت عينه محل الدوائر التأثيرية في صناعة
قرار االنتشار الشيعي في العالم ال تتم بشكل عشوائي ،أو تنطلق من أھداف تنطلق من خلفية
دينية محضة  -إن جاز التعبير  -بمعنى أنھا ليست مأخوذة فقط إلى الرغبة في رضا  Dسبحانه
بحمل المسلمين على "االستبصار" ـ أي التشيع وفقا ً للتسمية اإلمامية الحديثة ،واعتناق "مذھب آل
البيت" ،وبالتالي االنخراط في صفوف "الطائعين المؤمنين" فحسب ،وإنما يبدو الدافع السياسي
والقومي الفارسي جليا ً في تحريك البيادق "التبشيرية" حول العالم طبقا ً لخطة دقيقة تحتفظ
بطموحات تتجاوز بكثير "ھداية الحيارى" ،وترمي إلى تحقيق سيادة واضحة للفكرة الشيعية
الرافد المتاح إلحياء الفارسية التي غيب اإلسالم إمبراطورتيھا المجوسية قبل  14قرناً ،حيث لم
يعد متاحا ً إال اتخاذ التشيع ونشره لجة للعبور إلى شاطئ السيادة االمبراطورية.
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ال غرو إذن أن يكون اختيار المناطق التي يحظى التشييع فيھا بجھد مضاعف مبني على أسس
سياسية واقتصادية خادمة للحلم اإلمبراطوري أكثر من كونه استھدافا ً "روحيا ً" و"عظات دينية"
و"دعوة مجردة من حظوظ الدنيا" ،بما أمكن تفصيله في فقرات أخرى من ھذه الدراسة ،لكن ما
يتوجب النظر إليه بعين مبصرة ،ھو تلك الدول التي  -كما سلف  -وفرت لھا ماكينة التشييع
العالمية دعما ً أكبر واھتماما ً فريداً عن غيرھا من خارطة االستھداف ،ومن بينھا تلك الدول
التالية:
.3

إيران

تأخذ عملية التشييع الجارية في إيران طابعا ً مختلفا ً عن غيرھا في سائر البلدان السنية  -باستثناء
العراق نوعا ً ما  -تتميز به عن األخريات باتسامھا بالنمط القسري للتشييع ،والذي يتراجع فيه
الشكل "التبشيري" مقارنة باألسلوب القھري المبني على حرمان المسلمين السنة من حقوقھم
األساسية ،ال سيما ما يتعلق بالشعائر الدينية إلفساح المجال لنشر التشييع في أوساطھم.
ولعل السياسة التشييعية في إيران تختلف عن غيرھا من البلدان في العالم اإلسالمي الذي ينشط
فيه أنصار الثورة الخمينية وعقيدتھا اإلمامية في كونھا تعنى بتأمين الجبھة الداخلية للدولة األولى
الحاضنة والمسؤولة عن الشيعة في العالم ،حيث تدرك األوساط الشيعية صاحبة التأثير في
القرارات اإلدارية في الدولة اإليرانية أن ترك األقليات غير الشيعية آمنة على دينھا اإلسالمي
وسنيتھا مدعاة النتشار التسنن في القومية الفارسية وغيرھا ،بما يھدد تماسك الدولة اإليرانية في
ثوبھا الطائفي الراھن.
وما يرشح من األنباء الشحيحة الواردة من الداخل اإليراني يشي بأن طھران لديھا رھاب كبير
من انتشار التسنن بين األقليات الشيعية غير الفارسية ،عالوة على ازدياد وعي السنة في إيران
بضرورة مباشرة دور أكبر في الدفاع عن حقوقھم الدينية والمعيشية السليبة ،ومن تلك األنباء التي
تصل أصداؤھا خارج إيران ما تؤكده أوساط أحوازية كثيرة ،بعضھا أفاد بشكل مباشر بأن
الدعوة للتسنن آخذة في التصاعد بشكل ھائل في أوساط األحوازيين من الشيعة اإلمامية العربية
التي تعاني من اضطھاد إثني وجھوي مستمر.
ويعكس ما تقدم إقدام النظام اإليراني على "افتتاح أكبر وأضخم مدرسة لنشر التشيع في مدينة
المحمرة العربية باألحواز المحتلة") ،(1في مقابل قيامه "باقتحام مسجد اإلمام الشافعي الواقع في
قصبة النصار بالقرب من مدينة عبادان ،وھو آخر مسجد ألھل السنة في األحواز بعد أن دمر
االحتالل الفارسي جميع المساجد").(2
عشرات اآلالف عادوا إلى خطھم اإلسالمي النقي )السني( في مناطق األحواز ،والبعض يقدرھم
بنحو مليون أحوازي ،وثمة صحوة في إقليم سيستان بلوشستان السني؛ حدَ يا بالسلطات اإليرانية
إلى الدفع بما قال المصدر السابق ذاته "بآالف من العلماء والدعاة لنشر التشيع في األحواز ،وذلك
بعد انتشار دخول األحوازيين في مذھب أھل السنة" ،وإلى أن "تنفق الماليين من الدوالرات
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وتؤسس أماكن سكن لھؤالء الدعاة") ،(3عالوة على "بناء آالف المستوطنات ،وجلب آالف
العائالت من الفرس وإسكانھم وتوفير فرص عمل لھم في األحواز").(4
واألمر ذاته ينسحب على أقاليم ومناطق كردستان وخراسان وھرمزكان ،حيث تمارس سياسة
التشييع تحت طائلة القھر والتھجير القسري للسنة واالستيطان الشيعي في مناطق السنة ،وتحديد
النسل للسنة واإلفقار المتعمد ،بما يفضي إلى إضعاف السنة والتسنن ودعم الشيعة في مناطق
السنة ،والتشجيع على التشيع ولو تحت ضغط الحاجة والخروج من دائرة االضطھاد).(5
.4

إﻧدوﻧيسيا

مثلما اتجھت الواليات المتحدة إلى أطراف العالم اإلسالمي ،السيما إندونيسيا)(6؛ فإن إيران
فعلت الشيء ذاته باھتمامھا بھذا البلد اإلسالمي األكبر من حيث الكثافة السكانية ،وعمدت إلى
إرسال دعاة شيعة إليھا وتحديداً في مناطق المبوننج ،وبسوالويسي جنوب الشرقية ،وبونجيت
جاكرتا ،وبينجكولو ،وسومطرة الجنوبية ،والشمالية ،وكاليمانتان الغربية ،وغيرھا ،وابتعاث
الطلبة إلى إيران لتغيير قناعاتھم ،و"نشر الكتب التي تروج للمذھب الشيعي مثل كتاب المراجعات
وليالي بشاور ،وقد طبع منھا أكثر من مليون نسخة باللغة االندونيسية") ،(7واالنتشار المقنن في
جامعات مختلفة مثل الجامعة اإلسالمية الحكومية ،وجامعة المحمدية ،وجامعة ماالحياتي باندر
المبونج ،وجامعة  19نوفيمبر بمدينة كوالكا ،وجامعة الكي ديندي بكوناوي.
كما تعمل الجمعيات الطالبية الشيعية على نشر التشيع من خالل الندوات والدورات ،وتوزيع
المجالت مثل مجلة القدس وغيرھا ،والكتب التي تتحدث عن مناظرات شيعية سنية مختلقة.
والواقع أن األثر الذي تركه التشييع عميقا ً في التربة اإلندونيسية ،حيث تتحدث بعض المصادر
عن ماليين قد تشيعوا في أرخبيل إندونيسيا ما سيكون له انعكاسه الكبير على المنطقة السيما أن
التغيير األيديولوجي للمسلمين يقوم به إلى جوار الشيعة فريق مدرب من الليبراليين العرب ھناك.
.5

السودان

"العمل الشيعي في السودان بدأ بالمنح للدراسة في طھران ،ثم تطور إلى ما يعرف بالمراكز
الثقافية اإليرانية ،وبعد ذلك أنشأت السفارة اإليرانية جمعية الصداقة اإليرانية السودانية .وأصبح
للشيعة في السودان العديد من المراكز الرسمية سوى المراكز السابقة مثل المكتبات العامة
والمدارس والمعاھد وبعض المؤسسات االقتصادية ،وھذا كله تحت مظلة القانون").(8
والواقع أن السودان احتل مكانة ھامة لدى مخططي تصدير الثورة اإليرانية كمعبر بالغ األھمية
الختراق إفريقيا ونشر أي أيديولوجية فيھا ،حتى قبل أن يلجأ الزعيم السوداني حسن الترابي إلى
إيران لفك حصار ضربه نظام كلينتون األمريكي.
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ومظاھر التشييع في السودان انطلقت من المراكز الثقافية اآلنفة الذكر إلى إنشاء العديد من
المدارس التعليمية الشيعية كمدارس اإلمام علي بن أبي طالب الثانوية للبنين ،والجيل اإلسالمي
لمرحلة األساسي ،وبنين فاطمة الزھراء لمرحلة األساس للبنات ،والمعاھد العلمية ،والحسينيات،
ونشر التشيع في الجامعة اإلسالمية ،وإقامة العديد من المكتبات والمشاركة بكثافة في المعارض
السودانية للكتاب ،وإرسال بعثات تعليمية إليران وما إلى ذلك.
وبرغم تحقيق عملية التشييع نجاحات ملموسة في الفترات الماضية ،إال أن حد نشاطھا قد
تراجعت قليالً إلى حد ما مع ازدياد الوعي الثقافي بمخاطر التشيع لدى السودانيين ،لكن اتساع
مساحة السودان تحرر كثيراً دعاة التشييع من القيود الرسمية ،وتمنحھم ھامشا ً واسعا ً للتحرك بال
رقيب تقريبا ً السيما في المناطق النائية.
.6

تركيا

برغم أن معظم شيعة تركيا ھم من النصيريين )العلويين( إال أن خبرة اإليرانيين في التقارب مع
نصيرية سوريا ونشر التشيع بينھم يمكن استنساخھا ولو بقدر ما في تركيا ،ولعل العالقات
اإليرانية/التركية اآلخذة في التحسن مع اتخاذ أنقرة موقفا ً متعاطفا ً مع طھران في األزمة النووية
قد يمنح األخيرة مساحة للتمدد الحذر ،وكونه كذلك ،نابع من أمرين ،األول ھو التاريخ العثماني
المستحضر والذي يجري التنقيب فيه حاليا ً في ظل حكومة العدالة والتنمية يستجلب معه الثارات
التاريخية بين الخالفة العثمانية والدولة الصفوية) ،(9والثاني يتعلق بالتباين بين شيعتي تركيا
وإيران ،فلقد "أدى المذھب العلوي المختلف عن االثني عشرية السائدة في إيران إلى فجوة كبيرة
بين الشيعة األتراك وإيران ،ھذا باإلضافة إلى العامل الجغرافي السياسي واإلثني ،مما جعل
الشيعة في تركيا مسألة تركية ال تشكل امتداداً سياسيا ً وأيديولوجيا ً إليران كما ھي الحال في
أفغانستان والعراق على سبيل المثال") ،(10بيد أن الخطورة تعود إلى النجاح النسبي الحاصل
اآلن على أرض الواقع فيما يخص عملية التشييع ،والتي قد تقلب الموازين إذا ما نجحت إيران
حقيقة في اختراق )العلويين( العلمانيين ،والذين لكثير منھم تحفظاتھم على حكومة العدالة ذات
الجذور اإلسالمية.
.7

اليمن

التشيع اإلمامي االثني العشري طارئ على اليمن ،لكنه اآلن صاعد بقوة إثر نجاح اإلمامية في
اختراق النسيج الزيدي بشكل كبير ،مع "االنفتاح الذي عاشه اليمن بعد تحقيق الوحدة سنة ،1990
وتحسن عالقات إيران بالدول العربية ،والكره الذي يكنه قادة الزيدية في اليمن للثورة اليمنية،
التي ھمشتھم وقللت من نفوذھم").(11
والواضح أن ھذا االختراق لم يعد ھامشيا ً مثلما كان يظن خالل األعوام الماضية؛ إذ مع اندالع
الحرب السادسة بين التمرد الحوثي الموالي إليران والدولة اليمنية ،تبين أن قطاعات عريضة من
الزيديين ومشايخھم قد انتقلت إلى صف اإلمامية ،وأضحت خصما ً من رصيد الدولة لحساب
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التمرد الحوثي ،الذي تقول بعض المصادر إن عدد قواته فقط بلغ ما يناھز سبعين ألفاً ،ھذا
بخالف القبائل المتعاطفة ،واألحزاب الموالية له بشكل غير مباشر.
.8

غاﻧا

أنشئت الجامعة اإلسالمية في العام  1999كإحدى أھم أدوات التشييع في غانا ،وحصدت من
خاللھا آالف من الخريجين على دفعات ،ساھموا بشكل كبير في نشر التشييع في ربوع غانا،
حتى خرص بعض الغانيين عدد الشيعة في غانا بنحو مليون متشيع ،من دون أن تعزز ذلك
معلومات دقيقة موثقة ،إال أن التأثير المتوقع للعديد من المدارس والمستشفيات شبه المجانية،
ودورات االبتعاث الرخيصة إلى إيران ،وتدريب الدعاة الشيعة ھناك ،واإلنفاق الكبير الذي توليه
إيران إلحدى دول الذھب ووريثه االمبراطورية الغانية الشاسعة قبل قرون ،تشي بأن الرقم
المذكور ربما يعبر عن حجم الجھد التشييعي ولو لم يكن دقيقا ً بطبيعة الحال.
األخطر في غانا وما حولھا من الدول أن إيران تمد إليھا نفوذاً دون أدنى مقاومة تقريباً ،وتجد
الطريق معبداً لنشر معتقدھا في الغرب اإلفريقي الواعد ).(12
 موقع التشييع من السياسة اإليراﻧية الثورية واستراتيجية التمدد
يكشف الباحث المتخصص في الشأن الشيعي األستاذ/أسامة شحادة عن معلومات استقاھا من
موقع "شيعة نيوز" )باللغة الفارسية والرابط الذي وردت فيه المعلومات لم يعد يعمل اآلن( ،عن
أن "الحكومة اإليرانية رصدت ميزانية ضخمة جداً لتبليغ التشيع وإرسال مبلغين والفعاليات
المذھبية لعام 1427ھـ بلغت قيمتھا  215.620مليار تومان إيراني )حوالي  2.3مليار دوالر(،
بزيادة قدرھا سبعة أضعاف ميزانية العام الماضي 1426ھـ ،وھذه الميزانية الضخمة والتي لم
يعرفھا تاريخ التبشير بالتشيع تنبئ بجھود ضخمة قادمة لنشر التشيع ،مما سيذكي الصراع
الطائفي بين السنة والشيعة").(13
والواقع أن الرقم المذكور على ضخامته ال يعبر فقط عن جھود التشييع العالمية ،إذ يسھم أثرياء
من عدة دول خليجية في تلك الجھود ،وھي معلومات إن تطابقت مع الحقيقة؛ فھي تعني أن
مليارات تضخ سنويا ً لحمل اآلالف من السنة على مفارقة معتقداتھم بوازع الفقر أو الحاجة أو
الطمع أو القناعة الفكرية المجردة ،وھي ميزانيات ال يمكن مقارناتھا ليس فقط بجھود وقف
التشييع بل حتى بمشروعات نشر اإلسالم ذاته في العالم.
عشرات الفضائيات الطائفية ،ومئات المؤسسات ،وآالف الحسينيات واالحتفاالت ،تحتضنھا
سياسة توسعية ترى في التشييع وسيلة لحفظ الثورة ومنع تفكك فسيفساء المكون االجتماعي
اإليراني ،وتحفزھا رؤية عقدية تجيش كل إمكاناتھا لنشر فكرتھا في الداخل اإلسالمي ،وھي غير
معنية على الدوام بانتشار أفكارھا لدى أصحاب العقائد والملل والنحل غير الحيز اإلسالمي
وحده ،وھو ما يعني أن تلك الجھود محصورة بين ملياري مسلم حول العالم دون غيرھم.
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جھات اإلنفاق عديدة ومتنوعة لعشرات المليارات من الدوالرات التي ضخت لتصدير الثورة
ونشر عقيدتھا في العالم اإلسالمي على مدى السنوات الثالثين التي تلت الثورة اإليرانية ،أخذت
فيھا استراتيجية التمدد و"التبشير" والھيمنة مفاعيل مختلفة ،ومرت بأطوار تناسبت في وتائرھا
مع المد والجزر في السياسة اإليرانية الخارجية التي ارتبطت في سني الثورة الخمينية األولى
بمرحلة من المد الثوري المتسم بالصدام مع األنظمة والحكومات اإلسالمية ،وتأييد حركات
المعارضة اإلسالمية التي ابتلع معظمھا الطعم اإليراني" ،وقد استخدمت إيران المؤتمرات
العالمية ألئمة الجمعة وأسابيع الوحدة اإلسالمية ،واالحتفاالت السنوية بيوم القدس ومؤسستي
الشھيد والمستضعفين ،ومنظمة العلماء المجاھدين ،كآليات لتعبئة رجال دين وكتاب ومفكرين
وقياديين إسالميين من كافة أنحاء العالم اإلسالمي ،لتلقينھم عقائديا والتأثير عليھم فكريا ،بما يتفق
مع أفكار الثورة اإليرانية ومصالح الجمھورية اإلسالمية .كما وظفت الثورة اإليرانية اللجنة
الدائمة للحج ،ومكتب الدعوة اإلسالمية كمؤسستين حكوميتين لتصدير فكر الثورة اإليرانية
وتوسيع تأثيرھا الخارجي .وقد جاءت تصريحات لعدة مسئولين إيرانيين لتؤكد أن إيران لن تأمن
من مؤامرات الدول الكبرى إال إذا حدثت ثورات مماثلة في العالم اإلسالمي ووعدت بمساعدة كل
حركات التحرير والحركات اإلسالمية الراديكالية في أي مكان في العالم").(14
ثم انكمشت إيران الثورة خارجيا ً بعد ھزيمتھا من العراق في العام  1988لتبدأ مرحلة من المد
الدعوي الھادئ والذي شھد إقالة "آية  "Dعلي منتظري من خالفة الخميني ،واإلطاحة برئيس
الوزراء مير موسوي ،وھما من أبرز دعاة تصدير الثورة؛ ليمثل انحساراً لتلك الدعوة إلى حد
ما ،إلى أن عادت بالظھور بشكل جديد مع تولي الرئيس خاتمي رئاسة الجمھورية ،ثم تأخذ منحى
تصاعديا ً ھائالً في عھد نجاد ،وتعود إلى نمط مكتوم من الثورية الرمادية التي تتحين الظرف
المالئم لنقل التمدد الناعم إلى الثوري من جديد.
جار على
لكن حتى تبدو الفرصة مواتية بشكل
طاغ؛ فإن نشر العقيدة الشيعية ،واستقطاب األتباع ٍ
ٍ
قدم وساق في أكثر من زاوية من زوايا الوطن اإلسالمي ،وقد طورت فعلھا "التبشيري" بالخروج
كثيراً من زاوية التقية إلى إعالن أھدافھا ومطالبھا بشكل صريح وواضح مفيداً من الھامش المتاح
الذي وفره احتالل العراق وأفغانستان وضيقه نوعا ً ما المشروع النووي اإليراني.
إن قسمات المرحلة تفرض على واضعي سياسة التشييع في عالمنا اإلسالمي عدم اتخاذ سياسة
موحدة يتم فرضھا على كل الشرائح والشعوب المستھدفة ،فما يصلح لھذا البلد ال يوافق ذاك ،غير
أن القاسم الوحيد المشترك في الحاكم لكل السياسات المنفذة من جاكرتا إلى نواكشوط ھو ضرورة
استغالل تلك الفترة الزمنية التي يعاني فيھا العالم اإلسالمي السني من ضعف شديد يحول بينه
والقيام بمجابھة الزحف الشيعي ،وملء الفراغ الناشئ عن غياب أو تغييب المؤسسات السنية
العاملة في نطاق الدعوة اإلسالمية ،واتخاذ السلطات في معظم الدول العربية واإلسالمية سياسة
مترددة حذرة إزاء األنشطة غير البريئة التي تجري على أراضيھا ،وتخوف تلك السلطات من
ضغوط نجحت إيران في فرضھا عبر الحكومات والمؤسسات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية

| 153

التي تكبح جماح أي سياسة مضادة ،وإعطاء الغرب الضوء األخضر أو حتى اقتناص اإليرانيين
للفرصة السانحة بإقامة شراكات إفريقية وأسيوية تظلل عمليات التشييع التي ال تنظر كثير من
حكومات تلك الدول "البراجماتية" لھا بارتياب نظراً ألن إيران  -عبر بعض جماعات العنف
السنية الساذجة والمغرضة  -قد نجحت في صبغ "مشكلة اإلرھاب" العالمية بلون سني بخالف
فترة ثمانينات القرن الماضي على سبيل المثال ،ثم تماھي تصعيد أصوات األقليات الطائفية
واإلثنية مع استراتيجيات غربية ال تخبئ رغبتھا في تفكيك الدول العربية واإلسالمية بأكثر مما
ھي عليه اآلن.
تتنوع اآلليات بدءاً من حضور المؤتمرات اإلسالمية المجمعة ،وانتھا ًء بالمعارضات المسلحة
والثورات واالضطرابات ،ومعاونة المحتل بشكل مباشر كما الحالة العراقية أو التمھيد له كما في
بعض الدول الخليجية )التي قد تتعرض لموجة احتاللية شرقية ھذه المرة وليست أمريكية أو
أوروبية( ،وتحمل في حقيبتھا استقطابا ً ماليا ً وآخر "أخالقيا ً" لبعض وجھاء المجتمعات العربية
وقادة الرأي ،وإغراء الفقراء بالمال ،وقيادة "الدراويش" باالحتفاالت الدينية التي ال تنقطع،
وعالج المرضى في المستشفيات ،وإقامة المدارس والجامعات في إفريقيا وآسيا الفقيرتين،
وتشكيك المثقفين والجماھير بالصحابة ،ومن ثم العقيدة السنية برمتھا ،ومروراً بطرق تغيير
التركيبة الديموجرافية للبلدان السنية عبر الھجرة إليھا كما في الحالة العراقية التي تدفق عليھا
مئات اآلالف من اإليرانيين بعد الغزو
)تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الرقم يتجاوز حدود الماليين إيراني عبروا من خالل
الحدود السائلة بين إيران وعراق الحكم الشيعي( ،وكما في إيران ذاته التي حدث فيھا طمس نقاء
االنتماء السني في مناطق السنة الخالصة بالتوطين والھجرة التي أوعزت بھا الدولة إلى أبناء
طائفتھا ،وتدفق العمالة الشيعية إلى الخليج بغزارة بحيث اختلت التركيبة السكانية ،وأحدثت إيران
مشكلة أقلية في عدد من دول الخليج لم تكن موجودة من قبل ،والتجنيس )وھي مسألة بعيدة زمنيا ً
بعض الشيء() ،(15وإقامة تجمعات سكنية خاصة بھم سواء أكانوا من أبناء البلدان األصليين كما
في بعض حاالت الخليج ،أو الجئين أو مھاجرين كما في بلدان كمصر وسوريا والسنغال
ونيجيريا وغيرھا.
وفي كل ذلك يجري العمل على إيجاد قواسم مشتركة مع كل القوى الرسمية وغير الرسمية في
البلدان اإلسالمية تمنح دعاتھا نفوذاً وتأثيراً؛ فعملية التشييع أوجدت لھا مشتركات  -على سبيل
المثال  -مع بعض الطرق الصوفية باسم حب األولياء واألشراف ،والليبراليين باسم التحرر من
النظم السلطوية ومحاولة تقديم إيران كنموذج ديمقراطي  -رغم ثيوقراطيته الواضحة التي ال
يراھا المتعاطفون معھا كأمثال الكاتب فھمي ھويدي وغيره  -والناصريين في مصر باسم الثورة
على الظلم والتي منحت الخميني قبل الثورة تعاطفا ً مع الرئيس المصري الراحل ،واليساريين
عموما ً باسم رفض اإلمبريالية الغربية والوقوف في وجه "الشيطان األكبر" )وإن تراجعت تلك
التسمية كثيراً مع خروج العالقة األمريكية اإليرانية إلى مرحلة العلن( ،وتقدم لإلسالميين

| 154

المقاومين السند المعنوي والمادي باسم الوقوف ضد أعداء اإلسالم من الصھاينة وغيرھم..
وھكذا.
إن تلك الممارسة التشييعية اآلخذة في النمو على أكثر من صعيد قد حققت نجاحا ً ال شك فيه ،ليس
قياسا ً بحجم المنفق عليھا ،فھو أكبر كثيراً من النتائج ،لكن ھذه األخيرة لم يعد يستھان بھا ،وتؤكد
على وجود استراتيجية متكاملة مھدت الطريق أمام تغيير الخارطة الدينية في أكثر من بلد
استراتيجي ومھم لألمة اإلسالمية ،ليس بالضرورة تتطابق مع تلك الخطة الخمسينية المسربة التي
راج التحذير منھا في المواقع المتخصصة في تتبع الحالة الشيعية).(16
 القابلية للتشيع
من نافذة استعداد بعض الشعوب لتقبل أفكار معينة بدرجة أعلى من غيرھا ،يمكن لكثير من دعاة
األيديولوجيات والعقائد التركيز على بعض المناطق التي تجد ترحيبا ً أكبر في قبول أفكار محددة
والنفاذ إلى عقول وقلوب ھذه الشعوب.
ال نزعم أن ثمة استعداداً فطريا ً لقبول التشيع لدى بعض الشعوب؛ ألن التشيع في حقيقته مصادم
نواح ليس ھنا محل بسطھا ،لكن األكيد ھو أنه يقتات من عوامل تسھم في
للفطرة من عدة
ٍ
انتشاره ،الذي يظل محدوداً على كل حال لكنه مؤثر ،وتلك العوامل منھا ما يتعلق بسمات عامة
تنشر مظلتھا فوق مجموعة من الدول ومنھا ما يخص دوالً وشعوبا ً معينة بذاتھا.
فمثالً لدينا فيما يخص الجانب األول ،مسألة العلم والجھل ،ونعني بھا مسألة االحتكاك المباشر مع
الشيعة ومعرفة عقائدھم على حقيقتھا ،والواقع يشھد بأن حظوظ الشيعة في نشر أفكارھم بين
الشعوب األكثر احتكاكا ً بھم  -شريطة الجھر بتلك العقيدة واألفكار  -ھم األقل حماسة العتناق
أفكارھم ،والعكس بالعكس.
إن عقيدة ال تنتشر إال عبر تغليفھا باألكاذيب والتسول بالبحث عن المشتركات بينھا والمجتمعات
األخرى ،والتسويق لھا بشكل خفي وخجول ،لھي مدعاة للرفض وتحاشيھا ،وتستحيل أن تكون
صحيحة على جادة الدين ،وحيث تفيد من جھل الشعوب والمجتمعات بھا في تمرير أفكارھا بشكل
متسلل والتوائي؛ فإنھا تحكم على ذاتھا بالفناء كلما نھض بوجھھا العلماء والمثقفون ،واستقر العلم
بھا.
والماللي يدركون في قرارة أنفسھم أن عليھم  -كلما انكشفت مطامع القوم بين الناس  -أن يلجؤوا
إلى نشر عقيدتھم عند من يجھلونھا ،وال يدرون كثيراً عن خفاياھا وأسرارھا ،ولذا فإن مع تكشف
كثيراً من ملفات إيران ،عقيدة وسياسة ،وتبيان عقائد اإلمامية عموما ً لدى جموع من مثقفي
العرب؛ فإن الوجھة التي توالھا دعاة التشيع انحرفت إلى اتجاھات أخرى لم تكن تطرقھا الدعوة
الشيعية ،فبدت إيران أكثر اھتماما ً بإندونيسيا والغرب اإلفريقي وغيرھما مع ذيوع الوعي بعقيدتھا
وما تكنه لشعوب المنطقة بشكل الفت في أعقاب مساھمتھا مع الواليات المتحدة ودول أخرى في

| 155

احتالل العراق وارتكاب مذابح دامية بحق العراقيين والفلسطينيين وقيام الميليشيات التابعة لھا
بارتكاب جرائم بحق أھل السنة في العراق.
ما يتبدى جليا ً أن جھود نشر التشيع ال بد أن تتجه إلى شعوب تجھل األجندة الخفية لحكومة
الماللي ،وتفتقر إلى المعلومات حول عقائد تتعلق بالنظرة إلى صحابة رسول  Dصلى  Dعليه
وسلم والعالقة مع أھل السنة والنظرة إليھم ،وأخيراً ما يتعلق خصوصا ً بالتقية واستخداماتھا على
األصعدة "الشرعية الدينية" والسياسية )الدينية أيضا ً( ،وعلى ھذا فكان التوجه لغير تلك الدول في
نشر الفكرة الشيعية.
علينا أن نفرق ھنا بين الرغبة في الھيمنة واستخدام األدوات التابعة في الدول اإلسالمية )السنية(
وبين نشر التشيع كفكرة عقدية ،وكالھما ال عالقة مباشرة بينه وبين اآلخر؛ فحين تعمل إيران
على فرض التشيع في إيران والعراق ،وتقوية العمل السياسي ألتباعھا في الخليج؛ فإنھا ال توازي
ذلك بالقدر ذاته من العمل "الدعوي التبشيري" في تلك الدول بل تغادر إلى دول أكثر جھالً
بأيديولوجيتھا لنصب فخ جديد يفضي إلى ضم أتباع جدد إلى الفكرة الشيعية الدينية.
إذن :نحن نتحدث ھنا عن قضية الجھل بالتشيع اإلمامي كحافز مشجع لمد النفوذ الشيعي التعبوي،
واستقطاب عناصر جديدة ،وھي قضية عامة تمس شعوبا ً وقطاعات عريضة في حوضنا
اإلسالمي غير العربي أو العربي البعيد )كدول المغرب العربي التي ال تتماس كثيراً مع مشاكل
الشرق بحكم البعد الجغرافي(.
ھذه قابلية نموذجية تتعلق بالجھل بالتشيع يخالف النماذج الخليجية القريبة والتي يتزايد فيھا النفوذ
السياسي دون انتشار الفكرة الدينية الشيعية ،وھو ما يحدده أيضا ً ھذا القول الذي أنقله عن معتصم
سيد أحمد ،وھو داعية شيعي بالسودان ،يقول فيھا في حوار مع موقع المرجع الديني الشيعي
المدرسي" :ھنالك تربة خصبة للقارة األفريقية ،إذا نظرنا للجزء الشمالي من القارة اإلفريقية من
مصر والجزائر والمغرب والسودان نجد أن ھناك حبا ً متجذراً في نفسية ھذه الشعوب بالوالء
ألھل البيت )عليھم السالم( ،كذلك ھنالك نوع من البساطة في قبول الطرف اآلخر ،فاإلفريقي
بشكل عام متسامح يقبل الحوار ويقبل الطرف اآلخر بعكس بعض العقليات المتشددة الموجودة في
البوادي").(17
الجھل ينضاف إليه تفاعلية المجتمعات مع األفكار الجديدة عموماً ،وھذا ال يقتصر عن التشيع
فقط ،وإنما عموم األفكار التي يجري تصديرھا للمجتمعات ،فصعيد مصر يختلف عن شماله،
ونجد الجزيرة العربية يختلف عن حجازھا ،وھو ما يتقدم من كلمات الداعية الشيعي ھذا وغيره
ممن ينصب جام حنقھم على من يسمونھم بـ"األعراب" ،والمقصود بھم العرب األقحاح وليس ما
ورد في كتاب  Dعز وجل في محل الذم.
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 األمور المنفردة التي تغذي ﻧشر التشيع
أما ما يخص األمور المنفردة التي تغذي نشر التشيع وتجعل الطريق معبداً نوعا ً ما نحوه؛ فھناك
على سبيل المثال:
 (1مناطق تمركز الفكر الصوفي :وذلك إلمكانية امتطائه لنشر التشيع ،ونعني ھنا بالتأكيد بعض
الطرق الصوفية التي تقترب فكريا ً من أفكار التشيع ،السيما ما يسمى بالطرق "العلوية" )نسبة
للخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي  Dتعالى عنه وأرضاه( ،إذ ليس كل الطرق الصوفية
كذلك ،ومنھا ما يدعى بالطرق "البكرية" )نسبة للخليفة األول أبي بكر الصديق رضي  Dتعالى
عنه وأرضاه( ،ولذا فنحن نرى أن قاسما ً مشتركا ً كبيراً بين حركات التشييع في عالمنا اإلسالمي
يوجد حيث التربة الصوفية المتعلقة بشكل غير صحي بـ"آل البيت" ،والتي تعظم أصحاب القبور
واألضرحة ممن تتوسم فيھم الصالح والوالية والقرب من آل بيت النبي صلى  Dعليه وسلم.
 (2مناطق اﻧتشار الھجرات القرشية في العالم العربي :السيما صعيد مصر والمغرب األقصى وجنوب
العراق ،وھي مناطق أمكن استغاللھا للتسويق لفكرة أن "األشراف" كنسل ينبغي له أن يحمل
إرث التشيع والوالء لـ"آل البيت" ومذھبھم االفتراضي ،ويفيد بالتالي من "االمتيازات" التي
يوفرھا االنتساب إلى "السادة" في الثقافة الشيعية.
 (3الشعوب العربية التي لھا ثأر مضاعف) :أكثر ممن سواھا من األشقاء( مع الكيان الصھيوني من
دول "الطوق" والتي يمكن أن يوفر لھا "النضال الظاھري" لـ"حزب  "Dفي لبنان شعوراً
باالرتياح والرضا والرغبة في رفد "نضاله" على األقل بالعاطفة التي قد تتحول إلى قناعة ثم
عقيدة على المدى القريب إذا ما توفرت لھا محفزات أخرى مساعدة ،ويضاف إلى تلك الدول
أخرى في المغرب العربي تشھد دائما ً أكبر تظاھرات مناوئة للكيان الصھيوني عند اعتداءاته
الوحشية على الشعب الفلسطيني ،السيما أن إيران تفترض أن قطاعات من تلك الشعوب تتمتع
بقدر من "التسامح الديني"  -إن جاز التعبير  -ال يتوافر لغيرھا من دول "البوادي" على حد
تسمية الداعية الشيعي.
 التشييع في المستقبل القريب
ال يتعذر حقيقة التكھن بما ستفضي إليه أنشطة نشر التشيع في العالم اإلسالمي من حيث قدرة
اإليرانيين والشيعة العرب على التسويق لألفكار الشيعية في المجتمعات السنية؛ فما يبدو جليا ً لحد
اآلن رغم كل المؤشرات القوية على نجاح الشيعة اإلمامية في نشر أفكارھم في األوساط السنية
العربية التي حصل لھا نوع من االطالع على خفايا تلك المعتقدات أن بضاعة دعاتھا  -قياسا ً إلى
التمويل المرافق ألنشطتھم  -مزجاة وتدعو إلى اإلحباط لدى جھاز تصدير الثورة اإليراني العامل
منذ بدء الثورة اإليرانية تقريبا ً بال توقف .لكن علينا االعتراف بأن الترويج للتشيع قد نجح بشكل
ھائل في بلدان أسيوية وإفريقية بعيدة كثيراً عن العواصم المركزية التقليدية للمسلمين ودولھم
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الرئيسية ذات الجذور اإلسالمية العميقة والوعي الديني المتقدم نوعا ً ما عن غيره من البلدان
البعيدة.
إن دوالً كإندونيسيا وغانا والسنغال والبوسنة والھرسك تعاني من ذيوع الفكرة الشيعية على نحو
لم يكن متوقعاً ،ولم يكن في الحقيقة متفھما ً نوعا ً ما بالنظر إلى االھتمام الذي أولته طھران للدول
التي تمثل فسيفسائية الدولة الفارسية القديمة في أكبر توسعاتھا ،والتي ھي محل توق فارسي قديم
ومتجدد إلعادة "أمجادھا" ،غير أن السياسة بال ريب ليست أسيرة للتاريخ ،وإن انحنت له كثيراً
باحترام ،وما تفرضه الحالة التي خلفھا زيادة الوعي والتوجس معا ً من المطامع اإليرانية والتي
قادتھا أفكار شيعية لم تجد غضاضة في التمھيد برسم خرائط الھيمنة اإليرانية بريشة ترتشف من
محبرة الدم في العراق وإيران ولبنان ،جعلت من العسير ضمان انتشار الفكرة الشيعية وإن
تدثرت بالتقية مشفوعة بحديث نقي ظاھريا ً عن "حب آل البيت" والثورة من أجلھم.
االستثناء الوحيد في محيطنا السني العريض ھو في النموذج السوري ،والذي تحكمه أقلية
نصيرية ،وھو الحالة الوحيدة التي شھدت نوعا ً من التشييع )ولو كان مرتھنا ً إلى "الرشاوى"
العقدية التي تنفقھا الحوزة الزينبية بسخاء على "المستبصرين" الجدد( في أرض الشام المعروفة
تاريخيا ً باحتضانھا لعاصمة األمويين برغم وجود دويالت شيعية قليلة بھا على مر التاريخ.
أما ما يتعلق باليمن؛ فھي ال تعد نموذجا ً واضحا ً للنجاح في نشر التشيع اإلمامي إال في النطاق
الذي يتعلق باختراق الفرقة الزيدية ،ونقل بعض من قطاعاتھا ومنتسبيھا من خانة االعتدال النسبي
إلى الغلو المطلق من دون اإلخالل بالفتة التشيع ذاتھا ،وإن ظلت تلك النقلة ھي األخطر بمراحل
من النماذج األخرى في المحيط السني بعد الحالة العراقية التي ساد فيھا التشيع سياسيا ً )ال عدديا ً
وال فكريا ً( باستيالئه على أدوات السيطرة في العراق.
نحن إذن إزاء مستقبل قريب ال يبدو غامضا ً بعض الشيء؛ فالتحسن الذي طرأ على الوعي
العربي السني جراء ما أنتجه غزو العراق ،والتمرد الحوثي ،واالجتياح الشيعي لبيروت ،وما
حصل في سوريا ،واألزمة التي حدثت في مصر بسبب السياحة اإليرانية ،وانكشاف كثير من
األفكار الشيعية عبر آلة إعالمية ضخمة وفرت للمتشككين وأصحاب الحلول الوسط قدراً من
الشجاعة في تحديد مواقفھم ،والتمايز الذي أفرزته اإلساءات المتكررة بحق الصحابة في عدد من
الصحف العربية السيما في مصر والكويت ،وضياع المثال الديمقراطي المتوھم في انتخابات
الرئاسة اإليرانية ،وأزمات المعارض السودانية للكتاب ،وغيرھا من العوامل  ..كل ذلك قد أفضى
إلى تصعيب المھمة كثيراً على دعاة التشييع في الدول العربية الرئيسية ،لكنھا ال تمنع من
الخلوص إلى نتيجة تبقي على التشيع في غير ھذه المناطق في حيز االنتشار والتوسع ،إلى درجة
تبدو خطيرة كما في النجاح في فرض الفكرة اإلمامية على قطاعات ال يستھان بھا من زيدية
اليمن على سبيل المثال؛ فضالً عما تقدم في أطراف الحوض اإلسالمي الشاسع.
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إن تنامي النفوذ اإليراني في العالم سيقود بال شك إلى مزيد من النجاح في نشر التشيع في أكثر
من صعيد ،خصوصا ً فيما يتعلق بالمراكز اإلسالمية والجاليات المسلمة في الغرب ،في غياب من
الفعل السني المقابل.
وما تقدم يحدونا إلى القول بأن إيقاف تلك العجلة أو فرملتھا يحتم على دوائر التأثير النظر في
ابتكار آليات جديدة غير تلك المستخدمة حالياً ،والتي إن وفرت بعضا ً من النجاح فإنھا لم تكمله،
ويعوزھا المزيد من التعزيزات واألدوات المستحدثة ،وبالتالي سيكون من المالئم االلتفات إلى
حزمة من اآلليات التي قد توفر حافظة لمعتقدات السنة حول العالم من بينھا:
• تقنين اإلصدارات التوعوية الخاصة بمناھضة عملية التشييع الجارية بقوة في بعض الدول،
واالبتعاد عن العشوائية في الطرح الحاصلة اآلن ،واالقتراب أكثر من الشرائح المستھدفة بعملية
التشييع؛ فما يحتاجه المعنيون من الشعوب الواقعة تحت التأثير والتخطيط اإليراني يتنوع ما بين
ضرورة فھم العقيدة اإلسالمية الصحيحة ونظرتھا لصحابة رسول  Dصلى  Dعليه وسلم
ودورھم الريادي في حفظ الدين عقيدة وسلوكا ً ومنھاجا ً وانتشاراً ،ومن ثم استخدام لغة مبسطة
وواضحة ومباشرة ومقنعة وغير متشنجة ومختصرة في توعية الفئات المستھدفة بالتشيع.
• توظيف اإلعالم السياسي في الكشف عن خفايا العالقات اإليرانية/األمريكية،
واإليرانية/البريطانية ،واإليرانية/الصھيونية ،والعمل على دحض الشبھات الدائرة بأذھان
الجماھير اإلسالمية حول البطوالت المتوھمة التي يراد تسويقھا عن األنظمة الحاضنة للتشيع،
والقوى الدائرة في فلكه ،واعتماد أساليب احترافية غير تھييجية أو زاعقة في ھذا التوظيف.
• تنبيه البلدان العربية السنية بأنه كما أن إيران تعتمد تصدير الثورة كآلية ال غنى عنھا لحماية
تلك الثورة مثلما تضافرت على تأكيد ذلك أقوال الماللي وأركان الثورة في جمھورياتھا األولى
وحتى األخيرة؛ فإنه ال استقرار لتلك الدول ما لم تباشر بذاتھا دوراً توعويا ً خارج حدودھا تقوم
عليه المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية وفي مقدمتھا الجامعات اإلسالمية والجامع األزھر
وغيرھا ،وأن ال فكاك لھا من دون المبادرة إلى تحصين الشعوب المسلمة في إفريقيا وآسيا فضالً
عن الدول العربية األخرى.
• الخروج عن دائرة مخاطبة الذات المغلقة التي كثيراً ما يقع فيھا مناھضي التشييع في عالمنا
العربي ،فأولويات المرحلة ال تقتضي أبداً تدوير المعلومات حول التشييع داخل الصفوف المتدينة
الواعية بالعقيدة اإلمامية ،وإنما المأمول ھو النظر إلى الشرائح الواقعة تحت التأثير اإليراني ،أو
التي يتوقع لھا أن ُتتخذ ھدفا ً لطموحاته بعين االعتبار ،وأن تكشف آليات الماللي في ھذا
الخصوص ،سواء ما يتعلق منھا بالتسويق لألفكار وإطالق الشبھات ،أو اإلغراء بالمال من أجل
التشيع ،أو زواج المتعة المنتشر الذي يستدرج من خالله بعض البسطاء.
• العمل على انتظام الجھود المشتتة التي تقوم بھا مؤسسات نذرت نفسھا لھذا المنحى المناوئ
النتشار التشيع في العالم اإلسالمي السني ،والعمل على ضمان أال تتكرر الجھود نفسھا ،وأن
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تتخصص بعض تلك المؤسسات في اإلعالم السياسي ،وأخرى في الدعوي الشعبي ،وثالثة في
التوعوي النخبوي ،والعمل على توعية المسؤولين في الدول اإلسالمية اإلفريقية واألسيوية
بالتبعات التي يقود إليھا ترك الدعوات إلى الطائفية في االنتشار في بلدانھا.
• إعادة االعتبار إلى العمل الخيري السني الذي انحسر على إثر الضغوط التي أعقبت أحداث 11
سبتمبر ،والتي عملت جھات غربية وأخرى إيرانية على شيطنة العمل الخيري اإلسالمي في
الدول الفقيرة ومنعه من القيام بأدوار تثقيفية موازية لعمله.
• إعادة النظر في قضية تجيير كل الطرق الصوفية في خانة المتعاطف ،أو النظر إليھا باعتبارھا
بيئة مناسبة النتشار التشيع ،فمع اإلقرار حقيقة بوجود شيء من ذلك في بعض الطرق الصوفية؛
إال أن من المتوجب إنصاف أخرى تقف حاجزاً منيعا ً السيما في بعض الدول اإلفريقية حيال
انتشار التشيع فيھا ،واستذكار الدور الذي قام به التصوف في تركيا في مقاومة الدولة الصفوية
قبل قرون ،والدور الحالي الذي تقوم به بعض الطرق الصوفية في العراق في ھذا الصدد إزاء
االحتاللين األمريكي واإليراني لبالدھم ،والتعاطي اإليجابي مع األقرب فاألقرب من تلك الطرق
إلى الجادة تقديراً للحظة التي تمر بھا األمة اإلسالمية واألخطار المحدقة بھا.
• مراقبة قنوات األطفال الشيعية الموجھة إلى المحيط السني ،وكذا األعمال الدرامية التي تجسد
الصحابة رضوان  Dعليھم ،وكشف أي تزييف أو تسويق لعقائد وأفكار وسلوكيات تخالف جادة
الدين اإلسالمي الحنيف ،أو حقائق التاريخ ،إن عجزت المؤسسات اإلسالمية السنية عن إيجاد
البدائل الجاذبة في ھذا الصدد.
• كسر الدعاة والمصلحين وكبار العلماء في الدول العربية الرئيسية طوق العزلة التي قد يفرضه
البعض على ذاته والقيام بجوالت مكوكية متنوعة إلى الدول اإلسالمية المستھدفة بالتشييع وطرق
أبواب الخيرين في تلك البلدان عمالً على توعية الغافلين بحجم األزمة.
• نشر مطويات تحمل شرحا ً مبسطا ً الختالف العقيدة بين السواد األعظم من األمة وغيرھا بين
الشعوب غير المدركة لتلك الفوارق ،كجدول المقارنة المنصف والجاد الذي وضعه العالمة محب
الدين الخطيب أو غيره من األوراق المبسطة بأكثر من لغة عالمية ..الخ.
• البد من إيالء التيارات اإلسالمية المخدوعة أو المستمرئة قياداتھا بالتقارب أو التفاھم مع
خصوم أھل السنة اھتماما ً يتناسب مع تأثيرھم الشعبي الكبير ،ومناصحتھم بالحكمة والموعظة
الحسنة في ذلك ،ومن جانب آخر ،ال بد من توعية الشباب بالعالقة المستترة بين بعض جماعات
العنف والنظم التي ال تريد خيراً ألھل السنة ،والتي تصب جميع أعمالھا في مصلحة تلك النظم.
• العمل على نشر قوائم بأبرز الشخصيات الطائفية العاملة في مجالي اإلعالم والسياسة سواء في
مراكز البحث الغربية أو اإلعالم والنظم العربية والتي تدير أجندة تصب في صالح طھران في
النھاية والطائفة بوجه عام.
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) (1موقع سني نيوز 2010/8/2
) (2المصدر السابق
) (3المصدر السابق
) (4حميد شايع األحوازي ـ ھل إھمال المنظمات اإلنسانية للقضية األحوازية مقصودا؟ ـ  2010/7/28ـ موقع "حزم" األحوازي
المعارض
) (5يراجع :محمد سرور ـ أحوال أھل السنة في إيران
) (6انظر تقرير راند عام  2007والذي نص تحديداً على ضرورة العناية بإندونيسيا
) (7دراسة حول التشيع في العالم ـ موقع البرھان
) (8د.عثمان عيسى/حتى ال يقال :كان السودان بلداً ُسنّياً ،باختصار وتصرف ـ مجلة البيان  -مارس 2002
) (9الجذر التاريخي لنظام طھران الحالي
) (10فرنسوا تويال/الشيعة في العالم ـ استعراض إبراھيم الغرايبة ـ الجزيرة نت ـ .2007/7/31
) (11أسامة شحادة ـ ھيثم الكسواني ـ الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم ـ التجمعات الشيعية في الجزيرة العربية ـ
صـ143
) (12ھناك دول أخرى بطبيعة الحال تشھد نفوذاً متصاعداً إليران لكنھا قد ال يكافئ نفوذھا انتشار التشيع بشكل كبير كالعراق
ولبنان وغيرھما ليست محل البحث في الدراسة
) (13أسامة شحادة ـ التشيع في خدمة المشروع اإليراني ـ  2008/3/20ـ موقع المسلم
) (14د .وليد الناصر ـ إيران دراسة عن الثورة و الدولة ـ الباب الثالث ـ المنشور بمجلة الراصد.نت عدد رجب  1425ھـ
) (15انظر :عبد ﷲ الغريب ـ وجاء دور المجوس ـ ص311
) (16انظر :أضواء على الخطة السرية ـ دراسة في األسلوب الجديد لتصدير الثورة اإليرانية ـ األسباب  -الخطوات  -التطبيقات ـ
نسخة إليكترونية ـ موقع البرھان
) (17موقع المرجع الديني الشيعي المدرسي
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 ﺣكم الشيعة
 الحكم على الشيعة
يسأل كثير من الدارسين عن حكم الشيعة...ھل ھم كفار خارجون عن الملة ،أم ھم في عداد الفرق
اإلسالمية؟
وبغض النظر عن اختالف وجھات نظر العلماء في الحكم عليھم ،وبغض النظر أيضا ً عما يورده
كل فريق من أدلة على ما يذھب إليه فإن الواقع يدل على أن الحكم على الشيعة أو غيرھم من
الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل
فأما بالنسبة للشيعة بخصوصھم الذي اتضح لي:
أن الشيعة ليسوا جميعا ً على مبدأ واحد في غير دعوى التشيع ،فمنھم الغالة الخارجون عن الملة
بدون شك ،ومنھم من يصدق عليھم أنھم مبتدعون متفاوتون في ابتداعھم ،فبعضھم أقرب من
البعض اآلخر.
أن التثبت في تكفير المعين أمر ال بد منه ،إذ ليس كل من انتسب إلى طائفة خارجة عن مذھب
السلف في بعض القضايا يحق تكفيره.
ليس معنى التثبت في تكفير المعين أننا ال نطلق على الطائفة الخارجة عن الحق ألفاظ التبديع
والتضليل والخروج عن الجماعة ،ألن ذلك الحكم خاص بتعيين األفراد ال الجماعة عموماً،
خصوصا ً من وجدنا نصا ً فيھم.
وعلى ھذا فالحكم العام على الشيعة أنھم ضالل فساق خارجون عن الحق ،وھالكون مع الفرق
التي أخبرت عنھا األحاديث – حكم ال غبار عليه.
اتضح أن الشيعة عندھم مبادئ ثابتة في كتبھم المعتمدة ،قررھا رجاالتھم المعتبرون قدوة في
مذاھبھم ،من قال – ولو ببعض من تلك المبادئ  -فال شك في خروجه عن الملة اإلسالمية،
ومنھا:
أ -قولھم بتحريف القرآن وأنه وقع فيه الزيادة والنقص حين جمعه أفاضل الصحابة رضوان D
عليھم ،كما صرح بذلك الطبرسي في كتاب )فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب(،
وغيره من كتب الشيعة ،وانتظارھم أيضا ً مصحف فاطمة كما يزعمون.
ب -غلوھم في أئمتھم وتفضيلھم على سائر األنبياء كما ملئت بذلك كتبھم القديمة ،والحديثة،
)الكافي( وما كتبه الخميني في العصر الحديث.
ج  -غلوھم في بُغض الصحابة ممن شھد  Dلھم بالفوز والنجاة ،كأبي بكر وعمر وعثمان وأم
المؤمنين عائشة رضي  Dعنھا وحفصة وغيرھم رضي  Dعنھم أجمعين ،وردھم شھادة أم
المؤمنين رضي  Dعنھا ،وبقاؤھم على عداوتھا وإفكھم عليھا ،واعتبارھا عدوة وليست بأم ،وھذا
حق ،فإنھا ليست لمثل ھؤالء بأم ،فھي أم المؤمنين فقط.
د -قولھم بالبداء على  Dتعالى ،وقد تنزه  Dعن ذلك.
ومواقف أخرى يصل خالفھم فيھا إلى سلب العقيدة اإلسالمية من جذورھا في كل قلب تشبع بھا.
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وأما من لم يقل بتلك المبادئ ،وكان له اعتقادات أخرى ال تخرجه عن الدين ،فإنه تقام عليه الحجة
ثم يحكم عليه بعد ذلك حسب قبوله الحق أو ر ّده له.
شر وانحراف
إن الشيعة اإلمامية االثنا عشرية من فرق الضالل التي جمعت في عقيدتھا ،كل ٍ
موجود في باقي الفرق والنحل ،ولھذا حكم جمھور العلماء بكفرھم وزندقتھم ،وفي مقدمتھم سيد
األولين واآلخرين ،وإمام العلماء والمتقين ،وخاتم النبيين والمرسلين:
.1

محمد بن عبد ﷲ صلى ﷲ عليه وآله وسلم

حيث حكم رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،بشرك الشيعة اإلمامية ،بل أمر صلى  Dعليه وسلم،
بقتلھم وأوصى بذلك أمير المؤمنين ،علي بن أبي طالب رضي  Dعنه ،فعن عبد  Dبن عباس
رضي  Dعنھما قال :كنت عند النبي صلى  Dعليه وسلم ،وعنده علي ،فقال النبي صلى  Dعليه
وسلم ) :يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أھ َل البيت ،لھم نبز يسمون الرافضة فاقتلوھم
فإنھم مشركون( رواه اإلمام الطبراني في )المعجم الكبير( ) ،(242/12حديث ) (12998وإسناده
حسن.
.2

قول :علي بن أبي طالب رضي ﷲ عنه

قال علي بن أبي طالب رضي  Dعنه ) :سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا ،يكذبون علينا ،مارقة،
آية ذلك ،أنھم يسبون أبا بكر وعمر(.
.3

قول :عمار بن ياسر رضي ﷲ عنه

عن عمرو بن غالب :أن رجالً نال من عائشة رضي  Dعنھا عند عمار رضي  Dعنه فقال:
)اغرب مقبوحاً ،أتؤذي حبيبة رسول  Dصلى  Dعليه وسلم( ،رواه الترمذي بإسناد حسن،
وأقول كل الشيعة يطعنون في عائشة رضي  Dعنھا.
.4

قول :عبد الرﺣمن بن أبزى رضي ﷲ عنه

فعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال) :قلت ألبي :ما تقول في رجل سب أبا بكر؟.
قال :يُقتل.
قلت :ما تقول في رجل سب عمر؟
قال :يُقتل( والشيعة اإلمامية يلعنون أبا بكر وعمر كما ذكرنا ذلك آنفا.
.5

قول :جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

فعن سالم بن أبي حفصة )وھو شيعي( قال :سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر؟
فقال) :يا سالم تولھما ،وابرأ من عدوھما ،فإنھما كانا إمامي ھدى.
ثم قال جعفر :يا سالم أيسُبُ الرجل جده؟ أبوبكر جدي ،ال نالتني شفاعة محمد صلى  Dعليه
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وسلم يوم القيامة ،إن لم أكن أتوالھما ،وأبرأ من عدوھما(.
وقال أيضا ً رضي  Dعنه) :برئ  Dممن تبرأ من أبي بكر وعمر(.
.6

قول :عبد ﷲ بن المبارك

قال رحمه  Dتعالى) :الدين ألھل الحديث ،والكالم والحيل ألھل الرأى ،والكذب للرافضة(.
.7

قول :سفيان الثوري ) أمير المؤمنين في الحديث (

عن إبراھيم بن المغيرة قال) :سألت الثوري :يُصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ قال :ال(.
.8

قول :الزھري

قال اإلمام الزھري) :ما رأيت قوما ً أشبه بالنصارى من السبئية .قال أحمد بن يونس :ھم
الرافضة(.
.9

قول :سفيان بن عيينة

قال رحمه  Dتعالى) :ال تصلوا خلف الرافضي يعني الشيعي وال خلف الجھمي وال خلف القدري
وال خلف المرجئي(.
.10

قول :علقمة بن قيس النخعي:

قال رحمه  Dتعالى ) :لقد غلت ھذه الشيعة في علي رضي  Dعنه كما غلت النصارى في
عيسى بن مريم(.
.11

قول :أبو يوسف القاضي

قال رحمه  Dتعالى) :ال أصلي خلف الجھمي أو رافضي يعني الشيعي وال قدري(.
.12

قول :يزيد بن ھارون الواسطي

قال مؤمل بن إھاب :سمعت يزيد بن ھارون يقول) :يُكتب عن كل مبتدع-إذا لم يكن داعية -إال
الرافضة فإنھم يكذبون(.
.13

قول :أبو عبيد القاسم بن سالّم

قال اإلمام القاسم بن سالم) :ال حظ للرافضي يعني الشيعي في الفيء والغنيمة(.
وقال كذلك رحمه ) :Dعاشرت الناس وكلمت أھل الكالم وكذا ،فما رأيت أوسخ وسخاً ،وال أقذر
قذراً ،وال أضعف حجة ،وال أحمق من الرافضة(.
.14

قول :األعمش
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قال معاوية بن خازن :سمعت األعمش يقول) :أدركت الناس وما يسمونھم إال بكذابين ،يعني
الرافضة(.
.15

قول :مالك بن أﻧس

قال اإلمام مالك) :الذي يشتم أصحاب النبي صلى  Dعليه وسلم ،ليس لھم اسم أو قال نصيب في
اإلسالم(.
كما سُئل اإلمام مالك عن الرافضة الشيعة فقال) :ال تكلمھم وال ترد عنھم فإنھم يكذبون(.
.16

قول :الشافعي

قال حرملة :سمعت الشافعي يقول) :لم أر أحداً أشھد بالزور من الرافضة(.
.17

قول :أﺣمد بن ﺣنبل

روى الخالل عن أبي بكر المروذي قال) :سألت أبا عبد  ،Dيعني أحمد بن حنبل ،عمن يشتم أبا
بكر وعمر وعائشة ؟.
قال :ما أراه على اإلسالم(.
وقال الخالل :أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال :سمعت أبا عبد  Dيعني أحمد بن حنبل قال:
)من شتم يعني أصحاب رسول  Dأخاف عليه الكفر مثل الروافض ،ثم قال) :من شتم أصحاب
النبي صلى  Dعليه وسلم ال نأمن أن يكون قد مرق من الدين( أي خرج من الدين.
وقال :أخبرنا عبد  Dبن أحمد بن حنبل قال :سألت أبي عن رجل شتم رجالً من أصحاب النبي
صلى  Dعليه وسلم فقال) :ما أراه على اإلسالم(.
وجاء عن اإلمام أحمد بن حنبل قوله عن الرافضة الشيعة ما نصه) :ھم الذين يتبرؤون من
أصحاب محمد صلى  Dعليه وسلم ،ويسبونھم ،وينتقصونھم ،ويكفرون األئمة إال أربعة ،علي،
وعمار ،والمقداد ،وسلمان ،وليست الرافضة من اإلسالم في شيء (.
وقال ابن عبد القوي) :كان اإلمام أحمد يكفر من تبرأ منھم )أي الصحابة( ومن سب عائشة أم
المؤمنين مما برأھا  Dمنه وكان يقرأ )يعظكم  Dأن تعودوا لمثل ِه أبداً إن كنتم مؤمنين(.
وسُئل رحمه  Dتعالى عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ )قال :ال يصلى خلفه وال كرامة(.
.18

قول :البخاري

قال اإلمام البخاري رحمه  Dتعالى) :ما أبالي صليت خلف الجھمي والرافضي ،أم صليت خلف
اليھود والنصارى ،وال يسلم عليھم وال يعادون أي ال يزارون في مرضھم وال يناكحون وال
يُشھدون ،أي ال ُتشھد جنائزھم ألنھم ماتوا على غير ملة اإلسالم  ،وال تؤكل ذبائحھم(.
.19

قول :طلحة بن مص ﱢرف:
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قال اإلمام طلحة بن مصرّف رحمه ) :Dالرافضة ال تنكح نساؤھم ،وال تؤكل ذبائحھم ،ألنھم أھل
ردة(.
.20

قول :الفريابي

روى الخالل قال :أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني ،قال :حدثنا موسى بن ھارون بن زياد
قال) :سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر؟
قال :كافر.
قال :فيصلى عليه ؟
قال :ال.
وسألته كيف يُصنع به وھو يقول ال إله إال .D
قال :ال تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته(.
وقال أيضا ً رحمه ) :Dما أرى الرافضة والجھمية إال زنادقة(.
.21

قول :محمد بن الحسين اآلجري

قال اإلمام اآلجري ) وھو إمام من أئمة الحديث ( رحمه  Dتعالى) :وقد تقدم ذكرنا لمذھب علي
بن أبي طالب رضي  Dعنه ،وذري ُته الطيبة ينكرون على الرافضة ،سوء مذاھبھم ،ويتبرؤون
ت رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،عن مذاھبھم القذرة التي ال
منھم ،وقد أج َّل  Dالكريم ،أھ َل بي ِ
تشبه المسلمين(.
وقال رحمه  Dتعالى) :أن الرافضة أسوأ الناس حالة ،وأنھم كذبة فجرة ،وأن عليا ً رضي D
عنه ،وذري ُته الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليھم ،وقد برأ  Dالكريم عليا ً رضي  Dعنه،
وذري َته الطيبة من مذاھب الرافضة األنجاس األرجاس(.
.22

قول :أﺣمد بن يوﻧس

قال اإلمام أحمد بن يونس ) :لو أن يھوديا ً ذبح شاة ،وذبح رافضي ألكلت ذبيحة اليھودي ،ولم
آكل ذبيحة الرافضي ،ألنه مرتد عن اإلسالم(.
.23

قول :أبو زرعة الرازي

قال) :إذا رأيت الرجل ،ينتقص أحداً من أصحاب رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،فاعلم أنه
زنديق ،ألن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة(.
.24

قول :البربھاري:

قال اإلمام البربھاري رحمه  Dتعالى) :واعلم أن األھواء كلھا ردية ،تدعوا إلى السيف ،وأردؤھا
وأكفرھا الرافضة ،والمعتزلة ،والجھمية ،فإنھم يريدون الناس على التعطيل والزندقة(.
.25

قول :اإلمام ابن الجوزي
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قال رحمه  Dتعالى ) :و ُغلُ ُّو الرافضة في حُبِّ علي رضي  Dعنه ،حملھم على أن وضعوا
أحاديث كثيرة في فضائله ،أكثرھا ُتشينه وتؤذيه ،ثم لھم خرافات ال يُسندونھا إلى مس َت َند ،ولھم
مذاھب في الفقه ابتدعوھا ،وخرافات تخالف اإلجماع ،ومسائ َل كثيرة يطول ذكرھا ،خرقوا فيھا
وسول لھم إبليس وضعھا(.
اإلجماعَّ ،
.26

قول :عبد القاھر البغدادي

قال) :وأما أھل اإلھواء من الجارودية والھاشمية والجھمية ،واإلمامية يعني الشيعة الذين أكفروا
خيار الصحابة ،فإنا نكفرھم ،وال تجوز الصالة عليھم عندنا ،وال الصالة خلفھم(.
وقال أيضاً ) :وما رأينا وال سمعنا ،بنوع من الكفر ،إال وجدنا شعبة منه ،في مذھب الروافض(.
.27

قول :ابن ﺣزم الظاھري

قال ابن حزم ) :وأما قولھم -يعني النصارى -في دعوى الروافض تبدي َل القرآن ،فإن الروافض
ليسوا من المسلمين ،إنما ھي فرقة حدث أولھا ،بعد موت رسول  Dصلى  Dعليه وسلم بخمس
وعشرين سنة ،وھي طائفة تجري مجرى اليھود والنصارى في الكذب والكفر(.
.28

قول :القاضي عياض

قال رحمه  Dتعالى) :نقطع بتكفير غالة الروافض ،في قولھم إن األئمة أفضل من األنبياء(.
.29

قول :السمعاﻧي

قال اإلمام السمعاني رحمه  Dتعالى) :واجتمعت األمة ،على تكفير اإلمامية ،ألنھم يعتقدون
تضليل الصحابة ،وينكرون إجماعھم وينسبونھم إلى ما يليق بھم(.
.30

قول :شيخ اإلسالم ابن تيمية

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  Dتعالى) :من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ،أو زعم
أن له تأويالت باطنة ُتسقط األعمال المشروعة ،فال خالف في كفرھم ،ومن زعم أن الصحابة
ارتدوا بعد رسول  Dعليه الصالة والسالم ،إال نفراً قليالً ال يبلغون بضعة عشر نفساً ،أو أنھم
ك في كفر مث ُل ھذا ،فإن كفره متعين(.
فسقوا عام َتھم ،فھذا ال ريب أيضا ً في كفره ،بل من يش ُ
بل يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  Dتعالى ،بوجوب قتال الشيعة ،وأن قتالھم أولى وأحق،
من قتال الخوارج وأن أئمتھم من الزنادقة ،حيث قال) :إنھم ش ٌر من عامة أھل األھواء ،وأحق
بالقتال من الخوارج ،وأيضا ً فغالبُ أئمتِھم زنادقة ،إنما يظھرون الرفض ،ألنه طريق إلى ھدم
اإلسالم ،كما فعلته أئمة المالحدة(.
وقال أيضاً) :وفي الجملة :فمن جرّب الرافضة ،في كتابھم وخطابھم ،علم أنھم من أكذب خلق
.(D
وقال أيضا ً في )مجموع الفتاوى() :فإن الذي ابتدع الرفض ،كان يھوديا ً أظھر اإلسالم نفاقاً،
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ب النفاق
ودس إلى الجھال دسائس ،يقدح بھا في أصل الدين ،ولھذا كان الرفض ،أعظم أبوا ِ
والزندقة ،ولھذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من اإلسماعيلية وال ُنصيرية ،وأنواعِ ھم من
القرامطة والباطنية ،والدرزية ،وأمثالھم من طوائف الزندقة والنفاق(.
وقال أيضا ً رحمه  Dتعالى في منھاج السنة النبوية ما نصه) :فلينظر كل عاقل ،فيما يحدث في
زمانه ،وما يقرب من زمانه ،من الفتن والشرور ،والفساد في اإلسالم ،فإنه يجد معظم ذلك من
ِق َبل الرافضة ،وتجد َھم من أعظم الناس فتنا ً وشراً(.
.31

قول :ابن القيم

قال اإلمام ابن القيم رحمه  Dفي )مفتاح دار السعادة( ما نصه) :واقرأ نسخة الخنازير من صور
أشباھھم وال سيما أعداء خيار خلق  Dبعد الرسل وھم أصحاب رسول  Dصلى  Dعليه وسلم
فإن ھذه النسخة ظاھرة في وجوه الرافضة ،يقرأھا كل مؤمن كاتب وغير كاتب وھي تظھر
وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤھا طباعا ً ومن خاصيته
أنه يدع الطيبات فال يأكلھا ويقوم اإلنسان عن رجيعه فيبادر إليه(.
وقال أيضاً) :وأخرج الروافض اإللحاد والكفر ،والقدح في سادات الصحابة ،وحزب رسول D
صلى  Dعليه وآله وسلم ،وأوليائه وأنصاره ،في قالب محبة أھل البيت والتعصب لھم
ومواالتھم(.
.32

قول :الذھبي

قال اإلمام الذھبي في كتاب )الكبائر( ما نصه) :فمن طعن فيھم أو سبھم ،يعني أصحاب رسول
 Dصلى  Dعليه وسلم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين(.
.33

قول :محمد المقدسي

قال اإلمام المقدسي) :ال يخفى على كل ذي بصيرة وفھم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه من الباب
قب َله من عقائد ھذه الطائفة الرافضة ،على اختالف أصنافھا كفر صريح ،وعناد مع جھل قبيح ال
يتوقف الواقف عليه من تكفيرھم ،والحكم عليھم بالمروق من دين اإلسالم(.
.34

قول :علي بن سلطان القارئ

قال رحمه  Dتعالى) :وأما من سب أحداً من الصحابة ،فھو فاسق ومبتدع باإلجماع ،إال إذا اعتقد
أنه مباح ،كما عليه بعض الشيعة وأصحابھم ،أو يترتب عليه ثواب كما ھو دأبُ كالمھم ،أو اعتقد
كفر الصحابة وأھل السنة ،فإنه كافر باإلجماع(.
.35

قول :محمد بن عبد الوھاب

وكذلك حكم اإلمام المجدد شيخ اإلسالم ،محمد بن عبد الوھاب ،رحمه  Dتعالى بكفر الشيعة
االثنا عشرية وذلك لسبھم الصحابة رضوان  Dعليھم ولعنھم حيث قال) :فإذا عرفت أن آيات
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القرآن تكاثرت في فضلھم )يعني أصحاب رسول  Dصلى  Dعليه وسلم( واألحاديث المتواترة
ٌ
ناصة على كمالھم ،فمن اعتقد فسقھم أو فسق مجموعھم ،وارتدادھم وارتداد معظمھم
بمجموعھا
عن الدين ،فقد كفر با Sتعالى ورسوله(.
وقال أيضاً) :وبھذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا ً لما أمر  ،Dوإتيانا ً لما حر َمه،
رحم حرام ،ولذا ال ترى منھم إال الخبيث
وأن كثيراً منھم ناشىء عن نطفة خبيثة ،موضوعة في
ٍ
اعتقاداً وعمالً ،وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله(.
وقال رحمه  Dأيضاً) :فھؤالء اإلمامية خارجون عن السنة ،بل عن الملة واقعون في الزنا ،وما
أكثر ما فتحوا على أنفسھم أبواب الزنا ،في القبل والدبر ،فما أحقھم بأن يكونوا أوالد زنا(.
.36

قول :عبد اللطيف بن عبد الرﺣمن بن ﺣسن آل الشيخ

قال رحمه  Dتعالى) :وعندھم المشھد الحسيني وقد اتخذه الرافضة وثناً ،بل ربا ً مدبراً ،وخالقا ً
ميسراً ،وأعادوا به المجوسية ،وأحيوا به معاھد الالت والعزى ،وما كان عليه أھل الجاھلية،
وكذلك مشھد العباس ومشھد علي vوالرافضة يصلون لتلك المشاھد ،ويركعون ويسجدون لمن
في تلك المعاھد ،وقد صرفوا من األموال والنذور ،لسكان تلك األجداث والقبور ،ماال يُصرفُ
عُش ُر مِعْ شار ِه للملك العلي الغفور vوكذلك جميع قرى الشط والمجره على غاية من الجھل،
والمعروف في القطيف والبحرين من البدع الرافضية ،واألحداث المجوسية ،والمقامات الوثنية،
ما يضاد و يصادم أصول الملة الحنيفية( انتھى كالمه من كتاب )مجموعة الرسائل والمسائل
النجدية(.
.37

قول :محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ

قال رحمه ) :Dوأما مجرد السالم على الرافضة ،ومصاحبتِھم ومعاشرتِھم ،مع اعتقاد كفرھم
وضاللھم ،فخطر عظيم ،وذنب وخيم ،يُخاف على مرتكبه ،من موت قلبه وانتكاسه vوزوال
اإليمان ،فال يجادل في جوازه إال مغرور بنفسه ،مستعبد لفلسه ،فمثل ھذا يُقابل بالھجر ،وعدم
الخوض معه في ھذه المباحث ،التي ال يدريھا إال من تربى بين يدي أھل ھذه الدعوة اإلسالمية،
والطريقة المحمدية(.
وقال أيضاً ) :فھذا حكم الرافضة في األصل وأما اآلن ،فحالھم أقبح وأشنع ،ألنھم أضافوا إلى
ذلك الغلو في األولياء ،والصالحين من أھل البيتvفمن توقف في كفرھم والحالة ھذه ،وارتاب
فيه ،فھو جاھل بحقيقة ما جاءت به الرسل ،ونزلت به الكتب ،فليراجع دينه قبل حلول رمسه(
انتھى كالمه من كتاب )الدرر السنية في األجوبة النجدية(.
.38

قول :عبد الرﺣمن بن ﺣسن

قال رحمه  Dتعالى) :فأصل الرافضة ،خرجوا في خالفة أمير المؤمنين ،علي بن أبي طالب
رضي  Dعنهvوھم الذين أحدثوا الشرك ،في صدر ھذه األمة ،بنوا على القبور ،وعمت بھم
البلوى ،ولھم عقائد سوء يطول ذكرھا( من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية.
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.39

قول :عبد ﷲ بن عبد الرﺣمن أبا بطين

متأخريھم اآلن ،فجمعوا بين
قال رحمه  Dتعالى) :فھذا حكم الرافضة في األصل ،فأما حكم
ِ
الرفض والشرك با Sالعظيم ،بالذي يفعلونه عند المشاھد ،وھم الذين ما بلغھم شرك العرب ،الذين
بُعث إليھم رسول  Dصلى  Dعليه وسلم( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية.
.40

قول :سليمان بن سحمان

قال اإلمام رحمه  Dتعالى) :وقد تقدم قريبا ً من كالم أھل السنة ،في شأن ھؤالء األرفاض ،من
ك عن سماعه
مقاالتھم الشنيعة ،وأوضاعھم الخاطئة الكاذبة الوضيعة ،ما تمجُّ ه الطباع ،وتست ُ
األسماع ،فمن كان ما تقدم ذكره عنھم ،ھذه نحلته ،وھذا دينه ،فھم عند جماھير المسلمين ليسوا
من أھل اإلسالم(.
وقال أيضا ً رحمه ) :Dولم يخالف فيما ذكرناه إال ھؤالء المالحدة كالرافضة ،واإلمامية ،وعبّاد
القبور والمشاھد ،وھؤالء ال عبرة بخالفھم فيما قالوا من المخرقة والخزعبالت التي ال تفيد ،فال
يقول بھا إال كل ك َّفار عنيد( انتھى كالمه من كتابه )الحجج الواضحة اإلسالمية في رد شبھات
الرافضة واإلمامية(.
.41

قول :شاه عبد العزيز الدھلوي

قال اإلمام عبد العزيز الدھلوي وھو من محدثي القارة الھندية ،بعد أن اطلع على كتب الشيعة
االثنا عشرية ما نصه) :ومن استكشف عقا ِئدَھم ،وما انطووا عليه ،علم أن ليس لھم في اإلسالم
نصيب ،وتحقق كفرھم لديه( انتھى كالمه من كتاب )مختصر التحفة االثنا عشرية(.
.42

قول :الشوكاﻧي

قال اإلمام الشوكاني محدث اليمن) :وبھذا يتبين ،أن كل رافضي خبيث ،يصير كافراً بتكفيره
لصحابي واحد ،فكيف بمن كفر كل الصحابة ،واستثنى أفراداً يسيرةَ ،تغطِ ً
ية لما ھو فيه ،من
الضالل( انتھى كالمه من كتاب )نثر الجوھر على حديث أبي ذر(.
وقال أيضاً) :ال أمانة لرافضي قط ،على من يخالفه في مذھبه ،ويدين بغير الرفض ،بل يستحل
ماله ودمه ،عند أدنى فرصة تلوح له ،ألنه عنده مباح الدم والمال ،وكل ما يُظھره من المودة فھو
ُتقية ،يذھب أثره بمجرد إمكان الفرصة( انتھى كالمه من كتابه )طلب العلم(.
.43

قول :محمد صديق ﺣسن خان القنوجي

ٌ
داللة واضحة صريحة ،ال سُترة
قال رحمه  Dتعالى) :وأقول ما أصدق ھذا الكالمvفإنه دل
عليھا ،على أن الرافضة كفار كفراً بواحا ً vفينبغي أن يجري حك ُم الكفار عليھم ،في جميع
ترك المناكح ِة بھم ،والجھا ِد معھم ،والرد على مذھبھم ،واإلنكار على
المسائل واألحكام ،من ِ
صنيعھم ،واالعتقاد بعدم إسالمھم ،وبكونھم أخبث الطوائف في الدنيا( انتھى كالمه من كتابه
)الدين الخالص(.
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.44

قول :محمود شكري األلوسي:

قال العالمة محمود شكري األلوسي رحمه  Dتعالى) :وقد زعم الروافض أن جميع الصحابة
رضي  Dتعالى عنھم ،إال من استثني قد ظلموا  vو َل َعم ِْري أن كفرھم أشھر من كفر إبليس(
انتھى كالمه من كتابه )صب العذاب على من سب األصحاب(.
.45

قول :علماء ما وراء النھر:

قال اإلمام األلوسي صاحب )التفسير( مانصه) :وكاالثنا عشرية ،فقد كفرھم معظم علماء ما وراء
النھر ،وحكموا بإباحة دمائھم ،وأموالھم وفروج نسائھم ،حيث أنھم يسبون الصحابة رضي D
تعالى عنھم ،السيما الشيخين رضي  Dتعالى عنھما ،وھما السمع والبصر منه عليه الصالة
والسالم( من كتاب )صب العذاب على من سب األصحاب(.
.46

قول :محمد بن إبراھيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية

قال اإلمام العالمة محمد بن إبراھيم رحمه ) :Dوھؤالء الروافض قد ارتكبوا بھذا الصنيع عدة
جرائم شنيعة ،منھا االستھزاء بأفاضل الصحابة رضوان  Dعليھم ،وسبھم ولعنھمvوھذا يدل
على خبثھم ،وشدة عداوتھم لإلسالم والمسلمين ،فيجب على المسلمين ،أن يغاروا ألفاضل
صدق  Sتعالى،
أصحاب رسول  Dصلى  Dعليه وسلم ،وأن يقوموا على ھؤالء الروافض ،قيا َم
ٍ
ويحاكموھم محاكمة قوية دقيقة ،ويوقعوا عليھم الجزاء الصارم البليغ ،سواء كان القتل أو
غيره( .
كما أفتى سماحته رحمه  Dتعالى بقتل أحد الدعاة من الرافضة الذي قام بتأليف كتابا ً ينشر فيه
معتقده الخبيث حيث قال رحمه ) :Dوالذي أراه أنه يسوغ قتل ھذا الخبيث تعزيراً ،ألن ما أبداه
رأس فتنة إن قُطع خ َمدت وإن تسوھل في شأنه ،عادت بأفظع من ھذا الكتاب vوقتل مثل ھذا
تعزيراً ،إذا رآه اإلمام ردع للمفسدين وحسم لمادة البدعة ،وسد لھذا الباب( .
وقال أيضا ً رحمه ) :Dفالرافضة أحبت أھل البيت ولكنھا غلت vحتى صار الروافض ھم أئمة
كل شرك وخرافة ،فھم أول من بنى المساجد على القبور( انتھى كالمه من كتاب )فتاوى ورسائل
سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم مفتي الديار السعودية(.
.47

قول :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،في المملكة العربية السعودية

وھم كل من العالمة عبد العزيز بن باز ،والعالمة عبد الرزاق عفيفي ،والعالمة عبد  Dبن
غديان ،والعالمة عبد  Dبن قعود
حيث وُ جه إلى اللجنة الدائمة سؤال عن حكم أكل ذبائح جماعة من الجعفرية اإلمامية االثنا
عشرية ،فأجابت اللجنة بقولھا) :إذا كان األمر كما ذكر السائل ،من أن الجماعة الذين لديه من
الجعفرية ،يدعون عليا ً والحسن والحسين وسادتِھم ،فھم مشركون مرتدون عن اإلسالم والعياذ
با ،Sال يحل األكل من ذبائحھم ،ألنھا ميتة ولو ذكروا عليھا اسم .(D
وقالت اللجنة في جوا ٍ
ب آخر ما نصه) :إذا كان الواقع كما ذكرت ،من دعائھم عليا ً والحسن
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والحسين ونحوھم ،فھم مشركون شركا ً أكبر يُخرج من ملة اإلسالم ،فال يحل أن نزوجھم
المسلمات ،وال يحل لنا أن نتزوج من نسائھم ،وال يحل لنا أن نأكل من ذبائحھم(.
كما أجابت اللجنة الدائمة في جوا ٍ
ب آخر عن حكم من يعتقد أن القرآن قد وقع فيه التحريف كما
تعتقده الشيعة اإلمامية بقولھا ما نصه ) :ومن قال إنه غي ُر محفوظ ،أو دخله شيء من التحريف،
األمر قتلُه مرتداً vولھذا
أو النقص فھو ضال مضل ،يستتاب فإن تاب ،وإال وجب على ولي
ِ
أنكر علماء اإلسالم على الشيعة الباطنية زعمھم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص ،وأن
الذي عندھم ھو الكامل ،وھذا من أبطل الباطل( انتھى كالمھم من )فتاوى اللجنة الدائمة(.
.48

قول :مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي الثالث

حيث جاء في بيانه الصادر في ربيع األول لعام 1408ھ مانصه) :لقد تبين للمشاركين في
المؤتمر ،أن الخميني داعي َة ضالل ،جر على المسلمين من المصائب والفتن ،ما مزق الشمل ،وأن
منھجه خار ٌج على اإلسالم وتعالِيمه ،ويشكل خطورة على أمة اإلسالم ،لذا فإنھم يطلبون الحكام
والمنظمات ،والشعوب اإلسالمية ،بمقاطعته على مختلف المستويات ،والتصدي لتحركاته على
الساحة اإلسالمية(.
.49

قول :عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز

قال العالمة اإلمام عبد العزيز بن باز رحمه  Dتعالى في الشيعة االثنا عشرية ما نصه) :وأفيدكم
بأن الشيعة ٌ
فرق كثيرة ،وكل فرقة لديھا أنواع من البدع ،وأخطرُھا فرقة الرافضة الخمينية االثنا
عشرية ،لكثرة ال ُدعاة إليھا ،ولما فيھا من الشرك األكبر ،كاالستغاثة بأھل البيت ،واعتقاد أنھم
حسب زعمھم ،ولكونھم يكفرون ويسبون غالب
يعلمون الغيب ،وال سيما األئمة االثنا عشر
َ
الصحابة ،كأبي بكر وعمر رضي  Dعنھما نسأل السالمة مما ھم عليه من الباطل( )مجموع
فتاوى ومقاالت عبد العزيز بن باز( .439/4
.50

قول :محمد ﻧاصر الدين األلباﻧي

قال العالمة المحدث األلباني ،مجيبا ً
لسؤال وُ جه إليه ،عن حُكمه في المدعو الخميني ما نصه:
ٍ
)فقد وقفت على األقوال الخمسة التي نقلتموھا عن كتب المسمى بـ )روح  Dالخميني( راغبين
بيان حكمي فيھا ،وفي قائلھا ،فأقول وبا Sتعالى وحده أستعين:
مني َ
إن كل قول من تلك األقوال الخمسة كفر بواح ،وشرك صراح ،لمخالفته للقرآن الكريم ،والسنة
المطھرة ،وإجماع األمة ،وما ھو معلوم من الدين بالضرورة.
ولذلك فكل من قال بھا ،معتقداً ،ولو ببعض ما فيھا ،فھو مشرك كافر ،وإن صام وصلى وزعم
أنه مسلم( انتھى كالمه من كتاب)الشيعة اإلمامية االثنا عشرية في ميزان اإلسالم( لربيع
السعودي.
.51

قول :عبد ﷲ بن عبد الرﺣمن الجبرين
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تب الرد عليھم،
قال الشيخ عبد  Dالجبرين) :فالرافضة بال شك كفارvومن شك في ذلك فليقرأ ُك َ
ككتاب القفاري في تفنيد مذھبھم ،وكتاب )الخطوط العريضة( ،وكتاب إحسان إلھي ظھير
وغيرھا( انتھى كالمه من كتاب )اللؤلؤ المكنون(.

من كتاب :مجمل عقائد الشيعة في ميزان أھل السنة والجماعة – للشيخ ممدوح الحربي
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 مواقع الجامعات والمعاھد والمدارس )(22
 ahlulbaitonline.comباللغة العربية
جامعة أھل البيت )عليھم السالم( العالمية
أول جامعة إسالمية شيعية يتلقى فيھا الطلبة علومھم عبر اإلنترنت  ،وھي جامعة أھلية تعني
بتخريج كوادر إسالمية متسلحة بالعلوم األكاديمية يشرف عليھا جمع من األساتذة والمربين
األكفاء في كل التخصصات من لندن و لبنان و مصر وفروعھا :كلية الشريعة اإلسالمية  ،كلية
العلوم السياسية  ،كلية العلوم القانونية  ،كلية العلوم األدارية  ،كليّة التربية و كليّة العلوم
اإلقتصاديّة

 almostafaou.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية واالسبانية والفرنسية
جامعة المصطفى ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :المراكز التعليمية  ،القبول والتسجيل في الحوزة العلمية في قم  ،التعليم ،
التحقيقات  ،التربوي  ،ادارة المتخرجين  ،المكتبة  ،االنتشارات  ،الندوة و الحوار

 ikvu.irباللغة العربية والفارسية
جامعة االمام الخميني االفتراضية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :القسم التعليمي  ،التسجيل والقبول  ،المكتبة االلكترونية والجامعة
االفتراضية

 aiu.ac.irباللغة العربية
جامعة آل البيت )عليھم السالم( العالمية
تحتوي الصفحة على  :نبذة عن الجامعة  ،ماھو الجديد  ،الھيكل العام  ،النظام الدراسي  ،عمادة
القبول  ،القسم الداخلي والمكتبة

 darhikma.netباللغة العربية
دار الحكمة ـ مدرسة العلوم االسالمية ـ النجف االشرف
يحتوي الموقع على :حوزة النجف االشرف  ،مدرسة دار الحكمة  ،فروع المدرسة  ،المكتبة
الفيديوية  ،معرض الصور  ،و مكتبة الكتب

 alhadith.irباللغة العربية
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كلية علوم الحديث االلكترونية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :عن الكلية  ،االساتذة  ،المراحل التعليمية  ،بوابة التسجيل  ،القوانين
والمقررات  ،نماذج من الدروس  ،طاولة الحوار و االتصال المباشر

 islamic-college.ac.ukباللغة االنجليزية
الكلية االسالمية للدراسات المتقدمة ـ بريطانيا
يحتوي الموقع على  :الفصول  ،التقويم االسالمي  ،التعليم عن بعد  ،الحوزة العلمية  ،الوقائع
التاريخية و استمارة التسجيل

 m-alhassanain.comباللغة العربية
معھد االمامين الحسنين عليھما السالم إلعداد الخطباء والمبلغين
يحتوي الموقع على  :القرآن الكريم  ،الخطابة الحسينية  ،المكتبة الحسينية  ،المكتبة الصوتية ،
دورات المتخرجين  ،خطباء المنبر  ،سيرة اھل البيت عليھم السالم  ،العقائد ،التاريخ و المدن
االسالمية

 maahadalmahdi.netباللغة العربية
معھد االمام المھدي )عجل  Dفرجه( للعلوم االسالمية ـ لبنان
يحتوي على :التعريف بالمعھد  ،حياة االمام المھدي )عجل  Dفرجه(  ،الدراسة بالمراسلة ،
الدليل و االنتساب

 jameatulquran.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
جامعة القرآن الكريم ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :التعريف بحفاظ القرآن الكريم  ،التعليم  ،االسئلة واالجوبة  ،االصدارات ،
طلب برامج وطرح االقتراحات

 ruqayah.netباللغة العربية
دار السيدة رقية )ع( للقرآن الكريم
تحتوي الصفحة على :حول الدار  ،النصوص  ،المكتبة  ،الصوتيات  ،الفيديو  ،دروس قرآنية ،
االخبار  ،واحة الطفل والمقاالت

 al-7awza.orgباللغة العربية
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حوزة االمام أمير المؤمنين )عليه السالم( ـ البحرين
تحتوي الصفحة على :التعريف بالحوزة ،التعريف بمؤسسھا ،إصداراتھا ،برامجھا ،مقاالت
إسالمية متنوعة ،ملفات إسالمية متنوعة ،التوقيم الشھري ،دروس حوزوية ،خدمة مسائل
وردود ،صوتيات ومرئيات إسالمية متنوعة ،مكتبة مقروءة تشمل كتب بعدة لغات ،وغيرھا

 shariat.orgباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
معھد الشريعة ـ طھران
تحتوي الصفحة على مواضيع اسالمية منوعة

 alameen-iq.comباللغة العربية
معھد االمين للعلوم الدينية
يحتوي الموقع على  :حول المعھد  ،معرض الفيديو  ،بحوث و مقاالت  ،ادعية وزيارات ،
شبھات وھابية  ،احاديث وحكم ومواضيع مختارة

 thiqaruni.orgباللغة العربية
جامعة ذي قار ـ العراق
يحتوي الموقع على :حول الجامعة  ،رسائل الماجستير  ،المراكز  ،المشاريع  ،مكتبة الجامعة و
البحوث

 madressa.netباللغة اإلنجليزية
المدرسة الشيعية اإلثنا عشرية ـ امريكا
يحتوي على  :الصفحة الرئيسية ،التعريف بالمدرسة ،مدارس أخرى و...

 islamische-akademie.deباللغة االلمانية واالنجليزية والفارسية والتركية
معھد العلوم االنسانية واالسالمية ـ المانيا
يحتوي الموقع على  :حول الجامعة  ،المؤسسة  ،المسجد  ،المحاضرات االسالمية  ،التعليم و
مواقع اسالمية

 almahdi.eduباللغة االنجليزية
معھد االمام المھدي )عجل  Dفرجه)
يحتوي الموقع على :المكتبة االلكترونية  ،المكتبة الصوتية  ،االبحاث  ،المنشورات  ،االخبار ،
مكتبة الزھراء عليھا السالم والتقارير
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 qurannet.netباللغة العربيّة
مدرسة الزھراء عليھا السالم لتدريس القرآن الكريم ـ البحرين
تحتوي على  :نبذة عن المدرسة  ،القرآن الكريم  ،مناقشات  ،مواقيت الصالة و إرتباطات

 academyofislam.orgباللغة االنجليزية
اكاديمية التعليم االسالمي ـ كندا
تحتوي الصفحة على  :حول المؤسسة  ،الخدمات  ،خدمات النشر  ،المصادر و المحاضرات

 alhadi.comباللغة االنجليزية
مدرسة االمام الھادي )عليه السالم( ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمدرسة  ،البرامج  ،لماذا اخترنا اھل البيت عليھم السالم ،
العقائد االسالمية ومفكرة االحداث

 iec-houston.orgباللغة االنجليزية
مركز التعليم اإلسالمي في ھوستون
تحتوي على  :تعليم االسالم  ،المحاضرات  ،االوقات الشرعية  ،المدرسة العربية والفارسية ،
مدرسة الھادي  ،دورة التعليم االسباني  ،الكتب و حقل االطفال
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 مواقع المؤسسات والمراكز )(178
al-shia.org
 al-shia.netباللغة العربيّة واإلنجليزيّة والفارسيّة والروسيّة واألندونيسيّة وعدة لغات اخرى
مركز آل البيت )عليھم السالم( العالمي للمعلومات ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :متن القرآن وح ّفاظه وق ّرائه وكتب حوله ،ترجمة المعصومين وسيرتھم
وقصصھم وذويھم واصحابھم وشعرائھم وكتب حولھم ،المستشرقين  ،االسرة والمرأة والشباب
واالطفال ،كتب ومكتبات ومجالت ومناظرات  ،االجابة على االسئلة الفقھية والعقائدية،تعريف
بالمدارس والحوزات والمراكز ومؤسسات  ،مناسبات ،مكتبة صوتية  ،مواقع شيعية  ،ترجمة
حياة العلماء ومعرض الصور

 islamicdatabank.comباللغة العربية و الفارسية واإلنجليزية
بنك المعلومات اإلسالمية )بارسا( ـ قم المقدسة
مكتبة شيعية شاملة على اإلنترنت تحتوي على األبواب التالية :علوم القرآن  ،العرفان  ،علم
الكالم  ،األخالق اإلسالمية  ،العلوم اإلجتماعية  ،علم النفس والتربية  ،الفن  ،األدب  ،علوم
الحديث  ،الفقه  ،الحقوق اإلسالمية  ،التاريخ اإلسالمي ،الجغرافيا اإلسالمية  ،الفلسفة وتحتوي
ايضا ً على اإلصدارات الجديدة ودور النشر وغيرھا من اإلمكانات الخدميّة للبحث

 najaf.orgباللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية
مؤسسة اإلمام علي عليه السالم ـ بريطانيا
تحتوي على  :القرآن الكريم  ،االجابة على االسئلة  ،حياة سماحة السيد السيستاني )دام ظله( ،
الرسالة العملية  ،الكتب  ،الصور  ،البيانات و حياة المعصومين عليھم السالم

 m-mahdi.comباللغة العربية
مركز الدراسات التخصصية في االمام المھدي عجل  Dفرجه ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،االمام المھدي عجل  Dفرجه  ،االدب المھدوي  ،الكتب
والمؤلفين  ،المكتبة التخصصية و المكتبة الصوتية

 nojumi.orgباللغة العربية واالنجليزية
مركز البحوث والدرسات الفلكية ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :مواقع الھالل  ،األوقات الشرعية  ،الفلك في القرآن  ،حوادث فلكية ،
التقويم السنوي  ،برنامج التقويم الفلكي اإلسالمي  ،الخسوف والكسوف و بحوث و دراسات فلكية
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 imamreza.netباللغة العربية والفارسية واإلنجليزية
شبكة اإلمام الرضا )ع( ـ مركز آل البيت )ع( العالمي للمعلومات ـ مشھد المقدسة
يحتوي الموقع على  :االسالم  ،االمام الرضا عليه السالم  ،مشھد الرضا  ،المكتبة االسالمية ،
العالم االسالمي  ،التقويم االسالمي  ،سؤال وجواب  ،معرض الصغار  ،مواقع اسالمية  ،المكتبة
الصوتية والمرئية و زيارة االمام الرضا عليه السالم عن طريق االنترنيت

 basrahcity.netباللغة العربية
مركز آل البيت )عليھم السالم( العالمي للمعلومات ـ البصرة
تحتوي الصفحة على  :المرجعية الدينية  ،تاريخ البصرة  ،علماء البصرة  ،مساجد البصرة ،
المكتبة البصرية  ،خرائط البصرة و المواقع االسالمية

 darolzahra.comباللغة العربيّة
دار الزھراء عليھا السالم الثقافيّة ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة علي  :التعريف بـ دار الزھراء الثقافية  ،من ھدى الزھراء  ،المرأة واألسرة ،
أعالم النساء  ،أحكام النساء  ،األدب والقصة  ،المستبصرات  ،الطفل والتربية  ،المرأة والصحة
البدنيّة  ،البحوث والمقاالت  ،المكتبة التخصصيّة  ،المكتبة الصوتيّة  ،معجم المرأة و الجلسات

 sayedabdelsaheb.comباللغة العربية
مجمع اھل البيت الثقافي ـ سوريا
يحتوي الموقع على :نشاطات المجمع  ،اھل البيت عليھم السالم  ،المناسبات  ،ادب الھداة ،
المكتبة العامة والمجالس

 alalbayt.org.lbباللغة العربية
جمعية آل البيت )عليھم السالم( الخيرية ـ لبنان
يحتوي الموقع على :المكتب الشرعي  ،التعريف بالجمعية  ،االصدارات  ،المقاالت  ،الخدمات
االجتماعية و الصور والفيديو

 qafqaz.aalul-bayt.comباللغة الروسية واالذرية والجورجية
مركز آل البيت العالمي للمعلومات ـ جورجيا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،اھل البيت عليھم السالم  ،االعتقادات  ،الصالة  ،الحديث
الشريف  ،المكتبة  ،المواقع و االجابة على االسئلة

 icofa.comباللغة االنجليزية
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المركز االسالمي ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :حول المؤسسة  ،المركز  ،المكتبة  ،القرآن الكريم  ،اوقات الصالة و
االخبار

 alulbeyt.com.trباللغة التركية
مركز آل البيت )عليھم السالم( العالمي للمعلومات ـ تركيا
يحتوي على  :المعصومون االربعة عشر عليھم السالم  ،االحكام  ،الصالة  ،التقويم االسالمي ،
المراكز والمؤسسات التابعة  ،المكتبة و الفقه
alimamali.com
مؤسسة االمام علي )عليه السالم( للترجمة والنشر ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :حول المؤسسة  ،النشاطات  ،الفروع  ،االصدارات  ،عروض خاصة ،
طلبات و اقتراحات

 al-torath.deباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مؤسسة تراث أھل البيت عليھم السالم ـ المانيا باللغة االلمانية
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمركز  ،الدعاء  ،الفقه  ،الحديث الشريف  ،القرآن الكريم و
الصوتيات والمرئيات

 hawzah.netباللغة العربيّة واإلنجليزيّة والفارسيّة
الحوزة العلمية في قم المق ّدسة
يحتوي على اإلسالم  ،القرآن الكريم  ،العقائد  ،األحكام  ،الثقافة والحضارة  ،العلوم اإلسالميّة ،
مراكز اإلسالميّة  ،الحوزة العلميّة  ،المجالت  ،الكتب و األسئلة واألجوبة

 alhadi.seباللغة العربية
جمعية االمام الھادي االسالمية الثقافية ـ السويد
تحتوي الصفحة على  :نشاط الجمعية  ،صحف ومجالت  ،عن الجمعية  ،اوقات الصالة  ،المرأة
والطفل  ،اسالميات  ،رمضان  ،صوتيات و المدرسة

 mawsoah.orgباللغة العربية
مؤسسة الموسوعة االسالمية الكومبيوترية ـ قم المقدسة
مؤسسة مختصة بإنتاج البرامج الكومبيوترية الشيعية باللغة العربية

 eriecom.com/islam2باللغة االنجليزية والعربية
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مؤسسة المكارم االسالمية ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :االسالم  ،اوقات الصالة  ،المدرسة  ،الصور و مواضيع اسالمية متنوعة

 islamicmovement.orgباللغة االنجليزية
الحركة االسالمية ـ نيجيريا
تحتوي الصفحة على  :اإلسالم وأيديولوجيته ،خطب ومحاضرات الشيخ إبراھيم زكزكي ،المرأة
في اإلسالم ،أخالقيات وروحانيات ،صور األنشطة ،كتب وأشرطة ،االقتصاد اإلسالمي ،اإلسالم
في أفريقيا ،مناسبات ،الموالد والمآتم و طريق الوحدة

 world-federation.orgباللغة االنجليزية
الفدرالية العالمية لجاليات الخوجة اإلثني عشرية
تحتوي على  :االخبار  ،المقاالت  ،الكتب  ،الصور والمكتبة المرئية والصوتية

 ahlalbait.nlباللغة العربية
منظمة شباب اھل البيت )عليھم السالم( ـ ھولندا
تحتوي الصفحة على  :نشاطات المنظمة  ,اخبار شيعة اھل البيت في ھولندا  ،اھل البيت عليھم
السالم ,محاضرات و مجالس عزاء للشباب  ،احتفاالت خاصة بأھل البيت  ,منتدى الشباب و
صور

 shiastudies.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية واالردو
المجمع العالمي لمعرفة الشيعة والتشيع ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :شبھات وردود  ،عقائد الشيعة  ،المكتبة االلكترونية  ،مكتبة البرامج ،
مواقع و االسئلة العقائدية
qabas.com
qabas.net
 qabas.orgباللغة العربية والفارسية و اإلنجليزية
مؤسسة اإلمام الخميني )ره( للتعليم والبحث العلمي ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :حول المؤسسة  ،معاونية التعليم  ،معاونية البحث  ،معاونية األمور الثقافية
 ،قسم القبول  ،الفرع الدراسي  ،المكتبة  ،قسم النشر  ،الصحف و المجالت  ،الخريجون  ،دائرة
المعارف و قسم الكمبيوتر

 alhoda.orgباللغة بلغة االردو
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مؤسسة الھدى ـ باكستان
تحتوي على  :القرآن الكريم  ،اھل البيت عليھم السالم  ،الحديث الشريف  ،الفقه  ،حياة آية D
العظمى السيد السيستاني  ،اإلجابة على األسئلة  ،الصالة وجامعة المنتظر

 islamabc.orgباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مجمع اھل البيت عليھم السالم ـ كندا
تحتوي الصفحة على  :حول الجمعية  ،االخبار  ،مراكز الشيعة  ،االجابة عن االستفتاءات ،
المكتبة  ،صفحة االطفال واالشبال  ،الشيعة في كندا  ،المواقع والصور

 aalalbait.infoباللغة العربية
دار آل البيت )عليھم السالم( ـ ھولندا
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،مكتبة الصور  ،مكتبة الصوتيات  ،مكتبة المرئيات  ،مكتبة
الموقع و االوقات الشرعية

 izhamburg.deباللغة االلمانية
المركز االسالمي في ھامبورغ ـ المانيا
يحتوي الموقع على  :المحاضرات  ،حول المركز  ،المسجد  ،مواقع الشيعة ومواضيع اسالمية

 zainab.orgباللغة اإلنجليزية
مؤسسة الحوراء زينب عليھا السالم ـ امريكا
يحتوي الموقع على  :الخدمات  ،االوقات الشرعية  ،مدرسة زينب عليھا السالم  ،قسم االطفال ،
الخطوط وقسم الصو والمرئيات

 iiny.orgباللغة اإلنجليزية
المركز اإلسالمي ـ امريكا
يحتوي على  :البرامج  ،الخدمات  ،المكتبة  ،الحج والزيارة و المسابقات القرآنية

 al-khoei.orgباللغة اإلنجليزية
مؤسسة اإلمام الخوئي )قدس سره( ـ امريكا
يحتوي على  :التعريف بالمركز ،خدمات ،المكتبة ،أسئلة ،مدرسة اإلمام و...
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 valiasr-aj.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مؤسسة ولي العصر )عجل  Dفرجه( للدراسات االسالمية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمؤسسة  ،النشاطات  ،الكتب والمقاالت  ،المكتبة  ،االسئلة
واالجوبة  ،المكتبة الصوتية و مكتبة البرامج

 alcauther.comباللغة العربية
مؤسسة الكوثر للثقافة االسالمية ـ ھولندا
تحتوي الصفحة على  :االخبار  ،المكتبة االسالمية  ،القسم االسالمي  ،نشرة الكوثر  ،حول
المؤسسة و المفكرة

 shistu.orgباللغة الفارسية واالنجليزية
مؤسسة معرفة الشيعة ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،الكتب والمجالت الدورية  ،المكتبة  ،المؤتمرات  ،التحقيقات
 ،االشتراك  ،الكلية و االخبار

 belagh.comباللغة العربية
مؤسسة شھيد المحراب للتبليغ االسالمي ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :االخبار  ،المؤسسة  ،سؤال وجواب  ،مواقع  ،المقاالت  ،صوت وصورة
 ،البوم الصور  ،مشاريع خيرية  ،حياة االئمة عليھم السالم  ،المطبوعات و المكتبة الصوتية

 aimislam.comباللغة االنجليزية
منظمة اھل البيت )عليھم السالم( االسالمية ـ بريطانيا
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،االخبار  ،المواضع  ،المحاضرات و العزاء

 shiitecouncil.comباللغة العربية
المجلس االسالمي الشيعي االعلى ـ لبنان
تحتوي الصفحة على  :لمحة تاريخية  ،االمام الصدر  ،االمام شمس الدين  ،االمام قبالن ،
مؤسسات المجلس  ،مركز الدراسات  ،دليل الموقع  ،فتاوى السيد السيستاني دام ظله و اذاعة
البصائر

 alghadir.orgباللغة الفرنسية
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جمعية الغدير اإلسالمية ـ فرنسا
جمعية الغدير اإلسالمية ھي إحدى الجمعيات الجعفرية التي تمارس أنشطة ثقافية واجتماعية
ودينية للمسلمين الشيعة في فرنسا كما تمارس النشاط الدعوي ،وكذلك تنھض كثيرا بالوعي
الديني والثقافي للمسلمين الشيعة في فرنسا عبر إقامة أفراح ومآتم آل البيت عليھم السالم
واالحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة

 orlandocenter.orgباللغة اإلنجليزية
المركز الحسيني اإلسالمي ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :األخبار اإلسالمية  ،الحوادث التاريخية  ،عالم الشيعة  ،اإلتصال
بالجماعات األخرى  ،قسم الصور  ،المجالت  ،نھج البالغة  ،الحج و الفقه و الفقھاء

 imam-hassan.deباللغة االلمانية
مؤسسة االمام الحسن عليه السالم ـ المانيا
تحتوي الصفحة على  :االسالم  ،الحديث  ،اھل البيت عليھم السالم  ،الدعاء  ،الصحافة  ،البرامج
و مواضيع اسالمية اخرى

 homepage.hispeed.ch/alrabitaباللغة العربية واالنجليزية
الرابطة االسالمية ـ سويسرا
تحتوي الصفحة على  :مكتبة البرامج  ،العلماء والمراجع  ،التقويم االسالمي  ،مواقيت الصالة ،
مكتبة الصور ومواقع اخرى

 jaffari.orgباللغة االنجليزية
جماعة الشيعة االثناعشرية ـ كندا
تحتوي الصفحة على  :حول المركز  ،البرنامج اليومي  ،التقويم االسالمي  ،المدرسة  ،المراكز
االخرى  ،عقائد الشيعة و المواقع االسالمية

 shiaparlement.comباللغة العربية
البرلمان الشيعي الھولندي ـ ھولندا
تحتوي الصفحة على  :البرلمان  ،النشاطات  ،من اعالم المرجعية  ،الشرع الشريف  ،ھولندا
واالسالم  ،المجلة النسائية  ،منتدى الشباب  ،الكتب واالبحاث  ،الفكر الحر  ،فنون وادب و
الحوار المتمدن

 iaba-austin.orgباللغة اإلنجليزية
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جمعية أھل البيت اإلسالمية )مركز االمام المھدي عليه السالم( ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :المركز ،المدرسة و النشاطات

 aimislam.comباللغة العربية
ھيئة اھل البيت االسالمية ـ بريطانيا
تحتوي الصفحة على  :حول االسالم  ،مكتب المعلومات  ،حول المكتبة  ،االرشيف و حول الھيئة

 alrsool.comباللغة العربية
مؤسسة الرسول االعظم )صلى  Dعليه وآله( الثقافية ـ كربالء المقدسة
يحتوي الموقع على  :شؤون مرجعية  ،عقائدنا  ،سيرة وتاريخ  ،االسرة المسلمة  ،االدب
الرسالي  ،كتب قيمة  ،صوتيات ومرئيات و االخبار
alhikmeh.com
alhikmeh.net
 alhikmeh.orgباللغة العربيّة
مؤسسة الحكمة للثقافة االسالمية ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،أھل البيت عليھم السالم  ،الحديث الشريف  ،الدعاء ،
االخالق  ،الفقه  ،الخدمات والمكتبة العامة

 al-ghari.comباللغة العربية
مؤسسة الغري للمعارف االسالمية ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :المكتبة االسالمية  ،التعريف بالمؤسسة  ،النشاطات  ،المؤسسات الفرعية
 ،المسابقة الشھرية  ،االخبار و المقاالت

 msapsg.orgباللغة اإلنجليزيّة
منظمة الجامعيين المسلمين ـ كندا وامريكا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،المكتبة اإلسالمية  ،إذاعة القرآن الكريم  ،التقارير
واالرشيف

 ahl-ul-bayt.orgباللغة العربيّة و الفارسيّة و اإلنجليزيّة و التركيّة
المجمع العالمي ألھل البيت عليھم السالم ـ قم المقدسة
يحتوي على  :القرآن الكريم  ،إصدارات المجمع  ،مجلة رسالة الثقلين  ،مجمع الفقه اإلسالمي ،
مقاالت  ،المكتبة ولوحات
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 saba-igc.orgباللغة االنجليزية
رابطة الشيعة االثناعشرية لمنطقة الخليج )صبا( ـ امريكا
يحتوي الموقع على  :التعريف بالمركز  ،المدرسة االسبوعية االسالمية  ،التسجيل  ،البرامج
االسبوعية  ،التقويم االسالمي  ،جدول الصالة  ،التقويم الھجري و البوم الصور

 zahraa-zentrum.deباللغة العربية وااللمانية والفارسية واالنجليزية
مركز الزھراء )عليھا السالم( الثقافي ـ المانيا
يحتوي الموقع على  :النشاطات  ،سجل الزوار  ،الصور  ،الفيديو واالخبار

 balagh.netباللغة العربية و الفارسية واالنجليزية
مكتب اإلعالم اإلسالمي للحوزة العلميّة ـ قم المقدسة
يحتوي على النبي و أھل البيت )عليھم السالم(  ،العقائد  ،الفقه واألحكام  ،المناسبات اإلسالميّة ،
المراكز  ،مواقع إسالميّة  ،النظام السياسي في اإلسالم

 aldhiaa.comباللغة العربية
مؤسسة الضياء للدراسات المعاصرة
تحتوي الصفحة على مواضيع اسالمية منوعة

 ahlibeyt.ruباللغة الروسية
منظمة الشيعة العامة ـ روسيا
تحتوي الصفحة على  :عن المنظمة ،أصول الدين ،فروع الدين ،استفتاءات ،اإلمام المھدي )عجل
 Dفرجه( ،أھل البيت )عليھم السالم( ،اإلسالم ،أعمال وك ّتاب و اإلمام الخميني )قدس سره)
inminds.com
 inminds.co.ukباللغة اإلنجليزية
مؤسسة الفكر الجديد ـ بريطانيا
يحتوي الموقع على  :البرامج اإلسالمية  ،المحاضرات اإلسالمية  ،االخبار وااللعاب اإلسالمية

 noorsoft.orgباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :المنتجات  ،البرامج اإلھدائية  ،البرامج  ،الدعم الفني  ،االخبار
والمعارض

 marashilibrary.comباللغة العربية والفارسية و اإلنجليزية
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مكتبة آية  Dالمرعشي النجفي )ره( العامّة ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :المؤسس  ،المكتبة  ،مركز المعلومات  ،االجابة على األسئلة  ،التعريف
بالكتب الخطيّة ،التحقيق حول الكتب  ،امكانية البحث و مجلة شھاب الفصلية

 alkufa.orgباللغة االنجليزية
مركز الكوفة للمعارف االسالمية ـ امريكا
يحتوي الموقع على :الرسائل الجديدة  ،االسئلة واالجوبة واوقات الصالة

 sibtayn.comباللغة العربية
مؤسسسة السبطين )عليھما السالم( العالمية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :عقائديات  ،فقھيات  ،اخالقيات  ،سيرة المعصومين عليھم السالم ،
االدعية والزيارات  ،الكتب  ،المكتبة الصوتية والمرئية و االصدارات

 ic-el.comباللغة العربيّة والفارسيّة واإلنجليزيّة
المركز اإلسالمي ـ بريطانيا
يحتوي على  :برامج المركز  ،خدمات المركز  ،اإلستفتاءات  ،القسم النسوي  ،اإلحتياجات ،
مؤسساتنا  ،مواقع مختارة  ،دعاء الكميل و المحادثة الصوتيّة

 kashifalgetaa.comباللغة العربية واالنجليزية
مؤسسة كاشف الغطاء العامة ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :اعالم آل كاشف الغطاء  ،مؤلفات آل كاشف الغطاء  ،الذخائر
للمخطوطات  ،المدرسة المھدية  ،المكتبة العامة  ،مقاالت ودراسات  ،ندوات وحوارات  ،بيانات
 ،مناسبات دينية و اسئلة وردود

 dartabligh.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة التبليغ ـ تنزانيا
تحتوي الصفحة على  :حول المؤسسة  ،المحاضرات االسالمية  ،تعلم االسالم  ،المكتبة
االسالمية  ،القرآن الكريم  ،الدعاء  ،المكتبة الصوتية و اخبار المسلمين

 islamasil.comباللغة العربية
مركز االسالم االصيل ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،اھل البيت عليھم السالم  ،العقائد االسالمية  ،فقه واحكام ،
االخالق االسالمية  ،حوارات ودراسات  ،االسرة والمجتمع  ،العالم االسالمي و المكتبة المرئية
والصوتية
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 iq-ch.comباللغة العربية
المركز االسالمي العراقي ـ سويسرا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،اھل البيت عليھم السالم  ،مواقع العلماء  ،مواقع عراقية ،
المقاالت والبوم الصور

 almurtadha.orgباللغة العربية
مؤسسة المرتضى للثقافة واالرشاد ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمؤسسة  ،فروع المؤسسة  ،اصدارات المؤسسة  ،المرجعية
الدينية  ،حوزة النجف االشرف  ،اھل البيت عليھم السالم  ،مكتبة المرتضى و المنتدى

 alrisala95.comباللغة العربية واالنجليزية
المركز الثقافي اإلسالمي ـ ھولندا
يحتوي الموقع على  :المركز  ،مشروع البناية  ،النشاطات  ،االصدارات  ،مدرسة الزھراء عليھا
السالم واصدار نشرة الرسالة

 shaheedfoundation.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة الشھيد ـ باكستان
تحتوي الصفحة على  :حول المؤسسة  ،البوم الصور  ،الشھداء في باكستان  ،المواقع  ،المقاالت
و االخبار

 iz-sn.de.tlباللغة االلمانية
المركز االسالمي في شفيرين )مسجد اھل البيت عليھم السالم( ـ المانيا
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،االخبار  ،اھل البيت عليھم السالم  ،االسالم  ،القرآن الكريم ،
الحديث الشريف و المواقع االسالمية

 alferdaows.comباللغة العربية واالنجليزية
مركز الفردوس للثقافة واالعالم ـ سوريا
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمركز  ،النشاطات  ،المقاالت  ،االخبار  ،االصداء  ،الزيارات
واالرشيف

 holykadhmia.comباللغة العربية
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مركز آل البيت العالمي للمعلومات ـ الكاظمية
تحتوي الصفحة على  :االمامين الجوادين عليھما السالم  ،مدينة الكاظمية  ،الحوزة العلمية ،
المرجعية الرشيدة  ،القرآن الكريم  ،المراجع والعلماء  ،االستفتاءات  ،المكتبة الصوتية  ،كتب
ومكتبات و التعريف بالمركز

 muslimyouth.caباللغة االنجليزية
رابطة الشباب المسلم ـ كندا
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،االخبار  ،مواقع الشيعة  ،التعليم  ،االلعاب والتقويم االسالمي
tebyan.com
tebyan.net
 tebyan.orgباللغة العربية والفارسية و االنجليزيةو االرد والتركية والروسية
مؤسسة تبيان الثقافة ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :المعارف االسالمية  ،االدب  ،الفن  ،المجتمع  ،الرياضة  ،االسئلة
واالجوبة  ،المواقع  ،المكتبة و ارشيف البرامج

 noon.org.ukباللغة العربية
مؤسسة دار االسالم ـ بريطانيا
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،المقاالت  ،رزنامة االحداث واالخبار العالمية والعربية

 balagh.comباللغة العربية
مؤسسة البالغ ـ طھران
شبكة ثقافية واسعة تحتوي على األبواب التالية :عالم القرآن  ،مطبوعاتنا  ،منتدى الشباب  ،ركن
المرأة  ،البيت السعيد  ،تالوين ثقافية  ،بساط الريح  ،نادي الحوار و مجلة الموقع

 masom.comباللغة اإلنجليزية
جمعية معصوم ـ امريكا
يحتوي الموقع على  :حول الجمعية  ،اخبار  ،النشاطات  ،التقويم الھجري  ،المقاالت  ،الصور ،
صوتيات ومرئيات و مواقع شيعية

 islamicfeqh.comباللغة باللغة العربية والفارسية واإلنجليزية والفرنسية
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مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي ـ قم المقدسة
يحتوي على  :حكم قائد الثورة  ،رئاسة المؤسسة  ،إستفتاءات السيد الخامنئي ،أسئلة وردود ،
إصدار مجله فقھيّة فصلية العربيّة والفارسية  ،مجلة المنھاج  ،كتاب الغدير للعالمة األميني  ،قسم
الطباعة والنشر والتوزيع و نبذة عن المؤسسة

 afosa.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة أھل البيت عليھم السالم ـ جنوب افريقيا
تحتوي الصفحة على  :االسالم  ،التعريف بالمؤسسة  ،المواقع االسالمية  ،المكتبة الصوتية
والمرئية و االدعية والزيارات

 mahdieh.orgباللغة اإلنجليزية
مركز المھدية اإلسالمي ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،األحداث اإلسالمية  ،المسابقات و اعضاء الصفحة

 sijpa.orgباللغة االنجليزية
جماعة الشيعة االثناعشرية ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :االخبار  ،حول المؤسسة  ،التقويم االسالمي  ،المدرسة  ،المراجع
واعضاء المؤسسة

 imamhassan.orgباللغة العربية
مركز المجتبى )عليه السالم( للدراسات التخصصية
تحتوي الصفحة على :االمام الحسن عليه السالم  ،المنتديات  ،المكتبة  ،المقاالت  ،رد الشبھات و
الصوتيات

 imamali.irباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مركز االمام علي )عليه السالم( للتحقيقات ـ طھران
تحتوي الصفحة على  :المكتبة التخصصية  ،نھج البالغة  ،امير المؤمنين عليه السالم  ،فضائل
االمام علي عليه السالم  ،المكتبة و االسئلة واالجوبة

 islamicecenter.comباللغة الفارسية واالنجليزية
مركز التعلميات االسالمية في واشنطن ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :المعارف االسالمية  ،الشعر واالدب و المكتبة االلكترونية

 islamelsalvador.comباللغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والبرتغالية واإليطالية
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الجمعية الثقافية االسالمية الشيعية في السلفادور
تحتوي الصفحة على  :اإلسالم ،األسس و المعتقدات  ،القرآن الكريم  ،رسول ) Dصلى  Dعليه
وآله(  ،األحاديث ،أھل البيت )عليھم السالم(  ،الخطبة  ،الجاھل  ،التماسات  ،المرأة و العائلة ،
الفقه  ،العلم  ،ال ّتاريخ  ،أعالم  ،روابط و مجالت

 ansariyan.orgباللغة العربية والفارسية واإلنجليزية
مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :طباعة وترجمة الكتب الشيعية الى جميع لغات العالم  ،التعريف بالكتب
المطبوعة  ،بيع الكتب عن طريق االنترنت وارسالھا بالبريد وخدمات اخرى

 holynajaf.orgباللغة العربية
مركز آل البيت )عليھم السالم( العالمي للمعلومات ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :الثقلين  ،االمام علي عليه السالم  ،مدينة النجف االشرف  ،مدينة الكوفة ،
الروضة الحيدرية الشريفة  ،حوزة النجف االشرف  ،المكتبة المرئية والصوتية  ،مرجعية السيد
السيستاني )دام ظله(  ،البيانات  ،االستفتاءات  ،حول المركز  ،المراكز التابعة و مواقع الشيعة

 alrassol.comباللغة العربية
جمعية الرسول االكرم )صلى  Dعليه وآله( ـ السويد
يحتوي الموقع على :مجالس حسينية  ،محاضرات دينية  ،دورات شبابية  ،دروس عربية وفقھية
للشباب والتعريف بالمؤسسة

 alsadiq.netباللغة العربية
مؤسسة االمام الصادق ـ الدنمارك
يحتوي على :العزاء الحسيني  ،البرامج  ،اللطميات و االشعار

 hujjat.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة الخوجة االثناعشرية ـ بريطانيا
يحتوي الموقع على :االخبار اليومية  ،مواقيت الصالة في لندن و اخبار عن المرحومين
imamsadeq.com
 imamsadeq.orgباللغة العربيّة واالنجليزية
مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم( ـ قم المقدسة
يحتوي على تعريف بالمؤسسة  ،المؤسس  ،الكتب  ،األنشطة  ،كالميات  ،اإلجابة على
اإلستفسارات اإلسالميّة ومعھد ال ّدراسات الكالميّة
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 almustafanz.comباللغة العربية
مركز المصطفى )صلى  Dعليه وآله( ـ نيوزلندا
تحتوي الصفحة على  :برامج المركز  ،اوقات الصالة  ،الصوتيات والمرئيات و التعريف
بالمركز

 biab.orgباللغة االسبانية
مكتبة أھل البيت )عليھم السالم( اإلسالمية ـ اسبانيا
تحتوي الصفحة على كتب شيعية باللغة االسبانية

 hadith.netباللغة العربيّة والفارسيّة واإلنجليزيّة
مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :مصادر الحديث  ،علوم الحديث  ،بحوث  ،مع الباحثين  ،القرآن والسنة ،
الرسول واھل بيته )عليھم صلوات  ( Dاالصدارات  ،مكتبات ومراكز  ،منوعات والحديث على
االنترنت

 turunislamkeskus.comباللغة العربية والفنالندية
المركز االسالمي في توركو ـ فنلندا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،االدعية والزيارات  ،اوقات الصالة  ،المعرض ،
التعريف بالمركز و سجل الزوار

 sicm.org.ukباللغة اإلنجليزية
مؤسسة الشيعة االثنا عشرية ـ بريطانيا
يحتوي الموقع على  :التعريف بالمؤسسة  ،محرم الحرام  ،قائمة البرامج  ،المواقع  ،الرياضة ،
االوقات الشرعية  ،المكتبة  ،الصور والخارطة

 qatifonline.comباللغة العربية
مؤسسة طيبة إلحياء التراث ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمؤسسة  ،المطبوعات  ،المؤسسة في االعالم  ،معرض
الصور وروابط تخصصية

 andisheqom.comباللغة الفارسية
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مركز التحقيقات الثقافية للحوزة العلمية ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :القرآن الكريم  ،أھل البيت عليھم السالم  ،الحوزة العلمية  ،التعريف
بالمؤسسة  ،االجابة على االسئلة بصورة مدروسة من قبل المتخصصين في الحوزة العلمية  ،قسم
اللقاءات الدينية  ،مجلة صباح  ،الوصايا التربوية  ،المكتبة الشيعية  ،المناضرات ورفع شبھات
االنترنت

 ridhatorath.comباللغة العربية والفارسية
مؤسسة االمام الرضا للبحث والتحقيق العلمي ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمؤسسة  ،المكتبة العلمية  ،المكتبة الصوتية  ،مسائل وردود و
األلبوم المصور

 alhiwaraldini.comباللغة العربية
رابطة الحوار الديني ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،من تراث الرسول االكرم )صلى  Dعليه وآله(  ،من
تراث اھل البيت عليھم السالم  ،الوحدة االسالمية  ،ايران والعالم االسالمي و االسئلة واالجوبة

 iec-md.orgباللغة الفارسية واالنجليزية
مركز التعليمات االسالمية في واشنطن ـ امريكا
يحتوي الموقع على :اھل البيت عليھم السالم  ،المعارف االسالمية  ،الثقافة االسالمية  ،االخالق
 ،الشعر والعرفان والمناسبات االسالمية

 al-haqq.comباللغة اإلنجليزية
مؤسسة الخدمة اإلنسانيّة اإلسالميّة ـ كندا
تحتوي على  :المسلمين في كندا  ،المكتبة اإلسالميّة  ،أخبار  ،صوتيّات و صحيفة فتح المبين

 ladyfatemahtrust.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة فاطمة الزھراء )عليھا السالم( الخيرية ـ بريطانيا
يحتوي على الموقع على :التعريف بالمؤسسة  ،االعمال الخيرية  ،التبرعات و االتصال بنا

 shia.com.auباللغة العربية واالنجليزية
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ملتقى الشيعة االسترالي ـ استراليا
تحتوي الصفحة على  :المنتدى  ،دليل المواقع  ،العضوية في الملتقى  ،اذاعة اھل البت عليھم
السالم  ،االخبار و مراكز اسالمية

 al-mubin.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة الفتح المبين _ كندا
تحتوي الصفحة على  :المحاضرات  ،العلماء  ،المكتبة  ،حول المؤسسة  ،مواقع اسالمية و
برامج اسالمية

 imamrida.wordpress.comباللغة العربية
مركز اإلمام الرضا )عليه السالم( في مدينة اسن ألمانيا
يحتوي على :مناسبات دينية تتعلق بأھل البيت واألئمة األطھار  ،صور ومشاھدات من نشاط
المركز  ،المدرسة والمكتبة المرئية والصوتية

 daraloloum.comباللغة العربية
دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع ـ لبنان
تحتوي الصفحة على  :قائمة الكتب  ،شراء الكتب  ،كتاب تحت المجھر  ،انشطة الدار  ،اعمال
اخرى  ،حول الدار  ،ارتباطات و قائمة المنشورات

 momahidat.orgباللغة العربية
الجمعية النسائية للتكافل االجتماعي ـ لبنان
تحتوي الصفحة على  :النشأة واالھداف  ،انجازات الجمعية  ،سوق التكفل الخيري  ،بيت
الطالبات  ،طريق النور  ،اعالم النساء  ،كرامات الوعد الصادق ومراقد االنبياء والصالحين في
لبنان

 resalat.comباللغة الفارسية و االنجليزية
مؤسسة الرسالة للتعليم االسالمي ـ فنلندا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم  ،الدعاء  ،اوقات الصالة  ،المحاضرات  ،المكتبة و مواقع
الشيعة

 tnfj.org.pkباللغة االنجليزية و االردو
تنظيم الممثل الشيعي ـ باكستان
تحتوي الصفحة على  :حول المؤسسة  ،المكتبة  ،االخبار  ،التقارير  ،العزاء ومواقع اسالمية
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alzahra.ro
مركز الزھراء )ع( الثقافي االجتماعي االسالمي ـ رومانيا
يحتوي الموقع على  :التعريف بالمركز  ،االخبار  ،مكتبة الصور  ،مكتبة الصوتيات  ،مكتبة
المرئيات  ،كتابات و مقتطفات

 malameer.comباللغة العربية
مركز االمير )عليه السالم( الثقافي ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :ھوية المركز  ،آلية العمل  ،المناھج  ،االصدارات  ،المكتبة الصوتية ،
قسم االسرة  ،معرض الصور و مواقع صديقة

 al-islam.org.plباللغة االنجليزية والبولندية
جمعية المسلمين المتحدين  -بولندا
تحتوي الصفحة على  :االسالم  ،التشيع  ،الفتاوى  ،المنتديات  ،مواقع شيعية و االحكام الفقھية

 thohor.netباللغة العربية والفلبينية واالندونيسية والتايلندية واالنجليزية
مؤسسة عصر الظھور ـ الكويت
يحتوي الموقع على  :النشاطات والفعاليات  ،االفكار والمقاالت  ،المراكز االسالمية  ،الصوتيات
و الكتب

 alshahid.orgباللغة العربية
مؤسسة الشھيد ـ لبنان
تحتوي الصفحة على  :برنامج التكفل  ،مشاريع المؤسسة  ،البرامج الرعائية  ،آثار الشھداء ،
المناسبات  ،الحصاد  ،المقاالت واالبحاث واالنشطة العامة

 alkhoei.netباللغة العربية
مؤسسة إحياء آثار االمام الخوئي )قدس سره( ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :االمام الخوئي )قدس سره( ،المكتبة  ،مجلة الغري  ،أسئلة و ردود  ،مواقع
اسالمية وحول المؤسسة

 imamalicardiff.orgباللغة االنجليزية
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مركز االمام علي )عليه السالم( ـ بريطانيا
يحتوي الموقع على :التقويم االسالمي  ،المحاضرات  ،الكتب  ،الصوتيات و حول المركز

 historylib.comباللغة الفارسية
مكتبة التاريخ التخصصية ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :المكتبة  ،البحث التخصصي والموضوعي  ،منشورات المكتبة  ،الكتب
الجديدة  ،المقاالت و المواقع

 islam.org.bhباللغة العربية
جمعية التوعية االسالمية ـ البحرين
يحتوي على  :نبذة تاريخية  ،انشطة الجمعية  ،اللقاءات  ،اللجنة االجتماعية  ،اللجنة الثقافية ،
اللجنة االعالمية  ،اللجنة المكتبية  ،اللجنة التدريسية و اخبار ثقافية

 taghrib.orgباللغة العربية والفارسية واالنجليزية واالردو
المجمع العالمي للتقريب بين المذاھب اإلسالمية ـ طھران
يحتوي الموقع على  :االخبار  ،المؤتمرات  ،المطبوعات  ،االمين العام  ،مركز البحوث
والدراسات العلمية وجامعة المذاھب اإلسالمية

 bbzahra.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية واالردو
مؤسسة الزھراء الخيرية
يحتوي الموقع على :التعريف بالمؤسسة  ،المنشورات  ،االسئلة واالجوبة  ،مكتبة الصوتيات و
االحداث والوقائع االسالمية

 ahloulbait.comباللغة اليابانية
مركز أھل البيت )عليھم السالم( ـ اليابان
يحتوي على :القرآن الكريم بالصوت ,اصول وفروع الدين ,حياة األربعة عشر معصوم عليھم
السالم  ,بعض المناسبات االسالمية مثل عيد الغدير وعيد االضحى وغيرھا.

 alkadhum.orgباللغة العربية
مؤسسة االمام الكاظم )عليه السالم( ـ العراق
تحتوي الصفحة على  :الحوزة العلمية ،خصائص المدرسة  ،مجلة الفرات وروابط اسالمية
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 al-hakim.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مؤسسة تراث الشھيد الحكيم ـ النجف االشرف
تحتوي الصفحة على  :انوار الھدى  ،العطاء الفكري  ،نداء الجمعة  ،منبر الحكمة  ،التقريب بين
المذاھب  ،حوارات وندوات  ،خطابات جماھيرية  ،بيانات ونداءات و نشاطات
darrahehaq.com
 ar.darrahehaq.comباللغة العربية والفارسية
مؤسسة في طريق الحق
يحتوي الموقع على :التعريف بالمؤسسة  ،المكتبة  ،االسئلة واالجوبة  ،ارسال الكتب  ،البوم
الصور واالخبار

 porsojoo.comباللغة الفارسية
لجنة االجابة على االسئلة المستحدثة ـ قم المقدسة
التعريف باللجنة  ،اقسام اللجنة  ،االجابة على االسئلة حسب المواضيع  ،المكتبة  ،المقاالت ،
االخبار و المواقع المرتبطة

 alemdad.netباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
جمعية االمداد الخيرية االسالمية ـ لبنان
تحتوي الصفحة على  :كيف تكفل يتيما  ،صندوق الصدقات  ،انشطة واخبار  ،انواع المساعدات
 ،الطبقة المستھدفة  ،مدارس ومعاھد  ،الرعاية والتأھيل ورحالت ومخيمات

 islam4u.comباللغة العربية
مركز اإلشعاع اإلسالمي
تحتوي على  :القرآن الكريم  ،الحديث الشريف  ،نھج البالغة  ،برنامج المجيب  ،المدخل الى
الفقه اإلسالمي  ،قصص للناشئين و مقاالت ودراسات

 holykarbala.netباللغة العربية
مركز آل البيت )عليھم السالم( العالمي للمعلومات ـ كربالء المقدسة
تحتوي الصفحة على  :مدينة كربالء  ،المرجعية الدينية  ،المكتبة الصوتية والمرئية واالسرة

 hajj.orgباللغة االنجليزية
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جمعية الحج ـ امريكا
تحتوي الصفحة على  :برامج السفر الى العتبات المقدسة الى سائر انحاء العالم  ،التسھيالت و
البوم الصور

 olamaa.comباللغة العربية
المجلس االسالمي العلمائي ـ البحرين
تحتوي الصفحة على  :المجلس االسالمي  ،شعار المجلس  ،االخبار  ،اھل البيت عليھم السالم ،
ملفات  ،معرض الصور  ،المكتبة  ،مسائل فقھية  ،علمائنا ومواقع مفيدة

 africafederation.orgباللغة اإلنجليزية
جالية الخوجة اإلثناعشرية في افريقيا
تحتوي الصفحة على  :اتحادية افريقيا  ،المنابع اإلسالمية  ،قسم الصور  ،المجالت  ،القسم
التجاري و مواقع اسالمية

 salam.nuباللغة الدنماركية
جمعية سالم ـ الدنمارك
تحتوي الصفحة على  :االسالم  ،المواقع االسالمية و مجموعة من المواضيع االسالمية

 alemaan.netباللغة االنجليزية
جمعية المسلمين االسترالية ـ استراليا
تحتوي الصفحة على  :المحاضرات  ،مجالس العزاء  ،المكتبة االسالمية  ،القرآن الكريم ،
المكتبة الصوتية  ،البرامج الكومبيوترية  ،البوم الصور ومواقع اسالمية

 zahraa-zentrum.deباللغة العربية
مركز الزھراء )عليھا السالم( الثقافي ـ المانيا
يحتوي على  :الصور  ،النشاطات  ،الفيديو وموارد اخرى

 jaafarimuslim.comباللغة االنجليزية
جمعية الشيعة االثناعشرية ـ سنغافورة
تحتوي الصفحة على  :حول الجمعية  ،البرامج  ،التقويم الشھري  ،المعرفة االسالمية  ،الشيعة
في سنغافورة  ،محرم الحرام  ،المجالس الحسينية  ،مواقع اسالمية و الصوتيات
radiofatima.com
 qfatima.comباللغة االنجليزية
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منطمة كيو فاطمة )عليھا السالم( ـ بريطانيا
"كيو فاطمة" منظمة خيرية مستقلة ،تھدف الى تمكين أكبر عدد من مشاھديھا لفھم أصول االسالم
بواسطة االنترنت ,وذلك من خالل طرق تدريس حديثة لتوفير المصادر االساسية لإلنسان المسلم.

 islam.org.nzباللغة العربية و اإلنجليزية
مركز أھل البيت عليھم السالم ـ نيوزلندا
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم ،الفرق اإلسالمية  ،حول المؤسسة  ،المواقع اإلسالمية ،
األدعية و الزيارات  ،الظواھر اإلسالمية و قسم األطفال

 nezam.orgباللغة العربية والفارسية واإلنجليزية
سكرتارية مجلس الخبراء ـ قم المقدسة
تعرف الفقه السياسي وتوضح التفكر السياسي المبتنى على والية الفقيه والخوض في التاريخ
اإلسالمي للمسلمين و مواضيع أخرى

 mtlib.comباللغة الفارسية
مكتبة المحقق الطباطبائي )قدس سره( ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على  :التعريف بالمكتبة  ،المخطوطات  ،الكتب  ،النسخ الخطية  ،المقاالت ،
المؤلفات  ،التحقيقات و فھرس المكتبة

 islamischer-weg.deباللغة االلمانية وااللبانية والبوسنية
مؤسسة الصراط اإلسالمي
يحتوي الموقع على  :اإلسالم ،أھل البيت )عليھم السالم( ،التقويم اإلسالمي ،الوضوء والصالة،
أناشيد إسالمية ،مواضيع إسالميةو يوم القدس

 tuzkhurmato.com/ehlibaitباللغة العربية
مؤسسة شباب محبّي أھل البيت ) عليھم السالم ( الثقافية ـ العراق
يحتوي الموقع على :مؤسسة طوزخورماتو التركمانية  ،التعريف  ،مجلة العروة الوثقى  ،الصور
 ،الشھداء و مواضيع اخرى

 shareh.comباللغة الفارسية
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مركز المعلومات والمصادر االسالمية
تحتوي الصفحة على :القرآن الكريم  ،اھل البيت عليھم السالم  ،الحوزة العلمية  ،منشورات
الحوزة العلمية  ،المعارف القرآنية و االسئلة واالجوبة

 iq-ch.comباللغة العربية
المركز العراقي في زيورخ ـ سويسرا
يحتوي الموقع على :االخبار  ،الفتاوى الدينية  ،اراء  ،اھل البيت عليھم السالم ونشاط واخبار
الجالية العراقية في سويسرا

 islamicresearch.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة البحث االسالمي
تحتوي الصفحة على  :االبحاث االسالمية  ،المكتبة  ،المقبرة  ،المدرسة  ،مؤسسة الزھراء عليھا
السالم  ،الحج  ،معرض الصور  ،االبحاث االسالمية  ،اخبار الجالية و برامج المؤسسة
االسبوعي

 mazaheb.comباللغة الفارسية
مؤسسة المذاھب اإلسالمية للتعليم و البحث ـ قم المقدسة
تحتوي الصفحة على  :الكتب  ،المقاالت  ،االسئلة واالجوبة والمواقع االسالمية

 alzahraa.seباللغة العربية والسويدية
مركز الزھراء )عليھا السالم( في السويد  -بوروس
يحتوي الموقع على :القرآن الكريم  ،منھاج الصالحين  ،نشاطات المركز  ،المناسبات االسالمية
ومواقيت الصالة في السويد

 diho.dkباللغة العربية والدنماركية
المؤسسة العراقية الدنماركية لإلغاثة ـ الدنمارك
تحتوي الصفحة على  :المشاريع التي أنجزتھا المؤسسة  ،قوائم األيتام  ،التعريف بالمؤسسة  ،و
مشاريع تحتاج ألى دعمكم

 al-shia.usباللغة العربية والفارسية
مركز المعلومات للرد على الشبھات الدينية
يحتوي الموقع على مجموعة من المواقع
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 umma.org.arباللغة االسبانية
إتحاد النساء المسلمات  -األرجنتين
تحتوي الصفحة على معلومات حول المرأة

 organizacionislam.org.arباللغة االسبانية
المركز اإلسالمي ـ االرجنتين
يحتوي الموقع على  :اإلسالم  ،القرآن الكريم  ،اھل البيت عليھم السالم  ،المكتبة و مواقع
اسالمية

 mnjamat.orgباللغة االنجليزية
مركز الشيعة الجعفرية ـ اوغندا
يحتوي الموقع على  :النشاطات  ،مدرسة الزھراء )عليھا السالم(  ،االطفال  ،الرياضة  ،مركز
النساء و المؤتمرات

 al-muammal.orgباللغة بلغة االردو
مؤسسة المؤمل الثقافية ـ الھند
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمركز  ،المحاضرات  ،االسئلة واالجوبة  ،المسائل الفقھية و
المقاالت

 fatimalib.comباللغة الفارسية
مركز االجابة على الشبھات الفاطمية
يحتوي الموقع على :حول المركز  ،التعريف بالكتب  ،االھداف العلمية  ،الفھرس  ،المكتبة
والمقاالت

 al-imamah.comباللغة الفارسية
مؤسسة االمامة الثقافي ـ قم المقدسة
يحتوي الموقع على :التعريف بالمؤسسة  ،اسئلة الشيعة ألھل السنة  ،االسئلة العقائدية واجوبتھا ،
الرد على الشبھات  ،االخبار  ،تفكر االمامة  ،المحاضرات  ،الدروس و المكتبة العقائدية

 islamoriente.comباللغة االسبانية
مؤسسة الشرق الثقافية  -األرجنتين
تحتوي الصفحة على  :القرآن الكريم ،أھل البيت عليھم السالم ،المكتبة  ،صور و الفقه

 al-haadi.comباللغة الفارسية واالنجليزية
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مركز الھادي ـ استراليا
تحتوي الصفحة على  :البرامج والنشاطات للمركز  ،الصوتيات  ،اوقات الصالة  ،المواقع و
االدعية والزيارات

 bushehr.orgباللغة العربية
مؤسسة محمد رسول ) Dصلى  Dعليه واله( الخيرية ـ بوشھر
تحتوي الصفحة على  :الحوزة العلمية ،خصائص المدرسة  ،مجلة الفرات وروابط اسالمية

 alimaan.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة االيمان الخيرية المعتمدة ـ الھند
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمؤسسة  ،التربية والتعليم  ،تھيئة المنزل  ،التزويج  ،الغذاء ،
طباعة الكتب و المساعدات العامة

 aliasghar.orgباللغة الفارسية واالنجليزية والفرنسية واالردو والتركية
المجمع العالمي إلحياء ذكرى مظلومية الطفل الرضيع عليه السالم ـ طھران
تحتوي الصفحة على  :التعريف بالمجمع  ،االھداف  ،كيفية احياء الذكرى  ،السيرة التاريخية
الحياء الذكرى  ،حياة االئمة عليھم السالم  ،المكتبة  ،المقاالت والتحقيقات  ،البوم الصور و
المنتدى

 ghaemiyeh.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مركز القائمية للتحريات الكومبيوترية ـ اصفھان
يحتوي الموقع على  :الخدمات  ،المكتبة  ،الصور والمنتدى

 iraqicharities.orgباللغة العربية واالنجليزية
مبرة الجواد لرعاية االيتام ـ سوريا
تحتوي الصفحة على  :النشاطات  ،شبكة المبرات  ،التطوع  ،التمويل  ،التدريب والتأھيل و
الجوائز والشھادات

 wabil.comباللغة اإلنجليزية
إتحادية أھل البيت )عليھم السالم( اإلسالمية
يحتوي الموقع على  :التعريف بالمؤسسة  ،االخبار اإلسالمية  ،المكتبة االلكترونية  ،االسئلة
واالجوبة وحقوق االنسان
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 zainabiat.orgباللغة العربية
مؤسسة الزينبيات النسوية الثقافية ـ العراق
يحتوي على :اھداف المؤسسة  ،االرشيف  ،االسرة والطفل  ،المرأة والمجتمع  ،الحياة الزوجية ،
نساء خالدات  ،طبيب االسرة وزيارة عاشوراء

 aalmohammad.orgباللغة العربية
المجمع االسالمي الشيعي اليمني ـ اليمن
يحتوي الموقع على  :التعريف بالمؤسسة  ،اخبار المؤسسة  ،برنامج العمل  ،ثقافة شيعية ،
مؤسسة آل محمد الثقافية ومركز آل محمد عليھم الصالة والسالم االلكترونية

 alkhadijah.comباللغة العربية
مؤسسة السيدة خديجة الكبرى الثقافية ـ لبنان
يحتوي على  :التعريف بالمؤسسة  ،المنتدى  ،ارشيف الكتب وارشيف المرئيات

 imamhussainyouth.orgباللغة االنجليزية
مؤسسة شباب االمام الحسين )عليه السالم)
يحتوي الموقع على :اھل البيت عليھم السالم  ،المكتبة العقائدية  ،المعصومين االربعة عشر و
مواضيع اسالمية

 ahlulbayt.irباللغة الفارسية
مؤسسة نشر معارف أھل البيت عليھم السالم
يحتوي الموقع على :المعارف القرآنية  ،الوالية  ،معرفة االمام  ،التفسير  ،صفات الشيعة
والمكتبة االلكترونية

 AalMohammed.orgباللغة العربية
المجمع اإلسالمي الشيعي اليمني
تحتوي الصفحة على :االخبار  ،الصور  ،المواقع والبرامج

 ghaemiyeh.comباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مركز القائمية ـ اصفھان
يحتوي الموقع على مكتبة رقمية كبيرة بثالث لغات

 alsadiq.netباللغة العربية والدنماركية
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مؤسسة االمام الصادق عليه السالم ـ الدنمارك
يحتوي على :ارشيف المؤسسة تقويم المناسبات  ،قناة المؤسسة ونبذة عن المؤسسة

 sayyid-shouhadaa-center.comباللغة العربية واالنجليزية والفارسية
مركز سيد الشھداء عليه السالم
يحتوي الموقع على مكتبة رقمية متنوعة في جميع المجاالت

 cthq.irباللغة العربية والفارسية واالنجليزية
مؤسسة ترجمان الوحي الثقافية
مركز مختص بترجمة القرآن الكريم الى اللغات الحية في العالم ونشرھا وطباعتھا

 alrodwan.netباللغة العربية
مؤسسة الرضوان الشبابية
يحتوي الموقع على :الھيئات االسبوعية  ،برامج عامة  ،مخيم الرسول االعظم وھيئة االمام
الجواد

 islamchile.comباللغة االسبانية
مؤسسة الثاقفة االسالمية والخيرية ـ شيلي
يحتوي الموقع على مجموعة من الكتب والمحاضرات والصور

 islamimarkaz.comباللغة االنجليزية واالردو
مركز بعثت للتحقيقات االسالمية
يحتوي على :االفالم  ،المحاضرات  ،االخبار  ،المقاالت والكتب

 mabara.netباللغة العربية
جمعية العراق لكفالة اليتيم
يحتوي الموقع على :مساعدة االيتام والمرضى  ،ساھم معنا  ،الجمعية  ،العوائل المتعففة و
المتفرقات

 shianet.inباللغة االردو والبنغالدشية والھندية
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مركز شيعة نت للتحقيقات االسالمية
يحتوي على :اھل البيت عليھم السالم  ،االمام المھدي عجل  Dفرجه  ،القرآن الكريم  ،الحديث
والدعاء ومواضيع اسالمية مختلفة

 fadakislamiccenter.orgباللغة االنجليزية
مركز فدك االسالمي
يحتوي الموقع على  :المناسبات ,االوقات الشرعية
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 الحسينيات
وﻗــف اﻝﺤﺴــﻴن وﻤﻌــﻪ ﻜوﻜﺒــﺔ ﻤــن أﻫــل اﻝﺒﻴــت ﻓــﻲ اﻝﺼــﺤراء ،وﻗﻔـوا ﻓــﻲ ﺒرّﻴــﺔ ﻤوﺤﺸــﺔ ﺠــرداء ،اﻝﻌطــش
أﺨذ ﻤﻨﻬم ﻜل ﻤﺄﺨذ .اﻝﻨﺴـﺎء ،اﻷطﻔـﺎل ﻗـد ﺒﻠـﻎ ﺒﻬـم اﻝﻌطـش ﻤﺒﻠﻐـﻪ .ﻓﺄﺨـذ اﻝﺤﺴـﻴن ﻴﻠﺘﻔـت ﻫﻨـﺎ وﻫﻨـﺎك،
ﻓــﻼ ﻴــرى إﻻ اﻝﻜﺜﺒــﺎن اﻝرﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺤرﻜــﺔ ﻜﺄﻨﻬــﺎ اﻷﻓــﺎﻋﻲ ،وﻻ ﻴﻔﺼــل ﺒﻴﻨــﻪ وﺒــﻴن اﻝﻤﺠﻬــول إﻻ اﻝﺴ ـراب
اﻝﺴﺎﺨن.
ﻝــم ﻴﺠــد أﺤــداً ﻤــن أﻨﺼــﺎرﻩ اﻝــذﻴن ﻋﺎﻫــدوﻩ وﺒــﺎﻴﻌوﻩ و ارﺴــﻠوﻩ ﻓــﻲ اﻨﺘظــﺎرﻩ ،ﻓﻨظــر ﻴﻤﻴﻨ ـﺎً وﺸــﻤﺎﻻً ﻨظ ـر ٍ
ات
ﺤﺎﺌرة ﺤزﻴﻨﺔ ،ﺘﺒﺤث ﻋن أﻤل ،ﻋن ﻗطرة ﻨدى ،ﻋن ﻤﺠرد ﻜﻠﻤﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ،واﺒﺘﺴﺎﻤﺔ طﺎﻫرة.
ﻫــدوء اﻝﺼــﺤراء ﻴﻠــف اﻝﻤﻜــﺎن ﺒوﺤﺸــﺔ وﻫﻴﺒــﺔ رﻫﻴﺒــﺔ ،اﻝﻬــدوء اﻝﻘﺎﺘــل ﻻ ﻴﻘطﻌــﻪ إﻻ ﺼــوت ﺼــﻔﻴر رﻴــﺎح
ـﻲ وﺴــط اﻝﺴـراب .وﻗــف وﻝــﻴس ﺤوﻝــﻪ
اﻝﺴــﻤوم ،وﻗــف اﻝﺤﺴــﻴن ﻜﺄﻨــﻪ اﻝﻨﺼــب أو ﻜﺄﻨــﻪ ﺘﻤﺜــﺎل ﺒروﻨــزي ﺤـ ّ
إﻻ اﻝﺼﺨور ،ﻤﺒﻌﺜرة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،وﺒﻘﺎﻴﺎ ﻋظﺎم وﺠﻤﺎﺠم ﺤﻴواﻨﻴﺔ.
ﺒﻠﻎ ﺒﺎﻝﺤﺴﻴن اﻝﻌطش ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺒﻠﻐﻪ ،ﻓﺠف ﻝﺴﺎﻨﻪ وﺤﻠﻘﻪ ،وﺘﻴﺒﺴت ﺸﻔﺘﻪ .وﻓـﻲ ﺼـﺤراء اﻝﺘﻴـﻪ واﻝﻀـﻴﺎع،
رﻜــض أﺤــد أﺒﻨــﺎء اﻝﺤﺴــﻴن ﺼــﺎرﺨﺎً ﻓــﻲ اﻝﺒرّﻴــﺔ :أﺒﺘــﺎﻩ ،أﺒﺘــﺎﻩ ،أرﻴــد ﻤــﺎء .ﻗﺎﻝﻬــﺎ اﻝﻔــرخ اﻝﺼــﻐﻴر ﺒﺼـ ٍ
ـوت

ﻤﺒﺤوح ،ﺠـﺎف .ﻓﻨظـر اﻝﺤﺴـﻴن ﺒوﺠﻬـﻪ ﻨظـرة ﺘﺄﻤـل ورﺤﻤـﺔ ﻓـﻲ وﺠـﻪ ﺼـﻐﻴرﻩ ،ﺒﻀـﻌﺔ رﺴـول اﷲ ﺼـﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﺴﻠم.
ﻝﻘــد ﻋﻠــم أﻨــﻪ ﻝــن ﻴﻔﻬــم ﻤوﻗﻔــﻪ اﻝﺘﺒرﻴــري ﺒﻌــدم وﺠــود اﻝﻤــﺎء ،وﻫــو ﻴﻌﻠــم أﻨــﻪ ﻫــو اﻝــذي أﺨــرﺠﻬم إﻝــﻰ ﻫــذا
ﺘﻤﺎﻤــﺎ أن أي ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﻝــن ﺘﻘﻨــﻊ ﻫــذا اﻝطﻔــل
اﻝﻤﻜــﺎن اﻝﻤــوﺤش ﺒﻌــد دﻋــوة ﺸــﻴﻌﺔ اﻝﻜوﻓــﺔ ﻝــﻪ ،ﻜــﺎن ﻴــدرك ً
اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻌدم وﺠود ﻤﺎء ،وﻝن ﻴﻔﻬم ﻝﻤﺎذا ﻴﻤﻨﻊ ﺸﻴﻌﺔ اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻤﺎء ﻋﻨﻬم.
ﻗــﺎم اﻝﺤﺴــﻴن وﺤﻤــل اﻝطﻔــل ،وﻏــرق ﻓــﻲ اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﻋﻴﻨﻴ ـﻪ اﻝﺒ ـرﻴﺌﺘﻴن .أﺨــذ اﻝﺤﺴــﻴن ﻴﺘﺤــدث ﻤــﻊ طﻔﻠــﻪ
ﺒﻠﻐــﺔ اﻝﻌﻴــون ،ﻋﻴــون اﻷب اﻝــرﺤﻴم ،ﻋﻴــون ﺤﻔﻴــد اﻝرﺴــول اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﺒﻪ ﻋﻴــون اﻝرﺴــول ،وﻋﻴــون اﻻﺒــن
اﻝﺼﻐﻴر اﻝﻐرﻴر اﻝذي ﻻ ﻴﻌﻠم ﻝ َـم ﻫو ﻫﻨﺎ؟!
وﻝﻤــﺎ اﺴــﺘﻔﺤﻠت أﺴــﺌﻠﺔ ﻋﻴــون اﻝﺼــﻐﻴر ،ﻗــﺎم اﻝﺤﺴــﻴن ووﻀــﻊ ﻝﺴــﺎﻨﻪ ﻓــﻲ ﻓــم اﻝطﻔــل ،ﻓﻘــﺎم اﻝطﻔــل ﺒﻠﻔــظ
ﻝﺴ ــﺎﻨﻪ ،وﻗ ــﺎل :أﺒﺘ ــﺎﻩ ﻝﺴ ــﺎﻨك ﺠ ــﺎف! ﻓﺴ ــﻘطت دﻤﻌ ــﺔ ﻤ ــن ﻋ ــﻴن اﻝﺤﺴ ــﻴن وﻗ ــﺎل :أﻨ ــﺎ ﻤﺜﻠ ــك ﻴ ــﺎ ﺤﺒﻴﺒ ــﻲ
ﻋطﺸﺎن .ﻓﻬم اﻝطﻔل اﻝﻐرﻴر ﻤﻐزى ذﻝك ،ﻓﻌﺎد ﺤزﻴﻨﺎً إﻝﻰ أﻤﻪ.
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ٍ
أرض ﻫذﻩ؟
ﺴﺎر اﻝﺤﺴﻴن ﺒﺄﻫﻠﻪ ،ﺤﺘﻰ إذا وﺼل أرﻀﺎً ﺴوداء ﻤوﺤﺸﺔ ﻤﻘﻔرة ،ﻗﺎل :أي
ﻓﻘﻴل ﻝﻪ :ﻫذﻩ ﻜرﺒﻼء!!
وﺒﻼء ،واﷲ اﻝﻤﺴﺘﻌﺎن!
ﻜرب
ﻓﻘﺎل :ﻫﻲ واﷲ ٌ
ٌ
وﻤﺎ إن وﺼﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ أﺤـﺎط ﺒـﻪ ﺸـﻴﻌﺔ أﻫـل اﻝﻜوﻓـﺔ ،إﺤﺎطـﺔ اﻷﻋـداء ﻻ اﻷﺼـدﻗﺎء ،إﺤﺎطـﺔ اﻝﺨوﻨـﺔ ،ﻻ
إﺤﺎطﺔ اﻷﻋوان.
رﺠﻤوﻩ ﺒﺎﻝﺤﺠﺎرة وﻫو ﻋطﺸﺎن ،وﻀـرﺒوﻩ ﺒﺎﻷﺴـﻬم ،وأﺤرﻗـوا ﺨﻴﺎﻤـﻪ ،وﺴـرﻗوا ﻤﺘﺎﻋـﻪ ،وﺤﺎﺼـروﻩ وﻤﻨﻌـوا
ﻋﻨﻪ وﻋن أﻫﻠﻪ اﻝﻤـﺎء .ﻓﺘﻘـدم ﻓـﺎرس أﻫـل اﻝﺒﻴـت اﻝﻌﺒـﺎس ،وﺠﺎﻝـدﻫم ﺒﺎﻝﺴـﻴف ،ورﻤـﺎﻫم ﺒﺎﻝﺴـﻬﺎم ،ﻓوﺼـل
اﻝﻨﻬــر ﺒﻌــد ﻤﻌرﻜــﺔ داﻤﻴــﺔ ،وأدﺨــل ﻴــدﻩ ﻓــﻲ اﻝﻨﻬــر وﻗرﺒﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻓﻤــﻪ ﻴرﻴــد اﻝﺸــرب ،ﻓﺘــذﻜر ﺤــﺎل اﻝﺤﺴــﻴن
وﻫو وﺤدﻩ ﻫﻨﺎك ﺒﻼ ﻤﺎء ،ﻓﻘذف ﺒﺸرﺒﺔ اﻝﻤﺎء ،وﺒﻜﻰ ،وﺘﻘدم إﻝﻰ ﺼﻔوف أﻫل اﻝﻜوﻓـﺔ ﻴﻀـرﺒﻬم ،ﺤﺘـﻰ
ﻋطﺸﺎﻨﺎ ،رﺤل دون ﻗطرة ﻤﺎء.
ﺴﻘط ﻓﻲ أرض اﻝﺸرﻓﺎء .ﻝﻘد ﻤﺎت اﻝﻌﺒﺎس ﺸﻬﻴداً
ً
ﻓﺘﻘــدم اﻝﺤﺴــﻴن إﻝــﻰ أﻫــل اﻝﻜوﻓــﺔ راﺠﻴـﺎً ﻤــﻨﻬم ﺸـرﺒﺔ ﻤــﺎء ﻷﺠــل طﻔﻠــﻪ اﻝﺼــﻐﻴر ،ﻓﻤﻨﻌــوﻩ وأﻫــﺎﻨوﻩ ،ﻓﺘﻘــدم
ﻜﺎﻝﻠﻴث ﻨﺤـو اﻝﻤـﺎء ،ﻓﺘﺠﻤـﻊ ﺤوﻝـﻪ ﻗطﻴـﻊ ﻤـن ﺸـﻴﻌﺔ اﻝﻜوﻓـﺔ ،ﻓﺸـﺘﺘﻬم وﻓـرق ﺸـﻤﻠﻬم ﺒﻀـرﺒﺎﺘﻪ اﻝﺤﻴدرﻴـﺔ،
وﺠﻌﻠﻬم طﻌﺎﻤﺎً ﻝطﻴور اﻝﺴﻤﺎء.
ﺤﺘﻰ إذا وﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﺎء ،واﻝﺴﻬﺎم ﺘﺘﻨﺎوﺸـﻪ ﻤـن ﻜـل ﺼـوب ،ظﻔـر ﺒﺸـرﺒﺔ ﻤـﺎء ﻝطﻔﻠـﻪ اﻝﺼـﻐﻴر ،ﻓﻌـﺎد
ﻤﺴرﻋﺎً ﻜﺎﻝﻠﻴث ﻴﻌدو ﻓرﺤﺎً ﺒﺸرﺒﺔ اﻝﻤﺎء ﻝﺸـﺒﻠﻪ ،ﻓﺎﺤﺘﻀـن اﻝﺤﺴـﻴن اﺒﻨـﻪ ،ووﻀـﻊ ﺸـرﺒﺔ اﻝﻤـﺎء ﻓـﻲ ﻓﻤـﻪ،
ﻫم ﺒﺎﻝﺸرب ﺘذﻜر اﻝﺼﻐﻴر ﻝﺴﺎن واﻝـدﻩ اﻝﺤﺴـﻴن وﻋطﺸـﻪ،
ﻓﻨظر اﻝطﻔل إﻝﻰ واﻝدﻩ واﻝﻔرﺤﺔ ﺘﻐﻤرﻩ ،وﻝﻤﺎ ّ
ﻓدﻓﻊ اﻝﻤﺎء ﻤن ﻓﻤﻪ إﻝﻰ ﻓم واﻝدﻩ ،وﻗﺎل ﺒﺼوت ﻜﺼوت اﻝﻌﺼﻔور :أﺒﺘﺎﻩ أﻨت ﻋطﺸﺎن ﻓﺄﺸرب أﻨت!
أﻜﺒر اﻝﺤﺴﻴن ﻤوﻗف ﻫذا اﻝﺸﺒل اﻝﺼﻐﻴر ،وﻗﺎل :ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ أﺸرب ﻓﺈن أﺒﺎك ﺴﻴﺸرب ﻫـذا اﻝﻴـوم ﻜﺜﻴـ اًر،
وﻝﻜن ﻝﻴس ﻤن ﻤﺎء اﻝدﻨﻴﺎ!
أﺨــذ اﻝﺼــﻐﻴر اﻝﻤــﺎء ﺒﻴدﻴــﻪ ووﻀــﻊ اﻝﻤــﺎء ﻓــﻲ ﻓﻤــﻪ ،وﻫــو ﻴﻨظــر ﺒﻌﻴﻨﻴــﻪ ﻨﺤــو أﺒﻴــﻪ ﺒﻔــرح وﺴــرور ،وﻀــﻊ
اﻝﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻴﻪ .وﻫﻨﺎك ﺨﻠف اﻝﻨﻬر ﻜﺎن أﻫل اﻝﻜوﻓﺔ ،ﻓطـﺎر ﻤـن أﺸـﻘﺎﻫم ﺴـﻬم ﺼـوﺒﻪ ﻨﺤـو اﻝطﻔـل،
ﻓﺘﺠﺎوز اﻝﺴـﻬم اﻝﻨﻬـر ،وﻤـر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﺎء ،واﺴـﺘﻘر ﻓـﻲ ﻗﻠـب اﻝطﻔـل اﻝﺼـﻐﻴر .اﻨﺘﺜـر اﻝﻤـﺎء وطـﺎر ﺒﻌﻴـداً،
وطﺎرت ﻗطرات اﻝـدم ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ اﻝطﻔـل ،ﻓﻨظـر إﻝـﻰ أﺒﻴـﻪ اﻝﺤﺴـﻴن ،ﻗـﺎﺌﻼً :أﺒﺘـﺎﻩ ﺴـﺄﻤوت ﻋطﺸـﺎﻨﺎً!! ﺜـم
أﻏﻤض ﻋﻴﻨﻪ وأﺴﻠم اﻝروح!
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ـﺎت ﻤــن ﻋﻴﻨﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﺒﻨــﻪ ،وأﻝﺘﻔــت وﻨظــر
ﺴــﺎﻝت دﻤــﺎء اﻝﺼــﻐﻴر ﻋﻠــﻰ ﻴــد اﻝﺤﺴــﻴن ،وﺴــﻘطت دﻤﻌـ ٌ
إﻝــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب اﻵﺨــر ،ﻓﺸــﺎﻫد ﺸــﻴﻌﺔ أﻫــل اﻝﻜوﻓــﺔ ﻴﺼــﻴﺤون ﻓــرﺤﻴن ﺒﺈﺼــﺎﺒﺔ اﻝﺴــﻬم ﻗﻠــب اﺒــن اﻝﺤﺴــﻴن!
ﻓرﺠﻊ اﻝﺤﺴﻴن ﺒذاﻜرﺘـﻪ إﻝـﻰ اﻝـوراء ،وﻴﺘـذﻜر اﻝﻌﺸـرة آﻻف رﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺘـﻲ وﺼـﻠﺘﻪ ﻤـن أﻫـل اﻝﻜوﻓـﺔ ﺘـدﻋوﻩ
ﻝﻠﻘدوم إﻝﻴﻬم ﻜﻲ ﻴﻨﺼروﻩ وﻴﻘﻔوا ﻤﻌﻪ!!
ﻨظر اﻝﺤﺴﻴن ﻫﻨﺎك ..ﻓوﺠد اﻝﻌﺒﺎس ﻤﻴﺘًﺎ!
وﻫﻨﺎك ..ﻓوﺠد اﻝﺨﻴﺎم ﺘﺤرق!
وﻓﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻷﺨرى ..وﺠد أﻫل اﻝﻜوﻓﺔ ﻴرﻤون ﺒﻘﻴﺔ أﻫﻠﻪ ﺒﺎﻝﺴﻬﺎم!
وﻫﻨﺎ ..وﺠد اﺒﻨﻪ اﻝطﺎﺌر اﻝﺼﻐﻴر ﻤﻴﺘﺎً ﻤﻐﻤض اﻝﻌﻴن ،وﺸﻔﺘﻪ ﺠﺎﻓﺔ ﻝم ﺘذق اﻝﻤﺎء..
وﻗف وﻨظر إﻝﻰ اﻝﺴﻤﺎء وﺒﻜﻰ..
ﻜ ــﺎن ﻤﻘﺘ ــل اﻝﺤﺴ ــﻴن ﺠرﻴﻤ ــﺔ ﺸ ــﻨﻴﻌﺔ ،ﻻ ﻴﺘ ــذﻜرﻫﺎ اﻝﻤ ــؤﻤن إﻻ وﻴﺤ ــزن وﻴﺴ ــﺘرﺠﻊ ،ﻝﻜ ــن اﻝ ــذﻴن ﺨ ــذﻝوا
اﻝﺤﺴﻴن ،ﻗد أﺤدﺜوا ﻓﻲ ﻜل ٍ
ﻋﺎم ﻤﻘﺘﻠﺔ ﻝﻠﺤﺴـﻴن وذرﻴﺘـﻪ ،ﻴﻘﺘﻠـوﻨﻬم ﺘﺤـت ﺸـﻌﺎر )اﻝﺤـزن ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺴـﻴن(
أو ﺘﺤت ﺸﻌﺎر )ﻋﺎﺸوراء(.
وﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﻼء 
أن ﻫدف ﻫؤﻻء ،اﻝذﻴن ﻴزرﻋون اﻝﻜراﻫﻴـﺔ ﺒﻤﺜـل ﺘﻠـك اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺎت ،ﻫـو اﺴﺘﻨ ـزاف
اﻝﺸــﻌور اﻝﺠﻤﻌــﻲ ﻏﺎﻴــﺔ اﻻﺴﺘﻨ ـزاف ،وﺘوظﻴﻔــﻪ ﻓــﻲ أﺠﻨــدة ﺘﺨــدم أﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻬم اﻝﺨﺎﺼــﺔ .إن ﻫــذﻩ اﻵﻻم
ﺘوظف "ﻜﺒروﺒﻴﻐﻨدا" ﺘﻐذي اﻝﻀﻤﻴر اﻝﺠﻤﻌﻲ ﻨﺤو ﻫدف ﻤواﺤد وﻤ ِ
وﺤـد!
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو "اﻝﻤﻔﺒرﻜﺔ"
ُ
َُ َ ُ
إن ﻫــذﻩ اﻵﻻم ﻝﻴﺴــت إﻻ ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﺤﻠﻘــﺎت ﺘوظﻴــف اﻷﺤــداث أو اﻝﻤﺨﻴﻠــﺔ؛ ﻻﺴــﺘدرار ﻋواطــف اﻝﺸــﻌوب
اﻝطﻴﺒﺔ ،ﻷي ﺸﻲء؟
ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻻﻨﺘﻘــﺎم واﻝﻜراﻫﻴــﺔ ،ﻓﻜﻠﻤــﺎ ﻤــر ﺒﺎﻝﺸــﻴﻌﻲ طﻴــف وﺼــور اﻝﺤﺴــﻴن وﻫــو ﻓــﻲ ﻤﻌرﻜــﺔ ﻜـرﺒﻼء ،ﻜﻠﻤــﺎ
ـﺘﻌدادا وﻗﺎﺒﻠﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﻘــﺎم ﻤــن أﻋداﺌــﻪ ،اﻝــذﻴن ﺘﺼــورﻫم "ﺤﻔــﻼت ﻋﺎﺸــوراء" ﺒــﺄﻨﻬم ﻝﻴﺴـوا إﻻ
ﻜــﺎن أﻜﺜــر اﺴـ ً
أﻫل اﻝﺴﻨﺔ.
ﻤــن اﻝﻤؤﻜــد أن ﻤــﺎ ﻨﺸــﺎﻫدﻩ ﻫــذﻩ اﻷﻴــﺎم ،أﻴــﺎم "ﻋﺎﺸــوراء" ﻝــﻴس إﻻ ﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻵﻻم ﻤزﻴﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎب
اﻵﻻم اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ .ﻓﻬــل "اﻝﺘطﺒﻴــر" ،أي :ﻀــرب اﻝــرؤوس واﻝظﻬــر ﺒﺎﻝﺴــﻴوف واﻝﺨﻨــﺎﺠر واﻝﺴﻼﺴــل ،ﻫــو
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ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻏﻔـران ﻝــذﻨب اﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ؟ أم ﻫــو ﻤواﺴــﺎة ﻝﻠﺤﺴــﻴن؟ أم وﺴــﻴﻠﺔ ﻝزﻴــﺎدة اﻝﻐﻀــب اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻝﻼﻨﺘﻘــﺎم؟ أم

أن وراء اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ وراءﻫﺎ؟
ﺼﻨـﺎع "آﻻم ﻋﺎﺸوراء" اﻝﻜﺒﺎر ﻝﻴس ﻫدﻓﻬم ﺘﻜﻔﻴـر ﻜﺒﻴـرة ﺨﻴﺎﻨـﺔ اﻝﺤﺴـﻴن رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ ،ﺒـل اﻷﻤـر
إن ّ
ﻤﺨﻔﻲ أو ﻤﻌﻠن ﺤﺴب اﻝظروف اﻝزﻤﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ!
ﻝﻪ وﺠﻪ آﺨر
ّ
أن ﻫدف اﻝﻼﻋﺒﻴن اﻝﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ "آﻻم ﻋﺎﺸوراء" ﻝﻪ وﺠـﻪ آﺨـر أﺴـود وﻤﺨﻴـف ،ﻓﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻫـؤﻻء
ﻫم ﻤن دﺒر ﻤؤاﻤرة اﻝﺤﺴﻴن اﻷوﻝﻰ ،ﻓﻬم أﻴﻀﺎً ﻤن ﻴـدﺒر اﻝﻤـؤاﻤرة ﻓـﻲ ﻜـل ﻋـﺎم ﻤـرة ،وﻴﻘﺘﻠـون اﻝﺤﺴـﻴن
ﻓﻲ ﻋﺎﺸوراء ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺘﺤت اﺴم "آﻻم ﻋﺎﺸوراء"!
اﻝﺼﻨــﺎع ﻝﻬــم ﻫــدف اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻴﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﺴــﺘﻐﻼل ﻫــذﻩ اﻵﻻم ﻷﻫــداف أﺨــرى ﻏﻴــر اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ،
ﻓﻬــؤﻻء
ّ
وﻴدل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬـر ﻝﻨـﺎ ﻜـل ﺴـﻨﺔ ﻤـن وراء أﻴـﺎم ﻤﺤـرم وﺨﺎﺼـﺔ ﻋﺎﺸـوراء ،ﻓﻬـؤﻻء ﻝﻬـم
أﺠﻨدة ﺨطﻴرة وﻫﻲ:
ﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜراﻫﻴــﺔ واﻝﺤﻘــد واﻝﺒﻐﻀــﺎء ﺒــﻴن أﺒﻨــﺎء اﻷﻤــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝواﺤــدة ﺒﺎﺴــم اﻝﺤﺴــﻴن ،ﻓﺒــﺎﻷﻤس ﻗﺘﻠ ـوا
اﻝﺤﺴﻴن ﺒﺎﺴم اﻝﺤﺴﻴن ،واﻝﻴوم ﻴﻔرﻗون اﻷﻤﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤﺴﻴن!
وﻫؤﻻء ﻷن ﻏـﺎﻴﺘﻬم ﻏﻴـر ﺸـرﻋﻴﺔ ،ﻓوﺴـﺎﺌﻠﻬم أﻴﻀـﺎ ﻏﻴـر ﺸـرﻋﻴﺔ ،ﻓـﻼ ﻤـﺎﻨﻊ ﺒـﺄن ُﻴﺴـﺘَﻔﺎد ﻤـن ﺘـراث آﻻم
اﻷﻤم اﻷﺨرى وﻴوظف ﻓﻲ ﺤﻜﺎﻴﺎت ﻋﺎﺸوراء ،وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن أﺨـذ ﻜـل ﺸـﻲء ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺴـﺘدر ﻋواطـف
ﻋ ـوام اﻝﺸــﻴﻌﺔ ،ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻜﺴــب اﻝﻤــﺎﻝﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺸﺨﺼــﻲ ،وﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻌــداوة واﻝﺒﻐﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ
اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
وﻤــن ﻴﺘﺄﻤــل ﺘــﺎرﻴﺦ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺴــﻴرات ﻋﺒــر اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ،ﻴﺠــد أﻨﻬــﺎ ﻤــن أﻫــم ﻋواﻤــل ﻀــرب اﻝوﺤــدة
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒل ﻤﻌول ﻫدم اﻝوﺤدة واﻷﺨـوة اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ،وﻤﺤـرك ﻝﻠﺒﻐﻀـﺎء واﻝﺘﺸـﺎﺤن ،وﻤﻐذﻴـﺔ ﻝﻠﻜراﻫﻴـﺔ
واﻝﺤﻘد ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن.
ﻓﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻜ ـ ـ ـ ــﺎن ﻴﺤﺼ ـ ـ ـ ــل ﺒ ـ ـ ـ ــﻴن اﻝﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ واﻝﺸ ـ ـ ـ ــﻴﻌﺔ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 338ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺒﻐ ـ ـ ـ ــداد ،وﻋ ـ ـ ـ ــﺎم،408،406 :
 ..510 ،482،447 ،444 ،443،439،425،422،421إﻝـ ـ ـ ـ ــﺦ ،ﻷﻜﺒـ ـ ـ ـ ــر دﻝﻴـ ـ ـ ـ ــل ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـ ـ ـ ــذﻩ
اﻝﻤﺴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘب ﺒﺎﻝﺤﺴﻴﻨﻴﺎت أو اﻝﻌزاء أو ﻨﺤوﻩ ﻝﻴﺴت إﻻ ﻤﺴﻤﺎ اًر ﻓﻲ ﻨﻌش وﺤدة اﻷﻤﺔ!
وﻴﻜﻔــﻲ أن ﻴﺴــﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴــﻠم أو ﻴﺸــﺎﻫد ﻓﻌﺎﻝﻴــﺎت ﻫــذﻩ اﻝﻤﺴــﻴرات ،ﻓﺨﻴــﺎر ﻫــذﻩ اﻷﻤــﺔ ﻴﻠﻌﻨــون ،واﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺔ "اﻝروادﻴد" ﻴﻜﻔرون ،وأﻋراض أﻤﻬـﺎت اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن ﺘﻨﺘﻬـك وﺘﺒـﺎح ﻝﻜـل رﺨـﻴص ،وﻨﺒـرة اﻝطﺎﺌﻔﻴـﺔ
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ﺘﻌﻠــو ،وﻝﻐــﺔ اﻝﺴــﻴف واﻻﻨﺘﻘــﺎم ﻫــﻲ اﻷﻗــوى ،وراﺌﺤــﺔ اﻝــدﻤﺎء ﺘﻔــوح ،وﻝﻐــﺔ اﻝﺘﻬدﻴــد واﻝوﻋﻴــد ﺘﺤﺘــد وﺘﺒــرز،
وﻜل ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺴﻴرات ﺴوداء ﺼﺎرﺨﺔ ﻤﻨﺘﻘﻤﺔ!
وﻤن ﺘﺄﻤل ﺤﺎل اﻝﻤﺴﻴرات واﻝﻌزاء ﺒﺸﻜل دﻗﻴق ،أي ﺨﺎﻝط ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻴرات ﺒﻨﻔﺴـﻪ ،ﻴﻜﺘﺸـف أﻤـ اًر ﻤﺤﻴـ اًر،
وﻫو :أﻨﻪ ﻝﻴس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺂﺘم أي ﺸﻲء ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺄﺘم ﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻏﻴر اﻝﻠﺒﺎس اﻷﺴود!
ﻓﺎﻝﻠﺒﺎس ﺒﺸﻜل ﻋﺎم أﻨﻴق وﺠﻤﻴل ،وﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻷزﻴﺎء ﻜل ﺴﻨﺔ ،ﻝﻠﻔت اﻷﻨظـﺎر ،وﺠﻠـب ﻨظـرات
اﻹﻋﺠﺎب ﻤن اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻔﺘﻴﺎت!
ﻓﺒﻨﺎطﻴــل "اﻝﺠﻨ ــز" اﻝﺠدﻴــدة ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﻜــﺎن ،و"اﻝﺘﻴﺸــﻴرﺘﺎت" اﻷﻨﻴﻘــﺔ ﺘ ـزّﻴن اﻝﺸــﺒﺎب ،واﻷﺠﺴــﺎم اﻝﻤﺘﻨﺎﺴــﻘﺔ
واﻝﻌﻀــﻼت اﻝﻤﻔﺘوﻝــﺔ ﺘﻔــﺘن ﻓﺘﻴــﺎت اﻝﻤــﺂﺘم ،ﺒــل إن اﻝﺘــرﻗﻴم واﻝﻤﻌﺎﻜﺴــﺎت ﻴﻨﺸــط ﺒﺸــﻜل ﻏرﻴــب ﻓــﻲ ﻤــﺂﺘم
اﻝﺤﺴﻴن!
وﻤن أﻋﺠب اﻷﻤور أﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﺸوراء ﻴـوم ﻗﺘـل اﻝﺤﺴـﻴن وأﻫـل ﺒﻴﺘـﻪ ﻋطﺸـﺎً وﺠوﻋـﺎً وﺤرﻗـﺎً ،وﺒﻴﻨﻤـﺎ أﻫـل
اﻝﺴــﻨﺔ ﻴﺼــوﻤون ﻫــذا اﻝﻴــوم ،ﻴﻘــوم اﻝﺸــﻴﻌﺔ ﺒﺘوزﻴــﻊ اﻝﺤﻠــوى )!!(ٕ ،واﻗﺎﻤــﺔ أطﻴــب أﻨ ـواع اﻝﻤواﺌــد ﻝﻠطﻌــﺎم

واﻝﺸـ ـراب ،ﻓ ــﺎﻝﻤﺤﻤوس ،واﻝﺸـ ـراب اﻝﺒ ــﺎرد ،واﻝﺴﻨﺒوﺴ ــﺔ..إﻝﺦ ،ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــدم وﺴ ــﺎق ﻴﺘﺠﻤ ــﻊ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ اﻝﺸ ــﻴﻌﺔ
اﻝﺤزﻴﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘل اﻝﺤﺴﻴن!!

وﻤـ ــﻊ ﻫـ ــذﻩ اﻵﻨﺎﻗـ ــﺔ واﻝﺸـ ــﻴﺎﻜﺔ ،واﻝﻤطـ ــﺎﻋم واﻝﻤﺸـ ــﺎرب ،واﺠﺘﻤـ ــﺎع اﻷﻫـ ــل واﻷﺤﺒـ ــﺎب ،ﺘـ ــﻨظم اﻝﻤﺴ ـ ـﻴرات
اﻝﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻴﺎم اﻝﻤﺂﺘم اﻝﻌﺎﺸورّﻴﺔ ﺤﻔﻼت أﻨﺎﺸﻴد!!
وﻓــﻲ ﻜــل ﻤﺴــﻴرة ﻴﺘﻨــﺎﻓس اﻝﺠﻤﻴــﻊ ﻓــﻲ ﺠﻠــب أﻓﻀــل )رادود ﺤﺴــﻴﻨﻲ( ﻜــﻲ ﻴطــرب اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﻴن ﺒﺼــوﺘﻪ
اء ،ﺒﺴــﺒب اﻝﻌﺎﺌــد اﻝﻤــﺎدي اﻝﻬﺎﺌﻠــﺔ
ـﺠﻲ! وﻫــؤﻻء اﻝروادﻴــد أﺼـﺒﺤوا ﻤــن وﺠــوﻩ اﻝﻘــوم ﻤﻜﺎﻨــﺔ وﺜـر ً
اﻝﻌـذب اﻝﺸـ ّ
ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻔﻼت اﻝﺤﺴﻴﻨﻴﺔ!
وﻴﺒــرز اﻝﺘﻨــﺎﻓس -وﻓــﻲ اﻝﻐﺎﻝــب ﻏﻴــر ﺸ ـرﻴف -ﺒــﻴن اﻝروادﻴــد ﻝﻜﺴــب اﻷﺴ ـواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ،ﻓﺄﻓﻀــل ﺴــوق
ﻝﻠروادﻴد ،ﻫو ﻓﻲ دول ﺒﻌض اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺤﻴث اﻝﺤﻔﻼت اﻝﻐﻨﻴﺔ ،ﺜم ﻴﻠﻴﻬﺎ أوروﺒﺎ ..وﻫﻜـذا ،وﻴﻜـون اﻝﺘﻨـﺎﻓس
ﺴﺎﺨﻨﺎ ،وﻴﺼل إﻝﻰ ﺘﺒﺎدل اﻻﺘﻬﺎﻤﺎت واﻝطﻌن واﻝﻤﻬﺎﺘرات!
ً
وﺘﺒـدأ اﻝﻤﺴـﻴرات اﻝﺤﺴـﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﻨـﺎء واﻷﻫـﺎزﻴﺞ ،وﻴﺘﻤﺎﻴـل اﻝـرادود واﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻴﻤﻴﻨـﺎً وﺸـﻤﺎﻻً ،وﻴﺘﻤﺎﻴـل اﻝﻨـﺎس
ﻤﻌــﻪ ﻓــﻲ طــرب واﺴــﺘﻤﺘﺎع ،وﻴﻀ ـرﺒون ﻋﻠــﻰ ﺼــدورﻫم ﻤﺤــدﺜﻴن ﻨﻐﻤ ـﺎً ﻤﻨﺘظﻤ ـﺎً ،وﺒﺸـ ٍ
ـﻜل ﻤوﺤــد ،وﻜــل
رادوٍد ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ أﻜﺒر ٍ
ﻋدد ﻤﻤﻜن ﺤوﻝﻪ.
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وﻤ ــﻊ وﺠ ــود اﻝﻬ ــدف اﻝﻤﺼ ــﺎﻝﺤﻲ اﻝﺸﺨﺼ ــﻲ ،ﻴظ ــل ﻫ ــدف اﻷﻜﺜرﻴ ــﺔ واﺤ ـ ًـدا ،وﻫ ــو ﺼ ــﻴﺎﻏﺔ اﻷﺸ ــﻌﺎر
واﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ وﻫو ﺘﻔرﻴق ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ،وﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻜراﻫﻴﺔ واﻝﺤﻘد!!
ﻴﻘول اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺸﻴﻌﻲ اﻝﻜﺒﻴر " ﻤرﺘﻀﻰ ﻤطﻬري ":
)إذا ﺘﺠــﺎورت اﻝﻨﺤــل وﺘﻌﺎﺸــرت ﺘﺒﺎدﻝــت اﻝﻌﻘﺎﺌــد واﻷذواق ٕوان ﺘﺒﺎﻋــدت ﻓــﻲ ﺸــﻌﺎراﺘﻬﺎ ،ﻤــن ذﻝــك ﻤــﺜﻼ
ﺴ ـ ـرﻴﺎن ﻋـ ــﺎدة اﻝﺘطﺒﻴـ ــر أي ﻀـ ــرب اﻝـ ــرؤوس واﻝﻘﺎﻤـ ــﺎت وﻀ ـ ـرب اﻝطﺒـ ــول واﻝـ ــﻨﻔﺦ ﻓـ ــﻲ اﻷﺒ ـ ـواق ﻤـ ــن
اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴن اﻷرﺜوذﻜس اﻝﻘﻔﻘﺎزﻴﻴن إﻝـﻰ إﻴـران واﻨﺘﺸـرت ﻓﻴﻬـﺎ اﻨﺘﺸـﺎر اﻝﻨـﺎر ﻓـﻲ اﻝﻬﺸـﻴم ،ﺒﺴـﺒب اﺴـﺘﻌداد
اﻝﻨﻔوس واﻝروﺤﻴﺎت ﻝﺘﻘﺒﻠﻬﺎ(.
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ) :اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻗوﺘﻪ اﻝﺠﺎذﺒﺔ واﻝداﻓﻌﺔ .(180 -
أما أماكن الحسينيات فلكثرتھا صار ھناك مواقع على الشبكة للداللة عليھا في جميع أنحاء العالم
مثل موقع دليلك للحسينيات في العالم  http://www.delilek.net/page2.phpويحتوي على
دليل الحسينيات في أوروبا وفي آسيا وفي األمريكتين وفي أستراليا وفي إفريقيا
وقد اخترت صفحة أوروبا للتعرف على أماكن حسينياتھم فيھا:
المانيا فرنسا ايطاليا
ارك البرتغال النمسا

ھولندا

بلجيكا

اسبانيا

بريطانيا

النرويج

السويد الدنم

 دليل الحسينيات في الماﻧيا
اسم المدينة اسم الحسينية

kiel

التوحيد

 Stuttgartالمصطفى

العنوان

رقم الھاتف

Zum
Broock.21

0049173245
0048

Rotebühl
str.143

almustafaverei 0049176486
n@gmail.com
41148

E-Mail

alrakabi2009@ 0049176269
Nürnber
Dianastr.75 Islamische
htmail.de
44074
g
Begegungss

صفحة
االنترنت
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tätte
Lützner الزھراء عليھا
str.12
السالم

Leipzig

haider99@hot 0049176510 Großbeere الزھراء عليھا
mail.com
06190
nstr.64
السالم

Berlin

ام المؤمنين
عليھا السالم

Essen

0049177592
1059

germany14@ 0049176227 Blüchnerstr
hotmail.com
0940
.20
alholu@msn.c 0049176240 Wismarsch
om
67412
e str.160
rashied_a@ho 0049179225 Sudetenstr
tmail.com
1546
asse.23

islamische
Schweri
Zentrum
n
Schwerin
االمين

Linden

dr.lafta@t- 0049151193
online.de
08296

Hagener
str.82

االمام الرضا
عليه السالم

Siegen

sa_mmra@ho 0049152064
tmail.com
88959

Olpener
str.

الحكمة

Köln

www.a
mujtaba@alm
lmujtab
0049176100
ujtababerlin.co
aberlin.
04793
m
com

Maxstr.17

المجتبى

Berlin

husseinsahan 0049179484 Dresdnerst
@gmx.de
7683
r.58
altaie@gmx.d 0049179577
e
7633

 الھادي عليهChemni
السالم
tz
الھدى

Mannhe
im
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augsburg1976 0049821319
@yahoo.de
3526

Orientalisc
Weber
hstr.6 Deutsches
Haus

 اھل البيتLudwigs
عليھم السالم
hafen

sam62@hotm 0049179741
ail.de
0830
mjhb68@hot 0049172347
mail.com
0141
mt7000@hot 0049176621
mail.com
57284

majidaltaei@y 0049175208
ahoo.de
1503
tabla@tonline.de

Augusb
urg

Gellert
str.7

 اھل البيتKarlsruh
عليھم السالم
e

Neue
الجمعية الثقافية
Jülicher
العراقية
str.2

Düren

الحمعيه الثقافية
االجتماعية
العراقية

Essen

butzweg.1
0

ludwigstr.1  الجمعية الثقافيةAschaffe
العراقية
1
nburg

abosijad@hot 0049176652 Oder str.79  الجمعية الثقافيةSchwäbi
العربية
mail.com
63676
ch االلمانيةGmünd
الجمعية الثقافية
Münche
العراقية
n
الشيعية

baraka008@y 0049179453
ahoo.de
9028
www.h thhussain@ao 0049176201
ussainiy
l.com
42098
et-ahlalbeyt.c

Rheinhaus
er str.143

 اھل البيتDuisbur
عليھم السالم
g
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om

www.i
mamhassan.
de

al- 0049174186
hadi@hotmail.
0585
de

 الھادي عليهHambur
السالم
g

info@imam- 0049176201
hassan.de
19961

 االمام الحسنMünste
عليه السالم
r

www.al info@alhussei 0049162577 Franz Georg
hussein
n.de
7770
str.36
.de
0049511213
4736

االمام الحسين
عليه السالم

Trier

النبأ العظيم

Hanove
r

0049176219
37001

 الزھراء عليھاFlanzbu
السالم
rg

0049176403
27212

 موكب شيعةWupprta
اھل البيت
l

www.m info@mawkeb 0049163297 Schanzen ◌ٍ
awkaba
abess.com
8163
str.1A
bess.co
m

موكب عابس
الشاكري

Köln

www.is
lamkoel
n.de

Die
Islamische
jugend

köln

Olpener
str.33
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www.a
nsaral
mahdimannh
eim.de

0049179577
7633

Floßwörth  موكب أنصارMannhe
str.3-9 االمام المھدي
im
 فرجهD عجل

www.n info@nouralh 0049406413 Billbrookdei
ouralhu
uda.net
240
ch.264
da.net

 نور الھدىHambur
g

مركز التراث

Berlin

mohmoud_ne 0049174844 Perleberger جمعية الحسنين
برلين
hman@freene
0186
str.17
t.de

Berlin

Manteuffel
str.40

أما باقي الدول فلم يتم إعداد الجداول لھا

