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المدخل
تعريف التقديس
أولا  :معاني التقديس في معاجم اللغة - :

بالبحث في معاجم اللغة العربية عن مادة  ( :ق  ،د ،س ) األصل اللغوي لكلمة التقديس ،

نرى أنها تدور حول عدة معان ؛ من أهمها -:

التطهير  :فالقدوس  :الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص  ،ونقدس لك أي  :نطهر أنفسنا لك ،
وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه  :أي نطهره  ،ومنه قيل  :للجنة حظيرة القدس( ، )1و القدوس :
الذي طهر من األوالد  ،والشركاء  ،والصاحبة

()2

 ،ومنه  :قالت الشيعة  :بقداسة أجسام األئمة ،

وأخالقهم  ،ومراقدهم ؛ ألن التقديس التطهير اإللهي المذكور في قوله  -هلالج لج َ ": -ويُطَ ِّهَرُكمْ
"

()4

 ،دون إزالة النجاسة المحسوسة .

()3

تَط ِه ًريا

()5

(ْ)1انظرْاجلوهريْْ:الصحاحْْ،حتقيقْْ:أمحدْعبدْالغفورْعطارْْ،طْدارْالعلمْللمالينيْْ-بريوتْْ،ط1991ْ،ْ4مْْ،مادةْقدسْجـْْ3
صـْْ. ْ 961السيدْحممدْمرتضيْاحلسيينْالزبيديْْْ:تاجْالعروسْمنْجواهرْالقاموسْْ،حتقيقْْ:عبدْالستارْأمحدْفراجْْ،طْحكومةْ
الكويتْْ،اجمللسْالوطينْللثقافةْوالفنونْواألدبْ1331ْ،هـْ1961ْ/مْْ،مادةْقدسْجـْْ16صـْْ.ْ361ْ–ْ314أبوْمنصورْاألزهريْْ:
هتذيبْاللغةْْ،حتقيقْْ:عبدْالعظيمْحممودْْ،نشرْالدارْاملصريةْللتأليفْوالرتمجةْ– ْالقاهرةْْ،دتْْ،مادةْقدسْجـْْ 3صـْْ.396أبوْ
احلسنيْأمحدْبنْفارسْبنْزكرياْْ:معجمْمقاييسْاللغةْْ،حتقيقْْ:عبدْالسالمْحممدْهارونْطْدارْالفكرْ-بريوتْ1391ْ،هـْ1971ْ/مْ
ْ،مادةْقدسْجـْْ1صـْْ ْ.63
(ْ)1أبوْبكرْاألنباريْْ:الزاهرْيفْمعاينْكلماتْالناسْْ،حتقيقْْ:دْحامتْصاحلْالضامنْْ،طْمؤسسةْالرسالةْْ-بريوتْْ،ط1411ْ،1هـْ/
1991مْمادةْقدسْجـْْ1صـْْ ْ.ْ13
(ْ)3منْأهمْعقائدْالشيعةْاالثينْعشريةْْ:عدمْدخولْأزواجْالنيبْ–ْملسو هيلع هللا ىلص –ْيفْهذاْالتطهريْْ،ماْخالْخدجيةْ–ْرضيْهللاْعنهْْ،ْ-وهذاْ
مردودْعليهمْمنْعدةْوجوهْ؛ْمنْأمههاْْ:أنْقرينةْالسياقْصرحيةْيفْدخوهلنْ؛ْألنْسباقْالنظمْ؛ْقولهْتعاىلْ "ْ:اي أأهيا النيب قل لأزواجك"ْْ،
وحلاقْالنظمْقولهْتعاىلْ "ْ:واذكرن ما يتىل يف بيوتكن "ْْ،وقدْأمجعْعلماءْاألصولْْ:علىْأنْسببْالنزولْقطعيْالدخولْيفْمعىنْاآليةْْ،
فالْيصحْإخراجهْإالْمبخصصْْ،معْأنناْالْننكرْدخولْعليْْ،وفاطمةْْ،واحلسنْْ،واحلسنيْْ،وبقيةْأهلْالبيتْ–ْعليهمْالسالمْ–ْْ،
ىْدخوهلمْفيهْعنْالنيبْْ-ملسو هيلع هللا ىلص  -كثريْمنْالصحابةْمنهمْْ:أمْْاملؤمننيْعائشةْْ،أمْسلمةْْ،وأنسْْ،وأبوْسعيدْاخلدريْ–ْرضيْ
ُ
وقدْرِو َ
هللاْعنْاجلميعْ–ْ ْ،وإمناْجاءْاخلطابْللمذكرْْ،منْبابْالتغليبْللذكرْعلىْاألنثىْْ،كماْهيْعادةْالقرآنْْ،وكذلكْمنْأساليبْاللغةْ
العربيةْْ:إطالقْلفظْاألهلْعلىْالزوجةْْ،وخماطبتهْخماطبةْاملذكرْْ،مثلْقولهْتعاىلْْ":فقالْألهلهْامكثواْ"ْطهْْ،11ْ:وقولهْتعاىلْحكايةْ
عن ْموسى ْ "ْ :سآتيمك "ْ .حممد ْأمني ْالشنقيطي ْْ :تفسري ْأضواء ْالبيان ْْ ،ط ْعامل ْالفوائد ْ– ْجدة ْْ ،ط1،11411هـ1931/م ْجـ ْْ6
صـْ633ْ-631بتصرفْ ْْ.
(ْ)4سورةْْاألحزابْْ:آيةْرقمْْ ْْ.33
(ْ)1حممدْاملناويْْ:كتابْالتعاريفْْ،طْدارْالفكرْ-بريوتْ1411ْ،هـْْ،فصلْالقافْْصـْْ .193
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فاإلمام عند الشيعة االثني عشرية  " :معدن القدس  ،والطهارة "(.)1
 -1التنزيه  ،والتبرئة من العيوب  ،والبعد عن النقص -:

فاهلل – هلالج لج : -القدوس ؛ ألنه

منزه عن األضداد  ،واألنداد  ،والصاحبة  ،والولد  ،والنقائص (.)2

 -2البركة  -:فالقدوس  :المبارك ؛ والمقدس :المبارك ؛ وأرض مقدسة  :مباركة
التي فيها
يا ربنا

()6

()4

 ،والقداسة  :الطهر ،والبركة

()5

()3

؛ للبركة

 ،ونقدس لك  :نبرك لك  ،أي نقول  :تباركت

.

 -3التعظيم والتكبير والتمجيد والتشريف  :قدس للا تقديسا  :عظمه  ،وكبره

()7

 ،والقداس :

المنيع الضخم من الشرف ( ، )8وعند الشيعة  ":علي ( )9خير البشر  ،فمن أبى فقد كفر" (.)10
 -4السفينة العظيمة  :القادس  :السفينة
لوح من ألواحها

()12

()11

 ،وقيل  :صنف من المراكب معروف  ،وقيل :

.

(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْ،نشرْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْْجـْْ1صـْْ ْْ.113

(ْ)1أبوْاحلسنيْأمحدْبنْفارسْبنْزكرياْْ:معجمْمقاييسْاللغةْجـْْ1صـْْ .64
(ْ)3ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْْ،حتقيقْْ:عبدْهللاْعليْالكبريْْ،وآخرونْْ،طْدارْاملعارفْاملصريةْ–ْالقاهرةْْ،دتْْ،مادةْقدسْجـْْ41
صـْْ.ْ3111ابنْسيدهْْ:احملكمْواحمليطْاألعظمْْ،مادةْقدسْجـْْ6صـْْ .ْ111
(ْ)4الزبيديْْ:تاجْالعروسْْ،مادةْقدسْجـْْ16صـ.ْ319ْ–ْ311انظرْاألزهريْْ:هتذيبْاللغةْْ،مادةْقدسْْجـْْ3صـْْ .396
(ْ)1املعجمْالوجيزْْ،طْوزارةْالرتبيةْوالتعليمْاملصريةْ1411ْ،هـْ1994ْ/مْمادةْقدسْْصـْ493-491بتصرفْْ .
(ْ)6انظرْأبوْبكرْاألنباريْْ:الزاهرْيفْمعاينْكلماتْالناسْْ،مادةْقدسْجـْْ1صـْْ .ْْْ11
(ْ)7املعجمْالوجيزْْ:مادةْقدسْْصـْْ .ْْْ491
(ْ)3الزبيديْْ:تاجْالعروسْْ،مادةْقدسْجـْْ16صـْْ .316
(ْ)9عليْبنْأيبْطالبْبنْعبدْاملطلبْبنْهاشمْبنْعبدْمنافْْ:ابنْعمْرسولْهللاْ–ْملسو هيلع هللا ىلص ْ-أمريْاملؤمننيْْ،ورابعْاخللفاءْالراشدينْْ،
أحدْالعشرةْاملشهودْهلمْباجلنةْْ ،وأمه ْفاطمة ْبنت ْأسد ْبن ْهاشم ْبن ْعبد ْمناف ْْ.أول ْهامشي ْولد ْيف ْاإلسالم ْمن ْهامشيني ْْ ،ترىبْيفْ
ْ
و

ضْ-عليه ْالسالمْ-قتيال ْبالكوفةْليلة ْاجلمعةْْ:
حجرْالنيبْ–ْملسو هيلع هللا ىلص ْ ،ْ-كنيته ْأبوْاحلسن ْْ ،وكانت ْخالفته ْأربع ْسنني ْوتسعة ْأشهرْْ،وْقُْبِ َْ
ْ11رمضانْسنةْ41هْ،قتلهْعبدْالرمحنْبنْملجمْْ-لعنهْهللاْْ-وهوْابنْمثانْومخسنيْسنةْْ،وقيلْابنْثالثْوستنيْسنةْ؛ْوقربهْبالغريْ
منْجنفْالكوفةْ ْ،وقيلْْ:بقصرْاإلمارةْبالكوفةْْ،وقيلْْ:برحبةْالكوفةْْ،وقيلْْ:وضعْيفْصندوقْعلىْبعريْيريدونْأنْيدفنوهْيفْاملدينةْ
ْ،فلماْوصلواْإىلْبالدْطئْحنرْبنوْطئْالبعريْودفنوهْعندهمْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْْ،طْحيدريْْ،نشرْمؤسسةْ
مطبوعايتْعطايلْ– ْطهرانْ1391ْ،هـْصـْْ .ْ 111-114أبوْإسحاقْالشريازيْْ:طبقاتْالفقهاءْْ:حتقيقْْ:إحسانْعباسْْ،طْدارْ
الرائدْالعريبْْ-بريوتْْ،ط1971ْ،ْ1مْجـْ1صـْْ.43العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْ،حتقيقْْ:الشي ْإبراهيمْالبهادريْْ،طْاعتمادْْ–ْ
قمْْ،ط1411ْ،1هـْجـْْ1صـْ ْْ.111ْ-ْ111
(ْ)11الشي ْالصدوقْْ:األمايلْْ،طْْوحتقيقْْ:قسمْالدراساتْاإلسالميةْْ-مؤسسةْالبعثةْ–ْقمْْ،ط1417ْْ،ْ1هـْصـْْ .136
(ْ)11أبوْعمروْالشيباينْْ:اجليمْْ،طْاملطابعْاألمرييةْْ-القاهرةْ1391ْ،هـ1971ْ/مْْ،مادةْقدسْْجـْ3صـْ .91
(ْْ)11ابنْسيدهْْ:احملكمْواحمليطْاألعظمْْ،مادةْقدسْجـْْ6صـْْ .ْ111
3

وخصها بعضهم  :بالسفينة العظيمة

()1

 .وعند الشيعة  :أهل البيت هم  :سفينة النجاة ؛ من

ركبها نجا في الدنيا واآلخرة  ،ومن تركها غرق
 -5التسبيح  :قدسوا للا  :سبحوه

()3

()2

.

 ،والتسبيح  :يكون بالطاعات  ،والعبادات  ،والتقديس :

يكون بالمعارف  ،واالعتقادات  .والتسبيح  :نفي ما ال يليق  ،والتقديس  :إثبات ما يليق

()4

 ،وهو أخص من التسبيح  ،كيفية  ،وكمية  ،أي  :أشد تنزيها منه  ،وأكثر ؛ ولذلك يؤخر
عنه في قولهم  :سبوح قدوس  ،ويقال  :التسبيح  :تنزيه بحسب مقام الجمع فقط ،

والتقديس  :تنزيه بحسب الجمع  ،والتفصيل ؛ فيكون أكثر كمية (.)5
 -6العصمة  :قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص – لحسان بن ثابت

()6

– رضي للا عنه  " : -اهج

المشركين فإن روح القدس معك "( ، )7أي  :ومعينك جبريل -عليه السالم  ، -وقيل :
عصمة للا  ،وتوفيقه معك

()8

 ،وعند الشيعة التطهير :العصمة

()9

؛ ألن تطهير الماء :

العصمة عن االنفعال ()10؛ فإن االستعداد الذي يوضع في النفس لترك المعاصي  ،يوجد في
قلب كل مؤمن ؛ فإن اشتد ذلك االستعداد  ،بحيث ال تغلب النفس صاحبها على خالف ما

(ْ)1الزبيديْْ:تاجْالعروسْجـْ16صـْْ.316األزهريْْ:هتذيبْاللغةْجـْ3صـْْ.396ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ41صـْْ .3111
(ْ )1الشي ْعليْاألمحديْْ:السجودْعلىْاألرضْْ،طْمركزْجوادْ– ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ 4هـ1993ْ/م ْصـْْ .111السيدْجعفرْ
مرتضىْْ:زواجْاملتعةْْ،طْدارْالسريةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْ1111/مْجـْْ1صـْْ .113
( ْ )3أبوْالقاسمْالزخمشريْْ:أساسْالبالغةْْ،حتقيقْْ:حممدْباسلْعيونْالسودْْ،طْمنشوراتْحممدْعليْبيضونْْ،نشرْدارْالكتبْ
العلميةْْ-بريوتْْ،ط1419ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْْ،مادةْقدسْجـْْ1صـْ.ْ17ابنْسيدهْْ:احملكمْاألعظمْْ،مادةْقدسْجـْْ3صـْْ .ْْْ111
(ْ)4أبوْالبقاءْالكفويْْ:الكلياتْْ،طْمؤسسةْالرسالةْْْ-بريوتْْ،طْ1419ْ،ْ1هـْْ1993ْ/مْْ،معىنْالتقديسْصـْْ .ْ197
(ْ)1عليْاجلرجاينْْ:التعريفاتْحتقيقْْ:إبراهيمْاألبياريْْ،طْدارْالكتابْالعريبْْ-بريوتْْ،ط1411ْ،1هـْْ،بابْالتاءْصـْْ ْ.ْ39
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تْب ِنْاملن ِذ ِرْب ِنْحرٍامْاألَنصا ِريْْْ:سيِّ ُدْالشعر ِاءْاملؤِمنِ
(ْْ)6ح َّسا ُنْبنْثَابِ ِ
ِّني ِْيفْ
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حتقيقْْ:شعيبْاألرناءوطْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ3هـْ1931ْ/مْجـْْ3صـْْ .ْ411ْ-447
(ْ)7اإلمامْالنسائيْْ:السننْالكربىْْ،طْمطابعْقطرْالوطنيةْ–ْقطرْْ،ط1433ْْ،ْ1هـ1111ْ/مْْجـْْ3صـْْ .ْ413
(ْ)3أبوْالقاسمْالزخمشريْْ:أساسْالبالغةْْ،مادةْقدسْْجـْْْ1صـْْ .ْْْ13
(ْ)9عليْاملوسويْالقزويينْْ:ينابيعْاألحكامْيفْمعرفةْاحلاللْواحلرامْْ،حتقيقْْ:السيدْعليْالعلويْالقزويينْْ،طْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ
التابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْْجـ1صـْْ .441
(ْ )11الشي ْاألنصاريْْ:كتابْالطهارةْْ،حتقيقْْ:جلنةْحتقيقْتراثْالشي ْاألعظم ْْ،طْمؤسسةْاهلاديْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْجـْْ1
صـْْ ْ.114
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وقع االستعداد له  ،فذلك هو  :التأييد بروح القدس  ،وهي  :العصمة
التنزه عن اآلثام  ،والقبائح

()2

()1

؛ ألن التطهير

.

 -7وصف الشخص بالعلم الغزير؛ مع الطهارة والفضل  :فالمقدس  :الحبر ،والعالم ،والراهب

()3

( ،)4والقديس عند النصارى( :)5المؤمن الذي يتوفى طاه ار فاضال ،وكذلك القديسة (.)6

 -8ما عال وارتفع من األرض ،وانتفع به  :فالقدس :الموضع المرتفع  ،الصالح للزراعة (.)7
 -9ما غال ثمنه من الدرر  :فالقداس  :جمان الفضة

()8

 ،والقديس  :الدر  ،لغة يمانية (.)9

-01الشيء الذي يقدر به الماء ويقسم بين الناس بالسوية  :القداس  ،والقادس  :حصاة
توضع في وسط الحوض  ،إذا غمره الماء رويت اإلبل(. )10

(ْ)1بدرْالدينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْْ،حتقيقْعليْالفاضليْْ،طْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1333ْ/شْصـْ
ْ ْ.136
(ْ)1أبوْالفضلْحافظيانْالبابليْْ:رسائلْيفْدرايةْاحلديثْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1331ْ/شْجـْْ1صـْ.311
(ْ )3الراهبْْ:هوْالعاملْيفْالدينْاملسيحيْمن ْالرهبانيةْهوْاالنقطاعْمنْاخللق ْْ،والتوجه ْإىلْاحلقْْ .القاضيْعبدْربْالنيبْاألمحديْ
نكريْْ:دستورْالعلماءْْ،عربْعباراتهْالفارسيةْْ:حسنْهاينْفحصْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْ
جـْْ1صـْْ .91
(ْ )4ابنْسيدهْْ:احملكمْواحمليطْاألعظمْجـْ6صـْْ.ْ 111الزبيديْْ:تاجْالعروسْجـْ16صـْْ.313ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ 4صـْ
ْ ْ.ْ3111
(ْ)1النصارىْْ:نسبةْإىلْقريةْالناصرةْبفلسطنيْْ،والصحيحْْ:مسواْبذلكْلتسميةْهللاْهلمْبهْْ،فرقةْمنْأهلْالكتابْْ،ومجاهريهمْالْيقرونْ
بالتوحيدْاجملردْ؛ْْويعتقدونْبالتثليثْْ،وأثبتواْهللْأقانيمْثالثةْْ-الوجودْوالعلمْواحلياةْْ-ومسوهاْْ{ْ:األبْ–ْاالبنْ–ْروحْالقدوسْ}ْْ،
وزعمواْأنْأقنومْالعلمْانتقلْإىلْبدنْعيسىْ– ْعليهْالسالمْْ،ْ -وأنتْتعلمْأنْالتغايرْالزمْبنيْلالنتقالْْ،واالنفكاكْ؛ْفلزمهم ْإثباتْ
الذواتْالقدميةْاملتغا ْيرةْاملعلوم ْْ،وكتاهبم ْاألجنيلْيصرحْببنوةْعيسىْلربهْ–ْسبحانهْْ -وأشهرْفرقهمْاليعقوبيةْْ،والنسطوريةْْ،وامللكانيةْْ.
وفرقهم ْاليومْْ {:األرثوزوكسْ– ْالكاثوليكْ– ْالربوتستانت ْ– ْاإلجنيليني ْ}ْْ.أبو ْالفتح ْالشهرستاين ْْ :املللْوالنحل ْحتقيق ْْ :د ْأمحدْ
حجازيْالسقاْ–ْحممدْرضوانْمهناْْ،طْمكتبةْجزيرةْالوردْ–ْاملنصورةْْ،ط1417ْ،1هْ/ـْ1116مْصـْْ.191ْ-131ابنْالعطارْْ:
االعتقادْاخلالصْمنْالشكْواالنتقادْْ،حتقيقْْ:دْسعدْالزويهريْْ،نشرْوزارةْاألوقافْالقطريةْْ،ط1431ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْْ.113
(ْ)6املعجمْالوجيزْْْ:مادةْقدسْصـْْ.ْ493ْ-ْ491الزخمشريْْ:أساسْالبالغةْْ،مادةْقدسْجـْْ1صـْْ .ْ13
(ْ )7الزبيديْْ:تاجْالعروسْجـْْ16صـْ.319ْ-ْ314األزهريْْ:هتذيبْاللغةْجـْْ 3صـْْ.ْ 397ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ 41صـْ
ْ .3149
(ْ)3عليْبنْسيدهْْ:احملكمْواحمليطْاألعظمْْ،مادةْقدسْجـْْ6صـْْ.111اخلليلْبنْأمحدْالفراهيديْْ:العنيْْ،مادةْقدسْجـْْ1صـْْ73
ْ.
(ْ)9ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْ،مادةْقدسْجـْْ41صـْْ.ْ3111عليْبنْسيدهْْ:احملكمْواحمليطْاألعظمْْ،مادةْقدسْجـْْ6صـْْ .111
(ْ)11ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْ،مادةْقدسْجـْْ41صـْْ.ْ3111عليْبنْسيدهْْ:احملكمْواحمليطْاألعظمْْ،مادةْقدسْجـْْ6صـْْ.111
الزبيديْْ:تاجْالعروسْْ،مادةْقدسْجـْْ16صـْْ.ْ316ْ–ْ311األزهريْْ:هتذيبْاللغةْْ،مادةْقدسْجـْ3صـْْ .396ْ–ْ391
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الوعاء الذي بتسلسل أفراده ينتظم سقي الماء للزرع  ،وينتظم عمل الطاحونة :

القادوس  :وعاء من الفخار  ،واسع الفوهة  ،تنتظم منه ومن أمثاله سلسلة  ،تديرها الناعورة
؛ فتغرف الماء من البئر إلى المزرعة  ،وقادوس الطاحونة  :وعاء يشبه القمع  ،يلقى فيه
الحب فينزل منه متتابعا إلى الطاحونة ()1؛ فاإلمام والخليفة وأمير المؤمنين  " :نظام الدين ؛
ينتظم به إلى المسائل الدينية  ،والعلوم العقلية  ،والنقلية "(.)2
ثانيا  :معنى تقديس آل البيت  :التطهير اإللهي  ،المذكور في قوله تعالى ْ" :ويطهركمْتطهريْاً "(،)3

دون إزالة النجاسة المحسوسة

()4

 ،فهو  :تطهير من القبائح  ،واآلثام .

مع العلم  :بأنه لم يكن التقديس  -بال غلو  -آلل البيت يوما حج ار على الشيعة وحدهم  ،فهي
عقيدة كل مسلم ؛ حتى اعترفوا هم بذلك فقالوا  " :ومن أحسن القول في أصحاب

()5

رسول للا -

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ، -وأزواجه الطاهرات  ،وذرياته المقدسين من كل رجس ؛ فقد برئ من النفاق " (. )6

ثالثا  :معاني التقديس في التفاسير - :
(ْ)1املعجمْالوجيزْْ،مادةْقدسْصـْْ.ْ491الزبيديْْ:تاجْالعروسْْ،مادةْقدسْجـْْ16صـْْ .ْْ319
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْْ)3سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْْ .ْْ33
(ْ)4انظرْحممدْعبدْالرءوفْاملناويْْ:كتابْالتوقيفْعلىْمهماتْالتعاريفْْ،حتقيقْْ:دْحممدْرضوانْالدايةْْ،طْطْدارْالفكرْاملعاصرْ
ْ،دارْالفكرْ-بريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْ،فصلْالقافْصـْْْ.193عليْبنْحممدْبنْعليْاجلرجاينْْ:التعريفاتْْ،طْدارْالكتابْالعريبْ
–ْبريوتْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْْ،بابْالتاءْصـْْ.ْ39األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْْجـْْ1صـْْ .131
ْصحبَتَهُ ْلهْْ،وإنْملْيروْعنهْشيئاًْْ،وماتْعلىْ
(ْ )1الصحايبْعندْأهلْالسنةْْ:منْلقيْرسولْهللاْْ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْ -مسلمْاًْْ،وإنْملْتَطُل ُ
اإلسالمْْ،وإنْختللتْبينهماْردةْعلىْالصحيحْْْ،وكلهمْعدول ْْ.وعندْالشيعةْْ:منْطالتْصحبتهْللرسولْْ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْ -وحسنتْ؛ْ
فأكثرهمْارتدْ ْ.انظرْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْشرحْاختصارْعلومْاحلديثْْ،حتقيقْْ:الشي ْأمحدْشاكرْْ،نشرْدارْالكتابْوالسنةْْ،
دارْالشريعةْ–ْالقاهرةْْ،ط1431ْ،ْ1هـ1111ْ/مْصـْْ113ْ-116بتصرفْْ.دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْعندْالشيعةْاإلماميةْْ،
ْ،قسمْاحلديثْْ،كليةْالدعوةْوأصولْالدينْْ -جامعةْأمْالقرىْ– ْمكةْاملكرمةْْ،ْ،نشرْدارْالتدمريةْ– ْالرياض ْْ،
ْ
رسالةْماجستريْ
1419هـْصـْْ ْ.ْ439
(ْ)6أبوْجعفرْالطحاويْْ:العقيدةْالطحاويةْْ،نشرْدارْالكوثرْ–ْالقاهرةْْ،ط1431ْْ،ْ1هـ1111ْ/مْصـْْ .13
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ِ ِ
()1
ك"
ِّس ْلَ َ
جاء التقديس في القرآن الكريم في قوله  -هلالج لجَ -
ْ":وَحن ُن ْنُ َسبِّ ُح ِْبَمد َك َْونـُ َقد ُ

()2

 ،فالتقديس :

التطهير ،والتعظيم  ،فمعنى قول المالئكة إذا " :ونحن نسبح بحمدك"  ،ننزهك  ،ونبرئك مما

يضيفه إليك أهل الشرك بك  ،ونصلي لك

()3

 ،وقيل  :نعظمك  ،ونمجدك  ،ونطهر ذكرك عما ال

يليق بك  ،وقيل  :المعنى نطهر أنفسنا لك  ،ابتغاء مرضاتك  ،والتقديس  :الصالة  ،فإن الصالة
تشتمل على  :التعظيم  ،والتقديس  ،والتسبيح ،ومنه قوله تعالى ":ادخلوا األرض المقدسة "( )4أي :
المطهرة .

وس"ْ( )5يعني  :الطاهر ،ومثله  ":بالواد المقدس " ( ، )6وبيت المقدس سمي
كْال ُقد ُْ
وقال تعالى ْ":ال َملِ ُْ
به  :ألنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب  ،أي  :يتطهر ،فالصالة طهرة للعبد من الذنوب (.)7
وقدس في األرض إذا ذهب فيها وأبعد(. )8
والتقديس :أي نقدس أنفسنا لك من األدناس  ،وأفعالنا من المعاصي  ،ونطهر قلوبنا عن االلتفات
لغيرك ()9؛ لعصمتنا بك  ،باألخالق الجميلة
باطن

()11

()10

 ،فهي طهارة دائمة  ،ال يلحقها رجس ظاهر  ،وال

.

ألفاظاْْ،ومعاينْْ،وأسلوباًْْ،واعتربهْقرآناًْْ،دونْأنْ
(ْْ )1القرآنْالكرميْعند ْاالثين ْعشريةْْ:كتابْهللاْالذيْأنزلهْعلىْحممدْْ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ً ْ -

يكونْللنيبْْ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْ -دخلْ ْيفْانتقاءْألفاظهْْ،أوْصياغتهْْ.وعندْأهلْالسنةْْْْ:كالمْهللاْاملعجزْْ،ووحيهْاملنزلْعلىْحممدْْ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْ-
املكتوبْيفْاملصاحفْْ،املنقولْعنهْبالتواترْْ،املتعبدْبتالوتهْْ.انظرْحممدْتقيْاحلكيمْْ:األصولْالعامةْللفقهْاملقارنْْ،نشرْمؤسسةْآلْ
البيتْْ -النجفْْ،ط1391ْ،1هـْصـْْ.99حممدْلطفيْالصباغْْ:حملاتْيفْعلومْالقرآنْْ،نشرْاملكتبْاإلسالميْ– ْبريوتْْ،طْ،ْ 3
1411هـْصـْْ16ْ–ْ11بتصرفْْ ْ.
(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .31
( ْ)3أبوْجعفرْحممدْبنْجريرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْْ،حتقيقْْ:هاينْاحلاجْْ،عمادْزكيْالباروديْْ،خرييْسعيدْْ،طْاملكتبةْالتوفيقيةْْ-
القاهرةْ1114ْ،مْجـْْ1صـْْ.ْ179حممدْعليْالصابْوينْْ:خمتصرْتفسريْابنْكثريْْ،طْدارْالقرانْالكرميْْ-بريوتْْ،دْتْجـْْ1صـْْ .11
(ْ)4سورةْاملائدةْ:آيةْرقمْْ .ْْ11
(ْ)1سورةْاحلشرْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)6سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ .ْْ11
(ْ)7أبوْعبدْهللاْالقرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرانْْ،طْدارْابنْحزمْْ-بريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـ1114/مْجـْْ1صـْْ .ْ133
(ْ)3أبوْحيانْاألندلسيْْ:تفسريْالبحرْاحمليطْْ،طْدارْالفكرْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ1صـْْ ْ.137
(ْ)9املرجعْالسابقْْ:جـْْ1صـْْ ْ.ْْْ143
(ْ )11عبدْالرمحنْالسعديْْ:تيسريْالكرميْالرمحنْيفْتفسريْكالمْاملنانْْ،طْمؤسسةْالرسالةْْ -بريوتْْ،ط1411ْ،1هـ1111ْ/مْصـْ
ْ ْ.49-43
(ْ )11أبوْاحلسنْالبقاعيْْ:نظمْالدررْْ،حتقيقْْ:عبدْالرزاقْاملهدي ْْ،طْدارْالكتبْالعلميةْ– ْبريوتْ1411ْ،هـ1991/مْجـْ1صـْ
ْ ْ.33
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رابعا  :معنى التقديس في الحديث  - :قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن روح القدس نفث في روعي "
()1

 ،يعني جبريل  -عليه السالم  -؛ ألنه خلق من طهارة  ،وفي الحديث  " :كيف تقدس أمة ال

تأخذ لضعيفها من شديدها حقه  ،وهو غير متعتع ؟ " ( ، )2أي ال طهرت
عن السوء

()4

()3

 ،وتقديس للا  :تنزيهه

 ،وسمي بيت المقدس ؛ ألنه يتقدس فيه من الذنوب  ،وقيل لبعض اآلنية قدس :

ألنه يتطهر منه  ،ويتوضأ فيه  ،والقدوس  :للا – تعالى -المقدس مما يوصف به من أنواع
الشرك  ،مطهر من الصاحبة واألوالد( ، )5ونقدس لك  :أي نطهر أنفسنا لك  ،وقيل  :نقدسك
ونطهرك من كل ما ال يليق بك( . )6ومعنى سبوح قدوس  :المبارك  ،المبأر من النقائص  ،والشريك
 ،وكل ما ال يليق باإللهية (.)7
خامسا  :التقديس اصطالحا  :تنزيه الحق عن كل ما ال يليق بجنابه  ،وعن النقائص الكونية ،

وعن جميع ما يعد كماال بالنسبة إلى غيره من الموجودات  -مجردة كانت  ،أو غير مجردة -

()8

.

تقديس الشخص  :وقبل أن نعرف تقديس الشخص  ،البد أن نبين أن من منهج أهل السنة
والجماعة وضع الشخص في المكان الالئق به  ،واحترامه  ،وتقديره  ،وعدم إهانته ؛ كما روت
عائشة – رضي للا عنها  ": -أمرنا رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ننزل الناس منازلهم  ،مع ما نطق به

(ْ )1أبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْْ،طْدارْالكتابْالعريبْ -بريوتْْ،طْ 1411ْ،ْ 4هـْجـْْ 11صـْْ.ْ 17أبوْعبدْهللاْالقضاعيْْ:مسندْ
الشهابْْ،طْمؤسسةْالرسالةْْ -بريوتْْ،ط1417ْ،ْ 1هـْ1936ْ/مْجـْْ 1صـْْ.131عبدْالرزاقْالصنعاينْْ:املصنفْْ،طْاملكتبْ
اإلسالميْ-بريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـْْجـْْ11صـْْ .ْ111
(ْ )1الطرباينْْ:املعجمْالكبريْْ،حتقيقْْ:محديْعبد ْاجمليدْالسلفي ْْ،طْمكتبةْالعلومْواحلكمْ– ْاملوصل ْْ،ط1414ْ،1هـ1933ْ /مْ
جـ19صـْْ.331البيهقيْْ:السننْالكربىْْ،حتقيقْْ:حممدْعبدْالقادرْعطاْْ،دارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،ط1414ْ،3هـ1113/مْجـْ
6صـْْ .ْ117
(ْ )3ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْ،مادةْقدسْجـْْ41صـْْ.3111ْ–ْ3149املعجمْالوجيزْْ،مادةْقدسْصـْْ.491أبوْبكرْاألنباريْْ:
الزاهرْيفْمعاينْكلماتْالناسْْ،مادةْقدسْجـْْ1صـْْ. ْ13الشي ْالطوسيْْ:التبيانْيفْتفسريْالقرآنْْ،حتقيقْْ:أمحدْحبيبْالعامليْْ،طْ
مطبعةْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،نشرْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ-بريوتْْ،ط1419ْ،ْ1هـْْجـْْ1صـْْ.ْ131الشي ْالطربسيْْ:
تفسريْجممعْالبيانْْ،طْمؤسسةْاألعلميْللمطبوعاتْ-بريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـ1991ْ/مْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ149
(ْ)4حممدْبنْأيبْنصرْاألزديْاحلميديْْ:تفسريْغريبْماْيفْالصحيحنيْْ،طْمكتبةْالسنةْْ-القاهرةْْْ،ط1411ْ،1هـْ1991ْ/مْصـْ
ْ ْ.ْ31
(ْ)1املرجعْالسابقْْ:صـْْ ْ.ْ116
(ْ)6املرجعْالسابقْ:صـْْ ْ.ْ161
(ْ)7اإلمامْبدرْالدينْالعيينْْ:شرحْسننْأيبْداودْْ،طْمكتبةْالرشدْ–ْالرياضْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْْ1999/مْْجـْْ4صـْْ ْ.79
(ْ)3القاضيْعبدْربْالنيبْبنْعبدْربْالرسولْاألمحدْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .131
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ِ
ْعلِيمْ( ، )1(")1وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن من إجالل اَّلل :
القرآن من قول اَّلل – تعالىَ ْ" : -وفَـو َقْ ُك ِّلْذيْعل ٍم َ

إكرام ذي الشيبة المسلم  ،وحامل القرآن غير الغالي فيه  ،والجافي عنه  ،واكرام ذي السلطان
المقسط "

()3

.

أما التقديس المذموم للشخص  " :رفع الشخص فوق منزلته التي أنزله للا إياها  ،معتقدا أن له

من القداسة الذاتية  ،أو المكتسبة  ،ما يستوجب الخضوع له  ،واإلذعان ألوامره  ،دون عرضها
على ميزان الكتاب والسنة ؛ مع التوجه إليه حيا  ،أو ميتا بأنواع العبادات التي يتوجه بها لغير
()4

للا (. )5
ويظهر للباحث مما سبق أن الضابط عند أهل السنة والجماعة في إطالق التقديس على شيء :
هو الوقوف على ما ورد فيه من الدليل السمعي ؛ كما جاء في وصف الوادي المقدس  ،واألرض
المقدسة  ،ونحو ذلك ؛ " ألن الوصف بالتقديس حكم  ،وذلك ال يعلم إال من جهة الشرع " (، )6
وللا أعلم .
وكذلك يتبين  :أن التقديس هلل  -عز وجل  -وحده ذاتيا  ،فهو المطهر من كل نقص  ،والمنزه
عن كل عيب  ،والبعيد عن كل منقصة  ،في أسماءه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وهو وحده – سبحانه
(ْ)1سورةْيوسفْ:آيةْرقمْْ .76
(ْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْْ،حتقيقْْ:حممدْفؤادْعبدْالباقيْْ،نشرْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْْْ،دتْجـْْ1صـْْ.ْ1أبوْ
داودْْ:سننْأيبْداودْْ،حتقيقْْ:حممدْحمييْالدينْعبدْاحلميدْْ،نشرْْاملكتبةْالعصريةْ،صيداْ–ْبريوتْْ،دتْْجـْْ4صـْْ .161
(ْ )3ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْْ،حتقيقْْ:كمالْيوسفْاحلوت ْْ،نشرْمكتبةْالرشدْ– ْالرياض ْْ،ط1419ْ،ْ 1هـْجـْْ 4صـْْ.ْ 441أبوْ
داودْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْْ .411
(ْ )4السنةْعندْالشيعةْْ:قولْاملعصومْْ،أوْفعلهْْ ،أوْتقريرهْْ،سواءْكانْنبياًْْ،أو ْإماماًْْ.وعندْأهلْالسنةْْ:أقوالْالنيبْْ،وأفعالهْْ،
وتقريراتهْوصفاتهْاخلَل ِقيةْْ،واخلُلُ ِقيةْْ،وسريهْْ،ومغازيهْْ.انظرْدْعليْمجعةْْ :املدخلْإىلْدراسةْاملذاهبْالفقهيةْْ،نشرْدارْالسالمْ–ْ
القاهرةْْ،ط1414ْ،ْ 1هـ1114ْ/مْصـْْ.14البهسوديْْ:مصباحْاألصولْْ،املطبعةْالعلميةْْ،نشرْمكتبةْالدواريْْ– ْقمْْ،طْ،ْ 1
1417هـْجـْْ3صـْْ.413عبدْاحلقْالبخاريْالدهلويْْ:مقدمةْيفْأصولْاحلديثْْ،حتقيقْْ:سلمانْاحلسيينْالندويْْ،نشرْدارْالبشائرْ
اإلسالميةْْ -بريوتْْ،ط1416ْ،1هـ1936/م ْصـْْ.33دْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْْ،نشرْدارْاحلديثْ– ْالقاهرةْْ،
1413هـ1113ْ/مْصـْ.41دْعمرْالفرماويْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْْ،طْمكتبةْجزيرةْالورد،نشرْمكتبةْاإلميانْ–ْاملنصورةْ،
ط1411ْ،1ه1111/مْصـْْ .14
(ْ)1حممدْأمحدْلوحْْ:تقديسْاألشخاصْيفْالفكرْالصويفْْ،طْدارْابنْالقيمْ-الدمامْْ-السعوديةْْ،دارْابنْعفانْْْ-القاهرةْْ،طْْ،ْ1
1411هـْ 1111ْ/مْْ،وأصلْالكتابْرسالةْماجستريْللمؤلفْجـْْ 1صـْْ.ْ 41الشهيدْالثاينْ"ْزينْالدينْالعامليْ"ْْ:البدايةْيفْعلمْ
الدرايةْْ،حتقيقْْ:حممدْرضاْاحلسيينْاجلاليلْْ،طْالنهضةْْ،منشوراتْالفريوزْآباديْ–ْقمْْ،طْ،ْ1دتْْصـْْ ْ.7ْ–ْ6
( ْ)6موسىْبنْعقيليْبنْأمحدْالشيخيْْ:تقديسْاألشخاصْعندْالنصارىْوآثارهْْ،رسالةْماجستريْيفْقسمْالعقيدةْواملذاهبْاملعاصرةْْ،
بكليةْالدعوةْأصولْالدينْْ،جامعةْأمْالقرىْْ-السعوديةْ1419ْ،هـْْصـْْ ْ.ْ79
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 الذي يقدس من يشاء  ،وما شاء بفضله  ،كما قدس األرض المقدسة  ،والوادي المقدس  ،واألممالتي يؤخذ لضعيفها الحق من قويها  ،ويصل العبد إلى درجة القداسة بعد فضل للا وتوفيقه ،
بعمله الصالح  " ،فإن األرض ال تقدس أحدا  ،وانما يقدس اإلنسان عمله ( ،)1أي  :ال تطهره من
ذنوبه

()2

 ،بل الذي يرفعه عمله .

سادسا  :نظرة في واقع التقديس عند الشيعة اإلمامية الثني عشرية  :حين ننظر للعقيدة

الشيعية االثني عشرية  ،نجد أنها تقوم على أمرين مهمين يعدان في غاية الخطورة  :أولهما :
درجة القداسة التي يخلعونها على اإلمام علي – رضي للا عنه  -ونسله من بعده  .ثانيهما  :أنهم

يعتمدون فقط على األحاديث التي رويت عن اإلمام علي  ،والسيدة فاطمة الزهراء( – )3رضي للا
عنهما  -ونسلهما  ،ويرفضون رواية رواة الحديث من غيرهم

فمن العقائد التي خالف فيها الشيعة أهل السنة

()5

()4

.

 :الغلو في األشخاص  ،وتقديسهم  ،والقول

بعصمتهم  ،أو علمهم الغيب  ،وتقديس األشياء  ،والموروثات  ،واآلثار  ،واألحجار  ،ونحوها

()6

.

فاإلمام ناحيته مقدسة ( ،)1وأقواله  ،وأفعاله  ،وتوقيعاته مقدسة  ،ورسائله مقدسة( ،)2ومدينته مقدسة ،
ومكان دفن أئمتهم روضة كروضة النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – مقدسة ( ،)3والمشاهد المبنية على قبورهم
(ْ)1رويْعنْسلمانْالفارسيْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْيفْرسالةْجاءتهْمنْأيبْالدرداءْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْيدعوهْلزيارةْاألرضْاملقدسةْفأجابهْ
هبذهْاإلجابةْْ.انظرْاإلمامْمالكْْ:املوطأْْ،طْدارْاحلديثْ–ْالقاهرةْْ،ط1419ْ،ْ4هـْ1999/مْْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ139
(ْ)1نصْتعليقْالشي ْحممدْفؤادْعبدْالباقيْْ:علىْموطأْمالكْْ.انظرْاإلمامْمالكْْ:املوطأْجـْْ1صـْْ ْ.139
(ْ)3فَ ِ
يف ْ َزَم ِاِنَا ْْ ،البَض َع ْةُْالنَّبَ ِوْيَّْةَُْ ْ ،واجلِ َهْةُْاملصطََف ِويَّْةُْْ ،أُمْ ْأَبِيـ َها ْْ،
ني ِْ ْ
العالَ ِم َْ
اّللُْ َعلَيِْه ْ َو َسلَّ َْمَ ْ -سيِّ َدْةُْنِ َس ِْاء ْ
صلَّى ْ َّْ
هللاِْْ -
ت ْ َر ُسوِْل ْ ْ
اط َمْةُْْ:بِن ُْ
َ
َ
ُ
نيَْ ْ،وُحم ِسنْاًَْ ْ،وأُْمَّْ
نيْْ،بـَع َْدْ َوقـ َع ِْةْبَد ٍْرْفَـ َولَ َدتْْلَْهُْاحلَ َس َْنَْ ْ،واحلُ َس َْ
بْ َسنَِْةْاثـنَتَـ ِْ
َيبْطَالِ ٍْ
بنْأِ ْ
امْ َعلِيْْ ُْ
ثْبَِقلِي ٍْلَْ ْ،وتَـَزَّو َج َهاْا ِإل َم ُْ
َمولِ ُد َهاْقَـب َْلْاملبـ َع ِْ
َ
بَ ْ .وَمنَاقِبُـ َها ْ َغ ِزيـَرةْ ْْ،ماتتْبعدْالنيبْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ -بستةْأشهرْتقريباًْْ .الذهيب ْْ :سريْأعالمْالنبالءْجـْ1صـْ
ُكلثُـوٍْم َْ ْ ،وَزيـنَ َْ
.134-119
(ْ)4دْناصرْالعقلْْ:دراساتْيفْاألهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْْ،طْمركزْالدراساتْواإلعالمْدارْأشبيلياْْْ-الرياضْْ،طْ1
ْ1413ْ،هْ/ـْ1997مْصـْْ111-111بتصرفْْ ْ.
( ْ)1أهلْالسنةْْ:قالْابنْحزمْْ:همْالصحابةْْ،وكلْمنْسلكِْنجهمْمنْخيارْالتابعنيْْ،وأصحابْاحلديثْْ،ومنْتبعهمْمنْالفقهاءْ
جيالًْفجيالًْإىلْيومناْْ،ومنْاقتدىْهبمْْ،وقالْابنْتيميةْْ:منْأثبتْخالفةْاخللفاءْالثالثةْ؛ْفيدخلْيفْذلكْمجيعْالطوائفْإالْالرافضةْْ،
وإنْهللاْيُرىْ
ْ
وقدْيرادْبهْْ:أهلْاحلديثْوالسنةْاحملضةْ؛ْفالْيدخلْفيهْإالْمنْيثبتْالصفاتْهللْتعاىلْْ،ويقولْْ:إنْالقرآنْغريْخملوقْْ،
وغريهاْمنْاألصولْْ،ومنْألقاهبمْْ:أصحابْاحلديثْواألثرْْ،السلفْالصاحلْْ،الفرقةْالناجيةْاملنصورةْْ.انظرْ
يفْاآلخرةْْ،ويثبتْالقدرْْ ْ،
حممدْابنْحزمْْ:الفصلْيفْاملللْواألهواءْوالنحلْْ،نشرْمكتبةْاخلاجنيْ–ْالقاهرةْْ،دتْجـْْ1صـْْ.113ابنْتيميةْْ:منهاجْالسنةْالنبويةْ
ْ،ْ،حتقيقْْ:دْحممدْرشادْساملْْ،طْمؤسسةْقرطبةْ–ْالقاهرةْْ،ط1416ْ،ْ1هْجـْْ1صـْْ.111دْعليْالصاليبْْ:عقيدةْاملسلمنيْيفْ
صفاتْربْالعاملنيْْ،نشرْمؤسسةْاقرأْ–ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1117ْ/مْصـْْ13ْ–ْ16بتصرفْْ .
(ْ)6دْناصرْالعقلْْ:دراساتْيفْاألهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْصـْْ ْ.174
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مقدسة( ،)4وتربة قبورهم تربة مقدسة ( ،)5ومكان إقامة أئمتهم وفقهائهم زاوية مقدسة ( ،)6وعتباتهم
مقدسة ( ،)7وحضرتهم حضرة مقدسة ( ،)8وأضرحتهم مقدسة ( ،)9وشريعتهم مقدسة
مقدسة

()11

مقدسة

()13

 ،ونفس النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – واألئمة – عليهم السالم  -مقدسة
 ،وذواتهم مقدسة

()14

()12

()10

 ،وعقيدتهم

 ،وأرواحهم وأرواح شيعتهم

 ،ولو تتبعنا التقديس لطال المقام بنا ولكن نترك التفصيل لفصول

البحث .
واعلم أن هذا التقديس بدأ من زمن اإلمام علي – رضي للا عنه  -حيث صح في الحديث أنه
جاء ناس من الشيعة إلى علي  ،فقالوا  :يا أمير المؤمنين أنت هو ؟ قال  :من أنا ؟ قالوا  :أنت
هو؟ قال  :ويلكم من أنا ؟ قالوا  :أنت ربنا  ،قال  :ارجعوا  ،فأبوا ؛ فضرب أعناقهم  ،ثم حد لهم
(ْ)1عليْبنْبابويهْالقميْْ:فقهْالرضاْْ،نشرْاملؤمترْالعامليْلإلمامْالرضاْ–ْمشهدْ–ْإيرانْْ،ط1416ْ،1هْصـْْ.31الشي ْالصدوقْْ:
اهلدايةْصـْْ.37الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ.ْ3الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْصـْْ .13
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .ْ11
(ْْ)3الشريفْاملرتضىْْ:االنتصارْصـْْ.11احملققْاألردبيليْْ:رسالتانْيفْاخلراجْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ
–ْقمْْ،ط1413ْ،1هْصـْْ .4
(ْ ْ )4الشي ْمحزة ْبن ْعبد ْالعزيز ْالديلمي ْْ:املراسم ْالعلوية ْيف ْاألحكام ْالنبوية ْْ،حتقيق ْْ:السيد ْحمسن ْاحلسيين ْاألميين ْْ،طْأمريْْ،نشرْ
املعاونية ْالثقافية ْللمجمع ْالعاملي ْألهل ْالبيت ْ– ْقمْْ،ط1414ْ ،ْ 1هْصـْْ .61أبوْجعفرْحممدْابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْجـْْ 1صـْ
ْ .391
(ْْ)1الشي ْمحزةْبنْعبدْالعزيزْالديلميْْ:املراسمْالعلويةْيفْاألحكامْالنبويةْْصـْْ.66الشهيدْاألولْ"ْحممدْبنْمكيْالعامليْ"ْْ:األلفيةْ
والنفليةْْ،حتقيقْْ:عليْالفاضلْالقائيينْالنجفيْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هْصـْْ .111
(ْ)6الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْصـْْ .39
(ْ )7الشي ْالطوسيْْ:النهايةْيفْجمردْالفقهْوالفتاوىْْ،انشاراتْقدسْحممديْ– ْقمْْ،دتْْصـْْ .1احملققْجنمْالدينْجعفرْبنْاحلسنْ
اهلذيلْاحلليْْ:النهايةْونكتهاْْ،منشوراتْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْباحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ1هْصـْ
ْ .7
(ْْ)3احملققْاحلليْْ:املعتربْجـْْ1صـْْ.9الفاضلْاآليبْْ:كشفْالرموزْجـْْ1صـْْ.19احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْجـْْ1صـْْ .139
الشهيدْاألولْْ:الدروسْالشرعيةْيفْفقهْاإلماميةْْ،منشوراتْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ
ْ
(ْْ)9احملققْاحلليْْ:شرائعْاإلسالمْجـْْ1صـْْ.41
التابعةْجلماعةْاملدرسنيْباحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْ،ط1،1417هْْجـْْ1صـْْ .114
(ْْ)11العالمةْاحلليْْ:الرسالةْالسعديةْْ،حتقيقْْ:عبدْاحلسنيْحممدْبقالْْ،طْهبمنْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هْصـْْ .13
(ْْ)11العالمةْاحلليْْ:تلخيصْاملرامْيفْمعرفةْاألحكامْصـْْ .ْ9
(ْ)11احملققْالكركيْْ:جامعْاملقاصدْْ،طْمهرْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْإحياءْالرتاثْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هْجـْْ11شرحْصـْْ ْ.61
(ْ)13الشهيدْالثاينْ"ْزينْالدينْبنْعليْالعامليْ"ْْ:الفوائدْاملليةْلشرحْالرسالةْالنفليةْْ،حتقيقْْ:حممدْحسنيْمولويْْ،وآخرونْْ،نشرْ
مكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هْ1337ْ/شْصـْْ .ْ4
(ْ)14الشهيدْالثاينْْ:روضْاجلنانْيفْشرحْإرشادْاألذهانْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْ،ط1411ْ،1ه1391/شْجـْْ1صـْ
ْ .11
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في األرض  ،ثم أحرقهم بالنار

()1

 ،فبلغ ذلك ابن عباس ؛ فقال  :لم أكن ألحرقهم بالنار ،إن

رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص – قال  :ال تعذبوا بعذاب اَّلل  ،وكنت قاتلهم بقول رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص –  :من بدل
دينه فاقتلوه  ،فبلغ ذلك عليًّا  -عليه السالم  -؛ فقال  :ويح ابن عباس "
فضلوه على أبي بكر( )3وعمر

()5( )4

()2

 ،وأمر بجلد الذين

.

وبقيت هذه النزعة في الفكر الشيعي  ،حتى نمت وترعرعت في حنايا عقائدهم  ،وعقول علمائهم ،
وعوامهم  ،حتى صارت في أهل البدع  ،والمقابرية  ،فيما بعد  ،ثم صارت سمة ألهل األهواء
غالبا(. )6
ونعتذر للشيعة في تقديس آل البيت – عليهم السالم –

()7

 ،كما نعتذر عن عموم المسلمين  ،ألن

هذه النزعة إنما هي نابعة من النصوص التي جعلت لهم خصوصية وميزة ترفعهم فوق جميع

(ْ ْ )1أبوْسعيدْبنْاألعرايب ْْ:معجمْابنْاألعرايب ْْ،حتقيقْوختريج ْْ:عبدْاحملسنْبنْإبراهيمْبنْأمحدْاحلسيين ْْ،نشرْدارْابنْاجلوزي ْ–ْ
السعوديةْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1997ْ/مْجـْْ1صـْْ .ْ767
(ْ ْ )1أبوْداودْالسجستاينْْ:السنن ْجـْْ 4صـْْ.116البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ 3صـْْ.333وصححهْالدارقطينْْ:سننْالدارقطينْْ،
حتقيقْْ:شعيبْاالرنؤوطْْ،وآخرونْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْْ-بريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1114ْ/مْجـْْ4صـْْ .ْ119ْ–ْ113
(ْ)3أبوْبكرْالصديقْْ:هوْعبدْهللاْْ،أوْعتيقْبنْأيبْقحافةْعثمانْبنْعامرْالقرشيْالتيميْْ،مسيْعتيقاًْ؛ْجلمالْوجههْْ،ولدْْ11قبلْ
البعثةْْ،وهوْأولْمنْآمنْمنْالرجالْْ،أولْمبشرْباجلنةْمنْالعشرةْْ،أحبْالناسْلرسولْهللاْْ،ولوالْخلةْهللاْلنبيهْلكانْخليلْالنيبْدونْ
أمتهْكلهاْْ،بطلْحروبْالردةْْ،ووائدْفتنتهاْْ،أولْخليفةْللمسلمنيْتويفْ13هـ ْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْ-119
ْ .111
(ْ)4عمرْبنْاخلطابْْ:بنْنفيلْالقرشيْالعدويْالفاروقْ،كنيتهْْ:أبوْحفصْْ،أسلمْ6منْالبعثةْْ،ولهْْ17سنةْْ،كانْحمدثاًْملهماًْمنْ
هللاْْ،ثاينْاخللفاءْْ،وثاينْالعشرةْاملبشرينْباجلنةْْ،ملْيزلْاإلسالمْخمتفياًْحىتْأسلمْْ،كانْإسالمهْفتحاًْْ،ونصراًْْ،كانْعدالْيضربْبعدلهْ
املثلْْ،فتحْالفتوحْْ،ومصرْاألمصارْْ،ودونْالدواوينْْ،قتلْشهيداًْسنةْْ13هـْْ.األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْْصـْْ .111
(ْ)1رجبْالبناْْ:كتابْالشيعةْوالسنةْواختالفاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْْ،طْدارْاملعارفْاملصريةْْ،ط1111ْ،ْ1مْصـْْ ْ.116
(ْ)6دْناصرْالعقلْْ:دراساتْيفْاألهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْصـْْ114بتصرفْْ ْ.
(ْ)7عليهْالسالمْْ:قالْالنوويْيفْالروضةْْ:الصحيحْاألشهرْأنْالصالةْعلىْغريْاألنبياءْواملالئكةْباالستقاللْمكروهْكراهةْتنزيهْ؛ْألنهْ
شعارْأهلْالبدعْْ،وقدِْنيناْعنْشعارهمْْ،والْخالفْأنهْجيوزْأنْجيعلْغريْاالنبياءْتبعْاًْهلمْْ،فيقالْْ:اللهمْصلْعلىْحممدْْ،وعلىْآلْ
نبياءْابتداءًْْ.قلتْْ:وجمملْ
ْ
حممدْْ،وأصحابهْْ،وأزواجهْْ،وأتباعهْ؛ْألنْالسلفْملْميتنعواْمنهْْ.وقالْاملتويلْْ:الْجتوزْالصالةْعلىْغريْاأل
آراءْالشافعيةْأربعةْأوجهْ(ْ-1أصحها)ْمكروهْْ-1حرامْْ-3خالفْاالويلْْ-4مستحبْعندْأخذْالصدقةْْ،وأماْالسالمْقالْْ:اجلويينْ
ْ:أنهْيفْمعىنْالصالة ْْ،فالْيستعملْيفْالغائبْْ،والْيفردْبهْغريْاالنبياء ْْ،فالْيقال ْْ:عليْْ -عليهْالسالم ْْ -وسواءْيفْهذاْاالحياءْ
واالموات ْْ،إالْيفْاحلاضرْ؛ْفيقال ْْ:السالمْأوْسالمْعليكْأوْعليكم ْْ،وهذاْجممعْعليهْاْه ْْ ْ .وقالْأبوْحنيفةْْ -رمحهْهللا ْْ"ْ:ْ -الْ
يصليْعلىْغريْاألنبياءْواملالئكةْ"ْْ .
12

الناس  ،التي دفعت بجماهير أهل السنة إلى تخطي حواجز السياسة  ،وقيود الفقهاء  ،واالتجاه
بعواطفها  ،ومشاعرها نحوهم  ،فعلى الرغم من محاوالت التأويل ( ، )1والتحريف

()2

للنصوص الواردة

فيهم  ،غزت حقيقتهم القلوب  ،وشع نورهم بين الدروب  ،وبرزت مكانتهم ساطعة كالشمس ؛

لتتالشى أمامها كل خيوط الظالم  ،فظهرت الطرق الصوفية ؛ لتعبر عن هذا الحب الجارف آلل
البيت  ،الذي يعكس قداستهم  ،ولكن الشيعة زادت  :أنهم معصومون  ،ال يقاس بهم أحد  ،وأنهم

اثنا عشر إماما (.)3
من مظاهر التقديس  :تقديس األشخاص  :فالشيعة أقاموا مذهبهم على أشخاص محددة هم :

اإلمام علي بن أبي طالب  ،والسيدة فاطمة الزهراء -رضي للا عنهما -ونسلهما  ،وأحاطوهم

بقداسة كبرى

()4

 ،وفي عقائد الشيعة  :مكانة قدسية خاصة للسيدة فاطمة الزهراء  ،ويعتبرونها

ِ
ِ
ِ ِ
َّاس ْوهو ْاألَكثـر ِْمن ِ
ْوذَهب ْغَيـْرْهمْإِ َىل ْأ َّ ِ
ك ِ
ب ْاخل َّ ِ
ك ِ ِِ
ِ ِ
كْ
ْعلَىْذَل َ
ْم َذاه ِ َ
يل َ
َ َ ُُ
اصة َْوال َع َّامة ْْ،إَّالْأَن َْمينَ َعْمن ْذَل َ َ
ْجائزْجلَمي ِع ْالن ِ َ ُ َ َ ُ َ
َن ْذَل َ َ
ْمانعَْ ْ،والدَّل ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ىْآلْ
ىْحمَ َّمد َْو َعلَ ْ
ْعلَ ُ
ْص ِّل َ
صلِّ َ
يْعلَي ُكم َْوَم َالئ َكتُْهُْ"ْاألحزابَْ ْ،ْ43ْ:وقَـولُهُْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ":-الل ُه َّم َ
قولهْتعاىلُْ ْ"ْ:ه َوْالذيْيُ َ
ِ ِ ِ
ٍ
ال ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يفْأَوْاتِّـ َف ٍ
كْفَ َالْبأسْبِِهْماْ َْملْ ُمينَعْبِتَـوقِ ٍ
يف ِْمنهُ ِ
اقْْ .
ْهذهْاللَّفظَةْإِنْخ َ
ُحمَ َّمدْ"َْ ْ،وِيفْاجلُملَةْإِ َّنْاستع َم َ َ
ْاإلبـ َه ُامْاُمتُن َعْمنهَُْ ْ،وإنْأُم َنْذَل َ َ َ َ
قلتْْ:الصالةْمبعىنْالدعاء ْْ :جيوزْعلىْكلْأحدْْ،أما ْمبعىنْْ:التعظيمْوالتكرميْْ،فيختصْبه ْاألنبياءْْ -عليهم ْالسالمْْ،ْ -و َّأماْمبالغةْ
الفقهاءْيفْمنعْالصالةْعلىْغريْاألنبياءْأكثرْمنهاْيفْمنعْالسالمْْ .انظرْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ.119حميْالدينْ
النوويْْ:روضةْالطالبنيْوعمدةْاملفتنيْْ،حتقيقْْ:عادلْأمحدْعبدْاملوجودْْ-علىْحممدْمعوضْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،دْ
تْجـْْ1صـْْْ.69زكرياْاألنصاريْْ:أسىنْاملطالبْيفْشرحْروضْالطالبْْ،حتقيقْْ:دْحممدْحممدْتامرْْ،دارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،
طْ1411ْ،1هْ1111ْ/مْجـْْ1صـْْْ.361النوويْْ:اجملموعْْ،نشرْدارْالفكرْ–ْبريوتْ1997ْ،مْجـْْ6صـْْ.171ْ-ْ171عالءْ
الدينْبنْعابدينْْ:حاشيةْقرةْعيونْاالخيارْتكملةْردْاحملتارْعلىْالدرْاملختارْْ،دارْالفكرْ–ْبريوتْ1411ْ،هْ1991ْ/مْجـْْ 1صـْ
ْ .344
(ْ )1التأ ويلْْ:لغةْالتفسريْْ،ورجوعْالشيءْإىلْأصلهْْ،ولهْثالثْمعانْيفْاالصطالحْْ:األولْْ:مبعىنْاحلقيقةْاليتْيؤلْإليهاْالشيءْْ،
فتأويلْصفاتْهللاْْ:حقيقةْهللاْ ْ،الثاينْْ:مبعىنْالتفسريْْ،والبيانْْ،الثالثْْ:مبعىنْصرفْالكالمْعنْاالحتمالْالراجحْإىلْاالحتمالْ
املرجوحْ؛ْلدليل ْيقرتنْبهْْ،فإذاْكانْالدليلْالصارفْعنْاملعىنْالراجحْصحيحاًْ؛ْكانْالتأويلْصحيحاًْْ،وإالْففاسدْْ.ابنْالعطارْْ:
االعتقادْاخلالصْْ،هامشْصـْْ.131-119األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ1صـْْ .131
اَّلل
(ْ)1التحريفْْ:العدولْبالكالمْعنْوجههْْ،وصوابهْإىلْغريهْْ،وهوْنوعانْْ:لفظيْْ،مثلْنصبْلفظْاجلاللةْْ،يفْقولهْتعاىلَْ ":و ََكَّ َم َّ ُ
وَس تَ ل ِْكميًا "ْاألعرافْْ،164ْ:وحتريفْمعىنْْ:مثلْتفسريْاستوىْباستوىلْْ.عالءْالدينْبنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ131بتصرفْ
ُم َ
ْ.
(ْ)3صاحلْالورداينْْ:عقائدْالسنةْوعقائدْالشيعةْالتقاربْوالتباعدْْ،طْعربيةْْ،نشرْمكتبةْمدبويلْالصغريْ-القاهرةْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ/
1991مْصـْْْ117ْ–ْ113بتصرفْْ ْ.
(ْ)4رجبْالبناْْ:الشيعةْوالسنةْواختالفاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْصـْْ ْ.ْ43ْ–ْ46
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البرهان على الحق اإللهي لإلمام علي  ،وأنها الشهادة الكبرى من الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على أحقيته في
الخالفة في الدين والدنيا (.)1
ومنها  :تقديس األئمة والفقهاء  :فإن من يدرس تاريخ الشيعة ؛ يجد نفسه أمام أقوال كثيرة ؛

تظهر تقديس األئمة ( ،)2بل إن الشيعة لم تكتف بتقديس األئمة من آل البيت  -عليهم السالم، -
بل لقد ربوا على تقديس العلماء  ،أو من تشبه بهم من الفقهاء  ،والرهبة منهم  ،حتى صاروا

يعاملونهم معاملة المعصومين  ،ويعتبرون كل رد عليهم عداوة آلل البيت-عليهم السالم، -

وانتقاما من األئمة المعصومين  ،ويصفون الهجوم على قداسة المراجع  ،وعلماء الدين بأنه :
تشكيك في مقامات األئمة المعصومين وقداستهم  -صلوات للا عليهم  ، -وما هي إال حلقات من
برنامج االنتقام من آل البيت (.)3
ولكن لم يدر عوام الشيعة أن هؤالء المراجع قد بثوا فيهم فتنة عبادة أناس ؛ ألجل أنسابهم ،
وتقديس أناس ألحسابهم  ،وجعل سعادة الدراين بوساطتهم عند للا ؛ العتقادهم تأثير األئمة في
علمه وارادته (.)4
ومنها :تقديس الكذب  :ولما كان عليهم أن يثبتوا ما سبق من أقوال أئمتهم المعصومين  ،ولما لم
يجدوا لذلك سبيال  ،بالغوا في تقديس الكذب الذي  " :أعطوه صبغة التقديس  ،والتعظيم  ،وسموه
بغير اسمه  :التقية  ،وبالغو في التمسك بها  ،حتى جعلوها أساسا لدينهم  ،وأصال من أصولهم

()5

 ،ثم تطور أمرهم  ،حتى كثرت دعاوى النبوة فيهم  ،ولعل من أسباب ذلك  :كثرة الجهل فيهم ،
وفساد عقائدهم  ،وتقديسهم آلل البيت  ،ونحو ذلك من عقائدهم الفاسدة التي تهيئ للدجل ،
والكذب (. )6
ويرجع ذلك أيضا إلى  ":ما يضفيه القدم عادة من الغلو في تقديس البشر لكل ما هو عريق فيه ،
واعطاء أصحابه قيمة ال يحلم بها األحياء من الناس  ،مما يزهد األحياء في إعمال أفكارهم

()7

.

(ْ)1املصدرْالسابقْْ:صـْْ43ْ–ْ46بتصرفْْْ ْ.
(ْ)1املصدرْالسابقْْ:صـْْ11ْ–ْ11بتصرفْْ ْ.
(ْ)3احلرْالعامليْْ:نظراتْإىلْاملرجعيةْْ،نشرْدارْالسريةْ–ْبريوتْ–ْْطْ،ْ1دتْصـْ6بتصرفْْ .
(ْ)4إحسانْإهليْظهريْْ:بنيْالشيعةْوالسنةْْ،طْدارْابنْحزمْْ-القاهرةْْ،ط1419ْ،1هـ1113ْ/مْصـْْ،ْ41نقالْعنْتاري ْالصحافةْ
اإلسالميةْألنورْاجلنديْبتصرفْ .
(ْ)1إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط4131ْ،ْ1هْ/ـْ1119مْْصـْْ137بتصرفْْ ْ.
(ْ)6دْناصرْالعقلْْ:دراساتْيفْاألهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْْصـْْ146بتصرفْْ ْ.
(ْ)7السيدْحممدْتقيْاحلكيمْْ:األصولْالعامةْللفقهْاملقارنْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْْ-النجفْْ،ط1979ْْ،ْ1مْصـْْ ْ.ْ616
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ونظموا في ذلك األشعار ،والمنظومات  ،مثل قصيدة  " :تقديس األنبياء  ،وتمجيد األوصياء " ،
وهي قصيدة شعرية طويلة  ،باللغة الفارسية  ،تقرب من اثني عشر ألف بيت  ،مرتبة على فاتحة
 ،وتقديسات  ،كل تقديس مرتب على تمجيدات في تنزيه األنبياء  ،واألوصياء -عليهم السالم-
واثبات عصمتهم

()1

.

ويستميتون في الدفاع عن تقديسهم ألئمتهم  ،دفاعا ويبحثون عن أدلة عقلية ونقلية  ،كأن أهل
السنة ال يقرون بهذه الفضائل آلل البيت  -عليهم السالم. -

ولم يكتفوا بذلك ؛ بل ادعوا على أهل السنة تقديسهم ألشخاص من الصحابة  ،أكثر من آل البيت
– عليهم السالم –  ،بل وادعوا على كتب السنة الحط من شأن آل البيت – عليهم السالم .)2( -

ويدعون  :أن أهل السنة يقدسون علماءهم  ،ويقلدونهم تقليدا أعمي  ،ويصورون أهل السنة كأنهم
عبيد لهؤالء األعالم  ،يأخذون أقوالهم بنوع من العصمة  ،مثلما يتعاملون مع نصوص أئمتهم( )3؛

 -فكأنما رمتهم بدائها وانسلت  ، -ويدعون  :أن أهل السنة ضلوا وأضلوا في تقديسهم للبغاة ،

والطلقاء

()4

– كما يدعون -

()5

 ،يعنون بذلك مسلمة الفتح .

بينما من غريب اعترافهم  :أنهم يثبتون  :إجماع المسلمين على تقديس الحسين – رضي للا عنه

– كل على طريقته ؛ فيقولون  " :فلن تجد بين المسلمين من ينكر عليه شيئا من هذه المآثر  ،وان

كان ممن ال يدين بخالفته  ،فما كانت األمة تتفوه بشيء حول نهضته القدسية قبل التنقيب
والنظر ،وقد نقبوا  ،وترووا فيها  ،فوجدوها طبقا لصالح المجتمع  ،فلم يسمع من أحدهم غير
تقديس  ،أو إكبار

()6

.

ومن غير تعليق يعترفون  :بأن الجو العام على عهد الصحابة – رضي للا عنهم – كان يتعطر

هواؤه بتقديس آل البيت -عليهم السالم  " -ألن الفكرة العامة التي أجمعت على تقديس أهل البيت
(ْ)1آقاْبزركْالطهراينْْ:الذريعةْْ،نشرْدارْاألضواءْْ-بريوتْْْ،ط1416ْ،ْ1هـْ1936ْ/مْجـْْ16صـْْ ْ.ْ113
(ْ )1الشي ْباقرْشريفْالقرشيْ:حياةْاإلمامْاحلسنيْْ،طْمطبعةْاآلدابْ–ْالنجفْ–ْالعراقْْ،ط1391ْ،ْ 1هـْ1971ْ/مْجـْْ 1صـْ
ْ ْ.ْ119
(ْ)3الشي ْالعامليْْ:االنتصارْْ،نشرْدارْالسريةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْجـْْ1صـْْ339ْ-ْ336بتصرفْ ْ.
(ْ )4الطلقاءْْ:هم ْالَّ
ذينْخلَّىْعنهمْيومْفَـتحْمكةْوأطلَقهمْفلمْيَس َِرتقَّهم ْْ.أبوْالسعاداتْاملباركْبنْحممدْاجلزري ْْ:النهايةْيفْغريبْ
َ
ُ
احلديثْواألثر ْْ،حتقيقْْ:طاهرْأمحدْالزاوىْْ -حممودْحممدْالطناحي ْْ،نشرْاملكتبةْالعلميةْْ -بريوتْ1399ْ،هـ1979ْ /م ْجـْ3صـْ
ْ ْ.199
(ْ)1املرجعْالسابقْْ:جـْْ6صـْْ ْ113
(ْ)6الشي ْاألميينْْ:الغديرْْ،نشرْدارْالكتابْالعريبْْ-بريوتْْ،ط1397ْْ،ْ4هـْ1977ْ/مْجـْْ3صـْْ ْ.164
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 ،واالعتراف لهم باالمتياز العظيم  ،بقربهم من رسول للا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -كانت سندا قويا للمعارضة "

()1

 ،يعني  :معارضة خالفة أبي بكر – رضي للا عنه – .

ومنها :تقديس األضرحة والمشاهد  :أنهم يفتخرون بتقديس المصريين لمشهد اإلمام الحسين( )2في
القاهرة  ،وويدعون أن المصريين بلغوا في ذلك أشد ألوان التقديس  ،رغم كون وجود رأسه فيه

مختلف فيه

()3

 ،ثم يطلبون ممن يخطئونهم أال يلومهم " في تقديس منازل أئمتهم وبيوتهم التي أذن

للا تعالى أن ترفع  ،ويذكر فيها اسمه " (. )4

ومنها :تقديس التنقص من غيرهم  :فإنهم يعيبون على أهل السنة حين يقولون  :إن تقديس
البشر ينقص من تقديس رب البشر  ،فيقولون  " :لن نقاوم تقديس األولياء  ،واألئمة  ،واألنبياء ،
بحجة أنه يتنافى مع تقديس للا – تعالى  -وتوحيده  ،فهم ليسوا حفنة من رسل الصحراء فقط

()5

،

فإن على من تحجبه الشجرة عن رؤية الغابة  ،أن يعذر من يرى الشجرة والغابة معا  ،والجبال

والسماء  ،وعلى من يرى أن تقديس العلماء واألولياء واألئمة واألنبياء والعيش في عوالمهم ،

مانعا( )6من تقديس للا تعالى وتوحيده  ،أن يعذر من يرى ذلك درجات من التعظيم شرعها اإلسالم
؛ لتنتظم بها الحياة  ،وتفتح الطريق إلى تعظيم  ،وتقديس  ،وتسبيح الذي ليس كمثله شيء تبارك

(ْ)1السيدْحممدْباقرْالصدرْ:فدكْيفْالتاري ْْ،نشرْمركزْالغديرْللدراساتْاإلسالميةْ–ْالنجفْْ،ط1411ْ،1هـْ1994ْ/مْصـْْ ْ.33
(ْ)1احلسنيْبنْعليْْ:بنْأيبْطالبْْ-عليهْالسالمْْ-اإلمامْالشهيدْْ،سيدْشبابْأهلْاجلنةْْ،كنيتهْْ:أبوْعبدْهللاْْ،ولدْباملدينةْسنةْ
الًْْ،
ثالث ْمن ْاهلجرة ْْ،وقيل ْْ:أربع ْْ ،وال ْحنفظ ْله ْحديثا ْعن ْرسول ْهللا ْْ -ملسو هيلع هللا ىلص ْ،ْ -أشبه ْالناس ْبالنيب ْْ -ملسو هيلع هللا ىلص ْ،ْْ-وقبض ْبكربالء ْقتي ْ
عاشر ْاحملرم ْْ ،سنة ْإحدى ْوستني ْمن ْاهلجرة ْْ ،وله ْمثان ْومخسون ْسنة ْْ،وقيلْْ:عنْست ْومخسني ْسنة ْْ ،قربه ْبالطف ْبكربالء ْْ،قالْ
الًْألقىْبنفسهْْ،وأبنائهْْ،وأحبْالناسْإليهْيفْمهاويْاهلالكْإحياءْلدولةْسلبتْمنهْ
الفيلسوفْاألملاينْماربنيْْ":ملْيذكرْلناْالتاري ْرج ْ
إالْاحلسنيْ؛ْليكونْمقتلهْذكرىْدمويةْلشيعتهْينتقمونْهباْمنْبينْأميةْ"ْ.انظرْابنْخياطْْ:الطبقاتْْ،حتقيقْْ:أكرمْضياءْالعمريْْ،طْ
دارْطيبةْ– ْالرياضْْ،ط1411ْ،ْ 1هـ1931ْ/مْصـْْ .1العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْ1صـْْ.111ْ -ْ 111أبوْالفرجْاجلوزيْْ:
صفةْالصفوةْْ،حتقيق ْْ:حممود ْفاخوري ْْ ،د ْحممد ْرواس ْقلعجي ْْ،نشرْْدار ْاملعرفة ْ– ْبريوت ْْ،ط1399ْ ،ْ 1هـ ْ1979ْ /مْجـْْ 1صـْ
ْ.761األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .161
(ْ)3الشي ْالعامليْْ:االنتصارْجـْْ9صـْْ ْ.16
(ْ )4الشي ْحممدْاحلسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْْ،نشرْدارْاألضواءْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـْ1991/مْصـْْ14
بتصرفْْ ْ.
(ْ)1نعوذْباهللْمنْهذاْالوصفْلألنبياءْهللاْْ-عزْوجلْْ-ورسلهْ!ْْ ْ.
(ْ )6املانعْْ:هوْماْيلزمْمنْوجودهْعدمْاحلكمْْ،أوْبطالنْالسببْْ،فرتبْالشارعْعلىْوج ْودهْالعدمْْ،والْيلزمْمنْعدمهْوجودْْ،والْ
عدمْلذاتهْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.141أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأم ْولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْْ،
نشرْدارْبنْرجبْْ،دارْالفؤادْ–ْالقاهرةْْ،ط1433ْْ،ْ1هْ/ـْ1111مْصـْْ164بتصرفْْ ْْ.
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وتعالى"

()1

 ،و" لئن بقي بعض الناس يصر على موقفهم من تقديسنا لفاطمة الزهراء – عليها

السالم – ،وعصمتها ؛ فإنا ندعوا لهم بالهداية  -إذا كان عندهم قابلية لذلك  -واال فحسابهم على
للا  ،ولنا معهم موقف يوم القيامة (. )2
واتهموا الصحابة  ،ومن تبعهم من العلماء  :بمحاولة النيل  ،والتنقيص من قداسة اإلمام علي -
رضي للا عنه -في نفوس الناس  ،والوجدان الشعبي ؛ وذلك ألنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا اإلمام
عليا  -عليه السالم -إال بتهديم تلك القداسة في األذهان  ،والنيل من هالته في الوجدان الشعبي ،
عبر عمل دعائي مكثف

()3

.

ومنها :تقديس التربة المتخذة من القبور  :أن ادعوا أن التقديس عادة الصحابة والتابعين ( )4؛ ألن
" تقديس تربة الشهداء  ،وتربة قبر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وتربة قبور بعض الصحابة أيضا ،
واالستشفاء بها  ،عادة مألوفة عند المسلمين األولين  ،فلما استشهد حمزة

()5

 ،صاروا يأخذون من

تربته لالستشفاء  ،ومعالجة الصداع  ،ويتبركون  ،ويتداوون بتراب حرم رسول للا – صلى للا عليه

وسلم  ، -وقبور بعض الصحابة مثل صهيب الرومي ( )6وغيره  ،وأول من صلى على تربة كربالء
هو  :اإلمام زين العابدين علي بن الحسين – عليه السالم – ( ، )7وهو  :أول من حملها معه ؛
ْعلىْالكوراينْالعامليْْ:عصرْالظهورْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ– ْقمْْ،طْ 1413ْ،ْ 1هـْصـْْ339ْ -ْ 333
ْ
(ْْ )1الشي
بتصرفْ ْ.
(ْ )1السيدْجعفرْمرتضىْْ:خلفياتْكتابْمأساةْالزهراءْْ،نشرْدارْالسريةْْ -بريوتْْ،ط1411ْ،ْ 1هـ1111ْ/مْجـْْ 1صـْْْ491
بتصرفْ ْ.
(ْ )3السيدْحممدْالريشهريْْ:موسوعةْاإلمامْعليْبن ْأيبْطالبْيفْالكتابْوالسنةْوالتاري ْْ،نشرْْدارْاحلديثْللطبعْوالنشرْْ-قمْ–ْ
إيرانْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْْجـْْ6صـْْ41-39بتصرفْْ ْ.
( ْ )4التابعيْْ:منْصحبْالصحايبْْ،أوْلقيهْوروىْعنهْْ،وإنْملْيصحبهْْ،والْتكفيْالرؤيةْبالبصرْ،كماْتكفيْرؤيةْالصحايبْللنيبْ؛ْ
لشرفْوعظمْرؤيتهْ–ْملسو هيلع هللا ىلص –ْخبالفْغريهْْ.انظرْاحلافظْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْْصـْْ167ْ–ْ166بتصرفْْ ْ.

( ْ)1محزةْبنْعبدْاملطلبْْ:بنْهاشمْبنْعبدْمنافْْ،اإلمامْالبطلْْ،أسدْهللاْالبدريْْ،عمْالرسولْ–ْملسو هيلع هللا ىلص –ْْ،وأخوهْيفْالرضاعةْْ،ملاْ
أسلمْأعزْهللاْاإلسالمْْ ،ومساهْالنيبْملسو هيلع هللا ىلص ْ:سيدْالشهداءْْ،وأسدْهللاْْ،قتلْيومْأحدْ3هـْْ.انظرْالذهيبْْ:سري ْأعالمْالنبالءْجـْ3صـْ
111-114بتصرفْ .
( ْ)6صهيبْالروميْْ:أبوْحيىيْصهيبْبنْسنانْالنمريْْ،يعرفْبالروميْ؛ْألنهْسيبْوهوْصغريْيفْنينوىْْ،فبقيْمدةْيفْبالدْالرومْْْ،مثْ
جلبْإىلْمكةْْ،فاشرتاهْعبدْهللاْبنْجدعانْْ،وكانْممنْاعتزلْالفتنةْْ،وملاْطعنْعمرْاستخلفهْعلىْالصالةْحلنيْانتهاءْالشورىْْ،تويفْ
باملدينةْ33هـْولهْ73سنةْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ313-311بتصرفْْ .
هللاَِْ ْ .وأُمْهُْْ:أُمْ ْ َولَ ٍْد ْْ،
ني ْْْ،وأَبُو ْاحلَ َس ِْن ْْْ ،وأَبُو ْ َعب ِْد ْ ْ
(ْ )7علي ْبن ْاحلسني ْزين ْالعابدين ْْ -عليه ْالسالم ْْ -كنيته ْْ:أبو ْحممد ْْْ،وأَْبَو ْاحلُ َس ِْ
سْيـَزَد ِجرَدْبنْكسرىَْ ْ،وقِي َْلْْ:غََزالَْةُْْ،وقيلْْ:شاهْزنانُْ ْ،ولِ َْدْ33هْْ،وقيلْ33ْ:هَْ ،كا َْنْمعْ
كْال ُفر ِْ
تْ َملِ ِْ
امسُ َهاَْ ْ:سالََّمْةُْْ،أوْ ُسالَفَْةُْبِن ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخوْهُْ َعلِيْْاألَكبَـُْرْْ،فَـ ُقتِ َْلْ َم َْعْأَبِي ِْهْبِ َكربَالَْءََْ ْ،وَكا َْنْ َعلِيْْ
أَبِي ْهْيـَوَْمْ َكربَالَْءََْ ْ،ولَْهُْثَالَثْْ َوعشُرو َْنْ َسنَْةًْْْ،وَْملْيـُ َقاتلْْْْ،وُه َْوْ َعليْْاألَصغَُْرَْ ْ،وأ ََّماْأ ُ
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ليصلي عليها في المدينة  ،وصنع منها سبحة يسبح بها  ،وسجادة يسجد عليها  ،ويعالج بعض
مرضى عائلته بها  ،ثم تاله ولده الباقر ( – )1عليه السالم –  ،فبالغ في حث أصحابه عليها ،
ونشر فضلها  ،وبركتها  ،ثم زاد على ذلك ولده جعفر الصادق ( – )2عليه السالم –  ،فإنه نوه بها
لشيعته  ،وكان إذا حضرته الصالة نصب سجادته  ،ووضع قطعة من تربة الحسين -عليه
السالم -عليها  ،وسجد عليها  ،ثم يقول إن السجود على تربة أبي عبد للا – عليه السالم –

يخرق الحجب  ،ولم تزل األئمة تحرك العواطف  ،وتحفز الهمم  ،وتوفر الدواعي إلى السجود

ج ْعلَى ْر ِ
ىلْ
احلَتِه ْإِ َْ
ت ْقُـَرِشيْاًْأَفَض َْل ْ ِمنْ ْ َعلِ ِّْي ْب ِْن ْاحلُ َس ِْ
ال َْ ْ:ما ْ َرأَي ُْ
ي ْْ ،قَ َْ
الزه ِر ِّْ
ني ْثَِقْةًَْ ْ ،مأ ُمونْاًَْ ْ ،كْثِيـَْر ْاحلَ ِدي ِْ
بن ْاحلُ َس ِْ
ُْ
ث َْ ْ ،ع ِْن ْ ُ
ني ْ َْ ْ،كا َْن ْ ََيُر ُْ َ َ
ثْ
الر ُج ُْلْ َحي ُْ
الْْ:إَِّمنَاْ َجيلِ ُْ
ينْ َع ِديْ!ْفَـ َق َْ
سْ َعب َْدْبَِ ْ
عْقُـَريْشْاًَْ ْ،وُجتَالِ ُْ
ىلْ ُع َمَرْ،فَِقي َْلْلَْهُْْ:تَ َد ُْ
سْأَسلَ َْمْ َموَْ
َم َّك ْةََْ ْ،ويـَرِج ُْعْ ْالَْيـَقَر ُع َهاَْ ْ،وَكا َْنْ ُجيَالِ ُْ
سْ َّ
ال ْبِنَاْ
ب ْاألَصنَ ِْام ْْ ،فَ َما ْ َز َْ
ب ْا ِإلسالَِْم َْ ْ ،و ْالَْ ُِحتبـونَا ْ ُح َّْ
َّاسْ ،أ َِحبونَاْ ُح َّْ
بن ْاحلُ َس ِْ
ت ْ َعلِ َّْي ْ َْ
ىي ْب ِْن ْ َسعِي ٍْد ْ َِمسع ُْ
يـَنتَ ِف ُْع َْ ْ،عنْ ْ َحي َْ
ني ْيـَ ُقو ُْلْ :يَا ْأَيـ َها ْالن ُ
ار ْ َعلَيـنَا ْ َشينْاًْْ،وعاراًْْ،وقبض ْباملدينة ْسنة ْمخس ْوتسعني ْْ،وله ْسبع ْومخسون ْسنة ْْ ،وقربه ْمع ْعمه ْاحلسن ْْ -عليهْ
ص َْ
ُحب ُكم ْ َح َّْ
ىت ْ َ
السالمْ-بالبقيعْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْ.ْ391ْ-336العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْْ1صـْْْ.111األشعريْ
القميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .199
(ْ)1حممدْبنْعليْْ:بنْاحلسنيْْ-عليهْالسالمْْ،ْ-باقرْعلمْاألولنيْواآلخرينْْ،وقيلْلهْالباقرْألنهْتوسعْيفْالعلمْْ،كنيتهْأبوْجعفرْْ،
ولدْباملدينةْ17هْْ،وقيلْ16ْ:هَْ ْ،مج ْعْبـ ْ ِ
هللاِْ؛ْلِ َماْ َجتَ َّم َْعْفِيِْهْ ِمنْْ
يفْ ْ
الًْلِل ِخالَفَِْةُِْ ْ،حنبْهُِْ ْ
فَْ ْ،وَكا َْنْأَه ْ
الع َم ِْلَْ ْ،والسؤُد ِْدَْ ْ،والشََّر ِْ
ََ َ َ
نيْالعل ِْمْ َو َ
ِ
املُْْ ،تَْـ َوَّهلَُما َْ ْ ،وابـَرأْ ْ ِمنْْ
يل ْْ:يَا ْ َس ْ
َيب ْبَك ٍْر ْ َو ُع َمَْر ْْ ،فَـ َقا ْالَِْ ْ
ت ْأَبَا ْ َجع َف ٍْر ْ َوابـنَْهُْ َجع َفرْاًْ َعنْ ْأِ ْ
صْةََْ ْ :سأَل ُْ
امل ْب ِْن ْأِ ْ
ال َْ ْ ،عنْ ْ َس ِْ
ات ْال َك َم ِْ
ِص َف ِْ
َيب ْ َحف َ
يتْإِ ْالَّْ َوُه َْوْ
َحدْاًْ ِمنْْأَه ِْلْبـَي ِ ْ
ينْألَتَـ َوالَّ ُمهَاَ ْ،وأَستَـغ ِفُْرْ َهلَُماَ ْ،وَماْأَد َرك ُْ
هللاِْإِ ِّْ
الَ ْ:و ْ
يفْفَـ َق َْ
الصيـَرِ ِّْ
َع ُد ِّوِمهَاْْ،فَإِنـ َُّه َماْ َكانَاْإِ َم َاميْْ ُه َد ًْ
ىَْ ْ،عنْْبَ َّس ٍْامْ َّ
ت ْأ َ
يـَتَـ َوالَّ ُمهَا ْْْ .زوجتهْْ :أم ْفروة ْبنت ْالقاسم ْبن ْحممد ْبن ْأيب ْبكر ْالصديق ْْ -رضي ْهللا ْعنه ْْ،ْ-عن ْجابر ْقال ْيل ْحممد ْبن ْعلي ْْ:يا ْجابرْ
بلغينْأنْقومْاًْبالعراقْيزعمونْْ:أِنمْحيبوناْْ،وينالونْمنْأيبْبك ٍْرْوعمرْْ،ويزعمونْْ:أينْأمرهتمْبذلكْْ،فأبلغهمْْ:أينْإىلْهللاْمنهمْبريءْ
ْ،والذيْنفسْحممدْبيدهْلوْوليتْلتقربتْإىلْهللاْبدمائهمْْ،الْنالتينْشفاعةْحممدْإنْملْأكنْأستغفرْهلماْْ،وأترحمْعليهماْْ،إنْأعداءْ
هللا ْلغافلون ْعنهما ْْ،مات ْيف ْسنة ْ117هـ ْْ،وقيل ْ113ْ :هـ ْْ،وقيل114ْ :هـ ْْ،وهو ْابن ْ73سنة ْْ،وقيل ْْ،31ْ :وقربه ْبالبقيع ْْ .انظرْ
الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ 4صـْ.413ْ -411أبوْالفرجْاجلوزيْْ:صفةْالصفوةْجـْ1صـ ْْ.ْ 111ْ -113العالمةْاحلليْْ:حتريرْ
األحكامْجـْ1صـْْ.113األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .176
ط ْْ،منْعباد ْأتباع ْالتابعني ْْ،وعلماء ْأهلْ
(ْ )1جعفر ْبن ْحممد ْالصادق ْْ -عليه ْالسالم ْْ:ْ -مسيْبالصادقْ؛ْألنهْملْيؤثرْعليهْكذبْةً ْق ُْ
املدينة ْْ،صدوقْْ،فقيه ْ،كنيته ْْ:أبو ْعبد ْهللا ْْ ،ولدْباملدينة ْ33هْْ ،أمهْْ:أم ْفروةْبنت ْالقاسم ْبن ْحممد ْالنجيب ْبنْأيب ْبكر ْْ،وأمهاْْ:
أمساءْبنتْعبدْالرمحنْبنْأيبْبكرْ؛ْفكانْيقولْْ:ولدينْأبوْبكرْمرتنيْْ،كانْيقولْْ:ماْأرجوْمنْشفاعةْعلىْشيئْاًْْ،إالْوأناْأرجوْمنْ
شفاعة ْأيب ْبكر ْمثله ْ ْْ،كان ْمشغوال ْبالعبادة ْعن ْالرياسة ْْ،وعن ْعمرو ْبن ْأيب ْاملقدام ْقال ْْ:كنت ْإذا ْنظرت ْإىل ْجعفر ْعلمت ْأنه ْمنْ
ساللةْالنبينيْ ْْ،كانْيطعمْحىتْالْيْـُبْ ِْقىْلعيالهْشيئْاًْْ،قالْالشافعيْْ،وابنْمعنيْْ:ثقةْْ،وقبضْباملدينةْ143هْْ،ولهْمخسْوستونْسنةْْ،
وقربه ْمع ْأبيه ْوجده ْوعمه ْاحلسن ْبن ْعلي ْْ .انظرْابنْاجلوزيْْ:صفةْالصفوةْجـْ1صـْْ.174-163السيوطيْْ:إسعافْاملبطئْبرجالْ
املوطأْْ،املكتبةْالتجاريةْالكربىْْ-القاهرةْ1339ْ،ه1969ْ/مْصـْْ.7العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْ1صـْ.114األشعريْالقميْْ:
املقاالتْوالفرقْصـْْ .111-111
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عليها  ،وااللتزام بها  ،وبيان تضاعف األجر في التبرك بها  ،حتى التزمت بها الشيعة إلى اليوم

()1

.
كما ندب( )2إلى ذلك األئمة  -عليهم السالم  -ولذلك خص الشفاء في تربة الحسين  -عليه
السالم ، -واجابة الدعاء تحت قبته  ،وجعل األئمة من ذريته

()3

.

ويدعون أن عقيدة التقديس ما هي إال نتاج طبيعي  ،ومنشأها إسالمي لم تكن يوما متسربة للعقيدة
الشيعية من العقيدة الفارسية

()4

 ،التي تقدس الحاكم  ،وال من اليهودية ( )5كما يقول بعض الباحثين

(.)6
ومنها تقديس األماكن  :حتى ال تخلوا األرض من موضع مقدس  ،قدست مكة ؛ ألنها موضع
مولد النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقدست المدينة ؛ ألنها موضع هجرته  ،والمسجد األقصى ؛ ألنه معراجه (.)7
فجعلوا تقديس مكة ليس لتقديس للا لها فحسب  ،ولكن  :قداسة مكة والداعي إلى الحلف بها هو
احتضانها للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -؛ ألن للا حين أقسم في القرآن الكريم فقالْ" :وأَنت ِ
ْحل ِْهبَ َذاْالبَـلَ ِدْ" ( ، )8أي
َ َ
مقيم فيه  ،وفي هذا تشريف لمكة  ،بحلوله فيها  ،وكونها  :مولده  ،ومقامه(.)9
(ْ)1السيدْحتسنيْآلْشبيبْْ:مرقدْاإلمامْاحلسنيْْ،طْمطبعةْشريعتْْ/دارْالفقهْ–ْقمْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْْ ْ.ْ37-34
(ْ)1الندبْْ:هوْطلبْالشارعْالفعلْمنْاملكلفْطلباًْغريْحتمْْ،فالْيلحقْبرتكهْذمْمنْغريْبدلْْ،وهوْماْيفْفعلهْثوابْامتثاالًْْ،والْ
عقابْيفْتركهْْ .انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.119أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ.73احملققْالنراقيْْ:عوائدْ
األيامْْ،طْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْ1371ْ/شْصـْْ ْ.371
(ْ)3أبوْهاشمْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،دتْجـْ7صـْْ161بتصرفْْ ْ.
(ْ)4العقيدةْالفارسيةْْ:اجملوسيةْتسمىْْ:هلاْالدينْاألكربْْ،وامللةْالعظمىْْ،وهيْعبادةْالنارْْ،والكواكبْْ،والنارْعندهمْجوهرْشريفْ؛ْ
ألِناْملْحترقْإبراهيمْ– ْعليهْالسالمْْ -؛ ْْويقالْْ :إنْهلمْشبهةْكتابْْ،يقولونْْ:للعامل ْأصلنيْمدبرينْقدمينيْْ:النورْإلهْاخلريْأزيلْْ،
والظلمةْإلهْالشرْحادثةْ ْ،منْفرقهمْ{ْالكيومرثيةْْ،والزروانيةْْ،واملسخيةْْ،الزردشتيةْْ،الثنويةْْ،واملزدكيةْْ،والديصانيةْْ،واملرقيونيةْْ،
ْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .111ْ-191
ْ
الصماميةْْ،والتناسخيةْ}ْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْ347
والكينونيةْْ،و ِّ
(ْ)1اليهوديةْْ:منْهادْالرجلْْ:تابْْ،ورجعْْ،أمةْيزعمونْأِنمْأتباعْموسىْْ،ووصيهْيوشعْبنْنونْْ–،عليهماْالسالمْ– ْْْكتاهبمْالتوراةْ
 ْ،منْفرقهمْ{ْالصدوقيونْْ،والفريسيونْْ،والربانيونْْ،القرائيونْْ،والسامرةْْ،والضانيةْْ،والعنانيةْْ،والعيسويةْْ،واملقاربةْْ،واليوذعانيةْْ،
واملوشكانيةْْ،والدوستانيةْْ،والكوستانيةْ}ْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ.117الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.131ْ–ْ173
( ْ)6الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:أضواءْعلىْعقائدْالشيعةْاإلماميةْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،طْ1413ْ،1هـْصـْْ–ْ333
ْ.ْ339دْأمحدْالوائليْْ:هويةْالتشيعْْ،نشرْدارْالصفوةْ–ْبريوتْْ،ط1414ْْ،ْ3هـْ1994ْ/مْصـْْْ ْ.111
(ْ )7الصاحليْالشاميْْ:سبيلْاهلدىْوالرشادْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ-لبنانْْ،ط1414ْْ،1هْ/ـْ1993مْجـْ3صـْْ13
بتصرفْ ْ.
(ْ)3سورةْالبلدْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ1
(ْ)9الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:األقسامْيفْالقرآنْالكرميْْ،طْاعتمادْ–ْقمْْ،ط1411،ْ1هـ1111ْ/مْْصـْْ ْ.ْ16
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وكربالء ( ، )1والكوفة

()2

 ،وقم( ، )3أماكن مقدسة ال تقل قداسة عن بيت للا الحرام ؛ فعن أبي عبد

للا – عليه السالم – ( )4قال  ":إن هلل حرما ؛ وهو مكة  ،وان للرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حرما ؛ وهو المدينة
 ،وان ألمير المؤمنين حرما ؛ وهو الكوفة  ،وان لنا حرما  ،وهو بلدة قم " (.)5

وقدسوا األرض التي دفن فيها األئمة ؛ لبركتها  ،وينشدون في زياراتهم لمرقد الرضا  -عليه السالم
– شع ار  :يا سائ ار زائ ار إلى طوس( * )6مشهد طهر وأرض تقديس(. )7

ومنها  :تقديس مقام األئمة  :فاألئمة مقامات علوية فوق المالئكة  ،والرسل  ،دونما دليل ،
وبغض النظر عن أي اعتبارات موضوعية  ،بل إنه حتى لو تصورنا أن سبب ( )8تقديس فاطمة هو
أمومتها لألئمة – يعني من باب التكريم – ؛ فإن ذلك ال يكفي لفهم ذلك االعتقاد  ،ألن األولى
(ْْ)1كربالءْْ:موضعْبالعراقْْ،مشايلْغريبْالكوفةْْ،فيهْقتلْاحلسنيْبنْعليْْ-رضيْهللاْعنهماْْ.ْ-انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:
الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطار ْحتقيق ْْ:إحسانْعباس ْْ،ط ْدارْالسراجْْ،نشرْمؤسسةْناصرْللثقافةْْ -بريوتْْ ْ ،ط1931ْ ،ْ 1م ْصـْ
ْ ْ.ْ491
(ْ )1الكوفةْْ:ويقالْهلاْْْ:كوفانْْ ،املدينةْالكربىْبالعراقْعلىْمعظمْالفراتْْ،أولْمدينةْاختطهاْاملسلمونْبالعراقْ14هْْ،ومنْبغدادْ
إىلْالكوفةْثالثونْفرسخْاًْْ،مسيتْجببلْصغريْيفْوسطهاْْْ،يقالْلهْْ:كوفانْْ،وعليهْاختطتْْ،ونزهلاْمجاعةْمنْأصحابْرسولْهللاْْ-
ملسو هيلع هللا ىلص ْ،ْ-وأهلهاْمنْصرحْالعربْْ.انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطارْصـْْ111بتصرفْ ْ.
(ْ)3قمْْ:مدينةْمنْكورْاجلبلْْ،منْمهذانْإليهاْمخسْمراحلْْ،وهيْمدينةْكبريةْكثريةْاألهلْْ،وهباْفواكهْوأشجارْْ،الغالبْعلىْأهلهاْ
ْ،و ُْحكيْْ:أنْمدينةْقُم ْالكربىْيقالْهلاْْ:منيجانْْ،وهيْجليلةْاملقدار ْْ.املصدرْالسابقْْصـْْ471
التشيع ْْ،وأكثرْأهلهاْعرب ْ ْ
بتصرفْ ْ.
(ْ )4تطلقْالشيعةْعلىْاحلسنيْبنْعليْْ:لقبْأيبْعبدْهللاْاألولْْ،أماْأبوْعبدْهللاْالثاينْهوْْ:اإلمامْجعفرْالصادقْ–ْرمحهْهللاْ–ْْ،
فإذاْوجدتْالكنيةْمطلقةْبالْحتديدْفهوْْ:جعفرْالصادقْ–ْعليهْالسالمْ–ْفتنبهْْ ْ.
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْألحياءْالرتاثْ–ْبريوتْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1933ْ/مْجـْْ11صـْْ116
ْ ْ.
(ْ)6مدينةْطوسْْ:منْنيسابورْعلىْمرحلتنيْْ،وقيلْْ:ستةْعشرْفرسخْاًْْ،وطوسْالعظمىْيقالْهلاْنوقانْْ،هباْقربْالرشيدْأمريْاملؤمننيْْ،
وفيهاْتويفْالرضاْعليْبنْموسىْ–ْرمحهْهللاْْ.ْ-انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطارْصـْْ411ْ-ْ393
بتصرفْ ْ.
ْ
(ْ )7الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْْ،حتقيقْْ :الشي ْحسنيْاألعلمي ْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْ– ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ 1هـْْ/
1934مْجـْْ1صـْْ.ْ11السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْْ،نشرْدارْالتعارفْللمطبوعاتْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ3صـْْ ْ.ْ333
(ْ)3السببْْ:ماْجعلهْالشارعْعالمةْعلىْمسببهْْ،وربطْوجودْاملسببْبوجودهْْ،وعدمهْبعدمهْ؛ْفيلزمْمنْوجودهْالوجودْْ،ومنْعدمهْ
العدمْْ،خارجْعنْماهيةْاملسببْْ،فهوْليسْمقصوداًْلذاته ْْ،مثلْاحلدثْسببْللوضوءْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْ
الفقهْصـْْ136بتصرفْْ.أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ149بتصرفْْ ْْ.
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بعدم الحرمان من مثل ذلك التقديس  :هي خديجة – رضي للا عنها – ؛ ألنها أم فاطمة ،
وبالتالي أول جدة لألئمة على دين اإلسالم  ،وهي إلى ذلك كله أيضا  :زوج رسول للا -ملسو هيلع هللا ىلص -
وهي جدة الحسن  ،والحسين – رضي للا عنهما  -فلماذا لم يوسعوا قاعدة المعصومين األربعة

عشر ؛ الذين يضمون األئمة االثنى عشر  ،ومعهم النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفاطمة ؛ ليضموا معهم خديجة
– رضوان للا عليها –؟  ،ودورها في اإلسالم  ،وفي حياة نبي اإلسالم -ملسو هيلع هللا ىلص  -أكبر بكثير من

دور فاطمة  ،فلماذا لم يدر بخلدهم أن يضموا خديجة إلى دائرة التقديس  ،وألنهم لم يفعلوا  ،فنرى
أنهم قد جعلوا دينهم عائليا ضيقا ؛ يقتصر التقديس فيه على علي وأسرته  ،بل يسمون مذهبهم

االثني عشري  ،فلماذا لم يدخلوا النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وفاطمة في العدد ؟ هل سيقولون  :إن النبي -
ملسو هيلع هللا ىلص  -ليس خليفة ؟ (. )1

نقول  :إنكم تدعون أن كل نبي إمام وليس كل إمام نبي  ،فكيف يقدمون المفضول على الفاضل
في تسمية فرقتهم مع أنه يتناقض مع أهم قواعد عقيدتهم " ال يجوز والية المفضول في وجود
الفاضل!.
ومنها  :تقديس كل شيء يتصل باألئمة  :لتعلقه بأهم مقدس عندهم وهم  :األئمة – عليهم
السالم  -فركب الحسين  -حين خرج لكربالء -هو  :الركب المقدس

()2

 ،وقبور األئمة  :قبور

مقدسة  ،ويقدسون مشاهد  ،وقبور أئمتهم  ،تعظيما يكاد يصل إلى حد العبادة والتأله .

وهم في ذلك التقديس لقبور  ،ومشاهد أئمتهم  ،ورفعهم فوق القدر الذي ينبغي لهم  ،بال إفراط ،

وال تفريط ؛ يتشبهون باليهود  ،كما قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قبل أن يموت بخمس ليال  " :إنى أب أر
إلى اَّلل أن يكون لي منكم خليل  ،فإن اَّلل  -تعالى  -قد اتخذني خليال  ،كما اتخذ إبراهيم خليال ،

ولو كنت متخذا من أمتي خليال ؛ التخذت أبا بكر خليال  ،أال وان من كان قبلكم كانوا يتخذون
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد  ،أال فال تتخذوا القبور مساجد  ،إني أنهاكم عن ذلك "

()3

.

(ْ )1معتزْشكريْْ:ردودْسريعةْعلىْعقيدةْالشيعةْْ،نشرْدارْاإلبداعْ– ْاإلسكندريةْْ،ط1413ْ،ْ 1هـْ1117ْ/مْصـْْ64-63
بتصرفْْ .
(ْ)1السيدْعبدْاملنعمْحسنْْ:بنورْفاطمةْاهتديتْْ،نشرْدارْاخلليجْالعريبْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1999ْ/مْْْصـْْ ْ.ْ113
(ْ)3اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ ْ.377
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ولقد نهانا رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -عن بناء المساجد على القبور  ،وقد اتفق الناس  ،سابقهم والحقهم
 :على أن رفع القبور  ،والبناء عليها بدعة من البدع  ،التي ثبت النهي عنها  ،واشتد وعيد رسول
للا  -ملسو هيلع هللا ىلص – لفاعلها ،ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين (.)1
ولكن الشيعة لم تكتف بذلك  ،بل أقاموا على هذه األضرحة  ،والمقابر  ،المساجد الفاخرة ،

والمشاهد المتأللئة  ،ويعظمون هذه المشاهد المبنية على القبور  ،مع أن الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -توعد
على ذلك أشد الوعيد  ،فقال في مرضه الذي مات فيه كما روت عائشة – رضي للا عنها : -

لعن اَّلل اليهود والنصارى اتخذوا  ،قبور أنبيائهم مسجدا  ،ولوال ذلك ألبرزوا قبره "(.)2

وقال عن اليهود والنصارى  ":إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات  ،بنوا على قبره مسجدا
 ،وصوروا فيه تلك الصور  ،فأولئك شرار الخلق عند اَّلل يوم القيامة " (. )3

أهم أسباب تقديس األئمة لدى الشيعة الثني عشرية :

السبب األول  :تكفير اإلمام علي – رضي للا عنه  -من قبل بعض فرق المسلمين  ،األمر الذي

لم يفعله ألد أعدائه ممن قاتله من الصحابة – على حد قوله  -فكان والبد أن يقابل ذلك تقديس
علي – عليه السالم –  ،ورفع مقامه إلى مرتبة وصي النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وخليفته بالنص اإللهي (.)4
السبب الثاني  :حكمة للا ؛ ألن من وجوه الحكمة والصالح في خلق آدم -عليه السالم -وبنيه ،
ما سيظهر منه من قداسة األنبياء  ،واألولياء  ،وحسن عبادتهم  ،واخالصهم (. )5
السبب الثالث  :فكرة الوصية ؛ ذلك  :أن الدارس لتطور الفكر السياسي اإلسالمي  ،يلح  :أن
دعاة كثيرين اتخذوا لهم على مدى التاريخ وصية النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي – رضي للا عنه ، -
(ْ )1الشوكاينْْ:شرحْالصدورْبتحرميْرفعْالقبورْْ،نشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْواإلفتاءْ–ْالرياضْْ،ط1431ْ،ْ1هـ1111ْ/مْصـْْ11
بتصرفْ ْ.
(ْ)1البخاريْْ:صحيحْالبخاريْْ،حتقيقْْ:دْمصطفىْالبغاْْ،نشرْدارْابنْكثريْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،ْ3هـ1937ْ/مْجـْ1صـْْ ْ.ْ613
(ْ)3املرجعْالسابقْْ:جـْْ1صـْْ ْ.ْ119
(ْ)4دْحممدْبيوميْمهرانْْ:اإلمامةْْوأهلْالبيتْْ،طِْنضتْْ،نشرْمعْمركزْالغدير–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991ْ/مْجـْ1صـْْ391
بتصرفْ ْ.
(ْ )1حممدْجوادْالبالغي ْْ:اهلدىْإىلْدينْاملصطفىْْ،نشرْمؤسسةْاألعلمي– ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ 1هـ1931ْ/مْجـْْ 1صـْْ131
بتصرفْْ ْ.
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مطية لتركيز نفوذ قادتهم السياسيين  ،وصبغ هذه القيادة بالصبغة الدينية المقدسة  ،بحيث ال
ينقضي حكمهم  ،ففكرة الوصية ساعدت على تمكين التقديس  ،وتقوية جذوره داخل المعتقد
الشيعي

()1

.

السبب الرابع  :تأثر العقيدة الشيعية بالعقيدة اليهودية ( ، )2وبعض العقائد الفارسية  ،والهندية  ،مثل

 :فكرة تأليه األئمة  ،بدعوى حلول قوة إلهية فيهم ( ،)3حيث قال الخميني مبينا اتحاد ذوات األنبياء
واألئمة بالذات العلية فترى  ":ظهور الحقائق اإللهية في الهياكل المقدسة الطيبة من األنبياء

واألولياء ،وتفنى ذواتهم  ،وصفاتهم  ،وأفعالهم في ذات الحق  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،فتكون الوحدة

التامة  ،فتكون األحدية المحضة  ،فتكون لهم النبوة األولية األبدية  ،والخالفة الظاهرية والباطنية ،
وهذا حصل لموالنا أمير المؤمنين  ،وأوالده المعصومين

()4

.

السبب الخامس  :ظهور من أزكى هذه النزعة  ،فكان أول من دون في مسألة تقديس األئمة ،
وألف فيها بمنهج علم الكالم " علي بن إسماعيل بن ميثم النمار

()5

 ،وبعده " هشام بن الحكم "(، )6

(ْ)1رجبْالبناْْ:الشيعةْوالسنةْواختالفاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْصـْْ137بتصرفْ ْْ.
(ْ)1املرجعْالسابقْْ:صـْْ137نقالْعنْكتابْللدكتورْْ:عليْالشايبْبتصرفْ ْْ.
(ْ)3عبدهْفراجْْ:معاملْالفكرْالفلسفيْيفْالعصورْالوسطىْْ،طْمكتبةْاألجنلوْ-القاهرةْْ،ط1339ْ،ْ1هـْ1969ْ/مْْصـْْْ67بتصرفْ
ْ ْ.
(ْ )4اخلميين ْْ :مصباح ْاهلداية ْإىل ْاخلالفة ْوالوالية ْْ ،نشر ْمؤسسة ْاألعلمي ْ– ْبريوت ْْ ،ط1417ْ ،1ه1116/م ْصـ ْْ163ْ -117
بتصرفْ ْ.
( ْ)1عليْبنْإمساعيلْْ:أبوْاحلسنْعليْبنْإمساعيلْبنْميثمْالنمارْْ،الرافضيْْ،كويفْْ،سكنْالبصرةْْ،منْوجوهْاملتكلمنيْعندْاإلماميةْ
ْ،أولْمنْتكلمْعنْمذهبْاإلماميةْْ،لهْمناظراتْْْ،وكتبْمنهاْالكاملْيفْاإلمامةْْ،منْأجلْأصحابْاإلمامْعليْْ،وكانْيقولْأقواالْْ،
ويدعيْأنهْمسعهاْمنْاألئمةْْ،فإذاْروجعْفيهاْقالْخبالفهاْْ،والَْيجلْْ،منْتالميذهْْ:هشامْبنْاحلكمْْ،قال ْالطوسيْْ"ْ:جمهول"ْ.
انظرْالطوسيْْ :الفهرستْْ،حتقيقْْ:جوادْالقيوميْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ– ْقمْْْ،ط1417ْ،1هـْصـْْ ،ْ 111صـْْْْ.311
الطوسيْْ:اخلالفْْ،حتقيقْْ:السيدْعليْاخلراساينْْ،وآخرونْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْْجـْْ1هامشْصـْ
ْ.ْ 391ابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْْ،نشر ْمؤسسة ْاألعلمي ْللمطبوعات ْ– ْبريوت ْْ،ط1416ْ ،ْ 3هـ1936ْ /مْجـْْ 4صـْ
ْ ْ.161
(ْ )6هشامْبنْاحلكم ْْ:أبوْحممد ْالبغداديْالكنديْْ،موىلْبين ْشيبانْْ،أصلهْمنْالكوفةْْ،وانتقلْإىلْبغدادْْ،أولْمن ْفتقْالكالمْيفْ
اإلمامةْْ،ويعدْأولْمتكلميْالشيعةْبلْاإلسالمْْ،وأولْمنْهذبْاملذهبْاالثينْعشريْْ،وكانْحاذقْاًْبصناعةْالكالمْْ،حاضرْاجلوابْْ،
وعدهْتقيْالتسرتيْْ:أستاذاْلعليْبنْإمساعيلْالنمارْْ،توىفْمسترتا ْ191هـ ْْ 311ْ/مْْ.انظرْأبو ْعمرْالكشيْْ:رجالْالكشيْْ،نشرْ
املطبعةْاملصطفويةْْ -مببئْبائيْدهويتْْ-إيرانْْ،دتْجـْ3صـْْ.161الشي ْحممدْتقيْالتسرتيْْ :قاموسْالرجالْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْ
اإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ11صـْْ.391ابنْحجرْْ:لسانْامليزانْجـْْ6صـْْ ْْ.194
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الذي فتق الكالم في اإلمامة  ،وهذب المذهب  ،وسهل طريق الحجاج فيه  ،وكان حاذقا بصناعة
الكالم " (.)1
وهنا ينبغي اإلشارة إلى  :أن هشام بن الحكم من تالمذة اإلمام جعفر الصادق – عليه السالم – ،
وله مؤلفات عديدة ؛ لذلك يمكن القول  :بأن الكالم عن عقيدة العصمة بدأ منه  ،باعتباره أول من
قرر عقائد اإلمامية في صورة علمية  ،مع كونه كان يجيز على األنبياء العصيان  ،وال يجيزه على
األئمة ؛ وعلل ذلك  :بأن النبي إذا عصى أتاه الوحي بالتنبيه على خطاياه  ،واإلمام ال ينزل عليه
الوحي (.)2
ومن هنا يمكن القول  :بأن بداية التقديس المذموم ظهر من هؤالء السابقين  ،إذ يالح الباحث
أنهم أكثر فرق الشيعة تمسكا بمبدأ العصمة حتى كاد يكون مبدأ العصمة خاصا بهم (.)3

السبب السادس  :توافق المعنى اللغوي مع مظاهر التقديس عند االثني عشرية  :فإذا ما تتبعنا

بعض معاني التقديس  ،التي تعرضنا لها في أول المدخل  ،نجدها  :تتطابق مع فهمهم لتقديس

األئمة  ،فمن أهم معاني التقديس  :الطهارة والتطهير  ،وهذه الصفة متحققة في أهل البيت بنص
تْ
س ْأَه َْل ْالبَـي ِْ
الرجْ َْ
اّللُ ْلِيُذ ِه َْ
يد ْ َّْ
القرآن – باعتراف السنة والشيعة معا  -قال تعالى ْ " :إَِّمنَا ْيُِر ُْ
ب ْ َعن ُك ُْم ْ ِّ
َويُطَ ِّهَرُكمْْتَط ِه ًرياْ" ( ، )4ويدل على شمول اآلية لهم ؛ ما جاء عن عائشة  -رضي اَّلل عنها - ، )5(-

والغريب أن الشيعة يكفرونها وهي تروي فضائلهم  ، -قالت  :خرج النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذات غداة وعليه
مرط مرحل

()6

من شعر أسود  ،فجاء الحسن

()1

فأدخله معه  ،ثم جاء الحسين فأدخله معه  ،ثم

(ْ)1ابنْالندميْْ:الفهرستْْْ،حتقيقْْ:حممدْأمحدْأمحـدْْ،طْاملكتبةْالتوفيقيةْ–ْالقاهرةْْْ،دتْْصـْْ .141
(ْ)1البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْوبيانْالفرقةْالناجيةْْْ،دارْاآلفاقْاجلديدةْ–ْبريوتْْْ،ط1977ْ،ْْ1مْصـْْ .36
(ْ)3دْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْْ،طْاجلنديْ–ْفاقوسْ–ْالشرقيةْْ-مصرْْ،ط1117ْ،1مْصـْ111-111بتصرفْْ ْْ.
(ْ)4سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ33
ْالصدِّي ِق ْأَِيب ْبك ٍر ْالتـَّي ِميَّْةُْْ ،أَفـ َقه ْنِس ِاء ْاأل َُّم ِة ْْ،وأُمها ْْ:أُم ْروما َن ْبِنت ِ
(ْ )1أُم ْاملؤِمنِ ْ ِ
ْ،وتَـَزَّو َج َهاْنَِيب ْهللاِ ْ -ملسو هيلع هللا ىلص -
ت ِّ
ُ َ
ُ َ
ني ْعائ َشة ْْْ:بِن ُ
َ َ
َُ
َ
ْعام ِْر ْ َ
ُ َ
نيْْ،بعدْبد ٍر ِ
ْالص ِّديـ َق ِة ِ
ِ
اْيف َ ٍ
ْشهْرْاًْْ،وَد َخل ِْهبَ ِ
ْعن ْهُْْ:عِلماًْْ
ْسنَةَْاثـنَتَـ ِْ
اج ِرهِْبـَع َد َْوْفَاةِ ِّ
ْع َشَر َ
ْ،وه َيْابـنَةُْتس ٍْعْْ،فَـَرَوت َ
ْخدجيَةَِْْبِض َعةَ َ
َ
ْش َّوال َ
ْم َه َ
قَـب َل ُ
َ َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ْسنَْةًْْ،تُـ ُوفـِّيَتْ17هْْ،وقيلْ13ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ–ْ131
ْ،مبَ َاركاًْفي ْهْ َوُم َّدةُ ُ
ْع ُم ِرَهاْْ:ثَالَث َْوستـو َن َ
َكثريْاًْ ُ
ْ .111
(ْ )6املرطْْ :بكسرْامليمْْ،وإسكانْالراءْ ْْ،كساءْيكونْتارةْمنْصوفْْ،وتارةْمنْشعرْْ،أوْكتانْْ،أوْخزْْ،يؤتزرْبهْْ،وقيلْْ:يُتخذْ
درعْاًْ،والْيلبسهْإالْالنساءْْ ْ،وقولهْْ:مرحلْبفتحْالراءْْواحلاءْعليهْصورةْرحالْاإلبلْْ،أوْباجليمْعليهْصورْالرجالْْ،والصوابْاألولْْ،ْ،
وال ْبأسْهبذهْالصورْْ ْ .انظرْالنوويْْ:شرحْالنوويْعلىْمسلمْْ،نشرْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ– ْبريوت ْْ،ط1391،ْ 1هـْجـْْ 14صـْ
ْ .ْ17
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سْ
الرج َْ
اّللُْلِيُذ ِه َْ
يدْ َّْ
جاءت فاطمة فأدخلها معه  ،ثم جاء على  ،فأدخله معه  ،ثم قال " :إَِّمنَاْيُِر ُْ
بْ َعن ُك ُْمْ ِّ
تْ َويُطَ ِّهَرُكمْْتَط ِه ًرياْ" ( )2؛ وبذلك يتحقق فيهم أهم شروط ( )3التقديس  ،وهي الطهارة من الرجس
أَه َْلْالبَـي ِْ
الذي جاء في عشرة مواضع من القرآن الكريم ( ، )4ويتلخص معناه في  :الشيء المستقذر ،الذي
يشمل منابع القذارة المتعددة  ،الذي ينبعث منه التلوث الروحي أيضا ( ،)5أو من الشيطان ،
والشرك  ،والشك  ،والبخل  ،والطمع  ،واألهواء  ،والبدع  ،واإلثم  ،والعذاب  ،والنجاسة ،
والنقائص  ،والمعنى  :إنما يريد – سبحانه -ليذهب عنكم الرجس  ،ويصونكم من المعاصي ،
صونا بليغا فيما أمر ونهى (.)6
وال تقتصر الطهارة والزكاة على جسد المعصوم ؛ بل طهرت وزكت روحه  ،فالنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -
معصوم  ،وال يشك أحد في قداسة وطهر روحه الزكية  ،وبدنه الشريف ؛ كذلك حال من ورث
العصمة من بنيه  ،والتي ثبتت لهم بنص آية التطهير دون غيرهم

()7

.

والمرأة الطاهرة  :لقب يختص بالمرأة التي تكون أفضل نساء زمانها  ،وأعالهن شأنا  ،والتي تنقطع
عنهن قداسة  ،وزهدا  ،وعلما  ،وفضال  ،وحسبا  ،ونسبا  ،وأصالة  ،ونبال  ،وعصمة  ،وعفة ،

(ْ)1احلسنْبنْعليْبنْأيبْطالبْْ-عليهْالسالمْْ:ْ-اإلمامْالزكيْْ،كنيتهْْ:أبوْحممدْْ،سيدْشبابْأهلْاجلنةْْ،وأمهْْ:الزهراءْ–ْرضيْ
هللاْعنهاْْ،ْ-ولدْباملدينةْ1هْْ،بويعْلهْباخلالفةْيومْماتْأبوهْْ،أشبهْالناسْبرسولْهللاْ -ملسو هيلع هللا ىلص ْ، -قتلْعبدْالرمحنْبنْملجمْْْ،مثْسارْ
إىلْمعاويةْفالتقياْْ،فاصطلحاْْ،وسلمْإليهْاألمرْْ،وبايعهْْ،ورجعْإىلْاملدينةْْ،ومسيْعامْاجلماعةْْ،وملْيزلْباملدينةْإىلْأنْماتْهباْ49هْ
ْ،وله ْسبعْوأربعون ْسنةْْ ،وقيل ْ11ْ:هْْ ،وصلى ْعليه ْسعيد ْبن ْالعاص ْْ،ودفنْبالبقيع ْْ ،ويقال ْْ:دفن ْمعْأمه ْْ.يقالْإن ْامرأته ْجعدةْ
بنت ْاألشعث ْْ،مستهْ ْ .انظرْابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْْ،حتقيقْْ:إحسانْعباسْْ،نشرْْدارْصادرْ–ْبريوتْ1994ْ،مْجـْْ 1صـْ
ْ.63العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْ.111الزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ.111األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .119
(ْ)1اإلمامْالبيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ1صـْْ .ْ111
(ْ )3الشرطْْ:ماْيلزمْمنْعدمهْالعدمْْ،والْيلزمْمنْوجودهْوجودْوالْعدمْْ،فيتوقفْوجودْاحلكمْعلىْوجودهْْ،ويلزمْمنْعدمهْعدمْ
احلكمْْ،وهوْخارجْعنْحقيقةْالشيءْْ ،مثل ْشرطْالصالة ْْ.دْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.133أمينْموسىْْ:غايةْ
املأمولْصـْْ ْ.116
(ْ)4وردْلفظْالرجسْيفْالقرآنْْ:يفْسورةْاملائدةْْ:آيةْْ،ْ91واألنعامْْ:آيةْْ141ْ،111واألعرافْْ:آيةْْ،ْ71التوبةْْ:آيةْْ111ْ،ْ91
مرتنيْيفْنفسْاآليةْْ،يونسْْ:آيةْْ،ْ111احلجْْ:آيةْْ،ْ31األحزابْْ:آيةْْ ْ.33
( ْ )1آيةْهللاْحممدْالفاضلْاللنكراينْوالشي ْشهابْالدينْاإلشراقيْْ:آيةْالتطهريْرؤيةْمبتكرةْْ،طْاعتمادْ–ْقمْْ،ط1414ْ ،ْ3هـْصـْ
ْ ْ.117
(ْ)6اإلمامْاآللوسيْْ:تفسريْروحْاملعينْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ11صـْْ ْ.ْْ11
(ْ)7احلاجْحسنيْالشاكريْْ:موسوعةْاملصطفىْوالعرتةْْ،طْستارةْ–ْقمْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْ1999ْْ/مْجـْْ13صـْْ ْ.ْْ14
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كما عرفت خديجة – المكرمة -بهذا اللقب في زمانها  ،واشتهرت بهذا اللقب

()1

 ،ومن بعدها

فاطمة  ،وغيرها من نساء أهل البيت – عليهن السالم . -
ومن أدعيتهم التي تثبت اإلفراط في التقديس  ،عند زيارة قبر اإلمام علي – عليه السالم ": -
أشهد أنك طهر طاهر مطهر ...وأشهد أنك جنب للا  ،وأنك وجه للا الذي يؤتى منه  ،وأنك سبيل
للا  ،وأنك عبد للا  ...أتيتك انقطاعا إليك  ...فقلبي لك مسلم  ... ،وأنا عبد للا وموالك في
طاعتك" (.)2
التقديس من أجل البركة  ،فـنفي تقديس األنبياء  ،ال ينافي مباركتهم  ،فإن التقديس  :الحكم
بالطهارة والتنزه  ،أو الدعاء له بالطهارة  ،وهذا معنى أرفع من البركة  ،والنفع

()3

.

ومن معاني التقديس  :الوعاء الذي بتسلسل أفراده ينتظم أمر الماء  ،ومن هذا الفهم قدسوا
األصالب التي انتقل فيها علي  -عليه السالم -وأبناؤه ؛ ألن للا خصهم بكونهم أبناء له  ،فجعل
لهم مقام قداسة  ،وكلما اقترب األب منهم من نور علي ،كان النور فيه أظهر  ،فلم يودع في
صلب إال جللته نو ار تأنس به األبصار ،وتطمئن إليه القلوب (.)4
ومن معاني التقديس  :القدح الذي يتطهر به  ،وينطبق هذا المعنى على بعض أدعيتهم عند

زيارتهم لمراقد أئمتهم فيقولون  " :السالم عليكم يا مساكن بركة للا  ،السالم عليكم يا أوعية تقديس
للا  ،السالم عليكم يا حفظة سر للا (.)5
ومن معاني التقديس  :سلسلة القواديس المتصلة ؛ فإلمام له صلة روحية باهلل كصلة األنبياء ،
واإليمان باإلمام جزء من اإليمان باهلل  ،وأن من أنكر أحدهم مات على الكفر (.)6
التقديس عند أهل السنة :

(ْ )1حممد ْباقر ْالكاجوري ْْ :اخلصائص ْالفاطمية ْْ ،ترمجة ْْ :سيد ْعلي ْمجال ْأشرف ْْ ،ط ْشريعت ْ– ْقم ْْ ،ط1331،1ش ْجـ ْ1صـْ
164بتصرفْ ْ.
(ْْ)1الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْْ،نشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991ْ/مْصـْْ744-743بتصرفْْ ْ.
(ْ )3أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْْ ،حتقيقْْ:السيدْجاللْالدينْاحلسيينْطْجابْرنگني ْ– ْطهرانْْ،ط1371ْ ،ْ 1هـْْ/
ْ1331شْجـْْ1هامشْصـْْ.111اجمللسيِْ:بارْاألنوارْاجلامعةْلدررْأخبارْاألئمةْاألطهارْْ،نشرْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْْ،
طْ3املصححةْ1413ْْ،هـْ1933ْ/مْجـْْ63صـْْ ْ.ْ119
(ْ )4الشي ْاحملموديِْْ:نجْالسعادةْْ،نشرْدارْالتعارفْْ-بريوتْْ،ط1397ْ ،ْ 1ه1977/مْجـْ3صـْْ 71بتصرف ْْ.اجمللسيِْْ:بارْ
األنوارْجـْْ11صـْْ19بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْاحملموديِْْ:نجْالسعادةْجـْْ99صـْْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .ْ19
(ْ)6دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْالقاهرةْ1416ْ،هْ1111ْ/مْْجـْْ1صـْْ .ْ9ْ-ْ3
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من الظاهر للعيان أن أهل السنة يفتخرون بتقديرهم لعلي  -رضي للا عنه -باعتباره  :حلقة
أصيلة في تقديس أكبر ال ينفصل عنه هذا اإلمام الجليل  ،وهو  :تقديس القرآن  ،والسنة ،

واجتماع األمة  ،واالعتصام بحبل للا  ،درء التفرق ؛ هذا التقديس مستمد من  :الوحيين  -المتلو

والمروي ، -وهذا التقديس الذي نادى به علي – رضي للا عنه  ، -ووطنه في نفوس المسلمين ،
فهما من القرآن الكريم  ،في قوله تعالى  ":واعتصموا بحبل اَّلل جميعا وال تفرقوا "

()1

 ،وجعلها للا

يفْ
تْ َماِْ ْ
نيْقـُلُوهبِِمْْلَوْْأَنـ َفق َْ
فْبـَ َْ
– هلالج لج  : -من أجل النعم التي امتن للا بها على نبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص – فقال َ ْ":وأَلَّ َْ
ضْ َِ
فْبـَيـنَـ ُهمْْ" (. )2
اّللَْأَلَّ َْ
نيْقُـلُوهبِِمْْ َولَ ِك َّْنْ َّْ
تْبـَ َْ
مج ًيعاْ َماْأَلَّف َْ
األَر ِْ
وهذه القداسة  :هي التي كان يؤمن بها علي  -رضي للا عنه -ولم يخرج لقتال معاوية بن أبي

سفيان

()3

-

رضي للا عنهما  -إال من أجلها  ،ولم يوافق على إزهاق أرواح الصحابة الكرام ،

ومحبيه من بعدهم  ،إال من أجل أرب صدعها  ،ولم يفرح أهل اإلسالم بعده  -رضي للا عنهم -
إال لما أعاد هذه القداسة إلى مكانتها في نفوس المسلمين ابنه وسبط نبيه إمامنا الحسن بن علي -

رضي للا عنه  -حين تحققت نبوءة جده  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حين قال في حديثه الذي رواه البخاري( )4وغيره

في باب  :قول النبي  -صلى اَّلل عليه وسلم  -للحسن بن علي  -رضي اَّلل عنهما  -إن ابني
هذا سيد  ،ولعل اَّلل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين  ،وقوله جل ذكره  " :فأصلحوا بينهما" ،

قال البخاري – رحمه للا  : -استقبل واَّلل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال  ،فقال

(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْ.113
(ْ)1سورةْاألنفالْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ63
(ْ)3معاويةْبنْأيبْسفيانْْ:أبوْعبدْالرمحنْبنْحربْاألمويْالقرشيْاملكيْْ،أمريْاملؤمننيْْ،ملكْاإلسالمْْ،خالْاملؤمننيْْ،أختهْْ:أمْ
حبيبةْبنتْأيبْسفيانْوأمهْهندْبنتْعتبةْْ-رضيْهللاْعنهمْْ-أسلمْأيامْعمرةْالقضاءْْ،وأعلنهْيومْالفتحْْ،كتبْللنيبْ -صلى للا

عليه وسلم  -الوحيْْ،والرسائلْْ،أولْغزواتهْحننيْْ،دعاْلهْالنيب -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقالْ":اللهمْعلمهْالكتابْْ،ومكنْلهْيفْالبالدْْ،وقهْ
ظاهرهاْالوضعْْ،ماتْْ61هـْْ،وعاشْْ77سنةْْ.الذهيبْ
اهدْبه"ْْ،وُْرِْو َْ
َْ
العذابْ"ْْ،وْ"اللهمْاجعلهْهاديْاًْمهديْاًْْ،و
يْيفْفضلهْأحاديثْ ُْ
ْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْ191ْ-163بتصرفْْ.الرتمذيْْ:سننْالرتمذيْْ،حتقيقْْ:إبراهيمْعطوةْعوضْْ،طْمطبعةْمصطفىْالبايبْ
احلليبْ–ْالقاهرةْْ،ط1391ْ،1هـْ1971ْ/مْجـْْ1صـْْ.637الشي ْاأللباينْْ:صحيحْاجلامعْالصغريْْ،طْاملكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْ
ْ،ط1413ْْ،ْ3هـْ1933ْ/مْجـْْ1صـْْ .ْ71
(ْ )4البخاريْْ:أبوْعبدْهللاْحممدْبنْإمساعيلْبنْإبراهيمْبنْاملغريةْْ،ولد ْببخارىْ194هـْ 311/مْْ،حربْاإلسالمْْ،صاحبْاجلامعْ
الصحيحْْ،والتاري ْْ،والضعفاءْْ،نشأْيتيمْاًْْ،ورحلْيفْطلبْاحلديثْخلراسانْْ،والعراقْْ،ومصرْْ،لهْأكثرْمنْْ1111شي ْْ،وحفظْ
أكثرْمنْْ61111حديثْْ،أولْمنْألفْكتابْاًْعلىْحنوْالصحيحْْ.ماتْبسمرقندْسنةْ116هـْْ371ْ/مْْ.انظرْدْشوقيْأبوْخليلْْ:
أطلسْالسريةْالنبويةْْ،نشرْدارْالفكرْ"املطبعةْاهلامشية"ْ–ْدمشقْْ،ط1413ْ،ْ1هْ/ـْ1113مْصـْْ .ْ131
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عمرو بن العاص

()1

– رضي للا عنه  : -إني ألرى كتائب ال تولي حتى تقتل أقرانها  ،فقال له

معاوية  -وكان واَّلل خير الرجلين  : -أي عمرو إن قتل هؤالء هـؤالء  ،وهؤالء هؤالء  ،من لي
بأمور الناس  ،من لي بنسائهم  ،من لي بضيعتهم ( ، )2فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد
شمس عبد الرحمن بن سمرة

()3

 ،وعبد اَّلل بن عامر بن كريز( )4فقال  :اذهبا إلى هذا الرجل ،

فاعرضا عليه  ،وقوال له  ،واطلبا إليه  ،فأتياه فدخال عليه  ،فتكلما  ،وقاال له  ،فطلبا إليه  ،فقال
لهما الحسن بن علي – رضي للا عنه  : -إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال  ،وان
هذه األمة قد عاثت( )5في دمائها  ،قاال  :فإنه يعرض عليك كذا وكذا  ،ويطلب إليك  ،ويسألك قال
 :فمن لي بهذا  ،قاال  :نحن لك به  ،فما سألهما شيئا  ،إال قاال  :نحن لك به  ،فصالحه  ،فقال
الحسن  :ولقد سمعت أبا بكرة

()6

يقول  :أريت رسول اَّلل  -صلى اَّلل عليه وسلم  -على المنبر ،

والحسن بن علي إلى جنبه  ،وهو يقبل على الناس مرة  ،وعليه أخرى  ،ويقول :إن ابني هذا سيد،
ولعل اَّلل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (.)7
يف ْ ِ
الفطنَِْة ْْ،
ب ْبِِْه ْاملثَ ُْل ِْ ْ
العاَِْملَْ ْ ،وَمنْ ْيُضَر ُْ
شَْ ْ ،وَر ُج ُْل ْ
هللاِْْوأَبُو ْ ُحمَ َّم ٍْد ْا ِإل َم ُْام ْ َد ِاهيَْةُْقُـَري ٍْ
السه ِميْ ْْ ،أَبُو ْ َعب ِْد ْ ْ
الع ِْ
(َ ْ )1عمُرو ْ ُْ
اص ْْ:ب ِْن َْْوائِ ٍْل ْ َّ
َ
بن ْ َ
َ
ِ
َّيب ْ-
ال ْالنِ ْ
ات ْْ ،قَ َْ
َّيب ْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -بُِق ُدوِم ِْه َْ ْ ،س َك َْن ْ ِمصَْر َْ ْ ،وِهبَا ْ َم َْ
ِح ْالنِ ْ
ان ْْ ،فَـ َفر َْ
اجَْر ْأ ََوائِ ِْل ْ َسنَِْة َْمثَ ٍْ
َّه ِْ
َوالد َ
اء َْ ْ ،واحلَزْم ْْ ،أَسلَ َْم ْقَـب َْل ْال َفتحِْ ْْْ،وَه َ
انَْ ْ،عمروْ َوِه َشامْْ)ْماتْ43ْ:هْْ،وقيلْ41ْ:هْْ،ولهْمائةْسنةْأوْأقلْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْ
اصْ ُمؤِمنَ ِْ
الع ِْ
ملسو هيلع هللا ىلص (ْ: -ابـنَاْ َ
جـْْ3صـْْ .77ْ-ْ14
(ْ )1قالْابنْحجرْْ:يشريْمعاويةْ– ْرضيْهللاْعنهْْ: ْ -إىلْأنْرجالْالعسكرينْمعظمْمنْيفْاإلقليمنيْْ،فإذاْقتلواْضاعْأمرْالناسْْ،
وفسدْحاهلمْبعدهمْ ْ،وذراريهمْْ،واملرادْبقولهْْ:ضيعتهمْْ:األطفالْْ،والضعفاءْْ،وماْيؤولْإليهْأمرهمْ؛ْألِنمْإذاْتركواْضاعواْ؛ْلعدمْ
استقالهلمْبأمرْاملعاشْْ.دْعليْالصاليبْْ:احلسنْبنْعليْْ،نشرْمؤسسةْاقرأْ– ْالقاهرةْْ،ط1413ْْ،ْ 1هْ/ـْ1117مْْهامشْصـْ
ْ ْ.316
(ْ)3عبدْالرمحنْبنْمسرةْْ:أبوْسعيدْالقرشيْالعبشميْاألمريْْ،أسلمْيومْالفتحْْ،وكانْأحدْاألشرافْْ،وغزاْسجستانْأمريْاًْعلىْاجليشْ
ْْ،أوصاهْالنيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص "ْ:ْ-بعدمْطلبْاإلمارةْ"ْْ،ماتْبالبصرةْ11هـْْ.اإلمامْالذهيبْيفْسريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ114بتصرفْ ْ.

( ْ )4عبدْهللاْبنْعامرْْ:أبوْعبدْالرمحنْالقرشيْالعبشميْْ،فتحْخراسانْْ،أبوهْابنْعمةْالنيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ويلْالبصرةْلعثمانْْ،قالْعنهْ
ابنْمسعودْْ:كرميْاألمهاتْْ،والعماتْْ،واخلاالتْْ،وكانْمنْكبارْملوكْالعربْْ،وشجعاِنمْْ،وأجوادهمْْ،وكانْفيهْرفقْوحلمْْْ،ملاْ
ماتْ19هـْقالْعنهْمعاويةْْ:مبنْنفاخرْْ،ومبنْنباهيْبعدهْْ.اإلمامْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ199-197بتصرفْ ْ.
(ْ)1عاثتْْْ:أفسدتْوآذتْوالْتستعملْإالْيفْالشرْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ1131
(ْ )6أبوْبكرةْْ:نفيعْبنْاحلارثْْ،أوْنفيعْبنْمسروحْالثقفيْالطائفيْْ،موىلْالنيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص ْ، -مسيْبأيبْبكرةْ؛ْألنهْتدىلْمنْحصنْ
الطائفْببكرةْْ،ففرْللنيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأسلمْعلىْيديهْْ،فأعتقهْْ،سكنْالبصرةْْ،وكانْمنْفقهاءْالصحابةْْ،وهوْممنْاعتزلْالقتالْبنيْ
عليْومعاويةْْ،وماتْبالبصرةْ11ْ:هْأوْ11هـْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ4صـْْ ْ.ْ191-191
(ْ )7البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْ1صـْْ.961اإلمامْأمحدْْ:املسندْْ،حتقيقْْ:شعيبْاألرناءوطْوآخرونْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْ
بريوتْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْ1999ْ/مْجـْْ34صـْْ ْ.ْ133
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وألقى على – رضي للا عنه  -هذه الحقيقة في وجوه شيعته فقال  ":وأيم للا لوال مخافة الفرقة ،
وأن يعود الكفر  ،ويبور الدين ؛ لغيرنا ذلك  ،فصبرنا على بعض األلم "

()1

وهو يريد أن يقول :

أن وحدة األمة أقدس في نفس من عقد الخالفة لي ؛ ولهذا صبر رضي للا عنه .
التجاه النقدي للتقديس من كتب الشيعة الثني عشرية :

من الصدق  ،والموضوعية في العرض  :أن ننقل عن بعض علماء االثنى عشرية  ،نصوصا
تنتقد تقديسهم لألئمة  ،وما يتعلق بهم  ،فمنهم  :من ينكر هذا تماما هذا التقديس ؛ فيقول " :
وكان من جراء جهل كثير من المسلمين حقيقة الشيعة اإلمامية  ،أن ينسبوا إليهم ما هم منه براء ،
من تقديس لعلي  ،ومن تكفير لشيوخ الصحابة  ،ولم يفرقوا بين اإلمامية  ،والرافضة "(. )2

ومنهم من يرفض تقديس علمائهم ؛ فيقولون عن علمائهم  ":ومع كل هذا فهم ليسوا في مأمن من
الخطأ  ،مهما بلغوا من الشأو ،وان العصمة ألهل البيت – عليهم السالم –  ،الذين أذهب للا
عنهم الرجس  ،وطهرهم تطهي ار ؛ ومن هنا فقد حطم الشيعة عقدة القداسة  ..قداسة الرجال غير
المعصومين  ،والجمود على رأي عالم معين مهما بلغ شأنه "

()3

.

ومنهم  :من ينتقد تقديس األقوال  ،والشخصيات  ،التي تؤثر على إصدار األحكام االجتهادية (، )4
حيث ذكر أن من شروط المجتهد  ":حالة تنبع من عناصر ذاتية في المجتهد  ،والعالم ،
كاالحتياط في مقام الفتوى  ،واالبتعاد عن الشبهات  ،أو االستظهار

()5

 ،أو الفهم الخاطئ

للنصوص  ،والتأثر باألوضاع االجتماعية  ،التي كان يعيشها المسلمون في العصور السابقة  ،أو
فكرة تقديس آراء ال محدثين األوائل  ،والفقهاء السابقين  ،أو من العناصر ذات القيمة الذاتية  ،ال

الموضوعية (.)6

(ْ)1الشي ْاحملموديِْْ:نجْالسعادةْجـْْ1صـْْ ْ.ْ143
(ْ )1حامدْحفينْداودْْ:نظراتْيفْالكتبْاخلالدةْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْالصادق ْ– ْقمْْْ ،ط1411ْ،ْ 1هْ1111ْ/م ْصـْْ339
بتصرفْْ ْ.
(ْ)3السيدْاخلميينْْ:االجتهادْوالتقليدْْْ،نشرْمؤسسةْالعروجْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1376ْ/شْْصـْْ ْ.ْ7
(ْ )4االجتهاد ْْ:بذلْالعاملْاملؤهلْالوسع ْيفْالنظرْيفْاألدلةْالشرعيةْ؛ْالستنباطْاألحكام ْْ.انظرْأمينْموسىْْ:غايةْاملأمْول ْصـْْ116
بتصرفْ.واجملتهدْْ:يطلقْيفْإيرانْعلىْرئيسْاملذهبْالشيعيْْ.رينهارتْبيرتْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ1صـْْ .319
(ْ )1االستظهارْْ ْ:االجتهاد ْيف ْالطلب ْواألخذ ْباألحوط ْْ .د ْأمحد ْخمتار ْعبد ْاحلميد ْعمر ْْ :معجم ْاللغة ْالعربية ْاملعاصرة ْجـْْ 1صـْ
ْ ْ.1443
(ْْ)6السيدْحمسنْالطباطبائيْاحلكيمْْ:دليلْالناسكْْ،طْجاويدْْ-النجفْ–ْالعراقْْ،ط1416ْ،ْ3هـْ1991ْ/مْصـْْ ْ.ْ66
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بل إنهم يعيبون على أهل السنة  :تقديس الشيخين  ،حيث يدعون على الصحابة توجيه األمة إلى
تقديس مقام الخالفة  ،وخاصة خالفتهما  ،ويعيبون  :أن يستمدوا من سيرتهما دستو ار لحياتهم (. )1
ك
ومنهم من ينتقد ترك أسباب التقديس بال طمس  ،فقد جاءفي تفسير قوله تعالى َ " :وانْظُْر إِ ََل إِ ََلِ َ

ْت َعلَْي ِه َعاكِ ًفا لَنُ َح ِّرقَ نَّهُ ُُثَّ لَنَ ْن ِس َفنَّهُ ِِف الْيَ ِّم نَ ْس ًفا " ( : )2أن موسى – عليه السالم – لو أبقى الذهب
الَّ ِذي ظَل َ
الذي استعمل في صناعة العجل  ،أو قسمه بين الناس ؛ فربما نظر إليه الجاهلون يوما ما نظرة
تقديس  ،وتحيا فيهم من جديد فكرة عبادة العجل  ،فيجب أن تتلف هذه المادة الغالية الثمن  ،فداء
لحف عقيدة الناس (.)3

ومما يؤكد حقيقة رفضهم للتقديس المذموم  :إنكارهم على العرب تقديس األحجار في عبادتهم
لألصنام  ،التي كانت حول الكعبة مستنكرين  :وصول " األمر بالعرب إلى تقديس األحجار
بصورة عامة  ،واسباغ الطابع اإللهي عليها "

()4

.

ويستنكر أحدهم تقديس الكذب على األئمة ؛ فيقول  " :وقام بمثل هذا الدور في صفوف الشيعة -
يعني وضع األحاديث المكذوبة  -من عرفوا بالغالة  ،فاستغلوا تقديس الشيعة ألهل البيت – عليهم
السالم – فوضعوا أحاديث في رفعهم فوق منزلتهم  ،ومن أشهر من قام ببث أحاديث الغلو بين

الشيعة  ،وفي كتب الحديث الشيعية  :المغيرة بن سعد ( ،)5ودمحم بن مقالص

()6

 ،وكان المسلمون

(ْ)1السيدْمرتضىْالعسكريْْ:معاملْاملدرستنيْْ،نشرْمؤسسةْالنعمانْْ-بريوتْ1411ْ،هـْ1991ْ/مْجـْْ1صـْْ،ْ313جـْْ3صـْْ11
ْ ْ.
(ْْ)1سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ ْ.97
(ْ )3ناصرْمكارمْالشريازيْ:األمثلْيفْتفسريْكتابْهللاْاملنزلْ،طْمكتبةْالقرآنْْ،نشرْمدرسة ْاإلمامْأمري ْاملؤمنني ْْ -النجفْ،دتْ
جـ11صـْ ْ.69
(ْ)4السيدْحممدْباقرْاحلكيمْْ:علومْالقرانْْ،نشرْمؤسسةْاهلاديْْ،قمْْ،ط1417ْْ،ْ3هـْصـْْ ْ.ْ63
(ْ)1املغريةْبنْسعدْْ:األبرتْبنْأخرمْالطائيْْ،تنسبْلهْالبرتيةْمنْالزيديةْْ،عاصرْالباقرْْ،وكانْيكذبْعليهْْ،وصرحْأبوْجعفرْبلعنهْ؛ْ
وذلكْأنهْأفشىْسرْأبيهْالباقرْْ،روىْلهْاجمللسيْيفِْبارهْْ،وقالْْ:وهوْمنْاملذمومنيْْ،املطعوننيْْ،الكذابنيْْ،ومتهمْبالكفرْوالزندقةْْ.
انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.16العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ4هامشْصـْْ.ْ137املريزاْالنوريْ:مستدركْالوسائلْجـْ
ْ11صـْْ ْْ.191
(ْ)6حممدْبنْمقالصْْ:األسديْالكويفْاألجدعْْ،املعروفْمبحمدْبنْأيبْزينبْْ،منْأصحابْالصادقْْْ،كنيتهْْ:أبوْاخلطابْتنسبْلهْ
اخلطابيةْْ،لعنهْالرضاْْ،والقائمْْ،روىْالكشيْرواياتْيفْذمهْبعدماْاستحلْاحلرامْْ،وعطلْالشرائعْْ،وقالْ:إنْاألئمةْأنبياءْْ،بلْآهلةْْ،
قتلهْعيسىْبنْموسىْالعباسيْْ،وملْيبقْمنْفرقتهْأحدْْ.قالْالكليينْْ:واملشهورْالعملْبروايتهْحالْاستقامتهْْ.انظرْأبوْجعفرْالكليينْْ:
الفروعْمنْالكايفْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،طْحيدريْْ،نشرْدارْالكتبْاإلسالميةْ–ْطهرانْْ،ط1333ْ،ْ3هـ1367ْ/شْجـْْ1
صـْْ.111الطوسيْْ:رجالْالطوسيْْ،حتقيقْْ:جوادْالقيوميْاألصفهاينْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ– ْقمْ
1411،هـْصـْْ ْْ.196
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في الكوفة يلتقون هؤالء  ،وربما تظاهر بعضهم باإلسالم للكيد  ،والوقيعة  ،وكما نشر اليهود
أفكارهم في المدينة  ،عن طريق سرد الحكايات  ،ونقل األساطير ،فعل مثلهم الشيعة في الكوفة ،
فنشروا أفكار الغلو  ،ودعموها باألحاديث المصنوعة  ،وقد وقف منهم أئمة أهل البيت  -عليهم
السالم  -موقف الطرد لهم  ،والشجب ألفكارهم  ،ورفضهم رفضا باتا  ،وحرموا

()1

االعتقاد بها

تحريما قاطعا (.)2
ومن التقديس المذموم تقديس النصوص الواردة عن أئمة الشيعة  ،وقد نهى العلماء عن تقديس
هذه النصوص  ،تقديسا ساذجا  ،وعشوائيا  ،هذا التقديس الذي ربما يرفع هذه المنقوالت عن
مستواها الحقيقي  ،ويمنع – ولو جزئيا – من تقييمها تقيما واقعيا سليما يعطيها حجمها الطبيعي
في ميزان االعتبار والواقع  ،وما هو المبرر لتقديس هكذا ؟ ما دام بعد لم يثبت أن هذا من كالم
رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أو موقفه  ،أو من صفاته  ،وشئونه (.)3
هذا كالم بعض المنصفين من الشيعة  ،وغيرهم  ،ولكن في الجانب اآلخر  ،ستجد من روايات
القوم ما يسقط المرء من هول مسمعه مغشيا عليه  ،إن لم يمت حسرة وكمدا ؛ من هذا التقديس
المذموم الذي يأباه العقل السليم  ،ومن قبله الشرع الحكيم  ،وهو ما سنعرضه في ثنايا بحثنا ،
حتى نقف على التقديس عند الشيعة االثني عشرية  ،واآلثار المترتبة عليه في عقائدهم .
وقبل البدء في الحديث تجدر اإلشارة إلى أن دين اإلسالم مبني على أصلين عظيمين  :أحدهما
التوحيد الخالص ؛ فال يعبد إال للا وحده  ،والثاني  :االتباع ؛ فال يعبد للا إال بشريعة نبيه -
ملسو هيلع هللا ىلص  -فمن دعا غير للا من  :نبي  ،أو ولي  ،أو حجر  ،أو شجر  ،أو استغاث بهم  ،أو تقرب

إليهم بالذبائح  ،والنذور  ،أو صلى لهم( ، )4أو سجد لهم  ،فقد اتخذهم أربابا من دون للا  ،وهذه

(ْ )1التحرميْْ:هوْطلبْالشارعْالكفْعنْفعلْالشيءْطلباْحتماًْْ،وهوْماْيثيبْالشرعْفاعلهْعلىْتركهْْ،ويعاقبهْعلىْفعلهْْ.انظرْدْ
عبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.131أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ.94احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْْ .371
(ْ)1دْعبدْاهلاديْالفضليْْ:أصولْاحلديثْْ،نشرْمؤسسةْأمْالقرى–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ3هـْصـْْ ْ.ْ147-143
(ْ )3السيدْجعفرْمرتضى ْْ:الصحيحْمن ْسريةْالنيبْاألعظمْْ،نشرْدارْاهلاديْْ،دارْالسريةْْ -بريوتْْ،ط1411،ْ 4هـ1991ْ/مْجـْ
1صـْْ .11
(ْ ْ )4عنْابنْعباسْقالْرسولْهللاْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْْ":الْتصلواْإىلْقرب ْْْ،والْتصلواْعلىْقربْ"ْْ.صححهْاأللباينْْ.انظرْ
األلباينْْ:صحيحْاجلامعْالصغريْوزيادتهْجـْْ1صـْْ.1117الطرباينْْ:املعجمْالكبريْجـْْ11صـْْ .376
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األعمال من مات عليها  -بال توبة  -فيخشى عليه الشرك  -نعوذ باهلل منه  -وتكون أعماله
معها هباء منثو ار (.)1

وكذلك تجدر اإلشارة إلى أن أهل السنة  :يحترمون  ،ويقدرون أهل البيت – عليهم السالم  -؛

ففي الصالة  :تجب الصالة عليهم في التشهد  ،مع الصالة على أصل شرفهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ونحبهم
لقرابتهم  ،وأنهم أصهاره  ،وأبناؤه  ،وأسباطه  ،وذريته  ،وفيهم نسله إلى يوم الدين  ،ويسمون من
انتسب إليه بالسيد  ،والشريف  ،حتى تمنى الناس مصاهرتهم  ،ووضعوا شجرة النسب إلثبات
شرفهم  ،وال يحكم على آل البيت إال نقباؤهم  ،وقد تبرك عمر بدعاء العباس

()2

 -رضي للا

عنهما  -في يوم أن استسقى في عام الرمادة( ، )3وزوج اإلمام علي -رضي للا عنه  -ابنته أم
كلثوم

()4

لعمر بن الخطاب – رضي للا عنه – وتزوج الحجاج

()5

ابنة عبد للا بن جعفر

()6

–

رضي للا عنه – وتزوج المأمون( )7ببنت دمحم بن علي النقي ( ،)1كما زوج المأمون ابنته من دمحم بن

علي بن موسى بن جعفر( – )2عليهم السالم –

()3

.

اهنيْعنْحكمْمنْاستغاثْبغريْهللاْأوْصدقْالكهنةْوالعرافنيْْ،نشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْ
َّْ
(ْ )1الشي ْعبدْالعزيزْبنْبازْْ:إقامةْالرب
العلميةْواإلفتاءْ–ْالرياضْ–ْالسعوديةْْ،ط1431ْْ،ْ6هْ/ـْ1119مْصـْ14-13بتصرفْْ .
امْ ِ
الفي ِْلْبِثَالَ ِْ ِ ِ
جْ َم َْعْ
نيْْ،أَسلَ َْمْقَـب َْلْاهلِجَرةَِْْ ْ،وَكتَ َْمْإِسالََم ْهَُْ ْ،و َخَر َْ
هللاِْ -ملسو هيلع هللا ىلص ُ ْ، -ولِ َْدْقَـب َْلْ َع ِْ
سْبنْعبدْاملطلبَْ ْ:عمْْ َر ُسوِْلْ ْ
(ْ)1ا َلعبَّا ُْ
ثْسن َ
ىلْبد ٍرْ،فَأ ِ
ِِ ِ
َّيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَـب َْلْال َفتحِْْ َْ ْ،كا َْنْ َش ِريفْاًَْ ْ،م ِهيبْاًَْ ْْ.كا َْنْ
ىلْالنِ ِّْ
اءْ؛ْفَِإن َّْهُْقَ ِد َْمْإِ َْ
سْمنْالطلَ َق ِْ
اد َعىْأَنَّْهُْ ُمسلِمَْْْ ْ،ولَي َْ
ُسَْرْيـَوَمئِ ٍْذْْ،فَ َّ
قَـوم ْهْإ َْ َ
رسو ُْلْ ِْ
ِ ِ
الوالِ ِْدْْ،تويفْ31هَْ ْ،ولَْهُْ ِستْْ َوَمثَانـُو َْنْ َسنَْةًْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .111ْ–ْ73
َُ
هللاْ -ملسو هيلع هللا ىلص ُ -جيلْهْإجالَ َْلْ َ
(ْ)3عامْالرمادةْ13ْْ:هـْأصابْالناسْجماعةْْشديدةْْْ،وجدبْْْ،وقحطْْْ،وكانتْالريحْتسفيْتراباًْكالرمادْ؛ْفسميْعامْالرمادةْْ .
ٍ
تْعلِ ْيْب ِْنْأِ ْ ِ
بْاهل ِِ
نيْ
اْع َمَْرْْ،فَأَص َدقَـ َهاْأَربَعِ َْ
َتْالنِ َّْ
امشيَّْةُُْ ْ،ولِ َدتْْ6هَْْْ،وَرأ ِْ
َّيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص َ -وَْملْتَـرِْوْ َعن ْهُْ َشيئْاًْْ،تَـَزَّو َج َه ُ
(ْ)4أُمْْ ُكلثُـوْمْْ:بِن ُْ َ ِّ
َيبْطَال ٍْ َ
يفْأ ََوائِ ِْلْ َدولَِْةْ ُم َعا ِويَْةَْ-
هللاِْب ِْنْ َجعْ َف ٍرْ،فَ َماتَتْْ ِعن َدْهُْ ِْْ،
بُْْ ْ،مثَّْ َزَّو َج َهاْأَبـُوَهاْبِ َعب ِْدْ ْ
َيبْطَالِ ٍْ
بنْ َجع َف ِْرْب ِْنْأِ ْ
يفْ َعنـ َهاْْ ،فَـتَـَزَّو َج َهاْ َعو ُْنْ ُْ
أَلفْاًْْْ،وتُـ ُو َِّْ
هللاُْْ.ْ-انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ ْ.111ْ–ْ111
َرِمحَ ُْهماْ ْ
اصبِيْاًْْ،خبِيثْاًْْ،سفَّاكْاًْلِلد ِ
الًْْ.وَكا َْنْظَلُومْاًْْ،جبَّارْاًْْ،نَ ِ
اعٍْةْْ،
فْالثـَّ َق ِفيْْْ:أهلَ َكْهُْ ْ
بنْيـُو ُس َْ
اجْ ُْ
(ْ)1احلَ َّج ُْ
ِّم ْاءَْ ْ،وَكا َْنْذَاْ َش َج َ
َ
َ
َ
َ
هللاُْ91هَْ ْ،كه ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
انْْ،
كْ ِمنْْأَوثَِْقْ ُعَرىْا ِإلميَ ِْ
هللاِْْ،فَِإ َّْنْذَلِ َْ
يفْ ْ
ض ْهُِْ ْ
اح ٍْةَْ ْ،وبَالَ َغ ٍْةَْ ْ،و َتع ِظي ٍْمْلِل ُقَر ِْ
آنْْ،نَ ُسب ْهَُْ ْ،و ْالَْ ُحنب ْهُْْ،بَلْْنـُبغ ُ
َوإِق َد ْامَْ ْ،وَمك ٍْرَْ ْ،وَد َه ْاءَْ ْ،وفَ َ
ص َ
يفْاجلُملَِْةْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْ4صـْْ .ْ343
هللاَِْ ْ،ولَْهُْتَـو ِحيدِْْ ْ
ىلْ ْ
يفْ َِب ِْرْذُنـُوبِِْهَْ ْ،وأَمُرْهُْإِ َْ
َولَْهُْ َح َسنَاتْْ َمغ ُموَرةِْْ ْ
ِ
ِ
تْعمي ٍْ ِ
صغَا ِر َّْ ِ
بْاهل ِِ
ِ ِ
امشيْْ:لَهْصحبةْْْ،منْ ِ
َّيبْ -ملسو هيلع هللا ىلص
ْمن َْرأَىْالنِ َّ
ْجع َف ِرْْب ِنْأَِيبْطَال ٍ َ
سْْ،آخُر َ
ُ ُ َ
ْبن َ
ْالص َحابَْةْْْ،أُمهْْ:أَمسَاءَْبن ُ َ
(ْ)6عب ُدْهللا ُ
ِ ِ
 ِمنْب ِين ِاتْ31هْْ،وقيلْ34:هْْ،أَوْ31هْْ.أو91هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْ
ْهاش ٍْمَْ ْ،وَكا َنْيَصلُ ُحْل ِإل َم َام ْةَْ ْ،م َ
َ َ
ْ .461ْ-ْ416
ِ
(ْ )7املأْمو ُن ْْ:عبد ْهللاِ
ِ
ار ْْ،
ْ،واألَخبَ َْ
ْ،واأل ََد َْ
وْالعبَّ ِْ
ْحمَ َّم ٍد ْامله ِد ِّْ
ْبن
ْه ُارو َن َّ
ْالرِشي ِد ْاخلَلِيـ َف ْةُ ْب ِن ُ
َُ
َ
ي ْأَبُ َ
َُ
بْ َ
اس ُْ ْ ،ْ،ول َْد ْ171ه َْ ْ،وقَـَرأَْالعل َْم ْ َ
ُ
َ
ِ
ْالسالَم ْةَْْ،ود ِعيْلَهْبِاخلِالَفَْةِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العقلِيَّ ْ
ْ،وَد َعاْإ َىلْال َقولْخبَلقْال ُقرآنَْ ْ،وبَالَ َغْْ،نَسأ َُلْهللاَ َّ َ َ ُ َ ُ
َو َ
ْ،وبَاْلَ َْغْ َ
ْ،وأ ََمَرْبتَـعريبْ ُكتُبهمْ َ
ْ،و ُعلُوَمْاأل ََوائ ْلْ َ
اتْ َ
نيْْ،فَاجتمعْالنَّاس ِ
ْسنَْةًْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ11
َسنَ ِةْ91هْْ،إِ َىلْأَنْقُتِ َلْاأل َِم ُْ
ََ َ ُ َ
ْعلَيْهْْ،م َ
ْ،ولَهَُْمثَان َْوأَربـَ ُعو َن َ
اتْ113هْ َ
صـْْ .ْ191-ْ171
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وأهل السنة يحبون آل بيت رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ويتولونهم  ،ويحفظون وصية رسول اَّلل  -صلى للا
عليه وسلم  -فيهم :حيث قال يوم غدير خم( " :)4أذكركم اَّلل في أهل بيتي "

()5

 ،وقال للعباس وقد

اشتكى إليه  :أن بعض قريش يجفو بني هاشم ؛ فقال  " :والذي نفسي بيده ؛ ال يؤمنون حتى
يحبوكم َّلل  ،ولقرابتي" (. )6
وأهل بيته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هم  :من تحرم عليهم الصدقة  ،وهم  :آل علي  ،وآل جعفر  ،وآل عقيل  ،وآل
العباس  ،وكلهم من بني هاشم  ،ويلحق بهم بنو المطلب .

فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وإلسالمهم  ،وسبقهم ،
وحسن بالئهم في نصرة دين اَّلل  -عز وجل. )7( -

وأجمعوا على أن سب آل بيت النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وأصحابه  ،وتنقصهم  ،حرام  ،ملعون فاعله ؛
()1

()2

لحديث النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إنما فاطمة بضعة مني  ، ،يريبني ما رابها  ،ويؤذيني ما آذاها(. )3

(ْ )1علي ْبن ْحممدْبن ْعلي ْبن ْموسى ْبن ْجعفر ْْ :اإلمام ْاهلاديْْ-عليه ْالسالمْْ-كنيته ْْ:أبو ْاحلسن ْاهلامشيْْ،ولد ْباملدينة ْ111هْْ،
أشخصهْجعفرْاملتوكلْعلىْهللاْمنْمدينةْرسولْهللاْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -إىلْبغدادْْ،مثْإىلْسرْمنْرأىْْ،وأقامْهباْعشرينْسنةْوتسعةْأشهرْْ،إىلْ
أنْتويفْودفنْهباْيفْأيامْاملعتزْباهللْسنةْ114هْْ،ولهْإحدىْوأربعونْسنةْوتسعةْأشهرْْ،قربهْبدارهْهباْْ.انظرْاخلطيبْالبغداديْْ:تاري ْ
بغدادْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ11صـْْ.16العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْْ1صـْْْ .116
(ْ )1حممد ْبن ْعلي ْبن ْموسى ْبن ْجعفر ْْ :اجلواد ْْ -عليه ْالسالم ْْ -كنيته ْأبو ْجعفر ْْ ،ولد ْسنة ْ191ه ْباملدينة ْْ ،كان ْرفيع ْالقدرْ
كأسالفهْْ،ذكياْْ،طلقْاللسانْْ،قويْالبديهةْْ،يرويْمسنداْعنْآبائهْإىلْعليْبنْأيبْطالبْْ-رضيْهللاْعنهْْْْ-كفلهْاملأمونْبعدْوفاةْ
أبيهْْ،ورباهْْ،وزوجهْابنتهْأمْالفضلْْ،مثْعادْللمدينةْْ،وأقامْهباْْ،مثْقدمْإىلْبغدادْعلىْاملعتصمْْ،ومعهْامرأتهْْ،فتويفْهباْْ،ومحلتْامرأتهْ
إىل ْقصر ْعمها ْاملعتصم ْْ،فجعلت ْمع ْاخلدم ْْ ،وقبض ْببغداد ْ111هْْ ،وله ْمخس ْوعشرون ْسنة ْْ،وقيل ْ119ْ :ه ْببغداد ْْ ،ودفن ْيفْ
مقابر ْقريشْْ،مع ْجده ْالكاظم ْْ،وصلى ْعليه ْالواثق ْبن ْاملعتصمْْ .انظرْابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْجـْْ 4صـْْ.171-174الزركليْْ:
األعالمْجـْْ6صـْ.171ْ-171العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْ.111األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .141
(ْ)3ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْ،نشرْاملكتبةْاحليدريةْ–ْالنجفْ1376ْ،هْ1916ْ/مْجـْْ1صـْْ41-41بتصرفْ ْْْْْْ.
ِ
ض ٍةْتسميْ
(ْ)4غديرْخمْْ:ماءْبنيْمكةْواملدينةْْ،بإزاءْاجلحفةْْ،احتفرهاْعبدْمشسْبالبطحاءْبعدْبئرهْالعجولْْ،وقيلْْ:نُسبْإىلْ َغي َ
بذلكْْ،والغيضةْهيْالشجرْامللتفْْْ،وكانْيومْغديرْخمْْ 13ْ :ذي ْاحلجةْ11هْْ .انظرْحممدْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْصـْْ.111
ابنْتيميةْْ:العقيدةْالواسطيةْْ،شرحْْ:دْحممدْخليلْهراسْْ،طْدارْابنْرجبْْ،دارْالفوائدْ-القاهرةْْْ،ط1431ْ،ْ1ه1111ْ/مْصـْ
ْ161ْ–ْ164بتصرفْ .
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ31صـْْ.11اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .1373
اّللِ َْالْيدخلْقَـلبْام ِر ٍئْإِميَانْح َّىت ُِ
يتْ"ْْ.اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ3صـْ
ّْللِ َْولَِقَرابَِ ْ
ْحيبَّ ُكم َِّ
َ
(ْ)6ملْأجدهْهبذاْاللفظْْ.ورواهْأمحدْبلفظَْ ْ":و َّ َ ُ ُ َ
ْ.193البيهقيْْ:شعبْاإلميانْْ،حتقيقْْ:دْعبدْالعليْعبدْاحلميدْحامدْْ،طْمكتبةْالرشدْْ-الرياضْْ،الدارْالسلفيةْْ-بومبايْباهلندْْ،
ط1413ْ،ْ1هـْ1113/مْجـْْ3صـْْ .36
(ْ)7دْحممدْخليلْهراسْْ:شرحْالعقيدةْالواسطيةْصـْْ161ْ–ْ164بتصرفْْ .
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وهذا غيض من فيض من إكبار الصحابة  ،والتابعين  ،وأهل السنة  ،وسلفهم الصالح من بعدهم
جميعا آلل البيت – عليهم السالم – وأصحاب نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص . -

أما ما جرى بين علي  ،وطلحة  ،والزبير ( ، )4وعائشة  ،ومعاوية  -رضي للا عنهم أجمعين -
فإنما كان عن تأويل  ،واجتهاد  ،وكلهم من أهل االجتهاد  ،وقد شهد لهم النبي  -صلى للا عليه
()5

وسلم  -بالجنة  ،والشهادة  ،وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين  ،وقد أثنى للا
ورسوله على جميعهم  ،وتعبدنا بتوقيرهم  ،وتعظيمهم  ،ومواالتهم  ،والتبري من كل من يتنقص

أحدا منهم  -رضي للا عنهم -

()6

.

ومن أصول أهل السنة والجماعة  :سالمة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كما
اْمنْبـع ِد ِهمْيـ ُقولُو َنْربـَّناْاغ ِفرْلَن ْ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
اإلميَ ِ
ْسبَـ ُقونَاْبِ ِ
انْ
ََ
َ
ْجاءُو َ
ين َ
ين َ
َ َ
اْوِِإلخ َواننَاْالذ َ
وصفهم اَّلل به في قوله  -هلالج لجَ ْ" : -والذ َ
ِ ا َِّ ِ
وَال َ ِ
َّك َْرءُوف َْرِحيم ْ" ْ  ،وطاعة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في قوله  :ال تسبوا
اْربـَّنَاْإِن َ
ين َ
ْآمنُو َ
َ
ْجت َعل ْيف ْقُـلُوبِنَاْغال ْللذ َ
()7

(ْْ)1احلرامْْ:ممنوعْْ-قالْبعضْالعارفنيْأنْآكلْاحلرامْوالشبهةْمطرودْعنْالبابْبغريْشبهةْْ.أالْترىْأنْاجلنبْممنوعْعنْدخولْبيتْ
هللاْواحملدثْحيرمْعليهْمسْكتابهْمعْأنْاجلنابةْواحلدثْأثرانْمباحانْفكيفْمنْهو ْمنغمسْيفْقذرْاحلرامْوخبثْالشبهاتْالْجرمْأنهْ
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(ْ)3البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ3صـْ.1361مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1911أمحدْبنْحنبلْْ:املسندْجـْْ31صـْْ ْْ.116
هللاِ ْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -واب ْن ْع َّمتِِْه ْ ِ
ِِ
(ْ )4الزبـيـ ْر ْب ْن ْ ِ
شرْةِْ
هللاِ َْ ْ،ح َوا ِريْ ْ َر ُسوِْل ْ ْ
َس ِْد ْب ِْن ْ َعب ِْد ْالعَُّزى ْْ:أَبُو ْ َعب ِْد ْ ْ
َح ُْد ْ َ
َ ُ َ َ
َُ ُ َ
صفيَّْةَ َْ ْ ،وأ َ
الع َّو ْام ْب ِْن ْ ُخ َويل ْد ْب ِْن ْأ َ
الع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت ْ َعشَرَْة ْ َسنَْةً ْْ،قَـتَـلَْهُ ْاب ُْن ْ ُجرُموٍْز ْ َسنَْةَْ
هللا ْْ ،أَسلَ َْم ْ َولَْهُ ْس َّْ
يف ْ َسبِي ِْل ْ ْ
الست َّْة ْأَه ِْل ْالشوَرى َْْْ ،وأ ََّو ُْل ْ َمنْ ْ َس َّْل ْ َسيـ َف ْهُ ِْ ْ
َح ُْد ْ ِّ
املَش ُهوْد ْ َهلُم ْباجلَن َّْة َْ ْ ،وأ َ
نيَْ ْ،ولَْهُْبِضعْْ َو َمخ ُسو َْنْ َسنَْةًْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .67ْ-ْ41
ِستْْ َوثَالَثِ َْ
(ْ)1يقولْبدرْالدينْالعيينْْ" :إنْاالجتهادْإمناْيسوغْعندْفقدْالنصْْ،واألنبياءْالْيفقدونْالنصْ؛ْفإِنمْمتمكنونْمنْاستطالعْالوحيْ
ْ،وانتظارهْْ،والفرقْبينهمْوبنيْغريهمْقيامْالعصمةْهبمْعنْاخلطأْْ،وعنْالتقصريْيفْاالجتهادْخبالفْغريهمْ"ْْ.انظرْبدرْالدينْالعيينْْ:
عمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ16صـْ.ْ17
(ْ)6أبوْاحلسنْاألشعريْْ:اإلبانةْعنْأصولْالديانةْْ،حتقيق:دْفوقيةْحسنيْحممود،طْدارْاألنصارْ–ْالقاهرةْْ،ط1397ْ،1هـْجـْ1صـْ
ْ .161
(ْ)7سورةْاحلشرْْ:آيةْرقمْْ .ْ11
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أصحابي  ،فوالذي نفسي بيده  :لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا  ،ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

( )1

 ،ويقبلون ما جاء به الكتاب  ،والسنة  ،واإلجماع من فضائلهم  ،ومراتبهم .
()2

ونعلم أنهم ما اقتتلوا على اإلمامة ؛ بل إن القتال كان على القصاص من قتلة عثمان ( – )3رضي
للا عنه  -؛ فإن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا على الخالفة  ،وال دعوا أحدا

ليولوه الخالفة بعد عثمان  ،ويؤيد هذا ما روي عن معاوية – رضي للا عنه – حين سأله سائل ":

أنت تنازع عليا  ،أم أنت مثله ؟ فقال  :ال وللا  ،إني ألعلم أنه أفضل مني  ،وأحق باألمر مني ،

ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما  ،وأنا ابن عمه  ،والطالب بدمه  ،فائتوه  ،فقولوا له ،
فليدفع إلي قتلة عثمان  ،وأسلم له  .فأتوا عليا  ،فكلموه  ،فلم يدفعهم إليه

()4

 ،فعندها صمم أهل

الشام على القتال مع معاوية .
()5

وهذه عائشة تعتذر عن خروجها مع الزبير وطلحة

()6

– رضي للا عنهم  -وتقول  ":إنما أريد أن

يحجز بين الناس مكاني  ،قالت  :ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال  ،ولو علمت ذلك لم أقف

ذلك الموقف أبدا  ،فلم يسمع الناس كالمي  ،ولم يلتفتوا إلى  ،وكان القتال " .
()7
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ط1413ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ .411
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ولما جاء نعي علي بن أبي طالب – رضي للا عنه  -إلى معاوية – رضي للا عنه  ، -قال

معاوية  :إنا هلل  ،وانا إليه راجعون  ،وجعل يبكي  ،فقالت له امرأته  :أنت باألمس تطعن عليه ،
واليوم تبكي عليه  ،فقال  :ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه  ،وعلمه  ،وفضله  ،وسوابقه

 ،وخيره

()1

.

وجملة الهدف من الدراسة :

أن مما يؤمن به الباحث ومعي كثير من أولي الفضل أنه  " :يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف

القلوب ؛ ألن مصلحة التأليف في الدين أعظم من فعل كثير من المستحبات  ،فإن هذا الدين ال

ينتصر إال بالجماعة  ،وال تقوى الجماعة إال بالوحدة  ،وال تتحقق الوحدة إال بالوعي  ،وال يوجد
الوعي إال بالتربية التي تربي النفوس على حب االجتماع  ،ونبذ الفرقة  ،والخالف " .
()2

هذه المشكلة الخطيرة مزقت الوحدة اإلسالمية المقدسة  ،التي نعتقد أنها من أهم أصول الدين ،

ونرى أن الحفاظ عليها فرض من الفروض العينية التي تجب على كل مسلم  ،ومن ذلك التقريب
بين الشيعة االثني عشرية  ،وأهل السنة والجماعة .
()3

واذا كان النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – قد تعاون مع اليهود في المدينة  ،وعقد معهم معاهدة  ،وقال في حق

مشركي قريش في صلح الحديبية  ":والذي نفسي بيده  ،ال يسألوني خطة  ،يعظمون فيها حرمات
اَّلل  ،إال أعطيتهم إياها "  ،وقال تعالى ْ":ولِيَـعلَم ْالَّ ِذين ْنَافَـ ُقواْوقِيلْ َهلُم ْتَـ َعالَواْقَاتِلُو ِ
ْاّللِ ْأَ ِو ْادفَـعُواْ
ْسبِ ِيل َّ
اْيف َ
َ َ َ
َ َ
قَالُوا ْلَو ْنـَعلَ ُم ْقِتَ ًاال َْالتـَّبَـعنَا ُكمْ ْ"  ،حين سار نبي للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى المشركين بأحد لقتالهم  ،فقال
()4

()5

المسلمون للمنافقين  :تعالوا قاتلوا المشركين معنا  ،أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا ! فقالوا  :لو نعلم

أنكم تقاتلون ؛ لسرنا معكم إليهم  ،ولكنا معكم عليهم  ،ولكن ال نرى أنه يكون بينكم وبين القوم

قتال ! فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه  ،وأبدوا بألسنتهم بقولهم ":لو نعمل قتاال التبعنامك"  ،غير ما
يكتمونه من عداوة رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والمؤمنين .
()6

(ْ)1احلافظْابنْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ3صـْْ .ْ11
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(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .167
(ْْ)6أبوْجعفرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ3صـْْ174بتصرفْْ .
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فمما سبق تبين أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – تعاون مع المنافقين والمشركين واليهود – وهم أعداؤه  -لما فيه
مصلحة اإلسالم والمسلمين  ،ومن أجل تعظيم حرمات للا – هلالج لج  ، -ومن أعظمها وحدة الصف

المسلم فما بالك بالتعاون مع غيرك ممن يخالفك في الرأي من المسلمين

()1

.

ومع االختالف الواقع بين أهل السنة في الحكم على الشيعة اإلمامية االثني عشرية الروافض بين
حاكم عليهم بالكفر  ،والفسق  ،والبدعة  ،واإليمان ؛ نقول  :مع التنزل في الحكم عليهم بالكفر ":

ير من الفقهاء يظن  :أن من قيل هو كافر ؛ فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة
ف إن ك ث ا
ظاهرة  ،فال يرث  ،وال يورث  ،وال يناكح  ،حتى أجروا هذه األحكام على من كفروه بالتأويل من
أهل البدع  ،وليس األمر كذلك ؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا " ثالثة أصناف "  :مؤمن ؛ وكافر
مظهر للكفر  ،ومنافق مظهر لإلسالم مبطن للكفر  ،وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعالمات

ودالالت  ،بل من ال يشكون في نفاقه  ،ومن نزل القرآن ببيان نفاقه  ،ومع هذا فلما مات هؤالء
ورثهم ورثتهم المسلمون  ،وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه  ،وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم
السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته "

()2

"  ،ومن هذا يتبين أن التعامل معهم مع كفرهم

كان من سنة رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص . -

بل وصل الحال ببعض المؤلفين أن يفضل التعامل مع اليهود والنصارى عن التعامل مع الروافض
ولكنه تناسى أن  ":كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد – ملسو هيلع هللا ىلص  -فهو خير من كل من كفر به ؛
وان كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج( ، )3والشيعة  ،والمرجئة

()4

،

والقدرية أو غيرهم ؛ فإن اليهود والنصارى كفار كف ار معلوما باالضطرار من دين اإلسالم .
()5

(ْ)1دْأمحدْالغامديْْ:الضوابطْالفقهيةْللتعاملْمعْاملخالفنيْيفْاملسائلْاألصليةْوالفرعيةْْصـْْ146بتصرفْْ .
(ْْ)1أمحدْبنْعبداحلليمْبنْتيميةْْ:اإلميانْاألوسطْْ،حتقيقْْ:حممودْأبوْسنْْْ،دارْطيبةْللنشرْ–ْالرياضْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْصـْْ .164

( ْ )3اخلوارجْْ:منْخرجواْعلىْعليْبنْأيبْطالبْيفْصفنيْْ،وجيمعهمْالقولْبالتربيْمنْعثمانْوعليْْ،ويكفرونْأصحابْالكبائرْْ،
ويرونْوجوبْاخلروجْعلىْاإلمامْإذاْخالفْالكتابْأوْالسنةْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ99-93بتصرفْْ .
(ْ)4املرجئةْْ:أربعْفرقْْ:اليونسيةْْ،والعبديةْْ،والفسانيةْْ،والثوبانيةْْ.قالواْْ:اإلميانْهوْاملعرفةْباهللْْ،واخلضوعْلهْْ،واحملبةْبالقلبْْ،والْ
يضرْمعهاْتركْالطاعاتْْ،وارتكابْاملعاصيْْ،وإبليسْكانْعرافْاًْباهللْْ،وإمناْكفرْباستكبارهْْ،وتركْاخلضوعْهللْتعاىلْْ،وإمناْلقبواْباملرجئةْ
؛ْألِنمْيرجئونْالعملْعنْالنيةْأيْيؤخرونهْيفْالرتبةْعنهاْوعنْاإلعتقادْْ،وألِنمْيقولونْالْيضرْمعْاإلميانْمعصيةْكماْالْينفعْمعْالكفرْ
طاعةْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ3صـْْ .173
نيْ َماْدلَّتْ
نيْ َماْ ُه َْوْثَابِتْْبِالضَُّر َورْةِْ ِم ِْنْاختِيَا ِْرْال َعب ِْدْيفْفعلهَْ ْ،وبـَ َْ
(ْ)1القدريةْْ:نْـُ َفاْةُْال َق َد ِْرْْ،منهمْاملعتزلةَْ ْ،ز َع ُمواْأَن َّْهَُْْالْ ُميكِ ُْنْاجلَم ُْعْبـَ َْ
ِ
يف ْْ ،فَـَر َّج ُحواْ
يف ْزعمهم ْإبطال ْملسؤولية ْال َعب ِْد ْ َعنْْفِعلِِْهْْ ،وهدمْْلِلتَّ َكالِ ِْ
وم ِْ ْ
ك ْال ُع ُم َْ
اىل ْ َوَم ِشيئَتِِْه ْ؛ ْ ِأل َّْن ْذَلِ َْ
وم ْ َخل ِق ِْهْتَـ َع َْ
وصْ ِمنْ ْ ُع ُم ِْ
ص ُْ
َعلَيْه ْالن ُ
َن ْال َعب َْد ْ َخالِقْْلِِفعلِِْهْبُِقد َرتِِْه ْْ،
اد َْ ْ ،وأَثـبَتُواْأ َّْ
ال ْالعِبَ ِْ
وم ْاخلَل ِْقْ َوال َم ِشيئَِْة ِْمبَا ْ َع َدا ْأفَـ َع ِْ
وص ْالدَّالة ْ َعلَى ْ ُع ُم ِْ
ص َْ
َجانِ َْ
ب ْاألَم ِْرْ َوالنـَّه ِْي َّْ ْ ،
وخصصوا ْالن ُ
الْْ:
اسْب ِْنْ ُم َعا ِويَْةَْْ،قَ َْ
َّرَْ ْ،واألَشيَ ْاءَْال ُمؤِذيَْةَْْ ْ،و َعنْْإيَ ِْ
َنْالشَّيطَا َْنْ ََيلُ ُْقْالشَّْ
وسْيـَز ُع ُمو َْنْْ:أ َّْ
َنْال َم ُج َْ
وسْ َه ِذْهِْاألُم ِْةْ؛ِْأل َّْ
َوإَِر َادتِِهَ ْ،وِهلََذاْمسواْ َجمُ َْ
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والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول – ملسو هيلع هللا ىلص  -ال مخالف له لم يكن كاف ار به ؛ ولو قدر أنه
يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص . )1(-
وتناسوا أيضا أن  ":من كفر ببدعة  -وان جلت  -ليس هو مثل الكافر األصلي  ،وال اليهودي ،
والمجوسي  ،أبى للا أن يجعل من آمن باهلل ورسوله  ،واليوم اآلخر ،وصام  ،وصلى  ،وحج ،
وزكى  -وان ارتكب العظائم  ،وضل  ،وابتدع  -كمن عاند الرسول  ،وعبد الوثن  ،ونبذ الشرائع ،
وكفر ،ولكن نب أر إلى للا من البدع وأهلها "

()2

.

وان كان االثنى عشرية متأولين فهم  ":غير كفار ؛ ألن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا  ،أو ظنا
 ،أو تجوي از  ،أو احتماال  ،وقد يشهد لهم بذلك كالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -عليه
السالم  -وهو الصادق المصدوق في المشهور عنه حيث  :سئل عن كفر الخوارج ؛ فقال  :من
الكفر فروا  ،فكذلك جميع أهل التأويل من أهل الملة  ،وان وقعوا في أفحش البدع والجهل ؛ فقد
علم منهم أن حالهم في ذلك هي حال الخوارج "

()3

.

بل إن الصواب  " :عدم تكفير أهل األهواء المتأولين ؛ ألنهم لم يقصدوا اختيار الكفر  ،بل بذلوا
وسعهم في إصابة الحق  ،فلم يحصل لهم غير ما زعموه  ،فهم كالمجتهد المخطئ  ،هذا الذي
عليه محققو علماء األمة "

()4

.

فلو كفرنا هؤالء بمجرد التأويل " لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتدين ؛ ألن
كل ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم  ،ونبضة من نبضات التعصب البالغ  ،والتعسف العظيم
"

()5

.

أعاذنا للا من الفتن  ،ورضي عن جميع الصحابة  ،فترض عنهم يا شيعي تفلح  ،وال تدخل بينهم
 ،فاهلل حكم عدل  ،يفعل فيهم سابق علمه  ،ورحمته وسعت كل شيء  ،وهو القائل سبحانه  :إن
سْلَكْْ،أَوْْأَنْْتـَتصَّر َْ ِ
ِ ِ ِ
سْلَكْْ،قُـلتْْ:فَلِلَِّْهْ
يماْلَي َْ
إالْال َق َد ِريَّْةَْْ،قُـلتْ َهلُمَْْ ْ:ماْالظل ُْمْ؟ْقَالُواْأَنْْتَأ ُخ َْذْ َماْلَي َْ
َح ًداْ َّْ
ََ
َماْنَاظَرتْب َعقليْ ُكْلِّْهْأ َ
فْف َ
ُكلْْ َشي ٍْءْْ.دْ/حممدْخليلْهراسْْ:شرحْالعقيدةْالواسطيةْصـْ.114-113ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ ْْ.317
(ْْ)1أمحدْبنْعبداحلليمْبنْتيميةْْ:الفتاوىْالكربىْجـْْْ31صـْْ .111
(ْْ)1اإلمامْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ19صـْْ .131
(ْ ْ )3حممدْبنْإبراهيمْبنْعليْبنْاملرتضىْبنْاملفضلْاحلسينْالقامسي ْالشهريْبابنْالوزيرْ:إيثارْاحلقْعلىْاخللقْيفْردْاخلالفاتْاىلْ
املذهبْاحلقْمنْأصولْالتوحيدْْْ،دارْالكتبْالعلميةْْْ-بريوتْْ،ط1937ْ،ْ1مْصـْْ .391
(ْْ)4اإلمامْاملناويْْ:فيضْالقديرْشرحْاجلامعْالصغريْْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،ط1411ْْ،1هـْ1994/مْجـْْ4صـْْ .117
(ْْ)1اإلمامْالشوكاينْْ:السيلْاجلرارْاملتدفقْعلىْحدائقْاألزهارْْْ،حتقيقْْ:حممودْإبراهيمْزايدْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،طْ1411ْ،ْ1هْجـْْ4
صـْْ .373
38

رحمتي سبقت غضبي  ،وهو القائل ":ال يسأل عما يفعل  ،وهم يسألون "( ، )1فنسأل للا أن يعفو
عنا ،وأن يثبتنا بالقول الثابت ،آمين(. )2
وبعد هذه الن قول نقول  :نحن نخالف الشيعة االثني عشرية في أصول وفروع  ،أراد الباحث في
هذا البحث  :تحديد نقاط االتفاق لنقف على أرضها الثابتة ؛ لننطلق من خاللها إلى نقاط
االختالف ؛ لننظر فيها بروية وموضوعية سائلين للا الهدى والرشاد ؛ لنعيد لألمة وحدتها المأمولة

 ،وتبعد عنا شماتة األعداء  ،وانما مثل من يبين الحق ؛ كطبيب جراح يجرح ليداوي  ،ويؤلم
ليعالج  ،ويدمي ليطهر البدن من خبث المرض  ،فنسأل للا – عز وجل – أن يطهر قلوبنا من
خبث الكبر وبطر الحق وغمط الناس ؛ إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير .

(ْْ)1سورةْاألَنبِيَاءُْ:آيةْرقمْْْ .ْ13
(ْْ)1الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ .131
ْ
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التمهيد
تعريف الشيعة االثني عشرية وتاريخ ظهورهم

تفرقت األمة بعد نبينا – ملسو هيلع هللا ىلص – شيعا وأحزابا  ،ومن أهم هذه الفرق التي تميزت عن أمة اإلسالم في
منهجها  ،وفي من تتبع  ،وفي استدالالتها فرقة الشيعة فهيا لنتعرف على هذه الفرقة لنؤسس
للكالم عن موضوع بحثنا ؛ إذ أن معرفة الشيء فرع عن تصوره .
أول  :معني الشيعة في معاجم اللغة - :
الشيعة لغة  :من المشايعة  ،والمتابعة  ،والمناصرة  ،والمواالة  ،والمطاوعة  ،يقال  :فالن من
شيعة فالن  ،أي  :ممن يرى رأيه "  ،فكل قوم اجتمعوا على أمر من رأي غيرهم  ،وهم قوم
()1

يهوون هوى عترة

()2

النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – ويوالونهم  ،وفي المعنى  " :شيعة الدجال"  ،أي  :أولياؤه .
()4

()3

والشيعة  :أمة ال يحصون مبتدعة  ،وغالتهم  :اإلمامية المنتظرية
غالتهم  :ضالل يكفرون الشيخين  ،ومنهم  :من يرتقي إلى الزندقة

()5

()1( )6

 ،يسبون الشيخين  ،وغالة
.

(ْ)1ابنْدريدْْ:مجهرةْاللغةْجـْْ3صـْْ.ْ63ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ17صـْْ .1377
ول َِّ
ِ
ْحم ِف ِلْمنْ َّ ِ
"ْحننْعِتـرةُْرس ِ
ْالصد ِ
َحدْ
(ْ)1العرتةْْ:العشريةْ؛ْلَِقوِل ِّ
ِّيق ِْيف َ
ْاّللْْ-ملسو هيلع هللا ىلص َ ْ-وبـَي َ
ضتُْهُْالَِّيتْتَـ َف َّقأَت َ
ْعنهُْ"َْ ْ،وَملْيـُنكرهُْأ َ
الص َحابَةُْ َ َ ُ َ ْ:
ان ْْ،فالْيعولْعلىْمن ْخالفهمْْ ْ.وقالْاجلوهريْْ:عرتةْالرجلْْ:ذريتهْاألدنونْْ،ومنْمضىْمنهمْْ،ومنْغرب ْْ ،قالْ
َ ْ ،وُهم ْأَه ُل ْاللِّ َس ِْ
ثعلبْوابنْاألعرايبْْ:العرتةْاألوالدْْ،وأوالدْاألوالدْْ،وملْيدخالْيفْذلكْالعشريةْْ،قالْْ-ملسو هيلع هللا ىلص ْ"ْ: -عرتيتْأهلْبييتْ"ْ؛ْواألولْأصحْْ،
ب ْْ:تشملْاملعنينيْ؛ْفهي ْلِولَ ِدهِ ْْ،وولَ ِد ْولَ ِدهِ ْالذ ُكوِر ْْ،وا ِإلنَ ِ
ني ْْ .انظرْالبهويتْ
اث َْ ْ،ولِ َع ِش َريتِِه ْاألَدنِ َْ
ال ْال ُقتَـيِ ْ
وأشهرْيفْعرفْالناسْْ ْ.وقَ َ
َ
ََ َ
َ
اخللويتْْ:حاشيةْاخللويتْعلىْمنتهىْاإلراداتْْ،حتقيقْْ:ساميْبنْعبدْهللاْالصقريْْ،نشرْوزارةْاألوقافْالقطريةْ– ْقطرْْ،طْ،ْ 1
1431هـ1111ْ/مْجـْْ3صـْْ.ْ113دْوهبةْبنْمصطفىْالزحيليْْ:ْ:التفسريْاملنريْيفْالعقيدةْوالشريعةْواملنهجْْ،دارْالفكرْاملعاصرْ–ْ
دمشق ْْ،ط1413ْ،ْ 1هـ ْجـْْ 11صـْْ.ْ 13أبوْالطيب ْحممدْمشسْاحلقْالعظيمْآبادي ْْ:عونْاملعبودْشرحْسننْأيبْداود ْْ،نشرْدارْ
الكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هْجـْْ11صـْْ.111أبوْالفرجْاجلوزيْْ:غريبْاحلديثْْ،حتقيقْْ:دْعبدْاملعطيْأمنيْقلعجيْْ،
نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1931ْ،1مْجـْْ1صـْْ.67الرتمذيْْ:السننْجـْْ1صـْْ ْ.ْ661
(ْ)3مرتضىْالزبيديْْ:تاجْالعروسْمنْجواهرْالقاموسْْ،حتقيقْعليْشرييْ–ْطْدارْالفكرْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،1هـْ1994ْ/مْْْ،
مادةْشيعْجـْْ1صـْْ.ْ1ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْ:مادةْشيعْجـْْ17صـْْ1379ْ–ْ1376بتصرفْْ .
ِ ِ
ٍ
الْ
ات ْ ِمنـ ُهمْْ؛ْفَ َْ
وهَُْ ْ ،وَمنْ ْ َم َْ
ود ْ
ضْ ِمنـ ُهمْْ؛ْفَ َْ
ين ْيـَ ُقولُو َْنَْْْ :ال ْقَ َد َْرْْ،فَ َمنْ ْ َم ِر َْ
وس ْ َه ِذْهِ ْاأل َُّمِْة ْالَّ ِذ َْ
وساَْ ْ،وَجمُ ُْ
ال ْتَـ ُع ُ
(ْ)4لفظهْْ":إ َّْن ْل ُك ِّْلْأ َُّمْة ْ َجمُ ً
اّللِْأَنْْيـُل ِح َق ُهمْْبِِْه"ْْ-ْ.وسندهْضعيفْْْ-اإلمامْأمحدْبنْحنبلْْ:املسندْجـْْْ33صـْْ ْْ.443
الْ َحقااْ َعلَىْ َّْ
َّج ِْ
تَش َه ُد ْ
وهُْ َوُهمْْ ِش َيع ْةُْالد َّ
(ْ)1املنتظريةْْ:كلْفرقةْتقولْْ:بانتظارْاملهديْيفْآخرْالزمانْْ،وهوْمسمىْجيمعْمسمياتْكثريةْْ،جيمعهمْالوصفْالسابقْْ،واختالفهمْ
يفْاملنتظرْأكربْمنْأنْجيمعْيفْموضعْواحدْْ.انظرْالسمعاينْْ:األنسابْْ،طْدارْاجلنانْ–ْبريوتْْ،ط1413ْْ،1هـْ1933ْ/مْجـْْ1
صـْْ.117ابنْاألثريْاجلزريْْ:اللبابْيفْهتذيبْاألنسابْْ،طْدارْصادرْ-بريوتْْ،دتْجـْْ1صـْْ34بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6الزندقةْْ:القولْبأزليةْالعاملْْ،وأطلقْعلىْالزردشتيةْْ،واملانويةْْ،والثنويةْْ،وتوسعْفأطلقْعلىْكلْشاكْْ،أوْضالْْ،أوْملحدْْ،وهيْ
ْ:كلمةْفارسيةْمعربةْْ ،منسوبة ْإىل ْ" ْزندْ"ْاسم ْكتابْأظهرهْمزدكْيفْأيامْقبادْْ،وزعمْأنهْتأويلْكتابْاجملوسْالذيْجاءْبهْزرادشتْ
النيب ْْ،فنسبْأصحابْمزدكْإىل ْزندْوعربتْ ْ .وعندْاملالكية ْْ،والشافعية ْْ،واحلنابلة ْْ،واجلعفرية ْْ،والزيدية ْْ:هوْالذيْيظهرْاإلسالمْْ،
وَيفيْالكفرْْ،وكانْيسمىْ:منافقْاًْْ ْ،وعندْاحلنفيةْْ،ويفْقولْللشافعيةْ:منْالْينتحلْدينْاًْْ.انظرْابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ11صـْ
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سبب تسميتهم بذلك عند الشيعة يبينه أبو جعفر  -عليه السالم  -فيقول  ":وانما سمو شيعة ؛
ألنهم خلقوا من شعاع نورنا "

()2

أي  :األئمة .

الشيعة في القرآن الكريم  :ذكر التشيع في القرآن الكريم في ثمانية مواضع :
 -1قال  -هلالج لج  " : -إِ َّن الَّ ِذين ُُِيبُّو َن أَ ْن تَ ِشيع الْ َف ِ
َّ ِ
آمنُوا ََلُ ْم َع َذاب أَلِيم ِِف ُّ
الدنْ يَا َو ْاْل ِخ َرِة
اح َ
ين َ
َ
شةُ ِِف الذ َ
َ
َواّلل يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َل تَ ْعلَ ُمو َن "  ،تشيع الفاحشة  :تعم المجتمع وتنتشر فيه وتشتهر .
َُّ
الر ْْحَ ِن ِعتِيًّا "  ،ومعنى الشيعة هنا :
 -2قال  -هلالج لج ُُ ":-ثَّ لَنَ ْن ِز َع َّن ِم ْن ُك ِّل ِش َيعة أَيُّ ُه ْم أَ َش ُّد َعلَى َّ
()4

()3

()5

الفرقة واألمة ذات دين واحد يتابع بعضهم بعضا .
 -3قال  -هلالج لج ": -فَ َو َج َد ِف َيها َر ُجلَ ْ ِ
ي يَ ْقتَتِ ََل ِن َه َذا ِم ْن ِش َيعتِ ِه َو َه َذا ِم ْن َع ُد ِّو ِه "  ،وقوله تعالى ْ" :
ِ
ِ ِ ِ ِِ
يم "  ،أي  :من أوليائه وأنصاره .
وإ َّن من ش َيعته ِإلبْ َراه َ
ِ
 -4قال  -هلالج لج ": -ولََق ْد أَرسلْنَا ِمن قَ ب ِل َ ِ
ي"  ،أي  :فرقهم وجماعتهم .
َ َْ ْ ْ
ك ِِف شيَ ِع ْاْل ََّول َ
ث َعلَْي ُكم َع َذابا ِمن فَ وقِ ُكم أَو ِمن ََتْ ِ
ت أ َْر ُجلِ ُك ْم أ َْو
 -5قال  -هلالج لج ": -قُ ْل ُه َو الْ َقا ِد ُر َعلَى أَ ْن يَ ْب َع َ
ْ ً ْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ْس بَ ْعض"  ،أي :فرقا مختلفة األهواء .
س ُك ْم شيعا ويذيق بَ ْع َ
ض ُك ْم بَأ َ
يَ ْلب َ
اع ُك ْم "  ،أي :أتباعكم  ،أو أشباهكم .
 -6قال  -هلالج لج َ ": -ولََق ْد أ َْهلَ ْكنَا أَ ْشيَ َ
()6

()7

()9

()8

()10

()12

()11

()13

()15

()14

ْ.1371املعجمْالوجيزْصـْْ.193دْسعديْأبوْحبيبْْ:القاموسْالفقهيْلغةْواصطالحاْنشرْدارْالفكرْْْ-دمشقْْ،ط1413ْ،1هـْْ/
1933مْصـْْ.161ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ.317األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .113
(ْْ)1السيدْحممدْمرتضيْاحلسيينْالزبيديْْ:تاجْالعروسْْ،مادةْشيعْجـْْ11صـْْ .ْ117
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ14-13بتصرفْْ ْْْْ.
(ْ)3سورةْالنورْْ:آيةْْ .ْ19
(ْ)4أبوْبكرْاجلزائريْْ:أيسرْالتفاسريْْ،نشرْمكتبةْأضواءْاملنارْ–ْجدةْْ،ط1419ْ،ْ1هـ1999ْ/مْْصـْْ .ْ341
(ْ)1سورةْمرميْْ:آيةْْ .ْ69
(ْ)6البغويْْ:تفسريْالبغويْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـ1111ْ/مْصـْْ .ْ313
(ْ)7سورةْالقصصْْ:آيةْْ .ْ11
(ْ)3سورةْْالصافاتْْ:آيةْْ ْ.33
(ْ)9مصطفىْالعدويْْ:البيانْيفْمعاينْكلماتْالقرآنْْ،نشرْمكتبةْمكةْ–ْطنطاْْ،ط1433ْ،ْ1هـْ1111/مْْصـْْ .ْ341
(ْ)11سورةْاحلجرْ:آيةْْ .ْ11
(ْ)11السعديْْ:تيسريْالكرميْالرمحنْيفْتفسريْكالمْاملنانْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـ1111/مْصـْْ .419
(ْ)11سورةْاألنعامْْ:آيةْْ .ْ61
(ْ)13اجلاللنيْاحملليْْْ،والسيوطيْْ:تفسريْاجلاللنيْْ،نشرْدارْالسالمْ–ْالرياضْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْْ .133
(ْ)14سورةْالقمرْْ:آيةْْ .ْ11
(ْ)11اإلمامْالقرطيبْْ:تفسريْالقرطيبْْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1114ْ/مْجـْ1صـْْ .1911
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 -7قال  -هلالج لج ": -و ِحيل ب ي ن هم وب ي ما ي ْشت هو َن َكما فُ ِعل بِأَ ْشي ِ
اع ِه ْم ِم ْن قَ ْب ُل"
َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ َ َ

()1

أي :المشابهون في

النحلة  ،وان كانوا سالفين .
()2

وبالنظر في تفسير هذه اآليات الكريمات  :يظهر لنا أن لفظة الشيعة ظهرت قبل ظهورها بالفعل ،
غير أن هذه اللفظة قد غلبت على من تمسك بأهل البيت الطاهر  ،حتى صارت لهم اسما خاصا
يميزهم

()3

بعد ظهور من تشيعوا لعلي – رضي للا عنه . -
في الذم ؛ وذلك وللا أعلم  :لما في لف

وغالبا ما يستعمل هذا اللف

واإلشاعة التي هي ضد االئتالف  ،واالجتماع ؛ ولهذا  :ال يطلق لف

الشيعة من الشياع ،

الشيع إال على  :فرق

الضالل لتفرقهم  ،واختالفهم  ،ويختص اسم الشيعة اليوم على إطالقه باإلمامية
()4

()5

.

وننبه  :أن األلفاظ التي تدل على مسمى الشيعة في كتاب للا ومعانيها  ،ال تدل على االتجاه
الشيعي المعروف  ،وهذا أمر يدرك بداهة  ،ولكن الغريب في األمر  ،أن نجد عند الشيعة اتجاها
يحاول  -ما وسعته المحاولة أو الحيلة  -أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة في كتاب للا
بطائفته  ،ويؤول كتاب للا على غير تأويله  ،تحريفا لكتاب للا  ،والحادا فيه  ،فقد جاء في تفسير
ِ
ِ ِ ِ ِِ
يم "  ،أن إبراهيم – عليه السالم  -من شيعة علي .
قوله – هلالج لج  " : -وإ َّن من ش َيعته ِإلبْ َراه َ
ونسبوا هذا التفسير إلى جعفر الصادق – رحمه للا  ، -ودينه وعلمه ينفيان ذلك  ،وهذا مخالف
()7

()6

لسياق القرآن  ،وهو نابع عن عقيدة غالة الروافض  ،الذين يفضلون األئمة على األنبياء ؛ ألن

هذا التأويل يجعل خليل الرحمن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من شيعة علي  ،وهو أمر يعرف بطالنه من اإلسالم
بالضرورة  ،كما هو باطل بالعقل  ،والتاريخ  ،وهو من وضع وضاع ال يحسن الوضع ،
()8

والصحيح  :أن إبراهيم من شيعة نوح  -عليهما السالم-

()9

.

معاني لفظ الشيعة في السنة النبوية :
(ْ)1سورةْسبأْْ:آيةْْ .ْ14
(ْ)1الطاهرْبنْعاشورْْ:التحريرْوالتنويرْْ،نشرْالدارْالتونسيةْ–ْتونسْ1934ْ،مْْجـْْ11صـْْ .ْ141
(ْ)3طالبْاخلرسانْْ:نشأةْالتشيعْْ،طْأمريْْ،نشرْالشريفْالرضى–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ1ه1991/مْصـْْ19ْ–ْ13بتصرفْ .
(ْ)4ابنْقيمْاجلوزيهْْ:بدائعْالفوائدْْ،طْمكتبةْنزارْمصطفىْالبازْْ-مكةْْ،ط1416ْ،1هـ1996/مْجـْ1صـْ161ْ-161بتصرفْ .
(ْ)1الشي ْحممدْاحلسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْْ،طْالدارْاإلسالميةْْ-املنصورةْ1931ْ،مْصـْْ ْ.63
(ْ)6سورةْْالصافاتْْ:آيةْْ ْ.33
(ْ)7حممدْباقرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ63صـْْ ْ.13-11
( ْ )3دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْْ،رسالةْدكتوراهْْ،قسمْالعقيدةْواملذاهبْاملعاصرةْ-كليةْالدعوةْ
وأصولْالدينْْ-جامعةْاإلمامْحممدْبنْسعودْاإلسالميةْْ،ط1411ْ،ْ1هْ1994ْ/مْْجـْْ1صـْْ17بتصرفْْ ْ.
(ْ)9ابنْجريرْالطربيْْ:جامعْالبيانْيفْتأويلْالقرآنْ"ْتفسريْالطربيْ"ْْجـْْ13صـْْ ْ.71
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ورد لف الشيعة في السنة  :بمعنى األتباع  ،كحديث  ":أقبل رجل  ،فوقف على رسول اَّلل -
ملسو هيلع هللا ىلص  -وهو يعطي الناس  ،قال  :يا محمد قد أريت ما صنعت في هذا اليوم  ،فقال رسول اَّلل -
ملسو هيلع هللا ىلص  : -أجل  ،فكيف أريت  ،قال  :لم أرك عدلت  ،فغضب رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم قال  :ويحك
إن لم يكن العدل عندي  ،فعند من يكون  ،فقال عمر بن الخطاب  :يا رسول اَّلل أال نقتله  ،قال

 :ال  ،دعوه فإنه سيكون له شيعة  ،يتعمقون في الدين  ،حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من
الرمية "

()1

وفي رواية  ":فاقتلوهم هم شر البرية "  ،وفي رواية  :يخرج قوم تحقرون صالتكم مع
()2

صالتهم  ،وصيامكم مع صيامهم  ،وأعمالكم مع أعمالهم  ،يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرهم "

()3

،

وفي رواية  ":يخرج قوم في آخر الزمان  ،يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم  ،يمرقون من الدين -
وفي نسخة  " :قتالهم حق على كل مسلم"  ،فالشيعة هنا  :تعني األصحاب  ،واألتباع  ،واألنصار
()4

 ،وهي تدل على الذم كما تلح .
وقال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -القدرية مجوس هذه األمة ؛ إن مرضوا فال تعودوهم  ،وان ماتوا فال
تشهدوهم "

()5

 ،وفي رواية  :وهم شيعة الدجال  ،وحق على اَّلل أن يلحقهم به " .
()7

()6

وقال أحد السلف  ":فالمرجئة والجهمية  ...فكالهما شيعة إبليس " .
()9

()8

(ْ)1اإلمامْأمحدْبنْحنبلْْ:املسندْجـْْ1صـْْْ ْْْ.91
(ْ)1املصدرْالسابقْْ:جـْْ17صـْْْ ْْْْْ.133
(ْ)3اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ4صـْْْ ْْْ.1913
(ْ)4اإلمامْالنسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ3صـْْ ْْْ.111
(ْ)1حديثْحسنْْ.انظرْأبوْداودْالسجستاينْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْْ.ْ317انظرْالبغويْْ:شرحْالسنةْْ،حتقيقْ:شعيبْاألرنؤوطْ
ْحممدْزهريْالشاويشْْ،املكتبْاإلسالميْْ-دمشقْ،بريوتْْ،ط1413ْ،1هـْ1933ْ-مْجـْْ1صـْْ .111(ْ )6الدجالْْ:الدجلْْ :الكذبْْ،وسريْمتامْاألرضْْ،والتكربْْ،والتلبيسْْ،أعورْالعنيْاليمىن ْْ،قالْمتيمْالداريْيفْحديثْاجلساسةْْ:
فأتيتهْفإذاْرجلْجيرْشعرهْمسلسلْيف ْاألغاللْيرتددْفيماْبنيْالسماءْواألرضْْ،فقلتْْ:منْأنت ْْ ،قالْْ:أناْالدجالْْ،وأمهْامرأةْمنْ
اليهود َْْ،يرجْبعدْظهورْاملهديْبسبعْسنني ْْ،ويلبثْيفْاألرضْأربعنيْليلةْْ،ويسريْيفْاألرضْكلهاْإالْمكةْواملدينة ْْ.انظرْمسلمْْ:
صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.ْ1163ْ-1161األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْْ ْْ.71
(ْ)7حديثْضعيفْْ.اإلمامْأبوْداودْالسجستاينْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْْ.ْ317البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ11صـْْ ْ.341
(ْْ)3اجلهميةْْ:أتباعْجهمْبنْصفوانْالذىْقالْباإلجبارْْْ،وأنكرْاالستطاعاتْوامناْتنسبْاالعمالْاىلْاملخلوقنيْعلىْاجملازْْ،وزعمْأنْ
اجلنةْوالنارْتفنيانْ،وأنْاالميانْهوْاملعرفةْباهللْتعاىلْفقطْْْ،وأنْالكفرْهوْاجلهلْبهْفقطْْْْ،وأنْعلمْهللاْتعاىلْحادثْْ،وامتنعْمنْوصفْ
هللاْتعاىلْبأنهْشىءْْ،أوْحىْْ،أوْعاملْْ،أوْمريدْْْْ،وقالِْبدوثْكالمْهللاْتعاىلْْ،وملْيسمْهللاْتعاىلْمتكلمْاًْبهْواكفرهْأصحابناْىفْمجيعْ
ضالالتهْْ.انظرْالبغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ199بتصرفْْ .
(ْْ)9أبوْنعيمْاألصبهاينْْْ:حليةْاألولياءْجـْْ9صـْْ،ْ143ْ-ْ147منْكالمْحممدْبنْأسلمْ–ْرمحهْهللاْتعاىلْْ ْ.ْ-
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ومما يزيد الذم لهذه التسمية  :أن شيعة الدجال من اليهود قال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -ينزل الدجال

هذه السبخة  ،فيكون أكثر من يخرج إليه النساء  ،حتى إن الرجل يعمد إلى حبيبته  :إما أمه  ،أو
أخته  ،أو زوجته  ،فيشدد رباطها أو تلحق به  ،فقال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -ثم يسلطون عليه وعلى

شيعته  ،وشيعته اليهود  ،فيقتلوهم  ،حتى إن أحدهم ليستتر بالحجر أو الشجر  ،فيقول الحجر أو
الشجر  :يا مؤمن  ،هذا ورائي يهودي ؛ فاقتله

()1

.

بل جاءت تسمية الشيعة حتى مع الشيطان  –،حاشا عليا – قال – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن الشمس تشرق بين

قرني الشيطان" ( ، )2والمراد بقرنه  :أمته وشيعته " (. )3

والمراجع لكتب السنة ال يرى استعمال لف الشيعة على الفرقة المعروفة بهذا االسم  ،إال ما جاء
في بعض األخبار الضعيفة  ،أو الموضوعة

()4

 ،مثل ما روي " :فاستغفرت لعلي  ،وشيعته"

()5

،

وروي  " :مثلي مثل شجرة أنا أصلها  ،وعلي فرعها  ،والحسن والحسين ثمرتها  ،والشيعة ورقها ،
فأي شيء يخرج من الطيب إال الطيب "

()6

 ،وقول النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي – رضي للا عنه " : -

أنت وأصحابك في الجنة  ،أنت وشيعتك في الجنة  ،إال أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يقفزون
اإلسالم  ،ثم يلفظونه  ،يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم  ،لهم نبز( ، )7يقال لهم  :الرافضة  ،فإن

(ْ)1قالْالطرباينْْ:تفردْبهْحممدْبنْاملعلىْْ.انظرْْأبوْالقاسمْالطرباينْْ:املعجمْاألوسطْجـْْ4صـْْ ْْ.146
(ْْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.417أبوْداودْْ:السننْجـْْ1صـْْ .ْ11
(ْ)3اإلمامْالنوويْْ:شرحْصحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ ْْ.113
فْْ:باعرتافْالراويْْ،أوْبقرينةْتشبهْاالعرتافْْ،أوْركاكةْاألسلوبْْ،
(ْ)4احلديثْاملوضوعْْ:املختلقْاملصنوعْاملفرتىْمنْقائلهْْ،ويْـُعَْْر ُْ
أوْخمالفةْالعقلْْ،أوْخمالفةْالشرعْْ،أوْينقلْراوْواحدْماْيفرتضْأنْينقلهْعددْكثريْْ،أوْاإلفراطْيفْالثوابْْ،أوْالتشديدْاملفرطْيفْ
الوعيدْْ،أوْوجودْجمازفةْفاحشةْيفْاحلديثْْ،وتنفردْالشيعةْبأمرْ؛ْوهوْْ:كونْالراويْسنيْاًْْ.انظرْدْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْ
الشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ114ْ–ْ113بتصرفْْ ْ.
(ْ)1قالْالطرباينْْ:ضعيفْْ ْ،وقالْالعقيليْ:الْأصلْلهْْ،وسديفْغالْيفْالرفضْْ،قالْحنانْْ:دخلتْمعْأيبْعلىْجعفرْبنْحممدْْ،
فحدثه ْأيب ْهبذا ْاحلديث ْْ،فقال ْجعفر ْْ:ما ْكنت ْأرى ْأن ْأيب ْحدث ْهبذا ْاحلديث ْْ.انظرْالطرباينْْ:املعجمْاألوسطْْ،حتقيقْْ:طارقْ
عوضْهللاْْ،طْدارْاحلرمنيْ– ْالقاهرة ْ1411ْ ،هـْجـْْ 4صـْْ .111انظرْالسيوطيْ:الآليلء ْاملصنوعة ْيف ْاألحاديث ْاملوضوعة ْْ،طْدارْ
الكتبْالعلميةْ– ْبريوت ْْ ،دتْجـْ1صـْْْ.371أبو ْاحلسنْالكناينْ:تنزيهْالشريعةْاملرفوعةْْ،حتقيقْعبدْهللاْالغماريْْ،طْدارْالكتبْ
العلميةْ–ْبريوتْْ،ط1931ْ،1مْجـْْ1صـْْ ْْ.414
(ْ)6قالْالشوكاينْْ:رواهْابنْمردويهْعنْعليْمرفوعْاًْْ،ويفْإسنادهْعبادْبنْيعقوبْْ،وهوْرافضيْْ،أوردهْابنْاجلوزيْيفْموضوعاتهْْ،ويفْ
لفظْ"ْأناْالشجرةْْ،وفاطمةْفرعهاْْ،وعليْلقاحهاْْ،واحلسنْواحلسنيْمثرهتاْْ،وشيعتناْأوراقهاْْ،وأصلهاْيفْجنةْعدنْ"ْْ،وقالْاحلاكمْْ:
منتْشاذْْ،قالْالكناينْْ:خربْباطلْْ.انظرْالشوكاينْْ:الفوائدْاجملموعةْيفْاألحاديثْاملوضوعة ْْ،حتقيقْْ:عبدْالرمحنْحيىيْاملعلميْْ،طْ
املكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْْ،ط1417،1هـْصـْْ.379الكناينْْ:تنزيهْالشريعةْاملرفوعةْجـْْ1صـْْ ْ.361
(ْ)7نبزْفالنْْفالناًْْ:عابهْْ،ولقبهْبلقبْسيءْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ3صـْْ .1113
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أدركتهم فجاهدهم  ،فإنهم مشركون  ،فقلت  :يا رسول للا  ،ما العالمة فيهم ؟ قال  :ال يشهدون

جمعة  ،وال جماعة  ،ويطعنون على السلف األول"
()1

()2

سبحان للا ! .

معنى الشيعة في كتب التاريخ  :مازال لف الشيعة في صدر اإلسالم يستعمل في معنى المتابعة

 ،والمناصرة فقط ؛ فقد جاء عن عمر– رضي للا عنه – أنه رأى ملك الفرس  ،فقال "  :أعوذ باهلل
من النار ...الحمد هلل الذي أذل هذا وشيعته باإلسالم"

()3

.

وكان الصحابة ومن تبعهم يطلقون على من تابع عثمان  " :شيعة عثمان "

()4

؛ ففي وثيقة

التحكيم ورد فيها  ":هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب  ،ومعاوية بن أبي سفيان  ...ومن
()5

معهم من شيعتهم  ،من المؤمنين والمسلمين "(. )6
حتى إن لف الشيعة كان يستخدمه معاوية – رضي للا عنه – ؛ ففي قول معاوية  -رضي للا
عنه  -حين بعث أحد الصحابة إلى اليمن  " :امض حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة " (.)8
()7

وقول أحد الصحابة عن عائشة – رضي للا عنها  ": -ما أنا بقاربها  ،ألني نهيتها أن تقول في
هاتين الشيعتين شيئا  ،فأبت فيهما إال مضيًّا " .
()9

وكان المحققين يذكرون بعض الصحابة ويصفونهم بأنهم من شيعة علي  ،وال يعد ذلك نقصا فيهم

()1

 ،بل مدحوهم فقالوا  ":شيعة علي الحلماء  ،العلماء  ،الذبل الشفاه  ،األخيار الذين يعرفون

بالرهبانية من أثر العبادة " .
()2

والْيفرقونْبنيْصفاتْالذاتْْ،وصفاتْالفعلْْ،وتغلبْْ:علىْمذاهبْاملتقدِّمنيْْ،
(ْ)1السلفْْ:الذينْيثبتونْهللْتعاىلْصفاتْأزليةِّْ ْ،
فْالصاحلْْ:اآلباءْواألجدادْاحملرتمونْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْجـْْ1صـْْ .1191
َّ
السلَ
ْو َّ
(ْ )1قالْالشوكاين ْْ :حديث ْموضوعْْ،قالْابنْاجلوزيْْ :ال ْيصح ْْ،قال ْعطية ْْ:ضعفه ْالثوري ْْ،وهشيم ْْ،وامحد ْْ،وحيىي ْْ،وصححهْ
حسنيْسليمْأسدْْ،وضعفهْاأللباينْ.انظرْالشوكاينْْ:الفوائدْاجملموعةْصـْْ.13-17ابنْاجلوزيْْ:العللْاملتناهيةْيفْاألحاديثْالواهيةْْ،
حتقيقْْ:خليلْامليسْْ،طْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.167ْ-ْ161أبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْيعلىْ
جـْْ11صـْْ.116أبوْداودْْ:السننْجـْْ4صـْْ .111
(ْ)3ابنْسعدْْ:الطبقاتْالكربىْْ،حتقيقْْ:إحسانْعباسْْ،طْدارْصادرْ–ْبريوتْْ،ط1936ْْ،ْ1مْجـْْ1صـْْ .39
(ْ)4أبوْجعفرْالكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .119
(ْ)1التحكيمْْ:ماْوقعْبنيْالصحابةْمنْلقاءْللتحكيمْبنيْعلىْومعاويةْ–ْرضيْهللاْعنهمْ–ْبعدْوقعةْصفنيْْ .
(ْ)6ابنْجريرْالطربيْ:تاري ْاألممْوامللوكْْ،طْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،ْ1هـْجـْْ3صـْْ .113
(ْ)7صنعاءْْ:مدينةْعظيمةْباليمنْكانْامسهاْْ:أزالْْ،فلماْوافتهاْاحلبشةْ؛ْفرأوهاْمبنيةْباحلجارةْْ،قالواْْ:هذهْصنعةْْ،وتفسريهاْبلساِنمْ
ْ:حصينةْْ،بناهاْسامْبنْنوحْ–ْعليهْالسالمْْ.ْ-انظرْحممدْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْْ:الروضْاملعطارْصـْْ ْ.319
(ْ)3دْْ/عامرْالنجارْْ:يفْمذاهبْاإلسالمينيْصـْْ331نقالْعنْْ:تاري ْاليعقويبْْْ ْ.
ِ
ِ
ْع ِام ٍْر ْ– ْرضيْهللاْعنهما ْْ ،ْ -واملرادْبالشيعتنيْْ:ماْجرىْمنْاحلروبْبنْعليْ
ىْحكي ِم ْب ِن ْأَفـلَ َْح ْل َسع َد ْب َن ْه َش ِام ْب ِن َ
(ْ )9القائل َْ ْ:علَ َ
ومعاويةْْ.انظرْاإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ111انظرْالنوويْْ:شرحْصحيحْمسلمْجـْْ6صـْْ ْ.16
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بل استخدمته الشيعة أنفسهم على عمومه ؛ فعن أمير المؤمنين – عليه السالم – في تفسير قوله
– هلالج لج  ": -ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين "  " :إذا خرجت أنا وشيعتي  ،وخرج عثمان بن
()3

عفان وشيعته  ،ونقتل بني أمية  ،فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين "

()4

.

ويقول أحد المعاصرين  ":أصبحت كلمة الشيعة في عصرنا الراهن علما على التشيع ألهل بيت
العصمة والنبوة  ،بعدما كان من الممكن سابقا أن تسمع شيعة أبي سفيان  ،أو شيعة عثمان .
()5

()6

ومن هنا يمكن القول  :بأن لف الشيعة ال يختص بأتباع اإلمام على  -رضي للا عنه  -وحده ،

بل كان يستعمل في أول اإلسالم على معناه اللغوي وحسب  ،كما رأينا في األمثلة السابقة .
تعريف الشيعة في كتب اإلمامية الثني عشرية :
يعرف القمي  ،والنوبختي
()7

()8

والمفيد

()9

بتعاريف متقاربة أجمعها تعريف المفيد  ،وهو أن الشيعة

هم  ":أتباع أمير المؤمنين  -صلوات للا عليه  -على سبيل الوالء  ،واالعتقاد إلمامته  ،بعد

(ْْ)1اإلمامْمالكْْ:رجالْاملوطأْْْ،حتقيقْْ:حممدْمصطفىْاألعظميْْ،مؤسسةْزايدْبنْسلطانْآلِْنيانْْ-أبوْظيبْ–ْاإلماراتْْ،طْ1
1411ْ،هـْ1114ْ-مْيفْترمجةْأبوْالطفيلْالليثيْ–ْرضيْهللاْعنهْْ-جـْْ6صـْْ ْ.61
(ْْ)1أبوْنعيمْاألصبهاينْْْ:حليةْاألولياءْجـْْ1صـْْ ْ.36
(ْ)3سورةْاحلجرْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ1
(ْ )4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْْ،طْاملطبعةْاحليدريةْ– ْالنجفْْ،نشرْانتشاراتْالرسولْاملصطفىْْ– ْقم ْْ،
ط1371ْ،ْ1هـ1911ْ/مْصـْْ13-17بتصرفْْ .
سْب ِنْعب ِد ٍ
(ْْ)1أَبوْسفيا َنْْ:صخرْبنْحر ِ
ْهنَاتْْ،لَكِنْتَ َد َارَكهُْهللاُْبِا ِإلسالَِمْيـَوَمْ
ص ِّيْب ِنْكِالَ ٍْ
بْب ِنْأ َُميَّةَْب ِن َْ
ْعب ِد َ
بْْ،لَهُ َ
ْمنَافْب ِنْقُ َ
ْمش ٍ َ َ
َ ُ ُ َ
ُ َُ
ِ
ِ
ْالرأ ِي ْوالشَّر ِ
ف ْفيْ ِهمْ،فَ َش ِه َد ْحنَـيناًْ ،تُـو ِّْ ِ ِ
ب ِ
ِ
ِ
ْد َهاةِ ِ
ْسنَةَْ
ْصلُ َح ْإِسالَُمْهَُْ ْ،وَكا َن ْمن ُ
َ
ْمكَرهٍُْ ْ،مثَّ َ
يف ْْ:باملَديـنَة َ
ُ
ال َفتحِْْْ،فَأَسلَ َم ْشبهَ ُ
ْالعَر َ
َُ
ْ،ومنْأَه ِل َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
نيْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ .ْ91ْ–ْ39
ْحن ُوْالتِّسعِ َْ
ْ،ولَهُ َ
31هَْ ْ،وقي َل31ْ:هَْ ْ،وقي َل33ْ:هَْ ْ،وقي َل34ْ:هْ َ
(ْ)6دْأمحدْراسمْالنفيسْْ:الشيعةْوالثورةْْ،نشرْمركزْاألِباثْالعقائديةْ–ْإيرانْ1413،هْ1113ْ/مْصـْْ6بتصرفْْ .
(ْ )7القميْْ:سعد ْبن ْعبد ْهللا ْالقمي ْْ ،هو ْعند ْالشيعة ْجليل ْالقدر ْْ ،واسع ْاألخبار ْْ ،كثري ْالتصنيف ْْ ،ثقة ْْ ،من ْكتبه ْْ :الضياء ْيفْ
اإلمامة ْْ ،ومقاالت ْاإلمامية ْْ ،تويف ْْ311ْ :ه ْْ ،وقيلْ199ْ:ه ْْ .انظرْالشي ْالطوسيْْ:الفهرستْحتقيقْْ:الشي ْجوادْالقيوميْْ،طْ
مؤسسةْالنشرْاإلسالميْْ،نشرْمؤسسةْنشرْالفقاهةْ–ْقمْْْ،ط1417ْْ،ْ1هـْصـْْ .131
(ْ )3النوخبيتْْ:احلسن ْبن ْموسى ْْ ،أبو ْحممد ْْ ،متكلم ْْ ،فيلسوف ْْ ،إمامي ْْ ،له ْمصنفات ْمنها ْْ:اآلراء ْوالدياناتْ.تويف ْبعد ْالثالمثائة ْْ،
ْالطوسيْْ:رجالْالطوسيْصـْْ.411العالمةْاحلليْْ:الفهرستْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْاحلسونْْ،طْمؤسسةْ
ْ
وثقهْالطوسيْْ.انظرْالشي
النشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هْصـْْ.111الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ11صـْْ ْ.313
(ْ)9الشي ْاملفيدْْ:أبوْعبدْهللاْحممدْبنْحممدْالنعمانْالكعربيْْ،لقبهْباملفيدْْ،ولدْ336هـْْ،نالْشرفْمكاتبةْمهديهمْْ،ولهْقريبْمنْ
مائيتْمصنفْْ،قالْاخلطيبْالبغداديْْ:كانْأحدْأئمةْالضاللْْ،هلكْبهْخلقْمنْالناسْْ،إىلْأنْأراحْهللاْاملسلمنيْمنهْْ،وماتْسنةْ
ْ413هْْ.العالمةْاحلليْْ:الفهرستْـْصـْْ ْ.191
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الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص  -بال فصل  ،ونفي اإلمامة عمن تقدمه في مقام الخالفة  ،وجعله في االعتقاد
متبوعا لهم  ،غير تابع ألحد منهم  ،على وجه االقتداء"

()1

.

وهذا التعريف ال يشير إلى أي أصل من أصول التشيع كمسألة النص  ،أو إمامة بقية األئمة ،
()2

كما يدخل في هذا التعريف  :اإلمامية  ،والجارودية الزيدية  ،أما باقي فرق الزيدية  ،فليسوا من
()3

الشيعة  ،وال تشملهم سمة التشيع

()4

؛ ألنهم ال ينكرون خالفة الشيخين .

ومن أجمع التعاريف  " :من اتبع عليا  ،وقدمه على غيره في اإلمامة "
– ملسو هيلع هللا ىلص  -بإرادة من للا نصا  ،أو وصفا "

()6

()5

 ،بوصية من رسول للا

 ،واعتقد أن اإلمامة ال تخرج عن أوالده .
()7

وعليه فهم  :الذين إذا اختلف الناس عن رسول للا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -أخذوا بقول على  -عليه السالم -
واذا اختلف الناس عن علي  -عليه السالم  -أخذوا بقول جعفر بن دمحم  -عليه السالم . " -
()8

ويالح على كل هذه التعاريف  :عدم الجمع لجميع أنواع المعرف من عقائد وميزات  ،مع عدم
المنع من دخول غيرهم فيهم  ،فلو فرضنا  :أن أهل السنة أخذوا بأقوال علي – رضي للا عنه ، -

أو بأقوال جعفر الصادق – رحمه للا -هل يسمون شيعة بهذا األخذ أم ال ؟ .

وزاد غيرهم في التعريف  :القائلين  :ليست اإلمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة  ،وينتصب
اإلمام بنصبهم ؛ بل هي قضية أصولية  ،وهي ركن الدين  ،ال يجوز للرسل – عليهم السالم –
إغفاله  ،وال إهماله  ،وال تفويضه إلى العامة  ،ويجمعهم القول  :بوجوب التعيين  ،والتنصيص ،

وثبوت عصمة األنبياء واألئمة وجوبا عن الكبائر  ،والصغائر  ،والقول  :بالتولي  ،والتبري
()9

()10

،

(ْ)1الشي ْاملفيدْْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ .39
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ .34
(ْ)3اجلاروديةْْ:أصحابْاجلارودْزيادْبنْاملنذرْبنْزيادْاألعجميْْ،القائلنيْْ:بتفضيلْعليْْ،وأنهْوصيْبالوصفْالْباالسمْْ،وزعمواْْ:
أنْمنْرفعْعليْاًْعنْهذاْاملقامْ؛ْفهوْكافرْْ،وصرحواْبكفرْالصحابةْالذينْملْيقرواِْبقْعليْْ،وأنْاألمةْكفرتْلرتكهاْبيعتهْْ،مثْجعلواْ
اإلمامةْبعدهْللحسنْْ،مث ْاحلسنيْْ،مثْشورىْبنيْأوالدمهاْْ،فمنْخرجْمنهمْْ،وشهرْسيفهْْ،ودعاْإىلْنفسهْفهوْمستحقْلإلمامةْْ،
ومنهاْتشعبتْالزيديةْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.13عبدْالقاهرْالبغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ .13
(ْ)4الشي ْاملفيدْْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ.39دْْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ .37-31
الًْعنْكتابْشرحْاللمعةْجـْْ1صـْْ .ْ133
(ْ)1دْْأمحدْالوائليْْ:هويةْالتشيعْصـْْ.11نق ْ
(ْ)6املصدرْالسابقْصـْْ.ْ11نقالْعنْموسوعةْالعتباتْاملقدسةْصـْْ .ْ91
()7دْْأمحدْالوائليْْ:هويةْالتشيعْصـْْ.ْ11نقالْعنْكتابْفرقْالشيعةْْ .
(ْ)3الشي ْلطفْهللاْالصايفْْ:أمانْاألمةْمنْاالختالفْْ،طْاملطبعةْالعلميةْ–ْقمْْ،ط1397ْ،ْ1هـْْْصـْْ .ْ119
(ْ)9الوالءْْ:النصرةْظاهراًْوباطناًْْ.انظرْحممدْالقحطاينْْ:الوالءْوالرباءْيفْاإلسالمْْ،طْاملكتبةْالتوفيقيةْ–ْالقاهرةْ1113ْ،مْصـْْ .71
(ْ)11الرباءْْ:البعدْواخلالصْوالعداوةْبعدْاإلعذارْواإلنذارْْْ.انظرْاملصدرْالسابقْصـْْ .71
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قوال  ،وفعال  ،وعقدا  ،إال في حال التقية "  ،وهذا التعريف لم يدخل عقائد الغيبة  ،والرجعة ،
()1

والبداء وغيرها

()2

.

تعريف الشيعة في كتب أهل السنة  :يعرف ابن حزم – رحمه للا  -الشيعي بأنه  " :من قال :
()3

أن عليا  -رضي للا عنه  -أفضل الناس بعد رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأحقهم باإلمامة  ،وولده من

بعده  ،فهو شيعي  ،وان خالفهم في ما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون .
()4

ويختار هذا التعريف بعض الشيعة  ،ويعتبره من أدق التعاريف  ،ويعرض عن تعريف أهل نحلته ،
ويعلل الرافضي اختياره لهذا التعريف بقوله " :ومما حدانا إلى تفضيل تعريف ابن حزم أن
االعتراف بأفضلية اإلمام علي على الناس بعد رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -وأنه اإلمام  ،والخليفة بعده ،
وأن اإلمامة في ذريته هو أس التشيع وجوهره" .
()5

ويعرف األشعري الشيعة بأنهم  :من شايعوا عليا  ،ويقدمونه على سائر الصحابة
()6

()7

.

ونالح أن تعريف األشعري هذا  :يتفق مع ما تذهب إليه المفضلة من الشيعة  -الذين يفضلون

عليا على أبي بكر وعمر  ،وسائر أصحاب رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -والشيعة االثني عشرية ال يعتبرون
مجرد تقديم علي على سائر أصحاب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -كافيا في استحقاق وصف التشيع  ،بل البد
من االعتقاد بأن خالفة علي بالنص  ،وأنها بدأت بعد وفاة الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -لتخرج بعض فرق
الزيدية

()8

من دائرة التشيع  ،ويمكن القول بأن تعريف األشعري يشمل جميع أقسام الشيعة  ،أو

معظمها  ،وال يقتصر على من قال بالنص كما تزعم الرافضة (.)1
(ْ)1أبوْالفتحْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْصـْْ ْْ.111
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ .41
(ْ)3ابن ٍ
بْْ،الوِزيـرْ،الظَّ ِ
ِ
وْحم َّم ٍد ِ
ِّ
اه ِريَْْ ْ،ولدْب ُقرطُبَةْ
يبْْ،ا ِإل َم ُْامْْ،ال َف ِقيهُْْ،احلَافِ ُْ
ْسعِي ٍدْال ُقرطُِ ْ
ْحزمْْ:أَبُ َُ َ
ْبنْأَمحَ َدْب ِن َ
ُ َ
ْعلي ُ
ظْْ،املُتَ َكل ُْمْْ،األَدي ُْ َ ُ
ِ
نشأ ْ ٍ
يفْ416هْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ13صـْْ .111ْ–ْ134
334هَْ ْ،
َْيفْتَـنَـعم َْورفَاهيَّةْْ،تُـ ُو َِّ
(ْ)4ابنْحزمْْ:الفصلْْ،نشرْمكتبةْاخلاجنيْ–ْالقاهرةْْ،دتْجـْْ1صـْْْ.91السيدْطالبْاخلرسانْْ:نشأةْالتشيعْصـْْ ْْ.13ْ–ْ19
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ ْْ.44
ِ
بنْإِمس ِ
يفْ
امْاملتَ َكلِّ ِمنيَْ ْ،مولِ ُدْهُْ161ْ:هَْ ْ،وقِي َْلْ171ْ:هَْ ْ،وَكا َْنْعجبْاًِْ ْ
اقْالعالَّم ْةُْْ،إِم ْ
اعي َْلْب ِْنْإِسح َْ
(ْ)6أبوْاحلسنْاألشعريَْ ْ:عليْْ ُْ َ
َ َ َ َُ ُ
َّ
اتْ314هْ.لهْالل َمعْْ،واإلبانةْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْ11صـْْ ْ.91ْ-ْ31
االعتزالْْ،تربَّْأَْ ِمنْهَُْ ْ،م َْ
عِْ ْ
الذ َكاءَْ ْ،ولَ َّماْبـََرَْ
يفْ َ
(ْ )7أبوْاحلسنْاألشعري ْْ:مقاالتْاإلسالمينيْواختالفْاملصلنيْْْ،حتقيقْْ:نعيمْزرزور ْْ،نشرْاملكتبةْالعصرية ْ– ْبريوت ْ– ْطْ،ْ 1
1416هـْ1111ْ/مْصـْْ .ْ1
(ْ)3الزيديةْْ:أتباعْزيدْبنْعليْبنْاحلسنيْْ،امتدادْلفرقةْاجلاروديةْْ،وبدأْأمرهمْخبروجْعليْبنْاحلسنيْبالكوفةْداعيْاًْلنفسهْْ،ومتيزواْعنْ
الشيعةْحنيْأعلنْمواالتهْأليبْبكرْوعمرْ– ْرضيْهللاْعنهماْْ،ْ -وقالواْْ:بأنْاألمرْكانْلعليْبعدْالنيبْْ،مثْللحسنْْ،مثْللحسنيْ
بوصيةْمنهمْْْ،مثْصارتْإىلْعليْبنْاحلسنيْْ،واحلسنْبنْاحلسنْْ،وأنْاإلمامةْبعدمهاْيفْأبناءمهاْْ،وقالواْْ:جبوازْوجودْإمامنيْيفْزمانْ
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التعريف المختار للشيعة  :نظ ار ألن كل التعريفات السابقة ال تسلم من مقال

()2

؛ لكونها لم تشتمل

على جميع عقائد الشيعة  ،نقول  :إن تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم  ،ومراحل
التطور العقدي لهم ؛ فالملحوظ أن عقائد الشيعة في تطور مستمر  ،فالتشيع في العصر األول
غير التشيع فيما بعده  ،ولهذا كان في الصدر األول ال يسمى شيعيا  :إال من قدم عليا على
عثمان  ،فكان يقال  :شيعي  ،وعثماني  ،والعثماني  :من قدم عثمان على علي – رضي للا عن
الجميع . -

فعلى هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر األول  :أنهم الذين يقدمون عليا على عثمان فقط ،
وهم  -وان سموا بالشيعة  -فهم من أهل السنة ؛ ألن مسألة تقديم عثمان على علي ليست من
األصول التي يضلل  ،أو يبدع  ،أو يفسق المخالف فيها

()3

.

حيث اختلف بعض أهل السنة في عثمان وعلي  -رضي للا عنهما  -بعد اتفاقهم على تقديم أبي
بكر وعمر  -أيهما أفضل  ،فقدم قوم عثمان  ،وسكتوا  ،أو ربعوا بعلي  ،وقدم قوم عليا  ،وقوم
توقفوا  ،لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان .
ونحن نعتقد أن  ":تفضيل علي ليس برفض  ،وال هو ببدعة  ،بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة
والتابعين  ،فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد  ،وهما متقاربان في العلم والجاللة ،
ولعلهما في اآلخرة متساويان في الدرجة  ،وهما من سادة الشهداء  -رضي للا عنهما  ، -ولكن
جمهور األمة على ترجيح عثمان على اإلمام علي  ،واليه نذهب (. )4
والخطب في ذلك يسير ،واألفضل منهما  -بال شك  -أبو بكر وعمر ،من خالف في ذا فهو
شيعي جلد ،ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت  ،ومن سبهما واعتقد
أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غالة الرافضة  -أبعدهم للا . -
واحدْْْ،والْيقولونْبالرجعةْْ،والْينكروِناْْ،ومنهمْفرقةْالصباحيةْْ:أصحابْالصباحْاملزينْْْ،واليعقوبيةْْ:وهمْأصحابْيعقوبْبنْعديْ
ْْ،والسرحوبيةْْ،وانقسمتْالزيديةْإىلْْ:ضعفاءْمثل ْالعجليةْْ:أصحابْهارونْبنْسعيدْالعجليْْ،والبرتيةْْ:أصحابْكثريْاملنواْامللقبْ
باألبرتْْ،غريْأِنمْتوقفواْيفْعثمانْْ،وملْيذموهْْ،وملْميدحْوهْْ،وينتقصونْطلحةْوالزبريْْ،وأماْاألقوياءْفهمْأصحابْأيبْاجلارودْْ،وأيبْخالدْ
الواسطيْْ ْ،وفضيلْالرسانْْ،ومنصورْبنْأيبْاألسودْْ.اجتمعتواْعلىْخلودْأصحابْالكبائرْيف ْالنارْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْ
والفرقْصـْْ.74ْ-ْ11البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ.16ْ–ْ11حممدْأبوْزهرةْْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْْ،نشرْدارْالفكرْالعريبْ
–ْالقاهرةْ1996ْ،مْْصـْْ .41
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ .44
(ْ)1دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْْصـْْ .17
(ْ)3دْعليْالصاليبْْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْ،نشرْمؤسسةْاقرأْ–ْالقاهرةْْ،ط1413،1هـْ1117/مْصـْْ .31
(ْ)4الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ16صـْْ .413
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فالشيعة األولى كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر كما قال أبو إسحاق السبيعي(: )1
خرجت من الكوفة  ،وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما  ،وقدمت اآلن  ،وال وللا
ما أدري ما يقولون" (. )2

وهذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع  ،فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة
وعالمها  ،ولد في خالفة أمير المؤمنين عثمان – رضي للا عنه  -قبل شهادته بثالث سنين ،
وعمر حتى توفى127 :ه  ،وكان طفال في خالفة أمير المؤمنين علي  ،وهو يقول عن نفسه :

رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب يخطب  ،أبيض الرأس واللحية  ،ولو عرفنا متى فارق
الكوفة  ،ثم عاد فزارها  ،لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة يرون تفضيل أبي

بكر وعمر ،ومتى أخذوا يفارقون عليا  ،ويخالفونه فيما كان يعلنه على منبر الكوفة من أفضلية
أخويه صاحبي رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص ، -وخليفتيه على أمته  ،في أنقى وأطهر أزمانها (.)3
وقال ليث بن أبي سليم

()4

 :أدركت الشيعة األولى  ،وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا ،

يعني  :إنما كانوا يتكلمون في عثمان  ،وفي من قاتل عليا – رضي للا عنهم . )5( " -

ولكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء  ،فمبدأ التشيع تغير ،فأصبحت الشيعة شيعا  ،وصار
التشيع قناعا  ،يتستر به كل من أراد الكيد لإلسالم والمسلمين ؛ ولهذا نرى بعض األئمة ال يسمون
الطاعنين بالشيخين شيعة  ،بل رافضة ؛ ألنهم ال يستحقون وصف التشيع (.)6

ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة  ،ال يستغرب وجود طائفة من أعالم المحدثين  ،وغير
المحدثين من العلماء األعالم

()7

 ،بل ومن قراء القرآن الذين ننقل عنهم روايتنا المتواترة في

اعُْ ْ،ولِدْْ
الَْنَِز ٍْ
نيْْ،ثَِقةَْْ ْ،ح َّجةْْبِ ْ
ظَْ ْ،شي ُْْال ُكوفَِْةِْ ْ،منْْ ُكبَـَر ِْاءْالتَّابِعِ َْ
يفْْ،احلَافِ ُْ
اينْال ُكوِ ْ
هللاِْاهلَم َد ِ ْ
بنْ َعب ِْدْ ْ
السبِيعِيَْْ ْ:عمُروْ ُْ
(ْ)1أَبُوْإِس َح َْ
اقْ َّ
يفْ117هْْ.انظرْالذهيبْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْ399-391بتصرفْ .
نيْبَِقيَتَاْ ِمنْْ ِخالَفَِْةْعُث َما َْنْْ،تـُ ُو َِّْ
لِ َسنَتَـ ِْ
(ْْ)1دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشعيةْاإلماميةْاإلثينْعشريةْجـْْ1صـْْ47نقالْعنْاملنتقىْْ .
(ْ)3دْعليْالصاليبْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْواجلماعةْصـْْ31بتصرفْْ .
اتْ
نيَْ ْ،م َْ
ِّنيْْ،منْ ِصغَا ِْرْالتَّابِعِ َْ
الستـ َْ
نيْاحلديثْ؛ْلِنَ ِْ
ِّثْال ُكوفَِْةْْ،لِ ٍْ
َيبْ ُسلَي ٍْمْْب ِْنْ ُزنـَي ٍْمْاأل َُم ِويْْْ ْ:حمَد ُْ
بنْأِ ْ
ثْ ُْ
(ْ)4لَي ُْ
قصْ ِحف ِظِْهُْ ْ،ولِ َْدْْ:بـَع َْدْ ِّ
133هْْ،وقيلْ143ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ6صـْ131ْ-179بتصرفْْ .
(ْ)1الذهيبْْ:تاري ْاإلسالمْْ،حتقيقْْ:دْعمرْتدمريْْ،نشرْدارْالكتابْالعريبْ–ْبريوتْْ،ط1417،1هـْ1937ْ/مْجـْ9صـْْ .161
(ْ)6دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْواجلماعةْصـْْ .31
(ْْ)7مثلْْ:ع ِامرْبنْواثِلَْةَْوالدْالصحايبْأَبوْالط َفي ِْلْْ،عبدْهللاِْبنْشد ِ
َّادْب ِنْاهل ِادْاللَّيثِيْْْ،ومنْالشيعةْاألفاضلْإِبـر ِاهيمْبنْاألَش َِرتْمالِ ِ
كْ
َُ
ُ َ
َ
َ
ُ
َ ُ ُ
َ ُ َُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب ِنْاحلا ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ثْالن ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
السبي ْعيْْ.الذهيبْْ:
ْمرُزو ْ
ْدارْمْْْ،و َّ
َّخعيْْْ،وأبوهاشمْبنْاحلنفيةْْ،فُ َ
ْالعائذيْْْ،اب ُنْأَِيب َ
ْبن َ
َ
ْهاشمْب ِن َ
ْالربيد َ
ْبن َ
َ
قَْ ْ،علي ُ
ضي ُل ُ
سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ،ْ469صـْْ،ْ339جـْْ4صـْْ،36صـْْ.131جـْْ7صـْْ.341جـْْ3صـْْ.344جـْْ11صـْْ .173
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القراءات( ، )1أطلق عليهم لقب الشيعة  ،وقد يكونون من أعالم السنة ؛ ألن للتشيع في زمن السلف
مفهوما  ،وتعريفا  ،غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة  ،ولهذا قيل " :إن البدعة على ضربين

 :بدعة صغرى كغلو التشيع  ،أو كالتشيع بال غلو ،فهذا كثير في التابعين  ،وأتباعهم مع الدين ،

والورع  ،والصدق  ،فلو رد حديث هؤالء لذهب جملة من اآلثار النبوية  ،وهذه مفسدة بينة  ،ثم

بدعة كبرى كالرفض الكامل  ،والغلو فيه  ،والحط على أبي بكر وعمر  -رضي للا عنهما -
والدعاء إلى ذلك  ،فهذا النوع ال يحتج بهم  ،وال كرامة

()2

.

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم  :من تكلم في عثمان  ،والزبير  ،وطلحة  ،ومعاوية ،
وطائفة ممن حارب عليا  -رضي للا عنهم  -وتعرض لسبهم .
والغالي في زماننا وعرفنا  :الذي يكفر هؤالء السادة  ،ويتب أر من الشيخين  ،وهو ضال مفتر (.)3
ولذلك بعض العالمات منها أن " من سكت عن ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان  ،فإن فيه
شيئا من تشيع  ،فمن نطق فيه بغض وتنقص وهو شيعي جلد يؤدب  ،وان ترقى إلى الشيخين بذم
 ،فهو رافضي خبيث  ،وكذا من تعرض لإلمام علي بذم  ،فهو ناصبي يعزر ،فإن كفره  ،فهو

خارجي مارق  ،بل سبيلنا أن نستغفر للكل  ،ونحبهم  ،ونكف عما شجر بينهم(.)4

ملحوظة  :يلح على تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب المقاالت  ،أنها دأبت على القول في
التعريفات للشيعة بأنهم أتباع علي ..الخ  ،وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة  ،تخالف إجماع األمة

وهي  :أن يكون علي شيعيا يرى ما يراه الشيعة  ،وهو بريء مما تعتقده الشيعة فيه  ،وفي بنيه ؛

ولذلك البد من وضع قيد  ،واحتراز في التعريف ؛ رفعا لإليهام ؛ فيقال الشيعة هم  :الذين يزعمون
اتباع عليا ؛ حيث إنهم لم يتبعوا عليا على الحقيقة

()5

.

تعريف الشيعة الثني عشرية :

الشيعة االثنا عشرية هم  " :الذين يزعمون أنهم أتباع علي – رضي للا عنه  ، -ويعتقدون إمامته

بنص جلي  ،ويؤمنون بعصمته  ،هو وأحد عشر من بنيه  ،أولهم  :الحسن بن علي – رضي للا

(ْْ)1مثلْْ:أَبا ُنْبنْتَـغلِ
َّاينْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ6صـْْ.313جـْْ3صـْ
يفْْ،ال َكت ِ ْ
وْمسلٍِمْال ُكوِ ْ
يفْاملق ِر ُْ
ْالربَعِيْال ُكوِ ْ
ب َّ
ئْْ،أَبُ ُ
َ ُ
َ
ُ
ْ.433جـْْ16صـْْ .433
(ْ)1الذهيبْْ:ميزانْاالعتدالْيفْمعرفةْالرجالْْ،حتقيقْْ:عليْحممدْالبجاويْْ،نشرْدارْاملعرفةْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ1صـْْ .6ْ–ْ1
(ْ)3دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ.19دْْ/عليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْجـْْ1صـْْ ْْ.33
(ْ)4احلافظْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ7صـْْ ْْ.371
(ْ)1دْْ/عليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْواجلماعةْجـْْ1صـْْ .33
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عنه  ، -وآخرهم  :دمحم بن الحسن العسكري – المهدي المنتظر – ويعتقدون برجعتهم  ،والبداء
على للا ( )1؛ ويسمون  :الرافضة ؛ ألنهم أدعياء

()2

ال ينتسبون لمنهج علي الصحيح .

رأي بعض العلماء في لفظ التشيع والشيعة بناء على معناه اللغوي :

ذكر أهل العلم أن التشيع في القرآن  :على خمسة أوجه  :الفرق  ،واألهل  ،والنسب  ،وأهل الملة

 ،واألهواء المختلفة  ،والشيع  ،واإلشاعة  ،وكما ترى أن أغلب المعاني جاءت للذم  ،ولعله لم يرد
ِ َّ ِ
ين فَ َّرقُوا ِدينَ ُه ْمْ
في القرآن  ،وال السنة  ،وال في أقوال العلماء  ،إال كذلك مثل قوله – هلالج لج  ": -إ َّن الذ َ
ت ِم ْن ُه ْم ِِف َش ْيء " ( ، )3وذلك  -وللا أعلم  -لما في لف الشيعة من الشياع واإلشاعة ،
َوَكانُوا ِشيَ ًعا لَ ْس َ
والفرقة  ،التي هي ضد االئتالف  ،واالجتماع ؛ ولهذا ال يطلق لف الشيعة إال على فرق الضالل
لتفرقهم واختالفهم .
ومن الطرائف أن الجاح ( )4قال  :قال لي رجل من رؤساء التجار  :كنا في سفينة يوما  ،وكان
معنا شيخ شرس األخالق  ،طويل اإلطراق  ،وكان إذا ذكر له لف الشيعة  ،غضب  ،واربد وجهه

 ،وزوى حاجبيه  ،فقلت له يوما  :يرحمك للا ما الذي تكرهه من الشيعة  ،فإني رأيتك إذا ذكروا

غضبت  ،وقبضت ؟ قال  :ما أكره منهم إال هذه  -الشين  -في أول اسمهم  ،فإني لم أجدها قط
إال في  :كل شر  ،وشؤم  ،وشيطان  ،وشغب  ،وشقاء  ،وشنار  ،وشرار  ،وشين  ،وشوك ،

وشكوى  ،وشهوة  ،وشتم  ،وشح  ،وشك ( .)5وهذا رأي واحد من أدباء المعتزلة  ،وعلماء اللغة
العربية البلغاء  ،ولو انصف لقال  :وشرف  ،وشكر  ،وشهامة  ،وشفقة .

ظهور بذرة التشيع التاريخية كما يراها المؤرخون -:

اختلف الكتاب والمؤرخون  ،وتضاربت آ ارؤهم في نشأة الشيعة والتشيع على آراء منها  :فمنهم من
يفترض أن عبد للا بن سبأ كان هو األساس

()6

 ،ومنهم من يردها إلى خالفة اإلمام علي  -عليه

(ْ)1دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْْصـْْ .17
(ْ)1املرجعْالسابقْْ:جـْْ1صـْْ .ْ49
(ْ)3سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ .ْ119
(ْ )4اجل ِ
ات ْ111ه ْْ،وقيلْْ:
يل َْ ْ ،كا َْن ْقَلِي َْل ْالدِّي ِْن ْْ،لَْهُْنـَ َو ِاد ُْر َْ ْ،م َْ
العالََّمْةُْْ ،املعتَِزِ ْ
ب ْالبَص ِريْ ْْ،
بن ْ َِب ِْرْب ِْن ْ َحمبُـو ٍْ
ظْْ:أَبُو ْعُث َما َْن ْ َعمُرو ْ ُْ
اح ُْ
َ
َ
ُ
111هْْْ،واجلاحظيةْْ:طائفةْتنسبْإليهْْ،قالواْْ:انعدامْاجلوهرْممتنعْْ،واخلريْوالشرْمنْفعلْالعبدْْ،والقرآنْجسدْينقلبْتارةْرجالْْ،
وتارةْامرأةْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ11صـْْ.ْ131-116القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْْجـْْ1صـْْ .161
(ْ)1أبوْاحلسنْْالرازحيْْ:توضيحْالنبأْعنْمؤسسْالشيعةْعبدْهللاْبنْسبأْْ،نشرْدارْاآلثارْ–ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1117ْ/مْصـْ
ْ31-ْ33بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6أبوْجعفرْابنْجريرْالطربيْْ:تاري ْاألممْوامللوكْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،1هـْجـْْ1صـْْ .647
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السالم  ، -وما هيأه ذلك العهد من مقام سياسي واجتماعي على مسرح األحداث

()1

 ،ومنهم  :من

يزعم أن ظهور الشيعة يكمن في أحداث متأخرة عن ذلك في التسلسل التاريخي .
والذي دعا هؤالء الباحثين  -الذين اعتبروا التشيع ظاهرة طارئة على المجتمع المسلم  -أن الشيعة

لم يكونوا يمثلون في صدر اإلسالم إال جزء ضئيال من مجموع األمة اإلسالمية  ،فقد أوحت هذه
الفكرة إليهم أن الالتشيع كان هو القاعدة في المجتمع المسلم  ،وأن التشيع هو االستثناء ،
وسنستعرض نماذج من آرائهم في ذلك ؛ لنقف على تنوع األقوال ؛ " فإن الشيعة بأصولها

ومعتقداتها لم تولد فجأة  ،بل مرت بمراحل كثيرة  ،ونشأت تدريجيا  ،وانقسمت إلى فرق كثيرة ،

والشك أن التتبع التاريخي  ،والفكري للمراحل واألطوار التي مر بها التشيع يحتاج إلى بحث
مستقل  ،ولهذا سيكون الحديث هنا عن  :أصل النشأة  ،وجذورها التاريخية  ،وال يعنينا تتبع

مراحلها ونشوء فرقها  ،وسنبدأ بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة  ،ثم نذكر بعد ذلك آراء
اآلخرين  ،فالمنهج العلمي والموضوعية توصي بأخذ آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم أوال "(. )2
الرأي األول  :التشيع قديم ؛ ولد قبل بعثة النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  : -فما من نبي إال وقد عرض عليه

اإليمان بوالية علي بن أبي طالب – عليه السالم –  ،كما روي عن أبي الحسن – عليه السالم –
()3

قال  " :والية علي مكتوبة في جميع صحف األنبياء  ،ولن يبعث للا رسوال إال بنبوة دمحم –

صلى للا عليه وآله –  ،ووصية علي – عليه السالم – " ( ، )4وعن أبي جعفر – عليه السالم –
آد َم ِم ْن قَ ْب ُل فَنَ ِس َي َوَلْ ََِن ْد لَهُ َع ْزًما " ( ، )5قال " :عهدنا إليه
في قول للا – عز وجل َ ": -ولََق ْد َع ِه ْدنَا إِ ََل َ
في دمحم واألئمة من بعده  ،فترك  ،ولم يكن له عزم (. )6
وانما سمو هؤالء األنبياء بأولو العزم  :ألنه عهد إليهم في دمحم واألوصياء من بعده  ،والمهدي
وسيرته  ،وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك  ،واإلقرار به "( )7؛ قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص –  " :يا علي
(ْ)1ابنْتيميةْْ:جمموعْالفتاوىْ،حتقيق:أنورْالباز،عامرْاجلزارْْ،نشرْدارْالوفاءْ–ْبريوتْْ،ط1416ْ،3هـ1111/مْجـْ31صـْْ .134
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ .ْ11
(ْ)3إذاْقيلْْ:عنْأيبْاحلسنْْْ:فهوْاإلمامْعليْبنْحممدْاهلاديْْ،والْحيتملْ{ْعليْبنْأيبْطالبْ؛ْألنْكنيتهْأبوْاحلسنْاألولْْ،أوْ
يقالْْ:عنْأمريْاملؤمننيْ}ْْ،والْحيتملْْ{:اإلمامْعليْبنْموسىْالرضاْ؛ْألنْكنيتهْأبوْاحلسنْالثاينْْ،أوْيقالْْ:عنْالرضاْْ}ْْ .
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.437دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْجـْ1صـْْ .ْ17
(ْ)1سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ .111
(ْ)6وهذاْاهتامْهلذاْالنيب ْالكرميْباخليانةْيفْبالغْالرسالةْْ،فتتصادمْمعْعصمةْاألنبياءْْ،فآدمْيفْعقيدهتمْالْيرتكْواجبْاًْْ،والْمستحبْاًْْ،
ٍ
ْع ِه َدْهللاْبهْإليهْ؟ْْ ْ.
والْيفعلْحرامْاًْْ،والْمكروهْاًْْ،والْيغفلْْ،والْينسىْْ،فكيفْبهْاآلنْالْيستطيعْأنْيعزمْعلىْعهد َ
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.131الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ416
54

ما بعث للا نبيا إال وقد دعاه إلى واليتك طائعا  ،أو كارها "( ، )1وعن أبي جعفر – عليه السالم –
 ":إن للا أخذ ميثاق النبيين بوالية علي"

()2

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -واليتنا والية
()3

للا لم يبعث نبي قط إال بها "( ، )4لذلك كان جميع أنبياء للا ورسله لعلي مجيبين  ،وثبت أن
المخالفين كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين  ،فال يدخل الجنة إال من أحبه من األولين
واآلخرين  ،فهو إذا قسيم الجنة والنار(.)5

بل إن للا  -عز وجل  -أخذ الميثاق على الكون كله ليؤمنوا بوالية علي – عليه السالم – ؛ فقد
جاء عن الحسن والحسين – عليهما السالم – " إن للا – هلالج لج  -عرض واليتنا على المياه  ،فما
قبل واليتنا عذب وطاب  ،وما جحد واليتنا جعله للا – هلالج لج  -م ار  ،أو ملحا أجاجا " ( ، )6وعن أبي
عبد للا -عليه السالم  " -إن للا عرض واليتنا على السماوات  ،واألرض  ،والجبال  ،واألمطار
فلم تقبلها قبول أهل الكوفة "

()7

 ،وعن علي – عليه السالم –  ":إن للا  -تبارك وتعالى  -عرض

واليتنا على أهل السماوات واألرض  ،من الجن  ،واإلنس  ،والثمر وغير ذلك  ،فما قبل منه واليتنا
طاب  ،وطهر  ،وعذب  ،وما لم يقبل منه خبث  ،وردئ  ،ونتن " ( ، )8وقول النبي  -صلى للا
عليه وسلم  " : -تختموا بالعقيق  ،فإنه أول حجر شهد هلل بالوحدانية  ،ولي بالنبوة  ،ولعلي
بالوصية  ،ولولده باإلمامة  ،ولشيعته بالجنة "

()9

.

ولكن المتتبع آليات القرآن  ،ولعلوم السابقين ال يجد شيئا من هذا  " :فهذه كتب األنبياء – عليهم
السالم – التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،ليس في شيء منها ذكر علي ،
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.ْ61دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْجـْْْ1صـْْ .ْْ13
(ْ)1املرجعْالسابقْْْ:جـْْ1صـْْ.ْ13نقالْعنْاملعاملْالزلفىْصـْْ .ْْْ313
(ْ)3إذاْقيلْعنْأيبْعبدْهللاْْ:فهوْ{ْ:جعفرْالصادقْ}ْ،والْحيتملْ{ْاحلسنيْبنْعليْ؛ْألنْكنيتهْْ:أبوْعبدْهللاْاألولْأوْالشهيد}ْ .
(ْ)4حممدْبنْاحلسنْالصفارْْْ:بصائرْالدرجاتْْ،حتقيقْْ:مريزاْحمسنْكوجهْباغيْْ،طْاألمحديْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْ–ْطهرانْْ،
1414هـْ1361/شْصـْْْ.91جمموعةْمنْاحملدثنيْْ:األص ْولْالستةْعشرْ،طْمهديةْ–ْقمْْ،ط1411،1هـْ1363ْ/شْصـْْ .61
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْصـْْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ .191
(ْ)6الكليينْْ:الكايفْْجـْْ6صـْْْ .ْ391
(ْ)7املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،1هـْ1933ْ/مْجـْ11صـْْ.111املفيدْْ:األمايلْ
،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْ،طْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،1هـْ1993ْ/مْصـْ.141اجمللسيْْ:البحارْجـْْ13صـْْ .131
(ْ )3املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ 16صـْْ.413الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،نشرْْدارْاملفيدْ–ْ
بريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْصـْْ.149اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ .ْْ133
( ْ )9حممدْبنْسليمانْالكويفْْ:مناقبْاإلمامْأمريْاملؤمننيْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْباقرْاحملموديْْ،نشرْدارْالنهضةْْ -قمْْ،طْْ،ْ 1
1411هـْجـْْ1صـْْ.ْ111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ37صـْْ ْ.ْ91
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وهؤالء الذين أسلموا من أهل الكتاب  ،لم يذكر واحد منهم أن عليا ذكر عندهم "( ، )1واذا كانت
والية علي مكتوبة في جميع صحف األنبياء ،فلماذا ينفرد بنقلها الروافض ؟!(.)2
والصحيح أن للا أخذ الميثاق على األنبياء وأقوامهم لئن بعث دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -وهم أحياء ليؤمنن به
ِ
ِ
ِ
صدِّق
ولينصرنه  ،قال تعالىَ " :وإِ ْذ أ َ
َخ َذ اّللَّ ميثَا َق النَّبِيِّ ْ َ
اء ُك ْم َر ُسول ُّم َ
ي لَ َما آتَ ْيتُ ُكم ِّمن كتَاب َوح ْك َمة ُُثَّ َج َ
ُ
ِ
ِ ِ
ال فَا ْش َه ُدواْ َوأَنَاْ َم َع ُكم ِّم َن
ص ِري قَالُواْ أَق َْرْرنَا قَ َ
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَق َْرْرُْت َوأ َ
َخ ْذ ُْت َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
لِّ َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤمنُ َّن بِه َولَتَ ُ
َّ ِ ِ
ين " ( )4؛ فكأن هؤالء أرادوا  -كعادتهم  -أن يجعلوا ما للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي  ،ثم إن اإليمان
الشاهد َ
()3

بتفصيل ما بعث به النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يؤخذ عليهم  ،فكيف بمواالة واحد من الصحابة ؟! .

وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي – ملسو هيلع هللا ىلص – وأطاعه  ،ومات في حياته – ملسو هيلع هللا ىلص -
قبل أن يعلم أن للا خلق أبا بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،وعليا – رضي للا عنهم  -لم يضره ذلك
شيئا  ،ولم يمنعه من دخول الجنة  ،فكيف يقال  :إن األنبياء يجب عليهم اإليمان بواحد من
الصحابة

()5

أليس هذا من تفضيل األئمة على األنبياء؟ .

الرأي الثاني  :أن التشيع بدأ مع أول ظهور اإلسالم على يد النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -فكان التشيع

نتيجة طبيعية لإلسالم  ،وممثال ألطروحة من المفروض للدعوة اإلسالمية أن تتوصل إليها ،
حفاظا على نموها السليم  ،وكان النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -يتزعم قيادتها ( ، )6بل التشيع ظاهرة طبيعية في
إطار الدعوة اإلسالمية  ،وظهور الشيعة استجابة لتلك الظاهرة الطبيعية

()7

.

فقد كان جماعة يتشايعون لعلي  -عليه السالم -في عهد رسول للا -ملسو هيلع هللا ىلص – وظهر بوضوح عند
حدوث االختالف في أمر الخالفة يوم وفاة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -كما جاء في حديث السقيفة( ، )8وتشيع
يومئذ لعلي جميع بني هاشم وبني المطلب  ،وانضم إليهم الزبير بن العوام وثالثة عشر رجال  ،أو

(ْ)1ابنْتيميةْْ:منهاجْالسنةْالنبويةْجـْْ7صـْْ .131
(ْ)1دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ .61
(ْ)3أبوْجعفرْابنْجريرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ3صـْْ .ْ317
(ْ)4سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْْ .ْ31
(ْ)1دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ .ْْ61
(ْ )6السيدْحممدْباقرْالصدرْْ:نشأةْالتشيعْوْالشيعةْْ،طْقدسْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هْ1997ْ /مْْصـْْ.ْ 31ْ–ْ16السيدْحممدْ
باقرْالصدرِْْ:بثْحولْالواليةْْ،نشرْدارْالتعارفْللمطبوعاتْ–ْبريوتْْ،ط1399ْ،ْ1هـْ1979ْ/مْصـْْْ31بتصرفْْْ .
(ْ)7السيدْحممدْباقرْالصدرْْ:نشأةْالتشيعْوالشيعةْْ.ْ31اإلمامْحسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْصـْْ ْ.43
(ْْ)3ال َسقيفةْْ:عريشْيُستظلْبهْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْ،مادةْسْقْفْجـْْ1صـْْ .1131
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اثنا عشر من المهاجرين واألنصار  ،وكان أخلصهم في والئه أربعة  { :سلمان( ، )1والمقداد(، )2
وعمار( ، )3وأبو ذر(. )5( } )4

ويقول النوبختي  :أول فرق الشيعة هم فرقة على  -عليه السالم – المسمون  :شيعة على في
زمان النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبعده معروفون بانقطاعهم إليه  ،والقول بإمامته (.)6

فيكون  " :أول من وضع بذرة التشيع في حقل اإلسالم  :هو نفس صاحب الشريعة اإلسالمية ،

وأن بذرة التشيع وضعت مع بذرة اإلسالم جنبا إلى جنب  ،ولم يزل غارسها يتعهدها بالسقي
والعناية  ،حتى نمت وازدهرت في حياته  ،ثم أثمرت بعد وفاته ( ، )7قال النبي  -صلى للا عليه

وسلم  -عن علي -عليه السالم  : -والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة "

()8

ِ
َّثْ َعن ْهَُْ ْ،وَكا َْنْ
اّللُْ َعلَيِْهْ َو َسلَّ َْمْ–ْ َو َخ َد َم ْهَُْ ْ،و َحد َْ
صلَّىْ َّْ
بْالنِ َّْ
ص ِح َْ
سْْإِ َْ
هللاَِْ ْ،سابِ ُْقْال ُفر ِْ
(َ ْ)1سل َما َْنْال َفا ِرِس ِّْيْْ:أبُوْ َعب ِْدْ ْ
َّيبَْ ْ-
ىلْا ِإلسالَْمَْ ْ،
ِ
يفْ33ْ:هْبِامل َدائِ ِْنْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْ .113ْ-111
الَْ ْ،و ُعبَّ ِاد ِهمْْ،تُـ ُو َِّْ
الر َج ِْ
لَبِيبْاًَْ ْ،حا ِزمْاًِْ ْ،منْْ ُع َقالَْءْ ِّ
ِ ِ
بنْعم ِروْب ِْنْثـَعلَب ْةَْب ِْنْمالِ ٍْ َ ِ ِ
يفْ
يبِْ ْ
بنْاألَس َوِْدْ؛ْألَن َّْهُْ ُرِّْ
الْلَْهُْْ:ا ُْ
نيَْ ْ،ويـُ َق ُْ
السابِِق َْ
(ْ)1املِق َد ُْادْ ُْ
َح ُْدْ َّ
بنْاألَس َوْدْْ:املق َد ُْادْ ُْ َ
كْالكنديْْْ،البدريْْ،أ َ
َ َ
اتْ33ْ:هْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .339ْ-331
نيْ َسنَْةًَ ْ.م َْ
اشْ َحنوْاًْ ِمنْْ َسبعِ َْ
ثَْ ْ،ع َْ
َحج ِْرْاألَس َوِْدْب ِْنْ َعب ِْدْيـَغُو َْ
ىلْب ِ ْ ٍ
بنْي ِ
يَْ ْ،وأُمْهُُ ْ:مسَيَّْةُْ ِمنْْ ْكِبَا ِْرْ
نيْْ،البَد ِر ِّْ
السابِِق َْ
العن ِسيْْْ:أَبُوْاليَـقظَ ِْ
اس ِْرْب ِْنْ َع ِام ِْرْب ِْنْ َمالِ ٍْ
(َ ْ)3ع َّم ُْ
َح ُْدْ َّ
كْ َ
ينْ َخمُزوْمْْ،أ َ
انْْ،املَ ِّكيَْْ ْ،موَْ َ
ارْ ُْ َ
ني ْامله ِ
ات َْْ ْ ،مل ْيسلَمْ ْأَبـوا ْأَح ٍْد ْ ِم ْن ْ َّ ِِ
َيب ْبَك ٍْر ْْ ،دعاْهلمْالنيبْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ:ْ -اللَّ ُه َّْم ْاغ ِفرْْ
اج ِري َْن ْ ِس َوى ْ َع َّما ٍرَ ْ ،وأِ ْ
الص َحابِيَّ ِْ
َّ
السابق َْ َُ
َ ََ َ َ
آللْي ِ
ِ
ِّنيْ37هْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .413ْ-416
نيْ َسنَْةًْْ،قُتِ َْلْيومْ ِصف ُْ
اشْثَالَثْاًْ َوتِسعِ َْ
اس ٍْرَْ ْ،ع َْ
َْ
ِ
َيب ْبَك ٍرَ ْ ،و ُع َمَرَ ْ ،و ُعث َما َْنَ ْ .وَكا َْنْ
يف ْ ِخالَفَِْة ْأِ ْ
يت ِْ ْ
ني ِْ ْ ،منْ ْ ُجنَبَ ِْاء ْالصحابة َْ ْ،وَكا َْن ْيـُف ِ ْ
السابِِق َْ
ب ْ ُْ
(ْ )4أَبُو ْ َذرْ ُْ ْ:جن ُد ُْ
َح ُْد ْ َّ
بن ْ ُجنَ َادَْة ْالغ َفا ِريْ ْْ،أ َ
سْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .73ْ-46
تْاملق ِد ِْ
الع َم ِْلْْ،قَـ َّوا ْالًْبِاحلَ ِّْقَْ ْ،ش ِه َْدْفَـت َْحْبـَي ِْ
يفْالزه ِْدَْ ْ،والعِل ِْمَْ ْ،و
َرأسْاًِْ ْ
َ
َ
( ْ)1منْهؤالءْكماْيدعيْالشيعةْْ[ْ:سلمانْالفارسيْْ،خالدْبنْسعيدْبنْالعاصْمنْبينْأميةْْ،وْأبوْذرْالغفاريْْ،واملقدادْبنْاألسودْ
ْ،وْأيبْبنْ
ْ
ْ،وعمارْبنْ ياسرْْ،وبريدةْاألسلميْْ،وْأبوْاهليثمْبنْالتيهانْْ،وسهلْوعثمانْابناْحنيفْْ،وخزميةْبنْثابتْذوْالشهادتنيْ
كعبْْ،وأبوْأيوبْاألنصاريْ]ْْ.والْندريْملاذاْارتدْهؤالءْبعدْذلكْيفْنظرْالشيعةْْ.انظرْالسيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْْ،نشرْ
دارْالتعارفْ–ْبريوتْ،ط1413ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ،ْ14ْ–ْ13دْأمحدْالوائليْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ.ْ13حممدْبيوميْمهرانْْ:اإلمامةْ
وأهلْالبيتْْ،طِْنضتْْ-قمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991ْ/مْجـْْ1صـْْ.ْ131كاملْمصطفىْالشييبْْ:الصلةْبنيْالتصوفْوالتشيعْْ،
نشرْدارْاملعارفْاملصريةْ–ْالقاهرةْ1969ْْ،مْصـْْ .ْ19
(ْ )6السيدْطالبْاخلرسانْْ:نشأةْالتشيعْصـْْ. 11دْأمحدْأمنيْْ:ضحىْاإلسالمْْ،نشرْمكتبةْالنهضةْاملصريةْ– ْالقاهرةْْ،طْ،ْ 9
1973مْجـْْ3صـْْ116بتصرفْْ .
(ْ)7اإلمامْحسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْصـْْ ْ.43
(ْ)3سندهْضعيفْْ.انظرْحممدْبنْالغطريفْاجلرجاينْْ:جزءْابنْالغطريفْْ،حتقيقْْ:دْعامرْحسنْصربيْْ،نشرْدارْالبشائرْاإلسالميةْ
–ْبريوتْْ،ط1417ْ،1هْ1997ْ/مْصـْْ.ْ33حممدْبيوميْمهرانْْ:اإلمامةْوأهلْالبيتْجـْْ1صـْْْ .133
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 ،ولما نزل قوله تعالى ":إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اِل ِ
ك ُه ْم َخ ْي ُر ال َِ
َْبيَِّة "
ات أُولَئِ َ
الص َ
َ َ َ
ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي  -عليه السالم  : -هو أنت وشيعتك يوم القيامة تبعثون راضين مرضيين "
()0

ْقال رسول للا -
()2

.

فالدعوة إلى التشيع إذا ابتدأت من يوم هتف المنقذ األعظم دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص  -صارخا بكلمة التوحيد ،
فإنه لما نزل عليه قوله تعالى  " :وأنذر عشريتك اْلقربي "

()3

جمع بني هاشم وأعلنها رسول للا –

ملسو هيلع هللا ىلص  : -هذا أخي  ،ووارثي  ،ووزيري  ،ووصيي  ،وخليفتي فيكم بعدي ؛ فأسلموا له وأطيعوه (.)4
ومن يومها فإن الدعوة إلى التشيع من صاحب الرسالة تمشي معه جنبا إلى جنب مع الدعوة
للشهادتين  ،قال سلمان الفارسي – رضي للا عنه  ": -بايعنا الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على النصح

للمسلمين  ،واالئتمام بعلي  -عليه السالم  -والمواالة له "( ، )5وقال أبو سعيد الخدري( " :)6أمر
الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة  :الصالة  ،والزكاة  ،وصوم شهر رمضان  ،والحج  ،قيل
 :فما الواحدة التي تركوها  ،قال  :والية علي بن أبي طالب  -عليه السالم . )7( -
فالنبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -هو أول المنوهين بفكرة التشيع والمغذين إياها

()8

 " ،وهو الذي بعث عقيدة التشيع

 ،وأوجدها  ،ودعا إلى حب علي ووالئه  ،وأول من أطلق لف الشيعة على أتباعه ومريديه  ،ولواله
لم يكن للشيعة والتشيع عين وال أثر "

()9

.

وكان رواد الفكر الشيعي  ،وحاملي بذوره هم المسلمون من المهاجرين واألنصار ،ومن تبعهم
بإحسان في األجيال الالحقة من الذين لم يغيروا ولم يبدلوا

()10

؛ لحديث  :يدخل من أمتي الجنة

سبعون ألفا ال حساب عليهم  ،ثم التفت إلى علي وقال  :هم شيعتك  ،وأنت إمامهم " .
()11

(ْ)1اإلمامْحسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْصـْْ ْ.43
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .341
(ْ)3سْورةْالشعراءْْ:آيةْرقمْْ ْ.114
(ْ)4إبراهيمْاملوسويْالزجناينْْ:عقائدْاإلماميةْاالثناْعشريةْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْللمطبوعاتْ–ْبريوتْ1393ْ،هـْْصـْْْ .171
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:األمايلْْ،نشرْدارْالثقافةْ–ْقمْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْ1993ْ/مْصـْْ ْ.111
انْْ،املج ِ
كْب ِن ِ
ْسنَ ٍ
(ْ)6أَبوْسعِي ٍدْاخلُد ِريْْْ:سع ُدْبنْمالِ ِ
َح َدْال ُف َق َه ِاءْ
ْ،وبـَيـ َعةَْالرض َو ِْ
ْ،مف ِيتْامل ِديـنَِْةَْ ْ،ش ِه َدْاخلَن َد َْ
اه ُْدْ
انْْ،منْاملكثرينْْ،أ َ
ُ
َ
َ َُ
ُ َ
قْ َ
َ
ُ
ِ
ِ
اتْ74هْْ،وقيلْ63ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْ3صـْْ .171-163
املُجتَ ِهدي َْنْْْ.ولهَْ ْ1171ْ:حديثْاًَْ ْ،م َ
(ْ)7الشي ْاملفيدْْ:األمايلْْصـْْ ْ.139
(ْ)3حممدْبيوميْمهرانْْ:االمامةْوأهلْالبيتْجـْْ1صـْْْ .133
(ْ)9حممدْجوادْمغنيةْْ:الشيعةْيفْامليزانْْ،نشرْدارْالتعارفْللمطبوعاتْ–ْبريوتْْْ،دتْْصـْْ 17
(ْ)11جعفرْالسبحاينْْ:أضواءْعلىْعقائدْالشيعةْاإلماميةْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْالصادقْْ،قمْْ،ط1411ْ،1هـْصـْ11-19بتصرفْ .
( ْ )11حممدْبنْسليمانْالكويفْْ:مناقبْاإلمامْأمريْاملؤمننيْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْباقرْاحملموديْْ،نشرْدارْالنهضةْْ -قمْْ،طْْ،ْ 1
1411هـْجـْْ1صـْْ.ْ111اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ37صـْْ ْ.ْ91
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ونقول  :هذا غلو ظاهر في التشيع  ،فال يصح عقال أن يكون رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو الذي بعث
عقيدة التشيع ؛ فإنه أتى باإلسالم نقيا صافيا ولم يأت بعقائد الشيعة .
()1

ولم يكن هناك شيعة بمعناها المعروف اليوم في عهد النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن عرف هذا المعنى

للشيعة بعد وقوع الفتنة  ،ولم يكن لعلي حزب منظم متميز باسم الحزب العلوي
يدي رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شيعة وال سنة قال تعالى  ":إن الدين عند هللا اإلسَلم "

()3

 ،ولم يكن بين

()2

 ،ال التشيع  ،وال

التسنن  ،بل أتى اإلسالم ليرفع الحواجز بين الناس  ،فال هاشمي  ،وال قرشي  ،وال تيمي  ،وال

فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى  ،بل لم يكن لهم وجود في زمن أبي بكر وعمر .
()4

ولم يكن هناك شيعة روحية  ،وال سياسية  ،ولم تظهر كلمة الشيعة كمصطلح إبان ذلك الوقت .
()5

وما هذا إال مغالطة كبرى  ،وافتراء ال أصل له  ،ولقد اعتبره البعض محاولة من جانب متكلمي
الشيعة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة إلى أصول أجنبية

()6

.

وقد اضطر بعض شيوخ الشيعة لإلذعان لهذه الحقيقة وهم الذين مردوا على إنكار الحقائق
المتواترات  ،يقول أحد آياتهم ومجتهديهم " :ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ في عهد أبي بكر وعمر
 رضي للا عنهما -مجاال للظهور؛ ألن اإلسالم كان يجري على مناهجه القويمة " .()7

بل إن لف الشيعة أهمل بعد بيعة أبي بكر  ،ولم يكن داعية للتفرقة والعنصرية .
()8

الرأي الثالث  :أن التشيع بدأ يوم السقيفة

()9

()10

 " :لما توفي الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان أهل البيت -

عليهم السالم  -يرون أنفسهم أحق باألمر دون سواهم من قريش ؛ ولما كان جماعة من الصحابة

(ْ)1دْعامرْالنجارْْ:مذاهبْاإلسالمينيْصـْْْ .333
(ْ)1السيدْطالبْاخلرسانْْ:نشأةْالتشيعْصـْْ13-14بتصرفْ .
(ْ)3سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .19
(ْ)4ابنْتيميةْْ:منهاجْالسنةْجـْْ1صـْْ 64
(ْ)1دْعليْساميْالنشارْْ:نشأةْالفكرْالفلسفيْيفْاإلسالمْْ،نشرْدارْاملعارفْاملصريةْْ،ط1966ْْ،ْ3مْصـْْْ11ْ-14بتصرفْْْ.دْ
ْ/عامرْالنجارْْ:مذاهبْاإلسالمينيْصـْْ .337
(ْ)6دْأمحدْسيدْأمحدْْعليْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْْْ،نشرْدارْاليقنيْْ-املنصورةْْ،ط1113ْ،ْ1مْصـْْْ.36حممودْصبحيْ
ْ:نظريةْاإلمامةْلدىْالشيعةْاالثينْعشريةْْ،نشرْدارْاملعارفْاملصريةْ1969ْْ،مْصـْْ ْْ.31
(ْْ)7الشي ْحسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْصـْْْ .ْ43
(ْْ)3دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْجـْْْ1صـْْ .ْ61
(ْ)9حممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْبنيْاألسطورةْواحلقيقةْْ،نشرْدارْالبشريْ–ْالقاهرةْْ،دتْْصـْْ ْ.34
(ْ )11يقولْدْعمرْالفرماويْْ:القا ئلونْهبذاْهلْيسمواْالذينْتشايعواْلسعدْبنْعبادةْيومْالسقيفةْ؛ْلينصبوهْخليفةْْ:شيعةْسعدْ؟ْْ.
انظرْدْْ:عمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْْصـْْ .31
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يتشيعون لعلي  ،ولما عدل عنه إلى سواه تأففوا من ذلك  ،فإن الزبير اخترط سيفه  ،وقال  :ال
أغمده حتى يبايع علي ؛ ولذلك فإن البذرة األولى للتشيع  :الجماعة الذين أروا بعد وفاة النبي -
ملسو هيلع هللا ىلص  -أن أهل بيت النبي أولى الناس أن يخلفوه  ،وعلي أولى من العباس
()1

()2

 ،وتأكد هذا الرأي

حين  :تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين  ،مالوا مع علي – رضي للا عنه . -
()3

ونقول  :إن اختالف الرأي هنا ليس دليال على بداية التشيع ؛ ألن الملتفين حول علي لم يجمعهم
إال حبهم له  ،وتفضيله على غيره  ،ال على أساس النظرية الشيعية

()4

.

بل هو مجرد رأي لبعض الصحابة  ،إال أنه لم يتخط دائرة الرأي الشخصي  ،ولم يمنع ذلك الرأي
أصحابه أن ينزلوا على رأي األغلبية  ،وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس راضين مطمئنين غير
متهمين أحدا

()5

 ،ولم يكن أحد من هؤالء الصحابة أو غيرهم يعتقد بعقائد الشيعة  ،فالغلو في هذا

الرأي واضح لكل ذي لب سليم

()6

.

الرأي الرابع  :أن التشيع بدأ في خالفة عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه –  :وخاصة على يد
عبد للا بن سبأ  ،حيث بقي في الخالفة اثني عشر عاما وبموته حصل االختالف وابتداء أمر
الروافض ؛ حيث بدأ ابن السوداء يشيع السوء عن عثمان – رضي للا عنه – ويذكر عليا بخير

()7

 ،وصار يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد إضاللهم  ،ولم يكن هناك وجود لتجمع
()8

يدعى شيعة علي على وجه التسمية والتميز  ،حتى كان أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي
ابن السوداء بعد قتل عثمان – رضي للا عنه  -ومنه تشعبت أصناف الغالة

()9

.

الرأي الخامس  :أن التشيع بدأ في خالفة علي بن أبي طالب  -رضي هللا عنه – :

(ْ)1أبوْجعفرْالطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْْ1صـْْ .134
(ْ)1دْأمحدْأمنيْْ:فجرْاإلسالمْْ،نشرْمكتبةْالنهضةْاملصريةْ–ْالقاهرةْ1961ْ،مْْصـْْ .166
( ْ )3منهمْْ:العباسْْ،والفضلْبنْالعباسْْ،والزبريْْ،وخالدْبنْسعيدْْ،واملقدادْبنْعمروْْ،وسلمانْْ،وأبوْذرْْ،وعمارْْ،والرباءْبنْ
عازبْْ،وأيبْبنْكعبْْ.انظرْأمحدْبنْأيبْيعقوبْاليعقويبْْ:تاري ْاليعقويبْْ،نشرْدارْبريوتْ1391ْ،هـْ1971/مْجـْْ1صـْْ .114
(ْ)4دْمصطفىْحلميْْ:نظامْاخلالفةْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْْْ،نشرْدارْالدعوةْاإلسكندريةْْ،ط1413،ْ1هـْ1933/مْصـْْ .117
(ْ)1دْحممدْإبراهيمْاجليوشيْْ:دراساتْيفْنشأةْالفرقْاإلسالميةْْْ،طْمكتبةْحنونْللطباعةْ–ْالقاهرةْ1411ْ،هـْ1991ْ/مْصـْْ117
بتصرفْ.دْْ/أمحدْسيدْأمحدْعليْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .37
(ْ)6دْعامرْالنجارْْ:يفْمذاهبْْاإلسالمينيْْصـْْ .339
(ْ)7ابنْحزمْاألندلسيْْ:الفصلْيفْاملللْواألهواءْوالنحلْجـْْ1صـْْ.67دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .31
(ْ)3املقريزيْْ:اخلططْْ،طْدارْالتحريرْ–ْالقاهرةْْ،دتْجـْ3صـْْ.161دْأمحدْسيدْعليْ:التقريبْبنيْالسنةْوالشيعةْصـْْ ْ.33-37
(ْ)9عضدْالدينْاإلجييْْ:املواقفْْ،حتقيقْْ:عبدْالقادرْعمريةْْ،نشرْدارْاجليلْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،1ه1997/مْجـْ3صـْْ .ْ673
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ولكن أصحاب هذا الرأي اختلفوا فيما بينهم في توقيت هذا الظهور والتميز  ،فمنهم  :من أرجع هذا
الظهور إلى يوم الجمل  ،حين خالف طلحة والزبير عليا  ،وأبيا إال الطلب بدم عثمان ،
()1

وقصدهما علي ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر للا  ،عندها تسمى من اتبعه باسم الشيعة
ومنهم  :من جعله يوم صفين( ، )3وهذا قول الخوانساري

()5()4

()2

.

 ،واحسان إلهي ظهير( )6حيث يقول " :

إن األسماء ال توجد قبل المسميات  ،وال األحزاب قبل الخالفات  ،فلما نشأ الخالف بين علي
ومعاوية  ،صار لكل أتباعه وتحزبوا حزبين سياسيين كبيرين  :شيعة علي  ،وشيعة معاوية " (.)7
الرأي السادس  :أن التشيع ظهر بعد مقتل اإلمام الحسين  -رضي هللا عنه  -بعد كربالء:

" حيث كان لمأساة كربالء أثرها في نمو روح الشيعة  ،وازدياد أنصارها حتى إنه يمكن القول  :إن

حركة الشيعة بدأ ظهورها في العاشر من المحرم " ( ، )8يوم قتل الحسين – رضي للا عنه .-

حيث إن " الشيعة لم تتكون كفرقة دينية كالمية إال بعد مقتل المختار بن عبيد

()9

 ،وأنها أخذت

شكلها النهائي في عصر اإلمام جعفر الصادق – رحمه للا  ، -مما يدل على أن اسم الشيعة -
كمصطلح  -ظهر بعد استشهاد اإلمام الحسين  ،وأن الكلمة كانت تطلق في أول األمر على أية
مجموعة تلتف حول أي صحابي من الصحابة (.)10

(ْ )1وقعةْاجلملْْ:بالبصرةْاخلميسْْ 11ْ،مجادىْاألوىلْْ،وقيلْْ:اآلخرةْسنةْ36ه ْْ ،بنيْعليْْ،وبنيْعائشةْْ،والزبريْْ،وطلحةْ–ْ
رضيْهللاْعنْاجلميعْْ-انتهتْبانتصارْعليْْ،وقتلْأكثرْمنْ6111مسلمْْْ.الطربيْْ:تاري ْالطربيْْجـْْ3صـْْ11ْ-ْْ14بتصرفْْ .
(ْ)1ابنْالندميْْ:الفهرستْْ،املطبعةْالرمحانيةْْ–ْالقاهرةْ1334ْ،هـْْصـْْ .149
(ْ)3وقعةْصفنيْْ:بنيْعليْومعاويةْ–ْرضيْهللاْعنهماْ–ْْ،سنةْ37هْْ،قتلْفيهاْأكثرمنْْ61111منْالفريقنيْْ،وبقيتْمائةْوعشرةْ
أيامْْ،وانتهتْبالتحكيمْبنيْالفريقنيْْ.الطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْ3صـْْ61ْ–ْ19بتصرفْْ .
(ْ )4اخلوانساري ْْ :حممد ْمهدي ْبن ْحممد ْالكاظمي ْاملوسوي ْاخلوانساري ْاألصفهاين ْْ ،مؤر ْمن ْعلماء ْاإلمامية ْْ ،ولد ْببغداد ْسنةْ
1319ه1911/مْْ،وتويفْببغدادْْسنةْ1391هـْ1971ْ/مْْ.انظرْالزرْكليْْ:األعالمْجـْْ7صـْ116مْْْ .
(ْ)1دْْ/أمحدْسيدْعليْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ33نقالْعنْاخلوانساريْْ:روضاتْاجلناتْْ .
(ْ)6إحسانْإهليْظهريْْ:باحثْسلفيْْ،ولدْ1361هـ1941/مْْ،حصلْعلىْاملاجستريْيفْالشريعةْمنْاجلامعةْاإلسالميةْباملدينةْاملنورةْْ
،كانْرئيسْاًْلتحريرْجملةْترمجانْاحلديثْيفْالهورْبباكستانْْ،نالتهْيدْالغدرْ؛ْفقتلْ1417هـْ1937ْ/مْْ.انظرْترمجتهْللدكتورْْ:سيدْ
حسنيْالعفاينْلكتابْالشيعةْوالتشيعْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط1419ْ،1هـ1113ْ/مْصـْْ .4-3
(ْ)7إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالتشيعْصـْْ37بتصرفْْ.حممودْشكريْاأللوسيْْ:خمتصرْالتحفةْاالثينْعشريةْْ،حتقيقْْ:حمبْالدينْ
اخلطيبْْ،طْالرئاسةْالعامةْلإلفتاءْ–ْالرياضْ–ْالسعوديةْ1414ْ،هـْصـْْ .ْ1
(ْ)3دْْ/أمحدْسيدْعليْْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْْصـْْ.ْ39نقالْعنْفيليبْحىتْْْ:تاري ْالعربْ .
ـْْ.الزركليْْ:األعالمْجـْْ7صـْْ .191
(ْ)9املختارْبنْأيبْعبيدْبنْمسعودْالثقفيْْ:ادعىْالنبوةْ،ودعاْإىلْحممدْبنْاحلنفيةْْ،وقتلْ67ه ْ
(ْ)11دْْعليْساميْالنشارْ:نشأةْالفكرْالفلسفيْيفْاإلسالمْجـْْْ1صـْْ11بتصرفْْ .
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لكن لما تولى معاوية الملك  ،ولم يعد مجرد رئيس حزب  ،أصبح استعمال لف الشيعة مقصو ار
على أتباع علي  ،ودخل في هذا االستعمال أيضا تعارضهم مع الخوارج

()1

.

الرأي الراجح :

يعتقد الباحث  :أن كل المظالم آلل البيت – عليهم السالم – والتي توالت خالل السنوات كانت

سببا في تسارع انتشار التشيع بين المسلمين الذين يرون وجوب نصرتهم

()2

.

ولذلك يقسم بعض الكتاب التشيع إلى مرحلتين  :التشيع الروحي ( مرحلة الظهور )  ،والتشيع
السياسي ( مرحلة التفرق )  ،هذه الفرقة كانت أقلية في عهد النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكانت األكثرية لمن
يخالفهم بقيادة أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم  ،وقدر لهذه األكثرية أن تحكم  ،ولفرقة الشيعة أن
تبقى في جانب المعارضة الداخلية في المجتمع  ،تنشر فكرها في خفاء

()3

 ،فالروحي  :نشأ أيام

النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن هؤالء ظلوا مجموعة محدودة لم تنفصل عن األمة  ،ولم يكن لهم كيان

سياسي يخالفون به عموم الصحابة  -رضي للا عنهم  ، -والسياسي  :حدث بعد مقتل اإلمام
علي  ،وتأججت حميته يوم تنازل الحسن بن علي – رضي للا عنهما  -عن الخالفة لمعاوية -
رضي للا عنه – وبعدها صارت الشيعة حزبا ينعى قواده  ،الذين قتلوا واحدا تلو اآلخر .
والباحث يرجح هذا الرأي استنادا إلى العقل والنقل :
فمن المعقول  :أن هذه األفكار التي تكونت في العصور المتأخرة من فكر الشيعة لم تكن يوما قوال
صريحا ألحد الصحابة  ،وال من تابعيهم  ،ولكن هذه المضامين التي ولدت من األفكار الكلية لدى
الشيعة األوائل لم تظهر مرة واحدة  ،بل هي تطور طبيعي كمثل أي مذهب  ،فأوائل المتمذهبة

يقعدون القواعد العامة  ،ومن بعدهم يفصلون هذه القواعد على ما فهموه من نقلة هذه القواعد لهم ،
ولذلك ال نخلط هنا بين السمات التي وصف بها التشيع  ،وبين المقومات التي قام عليها التشيع ،

فالشيعة يعتبرون  :أن جوهر التشيع ظهر في عصر النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -وظهرت نزعته في آخر حياة
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبعد وفاته  ،وتبلور اتجاهه السياسي بعد مقتل عثمان – رضي للا عنه – ،
واستقل مصطلحه بعد مقتل اإلمام الحسين  -رضي للا عنه – .
بينما تتباين اآلراء هنا حول التطور بعد ذلك  ،بين من نسب تطور العقائد الشيعية إلى اإلسالم
وعقائده  ،وهم كتاب الشيعة  ،وبين من نسب تطور العقائد الشيعية إلى جذور يهودية أو مسيحية
(ْ)1دْعبدْالرمحنْبدويْْ:اخلوارجْوالشيعةْْ،نشرْدارْاجلليلْللكتبْوالنشرْ–ْالقاهرةْْ،ط1993ْ،ْ1مْصـْْ97بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْحممدْأبوْزهرةْْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْصـْْ31بتصرفْْ .
(ْ)3السيدْحممدْباقرْالصدرْْ:نشأةْالتشيعْوالشيعةْصـْْ71بتصرفْْ .
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أو غيرها من النحل الوثنية  ،فبعض الشيعة يقولون  ":إن األفكار والمعتقدات في المضمون
الشيعي تتسع في األزمنة المتأخرة عما كانت عليه في الصدر األول  ،ولكن هذه الزيادة ليست

أكثر من المضمون األصلي للتشيع  ،وانما هي تفصيل وبيان لمجمله  ،واضافة أجزاء ؛ وظهور
جزئيات انطبق عليها المفهوم الكلي للتشيع  ،ظهرت هذه الجزئيات بفعل تطور الزمن "(. )1

وهكذا نستطيع أن نفرق بين شيعة علي الذين ناصروه  ،ووقفوا بجانبه  ،والشيعة الذين تجمعوا بعد
مقتل الحسين بن علي وبدأوا يجترون الماضي ويبنون عليه سياساتهم ومعتقداتهم
التشيع ألهل البيت يعني  :االنحياز لمواقفهم السياسية  ،والفقهية  ،والفكرية

()3

()2

 ،حتى كانت

.

تطور التشيع من مرحلة التكوين إلى مرحلة التنظير:
قال بعض المؤرخين  :إن اإلمام علي – رضي للا عنه  -مات ولم يوص ألحد أوالده الذين
شملتهم آية التطهير  ،بل قال  " :ال آمركم وال أنهاكم " (. )4
ولكن بعد مقتله – رضي للا عنه  -التف الناس حول الحسن – رضي للا عنه  -وبايعوه على
الخالفة في سنة 40هـ  ،وعقد معهم العهد على سلم من سالمه وحرب من حاربه  ،ولكنه لم ير

من أتباعه ما كان يتمناه من النصرة التامة  ،فقد تفرق الناس عنه  ،فاصطلح مع معاوية  -رضي

للا عنه  -على شروط اشترطها الحسن بنفسه  ،اختلف المؤرخون في تحديدها .

وقد ساء الشيعة هذا الصلح  ،ولكن الحسن – رضي للا عنه  -كان حريصا على دماء المسلمين
؛ فأصلح للا به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين – كما قال النبي – ملسو هيلع هللا ىلص -

()5

.

ولكن األمر لم ينته بذلك بل تطور بشيء لم يكن في حسبان أحد  ،فقد دس أحدهم السم لسبط
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فنال شهادة ربه  ،فأرسل الشيعة للحسين  -رضي للا عنه  -يعزونه في مقتل أخيه

 ،ويطلبون منه الخروج على معاوية  -رضي للا عنه  -ولكنه لم يستجب لهم حفاظا على عهد
أخيه مع معاوية  -رضي للا عنه  ، -وما لبث معاوية  -رضي للا عنه  : -أن طلب البيعة
البنه يزيد

()6

 ،ولكن الحسين  -رضي للا عنه  -لم يبايع (.)1

(ْ)1أمحدْالوائليْْ:هويةْالتشيعْْْصـْْ .ْ16
(ْ)1حممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْبنيْاألسطورةْواحلقيقةْْصـْْ .11
(ْ)3دْأمحدْراسمْالنفيسْْ:الشيعةْوالثورةْْصـْْ .6
(ْ)4دْنبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْْ،طْدارْاملؤر ْالعريبْْ،بريوتْْ،ط1411ْْ،ْ1هْ1994ْ/مْصـْْ36بتصرفْْ .
(ْ)1اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ .ْ961
ب ْب ِن ْأُميَّةَ ْْ :اخللِيـ َفْةُ ْْ ،أَبو ْخالِ ٍد ْال ُقرِشيْ ْْ ،الدِّمش ِقيْ ْلَه ْعلَى ِِ
(ْ )6ي ِزي ُد ْبن ْمعا ِويةَ ْب ِن ْأَِيب ْسفيا َن ْب ِن ْحر ِ
ْح َسنَةْ َْ ْ ،وِه َي ْ َغزُوْ
َ
ُ َ َ
ُ َ
ْهنَاته َ
َ
َ
َ
َُ
َ ُ َُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّنيَْ ْْ،ولَهُْ
ْسنَةَْستـ َْ
يَْ ْ،ع َق َدْلَهُْأَبـُوهُْب ِوالَيَة
صا ِر ِّْ
بْاألَن
ْ،وفيهمْمث ُلْأَِيبْأَيـو
شْ
ْ،وَكا َنْأَميـَرْاجلَي ِْ
ال ُقسطَن ِطينِيَِّْةْ
ْالعهدْمنْبـَعدْهْْ،فَـتَ َسلَّ َمْاملل َ
َ
َ
َ
ك َ
َ
َ
ُ
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وقام الشيعة بأول حركة خروج على الحاكم ضد األمويين بقيادة حجر بن عدي( ، )2لكن الحركة
انتهت بقتل حجر وبعض أتباعه  ،وبعدها سكنت الشيعة خوفا من القتل

()3

.

ولما مات معاوية  -رضي للا عنه  -وطلب يزيد بيعة أهل المدينة  ،أبى عليه الحسين  -رضي
للا عنه  ، -وعندها أرسل له أهل الكوفة أن يخرج إليهم  ،فخرج مع أهل بيته جميعا إال دمحم بن
الحنفية( )4الذي نصحه بعدم الخروج لهم  ،ولكنه لم يستجب (.)5
ولكنه – ولألسف  -لم يكن متأكدا من نصرة أهل العراق  ،فقد سأل  :ما حال أهل العراق ،
فكانت اإلجابة التي سطرها التاريخ بحروف من دماء الحسين – رضي للا عنه –  " :قلوبهم
معك ،وسيوفهم مع بني أمية "( ، )6وحينها تأكد الحسين – رضي للا عنه – من صدق أخيه
الحسن بن علي  -رضي للا عنهما  -حين قال عن شيعته  ":أرى وللا معاوية خي ار لي من هؤالء

 ،يزعمون أنهم لي شيعة  ،وقد ابتغوا قتلي  ،وانتهبوا ثقلي  ،وأخذوا مالي  ،وللا لئن آخذ من
معاوية عهدا أحقن به دمي  ،وآمن به في أهلي  ،خير لي من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي
 ،وللا لو قاتلت معاوية ؛ ألخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما "

()7

.

ني ْ؛ْوَمل ُْمي ِهله ْهللا ْعلَىْفِعلِ ِه ْبِأَه ِْل ْامل ِديـنَ ِة ْلَ َّماْخلَعوْه ْْ،وي ِزي ُد ِْممَّن ْالَْنَسبه ْوالَ ُِ
ِِ
ِ
ْحنبْهُْْ،
ْسنَْةًْْْ ،فَ َكانَت َ
ْدولَتُهُْأَقَلَّ ْمن ْأَربَ ِع ْسن َْ َ ُ ُ َ
َ ُ ُ ََ
ثَالَث َْوثَالَثـُو َن َ
َُُ
َ
ِّنيْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ ْ.ْ41ْ–ْ31
ْسنَةَْأَربَ ٍع َْو ِستـ َْ
يف َ
تـُ ُو َِّ
(ْ)1دْنبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ73-71بتصرفْْ .
ي ْب ِن ْربِيـعةَْْ:الكِن ِديْ ْوهو ْحجر ْاخل ِْري ْْ،وْأَبـوه ِ
يْب ِن ْجبـلَةَْب ِن ِ
(ْ )1حجرْبن ِ
ْ،وِوفَ َادةْ َْ ْْ،كا َْنْ َش ِريفْاًْْ،
ََُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
َ
ُ ُ ُ َ
ْعدي ْاألَدبـَُْرْْ،لَْهُْ ُ
ْعد ِّ َ َ
ْعد ِّْ َ َ
صحبَةْْ َ
ِ
أ ََّماراًْبِاملعر ِْ ِ ِ
ْشيـع ِةْعليْْ-ر ِضيْهللاْعنـهماِْ َ -
ِّنيْأ َِمريْاًْْ،حاولْاخلروجْعليْمعاوية–ْرضيْهللاْعنهْْ،ْ-فقتلهْيفْمجاعةْ
وفْْ،من َ َ
.ش ِه َدْصف َ
َ َ ُ َ َُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ْبنْ
ْ:عبَـي َد ْ
ْ،وَمش َه ُد ُهمْظَاهر ْب َعذ َر ْاءَْبالشامْْ،يـَُز ُْارَْ ْ،و َخل َْ
ْ،و َعب َد َّ
ف ْ ُحجر َْولَ َدي ْن ْ ُ
ْالرمحَ ْنْْ،قَـتَـلَ ُه َم ُ
ب ُ
ْهللاْ َ
منْأصحابهْ َسنَة ْ11هْ َ
اْمص َع ُ
ِ ِ
انْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ ْ.ْ467ْ–ْْ461
ْ،وَكانَاْيـَتَ َشيَّـ َع ِْ
الزبـَريْاألَميـُْرْ َ
بتصرفْْ .
(ْ)3دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ ْ74-37
(ْ)4حممدْبنْاحلنفيةْْ:حممدْبنْعليْبنْأيبْطالبْْ،ولدْْ11هـْ ْْ،كنيتهْْ:أبوْالقاسمْْ،أمهْْ:خولهْبنتْجعفرْاحلنفيةْْ،ينسبْهلاْمتيزْاًْ
لهْعنْاحلسننيْْ،وكانْيقول ْْ :احلسنْْ،واحلسنيْأفضلْمينْْ،وأناْأعلمْمنهماْْ،كانْواسعْالعلمْْ،ورعاْْ،أسودْاللونْْ،وهوْأحدْ
األبطال ْاألشداءْيفْاإلسالمْْ،مولدهْووفاتهْيفْاملدينةْْ،وقيلْماتْبالطائفْسنةْ31هـْْ،وقيلْ33ْ:هْْ .األشعري ْالقميْْ:املقاالتْ
والفرقْصـْْ.163الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ .119ْ–ْ111
(ْ)1دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ71بتصرفْْ .
(ْْ)6احلافظْابنْْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ3صـْْ .ْ163عثمانْاخلميسْْ:حقبةْمنْالتاري ْْ،نشرْدارْابنْاجلوزيْ–ْالقاهرةْْ،طْ،ْ1
1413هْ1117ْ/مْصـْْ .144
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ44صـْْ.11العامليْْ:االنتصارْْ،نشرْدارْالسريةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـْْجـْْ9صـْْ .134
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وهنا خير الحسين – رضي للا عنه  -أهله بين أمرين  :إما البقاء معه والقتل  ،أو الرجوع ؛ فإن

القوم ال يريدون غيره  ،فأبوا إال البقاء معه لنيل الشهادة  ،وهنا زفت إليهم الشهادة في واقعة

كربالء  ،التي كانت وال تزال ذكرى تنفطر لها قلوب المحبين آلل البيت  -عليهم السالم . -

بعد وقعة كربالء  :تطور األمر حيث كانت تسمية الشيعة غير مرتبطة بمفهوم معين كما هو
الحال اليوم  ،فإنهم كانوا يقولون  :شيعة علي  -رضي للا عنه  ، -وشيعة الحسن  -رضي للا

عنه  ، -وشيعة الحسين  -رضي للا عنه  ، -حتى تتميز عن غيرهم  ،ولكن وبعد وقعة كربالء
انصرف المسمى إلى الشيعة اإلمامية

()1

.

وفي سنة 61هـ  -السنة التي قتل فيها الحسين – رضي للا عنه  : -بدأ بعض الشيعة يبدون
ندمهم على عدم نصرتهم له  ،وحاولوا التجمع لقتل من قتل الحسين  ،لكنهم لم يستطيعوا ذلك
حتى مات يزيد بن معاوية  ،فخرجوا في عام 65هـ  ،في أربعة آالف على رأسهم سليمان بن صرد
()2

 ،وسميت هذه الحركة بحركة التوابين ؛ وفشلت .
()3

ثم ظهر المختار الثقفي ؛ ليطالب بثأر الحسين  ،واستطاع أن يقتل بعضهم  ،ودعا بإمامة دمحم بن
الحنفية – رحمه للا  ، -وحاول إقناعه بذلك  ،لكنه رفض  ،وخاطب اإلمام علي بن الحسين
السجاد  -عليه السالم -ليقنعه بالخروج على بني أمية  ،ولكنه رفض ؛ فنادى بإمامة دمحم بن

(ْْ)1دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ77بتصرفْْ .
ايبْْ،لَْهْ ِروايةْي ِسيـرةَْْ ْْ،كا َن ِْممَّنْ َكاتَبْاحلس ِ
(ْ)1سلَيما ُنْبن ٍ
ٍ
فْاخلز ِ
اْع ِجَزْ
اعيْال ُكوِ ْ
يفْْ،األ َِميـُْرْ َّ
نيْ؛ْليُبَايِ َعْهُْْ،فَـلَ َّم َ
َ َُ َ
وْمطَِّر َُ
ُ َ ُ ُ
ْصَرْدْْ:أَبُ ُ
ْ،الص َح ِ ْ ُ َ َ َ َ
ادْ؛ْفَالتحم ِ
ِ ِ ِ ِ ٍِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ْج ٍ
الْثَالَثَةَْ
ْالقتَ ُ
شْالتـ ََّّوابِ َ
يشْتَابُواْإِ َىلْهللاْمنْخذالَِن ُمْاحلُ َس َ
اْجي َ
ْْ،و ُمسو َ
َعنْنَصْ ِرهِْنَد َْمْْْ،و َخَر َج ِْيف َ
ني َ
نيْْ،حلَربْعُبَـيدْهللاْب ِنْزيَ ْ َ َ َ
أَيَّ ٍْامْ ِ
نيَْ ْ،سنَةَْ61هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْ3صـْْ ْ.ْ391ْ–ْ394
ْخلق ِْم َنْال َف ِريـ َق ِْ
نيَْ ْ،واستَ َحَّرْال َقتْ ُلْبِالتـ ََّّوابِ َ
ْ،وقُت َل َ
َ
(ْْ)3دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ73بتصرفْْ .
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الحنفية  ،وهذه هي أول فرقة تنفصل عن األئمة االثنا عشر وهي فرقة الكيسانية ( ، )1التي تقول
بإمامة دمحم بن الحنفية – رحمه للا -

()2

 ،وبعدها كان هذا دأبهم كلما اختلفوا على إمامين .

وهنا  :سطع نجم اإلمام زين العابدين  -علي بن الحسين  -الزاهد العابد محارب الغلو الذي قال
للشيعة يوما  :أحبونا حب اإلسالم فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عا ار (.)3

ولكنه  -عليه السالم  -القي من الحجاج أشد العداء  ،حتى تولى عمر بن عبد العزيز

()4

-

رحمه للا  ، -الذي أمر بترك لعن علي  -رضي للا عنه  -على المنابر  ،وحذر من المساس

بحقوق آل البيت  ،فرد لهم الخمس  ،وفدك  ،وظل األمر على ذلك  ،حتى ظهر زيد بن علي
()5

()1

(ْ)1الكيسانيةْْ:القائلونْبإمامةْحممدْبنْاحلنفيةْ؛ْألنهْكانْصاحبْرايةْأبيهْيومْاجلملْْ،وقيلْْ:بلْبوصيةْمنْاحلسنيْلهْْ،ويسمونْْ:
؛ْومسواْبذلكْْ:ألنْالذيْدعاهمْإىلْذلكْْ:املختارْالثقفيْْ،وكانْلقبهْكيسانْْ،وبعدْقتلْاملختارْادعىْأتباعهْأنهْ
الكيسانيةْواملختاريةْ ْ
وصيْحممدْبنْاحلنفيةْْ،وجيوزونْالبداءْعلىْهللاْْ،ويكفرون ْمنْتقدمْعلىْعليْمنْاخللفاءْْْ،وأهلْصفنيْْ،واجلملْْ،وأتباعهْاآلنْيفْ
التيهْالْإمامْهلمْ؛ْألنْحممدْبنْاحلنفيةْنبذْأمرْاخلالفةْالبنهْأيبْهاشمْعبدْهللاْْ،وملْيولدْلهْْ،وبعدْموتْإمامهمْانقسمواْإىلْْ:الكربيةْْ:
أصحابْأيبْكربْالضريرْْْ،والكيسانيةْْ:املقرينْمبوتْحممدْبنْاحلنفيةْْ،واختلفواْيفْاإلمامْبعدهْْْْ،والرونديةْْ:أتباعْأيبْحممدْبنْعلىْ
بن ْعبد ْهللا ْبن ْعباس ْبن ْعبد ْاملطلب ْْ،والبيانية ْْ:أتباعْبيان ْبن ْمسعان ْْ،واحلربية ْْ:أتباعْعبد ْهللا ْبن ْعمرو ْبن ْحرب ْْ،وكلهم ْمن ْفرقْ
الغالةْْ.انظرْكتابْاملقاالتْوالفرقْلألشعريْالقميْصـْْ.13-11والبغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ.13ْ–ْ17الشي ْحممدْأبوْزهرةْ
ْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْصـْْ .39
(ْْ)1دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ33بتصرفْْ .
(ْْ)3أبوْنعيمْاألصبهاينْْ:حليةْاألولياءْجـْْ3صـْْ.136الذهيبْْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ4صـْْْ .339
(ْ)4عمرْبنْعبدْالعزيزْبنْمروانْبنْاحلكمْْ:القرشيْْ،األمويْْ،أمريْاملؤمننيْْ،أمهْْ:أمْعاصمْبنتْعاصمْبنْعمرْبنْاخلطابْْ،ويلْ
إمرة ْاملدينة ْللوليد ْْ،وكان ْمع ْسليمان ْكالوزير ْْ ،وويل ْاخلالفة ْبعده ْْ ،فعد ْمع ْاخللفاء ْالراشدين ْْ ،ولد ْ63هـْْ ،وتويف ْ111هـ ْْ ،ومدةْ
خالفته ْسنتان ْونصفْ،من ْالطبقةْالرابعةْْ ،ثقةْْ،مأمون ْْ ،وكان ْإمام ْعدل ْْ .انظرْاخلطيب ْالبغداديْْ:جتريد ْاألمساءْوالكىن ْاملذكورة ْيفْ
كتابْاملتفقْواملفرتقْْ،حتقيقْْ:دْشاديْآلْنعمانْْ،نشرْمركزْالنعمانْللبحوثْوالدراساتْاإلسالميةْوحتقيقْالرتاثْوالرتمجةْ–ْصنعاءْ
ْ،اليمنْْ،ط1431ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْجـْْ1صـْْ.73الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .143ْ-ْ114
ّْللِ ُ ِ ِ ِ ِ
ساكِ ِ
ْشي ٍءْفَأ َّ
يلْ"ْاالنفالْْ.41ْ:
ْالسبِ ِْ
ىْوال َم َْ
َن َِّ
ني َْواب ِن َّ
(ْْ)1قالْتعاىلَْ ْ"ْ:واعلَ ُمواْأََّمنَاْغَنِمتُم ِْمن َ
ْمخُ َسهُ َْول َّلر ُسول َْولذيْال ُقرَىب َْواليَتَ َام َ
عندْمالكْ:اخلمسْموقوفْعلىْرأيْا ِإلمامْيضعهْفيمنْيراهْأحقْبهْ.وعندْالشافعيْْ:يقسمْاخلمسْعلىْمخسة ْْ:فأماْسهمْهللاْتعاىلْ
فاستفتاحْكالمْبذكرهْتعاىلْولهْالدنياْواآلخرة ْْ،وأماْسهمْالرسولْفيصرفْيفْاملصاحل ْْ،واألسهمْاألربعة ْْ:ملنْذكرْهللاْتعاىلْيفْاآليةْ.
وقالْأبوْحنيفةْْ:يقسمْاخلمسْعلىْثالثةْْ:علىْاليتامىْواملساكنيْوابنْالسبيلْ.ورويْعنهْأيضاًْثبوتْسهمْذويْالقرىبْللفقراءْمنهمْ.
واختلفْالفقهاءْيفْذويْالقرىبْ،فقيلْ:همْقرابةْاخلليفةْالغامنْ.وقالْالشافعيْ:همْبنوْهاشمْوبنوْاملطلبْ،وقيلْ:همْقريشْكلهاْعنْابنْ
عباسْ،فأماْاليتامىْفمنْاجتمعْهلمْأربعةْشروطْ:موتْاألبْوالصغرْوا ِإلسالمْواحلاجةْ.واملساكنيْالذينْالْجيدونْماْيكفيهمْ،وابنْ
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بن الحسين( )2أخو اإلمام الباقر  ،في زمن هشام بن عبد الملك( ،)3فاتهمه هشام بطلب الخالفة
ونفاه( ،)4ولكنه خرج على هشام( )5برغم تحذير جميع آل البيت له  ،ولكنه خرج ؛ فقتله هشام
وصلبه  ،وبذلك ظهرت فرقة الزيدية  ،وفرقة الرافضة الذين امتحنوه فقالوا  :ما تقول في أبي بكر
وعمر  ،فقال  :أتوالهما وأتولى من يتوالهما  ،فقالوا  :إذا نحن نرفضك ؛ فسموا الرافضة
وبعده خرج ولده يحيي( )7؛ فقتل  ،وكان ذلك زمن اإلمام الصادق – عليه السالم -

()8

()6

،

.

ومن هذا الوقت تحددت سلسلة أئمتهم الثني عشر كالتالي :

السبيلْ:الذيْاجتمعْلهْشرطانْ:احلاجةْوا ِإلسالمْ.ويفْاحلديثْْ:سرقْرجلْمنْاخلمسْعلىْعهدْعليْرمحهْتعاىلْفلمْيقطعهْ .وإِمناْملْ
يقطعهْألنْاخلمسْفيهْحقْلكلْأحدْمنْاملسلمنيْفيدرأْعنهْاحلدْبالشبهةْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ3صـْْ .1917
(ْ)1فدكْْ:بينهاْوبنيْاملدينةْيومانْْ،بقربْخيربْْ،وكانْأهلْفدكْصاحلواْالنيبْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ-علىْالنصفْمنْمثارهاْسنةْ
مثْارجتعهاْمنهْسنةْ43ه ْ؛ْْ
ست ْْ،وكانتْلهْخالصة ْ؛ ْألنهْملْيوجفْاملسلمونْعليهاْخبيلْوالْركاب ْْ،وكانْمعاويةْوهبهاْملروان ْْ ْ ،
ملوجدةْوجدهاْعليهْْ،وملاْويلْعمرْبنْعبدْالعزيزْردهاْآللْالبيتْْ.حممدْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْصـْْ .ْ433ْ–ْ437
ٍ
ِ
نيْاهل ِِ
بْْ:أَبُوْاحلُس ِ
ْعلِ ِّْيْب ِنْاحلُس ِ
جْْ،
صالَحٍْْ ََ ْ،خَر َْ
ْ،العلَ ِويْْْ،امل َدِ ْ
امشيْْ
ْعلِ ِّْيْب ِنْأَِيبْطَالِ ٍْ
نيْب ِن
َ
ْبن َ
َ
ينَْ ،كا َنْذَاْعل ٍمَْ ْ،و َجالَلَةَْ ْ،و َ
َ
(َ ْ)1زي ُد ُ
َ
َ
َ
ِ
ْ،وقُتِ َلْ111ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .391ْ–ْ339
فَاستُش ِه َْدَْ ْ،ع َْ
اشْنـَيِّفاً َْوأَربَع َ
ني َ
ْسنَْةًْ َ
لدْحوايلْْ 71هـْ691ْ/مْْ،واستخلِفْبِعه ٍدْمع ُق ٍ
كْب ِنْمروا َنْْ:أَبوْالولِيْ ِدْال ُقرِشيْْْ،األُم ِويْْْ،الد ِ
(ِ ْ)3ه َشامْبن ِ ِ ِ
ودْلَهُْ
ْ.و َْ
ُ ُ َ
َ ُ َ َ َ
َ
َ
ِّمشقي ُ
ْعبدْاملَل ْ َ َ
ُ َ
َ
الْ ِ
هْحيىيْأَمر ِ
ِمنْأ َِخي ِهْي ِزي ْدْسنةَْ111هْْ،كانْيكرهْالدماءْْ،ولََقدْدخلَه ِْمنْمقت ِلْزي ِدْب ِن ِ
ِ
تْ
ْ،ح َّْ
َ
َ َ ََ
َ ََ ُ ََ َ
َ
ْ:ودد ُ
تْلَوْ ُكن ُ
ْشديدْْ َ
ىتْقَ َْ َ
ْعليَْ ْ،وابن َ َ
افـتَ َديتُـ ُه َماْْ،ماتْ111هـْ743ْ/مْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ.313ْ–ْ311الزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ .ْ36
(ْْ)4دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ34بتصرفْْ .
جْعليهْإالْبشروطْ؛ْإذاْوجدْ
ْ
(ْ)1منْاملعلومْْ:أنْاألمرْإذاْاستتبْلرئيسْْ،أوْألمريْْ،وإنْكانْظاملْاًْأوْفاسقْاًْْ،فالْجيوزْألحدْأنَْير
كفرْاًْبواحْاًْ ْ،وإذاْاتفقْأهلْاحللْوالعقدْعلىْاخلروجْْ،ووجدواْأنْاملفسدةْيفْبقائهْأشدْمنْاخلروجْعليهْْ،فهناْميكنْاخلروج ْْ.انظرْدْ
حممدْأبوْالنجاْْ:الشيعةْيفْميزانْالشريعةْمنْإصداراتْمجعيةْالرتتيلْللخدماتْالثقافيةْوالدينيةْْ–ْالقاهرةْْْ،طْ،ْ1دتْْصـْْ ْ.ْ3
(ْ)6اإلمامْزيدْبنْعليْْْ:مسندْاإلمامْزيدْبنْعليْْ،نشرْمنشوراتْدارْمكتبةْاحلياةْ–ْبريوتْْ،دتْصـْْ .11
(ْ)7حيىيْبنْزيدْبنْعليْبنْاحلسنيْْ:ولدْ93هـْ716ْ/مْْ،أحدْاألبطالْْ،ثارْمعْأبيهْعلىْبينْمروانْْ،وقتلْأبوهْْ،وصلبْبالكوفةْْ،
فانصرفْإىلْبل ْْ،ودعاْإىلْنفسهْسرْاًْْ،فطلبهْأمريْالعراقْيوسفْبنْعمرْ؛ْفقبضْعليهْنصرْبنْسيارْْ،وكتبْيوسفْإىلْ"ْالوليدْبنْ
يزيدْبنْعبدْامللكْ"ْخبربهْْ،فكتبْالوليدْيأمرهْبأنْيؤمنهْْ،وَيليْسبيلهْْ،فأطلقهْنصرْ،وأمرهْأنْيلحقْبالوليدْْ،فسارْإىلْسرخسْوأبطأْ
هباْْ،فكتبْنصرْإىلْعاملْسرخسْأنْيسريهْعنهاْْ،فانتقلْحيىيْإىلْبيهقْْ،مثْإىلْنيسابورْ،وامتنعْْ،فقاتلهْواليهاْعمروْبنْزرارةْوهوْيفْ
عشرةْآالفْْ،وحيىيْيفْسبعنيْرجال ْْ،فهزمهمْحيىي ْْ،وقتلْعمرْاًْْ،وانصرفْإىلْهراة ْْ ،مث سارْعنها ْْ،فبعثْنصرْبنْسيارْصاحبْ
الًْْ،يفْقريةْ
شرطتهْ"ْسلمْبنْأحوزْ"ْيفْطلبهْْ،فلحقهْيفْ"ْاجلوزجانْ"ْفقاتلهْقتا ْالًْشديدْاًْْ،ورميْحيىيْبسهمْأصابْجبهتهْفسقطْقتي ْ
يقالْهلاْ"ْأرغويةْ"ْْ،ومحلْرأسهْإىلْالوليد ْْ،وصلبْجسدهْباجلوزجان ْسنةْْ 111هـ743/مْْ،وبقيْمصلوبْاًْإىلْأنْظهر ْأبوْمسلمْ
اخلراساينْْ،فقتلْسلمْبنْأحوزْْ،وأنزلْجثةْحيىيْفصلىْعليهاْودفنهاْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ ْ.146
(ْْ)3دْ/نبيلةْعبدْاملنعمْداودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْْ33بتصرفْْ .
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 .1أبو الحسن علي بن أبي طالب الوصي  ،والمرتضى  ،ولد قبل البعثة بـ  8 { :أو  9أو
 10أو  13أو  14أو  15أو  16أو  17أو  18أو  22أو  23أو  } 25سنة  ،وقتل
()1

شهيدا سنة 40 :هـ .
()2

 .2أبو دمحم الحسن بن علي المجتبى  ،والزكي  ،ولد 2هـ

 .3أبو عبد للا الحسين بن علي الشهيد  ،ولد 3هـ

()1

()3

 ،ومات مسموما سنة 50هـ .
()4

 ،وقتل شهيدا بكربالء 61هـ .
()6

 .4أبو دمحم زين العابدين علي بن الحسين السجاد  ،ولد  83هـ

()7

 ،وتوفي 95هـ  ،يقال له :
()8

علي األصغر ؛ ليتميز عن أخيه علي األكبر  ،وعلي األصغر هو عقب الحسين
()9

 .5أبو جعفر دمحم بن علي الباقر  ،ولد 57 :هـ  ،وتوفي 117 :هـ  ،وقيل 113 :هـ
114 :هـ

()12

()10

()11

.

 ،وقيل

.

 .6أبو عبد للا جعفر بن دمحم الصادق  ،ولد 83هـ  ،وقيل80هـ
 .7أبو إبراهيم موسى بن جعفر

()14

الكاظم  ،ولد 129هـ

()1

()13

 ،وتوفي 148هـ .

 ،وتوفي 183هـ .
()2

(ْ )1جمدي ْفتحي ْالسيد ْْ :صحيح ْالتوثيق ْيف ْسرية ْوحياة ْأمري ْاملؤمنني ْعلي ْبن ْأيب ْطالب ْْ ،نشر ْدار ْالصحابة ْللرتاث ْ– ْطنطا ْْ،
1413هـْ1997ْ/مْصـْْ .11أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْْ،حتقيق ْْ:عادل ْبن ْيوسف ْالعزازي ْْ،نشر ْدار ْالوطن ْللنشر ْ– ْالرياض ْْ،
ط1419،1هـْ1993ْ/مْجـْْ1صـْْْ .ْ31ْ-ْ31
(ْ)1دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْصـْْ .111
(ْ)3دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ .ْ111
(ْ)4دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)6دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(ْ)7دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)3دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(َ ْ )9علِي ْاألَكبَـُْر ْْ :عليْبنْاحلسنيْولد ْيفْخالفةْعثمان ْْْ،كنيته ْْ :أبوْاحلسن ْْ،وليسْلهْعقب ْْ،وذكرهْمعاويةْيومْاًْ؛ْفقال ْْ:فيهْ
شجاعةْبينْهاشم ْْ،وسخاءْبينْأمية ْْ،قالْألبيهْيومْكربالء ْْ:ارِجع ْيَاْأَبَه ْْ،فَِإنـ َُّهمْأَه ُل ْالعَِر ِاق َْ ْ،و َغد ُرُهمَْ ْ،وقِلَّةُ َْوفَائِ ِهم ْ؛ْفَـ َقالَت ْبـَنُوْ
ع ِقي ٍْل ْْ:لَيس ِِ
ِ
ِْب ِ
َحب ْأَن ْيـَرِج َْع ْ؛ ْفَـليَـرِجعْ ْْ ،فكانْ
ال ْ ْ
ني ُْر ُجوٍْ
ع ْْ ،فَـ َق َ
ْسيَخ ُذلُونـَنَا ْْ،فَ َمن ْأ َّ
َ
ْ،وَماْأ ََرىْال َقوَم ْإالَّ َ
احلُ َسنيْ ْْ:قَد ْتَـَرو َن َ
ْماْأَتَانَا ْ َ
َ
عليْْأولْمنْقاتلْفقتلْسنةْْ61هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْ3صـْْ.311ْ،ْ311الزركليْْ:األعالمْجـْْ4صـْْ .177
(ْ)11انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ.311ْ،ْ311الزركليْْ:األعالمْجـْْ4صـْْ .177
(ْ)11دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)11دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(ْ)13دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ .ْ111
العلَ ِويْْ
(ْ)14موسىْبنْجعفرْْ:بنْحممدْبنْعليْبنْاحلسنيْْ،الكاظمْ-عليهْالسالمْ–ْا ِإل َم ُْامْْ،ال ُقد َوْةَُّْ ْ،
السيِّ ُْدُْ ْ،كنـيَتُهْْ:أَبُوْاحلَ َس ِْنْ َ
ولذاْكانْيدعىْالعبدْ
ْ،وقيلْْ:أبوْحممدْْ ْ،وقيلْْ:أبوْإبراهيمْْ،وأبوْعليْْ،أمهْأمْولدْْ،يقالْهلاْْ:محيدةْالرببريةْْ،منْأعبدْأهلْزمانهْ؛ْ ْ
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 .8أبو الحسن علي بن موسى

()3

الرضا  ،ولد 153هـ

 .9أبو جعفر دمحم بن علي الجواد  ،والتقي  ،ولد 195هـ

()4

 ،وتوفي 203ه .

()6

()5

 ،وتوفي 220هـ .
()7

 .01أبو الحسن علي بن دمحم الهادي  ،والنقي  ،ولد 212هـ  ،أو 214هـ  ،وتوفي 254هـ .
()8

 .11أبو دمحم الحسن بن علي

()10

 ،العسكري  ،ولد 232هـ

()11

()9

 ،وتوفي 260هـ .
()12

الصاحل ْْ ،وكانْمنْساداتْالعلماءْْ،ولد ْ119هـْْ،وقيلْ113ْ:هْباملدينة ْ؛ ْوقيلْْ:باألبواء ْ،كانْيبلغه ْعن ْالرجلْأنه ْيؤذيهْْ،فيبعثْ
إليهْبصرةْفيهاْألفْدينارْْ،محلْهارونْموسىْمعهْإىلْبغدادْْ،وحبسهْهباْإىلْأنْتويفْيفْحمبسهْمسمومْاًْسنةْ133هْْْ،وقيلْ136ْ:هْ
ْ ،ولهْمخسْومخسون ْسنةْْ.قالْأبو ْحامت ْْ:ثقة ْْ،صدوقْْ.انظرْابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْجـْْ 1صـْْ.ْ311-313الذهيبْْ:سريْ
أعالمْالنبالءْجـْْ6صـْْ.ْ174-171العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْْ.111ْ-ْ114األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْ
ْ .113-111
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)1دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
الس َادْةِِْ ْ،منْْ ْكِبَا ِْرْالشرفَاءْ ِحش َم ْةًْْ،ويلْاملؤمننيْْ،كنيتهْْ:أبوْالقاسمْْ،
(ْ)3عليْبنْموسىْبنْجعفرْْ:الرضاْْ-عليهْالسالمَْ ْ،ْ-سيِّ ُْدْ َّ
وقيلْْ:أبوْاحلسنْْ،أمهْأمْولدْْ،يقالْهلاْأمْأنسْْ،كانْأسودْاللونْ؛ْألنْأمهْحبشيةْْ،ولدْ113ْ:هْباملدينةْْ،وقيلْ111ْ:هْْ،وقيلْ
143ْ:هْْ،وكانْاملأمونْزوجهْابنتهْأمْحبيبْسنةْ111هْْ،وجعلهْويلْعهدهْْ،وضربْامسهْعلىْالدينارْوالدرهمْْ،وْالسببْْ:أنهْنظرْ
يف ْأوالد ْالعباس ْْ،وأوالد ْعلي ْْ،فلم ْجيد ْيف ْوقته ْأحدْاًْأفضل ْوال ْأحق ْباألمر ْمن ْعلي ْالرضا ْ؛ْفبايعه ْْ ،وأمر ْبإزالة ْالسواد ْمن ْاللباس ْْ،
واألعالم ْ؛ ْومني ْاخلرب ْإىل ْمن ْبالعراق ْمن ْأوالد ْالعباس ْْ ،فعلموا ْأن ْيف ْذلك ْخروج ْاألمر ْعنهم ْْ ،فخلعوا ْاملأمون ْْ،وبايعوا ْإبراهيم ْبنْ
املهديْْْ،وماتْبطوسْيفْحياةْاملأمونْمنْأراضيْخراسانْسنةْ113هـْْ،وقيلْ111ْ:هـْْ،ولهْمخسْومخسونْسنةْ.انظرْابنْخلكانْْ:
وفياتْاألعيانْجـْ3صـْْ.171-169احلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْْ.111األشعريْالقميْْ:املقاالتْْوالفرقْصـْْ .131
(ْ)4دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)1دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(ْ)6دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)7دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(ْ)3دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)9دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
(ْ)11احلسنْبنْعليْبنْحممدْبنْعليْبنْموسىْبنْجعفرْالعسكريْْ-عليهْالسالمْْ:ْ-أمهْأمْولدْْ،يقالْهلاْْ:حديثةْ ْْ،كنيتهْْ:أبوْ
حممد ْْ ،ولدْسنة ْ131هْْ ،وقيلْْ:ولد ْباملدينة ْسنة ْ131ه ْْ ،تويف ْ161ْ :ه ْبسر ْمن ْرأى ْْ ،ودفن ْجبنب ْقرب ْأبيه ْْ ،وله ْمثان ْوعشرونْ
جعفرْاًْمنابذا ْله ْ؛ ْفسماه ْشيعة ْاحلسن ْجعفر ْالكذاب ْ!ْ .انظرْابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْجـْْ 1صـْ
سنة ْْ،وكان ْلهْأ ْيدعىْ ْ
ْ .119ابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْجـْْ 1صـْْ .94انظر ْاخلطيبْالبغداديْْ:تاري ْبغدادْجـْْ 7صـْْ.366العالمةْاحلليْْ:حتريرْ
األحكامْجـْْ1صـْْ.117ْ-ْ116األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .149
(ْ)11دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ ْْ.ْ111
(ْ)11دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
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 .12أبو القاسم دمحم بن الحسن

()1

المهدي  ،والحجة  ،والقائم  ،وما زال حيا إلى اليوم  -على
()2

حد زعمهم  -غاب في السرداب من سنة 256هـ على الراجح .
()3

ولكن الباحث يؤكد  :أن أهل السنة لم يكونوا يوما يقولون  :إن الشيعة هم أتباع علي ؛ ليميزوهم
عن أتباع معاوية  -رضي للا عنهما  ، -بل كان الصحابة في أغلبهم مع علي – رضي للا عنه
  ،وكانت هذه الفرقة هم أهل السنة  ،ولم يعتقدوا يوما أن معاوية كان أحق باألمر من علي –رضي للا عنهما  ، -ولم يقل معاوية بذلك نفسه .
ولم تكن عقائد من انتسب إلى علي  -رضي للا عنه  -مختلفة عن عقائد المسلمين  ،حتى
جاءت حادثة موت زين العابدين علي بن الحسين  ،فقد مات وترك عالمين جليلين من أبناءه
أولهما  :زيد بن علي  ،والثاني  :دمحم الباقر  ،ووقعت حادثة الرفض من بعض الشيعة حينما
صرح زيد الخير بتولي أبي بكر وعمر وترضيه عليهما  ،وهنا بدأت تظهر بوادر الفرقة بين الشيعة
أنفسهم  ،فرفضوا والية زيد  ،وقالوا بوالية دمحم الباقر  ،ولكن لم تبعد آراء زيد عن عقائد أهل السنة
 ،غير قوله بأفضلية علي على أبي بكر وعمر  -رضي للا عنهم . -
ويعتبر رفض هؤالء الشيعة لخالفة الشيخين هي البذرة األولى لظهور فرقة الشيعة االثني عشرية
أكبر مذاهب الشيعة اآلن  ،وظلت هذه عقيدة الشيعة ال تتجاوز تفضيل عليا على باقي الصحابة ،

ولم تكن سوى حركات تحاول الخروج على الخلفاء  ،سواء خلفاء الدولة األموية ( 132 – 41ه)
 ،أو دولة بني العباس ( 656 – 132ه) .

حتى توفي اإلمام الحسن العسكري فجأة عام 260هـ  ،ولم يترك إال ابنا صغي ار لم يتجاوز الخامسة

من عمره – على حد زعمهم  ، -فكان خيا ار صعبا على الشيعة أن يولوا عليهم طفال صغي ار ،
الذي لم يلبث أن مات هو اآلخر  ،مخلفا مصيبة من أعظم المصائب وهي  :من سيتولى منصب
إمام زمانه .
وهنا افترقت الشيعة إلى إحدى عشرة فرقة  ،وليست لها ألقاب مشهورة  :األولى  :إن الحسن لم
يمت  ،وهو القائم  ،وال ولد له  ،والثانية قالت  :إن الحسن مات  ،وهو القائم  ،والثالثة قالت  :إن
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالعسكريْبنْعليْاهلاديْبنْحممدْاجلوادْْ،ثاينْعشرْاألئمةْعلىْاعتقادْاإلماميةْوممنْقالْْ:إنْاحلسنْالعسكريْ
مل ْيعقب ْْ:الطربي ْْ ،وحيىي ْبن ْصاعد ْْ ،وناهيك ْهبما ْمعرفة ْْ،وثقة ْْ .انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ 13صـْْ.111ْ –ْ 111ابنْ
خلكانْْ:وفياتْاألعيانْْجـْْ4صـْْ .176-171
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْْ111بتصرفْْ.الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.411
أبوْاحلسنْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْْ.ْ91-91الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .141
(ْ)3دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ .111
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الحسن مات  ،وأوصى إلى جعفر أخيه  ،والرابعة قالت  :إن الحسن مات وجعفر كان أولى منه
باإلمامة  ،والخامسة قالت  :إن الحسن مات  ،وواليته كانت خطأ  ،واإلمام دمحم بن علي أخو
جعفر والحسن  ،والسادسة قالت  :إن الحسن كان له ابن ولد في حياته  ،فاستتر وهو القائم ،
والسابعة قالت  :إن للحسن ولدا ولد له بعد موته  ،والثامنة قالت  :إن الحسن مات وال ولد له ،
وان الحجة رفعت من األرض لمعاصي الناس  ،والتاسعة قالت  :نتوقف في كيفية موت الحسن ،
وكيفية مولد ابنه  ،وكيفية خروجه بصورته  ،ولكننا نقول  :إن األرض ال تخلو من حجة ،
والعاشرة قالت  :إن الحسن مات والبد للناس من حجة سواء من ولده أم من غيره  ،والحادية عشرة
قالت  :ال ندري حقيقة الحال إلى أن يظهر الحجة فنتوقف

()1

.

ومن وسط هذا التخبط واالختالف ظهرت الفرقة الشيعية المنتسبة لالثني عشر إماما من خيرة آل
البيت  ،والتي تسمى اإلمامية االثني عشرية  ،وبدأت تظهر عقائدهم .
()2

من هم الرافضة -:

الروافض في اللغة  :كل جند تركوا قائدهم  ،والرافضة فرقة من الشيعة  ،وسموا بذلك  :ألنهم

بايعوا زيد بن علي – رحمه للا  ، -ثم قالوا له  :تب أر من الشيخين  ،فأبى قال  :ال كانا وزيري
جدي – ملسو هيلع هللا ىلص – فتركوه  ،ورفضوه  ،وانفضوا عنه
()3

()4

 ،ورفضوا نصحه ؛ فسموا رافضة .
()5

وهناك آراء أخرى في سبب تسميتهم بهذه التسمية مجملها :

القول األول  :أنهم سموا روافض لرفضهم إمامة زيد بن علي حين طالبوه أن يتب أر من الشيخين ،
فرفض ؛ فقالوا  :إذا نرفضك  ،ونرفض واليتك

()6

 ،فأ اردوا أن يطابقوا عقيدتهم بعقيدته  ،ولما

اختلفوا عليه تولوا جعفر بن دمحم بن علي – عليه السالم – الملقب بالصادق .
()7

القول الثاني  :سموا روافض ؛ لرفضهم إلمامة الشيخين

()8

 ،سواء توالهما زيد أم ال .

(ْ)1الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْصـْْ141ْْ-ْ133بتصرفْْ .
(ْ)1دْراغبْالسرجاينْْ:الشيعةْنضالْأمْضاللْْ،نشرْدارْالكتبْاملصريةْ–ْالقاهرةْْ،ط1431ْ،1هـ1111/مْصـْ11-1بتصرفْْ .
(ْ)3حممدْمرتضىْالزبيديْْ:تاجْالعروسْْ،مادةْ(ْرفضْ)ْجـْْْ1صـْْ .ْْْ34
(ْ )4يقولْالسيدْعليْالشهرستاينْْ:هذهْمؤامرةْممنْيهوىْهشامْبنْعبدْامللكْْ،أرادواْأنْيفرقواْعنهْأصحابهْْ،وقدْجنحتْاملؤامرةْْ،
وتفرقْعنهْأهلْالغدرْْ،واألطماعْ.انظرْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْْ،طْستارةْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْ1994ْ/مْجـْ1صـْْ ْ.ْ317
(ْ)1جممعْاللغةْالعربيةْاملصريةْْ:املعجمْالوجيزْْ،مادةْ(ْرفضْ)ْصـْْ .171
(ْ)6االسفرائيينْْ:التبصريْيفْالدينْومتييزْالفرقةْالناجيةْعنْالفرقْاهلالكنيْْ،طْمكتبةْعاملْالكتبْ–ْبريوتْْ،ط1933ْ،1مْصـْْ ْْ.31
(ْ)7حممودْجابرْْ:الشيعةْاجلذورْوالبذورْْ،طْستارةْ–ْقمْْ،ط1431ْ،ْ1هـْصـْْ33-31بتصرفْ .
(ْْ)3اإلمامْأبوْاحلسنْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْصـْْ .ْْ16
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القول الثالث  :سموا روافض ؛ لرفضهم مناصرة أئمتهم  ،وغدرهم بهم  ،وعدم وفائهم لهم .
()1

واستدلوا بقول اإلمام علي – رضي للا عنه –  " :لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إال واصفة  ،ولو
امتحنتهم لما وجدتهم إال مرتدين  ،ولو تمحصتهم لما خلص من األلف واحد " .
()2

الرأي الراجح  :القول الثاني ؛ وذلك نظ ار لثبوته تاريخيا  ،وألنه يجمع اآلراء األخرى  ،فالشيعة لما
رفضوا والية الشيخين كان سببا في عدم االعتراف بوالية اإلمام زيد – رحمه للا  -فال يعدوا أن

يكون كل منهما سببا لآلخر  ،وهم كذلك لم يناصروا اإلمام زيد حين أعلن موقفه من الشيخين ،
فالكل نتيجة لسبب واحد وهو رفض إمامة الشيخين .
الرافضة والشيعة بين العموم والخصوص :
اختلف علماء اإلسالم في تعيين الموصوف بالرافضة من بين عموم الشيعة  ،وملخص هذه
اآلراء يدور حول ثالثة مذاهب -:
المذهب األول  :أطلق هذه التسمية على عموم الشيعة  ،بل جعلوه لفظا ال يفارقهم  ،حيث جعلوا

كل الفرق تنبثق من الروافض  ،وهم أربعة أصناف  :زيدية  ،وامامية  ،وكيسانية  ،وغالة

()3

"

()4

،

ومنهم من قسم الشيعة باعتبار الرفض إلى قسمين  :روافض يدخلون في زمرة المسلمين ،

وروافض ال يدخلون في زمرة المسلمين .
()5

المذهب الثاني  :قالوا بأن الرافضة فرقة من فرق الشيعة المسماة باإلمامية .
()6

المذهب الثالث  :قالوا بأن وصف الرافضة ينطبق على جميع فرق الشيعة ما عدا الزيدية

()7

.

ويؤيده كالم ابن حزم – رحمه للا  : -إن جميع الزيدية ال يختلفون أن اإلمامة في جميع ولد علي
 ،من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه  ،وقالت الروافض  :اإلمامة في
علي وحده بالنص عليه  ،ثم في الحسن  ،ثم في الحسين .
()1

(ْْ)1إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالتشيعْصـْْ .ْ171
(ْْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْْ3صـْْْ.113دْأمحدْسيدْأمحدْعليْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ ْ.ْ44
(ْ )3الغالةْْ:ينسبونْأنفسهمْإىلْالشيعةْاإلماميةْْ،ولكنْاإلماميةْيلعنوِنمْْ،جيمع ْونْعلىْتأليهْعليْواألئمةْمنْنسلهْْ،ويعتربون ْعليْاًْ
األئمةْصورْاًْيتمثلْفيهاْاجلوهرْاإلهليْبذاتهْْ،وأنْجثمانيةْاجلوهرْحادثْطارئْْ.األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ ْ.131-179
ْ
و
(ْ)4البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ ْْ.ْْ36-31
(ْْ)1دْ/أمحدْسيدْأمحدْعليْالتقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .41
(ْْ)6أبوْاحلسنْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْْصـْْ69بتصرفْْ.دْأمحدْسيدْأمحدْعليْالتقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .41
(ْْ)7ابنْتيميةْْ:منهْاجْالسنةْالنبويةْجـْْْ1صـْْ.ْ31دْأمحدْسيدْأمحدْعليْالتقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .46
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ولذا أوجب كثير من العلماء التفرقة بين الروافض والزيدية  ،ألنك إذا أردت أن تفرق بين
المعتدلين  ،وجدت أقربهم ألهل السنة الزيدية  ،وبين الغالة منهم لم تجد أشهر من الرافضة .
()2

الرأي الراجح  :الرأي األخير ؛ ألنه األقرب للصواب بالنظر إلى الفرق الشيعية الموجودة في
عصرنا الحاضر ؛ بدليل اجتماعهم على رفض خالفة الشيخين ما عدا الزيدية

()3

.

أثر وصف الرافضة على الشيعة :

بعد اندثار كثير من فرق الشيعة  ،التصقت تسمية الرافضة بالشيعة االثني عشرية أكثر من ذي
قبل ؛ ألنها أكثر فرق الشيعة اآلن عددا وشهرة  ،حتى إنه بمجرد ذكر الرافضة يتجه الفكر إليهم
بال روية  ،وذلك يحتم علينا أن ننظر في رأي علماء االثني عشرية في االعتراف بهذه التسمية
لنحدد موقفنا نحن من هذه التسمية .
الرأي األول ينكر هذه التسمية  :ويتهم أهل السنة بأنهم هم من سماهم بها ؛ فيقول  ":الرافضة
لقب ينبذه من يقدم عليا  -عليه السالم  -في الخالفة  ،وأكثر ما يستعمل للتشفي واالنتقام  ،واذا
هاجت هائجة العصبية لم يتوقف في إطالقه على كل شيعي " .
()4

وهذا على  -حد زعم الشيعة  -دأب أهل السنة  ،أو ما يسمونهم بأعداء أهل البيت  -عليهم
السالم ، -فهم دائما يلقبون الشيعة بأوصاف توحي بالذم لهم مثل  " :شيعة أبي تراب"  ،وكانوا
()5

يسمونهم في عهد الحجاج " علوية " .
()6

ثم لقبوهم بعد ذلك بالرافضة  ،بل هم شر من في اإلنس والجن
()1

أعداء للا

()4

 ،وحسبك بهم خبثا

()5

()2

 ،وهم يهود أمة اإلسالم

()3

.

(ْ)1ابنْحزمْْ:الفصلْيفْاملللْوالنحلْجـْ4صـْ47بتصرفْْ.دْأمحدْسيدْأمحدْعليْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .46
(ْ )1الشي ْحممدْرشيدْرضا ْْ :السنةْوالشيعةْْ ،نشرْاملطبعةْالسلفيةْ– ْاهلند ْ1413ْ،هـْ1933ْ/مْصـْْ 1بتصرفْ.دْأمحدْسيدْأمحدْ
عليْالتقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .46
(ْ)3الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .117
(ْ)4السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْْ1صـْْ .ْ17
(ْْ)1الذيْكىنْعلياًْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْبأيبْترابْهوْرسولْهللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْوكانتْأحبْال ُكىنْإليهْْ.انظرْابنْحبانْْ:
صحيحْابنْحبانْجـْْ11صـْْ.363مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1374النسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ7صـْْ .464
(ْْ)6يقولْالقاضيْأيبْبكرْبنْالعريبْْ"ْ:وصارتْاخلالئقْعزينْْ،يفْكلْوادْمنْالعصبيةْيهيمونْْ،فمنهمْبكريةْْ-نسبةْإىلْأيبْبكرْ،-
وعمريةْْ-نسبةْإىلْعمرْبنْاخلطابْ،-وعثمانيةْْ-نسبةْإىلْعثمانْبنْعفانْ،-وعلويةْْ-نسبةْإىلْعليْبنْأيبْطالب ،-وعباسيةْْ-
نسبةْإىلْالعباسْْ،كلْْتزعمْأنْاحلقْمعهاْويفْصاحبهاْْ،والباقيْظلومْغشومْمفرتْمنْاخلريْعدميْْ،وليسْذلكْمبذهبْْ،والْفيهْمقالةْْ،
وإمناْهيْمحاقاتْوجهاالتْْ،أوْدسائسْللضالالتْْ،حىتْتضمحلْالشريعةْْ،وهتزأْامللحدةْمنْامللةْْ،ويلهوْهبمْالشيطانْويلعبْْ،قدْ
سارْهبمْيفْغريْمسريْوالْمذهبْ"ْْ.القاضيْأيبْبكرْبنْالعريبْْ:العواصمْمنْالقواصمْصـْْ .146
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وروت فاطمة الزهراء – رضي للا عنها -أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -قال لعلي – رضي للا عنه  ": -أبشر

يا علي أنت وأصحابك في الجنة إال قوما يزعمون أنهم يحبونك يضفزون اإلسالم  ،ثم يلفظونه ،

ثم يضفرونه  ،ثم يلفظونه ثالثا  ،يقال لهم  :الرافضة إن أدركتهم  ،فقاتلهم  ،فإنهم مشركون ،

قالت  :قلت  :يا رسول اَّلل ما العالمة فيهم ؟ قال  :ال يشهدون جمعة وال جماعة  ،ويطعنون على
السلف األول"

()6

 ،قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص : -يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة يرفضون

اإلسالم فاقتلوهم فإنهم مشركون " ( ،)7وقال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص " : -يأتي قوم قبل قيام الساعة

يسمون بالرافضة برئوا من اإلسالم "  ،وقال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص " : -يا علي  ،سيكون في أمتي
()8

قوم ينتحلون حبنا أهل البيت  ،لهم نبز يسمونه الرافضة "  ،ويقول طلحة بن مصرف – رحمه
()9

للا  ": -لوال أني على وضوء ألخبرتك بما يقول الرافضة "

()10

()11

 ،سئل عبد الرحمن بن مهدي –
()12

رحمه للا  -عن الصالة خلف أصحاب األهواء  ،فقال  " :يصلى خلفهم ما لم يكن داعية إلى
بدعته مجادال بها  ،إال هذين الصنفين  :الجهمية والرافضة ؛ فإن الجهمية كفار بكتاب اَّلل  -عز

(ْ)1جملةْرسالةْاإلسالمْْ،تصدرْعنْدارْالتقريبْبنيْاملذاهبْاإلسالميةْ–ْالقاهرةْْ،السنةْْ–ْ11ْ:العددْ1ْ:صـْْ111بتصرفْْ .
(ْْ)1أبوْسعيدْبنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .134
(ْْ)3أبوْنعيمْاألصفهاينْْ:حليةْاألولياءْجـْْ6صـْْ .331
(ْْ)4أبوْسعيدْبنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .119
(ْْ)1ابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْْ1صـْْ .336
(ْ )6صححهْحسنيْسليمْأسدْْ.انظرْأبوْالقاسمْالطرباينْْ:املعجمْاألوسطْجـْْ6صـْْ.ْ311ْ–ْ314أبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْ
يعلىْْ،حتقيقْْ:حسنيْسليمْأسدْْ،نشرْدارْاملأمونْللرتاثْ–ْدمشقْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1934ْ/مْجـْْ4صـْْ،ْ419جـْ11صـْْ.116
انظرْمعمر ْبن ْالفاخر ْْ:موجباتْاجلنةْْ،حتقيقْْ:ناصرْالدمياطيْْ،طْمكتبةْعبادْالرمحنْ– ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،ْ 1ه1111ْ /مْصـْ
ْ.174أبوْسعيدْبنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .761ْ-ْ764
(ْ )7حديثْضعيفْرويْعنْعليْْ.اإلمامْأمحد ْبن ْحنبل ْْ:املسندْجـْْ1صـْْ.113أبوْسعيدْبنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايب ْجـْْ1
صـْْ.763اإلمامْعبدْبنْمحيدْْ:مسندْعبدْبنْمحيدْْ،طْمكتبةْالسنةْ–ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1933ْ/مْْصـْْ ْ.131
(ْْ)3أبوْسعيدْبنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .763
(ْْ)9أبوْنعيمْاألصفهاينْْ:حليةْاألولياءْجـْْ4صـْْ.ْ96ْ–ْ91عنْعليْ–ْرضيْهللاْعنهْْ .ْ-
ال ْلَيث ْبن ْأَِيب ْسلَي ٍمْ:حدَّثت ْطَلحةَ ْبن ْمصِّر ٍ
(ْْ ْ )11طَلحةُ ْبن ْم ِ
ف ِْيف ْمر ِ
ِ
ض ِْه ْْ :أ َّ
َنْ
ْعم ٍروْاليَ ِاميْ ْْ :اهلَم َد ِ ْ
صِّرف ْب ِن َ
َ ُ َ َ َُ
َ ُ َُ
ُ
اين ْْ،ال ُكويفْ .قَ َ ُ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
يفْ111هْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ9صـْْ .111ْ-ْ119
اتْ.تُـ ُو َِّْ
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ْم َ
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ْح َّىت َ
اْمس َعْطَل َحةُْيَئن َ
(ْْ)11أبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْجـْْ1صـْْ.ْ11الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ9صـْْ.119ابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْ1صـْْ .117
َّاظْْ،أَب ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
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وجل  ، -والرافضة ينتقصون أصحاب رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  ، " -وعن الحسن بن الحسن( - )2رضي
()1

اَّلل عنه – أنه قال لرجل من الرافضة  " :واَّلل إن قتلك لقربة إلى اَّلل تعالى " ،فقال له الرجل :
إنك تمزح  ،فقال " :واَّلل ما هذا بمزاح ،ولكنه مني الجد "  .وكفى بتلك الروايات دليال على ذم
()3

التسمية ومنتحليها والمتبعين لها .
الرأي الثاني من يتشرف بالتسمية  :وينفي أنها من صفات الذم  ،بل هي كل المدح  ،مستدال
بما قيل ألبي جعفر -عليه السالم  : -اسم سمينا به ؛ استحلت به الوالة دمائنا  ،وأموالنا ،

وعذابنا  ،قال  :وما هو ؟ قيل  :الرافضة  ،قال  ":إن سبعين رجال من عسكر فرعون رفضوا

فرعون  ،فأتوا موسى – عليه السالم  -فلم يكن في قوم موسى الرافضة  ،فأوحى للا إلى موسى

أن ثبت لهم هذا االسم في التوراة  ،فإني قد نحلتهم إياه  ،وذلك اسم قد نحلكموه للا " .
()4

مما حداهم أن يتفاخروا بهذا االسم ؛ فعن أبي عبد للا  -عليه السالم  " :-وللا نعم االسم الذي

منحكم للا  ،ما دمتم تأخذون بقولنا  ،وال تكذبون علينا...رفضوا الباطل  ،وتمسكوا بالحق"
وقيل ألبي عبد للا  -عليه السالم  : -جعلت فداك  ،فإنا قد نبزنا نب از

()6

()5

،

 ،انكسرت له ظهورنا ،

وماتت له أفئدتنا  ،واستحلت له دماءنا  ،في حديث رواه له فقهاؤهم – يعني أهل السنة  ، -فقال
أبو عبد للا  -عليه السالم : -الرافضة قيل  :نعم  ،قال  :ال وللا ما هم سموكم  ،ولكن للا
سماكم  ،رفضوا الخير  ،ورفضتم الشر  ،افترق الناس كل فرقة  ،وتشعبوا كل شعبة  ،فانشعبتم مع
أهل بيت نبيكم  ،وذهبتم حيث ذهبوا  ،واخترتم من اختار للا لكم  ،فأبشروا  ،ثم أبشروا  ،فأنتم

وللا المرحومون " .
()7

(ْ)1أبوْنعيمْاألصفهاينْْ:حليةْاألولياءْجـْْ9صـْْ .ْ7
اقْميَُنـو َْنْ
الَلَتِِْه َْ ،كانَتْْ ِشيـ َع ْةُْالعَِر ِْ
الرَوايَِْةَْ ْ،وال ُفتـيَاَْ ْ،م َْعْ ِصدقِِْه َْ ْ،و َج ْ
(ْ )1احلَ َس ُْنْ ُْ
بن ْاحلَ َس ِْنْْ:أَبُو ْ ُحمَ َّم ٍْد ْاحلسنْبنْاحلسنْبنْعليْْ ،قَلِي ُْلْ ِّ
ِ
يفْ99هَْ ْ،وقِي َْلْ97ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ .437ْ–ْ433
ض ُهمْ ِديَانَْةًْْ،تـُ ُو َِّْ
احلَ َس َْنْا ِإل َم َارةََْْ ْ،م َْعْأَنَّْهُْ َكا َْنْيـُبغ ُ
(ْْ)3أبوْالفضلْالبغداديْْ:حديثْالزهريْْ،حتقيقْ:دْحسنْبنْحممدْبنْعليْشبالةْالبلوطْْ،نشرْأضواءْالسلفْْ-الرياضْْ،طْ،ْ1
ْ1413هـْ1993ْ/مْصـْْ .413
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ61صـْْ.ْ96دْنبيلةْعبدْاملنعمْداودْْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .ْ93
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ61صـْْ.ْ97دْنبيلةْعبدْاملنعمْداودْْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .ْ93
(ْ)6النبزْ:التداعيْباأللقابْالسيئةْْ،ومنهْْ:التنابزْباأللقابْْ.انظرْاملعجمْالوجيزْْ،مادةْنبزْصـْْ .199
(ْ)7الشي ْالكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ34بتصرفْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ61صـْْ49بتصرفْْ .
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هكذا نرى بوضوح  :مدى الطابع الذي تضفيه هذه األحاديث على مسمى الرافضة  ،من النكارة

حيث لم يبق بعد هذه األحاديث إال أن نتب أر من هذه التسمية كما تب أر منها بعض متنوري الشيعة
كما أسلفنا  ،وللا أعلم .
حكم الرواية عن الرافضة :

هناك خالف بسيط بين أهل السنة في حكم الرواية عن الرافضة ؛ فنقل عن الشافعي -رحمه للا-
()1

 " :لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة "  ،وقال أيضا  " :أجيز شهادة أهل األهواء كلهم إال
()2

الرافضة "  ،وقال مالك  -رحمه للا -
()3

يكذبون "  ،وقال يزيد بن هارون
؛ فإنهم يكذبون"

()6

()5

()4

عن الرافضة  :ال تكلمهم  ،وال ترو عنهم  ،فإنهم

 :يكتب عن كل صاحب بدعة  ،إذا لم يكن داعية إال الرافضة

 ،وقال شريك بن عبد للا – رحمه للا -

إال الرافضة ؛ فإنهم يضعون الحديث  ،ويتخذونه دينا .

()7

 :احمل العلم عن كل من لقيت ،

()8

وقد اختلف الناس في جواز الرواية عن الرافضة  ،على ثالثة أقوال :
أحدها  :المنع مطلقا ( ، )9والثاني  :الترخيص مطلقا  ،إال من يكذب ويضع  ،والثالث  :التفصيل
()1

 :فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث  ،وترد رواية الرافضي الداعية  ،ولو كان
صدوقا

()2

.

يبْْ،امل ِّكيْْْ،جيتمعْمعْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ-يفْجدهْ
هللاِْال ُقَرِشيْْْ،املطَّلِِ ْ
(ْ)1الشَّافِعِيْْ:حممدْبنْإدريسْبنْالعباسْْ،أَبُوْ َعب ِْدْ ْ
َ
ِ ُ
ِ
امل ْْ ،نَ ِ
ث ْْ ،ال َفقيْهُْْ ،ولد ْ111هْْْ ،وتويفْ114هـْ311ْ/مْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْ
اصُْر ْاحلَ ِدي ِْ
عبدْمنافْْ،ولد111ه767ْ/مْال َع ُْ
النبالءْجـْْ11صـْْ.ْ99ْ-ْ1ابنْمنظورْْ:طبقاتْالفقهاءْصـْْ.ْ93ْ–ْ97الزركليْْ:األعالمْجـْْ6صـْْ .ْ17ْ–ْ16
(ْ)1البيهقيْْ:السننْالكربىْْجـْ11صـْْ.311ابنْحجرْْ:لسانْامليزانْْجـْْ1صـْْ.11أبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْجـْْ9صـْْ ْ.114
(ْ)3البيهقيْْ:السننْالكربىْْجـْ11صـْْ ْْ.311
سْلِ ِإلفَ َادْةَِْ ْ،ولَْهُْإِح َدىْ َو ِعشُرو َْنْ
امْ َدا ِْرْاهلِجَرْةِْْ،ولدْ93هَْ ْ،و َجلَ َْ
ينَْ ْ،شي ُْْا ِإلسالَِْمْْ،إِ َم ُْ
هللاِْامل َدِ ْ
كْْ:أَبُوْ َعب ِْدْ ْ
سْب ِْنْ َمالِ ٍْ
بنْأَنَ ِْ
كْ ُْ
(َ ْ)4م ْالِ ُْ
َ
اتْ179هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ .131ْ–ْ43
َسنَْةًَْ ،كا َْنْ َش ِريفْاًْ َسيِّدْاًَْ ْ،عابِدْاًْْ،صاحبْاملوطأَْ ْ،م َْ
بنْهارو َْنْب ِْنْز ِاذيْْ:أَبوْخالِ ٍْدْالسلَ ِميْْْ،ال ُقدوْةَُْ ْ،شي ْْا ِإلسالَِْمْْ،مولِ ُدْهْ113هْْ،وَكا َْنْرأسْاًِْ ْ ِ
الع َم ِْلْْ،ثَِق ْةًُْ ْ،ح َّجْةًْْ،
َ
ُ
ُ َ
َ ُ
يفْالعل ِْمْ َو َ
َ َ
(ْ)1يَِزي ُْدْ ُْ َ ُ
َ
يفْ ِخالَفَِْةْاملأ ُمو ِْنْ َسنَْةَْ116هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ9صـْْ .371ْ–ْ313
يفِْ ْ
َكبِيـَْرْالشَّأ ِْنَْ ْ،وتـُ ُو َِّْ
َ
(ْ)6ابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْْجـْْ1صـْْ ْ.11
نيْ َومائٍَْةْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْ
اتْْ:قَـب َْلْاألَربَعِ َْ
سْبِِْهْبَأْسَْْ ْ،م َْ
نيْْ:لَي َْ
الْاب ُْنْ َمعِ ٍْ
ِّثْْ،قَ َْ
ينْْامل َحد ُْ
َيبَْمنٍِْرْْ:امل َدِ ْ
هللاِْب ِْنْأِ ْ
بنْ َعب ِْد ْ ْ
كْ ُْ
(َ ْ)7ش ِري ُْ
ُ
َ
النبالءْجـْْ6صـْْ .161ْ–ْ119
(ْ)3ابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْْجـْْ1صـْْ ْ.11
(ْ)9املنعْمنْقبولْروايةْاملبتدعةْ؛ْالذينْملْيكفرواْببدعتهمْكالرافضةْواخلوارجْوحنوهمْْ:ذهبْإليهْمالكْْ،وأصحابهْْ،والقاضيْأبوْبكرْ
الباقالينْْ،وأتباعهْْ.انظرْْ:ابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْجـْْ1صـْْ ْْ.11
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والتحقيق  :هذه مسألة كبيرة وهي  :القدري  ،والمعتزلي  ،والجهمي  ،والرافضي  ،إذا علم صدقه
في الحديث وتقواه  ،ولم يكن داعيا إلى بدعته  ،فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته  ،والعمل
بحديثه  ،وترددوا في الداعية  ،هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه ،
وهجرانه  ،وقال بعضهم  :إذا علمنا صدقه  ،وكان داعية  ،ووجدنا عنده سنة تفرد بها  ،فكيف
يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث  ،تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته
خروجه من دائرة اإلسالم  ،ولم تبح دمه  ،فإن قبول ما رواه سائغ  ،وهذه المسألة لم تتبرهن لي
كما ينبغي  ،والذي اتضح لي منها  :أن من دخل في بدعة  ،ولم يعد من رؤوسها  ،وال أمعن فيها
 ،يقبل حديثه

()3

؛ فماذا عسى أن يقول أمثالنا من قليلي العلم ؟ .

آراء العلماء في عدد فرق الشيعة :

حفلت كتب المقاالت والفرق بذكر فرق الشيعة وطوائفهم ؛ فبعد وفاة كل إمام من األئمة عند

الشيعة تظهر فرقة جديدة  ،وان شئت قلت فرق جديدة  ،وكل طائفة تذهب في تعيين اإلمام مذهبا
خاصا  ،وتنفرد ببعض العقائد عن غيرها  ،وتدعي أنها هي الطائفة المحقة .
فالرافضة فأشد الناس اختالفا وتباينا وتطاعنا  ،فكل واحد منهم يختار مذهبا لنفسه يلعن من خالفه
عليه  ،ويكفر من لم يتبعه  ،وكلهم يقول  :إنه ال صالة  ،وال صيام  ،وال جهاد  ،وال جمعة  ،وال
عيدين  ،وال نكاح  ،وال طالق  ،وال بيع  ،وال شراء إال بإمام  ،وانه من ال إمام له فال دين له ،

ومن لم يعرف إمامه فال دين له  ،ثم يختلفون في األئمة  ...وكل طائفة تنتحل مذهبا واماما ،
وتلعن من خالفها عليه  ،وتكفره "

()4

.

وهذا االختالف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعة أنفسهم  ،فقد قال أحد الشيعة لإلمام
الحسين – عليه السالم " : -جعلني للا فداك  ،ما هذا االختالف الذي بين شيعتكم ؟ فقال  :وأي
اختالف ؟ فقال  :إني ألجلس في حلقهم بالكوفة  ،فأكاد أشك في اختالفهم في حديثهم  ،حتى
أرجع إلى أحد علماء الحديث  ،فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي  ،ويطمئن إليه قلبي
(ْ)1القبولْمطلقْاًْإالْفيمنْيكفرْببدعتهْْ،وإالْفيمنْيستحلْالكذبْْ،ذهبْإليهْأبوْحنيفةْْ،وأبوْيوسفْْ،وطائفةْورويْعنْالشافعيْ
أيضاْانظرْْ:ابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْجـْْ1صـْْ ْْ.11
(ْ)1هوْالذيْعليهْأكثرْأهلْاحلديثْْ،بلْنقلْابنْحبانْاالمجاعْْ؛ْووجهْذلكْْ:أنْاملبتدعْإذاْكانْداعيةْكانْعندهْباعثْعلىْروايةْ
ما ْيشيد ْبه ْبدعته ْْ،ومنْقدميْحديث ْابن ْهليعة ْعن ْشي ْمن ْاخلوارج ْأنهْقالْبعدما ْتاب ْْ:إن ْهذه ْاألحاديث ْدين ْْ،فانظروا ْعمنْ
تأخذ ْونْدينكمْْ،فإناْكناْإذاْهويناْأمرْاًْصريناهْحديثْاًْْ.انظرْابنْحجرْالعسقالينْْ:لسانْامليزانْْجـْْ1صـْْ ْ.11
(ْْ)3الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ13صـْْ ْ.173ْ-ْ177
(ْْ)4ابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْْ1صـْْ116بتصرفْْ ْ.
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فقال  :أبو عبد للا – عليه السالم  -أجل هو كما ذكرت ؛ إن الناس أولعوا بالكذب علينا  ،واني
أحدث أحدهم بالحديث  ،فال يخرج من عندي  ،حتى يتأوله على غير تأويله ؛ وذلك أنهم ال

يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند للا  ،وانما يطلبون الدنيا  ،وكل يحب أن يدعى رأسا " .
()1

فيدل هذا النص على أن حب الرياسة  ،ومتاع الدنيا الزائل  ،كان وراء تشيع الكثيرين  ،وأن هؤالء
أولعوا بالكذب على آل البيت – عليهم السالم  ، -ولهذا كثر الخالف .
وبناء عليه فقد تفرقت الشيعة إلى شيع وأحزاب  ،تبعا للتطورات العقدية  ،والتاريخية  ،واختلفت

آراء الكتاب والمؤرخين في عد هذه الفرق  ،تبعا لرؤية كل  ،ومن أهم هذه األقوال :
القول األول  :يقسم الشيعة ( الروافض ) إلى ثماني عشرة فرقة .
()2

القول الثاني  :يقسم الشيعة إلى ثنتين وعشرين فرقة  ،وعدها من فرق المسلمين .
()3

القول الثالث  :يقسم اإلمام األشعري الشيعة إلى ثالثة أصناف  { :الغالية  ،والرافضة اإلمامية ،
()4

والزيدية }  ،وهذه الفرق بمجموعها تنقسم إلى خمسة وأربعين فرقة

()5

.

القول الرابع  :أصول طوائف الشيعة ثالثة  { :الزيدية  ،الغالة  ،اإلمامية} .
()6

القول الخامس  :يقسمها إلى أربعة أصناف { :الزيدية  ،واإلمامية  ،والكيسانية  ،والغالة } .
()7

القول السادس  :يجمع أصول الشيعة في أربع فرق {:الزيدية  ،واإلمامية  ،والغالة  ،والكيسانية }

 ،ويتفرعون إلى خمس وثالثين فرقة .
()8

القول السابع  :يفرقهم الشهرستاني  :إلى خمس فرق  { :الزيدية  ،واإلمامية  ،والكيسانية ،
()1

واإلسماعيلية

()2

 ،والغالة } وتشعبت منهم فرق كثيرة

()3

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ.ْ146السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْْْ،طْالعلميةْ–ْقمْ1399ْ،هـْجـْ1صـْْ.116
الشي ْاألنصاريْْ:فرائدْاألصولْْ،طْباقريْْ،نشرْجممعْالفكرْاإلسالميْْ-قمْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْ.311
(ْ)1هذاْقولْيوسفْبنْأسباطْْ.ابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْْ1صـْْ ْ.373
(ْ)3هذاْقولْعبدْهللاْبنْاملباركْْ.انظرْابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْْ1صـْْ.379األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .161
(ْ)4الغاليةْْ:فرقْشىتْْ،جتمعهمْأربعْبدعْْ:التشبيهْْ،والبداءْْ،والرجعةْْ،والتناس ْْ،منهمْْ:املعاويةْْ،املغرييةْْْ،ومنهمْْ:أتباعْحممدْبنْ
عبدْهللاْبنْاحلسنْبنْاحلسنْبنْعليْْْ،والسبائيةْْْ،واملنصوريةْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.43ْ-43الشهرستاينْْ:
املللْوالنحلْصـْْ ْْ.141
(ْ)1أبوْاحلسنْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْصـْْ ْ.61-1
(ْ)6عضدْالدينْاإلجييْْ:املواقفْْجـْْ3صـْْْ ْ.671
(ْ)7البغداديْْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ11بتصرفْْ .
(ْ)3فخرْالدينْالرازيْْ:اعتقاداتْفرقْاملسلمنيْواملشركنيْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْْصـْْ ْ.63-11
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القول الثامن  :يقسمهم إلى  :روافض يدخلون في زمرة المسلمين  ،وعددهم عشرون فرقة ،
وأصولهم ثالثة هم  { :الزيدية  ،الكيسانية  ،اإلمامية }  ،وروافض ال يدخلون في زمرة المسلمين

وهم ست  { :البيانية  ،والمغيرية  ،والمنصورية  ،والجناحية  ،والخطابية  ،والحلولية } .
()4

()6

()5

()7

()8

()2( )1

(ْ)1الشهرستاينْْ:أبوْالفتحْحممدْبنْعبدْالكرميْبنْأمحدْالشهرستاينْْ،شي ْالكالمْْ،واحلكمةْْ،صاحبْالتصانيفْْ،ولدْبشهرستانْ
749هـ1136ْ/مْْ،برعْيفْالفقهْْ،واألصولْْ،كانْإماميْاًْْ،إمامْعصرهْيفْعلمْالكالمْْ،ماتْ143هْْ،صاحبْكتابْاملللْوالنحلْْ.
انظرْمقدمةْكتابْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْ،املقدمةْللمحققْصـْْ4-3بتصرفْ ْ.
(ْ )1اإلمساعيليةْْ:منْغالةْالشيعةْْ،القائلونْْ:بإمامةْإمساعيلْبنْجعفرْبعدْأبيهْالصادقْْ،وبعدهْابنهْحممدْاإلمامْالسابعْعندهمْ؛ْ
وهلذاْمسيتْبالسبعية ْْ،واختلفواْيفْموتهْْ،فقيلْْ :مبوتهْْ،وقيل ْْ:إنهْأظهرْموتهْتقيةْْ،ومنْألقاهبمْالباطنية ْْ،والقرامطة ْْ،واملزدكية ْْ،
والتعليمية ْْ،وامللحدة ْْ،نفوْالصفاتْْ،وأنكرواْالفرائضْْ،ويؤولونْالنصوصْبعيدْاًْعنْمقاصدْالشريعةْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْ
ْ.119ْ-113ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ.119الشي ْحممدْأبوْزهرةْْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْصـْْ .11
(ْ)3أبوْالفتحْالشهرستاينْْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.111
(ْ )4البيانيةْْ:أتباعْمحزةْبنْعمارةْالرببريْْ،ادعىْأنهْنيب ْْ،وأنْحممدْبنْاحلنفيةْهوْهللاْْ،فتبعهْعلىْذلكْبيانْبنْمسعانْأوائلْالقرنْ
الثاينْاهلجريْْ،وكانْتبانْاًْيفْالكوفةْْ،فادعىْأنْحممدْبنْاحلنفيةْأوصىْإىلْابنهْأبوْهاشمْعبدْهللاْبنْحممدْْ،مثْأوصىْأبوْهاشمْإىلْ
بيانْْ،قتلهْخالدْبنْعبدْهللاْالقسريْْ ،وصلبهْْ،مثْأحرقهْْ،وجاءْخبمسةْعشرْرجالْمنْأتباعهْْ،فصبْعليهمْالنفطْيفْالكوفةْْ،
وحرقهمْبالنارْْْ،ومنْأقوهلمْ:إنْهللاْتعاىلْيشبهْاإلنسانْْ،ومنهمْمنْقالْبنبوةْبيانْْ،وأولوهيتهْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْ
صـْْ.31ْ-31ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ.114الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.116ْ–ْ111
( ْ)1املغرييةْْ:أتباعْاملغريةْبنْسعدْالبجليْالكويفْْ،ادعىْأنْاإلمامةْيفْحممدْبنْعليْامللقبْبالنفسْالزكيةْْْ،وأنهْحيْملْميتْْ،مثْادعىْ
اإلمامةْلنفسهْْ،مثْالنبوةْْ،وأنهْلنْميوتْْ،وملاْماتْاختلفْأصحابهْْ،فقيلْْ:برجعتهْْ،وقيل ْْ:برجعةْالنفسْالزكيةْْ.انظرْاألشعريْ
القميْْ:املقاالتْوالفرقْْصـْْ.43ْ-43الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْْ.143
(ْ)6املنصوريةْْ:أصحابْأيبْمنصورْالعجليْالكويفْْ،وكانْأميْاًْ الْيقرأْْ،تربأْمنهْالباقرْْ،فادعىْأنْهللاْعرجْبهْإليهْْ،ومسحْبيدهْعلىْ
الًْ ْ،وأنهْخليفةْحممدْبنْعليْبنْاحلسنيْْ،واستحلْاحملرماتْْ،مثْقتلهْيوسفْبنْعمرْوايلْ
رأسهْْ،وادعىْالنبوةْْ،وأنْهللا ْاختذهْخلي ْ
العراقْأيامْهشامْهوْْوأتباعهْوصلبهمْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.43ْ-43الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْْ.144
(ْ)7اجلناحيةْْ:منْغالةْالشيعةْأصحابْاحللولْْ،أتباعْعبدْهللاْبنْمعاويةْبنْعبدْهللاْبنْجعفرْبنْأىبْطالبْْ،ادعىْاإلمامةْلنفسهْْ،
فتبعهْبعضْاملغرييةْْ،مثْادعىْالربوبيةْْْ،وأِنمْاحلواريونْْ،وكفرواْباجلنةْوالنارْْ،واستحلواْاحملرماتْْ ْ،وقالواْْ:األرواحْتتناس ْفكانْروحْهللاْ
يفْآدمْْ،مثْيفْشيثْْ،مثْيفْاألنبياء ْْ،مث ْيفْاألئمةْحىتْانتهتْإىلْعليْوأوالدهْالثالثةْمثْإىلْعبدْهللاْبنْمعاويةْاملذكورْْ .قتلهمْأبوْ
مسلمْاخلراساينْْ،وأنكرْأتباعهْقتلهْْ،وادعواْأنهْحيْْ .انظرْالبغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ.117ْ -ْ 116ابنْالعطارْْ:االعتقادْ
اخلالصْصـْْ.374القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .136ْ–ْ131
(ْ )3اخل ْطَّابيةْْ:أتباعْأيبْاخلطابْحممدْبنْأيبْزينبْاألسديْاألجدعْالرافضيْْ،قتلهْعيسىْبنْموسىْيفْالكوفةْْ،وصلبهْبالكنائسْ؛ْ
ْ،وجعفرْالصادقْاإللهْاألصغر ْ؛ْتربأْمنهْجعفرْالصادقْْ،ولعنهْْ ْ،ويعتقدونْالشهادةْلكلْمنْ
ألنهْكان ْيزعمْأنْعليْاًْهوْاإللهْاألكربْ ْ
حلفْعندهمْأنهْحمقْويقولونْاملؤمنْالْيكذبْوالْحيلفْكاذبْاًْْ،وافرتقتْإىلْاملعمريةْْ،والبزيغيةْْ،وعمرييةْأوْعجليةْْ،ومفضليةْْ.انظرْ
الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْصـْْ.141ْ-144األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .61
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القول التاسع  :يقسمهم لثالث طوائف  :األولى  :طائفة من الزنادقة تقول  :إن عليا إله ،
وهؤالء لما ظهر عليهم خد لهم أخاديد عند باب المسجد  ،وأحرقهم بالنار  ،والثانية  " :السابة "
وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر  ،فطلبه ليقتله  ،فهرب منه  ،والثالثة
 " :المفضلة " الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر – رضي للا عنهم -

()3

.

القول العاشر  :كتب الرواية عند الشيعة االثني عشرية تجعل فرق الشيعة ثالث عشرة فرقة ،

كلها في النار إال واحدة حيث روي عن اإلمام علي – عليه السالم – أنه قال  " :وستفترق هذه

األمة على ثالث وسبعين فرقة  ،اثنتان وسبعون فرقة منها في النار  ،وفرقة في الجنة  ،وهي التي

اتبعت وصي دمحم  -صلى للا عليه وآله –  ،فضرب بيده على صدره  ،ثم قال  :وثالث عشرة
فرقة من الثالث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي  ،وواحدة منها في الجنة  ،واثنتا عشرة منها
في النار " ( . )4وأظن أن الفرقة الناجية بالتأكيد الشيعة اإلمامية االثني عشرية .
القول الحادي عشر  " :أن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة  ،أعظمهم بأسا من يقول  :إن عليا

هو للا  .والغرابية( )5يقولون  :إنه رسول للا  ،لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى دمحم حمية منه
معه  ...في كفر بارد ال تسخنه إال ح اررة السيف  ،فأما دفء المناظرة فال يؤثر فيه "

()6

.

الرأي الراجح  :بغض النظر عن هذا الخالف فإن أهم فرق الشيعة ثالث  ( :اإلمامية  ،والزيدية ،

والغالة ) كما أن معظم هذه الفرق قد درست  ،ولم يبق من هذه الفرق إال الشيعة اإلمامية االثنا

(ْ )1احللوليةْْ:عشرْفرقْغرضهمْإفسادْالقولْبتوحيدْالصانعْْ،وأكثرهمْيرجعْإىلْالروافضْْ،منهمْالبيانية ْْ،واجلناحية ْْ،والسبئية ْْ،
واخلطابية ْْ،والنمريية ْْ،واملقنعة ْْ،والرزامية ْْ،والربكوكية ْْ،واحللمانية ْْ،واحلالجية ْْ،والعذافرة ْْ،جيمعونْعلىْاستباحةْاحملرماتْْ.انظرْ
البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ ْ.111
(ْ)1االسفرائيينْْْْ:التبصريْيفْالدينْصـْْ ْ.13
(ْ)3ابنْتيميةْْْ:جمموعْالفتاوىْجـْْ13صـْْ34ْ–ْ33بتصرفْْ ْ.
(ْ)4االسفرائيينْْْْ:التبصريْيفْالدينْصـْْ ْ.13
(ْْ)1الغرابيةْْ:قومْزعمواْأنْهللاْ–ْعزْوجلْْ-أرسلْجربيلْْ-عليهْالسالمْْ-إىلْعلىْْ،فغلطْىفْطريقهْ؛ْفذهبْاىلْحممدْ–ْصلىْهللاْ
عليهْوسلمْْ -ألنهْكانْيشبههْْ،وقالواْْ:كانْأشبهْبهْمنْالغرابْبالغرابْْ،والذبابْبالذبابْْ،وزعمواْأنْعليْاًْْكانْالرسولْْْ،وأوالدهْ
بعدهْهمْالرسلْْ،وهذهْالفرقةْتقولْألتباعهاْْ:العنواْصاحبْالريشْيعنونْجربيلْْ-عليهْالسالمْ–ْْ،بلْويلعنونْحممداًْ–ْصلىْهللاْعليهْ
وسلمْْْ.البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْجـْْ1صـْْ .133ْ-ْ137
(ْ)6القاضيْأيبْبكرْبنْالعريبْْ:العواصمْمنْالقواصمْصـْْ ْ.147
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عشرية  ،وهم األكثر عددا  ،والزيدية  ،واإلسماعيلية ( ،)1وبعض المنتمين إلى هذه الفرق

ويخالفونهم في بعض األصول أو الفروع لكن ليس لهم وجود يذكر أمام هذه الفرق الثالث .

وكذلك فإن طائفة االثني عشرية قد استوعبت جل اآلراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية
األخرى  ،وكانت بمثابة النهر الذي انسكبت فيها كل الجداول والروافد الشيعية المختلفة

()2

.

ولذلك كان اختيارنا لموضوع البحث  :التقديس عند الشيعة اإلمامية االثني عشرية ؛ ألنها أكبر
الطوائف اليوم  ،كما كانت تمثل أكثرية الشيعة وجمهورها في بعض فترات التاريخ  ،فقد وصفهم

طائفة من علماء الفرق ب"جمهور الشيعة"  ،وممن نعتهم بهذا  :األشعري  ،وابن حزم
()3

تعريف الشيعي اإلمامي الثني عشري :

()4

.

الشيعي االثنا عشري هو :من دان بوجوب اإلمامة  ،ووجودها في كل زمان  ،وأوجب النص

الجلي  ،والعصمة  ،والكمال لكل إمام  ،ثم حصر اإلمامة في ولد الحسين بن علي  -عليهما
()5

السالم  -وساقها إلى الرضا على بن موسى "

()6

 ،وقدم عليا – رضي للا عنه  -على الصحابة

كافة  ،ووااله بخاصة  ،واعتقد إمامته وخالفته بال فصل بعد رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – وبنص منه ،
واعتقد أن اإلمامة ركن من أركان الدين  ،هو وأحد عشر من أوالده المعصومين دخل آخرهم
()7

السرداب بسامراء .
()8

متى ظهر مصطلح الشيعة اإلمامية الثني عشرية :
(ْ )1الشي ْاحملموديِْْْ:نجْالسعادةْْ،طْدارْالتعارفْ– ْبريوتْْ،ط1397ْ،ْ 1هـ1977ْ/مْجـْْ 3صـْْْ.431مريزاْحسنيْالنوريْ
الطربسيْْ:نفسْالرمحنْيفْفضائلْسلمانْْ،حتقيقْْ:جوادْالقيوميْطْْ:بنكوئنْ–ْقمْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْْ1369ْ/شْْصـْْ .ْ113
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْْ1صـْْ ْ.96
(ْ)3أبوْاحلسنْاألشعريْْْْ:مقاالتْاإلسالمينيْْجـْْْ1صـْْ ْ.91
(ْ)4ابنْحزمْْْْ:الفصلْيفْاملللْوالنحلْجـْْ4صـْْ/113جـْْ1صـْْ ْ.33
(ْ)1أبوْالفتحْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْصـْْ ْ.131
(ْ)6الشي ْاملفيدْْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ ْ.33
(ْ)7زيدْالعيصْ:اخلميينْوالوجهْاآلخرْْ،طْدارْاليقنيْ–ْاملنصورةْْْ،ط1413ْ،ْ1هْ1993ْ/مْْْصـْْ ْ.13
(ْ )3سامراءْْ:شرقيْدجلةْْ،بني ْبغدادْوتكريتْبالعراقْْ،أصلْتسميتهاْمجلةْفعليةْهيْْ":سرْمنْرأىْ"ْفصارتْمركباًْإسناديْاًْْ،يفْ
أولْأمرهاْكانتْتسمىْساءْمنْرأىْْ،فلماْبناهاْاملعتصمْمسيتْبذلكْْ،هباْموضعْيسمىْالعسكرْكانْيسكنهْعليْبنْحممدْبنْعليْ
بنْموسىْبنْجعفرْْ،وابنهْاحلسنْفنسباْإليهْْ،فيقالْهلماْالعسكرينيْْ،وفيهاْسردابْفيهْسربْتقولْاالثناْعشريةْْ:إنهْكانْللحسنْبنْ
عليْابنْامسهْحممدْغابْفيهْْ.األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.141انظرْدْعليْالصاليبْْ:احلسنْبنْعليْْ،نشرْمؤسسةْاقرأْ
–ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،1هـ1117ْ/مْصـْْ.363عباسْحسن:النحوْالوايفْْ،دارْاملعارفْاملصريةْْ،طْ،ْ11دتْجـْْْ1صـْْ .311
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ظهر مصطلح اإلمامية بعد شيوع مصطلح الشيعة بكثير  ،ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء االهتمام
الشيعي بمسألة اإلمام واإلمامة  ،وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة أفراد أهل البيت

()1

 ،فلم

تكن مقالة اإلمامية  ،ومن نحا نحوهم من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة في العصر األموي
على هذا النحو من االشتهار"

()2

كما فيما بعدها من العصور .

ولذلك ال نرى هذا المصطلح في كتب الفرق والمقاالت المتقدمة  ،فلم يذكره القمي في " المقاالت
والفرق "  ،وال النوبختي في " فرق الشيعة "  ،وال األشعري في " مقاالت اإلسالميين " .

ولعل أول من ذكره المسعودي حيث قال  :إن أول حصر لعددهم
()3

()4

كان في رواية  :أن النبي -

ملسو هيلع هللا ىلص  -قال ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب  " :أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق " .
()5

وجاءت بداية ظهور هذه التسمية بعد غيبة اإلمام الثاني عشر عند اإلمامية  ،ولم يكن لهذا االسم
تناول عند متقدمي الشيعة بل جاء على لسان المتأخرين منهم

()6

.

وقد حدد البعض تاريخ هذه التسمية بظهور هذه الفرقة سنة مائتين وخمس وخمسين "

()7

.

وتشعبت هذه الفرقة تبعا الختالفهم في األئمة المنصوص عليهم و" لم يثبتوا في تعيين األئمة بعد
الحسن والحسين وعلي بن الحسين  -عليهم السالم  -على رأي واحد  ،بل اختالفاتهم أكثر من

اختالفات الفرق كلها  ،فهم متفقون في سوق اإلمامة إلى اإلمام جعفر الصادق  -عليه السالم -
ثم اختلفوا في المنصوص عليه بعده من أوالده " .
()8

(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)1ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْْ،حتقيقْْ:حممدْأبوْالفضلْإبراهيمْْ،نشرْدارْإحياءْالكتبْالعربيةْ–ْبريوتْْ،ط1373ْْ،ْ1هـْ
1919ْ/مْْجـْْ4صـْْ ْ.111
ِ ِ
احب ْ ُمروجِْ ْ َّ
هب َْ ْ،و َغ ِريْهِ ْ ِم َْنْ
الذ ِْ
ص ُْ
بن ْاحلُ َس ِْ
(ْ )3املس ُعوِديْ ْْ :أَبُو ْاحلَ َس ِْن ْ َعلِيْ ْ ُْ
ني ْب ِْن ْ َعليْ ْْ،منْ ْذُ ِريَّة ْاب ِْن ْ َمس ُعود ْ– ْرضيْهللاْعنهَْ ْ،ْ -
َ
اتْ341هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ11صـْْ .169
بَْ ْ،وفنُـونَْ ْ،م َْ
عجائِ َْ
ص َْ
التـ ََّواري َِْْ ْ،وَكا َْنْأَخبَا ِريْاًُْ ْ،معتَ ِزليْاًَْ ْ،
احبَْ ْ،
(ْ )4املسعوديْْ:التنبيهْواإلشرافْْ،نشرْدارْصعبْ– ْبريوتْْ،دت ْصـْْ.199ْ –ْ 193الشي ْاألميينْْ:الغديرْْ،نشرْدارْالكتابْ
العريبْ–ْبريوتْْ،ط1397ْْ،ْ4هْ1977ْ/مْجـْْ1هامشْصـْْ ْ.191
(ْ )1قالْالتسرتيْْ:نس ْكتابْسليمْبنْقيسْخمتلفةْبالزيادةْوالنقصانْكثريْاًْْ،وهذهْالروايةْمنْاملدسوساتْفيهْْ،فالعملْمنهْمباْملْيقمْ
علىْصحتهْشاهدْغريْجائزْْ.انظرْالشي ْحممدْتقيْالتسرتيْْ:قاموسْالرجالْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ
–ْقمْْ،ط1411ْ،ْْ1هـْجـْْ11صـْْ ْ.111
(ْ)6الشي ْاملفيدْْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ ْ.33
(ْ)7اآللوسيْْ:خمتصرْالتحفةْاالثناْعشريةْْ،حتقيقْْ:حمبْالدينْاخلطيبْْ،طْاملطبعةْالسلفيةْْ-القاهرةْ1333ْ،هـْصـْْ ْ.11
(ْ)3أبوْاحلسنْاألشعريْْْ:مقاالتْاإلسالمينيْجـْْْ1صـْْ ْ.166
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ومن أهم فرق اإلمامية  :الباقرية  ،والجعفرية الواقفية
واإلسماعيلية الواقفة

()4

 ،والموسوية المفضلية

()5

()1

 ،والشميطية

 ،والناووسية
()6

()2

 ،واألفطحية

()3

،

 ،واالثني عشرية الذين  :قطعوا

بموت موسى بن جعفر الكاظم  -عليهما السالم  ، -وساقوا اإلمامة بعده في أوالده

.

()7

واإلثنا عشرية  :هي أشهر فرق الشيعة اإلمامية حاليا  ،كما أنها الواجهة الرئيسية للتشيع في
العصر الحاضر  ،وأكثر فرق الشيعة عددا وانتشا ار  ،حيث قامت على عقائدها الدولة اإليرانية ،
بعد قيام الثورة اإليرانية  ،حيث ينص دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أن الدستور اإليراني

يقوم على المذهب االثني عشري كما سنوثق ذلك في حديثنا عن والية الفقيه .

وتنتشر هذه الفرقة اآلن في  :إيران  ،ومنهم عدد في العراق ال يستهان به  ،والشام  ،ولبنان ،
والكويت  ،وسوريا

()8

 ،ويمتد وجودهم للهند  ،وباكستان  ، ،والبحرين  ،والسعودية  ،وأقليات أخرى

في دول محتلفة من حيث المكان والعدد والتمركز والتأثير .
بعض األسماء واأللقاب التي تشتهر بها الشيعة الثنا عشرية -:

تبعا لكثرة فرق الشيعة تبعا لتنوع عقائدها يمكن أن تختلط األسماء ببعضها  ،ولكن الشيعة
اإلمامية االثني عشرية قد تسمى اآلن بعدد من المسميات  ،من هذه األسماء ما تختص به بال
منازع  ،ومنها ما يشترك مع غيره لكنه في الغالب ينصرف إليها  ،من أهمها :

(ْ)1الباقريةْواجلعفريةْالواقفيةْْْ:أتباعْحممدْالباقرْْ،وابنهْجعفرْالصادقْْ،قالواْبإماهتماْبعدْزينْالعابدينْْ،ومنهمْمنْتوقفْعلىْأحدمهاْ
ْ،وقالْبرجعتهْْ،وقدْتربأْمنهمْجعفرْالصادقْْ،ولعنهمْْ،وملْينازعْاخلالفةْقطْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.131
(ْ)1الناووسيةْْ:أتباعْناووسْْ،أوْنسبةْلقريةْناوساْْ،قالواِْبياةْالصادقْْ،وأنهْالقائمْْ،وروواْعنهْقولهْْ:لوْرأيتمْرأسيْيدهدهْعليكمْمنْ
اجلبلْ؛ْفالْتصدقواْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.136
( ْ )3األفطحيةْْ:القائلونْبانتقالْاإلمامةْإىلْعبدْهللاْاألفطحْبنْجعفرْالصادقْْ،وكانْأسنْمنْإمساعيلْبنْجعفرْْْ،وأكربْإخوتهْْ،
وماتْبعدْأبيهْبسبعنيْيومْاًْسنةْ143هْْ،وملْيعقبْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.136
(ْ)4اإلمساعيليةْالواقفةْْ:القائلونْبإمامةْإمساعيلْبنْجعفرْنصْاًْْ،واختلفواْيفْموتهْيفْحياةْأبيهْْ،فقيلْْ:ملْميتْ؛ْوإمناْأظهرْموتهْتقيةْْ،
وقيلْْ:مبوتهْوبإمامةْحممدْبنْإمساعيلْمنْبعدهْْ،وقيلْْ:برجعةْحممدْْ،ومنهمْمنْساقْاإلمامةْيفْاملستورينْمنهمْ؛ْوهمْالباطنيةْْ.انظرْ
الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .137ْ-136
(ْ)1املوسويةْاملفضلةْْ:القائلونْبإمامةْموسىْالكاظمْنصْاًْعليهْْ،وملاْماتْحمبوسْاًْ؛ْاختلفواْيفْموتهْْ،فمنهمْمنْقطعْمبوتهْْ،ويقالْهلمْ
القطعيةْْ،ومنهمْمنْتوقفْوقالْْ:ملْميتْْ،وسريجعْْ،ويقالْهلمْالواقفيةْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .137
(ْ)6الشميطيةْْ:أتباعْحيىيْبنْأيبْمشيطْْ،القائلونْبإمامةْجعفرْالصادقْْْ،وابنهْحممدْبالنصْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .136
(ْ)7مصطفىْالشكعةْْ:إسالمْبالْمذاهبْْ،نشرْالدارْاملصريةْاللبنانيةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْْ،ْ14هـْ1111ْ/مْْصـْْ ْ.ْ139
(ْ)3دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ19
83

الشيعة  :واسم الشيعة وان كان عاما  ،إال أنه انحصر واختص بالشيعة اإلمامية االثني عشرية ،

وأصبح علما عليها  ،بحيث أصبح المتبادر من إطالقه هم دون سواهم  ،وذلك ألسباب :

أولها  :ما ابتنت عليه أصول عقيدتهم من مشايعة أمير المؤمنين وأوالده  -عليهم السالم -
ومتابعتهم منذ عهد الرسالة  ،والى يوم الناس هذا .
وثانيها  :لصراحتهم في إبداء عقيدتهم  ،واظهارها  ،وان كانت بخالف ما عليه سائر الناس .

ثالثها  :لكونهم مستهدفين من قبل خصومهم  ،وكانوا في الواجهة يقارعون الحجة بالحجة  ،والدليل
بالدليل  ،من دون تخاذل في إبداء عقيدتهم  ،واقامة حجتهم  ،مستعذبين كل ما طالهم أو سينالهم
من األذى والظلم من قبل خصومهم .
()1

رابعها  " :أن مصادر االثني عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية
التي خرجت في فترات التاريخ المختلفة  ،إن لم تكن كلها  ،فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه

المعبر عن الفرق الشيعية األخرى "

()2

.

اإلمامية  :وهذه التسمية من أشهر أسمائهم  ،بل تكاد تكون أشهرها على اإلطالق  ،حيث قال

الشيخ المفيد  " :اإلمامية هم القائلون بوجوب اإلمامة  ،والعصمة  ،ووجوب النص  ،وانما حصل
لها هذا االسم في األصل لجمعها في المقالة بهذه األصول  ،فكل من جمعها فهو إمامي  ،وان

ضم إليها حقا في المذهب كان أم باطال " .
()3

ويقول الشهرستاني  ":اإلمامية هم القائلون بإمامة على – رضي للا عنه – "

()4

 ،ويوافقه األشعري

فيقول " :يدعون اإلمامية ؛ لقولهم بالنص على إمامة علي – رضي للا عنه . " -
()5

ومنهم من يقول  :أن سبب التسمية " أنهم يزعمون أن الدنيا ال تخلوا عن إمام  ،إما ظاه ار

مكشوفا  ،واما باطنا موصوفا  ،وقيل  :ألنها جعلت أمور الدين كلها لإلمام  ،وأنه كالنبي  ،وال
يخلوا وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا  ،وهي أقوال متقاربة " .
()6

(ْ )1حممدْطاهرْالقميْالشريازيْْ:األربعنيْيفْإمامةْاألئمةْالطاهرينْْ،حتقيقْْ:السيدْمهديْالرجائيْْ،طْاألمريْ– ْقمْْ،طْْ،ْ 1
1413هـْْصـْْ ْ.4-3
(ْ)1دْْ:ناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ )3الشريفْاملرتضىْْ:الفصولْاملختارةْْ،حتقيقْْ :السيدْنورْالدينْجعفريانْاألصبهاينْْ،نشرْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْْ،1هـْ
1993/مْْصـْْْ.196اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ37صـْْ ْ.ْ1
(ْ)4أبوْالفتحْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْجـْْ1صـْْ ْ.161
(ْ)1أبوْاحلسنْأبوْاحلسنْاألشعريْْْ:مقاالتْاإلسالمينيْْجـْْْ1صـْْ ْ.36
(ْ)6دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ111بتصرفْْْ ْ.
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وبنظرة سريعة على معتقدات باقي فرق السنة والشيعة األخرى تجد " أن طائفة اإلمامية يخالفون
الكل في أصولهم  ...وتفردوا بأن دخول الجنة والنجاة ال يكون إال بعد والية آل دمحم  ،واعتقاد

إمامتهم  ،وأما باقي الفرق فقد أطبقوا على أن أصل النجاة اإلقرار بالشهادتين " .
()1

واإلمامية ساقوا اإلمامة إلى جعفر الصادق  ،واختلفوا في المنصوص عليه بعده

()2

 ،وهذا ما

يفرقهم من االثني عشرية  ،وان كانوا هم أصل فرقتهم .
االثنا عشرية  :هذه ميزة لم يقل بها غيرهم  ،فكانوا أحق بهذه التسمية ؛ ألن " أهم ما امتازت به
الشيعة اإلمامية عن سائر فرق المسلمين  :القول بإمامة األئمة االثني عشر  ،وبه سميت هذه
الطائفة إمامية اثني عشرية ؛ إذ ليس كل الشيعة يقولون ذلك " .
()3

ومن المالح أن تسلسل األئمة قد حصروه في أوالد اإلمام الحسين دون أوالد اإلمام الحسن –
عليهما السالم – ولعل السبب في ذلك زواج الحسين بن علي من " شهر بانويه
يزدجرد  -ملك الفرس  -والتي أنجبت له علي بن الحسين الملقب بزين العابدين

()5

()4

" بنت الملك

.

ولعل هذا من االفتراء ألن هذا النسب قد يكون مزعوما ؛ ألنه يتعارض مع التاريخ  ،فالحسين –
عليه السالم – تزوج عام 18هـ  ،وكان عمرها يومئذ 15عاما  ،بينما اإلمام السجاد ولد عام 38هـ

 ،ومن المنصوص عليه  :أنه لم يولد من " شهر بانو " سوى اإلمام السجاد  ،وهذا يعني أنها لم
تلد لإلمام الحسين إال بعد مضي  20عاما .
()6

ونقع في تناقض آخر حيث لو فرض أن خرج القائم ورجع بعد غيبته  ،فتزوج وأنجب أئمة آخرين
 ،فإن االثنا عشرية لن يخرجوا عن هذا المسمى ؛ ألن " هذا االسم يطلق على من يثبت إمامة

(ْ )1السيدْنعمةْهللاْاجلزائري ْْ:نورْالرباهنيْيفْأخبارْالسادةْالطاهرينْْ،أوْأنيسْالوحيدْيفْشرحْالتوحيد ْْ،حتقيقْْ:السيدْمهديْ
الرجائيْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْْجـْْ1صـْْ ْ.64-63
(ْ)1القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ ْ.113
(ْ)3الشي ْحسنيْآلْكاشفْالغطاءْْْ:أصلْالشيعةْوْأصوهلاْْصـْْ ْ.ْ113
نانْبنتْيزدجردْبنْشهريارْبنْكسرىْْ،ويقالْْ:شهرْبانويهْْ،
ْ
(ْ)4شهرْبانويهْْ:أمْاإلمامْعليْبنْاحلسنيْ–ْرمحهْهللاْ–ْوامسهاْْ:شاهْز
وكانْاإلمامْعلي ْأهداهاْالبنهْاحلسنيْْ،بعدماْأسرهاْعاملهْعلىْاملشرقْْ،فأجنبتْلهْزينْالعابدينْْ.انظرْالشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْصـْ
ْ.ْ113إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوآلْالبيتْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط1419ْ،1هـ1113ْ/مْصـْ96بتصرفْ ْ.
(ْ )1دْعليْساميْالنشارْْ:نشأةْالفكرْالفلسفيْجـْْ 1صـْْ.11د ْعبدْهللاْالغريبْْ:وجاءْدورْاجملوسْْ،نشرْدارْاجليلْ– ْبريوتْْ،
1939مْصـْْ ْ.ْْ77
(ْ)6دْأبوْالفتوحْحممدْاألنورْْْ:شيعةْإيرانْوأصوهلاْصـْْ،ْ11نقالْعنْالتشيعْالعلويْوالتشيعْالصفويْلعليْشريعيتْْْ ْ.
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اثني عشر إماما  ،وقد أثبتناه نحن  ،وال موافق لنا في هذا المذهب فانفردنا نحن بهذا االسم دون
غيرنا " ؛ فسيبقى لهم اسما حتى بعد رجعة األئمة واألوصياء .
()1

الجعفرية  :نسبة إلى اإلمام جعفر الصادق – عليه السالم – إمامهم السادس  ،فقد روي أن :
بعض الشيعة اشتكى لجعفر – عليه السالم – من هذه التسمية حيث كان يقال " جعفري خبيث "

 ،فأجابه  ":ما أقل وللا من يتبع جعف ار منكم  ،إنما أصحابي من اشتد ورعه  ،وعمل لخالقه ،
ورجا ثوابه  ،فهؤالء أصحابي "  ،ومن يومها كان يدافع عن القليل الذين تسموا بها
()2

()3

.

فهذا يدل على أن لقب الجعفري كان يطلق على اإلسماعيلية  ،واالثني عشرية ؛ ألن االفتراق بين
الطائفتين تم بعد وفاة اإلمام جعفر الصادق  -رحمه للا تعالى . -

الخاصة  :وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم  ،ويلقبون غيرهم من فرق المسلمين –
خاصة أهل السنة  -بالعامة ؛ فالخاصة في اصطالح بعض أهل الدراية  :اإلمامية االثنا عشرية ،

والعامة أهل السنة والجماعة  ،فيقولون هذا من طريق العامة  ،وهذا من طريق الخاصة " .
()4

ويسمون أهل البيت بخاصة الخاصة فيقولون حينما يروون عنهم " :ما نقله الخاصة عن خاصتنا-
عليهم السالم . "-
()5

وجاء تقسيم المسلمين لخاصة وعامة على لسان اإلمام علي – كما تزعم الشيعة  ، -فيروون في
رسالة كتبها  " :جزاك للا عن خاصتنا  ،وعامتنا خير الجزاء " .
()6

وتظهر هذه التفرقة في إحدى الروايات حين سئل علي – عليه السالم –  ":أرأيت إن غبي على
()7

المفتيين  ،ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة  ،واآلخر مخالفا لهم  ،بأي الخبرين نأخذ ؟ قال  :بما
خالف العامة ؛ فإن فيه الرشاد  ،قيل  :جعلت فداك  ،فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال  :ينظر
إلى ما هم إليه أميل  -حكامهم وقضاتهم  -فيترك  ،ويؤخذ باآلخر  ،قيل  :فإن وافق حكامهم

(ْ )1الشريفْاملرتضى ْْ:رسائلْاملرتضىْْ،حتقيقْْ:السيدْأمحدْاحلسيينْْ،مهديْرجائيْْ،طْاخليامْْ،سيدْالشهداءْ– ْنشرْدارْالقرآنْ
الكرميْْ-قمْْ،ط1411ْ،1هـْْجـْْ3صـْْ ْْْْ.146
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ77
(ْ)3أبوْعمروْالكشيْْ:رجالْالكشيْ–ْاملطبعةْاملصطفويةْ–ْمبئْبائيْدهويتْ–ْإيرانْْ،دتْصـْْ ْ.ْ111
(ْ)4دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ ْ.111
(ْ)1السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ3صـْْ ْ.ْْْ113
(ْ)6أمحدْبنْأعثمْالكويفْْ:كتابْالفتوحْْ،حتقيقْعليْشرييْْ،نشرْدارْاألضواءْ–ْبريوتْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْ.141
يبْْ:منْالغباوةْوهيْْ:خفاءْاألمرْعليهْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ ْ.1194
(ُ ْ)7غ َِّ
86

الخبرين جميعا ؟ قال  :إذا كان ذلك ؛ فأرجئه حتى تلقى إمامك  ،فإن الوقوف عند الشبهات خير
من االقتحام في الهلكات " .
()1

وعلى هذا التقسيم يجوز غيبة العامي كما يفتي علماؤهم حين يسألون ":هل يجوز غيبة المخالف

من العامة ؟ فيجيبون  ":نعم تجوز غيبة المخالف  ،والمراد من المؤمن الذي ال تجوز غيبته :
المؤمن بالمعنى الخاص " يعني الموالي أهل العصمة " ؛ فتسموا بالخاصة ؛ ليتميزوا .
()2

الرافضة  :هذه التسمية قد أطلقها على االثني عشرية الكثير كاألشعري
من يقول  :إن أول من أطلق لف

()3

وابن حزم

()4

 ،وهناك

الرافضة على الشيعة المغيرة بن سعيد  ،والذي تنسب إليه

طائفة المغيرية  ،وقد قتله خالد القسري

()5

()6

سنة 119هـ ؛ وذلك أنه بعد وفاة دمحم الباقر – عليه

السالم – مال المغيرة إلى القول بإمامة النفس الزكية  ،وأظهر المقالة بذلك ؛ فبرأت منه شيعة
()7

جعفر بن دمحم  ،فسماهم الرافضة  ،وقد ضعف هذه الرواية كثير من علماء الشيعة .
()8

(ْ)1العالمةْاحلليْْْ:حتريرْاألحكامْْجـْْ1صـْْ.141احملققْالسبزواريْْ:كفايةْاألحكامْْ،حتقيقْْ:الشي ْمرتضىْالواعظيْاألراكيْْ،طْ
مؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.661احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْْ،طْستارةْْ،نشرْ
مؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْ–ْقمْْ،ط1416ْْ،ْ1هـْجـْْ7صـْْْ.ْ133الكليينْْ:الكايفْجـْْ1صـْْ ْ.63
(ْ )1املريزاْجوادْالتربيزي ْ ْ:صراطْالنجاةْاستفتاءاتْآليةْهللاْالعظمىْاخلوئيْْْ،مجعْْ:موسىْمفيدْالدينْعاصيْْ،طْمطبعةْسلمانْ
الفارسيْْ،نشرْدفرتْنشرْبرگزيدهْ–ْإيرانْْ،ْ،ط1416ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ441بتصرفْ ْ.
(ْ)3أبوْاحلسنْاألشعريْْْ:مقاالتْاإلسالمينيْْجـْْ1صـْْ ْ.ْْ33
(ْ)4ابنْحزمْْ:الفصلْيفْاملللْوالنحلْجـْْ4صـْْ ْ.ْ113-117
(ْ)1املغريةْبنْسعيدْْ:البجلىْالكويفْْ،أبوْعبدْهللاْْ:دجالْْ،مبتدعْْ،يقالْْ:لهْالوصافْْ،مجعْبنيْاإلحلادْوالتنجيمْْ،وكانْجمسمْاًْْ،
يزعمْْ:أنْهللاْتعاىلْعلىْصورةْرجل ْْ،علىْرأسهْتاج ْْ،وأعضاؤهْعلىْعددْحروفْاهلجاءْ! ْْ،ويقولْْ:بتأليهْعليْْ ْ،وتكفريْسائرْ
الصحابةْ؛ْإالْمنْثبتْمعْعليْْ،ويزعمْأنهْهوْْ،أوْعليْ(يفْروايةْالذهيب)ْلوْأرادْأنْحيييْعادْاًْومثودْاًْلفعلْ!ْْ ْ،وإنْاألنبياءْملَْيتلفواْ
يفْشيءْمنْالشرائعْْ،قتلْسنةْ119هْ737ْ/مْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ7صـْْ ْ.176
ِ
(ْ )6خالِد ْبن ْعب ِد ْهللاِ ْب ِن ْي ِزيد ْب ِن ْأَس ِد ْب ِن ْ ُكرٍْزْ :أَبوْاهليث ِم ْالبجلِيْ ْْ،ال َقس ِريْ ْْ،الد ِ
ِ ِ ِ ِِ ٍ
ْم َّكةَْ
ْ،وَوِ َْ
َ َ
يل ْقَـب َل ْذَل َ
َ ُ ُ َ
كَ
َ
ُ ََ َ َ
َ
ِّمشقيْ ْْ،أَميـُر ْالعَراقَـني ْهل َش ْام ْ َ
ِ
ال ْْ،لَ ِكنَّه ْفِي ِه ْنُصب ْمعروفْ ْْ ،وكانْيرمىْبالزندقة ْْ،وَكا َن ْعلَ ِ
ْ،مثَّْلِسلَيما َْن ْ َْ ْ،كا َن ْجوادْاًْ ِ
ىْهنَاتِهْ
ْالر َج ِْ
ْعب ِد ْامللِ ِْ
لِل َولِي ِد ْب ِن
ْ،من ْنـُبَالَء ِّ
َ َ
َ
ُ
كْ ُ ُ َ
ََ
َُ
يـرِجعْإِ َىلْإِسالٍَْمَِْ ْ،منْحسناتِِْهْقتلهْللجع ِدْب ِن ِ
ابْ–ْالسابقْيفْالتعريفْْْ.-وهوْأحدْخطباءْالعربْْ،وأجوادهمْْ،
ْدرَه ٍْمْْْ،وُمغِيـَرَْةْال َك َّذ َْ
َ ََ
َ
َ ُ
وطالتْمدتهْإىلْأنْعزلهْهشامْسنةْ111هـْْ،وويلْمكانهْيوسفْبنْعمرْالثقفيْْ،وأمرهْأنْحياسبه ْفقتلهْيفْأيامْالوليدْبنْيزيد ْْ،
وللفرزدقْهجاءْفيهْْ،ماتْ133هـ711/مْْ.الزركليْْ:األعالمْجـْْ7صـْْ.176الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْ1صـْْ .431ْ–ْ411
(ْ)7النفسْالزكيةْْ:حممدْبنْعبدْهللاْبنْاحلسنْبنْعليْ–ْرمحهْهللاْتعاىلْْ .ْ-
(ْ)3دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْ1صـْْ.117األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .ْ77ْ–ْ76
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لكن سبب التسمية يتلخص في رفضهم إمامة اإلمام زيد بن علي – رحمه للا  -مع رفضهم
إلمامة الشيخين – رضي للا عنهما – وهذا ما رجحه كثير من العلماء

()1

.

وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بالرافضة فقيل  :لتركهم نصرة النفس الزكية  ،وقيل  :لتركهم
محبة الصحابة  ،وقيل  :لرفضهم دين اإلسالم .
()2

وهناك من اطلق اسم الرافضة على عموم الشيعة  ،ولم يفرق بين طائفة وأخرى  ،على أساس أن
صفة الرفض تجمع جميع الفرق الشيعية

بذلك مثال  ،كما يالح

()3

وهذا فيه نظر من الناحية التنظيرية فالزيدية ال يقولون

أن كتب االثني عشرية تنص على أن هذا اللقب من ألقاب الشيعة ،

ويروون األحاديث في فضل الرافضة  ،ومدح التسمية بها  ،مثل ما قاله أبو جعفر  -عليه السالم
 :أنا من الرافضة  ،والرافضة مني  ،ثالثا .()4

أصحاب االنتظار  :يدعي االثني عشرية  :أن دمحم بن الحسن العسكري غائب  ،وسيظهر أو
سيرجع في آخر الزمان  ،ونحن ننتظره  ،وهذا المذهب ما عليه إمامية زماننا" .
()5

ولكن سمة االنتظار صفة عامة تجمع جميع الشيعة تحت مسماها ونعتها  ،مع الخالف الواضح
بينهم في تعيين المنتظر .
()6

القطعية  :وهو من ألقاب االثني عشرية عند طائفة من أصحاب التصانيف في الفرق من أمثال
األشعري

()7

 ،والشهرستاني

()8

 ،واإلسف ارئيني

()9

 ،وهذه التسمية تعترف بها طائفة االثني عشرية

يقول المسعودي " وفي سنة ستين ومائتين قبض أبو دمحم الحسن بن علي  ،وهو أبو المهدي
المنتظر اإلمام الثاني عشر عند القطعية من اإلمامية " .
()10

وال شك أن القطعية هم أسالف االثني عشرية وسموا بهذا بعد القطع بإمامة موسى – بن جعفر –
رحمه للا  ، -وافترقوا بذلك عن اإلسماعيلية  ،ولكن إذا الحظنا أن الشيعة تختلف بعد موت كل
(ْ)1ابنْتيميةْْ:منهاجْالسنةْجـْْ1صـْْ.ْ131دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)3املرجعْالسابقْْْ:جـْْ1صـْْ ْ.ْْْْ119
(ْ)4الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.ْ34اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ61صـْْ ْ.49
(ْ)1فخرْالدينْالرازيْْ:اعتقاداتْفرقْاملسلمنيْواملشركنيْْصـْْ ْ.ْ31ْ-ْ34
(ْ)6دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ116
(ْ)7أبوْاحلسنْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْجـْْ1صـْْ ْ.ْ91-91
(ْ)3مسواْقطعيةْلقطعهمْمبوتْموسىْالكاظمْ–ْرمحهْهللاْْ.ْ-الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْصـْْ ْ.137
(ْ)9اإلسفراييينْْ:التبصريْيفْالدينْْصـْْ ْ.ْ33
(ْ)11املسعوديْْ:التنبيهْواإلشرافْصـْْ ْ.31
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إمام  ،فإن فرقة القطعية بناء على هذا قد حل بها ما حل بالشيعة من قبلها من التفرق  ،فقد

انفصلت عنها فرق لم تعتقد باعتقادات االثني عشرية  ،فعلى ذلك تكون تسمية القطعية أعم من
مسمى االثنا عشرية .
()1

ومن التناقض أن تجد من علماء الشيعة من ينسب هذه التسمية للموسوية حيث يقول  " :صرح
بعض المتأخرين أن القائلين بختم اإلمامة على الكاظم  -عليه السالم – هم الموسوية  ،ولهم

ثالث فرق  :فمنهم من يشكون في حياته ومماته  ،ويسمون بالمطمورة  ،ومنهم من يجزمون
()2

بموته  ،ويسمون بالقطعية  ،ومنهم من يقول بحياته  ،ويسمون بالواقفة " .
()3

()4

فرق الشيعة الثني عشرية :

انقسمت االثنى عشرية بعد وفاة الحسن العسكري سنة (260هـ)  ،إلى فرق من أهمها  :األصولية
 ،واألخبارية  ،والشيخية
()1

 ،والبابية

()2

()5

 ،والكوهرية

 ،والكشفية
()3

()6

 ،والركنية

 ،والنوربخشية

()4

()7

 ،والكريمخانية

()8

 ،والقزلباشية

()9

 ،والقرتية

.

(ْ)1دْْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ116
(ْ )1املطمورةْْ:فرقةْمنْاملوسويةْتقفْيفْأمرْموسىْبنْجعفرْْ،وتقولْْ:الْندريْأمات ْْ ،أمْملْميتْ؟ْْ،ومساهمْبذلكْْ:عليْبنْ
إمساعيلْحنيْقالْهلمْْ:ماْأنتمْإالْكالبْمطمورةْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.137
(ْ)3الواقفةْْ:منْاملوسويةْتقفْباإلمامةْعلىْموسىْبنْجعفرْْ،وتقولْْ:إنهْملْميتْوسريجعْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.137
(ْ)4حممدْرضاْجديديْْْ:معجمْمصطلحاتْالرجالْوالدرايةْْ،حتقيقْْ:حممدْكاظمْرمحانْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،طْ1414ْ،ْ1
هـْ1331/شْصـْْ ْ.ْ136
(ْ )1الشيخية ْأو ْاألمحدية ْْ :أتباع ْالشي ْأمحد ْاإلحسائي ْْ:املولود ْ1166ْ :هـْ ْْ ،واملتوىف ْ1141ْ :هـْ ْْ ،من ْشيو ْاالثين ْعشريةْْ،ترشحْ
كلماته ْبأنه ْيعتقد ْيف ْعلي ْمثل ْما ْيعتقده ْالفالسفة ْيف ْالعقل ْاألول ْ ْْ،كما ْنسب ْإليه ْالقول ْباحللول ْْ ،وتأليه ْاألئمة ْْ ،وإنكار ْاملعادْ
اجلسماينْْْ،واالعتقادْبالرجلْالكاملْْ،وهوْاألحسائيْْ.دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْ1صـْْ ْ.111
(ْ)6الكشفيةْْ:أصحابْكاظمْبنْقاسمْالرشيتْْ،تلميذ ْاإلحسائيْ؛ْمؤسسْالشيخيةْْ،والقائمْمقامهْمنْبعدهْْ،واآلخذْبنهجهْْ،معْ
زيادةْيفْالغلوْْ،والتطرفْْ،وسيمتْبالكشفيةْْ:ملاْينسبْإىلْزعيمهاْمنْالكشفْْ،واإلهلامْْ،حىتْإنْاالثينْعشريةْيعدونهْمنْالغالةْْ،
توىفْسنةْ1119هـْْْ.انظرْدْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ )7الركنية ْْ:أتباع ْمرزا ْحممد ْكرمي ْبن ْإبراهيم ْخان ْالكرماين ْْ ،من ْتالميذه ْالرشيت ْْ،مسيت ْبذلك ْ؛ ْلقوهلا ْبالركن ْْ،والشيعي ْالكامل ْْ،
واعتباره ْمن ْأصول ْالدين ْْ،وهو ْزعيمهمْْ،ومنهم ْمن ْيعترب ْالركنية ْْ،والكشفية ْمن ْألقاب ْالشيخية ْْ.انظرْدْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْ
مذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.113ْ-ْ111
(ْ )3كرميخانيةْْ:أتباعْحممد ْالفجري ْالكرماين ْكرميخانْْ ،علىْمذهب ْالشيخيةْْ ،بل ْقال ْاحلائريْ"ْ:رئيس ْالطائفة ْالشيخيةْ"ْ.انظرْدْ
ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.113
(ْ )9القزلباشية ْْ:صوفية ْمتشيعة ْمن ْأتباع ْالصفويني ْْ ،ولفظ ْالقزلباش ْمعناه ْْ:الرؤوس ْاحلمر ْْ ،لتغطية ْرؤوسهم ْبشعار ْأمحر ْْ ،وهو ْعبارةْ
عنْقلنسوةْيلبسوِناْكشعارْهلمْْ،وقدْزعمْحمسنْاألمنيْْ:أنْالقزلباشْلقبْلالثينْعشريةْيفْبعضْالبلدانْْ،ولعلهْأرادْالتسرتْعلىْكثرةْ
فرقْطائفتهْْ،وانقساماهتاْكعادتهْْ.انظرْدْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ113
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ومن خالل التتبع لنصوص االثني عشرية التي تنسبها لألئمة  ،وترويها في كتبها المعتمدة  ،يجد

الباحث  :أنها تحمل في ثناياها بذور نحل مختلفة وأهواء متباينة  ،يجد فيها كل صاحب هوى

وغلو وبدعة بغيته ؛ فهي قد اتسعت بحكم معتقد التقية  ،وكثرة الكذب واالفتراء على األئمة ،
وانضواء الملحدين والمتآمرين في صفوفهم  ،وعجز شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به
من كيد الملحدين عبر القرون  ،وفقدان الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها ،
اتسعت معتقدات االثني عشرية بسبب ذلك وغيره الحتواء تلك البذور السامة وذلك الركام الهائل
من األخبار المظلمة .
ونكتفي بالحديث عن افتراق الشيعة إلى أصولية وأخبارية ؛ ألن األصولية هي أساس المذهب
االثني عشري  ،وتمثل األكثرية  ،ويقابلها األخبارية  ،وان كانت أقل منها  ،أما ما سواها من فرق
فهي ليست بذلك الحجم الذي تمثله األصولية  ،ولذلك اكتفينا بالتعريف الموجز بها في الهوامش

السابقة ؛ كما أن الخالف األصولي األخباري يمثل خالفا في بنية المذهب االثني عشري  ،وليس
مجرد خالف في فروع يسوغ الخالف فيها كما في المذاهب األربعة .
ولذلك نستطيع القول  :بأن الخالف بين األصوليين واألخباريين هو خالف بين أركان المذهب
()5

ومشيدي بنائه  ،فلنتوقف للتعريف بهاتين الفرقتين :
()6

(ْ)1القرتيةْْ:أصحابْامرأةْامسهاْهندْْ،وكنيتهاْْ:أمْسلمةْْ،ولقبهاْْ:قرةْالعنيْْ،لقبهاْبذلكْ:كاظمْالرشيتْيفْمراسالتهْإذْكانتْمنْ
ْ،وحل ْالفروج ْْ،ورفع ْالتكاليفْ
أصحابه ْْ ،وهي ْْ:ممن ْقلدت ْالباب ْبعد ْموت ْالرشيت ْْ،مث ْخالفته ْيف ْعدة ْأشياء ْْ،منها ْْ:التكاليف ْ ْ
بالكلية ْْ ،ويزعمون ْانتهاء ْالتكليف ْبالصلوات ْاخلمس ْْ،وأن ْالوحي ْغري ْمنقطع ْْ،وغالب ْالكتب ْاليت ْألفت ْيف ْالبابية ْحتدثت ْعن ْهذهْ
املرأةْْ.دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.113
(ْ )1البابية ْْ:أتباع ْالباب ْمريزا ْعلي ْحممد ْالشريازي ْْ،ولد ْ1131هْْ،وهو ْمن ْاإلمامية ْاالثين ْعشرية ْْ ،ادعى ْأنه ْالباب ْلإلمام ْالذيْ
ينتظرونه ْْ ،وأنه ْوحده ْالناطق ْعنه ْْ ،مث ْادعى ْأنه ْهو ْإمامهم ْالغائب ْْ ،مث ْزعم ْأن ْهللا ْْ -سبحانه ْْ -قد ْحل ْفيه ْْ ،وله ْضروب ْمن ْالكفرْ
والضاللْ1161هـْْْْ.انظرْدْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.114
(ْ )3الكوهريةْْ:أتباع ْاآلخوند ْمالْحسن ْكوهر ْْ ،يروجْالبعض ْلنحلتهْبكربالء ْحىت ْاليومْْ،وكانْللكشفية ْأثر ْبليغْيفْظهورها ْْ،يؤهلونْ
األئمةْْ،ويقولونْبنفيْالعقابْعنْالعاصنيْْ.انظرْدْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ ْ.114
(ْ)4النورخبشيةْْ:اتباعْأبوْالقاسمْحممدْنورخبشْالقوهستاينْْ،ولدْ791هـْْْ،يدعيْاالثناْعشريةْأِناْمنْفرقهمْْ،توجدْيفْوديانْمهالياْْ،
وكوهستان ْبلتستان ْاملتصلة ْبتبت ْالصينيةْْ ،ادعى ْاملهديةْلنفسهْْ ،وطبق ْاألحاديث ْالواردة ْعن ْطريقْأهل ْالسنة ْيف ْاسم ْاملهديْْ،وكنيتهْ
على ْشخصه ْْ ،وأنكر ْمهدي ْالشيعة ْْ،وانفصل ْعنها ْ؛ ْوهلذاْقالْالبعضْْ:أِنا ْليس ْمن ْفرق ْاالثين ْعشرية ْْ ،بل ْمن ْالصوفية ْأصحابْ
وحدةْالوجودْْ،تويفْ369هـْْْ.انظرْدْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ ْ.114
(ْ)1يذهبْيوسفْالبحراينْإىلْأنْأولْمنْقسمْاالثينْعشريةْهلذينْالقسمنيْهوْْ:االسرتاباديْْ.انظرْيوسفْالبحراينْْ:لؤلؤةْالبحرينْ
ْ،حتقيقْْ:حممدْصادقِْبرْالعلومْْ،نشرْدارْاألضواءْ–ْبريوتْْ،ط1416ْ،ْ1هـْْصـْْ ْ.113ْ-ْ117
(ْ)6دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْ ْ.116-111
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ثم اعلم أن الثني عشرية من حيث األصول وطرق استنباط األحكام تتشكل من تيارين رئيسيين
:
التيار األول األصولي  :الذي يقبل القياس واالجتهاد تأث ار بأهل السنة في علم أصول الفقه(، )1
فاألصولي  " :من حرر األصول مع قطع النظر عن األخبار"
والسنة  ،واإلجماع

()3

()2

 ،وأدلتهم في األحكام  :الكتاب ،

ودليل العقل  ،وال يحكمون بصحة كل ما في الكتب األربعة .
()4

التيار الثاني األخباري  :وهم الذين يرفضون االعتماد على غير الروايات الواردة عن األئمة ،
ويرون أن كل الروايات صحيحة  ،ويرفضون القياس  ،فاألخباري  ":من لم يعول في األحكام ،
ولم يدون في كتابه سوى األخبار"

()5

 ،فيتمسكون بظواهر الحديث  ،في مقابل األصوليين الذين

يرون األخذ باألدلة العقلية في األحكام .
()6

(ْ )1علمْأصولْالفقهْْ:هوْالعلمْبالقْواعدْاليتْيتوصلْهباْإىلْستنباطْاألحكامْالشرعيةْالعمليةْمنْأدلتهاْالتفصيلية ْْ.دْعبدْالوهابْ
خالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.ْ11أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْمقدمةْالشي ْأبوْبكرْاحلنبليْصـْْ ْْ.11
(ْ)1عدنانْالبحراينْْ:مشارقْالشموسْالدريةْْ،نشرْاملكتبةْالعدنانيةْ–ْالبحرينْْْ،ط1416ْ،ْ1هـْصـْْ191بتصرفْْْ ْ.
(ْ )3اإلمجاعْلغةْْ :العزمْْ،واالتفاقْْ،ويفْاالصطالحْْ:اتفاقْاجملتهدينْمنْأمةْحممدْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْيفْعصرْمنْالعصورْ
علىْأمرْديينْْ،ودليلهْْ:حديثْْ"ْ:إِ َّنْأ َُّم ِيت َْال َ ِ
ىْض َاللٍَْةْ"ْْ،وهوْاملصدرْالثالثْللتشريعْبعدْالكتابْوالسنةْْ،وهوْنوعانْْ:
ْعلَ َ
ْجتتَم ُع َ
َ
إماْبالقولْالصريحْْ،أوْإمجاعْسكويتْْ.وعندْالشيعةْْ:اتفاقْعلماءْالطائفةْعلىْأمرْيفْعصرْْ،وجدواهْالْمعْتعينيْاملعصومْ؛ْفإنهْيعلمْ
دخولهْْ،والطريقْإىلْمعرفةْدخولهْْ:أنْيعلمْإطباقْاإلماميةْعلىْمسألةْمعينةْْ،أوْقولْمجاعةْفيهمْمنْالْيعلمْنسبهْْ،فلوْانتفىْالعلمْ
بالنسبْ؛ْيكونْهذاْاجملهولْهوْقولْاإلمامْ؛ْألنْغيبةْاإلمامْمتنعْمنْتبيينهْاحلقْْ،واللومْعلىْاملكلفْْ،واإلمجاعْالسكويتْغريْحجةْ
الحتمالهْغريْالرضاْْ ،واالثناْعشريةْالْتعتدْباالمجاعْْ.انظرْاألشعري ْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـ ْْ.141الشهيدْاألولْ"ْحممدْمجالْ
مكيْالعامليْ"ْْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْْ،طْستارةْْ،حتقيقْونشرْمؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْ–ْقمْْ،ط1419ْ،1هـْْ
صـْْ 11بتصرفْْ .ابنْبَطَّةْالعكربيْْ:اإلبانةْالكربىْْ،حتقيقْْ:رضاْبنْنعسانْمعطيْنشرْدارْالرايةْْ -الرياض ْْ ،ط1411ْ،1هـْ
1994/مْجـْْ1صـْْ .133
(ْ)4دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْ1صـْْْ ْ.116
(ْ)1املرجعْالسابقْْ:جـْْ1صـْْْ191بتصرفْْ ْ.
(ْ)6إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالتشيعْْصـْْ311بتصرفْ ْ.
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كما أن األخباريون يمنعون االجتهاد  ،ويعملون بأخبارهم  ،ويرون أن ما في كتب األخبار األربعة
عند الشيعة

()1

كلها صحيحة  ،قطعية الصدور عن األئمة  ،ويقتصرون على الكتاب والخبر،

ولذلك عرفوا باألخبارية نسبة إلى األخبار  ،وينكرون اإلجماع  ،ودليل العقل  ،وال يرون حاجة إلى

تعلم أصول الفقه  ،وال يرون صحته هذا العلم أصال

()2

.

هذا وقد ظهر هذا التيار في أوائل القرن الحادي عشر الهجري  ،ويعدون أقلية في وسط الشيعة

االثني عشرية

()3

 ،وما زال لهم وجود حتى اليوم  ،وينتشر هذا التيار في كربالء  ،وايران ،

والبحرين  ،وهناك قلة في الكويت  ،وبعض الدول المجاورة لها
حقيقة الخالف بين التيار األصولي  ،والتيار األخباري - :

()4

.

الخالف بين الطائفتين يمثل فروقا في بنية المذهب الشيعي  ،وفي أركانه  ،ورجاله حيث يتمثل

الفرق بينهما في عدة نقاط من أهمها -:

أوال  :ترى األخبارية أن االعتقاد السليم يقوم على العمل باألخبار المنقولة عن المعصومين فقط ،

بغض النظر عن السند وفحوى الكالم واشاراته  ،طالما أن الذي نقلها هم أصحاب األئمة  ،فهي
ال تحتاج إلى نظر واستدالل كما ال تحتاج إلى بحث  ،وال تحقيق  ،وال تفتيش ال عن السند  ،وال

عن المتن  ،فال يوجد مجال لعمل العقل  ،وال لالجتهاد  ،وال اإلجماع  ،بينما يرى األصوليون :

وجوب االعتماد على العقل في استنباط األحكام  ،ويربطون البحث الفقهي بأصول الفقه  ،فكانوا
بال شك حركة تصحيح  ،وتجديد مع تأصيل .
()5

(ْ )1الكتبْاألربعة ْْ:األولْْ:الكايف ْللكليين ْوقدْقررْاجمللسيْيفْمرآةْالعقولْْْْ،وجاءْيفْدراسةْعلميةْصدرتْحديثْاًْحملققْشيعيْهوْ
السيدْهاشمْاحلسيينْجزمْفيهاْبقولهْْ:إنْاملتقدمنيْملْجيمعواْعلىْمجيعْمروياتْالكليينْمجلةْوتفصيالْْ،ويقولْْ:إنْأحاديثْالكايفْاليتْ
بلغتْْ16199حديثْاًْْ،يكونْالصحيحْمنهاْْ1171حديثْاًْْ،واحلسنْْ144حديثْاًْْ،واملوثقْْ1113حديثْاًْْ،والقويْْ،311والضعيفْ
9431حديثْاًْْ.الثاينْْ:التهذيبْللطوسيْْ،وبهْْ13911حديثاًْْ.الثالثْْ:االستبصارْللطوسيْْ،وبهْْ1111حديثاًْْ،الرابعْْ:من ْالْ
حيضرهْالفقيهْللصدوقْْ،وبهْْ9144حديثاًْْ.انظرْاحلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ1صـْْْ63ْ–ْ67بتصرفْْ.دْإميانْصاحلْالعلواينْ
ْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْعرضْونقدْصـْْ 411ْ –ْ414بتصرفْْ.دْعليْالسالوسْْ:معْ
االثينْعشريةْيفْاألصولْوالفروعْْ،نشرْدارْالفضيلةْ–ْالرياضْْ،ط1414ْ،ْ7هـْصـْْ.696ْ–ْ693هاشمْمعروفْاحلسيينْْ:دراساتْ
يفْاحلديثْواحملدثنيْصـْْْ .137ْ-ْ134
(ْْ)1دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْجـْْ1صـْْْ ْ.116
(ْ)3الشي ْحممدْأبوْزهرةْْ:اإلمامْجعفرْالصادقْْ،نشرْدارْالفكرْالعريبْ–ْبريوتْْ،دتْْصـْْ136بتصرفْ ْ.
(ْ )4أسامةْشحادةْْ،وهيثمْالكسواينْْ:املوس ْوعةْالشاملةْللفرقْاملعاصرةْيفْالعاملْْ،طْمكتبةْمدبويلْْ-القاهرةْْْ،ط1413ْْ،ْ 1هـْْ/
1117مْْصـْْ41ْ-ْ31بتصرفْْْ ْ.
(ْ)1دْْعليْالسالوسْْ:معْاالثينْعشريةْيفْاألصولْوالفروعْْجـْ3صـْْ134بتصرفْْْ ْ.
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والغريب أنه قد وقع تراشق بين الفريقين بسباب وشتائم في بطون كتب الفريقين  ،فكالهما يزدري
اآلخر  ،ويسفه فهمه  ،مما زاد الخالف حدة وعنفا  ،حتى جاء شيخهم الوحيد البهبهاني

()1

الذي

كثير من األصوليين بترك مذهبهم  ،والعودة لصفوف األخباريين .
أقنع ا
()2

ثانيا  :يقسم األصوليون الحديث إلى  :صحيح  ،وحسن  ،وموثق  ،وضعيف  ،ويختلفون في
()3

()4

()5

()6

العلم بالحديث الموثق  ،والحسن  ،فقبلهما قوم مطلقا  ،وردهما آخرون مطلقا  ،وفصل آخرون
بحسب الشهرة وعدمها  ،بينما األخباريون يقولون  :إن كل ما ورد عن األئمة في الكتب المعتمدة
()7

عندهم من روايات صحيحة  ،ال تحتاج إلى تفتيش عن صحة السند  ،وما ورد في غير كتبهم

(ْ )1حممدْباقرْْ:املعروفْبالوحيدْالبهبهاينْْ،ولدْبأصفهانْ1113هـْْ،مثْانتقلْإىلْكربالءْْ،ودرسْهبا ْْ،منْأشهرْعلماءْالشيعةْ
اإلماميةْْ،منْجمدديْاملذهبْْ،تويفْبكربالءْ1111هْـْانظرْاملوسوعةْالشاملةْللفرقْاملعاصرةْيفْالعاملْصـْْ41بتصرفْ ْ.
(ْ)1املرجعْالسابقْْ:صـْْ41بتصرفْ ْ.
الًْْ.
(ْ)3احلديثْالصحيحْْ:احلديثْاملسندْالذيْيتصلْسندهْْ،بنقلْالعدلْالضابطْْ،عنْمثلهْْ،إىلْمنتهاهْْ،والْيكونْشاذْاًْْ،والْمعل ْ
وعندْالشيعة ْْ:ماْاتصلتْروايتهْإىلْاملعصومْبعدلْإماميْْ،ويسمىْاملتصلْْ،واملعنعنْْ،وقدْيطلقْعلىْسليمْالطريقْمنْالطعنْْ،وإنْ
اعرتاهْإرسالْْ،أوْقطعْْ،واحتفْبقرائنْتفيدْالقطعْوالوثوقْبصدورهْعنْاملعصوم ْْ.انظرْاحلافظْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْصـْْ.11
الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ1صـْْ.43دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْ
صـْْ.ْ444دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .177
(ْ)4احلديثْاحلسنْْ:قالْاخلطايبْْ:ماْعرفْخمرجهْْ،واشتهرْرجالهْْ،وقالْالرتمذيْْ:هوْأالْيكونْيفْإسنادهْمنْيتهمْبالكذبْْ،والْ
يكونْحديثْاًْشاذْاًْْ،ويروىْمنْغريْوجهْ ْ.وعندْالشيعةْْ:ماْرواهْاملمدوحْمنْغريْنصْعلىْعدالتهْْ،وقيلْْ:أنْيكونْأوائلْرجالْالسندْ
منْاإلماميةْاملنصوصْعليهمْبالتوثيقْْ،وأواخرهمْمنْاملمدوحنيْمبدحْملْيبلغْدرجةْالتوثيق ْْ.انظرْاحلافظْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْصـْ
ْ.36-31الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ1صـْْ.43دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْ
االثينْعشريةْصـْْ.ْ444دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .191
(ْ)1املوثقْْ:ماْرواهْمنْنصْعلىْتوثيقهْ؛ْمعْفسادْعقيدتهْْ،ويسمىْالقويْْ،وقدْيرادْبالقويْمرويْاإلماميْغريْاملذمومْوالْاملمدوحْْ،
أوْمرويْاملشهورْيفْالتقدمْعنْاملوثقْْ ،وقيلْْ:هوْماْاتصلْسندهْبنقلْغريْإماميْنصْاإلماميةْعلىْتوثيقهْيفْكلْالطبقاتْْ،أوْيفْ
بعضهاْْ،معْإميانْالباقنيْْ،وعدالتهمْْ،أوْمدحهمْْ.انظرْالشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ 1صـْْ.43دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْ
التلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ.ْ441دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .197
(ْ)6احلديثْالضعيفْْ:ماْملْجيتمعْفيهْصفاتْاحلديثْالصحيحْْ،والْاحلسنْ ْ.وعندْالشيعةْْ:ماْملْحتتفْبهْقرائنْتدلْعلىْصحتهْْ،
وهوْماْقابلْاملوثقْْ،أوْالصحيحْْ،أواحلسنْْ،ويتنوعْبزيادةْالقدحْْ،ونقصانهْْ،بأنْيشتملْطريقهْعلىْجمروحْبالفسقْْ،أوْجمهولْاحلالْ
ْ،أوْوضاعْْ،وقدْجوزْأكثرْالشيعةْالعملْبهْيفْغريْالعقائدْْ،واألحكامْْ،كفضائلْاألعمالْْ،والرتغيبْوالرتهيبْْ،ويوافهمْبعضْأهلْ
السنةْْ.انظرْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْصـْْ.41الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ 1صـْْ.43إميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْ
وأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ.ْ446دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .113
( ْ )7دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ.ْ 446نقالْعنْثامرْالعميديْْ:
انْْ:تاري ْاحلديثْوعلومهْْ،جملةْتراثناْْ،العددْالثالثْْ،السنةْالثانيةْ1417ْ،هـْْ ْ.
ْ
مقالةْبعنو
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المعتمدة ينقسم إلى صحيح  ،وضعيف ؛ وذلك ألن أحاديث األئمة تدور بين التقية وعدمها  ،ال
()1

من دس الوضاعين  ،وال ناقلي الكذب .
()2

ثالثا  :االجتهاد مصدر من مصادر التشريع عند األصوليين يجب على المكلف العمل على
تحصيل أدواته العلمية  ،ويجب على من لم يحصلها أن يتبع المجتهد في اجتهاده  ،ولكن هذا

القول ال يروق لألخباريين ؛ ألن االجتهاد نوع من الظن ال يجوز األخذ به مع وجود روايات
المعصومين .
رابعا  :األدلة عند األخباريين كتاب  ،وسنة  ،أي  :الروايات عن آل البيت  ،والسنة مقدمة على
القرآن  ،بينما األدلة عند األصوليين أربعة  :كتاب  ،وسنة  ،واجتهاد بالعقل  ،واجماع .

خامسا  :األصوليون ال يقلدون األموات من علمائهم  ،فالميت تبطل فتواه بموته  ،ولكن األخباريين

يرون أن الحق ال يتغير بموت أهل الحق  ،فيرون جواز تقليد األموات في الفتوى .
()3

هذه هي أهم نقاط الخالف بين الفرقتين  ،وهي تكشف مدى ما بينهما من فروق في مصادر

التشريع  ،ويبدو أن الخالف بينهما ال يلتقي إال في بداية الطريق  ،وينفصل تماما عندما يبدأ
العقل بالعمل عند األصوليين حينها يقف العمل به عند األخباريين .

األصول التي قام عليها المذهب الثني عشري :

اختلف علماء الشيعة االثني عشرية في األصول التي قام عليها مذهبهم تبعا للروايات منها :
القول األول  :إنها خمسة  " :التوحيد  ،والعدل  ،والنبوة  ،وامامة االثني عشر  ،والمعاد (. ")4

القول الثاني  :إنها سبعة  " :التوحيد  ،والعدل  ،والوعد  ،والوعيد  ،والمنزلة بين المنزلتين ،

واألمر بالمعروف  ،والنهي عن المنكر " .
()5

القول الثالث :إنها سبعة  ":اإلذعان بالتوحيد  ،وصفات للا تعالى الجاللية  ،والجمالية  ،والمالئكة
 ،والكتب السماوية  ،واألنبياء  ،وخلفاؤهم  ،والمعاد " .
()6

(ْ)1دْْ:أمحدْسيدْأمحدْعليْْ:التقريبْبنيْأهلْالسنةْوالشيعةْماْلهْوماْعليهْصـْْ14بتصرفْ ْ.
(ْ)1دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ411بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3انظرْاملوسوعةْالشاملةْللفرقْاملعاصرةْيفْالعاملْصـْْْ43بتصرفْْ ْ.
( ْ )4آيةْهللاْاحلاجْالسيدْابراهيمْاملوسويْالزجناينْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْ،نشرْمؤسسةْدارْالكتبْ– ْقمْ– ْإيرانْْ،طْْ،ْ 1
1411هـْ1931ْ/مْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْجـْْ1صـْْ161بتصرفْ ْ.
(ْ)6آيةْهللاْعليْاملشكيينْْ:مسلكناْيفْاألخالقْواألصولْوالفروعْْ،نشرْدارْاهلدىْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـْ1991/مْصـْْ ْ.114
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القول الرابع  :إنها أربعة ينبني عليها اإلسالم واإليمان معا هي  ":التوحيد  ،والنبوة  ،والمعاد ،
والعمل بالدعائم التي بني عليها اإلسالم  ،وهي خمس  :الصالة  ،والصوم  ،والزكاة  ،والحج ،
والجهاد  ،ولكن الشيعة اإلمامية زادوا ركنا خامسا هو :االعتقاد باإلمامة"
أركان اإلسالم  ،وفيه ثواب عظيم

()2

()1

 ،والجهاد من أعظم

.

القول الخامس  :إن اإلمامة ليست من أركان الدين  ،وانما هي من أصول المذهب فقط  ،فيقول
فالمسلم من صدق مقتنعا بكل ما اعتبره اإلسالم من األصول  ،والفروع  ،واألصول ثالثة  :التوحيد
 ،والنبوة  ،والمعاد  ،أما اإلمامة فليست أصال من أصول دين اإلسالم  ،وانما هي أصل لمذهب
التشيع ؛ فمنكرها مسلم إذا اعتقد باألصول  ،ولكنه ليس شيعيا

()3

.

القول السادس  :عن الصادق – عليه السالم – ":من أنكر ثالثة أشياء فليس من شيعتنا :
المعراج  ،والمسائلة في القبر  ،والشفاعة " .
()4

ِ
ِّين
القول السابع  :إن الوالية هي اإلسالم كله عن الباقر – عليه السالم – في قوله تعالى  ":إ َّن الد َ
ِع ْن َد اّللِ ِْ
اإل ْس ََل ُم"( ، )5قال  :التسليم لعلي بن أبي طالب بالوالية ( ، )6وعن أبي عبد للا – عليه السالم
َّ
()7
  ":واليتنا والية للا التي لم يبعث نبي قط إال بها " .القول الثامن  " :بني اإلسالم على خمسة أشياء  :على الصالة  ،والزكاة  ،والحج  ،والصوم ،
والوالية "

()8

 ،و" إن أمر اإلمامة من أعظم أركان اإلسالم "

()9

.

القول التاسع  :أركان اإلسالم ثالثة  ،عن الصادق – عليه السالم  ": -أثافي
 :الصالة  ،والزكاة  ،والوالية ال تصح واحدة منها إال بصاحبتها "

()11

()10

اإلسالم ثالثة

.

(ْ)1الشي ْحممدْاحلسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْْصـْْ ْ.ْْ134-133
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْْ1صـْْ ْ.119
(ْ)3حممدْمغنيةْْ:اجلوامعْوالفوارقْبنيْالسنةْوالشيعةْْ،نشرْمْعزْالدينْ–ْبريوتْْ،ط1414،1هـْ1991ْ/مْصـْْ37-36بتصرفْ ْ.
(ْ)4السيدْالگلپايگاينْْ:نتائجْاألفكارْْْ،طْأمريْ–ْقمْْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْْصـْْ ْ.111
(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .19
(ْ)6ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ1صـْ.191اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .341
(ْ)7املصدرْالسابقْْ:جـْْ1صـْْ .433
(ْ)3الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْْجـْْ17صـْْ .ْ113
(ْ)9موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ113بتصرفْْْ .
(ْ)11أثايفْْ:الشكلْاملثلثْمنْاحلجا رةْاليتْينصبْعليهاْالقدرْعندْالطب ْْ،واستعريْهناْلألركانْاليتْيعتمدْعليهاْيفْمهماتْاألمورْْ.
انظرْإحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط1431ْْ،ْ1هـْ1119ْ/مْهامشْصـْْ .61
(ْ)11الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .13
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ونقول  :إذا كان هذا خالفهم في أصول المذهب وأركانه ؛ فما بالك بخالفهم في فروعه ؟ ! .
وقد يسأل سائل  :ما السبب في ذكر أهم أصول الدين عند االثني عشرية هنا ؟ .
والجواب  :لنميز هذه األصول عن فروع الدين والمذهب عندهم  ،ثم لنعلم حكم من خالف في
()1

هذه األصول  ،وحكم من خالف في الفروع ؛ فنحاول التقريب بيننا وبينهم .
()2

لكننا نفاجأ بقول الشريف المرتضى  :إن فروع المذهب مثل أصوله ؛ في أن كالهما ثابت بدليل
()3

قطعي  ،ومن لم يعمل بهما  ،ولم يعتقدهما فهو عاص  ،مستحق للعقاب  ،فالمخالف في الفروع
كالمخالف في األصول

()4

 .حسبنا للا ونعم الوكيل ! .
()5

كيف تطور التشيع من العتدال إلى التقديس المذموم -:
يقول أحد المؤرخين  ":كان الناس في الصدر األول بعد وقعة صفين على أقسام :

أهل سنة  :وهم أولو العلم  ،وهم محبون للصحابة  ،كافون عن الخوض فيما شجر بينهم ؛ كسعد

 ،وابن عمر ،ومحمد بن سلمة  ،وأمم  ،ثم شيعة  :يتوالون  ،وينالون ممن حاربوا عليا  ،ويقولون
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 :إنهم مسلمون بغاة ظلمة  ،ثم نواصب  :وهم الذين حاربوا عليا يوم صفين  ،ويقرون بإسالم علي

وسابقيه  ،ويقولون  :خذل الخليفة عثمان .

فما علمت في ذلك الزمان شيعيا كفر معاوية وحزبه  ،وال ناصبيا كفر عليا وحزبه  ،بل دخلوا في

سب وبغض  ،ثم صار اليوم شيعة زماننا يكفرون الصحابة  ،ويبرؤون منهم جهال وعدوانا ،

ويتعدون إلى الصديق  -قاتلهم للا  ، -وأما نواصب وقتنا فقليل  ،وما علمت فيهم من يكفر عليا
وال صحابيا " .
()1

من خالل هذا النص نالح أن عقائد الشيعة تطورت تطو ار مضطردا  ،نظ ار لألحداث التي مر
بها أهل البيت – عليهم السالم – من عهد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – حتى ظهور فرقة الشيعة االثنا عشرية .
فإن الشيعي األول  :هو من فضل عليا على عثمان– رضي للا عنهما – فكان يقال  :شيعي لمن
فضل عليا  ،وعثماني لمن فضل عثمان .
()2

ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا  ،لم يتنازعوا في تفضيل الشيخين  ،وانما كان
نزاعهم في تفضيل علي وعثمان– رضي للا عنهم  ، -وهذا مما يعترف به علماء الشيعة األكابر
من األوائل واألواخر  ،حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي

()3

قال  :سأل سائل شريك بن عبد

للا بن أبي نمر فقال له  :أيهما أفضل أبو بكر أو علي ؟ فقال له  :أبو بكر ؛ فقال له السائل :
()4

أتقول هذا وأنت من الشيعة  ،فقال  :نعم  ،إنما الشيعي  :من قال مثل هذا  ،وللا لقد رقى علي
هذه األعواد علي – رضي للا عنه  -فقال  :أال إن خير هذه األمة بعد نبيها  :أبو بكر  ،ثم عمر
 ،أفكنا نرد قوله  ،أكنا نكذبه  ،وللا ما كان كذابا "

()5

 .وفي رواية قيل له  ":ثم أنت يا أمير

(ْ)1احلافظْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .371
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْْجـْْْ1صـْْ ْ.13
(ْ )3أبوْالقاسمْالبلخيْْ:نصرْبنْصباحْْ،كانْيتهمْبالغلوْْ،والتفويضْْ،جمهولْاحلالْْ،ملْيثبتْوثاقتهْْ،والْحسنهْْ،وقالْبعضهمْْ:
جباللتهْكالصدوقْْ،وأكثرْالكشيْوالعياشيْالْروايةْعنهْْ،لهْكتبْمنهاْْ:معرفةْالناقلنيْمنْالرواةْعنْآلْالبيتْْ.انظرْحممدْاجلواهريْْ:
املفيدْمنْمعجمْرجالْاحلديثْْ،طْاملطبعةْالعلميةْْْ،نشرْمكتبةْاحملاليتْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْصـْْ ْ.633
نيْ
ال ْاب ُْن ْ َمعِ ٍْ
بن ْبِالٍَْل ْْ،قَ َْ
َّث ْ َعنْهَُْ ْ:مالِكْ َْ ْ ،و ُسلَي َما ُْن ْ ُْ
س ْْْ،و َحد َْ
َّث ْ َعنْ ْْ:أَنَ ٍْ
ث َْ ْ ،حد َْ
ين ْامل َح ِّْد ُْ
َيب َْمنٍِْر ْْ :امل َدِ ْ
هللاِ ْب ِْن ْأِ ْ
بن ْ َعب ِْد ْ ْ
ك ْ ُْ
(َ ْ )4ش ِري ُْ
َ ُ
اتْقَـب َْلْ141هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ6صـْْ ْ.ْ161ْ-ْ119
سْبِِْهْبَأسْْْْ،وَوثـَّ َقْهُْأَبُوْ َد ُاوَْدَْ ْ،م َْ
َّسائِيْْْ:لَي َْ
َوالن َ
(ْ)1ابنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ.ْ13ْ–ْ17صححهْأبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْجـْْ7صـْْ.199ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْ
جـْْ6صـْْ.ْ311وصححهْأبوْيعلىْْ:املسندْجـْْ1صـْْ.411ابنْتيميةْْ:منهاجْالسنةْالنبويةْجـْْ1صـْْ،ْ11-13جـْْ1صـْْ ْ.36
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المؤمنين الثالث ؟ فقال  :ال  ،وال الرابع "  ،وهذا من تواضعه  ،ففي رواية  ":فقام رجل فقال :
()1

وأنت يا أمير المؤمنين  ،فقال  :نحن أهل بيت ال يوازينا أحد " .
()2

وعن علي – رضي للا عنه – قال  ":قبض رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  -على خير ما قبض عليه نبي من
األنبياء ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  -وبسنته  ،ثم قبض أبو بكر على خير
ما قبض عليه أحد  ،وكان خير هذه األمة بعد نبيها  ،ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسننهما ،
ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد  ،وكان خير هذه األمة بعد نبيها وبعد أبي بكر " .
()3

يقول أبو إسحاق السبيعي  ":خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر
وتقديمهما  ،وقدمت اآلن وهم يقولون  ،ويقولون  ،وللا ما أدري ما يقولون "

أبي سليم  " :أدركت الشيعة األولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا .

()4

 ،ويقول ليث بن

()5

ولهذا نرى بعض األئمة ال يسمون الطاعنين بالشيخين شيعة  ،بل رافضة ؛ ألنهم ال يستحقون

اسم التشيع  ،ومن عرف التطور العقدي للتشيع ؛ ال يستغرب وجود طائفة من أعالم المحدثين ،

الثقات  ،المأتمنون عند محققي أهل السنة أطلق عليهم اسم الشيعة  ،وهم من أعالم السنة .
()6

()7

هل اقتبس الشيعة الثنا عشرية بعض معتقداتهم من المعتزلة ()8؟

ايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ3صـْْ ْْْ.ْ1113
ْ
(ْ)1ابنْاألعر
(ْ)1ضعفهْأبوْنعيمْاألصبهاينْْ:حليةْاألولياءْجـْْ7صـْْ ْْْ.111
(ْ)3ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ7صـْْ ْْْ.434ْ-ْ433
(ْ)4دْْ:ناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ.14دْعليْالصاليبْْ:فكرْاخلوارجْوالشيعةْصـْْ.31كالمهاْنقالًْ
عنْاحلافظْالذهيبْْ:املنتقىْمنْمنهاجْاالعتدالْيفْنقضْكالمْأهلْالرفضْواالعتدالْْ ْ.
(ْ)1املرجعنيْالسابقنيْبنفسْاجلزءْوالصفحةْْنقالْعنْاملنتقىْأيضاًْْ ْ.
ِ
ِِ
فْبنْأَِيب َِ
ِ
ْمجيـلَْةَْْ،
ْبنْ ُك َهي ِْلَْ ْ،من ُ
ْحف َ
(ْ)6مثلَْ ْ:ساملْب ِنْأَِيب َ
صوَرْب َنْاملُعتَم ِْرْْْ،األعمشَْ ْ،عو ُ ُ
ْبنْ َكي َسا َنْال َفارسيَْْ ْ،سلَ َمةُ ُ
س ُ
صْةَْْ،طَ ُاوو ُ
ي ْْْ،ش ِريك ْبن ِ
فِطر ْبن ِ
ْهللاِ ْالنَّخعِيْْْ ،وكِيع ْبن ْاجلَّراحِْ ُْْ ْ،حم َّم ُد ْبن ْإِبـر ِاهيم ْب ِن ْحيـو َن ْاألَن َدلُ ِسيْْْ،ابن ْالد ِ
َّاعيْ
ْخليـ َف ْةَُْ ْ،سفيَا َن ْالثـَّوِر ِّْ َ ُ ُ َ
ْعبد ْ َ
ُ ُ َ
َ ُ َ َ َ
َ ُ ُ َ
ُ
ِ
ْسعِي ِدْب ِنْإِبـَر ِاهي َْمْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ7صـْْ،ْ414
وْعلِي ُ
ْالعلَ ِويْْْ،اب ُنْنـَبـ َها َنْأَبُ َ
ْبنْاحلَ َس ِنْب ِنْال َقاس ِم َ
ْبن َ
ْحمَ َّم ُد ُ
ُْحمَ َّم ُد ُ
جـْْ9صـْْ،ْ46صـْْ،313صـْْْ،499جـْْ11صـْْ،194صـْْ،461جـْْ13صـْْ،41صـْْ،173جـْْ11صـْْ،111جـْْ17صـْْ،161
جـْْ17صـْْ،ْ417جـْْ31صـْْ،131جـْْ37صـْْ ْ.137
(ْ)7الذهيبْْْ:ميزانْاالعتدالْْجـْْ1صـْْ.ْ6-1ابنْحجرْْ:لسانْامليزانْجـْْ1صـْْ ْ.11-9
(ْ )3املعتزلةْْ:أصحابْواصلْبنْعطاءْالغزالْْ،ويسمونْأصحابْالعدلْْ،والتوحيدْْ،والقدريةْْ،والعدليةْْ.منْعقائدهمْنفيْصفاتْ
هللا ْتعاىلْْ،وخلقْالقرآنْْ،وأنْالعبدَْيلقْأفعالهْْ،وأنْهللاْجيبْعليهْإرسالْالرسلْْ،واملنزلةْبنيْاملنزلتنيْْ،ومعظمهمْالْيسبونْالصحابةْ
والْيقعونْفيهمْْ.انظرْالشهرستاينْْْ:املللْوالنحلْصـْْ .43ْ–ْ41
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بالبحث في أصول المعتزلة والشيعة نرى اتفاقا بينهم في عدة عقائد منها  :التوحيد  ،والقول
بالمنزلة بين المنزلتين  ،والقول بالعدل  :الذي يعني أن للا ال يخلق أفعال عباده  ،والوعد والوعيد
 ،واألمر بالمعروف  ،والنهي عن المنكر  ،وانكار رؤية للا في اآلخرة  ،والقول بخلق القرآن ؛
ولكن للعلماء في هذا االتفاق قوالن متضادان :

القول األول  :ال يعترف باقتباس الشيعة شيئا من عقائدهم من المعتزلة ؛ بل يقولون  :نحن أساس
هذه العقائد ؛ ألن مذهب أهل البيت متقدم على مذهب االعتزال زمانيا – على حد قول من يقول

بأنه نشأ في عهد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -أو بعد وفاته مباشرة – .

ويدللون على ذلك بأن واصل بن عطاء مؤسس المعتزلة قد أخذ العلم على يد أبي هاشم عبد
()1

للا بن دمحم بن الحنفية  ،ودمحم بن الحنفية
()2

عنه -

()4

()3

أخذ العلم عن اإلمام علي بن أبي طالب – رضي للا

؛ فأصول التوحيد  ،والعدل  ،مأخوذة من كالم أمير المؤمنين -عليه السالم -

()5

.

القول الثاني  :إن المعتزلة هي األصل  ،حيث أثبت صاحب الملل والنحل أن اإلمام زيد بن علي

– رحمه للا – تتلمذ على يد واصل بن عطاء( )6وقد دخل بعض الشيعة في االعتزال في القرن
الرابع  ،ولذلك نسب االعتزال إلى اإلمام علي نهاية وبداية بدمحم بن الحنفية – رحمه للا  ، -بل
()7

وتتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة  ،وعلمائهم لبعض شيوخ المعنزلة (.)8

(ْ)1و ِ
نيْْ،بِامل ِديـنَِْةْْ،طََرَدْهُْاحلَ َس ُْنْ َعنْْ َجملِ ِس ِْهْلَ َّماْ
الْ،البَلِي ُْغْْ،األَفـ َوْهَُْ ْ،مولِ ُدهَ ْ:سنَْةََْمثَانِ َْ
سْاالعتَِز ِْ
بنْ َعطَ ٍْاءْْ:أَبُوْ ُح َذيـ َف ْةَْاملخُزوِميَْْ ْ،رأْ َْ
اص ُْلْ ُْ
َ
َ
َ
ال ْْ:ال َف ِ
ات ْ َسنَْةَ ْ131هْْ .انظرْ
ني) َْْ ْ،م َْ
ني ْاملن ِزلَتَـ ِْ
يف ْالتـَّو ِحي ِْد َْ ْ ،وكِتَاب ْ( ْاملن ِزلَْةُ ْبـَ َْ
اس ُْق ْ ْالَْ ُمؤِمنْ ْ َو ْالَْ َكافِرْ؛ْفَ ُسمواْاملعتَ ِزلَة َْ ْ،ولَْهُ ْ ُم َؤلَّفْ ِْ ْ
قَ َْ
َ
َ
ُ
الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ ْ.461ْ-ْ464
(ْ )1أبوْهاشمْْ:عبدْهللاْبنْحممدْبنْاحلنفيةْاهلامشيْاملدينْْ،ادعىْاإلمامةْفانتهىْخربهْإىلْسليمانْبنْعبدْامللكْْ،فسمهْوأوصيْ
باإلمامةْبعدهْحملمدْبنْعليْبنْعبدْهللاْبنْالعباسْْ،ماتْسنةْ93هـْ.انظرْاألمحديْاملياجنيْْ:مكاتيبْالرسولْْ،نشرْمؤسسةْدارْ
احلديثْالثقافيةْ–ْطهرانْْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْ.63ْ–ْ67
(ْ)3الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.ْ47
(ْ)4الشي ْعليْآلْحمسنْْ:إرشادْالسائلنيْْْ،طْمكتبةْفدكْ–ْقمْْ،ط1431ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْ13بتصرفْْ ْ.
(ْ)1السيدْاملرتضىْْ:األمايلْْ،طْمكتبةْآيةْهللاْاملرعشيْالنجفيْ–ْقمْْ،ط1311،1هْ/ـْ1917مْْجـْْ1صـْْ.113القتالْالنيسابوريْ
ْ:روضةْالواعظنيْْْ،نشرْمنشوراتْالشريفْاملرتضىْ–ْقمْْْ،دتْْصـْْ ْ.ْ31
(ْ)6الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .ْ117
(ْ)7دْهامنْيوسفْْ:أصلْالعدلْعنْاملعتزلةْْْ،نشرْدارْالفكرْالعريبْ–ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،ْ1هـ1993ْ/مْصـْْ11-11بتصرفْْ ْ.
(ْ)3دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ11
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القول الراجح  :ال فرق بين القولين طالما في النهاية يجمع الجميع على  :وجود تطابق بين
بعض عقائد الشيعة االثني عشرية  ،وبعض عقائد المعتزلة  ،فكث ار ما تجد عالما شيعيا معتزليا(، )1
ولكن ال تجد أشعريا أو شافعيا شيعيا مثال .
إذا  :ما هي أوجه التفاق بين الشيعة الثني عشرية والمعتزلة ؟ .

اتفقت الشيعة والمعتزلة في عدة عقائد ؛ ألن أفكار المعتزلة إنما هي خليط من آراء الفرق

المخالفة في عصرهم  ،وأفكار المعتزلة يحملها اليوم كل من  :الرافضة اإلمامية  ،والزيدية ،

واإلباضية( ، )2وكذلك من يسمون بالعقالنيين

()3

.

كما أنهم أول من تكلم في الجسمية  :نفيا واثباتا( ، )4والقول بالوعد والوعيد ( ، )5كما اتفقوا على عدم
وقوع الصغيرة من األنباء بحال ( ،)6ومن المعتزلة من يطعن في عمر – رضي للا عنه  ، )7( -كما
اتفقوا على نفي الفراغ من القدر( ،)8وأنكروا االجماع والقياس

والجوير( ،)10كما روى الجاح

()9

 ،واتفقوا على القول بالتعديل

 :أن واصل بن عطاء كان يزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد

رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ،)11( -وغيرها مما يطول البحث فيه .
إذا  :وما هي أوجه الخالف بين الشيعة الثني عشرية والمعتزلة ؟ .
ْالراونديْ ْْ،أَبوْاحلس ِن ْاملسعوِديْ ِْ َّ ْ،
ِّه ِاميْْ.انظرْ
ب ْإِمسَاعِي ُل ْالطَّال َق ِ ْ
اين ْْ ،أَبُوْاحلَ َس ِْن ْالتـ َ
ُ ََ َ ُ
(ْ )1مثلْْ:حممدْبنْراشدْْ،أَبُوْاحلَ َس ِن ِّْ َ
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 -1االثنا عشرية يقولون  :إن صفات للا عين ذاته  ،والمعتزلة تقول  :مغايرة لذاته .

 -2االثنا عشرية يقولون  :إن المؤمن ال ينسلخ عن اإليمان بفسقه ومعصيته  ،والمعتزلة تقول :
إن العبد الفاسق في منزلة بين المنزلتين  ،بين اإليمان والكفر.

 -3االثنا عشرية يقولون  :إن اإلمامة واجبة على الخلق عقال  ،والمعتزلة تقول  :إن اإلمامة
واجبة على للا عقال .

 -4االثنا عشرية يقولون  :بوجوب عصمة اإلمام  ،بينما ال يقول المعتزلة بذلك .
 -5اتفقت االثنا عشرية على تفضيل اإلمام علي على سائر الخلفاء واألصحاب – رضي للا
عنهم  ، -والمعتزلة اختلفوا في تفضيل الشيخين على اإلمام علي– رضي للا عنهم – .
 -6تعتقد االثنا عشرية  :بإمامة االثنا عشر إماما  ،بينما ال تعترف المعتزلة بذلك .
 -7تقول االثنا عشرية  :بأن القرآن محدث  ،وليس مخلوقا  ،بينما تقول المعتزلة  :صراحة بخلق
القرآن  ،وان اتفقا على عدم القول بقدم القرآن .
()1

ما هي عالقة الثنا عشرية بعبد هللا بن سبأ ()2؟
من الشخصيات ذات الطابع الخاص في التاريخ اإلسالمي  :شخصية عبد للا بن سبأ  ،الذي يعد

بال شك  :شوكة ذات غصة في حلوق الشيعة االثني عشرية  ،وذكرى مؤلمة ألهل السنة
والجماعة  ،الذي يعده كال الفريقين – حتى الذين أنكروا وجوده – سبب انقسام األمة شيعا وأحزابا
 ،وقد انقسم الناس فيه بين مؤيد لوجوده  ،وبين منكر له  ،ومنهم من حاول التوسط بين هذين
الرأيين  ،ولنعرض لهذه اآلراء الثالثة بإيجاز :

القول األول  :الذين يثبتون وجود عبد هللا بن سبأ كشخصية حقيقية :
قال كثير من المؤرخين – شيعة وسنة  -بإن عبد للا بن سبأ  " :كان يهوديا من أهل صنعاء"

()3

 ،وأمه سوداء أراد أن يفسد على المسلمين دينهم ؛ لكي يعتقدوا ما اعتقدت النصارى في عيسى -

(ْ)1الشي ْعليْآلْحمسنْْ:إرشادْالسائلنيْْصـْْ14بتصرفْْ ْ.
(ْ )1يقول ْد ْحسنيْاملوسويْْ:شخصيةْعبدْهللاْبنْسبأْحقيقةْالْميكنْجتاهلهاْْ،أوْإنكارهاْ؛ ْوهلذاْوردْالتنصيصْعليهاْيفْكتبناْْ،
ومصادرناْاملعتربةْْ.انظرْدْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْْ،نشرْدارْابنْاجلوزيْ–ْالقاهرةْْ،ط1417ْ،ْ1ه1117ْ/مْصـْْ ْ.14
(ْ)3أبوْجعفرْحممدْبنْجريرْالطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْ4صـْْ ْ.ْ341
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عليه السالم " -

()1

 ،ومن الغريب أنه كان مكشوف الضمير ؛ فيروى  :أنه أتي أبا الدرداء

()2

–

رضي للا عنه  ، -فقال له  ":من أنت ؟ أظنك يهوديا " .
()3

وتتلخص فتنته أنه  :بدأ بإثارة الفتنة على ذي النورين – رضي للا عنه –  ،ثم بإشاعة التهم
الكاذبة عنه  ،ونشر العقائد اليهودية  ،وسب الشيخين  ،وتكوين فرقة تشايعت لعلي في خالفة
عثمان  ،ومغاالته في قدر اإلمام علي .
()4

ويدون علماء الشيعة آراء األئمة في عبد للا بن سبأ ؛ فعن أبي جعفر  -عليه السالم  " :-إن
عبد للا بن سبأ كان يدعي النبوة  ،وكان يزعم أن أمير المؤمنين هو للا  ،فبلغ أمير المؤمنين ذلك
 ،فدعاه فسأله فأقر  ،وقال  :نعم أنت هو  ،وقد كان ألقي في روعي أنك أنت للا  ،وأنا نبي ،
فقال له أمير المؤمنين  :ويلك قد سخر الشيطان منك  ،فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب  ،فأبى ؛
فحبسه  ،واستتابه ثالثة أيام  ،فلم يتب ؛ فأخرجه فأحرقه بالنار " .
()5

بل كان يفتري الكذب على اإلمام علي – رضي للا عنه  ، -فكان عاقبته أنه أحرق على يد
()6

اإلمام علي  -رضي للا عنه -

()7

 ،بل ورد لعنه على لسان الحسين  -عليه السالم  -حين قال :

" لعن للا عبد للا بن سبأ  ،إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين  -عليه السالم" -

()8

.

واذا نظرنا إلى بعض كتب أهل السنة نجدهم يوضحون ما كان عليه معتقد عبد للا بن سبأ  ،حين

يترجمون لبعض المنتسبين إليه فيقول " إنه سبئي "

()9

 ،ويؤرخون له  :أنه أتى مصر  ،وأخذ يقول

 :العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع  ،ويكذب بأن دمحما – ملسو هيلع هللا ىلص  -يرجع ؛ وقد قال للا – هلالج لج  " -إن
(ْ)1أبوْاحلسنْالرازحيْْ:توضيحْالنبأْيفْحقيقةْعبدْهللاْبنْسبأْصـْْ ْ.43
يفْحياةِْْرسوِْلْ ِْ
(ْ)1أَبوْالدَّرد ِْاءْْ:عوميِْرْ ْ ِ
اضيْ ِدمش ْقْْ،الص ِ
سْاألَنصا ِريْْْ،قَ ِ
صلَّىْ
يبَْ ْ،مع ُدودِْْ ْ
اح ُْ
َ َ
هللاَْ ْ-
َ
بنْ َزي ْدْب ِْنْقَـي ٍْ َ
يفْ َمنْْ َمجَ َْعْال ُقرآ َْنِْ ْ َ َ َ ُ
ُ
َ َُ ُ ُ
ِ
َّ
اّللُْ َعلَيْهْ َو َسل َْمْ-ماتْ َسنَْةَْ31هْْ،وقيلْ31ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ ْ.313ْ-331
َّْ
(ْ)3أبوْجعفرْحممدْبنْجريرْالطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْ4صـْْ ْ.411
(ْ)4إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط1431،ْ1هـْ1119ْ/مْصـْ37ْ-ْ31بتصرفْْ ْ.
( ْ )1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ– ْقمْْ،ط1419ْ،ْ 1هـْجـْْْ1
صـْْ.ْ111احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْ،طْمهرْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْجـْْ13صـْْ ْْ.336
(ْ)6املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْْ9صـْْ91بتصرفْْ ْ.
(ْ)7املصدرْالسابقْْ:جـْْْ13صـْْ169بتصرفْْ ْ.
(ْ)3املريزاْالنوريْْ:خامتةْمستدركْالوسائلْْ،حتقيقْ:مؤسسةْآلْالبيتْْ،طْستارةْْْ-قمْْ،ط1416ْ،1هـ1996ْ/مْجـْ4صـْْ ْ.ْ141
(ْ )9ذكرْذلكْيفْترمجةْالكليبْْ.انظرْابنْحبانْْ:اجملروحنيْمنْاحملدثنيْوالضعفاءْواملرتوكني ْْ،حتقيقْْ:حممودْإبراهيمْزايدْْ،نشرْدارْ
الوعيْْ-حلبْ–ْسورياْْ،دتْجـْْ1صـْْ.ْ137العقيليْْ:الضعفاءْالكبريْْ،حتقيقْْ:عبدْاملعطيْأمنيْقلعجيْْ،نشرْدارْاملكتبةْالعلميةْ
ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1934ْ/مْجـْْ4صـْْ ..77112

الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " ؛ فدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -أحق بالرجوع من عيسى – عليه
()1

السالم  ، -فقبل ذلك عنه أهل مصر  ،ووضع للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -وأهله الرجعة فتكلموا فيها  ،ثم قال
 :إنه كان ألف نبي  ،ولكل نبي وصي  ،وعلي وصي دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -ودمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -خاتم النبيين ،
وعلي خاتم األوصياء  ،ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -ووثب على وصي
رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم تناول الشيخين  ،ثم إن عثمان قد جمع أمواال أخذها بغير حقها  ،وهذا
وصي رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – فانهضوا في هذا األمر ؛ فحركوه  ،وابدءوا بالطعن على أمرائكم ،
وأظهروا األمر بالمعروف  ،والنهي عن المنكر  ،فتستميلوا الناس  ،فبث دعاة  ،وكاتب من كان
استفسد في األمصار  ،وكاتبوه في السر .
()2

ولما بويع علي – رضي للا عنه  -خطب الناس  ،فقام إليه عبد للا بن سبأ  ،فقال له  :أنت دابة
األرض  ،فقال له  :اتق للا  ،فقال له  :أنت الملك  ،فقال له  :اتق للا  ،فقال له  :أنت خلقت
الخلق  ،وبسطت الرزق  ،فأمر بقتله  ،فاجتمعت الرافضة ؛ فقالت  :دعه وانفه ؛ فإنك إن قتلته

بالمدينة ؛ خرجت أصحابه علينا وشيعته  ،فنفاه

()3

 ،ثم قامت إليه طائفة  ،وهم السبئية  ،وكانوا

أحد عشر رجال  ،فقال  :ارجعوا ؛ فإني علي بن أبي طالب  ،أبي مشهور  ،وأمي مشهورة  ،وأنا
ابن عم دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – فقالوا  :ال نرجع  ،فأحرقهم بالنار

()4

.

ومما خدع الناس به  :تظاهره بالعلم والتقى  ،فبدأ يروج مذهبه ومسلكه " .
()5

وقال ابن حجر  " :عبد للا بن سبأ من غالة الزنادقة  ،ضال مضل  ،أحسب أن عليًّا حرقه
()6

بالنار ،زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء  ،وعلمه عند علي ؛ فنفاه علي  ...قال علي بن أبي
()7
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ولعْباألدبْْ،والشعرْْْ،واحلديثْْ،وويلْقضاءْمصرْمراتْْ،مثْاعتزلْْ،صاحبْفتحْالباريْْ،ولسانْامليزانْْ،تويفْ311هـ1449/مْْ.
انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ .179ْ–ْ173
(ْ)7أبوْاحلسنْالرازحيْْ:توضيحْالنبأْيفْحقيقةْعبدْهللاْبنْسبأْصـْْ.11إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْصـْْ36بتصرفْْ ْْ.
113

طالب  -رضي للا عنه  : -ما لي ولهذا الخبيث األسود  ،يعني  -عبد للا بن سبأ  ، -كان يقع
في أبي بكر وعمر  ،وهو أول من كذب "

()1

.

القول الثاني  :إنه شخصية وهمية وضعت من أعداء أهل البيت – عليهم السالم : -

أنصار هذا المذهب يقولون  :إنه شخصية من نسج خيال أعداء أهل البيت – عليهم السالم – ،

فهو شخصية مدسوسة على الفكر الشيعي .

وترى منهم من ينكر تماما تأثر المذهب الشيعي بابن سبأ ويقول  " :ما ذهب إليه بعض الكتاب
من أن أصل مذهب التشيع من بدعة عبد للا بن سبأ  ،فهو وهم  ،وقلة علم بحقيقة مذهبهم ،
ومن علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة  ،وبراءتهم منه  ،ومن أقواله وأعماله  ،وكالم علمائهم من
الطعن فيه  -بال خالف بينهم في ذلك  -علم مبلغ هذا القول من الصواب  ،فهو نتيجة قضية
سياسية ؛ أملتها السياسة العباسية  ،واألموية " .
()2

وعليه فهذه الشخصية خرافة من خرافات أعداء الشيعة
قصته راو يدعى " سيف بن عمرو

()4

()3

ويبنى هذا اإلنكار على أن الذي أشاع

توفي في القرن الثاني الهجري قائال  " :ومن هؤالء بطل

أختلق شخصيته  ،وأختلق اسمه  ،هذا البطل األسطوري هو  :عبد للا بن سبأ  ،الذي اعتمد عليه

كل من نسب إلى الشيعة ما ليس لهم به علم  ،وتكلم عنهم جهال وخطأ  ،ونفاقا وافتراء " ؛ ألن
()5

هذه الروايات انتقلت من مصدر واحد  ،وهو كتب الرجال التي تخرج للضعفاء  ،التي فيها أغالط
كثيرة

()6

 ،وبذلك يثبت بالبراهين الساطعة  ،واألدلة القاطعة  :أن هذا االسم ليس له وجود  ،وأن

السياسة هي التي ابتدعت هذا االسم ؛ لتجعله سببا من أسباب تشويه وجه التاريخ  ،فكل ما جاء

ضلُه ْعلَىْأَِيب ْبك ِر ْوعمر ْْ،فَـه َّم ِ ِ ِ ِ ِ
َن ْابن ٍ
(ْ ْ )1عن ْأ ُِّم ْموسى ْقَالَتْ ْْ:بـلَغ ِ
ِ
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ِ
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ْجَرَم َْالْيُ َساكنُِينْيفْبـَل َدةْأَنَاْف َيهاْ"ْْ،قَ َ
كْ؟ْفَـ َق َ
تْبهْاهلَيثَ َمْب َن َ
ضلَ َ
ال َ
ْخبَـي ْقْْ:فَ َحدَّث ُ
ْعب ُدْهللاْب ُن ُ
َ َ
الَْ"ْ:ال َ
اع ِْةْْ.انظرْأبوْنعيمْاألصبهاينْْ:حليةْاألولياءْجـْْ3صـْْ ْ.113
بِال َم َدائِ ِنْإِ َىل َّ
ْالس َ
(ْ)1السيدْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْجـْْ1صـْْ131-131بتصرفْْ ْ.
(ْ)3هوْمرتضىْالعسكريْْ،وكتابهْيسمىْ(ْ:عبدْهللاْبنْسبأْوأساطريْأخرىْ)ْْ،يقعْيفْجملدينْْْكبريينْْ .
(ْ )4سيفْبنْعمرْالتميميْالضيب ْاألسيدي ْْ:ويقال ْْ:الربمجي ْْ،ويقال ْْ :السعدي ْالكويف ْْ،مصنف ْالفتوح ْْ،والردة ْْ،وكان ْيضعْ
احلديثْْْ،واهتمْبالزندقةْْ،قالْالذهيبْْْ:سيفْبنْعمرْضعفهْبنْمعنيْوغريهْْ.انظرْالذهيبْْ:الكاشفْيفْمعرفةْمنْلهْروايةْيفْالكتبْ
الستةْْ،طْدار ْالقبلةْللثقافة ْاإلسالميةْ–ْجدة ْْ،ط1413ْ،1هـ ْ1991ْ /مْجـْْ1صـ ْْ.476أبوْالوفاْاحلليبْْ:الكشف ْاحلثيث ْعمنْ
رميْبوضعْاحلديثْْ،حتقيقْْ:صبحيْالسامرائيْْ،طْمكتبةْالنهضةْالعربيةْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،ْ1هـْ1937ْ/مْصـْْ ْ.131
(ْ)1السيدْمرتضىْالعسكريْْ:عبدْهللاْبنْسبأْوأساطريْأخرىْْ،طْدارْالزهراءْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ6هـْ1991/مْجـْ1صـْْ ْ.11
(ْ)6املرجعْالسابقْجـْْ1صـْْْ131ْ-173بتصرفْ ْ.
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عن ابن سبأ جاء عن رجل كذاب هو  :سيف بن عمرو التميمي  ،الذي أجمع الناس على تكذيبه
()1

.

القول الثالث  :قول وسط ( إثبات الشخصية وانكار بعض العقائد المنسوبة إليه ) :

حاول بعض العلماء أن يجمع بين القولين ؛ فأقر بوجود شخصيتين بهذا االسم جمعا بين األدلة

أولهما  :أحرقه أمير المؤمنين بالنار  ،واآلخر نفاه إلى المدائن  ،وهذا فيه تعسف .
()2

وغيره يقول بأنه رجل واحد  ،ولكن يضعف بعض حديثه ؛ فينكر بعض العقائد التي نسبت إليه
فيقول  ":عبد للا بن سبأ المعروف ضعيف  ،ولكن في بعض ما قيل فيه  ،وروي عنه " .
()3

ويرد عليهم علماء السنة بأنه  :هو مؤسس فرقة من الروافض

()4

ويتفقون مع من يقول  :بأن اإلمام علي حرقهم بالنار .

تسمى السبئية  ،تنسب إليه

()5

وجاء عن علي – رضي للا عنه – أنه قال لعبد للا بن سبأ  " :ويلك ما أفضى إلي رسول –
ملسو هيلع هللا ىلص  -شيئا كتمه أحدا من الناس  ،ولقد سمعته يقول  :إن بين يدي الساعة ثالثين كذابا  ،وانك
ألحدهم "

()6

 ،وهنا البد من اإلشارة إلى ضعف القول  :بأن اإلمام علي حرق ابن سبأ بالنار

ألسباب منها -:

 -1أن أحاديث النفي للمدائن أصح سندا من أحاديث الحرق بالنار .
()7

 -2حين بلغ عبد للا بن سبأ خبر مقتل علي – رضي للا عنه  -قال لمن أخبره  " :كذبت ،
لو أتيتنا بدماغه في سبعين صرة ما صدقناك  ،وأقمت على قتله سبعين عدال  ،لعلمنا أنه
لم يمت  ،ولم يقتل  ،وال يموت حتى يملك األرض " .
()8

 -3األحاديث الدالة صراحة على وجود عبد للا بن سبأ  ،لم نجدها في المصادر الشيعية إال
في كتاب واحد  ،وجميع من نقل نقلوا عن هذه الروايات .
()1

(ْ )1السيدْمرتضىْالعسكريْْ:أحاديثْأمْاملؤمننيْعائشةْأدوارْمنْحياهتاْْ،طْصدرْْ،نشرْالتوحيد ْْ -قمْْ،ط1414ْ،ْ 1هْ/ـْ
1994مْصـْْ11-11بتصرفْْ ْْْْ.
(ْ)1الفضلْبنْشاذانْْ:اإليضاحْْ،حتقيقْْ:جاللْالدينْاحلسيينْْ،نشرْمؤسسةْانتشاراتْْ-طهرانْْ،ط1311ْ،ْ1شْصـْْ ْ.ْ477
(ْ)3املريزاْجوادْالتربيزيْْ:صراطْالنجاةْْْ،طْمهرْ–ْقمْْ،ط1417ْْ،ْ1هـْ1997ْ/مْجـْْْ1صـْْ ْ.ْ161
(ْ)4يقصدْبالروافضْْ:غالةْالشيعةْالذينْدعواْعليْاًْمنْدونْهللاْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْصـْْ ْ.113
(ْ)1اإلمامْالشوكاينْْ:نيلْاألوطارْْ،نشرْدارْاجليلْ–ْبريوتْْ،ط1973ْْ،ْ1مْجـْْْ3صـْْ6بتصرفْْ ْ.
(ْ)6يفْسندهْجمهولْْ.انظرْ اإلمامْعبدْهللاْبنْأمحدْبنْحنبلْْ:السنةْْ،حتقيقْْ:دْْحممدْسعيدْالقحطاينْْ،نشرْدارْابنْالقيمْ–ْالدمامْ
–ْالسعوديةْْ،ط1416ْْ،1هـْجـْْ1صـْْ ْ166-161
(ْ)7أبوْاحلسنْالرازحيْْ:توضيحْالنبأْصـْْ ْ.ْ31
(ْ)3النوخبيتْْ:فرقْالشيعةْْ،طْاملكتبةْاحليدريةْ–ْالنجفْ–ْالعراقْ1379ْْ،هـْ1919ْ/مْْصـْْ ْ.ْ31
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 -4كتب السنة التي بينت إحراق اإلمام علي – رضي للا عنه – لبعض أتباع عبد للا بن
سبأ  ،لم يأت نص يصرح بحرقه معهم .
 -5وكل الروايات التي ذكرت يهوديته  ،وتحريضه على الفتنة  ،رويت عن رجل كذاب
وضاع يسمى  " :سيف بن عمر التميمي " .
فجملة القول  :إنه كان رجل في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -عليه السالم  -غال
فيه  ،فاستتابه أمير المؤمنين مع جماعة ممن تبعوه  ،فلم يتوبوا ؛ فأحرقهم بالنار  ،وانتهى أمرهم
لكن بعدما كان لهم دور بارز في الفتنة ضد عثمان – رضي للا عنه  -أوال  ،ثم في الفتنة بين
اإلمام علي ومعاوية  -رضي للا عنهما  -بالبصرة والكوفة  ،ومصر  ،والشام  ،ووقعتي الجمل
()2

 ،وصفين .

وفي أواخر القرن الثاني الهجري قام سيف بن عمر التميمي  ،فنسج حول هذه الشخصية هالة
كبيرة من األكاذيب  ،فجعله أسطورة من أساطير الدنيا  ،وأخذ جملة من عقائد الشيعة مثل
()3

الرجعة  ،فنسبها له  ،وبذلك جعل ابن سبأ هو الذي بذر بذرة التشيع اليهودي في عقائد الشيعة
األوائل  ،مع أن معظم الروايات التي ذكرته لم تكن بسند صحيح  ،وال نحب أن ندخل في جدل
عقيم لن نصل فيه لنتيجة

()4

.

القول المختار في عبد هللا بن سبأ :

يرى االحث  :أن عبد للا بن سبأ شخصية حقيقية باعتراف كثير من الشيعة  ،وأهل السنة  ،فال
يضر إنكار بعض الكتاب المتأخرين وجود هذه الشخصية الخبيثة .
ونرد على القول بإنه من إبداع " سيف بن عمر التميمي " ؛ النتقاد بعض علماء الرجال له  ،ولكن
هناك أحاديث عن ابن سبأ ليست من رواية سيف بن عمر  ،هذا غير الروايات التي ذكرته في
كتب الشيعة  ،وليس فيها سيف بن عمر  ،ال من قريب  ،وال من بعيد .
()5

(ْْ)1الكتابْهوْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْاملعروفْبرجالْالكشيْْ ْ.
(ْ)1البصرةْْ:بالعراقْْ،بنيتْيفْخالفةْعمرْْ-رضيْهللاْعنهْ–ْ14هْْ،واختطْعتبةْبنْغزوانْاملنازلْهباْْ،وبىنْهباْمسجداًْ17هْْْ.
حممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطارْصـْْ ْ.111
( ْ)3دْعبدْالعزيزْصاحلْاهلاليبْْ:عبدْهللاْبنْسبأْدراسةْللرواياتْالتارَييةْعنْدورهْيفْالفتنةْْ،طْصحارىْ–ْلندنْ1939ْ،مْصـْْ.ْ73
دْْسعدْاهلامشيْْ:ابنْسبأْحقيقةْالْخيالْْ،طْمكتبةْالدارْ–ْاملدينةْاملنورةْ–ْالسعوديةْْ،ط1416ْْ،ْ1هـْصـْْ ْ.ْ76
(ْ)4دْإبراهيمْبيضونْْ:عبدْهللاْبنْسبأْإشكاليةْالنصْوالدورْاألسطورةْْ،نشرْدارْاملؤر ْالعريبْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،ْ1هـ1997ْ/مْ
صـْْ113ْ–ْ111بتصرفْْ ْ.
(ْ)1دْعليْالصاليبْْ:حقيقةْاخلالفْبنيْالصحابةْْ،نشرْمؤسسةْاقرأْ–ْالقاهرةْْ،ط1413ْ،ْ1هـ1117ْ/مْصـْْ ْْ.16ْ-11
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واننا حين نثبت وجود هذه الشخصية  ،بل وفرقة السبئية المتأثرة به  ،نجدها في أكثر من موضع
()1

في علوم كثيرة منها األدب  ،فيقول بعض األدباء متحدثا عن وقعة الجمل  ،وما فيها من أحداث :

" والسبئية أمامهم يخافون أن يجري الصلح "

()2

 ،ويقول  ":فخاض في ذلك السبئية  ،وطعنوا

على علي من وراء وراء  ،وطعنوا فيه أيضا حين نهاهم عن أخذ أموالهم ؛ فقالوا  :يحل لنا
دماءهم  ،ويحرم علينا أموالهم  ،قال  :وأراد علي  -رضي للا عنه -المقام بالبصرة ؛ إلصالح
حالها  ،فأعجلته السبئية عن المقام  ،فإنهم ارتحلوا بغير إذنه  ،فارتحل في آثارهم ؛ ليقطع عليهم
أم ار إن أرادوه  ،وقال الشاعر :
()3

شهدت عليكم أنكم سبئية  . . .واني بكم يا شرطة الشرك عارف .
()4

ويمكننا أن نثبت تأثيره على المعتقد الشيعي  ،بنقل كالم بعض محققيهم حيث يقول  ":السبئية هم
 :أتباع عبد للا بن سبأ اليهودي  ،الذين انخدعوا بدعايته  ،ومذهبه " .
()5

ويقول آخر ":وهو أول من أظهر الغلو في علي – رضي للا عنه –  ،في أيام علي  ،حين وقف

له أمام المنبر  ،وقال له  :أنت للا ؛ فنفاه  ،وحرق بعض أتباعه بالنار" .
()6

و يعترف أحد كتابهم بهذا التأثير ؛ فيقول بعدما ذكر آراءه الخبيثة  " :فرجع بعد موت اإلمام علي
– رضي للا عنه  ، -واستمال قوما من أهل الكوفة إلى سب الصحابة – رضي للا عنهم  -؛
فبقى في الروافض إلى اآلن" .
()7

وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء  :على اعتبار ابن سبأ حقيقة واقعية ،
وشخصية تاريخية  ،فكيف ينفى ما أجمع عليه الفريقان ؟! .
وتعترف كتب الشيعة بأن ابن سبأ هو أول من قال بالوصية لعلي ورجعته  ،وطعن في الخلفاء
الثالثة والصحابة  ،وهي آراء وعقائد أصبحت فيما بعد من أسس المذهب الشيعي ،وذلك حينما
(ْ)1ابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْْ1صـْْ ْْ.334
(ْ)1شهابْالدينْأمحدْبنْعبدْالوهابْالنويريِْْ:نايةْاألربْيفْفنونْاألدبْْ،حتقيقْْ:مفيدْقمحيةْومجاعةْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ
ْبريوتْْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1114ْ/مْجـْْ11صـْْ ْْ.ْ41(ْ)3املرجعْالسابقْْ:جـْْ11صـْْ ْْ.ْ11
(ْ)4املرجعْالسابقْْ:جـْْ11صـْْ ْْ.ْ31
(ْ)1السيدْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْجـْْْ1صـْْ.ْ117الشوكاينْْ:نيلْاألوطارْْْجـْْ3صـْْ .ْ6
(ْ)6ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ1صـْْ ْ.ْ1
(ْ)7أبوْاحلسنْالرازحيْْ:توضيحْالنبأْصـْْ113نقالْعنْالبحرْالزخارْصـْْ،ْ39وكتابْاملنيةْواألملْصـْْ،ْْ94-93كالمهاْألمحدْبنْ
حيييْاملرتضيْ(ْاملهديْ)ْ ْ.
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صيغت هذه اآلراء وغيرها على شكل روايات وأحاديث  ،ونسبت آلل البيت – عليهم السالم -
زو ار وبهتانا  ،فوجدت القبول لدى كثير من العوام وغيرهم  ،والسيما العجم .
()1

أثر أتباع عبد هللا بن سبأ على العقيدة اإلسالمية  :يظهر أثر هذا الخبيث في عدة نقاط :

أوال  :تفرق شمل األمة الواحدة بعد ظهورهم  :عقديا  ،واجتماعيا  ،وسياسيا ؛ فانتقلت األمة من
نصر إلى هزيمة  ،ومن قوة إلى ضعف  ،ويكفي أن قتل بسبب هذه الفتنة  :ذي النورين  ،وعلي ،
والزبير  ،والحسن  ،والحسين  ،وغيرهم ممن تعرف أسمائهم أو ال تعرف أسماؤهم لكن للا الذي

خلقهم يعرف أسماءهم  ،ويعرف أسماء من قتلهم  ،وسيحاسبهم عليها يوم القيامة .
ثانيا  :توقفت حركة الفتوحات اإلسالمية التي بدأها أبو بكر  ،وسار على نهجها عمر وعثمان –
رضي للا عن الجميع –  ،ولم تبدأ بعدها إال في عهد بني أمية  ،بعد الصلح في عام الجماعة ،
األمر الذي لم يعط الصحابة الفرصة  -وهم ذوو الحماس الذي ال يبارى  -في إكمال نشر
اإلسالم حتى آخر نفس من حياتهم المباركة  ،تلك الروح المخلصة التي لم تكن ألسالفهم من
الفاتحين المسلمين في العهود المتالحقة .
ثالثا  :محاولة إفساد العقيدة اإلسالمية  ،بإدخال معتقدات دخيلة عليها مثل  :الوصية  ،والرجعة ،
والحلول

()2

 ،والتناسخ وغيرها .
()3

رابعا  :ظهور كلمات  ( :الفسق  ،والزندقة  ،والتكفير ) بين ألسنة هذه الفرق اإلسالمية  ،وظهور
التعصب المذهبي  ،والغلو في الدين  ،مما شغل الكثيرين عن مواصلة طلب العلم ؛ فصرفت

همما كان اإلسالم أولى بها في محاربة أهل الكفر بدال من أهل اإلسالم .
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ ْ.74-71
(ْ )1احللول ْْ:الزعم ْبأن ْاإلله ْحيل ْيف ْجسم ْأحد ْعباده ْْ ،أو ْأن ْالالهوت ْحيل ْيف ْالناسوت ْْ ،أوْحيلْجزءْمنْذاتهْعلىْقدرْاستعدادْ
الشخصْْ،فينطقْبلسانْهللاْْ،ويبصرْبعينهْْ،وجييءْهللاْويذهبْبأرجلهْْ،ويفعلْجبوارحهْْ،أوْأنْهللاْبذاتهْيفْكلْمكانْْ،واحللولْ
نوعانْْ:احللولْالسرياينْْ:وهوْعبارةْعنْاحتادْجسمنيِْبيث ْيكون ْاإلشارةْإىلْأحدمها ْإشارةْإىلْاآلخرْ؛ْْكحلولْاملاءْيفْالورد ْْ.
واحللولْالطرياينْأوْاجلواريْْ:وهوْكونْأحدْاجلسمنيْظرفْاًْلآلخرْْ،كحلولْاملاءْيفْالكوزْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ173
–ْْ.374ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْهامشْصـْ114بتصرفْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .ْ33ْ–ْ37
(ْ )3التناس ْْ:تناس ْاألرواحْيفْاألجسادْْ،وانتقاهلاْمنْشخصْإىلْشخصْْ،وماْيلقىْمنْالراحةْْ،والتعبْْ،والدعةْْ،والنصبْ؛ْ
فمرتبْعلىْماْأسلفهْاإلنسانْقبلْوهوْيفْبدنْآخرْ؛ْجز ْاءًْعلىْذلكْْ،واجلنةْوالنارْيفْهذهْاألبدانْْ،وأعلىْعلينيْهيْدرجةْالنبوةْْ،
وأسفلْسافلنيْهيْدرجةْاحليةْْ،ومنهمْمنْيقولْْ:الدرجةْاألعلىْدرجةْاملالئكةْْ،واألسفلْدرجةْالشيطانيةْْ،وماْمنْملةْمنْاملللْإالْ
وللتناس ْفيهاْقدمْْ،وإمناْختتلفْطرقهمْيفْتقريرهْْ.األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.131الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ.114
الشي ْحممدْأبوْزهرةْْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْصـْْ .ْ41
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خامسا  :ظهور التشكيك في القرآن  ،وهو دستور األمة ؛ فالمخالفون للقرآن ال يجدون بدا من
التقول عليه بالتحريف  ،وتعطيل النصوص  ،وقلة فهم مفسريه  ،وتحميل النصوص ما ال تحتمل
()1

 ،ودس الضعيف في التفسير لخدمة معتقدهم الباطل  ،واتهام الصحابة – وهم خير القرون –

بالتحريف  ،واتهام عثمان – رضي للا عنه – بحرق المصاحف ؛ ليحرف القرآن

()2

 ،مما حدا

بكثير من المسلمين إلى الخروج عن هدي القرآن ؛ بناء على التشكيك فيه .
سادسا  :ظهور الدس في السنة  ،واتهام الصحابة في رواياتهم بالكذب  ،وسبهم  ،وتقليل قدرهم
في نفوس األمة  ،وهم نقلة الدين ؛ وسبب ذلك  :أنهم لم يعطوا الوالية لعلي – رضي للا عنه -
بعد رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – ؛ مما حدا الشيعة إلى القول بتحريف القرآن بأيدي الصحابة ؛ ليخفوا
اآليات التي فيها والية علي  ،مما أدى إلى خلق روح العداء لهذه الثلة المباركة  ،الذين مدحهم للا
في القرآن  ،وزكاهم الرسول العدنان  ،وأجمع أهل السنة بل األمة من غير الشيعة على حبهم
والترضي عليهم  ،واالعتراف بأنهم خير الناس بعد األنبياء  ،نسأل للا أن يحشرنا معهم .
سابعا  :محاولة نقل المعتقد اليهودي  :القائل بمساواة أقوال األحبار وعلماء التلمود للتوراة  ،أو
()3

بمعنى آخر  :مساواة العقل البشري للوحي اإللهي في التشريع  ،إلى العقيدة اإلسالمية  ،ففي
الكلمة المشهورة التي قيلت يوم الخروج على علي – رصي للا عنه  ( :ال حكم إال هلل )  ،دليل
واضح على ذلك فهي كلمة حق يراد بها باطل  ،إذ كيف نعلم حكم للا بعد موت أمين وحيه
رسوله – ملسو هيلع هللا ىلص – وقد انقطع الوحي إال عند الشيعة  ،وهنا بدأ يقال  :على حكم الحكمين حكم للا ،
والتي كانت طريقا لدخول اآلراء في العقيدة اإلسالمية  ،والقول بالدليل العقلي مع الدليل النقلي ،
فظهرت بذلك الفرق الكالمية التي مألت ساحة العقيدة بقيل وقال  ،وكثرة السؤال  ،فتشوه وجه
العقيدة الصافية  ،وملئت بالغث والسمين  ،ولكن للا قيض لهم أئمة الهدى  ،ومصابيح الدجى

يذبون عن عقيدتهم  ،ويردون ضالهم  ،ويظهرون عوار مخالفيهم ؛ بالحكمة والموعظة الحسنة ،
فنسأل للا لهم المغفرة  ،وأن يجمعنا بهم على خير خاتمة .
()4

(ْ )1التعطيلْْ:لغةْالفراغْْ،واخللوْْْ،والرتكْْ،واملرادْبهْْ:إنكارْحقيقةْالنصْسواءْكانْكلياًْأم ْجزئياًْْ،ومنْأمثلتهْنفيْحقيقةْالصفاتْ
الواجبةْهللْتعاىلْْ،أوْالقولْْ:بأنهْمسيعْبالْمسعْوحنوهْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْْ،هامشْصـْْ114ْ–ْ113بتصرفْْ .
(ْ )1ومنْنافلةْالقولْْ:إنْهذاْاالهتامْهوْاهتامْللمجتمعْاملسلمْكلهْيفْزمنْالصحابةْْ،فإنكْحنيْتقرأْسببْنس ْاملصحفْيفْعهدْ
عثمانْجتدْْ:أِنمْكادْيقتلْبعضهمْبعضْاًْمنْأجلْقراءةْاختلفتْقراءاهتمْهلاْْ،فماْبالكْمبنْأرادْأنْحيرفْكتابْرهبمْكلهْ!ْ .
(ْ)3التلمودْْ:جمموعةْالتعاليمْوالتقاليدْاليهوديةْاملنقولةْشفهيْاًْعنْرجالْالدينْْ.املعجمْالوسيطْصـْْ .37
( ْ )4دْناديةْصقرْْ:السبئيةْأخطرْاحلركاتْاهلدامةْيفْصدرْاإلسالمْْ،طْمكتبةْالنهضةْ–ْالقاهرةْ1411ْ،هـ1991ْ/مْصـْْ–ْ 111
ْ117باختصارْْ ْ.
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والذي يعنينا في بحثنا  ":أن الدارس لتطور الفكر السياسي اإلسالمي  ،يلح أن دعاة كثيرين –
وعلى رأسهم عبد للا بن سبأ  -اتخذوا لهم على مدى التاريخ  ،هذه الوصية – يعني وصية النبي–
ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي مطية لتركيز نفوذ قادتهم السياسيين  ،وصبغ هذه القيادة بالصبغة الدينية المقدسة ،
بحيث ال ينقضي حكمهم مهما تكن ظروف الحياة بل والموت  ،ففكرة الوصية إذا ساعدت على
تمكين الغلو وتقوية جذوره  ،وبذلك يثبت أن من بين جذور التقديس أفكار عبد للا بن سبأ  ،وأنه
()1

يعد بأفكاره التي بثها نقطة تحول في تاريخ عقيدة المسلمين من التوسط واالعتدال إلى الغلو
والتطرف والتقديس المذموم  ،نسأل للا العافية .
بيان وجه التشابه بين السبئية وأهل الكتاب :
أجمع القدماء بال استثناء على وجود فرقة السبئية  ،وخالف في ذلك قلة من المعاصرين أكثرهم
من الشيعة ( ،)2وبنظرة سريعة لعقائد اليهود  ،ومقارنتها بعقائد الشيعة االثني عشرية نجد أن هناك
تشابها واضحا في معتقدات الملتين مثل -:

 الصراع الذي احتدم بين الفرق اإلسالمية في الفترة ما بين قتل عثمان حتى تولي معاوية – رضي

للا عنه  -وما بعدها  ،يشبه كثي ار النزاع الذي وقع بين الفرق اليهودية مما أثر سلبيا على مكانة
القرآن والسنة في نفوس  ،وعقائد الفرق الضالة .

 التشابه الواضح بين فكرة الوصية في المعتقد الشيعي  ،بالوصية التي كانت من موسى لهارون
وكذلك من موسى ليوشع بن نون  -عليهم السالم . -
()3

 التشابه بين كل من فكرة غيبة المهدي  ،ورجعته  ،وعقيدة رجعة المسيح عند النصارى  ،ورجعة
المسيح الموعود الذي سيبني هيكل سليمان عند اليهود  ،بعد مملكة األلف سنة .
 فكرة تناسخ أرواح األئمة  ،وتناقل الوحي من كل إمام إلى من يليه  ،ومبدأ حلول روح للا – تعالى
للا عن قولهم – في جسد اإلمام  ،من أمثال قول ابن السوداء لسيدنا علي  :أنت للا  ،هي
عقيدة الالهوت والناسوت عند النصارى .

(ْ)1رجبْالبناْْ:الشيعةْوالسنةْواختالفاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْْصـْْ137نقالْعنْكتابْللدكتورْْ:عليْالشايبْبتصرفْْْْ ْ.
(ْ)1دْعليْالصاليبْْ:حقيقةْاخلالفْبنيْالصحابةْْصـْْ ْْ.11
(ْ)3يوشعْبنْنونْْ:نيبْبعدْموسىْْ-عليهْالسالمْْ-وهوْغالمْموسىْيفْقولهْتعاىلْْ":قالْمْوسىْلفتاهْ"ْ.الكهفْْ:آيةْْ،61ردْهللاْ
لهْالشمسْ؛ْلينتقمْمنْأعداءْهللاْْ.األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.163-161البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْ1صـْْ .ْ16
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 فكرة أن الموت ال يلحق بعض الناس مهما طال بهم العمر  ،من أمثال قول ابن السوداء لعلي أنه
لم يمت  ،ولو رأينا رأسه أمامنا  ،ورجعته في آخر الزمان  ،هي بنفسها فكرة بقاء كل من إلياس
وفنحاس  -عليهما السالم  -حيين إلى اليوم  ،وعودتهما آخر الزمان .

 قالت اليهود  :ال يكون الملك إال في آل داود  -عليه السالم  ، -وقالت الشيعة الخالفة ال تكون
إال في آل دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -من أبناء علي – رضي للا عنه  -وحده .
 قالت اليهود  :ال جهاد حتى يخرج المسيح المنتظر  ،وينادي مناد من السماء بإتباعه  ،وقالت
الرافضة  :ال جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر  ،وينزل بسبب من السماء .
()1

 اليهود حرفوا التوراة  ،وكذلك الرافضة حرفوا القرآن .

 اليهود يستحلون أموال الناس كلهم  ،وكذلك الرافضة .

 اليهود يقولون ليس علينا في األميين سبيل  ،وكذلك الرافضة .
()2

 وهناك الكثير الذي تراه إذا أمعنت النظر أكثر لكن القليل يغني أحيانا عن الكثير.

 وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين  :سئلت اليهود  :من خير أهل ملتكم ؟ قالوا
أصحاب موسى  ،وسئلت النصارى  :من خير أهل ملتكم ؟ قالوا حواري عيسى  .وسئلت
الرافضة  :من شر أهل ملتكم ؟ قالوا  :أصحاب دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -

()3

 ،ويؤيد هذا ما روي عن رسول

للا – ملسو هيلع هللا ىلص – أنه قال لعلي – رضي للا عنه  ": -مثلك مثل عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى
بهتت أمه  ،وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها"

()4

.

 أقوال العلماء في أصل التشيع هل هو إسالمي أم له أصول أخرى :

اختلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع األصول العقدية للتشيع ؛ فمن قائل بإنها ترجع ألصل
يهودي ،ومن قائل بإنها ترجع ألصل فارسي  ،ومن قائل بإن المذهب الشيعي كان مباءة للعقائد
اآلسيوية القديمة كالبوذية (.)5
(ْ)1دْناديةْحسينْصقرْْ:السبئيةْأخطرْاحلركاتْاهلدامةْيفْصدرْاإلسالمْصـْْ111ْ–ْ96بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْصـْْ11-14بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3املرجعْالسابقْْْ:صـْْ ْْ.ْ17-16
( ْ )4الشي ْآقا ْجمتب ْالعراقي ْْ :أمهية ْاحلديث ْعند ْالشيعة ْْ ،نشر ْمؤسسة ْالنشر ْاإلسالمي ْالتابعة ْجلماعة ْاملدرسني ْ– ْقم ْْ ،طْ،ْ 1
1411هـْصـْْ.141السيدْاملرعشيْْ:شرحْإحقاقْاحلقْجـْْ13صـْْ .111
(ْ )1البوذية ْْ:أتباع ْبوذا ْْ ،هلا ْانتشار ْيف ْالشعوب ْاآلسيوية ْْ ،ظهر ْيفْاهلندْبعدْالديانةْالربمهيةْاهلندوسيةْيفْالقرنْاخلامسْقبلْامليالد ْْ،
وكانتْيفْالبدايةْتناهضْاهلندوسيةْْ ْ،وفيهاْدعوةْإىلْالتصوفْْ،ونبذْالرتفْْ،واملناداةْباحملبةْْ،والتسامحْْ،وبعدْموتْمؤسسهاْحتولتْ
َّ
حىتْأهلو ْمؤسسها ْْ،وتتباين ْعقائدهمْ؛ ْفتجعل ْالبوذية ْاليابانية ْ"ْ :بوذا"ْجوهرْاًْإهلْاًْحا ْالًْيف ْالكون ْْ،
إىلْمعتقداتْباطلة ْبطابعْوثين ْْ،
111

القول األول  :أن التشيع أصله يهودي :
ويؤيد هذا :االدعاء بأن ابن سبأ كان أول من قال بالنص  ،والوصية  ،والرجعة  ،وهو يهودي عند
من يثبت وجوده  ،وهذه اآلراء صارت من أصول المذهب الشيعي  ،ولهذا أشار القمي ،
والنوبختي  ،وغيرهما  ،وهم من شيوخ الشيعة القدامى إلى هذا  ،وذلك حينما استعرضوا آراء ابن
سبأ  ،واعترفوا فقالوا  " :فمن هنا قال من خالف الشيعة  :إن أصل الرفض كان مأخوذا من
اليهودية"

()1

أي  :بسبب أقوال عبد للا بن سبأ اليهودي .

ويدعم هذا القول أيضا  :وجود تشابه في األصول الفكرية بين اليهود والشيعة  ،قال أحد السلف :

أحذركم األهواء المضلة  ،وشرها الرافضة  ،وذلك أن منهم يهودا يغمصون اإلسالم  ،وآية ذلك أن
محنة الرافضة محنة اليهود  :قالت اليهود  :ال تصلح اإلمامة إال لرجل من آل داود  ،وقالت
الرافضة  :ال تصلح اإلمامة إال لرجل من ولد علي بن أبي طالب  ،وقالت اليهود  :ال جهاد في
سبيل للا حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء  ،وقالت الرافضة  :ال جهاد في سبيل
للا حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء  ...واليهود  :حرفوا التوراة  ،وكذلك الرافضة حرفوا
القرآن  ،واليهود :يبغضون جبريل – عليه السالم  ، -ويقولون  :هو عدونا من المالئكة  ،وكذلك

صنف من الرافضة يقولون  :غلط بالوحي إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

()2

 .ومن إحقاق الحق لم أجد هذا القول

فيما طالعت من كتب الشيعة ؛ فيبدوا أنه قول شاذ .

وقالت الرافضة واليهود  :إن إلياس وفنحاس بن أليعازار بن هارون  -عليهما السالم  -أحياء
()3

إلى اليوم"

()1

 ،وقالوا  :بالرجعة  ،وقالت الشيعة  :إن النار محرمة على الشيعي إال قليال  ،كما

قالت اليهود  " :لن تمسنا النار إال أياما معدودة "

()2

.

وبوذيةْاهلندْْ:الْإلهْهلاْْ،وبوذيةْالصنيْْ:مالتْإىلْاالعتقادْبكائنْمطلقْ؛ْيتمثلْيفْشخصياتْخمتلفةْبوذاْمنهاْْ.انظرْاملوسوعةْامليسرةْ
يفْاألديانْواملذاهبْواألحزابْاملعاصرةْْ،اعدادْ ْونشرْ:الندوةْالعامليةْللشبابْاإلسالميْ–ْالسعوديةْْ،دتْجـْ1صـْْ .ْ141
(ْ )1السيدْساميْالبدريْْ:شبهاتْوردودْْ،طْصدرْ– ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْجـْْ3صـْْ .136النوخبيتْْ :فرق ْالشيعةْصـْ ْْ.44-43
الشي ْحممدْأبوْزهرةْْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْصـْْ .36
(ْ)1إسنادهْالْيصحْْ،ولكنْاألمورْاملذكورةْواقعةْمنْالرافضةْْ.اخلاللْْ:السنةْجـْْ3صـْْ ْْ.493ْ–ْ496
(ْ )3فنحاسْبنْأليعازارْبنْهارونْْ :وصيْيوشعْبنْنونْ– ْعليهْالسالمْْ -صاحبْالسرادقْْ،والكاهنْاألكرب ْعندْاليهود ْْ،والتوراةْ
عندهْالْعندْأحدْغريهْمخساًْوعشرينْسنةْْ،وطائفةْمنْاليهودْعظيمةْيزعمونْأنهْحيْإىلْاليومْْ،ويقولْأهلْاإلجنيلْأنْامسهْْ:فينحاسْ
ْعندْالنصارىْجاءتْيفْرؤياْيوحناْالالهويتْقالْْ":كنْأمينْاًْاىلْاملوتْفساعطيكْ
ْ
ْ،ومعناهْْ:فمْاحليةْأوْفمْالنحاسْْ،وعقيدةْبقاءهْحياً
إكليلْاحلياةْ"ْويفْاملزامريْْ"ْ:فوقفْفينحاسْودانْفامتنعْالوباءْْ،فحسبْلهْذلكْبراًْإىلْدورْفدورْإىلْاألبدْ"ْْ.انظرْابنْحزمْْ:رسالةْ
يفْفضلْاألندلسْوذكرْرجاهلاْْ،حتقيقْْ:دْْ.إحسانْعباسْْ،نشرْاملؤسسةْالعربيةْللدراساتْوالنشرْ–ْبريوتْْ،طْ1937ْ،ْ1مْجـْْ1
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كما ظهر أثر النصرانية في التشيع في قول بعضهم  :إن نسبة اإلمام إلى للا كنسبة المسيح إليه "
()3

 ،وظهرت أيضا في  :وصف األئمة أنهم كلمة للا  ،قال للا تعالى  ":إنما المسيح عيسى ابن

مريم رسول اَّلل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه "

()4

.

القول الثاني  :يقرر بعض العلماء  :أن التشيع نزعة فارسية :

قال بعض العلماء والباحثين أن أصل التشيع فارسي  ،وأن الشيعة نقلت بعض عقائد الفرس إلى

عقيدتهم  ،ويؤكد ذلك عدة أسباب منها :
األول  :أن الفرس كانت من سعة الملك  ،وعلو اليد على األمم  ،وجاللة الخطر في أنفسها بحيث
إنهم كانوا يسمون أنفسهم  :األحرار واألسياد  ،وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم  ،فلما امتحنوا

بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب  ،وكانت العرب عند الفرس أقل األمم خط ار  ،تعاظمهم
األمر ،وتضاعفت لديهم المصيبة  ،وراموا كيد اإلسالم بالمحاربة في أوقات شتى  ،وفي كل ذلك
يظهر للا الحق  ،ف أروا أن كيده على الحيلة أنجع  ،فأظهر قوم منهم اإلسالم  ،واستمالوا أهل
التشيع  ،بإظهار محبة أهل البيت وتقديسهم  ،واستبشاع ظلم علي  -بزعمهم  -ثم سلكوا بهم
مسالك  ،حتى أخرجوهم عن طريق الهدى .
()5

الثاني :أن العرب تدين بالحرية  ،والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك  ،وال يعرفون

معنى االنتخاب للخليفة  ،وقد انتقل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى الرفيق األعلى  ،ولم يترك ولدا  ،فأولى
الناس بعده ابن عمه علي بن أبي طالب  ،فمن أخذ الخالفة كأبي بكر وعمر وعثمان – رضي للا
عنهم  ، -فقد اغتصب الخالفة من مستحقها  ،وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها
معنى التقديس  ،فنظروا هذه النظرة نفسها إلى علي – رضي للا عنه  -وذريته  ،وقالوا  :إن
طاعة اإلمام واجبة  ،وطاعته طاعة للا  -سبحانه وتعالى . -
()6

صـْْ.119احلافظْابنْعسْاكرْْ:تاري ْدمشقْجـْْ11صـْْ.ْ3الكتابْاملقدسْْ:سفرْاخلروجْْ11ْ/6صـْْ،ْ94رؤياْيوحناْْ11/1العهدْ
اجلديدْصـْْ.396مزمورْْ31ْ/ْ116ْ:صـْْ .913
(ْ)1ابنْحزمْْ:الفصلْيفْاملللْواألهواءْوالنحلْجـْْ1صـْْ .37
(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)3دْأمحدْأمنيْْ:فجرْاإلسالمْصـْْ .176
(ْ)4سورةْالنساءْْ:آيةْرقمْْ .171
(ْ)1ابنْحزمْْ:الفصلْيفْاملللْواألهواءْوالنحلْجـْْ1صـْْ91بتصرفْْ .
(ْ)6دْأمحدْأمنيْْْ:فجرْاإلسالمْْصـْ177بتصرفْْ ْْ.
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الثالث  :كثير من الفرس دخلوا في اإلسالم – وهم حسنوا النية  ، -ولم يتجردوا من كل عقائدهم
السابقة  ،التي توارثوها أجياال  ،وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسالمية  ،فنظرة
الشيعة إلى علي وأبنائه تشبه نظرة آبائهم األولين إلى الملوك الساسانيين الذين حكموهم في مملكة
الفرس التي أزالها سلطان المسلمين .
لذلك صرح بعضهم فقال  " :نعتقد أن الشيعة قد تأثروا باألفكار الفارسية

()1

حول الملك والوراثة ،

والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح  ،ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس من الشيعة ،
وأن الشيعة األولين كانوا من فارس" .
()2

الرابع  :حينما فتح المسلمون بالد الفرس تزوج الحسين بن علي  -رضي للا عنه  -ابنه يزدجرد

أحد ملوك الفرس  ،بعدما جاءت مع األسرى  ،فولدت له علي بن الحسين  ،وقد رأى الفرس في
أوالدها من الحسين وارثين لملوكهم األقدمين  ،و أروا أن الدم الذي يجري في عرق علي بن الحسين

وفي أوالده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزدجرد  ،وهي من ساللة الملوك الساسانيين المقدسين
عندهم .
()3

ويزكي هذه النزعة أنه لم يكن للحسين بن علي – رضي للا عنه – عقب إال من علي بن الحسين
– رحمه للا – ابن بنت ملك الفرس المقدس .
الخامس  :تلمح األصل الفارسي أيضا في روايات عديدة عند االثني عشرية  ،مثل تفرد سلمان

الفارسي  -رضي للا عنه  ،وبرأه للا مما يفترون  -بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر ،حيث
جاء في أخبارهم " :أن سلمان باب للا في األرض  ،من عرفه كان مؤمنا  ،ومن أنكره كان كاف ار"

()4

 ،ثم وصف سلمان بأوصاف اطلقوها على أئمتهم ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -كان
وللا علي – عليه السالم – محدثا  ،وكان سلمان محدثا  ،يبعث للا إليه ملكا  ،ينقر في أذنه ،
()5

يقول كيت وكيت  ،و" قيل للصادق – عليه السالم  : -أكان سلمان محدثا ؟ قال  :نعم  ،قيل :
من يحدثه ؟ قال  :ملك كريم"

()6

.

(ْ)1الشي ْحممدْأبوْزهرةْْ:تاري ْاملذاهبْاإلسالميةْصـْْ .36ْ-ْ31
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ1صـْْ .33
(ْْ)3دْحممدْالنشارْْ:نشأةْالفكرْالفلسفيْجـْْْ1صـْْ ْ.11
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.374السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ7صـْْ .131
(ْ )1احملدثْْ:امللهمْالذيْيلقىْيفْنفسهْشيءْْ،فيخربْبهْحدساًْوفراسْةًْْ،وهوْنوعْمنْالوحيَْيصْهللاْبهْمنْيشاءْ؛ْمثلْعمرْبنْ
اخلطابْ–ْرضيْهللاْعنهْْ.ْ-ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْْ،هامشْصـْْْ314بتصرفْْ.البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ7صـْْ .433
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.311السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ7صـْْ .137
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وهذه الرواية تثبت الوحي لسلمان  ،كما أثبتوا له العلم الكامل ؛ كما رووا  ":سلمان أدرك علم
األول وعلم اآلخر"  ،بل شارك األئمة في أنه سبب الرزق ؛ فأن سلمان أحد الشيعة الذين " :
()1

بهم ترزقون  ،وبهم تنصرون  ،وبهم تمطرون" .
()2

بل بلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن قالت بتأليه سلمان  ،وقد وجدت هذه الفرقة في عصر أبي
الحسن األشعري  ،وأشار إليها في مقاالته حيث قال " :وقد قال في عصرنا هذا قائلون بألوهية

سلمان الفارسي" .
()3

وقد تكون هذه الروايات في كتب االثني عشرية من آثار هذه الفرقة  ،ألن كتب االثني عشرية قد
استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية بكل ما فيها من شذوذ  ،وبقاؤها في كتبهم قد يؤذن بخروج

طوائف منها مرة أخرى

()4

.

ومع كونهم رووا روايات في سلمان – رضي للا عنه – مثل ما جاء عن أبي عبد للا – عليه
السالم  ": -يا سلمان لو عرض علمك على المقداد لكفر  ،يا مقداد لو عرض صبرك على سلمان
لكفر"

()5

 ،وذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين – عليه السالم – فقال  ":وللا لو علم أبو ذر

ما في قلب سلمان

()6

؛ لقتله  ،ولقد آخى رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بينهما  ،فما ظنكم بسائر الخلق"

()7

؛

بل قال أمير المؤمنين – عليه السالم – ألبي ذر – رضي للا عنه  ": -لو حدثك سلمان بما يعلم
؛ لقلت  :رحم للا قاتل سلمان " .
()8

بل نلح أن هناك اتجاها داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية  ،التي شاركت
في التآمر والكيد ضد دولة الخالفة الراشدة  ،منها أبو لؤلؤة الفارسي المجوسي قاتل الخليفة عمر
بن الخطاب – رضي للا عنه  ، -فقد أطلق عليه عندهم "بابا شجاع الدين "  ،واعتبروا يوم مقتل
عمر  -رضي للا عنه  -بيد هذا المجوسي عيدا من أعيادهم .
()9

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ91صـْْ.176السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ7صـْْ .137
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1هامشْصـْْ.144الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ .ْ1
(ْ)3أبوْاحلسنْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْصـْْ .13
(ْ)4دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ .36
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.313
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.411اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ .191
(ْ)7يعينْْ:منْالعلومْواألسرارْْ،وسببْالقتلْْ:احلسدْوالعنادْْ.انظرْموىلْحممدْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ7صـْْ ْْ.1
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.374ْ-ْ373
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ91صـْْ.199عباسْالقميْْ:الكىنْواأللقابْْ،نشرْمكتبةْالصدرْ–ْطهرانْْ،دتْجـْ1صـْْ .61
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كما يعظمون يوم النيروز  ،كفعل المجوس وقد اعترفت أخبارهم بأن يوم النيروز من أعياد
()2

()1

الفرس  ،فهو يوم جليل القدر يستحب العمل الصالح فيه

()3

.

ومنهم من يقول بأن المذهب الشيعي كان مباءة للعقائد اآلسيوية القديمة :

ففي التشيع ظهر القول بتناسخ األرواح  ،وتجسيم للا  ،والحلول  ،ونحو ذلك من األقوال التي
كانت معروفة عند البراهمة

()4

 ،والفالسفة  ،والمجوس  ،والمانوية .
()6

()5

()7

الرأي المختار في أصل التشيع :

والذي يراه الباحث أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية ليس وليدا لمؤثرات أجنبية  ،بل إن
التشيع بال غلو آلل البيت – عليه السالم  ، -وحبهم  :أمر طبيعي  ،وكذلك بال تنقص أحدا من
الصحابة – رضي للا عنهم  ، -كما تفعل الفرق المنتسبة للتشيع  ،وقد نما هذا الحب وزاد لآلل
– عليهم السالم – في قلوب أهل السنة والشيعة  ،بعدما جرى عليهم من المحن واآلالم بعد مقتل

علي – رضي للا عنه  ، -ثم الحسن والحسين – رضي للا عنهما  ، -وهذا أمر ال ينكره إال
ناصب ألهل البيت العداء نعوذ باهلل من أحوالهم .

(ْ)1ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ .311
لْيومْيفْالسنةْالشَّمسيةْعندْال ُفرسْْ،ويوافقْيومْ
(ْ)1يومْالنريوزْْ:بالفتحْْ،وسكونْالثاينْْ،والراءْاملهملةْاملضمومةْْ،معربْنوروزْْ،أو
َّ
ْ11مارسْْ،وهوْبدءْفصلْالربيعْْ ْ،وعيدْالنريوزْأكربْاألعيادْالقوميةْللفرسْْ،وهوْعيدْالربيعْعندهمْْ،اعلمْأنهْنريوزانْْ.نريوزْاجملوسْْ.
ونريوزْالسلطانْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ3صـْْ.1311األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ3صـْْ .191
(ْ )3ابنْفهدْاحلليْْ:املهذبْالبارعْيفْشرحْاملختصرْالنافعْْ،حتقيق ْْ:الشي ْجمتبْالعراقيْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْ
جلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1417ْْ،هـْجـْْ1صـْْ.191اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ .137
الًْْ،وهلمْكتابْْ:الفيداْْ،
(ْ)4الربامهةْْ:املنتسبونْإىلْبراهمْملكْالفرسْْ،يقرونْباهللْْ،وجيحدونْالرسلْْ،ويقولونْْ:باستحالةْالنبوةْعق ْ
أيْْ:علمْالغيبْعنْطرقْالدينْْ،وبهْمعارفْْ،وطقوسْْ،وأناشيدْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.141ْ–ْ411
(ْ )1الفالسفة ْْ :دراسة ْاملبادئ ْاألوىلْْ ،وتفسري ْاملعرفة ْتفسريْاً ْعقليْاً ْ؛ْللتشبه ْباإلله ِْبسب ْالطاقة ْالبشريةْيف ْاإلحاطةْباملعلومات ْْ،
لتحصيلْالسعادةْاألبديةْْ،كماْيفْاحلديثْ'ْختلقْواْبأخالقْهللاْ'ْأيْتشبهواْبهْْ،فغايةْاحلكيمْْ:أنْيتجلىْلهْ
ْ
والتجردْعنْاجلسمياتْ؛ْ
نظامْالكونْ؛ْفيقدرْعلىْذلكْمصاحلْالعبادْْ،والبالدْْ،ومنْفالسفةْاإلسالمْمنْيأخذْعلمهْمنْمشكاةْالنبوةْْ.انظرْالشهرستاينْْ:
املللْوالنحلْصـْْ173ْ–ْ176بتصرفْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ3صـْْ .31
(ْ)6اجملوسْْ:عبدةْالنارْْ،يقولونْبأصلنيْالنورْأزيلْْْ،والظلمةْحمدثةْْ،وعقائدهمْتدورْعلىْقاعدتنيْْ:بيانْسببْامتزاجْالنورْبالظلمةْْ،
ْوبيانْسببْخالصْالنورْمنْالظلمةْْ،وجعلواْاالمتزاجْمبدأْْ،واخلالصْمعادْاًْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .194ْ-191
(ْ)7املانويةْْ:أصحابْماينْبنْفاتكْْ،كانْجموسيْاًْْ،مثْأحدثْدينْاًْبنيْاجملوسيةْوالنصرانيةْْ ،فخالفتهْاجملوسْْ،وسعتْيفْقتلهْْ،حىتْ
قتلهْهبرام ْبن ْهرمز ْبنْسابورْبعدْعيسى ْْ-عليه ْالسالمْْ،ْ-وبقيْمذهبهْيف ْأتباعه ْْ،واملانوية ْيؤمنونْبأنْالعاملْخلقهْأصالن ْْ:النورْْ،
والظلمةْْ ْ،وإنْالنورْاإللهْاحملمودْْ،ويؤمنونْببعضْاألنبياءْمثلْآدمْونوحْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.111ْ–ْ116
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هذه األحداث فجرت عواطف المسلمين  ،فدخل الحاقدون من هذا الباب  ،ذلك أن آراء ابن سبأ لم
تجد الجو المالئم ؛ لتنمو وتنتشر إال بعد تلك األحداث .
لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على علي  ،والرجعة  ،والبداء  ،والغيبة  ،وعصمة األئمة ،
وغيرها  ،فال شك أنها عقائد طارئة على األمة  ،دخيلة على المسلمين  ،ترجع أصولها لعناصر
مختلفة ؛ ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل من أراد الكيد لإلسالم وأهله  ،وكل من احتال ليعيش
في ظل عقيدته السابقة باسم اإلسالم .
فدخل في التشيع أفكا ار أجنبية كما سيتبين في الدراسة الموسعة ألصولهم ؛ وهذا تصديق لما أخبر
به النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -لتتبعن سنن الذين من قبلكم شب ار بشبر  ،وذراعا بذراع  ،حتى لو دخلوا في
جحر ضب التبعتموهم  ،قلنا  :يا رسول اَّلل آليهود والنصارى  ،قال  " :فمن "
صار في المنتسبين للتشيع

()2

()1

 ،وهذا بعينه

.

والدراسات لعقيدة التشيع أكدت  -بما ال يدع مجاال للشك  -بأن أصول التشيع مشتركة بين جميع

الطوائف الشيعية  ،وأن االختالف بين كل طائفة وأخرى شكلي ال جوهري  ،بل هو أقل بكثير من
االختالف الواقع بين أحد المذاهب اإلسالمية وبين ما بقي منها ؛ ومع ذلك لم يمنعهم هذا من

تكفير بعضهم البعض ؛ ألن الدين عند كل طائفة منهم رأي رجل  ،والرجل الذي تتبعه هذه

الطائفة تكفر بأقواله الطوائف األخرى  ،وتلعنها  ،وتب أر منها  ،فهم أول من قسموا أنفسهم إلى

شيعة غالة  ،وأنصاف غالة  ،ومعتدلين

()3

.

ما تختص به الشيعة الثنا عشرية دون غيرهم من فرق الشيعة :

من خصائص اإلمامية التي خصوا أنفسهم بها دون غيرهم  -على حسب رواياتهم المعتمدة -
عقائد منها  { :القول بالرجعة  ،والمتعة  ،تحليل تربة الحسين – رضي للا عنه  ،واالستشفاء بها
 ،إيجاب الخمس في أرباح التجارات  ،والصناعات  ،والزراعات  ،واستحباب إتمام الصلوات
للمسافر عند قبر النبي – صلى للا عليه وآله –  ،وعند قبر الحسين  ،والبراءة من الطواغيت ،

واإلقرار بالوالية  ،وتحريم الجري  ،وترك المسح على الخفين  ،وتعفير الجبين  ،وصالة اإلحدى
والخمسين( ، )4وزيارة األربعين( ، )5والتختم باليمين  ،والجهر ببسم

ميحرلا نمحرلا هللا } (. )1

(ْ)1البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ3صـْْ.1174مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1114اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ14صـْْ ْْ.ْ31
(ْ)1ابنْتيميةْْ:منهاجْالسنةْالنبويةْجـْْ4صـْْ .ْ147
(ْ)3إبراهيمْاجلبهانْْ:تبديدْالظالمْوتنبيهْالنيامْ،طْدارْالشعبْ–ْالقاهرةْ،نشرْاجملمعْالعلميْ–ْجدةْ1399ْ،هـ1979ْ/مْصـْْ ْْْْ.11
(ْ)4صالةْاإلحدىْواخلمسنيْْ:صالةْركعتنيْبعدْالعشاءْْ.انظرْالشريفْاملرتضىْْ:االنتصارْصـْْ ْ.ْ191
(ْ)1زيارةْاألربعنيْْ:زيارةْالقبورْعندْارتفاعْالنهارْيومْاألربعنيْْ.انظرْالشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْصـْْ ْ.ْ733
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أقوال أهل البيت في الشيعة :
ونختم الفصل بما قاله أئمة أهل البيت – عليهم السالم – عن شيعتهم  ،لنبين حقيقة مقال السلف
 :إن الشيعة أفرطت في حب علي ( ، )2بل ومنعت السلف الصالح من ذكر فضائل علي – رضي
للا عنه -

()3

؛ ليصبحوا دائما الفرقة المظلومة لكسب تعاطف الناس معهم .

فيخاطب علي – عليه السالم – أتباعه من الشيعة فيقول  ":أيها الشاهدة أبدانهم  ،الغائبة عقولهم
 ،المختلفة أهوائهم  ،المبتلى بهم أمراؤهم  ،صاحبكم يطيع للا  ،وأنتم تعصونه  ،وصاحب أهل
الشام – يعني معاوية رضي للا عنه  -يعصي للا  ،وهم يطيعونه  ،لوددت أن معاوية صارفني
بكم صرف الدينار بالدرهم  ،فأخذ مني عشرة منكم  ،وأعطاني رجال منهم  ،يا أهل الكوفة منيت
بكم بثالث واثنتين  :صم ذوو أسماع  ،وبكم ذوو كالم  ،وعمي ذوو أبصار  ،ال أحرار صدق عند
اللقاء  ،وال إخوان ثقة عند البالء  ،تربت أيمانكم يا أشباه اإلبل غاب عنها رعاتها  ،كلما جمعت
من جانب تفرقت من جانب آخر

()4

.

وقال أيضا عن شيعته  " :لو ميزت شيعتي لم أجدهم إال واصفة  ،ولو امتحنتهم ؛ لما وجدتهم إال
مرتدين  ،ولو تمحصتهم ؛ لما خلص من األلف واحد  ،ولو غربلتهم ؛ لم يبق منهم إال ما كان لي
 ،إنهم طال ما اتكئوا على األرائك  ،فقالوا  :نحن شيعة علي  ،إنما شيعة علي  :من صدق قوله
فعله "( ، )5ومعنى واصفة  :أي واصفين أنفسهم بالتشيع  ،وتمحصتهم تعني  :اختبرتهم بالباليا

والمحن ( ، )6وعنه قال  ":تفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة  ،شرها فرقة تنتحل حبنا ،

وتفارق أمرنا "( ، )7وفي رواية  ":أال إني منيت بمن ال يطيع إذا أمرت  ،وال يجيب إذا دعوت

()8

،

وقال أيضا  ":وللا إن جاءني الموت لتجدنني لصحبتكم قاليا  ،أال دين يجمعكم ؟ أال حمية
(ْ )1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْ،حتقيقْْ:سيدْعليْأشرفْْ،طْشريعتْْ،نشرْانتشاراتْاملكتبةْاحليدريةْ–ْقمْ1414ْ،هـْْ/
1331شْصـْْ34ْ–ْ33بتصرفْْ ْ.
(ْْ)1أبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْجـْْ6صـْْ،ْْ313منْقولْالفضيلْبنْعياضْ–ْرمحهْهللاْْ ْ.ْ-
(ْْ)3أبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْجـْْ7صـْْ،ْْ17منْقولْسفيانْالثوريْ–ْرمحهْهللاْْ ْ.ْ-
(ْ)4خطبْاإلمامْعليْْ:شرحِْنجْالبالغةْْ،مجعْْ:السيدْالشريفْالرضيْْ،شرحْْ:الشي ْحممدْعبدهْْ،طْالنهضةْْ،نشرْدارْالذخائرْ
– ْقم ْْ،ط1411ْ ،ْ 1هـ ْ1371ْ /ش ْجـ ْ1صـ ْْ .139-133الطوسيْْ :اخلالفْْ ،حتقيق ْْ :السيد ْعلي ْاخلراساين ْوآخرونْْ ،نشرْْ
مؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411،ْ1هـْجـْْ1هامشْصـْْ ْْْ.117
(ْْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْْ3صـْْ ْْ.113
(ْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ11صـْْ ْْ.311
(ْ)7أبوْنعيمْاألصفهاينْْ:حليةْاألولياءْوطبقاتْاألصفياءْجـْْ1صـْْ .ْ3
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ34صـْْ ْْْْ.31
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تغيظكم ؟ أال تسمعون عدوكم ينتقص بالدكم  ،ويشن الغارات عليكم ؟ أدعوكم فتعصونني ،
وتخالفونني !

()1

.

وخاطبهم يوما فقال  ":وانما أنتم إخوان على دين للا  ،ما فرق بينكم إال خبث السرائر  ،وسوء
الضمائر  ،فال تتزاورون  ،وال تتناصحون  ،وال تباذلون  ،وال توادون

()2

.

ثم يعلنها مدوية فيقول  ":قد كثرت علي الكذابة " ،بل " وقد كذب على رسول للا – صلى للا
عليه وآله –"

()3

 " ،وانا أهل البيت الصادقون ال نخلو عن كذاب يكذب علينا "

()4

.

وهذه أقوال العالم بهم  ،الخبير بأحوالهم  ،من جربهم وابتلي بهم  ،كيف بهؤالء إذا سمعوا حديث
يوم الحديبية  " :إن عروة ( )5جعل يرمق النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعينه  ،قال  :فواَّلل ما تنخم رسول اَّلل -
ملسو هيلع هللا ىلص  -نخامة إال وقعت في كف رجل منهم ؛ فدلك بها وجهه وجلده  ،واذا أمرهم ابتدروا أمره  ،واذا

توضأ ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه  ،واذا تكلموا ؛ خفضوا أصواتهم عنده  ،وما يحدون إليه النظر
؛ تعظيما له  ،فرجع إلى أصحابه  ،فقال  :أي قوم واَّلل لقد وفدت على الملوك  ،ووفدت على
قيصر  ،وكسرى  ،والنجاشي  ،واَّلل إن أريت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد

محمدا  -ملسو هيلع هللا ىلص .)6(" -
ثم يأتي اليوم الذي نسمع فيه من وصفهم علي – رضي للا عنه – بصفات الذم  ،والجبن ،

والخذالن التي مضى ذكرها  ،يكفرون  ،ويلعنون  ،من هذه أعمالهم مع نبيهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأين
المنصفون من الشيعة ؟ ليروا هذا البون الشاسع بين أصحاب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الذين آووه ونصروه
 ،ونقلوا دينه لآلفاق  ،حتى فتحوا فارس نفسها  ،وأصحاب علي – رضي للا عنه – الذين تركوا
نصرته  ،وخانوا عهوده  ،وسبوا أحبابه من أصحاب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الذين نقلوا الدين لهم  ،وتعلموا

الدين من علمائهم  ،أفال يتوبون إلى للا ويستغفرونه ؟ وللا غفور رحيم .

(ْ)1املصدرْالسابقْْ:جـْْ33صـْْ ْْْْ.164
(ْ )1خطبْاإلمامْعلي ْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ 1صـْْ.111الشي ْهاديْالنجفي ْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْْ،نشرْدارْإحياءْ
الرتاثْالعريبْللطباعةْوالنشرْ–ْبريوتْْ،ط1413ْْ،ْ1هـ1111ْْ/مْجـْْ11صـْْ .134
(ْ)3الكليينْْ:الكايفْجـْ1صـْْ.61احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْ.113احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْصـْْ ْْ.471
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:االحتجاجْْجـْْ1صـْْ.164احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْصـْْ ْ.471
ودْالثـَّ َق ِفيْْ:صحايبْمشهورْْ،عمْالمغِريةِْب ِنْشعبةَْْ،بـعثهْرس ُ ِ
(ْ)1عروةُْبنْمسع ٍ
ِِ
ِ ِ
ْمق َفلِ ِهْ
َُ ُ َ ُ
ولْهللاْ -ملسو هيلع هللا ىلص َ -داعيًاْإ َىلْالطَّائفْْ،فَـ َقتَـلُوهُْبـَع َد َ
ُ َ َ ََُ َ ُ
َ ُ َ
ِ
نيْ9هـْ631/مْْ.انظرْأبوْنعيمْاألصفباينْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ4صـْْ.ْ1133الزركليْْ:األعالمْجـْْ4صـْْ .117
ْحنَـ ٍْ
من ُ
(ْ)6اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ31صـْْ.ْ147البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ.974البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ9صـْْ .366
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وقيل للحسن بن علي – رضي للا عنه  : -إن هذه الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم
القيامة  ،فقال  :كذبوا وللا ما هؤالء بالشيعة  ،لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه  ،وال قسمنا
ماله " (.)1

وعن الحسين  -عليه السالم – قال  " :أرى وللا أن معاوية خير لي من هؤالء  ،يزعمون أنهم لي
شيعة  ،ابتغوا قتلي  ،وانتهبوا ثقلي

()2

 ،وأخذوا مالي " (.)3

وها هي فاطمة الصغرى( )4تقول  ":يا أهل الكوفة  ،يا أهل الغدر  ،والمكر  ،والخيالء  ،إنا أهل
بيت ابتالنا للا بكم  ،وابتالكم بنا  ،فجعل بالئنا حسنا  ،فكذبتمونا  ،وكفرتمونا  ،ورأيتم قتالنا حالال
 ،وأموالنا نهبا  ،كما قتلتم جدنا باألمس  ،وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت ؛ لحقد متقدم ،
قرت بذلك عيونكم  ،وفرحت به قلوبكم  ،اجتراء منكم على للا  ،ومك ار مكرتم  ،وللا خير الماكرين
"(.)5
وقد ناداهم دمحم بن الحنفية – رحمه للا  ": -إنا ال نحب اللعانين  ،وال المفرطين  ،وال المستعجلين
بالقدر"( ، )6وقال ابن عباس بعد ذكر حديث فرقة األمة  ":من أضلها  ،وشرها  ،وأخبثها الشيعة
الذين يشتمون أبا بكر وعمر  -رضي اَّلل عنهما – "( ، )7وقال أيضا  ":كالم القدرية  ،وكالم
الحرورية ضاللة  ،وكالم الشيعة هلكة "(. )8
وعن الحسن بن الحسن – رحمه للا – أنه قال لرجل ممن يغلو فيهم  ":ويحكم أحبونا هلل  ،فإن
أطعنا للا ؛ فأحبونا  ،وان عصينا للا ؛ فأبغضونا  ،فقال له رجل  :إنكم قرابة رسول للا  ،وأهل
بيته  ،فقال  :ويحك لو كان للا مانعا بقرابة من رسول للا أحدا بغير طاعة للا ؛ لنفع بذلك من
هو أقرب إليه منا أباه وأمه  ،وللا إني ألخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين  ،واني
(ْ)1عليْبنْاجلعدْْْ:مسندْعليْبنْاجلعدْْ،حتقيقْْ:عامرْحيدرْْ،طْمؤسسةْنادرْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـ1991/مْصـْْ .366
(ْ)1ثقليْْ:أمتعةْالسفرْْ،وقدْتكونْمبعىنْعيايلْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .ْ311
(ْ)3أبوْمنصورْالطربسيْْ:االحتجاجْْ،حتقيقْْ:حممدْباقرْاخلرسانْْ،طْدارْالنعمانْ–ْالنجفْ1336ْ،هـْ1966ْ/مْجـْْ1صـْْ.11
عليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْْ،طْهبمنْْ،نشرْمؤسسةْاملعارفْاإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1411،ْ1هـْصـْْ .166
(ْ )4فاطمةْالصغرى ْْْ:فاطمةْبنتْعليْبنْأيبْطالب ْْ ،أمهاْأمْولدْْ،من ْفضلياتْالنساء ْ ْْ،كانتْعندْأيبْسعيدْبنْعقيلْبنْأيبْ
طالبْْ،مثْتزوجهاْسعيدْبنْاألسودْبنْأيبْالبحرتيْْْ،كانتْتقولْعنْعمرْبنْعبدْالعزيزْْ:فلوْكانْبقيْلناْماْاحتجناْبعدهْإىلْأحدْْ،
توفيتْ117هـْ731ْ/مْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْ.131الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1هامشْصـْْ .ْ131
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ .ْ17
(ْ)6ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ6صـْْ .191
(ْ)7ابنْبطةْْ:اإلبانةْالكربىْجـْْ1صـْْ .379
(ْ)3املرجعْالسابقْجـْْ3صـْْ .136
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ألرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين  ،ويلكم اتقوا للا  ،وقولوا فينا الحق  ،فإنه أبلغ فيما

تريدون  ،ونحن نرضى به منكم  ،ثم قال  :لقد أساء بنا آباؤنا ؛ إن كان هذا الذي تقولون من دين
للا  ،ثم لم يطلعونا عليه  ،ولم يرغبونا فيه  ،فقال له الرافضي  :ألم يقل رسول للا  -صلى للا
عليه وسلم -لعلي من كنت مواله فعلي مواله ؟ فقال  :أما وللا أن لو يعني بذلك اإلمرة والسلطان
؛ ألفصح لهم بذلك  ،كما أفصح لهم بالصالة  ،والزكاة  ،وصيام رمضان  ،وحج البيت  ،ولقال
لهم  :أيها الناس هذا وليكم من بعدي  ،فإن أنصح الناس للناس كان رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -ولو

كان األمر كما تقولون  :إن للا ورسوله اختا ار عليا لهذا األمر  ،والقيام بعد النبي -ملسو هيلع هللا ىلص ، -إن كان
ألعظم الناس في ذلك خطئة وجرما  ،إذ ترك ما أمره به رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص ، -أن يقوم فيه كما أمره
 ،أو يعذر فيه إلى الناس(.)1

و قيل لعمر بن علي – رحمه للا  :)2( -هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته  ،تعرفون له
ذلك  ،ومن لم يعرف له ذلك فمات ؛ مات ميتة جاهلية؟ فقال  :ال وللا ما هذا فينا  ،من قال هذا

فينا فهو كذاب  ،فقيل له  :رحمك للا  ،إن هذه منزلة تزعمون أنها كانت لعلي ؛ إن النبي -
ملسو هيلع هللا ىلص -أوصى إليه  ،ثم كانت للحسن ؛ إن عليا أوصى إليه  ،ثم كانت للحسين ؛ إن الحسن
أوصى إليه  ،ثم كانت لعلي بن الحسين ؛ إن الحسين أوصى إليه  ،ثم كانت لدمحم بن علي ؛ إن

عليا أوصى إليه  ،فقال  :وللا لمات أبي فما أوصى بحرفين  ،قاتلهم للا ! وللا إن هؤالء إال

متأكلون بنا " (.)3

وما أحسن ما قاله الشعبي

()4

عنهم  ":قال رأيتهم يأخذون بأعجاز ال صدور لها  ،ثم قال  :لو

أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا  ،أو يملئوا لي بيتي ذهبا  ،أو يحجوا إلى بيتي هذا ؛ على أن
أكذب على علي  -رضي للا عنه  -؛ لفعلوا  ،وال وللا ال أكذب عليه أبدا  ،إني قد درست

(ْ)1اإلمامْابنْسعدْْ:الطبقاتْالكربىْْجـْْ1صـْْ .311-ْ319
بنْعلِ ْيْب ِْنْأِ ْ ِ
بْاهل ِِ
الولِي ِْدْ
وعمرْ َح َّْ
امْ ُع َمَْرْبنْاخلطابْْ،قَ َْ
يفْأَيَّ ِْ
امشيُْْْ ْ:ولِ َْدِْ ْ
الْالعِجلِيْْْ:تَابِعِيْْْ،ثَِقةْْْ،بَِق َْيَّْ ْ،
(ُ ْ)1ع َمُْرْ ُْ َ ِّ
َيبْطَال ٍْ َ
ىتْ َوفَ َْدْ َعلَىْ َ
ِ
ص َدقَْةَْأَبِيِْهْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ .131ْ–ْ134
؛ْليُـ َولِّيَْهُْ َ
(ْ)3اإلمامْابنْسعدْْ:الطبقاتْالكربىْْجـْْ1صـْْ .311
ِ
ِ
بنْ َشر ِ
ٍ ِ
هللاُْ َعنْهُْ-
ْ،وقِي َْلْ13ْ:ه َْ ْ،رأَى ْ َعلِيْاًَْ ْ-ر ِض َْي ْ ْ
احي َْل ْ َع ْ
(ْ )4الشَّعِ ْ
الََّم ْةُْ َ
العص ِْر َْ ْ،مول ُدْهُْ19هَْ ْ ،وقي َْل ْ11ْ:هْ َ
يبْْ:أَبُو ْ َعمرو ْ َعامُْر ْ ُْ َ
ِ
ِ ِ
اتْ َسنَةْ114هْْ،وقيلْ111ْ:هْْ،وقيلْْ116ْ:هْْ،وقيلْ113ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:
ايبَْ ْ،م َْ
ص َح ِ ْ
صلَّىْ َخل َفْهَُْ ْ،و َمس َْع ْمنْْ َمخ َسمائَْةْ َ
َو َ
سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ .319ْ–ْ194
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األهواء فلم أر فيها أحمق من الخشبية

()1

 ،فلو كانوا من الطير لكانوا رخما

()2

 ،ولو كانوا من

الدواب لكانوا حم ار  ،لم يدخلوا في اإلسالم رغبة فيه هلل  ،وال رهبة من للا  ،ولكن مقتا من للا

عليهم  ،وبغيا منهم على أهل اإلسالم  ،يريدون أن يغمصوا دين اإلسالم  ،وال تجاوز صالتهم
آذانهم  ،قد حرقهم علي بن أبي طالب  -رضي للا عنه  -بالنار  ،ونفاهم من البالد "

()3

.

وفي النهاية أتوجه إلى الشيعة عواما وفقهاء بل ألهل السنة أيضا بوصية من أبي عبد للا  ،وأبي
جعفر  -عليهما السالم – حين قاال  ":أيكفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت ،
أيحسب الرجل أن يقول  :أحب عليا وأتواله  ،ثم ال يكون مع ذلك فعاال  ،فلو قال  :إني أحب

رسول للا  ،ورسول للا خير من علي – عليه السالم – ثم ال يتبع سيرته  ،وال يعمل بسنته –
ملسو هيلع هللا ىلص – ما ينفعه حبه إياه شيئا  ،اتقوا للا واعملوا لما عند للا ؛ فليس بين للا وبين أحد قرابة  ...ما
يتقرب إلى للا إال بالطاعة  ،وما معنا براءة من النار  ،وال لنا على للا حجة  ...وللا ال تنال
واليتنا إال بالعمل(. )4
ويقول أبو جعفر – عليه السالم  ": -أبلغ شيعتنا أنا ال نغني عنهم من للا شيئا  ،وأنه ال ينال ما
عند للا تعالى إال بالعمل "

()5

فاتقوا للا واعملوا  ،بدال من أن تتكلوا .

(ْ )1اخلشبيةْْ:منْالزيديةْأصحاب ْخلف ْبن ْعبد ْالصمد ْْ ،قالوا ْْ:اإلمامة ْشورى ْبني ْأوالد ْفاطمة ْْ،وجيب ْاخلروج ْعلى ْمن ْتقمصْ
باخلالفةْغريهمْ؛ْمسواْبذلكْْ:ألِنمْخرجواْعلىْالسلطانْْ،وليسْهلمْسالحْغريْاخلشبْْ.انظرْأبوْاملعايلْاأللوسيْْ:السيوفْاملشرقةْ
وخمتصرْالصواعقْاحملرقةْْ،حتقيقْْ:دْجميدْاخلليفةْْ،نشرْمكتبةْاإلمامْالبخاريْ–ْالقاهرةْْ،ط1419ْ،1هـ1113ْ/مْصـْْ .69ْ–ْ63
يشْأبيض ْاللونْمبقعْبسواد ْْ،لهْمنقارْطويلْقليلْالتقوس ْْ،رمادي ْاللونْإىلْاحلمرة ْْ،وجناحهْطويلْ
ُْ
يرْالر
(ْ )1الرخمْْ:جنسْطريْغز ِّ
خصْالر َخ َمْبالذكرْلقذرْطَعمهاْ،وألنهْيضربونْهباْاملثلْيفْاحلمقْْ،ويقولونْْْ:هيْشرْالطريْْ.انظرْ
مذببْْ،يوصفْبالغدرْواحلُمقْْ،
َّ
دْأمحدْخمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْجـْْ1صـْْ.371نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ4صـْْ .1416
(ْ)3إسنادهْالْيصحْْ.انظرْاخلاللْْ:السنةْْ،حتقيقْْ:دْعطيةْالزهراينْْ،نشرْدارْالرايةْ–ْالرياضْْ،ط1411ْ،1هـْجـْْ3صـْْ .496
(ْ)4الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ4صـْْ.173الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.74الصدوقْْ:األمايلْصـْْ .711
(ْ)1احلرْالعاملي:وسائلْالشيعةْجـ1صـْْ.69اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ63صـْْ.179الربوجردي:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْ1صـْْ .419
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الفصل األول
التقديس وأثره في عقيدة اإلمامة
يمثل اإلمام عند الشيعة االثني عشرية محور ارتكاز  ،تدور كل العقائد علي تقديسه  :قوال ،
وفعال ومقاما  ،بل وكل ما يتعلق به  ،وال أبلغ في التعبير عن تقديسه من القول المنسوب لإلمام

علي – عليه السالم  : -اإلمام " بشر ملكي  ،وجسد سماوي  ،وأمر إلهي  ،وروح قدسي  ،ومقام

علي  ،ونور جلي  ،وسر خفي  ،فهو ملكي الذات  ،إلهي الصفات  ،زائد الحسنات  ،عالم
بالمغيبات  ،خصا من رب العالمين  ،ونصا من الصادق األمين  ،وهذا كله آلل دمحم  ،ال يشاركهم
فيه مشارك "

()1

.

وبناء على هذا المقام الذي يقترب من تقديس رب العالمين ؛ تعتقد الشيعة أن للا – تعالى
 فوض " للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -واألئمة  -من أهل البيت  -الوالية التشريعية  ،والوالية التكوينية ،وذلك بمعنى أن زمام العالم بأيديهم  ،فلهم التصرف فيه إيجادا  ،واعداما  ،كما أن زمام اإلماتة بيد

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ.171حسنْاملريجهاينْالطباطبائيْْ:مستدركِْنجْالبالغةْْ،املوسومْمبصباحْالبالغةْيفْمشكاةْ
الصياغة ْْ ،نسخة ْخمطوطة ْ– ْ ْطبعة ْاملؤلف ْْ ،طهران ْ1333هـ ْجـْ 1صـ ْْ 199-193بتصرفْ .الشي ْعلي ْالنمازي ْالشاهرودي ْْ:
مستدرك ْسفينة ْالبحار ْْ ،حتقيق ْْ :الشي ْحسن ْبن ْعلي ْالنمازي ْْ ،نشر ْمؤسسة ْالنشر ْاإلسالمي ْالتابعة ْجلماعة ْاملدرسني ْ– ْقم ْْْ،
1419هـْجـْ1صـْْ .131
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عزرائيل( ، )1وأنهم الوسائط في خلق العالم  ،والعلة الغائية له  ،كما أنهم سبب لطف للا تعالى ،
وافاضته على العالم  ،واستمرار قيام العالم بهم (.)2
ويصرح أبو عبد للا – عليه السالم – بالغلو في تقديس األئمة فيعلنها ويقول  :األئمة بمنزلة
رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إال إنهم ليسوا بأنبياء  ،وال يحل لهم من النساء ما يحل للنبي  ،وأما ما خال
ذلك فهم فيه بمنزلة رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()3

 ،وظاهره إشتراكهم – عليهم السالم – في سائر

الخصائص  ،وهو خالف المشهور  ،ويحتمل أن يكون ذكر النساء على سبيل المثال  ،والمراد
جميع الخصائص (.)4
فهيا لنتعرف على اإلمامة  ،وتقديس اإلمام  ،وما أثر تقديس األئمة على عقيدة الشيعة ؟ .
أول  :معاني اإلمامة في اللغة - :

اإلمامة العظمى  ،أو الخالفة  ،أو إمرة المؤمنين  :ثالثتهم تؤدي تقريبا إلى معنى واحد ،

وتدل على وظيفة واحدة  ،هي  :السلطة الحكومية العليا  ،فهي متقاربة في معانيها

()5

.

فاإلمامة  :مشتقة من االئتمام بالناس  ،واالئتمام  :االتباع  ،واالقتداء  ،والعمل بعمله  ،والقول

بقوله  ،وأصلها في اللغة  :سهم يكون مثاال يعمل عليه السهام

()1

.

(ْ)1عزرائيلْْ:لعلهْمنْاإلسرائيليات!ْقالْابنْكثريْْ":وأماْملكْاملوتْفليسْمبصرحْبامسهْيفْالقرآنْْ،والْيفْاألحاديثْالصحاحْْ،وقدْ
جاءْتسميتهْيفْبعضْاآلثارْبعزرائيلْ "ْْ،وقالْبثبوتْتسميتْملكْاملوتْبذلكْاملناويْيفْفيضْالقديرْْ،وقالْالسنديْْ:ملْيردْتسميتهْ
يفْحديثْمرفوعْووردْعنْوهبْبنْمنبهْأنْامسهْعزرائيلْرواهْأبوْالشي ْيفْالعظمةْْ،وملْيسمْيفْالكتابْاملقدسْبهْبلْمسيْمالكْالربْْ
كماْيفْامللوكْالثاينْْ،ْ31ْ:19ويفْاخلروجْْ،ْ13ْ:ْ11وسفرْصموئيلْالثاينْْ16ْ:ْ14مسيْْ:ال ُمهلِكْْ،ومسيْيفْاألمثالْْ14ْ:ْ16
أحدْرسولْاملوتْويفْإرمياْْ36:16أنهْاسمْملكْمنْامللوكْْ،أماْالصحيحْ(ْ:ملكْاملوت)ْ؛ْقالْتعاىلْْ":قُلْيـتـوفَّا ُكمْملَكْالمو ِ
تْ"ْ
َ ُ َ
ََ َ
السجدةْْ،11ْ:ولكنْوردْعنْبعضْأهلْالسنةْتسميتهْهبذاْْ.انظرْاأللباينْْ:أحكامْاجلنائزْْ،نشرْمكتبةْاملعارفْ– ْالرياضْْ،طْ،1
1411هـْ1991ْ/م ْهامشْصـْْ.199دْياسرْبرهاميْْ:املنةْْ،نشرْدارْاخللفاءْالراشدينْْ ،دارْالفتح ْ– ْاإلسكندريةْ1116ْ ،مْصـْ
ْْ.133حممدْرمحتْهللاْاهلنديْْ:إظهارْاحلق ْْ،حتقيق ْْ:دْحممدْملكاوي ْْ،نشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْواإلفتاء ْ– ْالسعودية ْْ،طْ،1
1431هـْ1119ْ/مْجـْْ 4صـْْ .1337ابنْتيميةْْ:جمموعْالقتاوىْجـْ4صـْْ.119ابنْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْ1صـْْ.49املناويْْ:
فيضْالقديرْجـْْ3صـْْ.117السنديْْ:حاشيةْالسنديْعلىْالنسائيْْ،حتقيقْْ:عبدالفتاحْأبوْغدةْْ،نشرْمكتبْاملطبوعاتْاإلسالميةْ
–ْحلبْْ،ط1416ْ،ْ1هْ–ْ1936مْجـْْ4صـْْ .113
(ْ)1حمبْالدينْاخلطيبْ:اخلطوطْالعريضةْْ،ملحقْجملةْاألزهرْْ،ذيْاحلجةْ1433ْ:هـْصـْْ.11عنْ:منْفقهْالزهراءْحملمدْالشريازيْ ْْ.
(ْْ)3الكليينْْ:أصولْالكايف ْجـْ1صـْْ.171الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْ3صـْْ.611اجمللسيْْ:مرآةْالعقولْشرحْأخبارْآلْالرسولْْ،
حتقيقْْ:السيدْهاشمْالرسويلْْ،طْمروىْْ،نشرْدارْالكتبْاإلسالميةْ–ْطهرانْْ،طْ1414ْ،ْ1ه1363/شْجـْْ3صـْْ .161
(ْ)4موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْ16صـْْ.361اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ .11
(ْ)1دْوهبةْالزحيليْْ:الفقهْاإلسالميْوأدلتهْْ،نشرْدارْالفكرْ–ْدمشقْ–ْسورياْْ،طْ،ْْ11دتْجـْْ3صـْْ .6144
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وقد تطلق اإلمامة على  :المولى ( ،)2واإلمام ( :)3من يقتدى به ؛ لقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إنما جعل
اإلمام إماما ؛ ليؤتم به  ،فال تختلفوا عليه "
واالقتداء به فيما تقدم فيه

()6

()5()4

؛ فاإلمامة  :التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه ،

.

يقال  " :أم الشيء  :قصده  ،واإلمامة الكبرى  :استحقاق تصرف عام على األنام  ،ورياسة

عامة في الدين والدنيا خالفة عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واألم  :أصل وجود الشيء  ،أو إصالحه
وقوله تعالى  ":يوم ندعوا كل أناس بإمامهم "  ،أي  :بكتابهم الذي جمعت فيه أعمالهم
()8

()9

()7

،

.

والخالفة  :اإلمارة وهي  :الخليفي  ،وفي حديث عمر  -رضي للا عنه  : -لوال الخليفي ألذنت ،
وكلمة للحبش تسمي به ملوكها  ،اإلمام  :الملك وكل من افتدى به وقدم إمام
()10

()11

.

اإلمام  :من يأتم به الناس  ،ومنه  :إمام الصالة  ،والخليفة  ،وقائد الجند  ،والقرآن للمسلمين ؛
وفي التنزيل العزيز  ":وكل شيء أحصيناه في إمام مبين"

()12

 ،والدليل للمسافرين  ،والحادي لإلبل

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ37صـْْ.117الصدوقْْ:اهلدايةْْطْاعتمادْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ.111الشي ْالصدوقْْ:معاينْ
األخبارْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ– ْقم ْ1379ْ ،هـْ1333شْصـْْ-ْ 69
ْ .71
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أقسامْاملوىلْْ،حتقيقْْ:الشي ْمهديْجنفْْ،نشرْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْصـْْ ْْ.7
(ْ )3اإلمامْعندْاالثينْعشرية ْْ:الرئيسْالشرعيْاألوحدْللمسلمنيْمنْالوجهةْالدينيةْْ،والدنيويةْْ،وقدْفضلْالشيعةْأنْيسموهْإمامْاًْ؛ْ
ألنْهذاْاللقبْيدلْيفْمعناهْعلىْمقامْديينْْ،ومكانةْدينيةْملحوظةْليستْلغريهاْمنْالتسمياتْْ.انظرْْ:األشعريْالقميْْ:املقاالتْ
والفرقْْصـْْ .113
(ْ)4اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْْجـْْ1صـْْْ.313أبوْداودْْ:السننْجـْْ1صـْْ .164
(ْ)1قاسمْبنْعبدْهللاْالقونويْْ:أنيسْالفقهاءْْ،حتقيقْْ:دْأمحدْبنْعبدْالرزاقْالكبيسيْْ،نشرْدارْالوفاءْ–ْجدةْْ،ط1416ْْ،ْ1هـْ
صـْْ ْْ.91
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:اإلفصاحْيفْاإلمامةْْ،طْمطبعةْمهرْ–ْْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ .ْ19ْ–13
(ْ)7سعديْأبوْجيبْْ:القاموسْالفقهيْلغةْواصطالحاْْ،نشرْدارْالفكرْ-دمشقْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْْ1933ْ/مْصـْْ ْْ.14
(ْ)3سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ .71
(ْ )9أبو ْالقاسم ْالطالقاينْْ:احمليطْيف ْاللغةْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْحسن ْآل ْياسني ْْْ،نشرْْعامل ْالكتبْْ-بريوت ْْ ،ط1414ْ،ْ1هـْ
1994/مْْ،مادةْأمْجـْ11صـْ ْْ.ْ461-461
(ْ)11احلبشْأوْاحلبشانْْ:جنسْمنْالسودانْْ،منْولدْقوطْبنْحامْبنْنوحْْ-عليهْالسالمْْ،ْ-وهمْسكانْبالدْاحلبشةْيفْالقدميْْ.
دْأمحدْخمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْْ،مادةْحْبْشْجـْْ1صـْْْ.437نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ3صـْْ .1311
(ْ)11ابنْسيدهْْ:املخصصْْ،حتقيقْ:خليلْجفالْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْْ-بريوتْْ،ط1417ْ،1هـ1996/مْْ،مادةْأمْجـْ1صـْ
ْ ْْ.313
(ْ)11سورةْيسْْ:آيةْرقمْْ .11
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 ،والطريق الواسع الواضح

()1

 ،ومن يقول بإمامة علي وأوالده دون غيرهم

()2

 ،واإلمامة  :عن

رياسة عامة تتضمن حف مصالح العباد في الدارين .
()3

اإلمام  :الذهب الذي يجعل في دار الضرب ؛ ليؤخذ عليه العيار  ،أو الخيط الذي يجمع
حبات العقد  ،أو الدليل في السفر في ظلمة الليل

()4

.

والخالصة  :أن معنى كلمة اإلمام تدور حول االقتداء  ،وااللتفاف حول الشيء  ،واتباع هداه ،
قوال  ،وعمال  ،وسياسة  ،ومنهج حياة على منهج واضح مستقيم .
تعريف اإلمامة في الصطالح -:

ال يبعد المعنى االصطالحي لإلمامة عن المعنى اللغوي بإطالقه الشامل للمقتدى بهم عموما  ،في
مجالي الخير والشر ،طوعا أو كرها .
فاإلمامة بالنسبة لمهام اإلمام  :استحقاق تصرف عام على المسلمين

()5

 ،والتصدي إلقامة الدين ،

بإحياء العلوم الدينية  ،واقامة أركان اإلسالم  ،الجهاد  ،وما يتعلق به  ،والقيام بالقضاء  ،واقامة
الحدود  ،ورفع المظالم  ،واألمر بالمعروف  ،والنهي عن المنكر نيابة عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص . -
()6

و بالنسبة لواجبات العامة على إمامهم يعرفها ابن خلدون بأنها  " :حمل الكافة على مقتضى
()7

النظر الشرعي  ،في مصالحهم األخروية والدنيوية  ...فهي في الحقيقة  :خالفة عن صاحب
الشرع في حراسة الدين  ،وسياسة الدنيا به " .
()8

(ْ)1املعجمْالوسيطْْْ:مادةْأمْجـْْ1صـْْْ.ْ17املعجمْالوجيزْْ:مادةْأمْصـْْ ْْ.11
(ْْ)1املعجمْالوسيطْْ:مادةْأمْجـْْ1صـْْ ْْ.ْْ111
( ْ )3أبوْالبقاءْالكفويْْ:الكلياتْمعجمْيفْاملصطلحاتْوالفروقْاللغويةْْ،حتقيقْْ:عدنانْدرويشْْ،حممدْاملصريْْ،نشرْمؤسسةْ
الرسالةْ–ْبريوتْ1419ْ،هـْ1993ْ/مْْ،مادةْأمْصـْْْ.136اخلليلْبنْأمحدْالفراهيديْْ:كتابْالعنيْْ،مادةْأمْجـْْ1صـْْ ْْ.33
(ْ )4الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْْصـْْْ.96السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ 1هامشْصـِْْ.113بارْاألنوارْجـْ31صـْ
ْ .413
الًْْْ،رسالة ْدكتوراه ْْ -قسم ْالفقه ْاإلسالميْ
األمة ْفقهْاًْوتارَيْاًْومستقب ْ
(ْ )1دْحممد ْخلدون ْأمحد ْنورس ْمالكيْْ:تعدد ْاخللفاء ْووحدة ْ َّ
وأصولهْْ،جامعةْدمشقْ1431ْ،هـْ1111ْ/مْصـْْ ْْ.17
(ْ )6السيدْعليْاحلسيينْامليالينْْ:نفحاتْاألزهار ْيفْخالصةْعبقاتْاألنوار ْْ،نشرْيارانْ– ْإيرانْْ،ط1411ْ،ْ 1هـْ1373ْ/شْجـْ
ْ17صـْْ.193نقالْعنْويلْهللاْالدهلويْيفْكتابْكشفْاخلفاْبتصرفْْ ْْْ.
(ْ )7ابنْخلدونْْ:عبد ْالرمحن ْبن ْحممد ْبنْخلدونْويل ْالدين ْأبو ْزيد ْاحلضرمي ْاألشهيليْْ ،قاضي ْالقضاة ْْ ،املعروف ْبابن ْخلدون ْْ.
الفيلسوفْْ،املؤر ْالعاملْْ،اشتهرْبكتابهْْ:العربْوديوانْاملبتدأْواخلربْيفْتاري ْالعربْوالعجمْوالرببرْْ،تعرضْفيهْألصولْعلمْاالجتماعْْ،
ولدْ731هـْبتونسْْْ،وماتْسنةْ313هـْْ،ولهْمنْالعمرْ76سنةْ.انظرْموسوعةْاألعالمْْ،طْوزارةْاألوقافْاملصريةْْ،دتْصـْْ .193
(ْ )3ناصر ْالشي ْْ:عقيدة ْأهل ْالسنة ْواجلماعة ْيف ْالصحابة ْالكرام ْْ،طْمكتبة ْالرشد ْ– ْالرياض ْْ،ط1411ْ ،3هـ1111/م ْجـْ1صـْ
ْ ْْْ.111-114
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أما التعريف بالصفة فاإلمامة  :صفة حكمية  ،توجب لموصوفها تقديمه على غيره معنى ،
ومتابعة غيره له حسا  ،وتنقسم أربعة أقسام  -1 :إمامة وحي  :وهي النبوة  - 2 ،وامامة وراثة :
كالعلم  - 3 ،وامامة عبادة  :وهي الصالة  - 4 ،وامامة مصلحة  :وهي الخالفة العظمى
لمصلحة جميع األمة  ،وحيث أطلقت في لسان أهل الكالم انصرفت إلى المعنى األخير عرفا .
فهي بهذا المعنى الوصفي الشامل  " :رئاسة عامة  ،بحق األصالة

()1

 ،في أمور الدين والدنيا ،

نيابة عن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -لشخص إنساني  ،مشتملة على ترغيب عموم الناس ؛ فيحف مصالحهم
()2

الدينية والدنياوية  ،وزجرهم عما يضرهم بحسبها .
()3

ويالح  :أن هذا التعريف يشير إلى عدة أمور مهمة :
األول  :أن رئاسة الدولة اإلسالمية  :هي في حقيقتها نيابة عن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيجب أن

يكون اإلمام المثل األعلى ألفراد األمة في االلتزام الكامل بمبادئ اإلسالم .

الثاني والثالث  :بيان وظيفة الرئيس اإلمام ؛ وهي أوال  :العمل على أن يظل الدين مصونا  ،ويلي
ذلك  :العمل على اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل المصالح الدنيوية ألفراد األمة

()4

.

فالعنصر العقدي  ،واإلنساني  ،واألخالقي يسيرون جنبا إلى جنب مع العنصر المادي  ،وتتآزر

العناصر ؛ إلقامة المجتمع الفاضل المستقر المرفه  ،الذي تتعاضد فيه الهداية اإللهية  ،مع

اإلرادة البشرية  ،والقوى العقلية ؛ عن طريق  :اإلجماع  ،والقياس

()5

.

ما سبب توافق الخالفة  ،واإلمامة  ،وامرة المؤمنين في المعنى الصطالحي ؟ .
تتلخص قصة التسميات الثالثة :

سمي أمير المؤمنين بالخليفة  :ألن اإلمام يخلف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في إدارة شئون المسلمين ،

وتسمى الخالفة باإلمامة  :ألن طاعته واجبة ؛ كما يصلون وراء من يؤمهم للصالة

()6

.

(ْ )1ابنْجربِْْ:نجْاإلميانْْ:حتقيقْْ:أمحدْاحلسيينْْ،طْستارةْ -قمْْ،ط1413ْ ،1هـ ْصـْْ.33الشريفْاملرتضى ْْ:رسائلْاملرتضىْجـْ
1صـْْ ْ.164
(ْ)1عليْالبحراينْْ:منارْاهلدىْيفْالنصْعلىْإمامةْاالثينْعشرْْ،نشرْدارْاملنتظرْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـْ1931ْ/مْصـْْ.19ابنْ
ميثمْالبحراينْْ:النجاةْيفْالقيامةْيفْحتقيقْأمرْاإلمامةْْ،نشرْمؤسسةْاهلاديْ–ْقمْْ،ط1417ْ،1هـْصـْْ ْْ.39
(ْ )3الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:حماضراتْيفْاإلهلياتْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْالصادقْْ -قمْْْ ،دتْصـْْ.ْ 344السيدْحيدرْاآلمليْْ:
تفسريْاحمليط ْاألعظم ْوالبحر ْاخلضم ْْ،حتقيق:السيد ْحمسن ْاملوسوي ْالتربيزيْ،طْاألسوةْ،نشرْمؤسسه ْفرهنگى ْونور ْعلي ْنور ْْ،طْ،1
1411هْجـ3صـْ ْ.113
( ْ)4أساتذةْقسمْاملناهجْْ:جامعةْاملدينةْاملنورةْالعامليةْْ:كتابْمادةْالسياسةْالشرعيةْْ،يدرسْلطالبْمرحلةْاملاجستريْصـْْ ْْْ.463
(ْ)1دْْ:وهبةْالزحيليْْ:الفقهْاإلسالميْوأدلتهْْجـْْ3صـْْْ6141بتصرفْْ .
(ْ)6املاورديْْ:األحكامْالسلطانيةْْ،طْاحلليبْ–ْالقاهرةْ1393ْ،هـْصـْْ .ْ1
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لما بويع ألبي بكر -رضي للا عنه  -بالخالفة ناداه الناس  :خليفة رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى أن
توفاه للا  ،فلما بويع لعمر  -رضي للا عنه  -نادوه خليفة خليـفة رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -واستمروا
على ذلك وقتا  ،وكأنهم استثقلوا ذلك ؛ إذ سيؤدي إلى التطويل  ،فبمجرد أن الح لهم لقب آخر
غير الخليفة استحسنوه  ،هذا اللقب هو  :أمير المؤمنين  ،وأول من سمي به من الخلفاء باإلجماع
هو عمر بن الخطاب  -رضي للا عنه . -
وسبب التوحد في المعنى االصطالحي إجماع الصحابة – رضي للا عنهم  -؛ ألنه لما دخل
عمرو بن العاص – رضي للا عنه  -على عمر  ،فقال  :السالم عليك يا أمير المؤمنين  ،فقال
له عمر  :ما بدا لك في هذا االسم يا بن العاص  ،لتخرجن مما قلت  ،قال  :نعم  ،قدم عدي بن
حاتم

()1

 ،ومعه رجل فقاال لي  :استأذن لنا على أمير المؤمنين  ،فقلت  :أنتما وللا أصبتما اسمه

 ،وانه األمير  ،ونحن المؤمنون  ،فجرى الكتاب من ذلك اليوم

()2

باإلجماع السكوتي واللفظي .

ثم إن الشيعة حاولت خرم هذا اإلجماع بأنهم كانوا يطلقون على علي  -رضي للا عنه  : -لقب

اإلمام  ،تعريضا لما يذهبون إليه  :من أنه أحق باإلمامة ممن سبقه  ،فخصوا عليًّا بلقب اإلمام ،

وأطلقوه على كل من جاء بعده ممن يعتقدون بأحقيته في هذا المنصب  ،ما داموا يدعون له في
الخفاء  ،فإذا ما تمكنوا من الدولة  ،يحولون اللقب إلى أمير المؤمنين  ،كما فعله شيعة بني

العباس ؛ فإنهم ما زاولوا يدعون أئمتهم باإلمام فلما تولى السفاح

()3

لقبوه بأمير المؤمنين .

والحقيقة أن الصحابة والتابعين لم يفرقوا أبدا بين لف خليفة  ،لف إمام  ،وعلى ذلك فإن كثي ار من
العلماء رادفوا بين اللفظين ؛ فيقول ابن خلدون  :واذ قد بينا حقيقة هذا المنصب  ،فيسمى القائم
()4

به خليفة  ،واماما

()5

أمير للمؤمنين "
،و ا

()6

.

بِْجبُوِدْهِْ
امتْطَيْْالَّ ِذيْيُضَر ُْ
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(ْ )1صحيحْْ.انظرْاإلمام ْالبخاريْْ:األدبْاملفردْْ،حتقيق ْْ:حممد ْفؤاد ْعبد ْالباقي ْْ،نشرْدار ْالبشائر ْاإلسالمية ْ– ْبريوت ْْ،طْ،ْ 3
1419ه1939ْ/مْصـْْ.313الطرباينْْ:املعجمْالكبريْْْجـْْ1صـْْ ْ.64
اس ْعب ْد ْ ِْ
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(َّ ْ )3
العبَّ ِْ َ ُ
هللاْ ُْ َ
َ َ
َّاحْْ:أَبُو ْ َ
اشَْْ:مثَانِيْاًْ َو ِعش ِري َْنْ َسنَْةًْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ6صـْْ .ْ77
اتْ َسنَْةَْ136هَْ ْ،و َع َْ
َم َْ
(ْ)4دْعامرْالنجارْْ:مذاهبْاإلسالمينيْصـْْ .411
(ْ)1ابنْخلدونْْ:املقدمةْْ،طْدارْالبازْ–ْمكةْاملكرمةْ1393ْْ،هـْصـْْ .ْ191
(ْ)6النوويْْ:روضةْالطالبنيْوعمدةْاملفتنيْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،دتْْجـْْ7صـْْ .169
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ولكن لماذا تغيرت التسمية من الخليفة واإلمام وأمير المؤمنين إلى التسمية بالملك يجيب علينا

البغوي فيقول  :فإذا خالفوا السنة  ،وبدلوا السيرة  ،فهم حينئذ ملوك  ،وان كانت أساميهم الخلفاء
()1

 ،وال يسمى أحد خليفة اَّلل بعد آدم وداود -عليهما السالم  -قال تعالى  ":إني جاعل في األرض
خليفة"

()2

 ،وقال تعالى " :يا داوود إنا جعلناك خليفة في األرض "

()3

 ،فعن ابن أبي مليكة  :أن
()4

رجال قال ألبي بكر :يا خليفة اَّلل  ،قال  :أنا خليفة محمد  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وأنا راض بذلك  ،وقال رجل

من أهل الكتاب لعمر :يا ملك  ،فقال عمر :أكذاك تجدونه في كتابكم ؟ أليس تجدون النبي  ،ثم
الخليفة  ،ثم أمير المؤمنين  ،ثم الملوك بعد ؟ قال  :بلى .
()5

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز :يا خليفة اَّلل  ،فقال  :ويحك لقد تناولت متناوال بعيدا  ،إن أمي
سمتني عمر ،فلو دعوتني بهذا االسم قبلت  ،ثم كبرت  ،فتكنيت  :أبا حفص  ،فلو دعوتني به
قبلت  ،ثم وليتموني أموركم  ،فسميتموني أمير المؤمنين  ،فلو دعوتني بذلك كفاك

()6

.

أهمية عقيدة اإلمامة عند الشيعة الثني عشرية -:

يعتقد الشيعة االثنا عشرية أنه " لم يكن هناك أمر في اإلسالم والدين أهم من تعيين اإلمام  ،فال

يجوز أن يفارق النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األمة  ،ويتركهم همال  ،بل يجب عليه أن يعين شخصا  ،وقد
()7

عين عليا في مواضع تعريضا  ،وفي مواضع أخرى تصريحا " .
()1

(ْ)1البغويْْ:حمييْالسنةْأبوْحممدْاحلسنيْبنْمسعودْبنْحممدْبنْالفراءْالبغويْالشافعيْْ،روىْعنْْ:املليحيْْْ،والداوديْْ،وطبقتهماْ
ْ ،كان ْسيدْاًْزاهدْاًْتويف ْ116هـ ْْ.انظرْأبو ْالفداءْاجلمايلْاحلنفيْْ:الثقات ْممن ْمل ْيقع ْيف ْالكتب ْالستة ْْ،حتقيق ْْ:شادي ْآل ْنعمان ْْ،
نشرْمركزْالنعمانْللبحوثْوالدراساتْاإلسالميةْوحتقيقْالرتاثْوالرتمجةْ–ْصنعاءْْ،ط1431ْ،ْ1هـْْ1111ْ/مْجـْْ3صـْْ .444
(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .ْ31
(ْ)3سورةْصْْ:آيةْرقمْْ .ْ16
(ْ )4ابنْأيبْمليكةْْ:أبو ْبكرْ ،ويقالْ:أبو ْحممد ْعبد ْهللا ْبن ْعبيد ْهللا ْبن ْعبد ْهللا ْبن ْأيبْمليكةْْ-وامسهْزهريْ–ْالتيميْْ ،املدين ْ ْْ،كانْ
قاضيْاًْلعبدْهللاْبنْالزبريْْ،ومؤذنْاًْلهْْ،أدركْثالثنيْمنْالصحابةْْ،تويفْسنةْ117هْْ،منْالطبقةْالثالثةْْ،ثقةْْ،فقيهْْ،وملْيكنْلهْعقبْ
ْ،ْ،والظاهرْأنْهناكْخلطْبينهْوبنيْأخيهْعندْكثريْممنْترجمْهلماْْ.انظرْأكرمْالفالوجيْاألثريْْ:املعجمْالصغريْلرواةْاإلمامْابنْجريرْ
الطربيْْ،نشرْالدارْاألثريةْْ،األردنْْ،دارْابنْعفانْْ،القاهرةْْ،دتْجـْْ1صـْْ .316
(ْ)1ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْيفْاألحاديثْواآلثارْْ،حتقيقْْ:كمالْيوسفْاحلوتْْ،طْْمكتبةْالرشدْ–ْالرياضْْ،ط1419ْ،ْ1هـْْجـْ
ْ 7صـْْ.119عالء ْالدين ْاملتقي ْاهلندي ْْ:كنز ْالعمال ْيف ْسنن ْاألقوال ْواألفعال ْْ،حتقيقْبكري ْحياين ْْ -صف ْوت ْالسقا ْْ،نشرْمؤسسةْ
الرسالةْ–ْب ْريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هْ1931ْ/مْْجـْْ1صـْْ .636
(ْ )6احلسنيْبنْمسعودْالبغويْْ:شرحْالسنةْْ،حتقيق ْْ:شعيب ْاألرناءوطْ -حممد ْزهري ْالشاويش ْْ،نشرْاملكتب ْاإلسالمي ْ– ْدمشق ْْ،
ط1413ْْ،ْ1هـْ1933ْ/مْجـْْ14صـْْ .ْ76-71
(ْ)7مهالًْْ:مهلَ ِ
ْاإلبلْْ:سرحتْبغريْر ٍاعْوتركتْمسيَّبةْليالًْوِن ًاراْْ.دْأمحدْخمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ3صـْْ .1367
ت ُْ
َ
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وأكد ذلك علي – رضي للا عنه – حين قال  :البد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة  ،قيل له :
هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ قال  :يؤمن بها السبيل  ،ويقام بها الحدود  ،ويجاهد بها
العدو  ،ويقسم به الفيء

()3( )2

 ،والمالح أنه لم يقل أنا  ،أو مثلي  ،أو ابني ! .

ولعل أول من تحدث عن مفهوم اإلمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو ابن سبأ  ،الذي بدأ
يشيع القول بوصية النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -علي  ،بأمر للا – تعالى – له

()4

.

وقد اعترفت كتب الشيعة بهذا فيقول بعض كتابهم المعاصرين  :كان ابن سبأ أول من أشهر القول
بفرض إمامة علي  ،وأظهر البراءة من أعدائه من الصحابة – رضي للا عنهم -
ذلك النوبختي  ،واألشعري القمي  ،والقمي

()6

()5

 ،وسبقه في

.

والسبب الذي أدى إلى شيوع مباحث اإلمامة وتسميتها بذلك بدال من تسميتها بمباحث الخالفة في
ظني هو  :أن الشيعة كانوا أول من بحث موضوع اإلمامة العظمى  ،فسموا المباحث المتصلة
بهذا المنصب بمباحث اإلمامة  ،فلما اشتبك معهم خصومهم في الجدل حول هذه المسألة  ،لم
يجدوا مانعا من استعمال نفس مصطلحاتهم  ،وبخاصة وأن إمامة الصالة تعتبر أرقى الوظائف
الدينية  ،فأصبح الحوار يدور بين الشيعة وخصومهم بنفس اللغة التي ابتدعتها الشيعة  ،وأصبح
تقليدا سار عليه كل من تعرض لهذا الموضوع .
طريق ثبوت اإلمامة عند الشيعة الثني عشرية :

(ْ )1األشعري ْالقمي:املقاالت ْوالفرق ْصـ ْْ .139ناصر ْمكارم ْالشريازي:تفسري ْاألمثل ْجـ ْ4صـ ْ.111املرعشي:شرح ْإحقاق ْاحلق ْجـْ
31صـْ .13
(ْ)1الفيءْْ:غنائمْتؤخذْمنْاملشركنيْبدونْقتالْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْْ،هامشْصـْْ .134
(ْ )3الشي ْاملنتظري:دراسات ْيف ْوالية ْالفقيه ْجـ ْ1صـ ْْ ْ .171الطرباين:املعجم ْالكبري ْجـ ْ11صـ ْْ .131ابن ْتيمية:جمموع ْالفتاوىْ
جـ13صـْ .197
قميْْ:
ْ
(ْ)4الشي ْجعفرْكاشفْالغطاءْْ:كشفْالغطاءْْ،نشرْانتشاراتْمهدويْ–ْأصفهانْْ-إيرانْْ،دتْْجـْْ1صـْْ.ْ11اخلزازْال
كفايةْاألثرْْ،حتقيقْْ:السيدْعبدْاللطيفْاحلسيينْْ،طْاخليامْ– ْقمْ1411ْ،هـْصـْْ .ْ 31املريزاْالنوريْْ :مستدركْالوسائلْْ،نشرْ
مؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْْ-بريوتْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1933ْ/مْْجـْْ14صـْْ ْ.116
(ْ)1يدعيْالشيعةْْ:أنْالصحابةْارتدواْبعدْموتْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْْ،فهلْكانواْقبلْموتهْشيعةْاثينْعشريةْْ،مثْانقلبواْإىلْ
أهلْسنةْ؟ْأمْالعكسْ؟ْ.انظرْسليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْ،طْشبكةْاآللْ–ْالقاهرةْْ،طْ1413ْْ،ْ1هـْْ/
1117مْصـْْ ْْ.14
(ْ)6السيدْساميْالبدريْْ:شبهاتْوردودْْ،طْمكتبةْصدرْ–ْقمْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْْْجـْْْ3صـْْ .ْ131
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يعتقد الشيعة االثنا عشرية  ":أن اإلمامة ال تكون إال بالنص

()1

من للا – عز وجل  -على لسان

النبي  ،أو اإلمام الذي قبله  ،وليست باالختيار  ،واالنتخاب من الناس

كالنبوة  ،وحكمها في ذلك حكم النبوة بال فرق .

()2

؛ وذلك ألن اإلمامة

()3

حكم اإلمامة عند الشيعة الثني عشرية وحكم طاعة األئمة :

يجب على الشيعي االثني عشري  :أن يعتقد أن اإلمامة والنبوة حق  ،وأن للا – هلالج لج  -الذي جعل
النبي نبيا  ،واإلمام إماما  ،يجب أن يعتقد أنه يلزمه من طاعة اإلمام ما يلزمنا من طاعة النبي –
ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وأن كل فضل أتاه للا  -عز وجل  -نبيه فقد آتاه اإلمام إال النبوة  ،وأن المنكر لإلمامة
كالمنكر للنبوة  ،والمنكر للنبوة كالمنكر للتوحيد  ،فال يقبل للا  -عز وجل  -من عامل عمله إال
باإلقرار بأنبيائه  ،ورسله  ،وكتبه جملة  ،وباإلقرار بنبينا دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -واألئمة  -صلوات للا
عليهم  -تفصيال  ،ويجب

()4

عليه معرفة النبي واألئمة بعده بأسمائهم  ،وأعيانهم  ،ومن تبعهم
()5

نجا  ،ومن خالفهم ضل وهلك  ،قال الصادق  -عليه السالم : -المنكر آلخرنا كالمنكر ألولنا ،
بل هو مثل إبليس .
()6

ويظهر من هذا االعتقاد تفضيل األئمة على األنبياء والرسل – عليهم السالم – بل والكتب ؛ إذ
يكفي االعتقاد اإلجمالي بهم في اإليمان  ،لكن األئمة يجب اإليمان بهم تفصيال ! .

(ْ)1النصْْ:اللفظْالدالْعلىْمعىنْغريْحمتملْللنقيضِْبسبْالفهمْْ،وعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْجيبْأنْيكونْاإلمامْمنصوصْاًْعليهْ
؛ْألنْالعصمةْمنْاألمورْالباطنةْاليتْالْيعمهاْإالْهللاْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقالتْوالفرقْصـْْ ْ.141
(ْ)1الشي ْحممدْرضاْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْْْ،طْالزهراءْْ–ْبريوتْْ،ط1413ْْ،ْ7هـْ1937ْ/مْْصـْْ .113
(ْ)3السيدْحمسنْاخلزازيْْ:بدايةْاملعارفْاإلهليةْيفْشرحْعقائدْاإلماميةْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،
ط1413ْ،1هْجـْْ1صـْْ.93الشي ْحممدْرضاْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْْصـْْ .111
يثابْفاعلهْامتثاالْْ،ويستحقْتاركهْالعقابْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْ
ًْ
(ْ)4الواجبْْ:ماْطلبْالشرعْفعلهْعلىْوجهْاحلتمْواإللزامْْ ْ،و
ْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ113بتصرفْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ.61احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْصـْْ .371
الًْلإلعراضْْ،ومعىنْقيامهْبذاتهْأنْيتحيزْبنفسهْغريْتابعْحتيزهْلتحيزْشيءْآخرْ
(ْ)1تطلقْاألعيانْْ:علىْماْلهْقيامْبذاتهْ؛ْفيكونْمقاب ْ
خبالفْالعرضْ؛ْفإنْحتيزهْتابعْلتحيزْاجلوهرْالذيْيقومْبهْهذاْعندْاملتكلمنيْْ.وعندْالفالسفةْمعىنْقيامْالشيءْبذاتهْاستغناءهْعنْحملْ
يقومْبهْْ،ومعىنْقيامهْبشيءْآخرْاختصاصهْبهِْبيثْيصريْاألولْنعتْاًْوالثاينْمنعوتْاًْسواءْكانْمتحيزْاًْكماْيفْسوادْاجلسمْْ،أوالْكماْيفْ
صفاتْاجملرداتْكالباريْعزْشأنهْوالعقولْوالنفوسْالفلكيةْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .91
(ْ)6السيدْابنْطاووسْْ:إقبالْاألعمالْجـْْْ1صـْْ.161الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْْ،حتقيقْْ:الشي ْ
حسنْبنْعليْالنمازيْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1419ْ،هـْجـْ7صـْْ .163
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ويجب أن يعتقد الشيعي االثنا عشري  :أن األئمة هم حجج للا  -عز وجل  -على خلقه بعد نبيه
دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وأنهم اثنا عشر إماما  :أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،وآخرهم الحجة
القائم صاحب الزمان – عليهم السالم . -

ويجب أن يعتقد الشيعي أنهم معصومون من الخطأ والزلل  ،وأن للا أذهب عنهم الرجس وطهرهم
تطهي ار  ،وأن لهم المعجزات  ،وأنهم أمان ألهل األرض  ،كما أن النجوم أمان ألهل السماوات ،
ومثلهم في هذه األمة  :كمثل سفينة نوح  ،وباب حطة
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون .

()1

 ،وانهم عباد للا المكرمون الذين ال

()2

()3

ويجب أن يعتقد الشيعي االثنا عشري  :أن حبهم إيمان  ،وبغضهم كفر ،وأن أمرهم أمر للا ،
ونهيهم نهى للا  ،وطاعتهم طاعة للا  ،ومعصيتهم معصية للا  ،ووليهم ولي للا  ،وعدوهم عدو
للا

()4

 ،فمن اعتقد بذلك فهو أخ لهم في الدين واجب عليهم نصيحته  ،ومواخاته  ،وتقبل شهادته ،

ويجوز الصالة خلفه  ،وتحرم غيبته  ،أن من خالفهم في ذلك فهو ضال  ،ال يحبونه  ،وال يدفعون
إليه زكاة أموالهم  ،وال زيارة  ،وال فطرة  ،وال لحم أضحية  ،وال صدقة من أموالهم ؛ هذا في حال
االختيار ،فأما في حال التقية  :فجائز لهم أن يدفعوا بعض ذلك إليهم  ،ويصلي خلفهم  ،وأما أداء

(ْْ)1الصدوقْْ:اهلدايةْهامشْصـْْ.37الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ16صـْ.136جعفرْمرتضىْالعامليْْ:زواجْاملتعةْجـْْ1صـْْ .11
( ْ)1بابْحطةْْ:أحدْأبوابْمدينةْأرحياْأوْبيتْاملقدسْأوْغريمهاْْ،حنيْأمرْهللاْبينْإسرائيلْبدخولهْْ،وهمْراكعنيْيلهثونْباالستغفارْْ،
والتوحيدْحنيْينصرهمْهللاْعلىْالعماليقْقالْتعاىلْْ":وإِذْقُـلناْاد ْخلُو ِ ِ
اْمنـهاْحي ُ ِ
ِ
اْوقُولُواْ
َ َ ُ َ
اْواد ُخلُواْالبَ َ
اب ُ
اْهذهْال َقريَةَْفَ ُكلُو َ َ
ْس َّج ًد َ
ثْشئتُم َْر َغ ًد َ
ِ
ِ
نيْ"ْالبقرةْْ.13ْ:البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ36بتصرفْْ .
يدْال ُمح ِسنِ َْ
ْخطَايَا ُكم َْو َسنَ ِز ُ
حطَّةْنـَغفرْلَ ُكم َ
ِ
ِ ِ ِ
(ْ )3قالْتعاىلْْ":وقَالُو َّ
ِ
ني ْأَي ِدي ِهم َْوَماْ
اْاختَ َذ ْ َّ
ْماْبـَ َ
ْمكَرُمو َْن ْ*َْال ْيَسب ُقونَهُْبال َقول َْوُهم ْبأَم ِرهِ ْيـَع َملُو َْن ْ*ْ ْيـَعلَ ُم َ
اْسب َحانَهُْبَل ْعبَاد ُ
الرمحَ ُن َْولَ ًد ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيْ
ْجن ِزيْالظَّالم َْ
كَ
كَ
ْج َهن ََّمْ َك َذل َ
ْدونهْفَ َذل َ
َخل َف ُهم َْوَالْيَش َفعُو َنْإَِّالْل َم ِنْارتَ َ
ْمشف ُقو َْنْ*ْ َوَمنْيـَ ُقلْمنـ ُهمْإِ ِّينْإِلَهْمن ُ
ىْوُهمْمن َ
ْجن ِزيه َ
ْخشيَته ُ
ض َ
"ْاألنبياءْْ.19ْ -ْ 16ْ:ولعلكْالحظتْأنْمغزاهمْوهوْغرسْالتقديسْبأنْيقولواْْ:إنْملْتكنْاألئمةْأوالدْهللاْ– ْتعاىلْ– ْفهمْأكرمْ
عبادهْْ،لكنْهللاْ–ْعزْوجلْ–ْردْعليهمْمباْيسكتهمْكماْتلحظْمنْهلجةْاخلطابْالقرآينْالكرميْاليتْتوحيْبالشدةْْ ْْ.
(ْ )4القولْبوجوبْطاعةْاألئمةْْ:قياسْاًْعلىْطاعةْالنيبْباطلْ؛ْألنْطاعةْالنيبْألنه ْرسولْهللاْْ،وليسْألنهْإمامْأهلْزمانهْْ ،حىتْإنْْ
طاعتهْكانتْواجبةْيفْمكةْْ،وإنْملْيكنْهناكْمنْينصرهْ؛ْبلْإنْطاعتهْدائمةْحىتْبعدْموتهْْ،خبالفْاإلمامْفإنهْتنقضيْطاعتهْبعدْ
موتهْْ،والذيْينصبْبعدهْلإلمامةْجيبْأنْيتبعْالنيبْفيماْأمرْوِنىْ؛ْألنْأمرهْتابعْألمرهْ؛ْفتجبْطاعةْاإلمامْعلىْكلْمنْمسعْكالمهْ
؛ْطاعةْلرسولْهللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْْ،الْمنْأجلْأنهْمعصومْعنْاخلطأْمعنيْمنْقبلْهللاْْْْ-كماْيدعونْْ،ْ-وأقبحْمنهْمنْ
يقولْْ:إنْاإلمامْيأيتْبشرعْجديدْْ،أوْيستقلْبالتشريعْبعدْالنيبْْ -صلىْهللاْعليهْوسلمْْ.ْ -انظرْعبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْ
السنةْالنبويةْصـْْ36-31بتصرف ْ
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األمانة  ،فتؤدى إلى البر والفاجر؛ لقول الصادق  -عليه السالم  : -أدوا األمانة  ،ولو إلى قاتل
الحسين بن علي  -عليهما السالم.)1( -
النصوص الدالة على وجوب إمامة علي – رضي هللا عنه – بال فصل بعد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص : -

أول األدلة من القرآن  :تستدل الشيعة االثنا عشرية بأدلة من القرآن ليست صريحة في داللتها

على المراد  ،ولذلك يستعينون بالروايات التي يروونها عن أئمتهم ليصلوا إلى مبتغاهم فيجعلون
اآلية ال تفسر إال من عند معين أهل البيت الطاهرين  ،وان خالفت اللغة والعقل ؛ فيستدلون بقوله

تعالى  ":وأطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر( )2منكم" ( ، )3وأولي األمر  :األئمة من آل البيت
 عليهم السالم . -()4

وقال تعالى  ":إنما وليكم اَّلل ورسوله والذين آمنوا( )5الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم

راكعون "

()6

 ،وايتاء الزكاة في الركوع في الصالة لم يكن ألحد من المؤمنين( )7غير آل البيت –

عليهم السالم -

()8

 ،ولعلي خاصة

()9

.

وقوله تعالى  " :وأنذر عشيرتك األقربين "

()10

 ،فسبب نزولها  :أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -قال لعلي –

رضي للا عنه  " : -أنت أخي  ،ووصيي  ،ووزيري  ،ووارثي  ،وخليفتي من بعدى " .
()2( )1

(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ.11ْ-ْ11الشي ْحممدْحسنْالنجفيْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْْ،حتقيقْْ:
عباسْالقوجاينْْ،مطبعةْخورشيدْْ،نشرْحيدريْ–ْطهرانْْ،طْ1361ْ،ْ3شْجـْْ11صـْْ .396
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(ْ)3سورةْالنساءْْْ:آيةْرقمْْ ْْ.19
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ17صـْْ.3أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْيفْالفقهْصـْْ.16الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْصـْْ .31
(ْ)1قالْالضحاكْْ:همْاملؤمنونْبعضهمْأولياءْبعضْْ،وعليْْمنْاملؤمننيْْ.البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ ْ.331
سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ ْ)6
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واإلرشاد ْاإلسالميْ-جممع ْإحياء ْالثقافة ْاإلسالميةْ–ْإيرانْْ،ط1411ْ،ْ 1ه1991/مْجـْْ 1صـْْ.113ابنْعساكرْْ:تاري ْدمشقْْ،
يفْترمجتهْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.191
(ْ)3ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْ،نشرْاملكتبةْاحليدريةْ–ْالنجفْ1376ْ،هـْ1916ْ/مْجـْ1صـْْ ْْْْْْ.111-111
(ْ )9الفخرْالرازي:مفاتيحْالغيبْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ -بريوت1411ْ ،هـْ1111/مْ،طْ،1جـْ11صـْ ْْ.13الطوسي:االقتصادْ
صـْ ْْْْْ.193
(ْ)11سورةْالشعراءْْ:آيةْرقمْْ .114
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وهذه منقبة جليلة اختص بها أمير المؤمنين  ،ولم يشركه فيها أحد من المهاجرين األولين  ،وال
األنصار ؛ إذ به تمكن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -من تبليغ الرسالة  ،ولواله لم تثبت الملة

()3

.

وهذا خالف ما هو معروف بين عموم المسلمين  :أن دعوة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في أول أمر الجهر بها

 ،كانت على جبل الصفا في مكة  ،حين نادي على بطون قريش بأسمائهم  ،وأنذرهم فوقف أمامه
أبو لهب وقال  :تبا لك ألهذا جمعتنا

()4

مع كون هذا الحديث لو صح فال أجر حينئذ في نوم علي

– رضي للا عنه  -في فراش النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ليلة الهجرة طالما كان مطمئنا على نفسه من الموت
فالوعد موجود بالوراثة ؛ فكان األفضل أن يضحي النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – بأبي بكر – رضي للا عنه –
ويبقيه هو في الفراش  ،ويصطحب وزيره وخليفته بددال من هذا المرتد – في زعمهم . -
ومن أدلتهم قوله تعالى  ":اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي"
()5

()6

 ،لما عاد النبي -

ملسو هيلع هللا ىلص  -من حجة الوداع  ،وعند غدير خم قال  :للا أكبر  ،وهلل الحمد على إكمال الدين  ،واتمام
()7

النعمة  ،ورضا الرب برسالتي  ،وبالوالية لعلي من بعدي  ،ثم قال  :من كنت مواله ؛ فعلي مواله ،
اللهم وال من وااله  ،وعاد من عاداه  ،وانصر من نصره  ،واخذل من خذله " .
()8

(ْ )1احللي:املستجادْمنْاإلرشادْ،طْالصدر،نشرْمكتبْآيةْهللاْاملرعشي ْ– ْقمْ1416ْ،هـْصـْْ.11ْ –ْ 9اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ
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ْ19هامشْصـْْ .119
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْ1صـْْ.11احلليْْ:املستجادْمنْاإلرشادْصـْْ.49السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْ1صـْْ .336
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احلجةْ11هْْ.انظرْدْموسىْاملوسويْْ:الشيعةْوالتصحيحْْْ،طْدارْالزهراءْ–ْالقاهرةْْ،دتْصـْْ.11ابنْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ4
صـْْ .41
(ْ )3السيدْالگلپايگاينْ:مناسكْاحلج ْْ ،ط ْباقري ْْ،نشرْدارْالقرآنْالكرميْ– ْقم ْْ،ط1413ْ،ْ 1هـْْصـْْ .171حممدْبنْسليمانْ
الكويف ْْ:مناقبْاإلمامْأمريْاملؤمننيْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْباقرْاحملمودي ْْ،طْالنهضة ْ– ْقمْْ،ط1411ْ،ْ 1هـْصـْْ .119حممدْبنْ
جريرْالطربيْ(ْالشيعي)ْْ:املسرتشدْْ،حتقيقْْ:الشي ْأمحدْاحملموديْْ،طْسلمانْالفارسيْ–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْصـْْ .463
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ولكنهم لم يكملوا الحديث فقد لقيه عمر بعد ذلك فقال :هنيئا لك يا ابن أبي طالب  ،أصبحت
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

()1

.

وقوله تعالى  ":يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( )2وان لم تفعل فما بلغت رسالته "(، )3
يعني  :في واليتك يا علي

()4

 ،وقوله تعالى " :وان تظاه ار عليه فإن اَّلل هو مواله وجبريل

وصالح( )5المؤمنين"( ، )6وصالح المؤمنين هو  :علي -عليه السالم  ، -وقوله تعالى  " :فقل تعالوا
ندع أبناءنا( )7وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم"( ، )8ونفس النبي( - )9ملسو هيلع هللا ىلص  -األقدس هو :
علي – عليه السالم -

()10

.

ونحن نقر بأن عليا – رضي للا عنه – منزلته كنفس النبي حيث قال – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ألبعثن إليهم
رجال كنفسي فيمضي فيهم أمري "(. )11

الغريب أننا إن أنكرنا هذه األدلة صاحوا قائلين  :أتردون كتاب للا ؟ فنقول لهم كما قال علي –

رضي للا عنه – للخوارج حين قالوا  :ال حكم إال هلل  :كلمة حق يراد بها باطل ! .
ثانيا األدلة من األحاديث  :استدلت الشيعة على وجوب اإلمامة لعلي – رضي للا عنه  -بعدة

أحاديث من أهمها  :قول رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى
(ْ )1ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْ6صـْْ.371وحيدْاخلراساين:منهاجْالصاحلنيْجـْ1صـْ.174ابنْشهرْآشوب:مناقبْآلْأيبْطالبْ
جـ1صـْ ْ.137
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غير أنه ال نبي بعدى "( ،)1وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي أخي في الدنيا واآلخرة "( ،)2وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص ":-
علي أصلي"
من خذله "
كاف ار "

()5

()4

()3

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي إمام البررة  ،وقاتل الفجرة  ،منصور من نصره  ،مخذول

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي باب حطة  ،من دخل منه كان مؤمنا  ،ومن خرج منه كان

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي عيبة علمي "
()6

()7

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي مع القرآن  ،والقرآن

والقرآن مع علي  ،لن يفترقا حتى يردا علي الحوض "
رأسي من بدني "

()9

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي يعسوب

وسلم  " : -أنت خليفتي من بعدي "

()12

()10

()8

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي مني بمنزلة

المؤمنين "

()11

 ،وقوله  -صلى للا عليه

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أنت وليي  ،وقاضي ديني "

وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -سلموا عليه بإمرة المؤمنين "

()14

()13

،

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أقضاكم علي "  ،وقوله -

(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.ْ1371أبوْاسحاقْاحلويينْْ:هتذيبْخصائصْاإلمامْعليْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،
ط1411ْ،1هـ1934ْ/مْصـْْ.13الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ.143الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْ.13الطوسيْْ:االقتصادْصـْْ .111
(ْ)1ضعيف.الشي ْاملفيدْْ:األمايلْصـْْ.174األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْْ،نشرْاملكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْ،ط3،1411هـ1991/مْصـْ
ْ .111
(ْ)3عنْعبدْهللاْبنْجعفرْْوسندهْضعيفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ.ْ76األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْصـْْ .111
(ْ)4موضوعْعنْجابرْْ.انظرْْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ33صـْْ.ْ13األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْوزيادتهْْْصـْْ .111
(ْ)1موضوعْعنْابنْعباسْْ.القندوزيْْ:ينابيعْاملودةْلذويْالقرىبْْ،حتقيقْْ:سيدْعليْمجالْأشرفْاحلسيينْْ،نشرْدارْاألسوةْ–ْإيرانْ
ْ،ط1416ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.96األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْوزيادتهْصـْْ .111
ْعيبَةُْفالنْْ:إذاْكانْموضعْسرهْْ،ويفْاحلديثْْ"ْ:األنصارْكرشيْوعيبيتْ"ْْ،ويفْاحلديثْ
(ْْ)6العيبةْْ:واحدةْالعيابْْ،ويقالْْ:فالن َ
ول َِّ
ْعيبةَْنُص ِحْرس ِ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َْمْْ ْ-وعيبةْنصحهْْ:حملْنصحهْْ،وموضعْسرهْْ،وأمانتهْوالعيبةْيفْاألصلْماْ
صلَّ َّ
ىْاّللُ َ
ُ ْ:خَز َ
ْاّللَْ ْ-
َُ
اع ْةَْكانَت َ َ
يوضعْفيهْالثيابْحلفظهاْْ،ويقالْللصدورْ:عيابْ؛ْألِناْتشتملْعلىْالودْوالبغضْكماْتشتملْالعيابْعلىْالثيابْْ.نشوانْاحلمرييْْ:
مشسْالعلومْجـْْ7صـْْ.4349ابنْحبانْْ:الصحيحْجـْْ11صـْْ.116مسلمْْ:الصحيحْجـْْ4صـْْ .1949
(ْ)7عنْابنْعباسْوهوْموضوعْ.الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ3صـْْ.96األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْوزيادتهْصـْْ .111
(ْ)3عنْأمْسلمةْوهوْضعيفْْ.الشي ْالطوسيْْ:األمايلْصـْْ.ْ461األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْوزيادتهْصـْْ .111
(ْ)9عنْابنْعباسْوهوْضعيفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ33صـْْ.196األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْوزيادتهْصـْْ .111
(ْ)11اليعسوبْْ:أمريْالنحلْْ،وذكرهاْْ.انظرْاملعجمْالوجيزْْْ،مادةْعسبْصـْْ ْْ.413
(ْ)11عنْعليْوهوْضعيفْْ.عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْإىلْمعرفةْمنْيستحقْالتقدميْْ،حتقيقْْحممدْالباقرْالبهبوديْْ،
اجلعفريةْ–ْقمْْ،ط1334،1هـْجـْ1صـْْ.141األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْصـْْ .111
طْاحليدريْْ،نشرْاملكتبةْاملرتضويةْإلحياءْاآلثارْ ْ
(ْ )11الصدوق ْْ:عيونْأخبارْالرضاْْ،حتقيقْْ:حسنيْاألعلمي ْْ،نشرْمؤسسةْاألعلمي ْ– ْبريوتْ1414ْْ،هـْ1934ْ/مْجـْْ 1صـْ
ْ .19
(ْ)13املصدرْالسابقْْْ:جـْْ1صـْْ .61
(ْ)14الكليينْْ:الكايفْْجـْْ1صـْْ .ْ131
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ملسو هيلع هللا ىلص  ": -تعلموا منه  ،وال تعلموه "

()1

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -اسمعوا له  ،وأطيعوا "

ملسو هيلع هللا ىلص  " : -من كنت مواله ؛ فعلي مواله "

()3

()2

 ،وقوله -

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل

معي من هذا الطير ؛ فكان علي  ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -ألعطين الراية غدا لرجل يحب للا ورسوله
 ،ويحبه للا ورسوله " فكان علي – رضي للا عنه  ، -وهناك الكثير تركناه خشية اإلطالة .
()4

األدلة من السيرة  :وهناك أدلة من السيرة يستدل بها الشيعة من أهمها  :أن النبي  -صلى للا

عليه وآله -لما أمر بالهجرة ألقى خبره إلى أمير المؤمنين  -عليه السالم  ، -واستكتمه إياه ،
وكلفه الدفاع عنه بالمبيت على فراشه  ،فوهب أمير المؤمنين  -عليه السالم  -نفسه هلل ؛ لينجو
()5

به من كيد األعداء  ،ويتم له – ملسو هيلع هللا ىلص  -بذلك السالمة والبقاء (.)6
ومن ذلك  :أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -كان أمين قريش على ودايعهم  ،فلما فجأه من الكفار ما أحوجه إلى
الهرب من مكة بغتة ( ، )7لم يجد في قومه وأهله سوى أمير المؤمنين – عليه السالم -

()8

.

ومن ذلك  :أن للا تعالى خصه بتالفي فارط ( )1من خالف نبيه – ملسو هيلع هللا ىلص  -في أوامره  ،واصالح ما
أفسدوه  ،حتى انتظمت به أسباب الصالح ؛ أال ترى أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -أنفذ خالد بن الوليد

()2

إلى

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْصـْْ .41
(ِْ)1بارْاألنوارْجـ13صـْْ،ْ193واملصدرْنفسهْْ:جـْْ33صـْْ .113
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْصـْْ.41الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ .47
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْصـْْ ْ.41
(ْ)1لوْكانْعلياْإمامْاًْْْ،ووصيْاًْْ،وخليف ْةًْمنصوبْاًْ؛ْفهلْيعرضهْرسولْهللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْللهالكْ؟ْويستبقيْأبوْبكرْالذيْ
لوْماتْ؛ْفالْضررْعلىْاإلمامةْْ،والْعلىْسلسلةْاإلمامةْمنْموته؟ْْ،فإذاْقالواْْ:إنْعليْاًْيعلمْالغيبْْ،وأنهْلنْميوتْْ،قلناْْ:فأيْ
فضلْلهْيفْاملبيتْ؟ْوهوْليسْابتالءْعلىْالوجهْالذيْيعرفْمنهْالصادقْمنْالكاذبْ؟ْْ.انظرْسليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْ
الشيعةْإىلْاحلقْصـْْ16بتصرفْْ .
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ.13العالمةْاحلليْْ:املستجادْمنْاإلرشادْصـْْ .11
(ْ)7خروجْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْمنْمكةْْ،ملْيكنْهرباًْْكماْيزعم ْونْحاشاهْ!ْوملْيكنْفجأةْْ،بلْكانْعاملْاًْبذلكْمنْأولْيومْ
ِ
ِ
ْاّللِْْ-صلىْهللاْعليهْ
كْقَـوُم َْ
ول َّ
ال َْر ُس ُ
كْْ،قَ َ
ني ُ
َْي ِر ُج َ
ْحيااْح َ
اْج َذ ًعاْْ،يَاْلَيتَِىنْأَ ُكو ُن َ
منْرسالتهْْ،حنيْأخربهْورقةْبنْنوفلْْ:يَاْلَيتَِىنْف َيه َ
اْجئتْبِِهْإِالَّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اْم َؤزًَّرا"ْْ،وملَْيرجْمنْ
ْهمْ"ْْقَ َ
ىَْ ْ،وإِنْيُد ِرك ِىنْيـَوُم َ
ُ
الْ َوَرقَْةُْْ:نـَ َعمْ َملْيَأت َْر ُجلْقَطْمبَ َ
وسلمْ":ْ-أ ََوُخم ِرج َّى ُ
كْأَن ُ
صرَكْنَصًر ُ
ْعود َ
ِ ِ
ول َِّ
ىْاّلل ِ
ِ
ْعبَّ ٍ
بْ
اس ْ َكا َن َْر ُس ُ
ْعلَي ِه َْ ْ "ْ:وقُل َْر ِّ
ْعلَيه َْو َسلَّ َْم ْْ ْ -مبَ َّكةَ ُْ ْ،مثَّْأُمَر ْبِاهلجَرةِ َْ ْ،وأُن ِزَل َ
صلَّ َُّ َ
تلقاءْنفسهْبلْبالوحيْْ،ف َع ِن ْاب ِن َ
ْاّلل َْ ْ -
صرياْ"ْاإلسراءْْ،ْ31ْ:وقدْ"ْ َجت َّهزْأَبوْبك ٍرْمه ِ
ِ
ِ
ْخمرج ِ
ِ ٍ
الْلَهُْ
اجًراْ؛ْفَـ َق َ
ْصد ٍق َْواج َعل ِْيل ِْمنْلَ ُدن َ
َ َ ُ َ َُ
ك ُ
أَدخل ِين ُ
ْمد َخ َلْصدق َْوأَخ ِرج ِين ُ َ َ
ْسلطَانًاْنَ ً
ِ
ول َِّ
ْيلْ"ْْ،ومنْاألدبْأنْنقولْْ:خرجْمهاجراًْبأمرْربهْْ.انظرْاإلمامْ
كْْ،فَإِْ ِّينْأَر ُجوْأَنْيـُؤذَ َن ِ ْ
صلَّ َّ
َْر ُس ُ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َمَْ ْ-علَىْ ِرسل َ
ىْاّللُ َ
ْاّللَْ ْ-
البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ،ْ4جـْْ3صـْْ،ْ1416جـْْ1صـْْ.1137اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ139اإلمامْ
أمحدْْ:املسندْجـْْ3صـْْْ،417جـْْ41صـْْ ْ.419
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْْجـْْ1صـْْ.14ْ-ْ13العالمةْاحلليْْ:املستجادْمنْاإلرشادْصـْْ .11
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بني جذيمة داعيا لهم إلى اإلسالم  ،ولم ينفذه محاربا  ،فخالف أمره  ،فقتل القوم وهم على
()3

اإلسالم  ،ففزع رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى أمير المؤمنين  -عليه السالم  ، -وأمره أن يدي القتلى ،
ويرضى بذلك أولياء دمائهم  ،فبلغ من ذلك مبلغ الرضا  ،وزاد على الواجب بما تبرع به عليهم من
عطية ما كان بقي في يده من األموال .
()4

ومن ذلك  :أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -لما أراد فتح مكة سأل للا  -جل اسمه  -أن يعمى أخباره على
قريش ؛ ليدخلها بغتة ؛ فكتب حاطب

()5

إلى أهل مكة يخبرهم  ،وأعطى الكتاب امرأة سوداء كانت

وردت المدينة يستمتع بها الناس وتستبرهم ؛ فنزل الوحي بذلك ؛ فاستدعى أمير المؤمنين  -عليه
السالم  ، -حتى لحق بالمرأة وأخذ الكتاب منها ؛ فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – عن حاطب  :إنه من
أهل بدر  ،ولعل للا اطلع عليهم فغفر لهم  ،وعفا عنه  ،وغير ذلك مما تركناه خشية اإلطالة .
()6

أألدلة على إمامة الثني عشر إماما :
ليمْالنعيميْْ،
دْس
(ْ)1فارطْْ:قولْأوْفعلْبغريْرويةْْ،والْهتيئْْْ،والْاستعدادْْ.انظرْرينهارتْبيرتْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْْ،ترمجةَّْ ْ:
َ
حمم َ
مجالْاخلياطْْ،وزارةْالثقافةْواإلعالمْْ-اجلمهوريةْالعراقيةْْ،طْْ،ْ1منْْ1111ْ/ْ1979مْْ،مادةْفرطْجـْْ3صـْْ .ْ43
(ْ)1خالدْبنْالوليدْبنْاملغريةْالقرشيْاملخزوميْْ:سيفْهللاْأبوْسليمانْْ،أوْأبوْالوليدْْ،أمهْْ:لبابةْبنتْاحلارثْاهلالليةْأختْميمونةْ
أمْاملؤمننيْْ،أحدْأشرافْقريشْيفْاجلاهليةْْ،وإليهْكانت ْالقبةْيفْاجلاهليةْْ،واختلفْيفْوقت ْإسالمهْوهجرتهْْ،فقيلْْ:بعدْاحلديبيةْْ،
وقيلْْ:بعدْخيربْْ،وقيلْْ1ْ:هـْْ،وقيلْْ3ْ:هـْْ،وملْيزلْيوليهْرسولْهللاْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ-أعنةْاخليلْواخللفاءْمنْبعدهْْ،حىتْ
تويفِْبمصْْ،وقيلْْ:باملدينةْسنةْ11هْْ،وقيل11ْ:هْْ،يفْخالفةْعمرْْ-رضيْهللاْعنهْ–ْْْ.انظرْأبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ1صـْ
ْ .931-911
(ْ )3بعثه ْرسول ْهللا ْْ -صلى ْهللا ْعليه ْوسلم ْْ -إىل ْالغميصاء ْْ -ماء ْمن ْمياه ْجذمية ْْ -فدعاهم ْإىل ْاإلسالم ْْ،فلم ْحيسنوا ْأن ْيقولوا ْْ:
الًْْ،وأسرْاًْْ ْ،ودفعْإىلْكلْرجلْأسريهْْ،حىتْإذاْأصبحْأمرْخالدْبنْالوليدْْ،أنْيقتلْ
أسلمناْْ،فجعلواْيقولونْْ:صبأناْْ،وجعلْخالدْقت ْ
كل ْرجل ْأسريه ْْ،قال ْابن ْعمر ْْ:وهللا ْال ْأقتل ْأسريي ْْ،وال ْيقتل ْأحد ْْ،فقدمواْعلى ْالنيب ْْ -صلى ْهللا ْعليه ْوسلم ْْ،ْ -فذكر ْله ْصنعْ
خالد ْْ،فقال ْالنيبْْ-صلى ْهللا ْعليهْوسلمْْ،ْ-ورفعْيديه ْْ:اللهم ْأين ْأبرأ ْإليك ْمما ْصنع ْخالد ْْ.وكلمةْصبأناْتعينْْ :خرجناْمنْدينناْْ،
قالْابنْحجرْْ":ملاْقالواْْ:صبأناْْ،فهمهاْابنْعمرْعلىْأِنمْأرادواْاإلسالمْ؛ْألنْقريشْاًْْكانواْيقولونْلكلْمنْأسلمْْ:صبأْْ،وأماْخالدْ
فحملْهذهْاللفظةْعلىْظاهرهاْْ،وهوْاخلروجْمنْدينْإىلْدينْ؛ْمعْقرينةْْ:أِنمْملْيصرحواْبقبولْاإلسالمْْ.وقالْاخلطايبْْ:حيتملْأنْ
يكونْخالدْنقمْعليهمْالعدولْعنْلفظْاإلسالمْ؛ْألنهْفهمْأنهْعلىْسبيلْاألنفةْْ،وملْينقادواْإىلْالدينْفقتلهمْمتأوالْ.انظر ْالنسائيْْ:
السننْالكربىْْ،طْمطابعْقطرْالوطنيةْ–ْالدوحةْْ،ط1433،ْ1هـْ1111ْ/مْجـْْ6صـْْ.491ابنْحجرْالعسقالينْْ:فتحْالباريْجـْْ3
صـْْ ْْ.63-67
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْْجـْْ1صـْْ ْْ.11ْ-ْ14
اج ِري ْنْْ،ش ِه ْدْبدرْاًْواملش ِ
ِ
ِ
(ْ)1ح ِ
اه َْدْْ،قالْعنهْالنيبْ–ْصلىْهللاْ
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بْ ُْ
اط ُْ
َيب ْبـَلتَـ َعْةَْ َعم ِروْب ِْنْ ُع َم ِْريْب ِْنْ َسلَ َم ْةَْاللَّخ ِميِْْ ْ:منْْ َم َشاه ِْريْامل َه َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ِ
اتْ
ينْ َغافرْْلَ ُكمَْ ْ،وَم َْ
الْْ:اع َملُواْ َماْشئتُمْْ،فَإ ِّْ
هللاَْقَ ْدْاطلَ َْعْ َعلَىْأَه ْلْبَد ْرْْ،فَـ َق َْ
َّكْ ْالَْتَدريْْ،لَ َعلَّْْ ْ
عليهْوسلمْْ:ْ-إنَّْهُْقَدْْ َشه َْدْبَدرْاًَْ ْ،وإن َْ
نيْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .41ْ-ْ43
َسنَْةَْثَالَثِ َْ
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْْجـْْ1صـْْ ْْ.61ْ-ْ16
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يعتقد الشيعة االثنا عشرية في األئمة  :أنهم اثنا عشر إماما معروفون  ،أجمع المسلمون على

طهارتهم وفضلهم  ،قال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -األئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش " روي بألفاظ
مختلفة

()1

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ابني هذا الحسين إمام  ،ابن إمام  ،أخو إمام  ،أبو أئمة تسعة ،

تاسعهم قائمهم  ،يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جو ار وظلما "

()2

.

ومن أدلتهم  :ما جاء أن دمحم بن الحنفية – رحمه للا  -خاصم اإلمام علي بن الحسين – عليه
السالم – في أمر الوالية  :فاحتكما إلى الحجر األسود  ،فنطق الحجر األسود  ،وقال لدمحم  ":يا
دمحم سلم اإلمامة لعلي بن الحسين  ،فرجع دمحم عن منازعته  ،وسلمها إلى علي– عليه السالم -
.

()3

ومع ثبوت العدد عند السنة والشيعة لكن هناك اضطراب في عد األئمة عند الشيعة ؛ فعن الرضا
– عليه السالم  ": -سابعنا قائمنا "

()4

 ،وعن أبي جعفر  -عليه السالم – بمثله  ،وقال الرضا –

عليه السالم – تعليقا  ":صدق أبو جعفر سمعته يقول  :إن شاء للا "

()5

 ،وفي بعض الروايات

ثالثة عشر ؛ كما قال أبو جعفر – عليه السالم – قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ":إني واثني عشر من
ولدي  ،وأنت يا علي زر األرض  ،بنا أوتاد األرض أن تسيخ بأهلها  ،فإذا ذهب االثنا عشر من
()6

ولدي ساخت األرض بأهلها  ،ولم ينظروا "

نجباء  ،مفهمون آخرهم القائم "

()8

()7

 ،وعنه – ملسو هيلع هللا ىلص –  ":من ولدي اثنا عشر نقباء ،

 ،وهذه فاطمة عدت من ولدها  ":اثني عشر آخرهم القائم "

()9

،

(ْ)1أمحدْبنْحنبلْْ:املسندْجـْْ34صـْْ.119البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ6صـْْْ.1641اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْْجـْْ3صـْ
ْ.1411أبوْداودْْ:السننْجـْْ4صـْْ.116موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .14
(ْ)1الشي ْاملفيدْْْ:النكتْاالعتقاديةْصـْْ.43الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْ11حْْ .17
(ْ)3الطوسيْ:الغيبةْْ،حتقيقْ:عبادْهللاْالطهراينْْ،عليْأمحدْناصحْْ،طْهبمنْْ،نشرْمؤسسةْاملعارفْاإلسالميةْْ-قمْْ،ط1411ْ،1هـْ
صـْْ ْ.13
(ْ)4املريزاْالنوريْالطربسيْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ4صـْْ.136الشي ْعزيزْهللاْعطارديْْ:مسندْاإلمامْالرضاْجـْْ1صـْْ .434
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ.161الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْْجـْْ4صـْْ .113
(ْْ)6الزرْْ:زرْالزهرةْْ:برعمْالنباتْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْجـْْ1صـْْ .931
(ْ )7الكليين:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.134جعفرْمرتضىْْ:مأساةْالزهراءْْ،نشرْدارْالسريةْْ -بريوت ْْ،ط1413ْ،ْ 1هـ1997ْ/مْجـْ
1صـْْ.114الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْ1صـْ.311عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْصـ.16الطوسيْْ:الغيبةْصـِ.139بارْاألنوارْجـْ
36صـْ .119
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.134السيدْجعفرْمرتضىْْ:مأساةْالزهراءْْجـْْ1صـْْ.114الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْ
ْ .311
(ْ )9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ 1صـْْ.131الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 1صـْ.319وحيدْاخلراساينْْ:منهاجْالصاحلنيْجـْْ 1صـْ
ْ .111
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فهل علي – رضي للا عنه – من ولد فاطمة فإذا لم يكن منهم فالعدد يثبت على ثالثة عشر
إماما .
وآخر يعدهم أثني عشر ؛ فعن ابن عباس – رضي للا عنه – قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أنا وأحد

عشر من صلبي أئمة محدثون "

()1

 ،وقال – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -آمنوا بليلة القدر إنها تكون لعلي بن أبي

طالب – عليه السالم – ولولده األحد عشر من بعدي " .
()2

وآخر يعدهم خمسة ؛ فعن زيد بن علي – رضي للا عنه  -قال  ":إنما المعصومون منا خمسة ،
ال وللا ما لهم سادس وهم الذين نزلت فيهم آية التطهير"

()3

 ،وعن أبي جعفر – عليه السالم ": -

المعصومون منا خمسة  :رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وعلي  ،وفاطمة  ،والحسن  ،والحسين – عليهم
السالم . " -
()4

وقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ":يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما  ،ومن بعدهم اثنا عشر
مهديا  ،فأنت أول االثني عشر إماما "  ،ويقول علي – عليه السالم  ": -أنا خاتم الوصيين "
()5

()6

.

وال ندري كم عددهم ؛ حيث قدمنا أنه  :يجب اإليمان بجميعهم تفصيال عندهم  ،مع أننا أهل السنة
مطالبون باإليمان بالرسل إجماال  ،من علمنا منهم  ،ومن لم نعلم  ،واإليمان بمن سمى للا لنا في
القرآن  ،ونبيه في السنة تفصيال

()7

 ،والبد عند الشيعة من اإليمان باألئمة تفصيال  ،فكيف بنا

اآلن ؟ وقد صار العدد المفصل يدور بين 13 ، 12 ، 5؛ فاللهم ألهمنا الصواب .
األدلة من العقل :
من أهم ما يدل على وجوب إمامة علي – رضي للا عنه – خاصة بعد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – بال
فصل  :أن الناس افتقروا إليه في العلم والحكمة ؛ ومن افتقر البشر إليه كانت العصمة ثابتة عليه
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.133الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْ.311الصدوقْْ:إكمالْالدينْصـْْ .131
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.133الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ.311الصدوقْْ:اخلصالْصـْْ .431
( ْ )3فراتْبنْإبراهيمْالكويفْْ:تفسريْفراتْالكويفْْ،حتقيقْْ:حممدْالكاظمْْ،نشرْمؤسسةْالطبعْوالنشرْالتابعةْلوزارةْالثقافةْواإلرشادْ
اإلسالميْاإليرانيةْ–ْطهرانْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991ْ/مْصـْْ .339
(ْ)4حممدْبنْسليمانْالكويفْْ:مناقبْاإلمامْأمريْاملؤمننيْجـْْ1صـْْ.161فراتْالكويفْْ:تفسريْفراتْالكويفْصـْْ .411
(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْصـْْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ36صـْْ ْ.161-161
(ْ)6الشي ْهاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ3صـْْ.ْ331اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ .1
(ْ)7حافظْبنْأمحدْاحلكميْْ:معارجْالقبولْْ،نشرْدارْابنْالقيمْ–ْالدمامْْ،دارْابنْحزمْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،1هـْ1997ْ/مْجـْْ1
صـْْ673بتصرفْْ.دْياسرْبرهاميْْ:املنةْشرحْاعتقادْأهلْالسنةْصـْْ174ْ–ْ173بتصرفْْ .
141

 ،ثم أجمع الكل

()1

على أن أفضل الفضائل السبق إلى اإلسالم  ،ثم القرابة  ،ثم العلم  ،ثم الهجرة

 ،ثم الجهاد  ،ثم النفقة في سبيل للا  ،ثم الزهد  ،ثم الورع  ،ثم رضا رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – عنه يوم
مات  ،وقد سبق علي الكل في ذلك " فاستحق بذلك اإلمامة .
()2

ولو سرنا معهم في هذا النسق كان األحق بالخالفة من علي – رضي للا عنه – أبو بكر  ،وعمر
 ،وعثمان  ،وطلحة  ،والزبير – رضي للا عنهم – لتحقق هذه الشروط فيهم .
حكم اإلمامة عند أهل السنة وشروط اإلمام وحكم طاعته :

أجمع المسلمون على أنه  ":ال بد للمسلمين من إمام ؛ ألنه لو لم يكن لهم إمام فإنه يؤدي إلى

إظهار الفساد في األرض  ،وشرطه أن يكون عاقال  ،بالغا  ،ذك ار  ،عادال  ،عالما بالحالل
()8

والحرام  ،وأن يكون قرشيا  ،واألفضل أن يكون هاشميا  ،وكونه معصوما كاألنبياء  ،أو أفضل
الناس من غيرهم  ،أو مجتهدا في األصول  ،والفروع  ،مهتديا إلى وجوب التدابير بأسباب
الحروب  ،قاد ار على العدل  ،وعلى إقامة الجمعة واألعياد  ،وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ؛

ألنه لو لم تكن فيه هذه الشرائط يكون ناقصا  ،وعاج از ؛ فيؤدي إلى إظهار الفتن . ،
()4

(ْ)1والْندريْمنْأينْنقلْهذاْاإلمجاعْْ .
(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْجـْْ1صـْْ ْ.137
الع َدالَةُْعندْأهلْالسنةْْ:هي ْاستقامةْدين ْاملسلم ْْ،وسالمةْمذهبهْْ،وسالمتهْمنْالفسقْْ،وقدْعلمْمعْذلكْأنهْالْيكادْيسلمْ
(َ ْْ )3
منْعرفْبأداءْفرائضهْْ،ولزومْماْأمرْبهْْ،وتوقىْماِْنىْعنهْْ،
املكلفْمنْالبشرْمنْكلْذنبْْ،ومنْتركْبعضْماْأمرْبهْْْ،والعدلْْ ْ:
وجتنبْالفواحشْاملسقطةْْ،وحترىْاحلقْْ،والواجبْيفْأفعالهْْ،ومعاملتهْْ،واألصلْيفْاملسلمْالعدالةْحىتْيثبتْجرحهْْ.وعندْالشيعةْْ:
ملكةْنفسانيةْتبعثْعلىْمالزمةْالتقوىْواملروءةْْ،واألصلْيفْاملسلمْفسوقهْحىتْتظهرْعدالتهْْ،ويكفيْيفْإحرازهاْحسنْالظاهرْْ،وقالْ
أبوْالصالحْاحلليبْْ:عبارةْعنْجمردْاإلسالمْمعْعدمْظهورْالفسقْْ،واألصلْيفْاملسلمْالعدالةْإىلْأنْيظهرْفسقهْْ،وقالْغريمهاْكهاشمْ
البحراينْْ:األصلْالتوقفْحىتْتظهرْعدالتهْأوْفسقهْْ،وتثبتْالعدالةْبتنصيصْعاملنيْعدلنيْعليهاْلرا ٍْوْْ،أوْباالستفاضةْْ،أوْبالشهرةْْْ.
انظرْاخلطيبْالبغداديْْ:الكفايةْيفْعلمْالروايةْْ،حتقيقْْ:أبوْعبدْهللاْالسورقيْْ،إبراهيمْمحديْاملدينْْ،نشرْْ:املكتبةْالعلميةْْ-املدينةْ
املنورةْْ،دتْصـْْ31بتصرفْْْ.حممدْبنْإبراهيمْبنْمجاعةْْ:املنهلْالرويْيفْخمتصرْعلومْاحلديثْالنبويْْ،حتقيقْْ:دْحمييْالدينْعبدْ
الرمحنْرمضان ْْ،نشرْدارْالفكرْ– ْدمشق ْْ،ط1416ْ،ْ 1هْصـْْ 63بتصرفْْ.دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْعندْالشيعةْاإلماميةْ
االثينْعشريةْصـْْ 416بتصرفْْ ،صـْْ.113دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .133ابنْمطهرْاحلليْْ :قواعدْ
األحكامْجـْْ3صـْْ .ْ494
(ْ)4مجالْالدينْأمحدْالغزنويْْ:أصولْالدينْْْ،حتقيقْْ:عمرْوفيقْالداعوقْْ،نشرْدارْالبشائرْاإلسالميةْْْ-بريوتْْ،ط1993ْ،ْ1مْْ
جـْْ1صـْْ137ْ–ْ196بتصرفْْ.دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ14بتصرفْْ .
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فاإلمام عند أهل السنة  :القائد والزعيم السياسي الذي يتولى إدارة النظام السياسي

()1

 ،ومن أهم

شروطه غير ما سبق  :النسب  ،واإلسالم  ،وحف الشريعة  ،وعلم األحكام  ،وصحة التنفيذ ،

والتقوى  ،واتيان الطاعة

()2

 ،وضبط أموال المسلمين  ،فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من

علماء المسلمين وثقاتهم  ،أو أخذ هو ذلك لنفسه  ،ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك

()3

.

فالخالفة ليست نظاما الهوتيا مقدسا عند أهل السنة ؛ ألن اإلمام يجوز عليه ما يجوز على سائر
الناس  ،ولذا وجب نصحه  ،وااللتفاف حوله  ،واعانته بالحق

()4

.

وتثبت اإلمامة  :باختيار أهل الصالح  ،وتنعقد بقدر رجل واحد من أهل العدالة واالجتهاد  ،وداللة
الثبوت تفويض النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والية اإلمامة إلى الصحابة  ،حيث قال  :إن وليتموها أبا بكر
()5

تجدوه أمينا مسلما قويا في أمر للا ضعيفا في أمر نفسه "

()6

.

وداللة االنعقاد أن الصحابة – رضي للا عنهم  -لم يشترطوا لها اإلجماع  ،وال عددا محصو ار ،
وانما اعتبروا فيها العقد  ،ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك ؛ ولهذا عقدها أبو بكر لعمر  -رضي للا
عنهما  -وحده  ،ثم جوز الباقون  ،وبايعوه .
()7

ويشترط لصحة اختيار الخلفاء  :أن يعلن الخليفة قبل بدء عمله التزامه بأحكام الكتاب والسنة ،

وأن تتوفر فيه الحرية الكاملة لألمة في البيعة  ،بال ضغط  ،وال إكراه  ،وأن تكون هناك معارضة
()8

(ْ)1جلنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْْ:سلسلةْالفتوحاتْالعزميةْْ،االصدارْْ،ْ31ْ:بعنوانْالشيعةْوالتشيعْيفْفكرْالقادةْورؤيةْ
األئمةْْ،شبهاتْحولْالشيعةْْ،طْ1413ْ،ْ1هْ1117ْ/مْْجـْْ1صـْْ16ْ–ْ11بتصرفْْ ْ.
(ْ)1املرجعْالسابقْجـْْ1صـْْ ْ.ْ16
(ْ )3منْأرادْاالستزادةْفلينظرْْ:مجال ْالدين ْأمحد ْالغزنوي ْْ:أصول ْالدين ْجـْ1صـْْ 137ْ –ْ 196بتصرفْْْ.والاللكائي ْْ :اعتقاد ْأهلْ
السنةْْ،حتقيقْْ:دْأمحدْسعدْمحدانْْ،نشرْدارْطيبةْْ-الرياضْ1411ْ،هـْْجـْْ1صـْْ31ْ–ْ19بتصرفْْ .
(ْ)4دْأمحدْغلوشْْ:النظامْالسياسيْيفْاإلسالمْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْالقاهرةْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1114ْ/مْْصـْْ ْ.191
( ْ)1عدالةْالصحابةْْ:ثابتةْمعلومةْبتعديلْهللاْهلمْْ،وإخبارهْعنْطهارهتمْيفْنصْالقرآنْ؛ْفمنْذلكْقولهْتعاىلْْ":كنتمْخريْأمةْأخرجتْ
للناسْ"ْْ.آلْعمرانْْ.111ْ:انظرْأبوْبكرْبنْالعريبْْ:العواصمْمنْالقواصمْْ،حتقيقْْ:حمبْالدينْاخلطيبْْ،نشرْاملكتبةْالسلفيةْ–ْ
اجليزةْْ،ط1414ْ،ْ3هـْ1113ْ/مْصـْْ ْْ.31
(ْ)6املتقيْاهلنديْْ:كنزْالعمالْيفْسننْاألقوالْواألفعالْجـْْ13صـْْ ْْ.137
(ْ)7الاللكائيْْ:اعتقادْأهلْالسنةْجـْْ1صـْْ31ْ–ْ19بتصرفْْ ْْ.
(ْ )3اإلكراه ْلغة:محلْإنسانْعلىْأمرْالْيريدهْ،شرعاًْ:محلْالغريْعلىْماْيكرهْبالوعيد ْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ1صـْ
ْ .116ْ–111
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 ،حتى يظهر الحق  ،وتبين السوالب  ،وأن تكون هناك بيعة عامة  ،بعد بيعة أهل الحل والعقد

( )1

.
وطاعة األئمة فرض عين

()2

؛ ألن اإلمام إذا لم يكن مطاعا  ،يؤدي ذلك إلى إخالل نظام الدين

والدنيا  ،وظهور الفساد ؛ لقوله تعالى  ":يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول وأولي
األمر منكم "

()3

 ،إال فيما يأمرون من المعاصي  ،فحينئذ ال إثم على اآلبي  ،وال يحل الخروج

عليهم  ،وان جاروا  ،وال ينعزلون عن اإلمامة  ،والوالية  ،وان ظلموا  ،أو ارتكبوا كبيرة
ندعو عليهم إذا ظلموا  ،بل ندعو لهم بالصالح والعدل

()5

()4

 ،وال

.

وقد أجمع الصحابة على خالفة أبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،وعلي  -رضي للا عنهم  ، -وهم
قرشيين  ،وعلي قرشي هاشمي

()6

.

على من يجب نصب اإلمام عند الفرق اإلسالمية  ،وما موجبها عندهم :

انقسمت الفرق اإلسالمية حول ذلك إلى ثالث مذاهب هي :

المذهب األول  :مذهب الشيعة اإلمامية والزيدية وبعض المعتزلة( : )7يرون أن إقامة الخليفة أمر
واجب على للا ؛ ألن للا تعالى أوجب على نفسه فعل األصلح ؛ وهو لطيف بعباده
()8

()9

والحاكم

في ذلك الشرع عند اإلمامية  ،والعقل عند المعتزلة  ،وال يختلف الحكم في زمن الفتنة وغيره

فأهل الحل والعقد ممنوعون من اختيار اإلمام

()11

()10

،

.

(ْ)1دْأمحدْغلوشْْ:النظامْالسياسيْيفْاإلسالمْصـْْ191ْ–ْ191بتصرفْْ ْ.
(ْ )1فرضْالعني ْ:هوْماْتوجهْفيهْالطلبْإىلْكلْمكلفْبعينهْْ،والْجيزئْقيامْمكلفْبهْعنْآخرْْ،والْتربأْالذمةْإالْبأدائهْْ.دْعبدْ
الوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْْصـْْ.116أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأم ْولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْصـْْ ْ.74
(ْ)3سورةْالنساءْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ19
(ْ)4الكبريةْْ:ماْكانْحرامْاًْحمضْاًْشرعْعليهاْعقوبةْبنصْقاطعْيفْالدنياْواآلخرةْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ3صـْْ .31
(ْ)1عبدْالواحدْالتميميْْ:اعتقادْاإلمامْابنْحنبلْْ،طْدارْاملعرفةْ–ْبريوتْْ،دْتْصـْْ.ْ311املتويلْالشافعيْْ:الغنيةْيفْأصولْالدينْ
ْ،حتقيقْْ:عمادْالدينْأمحدْحيدرْْ،نشرْمؤسسةْاخلدماتْواألِباثْالثقافيةْْْ-بريوتْْ،ط1937ْ،ْ1مْصـْْ ْ.173
(ْ)6الاللكائيْْ:اعتقادْأهلْالسنةْجـْْ1صـْْ31ْ-ْ19بتصرفْْ.وانظرْاالسفرائيينْْ:التبصريْيفْالدينْجـْْ31ْ–ْ11بتصرفْْ ْْ.
( ْ)7القائلنيْبالنصْاجلليْْ:النظاميةْْ،واألسواريْْ،واإلسكايفْ،وجعفرْبنْمبشرْ،وجعفرْبنْحربْْ.الشهرستاين:املللْوالنحلْصـْْ11
–ْْ .ْ13
(ْ)3الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .111
(ْ)9دْأمحدْغلوشْْْ:النظامْالسياسيْيفْاإلسالمْْصـْْ .111
(ْ)11الباجوريْْ:أرجوزةْجوهرةْالتوحيدْْ،نشرْجامعةْاألزهرْ1116ْ،مْ1117ْ/مْ1417ْ،هْ1413ْ/هْجـْْ1صـْْ ْْ.117
(ْ )11الطوسيْْ:االقتصادْصـْ.131حممدْالسندْْ:أسسْالنظامْالسياسيْعندْاإلماميةْْ،حتقيق ْْ:حممد ْحسن ْالرضوي ْْ،مصطفىْ
اإلسكندريْْ،طْسرورْْ،نشرْباقياتْ–ْقمْْ،ط1416ْ،1هْصـْْ.314الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْْ1صـْْْ .9
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ونرد  :أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة ؛ ألنهم ظلوا مدة لم يكن لهم إمام حتى ولي أبو بكر وبعد
()1

عمر.

المذهب الثاني  :مذهب الخوارج وبعض المعتزلة  :يرون أن نصب الخليفة ليس واجبا شرعيا
على األمة  ،بل هو أمر جائز  ،وال لوم على الناس إن تركوا اختيار اإلمام  ،بل جوزوا أال يكون

في العالم إماما أصال

()2

 ،والحاكم في ذلك العقل ال الشرع  ،ولذلك يختلف الحكم بالوجوب زمن

الفتنة ؛ لتسكينها  ،وقيل  :يجب في غير زمن الفتنة ألنه زمن الطاعة .
()3

المذهب الثالث  :مذهب أهل السنة  :يرون أن نصب اإلمام واجب أوجبه للا تعالى على األمة
عند عدم النص من للا ورسوله على معين من األمة  ،والحاكم في ذلك الشرع

()5

( )4

.

ونقول  :بجمد للا تعالى اتفق الجميع تقريبا على وجوب نصب اإلمام ولكن اختلفوا في الموجب
لهذا .
أدلة القرآن والسنة على وجوب اإلمامة عند أهل السنة :
استدلت أهل السنة بأدلة كثيرة منها  :قال تعالى  " :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول
وأولي األمر منكم "

()6

 ،فإن رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعث سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار،

فلما خرجوا وجد عليهم في شيء ؛ فقال لهم  :أليس قد أمركم رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن تطيعوني ؟
قالوا  :بلى  ،قال  :فاجمعوا لي حطبا  -ثم دعا بنار فأضرمها فيه  ،ثم قال :عزمت عليكم
لتدخلنها  ،فقال لهم شاب  :إنما فررتم إلى رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من النار ،فال تعجلوا حتى تلقوا
رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها  ،قال  :فرجعوا إلى رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص – فأخبروه
 ،فقال لهم  " :لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا  ،إنما الطاعة في المعروف " (. )7

(ْ)1ابنْحجرْْ:فتحْالباريْجـْْ7صـْْ ْْ.11
(ْ)1الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .99
(ْ)3الباجوريْْ:أرجوزةْجوهرةْالتوحيدْْ،نشرْجامعةْاألزهرْجـْْ1صـْْْ117ْ–ْ116بتصرفْْ ْْ.
(ْ)4دْأمحدْغلوشْْْ:النظامْالسياسيْيفْاإلسالمْْصـْْ111ْْ-ْ114بتصرفْ .
(ْ)1الباجوريْْ:أرجوزةْجوهرةْالتوحيدْجـْْ1صـْْ117ْ–ْ116بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6سورةْالنساءْْ:آيةْرقمْْ .19
(ْ)7أمحدْبنْحنبلْْ:املسندْْجـْ1صـْ.ْ31البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ4صـْْ.1177مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ3صـْْ .ْ1469
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وعن عبادة بن الصامت

()1

– رضي للا عنه – قال  :بايعنا رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  -على السمع

والطاعة  ،في منشطنا  ،ومكرهنا  ،وعسرنا  ،ويسرنا  ،وأثرة علينا  ،وأن ال ننازع األمر أهله ،
قال " :إال أن تروا كف ار بواحا عندكم فيه من اَّلل برهان "

()2

.

وقال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  " :-من بايع إماما فأعطاه صفقة يده  ،وثمرة فؤاده  ،فليطعه إن استطاع ،
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر"

()3

 ،واألحاديث في هذا كثيرة .

وهذا ينبهنا إلى لزوم اإلمامة  ،وأن إقامة الدولة في المجتمع اإلسالمي من بديهيات وضروريات
الشريعة اإلسالمية " .
()4

طرق اختيار الخليفة ( اإلمام ) عند المسلمين :

لإلمام أربعة طرق للتعيين عند جميع فرق اإلسالم هي :
الطريقة األولى  :طريقة الشيعة وبعض المعتزلة ( طريقة التعيين ) وهي  :تعيين اإلمام عليا

بالنص الجلي من للا – عز وجل – لنبيه

()5

 ،فال يجوز ألحد أن يعترض على اإلمام  ،واختلف

أهل السنة في خالفة أبي بكر – رضي للا عنه  -فذهب بعضهم إلى أنها ثبتت بالنص الخفي
واإلشارة  ،وذهب غيرهم إلى أنها تثبت باالختيار من األمة .
()6

الطريقة الثانية  ( :ولية العهد )  :بأن يتولى اإلمام بعهد من الخليفة السابق له  ،وذلك كما فعل

أبو بكر حين عهد لعمر بالخالفة  ،أو لعدد يعينهم يختارون خليفة من بينهم ؛ كما عهد عمر
()8

()7

ْالص ِام ِ
سْب ِنْأَصرمْاألَنصا ِريْْ:أَبوْالولِي ِدْْ،أَح ُدْالنـ َقب ِاءْلَيـلَةَْالع َقبِْةْْ،وِمنْأَعي ِ
تْب ِنْقَـي ِ
نيْْ،شهدْبيعةْالرضوانْْ،
انْالبَد ِريـِّ َْ
ْبن َّ
ََ َ
َ
َ
َ
ََ َ
(ُْ ْ)1عبَ َادةُ ُ
ُ َ
نيْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ1صـْْ .11ْ-ْ1
ْسنَةَْأَرْبَ ٍع َْوثَالَثِ َْ
تْاملق ِد ِْ
س َكنْبـي
سَْ ْ،م َ
ات َ
َ ََ َ َ
(ْ)1اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْْجـْْ6صـْْ.1133الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْْ1صـْْ ْ.131
(ْ )3قالْاأللباينْواألرناءوط ْْ:صحيح ْْ.أبوْداودْالسجستاينْْ:السننْجـْْ 4صـْْ.ْ 116ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ 13صـْ
ْ ْ.194
(ْ)4دْعامرْالنجارْْ:مذاهبْاإلسالمينيْصـْْ،ْ411نقالْعنْْ:األستاذْعبدْهللاْالدميجيْْ:اإلمامةْالعظمىْعندْأهلْالسنةْْ .
(ْْ)1الشريفْاملرتضىْْ:االنتصارْصـْْ.11املنهاجيْاألسيوطيْْ:جواهرْالعقودْْ،حتقيقْْ:مسعدْعبدْاحلميدْحممدْالسعدينْْ،نشرْدارْ
الكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،ْ1ه1996ْ/مْجـْْ1صـْْ.171عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ1صـْْ .319
(ْ)6عليْاحلسيينْامليالينْْ:شرحْمنهاجْالكرامةْيفْمعرفةْاإلمامةْْ،طْوفاْ،نشرْمركزْاحلقائقْاإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1413ْ،1هْجـ3صـْ
ْ.114ابنْأيبْالعزْاحلنفيْْ:شرحْالعقيدةْالطحاويةْْ،نشرْاملكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْْ،ط1391ْ،4هْصـْْ .133
(ْ)7الباجوريْْ:أرجوزةْجوهرةْالتوحيدْجـْْ1صـْْ117بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3جلنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْْ:شبهاتْحولْالشيعةْجـْْ1صـْْْ11ْ–ْ14بتصرفْْ ْ.
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– رضي للا عنه  -للستة من بعده  ،ويتبع ذلك في الحالتين بيعة العامة

()1

الرضا – عليه السالم – من المأمون  ،ولكن الشيعة تقول  :قبلها تقية (. )2

 ،وقد قبل والية العهد

الطريقة الثالثة  ( :القهر والغلبة ) ويسمى اإلمام المتغلب  :حين يستخدم إنسان قوته العسكرية
()3

 ،ويستولي على الحكم  ،بال بيعة  ،ولو لم يكن أهال لها ؛ ألن درء المفسدة مقدم على جلب

المنفعة  ،وحقنا للدماء ؛ فال يجوز الخروج عليه  ،وهذه نظرية تبرير ال نظرية تشريع  ،واضفاء
()4

الشرعية عليه .
()5

الطريقة الرابعة  ( :بيعة أهل الحل والعقد ) وتسمى طريقة الشورى  :حين يقوم أهل الحل والعقد
()7

()6

باختيار شخص جامع لشروط اإلمامة  ،ويرشحونه  ،ويبايعونه بيعة خاصة  ،وبعدها يقوم

المسلمون بمبايعته بيعة عامة  ،مثل بيعة أبي بكر  ،وحيث ال يمكن استشارة المسلمين جميعا ؛
()8

فالبد من األخذ بالميسور من ذوي الرأي .
()9

ويشترط في أهل الشورى  :أن يكونوا محيطين بأحكام القرآن والسنة  ،غير متهمين في دينهم ،
خالين من خوارم المروءة  ،وأسباب الفسق  ،لهم علم بأمور السياسات

()10

.

وظائف اإلمام :

تعد اإلمامة من أهم المراكز الحساسة في اإلسالم ؛ ألنها تصون األمة  ،وتحميها من االعتداء ،
وتوفر لها الكرامة  ،والحرية  ،وتحقق لها جميع ما تصبوا إليه

()11

.

ومن أهم وظائف اإلمام  :رفع الخصومة بين المتخاصمين  ،وأن يظهر الحق بما أعطاه للا من
ملكات تؤهله لذلك

()1

 ،وتب يين مفاهيم القرآن الكريم  ،وحل معضالته  ،وبيان مقاصده  ،خالفة

(ْ)1دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالْروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ .16
(ْ )1الفيض ْالكاشاينْ :الوايف ْجـ ْ3صـ ْْ .319حسن ْآل ْعصفور ْْ :سداد ْالعباد ْورشاد ْالعباد ْصـ ْْ .441اخلميين ْْ :املكاسب ْاحملرمةْ
جـ1صـْ .111
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ.311الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْجـْْ1صـْْ.91الطوسيْْ:اخلالفْجـْْ1صـْْ .31
(ْ)4الباجوريْْ:أرجوزةْجوهرةْالتوحيدْجـْْ1صـْْ117بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1جلنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْْ:شبهاتْحولْالشيعةْجـْْ1صـْْ ْ.11
(ْ)6أهلْاحللْوالعقدْْ:أهلْالعلمْوالسياسةْواجلنودْوكبارْاجلماهريْْ.دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .14
(ْ)7جلنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْْ:شبهاتْحولْالشيعةْجـْْ1صـْْ ْ.14
(ْ)3دْأمحدْغلوشْْ:النظامْالسياسيْيفْاإلسالمْصـْْ139ْ–ْ113بتصرفْْ .
(ْ)9جلنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْْ:شبهاتْحولْالشيعةْجـْْ1صـْْ ْ.41
(ْ)11دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ .19
(ْ)11الشي ْباقرْشريفْالقرشيْ:حياةْاإلمامْالرضاْ–ْعليهْالسالمْْ،ْ-طْمهرْ–ْقمْ1371ْ،شْجـْْ1صـْْ .133
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للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ عمال بقوله تعالى ":وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم "

()2

 ،وبيان

األحكام الشرعية ؛ ألن الناس كانوا  -وال يزالون  -محتاجين لمن يبين لهم األحكام  ،وهذه وظيفة

اإلمام بعد النبي استكماال لمسيرة النبوة .
والسبب في وجوب هذه الوظائف كما تدعي الشيعة  :أن كل ما ورد إلينا من أحاديث النبي –
ملسو هيلع هللا ىلص  -ال تتجاوز ( )500

()3

حديث  ،وهذه ال تكفي حاجة الناس المتنامية  ،وال حتى يوصلهم

لمرحلة االكتفاء الذاتي في مرحلة التقنين ؛ فالبد أن يمأل اإلمام الفراغ الذي حصل بموت النبي -
ملسو هيلع هللا ىلص -

()4

؛ لذلك يرى الشيعة أن عليا أحق الناس باإلمامة  ،لكن الصحابة لم يعملوا بهذه الوصية ،

وانقلبوا على أعقابهم  ،فهم أخذوا أركان اإلسالم كلها إال اإلمامة  ،مع أن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم
يناد – على حد زعمهم بشيء ما نادى بالوالية يوم الغدير. -
()5

الفرق بين الخليفة عند أهل السنة  ،واإلمام عند الشيعة :

-1

الخليفة تختاره األمة  ،بينما اإلمام عند الشيعة يعين بوحي من للا ووصية من الرسول -

ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم من األئمة بعده  ،وال دخل لألمة في اختياره .
-2

اإلمام عند الشيعة شخص مقدس  ،ظل للا في األرض  ،بينما الخليفة عند أهل السنة

مسلم عادي  ،يولى لصفات فيه تؤهله لهذا المنصب الكبير ذي المسؤولية الجسيمة .
-3

اإلمام عند الشيعة يملك الغفران والحرمان  ،فهو قسيم الجنة والنار ،بينما الخليفة عند أهل

السنة ال يملك لنفسه ض ار وال نفعا إال بإذن للا  ،بل هو نفسه يرجوا رحمة للا وعفوه .
-4

اإلمام عند الشيعة وحده يملك تفسير القرآن  ،واظهار األحكام  ،وأقواله سنة مساوية
()6

للوحي ؛ بناء على وحي من للا ؛ فال يرد قوله  ،وعند أهل السنة ليس للخليفة شيء من هذا بل
قد يكون العلماء أفهم للنصوص منه .
()1

(ْ)1عبدْالعظيمْاملهتديْالبحراينْْ:منْأخالقْاإلمامْاحلسنيْْ،طْالطبعةْالعلميةْ–ْقمْْ،ط1411،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْْ .ْ99
(ْ)1سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ .ْ44
الْندريْمنْأينْجاءْهبذاْالرقمْْ،ويفْهذاْاهتامْهللْأوالْ؛ْ يفْعدمْأمرْنبيهْبتبينيْكلْأحكامْالدينْألمتهْقبلْموتهْْ،مثْاهتامْللنيبْْ-
ًْ
(ْ)3
صلىْهللاْعليهْوسلمْْ-بالتقصريْيفْالبالغْْ،مثْاهتامْللصحابةْيفْالتقصريْيفْالتعلمْْ،مثْاهتامْللقرآنْبعدمْاستيفاءْمصاحلْالدينْوالدنياْ .
(ْ )4جعفرْالسبحاينْْ:العقيدةْاإلسالميةْْ،ترمجة ْْ:جعفرْاهلادي ْْ،ط ْاعتمادْ– ْقم ْْ،ط1419ْ ،1هـ1993ْ /م ْصـْْ111-111
بتصرفْ .
(ْ)1دْعامرْالنجارْْ:مذاهبْاإلسالمينيْصـْْ .471
(ْْ )6يقولْحممدْباقرْاحلكيمْْ:علمْالتفسريْيشتملْعلىْمجيعْالبحوثْاملتعلقةْبالقرآنْبوصفهْكالمْاًْهللْتعاىلْلهْمعىنْْ،والْيدخلْفيهْ
طريقةْكتابتهْْ،أوْنطقهْْ،أوْمجعهْْ،وإمناْيدخلْفيهْْ:شرحْمعاينْاملفرداتْْْ،وأسبابْالنزولْْْ،وأحكامهْالفقهيةْْ،والناس ْواملنسو ْْ،
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-5

اإلمام عند الشيعة حاكم ال حاكم فوقه  ،ال يجوز عزله  ،وال محاكمته  ،وال تقبل استقالته

 ،وليس لألمة محاسبته  ،بينما الخليفة عند أهل السنة يجوز عليه كل ذلك  ،فهو ليس بفوق أن

يخطئ  ،أو يصيب حسب اجتهاده ؛ ولذلك علقت طاعته بالمعروف .
-6

اإلمام عند الشيعة شخص معصوم ال يصدر منه زلة  ،وال هفوة  ،وال معصية  ،وليس

عليه حساب في الدنيا واآلخرة  ،بل هو يحاسب الناس فيهما  ،بينما الخليفة عند أهل السنة
يحاسبه الناس في الدنيا  ،وله يوم القيامة حساب خاص ضيع أم حف .
-7

اإلمام عند الشيعة انعزل عن شئون الدنيا  ،ورعاية مصالح أوليائه  ،فأقواله تدور بين

التقية وعدم التقية ؛ فالبد من انتظار فقهاء المذهب ؛ لبيان تلك اآلراء  ،بينما الحلفاء عند أهل

السنة يمشون في األسواق  ،ويكلمون الناس  ،ويخالطونهم بال تقية  ،وال كذب  ،وال يستطيع واحد
منهم أن يأمر بمنكر  ،فإن أمر بمعصية ؛ فال طاعة له .

بعض اآلثار المترتبة على تقديس األئمة في عقيدة الشيعة االثني عشرية :
من آثار التقديس في عقيدة اإلمامة  :الغلو في كل ما يتعلق باإلمام :
قدست الشيعة االثنا عشرية أئمتهم تقديسا ظاه ار لكل راء حتى كادوا يصلوا بهم لدرجة تقديس
تقترب من رب العالمين ؛ فيدعي االثنى عشرية أن للا " آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين ،

وأنهم يرون بأجسامهم على الحقيقة بعد موتهم  ،ويرون أعدائهم بعد الموت  ،ويتحدثون معهم ،
وأن كل شيء من خلق للا يذكر دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وآل دمحم  ،وهم أفضل من أولي العزم من الرسل

()2

 ،وأن للا أخذ على كل نبات وحيوان مودتهم  ،وأنهم قبلة المصلي  ،بمعنى  :عند استقبال القبلة

تأثريْالقرآنْيفْحياةْالبشرْْ.انظرْحممدْباقرْاحلكيمْْ:تفسريْسورةْاحلمدْْ،طْ
ْ
واخلاصْوالعامْْ،واملطلقْواملقيدْْ،وإعجازْالقرآنْْ ْ،و
شريعتْْ،نشرْجممعْالفكرْاإلسالميْْ-قمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْصـْْْ11ْ–ْ11بتصرفْْ ْ.
(ْ)1السيدْاخلوئيْْ:البيانْيفْتفسريْالقرآنْْ،نشرْدارْالزهراءْ–ْبريوتْْ،ط1391ْ،ْ4هـْصـْْ .ْ13
(ْ )1أولوْالعزمْْ:أهلْالعزميةْالصادقةْمنْالرسلْْ،إشارةْإىلْقولهْتعاىل ْْْ"ْ:فاصربْكماْصربْأولوْالعزمْمنْالرسلْ"ْاألحقافْْ،ْ31ْ:
وهمْمخسةْْ":نوحْْ،وإبراهيمْْ،وموسىْْ،وعيسىْْ،وحممدْ"ْعليهمْالسالمْْ،فكلْمنهمْأتىْبعزمْْ،وشريعةْناسخةْلشريعةْمنْتقدمهْْ،
وقيلْْ:همْستةْْ":نوحْْ،وإبراهيمْْ،وإسحاقْْ،ويعقوبْْ،ويوسفْْ،وأيوب"ْْعليهمْالسالمْْ،وقيلْْ:مسواْأولواْالعزمْ؛ْألنهْعهدْإليهمْ
يفْحممدْْ،واألوصياءْمنْبعدهْْ،والقائمْْ،وسريتهْْ،فأمجعْعزمهمْعلىْذلكْْ،واإلقرارْبهْْ،ورويْْ:ألِنمْبعثواْإىلْمشارقْاألرضْْ،
ومغارهباْْ،وجنهاْْ ْ،وإنسهاْْ،وقيلْْ:أولوْالعزمْْ:أولوْاجلدْْ،والثباتْْ،وقيلْْ:منْللتبينيْْ،وأرادْمجيعْالرسلْْ،واألظهرْْ:أنْمنْ
للتبعيضْْ.انظرْاألشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .113
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اجعل واحدا من األئمة نصب عينيك

()1

 ،وأنه لوالهم ما خلق للا السماء  ،وال األرض  ،وال الجنة

 ،وال النار  ،وال آدم  ،وال حواء  ،وال المالئكة  ،وال شيئا مما خلق ؛ فكل خلق للا من أجلهم .
()2

فجعلوا عليا – رضي للا عنه  -قسيم الجنة والنار  ،ومالك  ،ورضوان صادران عن أمره ؛ بدليل
()3

حديث األشباح  " :رأى آدم – عليه السالم – على العرش أشباحا يلمع نورها  ،فسأل للا تعالى
()4

عنها  ،فأوحى إليه  :إ نها أشباح رسول للا  ،وأمير المؤمنين  ،وفاطمة  ،والحسن  ،والحسين -
صلوات للا عليهم  -وقال  :لوالها ما خلقه للا  ،وال خلق سماء  ،وال أرضا " .
()5

والوجه في ذلك  :أن دله على تعظيمهم  ،وتبجيلهم  ،وجعل ذلك إجالال لهم  ،ومقدمة لما يفترضه
من طاعتهم  ،ودليال على أن مصالح الدين والدنيا ال تتم إال بهم .
()7

()6

والمعنى  :أن رتبة أرواح األئمة فوق رتبة النفوس الناطقة البشرية  ،فهي محجوبة عن البشر كما
أن رتبة اإلنسان محجوبة عن الحيوان ؛ ولذا استحق أن يكون وجودهم قبل األجسام  ،وأعلم أن

هذا الخبر وان كان ضعيفا من جهة اإلسناد  ،إال أن معناه يدل على صدوره عن أهل بيت
العصمة "(. )8

والحقيقة أنه تشبيه مقزز أن يشبه المؤمنين من غير األئمة بالحيوان ! نعم التشبيه حين ترى أن
األنبياء يدخلون في هذا التشبيه ! ومعلوم أنه ال يجوز ذكرهم في معرض التنقص .

(ْ )1عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْْ،نشر ْْ:مؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْْ -قم ْْ،ط1416ْ ،ْ 1هـْصـْْ 111بتصرفْ .عليْأصغرْ
مرواريدْْ:الينابيع ْالفقهيةْجـْْ3صـْْ.11الشي ْاملتظريْْ:دراساتْيفْاملكاسبْاحملرمةْجـْْ 1شرحْصْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ
ْ31صـْْ .117
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْْْصـْْ11ْ–ْ14بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ16صـْ.373أمحدْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْصـْْ .331
(ْ)3عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْصـْْ111بتصرفْْ.الطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْصـْْ.717الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ11صـْْ .619
َّيءْ ِ
ْ:ظلهْوخيالُهْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .1113
(ْ)4شبَ ُحْالش ِْ
(ْ )1املراد ْْ:أنْرتبةْأرواحْاألئمةْفوقْرتبةْالنفوسْالناطقةْالبشريةْْ،فهيْحمجوبةْعنْالبشرْْ،كماْأنْرتبةْالبشرْحمجوبةْعنْاحليوانْْ،
ولذلكْاستحقْأنْيكونْوجودهمْقبلْاألجسامْ؛ْألنْالعقولْْ،والروحانينيْالْيتوقفْوجودهمْعلىْاستعدادْاملادةْكالنفوسْاملنطبعةْْ،
ْواعلمْأنْهذاْاخلربْْ-وإنْكانْضعيفْاًْْ-إالْأنْمعناهْيدلْعلىْصدورهْعنْأهلْبيتْالعصمةْْ.انظرْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْ
ْ7هامشْصـْْ .371
( ْ)6الْيقالْْ:إنْاإلمامْبعدْالنيبْنظريْالنيبْْ،يطاعْكماْيطاعْفهذاْباطلْْ،وإمناْأوىلْالناسْبالطاعةْبعدهْأكثرهمْللنيبْطاعةْْ،وأقرهبمْ
إىلْتنفيذْأمرهْْ،واجتنابِْنيهْْ،فالدينْكلهْطاعةْْ،فمنْيطعْالرسولْفقدْأطاعْهللاْْ.انظرْعبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْ
صـْْ36بتصرفْْ .
(ْ )7الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْْ ،حتقيقْْ :صائبْعبدْاحلميدْْ ،نشرْدارْاملفيدْ– ْبريوتْْ،ط1،1414هـ1993ْ/مْصـْْ-39
ْ .41
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ7هامشْصـْْ .ْ371
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من أثار التقديس في عقيدة اإلمامة  :الغلو في علم األئمة :
تعتقد الشيعة أن األئمة أخبروا بالغائبات  ،كما يظهر على أيديهم المعجزات
جميع العلوم التي خرجت إلى المالئكة  ،األنبياء  ،والرسل  ،ويعلمون الغيب

()1

()2

 ،فهم يعلمون
 ،واذا شاءوا أن

يعلموا علموا  ،وأنهم يعلمون متى يموتون  ،وأنهم ال يموتون إال باختيار منهم  ،وأنهم يعلمون علم

ما كان  ،وما يكون  ،وال يخفى عليهم الشيء  ،وأن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يعلم علما إال أمره للا
أن يعلمه أمير المؤمنين  ،وأن علي – رضي للا عنه  -كان شريكه في العلم  ،وأنهم محدثون

مفهمون  ،وأنهم ال يفعلون شيئا إال بأمر للا  ،وعندهم جميع الكتب يعرفونها على اختالف ألسنتها
 ،وأنه لم يجمع القرآن كله إال هم  ،وأنهم يعلمون علم النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -كله  ،وأنه ليس شيء من
الحق في أيدي الناس إال ومصدره األئمة  ،وأنه إن لم يخرج من عندهم فهو باطل

()3

.

بل نسبوا ألبي عبد للا – عليه السالم – قول  ":إني ألعلم ما في السموات  ،وما في األرضين ،

وأعلم ما في الجنة  ،وأعلم ما في النار  ،وأعلم ما كان  ،وما يكون "

()4

.

ويرد عليهم أبو عبد للا – عليه السالم – حين يسأل  " :اإلمام يعلم الغيب ؟ قال  :ال "
سأل رجل الصادق – عليه السالم – فقال  :أعندكم علم الغيب ؟ فقال له  :ويحك

()6

()5

 ،بل

زج ار له .

وال ندري كيف يقولون ذلك  ،وقد قال للا  -هلالج لج  -على لسان نبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -وما أدري ما يفعل
بي وال بكم"

()7

 ،أي  :من المنافع والمضار الدنيوية  ،وال أدري ما يحدثه للا من العبادات ،

(ْ )1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ 1صـْْ .131الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:أضواءْعلىْعقائدْالشيعةْاإلماميةْْ،نشرْمؤسسةْ
اإلمامْالصادقْْ،ط1411ْ،ْ1هْصـْْ .319
(ْ)1يقولْاملفيدْْ:إنْاألئمةْمنْآلْحممدْكانواْيعرفونْضمائرْبعضْالعبادْْ،ويعرفونْماْكانْقبلْكونهْْ،وليسْذلكْبواجبْيفْصفاهتمْ
الًْ،بل ْ وجبْهلمْمنْجهةْالسماعْْ،فأماْإطالقْالقولْبأِنمْيعلمونْالغيبْْ،فهوْمنكرْبنيْ
ْ،والْشرطْاًْيفْإمامتهمْْ،وال ْبواجبْعق ْ
الفسادْ؛ْألنْهذا ْإمناْيستحقهْمنْعلمْاألشياءْبنفسهْْ،الْبعلمْمستفادْْ،وهذاْالْيكونْإالْهللْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ16
صـْْ114بتصرفْْ ْ.
(ْ)3هذهْاجلملْعناوينْألبوابْكتبْذكرهاْْالكليينْْ:يفْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ111إىلِْنايةْاجلزءْْ .
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.111الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْ.161حممدْالصفارْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ ْ.143
(ْ)1الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ.191الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْْ.117الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ .136
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ .13
(ْ)7سورةْاألحقافْْْ:آيةْرقمْْْ .9
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ويأمرني به واياكم "  ،ويصرح رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص – بعدم علمه ببعض األمور الغيبية ؛ فيقول ":
()1

إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب األرض  ،واني ال أدري أي الدواب هي " .
()2

فأين علم الغيب  ،وأين معرفة الغيب يوم أحد حين كسرت رباعيته – ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد قال للا  -هلالج لج –
على لسان نبيه – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -قل ال أملك لنفسي نفعا وال ض ًّار إال ما شاء اَّلل ولو كنت أعلم الغيب

الستكثرت من الخير وما مسني السوء "

()3

.

وقد قسمت الشيعة الثنا عشرية علم األئمة إلى قسمين :

القسم األول الوحي  :وله طرق منها  :النكت في القلوب باإللهام  ،والنقر في األسماع
()4

()5

 ،أو

يسمع اإلمام الكالم وال يرى الشخص  ،ويعطى السكينة والوقار  ،حتى يعلم أنه كالم الملك " ،
()7

()6

أو تدخل المالئكة بيوتهم  ،وتأتيهم باألخبار  ،وقد يرون المالئكة على حقيقتهم فيعاين معاينة .
()9

()8

يقول أبو جعفر – عليه السالم  ": -إن منا من ينكت في أذنه  ،وان منا لمن يؤتى في منامه ،
وان منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت "  ،وان منا من يقذف في قلبه قذفا  ،ومنا
()10

من يخاطب  ،وقد يكون معهم  ":عمود من نور بينهم وبين للا وهو إحدى معاني روح القدس "
()11

()12

 ،يرى به أعمال الخالئق  ،بل في كل قرية عمود يرى به أعمال أهلها  ،أو وحي كوحي أم
()1

()13

(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ3صـْْ .111
(ْ )1الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْْ 6صـْْ .79عليْأصغرْمرواريدْْ:الينابيعْالفقهيةْجـْْ 3صـْْ.37أمحدْبنْحنبلْْ:املسندْجـْْ 3صـْ
ْ .19
(ْ)3سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْْْ .133
(ْ )4اإلهلامْْ:يفْاللغةْاإلعالمْمطلقْاًْْ.ويفْاالصطالحْْ:إفاضةْاخلريْيفْالقلب ْبإلقاءْاملعىنْيفْالقلبْأوْالروحْْ،أيْْ:بالْاكتساب ْْ،
ويردْعليهْقولهْتعاىلْْ":فأهلمهاْفجورهاْوتقواهاْ"ْْ،فتشملْاخلريْوالشرْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ ْْْْ.113
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.164الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْ3صـْْ.617الصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْْْ.333
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.176املفيدْْ:االختصاصْصـْْ.319السيدْهاشمْالبحراينْْ:ينابيعْاملعاجزْصـْْ ْْْ.43
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.63الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.171السيدْهاشمْالبحراينْْ:ينابيعْاملعاجزْصـْْ ْْْ.43
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.393اجمللسيْْ:مرآةْالعقولْجـْْ4صـْْ.133الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ .634
(ْ )9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 16صـْْ .311موىلْحممدْصاحلْاملازندراين:شرحْأصولْالكايفْجـْْ 1هامشْصـْْ .111الطوسي:األمايلْ
صـْْ ْْْ.413
(ْ)11حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ ْْْْ.313
(ْْ)11حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.111الطوسي:األمايلْصـْْ.413اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ16صـْْ ْْْ.36
ْ:رسائلْآلْطوقْالقطيفيْْ،نشرْشركةْ
(ْ)11ابنْبابويهْالقميْْْ:عيونْأخبارْالرضاْصـْْ.314أمحدْبنْالشي ْصاحلْآلْطوقْالقطيفي ْ
دارْاملصطفىْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هْ1111ْ/مْجـْْ3صـْْْ.164الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ ْ.113
(ْْ)13حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.414املريجهاينْْ:مصباحْالبالغةْجـْْ1صـْْ ْْْ.194
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موسى أو مثل الخضر أو ذي القرنين "

()2

 ،وقد يملي عليه جبريل

()3

 ،أو جبريل وميكائل معا ،

مثل يوم قريظة والنضير كان جبرائيل عن يمينه  ،وميكائيل عن يساره يحدثانه

()4

 ،وقد يأتيه الروح

الذي وصفه أبو عبد للا – عليه السالم  ": -خلق من خلق للا  -عز وجل  -أعظم من جبرائيل
 ،وميكائيل  ،كان مع رسول للا – صلى للا عليه وآله – يخبره ويسدده  ،وهو مع األئمة من بعده
"  ،وقد يصل اإلمام إلى عرش الرحمن ؛ يقول أبو عبد للا – عليه السالم  ": -إذا كان ليلة
()5

الجمعة وافى رسول للا – صلى للا عليه وآله – العرش  ،ووافى األئمة – عليهم السالم – معه ،
ووافينا معهم  ،فال ترد أرواحنا إلى أبداننا إال بعلم مستفاد "  ،بل قد يناجي للا عليا مباشرة
()6

()7

،

كما قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن للا ناجاه يوم الطائف  ،ويوم عقبة تبوك  ،ويوم خيبر  ،ويوم
حنين"  ،وكل ذلك ألن " اإلمام إذا أراد أن يعلم شيئا أعلمه للا ذلك "
()8

قوته القدسية من غير تجشم كسب وتمهيد مقدمات

()10

()9

 ،بل يكفيه أن يتوجه إلى

وهذا ال يتيسر إال للمخصوصين المقربين

بزيادة اللطف والتوفيق وهم الذين أخذت أيديهم العناية األزلية  ،وأزالت عنهم العوائق البدنية ،
وأنزلتهم في أعلى منازل القدس وأرفع مقامات األنس فصاروا يشاهدونه بال حجاب ويكالمونه بال
سؤال وال جواب  ،كما هو وصف نبينا – ملسو هيلع هللا ىلص – وأوصيائه

()11

 .وأقول  :هذا هو االتحاد بعينه إن لم

يكن هرطقة .
ولكن قد يقبض للا عنه هذا فال يعلم

()12

 ،ويرد عليهم جعفر بن دمحم – عليه السالم – حين سأله

أحد الشيعة فقال  :إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت  ،حتى قال بعضهم  :إن اإلمام ينكت في أذنه
(ْْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.416النوريْالطربسيْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ9صـْْ ْْْ.136
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ137ْ-136بتصرفْْ.السيدْهاشمْالبحراينْْ:ينابيعْاملعاجزْصـْْ ْْ.61
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ ْْْ.113
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 ،وقال آخرون  :يوحى إليه  ،وقال آخرون  :يقذف في قلبه  ،وقال آخرون  :يرى في منامه ،

وقال آخرون  :إنما يفتي بكتب آبائه  ،فبأي قولهم آخذ جعلت فداك ؟ فقال  :ال تأخذ بشيء من
قولهم  ...نحن حجة للا  ،وأمناؤه على خلقه  ،حاللنا كتاب للا  ،وحرامنا منه

()1

.

القسم الثاني  :علم موروث  :فعن موسى بن جعفر – عليهما السالم –  ":مبلغ علمنا على ثالثة

وجوه  :ماض  ،وغابر  ،وحادث  ،فأما الماضي فمفسر  ،وأما الغابر فمزبور  ،وأما الحادث
()2

فقذف في القلوب  ،ونقر في األسماع  ،وهو أفضل علمنا  ،وال نبي بعد نبينا "
حادثا ؛ ألنه  ":حصل لهم من للا بال واسطة "
()5

 ،والعلم الموروث  " :علم النبي  ،وجميع

()4

األنبياء واألوصياءالذين من قبلهم "  ،وعلم المالئكة

()3

 ،وسمي العلم

()6

 ،بل هم أعلم من سائر األنبياء

()7

.

وقبل أن يموت النبي– ملسو هيلع هللا ىلص – أمر عليا  :أن يضع فمه على فمه ؛ ففعل  ،ثم قال علي – رضي
للا عنه  ": -أنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة "

()8

 ،بل قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -يا علي إذا

أنا مت فاغسلني  ،وكفني  ،ثم أقعدني  ،وسائلني عما بدا لك،واكتب"  ،وفي رواية  ":فضع
()9

سمعك على فمي  ،ثم اعقل ما أقول لك  ،قال  :ففعلت ما أمرني به رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – فحدثني
بما هو كائن إلى يوم القيامة " .
()10

أثر التقديس في مكانة اإلمام عند الشيعة الثني عشرية وحكم منكرها

()00

:
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مشهدْ–ْإيرانْ1146ْ،هْصـْْ .ْ11
( ْ)11ميكنْأنْيقالْْ:إنْمسألةْاإلمامةْبعدْموتْالنيبْمنْأهمْمسائلْالدينْْ،ولكنْليستْأمههاْعلىْاإلطالقْْ،فاإلميانْباهللْورسولهْ
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من أثر التقديس الواضح في عقيدة اإلمامة أن اعتقدوا أن اإلمامة من أصول الدين  ،ومن أركان
()1

اإليمان واإلسالم
(

()2

؛ فقد روي  " :بني اإلسالم على خمسة أشياء  :على الصالة  ،والزكاة  ،والحج

 ،والصوم  ،والوالية "  ،و" إن أمر اإلمامة من أعظم أركان اإلسالم"  ،ولكن الشيعة اإلمامية
()4

()3

زادوا ركنا خامسا هو االعتقاد باإلمامة "  ،ثم حذفوا الصوم والحج فعن الصادق – عليه السالم
()5

 ": -أثافي

()6

اإلسالم ثالثة  :الصالة  ،والزكاة  ،والوالية ال تصح واحدة منها إال بصاحبتها "

()7

،

ثم حذفوا الجميع وبقيت اإلمامة ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -واليتنا والية للا التي لم
يبعث نبي قط إال بها " .
()8

تركْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْأهمْمطالبْالدينْألقلهاْْ،مثْالقولْبإنْاإلمامةْأهمْأصولْالدين ْْ:كذبْبإمجاعْاملسلمنيْسنيهمْ
وشيعيهمْ؛ْألنْاإلميانْباهللْورسولهْأهمْمنْمسألةْاإلمامةْْ،فالكافرْالْيصريْمؤمنْاًْحىتْيشهدْأنْالْإلهْإالْهللاْْ،وأنْحممدْاًْرسولْهللاْْ،
وهذاْهوْالذيْقاتلْعليهْرسولْهللاْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ -الكفارْأو ْالًْ،فجعلْاألخوةْيفْالدينْتقومْعلىْاإلميانْباهللْورسولهْْ،وملْ
يدعْأحدْاًْإىلْاإلسالمْْ،واشرتطْعليهْاإلميانْباإلمامةْْ،والْقاهلاْبعدْإسالمْأحدْليكملْهباْإميانهْْ،وملْيقلْعمنْماتْيفْحياتهْأنهْناقصْ
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ومن أنكر اإلمامة فهو على حد الشرك وقف ؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -ومن لم
يعرف للا  ،وال يعرف اإلمام منا أهل البيت  ،فإنما يعرف ويعبد غير للا "

()1

.

بل هي اإلسالم كله عن الباقر – عليه السالم – في قوله تعالى  ":إن الدين عند اَّلل اإلسالم"

()2

،

قال  :التسليم لعلي بالوالية .
()3

وان قلت  :فإذا كان كمال الدين بأمير المؤمنين ؛ فال حاجة إلى الباقين ؛ قلت  :األئمة كلهم في

حكم والدهم في التقدم  ،والفضل  ،حتى قيل  :إنهم كالحلقة المفرغة ال يدري أين طرفاها ،

وكالنقطة التي تستوي الدائرة بها  ،فلو خال الزمان منهم لخال من لطف

()4

للا تعالى .
()5

وبعضهم يقسم اإلسالم إلى عشرة أسهم ؛ فعن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -جاءني جبرائيل فقال لي  :يا
أحمد اإلسالم عشرة أسهم  ،وقد خاب من ال سهم له فيها أولها  :شهادة أن ال إله إال للا  ،وهي
الكعبة  ،والثانية  :الصالة  ،وهي الطهر  ،والثالثة الزكاة  ،وهي الفطرة  ،والرابعة الصوم  ،وهي
الجنة  ،والخامسة  :الحج  ،وهي الشريعة  ،والسادسة  :الجهاد  ،وهو العز  ،والسابعة  :األمر
بالمعروف  ،وهو الوفاء  ،والثامنة  :النهي عن المنكر  ،وهي الحجة  ،والتاسعة  :الجماعة  ،وهي
األلفة  ،والعاشرة  :الطاعة  ،وهي العصمة  .فأين الوالية ؟ من هذه األسهم العشرة .
()6

وبعضهم حاول التوفيق فقسموا أصول دين اإلسالم إلى قسمين :
قسم منها  :ما يترتب عليه جريان حكم المسلم في الفقهيات ،وهو الشهادة بالوحدانية  ،والشهادة
بالرسالة .

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.131احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ1صـْْ ْ.91
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(ْ)4اللطفْعندْاملعتزلةْوالشيعةْْ:هوْماْيقربْالعبدْإىلْالطاعةْْ،ويبعدهْعنْاملعصيةْْ ْ،ويكونْتارةْمنْفعلْهللاْ؛ْفيجبْعليهْْ،وتارةْ
منْفعلْاملكلفْ؛ْفيجبْعليهْتعاىلْإشعارهْبهْْ،وإجيابهْعليهْْ،وتارةْيكونْمنْفعلْغريمهاْ؛ْفيشرتطْيفْالتكليفْالعلمْبهْْ،وإجيابْهللاْ
الًْْ،هذاْعندْاحلكماءْ
ذلكْالفعلْعلىْذلكْالغريْْ،وإثابتهْعليهْْ،والكلْواجبْعلىْهللاْ؛ْوإال ْلكانْناقضْاًْلغرضهْْ،وهو ْقبيحْعق ْ
دونْاألشاعرةْْ .األشعري ْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ.113األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ3صـْْ.ْ 111ونردْبقولهْ
ْ
واملعتزلة ْْ ،
يدْ".الربوجْ .16ْ:
تعاىلْْ":فَـعَّالْلِ َماْيُِر ُْ
(ْ )1علي ْبن ْيونس ْالعاملي ْ ْ :الصراط ْاملستقيم ْإىل ْمستحقي ْالتقدمي ْْ ،حتقيقْْ :حممد ْالباقر ْالبهبودي ْْ،ط ْاحليدريْْ،نشر ْاملكتبةْ
املرتضويةْإلحياءْاآلثارْاجلعفريةْْ-النجفْ–ْالعراقْْ،ط1334ْْ،ْ1هـْْجـْْ1صـْْ119ْ–ْ113بتصرفْ .
(ْ )6الصدوق:عللْالشرائعْْ،حتقيقْْ:السيدْحممدْصادقِْبرْالعلومْْ،منشوراتْاملكتبةْاحليدريةْ– ْالنجفْ1331ْ،هـ1966ْ/مْجـْ
1صـْْ .149
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وقسم منها  :يتوقف عليه النجاة األخروية فقط  ،والدخول في الجنة ؛ فيحرم دخولها على من لم
يعترف به  ،ويساق إلى النار في زمرة الكفار  ،وهذا القسم يسمى بأصول اإليمان  ،ومن القسم
الثاني  :االعتقاد باإلمامة واالعتراف باإلمام  ،فإن اإلمامة مرتبة تالية للنبوة  ،ونسبتها للنبوة
نسبة العلة المبقية إلى العلة المحدثة

()1

؛ ولو صدق لقال كما قال من يغالي فيقول  " :إن مرتبة

اإلمامة كالنبوة " ؛ ألن العلة المبيقة أهم من العلة المحدثة ؛ فالماء أهم من البذرة .
()2

ويؤيد هذا ما روي عن أبي جعفر – عليه السالم – أنه سئل أي شيء أعظم من أركان اإلسالم ؟
قال  :الوالية ألنها مفتاحهن  ،والوالي هو الدليل عليهن

()3

 ،فلو أن رجال قام ليله لم ينم  ،وصام

نهاره كله  ،وتصدق بجميع ماله  ،وحج جميع دهره  ،ولم يعرف والية ولي للا فيواليه  ،ويكون

جميع أعماله بداللته إليه  ،ما كان له على للا  -عز وجل  -حق في ثوابه  ،وال كان من أهل
()4

اإليمان

()5

 ،فأين اإليمان بالتوحيد  ،والنبوة  ،والمعاد وهم أصل اإليمان عندهم .

ويعتقدون أنها أهم حدود اإليمان من خرج منه خرج من اإليمان ؛ قيل ألبي عبد للا – عليه
السالم –  :أوقفني على حدود اإليمان ؛ فقال  " :شهادة أن ال إله إال للا  ،وأن دمحما رسول للا ،
واإلقرار بما جاء به من عند للا  ،والصلوات الخمس وأداء الزكاة  ،وصوم شهر رمضان  ،وحج
البيت  ،ووالية ولينا  ،وعداوة عدونا  ،والدخول مع الصادقين "  ،وعن أبي جعفر  ":ولم يناد
بشيء كما نودي بالوالية وهي أعظمهن وأشرفهن "

()6

وهذا يعني تفضيل اإلمام على التوحيد والنبي

وبقية األركان ! .

(ْْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْْْ،نشرْمكتبةْاملنريْ–ْطهرانْْ،ط1417ْ،ْ1هـْصـْْ .111-499
(ْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ.111صاحلْالورداينْْ:عقائدْالسنةْوعقائدْالشيعةْصـْْ .161
(ْ)3سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .97
اْأنْجعفرْاًْحدثهمْعنْأبيهْعنْجدهْيفْأمرْالرجعةْقبلْيومْالقيامةْْ،وأنْعليْاًْ–ْ
ْ
(ْ )4يقولْالطوسيْيفْترمجةْجعفرْبنْحممد ْْ":ذكْرو
عليهْالسالمْ–ْ يفْاحلسابْيطريْمعْالريحْْ،وأنهْكانْيتكلمْبعدْاملوتْْ،وأنهْكانْيتحركْعلىْاملغتسلْْ،وأنْإلهْالسماءْْ،وإلهْاألرضْ
اإلمامْ"ْْ،مثْيعقبْْ،ويقولْْ":وهللاْماْقالْجعفرْ ْشيئاْمنْهذاْقطْْ،كانْجعفرْأتقىْهللْوأورعْمنْذلكْ"ْْ.انظرْالشي ْالطوسيْْ:
اختيارْمعرفةْالرجالْحتقيقْْ:مهديْالرجائيْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْ–ْقمْْ،دتْجـْْ3صـْْ617بتصرفْْ .
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.19-13الفيضْالكاشاينْجـْْ4صـْْ.91املريزاْالقميْْ:غنائمْاأليامْجـْْ3صـْْ .341
(ْ )6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ 1صـْْ .13احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ 13صـْ.413الشي ْاألنصاريْْ:الطهارةْجـْ 1صـْ
ْ .111
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وتعتقد الشيعة االثنا عشرية أن اإلمامة منصب إلهي  ،فإن للا ال يوجب شيئا ال ضرورة له

()1

،

قال علي بن أبي طالب – عليه السالم  ": -من لم يقر بواليتي ؛ لم ينفعه اإلقرار بنبوة دمحم –
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -؛ أال إنهما مقرونان "  ،فما حكم خديجة – رضي للا عنها – وقد ماتت قبل واليتهم؟ .
()2

وبسبب أن " مرتبة اإلمامة أعلى من مرتبة النبوة " ؛ البد أن يكون تعيين اإلمام بالنص الجلي
()3

على األئمة االثني عشر  ،ويكون نصبه وتكليفه واجب على للا تعالى  ،ويجب على للا أن
()4

يظهر المعجزة على يده حين ظهوره ليعرفه الناس  ،فأشبه النبي في ذلك
()5

()6

بل زاد .

ويجب على للا أن يعهد لكل إمام على حدة  ،بوحي من للا ؛ فعن الصادق – عليه السالم -
()7

" أترون أن الوصي

()8

منا يوصي إلى من يريد ؟ ال  ،إنه عهد من للا ورسوله لرجل  ،فرجل ،

(ْ)1صاحلْالورداينْْ:عقائدْالسنةْوعقائدْالشيعةْالتقاربْوالتباعدْْ،طْالغديرْْ-بريوتْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْ1999ْ/مْصـْْ .ْ111
(ْ )1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 16صـْْ .3عليْأبوْمعاشْْ:األربعنيْْ،طْعلميةْْ،نشرْاالعتصامْ– ْقمْْ،ط1411ْ،1هْجـْْ 4صـْ
ْ .119
(ْ )3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ 1هامشْصـْ.116ابنْأيبْمجهورْاألحسائيْْ:عوايلْاللئايلء ْالعزيزيةْيفْ
األحاديثْالنبويةْْ،نشرْدارْسيدْالشهداءْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1933ْ/مْجـْْ1هامشْصـْْ ْ.17
(ْ)4الشريفْاملرتضىْْ:االنتصارْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ .11
(ْ ْ )1املعجزةْْ:منْاإلعجازْْ،وهيْأمرْداعْإىلْاخلريْوالسعادةْيظهرْخبالفْالعادة ْعلىْيدْمنْيدعيْالنبوةْعندْحتديْاملنكرينْعلىْ
وجهْيعجزْاملنكرينْعنْاإلتيانْمبثلهْْ،والتحديْاملعارضةْمثلْاإلسراءْواملعراجْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ3صـْْ111
ْ.
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْْصـْْ .ْ41
الًْْ،يتصرفْيفْمملكتهْعلىْ
(ْ)7مسألةْالوجوبْعلىْهللاْْ:هيْمنْقولْالشيعةْواملعتزلةْْ،ومذهبْأهلْاحلقْأنْالْواجبْعلىْهللاْأص ْ
حسبْإرادتهْومشيئتهْ؛ ْألن ْحقيقةْالواجبْماْاستوجبْمنْوجبْعليهْالذمْبرتكه ْْ،والربْتعاىلْعنْالذمْعلواًْكبريْاًْْ،قالْتعاىل ْْ:
ْاّلل ِْمنْفَضلِ ِه"ْسورةْآلْعمرانْْ،171ْ:وقولهْتعاىلْْ":فَأ ََّماْالَّ ِذينْآمنُواْوع ِملُو َّ ِ ِ
فَ ِرِح ِ
ِ
يد ُهم ِْمنْ
ُج َورُهم َْويَِز ُ
َ َ ََ
َ
نيْمبَاْآتَ ُ
اه ُم َُّ
اْالصاحلَاتْفَـيُـ َوفِّيهمْأ ُ
فَضلِ ِهْ"ْالنساءْْ،173فاعلمْأنْذلكْبفضلهْالْبالعملْ.وسئلْالنيبْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ-أيدخلْأحدْمناْاجلنةْبعملهْ؟ْفقالْْ:الْ.
فقيلْْ:والْأنتْ؟ْفقالْ:والْأناْ؛ْإالْأنْيتغمدينْهللاْبرمحتهْْ،فقالْلهْبعضْالصحابةْْ:ففيمْالعملْ؟ْفقالْْ:اعملواْفكلْميسرْملاْخلقْ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ،وإِ َذاْ
له ْْ،إِ َّن َّ
وت َ
ْاّللَ َ
ْح َّىت ْميَُ َ
ْعَّز َْو َج َّل ْإِ َذ َ
اْخلَ َق ْال َعب َد ْلل َجنَّة ْاستَـع َملَهُْب َع َم ِل ْأَه ِل ْاجلَنَّة َ
ْعلَىْ َع َم ٍل ْمن ْأَع َمال ْأَهْ ِل ْاجلَنَّة ْفَـيُدخلَهُْبه ْاجلَنَّةَ َ
ِ
ِ
َّارْ.وإمناْوعدْهللاْسبحانهْبالثوابْ
ىْع َم ٍل ِْمن ْأَع َم ِال ْأَه ِل ْالنَّا ِر ْفَـيُد ِخلَهُ ْبِِه ْالن َْ
ْعلَ َ
وت َ
ْح َّىت ْميَُ َ
َخلَ َق ْال َعب َد ْللنَّا ِر ْاستَـع َملَهُ ْب َع َم ِل ْأَه ِل ْالنَّا ِر َ
وأوعدْبالعقابْْ،وقولهْاحلقْْ،ووعدهْالصدقْْ،فنصبْالطاعاتْأمارةْعلىْالفوزْبالدرجاتْْ،واملعاصيْأمارةْعلىْالرتديْيفْاهللكاتْْ،
وكلْذلكْأمارةْللخلقْبعضهمْعلىْبعضْْ،الْلهْسبحانهْ؛ْفإنهْعلمْباألشياءْقبلْكوِناْْ،وكذلكْأنْالواجبْيقتضيْموجبْاًْْ،واملوجبْ
فوقْاملوجبْعليهْْ،وليسْأحدْفوقْهللا ْْ -عزْوْجلْْ .-انظرْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْ6صـْْ،1741صحيحْمسلمْجـْْ 4صـْ
حْ
ْ.1141أبوْداودْْ:السننْجـْْ4صـْْ.114مجالْالدينْالغزنويْْ:أصولْالدينْصـْْ174بتصرفْْ.صاحلْالفوزانْْ:إعانةْاملستفيدْبشر ْ
كتابْالتوحيدْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،ْ3هـْ1111ْ/مْجـْْ1صـْ.43ْ–ْ47
(ْ )3نظرية ْالوصاية ْعلى ْاخللق ْْ :كانت ْخالصة ْفلسفة ْأفالطون ْاحلكومية ْْ :أن ْالرعية ْمبثابة ْالقاصرين ْ؛ ْالذين ْال ْيزالون ِْباجة ْإىلْ
األوصياءْْ،وجيوزْيفْحقهمْأنَْيدعواْكماَْيدعْاألطفالْباحلكاياتْواألساطريْْ.دْأمحدْغلوشْْ:النظامْالسياسيْيفْاإلسالمْصـْْ ْ.196
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حتى ينتهي األمر إلى صاحبه  ،وكل ما دل على وجوب النبوة يدل على وجوب اإلمامة ؛ ألن
()1

الخالفة للنبوة مثل النبوة  ،إال في تلقي الوحي من غير واسطة

()2

.

حتى وصل بهم تقديس اإلمام الثاني عشر إلى أن جعلوا له حياة غيبية طويلة ال يعتريه فيها
الموت  ،حتى يعود إلى الدنيا ؛ ليقيم العدل اإللهي  ،والسبب في إخفاء للا تعالى له وغيبته هو
()3

كثرة العدو  ،وقلة الناصر( ، )4وال تستغرب فإنهم يزعمون أن القرآن جاء بوجود اإلمام في كل زمان

()5

 ،وال ندري من أتوا بهذه السابقة التي لم يسبقهم بها أحد  ،فاهلل تعالى عجز عن نصرته فغيبه

حتى ينصره .
ونجيب فنقول  :هل يجب على للا تعالى أن يرسل في كل عصر نبي  ،وفي كل بلد معصوم
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  ،ولكن القول باطل

()6

 ،فما الذي حدث من اللطف في والية

أئمتهم من فتح البالد  ،وتمكين السلطان للمسلمين  ،بل إن اللطف الذي حصل في عهد الخلفاء
الثالثة أكثر من اللطف الذي حصل في عهد اإلمام علي – رضي للا عنه -

()7

.

أم حكم من ترك اإليمان بها فهو مشرك لم يبق له من اإلسالم حبة خردل قال فيه – ملسو هيلع هللا ىلص – عندهم
 ":برز اإليمان كله إلى الشرك كله "  ،ال ينج يوم القيامة ؛ قال الحسين – عليه السالم – عن
()8

أهل السنة كما تدعي الشيعة  :من الناس  :طبقة  :يتزينون بنا  ،وتلك الزينة غير نافعة لهم يوم

القيامة ؛ لتركهم أعظم أركان اإلسالم

.

()9

ولذلك فإن المنحرفين عنها  ،والمنكرين لها  :عن اإلسالم خارجون  ،وفي جهنم داخلون  -إال

المعذورون – وان عوملوا بها معاملة المسلمين ؛ حفظا لمذهب أهل البيت  ،ومصلحة المؤمنين ،

(ْ)1الكليينْْ:الكايفْجـْْْ1صـْْ.177الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ.117الصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .491
(ْ)1حبيبْهللاْاهلامشيْاخلوئيْ:منهاجْالرباعةْيفْشرحِْنجْالبالغةْْ،حتقيقْْ:سيدْإبراهيمْاملياجنيْْ،طْاإلسالميةْ–ْطهرانْْ،نشرْبنيادْ
فرهنگْامامْاملهديْْ،دارْاهلجرةْ–ْقمْْ،ط1361ْ،ْ4شْْجـْْ16صـْْ.ْ41دْنبيلةْعبدْاملنعمْداوودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْْصـْْ191
ْ.
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ11صـْْ .194
(ْ)4الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْْصـْْ .ْ93
(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ1صـْْ .ْ111
(ْ)6دْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْأصوهلاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْْصـْ61بتصرفْْ .
(ْ)7عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْْ ْْ.ْ117
(ْ)3حممدْحسنيْاألنصاريْْ:اإلمامةْواحلكومةْطْمكتبةْالنجاحْ–ْطهرانْْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْصـْْ .111
(ْ)9الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،دتْصـْْ .ْ93
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وهذه عقيدة جميع فقهاء اإلمامية  ،وأعالم الدين

()1

 ،بل صرحوا بجواز غيبته ؛ ألنه ليس مؤمنا

()2

.
وعن الصادق – عليه السالم – ":من أقر بواليتنا  ،ثم مات عليها  ،قبلت منه صالته  ،وصومه ،
وزكاته  ،وحجه  ،وان لم يقر بواليتنا بين يدي للا  -هلالج لج  -لم يقبل للا شيئا من أعماله "

()3

؛ ألن

للا  -هلالج لج  ": -حكم بأن من لم يقر بوالية أمير المؤمنين بطل عمله " .
()4

وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -إن للا  -عز وجل  -نصب عليا علما بينه وبين خلقه ،
فمن عرفه كان مؤمنا  ،ومن أنكره كان كاف ار  ،ومن جهله كان ضاال  ،ومن نصب معه شيئا كان
مشركا  ،ومن جاء بواليته دخل الجنة "

()5

.

وعن أبي عبد للا – عليه السالم  " :-لو أن عبدا عمره للا بين الركن والمقام  ،وفيما بين القبر
والمنبر يعبده ألف عام  ،ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبش األملح  ،ثم لقي للا  -عز
وجل  -بغير واليتنا ؛ لكان حقيقا على للا  -عز وجل  -أن يكبه على منخريه في نار جهنم " .
()6

ونترك الرد لعلي -عليه السالم – ؛ ليجعل أصل الدين  :التوحيد  ،وليس الوالية كما يزعمون ؛
فيقول  ":سمعت رسول للا -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -يقول لما نزلت  ":قل ال أسألكم عليه أج ار إال المودة في
القربى"  ،قال جبرائيل – عليه السالم  ": -يا دمحم إن لكل دين أصال  ،ودعامة  ،وفرعا  ،وبنيانا
()7

 ،وان أصل الدين ودعامته  :قول ال إله إال للا  ،وان فرعه وبنيانه  :محبتكم أهل البيت ،
ومواالتكم فيما وافق الحق ودعا إليه " .
()8

والمراد بالمودة في القربى :يحتمل أن يكون لف

القربى بمعنى  :القرابة  ،والقرابة إما القرابة

المطلقة  ،وهي صلة الرحم العامة بين المسلمين  ،أو قرابة الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خاصة فهي تحث
على مودتهم  ،وعليه فالمقصود بكال المعنيين القرابة كلها  ،وليس فئة معينة .
(ْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ .491
(ْ )1املريزاْجوادْالتربيزيْْ:صراطْالنجاةْْ،طْمكتبةْسلمانْالفارسيْ–ْقمْْ،ط1416ْْ،ْ 1هـْجـْْ 1صـْْْ.441السيدْاخلوئيْْ:منيةْ
السائلْجمموعْفتاوىْهامةْْ،مجعْوطبعْْ:موسىْمفيدْالدينْعاصيْْ-بريوتْ1411ْ،هـْ1991ْ/مْصـْْ .117
(ْ)3الصدوقْْ:األمايلْصـْْ.ْ114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ.167املريزاْالنوريْْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ.166القميْْ:تفسريْالقميْصـْْ .341
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْْ.437اخلميينْْ:كتابْالطهارةْجـْْ3صـْْ .316
(ْ )6اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْْ 17صـْْ.131الصدوق:ثوابْاألعمالْ،طْمطبعةْاألمريْْ ،منشوراتْالرضىْ– ْقمْْ،ط1336ْْ،1هـْصـْ
ْ .111
(ْ)7سورةْالشورىْْ:آيةْرقمْْ .13
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.147فراتْبنْإبراهيمْالكويفْْ:تفسريْفراتْالكويفْصـْْ .397
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وتناسى الشيعة ما قاله النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في آيات كثيرة  ":قل ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء
أن يتخذ إلى ربه سبيال "  ،وقد صرح بأن األجر الذي يطلبه هو ألمته فقال  ":قل ما سألتكم من
()1

أجر فهو لكم إن أجري إال على اَّلل "  ،وقال  ":قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من
()2

المتكلفين "  ،وقال  ":قل ال أسألكم عليه أج ار إن هو إال ذكرى للعالمين"
()3

تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين "

()5

()4

 ،والقائل ":أم

 ،والقائل  ":وما تسألهم عليه من أجر إن هو

إال ذكر للعالمين "  .فكيف حالكم وهو لم يطلب أج ار إال في آية واحدة  ،والغالب يحكم .
()6

ولو أنها أصل وركن من الدين ما رفضها اإلمام علي – عليه السالم  -وقال  ": -دعوني ،

والتمسوا غيري  ،فأنا لكم وزي ار  ،خير مني لكم أمي ار
()7

()8

فإني أسمعكم  ،وأطوعكم  ،إن وليتم

غيري  ،وقال  ":وللا ما كانت لي في الخالفة رغبة  ،وال في الوالية إربة  ،ولكنكم دعوتموني
()9

إليها  ،وحملتموني عليها " .
()10

وهذا يدل على بطالن مذهب الشيعة  ،إذ كيف يستعفي منها  ،وتنصيبه إماما  ،وخليفة أمر فرض
من للا الزم عندهم كان يطالب به علي أبا بكر – كما تزعمون  -؟ ! .
()11

أثر التقديس في شروط اإلمام وصفاته عند الشيعة الثني عشرية :
وضعت االثنا عشرية شروطا  ،تكاد تتناقض فيما بينها  ،وتحيل وجود هذا اإلمام منها :

(ْ)1سورةْالفرقانْْ:آيةْرقمْْ .17
(ْ)1سورةْسبأْْْ:آيةْرقمْْ .47
(ْ)3سورةْصْْ:آيةْرقمْْ .36
(ْ)4سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ .91
(ْ)1سورةْاملؤمنونْْ:آيةْرقمْْ .71
(ْ)6سورةْيوسفْْ:آيةْرقمْْ .114
(ْ )7خطبْاإلمام ْشرحِْنجْالبالغةْْْ:شرحْالشي ْحممدْعبدهْْ ،نشرْدارْالذخائرْ– ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ 1هـْ1371ْ/شْجـْْ 1صـْ
ْ.131ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ1صـْْ.373اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .ْ3
(ْ)3ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْْجـْْ1صـْْ.ْ169عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ .111
(ْ)9ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْْجـْ1صـْْ.169عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ .111
(ْ)11الشي ْحممدْعبدهْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ1صـْْ.134الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْْ1صـْْ.31ابنْأيبْاحلديدْْ:
شرحِْنجْالبالغةْجـْْ11صـْ.ْ7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ31صـْْ .11
(ْ)11سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ .11
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-1

أن يكون مسلما ؛ ليراعي مصلحة المسلمين  ،وليحصل الوثوق بقوله ؛ فإن غير المسلم

ظالم  ،وقد قال  -هلالج لج  " : -وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"
اإلمامة
-2

()2

 ،فال ينال ظالم مرتبة

()1

 ،وهذا محل إجماع بين المسلمين .

أن يكون مكلفا  ،واال فيكون غيره مولى عليه في خاصة نفسه  ،فكيف يلي أمر األمة

وهو يحتاج لغيره

()3

 ،ومع ذلك  :فمن الثابت أن إمامهم الغائب ثبتت إمامته  ،وهو ابن خمس أو

ثالث سنين من خالل توقيعاته  ،فلماذا استبعد هذا الشرط وقيل بإمامته ؟ !
-3

()4

.

أن يكون ح ار ؛ فإن العبد مشغول بخدمة مواله  ،فال يتفرغ للنظر في مصالح المسلمين ؛

وألن اإلمامة رياسة عامة والعبد مرؤوس  ،وهي منصب جليل  ،فال يليق بعبد .
()5

-4
-5
-6

أن يكون عدال  ،قال تعالى  " :ال ينال عهدي الظالمين "  ،فال ينال الفاسق اإلمامة .
()7

()6

أن يكون ذك ار ؛ ليهاب ؛ وليتمكن من مخالطة الرجال  ،بخالف المرأة .
()8

أن يكون معصوما من القبائح  ،والذنوب  ،والنداءات  ،واإلخالل بالواجبات من أول

عمره إلى آخره

()9

؛ ألنه لو لم يكن كذلك الحتاج إلى إمام آخر ،وهذا يؤدي إلى نقص فيه

فالعصمة إن تثبت تكفي كثي ار من المؤن  ،وقد خالفت في ذلك العامة
()11

()12

()10

،

.

(ْ)1سورةْهودْْ:آيةْرقمْْ ْْ.113
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْ،طْستارةْْ–ْقمْْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْْجـْْ9صـِْْ.397بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.191
(ْ )3العالمةْاحلليْ:تذكرةْالفقهاءْجـْ9صـْ.391الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْ.161ولهْنظامْاحلكمْيفْاإلسالمْ
صـْْ .113
(ْ)4سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ37بتصرفْْ ْْ.
(ْ )1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْ9صـْ.393الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْ.161ولهْنظامْاحلكمْيفْاإلسالمْ
صـْْ .113
(ْ)6سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْْ.114
(ْ)7العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْْ9صـْْ ْْ.393
(ْ)3املصدرْالسابقْْ:جـْْ9صـْْ.394الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْ.161ولهْنظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْْ ْْ.113
(ْ )9املصدرْالسابقْْ:جـْْ9صـْْ .396-394الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْ.161ولهْنظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ
ْ ْْْ.113
(ْ )11الشي ْالطوسيْ:االقتصادْْ،طْاخليامْ– ْقمْ1411ْ ْ،هـْْصـْْ.139الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،
نشرْمنشوراتْمجاعةْاملدرسنيْيفْاحلوزةْالعلميةْْْ-قمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1361ْ/شْصـْْ ْْ.413
(ْ)11حممدْالريشهريْْ:موسوعةْالعقائدْاإلسالميةْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1333ْ/شْْصـْْ ْْ.191
(ْ)11الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْْ،طْْهامشيونْْ–ْطهرانْْ،ط1331ْ،ْ1شْْصـْ ْْ.113
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-7

أن يكون منزها عن دناءة اآلباء  ،وعهر األمهات ؛ لئال يكون مستحقا لإلهانة واإلنكار

عليه  ،فيسقط محله من القلوب ؛ فتبطل فائدة نصبه
-8

()1

 ،وقد خالفت في ذلك المعتزلة

()2

.

أن يكون مؤيدا بروح القدس  ،وبينه وبين للا عمود نور  ،يرى فيه أعمال العباد وكل ما

احتاج إليه

()3

؛ من العلم  ،والتشريع

()4

 ،فال يحتاجون لسؤال أحد  ،ولكن يأتي دليل يناقض ذلك

عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر ال يعرفون
مناسك حجهم  ،وحاللهم  ،وحرامهم  ،حتى كان أبو جعفر ،ففتح لهم  ،وبين لهم مناسك حجهم ،

وحاللهم  ،وحرامهم  ،حتى صار الناس يحتاجون إليهم  ،من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس

()5

 .فأين علوم األئمة قبل أبي جعفر – عليه السالم ؟  ،ثم نسأل سؤاال ملحا  :كيف كان يحج
الشيعة قبل أبي جعفر – عليه السالم – أكانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ؟ أم الخوارج ؟ أم
من ؟ واإلجابة  :كلهن سواء في االتباع عندهم ؛ ألن من اتبع غير األئمة مشــرك  -وال حول وال
قوة إال باهلل – ودليلنا ما جاء عن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -من دان للا بغير ما سماع عن
صادق ؛ ألزمه للا البتة إلى العناء  ،ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه للا ؛ فهو

مشرك  ،وذلك الباب المأمون علي  ،سر للا المكنون

()6

؛ ألن من جعل لإلمام شريكا  ،كمن

جعل للنبي شريكا  ،ومن جعل للنبي شريكا  ،كان كمن جعل هلل شريكا  ،ومن رد إمام للا تعالى ،
وأخذ إماما آخر ؛ فقد ضاد للا تعالى في أمره  ،ومن ضاده في أمره فهو مشرك  ،ومن اتخذ إماما
آخر ؛ فكأنه اتخذ إلها آخر ؛ فهو مشرك " .
()7

(ْ)1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ9صـْْ ْْ.393-397
(ْ)1ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ1صـْ ْْ.177
(ْ)3اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.117الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْ.161ولهْنظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ
ْ ْْْ.113
الًْيقربكمْمنْاجلنةْإالْوقدْ
يشرعْواحدْبعدْالنيبْ؟ْْ،وقدْقالْرسولْهللاْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ":ْ -إينْوهللاْالْأعلمْعم ْ
(ْْ)4كيفْ َّْ
الًْيقربكمْمنْالنارْإالْوقدِْنيتكمْعنه" ْويفْروايةْْ":إالْوأمرتكمْبهْ"ْْ.انظرْالقاضيْبنْالرباجْْ:املهذبْْ،
نبأتكمْبهْْ،والْأعلمْعم ْ
حتقيقْْ:جعفرْالسبحاينْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْ1416ْ،هْجـْْ1صـْْ.343ابنْإدريسْاحلليبْْ:السرائرْْ،نشرْمؤسسةْ
النشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.113الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْْ،حتقيقْْ:ضياءْالدينْاحلسيينْْ،طْأفستْنشاطْ
أصفهانْْ،نشرْمكتبةْأمريْاملؤمننيْالعامةْ– ْأصفهانْْ،طْ1411ْ،ْ 1هْ1371ْ/شْجـْ ْْ 17صـْْ.11أصولْالكايفْجـ1صـْْ.74
احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ1صـْْ .7
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْْ.ْ11
(ْ)6املصدرْالسابقْجـْْ1صـْْ ْْْ.377
(ْْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ6صـْْ.316دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .396
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-9

أن يكون أفضل من رعيته باطنا  ،وأفضل ثوابا  ،وفي الفضل الظاهر؛ ألنه ال يجوز تقديم

المفضول في وجود الفاضل  ،وذلك لقوله  -هلالج لج  " :-أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن ال
يهدي إال أن يهدى "  ،وهذه صيغة تعجب من للا لذلك
()1

()2

؛ وحتى يستحق من التعظيم ،

والتبجيل  ،وعلو المنزلة ما ال يستحقه أحد من رعيته  ،وال يكون ذلك تفضال منهم ؛ بل ألنه حجة
في الشرع

()3

 ،وتتحقق األفضلية  :بالعلم  ،والزهد  ،والورع  ،وشرف النسب  ،والكرم والشجاعة ،

وغير ذلك من األخالق الحميدة  ،ويكون  :أفصحهم  ،وأحلمهم  ،وأحكمهم  ،واتقاهم وأشجعهم ،
()4

وأشرفهم  ،وأنصحهم  ،وأوفاهم  ،وأصبرهم  ،وأسخاهم  ،وأعبدهم  ،وأشفقهم عليهم  ،وأشدهم
تواضعا هلل  ،وأخذهم بما يأمر للا به  ،وأكفهم عما ينهى عنه  ،وأولى بالمؤمنين من أنفسهم

وأن يكون أولى بالناس من أنفسهم  ،وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم

()6

()5

،

فما بقي هلل تعالى

ولرسوله – ملسو هيلع هللا ىلص . -

 -10أن يكون ذا رأي وكفاية عالما بتدبير ما هو إمام فيه  ،من سياسة رعيته  ،والنظر في
مصالحهم بحكم العقل  ،عالما بكل الشريعة بعد وفاة من قبله  ،فال يقتضي أن يعلم اإلمام علي
()7

كل الشريعة في حياة النبي  ،وال الحسن في حياة أمير المؤمنين  ،ولكن يجب أن يعلم كل الشريعة
بعد وفاته ؛ لكونه حاكما في جميعها حافظا لها  ،واال كان مضيعا لفائدة اإلمامة بحكم العقل
فال يفوت األمر عليه باالستفتاء والمراجعة

()9

()8

،

 ،وحتى ال يشذ منه شاذ ؛ لكنه ليس بواجب عليه

أن يعلم كل الغائبات  ،والكائنات من ماضيات  ،ومستقبالت  ،واذا خصه للا بشيء  ،فيكون من

باب الكرامة والتفضل  ،وكذلك ال يجب أن يكون عالما بالسرائر والضمائر  ،وكل المعلومات كما
ذهب إليه بعض أصحابنا

()10

 .وقد حيرنا هذا الشرط !  ،فقد قال بعضهم أن من شروط اإلمام :

(ْ)1سورةْيونسْْْ:آيةْرقمْْ ْْ.31
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ9صـْْ ْْ.397
(ْ)3الشي ْالطوسيْ:االقتصادْصـْْ.191الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ ْْ.413
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ9صـْْ ْْ.397
(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْجـْْ1صـْْ ْْ.117
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْْ.117
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:االقتصادْصـْْ.191الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ ْْْ.413
(ْ)3الشي ْالطوسيْ:االقتصادْصـْْ ْْ.193-191
(ْ)9العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ9صـْْ ْْ.394
(ْ)11الشريفْاملرتضىْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ .394
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أن يعلم األشياء قبل وقوعها  ،وعن الصادق – عليه السالم  : -يعلم ما في األصالب  ،وما في
()1

األرحام حتى لو أراد عد الحصى على وجه األرض لفعل

()2

 ،وقال أبو عبد للا – عليه السالم -

 ":ليس يخرج شيء من عند للا حتى يبدأ برسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – ثم بأمير المؤمنين  ،ثم بواحد بعد

واحد ؛ لكيال يكون آخرنا أعلم من أولنا "  ،فاهلل أعلم .
()3

وقد خالفت في ذلك العامة

()4

؛ ألن كلمة  " :شيء " نكرة في سياق النفي فتعم  ،فمن نصدق من

األصحاب ؟ إذا سمعنا هذه اإلجابة حين قيل ألبي عبد للا – عليه السالم  : -إنهم يقولون  :إنك

تعلم قطر المطر  ،وعدد النجوم  ،وورق الشجر  ،ووزن ما في البحر  ،وعدد التراب  ،فرفع يده
إلى السماء  ،وقال  :سبحان للا ! ثالثا  ،وللا ما يعلم هذا إال للا

()5

؛ وبناء عليه فقد  ":اتفقت

كلمة الشيعة اإلمامية على أن علم الغيب من صفات للا الذاتية  ،وهي صفة مختصة به سبحانه

؛ ولهذا ال يجوز إطالق القول على األئمة بأنهم يعلمون الغيب  ،أو أن علمهم باألشياء علم
إحاطة وحضور  ،ال علم إخبار وحصول  ،لئال يؤدي ذلك إلى الخروج عن اإلسالم ( )6؛ فأي
الفريقين أحق أن نتبع إن كنتم صادقين ؟  ،ولعلنا نسمع لقول أبي عبد للا – عليه السالم – حين

قال من شروط اإلمام  ":أي إمام ال يعلم ما يصيبه  ،والى ما يصير فليس ذلك بحجة هلل على
خلقه "( ، )7بل إن اإلمام كما قال أبو الحسن – عليه السالم  ": -ال يخفى عليه كالم أحد من
الناس  ،وال طير  ،وال بهيمة  ،وال شيء فيه الروح  ،فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس بإمام "
()8

 ،فكيف يقول الرضا – عليه السالم  ": -إني مقتول ومسموم "

()9

 ،أال يعد موته بمعرفته

انتحا ار  ،واال فهو ال يعلم الغيب .

(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْْجـْْْ1صـْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْْ.116
(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْْجـْْْ3صـْْ ْ.374
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.111
(ْ)4الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ ْْ.113
(ْْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.194
(ْ)6عالءْالدينْالقزويينْْ:مسائلْعقديةْْ،نشرْدارْاحملجةْالبيضاءْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ ْ.ْ111
(ْ)7الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ.194الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.113اجمللسيْْ:مرآةْالعقولْجـْْ3صـْْ .119
(ْ)3الشي ْهاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ3صـْْ.161الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.131املفيدْْ:اإلرشادْصـْ
ْ ْ.111
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْْ.719السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ7صـِْْ.131بارْاألنوارْجـْْ99صـْْ .34
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 -11أن يكون أشجع رعيته  ،إن كان الجهاد مفروضا عليه ؛ ألنه فيهم والمنظور إليه  ،فلو لم
يكن أشجعهم ؛ لجاز أن ينهزم ؛ فينهزم بانهزامه المسلمون  ،فيكون فيه بوار اإلسالم والمسلمين ،
فإن لم يكن متعبدا بالجهاد فال يجب  ،وقد خالفت في ذلك العامة .
()2

()1

 -12أن يكون حكيما في القوة النظرية والعملية  ،وليس المراد منه حف اصطالحات من غير
فهم معناها  ،بل يجب أن يكون عالما بمبدأ الوجود ومنتهاه  ،وسر الخلقة  ،وسائر ما ذكره
الحكماء من أقسام العلوم النظرية  ،والعملية  ،بأن يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني  ،كأنه
اجتمع كل ما في الوجود في نفسه الشريفة بوجود عقلي  ،فال يتباطأ عن جواب أي سؤال  ،وال

يحتاج في شيء أصال أن يرأسه إنسان  ،بل يكون قد حصلت له العلوم والمعارف بالفعل
خالفت في ذلك العامة

()4

()3

 .وقد

.

 -13أن يكون أعقل رعيته  ،وأجودهم رأيا  ،وأعلمهم بالسياسة ؛ فيكون ذا رأي وكفاية ؛
()5

الفتقار قيام نظام النوع عليه  ،وقد خالفت في ذلك العامة
()6

()7

.

 -14أن يكون سليم الحواس  ،كالسمع  ،والبصر  ،والنطق ؛ ليتمكن من فصل األمور  ،صحيح
األعضاء كاليد والرجل  ،فال تنقص أعضاءه نقصا يمنع استيفاء الحركة  ،وسرعة النهوض (.)8

 -15أن يكون في صورة غير منفرة  ،وال مشينة  ،كالعمى  ،والبرص  ،والبخل  ،وسوء الخلق ،

والتولد من الزنا  ،وال يلزم أن يكون أحسن الناس وجها

()9

مع إشتراطهم كونه أفضلهم في كل شيء

!.

 -16أن يكون منصوصا عليه لما قدمنا من وجوب العصمة له ؛ ألن العصمة ال تدرك حسا
()1

 ،وال مشاهدة  ،وال استدالال  ،وال تجربة  ،وال يعلمها إال للا ؛ فوجب أن ينص عليه على لسان

(ْ)1الشي ْالطوسيْ:االقتصادْصـْْْ.193اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .116
(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.116
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْ.114
(ْ)4الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ ْْ.113
(ْ)1الشي ْالطوسيْ:االقتصادْصـْْ ْْ.193
(ْ)6العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْْ9صـْْ.394اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.116
(ْ)7الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ ْْ.113
(ْ )3احلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْْ 9صـْْ .394الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْ.161ولهْنظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ
ْ ْْْ.113
(ْ)9الشي ْالطوسيْ:االقتصادْصـْْ ْْ.193
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نبي  ،أو من سبقه من األئمة  ،أو بخلق معجزة على يده عقيب إدعاءه اإلمامة
 -ملسو هيلع هللا ىلص  )3( -على إمامة علي – عليه السالم  -بنصوص ال تحتمل التأويل

()4

()2

 ،كنص النبي

 ،وال يجوز للنبي أن

يغفل ذلك  ،وال أن يكله إلى األمة من بعده  ،حتى ولو كان العقل يجوز أن يختاروا هم المعصوم
؛ ألنه إن جاز ذلك ؛ لجاز أن يترك لهم اختيار األنبياء والشرائع  ،وهذا من القبيح عقال أن يوكل
اإلنسان لنفسه فتعالى للا عن ذلك .
()5

وقد شوه النص على علي ؛ حيث كانت مدرسة الخلفاء تعمد إلى كتمان كل ما فيه ذكر للوصية ،
حذفا  ،وتحريفا  ،وطعنا برواة الحديث  ،والمحتجين بها  ،وتأويل للنصوص الصريحة

()6

.

ونقول  :إن دعوى النص على اإلمام تحتاج ألمرين  :األول  :ثبوت عصمة من يضاف المذهب
إليه  ،والثاني  :ثبوت ذلك النقل عن اإلمام  ،وكلتا المقدمتين باطلة ؛ لعدم ثبوت عصمة األئمة
بنقل رواة من غير الشيعة  ،ومعلوم أنه ال تقبل شهادة اإلنسان لنفسه  ،وكذلك لم يثبت نقل هذه

األخبار عن رواة موثوق بهم  ،فإن قواعد قبول الحديث عند أهل السنة ال تتوافق مع قواعد قبول

الحديث عند الشيعة  ،مما يؤدي لعدم الوثوق في هذه األخبار  ،واالستدالل بآية التطهير ال يوجب
العصمة لهم ؛ ألن اآلية دالة على أن للا خالق ألفعال عباده ؛ بدليل فعل التطهير بهم  ،وهو ما

ال يقول به الرافضة ؛ ألنهم يقولون  :إ ن العبد يخلق أفعال نفسه  ،فكيف يملك أهل البيت تطهير
أنفسهم  ،ومعلوم أن للا هو القائل  ":ويطهركم تطهي ار "

()7

فليس لهم ادعاء ذلك .

(ْ)1يتعارضْهذاْمعْماْجاءْعنْعليْحنيْاحتجْلنفسهْعلىْصحةْإمامتهْبعدْعثمانْْ،فقال ْيفْكتابهْملعاويةْ–ْرضيْهللاْعنهمْْ":ْ-
ْوبايعينْاملهاجرونْواألنصارْبعدْماْتشاورْواْيفْثالثةْأيامْْ،وهمْالذينْبايعواْأباْبكرْوعمرْوعثمانْْ،وعقدواْإمامتهمْْ،ويلْذلكْأهلْبدرْ
والسابقةْمنْاملهاجرينْواألنصارْْ،غريْأِنمْبايعوهمْقبليْعلىْغريْمشورةْمنْالعامةْْ،فإنْكانْهللاْْ -جلْامسه ْْ -جعلْاالختيارْإىلْ
األمةْْ،وهمْالذينَْيتارونْْ،وينظرونْألنفسهمْْ،وكانْمنْاختاروهْوبايعوهْبيعتهْبيعةْهدىْْ،وكانْإمامْاًْواجبْاًْعلىْالناسْطاعتهْونصرتهْ
اْيف ْْ،واختاروينْبإمجاعْمنهمْ"ْْ،ويفْرواية ْْ":وإمناْالشورىْللمهاجرينْواألنصارْْ،فإنْاجتمعواْعلىْرجلْومسوهْإمامْاًْ ْْ،
ْ،فقدْتشاورو َّْ
كانْذلكْهللْرضْاًْ ْ،فإنْخرجْعنْأمرهمْخارجْبطعنْأوْبدعةْْ،ردوهْإىلْماْخرجْمنهْ"ْْ.انظرْالشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْ
الفقيهْجـْ1صـْْ.ْ179سليمْبنْقيسْْ:كتابْسليمْبنْقيسْْ،حتقيقْْ:حممدْباقرْاألنصاريْالزجناينْْ،طْنكارشْْ،نشرْدليلْماْ–ْقمْْ،
ط1411ْ،1ه1331/شْصـْْ ْْْْ.191
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْْ9صـْْ ْْ.397ْ-ْ396
(ْ )3وأمرْالوصيةْواألوصياءْْ:فكرةْيهوديةْْ،حيثْجعلواْاهلارونينيْأوصياءْْ،أوْالكهنةْْ،فكذلكْالشيعةْنادواْبعليْوبنيهْْ،دونْأنْ
يدريْعليْْ،والْأحدْمنْبنيهْعنْهذهْالوصيةْأوْالكهانةْْ.انظرْحممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْصـْْ ْ.33
(ْ)4الشي ْحممدْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْْ.ْ74الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ ْْْ.413
(ْ)1الشي ْالطوسيْ:االقتصادْْصـْْْ194ْ–ْ193بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْْْصـْ ْْ.113
(ْ)7عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْْ137-134بتصرفْْ ْْ.
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ثم إن اإلمام علي – عليه السالم  -قال عن الخالفة  ":هذا ماء آجن  ،ولقمة يغص بها آكلها ،
ومجتنى ثمرة لغير وقت إيناعها  ،كالزرع بغير أرضه  ،فإن أقل يقولوا  :حرص على الملك  ،وان
أسكت يقولوا  :جزع من الموت  ،هيهات بعد اللتيا والتي  ،وللا البن أبي طالب آنس بالموت
()1

من الطفل بثدي أمه "

()2

 ،فهذا رأي علي في الخالفة فأين الزعم بالوصية  ،وأين النص عليه

()3

،

ويقول  ":وللا ما كانت لي في الخالفة رغبة  ،وال في الوالية إربة  ،ولكنكم دعوتموني إليها ،
وحملتموني عليها
فجاذبتموها "

()5

()4

 ،ويقول  ":تقولون  :البيعة البيـعة قبضت يدي فبسطتموها  ،ونازعتم يدي

 .فأين الوصية ؟.

 -17كونه قرشيا هاشميا  ،مستدلين بحديث النبي – ملسو هيلع هللا ىلص " : -إن اَّلل اصطفى كنانة من ولد
إسماعيل  ،واصطفى من كنانة قريشا  ،واصطفى من قريش بني هاشم  ،واصطفاني من بني
هاشم "

()6

 ،وقول أبي بكر الصديق – رضي للا عنه  -محتجا على األنصار يوم السقيفة

أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -قال  :األئمة من قريش
أبناء الحسن والحسين – عليهما السالم -

()8

()11

 ،ثم كونه هاشميا

()9

من آل بيت النبي

()10

()7

:

 ،ثم من

 ،ويخرج بالطبع بنو أمية لحديث النبي – صلى للا

الًْتزوجْ
(ْ)1اللتياْْ:تصغريْاليتْعلىْخالفْالقياسْْ،وجيوزْأنْيرادْباألوىلْالداهيةْالكبريةْبأنْيكونْالتصغريْللتعظيمْْ،وحكيْْ:أنْرج ْ
فتزوجْامرأةْطويلةْْ،فقاسىْمنهاْضعفْماْقاسىْمنْالصغريةْ؛ْفطلقهماْ
امرأةْقصريةْْ،فقاسىْمنهاْالشدائدْْ،وكانْيعربْعنهاْبالتصغريْْ ْ،
ْ،وقالْْ:بعدْاللتياْواليتْالْأتزوجْأبدْاًْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ3صـْْ .119
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.134خطبْاألمامْعليِْْ:نجْالبالغةْْ،شرحْالشي ْحممدْعبدهْْجـْْ1صـْْ .ْ41-41
(ْ)3حممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ111بتصرفْْ .
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ.11خطبْاألمامْعليْشرحْالشي ْحممدْعبدهِْْْ:نجْالبالغةْجـْْ1صـْْ .ْ134
(ْ )1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ 1صـْْ.ْ 113ويفْبعضْالنس ْقبضتْكفيْْ.انظرْخطبْ
األمامْعليْشرحْالشي ْحممدْعبدهِْْْ:نجْالبالغةْجـْْ1صـْْ.11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .73
(ْ)6اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْْ.1734ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ14صـْْ .141
(ْ)7السيدْمرتضىْالعسكريْ:معاملْاملدرستنيْْ،نشرْمؤسسةْالنعمانْْ–ْبريوتْ1411ْْ،هـْ1991ْ/مْْجـْْ1صـْْ .177
(ْ )3قالْشعيب ْاألرناءوط ْوحسني ْأسدْ :إسناده ْصحيح ْْ.البيهقيْْ:السننْالكربى ْجـْْ 3صـْْ.ْ 171أبوْيعلىْاملوصليْْْ:مسندْأيبْ
يعلىْْ،حتقيقْْ:حسنيْسليمْأسدْْ،طْدارْاملأمونْ–ْدمشقْ1414ْ،هـْ1934ْ/مْجـْْ6صـْْ.311أمحدْبنْحنبلْْ:املسندْْجـْْ4صـْ
ْ ْْ.411
(ْ)9الزجناينْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْ،نشرْمؤسسةْدارْالكتبْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1931ْ/مْْجـْ1صـْْْ ْْ.ْ79-77
(ْ)11العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْْجـْْ9صـْْ ْْ.391
(ْ)11الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْْصـْْ ْْ.3
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عليه وسلم  ": -شر قبائل العرب بنو أمية "  ،وحديث  ":كان أبغض األحياء إلى رسول اَّلل –
()1

ملسو هيلع هللا ىلص  -بنو أمية "

()2

.

 -18أن يكون له المعجزة دليال على إمامته  ،ومن أمثلة المعجزات  :تنام عينه  ،وال ينام قلبه ،

يرى من خلفه كما يرى من بين يديه

()3

 ،والفراسة الصادقة

()4

 ،ومثل ما جاء أن دمحم بن علي بن

موسى الرضا تكلم وهو ابن خمسة وعشرين شه ار  ،وقال  ":الحمد هلل الذي خلقنا من نوره بيده ،
واصطفانا من بريته  ،وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه "  ،وال يكون له ظل
()5

()6

؛ ألنه مخلوق من

نور للا  ،وكل ما ولد منه يكون مؤمنا  ،واذا وقع على األرض من بطن أمه وقع على راحتيه
رافعا صوته بالشهادتين
()8

 ،وال يرى له حدث

()9

()7

 ،وأن يولد مختونا  ،مطه ار من الدم  ،وسائر الكثافات  ،ومقطوع السرة

؛ ألن للا وكل األرض بابتالع ما يخرج منه  ،وال يحتلم  ،وال يجنب

وال يتثاءب  ،وال يتمطى  ،وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك .

()10

،

()11

 -19أن تكون إمامته عامة
 -20أن ال يكون له فيء

()12

.

()1( )13

.

(ْ)1أبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْيعلىْاملوصليْجـْْ11صـْْ197وقالْحمققهْْ:إسنادهْضعيفْْ ْْ.
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ13صـْْْ.417وقالْحمققهْْ:إسنادهْحسنْْ ْْ.
(ْ)3الصدوق:اخلصالْجـْ1صـْ413بتصرفْ.ابنْشهرْآشوب:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْجـْ1صـْْ.117اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ11صـْ
ْ .116
(ْ)4ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْْ1صـْْ ْْ.117
(ْ )1ا بنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:نوادرْاملعجزاتْيفْمناقبْاألئمةْاهلداةْْ،نشرْمدرسةْاإلمامْاملهديْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْْ،هامشْ
صـْْ ْْ.179
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْْ.116ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْجـْْ1صـْْ ْ.117
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْْ.116ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْْ1صـْْ ْ.117
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ119بتصرفْْ ْْْ.
(ْ)9ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْجـْْ1صـْْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .116
(ْ )11يتعارضْهذا ْمعْ:أنْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوآلهْ– ْقالْْ":أالْإنْاملسجدْالْحيلْجلنبْإالْحملمدْوآلهْ"ْْ،ويفْروايةْْ":الْحيلْ
ألحدْأنْجينبْيفْهذاْاملسجدْإالْإناْْ،وعليْْ،وفاطمةْْ،واحلسنْْ،واحلسنيْ"ْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 11صـْْ.163
الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْجـْْ4صـْْ.96الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ.736احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ
ْ3صـْْ .49
(ْ)11ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ1صـْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.116
(ْ)11السيدْالزجناينْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْجـْْ1صـْْ ْْ.79
(ْ)13الفيءْْ:الغنيمةْبالْقتالْْ.املعجمْالوجيزْْ:مادةْفاءْصـْْ.431اجلرجاينْْ:التعريفاتْصـْْ .117
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 -21أن يلي من قبله مباشرة بال فصل ؛ فال يجوز أن تخلوا األرض من حجة  ،وال يخلو عصر
من العصور من إمام مفروض الطاعة  ،منصوب من للا تعالى  ،سواء أبى البشر أم لم يأبوا ،
وسواء ناصروه أم لم يناصروه  ،أطاعوه أم لم يطيعوه  ،وسواء كان حاض ار أم غائبا عن أعين
الناس  ،إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب  ،صح أن يغيب اإلمام  ،وال فرق

في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها  ،وقد خالفت في ذلك العامة .
()2

 -22أن يكون دعاؤه مستجاب

()4

()3

 ،حتى لو دعا على صخرة ؛ النشقت نصفين

()5

.

 -23أن يكون عنده سالح رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – وسيفه ذو الفقار  ،ويستوي عليه درعه
لبسه غيره سواء  :طويلهم  ،وقصيرهم زادت عليه شب ار

()7

()6

 ،وان

.

 -24ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته  ،وأسماء أعدائه إلى يوم القيامة  ،وعنده الصحيفة
الجامعة  ،والجفران  :األحمر  ،واألبيض
()8

()9

.

 -25وأن يكون محدثا  ،له إلهام  ،ونقر في األسماع  ،ونكت في القلوب  ،ويسمع صوت الوحي
 ،وربما تأتيه صورة أعظم من جبرائيل  ،وميكائيل  ،واسرافيل  ،وربما يعاين ويخاطب للا تعالى
()10

.

 -26أن يكون له عالمات في جسده تدل على إمامته  ،مثل خاتم النبوة ؛ فعن أبي الحسن –
عليه السالم – أنه أمر أحد شيعته  :أن يجرد ابنه من قميصه  ،وأمره أن ينظر بين كتفيه  ،فنظر
(ْ)1حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:نوادرْاملعجزاتْيفْمناقبْاألئمةْاهلداةْ–ْعليهمْالسالمْْ-هامشْصـْْ ْْ.179
(ْ)1حممدْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْ ْْ.71
(ْ)3الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْْْصـْ.113الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْجـْ1صـْْ ْ.161
(ْ)4ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْْْجـْْ1صـْْ ْْ.117
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْْ.117
()6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.116ابنْشهرْآشوبْْْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْجـْْ1صـْْ ْ.113
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ11صـْْ ْْ.163
اجلفرانْْكتب ْألمريْاملؤمننيْعليْبنْأيبْطالبْْ ،وقد ْذكرْفيهماْعلىْطريقةْعلمْاحلروفْْ:احلوادثْاليتْحتدثْإىلْ
(ْ ْ )3اجلامعةْْ:و ْ
انقراضْالعاملْوكانت ْاألئمةْاملعروفونْمنْأوالدهْيعرفوِنماْوحيكمونْهبماْْ.ويف ْكتابْقبولْالعهدْالذيْكتبهْاإلمامْالرضاْإىلْاملأمونْْ:
أنكْقدْعرفتْمنْحقوقناْماْملْيعرفهْآباءكْ؛ْفقبلتْمنكْعهدكْإالْأنْاجلفرْواجلامعةْيدالنْعلىْأنهْالْيتمْْ.وملشائ ْاملغاربةْنصيبْ
منْعلمْاحلروفْينتسبونْفيهْإىلْأهلْالبيتْْ .األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .161-ْ161الفضلْبنْشاذانْْ:اإليضاحْ
هامشْصـْْ ْ.461
(ْ)9ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْْ1صـْْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْْ.117
(ْ)11ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْْ1صـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.116
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فإذا في أحد كتفيه شبه الخاتم داخل اللحم  ،فقال  :هذا الموضع كان في أبي

()1

 ،وأن يكون

مكتوبا على عضده  " :وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ؛ فاإلمام هو  :الصدق  ،والعدل  ،ويلبس
الهيبة  ،وعلم الضمير .
()2

 -27أن يعطى التصرف على اإلطالق  ،ويعطى منطق الطير عند واليته  ،ويعلم ما بين
المشرق والمغرب ؛ فال يخفى عليه شيء

()3

 ،فإن توجه إلى شيء  ،وشاء أن يعلمه على وجهه

الحقيقي  ،ال يخطئ فيه  ،وال يشتبه  ،وال يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية  ،وال إلى
تلقينات المعلمين  ،وان كان علمه قابال للزيادة  ،واالشتداد

()4

 ،ونقول  :هذا يستلزم نقص العلم

والعصمة .
بعد الجمع لهذه الصفات نجد أنهم تفردوا بصفات لم يسبقهم بها أحد ؛ ألنهم جعلوا اإلمام كالنبي ،
فيجب له ما يجب للنبي  ،والدليل في النبي هو نفسه الدليل في اإلمام
()5

()6

.

فإنهم لم يتربوا على أحد  ،ولم يتعلموا على يد معلم  ،من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد  ،حتى
القراءة والكتابة  ،ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب  ،أو تتلمذ على يد أستاذ  ،مع ما لهم من

منزلة علمية ال تجارى  ،وما سئلوا عن شيء إال أجابوا عليه في وقته  ،ولم تمر على ألسنتهم
كلمة ال أدري  ،وال تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك

()7

.

لذلك فمن الواجب علينا أن نعرف األئمة  ،بأسمائهم  ،وأعيانهم  ،وذلك فريضة الزمة  ،ال يقبل
للا  -عز وجل  -عذر جاهل بها  ،أو مقصر فيها

()8

.

ويجب أن يعتقد الشيعي  :أن في تحقق شروط اإلمامة التي يحكم بها العقل  ،والكتاب في نفس
اإلمام علي القدسية  -عليه السالم – وانطباقها عليه قه ار  ،فيما تواتر من السنة على إمامته "(. )9
من آثار التقديس على عقيدة اإلمامة :القول بتحريف القرآن لخلوه من أسماء األئمة :
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ111بتصرفْْْ.املفيدْْ:اإلرشادْصـْ341بتصرفْْ ْ.
(ْ)1علمْالضمريْْ:يعينْيعلمْماْيفْالضمريْْ،وماْتكنهْالصدورْْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.169
(ْ)3املصدرْالسابقْْْ:جـْْ11صـْْ171-169بتصرفْْ ْْ.
(ْ)4حممدْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْ ْْ.76
(ْ)1سيفْالدينْاآلمديْ:غايةْاملرامْيفْعلمْالكالمْْْ،طْاملطابعْالتجاريةْ–ْْالقاهرةْ1391ْ،هـ1971/مْْصـْْْ.334جعفرْاخلليليْْ:
موسوعةْالعتباتْاملقدسةْْ،نشرْدارْالتعارفْ–ْبغدادْْ،دتْجـْْ1صـْْ ْْ.134
(ْ)6حممدْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْ ْْ.76
(ْ)7املصدرْالسابقْْصـْْ ْْ.73
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ43ْ–ْ11بتصرفْْ .
(ْ)9الشي ْوحيدْاخلراساينْْ:منهاجْالصاحلنيْجـْْ1صـْْ .143
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روي عن الصادق – عليه السالم –  ":أما وللا لو قرئ القرآن كما أنزل  ،أللفيتمونا فيه مسمين ،
كما سم ي من كان قبلنا "  ،وقال أيضا  ":نزل القرآن أربعة أرباع  :ربع فينا  ،وربع في عدونا ،
وربع سنن وأمثال  ،وربع فرائض وأحكام  ،ولنا أهل البيت كرائم القرآن "  ،ولما تولى أمير
المؤمنين – عليه السالم جمع القرآن كله  ،وأبقى من القرآن شيئا لم يضعه بين الدفتين ؛ ألسباب
دعته لذلك منها  :قصوره عن معرفة بعضه  ،ومنها  :شكه فيه  ،وعدم تيقنه  ،ومنها ما تعمد
إخراجه منه  ،والذي يعيد ذلك المجموع إلى دفتي المصحف هو القائم من آل دمحم – عليه السالم
-

()1

.

ونقول  :ألزمت الشيعة نفسها بمساعدة اإلمام علي – رضي للا عنه – لمن حرف القرآن في
الترحيف ؛ إلخفائه القرآن الكامل  ،وعدم تيقنه من بعض القرآن ينفي علمه وعصمته .
ولمزيد من التفصيل حول تحريف القرآن سنتحدث عنه في فصل عصمة األئمة – إن شاء للا . -

من آثار التقديس  :العتقاد أن هللا جعل الدنيا واآلخرة ألئمتهم يتصرفون فيهما كيف شاءوا :

جاء في تفسير قوله  -هلالج لج  " :-واذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة "  ،أن للا –
()2

عز وجل – جعل األرض آلدم  ،ويجعلها من بعده ألبرار ولده " خلفاؤه "  ،فالدنيا كلها لإلمام
على جهة الملك  ،يضعها كيف شاء  ،وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم
وبين للا لإلمام كيف يصنع بها

()4

()3

.

 ،بل ال يسألون عما يفعلون فيها ؛ جاء عن الحسين – عليه

السالم  :-إن اإلمام ال يبيت ليلة أبدا وهلل في عنقه حق يسأل عنه "  ،وتفسير ذلك  " :أن للا
تعالى جعل لهم اختيار التصرف في الدنيا واآلخرة  ،فهم من قبل للا مالك التصرف في كل شيء
 ،وان كانت األموال لصاحبها  ،وهذه والية عامة كلية بالنسبة إلى جميع الموجودات  ،غير الوالية
التكوينية  ،وغير الوالية السلطانية الثابتة من قبلهم للفقهاء  ،وأيضا لهم التحليل والتحريم  ...هذا
مع الغض عن أن أكثر تلك الروايات ضعيفة السند  ،بل ظواهرها مخالفة للكتاب  ،والسنة ،

وفتاوى الفقهاء  ،فالبد من رد علمها إلى أهلها "
تعالى َّ ":لل ما في السماوات وما في األرض "

()6

()5

من أهل العصمة  ،والسؤال فما معنى قوله

 ،وقوله تعالى  ":قل إن األمر كله َّلل "

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْصـْْ31ْ-79بتصرفْْ .
(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْْ .31
قْالناضرةْجـْْ11صـْْ ْْ.437
ْ
(ْ)3احملققْالبحراينْْ:احلدائ
(ْ)4الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ16صـْْْ.ْ1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .ْ41
(ْ)1اخلميينْْ:كتابْالبيعْْجـْْ3صـْْ11بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْْ.134
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()1

،

وقوله تعالى َّ ":لل ملك السماوات واألرض وما فيهن"
وقوله تعالى  ":إنما الغيب َّلل "

()4

()2

 ،وقوله تعالى  ":إن الحكم إال َّلل "

 ،وقوله تعالى  ":بل َّلل األمر جميعا "

()5

()3

،

؛ هذه اآليات أظنها

تكفي للرد على أن ألحد غير للا ملك أو تصرف .
من آثار التقديس  :الغلو في الحكم على من خالفهم في عقائدهم :

تطلق الشيعة على مخالفيهم اسم الناصب ويقسمونهم قسمين ناصب لعداوة الشيعة  ،ويعرفونه
بقولهم  :من نصب للشيعة العداء  ،بسبب توليهم آلل البيت

()6

 ،والثاني وهو أشرهما  :ناصب
()7

لعداوة أهل البيت  ،واختلفوا في تعريفه ؛ فقيل  :إنه الخارجي  ،وقيل  :ما ينسب إلى أحد
المعصومين ما يثلم العدالة

()8

 ،وقيل  :من إذا سمع فضيلة لعلي – عليه السالم – أو لغيره من

المعصومين أنكرها  ،وقيل  :من اعتقد أفضلية غير علي – عليه السالم – عليه  ،وقيل  :من
سمع النص على علي – عليه السالم – من النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – أو بلغه من طريق متواتر فأنكره ،
()9

وقيل  :من لم يتب أر من عدو أمير المؤمنين
السالم -

()11

 ،وقيل  :المعلن

()12

()10

 ،وقيل  :من نصب العداوة آلل البيت – عليهم

 ،وقيل  :من قدم أبا بكر وعمر على علي – رضي للا عنهم –

(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.114
(ْ)1سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ ْْ.111
(ْ)3سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ ْْ.17
(ْ)4سورةْيونسْْ:آيةْرقمْْ ْْ.11
(ْ)1سورةْالرعدْْ:آيةْرقمْْ ْْ.31
(ْ )6الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 1صـْْْ .119اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 3صـْْ.369أمحدْاهلمداين ْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالب ْصـْ
ْ ْ.191
(ْ)7الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ ْْ.131
(ْ)3احملققْاحلليْْ:املعتربْجـْْ1صـْْ ْْْ.766
(ْ )9املقدادْالسيوريْْ:التنقيحْالرائعْملختصرْالشرائعْْ،حتقيقْْ:السيد ْعبد ْاللطيف ْاحلسيين ْالكوه ْكمري ْْ،طْاخليامْْ،نشرْمكتبةْآيةْ
هللاْاملرعشيْْ،ط1414ْ،1هْْجـْْ1شرحْصـْْ .411
(ْ)11الشي ْالطوسيْْ:املبسوطْجـْْ1صـْْ .111
(ْْ)11القاضيْابنْالرباجْْ:املهذبْجـْْ1صـْْ.119احملققْاحلليْْ:شرائعْاإلسالمْجـْْ1صـْ.111الفاضلْاآليبْْ:كشفْالرموزْجـْْ1
صـْْ .111
(ْ)11ابنْمطهرْاحلليْْ:إيضاحْالفوائدْْ،نشرْامساعيليانْ–ْقمْْ،ط1339ْ،1هْجـْْ4صـْْ .117
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في اإلمامة  ،واعتقد إمامتهما

()1

 ،وقيل  :من يسب أو يعادي األئمة االثني عشر – عليهم السالم

– أو بعضهم  ،أو نصب لهم حربا  ،وقيل  :المظاهر بالسب لألئمة المعصومين
()2

()3

 ،وقيل :

المنافق .
()4

واختلفت اآلراء في حكم من خالفهم في شيء من عقائدهم ؛ وذلك تبعا للروايات الدالة على ذلك :
فبعضها صريح في كفر مبغض أهل البيت  ،وال ريب في أن الباغي مبغض  ،وكفر من أنكر
()5

إمامة أمير المؤمنين  ،وخروجه عن اإليمان  ،وأن الجاحد له – عليه السالم – من أهل النار ،
()6

ولو عبد للا منذ خلق السماوات واألرضين في أشرف األماكن  ،وكفر من لم يعرف إمام زمانه

()7

؛ ألنه العلم الذي نصبه للا بينه وبين عباده  ،وأنه باب من أبواب الجنة ؛ من دخله كان مؤمنا ،
ومن خرج منه كان كاف ار  ،وأن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

()8

 ،وان صلى وصام

ونطق بالشهادتين فحكمه كافر .
()9

والحاصل عندهم  :أن ثبوت الكفر لهم مما ال إشكال فيه ظاه ار  ،ويدل عليه أحاديث متواترة

()10

منها  :عن أبي جعفر – عليه السالم  -قال  :إن عليا بابا فتحه للا  ،من دخله كان مؤمنا  ،ومن

(ْ )1ابنْإدريسْاحلليْْ:مستطرفاتْالسرائرْْ،حتقيق ْْ:السيد ْحممد ْمهدي ْاملوسوي ْاخلرسان ْْ،طْمكتبةْالروضةْاحليدريةْْ،نشرْالعتبةْ
العلويةْاملقدسةْ–ْالنجفْْ،ط1419ْ،ْ1ه1113ْ/مْصـْْ.116اجمللسيْاألولْْ:روضةْاملتقنيْيفْشرحْمنْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ 3صـْ
ْ .111
(ْْ)1احملققْاحلليْْ:شرائعْاإلسالمْجـْْ3هامشْصـْْ.639الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ .119
(ْْ)3العالمةْاحلليْْ:أجوبةْاملسائلْاملهنائيةْْ،طْاخليامْ–ْقمْ1411ْ،هْصـْْ .47
(ْْ)4احملققْالكركيْْ:جامعْاملقاصدْجـْْ1شرحْصـْْ.414احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْْ1صـْْ .433
(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْْ6شرحْصـْْ .111
(ْ)6الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْجـْ1صـْْ .411
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ31صـْْ ْْ.313
( ْ )3االستداللِْبديثْْ":منْملْيعرفْإمامْزمانهْماتْميتةْاجلاهليةْ"ْْ،حجةْعليهمْْ،حيثْإِنمْالْيعرفونْإمامْزماِنمْ؛ْبلْهمْ
خمتلفونْيفْمولدهْْ،ومكانهْْ،بلْْوالتصريحْبامسهْ؛ْألنهْالْيعرفْالْيعينهْْ،والْبصفتهْْ،فكيفْتكونْهذهْعقيدةْمنْمل ْيعتقدهاْميوتْ
الًْْ:أنْيتعبدناْهللاْمباْالْيطاقْْ،معْكونْاإلمامْالغائبْليسْلهْأوامرْيطاعْفيهاْحىتَْيرجْمنْ
موتْالكفارْْ،فمنْاحملالْشرعْاًْْ،وعق ْ
طاعتهْاخلارجْأوْيطيعْالطائع!ْ.انظرْعبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْْْ11ْ–ْ11بتصرفْْ ْْْ.
(ْْ)9احملققْاحلليْْ:شرائعْاإلسالمْجـْْ1هامشْصـْْْ .111
ِ
كانْمستَـنَ ُدْ
ْإىلْاالنتهاءْ ْ
ِْ
منْاالبتداء
(ْ)11احلديثْاملتواترْْ:هوْماْرواهْعددْكثريْأحالتْالعادةْتوافُـ َقهمْعلىْالكذبْْ،عنْمثلهمْْ،
ْْ،و ُ
سْْ،ويفيدْالعل ِمْلسامعهْْ،فيتفقونْيفْاملعاينْبالْاختالفْْ،وهذاْهوْاملتواترْاملعنويْْ،وإنْاتفقواْيفْاأللفاظْفهوْتواترْلفظيْ
انتِهائِهمْاحلِ َّْ
ْ.وعندْالشيعةْْ:ماْبلغْرواتهْإىلْحيثْحيصلْالعلمْبقوهلمْْ.انظرْابنْحجرْالعسقالينْْ:نزهةْالنظرْيفْتوضيحْخنبةْالفكرْيفْمصطلحْ
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خرج منه كان كاف ار "  ،وقال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -طاعة علي ذل  ،ومعصيته كفر باهلل  ،قيل  :يا
كفر ؟ قال  :علي يحملكم على الحق  ،فإن
رسول للا كيف كانت طاعة علي ذال  ،ومعصيته ا
أطعتموه ذللتم  ،وان عصيتموه كفرتم باهلل "  ،وقول رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن حجة للا بعدي علي
بن أبي طالب  ،الكفر به كفر باهلل  ،والشرك به شرك باهلل  ،والشك فيه شك في للا  ،واإللحاد فيه
إلحاد في للا  ،واإلنكار له إنكار هلل  ،واإليمان به إيمان باهلل "  ،إلى غير ذلك مما ال يطيق مثلي
اإلحاطة بعشر معشاره  ،وال بقطرة من بحاره .
()1

ويصرح الصدوق بكفر من خالفهم في أي فرع من فروع الدين ؛ فيقول  " :واعتقادنا فيمن خالفنا
في شيء واحد من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين " .
()2

ويرد عليه الحلي فيقول  ":الناصب كافر بخالف المخالف "

()3

 ،وكأن هناك فرق في الحكم .

ويقول المفيد  ":اتفقت اإلمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار  ،وأن على اإلمام أن يستتيبهم
عند التمكن بعد الدعوة لهم  ،واقامة البينات عليهم  ،فإن تابوا عن بدعهم  ،وصاروا إلى الصواب
 ،واال قتلهم لردتهم عن اإليمان  ،وأن من مات منهم على تلك البدعة ؛ فهو من أهل النار"

()4

.

وهم في الدنيا في حكم الكفار  ،لكن لما علم للا أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة ،

أجرى للا عليهم حكم اإلسالم توسعة  ،فإذا ظهر القائم – عليه السالم – يجري عليهم حكم سائر
الكفار في جميع األمور ،وفي اآلخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا  ،وبه يجمع بين األخبار"

()5

.

وحكم من سب أحدا من األئمة – عليهم السالم – فهو مرتد عن اإلسالم  ،ودمه هدر يتولى ذلك
منه إمام المسلمين  ،فإن سمعه منه غير اإلمام ؛ فبدر قتله غضبا هلل  ،لم يكن قود  ،وال دية ؛

الستحقاقه القتل  ،لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان

()6

.

أهلْاألثرْْ،حتقيقْْ:عبدْهللاْبنْضيفْهللاْالرحيليْْ،مطبعةْسفريْْ-الرياضْ–ْالسعوديةْ1411ْ،هـْصـْْ41ْ–ْ37بتصرفْْ.الشهيدْ
األولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْ1صـْْ.43دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ .14
(ْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْ–ْعليهْالسالمْْْْ-صـْْ ْْ.191
(ْ )1الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ .111علي ْأكرب ْالسيفي ْاملازندراين ْْ:مباين ْالفقه ْالفعال ْيف ْالقواعد ْالفقهيةْ
األساسيةْْ،نشرْْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هْجـْْ1هامشْصـْْ .69
(ْْ)3العالمةْاحلليْْ:حمتلفْالشيعةْجـْْ4صـْْ.11ابنْمطهرْاحلليْْ:إيضاحْالفوائدْجـْْ3صـْْ .464
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ.49اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ3صـْْ،ْ336جـْ13صـْْ .391
(ْ )1اجمللسي ِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 3صـْْ،369جـْ 19صـْْ.39أمحدْالرمحاينْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ .191العامليْْ:االنتصارْ
جـ9صـْ .111
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْ.743احلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْْ9صـْ.411عليْأصغرْمرواريدْْ:الينابيعْالفقهيةْجـْْ14صـْْ .41
175

ويبقى الدور على معاملتهم فال يجوز ألحد من الشيعة أن يغسل مخالفا في الوالية  ،وال يصلي
عليه إال أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية  ،فيغسله تغسيل أهل الخالف  ،وال يترك معه
جريدة  ،فإذا صلى عليه لعنه في صالته "

()1

 ،وال يستحق الزكاة ؛ ألن الزكاة معونة وارفاق  ،فال

يعطى غير المؤمن ؛ ألنه يحاد للا ورسوله  ،والمعونة  ،واإلرفاق موادة  ،فال يجوز فعلها مع غير
المؤمن

()2

.

ويجوز غيبته  ،ولعنه  ،وعدم احترامهم  ،وعدم إجراء أحكام اإلسالم عليهم إال قليال مما يتوقف
استقامة نظم معاش المؤمنين عليه ؛ ألنهم ال نصيب لهم في اإلسالم كما قال النبي – صلى للا
()3

عليه وسلم -

()4

.

وقد سئل أبو عبد للا – عليه السالم – عن قتل الناصب  ،فقال  ":حالل الدم  ،لكني أتقي عليك
 ،فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا  ،أو تغرقه في ماء ؛ لكيال يشهد به عليك فافعل " ؛ ألن
()6( )5

األخبار المستفيضة

()7

تقول  ":بكفر المخالف  ،ونصبه  ،وشركه  ،وحل ماله ودمه وجواز قتله "

.

()8

(ْ)1العالمةْاحلليْْ:املعتربْْ،نشرْمؤسسةْسيدْالشهداءْ–ْقمْ1364ْ،شْجـْْ1صـْْ.319الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .ْ31
(ْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْْصـْْ493بتصرفْْ.السيدْحممدْالعامليْْ:مداركْاألحكامْجـْ1شرحْصـْْ .137
(ْ)3الشي ْاألنصاريْْ:املكاسبْجـْْ1صـْْ.319أمحدْالرمحاينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْْصـِْْ.191بارْاألنوارْجـْْ19صـْْ .41
(ْ)4الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ .119
(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ13صـْْ.116الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ41صـْْ ْْ.436
(ْ )6يقولْدْحسنيْاملوسويْْ:لكنْكتبناْاملعتربةْعندناْتبنيْلناْاحلقيقةْ؛ ْإذْتذكرْلناْتذمرْأهلْالبيتْمنْشيعتهمْْْ،وماْفعلهْالشيعةْ
األوائلْبأهلْالبيتْْ،ومنْالذيْسفكْدماءهمْْ،ومنْالذيْتسببْيفْمقتلهمْْ،واستباحةْحرماهتمْْ ْ،ومنْهمْقتلةْاحلسنيْاحلقيقيونْْ:
إِنمْشيعتهْأهلْالكوفةْْ،أجدادناْْ،فلماذاْحنملْأهلْالسنةْمسئوليةْمقتلْاحلسنيْ– ْعليهْالسالمْ -؟!ْْ.دْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْ
للتاري ْصـْْ16ْ–ْ11بتصرفْْ ْْ.
مس َْيْبهْ؛ْلوضوحهْْ،أوْاشتهارهْعلىْاأللسنةْْ.
(ْ)7اخلربْاملستفيضْْ:هوْماْزادْنقلتهْعلىْثالثةْيفْكلْمرتبةْْ،وملْيصلْإىلْحدْالتواترُْْ ْ،
انظرْحممدْبنْإبراهيمْبنْمجاعةْْ:املنهلْالرويْصـْْ.31حممدْمرتضىْاحلسيينْالزبيديْْ:بلغةْاألريبْيفْمصطلحْآثارْاحلبيبْْ،حتقيقْْ:
عبدْالفتاحْأبوْغدة ْْ،نشرْمكتبْاملطبوعاتْاإلسالميةْ– ْحلب ْْ،ط1413ْ،ْ 1هـ ْصـْْ.139دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْ
الشيعةْاإلماميةْصـْْ .161
(ْ )3السيدْهاشمْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ11صـْْ.ْ361الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 1صـْ.133الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1
صـْْ .373
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والمقصود من قول أبي عبد للا – عليه السالم – خذ مال الناصب حيثما وجدته  ،أهل الحرب
()1

ألنهم ينصبون الحرب للمسلمين  ،واال فال يجوز أخذ مال مسلم أو ذمي على وجه من الوجوه .
()3

()2

ونقول لهم  :هال فعلتم كما فعل أمير المؤمنين حين سمع تحكيما من ناحية المسجد  :ال حكم إال
َّلل ؛ فقال علي بن أبي طالب  :ال حكم إال َّلل كلمة حق أريد بها باطل  ،لكم علينا ثالث  :ال
نمنعكم مساجد اَّلل أن تذكروا فيها اسم اَّلل  ،وال نمنعكم الفيء ما كانت مع أيدينا  ،وال نبدأكم
بقتال " وكما فعل مع قاتله حين أتي به وقد بلغه أنه يريد قتله فخاله  ،وقال :أقتله قبل أن يقتلني
.

()4

بل هو من ضروري المذهب  -كما قال المحققون  -وال يرتاب في جواز هتكهم  ،والوقيعة فيهم ؛
ألن األئمة أكثروا من الطعن  ،واللعن عليهم  ،وذكر مساويهم ؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم –
 " :الناس كلهم أوالد بغاة  ،ما خال شيعتنا "  ،والظاهر منها جواز القذف  ،واالفتراء عليهم ؛ لعدم
األخوة بيننا وبينهم  ،بعد وجوب البراءة عنهم  ،وعن مذهبهم  ،وعن أئمتهم "

()5

 ،وقيل  :وال يعني

ذلك غيبتهم .
()6

بل تنتفي عنه أخوة الدين  ،وصفة اإليمان ؛ النتفاء اإليمان عنه ؛ ألنه أشر من اليهود والنصارى
 ،وأنجس من الكالب ؛ لصراحة وقوع الكفر عليه

()7

 ،بل هو أهون على للا من الكلب  ،وأخذ
()8

(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْْ4شرحْصـْْ.316الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ11صـْْ .313
(ْ)1ابنْإدريسْاحلليْْ:مستطرفاتْالسرائرْْْصـْْ.191الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ .119
(ْ)3ابنْإدريسْاحلليْْ:مستطرفاتْالسرائرْْْصـْْ .191
(ْ)4البيهقيْْ:معرفةْالسننْواآلثارْْ،حتقيقْْ:عبدْاملعطيْقلعجيْْ،نشرْدارْالوفاءْْ-املنصورةْْ،ْ-ط1411ْ،1هـ1991ْ/مْجـْ11صـْ
ْ .111
(ْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ193ْ-191بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ13صـْْْ.147السيدْحممدْجوادْالعامليْْ:متاحْالكرامةْجـْْ11صـْْ ْ.111
(ْ)7السيدْحممدْجوادْالعامليْْ:مفتاحْالكرامةْجـْْ11شرحْصـْْ114-113بتصرفْ.السيدْعليْالطباطبائيْْ:رياضْاملسائلْجـْْ3صـْ
ْ63بتصرفْْ.احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ14صـْْ163بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ.131الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ ْْ.14
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ماله  ،وقتله  ،وقيل  :وال يعني ذلك  ،بل وصل بهم إلى القول  ":وال يطعم الناصب بحال
()2

()1

؛ فسؤره أنجس من اليهودي والمجوسي  ،والنصراني  ،والمشرك  ،بل ومن الكالب

()4

()3

.

وكل ما ذكرناه من أفضل العبادات ما لم تمنع منه تقية ؛ ألن الظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين
 ،واتحاد الكفر اإلسالمي واإليماني فيهم  ،بل هجاؤهم على رؤس األشهاد من أفضل عبادة العباد
 ،وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع األعصار  ،واألمصار ،
علماؤهم  ،وعوامهم  ،حتى مألوا القراطيس منها  ،بل هي عندهم من أفضل الطاعات بل حصل
على ذلك اإلجماع

()5

.

ويطلقون على كل من أقر بالشهادتين من المسلمين ولم يقر باإلمامة  :مسلم الدنيا كافر اآلخرة

" ؛ ألن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ربط واليته بوالية علي  ،ثم بوالية للا ؛ فمن رفض والية علي ؛ فقد رفض
()6

والية رسول للا -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -ومن رفض والية رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فهو كافر كائنا من كان
ومن الثابت أن الحسين – عليه السالم – لم يدع إلى نفسه للتقية

()8

()7

.

 ،وما دام أهل السنة والجماعة

اتبعوا سيدنا الحسين – عليه السالم  -في تقيته  ،واق ارره بإمامة أبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان
بمبايعتهم  ،والصالة خلفهم  ،فهل تتهمونه بالخوف  ،والجبن  ،والتقية التي تعني الخضوع للذل ؟
! .
()9

(ْ)1تعقبْالشي ْاجلواهريْاحملققْالبحراينْفقالْْ:هذاْخالفْماْعليهْالطائفةْانظرْْ:جواهرْالكالمْجـْْ16صـْْ ْْْ.11
(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ13صـْْ.147السيدْحممدْجوادْالعامليْْ:متاحْالكرامةْجـْْ11صـْْ ْْ.111
(ْ)3قطبْالدينْالبيهقيْالكيدريْْ:إصباحْالشيعةْمبصباحْالشريعةْْ،حتقيقْْ:الشي ْإبراهيمْالبهادريْْ،طْاعتمادْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْ
الصادقْ–ْقمْْ،طْ1416ْ،ْ 1هْصـْْ.433احملققْاحلليْْ:شرائعْاإلسالمْجـْْ3صـْْ.639حيىيْبنْسعيدْاحلليْْ:اجلامعْللشرايعْصـْ
ْ .417
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:أجوبةْاملسائلْاملهنائيةْصـْْ.63ولهْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْ.113احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْ1شرحْصـْ
ْ .311
(ْ)1السيدْالگلپايگاينْْ:الشهاداتْاألولْصـْْ111ْ-111بتصرفْْ.الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ11صـْْ ْْْ.61
(ْ)6السيدْاخلوئيْْ:الطهارةْْ،طْصدرْْ،نشرْدارْاهلادي–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ3هـْجـْْ1شرحْصـْْ ْْ.ْ63
(ْ)7أمحدْحسنيْيعقوبْْ:مساحةْللحوارْْ،طْالغديرْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1997ْ/مْْصـْْ ْْ.31
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْ1صـْْ.31السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ7صـْْ .111
(ْ)9دْعمرْعبدْهللاْكاملْْ:رسالةْإىلْإخوانناْالشيعةْاإلماميةْْصـْْ ْْ.ْ11
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فلماذا لم يتكلم علي – رضي للا عنه – عندما أراد الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قبل وفاته أن يكتب لهم كتابا
لن يضلوا بعده أبدا  ،وهو الذي ال يخشى إال للا  ،ويعلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس!

()1

.
و يعجب اإلنسان من قولهم  :أن من لم يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية ! كيف ؟ والفقهاء

مجمعون على عدم التكليف قبل العلم " فالذي ال يعرف شيئا فهو جاهل  ،وليس كاف ار ؛ فالكفر
والجهل ال يرتبطان ببعضهما ارتباط العلم " .
()2

ثم هل يستطيعون أن يقروا هم بكفر المالئكة واألنبياء الذين لم يقروا بوالية أئمتهم  ،كما جاء عن
أبي جعفر  -عليه السالم  -حين سأله أحد تالميذه عن قول أمير المؤمنين  :إن أمرنا صعب
مستصعب  ،ال يعرفه إال ملك مقرب  ،أو نبي مرسل  ،أو عبد امتحن للا قلبه لإليمان  ،فقال :
نعم من المالئكة مقربين  ،وغير مقربين  ،ومن األنبياء مرسلين  ،وغير مرسلين  ،ومن المؤمنين

ممتحن  ،وغير ممتحن  ،وان أمركم هذا عرض على المالئكة ؛ فلم يقر به إال المقربون ،

وعرض على األنبياء ؛ فلم يقر به إال المرسلون  ،وعرض على المؤمنين ؛ فلم يقر به إال

الممتحنون .
()3

وهل عدم معرفة اإلمام توجب العودة للجاهلية ؟ كما قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من مات وليس له
إمام من ولدي  ،مات ميتة جاهلية  ،ويؤخذ بما عمل في الجاهلية واإلسالم "

آمن بدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – مع من عبد األصنام ؟ فما لكم كيف تحكمون .

()4

 ،فهل يستوي من

أثر تقديس األئمة على عقدية توحيد الربوبية واأللوهية عند الشيعة الثني عشرية :
تؤمن الشيعة االثنا عشرية بتوحيد الربوبية  ،والذي يعني  :بوجود للا تعالى  ،ووحدانيته  ،وأنه

البارئ  ،الرزاق  ،المحيي  ،المميت  ،المعطي  ،المانع  ،لكن هذا اإليمان شابته شوائب تأث ار
بتقديسيهم ألئمتهم ؛ أفقدت هذا اإليمان مصداقيته  ،حيث وصفوا أئمتهم بصفات ال تنبغي إال هلل

تعالى .

فوصفوا األئمة بالربوبية  ،وأنهم يعبدون ؛ فقد جاء عن الحسين  -عليه السالم  :-أن علي  ":زر

األرض "  ،أي  :رب األرض

()1

 ،ويقول علي – عليه السالم  ": -على يدي تقوم الساعة " ،
()2

(ْ)1سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ ْْ.ْ11
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ3صـْْ ْْ.141
(ْ)3حممدْبنْحسنيْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْ.46الصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ.417اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)4حممدْالريشهريْْ:العقلْواجلهلْيفْالكتابْوالسنةْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْ1111ْ/مْْْصـْْ ْ.171
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وفي تفسير قول للا  -هلالج لج  ": -أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه "
المؤمنين

()3

يعني  :أمير

 ،ينتقم منه في الرجعة( ،)5وقيل  :يعذبه للا في النار

()6

 ،وعن أبي عبد للا – عليه

السالم – في معنى قوله  -هلالج لج  ": -وأشرقت األرض بنور ربها"

()7

 ،قال  :رب األرض  :إمام

()4

األرض  ،فإذا خرج إمام األرض يستغني الناس عن ضوء الشمس  ،ونور القمر  ،ويجتزئون بنور

اإلمام
لنا "

()9

()8

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم –  :ما استأهل خلق من للا النظر إليه إال بالعبودية

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم – ":وبعبادتنا عبد للا  ،ولوالنا نحن ما عبد للا " " ،

وال يدرى كيف يعبد الرحمن ؟ "
()12

()10

()11

 ،وعن الرضا – عليه السالم –  ":الناس عبيد لنا في الطاعة "

؛ فالحالل ما أحلوه  ،والحرام ما حرموه ؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم –  ":األئمة منا

مفوض إليهم  ،فما أحلوا فهو حالل  ،وما حرموا فهو حرام "

()13

.

حتى ولو كان في معصية للا  ،فرووا عن للا  -هلالج لج – أنه قال  ":من عرف حق علي زكا وطاب
 ،ومن أنكر حقه كفر وخاب  ،أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه  ،وان عصاني ،

(ْ )1قالْحممدْالباقرْالبهبوديْْ:يفْاألصلْاملطبوعْْ:ربْاألرضْوهوْتصحيفْْ،ومعىنْالزرْْ:ماْبهْقوامْاألرضْْ،وبهْتسكنْْ.انظرْ
اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ69بتصرفْ ْ.
(ْ)1قالْالباقرْْ:يعينْيفْالرجعةْْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ111بتصرفْْ ْ.
(ْ)3سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ .37
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ7صـْْ،ْ194جـْْ14صـْْ.163هاشمْالبحراينْْ:الربهانْيفْتفسريْالقرآنْجـْْ1صـْْ .171
(ْ)1العياشيْْ:تفسريْالعياشيْجـْْ1صـْْ.341الفيضْالكاشاينْْ:التفسريْاألصفىْْ،حتقيقْْ:حممدْحسنيْدراييتْْ،حممدْرضاْنعميتْْ،
نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1411،1هـْ1373ْ/شْجـْ1صـْْ.717الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْ3صـْْ .193
(ْ)6الطربسيْْ:جممعْالبيانْجـْْ6صـْْ.331فتحْهللاْالكاشاينْْ:زبدةْالتفاسريْجـْْ4صـْْ .144
(ْ)7سورةْالزمرْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ69
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ7صـْْ.ْ316الشي ْعلىْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ4صـْْ .47
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.194الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ .111
(ْ)11الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ.144املريزاْالنوريْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ.19السيدْهاشمْالبحراينْْ:غايةْاملرامْجـْْ1صـْْ .33
(ْ)11الشي ْاملفيدْْ:األمايلْصـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ ْْ.179
(ْ)13حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.414املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ13صـْْ ْ.133
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وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه  ،وان أطاعني "  .فطاعة علي كما ترى أعظم من
()1

طاعة للا – هلالج لج .! -

ويرد عليهم ما جاء في قواعد العقل والنقل  :ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق  ،ويرد عليهم
()2

أبو عبد للا – عليه السالم – في معرض تفسير قوله  -هلالج لج  ": -اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

من دون اَّلل والمسيح ابن مريم " ؛ فقال  ":أما وللا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم  ،ولو دعوهم ما
()3

أجابوهم  ،ولكن أحلوا لهم حراما  ،وحرموا عليهم حالال ؛ فعبدوهم من حيث ال يشعرون "

الفرق رحمكم للا .

()4

فما

ويصرون ويقولون  " :ومهما اعتقدنا فيهم من شيء  ،فال يبلغ مراقيهم القدسية الرفيعة  ،ولو لم
يعلموا أننا ال نصل إلى تلك الرتب السامية التي يعرفونها ألنفسهم  ،لما قالوا لنا  " :نزهونا عن

الربوبية  ،وقولوا فينا ما شئتم " ؛ لعلمهم أننا مهما سيق فيهم من قول  ،وكان دون القول في للا ،

فال يكون خروجا عن مستواهم وغلوا فيهم " .
()5

وعليه فال فرق بينهم وبين للا إال أنهم عباد للا  ،كما كتب اإلمام المهدي -عليه السالم – بتوقيعه

 ،وهو يخاطب ربه  ":ال فرق بينك وبينهم  ،إال أنهم عبادك وخلقك "  ،والضمير يعود على والة
األمر  ،وهم األئمة
ويرويه الكليني

()7

()6

.

في كافيه

()8

عن أبي جعفر -عليه السالم  : -إن للا تعالى أعظم  ،وأعز ،

وأجل من أن يظلم  ،ولكنه خلطنا بنفسه  ،فجعل ظلمنا ظلمه  ،وواليتنا واليته

()1

 ،أي  :ضمنا

لنفسه المقدسة .
()2

(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالقميْْ:العقدْالنضيدْوالدرْالفريدْْ،حتقيقْْ:عليْأوسطْالناطقيْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْْ/
1331شْصـْْ.ْ31العالمةْاحلليِْْ:نجْاحلقْوكشفْالصدقْْ،طْستارةْْ،نشرْمؤسسةْدارْاهلجرةْ–ْقمْْ،ط1411،ْ1هـْصـْْ .ْ131
(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ17صـْْ.143الشي ْاألنصاريْْ:القضاءْوالشهاداتْصـْْ ْ.313
(ْ)3سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ ْ.31
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.13أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْْجـْْ1صـْْ .146
(ْ)1الشي ْحممدْحسنيْاملظفرْْ:علمْاإلمامْْْ،نشرْدارْالزهراءْ–ْبريوتْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْ1931ْ/مْْصـْْ ْْ.31
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ91صـْْ.393الشي ْعليْالشاهروديْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ3صـْْ ْْ.613
(ْ )7الكليينْْ:أبوْجعفرْحممدْبنْيعقوبْالكليينْالرازيْْ،كبريْعلماءْاحلديثْْ،والفقهْعندْاإلماميةْْ،ويلقبونهْبثقةْاإلسالم ْْ ،توىفْ
319هـْْْ.انظرْالسيدْحممدْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْْجـْْ3صـْْ .33
(ْْ)3كتابْالكايفْْ:هوْأولْوأهمْكتبْاحلديثْعندْالشيعةْاالثينْعشريةْْ،وهوْمبنزلةْصحيحْالبخاريْعندْأهلْالسنةْْ،وهوْمثانْأجزاءْ
وينقسمْإىلْثالثةْأقسامْْ:األصولْْ،والفروعْْ،والروضةْْ،بواقعْجزئنيْلكلْقسمْْ،ويبلغْعددْأحاديثهْْ:حوايلْْ17111حديثْْ،مجعهاْ
الكليينْفيماْيقربْمنْعشرينْسنةْْ،متنقالْمنْبلدْإىلْبلدْْ،ويدعيْبعضهمْأنْكلهْصحيحْْ،ويعتقدْبعضهمْأنْالكليينْمساهْالكايفْ؛ْ
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فاإلمام  " :خليفته القائم مقامه في الملك والملكوت  ،المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت(، )3
والالهوت( ، )4الرفيق األعلى في مقام أو أدنى "

()5

 ،وعلي  -عليه السالم  -بمقام واليته الكلية

قائم على كل نفس بما كسبت  ،ومع كل شيء معية
القيومية الحقة اإللهية "

()9

()6

قيومية  ،ظلية( ، )7إلهية  ،ظل المعية
()8

 ،قال تعالى  ":أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت "

()10

؛" فوجب ال

ال محالة بحكم القضاء اإللهي  ،والعناية الرحمانية ؛ وجود خليفة جامع لجميع صفات الربوبية ،

ألنهْعرضهْعلىْاملهديْ؛ْفاستحسنهْْ،وقالْْ:كافْلشيعتناْْ.انظرْدْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْصـْْ،ْ19الكليينْْ:مقدمةْالكايفْ
جـْ1صـْْ ْ.7
(ْ )1الكليينْ :األصولْمن ْالكايفْجـ ْ1صـ ْْ .431الفيض ْالكاشاينْ :الوايف ْجـ ْْ 1صـ ْ.411ابن ْشهر ْآشوبْ:مناقب ْآلْأيبْطالبْ
جـ3صـْ .414
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .133
(ْْ)3اجلربوتْْ:عاملْالعظمةْْ،أيْْ:عاملْاألمساءْوالصفاتْاإلهليةْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .163
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وحقائق األسماء اإللهية  ،ليكون مظه ار السم للا األعظم "
مظه ار السم للا االعظم

()2

()1

 ،مثل عيسى الذي كان روحا كامال

.

ونقول  :هل معنى معية علي للنفوس أنه معهم في كل مكان بذاته أم بعلمه ؟ فإن قلتم بذاته كان
علي متحدا مع من هو معه وهو محال  ،وان قلتم بعلمه فأي العلمين يسبق اآلخر بهم علم للا أم

علم علي فإن كان للا فعلم علي تحصيل حاصل فال تكون المعية قيومية النتظاره الوحي من للا
تعالى  ،وان قلتم سبق علم علي علم للا تعالى كفرتم  ،والعياذ باهلل .
ثم بدأوا في وصف أئمتهم بصفات الجليل سبحانه ؛ فعن علي – عليه السالم  ": -اإلمام كلمة للا
 ،وحجة للا  ،ووجه للا  ،ونور للا  ،وحجاب للا  ،وآية للا يختاره  ،ويجعله فيه ما يشاء ،
ويوجب له بذلك الطاعة والوالية على جميع خلقه  ،فهو وليه في سماواته وأرضه  ،فمن تقدم

عليهم كفر باهلل من فوق عرشه ،فهو يفعل ما يشاء  ،واذا شاء للا شاء "

()3

 ،فإذا قالوا  :هذا من

باب التقريب والتشريف لهم  ،وليس من باب الثمثيل باهلل نقول  :لهم رويتم عن أبي عبد للا –
عليه السالم – قوله  ":يسند القائم ظهره إلى الحرم  ،ويمد يده ؛ فتراها بيضاء من غير سوء ،
ويقول  :هذه يد للا  ،وعن للا  ،وبأمر للا "

()4

.

بل هناك حلول واتحاد ؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم – قال  ":ولكن للا خلطنا بنفسه "
يعني  " :ضمنا إلى نفسه المقدسة  ،وشاركنا "

()6

 ،أو ضمنا إلى ذاته المقدسة

()7

()5

،

فبماذا تسمون

ذلك .
وال تعجب فاهلل تعالى عندهم كل الوجود  ،وكله الوجود  ،كل البهاء والكمال  ،وكله البهاء والكمال
 ،وما سواه على اإلطالق لمعات نوره  ،ورشحات وجوده  ،وظالل ذاته ؛ لكونه إنية بال مهية

()8

،
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وما في الوجود إال ذاته وصفاته وأفعاله

()1

؛ إذ كل هوية من نور هويته ،فهو الهو الحق المطلق

وال هو على اإلطالق إال هو  ،كما أن األغيار كلها باطالت الذوات  ،هالكات الحقائق دون
()2

وجهه الكريم ؛ فكذلك صفاتها كلها مستهلكة في صفاته تعالى مستغرقة فيها  ،فاهلل تعالى وجود
()3

غير متناه  ،وال تخلو منه ذرة في الوجود  ،وال يخلو هو من ذرة فيه ؛ فسبحانك مألت كل شيء ،
وباينت كل شيء

()4

.

وما دام األمر كذلك فال شرك عند الشيعة مادام للا تعالى هو كل شيء  ،فهم يؤولون الشرك

الذي ورد في القرآن بالشرك في الوالية  ،مثل قوله تعالى  ":لئن أشركت ليحبطن عملك "
يعني  ":إن أشركت في الوالية غيره "

()6

 ،أي  :غير علي

()7

 ،وقوله تعالى " :أإله مع اَّلل " ،
()8

عن أبي عبد للا – عليه السالم – ":أي  :إمام هدى مع إمام ضالل في قرن واحد "
معنى قوله  -هلالج لج  " : -وأشرقت األرض بنور ربها "

()10

()5

،

()9

 ،وفي

 ،عن جعفر الصادق – عليه السالم : -

" إن رب األرض والسماء هو اإلمام  ،فحين يخرج اإلمام يكفي نوره  ،وال يفتقر الناس إلى الشمس
والقمر " .
()11

ويرد على هذا التفسير أبو عبد للا – عليه السالم –  ،حين يأتيه رجل ؛ فيسأله عن قول للا -

عز وجل  ": -واذا ذكر اَّلل وحده اشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة واذا ذكر الذين من دونه
إذا هم يستبشرون"  ،فقال السائل  :يعني بالذين من دونه الضمير فالن  ،وفالن  ،فقال  " :من
()12
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قال هذا فهو مشرك باهلل – ثالثا – أنا إلى للا منه برئ – ثالثا – بل عنى للا بذلك نفسه – ثالثا
–"

()1

.

وعن جعفر الصادق – عليه السالم – أنه كان من دعائه  ":اللهم إني أصبحت ال أملك لنفسي
ض ار  ،وال نفعا  ،وال حياة  ،وال موتا  ،وال نشو ار  ،قد ذل مصرعي  ،واستكان مضجعي  ،وظهر
ضري  ،وانقطع عذري  ،ودرست اآلمال إال منك  ،وانقطع الرجاء إال من جهتك " .
()2

وهم أول الخلق عند الشيعة فاستحقوا التفويض في تسيير الكون كونيا  ،وشرعيا ؛ فعن أبي جعفر
الثاني  -عليه السالم  :-إن للا لم يزل فردا متفردا في وحدانيته  ،ثم خلق دمحما – ملسو هيلع هللا ىلص  -وعليا ،
وفاطمة  ،فمكثوا ألف ألـف دهر ، -وفي رواية  :ألف دهر

وأجرى عليها طاعتهم

()4

()3

،

ثم خلق األشياء  ،وأشهدهم خلقها ،

 ،وفوض أمر األشياء إليهم  ،فهم قائمون مقامه  ،يحللون ما شاءوا ،

ويحرمون ما شاءوا  ،وال يفعلون إال ما شاء للا

()5

 ،فهل هناك ما يدل على التوحيد أفضل من

هذه العبارة ؟ .
بل مادة خلق األئمة هي  :نور عظمة للا تعالى  ،فلذلك والهم أمر مملكته  ،فهم أمر بين الكاف

والنون  ،والسماوات واألرض عند اإلمام كيده من راحته  ،يعرف ظاهرها من باطنها  ،ويعلم برها

من فاجرها  ،ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون ؛ ودليل ذلك  :عن أبي عبد للا  -عليه السالم: -
()6

إن للا خلقنا من نور عظمته  ،ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش ،
فأسكن ذلك النور فيه  ،فكنا نحن خلقا  ،وبش ار نورانيين  ،وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا ؛ ولذلك
()7
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النبويةْصـْْ37-36بتصرفْْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.ْ11اخلميينْْ:كشفْاألسرارْْصـْْ.91حسنْاحلليْْ:احملتضرْصـْْ .131
(ْ )6اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ11صـْْ.173السيدْحسنْالقباجني:مسندْاإلمامْعليْجـْ9صـْْ.34رجبْالربسي:مشارقْأنوارْاليقنيْصـْ
ْ .173
(ْْ)7أسألْهللاْتعاىلْأنْيكونْالضمريْيعودْعلىْالعرشْالْعلىْهللاْتعاىلْْ .
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صرنا نحن وهم الناس  ،وصار سائر الناس همج للنار  ،والى النار"

()1

 ،والمراد بالهمج  :من

خالف اإلمامية .
()2

ولكن ليس هذا هو القول الوحيد في مادة خلق الشيعة ؛ فيقول أمير المؤمنين -عليه السالم :-
اتقوا فراسة المؤمن  ،فإنه ينظر بنور للا  ،قيل  :يا أمير المؤمنين كيف ينظر بنور للا  -عز
وجل -؟ قال  :ألنا خلقنا من نور للا  ،وخلق شيعتنا من شعاع نورنا  ،فهم أصفياء  ،أبرار ،

أطهار  ،متوسمون  ،نورهم يضئ على من سواهم كالبدر في الليلة الظلماء  ،بل لم يخلق للا من
نوره غيرهم  ،وأمر المالئكة أن يتعلموا التسبيح منهم "  ،فمن أي شيء خلقت المالئكة ؟ .
()3

وعن الصادق  -عليه السالم  : -لما خلق للا السماوات واألرضين استوى على العرش  ،فأمر
نورين من نوره  ،فطافا حول العرش سبعين مرة  ،فقال للا  -عز وجل  : -هذان نوران لي
مطيعان  ،فخلق للا من ذلك النور دمحما  ،وعليا  ،واألصفياء من ولده  -عليهم السالم  ، -وخلق
من نورهم شيعتهم  ،وخلق من نور شيعتهم ضوء األبصار  ،فالحمد هلل الذي وهبنا نور البصر
()4

من شعاع الشيعة .
وسئل الصادق  -عليه السالم  : -ما كنتم قبل أن يخلق للا السماوات واألرضين ؟ قال  -عليه
السالم  : -كنا أنوا ار حول العرش  ،نسبح للا  ،ونقدسه  ،حتى خلق للا – سبحانه  -المالئكة ،
فقال لهم  :سبحوا  ،فقالوا  :يا ربنا ال علم لنا  ،فقال لنا  :سبحوا  ،فسبحنا  ،فسبحت المالئكة
بتسبيحنا .
()5

بل خلق للا كل خير من نور النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -فقد رووا أنه  " :قيل لرسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -أول
شيء خلق للا تعالى ما هو ؟ فقال  :نور نبيك خلقه للا – وفي رواية  :ابتدعه من نوره  ،واشتقه
من جالل عظمته  ، -ثم خلق منه كل خير" .
()6

فإذا كان الخير خلق من النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والشيعي خلق من طينة النبي الخيرة  ،التي لم يشاركه فيها

إال األنبياء  ،والناصب ( )1خلق من طينة أخرى  ،فكيف تقع المعصية من الشيعي ؟ !! .

(ْ)1الكليينْْ:األصولْمنْالكايفْجـْ1صـْْ.ْ339اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.41العامليْْ:االنتصارْجـْْ4صـْْ .117
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْ6صـْْ .396
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.11النوريْالطربسيْْ:نفسْالرمحنْيفْفضائلْسلمانْْ،هامشْصـْْ .367
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ11صـْْ ْ.11
(ْ)1الشي ْاملفيدْْْ:االختصاصْصـْْْ.91اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ11صـْْ .11
(ْ)6عليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ1صـْْ.ْ14اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ11صـْْ ْ.14
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الجواب  :وقع ما لم تكن الشيعة تريده فقد تأثرت كلتا الطينتين باألخرى ؛ فما يقع فيه الشيعي من
جرائم هي من تأثره بطينة الناصب  ،وما يعمله الناصب من حسنات هو من تأثره بطينة الشيعي ،
فإذا كان يوم القيامة  ،فإن سيئات الشيعي توضع على الناصب  ،وحسنات الناصب توضع في
حسنات الشيعي

()2

؛ وهنا تزر الوازرة وزر األخرى  ،وليس لكل إنسان ما سعى ! كما ترى العدل

الشيعي .
()3

واذا كان الحكم على سائر الناس من غير الشيعة مسبقا بدخول النار  ،فلما الحساب يوم القيامة
يوكل لألئمة ؛ فعن أبي جعفر -عليه السالم : -إذا كان يوم القيامة  ،جمع للا األولين واآلخرين
؛ لفصل الخطاب  :دعي رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودعي أمير المؤمنين -عليه السالم ، -ثم يدعى بنا
؛ فيدفع إلينا حساب الناس  ،فنحن  -وللا  -ندخل أهل الجنة الجـنة  ،وأهل النار الـنار ،حتى
نفرغ من حساب الناس  ،فإذا دخل أهل الجنة الجنة  ،وأهل النار النار ،بعث رب العزة عليا -
عليه السالم -؛ فأنزلهم منازلهم من الجنة  ،وزوجهم  ،وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا
فيها أبوابها ؛ ألن أبواب الجنة إليه  ،وأبواب النار إليه

()4

.

فمن العدل عند الشيعة االثني عشرية أن الذي رزقهم هو من يحاسبهم ؛ فعن علي – عليه السالم
 -قال  ":إن للا يقسم أرزاق العباد  ،ويجريها على أيدينا "

()5

؛ فهم من يقسم األرزاق للكافر

والمؤمن .
ولذلك فرجعة الخلق إلى األئمة  ،والحساب على األئمة ؛ فعن أبي الحسن األول – عليه السالم -
 ":إلينا إياب هذا الخلق  ،وعلينا حسابهم  ،فما كان لهم من ذنب بينهم وبين للا  -عز وجل : -
حتمنا على للا في تركه لنا  ،فأجابنا إلى ذلك  ،وما كان بينهم وبين الناس  :استوهبناه منهم ،

(ْ)1قالْدْحسنيْاملوسويْْ:يفْجلسةْضمتْعددْاًْمنْالسادةْْ،وطالبْاحلوزةْالعلميةْْ،قالْاخلوئيْْ:قاتلْهللاْالكفرةْْ،قلناْْ:منْهمْ
؟ْقالْْ:النواصبْ– ْأهلْالسنةْ– ْيسبونْاحلسنيْ– ْصلواتْهللاْعليهْ– ْبلْيسبونْأهلْالبيتْ!ْْ.انظرْدْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْ
للتاري ْصـْْ ْْ.14
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْْجـْْْ1صـْْ491-439بتصرفْْ .
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الفتاوىْجـ14صـْ .373
(ْ)4الكليينْ:الروضةْمنْالكايفْْجـْْ3صـْْ.ْْ119الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ11صـْ.613حسنْاحلليْْ:احملتضرْصـْْ .171
(ْ)1إبراهيمْالسليمانْاجلبهانْْ:تبديدْالظالمْوتنبيهْالنيامْْصـْْ.11جعفرْاحلائريْْ:بالغةْاإلمامْعليْبنْاحلسنيْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْ
قمْْ،ط1411ْ،ْ1هْ1333ْ/شْصـْْ.113السيدْهاشمْالبحراينْْ:الربهانْيفْتفسريْالقرآنْجـْْ4صـْْ .111
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وأجابوا إلى ذلك  ،وعوضهم للا  -عز وجل "-

()1

 ،وهنا يظهر أن األئمة أرحم بنا من ربنا – عز

وجل – فتأمل .

وهذا قليل فالكون كله يخضع لواليتهم ؛ فإن " لإلمام مقاما محمودا  ،ودرجة سامية  ،وخالفة

تكوينية تخضع لواليتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون  ،وان من ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا
مقاما ال يبلغه ملك مقرب  ،وال نبي مرسل  ،وبموجب ما لدينا من الروايات واألحاديث  ،فإن
الرسول األعظم – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – واألئمة – عليهم السالم – كانوا قبل هذا العالم أنوا ار ؛ فجعلهم للا بعرشه
محدقين  ،وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما ال يعلمه إال للا  ،وقد قال جبريل – كما في روايات
()2

المعراج  : -لو دنوت أنملة الحترقت  ،وقد ورد عنهم – عليهم السالم – إن لنا مع للا حاالت ال
يسعها ملك مقرب  ،وال نبي مرسل  ،ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء – عليها السالم -
.

()3

وجعلوا أئمتهم يحيطون بقدرة للا وعظمته ؛ فعن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -أول ما خلق للا

()4

نوري ،

ابتدعه من نوره  ،واشتقه من جالل عظمته  ،فأقبل يطوف بالقدرة  ،حتى وصل إلى جالل العظمة

في ثمانين ألف سنة  ،ثم سجد هلل تعظيما ؛ ففتق منه نور علي  -عليه السالم  -فكان نوري

محيطا بالعظمة  ،ونور علي محيطا بالقدرة  ،وأبصار العباد  ،وأسماعهم  ،وقلوبهم من نوري ،
ونوري مشتق من نوره

()5

 ،مع أنهم رووا قبل ذلك أن أبصار العباد من نور الشيعة  ،ولكني أظن

أنهم سيجيبون  :أن نور الشيعة جزء من نور األئمة .

ثم جعل للا لهم الحكم بين جميع الخالئق  ،حتى من غير البشر؛ كما روي عن أبي جعفر -

عليه السالم – :أن زوجا من ورشان

()6

وقعا على الحائط  ،وهدال هديلهما ؛ فرد أبو جعفر -عليه

السالم  -عليهما كالمهما ساعة  ،ثم نهضا  ،فلما طا ار على الحائط هدل الذكر على األنثى
(ْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْْجـْْْ3صـْْ.161احلاجْسعيدْأبوْمعاشْْ:الشيعةْالفرقةْالناجيةْجـْْ1صـْْ .14
(ْ )1حمدقنيْْ:أحدقْالنظرَّْ ْ:
َّظرْ،وشدَّدهْْ،ورَّكزْفيهْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ 1صـْ
أحد ْالنَّظر ْْْ،وأمعنْفيهْالن َ
ْ .461
(ْ)3اخلميينْْ:احلكومةْاإلسالميةْصـْْ.13-11حممدْفاضلْاملسعوديْْ:األسرارْالفاطميةْصـْْ .166
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أصولْاألئمةْ"ْتكملةْالوسائلْ"ْْ،حتقيقْْ:حممدْبنْحممدْاحلسنيْالقائيينْْ،طْنكنيْْ،نشرْمؤسسةْمعارفْإسالميْاإلمامْالرضاْ–ْقمْ
ْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1376ْ/شْجـْْ1صـْْ.113الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ16صـْْ.463الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.94
ِبارْاألنوارْجـْ14صـْْ .96
(ْ)1عليْالنمازيْالشاهروديْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ1صـْ.14اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ11ْ–ْ11بتصرفْْ ْْ.
األنثىْوَر َشانَةْْ.انظرْابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْ،مادةْورشْجـْْ13صـْْ .4313
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ساعة  ،ثم نهضا  ،فقيل له  :ما هذا الطير؟  ،قال  :كل شيء خلقه للا من طير  ،أو بهيمة ،
أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا  ،وأطوع من ابن آدم  ،إن هذا الورشان ظن بامرأته ؛ فحلفت له
ما فعلت ؛ فقالت  :ترضى بدمحم بن علي حكما ؛ فرضيا بي ؛ فأخبرته  :أنه لها ظالم ؛ فصدقها

()1

 ،وهل الزنا حرام عند الورشان .
وخزائن األرض بأيديهم ؛ فعن أبي عبد للا -عليه السالم  : -عندنا خزائن األرض  ،ومفاتيحها ،
ولو شئت أن أقول بإحدى رجلي أخرجي ما فيك من الذهب ؛ ألخرجت  ،قال  :ثم قال بإحدى
رجليه فخطها في األرض خطا ؛ فانفرجت األرض ؛ فأخرجت سبيكة ذهب قدر شبر  ،ثم قال :
انظروا حسنا  ،فنظروا فإذا سبائك كثيرة بعضها على بعض يتألأل ؛ فقيل له  :جعلت فداك أعطيتم

ما أعطيتم  ،وشيعتكم محتاجون ؟ فقال  :إن للا سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا واآلخرة  ،ويدخلهم
جنات النعيم  ،ويدخل عدونا الجحيم

()2

.

حتى إنهم ليعلمون متى ستعلق نطفتهم في رحم أزواجهم  ،وحين يولدون يكلمهم للا  ،ويردون
جوابه فور الوالدة ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  -أنه كان في الحج في السنة التي ولد فيها

ولده موسى – عليه السالم  -فبينا هو يأكل إذ أتاه رسول حميدة  ،فقال  :إن حميدة تقول لك :
()3

إني قد حضرتني والدتي  ،وقد أمرتني أن ال أسبقك بابني هذا ؛ فقام أبو عبد للا – عليه السالم -
فانطلق مع الرسول  ،فلما انطلق قال له أصحابه  :سرك للا  ،وجعلنا فداك  ،ما صنعت حميدة ؟
قال  :قد سلمها للا  ،وقد وهب لي غالما  ،و هو خير من ب أر للا في خلقه  ،ولقد أخبرتني حميدة
؛ ظنت أني ال أعرفه  ،ولقد كنت أعلم به منها  ،إنه لما أن كانت الليلة التي علقت فيها بابني هذا
المولود  ،أتاني آت ؛ فسقاني كما سقاهم  ،وأمرني بمثل الذي أمرهم به ؛ فقمت  -بعلم للا -
مسرو ار بمعرفتي ما يهب للا لي  ،فجامعت ؛ فعلقت بابني هذا المولود  ،فدونكم  ،فهو – وللا -
صاحبكم من بعدي  ،إن نطفة اإلمام إذا سكنت في الرحم أربعة أشهر  ،وأنشأ فيه الروح

()4

بعث
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(ْ)1الكليينْْ:األصولْمنْالكايفْْجـْْ1صـْْ.474ابنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْْ.311املفيدْْ:االختصاصْصـْْ ْْ.169
(ْ )3محيدةْْ:محيدة ْالرببر ْأم ْموسى ْالكاظم ْ– ْعليهْالسالمْْ -وتسمى ْاملصفاة ْْ .انظرْالشي ْالطرحييْْ:جممعْالبحرينْْ،حتقيقْ :السيدْ
أمحدْاحلسيينْْْ،نشرْمكتبْالنشرْالثقافةْاإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1367ْ/شْجـْْ1صـْْ .ْ17
(ْ)4الروحْْ:اجلسمْالبخاريْاللطيفْالذيْيكونْمنْلطافةْاألغذيةْوخباراهتاْْ،ولهْمدخلْعظيمْيفْنظامْالبدنْْ.وقيلْْ:احلياةْْ،وقيلْْ:
س ْْ،وقيلْْ:ماْبهْحياةُ ْاألجسام ْْ،وتلكْالروحْقدْتكونْجمردة ْْ،وقدْتكونْمنطبعةْيف ْالبدنْ ْ .ويقابلْالروحْْ:اجلسدْوهو ُْ ْ :كلْ
النَـف ُْ
جوهرْمادي ْيشغلْحيِّـًزاْْ،ويتميَّزْبالثِّقلْْ،واالمتداد ْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 13صـْْ.ْ 11نشوانْاحلمريى ْْ:مشسْالعلومْْ،
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للا  -تبارك وتعالى  -إليه ملكا يقال  :له حيوان  ،يكتب في عضده األيمن  :وتمت كلمة ربك
صدقا وعدال ال مبدل لكلماته  ،فإذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على األرض  ،رافعا رأسه
إلى السماء  ،ويناديه مناد من بطنان العرش من قبل رب العزة من األفق األعلى باسمه واسم أبيه
 ،يا فالن بن فالن اثبت مليا لعظيم خلقتك  ،أنت صفوتي من خلقي  ،فإذا انقضى صوت
المنادي  ،أجابه هو :شهد اَّلل أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو
العزيز الحكيم  ،فإذا قال ذلك أعطاه للا العلم األول  ،والعلم اآلخر  ،واستحق زيارة الروح في ليلة
القدر ،والروح خلق أعظم من جبرائيل ؛ أليس يقول للا  -هلالج لج  : -تنزل المالئكة والروح فيها ؟
فإذا كان حالهم ما ذكرنا من شرف المولد وعلم الغيب

()2

()1

.

 ،فال عجب أن يقول الشيعة  :أنهم

يتصرفون في كل شيء في الكون ؛ فهم أبناء علي الذي يسمع النجوى  ،والسر  ،وأخفى  ،كما
يقول أحدهم مناجيا لعلي– عليه السالم  " : -السالم على يعسوب الدين واإليمان  ،وكلمة الرحمن

 ،السالم على ميزان األعمال  ،ومقلب األحوال  ،وسيف ذي الجالل  ،وسماع السر والنجوى ،
الحاكم في يوم الدين  ،ومنزل المن والسلوى "

()3

فما بقي هلل بعد هذا ؟ .

وقد نادت الشمس عليا أمام أبي بكر  ،وعمر  ،والمهاجرين  ،واألنصار بعدما ردها النبي –
()4

ملسو هيلع هللا ىلص – بعدما غابت ؛ ألن اإلمام علي لم يكن صلى العصر– مع كونها ناقضة للعصمة  -؛ فقالت
 ":يا أول  ،يا آخر  ،يا ظاهر  ،يا باطن  ،يا من هو بكل شيء عليم "

()1

 .للا أعلى وأجل ! .

حتقيقْْ:دْحسنيْبنْعبدْهللاْالعمريْوآخرونْْ،نشرْدارْالفكرْاملعاصرْْ-بريوتْْ،دارْالفكرْْ-دمشقْْ،ط1411،ْ1هـْ1999/مْجـْ
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(ْ)3حممدْاجلواهريْْ:ضياءْالصاحلنيْصـْْ.331النوريْالطربسيْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـْ.111حممدْاملشهديْْ:املزارْصـْْ .134
ول َِّ
ِِ
ْ:الْيـغز ِ
اْ،وَال َْر ُجلْلَهُْ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َمَ ْ"ْ:غَزاْنَِيب ِْم َنْاألَنبِيَ ِاءْفَـ َق َ
ال َْر ُس ُ
ْهَريـَرَْةْْ:قَ َ
ْصلَّىْهللاُ َ
(َ ْ)4عنْأَِيب ُ
ْاّلل َ
وْمع َ
ال َ َ ُ َ
يْمنْتَـَزَّو َجْامَرأًَةْ َملْيـَُبْهبَ َ
ِ
ِ
ال ْلِلشَّمْ ِ ِ ِ
ْمأ ُم َورة َْوأَنَاْ
يد َْو َجاءَهُ ْعِن َد ْال َعص ِر ْفَـ َق َ
اْ،وَال َْر ُْجل ْبـَ َىن ْبِنَاءً ْ َمل ْيـَفُر َ
غ ِْمنهُ ْ"ْفَـلَ َّماْأَتَىْال َم َكا َن ْالَّذيْيُِر ُ
س«ْ:إنَّك َ
َغنَم ْيـَنتَظُر ْ ِوَال َد َه َ
ِ
ْ،مثَّ ِ ِ ِ
ْاّلل ِ
اْاّلل ِ
ال«ْ:إِ َّنْ
َّارْ،فَـلَم ْتَأَ ُكل َهاْفَـ َق َ
اعةً ُ
ْ،مثَّْفَـْتَ َح َُّ َ
ْس َ
اع ْةً»ْفَ َحبَ َس َه َُّ َ
ْس َ
َمأ ُمورْ،اللَّ ُه َّم ْاحبِس َه َ
ْعلَيه َ
اْعلَ َّي َ
يمةُْفَ َجاءَت ْالن ُ
ْوض َعت ْالغَن َ
ْعلَيه ُ ُ
الْ:فَأَخرجو ِ
ص َقت ْيَ ُدهُْبِيَ ِد ْر ُجلَ ِ
اْمث َل َْرأ ِس ْبـَقَرةٍْ
الْ:إِ َّن ْفِي ُك ُم ْالغُْلُ َ
ني ْأَو ْثََالثٍَةْ.فَـ َق َ
فِي ُكم ْ ُغلُ ًوالْ،فَـليُبَايِع ِين ِْمن ْ ُك ِّل ْقَبِيلَ ٍة َْر ُجلْ»ْقَ َ
الْ:فَـلَ َ
ول ْقَ َ َ َ ُ
َ
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وعن علي – عليه السالم  " :-علمت المنايا  ،والباليا  ،وفصل الخطاب  ،فلم يفتني من سبقني ،
ولم يعزب عني ما غاب عني "

()2

أظن أن من هذه األشياء ما اختص للا – عز وجل – بعلمه .

فكيف يردون على قول اإلمام الصادق – عليه السالم  ": -يا عجبا ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب
! ال يعلم الغيب إال للا  ،وللا لقد هممت بضرب جاريتي فالنة  ،فهربت مني  ،فما علمت في أي

بيوت الدار هي "

()3

 ،وسئل أبو عبد للا عن اإلمام يعلم الغيب ؟ قال  :ال  ،ولكن إذا أراد أن

يعلم الشيء ؛ أعلمه للا ذلك "

()4

وذلك ألن علمهم مستفاد من علم للا تعالى .

ثم يدعون أن األئمة يحيون الموتى ؛ فعن أبي جعفر  -عليه السالم -أنه سئل  :أنتم تقدرون على
أن تحيوا الموتى  ،وتبرؤا األكمه  ،واألبرص ؟ قال  :نعم بإذن للا ثم مسح على عين الرواي
فأبصر .
()5

وجعلت الشيعة االثني عشرية إحياء الموتى لعلي – رضي للا عنه  -؛ فعن علي  -عليه السالم
 :أن قريش سألت النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -إحياء ميت ؛ كفعل عيسى  -عليه السالم  -؛ فدعاني  ،ثمسجاني ببرده  ،ثم قال  :انطلق يا علي مع القوم إلى المقابر  ،فأحيي لهم  -بإذن للا  -من
يسألونك من آبائهم  ،وأمهاتهم  ،وأجدادهم  ،وعشائرهم  ،فانطلقت معهم  ،فدعوت للا  -تبارك

وتعالى -باسمه األعظم ؛ فقاموا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم  -بإذن للا تعالى ، -
وأقبلت قريش تسألهم .
()6

وعن أبي عبد للا – عليه السالم –  :إن شابا أتى أمير المؤمنين فقال  :إن أخي مات  ،وقد
حزنت عليه حزنا شديدا  ،فقال  :تشتهي أن تراه ؟ فقال  :بلى  ،قال  :فأرني قبره  ،قال  :فخرج
()7

ْحت َّل ِْألَح ٍدْقَـبـلَن ِ
ِ
ْعلَي ِهْوسلَّمَ «ْ:مل َِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ْاّللِ َ َّ
كْأ َّ
اىلْ
ْاّللَْتَـ َع َْ
َن َّ
ول َّ
ال َْر ُس ُ
الْ:فَـ َق َ
َّارْفَأَ َكلَتـ َهاْقَ َ
يم ِة ُ
اْ،و َذل َ
ْ،مثَّ َ
ْجاءَتْالن ُ
َ َ َ
منْ َذ َهبْفَأَل َقوهُْيفْالغَن َ
ْصلىْهللاُ َْ َ َ َ
َنْالشَّمسْ َمل ُ ِ
ْ،وَز َع ُمواْأ َّ
َح ٍدْقَـبـلَهُ َْوَالْبـَع َدْهُْْ.عبدْالرزاقْالصنعاينْْ:املصنفْجـْْ1صـْْ .141-141
َرأ َ
ْحتبَسْأل َ
َىْضع َفنَاْفَطَيَّبَـ َهاْلَنَا» َ
َ
(ْ)1شاذانْبنْجربائيلْالقميْْ:الفضائلْصـْْْ.69هاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْْ،حتقيقْْ:عزةْهللاْاملوالئيْاهلمداينْْ،طْهبمنْْ،نشرْ
مؤسسةْاملعارفْاإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.111ولهْْ:الربهانْيفْتفسريْالقرآنْجـْ1صـْْ .131
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.136الكليينْْ:الكايفْجـْْ1صـْْ.197اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ ْ.141
(ْ)3حممدْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْ.133الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.313
(ْ)4احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْجـْْ1صـْْ.391الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.117الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ .191
(ْ)1الكليينْْ:األصولْمنْالكايفْجـْ1صـْ.ْ471الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْ3صـْْ.771وحيدْاخلراساينْْ:منهاجْالصاحلنيْجـْْ1صـْ
ْ ْْ.334
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ.43الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْصـْْ.413الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ .111
اب ْاجلَن َِّةْ
(ْ )7إجابتهْبنعمْليستْصحيحةْلغوياًْْ:ألنْالسؤالْالذيْيبدأْبإجيابْْ،جيابْعنهْبنعمْْ،مثلْقولهْتعاىلَْ ْ":ونَ َادىْأَص َح ُ
ْحقااْقَالُواْنْـَ َعمْْ"ْْ.األعرافْْ.ْ44ْ:أماْالسؤالْالذيْيبدأْبنفيْ
أَص َح َ
اْو َع َد َْرب ُكم َ
اْحقااْفَـ َهل َْو َجد ُمت َ
اْربـنَ َ
ابْالنَّا ِرْأَنْقَد َْو َجدنَ َ
اْو َع َدنَ َ
ْم َ
اْم َ
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 ،ومعه بردة رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -متز ار بها  ،فلما انتهى إلى القبر  ،تلملمت شفتاه  ،ثم ركض
برجله  ،فخرج من قبره وهو ينطق بلسان الفرس  ،فقال له أمير المؤمنين  :ألم تمت وأنت رجل
()1

من العرب ؟ فقال  :بلى  ،ولكننا متنا على سنة فالن وفالن
أن عليا أحيى موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم

()4

()2

 ،فانقلبت ألسنتنا "

()3

 ،بل روي :

.

والرعد والبرق بأمره ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم –  " :أما إنه ما كان من هذا الرعد  ،ومن
هذا البرق ؛ فإنه من أمر صاحبكم  ،قيل له  :من صاحبنا ؟ قال  :أمير المؤمنين

يقول في كتابه  ":هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا "

()6

()5

 ،وللا تعالى

والضمير واالسم الموصول يفيدان

االختصاص .
بل ركب السحابة مرة  ،وسارت به  ،وتكلم من فوقها عن نفسه  ،فقال  ":أنا لسان للا الناطق في
خلقه " ؛ أما القرآن فلو استنطقوه فلن ينطق
()7

()8

 ،مع أن القرآن والسنة ليس فيهما صفة اللسان هلل

تعالى ! .
وال عجب إذا  :أن تجد اسم اإلمام مكتوب على األحجار  ،وأوراق األشجار  ،وأجنحة األطيار ،
وأبواب الجنة والنار  ،والعرش  ،واألفالك  ،وأجنحة األمالك  ،وحجب الجالل  ،وسرادقات العز
()9

والجمال  ،وباسمهم تسبح األطيار  ،وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار  ،وان العرش لم
يستقر حتى كتب عليه بالنور  :ال إله إال للا  ،دمحم رسول للا  ،علي ولي للا

()10

.

ىْولَ ِكن ْلِيَط َمئِ َّن ْقَْـلِيب ْ"ْ.البقرةْْ:
فُ
ال ْأ ََوَمل ْتـُؤِمن ْقَ َ
ْحت ِي ْال َموتَىْقَ َ
جيابْعنهْببلىْْ،مثلْقولهْتعاىلَْ ْ":وإِذ ْقَ َ
ال ْإِبـَر ِاه ُيم َْر ِّ
ب ْأَِرِين ْ َكي َ
ال ْبـَلَ َ
ْ.ْ161فيظهرْأنْهذاْمنْالركاكةْاليتْالْتليقْببالغةْاإلمامْعليْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْفاألصلْأنْجيابْبنعمْْ،وملْيبنيْللرجلْهذاْْ،مثْملْ
يبينهْواحدْاًْمنْشراحْاحلديثْْ ْ.
(ْ)1بلسانْالفرسْْ:اللغةْالفارسيةْْ.انظرْسامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثينْعشريةْْْصـْْ .113
(ْ)1فالنْوفالنْْ:يقصدْأباْبكرْوعمرْ–ْرضيْهللاْعنهماْْ.ْ-انظرْسامحْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْصـْْ .113
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ.191الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .417
(ْ)4اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ ْ.191
(ْ)1املفيدْْ:االختصاصْصـْْ.317اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ .33
(ْ)6سورةْالرعدْْ:آيةْرقمْْ .11
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ34بتصرفْ.الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ .171
(ْْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.ْ61الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ3صـْْ .71
اينْلطيفْمنْخلقْهللاْْ،وقالْابنْمنظورْْ:األمالكْمجعْمْلِكْْ،وهوْمجعْقلةْيقالْْ:ثالثةْ
(ْ )9األمالكْْ:املالئكةْْ،وهمْجنسْنور
َ
أمالكْْ،وقيلْْ:مجعْملَكْْ.انظرْاملعجمْالوجيزْصـْْ.191لسانْالعربْجـْْ43صـْْ.4166القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْ
َ
ْ .3141
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.174رجبْالربسيْْ:مشارقْأنوارْاليقنيْصـْْ .179
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والناس من صنع علي كما قال  :فإنا صنائع ربنا  ،والناس بعد صنائع لنا "  ،وقال للا  -جل
()2( )1

جالله  -مخاطبا عليا  ":فإني أقول للشيء كن ؛ فيكون  ،وقد جعلتك تقول للشيء كن ؛ فيكون "
()3

.

ولكن األئمة لم يقولوا بذلك ؛ فعن اإلمام الرضا – عليه السالم –  ":فمن ادعى لألنبياء ربوبية ،
وادعى لألئمة ربوبية  ،أو نبوة  ،أو لغير األئمة إمامة  ،فنحن منه براء في الدنيا واآلخرة .
()4

وعن أبي عبد للا – عليه السالم – حين قال له بعض أتباعه  :إني كنت أقول فيك بالربوبية ؛

فقال  :إنا  -وللا  -عبيد مخلوقون  ،لنا رب نعبده ؛ إن لم نعبده عذبنا

()5

.

وقد ورد أن أبا عبد للا – عليه السالم  -لعن رجاال  ،ووصفه بأنه  :شيطان ابن شيطان ؛ ألنهم

يقولون بتفضيل اإلمام علي على النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – ويقولون  :بربوبية علي  ،ومنهم من قال :
بتشخص محمد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في األشخاص األربعة  -علي ،وفاطمة  ،والحسن  ،والحسين  -وأن
()6

دمحما عبد ،وعليا رب( .)7سبحانك هذا بهتان عظيم.
وأعلنها علي – عليه السالم  -صريحة ؛ فيقول  ":ليبلغ الشاهد الغائب  :إني عبد للا  ،ابن عبد
للا  ،عبد قن

()8

 ،ابن أمة  ،ضمتني األصالب  ،واألرحام  ،واني لميت  ،واني لمبعوث  ،ثم

موقوف  ،ثم مسئول  ،وللا ألسألن عما قال هذا الكذاب  ،وادعاه علي  ...وأفزعني  ،وأقلقني عن
رقادي

()9

.

(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْْ.76اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ33صـْْ .13
(ْ)1يضعفهْاملريزاْجوادْالتربيزيْسندْاًْْ،ويصححهْمعىنْْ،ولكنْيقولْْ:إنْمعىنْالصنعْالطاعةْْ،أوْالرتبيةْْ.انظرْاملريزاْجوادْالتربيزيْْ:
صراطْالنجاةْيفْأجوبةْاالستفتاءاتْْ،نشرْاملركزْالثقايفْأمنيْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1997ْ/مْجـْ3صـْْ ْْ.417
(ْ)3اخلميينْْ:مصباحْاهلدايةْإىلْاخلالفةْوالواليةْْصـْْ .91
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْْ.117السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ7صـْْ .111
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ313بتصرفْْْ.ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ3صـْْ .347
(ْ)6األشخاصْاألربعةْْ:تسميهاْالشيعةْْ:األربعةْاملتناسبةْْ:املرادْهباْيفْديباجةْخالصةْاحلسابْ{ْعليْْ،وفاطمةْْ،واحلسنْْ،واحلسنيْ
 ْرضيْهللا ْعنهم ْْ}-؛ ْألنْنسبةْاحلسنْواحلسنيْإىلْعليْكنسبتهماْإىلْخاتونْاجلنةْفاطمةْالزهراءْْ،وبالعكسْْ،وتلك ْالنسبةْهيْنسبةْالوالدةْْ،وتبىنْعلىْأنْنسبةْأولْاألربعةْإىلْثانيهاْكنسبةْثالثهاْإىلْرابعهاْْ .القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ 1صـْ
ْْْْْ.49
(ْ )7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 11صـْْ.ْ 317عليْاخلاقاينْْ:رجالْاخلاقاينْْ،حتقيقْْ:السيدْحممدْصادقِْبرْالعلومْْ،نشرْمكتبْ
اإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1414ْ،1هْصـْْ.131السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ3صـْْ ْ.171
(ْ)3القنْْ:العبدْاخلالصْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ11صـْْ313بتصرفْْ ْْْْ.
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ11صـْْ.ْ317السيدْالكلبايكاينْْ:نتائجْاألفكارْهامشْصـْْ ْْ.199
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وها هو أبلغ رد عليهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – عليه السالم – أنه أهلك قوما غلو
فيه في الربوبية  ،فاستتابهم عن ذلك  ،فلم يتوبوا ؛ فأهلكهم بالدخان .
()1

وهذا أبو عبد للا – عليه السالم – يقول لرواة من الشيعة سألوه عن الربوبية ؛ فوصف نفسه

واألئمة قائال  ":بل عباد مكرمون  ،ال يسبقونه بالقول  ،وهم بأمره يعملون "

()2

 ،وعن أبي عبد للا

– عليه السالم –  ":هم شر من اليهود  ،والنصارى  ،والمجوس  ،والذين أشركوا  ،وللا ما أنا إال

عبد  ،مملوك  ،ال أقدر على شيء  ،ضر  ،وال نفع "

()3

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم – :

جاء حبر من األحبار إلى أمير المؤمنين ؛ فقال  :يا أمير المؤمنين أفنبي أنت ؟ فقال  :ويلك ،
إنما أنا عبد من عبيد دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص . -
()4

أثر تقديس األئمة  :في العتقاد بتقديس بعض بقاع األرض دون باقي األرض :

قدست الشيعة االثنا عشرية األراضي التي سكنها األئمة  ،ودفنوا فيها تقديسا عظيما من هذه

البقاع :
أول  :تقديس مدينة ( قم ) اإليرانية :
روت الشيعة في سبب تسميتها بمدينة ( قم )  :أن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رأى إبليس باركا بها  ،فقال

له  :قم يا ملعون ؛ فسميت بذلك

()5

 ،وقيل  :ألن سفينة نوح – عليه السالم – لما وصلت إليها

في الطوفان  ،قامت  ،وهي جزء من بيت المقدس  ،وقال أبو عبد للا – عليه السالم – سميت
()6

قم  :ألن أهله يجتمعون مع قائم آل دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -فيها  ،ويقومون معه  ،وقال  :لوال القميون لضاع

الدين

()7

.

ويبين اإلمام الصادق – عليه السالم – سبب تقديس مدينة ( قم ) فيقول " لنا حرما  :وهو قم ،
وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى  :فاطمة  ،من زارها وجبت له الجنة "  ،وفي رواية  ":إن
زيارتها تعدل الجنة "  ،وهي فاطمة المعصومة  ،ولها مزار عظيم .
(ْ)1الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ3صـْْ161بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْجـْْ3صـْْ619بتصرفْْ.الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ .671
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.194الشي ْالطوسيْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْجـْْ1صـْْ ْ.191
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـ1صـْْ.91اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ3صـْْ.133أبوْمنصورْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْ .313
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ.117الشي ْهاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ9صـْْ .194
(ْ)6املريزاْعليْالنمازيْْ:مستدركْسفينةْالبحارْصـْْ.197اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ ْ.ْ113
(ْ )7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ 17صـْْ 117ْْ-ْ116بتصرفْْ .الشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي ْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ 3صـْ
ْ .199
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ويذكر في بعض كتب التاريخ أن القبة الحالية التي على قبرها من بناء سنة 529هـ  ،ويقدسون
()1

قبرها تقديسا شديدا

()2

؛ فإن من زارها له الجنة

()3

 ،وقال الصادق – عليه السالم  " : -إن قم

الكوفة الصغرى  ،أال وان للجنة ثمانية أبواب  ،ثالثة منها إلى ( قم )  ،تقبض فيها امرأة من ولدي
اسمها فاطمة بنت موسى  ،وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم "

السالم –  :أن لهم ثالثة أبواب من الثمانية

()5

()4

 ،وعن الرضا – عليه

.

لكن يقع التخفيض ؛ فإن أبا الحسن  -عليه السالم  -ترحم على أهل ( قم ) وقال  :إن للجنة
ثمانية أبواب  ،وواحد منها ألهل قم  ،وهم خيار شيعتنا من بين سائر البالد  ،خمر للا تعالى
واليتنا في طينتهم ، ،وأهل قم هم القوم أولى البأس الشديد ؛ كما قال أبو عبد للا .
()6

وعن الرضا – عليه السالم  : -إذا عمت الباليا ؛ فالبد من اللجوء إلى قم وحواليها ؛ فالبالء
مدفوع عنها  ،وعن جعفر -عليه السالم : -إن عليها ملكا يرفرف بجناحه  ،ال يريدها جبار
()7

بسوء إال أذابه للا كذوب الملح في الماء  ،يسقي للا بالدهم الغيث  ،وينزل عليهم البركات ،
ويبدل للا سيئاتهم حسنات  ،وهم أهل ركوع  ،وسجود  ،وقيام  ،وقعود  ،هم الفقهاء  ،العلماء ،
الفهماء  ،هم أهل الدراية  ،والرواية  ،وحسن العبادة

()8

.

مغفور لهم
ا
والشرف في اآلخرة أن أهلها يحاسبون في حفرهم  ،ويحشرون من حفرهم إلى الجنة ،

()9

 ،عن أبي عبد للا الصادق – عليه السالم  : -قم تربتها مقدسة  ،ثم دعا لها اللهم اعصمهم من
الفتن

()10

 ،فاهلل تعالى احتج بها على سائر البالد  ،وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من

الجن واإلنس  ،وسيأتي زمان تكون قم وأهلها حجة على الخالئق  ،وذلك في زمان غيبة اإلمام

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ ْ.ْ317
(ْ)1دْعامرْالنجارْْ:مذاهبْاإلسالمينيْْْصـْْ.411-449بتصرفْ .
(ْْ)3الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ3صـْْ .ْ161
(ْ)4املريزاْعليْالنمازيْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْْصـْْ.196اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ ْْ.ْ117-ْ116
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ .ْ113
(ْ)6الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ4صـْْ.144اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ .ْ116
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْْ.114السيدْالربقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ ْ.63
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ.ْ117الشي ْهاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ3صـْْ .411
(ْ)9املريزاْعليْالنمازيْْ:مستدركْسفينةْالبحارْصـْْْ.441اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ ْ.ْ113
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ .ْ113
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إلى ظهوره  ،ولوالها لساخت األرض بأهلها  ،وحين تخلوا الكوفة من المؤمنين ويأرز
()1

العلم  ،كما تأرز الحية في جحرها؛ فيظهر العلم ببلدة يقال لها  :قم

()3

()2

عنها

.

ورأى صورتها النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ليلة المعراج في السماء الرابعة على هيئة قبة لم يرى النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –
أحسن منها  ،قال جبريل – عليه السالم  : -هي صورة مدينة يقال لها  :قم  ،تجتمع فيها عباد

للا المؤمنون  ،ينتظرون دمحما  ،وشفاعته للقيامة  ،والحساب

()4

 ،وان للا اختارها هي والكوفة من

سائر البالد  ،وهي عش آل دمحم  -عليهم السالم . -
()5

ثانيا  :تقديس مدينة كربالء :

أعطيت كربالء من المزايا ما لم يعطها بقعة أخرى ؛ فكانت أرض للا المختارة  ،وأرض للا

المقدسة المباركة  ،وحرما آمنا  ،ومباركا  ،وحرما من حرم للا  ،وحرم رسوله  ،وقبة اإلسالم ،
ومن المواضع التي يحب للا أن يعبد ويدعى فيها ؛ فكربالء عند الشيعة أفضل من الكعبة  ،وبيت
للا الحرام

()6

.

ولذلك فمدينة كربالء لها قداسة خاصة عند الشيعة االثني عشرية ؛ فعن أبي عبد للا – عليه

السالم  " -إن أرض الكعبة قالت  :من مثلي  ،وقد بني بيت للا على ظهري  ،يأتيني الناس من

كل فج عميق  ،وجعلت حرم للا  ،وأمنه  ،فأوحي للا إليها  :أن كفي  ،وقري  ،ما فضل ما
فضلت به فيما أعطيت أرض كربالء إال بمنزلة اإلبرة غمست في البحر ؛ فحملت من ماء البحر،
ولوال تربة كربالء ؛ ما فضلتك  ،ولوال من ضمنته كربالء ؛ لما خلقتك  ،وال خلقت الذي افتخرت
()7

(ْ)1ساختْاألرضْْ:اخنسفتْْ.انظرْاملعجمْالوجيزْْصـْْ ْْ.331
(ْ )1يأرز ْْ:ينقبضْْ،ويقال ْ ِ
سالم ْلَيَأ ِرُز ْإِىلْاملدينةْكماْتأ ِرزْاحليَّةُ ْإِىلْ
ْ:أرَزت ْاحليَّة ْْ:إِذاْانضمتْيفْجحرها ْْ .ويفْاحلديثْ"ْ:إِ َّن ْا ِإل َ
َ
ُجحرهاْ"ْْ.انظرْْاإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ13صـْْ.139نشوانْبنْسعيدْاحلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ .136
(ْ)3املريزاْ القميْْ:غنائمْاأليامْيفْمسائلْاحلاللْواحلرامْْ،حتقيقْْ:عباسْتربيزيانْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْْ-حوزةْقمْْ،طْْْ،1
1417هـ1371ْ/شْجـ ْْ 1صـْْ.ْ 19آيةْهللاْسيدْمهديْحجازيْْ:دررْاألخبارْتلخيصِْبارْاألنوارْْ،ترمجةْْ:حممدْعيديْخسروْ
شاهيْْ،دْسيدْعليْرضاْحجازيْْ،طْمنونهْْ-بريوتْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْصـْْ .413
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ13صـْْ.ْ311املريزاْعليْالنمازيْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ3صـْْ ْ.191
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ.ْ114الشي ْهاديْالنجفيْْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ1صـْْ ْ.116
(ْ)6دْعامرْالنجارْْْ:مذاهبْاإلسالمينيْصـْْ411بتصرفْْ،نقالْعنْتاري ْكربالءْللدكتورْْ:عبدْاجلوادْآلْطعمةْْْ ْ.
( ْ ْ)7يقولْأبوْجعفرْعنْأرضْكربالءْْ":وهيْتناديْْ:أناْأرضْهللاْاملقدسةْْ،والطينةْاملباركةْاليتْتضمنتْسيدْالشهداءْوشبابْأهلْ
اجلنةْ"ْْ.انظرْعدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْصـ ْْ.17اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ.113احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْ
ْ14صـْْ .111
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به  ،فقري  ،واستقري  ،وكوني ذنبا  ،متواضعا  ،ذليال  ،مهينا  ،غير مستنكف  ،وال مستكبر
ألرض كربالء  ،واال مسختك  ،وهويت بك في نار جهنم" .
()1

وعن أبي جعفر -عليه السالم : -خلق للا  -تبارك وتعالى  -أرض كربالء قبل أن يخلق الكعبة
بأربعة وعشرين ألف عام  ،وقدسها  ،وبارك عليها  ،فما زالت قبل خلق للا الخلق مقدسة مباركة ،
وال تزال كذلك حتى يجعلها للا أفضل أرض في الجنة  ،وأفضل منزل  ،ومسكن يسكن للا فيه
أوليائه في الجنة  ،وانها إذ يدك للا األرضين رفعها للا كما هي برمتها نورانية صافية فجعلت في
أفضل روضة من رياض الجنة

()2

 ،وفي رواية عن علي بن الحسين -عليهما السالم : -ال

يسكنها إال النبيون والمرسلون  ، -أو قال  :أولو العزم من الرسل -

()3

 ،وانها لتزهر بين رياض

الجنة كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب ألهل األرض  ،يغشي نورها أبصار أهل الجنة جميعا

 ،وهي تنادي  :أنا أرض للا المقدسة  ،الطيبة  ،المباركة  ،التي تضمنت سيد الشهداء  ،وسيد
شباب أهل الجنة " .
()4

وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -يقبر ابني بأرض يقال لها  :كربالء  ،هي البقعة التي كانت فيها قبة
اإلسالم التي نجا للا عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان .
()5

وعن أبي عبد للا -عليه السالم ": -زوروا كربالء  ،وال تقطعوها  ،فإن خير أوالد األنبياء ضمنته
 ،أال وان المالئكة زارت كربالء ألف عام من قبل أن يسكنه جدي الحسين -عليه السالم ، -وما
من ليلة تمضي إال وجبرائيل  ،وميكائيل يزورانه " .
()6

عن أبي عبد للا -عليه السالم : -إن أرض كربالء  ،وماء الفرات أول أرض  ،وأول ماء قدس للا
 -تبارك وتعالى  -وبارك للا عليهما  ،فقال لها  :تكلمي بما فضلك للا تعالى  ،فقد تفاخرت

األرضون  ،والمياه بعضها على بعض  ،قالت  :أنا أرض للا المقدسة  ،المباركة  ،الشفاء في

(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْإىلْحتصيلْمسائلْالشريعةْجـْْ14صـْْ.ْ114جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـْْ.ْ411
احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ14صـْ.116اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ93صـْْ .117
(ْ)1عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْصـْْ.ْ17جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـْْ .411
( ْ)3هذاْيتناقضْمعْعقيدةْالشيعةْاالثينْعشريةْْ:أنْاألئمةْأفضلْمنْاألنبياءْوالرسلْ؛ْألِنمْملْيسكنواْأفضلْمنازلْاجلنةْمعْاألنبياءْْ .
(ْ)4جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـْْ.411ْ-ْ411الشي ْاملفيدْْ:املزارْصـْْ.13حممدْاملشهديْْ:املزارْصـْْ .333
املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـْْ.314جعفرْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـ.413اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْْ93صـْْ .119
(ْ ْ)1
(ْ)6السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ11صـْْ.131النوريْالطربسيْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ .161
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تربتي  ،ومائي  ،وال فخر  ،بل خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك  ،وال فخر على من دوني بل شك ار
هلل ؛ فأكرمها  ،وزادها بتواضعها  ،وشكرها هلل بالحسين  -عليه السالم -وأصحابه .
()1

ومن أسباب تقديس كربالء  ":أن مريم – عليها السالم – خرجت من دمشق حتى أتت كربالء ،
فوضعت عيسى – عليه السالم – في موضع قبر الحسين  ،ثم رجعت من ليلتها "

()2

.

وقد جاء عن أبي عبد للا – عليه السالم – :إن جبريل – عليه السالم – أتى بجزء من تربتها ،
فأراه للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()3

 ،وأخبره بأن أمته ستقتل الحسين – عليه السالم – بعد موته

()4

.

بل رووا أن أمير المؤمنين – عليه السالم  -لما نزل كربالء في مسيره إلى صفين  ،وقف هناك ،
ونظر إلى مصارع أهله  ،وذريته  ،وشيعته  ،ومسفك دماء مهجته  ،وثمرة قلبه  ،وأخذ من تربتها

وشمها قائال  :واها لك أيتها التربة  ،ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب  ،طوبى لك
من تربة عليك تهراق دماء األحبة " .
()5

ثالثا :تقديس مدينة الكوفة :

للكوفة كذلك قداسة كبرى عند الشيعة  ،فهي حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – عليه

السالم – ؛ فعن الصادق – عليه السالم –  ":والكوفة حرم للا  ،وحرم رسوله  ،وحرم علي بن أبي
طالب  ،الصالة في مسجدها بألف صالة "

()6

 ،وقال علي – عليه السالم  ": -إذا عمت الباليا ؛

فاألمن في الكوفة ونواحيها " ؛ " فإن البالء مدفوع عنها " .
()8

()7

ولنسمع لنعرف مصدر طينة أفضل الخلق ؛ فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -طينتنا من المدينة  ،وطينة
شيعتنا من الكوفة  ،وطينة أعدائنا من البصرة

()9

؛ ولذلك فالبصرة ملعونة كما قال علي – عليه

(ْ)1جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـْْ.ْ416اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ93صـْْ ْْ.119
( ْ)1الطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْْ،حتقيقْْ:حسنْاخلرسانْْ،تصحيحْْ:حممدْاآلخونديْْ،طْخورشيدْْ،نشرْدارْالكتبْاإلسالميةْ–ْ
طهرانْْ،ط1361ْ،ْ4هـْجـْْ6صـْْ.ْ73احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ14صـْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ14صـْْ ْْ.111
(ْ)3هلْسجدْالرسولْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْ علىْالرتبةْاحلسينيةْاليتْسجدْعليهاْالشيعةْ؟ْإنْقالواْْ:نعمْْ،قلناْْ:هذاْكذبْْ،وإنْ
قالواْْ:الْْ،قلناْْ:هلْأنتمْأهدىْمنْالرسولْسبيالْ؟ْْ.انظرْسليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ14بتصرفْْ .
(ْ)4جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـْْ.ْ131اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ44صـْْ ْْ.136
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ44صـْْ.116عليْاألمحديْْ:السجودْعلىْاألرضْْ،طْجوادْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،4ه1993/مْصـْ
ْ ْ.139
(ْ)6حممدْبنْاملشهديْْْ:املزارْصـْْ.ْ114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ97صـْْ ْ.411
(ْ)7املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ.111السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـ11صـْ ْ.136
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ.111الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ9صـْْ ْ.199
(ْ)9املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ.113السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـ11صـْ ْ.136
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السالم – عن البصرة  ":لعنك للا يا أنتن أرض ترابا  ،وأسرعها خرابا  ،وأشدها عذابا ؛ والسبب
كذبهم علينا أهل البيت  ،واستحاللهم الكذب علينا"
االعتكاف جائز في مسجدها

()2

()1

 ،مع أن عليا – عليه السالم – جعل

؛ فكيف يأمرنا اإلمام علي باالعتكاف في أرض ملعونة .

وعنه أيضا  -عليه السالم  : -بالكوفة مسجد يقال له  :مسجد السهلة  ،لو أن عمي زيدا أتاه
فصلى فيه  ،واستجار للا جار له عشرين سنة  ،فيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه  ،وهو
الموضع الذي خرج منه إبراهيم إلى العمالقة

()3

 ،وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى جالوت ،
()4

وتحته صخرة خضراء فيها صورة وجه كل نبي خلقه للا  ،ومن تحته أخذت طينة كل شيء  ،وهو
موضع الراكب  ،فقيل له  :وما الراكب ؟ قال  :الخضر  ،والكوفة حرمي  ،ال يريدها جبار
()5

بحادثة إال قصمه للا "

()6

 ،وهي جامعة لقبور األنبياء  ،ومنها يخرج من يدخلون الجنة بغير

حساب  ،عن األصبغ بن نباتة

()7

قال  :مرت جنازة على علي -عليه السالم – بالكوفة  ،فقال :

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ74صـْْْ316بتصرفْْ ْ.
(ْْ)1الشي ْالصدوقْْ:املقنعْصـْْ.119الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .363
(ْ)3العمالقةْْ:عادْاآلخرةْ ْْ،كانواْبأرحياْْ،أبناءْعمليقْأوْعمالقْبنْالوذْأوْلوةْبنْسامْبنْنوحْْ،وقيلْْ:منْولدْحامْْ،وملْيكونواْمعْ
قومهمْْ،فلمْيصبهمْْالعذابْْ،وكانْهالكهمْببغيْبعضهمْعلىْبعضْْ،فتفانواْبالقتلْْ.انظرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْ1صـْْ،ْ633
جـْْ17صـْْ31بتصرفْ.املسعوديْْ:أخبارْالزمانْْ،نشرْدارْاألندلسْ–ْبريوتْْ،ط1331ْ،1ه1966ْ/مْصـْْ .37
(ْ )4جالوتْْ:ملكْالعمالقةْالذينْذكرتْقصتهمْمعْطالوتْْ،وداودْ– ْعليهماْالسالمْْ -يفْسورةْالبقرةْآياتْْ.ْ 111ْ -ْ 146ْ:
ْوجالوتْوجنودهْْ:القومْأويلْالبأسْالشديدْالذينْبعثهمْهللاْعلىْبينْإسرائيلْْ،فقتلوهمْْ،وسبواْأوالدهمْْ،وخربواْبيتْاملقدسْْ،كماْيفْ
سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ.ْ 1انظرْتفسريْاجلاللنيْصـْْ 173بتصرفْْ.الطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ 1صـْْ .671الصدوقْْ:املقتعْصـْ
ْ .113
(ْ)1العالمةْاحلليِْْ:نايةْاألحكامْجـ1صـْ.314الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ14صـْْ .1411
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ4صـْْ.163السيدْاخلوئيْْ:الصالةْجـْْ3صـْْ .416
(ْ )7األصبغْبن ْنباتة ْبن ْاحلارث ْبن ْعمْرو ْبنْفاتكْبنْعامرْمن ْبينْمتيم ْالكويفْاحلنظليْاجملاشعيْْ :الشاعرْْ،حدث ْعن ْعليْْ،وكانْ
صاحبْشرطتهْْ،ممنْفنتِْببْعليْْ،أتىْبالطاماتْ؛ْفاستحقْالرتكْْ،قالْابنْحبانْ:كانْيضعْاحلديثْعلىْالفورْْ،قالْالشعيبْْ:
ليسْيساويْشيئْاًْْ،قالْأبوْبكرْبنْعياشْْ:كذابْْ،وقالْابنْمعنيْْ:ليسْبثقةْْ،وقالْالنسائيْْ:مرتوكْْ،وقالْالعقيليْْ:كانْيقولْ
بالرجعةْْ.ووثقهْالعجليْْ.انظرْابنْحجرْْ:اإلصابةْيفْمتييزْالصحابةْْ،حتقيقْْ:عليْحممدْالبجاويْْ،طْدارْاجليلْ–ْبريوتْْ،طْْْ،ْ1
1411هـْجـْْ 1صـْ.111ابنْسعدْْ:الطبقاتْالكربىْجـْْ 6صـْ.111ابنْحجرْْ:لسانْامليزانْجـْْ 1صـْْ ،ْ 331جـْْ 1صـْْ.461
العجليْْ:معرفةْالثقاتْْ،حتقيقْْ:عبدْالعليمْالبستويْْ،طْمكتبةْالدارْْ-املدينةْاملنورةْْ،طْ1411ْ،ْ1هـ1931/مْجـْْ1صـْ.113ابنْ
معنيْْ:تاري ْابنْمعنيْْ-روايةْعثمانْالدارْميْْ،حتقيق ْْ:دْ.أمحدْحممدْنورْسيفْْ،طْدارْاملأمونْللرتاثْْ-دمشقْْ1411ْ،هـْصـْ
ْ.71النعماينْاملغريبْْ:شرحْاألخبارْجـ1صـْ .191
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هذا قبر يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  ،بكر يعقوب  ،يحشر من ظهر الكوفة سبعون
()2

()1

ألفا على غرة الشمس والقمر  ،يدخلون الجنة بغير حساب .
()3

وكان أبو عبد للا  -عليه السالم  -يتخلل بساتين الكوفة  ،فانتهى إلى نخلة  ،فتوضأ  ،ثم ركع ،

وسجد  ،ثم استند إلى النخلة  ،فدعا بدعوات  ،ثم قال  :إنها النخلة التي قال للا لمريم  " :وهزي
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيًّا

()5()4

 ،ولقد روينا في كربالء أيضا فأين نخلة مريم –

عليها السالم . -
وسكنها آدم  ،وفيها الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح  ،ودفن في ظهرها نوح  ،وفيها الجبل
الذي كلم للا عليه موسى  ،وفيها قدس للا عيسى – عليهم السالم . -
()6

والمدينة الصالة فيها بعشرة آالف صالة  ،والدرهم فيها بعشرة آالف درهم  .والكوفة الصالة فيها
بمائة ألف صالة  ،والدرهم فيها بمائة ألف درهم "  ،وقيل  :بألف
()7

()8

 ،وقيل  :ألفين

أبي جعفر – عليه السالم  : -صالة الفريضة فيه تعدل حجة  ،وصالة نافلة تعدل عمرة

()9

()10

 ،عن
.

(ْ)1قربْيهوداْْ:وقعْخالفْحولهْْ،فمنْقائلْأنهْقربْهودْ–ْعليهْالسالمْْ،ْ-وقيلْْْ:قربْيهوداْْ،والذيْيعتقدهْالشيعةْعلىْالراجحْ
أنهْقربْيهوداْ؛ْعنْاحلسنْبنْعلىْْ:يقولونْهذاْقربْهودْالنيبْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْقالْْ:كذبواْْ،ألناْْ،أعلمْبهْمنهمْْ،هذاْقربْ
يهوداْبنْيعقوبْبنْإسحاقْبنْإبراهيمْْ،بكرْيعقوبْْ.انظرْنصرْبنْمزاحمْْ:وقعةْصفنيْْ،حتقيقْْ:عبدْالسالمْهارونْْ،نشرْاملؤسسةْ
العربيةْاحلديثةْ–ْالقاهرةْْْ،ط1331ْ،ْ1هْ1961ْ/مْْصـْْ.117-ْ116النوريْالطربسيْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـِْْ.114بارْ
األنوارْجـْ11صـْْ .361
ْ،وليسْيهوداْكماْيدعونْْ.انظرْالكتابْاملقدسْْ:نشرْدارْالكتابْ
ْ
(ْ)1بكرْيعقوبْ–ْعليهْالسالمْْْ:ْ-هوْ"ْرأوبنيْ"ْْ،وأمهْليئةْ
املقدسْ– ْالقاهرةْ1993ْ،مْسفرْالتكوينْْ،ْ 13ْ/ْ 31صـْْ،ْ 6ْ/46ْ ،ْ 19صـْْ.79نصرْبنْمزاحم ْْ:وقعةْصفنيْ ْصـْْ.116ابنْ
عاشورْْ:التحريرْوالتنويرْجـْ13صـْْ.39حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ4صـْ.3176حممدْجوادْمغنيةْْ:التفسريْاملبنيْصـْْ .314
املريزاْالنوريْالطربسيْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـْْ. 111حممدْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْْ،حتقيقْْ:فارسْحسونْكرميْْ،طْمهرْ–ْ
(ْ ْ)3
قمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ ْ.144
(ْ)4سورةْمرميْْ:آيةْرقمْْ ْْ.11
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ6صـْْ.ْ331اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ14صـْْ.111الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ ْ.714
(ْ)6احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ14صـْْ ْْ.336
(ْ)7العالمةْاحلليِْْ:نايةْاألحكامْْجـ1صـْ.313احملققْالبحراينْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ7صـْْ .311
(ْ)3الشهيدْاألولْ(ْحممدْبنْمكيْ)ْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـْْ4صـْْ ْْ.369
(ْ)9السيدْاخلوئيْْ:الصالةْْجـْْ1صـْْ ْْ.16
()11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 111صـْْ.339احلرْالعاملي:وسائلْالشيعةْجـْْ 1صـْْ.119الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْْ،
حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،منشوراتْمجاعةْاملدرسنيْيفْاحلوزةْالعلميةْ– ْقمْْ،ط1414ْ،1هـْجـْ1صـْْ.ْ 119جعفر ْبن ْقولويه ْْ:
كاملْالزياراتْصـْْ .71
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وعن أبي عبد للا  -عليه السالم  :-نعم المسجد مسجد الكوفة  ،صلى فيه ألف نبي  ،وألف
وصي  ،ومنه فار التنور ،وفيه نجرت السفينة  ،ميمنته رضوان للا  ،ووسطه روضة من رياض
الجنة  ،وميسرته مكر يعني منازل الشياطين " .
()1

وقال أمير المؤمنين-عليه السالم  " : -ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد

()2

 :المسجد الحرام ،

ومسجد رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -ومسجد الكوفة "  ،وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -مسجدي هذا  ،ومسجد
()3

الحرام  ،ومسجد األقصى "

()4

 ،وقال النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  " : -لما أسري بي  ،مررت بموضع مسجد

الكوفة  ،وأنا على البراق  ،ومعي جبرائيل -عليه السالم  ، -فقال لي  :يا دمحم انزل فصل في هذا
المكان  ،قال  :فنزلت فصليت ؛ فقلت  :يا جبرائيل أي شيء هذا الموضع ؟ قال :يا دمحم هذه
كوفان  ،وهذا مسجدها  ،أما أنا فقد رأيتها عشرين مرة خرابا  ،وعشرين مرة عمرانا  ،بين كل
مرتين خمسمائة سنة " .
()5

عن األصبغ بن نباتة  " :بينا نحن ذات يوم حول أمير المؤمنين – عليه السالم  -في مسجد
الكوفة  ،إذا قال  :يا أهل الكوفة لقد حباكم للا  -عز وجل  -بما لم يحب به أحدا من فضل
مصالكم  :بيت آدم  ،وبيت نوح  ،وبيت إدريس  ،ومصلى إبراهيم الخليل  ،ومصلى أخي الخضر
 ،ومصالي  ،وان مسجدكم هذا ألحد األربعة المساجد التي اختارها للا  -عز وجل – ألهلها ،
وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبه بالمحرم  ،ويشفع ألهله  ،ولمن يصلي
فيه ؛ فال ترد شفاعته  ،وال تذهب األيام والليالي حتى ينصب الحجر األسود فيه  ،وليأتين عليه
()6

(ْ)1الصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ131
( ْ)1قالْبعضْاحملققنيْْ:الْتشدْالرحالْإالْإىلْثالثةْمساجدْْ،املستثىنْمنهْحمذوفْْ،وهوْإماْجنسْقريبْ؛ْفتقديرْالكالمْْ:الْتشدْ
الرحالْإىلْاملساجدْإالْثالثةْْ،فغريْاملساجدْمسكوتْعنهْْ،أوْجنسْبعيدْْ،والتقديرْْ:الْتشدْالرحالْإىلْموضعْيتقربْبهْإالْللثالثةْ
؛ْفحينئذْشدْالرحالْلغريهاْللتقربْمنهيْعنهْْ،فإماْأنْيقدرْعامْاًْ؛ْفيصريْالْتشدْالرحالْإىلْمكانْيفْأيْأمرْإالْهلاْْ،أوْيقدرْخاصْاًْ
مبعىنْْ:للصالةْفيهاْْ،والثاينْأرجحْ؛ْإلفضائهْإىلْسدْبابْالسفرْللتجارةْْ،وصلةْالرحمْْ،وطلبْالعلمْْ،فهذهْاألمورْجيوزْشدْالرحالْ
إليهاْ ْ،حىتْإىلْغريْاملساجدْالثالثةْْ.انظرْزينْالدينْمرعيْبنْيوسفْالكرميْْ:شفاءْالصدورْيفْزيارةْاملشاهدْوالقبورْْ،حتقيقْْ:مجالْ
بنْحبيبْصالحْْ،نشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْالعلميةْواإلفتاءْ–ْالرياضْْ،ط1433ْ،ْ4هـْ1111ْ/مْصـْْ91ْ–ْ91بتصرفْْ ْ.
(ْ )3الصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْ1صـْْ.131احلرْالعامليْ:وسائلْالشيعةْجـْْ 1صـْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ96صـْ
ْ ْ.141
(ْْ)4الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ3صـْْ.111حممدْالريشهريْْ:احلجْوالعمرةْيفْالكتابْوالسنةْصـْْ .ْ61
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْْجـْ1صـْْ.ْ131احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ1صـْْ ْْْ.117
ِ
ِ
(ْ)6وقدْحدثْهذاْعلىْيدْعدو ِْ
ِِِ
ِ
ْسبعمائَةْفَارسْْ،
َُ
ْ،م ُ
ْم َّكةَ ِْيف َ
يْس َارْإ َىل َ
ْح َس ٍنْالقرمطيْْ،الَّ ْذ َ
ْبن َ
لكْالبَحرينْْ:أَبُوْطَاه ٍر ُ
ْهللاْ َ
ْسلَي َْما ُن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دْعلَىْعتبَة ْال َكعبَة ْيَصيح ْْ :أَنَاْباهلل َْ ْ،وبَاهللْأَنَاَْْ ،يلقْاخللقْْ،
فَاستَبَاحْاحلَ ِج
صع َ
ْ،و َ
يجْْ،واقـتَـلَ َع َ
ْ،وَرَد َم َْزمَزَم ْبال َقتـلَى ْ َ
ْاحلجَر ْاألَسود ْ َ
َ
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زمان يكون مصلى المهدي من ولدي  ،ومصلى كل مؤمن  ،وال يبقى على األرض مؤمن إال
كان به أو حن قلبه إليه  ،فال تهجروه  ،فلو يعلم الناس ما فيه من البركة ؛ ألتوه من أقطار
األرض ولو حبوا على الثلج " .
()1

لكن تقديس الشيعة لهذه المدينة ينهدم إذا علمنا أن هذا القبر بني ما بين عامي 332 -327ه ،
ولم يبن كما زعموا بعد موت اإلمام علي – رضي للا عنه – في  40ه .
()2

رابعا :تقديس مدينة النجف األشرف :

السبب الرئيس في تقديس النجف األشرف  :هو وجود قبر اإلمام علي – عليه السالم  -فيها
()3

()4

؛ وعن أبى عبد للا  -عليه السالم  : -إن النجف كان جبال  ،وهو الذي قال ابن نوح ألبيه عنه
 " :قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء "

()5

 ،ولم يكن على وجه األرض جبل أعظم منه ،

فأوحى للا  -عز وجل  -إليه  :يا جبل أيعتصم بك مني  ،فتقطع قطعا قطـعا إلى بالد الشام ،
وصار رمال دقيقا  ،وصار بعد ذلك بح ار عظيما  ،وكان يسمى ذلك البحر  :بحر (ني)  ،ثم جف
بعد ذلك  ،فقيل  :ني جف  ،فسمي بنجف  ،ثم صار الناس بعد ذلك يسمونه نجف ؛ ألنه كان
أخف على ألسنتهم .
()6

قال الصادق -عليه السالم : -إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم  ،وبدن نوح  ،وجسم علي -
عليهم السالم  ، -وقال الرضا  -عليه السالم : -احضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين -عليه
يدْمن ْأَلفْْ ،وَملْي ِقف ْأَحدْبعرفَة ْْ،وصاحْقِر ِ
وأُفنيهمْأَنَاْْ ْ،وقتلْأَز ِ
مطيْْمنهم ْْ :ي َِ
ْد َخلَهُْ َكا َن ْآمناًْْْ-آلْعمرانْ
اْمحريْْ،أَنـتُمْقُلتُمَْ ْ:وَمن َ
َ َ ََ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
َسود ْعن َد ُهمْنـَيِّفاًْ
ْ-ْ97فَأَي َن ْاألَمنْ؟ ْقالْرجل ْْ:إنْهللاْأراد ْْ:ومنْدخلهْفأمنوه ْْ،وكانْذلك ْيومْالرتويةْ(ْ 317ه)َْ ْ،وبَق َي ْاحلجرْاأل ُ
ِ
ِ
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(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْْصـْْْ ْْْ.136
(ْ)1سورةْهودْْ:آيةْرقمْْ ْْْ.ْ43
(ْ)6الصدوقْْ:عللْالشرائعْجـ1صـْْ.31اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْْجـْ11صـْْ.311ابنْطاووسْْ:فرحةْالغريْيفْتعينيْقربْأمريْاملؤمننيْ
عليْ–ْعليهْالسالمْْ،ْ-حتقيقْْ:حتسنيْآلْشبيبْْ،طْْ:مطبعةْحممدْْ،نشرْمركزْالغديرْْ-النجفْْ،ط1419ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْصـْ
ْ ْ.ْ11
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السالم ، -فإن للا يغفر لكل مؤمن ومؤمنة  ،ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة  ،ويعتق من النار
ضعف ما أعتق في شهر رمضان  ،وليلة القدر  ،وليلة الفطر ،والدرهم فيه بألف درهم .
()1

مع اعترافهم أن هذا القبر ظل غير معلوما وال بار از حتى أظهره أحد ملوك الدولة البويهية ما بين
عامي 367ه – 372ه وكان هذا أول إعالن رسمي لهذا المرقد بالنجف .
()2

رابعا :تقديس مدينة سامراء :

وسبب ذلك أنها تضم مرقد اإلمامين  :علي الهادي  ،والحسن العسكري  ،وفيها غاب اإلمام دمحم
المهدي  ،ويقصدها على مدار السنة عدد غير قليل من اإلمامية  ،من داخل العراق وخارجه ؛
لزيارتهما  ،والتبرك بمرقدهما الطاهر  ،وقد جعلوا من أهم طقوس زيارتهما الغسل له  ،والدخول
بسكينة ووقار  ،والتوجه نحو القبر  ،والدعاء لهما  ،والتشفع بهما

()3

 ،وفي زيارتها فضل كبير :

فعن الحسن العسكري قال  " :قبري بسر من رأى أمان ألهل الجانبين "

()4

 ،وفيها السرداب الذي

يغيب فيه القائم من آل البيت  ،ويستحب زيارته طول العام  ،ووداعه قبل االنصراف منها
تستحب زيارة قبر سلمان الفارسي – رضي للا عنه –

()6

()5

 ،كما

في مدائن كسرى قريب من بغداد

()7

،

حيث أن عليا – عليه السالم – جاءه من المدينة خصيصا ؛ فغسله ودفنه بها  ،وهو قبر بارز
معروف هناك

()8

.

من آثار التقديس في عقيدة اإلمامة  :تعظيم أجور زيارة قبور األئمة :

الشيعة تعظم النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -وأهل بيته أحياء  ،وتقدسهم أمواتا  ،وقد صرف االثنا عشرية مخ
()9

العبادة لغير للا – عز وجل  ، -وجعلوا مشاهد قبور أئمتهم قبلة الدعاء  ،ويقدمون لها النذور

والقرابين  ،ويطوفون حولها  ،ويحجون إليها  ،ويرون  :أن الحج إليها أفضل من حج بيت للا

(ْ)1الشهيدْاألول"حممدْبنْمجالْالدينْمكيْالعامليْ"ْ:الدروسْالشرعيةْيفْفقهْاإلماميةْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْ
املدرسنيْ–ْقمْْ،ط1414ْ،1هـْجـْْ1صـْ.ْ7احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ14صـْْ.331اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ97صـْْ .113
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْصـْْ .11
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْصـْ .ْ436
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْ1صـْْ .ْ116
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْْجـْْ3صـْْ.411العالمةْْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْْ1صـْْ ْ.ْ116
(ْ)6العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ3صـْْ.ْ411الشهيدْاألولْْ:الدروسْْجـْْ1صـْْ .11
(ْْ)7الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْْجـْْ14صـْْ.1193الشي ْاألنصاريْْ:املكاسبْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ99هامشْصـْْ.173الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ1صـْْ ْ.14
(ْْ)9دْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْوأصوهلاْصـْْْ.117نقالْعنْالشي ْعليْحممدْحمسنْآلْعصفورْْ:شبهاتْحولْالتشيعْْ ْ.
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الحرام  ،وأن الزائر لقبور األئمة مثل الذي زار للا في عرشه ثم في اآلخرة يجلس زوار قبور
()1

األئمة مع األئمة واألنبياء على عرش الرحمن سبحانه  ،وأعالهم قد ار على العرش من زار قبر
علي بن موسى – عليه السالم  ، -وقد ألف كثير من علمائهم كتبا كثيرة في آداب زيارة قبور
()2

األئمة  ،وفضائلها  ،وصلواتها  ،وذكروا فيها ما تقشعر منه األبدان

()3

 ،وألجلها يضحون بكل

غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس  ،باعتبار أن هذه القبور من خير المواقع الستجابة الدعاء ،
واالنقطاع إلى للا تعالى "

()4

.

وجعل للا تعالى – كما تزعم الشيعة  -لمن زارهم الثواب الجزيل  ،منها ما وروي  :أن من زار
قبر أمير المؤمنين كان له الجنة  ،ومن زار قبر الحسين محصت ذنوبه  ،كما يمحص الثوب في
الماء  ،ويكتب له بكل خطوة حجة  ،وكلما رفع قدمه عمرة

من ازرني غفرت له ذنوبه  ،ولم يمت فقي ار "

()6

()5

 ،وعن الصادق – عليه السالم ":-

 ،وعن الحسن العسكري – عليه السالم  " : -من

زار جعف ار وأباه  ،لم يشتك عينه  ،ولم يصبه سقم  ،ولم يمت مبتلى "

()7

 ،وعن الصادق – عليه

السالم –  ":من زار إماما من األئمة وصلى عنده أربع ركعات  ،كتبت له حجة وعمرة "  ،وقيل
()8

للصادق – عليه السالم –  " :ما حكم من زار أحدكم قال  :يكون كمن زار رسول للا "

()9

 ،وعن

الرضا  -عليه السالم  " : -فمن زارهم رغبة في زيارتهم  ،وتصديقا بما رغبوا فيه ؛ كانوا شفعاؤه
يوم القيامة "

()10

 ،وعن الصادق – عليه السالم  :-من ترك زيارة أمير المؤمنين لم ينظر للا إليه ،

(ْْ)1الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْصـْْ.771الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ11صـْْ .93
(ْْ )1الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 14صـْْ .1141الشي ْحسنيْآلْعصفورْْ:سداد ْالعباد ْورشاد ْالعباد ْْ،حتقيق ْْ:الشي ْحمسن ْآلْ
عصفورْْ،طْالعلميةْْ،نشرْاحملاليتْ–ْقمْْ،طْ1411ْ،ْ1هْ1379ْ/شْصـْْ .416
(ْْ)3دْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْوأصوهلاْصـْْ ْْ.11
(ْْ)4الشي ْحممدْرضاْاملظفرْْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ141بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ .191
(ْْ)6الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ.474الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ14صـْْ.1331احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ17صـْْ .436
(ْْ)7السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ11صـْْ.167اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ97صـْْ .141
(ْْ)3الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ.474احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11هامشْصـْْ .413
(ْ )9املفيد ْْ:املقنعةْْصـْْ .474عباسْالقميْْ:األنوارْالبهيةْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ– ْقمْْ،طْْ،ْ 1
1417هْصـْْ.171حممدْالسبزواريْْ:معارجْاليقنيْْ،حتقيقْْ:عالءْآلْجعفرْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْ–ْقمْْ،طْْ1صـْ1411هْْ/
1993مْصـْْ .31
(ْ)11الفتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْصـْْ .146
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أال تزورون من تزوره المالئكة  ،والنبيون  ،والمؤمنون  ،وقال الحسين – عليه السالم  -لرسول
()1

للا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  " :-يا أبتاه ما جزاء من زارك ؛ فقال  :من ازرني حيا أو ميتا ،أو زار أباك  ،أو زار
أخاك  ،أو زارك  ،كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة  ،وأخلصه من ذنوبه"

()2

 ،وعن أبي عبد للا

– عليه السالم – " إن للا يتجلى لزوار قبر الحسين – عليه السالم – قبل أهل عرفات  ،ويقضي
حوائجهم  ،ويغفر لهم ذنوبهم  ،ويشفعهم في مسائلتهم  ،ثم يأتي أهل عرفات فيفعل بهم ذلك ،
ومن زار الحسين يوم عرفة  ،عارفا بحقه  ،كتب للا له ألف حجة مقبولة  ،وألف عمرة مبرورة "

()3

 ،وقال رجل للحسين – عليه السالم – :إني ما حججت هذا العام ألني لم أجد ما أحج به  ،ولكني
عرفت عند قبر حسين بن علي – عليهما السالم –  ،فقال له ما قصرت عما كان أهل منى فيه ،
لوال أني أكره أن يدع الناس الحج ؛ لحدثتك بحديث ال تدع زيارة قبر الحسين أبدا  ،أخبرني أبي :
من خرج إلى قبر الحسين عارفا بحقه  ،غير مستكبر ؛ صحبه ألف ملك عن يمينه  ،وألف ملك
عن يساره  ،وكتب له ألف حجة  ،وألف عمرة مع نبي  ،أو وصي نبي

()4

 ،فلماذا الحج والنفقات

؟.
وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا ،
وتقطعت أنفسهم عليه حسرات  ،قيل  :وما فيه ؟ قال  :من ازره تشوقا إليه  ،كتب للا له ألف
حجة متقبلة  ،وألف عمرة مبرورة  ،وأجر ألف شهيد من شهداء بدر  ،وأجر ألف صائم  ،وثواب
ألف صدقة مقبولة  ،وثواب ألف نسمة أريد بها وجه للا  ،ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة
أهونها الشيطان  ،ووكل به ملك كريم ؛ يحفظه من بين يديه  ،ومن خلفه  ،وعن يمينه  ،وعن

شماله  ،ومن فوق رأسه  ،ومن تحت قدمه  ،فإن مات من سنته ؛ حضرته مالئكة الرحمن

يحضرون غسله وأكفانه  ،واالستغفار له  ،ويشيعونه إلى قبره  ،ويفسح له في قبره مد بصره ،
ويؤمنه للا من ضغطة القبر  ،ومن منكر ونكير يروعانه  ،ويفتح له باب إلى الجنة  ،ويعطى

كتابه بيمينه  ،ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب  ،وينادي مناد :

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْصـْْ.474اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ .131
(ْ )1الشي ْالصدوق ْْ:اهلدايةْْْصـْ.116الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 14صـْْ.1317احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ 17صـْ
ْ .414
(ْ)3الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْْ،نشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْ–ْب ْريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991ْ/مْصـْْ .711
(ْ )4املصدرْالسابقْصـْ .716حممد ْالعلوي ْالشجري ْْ:فضلْزيارةْاحلسنيْْ،طْاخليامْْ،نشرْمكتبةْآيةْهللاْاملرعشيْ1413ْ،هْصـْ
ْ .73
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هذا من زار الحسين شوقا إليه  ،فال يبقى أحد يوم القيامة إال تمنى يومئذ أنه كان من زوار
الحسين " .
()1

ويوم عاشوراء من ازر قبر الحسين باكيا  ،لقي للا بثواب ألفي ألف حجة  ،وألفي ألف عمرة ،
وألفي ألف غزوة  ،وثواب كل حجة  ،وعمرة  ،وغزوة ؛ كثواب من حج  ،واعتمر  ،وغ از مع رسول
للا – ملسو هيلع هللا ىلص – ومع األئمة الراشدين  ،ومن لم يستطع زيارة القبر في يومها ؛ فعليه أن يصعد على
سطح داره  ،ويومئ إليه بالسالم  ،ثم يدعوا على قاتله  ،ويندب الحسين ويبكيه  ،وال ينتشر في
يومه هذا في حاجة  ،عندها يأخذ نفس األجر .
()2

وحينما ننظر في استغاثتهم بأصحاب القبور يقول أحدهم مخاطبا اإلمام علي – رضي للا عنه -
 ":أشهد أنك تسمع كالمي  ،وتشهد مقامي ...فبحق من ائتمنك على سره  ،واسترعاك أمر خلقه ،

وقرن طاعتك بطاعته  ،ومواالتك بمواالته  ،كن لي شفيعا  ،ومن النار مجي ار "

()3

.

ومن العجيب أنهم جعلوا لكل إمام تخصص في تفريج نوع من الكروب  ":أما علي بن الحسين ؛
فللنجاة من السالطين  ،ونفث الشياطين  ،وأما دمحم بن علي  ،وجعفر بن دمحم ؛ فلآلخرة  ،وما
()4

تبتغيه من طاعة للا  ،وأما موسى بن جعفر ؛ فالتمس به العافية من للا  ،وأما علي بن موسى ؛

فاطلب به السالمة في البراري والبحار  ،وأما دمحم بن علي ؛ فاستنزل به الرزق من للا

()5

 ،وأما

الحسن بن علي ؛ فلآلخرة  ،وأما صاحب الزمان ؛ فإذا بلغ منك السيف الذبح ؛ فاستعن به ؛ فإنه
يعينك

()6

.

وليس االستغاثة في الدنيا بل في اآلخرة أيضا ؛ فعن أبي جعفر  -عليه السالم  : -إن عبدا مكث
في النار سبعين خريفا  ،ثم إنه سأل للا  :بحق دمحم وأهل بيته ؛ لما رحمتني  ،فأوحى للا إلى
جبرائيل  :أن اهبط إلى عبدي فأخرجه  ،ثم قال للا له  :وعزتي وجاللي لوال ما سألتني به ؛
ألطلت هوانك في النار  ،ولكني حتمت على نفسي أن ال يسألني عبد بحق دمحم وأهل بيته ؛ إال
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ.13احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ1صـْْ313بتصرفْْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ191بتصرفْْ ْ.
(ْ )3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ97صـْْ.317حممدْبنْاملشهدي ْْ:املزارْْ،حتقيقْْ:جوادْالقيوميْاألصفهاينْْ،طْمكتبةْالقيومْْ،نشرْ
مؤسسةْالنشرْاإلسالميْْ،قمْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْْصـْْ .ْ111
(ْ)4ويفْروايةْْ"ْ:ومنْمعرةْالشياطنيْ"ْْ.انظرْقطبْالدينْالراونديْْ:الدعواتْصـْْ.191اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ91صـْْ .33
(ْ ْ )1ويفْروايةْْ"ْ:فلقضاءْالنوافلْوبرْاإلخوانْ"ْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 91صـْ.33قطبْالدينْالراونديْْ:الدعواتْصـْ
ْ ْْ.191
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ91صـْْ.33السيدْاحلسيينْالقزويينْْ:موسوعةْاإلمامْاجلوادْجـْْ1صـْْ .344
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غفرت له ما كان بيني وبينه  ،وقد غفرت لك اليوم

()1

 ،فالخالص كل الخالص بهم في الدنيا

واآلخرة فلنترك العبادة إذا ونتوجه إليهم .
وعن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  :-إن للا  -هلالج لج  -يقول  :عبادي  :من كانت له إليكم حاجة  ،فسألكم بمن

تحبون أجبتم دعاءه  ،أال فاعلموا أن أحب عبادي إلي  ،وأكرمهم لدي  :دمحم  ،وعلي حبيبي ،
ووليي  ،فمن كانت له حاجة إلي ؛ فليتوسل إلي بهما  ،فإني ال أرد سؤال سائل يسألني بهما ،
وبالطيبين من عترتهما  ...وكان ذلك حقا علي

()2

 ،بل إن الدعاء محجوب( )3حتى يصلى على

دمحم وآل دمحم  ،والسر في حجب الدعاء بدون الصالة عليهما أمران  ،األول  :أن نبينا وآله –

عليهم السالم – وسائط بينه وبين عباده في قضاء حوائجهم  ،ونيل مطالبهم  ،وهم أبواب معرفته ؛
وذلك ما إذا أراد أحد من الرعية إظهار حاجته على السلطان  ،يتوسل بمن يعظمه السلطان وال
يرد قوله  ،والثاني  :إن العبد إذا ضم الصالة مع دعاءه  ،وعرض المجموع إلى للا سبحانه ،
والصالة غير محجوبة ؛ فالدعاء أيضا غير محجوب ؛ ألن للا كريم يستحيي أن يقبل جزء
المعروض ويدع اآلخر (. )4
ويا ويل من ترك زيارتهم – عليهم السالم  -؛ فقد سئل أبو عبد للا – عليه السالم – عمن ترك
زيارة قبر الحسين من غير علة ؟ قال  :هذا رجل من أهل النار
على كل مسلم ؛ فيكفر تاركها
()6

()7

()5

؛ ألن حق الحسين فريضة

 ،وعن أبي جعفر – عليه السالم –  ":من لم يأت قبر الحسين

من شيعتنا كان منتقص الدين ؛ وان دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة "  ،وعن أبي عبد
للا – عليه السالم  ": -وينقص من عمره سنة "

()8

 ،وكان قد عق رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – وترك حقا

(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ7صـْْ.97احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ3صـْ.471الصدوقْْ:األمايلْصـْْ .771
()1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ7صـْْ.111السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ11صـْْ .147
ْحمجوب ْع ِن َّ ِ
الُ ْ"ْ:كل ٍ
ىْحمَ َّم ٍْد ْْ،و َعلَ ِ
ْحمَ َّم ٍد ْ"ْ.البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ 3صـْ
ْعلِ ِّي ْقَ َ
ىْآل ُ
ىْعلَ ُ
ُ
صلَّ َ
ْد َعاء َ ُ َ
(َ ْ ْ )3عن َ
ْح َّىت ْيُ َ
ْالس َماء َ
َ
ْ ْ.137
(ْ)4موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ11صـْْ167بتصرفْْ ْ.
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ.ْ337جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْْصـْْ .317
(ْ )6الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 14صـْْ.1466جعفرْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْْصـْْ .333الطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْ 6صـْ
ْ .41
(ْ)7احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ ْْ.333
(ْ)3املصدرْالسابقْْ:جـْْ11صـْْ331بتصرفْْ ْ.
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من حقوقه

()1

؛ فحكم زيارته – يعني الحسين – واجبة  ،مفترضة  ،مأمور بها  ،وما ورد من الذم

 ،والتأنيب  ،والتوعد على تركها يؤيد ذلك .
()2

ولقد أنكر أبو عبد للا – عليه السالم – هذه األجور قائال  ":ما أضعف هذا الحديث ! ما تعدل
هذا كله  ،ولكن زوروه  ،وال تجفوه  ،فإنه سيد شباب أهل الجنة "  ،فإذا بأحدهم يقول  ":األظهر
()3

أنه محمول على التقية !"

()4

وعن أبي الحسن – عليه السالم – أنه قال " أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند للا ألف حجة ،
وألف عمرة متقبلة كلها لمن يزورنا عارفا بحقنا  ،وعن الصادق -عليه السالم  ": -من زار أمير
()5

المؤمنين ماشيا  ،كتب للا له بكل خطوة حجة  ،فإن رجع ماشيا  ،كتب للا له بكل خطوة حجتين
وعمرتين"

()6

 ،وزيارة قبر اإلمام علي توجب الجنة

()7

 ،وعن جعفر بن دمحم -عليه السالم  : -من

مشى إلى قبر علي بن أبي طالب كتب له بكل خطوة مائة ألف حسنة  ،ومحي عنه مائة ألف
سيئة  ،ورفع له مائة ألف درجة  ،وقضي له مائة ألف حاجة  ،وكتب له ثواب كل صديق ،
مشكور سعيه  ،ويكتب له ثواب
ا
مغفور ذنبه ،
ا
وشهيد مات  ،أو قتل في سبيل للا  ،ورجع إلى أهله
كل من يزوره من المالئكة "

()8

.

وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – أن الحسين -عليه السالم  -سأله  :يا أبت ما لمن زارك بعد موتك ؟
فقال  " :من أتاني زائ ار بعد موتي فله الجنة  ،ومن أتى أباك زائ ار بعد موته فله الجنة  ،ومن أتى
أخاك زائ ار بعد موته فله الجنة  ،ومن أتاك زائ ار بعد موتك فله الجنة "  ،وقال له  " :من ازرني
()9

(ْ )1املصدرْالسابقْْ:جـْ14صـْْ.419اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 93صـْْ.ْ 1السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ 11صـْ
ْ .463
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ ْ.11-1
(ْ)3احلمرييْالقميْْ:قربْاإلسنادْْ،طْمهرْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْال ْرتاثْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْ
األنوارْجـْْ93صـْْ.31احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ .311
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ.31وعجباْكيفْحنكمْقولْمذنبْعلىْقولْمعصوم!ْ .
(ْ)1عباسْحممدْرضاْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْصـْْ ْْْ.167
(ْ)6العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْْجـْْ1صـْْْ .111ْ-ْ111
(ْ)7القاضيْابنْالرباجْْ:جواهرْالفقهْْ،حتقيقْْ:إبراهيمْهبادريْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْْصـْْ ْْ.163
(ْ)3عباسْحممدْرضاْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْْ،نشرْدارْالكتبْاإلسالميةْ–ْطهرانْ1391ْْ،هـْصـْْ ْ.413
(ْ)9الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْصـْْ.461احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ13صـْْ .313
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حيا أو ميتا  ،أو زار أباك حيا أو ميتا  ،أو زار أخاك حيا أو ميتا  ،أو زارك حيا أو ميتا  ،كان
حقا علي أن استنقذه يوم القيامة" .
()1

وعن الباقر  -عليه السالم  " : -مروا شيعتنا بزيارة الحسين  ،فإن إتيانه يزيد في الرزق  ،ويمد
في العمر  ،ويدفع مواقع السوء  .واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر باإلمامة من للا "  ،وفي
رواية  ":تدفع الهدم  ،والغرق  ،والحرق  ،وأكل السبع"

()2

 ،وعن أبي الحسن  -عليه السالم " : -

من أتى قبر الحسين في السنة ثالث مرات أمن من الفقر "  ،وزيارة قبر الحسين تمحص
()3

السيئات  ،ويكتب له بكل خطوة حجة  ،وبكل رفعة قدم عمرة

()4

 ،ويستحب زيارته في يوم عرفة ،

والعيدين  ،وأول رجب  ،ونصفه  ،ونصف شعبان  ،وليلة القدر  ،ويوم عاشوراء  ،والعشرين من
صفر  ،وفي كل شهر  ،وعن جعفر بن دمحم – عليه السالم  : -من زار قبر الحسين يوم
()5

عاشوراء عارفا بحقه  ،كان كمن زار للا في عرشه

()6

 ،ومن ازره في أول يوم من رمضان ذهبت

عنه ذنوبه  ،وكان له ثواب الحجاج والمعتمرين في تلك السنة "

()7

 ،وعن جعفر بن دمحم – عليه

السالم  " :-ومن أتى قبر الحسين فتوضأ  ،واغتسل من الفرات لم يرفع قدما  ،ولم يضع قدما ،
إال كتب للا له حجة وعمرة  ،وكان كالمتشحط بدمه في سبيل للا  ،وأجر ركعة عند قبره كأجر
()8

من حج ألف حجة  ،وألف عمرة  ،وعتق في سبيل للا ألف رقبة  ،وكأنما وقف في سبيل للا ألف

مرة مع نبي مرسل "  ،وعنه  :من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي  ،وأربعة وعشرون ألف نبي
()9

 ،فليزر قبر الحسين في النصف من شعبان  ،فإن أرواح األنبياء يستأذنون للا في زيارته ؛ فيأذن

(ْ)1العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْْجـْْ1صـْْْ .111
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقهْْجـْْ1صـْْْ .131
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ93صـْْْ .17
(ْ)4سالرْبنْعبدْالعزيزْْ:املراسمْالعل ْويةْْ،حتقيقْْ:السيدْحمسنْاحلسيينْاألميينْْ،نشرْأمريْ–ْقمْ1414ْْ،هـْْصـْْ ْْ.66
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْْ1صـْْْ .111ْ-ْ111
(ْ)6الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْصـْْ.771الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ11صـْْ ْ.31
(ْْ)7عباسْحممدْرضاْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْصـْْ ْْ.167
(ْ)3تشحطْيفْدمهْْ:ختبطْفيهْْ،واضطربْْ،وتلط ْبهْْ،ومترغْفيهْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْجـْْ1صـْْ.1171
نشوانْْْاحلمريىْْ:مشسْالعلومْودواءْكالمْالعربْمنْالكلومْجـْْ6صـْْ .3396
(ْ)9عباسْحممدْرضاْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْصـْْ ْ.433
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لهم "

()1

 ،وان فاطمة  ،وخديجة تركبان هودجين بين السماء واألرض ليلة الجمعة  ،وتزوران قبر

الحسين " .
()2

وزيارة قبور األئمة في البقيع لها فضل عظيم ؛ فعن الصادق -عليه السالم  " :-من زار األئمة
بالبقيع غفر له ذنوبه  ،ولم يمت فقي ار " ،وعن العسكري  -عليه السالم –  " :من زار جعف ار ،

وأباه لم يشتك عينه  ،ولم يصبه سقم  ،ولم يمت قتيال " .
()3

وعن الرضا  -عليه السالم  " : -من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار قبر رسول للا  -صلى
للا عليه وآله وسلم  ، -وقبر أمير المؤمنين "  ،وعنه  ":من ازرني على بعد داري ومزاري ،
()4

أتيته يوم القيامة في ثالثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها  :إذا تطايرت الكتب يمينا وشماال ،
وعند الصراط  ،والميزان " .
()5

وعن أبي عبد للا – عليه السالم  : -هذا أجمع وأعظم أج ار من زيارة غيره  .وقال الحسن
العسكري  -عليه السالم  " : -قبري بسر من رأى أمان ألهل الجانبين " .
()6

وهذه الزيارات  :سنة

()7

مستحبة  ،ولها صلوات تقضى إن لم تصل عند المشاهد
()8

في زحام زوارها ال قود له  ،وله الدية

()10

()9

 ،ومن قتل

 ،ومن لم يعرف قاتله ؛ فديته على بيت مال المسلمين

 ،ويستحب السجود على األلواح المتخذة من تربتهم المقدسة  ،والخشب المتخذ من قبورهم
ويجب على من نذر أن يحج ماشيا لمشاهدهم ؛ الوفاء بنذره

()13

()11

()12

 ،وقد روي جواز الصالة إلى قبور

(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ ْ.114
(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ ْ.113
(ْ)3العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْ114ْ-113بتصرفْْ .
(ْ)4املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْْْ .111
(ْ)1عباسْحممدْرضاْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْْصـْْ.167العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْْ1صـْْْ ْ.111
(ْ)6العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْْجـْْ1صـْْ .117ْْ-111
(ْ)7الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ ْْ.11
(ْ)3احملققْاحلليْْ:املعتربْْ،حتقيقْْ:ناصرْمكارمْشريازيْوآخرونْْ،نشرْمؤسسةْسيدْالشهداءْ–ْقمْ1364ْْ،شْجـْ1صـْْ ْْ.339
(ْ)9الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ ْْ.111
(ْ)11املصدرْالسابقْْ:صـْْ ْْ.741
(ْ)11ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْْْجـْْ3صـْْ ْْ.319
(ْ)11الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْصـْْ ْْ.11
(ْ)13الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْْجـْْ6صـْْ ْْ.191
211

،

األئمة خاصة في النوافل
فيه الكراهية

()4

()1

 ،وعدوا ذلك رخصة  ،وان كان األحوط الصالة للقبلة
()2

()3

 ،واألصل

 ،ومن مناسك الزيارة  ":ركعتا الزيارة عند كل قبر  ،ويستحسن " استقبال القبر في

الصالة  ،واستدبار الكعبة "

()5

 ،ورويت رخصة عند زيارة قبر النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -في صالتهما إلى

القبر  ،ولو استدبر القبلة "

()6

؛ ألن استقبال القبر أمر الزم  ،وان لم يكن موافقا للقبلة ؛ ألن

استقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة  ،وهو وجه للا
الصالة فإنها خلفه  ،ويجعل القبر أمامه "

()8

()7

 ،وعن القائم – عليه السالم  ": -أما

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -نحن كعبة

للا  ،ونحن قبلة للا " ( ، )9وللا يقول  ":وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد " ( ، )10يعني  :األئمة (، )11
وقيل  :إلى القبلة

()12

ويستحب الغسل لها
التراب  ،والتقبيل لها

.
()13

 ،ولبس أحسن الثياب  ،والدخول بخشوع  ،وال يلتفت  ،ويجوز التعفير من

()15()14

 ،ويستحب تجصيصها  ،وتجديدها  ،وفرشها بالساج

()1

 ،ويجوز الوقف

(ْ)1الشهيدْاألولْْ"ْحممدْمجالْمكيْالعامليْ"ْْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْْْجـْ1صـْْ ْْ.39
(ْ )1الرخصةْْ:ماْشرعهْهللاْمنْاألحكامْختفيفاًْعلىْاملكلفْيفْحاالتْخاصةْتقتضيْهذاْالتخفيفْْ،أوْلعذرْشاقْْ،وقدْيكونْ
استباحةْحملظورْبدليلْمعْقيامْدليلْاحملظورْْ،فهوْخروجْعنْاألصلْْ،وعليهْبنيتْقاعدةْاملشقةْجتلبْالتيسريْْ،مثلْاجلمعْبنيْالصالتنيْ
ْ،ويقابلهاْْ:العزميةْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.141أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ174بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3الشي ْالطوسيْْ:النهايةْْ،طْْانتشاراتْقدسْحممديْ–ْقمْْ،دتْْصـْْ ْْ.99
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْ1صـْْ ْْ.111
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْْ131ْ-134بتصرفْْ ْ.
(ْ)6املصدرْالسابقْْ:جـْْ97صـْْ ْ.134
(ْ)7املصدرْالسابقْْ:جـْْ93صـْْ369بتصرفْْ ْْْ.
(ْ)3احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ7صـْْ.113الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ .311
(ْ)9ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ1صـْْ.197عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـ1صـْ .71
سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْْ .ْ19
ْ
(ْ)11
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْ.131الفيضْالكاشاينْْ:التفسريْاألصفىْجـْْ1صـْْ .367
(ْ)11الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ3صـْ.117الطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْْ1صـْْ.43اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .66
(ْ)13ابنْزهرةْاحلليبْْ:غنيةْالنزوعْْ،حتقيقْالشي ْإبراهيمْالبهادريْْ،طْْاعتمادْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْْصـْْ ْْ.99
(ْْ)14ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْجـْْ1صـْْ ْْ.613
ْعلَىْأ َّ
نيْْ:أَنَّهُ َْالْيـَتَ َم َّس ُحْبِِهْْ،
الصاحلِِ َْ
ْعلَي ِه َْوآلِِه َْو َسلَّ َْمْْ،ْ-أَوْقَـبـَرْ َغ ِريهِ ِْمن ْ
صلَّ َّ
ْاألَنبِيَ ِاء َْو َّ
ىْاّللُ َ
(ْ)11اتـَّ َف َقْال ُعلَ َماءُ َ
ْمن َْز َارْقَـبـَرْالنِ ِّ
َّيبَْ ْ-
َن َ
ِ
اْإال ْاحلجر ْاألَسود ْْْ،وِيف َّ ِ
ِ
يح ِ
ع ْتَـقبِيلُ َه َّ
نيْْ:أ َّ
ال ْْ:
ْعن ْهُْْ-قَ َ
ْع َمَرَْ ْ-ر ِض َي َّ
َُ
ْاّللُ َ
َن ُ
ْماْيُشَر ُ
ْالصح َ
س ِْيف ْالدنـيَاْمن ْاجلَ َم َادات َ
َ َُ
َوَال ْيـُ َقبِّـلُهُْ؛ْبَلْلَي َ
ول َِّ
ىْاّلل ِ ِِ
كْماْقَـبَّـلتُكْْ .انظرْابنْ
ضر َْ ْ،وَال ْتَـنـ َف ُع َْ ْ،ولَوَالْأ ِّ
َوْاَ َّّللِ ِّ
تْر ُس َ
َّكْح َجر َْالْتَ ُ
صلَّ َُّ َ
ْاّللَْ ْ-
ْعلَيه َْوآله َْو َسلَّ َم ْْ-يـُ َقبِّـلُ َ
ْإين َْألَعلَ ُم ْأَن َ
َين َْرأَي َ
تيميةْْ:الفتاوىْالكربىْجـْْ 17صـْْ .79اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ 1صـْْ.179اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ 1صـْ
ْ .911
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عند قبور األئمة

()2

؛ لما جاء في الروايات  :أن كربالء  ،ومراقد األئمة أفضل من مكة بعد قبر

رسول للا  ،فأشرف البقاع قبر رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -ويتبعها قبور األئمة  ،وبقاع أخرى فيها :
()3

الكوفة  ،وبيت المقدس  ،والمشاهد المشرفة
غيرها

()7

()6

على

 ،ويستحب وضع الخد األيمن على القبر عند الزيارة  ،وال يجوز السجود عليه

،

()4

 ،ولذلك يستحب

()5

البناء عليها  ،ويكره

()8

والراجح عند بعضهم  :جواز الصالة خلف قبورهم  ،وان كان على كراهية ؛ فإنه وردت رواية بذلك
؛ فال بأس بالعمل بها ؛ لصحتها  ،ومطابقتها لمقتضى األصل  ،والعمومات" .
()9

ومن آداب زيارة قبور األئمة  " :أن يلبس ثيابا طاهرة  ،نظيفة  ،جديدة  ،ويحسن أن تكون بيضاء
 ،ويكثر خطاه  ،ويسير عليه سكينة ووقار ،وأن يكون خاضعا خاشعا  ،وأن يطأطئ رأسه فال

يلتفت

()10

 ،وأن يقف على باب حرم القبر الشريف  ،ويستأذن  ،ويجتهد ؛ لتحصيل الرقة ،

(ْ )1الساجْْ:ضربْمنْاخلشبْْ ،يؤتىْبهْمنْاهلند ْْ،وقيلْْ:الطيلسانْالضخم ْْ.وإسراجْاملقابرْباملصابيحْحرامْْ،وفرشهاْباحلريرْْ،أوْ
َّخ ِذينْعلَيـهاْالمس ِ
تعليقْستائرْتسرتْهباْاجلدرانْمنكرْ؛ْحلديثْْ"ْ":لَعنْرس ُ ِ
ِ ِ
ِ
ىْهللا ِ
ِ
اج َدْ
صلَّ ُْ َ
ولْهللاَْ ْ-
ََ َُ
ْعلَيه َْو َسلَّ َْمَْ ْ-زائَراتْال ُقبُوْرْ َ
ْ،وال ُمت َ َ َ َ َ
َ ْ،والسُر َجْ"ْْ.انظرْأمحدْْ:املسندْجـْْ3صـْْ.ْ471احلليْْ:تبصرةْاملتعلمنيْْ،حتقيقْْ:السيدْأمحدْاحلسيينْْ،الشي ْهاديْاليوسفيْْ،طْ
أمحديْ– ْطهرانْْ،ط1363ْ،ْ 1شْ ْهامشْصـْْْ.31نشوانْاحلمريىْ:مشسْالعلوم ْجـْْ 1صـْْ.3117زينْالدينْالكرميْْ:شفاءْ
الصدورْصـْْ113ْ–ْ117بتصرفْْ .
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْْ1صـْْ ْْ.431
(ْ)3الشهيدْاألولْ(ْالعاملي)ْْ:الدروسْالشرعيةْيفْفقهْاإلماميةْْجـْْ1صـْْ ْ.471
(ْ)4ابنْأيبْمجهورْْ:األقطابْالفقهيةْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْاحلسونْْ،طْاخليامْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ ْْ.94
(ْ)1الندبْْ:طلبْالشارعْالفعلْمنْاملكلفْطلباًْغريْحتمْْْ،والْيلحقْبرتكهْذمْمنْغريْحاجةْإىلْبدلْْْ،ويفْفعلهْثوابْامتثاالًْْ،والْ
عقابْيفْتركهْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.119أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ.73احملققْالنراقيْْ:عوائدْ
األيامْصـْْ ْ.371
(ْ)6املكروهْْ:ماْطلبْالشارعْمنْاملكلفْالكفْعنْفعلهْطلباًْغريْحتمْْْ،والْيلحقْبفعلهْذمْمنْغريْحاجةْإىلْبدلْْ ْ،وتركهْخريْمنْ
فعلهْْ،والْعقابْيفْفعلهْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.133أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ.73النراقيْْ:عوائدْ
األيامْصـْْ ْ.371
(ْ)7الشهيدْاألولْ(ْالعاملي)ْْ:الدروسْالشرعيةْيفْفقهْاإلماميةْجـْْ1صـْْ ْْ.116
(ْ)3املصدرْالسابقْْ:جـْْ1صـْْ ْْ.471
(ْ)9احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْْجـْْ7صـْْ،ْ111جـْْ7صـْْ ْ.116
وإنْكانْاملرادْباخلشوعْتذكرْاملوتْْ،
(ْ)11إنْكانْقصدهْاخلشوعْالقليبْكأنهَْيشعْلصاحبْالقربْْ،فاألوىلْهبذاْاخلضوعْربْالعاملنيْْ ْ،
وأنهْسيلحقْبهْْْ،واألدبْعدمْرفعْالصوتْ؛ْفهذاْصحيحْلكنْحيذرْأنْيضعْميينهْعلىْيسارهْكالصالةْْ.الكرميْْ:شفاءْالصدورْصـْ
113بتصرفْْ ْْ.
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واالنكسار ،والتفكر في عظمة صاحب ذلك المرقد المنور وجالله

()1

 ،وانه يرى مقامه  ،ويسمع

كالمه  ،ويرد سالمه  ،وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول  ،واليسرى عند الخروج من حرم
()2

الضريح المقدس  ،وتقبيل الضريح  ،وتمريغ الخد عليه  ،ويقف مستقبال القبر مستدب ار القبلة .
()3

والسجود على تربة قبر الحسين له فضل عظيم ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم – :السجود
على طين قبر الحسين ينور إلى األرض السابعة  ،ومن كانت معه سبحة من طين قبره كتب
مسبحا  ،وان لم يكن يسبح بها"

()4

 ،وكان ألبي عبد للا – عليه السالم – خريطة

()5

فيها تربة

الحسين  ،وكان إذا حضرت الصالة صبه على سجادة  ،وسجد عليها  ،ثم قال  :السجود على

تربة أبي عبد للا يخرق الحجب السبع  ،وعن الصادق – عليه السالم –  ":من سبح بسبحة من
()6

طين قبر الحسين تسبيحة ؛ كتب للا له أربعمائة حسنة  ،ومحا عنه أربعمائة سيئة  ،وقضيت له

(ْ )1رويْأنْاألنبياءْْ،واألوصياءْيرفعونْإىلْالسماءْبعدْثالثةْأيامْمنْدفنهمْْ،والْيقتضيْذلكْعدمْرجوعهمْإىل ْمراقدهمْاملقدسةْْ،
والرواياتْعلىْوجودهمْكثريةْْ،منهاْماْوردْمنْالنهيْعنْاإلشرافْعلىْبيتْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوآلهْْ-كراهةْأنْيـَُرىْهوْمعْبعضْ
أزواجهْ!ْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْْ6صـْْ .166
(ْ)1هناكْخالفْبنيْأهلْالعلمْيفْمساعْامليتْملنْيزورهْْ،فقالْابنْتيميةْْ،وابنْالقيمْْْ،وابنْكثريْ:إنْامليتْيسمعْْ،الْمسعْانتفاعْْ،
حلديثْقليبْبدرْْ"ْ:والذيْنفسيْبيدهْماْأنتمْبأمسعْملاْأقولْمنهمْْ،ولكنهمْالْيقدرونْأنْجييبواْ"ْْ،وقدْخالفْيفْذلكْمجاعةْمنْ
ْاّللْيس ِمعْمنْي َشاءْوماْأَن ِ ِ
ْمنْ
العلماءْمنهمْأبوْيعلىْْْ،واحلنفيةْْ،واستدلواْبقولهْتعاىلَْ ْ":وَماْيَستَ ِويْاألَحيَاءُ َْوَالْاألَم َو ُ
اتْإِ َّن ََّ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ
تْمبُسم ٍع َ
ِيف ْال ُقبُْوِر ْ"ْفاطرْْ،ْ 11ْ:وعلىْرأسهم ْعائشةْ– ْرضيْهللاْعنهاْ– ْاليتْتأولتْالسماعْيفْحديثْالقليبْبأِنمْيعلمونْالْيسمعونْ
فنفتْالسماعْمطلقْاًْْ.وقالْالقرطيبْْ:يسمعْيفْحاالتْْ،ولكنْالْينتفعونْمباْيسمعونْأماْعلمْامليتْباحليْإذاْزارهْْ،ففيْاحلديثْْ:
ْاّلل ِ
اْمنْرجلْميَُرْبَِْق ِربْأ َِخ ِيهْ َكا َنْيـع ِرفه ِْيفْالدنـياْفَـيسلِّ ِ
ِ
ْالس َالمْ"ْْ،وقدْمالْالذهيبْإىلْأنهْموضوعْ
ْعلَي ِه َّْ
وحهْح َّىتْيـَُرد َ
مْعلَيهْإَِّال َْرَّد َّ َ
َ َُ َ
َ ُ
ْعلَيه ُْر َ
َم َ ُ
ِ
ِ
ِ
عْ
اْو ِْ
ْعنهُْأَص َحابُهُْإِنَّهُْلَيَس َم ُعْقَـر َ
ض َعْيفْقَـ ِربه َْوتَـ َوَّىل َ
ْ،وهوْغلوْْ،وأعلهْاحلافظْابنْرجبْباالضطرابْْ،واإلرسالْْ،وحديثْْ":إ َّنْال َعب َدْإ َذ ُ
نِ َعاهلِِمْ"ْْ،فامليتْالْينتفىْعنهْمجيعْأنواعْالسماعْبلْالسماعْاملعتادْْ.وقدْعلمْالنيبْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ -أصحابهْالسالمْعلىْ
القبورْْ،وهذاْالسالمْْ،واخلطابْْ،والنداءْملوجودْيسمعْْْ،وَياطبْْ،ويعقلْْ،ويردْْ،وإنْملْيسمعْاملسلمْالردْْ.ومثلهْحديث ْْ"ْ:إنْ
أهلْالقبورْيسمعونْالسالمْعليهمْْ،ولكنْالْيستطيعونْأنْجييبواْ" ْفهوْمنكر ْْ.انظرْزينْالدينْالكرميْْ:شفاءْالصدورْصـْْْ–ْ 119
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1391هـْ1971ْ-مْصـْْ.ْ9ْ–ْ3صحيحْالبخاريْجـْ1صـْْ،ْ461جـْْ1صـْْ.ْ461اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْ4صـْْ.ْ1111
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(ْ)3عباسْحممدْرضاْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْْْصـْْ376ْ–ْ371بتصرفْ ْ.
(ْ)4الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْْجـْ3صـْْ .111
(ْ)1اخلريطةْْ:وعاءْمنْجلدْْ،وحنوهْيشدْعلىْماْفيهْْ.انظرْاملعجمْالوجيزْْْ،مادةْخرطْصـْْ .191
(ْ)6احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْاحلسونْْ،طْاخليامْ–ْقمْْْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ .93
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أربعمائة حاجة  ،ورفع له أربعمائة درجة "  ،وعن موسى بن جعفر – عليه السالم –  :ال
()1

تستغني شيعتنا عن أربع وثالثين خرزة يصلي عليها  ،وخاتم  ،وسواك  ،وسبحة من طين قبر أبي

عبد للا  ،فيها ثالث وثالثون حبة متى قلبها فذكر للا ؛ كتب له بكل حبة أربعون حسنة  ،واذا

قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة  ،والسبحة تسبح في يده من غير أن يسبح  ،وحدث
أن امرأة دفنها أهلها فلفظتها األرض م ار ار  ،فلما وضعوا معها طين من قبر الحسين استقرت
"وتوضع مع الميت في قبره لتقيه العذاب "

()3

()2

،

.

والمقصود من التربة  :المأخوذة من الضريح المقدس  ،أو خارجه إلى أربعة فراسخ أو ثمانية

()4

،

فإن لم يستطع أن يأخذ من القبر ؛ فيجوز أن يأخذ مما حواليه  ،وما قرب منه إلى سبعين ذراعا ،
كما جاء في األخبار  ،وقيل  :عشرة أميال .
()6

()5

وال يعتبرون هذا من الشرك ؛ ألن  " :الشرك هو :طلب الشيء من غير رب العالمين  ،على
أساس كونه إلها  ،فإن ما دون ذلك ليس بشرك  ،وال فرق في ذلك بين حي وميت  ،فطلب الحاجة

من الحجر والصخر ليس شركا " .
()7

ولكن ليس هذا هو القول الوحيد لألئمة – عليهم السالم ؛ فعن أمير المؤمنين – عليه السالم – ":
بعثني رسول للا – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – في هدم القبور  ،وكسر الصور"
محوتها  ،وال قب ار إال سويته "

()9

()8

 ،وفي رواية  " :وال تدع صورة إال

 ،وقال جعفر الصادق – عليه السالم  ": -كل ما جعل على

(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ1صـْْ .16
(ْ)1احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْجـْْ1صـْْ99بتصرفْْ .
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ ْ.113
(ْ)4الشهيدْالثاينْْ:شرحْاللمعةْْْ،طْأمريْْ-قمْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْ7صـْْ .317
(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْْ،حتقيقْْ:احلاجْآغاْجمتبْالعراقيْْ،الشي ْعليْپناهْاالشتهارديْْ،احلاجْآغاْحسنيْاليزديْْ،نشرْ
مؤسسةْالنشرْاإلسالميْْ-قمْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْْْجـْ11صـْْ .131
(ْ)6احملققْالسيزواريْ:كفايةْاألحكامْْ،حتقيق:مرتضىْالواعظيْاألراكيْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْْ-قمْْ،ط1413ْ،1هـْجـْ1صـْ
ْ .611
(ْ)7السيدْاخلميينْْ:كشفْاألسرارْصـْْ ْْ.49
(ْ )3الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ 4صـْْ.331الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْْجـْْ 6صـْْ.113احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْ
1صـْْ.371السيدْاخلميينْْ:املكاسبْاحملرمةْجـْ1صـْْ .171
(ْ)9الكليينْ:الفروعْمنْالكايفْجـْ6صـْْ.1161اجلواهريْ:جواهرْالكالمْجـْْ4صـْْ.ْ331الربوجرديْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ3صـْ
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القبر من غير تراب القبر ؛ فهو ثقل على الميت "  ،بل نهي رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – عن  :أن يزاد
()1

على القبر تراب لم يخرج منه

()2

 ،وقال الصادق – عليه السالم  ": -ال تطينوا القبر من غير

طينه " .
()3

وفي هذه الروايات داللة على عدم رفع القبر كثي ار  ،أو على التسطيح

()4

 ،وقد ثبت عن علي –

عليه السالم –  ":ال يصلح البناء على القبر  ،وال الجلوس عليه  ،وال تجصيصه  ،وال تطيينه "
()5

()6

 ،وقال أمير المؤمنين – عليه السالم  : -يا أيها الناس هل تعلمون أنه – ملسو هيلع هللا ىلص – لعن من جعل
القبور مصلى "

()7

؛ وقد وصى بعض أهل البيت – عليهم السالم  ": -ال تطف بقبر "  ،وقال–
()8

ملسو هيلع هللا ىلص  ":-ال تتخذوا قبري قبلة  ،وال مسجدا ؛ فإن للا تعالى لعن اليهود ؛ ألنهم اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد "

()9

 ،ونهى رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أن يصلي الرجل في المقابر "  ،وعن الرضا – عليه
()10

السالم  ": -ال بأس بالصالة بين المقابر  ،ما لم يتخذ القبر قبلة "

()11

 ،وقال الصادق – عليه

(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ4صـْْ.331السيدْعليْالطباطبائيْْ:رياضْاملسائلْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)1الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـْ1صـْْ.13احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ4صـْْ .111
(ْ)3الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـْْ1صـْْ.19احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ3صـْْ ْ.173
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السالم  ": -األرض كلها مسجد  ،إال بئر غائط والمقبرة "  ،وفي رواية  ":إال الحمام والمقبرة "
()1

 ،وسئل الصادق – عليه السالم – عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال  :ال يجوز "

()3

()2

.

ومن قواعد الشرع  :أنه ال يستحب للداعي أن يستقبل إال ما يستحب أن يصلي إليه  ،أال ترى أن
الرجل لما نهي عن الصالة إلى جهة المشرق وغيرها ؛ فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء

 ،ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح  ،سواء كانت
في المشرق أو غيره  ،وهذا ضالل بين  ،وشر واضح  ،كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار
الجهة التي فيها بعض الصالحين  ،وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت للا  ،وقبر رسول للا ! وكل
هذه األشياء من البدع ؛ ف المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعد السالم
عليه  ،وال يستلم القبر بيده  :وال يقبله  ،وعلى هذا مضت السنة .
()4

ومن المحرمات عند زيارة القبور  :الذبح عندها ؛ لقول النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -ال عقر في اإلسالم "
()5

()6

 ،وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة  ،ونهى رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  :-أن يقعد على القبر  ،وأن
()7

يقصص – أي يجصص  -ويبنى عليه  ،أو يزاد عليه  ،أو أن يكتب عليه

()8

 ،ويقول  -صلى

للا عليه وسلم  ": -ال تصلوا إلى القبور  ،وال تجلسوا عليها " .
()9

والسؤال اآلن  :هل يثاب مقترف البدعة على نيته الصادقة ؟ بمعنى هل الشيعة الذين ال يعلمون
بضعف هذه الروايات ملعونون عمال بظاهر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ؟ .

الجواب  :للا يثيبهم على هذه المحبة  ،واالجتهاد ال على البدع  ،فإنه لم تفعله السلف  ،ولو كان
خي ار ؛ لسبقونا إليه ؛ ألنه يعتقده صالحا محضا  ،وال يعلم أنه مكروه ؛ فإنه يثاب على حسن
قصده  ،ويعذر لعدم علمه  ،بخالف خبيث القصد  ،العالم بالحكم  ،فضال عن الداعي لذلك

()10

.

(ْ)1السيدْاخلميينْ:كتابْالطهارةْجـْْ3صـْْ.ْ446الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـ3صـْ .116
(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْجـْْ3صـْْ.311السيدْحممدْصادقْالروحاينْْ:فقهْالصادقْجـْْ4شرحْصـْْ .111
(ْ)3احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ4صـْْ.434الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْْ1صـْْ .497
(ْ)4الشي ْاأللباينْْ:أحكامْاجلنائزْْصـْْ143ْ–ْ147بتصرفْْ ْ.
(ْ )1عبد ْالعظيم ْبدوي ْْ :الوجيز ْيف ْفقه ْالسنة ْوالكتاب ْالعزيز ْْ ،نشر ْدار ْالفؤاد ْْ ،ابن ْرجب ْْ ،ط1431ْ ،4هـ1119ْ /م ْصـْ
111بتصرفْ .
(ْ)6اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ11صـْْ ْ.ْ333
(ْ)7اإلمامْالبيهقيْْ:السننْالكربىْْجـْْ4صـْْ ْ.ْ17
(ْ)3أبوْداودْ:سننْأيبْداودْجـْْ3صـْْ.ْ116النسائيْ:السننْالكربىْجـْْ1صـْْ.611البيهقيْ:السننْالكربىْجـْ3صـْْ .176
(ْ)9اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْْجـْْ1صـْْ.663اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ13صـْْ.411النسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ1صـْْ ْ.173
(ْ)11هذاْقولْابنْتيميةْْ.انظرْزينْالدينْالكرميْْ:شفاءْالصدورْيفْزيارةْاملشاهدْوالقبورْصـْْ111ْ-111بتصرفْْ ْ.
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أثر تقديس األئمة في عقيدة الستشفاء بتراب قبور األئمة :

ومن السهل أن نتوقع ظهور عقيدة أخرى مرتبة على تقديس األئمة  ،وقبورهم  ،ومشاهدهم
المقدسة  ،فقد جاء في كتب الشيعة االثني عشرية عن الرضا – عليه السالم  ":-إن أفضل ما
يفطر عليه طين قبر الحسين "

()1

؛ ألن تراب قبره  " :شفاء من كل داء  ،وأمن من كل خوف "

()2

 ،إال الموت" .
()3

و ال تظن أن كل الطين كذلك ؛ فإنه ال يجوز أكل شيء من الطين على اختالف أجناسه  ،إال
طين قبر الحسين  ،فإنه يجوز أن يأكل منه اليسير لالستشفاء به  ،وال يجوز اإلكثار منه بحال

()4

.
بل هو الدواء األكبر  :فعن أبي عبد للا – عليه السالم –  " :لو أن مريضا من المؤمنين يعرف
حق أبي عبد للا  ،وحرمته أخذ له من طين قبر الحسين مثل رأس األنملة ؛ كان له دواء  ،وشفاء
"  ،وعنه قال  " :حنكوا أوالدكم بتربة الحسين  ،فإنها أمان "
()5

()6

.

وال يجوز األكل منه إال لالستشفاء فقط  ،فعن أبي عبد للا – عليه السالم – :من أكل من طين
قبر الحسين غير مستشف به ؛ فكأنما أكل من لحومنا  ،فإذا احتاج أحدكم لألكل منه ؛ ليستشفي
به  ،فليقل  :بسم للا  ،وباهلل  ،اللهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة  ،ورب النور الذي أنزل فيه ،
ورب الجسد الذي سكن فيه  ،ورب المالئكة الموكلين به  ،اجعله شفاء لي من كذا وكذا  ،وأجرع

من الماء جرعة خلفه "  ،وبجمع الطين مع الدعاء  ،يكون هذا هو الدواء الشافي من كل داء ،
()7

فال يمر على علة إال هضمها .
()8

وهل يجوز تناوله للتطعيم ضد أي مرض متوقع ؟ الجواب  :يجوز " قدر الحمصة لالستشفاء ،
ولو من علة متوقعة  ،وان لم يكن به ألم في الحال "

()9

.

(ْ)1عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْصـْْ .111
(ْ)1اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ ْ.119
(ْ)3عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْْصـْْ .341
(ْ )4الشي ْالصدوقْْ :النهايةْصـْْ.191ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْْجـْْ 3صـْْ.114احملققْاحلليْْ:املختصرْالنافعْْ،نشرْمؤسسةْ
البعثةْ–ْطهرانْْْ،ط1411ْ،ْ3هـْصـْْ ْ.141
(ْ)1قطبْالدينْالروانديْْ:الدعواتْْ،طْأمريْْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْْصـْْ .131
(ْ)6الطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْْصـْْ.731اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ .114
(ْ)7الطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْْصـْْ .733
(ْ)3قطبْالدينْالروانديْْ:الدعواتْْصـْْ .131
(ْ)9ابنْطيْالفقعاينْْ:الدرْاملنضودْْ،حتقيقْْ:حممدْبركتْْ،طْ:أمريْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْْْصـْْ .161
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وال تستغرب فإنها الحصن الحصين من كل خوف  ،فما أن يحس الشيعي بألم المرض وشدته ،
حتى يتجه إلى طينة الضريح  ،فيتجه إليه في جنح الليل البهيم  ،وليكن في آخره  ،ويغتسل ،
ويلبس أطهر ثيابه  ،واذا وصل فليقف عند الرأس  ،ويصلي  ،واذا فرغ من صالته سجد سجدة
شكر"  ،ثم يقوم  ،ويتعلق بالضريح ،
طويلة  ،يكرر فيها كلمة واحدة ألف مرة  ،هذه الكلمة  " :ا
ويقول " :يا موالي يا ابن رسول للا  :إني آخذ من تربتك بإذنك  ،اللهم  :فاجعلها شفاء من كل
وعز من كل ذل  ،وأمنا من كل خوف  ،وغنى من كل فقر  ،لي ولجميع المؤمنين ،
داء  ،ا
وتستعمل منه وقت الحاجة مثل الحمصة  ،فإنك تشفى  -إن شاء للا . " -
()1

وليس للشفاء فحسب بل يصطحبه معه في ظروف الخوف  ،عن أبي عبد للا – عليه السالم : -
"إذا خفت سلطانا أو غير سلطان ؛ فال تخرجن من منزلك إال ومعك من طين قبر الحسين"
يقول الخميني

على األقوى "

()2

.

()3

 ":وال يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي – صلى للا عليه وآله – واألئمة

()4

 ،يعني  :طينة قبر الحسين أفضل من طينة قبر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فالفرع أفضل

من األصل .
وهذه الطينة المقدسة هي أمنية الحور العين  ،ومنتهى مطلبهم ؛ ولذلك فإن الحور العين يطلبن
من المالئكة حينما يهبطون إلى األرض أن تكون هداياهن من طين قبر الحسين  ،فقد جاء عن
أئمتهم  ":أن الحور العين إذا بصرن بواحد من األمالك يهبط إلى األرض ؛ ألمر ما  ،يستهدين

منه السبح  ،والترب من طين قبر الحسين " .
()5

إذا  :فلنغلق كليات الطب  ،والمسشتفيات  ،وعيادات األطباء  ،ومعها الصيدليات بالمرة ؛ فإن
الشفاء كله في طينة الحسين التي أظن  -والحمد هلل  -أنها تكفي الشيعة وحدهم ؛ فنحن ال نؤمن
بهذا ! .

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ93صـْْ.137السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْْجـْْ7صـْْ ْ.461
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْ14صـْ.111الطوسيْْ:األمايلْصـْْ.313اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ .113
(ْ )3اإلمامْاخلميينْْ:السيدْمصطفىْبنْروحْهللاْاملوسويْاخلميينْاملرشدْاألعلىْللثورةْاإليرانية ْْ،املولودْسنةْ1311ه ْْ،درسْيفْحوزةْ
قمْْ،سافرْلفرنساْْ،مثْعادْبعدْانتهاءْحكمْالشاهْمنْآلْهبلويْبإيرانْْ،صاحبْكتابْالبيعْْ،وواليةْالفقيهْْ،املتوىفْ1419هـْْ.انظرْ
السيدْاليزيديْْ:العروةْالوثقىْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1419،ْ1هـْجـْْ1صـْْ .ْ11
(ْ)4السيدْاخلميينْْ:حتريرْالوسيلةْجـْْ1صـْْ .ْ164
(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ3صـْْ.111الشي ْالطوسيْْ:األمايلْصـْْ.313املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْ
ْ.344اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ .131
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ولكن يفاجأ الشيعة بحديث ينقض كل هذا عن علي بن أبي طالب – عليه السالم – يقول  :بعثني
رسول للا – صلى للا عليه وآله –  " :أال أدع تمثاال إال طمسته  ،وال قب ار مشرفا إال سويته "

()1

 ،ويستدرك صاحب الوسائل ؛ فيرد قائال  ":إن هذا يشمل كل قبر غير قبر النبي – صلى للا
عليه وآله – واألئمة  ،وأن هذا النهي لمجرد الكراهة !"

()2

 ،وال أدري من أين جاء بهذه التفرقة ؟
()3

.
أثر تقديس األئمة  :على توحيد األسماء والصفات :
()4

يعتقد الشيعة االثنا عشرية  :أن صفاته تعالى الثبوتية

()5

كلها عين ذاته  ،ليست زائدة عليها ،

وليس وجودها إال وجود الذات  ،فقدرته من حيث الوجود حياته وحياته قدرته  ،ثم هي مختلفة في
معانيها  ،ال في حقائقها ؛ ألنه لو كانت مختلفة في الوجود للزم تعدد واجب الوجود  ،والنثلمت

()6

الوحدة الحقيقية  ،وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد .
وأما الصفات الثبوتية اإلضافية كالخالقية  ،والرازقية  ،والتقدم  ،والعلية  ،فهي ترجع في حقيقتها
إلى صفة واحدة حقيقية  ،وهي القيومية لمخلوقاته .
وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجالل  ،فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب
اإلمكان عنه  ،فإن سلب اإلمكان الزمه ومعناه  :سلب الجسمية  ،والصورة  ،والحركة  ،والسكون

 ،والثقل  ،والخفة  ،وما إلى ذلك  ،وسلب كل نقص  ،وللا تعالى واحد من جميع الجهات  ،ال
تكثر في ذاته المقدسة  ،وال تركيب في حقيقة الواحد الصمد .
()7

(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ1صـْْ.369الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.117
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ1صـْْ ْ.369
(ْ)3ونعجبْلتحكيمْقولْغريْاملعصومْعلىْقولْاملعصومْْ،فأينْالدليلْ؟ْْ .
(ْ )4صفاتْهللاْتعاىلْْ:تعينْْ:التحليةْْ،والنعتْْ،واصطالحاًْْ:صفاتْتوقيفيةْْ،الْجمالْفيهاْلالجتهادْْ،واالستحسانْْ،فالواجبْ
الوقوفْعندْماْوصفْهللاْبهْنفسهْْ،أوْوصفهْبه ْرسولهْْ،وصفاتهْسبحانهْكلهاْكمالْعلىْاحلقيقةْْ،ليسْفيهاْشبهةْنقصْْ،ونثبتهاْ
ومنرهاْكماْجائتْبالْتكييفْْ،والْحتريفْْ،والْتعطيلْْ،والْمتثيلْْ،والْتشبيهْ؛ْألِناْجاءتْباثباهتا ْنصوصْالكتابْوالسنةْْ،والعقلْ
السليمْالْيرفضْاإلقرارْهباْْ.انظرْدْعليْالصاليبْْ:عقيدةْاملسلمنيْيفْصفاتْربْالعاملنيْصـْْ19بتصرفْْ ْْ.
(ْ )1الصفاتْالثبوتية ْْ :ماْال ْيدخلْالسلبْيفْمفهومها ْْ ،والصفةْالثبوتيةْمتأخرةْعنْالوجودْ؛ْفإنْقيامْالصفةْاملوجودةْمبوصفهاْفرعْ
لوجودهْْ،فوجودْالصفةْالثبوتيةْيستحيلْأنْيسبقْوجودْموصوفهاْسبقْاًْذاتيْاًْمثلْالسمعْوالبصرْْ.انظرْاإلجييْْ:املواقفْجـْ1صـْْ161
ْ،جـْْ1صـْْ ْ.331
(ْ)6انثلمتْْ:انثلمْالشيءْْ:صارْفيهْصدعْأوْثغرةْْ.دْأمحدْخمتارْعبدْاحلميدْعمرْْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ ْ.ْ316
(ْ)7حممدْرضاْاملظفرْْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْ73بتصرفْْ ْ.
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عن أمير المؤمنين -عليه السالم " : -كمال اإلخالص له نفي الصفات عنه  ،لشهادة كل صفة
أنها غير الموصوف  ،وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة  ،فمن وصف للا سبحانه فقد قرنه ،
جزه فقد جهله "
جزه  ،ومن أ
ومن قرنه فقد ثناه  ،ومن ثناه فقد أ

()1

.

وهذا تلفيق في المقدمات ليصل إلى نتيجة خاطئة  ،فمقام اإلمام علي – عليه السالم – يعلو على
هذا فإن العالقة بين الصفات والذات عالقة تالزم  ،فاإليمان بالذات يستلزم اإليمان بالصفات ،
وكذلك العكس  ،ألنه ال يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات  ،وال وجود صفة بدون ذات قائمة

بها  ،وانما التصور للذات والصفات إنما هو تصور ذهني فقط .
()2

لكن الشيعة االثني عشرية تقول  :نظام توحيده  :نفي الصفات عنه

()3

 ،ومعنى نفي الصفات عنه

تعالى  :أنه جل شأنه عالم قبل العلم بغير علم  ،وقادر قبل القدرة بغير قدرة  ،فال يوجب نفي

الصفات تعطيل في الذات  ،بل معنى نفي الصفات عنه تعالى تنزيهه عن أن يكون ناقصا بذاته
مستكمال بصفاته "

()4

؛ فعن أبي إبراهيم – عليه السالم  : -أول الديانة به  :معرفته  ،وكمال

معرفته  :توحيده  ،وكمال توحيده  :نفي الصفات عنه  ،بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ،
وشهادة الموصوف أنه غير الصفة  ،فمن وصف للا ؛ فقد حده  ،ومن حده ؛ فقد عده  ،ومن عده
 ،فقد أبطل أزله

()5

 ،ومن قال :كيف ؟ فقد استوصفه  ،ومن قال  :فيم ؟ فقد ضمنه  ،ومن قال

عالم ؟ فقد جهله  ،ومن قال  :أين ؟ فقد أخال منه  ،ومن قال ما هو ؟ فقد نعته  ،ومن قال :
إالم ؟ فقد غاياه  ،عالم إذ ال معلوم  ،وخالق إذ ال مخلوق  ،ورب إذ ال مربوب

()6

 ،ويبقى أن

يقولوا  :إال إذ ال مألوه ! ولكن ستعلم اآلن لما هذا اإلنكار والنفي .

ثم ينسبون إلى للا – عز وجل – قول اإلمام الجواد – عليه السالم  ": -إن األسماء والصفات
مخلوقات "

()7

 ،وينسون أن مايوصف بالمخلوق ال يكون إال مخلوقا  ،أم أنهم يقصدون األئمة ؟ .

(ْ)1خطبْاإلمامْعليِْْ:نجْالبالغةْشرحْالشي ْحممدْعبدهْجـْْ1صـْْ.11اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْْ14صـْْ ْ.43
(ْْ)1دْعليْالصاليبْْ:عقيدةْاملسلمنيْيفْصفاتْربْالعاملنيْصـْْ111ْ–ْ119بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3الطوسيْْ:االقتصادْصـْْ.14الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ.433وحيدْاخلراساينْْ:منهاجْالصاحلنيْجـْْ1هامشْصـْْ .31
(ْ)4السيدْعليْالبهبهاينْْ:الفوائدْالعليةْوالقواعدْالكليةْمماْيبتينْعليهْكثريْمنْمعضالتْمسائلْالفقهْواألصولْْ،نشرْاملطبعةْالعلميةْ–ْ
قمْْ،ط1411ْْ،1هـْْصـْْ173بتصرفْْ ْ.
(ْ)1األزيلْْ:ماْالْابتداءْلهْوجودياًْأوْعدمياًْْ،وهوْأعمْمنْالقدميْ؛ْألنْالقدميْموجودْالْابتداءْلوجودهْْ،وإطالقْالقدميْْ،واألزيلْعلى
هللاْباعتبارْأِنماْمنْأمسائهْالْيصحْ؛ْألنهْملْيردْفيهماْدليلْْ،أماْإذاْأطلقاْمنْبابْاإلخبارْفإنهْيصحْ؛ْألنْهذاْالبابْأوسعْمنْبابْ
األمساءْوالصفاتْْ.عالءْالدينْبنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْمنْالشكْواالنتقادْْ،هامشْصـْْ111بتصرفْْ ْ.
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ141ْ-141بتصرفْْ ْ.
(ْ)7الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ.473الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .116
221

وعن أبي عبد للا  -عليه السالم  : -للا غاية من غياه  ،والمغيى  ،غير الغاية  ،فالذاكر للا
غير للا  ،وللا غير أسمائه  ،وكل شيء وقع عليه اسم شيء سواه ؛ فهو مخلوق  ،وقال تعالى :
" وَّلل األسماء الحسنى فادعوه بها "  ،وقال " :قل ادعوا اَّلل أو ادعوا الرحمن أيًّا ما تدعوا فله
()1

األسماء الحسنى "

.

()3()2

وما يقال هذا  :من أعظم اإللحاد وهو نفي معاني أسماءه ؛ ليتوصل بها إلى نفي الصفات ؛ ألنها
لو تكن تدل على معاني  ،وأوصاف لم يجز أن يخبر للا  -هلالج لج  ، -ورسوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنها

بمصادرها  ،قال  -هلالج لج  ": -إن ربك هو القوي العزيز " فالقوي اسم هلل  ،ومعناه  :من له القوة ،
()4

وهذه صفة لهذا الموصوف ؛ فهل يجرئ متجرئ أن يقول  :إن للا أنزل ألفاظا مجردة عن المعنى

؟

()5

 ،أم يتج أر آخر فيقول  :للعبد يسمع بسمعه  ،ويبصر ببصره ؟ فإذا ما وصفناه بهذا  ،قيل :

هذا كمال  ،فمن الذم أن يكون العبد ال يسمع  ،وال يبصر  ،ومن الذم أن يعتمد على بصر غيره

وسمع غيره  ،فما بالك بمن نفى سمع للا  ،وبصر للا بحجة التشبيه
شيء  ،قال تعالى  ":قل هو اَّلل أحد  ،اَّلل الصمد "

()7

()6

بالخلق ؟ وهو ليس كمثله

فاألحد هو نفسه الصمد فأين التعدد ؟

فاألسماء الكثيرة لمسمى واحد سبحانه .
لكن مقصدهم يظهر من نفيهم عن للا صفات الكمال  ،أن الهدف هو إهداء هذه الصفات ألئمتهم
 ،ديانة وتعبدا هلل بذلك!  ،فها هي أم اإلمام علي تقول لها المالئكة يوم مولده  ":يا فاطمة  :سميه
عليا ؛ فهو علي  ،وللا العلي األعلى يقول  :شققت اسمه من اسمي " (. )8
ويتفاخر اإلمام علي – عليه السالم – فيقول  ":أنا الذي أنحلني ربي اسمه " ( ، )1وأنا أسماء للا
الحسنى  ،وأمثاله العليا  ،وآياته الكبرى
()2

()3

 ،بل وولده أيضا لهم أسماء للا الحسنى

()4

.

(ْ)1سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْْ ْ.131
(ْ)1سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ ْ.111
(ْ)3الشي ْالصدوقْْْ:التوحيدْْ،منشوراتْمجاعةْاملدرسنيْيفْاحلوزةْالعلميةْْ-قمْْ،دتْصـْْْ17بتصرفْْ .
(ْ)4سورةْهودْْ:آيةْرقمْْ ْ.66
(ْْ)1دْعليْالصاليبْْ:عقيدةْاملسلمنيْيفْصفاتْربْالعاملنيْصـْْ111ْ–ْ114بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6التشبيهْْ:إقامةْشيءْمقامْشيءْ؛ْ لصفةْجامعةْبينهماْذاتيةْأوْمعنويةْْ،والتشبيهْاملنفيْعنْهللاْماْكانْوصفهْبشيءْمنْخصائصْ
املخلوقنيْ؛ْبأنْجيعلْشيئاًْمنْصفاتهْمشبهاًْخبلقهْْ،أوْالعكسْْ،مثلْْ:هللْيدْكأيديناْْ،أوْتشبيهْعيسىْ–ْعليهْالسالمْْ-باهللْسبحانهْ
يفْصفاتْاأللوهيةْْ،والفرقْبينهْوبنيْالتمثيلْأنْالتمثيلْيفْكلْصفةْْ،أماْالتشبيهْيفْبعضْالصفاتْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْْ،
هامشْصـْْ119بتصرفْْ .
(ْ)7سورةْاإلخالصْْ:آيةْرقمْْ ْ.1ْ-ْ1
(ْْ)3الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْْ.191وللمؤلفْْ:عللْالشرائعْجـْْ1صـْْ .136
221

فما حكم عبادتنا عند أهل البيت ؟ يجيب أبو عبد للا – عليه السالم -فيقول  :نحن  -وللا -
األسماء الحسنى التي ال يقبل للا من العباد عمال إال بمعرفتنا "

()5

.

ويبدأ تقسيم األسماء رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – فيقول  ":سمانا للا بخمسة أسماء من أسماءه  :فاهلل
المحمود  ،وأنا دمحم  ،وللا العلي  ،وهذا علي  ،وللا فاطر  ،وهذه فاطمة  ،وللا ذو اإلحسان ،
وهذا الحسن  ،وللا المحسن  ،وهذا الحسين "

()6

.

ومعنى أنهم أسماء للا الحسنى  :يحتمل أنها ذواتهم ؛ ألن االسم في اللغة العالمة  ،وذواتهم
القدسية عالمات ظاهرة ؛ لوجود ذاته  ،وصفاته  ،وصفاتهم النورية بينات واضحة ؛ لتمام أفعاله

وكماالته ؛ لما فيهم من الفضل  ،والكمال  ،فهم مظاهر الحق  ،وأسماؤه الحسنى  ،وآياته الكبرى

()7

؛ ولذلك أمر سبحانه عباده  :أن يدعوه  ،ويعبدوه بالتوسل بهم  ،والتمسك بذيلهم ؛ ليخرجوا
بإرشادهم عن تيه الضاللة والفساد  ،ويسلكوا بهدايتهم سبيل الحق والرشاد" .
()8

ويبدأ اإلمام علي أخذ حقوقه من صفات ربه فيقول  :أنا عين للا  ،وأنا يد للا  ،وأنا جنب للا ،
()9

وأنا باب للا "

()10

 ،وليس هو وحده بل بقية األئمة ؛ فيجمل أمير المؤمنين – عليه السالم ": -

نحن االسم المخزون المكنون  ،نحن األسماء الحسنى  ،التي إذا سئل بها للا أجاب "

()11

،

ويفصل أبو جعفر – عليه السالم – فيقول  ":نحن حجة للا  ،ونحن باب للا  ،ونحن لسان للا ،

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.49احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ .34
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.47
(ْ)3الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ1صـْْ ْْ.161
(ْ)4يقولْاحلرْالعامليْْ":هللاْخمتصْباألمساءْاحلسىنْالْتصدقْعلىْغريهْ"ْْ.انظرْاحلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْ ْ.144ْ-143
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .ْ141

(ْ)7يقولْاحلرْالعامليْ":إنْمعاينْأمساءْهللاْهلالج لج الْتشبهْشيئْاًْمنْمعاينْأمساءْاخللقْ"ْ.احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْجـْْ1صـْْ ْْ116
(ْ)3مويلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ111بتصرفْ ْ.
(ْ)9حينماْنسميْعليْواألئمةْْ:يدْهللاْْ،وجنبْهللاْْ،يردْعليناْتسميةْخالدْبنْالوليدْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْبسيفْهللاْاملسلولْْ،الذيْ
قالْحنيْماتْْ"ْ:فالْنامتْأعنيْاجلبناءْ"ْحنيْمتىنْأنْميوتْشهيداًْ؛ْفقيلْْ:حىتْالْيقولْقائلْْ:كسرتْسيفْهللاْبيديْْ،ولذلكْ
لقائلْأنْيقولْْ:إنْعبدْالرمحنْبنْملجمْ–ْعليهْمنْهللاْماْيستحقْ–ْْكسرْيدْهللاْْ،أوْعنيْهللاْ؛ْحاشاْهللْ!ْْ.خالدْحممدْخالدْْ:
رجالْحولْالرسولْْ،نشرْدارْاملؤيدْْ،دارْالفكرْ–ْبريوتْ1411ْ،ه1111/مْصـْْ .117
(ْ)11الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.ْْ144ْ-ْ143
(ْ )11حممدْالريشهريْْ:موسوعةْالعقائدْاإلسالميةْْْ،نشرْدارْاحلديثْ– ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ 1هـْ1333ْ/شْجـْْ 3صـْْْ-ْ 441
ْ ْْ.441
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ونحن وجه للا  ،ونحن عين للا في خلقه  ،ونحن والة أمر للا في عباده "  ،ولكن هناك صفات
()1

ذكرت هنا لم تذكر هناك .
فيجيب الشيعة بأن كل ما في الذكر الحكيم من آية تذكر فيها  :العين  ،والوجه  ،واليد  ،والجنب
 ،فالمراد بها  :الولي

()2

 ،وقال الباقر – عليه السالم  ": -نحن جالل للا  ،وكرامته " .
()3

وقال للا – هلالج لج ": -يا دمحم علي األول  ،وعلي اآلخر  ،والظاهر ،والباطن  ،وهو بكل شيء عليم "
()4

 ،ويؤكد ذلك علي – عليه السالم – فيقول  " :أنا األول  ،وأنا اآلخر  ،وأنا الظاهر  ،وأنا

الباطن  ،وأنا يد للا  ،وأذن للا  ،وعين للا "
()5

()6

 ،فما الفرق بين الخالق  ،والمخلوق إذا يا عقالء

الشيعة؟ .

لكن األئمة ينقضون هذه الروايات بنصيحة لكل منصف فيقولون  ":ما دلك القرآن عليه من صفته
– عز وجل – فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته  ،وأتم به  ،واستضيء بنور هدايته "

()7

 ،فالمنهج

كما قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -المذهب الصحيح في توحيد للا ما نزل به القرآن من
صفات للا  ،وال تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان "

()8

صفوه بما وصف به نفسه  ،وكفوا عما سوى ذلك "

؛ فجاء األمر من الكاظم – عليه السالم ": -
()9

 ،ويقول موسى بن جعفر – عليهما السالم

  ":ال تتجاوز في التوحيد ما ذكره للا تعالى في كتابه فتهلك " ولكن الشيعة يصرون على نفي()10

الصفة عن للا ومنحها لألئمة .
ثم يتلقف الحديث الحسين – عليه السالم – فيستكمل حقوقهم في أسماء وصفات ربهم سبحانه

فيقول  " :نحن األولون  ،ونحن اآلخرون  ،ونحن كلمة للا  ،ونحن خاصة للا  ،ونحن أحباء للا

 ،ونحن وجه للا  ،ونحن جنب للا  ،ونحن يمين للا  ،ونحن أمناء للا  ،ونحن خزنة وحي للا ،
(ْ)1حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.ْ31الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.ْْ141
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ ْْ.173
(ْ)3حممدْالريشهريْْ:موسوعةْالعقائدْاإلسالميةْْجـْْ3صـْْ ْْ.441
(ْ)4شاذانْبنْجربائيلْالقميْْ:الفضائلْصـْْ.69اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .ْ131
الْيوجدْدليلْعلىْوجودْصفةْاألذنْهللْتعاىلْْ ْ.
(ْ ْ)1
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صـْْ ْ.119
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْصـْ.ْ11ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ6صـْْ ْ.416
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْْ.111الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ .411
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْْ.111الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـِْْ.411بارْاألنوارْجـْْ3صـْْ .166
(ْ)11الصدوقْ:التوحيدْصـْْ.76الفتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْصـْْ .ْ31
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وسدنة غيب للا  ،ونحن معدن التنزيل  ،ومعنى التأويل  ،وفي أبياتنا هبط جبرائيل  ،ونحن
()1

محال قدس للا  ،من آمن بنا ؛ آمن باهلل  ،ومن رد علينا ؛ رد على للا  ،ومن شك فينا ؛ شك في
للا  ،ومن عرفنا ؛ عرف للا  ،ومن تولى عنا ؛ تولى عن للا  ،ومن أطاعنا ؛ أطاع للا .
()2

وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -إن للا سبحانه تفرد في وحدانيته  ،ثم تكلم بكلمة ؛ فصارت
()3

نو ار  ،ثم خلق من ذلك النور  :دمحما وعليا وعترته – عليهم السالم –  ،ثم تكلم بكلمة روحا ،
وأسكنها في ذلك النور  ،وأسكنه في أبداننا  ،فنحن روح للا  ،وكلمته  ،احتجب بنا عن خلقه  ،ثم
خلق شيعتنا  ،وانما سمو شيعة ؛ ألنهم خلقوا من شعاع نورنا

()4

 ،وعن أبي جعفر – عليه السالم

  ":بنا عبد للا  ،وبنا عرف للا  ،وبنا وحد للا  -تبارك وتعالى  -ودمحم حجاب للا " .()5

ولكن هل هذا هو قولهم الوحيد ؟ أم أن بعضهم يفسر قوله  -هلالج لج  ": -أن تقول نفس يا حسرتا
على ما فرطت في جنب اَّلل " ،أنها  :في ذات للا  ،وفي طاعته
()6

()7

 ،وقيل  ":أي تقول يوم

القيامة ما أشد ندمي وأسفي  ،يا ليتني لم أهمل ما أمرني للا به من تنفيذ شرعه ودينه "

()8

،

ويفسرها بعض علمائهم بأن جنب للا هو  :علي بن أبي طالب واألئمة من بعده .
()9

ولكن اإلمام علي يرد فيقول  ":من وصف للا بخالف ما وصف به نفسه ؛ فقد أعظم على للا
الفرية " .
()10

ثم يسوون األئمة باهلل في العلم ؛ فيصفون للا بأن علمه بالجزئيات  :علم حضوري "

()1

 ،وعلم

أئمتهم " إذا وجدت هذه الشروط  ،مع زوال المانع  ،يقع للنفس علم حضوري إشراقي "( )2؛ ففي

(ِ َّ ْْ)1
حدْس َدنَِةْالبيتْاحلرامْوحجاهباْوبوابيهاْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْ1صـْْ .1111
السادنْْ:وا َ
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.ْ13رجبْالربسيْْ:مشارقْأنوارْاليقنيْْ،حتقيقْْ:السيدْعليْعاشورْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْ
–ْبريوتْْ،ط1419ْ،ْ1هـْ1999ْ/مْصـْْ.13الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ11صـْْ333بتصرفْْ .
(ْْ)3يذكرناْذلكْبنصْيفْإجنيلْمىتْْ-معْالفارقْيفْالتشبيهْْ-يقولْْ":يفْالبدءْكانْالكلمةْْ،والكلمةْكانْمنْعندْهللاْْ،وكانْالكلمةْ
هللاْْ،هذاْكانْالبدءْعندْهللاْ...والكلمةْصارْجسدْاًْْ.انظرْإجنيلْيوحناْْ،14ْ–ْ1/1ْ:نشرْدارْالكتابْاملقدسْ–ْالقاهرةْطْ1997مْ
صـْْ .111
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ14-13بتصرفْْ ْْْْ.
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.141
(ْ)6سورةْالزمرْْ:آيةْرقمْْ ْ.16
(ْ)7الطوسيْْْ:االقتصادْصـْْ ْ.39
(ْ)3دْسعديْأبوْحبيبْْ:القاموسْالفقهيْْ،حرفْاجليمْصـْْ ْ.63
(ْ)9حممدْبنْاحلسنْالصفارْْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .ْ31
(ْْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْْ.13حممدْصادقْالنجميْْ:أضواءْعلىْالصحيحنيْصـْْ .ْ111
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علم الشيء بذاته يتحد العاقل  ،والمعقول  ،والعقل في الوجود العيني  ،وفي علمه بصفاته يتحد
العقل  ،والمعقول فيه

()3

.

ويزيد األمر صعوبة في الفهم حين  :يفسرون العلم الحضوري " بأنه  :العلم باألشياء قبل اإليجاد

 ،وهو عين الذات  ،وعلم حضوري بها بعد اإليجاد  ،وهو عين وجود األشياء"

()4

.

وبالتالي " فإن كان أهل البيت هم األئمة حقا  ،والخلفاء صدقا  ،فالبد أن يكونوا علماء بكل شيء

علما حضوريا  ،فال يجوز أن يسأل اإلمام عن شيء مهما كان  ،وال يكون عنده علمه  ،وال

يحدث شيء وهو غير خبير به ؛ لتكون هلل تعالى به الحجة البالغة على خلقه ؛ وألن صفات
اإلمام أكمل وأتم الصفات  ،وال تكون أتمها  :ما لم يكن علمه حضوريا غير معلق باإلشاءة
واإلرادة ؛ ألن العلم المعلق على اإلشاءة كمال ال أكمل  ،وفضيلة ال أفضل "

()5

.

ويجعلون أقوال األئمة هي أقوال للا تعالى  ،حتى يكون السند موصوال إلى للا ؛ ليصل اإلمام إلى
درجة التشريع  ،ويكون تشريعه في منزلة تشريع للا  -هلالج لج  -؛ فقد جاء عن الصادق – عليه

السالم –  :حديثي حديث أبي  ،وحديث أبي حديث جدي  ،وحديث جدي  ،حديث علي بن أبي
طالب  ،وحديث علي حديث رسول للا  ،وحديث رسول للا قول للا " .
()6

فنتج عن هذا القياس  ،وهذه المقدمات على سبيل القياس المفصول النتائج  :أن حديث كل واحد
من األئمة الطاهرين قول للا  -عز وجل  ، -وال اختالف في أقوالهم  ،كما ال اختالف في قوله
– تعالى  -على وجه االتحاد .
()7

(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .ْ11
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .ْ161
(ْ)3عضدْالدينْاإلجييْْ:املواقفْجـْْ1صـْْ .ْ14
(ْ)4السيدْالطباطبائيْْْ:تفسريْامليزانْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،دتْجـْْ11صـْْ .ْ113
(ْ)1الشي ْحممدْحسنيْاملظفرْْ:علمْاإلمامْصـْْ17ْْ-ْ11بتصرفْْ .
(ْ)6القاضيْبنْالرباجْْ:املهذبْجـْ1صـْْ.ْ11الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْْصـْْ.71السيدْجعفرْ
املرتضىْْ:زواجْاملتعةْجـْْ3صـْْ.119الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْ1صـْْ ْ.13
(ْ )7االحتادْْ:تصيريْالذاتنيْأوْالذواتْذاتْواحدةْْ،وقيلْْ:امتزاجْالشيئنيْواختالطهماْْ ،حىتْيصرياْشيئْاًْواحدْاًْْ،وأماْصريورةْشيءْ
الًْفيتحدانْبأنْيصريْزيدْبعينهْعمرْأوْبالعكسْْ،وهذاْممتنعْ؛ْألِنماْبعدْاالحتادْإنْكاناْ
عنيْشيءْآخرْبأنْيكونْهناكْزيدْوعمروْمث ْ
وإنْكانْأحدمهاْفقطْموجوداْكانْهذاْفناءْألحدمهاْوبقاءْآلخرْْ،وإنْملْيكنْشيءْمنهماْموجودْاًْْكانْ
ًْ
موجودينْكاناْاثننيْالْواحدْاًْْ،
احدْاملطلقْ؛ْفيتحدْبهْالكلْْ،منْحيثْ
ْ
هذاْفناءْهلماْوحدوثْثالثْ؛ْوالكلْخبالفْاملفروضْْ ْ.وعندْالصوفيةْْ:شهودْالوجودْاحلقْالو
كونْكلْشيءْموجودْاًْبهْمعدومْاًْبنفسهْْ،الْمنْحيثْإنْلهْوجودْاًْخاصْاًْاحتدْبهْفإنهْحمالْْ،واالحتاديةْهمْْ:قومْيزعمونْأنْاخلالقْ
احتدْباملخلوقْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْهامشْصـْْ.111القاضيْاألمحديْالنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ ْ.19
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والسبب في هذا االتحاد  :أن للا وضع العلم  ،واألسرار في صدر النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -ووضعه النبي
– ملسو هيلع هللا ىلص  -في صدر علي  ،وهكذا من غير تفاوت واختالف في الكمية  ،والكيفية  ،وعلى هذا ظهر
معنى االتحاد بين علم األئمة  ،وقولهم وبين علم للا  -هلالج لج  -وقوله .
()1

ولكن يرد بعض علمائهم على هذا فيقول  ":ال يحق ألحد من البشر – كائنا من كان – أن يشرع
شيئا من عندياته  ،إذ أن التشريع هو هلل وحده  ،وعليه فال يجوز مطلقا تشريع القوانين ألي أحد
من البشر بما فيهم من األنبياء واألئمة  ،فالقرآن هو المصدر األول  ،والرئيس من مصادر
التشريع اإلسالمي  ،واذا كان قول اإلمام قول للا تعالى
()2

على سبيل التقية ؟

()4

()3

 ،هل يدخل في قول للا ما قاله األئمة

.

واذا كان كالم كل واحد من األئمة هو قول للا – تعالى  -وقول رسوله ؛ فيؤدي ذلك لعدم الوثوق

بكالم للا وكالم رسوله ؛ وذلك ألن األئمة يستخدمون التقية في أقوالهم ؛ فيشك في ظاهر كالمهم
 ،وينسحب الحكم مباشرة على الكتاب الذي فسروه  ،والسنة التي بثوها في الناس

()5

.

ويسأل أمير المؤمنين – عليه السالم – سائل  :إنا إذا كنا عندك سمعنا ما نسد به ديننا  ،واذا

خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة ال ندري ما هي ؟ قال  :أو قد فعلوها ؟ سمعت
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يقول  ":أتاني جبريل فقال  :يا دمحم  ،سيكون في أمتك فتنة  ،قلت  :فما المخرج
منها ؟ قال  :كتاب للا  ،فيه بيان ما قبلكم من خبر  ،وخبر ما بعدكم  ،وحكم ما بينكم " .
()6

وقال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ؛ فعليكم بالقرآن
الرضا – عليه السالم – عن القرآن  ":هو الحجة على كل إنسان "

()8

()7

 ،وقال

.

وال يكتفي الشيعة االثني عشرية بصفات للا بل ينتقلون لصفات القرآن  ،والتوحيد  ،والنبي ،
والبشر ؛ فعن أمير المؤمنين – عليه السالم – " أنا الهادي  ،وأنا المهتدي  ،وأنا أبو اليتامى ،
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْ1صـْْ ْ.111
(ْْ )1عبدْهللاْأمحدْاليوسفْْ:فلسفةْالفكرْاإلسالميْْ،نشرْمؤسسةْالبالغْ– ْبريوتْْ،ط1413ْ،1هـْصـْْ 111ْ –ْ 93بتصرفْْ.
السيدْحسنيْيوسفْاملكيْْ:معتقداتْالشيعةْعرضْموضوعيْميسرْْ،نشرْاملؤسسةْالدوليةْللدارسات ْوالنشرْْ -بريوتْْ،طْ،ْ 1
1414هـْصـْْ .ْ33
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .116
(ْ)4دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ .411
(ْ)1املرجعْالسابقْْصـْْ .ْ391
(ْْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.ْ11ْ–ْ14العياشيْْ:تفسريْالعياشيْجـْْ1صـْْ .ْ11ْ–ْ14
(ْْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .ْ199
(ْْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنْوارْجـْْ39صـْْ .ْ17
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والمساكين  ،وزوج األرامل  ،وأنا ملجأ كل ضعيف  ،ومأمن كل خائف  ،وأنا قائد المؤمنين إلى

الجنة  ،وأنا حبل للا المتين  ،وأنا عروة للا الوثقى  ،وكلمة التقوى

()1

 ،وعن أبى جعفر  -عليه

السالم  :-ونحن الذين إلينا مختلف المالئكة  ،وبنا تسقون الغيث  ،ونحن الذين بنا يصرف عنكم
العذاب  ،فمن عرفنا  ،ونصرنا  ،وعرف حقنا  ،وأخذ بأمرنا ؛ فهو من موالينا  ،وهم " نور للا
()2

الذي يستضاء به  ،وال يطفأ وال يخبو  ،ووجه للا الذي ال يهلك "

()3

.

لذلك ينصحكم الرضا – عليه السالم –  ":إذا نزلت بكم شدة  ،فاستعينوا بنا على للا  ،وهو قوله
تعالى  " :وَّلل األسماء الحسنى فادعوه بها "  ،وناد اإلمام وقل  " :يا غياث المستغيثين  ،ويا
()5( )4

غاية الطالبين  ،ويا كنز الراغبين  ،ويا ذا القوة المتين  ،ويا مطلق األسير ،ويا راحم الشيخ
الكبير ،ويا رازق الطفل الصغير ،ويا قديم  ،سبق قدمه كل قديم  ،ويا عون من ال عون له  ،ويا

سند من ال سند له  ،ويا ذخر من ال ذخر له  ،ويا حرز من ال حرز له  ،يا عون الضعفاء  ،ويا
كنز الفقراء  ،إليك توجهت  ،وبك توسلت  ،بيض وجهي  ،وفرج همي  ،واكشف غمي " .
()6

سبحان للا ! فما الذي بقي هلل  -هلالج لج  -حتى ندعو بهذه الكلمات لبشر من خلق للا تعالى .
وعن أبي عبد للا – عليه السالم  " :-إن للا خلقنا  ،فأحسن صورنا  ،وجعلنا عينه على عباده ،
ولسانه الناط ق في خلقه  ،ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة  ،ووجهه الذي يؤتى منه "
.

()7

ومن عجيب قولهم  :إن األئمة يتحدون باهلل  ،حيث جاء عن أبي جعفر – عليه السالم –  :حين

سئل عن تفسير قوله تعالى " :وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون "  ،قال :إن للا تعالى
()8

(ْ)1الصدوقْْ:التوحيدْصـْْ ْ.161
(ْ )1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْْ:بصائرْالدرجاتْصـْ.ْ 31الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْوْمتامْالنعمةْْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،
نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْباحلوزةْالعلميةْ–ْقمْ1411ْ،هـْْصـْْ ْ.116
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أمنع من أن يظلم  ،ولكن للا خلطنا بنفسه  ،فجعل ظلمنا ظلمه "

 ،وعن علي  ":اإلمام وكر

()1

()2

إلرادة للا " !.
()3

ونقول وكلنا عجب مما فعل هؤالء  :إن الشيعة " قاموا بأعجب عملية سطو في التاريخ  ،حينما
انتزعوا صفات للا  ،وقدموها بسخاء وعن طيب خاطر إلى األئمة المعصومين ؛ لينزهوا للا  -هلالج لج

 عن الصفات  ،ويمنحوها لألئمة  ،وال ندري بالضبط أيهما الذي يراد تنزيهه عن مشابهةالمخلوقين ؟ آهلل أم األئمة ؟ سبحان للا عما يصفون .

واألئمة نحسبهم – وللا حسيبهم  -ال يرضون بهذا  ،ولو قيل عنهم ذلك في حياتهم ما تركوا
القائل حتى يقيموا عليه الحد "

()4

 ،بل " إني ال أشك أن اإلمام عليا لو كان يستمع إلى بعض هذه

الفقرات  ،وفيها إعطاء األئمة صفات تفوق صفات البشر  ،وتكون قريبة من صفات للا  ،أو
شريكة معه ؛ ألقام بنفسه الحد على قارئها وواضعها على السواء " .
()5

وهذا قليل عليهم حينما تعلم أن معصية للا عندهم أهون من معصية األئمة ؛ فيزعمون أن للا -

هلالج لج  -قال آلدم – عليه السالم  ": -من عرف حق علي زكى وطهر  ،ومن أنكر حقه لعن ،
وخاب  ،أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه  -وان عصاني  ، -وأقسم بعزتي أن أدخل
النار من عصاه  -وان أطاعني " -

()6

 ،بل الشرك معهم في الوالية شرك باهلل تعالى ؛ فقوله -

هلالج لج  ": -ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن "  ،أي  ":لئن أمرت بوالية
()7

أحد مع والية علي من بعدك "  ،وقوله  -هلالج لج  ": -ذلكم بأنه إذا دعي اَّلل وحده كفرتم وان يشرك
()8

به تؤمنوا "

()9

 ،عن أبي جعفر – عليه السالم – قال  " :ذلكم بأنه إذا دعي للا وحده كفرتم – بأن
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لعلي والية – وان يشرك به – من ليست له والية – تؤمنوا "
()2

()1

 ،وقوله  -هلالج لج  " : -أإله مع اَّلل "

قال أبو عبد للا – عليه السالم –  " :إمام هدى مع إمام ضالل في قرن واحد "

()3

.

وهم اآلن بإنكارهم لصفات للا – عز وجل – حاولوا إعطاء جمال للا بمراتبه األربعة لألئمتهم ؛
فجماله سبحانه على أربع مراتب  :جمال الذات  ،وجمال الصفات  ،وجمال األفعال  ،وجمال
األسماء ؛ فأسماؤه كلها حسنى  ،وصفاته كلها صفات كمال  ،وأفعاله كلها حكمة  ،ومصلحة ،
وعدل  ،ورحمة  ،وأما جمال الذات وما هو عليه ؛ فأمر ال يدركه سواه  ،وال يعلمه غيره  ،وليس

عند المخلوقين منه إال تعريفات تعرف بها إلي من أكرمه من عباده ؛ فإن ذلك الجمال مصون

عن األغيار  ،محجوب بستر الرداء واإلزار  ،كما قال رسوله فيما يحكى عنه الكبرياء ردائي ،

والعظمة إزاري

()4

.

وحاولوا أن يجعلوا توقير األئمة في قلوب الناس مثل توقير للا – هلالج لج  -؛ ولهذا قال بعض السلف

ليعظم وقار للا في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به  ،فهذا من وقار
للا  ،ومن وقاره أن ال تعدل به شيئا من خلقه ال في اللف بحيث تقول وللا وحياتك مالي إال للا
وأنت وما شاء للا وشئت  ،وال في الحب  ،والتعظيم  ،واإلجالل  ،وال في الطاعة فتطيع المخلوق
في أمره ونهيه كما تطيع للا  ،بل أعظم كما عليه اكثر الظلمة والفجرة  ،وال في الخوف والرجاء ،

ويجعله أهون الناظرين إليه  ،وال يستهين بحقه ويقول هو مبنى على المسامحة  ،وال يجعله على
الفضلة  ،ويقدم حق المخلوق عليه  ،وال يعطي الخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطى للا في

خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه وال يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه  ،فهذا كله من عدم
وقار للا في القلب ومن كان كذلك فإن للا ال يلقى له في قلوب الناس وقا ار وال هيبة  ،نسأل للا –
عز وجل – العافية

()5

.

سبحان للا  :أما سمع هؤالء ما قاله سيد األولين واآلخرين حين قال رجل للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص  : -ما شاء

للا وشئت  .قال " :جعلت َّلل ن ًّدا؟ ما شاء للا وحده "

()6

 ،فأنكر علي الرجل أن يصفه بصفة من

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْ.364تفسريْالقميْجـْْ1صـْْ.116الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .411
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صفات للا – عز وجل  ، -وقوله تعالى مبينا حال من يستغيث بغير للا تعالى  ":وأنه كان رجال

من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا "  ،وجاء رجل إلى رسول اَّلل – صلى للا عليه
()1

وسلم – فقال  :يا رسول اَّلل  ،ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة  ،فقال  " :أما إنك لو قلت حين
أمسيت  :أعوذ بكلمات اَّلل التامات من شر ما خلق  ،لم يضرك " ( ،)2وجاء خالد بن الوليد إلى
النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،فشكا إليه وحشة يجدها ،فقال له " :أال أعلمك ما علمني الروح األمين جبريل -
عليه السالم -؟ " قال  " :إن عفريتا من الجن يكيدك  ،فإذا أويت إلى فراشك فقل  :أعوذ بكلمات
للا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء  ،وما يعرج فيها  ،ومن شر
ما ذ أر في األرض  ،ومن شر ما يخرج منها  ،ومن شر طوارق الليل والنهار ،ومن شر كل طارق

يطرق إال بخير يا رحمن "( ،)3وفي رواية  ":قل أعوذ بكلمات للا التامة من غضبه  ،وعقابه  ،وشر
عباده  ،ومن همزات الشياطين  ،وأن يحضرون "

()4

.

والسبب في عدم سؤالهم من دون للا بينه للا تعالى فقال  ":قل أ أريتم شركاءكم الذين تدعون من
دون اَّلل أروني ماذا خلقوا من األرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينت

ور * إن اَّلل يمسك السماوات واألرض أن تزوال
منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إال غر ا
ور "  ،وقال تعالى مبينا أنه ال يحتاج
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غف ا
()5

ألحد من خلقه  ":قل ادعوا الذين زعمتم من دون اَّلل ال يملكون مثقال ذرة في السماوات وال في
األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير * قل من يرزقكم من
السماوات واألرض قل اَّلل وانا أو إياكم لعلى هدى أو في ضالل مبين "  ،وكيف ال يعرف العباد
()6

ربهم وللا تعالى يقول  ":قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين"  ،وقال سبحانه  ":من
()7
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كان يريد العزة فلله العزة جميعا" فاهلل تعالى له األسماء الحسنى والصفات العلى وحده ال يشاركه
()1

فيهما أحد من خلقه ؛ فليس كمثله شيء .
وهؤالء ضلوا ألنهم تركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف للا به نفسه  ،ووصفه به
رسوله على ما يليق بجالله وعظمته  ،إثباتا بال تمثيل  ،وتنزيها بال تعطيل  ،فإن الكالم في
الصفات فرع عن الكالم في الذات يحتذى حذوه فنثبت هلل تعالى ذاتا لها صفات ال تشبه أي شيء
من خلقه .
()2

من آثار التقديس في عقيدة اإلمامة  :جعل التشريع بيد األئمة :

جعلت العقيدة الشيعية حق التشريع لألئمة ؛ حيث جعلوا  ":تعاليم األئمة كتعاليم القرآن "  ،ثم
()3

يرتقون مرتقا صعبا فيقولون  " :إن حديث كل واحد من األئمة الطاهرين قول للا – عز وجل " -
()4

.

ونتساءل هل يجوز أن نقول  :قال تعالى مكان قولنا قال اإلمام ؟ ؛ فيجيب شارح أصول الكافي "
يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد للا – عليه السالم – أن يرويه عن أبيه  ،أو عن أحد من
أجداده  ،بل يجوز أن يقول  :قال للا تعالى " .
()5

وهذا يضعنا في مأزق صعب حين يأتي سائل ألبي عبد للا – عليه السالم – فيسأله  " :جعلت
فداك يأتينا الرجل من قبلكم  ،يعرف بالكذب ؛ فيحدث بالحديث ؛ فنستبشعه

()6

؟  ،فقال أبو عبد

للا – عليه السالم – يقول لك  :إني قلت لليل إنه نهار  ،أو للنهار إنه ليل ؟ قال  :ال  ،قال :
فإن قال لك هذا أني قلته  ،فال تكذب به ؛ فإنك إنما تكذبني " .
()7

وهذا يناقض أبسط قواعد المنطق  :أن الشيء هو نفسه  ،وال يكون غيره  ،بال ثالث بينهما ،

فكيف يكون الليل نها ار  ،والحق باطال  ،أليس هذا من غبن العقل  ،ونقصه

()8

.
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وسأل أحد الرواة أبا عبد للا – عليه السالم –  ":الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك

()1

 ،أو

أسمعه عن أبيك أرويه عنك ؟ قال  :سواء  ،إال أنك ترويه عن أبي أحب إلي ! بل ما سمعت
()2

مني فاروه عن أبي "

()3

ونقول  :أليست الفتوى تتغير من حال التقية إلى حال األمن ؟ فكيف نميز

بينهما .

ولكن المثل يقول  :إذا كنت كذوبا فكن ذكو ار ؛ فنجدهم يتناقضون فيروون عن أبي عبد للا –
عليه السالم  -على نفسه  ،فيقول ألتباعه  ":إياكم  :والكذب المفترع

()4

؛ قيل  :وما الكذب

المفترع ؟  ،قال  :أن يحدثك الرجل بالحديث  ،فتتركه  ،وترويه عن الذي حدثك عنه

رواية  ":فترويه عن غير الذي حدثك به "  ،فكيف يوفقون بين الحديثين ؟ .

()5

 ،وفي

()6

وتعجب حين تق أر أن األئمة إذا ظهر القائم حكموا بحكم داود  ،وآل سليمان  ،وال يسألون البينة

()7

– مع أن القرآن نسخ شرع كل من سبقه  ، -بل يتوسع أكثر فيقول علي – عليه السالم  ": -لو
()8

تمكنت من األمر لحكمت لكل طائفة بكتابها "  ،وعن أبي جعفر – عليه السالم –  ":من أحللنا
()9

له شيئا أصابه من أعمال الظالمين

()10

؛ فهو حالل  ،ألن األئمة منا مفوض إليهم  ،فما أحلوا فهو

(ْ)1هذاْالفعلْْ:يسمىْيفْعلمْمصطلحْاحلديثْحديثْضعيفْمنقطعْْ،يعينْْ:سقطْمنْاإلسنادْرجلْْ،وهذاْفتحْالبابْهلمْأنْيروواْ
ماْشاءواْعنْاألئمةْْ،ويتخريونْالقائلْمنْاملعصومنيْبالْتورعْْ.وعندْالشيعةْْ:يسمىْاملرسلْوهوْماْرواهْعنْاملعصومْمنْملْيدركهْبغريْ
الًْبإسقاطْأكثرْْ.انظرْاحلافظْابنْكثريْْ:
واسطةْْ،أوْبواسطةْنسيهاْْ،أوْتركهاْْ،وقدْيسمىْمنقطعْاًْْ،ومقطوعْاًْبإسقاطْواحدْْ،ومعض ْ
الباعثْصـْْ.46الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـْْ1صـْْ .43
ْعنهْأفضل ْمنْالراويْْ،أوْ
ْاملروي
(ْ )1هذاْيسمىْيفْعلمْمصطلحْاحلديثْروايةْاألصاغرْعنْاألكابرْْ،منْفوائدهْْ:أنْالْيُتوهمْأن َّ
ُ
أكربْ؛ْلكونهْاألغلبْْ،ومنهاْْ:أنْالْيُظنْيفْالسندْانقالبْْْ.انظرْحممدْبنْمجاعةْْ:املنهلْالرويْيفْخمتصرْعلومْاحلديثْالنبوي ْصـْ
ُ
ْ .77
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.11احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْ .11
(ْ )4املفرتعْْ:أيْاملخرتعْْ،أوْاحلاجزْبنيْالرجلْوبنيْقبولْروايتهْْ.انظرْالسيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعاملي ْْ:احلاشيةْعلىْ
أصولْالكايفْْصـْْ.61موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ.11احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْ .17
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .ْ393
(ْ)3سيأيتْالكالمْعنْتعريفهْيفْالفصلْاخلامسْإنْشاءْهللاْتعاىلْْ ْ.
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ .ْ131
لةْاإلسالميةْْ،وكأِنمْماْمسعواْقولْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلم–ْْ"ْ:أَيـْ َهاْالن ِ
سْيبْ َحت ِرميُْ
ْ
(ْ)11قصدهمْبالظاملنيْْ:خلفاءْالدو
ُ
َّاسْإنَّهُْلَي َ
ْاّللْيلْ"ْْ،وقولهْْ:وإِ ِّينْلَستْأُحِّرمْح َالًالْوَالْأ ُِحلْحراماْ"ْوقالْأيضاًْْ":الصلح ِ
ْحَر ًاماْ،
نيْال ُمسلِ ِم َْ
ْجائزْبـَ َ
نيْْ،إَِّال ُ
َح َّل َُّ
َح َّل َ
ْصل ًحاْأ َ
ُ َ
ََ ً
َماْأ َ
ُ َُ َ َ
َ
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حالل  ،وما حرموا فهو حرام "

()1

 ،وعن الرضا – عليه السالم : -الناس عبيد لنا في الطاعة "

()2

.
ويرد عليهم قوله  -هلالج لج  ": -ما كان لبشر أن يؤتيه اَّلل الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا
عبادا لي من دون اَّلل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون" .
()3

ويرون عن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  " : -إن للا لما خلق السماوات واألرض دعاهن فأجبنه  ،فعرض
عليهن نبوتي ووالية علي بن أبي طالب فقبلتاهما  ،ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين ،
فالسعيد من سعد بنا  ،والشقي من شقي بنا  ،نحن المحلون لحالله  ،والمحرمون لحرامه .
()4

حتى ولو حكموا في اآلية الواحدة بأحكام مختلفة  ،فهم يقولون بالحكم وخالفه في مجلس واحد ،
وعلينا السمع والطاعة بال سؤال ؛ فعن أبي عبد للا  -عليه السالم  : -أنه سأله رجل عن آية من
كتاب للا ؛ فأخبره بها  ،ثم سأله آخر عن تلك اآلية ؛ فأخبره بخالف ما أخبر به األول  ،قال
الراوي  :فدخلني من ذلك ما شاء للا  ،حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين ؛ فقلت في نفسي  :تركت

عالما بالشام ال يخطئ في الواو  ،وال في شبهة  ،وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله  ،فبينا أنا
كذلك إذ دخل عليه آخر  ،فسأله عن تلك اآلية  ،فأخبره بخالف ما أخبرني  ،وأخبر صاحبي ؛
فسكنت نفسي ؛ فعلمت أن ذلك منه تقية  ،ثم التفت إليه أبو عبد للا فقال  " :إن للا فوض إلى
سليمان– عليه السالم – فقال  " :هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب" ( ، )5وفوض إلى نبيه
– ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال  " :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "  ،فما فوض إلى رسول للا –
()6

ملسو هيلع هللا ىلص  -فقد فوضه إلينا

()7

.

ْح َالًْالْ .انظرْاإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ 1صـْْ،ْ 391جـْْ 4صـْْ.1913أبوْداودْْ:السننْجـْْ 1صـْْ،ْ 111جـْْ 3صـْ
ْحَّرَم َ
أَو َ
ْ .314
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .ْ334
(ْ)1املفيدْْ:األمايلْصـْْ.43اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْصـْ11صـْْ .179
(ْ)3سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .ْ79
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنْوارْْْجـْْْ11صـْْ .339
(ْ)1سورةْصْْ:آيةْرقمْْ ْْ.39
(ْ)6سورةْاحلشرْْ:آيةْرقمْْ ْْ.7
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ163
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وكان الواجب على الراوي أن يسأل اإلمام عن حكم التقية ؟ ثم يطلب منه بيان أي األقوال منها
يعمل بها من هذه األقوال المختلفة ؟ وهل فعل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذلك ؟ وهل هذا من كتمان العلم ؟
وهل الثالثة من الشيعة أم من غيرهم حتى يتقيهم ؟ كل هذا قبل أن تسكن نفسه ! .

وهذا النوع هو الذي يسميه العلماء – إن أحسنا الظن بهم  : -تغير الفتوى بتغير الزمان  ،أو
بتغير الحال  ،أو بتغير المكان  ،أو بتغير الشخص  ،أو بتغير النيات  ،أو بتغير العوائد ( مثل

تغيير المنكر بما هو أنكر  ،أو فعل حالل يؤدي إلى حرام )  ،وليس المقصود بتغير الفتوى -

كما يظنه البعض  -التالعب بالنصوص الشرعية  ،والدعوة إلى األمور المحرمة  ،وهذا ال يصدر
من إنسان عالم ق أر نصوص الكتاب والسنة  ،وفكر في دين للا  ،وشرع للا  ،ولكن قد توجد أمور
تقتضي تغير األحكام كما ذكرنا .

ومن المعلوم عند أهل العلم أن تغيير الفتوى في المسألة الواحدة من العالم الواحد البد له من سبب
صحيح  ،واذا أفتى في واقعة ثم تغيرت الواقعة ؛ وجب أن تتغير الفتوى تبعا لتغير الواقعة

()1

.

أثر تقديس األئمة على عقيدة اإليمان بالرسل :

تعتقد الشيعة االثنا عشرية  ":أن للا تعالى لم يخلق خلقا أفضل  ،وال أحب  ،وال أكرم من دمحم
واألئمة  -صلوات للا عليهم  ، -وبذلك أخذ للا الميثاق على النبيين في الذر ؛ فعن علي –
()2

عليه السالم  -أنه سمع قوله  -هلالج لج  ": -واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين "  ،قال:
()3

فبكى علي  ،وقال  :إني ألذكر الوقت الذي أخذ للا تعالى علي فيه الميثاق

()4

فوق مرتبة النبوة والرسالة  ،واألئمة األطهار فوق مرتبة أولي العزم من الرسل (. )5

؛ فمرتبة اإلمامة

فأدى ذلك إلى أن فضلوا عليا على األنبياء عامة في كل األمور  ،وتسوية األئمة بالنبي – صلى
للا عليه وسلم – في أمور متعددة منها  :أن جعلوا النبي وعلي نفسا واحدة ؛ وذلك  ":أن للا

(ْْ)1دْحسامْالدينْبنْموسىْحممدْبنْعفانةْْ:يسألونكْعنْاملعامالتْاملاليةْاملعاصرةْْ،نشرْاملكتبةْالعلميةْْ،ودارْالطيبْ–ْالقدسْْ،
1431هْ1119ْ/مْصـْْ61بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْْصـْْ .14ْ-ْ13
(ْ)3سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْْ ْْ.171
(ْ)4ابنْاملغازيلْْال َو ِاس ِط ِّْيْْ:مناقبْأمريْاملؤمننيْعليْبنْأيبْطالبْْ-رضيْهللاْعنهْْ-صـْْ .341
(ْ)1الشي ْأمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْ–ْعليهْالسالمْ–ْْْصـْْ363بتصرفْْ .
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تعالى حكم في آية المباهلة ألمير المؤمنين بأنه نفس رسول للا – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – ومساواته للنبي في
()1

الكمال  ،والعصمة من اآلثام " .
()2

وكذلك أمير المؤمنين في علمه صنو النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – حتى يمأل الفراغ الذي حصل بموته  -ملسو هيلع هللا ىلص -
()3

؛ وبذلك  ":استدل من حكم ألمير المؤمنين بأنه أفضل من سالف األنبياء سوى نبي الهدى -

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -؛ بدليل قوله – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أعطاني للا خمسا  ،وأعطى عليا خمسا  :أعطاني جوامع الكلم ،
()4

وأعطى عليا جوامع العلم  ،وجعلني نبيا  ،وجعله وصيا  ،وأعطاني الوحي  ،وأعطاه اإللهام ،

وأسرى بي إليه  ،وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إلي  ،ونظرت إليه  ،وأعطاني الكوثر

 ،وأعطاه السلسبيل ؛ ولذلك فإن الدعوة إلى اإلمامة مقرونة بدعوى الرسالة من أول يوم
()5

()6

.

ولكننا نفاجأ بأبي جعفر – عليه السالم – يسأل  :أنتم أفضل أم األنبياء ؟ فقال  :بل األنبياء (. )7
ولكن عقيدتهم أنه ال ينفع اإلقرار بالتوحيد مع جحد النبوة
اإلقرار بنبوة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -
من علي "
والمنافع "

()11

()12

()9

 ،وهذا باتفاق اإلمامية

()10

()8

 ،فمن لم يقر بوالية علي لم ينفعه

؛ فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي مني  ،وأنا

 ،كما أن النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -وعلي مخلوقان من نور واحد  ،متفقان بالصفات الفاضلة

.

(ْ ْ )1املباهلةْْ:املالعنةْوهيْأنْجيمعْالقومْإذاْاختلفْواْيفْشيءْْ،فيقولونْْ:لعنةْهللا ْعلىْالظاملْمناْأوْاملبطلْمناْْ.ويفْاملغربْإذاْ
اختلفواْيفْشيءْاجتمعواْوقالواْْ:هبلةْهللاْعلىْالظاملْْ،والبهلةْاللعنةْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ3صـْْ .141
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:املستجادْمنْاإلرشادْصـْْ .113
(ْ)3الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:العقيدةْاإلسالميةْعلىْضوءْمدرسةْأهلْالبيتْْصـْْ1111-111بتصرفْْْ .
(ْ)4الشي ْأمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْ–ْعليهْالسالمْ–ْْصـْْ333-331بتصرفْْ .
(ْ)1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْْصـْْ ْ.ْ193
(ْ )6حمسنْاخلزازيْْ:بدايةْاملعارفْاإلهليةْيفْشرحْعقائدْاإلمامية ْْ،نشرْمؤسسة ْالنشرْاإلسالميْْ -قمْْ،ط1413،ْ 1هـْجـْ1صـْ
ْ .113
(ْ)7الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْ.113الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْ.174النوريْالطربسيْْ:مستدركْالوسائلْجـ11صـْ .31
(ْ)3احملققْالبحراينْْ:الربهانْيفْتفسريْالقرانْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْللمطبوعاتْ–ْبريوتْْ،ط1419ْ،ْ1هـْصـْْ.ْ14إحسانْإهليْ
ظهريْْ:الشيعةْوالقرانْصـْْ ْ.11
(ْ)9احملققْالبحراينْْ:الربهانْيفْتفسريْالقرانْْصـْْْ.ْ11إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالقرانْْصـْْ ْ.ْ11-11
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.ْ39
(ْ )11القاضيْالنعمانْاملغريبْْ:دعائمْاإلسالمْْ،حتقيقْْ:آصفْبنْعليْأصغرْفيضي ْْ،نشرْدارْاملعارفْ– ْالقاهرةْ1333،هـْْ/
1963مْجـْ1صـْْ.19ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ6صـْْ .373ْ–ْ371
(ْ)11الشي ْأمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْ–ْعليهْالسالمْ–ْْْصـْْ .361
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ومن تمام االعتقاد أن األنبياء لم يصلوا لمعالي الفضل إال بواليتهم لألئمة  ،فعن رسول للا –
ملسو هيلع هللا ىلص – ":ما بعث للا نبيا إال وقد دعا إلى واليتك يا علي طائعا أو كارها "  ،وعن علي بن دمحم –
()1

عليه السالم  :-إنما اتخذ للا تعالى إبراهيم خليال لكثرة صالته على دمحم وأهل بيته

()2

.

وكذلك حق علي على األمة كحق النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -فعن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -ولقد أمرني ربي أن
أفترض من حقك ما افترضه من حقي  ،وان لحقك مفروض على من آمن بي  ،ولوالك لم يعرف
حزب للا  ،وبك يعرف عدو للا  ،ومن لم يلقه بواليتك لم يلقه بشيء  ،ولقد أنزل للا  -عز وجل
– إلي  " :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " يعني في واليتك يا علي " وان لم تفعل فما
بلغت رسالته "

()3

 ،ولو لم أبلغ ما أمرت به من واليتك لحبط عملي  ،ومن لقي للا  -عز وجل -

بغير واليتك ؛ فقد حبط عمله "  ،ألن " حب علي بن أبي طالب – عليه السالم – ليس فيه
()4

رخصة " .
()5

بل إنكار النبوة أخف ش ار من إنكار اإلمامة ؛ ألن اإلمامة لطف عام  ،والنبوة لطف خاص ؛
إلمكان خلو الزمان من نبي حي بخالف اإلمام  ،وانكار اللطف العام شر من إنكار اللطف
الخاص

()6

 ،فال يمكن أن تخلو األرض من حجة

()7

 ،وحجتنا غائبة عنا فمن أين تأتي الهداية .

وهناك ما يؤيد ذلك من أن عليا – عليه السالم – أعطي ما لم يعطه دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فيقول علي
عن نفسه  ":أعطيت خصاال ما سبقني إليها أحد قبلي  :علمت المنايا والباليا واألنساب وفصل
الخطاب  ،فلم يفتني ما سبقني  ،ولم يعزب عني ما غاب عني "

()8

.

وعليه فإن منص ب اإلمام أهم من منصب النبوة  ،واالعتراف بإمامة اإلمام أعظم من اإلقرار بنبوة
النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -وهي من األصول ال من الفروع ؛ ولذا قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -من مات ولم يعرف

()1

إمام

(ْ)1حممدْبنْحسنيْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْْ.91اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ11صـْْ .61
(ْ)1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْصـْْ ْ.ْ141
(ْ)3سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ ْ.67
(ْ)4الشي ْالطوسيْْ:األمايلْْصـْْ.134اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ14صـْْ .61
(ْ)1احملققْالبحراينْْْ:الربهانْيفْتفسريْالقرآنْصـْْ ْْ.11
(ْ)6أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْْصـْْ493بتصرفْْ.ابنْاملطهرْاحلليْْ:األلفنيْيفْإمامةْأمريْاملؤمننيْْ،تعليقْْ:
حممدْحسنيْاملظفرْْ،طْاملطبعةْاحليدريةْ–ْالنجفْ1371ْْ،هـْجـْْ1صـْْ .ْ3
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْْ1صـْْ .137
(ْ)3الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ.114الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.196الصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .111
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زمانه مات ميتة الجاهلية ؛ ألن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مع قطع النظر عن رسالته وامامته ال يجب على

الناس معرفته  ،كمن كان نبيا على نفسه  ،وال يكون رسوال إلى أحد  ،وال إماما على األمة ؛ ألن
اإلمامة مرتبة فوق الرسالة " .
()2

والويل كل الويل لمن لم يقر بواليتهم حتى ولو كان نبيا فال محاباة ألحد في ذلك  :فإن يونس –
عليه السالم  -لقي ما لقي بسبب توقفه في والية علي ؛ فإن علي بن الحسين كلم حوت يونس
فقال  :ائتنا بالخبر ،قال  :يا سيدي! إن للا تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك دمحما
إال وقد عرض عليه واليتكم أهل البيت  ،فمن قبلها من األنبياء سلم وتخلص  ،ومن توقف فيها ،

وتتعتع في حملها ؛ لقي ما لقي آدم من المصيبة  ،وما لقي نوح من الغرق  ،وما لقي إبراهيم من
النار ،وما لقي يوسف من الجب  ،وما لقي أيوب من البالء  ،وما لقي داود من الخطيئة  ،إلى أن
بعث للا يونس ؛ فأوحى للا إليه  :أن يا يونس تول أمير المؤمنين  ،فقال  :كيف أتولى من لم أره
 ،ولم أعرفه ؛ فأمرني للا ؛ فالتقمته

()4()3

 ،وال أدري أي الذنوب فعلها أنبياء للا لينسبوا إليهم عقوبة

قومهم ؟ .
واألئمة في العصمة والكمال كاألنبياء ؛ ألن كل نبي إمام  ،وليس كل إمام نبيا وال رسوال  ،وال
()5

يجوز أن يخالف اإلمام الثاني اإلمام األول ؛ ألنه إذا خالفه البد أن يكون أحدهما مخطئا ؛

والخطأ ال يجوز على األئمة ؛ ألنه ال يجوز من األنبياء  ،وال األئمة الكبائر  ،وال الصغائر في
()6

أحوال النبوة  ،وال اإلمامة  ،وال فيما قبلها من الزمان .
()7

وكذلك وجود علي تكملة لحياة األنبياء ؛ فعن أمير المؤمنين – عليه السالم  ": -ما بعث للا نبيا
إال وأنا أقضي دينه  ،وأنجز عداته  ،ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر  ،ولقد وفدت إلى ربي

فةْاإلمامْالْحتصلْبهْكرامةْْ،إالْإذاْاقرتنتْبهْطاعتهْْ،فإنْمعرفةْالنيبْ
ْ
(ْ)1القولْبأنْالكرامةْيفْجمردْمعرفةْاإلمامْباطلْ؛ْألنْجمردْمعر
الًْْ،وكانْمستحقْاًْللوعيدْبإمجاعْالعقالءْمنْاملسلمنيْْ،فالْيقالْْ:إنْحبْ
–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ-معْعدمْطاعتهْالْيعدْإميانْاًْْكام ْ
عليْحسنةْالْتضرْمعهاْسيئةْْ،فماْاحلاجةْللعملْ؟ْْ.انظرْعبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْصـْْْ47بتصرفْْ ْ.
(ْْ)1أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْْصـْْْ .111
(ْ)3الشي ْالعامليْْ:االنتصارْجـْْ4صـْْ ْ.113
ِ
ونْإِذْ َذهب ِ
(ْ)4عنْالرضاْ–ْعليهْالسالمْ–ْقالْْ":قولهْْ-عزْوجلْْ":ْ-و َذاْالن ِ
ْعلَي ِهْ"ْيونسْْ37ْ:؛ْإمناْ
ْمغَاضبًاْفَظَ َّنْأَنْلَنْنـَق ْد َر َ
َ َ ُ
َ
ظنْأنْهللاْْ-عزْوجلْْ-الْيضيقْعليهْرزقهْْ،ولوْظنْأنْهللاْالْيقدرْعليهْلكانْكافراْ"ْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ11صـْْ .73
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .31
(ْ)6الشريفْاملرتضىْْ:الناصرياتْْ،حتقيقْونشرْْ:مؤسسةْاهلدىْ–ْطهرانْ1417ْْ،هـْ1997ْ/مْْصـْْ .46
(ْ)7املصدرْالسابقْصـْْ .441
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اثني

()1

عشر وفادة ؛ فعرفني نفسه  ،وأعطاني مفاتيح الغيب "

()2

 ،وألن دمحما – صلى للا عليه

وسلم  -يتوقف ختمه للنبوة على كون علي – عليه السالم – خاتم الوصيين ؛ إذ لو تختم الوصية
لم تختم النبوة

()3

.

ويصل التقديس إلى درجة إحراج األنبياء ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  : -إذا كان يوم
القيامة نادى مناد من بطنان( )4العرش أين خليفة للا في أرضه ؟ فيقوم داود – عليه السالم -
فيأتي النداء من عند للا  -عز وجل  -لسنا إياك أردنا  -وان كنت هلل خليفة  ، -ثم ينادي ثانية
أين خليفة للا في أرضه ؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – عليه السالم  -؛ فيأتي
النداء من قبل للا  -عز وجل  -يا معشر الخالئق هذا علي بن أبي طالب خليفة للا في أرضه ،
وحجته على عباده  ،فمن تعلق بحبله في دار الدنيا ؛ فليتعلق بحبله في هذا اليوم ؛ ليستضيء
بنوره  ،وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنان ؛ فيقوم أناس قد تعلقوا بحبله في الدنيا ؛ فيتبعونه
إلى الجنة "(. )5
وعن اإلمام علي – عليه السالم – أنه ":كنت من األنبياء باطنيا  ،ومع رسول للا ظاه ار "

()6

؛

ولذلك  ":فإن النبي واألئمة االثنا عشر – عليهم السالم – أفضل من سائر المخلوقات من األنبياء
 ،واألوصياء السابقين  ،والمالئكة "

()7

 ،ويؤمن الشيعة أن أئمتهم  " :أفضل من سائر األنبياء ،

( ْ)1هذاْخطأْلغويْواضحْيتنزهْعنهْمقامْأمريْاملؤمننيْْ،وهوْمنْأفصحْالعربْْ،والصحيحْأنْيقالْْ":وفدتْإىلْريبْاثنيتْعشرةْوفادةْ
الًْْ،وجتعلهْيفْالرفعْباأللفْْ،ويفْ
الًْْ،ومررتْباثينْعشرْرج ْ
الًْْ،ورأيتْاثينْعشرْرج ْ
"ْ.قالْابنْجينْْ:ويفْاملذكرْْ:عنديْاثناْعشرْرج ْ
اجلر ْوالنصب ْبالياء ْْ،وكذلك ْاملؤنث ْتقول ْْ:عندي ْاثنتا ْعشرة ْامرأةًْ ْْ،ورأيت ْاثنيت ْعشرة ْامرأةًْ ْْ،ومررت ْباثنيت ْعشرة ْامرأْةً ْْ.انظرْأبوْ
الفتحْعثمانْبنْجينْاملوصليْْ:كتابْاللمعْيفْالعربيةْْ،حتقيقْْ:فائزْفارسْْ،دارْالكتبْالثقافيةْْْ-الكويتْ1971ْ،مْصـْْ–ْ163
ْ .164
(ْ )1اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ39صـْْ.311عليْالشاهرودي:مستدركْسفينةْالبحارْجـْ9صـْْ.111فراتْالكويفْْ:تفسريْفراتْالكويفْ
صـْْ .67
(ْ ْ )3السيد ْحسني ْالربوجردي ْْ :تفسري ْالصراط ْاملستقيم ْْ،حتقيق ْْ:غالم ْرضا ْموالنا ْالربوجردي ْْ،طْعرتتْْ،نشرْمؤسسةْاملعارفْ
اإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هْجـْْ3صـْْ .111
(ْْ)4البُطنانْْ:مجعْبطنْمنْاألرضْْ،وعكسهْْ:الظهرانْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:األمايلْْجـْْ4صـْْ.113الشي ْالطوسيْْ:األمايلْْصـْْ.63اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ ْ.611
(ْ)6السيدْاخلميينْْ:مصباحْاهلدايةْمصباحْاهلدايةْإىلْاخلالفةْوالواليةْْْصـْْ .ْ113
(ْ)7احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْْصـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ .167
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وهو الذي ال يرتاب فيه من تتبع أخبارهم على وجه اإلذعان  ،واليقين  ،واألخبار في ذلك أكثر من
أن تحصى  ،وعليه عمدة اإلمامية  ،وال يأبى ذلك إال جاهل باألخبار"

()1

.

وجعلوا علم األئمة أوسع من علم األنبياء وأشمل ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم –  :إن عيسى
 -عليه السالم  -أعطي حرفين  ،وكان يعمل بهما  ،وأعطي موسى بن عمران أربعة أحرف ،

وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف  ،وأعطي نوح خمسة عشر حرفا  ،وأعطي آدم خمسة وعشرون حرفا
 ،وانه جمع للا ذلك لدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – وأهل بيته " .
()2

وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -إن اسم للا األعظم على ثالثة وسبعين حرفا  ،وانما كان عند
آصف منها حرف واحد  ،فتكلم به  ،فخسف باألرض ما بينه وبين سرير بلقيس  ،حتى تناول
()4

()3

السرير بيده  ،ثم عادت األرض كما كانت أسرع من طرفة عين  ،ونحن عندنا من االسم األعظم

اثنان وسبعون حرفا  ،وحرف واحد عند للا تعالى استأثر به في علم الغيب عنده "

()5

فهم أفضل

ممن اآلن ؟ .

ولذلك ال تعجب حين تعلم أن األئمة يقدرون على إحياء الموتى  ،وابراء األكمه  ،واألبرص ،
وجميع معجزات األنبياء

()6

 ،ومن إحياء الموتى  :ما روي عن اإلمام الباقر – عليه السالم  -أنه

صنع فيال من طين  ،فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه  ،وروي أنه فعل
ذلك مرتين  ،مرة وحده  ،ومرة مع أحد رواة أحاديثه

()7

؛ وروي أنه أحيا موتى مقبرة الجبانة

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ ْ.197
(ْ)1حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْْصـْْ .113
الْالَّ ِذ ِ
يْعن َدهُْعِلم ِْم َنْ
املع ِينْبقولهْتعاىلْْ":قَ َ
(ْ)3آصفْبنْبرخياْبنْمشيعاْْ:كاتبْسليمانْبنْداودْْ،وكانْيعرفْاسمْهللاْاألعظمَْ ْ،
اب" ْالنملْ ،ْ 41ْ /على ْقول ْبعض ْاملفسرين ْ.انظر ْالبغويْ :تفسري ْالبغوي ْصـْ .961القرطيبْ :اجلامع ْألحكام ْالقرآن ْجـ ْْ 1صـْ
ال ِكتَ ِْ
ْ .1311
(ْ )4بلقيسْْ:ملكةْحازمةْْ،ميانيةْْ،رويْْ:أنْسليمانْ– ْعليهْالسالمْ– ْتزوجهاْبعدْإسالمهاْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ 1صـْ
ْ .139
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ ْ.131
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ،ْ19جـْْ113صـْْ.331الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْْهامشْصـْْ .ْ31
( ْ )7الذيْركبْمعهْالفيلْهوْابنْقبيصةْْ.انظرْالسيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثناْعشرْودالئلْاحلججْعلىْالبشرْْ،
حتقيقْْ:عزةْهللاْاملوالئيْْ،طْفرورْدينْْ،نشرْمؤسسةْاملعارفْاإلسالميةْ– ْقمْْ،ط1414ْ،ْ 1هْْجـْْ 1صـْْ 11بتصرفْ.حممدْبنْ
جريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْْ،طْالبعثةْ–ْقمْْ،طْ1413ْ،1هـْصـْْ.111الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْ
البحارْجـْْ3صـْْ .313
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بأجمعهم

()1

 ،وكذلك أحيا مائة ناقة مع كل واحدة فصيل

()2

لقلته في اإلبل ؛ لتكون المعجزة أعظم .

كلها سود األلوان

()3

 .واختاروا األسود

وانتهى بهم المطاف إلى أن يسيئوا إلى النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وخذ مثال بما جاء عن الباقر – عليه
السالم – " أنه – ملسو هيلع هللا ىلص  -كان ال ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة  ،ويضع وجهه بين ثديي فاطمة
" ،وفي رواية  ":حتى يقبل عرض وجنة

()4

فاطمة  ،أو بين ثدييها "  ،وهذا ال يقول به أحد من
()5

علماء التربية .
ومن مصائبهم ما جاء في تفسير قوله تعالى  " :ضرب اَّلل مثال للذين كفروا ام أرت نوح وام أرت
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما "  ،إن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فسر الخيانة
()6

بقوله  " :ما يعني بذلك إال الفاحشة  ،والخيانة"
()7

()9()8

 ،ويقصدون بذلك أزواج األنبياء الطاهرات .

قال ابن عباس – رضي للا عنه  : -ما بغت امرأة نبي قط  ،وانما كانت خيانتهما  :أنهما كانتا
على غير دينهما  ،فكانت امرأة نوح تقول للناس  :إنه مجنون  ،واذا آمن به أحد أخبرت به

الجبابرة  ،وأما امرأة لوط  :فإنها كانت تدل قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت
النار ،واذا نزل بالنهار دخنت ؛ ليعلم قومه أنه نزل به ضيف  ،وقيل  :أسرتا النفاق  ،وأظهرتا
اإليمان  ،وقيل  :كانتا كافرتين .
()10

ومن عجائبهم أن سلسلة الرواة بين األنبياء تحولت من الرجال إلى الحمير كما روي عن علي بن

أبي طالب أنه قال عن حمار رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المسمى عفي ار  " :إن ذلك الحمار كلم رسول للا

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ41صـْْ194بتصرفْ.السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ1صـْْ .139
(ْْ)1فَصيلْْ:مجعهْفِصالْوفُصالنْوفِصالنْ:ولدْالناقةْأوْالبقرةْبعدْفِطامهْ.املعجمْالوسيطْصـْْ ْ.691
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ193بتصرفْْ.قطبْالدينْالراونديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ .113
(ْ )4الوجنة ْْ :جزء ْحلمي ْعلى ْجانيب ْالوجه ْ،أسفل ْالعني ْوبني ْاألنف ْواألذن.د ْأمحد ْخمتار ْْ :معجم ْاللغة ْالعربية ْاملعاصرة ْجـ ْْ 3صـْ
ْ .1416
(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ3صـْْ.114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ .11،ْ41
(ْ)6سورةْالتحرميْْ:آيةْرقمْْ .11
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْ.411
(ْ)3املصدرْالسابقْجـْْ1صـْْ .311
(ْ )9قالْا حلرْالعامليْْْ":وقدْحذفْاجلملةْمنْالكالمْ؛ْلعدمْإمكانْالتصريحْبهْ"ْ.انظرْْاحلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ 11صـْْ
ْ.119قلتْسبحانْهللاْْ:استحىْهللاْْ-عزْوجلْْ-منْالتصريحْباللفظْْ،وملْيستحْالكليينْمنْالسرتْعليهماْ؛ْرعايةْملقامْالنبوةْ!ْْ .
(ْ)11الطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْ13صـْْ.131البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ.1331القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ .3111
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– ملسو هيلع هللا ىلص – فقال  :بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني  ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن أبيه  :أنه كان مع
()1

نوح في السفينة  ،فقام إليه نوح فمسح على كفله  ،ثم قال  :يخرج من صلب هذا الحمار حمار
()2

يركبه سيد النبيين  ،وخاتمهم  ،فالحمد هلل الذي جعلني ذلك الحمار"

()3

والسؤال  :إذا أردنا أن نحكم

على سند هذا الحديث بتعديل أو تجريح فمن أي كتب الرجال – أقصد الحيوان – نأتي به ؟ .

بل جعلوا النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -يعمل مرضعا للحسين – عليه السالم  -فقد روي  ":أن الحسين لم يرضع
من فاطمة  -عليها السالم  -وال من أنثى  ،بل كان يؤتى به للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيضع إبهامه في فيه
 ،فيمص منها ما يكفيه اليومين والثالث  ،فنبت لحم الحسين من لحم رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودمه " ،

وفي رواية  ":كان يلقمه لسانه ؛ فيمصه فيجزئ به " .
()4

ونقول  :فلماذا بحثوا للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن مرضعة  ،ولماذا يرضع رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من امرأة
مشركة  ،ثم ال يرضع الحسين من سيدة نساء العالمين – عليها السالم  -ففاته بذلك شرف الشرب
من أطهر لبن .

وال ينقضي العجب حين تسمعهم يقولون  :إن األنبياء – عليهم السالم – كانوا يتوسلون باألئمة
فإن  :بني إسرائيل ومعهم موسى  -عليه السالم  -لما كانوا في زمن التيه  ،فإذا أرادوا أن يهتدوا

إلى الطريق ؛ كانوا يتوسلون بدمحم وآل دمحم  ،وحين استمر القتل فيهم يوم أمرهم للا بقتل أنفسهم ؛
ليتوب عليهم  ،وفق للا بعضهم فتوسلوا بدمحم وآله ؛ فنودي موسى من السماء  :أن كف القتل

عنهم ؛ فقد سألني بعضهم مسألة  ،وأقسم علي قسما  ،لو أقسم به هؤالء العابدون للعجل ،
وسألني بعضهم العصمة حتى ال يعبدوه ؛ لوفقتهم  ،وعصمتهم  ،ولو أقسم علي بها إبليس ؛

لهديته  ،ولو أقسم علي بها نمرود  ،وفرعون لنجيتهم " .
()6

()5

ولما استسقى موسى – عليه السالم – لقومه دعا للا بحق دمحم وآل بيته الطاهرين ؛ فأوحى للا
إليه  :أن اضرب بعصاك الحجر ؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا .
()7

(ْ)1أالْترىْأنْقولْاحلمارْهذاْفيهْمنْسوءْاألدبْماْيشمهْمنْعندهْمسحةْعلمْيفْلغةْالعربْْ .
ينهارتْبيرتْآنْدوِزيْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ7صـْْ .143
(ْ)1كفلْاحلمارْْ:مثلْعجيزةْ(ْمؤخرةْ)ْاإلنسانْْ.انظرْر
ُ
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْْ.137اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ17صـْ ْْ.411
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.461هاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ.443اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـ44صـْْ ْ.193
(ْ )1منرودْبنْكنعانْبنْكوشْبنْسامْبنْنوحْْ ْ،وقيلْ:بنْفاخلْبنْعابرْبنْشاخلْبنْأرفخشذْبنْسامْبنْنوحْْ،الذيْحاجْإبراهيمْيفْ
ربهْْ،وهوْأولْجبارْجتربْيفْاألرضْْ،وهوْصاحبْالصرحْببابلْْ،ويقالْْ:منروذْأيضاًْ.الطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ3صـْْ .16-11
(ْ)6املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ1صـْْ131ْ-131بتصرفْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .131
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ91صـْْ9-3بتصرفْ ْ.
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وعن أمير المؤمنين – عليه السالم – أنه  :جاء جبرائيل  ،وميكائيل  ،واسرافيل  ،وزمرة من
المالئكة يشيعون جنازته  ،وهم يقولون قدوس  ،قدوس  ،واللوح الذي وجد مكتوبا عليه قدوس هو :
اللوح الذي ادخره نوح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي بن أبي طالب .
()1

ثم يصرحون بفشل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – متحدين بذلك مشاعر محبيه فيقول الخميني  ":وواضح أن النبي
 ملسو هيلع هللا ىلص  -لو كان قد بلغ بأمر اإلمامة طبقا لما أمر للا به  ،وبذل المساعي في هذا المجال ؛ لمانشبت في البلدان اإلسالمية كل هذه االختالفات  ،والمشاحنات  ،والمعارك  ،ولما ظهر خالفات
منير
ا
في أصول الدين وفروعه " ؛ ولذلك كان والبد أن يكمل الدين على أيدي اثنا عشر كوكبا
()2

يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر  ،ويكمل بهم الدين  ،وتتم بهم نعمة الهداية واإلرشاد

()3

 ،فأين

ختم النبوة ؟ .
سبحانك هذا بهتان عظيم وقد قال تعالى  ":اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم اإلسالم دينا"

()4

 ،بل جعل النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – طاعته سبب الوحدة ونبذ الفرقة فقال  ":ذروني ما

تركتكم ،فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ،واختالفهم على أنبيائهم ،ما نهيتكم عنه ،فانتهوا،
وما أمرتكم به ،فأتوا منه ما استطعتم "

()5

 ،وحتى يكمل دوره في الحياة أخبرنا  ":ما تركت شيئا

مما أمركم به للا إال وقد أمرتكم به  -وفي رواية  :يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار  ، -وما
تركت شيئا مما نهاكم للا عنه – وفي رواية  :يقربكم من النار  ،ويباعدكم من الجنة  -إال وقد
نهيتكم عنه  ،وان الروح األمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا
في الطلب"

()6

،

وعن علي بن أبي طالب قال  :دعاني رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال  :يا علي إن فيك من عيسى مثال
أبغضته يهود حتى بهتوا أمه  ،وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به  ،قال علي :

وانه يهلك في محب مفرط  ،ومبغض مفرط  ،يحمله على أن يبهتني  ،أال واني لست بنبي  ،وال
يوحى إلي  ،ولكن أعمل بكتاب اَّلل  ،فما أمرتكم من طاعة بحق  ،عليكم طاعتي فيما أحببتم

(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ61ْ–ْ63بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ ْ.131
(ْ)1السيدْاخلميينْْ:كشفْاألسرارْصـْْ .11
(ْ)3السيدْاخلميينْْ:مصباحْاهلدايةْإىلْاخلالفةْوالواليةْْصـْْ .7
(ْ)4سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ .ْ3
(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْْ.1331ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ1صـْْ.193البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ1صـْْ .319
(ْ)6البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ1صـْْ.416والروايةْاألخرىْجـْْ13صـْْ.19ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ7صـْْ .79
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وكرهتم  ،وما أمرتكم به أو غيري من معصية اَّلل ؛ فال طاعة في معصية  ،الطاعة في المعروف
(. )1

وال يزالون مختلفين ففضلوا اإلمام علي على النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -فقد رووا أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال ":
أعطيت ثالثا ؛ وعلي مشاركي فيها – ولو ج أروا لقالوا  :وعلي أفضل مني فيها  ، -وأعطي علي
ثالثا  ،ولم أشاركه فيها  ،فقيل  :وما الثالثة التي شاركك فيها ؟ قال  :لواء الحمد لي ولعلي ،
وعلي حامله  ،والكوثر لي ولعلي  ،وعلي ساقيه  ،والجنة والنار لي  ،وعلي قسيمهما  ،وأما الثالثة
التي أعطي علي  ،ولم أشاركه فيها  :أعطي علي شجاعة  ،ولم أعط مثلها  ،وأعطي فاطمة
()2

زوجة  ،ولم أعط مثلها  ،وأعطي الحسن والحسين  ،ولم أعط مثلهما "

()3

.

لكن الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص  -يرد على ذلك ويقول  " :وبيدي لواء الحمد  ،وال فخر "
وللا تعالى يقول  ":أم لإلنسان ما تمنى * فلله اآلخرة واألولى"

()5

()4

فمتى يحمله علي ،

.

من آثار التقديس في عقيدة اإلمامة  :إثبات معجزات لألئمة :

أثبتت الشيعة معجزات آلل البيت  ،لكل إمام على حدة  ،ونكتفي ببعض ما ذكر من معجزات

اإلمام الحسن بن علي – عليه السالم –  ،واخترناه ألنه أقل أهل البيت حديثا عندهم  ،نظ ار
لموقفه من معاوية رضي للا عنهما – في عام الجماعة ؛ ولتقيس بعد ذلك على غيره من األئمة .
فمنها  :أن الحسن – عليه السالم – صاح بنخلة ؛ فأجابته بالتلبية  ،وسعت إليه كما يسعى الولد
إلى والده  ،وأخرج زمن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من الصخرة عسال  ،وكان الحسن إذا سار تظله الطير ،
وتجيبه إذا دعاها  ،وقد عال يوما في السماء حتى غاب ثالثة أيام  ،ثم نزل وعليه السكينة والوقار
 ،فقال  :بروح آبائي نلت ما نلت  ،وخرج في يوم ليستسقي ؛ فقال للناس  :أيهم أحب إليكم اللؤلؤ
أم المطر؟ فقالوا  :ما أحببت ؛ فقال  :على أال يأخذ أحدكم لدنياه شيئا  ،فأتي بالمطر  ،والبرد ،
واللؤلؤ  ،ثم أخذ يرسل الكواكب حيث أراد ؛ فتطير كالعصافير إلى مواضعها  ،وكان في سفر إلى
الشام وهو صائم  ،فلما حان موعد اإلفطار نزلت المالئكة بعشر موائد من السماء  ،فيها من
(ْ)1ابنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .766
ِ ِ ِ
سْ ِ
ِ
َحدْ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َْمْْ-فَ َماْيَ ُكو ُن ِْ
صلَّىْهللاُ َ
ْ،ولَق َيْال َقوُمْال َقوَمْاتـَّ َقيـنَاْبَر ُسولْهللاَْ ْ-
ْمنَّاْأ َ
(ْ)1يردْعليهْاإلمامْعليْفيقولْْ":كناْإذَاْأَمحََّرْالبَأ ُْ َ
أَد ََن ْإِ َىل ْال َقوِم ِْمن ْهُْ .انظرْالنسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ 3صـْْ.34وصححهْأبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْيعلىْجـْْ 1صـْْ .113حممدْ
الريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ4صـْْ.3114الصاحليْالشاميْْ:سبلْاهلدىْوالرشادْجـْْ4صـْْ ْ.46
(ْ)3الشي ْالطوسيْْْ:األمايلْْصـْْ.344اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ ْ.39
(ْ)4اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ4صـْْ ْ.331
(ْ)1سورةْالنجمْْ:آيةْرقمْْ .14-13
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طعام الجنة ؛ فأكل هو ومن معه  ،ثم رفعت بهيئتها  ،ولم تنقص منها شيئا  ،وكان يشير إلى
السماء ؛ فتنفتح أبوابها  ،وينزل منها النور يمأل المدن  ،وكان يضرب األرض برجله ؛ فتظهر له

البحور  ،ويخرج منها األسماك  ،ويعطيها لمحبيه فيأكلون منها

()1

 .وهناك المزيد ! لمن أراد أن

يعلم أن األئمة كانت لهم هذه المعجزات الباهرة  ،ثم هم  :يغتصب منهم الناس الخالفة  ،وتضرب
أمهم وأبيهم  ،ويسم اإلمام الحسن  ،ويقتل اإلمام الحسين  ،وزيد بن علي  ،وابنه يحيى – رضي

للا عنهم – وال يستخدمون هذه الخوارق  ،ويستعملون التقية ! .

أثر التقديس في العتقاد  :بوجود أنبياء في زمن الفترة بين عيسى ونبينا – عليهما السالم -
:

()2

ومن عقائدهم  :تواصل إمامة األئمة من أول آدم حتى قيام الساعة  ،بحيث يملئون الفراغ بين
النبي والنبي الذي يليه  ،فيبقى اإلمام إمام زمانه مع كونه ليس خليفة  ،وال أمي ار للمؤمنين  ،وحتى

لو كان مختبئا في سردابه  ،فيجب على األمة اليقين به وانتظار خروجه  ،فال يقطعون أم ار بغير
إذنه .

فلما ختم للا – عز وجل – الرسالة بدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – لم يجز أن تخلو األرض من حجة  ،ووصي ،
وهاد مذكر ،يقوم بأمره  ،ويؤدي عنه ما استودعه  ،وما حفظه من دين للا  ،فجعل للا ذلك سببا
إلمامة متسقة متصلة ؛ ألنه ال يجوز أن تخفى علي األمة آثار األنبياء ؛ فكما ال يجوز أن تخلو

األرض من إمام ؛ فال يجوز أن يكون بين اإلمام ومن يعقبه فترة ؛ كما ال يجوز أن تخلو األرض

من نبي !.
وأد ي بهم القول بعدم خلو األرض من إمام إلى القول بوجود أنبياء ال يعتقد بهم عموم المسلمين ،
فقد ثبت عند الشيعة االثني عشرية وجود أنبياء مستورين خائفين بين عيسى وبين النبي  -عليهما
السالم  ، -منهم " خالد بن سنان العبسي "  ،الذي تواطأت األخبار عندهم على ذكره ؛ فال ينكره
()3

(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثناْعشرْودالئلْاحلججْعلىْالبشرْجـْْ3صـْْْ137ْ-ْ131بتصرف ْ
(ْ )1الفرتةْْ:املدةْماْبنيْرسولنيْمن ْرسلْهللاْْ،قالْتعاىلْْ"ْ:علىْفرتةْمنْالرسلْ"ْاملائدةْْ،ْ 19ْ:وهيْمدةْالْيبعثْفيهاْرسولْْ.
انظرْنشوانْبنْسعيدْاحلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْجـْْ3صـْْ.1131ابنْحبانْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ16صـْْ ْْ.316
(ْْ )3قالتْاالثناْعشرية ْْ"ْ :إنهْنيبْأهلْالرسْْ،وهوْنيبْغريْرسولْْ ْ،وبينهْوبنيْمبعثْنبيناْمخسونْسنةْْ،وهوْالذيْردْنارْاحلرتنيْ
بكهفهاْ ْ،وكانتْببالدْعبسْْ،دعاْقومهْفأبواْأنْيؤمنواْْ،وكانتْنارْيقالْهلاْْ:احلدثانْتأتيهمْكلْسنةْفتأكلْبعضهمْْ،وكانتْخترجْيفْ
وقتْمعلومْْ،فقالْهلمْْ:إنْرددهتاْعنكمْتؤمنواْْ،قالواْْ:نعمْْ،فجاءتْفاستقبلهاْبثوبهْفردهاْْ،مثْتبعهاْحىتْدخلتْكهفهاْْ،ودخلْ
معهاْْ،وجلسواْعلىْبابْالكهفْوهمْيرونْأالَْيرجْأبدْاًْْ،فخرجْوهوْيقولْْ:هذاْهـذاْْ،وكلْهذاْْ،منْذاْزعمتْبنوْعبسْأينْالْ
أخرجْْ،وجبيينْيندىْْ،مثْقالْْ:تؤمنواْيبْ؟ْقالواْْ:الْْ،قالْ:فإينْميتْيومْكذاْوكذاْْ،فإذاْأناْمتْْ،فادفنوينْفإِناْستجيءْعانةْ(ْ
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منكر لشهرة أخباره عندهم  ،كما أن ابنته أدركت رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودخلت عليه ؛ فرحب بها ،
وقال " :هذه ابنة نبي ضيعه قومه  ،خالد بن سنان العبسي " ؛ وذلك ليعلم الخلق أن للا لم
يتركهم سدى  ،وأنه لطف بهم بالنبوة  ،ثم باإلمامة بعد ختم النبوة  ،ولوال النص في القرآن ؛ لما
قلنا بختم النبوة

()1

.

ونرد عليهم بما روي عن أبي عبد للا – عليه السالم – كانت األرض  ،وليس فيها رسول  ،وال
نبي  ،وال حجة  ،وذلك بين آدم  ،ونوح في الفترة  .ولو سألت هؤالء عن هذا ؛ لقالوا  :لن تخلو
األرض من حجة  ،وكذبوا ؛ إنما ذلك شيء بدا للا  -عز وجل -فيه ؛ فبعث للا النبيين مبشرين
 ،ومنذرين  ،وقد كان بين عيسى  ،ودمحم  -عليهما السالم – فترة من الزمان  ،ولم يكن في
األرض نبي  ،وال رسول  ،وال عالم  ،فبعث للا دمحما – ملسو هيلع هللا ىلص – بشي ار  ،ونذي ار  ،وداعيا إلى للا

()2

،

وعن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -أنا أولى الناس بعيسى  ،وليس بيننا نبي " .
()3

وهو يرد هنا على ما روي من أن بين عيسى ودمحم – عليهما السالم  -أربعة من األنبياء ؛ ثالثة
من بني إسرائيل  ،وواحد من العرب  ،وهو خالد بن سنان العبسي
تعم

()5

()4

؛ ألن النكرة في سياق النفي

 ،فلم يكن بعد عيسى  -عليه السالم  -إال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص . -
()6

وأما خالد بن سنان العبسي فقد تردد فيه الكثير  ،وبعضهم لم يثبته بل هو متنبئ
قال  :إنه كان قبل عيسى

()1

()7

 ،وبعضهم

.

قطيع)ْمنْمحرْوحشيةْيقدمهاْعريْأبرتْْ،حىتْيقفْعلىْقربيْْ،فانبشوينْْ،وسلوينْعماْشئتمْْ،فلماْماتْدفنوهْْْ،وجاءتْالعانةْْ،
ْواجتمعواْْ،وجاءواْيريدونْنبشهْْ،فقالواْْ:ماْآمنتمْبهْيفْحياتهْْ،فكيفْتؤمنواْبهْبعدْموتهْْ،ولئنْنبشتموهْ؛ْليكونْسبةْعليكمْفاتركوهْ
ْ،فرتكوهْْ"ْْ.انظرْالكليينْْ:الكايفْجـْْ3صـْْ.ْ341اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ9صـْْ.137الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْ
صـْْ.619قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ1صـْْ.ْ91وْالشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْْجـْْ1صـْْ.91كلهاْبتصرفْْ ْ.
(ْ)1الشي ْعليْالبحراينْْ:منارْاهلدىْيفْالنصْعلىْإمامةْاالثينْعشرْْ،حتقيقْْ:السيدْعبدْالزهراءْاخلطيبْْ،طْدارْاملنتظرْ–ْبريوتْ
ْ،ط1931/ْ1411ْ،ْ1مْصـْْ11ْ–ْ11بتصرفْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4هامشْصـْْ .111
(ْ)3صححهْاأللباينْْ.ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ14صـْْ.316مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .1337
(ْ )4ابن ْعادل ْالدمشقي ْْ:تفسري ْاللباب ْيف ْعلوم ْالكتاب ْ،طْدار ْالكتب ْالعلمية ْْ -بريوت ْْ،ط1419ْ،ْ 1هـ1993/م ْجـْْ 7صـْ
ْ .166
(ْ)1ابنْعجيبةْْ:تفسريْالبحرْاملديدْْ،طْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْجـْْ1صـْْ ْ.161
(ْ)6أبوْالسعودْْ:تفسريْإرشادْالعقلْالسليمْإىلْمزاياْالقرآنْالكرميْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ-بريوتْْ،دتْْجـْْ3صـْْ .11
(ْ)7أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ1صـْْ .133
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لكن في التواريخ إثباته

()2

 .نقشت له الشيعة أبوابا  ،وصححوا أنه من األنبياء  ،وأنه قبل عيسى ؛

وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص  -بنته بالواسطة ال البنت الصلبية  ،إذ بقاؤها
بعيد جدا

()3

.

ومن معجزات خالد ما جاء عن ابن عباس  -رضي للا عنهما  -أن للا تعالى خلق في زمن
موسى  -عليه السالم -طائرة اسمها العنقاء  ،لها أربعة أجنحة من كل جانب  ،ووجهها كوجه
اإلنسان  ،وخلق لها ذك ار مثلها  ،وأوحى إليه  :أني خلقت طائرين عجيبين  ،وجعلت رزقهما في
الوحوش التي حول بيت المقدس  ،وآنستك بهما  ،وجعلتهما زيادة فيما فضلت به بني إسرائيل ،
فتناسال  ،وكثر نسلهما  ،فلما توفي موسى  -عليه السالم  -انتقلت فوقعت بنجد  ،والحجاز ،
()4

()5

فلم تزل تأكل الوحش  ،وتخطف الصبيان  ،إلى أن نبئ خالد بن سنان بين عيسى ودمحم  -عليهما
السالم ، -فشكوها إليه  ،فدعا للا  ،فقطع نسلها  ،وانقرضت  ،وللا أعلم

()6

.

والصحيح  :أن العرب لم يأتهم من عهد إسماعيل  -عليه السالم -نبي منهم  ،بل لم يرسل إليهم
نبي مطلقا غير النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -على األظهر  ،وخالد عند األكثرين ليس بنبي  ،وخبر ورود بنت له

(ْ)1ابنْماكوالْْْ:كتابْاإلكمالْيفْرفعْاالرتيابْعنْاملؤتلفْواملختلفْيفْاألمساءْوالكىنْْ،طْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،طْْ،ْ1
1411هـْجـْْ 7صـْْ.31وانظرْمشسْالدينْالدمشقيْْ:توضيح ْاملشتبه ْيف ْضبط ْأمساء ْالرواة ْوأنساهبم ْوألقاهبم ْوكناهم ْْ،حتقيق ْْ:حممدْ
نعيمْالعرقسوسيْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْْ-بريوتْْ،ط1993ْ،ْ1مْجـْْ6صـْْ .91
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دخل ْنارْاًْفانطفأت ْْ ،واختلفوا ْيف ْمكاِنا ْْ،وقالوا ْْ:مل ْيكن ْيف ْبين ْإمساعيل ْنيب ْغريه ْقبل ْحممد ْْ -صلى ْهللا ْعليه ْوسلم ْْ ،ْ -كان ْبعدْ
املسيحْبثالمثائةْسنةْْ،وقيلْْ:إنْخالدْاًْملْيكنْيقرأْكتابْاًْْ،والْيدعيْشريعةْْ،وإمناْكانتْنبوتهْمشاهبةْلنبوةْمجاعةْمنْأنبياءْبينْإسرائيلْ
؛ْالذين ْمل ْتكن ْهلم ْكتب ْْ،وال ْشرائع ْْ،إمنا ْينهون ْعن ْالشرك ْْ،ويأمرون ْبالتوحيد ْْ ْ ،وإن ْصح ْهذا ْْ ،فالوافدة ْعلى ْالنيب ْمن ْحفيداته ْْ.
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وهوْأعظمْجبالْالعربْحىتْبلغْأطراف ْبواديْالشامْفسمتهْالعربْحجازْاًْْ.انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْجـْْ1
صـْْ .133
(ْ)6ابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْوأنباءْأبناءْالزمانْجـْْ3صـْْ .111
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عجوز على النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فسمعته يق أر  " :قل هو اَّلل أحد " اإلخالص ؛ فقالت  :كان أبي
يقولها  ،ونحوه من األخبار مما للحفاظ فيه مقال ال يصلح معه هذا الحديث لالستدالل .
()2

()1

وقيل  :معجزة خالد أنه وقع في بعض بالد الحجاز في الجاهلية نا ار ظهرت بنواحي المدينة في
زمن خالد  ،وكان جماعة من العرب يعبدونها مضاهاة للمجوس  ،فقال  :أنا أقتل هذه النار ،كيال
تعبدها العرب فقام في أمرها حتى أخمدها  ،ومات بعد ذلك  ،وهو معدود من شعراء الجاهلية
وكان خالد بعث مبش ار بدمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيحتمل أنه نبي مرسل
مشهو ار

()5

()4

()3

،

 ،وقيل  :ولم يكن نبيا  ،وال

.

واألشبه  :أنه كان رجال صالحا له أحوال وكرامات ؛ ألن للا  -هلالج لج  -يقول  ":لتنذر قوما ما أتاهم
من نذير من قبلك "
()6

()7

 ،ومجمل األحاديث الواردة في نبوة خالد تدور بين الضعف  ،والوضع .
()8

بل ادعوا وجود نبي آخر يدعى  :حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس  ،كان في زمن الفترة بين
()9

عيسى والنبي – عليهما السالم ، -وقيل  :إن أهل الرس كان بأرضهم جبل يقال له  " :رمخ "
(ْ )1احلديثْرجاله ْثقات ْإال ْأنه ْمرسل ْْ،قال ْالفضل ْالشيباين ْْ:دخلت ْعلى ْأيب ْمحزة ْالسكري ْ؛ْفحدثته ْهبذا ْعن ْالكليب ْْ،فقال ْْ:
استغفرْهللاْْ،استغفرْهللاْْ.وقالْالقاضيْعياضْْ:وخالدْبنْسنانْيقالْْ:إنهْنيبْأهلْالرسْْ،ضعفهْأبوْحامتْالرازيْْ،ويقالْْ:إنْأهلْ
رجال ْعليهْصوف ْأبيض ْْ،ورأسه ْعلىْيديهْكأنه ْنائم ْمل ْيتغريْمنه ْشيءْْ،وإن ْأهلْتلك ْالناحيةْ
املغربْرأوا ْيف ْأعلى ْجبل ْيف ْغارْهناكْ ًْ
يشهدون ْأنه ْخالد ْبن ْسنان ْْ،وشهادة ْأهل ْتلك ْالناحية ْبذلك ْمردودة ْْ،فأين ْبالد ْبين ْعبس ْمن ْجبال ْاملغرب ْْ.انظرْابنْحجرْْ:
اإلصابةْيفْمتييزْالصحابةْْ،حتقيق:عليْحممدْالبجاويْْ،نشرْدارْاجليلْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1هـْجـْْ1صـْْ173-171بتصرفْ .
(ْ)1األلوسيْْ:تفسريْروحْاملعاينْجـْْ11صـْْ ْ.119
(ْ)3ابنْحجرْالعسقالينْْ:فتحْالباريْْجـْْ13صـْْ .93
(ْ )4أبوْالعباسْالقسطالين ْْ :إرشاد ْالساري ْلشرح ْصحيح ْالبخاري ْ،طْاملطبعة ْالكربى ْاألمريية ْْ -القاهرةْ،ط1313ْ ،7هـ ْجـْ6صـْ
ْ .139
(ْ)1ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ1صـْْ.339أبوْالفضلْعبدْالرحيمْبنْاحلسنيْالعراقيْْ:ذيلْميزانْاالعتدالْْ،حتقيقْْ:عليْ
حممدْمعوضْْ،عادلْأمحدْعبدْاملوج ْودْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،طْ1416ْْ،ْ1هـْ1991ْ/مْْصـْْ .111
(ْ)6سورةْالقصصْْ:آيةْرقمْْْ.46وسورةْالسجدةْْ:آيةْرقمْْ .3
(ْ)7احلافظْابنْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ1صـْْ ْْْ.111-111
(ْ)3أَبُوْطالبْالقضاعيْاألندلسيْْالطرطوشيْْْ:حتريرْاملقالْيفْموازنةْاألعمالْوحكمْغريْاملكلفنيْيفْالعقبْواملآلْْ،حتقيقْْ:مصطفىْ
باحوْْ،طْدارْاإلمامْمالكْْ،أبوْظيبْْ-اإلماراتْْ،طْ1417ْ،ْ1هـْْ1116ْ/مْجـْْ1هامشْصـْْ .131
(ْْ)9عنْابنْعباسْْ:بعثْهللاْإىلْأهلْالرسْنبيْاًْمنهمْيقالْلهْْ:حنظلةْبنْصفوانْ؛ْفكذبوهْ؛ْوقتلوهْفأوحىْهللاْتعاىلْإىلْنيبْكانْمعْ
خبتنصرْيقالْلهْْ:أرمياْبنْبرخياُْْ ْ:مرْخبتنصرْيغزوْالعربْالذينْالْأغالقْلبيوهتمْفيقتلهمْمباْصنعواْبنبيهمْْ،وْرويْأنْرسولْهللاْصلىْ
هللاْعليهْوْسلمْقالْْ"ْ:ذاكْنيبْأضاعهْقومهْ"ْْ،وذلكْأنهْقالْلقومهْْ:ادفنوينْفإذاْجاءتْالظباءْبعدْثالثْ؛ْفأخرجوينْفسأنبئكمْمباْ
ْأُمرتْ؛ْفجاءتْالظباءْإىلْقربهْبعدْثالثْفلمَْيرجوهْْ،وقالواْتتحدثْالعربْعناْإناْنبشناْموتاناْْ،وأتتْبنتهْرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْ
وسلمْفسمعتهْيقرأْ"ْ:قلْهوْهللاْأحدْ"ْفقالتْْ:قدْكانْأيبْيقرأْهذاْوالْيضبطْذكرْمنْسلفْمنْاألنبياءْلكثرهتمْوقولْهللاْتعاىلْلنبيهْ
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صاعد في السماء قدر ميل  ،وكان به طيور كثيرة  ،وكانت العنقاء طائرة عظيمة الخلق  ،وكانت
تأتي في السنة مرة هذا الجبل ؛ فتلتقط طيره  ،فجاعت في بعض السنين  ،وأعوزها الطير ؛
()1

فانقضت على صبي ؛ فذهبت به  ،فسميت  " :عنقاء مغربا " إلبعادها بما تذهب به  ،ثم ذهبت

بجارية أخرى  ،فشكا أهل الرس إلى نبيهم حنظلة بن صفوان ؛ فدعا عليها  ،فأصابتها صاعقة ؛
فاحترقت  ،وللا أعلم .
()2

والظاهر  -وللا أعلم – أن هذا من األساطير ؛ ألن اتحاد معجزتيهما يوحي باالختالق ،
واالضطراب  ،ثم ما الفائدة من التمسك بهذين النبيين غير أمنية الشيعة إثبات دوام اإلمامة ؟ .
أثر تقديس األئمة  :على عقيدة اإليمان باليوم اآلخر عند الشيعة الثني عشرية :
يظهر تقديس األئمة في عقيدة اليوم اآلخر في كل مراحل ومنازل هذا اليوم العظيم الذي يبدأ من
موت اإلنسان  ،وينتهي بدخول الجنة أو النار  ،ولهذا التقديس معالم تظهر في أشياء منها :
أول  :وجوب تلقين المحتضر أسماء األئمة  :عن أبي جعفر – عليه السالم – ":لقنوا موتاكم عند
الموت شهادة أن ال إله إال للا  ،والوالية "

()3

 ،فإذا حضرت الشيعي الوفاة ؛ فالواجب على من

يحضره أن يلقنه  :شهادة أن ال إلله إال للا وحده ال شريك له  ،وأن دمحم عبده ورسوله  ،وأن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ولي للا القائم بالحق  ،ويسمي له األئمة واحدا واحـدا ؛ ليقر ويختم
بذلك أعماله
-

()5

()4

 ،وكذلك يفعل به عند دفنه  ،فإذا فعل ذلك ؛ كفي المسألة بعد الدفن  -إن شاء للا

 ،ويختم صالة الجنازة بالسالم على األئمة  ،والسالم على عباد للا الصالحين بدال من السالم

عليكم ورحمة للا .
()6

صلىْهللاْتعاىلْعليهْوسلمْْ "ْ:منهمْمنْقصصنا ْعليكْومنهمْمنْملْنقصصْعليكْ"ْغافرْْ ،73ْ:وهللاْتعاىلْأعلمْْ.انظرْاملاورديْْ:
أعالمْالنبوةْْ،حتقيقْْ:حممدْاملعتصمْباهللْالبغداديْْ،نشرْدارْالكتابْالعريبْ–ْبريوتْْ،طْ1937ْ،ْ 1مْصـْْ.14احلافظْابنْكثريْْ:
السريةْالنبويةْْ،حتقيقْْ:مصطفىْعبدْالواحدْْ،نشرْدارْاملعرفةْ–ْبريوتْ1396ْ،هْ1971ْ/مْجـْْ1صـْْ.116والبنْكثريْْ:قصصْ
األنبياءْجـْْ1صـْْ.376البدايةْوالنهايةْجـْْ1صـْْ .117
(ْ)1أعوزْْ:احتاجْالشيءْفلمْيوجدْمعْاحلاجةْإليهْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ ْْْ.1171
(ْ)1ابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْوأنباءْأبناءْالزمانْْجـْْ3صـْْ .111
(ْ )3الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ3صـْ.ْ31الشي ْالطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْْ1صـْ.191احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ1
صـْْ.411قطبْالدينْالروانديْْ:الدعواتْصـْْ.147احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ3صـْْ .361
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْْصـْْ .73
(ْ)1املصدرْالسابقْْْصـْْ .31
(ْ)6املصدرْالسابقْْْصـْْ .114
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وقد جاء عن الصادق – عليه السالم – أنه قال ألحد الشيعة  " :دع ما أنت عليه من الذنب ؛
وأضمن لك على للا الجنة "  ،فلما احتضر قال  ":قد وفى الصادق لنا"

()1

.

ثانيا  :العتقاد بأن رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص – واألئمة يشاهدون وفاة شيعتهم  :فاألئمة الماضون ،

والمؤمنون ينعمون ويرزقون  ،فإذا زيرت قبورهم أو صلي عليهم أبلغهم للا ؛ فكانوا باإلجماع له
سامعين مشاهدين  ،وقد روي أن سيدنا رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – وأمير المؤمنين وآلهما – عليهم السالم
– يحضران عند كل ميت وقت قبض روحه في شرق األرض وغربها  ،ولكن كذبه بعضهم ؛ بأن

هذا من المحال ؛ إذ ال يعقل أن يكونوا – صلوات للا عليهم – في الشرق والغرب في وقت واحد ،
ولكن يمكن أن نؤول ذلك بتصوير للا لهم ؛ ليبشروا الموالى لهم  ،ويحذروا المعادي لهم

()2

يشهدون غير الشيعة أيضا .

إذا

ورؤية المحتضرين رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -وأمير المؤمنين عند الوفاة من األبواب التي أجمع عليه أهل
اإلمامة  ،وتواتر الخبر به عن الصادقين من األئمة

()3

 ،وقال للا  -هلالج لج  " : -وقل اعملوا فسيرى

اَّلل عملكم ورسوله والمؤمنون" ؛ يعني بالمؤمنين  :األئمة بال شك في صحته  ،وال ارتياب" .
()5

()4

ثالثا  :العتقاد بأن الدار اآلخرة بما فيها ملك لهم  :فعن علي – عليه السالم  ": -بي وعلى
مهر أغلى من الجنة
يدي تقوم الساعة " ؛ حتى أن أمير المؤمنين لم يجد لسيدة نساء العالمين ا
()6

والنار مع ربع الدنيا ؛ عن أبي عبد للا – عليه السالم –  :إن للا تعالى أمهر فاطمة – عليها
السالم – ربع الدنيا  ،وأمهرها الجنة والنار ،تدخل أعداءها النار  ،وتدخل أولياءها الجنة "(. )7
مع أن فاطمة – رضي للا عنها – قالت للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص – معترضة  ":يا رسول اَّلل  ،زوجتني حمش
الساقين  ،عظيم البطن  ،أعمش العين  ،قال« :زوجتك أقدم أمتي سلما  ،وأعظمهم حلما ،
()8

وأكثرهم علم "  ،فبماذا ترد الشيعة ؛ سيقولون  :نواصب .
()9

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ474بتصرفْْ.احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْْ111بتصرفْْ .
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْْصـْْ .76
(ْ)4سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ .ْ111
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْْصـْْ .79
(ْ)6الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْْجـْْ1صـْْ .191
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:األمايلْْصـْْ.663ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ3صـْْ .113
(ْ)3محشْالساقنيْْ:الدقيقْالقوائمْْ.انظرْنشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ3صـْْ .1161
(ْ)9ضعيفْْ.ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ6صـْْ .374
249

ويقول أبو عبد للا – عليه السالم  ": -إلينا الصراط  ،والينا الميزان  ،والينا حساب شيعتنا "

()1

،

وعن الرضا – عليه السالم –  :يقف علي أمام النار يوم القيامة  ،ويقول لها  ":هذا لي  ،وهذا لك
" ؛ ألن " أمير المؤمنين ديان الناس يوم القيامة "  ،وعن أبي الحسن – عليه السالم  ": -إلينا
()3

()2

إياب الخلق  ،وعلينا حسابهم  ،فما كان لهم من ذنب فيما ينهم وبين للا  :حتمنا على للا في تركه
؛ فأجابنا إلى ذلك  ،وما كان بينه وبين الناس استوهبناه منهم  ،وأجابوا إلى ذلك  ،وعوضهم للا
" .
()4

ولكننا نحب أن نسوي بين الخلفاء األربعة في الفضل فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  " -ينادي مناد يوم
القيامة من تحت العرش أين أصحاب محمد ؟ فيؤتى بأبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،وعلي ؛ فيقال
ألبي بكر :قف على باب الجنة  ،فأدخل من شئت برحمة اَّلل  ،واردع من شئت بعلم اَّلل  ،ويقال
لعمر بن الخطاب  :قف عند الميزان فثقل من شئت برحمة اَّلل  ،وخفف من شئت بعلم اَّلل ،
ويكسى عثمان حلتين فيقال له  :البسهما فإني خلقتهما وادخرتهما حين أنشأت خلق السماوات
واألرض  ،ويعطى علي بن أبي طالب عصا عوسج من الشجرة التي غرسها اَّلل بيده في الجنة
()5

فيقال  :ذد الناس عن الحوض " ،فقال بعض أهل العلم  :لقد ساوى اَّلل بينهم في الفضل والكرامة

"(ْ . )6

ولكن الشيعة تؤمن بأن اآلخرة ملك األئمة ؛ فتجعل من مناسك زيارة قبورهم دعاء  ":إياب الخلق
إليكم  ،وحسابهم عليكم  ،وفصل الخطاب عندكم "
()7

()1

 ،قال  -هلالج لج  ": -إن إلينا إيابهم ثم إن

علينا حسابهم " .
()2
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(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ9صـْْ.194الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْ1صـْْ ْْ.139
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صع ْْ،ينفعْيفْكثريْمنْاألمراضْْ،
(َ ْ )1عو َسجْْ :جنسْنباتْشائكْمنْالفصيلةْالباذجنانيَّة ْ
َّ
ْ،لهْمثرْمدورْكأنَّهْخرزْالعقيق ْيسمىْْ:املُ َ
والغرقدْْ:كبارْالعوسجْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ.1171نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ7صـْْ .4131
البزازْ:الفوائدْ(الغيالنيات) ْْ،حتقيقْْ:حلميْكاملْْ،نشرْدارْابنْاجلوزيْ– ْالرياض ْْ،ط1417ْ،1هـ1997ْ /م ْصـْْ–ْ 117
(َّ ْ )6
ْ .113
(ْْ)7فصلْاخلطابْْ:قالْابنْعباسْْ:بيانْالكالمْْ،وقالْابنْمسعودْْ،واحلسنْْ،والكليبْْ،ومقاتلْْ:علمْاحلكمْوالتبصرْيفْالقضاءْ.
ْبنْ
وقالْعليْبنْأيبْطالبْْ:هوْأنْالبينةْعلىْاملدعيْواليمنيْعلىْمنْأنكرْ،ألنْكالمْاخلصومْينقطعْوينفصلْبهْ.ويروىْذلكْعنْأيب ْ
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بل إن من أصول اإليمان عندهم  :االعتقاد بأن حساب جميع الخالئق يوم القيامة إلى األئمة "

()3

.
لكن هناك فرصة للنجاة  :قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -لو اجتمعت الخالئق على حب علي بن أبي

طالب ما خلق للا تعالى النار  ،وقال لعلي  " :ولكنت أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة " .
()5

()4

رابعا  :العتقاد بأن رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص – واألئمة يشفعون يوم القيامة في مذنبي الشيعة خاصة :

على هذا القول إجماع اإلمامية إال من شذ منهم  ،وقد نطق به القرآن  ،وتظاهرت به األخبار" ،
()6

يقول الرضا – عليه السالم –  " :إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا  ،فمن كانت مظلمته
فيما بينه وبين للا  :حكمنا فيها ؛ فأجابنا  ،ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناه ؛
فوهبت لنا  ،ومن كانت مظلمته بينه وبيننا كنا أحق من عفى وصفح " .
()7

خامسا  :العتقاد بأن الجنة والنار بيد علي وأن هللا خلق الجنة من نور الحسين

()8

؛ فعن

رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ال يدخل الجنة إال من جاء بجوار علي بن أبي طالب "  ،وعنه أيضا  ":إذا
()9

كان يوم القيامة أمر للا جبرائيل أن يجلس على باب الجنة  ،فال يدخلها إال من معه براءة من
العذاب من علي بن أبي طالب "  ،وعنه أيضا  ":إذا كان يوم القيامة  ،ونصب الصراط على
شفير جهنم  ،لم يجز عليه إال من كان معه كتاب من علي بن أبي طالب "  ،وعنه أيضا  ":حب
علي حسنة ال يضر معها سيئة  ،وبغض علي سيئة ال تنفع معها حسنة "  ،وعنه أيضا  ":من
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جـْ11صـْْ.411الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ1صـْْ ْْ.611
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(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ.371اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ3صـْْ .41
(ْ )3حممدْباقرْالكاجوري:اخلصائصْالفاطمية،ترمجة:سيدْأشرف،طْشريعتْ– ْانتشاراتْالشريفْالرضىْ– ْقمْْ،ط1331ْ،1هـْصـْ
ْ ْ.149
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ىْاّلل ِ
ْالرِحي ِْمْْ،
َحدْاجلَنَّةَْإَِّال ِْجبَ َوا ِزْبِس ِم َّ
ال َْر ُس ُ
(ْ)9عنْسلمانْ–ْرضيْهللاْعنهْْ-قَ َ
ْالرمحَ ِن َّ
ْاّللِ َّ
صلَّ َُّ َ
ْاّللَْ ْ-
ْعلَيه َْو َسلَّ َْمَْْ"ْ:ْ-الْيَد ُخ ُلْأ َ
بْالعالَ ِمنيْلُِف َال ِنْب ِنْفَُال ٍنْأَد ِخلُوهْجنَّةً ِ
ِ ِ
اْدانِيَةْْ"ْْ.انظرْابنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .613
ْعالْيَةًْقُطُوفُـ َه َ
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أحب عليا قبل للا صالته  ،وصومه  ،واستجاب دعائه  ،أال ومن أحب عليا ؛ أعطاه للا بكل

عرق في بدنه مدينة في الجنة  ،أال ومن أحب آل دمحم ؛ فأنا كفيله في الجنة مع األنبياء  ،أال
ومن أبغض آل دمحم جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة للا "  ،وعنه أيضا  ":من
أغضب عليا بعدي فهو كافر  ،وقد حارب للا ورسوله "

()1

 ،وعنه أيضا  :يا علي  :ال يبالي من

مات يبغضك مات يهوديا أو نصرانيا "  ،وقال  :يا علي أنت صاحب حوضي

()2

 ،وعنه  ":إن

علي بن أبي طالب أول من يدخل الجنة ؛ ألنه يقدمني وبيده لوائي  ،تحته آدم  ،ومن دونه " ،
()3

وعنه أنه – ملسو هيلع هللا ىلص – قال لعلي – رضي للا عنه  : -يا علي سألت ربي فيك خمس خصال ؛

فأعطاني  ،أما أولها  :فسألت ربي أن أكون أول من تنشق عنه األرض  ،وأنفض التراب عن

رأسي  ،وأنت معي ؛ فأعطاني  .وأما الثانية  :فسألت ربي أن يقفني عند كفة الميزان  ،وأنت معي
؛ فأعطاني  .وأما الثالثة  :فسألت ربي أن يجعلك في القيامة صاحب لوائي ؛ فأعطاني  .وأما
الرابعة  :فسألت ربي أن يسقى أمتي من حوضي بيدك ؛ فأعطاني  .وأما الخامسة  :فسألت ربي
أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة ؛ فأعطاني  ،فالحمد هلل الذي من علي بذلك

()4

 ،وعنه – صلى

للا عليه وسلم  -أنه رأي في ليلة المعراج  " :على كل باب من أبواب الجنة الثمانية مكتوبا  :ال
اله إال للا  ،دمحم رسول للا  ،علي ولي للا "

()5

.

وعند أهل السنة أن أول من يدخل الجنة هو رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -
عنه -

()7

()6

 ،وبعده أبو بكر – رضي للا

 ،وعنه – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ،وأول من تنشق عنه األرض ،

وأول شافع  ،ومشفع  ،بيدي لواء الحمد  ،تحتي آدم فمن دونه "

()8

 ،وهو أول من يقرع باب
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17بتصرفْْ .
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(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْْْصـْْ .ْ419
ْعن ِْمس َع ٍْرْ:حليةْاألولياءْجـْ7صـْ
(ْ)1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْْصـْْ.139قالْأبوْنعيمْْ:تـَ َفَّرَدْبِِهْأَش َع ُ
كادحْب ُن َْرمحَةَ َ
ْْ،و ُ
ث َ
ْ .116
(ْ)6البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ3صـْْ.71الدارميْْ:سننْالدارميْْ،حتقيقْْ:حسنيْسليمْأسدْالداراينْْ،دارْاملغينْ–ْالرياضْْ،طْ،1
1411هـْ1111ْ/مْجـْ1صـْْ .193
(ْ)7ضعيفْْ.أبوْداودْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْْ .113
(ْ)3صحيحْْ.ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْ14صـْْ.393البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْ3صـْْ.74الرتمذيْْ:سننْالرتمذيْجـْ1صـْ
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الجنةفال يفتح إال له

()1

؛ قال – ملسو هيلع هللا ىلص –  ":إني ألول الناس تنشق األرض عن جمجمته يوم القيامة

وال فخر ،آتي باب الجنة فآخذ حلقته ؛ فيقول :من هذا ؟ فأقول  :أنا محمد ؛ فيفتحون لي فأدخل ،
فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له "(.)2

وعند أهل السنة المكتوب على باب الجنة  ":الصدقة بعشر أمثالها  ،والقرض الواحد بثمانية عشر؛
ألن صاحب القرض ال يأتيك إال وهو محتاج  ،وأن الصدقة ربما وضعت في غنى"

()3

.

وعنه – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -علي معي في السنام األعلى  ،والذائد عن حوضي( ، )4وصاحب شفاعتي  ،إن
للا دافع إلي يوم القيامة لواءين لواء الحمد ولواء الشفاعة  ،ولواء الشفاعة بيدي  ،ولواء الحمد بيد
علي  ،وهو واقف على حوضي  ،ال يسقي من حوضي من شتمه  ،أو شتم أهل بيته  ،وال من
قتله  ،وال من قتل أهل بيته"

()5

 ،وفي رواية  ":صاحب لواء الحمد يسبقني به إلى الجنة  ،وهو

عون لي على مفاتيح خزائن الجنة " .
()6

وما المانع بأن نقول بما روي عن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن على حوضي أربعة أركان  ،فأول ركن
منها في يد أبي بكر ،والركن الثاني في يد عمر  ،والركن الثالث في يد عثمان  ،والركن الرابع في
يد علي  ،فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر  ،ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم
يسقه عثمان  ،ومن أحب عثمان وأبغض عليًّا لم يسقه عثمان  ،ومن أحب عليًّا وأبغض عثمان لم
يسقه علي  ،ومن أحسن القول في أبي بكر فقد أقام الدين  ،ومن أحسن القول في عمر فقد
أوضح السبيل  ،ومن أحسن القول في عثمان فقد استنار بنور اَّلل  ،ومن أحسن القول في علي
فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها  ،ومن أحسن القول في أصحابي فهو مؤمن"

()7

.

بل يروون عنه – ملسو هيلع هللا ىلص  " : -الجنة تشتاق لثالثة  :علي بن أبي طالب  ،وعمار  ،وسلمان "
وكنا نود أن يكون أكثر الصحابة منهم لكن هيهات لهم الجنة من مبغضين لهم .

()8

،
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(ْ)6القاضيْالنعمانْاملغريبْ:شرحْاألخبارْيفْفضائلْاألئمةْاألطهارْْْجـْْ1صـْْ461ْ-464بتصرفْْ .
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وهنا ينادي مناد يوم القيامة كا قال – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -هذا علي بن أبي طالب يدخل الجنة من يشاء ،
وينادي مناد آخر  :هذا علي بن أبي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء "

()1

 ،وعنه  ":إن

حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب  ،فإذا دقت الحلقة على الصفيحة طنت
وقالت  :يا علي"

()2

.

وقال للا  -عز وجل  -آلدم – عليه السالم  ": -خلقت الجنة لهم  ،ولمن واالهم  ،والنار لمن
عاداهم  ،لو أن عبدا من عبادي أتي بذنوب كالجبال الرواسي  ،ثم توسل لي بحق هؤالء ؛ لعفوت
له  ،فتوسل آدم بهم "

()3

 ،فلماذا العمل إذا ؛ فالحب والوالية يكفيان لدخول الجنة عندهم .

وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -في الجنة ثالث درجات  ،وفي النار ثالث دركات ؛ فأعلى درجات
الجنة  :لمن أحبنا بقلبه  ،ونصرنا بلسانه ويده  ،وفي الدرجة الثانية  :من أحبنا بقلبه  ،ونصرنا
بلسانه  ،وفي الدرجة الثالثة  :من أحبنا بقلبه ؛ وفي أسفل درك من النار  :من أبغضنا بقلبه ،
وأعان علينا بلسانه ويده  ،وفي الدرك الثانية من النار :من أبغضنا بقلبه  ،وأعان علينا بلسانه ،
وفي الدرك الثالثة من النار  :من أبغضنا بقلبه "

()4

ونحن نعترف معهم بأنهم يستحقون أكثر من

ذلك جنة ونا ار  ،وال نعترض .

وماذا يقولون حين يسمعون أن سب علي – رضي للا عنه  -كان يعرض على الصحابة فيقول
الواحد منهم  ":معاذ اَّلل  ،فلو وضع المنشار على مفرقي ؛ على أن أسب عليًّا ما سببته أبدا ؛
بعدما سمعت من رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص  -ما سمعت " أي من مناقبه الجمة التي ال ينكرها إال ناصب .
()5

وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ما من عبد وال أمة يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من حب علي
إال أدخله للا الجنة "  ،و" ال يدخل الجنة إال من أحبه من األولين واآلخرين  ،وال يدخل النار إال
()6

(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.431الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْجـْ1صـْْ .164
()1الصدوق:األمايل ْصـْ ،ْ 631علل ْالشرائع ْجـ ْ1صـ.164الفتال ْالنيسابوري:روضة ْالواعظني ْصـ.111هاشم ْالبحراين:مدينةْ
املعاجزجـ1صـْ .361
(ْ)3القاضيْالنعمانْاملغريبْْْ:شرحْاألخبارْيفْفضائلْاألئمةْاألطهارْجـْْ3صـْْ6بتصرفْْ.السيدْعليْاألبطحيْْ:اإلمامْاحلسنيْيفْ
أحاديثْالفريقنيْْ،طْأمريْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ311بتصرفْْ .
(ْ)4أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .113
(ْْ)1ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ6صـْْ .373
(ْ)6الطوسيْْ:األمايلْصـْْ .331
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من أبغضه من األولين واآلخرين"

()1

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم – ":من أحبكم على ما

أنتم عليه دخل الجنة  ،وان لم يقل كما تقولون "  .فالحمد هلل على حب أهل البيت !.
()2

ونحن نحب عليا ألن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – أمرنا في شخص من أصحابه وهو بريدة
 -فقال  ":يا بريدة تبغض علًّيا ؟  ،فقلت :نعم  ،فقال  :ال تبغضه "

()4

()3

– رضي للا عنه

 ،وفي رواية  ":وان كنت

تحبه فازدد له حبًّا وفي رواية  ":مررت مع علي إلى اليمن  ،ف أريت منه جفوة  ،فلما قدمت على
رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  : -ذكرت عليًّا فنقصته  ،فجعل وجه رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص – يتغير ؛ فقال  :ألست
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟  ،قلت  :بلى يا رسول اَّلل  ،قال :من كنت مواله فعلي مواله ؛ فقال
()5

بريدة  ":فما كان أحد بعد رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – أحب إلي من علي" .
()6

قلت  :لعل بريدة  -رضي للا عنه  -بإزرائه على نفسه  ،يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا! ؛
()7

ألن هذا يدل على إخالصه  :حين يذكر ما ينتقص به قدر نفسه ؛ ليرفع به قدر علي – رضي
للا عنه .-

بل كان الصحابة – رضي للا عنهم – يتحدون من كان يظن فيهم بغض علي بإظهار ما يظهر

حبه مثل ما فعل ابن عباس – رضي للا عنه – حين كان في الحج فلم يسمع من الناس تلبية

فسأل  ":ما لي ال أسمع الناس يلبون ؟ قيل  :يخافون من معاوية ؛ فخرج ابن عباس من
فسطاطه  ،فقال  :لبيك اللهم لبيك  ،لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي "  ،ونحن ننأى
()8

بمعاوية عن هذا بدليل أن التلبية ما زالت إلى يومنا  ،ولم نسمع بأن معاوية – رضي للا عنه –
عاقب أحدا على التلبية  ،ولم تتهم الشيعة معاوية بهذا  ،بل صرح رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص فقال  ":ال
يبغض عليًّا مؤمن  ،وال يحبه منافق " ونحن نصدق عليا حين قال  ":ليحبني قوم حتى يدخلوا
()9

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ ْ.191
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النار في حبي  ،وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي"  ،وقال  ":يهلك في رجالن :مفرط
في حبي ومفرط في بغضي " .
()1

وكانت الصحابة تدافع عن علي وال يخافون في ذلك لومة الئم ؛ فهذا ابن عمر

()2

– رضي للا

عنه  -جاءه نافع بن األزرق فقام على أرسه ؛ فقال  :واَّلل إني ألبغض علًّيا ،قال  :فرفع إليه
()3

ابن عمر أرسه فقال :أبغضك اَّلل  ،تبغض رجال سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها  ،ثم

قال رجل من أصحاب النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  : -لقد جاء في علي من المناقب ما لو أن منقبا منها قسم
بين الناس ألوسعهم خي ار ؛ ولذلك نقف في صف علي حين صعد علي المنبر فقال " :اللهم العن
()4

كل مبغض لنا  ،قال :وكل محب لنا غال "

()5

 ،لكنها سنة للا الماضية التي أخبر بها النبي –

ملسو هيلع هللا ىلص – عليا فقال  ":ستلقى بعدي جهدا  ،قال :يا رسول اَّلل  ،في سالمة في ديني ؟ قال  :نعم "
.

()6

سادس ا  :العتقاد بأن ملك الموت ل يقبض روح علي  :قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -ليلة أسري بي

إلى السماء  ،ما مررت بمأل من المالئكة إال سألني عن علي  ،حتى ظننت أن اسمه أشهر من
اسمي  ،فلما رقيت إلى السماء السابعة  ،إذا أنا بملك لم أر في المالئكة أعظم منه خلقا  ،وهو
جالس على منبر من نور ينظر في لوح  ،فلما مثلت بين يديه ارتعدت فرائصي  ،فقال لي جبرائيل
 :ال روع عليك يا دمحم  ،هذا ملك الموت  ،أدن منه فسلم عليه ؛ فدنوت وسلمت ؛ فرد علي السالم
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 ،وقال  :يا دمحم ما فعل علي  ،فقلت حبيبي ملك الموت هل تعرفون عليا ؟ فقال  :والذي بعثك
بالحق  ،واصطفاك بالرسالة من الخلق  :ما في السموات موضع  ،وال في األرض موضع  :إال
واسمك واسم علي مكتوب عليه  ،واني ألتولى قبض أرواح الخاليق بيدي ما خالك وعليا  ،فإن
للا يتولى ذلك  ،واني لم اقبض أرواحكما إكراما لكما .
()1

ولكن أهل السنة يعتقدون أن ملك الموت يقبض أرواح الناس جميعا حتى األنبياء كما جاء ملك
الموت إلى موسى – عليه السالم  -ليقبض روحه

()2

 ،وجاء آلدم – عليه السالم . -
()3

سابعا  :علي في اآلخرة أعظم حظا من النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -فعن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  :-أيها الناس

نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا  ،فقال له قائل  :بأبي أنت وأمي يا رسول للا من
الركبان؟ فقال  :أنا على البراق  ،وأخي صالح على ناقة للا التي عقرها قومه  ،وابنتي فاطمة على

ناقتي العضباء  ،وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة  ،وعلى رأسه تاج من نور ،
()4

وعن جعفر بن دمحم  -عليه السالم  -يقول  ":ثم يؤت بنا ؛ فنجلس على عرش ربنا "

()5

 ،فعلي

يركب من الجنة وعلى رأسه تاج منها  ،والنبي يركب من الدنيا وال يلبس التاج فهو خير من كل
الراكبين ! .
ثامن ا  :حبهم ينجي يوم القيامة  :عن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -حبنا أهل البيت ينفع في سبعة
مواطن  :عند للا  ،وعند الموت  ،وعند القبر  ،ويوم الحشر  ،وعند الحوض  ،وعند الميزان ،

وعند الصراط "  ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -إن حبنا أهل البيت ليحط الذنوب عن
()6

العباد كما يحط الريح الشديدة الورق عن الشجر"  ،وعن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -يدخل الجنة من
()7

أمتي سبعون ألفا ال حساب عليهم وال عذاب  ،ثم قال لعلي  :هم شيعتك  ،وأنت إمامهم  ،وعن
()8

علي – عليه السالم – قال  :من أحبني رآني يوم القيامة حيث يحب  ،ومن أبغضني رآني يوم
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(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْْ.1343ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ14صـْْ.116البغويْْ:شرحْالسنةْجـْْ1صـْْ .161
(ْ)3صحيحْْ.الرتمذيْْ:سننْالرتمذيْجـْْ1صـْْ.167أبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْيعلىْجـْْ11صـْْ .ْ3
(ْ)4املصدرْالسابقْْصـْْ .149-143
(ْ)1العياشيْْ:تفسريْالعياشيْْ،نشرْمؤسسةْاألعلمي–ْبريْوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.311احلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ3
صـْْ .111
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ17صـْْ.113أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)7الشي ْالصدوقْْْ:ثوابْاألعمالْصـْْْ.137القاضيْالنعماينْاملغريبْْ:شرحْاألخبارْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْجـْْ1صـْْ .41
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القيامة حيث يكره "

()1

 ،وعن علي  -عليه السالم  : -شكوت إلى رسول للا  -صلى للا عليه

وآله -حسد الناس إياي ؟ فقال  :يا علي  :إن أول أربعة يدخلون الجنة أنا  ،وأنت  ،والحسن ،
والحسين  ،وذريتنا خلف ظهورنا  ،وأحباؤنا خلف ذريتنا  ،وأشياعنا عن أيماننا  ،وشمائلنا"

()2

،

وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  :فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمهاتهم  ،إال شيعتك فإنهم يدعون
بأسماء أبائهم لطيب مولدهم

()3

 ،فالحمد هلل نحن نحب عليا– رضي للا عنه.-

تاسع ا  :علي يشهد جنازة جسده  :روي أن أمير المؤمنين لما مات  ،وحمل الحسن  ،والحسين

جنازته  ،رأياه يخاطبهما في الطريق  ،ولما وصال إلى القبر بالكوفة إذا بفارس ملثم يقول لهما :

أنتما الحسن  ،والحسين رضيعا العصمة  ،والوحي  ،والتنزيل  ،خليفتا أمير المؤمنين  ،وسيد
الوصيين؟ قاال  :نعم  ،قال  :سلماه إلي وامضيا في دعة للا  ،فقال له الحسن  :إنه أوصى إلينا
()4

أال نسلمه إال إلى أحد رجلين  :جبرائيل أو الخضر فمن أنت ؟ فكشف النقاب فإذا هو أمير
المؤمنين  ،ثم قال  :يا أبا دمحم إنه ال تموت نفس إال ويشهدها أمير المؤمنين أفما يشهد جسده .
()5

وهذا يضاد العصمة من وجوه منها  :أنه أخبر بشيء فلم يحدث  ،وأنه نسي أن يخبرهما بهذا ،
وعدم علمهما بالغيب ينقض عقيدة الشيعة في علم األئمة ! .
عاش ار  :جعلوا اإلمام علي من عالمات الساعة وهو أول من يسأل عنه العباد  :فعن أمير
المؤمنين – عليه السالم –  ":أنا دابة األرض "
العذاب الشديد

()8

()6

 ،وهو  :أنف المهدي  ،وعينيه

()7

 ،والباب ذو

.

وعن الرضا – عليه السالم –  ":أول ما يسأل عنه العبد  :حبنا أهل البيت "

()9

 ،وعن رسول للا

– ملسو هيلع هللا ىلص  : -ال تزوال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع  :عن عمره فيما أفناه  ،وعن شبابه

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ17صـْْ ْْ.ْ117
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْجـْْ1صـْْ .43
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ17صـْْ .111
(َ ْ )4د َعةْْ:يُسرْ ْ،ونعمةْْ،وخري ْوفري ْْْ،وصحةْْ،ورخاءْْ،وسعةْرزق ْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرة ْجـْْ 3صـْ
ْ .1141
(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ.ْ61اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .311
(ْ)6السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ.93اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ ْ.143
(ْ)7السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ.94اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.111
(ْ)3السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ ْ.97
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ.67اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ .79
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فيما أباله  ،وعن ماله من أين اكتسبه  ،وفيما أنفقه

()1

 ،وعن حبنا أهل البيت "  ،كما يسأل في
()2

القبر  ":عن عقائده  ،ومن يعتقده من األئمة واحدا بعد واحد  ،فإن لم يجب عن واحد منهم ؛
()3

يضربانه بعمود من نار؛ يمتلئ قبره نا ار إلى يوم القيامة " .
()4

وهؤالء لم يسمعوا بقوله تعالى على لسان نبيه – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما
يفعل بي وال بكم إن أتبع إال ما يوحى إلي "( ، )5وال بقوله – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ليمر الناس على جسر جهنم

وعليه حسك  ،وكالليب  ،وخطاطيف تخطف الناس يمينا وشماال  ،وبجنبتيه مالئكة  ،يقولون :
اللهم سلم سلم "

()6

 ،وفي رواية  ":فأكون أول من يجوزه ،ودعوة الرسل يومئذ  :اللهم سلم سلم "

()7

 ،فإذا كان هذا حال الرسل والمالئكة فما بالنا نحن يومها ! بل في رواية  ":ونبيكم قائم على
الصراط يقول :رب سلم سلم "

()8

 ،فهل هناك أحد بعد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – يشعر باألمان في هذا اليوم

؟ نسأل للا السالمة والعافية .
أثر تقديس األئمة على عقيدة اإليمان بالمالئكة :

تطور التقديس من المحسوس إلى المعقول  ،ومن علم المشاهدة والعيان  ،إلى علم الغيب والكتمان
 ،فقدسوا األئمة على المالئكة من عدة وجوه من أهمها :
ولْقَدماْعب ٍدْيـومْال ِقيام ِْةْح َّىتْيسأ ََلْعنْأَرب ٍْعْْ:عن ِ ِ
ىْاّلل ِ
يماْأَفـنَ ْاهُْ
َ َ َ ُ
صلَّ َُّ َ
(ْ)1ولكنْالصحيحْْ:قالْالنِ ِّ
َّيبَْ ْ-
ْ"ْ:ماْتَـُز ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ْعلَيه َْو َسلَّ َمْ–ْ َ
ْع ُم ِرهْف َ
ِ
ِ ِِ
ْشبابِِهْفِيماْأَب َالهْْ،وعن ِِ ِ
اْع ِم َلْفِ ِيهْ"ْْ.انظرْالبيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ3صـْ
ْماذَ َ
ْ،و َعنْعلمه َ
َ ْ،و َعن َ َ َ ُ َ َ َ
يماْأَنـ َف َق ْهُْ َ
ْمالهْمنْأَي َنْاكتَ َسبَهَُْ ْ،وف َ
ْ .131ْ–ْ179
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْْصـْ.113ابنْشعبةْاحلراينْْ:حتفْالعقولْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ
التابعةْجلماعةْاملدرسنيْْ-قمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1363ْ/شْصـْْ .16
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ىْاّلل ِ
ِ
يبْهللاُْ،
ك؟ْفَـيَـ ُق ُ
ْ:من َْرب َ
صلَّ َُّ َ
(َ ْ)3ع ِنْالبَـَر ْاءْ َ
ْ،ع ِنْالنِ ِّ
َّيبَْ ْ-
ْملَ َكانْفَـيُجل َسانْهْْ،فَـيَـ ُق َوالن َ
ْعلَيه َْو َسلَّ َمْ–ْقالْيفْذكرْاملؤمنْْ:فَـيَأتيه َ
ول َ
ْ:رَِّ
ول ْهللاِْ ،وقالِْيف ِ
ِ
اْدينك؟ْفَـيـ ُق ُْ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ:د ِيين ِ
ْذك ِر ْال َكافِ ِْر ْْ":
ْه َو َْر ُس ُ
ث ْفِي ُكم؟ْفَـيَـ ُق ُ
اْه َذ َّ
اْالر ُج ُل ْالَّذيْبُعِ َ
ول ُ
ْ:م َ
ْاإلس َال ُمْ،فَـيَـ ُق َوالن َ
ْ:وَم ُ َ َ
فَـيَـ ُق َوالن َ
ول َ
ِِ
ف ْْ ،وأَبصا ِرِمها ْ َكالبـرِق ْاخل ِ
ِ ِ
فَـيأتِ ِيه ْمن َكر ْونَ ِكري ِ
اط ِ
ض ْبِأَش َف ِامهَا ْْ ،أصْواتُـهما ْ َك َّ ِ ِ ِ
ف ْْ،
َ
ض ْبِأَنـيَاهب َما َْ ْ ،ويـُلح َقان ْاألَر َ
ْيثريان ْاألَر َ
الرعد ْال َقاص ْ َ َ َ َ
َ َُ
َ ُ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْجان ِ
ْحديد ْلَ ِوْ
ت َْ ْ،ويَض ِربَانه ْمبرَزبَّة ْمن َْ
ك ْ؟ْفَـيَـ ُق ُْ
اْمن َْرب َْ
فَـيُجلِ َسانِِْه ْ ُ
ب ْال َق ِرب َ
ول ْ َ
ْ:ال َ
ْد َري َ
ْ،مثَّْيـَ ُق َوالن ْلَْهُ ْْ:يَ َ
ْ:ال ْأَد ِريْْ،فَـيُـنَ َادىْمن َ
اْه َذ َ
نيْ َملْي ِقلوهاْْ،يشتعِل ِْمنـهاْقَـبـرهْنَاراْْ،ويضيَّقْعلَي ِهْقَـبـرهْح َّىت َ ِ
ِ
فْأَض َالعُهُ"ْ.البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ1
ْختتَل َ
اجتَ َم َع َ
اْمنْبـَ َ
نيْاخلَاف َق ِ ُ َ َ َ ُ َ ُُ ً َ ُ َ ُ َ ُُ َ
ْعلَيـ َه َ
صـْْ،ْ611جـْْ1صـْْ.611الرتمذيْ:السننْجـْ4صـْْ.639أبوْداودْ:السننْجـْ4صـْْ.139النسائيْ:السننْالكربىْجـْ11صـْْ .139
(ْ)4اجمللسيْْ:العقائدْْصـْْ .63
(ْ)1سورةْاألحقافْْ:آيةْرقمْْ .ْ9
(ْ)6الرتمذيْْ:السننْجـْْ4صـْْ.691ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ16صـْْ.334البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ1صـْْ .171
(ْ )7مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ 1صـ ْْ.161ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ 16صـْْ.411النسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ 11صـْ
ْ .111
(ْ)3مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ ْْ.136
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أولا  :أن المالئكة خدم ووكالة أنباء ورفاهي اة لعلي وأولده – عليهم السالم  : -عن رسول للا –

ملسو هيلع هللا ىلص – لعلي  ":بخ بخ من كان خادمه جبريل "  ،وعن أبى عبد للا – عليه السالم" : -إن
()1

المالئكة لتتنزل علينا في رحالنا  ،وتتقلب على فرشنا  ،وتحضر موائدنا  ،وتأتينا من كل نبات في
زمانه رطب ويابس  ،وتقلب علينا أجنحتها  ،وتقلب أجنحتها على صبياننا  ،وتمنع الدواب أن
تصل إلينا  ،وتأتينا في وقت كل صالة لتصليها معنا  ،وما من يوم يأتي علينا  ،وال ليل إال
وأخبار أهل األرض عندنا  ،وما يحدث فيها

()2

؛ بل المالئكة  " :خدمنا وخدم محبينا "  ،وعن
()3

أبي عبد للا – عليه السالم  : -إن المالئكة تالعب صبيان األئمة  ،وتنام على بسطهم ،

ويلتقطون من ريشها

()4

 ،يا لهنائهم ! .

وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -وللا إن في السماء لسبعين صفا من المالئكة  ،لو اجتمع
أهل األرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم  ،وانهم ليدينون بواليتنا"

()5

ومت حكم

الباقي ؟ .
ثانيا  :تأخذ األئمة وظائف المالئكة  :فعن أمير المؤمنين – عليه السالم –  ":وان منا لحملة
العرش يوم القيامة  :دمحم  ،وعلي  ،والحسن  ،والحسين  ،ومن شاء للا "

()6

 ،واألئمة هم ":

الصافون  ،والمسبحون  ،وصاحب المقام المعلوم  ،وحملة عرش الرحمن  ،والسفرة الكرام البررة "
.

()7

ولم يسمعوا ما جاء عن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – حين يتحدث عن خلق حملة العرش فقال  ":أذن لي أن
أحدث عن ملك من مالئكة اَّلل من حملة العرش  ،إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع
مائة عام "

()8

 ،وفي رواية  ":أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجاله في األرض

السابعة السفلى  ،على قرنه العرش  ،ومن شحمة أذنه إلى عاتقه بخفقان الطير مسيرة مائة عام
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ ْْْ.116
(ْ)1الشي ْاجلواهري:جواهرْالكالمْجـْْ13هامشْصـْْ.71اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.374الصفار:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْ.144
(ْ)3اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ ْ.344
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ19صـْْ.ْ136قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ311
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ ْْ.433
(ْ )6األصول ْالستة ْعشر ْمن ْاألصول ْاألوليةْْ ْ:جمموعةْمنْكتبْالرواية ْاألوليةْيف ْعصر ْاألئمة ْاملعصومني ْْ ،حتقيقْْ :ضياء ْالدينْ
احملموديْْ،مبساعدةْنعمةْهللاْاجلليليْْ،مهديْغالمْعليْْ،نشرْدارْاحلديثْْ-قمْْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1331/شْصـْْْ ْ.ْْ169
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ14صـْْ.37الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْ4صـْ .434
(ْ)3صححهْاأللباينْْ.أبوْداودْْ:السننْجـْْ4صـْْ.131الشي ْاأللباينْْ:صحيحْاجلامعْجـْْ1صـْْ .119
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" ؛ أظن أن ذلك بسبب ثقل عرش الرحمن فما بالك بقوة أجسامهم  ،واال فليقولوا  :إن األئمة أقوى
()1

من هذا الملك .
وقال – ملسو هيلع هللا ىلص  : -أذن لي ؛ ليفيد أن علم الغيب مختص به تعالى لكنه يطلع منه من شاء على ما
شاء.

ثالثا  :باسمهم تقدس المالئكة  :قال تعالى  ":وان من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون

تسبيحهم "
()3

()2

 ،والمعنى  :تقدس  ،وتنزه  ،وتذكر بالخير بيوت األئمة  ،وقبورهم  ،ومواضع آثارهم

 ،وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -كانت المالئكة ال تعرف تسبيحا  ،وال تقديسا  ،من قبل تسبيحنا ،

وتسبيح شيعتنا "

()4

.

علي معلم لجبريل وباسمه تتزين المالئكة  :ألنهم وان بلغوا بالملكية فضال  ،فاألئمة من
رابعا ٌّ :
آل دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أفضل منهم  ،وأعظم ثوابا عند للا "  ،ولوال علي – عليه السالم  -ما عرف
()5

جبريل اسم نفسه  ،وال عرف ربه عن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -إن جبريل قال له عن علي  " :إن له
علي حق التعليم ! فقال له النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –  :وكيف ذلك ؟ فقال  :لما خلقني للا تعالى سألني من
أنت ؟ ومن أنا ؟ وما اسمي ؟ فتحيرت  ،ثم حضر هذا الشاب في عالم األنوار  ،وعلمني الجواب
 ،فقال  :قل أنت ربي الجليل  ،واسمك الجميل  ،وأنا العبد الذليل  ،واسمي جبرائيل "

()6

 .للا أكبر

!.
والمالئكة تتزين باسم علي ؛ عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -أن على أحد جناحي جبرائيل مكتوب  :ال اله
إال للا  ،دمحم النبي  ،وعلى اآلخر :ال اله إال للا علي الوصي

()7

.

خامسا :هللا تعالى خلق جميع ما خلق ومنها المالئكة للنبي وألهل بيته

()8

 ،فاألئمة يعلمون

جميع العلوم التي خرجت إلى المالئكة والرسل  ،ولذلك فهم أفضل من المالئكة  ،والدليل إجماع
()1

()9

(ْ)1أبوْنعيمْْ:حليةْاألولياءْجـْْ3صـْْ.113صححهْالشي ْاأللباينْْ:صحيحْاجلامعْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)1سورةْالنورْْ:آيةْرقمْْ 44
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ93صـْْ ْ.116
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.ْ344الشي ْحممدْالسبزواريْْ:معارجْاليقنيْيفْأصولْالدينْصـْْ .46
(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْْْجـْْ1صـْْ ْ.33
(ْ)6رجبْالربسيْْ:مشارقْأنوارْاليقنيْهامشْصـْ.116السيدْهاشمْالبحراينْْ:غايةْاملرامْجـْْ3هامشْصـْْ17بتصرفْْ .
(ْ)7حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْْصـْْ .139
( ْ)3يقولْاحلرْالعامليْْ":إنْهللاْخالقْاخللقْمنْغريْحاجةْبهْإليهمْْ،والْغرضْيفْخلقهمْيعودْإليهْ"ْْ.انظرْالشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْ
يفْاألصولْوالفروعْْصـْْ.11احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْ"ْتكملةْالوسائلْ"ْْجـْْ1صـْْ ْ.117
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْيفْاألصولْوالفروعْْْصـْْ .33
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إجماع الشيعة اإلمامية

()2

 ،بل تركوا التسبيح سبع سنين لسبب مهم ترى ما هو ؟ الجواب  :قال

رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -صلت المالئكة علي  ،وعلى علي سبع سنين

()3

 ،ولما قتل الحسين – رحمه

للا  " -بكته المالئكة  ،وأمطرت السماء دما ألجله  ،وناح عليه أهل الجنان

()4

"

()5

 ،وقالت

المالئكة  :يفعل هذا بالحسين صفيك وابن نبيك ؟ فأقام للا ظل القائم  ،وقال  :بهذا انتقم لهذا

()6

فاستراحت المالئكة .
سادس ا  :المالئكة تزور قبر علي واألئمة  :ألن " المالئكة شكت إلى للا حبها لعلي ؛ فخلق
للا ملكا من نور علي  ،على صورة علي  ،فالمالئكة تزوره كل جمعة  ،يسبحون للا تعالى ،
()7

ويقدسونه  ،ويهدون ثوابه لمحبي علي"

()8

 ،وعن علي – عليه السالم  : -من خرج إلى قبر

الحسين عارفا بحقه غير مستكبر  ،صحبه ألف ملك عن يمينه  ،وألف ملك عن يساره  ،وكتب له
ألف حجة  ،وألف عمرة مع نبي أو وصي نبي "
المالئكة "

()10

()9

 ،و" من عرف فضل يوم الغدير صافحته

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":وكل للا بقبر الحسين أربعة آالف ملك ،

شعث  ،غبر  ،يبكونه إلى يوم القيامة  ،فمن ازره شيعوه حتى يبلغوه مأمنه  ،وان مرض عادوه
غدوة وعشية  ،وان مات شهدوا جنازته  ،واستغفروا له إلى يوم القيامة "
آالف إلى زوال الشمس  ،وأربعة أخرى حتى يطلع الفجر"
()12

()1

()11

 ،وفي رواية  ":أربعة

 ،وفي رواية  ":سبعين ألف ملك "

()2

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْْصـْْ .16
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْْجـْْ1صـْْ .119
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْجـْْ1صـْْ .31-31
(ْْ)4كيفْذلكْ؟ْوأهلْاجلنةْالْيصيبهمْفيهاْهمْْ،والْحزنْْ،والْغمْْ،بوعدْرهبمْهلمْ؛ْفهلْأخلفْهللاْوعدهْأمْيقولونْعلىْهللاْماْالْ
يعلمونْْ .
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْيفْاألصولْوالفروعْْْصـْْ.163الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْْصـْْ .716
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ ْْ.461
(ْ)7الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْْصـْْ .461
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.336الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ1صـْْ311بتصرفْْ .
(ْ)9الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْْصـْْ .716
(ْ)11املصدرْالسابقْْصـْْ .733
(ْ )11الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ 4صـْْ،ْ 131صـْ.ْ 133الصدوقْْ:ثوابْاألعمالْصـْْ.37احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْ11صـْ
ْ ْ.311
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()2

 ،وفي رواية  ":يصلون عنده ؛ الصالة الواحدة من صالتهم تعدل ألف صالة من صالة

اآلدميين  ،يكون ثواب صالتهم  ،وأجر ذلك لمن زار قبره"

()3

.

سابعا  :أن المالئكة خلقت من نور وجه علي  :فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  " :خلق للا من نور
وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك  ،يستغفرون له  ،ولشيعته  ،ولمحبيه إلى يوم القيامة
" .
()4

والغريب أنه لم يخلق من نور وجه النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – أحدا من المالئكة  ،ولم يرد ذلك في صريح
أحاديثهم  ،ولم يسمعوا حديث النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -خلقت المالئكة من نور ،وخلق الجان من مارج
من نار ،وخلق آدم مما وصف لكم " ولم يحدد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -نوع هذا النور .
()5

ثامنا  :أن المالئكة تتنزل عليهم ليلة القدر  :فيهم الروح األعظم  ،وتعرض أعمالهم على اإلمام
القائم كل حسب ما قدر له

()6

 .ويقول أبو إبراهيم – عليه السالم  ": -ما من ملك يهبط في أمر

إال بدأ باإلمام  ،فعرض ذلك عليه  ،وان مختلف المالئكة من عند للا إلى صاحب هذا األمر

()7

.

تاسعا  :المالئكة أخوة لعلي بل هم من محبيه  :قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  " :أول من اتخذ علي

بن أبي طالب أخا من أهل السماء  :إسرافيل  ،ثم ميكائيل  ،ثم جبرائيل  ،وأول من أحبه من أهل
السماء  :حملة العرش  ،ثم رضوان خازن الجنان  ،ثم ملك الموت  ،وان ملك الموت يترحم على
محبي علي بن أبي طالب كما يترحم على األنبياء " .
()8

عاش ار  :المالئكة تواسيهم  :فقد جاء جبرائيل  ،وميكائيل  ،واسرافيل  ،وزمرة من المالئكة –
عليهم السالم  -يشيعون جنازة علي  ،وهم يقولون قدوس  ،وأعان المالئكة الحسن والحسين في
ِ ِ
صلو َن ْ" ْْ .انظر ْصحيح ْمسلم ْجـ ْ1صـ ْْ .439صحيح ْابن ْحبان ْجـ ْ1صـْ
صلو َنَْ ،وأَتَـيـنَ ُ
عبَادي؟ ْفَـيَـ ُقولُو َنْ :تَـَركنَ ُ
اهم َْوُهم ْيُ َ
اهم َْوُهم ْيُ َ
.19سننْالنسائيْجـْ1صـْْ ْ.117
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ .ْ143
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ ْ.141
(ْْ)3السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ4صـْْ .119
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جـْْ 3صـْْ.31اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ 13صـْْ ،311جـْْ 41صـْْ.111ابن ْشهرْآشوب ْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْجـْْ 1صـْ
ْ ْْ.179
(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1194صحيحْابنْحبانْجـْْ14صـْْ.11البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْ1صـْْ .311
(ْ)6عباسْالقميْْ:مفاتيحْاجلنانْْ،طْمكتبةْالرسولْ–ْبريوتْ1413ْ،هـْْْصـْْ ْْ.317
(ْ)7قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ311
(ْ)3حممدْبنْاحلسنْالقميْْ:العقدْالنضيدْوالدرْالفريدْصـْْ .34
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الغسل والتكفين

()1

 ،وهذه الزهراء مكثت بعد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – خمسة وسبعين يوما  ،فأرسل للا إليها

جبرائيل يسليها  ،ويعزيها  ،ويحدثها عن أبيها  ،وعما يحدث لذريتها إلى يوم القيامة  ،وكان علي
يكتب ما سمع حتى جاء به مصحف قدر القرآن ثالث مرات  ،ليس فيه شيء من حالل وال حرام

 ،ولكن فيه علم ما كان  ،وما يكون  ،وما لم يكن إلى يوم القيامة .
()2

حادي عشر  :المالئكة تخلق وترزق ولكنها ليست كاألئمة في السمع والطاعة  :عن أبي جعفر
– عليه السالم ": -إن للا فوض األمر إلى ملك من المالئكة

()3

فخلق سبع سموات وسبع أرضين

وأشياء  ،فلما رأى األشياء قد انقادت له  ،قال  :من مثلي ؟ فأرسل للا عليه نويرة من نار مثل
أنلمة  ،فاستقبلها بجميع ما خلق  ،فتخللت لذلك حتى وصلت إليه  ،لما دخله العجب "

()4

.

ثاني عشر :المالئكة والرسل منهم من هو غير معصوم ؛ لذلك علي قاضيهم  :فظاهر المذهب
أن إبليس كان من جملة المالئكة  ،وانما عصى بترك السجود  ،وليس جميع المالئكة معصومين
 ،بل نقطع على أن الرسل منهم كذلك  ،والباقي يجوز عليهم الخطأ  ،وهو مذهب كثير من
المفسرين والعلماء "

()5

.

فقد روي عن فاطمة – صلوات للا عليها – قالت عن علي أنه  " :عرج به جبرائيل إلى السماء ،
فقيل  :في ماذا ؟ قالت  :إن نف ار من المالئكة تشاجروا في شيء  ،فسألوا حكما من اآلدميين ،
فأوحى للا إليهم  :أن تخيروا  ،فاختاروا علي بن أبي طالب " .
()6

وعن أبي عبد للا – عليه السالم – :إن للا عرض والية أمير المؤمنين فقبلها المالئكة  ،وأباها
ملك يقال له  :فطرس  ،فكسر للا جناحه  ،فلما ولد الحسين  ،نزل مع جبريل ؛ ليهنئ النبي –
ملسو هيلع هللا ىلص  -فأمره أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين ؛ لكي يشفى  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -فنظرت إلى

(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثناْعشرْودالئلْاحلججْعلىْالبشرْْجـْْ3صـْْ61ْ–ْ63بتصرفْ ْْ.
(ْ)1السيدْجعفرْمرتضىْْ:خلفياتْكتابْمأساةْالزهراءْْ،نشرْدارْالسريةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْْ.ْْ311
(ْ)3عنْأمريْاملؤمننيْ–ْعليهماْالسالمْْْ-قالْعنْالدنياْْ":مل ْيكوِناْلتشديدْسلطانْْ،والْخوفْمنْزوالْْ،والْنقصانْْ،والْاستعانةْ
علىْضدْمناوئْْ،والْندْمكاثرْْ،والْشريكْمكابرْ؛ْبلْخالئقْمربوبونْْ،وعبادْداخرونْ"ْْ.انظرْاحلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْجـْْ1
صـْْ ْْ.117
(ْ)4املصدرْالسابقْجـْْ1صـْْ ْ.113
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرةْ(ْرسائلْالشي ْالطوسيْ)ْْ،طْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْْ،دتْصـْْ .317
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.111السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْْجـْْ1صـْْ ْ.91
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ريشه ؛ وانه ليطلع  ،ويجري فيه الدم  ،ويطول حتى لحق بجناحه اآلخر "  ،وهل المالئكة خلقت
()1

من لحم ودم ! .
وسيأتي الرد  -إن شاء للا تعالى  -عن هذا في فصل العصمة .
أثر تقديس األئمة على عقيدة اإليمان بالكتب السماوية :

تقدس الشيعة االثنا عشرية األئمة أعظم من تقديسهم للكتب السماوبة التي نزلت من عند للا تعالى

على رسله – عليهم السالم – فاعتقدت هذه الفرقة بأن األئمة عندهم كتب األنبياء جميعا ؛ فعن "
أبي عبد للا – عليه السالم –  :إن داود – ملسو هيلع هللا ىلص  -ورث األنبياء  ،وان سليمان – ملسو هيلع هللا ىلص  -ورث داود–
ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وان دمحما – ملسو هيلع هللا ىلص  -ورث سليمان  ،وما هناك  ،وانا ورثنا دمحما– ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وان عندنا صحف
إبراهيم – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وألواح موسى – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وليس هذا هو العلم بل هو األثر  ،إنما العلم ما حدث
بالليل والنهار يوما بيوم  ،وساعة بساعة "  ،فكأنما علم األنبياء آثار العلم  ،وأما األئمة فعلموا
()2

العلم نفسه ! .
وال تسغرب فقد جاء ذكرهم في التوراة  ،فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -ولدي دمحم بن علي بن الحسين
بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر"

()3

 ،ولو قورنوا بأهل التوراة واإلنجيل  ،كانوا

أعلم من أهل التوراة بتوراتهم  ،ومن أهل اإلنجيل بإنجيلهم  ،وأهل الفرقان بفرقانهم  ،وأهل الزبور
بزبورهم .
()4

ولما بويع أمير المؤمنين -عليه السالم -بالخالفة خرج إلى المسجد  ،معتما لعمامة رسول للا –
ملسو هيلع هللا ىلص  -البسا بردته  ،فصعد المنبر  ،وقال  :يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني  ،سلوني فإن
عندي علم األولين واآلخرين  ،أما وللا لو ثنى لي الوسادة ؛ لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ،
وبين أهل اإلنجيل بإنجيلهم  ،وبين أهل الزبور بزبورهم  ،وبين أهل الفرقان بفرقانهم  ،حتى ينهى
وبر النسمة لو سألتموني عن آية آيـة ألخبرتكم
كل كتاب من هذه الكتب  ،فوالذي فلق الحبة  ،أ
بوقت نزولها  ،وفيم نزلت  ،وأنبأتكم بناسخها من منسوخها  ،وخاصها من عامها  ،ومحكمها من
()5

(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.33اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ141ْ–ْ141بتصرفْْ ْْ.
(ْْ)1حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْْ.111
(ْ)3حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْْ،طْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْْْجـْْ1صـْ ْ.163
(ْْ)4حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْْ.111
اضحْاملعىنْالظاهرْالداللةْإماْبنفسهْأوْغريهْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْْهامشْصـْْ .117
ْ
(ْ)1احملكمْْ:البنيْالو
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متشابهها

()1

 ،ومكيها من مدنيها  ،وللا ما من فئة تضل أو تهدى  ،إال وأنا أعرف قائدها ،

وسائقها  ،وناعقها إلى يوم القيامة "

()2

.

فاألئمة  -عليهم السالم  -بالنسبة لعلمه سبحانه  ":موضع سره  ،ولجأ أمره  ،وعيبة علمه ،
وموئل حكمه وكهوف كتبه  ،وجبال دينه  ،بهم أقام انحناء ظهره  ،وأذهب ارتعاد فرائصه "
والصحيح  :أن الضمائر كلها تعود هلل تعالى إال أخر ضميرين "

()4

()3

.

 ،وقيل  :الهاء في ظهره ،

وفرائصه ترجع إلى الدين .
()5

وال تستغرب فاآلتي أشد فإن عليا كان يعرف هذه الكتب قبل أن تخلق السموات واألرض وقرأها من
غير تعليم حين وقع على ظهر هذه األرض من بطن أمه ؛ فاسمع لما يقول رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص : -
" وقد علمتم جميعا أن للا خلقني وعليا نو ار واحدا  ،وانا كنا في صلب آدم نسبح للا تعالى  ،ثم

نقلنا إلى أصالب الرجال  ،وأرحام النساء  ،يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون في كل عهد
وعصر إلى عبد المطلب  ،ثم افترق نورنا  :فصار نصفه في عبد للا  ،ونصفه في أبى طالب
عمى  ،ولقد هبط حبيبي جبرائيل في وقت والدة علي  ،فقال لي  :يا حبيب للا  ،للا يقرأك السالم
 ،ويهنيك بوالدة أخيك علي  ،ويقول  :هذا أوان ظهور نبوتك  ،واعالن وحيك  ،وكشف رسالتك ،
إذ أيدتك بأخيك  ،ووزيرك  ،وصنوك  ،وخليفتك  ،ومن شددت به أزرك  ،وأعليت به ذكرك ؛
فقمت مباد ار  ،فوجدت فاطمة بنت أسد جاءها المخاض  ،فإذا بعلي مائال على يدي  ،واضعا
()6

(ْ)1املتشابهْْ:ماْاحتملْعدةْأوجهْْ،فغمضْمعناهْ؛ْفيحتاجْإىلْترجيحْْ.ابنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْْهامشْصـْْ .117
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْجـْْ1صـْْ .31-34
(ْ )3الشي ْحممدْباقرْاحملمودي ِْْ :نجْالسعادةْيفْمستدركِْنجْالبالغةْْ،طْمطبعةْالنعمانْ– ْالنجفْْ،ط1337ْ،ْ 1هـْ1967ْ/مْْ
جـْْ3صـْْ.336اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .117
(ْ)4الشي ْاألمحديْاملياجنيْْ:مكاتيبْالرسولْْ،طْدارْاحلديثْ–ْطهرانْْ،ط1419ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْ.ْ9
(ْ )1شيثْبنْآدم ْْ:نيبْهللا ْ– ْعليهْالسالمْ–ْْ،وكانْعمرْآدمْيومْولدْلهْمائة ْوثالثنيْسنة ْْ ،ومعىنْشيث ْْ:هبةْهللا ْْ،ومسياهْبذلكْ
ألِنما ْرزقاهْبعدْأنْقتلْهابيلْْ،وعاشْْ 971سنةْْ،ويفْاحلديثْْ"ْ:إنْهللاْأنزلْمائةْصحيفةْْ،وأربعْصحف ْْ،علىْشيثْمخسنيْ
صحيفةْ"ْْ،وملاْحضرتْآدمْالوفاةْعهدْإىلْابنهْشيثْْ،وعلمهْساعاتْالليلْوالنهارْْ ْ،وعباداتْتلكْالساعاتْْ،وأعلمهْبوقوعْالطوفانْ
بعدْذلكْْ.ويقالْإنْأنسابْبينْآدمْاليومْكلهاْتنتهىْإىلْشيثْْ.احلافظْابنْكثريْْ:قصصْاألنبياءْْ،حتقيقْْ:مصطفىْعبدْالواحدْْ،
مطبعةْدارْالتأليفْْ،نشرْدارْالكتبْاحلديثةْ–ْالقاهرةْْ،ط1333ْْ،ْ1هْ1963ْ/مْصـْْ69ْ–ْ61بتصرفْ .
امشيَّْةُ ْْ:والِدةُ ِ
اش ِم ْب ِن ْعب ِد ْمن ٍ
ِ
ِ
اف ْب ِن ْقُصي ْاهل ِِ
اطمةُ ْبِنت ْأَس ِد ْب ِن ْه ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ،وِه َي ْأ ََّو ُلْ
َ ََ
َ َ َ
َ َ
َ
(ْ ْ )6ف َ ُ َ
ْعل ِّي َْ ْ،محَاةُ ْفَاط َمةََ ْ،كانَت ْم َن ْاملَُهاجَرات ْاأل َُول َ
َّيب ْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ -قَ ِمي ِ
ِ
ها ِِمشيَّ ٍة ْولَ َدت ِِ
ْحلَ ِل ْاجلَنَِّْة ْ.الذهيب:سريْأعالمْالنبالءْجـْ
اْماْتَتْ ْأَلبَ َس َهاْالنِ ْ
َ
َ
َ
صهُْ،لتُك َسىْمن ُ
ْهامشياًْ .لَ َّم َ
َ
3صـْْ ْ.111
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يده اليمنى في أذنه اليمنى  ،وهو يؤذن

()1

 ،ويقيم بالحنيفية  ،ويشهد بوحدانية للا  ،وبرسالتي ،
()2

ثم قال لي  :يا رسول للا اق أر  ،قلت  :اق أر  ،فو الذي نفس دمحم بيده  ،لقد ابتدأ بالصحف التي
أنزلها للا  -عز وجل  -على آدم  ،فقام بها شيث  ،فتالها من أول حرف فيها إلى آخر حرف
()3

فيها  ،حتى لو حضر بها شيث ؛ ألقر له  :إنه أحف له منه  ،ثم ق أر توراة موسى حتى لو حضره
موسى ؛ ألقر  :بأنه أحف لها منه  ،ثم ق أر زبور داود حتى لو حضره داود ؛ ألقر  :بأنه أحف
لها منه  ،ثم ق أر إنجيل عيسى حتى لو حضر عيسى ؛ ألقر  :بأنه أحف لها منه  ،ثم ق أر القرآن
الذي أنزله للا علي من أوله إلى آخره  ،فوجدته يحف كحفظي له الساعة من غير أن اسمع منه
آية  ،ثم خاطبني  ،وخاطبته بما يخاطب األنبياء واألوصياء  ،ثم عاد إلى حال طفوليته

()4

 ،وأنت

ترى أن عليا نزل القرآن عليه قبل النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – جملة واحدة  ،فلماذا كان النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – حن
تعرض له مسألة ينتظر الوحي ؛ ليرد على أسئلة السائلين ؟ أما كان من األفضل أن يسأل عليا
فيجيب ؟ ويبلغ هذا الوحي الموثوق به .

وعن أبي الحسن – عليه السالم –  :أنه ق أر اإلنجيل أمام نصراني يقال له  :بريه ؛ فقال بريه :
إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك  ،فآمن بريه  ،وحسن إيمانه  ،ثم سأل سائل فقال :
أنى لكم التوراة  ،واإلنجيل  ،وكتب األنبياء ؟ قال  :هي عندنا وراثة  ،نقرؤها كما قرؤوها  ،ونقولها

كما قالوها  ،إن للا ال يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء ؛ فيقول  :ال أدري " .
()5

فلماذا قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – ال أدري ولم يستح حين سئل  ":أي البقاع شر؟ قال  " :ال أدري

حتى أسأل جبريل " فسأل جبريل  ،فقال  :ال أدري حتى أسأل ميكائيل  ،وفي رواية  :ربي  ،فجاء
فقال  " :خير البقاع المساجد  ،وشرها األسواق "

()6

 ،وقالها حين تحدث عن يوم القيامة  ":ينفخ

ِ
ِ
ْالصالَةَْلَيسْيـُنَ َادىْ َهلَاْْ،فَـتَ َكلَّمواْيـَوًم ِ
كْْ،
اْيفْذَلِ َْ
ْ
(ْ)1
ْجيتَ ِمعُو َنْْ،فَـيَتَ َحيَّـنُو َن َّ
نيْقَ ِد ُمواْامل ِدينَةَ َ
هذاْيتناقضْمعْحديثَْ ْ:كا َنْاملُسل ُمو َنْح َ
ُ
َ
َ
ال ْبـعضهمْ ْْ:بل ْبوقً ِ
ْ:اخت ُذواْنَاقُ ِ
ال ْبـعضهمْ ْ َِّ
اْمثل ْنَاقُ ِ
ْع َمُْر ْْ:أ ََوالَْتَـبـ َعثُو َن َْر ُج ًال ْيـُنَ ِاديْ
اْمث َل ْقَـرِن ْاليَـ ُه ِْ
ود ْْ،فَـ َق َ
ال ُ
وس ْالن َ
فَـ َق َ َ ُ ُ
ىْْ،وقَ َ َ ُ ُ َ ُ
ً
َّص َار َ
وس َ
ول َِّ
الصالَْةِْْ.البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ ْ.111ْ-ْ114
ال َْر ُس ُ
الصالَْةِْْ،فَـ َْق َ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َْمْْ:يَاْْبِالَ ُلْقُمْفَـنَ ِادْبِ َّ
بِ َّ
صلَّىْهللاُ َ
ْاّللَْ ْ-
(ْ )1احلنيفيةْْ:ملةْاإلسالمْْوالشَّرعْاملبعوثْبهْالرسلْمجيعاًْاملبين ْعلىْالتوحيدْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ 1صـْ
ْ .173
(ْ)3ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ1صـْْ ْ.133
(ْ)4الفتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْْ،حتقيقْْ:حممدْمهديْاخلرساينْْ،منشوراتْالشريفْالرضىْ-قمْْ،دتْصـْْ .ْ34ْ–ْ33أبوْ
عبدْهللاْاخلصييبْْ:اهلدايةْالكربىْصـْْ.111هاشمْالبحراينْْ:حليةْاألبرارْْ،حتقيقْْ:الشي ْغالمْرضاْموالناْالربوجرديْْ،طْهبمنْ–ْقمْ
ْ،ط1414ْ،1هـْجـْْ1صـْْ.13اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .11
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.117السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ6صـْْ .331
(ْ)6صحيحْْ.البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْ3صـْْ،ْ91جـْْ7صـْْ.31ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْ4صـْْ ْ.476
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في الصور ،فيصعق من في السماوات  ،ومن في األرض إال من شاء اَّلل  ،ثم ينفخ فيه أخرى ،

فأكون أول من رفع أرسه  ،فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش  ،فال أدري أكان ممن استثنى
اَّلل أم رفع أرسه قبلي "  ،وفي حديث الدجال  ":فيمكث فيهم أربعين  ،ال أدري أربعين يوما  ،أو
()1

أربعين عاما  ،أو أربعين ليلة  ،أو أربعين شه ار "  ،وفي حديث المعراج  ":ثم انطلق بي حتى
()2

أتى بي سدرة المنتهى  ،فغشيها ألوان ال أدري ما هي "

()3

 ،وحديث الخمر  ":يا أهل المدينة إن

للا يعرض عن الخمر تعريضا  ،ال أدري لعله سينزل فيها أمر "
من النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – كما ترى .

()4

 ،فاألئمة على ما مر أفضل

ثم ال يتداركون أنفسهم حتى ينسبوا لهذه الكتب ما يخالف قواعد اإلسالم التي ال خالف عليها ،

مثل ما روي عن أبي جعفر -عليه السالم : -أنه أخرج كتابا غليظا لسائل عن شيء في المواريث

 ،فنظر السائل لها ؛ فعلم أنها من كتب األولين  ،واذا فيها خالف ما بأيدي الناس من الصلة ،
واألمر بالمعروف  ،والنهي عن المنكر  ،واذا عامته كذلك ؛ فسأله أبو جعفر  :عما ق أر ؛ فقال
السائل  :باطل ؛ فقال أبو جعفر  :هو الحق  ،إمالء رسول للا  ،وخط علي  ،وال تشكن في ذلك "
()5

.

أثر تقديس األئمة في العتقاد بنزول كتب على األئمة غير القرآن الكريم :
يتعجب اإلنسان حين يعلم أن عليا كان يتلقى الوحي من جبريل – عليه السالم  -عند الضرورة
بدال من النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -دعا رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – عليا ،
ودعا بدفتر فأملى عليه رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -بطنه  ،وأغمي عليه  ،فأملى عليه جبريل – عليه
السالم  -ظهره  ،فانتبه رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فقال  :من أملى عليك هذا يا علي ؟ فقال  :أنت يا

(ْ)1صحيحْْ.البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ1صـْْ.131ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ16صـْْ.311البغويْْ:شرحْالسنةْجـْ11صـْ
ْ .111
(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْ4صـْْ.1113ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْ16صـْْ.311البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْ1صـْْ .131
(ْ)3البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْ1صـْْ.73مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْ1صـْْ.143ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ16صـْْ ْ.411
(ْ)4البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ7صـْْ ْ.394ْ–ْ393
(ْ)1الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ7صـْْ91-93بتصرفْ ْ.
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رسول للا

()1

؛ فقال  :أنا أمليت عليك بطنه  ،وجبرائيل – عليه السالم  -أملى عليك ظهره ،

وكان قرآنا يملي عليه "

()2

 .للا أكبر ! .

ونقول  :ال يجوز عقال أن يغمى على النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – في حال نزول الوحي ؛ ألسباب منها  :أنه
لم يرد عن أحد حدوث ذلك مع اشتداد الوحي عليه كما جاء عن عبادة بن الصامت – رضي للا
عنه – قال  ":فبينما رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص  -جالس مع أصحابه إذ نزل عليه الوحي  ،وكان إذا أتاه
الوحي تربد وجهه  ،وكرب لذلك  ،واشتد عليه "  ،وفي حديث عمر– رضي للا عنه – ":
()3

فنظرت إليه له غطيط كغطيط البكر"  ،وكان رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -إذا نزل عليه الوحي يعالج من
()4

()5

ذلك شدة "  ،ولكن لم يقل أحد بأنه أغمي عليه  ،مع ما في ذلك من نقص في عصمة النبي –
()6

ملسو هيلع هللا ىلص – ؛ فهو المعد من قبل للا – عز وجل – لتلقي الوحي بإجماع األمة  ،فكيف يغمى عليه
ساعة اإليحاء أال يوجد وقت أنسب من ذلك الوقت ؟ .

ثم إن السنة والشيعة مجمعون على أن من روى حديثا لم يسمعه من شيخه كان هذا الحديث
ضعيفا بإجماع علماء الحديث ؛ فما بالك بمن يروى الوحي عن جبريل – عليه السالم – ولم

يسمع منه مباشرة  ،ثم أنه لم ينبه على ذلك بأن قال  :هذا سمعته بواسطة علي عن جبريل –
عليهما السالم . -
ومن تكريم هللا ألهل البيت عند الشيعة أنه لم يكتف بنزول القرآن عليهم  ،بل وتفضل عليهم
بكتب لم تنزل على من قبلهم  :قال أبو عبد للا  -عليه السالم  : -وان عندنا الجفر األحمر ،
()7

والجفر األبيض  ،ومصحف فاطمة  ،وان عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه ؛ فسئل
(ْ )1أالْيعدْهذاْإخبارْاًْبغريْاحلقيقةْإنْكانْاإلمامْعليْيعرفْأنْمنْأمالهْجربيلْ– ْعليهْالسالمْ– ْْ،وإنْملْيكنْيعلمْفهوْالْيعلمْ
الغيبْْْ-كماْيزعمونْْ،ْ-وإنْكانْسهوْاًْمنهْفلمْمييزْالصوتْ؛ْفهوْخرقْللعصمةْ!ْ .
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ.171األمحديْاملياجنيْْ:مكاتيبْالرسولْجـْْ1صـْْ .36
(ْ )3النسائيْْ:سننْالنسائيْجـْْ 7صـْْ.141ابنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ 3صـْْ.1113البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ 7صـْ
ْ .34
(ْ)4النسائيْْ:سننْالنسائيْجـْْ7صـْْ .141
(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.336البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ1صـْْ.39صحيحْالبخاريْبدونْذكرْالغطيطْجـْْ3صـْْ ْ.17
دْالنفسْيفْخياشيمهْ،وصاتْحىتْيسمعهْمنْحولهْْ،والبَكرْهوْ:الفىتْمنْاالبلْْ.دْأمحدْحمتارْْ:معجمْاللغةْ
ْاملخنوقْْ:رد
ُْ
(ْ)6غط
َ
العربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ.1671النوويْْ:شرحْالنوويْعلىْصحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .111
(ْ)7اجلَفُرْْ:قطعةْجلدْكتبْفيهاْعليْبنْأيبْطالبْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْأوْجعفرْالصادقْ–ْرمحهْهللاْْ-األحداثْقبلْوقوعهاْْ،وقيلْ
ْ:جلدْثورْمملوءْعلماْْ،وعلمْاجلفرْْ:علمْيبحثْفيهْعنْاحلروفْمنْحيثْداللتهاْعلىْأحداثْالعاملْْ،واجلفرْْ:الشفرةْْ.انظرْاملعجمْ
ً
الوسيطْْْ:صـْْ116بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ .ْ79
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 :عن تفسير هذا الكالم  ،فقال  :وأما الجفر األحمر  :فوعاء فيه سالح رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -ولن
يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت  ،وأما الجفر األبيض  :فوعاء فيه توراة موسى  ،وانجيل عيسى
 ،وزبور داود  ،وكتب للا األولى  ،وأما مصحف فاطمة  -صلوات للا عليها  : -ففيه ما يكون
من حادث  ،وأسماء كل من يملك إلى أن تقوم الساعة  ،وأما الجامعة  :فهي كتاب طوله سبعون
ذراعا  ،إمالء رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -وخط أمير المؤمنين  -عليه السالم  -بيده - ،وللا  :فيه جميع
ما يحتاج الناس إلى يوم القيامة

()1

 ،وفي رواية عنه  ":ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا ،

وفيه ما يحتاج الناس إلينا  ،وال نحتاج إلى أحد  ،حتى إن فيه الجلدة  ،ونصف الجلدة  ،وثلث
الجلدة  ،وربع الجلدة  ،وأرش الخدش

.

()3( )2

ولماذا ال ينزل الوحي على فاطمة – رضي للا عنها  -فهناك األعجب  :فقد دخل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -
على خديجة – رضي للا عنها – يوما  ،وكانت حامال بالسيدة الزهراء – عليها السالم – ،
فسمعها تتحدث وهي وحدها ؛ فسألها  :مع من تتحدثين ؟ ؛ فقالت  :الجنين الذي في بطني
يؤنسني ويحدثني ! ؛ ولذلك سميت فاطمة  :المحدثة ؛ ألن المالئكة كانت تتنزل عليها  ،وتحدثها
 ،وتحدثهم

()4

.

وقد رجح بعض العلماء أن هذه الكتب ما هي إال تفسير لكتاب للا  ،نقلها الشيعة عن آل البيت ،
وبعضهم حكم عليها بأنها أوهام  ،وأباطيل  ،ال ثبوت لها إال في عقول الشيعة (.)5

واذا كانوا يقصدون أن هذا الصحف تفسير وشرح للقرآن  ،فلماذا يسمونه مصحفا ؟ وفي أي لغة
تتساوى كلمة المصحف في المعنى مع كلمة التفسير  ،أو التأويل  ،أو الشرح ؟ .
()6

وتجد منهم من يقطع أن مصحف فاطمة كالم للا – عز وجل – وان كان ليس قرآنا – مثل
األحاديث القدسية  -؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -وخلفت فاطمة مصحفا  ،ما هو قرآن

(ْ )1الفتالْالنيسابوريْ:روضة ْالواعظني ْصـْْ .111ْ -ْ 111املفيد ْْ:اإلرشادْجـْْ 1صـْْ.136الطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ 1صـْْ.134
قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ.394اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.13الصدوقْْ:اخلصالْصـْْ .649ْ-ْ643
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ16صـْْ41ْ-41بتصرفْْ ْ.
(ْ )3أرشْاخلدشْْ:اسمْللمالْالواجبْعلىْماْدونْالنفسْْ،أوْتعويضْعلىْاجلرحْْ ،والذيْيقدرهاْالقاضيْْ .انظرْنشوانْاحلمريىْْ:
مشسْالعلومْجـْ1صـْْ،117جـْْ3صـْْ.1911املوسوعةْالفقهيةْالكويتيةْجـْ1صـْْ.41األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ1صـْْ .11
(ْ)4حممدْفاضلْاملسعوديْْ:األسرارْالفاطميةْْ،نشرْمؤسسةْاألنوارْالفاطميةْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،ْ3هـْْصـْْ413بتصرفْْ ْ.
(ْ)1دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ17
(ْ)6دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ .176
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 ،ولكنه كالم من كالم للا  ،أنزله عليها  ،إمالء رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وخط علي – عليه السالم -
()1

.

ولكن هذا الكالم فيه زيادة على ما في القرآن الكريم ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -ثم
أتى الوحي إلى النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال  :سأل سائل بعذاب واقع* للكافرين ( بوالية علي ) ليس له
دافع "

()2

؛ فقيل له  :جعلت فداك  :إنا ال نقرؤها هكذا  ،فقال  :هكذا وللا نزل بها جبرائيل على

دمحم  -صلى للا عليه وآله  ، -وهكذا هو  -وللا  -مثبت في مصحف فاطمة – عليها السالم –
"

()3

؛ فيدل ذلك على أنه نزل في زمان النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – وليس بعد موته كما سنرى ! .

ويرد بعض علماء الشيعة أن يكون ذلك المصحف قرآنا ؛ فيقول  :المراد بمصحف فاطمة  :أن
()4

ملكا من المالئكة كان ينزل عليها بعد وفاة أبيها – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -ويسليها  ،ويحدثها بما يكون من
األمور ،وكان علي – عليه السالم  -يكتب ذلك الحديث  ،فسمي ما كتبه بمصحف فاطمة ؛ فهو
ليس قرآنا كما توهم البعض  ،وال كتابا مشتمال على األحكام  ،وال غرابة في حديث المالئكة مع
الزهراء  ،فقد ذكر القرآن أن المالئكة حدثت مريم ابنة عمران  ":واذ قالت المالئكة يا مريم إن اَّلل
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين"  ،ومن المعلوم أفضلية الزهراء – عليها السالم
()5

 على مريم  ،كما ورد في النصوص المعتبرة  :من أن مريم سيدة نساء عالمها  ،وأن فاطمة()6

سيدة نساء العالمين

()7

.

(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.176السيدْمرتضىْالعسكريْْ:معاملْاملدرستنيْْجـْْ1صـْْ ْ.311
(ْ)1سورةْاملعارجْْ:آيةْرقمْْ ْ.1ْ-ْ1
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ37صـْْ.ْ176الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ .13
(ْ )4الصدوقْْ:اخلصالْصـْْ.113الصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ.113املفيدْْ:اإلرشادْجـْْ 1صـْْ.136أبوْعليْالطربسيْْ:إعالمْ
الورىْبأعالمْاهلدىْْ،طْستارةْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْْ-قمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.136الفتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْ
صـْْ.111قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ.394ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ3صـْْ ْْ.374
(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .41
(ْ)6االعتباراتْْ:عمليةْالبحثْعنْأطرافْاحلديثْْ،وطرقهْْ،وألفاظهْْ.فاحلديثْاملعتربْهوْالذيْيكونْلكلْراوْأكثرْمنْشي ْْ،وكلْ
شي ْيرويْعنْشي ْغريْشي ْاآلخرْْْ،وقدْيكونْلكلْشي ْلفظْخمتلفْعنْشي ْآخرْ؛ْفيخدمْاملعىنْاآلخرْأوَْيالفهْْْ،وهذاْيدلْ
علىْكثرةْالناقلنيْللحديثْمنْالرواةْْْ.والتساهلْيفْاعتباراتْالرواياتْإمناْيقلْخطرهْْ،بلْرمباْيتالشىْأثرهْْ،إذاْكانْاحلديثْلهْأصلْ
ثابتْقائمْبنفسهْيُرجعْإليهْْ،فإنْاحلديثْالصحيحْلذاتهْأوْاحلسنْلذاتهْليسْيفْحاجةْإىلْشاهدْأوْمتابعْيُقويْثبوتهْْ،فماْجاءْلهْمنْ
شواهدْومتابعاتْغريْناهضةْْ،والْمعتربةْْ،إنْملْتنفعهْلنْتضرهْْ.احلافظْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْصـْْ .ْ14ْ–ْ13
(ْ )7السيد ْاخلوئي ْْ:صراط ْالنجاة ْجـ ْ3صـ ْْ .441ابن ْجرير ْالطربي ْالشيعيْْ:دالئل ْاإلمامةْصـْْ .111هادي ْالنجفي ْْ:موسوعةْ
أحاديثْأهلْالبيتْجـْ11صـْْ .313
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ويؤكد ذلك ما جاء عن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب
للا  ،وانما هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها – صلى للا عليهما " -

()1

.

وعن أبى الحسن  -عليه السالم  " : -إنما هلك من كان قبلكم بالقياس  ،وان للا لم يقبض نبيه
حتى أكمل له جميع دينه في حالله وحرامه  ،فجاءكم مما تحتاجون إليه في حياته  ،وتستغيثون به

 ،وبأهل بيته بعد موته  ،وانه مصحف عند أهل بيته حتى إن فيه ألرش خدش الكف .
()2

ويظهر سبب نزول هذا المصحف أبو عبد للا – عليه السالم – حين يسأله أحد الشيعة  " :عن
الجفر ،فقال  :هو جلد ثور مملوء علما  ،قال له  :ما الجامعة ؟ قال  :تلك صحيفة طولها سبعون

ذراعا في عرض األديم  ،فيها كل ما يحتاج الناس إليه  ،وليس من قضية إال وهي فيها  ،حتى
()3

أرش الخدش  ،قال  :فمصحف فاطمة ؟ قال  :فسكت طويال  ،ثم قال  :إنكم لتبحثون عما تريدون

 ،وعما ال تريدون  ،إن فاطمة مكثت بعد رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خمسة وسبعين يوما  ،وقد كان دخلها

حزن شديد على أبيها  ،وكان جبرائيل يأتيها ؛ فيحسن عزاءها على أبيها  ،وكان علي يكتب ذلك
 ،فهذا مصحف فاطمة  -عليها السالم  ، -وهذا وجه تسميتها  :بالحوراء اإلنسية " .
()4

ويبين قدره أبو عبد للا – عليه السالم – فيقول  :وان عندنا لمصحف فاطمة  ،وما يدريهم ما
مصحف فا طمة ؟ قال  :مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات  ،وللا ما فيه من قرآنكم من
حرف  ،إنما هو شيء أماله للا  ،وأوحي إليها "

()5

.

وعندهم الجفر األحمر  ،وما يدريك ما الجفر؟ قال  :السالح ؛ وذلك إنها تفتح للدم يفتحها
صاحب السيف للقتل ؛ يعني بصاحب السيف  :المهدي .
()6

وهناك الجفر الجامعة  :وهي اسم لكتاب منسوب إلى جعفر الصادق وهو  :عبارة عن العلم
اإلجمالي بلوح القضاء والقدر  ،المحتوي على كل ما كان  ،وما يكون  ،كليا  ،وجزئيا

()7

.

(ْ)1علىْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ6صـْْ ْ.117
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .317
(ْ)3األدميْْ:اجللدْْ.انظرْنشوانْبنْسعيدْاحلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْْْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)4الشي ْوحيدْاخلراساينْْ:منهاجْالصاحلنيْجـْ1صـْْ .311
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْْصـْْ .171
(ْ)6حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْْصـْْ ْْ.169
(ْ )7حاجيْخليفةْْ:كشفْالظنونْعنْأمساءْالكتبْوالفنونْْ،نشرْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ– ْبريوتْْ،دتْجـْْ 1صـْْ191-177
بتصرفْْ .
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وهناك صحيفة أخرى  :عن أبي عبد للا – عليه السالم – أنه حكي له بعض الشيعة يوما ":
أشهد باهلل أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -فهنيتها بوالدة الحسين  ،ورأيت
في يدها لوحا أخض ار  ،ظننت أنه من زمرد  ،ورأيت فيه كتابا أبيضا  ،وفيه  :بسم
للا الرحمن الرحيم  :هذا كتاب من للا العزيز الحكيم  ،لدمحم نبيه  ،نزل به الروح األمين من عند
رب العالمين "

()1

.

وهناك صحيفة أخرى  :قال أحد رواتهم  ":دخلت على موالتي فاطمة بنت رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛
ألهنئها بمولودها الحسين – عليه السالم –  ،فإذا بيدها صحيفة بيضاء من درة  ،فقلت لها  :يا
سيدة النساء ما هذ ه الصحيفة التي أراها معك ؟ قالت  :فيها أسماء األئمة من ولدي  ،قال لها :
ناوليني ألنظر فيها  ،قالت  :لوال النهي لكنت أفعل  ،لكنه قد نهي أن يمسها إال نبي  ،أو وصي
نبي  ،أو أهل بيت نبي" .
()2

وعن أبي عبد للا  -عليه السالم  : -أما وللا عندنا ماال نحتاج إلى الناس  ،وان الناس
ليحتاجون إلينا  ،إن عندنا الصحيفة سبعون ذراعا  ،بخط على  ،وامالء رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيها

من كل حالل وحرام  ،إنكم لتأتوننا فتدخلون علينا ؛ فنعرف خياركم من شراركم

()3

 ،أي  :من هذه

الصحيفة .
وهناك الصحيفة الجامعة والوسطى  :عن أبي عبد للا – عليه السالم  -أنه قال ألحد الشيعة
يوما  :اعلم أن أسماء أبنائك عندنا في الصحيفة الجامعة  ،والوسطى  ،مثبتان مسميان مع أسماء
شيعتنا  ،وأسماء آبائهم  ،وأمهاتهم  ،وقبائلهم  ،وعشائرهم  ،مصوران  ،مجليان  ،وأجدادهم ،

وأوالدهم  ،وما يلدون إلى يوم القيامة  ،رجال رجـال  ،وامرأة امرأة  ،وهي صحيفة صفراء  ،مدروجة
 ،مخطوطة بالنور ال بحبر  ،قال الراوي  :فرجعت من المدينة  ،ودخلت الكوفة  ،فولد لي وللا
ولدان  ،وابنتان في األوقات التي قال عنها  ،فكان هذا من دالئله  -عليه السالم-

()4

.

وهناك الناموس  :فقد جاءت امرأة ألبي عبد للا  -عليه السالم -فقالت  :إن لي ابن أخ  ،وهو
يعرف فضلكم  ،وأنا أحب أن تعلمني أمن شيعتكم ؟ قال  :وما اسمه ؟ قالت  :فالن بن فالن ،
فقال  :يا فالنة هات الناموس ؛ فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة  ،فنشرها  ،ثم نظر فيها  ،فقال :
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ117بتصرفْْ.احلسنيْبنْمحدانْاخلصييبْْ:اهلدايةْالكربىْْصـْْ ْ.ْ361
(ْ)1الراويْهوْجابرْبنْعبدْهللاْْ.انظرْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ.47الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ .136
(ْ)3حممدْبنْاحلسنْالصفارْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.161احلرْالعامليْ:وسائلْالشيعةْجـْ1صـْْ.6اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـ11صـْْ .114
(ْ)4احلسنيْبنْمحدانْاخلصييبْْ:اهلدايةْالكربىْصـْْ.113ابنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْْصـْْ.163السيدْهاشمْالبحراينْْ:
مدينةْاملعاجزْجـْْ1صـْْ.436اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ47صـْْ .143
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نعم  ،هو ذا اسمه  ،واسم أبيه هيهنا  ،وعن الرضا -عليه السالم  : -إن شيعتنا مكتوبون
()1

بأسمائهم  ،وأسماء آبائهم أخذ للا علينا  ،وعليهم الميثاق  ،يردون موردنا  ،ويدخلون مدخلنا ،
ليس على ملة اإلسالم غيرنا وغيرهم  ،أي وللا في الناموس

()2

.

وهناك صحف كثيرة  :منها العبيطة  :عن علي – عليه السالم –  :وأيم للا لو أنشط  ،ويؤذن لي

؛ لحدثتكم حتى يحول الحول ال أعيد حرفا  ،وأيم للا  :إن عندي لصحف كثيرة قطايع رسول للا
 صلى للا عليه وآله  -وأهل بيته  ،وان فيها لصحيفة  ،يقال له  :العبيطة  ،وما ورد على()3

العرب أشد عليهم منها  ،وان فيها لستين قبيلة من العرب مبهرجة

()4

 ،مالها في دين للا من

نصيب .
()5

وهناك صحف األختام  :عن أبي عبد للا  -عليه السالم –  :إن جبرائيل أتى رسول للا  -صلى
للا عليه وسلم  -بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب  ،وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى
()6

على ؛ فيعمل بما فيه  ،وال يجوزه إلى غيره  ،وأن يأمر كل وصى من بعده أن يفك خاتمه ،
ويعمل بما فيه

()7

.

ولعل هذه الصحيفة هي التي نزلت على الرسول  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -قبل وفاته ؛ فعن أبي عبد للا – عليه
السالم  ": -إن للا  -عز وجل  -أنزل على نبيه  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -كتابا قبل وفاته  ،فقال جبرائيل :يا دمحم
هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك  ،قال  :وما النجبة  ،فقال  :علي وولده  -عليهم السالم -
وكان عليه خواتيم من ذهب  ،فدفعه النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى أمير المؤمنين  ،وأمره أن يفك خاتمه ،
ويعمل بما فيه " .
()8

(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْْ.191
(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ ْْ.193
(ْْ)3العبيطةْْ:منْاإلبلْ:ماْذُبحْمنْغريْعلةْوالْكسرْْ،وهيْ َمسينةْفَتِيَّةْْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ7صـْْ .4336
ِجْْ:الباطلْْ،واملبهرجْْ:الذيْالْيعرفْ
ْالكالمْْ:زيـَّ َفهْْْ،وخرجْبهْعنْاحلد ْاملألوفْْو َّزوقهْْْ،وزيَّنهْْ،وزخرفهْْ ،والبَهار ُْ
َْ
(ْ)4مبهرجةْْ:هبر َج
جيِّدْالرأيْمنْالرديءْْ،والتافهْقليلْالنفعْْ.دْأمحدْخمتارْعبدْاحلميدْعمرْْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْ،مادةْهبرجْجـْْ1صـْْ ْْ.111
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْ:بصائرْالدرجاتْْْْصـْْ ْْ.169
(ْ)6هناْتناقضْْ:الشيعةْاالثناْعشريةْتقولْْ:إنْعددْاألئمةْأثينْعشرْإمامْاًْْ،وهناْْ:سبعْخواتيمْْ،يعينْْ:أنْعددْاألئمةْسبعةْفقطْْ،
فأينْخواتيمْالباقنيْ؟ْأمْأنْجربيلْاكتفىْبالسبعةْ؟ْأمْأنْالنيبْنسيْأوْعليْأوْالراويْنسيْالعددْ؟ْفأينْالعصمةْْ،ياْأهلْالعصمةْْ .
(ْ )7حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.171اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ 16صـْْ.37السيدْمرتضىْالعسكريْْ:معاملْ
املدرستنيْْ،جـْْ1صـْْ.316األمحديْاملياجنيْْ:مكاتيبْالرسولْجـْْ1صـْْ .61
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ.131امل ْريزاْالنوريْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ1صـْْ .69
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بل هي اثنتا عشرة صحيفة  :فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ":إن للا  -تبارك وتعالى  -أنزل على اثني
عشر خاتما  ،واثنتي عشرة صحيفة  ،اسم كل إمام على خاتمه  ،وصفته في صحيفته " .
()1

وهناك صحيفة ذؤابة سيف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فعن الصادق -عليه السالم  : -وجد في ذؤابة سيف
رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -صحيفة فإذا فيها مكتوب  :بسم
يوم القيامة من قتل غير قاتله  ،وضرب غير ضاربه

()2

ميحرلا نمحرلا هللا  :إن أعتى الناس على للا

 ،وال ندري ما هذا أهو قرآن أم حديث ؟ .

وهناك صحيفة ذؤابة سيف علي ؛ فعن أبي عبد للا  -عليه السالم  :-كان في ذؤابة سيف على
()3

صحيفة صغيرة  ،وان عليا دعا ابنه الحسن ؛ فدفعها إليه  ،ودفع إليه سكينا  ،وقال له  :افتحها ،
فلم يستطع أن يفتحها  ،ففتحها له  ،ثم قال له  :اق أر  ،فق أر الحسن األلف  ،والباء  ،والسين ،
والالم  ،وحرفا بعد حرف  ،ثم طواها  ،فدفعها إلى ابنه الحسين  ،فلم يقدر أن يفتحها ؛ ففتحها له
 ،ثم قال له  :اق أر يا بني  ،فقرأها كما ق أر الحسن  ،ثم طواها فدفعها إلى ابنه ابن الحنفية  ،فلم
يقدر أن يفتحها ؛ ففتحها له فقال له  :اق أر  ،فلم يستخرج منها شيئا  ،فأخذها وطواها  ،ثم علقها
في ذؤابة السيف ؛ فقيل ألبي عبد للا  :وأي شيء كان في تلك الصحيفة ؟ قال  :هي األحرف
التي يفتح كل حرف ألف حرف  ،وما خرج منها إال حرفان إلى الساعة .
()4

وعندهم ألف حرف بل ألوف  :فعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -إن للا علم عليا ألف حرف ،
كل حرف يفتح ألف حرف  ،واأللف حرف  ،كل حرف منها يفتح ألف حرف

()5

يا لجهلنا المدقع !

.

وهناك مصحف علي  :ويعترف االثني عشرية بذلك ؛ فيقولون  ":إن وجود مصحف ألمير

المؤمنين يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما ال ينبغي الشك فيه  ،وتسالم العلماء األعالم
على وجوده أغنانا عن التكلف إلثباته  ،كما أن اشتمال قرآنه – عليه السالم – على زيادات ليست
(ْ)1قطبْالدينْالراونديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ3صـْْ.1167الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ3صـْْ .133
(ْ )1الفاضلْاهلنديْْ:كشفْاللثامْعنْقواعدْاألحكامْْ،حتقيقْوْنشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ–ْقمْ1414ْ،هـْجـ11صـْْ.1الشي ْ
اجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْجـْْ41صـْْ.9زيدْبنْعليْْ:مسندْزيدْبنْعليْْ،نشرْدارْمكتبةْاحلياةْ–ْبريوتْْ،دتْصـْْ.417احلمرييْ
القميْْ:قربْاإلسنادْْ،طْمهرْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ.113الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ7صـْْ .174
(ْ )3ذؤابةْالسيفِْ ْ:سنه ْْْ،وموضعْالوخزْمنه ْْ،وهيْعِالْقَةُ ْقائِ ِْمةْتستخدمْلتعليقْالسيفْوتكونْيفْطرفهْْْ.انظرْنشوانْبنْسعيدْ
احلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْجـْْ4صـْْ،1314جـْْ9صـْْ.1371دْأمحدْخمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .799
(ْ)4حممدْبنْاحلسنْالصفارْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْ.317الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْْصـْ.134اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ .16
(ْ)1الفاضلْاهلنديْْ:كشفْاللثامْعنْقواعدْاألحكامْْجـْ11صـْْ.1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْجـْْ41صـْْ.9زيدْبنْعليْْ:
مسندْزيدْبنْعليْصـْْ.417احلمرييْالقميْْ:قربْاإلسنادْصـْْ.113الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْْجـْْ7صـْْ .174
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في القرآن الموجود  -وان كان صحيحا  -إال أنه ال داللة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت
من القرآن  ،وقد أسقطت منه بالتحريف  ،بل الصحيح  :أن تلك الزيادات كانت تفسي ار بعنوان
التأويل "  ،فلماذا تسموه مصحفا .
()1

وهناك صحيفة سيد الساجدين لعلي بن الحسين زين العابدين – عليه السالم – وقد اهتمت الشيعة

بطباعتها  ،وشرحها حتى وصلت شرواحاتها إلى أكثر من  52شرحا  ،وكل هذا االهتمام ؛ ألن
هذه الصحيفة  -حسب زعمهم – شقيقة القرآن في القدسية  ،والتعظيم  ،فهم يسمونها بأخت القرآن

 ،وانجيل أهل البيت  ،وزبور آل دمحم  ،وتحتوي على  54دعاء

()2

.

مع كون الرضا – عليه السالم – قال مخاطبا الشيعة جميعا  " :وشريعة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال تنسخ إلى
يوم القيامة  ،وال نبي بعده إلى يوم القيامة  ،فمن ادعى بعد نبينا  ،أو أتى بعد القرآن بكتاب ؛
فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه .
()4

()3

والسؤال اآلن أليس من لطف للا – هلالج لج  -أن يخرج األئمة هذه الصحف  ،حتى يهتدي بها الضال
 ،ويتثبت بها الشيعة ومن واالهم  ،أم من اللطف إخفاء الوحي عن الناس ؛ فيهلكوا ؟ وقد قال
رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من سئل عن علم ؛ فكتمه  ،ألجم يوم القيامة بلجام من نار .
()5

أم أن هذه الصحف فيها ما يستحي من ذكره الشيعة ؟ وحتى لو كان فيه ذلك ال يجوز لهم كتمانه
فقد قال للا – هلالج لج  " : -واذ أخذ للا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه
()6

وراء ظهورهم " ؛ فأخبرنا أن شرطه عز وجل على من آتاه الكتاب أن يبينه للناس وال يكتمه
()7

فتبين أن علم الدين محمول على أهله على شريطة األداء إلى من تعرض له  ،ال على أن ينفرد

به حامله  ،ويرويه عن غيره فقط  ،وقال تعالى" :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون"

()8

؛ فلما

(ْ)1السيدْاخلوئيْْ:البيانْيفْتفسريْالقرآنْصـْْ ْ.ْ113
( ْ)1ابنْطاووسْاحلسينْْ:فتحْاألبوابْْ،حتقيقْْ:حامدْاخلفافْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْ–ْبريوتْْ،طْ1419ْ،ْ1هـْْ
صـْْ.76حممدْرضاْمظفرْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ96ْ–ْ91بتصرفْْ .
(ْ)3املباحْْ:ماْخريْالشارعْاملكلفْبنيْفعلهْوتركهْْ،ختيرياًْمنْغريْبدلْْ،ومنْغريْمدحْْ،والْذمْ؛ْفاستوىْطريفْالفعلْوالرتكْْ.انظرْدْ
عبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.134أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ.119ْ–ْ113احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْصـْْ ْ.371
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْجـْْ1صـْْ.113ْ–ْ111ولنفسْاملؤلفْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ .ْ37ْ–ْ36
(ْ)1الشي ْالطربسيْْ:جممعْالبيانْجـْْ1صـْْ.311صحيحْْ.البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْ3صـْْ.113أبوْداودْْ:السننْجـْْ3صـْْ .311
(ْْ)6قالْالكليبْْ:همْاليهودْْ.انظرْشعبْاإلميانْجـْْ7صـْْ.164فمنْفعلْذلكْفقدْتشبهْهبمْْ،نعوذْباهللْمنْذلكْْ .
(ْْ)7سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .137
(ْ)3الشي ْالطربسيْْ:جممعْالبيانْجـْْ1صـْْ.311صحيحْْ.البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْ3صـْْ.113أبوْداودْْ:السننْجـْْ3صـْْ .311
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أمر من ال يعلم أن يسأل العالم دل على أن العالم إذا سئل عليه أن يجيب

()1

 ،وال يجوز له أن

يكتم العلم عمن سأله .
وقد سئل علي – رضي للا عنه – "ما كان النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -يسر إليك ؛ فغضب  ،وقال  :ما كان
النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -يسر إلي شيئا يكتمه الناس  ،غير أنه قد حدثني بكلمات أربع  ":لعن للا من لعن

والده  ،ولعن للا من ذبح لغير للا  ،ولعن للا من آوى محدثا  ،ولعن للا من غير منار األرض"

()2

 ،وهذا دليل على أن أحكام النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – وتشريعاته كانت ظاهرة  ،ولم يكتم عن الصحابة شيئا ؛
كما قالت عائشة – رضي للا عنها  " : -لو كان رسول اَّلل – ملسو هيلع هللا ىلص – كاتما شيئا من الوحي ؛ لكتم
هذه اآلية  ":واذ تقول للذي أنعم اَّلل عليه وأنعمت عليه  -بالعتق فأعتقته  -أمسك عليك زوجك
واتق اَّلل وتخفي في نفسك ما اَّلل مبديه وتخشى الناس واَّلل أحق أن تخشاه  -إلى قوله  -وكان
أمر اَّلل مفعوال " (. )4()3
أثر تقديس األئمة في تقديس فقهاء الشيعة الثنا عشرية :

من المرتكز عند المتشرعة  :لزوم حصول المفتي على ملكة عالية من العدالة تقترب من العصمة

 ،يحتاج إحرازها فيه إلى تجربة قاسية ال يقوى عليها إال أقل القليل  ،تبلغ بالشخص مرتبة القدسية
في نفوس الناس تناسب استئمانه على األحكام " .
()5

ولقد جاء مدح فقهاء الشيعة – كما روت رواتهم  -على لسانه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال  " :علماء أمتي
كأنبياء بني إسرائيل "  ،وقال  " :أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي  ،فأقول علماء أمتي كسائر
()6

األنبياء قبلي "

()7

؛ ألن أنبياء بني إسرائيل كان يجتمع منهم في العصر الواحد ألوف  ،واآلن ال

يوجد من العلماء إال واحد بعد الواحد

()8

.

(ْ)1البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ3صـْْ .ْ141
(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ3صـْْ .ْ1167
(ْْ)3سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْْْ .47ْ-ْ37
(ْ)4البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ6صـْْ.117مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ161الرتمذيْْ:سننْالرتمذيْجـْْ1صـْْ .313
(ْ)1سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ ْ.43
(ْ )6احلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْ1صـْْ.33اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 1صـ ْْ .ْ 11احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْْجـْْ 11صـْْ.117
السيدْحممدْمهديِْبرْالعلومْْ:بلغةْالفقيهْجـْْ3هامشْصـْْْ .113
(ْ)7احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْْصـْْ ْْ.131
(ْ)3الشهيدْالثاينْْ:منيةْاملريدْيفْأدبْاملفيدْواملستفيدْْ،حتقيقْْ:رضاْاملختاريْْ،طْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1419ْ،ْ1هـْ
1363ْ/شْصـْْ ْْ.131
277

ومن عظيم قدرهم كما يزعمون أنهم لوالهم لعاد الناس جميعا إلى الردة ؛ فعن علي بن دمحم  -عليه
السالم –  ":لوال من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه  ،والدالين عليه ؛ لما بقي أحد
إال ارتد عن الدين  ،أولئك هم األفضلون عند للا " .
()1

وعن القائم – عليه السالم – مخاطبا الناس  ":هم حجتي عليكم  ،وأنا حجة للا "  ،وعن علي –
()2

عليه السالم –  ":مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل  ،األمناء على حالله وحرامه "

()3

.
ولكن ال يستطيع أحد منهم أن يدعي الوالية لنفسه وال لغيره  ،ألن كل راية ترفع قبل راية القائم ؛

فصاحبها طاغوت يعبد من دون للا  -عز وجل -

()4

؛ وان كان رافعها يدعوا إلى الحق .
()5

بل من أبرز معالم الفقه الشيعي  :ابتعاده عن أسلوب القياس
ما يدعى بالمصالح المرسلة

()8

 ،والتقدم بفن االستنباط

()9

()6

 ،وطريقة االستحسان

()7

 ،واهماله

خطى واسعة نحو األمام  ،وتعد حيوية

الفقه الشيعي  ،ومسايرته لروح العصر معلما ثالثا  ،فاالجتهاد في ضوء القواعد الفقهية اإلمامية
(ْ)1احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْصـْْ.133اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ ْ.ْ3-1
(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْصـْْ.ْ177احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ17صـْْ.141الصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْ.434
(ْ)3السيدْاخلميينْْ:البيعْجـْْ1صـْْ ْْ.611
(ْ )4الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ 3صـْْ.191احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ 11صـْ.11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 13صـْ
ْ .114
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْْ11صـْْ ْْ.411
(ْ )6القياسْْ :مساواةْفرعْألصلْيفْعلةْاحلكمْ ْ،وقدْخالفْفيهْاجلعفريةْوالظاهريةْفلمْيقولواْبهْْ،ومثالهْْ:إحلاقْواقعةْالْنصْعلىْ
حكمهاْبواقعةْوردْنصِْبكمهاْ؛ْلتساويْالواقعتنيْيفْالعلةْْ،مثلْقياسْاملخدراتْعلىْاخلمرْجلامعْالسكرْفيهماْْ.انظرْدْعبدْالوهابْ
خالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ19بتصرفْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ136بتصرفْْ .
( ْ)7االستحسانْْ:عدولْاجملتهدْعنْمقتضىْقياسْجليْإىلْمقتضىْقياسْخفيْْ،أوْعنْحكمْكليْإىلْحكمْاستثنائيْ؛ْلدليلْانقدحْ
يفْعقلهْرج َْحْلديهْهذاْْ،مثلِْنيْالشارعْعنْبيعْاملعدومْْ،ورخصْعنْطريقْاالستحسانْيفْالسلمْْ،واإلجارةْْ،واملزارعةْْ،واملساقاةْْ،
َّْ
واالستصناعْْْ،وكلهاْعقودْمعدومةْاملنفعةْوقتْالعقدْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ91ْ-ْ33بتصرفْْ .
(ْ)3املصاحلْاملرسلةْْ:املصلحةْاليتْملْيشرعْالشارعْحكمْاًْلتحقيقهاْْ،وملْيدلْدليلْشرعيْعلىْاعتبارهاْْ،أوْإلغائهاْْ،ومسيتْمطلقةْْ:
ألِناْملْتقيدْبدليلْاعتبارْْ،أوْدليلْإلغاءْْ،مثلْاختاذْالسجونْْ،أوْإبقاءْاألرضْالزراعيةْاليتْفتحهاْاملسلمونْيفْأيديْأهلهاْْ،ووضعْ
اخلراجْعليهاْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ93بتصرفْْ .
ْعليهماْبنوع ْمنْاالجتهادْ؛ ْفيستخرجْاحلكمْ
ٍ
(ْ )9االستنباطْْ:استخراجْاحلكمْأوْالعلةْْ،إذاْملْيكوناْمنصوصنيْعليهماْْ،والْجممعاً
بالقياسْْ،أوْاالستداللْْ،أوْاالستحسانْْ،أوْحنوهاْْ،وتستخرجْالعلةْبالتقسيمْْ،والسربْْ،أوْاملناسبةْْ،أوْغريهاْمماْيعرفْمبسالكْالعلةْ
ْ.أوْمبعىنْْ:استخراجْاحلكمْبالتفريعْعلىْنصْاإلمامْيفْصورةٍْ ٍ
مشاهبةْْ،أوْعلىْأصولْإمامْاملذهبْكالقواعدْالكليةْاليتْيأخذْهباْْ،أوْ
الشرعْْ،أوْالعقلْْ،منْغريْأنْيكونْاحلكمْمنصوصاًْعليهْمنْاإلمامْْ.انظرْاملوسوعةْالفقهيةْالكويتيةْْجـْْ1صـْْ114بتصرفْْ .
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يحتم على الفقيه الشيعي متابعة مستجدات القضايا  ،واستنباط أحكامها الشرعية  ،ومن ثم

تضاعف عدد المجتهدين ؛ من أجل أن تكون أجوبة جاهزة لمختلف المسائل والقضايا التي تهم

المجتمع اإلسالمي  ،وهم مهما بلغت منزلتهم  ،وسمت مرتبتهم ليسوا بفوق أن يخطئوا  ،وان
العصمة ألهل البيت – عليهم السالم – الذين أذهب للا عنهم الرجس  ،وطهرهم تطهي ار .
()1

ويحسن بنا أن ننبه إلى أن بعض الفقهاء والمراجع الدينية يزعمون  :أنهم من نسل أهل البيت ؛

فترى أحدهم يروي لك سلسلة نسبه إلى الكاظم  ،حتى أصبحت شجرة األنساب تباع وتشترى في
الحوزة  ،فمن أراد الحصول على شرف النسبة ألهل البيت  ،فما عليه إال أن يأتي بأخته  ،أو
()2

امرأته  -إذا كانت جميلة  -إلى أحد السادة ؛ ليتمتع بها  ،أو أن يأتيه بمبلغ من المال  ،وهذا أمر
معروف في الحوزة

()3

.

ومع تحفظنا على هذا الكالم عرضناه من باب أن القائل كان فقيها معتمدا في حوزاتهم العلمية .
المنهج النقدي لتقديس الفقهاء  :يهدم الخميني تقديس الفقهاء في المذهب الشيعي ؛ فيقول " :
ومن هنا فقد حطم الشيعة عقدة القداسة  :قداسة الرجال غير المعصومين  ،والجمود على رأي
عالم معين مهما عظم شأنه ؛ فبقي المجتمع الشيعي ينبض بالحياة  ،ما دام ال يجيز فقهاؤه تقليد
المجتهد الميت  ،حتى لو كان أعلم من األحياء  ،إال في نطاق ضيق محدود ؛ فالحياة شرط

حيوي في جواز إتباع رأي المفتي  ،ومرجع التقليد  ،فال يصح تقليد الميت  ،واالنصراف عن تقليد
المجتهد الحي .
()4

وهذا يخالف ما جاء عن عبد للا بن مسعود

()5

– رضي للا عنه –  " :من كان مستنا  ،فليستن

بمن قد مات  ،فإن الحي ال تؤمن عليه الفتنة  ،أولئك أصحاب دمحم  -صلى للا عليه وسلم -
كانوا أفضل هذه األمة  ،أبرها قلوبا  ،وأعمقها علما  ،وأقلها تكلفا  ،اختارهم للا لصحبة نبيه ،
وإلقامة دينه  ،فاعرفوا لهم فضلهم  ،واتبعوهم على آثارهم  ،وتمسكوا بما استطعتم من أخالقهم ،
(ْ )1اخلميينْْ:االجتهادْوالتقليدْْ،نشرْمؤسسةْتنظيمْونشرْآثارْاإلمام ْاخلميينْْ،ط ْمؤسسةْالعروج ْ– ْطهرانْْ،ط1413ْ ،ْ 1هـ ْْ/
ْ1376شْصـْْ7-1بتصرفْ ْْ.
(َ ْ)1حوَزةْالشَّي ْْ:جملسهْالذيْيلقيْعلىْمريديهْفيهْالعلمْْ.دْأمحدْختارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)3دْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ .67
(ْ)4السيدْاخلميينْْ:االجتهادْوالتقليدْْصـْْ ْْْ.ْ3-7
الرمح ِْن ْْ ،امل ِّكيْ ،امله ِ
ِ
يل ْا ِإلم ْ ِ
ِ
ينْ
ف ْبَِ ْ
اج ِريْ ْْ ،البَد ِريْ َْ ْ ،حلِي ُْ
بن ْ َمس ُعوِْد ْْ:ب ِْن ْ َغافِ ِْل ْب ِْن ْ َحبِي ٍْ
هللاِ ْ ُْ
(َ ْْ )1عب ُْد ْ ْ
ام ْْ ،فَقيْهُْاأل َُّم ْة ْْ ،أَبُو ْ َعب ْد ْ َّ َ
َُ
ب ْاهلَُذِ ْ َ ُ
َ
اتْبِامل ِديـنَِْةَْ ْ،وُدفِ َْنْ
نيَْ ْ،وَكا َْنْيـَوَْمْاليَـرُمو ِْكْ َعلَىْالنـَّف ِْلَْ ْ،وَمنَاقِبُْهُْ َغ ِزيـَرةَْْ ْ،رَوىْ ِعلمْاًْ َكثِريْاًْْ،م ْ
اجَْرْاهلِجَرتَـ ِْ
نيْاأل ََّوْلِ َْ
السابِِق َْ
ُزهَرةَِْْ ْ،م َْنْ َّ
نيَْ ْ،وَه َ
َ َ
نيْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ ْْ.111-ْ461
ثْ َوثَالَثِ َْ
نيْْ،وقيلَْ ْ:سنَْةَْثَالَ ٍْ
نيْ َوثَالَثِ َْ
بِالبَ ِقي ِْعْ َسنَْةَْاثـنَتَـ ِْ
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وسيرهم  ،فإنهم كانوا على الهدى المستقيم "

()1

 ،وفي رواية  " :أال ال يقلدن رجل رجال دينه  ،فإن

آمـن آمن  ،وان كفر كـفر  ،فإن كان مقلدا  -ال محالة  -فليقلد الميت  ،ويترك الحي ؛ فإن الحي
ال تؤمن عليه الفتنة .
()2

ومع ذلك يقول الخميني  ":إن الفقيه الرافضي بمنزلة موسى وعيسى "

()3

 ،ويفضل بعضهم

الخميني على موسى – عليه السالم  -فيقول في بعض أحكام الخميني مادحا عقله الراجح في
بعض كلماته  ":وليست هذه الكلمات مجرد سورة من سورات الغضب كما فعل موسى – عليه
()4

السالم – حين ألقي األلواح  ،وأخذ برأس أخيه يجره  ،بل تنبني أيضا على العلم  ،والمنطق
الصارم  ،دون أن تلفحه نار العاطفة "

()5

 ،هكذا يتحدث عن الخميني مقارنة بأحد أولي العزم من

الرسل ! .
أثر تقديس األئمة في تقديس الشيعة لمذهبهم :

بالنظر في كتب التشيع المعتبرة  :ترى أن الشيعة يقدسون مذهبهم تقديسا  ،واضحا  ،جليا ؛ تبعا

لتقديسهم ألئمتهم  ،ويصفون أنفسهم بصفات التقديس  ،والتعظيم ومن أمثلة هذه األوصاف -:

أولها  :هم سبيل هللا فعن الصادق – عليه السالم – أنه سئل عن رجل أوصى بمال في سبيل للا
؛ فقال  " :سبيل للا شيعتنا " .
()6

ثانيها  :تقديس إجماعهم بوصفه بأنه حجة بصرف النظر عن دليلهم  ":فإذا أجمعوا على شيء
؛ قطعنا على صحته  ،وليس علينا أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا ألجله ما هو بعينه  ،فإن ذلك عنا
موضوع ؛ ألن حجتنا التي عليها نعتمد هي  :إجماعهم  ،ال ما ألجله كان إجماعهم

()7

 ،أي :

(ْ)1اخلطيبْالتربيزيْْ:مشكاةْاملصابيحْْ،حتقيقْْ:األلباينْْ،طْاملكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،3هـ1931ْ/مْجـْ1صـْْ ْْ.41
(ْ)1البيهقيْْ:السننْالكربىْْجـْْ11صـْْ ْْ.193
(ْ)3السيدْاخلميينْْ:احلكومةْاإلسالميةْصـْْ ْ.91
(ْ)4سورةْمنْسوراتْالغضبِْ ْ:شدةْ ِ
ْ،حدةْْ،هياجْالغضبْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .1133
(ْ)1هذاْنصْمغنيةِْبروفهْْ،وهوْيفيدْكماْيظهرْأنْاخلميينْأكملْمنْنيبْهللاْموسىْ–ْعليهْالصالةْوالسالمْ–ْْ،وأنْفعلْاخلميينْمبينْ
علىْالعلمْواملنطقْْ،بينماْكانْفعلْموسىْمبنياًْعلىْالغضبْوالعاطفةْ!ْوحاشاهْمنْنيبْكرميْْ.انظرْسامحْعباسْالغنيمي ْْ:عقائدْ
الشيعةْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْ.143معلقاْعلىْحممدْجوادْمغنيةْْ:اخلميينْوالدولةْاإلسالميةْصـْْ ْْ.117
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْْصـْْ.311ابنْمطهرْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ1صـْْ .473
(ْ)7الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْصـْْ .11
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بغض النظر عن دليلهم الذي أجمعوا ألجله  ،لكنا نقول  :أن القطع بالصحة عند أهل السنة يكون
بدليل اإلجماع ال بنفس اإلجماع  ،والدليل هو المعول عليه

()1

.

ثالثها  :هم وحدهم أطهر األنساب  :عن أبي عبد للا  -عليه السالم -أنه سئل  :من أين دخل
على الناس الزنا  ،قال  " :من قبل خمسنا أهل البيت  ،إال شيعتنا األطيبين فإنه محلل لهم

لميالدهم"  ،وصرح بذلك الخميني ؛ فقال  ":إن أبا جعفر  -عليه السالم  -سئل  :عن بعض
()2

أصحابه يفترون ويقذفون من خالفهم ؟ فقال  " :إن الناس كلهم أوالد بغاة ما خال شيعتنا "  ،ثم
قال الخميني  :والظاهر منها جواز االفتراء  ،والقذف عليهم  ،لكن الكف أحسن وأجمل
()3

()4

.

وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ال يبغضك يا علي إال ولد الزنا " ؛ ولذلك كان يعرف طيب المولد
()5

بحب علي  ،ويعرف ولد الزنا ببغض علي .
()6

وأما أمهات أوالد غير الشيعة فعواهر إلى يوم القيامة ؛ ألن كلهن مال اإلمام – عليه السالم –
على المشهور بين األصحاب  ،أو خمسهن على قول ؛ فنكاحهن بغير ولي  -وهو اإلمام -
()7

باطل ؛ ألنه ولي المسلمين والمسلمات  ،وأولى بهم من أنفسهم  ،فإذا لم يرض بنكاحهن بسخطه
عليهن  ،كان نكاحهن باطال  ،ومن ثم ورد في بعض األخبار  :أن كلهم من أوالد الزنا ،
وطالقهن ليس له عدة ؛ ألن الزواج باطل ؛ فبطلت العدة  ،كما يظهر من مراجعة أصول وفروع

(ْ )1الشوكاينْْ:إرشادْالفحولْإيلْحتقيقْاحلقْمنْعلمْاألصول ْْ،حتقيقْْ:أمحدْعزوْعناية ْْ،دارْالكتابْالعريب ْ– ْدمشقْْ،طْ،ْ 1
1419هْ1999/مْجـْْ1صـْْ.394الزركشيْْ:احمليطْيفْأصولْالفقهْْ،حتقيقْْ:حممدْحممدْتامرْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،
طْ1411ْ،ْ1هْ1111ْ/مْجـْْ4صـْْ .11
(ْ)1الشي ْاملفيدْْْ:املقنعةْْصـْْ ْ.13
(ْ)3قلتْْ:معاذْهللاْأنْيصدرْهذاْعنْواحدْمنْآلْبيتْنبيناْْ-عليهمْالسالمْْ .ْ-
(ْ)4السيدْاخلميينْْ:املكاسبْاحملرمةْْ،طْمؤسسةْإمساعيليانْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ3هـْ1363ْ/شْجـْْ1صـْْ ْْ.111
(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ1صـْْ.191الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ4صـْْ ْ.311
(ْ)6الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ6صـْ69بتصرفْ.أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْ119ْ-113بنحوهْْ .
(ْ )7القولْاملشهورْْ:مصطلحْفقهيْيغلبْاستعمالهْيفْاملذهبْالشافعيْْ،ومعناهْيقرتبْمنْالقْولْاألظهرْعندْالشافعيةْأيضاًْْ،فهماْ
قوالنْأدلتمهاْقويةْْ،وقدْيرجحْأحدمهاْْ،فإنْقويْاخلالفْ؛ْلقوةْمدركهْفاألظهرْاملشعرْبظهورْاملقابلةْْ،وإنْضعفْاخلالفْفاملشهورْ
املشعرْبغرابةْمقابلهْْ،وعندْالشيعة ْ :ماْاشتهرْالعملْبهْبنيْعلماءْالشيعةْاالثينْعشريةْْ،وبهْيفرقونْبنيْالتقيةْْوالعزمية ْْ.انظرْدْعليْ
مجعةْْ:املدخلْإىلْدراسةْاملذاهبْالفقهيةْصـْْ 61بتصرفْْ.الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْ1صـْْ.43دْعمرْالفرماويْْ:أصولْ
الروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .161
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العامة  ،لكن يرخص للشيعي أن يتزوج نسائهم  ،وان لم يكن طالقهن غير صحيح على مذهب
الشيعة ( ، )1سبحان للا .
وقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -لعلى  -عليه السالم  : -أال أسرك ؟ أال أمنحك ؟ أال أبشرك ؟ فقال :
بلى يا رسول للا بشرني ! قال  :فإني خلقت أنا وأنت من طينة واحدة  ،ففضلت منها فضلة ؛

فخلق للا منها شيعتنا  ،فإذا كان يوم القيامة  :دعي الناس بأسماء أمهاتهم سوى شيعتنا  ،فإنهم

يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم  ،ولكن أهل السنة يروون أن جميع المؤمنين يناديهم
()2

المالئكة عند موتهم باسمهم واسماء آبائهم كما قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – في حديث خروج روح

المؤمن  ":فال يمرون بمأل من المالئكة إال قالوا  :ما هذه الريح الطيبة ؟ فيقولون  :فالن بن فالن
بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا "

()3

 ،ويحصل ذلك عند الصالة على أعظم مخلوق

قال – ملسو هيلع هللا ىلص  " ": -إن اَّلل تعالى أعطاني ملكا من المالئكة يقوم على قبري إذا أنا مت فال يصلي
عبد علي صالة إال قال :يا أحمد فالن بن فالن يصلي عليك يسميه باسمه واسم أبيه فيصلي اَّلل

عليه مكانها عش ار "

()4

 ،وفي عرصات القيامة ينادى على صحاب الحق باسمه واسم أبيه ؛ قال

رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  " ": -إذا جمع للا األولين واآلخرين يوم القيامة  ،يرفع لكل غادر لواء  ،فقيل :
هذه غدرة فالن بن فالن "

()5

 ،فليست الشيعة وحدهم .

رابعها  :هم الناجون ؛ ألن الناس كلهم هلكى سوى الشيعة ؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم –" :
هلك الناس في بطونهم  ،وفروجهم ؛ ألنهم لم يؤدوا إلينا حقنا  ،أال وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في

حل"

()6

 ،وقال النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – عن علي وشيعته  :والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون

يوم القيامة  ،فكان أصحاب دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -إذا أقبل قالوا  :قد جاء خير البرية

()7

 ،وقال ابن عباس

(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ11صـْْ79بتصرفْ ْ.
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْيفْمعرفةْحججْهللاْعلىْالعبادْجـْْ1صـْْ .44
(ْ)3البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ1صـْْ.611ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ7صـْْ .131
(ْ)4ابنْاألعرايبْْ:معجمْابنْاألعرايبْجـْْ1صـْْ .34
(ْ)1مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ3صـْْ.1319أبوْداودْْ:السننْجـْْ3صـْْ.31النسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ3صـْْ .77
(ْ)6السيدْاخلميينْْ:املكاسبْاحملرمةْجـْْ1صـْْ.131العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْْجـْْ3صـْْ ْ.346
(ْ )7اب ِْن ْأ َِخي ْ ِمي ِمي ْْ:فوائد ْابن ْأخي ْميمي ْالدقاق ْْ،حتقيقْْ:نبيلْسعدْالدينْجرارْْ،نشرْدارْأضواءْالسلفْ– ْالرياضْْ،طْ،ْ 1
1416هـْ1111ْ/مْصـْْ.ْ114أبوْالطيبْ ِ
يداْ–ْبَريوتْ1411ْ،هـْ
القنَّوجيُْ ْ:
صَ
فتحْالبيانْيفْمقاصدْالقرآنْْ،نشرْاملَكتبةْالعصريَّةَْ ْ،
1991ْ/مْجـْ11صـْْ.ْ337السيوطيْْ:الدرْاملنثورْْ،نشرْدارْالفكرْ–ْبريوتْ1993ْ،مْجـْْ3صـْْ711بتصرفْْ .
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لمعاوية – رضي للا عنهما  : -أتدري لم سميت فاطمة فاطـمة ؟ قال  :ال  ،قال  :ألنها فطمت
هي وشيعتها من النار  ،سمعت رسول للا – صلى للا عليه وآله  -يقوله "

()1

.

خامسه ا  :فضل زيارة الصالحين من الشيعة يعدل فضل زيارة أئمتهم  :عن موسى بن جعفر -
عليهما السالم  ": -من لم يستطع أن يزورنا ؛ فليزر صالحي شيعتنا ؛ يكتب له ثواب زيارتنا "

( )2

.

سادسها  :هم المتقون  ،الصديقون  ،الشهداء ؛ ألن كل كلمة في القرآن توحي بالتقوى ،
فالمقصود بها الشيعة

()3

 ،وعن الحسين بن علي -عليهما السالم –  ":ما من شيعتنا إال صديق

شهيد  ،فقيل له كيف ذلك  ،وهم يموتون على فراشهم ؟ فقال  " :أما تتلو كتاب للا  ":والذين آمنوا

باَّلل ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم "

()5()4

؛ وألنهم كما قال أبو

جعفر -عليه السالم –  " :ما على فطرة إبراهيم – عليه السالم – غيرنا  ،وغير شيعتنا "  ،وفي
()6

تفسير قوله  -هلالج لج  ": -إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية "

()7

عن رسول للا

 ملسو هيلع هللا ىلص  " : -أنت يا علي  ،وشيعتك " .()8

سابعها  :المالئكة تصاحبهم وتحفظهم  :عن أبي جعفر  -عليه السالم –  ":ما من عبد من

شيعتنا يقوم إلى الصالة  ،إال اكتنفته بعدد من خالفه مالئكة يصلون خلفه  ،ويدعون للا تعالى له
 ،حتى يفرغ من صالته "  ،ولكن أبا جعفر لم يحدد نوع الخالف أو خالف تضاد أم خالف تنوع
()9

؟.
ثامنه ا  :بركة أرواحهم إلهية  :فعن أبي عبد للا – عليه السالم – عن أبيه  " :وللا ما من عبد
من شيعتنا ينام  ،إال أصعد للا روحه إلى السماء  ،فيبارك عليها  ،فإن كان قد أتى عليها أجلها ،

جعلها في كنوز رحمته  ،وفي رياض جنته  ،وفي ظل عرشه  ،وان كان متأخ ار  ،بعث بها مع
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ .77
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْْجـْْ3صـْْ ْ.491
(ْ)3احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْْْجـْْ1صـْْ ْ.133
(ْ)4سورةْاحلديدْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ19
(ْ)1قطبْالدينْالروانديْْ:سلوةْاحلزينْ(ْالدعواتْ)ْْ،طْأمريْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْصـْْ ْ.ْ141
(ْ )6احملققْالكركيْْ:اخلراجياتْ(قاطعةْاللجاجْيفْحتقيقْحلْاخلراج ْ)ْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ– ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ 1هـْصـْ
ْ.13الفاضلْالقطيفيْْ:السراجْالوهاجْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ .49
(ْ)7سورةْالبينةْْ:آيةْرقمْْ .7
( ْ)3إسنادهْمرسلْوابنْمحيدْمتهمْبالكذبْْ:انظرْأبوْجعفرْحممدْبنْجريرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ16صـْْ ..ْ191
(ْ)9احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْْجـْْ6صـْْ .7
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أمنته من المالئكة  ،ليردها إلى الجسد الذي خرجت منه ؛ لتسكن فيه "  ،وعن رسول للا – صلى

للا عليه وسلم –  :إن المالئكة ينظرون إلى أرواح الشيعة كما ينظر الناس للهالل ؛ شوقا إليهم ؛
لما يرون من منزلتهم عند للا .
()1

لكنها تتأدب معهم  ،فال تحضر مجالسهم الخاصة  ،عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":إذا
قعدا يتحدثان  ،قالت الحفظة بعضها لبعض :اعتزلوا بنا لعل لهما س ار  ،وقد ستر للا عليهما " .
()2

تاسعه ا  :شفاعة األئمة خاصة بالشيعة  :عن الصادق – عليه السالم –  " :شفاعتنا ألهل
الكبائر من شيعتنا " .
()3

عاشره ا  :هم وحدهم من يستحق النظر إليهم من األئمة  :فعن أبي عبد للا  -عليه السالم -أنه
أتاه رجل فقال له  ":أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين -عليه السالم – فقال  :بئس ما صنعت ،
لوال أنك من شيعتنا ما نظرت إليك  ،أال تزور من يزوره للا مع المالئكة  ،وتزوره األنبياء  ،ويزوره

المؤمنون " .
()4

الحادية عشر :هم الناس  :قال الرضا  -عليه السالم  : -الناس هم شيعتنا ؛ ليميزهم عن أمة
دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وغيرها من األمم

()5

فغيرهم ليسوا بناس  ،وال أدري ما هم ؟ .

الثانية عشر :هم األمناء المطهرون  :عن أبي الحسن -عليه السالم –  " :ال تأخذن معالم
دينك عن غير شيعتنا  ،فإنك إن تعديتهم  ،أخذت دينك عن الخائنين "  ،وفي تفسير قوله  -جل
()6

جالله " : -وثيابك فطهر"

()7

أي  :شيعتنا مطهرون .
()8

الثالثة عشر  :هم سبب الطاعات وحدهم  :عن الباقر – عليه السالم –  :خلق للا طينة الشيعة

 ،وطينة الناصب  ،وأن للا مزج بينهما  ،فما رأيته من شيعتنا من  :زنا  ،أومن لواط  ،أومن ترك
صالة أو صيام أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من هذه الكبائر  ،فهو من طينة الناصب ،
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ13صـْْْ11ْ-ْ14بتصرفْْ .
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ3صـْْ ْْ.161
ْ،حتقيقْ:عباسْتربيزيانْ،نشرْاإلعالمْاإلسالمي– ْخراسان– ْإيرانْ،ط1413ْ،1هـ1376ْ/شْجـْ1صـْ
ْ
(ْ )3املريزاْالقميْ:غنائمْاأليام
ْ .33
(ْ)4الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْجـْ11صـْْ .9
(ْ)1آقاْرضاْاهلمداينْْ:مصباحْالفقيهْْ،طْحيدريْ–ْطهرانْْ،دتْجـْْ1صـْْ .344
(ْ)6السيدْاخلوئيْْ:االجتهادْوالتقليدْْ،طْصدرْْ،نشرْدارْاهلاديْْ-قمْْ،ط1411ْ،ْ3هـْْصـْْ .119
(ْ)7سورةْاملدثرْْ:آيةْرقمْْ .4
(ْ)3السيدْاخلوئيْْ:كتابْالطهارةْْ،طْهبرامْ–ْقمْْ،طْ،ْ1دتْْجـْْ1هامشْصـْْ .46
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وعنصره الذي مزج فيه ؛ ألن من عنصر الناصب وطينته  :اكتساب المآثم والفواحش والكبائر،
وما رأيت من الناصب  ،ومواظبته على الصالة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر  ،فهو
من طينة المؤمن الذي مزج فيه ؛ ألن من عنصر المؤمن اكتساب الحسنات  ،واستعمال الخير ،
واجتناب المآثم " .
()1

الرابعة عشر  :المغفرة للشيعة ومحبيهم  " :عن رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص  :يا علي إن للا قد غفر لك ،
ولذريتك  ،ولشيعتك  ،ولمحبي شيعتك  ،ولمحبي محبي شيعتك ؛ فأبشر" .
()2

الخامسة عشر  :هم الموصولون باهلل وبرسوله وآل بيته في اآلخرة  :عن علي – عليه السالم –

 :يوم القيامة أنا آخذ بحجزة للا  ،ونحن آخذون بحجزة

()3

نبينا  ،وشيعتنا آخذون بحجزتنا " .
()4

السادسة عشر  :لهم عشر خصال  :عن علي  -عليه السالم  : -قال رسول للا  -صلى للا
عليه واله  : -يا علي بشر شيعتك وأنصارك بخصال عشر  :أولها  :طيب المولد  ،وثانيها :
حسن إيمانهم باهلل  ،وثالثها  :حب للا  -عز وجل -لهم  ،ورابعها :الفسحة في قبورهم ،
وخامسها :النور على الصراط بين أعينهم  ،وسادسها :نزع الفقر من بين أعينهم  ،وغنى قلوبهم ،
وسابعها  :المقت من للا  -عز وجل  -ألعدائهم  ،وثامنها  :األمن من الجذام  ،والبرص ،

والجنون  ،وتاسعها :انحطاط الذنوب والسيئات عنهم  ،وعاشرها  :هم معي في الجنة  ،وأنا معهم
()5

.

السابعة عشر :رجعتهم من قبورهم  :إلى غير ذلك من الخصوصيات التي شرفهم للا بها ،
وميزهم عن أبناء نوعهم في أول الخلق  ،ودار الدنيا  ،دار اآلخرة  ،مما ال يحصيه إال المعطى "
()6

.

الثامنة عشر :لهم فردوس الجنة  :قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -لعلي -عليه السالم  :-إذا كان الغد

كلم الشمس ؛ لتعرف كرامتك على للا تعالى  ،فلما كانت الغداة  ،جاء علي إلى مشرق الشمس
حين طلعت  ،فقال  :السالم عليك أيها العبد المطيع لربه  ،فقالت الشمس  :وعليك يا أخا رسول

(ْ)1الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ1صـْْ164بتصرفْْ .
(ْ)1اإلمامْزيدْبنْعليْْ:مسندْزيدْبنْعليْصـْْ ْْْْ.416
(ْ)3احلجزةْْ:موضعْشدْاإلزارْمنْالوسطْْ،وموضعْالتكةْمنْالسراويلْْ،ويقالْْ:أخذِْبجزتهْْ:واستعانْبهْ.املعجمْالوسيطْصـْْ .113
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْْصـْْ .161
(ْ)1الشي ْالصدوقْ:اخلصالْْصـْْ .ْ419
(ْ)6حسنْبنْسليمانْاحلليْ:احملتضرْْصـْْ .33
285

للا ووصيه السالم  ،أبشر فإن رب العزة يقرئك السالم  ،ويقول لك  :أبشر فإن لك  ،ومحبيك
وشيعتك ما ال عين رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر على قلب بشر

()1

؛ فهنيئا لهم .

والسؤال  :فكيف يرد الشيعة على ما رماه به أئمتهم في كتبهم المعتمدة :

قال اإلمام علي – عليه السالم – لهم  ":يا أشباه الرجال  ،وال رجال  ،حلوم األطفال  ،وعقول

ربات الحجال  ،لوددت أني لم أركم  ،ولم أعرفكم  ،معرفة وللا جلبت ندما  ،وأعقبت ذما  ،قاتلكم
()2

للا  ،لقد مألتم قلبي قيحا  ،وشحنتم صدري غيظا " .
()3

وفي رواية  ":وللا لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان "  ،وفي رواية  ":للا يعلم لقد سئمت الحياة
()4

بين أظهركم  ،ولوددت أن للا يقبضني إلى رحمته من بينكم " .
()5

وقال لهم  ":أف لكم  ،لقد سئمت عتابكم "

()6

 ،وقال أيضا  ":ما أنتم لي بثقة  ،وما أنتم بركن

يمال بكم  ،وال زوافر عز يفتقر إليكم  ،ما أنتم إال كإبل ضل رعاتها"  ،وقال  ":أبيتم علي إباء
()7

المخالفين الجفاة  ،والمنابذين العصاة "
دعوت "

()10

()8

()9

 ،وقال  ":منيت بمن ال يطيع إذا أمرت  ،وال يجيب إذا

.

وقال الحسين – عليه السالم  ": -اللهم إن متعتهم إلى حين  ،ففرقهم فرقا  ،واجعلهم طرائق قددا ،
وال ترض الوالة عنهم أبدا  ،فإنهم دعونا لينصرونا  ،ثم عدوا علينا فقتلونا "

()11

 ،وقال  ":يزعمون

أنهم لي شيعة  ،ابتغوا قتلي  ،وانتهبوا ثقلي  ،وأخذوا مالي  ،وللا إلن آخذ من معاوية عهدا أحقن
به دمي  ،وأؤمن به في أهلي  ،خير من أن يقتلوني  ،فتضيع أهل بيتي وأهلي  ،وللا لو قاتلت

(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ .137
(ْْ)1ربَّاتْاحلجالْْ:النساءْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْ،مادةْحْجْلْجـْْ1صـْْ .449
(ْ)3الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ1صـْْ.6الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ .179
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ.311اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ34صـْْ .61
(ْ)1الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ1صـْْ.6الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ177بنحوهْْ .
(ْ)6خطبْاإلمامْعليِْْ:نجْالبالغةْشرحْالشي ْحممدْعبدهْجـْْ1صـْْ .ْ31
(ْ)7الزوافرْْ:ا ِإلماءْحتملْالقربْْ،الواحدةْ:زافرةْْ.انظرْْنشوانْبنْسعيدْاحلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ .ْ1313
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ34صـْْ.74خطبْاألمامْعليْشرحْالشي ْحممدْعبدهِْْ:نجْالبالغةْجـْْ1صـْْ .ْ33
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ33صـْْ.311خطبْاألمامْعليِْْ:نجْالبالغةْشرحْالشي ْحممدْعبدهْْ:جـْْ1صـْْ .ْ31
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ34صـْْ.31خطبْاألمامْعليِْْ:نجْالبالغةْشرحْالشي ْحممدْعبدهْْ:جـْْ1صـْْ .ْ91
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ.ْ43الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ .111ْ-111
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معاوية ؛ ألخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما "

()1

؛ وال تعجب فقد " بايع الحسين من أهل

العراق عشرون ألفا  ،غدروا به  ،وخرجوا عليه  ،وبيعته في أعناقهم  ،فقتلوه " .
()2

ولما سمع زين العابدين – عليه السالم -نساء الكوفة ورجالها يبكون  ،قال  ":إن هؤالء يبكون
علينا  ،فمن قتلنا غيرهم "

()3

 ،وقال ألهل العراق  ":هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه ،

وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق  ،ثم قاتلتموه وخذلتموه  ،بأية عين تنظرون إلى رسول للا –
صلى للا عليه وآله – وهو يقول لكم  :قاتلتم عترتي  ،وانتهكتم حرمتي  ،فلستم من أمتي "

()4

.

وقال الباقر – عليه السالم  ": -لو كان الناس كلهم لنا شيعة  ،لكان ثالثة أرباعهم لنا شكاكا
والربع اآلخر أحمق "

()5

 ،وعنه  ":لو ميزت شيعتي لم أجدهم إال واصفة  ،ولو امتحنتهم لما

وجدتهم إال مرتدين  ،ولو تمحصتهم لما خلص من األلف واحد  ،إنهم طالما اتكئوا على األرائك ،
فقالوا  :نحن شيعة علي "

()6

؛ وواصفة أي  :قائلين بالتشيع .
()7

أثر تقديس األئمة في عقيدة اإليمان بالجن :

واستكماال لمسلسل التقديس وانتقاله من المشاهدة والحضور إلى عالم الفيب والمستور يظهر أثر
تقديس األئمة في عقيدة اإليمان بالجن في عدة جوانب من أهمها :
أول  :إبليس يحب علي  ،ويستغيث بأهل البيت  :كما جاء عن علي – عليه السالم – :كنت

جالسا عند الكعبة  ،واذا شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر  ،وفي يده عكازه ،
فدنا إلى النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهو مسند ظهره إلى الكعبة  ،فقال  :يا رسول للا أدع للا لي بالمغفرة ،
فقال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -خاب سعيك يا شيخ  ،وضل عملك  ،فلما تولى الشيخ قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -يا أبا
الحسن أتعرفه ؟  ،قلت  :اللهم ال  ،قال  :ذلك اللعين إبليس  ،قال  :فعدوت خلفه حتى لحقته ،
()8

وصرعته إلى األرض  ،وجلست على صدره  ،ووضعت يدي في حلقه ألخنقه ؛ فقال لي  :ال
تفعل يا أبا الحسن  ،فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم  ،ووللا يا علي إني ألحبك جدا ،
(ْ)1الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ.11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ44صـْْ .11
(ْ)1السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ .16
(ْ)3الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ.19اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .161
(ْ)4الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ.31اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .113
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ1صـْْ.131السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ1صـْْ .193
(ْ)6الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.113حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ1صـْْ .114
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ11صـْْ .311
(ْ)3هذاْيتناقضْمعْعقيدةْأنْاألئمةْيعلمونْالغيبْْ،فهمْيعتقدونْأنْاإلمامْالْيُسالْعلىْشيءْفيقولْالْأدريْْ .
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وما أبغضك أحد إال شركت أباه في أمه  ،فصار ولد الزنا  ،فضحكت  ،وخليت سبيله "

()1

؛ ولذا

فالبد أن نحكم إلبليس بعلم الغيب .
ولما كان رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – في منى  ،إذ أبصر الصحابة رجال ساجدا  ،وراكعا  ،ومتضرعا ،
فقالوا  :يا رسول للا ما أحسن صالته  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -هو الذي أخرج أباكم من الجنة

؛ فمضى إليه علي – عليه السالم – غير مكترث  ،فهزه هزة أدخل أضالعه اليمنى في اليسرى ،

واليسرى في اليمنى  ،ثم قال  :ألقتلنك إن شاء للا  ،فقال  :ال تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من
عند ربي  ،مالك تريد قتلي ؟ فو للا ما أبغضك أحد  ،إال سبقت نطفتي إلى رحم أمه قبل نطفة
أبيه  ،ولقد شاركت مبغضيك في األموال واألوالد  ،وهو قوله  -هلالج لج  -في محكم كتابه " :
()2

وشاركهم في األموال واألوالد"  ،قال النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  : -صدق يا علي  ،ال يبغضك من قريش إال
()3

سفاحي  ،وال من األنصار إال يهودي  ،وال من العرب إال دعي  ،وال من سائر الناس إال شقي ،

وال من النساء إال سلقلقية  -وهي التي تحيض من دبرها  -ثم أطرق مليا  ،ثم رفع رأسه  ،فقال :

معاشر األنصار اعرضوا أوالدكم على محبة علي  ،فكان الصحابة يعرضون حب علي على
أوالدهم  ،فمن أحب عليا علموا أنه من أوالدهم  ،ومن أبغض عليا انتفوا منه "  ،وقد لقي علي -
()4

عليه السالم  -أحد أبناء إبليس  ،وتاب على يديه  ،وأسلم .
()5

ولقد أتت جنية تسمى  :عفراء للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – فسألها  :عن أعجب ما رأت ؛ فقالت  :رأيت إبليس
في البحر على صخرة بيضاء  ،مادا يديه إلى السماء  ،وهو يقول  :إلهي إذا بررت قسمك
وأدخلتني نار جهنم  ،فأسألك بحق دمحم  ،وعلي  ،وفاطمة  ،والحسن  ،والحسين أال خلصتني منها
 ،وحشرتني معهم  ،فقال ت له الجنية  :يا حارث ما هذه األسماء التي تدعوا بها ؟  ،قال لها :
رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق للا آدم بسبعة آالف سنة ؛ فعلمت أنهم أكرم الخلق

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْ.ْ143الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْْجـْْ1صـْْ .77
(ْ)1لقدْحتولْإبليسْإىلْشيعيْيعلمْالغيبْويفرقْالناسْلزانْوطاهرْ!ْْ .
(ْ)3سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ .66
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ17صـْْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ39صـْْ.164النوريْالطربسيْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ1صـْ
ْ .39
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ39صـْْ ْْ.164
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على للا  -عز وجل  -فأنا أسأله بحقهم  ،فقال النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -وللا لو أقسم أهل األرض بهذه
األسماء ألجابهم  .فلما استثنى للا  -هلالج لج  -إبليس ؟.
()1

علي يأخذ العهود من الجن عن أبي عبد للا – عليه السالم  : -يوم النيروز هو اليوم
ثانيا ٌّ :
الذي وجه فيه رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عليا – عليه السالم – إلى وادي الجن  ،فأخذ عليهم العهود
والمواثيق

()2

.

من الغريب ان عيد النيروز عيد فارسي باعتراف الشيعة  ،وهو يوم العاشر من أيار  ،وقيل  :هو
()3

عيد رأس السنة الفارسية وهو يوم التاسع من شباط

()4

 ،ويدعون أن فيه أخذ للا تعالى الميثاق

على الذر في األزل  ،وهو أول يوم طلعت فيه الشمس  ،وفيه نجا للا نوح  ،وحطم إبراهيم
األصنام  ،وفيه نزل الوحي على النبي – ملسو هيلع هللا ىلص -

()5

؛ ولذلك هو يوم عظيم القدر عندهم مع أنه

تعيينه في السنة غامض مع أن معرفته أمر مهم ؛ ألنه اليوم الذي أخذ فيه النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – الوالية
ألمير المؤمنين في غدير خم

()6

.

علي حكم بين الجن  :روي أن أمير المؤمنين – عليه السالم – ظهر له ثعبان من جانب
ثالثا ٌّ :
المنبر وهو يخطب  ،ودنا منه ؛ فارتاع الناس لذلك  ،فأومأ إليهم دعوه  ،وانحنى إليه  ،وتطاول
الثعبان حتى التقم أذنه  ،ونق نقيقا سمعه كثير منهم  ،وأخذ علي يحرك شفتيه  ،والثعبان مصغ
()7

إليه  ،ثم انصرف الثعبان ؛ فسألوا عليا ؛ فقال  :إنما هو حاكم من حكام الجن التبست عليه
قضية  ،فصار إلي يستفهمني عنها  ،فأفهمته إياها  ،ودعا لي بخير ،وانصرف .
()8

اْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ1صـْْ.131اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْ13صـْ
ْ
(ْ )1الصدوق ْْ :اخلصالْصـْْ 639ْ -633بتصرفْ.امل ْريز
ْ ْ.33
(ْ )1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ 39صـْ ْ .ْ 177ابنْفهدْاحلليْْ:املهذبْالبارعْْ،حتقيقْْ:الشي ْجمتبْالعراقيْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْ
اإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1417ْ،هْجـْْ1شرحْصـْْ ْْْْ.191
ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْجـْْ1صـْْ.311احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ4صـْْ.111الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْ
(ْ ْ)3
1صـْْ ْْْْ.41
(ْ)4احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ4صـْْ.113ابنْفهدْاحلليْْ:املهذبْالبارعْجـْْ1شرحْصـْْ ْ.191
(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ4صـْْ.111ابنْفهدْاحلليْْ:املهذبْالبارعْجـْْ1شرحْصـْْ ْْْْ.196ْ–ْ191
(ْ)6احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ4صـْْ ْْْْ.111
(ْ)7النقيقْْ:صوتْالضفادعْوالعقاربْوالدجاجْواحلجلْواليعاقيبْوحنوهاْْ.انظرْنشوانْاليمينْْ:مشسْالعلومْجـْ11صـْْ ْْ.ْ6411
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ39صـْْْ173بتصرفْ ْْ.
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وشكت الجن إلى علي – رضي للا عنه  -مأكلهم ؛ فقال  :ألم أبح لكم الروث  ،والعظام

()1

،

فقالوا  :يا أمير المؤمنين على أال يستجمر بها  ،فقال  :لكم ذلك  ،فقالوا  :يا أمير المؤمنين فإن
الشمس تضر بأطفالنا  ،فأمر أمير المؤمنين – عليه السالم – الشمس أن ترجع فرجعت  ،وأخذ
عليها العهد أال تضر بأوالد المؤمنين من الجن واإلنس .
()2

وكذلك ما جاء عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه جاءه رجل من الجن أسمه عطرفة  ،وقع بين قومه وبين قوم
من الجن خالف  ،فجاء للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ليبعث معه من يحكم بينهم  ،فبعث النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عليا ،
فتقلد سيفه  ،وانشقت األرض  ،ودخال فيها  ،وتأخر علي حتى يأس الناس من عودته  ،فما حان
المغرب خرج وسيفه يقطر دما  ،فقام النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقبله بين عينيه  ،وقال  :ما الذي حبسك
عني ؟ فقال  :صرت إلى جن كثيرة قد بغوا على عطرفة  ،فدعوتهم إلى ثالث خصال  :اإليمان
باهلل  ،واإلقرار بنبوتك  ،والجزية  ،فأبوا  ،وسألتهم الصلح مع عطرفة  ،فأبوا ؛ فوضعت سيفي
()3

فيهم  ،وقتلت منهم ثمانين ألفا  ،فلما نظروا ما حل بهم  ،طلبوا األمان والصلح  ،ثم آمنوا وصاروا
إخوانا وزال الخالف " .
()4

رابعا  :الجن يتمنون الشهادة في سبيل الحسين ألن أهل البيت هم من يعينون ملوكهم  :روي

عن الحسين  -عليه السالم  : -أن جنيا يسمى  :زعفر جاءه يوم كربالء  ،فقال  :أنا سلطان
الجن بعد أبي الذي عينه أمير المؤمنين سلطانا على الجن  ،واني استأذنك أن أقاتل أعدائك ،
فقال الحسين  -عليه السالم : -ال  ،إنكم ترونهم  ،وال يرونكم  ،فقال زعفر :نحن نتصور
بصورهم  ،إن قتلنا كنا شهداء في سبيلك  ،فقال الحسين  :جزاك للا خي ار يا زعفر ؛ فإني قد

(ْ)1ثبتْأنْرسولْهللاْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ-قالْْ:إِنَّهْقَدْأَتَ ِاين ِ ِ
تَ ِ
ْح َّىتْأ ََرانَاْ
َ
ْم َعْهُْْ،فَـ َقَرأ ُ
ْداعيْاجل ِّْنْْ،فَ َذ َهب ُ
ُ
ْعلَيه ُمْال ُقرآ َْنْْ،فَانطَلَ َق َ
تَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْعلَفْ
ْعظ ِم ْطَ َع ٍام ْيُذ َكُر ْاس ُم َّ
الز ِادْ،فَـ َق َ
ْع ِْن ْ َّ
اْ،وُكل ْبـَع ٍر َ
ْاّلل َ
الْ:لَ ُكم ْ ُكل َ
ن َريانـَ ُهم َْوآثَ َارُهمْ،فَ َسأَلُوهُ َ
ْعلَيه ْيـَ َق ُع ِْيف ْأَيدي ُكم ْأَوفَـَر َ
ْماْيَ ُكو ُن ْ َْحل ًم َ
ول َِّ
ْ:الْتَستَـن ُجواْهبِِ َماْ،فَِإنـ َُّه َماْطَ َع ُامْإِخ َوانِ ُكم ِْم َنْاجلِ ِّْنْْ.انظرْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْ
ْصلَّ َّ
ال َْر ُس ُ
لِ َد َوابِّ ُكمْ،فَـ َق َ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َم َ
ىْاّللُ َ
ْاّلل َ
ْ.331ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ14صـْْ.461الرتمذيْْ:السننْْجـْْ1صـْْ ْْ.331
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ39صـْْ ْْ.ْ131
(ْ ْ )3اجلزيةْْ:اسمْملاْيؤخذْمنْأهلْالذمةْْ،مسيتْبذلكْألِناْجتزيْعنْالذميْْ،أيْْ:إذا ْقبلهاْسقطْعنهْالقتلْْ،ولإلمام ْأنْيفرضْ
علىْالفقريْاملعتملْكلْسنةْْ11درمهاْْ،وعلىْوسطْاحلالْضعفهْوعلىْاملكثرْضعفهْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ1صـْْ ْ.173
(ْ )4ابن ْجريرْالطربيْالشيعيْْ:نوادرْاملعجزاتْصـْْ 11-13بتصرفْْ .اجمللسيِْْ :بارْاألنوارْجـْ13صـْْ 36بتصرفْْ.الطربسي ْْ:
االحتجاجْجـْْ1صـْ163بتصرفْْ ْ.
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سئمت من الدنيا  ،ورأيت في الطيف أني ألقى للا تعالى في هذا اليوم شهيدا مجندال  ،فارجع  ،وال
تتعرض لهؤالء " .
()1

خامسا  :وفودهم تأتي لتسأل األئمة ألنهم حجة على الجن واإلنس  :عن أبي جعفر – عليه

السالم –  :أنه كان عنده رجال  ،فلم ا خرجوا قال  :هؤالء وفد شيعتنا من الجن  ،جاءوا يسألوننا
عن معالم دينهم  ،أما علمت أن اإلمام حجة على الجن واإلنس  ،وفي رواية  " :أولئك أخوانكم
()2

من الجن  ،أتونا يستفتوننا في حاللهم  ،وح ارمهم  ،كما تأتونا  ،وتستفتوننا في حاللكم  ،وحرامكم "
()3

.

سادسا  :يتمثلون بصورة بنات األئمة  :من أجل أن تكذب االثنا عشرية قصة زواج أم كلثوم بنت
علي من عمر  -رضي للا عنهم -

()4

 ،حيث قالوا بأن هذه القصة من وضع الكذابين

تناقضوا وقالوا  :وقع العقد ولم يكن دخول

()6

()5

 ،ثم

 ،بينما يدعي البعض أنها أنجبت منه – رضي للا

عنها  ، -ومن تناقضهم أن ألف بعض علمائهم كتبا كامال ليكذب هذه القصة سماه  :ظالمة أم
()7

كلثوم  ،ولكنه ما سمع ما حكوه عن علي – عليه السالم  : -أن فالنا – يعني عمر  -خطب
()9

()8

أم كلثوم  ،وهدده إن لم يزوجها له ليمنعنه السقاية وزمزم فأرسل أمير المؤمنين  -عليه السالم -
إلى جنية من أهل نجران يهودية  ،يقال لها  :سحيقة بنت حريرية  ،فأمرها فتمثلت في مثال أم
كلثوم  ،وحجبت األبصار عن أم كلثوم  ،وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى استراب بها
(ْ)1جلنةْاحلديثْيفْمعهدْباقرْالعلومْْ:موسوعةْكلماتْاإلمامْاحلسنيْْ،نشرْدارْاملعروفْللطباعةْ–ْقمْْ،ط1416ْ،ْ3هـْ1991ْ/مْ
صـْْ.131السيدْعليْالربوجرديْْ:طرائفْاملقالْْ،حتقيقْْ:السيدْمهديْالرجائيْْ،نشرْمكتبةْآيةْهللاْالعظمىْاملرعشيْالنجفيْ–ْقمْْ،
ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْ.679
(ْ)1الصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ166بتصرفْْ.حسنيْبنْعبدْالوهابْْ:عيونْاملعاجزْْ،طْاحليدريةْ–ْالنجفْ1369ْ،هـْصـْْ71
بتصرفْْ .
(ْْ)3حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْ.117الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ3صـْْ .633
(ْ)4العالمةْابنْمطهرْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْْ1صـْْ.ْ313العامليْْ:االنتصارْجـْْ6صـْْ .414
(ْ)1خالدْالبغداديْْ:تصحيحْالقراءةْيفِْنجْالبالغةْْ،طْستارةْْ،نشرْمركزْاألِباثْالعقائديةْ–ْقمْ1417ْ،هْصـْْ .111
(ْ)6جعفرْمرتضىْالعامليْْ:خمتصرْمفيدْْ،نشرْاملركزْاإلسالميْالدراساتْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،1ه1114ْ/مْجـْ11صـْْ .93
(ْ)7العامليْْ:االنتصارْجـْ6صـْْ.413جعفرْمرتضىْالعامليْْ:خمتصرْمفيدْجـْ13صـْْ ْ.194
(ْْ)3كتابْظالمة ْأم ْكلثومْتأليف ْالسيد ْجعفر ْمرتضى ْالعاملي ْْ،نشر ْاملركز ْاإلسالمي ْللدراساتْ– ْبريوتْْ ،طبعته ْاألوىل ْبتاري ْ
1413ه1111ْ/مْيفْْْ147صفحةْْ:والكتابْمليءْبالسبْلعمرْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْوتكذيبْقصةْدخولهْهباْواجنابْأوالدْْ ْْ.
(ْ )9اجمللسيْ :مالذ ْاألخيار ْيف ْفهم ْهتذيب ْاألخبارْ ،حتقيق:مهدي ْالرجائي،ط ْاخليام،نشر ْمكتبة ْآيةْهللا ْاملرعشيْ– ْقم ْ1417ْ،هْ
جـ13صـْ .311
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يوما ؛ ف قال  :ما في األرض أسحر من بني هاشم  ،فقتل وورثته  ،وانصرفت إلى نجران  ،وأظهر
أمير المؤمنين – عليه السالم  -أم كلثوم .
()1

وما دامت لم تتزوجه فكيف يروون عن أبي عبد للا – عليه السالم –  :أن أم كلثوم – رضي للا
عنها – لما توفي عمر – رضي للا عنه – أتاها علي فذهب بها إلى بيته لتعتد فيه"

()2

 ،وكيف

يعترف أيضا فيقول  ":ذاك فرج غصبناه "  ،وعن الصادق – عليه السالم  ": -هو أول فرج
()3

()4

غصبناه ( ،)5وان ذلك لم يكن أشد  ،وأعظم  ،وأفضح من غصب الخالفة "  ،بعضهم يقول :
()6

غصب ظاه ار

()7

.

واذا ثبتت القصة " يلزم الشيعة أحد أمرين أحالهما مر :األول  :أن عليا – رضي للا عنه – غير
معصوم ؛ ألنه زوج ابنته من كافر! وهذا ما يناقض أساسيات المذهب  ،ويترتب عليه أن غيره من
األئمة غير معصومين  ،والثاني  :أن عمر– رضي للا عنه  -مسلم ! فقد ارتضى علي مصاهرته
 ،وهذان جوابان محيران .
()9()8

(ْ )1قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ 1صـْْ 316-311بتصرفْْ.السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ 3صـْْ113
بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْْ33بتصرفْْ،جـْْ119صـْْ ْ.ْ13
(ْ )1الشي ْاملفيدْ:املسائلْالسروريةْْهامشْصـْْ .36الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ13صـْ.1111احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ
11صـْْ.471الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ31صـْْ.131الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ6صـْْ.116الشي ْالطوسيْْ:االستبصارْ
جـْْ3صـْْ .311
(ْ)3ونسألْقائلْهذاْالكالمْْ:هلْتزوجْعمرْأمْكلثومْزواجْاًْشرعيْاًْأمْاغتصبهاْغصبْاًْ؟ْإنْالكالمْاملنسوبْإىلْالصادقْ–ْعليهْالسالمْ
–ْ واضحْاملعىنْْ،فهلْيقولْأبوْعبدْهللاْمثلْهذاْالكالمْالباطلْعنْابنةْاملرتضىْْْ-عليهْالسالمْْ-؟ْمثْلوْكانْعمرْاغتصبْأمْكلثومْ
فكيفْرضيْأبوهاْأسدْهللاْْ،وذوْالفقارْْ،وفىتْقريشْبذلكْ؟ْْ.انظرْدْْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْْصـْْ ْْ.11
(ْ)4الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ1صـْْ.347احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ14صـْْ .433
(ْ)1منْيفهمْالعربيةْيعلمْأنْهذهْاجلملةْخمجلةْختدشْاحلياءْْ،والْخترجْمنْإنسانْمهذبْْ،كماْأِناْتلصقْهتمْلعليْ–ْرضيْهللاْعنهْْ-
وهيْاجلُبْْ،والتبلدْْ،واخللو ْمنْالنخوةْْ،وكذلكْاهتامْلكلْمنْعليْْ،وعمرْعلىْإجبارْأمْكلثومْعلىْزواجْليستْبراضيةْعنهْْ،
نستغفرْهللا ْ! ْ ْ.الشي ْحممدْمنظورْنعماينْْ:الثورةْاإليرانيةْيفْميزانْاإلسالمْْ،ترمجةْْ:دْمسريْإبراهيمْْ،طْعبريْللكتابْ– ْحلوانْ
1936مْصـْْ169بتصرفْ .
(ْ)6التربيزيْاألنصاريْْ:اللمعةْالبيضاءْيفْشرحْخطبةْالزهراءْْ،حتقيقْْ:هاشمْامليالينْْ،نشرْمؤسسةْاهلاديْ–ْقمْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ
صـْْ .131
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .116
(ْ)3سليمانْبنْصاحلْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ .11-9
(ْ )9وملْتكنْهذهْهيْحادثةْالنسبْالوحيدةْبنيْآلْالبيتْوأوالدْالصحابةْْ،فقدْتزوجتْالسيدةْسكينةْبنتْاحلسنيْمنْمصعبْبنْ
الزبريْبنْالعوامْْ،وتزوجتْبعدهْمنْعبدْهللاْبنْعثمانْبنْعبدْهللاْبنْحكيمْبنْحزامْْْ ،وتزوجتْفاطمةْبنتْاحلسنيْمنْعبدْهللاْبنْ
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واذا عرض هذا الحق على منصف من الشيعة قبل ذلك ؛ كما عرض هذا الزواج على معز الدولة
بن بويه حين اجتمع ببعض العلماء  ،فكلمه في السنة  ،وأخبره أن عليا زوج ابنته أم كلثوم من
()1

عمر بن الخطاب  ،فقال  :وللا ما سمعت بهذا قط  ،ورجع إلى السنة  ،ومتابعتها  ،ورد كثي ار من
المظالم  ،وتصدق بكثير من ماله  ،وأعتق طائفة كثيرة من مماليكه

()2

.

سابعا  :يعتقدون بأن هناك من األنس نوع من الجن مثل األكراد  :عن الصادق – عليه السالم
()3

– " :األكراد حي من أحياء الجن  ،كشف للا عنهم الغطاء ؛ فال تخالطوهم " .
()4

ثامنا  :الجن خدمهم  :األئمة لهم أتباع من الجن  ،كما أن لهم أتباع من اإلنس

()5

 ،وأتباعهم من

الجن أطوع من اإلنس  ،إذا أرادوا السرعة بعثوهم في حاجاتهم .
()7

()6

تاسعا  :يستغيثون بالجن  :عن علي – عليه السالم  -قال  ":من ضل منكم في سفر  ،أو خاف
على نفسه ؛ فلينادي  :يا صالح أغثني  ،فإن في إخوانكم من الجن جنيا يسمى  :صالحا يسيح
في البالد ؛ لمكانكم محتسبا نفسه لكم  ،فإذا سمع الصوت أجاب  ،وأرشد الضال منكم  ،وحبس
عليه دابته " .
()8

عمروْبنْعثمانْْ،وتزوجْالوليدْبنْعبدْامللكْمنْالسيدةْنفيسةْبنتْزيدْبنْعليْْ.انظرْدْمحزةْالنشريتْوآخرونْْ:سريةْآلْالبيتْنشرْ
مكتبةْالنشريتْ–ْالقاهرةْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111/مْجـْْ3صـْْ،ْ11جـْْ3صـْْ،ْ17جـْْ3صـْْ،ْ41جـْْ3صـْْ .71
(ْ )1معزْالدولةْبنْبويه ْْ:أبوْاحلسن ْأمحدْبنْبويهْبنْفناخسروْبنْمتام ْْ،منْساللةْسابورْذيْاألكتاف ْالساساين ْْ،ولدْ313هْْ/
ْ911مْْ،منْملوكْبينْبويهْيفْالعراقْْ،فارسيْاألصلْْ،مستعربْْ،ويقالْْ:لهْاالقطعْ؛ْألنْيدهْاليسرىْقطعتْيفْمعركةْمعْاألكرادْ
ْ،توىلْيفْصباهْكرمانْْ،وسجستانْْ،واألهوازْْ،تبعاْألخيهْعمادْالدولةْْ،مثْامتلكْبغدادْسنةْ334هـْيفْخالفةْاملستكفيْْْ،ودامْملكهْ
يفْالعراقْْ11سنةْْ،وتويفْببغدادْ316هْ967ْ/مْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)1ابنْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ11صـْْ.ْ197دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْواالستداللْالعقديْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .143
(ْ)3األكرادْْ:شعبْيسكنْهضبةْفسيحةْيفْآسياْالوسطىْْ،مواطنهمْموزعةْبنيْتركياْْ،وإيرانْْ،والعراقْْ،والشامْْ،وغريهاْْ،وقدْيطلقْ
بْْ ْ،ولكل َّ ٍ
ِ
ْالعَربْاألعرابْْ،وباديةْالرومْاألرَمنْ
ْالعَر ِْ
عليهمْْلف َ
ْأمةْحاضرةْوباديةْْ،فباديةُ َ
ظْاألعرابْْ،ألنهْيفْاألصلْاسمْلسكانْبادية َ
ْ،وباديةُْال ُفرسْاألكَرادْْ،وباديةُْالتُـر ِكْالرتُك َمانْْ،فسائرْسكانْالبواديْهلمْحكمْاألعرابْْ.املعجمْالوجيزْصـْْ131بتصرفْْ .
(ْ)4احلليْْ:تذكرةْالفقهاءْْْجـْْْ11صـْْ.173الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ1صـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ .33
(ْ)1حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.111الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْ1صـْْ.391احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ3
صـْْ.411الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ .613
(ْْ)6حممدْبنْحسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ ْ.ْ11
(ْ)7قطبْالدينْالراونديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ.313اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ ْ.13
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ.613ابنْشعبةْاحلراينْْ:حتفْالعقولْصـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .97
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وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -ولينادي إذا ضل في طريق البر  :يا صالح  ،يا أبا صالح
أرشدونا رحمكم للا  ،وفي طريق البحر :يا حمزة

()1

 ،وقد جربها بعض الشيعة بناء على وصية

أبي عبد للا فكانت الجن تأتيهم  ،وتقول لهم  :الطريق يمنة أو يسرة  ،فوجدوها كما قالت الجن

()2

.
وجاء عن أبي جعفر – عليه السالم  ": -من نفرت له دابة  ،فقال هذه الكلمات  :يا عباد للا
الصالحين أمسكوا علي رحمكم للا  { :بان في ع ح و يا ه ي ح ح }  ،إن البر موكول به في

حرج  ،والبحر موكول به  {:ه ح ح }  .قال الراوي  :قلت هذا في بغال ضلت لي فجمعها للا لي
"

()3

.

مع أن للا يقول  ":وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا"  ،وسبب
()4

نزولها كما يقول أبو جعفر – عليه السالم  ": -كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه
الشيطان  ،فيقول  :قل لشيطانك  :فالن قد عاذ بك "
فاسأل للا  ،واذا استعنت فاستعن باهلل "

()6

()5

 ،ويقول رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إذا سألت

 ،فاهلل سبحانه أولى بالجميل من خلقه لنتوجه إليه

سبحانه وحده .
محاربة األئمة للغلو في تقديسهم ومنهجهم في نقده :

الغلو هو أمر مرفوض لدى كل الفرق اإلسالمية  ،وكراهية الغلو تنبعث من تحذير القرآن والسنة
النبوية منه  ،وتاريخ الغلو مع تاريخ االنحراف توأمان ؛ ولهذا فنحن ال نستطيع أن نجد انحرافا من

دون أن يكون مبدأه ومنشأه ظهور الغلو

()7

؛ فإن الغلو في حب الرجل يخلق له فضائل مفتراه تبعد

جدا عن ساحة النبي األقدس – ملسو هيلع هللا ىلص – أن يبوح بشيء منها ؛ وانما يد االفتعال تنسج له مناقب
يندى لها جبين اإلنسانية .
()8

(ْ)1السيدْاليزيديْْ:العروةْالوثقىْجـْْ4صـْْ.334الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ1صـْْ .193
(ْ)1أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْْ:احملاسنْْجـْْ1صـْْ.ْ361واملصدرْنفسهْْجـْْ1صـْْ .ْ331
(ْ)3أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْْ:احملاسنْْجـْْ1صـْْ.ْ363املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ3صـْْ.131اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْ
جـْْ91صـْْ.113السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ16صـْْ .113
(ْ)4سورةْاجلنْْ:آيةْرقمْْ .6
(ْ)1السيدْالطباطبائيْْ:تفسريْامليزانْجـْْ11صـْْ.43الفيضْالكاشاينْْ:التفسريْاألصفىْجـْْ1صـْْ ْ.1361
(ْ )6قطبْالدينْالراونديْْ:سلوةْاحلزينْ"ْالدعواتْ"ْصـْْ.119البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ1صـْْ.374الرتمذيْْ:السننْجـْْ 4صـْ
ْ .667
(ْ)7دْعصامْعليْحيىيْالعمادْْ:املنهجْاجلديدْوالصحيحْيفْاحلوارْمعْالوهابينيْصـْْ31بتصرفْْ .
(ْ)3الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ11صـْْ71بتصرفْْ .
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ونحن حين ننكر الغلو في حب األئمة نقصد بالتأكيد الخروج عن الحق  ،واتباع الهوى حتى
يصبح المحبوب هو اإلله المعبود فهذا كفر وشرك ال يقول به أي مسلم يعتقد برسالة اإلسالم ،
ونبوة دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وقد وضع الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – حدودا لهذا الحب فقال لإلمام علي – عليه السالم
  ":يهلك فيك اثنان  :محب غال  ،ومبغض " وقال  ":يا علي إن فيك مثال من عيسى بن مريمأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه  ،وأحبه النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها  ،والشيعة

األوائل في حب علي واألئمة لم يغالوا بل أنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – إياها .
()1

وعلى هذا كان التشيع الصحيح المعتدل حتى جاء الشيطان فألقى لهم أصال صحيحا وهو حب آل
البيت ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلوا  ،وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة  ،وال
سيما في اإلمامية منهم ؛ فدخلت عليهم شياطين الجن أوال بحب آل البيت  ،واستفراغ الحب فيهم ،

و أروا في ذلك أسنى القربات إلى للا – وكذلك هو لو وقفوا  ،وال يزيدون عليه – إال أنهم تعدوا من
حب آل البيت إلى طريقين  :منهم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم ؛ حيث لم يقدموهم ،
وتخيلوا أن أهل البيت أولى بهذه المناصب الدنيوية ؛ فكان منهم ما قد عرف واستفاض  ،وطائفة
زادت إلى سب الصحابة في رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – وفي جبريل – عليه السالم – وفي للا – هلالج لج  -؛

حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخالفة للناس  ،فانظر ما أدى إليه الغلو في الدين .
()2

هذا ولألئمة  -عليهم السالم -خط واضح في إنكار هذه العقائد  ،وكانوا كثي ار ما يؤكدون على
التزام هذا الخط  ،وأنهم ال يتقون فيه أحدا  ،ومن خط األئمة – عليهم السالم – محاربة الغلو فيهم
 ،وتكفير القائل به  ،ولم يعهد عن أحد منهم إال اإلقرار بالعبودية هلل  ،ونهاية الخضوع له ؛ الذي

فاقوا فيه الناس  ،فكانت الشيعة والسنة على السواء خالل القرون األولى في الكوفة ينبذون ،
()3

ويحاربون الغالة حتى انقرضت معظم عقائدهم .
()4

ومن ذ لك الخط  :النهي عن الحلف بهم  ،فال يجوز ألحد أن يحلف برسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وال
بأمير المؤمنين  ،وال بأحد من األئمة – عليهم السالم –  ،فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد أخطأ

(ْ)1دْحممدْالتيجاينْْ:آلكونْمعْالصادقنيْْ،نشرْمؤسسةْأنصاريانْ–ْقمْْ،دتْصـْْ116ْ–ْ111بتصرفْْ .
(ْ )1حمييْالدينْبنْعريبْْ:الفتوحاتْاملكيةْْ،حتقيق ْوتقدمي ْْ:د ْْ.عثمان ْحيىيْْ،نشرْاملكتبة ْالعربيةْْ،يصدرهاْْ:اجمللس ْاألعلىْلرعايةْ
الفنونْواآلدابْوالعلومْاالجتماعيةْباالشرتاكْمعْاهليئةْاملصريةْالعامةْللكتابْْ-القاهرةْْ،بالتعاونْمعْمعهدْالدراساتْالعلياْيفْالسوربونْ
1391ْ،ه1971ْ/مْجـْ4صـْْ .131ْ–ْ131
(ْ)3عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْصـْْ .17
(ْ)4دْعصامْعليْحيىيْالعمادْْ:املنهجْاجلديدْوالصحيحْيفْاحلوارْمعْالوهابينيْصـْْ71بتصرفْْ .
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()1

؛ لقوله – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من حلف بغير للا فقد أشرك " وفي رواية  ":كفر "

من للا في شيء " ؛ وعليه فال ينعقد يمينه
()3

()4

()2

 ،وفي رواية  ":فليس

 ،فأين اآلن عوام الشيعة الذين يحلفون بالحسين

وغيره .
وهذا علي – رضي للا عنه  -يقول للصحابة في عصره  ":فال تكفوا عني مقالة بحق  ،أو مشورة

بعدل  ،فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ  ،وال آمن ذلك من فعلي  ،إال أن يكفيني للا من

نفسي ما هو أملك به مني  ،فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب ال رب غيره "

()5

.

ويدعوا على شيعته من أهل الكوفة بعدما غلوا فيه قائال  ":اللهم إني قد مللتهم  ،وملوني ،
وسئمتهم  ،وسئموني  ،اللهم فأبدلني بهم خي ار منهم  ،وأبدلهم بي ش ار مني "

()6

.

وعن أبي الحسن – عليه السالم –  ":إن للا غضب على الشيعة  ،فخيرني نفسي  ،أو هم ،
فوقيتهم  -وللا  -بنفسي"

()7

؛ وذلك  ":لكثرة مخالفتهم  ،وقلة إطاعتهم  ،وعدم نصرتهم لإلمام

الحق " .
()8

ومع صفاتهم المخزية  ،يجمع لهم أبو جعفر – عليه السالم – صفة أخرى وهي أنهم  " :قوم

يقولون فينا ما ال نقوله في أنفسنا ؛ فليس أولئك منا  ،ولسنا منهم " .
()9

وينقض اإلمام علي نظرية النص عليه  ،ونظرية الوصية  ،والعصمة  ،ويؤكد نظرية الشورى ؛
فيقول  ":والواجب في حكم للا  ،وحكم اإلسالم على المسلمين بعدما يموت إمامهم  ،أو يقتل أن

ال يعملوا عمال  ،وال يحدثوا حدثا  ،وال يقدموا يدا  ،وال رجال  ،وال يبدءون بشيء قبل أن يختاروا

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .113
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:املبسوطْجـْْ6صـْْ.191الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ41صـْْ .117
ْ)3الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ1صـْْ.1171الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ31صـْْ .119
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:قواعدْاألحكامْجـْ3صـْْ.176ابنْالعالمةْْ:إيضاحْالفوائدْجـْ3صـْْ.411احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْجـْ1صـْ
ْ .313
(ْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْْجـْْ3صـْْ.316املريجهاينْْ:مصباحْالبالغةْجـْْ1صـْْ .69
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ .379
(ْ)7السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ ْْ.114
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ6صـْْ .41
(ْ)9الشي ْهاديْالنجفيْْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ1صـْْ .471
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ألنفسهم إماما  ،عفيفا  ،وعالما  ،ورعا  ،عارفا بالقضاء  ،والسنة  ،يجمع أمرهم  ،ويحكم بينهم "
.

()1

ويقول وهو في سياقة الموت  ،حين قال له بعض الحضور  :أوصي  ،فقال أمير المؤمنين –
عليه السالم  ": -ما أوصى رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأوصي  ،ولكن إن أراد للا بالناس خي ار ؛
فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم "

()2

.

وقد قيل لرسول للا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  : -أوصي  ،فقال  ":أما إني قد أرى مكانه  ،ولو فعلت لتفرقتم عنه ،

كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران "

()3

 ،وفي رواية عن أمير المؤمنين – عليه السالم

– قال  ":دخلنا على رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقلنا  :يا رسول للا استخلف علينا  ،قال  :ال  ،إن يعلم
للا فيكم خي ار  ،يول عليكم خيركم  ،فقال علي  -كرم للا وجهه  : -فعلم للا فينا خي ار  ،فولى
علينا أبا بكر"

()4

.

وقيل لعلي – رضي للا عنه  : -إن فقدناك  ،فال نفقد أن نبايع الحسن  ،فقال  " :ال آمركم  ،وال
أنهاكم أنتم أبصر "  ،ثم نظر إلى الحسن والحسين ودمحم بن الحنفية – رضي للا عنهم –
()5

وأوصاهم بتقوى للا وقال  ":أن ال تبغوا الدنيا  ،وان بغتكما  ،وال تبكيا على شيء منها زوي عنكما
"

()6

 ،ولم يذكر من أمر الوصية شيئا ؛ فكيف يترك أم ار من أركان الدين بل أعظمها ،وال يعرف

باإلمام بعده .

(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ6صـْْ.14اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ36صـْْ.196الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْ
وفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْ1صـْْ ْْ.13
(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْ1صـْْ.ْ41حممدْطاهرْالقميْالشريازيْْ:األربعنيْصـْْ.111اإلجييْْ:املواقفْجـْْ3
صـْْ ْْ.614
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْْ.ْ171الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ1صـْْ.319الشريفْاملرتضىْْ:الشايفْيفْاإلمامةْجـْْ3صـْ
ْ .93
(ْ )4الشهيدْنورْهللاْالتسرتيْْ:الصوارمْاملهرقةْيفْجوابْالصواعقْاحملرقةْْ،حتقيقْْ :السيدْجاللْالدينْاحملدث ْْ،نشرْمكتبةِْنضتْ–ْ
طهرانْ1376ْ،هـْصـْْْ.197الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ3صـْْ.39املتقيْاهلنديْْ:كنزْالعمالْجـْْ13صـْْ .139
(ْ)1ابنْالدمشقيْْ:جواهرْاملطالبْيفْمناقبْاإلمامْعليْ–ْعليهْالسالمْْ،ْ-حتقيقْْ:الشي ْحممدْباقرْاحملموديْْ،طْْپاسدارْإسالمْ
ْ،نشرْمجعْإحياءْالثقافةْاإلسالميةْْ-قمْْ،ط1416ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ .91
(ْْ)6الشي ْاحملموديِْْ:نجْالسعادةْجـْْ1صـْْ.733عبدْاحلليمْاجلنديْْ:اإلمامْجعفرْالصادقْصـْْ .31
297

ويسأل – رضي للا عنه –  :عمن قاتله من أهل الجمل أمشركون هم ؟ قال  :من الشرك فروا ،
قيل  :أمنافقون هم ؟ قال  :إن المنافقين ال يذكرون للا إال قليال  ،قيل  :فما هم ؟ قال  :إخواننا

بغوا علينا  ،فنصرنا عليهم

()1

 ،ولم يقل  :أنهم اعتصبوا الخالفة من ومن ولدي .

ويسب بعض جنده أهل الشام في وقعة صفين  ،فيقول لهم  ":إني أكره لكم أن تكونوا سبابين " .
()2

وقد اشترط الحسن على معاوية – رضي للا عنهما – عندما عقد الصلح في عام الجماعة  :أنه
ليس له أن يعهد ألحد بعده  ،وأن يكون األمر شورى بين المسلمين

عليه الحسن أن يكون له األمر من بعده ،فالتزم ذلك كله معاوية "

()4

()3

 ،وفي رواية  ":واشترط

 ،ولم يذكر أيضا النص على

خالفته .
وبعد مقتل الحسين – عليه السالم – خلف بعده علي بن الحسين – عليه السالم – وكانت سنه
أقل من عشرين سنة " ثم انقبض عن الناس فلم يلق أحدا  ،وال يلقاه إال خواص أصحابه  ،وكان
في نهاية العبادة  ،ولم يخرج عنه من العلم إال يسي ار " .
()5

ودخل رجل على اإلمام أبي عبد للا – عليه السالم – فقال  ":إن ناسا يأتوننا يزعمون أن فيكم

أهل البيت  :إمام مفترض الطاعة  ،قال  :ما أعرف ذلك في أهل بيتي  ،قالوا  :يا أبا عبد للا

يزعمون أنك أنت هو ؟ قال  :ما قلت لهم ذلك " .
()6

ودخل عليه رجالن من الزيدية فسأاله  ":أفيكم إمام مفترض الطاعة ؛ فقال  :ال ؛ فقاال  :قد
أخبرنا عنك الثقات  :أنك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك فالن وفالن وهم أصحاب ورع وتشمير

(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ11صـْْ.63السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ13صـْْ .33
(ْ)1خطبْاإلمامْعليْشرحْالشي ْحممدْعبدهِْْْ:نجْالبالغةْْجـْْ1صـْ.131اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .161
(ْ)3احلليبْْ:السريةْاحللبيةْجـْْ3صـْْ.319الشي ْجعفرْالنقديْْ:األنوارْالعلويةْْ،نشرْاملكتبةْاحليدريةْ–ْالنجفْْ،ط1331ْ،ْ1هْْ/
1961مْصـْْ.113السيدْاملرعشيْْ:شرحْإحقاقْاحلقْجـْ33صـْْْ.131دْنبيلةْعبدْاملنعمْداوودْْ:نشأةْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .71
(ْ ْ )4الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ 3صـْْ.173نذيرْحيىيْاحلسينْْ:دفاعْعنْالتشيعْْ،طِْنضتْْ،نشرْاملؤسسةْاإلسالميةْالعامةْ
للتبليغْواإلرشادْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هْصـْْ .131
(ْ )1الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.91السيدْحممدْرضاْاجلاليل ْْ:جهادْاإلمامْالسجادْْ،طْمششادْْ،نشرْدارْ
احلديثْ–ْقمْْ،طْ1413ْ،1هـْْصـْْ.64الفيضْالكاشاينْْ:احملجةْالبيضاءْيفْهتذيبْاألحياءْْ،حتقيقْْ:عليْأكربْغفاريْْ،طْمهرْْ،
نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1333ْ،هْْجـْْ1صـْْ .144
(ْ )6حممدْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.196اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 16صـْْ .111املازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ 1صـْ
ْ ْ.313
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وهم ممن ال يكذب ؛ فغضب أبو عبد للا فقال  :ما أمرتهم بهذا "

()1

 ،ثم يحملون هذا على التقية

.

ويستنكر بعض اهل البيت من أوالد الحسن أن تكون اإلمامة في ولد الحسين فقط  ،فيقول  ":كيف

صارت اإلمامة في ولد الحسين دون الحسن  ،وهما سيدا شباب أهل الجنة ؟ وهما في الفضل
سواء  ،إال أن للحسن على الحسين فضال بالكبر  ،وكان الواجب أن تكون اإلمامة إذن في

األفضل " .
()2

ويعترف اإلمام زيد بن علي بعدم علمه بإمامة أبيه زين العابدين  ،فقال  :لمن أخبره بذلك  ":كنت
أجلس مع أبي  ،ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي  ،ولم يشفق علي من حر النار  ،إذ
أخبرك بالدين  ،ولم يخبرني به ؟ !  .يعني أخبره بإمامته  ،ولم يخبر ابنه ! .
()3

وحول حصر عدد األئمة في اثني عشر إماما نقل عن أمير المؤمنين – عليه السالم – قول النبي
– ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق " ولم يرو هذا الخبر إال سليم بن قيس

()4

"،

والصواب في الجواب ما تقدم في سليم عن الشيخ المفيد أن الكتاب دس فيه  ،فالعمل به بما لم
يقم عليه دليل غير جائز

()5

 ،وقد ظهر هذا الكتاب في القرن الرابع الهجري  ،وفيه قائمة بأسماء

األئمة االثني عشر  ،مع زعم أنها كانت معروفة في عهد الرسالة  ،ولعل هذا الكتاب من أهم

عوامل تكون المذهب االثني عشري  ،واذا كان سليم هذا ضعيف عندهم فكيف نعتمد على رواياته
.

قال المفيد  ":أنه غير موثوق به  ،وال يجوز العمل على أكثره  ،وقد حصل فيه تخليط  ،وتدليس

 ،فينبغي للمتدين أن يتجنب العمل بكل ما فيه  ،وال يعول على جملته  ،والتقليد لروايته "

()6

،

(ْْ)1حممدْتقيْاجمللسيْ(ْاألولْ)ْْْ:روضةْاملتقنيْيفْشرحْمنْالْحيضرهْالفقيهْْ،حتقيقْْ:السيدْحسنيْاملوسويْالكرماينْْ،والشي ْعليْ
پناه ْاالشتهارديْْ،طْاملكتبةْالعلميةْ–ْقمْ1399ْ،هْجـْْ13صـْْ.141الفيضْالكاشاينْْ:الوايفْجـْْ 3صـْْ.163الصفارْْ:البصائرْ
صـْْ.194الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.131موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .313
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْجـْْ1صـْْ .119
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.174املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ .31
(ْ)4املسعوديْْ:التنبيهْواإلشرافْصـْْ ْ.199
( ْ )1الشي ْحممدْتقيْالتسرتيْْ:قاموسْالرجالْْ،منشوراتْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْ
جـْْ11صـْْْ ْ.ْ111
( ْ)6الشي ْاملفيدْْ:تصحيحْاعتقادْاإلماميةْْ،حتقيقْْ:حسنيْدركاهيْْ،نشرْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْصـْْ.149الشي ْ
املنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْ.131السيدْهاشمْاهلامشيْْ:حوارْمعْفضلْهللاْحولْالزهراءْْ،طْ
الشريعةْْ،نشرْدارْاهلدىْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْصـْْ ْْ.416
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والكتاب موضوع ال مرية فيه  ،وعلى ذلك عالمات شافية  ،ومنها أن عدد األئمة فيه ثالثة
عشر .
()1

وهناك ما يقلل العدد ؛ فعن أبي عبد للا  -عليه السالم –  :إن جبرائيل – عليه السالم  -أتى
رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بصحيفة مختومة بسبع خواتيم

()2

من ذهب  ،وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها

إلى على بن أبي طالب ؛ فيعمل بما فيه  ،وال يجوزه إلى غيره  ،وأن يأمر كل وصى من بعده أن
يفك خاتمه  ،ويعمل بما فيه  ،وال يجوز غيره فهذه سبع فأين بقية الخواتيم .
()3

وعقيدة الغيبة ينقضها ما روي عن أبي عبد للا – عليه السالم ": -من مات وليس عليه إمام حي

ظاهر مات ميتة جاهلية  ،فقيل له  :إمام حي  ،جعلت فداك ؟ قال  :إمام حي " .
()4

وعن العبد الصالح – عليه السالم –  ":إن الحجة ال تقوم هلل على خلقه إال بإمام حي يعرف "
وعن أبي جعفر – عليه السالم  : -ال تبقى األرض بغير إمام ظاهر"

()6

()5

،

 ،وعن أبي عبد للا –

عليه السالم  ": -ال تخلو األرض من عالم منكم حي ظاهر  ،تفزع إليه الناس في حاللهم
وحرامهم "
جاهلية "

()8

()7

 ،وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع  ،مات ميتة

.

فنحن نحتج اآلن عليكم بأقوال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واألئمة الصادق  ،والكاظم  ،والرضا – عليهم السالم
– فمن منا أهل الجاهلية ؟ ومن منا يتبع اإلمام الظاهر  ،ويسمع له  ،ويطيع ؟

()9

.

(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْ .131
( ْ)1هناْتناقضْْ:الشيعةْاالثناْعشريةْتقولْْ:إنْعددْاألئمةْأثينْعشرْإماماْْ،وهناْالعددْْ:سبعْخواتيمْْ،يعينْْ:أنْعددْاألئمةْسبعةْ
فقطْْ،فأينْخواتيمْالباقنيْ؟ْأمْأنْجربيلْاكتفىْبالسبعةْ؟ْأمْأنْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ-نسيْأوْعليْأوْالراويْنسيْالعددْ؟ْ
فإنْكانْنسيْفهوْقدحْيفْالعصمةْْ،وإنْملْينسْفلمْيبنيْيفْوقتْاحلاجةْفهوْنقصْيفْالبالغْْ،وهوْمنافْلتمامْالدينْوكمالْالنعمةْ
ْ.
(ْ )3حممدْبنْاحلسنْالصفارْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.171اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 16صـْْ.37السيدْمرتضىْالعسكريْْ:معاملْ
املدرستنيْجـْ1صـْ.316األمحديْاملياجنيْْ:مكاتيبْالرسولْجـْْ1صـْْ .61
ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْْ.31الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْ
ْ
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ.169الشي
وفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْ.196املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ13صـْْ .177
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ.169اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.ْ1
(ْ)6حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.ْ116اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.11
(ْ)7حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْْ.ْ433اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.11
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ.169املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ13صـْْ ْ.177
(ْ)9دْعمرْعبدْهللاْكاملْْ:رسالةْإىلْإخوانناْالشيعةْاإلماميةْْصـْْ ْ.111
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الفصل الثاني

التقديس
وأثره في
عقيدة العصمة
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الفصل الثاني
التقديس وأثره في عقيدة العصمة
من أهم عقائد الشيعة االثني عشرية  :عصمة األنبياء واألئمة – عليهم السالم –  ،وتبنى هذه
العقيدة على طهارتهم من الذنوب  ،وفاسد األخالق  ،وهذه المنزلة موجبة لمزيد فضلهم ،
وعصمتهم  ،وتقديسهم  ،وتنزههم عن الصغائر والكبائر  ،وكل ما يخل بمكانتهم في قلوب الناس
من دناءات األحوال  ،وخسيس الطباع (. )1

فعلي واألئمة– عليهم السالم –  :مولدون على الفطرة السوية  ،وكل إمام منهم منذ ولد لم يواقع
قبيحا  ،وال كان كاف ار طرفة عين قط  ،وال مخطئا  ،وال غالطا في شيء من األشياء المتعلقة
بالدين  ،وهذا تفسير اإلمامية "

()2

.

وكالم األئمة موثوق به  ،ال مرية فيه  ،وال شك  ،ودرجته فوق كالم جميع المخلوقين !  ،بإجماع
علماء النجف حين يصفون كالم علي – رضي للا عنه – وبالغته ؛ فيقولون  ":بأنه فوق كالم

المخلوق  ،ودون كالم الخالق " (. )3

فهيا لنلقي الضوء على هذه العقيدة وكيف أثر التقديس فيها باعتبارها أصل من أصول عقيدة
اإلمامة عند الشيعة اإلمامية االثني عشرية .
أول  :تعريف العصمة في اللغة :
العصمة في اللغة  :المنع  ،وما يعتصم به اإلنسان عن الوقوع فيما يكره  ،والعصمة من للا :
التوفيق الذي يسلم به اإلنسان مما يكره  ،إذا أتى بالطاعة ؛ فتسمى  :توفيقا  ،وعصمة  ،فجميع

المؤمنين من المالئكة  ،والنبيين  ،واألئمة  :معصومون ؛ ألنهم متمسكون بطاعة للا
وفي التنزيل ":ال عاصم اليوم من أمر للا إال من رحم"

()5

()4

.

 ،أي  :ال معصوم إال المرحوم ،

والعصمة الحفط  ،واعتصمت باهلل  :إذا امتنعت بلطفه من المعصية  ،قال للا  -عز وجل -

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ16صـْْ141بتصرفْ.
(ْ)1ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْْْجـْْ4صـْْ116-111بتصرفْ.
(ْ)3عليْحسنيْالعامليِْْ:بوثْيفْفقهْالرجالْْ،نشرْمؤسسةْالعروةْالوثقىْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْصـْ.144
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْ131-134بتصرفْ.
(ْ)1سورةْهودْْ:آيةْرقمْ.44
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حكاية عن ام أرة العزيز( ": )1راودته عن نفسه فاستعصم"

()2

 ،أي  :تأبى عليها  ،ولم يجبها إلى ما

طلبت  ،وفي الحديث  ":من كانت عصمته ال إله إال للا "( ، )3أي  :ما يعصمه من المهالك يوم
القيام  ،واالعتصام  :االمتساك بالشيء  ،وعصمة لألرامل  :يمنعهن من الضياع والحاجة

()4

.

وقيل  ":الطهارة من الرجس "( ، )5والتنزه عن الخطأ  ،والخطيئة  ،مع القدرة على ارتكابها  ،والقيد ،
والوثاق  ،والميثاق  ،والرابطة  ،ومنه معصوم الدم  ،أي  :ال يجوز قتله "(. )6
والعصمة  :الزوال  ،والذهاب  ،واالستحالة

()7

 ،والعصمة بين اثنين  :ما يمنع من لحوق األذى

بأحدهما  ،فانقطاع العصمة بين اثنين  :زوال المنعة (. )8
تعريف العصمة في عرف الشيعة الثني عشرية :
اختلفت اآلراء حول تعريف العصمة عرفا( ، )9فقيل  :ملكة اجتناب المعاصي  ،مع التمكن منها

()10

 ،وقيل  :هي ملكة تمنع الفجور  ،ويحصل بها العلم بمثالب المعاصي  ،ومناقب الطاعات  ،وقيل

 :هي فيض إلهي يقوى به العبد على تحري الخير  ،وتجنب الشر( ، )11حتى يصير كمانع له من
باطنه  ،وان لم يكن محسوسا( ، )12وقيل :ما يعصم من المهالك يوم القيامة (.)13

(ْ)1امرأةْالعزيزْْ:امسهاْراعيلْْ،أوْرعائيلْْ،أوْزليخاْْ،واسمْالعزيزْْ:قطفريْْ،وقيلْْ:إطفريْبنْروحيبْْ،وكانْعلىْخزائنْمصرْْ.انظرْ
الطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ11صـْ134بتصرفْْ.البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ.641
(ْ)1سورةْيوسفْْ:آيةْرقمْ.31
(ْ)3املتقيْاهلنديْْ:كنزْالعمالْجـْْ11صـْ.369
(ْ)4ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْ،مادةْعصمْجـْْ4صـْ1976بتصرفْْ.الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْْجـْْ3صـْ.316
(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْْجـْْ11صـْ.111
(ْ)6دْأمحدْفتحْهللاْْ:معجمْألفاظْالفقهْاجلعفريْْ،بابْالعنيْصـْْ.191حممدْقلعجيْْ:معجمْلغةْالفقهاءْْ،طْدارْالنفائسْ–ْبريوتْ
ْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1933ْ/مْبابْوقايةْْ،عصمةْصـْ.314
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ11صـْْ ْ.431
(ْ)3الشي ْاألنصاريْْ:املكاسبْجـْ1صـْْْ.193
(ْ )9السيد ْعلي ْخان ْاملدين ْالشريازيْْْ:رياض ْالسالكني ْيف ْشرح ْصحيفة ْسيد ْالساجدين ْْ،حتقيق ْْ:السيد ْحمسن ْاحلسيين ْاألميينْْْ،
نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ4هـْْجـْْ7شرحْصـْْ ْ.131
(ْ)11اجلرجاينْْ:التعريفاتْْصـْ.191
(ْ)11السيدْعليْخانْاملدينْالشريازيْْ:رياضْالسالكنيْيفْشرحْصحيفةْسيدْالساجدينْجـْْ4شرحْصـْْ ْ.113
(ْ)11املصدرْالسابقْجـْْ7شرحْصـْْ ْ.33
(ْ)13الشي ْاألنصاريْْ:املكاسبْْْجـْ1صـْْْ.193
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وجملة معناها عرفا  :أن األئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم  ،وال يجوز
عليهم شيء من الخطأ والنسيان " (.)1

ومن خالل التعريفات اللغوية والعرفية نرى اختالفهم في تصور العصمة ؛ الذي يتبعه اختالفهم في
مسألة مهمة عندهم وهي  :العصمة من فعل العبد أم من فعل الرب ؟ .
ولكن اإلشكال يحل بما جاء عن أهل السنة  :أجمعوا على أنه تعالى قدر أفعال جميع الخلق
وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم  ،وأنه الخالق لجميع أفعال العباد  ،فالطاعة يرضاها  ،والمعصية

يأباها  ،وأراد أن تكون مذمومة منهم  ،ويكونون مذمومين بها  ،وأجمعوا على أنه تفضل على
بعض خلقه بالتوفيق والهدى  ،وحبب إليهم اإليمان  ،وكره إليهم الكفر  ،والفسوق  ،والعصيان ،
وأجمعوا على أنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه  ،وال تولى توفيقهم  ،بل حال بينهم وبين

عصمته  ،وتركهم من توفيقه  ،وأضلهم  ،وليس بواجب عليه أن يساوي بينهم في ذلك  ،وأجمعوا
على أن اإلنسان ال يكسب شيئا من إال بقدرة تخصه في حال وجوده
قال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -كل ميسر لما خلق له

()3

()2

.

 ،أما من كان من أهل السعادة ؛ فسييسر لعمل

أهل السعادة  ،وأما من كان من أهل الشقاوة  ،فسييسر لعمل أهل الشقاوة "

()4

 ،ثم ق أر  -ملسو هيلع هللا ىلص ": -

أما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب

بالحسنى * فسنيسره للعسرى(")5

()6

 ،وقال  -هلالج لج  " : -من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء

ور * ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدح ا
ور * ك ًّال نمد هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشك ا
ور "
محظ ا

()7

 ،وقال  -هلالج لج " : -فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ،

وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن"

()9( )8

.

(ْ)1دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ9
(ْ)1احلسنْبنْعليْالقطانْالفاسيْْ:اإلقناعْيفْمسائلْاإلمجاعْْ،حتقيقْْ:دْفاروقْمحادةْْ،طْدارْالقلمْ–ْدمشقْْ،نشرْوزارةْاألوقافْ
القطريةْ–ْالدوحةْْ،ط1431ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْْصـْْ33-31بتصرف.
(ْ)3اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ33صـْْ.ْ113اإلمامْمسلمْْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1139
(ْ)4اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْْ17صـْْ.ْ139اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ4صـْْ.1391
(ْ)1سورةْالليلْْ:آياتْرقمْ.ْ11ْ–ْ1
(ْ)6اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ1صـْْ.ْ16اإلمامْمسلمْْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1141أبوْداودْْ:السننْجـْْ4صـْ.111
(ْ)7سورةْاإلسراءْْ:آياتْرقمْ.ْ11ْ–ْ13
(ْ)3سورةْالفجرْْ:آياتْرقمْ.ْ11ْ–ْ14
(ْ)9اإلمامْابنْتيميةْْ:جمموعْالفتاوىْجـْْ3صـْْ71ْ-ْ74بتصرفْ.
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ثانيا  :تعريف العصمة في اصطالح الشيعة الثني عشرية :
العصمة عند االثني عشرية تمثل طهارة تامة عن الذنب  ،والخطأ  ،والسهو  ،والنسيان  ،هذه
الطهارة مالزمة لقوة قدسية  ،ملكوتية تتلخص في كلمة واحدة هي  " :العصمة "(. )1

والشيعة يعتبرون  :أن اإلمام بمثابة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المعصوم من جميع الرذائل  ،والفواحش  ،ما
ظهر منها  ،وما بطن  ،من سن الطفولة إلى الموت عمدا  ،وسهوا " (.)2

ويعرفها اإلمام الحسين – عليه السالم –  " :حين سئل  :عن معنى كون اإلمام معصوما ؟ فقال :
هو المعتصم بحبل للا  ،وحبل للا  :هو القرآن  ،ال يفترقان إلى يوم القيامة  ،واإلمام يهدي إلى
القرآن  ،والقرآن يهدي إلى اإلمام  ،وذلك قول للا  -عز وجل  " : -إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم "

()3

 ،أي  :أن معصوميته بسبب اعتصامه بالقرآن  ،وعدم مفارقته عنه  ،والملة التي هي

أقوم  :هو ما دعا إليه اإلمام ؛ ألنه أقوم من دعا إلى الشريعة "

()4

.

وقد عرف المتكلمون من الشيعة العصمة بتعريفات  ،منها ما جاء عن المفيد  " :بأنها االمتناع
باالختيار عن فعل الذنوب والقبائح  ،عند اللطف الذي يحصل من للا تعالى في حقه  ،فالمعصوم
هو  :من يمتنع باختياره عن فعل الذنوب

()5

 ،فهي القوة النفسانية الحاجزة بينه وبين المعصية "

()6

.
بينما يعرفها بعضهم بأنها  ":لطف يفعله للا بالمكلف  ،بحيث يمتنع منه وقوع المعصية  ،وترك
الطاعة  ،مع قدرته عليهما

()7

؛ ألنه لو عهد منه في سالف عمره سهو أو نسيان ؛ الرتفع الوثوق

عن إخباراته  ،ولو عهد منه خطيئة ؛ لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة " ( ،)8فال يكون

له داعية المعصية حينئذ

()9

 ،بشرط أن ال ينتهي فعل ذلك األمر ألحد إلى اإللجاء" (.)1

(ْ) 1السيدْعليْالبهبهاينْْ:الفوائدْالعليةْوالقواعدْالكليةْاليتْيبتىنْعليهْكثريْمنْمعضالتْالفقهْواألصولْْ،طْاملطبعةْالعلميةْ–ْقمْْ،
نشرْمكتبةْدارْالعلمْ–ْأهوازْ–ْإيرانْْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْ.131
(ْ)1دْمصطفىْغالبْْ:اإلمامةْوقائمْالقيامةْْ،طْمكتبةْاهلاللْ–ْبريوتْ1931ْ،مْصـْْْ.117
(ْ)3سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْ.9
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ131بتصرف.
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْ.ْ164
(ْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ1صـْ.ْ149
(ْ)7السيدْعليْخانْاملدينْالشريازيْْ:رياضْالسالكنيْيفْشرحْصحيفةْسيدْالساجدينْجـْْ1شرحْصـْْ ْ.131
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْْصـْْ.ْ37الشي ْحممدْحسنيْاحلاجْْ:حقوقْآلْالبيتْيفْالكتابْوالسنةْباتفاقْاألمةْْ،طْمهرْ
–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ.31الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْْجـْْ3صـْ.313
(ْ)9الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْ.ْ164
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مفهوم ومقومات العصمة عند الثني عشرية :
فسر علماء االثنا عشرية العصمة بعدة مفاهيم منها :
األول  :أنها أمور يفعلها للا بالمكلف  ،فال يفعل المعصية  ،اقتضاء ال يبلغ حد اإليجاب  ،وهذه

األمور أربعة أشياء  ،أولها  :أن يكون لنفس اإلنسان ملكة مانعة من الفجور داعية إلى العفة .
وثانيها  :العلم بمثالب المعصية  ،ومناقب الطاعة  .وثالثها  :تأكيد ذلك العلم بالوحي  ،والبيان
من للا تعالى  .ورابعها  :أنه متى صدر عنه خطأ من باب النسيان  ،والسهو لم يترك مهمال  ،بل
يعاقب  ،وينبه  ،ويضيق عليه العذر  .فإذا اجتمعت هذه األمور األربعة  ،كان الشخص معصوما
عن المعاصي ال محالة (. )2
الثاني  :أن يبلغ اإلمام أو النبي حدا من العلم واليقين  ،بحيث ال تنقدح في نفسه إرادة المعصية ،
مع كونه قاد ار عليها  ،وهذا أمر ممكن وواقع  ،فإن كثي ار من الناس معصوم عن فعل القبائح التي

ال تليق بهم ؛ ككشف العورة في الطريق  ،ومن المحال كون العصمة جبرية

()3

منافية الختيار

المعصوم  ،واال لكان تكليف المعصوم باطال ؛ لكونه تكليفا بغير المقدور  ،مع أن كون
المعصومين مكلفين  ،أمر ثابت بالضرورة

()4

.

الثالث  ":لطف خفي  ،يمتنع من أفيض عليه معه عن فعل القبائح  ،واإلخالل بالواجبات  ،ال
على جهة الوجوب الرافع للقدرة  ،بل معنى أنه إذا فعله للا بالمكلف اختار الطاعات  ،واجتنب

المعاصي البتة  ،وحينئذ يكون وقوع المعصية عن المعصوم ممكنا بالنظر إلى قدرته  ،ممتنعا
بالنظر إلى عدم داعيه  ،ووجود صارفه ؛ فالمعصية  -وان كانت ممكنة بحسب اإلمكان الذاتي -
لكنها غير ممكنه بحسب اإلمكان الوقوعي

()5

.

تضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْجـْ1صـْْ.177حممدْحسنيْاحلاجْْ:حقوقْآلْالبيتْيفْالكتابْوالسنةْصـْْ .31
ْ
(ْ)1الشريفْاملر
(ْ)1ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ7صـْْ3-7بتصرف.
(ْْ)3اجلربْْ:افراطْيفْتفويضْاألمورْإىلْهللاْتعاىلِْبيثْيصريْالعبدْمبنزلةْمجادْالْإرادةْلهْوالْاختيارْلهْْ.والقدرْتفريطْيفْذلكِْبيثْ
يصريْالعبدْخالقاْألفعالهْمستقالْيفْإجيادْالشرورْوالقبائحْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .ْ161
ْ
( ْ)4املريزاْجوادْالتربيزيْْ:صراطْالنجاةْيفْأجوبةْاالستفتاءاتْْ،مجعْْ:موسىْمفيدْالدينْعاصيْالعامليْْْ،طْاملركزْالثقايفْأمنيْ–ْقمْ
ْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1997ْ/مْْجـْْ3صـْْ .441
(ْ )1الشي ْسليمانْاملاحوزيْالبحراينْْ:األربعونْحديثْاًْيفْإثباتْإمامةْأمريْاملؤمننيْْ ،حتقيق ْْ :السيدْمهديْالرجائيْْ،طْأمري–ْقمْْ،
ط1417ْ،1هـْْصـْْ .49-ْ43
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رابعا  :قوة تكوينية في العقل والعلم  ،موهوبة من للا لمن شاء من عباده  ،تمنع من اقتراف
المعاصي  ،مع قدرتهم عليها ؛ ألنهم إن لم يكونوا قادرين عليها  ،ال فخر  ،وال فضل لهم في
اجتنابها ؛ ألنهم غير قادرين أصال على اقترافها

()1

.

مكانة العصمة وأهميتها عند الشيعة الثني عشرية :

تعد العصمة  ":الكمال المطلق للنفس  ،وتحريرها التام من كل نزعة من نزعات الهوى  ،والغرور

 ،والطيش  ،واالمتناع من اقتراف أية جريمة  ،أو ذنب  ،سواء أكان على سبيل العمد  ،أم السهو
؛ لذا ال يتصف بها إال  :من اختاره للا ألداء رسالته  ،وهداية عباده  ،نبيا كان أو إماما "(. )2
وتظهر أهمية العصمة  :في كونها شرط أساسي في من ينوب عن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – بعد موته ؛
الستكمال اإلنذار ؛ ذلك ألن  " :النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يكتف بإنذار من بعده إال بنائب يبلغ عنه  ،كما

أنه في زمانه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعث قوما إلنذار من بعد عنه  ،والفرق بين بعثه في حال الحياة  ،والمنذر
بعد الوفاة  :أن في األول لم يشترط العصمة  ،بخالف الثاني ؛ ألنه إن ظهر منهم فسق في حياته
 ،كان يمكنه عزلهم  ،بخالف ما بعد الوفاة
كما تظهر أهمية العصمة  :في حف

()3

.

الشريعة ؛ " ألن خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا

للشريعة  ،وكان المحوج إليه  :جواز الخطأ على غيره  ،فلوال عصمته لكان ما أحوج إليه حاصال
فيه  ،فال مزية له على غيره  ،فالبد من معصوم متميز عن غيره بذلك  ،حتى يكون في االحتجاج

به قطعي الثبوت  ،محفوظا من الخطأ  ،والزلل في الشريعة  ،فإذا ثبت عصمته  :فالبد من كونه
أفضل الرعية باطنا  ،أي  :أكثرهم ثوابا  ،وأعلى منزلة عند للا ؛ ألنه معصوم مستحق من المدح
 ،والتعظيم مطلقهما ؛ فوجب طاعته "

()4

 ،ولو جاز عليهم الخطأ ؛ لكان خطأهم أكبر من غيرهم

 ،إذ أن خطأ الكبار كبار (. )5
وتتحدد مكانة العصمة  :حين نعلم قدر األئمة  ،مضاهاة مع القرآن الكريم " فقد خلف النبي -
ملسو هيلع هللا ىلص  -في أمته اإلسالمية وديعتين عظيمتين  ،هما  :الكتاب  ،والعترة  ،وأمر بالتمسك بهما إلى
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْ.93
(ْ)1هاشمْمعروفْاحلسينْْ:دراساتْيفْاحلديثْواحملدثنيْْ،طْدارْالتعارفْللمطبوعاتْ–ْبريوتْْ،ط1393ْ،ْ1هـْ1973ْ/مْْصـْ
ْ116-111بتصرف.
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ11صـْ.93
(ْ)4أبوْاجملدْاحلليبْْ:إشارةْالسبقْإىلْمعرفةْاحلقْْ،حتقيقْْ:الشي ْإبراهيمْهبادريْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْ
املدرسنيْْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْصـْْ43بتصرفْْ .
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:الرسالةْالسعديةْْ،حتقيقْْ:عبدْاحلسنيْحممدْعليْبقالْْ،طْهبمنْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ .19
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يوم القيامة ؛ وهذا يعرب عن  :أن العترة كالقرآن الكريم في العصمة  ،والمصونية من الخطأ
والزلل  ،فإن جعل العترة قرينا للقرآن يعرب عن أنه مثله  .وقد وصف للا كتابه بقوله تعالى ":
وانه لكتاب عزيز* ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد "( ، )1ويعرب
أيضا  :عن أن الملجأ لألمة بعد النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو القرآن والعترة  ،وأن هذين المصدرين هما
العامل الوحيد للوحدة  ،واالتفاق  ،والتآخي  ،واالتحاد "

()2

.

حكم منكر عصمة األنبياء – عليهم السالم – :

من دان بالوحدانية وصحة نبوة نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن جوز على األنبياء فيما أتوا به المعصية ،

وادعى في ذلك المصلحة بزعمه  ،أو لم يدعها  ،فهو  :كافر بإجماع ؛ كالمتفلسفة

()3

والروافض ،

وغالة المتصوفة ( ،)4وأصحاب اإلباحة (. )5

فمضمون أقوالهم  :إبطال الشرائع  ،وتعطيل األوامر والنواهي  ،وتكذيب الرسل  ،واالرتياب فيما
أتوا به  ،وكذلك من أضاف إلى النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تعمد الكذب فيما بلغه  ،وأخبر به  ،أو شك في

صدقه  ،أو سبه  ،أو قال لم يبلغ  ،أو استخف به  ،أو بأحد من األنبياء  ،أو أزرى عليهم  ،أو
آذاهم  ،أو قتل نبيا  ،أو حاربه فهو :كافر بإجماع .

والرافضة القائلون  :بمشاركة علي في الرسالة للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكذلك كل إمام عند هؤالء يقوم
مقامه في النبوة والحجة  ،أو من ادعى النبوة لنفسه  ،أو جوز اكتسابها  ،والبلوغ بصفاء القلب إلى

مرتبتها  ،وكذلك من ادعى أنه يوحى إليه  ،وان لم يدع النبوة  ،مكذبون للنبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألنه أخبر
أنه خاتم ال نبيين  ،وأنه ال نبي بعده  ،وأجمعت األمة على حمل هذا الكالم على ظاهره  ،وال شك
في كفر هؤالء الطوائف كلها قطعا  ،إجماعا  ،وسمعا  ،وللا أعلم (. )6

من هم المعصومون عند الشيعة الثني عشرية :

(ْ)1سورةْفصلتْْ:آيةْرقمْْ .ْ41
(ْ)1حيىيْبنْسعيدْاحلليْْ:اجلامعْللشرايعْْصـْْ4ْ-ْ3بتصرفْْ .
(ْ)3املتفلسفةْْ:القائلونْ بقدمْالعاملْْ،وإنكارْالنبواتْْ،وإنكارْالبعثْاجلسماينْْ،املعروفونْخبروجهمْعنْدياناتْاألنبياءْْ،إالْمنْأخذْ
علمهْمنْمشكاةْالنبوةْْ،أوْملْيعارضْالشرعْْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ173-177بتصرفْ .
(ْ)4غالةْاملتصوفةْْ:فرقْشىتْجيمعهمْالقول ْباحللولْْ،واالحتادْْ،ومبشاهدة ْهللاْجهرْاًْْْ،ووحدةْالوجودْْ ْ،وإسقاطْالشرائعْْ،وحتليلْ
احملرماتْ ْْ،كاحلالجيةْْ.انظرْاألشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْصـْْ.133-173البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْ .164-161
(ْ)1أصحابْاإلباحةْْ:الذينْاستباحواْاحملرماتْْ،منهمْْ:قبلْاإلسالمْمثلْاملزدكيةْالقائلنيْْ:بالشراكةْيفْاألموالْوالنساءْْ،ومنهمْْبعدْ
اإلسالمْمثلْالبابكيةْْ،واملازياريةْاملعروفونْباحملمرةْْ،وقيلْْ:همْاملالحدةْْ.انظرْالبغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ .166
(ْ)6عالءْالدينْبنْالعطارْْ:االعتقادْاخلالصْمنْالشكْواالنتقادْْصـْ116-117بتصرفْْ .
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والمعصوم عند الشيعة اإلمامية أربعة عشر شخصا هم  :النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفاطمة الزهراء – عليها
السالم –  ،واثني عشر إماما " (. )1

ويصرح النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بمساواة السيدة فاطمة لعلي – رضي للا عنهما  -فيقول  ":ما سوى للا قط
امرأة برجل  ،إال ما كان من تسوية للا – عز وجل  -فاطمة لعلي– عليهما السالم–  .بل " ألحق
للا فاطمة بدمحم  ،وعلي – عليهم السالم -

()2

؛ ألن العصمة التي ذكرها للا في آية التطهير :

مختصة بالنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفاطمة  ،واألئمة – عليهم السالم -

()3

.

ولذلك  ":فجميع المؤمنين من المالئكة  ،والنبيين  ،واألئمة المعصومين عصموا ؛ ألنهم متمسكون

بطاعة للا تعالى ؛ وهذه جملة من القول في العصمة  ،ما أظن أحدا يخالف في حقيقتها  ،وانما
الخالف في حكمها  ،كيف تجب ؟ وعلى أي وجه تقع ؟ "

()4

.

وأجمعت اإلمامية كافة  :على أن األنبياء  ،والرسل  ،واألئمة  ،والمالئكة معصومون عن

الصغائر  ،والكبائر  ،منزهون عن المعاصي قبل النبوة وبعدها  ،على سبيل العمد  ،والنسيان ،

وعن كل رذيلة  ،ومنقصة  ،وما يدل على الخسة  ،والضعة "( ، )5ومن كل دنس  ،وأنهم ال يذنبون
ذنبا  ،ال صغي ار  ،وال كبي ار  ،وال يعصون للا ما أمرهم  ،ويفعلون ما يؤمرون  ،ومن نفى عنهم
العصمة في شيء من أحوالهم  ،فقد جهلهم  ،ومن جهلهم فهو كافر"(. )6
وينقض هذا ما قاله الطوسي في رسائله  :من أن ظاهر المذهب أن إبليس كان من جملة المالئكة
 ،وانما عصى بترك السجود  ،وليس جميع المالئكة معصومين  ،بل نقطع على أن الرسل منهم
كذلك  ،والباقي يجوز عليهم الخطأ  ،وهو مذهب كثير من المفسرين والعلماء "

()7

.

فأثبت عدم العصمة للمالئكة بأدلة منها  :روي عن فاطمة – صلوات للا عليها – قالت عن علي

أنه  " :عرج به جبرائيل إلى السماء  ،فقيل  :في ماذا ؟ قالت  :إن نف ار من المالئكة تشاجروا في
شيء  ،فسألوا حكما من اآلدميين  ،فأوحى للا إليهم  :أن تخيروا  ،فاختاروا علي " .
()1

(ْ)1ابنْالبطريقْْ:العمدةْ"ْعمدةْعيونْصحاحْاألخبارْيفْمناقبْإمامْاألبرارْ"ْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ
–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْصـْ.41
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ37صـْْ49ْ–ْ43بتصرف.
(ْ)3املريزاْجوادْالتربيزيْْ:صراطْالنجاةْجـْ3صـْ.411
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْ.ْ131
(ْ)1السيدْعليْامليالينْْ:العصمةْْ،طْمركزْاألِباثْالعقائديةْْ–ْقمْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْ.11-9
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ.ْ96اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ17صـْْ .91
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرةْ(ْرسائلْالشي ْالطوسيْ)ْصـْْ .317
319

وعن أبي عبد للا – عليه السالم – :إن للا عرض والية أمير المؤمنين فقبلها المالئكة  ،وأباها
ملك يقال له  :فطرس  ،فكسر للا جناحه  ،فلما ولد الحسين  ،نزل مع جبريل ؛ ليهنئ النبي –
ملسو هيلع هللا ىلص  -فأمره أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين ؛ لكي يشفى  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -فنظرت إلى
ريشه ؛ وانه ليطلع  ،ويجري فيه الدم  ،ويطول حتى لحق بجناحه اآلخر " .
()2

حكم العصمة عند الشيعة الثني عشرية وما الذي يترتب عليه ؟ :

إذا كانت العصمة من للا – تعالى  -لحججه هي  :التوفيق  ،واللطف  ،واالعتصام من الحجج
بها عن الذنوب  ،والغلط في دين للا ؛ واذا كانت العصمة تفضل من للا على من علم أنه يتمسك
بعصمته

()3

 ،واذا كان اللطف في الواجب واجب  ،وفي الندب ندب  ،وعصمة األنبياء مطلقة

بالنسبة إلى جميع األوقات  ،وجميع ما منه العصمة واجبة ؛ بناء على ذلك يجب أن يكون اإلمام

معصوما من للا

()4

؛ لثبوت تنزيه للا لهم  ،واذهاب الرجس عنهم "(. )5

لذا يعتقد الشيعة االثنا عشرية  :أن من الواجب على للا  -هلالج لج  -أن يجعل اإلمام معصوما ،
ويجب على النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلمام السابق أن ينص عليه  ،وعلى عصمته ؛ ألن العصمة من
األمور الخفية التي ال تعلم إال بالنص " (. )6
ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه  ،ويعتقد إمامته  ،وفرض طاعته  ،وأنه أفضل أهل
عصره  ،وسيد قومه  ،وأنهم في العصمة  ،والكمال كاألنبياء – عليهم السالم – (. )7
والسؤال هنا  :هل " إذا أخطأ اإلمام في بعض أحكامه  ،أو نسيه  ،لم تفسد إمامته ؟ قالوا  :ال ؛
ألن اإلمام معصوم  ،وأنه ال يحكم باالجتهاد  ،بل بالنص  ،والعلم  ،وعلى هذين األصلين ال

يجوز أن يخالف اإلمام الثاني اإلمام األول ؛ ألنه إذا خالفه البد أن يكون أحدهما مخطئا ،
والخطأ ال يجوز على األئمة ( )8؛ وأثبتنا عدم تعبد النبي – صلى للا عليه وآله – باالجتهاد  ،لما
كان يأتيه من الوحي  ،سواء كان قرآنا أو سنة  ،فكالمه كله وحي  ،وحكم العمل به كحكم الوحي
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.111السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْْجـْْ1صـْْ ْ.91
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.33اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ141ْ–ْ141بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3الشي ْاملفيدْْْ:تصحيحْاعتقادْاإلماميةْصـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ17صـْ.91
(ْ)4أبوْاجملدْاحلليبْْ:إشارةْالسبقْإىلْمعرفةْاحلقْصـْ.39
(ْ)1السيدْعليْامليالينْْ:العصمةْصـْ.14
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ.136الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْالشريفْاملرتضىْجـْْ3صـْ.ْ11
(ْ)7الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْْصـْ.31
(ْ)3الشريفْاملرتضىْْ:الناصرياتْْصـْْ46بتصرفْْ .
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القرآني  ،فالقول بجواز الخطأ في االجتهاد باطل

()1

؛ وألنه ال يجوز من األنبياء  ،وال األئمة

الكباير  ،وال الصغائر في أحوال النبوة  ،وال اإلمامة  ،وال فيما قبلها من الزمان

()2

.

ومع ذلك فإن  ":اإلمامية يجوزون التقية على اإلمام  ،وأما السهو  ،والنسيان ؛ فال يجوزنهما
عليهم فيما يؤدونه عن للا  ،وأما ما سواه  ،فقد جوزوا عليهم أن ينسوه  ،ويسهوا عنه  ،ما لم يؤدي
إلى إخالل بالعقل  ،وكيف ال ؟ وقد جوزوا عليهم النوم واإلغماء  ،وهما من السهو" (. )3
فإذا وجبت العصمة  ،صار لهم من الحق على األمة ما للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بل وجب إجبار الناس إذا
أعرضوا عن زيارتهم  -عليهم السالم  -وال مشقة  ،والعذر منفي هنا  ،خشية الوقع في الجفاء (.)4
واذا تقرر ذلك  :فإنه ال يجوز االجتهاد أمام النص من أهل بيت العصمة  ،فبسبب ذلك كثرت
الخالفات  ،وتباعدت اآلراء  ،ولو أنهم رجعوا إليهم ؛ النهالت البركات عليهم من فوقهم  ،ومن
تحت أرجلهم  ،ولكن ابتعدوا ؛ فتفارقوا  ،واختلفوا (. )5
وصفوة الكالم  :إنه بعد اإلقرار بالتوحيد وشؤونه  ،فإثبات صفة غير مختصة باهلل تعالى ألحد
من الناس  ،سواء أكان واجدا لها كإثبات العصمة  ،أو العلم بخفايا األمور  ،أو المعجزة  ،أو
الشفاعة  ،أو كونه مستجاب الدعوة ؛ لألئمة – عليهم السالم – ؛ ال يوجب الكفر  ،وال يقتضي
خلال في التوحيد ؛ ألنها ثابتة لهم بإذن للا ومشيئته  ،بعد إمكان تحققها لغير للا "(. )6
فكيف تكون العصمة " من ضروريات المذهب  ،الذي يقتضي إنكارها الكفر؟ "

يدعون ال تقتضي خلال في التوحيد ؟ ! .

()7

 .وهي كما

عالقة العصمة ببشرية المعصوم :

" الظاهر أن األنبياء واألئمة كانوا كاملين في عالم الذر  ،ويتكلمون في بطون أمهاتهم  ،وعند
والدتهم ؛ ألن للا تعالى مع أنه أكمل أرواحهم في عالم الذر  ،على وجه اإلعجاز  ،جعلهم

(ْ)1الشي ْحممدْصادقْالنجميْْ:أضواءْعلىْالصحيحنيْصـْْ .119
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:الناصرياتْْصـْْ .441
(ْ)3احملققْاألردبيليْْ:زبدةْالبيانْيفْأحكامْالقرآنْْ،حتقيقْْ:حممدْباقرْالبهبوديْْ،نشر ْاملكتبةْاملرتضويةْإلحياءْاآلثارْاجلعفريةْ–ْ
طهرانْْ،دتْْصـْْ .ْ341
(ْ)4الفاضلْاآليبْْ:كشفْالرموزْيفْشرحْاملختصرْالنافعْْ،حتقيقْْ:الشي ْعليْپناهْاإلشتهارديْْ،احلاجْآغاْحسنيْاليزدي ْْ،طْ
مؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1413ْْ،هـْْجـْ1صـْْ .ْ333
(ْ)1العالمةْاحلليْ:تذكرةْالفقهاءْْجـْْ1صـْْ .16
(ْ)6السيدْالگلپايگاينْْ:نتائجْاألفكارْصـْْ .113
(ْ)7اجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْْجـْْ13صـْْْ.39
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مشاركين مع سائر الخلق في النمو  ،وحالة الصبا  ،والرضاع  ،والبلوغ  -وان كان بلوغهم لكمال
عقولهم قبل غيرهم  ،ولم يكلفهم في حال رضاعهم  ،وعدم تمكنهم من المشي والقيام بالصالة
وغيرها  ،فإذا صاروا في حد يتأتى ظاه ار منهم األفعال والتروك  ،ال يصدر منهم معصية فعال ،
وتركا  ،وعمدا  ،وسهوا  ،وحالة النوم أيضا مثل ذلك  ،وال يشمل السهو تلك الحال" (. )1
ثم يتراجع حين يفجأه حديث يدل على أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نام عن صالة الفجر ؛ ويقول  ":فمن هذه
الجهة يمكن التوقف في تلك األخبار ؛ مع اشتهار القصة بين المخالفين  ،واحتمال صدورها تقية

 ،ويمكن الجواب عن اإلشكال بوجوه منها ؛ األول  :أن تكون تلك الحالة في غالب منامه –

ملسو هيلع هللا ىلص – وقد يغلب للا عليه النوم لمصلحة ؛ فال يدري ما يقع  ،ويكون في نومه ذلك كسائر الناس ،
كما يشعر به بعض تلك األخبار .الثاني  :أن يكون مطلعا على ما يقع  ،لكن ال يكون في تلك

الحال مكلفا بإيقاع العبادات ؛ فإن معظم تكاليفهم تابع لتكاليف سائر الخلق ؛ فإنهم كانوا يعلمون
كفر المنافقين  ،ونجاسة أكثر الخلق  ،وأكثر األشياء  ،وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب
وغيرها  ،ولم يكونوا مكلفين بالعمل بهذا العلم  .الثالث  :أنه كان مأمو ار في ذلك الوقت من للا
بترك الصالة ؛ لمصلحة  ،مع علمه بدخول الوقت  ،وخروجه  .الرابع  :ال ينافي اطالعه في
النوم على األمور  ،عدم قدرته على القيام  ،ما لم تزل عنه تلك الحالة ؛ فإن االطالع من الروح ،

والنوم من أحوال الجسد

()2

.

أقسام الناس بحسب العصمة :

ينقسم الناس في العصمة على حسب االستعداد النفسي لكل شخص ؛ " ألن الناس مختلفون في
االجتناب عن المعاصي  :ففرقة منهم يعصون للا كثي ار  ،وهو فاسق متهتك  .وفرقة ال يعصون

للا إال شاذا  ،ناد ار  ،وأحيانا  ،وهو العادل  .وثلة من الناس ال يعصون للا تعالى أبدا  ،وال

يخرجون عن زي العبودية  ،ومنهاج الطاعة  ،حتى ولو في آن من اآلنات  ،وحين من األحيان ،
ومن كان كذلك فهو المعصوم  ،وهذا المقام " مقام العصمة "(. )3

(ْ)1قالْاجمللسيْْ:معْأن ْنومهْ– ْصلىْهللاْعليهْوآلهْ–كيقظتهْْ ْ،ويعلمْيفْالنومْماْيعلمْيفْاليقظةْْ،فكيفْتركْالصالةْمعْعلمهْ
بدخولْالوقتْْ،وخروجهْْ،فيحتملْصدورْهذهْالقصةْمنْبابْالتقيةْ!ْْ.اجمللسيِْ:بارْاألنوارْْجـْ17صـْْ .111-111
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْ17صـْْ .111
(ْ)3السيدْالگلپايگاينْْ:نتائجْاألفكارْْ،طْأمريْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْْْصـْْ .113
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فإن قيل  :إذا كان تفسير العصمة كما ذكرتم  ،فهال عصم للا جميع المكلفين ؟ وفعل بهم ما

يختارون عنده االمتناع من القبائح ؟ قلنا  :كل من علم للا أن له لطفا  ،يختار عنده االمتناع من
القبائح  ،فإنه البد أن يفعل به هذا اللطف  ،وان لم يكن نبيا  ،وال إماما(. )1

وهذه حيدة عن الجواب إلى مسألة أخرى ؛ ألنا سألنا عن غير المعصومين ال عن المعصومين .
هل تشترط العصمة في ولة أمر المسلمين في عصر الغيبة ؟ :

ال يخفى أنه لو قيل بذلك  ،فكأنه صار نقضا لما أثبتناه من ضرورة الحكومة اإلسالمية في عصر
الغيبة  ،وصالحية الفقيه لها  ،مع أنه ال يكون معصوما قطعا  ،وال يصح االستدالل لهذه المسألة
المطلقة باألخبار التي تثبت عصمة األنبياء  ،وأوصيائهم واألئمة االثني عشر بالخصوص  ،ففي

بعضها " األنبياء وأوصيائهم ال ذنوب لهم ؛ ألنهم معصومون مطهرون "( ، )2وفي بعضها " علي
– عليه السالم – وولده من بعده معصومون "

()3

 ،وال من األخبار التي يستفاد منها اعتبار

العصمة في اإلمام بنحو اإلطالق ؛ ألن المراد باإلمام في هذه األخبار هو اإلمام المنصوب من
قبل للا تعالى  ،ومن قبل النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – مباشرة  ،باسمه  ،وشخصه  ،منها خبر " أبي عبد للا –
عليه السالم – قال  :عشر خصال من صفات اإلمام منها  :العصمة  ،والنصوص ؛ واذا ثبت
عموم طاعة المعصوم بطل توجيه الطاعة  ،والعصمة إلى أمراء السرايا ؛ الرتفاع عصمتهم ،

واختصاص طاعتهم فيما ال يكون فيه محظور شرعي "(. )4

وعلى هذا نلتزم بعدم اعتبار العصمة في الوالي في عصر الغيبة لعدم دليل نقلي لها  ،وال يحكم
العقل بأزيد من العدالة واألمانة ؛ وألن  :أصول مسؤوليات اإلمام ثالثة  :بيان أحكام للا تعالى
وحفظها  ،إجراء أحكام للا وقوانينه  ،وادارة أمر القضاء  ،وفصل الخصومات  ،وكل واحد من

هذه الشؤون الثالثة اتسعت دائرته بسعة أراضي اإلسالم وبالده  ،واإلمام المعصوم أيضا لم يكن

يتمكن من مباشرة جميع األعمال( ، )5فال محالة يفوض كل أمر إلى شخص  ،أو مؤسسة  ،وقد
دلت األخبار على إحالة الفتيا إلى رجال أخر من فقهاء األصحاب  ،وكذا أمر القضاء  ،فكذلك ال

(ْ)1املصدرْالسابقْْ:جـْْ17صـْْ .91
(ْ)1املصدرْالسابقْْ:جـْ11صـْْ .191
(ْ)3املصدرْالسابقْْ:جـْ11صـْْ141بتصرفْْ .
(ْ)4املصدرْالسابقْْ:جـْْ13صـْْ ْْ.197
(ْ)1أليسْاإلمامْلهْالدنياْواآلخرةْْ،ويعلمْالغيبْْ،وعندهْمعجزاتْ؛ْفلماذاْالْيستطيعْإدارةْالبالدْوحدهْ؟ْْْ .
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مانع من تصدي الفقهاء لألعمال الثالثة في عصر الغيبة  ،بل يوجب األصحاب ذلك  ،مع تطرق
احتمال خطئهم  ،وعدم كونهم معصومين (. )1
وهو ما يقوله أهل السنة  :فلو اشترطنا العصمة ؛ ألدى ذلك إلى سد باب الشهادة  ،وهو مفتوح ،
أما إذا أصر علي صغيرة  ،وفرح بها  ،أو استخف فهي كبيرة ؛ ألن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة
باإلصرار  ،ولكنه إن اجتنب الكبائر كلها  ،وغلب صوابه على صغائره ؛ فهو عدل حتى لو

ارتكب كبيرة تسقط عدالته  ،ويكون ستره أكثر من هتكه  ،وصوابه أكثر من خطئه  ،ومروءته
ظاهرة  ،ويستعمل الصدق  ،ويتجنب الكذب ديانة ومروءة  ،وليس لكمال العدالة حد يدرك مداه ،

ويكتفى لقبولها بأدناه  ،كي ال تضيع الحقوق

()2

.

ولم يشترط الفقهاء في اإلمام األعظم حال عقد اإلمامة له كونه معصوما ؛ ألن العصمة لألنبياء ؛
لذلك فإنه ال ينعزل بالفسق في األصح

()4( )3

.

من أول من قال بعصمة األئمة ؟ :

يترجح عند البعض  :إن أول من قال بالعصمة هو ابن سبأ المتوفى ( 40ه )  ،ولكن من

الباحثين قالوا  :بأنه لم يرد نص عن ابن سبأ يتحدث فيه عن عصمة األئمة  ،وقيل  :إن القول
بالعصمة لم يعرف إال على يد هشام بن الحكم المتوفي ( 190ه )  ،ويؤيد هذا  :أن القول
بالعصمة نشأ  ،وظهر في عصر جعفر الصادق ؛ ألن هشام من المعاصرين له ( ، )5وللا أعلم .
أدلة الشيعة الثني عشرية على عصمة األئمة :

من أهم أدلتهم قوله  -هلالج لج  ": -إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وًّدا ( ، )6وعن
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ": -المودة في قلوب المؤمنين هي  :العصمة"

()7

.

(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْْ133-131بتصرفْْ .
(ْ )1عالء ْالدين ْبن ْعابدينْْ :حاشية ْقرة ْعيون ْاألخيار ْتكملة ْرد ْاحملتارْإىل ْالدر ْاملختار ْْ ،نشرْدار ْالفكرْ– ْبريْوتْ1411ْ ،هـْ
1991/مْْجـْْ1صـْْ113بتصرفْ .
( ْ )3األصح ْأو ْالصحيح ْْ :مصطلح ْللشافعية ْْ ،وخاصة ْللنووي ْيف ْاملنهاج ْْ ،وهو ْوجه ْمن ْوجهني ْْ ،أو ْوجوه ْألصحاب ْالشافعيْ
يستخرجوِناْمنْكالمهْْ،وقدْجيتهدونْيفْبعضهاْْ،فإنْقويْاخلالفْ؛ْقالواْْ:األصحْاملشعرْبصحةْمقابلهْْ،وإالْقالواْْ:الصحيحْْ.
انظرْدْعليْمجعةْحممدْْ:املدخلْإىلْدراسةْاملذاهبْالفقهيةْصـْْ .ْ63ْ–ْ61
(ْ)4حممدْبنْأمحدْالشربيينْْ:مغينْاحملتاجْإىلْمعرفةْمعاينْألفاظْاملنهاجْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْ1377ْ،هـْ1913ْ/مْ
جـْْ4صـْْ131-131بتصرفْْ .
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاإلثىنْعشريةْجـْْ1صـْْ777بتصرفْْ .
(ْ)6سورةْمرميْْ:آيةْرقمْ.96
(ْ)7ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْْْْجـْ1صـْ.ْ111
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وعن علي بن الحسين – عليهما السالم – " :اإلمام منا ال يكون إال معصوما  ،وليست العصمة

في ظاهر الخلقة  ،فيعرف بها  ،فلذلك ال يكون إال منصوصا "( )1أي  :عليه  ،وعن أبي عبد للا
– عليه السالم – " :من صفات اإلمام العصمة "

()2

 ،بل كل ما ورد في وجوب عصمة النبي -

ملسو هيلع هللا ىلص  -هي أدلة عصمة األئمة ؛ فبقاء اإلمام بقاء للشريعة

()3

 .وغيرها في ثنايا الفصل .

األدلة العقلية على وجوب عصمة األئمة – عليهم السالم : -

من أهم أدلة العقل  :هو وفور علم األئمة فألجله يستحقون العصمة ؛ فعن أبي جعفر – عليه
السالم –  ":للا أجل  ،وأعز  ،وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه "

()4

؛ ولذلك  ":إن للا جمع لدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – علم النبيين  ،وجمع ذلك كله عند أمير المؤمنين "( ، )5عن
أبي جعفر – عليه السالم  ": -إن هلل  -عز وجل  -علمين  :علمه ال يعلمه إال هو  ،وعلم علمه
مالئكته ورسله ؛ فما علمه مالئكته ورسله  :نحن نعلمه "

()6

.

ثانيا  :إن مقتضى وجوب اإلمامة  ،ونصب اإلمام جواز الخطأ على األمة ؛ المستلزم الختالل
النظام  ،فإن الضرورة قاضية بأن االجتماع مظنة التنازع  ،والتغالب

()7

 ،وعلة الحاجة إليه أن

يكون لطفا للرعية في الصالح  ،ليصدها عن ارتكاب القبائح والفساد  ،ويردها إلى فعل الواجب
والسداد  ،وهذا يقتضي أن ال تكون علة الحاجة موجودة فيه

()8

 ،فلو جاز عليه الخطأ ؛ الفتقر

إلى إمام آخر يسدده  ،وينقل الكالم إليه  ،ويتسلسل( ، )9أو يثبت المطلوب  ،وهو وجوب عصمة
اإلمام من الزلل أو الخطأ ؛ وألنه حاف للشرع  ،فلو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه الزيادة فيه ،
والنقصان منه

()10

؛ فيجب أن يكون اإلمام له من الصفات ما ليس لغيره من البشر  ،حتى يستطيع

أن يعصمهم من الضالل بعصمته منه .

(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ134بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .194
(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْصـْ143بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .141
(ْ)3املريزاْجوادْالتربيزيْْ:صراطْالنجاةْجـْ1صـْْ .447
(ْ)4الكليينْْ:األصولْمنْالكايفْْْجـْ1صـْْْ.161
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْ1صـْْْ.113
(ْ)6املصدرْالسابقْْجـْ1صـْْْ.161
(ْ)7الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْْْصـْ111ْ-113بتصرفْْ .
(ْ)3أبوْالفتحْالكراجيْْ:كنزْالفوائدْصـْ.ْ161
(ْ)9التسلسلْْ:ترتبْأمورْغريْمتناهيةْجمتمعةْيفْالوجودْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .193
(ْ)11الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْْْصـْ.ْ41
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ثالثا  :ألن اإلمام البد أن يكون أفضل أهل زمانه  ،حتى يتحقق له التمييز عن غيره  ،والعصمة
أعظم آيات التمييز  ،وحتى يكون منزها عن القبائح  ،حتى ال يكون مستحقا لالهانة  ،واإلنكار
عليه ؛ فيسقط محله من قلوب العامة ؛ فتبطل فائدة نصبه "

()1

.

رابعا  ":هل تقبل عقولكم أن نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علم للا تعالى أنه يفتح في حياته قريات وحصونا
صغيرة  ،ويسلم على يديه نفوس يسيرة ؛ فيجعله للا  -هلالج لج  -معصوما  ،ثم يعلم أن بعد وفاته
يحتاج الناس إلى رئيس  ،يفتح أضعاف ما فتحه من البالد  ،ويسلم من األمم أضعاف من أسلم

على يده  ،ويقع الخالف بينهم  ،وينقطع الوحي عنهم  ،وال يكون الذي قام مقامه في األثقال
الزائدة  ،يوثق منه بالعدل  ،وترك األعمال الفاسدة " ( )2؛ فثبتت له العصمة .

خامسا  :إن للا نصب اإلمام ليكون حجة على عباده  ،فإذا لم يتصف اإلمام بالعصمة من كل
سهو وخطأ  ،كان من الممكن أن يقع منه الخطأ عمدا  ،أو نسيانا  ،أو سهوا ؛ فال يكون قوله

وفعله حجة على العباد  ،أو يكون فعل الحرام في حقه ليس عيبا  ،أو ال غضاضة فيه  ،أو يفعل

أحد من رعيته نفس الفعل  ،فال ينكر عليه  ،فيكون هذا تقري ار للخطأ  ،وكل هذا غير مسلم به في
حق الحجة الذي نصبه للا ليقتدي الناس به

()3

؛ ولوال استحقاقه العصمة ؛ لصارت الطاعة منه

معصية  ،والمعصية طاعة ؛ ألنهم الناس إن أطاعوه عصوا للا  ،والعكس  ،وهذا مستحيل ،
فوجبت العصمة لإلمام "

()4

 ،ولو فعل الخطيئة  ،فإما أن يجب اإلنكار عليه أو ال  ،فإن وجب

عليه اإلنكار سقط محله من القلوب  ،ولم يتبع  ،والغرض من نصبه إتباعه  ،وان لم يجب اإلنكار
عليه  ،سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل

()5

.

سادسا  :ال ريب أن للا سبحانه قد أوجب على البشر كلهم تحصيل مقام العصمة ؛ من حيث أنه
ال يرضى منهم بارتكاب ولو مخالفة واحدة مهما كانت صغيرة  ،طيلة حياتهم  ،من حين البلوغ

إلى يوم الممات ؛ بل هو أوعدهم بالعقاب  ،وأمتن عليهم بالعفو عن كثير  ،وال يكون عفو إال
بثبوت العقوبة  ،وليست العصمة أكثر من ذلك "

()6

.

هل العصمة تقتضي اإلجبار أم حرية الختيار للمعصوم ؟ :
(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:نظامْاحلكمْيفْاإلسالمْْْصـْ111ْ-113بتصرفْْ .
(ْ)1السيدْابنْطاووسْ:كشفْاحملجةْلثمرةْاملهجةْْ،طْاملطبعةْاحليدريةْ–ْالنجفْ1371ْ،هـْ1911ْ/مْْْصـْْ .41
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1اهلامشْصـْْ .136
(ْ)4أبوْالفتحْالكراجيْْ:كنزْالفوائدْصـْ.ْ161
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:النكتْاالعتقاديةْْْصـْ.ْ41
(ْ)6السيدْجعفرْمرتضىْالعامليْْ:زواجْاملتعةْجـْْ3صـ.161-164
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يجيب علماء االثنا عشرية  :بأن العصمة مؤكدة لالختيار ال منافية له  ،وفرق بين أن نحكم
قطعا بعدم إمكان صدور المعصية منه رأسا ؛ ألنه ال يريدها  ،وبين أن نحكم بعدم إمكان إرادته
لها ؛ لعدم إمكان صدورها منه

()1

.

إذ العصمة من للا تعالى لحججه هي التوفيق  ،واللطف  ،وتفضل من للا تعالى على من علم أنه
يتمسك بعصمته  ،واالعتصام فعل المعتصم  ،وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح  ،وال
مضطرة للمعصوم إلى الحسن  ،وال ملجئة له إليه  ،بل هي الشيء الذي يعلم للا تعالى أنه إذا
فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصيته له  ،وليس كل الخلق يعلم هذا من حاله  ،بل المعلوم
منهم ذلك هم الصفوة واألخيار  ،قال تعالى  ":إن الذين سبقت لهم منا الحسنى "
 ":ولقد اخترناهم على علم على العالمين "
وامامتهم  ،من الكبائر كلها  ،ومن الصغائر

()4

()3

()2

 ،وقال تعالى

 ،واألنبياء واألئمة معصومون في حال نبوتهم

.

ولو كانت العصمة جبرية منافية الختيار المعصوم ؛ لكان تكليف المعصوم بأمره بالطاعة  ،ونهيه

عن المعصية باطال ؛ لكونه تكليفا بغير المقدور  ،مع أن كون المعصومين مكلفين أمر ثابت
بالضرورة  ،ويؤكده ظاهر القرآن الكريم قال تعالى ":لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من
الخاسرين "( )5ونحوها "(.)6

فإن قيل  ":معصوم اسم مفعول ؛ فيكون مجبو ار على ترك العصيان في كل آن  ،وال فخر في

ذلك على إنسان ؟ قلنا  :العصمة الملجئة من للا إنما هي من الغلط والنسيان  ،وأما العصمة التي
ال يقع منها عصيان ؛ فهي لطف يفعله للا  ،ال يوجب اإلجبار ؛ فالمعصوم يترك الذنوب ؛ إما
للطف من نفسه بزيادة عقله  ،وعلمه  ،ومداومته على الفكر في أمور معاده  ،ومالزمته على
الطاعات  ،بخالف غيره  ،واما من للا تفضال ال يوجب مشاركة غيره فيه ؛ لكونه زايدا على القدر
الواجب عليه

()7

.

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْ،تذييلْالعالمةْالزجناينْصـْ.ْ316
(ْ)1سورةْاألنبياءْْ:آيةْرقمْْ .111
(ْ)3سورةْالدخانْْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:تصحيحْاعتقادْاإلماميةْْصـْْ .119ْ-113
(ْ)1سورةْالزمرْْ:آيةْرقمْ.61
()6املريزاْجوادْالتربيزيْْ:صراطْالنجاةْجـْْ3صـْ.441
(ْ)7عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْإىلْمعرفةْمنْيستحقْالتقدميْْجـْْ1صـْ.116
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وانما استحق المعصوم العصمة بكسبه أسبابها  ،وباقي الرعية ليس ذلك فيهم  ،وال يقال  :األنفس
متساوية  ،ف هذا ترجيح بال مرجح ؛ فنقول  :يجوز للفاعل باالختيار أن يرجح بال مرجح  ،ولو
كانت األفعال متساوية ؛ لعمل الجميع نفس العمل في نفس الوقت  ،وهذا باطل  ،وما دام ذلك ال
يحدث ؛ فوجب القول باالختيار للمعصوم وغير المعصوم (.)1
وأصل العصمة في موضوع اللغة  :المنع  ،غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على  :من امتنع
باختياره عند اللطف الذي يفعله للا تعالى به

()2

 ،فمعنى هذا أنه إذا فعله للا بالمكلف اختار

الطاعات  ،واجتنب المعاصي البتة  ،وحينئذ يكون وقوع المعصية عن المعصوم ممكنا بالنظر إلى
قدرته  ،ممتنعا بالنظر إلى عدم داعيه  ،ووجود صارفه  ،فالمعصية وان كانت ممكنة بحسب
اإلمكان الذاتي  ،لكنها غير ممكنه بحسب اإلمكان الوقوعي

()3

.

هل يتمكن المعصوم من فعل المعصية أم هو مجبور على تركها ؟ :

اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم ال ؟ :

فذهب قوم منهم إلى  :عدم تمكنه من ذلك  ،وذهب آخرون إلى  :تمكنه منها .

أما األولون فمنهم من قال  :إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع
إقدامه على المعصية  .ومنهم من قال  :إن العصمة هي القدرة على الطاعة  ،وعدم القدرة على

المعصية  .وأما اآلخرون الذين لم يسلبوا القدرة  ،فمنهم من فسرها بأنه األمر الذي يفعله للا تعالى
بالعبد من األلطاف المقربة إلى الطاعات  ،التي يعلم معها أنه ال يقدم على المعصية  ،بشرط أال
ينتهي ذلك األمر إلى اإللجاء  .ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية  ،ال يصدر عن صاحبها
معها المعاصي .

وآخرون قالوا  :العصمة لطف يفعله للا لصاحبها  ،ال يكون له معه داع إلى ترك الطاعات ،
وارتكاب المعصية  ،وأسباب هذا اللطف أربعة :

أحدها  :أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور وهذه الملكة مغايرة للفعل
 ،الثاني  :أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات  .الثالث  :تأكيد هذه العلوم
بتتابع الوحي أو اإللهام من للا تعالى  .الرابع  :مؤاخذته على ترك األولى بحيث يعلم أنه ال يترك

(ْ)1املصدرْالسابقْْْجـْْ1صـْ.113
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْ17صـْْ .94
(ْ)3الشي ْسليمانْاملاحوزيْالبحراينْْ:األربعونْحديثاْيفْإثباتْإمامةْأمريْاملؤمننيْصـْ .49-43
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مهمال بل يضيق عليه األمر في غير الواجب من األمور الحسنة  .فإذا اجتمعت هذه األمور كان
اإلنسان معصوما .
والراجح  :هو أن العصمة ال تنافي القدرة  ،بل المعصوم قادر على فعل المعصية  ،واال لما
استحق المدح على ترك المعصية  ،وال الثواب  ،ولبطل الثواب والعقاب في حقه  ،فكان خارجا
عن التكليف  ،وذلك باطل باإلجماع (.)1
ور "( ، )2الحصور هو
ويدل على ذلك قوله تعالى عن يحيى – عليه السالم  ": -وسيدا وحص ا
الممتنع من الوطء مع القدرة عليه  ،واختار قوم هذا القول لوجهين ؛ أحدهما  :ألن الكالم خرج

مخرج الثناء  ،وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء ؛ ألن المدح يكون عن الفعل المكتسب  ،دون
الجبلة في الغالب  ،والثاني  :أنه أبعد من إلحاق اآلفة باألنبياء( )3؛ إذ يفهم من دعاء زكريا – عليه
السالم  ": -رب هب لي من لدنك ذرية طيبة "

()4

؛ أنه يكون له منه أوالد طيبون (. )5

هل تنافي ولية الفقيه اشتراط العصمة في اإلمام :

يجيب أحد كبار علمائهم فيقول إن " :حكومة الفقيه وواليته هي من فروع والية اإلمام  ،وحكومته

– عليه السالم – ال شيء في مقابلها  ،حتى ينافي اشتراط العصمة (. )6

آراء الفرق اإلسالمية في عصمة األنبياء – عليهم السالم : -

إعلم أنه ليس في الفرق اإلسالمية من يوجب لألنبياء العصمة مطلقا  ،صغيرة كانت  ،أو كبيرة ،

قبل النبوة  ،وبعدها إال الشيعة اإلمامية االثني عشرية .
ثم اعلم أن الخالف الواقع بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة  :أحدها  :ما يقع في باب
العقائد  ،وثانيها  :ما يقع في باب التبليغ  ،وثالثها  :ما يقع في األحكام والفتيا  ،ورابعها  :في
أفعالهم وسيرهم  -عليهم السالم -

()7

.

األول  :فيما يرجع إلى االعتقاد كالشرك والكفر والضالل  ،فال خالف بين المسلمين في نفي ذلك
عنهم  ،وأجمعت األمة على عصمتهم عنها قبل النبوة وبعدها  ،إال ما يحكى عن بعض الخوارج
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ17صـْْ .94-93
(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .39
(ْ)3البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ.114القرطيبْْ:تفسريْالقرطيبْجـْْ1صـْْ .674
(ْ)4سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .39
(ْ)1أبوْبكرْاجلزائريْْ:أيسرْالتفاسريْلكالمْالعليْالكبريْصـْْ .149
(ْ)6الشي ْاملفيدْْْْ:أوائلْاملقاالتْْتذييلْالعالمةْالزجناينْْْصـْ.ْ377
(ْ)7الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ161ْ-164بتصرفْ.
319

من األزارقة

()1

يرون  :جواز صدور الذنب عنهم ؛ ألنهم يذهبون إلى تكفير مرتكبي الذنوب مطلقا

 ،بل تجاوزوا إلى تجويز الكفر على األنبياء  ،فقالوا  :يجوز أن يبعث للا نبيا علم أنه يكفر بعد
نبوته !

()2

؛ ونقول  :قال تعالى عن شيعب – عليه السالم  ": -قد افترينا على اَّلل كذبا إن عدنا

في ملتكم بعد إذ نجانا اَّلل منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء اَّلل ربنا "(. )3

الثاني  :أما فيما يرجع إلى تبليغ الرسالة  ،وبيان األحكام  ،فقد اتفقت األمة بل جميع أرباب الملل
والشرائع  :على وجوب عصمتهم عن الكذب  ،والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ  ،عمدا أو سهوا ،
ونسب إلى بعض األشاعرة

()4

 ،وهو أبو بكر الباقالني

السهو  ،والنسيان  ،وفلتات اللسان

()6

()5

تجويز ذلك عليهم إذا كان من جهة

؛ ونقول قال تعالى  ":وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي

يوحى"(. )7
الثالث  :أما ما يتعلق بالفتيا  ،فأجمعوا على أنه ال يجوز خطأهم فيه عمدا  ،وال سهوا  ،إال
شرذمة قليلة من العامة -

()8

يعني  :أهل السنة .

الرابع  :أما ما يتعلق باألفعال  ،وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال :
القول األول  :مذهب أصحابنا اإلمامية  :وهو أنه ال يصدر عنهم الذنب  ،ال صغيرة  ،وال كبيرة ،
وال عمدا  ،وال نسيانا  ،وال لخطأ التأويل  ،وال لالسهاء من للا سبحانه  ،ولم يخالف فيه إال
الصدوق

()1

 ،فإنه جو از اإلسهاء  ،ال السهو الذي يكون من الشيطان .

(ْ)1األزارقةْْ:منْاخلوارجْْ،أصحابْأيبْراشدْنافعْبنْاألزرقْغلبواْعلىْبلدانْمنْفارسْأيامْابنْالزبريْْ،إىلْأنْهزمهمْاملهلبْبنْأيبْ
صفرةْيفْأيامْاحلجاجْْ،يكفرونْعليْاًْوالصحابةْ ْ،وأباحواْقتلْأطفالْاملخالفنيْْ،ومنعواْالتقيةْْ،وجوزواْالكفرْعلىْاألنبياءْبعدْالبعثةْْ،
خملدْيفْالنارْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ.114-111األمحديْنكريْ:دستورْالعلماءْجـْ1صـْْ .16
ْ
ْويكفرونْمرتكبْالكبريةْْْ،و
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ161-164بتصرفْ.
(ْ)3سورةْاألعرافْْْ:آيةْرقمْ.ْ39ْ–ْ33
األشاعرة ْ ْ:أصحابْأيبْاحلسنْاألشعريْْ،أثبتواْهللْبعضْالصفاتْْ،وهلمْنظريةْالكسبْيفْفعلْالعبدْْ،وحيكمونْالنصْيفْكلْ
ْ
(ْ )4
قضاياْاالعتقادْْ،وهلمْتأويلْيفْبعضْالصفاتْْْ،والفرقْبنيْاألشاعرةْواألشعريةْأنْاألشعريةْيفْمقابلةْاملاتريدية ْْ،وهمْالذينْتبعواْأباْ
احلسنْاألشعريْْ.واألشاعرةْيفْمقابلةْاملعتزلةْشاملةْللماتريدية ْْ،واألشعريةْْ.واألشاعرةْإذاْوقعتْيفْمقابلة ْاحلكماءْفاملرادْهباْمجيعْ
املتكلمنيْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ33-73بتصرفْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .31
(ْ)1الباقالينْْ:القاضيْأبوْبكرْحممدْبنْالطيبْالباقالينْالبصريْْ،األشعريْْ،املتكلمْْ،املولودْ333هـْ911ْ/مْسكنْبغدادْْ،انتهتْ
إليهْرياسةْاألشاعرةْيفْزمانهْْ،ولهْتصانيفْمشهورةْْ،تويفْ413هـْ1113ْ/مْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 11هامشْصـْْ.ْ 39
ْ
الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْهامشْصـْْ .31
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ161-164بتصرفْ.
(ْ)7سورةْالنجمْْ:آيةْرقمْ.ْ4ْ–ْ3
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ161-164بتصرفْ.
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ولكن ليس هذا مذهب كل اإلمامية  ":فاألنبياء واألئمة  -صلوات للا عليهم  -من بعدهم

معصومون في حال نبوتهم  ،وامامتهم من الكبائر  ،والصغائر كلها  ،والعقل يجوز عليهم ترك
مندوب إليه على غير التعمد  ،ال للتقصير والعصيان  ،وال يجوز عليهم ترك مفترض إال أن نبينا
دمحما – صلى للا عليه وآله – واألئمة  -صلوات للا عليهم -من بعده كانوا سالمين من ترك
المندوب  ،والمفترض قبل حال إمامتهم  -عليهم السالم  -وبعدها(.)2
القول الثاني  :ال يجوز عليهم الكبائر  ،ويجوز عليهم الصغائر  ،إال الصغائر الخسيسة المنفرة
كسرقة حبة أو لقمة  ،وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة  ،وهذا قول أكثر المعتزلة

()3

.

القول الثالث  :أنه ال يجوز أن يأتوا بصغيرة  ،وال كبيرة  ،على جهة العمد  ،لكن يجوز على جهة
التأويل  ،أو السهو  ،وهو قول أبي علي الجبائي

()4

.

القول الرابع  :أنه ال يقع منهم الذنب إال على جهة السهو والخطأ  ،لكنهم مأخوذون بما يقع منهم
سهوا  ،وان كان موضوعا عن أممهم ؛ لقوة معرفتهم  ،وعلو رتبتهم  ،وكثرة دالئلهم  ،وانهم

يقدرون من التحف على ما ال يقدر عليه غيرهم  ،وهو قول النظام
تبعهما

()7

()5

 ،وجعفر بن مبشر( ، )6ومن

.

ونقول  :إن ذنوب األنبياء من باب  :حسنات األبرار سيئات المقربين  ،بمعنى أنهم لعلو شأنهم قد

يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم  ،فترك األفضل في حقهم يسمى ذنبا مثل قوله تعالى  ":عبس
(ْ)1يقولْالصدوقْْ:وليسْسهوْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوآلهْ–ْْكسهوناْ؛ْألنْسهوهْمنْهللاْإمناْهوْإسهاءْ؛ْليعلمْأنهْبشرْخملوقْ؛ْفالْ
يتخذْربْاًْومعبودْاًْ دونهْْ،وليعلمْالناسْبسهوهْحكمْالسهوْْ،وسهوناْعنْالشيطانْْ،وليسْللشيطانْعلىْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوآلهْْْ-
واألئمةْسلطانْْ.انظرْالشي ْْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ1صـْْ361بتصرفْْ ْْْْ.
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ17صـْْ ْ.97
(ْ )3أمجعْأهلْالسنةْعلىْعصمتهمْمنْالصغائرْاملزريةْ؛ ْألن ْذلكْطعناًْفيهم ْْ،أماْالصغائرْغريْاملنفرةْ؛ْفهذاْوقعْاخلالفْفيهْْ،وهوْ
خالفْسائغْْ،والراجحْْ:عصمتهمْمنْتعمدْاملعاصيْعموماًْ.انظرْدْياسرْهباميْْ:املنةْشرحْاعتقادْأهلْالسنةْصـْْ167بتصرفْْ .
يفْ
فِْ ْ
سهلَهَْ ْ،وَكا َْنْيَِق ُْ
توسعْاًِْ ْ
الوَّه ِْ
بنْ َعب ِْدْ
(ْ)4اجلبائيْْ:أَبُوْ َعلِيْْ ُحمَ َّم ُْدْ ُْ
يفْالعِل ِْمْْ،ذَلَّ َْلْعلمْال َكالََْمَْ ْ،و َّ
ابْالبَص ِريَْْ ْ،شي ُْْاملعتَ ِزلَِْةْْ،كانْ ُم ِّ
َ
ُ
ِ
اتْبِالبَصَرْةِْ313ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ14صـْْ .134ْ–ْ133
ض ُْلْ؟ْ َم َْ
أِ ْ
َيبْبَك ٍْرْ َو َعليْْْ:أَيـ ُه َماْأَف َ
(ْ )1إبراهيمْبنْسيارْبنْهانئْالبصريْْ،أبوْإسحاقْالنظامْمنْأئمةْاملعتزلة ْْ،تبحرْيفْالفلسفةْْ،وانفردْبآراءْتابعتهْفيها ْْ(النظامية)ْْ،
وأماْشهرتهْبالنظامْفأشياعهْيقولونْْ:إِناْمنْإجادتهْنظمْالكالمْْ،وخصومهْيقولونْْ:إنهْكانْينظمْاخلرزْيفْسوقْالبصرةْْ.عاشرْالنظامْ
يفْشبابهْقومْاًْمنْالثنويةْْْ،والسمنيةْْْ،ومالحدةْالفالسفةْْ،وأخذْعنهمْْ،تويفْ131هـْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ .ْ43
(ْ)6جعفرْبنْمبشرْبنْأمحدْالثقفيْْ:متكلمْْ،منْكبارْاملعتزلةْْ،تويفْببغدادْسنةْ134هـْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْ1صـْْ .116
ِ ِ
كْ
ك َّ
َّم ِْمنْذَنبِ َ
(ْ)7وقوعْاملخالفةْمنْاألنبياءْْ،وتسميةْذلكْذنباًْالْنزاعْفيهْ؛ْألنْالقرآنْصرحْبهْ ْ؛ْكماْقالْتعاىلْْ":ليَـغفَرْلَ َ
ْماْتَـ َقد َ
ْاّللُ َ
ىْآد ُم َْربَّهُْفَـغَ َوىْ"ْْ،طهْْ.111ْ:وإنْكناْالْنسميْذلكْمعصيةْولكنْالذنبْيفْاللغةْ
َوَماْتَأ َّ
ص َ
َخَرْ"ْْ،الفتحْْ،ْ1ْ:وقالْتعاىلَْ ْ":و َع َ
واسعْاملعينْيشملْكلْخمالفةْحىتْوإنْدقتْْ:منْصغريةْوزلةْْْ .
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وتولى * أن جاءه األعمى "( ، )1والخطأ مثل قوله تعالى  ":فوكزه موسى فقضى عليه "

()2

،

والنسيان  ":ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما "( )3؛ يسمى في حقهم ذنبا ،
والفتور عن الذكر مثل قوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -إنه ليغان( )4على قلبي  ،وانى ألستغفر اَّلل في اليوم مائة

مرة " ( ، )5يسمى ذنبا ؛ ولكنهم يستغفرون للا  -هلالج لج  -ويتوبون إليه منها(. )6

القول الخامس  :أنهم يجوز عليهم الكبائر  ،والصغائر  ،عمدا  ،وسهوا  ،وخطأ  ،وهو قول
الحشوية

()7

 ،وكثير من أصحاب الحديث من العامة (. )8

وهذا من باب االفتراء على أصحاب الحديث فإنهم ال يقولون بذلك  ،فالجمهور من أهل السنة

والفقهاء قائلون  :بأنهم معصومون من ذلك من قبل للا  ،معتصمون باختيارهم وكسبهم (. )9
حال األنبياء واألئمة قبل النبوة واإلمامة :

واألنبياء واألئمة  -صلوات للا عليهم  -من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وامامتهم من

الكبائر والصغائر كلها  ،والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير
والعصيان  ،وال يجوز عليهم ترك مفترض  ،إال أن نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واألئمة من بعده كانوا سالمين
من ترك المندوب  ،والمفترض قبل حال إمامتهم  -عليهم السالم  -وبعدها .
وأما الوصف ل هم بالكمال في كل أحوالهم  ،فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا
فيها حججا هلل تعالى على خلقه  ،واألئمة كانوا حججا هلل تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم

 ،ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص  ،وجهل  ،وأنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى -

(ْ)1سورةْعبسْْ:آيةْرقمْ.ْ1ْ–ْ1
(ْ)1سورةْالقصصْْ:آيةْرقمْ.ْ11
(ْ)3سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ.ْ116
(ْ)4ليغانْْ:ليغطىْعلىْالقلبْْ،وتشملْالفرتاتْْ،والغفالتْعنْالذكرْ.انظرْْالنوويْْ:شرحْمسلمْجـْْ17صـْ.ْ13
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْ31صـْْ.114اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْ.1171
(ْ)6دْياسرْبرهاميْْ:املنةْشرحْاعتقادْأهلْالسنةْصـْ.ْ163
(ْ )7احلشويةْْ:الذينْحيشونْاألحاديثْاليتْالْأصلْهلاْيفْاملرويةْعنْالنيبْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْأيْْ:يدخلوِناْفيهاْْ،ومجيعْ
احلشويةْيقولونْْ:باجلربْوالتشبيهْْ،وهوْوصفْيوصفْبهْأصحابْاحلديثْكأمحدْبنْحنبلْ؛ْلتمسكهمْبظاهرْاألحاديثْيفْالصفاتْْ،
وقبوهلمْخربْالواحدْ!ْوهذاْفيهْنظرْ.انظرْالشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْهامشْصـْْ.ْ47واحملققْاحلليْْ:املعتربْجـْْ1صـْْ .19
(ْ)3اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ91-36بتصرفْ .
(ْ)9القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحق ْوقْاملصطفىْجـْْ1صـْْ197ْ-191بتصرفْ.
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عليهما السالم -في حصول الكمال لهم مع صغر السن  ،وقبل بلوغ الحلم  ،وهذا أمر تجوزه
العقول  ،وال تنكره  ،وليس إلى تكذيب األخبار سبيل

()1

 .وهذا أمر تجوزه العقول

()2

 ،وال تنكره .

والذي عليه المعتزلة ووافقهم اإلمامية  :أنه يجب أن ينزه النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قبل البعثة عما كان فيه
تنفير عن الحق الذي يدعوا إليه  ،وعما فيه غضاضة  ،مثل الكفر أو الفسق  ،وعيب مثل أن

يكون حجاما  ،أو حائكا  ،أو حرفة يحتقرها الناس  ،حتى يقع منه األمر بالمعروف  ،والنهي عن
المنكر موقع القبول  ،وعدم الرد (. )3

وقالت الخوارج  :بجواز أن يكون النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاف ار قبل البعثة  ،ولكن لم يقع ذلك  ،بل قال

بعضهم  :لم يكن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مؤمنا باهلل قبل البعثة  ،لقوله تعالى  ":ما كنت تدري ما الكتاب
وال اإليمان"

()4

 ،وقيل  :كان على دين قومه أربعين سنة  ،وقيل  :أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يسلم يوم

يبعث  ،وال يكون قبل ذلك مسلما  ،ونقول لهم  :قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -كتبت نبيًّا وآدم  -عليه السالم -

بين الروح والجسد " ( ،)5وفي رواية " كنت نبيا "

()6

 ،وفي رواية  ":جعلت نبيًّا "

()7

 .فمتى كان

كاف ار إذن أيها العقالء ؟.
وجوز بعضهم  :وقوع الكبيرة منهم قبل البعثة  ،ولكن بشرط أال يبعث حتى يتوب منها  ،بدليل ما
وقع من إخوة يوسف – عليه السالم – في قوله  -هلالج لج  ": -اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم
وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين "(. )8

ومنهم  :من جوز عليهم وقوع الكبائر مطلقا  ،ومنهم من قال  :على سبيل الندرة  ،ثم يتوبون من
قريب  ،وال يجوز عليهم اإلصرار على المعصية  ،ومنعت اإلمامية  ،وقوع الذنب منهم سواء كان

كبيرة  ،أو صغيرة  ،عمدا  ،أو سهوا  ،وال شبهة  ،وال تأويال  ،قبل النبوة  ،وبعدها
بما تثبت عصمة المعصوم عند الفرق اإلسالمية :

()9

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ17صـْْ ْ.97
( ْ )1العقلْيقولْْ:إذاْجازْأنْيكونْهلمْفرتةْْ،ملْيكونواْمعصومنيْفيهاْ؛ْفبديهيْأنْيكونْهذهْحالةْنقصْفيهمْْ،الْتتناسبْمعْ
العصمةْ؛ْفانظرْلتناقضْالنتيجةْمعْمقدمةْاالستداللْْ .
(ْ)3ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْْجـْْ7صـْْ11ْ–ْ9بتصرفْ.
(ْ)4سورةْالشورىْْ:آيةْرقمْ.11
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ34صـْ.ْ111
(ْ)6حديثْصحيحْعنْميسرةْبنْالفجرْْ،وْأيبْاجلدعاءْْ،وابنْعباسْْ.األلباينْْ:صحيحْاجلامعْالصغريْجـْْ1صـْ.341
(ْ)7اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ17صـْ.ْ176
(ْ)3سورةْيوسفْْ:آيةْرقمْ.9
(ْ)9ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ7صـْْ11ْ–ْ9بتصرفْ.
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اختلفت الفرق في ثبوت العصمة  :فقالت أهل السنة والجماعة بثبوتها بالسمع  ،حيث قالوا
المعاصي جائزة في حق األنبياء عقال  ،مستحيلة عليهم سمعا  ،بعناية إلهية  ،ورياضة مكملة .
وقالت المعتزلة  :تثبيت العصمة بالعقل  ،وذلك من باب التحسين العقلي  ،القاضي بنفور الناس
من أهل المعاصي  ،فيجب عقال خلو المرسلين منها  ،حتى ال يقبح ذلك عقال عن المرسل إليهم
فينصرفوا عنهم

()1

.

وبالطبع نقلنا في فصل اإلمامة  :أن العصمة تثبت لألئمة عند االثني عشرية بالنص من للا .
متى يبدأ وقت العصمة للمعصوم  :اختلفوا على ثالثة أقوال :

األول  :أنه من وقت والدتهم  ،إلى أن يلقوا للا سبحانه  ،وهو مذهب اإلمامية .

الثاني  :من بلوغهم  ،وال يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة  ،وهو مذهب كثير من المعتزلة .
الثالث :من وقت النبوة  ،وأما قبله ؛ فيجوز صدور المعصية عنهم  ،وهو قول أكثر األشاعرة (.)2
هل يمكن أن يقع المعصوم فيما يخالف العصمة :
العقل يجوز على األنبياء  ،واألئمة ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير  ،والعصيان  ،وال
يجوز عليهم ترك مفترض  ،إال أن نبينا دمحم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -واألئمة من بعده كانوا سالمين من ترك
المندوب  ،والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها

()3

.

فأما الوصف بالكمال في كل أحوالهم  ،فنقطع لهم بالكمال والعصمة في أحوال النبوة واإلمامة ،
ونتوقف فيما قبل ذلك  ،وهل كانت أحوال نبوة  ،وامامة أم ال (.)4
ومن أمثلة ذلك ما قاله اإلمام الرضا – عليه السالم – عن أدم وحواء – عليهما السالم – حين
أكال من الشجرة " فأكال منها" ثقة بيمينه باهلل – يقصد إبليس حين " قاسمهما إني لكما لمن
الناصحين "( ، )5وكان ذلك من آدم – عليه السالم – قبل النبوة  ،ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق
دخول النار  ،وانما كان من الصغائر الموهوبة  ،التي تجوز على األنبياء قبل نزول الوحي عليهم
فلما اجتباه للا تعالى  ،وجعله نبيا  ،كان معصوما ال يذنب صغيرة  ،وال كبيرة  ،ولعل اإلمام

(ْ )1اإلسنويِْْ:ناية ْالسولْيف ْشرحْمنهاج ْاألصولْْ ،حتقيق ْْ :الشي ْحممد ْخبيت ْاملطيعي ْْ ،طْمطابع ْاملعاهد ْاألزهريةْْ -القاهرةْ
1419هـ1113ْ/مْْجـْْ3صـْْ619بتصرفْْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .91-91
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:تصحيحْاعتقادْاإلماميةْْصـْْ .119
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:تصحيحْاعتقادْاإلماميةْْْصـْْ .131ْ-119
(ْ)1سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْ.11
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الرضا – صلوات للا عليه – أراد  :بالصغائر الموهوبة  :ترك المندوب  ،وارتكاب المكروه من

الفعل  ،دون الفعل القبيح الصغير باإلضافة إلى ما هو أعظم منه " (.)1

من آثار التقديس في عقيدة العصمة العتقاد بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد النبوة لم يكن أمي ا :
عنون الشيخ المفيد بابا بعنوان  ":القول في أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعد أن خصه للا بنبوته  ،كان
كامال يحسن الكتابة "  ،ومن الدليل على ذلك  :أن للا تعالى جعل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حاكما بين
الخلق في جميع ما اختلفوا فيه  ،فالبد أن يعلمه الحكم في ذلك  ،وقد ثبت أن أمور الخلق قد

يتعلق أكثرها بالكتابة  ،فتثبت بها الحقوق  ،وتبرؤ بها الذمم  ،وتقوم بها البينات  ،وتحف

بها

الديون  ،وتحاط بها األنساب  ،وأنها فضل تشرف المتحلي به على العاطل منه  ،واذا صح أن للا

قد جعل نبيه ؛ ثبت أنه كان عالما بالكتابة محسنا لها .
وشيء آخر وهو أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لو كان ال يحسن الكتابة وال يعرفها ؛ لكان محتاجا في فهم ما
تضمنته الكتب من العقود  ،وغير ذلك إلى بعض رعيته ؛ ولو جاز أن يحوجه للا في بعض ما
كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته ؛ لج از أن يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه ؛ وذلك
مناف لصفاته  ،ومضاد لحكمة باعثه ؛ فثبت أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان يحسن الكتابة (.)2
وشيء آخر وهو قوله تعالى  " :هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبين "( ، )3ومحال أن يعلمهم الكتاب وهو
ال يحسنه  ،كما يستحيل أن يعلمهم الحكمة وهو ال يعرفها ( .)4وكم من معلم للقرآن وهو ماهر به

وهو ال يق أر  ،وال يكتب  ،ولم يعب عليه أحد ذلك  ،بل قد يكون كفيفا ! .

ويدل على ذلك أيضا قوله  -هلالج لج  ": -وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا

الرتاب المبطلون "( ، )5فنفي عنه إحسان الكتابة  ،وخطه قبل النبوة خاصة  ،فأوجب بذلك إحسانه
الكتابة بعد أن نبأه للا تعالى  ،وهذا مذهب جماعة من اإلمامية  ،ويخالف فيه باقيهم  ،وسائر

المذاهب والفرق يدفعونه  ،وينكرونه "

()6

.

(ْ)1الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْْْجـْ1صـْ.ْ116-111
(ْ)1الشي ْاملفيدْْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ137بتصرفْْ .
(ْ)3سورةْاجلمعةْْ:آيةْرقمْْ .ْ1
(ْ)4الشي ْاملفيدْْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ .137
(ْ)1سورةْالعنكبوتْْ:آيةْرقمْْ .ْ43
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ .137
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ولكن يوضح اإلمام أبو جعفر – عليه السالم  -معنى األمي فقال  ":وانما سمي أمي ؛ ألنه كان

من مكة  ،ومكة أم القرى  ،لقوله تعالى  " :ولتنذر أم القرى ومن حولها "

()2( )1

.

قال ابن عباس – رضي للا عنه  ": -النبي األمي هو  :نبيكم كان أميا  ،ال يكتب  ،وال يق أر  ،وال
يحسب "

()3

 ،ومع أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان ال يكتب  ،لكنه أوتي علم كل شيء  ،حتى قد وردت آثار

بمعرفته حروف الخط  ،وحسن تصويرها  ،وهذا  -وان لم تصح الرواية أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتب  -فال

يبعد أن يرزق علم هذا  ،ويمنع الكتابة والقراءة ؛ وهو كما قال  -هلالج لج  " : -رسوله النبي األمي "

()4

لم يكتب  ،ولم يق أر  ،وال عرف بصحبة من هذه صفته  ،وال نشأ بين قوم لهم علم  ،وال قراءة
لشيء من علومه التي جاء بها  ،وال عرف هو قبل بشيء منها

()5

.

فهل اإلعجاز في كون النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أتي بعلوم لم يسبقه بها أحد  ،وهو مع ذلك أمي ؛ أم
اإلعجاز أن يأتي بهذه العلوم مع كونه متعلما ؟ .
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :العتقاد بأن المالئكة تفتخر بصحبة علي :

عن فاطمة – عليها السالم  ":-إن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – أخبرها  :أن جبرائيل – عليه السالم –
أخبره عن كاتبي علي من المالئكة أنهما لم يكتبا على علي ذنبا مذ صحباه " (.)6
وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص–  " :إن حافظي علي ليفتخران على سائر الحفظة ؛ بكونهما مع علي– عليه
السالم  -؛ ذلك إنهما لم يصعدا إلى للا  -عز وجل  -منه بشيء فيسخطه "

()7

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :العتقاد بأن جميع الكتب السماوية عند األئمة :

يعتقد الشيعة أن الكتب السماوية كلها وصلت للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يدا عن يد  ،وكاب ار عن كابر(،)8

وكانت محفوظة عنده  ،ثم دفعها إلى المستحفظين من عقبه  ،بعد انتهاء مدته  ،ثم وجب عليه أن

ال يضيعها بعده  ،بدفعها إلى خليفته علي – عليه السالم – ؛ لتكون محفوظة عنده  ،يدل على

(ْ)1سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ .91
(ْ)1الزجناينْ:عقائدْاإلماميةْاإلثىنْعشريةْْْجـْْ1صـْْ .171-174
(ْ)3البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ.494القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْصـْْ .1313
(ْ)4سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْْ .113
(ْ)1القاصيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْجـْْ1صـْْ371ْ–ْ374بتصرفْ .
(ْ)6أبوْالفتحْالكراجيْْ:كنزْالفوائدْْْصـْ.ْ161
(ْ)7احلرْالعامليْْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْْجـْْ1صـْْ.443أبوْالفتحْالكراجيْْ:كنزْالفوائدْْْصـْْ.ْ161
(ْ)3هلْهذاْيعينْأنْآباءهْكانواْأنبياءْ؟ْأمْأئمةْ؟ْ.
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ذلك ما روي عن أهل العصمة – عليهم السالم – من أن للا تعالى لم يرفع العلم الذي أنزله من
لدن آدم إلى دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بل هو مخزون عند أهله (.)1

من آثار التقديس في عقيدة العصمة اعتقاد مساواة األئمة للقرآن في التشريع :

تعتقد الشيعة أن الرسول األكرم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رحل وخلف في أمته اإلسالمية وديعتين عظيمتين  ،هما
 ":الكتاب والعترة "  ،وأمر بالتمسك بهما إلى يوم القيامة  ،حيث قال  ":أني تارك فيكم الثقلين
كتاب للا  ،وعترتي أهل بيتي  ،ما إن تمسكتم بهما ؛ لن تضلوا بعدي أبدا "(. )2
وهذا الحديث يعرب عن  :أن العترة كالقرآن الكريم في العصمة  ،والمصونية من الخطأ  ،والزلل ،
وقد وصف للا سبحانه كتابه بقوله  ":وانه لكتاب عزيز  ،ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من
خلفه تنزيل من حكيم حميد "

()4( )3

؛ ولذلك فأن التمسك بهم أمان من الضالل " (. )5

مع اعترافهم أن " كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة "
المعصومين "

()7

()6

فالسنة المعتبرة عند الشيعة  :هي " سنة

 ،وال يأخذون إال ما صح لهم من طريق أهل البيت عن جدهم "

ألن كل شيء لم يخرج من عندهم ؛ فهو باطل "

()9

()8

فقط .

؛ ألن  ":تعاليم األئمة كتعاليم القرآن "

()10

.

كما يقول أبو عبد للا – عليه السالم  ": -حديثي حديث أبي  ،وحديث أبي حديث جدي  ،وحديث
جدي حديث الحسين  ،وحديث الحسين حديث الحسن  ،وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ،
وحديث أمير المؤمنين حديث رسول للا – صلى للا عليه وآله –  ،وحديث رسول للا قول للا -
عز وجل  . )11( " -فهذا إسناد ذهبي .

(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ6صـْ134-133بتصرفْ .
(ْ)1احملققْاحلليْْ:املعتربْجـْْْ1صـْْ .13
)ْسورةْفصلتْ:آيةْرقمْْ .41-41
ْ
(3
(ْ)4حيىيْبنْسعيدْاحلليْ:اجلامعْللشرايعْصـْْ .1-4
(ْ)1أمحدْبنْعياشْاجلوهريْْ:مقتضبْاألثرْيفْالنصْعلىْاألئمةْاإلثىنْعشرْ،طْاملكتبةْالعلميةْالتابعةْللمدرسةْالفيضيةْ–ْنشرْمكتبةْ
الطباطبائيْ–ْقمْْ،دتْصـْْ .14
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْْْ.11
(ْ)7دستورْاجلمهوريةْاإليرانيةْْ:إصدارْوزارةْاإلرشادْاإليرانيةْصـْْ ْ.11
(ْ)3الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:أضواءْعلىْعقائدْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .161
(ْ)9موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ6صـْْ ْ.416
(ْ)11السيدْاخلميينْْ:احلكومةْاإلسالميةْصـْْ .113
(ْ)11الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.13احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْ ْْْ.13
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وجوز الشيعة أن يروي " من سمع حديثا عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ،عن أبيه  ،أو عن
أحد من أجداده  ،بل يجوز أن يقول  :قال للا تعالى !" ( . )1ال فرق بين قول اإلمام وقول للا .

ولكن أمير المؤمنين – عليه السالم قال  ":إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم به  ،فإن
كان حقا فلكم  ،وان كان كذبا فعليه "

()2

.

وطريق العلم في الشرعيات عند االثني عشرية العصمة فيا ترى لمن  :هي لألقوال التي قد قطع

الدليل على صحتها  ،كقول للا تعالى  ،وقول الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واألئمة الذين يجرون في العصمة
مجراه  ،فأما من نأى عنهم  ،أو وجد بعدهم  ،فمن الخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك

والريب  ،وعند فقد ظهور اإلمام  ،وعدم تمييز شخصه  ،هو إجماع الفرقة المحقة وهي اإلمامية ،
والتي قد علمنا أن قول اإلمام – وان كان غير متميز الشخص – داخل في أقوالها وغير خارج
عنها  ،فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب  ،علمنا أنه الحق الواضح  ،والحجة القاطعة ؛ألن
قول اإلمام هو الحجة في جملة أقوالها  ،فكأن اإلمام قائله  ،ومتفرد به (.)3

وعليه " يلزم أن يكون األئمة الذين يقومون مقام نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يشاكلونه في العصمة  ،والكمال

والقدرة  ، ،وأن ال فرق بينه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبينهم إال رتبة النبوة ؛ ليكون الدين كامال "

()4

.

وجملة القول في ذلك  :أن المعيار في العلم بحسن األشياء  ،وقبحها  ،وما يجب فعلها  ،وتركها ؛
الشريعة المقدسة  ،وما صدر في ذلك عن أهل بيت العصمة – صلوات للا عليهم .)5( -
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :العتقاد بأن ثواب قراءة أسماء األئمة أكثر ثواب ا من
قراءة القرآن  ،وأن حبهم يساوي ثواب أعمال العباد كلها :

حثنا النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – على قراءة القرآن لما فيه من األجر فحاولت الشيعة االثنا عشرية صرف الناس
عن تالوته ؛ فنقلت عن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص – أنه قال ألمير المؤمنين – عليه السالم  : -مثلك مثل
" قل هو اَّلل أحد"

()6

 ،فإنه من قرأها ثالث مرات  ،فكأنما ق أر القرآن  ،وكذلك من أحبك بقلبه ؛

(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْْْ.171
(ْ)1الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْْْ.11
(ْ)3ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْاحلاويْلتحريرْالفتاوىْْ،طْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْْ
جـْ1صـْ.43
(ْ)4ابنْجريرْالطربيْ"الشيعي"ْْ:نوادرْاملعجزاتْيفْمناقبْاألئمةْاهلداةْْ،طْمؤسسةْاإلمامْاملهديْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْصـ.11
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ71صـْْ ْْْ.63
(ْ)6سورةْاإلخالصْْ:آيةْرقمْْ ْْْ.1
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كان له مثل ثلث ثواب أعمال العباد  ،ومن أحبك بقلبه  ،ونصرك بلسانه ؛ كان له مثل ثلثي
أعمال العباد  ،ومن أحبك بقلبه  ،ونصرك بلسانه ويده ؛ كان له مثل ثواب أعمال العباد (.)1
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :العتقاد بأن القرآن ليس بحجة إل بقول األئمة

()2

:

من أصول الشيعة  :أن القرآن ال يكون حجة إال بقيم  ،وأن عليا كان قيم القرآن  ،وكانت طاعته
مفترضة  ،فالقرآن في حاجة لإلمام ؛ والسبب في ذلك  :أن القرآن " يخاصم به المرجئ(، )3

والقدري  ،والزنديق الذي ال يؤمن به  ،حتى يغلب الرجال بخصومته ؛ فعرفت أن القرآن ال يكون
حجة إال بقيم "( ، )4حتى تحداهم علي فقال  ":فاستنطقوه فلن ينطق  ،لكن يخبرنا عنه "(. )5
بل تجرؤا فقالوا  ":حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من األحكام  ،وكتمان جملة  ،ولكن النبي -
ملسو هيلع هللا ىلص  -أودعها عند أوصيائه  ،كل وصي يعهد بها إلى اآلخر  ،لينشرها في الوقت المناسب لها ،
حسب الحكمة  ،من عام( )6مخصص( ،)7أو مطلق( )8مقيد( ، )9أو مجمل

()10

مبين( ،)11إلى أمثال ذلك ،

(ْ )1أ بوْجعفرْالربقيْْ:احملاسنْْ،حتقيقْْ:السيدْجاللْالدينْاحلسيينْْ،نشرْدارْالكتبْاإلسالميةْ–ْطهرانْ1371ْ،هـْ1331ْ/شْ
جـْْ1صـْْ .113
(ْ) 1أليستْالشيعةْتقولْْ:بأنْمعظمْرواياتْالكايفْضعيفةْ؟ْ!ْوليسْلديناْصحيحْإالْالقرآنْ؟ْفكيفْيدعونْبعدْهذاْأنْالتفسريْ
اإلهليْللقرآنْموجودْيفْكتابْمعظمْرواياتهْضعيفةْْ.سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ .11ْ-ْ11
ْ
(ْ)3املرجئةْْ:فرقةْقالتْبتأخريْالعملْعنْالنيةْْ،وأنهْالْتضرْمعْاإلميانْمعصيةْْ،كماْالْتنفعْمعْالكفرْطاعةْْ،ويوكلونْاحلكمْيفْ
مرتكبْالكبريةْإىلْهللاْيفْالدنياْواآلخرةْْ.انظرْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْ.116
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ133بتصرفْْ.احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْْ141بتصرفْْ .
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ .61
(ْ )6اجململْْ:لغةْالشاملْْ،اصطالحاًْْ:اللفظْالدالْعلىْمجيعْأجزاءْماهيةْمدلولهْ؛ْفيجمعْأنواعْْ،أوْأجناسْْ،أوْأفرادْْ،بالْحصرْ
فيحتاجْإىلْغريهْليخصصْنوعاًْْ،أوْجنساًْْ،أوْفرداًْْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ363ْ-361بتصرفْْ ْ.
(ْ)7اخلاصْْ:لغةْاإلفرادْْ،اصطالحْاًْْ:اللفظْالدالْعلىْمسمىْواحدْ؛ْفيقصرْحكمْالعامْعلىْبعضْأفرادهْْ.مثلْْ:الْوصيةْجائزهْلكلْ
األقاربْْْ،وَيصصهاْْ:بغريْالورثةْْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْصـْْ363بتصرفْْ ْ.
(ْ)3املطلقْْ:لغةْضدْاملقيدْْ،واصطالحْاًْْ:ماْكانْشائعاًْيفْجنسهْ؛ْفيدلْعلىْفردْغريْمعنيْْ،مثلْْ:الوصيةْجائزهْيفْكلْاحلاالتْْْْ،
ويقيدهاْغريْمضارْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْصـْْ393بتصرفْْ ْ.
(ْ)9املقيدْْ:لغةْماْحيدْاحلركةْْ،واصطالحْاًْ ْ:ماْقيدْبوصفْْ،مثلْعتقْالرقبةْيفْكفارةْالظهارْْ،قيدتْباملؤمنةْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:
غايةْاملأمولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْصـْْ394بتصرفْْ ْ.
(ْ )11اجململْْ:لغةْاملبهمْْ،اصطالحاًْْ:ماْاحتملْأكثرْمنْمعىنْدونْرجحانْ؛ْفيحتاجْيفْفهمْمرادهْإىلْغريهْْ،إماْبتعيينهْْ،أوْبيانْ
صفتهْْ،أوْمقدارهْْ،مثلْْ:لفظْالقرءْهلْيعينْ (ْاحليضْأمْالطهرْ)ْفيحتاجْتفسريْمعناهاْللفظْيوضحْاملرادْمنهْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:
غايةْاملأمولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْصـْْ313ْ-317بتصرفْْ ْ.
(ْ )11املبنيْْ:لغةْاملوضحْْ،اصطالحاًْْ:ماْدلْعلىْاملعىنْاملرادْ؛ْفاستقلْبنفسهْيفْالداللةْعلىْمعناهْْ،مثلْلفظْالسماءْْ.أمينْبنْ
عليْموسىْْ:غايةْاملأمولْيفْشرحْالبدايةْيفْاألصولْصـْْ319بتصرفْْ ْ.
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فقد يذكر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عاما  ،ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته  ،وقد ال يذكره أصال  ،بل
يودعه عند وصيه إلى وقته "

()1

.

إذن " القرآن ليس بحجة إال بناطق  ،مؤيد  ،يعلم ظاهر القرآن وباطنه  ،وباطن باطنه  ،ويأتمر ،

وينهى بالحق ؛ ولذلك ترى كل واحدة من الفرق المختلفة تتمسك بالقرآن  ،وتخاصم به األخرى ،
وتحمله على المقاصد الباطلة  ،فعلم من ذلك أن القرآن ليس بحجة مستقلة "

()2

.

عن جعفر الصادق – عليه السالم  ":-إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفس ار  ،وان رسول للا
 ملسو هيلع هللا ىلص  -فسره لرجل واحد  ،وهو علي بن أبي طالب "(. )3وحذر رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من طلب التفسير من غير علي – عليه السالم – فقال  ":إن للا أنزل
علي القرآن  ،وهو من خالفه ضل  ،ومن يبتغي علمه عند غير علي هلك "

تعالى  ":ال يمسه إال المطهرون "

()5

()4

 ،وفي تفسير قوله

يعني  " :أنه ال يعلم حقايقة  ،ودقايق أس ارره إال المطهرون

من الذنوب  ،وهم أصحاب العصمة  ،أو المطهرون أسرارهم عما سوى للا(.)6

ومن الراجح  :أن هذا القول يرجع البن سبأ اليهودي حيث قال  ":القرآن جزء من تسعة أجزاء ،
وعلمه عند علي ؛ فنهاه علي "

()7

 ،وفي رواية  ":فنفاه علي بعدما هم به "

()8

.

وجاء عن علي أنه أنكر ك ل ذلك فقال  ":والذي فلق الحبة  ،وب أر النسمة ما عندنا إال ما في القرآن
 ،إال فهما يعطى رجل في كتابه  ،وما في هذه الصحيفة  ،قيل له  :وما في الصحيفة ؟ قال :
العقل  ،وفكاك األسير  ،وأن ال يقتل مسلم بكافر "

()9

 ،وفي رواية  ":من زعم أن عندنا شيئا نق أره

إال كتاب اَّلل  ،وهذه الصحيفة  -قال وصحيفة معلقة فى قراب سيفه  -فقد كذب"

()10

.

(ْ)1حممدْحسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْأصوهلاْصـْْ ْ.133
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ311ْ-346بتصرفْ ْ.
(ْ)3الكليين:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.11احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْ .131
(ْ)4اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ7صـْْ.311احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ19صـْْ .13
(ْ)1سورةْالواقعةْْ:آيةْرقمْْ .79
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ77صـْْ .116
(ْ)7السيدْمرتضىْالعسكريْْ:عبدْهللاْبنْسبأْوأساطريْأخرىْْ،نشرْتوحيدْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ6هـْ1991ْ/مْْجـْ1صـْْ134نقالْ
عنْاجلوزجاينْْ.الذهيبْْ:ميزانْاالعتدالْْ،نشرْدارْاملعرفةْ–ْبريوتْْ،ط1331ْ،ْ1هـْ1963ْ/مْْجـْْ1صـْْ .416
(ْ)3ابنْحجرْْ:لسانْامليزانْجـْْ3صـْْ .139
(ْ )9احملققْالكركيْْ:جامعْاملقاصدْجـْْ1صـْ.11الشافعي ْْ :األمْْ،نشرْدارْالفكرْ–ْبريوتْْ،ط ْ1413ْ،1هـْ1933ْ/مْجـْْ 6صـْ
ْ.ْ41ابنْالبطريقْْ:العمدةْصـْْ .314
(ْ)11اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ،ْ991جـْْ1صـْْ .1147
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ويفند دعواهم  :أن للقرآن ظه ار وبطنا قول أبي عبد للا – عليه السالم – حين سئل  :هل روي
عنكم أن الخمر  ،والميسر  ،واألنصاب  ،واألزالم رجال ؟ فقال  :ما كان للا  -عز وجل -

ليخاطب خلقه بما ال يعلمون

()1

.

وال خالف بين األصوليين من الشيعة على وجوب العمل بالقرآن الكريم في األحكام الشرعية

واالعتماد عليه  ،وأما األخباريون فالذي وقفنا عليه من كالم متأخريهم ما بين إفراط وتفريط ،
فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا  ،حتى مثل قوله تعالى  ":قل هو للا أحد "

()2

إال بتفسير من

أصحاب العصمة  ،وبعضهم :يمنع من تفسير غير المحكم بالرأي  ،ويجوزه فيما يكون ظاهر

الداللة

()3

 ،ومنهم  :من جوز ذلك مطلقا  ،حتى كاد يدعي المشاركة ألهل البيت – عليهم السالم

 -في تأويل مشكالته  ،وحل مبهماته (.)4

وذهب جمهور الجمهور– يعني أهل السنة  -إلى جوازه للمجتهدين  ،وأهل الرأي  ،ومن ثم ترى
تفاسيرهم للقرآن كثيرة (.)5
والتحقيق أن أخبار المنع أكثر عددا  ،وأصرح داللة على عدم جواز استنباط األحكام النظرية من
ظواهر القرآن إال من بعد تفسيرها من األئمة ؛ فهم الذين ورثوا الكتاب  ،وهم الذين عناهم للا في
قوله تعالى  ":بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم "

()6

 ،وهم الذين عندهم علم الكتاب

 ،وهم الراسخون في العلم الذين اصطفاهم للا لعلم تأويل الكتاب  ،وجاء في األخبار عنهم  ":ليس
شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن "

()7

.

وقد سئل هشام بن الحكم أحد المناظرين له في حضور أبي عبد للا – عليه السالم – فقال  :من
الحجة بعد رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -؟ فقال  :الكتاب والسنة  ،فقال  :فهل نفعنا الكتاب والسنة في رفع
االختالف عنا ؟ قال  :نعم  ،قال هشام  :فلما اختلفنا أنا وأنت ؟ فقال أبو عبد للا -عليه السالم
– مالك ال تتكلم ؟ فقال الرجل  :إن قلت لم نختلف كذبت  ،وان قلت أن الكتاب والسنة يرفعان
عنا االختالف أبطلت ؛ ألنهما يحتمالن الوجوه  ،فما الحجة ؟ فقال هشام بن الحكم  ،وأشار إلى
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ14صـْْ .311
(ْ)1سورةْاإلخالصْْ:آيةْرقمْْ .1
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ ْ.346
(ْ)4احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْجـْْ1صـْْ .17
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ ْ.346
(ْ)6سورةْالعنكبوتْْ:آيةْرقمْْ .ْ49
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.ْ91احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ17صـْْ .191
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أبي عبد للا – عليه السالم –  :هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال  ،ويخبرنا بأخبار السماء  ،فقال
السائل  :أو ما يكفيهم القرآن  ،قال  -عليه السالم  : -بلى لو وجدوا له مفس ار  ،قال  :أو ما فسره
رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – قال  :بلى فسره لرجل واحد  ،وفسر لألمة شأن ذلك الرجل  ،وانما أراد للا
بتعميته عليهم أن ينتهوا إلى بابه  ،وصراطه  ،ويعبدوه  ،وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه ،
والناطقين عن أمره  ،وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم ال عن أنفسهم (.)1
فال يعلم ما فيه من األسرار اإللهية الربانية التي ال يهتدي إليها إال ذوو العقول الكاملة  ،واألذهان
الثاقبة وهم أهل العصمة ؛ فإن علوم الكتاب بعضها ظاهر سهل المأخذ يعرفه أكثر العلماء بالتدبر
والتأمل فيه  ،وبعضها خفي ال يصل إليه إال أولوا األلباب  ،وذوو العقول الكاملة العارية عن
شوائب النقصان " (.)2
وحديث الثقلين يشير إلى وجوب الرجوع في معاني الكتاب إليهم – صلوات للا عليهم –  ،واال
فإنه لو تم فهم بعض القرآن  ،أو كله بدونهم لوجد االفتراق بين القرآن والعترة (.)3
ويقول أمير المؤمنين –عليه السالم  ":-القرآن كتاب للا الصامت  ،وأنا كتاب للا الناطق "( )4؛
ولذلك فالقرآن الكريم  ،والسنة النبوية – على حد زعمهم– " :ال يعصمان من الضاللة ؛ فهما
صامتان ال يتكلمان  ،ويحمالن على عدة وجوه

()5

 ،فاألئمة " عندهم كنوز الرحمن  ،ولديهم تفسير

األحاديث والقرآن  ،وهم شعار الرسالة والنبوة "

()6

وهنا الفاجعة حين يفضل اإلمام علي نفسه على

القرآن والسنة – على حد زعمهم – وحاشاه أن يفعل ذلك ! .
وهذا رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص – يحذر الناس من إعمال العقل في كتاب للا بغير دليل ؛ فيقول  :قال
تعالى  " :ما آمن بي من فسر برأيه كالمي  ،وما عرفني من شبهني بخلقي  ،وما على ديني من
استعمل القياس في ديني "  ،وكالم للا يشمل  :الحديث القدسي أيضا  ،إال أن االختالف بين

اينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ1صـْْ19-17بتصرفْْ .
ْ
(ْ)1احملققْالبحر
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)3السيدْنعمةْهللاْاجلزائريْْ:نورْالرباهنيْأوْأنيسْالوحيدْيفْشرحْالتوحيدْْ،حتقيق ْْ:السيد ْمهدي ْالرجائيْْ،نشرْمؤسسة ْالنشرْ
اإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1417ْْ،ْ1هـْْجـْْ1شرحْصـْْ .131
(ْ)4احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْْْجـْْ1صـْْ .31
(ْ)1حممدْالتيجاينْْ:الشيعةْهمْأهلْالسنةْْ،طْمشسْاملشرقْ–ْبريوتْْ،نشرْمؤسسةْالفجرْ–ْلندنْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ ْْْْ.113
(ْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ ْ.111
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علماء اإلسالم إنما ورد في خصوص القرآن ؛ لما قاله  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -من فسر القرآن برأيه ؛ فليتبوأ

مقعده من النار( ، )1وفي رواية  ":فقد افترى على للا الكذب "

()2

 ،وفي رواية  ":فقد كفر "(. )3

ويقول دمحم بن علي – عليهما السالم  ": -وبنا فتح للا اإلسالم  ،وبنا يختمه  ،فمنا يتعلمون  ،فوا
للا الذي فلق الحبة  ،وب أر النسمة ما علم للا في أحد إال فينا  ،وما يدرك ما عند للا إال بنا "

كيف ال وقد قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -وعلينا نزل كتاب للا "

()5

.

فإذا دار األمر بين التحف على قول اإلمام  ،وما نطق به القرآن  " ،فالبد من اتباع اإلمام "
ألن للا تعالى فوض للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واألئمة أمر الدين

()7

()4

،

()6

؛

.

ومن الغريب أن تجد رواية أخرى يقول فيها اإلمام علي – عليه السالم  ": -وكتاب للا بين

أظهركم  ،ناطق  ،ال يعيى لسانه  ،وبيت ال تهدم أركانه "

()8

 ،وعن اإلمام الصادق – عليه

السالم – عن القرآن  ":حتى وللا ما ترك للا شيئا يحتاج إليه العباد " (.)9
ولهذا لم ينل هذا الكتاب العظيم اهتمام الشيعة االثني عشرية ؛ فيمكن " لطالب العلوم الدينية في
هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم  ،ويصل إلى أقصى غاياته  -وهو  :درجة االجتهاد  -من

دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن  ،وأس ارره  ،أو اهتم به  ،ولو على مستوى التالوة ،
وحسن األداء "

()10

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :بفسير القرآن بما يوافق مذهبهم :

(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْْْجـْْ6صـْْ .311
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ36صـْْ .117
(ْ)3السيدْنعمةْهللاْاجلزائريْْْ:نورْالرباهنيْأوْأنيسْالوحيدْيفْشرحْالتوحيدْْْجـْْ1شرحْصـْْ .131
(ْ)4الشي ْالطربسيْْ:إعالمْالورىْبأعالمْاهلدىْْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ16صـْْ.147حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .31
(ْ)6املريزاْجوادْالتربيزيْْ:األنوارْاإلهليةْيفْاملسائلْالعقائديةْ،طْشريعت،نشرْدارْالصديقةْالشهيدةْْ-قمْ،ط1331ْ،ْ1هـْصـْْ .131
(ْ)7لنظرْهذهْالعقيدةْانظرْْ:الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.ْ161الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ3
صـْْ.313الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ4صـْْ.ْ147ْ–ْ146اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .311ْ–ْ343
(ْ)3دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأص ْولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْصـْْ،ْ311نقالْعنْهبجْالصباغةْللتسرتيْْ ْ.
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.19
(ْ)11جعفرْالباقريْْ:ثوابتْومتغرياتْاحلوزةْالعلميةْْ،نشرْدارْالصفوةْ–ْبريوتْ1994ْ،مْصـْْ .119
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من الغريب أنه حتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب
والوحدة  ،قامت عقيدتهم على تأويل آياته  ،وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأئمة اإلسالم من بعدهم (.)1

فترى الشيعة االثني عشرية فسروا القرآن بما يوافق مذهبهم حتى وان خالف اللغة والعقل  ،وهذه
األمثلة  :تفسيرهم قوله تعالى  ":وجعلها كلمة باقية في عقبه" ( ، )2هي  :عقب الحسين
وقوله تعالى  ":وألزمهم كلمة
والية علي  ،واألئمة من بعده

()4

التقوى "( )5والية علي

()11

 ،وقوله تعالى  ":خذوا زينتكم عند كل مسجد"

معرفة اإلمام  ،وبالمساجد مطلق العبادة
ترفع"

()15

ذكر اَّلل"

()6

 ،وأوالده هم الكوثر

()8( )7

()14

()3

.

 ،و" حبل للا "

()10( )9

()12

 ،أراد بالزينة

()13

 ،والبيوت في قوله تعالى  " :في بيوت أذن اَّلل أن

بيوت األئمة  ،والرجال هم األئمة في قوله تعالى  ":رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن
()16

 ،ومعنى إلهائهم  :الجمع بين الذكر والتجارة (.)17

(ْ)1الشي ْحمبْالدينْاخلطيبْْ:اخلطوطْالعريضةْلدينْالشيعةْْصـْْ.39إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالقرآنْصـْْ16باختصارْْ .
(ْ)1سورةْالزخرفْْ:آيةْرقمْْ.13والكلمةْالباقيةْهيْْ:كلمةْالتوحيدْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ ْْ.1111
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:اإلمامةْوالتبصرةْصـْْ.ْ49الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ.311الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ ْ.139
()4كلمةْالتقوىْْ"ْ:الْإلهْإالْهللاْ"ْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.31املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ ْْْ.116
(ْ)1سورةْالفتحْْ:آيةْرقمْْ ْْ.16
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.391الشي ْاملاحوزيْْ:كتابْاألربعنيْْْصـْْ ْ.179
(ْ)7ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْْجـْْ1صـْْ ْْْْْْ.41
(ْ)3الكوثرِْْ:نرْيفْاجلنةْْ.انظرْالشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْْ.433
(ْ)9سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.113
(ْ)11حبلْهللاْتعاىلْْْ:دينهْْ.انظرْالشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ ْْ.131
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ61صـْْ ْْ.131
(ْ)11سورةْاألعرافْآيةْرقمْْ ْْ.31
(ْ )13الزينةْْ:العمامةْوالرداءْلصالةْالعيدينْْ،واجلمعة ْْ،وقيلْْ:التمشطْللصالةْْ،وقيلْْ:سرتْالعورةْْ.انظرْالشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْ
ْ.111الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ1صـْْ،113جـْْ3صـْْ.1انظرْالشي ْالطوسيْْ:املبسوطْجـْْ1صـْْ ْْْ.164
(ْ)14اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ66صـْْ11بتصرفْْ ْْْ.
(ْ)11سورةْالنورْْ:آيةْرقمْْ ْْ.36
(ْ)16سورةْالنورْْ:آيةْرقمْْ ْْ.37
(ْ)17اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ66صـْْ11بتصرفْْ ْْْ.
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وقوله تعالى  ":إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وًّدا "
المؤمنين العصمة "

()2

()1

 " ،المودة في قلوب

 ،وقوله تعالى  ":سيروا فيها ليالي وأياما آمنين"( )3وقوله تعالى ":يعرفون

نعمت اَّلل ثم ينكرونها -يعني والية دمحم  -وأكثرهم الكافرون

()4

بوالية علي "(. )5

وتأويل المؤمنين واإليمان  ،والمسلمين واإلسالم ؛ بهم وبواليتهم  ،وتأويل الكفار  ،والمشركين ،
والكفر  ،والشرك  ،والجبت  ،والطاغوت  ،والالت ،والعزى ،واألصنام؛ بأعدائهم ومخالفيهم "
وشيعتهم أصحاب اليمين  ،وأعدائهم الفجار  ،واألشرار  ،وأصحاب الشمال "

()7

()6

،

.

وواليتهم العدل  ،والمعروف  ،واإلحسان  ،والقسط  ،والميزان  ،وترك واليتهم الكفر  ،والفسوق
والعصيان  ،والفحشاء  ،والمنكر ،والبغي " (.)8
واألئمة الصالة ،والزكاة ،والحج ،والصيام ،وسائر الطاعات ،وأعداؤهم الفواحش  ،والمعاصي "(.)9
واألئمة آيات للا  ،وبيناته  ،وكتابه

()10

 ،والسبع المثاني "

()11

 ،والصافون  ،والمسبحون ،

وصاحب المقام المعلوم  ،وحملة عرش الرحمن  ،والسفرة الكرام البررة "

()12

()14

 ،والمظلومون  ،والمستضعفون  ،وأهل األعراف  ،والوالدين  ،والولد  ،واألرحام ،

()15

 ،والماء المعين  ،والبئر المعطلة  ،والقصر المشيد  ،والسحاب  ،والمطر  ،والظل

وحرمات للا "

وذوي القربى

 ،وكلمات للا

()13

،

 ،والفواكه وسائر المنافع بعلمهم وبركاتهم "

()16

 ،وجنب للا  ،وروحه  ،ويده

(ْ)1سورةْمرميْْ:آيةْرقمْْ ْْْْْْ.96
(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْْجـْْ1صـْْ ْْْْْْ.111
(ْ)3سورةْسبأْْ:آيةْرقمْْ ْْ.13
(ْ)4سورةْالنحلْآيةْرقمْْ ْْْْْْ.33
(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْْْ:مناقبْعليْبنْأيبْطالبْْجـْْ1صـْْ ْْْْْْ.111
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْْ،ْ391-314جـْْ14صـْْ ْْْْْْْْْ.313
(ْ)7املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْ.1
(ْ)3املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْ.137
(ْ)9املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْ.136
(ْ)11املصدرْالسابقْْجـْْ13صـْْ ْْْ.ْ116
(ْ)11املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.114
(ْ)11املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.ْ37
(ْ)13املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْ.ْ173
(ْ)14املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.ْ131
(ْ)11املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.ْ117
(ْ)16املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْ.111
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()1

 ،وحزب للا ،

وبقيته  ،وكعبته  ،وقبلته "

()2

 ،والبحر  ،واللؤلؤ  ،والمرجان "

()3

 ،والنحل

()4

 ،واأليام  ،والشهور

()5

.
وأقول  :هل اشمأز قلبك ؟ صدقت فقد قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -إن حديثنا تشمئز منه
القلوب  ،فمن عرف فزيدوهم  ،ومن أنكر فذروهم "

()6

وأنا مضطر لطاعة أبي عبد للا – وان كنت

أطلت ألسأل  :ما بقي في القرآن لتفسره الشيعة االثنا عشرية بأئمتهم ؟ ! .
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :إنكار القراءات :

يقول بعض الشيعة االثني عشرية  :أن القراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة القرآن رأسا  ،ولم

يعتن المسلمون بها وبقرائها  ،فترى أن القراء تالعبوا بالقرآن كما شاءوا  ،ولكن لم يمس كرامة
القرآن هذا التالعب الفضيح  ،وهذا الدس القبيح  ،وهو أدل دليل على عدم األساس لتواتر
القراءات  -إن كان المراد تواترها عن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –مؤيدا بحديث وضعه بعض أهل الضالل

والجهل  ،وقد كذبه أولياء العصمة حين سئل أبو عبد للا – عليه السالم  : -إن الناس يقولون :
إن القرآن نزل على سبعة أحرف ؟ فقال  " :كذبوا أعداء للا  ،ولكنه نزل على حروف واحد  ،من
عند واحد "

()7

؛ ألن كال من القراء  -على ما حكي عنهم  -استبد برأيه  ،بترجيحات أدبية ،

وكلما دخلت أمة لعنت أختها  ،وظني أن سوق القراءة لما كان رائجا  ،حاول كل قارئ منهم
ترويج مطامعه  ،وللا تعالى بريء من المشركين ورسوله – ملسو هيلع هللا ىلص – (.)8
ف المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين وغيرهم  ،وأما غيره من القراءات ،

والدعوى ؛ فخرافات فوق خرافات  ،ظلمات بعضها فوق بعض ؛ ألنا لو عملنا بهذه القراءات
لحدث التعارض الظاهر بين آيات القرآن (. )9

(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.191
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْْ.111
(ْ)3املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْ.97
(ْ)4املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.ْ111
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْْْْْْ.ْ133
(ْ)6املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْْ ْْْْْْ.119
(ْ)7الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ9صـْْ.194الشي ْاملفيدْْْ:املسائلْالسروريةْْهامشْصـْْ .31
(ْ)3اإلمامْاخلميينْْ:كتابْالطهارةْْ،طْمهرْ–ْقمْْ،دتْْجـْْ1صـْْ143-141بتصرفْ .
(ْْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنْوارْْجـْْ31صـْْ ْْ.119
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ثم يجد من يرد عليهم فيقول  " :أخي العزيز ! إن العلم بظهر الكتاب  ،وبطنه ال يحصل
باالكتساب  ،وانما هو موهبة جليلة  ،ال يليق بها إال من اجتمعت فيه الفضائل الكريمة  ،منها
العصمة والطهارة  ،يؤتيها للا من يشاء  ،حسب مراتب استعداده ؛ ولذا اختلف نصيب األنبياء في
العلم والكمال  ،فمنهم من أوتي حرفا واحدا  ،ومنهم من أوتي حرفين  ،أو ثالثة  ،أو أزيد  ،ولم
يؤت الجميع أحد من األنبياء وأوصيائهم  -عليهم السالم  -إال نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأوصيائه – صلى
للا عليهم أجمعين .)1( -
والسؤال  :أيهم أعظم جرما  :من ق أر الكلمة بمعان متقاربة ؟ أمن فسرها بمعنى لم يؤيده عقل  ،وال
نقل  ،وال لغة ؟ أمن زاد في القرآن المتواتر ألفاظا من بنيات أفكاره ؟ .
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اختالف الشيعة في وقوع التحريف في القرآن الكريم :

من الغريب أنه حتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب
والوحدة  ،قامت عقيدتهم على تأويل آياته  ،وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأئمة اإلسالم من بعدهم (. )2

فالشيعة يعتقدون أن نزول القرآن لشيئين ال ثالث لهما  " :أحدهما  :الثناء على علي بن أبي

طالب  ،ومدحه واعالء شأنه وذريته  .والثاني  :ثلب أصحاب رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وذكر معايبهم ؛
ولهذا قالوا  :إنه ضاع من القرآن ثلثاه  ،أو ربعه  ،أو ثالثة أرباعه" (.)3

وهم في طريقهم للقول بالتحريف يعترفون بوقوع  ":االختالف والتباين والمنافاة والتضاد – أي في

رواياتهم  -حتى ال يكاد يتفق خبر إال وبإزائه ما يضاده  ،وال يسلم الحديث إال وفي مقابلته ما

ينافيه  ،حتى عد مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا  ،وتطرقوا من ذلك إلى إبطال

معتقدنا " (. )4
ولما تعرض الشيعة لالنتقاد لعدم وجود أسماء األئمة كان تقديسهم لألئمة أعظم من تقديسهم للقرآن
فلم يتورعوا أن ينسبوا للقرآن التحريف بدال من نسبة النقص إلى مذهبهم ! .

(ْ)1الشي ْأمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْ–ْعليهْالسالمْ–ْْصـْْ .161
(ْ)1الشي ْحمبْالدينْاخلطيبْْ:اخلطوطْالعريضةْلدينْالشيعةْْصـْْ.39إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالقرآنْصـْْ16باختصارْْ .
(ْ)3عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْصـْْ ْْ.ْ3
(ْ)4الطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْ1صـْْ.1ابنْطاووسْْ:اليقنيْصـْْ.17حممدْأمنيْاإلسرتآباديْْ،نورْالدينْالعامليْْ:الفوائدْاملدنيةْ
والشواهدْاملكيةْْ،حتقيقْْ:رمحةْهللاْاألراكيْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1414ْ،1هـْصـْْ .94
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وانقسم الشيعة إلى قسمين من حيث االعتقاد بحف
فمنهم من يعتقد بتحريف القرآن

()1

كتاب للا من التحريف والتغيير والتبديل :

كشيخهم المفيد الذي يقول  :واتفقوا على أن أئمة الضالل خالفوا

في كثير من تأليف القرآن  ،وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي – صلى للا عليه وآله -

()2

()3

،

 ،ويصرح المفيد فيقول  ":سيأتي أخبار مستفيضة ؛ بأنه سقط من القرآن الكريم آيات كثيرة "

ومنهم من يرد عليه فيقول " :ظاهر كالم الشيخ في مسألة التحريف ال يخلو عن تهافت  ،يعرف
بالرجوع إلى القول  ،فإنه وان أكد رأيه المذكور هيهنا في تأليف القرآن  ،لكنه تردد بل مال إلى
عدم التحريف ؛ بمعنى الزيادة والنقصان

()4

.

والسبب في القول بالتحريف أنهم يعتقدون أن معظم القرآن نزل في أهل البيت  ،وأعدائهم  ،ولما لم

يجدوا ذلك ؛ تأولوا اآليات حتى يؤيدوا مذهبهم  ،لكن الناس قالوا كيف يكون األمر بهذه األهمية ،
ثم ال يصرح به في القرآن ؛ فلم يجدوا طريقة أسهل من القول بالتحريف ()5؛ فال خير في دين لم
يستند لهذا البيت  ،الذي قرنه رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مع كتابه المجيد  ،وجعلهما سبب الهداية للبشر
 ،ما إن تمسكوا بهما  ،ولن ينفك بعضهما عن بعض (.)6

ويستدلون على التحريف بروايات منها  :أن أبا جعفر – عليه السالم – سئل عن قول للا  ":واذ
أخذ اَّلل ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
ولتنصرنه "

()7

فكيف يؤمن موسى بعيسى وينصره ولم يدركه  ،وكيف يؤمن عيسى بدمحم – صلى

للا عليه وآله – وينصره  ،ولم يدركه ؟ فقال  ":إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة  ،ولم يزد فيه إال
حروف أخطأت بها الكتبة  ،وتوهمها الرجال  ،وهذا وهم "

()8

.

وعن أبي عبد للا – عليه السالم –  " :إن القرآن الذي جاء به جبرائيل  -عليه السالم  -إلى دمحم
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -سبعة عشر ألف آية "

()9

 ،وعن أبي جعفر -عليه السالم  ": -نزل القرآن أربعة أرباع ،

(ْ )1مثلْماْقررهْ الشريفْاملرتضىْْ:اآلياتْالناسخةْواملنسوخةْمنْروايةْأيبْعبدْهللاْحممدْبنْإبراهيمْالنعماينْْ،حتقيقْْ:عليْجهادْ
احلساينْْ،نشرْمؤسسةْالبالغْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْصـْْ .ْ11ْ–ْ49
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ ْ.46
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ ْ.131
(ْ)4انظرْتعليقْالشي ْْ:إبراهيمْاألنصاريْعلىْقولْالشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْْ193بتصرفْْ .
(ْ)1دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ13
(ْ)6إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالقرآنْصـْ31بتصرفْْ،نقالْعنْكتابْالشيعةْوالسنةْيفْامليزانْ .
(ْ)7سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)3املريزاْحممدْاملشهديْْ:تفسريْكنزْالدقائقْْْجـْْ1صـْْ .ْ141
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْْْ.634
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ربع فينا  ،وربع في عدونا  ،وربع سنن وأمثال  ،وربع فرائض وأحكام " ( ، )1وعن أمير المؤمنين ":
نزل القرآن أثالثا  :ثلث فينا وفي عدونا  ،وثلث سنن وأمثال  ،وثلث فرائض وأحكام "(.)2
لكن يقول بعض االثني عشرية  :أن هذا العدد الكبير إنما هو وحي  ،ليس بقرآن  ،لو جمع مع
القرآن ؛ لوصل لهذا العدد

()3

.

ولكن يرد عليه اآلخر مستدال بقول عمر بن الخطاب – رضي للا عنه  -مرفوعا( ": )4القرآن ألف

ألـف وسبعة وعشرون ألف حرف "

()5

؛ بينما القرآن الذي بين أيدينا ال يبلغ ثلث هذا المقدار ،

وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه أو نقص قريب من ثلثيه "

()6

.

ويقول أحدهم  ":وال يخفى أن هذا الخبر  ،وكثير من األخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن
وتغييره  ،وعندي أن هذه األخبار في هذا الباب متواترة معنى  ،وطرح جميعها يوجب رفع االعتماد
على األخبار رأسا " ( )7؛ وما هذا إال لبيان بالغ االحترام  ،والتقدير  ،واإلحسان  ،والتقديس لمن
يقول بتحريف كتاب للا  -هلالج لج -

()8

.

وقد ق أر رجل على أبي عبد للا – عليه السالم -حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ،
فقال أبو عبد للا – عليه السالم  : -كف عن هذه القراءة  ،اق أر كما يق أر الناس  ،حتى يقوم القائم
فإذا قام القائم – عليه السالم –  ،ق أر كتاب للا  -عز وجل  -على حد  ،وأخرج المصحف الذي
كتبه علي  -عليه السالم -يوم خرج إلى الناس حين فرغ منه وكتبه  ،فقال لهم  :هذا كتاب للا
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ1صـْْ ْْْْ.ْ617
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْ1صـْْ613بتصرفْْ ْ.
(ْ)3الشي ْالصدوقْْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ ْْْْ.31
(ْ)4احلديثْاملرفوعْعندْأهلْالسنةْْ:ماْيضيفهْالراويْللنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْويقابلهْاملوقوفْْ،وهوْْ:ماْرويْعنْالصحايبْْ،
وملْيضيفهْللنيبْْ،أماْعندْالشيعةْْ:فلهْإطالقانْ؛ ْاألولْْ:ماْسقطْمنْوسطْإسنادهْأوْآخرهْواحدْاًْأوْأكثرْمعْالتصريحْبلفظْالرفعْْ،
والثاينْْ:ماْأضيفْإىلْاملعصومْمنْقولْْ،أوْفعلْْ،أوْتقريرْْ،ويقابلهْاملوقوفْْ:ماْيروىْعنْصاحبْللمعصومْسواءْكانْنبيْاًْأوْإمامْاًْ
معْالوقوفْعليهْْ،وقيلْْ:ميكنْأنْيقفْعلىْغريْمصاحبْللمعصومْْ،وقدْيطلقْعليهْاألثرْإنْكانْصحابياْلنيبْْ.الشهيدْاألولْْ:
ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـْْ1صـْْ.43دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ111بتصرفْْ .
(ْ)1السيدْاخلوئيْْ:البيانْيفْتفسريْالقرآنْصـْْ.113السيدْمريْحممديْزرنديِْْ:بوثْيفْتاري ْالقرآنْوعلومهْصـْْ.179الشي ْعلىْ
الكوراينْالعامليْْ:ألفْسؤالْوإشكالْْ،نشرْدارْاهلدىْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1113ْ/مْْجـْْ1صـْْ ْْ.336
(ْ)6السيدْمريْحممديْزرنديِْْ:بوثْيفْتاري ْالقرآنْوعلومهْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،طْْ،ْ1
1411هـْْصـْْ ْْْْ.179
(ْ)7الشي ْالعامليْْ:االنتصارْْجـْْ3صـْْ ْْْْ.317
(ْ)3دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ134بتصرفْْ .
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 عز وجل  -كما أنزله للا على دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد جمعته من اللوحين  ،فقالوا  :هو ذا عندنامصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا فيه  ،فقال  :أما وللا ما ترونه بعد يومكم هذا  ،أبدا إنما
كان على أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه

()1

.

يقول القمي( )2في مقدمة تفسيره  " :فالقرآن منه ناسخ  ،ومنسوخ  ،ومنه محكم  ،ومنه متشابه ،
ومنه عام  ،ومنه خاص  ،ومنه تقديم وتأخير  ،ومنه منقطع  ،ومنه معطوف  ،ومنه حرف مكان
حرف  ،ومنه على خالف ما أنزل للا "

()3

.

وعن أبي جعفر – عليه السالم –  " :أما كتاب للا فقد حرفوا  ،وأما الكعبة فهدموا  ،وأما العترة
فقتلوا  ،وكل ودائع للا فقد تبرءوا "

()4

 ،ولما جلس أمير المؤمنين – عليه السالم  -على سرير

الخالفة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن  ،واخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة (. )5
األدلة العقلية والنقلية على تحريف القرآن الكريم عند الشيعة الثني عشرية :
في مخطوط لكتاب " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب "

()6

 ،يقول مؤلفه ":

الباب األول  :في ذكر ما يدل أو ما استدلوا به على وقوع التغيير والنقصان في القرآن ؛ الدليل
األول  :مركب من أمور أ -وقوع التحريف في التوراة  ،واإلنجيل بطرز حسن لطيف  .ب -في
أن كل ما وقع في األمم السالفة يقع في هذه األمة  .ج -في ذكر موارد شبه فيها بعض هذه

األمة بنظيره في األمم السابقة  ،مدحا أو قدحا  .د -في أخبار خاصة فيها داللة على كون القرآن

كالتوراة  ،واإلنجيل في وقوع التغيير فيه  .الثاني  :أن كيفية جمع القرآن مستلزمة عادة لوقوع
التغيير  ،والتحريف فيه  ،وفيه إجمال حال كتاب الوحي  .الثالث  :في إبطال وجود منسوخ التالوة

 ،وأن ما ذكروه مثاال له البد وأن يكون مما نقص من القرآن  .الرابع  :في أنه كان ألمير
المؤمنين – عليه السالم – قرآنا مخصوصا يخالف الموجود في الترتيب  ،وفيه زيادة ليست من
األحاديث القدسية  ،وال من التفسير والتأويل  .الخامس  :أنه كان لعبد للا بن مسعود مصحفا ،
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ .633
لهْ
( ْ)1القميْْ:عليْبنْإبراهيمْْ،منْشيو ْالكليينْْ،ثقةْيفْاحلديثْْ،ثبتْْ،معتمدْْ،صحيحْاملذهبْْ،مسعْفأكثرْْ،وصنفْكتبْاًْْ،و ْ
كتابْالتفسريْْ.انظرْالنجاشيْْ:رجالْالنجاشيْصـْ.133إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالقرآنْصـْْ .41
(ْ)3القميْْ:تفسريْالقميْْجـْ1صـْْ .1
(ْ)4حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْ.434اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .141
(ْ)1الشي ْنعمةْهللاْاجلزائريْْ:األنوارْالنعمانيةْجـْ1صـْْ ْْ.ْ361
(ْ)6حسنيْالنوريْالطربسيْْ:فصلْاخلطابْيفْحتريفْكتابْربْاألربابْْ:خمطوطْباملكتبةْاملركزيةْ–ْاجلامعةْاإلسالميةْ–ْاملدينةْاملنورةْ
ْ،رقمْْ ْْ.ْ41193
341

معتب ار فيه ما ليس في القرآن الموجود  .السادس  :أن الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف
أبي

()1

المعتبر عندنا  .السابع  :أن ابن عفان لما جمع القرآن ثانيا  ،أسقط بعض الكلمات ،

واآليات  ،وفيه كيفية جمعه  ،وبعض ما أسقط  ،واختالف مصاحفه  ،وما أخطأ فيه الكتاب .

الثامن  :في أخبار كثيرة دالة صريحا على وقوع النقصان  ،زيادة على ما رواها المخالفون .
التاسع  :أنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه  ،وشمائله في كتبه المباركة السالفة  ،فالبد أن يذكرها
في كتابه المهيمن عليها  ،وفيه ما وصل إلينا من ذكرهم – عليهم السالم – في المصاحف األولى

 ،مما لم يجمع في كتاب  .العاشر :إثبات اختالف القراء في الحروف والكلمات وغيرها  ،وابطال
نزوله على غير وجه واحد  ،وفيه شرح أحوال القراء  ،واثبات وجود التدليس في أسانيدهم .
الحادي عشر :في أخبار كثيرة دالة صريحا على وقوع النقصان في القرآن عموما  .الثاني عشر
 :في أخبار خاصة رتبناها على ترتيب سور القرآن

()2

.

ثم بعد هذا الملخص للكتاب بدأ المؤلف يفرد كل دليل بفصل منفرد جمع فيه الروايات الدالة على
صحة ما يعتقده في تحريف الكتاب  ،وقد أحسن الكاتب الباكستاني  :إحسان إلهي ظهير تفصيل
هذه الروايات على حسب ما ذكرها المؤلف في كتابه  ،ثم أتبعه بفصل كامل مرتب على ترتيب
سور القرآن الكريم  ،مبينا فيه اآليات التي وقع فيها التحريف (.)3

وما روي عن أبي الحسن – عليه السالم – أنه دفع مصحفا ألحد الرواة  ،وقال له  ":ال تنظر فيه
ففتحه  ،وق أر فيه " لم يكن الذين كفروا "  ،فوجد فيها اسم سبعين رجال من قريش  ،بأسمائهم ،
وأسماء آبائهم "(.)4
يا ليته أخبر ببعضهم حتى نعلم من هم هؤالء الكافرين  .واتهموا الصحابة بأنهم غيروا بعض
القرآن  ،وحرفوا بعضه  ،واعتبروا ذلك من موجبات الحكم بكفرهم  ،وخروجهم عن اإلسالم

()5

.

ويقول الشيخ المفيد  ":إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل دمحم – صلى للا
عليه وآله باختالف القرآن  ،وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان "
ذلك لكبار الصحابة بأنهم  ":خالفوا في كثير من تأليف القرآن

()2

()1

 ،و نسب

.

بْب ِنْقَـي ِ
ئْْ،البَد ِريَْْ ْ.مجَ َْعْال ُقرآ َْنْْ،اشرتكْيفْمجعْالقرآنْ
ينْْ،املق ِر ُْ
صا ِريْْْ،امل َدِ ْ
وْمن ِذ ٍْرْاألَن
سْب ِنْعُبَـي ٍدَْ ْ:سيِّ ُدْال ُقَّر ِْاءْْ،أَب
ْبنْ َكع ِْ
َ
ُ
ُ
(ْْ)1أ َُيب ُ
ُ
َ
ْ،ونسخهْْ،ماتْ11هـْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ.411ْ–ْ339الزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ ْ.31
(ْ)1رجبْالربسيْْ:فصلْاخلطابْيفْحتريفْكتابْربْاألربابْصـْْ1ْ–ْ1بتصرفْْ .
(ْ)3انظرْإحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالقرآنْْ،طْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط1431ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْْ ْ.313ْ-114
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْ1صـْْ .631
(ْ)1البغداديْْ:الفرقْبنيْالفرقْصـْْ ْْ.ْ317
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ويوجد من كتاب الشيعة من يتب أر من هذا القول
القرآن

()4

()3

مع تناقض غيره وادعاءه اإلجماع على تحريف

مع أن غيره يقطع بتأليف القرآن وأنه غير ما أنزل للا  -عز وجل  ، )5(" -بل وصل

األمر إلى أن ألف أكثر من مؤلف منهم كتابا أسماه " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب
األرباب " ومن هؤالء الطبرسي

()6

الذي يقول في كتابه  ":قال المهدي – عليه السالم  -لما

انتقل الرسول – صلى للا عليه وآله – من دار الفناء  ،وفعل صنما قريش – أبو بكر وعمر  -ما
فعال من غصب الخالفة

()7

جمع أمير المؤمنين – عليه السالم – القرآن كله  ،ففتحه أبو بكر ،

فخرج في أول صفحة فتحها فضايح القوم  ،فقال له عمر  -فرعون هذه األمة ونمرودها  :-لسنا

محتاجين إلى قرآنك  ،فانصرف علي وهو يقول  :فنبذوه وراء ظهورهم  ،واشتروا به ثمنا قليال

فبئس ما يشترون  ،فجمع أبو بكر ومن معه القرآن (. )8

وعن أبي جعفر – عليه السالم –  :ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إال
كذاب  ،وما جمعه وحفظه كما أنزله للا تعالى إال علي بن أبي طالب

()9

 ،واألئمة من بعده

()10

؛

ولذلك إذا بحث بين علماء الشيعة وأبنائهم في العراق وايران  ،ال تجد من يحف القرآن  ،وال حتى
من يستطيع أن يقيم حروفه بلسانه  ،وال يعرف وجوه أداءه إال قليال

()11

 ،ثم يتطاولون فيقول أحدهم

 ":أتريدون منا أن نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن بقرة ؟ وقصة غرامية كقصة يوسف؟ وهل
مثل هذه الحكايات العجائزية تسمى قرآنا؟ "

()12

.

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ ْْ.ْ14
(ْ)1املصدرْالسابقْصـْْ ْْ.ْ13
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْصـْْ ْْ.ْ111
(ْ)4الطربسيْْ:االحتجاجْصـْْ ْْ.ْ14
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ91صـْْ.66موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ11صـْْ ْْ.76
(ْ)6حسنيْالنوريْالطربسيْْ:ولدْ1114هـْبطربستانْْ،تويفْبالنجفْْ1311هـْْ،يلقبونهْبإمامْأئمتهمْْ،ألفْكتابْفصلْاخلطابْعامْ
1191هـْْ،وطبعْيفْإيرانْْ.انظرْسامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاإلثىنْعشريةْصـْْ ْْ.ْ173
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1هامشْصـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ ْ.79
(ْ)3الطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ113-111بتصرفْْ ْ.
(ْ )9عندماْتوىلْعليْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْملْجندهْخالفْاخللفاءْالراشدينْقبلهْ؛ْفلمَْيرجْللناسْقرآناْغريْالذيْعندهمْْ،وملْينكرْعلىْ
أحدْمنهمْشيئاْْ...فلوْكانواْكفارْاًْ؛ْفلماذاْملْيبنيْذلكْْ،والسلطةْكانتْيفْيدهْ؟ْفهلْهوْخائنْلألمةْْ،وملْيبنيْهلمْاألمرْْ،أمْسكتْ
علىْإخفاءْالشرعْ؛ْوحاشاهْمنْذلكْْ.انظرْسليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ13ْ–ْ11بتصرفْ ْْْْ.
(ْ)11الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ ْْْْ.113
(ْ)11موسىْجارْهللاْْ:الوشيعةْيفْنقدْعقائدْالشيعةْ–ْمكتبةْالكلياتْاألزهريةْ–ْالقاهرةْ1977ْْ،مْصـْْ ْْْْ.111
الًْعنْْخطبةْ"ْعبدْالرزاقْالبصريْ"ْبالكويتْْ،وهوْمنْدعاةْاإلماميةْ ْْْْ.
(ْ)11إبراهيمْاجلبهانْْ:تبديدْالظالمْوتنبيهْالنيامْصـْْ.11نق ْ
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وها هنا سؤالن محرجان للشيعة الثني عشرية :
األول  :ما دام أبا بكر وعمر قد حرفا هذه اآليات  ،فلماذا لم يقم علي بعد أن صار خليفة

للمسلمين بتوضيح هذا األمر؟ أو على األقل إعادة هذه اآليات في القرآن كما أنزلت ؟ ! ال يجرئ

اللسان أن ينطق قول  :أن عليا قد جبن عن ذلك فحاشاه ! .

الثاني  :أن بعض هذه اآليات التي حرفت تخبرنا صراحة بأن هذا لن يكون  ،فتأملوا قولهم ":

فبدل الذين ظلموا آل دمحم حقهم قوال غير الذي قيل لهم ؛ فأنزلنا على الذين ظلموا آل دمحم حقهم

رج از من السماء بما كانوا يفسقون "  ،فمتى وقع هذا الرجز  ،فأين صبرهم على سنن للا في كونه

؟ ولكنهم ال يعلمون أن الرجز هذا نزل فعال  ،ولن ينزل ثانية ؛ ألنه فعل ماض (.)1

ونجيب  :أن اإلمام علي – رضي للا عنه – بقي خليفة ما يزيد عن أربعة أعوام وستة أشهر  ،ولم
يخرج القرآن  ،ولم يبين مواضع التحريف  ،وهو يصلي بالناس إماما  ،لم يق أر بآية في الصالة
غير التي في المصحف  ،فمن نتبع المعصوم أم من يدعون التحريف .

ولكن نقول للجميع اسمعوا ألحد الشيعة وهو يقول  ":وبغض النظر عن مناقشة سند هذه الرواية ،

فإنها ال تخرج إال من طريق واحد  ،وفي الكافي فقط دون جميع كتب الحديث الشيعية  ،فهي إذن
من أخبار اآلحاد  ،كما أنها مخرجة في باب النوادر  ،والنادر هو الشاذ

()2

الذي ال عمل عليه ،

وقد ورد تصريح اإلمام الصادق – عليه السالم – في الكافي نفسه بترك الشاذ الذي ليس بمشهور
( ، )3واألخذ بالمجمع عليه ؛ ألن المجمع عليه ال ريب فيه

()4

.

وهذا يعني أن صاحب الكافي على بينة من شذوذ الرواية  ،ولذلك وضعها في باب النادر الشاذ

مع كونه لم يصرح بصحة كل ما في الكافي  ،وأضف لذلك كون كثير من علماء الطائفة ينفون
التحريف عن القرآن  ،فيت بين من ذلك أن االثني عشرية ال تقول بالتحريف  ،ونحن ال نسلم أن

(ْ)1سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ11ْ–ْ49بتصرفْْ ْْ.
ماْروىْالثقةْإذاْخالفْاملشهورْْْ،فإنْكانْغريْثقةْوله ْإسنادْ
ْ
(ْ )1احلديثْالشاذْأوْالنادرْعندْالشيعةْْ:ماْخالفْاملشهورْْ،وهو ْ
واحدْوخالفْالثقاتْكانْمنكرْاًْْ ْ.وقالْالشافعيْْ:يرويْالثقةْحديثْاًَْيالفْماْروىْالناسْْ.الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ1صـْْ43
ْْ.49دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ.113احلافظْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْصـْْ .11ْ-ْ11( ْ)3احلديثْاملشهورْعندْالشيعةْْ:ماْزادتْرواتهْعنْثالثةْيفْكلْطبقةْْ،أوْيفْبعضهاْْ،ويسمىْاملستفيضْْ،وقدْيطلقْعلىْماْاشتهرْ
العملْبهْْ.الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْجـْْ1صـْْ.43دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْصـْْ .161
(ْ)4الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْْْ.63
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نص الكافي لم يخطئ فيه نساخ الكافي  ،فكأن الناسخ استقل العدد سبعة آالف  ،فكتب بدال منه
سبعة عشر ألف آية

()1

يا سبحان للا ! .

ويأتي من يكذب هذه الروايات فيقول  ":األدلة تدل على إثبات حجية الكتاب الموجود  ،والوثوق به

إذ من الممكن أن يكون الساقط غير مخل سقوطه في ظهور الباقي فيما يراد منه (.)2

ويقول آخر  ":بعض هذه الروايات الدالة على التحريف لها جانب التفسير  ،أي  :أنها تفسير اآلية
؛ غير أن البعض تصور أن ذلك التفسير  ،والتطبيق هو جزء من القرآن الكريم  ،وقد حذف أو
سقط من القرآن الكريم

()3

.

ويقول الشيخ الصدوق  ":اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله للا تعالى على نبيه دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو ما بين
الدفتين  ،وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك  ،ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشر
سورة  ،ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب "

()4

؛ ألن القرآن العزيز  ":ال يعتريه

التبديل والتغيير والتحريف  ،وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي  ،ومن

ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق  ،أو مغالط  ،أو مشتبه  ،وكلهم على غير هدى " (.)5

بل وقد ينسبون اتهام الشيعة باعتقاد تحريف القرآن إلى أهل السنة فيقول بعضهم  :ومن عجائب
الدهر أن تظهر شرذمة في عصرنا  ،تتهم شيعة أهل البيت بأنهم يقولون بتحريف القرآن  ،وأن

عندنا قرآنا آخر غير ما في أيدي عامة المسلمين  ،فتصدى لهم علماء الشيعة وكتابهم  ،وردوا
عليهم كذبهم  ،واثبتوا لهم أن الشيعة هم حفظة القرآن  ،وأن القائلين بتحريف القرآن هم الذين
خالفوا أهل البيت – عليهم السالم – وشيعتهم "(.)6
وحول قول اإلمام الصادق – عليه السالم  " : -كل شيء مردود إلى كتاب للا والسنة  ،وكل

حديث ال يوافق كتاب للا فهو زخرف "( ، )7يقول آخر  ":لعمري إن ما جاء ظاهره يشير إلى وقوع

(ْ)1مركزْالرسالةْْ:مطارحاتْيفْالفكرْوالعقيدةْْ،نشرْستارةْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْْصـْْْ111ْ–ْ119بتصرفْ ْْْْ.
(ْ)1السيدْمريْحممديْزرنديِْْ:بوثْيفْتاري ْالقرآنْوعلومهْصـْْ ْْْ.131
(ْ)3الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:العقيدةْاإلسالميةْعلىْضوءْمدرسةْأهلْالبيتْْ،ترمجةْْ:جعفرْاهلاديْْ،طْاعتمادْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْ
الصادقْْ-قمْْ،ط1419ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْْصـْْ ْْْ.173
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْصـْْ .34
(ْ)1حممدْرضاْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْبابْعقيدتناْيفْالقرآنْالكرميْصـْْ ْ.19
(ْ )6حممدْزكرياْالالمرديْ(ْحماميْأهلْالبيتْ)ْْ:فصلْاخلطابْيفْإثباتْحتريفْكتابْربْاألربابْْ،طْمؤسسةْالنجفْاألشرفْْ-
أملانياْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1117ْ/مْْ،مقدمةْالشي ْْ:عليْالكوراينْْْصـْْ .3-7
(ْ)7الكليينْْ:األصولْمنْالكايفْجـْْْ1صـْْ .69
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التحريف  ،فإنه يؤول  ،واال فليس له نصيب في البقاء  ،وكثير من أمثال هذا يكبوا فيه من ال

يمعن النظر  ،ويهوى الغرة  ،وال نحسبه إال بعيدا عن علم الرواية  ،أو عرضت له شبهة ،
فالطائفة ال تنفي وقوع التحريف لمعنى القرآن  ،واآليات الشريفة "(.)1

وبعد ذلك بدأ مؤلف كتاب" فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب" يسوق الروايات
الواردة عندهم في كتبهم  ،ويأتي بردود عليها ليثبت أن القرآن لم يقع فيه تحريف وال تبديل(.)2
ويكذب بعض علماء الشيعة ذلك فيقول  ":إن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي
أنزله للا تعالى  ،واألخبار الواردة من طرقنا أو من طرقهم  -أي العامة – الظاهرة في نقصه  ،أو
تحريفه  ،ضعيفة شاذة  ،وأخبار آحاد  ،ال تفيد علما  ،وال عمال  ،فإما أن تؤل بنحو من

االعتبار  ،أو يضرب بها الجدار( ، )3وهذه فرق الشيعة وفي مقدمتهم اإلمامية مجمعة على أن ما
بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي ريب فيه

()4

 ،لم يزد فيه  ،ولم ينقص  ،فكلما ورد خبر شاذ  ،أو

قول نادر  ،تدل على خالفه  ،فهو عندنا مطروح ال نعبأ به  ،ونرد علم الخبر الوارد فيه إلى أهله
()5

؛ لذلك فهذه الروايات " ال تعارض المعلوم القطعي "

()6

من عدم تحريف القرآن .

ألنه متواتر  :واذا ثبت تواتره  ،فهو مأمون من االختالل  ،مع أنه مضبوط في الكتب  ،حتى أنه
معدود حرفا حرفـا  ،وحركة حركـة  ،وكذا الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب  ،بل العلم بعدم
الزيادة على ذلك والنقص "(. )7
ويريح الجميع من يقول  ":والحق أنه ال أثر لهذا االختالف ؛ إذ الظاهر تحقق اإلجماع على
وجوب العمل بما في أيدينا  ،سواء كان مغي ار  ،أو ال  ،وفي بعض األخبار تصريح بوجوب العمل
به  ،إلى ظهور القائم من آل دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()8

.

(ْ)1حممدْزكرياْالالمرديْْ:فصلْاخلطابْيفْإثباتْحتريفْكتابْربْاألربابْْ،مقدمةْالشي ْْ:محزةْحسنْاحلواجْْصـْْ .11
(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ .ْ119ْْ-ْ93
(ْ)3حسنيْآلْكاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْصـْْ111بتصرفْْ.العامليْْ:االنتصارْجـْْ3صـْْ.311الطربسيْْ:االحتجاجْجـْ
ْ1هامشْصـْْ373بتصرفْْ ْ.
(ْ)4الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ3صـْْ.ْ111حممدْجوادْمغنيةْْ:الشيعةْيفْامليزانْصـْْ .13
(ْ)1تعليقْْ:املريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ13هامشْصـْ117بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6املصدرْالسابقْجـْْ19هامشْصـْْ134بتصرفْ .
(ْ)7احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْْجـْْ1شرحْصـْْ ْْ.ْْ113
( ْ )3الفاضلْالتوينْْ:الوافيةْيفْأصولْالفقهْْ،حتقيقْْ:حممدْحسنيْالرضويْالكشمرييْْْ،طْمؤسسةْإمساعيليانْْ،نشرْمؤسسةْجممعْ
الفكرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْْصـْْ ْْ.ْ143
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فالكالم في زيادته ونقصانه ؛ فمما ال يليق به ؛ ألن الزيادة فيه مجمع على بطالنها .وأما النقصان
منه فالظاهر أيضا من مذاهب المسلمين خالفه  ،وهو األليق بالصحيح من مذهبنا  ،وهو الذي
نصره الشريف المرتضى  -رضي للا عنه – وغيره

()1

 ،وهو الظاهر من الروايات  ،غير أنه

رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن  ،ونقل شيء منه من
موضع إلى موضع طريقها اآلحاد وال يستوجب علما  ،فاألولى اإلعراض عنها  ،وترك التشاغل
بها ،ألنه ال يمكنه تأويلها  ،ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين  ،فإن
ذلك معلوم صحته ال يعترضه أحد من األمة وال يدفعه  ،وروايتنا متناصرة على قراءته  ،والتمسك
بما فيه  ،ورد ما يرد من اختالف األخبار في الفروع إليه  ،وعرضها عليه  ،فما وافقه عول عليه
 ،وما خالفه يجتنب ولم يلتفت إليه

()2

.

ولذلك  ":أجمع المسلمون من الشيعة والسنة عمال على أن ما بين دفتي المصحف هو تمام القرآن
الشريف  ،كما يشهد بذلك المصاحف المنتشرة في جميع بالد اإلسالم  ،والمتداولة بين المسلمين

قاطبة " ( ،)3وفوق ذلك أن اإلمام علي – رضي للا عنه – احتج بالقرآن على أهل الجمل  ،ودعا
إليه في التحكيم على أهل صفين  ،فلو كان في القرآن ما ليس منه  ،أو أنه لم يشتمل على كل
القرآن لما صح به االحتجاج  ،وال قبوله في التحكيم

()4

.

ومما يبين كذب الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب – رضي للا عنه  -الذي هو عند
بعضهم إله خالق  ،وعند بعضهم نبي ناطق  ،وعند سائرهم أمام معصوم مفروضة طاعته  ،ولى
األمر  ،وملك  ،فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعا ظاهر األمر  ،ساكنا بالكوفة ،
مالكا للدنيا حاشى الشام  ،ومصر إلى الفرات  ،والقرآن يق أر في المساجد في كل مكان  ،وهو يؤم
الناس به  ،والمصاحف معه وبين يديه  ،فلو رأى فيه تبديال  -كما تقول الرافضة  -وكان يقرهم
(ْْ)1ممنْردْرواياتْالتحريفْْ:أبوْجعفرْابنْبابويهْالقميْ(تْْ331هـ)ْْ،السيدْاملرتضىْعليْاملوسويْ(تْْ436هـ)ْ،شي ْالطائفةْ
الطوسيْ(تْْ461هـ)ْ،أبوْعليْالطربسيْ(تْْ143هـ)ْ،السيدْابنْطاوسْ(تْْ644هـ)ْْ،مالْحمسنْالفيضْالكاشاينْ(تْْ1191
هـ)ْْ،حممدْهباءْالدينْالعامليْالبهائيْ(تْْ1131هـ)ْْ،حممدْبنْاحلسنْاحلرْالعامليْ(تْْ1114هـ)ْْ،احملققْزينْالدينْالبياضيْْ،
القاضيْسيدْنورْهللاْالتسرتيْْ،ضافةْإىلْعددْمنْعلماءْالشيعةْومراجعهمْاملعاصرينْكالسيدْكاشفْالغطاءْ،وحممدْجوادْالبالغيْ،
ومهديْالطباطبائيْ،والسيدْحمسنْاألمنيْالعامليْ،وحممدْمهديْالشريازيْ،وشهابْالدينْالنجفيْمرعشيْ،والسيدْعبدْاحلسنيْشرفْ
الدينْالعامليْ،والسيدْحممدْرضاْالكلبايكاينْ،والسيدْآيةْهللاْاخلميينْ،وغريهمْكثريْْ.انظرْحممدْحبشْْ:ْ:القراءاتْاملتواترةْوأثرهاْيفْ
الرسمْالقرآينْواألحكامْالشرعيةْصـْْ،ْ17نقالًْعنْرسولْجعفريانْْ:أكذوبةْحتريفْالقرآنْْ .
(ْْ)1الشي ْالطوسيْْ:تفسريْالصايفْجـْْ1صـْْ ْْ.11
(ْ)3حممدْسعيدْالطباطبائيْْ:يفْرحابْالعقيدةْْ،نشرْمؤسسةْاملرشدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،1هـْجـْْ1صـْْ ْْ.131ْ-ْ134
(ْ)4دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْعرضْونقدْْصـْْ ْْ.111
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على ذلك  ،ثم إلى ابنه الحسن هو عندهم كأبيه  ،فجرى على ذلك  ،فكيف يسوغ لهؤالء النوكي –
الحمقى  -أن يقولوا أن في المصحف حرفا زائدا  ،أو ناقصا  ،أو مبدال مع هذا  ،ولقد كان جهاد
من حرف القرآن  ،وبدل اإلسالم أوكد عليه من قتال أهل الشام  ،الذين إنما خالفوه في رأي يسير
رأوه  ،ورأي خالفه فقط

()1

.

وقد تعقب النقاد من الشيعة روايات تحريف القرآن الواردة في كتاب الكافي للكليني  ،فإذا هي نحو

ثالث مائة رواية وردت من طريق أربعة رواه( ، )2وهؤالء األربعة مطعون في عدالتهم عند علماء
االصطالح من الشيعة

()3

.

أمثلة من التحريف المزعوم في كتاب هللا :
عن أبي عبد للا – عليه السالم – أنه ق أر  ":فإما نذهبن بك  -يا دمحم من مكة إلى المدينة  -فإنا

رادوك إليها  ،ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب

()4

 ،وق أر  " :بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا

بما أنزل اَّلل  -في علي -بغيا" ( ، )5وقولهم  ":يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا  -في علي
ور مبينا"
ن ا

()6

 ،وقرءوا  ":يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك  -في علي  -وان لم تفعل فما

بلغت رسالته "

()7

وقروا " :وسيعلم الذين ظلموا  -آل دمحم حقهم  -في غمرات الموت"
 ،أ

()8

 ،وعن

أبي عبد للا – عليه السالم –  ":ولقد عهدنا إلى آدم من قبل  -كلمات في دمحم  ،وعلي  ،وفاطمة
(ْ)1ابنْحزمْْ:الفصلْيفْاملللْواألهواءْوالنحلْجـْْ1صـْْ ْْْْ.67
(ْ )1هم ْْ:أبوْعبيدْهللاْالسياري ْْ،ويونسْبنْظبيان ْْ،ومنخلْبنْمجيلْالكويف ْْ،وحممدْبنْحسنْبنْجهورْْ،قولْالغضائريْعنْ
السياريْ :ضعيف ْمتهالك ْغال ْمنحرف ْْ .ويقول ْالنجاشيْ :ضعيف ْاحلديثْ ،فاسد ْاملذهبْ .وقال ْالشي ْالنجاشي ْيف ْيونس ْبنْ
ظبيان:ضعيفْجداْ،الْيلتفتْإىلْكلْماْرواهْْ،بلْكلْكتبهْختليطْْ.وقالْعنهْابنْالغضائريْ:كويفْغالْكذابْ،وضاعْللحديثْْ.أماْ
منخلْبنْمجيلْفقدْنقلْالسيدْهاشمْاحلسيينْعنْعلماءْالرجالْأنهْمنْالغالةْاملنحرفني ْ.وقالْالعالمةْاحلليْْيفْحممدْبنْحسنْبنْ
جهورْ:كانْضعيفاْيفْاحلديثْ،غالياْيفْاملذهبْ،فاسداْيفْالروايةْ،الْيلتفتْإىلْحديثهْ،والْيعتمدْعلىْماْيرويهْْ .
وهكذاْ،فإنْتواثبْالقومْعلىْتوهنيْروايةْهؤالءْوجترحيهمْوالطعنْيفْصدقهمْوأمانتهمْدليلْواضحْعلىْتربؤْمراجعْالشيعةْمنْهذهْ
األوهامْ،ويبقىْورودهاْيفْالكايفْمشروطاْبصحةْاإلسنادْ،وهوْملْيتحققْكماْرأيتْ .انظرْرجالْالنجاشيْصـْْ.333حممدْحبش ْْ:
ْ
القراءاتْاملتواترةْوأثرهاْيفْالرسمْالقرآينْواألحكامْالشرعية ْْ،نشرْدارْالفكرْ– ْدمشقْْ،طْ1419ْ،ْ 1هْ1999ْ/مْصـْْ .13هاشمْ
احلسيينْْ:دراساتْيفْاحلديثْواحملدثنيْصـْْ .193
أثرهاْيفْالرسمْالقرآينْواألحكامْالشرعيةْْصـْْ .13
ْ
(ْ)3حممدْحبشْْ:القراءاتْاملتواترةْو
كْفَإِنَّاْ ِمنـ ُهمْْ ُمنتَ ِق ُمو َْنْ"ْالزخرفْْ ْْْْ.41ْ:
ُبْبِ َْ
(ْ)4الفيضْالكاشاينْْ:التفسريْاألصفىْجـْْ1صـْْ.ْ114قالْتعاىلْ"ْفَإِ َّماْنَذ َه َ َّْ
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.417قالْتعاىلْ"ْبئسماْاشرتواْبهْأنفسهمْأنْيكفْرواْمباْأنزلْهللاْبغياْ"ْالبقرةْْ ْْْْ.91ْ:
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.417قالْتعاىلْْ":ياْأيهاْالناسْقدْجاءكمْبرهانْمنْربكمْ"ْ.النساءْْ ْْ.174ْ:
(ْ)7القميْْ:تفسريْالقميْجـْْ1صـْْ.11قالْتعاىلْْ"ْ:ياْأيهاْالرسولْبلغْماْأنزلْإليكْمنْربكْْ"ْْ.املائدةْْ ْْ.ْ67ْ:
(ْ)3القميْْ:تفسريْالقميْجـْْ1صـْْ.11والصحيحْقولهْتعاىلْ":وسيعلمْالذينْظلمواْأيْمنقلبْينقلبونْ"ْْ.الشعراءْْ ْ.117ْ:
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 ،والحسن  ،والحسين  ،واألئمة – عليه السالم – من ذريتهم -فنسي" هكذا وللا نزلت على دمحم –
صلى للا عليه وآله – "

()1

.

قال أبو جعفر – عليه السالم – نزل جبريل بهذه اآلية هكذا  ":وان للذين ظلموا  -آل دمحم حقهم -

عذابا دون ذلك " يعني  :عذابا في الرجعة

()2

 ،وقال أيضا  :نزل جبريل بهذه اآلية هكذا ":وقال

ور " ( ، )3وقال أيضا  :نزل جبريل بهذه اآلية
الظالمون  -آل دمحم حقهم  -إن تتبعون إال رجال مسح ا

هكذا  ":لكن اَّلل يشهد بما أنزل إليك  -في علي -أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون "

()4

 ،وقال أيضا

 :نزل جبريل بهذه اآلية هكذا  ":إن الذين كفروا وظلموا  -آل دمحم حقهم  -لم يكن اَّلل ليغفر لهم

وال ليهديهم طريقا "( ، )5وقال أيضا  :نزل جبريل بهذه اآلية هكذا  ":وقال الظالمون  -آل دمحم حقهم
 -غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا  -آل دمحم  -رج از من السماء بما كانوا يفسقون" (. )6

وعن أبي الحسن األول – عليه السالم  -أنه ق أر  ":أفال يتدبرون القرآن  -فيقضوا ما عليهم من
الحق  -أم على قلوب أقفالها "

()7

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اعتقاد وجوب مخالفة العامة ( أهل السنة ) :

من العقائد المقررة عن أهل العصمة  " :عرض األخبار عند اختالفها على مذهب العامة  ،واألخذ
بخالفها "( )8؛ ألن " الخروج عن قواعدهم التي قرروها  ،وضوابطهم التي ذكروها  ،بمجرد التشهي
 ،رد عليهم في ما ذكروه "

()9

 ،والراد عليهم كافر كما أسلفنا .

ويغير بعضهم اتجاه التقليد فيقول  ":من القواعد المقررة عن أهل العصمة  :عرض األخبار في
مقام االختالف على الكتاب العزيز  ،واألخذ بما وافقه  ،وما خالفه يضرب به عرض الحائط "

()10

 ،ويجمع آخر بين الرأيين ؛ فيقول  ":ومقتضى القواعد المقررة عن أصحاب العصمة  :أنه مع
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.16وْجـْ1صـْْ.113قالْتعاىلْ"ْ:ولقدْعهدناْإىلْآدمْمنْقبلْفنسيْ"ْسورةْطهْْ ْ.111ْ:
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ،117جـْْ39صـْْ.64قالْتعاىلْْ":فإنْللظاملنيْعذاباْدونْذلكْْ"ْْ.الطورْ ْ.47ْ:
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.ْ64قالْتعاىلْْ":وقالْالظاملونْإنْتتبعونْإالْرجالْمسحوراْ"ْْالفرقانْْ ْ.3ْ:
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.ْ64قالْتعاىلْْ":لكنْهللاْيشهدْمباْأنزلْإليكْأنزلهْبعلمهْ"ْ.النساءْْ ْ.166ْ:
اّللُْلِيَـغ ِفَْرْ َهلُمْْْ"ْْ.النساءْْ ْ.163ْ:
ينْ َك َفُرواْ َوظَلَ ُمواْ َْملْيَ ُك ِْنْ َّْ
إنْالَّ ِذ َْ
(ْ)1اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.64قالْتعاىلَّْْ ْ":
ين ْظَلَ ُموا ْ ِرجًزا ْ ِم َْنْ
يل ْ َهلُمْ ْفَأَنـَزلنَا ْ َعلَى ْالَّ ِذ َْ
ين ْظَلَ ُموا ْقَـوًْال ْ َغيـَْر ْالَّ ِذي ْقِ َْ
َّل ْالَّ ِذ َْ
(ْ )6اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ 39صـْْ.64قال ْتعاىل ْْ ":فَـبَد َْ
اءِْمبَاْ َكانُواْيـَف ُس ُقو َْنْ"ْْ.البقرةْْ ْ.19ْ:
الس َم ِْ
َّ
وبْأَقـ َفا ُهلَاْْ"ْْ.حممدْْ ْ.14ْ:
الْيـَتَ َدبـَُّرو َْنْال ُقرآ َْنْأَمْْ َعلَىْقُـلُ ٍْ
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ39صـْْ.61قالْتعاىلْْ":أَفَ َْ
(ْ)3احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْجـْ3صـْْْ.13واملصدرْْنفسهْجـْْ7صـْْ .77
(ْ)9املصدرْالسابقْْجـْْ3صـْْ .149
(ْ)11املصدرْالسابقْجـْْ9صـْْ .374ْ-ْ373
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اختالف األخبار  ،يجب عرضها على القرآن  ،واألخذ بما وافقه  ،ورمي ما خالفه  ،وكذا ورد
أيضا العرض على مذهب العامة  ،واألخذ بما خالفه  ،وطرح ما وافقه  ،وال ريب بمقتضى ما
قدمناه من اآليات  ،والروايات  ،والتحقيق في المقام أن ما تضمنته هذه األخبار المرسلة مخالف
للقرآن  ،ومطابق للعامة  ،وحينئذ فبمقتضى هاتين القاعدتين  :يجب طرح ما خالف روايات أهل
البيت

()1

.

والسبب في ذلك " أن كل ما خالف العامة من األخبار الخارجة عنهم – عليهم السالم – فهو

موافق للقرآن العزيز  ،وان لم يهتدوا إلى وجه الموافقة  ،وال يجوز أن يكون مخالفا له ؛ وذلك ألن
األحكام الواقعية الخارجة  -ال على جهة التقية  -ال يجوز مخالفتها للقرآن ؛ وألن ما عليه العامة
فهو مخالف للحنيفية ؛ لما استفاض من أخبار من أنهم ليسوا من الحنيفية على شيء  ،وأنهم لم
يبق في أيديهم إال استقبال القبلة  ،وأنهم ليسوا إال مثل الجدر المنصوبة
تسمية النواصب

()3

()2

؛ وكذلك لدخولهم في

أعداء أهل البيت-عليهم السالم -والتي جاءت في حقهم روايات تفيد إن

عباداتهم باطلة ؛ وذلك للقطع بكفرهم على وجه ال يقبل اإلنكار ؛ ولذلك فإنه إذا اهتدى للتشيع ال
يعيد عبادته فضال من للا عليه  ،ال ألنها صحيحة في ذاتها  ،بل لفضل للا عليه بالهداية  ،كما
تفضل على الكافر المشرك بعد دخوله في اإليمان بعدم وجوب إعادة شيء من عباداته ؛ لما ورد
عن أبي عبد للا – عليه السالم – سئل  :أيحج الرجل عن النصاب قال  :ال "(. )4
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :تعطيل العمل بالشريعة :
يعتقد الشيعة االثنا عشرية  ":أن األحكام الشرعية اإللهية ال تستقى إال من نمير ماء األئمة  ،وال
يصح أخذها إال منهم  ،وال تف رغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم  ،وال يطمئن بينه وبين للا إلى
أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إال من طريقهم "

()5

.

فماذا يفعل الناس اليوم  ،وقد غاب اإلمام عنا في غيبته الكبرى  ،وليس لهم طريق لمعرفة تفسير
القرآن الكريم – الذي اختلفوا في العمل به – من هذا اإلمام .

(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْ11صـْ.413
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْ3صـْْ19-13بتصرفْ .
(ْ)3النواصبْْ:منْطوائفْأهلْالبدعْاليتْأصيبتْيفْمعتقدهاْبعدمْالتوفيقْلالعتقادْالسديدْيفْالصحابةْْ،فقدْزينْهلمْالشيطانْالتدينْ
ببغضْعليْبنْأيبْطالبْ–ْرضيْهللاْعنهْ–ْكماْتعدىْبغضهمْإىلْأهلْالبيتْْ.دْعليْالصاليبْْ:احلسنْبنْعليْصـْْ ْ.117
(ْ)4احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْْْجـْْ14صـْْ .143
(ْ)1حممدْرضاْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْصـْْ .117-116
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ومن خالل الروايات المستقاة من آل البيت فإن على الشيعي الذي ال يعرف حكم شيء أن يتوقف

فيه حتى يعرضه على إمام زمانه ؛ فقد روي عن الصادق – عليه السالم – حين ال يعرف
الشيعي حكما من األحكام ؛ فأمره فقال  ":أرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند الشبهات
خير من االقتحام في الهلكات "

()1

.

وها هو أحد العلماء يتوقف عن إصدار الحكم في مسألة  ،حتى يعرضها على قائم أهل البيت
المهدي المنتظر ،فيقول  " :وعندي في كال الحكمين توقف ؛ لعدم الظفر بشيء من النصوص من
أهل العصمة فيها  ،وقد أرجيت حكمها إلى العالم من أهل بيت دمحم  -عجل للا فرجه  -ورددتها
إلى للا ورسوله  ،واليه صلوات للا  ،وسالمه عليه "

()2

 ،واتبع في ذلك كثير من األخباريين

القائلين بعدم جواز العمل بالقرآن  ،إال ما ورد تفسيره عن أهل العصمة (.)3
فينتج عن ذلك تعطيل الشريعة  ،لغياب اإلمام المعصوم  ،وعدم وجوده بين الناس  ،حتى يرجع

إليه ليكون المرجع الوحيد لفهم الكتاب  ،والسنة  ،واستنباط األحكام " (.)4

ثم أوقفوا العمل بظاهر القرآن ؛ ألن  ":في الكتاب اآليات المتشابهات  ،والمجمالت  ،وأوامر

خفيات  ،خبط المفسرون فيها  ،فإتباع بعضهم ال ترجيح فيه  ،والكل غير ممكن لتضاد القول
وتنافيه ؛ فالبد من معصوم يتعين الرجوع إليه  ،والتعويل في ذلك عليه "

()5

 .وما دام اإلمام

المفسر غائبا فمن يفسر لنا القرآن غيره  ،فلنتوقف حتى يخرج من سردابه .
والحدود أيضا ال تقام ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -دمين في اإلسالم ال يقضي فيها
أحد بحكم للا  ،حتى يقوم قائمنا  :الزاني المحصن يرجمه  ،ومانع الزكاة فيضرب عنقه "

()6

.

والجهاد معطل أيضا ؛ لغياب صاحب الزمان بل  ":محرم عندهم إلى أن يخرج إمامهم الثاني
عشر ؛ لذا لم يسجل التاريخ  -ولن يسجل  -جهادا للشيعة ضد الكفار "( )7؛ بل حروبهم كلها ضد

(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ11صـْْ .67
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ14صـْْ ْ.471
(ْ)3املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْ169بتصرفْ ْْ.
(ْ)4دْأبوْالفتوحْاألنْورْْ:شيعةْإيرانْأصوهلاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْصـْْ .131
(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْْ1صـْْ .113
(ْ)6الفتالْالنيسابوريْْْ:روضةْالواعظنيْْصـْْ .ْ316
(ْ)7عبدْهللاْاملوصليْْ:حقيقةْالشيعةْحىتْالْننخدعْ–ْْ،طْدارْاإلميانْ–ْاإلسكندريةْْ،الطبعةْالثانيةْْ،دْتْصـْْ .171
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أهل السنة في العراق  ،وغيرها ؛ قال أبو عبد للا  -عليه السالم  ": -القتال مع غير اإلمام
المفترض طاعته حرام  ،مثل الميتة  ،والدم  ،ولحم الخنزير " (.)1
فالسبب في توقف الجهاد عندهم كما قال أحدهم  ":لم يجز على مذهبنا المقاتلة مع الكفار إال
بإذن اإلمام  ،وولي المقاتلة هو صاحب الزمان المهدي المنتظر – عليه السالم . )2(" -

حتى الفقهاء " في عصر غيبة ولي األمر ،وسلطان العصر ،يقوم نوابه  -وهم الفقهاء الجامعون

لشرائط الفتوى والقضاء  -مقامه في إجراء السياسات  ،وسائر ما لإلمام  ،إال البداءة بالجهاد (. )3

حتى مع غيرهم من المسلمين فمن وصايا اإلمام علي – عليه السالم  ": -ال يخرج المسلم في
الجهاد مع من ال يحبس حقوقنا  ،واإلشاطة( )4بدمائنا  ،وميتته ميتة جاهلية (.)5
ثم هناك يقين عند الشيعة االثني عشرية بدخول الجنة  ،والبراءة من النار ؛ ألنهم حازوا شيئا ما
لم يحزه غيره  ،أال وهو  :حب علي  ،فلماذا العمل بالشريعة إذا كان حب علي حسنة ال يضر
معها سيئة  ،وهو الخالص لهم من كل سيئة عملوها  ،وهو الذي معه جوازات مرورهم على
الصراط  ،ونجاتهم من النار  ،وتثقيل موازينهم  ،فمهما عظم الذنب حتى ولو " زنت الم أرة تسعين
زنية  ،ثم جاءت إلى قبر الحسين  ،واستغفرت ؛ غفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر (.)6

وال ينبغي أيضا أن نتهاون في قدر واحد من الشيعة  ،فإن الواحد منهم ليشفع في مثل ربيعة
ومضر( ، )7بل أقلهم من يشفع في ثالثين إنسانا

()8

 ،ففي من يشفعون إذا  ،نرجو أن يشفعوا إلى

أهل السنة  ،ونحن منهم  ،إال إذا كنا ال نستحق هذا الفضل العظيم

()9

.

وها هي الفرصة تتاح لكل متحلل من قيود الشريعة في ثالثة أيام كل عام  ":إن للا يأمر الكرام

الكاتبين  :أن يرفعوا القلم عن محبي أهل البيت  ،وشيعتهم ثالثة أيام  ،من يوم الغدير ،وال يكتبون
شيئا من خطاياهم

()10

؛ كرامة لعلي  ،واألوصياء

()1

 .فهل يرضى األئمة بذلك ؟ .

(ْ)1الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ1صـْْ.13احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ ْْ.31
(ْ)1كالمْعبدْالرحيمْالشريازيْحمققِْبارْاألنوارْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ37هامشْْصـْْ .71
(ْ)3اخلميينْْ:حتريرْالوسيلةْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ443
ْ:عْرضهْللقتلْ.دْأمحدْحمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْجـْْ1صـْْ.1111نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ6صـْْ .3619
(ْ)4اإلشاطةْ َ
(ْ)1حممدْالريشهريْْ:العقلْواجلهلْيفْالكتابْوالسنةْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْْْصـْْ ْ.171
(ْ)6إبراهيمْالسليمانْاجلبهانْْ:تبديدْالظالمْوتنبيهْالنيامْْصـْْ43-47بتصرفْْ .
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْْ .ْ333
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ .ْ66
(ْ)9إبراهيمْالسليمانْاجلبهانْْ:تبديدْالظالمْوتنبيهْالنيامْْْْصـْْ43-47بتصرفْْ .
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .ْ111
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أثر التقديس في عقيدة العصمة  :اعتقاد بطالن عبادة الفرق المخالفة :

أكثر الروايات المعتبرة المستفيضة عند الشيعة االثني عشرية كادت تكون متواترة بأنه ليس في

المخالف خير أصال  ،وال صالح بالمرة  ،وان اشتغلوا بالعبادات الموظفة
الالزمة ؛ فقد ورد عن أهل العصمة أنهم ليسوا إال كالجدر المنصوبة

()3

()2

 ،وراعوا األمور

 ،وأن عبادتهم بأسرها

فاسدة  ،وحينئذ فأي خيرية في أعمال قام الدليل على بطالنها  ،وكونها في الظاهر بصورة العبادة
ال يجدي نفعا ؛ ألن خيرية الخير  ،وشرية الشر إنما هي باعتبار ما يترتب على كل منهما من
النفع والضر  ،فال خير بخير بعده النار  ،وال شر بشر بعده الجنة  ،هذا مع ما في بعض

الروايات المعتبرة من رد شهادة بعض الفرق المخالفة  ،وبالجملة  :فالقول بقبول شهادة المخالف
الذي عرف منه خير  ،أو صالح في الجملة فاسد بالبديهة "(.)4
ولذلك فالناصب  :ال يعيد عبادته التي فعلها قبل استقامته على مذهب أهل الحق من الشيعة  ،إال
الزكاة ! فالبد من إعادة دفعها ؛ فيقول  " :ال يخفى مالحظة األخبار الواردة عن أهل العصمة
الدالة على بطالن عبادة المخالفين  ،والتفاتهم إلى تكفير من خالف الحق  ،فاألمر كذلك  ،وهو
الحق الظاهر من األخبار على وجه ال يقبل اإلنكار  ،فالناصب ال يعيد عبادته  ،ال ألنها
صحيحة في نفسها ؛ بل هي باطلة في حال ضالله  ،فإذا دخل اإليمان ال يعيدها تفضال من للا
عليه  ،كما تفضل على الكافر المشرك بعد دخوله في اإليمان بعدم وجوب إعادة شيء من
عباداته

()5

 ،ف أهل السنة وغيرهم ال تقبل لهم صالة  ،وال صيام  ،وال زكاة  ،وال حج  ،وال جهاد ،

وال قيام  ،وال عبادة من العبادات ؛ ألنهم ال يأخذون فقههم من طريق أئمة الشيعة  ،بل يأخذونها
عن طريق أئمة االجتهاد  ،ويستنبطونها من مصادرها الكتاب  ،والسنة " (.)6

(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ91صـْْ .ْ313
(ْ)1العباداتْاملوظفةْْ:اليتْهلاْموعدْحمددْبطريقةْمعينةْكالصالةْوالزكاةْواحلجْوالصيامْوغريهاْْْ .
(ْ) 3السيدْعليْالطباطبائيْْ:رياضْاملسائلْيفْبيانْأحكامْالشرعْبالدالئلْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْ
قمْ1411ْ،هـْْجـْْ11صـْْ.71احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ1صـْْ .ْ333
(ْ)4السيدْعليْالطباطبائيْْ:رياضْاملسائلْجـْْ11صـْْ76-71بتصرفْْ.احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ1صـْْ .ْ333
(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْْجـْْ14صـْ.413
(ْ)6دْأمحدْحممدْالرتكماينْْ:تعريفْمبذهبْالشيعةْاإلماميةْْ،نشرْمجعيةْعمالْاملطابعْالتعاونيةْ–ْعمانْ–ْاألردنْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ
1933/مْصـْْ .71-69
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بل جاء اللعن لكل المخالفين على لسان أئمة آل البيت – عليهم السالم – حين سئلوا عن حكم
الجلوس إلى المخالفين وأخذ الحديث عنهم فقالوا  ":ما لكم ولهم  ،لعنهم للا  ،ولعن مللهم المشركة
" ( ، )1وزاد الرضا – عليه السالم  ": -ال تأتهم وال تسمع منهم لعنهم للا "

()2

.

أثار التقديس في عقيدة العصمة بواقع الشيعة الثني عشرية في عصرنا الحاضر:

قد يقال  :إن اعتقادهم بعصمة األئمة أمر ال يؤثر اليوم ؛ ألن األئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ

عام 260هـ  ،ولم يبق إال االنتظار للغائب الموعود عندهم ؟ فالجواب  " :أن هذه العقيدة لها أثراها
اليوم في واقع الشيعة  ،ويتمثل ذلك في جوانب كثيرة منها :
أوال  :عملهم بما يؤثر عن األئمة كما يعمل سائر المسلمين بالقرآن  ،والسنة  ،مع عدم ثبوت
صحة أسانيد هذه الروايات  ،ومخالفتها للقرآن والسنة  ،الذين هما سبب الوحدة بين المسلمين .
ثانيا  :غلوهم في قبور أئمتهم وأضرحتهم ؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات اإللوهية
 ،تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم ؛ فيطاف بها  ،وتدعى من دون للا سبحانه  ،وحلفوا بهم

من دون للا  ،وتسموا بعبادهم  ،فكثي ار ما تجد من سماه أباه عبد الزهراء  ،وعبد الحسين  ،وعبد

الرضا  ،وأثر ذلك في ضعف تقديس المسجد الحرام والنبوي واألقصى  ،وأثر سلبا في تكفير
الصحابة  ،وبطالن عبادتنا وعبادتهم  ،وبث روح العداء بين أهل السنة وبين الشيعة .

ثالثا  :أن المجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة ( العصمة ) ؛ فهم يرون أن الرد عليه
كالرد على للا  ،وهو على حد الشرك باهلل  ،وهذه من الخطورة بمكان ؛ ألن آيات الشيعة اليوم هم

الذين يقودون الحكم في دولة الشيعة ؛ فينفذ الشعب تعاليمهم على أنها من شرع للا  ،وال يعترض
عليهم خشية الوقوع في الشرك "(. )3
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اإلساءة للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص : -

روى الشيعة أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاءه جبريل  -عليه السالم  -يطلب منه أن يبلغ وصية للا له
بخالفة علي  ،ويأخذ على الصحابة العهد والميثاق  ،فخشي رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قومه  ،وأهل

النفاق والشقاق أن يتفرقوا  ،ويرجعوها جاهلية ؛ لما عرف من عداوتهم  ،وما يبطنون عليه أنفسهم
لعلي من البغضاء  ،وسئل جبريل – عليه السالم – أن يسأل ربه له العصمة من الناس  ،وانتظر
( ْ)1مركزْحتقيقْمدرسةْويلْالعصرْْ:املرياثْالفقهيْ"ْغناءْْ،موسيقىْ"ْْ،حتقيقْْ:رضاْخمتاريْْ،حمسنْصادقيْْ،طْستارةْْ،نشرْ
مرصادْْ،ط1413ْ،ْ1هْ1376ْ/شْجـْْ1صـْْ .161
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْ11صـْْ.197ابنْإدريسْاحلليْْ:مستطرفاتْالسرائرْصـِْْ.161بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ .116
(ْ)3سامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ .41
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أن يأتيه  ،فتأخر  ،حتى سأل ذلك ثالث مرات  ،وفي الثالث يأمره ربه بالبالغ  ،وال يمنحه
العصمة  ،وهو يجيب في الثالث  :أخشى أن يكذبني قومي  ،فلما بلغ غدير خم  ،جاءه جبريل
بالزجر  ،واالنتهار  ،والعصمة من الناس  ،فقال  :يا دمحم إن للا يقرؤك السالم  ،ويقول لك  ":يا
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك – في علي – وان لم تفعل فما بلغت رسالته واَّلل يعصمك
من الناس "

()1

 ،فلما نزلت جمع الناس  ،وقال  :إني أؤدي ما أوحي إلي به ؛ خوفا من أن تحل

بي قارعة ال يدفعها عني أحد  ،وللا قد تضمن لي بالعصمة  ،وأوحى إلي بسم
ثم تال اآلية"

()2

ميحرلا نمحرلا هللا

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اإلساءة للصحابة بحجة عدم عصمتهم :

قال أبو زرعة الرازي( – )3رحمه للا  ": -إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي  -صلى

للا عليه وسلم  -فاعلم أنه زنديق  ،وذلك أن الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حق  ،والقرآن حق  ،وانما أدى إلينا
القرآن والسنن أصحاب رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وانما يريدون أن يجرحوا شهودنا ؛ ليبطلوا الكتاب والسنة

 ،والجرح بهم أولى ؛ وهم زنادقة

()4

.

ولكن يجاهر كثير من علماء االثني عشرية باعتقاد يلخصه المفيد  :إن التسليم لمن صحب النبي
– ملسو هيلع هللا ىلص – بالصحبة  ،ال يستلزم عصمتهم من الضالل  ،وال يرفع عنهم جواز الغلط  ،والسهو ،
والنسيان  ،وال يحيل منهم تعمد العناد  ،وقد ظهر هذا فيما صنع شركاؤهم في الصحبة  ،والهجرة
والسبق إلى اإلسالم  ،حين رجع األمر إلى أمير المؤمنين باختيار الجمهور منهم  ،واالجتماع ،
فنكثوا بيعته  ،فلو كانت الصحبة مانعة من الضالل ؛ لمنعت من ذلك  ،وقد علمتم عداوتهم ألمير
المؤمنين  ،واظهارهم البراءة منه  ،والقنوت عليه " (.)5

وقد رأينا من جملة السابقين  ،ومن جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ  ،أال ترى أن
طلحة والزبير كانا من جملة السابقين  ،ومن جملة المبايعين تحت الشجرة  ،وقد نكثا بيعة أمير

(ْ)1سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ.ْ67
(ْ)1الفتالْالنيسابوريْْْ:روضةْالواعظنيْصـْْ91-33بتصرفْ.الطربسيْ:االحتجاجْْجـْْ1صـْْ.ْْ73-71اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ
ْ37صـْْ116-114بتصرفْ.
ْالرا ِزيْْْ:عبـيدْهللاِْبن ِ
يْْ،مولِ ُْدهْ:بـع َدْنـَيِّ ٍ
نيْ ْْ،كانْحيفظْمئةْألفْحديثْْ،تويفْبالريْْ:
ف َْومائَـتَـ ِْ
ِّث َّ
وْزر َعةَ َّ
َُ ُ
ْعبدْال َك ِرِْميُْ ْ،حمَد ُ
(ْ)3أَبُ ُ
ُ َ
ْالر ِّْ َ ُ َ
164هْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ11صـْ.31ْ–ْ61الزركليْْ:األعالمْجـْْ4صـْ.194
(ْ)4ابنْعساكر:تاري ْدمشقْجـْ33صـْْ.31ابنْحجر:هتذيبْالكمالْجـْ19صـْْ.96عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْصـْْ ْْ.6
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلفصاحْْ،حتقيقْْ:مؤسسةْالبعثةْْ،نشرْدارْاملفيدْْ-بريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْصـْْ41-41بتصرف.
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المؤمنين  ،وقاتاله  ،وسفكا دم شيعته  ،وتغلبا على أموال المسلمين  ،وكذلك فعلت عائشة
وهذا سعد بن أبي وقاص

()3

()2( )1

،

 ،قد تأخر عن بيعة أمير المؤمنين – عليه السالم .)4( -

وأما عائشة وهي  :امرأة لم تثبت لها العصمة باالتفاق  ،وتوثيقها محل الخالف بيننا  ،وبين
المخالفين  ،وسيأتي في أخبارنا من ذمها  ،والقدح فيها  ،وأنها كانت ممن يكذب على رسول للا –
ملسو هيلع هللا ىلص – ما فيه كفاية للمستبصر ؛ وذلك لبغضها ألمير المؤمنين  ،وكانت تحرض عليه أهل الشام ،
وكان لها غالم أسود سمته عبد الرحمن ؛ حبا منها في قاتل اإلمام علي  ،وهذا البغض أشهر من
كفر إبليس  ،فال يؤمن عليها التدليس  ،وكفى حجة قاطعة عليه  :قتالها  ،وخروجها عليه  ،كما
أنه كاف للداللة على كفرها  ،ونفاقها ؛ المانعين من قبول رواياتها مطلقا

()5

.

ورووا أن أبا بكر ،وعمر ،وعائشة  ،وحفصة حاولوا أن يسقوا رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سما

()6

؛ حتى

يتولى الخالفة بعده أبو بكر غصبا  ،فجاءه جبريل – عليه السالم – فأخبره ؛ فنزل قوله تعالى ":
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اَّلل لك"

()8( )7

 ،ثم قال تعالى  ":ضرب اَّلل مثال للذين كفروا ام أرت

نوح وام أرت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما "
غير الفاحشة

()10

 ،ولقيمن المهدي الحد

()11

على فالنة

()1

()9

 ،والمعنى  :وللا ما عنى

 ،فيما أتت في طريق البصرة

()2

؛ وكان

الص ِّديـ َقِْةْ
هللاِْقَـب َْلْ ُم َه َْ
يبْ ْ
تْ َع ِام ِْرَْ ْ،وتَـَزَّو َج َهاْنَِ ْ
نيَْ ْ،وأُم َهاْْ:أُمْْ ُروَما َْنْبِن ُْ
َيبْبَك ٍْرْالتـَّي ِميَّْةُْْ:أُمْْاملؤِمنِ َْ
الصدِّي ِْقْأِ ْ
(َ ْ)1عائِ َشْةُْبِن ُْ
اج ِرْهِْبـَع َْدْ َوفَ ْاةِْ ِّ
تْ ِّ
ُ
ِ
صَرفَْهُْ ِمنْ ْ َغزَوْةِ ْبَد ٍرَ ْ ،وِه َْي ْابـنَْةُْتِس ٍْع ْْ .فَـَرَوتْ ْ َعنْهُِْ ْ:علمْاًْ َكثِرياًَ ْ ،حبِيبَْةُْ
ن
م
ْ
،
ْ
ْ
ني
ـ
ت
ن
ـ
ث
ا
ْ
ْ
ة
ن
س
يف ْ َش َّو ٍْ
َخ ِدجيَْةَ ْبِبِض َعْةَ ْ َع َشَْر ْ َشهرْاًَْ ْ ،وَد َخ َْل ْ ِهبَا ِْ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ال ْ َ
نيْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْ.ْ111ْ-ْ131
هللاِْْ،تـُ ُوفـِّْيَتْْ َسب ٍْعْ َو َمخ ِس َْ
َر ُسوِْلْ ْ
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:مسألتانْيفْالنصْعلىْعليْ– ْعليهْالسالمْْ،ْ -حتقيقْْ:حممدْرضاْاألنصاريْْ،نشر ْدارْاملفيدْللطباعةْوالنشرْ
والتوزيعْْ-بريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْجـْ1صـْْ31بتصرفْ.
ِ
ِ
َّيب ْْ ،وكانْ
َح ُْد ْأَه ِْل ْالشوَرىِْ ْ،منْ ْأَخ َو ِْ
كْب ِْن ْأ َُهي ٍْ
اصْ َمالِ ِْ
َيبْ َوقَّ ٍْ
بن ْأِ ْ
(َ ْ )3سع ُْد ْ ُْ
ال ْالنِ ِّ
َح ُْد ْ َ
الع َشَرةَِْْ ْ ،شه َْد ْبَدرْاًَْ ْ،واحلُ َديبيَْةََْ ْ ،وأ َ
ب ْالزه ِريْ ْْ :أ َ
يفْ
َيبْ َوأ ُِّميْتـُ ُو َِّْ
اكْأِ ْ
هللاِْْ،وقالْلهْرسولْهللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْيومْأحدْْ:ارِْمْفِ َد َْ
يفْ َسبِي ِْلْ ْ
ثْا ِإلسالَِْمْوقتهاْْ،أ ََّو ُْلْ َمنْْ َرَمىْبِ َسه ٍْمِْ ْ
ثـُلُ ُْ
نيَْ ْ.وقِي َْلَْ ْ:سب ٍْعْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .114ْ-ْ91
نيْ َسنَْةًَْ ْ،سنَِْةْ ِستْْ َو َمخ ِس َْ
نيْ َوَمثَانِ َْ
وهوْاب ُْنْاثـنَتَـ ِْ
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:مسألتانْيفْالنصْعلىْعليْ–ْعليهْالسالمْْ-جـْ1صـْْ31-31بتصرف.
(ْ )1فالنْيعينْْ:طلحةْبنْعبيدْهللاْ–ْرضيْهللاْعنهْ– ْحنيْقالْْ:لئنْقبضْرسولْهللاْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ-ألنكحنْعائشةْْ،
فنزلتْاآليةْحترمْذلكْْ.انظرْالبغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ.1111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ111-149بتصرفْ ْْ.
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ146بتصرفْ ْْ.
(ْ)7سورةْالتحرميْْ.1ْ:والصحيحْأنْسببْنزوهلاْْ:حترميْالنيبْالعسلْعلىْنفسهْْ.البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ ْْْْْ.1316
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ139-133بتصرفْ ْْ.
(ْ)9سورةْالتحرميْْ:آيةْرقمْْ ْْْْ.ْ11
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.141الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ371
(ْ)11قالْاجمللسيْْ"ْ:يعينْالقائمْيفْالرجعةْْ"ْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.141
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فالن

()3

يحبها  ،فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة  ،قال لها فالن  :ال يحل لك أن تخرجين من

غير محرم  ،فزوجت نفسها من فالن (. )4
ونقف وقفة مع هذا القذف  ،الذي يندى له الجبين عرقا من هذه الجرأة على عرض رسول للا -

ملسو هيلع هللا ىلص  -وكيف يدعون زواجها  ،وقد قال تعالى  ":وما كان لكم أن تؤذوا رسول اَّلل وال أن تنكحوا
أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اَّلل عظيما  ،إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن اَّلل كان بكل
شيء عليما "

()5

 ،ولو فعلت فلماذا لم يعاقبها علي والصحابة – رضي للا عنهم – على مخالفتها

للقرآن الكريم  ،والقرآن واضح الداللة على حرمة ذلك .

وال يتورع الشيعة المعاصرون في إطالق الكفر والنفاق على الصديقة بنت الصديق  ،أو الصوامة
القوامة ؛ فيصرحون بكفرهما وخبثهما

()6

 ،نعوذ باهلل من قولهم .

ويسيئون لعلي – عليه السالم – والنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعرضهما فيروون  :أن عليا دخل على النبي -
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -وعنده أبو بكر  ،وعمر  ،وعائشة  ،فجلس  ،ووضع فخذه على فخذ عائشة
 :أنه جلس في حجرها فقدعته

()8

()7

 ،وفي رواية

 ،وفي كلتا الروايتين ال يغضب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منه  ،بل منها ،

ويزجرها ويقول  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ال تؤذيني في أخي علي ؛ فإنه أمير المؤمنين

()9

 ،وقد جاء من

ازيْْ:عرضْبعائشةْ؛ْألنْالنيبْملْيتزوجْبكراْغريهاْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11هامشْصـْْ ْْ.141
َّْ
(ْ)1قالْعبدْالرحيمْالشري
(ْ)1قالْعبدْالرحيمْ الشريازيْْ"ْ:فيهْشناعةْشديدةْْ،وغرابةْعجيبةْ؛ْنستبعدْصدورْمثلهْعنْشيخناْعليْبنْإبراهيمْْ،بلْنظنْأنهْمنْ
زياداتْغريهْْ،فهذهْاملقالةَْيالفهاْاملسلمونْبأمجعهمْمنْاخلاصةْْوالعامةْْ،وكلهمْيقرونْبقداسةْأذيالْأزواجْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوآلهْ
–ْمماْذكرْ"ْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11هامشْصـْْ141بتصرفْْ.جعفرْمرتضىْالعامليْْ:خمتصرْمفيدْجـْْ1صـْْ ْ.137
(ْ)3قالْاجمللسيْْ"ْ:املرادْبفالنْطلحةْْ،ويفْاخلربْغرائبْالْنعلمْحقيقتهاْْ،فاهللْيعلمْوحججهْجهةْصدورهاْ"ْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْ
جـْْ11صـْْ141بتصرفْ ْْ.
(ْ )4قالْعبد ْالرحيم ْالشريازيْْ"ْ:فيهْغرابةْشديدةْْ،ألنْنكاحْأزواجْالنيبْكانْحمرمْاًْْ،واملسلمونْبأمجعهمْقائلونْْ:بعدمْوقوعْذلكْ
منهاْ"ْْ،واملرادْبفالنْْ:طلحةْبنْعبيدْهللاْ–ْرضيْهللاْعنهْْ.ْ-انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11هامشْصـْْ ْْ.ْ141
(ْ)1سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْْ ْْْْ.ْ14ْ-ْ13
(ْ)6حممدْطاهرْالقميْالشريازيْْ:األربعنيْصـْْ.616الشي ْعلىْالكوراينْالعامليْْ:جواهرْالتاري ْْ،طْوفاْْ،نشرْباقياتْ–ْقمْْ،طْ1
1431ْ،هْجـْْ3صـْْ.31ابنْأيبْالزمننيْْ:تفسريْابنْزمننيْجـْْ1صـْْ .11
(ْ )7قالْعبد ْالرحيم ْالشريازيْْ:لفظه ْ"ْفقالتْْ:ماْوجدتْإلستكْجملساْغريْفخذيْْ،أوْفخذْرسولْهللاْ"ْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْ
جـْْ11هامشْصـْْ141بتصرفْ ْْ.
(ْ)3قدعتهْْ:منْالقدعْْ،وهوْالكفْواملنعْْ،أوْْ:رمتهْبالفحشْْ،وسوءْالقولْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ146بتصرفْ ْْ.
(ْ)9املصدرْالسابقْْجـْْ11صـْْ141بتصرفْ ْْ.
356

الروايات ما يدل على شقاوتها( ، )1بل وطئت مرة على عنق

()2

النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -حتى قال لها -

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ": -لقد أوجعت عنقي يا عائشة " (.)3

ويدعون أن الصادق – عليه السالم – يكفر عائشة  ،وحفصة
صغت قلوبكما"

()5

()4

 ،ويستدل بقوله  -هلالج لج  ": -فقد

؛ فقد قال الصادق – عليه السالم  : -يعني زاغت  ،والزيغ  :الكفر(. )6

هذا ولم أجد هذا التفسير إال عندهم ؛ فقد قال أهل السنة  :صغت أي  :مالت عن الحق حيث
أحبتا ما كره رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من اجتناب جاريته  ،واجتناب العسل (.)7
فوجبت عليهما التوبة

كنتم تعملون "

()9

()8

 ،ونزل قوله تعالى  ":يا أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم إنما تجزون ما

 ،ويكلمون فيقولون  :كانت تحرض على قتل عثمان

()10

 ،وتقول عنه  :أقتلوه فقد

كفر  ،وثارت ثائرتها لما علمت ب بيعة علي  ،وأخذت تؤلب الزبير وطلحة عليه  ،بل وحاربه
الثالثة بجيوش ج اررة  ،وكانت سببا في سفك الدماء المحترمة  ،ولم ترجع عن غيها  ،برغم ما

(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ11صـْْ ْْ.141
اشْ
اّللِ ْ-صلى ْهللا ْعليه ْوسلمْ -لَيـلَْةً ْ ِم َْن ْال ِفَر ِْ
ول ْ َّْ
ت ْ َر ُس َْ
(ْ )1هذاْمنْبابْالتحريفْ؛ْفقدْرواهْأهلْالسنةْبغريْذلكْْ،قَالَتْ ْْ:فَـ َقد ُْ
ِِ
كْ
كَْ ْ،وِمبَُعافَاتِ َْ
اكْ ِمنْْ َس َخ ِط َْ
ض َْ
انَْ ْ،وُه َْوْيـَ ُق ُْ
صوبـَتَ ِْ
فَالتَ َمسْتُْهُْْ،فَـ َوقَـ َعتْْيَ ِدىْ َعلَىْبَط ِْنْقَ َد َمي ِْهْ َوُه َْوْ ِ ْ
َعوْذُْبِ ِر َ
ولْْ":اللَّ ُه َّْمْأ ُ
ىفْال َمسج ْدْ َوُمهَاْ َمن ُ
ك ْْ ْ،الَْأُح ِ
ك"ْْ .انظرْاإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ 1صـْ
ت ْ َعلَى ْنـَف ِس َْ
ت ْ َْك َما ْأَثـنَـي َْ
ك ْأَن َْ
اءًْ َعلَي َْ
صى ْثـَنَ ْ
ك ْ ِمن َْ
ك َْ ْ،وأَعُوْذُ ْبِ َْ
ِمنْ ْ ُع ُقوبَتِ َْ
ْ.311أبوْداودْْ:السننْجـْْ1صـْْ.ْ131فأنتْترىْأنْاليدْنقلتْْرجالْْ،والقدمْبانتْعنقاْْ.سبحانْهللاْ!ْ ْْْْ.
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ11صـْْ.141مركزْالرسالةْْ:السجودْمفهومهْوآدابهْوال ْرتبةْاحلسينيةْْ،طْمهرْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ
صـْْ.ْ33الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ3صـْْ ْْْْ.314
اء ْ ِعد ِ
ِ
لستـ ْر ْ َِّ
َّيب ْ-صلَّى ْ َّْ ِ
ِِ
َّهتَا ْ ِمنْْ
ض ِْ
ت ْ ُع َمَْر ْب ِْن ْاخلَطَّ ِْ
ص ْةُ ْبِن ُْ
اّللُ ْ َعلَيْه ْ َو َسلَّ َْمْ -بـَع َْد ْانق َ
الع َد ِويَّْةُ ْْ:أُمْ ْاملُؤمن َ
الرفي ُْع ْْ ،تَزَّو َج َها ْالنِ ْ َ
اب ْ َ
(َ ْ )4حف َ
ني ْا ِّ ُ
اّللُْ َعلَي ِْهْ َو َسلَّ َْمْ-طَلََّْقهاْ
صلَّىْ َّْ
َنْالنِ َّْ
يْأ َّْ
نيَْ ْ،وُرِو َْ
سْ ِسنِ َْ
ثِْخبَم ِْ
ثْ ِم َْنْاهلِجَرْةَِْ ْ،مولِ َد َهاْقَـب َْلْاملبـ َع ِْ
يفْ َسنَِْةْثَالَ ٍْ
السه ِم ِّْيْْ ِْ،
ُخنَـي ِْ
سْب ِْنْ ُح َذافَْةَْ َّ
َّيبَْ -
َ
ِ
يف ْاجلَن َِّْة ْْ ،تُـ ُوفـِّيَتْ َْ ْ:سنَْةَ ْإِح َدىْ
ك ِْ ْ
ص َّو َامةْ ْْ ،قَـ َّو َامةْ َْ ْ ،وِه َْي ْ َزو َجتُ َْ
ك َْ ْ ،وقَ َْ
السالَُْمْ -لَْهُْبِ َذلِ َْ
اج َع َها ْْبِأَم ِْر ْ ِج ِربي َْل َْ -علَي ِْه ْ َّ
الْ:إِنـ ََّها ْ َ
تَطليـ َقةًُْ ْ ،مثَّْ َر َ
نيْبِامل ِديـنَِْةْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .131ْ–ْ117
سْ َوأَربَعِ َْ
اع ِْةَْ ْ.وقِي َْلَ ْ:مخ ٍْ
نيَْ ْ،ع َْامْاجلَ َم
َوأَربَعِ َْ
َ
َ
(ْ)1سورةْالتحرميْْ:آيةْرقمْْ ْْ.4
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ146بتصرفْ ْْ.
(ْ)7اإلمامْالقرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ3116بتصرفْْ.أبوْجعفرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ13صـْْ171بتصرفْْ.
املعجمْالوسيطْصـْْ.419ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ11صـْْ .1911
(ْ)3اإلمامْالبغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ1313بتصرفْْ ْْ.
(ْ)9سورةْالتحرميْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ7
(ْ)11أمجعْاملؤرخونْ" شيعةْوسنةْ"ْأنْالذيْأضرمْنارْالفتنةْوالفسادْْ،ومشىْبالتحريضْْ،علىْعثمانْْ:اللعنيْعبدْهللاْبنْسبأْ.انظرْ
إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْْ،نشرْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْْ،ط1431ْ،ْ1هـْ1119ْ/مْصـْْ41ْ–ْ41بتصرفْْ ْْ.
357

فعله معها علي من إكرام بالغ  ،ولم تقر عينها إال بقتل علي  ،وكل ذلك بسبب أن على زوج
فاطمة بنت خديجة – رضي للا عن الجميع -

()1

.

بل وادعوا على أبي بكر وعمر وخالد أنهم تأمروا على قتل علي  ،لوال أن أسماء بنت عميس

()2

أخبرته  ،فنجاه للا منهم  ،حتى وصل األمر إلى أن ضرب خالد بالحائط  ،وأمسك بتالبيب عمر
وسبه  ،وكاد أن يقتله

()3

؛ ولذلك يسمونه " خالد الملعون "

()4

.

ومن اإلساءة للخلفاء الثالثة يفسرون قوله  -هلالج لج  ": -أف أريتم الالت  :األول  ،والعزى  :الثاني
ومناة الثالثة األخرى"

()5

الثالث ؛ حيث سموهم بأمير المؤمنين  ،وبخليفة رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص-

وبالصديق  ،والفاروق  ،وذي النورين  ،وأمثال ذلك (.)6

ويكذبون حديث علي بن أبي طالب حين قال  ":ال أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر  ،إال

جلدته حد المفتري ؛ فقالوا عنه  :راوي هذا الحديث كثير الغلط  ،مع ما في الحديث من تناقض ،
وال يمكن لعلي أن يجلد من أجمعت األمة كلها على جوره  ،وعلي برئ أن يقول ذلك ؛ ألن

التفاضل يكون بين متفاضلين مقاربين في الفضل  ،ولكن ليس للمفضول فضل هنا  ،بل ليس له

طاعة ؛ ليكون له فضل في الدين  ،وكذلك ليس للمرتد فضل ديني  ،وكان الرجالن بجحدهما
النص قبل خرجا من اإليمان ؛ فبطل أن يكون لهما فضل في الدين  ،فيجري التفضيل هنا مجرى

من فضل البر التقي على الكافر المرتد الخارج عن الدين  ،ومجري من فضل جبرائيل على إبليس

 ،ورسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -على أبي جهل بن هشام  ،فإذا صححنا الحديث فإن حد المفتري يجب على
رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – ألن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – فضل أمير المؤمنين – عليه السالم – على سائر
الخلق  ،وكان أيضا يجب أن يقيم الحد على نفسه ؛ حيث يقول  ":أنا عبد للا  ،وأخو رسول للا ،
لم يقلها أحد قبلي  ،وال يقولها أحد بعدي إال مفتر كذاب  ،صليت قبلهم سبع سنين  ،وفي قوله
( ْ )1السيدْمرتضىْالعسكريْْ:أحاديثْأمْاملؤمننيْعائشةْأدوارْمنْحياهتاْْ،طْصدرْْ،نشرْالتوحيدْْ -قمْْ،ط1414ْ،1هـْْْ/
1994مْجـْْصـْْْ13-11بتصرفْْ ْْْْ.
ِ
ِ
ِ
ث ْاخلثـع ِميَّْةُْْ:أُمْ ْعب ِْد ْ ِْ ِ
اجر ِْ ِ
ىل ْاحلَبَ َشِْة ْْ،
ار ْإِ َْ
اجَْر ْ ِهبَا ْ َزو ُج َها ْ َجع َفرْ ْالطَّيَّ ُْ
ت ْ ُع َمي ِْ
(ْ )1أَمسَ ْاءُْبِن ُْ
َ
س ْب ِْن ْ َمعبَ ْد ْب ِْن ْاحلَا ِر ْ َ َ
ات ْاأل َُو ْل َْ ْ ،ه َ
هللا ْم َْن ْاملَُه َ
اك:عب َْد ْهللاِْ ،وُحم َّمداًْ ،وعونْاًْ،هاجرتْ ْمع ْه ْسنَْةَ ْسب ٍْع ْْ ،واستش ِه َْد ْيـوْم ْمؤتَْةَْْ ،تَـزَّو ْ ِ
صى ْأَنْْ
َ ُ
ََ
فَـ َولَ َدتْ ْ ُهنَ َْ َ
ج ْهبَا ْأَبُو ْبَك ٍْر ْْ ،فَـ َولَ َدتْ ْ ُحمَ َّمدْاًْْْ ،وأَو َ
ََُ
َ َ َ ََ َ َُ َ َ
َ َ
اشتْْبـَع َْدْ َعلِيْْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ ْ.137ْ–ْ131
تُـغَ ِّسلَْهُُْْ ْ،مثَّْتَـَزَّو َجتْْ َعلِيْاًْْ،فَـ َولَ َدتَْ ْ:حي َْ
ىيَْ ْ،و َعونْاًْ ْ،و َع َ
(ْْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ19صـْْ117-116بتصرفْ ْْ.
(ْْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ ْْ.311
(ْ)1سورةْالنجمْْ:آياتْرقمْْ .11ْ-ْ19
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ ْْ.96
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لعثمان وقد قال له  :أبو بكر وعمر خير منك  ،فقال  ":بل أنا خير منك ومنهما عبدت للا قبلهما
 ،وعبدته بعدهما
لألوثان "

()2

()1

؛ " فال يقاس من لم يكفر طرفة عين بالرحمن  ،بمن خدم في أكثر عمره

.

ثم يحولون الفضائل إلى رذائل فيقول المفيد  :وقد سبق من كالم الصالحين :أن من أطاع للا
أحب لقاءه  ،وأن من عصاه كره لقاءه  ،والخبر الظاهر أن أبا بكر جعل يدعو بالويل  ،والثبور

عند احتضاره  ،وأن عمر تمنى أن يكون ترابا عند وفاته  ،وود أن أمه لم تلده  ،وأنه نجا من
أعماله كفافا ال له وال عليه  ،وما ظهر من جزع عثمان بن عفان عند حصر القوم له  ،وتيقنه
بهالكه  ،دليل على أن القوم لم يعرفوا من رسول للا – صلى للا عليه وآله – ما تضمنه الخبر
من استحقاقهم الجنة على كل حال  ،وال أمنوا من عذاب للا سبحانه ؛ لقبيح ما وقع منهم من
األعمال (.)3
ثم يوضح أبو عبد للا  -عليه السالم -لماذا سمي أبو بكر صديقا ؛ فيقول  :ألنه علي – عليه
السالم  -أراه شيئا من الغيب  ،فقال أبو بكر  :اآلن صدقت بأنك ساحر  ،فقال النبي – صلى للا

عليه وآله – صديق أنت  ،ويكمل البيان ؛ فيقول  :وسمي عمر الفاروق ؛ ألنه فرق بين الحق
والباطل  ،فأخذ الناس بالباطل

()4

 ،وقيل  :سمي عمر فاروق أبي بكر تهكما واستهزاء ؛ ألنه كان

كثير التصرف في أموره  ،وكان يفرق بين مصالحه ومفاسده  ،ويجري عليه أمره ونهيه

()5

 ،وعن

أبي جعفر – عليه السالم –  ":أكبر الكبائر صاحب القول الذي يقول  :أنا أب أر ممن يب أر من أبي
بكر وعمر " (. )6
وجعلوا الكفر كله بسبب الصديقين – رضي للا عنهما – فيقول الباقر والصادق – عليهما السالم
  ":ثالثة ال يكلمهم للا يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم  :من ادعى إمامة ليست له ،ومن جحد إماما من عند للا  ،ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في اإلسالم " (. )7

(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ11صـْْ373-377بتصرفْ .
(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ .111
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلفصاحْصـْْ73-71بتصرف.
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ31-19بتصرفْْْ .
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ6صـْْ .166
(ْ)6املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْْ11صـْْ .313
(ْ)7موسىْجارْهللا:الوشيعةْيفْنقضْعقائدْالشيعةْصـ.11الفيضْالكاشاينْ:الوايفْجـ1صـ.131الكليينْ:أصولْالكايفْجـ1صـْ .373
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وجعلوا أبا بكر – رضي للا عنه – أبا لكل الشرور" ( ، )1وجعلوا عمر وعثمان – رضي للا عنهما
– مثال يضرب لكل مخنث هو – نعوذ باهلل من قولهم  -؛ فيقولون عنه أنه كان مخنثا  ،وأن به

داء ال يداويه إال ماء الرجال  ،بل ويتبجحون فينسبون هذا القول لبعض علماء أهل السنة "(.)2
وقالوا عن عبد للا بن الزبير( – )3رضي للا عنه – " كان أعدى عدو أهل البيت "(.)4

وكفروا الصحابة جميعا إال قليال فعن أبي جعفر – عليه السالم –  ":كان الناس أهل ردة بعد

النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال ثالثة  :المقداد بن األسود  ،وأبو ذر الغفاري  ،وسلمان الفارسي "
أربعة هم  ":أبو ساسان

()6

 ،وعمار بن ياسر  ،وشتيرة

()7

()5

 ،ثم لحق بهم

 ،وأبو عمرة ( ، ")8وعنه  ":وكانوا سبعة ،

(ْ)1موسىْجارْهللا:الوشيعةْيفْنقضْعقائدْالشيعةْصـْ ْ.11
(ْ )1الشي ْأمحد ْآل ْطعان ْالبحراين ْالقطيفي ْْ:الرسائل ْاألمحدية ْْ،طْأمنيْْ،نشرْدارْاملصطفىْ– ْقمْْ،ط1419ْ،ْ 1هْجـْْ 1صـْ
ْ.319عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ.31حممدْطاهرْالقميْالشريازيْْ:األربعنيْصـْْ .179
(ْ)3عبدْهللاِ
وْخبَـي ٍ
بْال ُقرِشيْْْ،امل ِّكي ُ ِ
يْْ،أ ََّو َلْ
ْ،وأَب
نيْْ،أَبُوْبَك ٍر
َس ِديْْْ:أ َِميـُرْاملؤِمنِ َْ
ْخ َويلِ ٍدْاأل
ْالع َّو ِامْب ِن
ْبنْالزبـَ ِْريْب ِن
ْ،ولَ ُدْاحلََوا ِر ِّ
َُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ،مثَّْاملََدين َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
اج ِر ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍِ ِ
ْ:سنَةَْإِح َدىْْ،بويعْلهْباخلالفةْسنةْْ 64هـْعقيبْموتْيزيدْابن ْمعاويةْْ،فحكمْمصرْ
ين ْباملَديـنَْةُْ ْ ،ول َد1ْ:هَْ ْ.وقي َْلْ َ
َمولُود ْلل ُم َه َ
واحلجازْواليمنْوخراسانْوالعراقْوأكثرْالشامْْ،وجعلْقاعدةْملكهْاملدينةْْ.وكانتْلهْمعْاألموينيْوقائعْهائلةْْ،حىتْسريواْإليهْاحلجاجْ
ْ،يفْأيامْعبدْامللكْْ،فانتقلْإىلْمكةْْ،ونشبتْبينهماْحروبْانتهتْمبقتلْابنْالزبريْْ،بعدْأنْخذلهْعامةْأصحابهْْ،مدةْخالفتهْتسعْ
سننيْْ،تويفْْ73هـْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ.331ْ-363الزركليْْ:األعالمْجـْْ4صـْْ ْ.37
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ63صـْْ ْْْ.113
(ْ)1الكليينْْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.141اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .136
(ْ)6أبوْساسانْْ:حضنيْبنْاملنذرْْ،وقيلْْ:بنْاحلارثْبنْوعلةْالرقاشيْالبصريْْ،ولدْ13هـْ639ْ/مْْ،تابعيْثقةْْ،مسعْعثمانْوعليْاًْ
ْ،كانْصاحبْرايةْعليْيومْصفنيْْْ،ووفدْعلىْمعاويةْفأكرمهْ.ماتْْ،ْ99وقيلْ111ْ:هْْْ،وقيلْ97ْ:هـْ711ْ/مْْ.انظرْابنْحبانْ
ْ :مشاهري ْعلماء ْاألمصار ْْ ،حتقيق ْْ :مرزوق ْعلى ْإبراهيم ْْ ،نشر ْدار ْالوفاء ْللطباعة ْوالنشر ْوالتوزيع ْْ -املنصورة ْْ ،ط1411ْ ،ْ 1هْ
1991/مْصـْْ.117أمحدْبنْعليْبنْحجرْالعسقالينْْ:تقريبْالتهذيبْْ،حتقيقْْ:مصطفىْعبدْالقادرْعطاْْ،نشرْدارْاملكتبةْالعلميةْ
ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1ه1991ْ/مْجـْْ1صـْْ.111الزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ .163(ْ )7شتريةْْ:وقيلْْ:شتريْبنْشريحْْ،أوْابنْشكلْالسعديْْ،منْأصحابْاإلمامْعليْْ،وثقهْالكشيْْ،وقتلْيومْصفنيْْ،وملْيعدهْ
واحدْمنْأهلْالسنةْوالْمنْالشيعةْيفْالصحابةْْ.احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْْ.111الطوسيْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْجـْْ1
شرحْصـْْ. 31التفرشيْْ:نقدْالرجالْْ،طْستارةْْْ،نشرْمؤسسةْآلْالبيتْإلحياءْالرتاثْ– ْقمْْْ،ط1413ْ،ْ 1هـْجـْْ 1صـْْ.391
السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ7صـْْ .ْ331
(ْ)3أبوْعمرةْْ:بشرْْ،وقيلْْ:بشريْْ،وقيلْثعلبةْبنْعمروْبنْحمصنْاألنصاريْْ.وقيلْْ:عبدْهللاْبنْصعصعةْْْ،أمهْكبشةْأختْحسانْ
بنْثابتْْ،لهْصحبةْْ،ذكرهْابنْإسحاقْيفْالبدرينيْْ،وقيلْشهدْأحدْْ،وهيْأولْمشاهدهْْ،وقيلْْ:ولدْيفْعهدْالنيبْْْ،قتلْبصفنيْْ.
انظرْالشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ3صـْْ.131ونفسْاملصدرْجـْْ9صـْ.363أبوْالفتحْاملوصليْْ:أمساءْمنْيعرفْبكنيتهْْ،حتقيق ْْ:أبوْ
عبدْالرمحنْإقبالْْ،نشرْالدارْالسلفيةْ–ْاهلندْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1939/مْصـْْ.11ابنْحجرْْ:اإلصابةْيفْمعرفةْالصحابةْْْ،حتقيقْْ:
عليْحممدْالبجاويْْ،نشرْدارْاجليلْ–ْبريوتْْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْجـْْ7صـْْ .191
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فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين – عليه السالم – إال هؤالء السبعة "( ، )1وكان يقسم أبو عبد للا
– عليه السالم -ويقول  ":فو للا ما وفى بها إال سبعة نفر"

()2

 ،إال أن عما ار دخل في قلبه

شيء( ، )3وال أدري لما استثنى هؤالء  ،مع أنهم كانوا يقرون بإمامة أبي بكر وعمر – رضي للا
عنهما  -بل تولى سلمان الفارسي والية المدائن

()4

في عهد عمر  ،وتولى عمار الكوفة في عهد

عثمان – رضي للا عنهم – "(.)5

وال أدري لماذا لم ينقض هؤالء الكفار الكثيرون على القلة القليلة التي كانت على اإليمان بعد النبي
– ملسو هيلع هللا ىلص – ويرجعوا األمر كما كان عليه آباؤهم وأجدادهم

()6

 ،ويتخلصوا من هذه األقلية  ،ومع

التأكيد على أنهم لم يفعلوا ؛ فنعم العمل مع المخالفين في الرأي  ،فهذه حقوق اإلنسان كما تقرها

المنظمات العالمية لحقوق اإلنسان أال يمنع إنسان من إبداء رأيه .

ويأتي الدور على أبي بكر وعمر  ،فيتساءلون  :كيف اختاروا إماما جاهال عابدا لألصنام

يعلمون أن أبا بكر في تابوت من نار هو وعمر

()8

()7

 ،أوال

 ،وأنهما كافران  ،كافر من أحبهما ( ، )9ومعهم

ستة من العشرة المبشرين بالجنة (.)10
أولم تصل لهم األخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما  ،وثواب لعنهم  ،والبراءة منهم ،
وما يتضمن بدعهم أكثر من يذكر في هذا المجلد  ،أو في مجلدات شتى  ،وفيما أوردناه كفاية

(ْ)1ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْْ1صـْْ .371
(ْ)1املفيدْْ:االختصاصْْصـِْْ.63بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .311
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .333
(ْْ)4املدائنْْ:علىْسبعةْفراس ْمنْبغدادْعلىْحافيتْدجلةْْ،عاصمةْمملكةْاألكاسرةْْ،مدنْالعراقْ،وهيْعدةْمدنْْ،وافتتحهاْسعدْ
ْرضيْهللاْعنهْْ.ْ-حممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْصـْْ.116دْعليْالصاليبْْ:احلسنْبنْعليْصـْْ .119(ْ)1سامحْعباسْالغنيميْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ .44
(ْ)6سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ43بتصرفْْ ْْ.
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ.171رجبْالربسيْْ:مشارقْأنوارْاليقنيْْ،حتقيقْالسيدْعليْعاشورْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْ
–ْبريوتْْ،ط1419ْ،ْ1هـْْ1999ْ/مْصـْْ.177العامليْْ:االنتصارْجـْ6صـْْ .111
(ْ)3السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ1صـْْ .339
(ْ)9املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ13صـْْ.173السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْ16صـْ .49
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ31صـْْ ْ.131
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لمن أراد للا هدايته الصراط المستقيم "
وفضائح أعمالهم "

()2

()1

؛ فإن من المشهور في كتبهم  :كفر الثالثة  ،ونفاقهم ،

.

فإن " المتأمل في الوقايع السالفة  ،في عصر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قرب الممات  ،كسر العزل عن
الصالة  ،وسر الغوغاء في الرقعة والدواة  ،وشدة االمتناع عنها  ،وشدة العناية في يوم الغدير ،
مع شدة الرمضاء  ،واستعجال القوم في طلب األمر  ،قبل تجهيز النبي  ،وعدم تقديم أمير
المؤمنين  ،واظهار الغلظة والجفاء على عترة خاتم األنبياء حتى ورثها صاغرهم عن كابرهم ،
وسنها أولهم ألخرهم  ،وكانت في الصدور  ،وان الحت أماراتها  ،ولكن ظهرت كل الظهور بوقعة
الجمل وصفين

()3

.

و يؤيد ذلك قوله تعالى  ":وقال الشيطان لما قضي األمر"( )4عن أبي جعفر – عليه السالم – قال
 ":هو الثاني " عمر بن الخطاب " وليس في القرآن شيء  :وقال الشيطان إال وهو  :الثاني " (.)5
وأما أبو بكر " :فقد جار في حكمه  ،وظلم في فعله  ،وآذى للا تعالى ورسوله – ملسو هيلع هللا ىلص – بإيذائه

لفاطمة – عليها السالم –  ،وقد قال للا  -هلالج لج  ": -إن الذين يؤذون اَّلل ورسوله لعنهم اَّلل في

الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا

"()6

.

وأما عمر فقد واطأ أبا بكر وجماعة من الصحابة على كتب صحيفة بينهم  ،يتعاقدون فيها على
أنه إذا مات رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يورثوا أحدا من أهل بيته  ،ولم يولوهم مقامه من بعده  ،فكانت
الصحيفة لعمر إذ كان عماد القوم  ،والصحيفة التي ود أمير المؤمنين ورجا أن يلقى للا بها هي
هذه الصحيفة  ،فيخاصمه بها  ،ويحتج عليه بما تضمنته " (.)7
مع إجماعهم كلهم على أن أبا بكر لم يك معصوما  ،واختلفوا في عدالته  ،فقالت طائفة  :كان
عدال  ،وقالت أخرى  :لم يكن عدال ؛ ألنه أخذ ما ليس له (.)8

(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ31صـْْ .399
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ3صـْْ .113
(ْ)3الشي ْجعفرْكاشفْالغطاءْ:كشفْالغطاءْعنْمبهماتْشريعةْالغراءْْجـْ1صـْ.7
(ْ)4سورةْإبراهيمْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ11
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ3صـْْ.373الكليينْْ:الكايفْجـْْ4صـْْ .416
(ْ)6سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ17
(ْ)7الشريفْاملرتضىْْْ:الفصولْاملختارةْْصـْْ .ْ91ْ-ْ39
(ْ)3املصدرْالسابقْْْصـْْ .111
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ووصل بهم األمر أن ادعوا  :أن عمر ليس بولد الخطاب بن عدي فقد روي عن أبي عبد للا
جعفر بن دمحم – عليه السالم – أن جماعة اتهموه بقتل عمر – رضي للا عنه – ؛ فأراهم صحيفة
فيها نسب عمر الحقيقي  ،وأن أم الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب

()1

 ،ففجر بها نفيل

– جد عمر  -فأحبلها  ،ثم هرب إلى الشام  ،ثم قال الزبير :إن الشيطان له دولة  ،وان ابن هذا
ابن شيطان  ،ولست آمن أن يترأس علينا  ،وكان يهددهم بها أبو عبد للا أن يفضحهم بهذه

الصحيفة التي فيها نسب عمر  ،حيث كان يطالب به بنو المطلب ؛ ليكون عبدا عندهم ؛ ألن

الخطاب ابن أمتهم  ،وليس أصيل الحرية !

()2

.

وكل فضيلة للشيخين قد يبنا أنها كذب  ،وقد عرف من الغزوات هربهما

()3

 ،بل إن عمر كان

يخاطب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -باأللفاظ القاسية  ،الخشنة  ،الكفرية (.)4
ويكفي للرد عليهم حديث حين قالت النساء لعمر  :أنت أف  ،وأغل يا عمر من رسول للا ،
فقال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إيها يا بن الخطاب  ،والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا قط
؛ إال سلك الشيطان فجا غير فجك "

()5

 .فالفظاظة على الشيطان( )6والرحمة للمؤمنين .

ويفترون حديثا أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ليلة أسري به  :رأى على العرش ال إله إال للا  ،أبو بكر
الصديق  ،قال الصادق – عليه السالم –  :غيروا كل شيء حتى هذا ؛ إنما كتب مع الشهادتين :
عليا أمير المؤمنين  ،وكتب ذلك على اللوح  ،وعلى جناحي جبريل  ،وعلى السماوات  ،واألرضين
 ،وعلى رؤوس الجبال  ،وعلى الشمس والقمر  ،وهو السواد الذي يرى فيه .

وحديث النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر  ،فرواته إما مطعون فيه بأنه كان
فاسقا جريئا على للا بالقتل  ،شديد النصب واالنحراف عن أهل بيت النبوة  ،ولو كان صحيحا ؛
ْ:الشاعرْْ،كنيتهْأبوْالطاهرْْ،والدْعبدْهللاْبنْالزبريْْ،منْإشرافْقريشْْ،أولْمنْ
ْ
(ْ)1الزبريْبنْعبدْاملطلبْبنْهاشمْالقرشيْاهلامشيْ
دعاْإىلْحلفْالفضولْْ،وملْيدركْاإلسالم ْْ.انظرْابنْكثري ْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ 1صـْْ.311ابنْسعدْْ:الطبقاتْالكربىْجـْْ 1صـْ
ْ.113حممدْبنْسالمْاجلمحيْْ:طبقاتْفحولْالشعراءْْ،حتقيقْْ:حممودْحممدْشاكرْْ،دارْاملدينْْْ-جدةْْ،دتْجـْْ1صـْْ ْ.141
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ171-169بتصرفْ ْْ.
(ْ)3عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْ3صـْْ143بتصرفْ ْْ.
(ْ)4األمحديْاملياجنيْْ:مكاتيبْالرسولْْجـْْ3صـْْ714بتصرفْ.
(ْ)1قالْابنْحجرْ ْ:فيهْفضيلةْلعمرْتقتضيْأنْالشيطانْالْسبيلْلهْعليهْْ،الْأنْذلكْيقتضيْثبوتْالعصمةْلهْ؛ْفإِناْيفْحقْالنيبْ
واجبةْْ،ويفْحقْغريهْممكنةْْ،والْمينعْذلكْ منْوسوستهْْ،ولكنْالْيكونْلهْسلطانْعليهْْ،وهذاْيدلْعلىْصالبتهْيفْالدينْ!ْْ.انظرْ
ابنْحجرْْ:فتحْالباريْجـْْ7صـْْ13-11بتصرفْْ.املباركفوريْْ:حتفةْاألحوزيْْْجـْ11صـْْ113-ْ111بتصرفْ.
الْْ:يزعمونْأنكْفَظْ
الْْ:وماْذاكْ؟ْقَ َْ
اْويلْع َمرْقيلْلهْْ:لقدْكادْبعضْالناسْأنْحييدْهذاْاألمرْعنكْْ،قَ َْ
الْْ:مل
(ْ)6عنْابنْعباسْقَ َْ
ُ
ْ،ومألْقلوهبمْيلْرعبًاْْ.احلافظْابنْعساكرْْ:تاري ْدمشقْجـْْ44صـْ.169
يْمألْقليبْهلمْرمحًاْ
الْ:احلمدْهللْالَّ ِذ
غليظْْ.قَ َ
ُ
ُ
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الحتج به أبو بكر يوم السقيفة  ،ولم سلم ال يمكن العمل به ؛ ألنه ال شك أنهما اختلفا في كثير
من األمور  ،ولو اتفقا لم يؤمن الخطأ منهما ؛ إلجماع األمة على عدم عصمتهما  ،والصحيح أنه

روي  :اقتدوا باللذين من بعدي كتاب للا  ،وعترتي (.)1

وكما روي عن عائشة أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال لها  ":إن أباك يلي األمر من بعدي  ،ثم عمر "
وهو مروي عن الظلمة  ،ومثل حديث  ":أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ؛ فعلى ذلك
الكل خلفاء  ،وقد قتل بعضهم بعضا  ،وتب أر بعضهم من بعض (. )2
وعن أبي جعفر – عليه السالم – قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن أبا بكر وعمر يليان أمر األمة
بعدي  ،ظالمين  ،فاجرين  ،غادرين

()3

 ،ومن أسباب تكفيرهم ألبي بكر  :أنه حينما قاتل المرتدين

 ،لم يقاتلهم إال ألنهم امتنعوا عن دفع الزكاة إال لعلي بن أبي طالب(. )4
وحديث أن رجال من أهل خيبر كان يأخذ كل عام من النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مائة راحلة تم ار ؛ فقال
للنبي– ملسو هيلع هللا ىلص  : -أخاف أال أعطاها بعدك ؛ فقال بلى يعطيكها أبو بكر ،وليس فيه دليل الوالية

()5

.

ولم يقع في األمم السابقة شيء إال وقد وقع نظيره في هذه األمة ؛ كقصة هارون مع العجل

والسامري  ،وما وقع على أمير المؤمنين – عليه السالم – من أبي بكر وعمر  ،وكقارون وعثمان
 ،وصفو ار

()6

 ،والحميراء "( ، )7يعني عائشة – رضي للا عنها . -

ونقل شيخهم المفيد  ":إجماع الطائفة على كفر عمر بعد إظهاره اإليمان "(.)8

ويقولون على عثمان – رضي للا عنه  ": -عثمان الذي أظهر األحداث ( ، )9وآوى األخباث " (.)10

(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْ3صـْْ141ْ-144بتصرفْ ْْ.
(ْ)1املصدرْالسابقْْْجـْْ3صـْْ146بتصرفْ ْْ.
(ْ)3اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ146بتصرفْ ْْ.
(ْ)4إبراهيمْالسليمانْاجلبهانْْ:تبديدْالظالمْوتنبيهْالنيامْْصـْْ49-43بتصرفْ ْْ.
(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْ3صـْْ146بتصرفْ ْْ.
(ْ)6امرأةْكانتْعلىْعهدْيوشعْبنْنونْْ،فخرجتْعليهْْ،وهيْغريْابنةْشعيبْاليتْجاءتْملوسىْْ-عليهْالسالمْ–ْيفْبعضْالتفاسريْ
ْ،وهللاْأعلمْْ.انظرْعليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْ1صـْْ ْْ.41
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ ْْ.111
(ْ)3سامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ.44نقالْعنْالعيونْواحملاسنْْ .
خمالفيْالقانونْمنْصغارْالسنْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْجـْ1صـْْ .414
(ْْ)9األحداثْْ:
ِّ
(ْ)11عليْبنْيونسْالعامليْْْ:الصراطْاملستقيمْإىلْمستحقيْالتقدميْْجـْ1صـْْ111بتصرفْْ .
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ويقول أمير المؤمنين – عليه السالم  ": -إن من لقي للا  -عز وجل  -مؤمنا بأن عثمان قد قتل
مظلوما ؛ لقي للا ساخطا عليه

()1

؛ ألنه  ":كان كاف ار مستحقا للقتل"

في ليلة  ،فمات في ليلته دخل الجنة "

()3

()2

؛ وثواب  ":من تب أر منهم

.

وقد جاء عن األئمة أن معاوية هو فرعون هذه األمة ( ،)4وأنه من أهل النار (.)5
عن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -يحشر أمتي يوم القيامة على خمس رايات  :فأول راية ترد علي  :راية

فرعون هذه األمة  :وهو معاوية  ،والثانية  :مع سامري هذه األمة  :وهو عمرو بن العاص ،

والثالثة  :مع جاثليق( )6هذه األمة  :وهو أبو موسى األشعري

()7

 ،والرابعة  :مع أبي األعور

السلمي ( ، )8وأما الخامسة  :معك يا علي  ،تحتها المؤمنون  ،وأنت إمامهم "
العاص هامان هذه األمة

()10

()9

 ،وقيل عمرو بن

.

واذا كانت بنو إسرائيل عبدوا العجل حين فارقهم موسى-عليه السالم ، -برغم أنه فارقهم أياما
معلومة  ،وبعدما أروا المعجزات  ،فما بالك بالنبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خرج من الدنيا بالموت  ،فإذا كان كل ذلك
جاي از عليهم  ،فعلى أمتنا أجوز وأجوز  ،على أن للا تعالى قد حكي في هذه األمة  ،وأخبر أنها
ترتد قال للا تعالى  ":وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على
أعقابكم "

()1( )11

.

(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ11بتصرفْْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ31صـْْ .ْ166
(ْ)3الكليينْْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ.111احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ4صـْْ .1131
(ْ )4الشي ْعلي ْالشاهرودي ْْ :مستدرك ْسفينة ْالبحار ْجـ ْْ 3صـ ْ.131احملقق ْالبحراين ْْ :احلدائق ْالناضرة ْجـ ْْ 17صـ ْ.343الشي ْ
اجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ11صـْْ.49الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ4صـْْ ْ.144
(ْ)1القاضيْالنعمانْاملغريبْْ:شرحْاألخبارْْجـْْ3صـْ.136اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ33صـْْ .111
(ْ)6اجلاثليقْْ:منْأعلىْألقابْعلماءْالنصارىْْ.انظرْرينهارتْبيرتْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ1صـْْ .143
يل ْإِمَرَْة ْال ُكوفَِْةْ
اّللُْ َعلَي ِْه ْ َو َسلَّ َْمَ ْ ْ -علَى ْ َزبِي ٍْد َْ ْ ،و َع َد َْن َْ ْ،وَوِ َْ
صلَّى ْ َّْ
ئ ْْ ،استَـع َملَْهُْالنِ ْ
س ْْ ،املق ِر ُْ
بن ْقَـي ِْ
هللاِ ْ ُْ
(ْ )7أَبُو ْ ُمو َسى ْاألَش َع ِريْ َْ ْ:عب ُْد ْ ْ
َّيب َْ -
ُ
ىلْاحلبش ِْةْْ،وأ ََّو ُْلْمش ِ
ِ
اتْ41هْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .411ْ–ْ331
اه ِدْهِْ َخيبَـُرَ ْ،وَم َْ
اجَْرْإِ َْ ََ َ َ َ َ
ل ُع َمَرَ ْ،وإمَرَْةْالبَصَرْةَِْ ْ،ه َ
(ْ )3أَبُو ْاألَع َوِْر ْالسلميْْ:عمرو ْبن ْسفيان ْبن ْعبد ْمشس ْ،كان ْمع ْمعاوية ْبصفني ْْ ،وعليه ْكان ْمدار ْحروب ْمعاوية ْيومئذ ْْ ،أدركْ
اجلاهليةْْ ْ،وليستْلهْصحبةْْ،وقيلْْ:يعدْيف ْالصحابةْْ،وشهد ْحنينْاًْكافرْاًْْ،مث ْأسلم ْبعدهاْْْ،وكان ْعليْيدعو ْعليهْيف ْقنوتهْْ .انظرْ
الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ9صـْْ.133أبوْالفتحْاملوصليْْ:أمساءْمنْيعرفْبكنيتهْصـْْ.31ابنْحجرْْ:اإلصابةْجـْْ4صـْْ .641
(ْ)9الشي ْالصدوقْْْ:اخلصالْصـْْ.171اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .433
(ْ )11الفضلْبنْشاذانْاألزديْْ:اإليضاحْْ،حتقيق ْْ:السيد ْاحملدثْجالل ْالدين ْاحلسيين ْاألرموي ْْ،نشرْمؤسسة ْانتشارات ْوچاپْ
دانشگاهْ–ْطهرانْْ،ط1311ْ،ْ1شْْصـْْ.37السيدْابنْطاووسْْ:املالحمْوالفنتْصـْْ .131
(ْ)11سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْ.144
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وقال النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص " : -لتتبعن سنن من كان قبلكم  ،حذو النعل بالنعل  ،والقذة بالقذة  ،حتى لو

أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه  ،قالوا  :فاليهود والنصارى يا رسول للا ؟ قال  :فمن إذن؟.

وقال النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ستفترق أمتي ثالثا وسبعين فرقة  ،واحدة منها ناجية  ،وثنتان وسبعون في
النار  .وكل هذا يدل على جواز الخطأ عليهم بل على وقوعه

()2

.

وانما يثبت للصحابة السبق في اإلسالم الظاهر  ،والباطن ال يعلمه إال للا  ،وليس كل من أظهر
السبق إلى اإلسالم على وجه يستحق به الثواب  ،وما ذكر من رضى للا عنهم ليسوا هم المعنيين
به  ،بل ليس ذلك مانعا من وقوع الخطأ منهم  ،وال واجب لهم العصمة ؛ ألن الرضا المذكور في

اآلية  ،وما أعد للا من النعيم ؛ إنما يكون مشروطا باإلقامة على ذلك  ،والموافاة به  ،وال أحد
يقول  :أن الوعد بالجنة يوجب العصمة  ،فالمعني بهذه اآلية هو :اإلمام علي – عليه السالم – ؛
ألن للا ختم اآلية بالفتح القريب  ،وهو خيبر  ،وعلي – عليه السالم – هو فاتحها .
وقال تعالى  ":فقاتلوا أئمة الكفر"
القرآن "( )5هم  :بنو أمية

()7()6

()3

هم  :طلحة والزبير

()4

 ،وقال تعالى  ":والشجرة الملعونة في

 ،وعن الصادق – عليه السالم – قال  ":لما أقام رسول للا  -صلى

للا عليه وسلم  -يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم  :أبو بكر  ،وعمر ،
وعبد الرحمن بن عوف  ،وسعد بن أبي وقاص  ،وأبو عبيدة بن الجراح  ،وسالم مولى أبي حذيفة
 ،والمغيرة بن شعبة

()8

.

وأنس بن مالك " مشهور باإلعراض عن علي  ،وهو الذي كتم فضيلته  ،ورده يوم الطائر  ،وفي

دون هذا تتهم روايته  ،وتسقط عدالته "

()9

 ،بل " كان من الثالثة الكذابين "

()10

.

ونكتفي بهذا القدر حتى ال نطيل  ،وندع المجال ألهل اإلسالم يردون عن أعراض الصحابة .

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلفصاحْيفْإمامةْأمريْاملؤمننيْ–ْعليهْالسالمْْ-صـْ.71
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:مسألتانْيفْالنصْعلىْعليْ–ْعليهْالسالمْْ-جـْ1صـْْ31-31بتصرف.
(ْ)3سورةْالتوبةْآيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)4القميْْ:تفسريْالقميْجـْْ1صـْْ ْْ.133
(ْ)1سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ61
(ْ)6القميْْ:تفسريْالقميْجـْْ1صـْْ ْْ.11
(ْ)7يقولْابنْالعريبْْ:وعجباْالستكبارْالناسْواليةْبينْأميةْْ،وأولْمنْعقدْهلمْالواليةْرسولْهللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْفإنهْوىلْيومْ
الفتحْعتابْبنْأسيدْْ،واستكتبْمعاويةْأمينْاًْعلىْوحيهْْ.انظرْابنْالعريبْْ:العواصمْمنْالقواصمْصـْْ134بتصرفْ ْْ.
(ْ)3القميْْ:تفسريْالقميْجـ1صـْْ.311الفيضْالكاشاينْْ:تفسريْالصايفْجـْْ1صـْْ ْْ.319
(ْ)9عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْ3صـْْ144بتصرفْ ْْ.
(ْْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْْ.114
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موقف أهل السنة من اعتقاد الشيعة الثني عشرية في الصحابة – رضوان هللا عليهم : -
وأمام هذه اإلساءات لهذا الجيل الفريد الذي لن تجود الدنيا بمثل طلعته ؛ يجب علينا إظهار العلم
 ،السيما إذا لعن آخر هذه األمة أولها ؛ وذلك أن أول هذه األمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا ،
وعلما  ،وعمال  ،وتبليغا  ،فالطعن فيهم طعن في الدين

()1

.

وما قاله الروافض في أصحاب دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ما رضيته النصارى واليهود في أصحاب موسى

وعيسى – عليهما السالم  -حين حكموا عليهم بأنهم اتفقوا على الكفر والباطل

()2

.

وها هو رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يبشرهم  ،ويقول  ":طوبى لمن آمن بي  ،ولم يرني  ،قال له رجل وما
طوبى ؟ قال  :شجرة في الجنة  ،مسيرة مائة عام  ،ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها "

()3

.

ويقول  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -لوال أنكم تذنبون ؛ لخلق اَّلل خلقا يذنبون ؛ يغفر لهم "( ، )4ويبين قدرهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -
فيقول  ":مهما أوتيتم من كتاب اَّلل فالعمل به ال عذر ألحد في تركه  ،فإن لم يكن في كتاب اَّلل
فسنة مني ماضية  ،فإن لم تكن سنة مني  ،فما قال أصحابي  ،إن أصحابي بمنزلة النجوم في
السماء  ،فأيما أخذتم به اهتديتم  ،واختالف أصحابي لكم رحمة "( ، )5ويقول ملسو هيلع هللا ىلص  ":أنا أمنة

ألصحابي  ،فإذا قبضت ؛ دنا من أصحابي ما يوعدون  ،وأصحابي أمنة ألمتي  ،فإذا قبض
أصحابي ؛ دنا من أمتي ما يوعدون  ،وال يزال هذا الدين ظاه ار على األديان كلها ؛ ما دام فيكم

من رآني "( ، )6ويدعوا لهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  ":-اللهم ارحم خلفائي  ،قالوا  :يا رسول للا ومن خلفاؤك ؟ قال
 ":الذين يأتون من بعدي  ،ويروون حديثي  ،وسنتي  ،فيسلمونها الناس من بعدي" (.)7

وقيل ألبي عبد للا – عليه السالم  : -فأخبرني عن أصحاب رسول للا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -صدقوا على دمحم
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -أم كذبوا ؟ ق ال  :بل صدقوا ؛ قيل له  :فما بالهم اختلفوا ؟ قال  :ألم تعلم أن الرجل كان(ْ)1عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْْصـْْ ْْ.ْ11
(ْ)1القاضيْأبوْبكرْبنْالعريبْْ:العواصمْمنْالقواصمْْصـْْ131بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْ.434اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ13صـْْ.111ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ16صـْْ .116
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.414اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ33صـْْ.493اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .1111
(ْ)1مرسلْضعيفْْ.حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.31الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْ.117ْ–ْ116الطربسيْ
ْ:االحتجاجْجـْْ 1صـْ111انظرْمشسْالدينْأبوْاخلريْالسخاوي ْْ:املقاصدْاحلسنةْيفْبيانْكثريْمنْاألحاديثْاملشتهرةْعلى ْاأللسنة ْْ،
حتقيقْْ:حممدْعثمانْاخلشتْْ،نشرْدارْالكتابْالعريبْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1931ْ/مْصـْْ .69
(ْ )6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ. 311ْ–ْ319قطبْالدينْالروانديْْ:النوادرْْ،حتقيقْْ:سعيدْرضاْعليْعسكريْْ،نشرْدارْ
احلديثْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْصـْْ.146وبدونْقولهْْ":والْيزالْ..اخلْ"ْْاإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .1961
(ْ )7الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ 1صـْْ. 41اإلمامْالرضاْْ:صحيفةْالرضاْْ،مجعْمؤسسةْاملهديْْ،بإشرافْْ:حممدْباقرْ
األبطحيْْ،طْأمريْْ،نشرْمؤسسةْاملهديْ–ْقمْ1413ْ،هـْصـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ .144
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يأتي رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب  ،ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك
الجواب ؛ فنسخت األحاديث بعضها بعضا " (.)1
وقال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -اللهم اغفر لألنصار  ،وألبناء األنصار  ،وألبناء أبناء األنصار "(، )2

وقال علي – عليه السالم  ": -فاز أهل السبق بسبقهم  ،وذهب المهاجرون األولون بفضلهم  ،وال
ينبغي لمن ليست لهم مثل سوابقهم في الدين  ،وال فضائلهم في اإلسالم ؛ أن ينازعهم األمر الذي
هم أهله  ،وأولى به  ،فيجور  ،ويظلم " (.)3

وقال علي – عليه السالم  -لشيعته  ":لقد رأيت أصحاب دمحم – صلى للا عليه وآله – فما أرى
أحدا يشبههم منكم  ،لقد كانوا يصبحون شعثا غب ار  ،وقد باتوا سجدا وقياما  ،يراوحون بين جباههم

وخدودهم  ،ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم  ،كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول
سجودهم  ،إذا ذكر للا هملت أعينهم  ،حتى تبل جيوبهم  ،ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح
العاصف ؛ خوفا من العقاب  ،ورجاء الثواب "

()4

.

وكان علي زين العابدين – عليه السالم  -يقول  ":اللهم وأصحاب دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خاصة  ،الذين

أحسنوا الصحبة  ،اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان  ،الذين يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا
الذين سبقونا باإليمان "( )5خير جزائك " (.)6
وقال أبو عبد للا – عليه السالم –  ":كان أصحاب رسول للا – صلى للا عليه وآله – اثني
عشر ألفا  ،ثمانية آالف من المدينة  ،وألفان من مكة  ،وألفان من الطلقاء  ،ولم ير فيهم قدري ،

وال مرجي  ،وال حروري  ،وال معتزلي  ،وال صاحب رأي  ،كانوا يبكون الليل والنهار  ،ويقولون :
اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير " (.)7

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.61احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ13صـْْ .114
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ.146اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .119
(ْ )3ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ 3صـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 31صـْ.419الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ 11صـْ
ْ.311السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ .474
(ْ)4ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ7صـْ.77املريزاْالنوريْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ1صـْْ.111اجمللسيْْ:البحارْجـْْ34صـْْ .31
(ْ)1سورةْاحلشرْْ:آيةْرقمْْ .ْ11
(ْ)6اإلمامْزينْالعابدينْْ:الصحيفةْالسجاديةْاجلامعةْْ،حتقيقْْ:السيدْحممدْباقرْاألصفهاينْْ،طْمنونةْْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْاملهديْْ،
مؤسسةْاألنصاريانْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ41ْ–ْ44بتصرفْْ.السيدْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْجـْْ1صـْْ .413
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْصـْْ.641املريزاْالنوريْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ1صـْْ .111
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ويسأل موسى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ربه سبحانه  ":هل في صحابة األنبياء أكرم عندك من صحابتي ؟ قال للا
 عز وجل  : -يا موسى أما علمت أن فضل صحابة دمحم – صلى للا عليه وآله – على جميعصحابة المرسلين كفضل آل دمحم على جميع آل النبيين  ،وكفضل دمحم على جميع المرسلين؟ "(.)1
وقال للا تعالى آلدم – عليه السالم  ": -لو أن رجال ممن يبغض آل دمحم  ،وأصحابه الخيرين ،
أو واحدا منهم ؛ لعذبه للا عذابا لو قسم على مثل عدد ما خلق للا ؛ ألهلكهم أجمعين"(.)2
ولما سئل علي عن سبب بيعته ألبي بكر
أهال ؛ لما تركناه "

()4

()3

– رضي للا عنهما – قال  ":لوال أنا رأينا أبا بكر لها

 ،وقيل له  :أال توصي  ،قال  ":ما أوصى رسول للا – صلى للا عليه وآله

وسلم – فأوصي  ،ولكن إذا أراد للا بالناس خي ار استجمعهم على خيرهم  ،كما جمعهم بعد نبيهم –
صلى للا عليه وآله – على خيرهم " (.)5
وقال في خطبة له  ":اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين  ،قيل  :من هم ؟ قال  :أبو
بكر وعمر إماما الهدى  ،من اقتدى بهما عصم  ،ومن تبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم "
وفي رواية  ":فاغرورقت عيناه

()7

()6

،

 ،ثم قال  :حبيباي  ،وعماي أبو بكر وعمر  ،إماما الهدى ،

وشيخا اإلسالم  ،ورجال قريش  ،والمقتدى بهما بعد رسول للا – صلى للا عليه وآله – " (.)8
وكتب لمعاوية – رضي للا عنه – يوما  ":وذكرت أن للا اجتبى له من المسلمين أعوانا  ،أيده للا
بهم  ،فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم  ،وكان أفضلهم – كما زعمت – في اإلسالم ،

وأنصحهم هلل ورسوله  :الخليفة الصديق  ،وخليفة الخليفة الفاروق  ،ولعمري إن مكانهما من

(ْ )1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ 13صـْْ.341شرفْالدينْاحلسيينْْ:تأويلْاآلياتْْ،طْأمريْْ،نشرْمدرسةْاإلمامْاملهديْ(ْاحلوزةْ
العلميةْ)ْ–ْقمْْْ،ط1417ْْ،ْ1هـْْ1366ْ/شْجـْْ1صـْْ .413
ْ.السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ1صـْْ .133
ْ
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ16صـْ331
( ْ)3أبوْبكرْاجلوهريْْ:السقيفةْوفدكْروايةْابنْأيبْاحلديدْاملعتزيلْْ،حتقيقْْ:حممدْاألميينْْ،نشرْشركةْالكتيبْ–ْبريوتْْ،الطبعةْالثانيةْ
1413ْ،هـْ1993ْ/مْصـْْ .41
( ْ)4نقلْوقوعْبيعةْعليْأليبْبكرْمنْأولْيومْيفْخالفةْأيبْبكرْبيعةْخاصةْاحلاكمْْ:املستدركْْْ،حتقيقْْ:مصطفىْعبدْالقادرْعطاْْ،
نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـ1991ْ/مْجـْْ3صـْْْ.ْْ31والطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْ1صـْْ.613وانظرْحتقيقْ
ذلكْوثبوتهْيفِْبثْجمديْفتحيْالسيدْْ:صحيحْالتوثيقْيفْسريةْوحياةْأمريْاملؤمننيْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ ْ.91ْ–ْ94
(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ1صـْْ.41الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْْ1صـْْ .361
(ْ)6عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ .111ْ-ْ149
(ْ)7حممدْبيوميْمهرانْْ:اإلمامةْوأهلْالبيتْْ،طِْنضتْْ،نشرْمركزْالغديرْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991/مْجـْ3صـْْ .36
(ْ)3الشريفْاملرتضىْْ:الشايفْيفْاإلمامةْْ،نشرْمؤسسةْإمساعيليانْ–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْجـْْ3صـْْ .93
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اإلسالم لعظيم  ،وان المصاب بهما لجرح في اإلسالم شديد  ،رحمهما للا  ،وجزاهما بأحسن
الجزاء "

()1

.

وجاء في خبر البيعة العامة  :لما صلى أبو بكر صالة الظهر  ،رقي على المنبر  ،فتشهد  ،ثم
ذكر شأن علي بن أبي طالب  ،وتخلفه عن البيعة  ،وعذره بالذي اعتذر إليه  ،ثم استغفر  ،وتشهد
علي بن أبي طالب  ،فعظم حق أبي بكر وحرمته  ،وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة( )2على

أبي بكر  ،وال إنكا ار للذي فضله للا به  ،ولكنا كنا نرى لنا في هذا األمر نصيبا  ،فاستبد علينا به

؛ فوجدنا في أنفسنا  .فسر بذلك المسلمون  ،وقالوا  :أصبت  ،وكان المسلمون إلى علي قريبا
حين راجع األمر بالمعروف

()3

 ،وال عجب  ،فهو أبو لسيد الشباب الحسن بن علي – عليه السالم

– صاحب الموقف النبيل في عام الجماعة .
ونقول  :إن صح كالم الشيعة يلزم منه  :أن عليا غير معصوم  ،حيث بايع أبا بكر وعمر  ،وهما
كافرين  ،ناصبين ظالمين إق ار ار منه لهما  ،وهذا خارم للعصمة  ،وعون للظالم على ظلمه  ،وهذا
ال يقع من معصوم قط  ،أو أن فعله هو عين الصواب ! ؛ ألنهما خليفتان  ،مؤمنان  ،صادقان ،

عادالن ؛ فيكون الشيعة قد خالفوا إمامهم  ،في تكفيرهما  ،وسبهما  ،ولعنهما  ،وعدم الرضا
بخالفتهما

()4

 ،فمن نتبع الشيعة أم إمامهم ؟ .

وسألت امرأة جعفر الصادق – عليه السالم –  :عن أبي بكر وعمر  :أتتوالهما وتحبهما ؛ فقال
لها  ":توليهما( )5قالت  :فأقول لربي إذا لقيته  :إنك أمرتني بواليتهما؟ قال  :نعم "

()6

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ33صـْْْ.111الشي ْاحملموديِْْ:نجْالسعادةْجـْْ4صـْْ177ْ–ْ176بنحوهْْ ْ.
سْالشيءْنفاسةًْفهوْنفيسْ:أيْجيدْمرغوبْفيهْْ.وقرأْبعضهمْْ":لقدْجاءكمْرسولْمنْأَنـ َف ِس ُكمْ"ْبفتحْالفاءْْ.التوبةْ
(ْ)1نفاسةْْ:نـَ ُف َ
ْ.113ْ:أيْْ:منْأفضلكمْوأكثركمْطاعةًْهللْتعاىلْْ.انظرْنشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ11صـْْ .6711
ْْ
(ْ )3ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْْ،حتقيقْْ:شعيبْاألرنؤوط ْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْبريوت ْْ،ط1414ْ،ْ 1هـ1993ْ-مْجـْْ14
صـْْ.173جمديْفتحيْالسيدْْ:صحيحْالتوثيقْيفْسريةْوحياةْأمريْاملؤمننيْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ .111-111
(ْ)4سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ .11
(ْ)1يقولْدْحسنيْاملوسويْْ:ملاْسألتْاإلمامْاخلوئيْعنْقولْأيبْعبدْهللاْللمرأةْبتويلْأيبْبكرْوعمرْْ،قالْْ:إمناْقالْهلاْذلكْتقيةْ!ْ
وأقولْلإلمامْاخلوئيْْ:إنْاملرأةْكانتْمنْالشيعةْْ،وأبوْبصريْمنْأصحابْالصادقْ–ْعليهْالسالمْ–ْفماْكانْهناكْموجبْللتقيةْْ؛ْ
فاحلقْإنْهذاْالتربيرْالذيْقالْبهْاخلوئيْغريْصحيحْْْ.دْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ11بتصرفْْ .
(ْ)6الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْْجـْْ3صـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .141
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ويقول علي عن بيعته لعثمان – رضي للا عنهما  ": -لما قتل عمر  ،جعلني سادس ستة ،
فدخلت حيث أدخلني  ،وكرهت أن أفرق جماعة المسلمين  ،وأشق عصاهم  ،فبايعتم عثمان ؛

فبايعته "

()1

.

وماذا يفعل الشيعة حين يسمعون أمير المؤمنين – عليه السالم – يقول على المنبر  ":رحمهم للا
تعالى  ،فوا الذي فلق الحبة  ،وب أر النسمة ال يحبهما إال مؤمن فاضل  ،وال يبغضهما  ،ويخالفهما
إال شقي مارق  ،وحبهما قربة  ،وبغضهما مروق " (.)2

ويقول الباقر – عليه السالم  ": -بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا  ،ويتناولون أبا بكر

وعمر – رضي للا عنهما  -ويزعمون أني أمرتهم بذلك  ،فأبلغهم أني إلى للا منهم برئ والذي
نفس دمحم بيده  :لو وليت لتقربت إلى للا بدمائهم  ،ال نالتني شفاعة دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -أبدا إن لم أكن
أستغفر لهما  ،وأترحم عليهما" (. )3

وعن الباقر – عليه السالم – لما قال ألحد الشيعة  :إن أبا بكر الصديق كان لسيفه حلية  ،فقال
له الرجل  :تقول الصديق ؟ قال  ":نعم الصديق  ،فمن لم يقل الصديق ؛ فال صدق للا له قوال في
الدنيا  ،وال في اآلخرة "

()4

.

وهذه أم المؤمنين عائشة  -رضي للا عنها – روى الشيعة أن آخر عهد النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -بالدنيا كان

برد ريقها الطاهر فيروون  :أن رسول للا – صلى للا عليه وآله – قبل أن يموت دعا بسواك ،
فأرسله إلى عائشة  ،فقال  :لتبلينه لي بريقك ؛ ففعلت ثم أتى به  ،فجعل يستاك به  ،ويقول :
بذلك ريقي على ريقك يا حميراء  ،ثم شخص يحرك شفتيه كالمخاطب  ،ثم مات – صلى للا عليه
وآله -

()5

.

وقد روى أهل السنة عن عائشة – رضي للا عنها –  " :إن من نعم للا علي أن رسول للا -

ملسو هيلع هللا ىلص  -توفي في بيتي  ،وفي يومي  ،وبين سحري( ، )6ونحري  ،وأن للا جمع بين ريقي وريقه عند

(ْ)1الطوسيْْ:األمايلْْصـْْ.117اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .163
(ْ)1الشهيدْنورْهللاْالتسرتيْْ:الصوارمْاملهرقةْصـْْ ْْْْ.191
(ْ )3عبد ْاحلليم ْاجلنديْ ْ :اإلمامْجعفر ْالصادقْْ ،طْمطابع ْاألهرام ْالتجاريةْْ ،نشر ْاجمللس ْاألعلى ْللشئون ْاإلسالميةْ– ْالقاهرةْْْ،
1397هـْ1977ْْ/مْصـْْ.134حممدْبيوميْمهرانْْ:اإلمامةْوأهلْالبيتْجـْْ3صـْْ ْْْ.31
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ19هامشْصـْْ.611الشي ْاملاحوزيْْ:كتابْاألربعنيْصـْْ ْْ.314
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْ:جـْْْ16صـْْ .431ْ-ْ434
(ْ)6سحريْْ:ماْحتتْالذقَنْْ.انظرْدْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .311
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موته "( ، )1وفي رواية  " :فاستن به  ،فما رأيت رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -استن استنانا قط أحسن منه ،
فما عدا أن فرغ رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رفع يده أو إصبعه  ،ثم قال  :في الرفيق األعلى ثالثا  ،ثم
قضى"

 " ،فالحمد َّلل الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا "

()2

()3

.

الشيعة وموقفهم من مرويات الصحابة :

بالطبع ال تأخذ الشيعة االثنا عشرية من مرويات أهل السنة إال ما وافق عقائدهم  ،وعلتهم أن من

تتبع أحاديث العامة يجد أن  :جملة كثيرة من األحاديث ذوات األسباب قد طرحوا أسبابها ،
وذكروها بال أسباب  ،فليس هذا منهم إال ألغراض فاسدة  ،من كتم فضائل أهل بيت العصمة ،
ومناقب آل الرحمة  ،ومن ستر عيوب ومثالب أعدائهم  ،ونحو ذلك

()4

.

ولذلك فإن الشيعة ال يعتبرون من السنة إال ما صح من طريق أهل البيت  ،أما ما يرويه مثل أبي
هريرة

()5

بعوضة

 ،وسمرة بن جندب( ، )6وعمرو بن العاص  ،ونظائرهم  ،فليس لهم عند اإلمامية مقدار
()7

.

وعن جعفر بن دمحم – عليهما السالم – ":ثالثة كانوا يكذبون على رسول للا – صلى للا عليه وآله
– منهم  :أبو هريرة  ،وامرأة

()8

 ،ومن هؤالء معاوية  ،الذي كان ال يتحرج من الكذب واالختالق

فيما فيه تأييد لسياسته  ،ويوم امتد سلطانه  ،وعم البالد والعباد  ،وازدادت حاجته إلى الوضع
واالختالق  ،استمد في ذلك من غيره  .وفي هذه الحرب حرب الدعاية  ،ومسابقة وضع الحديث

(ْ)1اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ4صـْْ.1616اإلمامْأمحدْْْ:املسندْجـْْ41صـْْ161بنحوهْْ .
(ْ)1اإلمامْأمحدْْْ:املسندْجـْْ41صـْْ161بنحوهْْ.اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ4صـْْ .1613
(ْ)3اإلمامْأمحدْْْ:املسندْجـْْ41صـْْ .161
(ْ)4أبوْالفضلْحافظيانْالبابليْْ:رسائلْيفْدرايةْاحلديثْْجـْْ1صـْْ131بتصرفْ.
َّيب ْ-
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تِس ٍْعْ َو َمخس َْ
ِ
ِ
ِ
الص ْ ِ
ِ
بنْجن ُد ِْ ِ ٍ
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َو َمخ ِس َْ
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لذم جماعة  ،وم دح آخرين استجاب لمعاوية جماعة من الصحابة  ،نظراء المغيرة بن شعبة

()1

،

وعمرو بن العاص  ،وسمرة بن جندب  ،وأبي هريرة  ،من طالب اإلمرة والمال  ،ممن كان في
دينه رقة  ،وفي نفسه ضعف  ،وجعل لهم على أن يضعوا أحاديثا في ذم علي – عليه السالم –
جعال يرغب في مثله  ،فاختلقوا ما أرضاه  ،مثل حديث " عائشة أن النبي – صلى للا عليه وآله
 : -قال عن العباس وعلي – رضي للا عنهما  : -يا عائشة ! إن هذين يموتان على غير ملتي

 ،أو قال  :ديني( ، " )2أو قال  :إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار ؛ فانظري إلى هذين
"  ،وكانت نتيجة ما فعله معاوية آالف األحاديث الموضوعة التي ورثناها

()3

.

والعجب أن علماء أهل السنة قد بهرتهم هذه األحاديث الموضوعة  ،والمجعولة إلى حد أن بنوا
عقائدهم  ،وأحكام دينهم على أساس هذا النوع من المختلقات  ،والموضوعات الهزيلة
وهذا أبو هريرة يقر على نفسه ويقول  " :هذا من كيس أبي هريرة "

()5

()4

.

؛ وبناء على هذا اإلقرار

واالعتراف من أبي هريرة  ،وأنه كان يخرج من كيسه أباطيل  ،وأراجيف  ،وينقلها للناس على أنها
قول الرسول – صلى للا عليه وآله – وسيرته

()6

.

وذلك ألن الصحابة من شيعة الشيطان ؛ كما قال أبو عبد للا – عليه السالم  " : -خروج القائم
من المحتوم  ،ينادي مناد من السماء أول النهار  :أال إن الحق في علي وشيعته  ،ثم ينادي

إبليس في آخر النهار  :أال إن الحق في عثمان وشيعته  ،فعند ذلك يرتاب المبطلون "

()7

.
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املعارفْاإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1419ْ،ْ1هْصـْْ ْْْْ.111
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ْ،نشرْاملكتبةْالعلميةْْ-بريوتْ1399ْ،هـْ1979/مْجـْْ4صـْْْ.413ابنْحجرْ:فتحْالباريْجـْْ4صـْْ.171انظرْابنْحزمْْ:اإلحكامْ
يفْأصولْاألحكامْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْالقاهرةْْ،ط1414ْ،ْ1هـْجـْْ6صـْْ .147
(ْ)6الشي ْحممدْصادقْالنجميْْ:أضواءْعلىْالصحيحنيْْصـْْ ْْْْ.111-111
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مع أن عليا – رضي للا عنه – " لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك  ،وال إلى النفاق ،
ولكنه كان يقول  :هم إخواننا بغوا علينا " ( ، )1وكان يقول ألتباعه  ":كرهت لكم أن تكونوا لعانين ،

شتامين  ،تشتمون  ،وتتبرؤون  ،ولكن وصفتم مساوئ أعمالهم ؛ فقلتم  :من سيرتهم كذا وكذا ،
ومن عملهم كذا وكذا  ،وكذا كان أصوب القول  ،وأبلغ في العذر  ،ولو قلتم مكان لعنكم إياهم ،
وبراءتكم منهم  :اللهم احقن دمائهم ودمائنا  ،وأصلح ذات بينهم وبيننا  ،لكان أحب إلي  ،وخير
لكم "

()2

 ،ويقول الرضا – عليه السالم  ": -قال للا لموسى – عليه السالم – يا موسى أما علمت

أن فضل صحابة دمحم على جمي ع صحابة المرسلين ؛ كفضل آل دمحم على جميع آل المرسلين ؛
وفضل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على جميع المرسلين "

()3

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :إبطال إمامة غير األئمة الثني عشر:

إن اإلمامة خالفة للا  ،وخليفة الرجل من ينوب منابه في إنفاذ أموره  ،ومن البين أن خليفة للا

وخليفة الرسول

()4

يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الخلق  ،وعارفا بجميع الحقائق ،

وفاعال لجميع الخيرات  ،وموصوفا بجميع الصفات الجميلة  ،ومنزها عن جميع الصفات الرذيلة ،
ومن لم يكن كذلك  ،وانتحل اسم الخالفة  ،فهو من الجائرين الهالكين ؛ ولذلك لما كتب أبو بكر
إلى أبيه  ،وهو في اليمن  ،وأخبره بأن الصحابة جعلوه خليفة ؛ لكونه شيخا مسنا  ،كتب إليه أبوه
إن كان استحقاق الخالفة بالسن  ،فأنا أولى بها منك  ،وان كان بالعلم  ،والعمل  ،والقرابة ؛ فعلي
بن أبي طالب أولى من الجميع ؛ فقد ظلمتموه "

()5

.

وبعد ما توفى الرسول األعظم – صلى للا عليه وآله – وتركت األمة وصيته في التمسك بأهل
بيته  ،واالنقياد إليهم  ،وبدأ االنحراف الكبير  ،وغصبت الخالفة من أهلها  ،وسقطت بيد أناس
كان هدفهم تسيير الدين على ما تشتهيه أنفسهم ؛ كان أئمة الحق وشيعتهم في أكثر األعصار

(ْ)1احلمرييْالقميْْ:قربْاإلسنادْصـْْ .94
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ399بتصرفْْ .
(ْ)3املصدرْالسابقْجـْْ31صـْْ341بتصرفْْ .
(ْ)4ومنْالعقلْْ:أنهْملْيستحقْواحدْمنْالصحابةْاسمْاخلالفةْيفْعهدْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْإالْأبوْبكرْْ،فقدْاستحقْهذاْ
االسمْالستخالفه ْيفْالصالةْيفْمرضْموتهْْ،وكذلكْملْيسمْأحدْأرسلهْالرسولْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْألمرْْ،أوْوالهْواليةْباسمْ
خليفةْْ،بلْكانْيسمىْرسوالْأوْأم ْريْاًْْ،أماْأبوْبكرْفكانْيقالْْ:استخلفهْرسولْهللاْيفْالصالةْْ،وهذاْباإلمجاعْمنْالصحابةْ؛ْفصحْ
أنْيك ْونْخليفةْعلىْدنياهمْكماْكانْخليفةْعلىْدينهمْْ.انظرْعبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْصـْْ16-11بتصرفْ.
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.111-114
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مختفين في زاوية التقية  ،متوقعين من ملوك أعصارهم نزول البلية  ،إال في بعض األزمنة القليلة
التي أتيحت لهم الفرصة لبث علومهم ونشرها "

()1

.

و ألن اإلمام يجب أن يكون معصوما ؛ ومتى تقرر ذلك كان اإلمام هو علي  -عليه السالم -
ألن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقا  ،وعلي معصوم ؛ فيكون هو اإلمام (.)2

وعليه فإن الشيعة االثني عشرية تذهب إلى تخطئة المتقدمين على أمير المؤمنين – عليه السالم

– والمعتزلة  ،والشيعة  ،وأكثر المرجئة  ،وأصحاب الحديث  :يضللون طلحة والزبير في قتالهم
أمير المؤمنين – عليه السالم .)3( -

وعلى ذلك ال طاعة لمن تقدم على علي  ،حيث اتفق المسلمون على عدم وجوب إطاعة أحد غير
للا ورسوله ممن لم يثبت عصمته ؛ ألن المسلمين جميعا نقلوا عن أبي بكر وعمر فتاوى في
مسائل  ،وخالفوهما  ،ولم يروا قولهم حجة  ،بل قالوا  :إنهم مجتهدين يجوز أن يخطئا

()4

.

مما يحدوا إلى جواز عدم االقتداء بهما  ،الستحالة االقتداء بهما فيما اختلفوا فيه ؛ ألننا إذا جوزنا
االقتداء بأحدهما  ،فقد خالفنا اآلخر  ،وقد ثبت أن للا ال يكلف عباده بمحال  ،وال يشرع ذلك من
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حيث ال مانع من ضاللهما  ،ونقصهما عقال  ،فكيف يأمرنا للا بإتباع الضالين
والناقصين ؟

()5

 ،مع كونهم ليسوا بكاملي العلم

()6

؛ لذلك فقد أجمعت اإلمامية على أن علي بن

أبي طالب – عليه السالم – هو خليفة رسول للا بال فصل "(. )7
وزادوا على ذلك أن جعلوا لعن أبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،ومعاوية  ،وعائشة  ،وحفصة –
رضي للا عنهم – وبني أمية  ،وأعداء الدين دبر كل صالة مكتوبة من أفضل القربات (.)8

ويجرئون علي أقوال شنيعة فيهم  ،فيدعون أنهم  ":اتخذوا العجل ربا  ،والشياطين حزبا ؛ كل ذلك
بغضة لبيت الصفوة  ،ودار العصمة  ،وحسدا لمعدن الرسالة والحكمة  ،وزين لهم الشيطان
أعمالهم  ،فتبا لهم  ،وسحقا  ،كيف اختاروا إماما جاهال عابدا لألصنام؟ جبانا يوم الزحام ؟ (.)1
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:قواعدْاألحكامْجـْ1صـْْ .33
(ْ)1ابنْمطهرْاحلليْْ:منهاجْالكرامةْيفْإثباتْاإلمامةْصـْْ71-71بتصرفْ.
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:اإلفصاحْصـْْ31بتصرف.
(ْ)4موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ6هامشْْصـْْ .36
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:اإلفصاحْيفْإمامةْأمريْاملؤمننيْ–ْعليهْالسالمْْْْ-صـْْ111-119بتصرف.
(ْ)6العالمةْاحلليْْ:املستجادْمنْاإلرشادْْْصـْ.173
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ13صـْْ116بتصرفْ ْْ.
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ويتهمون أهل السنة  :أنهم حين أروا أن اشتراط العصمة يوجب إخراج جميع الخلفاء  ،إال من شذ
منهم من استيهال الخالفة ؛ جددوا النظر في كل قول يقرب من هذا الشرط  ،وخالفوا االثني

عشرية في أكثرها ليخرجوا من هذا المأزق

()2

.

وينسحب الحكم على كل من تولى منصب الخالفة بعد الخلفاء الراشدين ؛ ألنه الزم من اشتراط

العصمة كون كل من جلس مجلس األئمة – عليهم السالم – وهو ليس من أهل العصمة ؛ أن

يكون ظالما غاصبا  ،وكل من شاركه في ظلمه شريكا معه ؛ ولذلك يشركهم من أهل الخالف كل
من رضي بالحكومات الجائرة

()3

 ،حتى وان كان شيعيا فاضال.

وأبطلوا إمامة زيد بن علي ألن  ":زيدا  -رحمه للا  -كان إماما في العلم  ،والزهد  ،واألمر

بالمعروف  ،والنهي عن المنكر  ،ولكن ينفون عنه اإلمامة الموجبة لصاحبها العصمة  ،والنص ،

والمعجز  ،وهذا ال يخالف عليه أحد من الزيدية "(. )4

ثم يبدءون في ذكر أدلة العقل على إلبطال خالفة من تقدم على اإلمام علي مستكملين ما سبق
ذكره بأشياء منها  :وأجمعوا على أن الفاسق قبل عقد اإلمامة له ؛ إذا عقدت له الخالفة ؛ فهي
باطلة  ،وال تنعقد ؛ فما بالك بالكافر كأبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،ومعاوية  ،كما ال تنعقد بيعة
يزيد ؛ ألن يزيد بن معاوية كان كذلك قبل انعقادها له

()5

.

أما تشريك الخلفاء الثالثة في استحقاق الخالفة مع علي – رضي للا عنهم – " :فليس له دليل ال
عقال  ،وال نقال  ،بل هو كتشريك األصنام مع للا – تعالى  -في العبادة (.)6

وكيف يبايعون من بايعه الشيطان ؛ فعن سلمان الفارسي – رضي للا عنه – قال رسول للا -

ملسو هيلع هللا ىلص  -عن بيعة أبي بكر – رضي للا عنه –  " :أول من يبايعه على منبري إبليس  -لعنه للا –
في صورة رجل شيخ كبير مستبشر "

()7

.

ومن أدلة بطالن خالفة أبي بكر :أن فاطمة بنت رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أرسلت إليه تسأله ميراثها من
أبيها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مما أفاء للا عليه بالمدينة وفدك  ،وما بقي من خمس خيبر  ،فقال أبو بكر إن
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ11صـْْ ْْ.171
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ1هامشْصـْْ ْ.113
(ْ)3الشي ْاملفيدْْْْ:أوائلْاملقاالتْْصـْْ ْ.376
(ْ)4الشي ْالطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْيفْشرحْاملقنعةْْْجـْ1صـْ19بتصرفْ.
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ11صـْْ16بتصرفْْ ْ.
(ْ)6املصدرْالسابقْْجـْْ7صـْْ97بتصرفْ .
(ْ)7الكليينْْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.344الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ ْ.117
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رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص – قال  :ال نورث ما تركناه صدقة  ،إنما يأكل آل محمد من هذا المال  ،ليس لهم
أن يزيدوا على المأكل  ،واني واَّلل ال أغير شيئا من صدقات رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن حالها التي
كانت عليها في عهد رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وألعملن فيها بما عمل رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأبى أبو بكر
أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا (.)1
واذا وجب قبول قول فاطمة – عليها السالم – بدالئل صدقها  ،واستغنت بعصمتها عن الشهود لها
؛ ثبت أن من منعها حقها في ميراث أبيها قد جار( )2في حكمه  ،وآذى للا تعالى ورسوله  -صلى
للا عليه وسلم  -بإيذائه فاطمة – عليها السالم – قال للا  -هلالج لج  " : -إن الذين يؤذون اَّلل ورسوله
لعنهم اَّلل في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا "
تكلمه حتى توفيت

()4

()3

 ،فوجدت فاطمة عليه من ذلك ؛ فهجرته فلم

؛ وبذلك بطلت خالفته لكونه ظالما ؛ وال ينال عهد للا الظالمين (.)5

(ْ)1اخلطيبْالتربيزيْْ:املصابيحْْوصححهْاأللباينْجـْ1صـْ.،141
( ْ)1بوبْالكليينْباباْيفْالكايفْبعنوانْْ:إنْالنساءْالْيرثنْمنْالعقارْشيئاْ"ْْ،وروىْعنْأيبْجعفرْ–ْعليهْالسالمْ–ْقولهْْ":النساءْالْ
يرثنْمنْاألرضْْ،والْمنْالعقارْشيئاْ"ْْ.فالْحقْلفاطمةْ–ْرضيْهللاْعنهاْ–ْأنْتطالبْمبرياثهاْْ،وروىْالكليينْْ:أنْ"ْماْكانْلرسولْ
هللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْفهوْلألئمةْمنْآلْحممدْ"ْ؛ْفأحقْالناسْباملطالبةْبفدكْهوْعليْ؛ْألنهْأولْإمامْْ،وملْنرهْفعلْذلكْفمنْ
نتبعْْ.انظرْالكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ،ْ476وفروعْالكايفْجـْْ7صـْْ ْ.117
(ْ)3سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْ.ْ17
َحدْ ْْ،وَك ِرْهَ ْعليْ ْأَنْ ْيَش َه َد ُهم ْ ُع َمُْر ْلِ َْما ْيـَعلَ ُْم ْ ِمنْ ْ ِشدَّةِْ ْ ُع َمَْرْ
َن ْائتِنا ْ َوَْال ْيَأتِنَا ْ َم َع َْ
َيب ْبَك ٍْر ْأ ِْ
ىل ْأِ ْ
(ْ)4ولكنْاألمرْانتهيْملاْأَر َس َْل ْعلي ْإِ َْ
ك ْأ َ
يب ْْ ،و َِّْ ِ
َّهمْ ْْ،فَ َد َخ َْل ْأَبُو ْبَك ٍْرْ
اّللِ َْْال ْتَد ُخ ُْل ْ َعلَي ِهمْ ْ َوح َد َْك ْْ،فَـ َق َْ
َيب ْبَك ٍْرَ ْ:و َّْ
ال ْ ُع َمُْر ِْألِ ْ
َعلَي ِهمْ ْْ،فَـ َق َْ
اّلل َْآلتيَـنـ ُ
ال ْأَبُو ْبَك ٍْرَ ْ:وَما ْ َع َسى ْأَنْ ْيـَف َعلُوا ِْ ْ َ
تْ َعلَيـنَاْ
َّكْاستَب َدد َْ
كَْ ْ،ولَكِن َْ
اّللُْإِلَي َْ
كْ َخيـًراْ َساقَْهُْ َّْ
اّللَُْ ْ،وإِنَّاْ َْملْنـَنـ َفسْْ َعلَي َْ
الْْ:إِنَّاْقَدْْعرفناْياْأباْبكرْفضيلتكْوماْأعطاكْ َّْ
فتشهدْ َعلِيْْ ُْمثَّْقَ َْ
َّ
اّللِْْ-صلَّىْ َّْ ِ
َيبْبَك ٍْرْْ،
اضتْْ َعيـنَاْأِ ْ
َّهمْْـْفَـلَمْْيـََزلْْيـَتَ َكلَّ ُْمْ َح َّْ
بِاألَم ِْرَْ ْ،وُكنَّاْنـََرىْلَنَاْ َحقااَ ْ،وذَ َكَْرْقَـَرابـَتَـ ُهمْْ ِمنْْ َر ُس ِْ
ىتْفَ َ
اّللُْ َعلَي ْهْ َو َسلَّ َْمَْ ْ-و َحق ُ
ولْ َّْ َ
اّللِْْ-صلَّىْ َّْ ِ
يلْأَنْْ ِ
يتَْ ْ،وأ ََّماْالَّ ِذيْ َش َجَْرْ
أص َْلْ ِمنْْقَـَرابَِ ْ
أحبْْإِ ََّْ
الَ ْ:والَّ ِذيْنـَف ِسيْبِيَ ِدْهِْلََقَرابَْةُْ َر ُس ُْ
فَـلَ َّماْتَ َكلَّ َْمْأَبُوْبَك ٍْرْقَ َْ
ولْ َّْ َ
اّللُْ َعلَيْهْ َو َسلَّ َْمَْ ْ-
ول ْ َِّْ
اّللُْ َعلَي ِْه ْ َو َسلَّ َْم ْْ-
صلَّى ْ َّْ
ت ْ َر ُس َْ
ين ْ َْمل ْأَ ُكنْ ْألَتـُرَْك ْفِ َيها ْأَمًرا ْ َرأَي ُْ
آل ْفِ َيها ْ َع ِْن ْاخلَ ِْري َْ ْ،وإِ ِّْ
ين ْ َْمل ْ ُْ
ات ْْ،فَِإ ِّْ
الص َدقَ ِْ
بـَي ِ ْ
ين ْ َوبـَيـنَ ُكمْ ْ ِمنْ ْ َه ِذْهِ ْ َّ
اّلل َْ ْ -
يصن ْعْفِيهاْإَِّْالْصنـعت ْهْْ،قَ َْ ِ
ِ ِ ِ
ص َالْةَْالظه ِْرْْ،ارتَـ َقىْ َعلَىْال ِمن َِْربْْ،فَـتَ َش َّه َْدْ َوذَ َكَْرْ َشأ َْنْ
الْ َعليُْْ ْ:
ََ ُ ُ
صلَّىْأَبُوْبَك ٍْرْ َ
موعدكْال َعشيَّْةَْللبَـيـ َعْةْْ،فَـلَ َّماْأَنْْ َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيبْبَك ٍْرَْ ْ،وذَ َكَْر ْأَن َّْهُْ َْمل ْ َحيمل ْهُْ َعلَى ْالذيْصنعْ
وع َذ َرْهُْبالَّذي ْاعتَ َذ َْرْإِلَي ْهُْْ ْ،مثَّْاستَـغ َفَْرْ َوتَ َش َّه َْد ْ َعليْ ْفَـ َعظََّْم ْ َح َّْقْأِ ْ
َعليْ ْْ،وختلفه ْ َع ِْن ْالبَـيـ َعْة َ ،
ِِ
اّللْ ِهباْْ،فَسَّْرْبِ َذلِ ْ ِ
ارْفَ ِ
ىلْ َعلِيْْقريبْاًْ
تْ َوَكا َْنْال ُمسلِ ُمو َْنْإِ َْ
َصب َْ
ضيلَتِِْهْالَِّ ْ
نفاسةْْعلىْأيبْبكرْْ،والْإِن َك ُْ
يتْ َّ
َ
كْال ُمسل ُمو َْنَْ ْ،وقَالُواْل َْعليْْْ:أ َ
فضلَهْ َُّْ َ ُ
حنيْراجعْعلىْاألمرْباملعروفْْ.صحيحْْ،انظرْالعالمةْاأللباينْْ:التعليقاتْاحلسانْعلىْصحيحْابنْحبانْومتييزْسقيمهْمنْصحيحهْْ،
وشاذهْمنْحمفوظهْْ،طْدارْباوزيرْْ-جدةْْ،طْ1414ْ،1هـْْ1113ْ/مْجـْْ7صـْ.ْ131
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:الفصولْاملختارةْْْصـْ.ْ39
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ولكن ننبه  :إن للا تعالى صان األنبياء أن يورثوا دنيا  ،لئال يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم
؛ بأنهم طلبوا الدنيا  ،وورثوها لورثتهم  ،ثم إن من ورثة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أزواجه  ،ومنهم عائشة ،
وقد حرمن نصيبهم من الميراث  ،ولم يعطهم أبو بكر شيئا (.)1
ومن ذلك أن الناس بعدما اتفقوا جميعا على عدم عصمة أبي بكر  ،اختلفوا في عدالته فقالت

طائفة  :كان عدال  ،أخرى  :لم يكن عدال ؛ ألنه أخذ ما ليس له  ،فمن أجمعوا على عدالته ،
واختلفوا في عصمته أولى باإلمامة  ،ممن اختلفوا في عدالته  ،واتفقوا على نفي العصمة عنه (.)2
وأما إبطال خالفة عمر بن الخطاب – رضي للا عنه  -فألساب كثيرة منها أنه  ":بشر غير
معصوم  ،يخطئ ويصيب  ،ويغضب ويرضى  ،ويشتد ويفتر  ،ويأمر وينهى أحيانا بخالف ما
أنزل للا  ،وبعد فتوره يعود إلى رشده  ،ثم يصحح كالمه  ،وشتان بين من يقول  ":سلوني قبل أن

تفقدوني "  ،ومن قال سبعين مرة  ":لوال علي لهلك عمر " ،و ":كل الناس أفقه من عمر "

()3

.

ودخل يهودي المدينة بعد هالك أبي بكر  ،وتولي عمر  ،وهو يزعم أنه أعلم أهل زمانه  ،حتى
رفع إلى عمر  ،فقال له  :يا عمر إني جئتك أريد اإلسالم  ،فإن أخبرتني عما أسألك عنه فأنت
أعلم أصحاب دمحم بالكتاب والسنة  ،وجميع ما أريد أن أسأل عنه  ،قال عمر  :إني لست هناك ،
لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه  ،وهو ذاك  ،وأشار
إلى علي ؛ فقال اليهودي  :إن كان هذا كما تقول  ،فمالك ولبيعة الناس فزبره عمر!

()4

.

ولذلك فإن بعض الشيعة يعتقدون أن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر  ،وأن إلبليس شرف
عليه في النار  ،وأن أبا بكر وعمر يحمالن كل ذنوب أمة دمحم إلى يوم القيامة "

()5

.

ويؤتى بإبليس مقيدا في سبعين غال  ،فينظر إلى زفر( – )6يعني عم ار  -في عشرين ومائة كبل ،
وعشرين ومائة غل  ،ويقول  :من هذا الذي أضعفه للا العذاب  ،وأنا أغويت الخلق جميعا ؟
فيقال :هذا زفر  ،فيقول  :بما جدر له هذا العذاب ؟ فيقال  :ببغيه على علي –عليه السالم-

()1

.

(ْ)1القاضيْأبوْبكرْبنْالعريبْْ:العواصمْمنْالقواصمْهامشْصـْْ49ْ–ْ43بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1الشي ْاملفيدْ:الفصولْاملختارةْْصـْ.ْ111
(ْ)3كاشفْالغطاءْْ:أصلْالشيعةْوأصوهلاْصـْْ171بتصرف.
(ْ)4موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ7صـْْ ْ.371
(ْ)1سامحْعباسْالغنيميْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاإلثىنْعشريةْْصـْ.44نقالْعنْاملعاملْالزلفىْللبحراينْصـْْ .314
ِ
ماءْالاليتْحتملنْالقربَ ْ:زَوافرْ،والزفَـُرْ:النهرْْ،نوعْمنْالشبْوس ْمييلْإىلْالصفرةْ
ْ:السقاءْالذيْحيملْفيهْاملاءْ،ومنهْقيلْل ِإل
الزفـُر
(ِّ ْ)6
ُ
ويسمىْأيضاًْدهنْاجلبلَْ ْ،زفِرْتصحيفْذفرْ:ننتْْ،عفنْْ،زفرةْ:قذارةْوكالمْقذرْبذيءْ،وشتائمْبذيئةْْ.وقيلْْ:الشجاعْوالسيدْالكبريْ
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ونتساءل  :هل يكون البغي على علي أعظم جرما  ،وعقابا من البغي أمام للا  -هلالج لج  -؟ !(. )2
ولذلك كان  ":من ضرورات دين اإلمامية  :البراءة من أبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،ومعاوية (.)3
وقد أطلقت االثني عشرية على أبي بكر وعمر – رضي للا عنهما – ألقابا سيئة منها  :الجبت
والطاغوت
()6

()4

 ،وصنمي قريش الذين يجب لعنهما في كل زيارة آلل البيت

()5

 ،بل وبعد الصلوات

 ،وعدو ذلك من المستحبات ؛ فقد روي عن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -أنه كان يلعن دبر

كل مكتوبة أربعة من الرجال  ،وأربعا من النساء  :الخلفاء الثالثة  ،ومعاوية  ،وعائشة  ،وحفصة
 ،وهند( ،)7وأم الحكم

()8

أخت معاوية

()9

.

وسموهم باألوثان األربعة مع عثمان ومعاوية  ،وقلبوا أسمائهم ؛ فقالوا األوثان األربعة هم  { :أبو
الفصيل ( أبو بكر )  ،ورمع

()10

( عمر )  ،ونعثل

()1

( عثمان )  ،ومعاوية }

()2

.

والبحرْوالنهرْالكثريْاملاءْوالرجلْاجلوادْوالعطيةْالكثريةْوالكتيبة ْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ 1صـْْ .1313ْ–ْ 1317رينهارتْ
بيرتْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ1صـْْ،ْ337جـْْ6صـْْ.311املعجمْالوسيطْْ،مادةْزفرْجـْْ1صـْْ .391
(ْ)1اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .133ْ-ْ131
(ْ)1دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْالشيعةْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ .147
(ْ)3اجمللسيْ:االعتقاداتْصـْْ .91
(ْ)4الكليينْْ:األصولْمنْالكايفْجـْْ1صـْْ .419
(ْ)1الشهيدْاألولْْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْْجـْْ3صـْْ .414
(ْ)6مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ .341
س ْب ِن ِ
ِ
ْمش ِ
اْعائِ َشْةُْْ ،قرشيةْ،عاليةْ
ْمْنَ ٍْ
ْعب ِد َ
ْعنـ َه َ
ْ،رَوت َ
َ
ْعتبَْةَ ْب ِن َْربِ َيعةَ ْب ِن ْأ َُميَّةَ ْب ِن َ
ت ُ
(ْ )7هن ُد ْبِن ُ
ْسفيَا َْن ْْ ،أُم ُ
اف ْْ :زوج ْأَِيب ُ
ْعبد َ
ْم َعا ِويَْةَ ْ َ
الشهرةْ.تزوجتْبعدْمفارقتهاْلزوجهاْاألول ْ"ْالفاكهْبنْاملغريةْ"ْاملخزومي ْْ،وكانتْفصيحةْْ،جريئة ْْ،صاحبةْرأيْْ،وحزمْْ،ونفسْ
قتلىْ"ْبدرْ"ْمنْمشركيْقريش ْْ ،ووقفتْيفْأحد ْترجتزْيفْحتريضْاملشركني ْْ،والنساءْمنْحوهلاْيضربنْ
ْ
وأنفةْ،تقولْالشعرْاجليدْْ،يفْ
الدفوف ْْ،وكانتْهلاْجتارةْيفْخالفةْعمرْ.وشهدتْالريموكْْ،وحرضتْعلىْقتالْالروم ْْ،وحسنْإسالمهاْْ،ماتتْ14هـْ631ْ/مْْ.
انظرْأبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ6صـْْ.3461الزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ .99ْ–ْ93
ِ ِ
ب ْْ،أمْعبدْالرمحنْبنْأيبْعقيلْالثقفي ْالكويفْْ،وأمهاْهندْبنتْعتبةْْ،طلقها ْعياضْبنْغنمْ
ْحر ٍْ
ْسفيَا َن ْب ِن َ
(ْ )3أ ُِّم ْاحلَ َك ِم ْْ:بنت ُ
الفهريْْ،فتزوجهاْأبوْعقيلْعبدْهللاْبنْعثمانْْ.انظرْأبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ4صـْْ.1343الزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ ْْ.311
(ْ )9الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ 3صـْْ.341الطوسيْْ:التهذيبْجـْْ 1صـْْ.311احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْْجـْْ 3صـْ
.113احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفوائدْجـْْ3هامشْصـْْ .341
يقالْ:رَم َعْأنفهْْ:إِذاْحتركْمنْشدةْالغضبْْ،ويقالْ:قبَّحْهللاْأمْاًْ َرَم َعتْبهْْ:أيْولدتهَْ ،ورَم َْعْْ:إِذاْطأطأْرأسهْمثْرفعهْْ،
(ْ)11رمعْْ:
َ
ارمعلْالصيبْْْ:إِذاْسالْلُعابهْْ.انظرْنشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ4صـْْْ.1634ْ-ْ1633
ْو َّ
379

فالح  :لف البكر معناه  :الفتى القوي من اإلبل
فطامه

()4

()3

 ،بينما الفصيل هو  :ولد الناقة الصغير بعد

عمر  :زفر
 ،كما سموهما  ( :زريق( )5وحبتر( ، )7( ) )6وسمو ا

وهم أعداء األئمة مع الصحابة إال سبعة

()11

()8

 ،ودالم

()10( )9

.

 ،وهما كافران ؛ فهما ال يصلحان لمقام اإلمامة ألن ":

مثل هؤالء األفراد الجهال  ،الحمقى  ،واألفاكون  ،والجائرون  ،غير جديرين بأن يكونوا في موضع
اإلمامة  ،وأن يكونوا ضمن أولي األمر " (.)12

وألنه  ":ال يخفى على المتتبع وقوع االختالف بين علي  ،وعمر  ،وعثمان  ،وكذا سائر أئمتنا
وأئمتهم  ،وقد علم صدق أئمتنا بالكتاب  ،والسنة  ،واإلجماع  ،دون أئمة المخالفين ؛ فثبت إمامة
أئمتنا  ،ووجوب الكون معهم  ،وبطالن إمامة أئمتهم (.)13

ويسمون أبا بكر وعمر بالجبت

()14

والطاغوت  ،ويسمون الخلفاء من بعدهم الشياطين

()15

؛ والسبب

أنهما " اتفقا مع خالد على أن يغدر بأمير المؤمنين  ،وهو مشغول بالصالة  ،فيقتله فصرفهم للا
 -عز وجل  -عن ذلك  ،وحال خالد اللعين غني عن الشرح "

()16

.

ٍ
هوهْبرجلْمنْأهلْمصرْامسهْنعثلْ
(ْ)1النـَّعثَلْْ:الشي ْاألمحقْطويلْاللحيةْْ،وكانواْإِذاْعابواْعثمانْقالواْْ:نعثلْْ،قالْابنْالكليبْْ:شب
ْ،كانْطويلْاللحية ْْ،للسخريةْبه ْْ،معْأنهْمجيلْالصورةْجدْاًْْ،ويقالْالنعثلْالتيسْالكبريْعظيمْاللحيةْْ .انظرْنشوانْاحلمرييْْ:مشسْ
العلومْجـْْ11صـْْ.6671رينهارتْبيرتْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ11صـْْ.111عليْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْ3صـْْ .31
(ْ)1اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .13
(ْ)3املعجمْالوجيزْْ،مادةْْ:بكرْصـْْ .ْ19
(ْ)4املعجمْالوسيطْْ،مادةْْ:فصلْصـْْ .ْ691
(ُ ْ)1زَريقْْ:أفعىْاألهرامْْ،وأبوْزريقْْ:نوعْمنْالغربانْصغريْْ.انظرْرينهارتْبيرتْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ1صـْْ .311
احلَب َْرتْْ:القصريْْ.انظرْنشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْْجـْْ3صـْْ .ْ1311
(ْ ْ)6
(ْ)7الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ3صـْْ .ْ13ْ–ْ17
( ْ )3ابنْطاووسْاحلسيينْْ:التحصنيْألسرارْماْزادْمنْأخبارْكتابْاليقنيْْ،طْمنونةْْ،نشرْمؤسسةْدارْالكتابْ– ْقمْْ،طْْ،ْ 1
1413هـْْصـْْ .137
(ْ)9الدالمْْ:السوادْواألسودْْ.انظرْاملعجمْالوسيطْْ،مادةْدملْصـْْ .ْ194
(ْ)11اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ14صـْْ.73ْ-ْ71عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ .41
(ْ)11اخلميينْْ:حتريرْالوسيلةْجـْ1صـْْ .196
(ْ)11اخلميينْْ:كشفْاألسرارْْصـْْ111ْ–ْ113بتصرفْْ .
(ْ)13حممدْطاهرْالقميْالشريازيْْ:كتابْاألربعنيْيفْإمامةْاألئمةْالطاهرينْصـْْ .411
اجلبتْْ:كلْماْعبدْمنْدونْهللاْوالكاهنْوالساحرْوالسحرْْ.انظرْاملعجمْالوسيطْْ،مادةْجبْْجـْْ1صـْْ .114
ْ
(ْ)14
(ْ)11اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْ99صـْْ .141
(ْ)16احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْجـْْ1صـْْ .131
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وال يزال هذا الحقد مستم ار  ،ففي التسعينات من القرن الماضي  ،زار أحد الرؤساء اإليرانيين مسجد
رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ووقف أمام قبره الشريف للسالم  ،فلما تنحى  ،وكان في مواجهة قبر الشيخين
بصق عليهما  ،ورآه الناس

()1

.

ولكنه لم يتبع في هذا أسياده من الشيعة األوائل مثل شريك بن عبد للا النخعي( – )2رحمه للا –

حين قال  ":قبض النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واستخار المسلمون أبا بكر ،فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه
كانوا قد غشونا  ،ثم استخلف أبو بكر عمر  ،فقام بما قام به من الحق والعدل  ،فلما حضرته
الوفاة  ،جعل األمر شورى بين ستة  ،فاجتمعوا على عثمان  ،فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا

قد غشونا .
قلت :هذا التشيع الذي ال محذور فيه  -إن شاء للا  -إال من قبيل الكالم فيمن حارب عليا -
رضي للا عنه  -من الصحابة  ،فإنه قبيح يؤدب فاعله  ،وال نذكر أحدا من الصحابة إال بخير،
ونترضى عنهم  ،ونقول  :هم طائفة من المؤمنين بغت على اإلمام علي  ،وذلك بنص قول
المصطفى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لعمار :تقتلك الفئة الباغية ؛ فنسأل للا أن يرضى عن الجميع  ،وأال يجعلنا
ممن في قلبه غل للمؤمنين  ،وال نرتاب أن عليا أفضل ممن حاربه  ،وأنه أولى بالحق  -رضي
للا عنه -

()3

.

ويحتفلون بمقتل عمر في اليوم التاسع والعشرين من ربيع األول  ،وبعضهم يقول  :إن مقتل عمر
كان في التاسع من ربيع األول  ،ويعتبرونه يوم العيد الكبير  ،وجعلوا لذلك مراسم وطقوس منها :
" ينبغي لإلنسان أن يصوم هذه األيام  ،فإن فيها فضال كبي ار  ،وثوابا جزيال "

()4

 ،ويستدلون

بحديث رووه عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يبشر فيه علي  ،والحسن  ،والحسين  ،وفاطمة – عليهم السالم –
بمقتل عمر  ،وأمرهم فيه بالعبادة  ،والتوسعة على األهل بأكل الثريد

()5

؛ ولذلك يستحب االغتسال

(ْ)1الرئيسْهوْْ:رافسنجاينْْ.انظرْحممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ17بتصرفْ .
(ْْ)1ش ِريكْبنْعب ِدْهللاِْأَب ِ ِ
نيْولدْ91هْوتويفْ177هْ.الزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ .163
ْمعِ ٍْ
َّخعِيَْْ ْ:وثـَّ َقهُ َ
ُ َ
َ ُ ُ َ
وْعبدْهللاْالن َ
ْبن َ
ْ:حي َىي ُ
ْ
(ْْ)3احلافظْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ .119
(ْْ)4ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْْجـْْ1صـْْ.ْ419عليْأصغرْمرواريدْْ:الينابيعْالفقهيةْجـْْ6صـْْ .317
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ1صـْْ111بتصرفْْ .
381

فيه

()1

 ،ويسمونه  :يوم نزع السواد( ، )2ويوم الغدير الثاني  ،ورفع القلم عن الشيعة  ،و تحطيط

األوزار  ،والبركة  ،وفرح الشيعة  ،وغيرها الكثير

()3

.

وعليه فال شبهة في كون اليوم التاسع من ربيع األول يوم شريف عظيم الفضل ؛ لفتوى العلماء

األعالم برجحان التعييد فيه  ،واإلنفاق على المؤمنين  ،والتوسعة على العيال  ،والتطيب  ،ولبس

الجديد من الثياب  ،والشكر  ،والعبادة  ،ولم يزل التعييد فيه مطردا( )4بين العلماء يأمرون به
أتباعهم وعائالتهم

()5

؛ فقد دخل جماعة من الشيعة على الحسن العسكري – عليه السالم – ،

فوجدوه يلبس الجديد  ،وأمر الخدم بلبس الجديد  ،وأخذ يبخر البيت بالعود  ،فسألوه  :أهذا يوم فرح
ألهل البيت  ،قال  ":وأي يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم "  ،ثم حكى حديث تبشير
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بمقتل عمر

()6

 ،وأكد أنه من أفضل األعياد عند أهل البيت ومواليهم

()7

.

ولكن الثابت أن عمر قتل يوم االثنين ألربع ليال بقين من ذي الحجة  ،سنة ثالث وعشرين من
الهجرة

()8

؛ فالحمد هلل على أنهم عموا عن يوم شهادته – رضي للا عنه . -

واعلم أن في مدينة كاشان اإليرانية في منطقة تسمى  " :باغي فين " مشهدا على غرار الجندي
المجهول

()9

 ،فيه قبر وهمي ألبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي قاتل عمر – رضي للا عنه – ،

حيث أطلقوا عليه ما معناه باللغة العربية  ":مرقد بابا شجاع الدين "  ،وقد كتب على جدران هذا
المشهد بالفارسي  " :مرك بر أبو بكر  ،مرك بر عمر  ،مرك بر عثمان " ومعناه بالعربية :
الموت ألبي بكر  ،الموت لعمر  ،الموت لعثمان  ،وهذا المشهد يزار من قبل اإليرانيين  ،وتلقى
(ْ)1السيدْاليزيديْْ:العروةْالوثقىْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1419،ْ1هـْجـْ1صـْ.111السيدْ
اخلوئيْْ:كتابْالطهارةْجـْْ9صـْْ .331
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ3صـْْ.ْ316السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ16صـْْ .699
(ْ)3منْأرادْاملزيدْمنْهذهْاألمساءْالكثريةْاليتْالْتعدْكثرةْ؛ْفلينظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .119ْ-ْ117
(ْْ)4اإلطرادْْ:الشيوعْوالكثرةْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ ْ.93
(ْ)1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْهامشْصـْْ39بتصرفْْ .
(ْ )6حممدْبنْاحلسنْالقميْْ:العقدْالنضيدْوالدرْالفريدْيفْفضائلْأمريْاملؤمننيْوأهلْبيتْالنيبْْ،حتقيقْْ:عليْأوسطْالناطقيْْ،نشرْ
مؤسسةْدارْاحلديثْالثقافيةْ–ْقمْ1411ْ،هـْ1331شْصـْْ.ْ61اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ117ْ–ْ119باختصارْ .
(ْ)7حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْصـْْ .ْ39
(ْ )3الشي ْاملفيدْْ:مسارْالشيعةْهامشْصـْ.ْ 41اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 11صـْ.371ابنْعساكرْْ:تاري ْدمشقْْ،حتقيقْْ:عليْ
شرييْْ،نشرْدارْالفكرْ–ْبريوتْْ،الطبعةْاألوىلْ1417ْ،هـْ1996ْ/مْجـْْ44صـْْ .11
َّ
قيمهْالدولةْ؛ْلتخليدْشهدائهاْيفْاحلربْْ.دْأمحدْ
صبْتُ
(ْ)9اجلنديْاجملهولْْ:جنديْاستُشهدْجمهولْاهلُويةْْ ْ،وقربْاجلنديْاجملهولْْ:نُ ُ
خمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْ،مادةْْ:جْنْدْجـْْ1صـْْ.414واملرجعْنفسهْمادةْْ:قْبْرْْجـْ3صـْْ .1761
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فيه التبرعات  ،وكانت و ازرة اإلرشاد اإليرانية قد باشرت توسعته وتجديده  ،وطبعت كارتات تستخدم
إلرسال الرسائل والمكاتيب عليها صورته (. )1
وكذلك قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -ال وللا ال يرجع األمر والخالفة إلى آل أبي بكر
وعمر أبدا  ،وال إلى بني أمية أبدا  ،وال في ولد طلحة والزبير أبدا ؛ وذلك أنهم نبذوا القرآن ،

وأبطلوا السنن  ،وعطلوا األحكام  ،ألنهم الجاهلون بالقرآن  ،النابذون له وراء ظهورهم  ،المعطلون
ألحكامه وحدوده  ،التابعون ألهواء نفوسهم األمارة  ،الضالون المضلون (.)2

ولذلك عاقب للا بني أمية بأن يمسخ كل ميت منهم وزغا  ،فقد وقف أمام أبي عبد للا – عليه
السالم – وزغ فحرك الوزغ لسانه  ،فقال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -إن الوزغ يقول لي  :لئن
ذكرت عثمان ألسبن عليا  ،وقال  :إنه ليس يموت أحد من بني أمية إال مسخ( )3وزغا

()4

.

ثم يتجرؤون على خير من حف السر ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم –  :إن عبد الملك مسخ

لما حضره الموت وزغا  ،ثم هرب هذا الوزغ  ،فلم يدر أوالده كيف يصنعون  ،فجاءوا بجذع نخلة
 ،ولفوه في الكفن  ،ودفنوه  ،ولم يطلع على ذلك إال أبو عبد للا  ،وأوالد عبد الملك (.)5
وكيف يفشي سره أبو عبد للا – عليه السالم – ؛ ورسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يقول  ":أذكروا محاسن

موتاكم "

()6

 ،و ":ال تقولوا في موتاكم إال خي ار "

()7

 ،و ":وكفوا عن مساويهم" (. )8

(ْ)1دْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْْْصـْْ31بتصرفْحيثْأكدْاملؤلفْأنهْرأىْهذاْاملشهدْبنفسهْ .
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ ْ )3املس ْْ:تنزل ْالروح ْمنْالبدنْاإلنساينْإىلْبدنْحيوانْيناسبهْيف ْاألوصافْكبدنْاألسدْللشجاعْواألرنبْللجبان ْْ.وقيلْْ:رمباْ
تنزلتْإىل ْاألجسامْالنباتيةْْ،ويسمىْرسخاْْ.وقيلْْ:إىلْاجلماديةْْكاملعادنْوالبسائطْويسمىْفسخاْْ .وقيل ْْ :إِناْتتعلقْببعضْاألجرامْ
السماويةْلالستكمالْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ ْ.141ْ–ْ141
(ْ)4قطبْالدينْالراونديْْْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ1صـْْ ْ.ْ134
ْ.قالْاجمللسيْْ:
ْ
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـ17صـْْْ163بتصرفْ.بصائرْالدرجاتْصـْ.313الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ3صـْ111
كأِنمْغفلواْعنْهذاْاخلربْإذْملْيذكروهْيفْبابْاالحتجاجْْ،وإنْكانْجمهوالْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .14
(ْ )6السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْ.313ابنْأيبْمجهورْاألحسائيْْ:عوايلْاللئايلءْْ،حتقيق ْْ:احلاج ْآقاْجمتب ْالعراقيْْ،
نشرْمكتبةْسيدْالشهداءْ–ْقمْْْ،الطبعةْاألوىلْ1413ْْ،هـْ1933ْ/مْْجـْْ1صـْْ .439
(ْ )7الشهيدْاألول:القواعدْوالفوائدْ،حتقيق ْْ:د ْعبد ْاهلادي ْاحلكيمْْ،نشرْمكتبةْاملفيدْ– ْقمْ،دتْجـْْ 1صـْْ .111املقدادْالسيوريْْ:
نضدْالقواعدْالفقهيةْْ،حتقيقْْ:عبدْاللطيفْالكوهكمريْْ،طْاخليامْ،نشرْمكتبةْآيةْهللاْالعظمىْاملرعشيْ–ْقمْ1413ْ،هـْصـْْ ْ.131
(ْ)3احلليبْْ:السريةْاحللبيةْْْ،نشرْدارْاملعرفةْ–ْبريوتْ1411ْْ،هـْجـْْ3صـْْ .41
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وهذا المسخ  ":إما بمسخه قبل موته  ،أو بتعلق روحه بجسد مثالي( )1على صورة الوزغ ؛ وهما

ليسا تناسخا( ، )2أو بتغيير جسده األصلي إلى تلك الصورة  ،ويمكن أن يكون ذهب بجسده إلى
الجحيم  ،أو أحرق  ،وتصور لهم جسده المثالي "

()3

.

فكيف يكون حالهم إذا علموا أن خير خلفاء بني أمية بعد الصحابة  :عمر بن عبد العزيز – رحمه

للا – كان يجمع غلة فدك في كل سنة  ،ويزيد عليها مثلها  ،ويقسمها في ولد فاطمة – عليها –
وردها لهم المأمون – رحمه للا – كما قال أبو عبد للا – عليه السالم –  :ثم استأثر بها بنو
العباس  ،إلى أن ولي المأمون  ،فجمع فقهاء البلدان من العامة وغيرهم  ،وتناظروا فيها  ،فثبت

أمرهم بإجماع أنها لفاطمة – صلوات للا عليها –  ،وشهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها ؛
فردها في ولد فاطمة وذلك من األمر المشهور المعروف

()4

.

وحين يسمعون أن عليا – رضي للا عنه – لما قتل عمرو بن عبد ود( ، )5قام إليه أبو بكر وعمر
فقبال رأسه
أحد

()7

()6

 ،وأنهما في عهدهما كانا يعطيان الخمس لعلي يقسمه كيف شاء  ،ال ينازعه فيه

 ،بل سئل علي عما فعل أبو بكر وعمر بحقكم من خمس أهل البيت ؟ فقال  :أما أبو بكر

فما كان في زمانه أخماس  ،وما كان منه أوفاناه  ،وأما عمر فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس ،
والسوس( ، )8أو األهواز( ، )1فقال لي  :إن بالمسلمين خلة – حاجة  -فلو تركت حقكم من الخمس
(ْ)1اجلسدْاملثايلْْ:مصطلحْأفالطوينْمعناهْْ:حقيقةْمطلقةْْ.دْأمحدْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .114
ْْ:تعلقْالروحْبالبدنْبعدْاملفارقةْمنْبدنْآخرْمنْغريْختللْزمانْبنيْالتعلقنيْ؛ْللتعشقْالذايتْبنيْالروحْواجلسدْْ،وقالْ
ْ
(ْْ)1التناس
الذاهبونْإىلْالتناس ْْ:إمناْتبقىْجمردة ْعنْاألبدانْالنفوسْالكاملةْاليتْخرجتْكماالهتاْمنْالقوةْإىلْالفعلْْ ،وملْيبقْهلا ْشيءْمنْ
الكماالتْاملمكنةْبالقوةْْ،فصارتْطاهرةْعنْمجعْالعالئقْاجلسمانيةْْ،وختلصتْإىلْعاملْالقدسْْ.وأماْالنفوسْالناقصةْاليتْبقيْشيءْ
منْكماالهتاْبالقوة ْْ،فإِناْترتددْيفْاألبدانْاإلنسانيةْْ،وتنقلْمنْبدنْإىلْبدنْآخرْحىتْتبلغْالنهايةْفيماْهو ْكمالْهلاْمنْعلومهاْ
وأخالقهاْْ،فحينئذْتبقىْجمردةْمطهرةْعنْالتعلقْباألبدانْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)3قطبْالدينْالراونديْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ1صـْْ134بتصرفْْ ْ.
(ْ )4القاضي ْالنعمان ْاملغريبْْ :دعائم ْاإلسالمْْ ،حتقيقْْ :آصف ْبن ْعلي ْأصغر ْفيضيْْ ،نشرْدار ْاملعارف ْْ -القاهرةْ1333ْ ْ ،هـْ
1963/مْجـْْ1صـْْ .331
(ْ)1عمرْبنْودْْ:أوْعمروْبنْعبدْودْالعامريْْ،منْبينْلؤيْْ،فارسْقريشْوشجاعهاْيفْاجلاهليةْْ.أدركْاإلسالمْْ،وملْيسلمْْ،وعاشْ
إىلْأنْكانتْوقعةْاخلندقْفحضرهاْْ،وقدْجتاوزْالثماننيْْ،فقتلهْعليْبنْأيبْطالبْْ.وملْيشتهرْعمروْاشتهارْغريهْمنْفرسانْاجلاهليةْ؛ْ
ألنهْملْيكنْصاحبْغاراتْْ،وِنبْْ،قتلْ1هـْ617ْ/هـْْ.الزركليْْ:األعالمْْجـْْ1صـْْ .31
(ْ)6الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ4صـْْ .119
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْْ4صـْْ .111
(ْْ)3السوسْْ:منْكورْاألهوازْوهيْمدينةْاألهوازْيفْالقدميْْ،وهيْبالفارسيةْشوشْأيْجيدْْ،فتحهاْأبوْموسىْاألشعريْْ-رضيْهللاْ
عنهْْ-سنةْتسعْعشرةْفدلْعلىْجثةْدانيالْ–ْعليهْالسالمْْ.ْ-انظرْحممدْاحلمرييْْ:الروضْاملعطارْجـْْ1صـْْ .319
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؛ ألصرفنه في خلة المسلمين  ،فإذا أتاني مال قضيته لكم  ،فقال العباس ال تطعمه في حقنا ،
فقلت  :ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين  ،وسد خلة المسلمين  ،فمات عمر قبل أن يأتيه مال
فيعطينا " ؛ فعمر أثبت الحق  ،وسأله على وجه القرض  ،ولم يخالفه أحد

()2

.

وقد سمى الصحابة  ( :عدوا هلل ) من يطعن في أبي بكر وعمر وعلي – عليهم رضوان للا –

()3

 ،وعن علي – عليه السالم – قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -إنه لم يكن قبلي نبي إال قد أعطي سبعة
رفقاء نجباء وزراء  ،واني أعطيت أربعة عشر  :حمزة  ،وجعفر  ،وعلي  ،وحسن  ،وحسين ،
()4

وأبو بكر  ،وعمر  ،والمقداد  ،وعبد للا بن مسعود  ،وأبو ذر  ،وحذيفة( ، )5وسلمان  ،وعمار ،
وبالل(. )7(" )6
وقال النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -اقتدوا باللذين من بعدي  :أبي بكر وعمر "  ،وكان عمر – رضي للا عنه
– يرجع إلى قول علي في كثير من المسائل

()8

.

(ْ )1األهواز ْْ:مدينةْمتصلةْباجلبل ْْ،فتحهاْحرقوصْبنْزهريْالسعديْيفْخالفةْعمرْْ،واألهوازْهيْخوزستانْوهيْرامْهرمزْ،وبنيْ
األهوازْوأصبهانْمخسةْوأربعونْفرسخْاًْْ.انظرْحممدْاحلمرييْْ:الروضْاملعطارْجـْْ1صـْْ .61
(ْ )1علي ْأصغر ْمرواريد ْْ :الينابيعْالفقهيةْْ،نشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْ– ْبريوتْْ،ط1413،ْ 1هـ1993/مْجـْْ 31صـْْ 46بتصرفْ.
الشي ْالطوسي:اخلالفْجـْ4صـْْ .111
(ْ )3الشي ْاجلواهري ْْ :جواهر ْالكالم ْجـ ْْ 11صـ ْْ .131ْ -ْ 119علي ْأكرب ْالكالنرتي ْْ :اجلزية ْوأحكامها ْْ ،نشر ْمؤسسة ْالنشرْ
اإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1416ْ،ْ1هـْصـْْ .ْ19ْ–ْ13
ِ ِ
ْ،الش ِهي ْد ْالطيار ْْ،أَبوْعب ِد ِْ
ب ْبنْعب ِد ْمن ٍ
اف ْاهل ِِ
(َ ْ )4جع َفر ْبن ْأَِيب ْطَالِ ٍ
ْعلَيهِْ
امشيْ ْْ:أَْبَو ْامل َساكِ ِْ
صلَّ َّ
ني ْ َّ ُ
َ ََ
ىْاّللُ َ
ْهللا ْْ،اب ُن َ
ُ َ
َ
ْع ِّم َْر ُسول ْهللا َْ -
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىْجي ِ
ْمؤتَةَْبِنَاحيَةْال َكَر ْكْ،
اجَرْاهلجَرتَـ ِْ
صلَّ َّ
ْعلَىْ َخيبَـَر ُ
ْ،و َ
ىْاّللُ َ
ني َْوُهم َ
اىفْاملُسلم َ
ْْ،مثَّْأ ََّمَرهُ َْر ُسو ُلْهللاَْ -
شْ َغزَوة ُ
ْعلَيه َْو َسلَّ َْمَ ْ-علَ َ
َو َسلَّ َْمَ ْ-ه َ
نيْ َ
فَاستُش ِه َْدْْ3هـْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ.117ْ-111الزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ .111
ِ
يل ْْ:حذي َفةُْبن ْاليما ِن ِ
ان ِْ ْ :
ان ْابن ْحس ِل ْب ِن ْجابِ ِر ْب ِن ْربِيعةَ ْب ِن ْعم ِروْب ِن ْاليم ِ
ِ
ْ؛ْألَنَّهُ ِْمن َْولَ ِدْ
ب ِّ
َ
َ
َ َ
ْالسِّْر َْ ْْ ،وق َْ ُ
َ
ُ ََ
ََ
صاح ُ
(ُ ْ )1ح َذيـ َفةُْب ُن ْاليَ َم ْ ُ َ َ
اج ِريْْْ،هاجر ْهوْوأَبوهْْ ،وحالَف ْب ِين ِ
ْهللاِْْ،مه ِ
سْ،ي َك َّىنْأَب ِ
ِ
ِ
ِ
ْ،و ِع َد ُادهُ ِْيفْ
َ ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ْعب ٍ ُ َ َ
ْجرَوَةْب ِن ْاحلَا ِرثْب ِنْقَط َيعةَْب ِن َ
اْعبد ْ ُ َ
اليَ َمان ْب ِن َ
ْعبد ْاألَش َه ِل َ
ِ
األَنصا ِر ْحلِِل ِف ِهْ،ش ِهد ْأُح ْداْ،واستش ِهد ْأَبوه ْبِأ ٍ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِِ
ْ،س َك َن ْال ُكوفَةَْ
صد َ
َّق ْبِ َدِم ْأَبِيه َْوديَته َ
ْعلَىْال ُْمسلم َ
ُحدْ،أَخطَأَْبه ْال ُمسل ُمو َن ْفَـ َقتَـلُوهُْ،فَـتَ َ
َ
ني َ
َ َ ًُ َ ُ َ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ،ومن ْقَـتَـلَته ْْ.أبوْنعيمْْ:معرفةْ
ْعَّز َْو َج َّل ْمن ْقَـت ِل ُ
ْ،وتَـبَْـَّرأَْإِ َىل ْهللا َ
ْعث َما َن َ
يف ْ36ه ْبال َم َدائ ِنْ،بـَع َد ْقَـت ِل ْعُث َما َن ْب َقل ٍيل َْ ْ،وَمل ْيُدرك ْاجلَ َم َل َ
َوتُـ ُو َِّ
الصحابةْجـْْ1صـْْ.ْ636الزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ.171الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ ْ.169ْ–ْ161
ِ
ِ
ْ،من َّ ِ
احْْ:أَب ِ ِ
ِ
اْمعْرس ِ
ني َ ِ
ولْ
وْعب ِدْال َك ِرِمي َْواس ُمْأ ُِّم ِه َ
وْعم ٍروْْ،وأَبُ َ
وْعبدْهللاْْ،وأَبُ َ
(ْْ)6بِ َال ُلْب ُن َْربَ ٍ ُ َ
نيْاأل ََّول َ
ْالسابِق َ
اْوال َم َشاه َدْ ُكلَّ َه َْ َ َ ُ
ْشه َدْبَد ًر َ
ْمحَ َامةُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىْاّلل ِ
ىْاّللُْ
صلَّ َّ
ني ِْيفْهللاِْفَاشتَـَراهُ ِّ
صلَّ َُّ َ
ْعلَيه َْو َسلَّ َْمَْ ْ،-كا َنْم َنْال ُم َع َّذبِ َ
ْالصد ُ
بْأَِيبْبَك ٍرَْ ْ،كا َنْيـُ َؤذِّ ُنْلَر ُسولْهللاَْ ْ-
هللاَْ ْ-
ِّيقْفَأَعتَـ َقهَُ ْ،وَكا َنْتر َ
تْمالِِهْ،وهوْسابِقْاحلبش ْةَْْ،تُـو ِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِّنيَْ ْ،سْنَةْ11هْْ،أوْ
اْو َح َ
ْخا ِزنَهُ َ
يفْبِد َمش َق َْوُه َْوْاب ُنْبِض ٍع َْوست َ
اْ،وَكا َن َ
ْعلَىْبـَي َ َ ُ َ َ
َعلَيه َْو َسلَّ َْمَْ ْ-حيَاتَهُ َ
ْس َفًر َ
ََ َ ُ َ
ضًر َ
13هْ ِ
بْْ.أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ1صـْْ.ْ373الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ ْ.361ْ–ْ347
يلِِْ:بَلَ ٍْ
َ
ْ،وق َ
(ْ)7الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)3املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْْ117ْْ-ْ116بتصرفْْ ْ.
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وكثير من الشيعة المنصفين يقول  :أفضل الشيخين ؛ بتفضيل علي إياهما على نفسه  ،ولو لم
يفضلهما ؛ لم أفضلهما  ،كفى بي آز ار  :أن أحب عليا  ،ثم أخالف قوله

()1

.

ويأتي رجل ليسأل اإلمام السجاد زين العابدين – عليه السالم – عن حب الشيخين  ،وتوليهما ؟
فقال  ":اذهب أحب أبا بكر وعمر  ،وتولهما "( ، )2وقال أبو جعفر وابنه جعفر – عليهما السالم -
 ":تولهما  ،واب أر من عدوهما  ،فإنهما كانا إمامي هدى " ( ،)3بل قال أبو جعفر – عليه السالم -
 ":وللا إني ألتوالهما  ،وأستغفر لهما  ،وما أدركت أحدا من أهل بيتي إال وهو يتوالهما"

()4

.

ومن أقوال زيد بن علي – رحمه للا  ": -إني أب أر إلى للا من الرافضة  :الذين كفروا أبا بكر
وعمر "

()5

 ،ومن أشهر أقواله في الشيخين  ":بل أتوالهما "( ، )6و قال أيضا  :ال أقول فيهما إال

خي ار "(. )7
والباحث المنصف يعتقد أنه  ":ال يجوز أن يفضل اإلمام علي في جميع األحوال على أبي بكر
وعمر  -رضي للا عنهما – "

()8

 ،بل هم كالحلقة المفرغة ال يدرى أولها خير أم آخرها ؛ إذ كل

واحد منهم له فضل في وجه  ،واآلخر له فضل في وجه آخر ؛ كما جاء عن أنس قال  :قال
رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -أرحم أمتي أبو بكر  ،وأشدها في دين اَّلل عمر  ،وأصدقها حياء عثمان ،

(ْ)1السيدْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوآلهْْْ-جـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْْْ .366
ِ
(ْ ْ )3يقولْالذهيبْبعدْذكرْهذاْاحلديثْْ:هذاْاحلديثْرواهْابن ْفُضي ٍْل ْعن ْس ِامل ْب ِن ْأَِيب ْحفص ْةَ ْوَكا َن ِ ِ ِ
ْه َْذاْ
مع َ
َ َ
ْ،و َ
َ
ُ َ َ َ
ْسامل ْفيه ْتَ َشيع ْظَاهر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْ،ماْ
ْ،وإَِّمنَاْيـَع ِر ُ
ْ،وَك َذل َ
ك ْنَاقلُ َهاْاب ُن ْْفُ َ
فَـيَبُث َ
ضي ٍل ْشيعيْ،ث َقةْ،فَـ َعثـََّر ْهللاُْشيـ َعةَ َْزَماننَ َ
ْه َذاْال َقو َل ْاحلَ َّق َ
ف ْال َفض َل ْألَه ِل ْال َفض ِل ْذُو ْال َفض ِل َ
نيْ،وِزيـر ِي ْاملصطََفىْْ -صلَّىْهللا ِ
ِ
أَغرقَـهم ِْيف ْاجله ِل ْوال َك ِذ ِ
ْالشي َخ ِ
الص ِاد ِقْ
ب!ْفَـيَـنَالُو َن ِْمن َّْ
ْه َذاْال َقو َل ِْم َن ْالبَاقِ ِر َْو َّ
ُ َ
ْعلَيه َْو َسلَّ َْم َْ ْ -وَحيملُو َن َ
َ
َُ
َ
َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
َعلَىْالتَّقيَّْةْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ .413
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(ْ)6املصدرْالسابقْْصـْْ .46
(ْ)7اإلمامْأمحدْاملرتضىْْ:شرحْاألزهارْْ،مكتبةْغمضانْ–ْصنعاءْْ،دْتْجـْْ1شرحْْصـْْ .111
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وأعلمها بالحالل والحرام معاذ بن جبل( ، )1وأقرؤها لكتاب اَّلل أبي  ،وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت
()2

 ،ولكل أمة أمين ؛ وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

()3

"( . )4وهذا مثال ال أكثر ! .

وقد شارك أبو بكر وعمر عليا في معجزة  ،وهي أن الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أجلسهم على بساط  ،ومعهم
بعض الصحابة  ،وأمر الريح أن تحملهم إلى بالد الروم  ،فقابلوا أصحاب الكهف  ،ورجعوا قبل
الفجر  ،فصلوا مع النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص .)5( -
ويعترف علي أن أبا بكر وعمر – رضي للا عنهم – س ار وفرحا بزواج علي وفاطمة ؛ حين
أخبرهم علي بذلك

()6

 ،وروى جعفر بن دمحم عن أبيه عن آبائه – عليهم السالم – في القضاء في

الحدود  ":إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرفعونها إلى علي – عليه السالم – لعلمه بها  ،ال

يستبدون برأي دونه  ،فما حكم فهو جائز "

()7

.

ويقول علي عن عمر بن الخطاب – رضي للا عنهما  ": -هلل بالء فالن – يعني الخليفة الثاني
– ؛ فقد قوم األود – يعني عدل االعوجاج – وداوى العمد – يعني العلة  -وخلف الفتنة – تركها

شِ
ْمثَّْاخلَزرِجيْ ْ َ ِ
ْجبَ ٍلْْ:األَن َ ِ
ْعلَي ِه َْو َسلَّ َم َْ ْ-ع ِام ًالْ
اه َْد ْْ،إِ َم ُام ْال ُف َق َه ِْ
اْوال َم َْ
صلَّ َّ
ىْاّللُ َ
اءْْ،بـَ َعثَهُْالنَِّيبَْ ْ-
(ُ ْ )1م َعاذُْب ُن َ
صاري ُ َ
ْ،شه َد ْال َع َقبَةَ َْوبَد ًر َ
،مجَ َع ْال ُقرآ َْن ْومنْكالمْعمر(ْ:لوالْمعاذْهللكْعمر)ْينوهْبعلمه ْْ،تويفْعقيماْبناحيةْاألردن13ْ،هـ ْْ.
وْعب ِد َّ
ْالرمحَ ِن َ
َعلَىْاليَ َم ِْن ْ ُكنـيَتُهُ ْأَبُ َ
الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ.461ْ-443الزركليْْ:األعالمْجـْْ7صـْْ.113أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ1صـْْ .1431
ِ
ِ
َّجا ِرْ،وقِيلْ:زي ُد ْبن ْثَابِ ِ
ت ْب ِن ْالض َّ ِ
(ْ )1زي ُد ْبن ْثَابِ ِ
ْ،مثَّ ِْمن ْب ِين ْ َغن ِم ْب ِن ِ ِ
ت ْب ِنْ
َ
ْسلَ َمةَ ُ َ
ْحا ِرثَةَْب ِن َْزيد ْب ِن ْثـَعلَبَةَْمن ْبَِين َ
َّحاك ْب ِن َ
ْمالك ْب ِن ْالن َّ َ َ َ ُ
َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الض َّ ِ
ِ
وْخا ِر َجةَْ،
َّجا ِر ُ
ْمالكْب ِنْالن َّ
ْعبد َ
ْعم ِروْب ِن َ
َّحاكْب ِن َْزيدْب ِنْلَو َذا َنْب ِن َ
يلْ:أَبُ َ
َح ُْدْبَِينْاخلَزَرِجْ،يُ َك َّىنْأَبَ َ
ْ،مثَّْأ َ
ْعوفْب ِنْ َغن ِمْب ِن َ
اْسعيد َ
ْ،وق َ
ِ ِ ِ
ْعلماْوفِقه ِ
ِ ِ
ِ
ىْاّللُ َ ِ َّ
ضْ،مجعْالقرآنْْ،
َكا َن ْيَكتُ ُْ
صلَّ َّ
اْوفَـَرائ َ
ب ْال َوح َي ْلَر ُسول ْهللا َْ ْ -
ْ،وَكا َن َ
ْحبـَر ْاأل َُّمة ً َ ً َ
ْعلَيه َْو َسل َْم ْْ،ْ -أولْمشاهده ْاخلَن َدق َ
وكانْبعرفْلغةْاليهودْْ،تـُو ِّيف ْ41هْ،أوْ43هْ،أوْ11هْ،أوْ11هْ،تـُو ِّيف ْوهو ْابن ْتِس ٍع ْو َْ ِ
ْسنَْةً ْْ.الذهيب:سريْأعالمْالنبالءْجـْ
مخس َ
ني َ
َ
ُ َ ََُ ُ
َُ
1صـْْ.441ْ-416الزركليْ:األعالمْجـْْ3صـْْ.17أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ3صـْْ .1111ْ-1111
ِ
ِِ ِ
(ْ)3أَْبِوْعبـيدةَْب ِنْاجلَّر ِاحْْ:ع ِامرْبن ِ ِ
ِ ِ
ْوهي ِ
ْ،وأُمْأَِيبْعُبَـي َد َةْأُمْ َغن ٍمْ
َُ َ
بْب ِن َ
َ ُ ُ َ
ْعبدْهللاْب ِنْاجلََّر ِاحْب ِنْه َاللْب ِن َ
َ
ْضبَّةَْب ِنْاحلَارثْب ِنْفه ٍرَ ْ،ملْيـُعقب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِنتْجابِ ِرْب ِنْعبدْبنْالعدَّاءْب ِنْعام ِرْب ِن ِ
ِ
اجَرْإِ َىلْ
ْجابِ ِرْب ِن َ
َ
َ
َ
ْعبدْالعَُّز َ
يلْْأَُمي َمةُْبِن ُ
َ
ىْ،ه َ
تْ َغن ِمْب ِن َ
ُ َ
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خلفه ال هو أدركها  ،وال هي أدركته  -وأقام السنة  ،وذهب نقي الثوب  ،قليل العيب  ،أصاب
خيرها  ،وسبق شرها  ،أدى إلى للا طاعته  ،واتقاه بحقه " (.)1
ثم إن القول بعدم استخالف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألبي بكر بعد موته ليس عليه إجماع أهل السنة – كما

يدعون  -فهناك طوائف من أهل السنة قالوا  :بالنص على خالفة أبي بكر ؛ حيث عينه باالسم
عينا باالستدالل الجلي  ،وطائفة قالوا  :كانت بالنص الخفي واإلشارة

()3( )2

.

ومما يدل على استخالف أبي بكر – رضي للا عنه –  " :أن ام أرة أتت النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تسأله شيئا
 ،فقال لها  :ارجعي إلي  ،فقالت  :فإن رجعت فلم أجدك يا رسول اَّلل  -تعرض بالموت  ، -فقال
لها رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -فإن رجعت فلم تجديني ؛ فالقي أبا بكر  -رضي اَّلل عنه  ، )4( " -وقوله
 -ملسو هيلع هللا ىلص  " -إني ال أدري ما قدر بقائي فيكم ؛ فاقتدوا باللذين من بعدي  ،وأشار إلى أبي بكر وعمر"

()5

 ،وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -كان رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعجبه الرؤيا الصالحة  ،ويسأل عنها  ،فقال رسول

اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذات يوم  :أيكم أرى رؤيا  ،فقال رجل أنا يا رسول اَّلل  ،أريت كأن ميزانا دلي من
السماء  ،فوزنت أنت بأبي بكر ؛ فرجحت بأبي بكر  ،ثم وزن أبو بكر بعمر ؛ فرجح أبو بكر

بعمر  ،ثم وزن عمر بعثمان ؛ فرجح عمر بعثمان  ،ثم رفع الميزان  ،فاستاء لها رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص
 -فقال خالفة نبوة  ،ثم يؤتي اَّلل  -تبارك وتعالى  -الملك من يشاء

()6

.

وعن عائشة – رضي للا عنها  ": -دخل علي رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في اليوم الذي بدئ فيه  ،فقلت

 :وا أرساه فقال  :وددت أن ذلك كان وأنا حي ؛ فهيأتك  ،ودفنتك  ،فقلت غيرى  :كأني بك في
ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك  ،قال  :وأنا وا أرساه ادعوا إلي أباك وأخاك ؛ حتى أكتب ألبي
بكر كتابا  ،فإني أخاف أن يقول قائل  ،ويتمنى متمن  :أنا أولى  ،ويأبى اَّلل  -عز وجل -

والمؤمنون إال أبا بكر

()7

.

(ْ)1خطبْاإلمامْعليِْْ:نجْالبالغةْْجـْْ1صـْْ.111العامليْْ:االنتصارْجـْْ6صـْْ .431
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(ْ)3عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْيفْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْالبنْتيميةْصـْْ14-13بتصرفْْ ْْ.
(ْ)4اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.ْ1316اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ17صـْْ ْ.319
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ33صـْْْ.311الرتمذيْْ:سننْالرتمذيْجـْْ1صـْْ .619
(ْ)6اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ34صـْْْ.91املتقيْاهلنديْْ:كنزْالعمالْْجـْْ13صـْْ ْْ.ْ133
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وقال الصديق لسعد

()1

– رضي للا عنهما  :-ولقد علمت يا سعد  :أن رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال

وأنت قاعد  :قريش والة هذا األمر  ،فبر الناس تبع لبرهم  ،وفاجرهم تبع لفاجرهم  ،فقال له سعد :
صدقت نحن الوزراء  ،وأنتم األمراء( )2؛ وأخذ عمر بيده ؛ فبايعه ؛ وبايعه الناس " (.)3
وفي بيعة عثمان – رضي للا عنه  ": -فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن وقال :أما بعد  ،يا علي

فإني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان  ،فال تجعلن على نفسك سبيال  ،وأخذ بيد
عثمان وقال :أبايعك على سنة للا  ،وسنة رسوله  ،والخليفتين من بعده  ،فبايعه عبد الرحمن

وبايعه الناس المهاجرون واألنصار وأمراء األجناد والمسلمون " (.)4

وهذا إجماع من الصحابة على قبول خالفته  ،ولم يقل واحد حينها حتى علي – رضي للا عنه –
أن النبي نص علي !  ،واذا كان علي يعلم أنه خليفة بالنص ؛ فلماذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان

– رضي للا عنهم  -؟  ،فإن قالوا  :إنه كان عاج از  ،فالعاجز ال يصلح لإلمامة ؛ ألنها ال تكون

إال لقادر على أعبائها  ،وان قالوا  :كان مستطيعا  ،ولكنه لم يفعل ؛ فهذه خيانة  ،والخائن ال
يصلح إماما ! وال يؤتمن على الرعية  .وحاشاه من كل ذلك ؛ فبقي أنه كان راضيا بهذه البيعات
الثالث

()5

 .ونحن تبع له في ذلك  ،فهل علينا لوم ؟ .

فخالفة أبي بكر ثابتة ؛ دلت النصوص الصحيحة على صحتها  ،وثبوتها  ،ورضا للا ورسوله له
بها  ،وانعقدت بمبايعة المسلمين له  ،واختيارهم له ؛ وانما يصير األمر فيه نظر  :إذا تولى من
غير نص  ،أو كان هناك سوء قصد  ،وهذا ال يقع من أفضل القرون ؛ فيبعد اتهامهم بقصد
ضرر األمة  ،التي أفنوا أعمارهم من أجل رفع راية دينها ؛ الذي كان أحب إليهم من أنفسهم

()6

.

ثم اجتمعت األمة على خالفة الثالثة بخالف خالفة علي ؛ التي كانت الفرقة فيها  ،وقد حصل
بخالفة الثالثة من مقصود اإلمامة  :من قتال الكفار  ،وفتح األمصار ما هو أعظم مما كان في

ِ
ت ْاألَنصا ِريْ ْسيِّ ْد ْاخلزرجِْ ْْ،ع َقِيب ْْ،بد ِري ْْ،أ ِ
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ْحا ِرثَةَ ْْ:أَبَاْثَاب ْ َ
ُ
َ
ْدلَي ِم ْب ِن َ
ْْ،صاح َ
األَن َ ِ
َّام16ه.أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـ3صـْْ.1144الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْ1صـْْ ْْ.179ْ–ْ171
يفْبِالش ِْ
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(ْ)1سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ11بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْيفْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْالبنْتيميةْْصـْْْ61بتصرفْْ ْْ.
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غيرها  ،وأما خالفة علي لم يقاتل فيها الكفار  ،ولم يفتح فيها مصر من األمصار  ،بل كان
السيف موضوع بين أهل القبلة (. )1

واذا قيل إن الصحابة حين بايعوا أبا بكر كانوا أقلية  ،وانه كان فيهم من يميلون لبيعة علي –
رضي للا عنهم – قلنا  :أما القول باألقلية فمردود بسكوت الصحابة ؛ وهذا يعد إجماعا سكوتيا ،

وأما القول بميلهم لغيره  ،فغاية ما يقال  :إنهم كانوا يخفون تقديم علي على أبي بكر

()2

.

ومن العجيب أن ترى أتباع إمام يسبون رجاال سمى إمامهم أوالده بأسمائهم  ،فهل يسمى علي
واألئمة من بعده أبناءه بأسماء كفار من أهل النار ؟ مثل { أبو بكر بن علي( ، )3وعمر بن علي
( ،)4وعثمان بن علي( ، )5وأبو بكر بن الحسن بن علي( ، )6وأبو بكر بن الحسين( . })7وغيرهم من
أبناء األئمة ؛ مثل عمر بن علي بن الحسين

()8

 -رحمهم للا جميعا .)9( -
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( ْْ)9وقدْمسىْاإلمامْجعفرْالصادقْابنتهْبعائشةْْ،وهلاْمرقدْيفْالقاهرةْبامسهاْْ،وهيْأختْاإلمامْموسىْالكاظمْْ.انظرْدْمحزةْالنشريتْ
ْ،الشي ْعبدْاحلفيظْفرغليْْ،دْعبدْاحلميدْمصطفىْْ:سريةْآلْبيتْالنيبْجـْ3صـْْ ْ.13
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وقد سلم اإلمام علي ألبي بكر وعمر األمر  ،ورضي بذلك  " ،وبايعهما طائعا غير مكره  ،وان
والية أبي بكر صارت رشدا  ،وهدى ؛ لتسليم علي  ،ورضاه  ،ولوال رضاه  ،وتسليمه ؛ لكان أبو
بكر مخطئا  ،ضاال  ،هالكا "(. )1
بل لما حارب أبو بكر المرتدين  :ولى على المدينة عليا  ،فلماذا لم يتحالف علي مع المتمردين ،
وخلع الخليفة  ،وأحدث انقالبا ؟ أم أنه جبن عن ذلك ؛ فانقاد للخليفة تقية

()2

ولماذا لم يتحالف مع سلمان حين كان واليا على المدائن في خالفة عمر؟

؟.

()3

 ،وعما ار الذي كان

واليا على الكوفة ؟( ، )4والمقداد الذي كان قائدا لجيش قبرص في عهد عثمان ؟ (. )5
أم أنه كان عالما واعيا بالواجب عليه وهو :تقديس اجتماع األمة اإلسالمية على قلب رجل واحد.
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :القطع بالرحمة والجنة لكل أهل العصمة :

فقد روي عن الرضا – عليه السالم – أنه كان يجلس مع أحد الشيعة  ،فعطس الرضا – عليه
السالم – ثالث مرات  ،والرجل يقول له في الثالث  :صلى للا عليك  ،ثم سأله  :جعلت فداك ؛
إذا عطس مثلك  ،يقال له  :كما يقول بعضنا لبعض ؟ قال  :نعم  ،قال  :أوليس تقول  :صلى للا
على دمحم وآل دمحم ؟ قال :بلى  ،قال  :وارحم دمحم وآل دمحم  ،قال  :بلى  ،وقد صلى عليه ورحمه ؛

وانما صالتنا عليه رحمة لنا  ،وقربة " ؛ ولعل الترديد من الراوي ؛ بناء على  :أن مثلكم مرحومون
قطعا ؛ فال فائدة من طلب الرحمة لكم (.)6
ونقول  :سبحان للا  ،قال  -هلالج لج  -لنبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -فبما رحمة من اَّلل لنت لهم "
 ":وآتاني رحمة من عنده "

()8

()7

 ،وقال تعالى

 ،وقال تعالى  :واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها "

 ،وقال هلالج لج  ":وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إال رحمة من ربك "

()1

()9

.

(ْ )1الشي ْاحملموديِْْ:نجْالسعادةْْ،طْمطبعةْالنعمانْ– ْالنجفْْ،نشرْمؤسسةْالتضامنْالفكريْ– ْبريوتْْ،ط1331ْ،ْ 1هـْ
1961مْجـْْ 3صـْْْ.36حممد ْرضا ْجديديْْْ:معجم ْمصطلحات ْالرجال ْوالدرايةْْْ،حتقيق ْْ:حممد ْكاظم ْرمحان ْستايشْْ،نشرْدارْ
احلديثْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْْ1331ْ/شْصـْْ .33
(ْ)1حممدْالسيدْالوكيلْْ:جولةْتارَييةْيفْعصرْاخللفاءْالراشدينْْ،نشرْدارْاجملتمعْ–ْجدةْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ .11
(ْ)3عبدْاملنعمْاهلامشيْْ:عصرْالصحابةْْ،نشرْدارْطيبةْاخلضراءْ–ْمكةْاملكرمةْْ،ط1414ْ،ْ4هـْصـْْ ْ.611
(ْ)4املرجعْالسابقْصـْْ .111
(ْ)1البالذريْْ:فتوحْالبلدانْْ،حتقيقْْ:رضوانْحممدْرضوانْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْ1413ْ،هـْجـْْ1صـْْ ْ.131
(ْ)6احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْالطاهرةْجـْ9صـْ.93
(ْ)7سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .119
(ْ)3سورةْهودْْ:آيةْرقمْْ .13
(ْ)9سْورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ .13
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وها هو من خير من وطئ الثرى بقدميه يقول  ":ما من أحد يدخله عمله الجنة "  ،فقيل  :وال أنت
يا رسول اَّلل قال  :وال أنا إال أن يتغمدنى ربى برحمة

()2

.

ويتألم إشفاقا على نفسه  ،وتواضعا أمام عظمة ربه حين قالوا لواحد من أصحابه مات  ":هنيئا لك

بالجنة  ،فقال  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ما يدريك  ،فواَّلل إني لرسول اَّلل  ،وما أدري ما يفعل بي " قال الراوي ":
واَّلل ال أزكي أحدا بعده أبدا

()3

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :إنكار علمي  :السنة والسيرة :

بعدما أنكرت االثنا عشرية فضائل الصحابة  ،وكذبت مروياتهم  ،فمن الواضح أن يردوا كل علم

خرج من معينهم  ،ويتعجبون ؛ فيقولون  " :ثم العجب العجاب ؛ عند ذوي البصائر واأللباب ،

والدعوى التي هي أبعد شيء من الصواب  ،ادعاء اإلجماع على سنة من سنن النبي – صلى للا
عليه وآله – بل على سيرة من سيره  ،لم يخرج عن مستودعي سره  ،وخازني علمه  :أهل بيت
العصمة والطهارة "

()4

.

ونتساءل  :فما حكم من قبل بهذه العلوم من أمثالنا  ،الذين تربوا على حب الصحابة  ،والتعلم من
أقوالهم  ،وأفعالهم  ،وسيرهم  ،ولم يصل إليهم أقوال فقهاء الشيعة االثني عشرية ؟ .

فنصدم بأئمتهم يلقنون أتباعهم تكفرينا ؛ فيقولون لهم  ":فمن لم يقبل عنكم ؛ فليس بموحد ؛ بل هو
مشرك  ،ولو أظهر التوحيد

()5

 ،ولكننا نقول  :من قال لكم أننا نرد أقوال أهل البيت – عليهم

السالم  -ومن قال لكم أننا ال نقبلها  ،بل هي على العين والرأس ؛ إن صح سندها ! .
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :كثرة الكذب على أهل البيت – عليهم السالم : -

استمع لهذا الحديث العجيب  :جاء رجل إلى أبي عبد للا – عليه السالم – فقال  :جعلت فداك ؛

إن رجال يأتينا من قبلك يعرف بالكذب ؛ فيحدث بالحديث فنستبشعه  ،فقال أبو عبد للا – عليه

(ْ)1سورةْالقصصْْ:آيةْرقمْْ .36
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ16صـْْ.ْ417اإلمامْالبخاريْْ:الصحيحْجـْْ1صـْْ.1147اإلمامْمسلمْْ:الصحيحْجـْْ3صـْْ .141
(ْ)3اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ41صـْْ.ْ449البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ ْ.419
(ْ)4احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْيفْأحكامْالعرتةْْجـْ9صـْ.439
(ْ)1اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْْجـْْ99صـْْ .143
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السالم  : -يقول لك  :إني قلت لليل إنه نهار  ،أو للنهار أنه ليل ؟  ،قال  :نعم  ،قال  :فإن قال
لك هذا أني قلته  ،فال تكذب به

()1

 ،فإنك إنما تكذبني "

()2

.

وعند تعارض األخبار عند الشيعة االثني عشرية يجب التحاكم إلى كتاب للا ؛ للتمييز بين
الصادق والكاذب  ،من حيث أنه كثر الكذابة من أهل األهواء والبدع على النبي واألئمة – عليهم
الصالة والسالم – في حياتهم  ،وبعد موتهم ؛ لتحصيل األغراض الدنياوية ؛ ولما رأى جماعة
منهم أن األئمة – عليهم السالم – حكموا بكثير مما أشتهر خالفه بين الناس  ،وال سيما العامة ،
وكشفوا عن المراد بكثير من اآليات والروايات  ،مما هو بعيد عن األذهان  ،بل ال يصل إليه عدا
المعصوم أحد من أفراد اإلنسان ؛ جعلوا ذلك وسيلة إلى االقتحام على نسبة كثير من األكاذيب
إليهم  ،واختالق األضاليل والبدع عليهم  ،فمن هنا أمر األئمة بالعرض على الكتاب ؛ لسالمته
من الكذب واالختالق ؛ لكن بفهم المعصومين

()3

.

وكثي ار ما جاء اللعن على لسان األئمة ألناس بأعيانهم  ،ويسمونهم بأسمائهم

()4

؛ لكذبهم على آل

البيت  ،فمن أين نطمئن ألحاديث عن أناس لم يثق فيهم أئمتهم .
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اتهام أهل السنة بإنكار عصمة األنبياء  -ملسو هيلع هللا ىلص : -

روى االثنا عشرية عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":سهر داود – عليه السالم – ليلة يتلو
الزبور  ،فأعجبته عبادته  ،فنادته ضفدع يا داود  :تعجب من سهرك ليلة  ،واني لتحت هذه

الصخرة منذ أربعين سنة  ،ما جف لساني عن ذكر للا"( )5؛ ثم يقولون  :إن هذا الحديث محمول

على التقية ؛ ألن العامة ال يشترطون العصمة لألنبياء – عليهم السالم .)6( -

وال أدري من أين أتى بهذه المعلومة التي لم يسبقه بها أحد ؟ .

(ْ)1يقولْالطربيْْ":فماْيكنْيفْكتايبْهذاْمنْخربْذكرناهْعنْبعضْاملاضنيْْ:مماْيستنكرهْقارئهْْ،أوْيستشنعهْسامعهْ؛ْمنْأجلْأنهْملْ
يعرفْلهْوجهاْيفْالصحةْْ،والْمعىنْيفْاحلقيقةْ؛ْفليعلمْأنهْملْيؤتْيفْذلكْمنْقبلناْْ،وإمناْأيتْمنْقبلْبعضْناقليهْإليناْْ ْ،وإناْإمناْأديناْ
ذلكْعلىْحنوْماْأديْإليناْ"ْ.الطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْ1صـْْ.13فمنْترىْأحرصْعلىْالصدقْ؟ْْ ْ.
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ.77اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ3صـْْ ْ.111
(ْ)3الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْْْجـْ13صـْْْ.99
(ْ)4جاءْاللعنْعلىْلسانْأيبْعبدْهللاْلراْوهْمنهمْْ:بنانْالتبانْْ،واملغريةْبنْسعيدْْ،وأبوْبصريْْ،وزرارةْبنْأعنيْالذيْيوجدْلهْيفْالكايفْ
ْ 711روايةْتقريبْاًْْ،ويفْهتذيبْاألحكامْْ،ْ 771ويفْاالستبصارْْ،111ويفْمنْالْحيضرهْالفقيهْْ.ْ 111انظرْعليْأكربْغفاريْْ:
دراساتْيفْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْاهلدايةْللمامقاينْْ،طْتابشْْ،نشرْجامعةْاإلمامْالصادقْْ -طهرانْْ،ط1369ْ،ْ 1شْصـْ
ْ.116-111دْعمرْالفرماويْْ:أصولْالروايةْعندْالشيعةْاإلماميةْعرضْونقدْصـْْ .193
(ْْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ1صـْْ.141اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ61صـْ.11
(ْ)6عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْصـْْ.111املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ1صـْ.141
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من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :ادعاء العصمة ألفراد الشيعة الثني عشرية :
شكا رجل من أصحاب أبي عبد للا – عليه السالم – فقال  :يا بن رسول للا ؛ ماذا نحن فيه من
أذى الناس  ،ومطالبتهم لنا  ،وبغضهم إيانا  ،وطعنهم علينا  ،كأنا لسنا عندهم من المسلمين ؟

فقال أبو عبد للا – عليه السالم –  :أو ما تحمدون للا على ذلك  ،وتشكروه ؛ إن الشيطان لما
يئس منكم أن تطيعوه في خلع واليتنا ؛ التي يعلم أن للا  -عز وجل  -ال يقبل عمل عامل خلعها

 ،أغرى الناس بكم حسدا لكم عليها ؛ فاحمدوا للا على ما وهب لكم من العصمة ! (.)1

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اعتقاد المغفرة لفقهاء الشيعة الثني عشرية :

فإن قيل عن علماء الشيعة أنهم مختلفون في األحكام  ،يرد بعضهم على بعض  ،ويعدل الواحد
منهم عن رأي إلى غيره  ،بل يخطئ بعضهم بعضا.

فيجيب الشيعة اإلمامية االثنا عشرية فيقولون  " :إن علماءنا لم يخطئوا في طريقهم ؛ إذ أخذوا عن
أهل بيت العصمة ؛ فخطؤهم مغتفر إن اشتبه األمر عليهم في فهم ما سمعوا ؛ بخالف من ترك
طريقهم  ،وتمسك برأيه ؛ فإنه غير مغتفر إن أخطأ ؛ فإنه إن لم يصب الواقع  ،أصاب الطريق

()2

 .ولكنه إن أخطأ  ،فهل نتبع خطأه أم ال ؟.
من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :أن جعلوها أعلى مراتب العدالة البشرية :
من المقرر عند الشيعة االثني عشرية أن " القول بعصمة شخص أو أشخاص مثل النبي واألئمة

أمر غير خارج عن طاقة اإلنسان في الجملة ؛ ألن الناس مختلفون في االجتناب عن المعاصي ،

ففرقة منهم يعصون للا كثي ار  ،ومن كان كذلك فهو فاسق متهتك  .وفرقة  :ال يعصون للا إال

شاذا ناد ار  ،وأحيانا  ،ومن كان كذلك فهو العادل  .وثلة من الناس ال يعصون للا  -تعالى – أبدا

 ،وال يخرجون عن زي العبودية  ،ومنهاج الطاعة  ،حتى ولو في آن من اآلنات  ،وحين من
األحيان  ،ومن كان كذلك فهو المعصوم  ،وهذا المقام هو مقام العصمة  ،وهي لطف خفي من

األلطاف اإللهية العظيمة ؛ فاعتقادها في حق أحد ال يكون ضائ ار أصال "(.)3

فأعلى مراتب العدالة  :العصمة ؛ ألن أصحابها  ":هم أهل االستقامة المطلقة الشاملة  ،والعدالة
الحقيقية الكاملة  ،والعصمة هي العدالة المطلقة ؛ الموجبة الرتكاب الصراط المستقيم  ،والنهج
(ْ)1القاضيْالنعمانْاملغريبْْ:دعائمْاإلسالمْوذكرْاحلاللْواحلرامْوالقضاياْواألحكامْعنْأهلْبيتْالرسولْعليهْوعليهمْأفضلْالصالةْ
والسالمْْ،حتقيقْْ:آصفْبنْعليْأصغرْفيضيْْ،طْدارْاملعارفْ–ْالقاهرةْ1333ْْ،هـْ1963ْ/مْْجـْ1صـْ.47
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ1هامشْصـْْ ْ.143
(ْ)3السيدْالگلپايگاينْْ:نتائجْاألفكارْيفْجناسةْالكفارْصـْ.113
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القويم  ،الذي يصل صاحبه باألنوار القدسية  ،واألسرار الجبروتية  ،المانعة من الميل إلى جانبي
اإلفراط والتفريط  ،القاهرة لدواعي الشهوة والغضب

()1

 ،وأدنى مراتب العدالة درجة غير العدل "(.)2

بينما ال يعدها البعض من درجات العدالة ؛ فيقول  :إعلم أن مراتب العدالة تتفاوت ؛ بحسب قوة
ملكة العدالة وضعفها  ،فأعالها  :ما يتلو العصمة
درجة قريبة من العصمة

()4

()3

 ،ومن هؤالء العدول  :سلمان  ،فهوا في

 ،وأدناها  :الحالة التي يجد اإلنسان بها مدافعة الهوى في أول األمر ،

وان صارت بعد ذلك مغلوبة ؛ ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثي ار

()5

 ،وكيف كان :

فالحالة المذكورة غير عزيزة في الناس ليس في الندرة (.)6
وا شترط بعضهم في العدالة  :حسن الظاهر  ،أو عدم معلومية الفسق  ،والمعرفة بفقه الصالة ،
والمواظبة على الجمع والجماعات  ،وعدم اإلخالل بذلك  ،بغير عذر  ،ولو ظهر فسق نادر ،
وعلم من ظواهر أحواله التأثر والتألم والندامة ؛ فهذا يكفي في عدم الحكم بفسقه  ،ولو علم منه
عدم المباالة  ،أو التجاهر والتظاهر ؛ فهذا قادح لعدالته

ويعرفون العدل بأنه  ":المتحرز عن الكبائر "

()8

()7

.

؛ ألن العدالة صفة نفسانية  ،كسائر الصفات

النفسانية  ،واألعراض الخارجية  ،ذات مراتب مختلفة ؛ أعالها مرتبة العصمة  ،وأدناها العدالة
المعتبرة في إمام ال جماعة  ،وقبول الشهادة  ،ونحوهما  ،وهي الحالة التي يمكن أال يملك نفسه من
مخالفة الشهوة  ،والغضب لغلبة القوة الشهوية والغضبية عليه  ،لكن مع وجود تلك الحالة من
العدالة يندم من ذلك "( ، )9وهي غير منافية لصدور الذنب منهم أحيانا ؛ فكثي ار ما تصدر عنه
الذنوب (.)10
ومقومات العدالة  :التزام األحكام الشرعية  ،واجتناب الصغائر  ،ولزوم اجتناب منافيات المروءة ؛
ال بمجرد حسن الظاهر فقط عند الشك فيها ؛ فيلزم عند ذلك عدم ارتكاب منافيات المروءة ،
(ْ)1الشي ْسليمانْاملاحوزيْالبحراينْْْ:األربعونْحديثاْيفْإثباتْإمامةْأمريْاملؤمننيْ–ْعليهْالسالمْ–ْْصـْ .49
(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفوائدْجـْْ3صـْْ .333
)ْهذهْالدرجةْالثانيةْيفْالعدالةْعندهمْ.انظرْاإلمامْاخلميينْْ:كتابْالطهارةْْجـْْ3صـْْ313بتصرفْ .
ْ
(3
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ191بتصرفْ .
(ْ)1أبوْالفضلْحافظيانْالبابليْْ:رسائلْيفْدرايةْاحلديثْْجـْْ1صـْْ411بتصرفْ.
(ْ)6الشي ْاألنصاريْْ:كتابْالطهارةْْجـ1صـْْْ.417
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ31صـْْ34-33بتصرفْْ .
(ْ)3حممدْطاهرْالقميْالشريازيْْْ:كتابْاألربعنيْيفْإمامةْاألئمةْالطاهرينْْْْصـْْ .411
(ْ)9السيدْحممدْصادقْالروحاينْْ:فقهْالصادقْْ،طْمهرْْ،نشرْمؤسسةْدارْالكتابْْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ3هـْجـْْ6صـْ.131
(ْ)11آقاْرضاْاهلمداينْْ:مصباحْالفقيهْصـْْ673ْ–ْ666بتصرفْْ.
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الموجبة لعدم الوثوق في الدين  ،إما لمالزمتها له غالبا  ،أو لكشفها عن ضعف النفس أمام
الشهوات  ،بنحو يستبعد ضبطها أمام الشهوات  ،بحيث يبتلى بالمعاصي ؛ لعدم حسن الظاهر

منها عند المتشرعة مع ذلك  ،بل البد من كون ظاهر الرجل مأمونا  ،بحيث يكون سات ار لجميع
عيوبه حتى العيوب العرفية  ،مثل قولهم  -عليهم السالم  ": -من عامل الناس فلم يظلمهم ،
وحدثهم فلم يكذبهم  ،ووعدهم فلم يخلفهم  ،فهو ممن كملت مروءته  ،وظهرت عدالته "  ،واختلفوا
في قادحية الصغائر في العدالة على وجهين  :تقدح وال تقدح "
فمن عرضت له فتنة بعد بيان فتواه ؛
واستدامته

()2

()1

.

أوجبت فسقه ؛ فال يقتضي المنع عن تقليده ابتداء

 ،وال يقدح في وجود العدالة وقوع المعصية ناد ار ؛ لغلبة الشهوة أو الغضب  ،ولكن

يلزم من وجود العدالة وقوع الندم ؛ بمجرد سكون الشهوة أو الغضب  ،مع االلتفات إلى وقوع

المعصية منه  ،واذا صدرت المعصية الصغيرة فإن التفت العاصي إلى وجوب التوبة ؛ ومع ذلك
لم يتب ؛ كان عاصيا بترك التوبة  ،ولم يكن عدال  ،وان غفل عن ذلك  ،فلم يندم  ،لم يقدح
صدور الصغيرة في بقاء العدالة  ،وترتيب أحكامها  ،أما إذا صدرت المعصية الكبيرة فلم يندم ولم
يتب ؛ غفلة عن صدور المعصية ؛ فقد خرج من صفة العدالة " (.)3
وأما قولهم  :فالن مرتفع القول  ،أو في مذهبه ارتفاع ؛ فالمراد  :أنه كان غاليا في بعض معتقده
 ،أو رواياته

()4

.

أما أهل السنة فيعرفون الراوي العدل بأنه  :الثقة الضابط لما يرويه  ،وهو المسلم العاقل البالغ

السالم من أسباب الفسق  ،وخوارم المروءة  ،وأن يكون مع ذلك متيقظا  ،غير مغفل  ،حافظا إن
حدث من حفظه  ،فاهما إن حدث من خطه ؛ فإن اختل شرط مما ذكر  :ردت روايته

()5

.

من آثار التقديس في عقيدة العصمة  :اإلساءة لألنبياء وآل البيت – عليهم السالم : -

من الغريب أن أول من أساء ألهل البيت الشيعة أنفسهم ؛ ألنهم يتجرؤون فيقولون  ":بأن النبي لو

كان ق د بلغ بأمر اإلمامة طبقا لما أمر للا به  ،وبذل المساعي في هذا المجال ؛ لما نشبت في
البلدان اإلسالمية كل هذه االختالفات  ،والمشاحنات  ،والمعارك  ،ولما ظهر خالفات في أصول

(ْ)1السيدْحممدْسعيدْاحلكيمْْ:مصباحْاملنهاجْ"ْاالجتهادْوالتقليد"ْشرحْصـْْ143-147بتصرفْ .
(ْ)1املصدرْالسابقْْشرحْصـْ.39
(ْ)3املصدرْالسابقْْصـْْ391-339بتصرفْ .
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْْْجـْْ4صـْْ .143
(ْ)1احلافظْابنْكثريْْ:الباعثْاحلثيثْشرحْاختصارْعلومْاحلديثْصـْْ ْ.31
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الدين وفروعه "( ، )1فضال عن  ":أن األنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم  ،وأن للا سيبعث في
آخر الزمان شخصا يقوم بتنفيذ مسائل األنبياء " ( .)2هو المهدي المنتظر القائم.

ويكذبون على رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيقولون  :كان يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة – عليها
السالم –

()3

؛ وان فاطمة – سالم للا عليها – امرأة بالغة فهل يعقل هذا

()4

.

وعن علي – عليه السالم – أنه لما عرض عليه النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلسالم قال  ":إن هذا دين
مخالف لدين أبي  ،وأنا أنظر فيه "

()5

فأين العصمة هنا ؟ .

ومن إساءتهم آلل البيت  :أن سموا اإلمام الحسن بن علي – عليه السالم – بمذل المؤمنين ؛
()6

حين تنازل عن الخالفة لمعاوية – رضي للا عنهم -

()7

.

بل وثب أهل عسكر الحسن بن علي – عليه السالم – بالحسن  ،في شهر ربيع األول  ،فانتهبوا
فسطاطه  ،وأخذوا متاعه  ،وطعنوه في خاصرته  ،فردوه جريحا إلى المدائن (. )8
وهذا أحد رواتهم

()9

صرح  :أنه ضرط في لحية أبي عبد للا – عليه السالم – وقال  :ال يفلح أبدا

؛ بسبب مسألة فقهية لم يعجبه جوابه عنها

()10

.

وحين تسمع من الصادق – عليه السالم – أنه قال  ":إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ؛ فأما
النظر إلى عورة من ليس بمسلم ؛ مثل نظرك إلى عورة حمار "

()11

.

(ْ)1اخلميينْْ:كشفْاألسرارْصـْْ ْ.ْ133-ْ137
(ْ)1اخلميينْْ:كشفْاألسرارْْصـْْ ْ.ْ11
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ .73
(ْ)4دْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ .19
(ْ)1السيدْابنْطاووسْْ:سعدْالسعودْْ،طْأمريْْ،نشرْمنشوراتْالرضىْ–ْقمْ1363ْْ،شْصـْْ .116
(ْ)6حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْ.166الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْصـْْ .31
(ْ )7هلْكانْاحلسنْ– ْعليهْالسالمْ– ْمذالْللمؤمننيْ؟ْ!ْأمْأنهْكانْمعزاْهلمْْ،ألنهْحقنْدمائهمْْ،ووحدْصفوفهمْبتصرفهْاحلكيمْْ،
ونظرهْالثاقبْ؟ْ!ْْوهذاْالقولْينسبْإىلْأيبْعبدْهللاْووهللاْإنهْلربئْمنْهذاْالكالمْْ.انظرْدْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ .16
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ44صـْ.61الشي ْالطوسيْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْجـْْ1صـْْ ْ.331
(ْ)9الراويْهوْأبوْبصريْْ،واحلقْلناْأنْنبكيْدمْاًْلقدْمضىْعلىْكتابْالكشيْعشرةْقرونْْ،وتداولتهْالشيعةْكلهمْعلىْاختالفْفرقهمْ
ْ،فماْرأيتْأحداْمنهمْاعرتضْعلىْهذاْالكالمْْ،أوْأنكرهْْ،أوْنبهْعليهْْ.انظرْدْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ .16
(ْ )11هوْْ:زرارةْبنْأعني ْْ،ولهْمجاعةْتتبعهْتسمىْالزرارية ْْ.انظرْالشي ْالطوسيْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْجـْْ 1صـْْ .ْ 379األمحديْ
نكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .119
(ْ)11الشي ْاألنصاريْْ:كتابْالطهارةْجـْْ1صـْ.ْ411السيدْاخلوئيْْ:كتابْالطهارةْجـْْ3شرحْصـْْ .313
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وهذا زين العابدين – عليه السالم – سأله يزيد بن معاوية أن يكون عبدا له ؟ فرضي أن يكون
عبدا ليزيد  ،وقال له  ":أنا عبد مكره ؛ فإن شئت فأمسك  ،وان شئت فبع " (. )1
وال يقتصر األمر على األئمة

()2

 ،بل طال بنات النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – فادعوا  :أن رقية( ، )3وزينب

()4

زوجتا عثمان  ،لم يكونا ابنتي رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وال ولدي خديجة – رضي للا عنها  -بحجة أنه
ال يجوز أن يزوج النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابنته من كافر ؛ ولكنهما كانتا ابنتين لهالة

أخت خديجة –

()5

رضي للا عنهما.)6( -
ونتعجب من هذا الخطأ في التأصيل  ،فعثمان – رضي للا عنه – لم يكن زوجا لزينب – رضي
للا عنها – يوما من الدهر ؛ بل تزوج بعد رقية  :أم كلثوم – رضي للا عنهم -

()7

.

ويرد الصادق – عليه السالم – عن عرضهما  ":اللهم صل على رقية بنت نبيك  ،والعن من آذى
نبيك فيها  ،اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك  ،والعن من آذى نبيك فيها "( )8؛ فثبت بذلك  ":أن

(ْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ .131
(ْ )1أكثرْمنْتعرضْللطعن ْْ:اإلمامانْحممدْالباقرْْ،وابنهْجعفرْالصادقْ– ْعليهْالسالمْ– ْفقدْنسبتْإليهمْأغلب ْاملسائلْ:كالقولْ
بالتقيةْْ،واملتعةْْ،واللواطةْبالنساءْْ،وإعارةْالفروجْْْ،ومهاْبريئانْمنْهذاْكلهْْ.انظرْدْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ .31
ْهللاِ ْْ -صلىْهللاْعليهْوسلمْْ:ْ -وأُمها ْ ِ
اْعتبَةُْبن ْْأَِيب ْ َهلَ ٍ
ب ْقَـب َل ْاهلِجَرْةِ ْْ.فَـ َف َارقَـ َهاْقَـب َل ْالد ُخوِلْ.
ت َْر ُسوِل ْ
(ُ ْ )3رقَـيَّةُ ْبِن ُ
َ َ َ
ْ:خدجيَْةُْْ.تَـَزَّو َج َه ُ ُ
ني َِ
ْم َعهُ ْإِ َىل ْاحلَبَ َش ِة ْاهلِجرتَـ ِ
ْعلَيْ ِهْ
صلَّ َّ
ْم َع ْأ ُِّم َها ْ ُ
ْمجيعْاًَْ ْ،وَم ِر َ
ضت ْقُـبَـي َل ْبَد ٍْر ْْ،فَ َخلَّ َ
ىْاّللُ َ
ف ْالنَِّيب َْ -
اجَرت َ
ْ،مثَّ ْتَـَزَّو َج َهاْعُث َما ُْن ْ َه َ
َوأَسلَ َمت َ
َ
ْ،واملسلِ ُمو َنْبِبَد ٍْرْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ.113ْ–ْ111الزركليْْ:األعالمْجـْْ3
اْعث َما َْنْ؛ْفَـتُـ ُوفـِّيَتْْ
َو َسلَّ َْمَ ْ-علَيـ َه ُ
َُ
صـْْ.ْ31دْمحزةْالنشريتْْ،الشي ْعبدْاحلفيظْفرغليْْ،دْعبدْاحلميدْمصطفىْْ:سريةْآلْبيتْالنيبْجـْْ1صـْْ .493ْ–ْ439
ِ ِ
اْيف ْحياةِ ْأ ُِّمها ْابن ِ
(ْ )4زيـنَب ْبِنت ْرسوِل ْهللاِ ْْ -صلىْهللاْعليهْوسلمْْ:ْ -وأَكبـر ْأ ِ ِ
وْالع ِ
اص؛ْ
َخ َواهتَا ْْ،م َن ْاملَُهاجَرات ْْ،تَـَزَّو َج َه ِ َ َ َ ُ َ
َ َُ َ
ْخالَت َهاْأَبُ َ
َ ُ ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيْ.تُـ ُوفـِّيَت3ْ:هْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْ
اجَرت ْقَـب َلْإسالَم َْزوج َهاْبس ِّ
فَـ َولَ َدت ْلَهُْأ َُم َامةَْالَِّيت ْتَـَزَّو َجْهبَاْ َ
ت ْسن َ
ْ،وَه َ
ْ:علي ْبـَع َد ْفَاط َم ْةَْ َ
النبالءْجـْْ1صـْْ.111ْ–ْ146دْمحزةْالنشريتْْ،الشي ْعبدْاحلفيظْفرغليْْ:سريةْآلْبيتْالنيبْجـْْ1صـْْ .433ْ–ْ479
ْعب ِدْالعَّزىْب ِنْقُصيْْْ:أُختْخ ِدجيةَْْ،أمْأَِيبْالع ِ ِ
(ْ)1هالَةُْبِنتْخويلِ ِدْب ِنْأ ٍ
طْبنْب ِن َِّ
تْالنيبْْ،وكانْ
بْبِن ُ
َ
ُ َ َ
َ
َ
َسدْب ِن َْ ُ
َ
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النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تزوج خديجة ؛ وهو ابن بضع وعشرين سنة  ،فولدت له قبل مبعثه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -القاسم
()1

 ،ورقية  ،وزينب  ،وأم كلثوم  ،وولد له بعد المبعث الطيب  ،والطاهر  ،وفاطمة "

والراجح أن الطيب والطاهر هما  :لقبان لعبد للا بن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وليسا غيره

()3

()2

.

.

ويتمادون في اإليذاء فيروون في تفسير قول للا  -هلالج لج  ": -وضرب اَّلل مثال للذين آمنوا ام أرت
فرعون "

()4

 ،عن الصادق – عليه السالم –  :يعني الثالث – أي  :عثمان  -وزوجته رقية بنت

رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومعنى ونجني من فرعون وعمله  :أي من الثالث وعمله  ،ونجني من القوم

الظالمين  :بني أمية  ،وجاء مثله عن الباقر – عليه السالم  -في قوله تعالى  ":وجاء فرعون –

يعني الثالث  -ومن قبله – يعني األولين  -والمؤتفكات – أهل البصرة  -بالخاطئة – هي

عائشة – ( ، )5وروي عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -لكل أمة فرعون  ،وعثمان فرعون هذه األمة " ؛ ثم
يتناقض ويقول  :إن فرعون هو  :األول  ،يعني  :أبو بكر  ،وهامان هو  :عمر  ،ثم يتناقض
أكثر  ،فيقول  :إن معاوية فرعون هذه األمة

()6

.

مع أن روايات الشيعة تكاد تتفق على أن أهل البيت كانت  ":جل جوائزهم من الخراج(، )7
خصوصا ما كان يرسله معاوية إلى الحسن والحسين – عليهما السالم – وما كان يجبيه أبو بكر
وعمر وعثمان  ،ويفرقه في الصحابة "

()8

.

(ْ)1القاسمْبنْرسولْهللاْْ-صلىْهللا ْعليهْوسلمْْ: ْ-أولْمنْولدْمبكةْقبلْالنبوةْْ،وبهْيكىنْْ،وأولْمنْماتْمنْولدهْْ،واختلفْيفْ
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قريشْلهْبكونهْأبرتْكانْبعدْالبعثةْْ،وليسْعندْموتهْْ،وقيلْْ:نزلتْيفْموتْإبراهيمْْ،وهوْمردودْ؛ْألنْاحلديثْيقولْْ:أنْالذيْعريهْ
أبوْجهلْْ،وقدْماتْْأبوْجهلْيفْْ1هـْيفْبدرْ؛ْبينماْولدْإبراهيمْيفْ3هـْْ،إذْأنْماريةْ–ْرضيْهللاْعنهاْ–منْهداياْاملقوقسْعظيمْ
مصرْسنةْْ7هـْْ.انظرْدْمحزةْالنشريتْْ:سريةْآلْبيتْالنيبْجـْْ1صـْْ .473ْ-ْ471
(ْ)4سورةْالتحرميْْ:آيةْرقمْْ .ْ11
(ْ)1سورةْاحلاقةْْ:آيةْرقمْْ .9
ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ3صـْْ131بتصرفْ .
ْ
(ْ)6الشي
(ْ )7اخلراجْْ :ا ِإلتَ َاوة ْْ ْ،وماَْيرجْمنْغلةْاألرض ْْ،والبالدْاخلراجيةْاليتْافتتحتْصلحاْووظفْماْصوحلْعليهْأهلهاْعلىْأراضيهم ْْ،
ف يجبْعليهمْأنْيدفعواْللسلطانْقسماْمنْحاصلْاألرضْكالعشرْأوْالربعْأوْالثلثْأوْاخلمسنيْأوْالنصف ْْ.انظرْاملعجمْالوسيطْْ،
مادةْخرجْجـْْ1صـْْ.114رينهارتْبيرتْْ:تكملةْاملعاجمْالعربيةْجـْْ3صـْْ .171
(ْ)3الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْْجـْْ11صـْْ .131
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ويسؤون لبيت النبوة ؛ فعن أمير المؤمنين – عليه السالم – أنه قال  ":سافرت مع رسول للا -
ملسو هيلع هللا ىلص  -ليس له خادم غيري  ،وكان له لحاف ؛ ليس له لحاف غيره  ،ومعه عائشة  ،وكان رسول
للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ينام بيني وبين عائشة  ،ليس علينا ثالثتنا لحاف غيره  ،إذا قام إلى صالة الليل ؛
يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة  ،حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا " (. )1

ويتمادون فيروون عن علي بن أبي طالب – عليه السالم – قال  :دخلت على رسول للا – صلى
للا عليه وآله – قبل أن يضرب الحجاب  ،وهو في منزل عائشة  ،فجلست بينه وبينها ؛ فقالت :
يا بن أبي طالب  :ما وجدت مكانا إلستك غير فخذي؟ أمط عني! فضرب رسول للا – صلى للا
عليه وآله – بين كتفيها  ،وقال  ":ويحك ما تريدين من أمير المؤمنين  ،وسيد الوصيين  ،وقائد
الغر المحجلين ( .)2والعجيب أنه غصب منها وليس منه ! .

ويسيئون لواحد من أبناء أهل البيت  ،يقولون  :وأما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه –
عليه السالم – ؛ فقولهم باطل بما دللنا عليه  :من أنه يجب أن يكون اإلمام معصوما ؛ ال يجوز
عليه الخطأ ؛ وأنه يجب أن يكون أعلم األمة باألحكام  ،وجعفر لم يكن معصوما بال خالف  ،وما
ظهر من أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن يحصى  ،ال نطول بذكرها الكتاب  ،وأما كونه
عالما ؛ فإنه كان خاليا منه ؛ فكيف نثبت إمامته

()3

؛ ومن ذلك ما روي عن أبي الحسن – عليه

السالم – حين ولد له جعفر  ،هنأه الناس به  ،فلم يروا به سرو ار  ،وقال  :هون عليك أمره

سيضل خلقا كثي ار

()4

 ،وروي  :إن جعف ار كان ينادي الجواري  ،ويسكر بحضور أبي دمحم  ،وظل

سكرانا حتى نام (. )5
ويأتي الدور العباس – رضي للا عنه  -فقد نزل فيه قوله تعالى  ":وال ينفعكم نصحي إن أردت
أن أنصح لكم إن كان اَّلل يريد أن يغويكم "( ،)7( )6وقوله تعالى  ":ما كان للمشركين أن يعمروا
مساجد اَّلل شاهدين على أنفسهم بالكفر "

()1( )8

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ.1الطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ ْ.133
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ11صـْْ144بتصرفْْ .
(ْ)3الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْْْصـْْ .111
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.113الطوسيْْ:الغيبةْصـْْ .117
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.316الطوسيْْ:الغيبةْصـْْ .117
(ْ)6سورةْهودْْ:آيةْرقمْْْ .34
(ْ)7اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .131
(ْ)3سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْْ .17
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ويدعون على عبد للا وعبيد للا

()2

ابني العباس  -رضي للا عنهما -

()3

 ":اللهم العن ابني فالن

 ،وأعم أبصارهما  ،كما عميت قلوبهما ،واجعل عمى أبصارهما دليال على عمى قلوبهما ".

ثم يتوجهون إلى أصهار النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فعن أبي جعفر – عليه السالم  : -قد أخرج للا أبا بكر
في الغار من السكينة  ،وخصه بالحزن  ،ومكان علي في هذه الليلة أفضل من مكانه في الغار
 ،وحيث أن للا أخرجه من السكينة " دل ذلك على إخراجه من اإليمان "

()5

()4

.

والحزن الذي ابتلي به أبا بكر لم يكن على رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – بل على علي ؛ حيث قال  ":يا

رسول للا حزني على أخيك علي  ،ما كان منه ؟ فقال له النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –  :ال تحزن إن للا معنا ؛
أي  :معي ومع أخي علي بن أبي طالب  ،للا أكبر ! .
بل أمرت السيدة الزهراء شيعتها فقالت  ":فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور  ،وقيام

النشور"

()6

؛ ألنه ناصب ألهل البيت العداء  ،وغاصب للخالفة منهم .

مع أن السنة والشيعة مجمعون على أنه ال يجوز أن يلعن شخص بخصوصه إال إن علم موته
على الكفر  ،كأبي جهل  ،وأبي لهب  ،وأما من لم يعلم فيه ذلك فال يجوز لعنه  ،حتى إن الكافر
الحي المعين ال يجوز لعنه ؛ ألن اللعن غير السائغ يعود على صاحبه( )7؛ ففي الحديث عن رسول
للا – ملسو هيلع هللا ىلص  " ": -إذا خرجت اللعنة من في صاحبها نظرت ،فإن وجدت مسلكا في الذي وجهت
إليه ،واال عادت إلى الذي خرجت منه "( ، )8وقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – مبينا ان الدنيا تتعكر بمجرد
اللعن سماء وأرضا فقال  ":إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ،فتغلق أبواب السماء
دونها ،ثم تهبط إلى األرض فتغلق أبوابها دونها ،ثم تأخذ يمنا وشماال ،فإذا لم تجد مساغا رجعت
إلى الذي لعن ،فإن كان لذلك أهال واال رجعت إلى قائلها "(.)9
(ْ)1اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .131
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(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ19صـْْ.363ولهْْ:مرآةْالعقولْجـْْ1شرحْصـْْ.334التربيزيْاألنصاريْْ:اللمعةْالبيضاءْصـْْ ْ.317
(ْ)7السيدْعليْاحلسيينْامليالين:استخراجْاملرامْمنْاستقصاءْاإلفحامْ،طْشريعتْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1ه1333/شْجـ1صـْ ْ.111
(ْ)3البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ7صـْْ .111
(ْ)9حسنْْ.أبوْداودْجـْْ4صـْْ.177البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ7صـْْ .149
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بل قالوا  :ربما يكون استصحاب النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ألبي بكر – رضي للا عنه – في الهجرة لكي ال
يدل الكفار على طريق النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  ، -بل روي أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – انطلق إلى الغار فجاء أبو بكر

يطلبه فأخبره علي أنه قد انطلق فاتبعه

()1

 ،والسؤال  :كيف يفشي علي السر لكافر يريد أن يدل

المشركين على طريق النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -؟ ولكنهم ال يحسنون الوضع فإن أبا بكر لم يدلهم .

ثم إن عمر بن الخطاب كان في الجاهلية خامل الذكر  ،ال يؤبه به  ،وال يلتفت إليه  ،ولم يكن له

نجدة  ،وال نباهة  ،وقد ذكر المخالفون  :أنه كان في الجاهلية نخاسا للحمير  ،وكان في غاية
الدناءة  ،وأن أباه الخطاب كان حطابا  ،وأنه قطع في السرقة في سوق عكاظ  ،وكان عمر يسمى

في الجاهلية عمي ار ؛ تهكما وسخرية  ،فمن كان هذا شأنه وحاله كيف يعز اإلسالم به ؟ فكون
اإلسالم عز به فما هو إال اختالق من أهل النفاق  ،وافتراء من ذوي الشقاق  ،بل اقترانه مع أبي
جهل ينادي باشتراكهما في الضالل  ،وأن هذين الملعونين لما اشتركا في البذاءة  ،وخبث اللسان ،
واهانة أهل اإلسالم  ،والسفاهة عليهم ؛ وتساويا في قبح األخالق  ،وايذاء الرسول – صلى للا

عليه وآله – وأصحابه  ،واالستهزاء بهم ؛ أحب أن يدخل واحد منهما في ظاهر اإلسالم ؛ ليكون
ليستظهر بالسفاهة  ،والوقاحة  ،ويسلم من شره  ،وفتنته (.)2
ا
في مقابلة اآلخر ؛
وال ينجو صهره الثالث  :إن عثمان عمل بالجور ونبذ حكم القرآن  ،وقد قال للا تعالى  ":ومن لم

يحكم بما أنزل اَّلل فأولئك هم الفاسقون"
بكر

()4

()3

 ،فنقمنا ذلك عليه ؛ فقتلناه  ،فلما قال  :دمحم بن أبي

– رضي للا عنه ذلك عن عثمان في زمن معاوية ؛ قام له معاوية بن حديج

()5

فقتله ،

(ْ)1الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:ألفْسؤالْوإشكالْْ،نشرْدارْالسريةْ–ْبريوتْْ،ط1431ْ،1ه1119/مْجـْ3صـْْ .341
(ْ)1الشي ْسليمانْاملاحوزيْالبحراينْ:األربعونْحديثاْيفْإثباتْإمامةْأمريْاملؤمننيْ–ْعليهْالسالمْ–ْصـْْ331-333بتصرفْْ .
(ْ)3سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ .47
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وأحرقه في جيفة حمار  ،وقيل بل قطع رأسه  ،وأرسلها إلى معاوية بن أبي سفيان  ،فأمر بأن
يطاف برأسه  ،وهو أول رأس طيف به في اإلسالم(. )1
موقف األئمة من القول بعصمتهم من كتب الشيعة و أهل السنة :

يعترف بعض علماء االثني عشرية بوجود مشكلة في عقيدة العصمة  ،فيقول  ":إذا أحطت خب ار

بما تلونا عليك ؛ فاعلم أن هذه المسألة في غاية اإلشكال  ،لداللة كثير من األخبار واآليات على
صدور السهو عنهم – عليهم السالم – مثل قوله تعالى  ":ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم
نجد له عزما "

()2

 ،واطباق األصحاب إال من شذ منهم على  :عدم جواز السهو عليهم (.)3

ومصدر الخطورة في عقيدة العصمة  :أنها مصادرة لكل اآلراء  ،وغلق لألبواب أمام العقل

والتفكير ،وسد للطريق أمام ذوي البصيرة ؛ لتحل األهواء محل النصوص الدينية ؛ فبعقيدة العصمة
صودرت كل اآلراء واالجتهادات  ،فكيف تنطق بعد كالم المعصوم ؟  ،فال يجد المرء أمامه سوى

التسليم والقبول  ،دون مناقشة  ،وهكذا استقر الفساد  ،وساد ضياع العقول الذكية (.)4

فهيئت لهم هذه العقيدة أن يردوا أخبار األئمة  ،التي تقول بعدم عصمتهم  ،أو تأويلها  ،أو تكذيبها
 ،حتى يلبسوا على عوام الشيعة ؛ فتبقى مذعنة لرأي الفقيه النائب عن اإلمام الغائب  ،وهذا هو
االختطاف الذهني بكل أركانه ومعانيه .

ولكن األئمة يردون ذلك بأقوالهم وأفعالهم ؛ فقد سئل الرضا – عليه السالم  ": -إن في الكوفة
قوما يزعمون أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يقع عليه السهو في صالته ؟ فقال  :كذبوا لعنهم للا  ،إن الذي
ال يسهو هو للا ال إله إال هو "(.)5

والصدوق الصدوق منكري سهو النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيقول  ":إن الغالة والمفوضة لعنهم للا  :ينكرون
سهو النبي – صلى للا عليه وآله – "

()6

.

ْ.وعزلْعن ْمصر ْ(سنةْْ،ْ)11وتويفْهبا ْْ 11هـ ْْ.أبوْنعيمْْ:معرفةْالصحابةْجـْْ 1صـْْ.1111الزركليْْ:األعالمْجـْْ 7صـْْ–ْ 161
ْ.ْ161الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ .41ْ–ْ37
(ْ)1الشي ْحمسنْاألميينْْ:الغديرْجـْْ11صـْْ76-66بتصرفْْ .
(ْ)1سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ ْ.111
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ113بتصرفْ.واملصدرْنفسهْجـْْ11صـْْ .311
(ْ)4حممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْصـْْ16بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْ.119اجمللسيِْْ:بارْاألنْوارْجـْْ17جـْْ.ْ111احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ
ْ13صـْْ.414السيدْاخلوانساريْْ:جامعْاملداركْجـْْ3صـْْ .437
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْْجـْْ1صـْْ.319اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ .111
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ويقول أبو جعفر – عليه السالم  ": -ال ترفعوا عليا فوق ما رفعه للا  ،وال تضعوا عليا دون ما
وضعه للا  ،كفي بعلي أن يقاتل أهل الكرة  ،ويزوج أهل الجنة "

()1

.

ويعلن اإلمام أبو عبد للا – عليه السالم – براءته من هذه األقوال فيقول  ":من قال بأنا أنبياء
فعليه لعنة للا  ،ومن شك في ذلك ؛ فعليه لعنة للا "  ،ويدعوا أبو عبد للا – عليه السالم –
فيقول  ":لعن للا من قال فينا ما ال نقوله في أنفسنا  ،ولعن للا من أزالنا عن العبودية هلل الذي
خلقنا  ،واليه مآبنا  ،ومعادنا  ،وبيده نواصينا  ،وأخبر أبو عبد للا – عليه السالم  -يوما  :أن

قوما يزعمون أن األئمة آلهة  ،ويستدلون على ذلك بالقرآن ؛ فقال  ":إن سمعي  ،وبصري ،
وشعري  ،وبشري  ،ولحمي  ،ودمي من هؤالء براء  ،برئ للا منهم ورسوله  ،ما هؤالء على ديني

ودين آبائي  ،ال يجمعني واياهم يوم القيامة  ،إال وهو عليهم ساخط " (. )2
ثم إن القول بعصمة األئمة يوقع االثني عشرية في شرك الرد على الشبهات التي رووها في كتبهم
عن النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -مثل  :ما جاء أنه أمر بالال أن يكأل لهم الليل  ،حتى يوقظهم لصالة الصبح
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إال على حر الشمس  ،فقام فأمر

 ،ولكن بالال غلبته عيناه فنام  ،ولم يستيق

الصحابة أن يستيقظوا  ،ويتحولوا من هذا الوادي  ،وقال  :إن به شيطانا
بالال فأذن وأقام  ،وصلى بالصحابة الصبح

()4

()3

 ،ولما تحول منه أمر

.

ومن ذلك  :أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شغل يوم الخندق عن أربع صلوات  ،حتى ذهب من الليل ما شاء ،
فأمر بالال فأذن وأقام  ،فصلى الظهر  ،والعصر  ،والمغرب  ،والعشاء

()5

 ،ثم قال  ":مأل للا

قبورهم وبيوتهم نارا ،كما حبسونا ،وشغلونا عن الصالة الوسطى ،حتى غابت الشمس "(. )6
وكذلك ما جاء أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هم أن يدعوا على كفار قريش بالهالك والعذاب  ،لكن للا نهاه
عن ذلك  ،وقال له  ":ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون "

()7

 ،فقد

استحقوا التعذيب بظلمهم (.)1
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .ْ16
(ْ)1عليْأكربْغفاريْْ:دراساتْيفْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْاهلدايةْللمامقاينْْْصـْْ116ْ-ْ111بتصرفْْ .
(ْ)3فيهْقدحْيفْالعصمةْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ31صـْْ.166احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ3صـْ.167
(ْ)4قالْالبهائيْْ:رمباْيظنْتطرقْالضعفْفيهْ؛ْألنهْينايفْالعصمةْْ،وقالْاجمللسيْملْنطلعْعلىْرادْهلذاْاخلربْمنْجهةْاإلسنادْْ،وهوْماْ
يفيدْجوازْحصولْذلكْمنْاملعصومْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ113-117بتصرفْ .
( ْ)1علقْاجمللسيْ:بأنهْالْينايفْالعصمةْ؛ْألنْالصالةْتسقطْمعْاخلوفْْ،مثْتقضىْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ31صـْْ ْْْ.166
(ْ)6اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.436النسائيْْ:سننْالنسائيْالكربىْجـْْ1صـْْ ْْْ.136
(ْ)7سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .113
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وال يجدون بدا من القدح في مثل هذه األخبار بحجة أنها قدح في النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -باعتبار رقوده
عن فرض  -سيما مع أنه ال ينام قلبه  ،ومع تضمن بعضها لقوله – عليه السالم  ": -إنما نمتم
بوادي الشيطان" الدال على  :أن منشأ نومهم تسلط الشيطان  ،مع أن سلطانه على الذين يتولونه

ال على المؤمنين الذين معه  ،وهذا القدح مخدوش جدا ؛ لمنع كون رقوده قدحا فيه  ،بل رحمة
لألمة كما ورد في بعض هذه األخبار

()2

؛ وانامته سبحانه له لمصلحة ال توجب قدحا فيه أصال ،

وال ينافي تيق قلبه  ،وكونه وادي شيطان ال يدل على تسلطه على الجميع  ،غايته إنامته لبعض
منهم  ،إذ لم يكن الجميع من أهل العصمة  ،بل لعل أهل النفاق كانوا فيهم أيضا (.)3
وعلماء االثني عشرية تلقوا أخبار نوم النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن الصالة بالقبول  ،حتى قالوا  :أنه ال عار
في الرقود عن الفريضة ؛ ألن النبي – صلى للا عليه وآله  -فعل ذلك رحمة للعباد  ،ولئال يعير
بعضهم بعضا (.)4

والجملة  :أنه ال يجترئ على نسبته إليهم – عليهم السالم  ، -لما دل من اآليات واألخبار على
بلوغهم أقصى مراتب الكمال  ،وأفضليتهم ممن عداهم في جميع األحوال واألعمال  ،وأنهم تنام
أعينهم  ،وال تنام قلوبهم  ،وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة  ،وأن النوم ال يغير منهم شيئا

من جهة اإلدراك والمعرفة  ،وأنهم ال يحتلمون  ،وال يصيبهم لمة الشيطان  ،وال يتثاءبون  ،وال

يتمطون في شيء من األحيان  ،وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم  ،وال يكون لهم
ظل  ،وال يرى لهم بول وال غائط  ،وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك  ،وأمرت األرض بستره

وابتالعه  ،وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه

()5

 ،وأنهم جعلوا شهداء على

الناس في أعمالهم  ،وأن مالئكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – صالة الفجر  ،وأن

المالئكة كانوا يأتون األئمة عند وقت كل صالة  ،وأنهم ما من يوم وال ساعة وال وقت صالة إال

وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم  ،وانهم كانوا مؤيدون بروح القدس يخبرهم ويسددهم  ،وال يصيبهم

(ْ)1قالْاجمللسيْْ:كونْاألمرْيفْاإلهالكْْ،والتعذيبْْ،وقبولْالتوبةْإىلْهللاْتعاىلْالْينايفْعصمتهْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْبوجهْ؛ْ
حيثْكانْالدعاءْعليهمْملْيكنْمنهياْعنهْ؛ْوإمناْأمرهْتعاىلْبالكفْ؛ْلنوعْمنْاملصلحةْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْ.37
(ْ)1الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْْجـْْ3صـْْ.194احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ3صـْ.167
(ْ)3احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْْجـْ7صـْْ131بتصرفْ.
(ْ)4الشي ْاألنصاريْْ:رسائلْفقهيةْحتقيقْْ:جلنةْحتقيقْتراثْالشي ْاألعظمْطْباقريْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْصـْْ.311قلتْْ:هذاْ
فيهْإساءةْللنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ-حيثْجوزواْالسهوْوالنومْعلىْالنيبْوملْجيوزوهْعلىْأئمتهمْكماْسرتىْْْ.
(ْ)1وردْيفْالكايفْْ:أنْأباْبصريْأرادْأنْيسألْأباْعبدْهللاْ–ْعليهْالسالمْ–ْسؤاالْْ،فرفعْأبوْعبدْهللاْسرتاْبينهْوبنيْبيتْآخرْْ،فاطلعْ
فيهْمثْقالْسلْعماْبداْلكْْ.قلتْْ:فيهْدليلْعلىْعدمْعلمهْبالغيبْْ.الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ 139
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الحدثان  ،وال يلهون  ،وال ينامون  ،وال يغفلون  ،وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ،

و أروا ما في شرق األرض وغربها (. )1

وينقلون عن أئمة آل البيت ما يؤكد عصمتهم ؛ مثل ما روي عن هشام بن الحكم حين سئل عن
اإلمام أهو معصوم ؟ قال  :نعم  ،فقيل له  :وما صفة العصمة فيه ؟ وبأي شيء تعرف ؟ قال :
إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه ال خامس لها  :الحرص  ،والحسد  ،والغضب  ،والشهوة فهذه

منفية عنه  ،فال يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا  ،وهي تحت خاتمه ؛ ألنه خازن
المسلمين فعلى ماذا يحرص ؟ (.)2

ثم تجد عندهم ما يتناقض مع هذه العصمة التي ال تضاهيها عصمة  ،فيرد علي -عليه السالم-
عليهم  ":فال تكفو عني مقالة بحق  ،أو مشورة بعدل ؛ فإني لست في نفسي بفوق ما أن أخطئ ،
وال آمن ذلك من فعلي  ،إال أن يكفيني للا من نفسي ما هو أملك به مني  ،فإنما أنا وأنتم عبيد

مملوكون لرب ال رب غيره  ،يملك منا ما ال نملك من أنفسنا  ،وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا
عليه  ،فأبدلنا بعد الضاللة بالهدى  ،وأعطانا البصيرة بعد العمى " (.)3
وكان يتعوذ فيقول  ":اللهم إني أعوذ بك من ذنب يحبط العمل  ،وأعوذ بك من ذنب يعجل النقم ،
وأعوذ بك من ذنب يمنع الدعاء  ،وأعوذ بك من ذنب يمنع التوبة  ،وأعوذ بك من ذنب يهتك
العصمة  ،وأعوذ بك من ذنب يورث الندم  ،وأعوذ بك من ذنب يحبس القسم" (.)4
ويتضرع ويقول  ":إلهي  :كم من موبقة حملت عني فقابلتها بنعمتك  ،وكم من جريرة تكرمت عن
كشفها بكرمك  ،إلهي  :إن طال في عصيانك عمري  ،وعظم في الصحف ذنبي  ،فما أنا مؤمل

علي خطيئتي (.)5
غير غفرانك  ،وال أنا براج غير رضوانك  ،أفكر في عفوك ؛ فتهون ًّ
وهذا زين العابدين علي بن الحسين – عليه السالم – يدعوا  ":اللهم إنه يحجبني عن مسألتك

خالل ثالث  ،وتحدوني عليه خلة واحدة  ،يحجبني  :أمر أمرت به فأبطأت عنه  ،ونهي نهيتني
عنه فأسرعت إليه  ،ونعمة أنعمت بها علي  ،فقصرت في شكرها  ،ويحدوني على مسألتك :
تفضلك علي من أقبل بوجهه إليك " (.)6
(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْْجـْْ13صـْْ76-73بتصرفْْ.
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْ731بتصرفْ.وانظرْالصدوقْْ:اخلصالْْصـْْ .111
(ْ)3هذاْمنهْمنْبابْهضمْالنفسْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ74صـْ.319الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْْجـْْ3صـْ ْْ.317
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْْجـْْ33صـْْ.331وجـْْ91صـْْ .93
(ْ)1الشي ْالصدوقْْْ:األمايلْْصـْْ137بتصرفْ.
(ْ)6اإلمامْزينْالعابدينْْ:الصحيفةْالسجاديةْصـْْ71ْ–ْ71بتصرفْ.دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْعندْاإلماميةْصـ.ْ393
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ويقول أيضا  " :وال تؤاخذني بقبيح فعلي  ،وال تردني خائبا ؛ لفساد نيتي  ،وتعطف علي بجودك
وكرمك  ،وأصلح مني ما كان فاسدا  ،إلهي وسيدي  :كم لي من ذنب بعد ذنب  ،وسرف بعد
سرف  ،سترته يا رب ولم تكشف سترك عني  ،بل سترت العورة  ،وكثرت مني اإلساءة  ،وعظم

حلمك عني  ،حتى خفت أن أكون مستدرجا  ،إلهي وسيدي  :هذه يدي وناصيتي بيدك  ،مقر
بذنبي  ،معترف بخطيئتي  ،فإن تعف  ،فربما عفوت  ،وصفحت  ،وأحسنت  ،فتفضلت  ،وان
تعذبني ؛ فبما قدمت يداي "(. )1

وعن الكاظم – عليه السالم – حين سئل  :يزعمون أنك تعلم الغيب ؟ فقال  :سبحان للا ! ضع
يدك على رأسي ؛ فو للا ما بقيت شعرة فيه  ،وال في جسدي إال قامت  ،ثم قال  :ال وللا ما هي
إال وراثة عن رسول للا – صلى للا عليه وآله .)2( -
وعن أبي عبد للا – عليه السالم – يقول في دعائه  " :يا رحمن  ،يا رحيم  :اغفر لي الذنوب
التي تغير النعم  ،واغفر لي الذنوب التي تحل النقم  ،واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم  ،واغفر
لي الذنوب التي تنزل البالء  ،واغفر لي الذنوب التي تديل األعداء  ،واغفر لي الذنوب التي تعجل
الفناء  ،واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء  ،واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء  ،واغفر لي
الذنوب التي تكشف الغطاء  ،واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء  ،واغفر لي الذنوب التي ترد
غيث السماء "(. )3
وعن أبي الحسن موسى – عليه السالم – أنه خر ساجدا وبكى ثم قال  " :رب عصيتك بلساني ،
ولو شئت وعزتك ألخرستني  ،وعصيتك ببصري  ،ولو شئت وعزتك ألكمهتني – أعميتني ، -

وعصيتك بسمعي  ،ولو شئت وعزتك ألصممتني  ،وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني –
قبضتها وتشنجت –  ،وعصيتك برجلي  ،ولو شئت وعزتك لجذمتني( ، )4وعصيتك بفرجي ولو
شئت وعزتك لعقمتني  ،وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي  ،وليس هذا جزائك مني ،
وظل يكرر العفو العـفو ألف مرة  ،ثم ألصق خده باألرض  ،وقال  :بؤت إليك بذنبي  ،عملت

(ْ)1املصدرْالسابقْصـْ171-174بتصرف.
(ْ)1الشي ْحمسنْاألميينْْ:الغديرْيفْالكتابْوالسنةْواألدبْْجـْْ1صـْ.13
(ْ)3حممدْصاحلْاملازندراينْ:شرحْأصولْالكايفْجـْ11صـْْ.439قطبْالدينْالروانديْْ:سلوةْاحلزينْاملعروفْبالدعواتْْ،طْأمريْ–ْقمْ
ْ،ط1417ْ،1هـْصـْ.61-61
(ْ)4اجلذامْْ:علةْتتآكلْمنهاْاألعضاءْوتتساقطْْ.املعجمْالوجيزْْ،مادةْجذمْصـْ.ْ97
417

سوء  ،وظلمت نفسي  ،اغفر لي ؛ فإنه ال يغفر الذنوب غيرك يا موالي  ،ارحم من أساء  ،واقترف
 ،واستكان  ،واعترف ثالث مرات " (.)1
وهذا الصادق – عليه السالم – يقول  ":اغتسل أبي من الجنابة  ،فقيل له  :قد بقيت لمعة في
ظهرك لم يصبها الماء  ،فقال – عليه السالم – ما كان ضرك لو سكت  ،ثم مسح تلك اللمعة

بيده " قيل  :ونحوه روي عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()2

؛ ولذلك كان يدعوا  ":إلهي كيف أدعوك وقد

عصيتك  ،وان كنت عاصيا مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة  ،أنا أسير بذنبي مرتهن بجرمي ،
لئن طالبتني بذنوبي ؛ ألطالبنك بكرمك  ،ولئن طالبتني بجريرتي ؛ ألطالبنك بعفوك  ،ولئن أمرت

بي إلى النار ؛ ألخبرن أهلها أني كنت أقول  :ال إله إال للا  ،دمحم رسول للا "

()3

.

وجاء عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  " :صلى علي – عليه السالم – بالناس على غير
طهارة  ،وكانت الظهر  ،ثم دخل ؛ فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى على غير طهارة ؛
فأعيدوا  ،وليبلغ الشاهد الغائب "( )4؛ وكان فيقول  ":إنا لنذنب ونسيء  ،ثم نتوب إلى للا متابا(. )5
وعن أبي جعفر – عليه السالم – قال  ":إن أبي ضرب غالما أسودا بسوط ؛ فبكى الغالم  ،وقال
 :تبعثني في حاجتك  ،ثم تضربني ؟ قال أبو جعفر – عليه السالم –  :فبكى أبي  ،وقال  :يا
بني اذهب إلى قبر رسول للا – صلى للا عليه وآله – فصل ركعتين  ،ثم قل  :اللهم اغفر لعلي
بن الحسين خطيئته يوم الدين  ،ثم قال للغالم  :اذهب أنت حر لوجه للا (.)6
وهذا أبو الحسن –عليه السالم– " أكل من مال المقامرة شيئا  ،من غير علم  ،فلما علم قائه "(.)7
وجاء في تفسير قول للا هلالج لج  ":وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا تمنى ألقى الشيطان
في أمنيته فينسخ اَّلل ما يلقي الشيطان ثم يحكم اَّلل آياته واَّلل عليم حكيم"

()8

أن األئمة محدثون

(ْ) 1يقولْاحلرْالعامليْْ:هذاْالْينايفْالعصمةْ؛ْالحتمالهْالتأويالتْاملتعددةْْ،مثلْ"ْأِنمْكانواْيسمونْتركْاملندوبْذنباْوسيئةْبالنسبةْ
إىلْكالمهمْْ،وحيتملْإرادةْالتعليمْ"ْ.انظرْاحلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ7صـْْ13-17بتصرف.
(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْجـْ3صـْْْ.91
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْْ439ْ–ْ433بتصرفْ.
(ْ)4يقولْاحلرْالعاملي :هذاْخربْشاذْخمالفْلألحاديثْكلهاْْ،وهوْينايفْالعصمةْْ،فالْجيوزْالعملْبهْْ،واحلديثْحممولْعلىْالتقيةْ
؛ألنْالعامةْينقلونْمثلْذلكْعنْعمر.انظرْاحلرْالعاملي:وسائلْالشيعةْجـْ3صـْْ 374-373بتصرفْ.املريزاْالقمي:غنائمْاأليامْيفْ
مسائلْاحلاللْْواحلرام،حتقيق:عباسْتربيزيانْ،طْمكتبْاإلعالمْاإلسالمي–ْخراسان–إيرانْ،ط1413ْ،ْ1هـ1376/شْجـْ3صـْ.113
(ْْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْ.117
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ33صـْْ .331
(ْ)7الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْجـ11صـْْ.111
(ْ)3سورةْاحلجْْ:آيةْرقمْ.11
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مفهمون  ،وكان تفسيرها بما يوافق هذه العقيدة  ":أن الرسول والنبي والمحدث أعني اإلمام –
صلوات للا عليهم – كان الواحد منهم إذا أراد معرفة شيء من غير جهة الوحي وسوس إليه
الشيطان بضد ذلك  ،أو بخالفه  ،فينسخه للا  ،ويبطله بتحديثه إياه  ،أي  :إلهامه الصواب ،

واحكامه ذلك في باله  ،فمن هنا كانوا يعرفون األمور العظام التي يريدون معرفتها  ،ووسوسة
الشيطان ال تنافي العصمة ؛ إنما ينافيها المعصية " (. )1
وعن زيد بن علي – عليهما السالم – قال  ":صليت مع أبي المغرب  ،فنسي فاتحة الكتاب في
الركعة األولى  ،فقرأها في الثانية " (.)2
يقول الممقاني( )3ليوضح غلو الشيعة اليوم في أئمتهم  ":إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل

بالغلو ال يعتمد عليه  ،وال يركن إليه ؛ لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم  -يعني األئمة -

غلوا عند القدماء  ،وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤالء ،وكفاك في
ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا  ،مع أنه اليوم من ضروريات المذهب  ،وكذلك إثبات

قدرتهم على العلم بما يأتي  -أي علم الغيب  -بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم  ،وهي من
ضروريات المذهب اليوم

"()4

.

وهذا إقرار من واحد من أكبر شيوخهم المعاصرين في علم الرجال  ،يتضمن  :االعتراف بتغيير
المذهب  ،وتطوره من االعتدال إلى التطرف  ،وأن من ضروريات مذهب الشيعة اليوم أمو ار كانت
عند القدماء غلوا "

()5

.

وبالجث تجد أن الرافضة قد وضعت مقالتين  ،ال يظهر معهما ألئمتهم أي خطأ  ،أو ذنب ؛ لتتم
لهم العصمة  :أوالهما  :البداء ؛ فإذا أخبروهم بأنهم تملكوا  ،فلم يكن قالوا  :بدا هلل فيه  .وثانيهما
 :التقية ؛ كلما تكلموا بشيء  ،فظهر بطالنه  ،قالوا  :خرج على التقية

()6

.

ومن أدلة سهو النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – قوله  -هلالج لج  ": -واما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم
الظالمين " ( . )1قال الجبائي  :وفي هذه اآلية داللة على بطالن قول اإلمامية في جواز التقية على
(ْ)1السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْ.133-131
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْ6صـْْْ.91
(ْ)3املمقاينْْ:عبدْهللاْبنْحممدْحسنْاملمقاينْْ،ولدْبالنجفْ1191هـْْ،وتويفْهباْ1311هـْْ،قالْ:هذاْالكالمْيفْدفاعهْعنْاملفضلْ
بنْعمروْاجلعفيْْ،فيماْرميْبهْمنْقبلْبعضْعلماءْالشيعةْ.انظرْسامحْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاإلثىنْعشريةْْصـْْ ْ.ْ37
(ْ)4املرجعْالسابقْصـْْ37بتصرفْْ،نقالْعنْْ:تنقيحْاملقالْْ:للممقاينْْ .
(ْ)1املرجعْالسابقْصـْْ37بتصرفْ .
(ْ)6عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْإىلْمعرفةْمنْيستحقْالتقدميْجـْْْ1صـْْ ْ.171
419

األنبياء واألئمة  ،وأن النسيان ال يجوز على األنبياء ( .)2وقوله تعالى  ":واذكر ربك إذا نسيت"(.)3
والنسيان هنا معناه  :الترك

()4

 ،ونقول  :حتى وان كان معناه الترك ؛ فهو ضد العصمة ؛ ألن

العصمة تقتضي عدم ترك المندوب .
وقوله تعالى  ":سنقرئك فال تنسى إال ما شاء اَّلل "

()5

 ،بأن ينسخ تالوته  ،وقيل :المراد  :القلة

والندرة ؛ لما روي أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نسي آية في قراءته في الصالة  ،فحسب أبي أنها نسخت  ،فسأله :
فقال  :نسيتها ،أو نفي النسيان رأسا ؛ فإن القلة تستعمل في النفي  ،وقيل  :معناه  :النهي  ،أي :
فال تغفل عن تك ارره  ،وقراءته

()6

 .والتالوة وان كانت مستحبة ؛ فتركها يبطل العصمة .

ومن أدلة سهوه حديث ذي الشمالين

()7

 :عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":إن رسول للا –

صلى للا عليه وآله – صلى الظهر أو العصر  ،فسلم من ركعتين  ،ثم ذكره ذو اليدين( ، )8فقام ،
فأكمل الصالة  ،ثم سجد للسهو " (.)9
وحديث أن النبي – صلى للا عليه وآله – صلى خمس ركعات

()10

 ،فقيل له  :هل زيدت الصالة

 ،فلما ذكروه  ،قام فاستقبل القبلة  ،فسجد للسهو  ،ثم قال  :هما المرغمتان

()11

.

(ْ)1سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ .63
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وهذا اإلمام أبو جعفر – عليه السالم -يدعوا ويقول  ":واغفر لي ما سلف من ذنوبي  ،وارزقني

العصمة فيما بقي من عمري  ،أن أعود في شيء من معاصيك أبدا  ،حتى تتوفاني وأنت عني

راض  ،وأثبت لي الشهادة  ،ثم ال تحولني عنها أبدا برحمتك(. )1
ويؤكد نسيان النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه نسي أن يقول إن شاء للا ؛ فذكره جبريل – عليه السالم  -فعن
أبي عبد للا – عليه السالم –  :أن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بلغه عن بطنين من قريش كالم تكلموا به
 ،فقال  :كيف أنتم يا معاشر قريش  :وقد كفرتم بعدي  ،ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي
أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف  ،فنزل جبريل – عليه السالم – وقال  :يا دمحم  ،قل إن شاء للا ،

أو يكون ذلك علي  ،فقالها النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ويخرج علي من ظهر الكوفة

()2

.

ولماذا ال يكون اإلمام غير معصوم ؟ وهل اإلمام إال بشر مثلنا ؟ " يولد  ،ويلد  ،ويصح ،
ويمرض  ،ويأكل  ،ويشرب  ،ويبول  ،ويتغوط  ،وينكح  ،وينام  ،وينسى  ،ويسهو  ،ويفرح ،

ويحزن  ،ويضحك  ،ويبكي  ،ويحيى  ،ويموت  ،ويقبر فيزار  ،ويحشر  ،ويوقف  ،ويعرض ،
ويسأل  ،ويثاب  ،ويكرم  ،ويشفع

()3

 .والخالصة  :أنه عبد لرب ال يحتاج ألحد من خلقه .

وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ":-فوا للا ما نحن إال عبيد  ،خلقنا للا  ،واصطفانا ما نقدر
على ضرر  ،وال نفع إال بقدرته  ،ولعن للا من قال فينا ما ال نقول في أنفسنا " (.)4
وفي رواية زاد – عليه السالم  ": -إن رحمنا فبرحمته  ،وان عذبنا فبذنوبنا  ،وللا ما لنا على للا

حجة  ،وال معنا من للا براءة  ،وانا لميتون  ،ومقبورون  ،ومنشورون  ،ومبعوثون  ،وموقوفون ،
ومسئولون  ،وها أنا بين أظهركم لحم رسول للا  ،وجلد رسول للا  ،أبيت على فراشي خائفا ،

وجال  ،مرعوبا  ،يأمنون  ،وأفزع  ،وينامون على فراشهم  ،وأنا خائف ساهر وجل  ،أب أر إلى للا
مما قال في " ( )5هؤالء .

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ36صـْْ ْْْ.111-111
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ11ْ–ْ19بتصرفْْ .
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْْ.113-117
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ْ،ط1419ْْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.ْْ76اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْْْ.139
(ْ)1دْعبدْاهلاديْالفضليْْ:أصولْاحلديثْْ،نشرْمؤسسةْأمْالقرىْ–ْبريوتْْ،ط1416ْْ،ْ1هـْصـْْ.147الشي ْالطوسيْْ:اختيارْ
معرفةْالرجالْجـْْ1صـْ.491حسنيْالساعديْْ:املعلىْبنْخنيسْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْ1333ْ/شْصـْْ ْْ.17
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وقال  ":من قال  :إنا أنبياء فعليه لعنة للا  ،ومن شك في ذلك فعليه لعنة للا  ،أبلغ شيعتنا أننا ال
نغني من للا شيئا  ،وأنه ال ينال ما عند للا إال بالعمل "

()1

؛ فما باله لو سمع بأنهم يعتقدون أن

رتبة اإلمامة تعلو على رتبة النبوة كما ذكرنا  ،وال حول وال قوة إال باهلل !.
ويبكي اإلمام زين العابدين – عليه السالم – ويقول  ":وعزتك وجاللك ما أردت بمعصيتي
مخالفتك  ،وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك  ،وال بنكالك جاهل  ،وال لعقوبتك متعرض ،
ولكن سولت لي نفسي  ،وأعانني على ذلك سترك المرخى به علي فأنا اآلن من عذابك من
يستنقذني ؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني ؟ فوسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل
للمخفين جوزوا  ،وللمثقلين حطوا  ،أمع المخفين أجوز ؟ أم مع المثقلين أحط ؟ ويلي  :كلما طال

عمري كثرت خطاياي ولم أتب  ،أما آن لي أن أستحي من ربي "
كان يدعوا اإلمام علي

()3

 ،واإلمام الصادق

()4

()2

 ،وبقريب من هذا الدعاء

– عليهما السالم . -

والسؤال  :هل كانوا يتقون للا حين كانوا يدعون للا بهذه األدعية ؟ أم أنهم يتقون أناسا ممن

يسمعهم ؟ أم أنه تواضع وهم معصومون فعال من كل ذنب لكنهم يدعون ذلك تواضعا ؟ .
أهمية عقيدة العصمة عند أهل السنة :

يعلم كل ناظر في القرآن ما رفع اإلسالم من شأن األنبياء والمرسلين  .والمنزلة التي أحلهم من
حيث هم حملة الوحي  ،وقدوة البشر في الفضائل  ،وصالح األعمال  ،وتنزيهه إياهم عما رماهم

به أعداؤهم  ،وما نسبه إليهم المعتقدون بأديانهم .

وال يخفى على أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم أنه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل
في التبليغ  ،والزيغ عن الوجهة التي وجه للا وجوههم نحوها من قول أو عمل  ،وخص خاتمهم

دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فوق ذلك بمزايا  ،فصلت في ثنايا الكتاب العزيز ؛ لذلك فإن عصمة الرسل في
التبليغ عن للا أصل من أصول اإلسالم  ،أجمعت عليه األمة  ،ومن خالف ؛ فإنما هو في غير
اإلخبار عن للا  ،وابالغ وحيه إلى خلقه " (. )5
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ويجب أن يعتقد المؤمن أن األنبياء – عليهم السالم  " -أكمل الخلق علما  ،وعمال  ،وأصدقهم ،
وأبرهم  ،وأكملهم أخالقا وأعماال  ،وأن للا خصهم بخصائص وفضائل ال يلحقهم فيها أحد  ،وأن
للا برأهم من كل خلق رذيل  ،وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن للا تعالى  ،وأنه ال يستقر في

خبرهم  ،وتبليغهم إال الحق والصواب  ،وأنه يجب اإليمان بهم  ،وبكل ما أوتوه من للا  ،ومحبتهم
 ،وتعظيمهم  ،وأن هذه ثابتة لنبينا دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على أكمل الوجوه (.)1
تعريف العصمة عند أهل السنة

العصمة لغة  :مأخوذة من الحف والمنع (.)2
العصمة في االصطالح  ":ملكة تمنع الفجور  ،وكيفية يخلقها للا في العبد  ،تمنعه من ارتكاب

الفجور  ،بطرق جري العادة "

()3

 ،وقيل  " :عدم خلق القدرة على المعصية " (.)4

والعصمة لها تأويالن  :أحدهما  :الغفران  ،والثاني  :العصمة حتى ال يعصي"

()5

.

وعصمة الشخص تعني  " :الحف من الوقوع في الذنب  ،وقيل  :المنع منه  ،وقيل  :عدم قدرة
المعصية  ،وقيل  :خلق مانع من ارتكاب المعصية  ،غير ملج ؛ وهي متقاربة  ،وأحسن ما قيل
فيها  :أنها ملكة نفسانية  ،تمنع صاحبها الفجور " (.)6

لمن تكون العصمة عند أهل السنة :

وأجمع أهل السنة على أن العصمة المطلقة هلل  -هلالج لج  -ولكتابه ( ،)7الذي قال فيه  " :ال يأتيه

الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد"

()8

 ،فغيره من الكتب قد يقع فيه الخطأ

(ْ)1عبدْهللاْبنْاجلربينْ:شرحْأصولْالعقائدْالدينيةْْ،نشرْدارْكنوزْأشبيلياْ–ْالرياضْْ،ط1431،ْ1هـْ1119ْ/مْصـْْ .111
(ْ)1احلصكفيْْ:الدرْاملختارْشرحْتنويرْاألبصارْْ،طْدارْالفكرْ–ْبريوتْ1411ْ،هـْ1991/مْجـْ1صـْْ .13
(ْ)3الشي ْالدسوقيْ:حاشيةْالدسوقيْعلىْالشرحْالكبريْْ،طْدارْإحياءْالكتبْالعربيةْْ،عيسىْاحلليبْ–ْالقاهرةْْ،دتْجـْ1صـْْ .17
(ْ )4اخلطاب ْالرعيين ْْ:مواهب ْاجلليل ْلشرح ْخمتصر ْخليلْْ ،حتقيقْ :الشي ْزكريا ْعمريات ْط ْدار ْالكتب ْالعلميةْ– ْبريوت ْْ،طْْ،1
1416هـْْ1991ْ/مْجـْ1صـْْ .17
(ْ )1حممدْبنْأمحدْالشربيينْاخلطيبْ:مغينْاحملتاجْإىلْمعرفةْمعاينْألفاظْاملنهاجْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريب ْ– ْبريوت ْْ،نشرْمكتبةْ
مصطفىْالبايبْاحلليبْوأوالدهْ–ْالقاهرةْ1377ْْ،هـْ1913ْ/مْجـْ1صـْْ .446
(ْ)6اإلسنويِْ:نايةْالسولْيفْشرحْمنهاجْاألصولْْْجـْْ3صـْْ .611
(ْ)7اإلمامْالشافعيْْ:الرسالةْْْصـْْْ.73
(ْ)3سورةْفصلتْْ:آيةْرقمْْ .ْ41
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والزلل ؛ ألنها من تآليف البشر  ،والخطأ والزلل من شعارهم

()1

؛ لذا  ":أبى للا أن تكون العصمة

لغير كتابه "(.)2
إذ العصمة لغة  :مأخوذة من الحف والمنع ؛ وهي بهذا المعني تنطبق على عصمة كتاب للا من
التبديل  ،والتحريف  ،والتغيير في آياته ؛ فهو المحفوظ من قبل للا سبحانه وتعالى (.)3
والعصمة ألنبيائه –عليهم السالم –( )4على جهة الوجوب  ،وعلى جهة الجواز لغيرهم  ،فال مانع
أن يوجد من ال يصدر منه معصية  ،وان لم يكن ذلك واجبا له  ،ومن أسباب حصولها للعبد
الدعاء بها

()5

إذ ال يوجد من البشر من هو معصوم سوى األنبياء – عليهم الصالة والسالم –

فيؤدي اشتراط العصمة في الشهادة  ،وقبول الحق من الناس إلى سد باب الشهادة  ،وهو مفتوح ال

يغلق  ،حيث اتفقت كل الفرق اإلسالمية حتى الشيعة  :أن العدل تقبل شهادته

()6

؛ ألن األنبياء

وسائط بين للا تعالى وبين خلقه يبلغونهم أوامره ونواهيه  ،ومع ذلك فظواهرهم  ،وأجسامهم ،

وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر  ،طارئ عليها ما يط أر على البشر من األعراض  ،واألسقام ،
والموت  ،والفناء  ،ونعوت اإلنسانية .
ولكن أرواحهم  ،وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر  ،متعلقة بالمأل األعلى  ،متشبهة
بصفات المالئكة سليمة من التغير واآلفات  ،ال يلحقها غالبا عجز البشر  ،وال ضعف اإلنسانية ؛
إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم ؛ لما أطاقوا األخذ عن المالئكة  ،ورؤيتهم
ومخاطبتهم  ،ومخالتهم  ،وكذلك لو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت المالئكة  ،وبخالف
صفات البشر لما أطاق البشر  ،ومن أرسلوا إليهم مخالطتهم " (.)7
وهذه العصمة لها مظاهر ثبتت من أدلة الشرع منها  :قول رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -لو كنت متخذا
من أمتي خليال ؛ التخذت أبا بكر خليال  ،ولكن أخوة اإلسالم  ،ولكن صاحبكم خليل للا "(. )8
(ْ)1ابنْعابدينْْ:حاشيةْردْاحملتارْعلىْالدرْاملختارْشرحْتنويرْاألبصارْْ،طْدارْالفكرْ–ْبريوتْ1411ْ،هـ1991ْ/مْجـْ1صـْْ .13
(ْ)1أبوْيعلىْاملوصليْْْ:مسندْأبوْيعلىْْجـْْ1صـْْ .11
(ْ)3احلصكفيْْ:الدرْاملختارْشرحْتنويرْاألبصارْْ،طْدارْالفكرْ–ْبريوتْ1411ْ،هـْ1991/مْجـْ1صـْْ .13
(ْ)4حممدْبنْأمحدْالشربيينْاخلطيبْْ:مغينْاحملتاجْيفْمعرفةْمعاينْألفاظْاملنهاجْْجـْ4صـْْ.131الشرواينْوالعباديْْ:حواشيْالشرواينْ
والعباديْعلىْحتفةْاحملتاجْبشرحْاملنهاجْْ،طْدارْإحياءْالرتاثْالعريبْ–ْبريوتْْ،دتْْجـْْ9صـْْ .76
(ْ)1احلصكفيْْ:الدرْاملختارْشرحْتنويرْاألبصارْْْجـْ1صـْْ .13
(ْ)6الشوكاينْْ:نيلْاألوطارْمنْأحاديثْسيدْاألخيارْشرحْمنتقىْاألخبارْجـْ6صـْْ346بتصرفْ .
(ْ)7القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْجـْ1صـْْ131بتصرفْْ .
(ْ)3اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.ْ1311اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ6صـْْ.ْ16األلباينْْ:صحيحْاجلامعْالصغريْوزيادتهْْ،طْ
املكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْْ،الطبعةْالثالثةْ1413ْْ،هـْ1933ْ/مْوقالْْ:صحيحْعنْابنْمسعودْجـْ1صـْْ .937
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ومنها  :إن عيني تنامان  ،وال ينام قلبي

()1

 ،ومنها  " :إني لست مثلكم  ،إني أبيت يطعمني ربي

ويسقيني " ( )2؛ ويكمل للا له العصمة  :بشق صدره  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أكثر من مرة  ،ولكل مرة منها حكمة
 ،فاألولى  :حين أخرج جبريل من صدره علقة  ،فقال  :هذا ح الشيطان منك  ،وكان هذا في
زمن الطفولية ؛ فنشأ على أكمل األحوال من العصمة من الشيطان  ،والثانية  :عند البعثة زيادة

في إكرامه ؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل األحوال من التطهير  ،والثالثة  :عند إرادة
العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة (.)3
هذا وقد وقع إجماع المسلمين علي  :عصمة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيما تعلق بالتوحيد  ،والعلم باهلل

وصفاته  ،واإليمان به  ،وبما أوحي إليه  ،وأن ذلك يكون في غاية المعرفة  ،ووضوح العلم واليقين
 ،وانتفاء الجهل  ،أو الشك  ،أو الريب فيه  ،وكل ما يضاد المعرفة واليقين (.)4

وقد اختلف العلماء في عصمة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قبل البعثة  ،والصواب  :أنهم معصومون قبل النبوة
من الجهل باهلل  ،وصفاته  ،والتشكيك في شيء من ذلك  ،وقد تعاضدت األخبار واآلثار عن
األنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا  ،ونشأتهم على التوحيد واإليمان  ،بل على إشراق
أنوار المعارف  ،ونفحات ألطاف السعادة  ،ولم ينقل أحد من أهل األخبار  :أن أحدا نبئ
واصطفى ممن عرف بكفر واشراك قبل النبوة ؛ ومستند هذا الباب  :النقل ؛ وقد استدل بعضهم
بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله

()5

؛ ولذلك اتفقوا على أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يعبد صنما قط

 ،واألنبياء قبل النبوة معصومون من الكفر(. )6

واختلفوا في العصمة من المعاصي قبل النبوة ؛ فقيل  :ال يمتنع عقال عليهم الذنب  ،سواء كان
كف ار أو كبيرة  ،أو صغيرة  ،ولكن الواقع أنه لم يبعث نبي قط فأشرك باهلل طرفة عين  ،وكذلك ال

يكفرون بالتبعية آلبائهم  ،وقد يموت اآلباء قبل الوالدة  ،وذلك لكرامتهم على للا .

(ْ)1اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ.331اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ119اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ41صـْ
ْ.ْ113األلباينْ:صحيحْاجلامعْالصغريْوزيادتهْوقالْ:صحيحْعنْعائشةْجـْ1صـْْ ْْ.1311
(ْ)1اإلمامْالبخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ.693اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ771األلباينْ:صحيحْاجلامعْالصغريْ
وزيادتهْْوقالْ:صحيحْعنْابنْعمرْوأيبْسعيدْوأيبْهريرةْوعائشةْْ،واتفقْعليهْالشيخانْمنْروايةْأنسْجـْ1صـْْ .491
(ْ)3اإلمامْابنْحجرْْ:فتحْالباريْجـْْ7صـْْ131-134بتصرفْ.
(ْ)4القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْْْجـْ1صـْْ133بتصرفْ .
(ْ)1املرجعْالسابقْجـْ1صـْْ111بتصرفْ .
(ْ)6اإلمامْالنووي:روضةْالطالبنيْ،حتقيق:عادلْعبدْاملوجود،عليْحممدْمعوض،طْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ7صـْْ .417
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وان صدر عنهم الذنب قبل النبوة  ،فيطلق عليه الذنب مجا از ؛ ألنه ال حكم وال تكليف قبل الشرع

 ،أو يطلق عليها الزلة  ،وهي  :أن يقصد فعل المباح ؛ فيلزم أمر يكون معصية  ،لو صدر عمدا
 ،كوكز موسى الرجل القبطي ؛ فقضى عليه  ،وحيث لم يكن عمدا  ،فليس بمعصية  :ال كبيرة ،
وال صغيرة ؛ ولذلك ترتبط الزلة بالتنبه من الفاعل  ،أو من للا بوحي ؛ لئال يقتدى به  ،فإذا جاز
عليهم الزلة  ،جاز عليهم السهو  ،والخطأ ؛ ألنه ال يكون معصية

()1

.

أما بعد النبوة فمعصومون من الكفر  ،ومن كل ما يخل بالتبليغ  ،وما يزري بالمروءة  ،ومن

الكبائر  ،واختلفوا في الصغائر ؛ فجوزها األكثرون  ،ومنعها المحققون  ،وقطعوا بالعصمة منها ،

وتأولوا الظواهر الواردة فيها (.)2
وقد قامت الحجة وأجمعت األمة على عصمة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من رذيلة الغلط في تلقي الوحي ،
وتبليغه ونزاهته منها  ،وكذلك يتنزه عن أن يتسود عليه الشيطان  ،ويشبه عليه القرآن  ،حتى يجعل
فيه ما ليس منه  ،أو يعتقد أن من القرآن ما ليس منه  ،حتى يفهمه جبريل – عليه السالم – أو
يقول كالما من قبل نفسه عمدا  ،ويدخله في القرآن ؛ فهذا كفر  ،وال يجوز ذلك سهوا  ،فال

يجري الكفر على لسانه  ،أو قلبه  ،ال عمدا  ،وال سهوا  ،أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما
يلقي الشيطان  ،أو أن يتقول على للا ما لم ينزل  ،ال عمدا  ،وال سهوا .
قال تعالى  ":ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم
من أحد عنه حاجزين "

()3

 ،فإذا جاء حديث يخل بعصمة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من العقائد الفاسدة  ،ال

يقبل على أي وجه جاء  ،وقد عد األصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من األخبار التي
يجب القطع بكذبها  ،حتى ولو سودت بها كتب الحديث  ،أو اشتملت عليها كتب التفسير  ،فليس

كل مخطوط مقبول كما هو معلوم (.)4
ومن أدلة العقل على ثبوت عصمة األنبياء من الكفر والشرك أن  :قريشا قد رمت نبينا بكل ما
افترته  ،وعير كفار األمم أنبيائهم بكل ما أمكنها واختلقته  ،مما نص للا تعالى عليه في قرآنه ،
أو نقلته لنا الرواة  ،ولم نجد شيئا من ذلك تعيي ار لواحد منهم برفضه آلهته التي كان يعبدها ،
وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه من عبادة آلهتهم  ،التي كانوا يعبدون  ،بل كان

(ْ)1اإلسنويِْ:نايةْالسولْيفْشرحْمنهاجْاألصولْْجـْْ3صـْ611-611بتصرفْ .
(ْ)1اإلمامْالنوويْْ:روضةْالطالبنيْْْجـْْ7صـْْ .417
(ْ)3سورةْاحلاقةْْ:آيةْرقمْْ .47-44
(ْ)4الشي ْحممدْعبدهْْْ:دروسْمنْالقرآنْالكرميْسلسلةْذاكرةْالكتابةْْصـْْ141-141بتصرفْ .
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إبراهيم  -عليه السالم – يدعوا  ":واجنبني وبني أن نعبد األصنام "

تعبدون " ؟

()2

()1

 ،وقد سأل أباه وقومه  ":ما

؛ فلم يجيبوه بقولهم  :ما كنت تعبده معنا  ،بل جابههم بقوله  " :قال أف أريتم ما كنتم

تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإنهم عدو لي إال رب العالمين" (.)3

وأجمعوا على عصمتهم من تعمد الكذب في األحكام وغيرها ؛ لقوله تعالى  ":وما ينطق عن الهوى

إن هو إال وحي يوحى "

()4

 ،فكل نطق ال يكون إال وحيا  ،فال يتصور أن يكون فيه كذبا متعمدا

 ،أما المعاريض( : )5فتجوز عليهم مثل قول إبراهيم-عليه السالم " : -إني سقيم "
فعلها كبيرهم"

()7

 ،وقوله عن سارة زوجته  ":إنها أخته "

()8

()6

 ،وقوله ":

 ،فكلها كان لغرض شرعي كما يفهم

من السياق  ،وهو دليل على ع صمتهم من تعمد الكبيرة  ،والصغيرة ؛ ألنه لو جازت عليهم ؛ لما
احتاجوا إلى المعاريض بالقول ؛ ليبتعدوا عن الكذب  ،واتفقوا على عصمتهم من تعمد الكبيرة ،
والصغيرة الدالة على الخسة

()9

.

فأما ما عدا هذا من عقود قلوبهم في التوحيد  ،والشرع  ،والمعارف  ،واألمور الدينية ؛ فجماعها
أنها مملوءة علما  ،ويقينا على الجملة  ،واحتوت من المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا ما ال شيء
فوقه (.)10
أما الكذب غلطا  :فمنع الجمهور صدوره عنهم ؛ لداللة المعجزة  ،وال يرد في ذلك حديث ذي
اليدين  :حين قال ما قصرت  ،وما نسيت ؛ حيث كان هذا على ظنه الراجح  -عليه الصالة
والسالم  ، -ولو كان كذبا ؛ لبين -عليه السالم -حين نبهه القوم على سهوه في الصالة  ،ولكنه

(ْ)1سورةْإبراهيمْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)1سورةْالشعراءْ:آيةْرقمْْ .71
(ْ)3سورةْالشعراءْ:آياتْرقمْْ .76-71
(ْ)4سورةْالنجمْْ:آيةْرقمْْ .ْ4ْ–ْ3
يض ْْ:من ْالتعريض ْْ،وعرفها ْاملتقدمون ْْ:بأنه ْذكر ْلفظ ْحمتمل ْيفهم ْمنه ْالسامع ْخالف ْما ْيريده ْاملتكلم ْْ ،واملتأخرون ْبأنه ْْ:
(ْ)1ال َم َعا ِر ُْ
ذكر ْشئ ْمقصود ْبلفظ ْحقيقي ْْ،أو ْجمازي ْْ،أو ْكنائي ْليدل ْبه ْعلى ْشئ ْآخر ْمل ْيذكر ْيف ْالكالم ْ.انظرْاإلمامْاملناويْْ:فيضْالقديرْ
شرحْاجلامعْالصغريْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،ط1411،1هـ1994/مْجـْْ1صـْْ .193
(ْ)6سورةْالصافاتْْ:آيةْرقمْْ .39
(ْ)7سورةْاألنبياءْْ:آيةْرقمْْ .63
(ْ)3يعينْْ:أخوةْالدينْْ.انظرْاإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1341اإلمامْأمحدْْ:مسندْأمحدْجـْْ4صـْْ .331
(ْ)9اإلسنويِْ:نايةْالسولْيفْشرحْمنهاجْاألصولْجـْْ3صـْْ611بتصرفْ .
(ْ)11القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْجـْ1صـْْ .119
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رجع عن ما رد به عليهم لما علم أنه سها في صالته

()1

؛ وفيه دليل على عدالة الصحابة ؛ حيث

قبل شهادتهم .

واختلفوا في وقوع الكبائر والصغائر منهم ؛ فقيل  :أنهم معصومون من الكبائر عمدا وسهوا  ،ومن

الصغائر عمدا ال سهوا  ،فهي من باب مباحات العوام سيئات المقربين  ،وقيل  :أنهم معصومون
عن تعمد الذنب مطلقا  ،دون سهوه  ،سواء كان صغيرة  ،أو كبيرة  ،لكن بشرط أن يتذكروه

وينبهوا غيرهم عليه .

وقيل  :معصومون عن تعمد الكبائر فقط  ،فأما صدور الكبيرة ؛ لنسيان أو تأويل أو خطأ فقد
اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة  ،وأما الصغيرة فقد اتفق الكثير على جوازه عمدا وسهوا

()2

.

وكذلك ال خالف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها  ،وتحط منزلته  ،وتسقط
مروءته  ،واختلف وا في وقوع غيرها من الصغائر منهم  ،فذهب معظم الفقهاء  ،والمحدثين ،
والمتكلمين من السلف والخلف  :إلى جواز وقوعها منهم ؛ وحجتهم ظاهر القرآن واألخبار  ،وذهب
جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا  :إلى عصمتهم من الصغائر
كعصمتهم من الكبائر  ،وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها  ،وعن مخالفة للا تعالى عمدا ،
وتكلموا على األحاديث الواردة في ذلك وتأويلها  ،وأن ما ذكر عنهم في ذلك إنما هو فيما كان
منهم على تأويل  ،أو سهو  ،أو من إذن للا تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها  ،وأشياء
منهم قبل النبوة  ،وهذا هو المذهب الحق (.)3
فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا  :فال يشترط في حق األنبياء العصمة  ،من القطع بعدم معرفة
األنبياء ببعضها  ،أو اعتقادها على خالف ما هي عليه  ،وال وصم عليهم فيه ؛ إذ هممهم متعلقة

باآلخرة  ،وأمر الشريعة وقوانينها  ،وأمور الدنيا تضادها  ،بخالف أهل الدنيا الذين  " :يعلمون
ظاه ار من الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون " (.)4

وأما على رأي الجمهور النافين لعصمة األنبياء  ،فقد نفوا عصمتهم فيما ليس له تعلق بتبليغ
األحكام الشرعية ؛ كتدبير الحرب  ،واستصالح الجيش  ،ونصب العمال  ،وعزلهم  ،وما أشبه

(ْ)1اإلسنويِْ:نايةْالسولْيفْشرحْمنهاجْاألصولْْجـْْ3صـْْ .611
(ْ)1املرجعْالسابقْجـْْ3صـْْ619ْ–ْ616بتصرفْ .
(ْ)3اإلمامْالنوويْْ:شرحْمسلمْجـْ3صـْْ14بتصرفْْ .
(ْ)4سورةْالرومْ:آيةْرقمْْ .7
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ذلك  ،وأما ما يتعلق باألحكام الشرعية  ،وتبليغها فقد أوجبوا العصمة فيها ؛ ألن الخطأ فيها مناف
لما يقتضيه المعجزة ؛ من وجوب تصديق النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيما يبلغه عن للا تعالى " (.)1

ولكنه ال يقال إنهم ال يعلمون شيئا من أمر الدنيا ؛ فإن ذلك يؤدى إلى الغفلة والبله ؛ وهم
المنزهون عنه  ،بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا  ،وقلدوا سياستهم  ،وهدايتهم  ،والنظر في مصالح

دينهم ودنياهم  ،وهذا ال يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية  ،وأحوال األنبياء  ،وسيرهم في
هذا الباب معلومة  ،ومعرفتهم بذلك كله مشهورة

()2

؛ فالعصمة ال تنافي األخذ باألسباب  ،فمن

تمام التوكل – كما قال بعض السلف  :-سلوك األسباب  ،واالعتماد على رب األرباب (.)3
وأما إن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين  ،فال يصح من النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إال العلم به  ،وال يجوز
عليه جهله جملة ؛ ألنه ال يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحى من للا  ،فهو ما ال يصح
الشك منه فيه  ،فكيف الجهل ؟ .

أو يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء  ،على القول بتجويز وقوع االجتهاد منه
في ذلك على قول المحققين  ،وعلى مقتضى حديث  ":إني إنما أقضي بينكما فيما لم ينزل علي
فيه شيء "

()4

 ،وكقصة أسرى بدر

()5

 ،واإلذن للمتخلفين

()6

 ،على رأى بعضهم  ،فال يكون أيضا

ما يعتقده مما يثمره اجتهاده إال حقا وصحيحا .
هذا هو الحق الذي ال يلتفت إلى خالف من خالف فيه  ،ممن أجاز عليه الخطأ في االجتهاد  ،ال
على القول بتصويب المجتهدين الذي هو الحق والصواب عندنا  ،وال على القول اآلخر بأن الحق
في طرف واحد لعصمة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من الخطأ في االجتهاد في الشرعيات ؛ وألن القول في
تخطئة المجتهدين ؛ إنما هو بعد استقرار الشرع  ،ونظر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واجتهاده ؛ إنما هو فيما لم
ينزل عليه فيه شيء  ،ولم يشرع له قبل  ،هذا فيما عقد عليه النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قلبه  ،فأما ما لم يعقد
عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية ؛ فقد كان ال يعلم منها أوال إال ما علمه للا شيئا فشيئا  ،حتى
(ْ)1اجلواهريْْ:جواهرْالكالمْيفْشرحْشرائعْاإلسالمْجـْ31صـْْْ.141-141
(ْ)1القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْجـْ1صـْْ .161-119
(ْ)3حممدْبنْأمحدْالشربيينْاخلطيبْْ:مغينْاحملتاجْيفْمعرفةْمعاينْألفاظْاملنهاجْْْجـْ1صـْْ .416
(ْ)4أبوْداودْالسجستاينْْ:سننْأيبْداودْجـْ3صـْْ.319اإلمامْالبيهقيْْ:السننْالكربىْْجـْْ6صـْْ .113
(ْ)1يقصدْبذلكْعتابْهللاْللصحابةْ حنيْأشارواْعليهْباستبقاءْالرجالْْ،وأخذْالفديةْمنهمْْ،فنزلْقولهْتعاىلْ"ْماْكانْلنيبْأنْيكونْلهْ
أسرىْحىتْيثخنْيفْاألرضْ"ْاألنفالْْ.ْ67:اإلمامْالقرطيبْْ:تفسريْالقرطيبْْجـْْ1صـْْ .1391
(ْ)6يقصدْعتابْهللاْلنبيهْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ-حنيْأذنْللمتخلفنيْعنْغزوةْتبوكْبالقعودْْ،وعفاْهللاْعنهْ؛ْفقالْْ":عفاْهللاْعنكْ
ملاْأذنتْهلمْحىتْيتبنيْلكْالذينْصدقواْوتعلمْالكاذبني"ْالتوبةْْ.43:الصابوينْْ:خمتصرْتفسريْابنْكثريْْجـْْ1صـْْ .146-141
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استقر علم جملتها عنده  :إما بوحي من للا  ،أو إذن أن يشرع في ذلك  ،ويحكم بما أراه للا  ،وقد
كان ينتظر الوحي في كثير منها  ،ولكنه لم يمت حتى استفرغ علم جميعها عنده ملسو هيلع هللا ىلص  ،وتقررت
معارفها لديه على التحقيق  ،ورفع الشك والريب  ،وانتفاء الجهل .
وبالجملة  :فال يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه ؛ إذ ال تصح
دعوته إلى ما ال يعلمه  ،وأما ما تعلق بعقده من ملكوت السموات واألرض  ،وخلق للا  ،وتعيين
أسمائه الحسنى  ،وآياته الكبرى  ،وأمور اآلخرة  ،وأشراط الساعة  ،وأحوال السعداء واألشقياء ،

وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه إال بوحي  .وال يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك  ،وان
كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر ؛ لقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إني فيما لم يوح إلي كأحدكم"
()1

؛ ولقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في صفة الجنة  " :وال خطر على قلب بشر "

عليهما السالم " : -هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا"

()3

()2

؛ وقول موسى للخضر –

.

وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم"

()4

؛ وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص ": -

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك  ،أو استأثرت به في علم الغيب عندك"

تعالى ":وفوق كل ذي علم عليم"
وال منتهى لها

()7

()6

()5

 ،قال للا

 ،حتى ينتهي العلم إلى للا ؛ إذ معلوماته تعالى ال يحاط بها ،

.

ومن خصائصه  -ملسو هيلع هللا ىلص – واألنبياء  :أنه يجوز لهم أن يحكموا في قضية وهم في حال الغضب ؛
لوجود العصمة في حقهم  ،واألمن من التعدي ؛ وألن غضبهم يكون للحق

()8

؛ ال للهوى  ،وال

للشيطان ()9؛ فالعصمة قائمة في حقه في حال الرضا  ،والسخط ؛ فال يقول إال حقا (.)10

(ْ)1األلباينْْ:ضعيفْاجلامعْالصغريْوزيادتهْْ،وقالْ:موضوعْرواهْالطرباينْْ،وابنْشاهنيْيفْالسنةْعنْمعاذْصـْْ .311
(ْ)1اإلمامْالبخاريْ:فتحْالباريْجـْْ3صـْْ .1131
(ْ)3سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ .66
(ْ)4اإلمامْالتربيزيْْ:املصابيحْطْْ،حتقيقْْ:حممدْناصرْالدينْاأللباينْْ،نشرْاملكتبْاإلسالميْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ3هـْ1931ْ/مْْ
ْ،وقالْاأللباينْْ:رواهْمالكْوملْتتمْدراستهْجـْ1صـْْ.17وضعفهْابنْحجرْْْ:فتحْالباريْْجـْ11صـْْ .114
(ْ)1اإلمامْمسلمْْْ:الصحيحْبشرحْالنوويْْْجـْْ17صـْْ.ْ1أبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْيعلىْجـْْ9صـْ.193
(ْ)6سورةْيوسفْْ:آيةْرقمْْ .76
(ْ)7القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْْجـْ1صـْْ .161
(ْ)3اإلمامْابنْحجرْْ:فتحْالباريْْْجـْْ13صـْْ161بتصرفْ.
(ْ)9اإلمامْالشوكاينْْ:نيلْاألوطارْْْجـ9صـْْ179بتصرفْ .
(ْ)11اإلمامْالعيينْْ:عمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْْْجـْ11صـْْ114بتصرفْ.
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والنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -معصوم أيضا من  :السماع لبطانة السوء من أهل المشورة  ،قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -ما
بعث للا من نبي  ،وال استخلف من خليفة  ،إال كانت له بطانتان  :بطانة تأمره بالمعروف ،
وتحضه عليه  ،وبطانة تأمره بالشر  ،وتحضه عليه  ،فالمعصوم من عصم للا تعالى "

()1

.

وال ينافي ذلك أن يعرض للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -االنشغال في الصالة  ،فمع ما أيده للا به من العصمة ،
و الخشوع شغله النظر إلى القرام( )2الذي كانت تعلقه السيدة عائشة – رضي للا عنها – على
الجدار حتى قال لها  :أميطي عنا قرامك  ،فإنه ال تزال تصاويره تعرض لي في صالتي " (.)3
وجماهير العلماء على جواز ذلك ووقوعه من األنبياء ؛ ثم البد من تنبيههم عليه  ،وتذكيرهم إياه ،
إما في الحين ؛ واما قبل وفاتهم ؛ ليسنوا حكم ذلك  ،ويبينوه قبل انخرام مدتهم

()4

.

وكذلك فالنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -معصوم من النظر إلى النساء األجنبيات نظرة شهوة  ،بل إن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص
 محرم لجميع نساء األمة  ،وعدوا ذلك من خصائصه  ،مع ما كان عليه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من مالك إربهنحو زوجاته  ،فما بالك بغيرهن ؛ وهو المنزه عن كل فعل قبيح  ،وقول رفث (.)5
وأجمعت األمة على عصمة األنبياء من الشيطان  ،وكفايته منه  ،ال في جسمه من أنواع األذى ،
وال على خاطره( )6بالوساوس  ،قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -ما منكم من أحد إال وكل به قرينه من
الجن  ،وقرينه من المالئكة  ،قالوا  :واياك يا رسول للا ؟ قال  :واياي  ،ولكن للا تعالى أعانني
عليه فأسلم  ،فال يأمرني إال بخير  ،وفي رواية عائشة  :فأسلم بضم الميم  :أي فأسلم أنا منه ،
وصحح بعضهم هذه الرواية  ،ورجحها  ،ومعنى  :فأسلم  :أي القرين  ،أي  :أنه انتقل من حال
(ْ)1قالْابنْحجرْْ:وقدْاستشكلْهذاْالتقسيمْبالنسبةْللنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْألنهْوإنْجازْعقالًْأنْيكونْيفْمنْيداخلهْمنْ
يكونْمنْأهلْالشرْْ،لكنهْالْيتصورْمنهْأنهْيصغيْإليهْْ،والْيعملْبقولهْلوجودْالعصمةْْ،وبقيةْاحلديثْْ"ْ :واملعصومْمنْعصمْهللا"ْ
يدلْعلىْسالمةْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْْفالْيلزمْمنْوجودْمنْيشريْبالشرْأنْيقبلْمنهْْ.وقيلْْ:املرادْبالبطانتنيْيفْحقْالنيبْ
– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْ امللكْوالشيطانْْ،وقدْعصمْمنْالشيطانْبلْأسلمْقرينهْْ.انظرْابنْحجرْْ:فتحْالباريْجـْْ 13صـْْ119
بتصرفْْ.املباركفوريْْ:حتفةْاألحوزيْْجـْ7صـْْ31بتصرفْ.
(ْ)1القرامْْ:السرتْالرقيقْْ.انظرْنشْوانْبنْسعيدْاحلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْودواءْكالمْالعربْمنْالكلومْجـْ3صـْْ .1433
(ْ)3اإلمامْابنْقدامةْْ:الشرحْالكبريْعلىْمنتْاملقنعْْ،طْدارْالكتابْالعريبْ–ْبريوتْْ،دتْْْجـْ1صـْْ .617
(ْ)4اإلمامْالنوويْْ:شرحْمسلمْجـْْ3صـْْ .14
(ْ)1اإلمامْابنْحجرْْ:فتحْالباريْجـْْ11صـْْ39بتصرفْ.املباركفوريْْ:حتفةْاألحوزيْجـْ1صـْْ431بتصرف.
(ْْ)6اخلاطرْْ:ماْيردْعلىْالقلبْمنْاخلطابْالواردْالذيْالْتعمدْللعبدْفيهْْ،وهوْأربعةْأقسامْْ-1ْ.زماينْْ:وهوْأولْاخلواطرْوهوْالْ
َيطئْأبدْاًْوقدْيعرفْبالقوةْوالتسلطْوعدمْاالندفاعْْ-1ْ،ملكيْْ:وهوْالباعثْعلىْمندوبْأوْمفروضْويسمىْإهلامْاًْْ-3ْ،نفساينْْ:
وهوْماْفيهْحظْالنفسْويسمىْهاجسْاًْْ-4ْ،شيطاينْْ:وهوْماْيدعوْإيلْخمالفةْاحلقْْ.قالْهللاْتعاىلْْ":الشيطانْيعدكمْالفقرْويأمركمْ
بالفحشاء"ْْ.البقرةْْ.163ْ:القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْ.ْ11
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كفره إلى اإلسالم  ،فصار ال يأمرني إال بخير كالملك  .وهو ظاهر الحديث  ،ورواه بعضهم
فاستسلم

()1

 .واإلعانة من للا لنبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانت بالعصمة .

فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني أدم  ،فكيف بمن بعد منه  ،ولم يلزم صحبته ،
وال أقدره على الدنو منه  .وقد جاءت اآلثار بتصدي الشياطين له في غير موطن  ،رغبة في
إطفاء نوره  ،واماتة نفسه

()2

 ،ولكنهم يئسوا من إغوائه ؛ فانقلبوا خاسرين  ،وكتعرضه له في

صالته فأخذه النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأسره ؛ قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن الشيطان عرض لي في صورة
هر  ،فشد علي يقطع علي الصالة  ،فأمكنني للا منه فذعته

()3

 ،ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية

؛ حتى تصبحوا تنظرون إليه  ،فذكرت قول أخي سليمان  ":قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ال
ينبغي ألحد من بعدي "( ، )4فرده للا خاسئا  .وأمثلة هذا كثيرة  ،وكل هذا فقد كفاه للا أمره ،
وعصمه ضره وشره  ،ولذا قال أهل العلم  :إن الشيطان لم يسلط على النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بأكثر من
التعرض له  ،ولم يجعل به قدرة عليه  ،والحمد هلل .
وكذلك ال يصح  ،وال يملك أن يتصور له الشيطان في صورة الملك  ،ويلبس عليه  ،ال في أول
الرسالة  ،وال بعدها  ،واالعتماد في ذلك دليل المعجزة (. )5
كما أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -معصوم من أن يقر غيره على باطل  ،إذا تحقق أنه مخالف للشرع  ،وليس
فيه سعة

()6

من أبواب الخالف ؛ لتعارض األدلة  ،أو الفهم  ،أو أوجه اللغة  ،ونحوها .

وقد اتفقوا على أن تقرير النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لما يفعل بحضرته  ،أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار :
دال على ا لجواز ؛ ألن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره  ،فال يقر غيره على باطل"

()1

(ْ)1اإلمام ْأيبْالفرجْاجلوزيْْ:كشفْاملشكلْمنْحديثْالصحيحنيْْ،حتقيق ْْ:علي ْحسني ْالبوابطْْ،نشرْدارْالوطنْ– ْالرياضْْ،
1413هـْ1997ْ/مْجـْْ1صـْْ.ْ114اإلمامْالنوويْْْ:شرحْمسلمْْجـْْ17صـْْ117بتصرفْْ.
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اىلْ.أمحدْْ:املسندْجـْْ14صـْْ ْْْ.111ْ–ْ111
ْاّللُْتَـبَ َارَك َْوتَـ َع َْ
الْْ:فَطَِفئَتْنَ ُارُهم َْوَهَزَم ُهم َّ
اْرمحَ ُنْْ،قَ َ
طَارقًاْيَطُر ُقْخبَريْيَ َ
(ْ) 3فذعتهْْ:خنقتهْْ،وقيلْدفعتهْبقوةْْ،وقيلْمرغتهْيفْالرتابْ.انظرْالقاضيْعياضْْ:الشفاْجـْ1صـْْ .164
(ْ)4سورةْصْْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)1القاضيْعياضْْ:الشفاْبتعريفْحقوقْاملصطفىْجـْ1صـْْ .161
(ْ)6اإلمامْالشوكاينْْ:نيلْاألوطارْْجـْ3صـْْ11بتصرفْ .
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 ،ومن القواعد األصولية  :ال يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب  ،أو ال يجوز تأخير البيان
عن وقت النطق

()2

أو عن وقت الحاجة .

وكذا خاطر األنبياء – عليهم السالم – وتفكيرهم  ،فليس بواجب العصمة من الهم بما يخالف
العصمة  ،واستدلوا بقتل الخضر  -عليه السالم – للغالم  ،فليس للنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن يفعل ما
يخطر بباله  ،من قتل الغالم من غير وحي ( ، )3كما في سورة الكهف .74 :
ومن عصمته أنه ال يقول إال حقا  ،وصدقا  ،حتى عند المزاح  ،فكان يقول  ":إني ال أقول إال

حًّقا قال بعض أصحابه  :فإنك تداعبنا يا رسول اَّلل ؛ فقال  :إني ال أقول إال حًّقا " ( ،)4أي  :عدال
وصدقا ؛ لعصمتي عن الزلل  :في القول  ،والفعل

()5

.

فالخالصة  :أن جمهور أهل السنة متفقون على أن األنبياء معصومون في تبليغ الرسالة  ،وال
يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين  ،وكل ما يبلغونه عن للا  -عز

وجل  -من األمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين  ،إال الخوارج ؛ فإنهم ال يقولون
بعصمة األنبياء في األوامر والنواهي .

وما أخبروا به يجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين  ،وأكثر الناس ال يجوزون عليهم الكبائر ،
وان قالوا بجواز الصغائر عليهم  ،فإنهم ال يقرون عليها  ،بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة
مما كان قبل ذلك  ،وللناس في جواز الخطأ عليهم في االجتهاد قوالن معروفان  ،وهم متفقون

على أنهم ال يقرون عليه وانما يطاعون فيما أقروا عليه  ،ال فيما غيره للا  ،ونهى عنه  ،ولم يأمر
بالطاعة فيه  ،أما عصمة األئمة فلم يقل به إال اإلمامية  ،واإلسماعيلية (.)6
هل يجوز أن يدعو المسلم لنفسه بالعصمة ؟ .
أعلم أن " العلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها  ،واللجأ إلى كتاب للا  -عز وجل  -وسنة نبيه ،

واتباع سبيل المؤمنين  ،وخير القرون ؛ من خير أمة أخرجت للناس نجاة  ،ففي المفزع إلى ذلك
العصمة  ،وفي إتباع السلف الصالح النجاة  ،وهم القدوة في تأويل ما تأولوه  ،واستخراج ما

(ْ)1ابنْحجرْْْ:فتحْالباريْْجـْْ13صـْ.371-369
ْ،طْكليةْالشريعةْبالرياضْْ -جامعةْ
(ْ)1القاضيْأبوْيعلى ْالفراءْْ:العدةْيفْأصولْالفقه ْْ،حتقيقْْ:دْأمحدْبنْعليْبنْسريْاملباركي ْ ْ
امللكْحممدْبنْسعودْاإلسالميةْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991/مْجـْْ3صـْ.711
(ْ)3بدرْالدينْالعيينْْ:عمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْْْْجـْ1صـْْ61بتصرفْ.
(ْ)4اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ14صـْْ.131اإلمامْالرتمذيْْ:سننْالرتمذيْجـْْ4صـْ.317البيهقيْْ:السننْالكربىْجـْ11صـْ.411
(ْ)1املباركفوريْْ:حتفةْاألحوزيْْْجـْ6صـْْ113بتصرفْ.
(ْ)6عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْيفْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْالبنْتيميةْْصـْْ111ْ-114بتصرفْ ْْ.
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استنبطوه  ،واذا اختلفوا في الفروع والحوادث  ،لم يخرج عن جماعتهم "( )1؛ ألن إجماعهم حجة
يجب إتباعه  ،وتحرم مخالفته "(.)2
واختلفوا في جواز سؤال العصمة  ،والوجه  :كما قال بعضهم  :أنه إن قصد التوقي عن جميع
المعاصي والرذائل في جميع األحوال  :امتنع ؛ ألنه سؤال مقام النبوة .
وان كان يقصد بالدعاء البعد من المعصية والرذالة  ،أو التحف من الشيطان  ،أو التخلص من
أفعال السوء ؛ فهذا ال بأس به  ،ويبقى الكالم في حال اإلطالق والمتجه عندي الجواز ؛ لعدم
تعيينه للمحذور  ،واحتماله الوجه الجائز(. )3
ومن دعاء النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -وأسألك السالمة من كل إثم "( ، )4ففيه جواز سؤال العصمة  ،وقد
أنكر بعضهم جواز ذلك ؛ إذ العصمة إنما هي لألنبياء والمالئكة .
والجواب  :أنها في حق األنبياء والمالئكة واجبة  ،وفي حق غيرهم جائزة  ،وسؤال الجائز جائز ،
إال أن األدب سؤال الحف في حقنا ال العصمة
عمدا  ،وان لم يكن ذلك واجبا له
()8

 ،وأال يغتر العبد باهلل

()9

()6

()5

 ،فال يبعد أن يوجد من ال يصدر منه معصية

؛ فيجوز الدعاء بها مقيدة

()7

؛ فمن العصمة تعذر المعاصي

 ،ومن وصايا آل البيت  -عليهم السالم  ": -إن من الحزم  :أن تتقوا

للا  ،وان من العصمة  :أال تغتروا باهلل "(.)10

(ْ)1القريواينْْ:رسالةْابنْأيبْزيدْالقريواينْْ،مجعْْ:صاحلْعبدْالسميعْاألزهريْْ،طْاملكتبةْالثقافيةْ–ْبريوتْْ،دتْْْْصـْْ ْ.711
(ْ)1اآليبْاألزهريْْ:الثمرْالداينْيفْتقريبْاملعاينْشرحْرسالةْابنْأيبْزيدْالقريواينْْ،طْاملكتبةْالثقافيةْ–ْبريوتْْ،دتْْصـْْ .711
(ْ)3الشرواينْوالعباديْْ:حواشيْالشرواينْعلىْحتفةْاحملتاجْبشرحْاملنهاجْْجـ1صـْْ33-37بتصرفْ .
(ْ)4اإلمامْالرتمذيْْ:السننْجـْْ1صـْْ.344اإلمامْابنْماجةْْ:السننْجـْْ1صـْْ.441الطرباينْْ:املعجمْالصغريْجـْْ1صـْ.113
(ْ)1املباركفوريْْ:حتفةْاألحوزيْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991/مْْجـْ1صـْْ431بتصرفْ.
(ْ) 6حممدْبنْإمساعيلْالصنعاينْْ:سبلْالسالمْشرحْبلوغْاملرامْمنْمجعْأدلةْاألحكامْْ،حتقيقْْ:الشي ْحممدْعبدْالعزيزْاخلويلْْ،طْ
مكتبةْمصطفىْالبايبْاحلليب–ْالقاهرةْْ،ط1379ْ،ْ4هـ1961ْ/مْْجـْْ3صـْْ.141الشوكاينْْ:نيلْاألوطارْْجـْْ6صـْْ .346
(ْ)7احلطابْالرعيينْْ:مواهبْاجلليلْلشرحْخمتصرْخليلْْجـْْ1صـْْ .17
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ71صـْْ ْْ.364
(ْ)9املرجعْالسابقْجـْْ74صـْْ ْْ.191
(ْ)11ابنْشعبةْاحلراينْْ:حتفْالعقولْْ،حتقيقْ:عليْأكربْغفاريْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ،طْ،1
1414هـْْ1363/شْصـْْ .111
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والمعصوم  :من عصم للا ؛ بأن حماه من الوقوع في الهالك  ،أو ما يجر إليه  ،وحف

للا

األنبياء – عليهم السالم –  :حفظهم من النقائص  ،وتخصيصهم بالكماالت النفسية  ،والنصرة
والثبات في األمور  ،وانزال السكينة (.)1
وقد يحصل للعبد عصمة من الشيطان بأسب اب منها  :ما قاله رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص " أما لو أن أحدكم
يقول حين يأتي أهله  :باسم للا  ،اللهم جنبني الشيطان  ،وجنب الشيطان ما رزقتنا  ،ثم قدر
بينهما في ذلك  ،أو قضي ولد ؛ لم يضره شيطان أبدا " (.)2
ومنها  :المداومة على الطاعة  ،واالستقامة على أمر للا  ،كما قال معاذ بن جبل  ":قوام األمر
اإلسالم  ،وهو الفطرة  ،واإلخالص  ،وهو الملة  ،والطاعة  ،وهي العصمة (. )3

(ْ)1ابنْحجرْ:فتحْالباريْْْجـْْ11صـْْ167بتصرفْ.
(ْ)1املرجعْالسابقْْجـْْ9صـْْ163-161بتصرفْ.
(ْ)3املباركفوريْْ:حتفةْاألحوزيْجـْ1صـْْ331بتصرفْْ.وأخرجْلفظةْ"ْالطاعةْهللْهيْالعصمةْ"ْْأبوْعبدْهللاْاحلسنيْاحللواينْالشيعيْ
"ْْ:نزهةْالناظرْوتنبيهْاخلاطرْْ،طْمهرْْ،حتقيقْونشرْمدرسةْاإلمامْاملهديْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْ.39
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الفصل الثالث

التقديس
وأثره في
عقيدة التقية
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الفصل الثالث
التقديس وأثره في عقيدة التقية
من أهم معتقدات الشيعة االثني عشرية التقية  ،والتي يجب أن تستحوذ على  % 90من الدين ؛
مستدلين بحديث  ":إن تسعة أعشار الدين في التقية " ( ، )1فأعطوا التقية صبغة التقديس والتعظيم

 ،وأرادوا بها  :إظهار خالف ما يبطنون  ،واعالن ضد ما يكتمون (. )2

والنتيجة أنهم  ":على دين من كتمه أعزه للا  ،ومن أذاعه أذله للا " ( )8؛ بل كان كمن قتل األئمة
عمدا ؛ فعن الصادق -عليه السالم  ": -من أذاع علينا شيئا من أمرنا  ،فهو كمن قتلنا عمدا "(. )4

وال يراعون حكما حكمه أمير المؤمنين – عليه السالم – على الزنديق  -الذي يظهر اإليمان
ويبطن الكفر -بالقتل حتى ولو تاب ؛ والحجة في عدم قبول توبته أن الزندقة دين مكتوم

()5

لو شهد له ألف رجل بالبراءة منها  ،وشهد رجالن مرضيان عدالن  ،جازت شهادة الرجلين

 ،بل
()6

،

فما الفرق إذن بين زنديق يكتم دينه خوفا من القتل  ،ومؤمن يكتم دينه ليعز دينه بالكتمان  ،فأين
العز ؟ .

ويبررون ذلك بالخوف من أتباع األئمة  ،حيث خاطب اإلمام أبو عبد للا – عليه السالم – الشيعة
فقال  ":أما وللا لو أني أجد منكم ثالثة مؤمنين يكتمون حديثي ؛ ما استحللت أن أكتمهم حديثا "

( )7

 ،ونشفق عليهم حين يقول أبو جعفر – عليه السالم  ": -وللا إن أحب أصحابي إلي  :أورعهم ،
وأفقههم  ،وأكتمهم لحديثنا  ،وان أسوأهم عندي حاال  ،وأمقتهم  :للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا

ويروى عنا فلم يقبله  ،اشمأز منه  ،وجحده  ،وكفر من دان به  ،وهو ال يدري لعل الحديث من
عندنا خرج  ،وأسند إلينا ؛ فيكون بذلك خارجا عن واليتنا "

()3

.

(ْ )1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.117السيدْهاشمْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ1صـْْ .311الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْ
جـْْ1صـْْ.137الشي ْاألنصاريْْ:كتابْالطهارةْجـْْ1صـْْ ْْ.179
(ْ)1الشي ْإحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْْصـْْ137بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3السيدْاخلميينْْ:الرسائلْجـْ1صـْْ.131الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْ111عنْأيبْعبدْهللاْْ ْ.
(ْ)4الشي ْحممدْالسبزواريْْ:معارجْاليقنيْيفْأصولْالدينْصـْْ ْ.ْ113
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْْ1صـْْ.311احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ13صـْْ .17
(ْ )6ابن ْإدريس ْاحللي:مستطرفات ْالسرائر ْصـ ْْ .146حيىي ْبن ْسعيد ْاحلليْ :اجلامع ْللشرايع ْصـ ْْ .163الفيض ْالكاشاينْ :الوايفْ
جـ11صـْ .437
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.ْ141اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ64صـْْ .161
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.113احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .93
427

وقال أبو عبد للا – عليه السالم – ألحد الشيعة  ":أكتم أمرنا  ،وال تذعه ؛ فإن من كتم أمرنا ولم
يذعه أعزه للا به في الدنيا  ،وجعله نو ار بين عينيه في اآلخرة  ،يقوده إلى الجنة  ،ومن أذاع أمرنا
ولم يكتمه ؛ أذله للا به في الدنيا  ،ونزع النور من بين عينيه في اآلخرة  ،وجعله ظلمة تقوده إلى
النار  ...إن المذيع ألمرنا كالجاحد لنا "

()1

.

بل جعلوا التقية من صفات للا – سبحانه عما يقولون  -فعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -والية
للا أسرها إلى جبرائيل – عليه السالم – وأسرها جبرائيل إلى دمحم – صلى للا عليه وآله – وأسرها

دمحم إلى علي – عليه السالم – وأسرها علي إلى من شاء للا  ،ثم أنتم تذيعون ذلك " (. )2

وحذر أبو عبد للا – عليه السالم – من إذاعة عقائهم فقال  ":من أذاع علينا حديثنا سلبه للا
اإليمان "

()8

 ،وقال  ":ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ  ،ولكن قتلنا قتل عمد "

()4

 ،ويقول

الخميني  ":لوال التقية لصار المذهب في معرض الزوال واالنقراض " (. )5

لذلك فإن التقية من أخطر ما يؤمن به الشيعة  ،ويميزهم من الطوائف األخرى  ،ويحول بينهم
وبين االلتقاء بهم  ،ألنه ال يع لم ظاهرهم من باطنهم  ،وكذبهم من صدقهم  ،وهذا " أول موانع
التجاوب الصادق باإلخالص بيننا وبينهم  ،فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما

يبطنون  ،فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب  ،وهم ال
يريدون ذلك  ،وال يرضون به  ،وال يعملون به "

()6

؛ فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه ،

فيدعون في الخفاء إلمامهم المختفي  ،ويظهرون الطاعة لمن بيده األمر  ،فإذا قويت شوكتهم
أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة

()7

.

وقد نزه للا المؤمنين من أهل البيت  ،بل كانوا من أعظم الناس صدقا  ،وتحقيقا لإليمان  ،وكان
دينهم التقوى  ،ال التقية "

()3

.

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ114بتصرفْْ.احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ491بنحوهْْ .
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .73
(ْ)3احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ.491الشي ْعليْاهلاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)4احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ11صـْْ.491الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ3صـْْ .467
(ْ)1اخلميينْْ:الرسائلْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)6حمبْالدينْاخلطيبْ:اخلطوطْالعريضةْهديةْجملةْاألزهرْلشهرْذيْاحلجةْ1433هـْْصـْْ ْْ.33
(ْ)7دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ9
(ْ )3ابنْتيميةْ:منهاجْالسنةْالنبويةْجـ ْ1صـْْ.119إحسانْظهريْ:التصوفْْ،طْدارْابنْحزمْ–ْالقاهرةْ،ط1419ْ،1هـ1113/مْصـْ
ْ .119
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وكانت التقية وما تزال مخرجا من كل تناقض يقع بين الروايات الواردة في كتبهم ؛ فقد اعترف
بذلك الطوسي فقال  :أنه " وقع فيها من االختالف  ،والتباين  ،والمنافاة  ،والتضاد  ،حتى ال يكاد
يتفق خبر إال  ،وبإزائه ما يضاده  ،وال يسلم حديث إال وفي مقابلته ما ينافيه  ،حتى جعل مخالفونا
ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا  ،وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا " (.)1

حتى قال بعضهم مستفهما  " :ثم ما يؤمنكم أن لفظهم – يعني األئمة – ليس له باطن لم تطلعوا

عليه ؟ فال يوثق بما فهمتموه من ظاهر لفظهم ؛ إذ قد تكون أللفاظ أئمتكم باطن لم تطلعوا عليه ،

ورم از لم تفهموا معناه  ،حتى وان حلفوا بالطالق ثالثا في مروياتهم  ،فلعل ذلك س ار من األسرار ،
وانما هم مظهرون شيئا  ،ومضمرون أشياء !

()2

.

وسترى  -إن شاء للا تعالى  -في حنايا الفصل ما يؤيد ما قدمنا به  :من كون التقية مانع  -بل
حائط صد – أمام التقارب بيننا وبين الشيعة االثني عشرية يجب أن يزال حتى نتفاهم بنقاء .
أول  :معني التقية في اللغة - :

اختلف علماء اللغة في ضبط كلمة التقية فمنهم من قرأها  ( :تقية ) بفتح التاء والقاف المكسورة ،

وتشديد الياء المفتوحة  ،ومنهم من قرأها  ( :تقية ) بضم التاء  ،وتسكين القاف  ،والياء المفتوحة
المخففة  ،ولكن الراجح هي الكلمة األولى
أن تتقوا منهم تقاة"

()4

()3

؛ وهي إحدى القراءات المتواترة في قوله تعالى " :إال

 ،فقد قرأها يعقوب الحضرمي( ( : )5تقية )

()6

 ،ومما يؤيد هذا الترجيح  :أن

الفعل تتقوا تعدي لمفعوله بحرف الجر من ؛ ألنه يتضمن معنى تخافوا

()7

.

( ْ )1عليْبنْطاووسْاحلليْْ:اليقنيْباختصاصْموالناْعليْبإمرةْاملؤمننيْْ،حتقيقْْ:الشي ْاألنصاريْْ،نشرْمؤسسةْالثقلنيْْ ،دارْ
الكتابْ(ْاجلزائريْ)ْ– ْقمْْ،ط1413ْ،1هـْصـْْ 17بتصرفْْ.حممدْأمنيْاإلسرتآباديْْ،السيدْنورْالدينْالعاملي ْْ:الفوائدْاملدنيةْ
والشواهدْاملكية ْْ،حتقيقْْ:الشي ْرمحةْهللاْالرمحيتْاألراكي ْْ،نشر ْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسني ْ– ْقمْْ،طْ،ْ 1
1414هـْصـْْ ْ.94
(ْ )1حيىيْبنْمحزةْعلويْالزيديْْ:مشكاةْاألنوارْاهلادمةْلقواعدْالباطنيةْاألشرارْْ،حتقيقْْ:حممدْاجلليندْْ،نشرْالدارْاليمنيةْللنشرْ
والتوزيعْ–ْصنعاءْ–ْاليمنْْ،ط1413ْ،ْ3هـْصـْْ39ْ–ْ33بتصرفْْ ْ.
ابنْمنصورْاألزهريْْ:هتذيبْاللغةْجـْْ9صـْْ.374الفريوزْأباديْْ:القاموسْاحمليطْْجـْْ4صـْْ .413
ْ
(ْ)3
(ْ)4سورةْآلْعمرانْْْ:آيةْرقمْْ .13
(ْ )1يعقوبْبنْإسحاقْاحلضرميْالبصري:أحدْالقراءْالعشرةْْ،ولدْ117هـْْ،وتويفْفيهاْ111هـْْ.انظرْالزركلي ْْ:األعالمْجـْْ 3صـْ
ْ .191
(ْ)6احلافظْابنْاجلزريْْ:النشرْيفْالقراءاتْالعشرْْ،طْدارْالفكرْ–ْبريوتْْ،دتْجـْ1صـْْ .139
(ْ)7الطاهرْبنْعاشورْْ:تفسريْالتحريرْوالتنويرْْجـْْ3صـْْ .111
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يقال  :اتقيت الشيء  ،وتقية  ،وتقاء  :حذرته  ،واالسم التقوى  ،قال تعالى  ":وآتاهم تقواهم "( )1أي
 :جزاهم تقواهم  ،وجاء في الحديث الشريف  " :قلت وهل للسيف من تقية  ،قال  :نعم تقية على
أقذاء  ،وهدنة على دخن "

()2

 ،والتقية والتقاة بمعنى  :أنهم يتقون بعضهم بعضا  ،ويظهرون

الصلح  ،واالتفاق وباطنهم بخالف ذلك "

()3

 ،ونتقي بالشيء :نجعله أمامنا  ،حتى لكأنه وقاية

نتحصن به (.)4

فالتقية تدور حول  ":معاملة الناس بما يعرفون  ،وترك ما ينكرون ؛ اتقاء لضررهم  ،وكذا مجاملة

أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم ؛ فإنه من المداهنة الجائزة دفعا للضرر "(. )5
ثاني ا  :التقية في التفسير :

ورد ذكر التقية في القرآن الكريم في قوله تعالى  :ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون

المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اَّلل في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اَّلل نفسه والى اَّلل
المصير "

()6

 ،هي أن  ":يظهر الوالية لهم في دينهم  ،والبراءة من المؤمنين "  ،وقال ابن عباس

– رضي للا عنه  ": -هو أن يتكلم بلسانه  ،وقلبه مطمئن باإليمان  ،وال يقتل  ،وال يأتي مأثما "

 ،وما لم يهرق دم مسلم  ،وما لم يستحل ماله

()8

()7

.

والتقية تكون باللسان  ،وليس بالعمل  ،وهو  :من حمل على أمر يتكلم به  ،وهو معصية هلل ؛
فتكلم مخافة على نفس ه  ،وقلبه مطمئن باإليمان  ،التقية باللسان  ":الكلمة الملينة للجانب ،
المبعدة للبغضاء  ،بأن يعطوهم حالوة لسانهم  ،دون قلوبهم  ،وأعمالهم

()9

.

ثالث ا  :تعريف التقية في اصطالح الشيعة الثني عشرية :

(ْ)1سورةْحممدْْ:آيةْرقمْْ .17
(ْ)1ابنْاألثريْْ:النهايةْيفْغريبْاحلديثْواألثرْْجـْْ1صـْْ .111
(ْ )3ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ11صـْْ 413ْ-411بتصرفْْ.الفريوزْأباديْْ:القاموسْاحمليطْجـْ1صـْْ.173ابنْاألثريْْ:النهايةْ
يفْغريبْاحلديثْواألثرْجـْ1صـْْ .111
(ْ )4ابنْقرقولْْ:مطالعْاألنوارْعلىْصحاحْاآلثارْْ،نشرْوزارةْاألوقافْالقطريةْ– ْالدوحةْْ،ط1433ْ،1هـ1111ْ/مْجـْ1صـْْ31
بتصرفْ .
(ْ)1ابنْأيبْمجهورْاألحسائيْ:األقطابْالفقهيةْعلىْمذاهبْاإلماميةْْصـْْ .93
(ْ)6سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .ْ13
(ْ)7الطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ3صـْْ.113القرطيبْْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْْجـْْ1صـْْ .ْ661
(ْ)3الطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ3صـْْ .113
(ْ)9أبوْبكرْاجلزائريْْْ:أيسرْالتفاسريْْصـْْ146بتصرفْْ .
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ال يختلف تعريف التقية عند أهل السنة عن تعريفها عند الشيعة االثني عشرية إال من حيث
صياغة األلفاظ  ،وهذا إن دل على شيء ؛ إنما يدل على اتفاقهم من حيث المبدأ على  :أن التقية
ليست كذبا  ،وال نفاقا  ،وال خداعا لآلخرين  ،كما يدعي البعض .
ولذلك فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بألفاظ متقاربة  ،وذات معنى واحد في مجملها  ،فعرفها
الشيخ المفيد بأنها  ":كتمان الحق  ،وستر االعتقاد فيه  ،ومكاتمة المخالفين  ،وترك مظاهرتهم بما
يعقب ضر ار في الدين والدنيا"

()1

ويكمل غيره بأنها  ":إخفاء المعتقد ؛ خوفا من ضرر هالك ،

ومعاشرة ظاهرة مع العدو المخالف  ،والقلب مطمئن بالعداوة  ،والبغضاء  ،وانتظار زوال المانع
من شق العصا " ( )2؛ بموافقته في قول  ،أو فعل مخالف للحق "

()3

.

الفرق بين التقية وبعض المصطلحات األخرى القريبة منها في المعنى :

الفرق بين التقية والمداراة :

المداراة  :هي الرفق بالجاهل في التعليم  ،وبالفاسق في النهي عن فعله  ،وترك اإلغالظ عليه ؛
حيث ال يظهر ما هو فيه  ،واإلنكار عليه بلطف القول والفعل  ،السيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو
ذلك

()4

 ،ويظهر أن  :المدارة خلق حسن  ،مندوب إلى فعله ؛ لما فيه من نبيل الغاية  ،وحسن

الوسيلة ؛ فالمداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق  ،أو يحجزه عن الباطل  ،فالمدارة إذا

ألهل اإليمان .قال تعالى لموسى وهارون – عليهما السالم  " : -اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقوال
له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى "

()5

 ،وتكون " المداراة  :بمالينة الناس  ،ومعاشرتهم بالحسنى ،

من غير ثلم في الدين من أي جهة من الجهات  ،واإلغضاء عن مخالفتهم في بعض األحيان .

والفرق بين المداراة والتقية  :أن التقية غالبا لدفع الضرر عند الضرورة
لدفع الضرر وجلب النفع "

()7

()6

 ،وأما المداراة  :فهي

 ،وال تقتضي وجود الضرورة .

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:تصحيحْاعتقادْاإلماميةْْصـْْ .66
(ْ)1دْأمحدْالوائليْْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ ْ.ْ133
(ْ)3مرتضىْاألنصاريْ:التقيةْْ،حتقيقْْ:الشي ْفارسْاحلسونْْ،طْمهر،نشرْمؤسسةْقائمْآلْالبيتْْ-قمْْ،ط1411ْْ،1هـْْصـْْ .37
(ْ)4ابنْحجرْالعسقالينْْ:فتحْالباريْجـْْ11صـْْ .113
(ْ)1سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ .44-34
( ْ)6الضرورةْْ:أنْتطرأْعلىْاإلنسانْحالةْمنْاخلطرْْ،أوْاملشقةْالشديدةِْْ،بيثَْيافْحدوثْضررْْ،أوْأذىْبالنفسْْ،أوْبالعضوْْ،
أوْبالعرضْْ،أوْبالعقلْْ،أوْباملالْْ،ويتعنيْْ،أوْيباحْعندئذْارتكابْاحلرامْْ،أوْتركْالواجبْْ،أوْتأخريهْعنْوقتهْ؛ْدفعْاًْللضررْعنهْْ،
يفْغالبْظنهْ؛ْضمنْقيودْالشرعْْ.انظرْالشي ْأمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْيفْشرحْالبدايةْيفْعلمْاألصولْصـْْ .117
(ْ)7ابنْحبانْْ:روضةْالعقالءْْ،نشرْمطبعةْمصطفىْالبايبْاحلليبْ–ْالقاهرةْ1374ْ،هـْصـْْ .16
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الفرق بين التقية والمداهنة :
المداهنة  :من الدهان وهو :الذي يظهر على الشيء  ،ويستر باطنه  ،وفسرها العلماء بأنها :
معاشرة الفاسق  ،واظهار الرضا بما هو فيه  ،من غير إنكار عليه .
ويظهر أن  :المداهنة محرمة ؛ لما فيها من الرضا بالحرام  ،وترك األمر بالمعروف  ،والنهي عن
المنكر ؛ فالمداهن يتلطف بصاحبه ؛ ليقره على الباطل  ،ويتركه على هواه  ،فالمداهنة إذا ألهل
النفاق ( .)1ومتى ما تخلق المرء بخلق يشوبه بعض ما يكرهه اَّلل ؛ فتلك هي المداهنة " ( )2قال

تعالى  ":فال تطع المكذبين  ،ودوا لو تدهن فيدهنون "(.)3

والفرق بين المداهنة والتقية  :أن التقية ال تحل إال لدفع الضرر ،أما المداهنة  :فال تحل أصال ؛
ألنها اللين في الدين  ،وهو ممنوع شرعا "

()4

.

وهناك فرق بين المداراة والمداهنة  ،فالمداراة التي  :هي لين الكلمة  ،وترك اإلغالظ للناس في
القول  ،وهي من أخالق الم ؤمنين  ،والمداهنة التي هي محرمة  ،هي أن يلقى الفاسق المعلن
بفسقه ؛ فيؤالفه  ،وال ينكر عليه  ،ولو بقلبه  ،والمداراة  :هي الرفق بالجاهل الذي يستتر
بالمعاصي  ،واللطف به حتى يرده عما هو عليه "( .)5أما المداهنة فهي ألهل الفسق والنفاق .

الفرق بين التقية والمعاريض :

المعاريض  " :كالم له وجهان  ،يطلق أحدهما  ،ويراد الزمه(" )6

()7

 ،فالمعاريض  :كالم يحمل

معنى قريب صحيح في نفس قائله يريده ويقصده  ،ويوهم من يحدثه أنه يريد معنى آخر يريده
السامع  ،ويكون سبب هذا الوهم  :أن اللف المختار مشترك لفظي بين المعنيين  ،كأن يقول  :هذا
أخي  ،ويريد به في اإلسالم ال النسب  ،أو يقول  :هو إنسان فاضل  ،ويقصد بذلك ال حاجة فيه.

(ْ)1ابنْحجرْالعسقالينْْ:فتحْالباريْجـْْ11صـْْ113بتصرفْْ .
(ْ)1ابنْحبانْْ:روضةْالعقالءْْْصـْْ .16
(ْ)3سورةْالقلمْْ:آيةْرقمْْ .9-3
(ْ)4املوسوعةْالفقهيةْالكويتيةْجـْْ13صـْْ .ْ136
(ْ)1بدرْالدينْالعيينْْ:عمدةْالقاريْجـْْ11صـْْ .171
(ْ )6داللةْاإللتزام ْْ:اإلنتقالْالذهينِْبيثْيكونْاألمرْاخلارجيْالزماًْملسمىْاللفظْ؛ِْبيثْيلزمْمنْتصورْاملسمىْتصوره ِْْ،بيثْإذاْ
انتفىْوجودْاالنتقالْالذهينْ؛ْالستحالْحتديدْالالزمْلداللةْاللفظْْ.بتعبري ْاملناطقةْهيْشاهدْعلىْغائبْْ ْ،وعدهاْبعضْاللغوينيْداللةْ
منطقيةْألنْالفكرْينتقلْانتقاالًْمنطقياًْمنْاحلقائقْاحلاضرةْإىلْحقائقْغائبةْْ.منقورْعبدْاجلليلْْ:علمْالداللةْأصولهْومباحثهْيفْالرتاثْ
العريبْْ-منْمنشوراتْاحتادْالكتابْالعربْْ-دمشقْ–ْ1111مْصـْْ164بتصرفْْ .
(ْ)7ابنْحجرْالعسقالينْْ:فتحْالباريْجـْ11صـْْ .194
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قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب "
المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب "
" إني سقيم "

()3

()2

()1

 ،وفي رواية  ":أما في

 ،ومن أمثلة المعاريض قول إبراهيم  -عليه السالم : -

 ،حين أراد أال يشارك قومه في عبادة األصنام ؛ فتذرع بهذا العذر ؛ وانما سماه

النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -كذبا في حديثه  ":لم يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات "

()4

اللغوي .

الفرق بين التقية والخداع في الحرب :

سواء كان الكذب في الحرب صريحا  ،أو عن طريق المعاريض  ،والتورية

()5

 ،من باب المجاز

؛ فإن هذا ال يدخل

في باب التقية  ،حيث صرح كثير من العلماء بجواز الكذب  ،كما قال ابن حجر  " :الظاهر
إباحة حقيقة الكذب  ،لكن التعريض أولى " (. )6
وقد قال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -الحرب خدعة تكلموا بما أردتم " ( .)7ويدل الخبر على  :جواز الكذب في
الحرب إلغفال العدو

()8

 ،بخالف التقية التي يصح فيها الكذب على المسلم المخالف .

الفرق بين التقية والنفاق :

 - 1أن في التقية عز المؤمن  ،وفي النفاق ذل المنافقين .

 -2التقية ال تكون من غير ضرورة أو مصلحة معتد بها شرعا  ،وأما النفاق فهو مرض في القلب

ال يكون فيه أي ضرر وال مصلحة سوى  :حب الكفر والنفاق .

 -3اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية برفع الحرج والعسر والشدة والضرر لبيان جواز التقية ،
وفي المقابل جاء التحذير الشديد للمنافقين  ،وبيان مساوئ النفاق .

(ْ )1اإلمامْالبيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ 6صـْْ.446أبوْجعفر ْالطحاوي ْْ:شرحْمشكلْاآلثار ْْ،حتقيقْْ:شعيبْاألرنؤوط ْْ ،نشرْ
مؤسسةْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـ1494ْ/مْجـْْ7صـْْ.371ابنْحجرْْ:فتحْالباريْْجـْْ11صـْْ .194
(ْْ)1اإلمامْالبيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ6صـْْ.441أبوْجعفرْالطحاويْْ:شرحْمشكلْاآلثارْجـْْ7صـْْ .369
(ْ)3سورةْالصافاتْْ:آيةْرقمْْ .39
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.331اإلمامْأمحدْْ:مسندْأمحدْجـْْ1صـْْ ْْ.413
(ْْ)1التوريةْْ:السرتْواإلخفاءْْ.ويفْعرفْالبديعْْ:إرادةْاملتكلمْبكالمهْخالفْالظاهرْْْ،مثلْأنْيقولْشلْعضدكْْ،وهوْينويْموتْ
أخيكْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .ْ147
(ْ)6اإلمامْابنْحجرْْ:فتحْالباريْْجـْْ6صـْْ .191
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْْ6صـْ.161احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ .111
(ْ)3الشي ْاملنتظريْْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْصـْْ.161الشوكاينْْ:نيلْاألوطارْجـْْ3صـْْ.31اإلمامْالنوويْْ:
شرحْمسلمْجـْْ11صـْْ.ْ41بدرْالدينْالعيينْْ:عمدةْالقاريْجـْْ14صـْْ .176
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 -4التقية ثابتة بنصوص من الكتاب والسنة  ،وكذلك النفاق  ،ولو كان االثنان متحدين في
المعنى ؛ لوجد في الشرع تناقض  ،أو القول  :بأن الشريعة أحلت النفاق للمسلمين .
 -5التقية فضيلة  ،والنفاق رذيلة فكيف يجتمعان .
 -6ثبوت عمل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والصحابة بالتقية يثبت أنهم غير منافقين ؛ واال فعملهم كان من
باب النفاق  ،ونعوذ باهلل من هذا القول
آراء الفرق في جواز التقية :

()1

.

اختلفت آراء الفرق اإلسالمية في حكم التقية على حسب قواعدهم االعتقادية  ،ونجملها فيما يلي :
أول :المعتزلة  :أجازت التقية عند الخطر المهلك  ،وعند خوف تلف النفس  ،والصدق أولى (. )2

ثانيا  :الخوارج  :انقسموا إلى ثالثة أقسام  :قالت األزارقة  :بمنع التقية  ،وحرمتها( . )8وقالت
النجدات

()4

 :بجواز التقية في القول  ،والعمل ؛ ولو أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم للا إال

بالحق( . )5وقالت الصفرية

()6

 :بجواز التقية في القول  ،دون الفعل (.)7

ثالثا  :أهل السنة  :قالوا بجواز التقية في القول  ،دون العمل  ،وذهب بعضهم  :لوجوبها في

بعض الحاالت  ،وقال بعضهم  :بأنها رخصة للمضطر ( .)3وسيأتي مزيد تفصيل– إن شاء للا –

.
رابعا  :حكم التقية عند الشيعة الثني عشرية  :تضاربت آرؤهم حول حكم التقية :

(ْ)1مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْ،طْمهرْْ،نشرْمركزْالرسالةْ–ْقمْْ،ط1419ْ،ْ1هـْصـْْ114ْ–ْْ111بتصرفْْ ْ.
(ْ)1الزخمشريْْ:تفسريْالكشافْْ،حتقيقْْ:عبدْالرزاقْاملهديْْ،دارْإحياءْالرتاثْالعريبْْ-بريوتْْ،دتْجـْْ1صـْْ ْ.ْ191
(ْ)3الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ.113دْأمحدْالوائليْْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ191ْ–ْ133بتصرفْْْ .
(ْ)4النجداتْالعاذريةْْ:أصحابْجندةْوقيلْْ:عاصمْبنْعامرْاحلنفيْْ،ْ،بايعوهْعلىْإمرةْاملؤمننيْْ،مثْاختلفواْعليهْْ،فكفرهْبعضهمْْ،
منْعقائدهمْْ:الدينْأمرانْمعرفةْهللاْورسلهْْ،وحترميْدماءْاملسلمنيْْ،وهذاْليسْفيهْعذرْباجلهلْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ114
ْْ .116(ْ)1دْأمحدْالوائليْْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ191ْ–ْ133بتصرفْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْْ ْ.ْ114
( ْ )6الصفريةْْ:أصحابْزيادْبنْصفرْْ،ملْيكفرواْمنْقعدْعنْقتالْالظاملنيْْ،إذاْوافقواْاخلوارجْيفْالدينْواالعتقادْْ،وجوزواْزواجْ
املسلماتْمنْكفارْقومهمْيفْدارْالتقيةْْ،وقالواْْ:الشركْطاعةْالشيطانْْ،وعبادةْاألوثانْْ،والكفرْكفرانْكفرْنعمةْْ،وإنكارْالربوبيةْْ،
والرباءةْبراءتانْْ:منْأهلْاحلدودْسنةْْ،ومنْأهلْاجلحودْفريضةْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.114
(ْ)7دْأمحدْالوائليْْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ191ْ–ْ133بتصرفْْْ.الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ ْ.ْ114
(ْ)3دْأمحدْالوائليْْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ191ْ–ْ133بتصرفْْْ ْ.
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فمنهم  :من يعدها من خصائص األئمة والرسل ؛ قال تعالى ":فاصدع بما تؤمر"

()1

 ،أي  :أظهره

 ،وال تخفه خوفا  ،وتقية ؛ ألن للا يعصمك عن الناس  ،فالظاهر  :أنه من خصائصه ؛ إذ ال
يجب على غيره التقية في محلها  ،أو يحمل على غير محلها (.)2
بينما يعتقد أكثرهم  :بوجوب التقية في حق المكلفين من غير األنبياء – عليهم السالم  -؛ فعن
اإلمام الرضا – عليه السالم –  " :عليكم بالتقية"  ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم  " : -ال دين
لمن ال تقية له "

()8

 ،وعن جعفر الصادق – عليه السالم  ": -ال إيمان لمن ال تقية له "

()4

،

وعنه  " :تارك التقية كافر"  ،وعنه  ":التقية ديني من أول الدهر إلى آخره " ،وعنه  ":اتق حيث ال
يتقى "

()5

.

وروي أن أبا عبد للا – عليه السالم – كان يمشي في سوق المدينة يوما  ،وخلفه اإلمام أبو
الحسن موسى الرضا – عليه السالم – فجذب رجل ثوب أبي الحسن  ،وسأله  :عن أبي عبد للا
 ،وقال  :من الشيخ ؟  ،فقال أبو الحسن  :ال أعرفه

()6

.

ويقول بعضهم  ":التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين  ،فمن تركها ؛ فقد خالف دين
اإلمامية وفارقه  ،يقول الصدوق  " :التقية واجبة ال يجوز رفعها  ،إلى أن يخرج القائم – عليه
السالم – فمن تركها قبل خروجه ؛ فقد خرج من دين للا  ،ودين اإلمامية  ،وخالف للا ورسوله
واألئمة "( ، )7وعن الصادق – عليه السالم  ": -لو قلت  :إن تارك التقية كتارك الصالة ؛ لكنت
صادقا "( ، )3بل من الموبقات فعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -الموبقات هي  :جحد النبوة  ،أو اإلمامة
 ،أو ترك التقية "(. )9

(ْ)1سورةْاحلجرْْ:آيةْرقمْْ .94
(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:زبدةْالبيانْيفْأحكامْالقرآنْصـْْ ْ.417
(ْ)3الكليينْْ:الكايفْْجـْْ1صـْْ.ْ171اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ71صـْْ .347
(ْ)4احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ14صـْْ.193السيدْاخلميينْْ:املكاسبْاحملرمةْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)1عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْصـْْ.333اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ71صـْْ347بتصرفْْ .
(ْ)6عليْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْ11صـْْ.417اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ71صـْْ.347عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْصـْ
ْ ْْ.333
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاألماميةْْصـْْ.113دْأمحدْالوائليْْ:هويةْالتشيعْصـْْ191بنحوهْْ ْ.
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.131الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ ْ.11
(ْ)9السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْ4صـْْ.11عليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ6صـْْ .311
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وتكون التقية في كل شيء  ،حتى يبلغ الدم  ،فإذا بلغ الدم فال تقية

()1

؛ وروي عن الصادق –

عليه السالم – أنه سئل عن قول للا  -هلالج لج  " : -إن أكرمكم عند اَّلل أتقاكم "( ، )2فقال " :أعلمكم
بالتقية " ( ، )3وقال أيضا ":خالطوا الناس بالبرانية  ،وخالفوهم بالجوانية

()4

 ،ما دامت اإلمرة صبيانية

"( ، )5وعنه  :الرياء مع المنافق في داره عباده  ،ومع المؤمن شرك "(. )6
ومنهم  :من يقول بجوازها  ،فيقول  ":اعلم أن التقية جائزة  ،وربما وجبت  ،والمراد بها  :إظهار
موافقة أهل الخالف في ما يدينون به خوفا "( )7؛ وعلة الجواز والوجوب  :تتوقف على تقدير
الشخص ؛ حيث يقول أبو عبد للا – عليه السالم  ": -التقية في كل ضرورة  ،وصاحبها أعلم بها
حين تنزل به " (.)8
ومنهم من يقول  :أنها تتضمن األحكام التكليفية الخمسة

()9

 " :فتجب التقية  :بعلم الضرر بتركها

ماليا كان  ،أو نفسيا  ،حتى لو كان بضعا  ،أو عرضا  ،أو ظن ذلك  ،أو لغيره ممن ال يستحق.
وتستحب  :إذا كان الضرر سهال  ،أو تعلقت بمستحب .وتحرم  :إذا تعلقت بترك واجب  ،أو فعل
محرم  ،حيث ال ضرر ،أو تعلقت بقتل مسلم ؛ فإنه ال تقية في الدماء .وتكره  :في ترك المستحب
 ،حيث ال ضرر .وتباح  :في المباح المرجوح للخصم مع عدمه  ،ويبيح كل شيء.

وهل يباح بها كلمة الكفر ؟ قوالن  :أقربهما اإلباحة ؛ ويأثم تاركها إال فيها  ،وفي البراءة  ،فال إثم

في تركها فيها إجماعا  ،وفي أفضلية أيهما قوالن  :أصحهما فضيلة الترك ؛ خصوصا إذا كان
قدوة (.)10

فيما تكون التقية ؟

(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ.11احملققْالسبزواريْْ:كفايةْاألحكامْجـْْ1صـْْ .411
(ْ)1سورةْاحلجراتْْ:آيةْرقمْْ ْ.13
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ.411الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ .113
(ْ)4الربانيةْْ:الظاهرْْْ،واجلوانيةْْ:الباطنْْ.انظرْالشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْهامشْصـْْ ْ.11
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ.179الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْْ.411الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ ْ.13
(ْ)7احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْْجـْْ1صـْْ.ْ11السيدْاملرعشيْْ:شرحْإحقاقْاحلقْجـْْ1صـْْ .313
(ْ )3السيدْحممدْالعامليْْ:مداركْاألحكامْجـْْ 6شرحْصـْ.71احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ 13صـْْ .71الشي ْاجلواهريْْ:
جواهرْالكالمْجـْْ16صـْْ .161
(ْ)9األحكامْالتكليفيةْاخلمسةْْ:هيْخطابْالشرعْاملتعلقْبأفعالْاملكلفنيْباالقتضاءْسواءْكانْفعالْْ{ْ:الوجوبْْواالستحبابْ}ْْ،أوْ
تركْاًْ{ْ:الكراهةْْ،واحلرمةْ}ْأوْالتخيريْبنيْالفعلْأوْالرتكْوهوْْْ:اإلباحةْْ.أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ16بتصرفْْ .
(ْ)11ابنْأيبْمجهورْاألحسائيْْ:األقطابْالفقهيةْعلىْمذاهبْاإلماميةْْصـْْ .93
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وتكون التقية في العبادات  ،والمعامالت  .وأما في المعامالت فال يحل له باطنا :وطء المنكوحة

للتقية على خالف مذهب أهل الحق  ،وال التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه ؛ لو

اقتضت التقية أخذه  ،وال تزوج الخامسة إن طلق الرابعة ؛ على مقتضى مذهب أهل الخالف دون
المذهب الحق

()1

.

ويرد بعض أهل السنة فيقول  ":إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار ؛ فله أن يداريهم باللسان ؛ إذا
كان خائفا على نفسه  ،وقلبه مطمئن باإليمان  ،والتقية ال تحل إال مع خوف القتل  ،أو القطع ،
أو اإليذاء العظيم  .ومن أكره على الكفر ؛ فالصحيح  :أن له أن يتصلب  ،وال يجيب إلى التلف
بكلمة الكفر ؛ بل يجوز له ذلك على األصح "

()2

 " ،إال أن يكون الكفار غالبين ظاهرين  ،أو

يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم ؛ فيداريهم باللسان  ،وقلبه مطمئن باإليمان ؛ دفعا عن نفسه ،
من غير أن يستحل دما حراما  ،أو ماال حراما  ،أو أن يظهر الكفار على عورة المسلمين  ،والتقية

 :ال تكون إال مع خوف القتل  ،وسالمة النية قال تعالى  " :من كفر باَّلل من بعد إيمانه إال من
أكره وقلبه مطمئن باإليمان ولكن من شرح بالكفر صد ار فعليهم غضب من اَّلل ولهم عذاب عظيم "
()3

 ،ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم " (.)4

حكم الذرائع

()5

المؤدية للتقية ومتعلقاتها :

من أهم ذرائع التقية اإلكراه  ،ويظهر هذا في أن معظم التفصيالت الفقهية في فقه المذاهب األربعة
عند أهل السنة  ،التي تتحدث عن التقية ؛ إنما هي مبحوثة في باب اإلكراه غالبا  ،وال يوجد كتاب

في كتب الفقه يعنون بابا بعنوان التقية  ،وال يستغرب ذلك ؛ ألن العالقة بين اإلكراه والتقية عالقة
السبب بالمسبب  ،والعلة بالمعلول

()6

.

تعريف اإلكراه :

اإلكراه لغة  :حمل اإلنسان على أمر ال يريده طبعا أو شرعا .

(ْ)1احملققْالكركيْْ:رسائلْالكركيْْْجـْْ1صـْْ13-11بتصرفْْ .
(ْ)1القرطيبْْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ .ْ661
(ْ)3سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ .116
(ْ)4اإلمامْالبغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ199ْ–ْ193بتصرفْْ .
(ْ)1الذرائعْْ:الوسائلْْ.نشوانْبنْسعيدْاحلمريىْاليمينْْ:مشسْالعلومْودواءْكالمْالعربْمنْالكلومْْجـْ4صـْْ .1113
(ْ)6مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْ13بتصرفْْ .
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في الشرع  :حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل  ،أو بالتهديد بالضرب  ،أو السجن أو إتالف

المال  ،أو األذى الشديد  ،أو اإليالم القوي

()1

.

ومع هذا فال يتحقق اإلكراه إل بأركان أربعة هي :

الركن األول  :المكره  :وهو من يصدر منه اإلكراه  ،ويشترط فيه  :أن يكون قاد ار على تنفيذ
تهديده .

الركن الثاني  :المكره  :وهو من يقع عليه اإلكراه  ،ويشترط فيه  :أن يكون متأكدا  ،أو غالبا على

ظنه حصول الضرر على نفسه  ،أو ماله  ،أو عرضه  ،أو على إخوانه  ،أو دينه ؛ إذا لم يأتمر
بأمر المكره ؛ مع عجزه عن دفع ما يتهدد به بهرب  ،أو استغاثة  ،أو المقاومة  ،ونحو ذلك

()2

.

الركن الثالث  :المكره به  :وهو نوع الضرر الذي توعد به المكره  ،سواء كان الضرر متعلقا
بالنفس  ،أو المال  ،أو العرض  ،أو إخوانه المسلمين  ،أو الدين ؛ وسواء كان الضرر ماديا
كالضرب المبرح  ،أو قطع عضو  ،أو أخذ مال  ،أو كان الضرر معنويا كاإلهانة  ،والتشهير
ونحوها (. )3
الركن الرابع  :المكره عليه  :وهو ما يراد تنفيذه من المكره  ،سواء كان كالما  ،أو فعال  ،ويشترط
فيه  :أال يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به  ،وأن يكون مما يحرم تعاطيه على
المكره  ،فال يجوز الزنا إذا أكره عليه مع التهديد بقطع الراتب مثال ؛ ألن الزنا خطره أشد  ،وأن
يعلم أنه بفعله ينج من الشر المتوعد به ؛ واال فال يجوز(. )4
أركان التقية :

الركن األول  :المتقي  :وهو المكره .

الركن الثاني  :المتقى منه  :وهو ما يهدد به .

الركن الثالث  :ما يتقى عليه  :وهو كل ما دل العقل والشرع على ضرورة حفظه .
الركن الرابع  :ما يتقى به  :وهو نوع العمل المحرم المراد إنجازه (. )5
شروط اإلكراه :

 -1أن يكون فاعله قاد ار على إيقاع ما يهدد به  ،والمأمور عاج از عن الدفع  ،ولو بالفرار .
 -2أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به المكره ما هدده به .

(ْ)1الشي ْالسيدْسابقْْ:فقهْالسنةْْ،نشرْدارْالريانْللرتاثْ–ْالقاهرةْْ،ط1417ْ،ْ1هـْ1937ْ/مْجـْْ3صـْْ .ْ311
(ْ)1مشسْالدينْالشربيينْاخلطيبْْ:اإلقناعْيفْحلْألفاظْأىبْشجاعْْ،طْقطاعْاملعاهدْاألزهريةْ1114ْ،ه1111ْ/مْجـْْ3صـْْ .ْ3
(ْ)3الشي ْالسيدْسابقْْ:فقهْالسنةْجـْْ3صـْْ .ْ311
(ْ)4مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْصـْْْ11ْ–ْ14بتصرفْْ .
(ْ)1املصدرْالسابقْصـْْ119ْ–ْ113بتصرفْْ ْ.
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 -3أن يكون ما هدده به فوريا  ،فلو قال  :إن لم تفعل كذا ؛ ضربتك غدا  ،ال يعد مكرها ،
ويستثنى  :ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا  ،أو جرت العادة بأنه ال يخلف .
 -4أن ال يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ( . )1كأن يقول له المكره  :طلق امرأتك ثالثا
؛ فيطلقها واحدة  ،ثم ال يعاقبه .
أنواع اإلكراه :

النوع األول  :اإلكراه على الكالم المخالف للحق  ،وله صور كثيرة أشدها التلف بكلمة الكفر ،

وسب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أو القرآن  ،ومن صورها اإلكراه على الطالق  ،والمعول فيه على النية (. )2
النوع الثاني  :اإلكراه على الفعل المحظور وهو على وجهين :
األول  :فعل تسوغ معه التقية حال اإلكراه عليه  ،مثل التقية في السرقة  ،أو إتالف مال الغير ،
أو اإلفطار في شهر رمضان  ،أو تأخير الصالة .
الثاني  :فعل ال تسوغ معه التقية مطلقا ؛ مهما بلغت درجة اإلكراه عليه  ،كالقتل

()8

.

وكل هذه األنواع تنقسم إلى أقسام ثالثة :
 – 1اإللجاء  :حيث ينعدم الرضا واالختيار  ،وتنتفي اإلرادة والقصد  ،وهذه الحالة هي التي نزل
فيها قوله تعالى  ":من كفر باَّلل من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ولكن من شرح
بالكفر صد ار فعليهم غضب من اَّلل ولهم عذاب عظيم "(.)4
 -2التهديد  :حيث ينعدم الرضا  ،وال ينعدم االختيار تماما  ،وفي هذه الحالة يختار اإلنسان أخف
الضررين  ،مثل حال شعيب – عليه السالم -حين خيره قومه بين العودة إلى الكفر  ،أو الخروج
من قريتهم فاختار األخف ؛ وهو الخروج من القرية ؛ قال تعالى  ":قال المأل الذين استكبروا من
قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين *
قد افترينا على اَّلل كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اَّلل منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن
يشاء اَّلل ربنا وسع ربنا كل شيء علما على اَّلل توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير
الفاتحين"

()5

؛ فال تجوز االستجابة لمثل هذا اإلكراه ؛ لقوله تعالى  ":ومن الناس من يقول آمنا باَّلل

(ْ)1حممدْبنْسعيدْالقحطاينْْ:الوالءْوالرباءْيفْاإلسالمْصـْْ119ْ–ْ113بتصرفْْ ْ.
(ْ)1الشي ْالسيدْسابقْْ:فقهْالسنةْجـْْ3صـْْ .ْ313
(ْ)3مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْصـْْْ11ْ–ْ19بتصرفْْ .
(ْ)4سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ .ْ116
(ْ)1سورةْاألعرافْْْ:آياتْرقمْْ .ْ39ْ-ْ33
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فإذا أوذي في اَّلل جعل فتنة الناس كعذاب اَّلل ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس
اَّلل بأعلم بما في صدور العالمين "(.)1
 -3االستضعاف  :وهنا ال تعذيب  ،وال تهديد  ،ولكن المستضعف داخل تحت وضع مفروض
عليه من غيره  ،كالمقيم في مكة بعد هجرة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والمسلمين عنها ؛ فإذا كان دخوله تحت
هذا الوضع لعجزه عن دفعه  ،وعن الخروج عنه ؛ فهو معذور  ،أما إذا كان قاد ار على الدفع  ،أو
الخروج  ،فيجب عليه الدفع  ،أو الخروج ( ،)2قال  -هلالج لج  ": -إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض اَّلل واسعة فتهاجروا فيها

ير * إال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مص ا

ور * ومن يهاجر في
حيلة وال يهتدون سبيال * فأولئك عسى اَّلل أن يعفو عنهم وكان اَّلل عفًّوا غف ا
ير وسعة ومن يخرج من بيته مهاج ار إلى اَّلل ورسوله ثم يدركه
سبيل اَّلل يجد في األرض مراغما كث ا
ور رحيما(.)8
الموت فقد وقع أجره على اَّلل وكان اَّلل غف ا
الضرورة  ،واإلكراه  ،وأبعاد الختالف والتفاق في حق اإلنسان المكلف :

يفرق بين اإلكراه والضرورة بأمور منها  :أن اإلكراه يكون من شخص آخر  ،أما الضرورة تكون
حالة تضطر الشخص لفعل ال يريده  ،مثل أن يأكل الميتة عند خوف الهالك .
واإلكراه قد يتكرر في الفعل في نفس الوقت  ،غير أن الضرورة ال تتكرر ؛ فالضرورة تقدر بقدرها

 ،كأن تكون على قدر سد الرمق في أكل الميتة .

ويجمع بينهما  :بأن الهدف منهما دفع الضرر  ،وكذلك ال يترتب على كل من المضطر والمكره
آثار شرعية إذا تحققت الشروط

()4

 ،فالمشقة تجلب التيسير  ،ومن أهم أسبابها  :اإلكراه  :ومن

أجله أبيح للمكره التلف بكلمة الكفر  ،وترك الواجب  ،واتالف مال الغير  ،وأكل الميتة  ،وشرب
الخمر( ، )5فالمكره  :إن بلغ به اإلكراه إلى حد اإللجاء  ،فليس بمكلف

()6

.

أدلة التقية من الكتاب والسنة عند الشيعة الثني عشرية :

سورةْالعنكبوتْْ:آيةْرقمْْ .ْ11
ْ
(ْ)1
(ْ)1حممدْبنْسعيدْالقحطاينْْ:الوالءْوالرباءْيفْاإلسالمْصـْْ313ْ–ْ311بتصرفْْْ .
(ْ)3سورةْالنساءْْ:آياتْرقمْْ .ْ111ْ-ْ97
(ْ)4مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْصـْْْ19بتصرفْْ .
(ْ)1دْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْْصـْْْ141بتصرفْْ .
(ْ)6سليمانْالطويفْالصرصريْْ:شرحْخمتصرْالروضةْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1417ْ،ْ1هـْ1937ْ/مْجـْْ1صـْْ .194
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تعتبر كل اآليات الدالة على اليسر  ،ونفي الحرج  ،وعدم إلقاء النفس في التهلكة  ،والتي تتكلم
عن اإلكراه  ،والضرورة  ،ودفع كل ذلك  :دليال على التقية

()1

.

منها قوله تعالى  ":فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق

منه وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا * إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن
تفلحوا إذا أبدا "

()2

؛ وهذا يدل على أن التقية كانت في شرع من قبلنا  ،وأنهم هاجروا بدينهم ؛ لما

عرض عليهم الملك عبادة األصنام ؛ فكتموا إيمانهم  ،مع ربط للا على قلوبهم

()3

.

وهنا نكتة بديعة  " :وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية ؛ خوف أن يشعر بهم أحد ؛ لما كانوا
عليه من الخوف على أنفسهم  ،وجواز توكيل ذوي األعذار متفق عليه

()4

.

وقال  -هلالج لج  ": -وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجال أن يقول ربي اَّلل وقد
جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن
اَّلل ال يهدي من هو مسرف كذاب "( ، )5وكتم اإليمان هو  :التقية ال غير ؛ ألنه خاف من القتل ،

حين قال فرعون  ":ذروني أقتل موسى "
()7

()6

 ،مع كون القرآن لم يصف هذا الرجل العظيم بالنفاق

؛ فإنه نوى اإليمان بقلبه  ،ومنعته التقية أن يتلف

بلسانه  ،ولكن لم تمنعه التقية أن يتلف

باإليمان بينه وبين للا تعالى ؛ إنما تمنعه التقية من أن يسمعه غيره  ،وليس من شرط اإليمان أن
يسمعه الغير ؛ وانما يشترط ذلك إذا كان مع مؤمن  ،فيسمعه ليكف عن نفسه وماله (.)8
وقال تعالى  ":من كفر باَّلل من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ولكن من شرح
بالكفر صد ار فعليهم غضب من اَّلل ولهم عذاب عظيم "

()9

 ،وسبب نزول هذه اآلية  ":كان أول

من أظهر إسالمه سبعة رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأبو بكر  ،وعمار  ،وأمه سمية

()10

 ،وصهيب(، )1

(ْ)1مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْصـْْْ31بتصرفْْ .
(ْ)1سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ .ْ11ْ-ْ19
(ْ)3مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْ34ْ-ْْ33بتصرفْْ .
(ْ)4اإلمامْالقرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْْ1صـْْ .ْ1391
(ْ)1سورةْغافرْْ:آيةْرقمْْ .ْ13
(ْ)6سورةْغافرْْ:آيةْرقمْْ .ْ16
(ْ)7مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْ37ْ-ْْ36بتصرفْْ .
(ْ)3القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْْ1صـْْ1711بتصرفْْْ .
(ْ)9سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ .ْ116
( ْ)11مسيةْبنتْاخلياطْْ:زوجْياسرْْ،وأمْعمارْبنْياسرْْ،وهيْأولْشهيدةْيفْاإلسالمْْ،قتلهاْأبوْجهلْيفْالسنةْالسابعةْقبلْاهلجرةْْ
.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ1صـْْ.419اإلمامْأمحدْاملرتضىْْ:شرحْاألزهارْجـْْ1صـْْ .13
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وبالل  ،والمقداد  .فأما رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمنعه للا بعمه أبي طالب  ،وأما أبو بكر فمنعه للا

بقومه  ،وأما سائرهم فأخذهم المشركون  ،وألبسوهم أدراع الحديد  ،وصهروهم في الشمس  ،فما
منهم من أحد إال وقد واتاهم على ما أرادوا  ،إال بالل ؛ فإنه هانت عليه نفسه في للا  ،وهان على
قومه  ،فأخذوه فأعطوه الولدان  ،فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة  ،وهو يقول أحد أحـد "

()2

.

وقوله سبحانه  ":ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اَّلل

في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اَّلل نفسه والى اَّلل المصير "

()3

.

وقال  -هلالج لج  ": -وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم "

()4

؛ عن الصادق – عليه السالم –  ":التي هي أحسن  :التقية "

()5

.

واألصل فيها ما أشتهر من أقوال أهل البيت ،وأفعالهم  ،ففي قوله تعالى  ":إن أكرمكم عند اَّلل
أتقاكم" ( ،)6معناها  :أعلمكم بالتقية ( ،)7وعن الصادق – عليه السالم  ": -التقية ديني ودين آبائي"
()8

.

ومن أدلة التقية  :تقية النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – قريشا عند فتح مكة حين أراد تصحيح بناء الكعبة  ،حين
قالت عائشة – رضي للا عنها  ": -عن الحجر أمن البيت هو  ،قال  " :نعم "  ،قالت  :فلم لم
يدخلوه فى البيت  ،قال  " :إن قومك قصرت بهم النفقة "  ،قالت  :فما شأن بابه مرتفعا  ،قال " :
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا  ،ويمنعوا من شاءوا  ،ولوال أن قومك حديث عهدهم فى
الجاهلية ؛ فأخاف أن تنكر قلوبهم ؛ لنظرت أن أدخل الجدر فى البيت  ،وأن ألزق بابه باألرض "

نيَ ْ.ولَ َّماْ
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ىيْالن َِّم ِريَْْ ْ،ويـُعَر ُْ
انْْ:أَبُوْ َْحي َْ
بنْ ِسنَ ٍْ
بْ ُْ
ص َهي ُْ
(ُ ْ)1
ِ
ات ْبِامل ِديـنَِْة ْ َسنَْةَْ
اح ِْة ْ ْ ْ َم َْ
الس َم
ىل ْأَنْ ْيـَت َِّف َْق ْأَه ُْل ْالشوَرى ْ َعلَى ْإِ َم ٍْام َْ ْ،وَكا َْن ْ َمو
ني ْإِ َْ
الصالَْةِ ْبِاملسلِ ِم َْ
طُعِ َْن ْ ُع َمُْر ْْ ،استَـنَابَْهُْ َعلَى ْ َّ
صوفْاًْبِال َكَرْم ْ َو َّ
ُ
َ
َ
نيْسن ْةًْْ،وَكا َُْنِْممَّ ِْنْاعتـزَْلْ ِ
ِ
الفتـنَْةَْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْْجـْْ1صـْْ ْْ.16ْْ-ْ17
انْ َوثَالَثِ َْ
َمثَ ٍْ
ََ
نيْْ،عنْْ َسبع َْ َ َ َ
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(ْ)3سورةْآلْعمرانْْْ:آيةْرقمْْ .ْ13
(ْ)4سورةْفصلتْْ:آيةْرقمْْ .ْ34
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.ْ113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .393
(ْ)6سورةْاحلجراتْْ:آيةْرقمْْ .ْ13
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ.ْ113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .413
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.174احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ14صـْْ .191
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( ،)1وفي رواية  ":مخافة أن تنفر قلوبهم " ( ، )2ولعل هذا من القواعد العقلية التي قررتها الشرائع
السماوية  ،وهي تقديم األهم على المهم ؛ فتكون التقية من القواعد العقلية الشرعية "

()3

.

واعتقد أن هذا ليس من التقية بدليل قوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -فأخاف أن تنكر قلوبهم "  ،ثم إن هذا ليس
حراما  ،وانما هو من باب خالف األولى ؛ حيث إن الحجر ال يطاف فيه حتى وان لم يبن .
وعن عائشة – رضي للا عنها – قالت  ":أن رجال استأذن على النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال  :ائذنوا له
فبئس ابن العشيرة  ،أو بئس أخو العشيرة  ،فلما دخل عليه أالن له القول  ،فلما خرج قالت عائشة
 :قلت له الذي قلت  ،ثم ألنت له القول  ،فقال  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -أي عائشة  :شر الناس منزلة عند اَّلل
يوم القيامة من ودعه الناس  ،أو تركه الناس اتقاء فحشه"

()4

.

وحديث أن رجال أقبل على النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -فسأل بعض أصحابه عنه  ،فقالوا  ":هذا أوسط قريش
حسبا  ،وأكثرهم ماال ثالثا  ،فقالوا يا رسول للا  :أنبأتك بعلمي فيه  ،فأنت أعلم  ،فقال  :هذا
ممن ال يقيم للا له يوم القيامة وزنا "

()5

 .ولمن أراد الزيادة فهي مبثوثة في داخل الفصل.

وعن أمير المؤمنين – عليه السالم  ": -التقية من أفضل أعمال المؤمن "

()6

 ،وعن الحسين –

عليه السالم  ": -لوال التقية ما عرف ولينا من عدونا"  ،وعنه  ":يغفر للا للمؤمن كل ذنب ،
ويطهره منه في الدنيا واآلخرة ما خال ذنبين  :ترك التقية  ،وتضيع حق اإلخوان "  ،وعن دمحم بن
علي – عليهما السالم  ": -أشرف أخالق األئمة  ،والفاضلين من شيعتنا  :استعمال التقية (. )7
وها هو أبو عبد للا – عليه السالم – يتقي في أهم أركان اإلسالم  ،وهي اإلمامة إذ دخل عليه
رجالن من الزيدية يسأالنه  :أفيكم إمام مفترض الطاعة  ،قال  :ال  ،فقاال  :قد أخبرنا عنك
الثقات أنك تفتي  ،وتقر  ،وتقول به  ،ونسميهم لك فالن وفالن  ،وهم أصحاب ورع  ،وتشمير ،
وهم ممن ال يكذب  ،فغضب أبو عبد للا  ،وقال  :ما أمرتهم بهذا (.)8
(ْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ973اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ19صـْْ .411
(ْ)1اإلمامْابنْماجةْْْ:السننْْجـْْ1صـْْ .ْ931
(ْ)3مركزْالرسالةْْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْصـْْ .ْ13
(ْ)4اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1111اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ41صـْْ.ْ117اإلمامْأبوْداودْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْ
ْ.111السيدْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْجـْْ1صـْْ.ْ339موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ9صـْْ ْ.361
(ْ)1اإلمامْالطرباينْْ:املعجمْاألوسطْْجـْْْ1صـْْ.71اإلمامْاهليثميْْ:جممعْالزوائدْجـْْ3صـْْ .17
(ْ)6السيدْاخلميينْْ:املكاسبْاحملرمةْجـْ1صـْْ.163الشي ْناصرْمكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ .411
(ْ)7احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ474ْ–ْ473بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ411بتصرفْْ .
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْ.311الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ .137
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ويدخل عليه رجل ليسأل عن  :رؤيا  ،ومعه أبو حنيفة – رحمه للا – فيقول  :هاتها فإن العالم
بها جالس  ،وأومئ إلى أبي حنيفة  ،ففسرها أبو حنيفة ؛ فقال  :أصبت وللا يا أبا حنيفة  ،ثم
خرج أبو حنيفة  ،فقيل له  :إن ي كرهت تعبير هذا الناصب  ،فقال  :ال يسوءك  ...وليس التعبير
كما عبره  ،فقيل له  :جعلت فداك ! فقولك  :أصبت  ،وتحلف عليه  ،وهو مخطئ  ،قال  :نعم
حلفت عليه  :أنه أصاب الخطأ (.)1
الذرائع والتقية يدخالن في األحكام التكليفية الخمسة عند الثني عشرية :

الذريعة دائما تابعة لما هي وسيلة إليه فتأخذ حكمه ؛ فتجب الذريعة بوجوب التقية  :كالموقية
للنفس  ،والمال  ،والبضع  ،وان كان لغيره إذا كان مسلما  ،أو معاهدا  .وتستحب الستحبابا :
كتحسين الخلق عند الظلمة لالقتداء به  .وتكره لكراهتها  :كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ،
وال يدفع ض ار .وتحرم للمحرم  :كقصد سرور الظالم به  ،وترغيبه في المعاصي  ،والظلم (.)2
وربما كان متعلق التقية " مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء  ،والكتف في الصالة

 .وقد ال يكون مأذونا فيه بخصوصه  ،بل جواز التقية فيه مستفاد من العمومات السالفة ونحوها ،
فما ورد فيه نص بخصوصه ؛ إذا فعل على الوجه المأذون فيه  ،كان صحيحا مجزيا  ،سواء كان
للمكلف فيه مندوحة عن فعله  ،أم لم يكن ؛ التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به
حين التقية  ،فكان اإلتيان به امتثاال فيقتضي اإلجزاء  ،وعلى هذا فال تجب اإلعادة  ،ولو تمكن
منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت  ،وال أعلم في ذلك خالفا بين األصحاب (. )3
وما لم يرد به نص بخصوصه كفعل الصالة إلى غير القبلة  ،وبالوضوء بالنبيذ  ،ومع اإلخالل
بالمواالة  ،بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة  ،ونكاح الحليلة مع تخلل الفاصل بين اإليجاب
والقبول  ،فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخالف فيه  ،واظهار الموافقة
لهم  ،ومع التعذر :فإن كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب اإلتيان به  ،واال أتى به مجزيا ،
ثم إن أمكن اإلعادة في الوقت بعد اإلتيان به وفق التقية وجب

()4

.

أقسام التقية من حيث حكمها التكليفي  :القسم األول  :التقية الواجبة  :وهي ما كانت لدفع

ضرر واجب فعال ( ، )5متوجه إلى نفس المتقي  ،أو عرضه  ،أو ماله  ،أو إخوانه المسلمين  ،أو
(ْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.191الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ1صـْْ .471
(ْ)1ابنْأيبْمجهورْاألحسائيْْ:األقطابْالفقهيةْعلىْمذاهبْاإلماميةْصـْْ .99
كيْْ:رسائلْالكركيْْجـْْ1صـْْ11-11بتصرفْْ .
(ْ)3احملققْالكر ْ
(ْ)4املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْْ13-11بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْمرتضىْاألنصاريْْْ:التقيةْْصـْْ .39
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دينه ؛ بحيث يكون الضرر جسيما ؛ فيجوز دفعه بالتقية  ،ما لم يؤد إلى ضرر أكبر في الدين ،
أو المجتمع  ،مثل إفطار الصائم آخر يوم في رمضان ؛ إذا أعلن اإلمام الجائر أنه العيد  ،وهو
تحت عين هذا الظالم ؛ فيجب اإلفطار تقية  ،وقد حدث هذا لإلمام الصادق مع السفاح  :أول
ملوك بني العباس

()1

.

القسم الثاني  :التقية المستحبة  :وهي ما كان تركها مفضي إلى الضرر تدريجيا

()2

 ،ويكون

استعمالها موجبا للتحرز من الضرر  ،ولو مستقبال ؛ مثل المداراة  ،والمعاشرة  ،ومخالطة الناس

بأخالقهم  ،ومخالفتهم بأعمالهم  ،وال يمكن االنتقال بعيدا عنهم  ،وال مقاومتهم (. )3
القسم الثالث  :التقية المباحة  :وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساويا لعدم التحرز منه

في نظر الشارع المقدس ()4؛ لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقية  ،أو تركها متساويين ،

كما في إظهار كلمة الكفر  ،إذا كان اإلكراه عليه بالقتل ؛ فإنه إن قالها نجا من القتل  ،وان تركها
كان إعالء لكلمة اإلسالم  ،إال إذا كان قدوة للمسلمين ؛ فعلى القدوة أن يوطن نفسه على القتل

()5

.
القسم الرابع  :التقية المكروهة  :وهي ما كان تركها  ،وتحمل الضرر أولى من فعله
اإلتيان بما هو مستحب عند المخالفين  ،مع عدم خوف الضرر  ،ال عاجال  ،وال آجال

()7

()6

 ،مثل

.

القسم الخامس  :التقية المحرمة  :وهي ما ترتب على تركها مصلحة  ،وعلى فعلها مفسدة
جسيمة  ،كما في سفك الدماء  ،وقتل النفوس المحرمة  ،وهتك واألعراض ؛ فال تقية في القتل ،
وان قتل ؛ ألن المسلمين تتكافأ دماؤهم ؛ وال تقية في اإلفتاء بتحليل حرام أو تحريم حالل  ،وقد
ورد بعض هذا عن أهل البيت  ،ولكنهم كانوا يخشون على شيعتهم من الحكام الظلمة  ،وقد بينوا
األحكام الصحيحة للمقربين منهم ؛ فمنها ما وصل إلينا  ،ومنها ما لم يصل إلينا لعدم نقل
المقربين .

(ْ)1مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْْ94بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْمرتضىْاألنصاريْْْ:التقيةْْصـْْ .39
(ْ)3مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْ ْ.91
(ْ)4الشي ْمرتضىْاألنصاريْْْ:التقيةْْصـْْ .39
(ْ)1مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْ ْ.96ْ-ْ91
(ْ)6الشي ْمرتضىْاألنصاريْْْ:التقيةْْصـْْ .39
(ْ)7مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْصـْْ113ْ–ْ117بتصرفْْ ْ.
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وكذلك من التقية المحرمة  :التقية في القضاء بخالف ما أنزل للا في كتابه ؛ ألن للا حكم على
من حكم بغير ما أنزل للا بأنه  :تارة من الظالمين  ،وتارة من الفاسقين  ،وتارة من الكافرين .
ومن التقية المحرمة  :التقية المؤدية إلى فساد الدين  ،أو المجتمع كما لو كانت سببا في هدم
اإلسالم  ،أو النيل من مفاهيمه المقدسة  ،أو محو بعض آثاره .
كما حكم بذلك الخميني حين قام بالثورة على شاه إيران ؛ فقد قال  ":إن التقية تتعلق بالفروع  ،لكن

حينما تكون كرامة اإلسالم في خطر ؛ فال مجال للتقية والمدارة  ،إن السكوت هذه األيام تأييد
لبطانة الجبار ،ومساعدة ألعداء اإلسالم .
وكذلك من التقية المحرمة  :التقية من غير ضرورة  ،وال حاجة ملحة  ،وفي شرب الخمر  ،والتقية
التي يتجاوز فيها المكره فيه إلى ما لم يكره فيه ؛ كمن أكره على أكل قطعة لحم محرم ؛ فأكل
أكثر  ،والتقية عند إمكان التخلص من الضرر(. )1
من آثار التقديس في عقيدة التقية العتقاد بجواز الصالة خلف المخالف تقية :

تعتقد الشيعة االثنا عشرية بعدم جواز الصالة خلف المخالف إال من باب التقية ؛ فيقول اإلمام

الرضا – عليه السالم  ": -وال تصل خلف أحد إال خلف رجلين  :من تثق به  ،وتدينه بدينه
وورعه  ،وآخر من تتقي سيفه  ،وسوطه  ،وشره  ،وبوائقه  ،وشنعه ؛ فصل خلفه على سبيل التقية
والمداراة  ،وأذن لنفسك وأقم  ،وأق أر فيها ؛ ألنه غير مؤتمن به  ،فإن فرغت قبله من القراءة  ،أبق
آية منها ؛ حتى تق أر وقت ركوعه  ،واال فسبح إلى أن يركع "(. )2
ويقول الطوسي  ":وال تصل خلف الناصب

()3

 ،وال خلف من يتولى أمير المؤمنين ؛ إذا لم يتب أر

من عدوه  ،إال في حال التقية "( )4؛ ألن التقية واسعة  ،وليس شيء من التقية إال وصاحبها مأجور
عليها "( )5؛ وال إعادة عليه

()6

 ،وان أعادها كانت قضاء لغيرها من الفرائض

()7

.

(ْ)1املصدرْالسابقْصـْْ117ْ–ْ96باختصارْْ ْ.
(ْ)1عليْبنْبابويهْْ:فقهْالرضاْصـْْ.141-144اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ.116الشي ْاألنصاريْْ:التقيةْصـْ .11
( ْ)3الناصبْْ:هوْمنْعاديْأهلْالبيتْْ.انظرْالقاضيْابنْالرباجْْ:املهذبْْ،حتقيقْْ:جعفرْالسبحاينْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ
التابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1416ْ،هـْجـْ1صـْْ ْ.119
(ْ)4الشي ْالطوسيْْ:النهايةْْْصـْْ ْ.111
(ْ)1الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ.331الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْ1صـْْ ْْ.166
(ْ)6احملققْاحلليْْ:املعتربْْْجـْْ1صـْْ .441
(ْْ)7الشي ْالطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْْْجـْْْ3صـْْ .11
446

بل قالوا  :ببطالن من صلى وراء المخالف من غير تقية  ،حتى أفتوا أن من" قال  :آمين آخر
الحمد وراء المخالف – لغير التقية – بطلت صالته " (.)1

ويستدلون بصالة اإلمام الحسين – عليه السالم – على رجل منافق  ،وبدال من أن يدعوا اإلمام
الحسين – وحاشاه  -له بالرحمة ؛ أخذ يلعنه  ،ويقول  ":اللهم العن فالنا عبدك  ،ألف لعنة مؤتلفة
غير مختلفة  ،اللهم اخز عبدك في عبادك  ،وبالدك  ،واصله حر نارك  ،وأذقه أشد عذابك ؛ فإنه
كان يتولى أعدائك  ،ويعادي أولياءك  ،ويبغض أهل بيت نبيك "

()2

.

مع أنهم يقولون  :ال يجوز الصالة " على الكافر بأقسامه حتى المرتد  ،ومن حكم بكفره  ،ممن
انتحل اإلسالم  ،كالنواصب والخوارج " (. )3
ووعدوا بالثواب على من صلى تقية وراء المخالف ؛ فعن الصادق – عليه السالم  ": -من صلى
معهم في الصف األول  ،كان كمن صلى خلف رسول للا – صلى للا عليه وآله .)4( -
ويقول الخميني  ":وال ريب أن الصالة معه – ملسو هيلع هللا ىلص  -صحيحة ذات فضيلة جمة ؛ فكذلك الصالة
معهم حال التقية " ( .)5وعن النبي– ملسو هيلع هللا ىلص ":-من صلى خلف المنافقين بتقية  ،كان كمن صلى خلف
األئمة" (. )6
من آثار التقديس في عقيدة التقية اعتقاد أن الكذب يؤجر عليه العبد  ،ول كفارة و إثم عليه :
قسم فقهاء االثني عشرية األيمان إلى وجهين  " :أحدهما  :أن يحلف الرجل على شيء ال يلزمه
أن يفعله  ،فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ،أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ؛ فعليه الكفارة إذا لم

يفعله  ،واألخرى على ثالثة أوجه  ،فمنها  :ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا  ،وال تلزمه الكفارة
 ،فهو أن يحلف الرجل في خالص امرئ مسلم  ،أو خالص ماله  ،ومنها  :ما ال كفارة عليه فيها
 ،وال أجر له  ،فهو أن يحلف الرجل على شيء  ،ثم يجد ما هو خير من اليمين  ،فيترك اليمين ،
ويرجع إلى الذي هو خير  ،ومنها  :ما ال كفارة عليه فيها  ،والعقوبة فيها دخول النار  ،فهو أن
(ْ )1العالمةْاحلليْ:قواعدْاألحكامْجـْ1صـْْ.171املطهرْاحلليْْ:إيضاحْالفوائدْيفْشرحْإشكاالتْالقواعدْْ،حتقيقْ:السيدْحسنيْ
املوسويْالكرماينْْ،الشي ْعليْپناهْاإلشتهارديْْ،الشي ْعبدْالرحيمْالربوجرديْْ،طْاملطبعةْالعلميةْ–ْقمْ1337ْ،شْجـْ1صـْْ .117
(ْ )1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ 11صـْْ.414الكليينْْ:فروعْالكايفْجـْْ 3صـْْ .139الشهيدْاألولْْ:ذكريْالشيعةْجـ1صـْ
ْ .411
(ْ)3السيدْاخلميينْْ:حتريرْالوسيلةْجـ1صـْْ.79السيدْالگلپايگاينْْ:هدايةْالعبادْجـْْ1صـْْ .77
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْْ.13الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ .331
(ْ)1السيدْاخلميينْْ:الرسائلْْجـْْ1صـْْ .193
(ْ)6املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ6صـْْ.417اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .411
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يحلف الرجل على مال امرئ مسلم  ،أو على حقه ظلما  ،فهذه يمين غموس توجب النار  ،وال
كفارة عليه في الدنيا"

()1

.

جاء رجل لدمحم بن علي – عليهما السالم – وقال  :إن أحد أتباعه سأله العامة  " :من خير الناس
بعد رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -؟ فقال  :أخير الناس بعد رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أبو بكر  ،وعمر  ،وعثمان ،
فقال لدمحم بن علي  :فهل علي يا بن رسول للا حرج ؟ وانما أردت أخير أي  :أهو خير ؟ استفهاما
 ،ال إخبا ار  ،فقال دمحم بن علي – عليهما السالم –  :قد شكر للا لك بجوابك هذا لهم  ،وكتب للا
أجره  ،وأثبته لك في الكتاب الحكيم  ،وأوجب لك بكل حرف من حروف ألفاظك بجوابك هذا لهم
ما تعجز عنه أماني المتمنين  ،وال تبلغه آمال اآلملين "

()2

.

ويؤكد الصادق – عليه السالم – هذا المعنى فيقول  ":واستعمال التقية في دار التقية واجب  ،وال
حنث  ،وال كفارة على من حلف تقية ؛ يدفع بذلك ظلما عن نفسه "

()3

للا بشيء أحب إليه من الخبء  ،قيل  :وما الخبء ؟ قال  :التقية "

 ،وفي رواية  ":وللا ما عبد

()4

.

من آثار التقديس في عقيدة التقية حمل الفتاوى الموافقة للعامة على التقية ؛ فال يجوز العمل

بها :

كانت وال زالت التقية باب واسع للخروج من كل قول  ،أو حكم  ،أو فتوى تخالف المذهب الشيعي
 ،أو تتناقض مع أحد أصوله ؛ فكثي ار ما تجد أئمتهم يقولون  :يحمل هذا على التقية  ،كما قال
الصدوق  " :وقد عرفت منا م ار ار أن الشهرة الفتوائية كانت بمرتبة من األهمية عند الشيعة  ،بحيث

كانوا يطرحون ألجلها األخبار المخالفة لها  ،ويحملونها على التقية  ،أو على محامل أخرى ؛

ووجه ذلك  :أن اشتهار الفتوى بين أصحاب األئمة وبطانتهم  ،المطلعين على مذاقهم – عليهم
السالم – مما يكشف كشفا قطعيا عن مرادهم الجدي "

()5

.

بل وصل األمر إلى المسائل المجمع عليها عندهم ؛ فيجوزن الفتوى بما يخالفها من باب التقية
مثل  :القول بجواز نكاح النساء في أدبارهن  ،فيقولون  ":جواز نكاح النساء في أدبارهن  ،وهذه

المسألة عليها إطباق الشيعة اإلمامية  ،وال خالف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك ،

(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:املقنعْْصـْْ413ْ-417بتصرفْْ ْ.
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ.167اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .411
(ْ)3الصدوقْْ:اخلصالْْصـْْ.617اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.116
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ.119اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ .396
(ْ )1الشي ْالصدوق ْْ:اهلدايةْصـْْ .11الشي ْاملنتظريْْ:البدرْالزاهرْيفْصالةْاجلمعةْواملسافرْْ،طْنكنيْ– ْقمْْ،نشرْمكتبةْآيةْهللاْ
العظمىْاملنتظريْ–ْقمْْ،ط1416ْ،ْ3هـْصـْْ .316
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وانما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية  ،والخوف من الشناعة ،
والحجة في إباحة هذا الوطء  :إجماع الفرقة المحقة عليه  ،وقد بينا إن إجماعهم حجة "(.)1

بل ما هو أهون من ذلك ؛ قال الطوسي  ":ال يجوز أن يستأنف لمسح الرأس  ،والرجلين ماءا
جديدا عند أكثر أصحابنا  ،وقد رويت رواية شاذة أنه  :يستأنف ماءا جديدا  ،وهي محمولة على
التقية "(. )2

وفي مواضع كثيرة يقول علمائهم  ":يمكن أن يكون ورد مورد التقية ؛ ألنه موافق لمذهب العامة "

()3

 ،وكذا يقولون  ":إن هذين الحديثين محموالن على التقية ؛ ألنهما خالفا إجماعنا " ( .)4أو يقولون
 ":الروايتان السابقتان محمولتان على حال التقية  ،والخوف "( .)5أو يقولون  ":هذه أخبار مورد
التقية ؛ لموافقتها لمذاهب العامة "

()6

 ،وفي النهاية يجتمعون ويفتون  :بعدم العمل بمذهب العامة

؛ فيقولون بعد ذكر فتاوى العامة  ":ولسنا نعمل به ؛ واجماع الفرقة المحقة على خالفه "(.)7

لكن من باب مساعدة الشيعة في فهم مراد األئمة ننبههم على  " :إن أئمتنا ينبهون على أشياء
باإلشارات كما وقعت اإلشارة منهم إلى إرادة التقية في األخبار  ،تنبيها على احتمال ذلك في
كالمهم  ،فإذا لم يبينوا ذلك بسبب  ،ينبغي الحمل عليها ؛ لصدور ما ينافيه "(. )8

في الحين الذي نجد كثير من الفتاوى يتفق عليها الخلفاء األربعة مثل إجماعهم على حد الزاني

فتجدهم يقولون في كتبهم " وبه قال أبو بكر ،وعمر "

()9

 ،وفي تغريب الزاني أجمعوا على جوازه

(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ61بتصرفْ .
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْ1صـْْْ.ْ31الشهيدْاألولْْ:الدروسْجـْْ1صـْْ ْْ.393
(ْ)3العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْ1صـْْ.313الشهيدْاألولْْ:الدروسْجـْْ1صـْْ ْْ.393
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْ1صـْْ.197الشي ْاإلشتهارديْْ:فتاوىْابنْاجلنيدْْ،طْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْ
املدرسنيْ–ْقمْْ،ط1416ْ،1هـْصـْْ ْ.ْ19
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْ1صـْْ.164احملققْالكركيْْ:جامعْاملقاصدْجـْْ1شرحْصـْْ .169
(ْ)6العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْ1صـْْ.113الشي ْالطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْْ3صـْْ .131
(ْ)7العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْجـْ1صـْْ.114احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ11صـْْ .141
(ْ)3احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْوالربهانْيفْشرحْإرشادْاألذهانْْ،حتقيقْْ:احلاجْآغاْجمتبْالعراقيْْ،الشي ْعليْپناهْاإلشتهارديْْ،
احلاجْآغاْحسنيْاليزديْاألصفهاينْْ،نشرْمنشوراتْمجاعةْاملدرسنيْيفْاحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْْ،دتْجـْْ1صـْْ.116الشي ْالطوسيْْ:
اخلالفْجـ1صـْْ.613العالمةْاحلليْْ:تذكرةْالفقهاءْجـْ1صـْْ .171
(ْ)9السيدْالگلپايگاينْْ:درْاملنضودْْ،طْأمريْْ،نشرْدارْالقرآنْالكرميْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ.113عليْأصغرْمرواريدْْ:
الينابيعْالفقهيةْْ،نشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْ–ْبريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْجـْْ17صـْْ .114
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()1

 ،وتجدهم يقولون  " :فأقر رسول للا – صلى للا عليه وآله – ذلك  ،وأقره أبو بكر  ،وعمر ،

وعثمان  ،وعلي ؛ فكان معاوية فأقر ذلك على حاله "

()2

.

وغاية الجهل أن الشيعة يقولون  :إذا اختلفت اإلمامية على قولين  :أحدهما يعرف قائله  ،واآلخر
ال يعرف قائله ؛ كان القول الذي ال يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب إتباعه ؛ ألن المنتظر
المعصوم في تلك الطائفة  ،فما الذي يجزم بأن المعصوم هو صاحب هذا القول ؟ !

()3

.

من آثار التقديس في عقيدة التقية العتقاد بجواز فعل ما يرضي المخالفين من باب التقية:

نظ ار لظروف " التقية الشديدة التي عاشها األئمة – عليهم السالم – مما جعلهم يضطرون في
بعض األحايين إلى اتخاذ مواقف قولية  ،أو عملية مخالفة آلرائهم  ،انسجاما مع الوضع السائد ،
وحفاظا على وجود الشريعة  ،ودعاتها "(.)4
يقول شيخهم المفيد  " :ال يجوز ألحد من أهل اإليمان أن يغسل مخالفا للحق في أمر الوالية  ،وال
يصلي عليه  ،إال أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية  ،فيغسله تغسيل أهل الخالف  ،وال
يترك معه جريدة  ،واذا صلى عليه لعنه في صالته  ،ولم يدع له فيها "

()5

.

وأتساءل رغما عني  ،ما الضرورة التي تلجئ الشيعي أن يلعن المخالف  ،وقد نهاهم اإلمام علي
– رضي للا عنه – حين قال  :إني كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين

()6

.

حتى قالوا  :بجواز ترك المسنون من باب التقية  ،مثل اإلجابة عن سؤال  " :التختم في اليدين ،
أم في اليمين وحدها ؟  .الجواب  " :المسنون في الخاتم أن يكون في اليمين  ،مع االختيار ،

وعدم التقية  ،وان أضاف إلى اليمين اليسار جاز ،وال يجوز االقتصار على اليسار من غير تقية
"( ، )7والقول أيضا بأكل اللحم الحرام فقالوا  :بجواز أكل ذبيحة المخالف في حال التقية (.)1
(ْ )1السيدْالگلپايگاين ْْ:درْاملنضودْجـْْ 1صـْْ.314الشي ْجنمْالدينْالطبسيْْ:النفيْوالتغريبْْ،طْمؤسسةْاهلاديْْ،نشرْجممعْ
الفكرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1416ْ،ْ1هـْصـْْ .169
(ْ )1السيدْموسىْاحلسيينْاملازندراين ْْ:العقدْاملنريْْ،طْاملطبعةْاإلسالميةْْ،نشرْمكتبةْالصدوقْ–ْطهرانْْ،ط1331ْ،ْ 1هـْصـْْ.36
السيدْحسنيْالرجاْْ:دفاعْمنْوحيْالشريعةْْ،نشرْم ْؤسسةْاإلمامْ–ْبريوتْْ،مؤسسةْالسيدةْزينبْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْ
ْ ْ.391
(ْ)3عبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْيفْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْالبنْتيميةْ–ْرمحهْهللاْْ-صـْْ .39
(ْ)4احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْوالربهانْيفْشرحْإرشادْاألذهانْْجـْْ1صـْْ .11
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .31
(ْ)6ابنْأيبْاحلديدْشرحِْنجْالبالغةْجـْ11صـْْ.ْ91اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـ31صـْْ.ْ399املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـْ
ْ .316
(ْ)7الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْْ191بتصرفْ .
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حتى وصل األمر إلى جواز التقية في المجامالت ؛ عن الصادق – عليه السالم –  ":عليكم
بمجاملة أهل الباطل "( . )2حتى لقد جوز اإلمام الرضا – عليه السالم –  :الوضوء على مذهب
العامة ؛ إذا حضره عامي من باب التقية

()3

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":صلوا في

مساجدهم  ،فاغشوا جنائزهم  ،وعودوا مرضاهم  ،وقولوا لقومكم ما يعرفون  ،وال تقولوا لهم ما ال

يعرفون " (.)4

من آثار التقديس في عقيدة التقية العتقاد بجواز الحكم بغير ما أنزل هللا من باب التقية :

قال المفيد  " :وليس ألحد من فقهاء الحق  ،وال من نصبه سلطان الجور منهم للحكم  ،أن يقضي

في الناس بخالف الحكم الثابت عن آل دمحم -عليهم السالم -إال أن يضطر إلى ذلك للتقية ،
والخوف على الدين والنفس ؛ ألن التقية إنما تصدق فيما إذا كان حكم األئمة موافقا للعامة " (.)5
وتمادوا فقالوا بجواز الحكم بقول يضاد أصل المذهب  ،ولكن يجب حمله على معنى يوافق أصل
المذهب في نفس المفتي

()6

.

وقد سئل علمائهم عن ميراث الكفار بعضهم من بعض فقال  :إنه يكون ميراثه لورثته الكفار.

وذلك محمول على ضرب من التقية ؛ ألنه مذهب العامة  ،مع أن مذهبهم ال يجوز توريث الكفار
بعضهم من بعض"

()7

؛ ولذلك يتبرءون من كل فتاوى المخالفين ؛ فيقولون  ":فإن وجد في بعض

كتبنا وتصنيف أصحابنا شيء من ذلك فإنه محمول على التقية "(. )8
فهي تعد كقاعدة أصولية عندهم في مذهبهم تتكرر في كل موطن كهذا  ،فمن ق أر فقه الشيعة عليه
أن يقيس على ذلك كل الحاالت المتشابهة  ،والتي قد توافق العامة في فتواهم  ،أو تسخط الرأي

العام الذي يعيشون فيه عليهم  ،فيلقي بها خلف ظهره  ،والمقياس فقهاؤهم ! .

وضابط ذلك عندهم  :يجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا  ،كما أخذوا منا في أحكامهم على
سبيل التقية والمداراة " ؛ فعن علي بن الحسين – عليه السالم – إذا كنتم في أئمة الجور فاقضوا
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:النهايةْْصـْْ ْ.131
(ْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْْجـْْ3صـْْ ْ.1
(ْ)3مركزْالرسالةْْ:التقيةْيفْالفكرْاإلسالميْْصـْْ ْ.31
(ْ)4املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْْجـْْ11صـْْ .171
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْْصـْْ311بتصرفْْ .
(ْ)6الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْْجـْْ1صـْْ191-191بتصرفْ .
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:النهايةْْْصـْْ ْ.667
(ْ)3ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْ1صـْْ ْ.131
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إلى أحكامهم  ،وال تشهروا أنفسكم ؛ فتقتلوا  ،وان تعاملتم بأحكامنا كان خي ار لكم "

()1

 ،ويقول

الصادق – عليه السالم  ":-ما سمعت مني يشبه قول الناس ؛ فيه التقية  ،وما سمعت مني ال
يشبه قول الناس ؛ فال تقية فيه"(.)2
ولكن المشكلة وجود التناقض في المذهب  ":مع كثرة اختالف أخبارنا ؛ الذي أكثره بسبب التقية
"(.)3
ومن ذلك أيضا ما جاء عن اإلمام علي – عليه السالم – حين سئل عن لبس السواد  ،فقال ":ال

تلبسوا السواد ؛ فإنه من لباس فرعون "( ، )4وعنه  ":إنه من لباس أهل النار "( ، )5وقد استثنى منه
الخف  ،والعمامة  ،والكساء  ،واالجتناب أحوط  ،ويحمل ما ورد في الرواية من فعلهم – عليهم
السالم – على التقية  ،والضرورة  ،أو للرعب في الحرب (.)6
وأتساءل من هو المرعوب هنا ؟ هل اإلمام الذي هو أشجع الناس ؟ المعصوم ؟ الذي ال يموت إال
باختياره ؟ ويعلم الغيب ؟ وما في الضمائر ؟ كما نقل أن أبا عبد للا – عليه السالم – حين أتاه
رسول أحد خلفاء بني العباس لبس ممط ار  " -وهو ما يلبس في المطر يتوقى به أحد وجهيه أسود
واألخر أبيض فلبسه .)7( -
ولكننا نقول  :التقية على خالف األصل ؛ فاألصل الحكم بما أنزل للا تعالى فقد نهى للا " الحكام
بل المكلف  ،أن يخشوا غير للا في حكوماتهم  ،واألمر بالمعروف  ،والنهي عن المنكر  ،ويداهنوا
فيها ؛ فيترك ذلك ؛ خشية ظلمهم (.)8
من آثار التقديس في عقيدة التقية  :تقديس الدماء المحرمة :
يقول المفيد ":ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له  ،إال سفك دماء أهل اإليمان  ،فإنه ال يجوز
له على حال اضطرار ،وال االختيار ،وال على وجه من الوجوه  ،وال سبب من األسباب " (. )9
(ْ)1حيىيْبنْسعيدْاحلليْْ:اجلامعْللشرايعْْْ،حتقيقْ:الشي ْجعفرْالسبحاينْْ،طْاملطبعةْالعلميةْ–ْقمْ1411ْ،هـْْصـْْ .136
(ْ)1العالمةْاحلليْْ:خمتلفْالشيعةْْْجـْ7صـْْ .391
(ْ)3الشهيدْالثاينْْ:الروضةْالبهيةْيفْشرحْاللمعةْالدمشقيةْْْ،طْأمريْ–ْقمْْ،ط1411ْْ،ْ1هـْْجـْْْ1صـْْ .134
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:املقنعْصـْْ.141احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْْ1شرحْصـْْ .37
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:اخلالفْجـْْ1صـْ.116احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْْ1شرحْصـْْ .37
(ْ)6احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ1صـْ.116احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ4صـْْ .374
(ْ)7احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْوالربهانْيفْشرحْإرشادْاألذهانْْْجـْْ6شرحْصـْْ .ْ314
(ْ)3احملققْاألردبيليْْ:زبدةْالبيانْيفْأحكامْالقرآنْْْصـْْ .631
(ْ)9الشي ْاملفيدْْ:ذبائحْأهلْالكتابْْ،حتقيقْْ:الشي ْمهديْجنفْْ،طْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،طْ1414ْ،1هـْ1993ْ/مْصـْْ .11
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ويوافقه الشيخ الطوسي في ذلك في معرض كالمه عن مسألة هي  :ما الحكم إذا ولى إمام جائر
واحدا من الشيعة  ،هل يجوز له طاعته في حكمه الجائر ؛ فأجاب  " :يجوز له حينئذ أن يفعل
في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس  ،فأما قتل النفوس ؛ فال يجوز فيه التقية على أي حال (.)1
وفي موضع آخر يقول  ":والحال وصفناه في التقية  ،جاز له أن يتقي في جميع األحكام واألمور
 ،ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرمة  ،فإنه ال تقية له في سفكها على حال (.)2
ومع أن الفقيه الشيعي يجب عليه أال يتعرض إلقامة الحدود  ،وال الحكم بين الناس ؛ إال إذا كان
عارفا باألحكام  ،ولكن " ظاهر كالم األصحاب  ،وصريح بعضهم  :أنه يجوز له إقامة الحدود

على أهلها تقية للجائر ،كما يجوز التقية في غير الحدود كالفتوى  ،والعبادة  ،وأوجبوا عليه أن

ينوي النيابة عن اإلمام الحق ال الجائر  ،فقد قيل  :يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود " (.)3

وأتساءل  :إذا حكم اإلمام الجائر بإعدام برئ ؛ فحكم القاضي الشيعي بذلك ؛ أليس يشتركان في
حوبه وأثمه  ،وكذلك لو ب أر الحاكم الجائر قاتال  ،أفال يشترك في ضياع حق المقتول ؟ وهنا
يتناقض الحكم فإنه في الحالة األولى  :وصل إلى سفك الدماء المحرمة  ،وفي الثانية  :وصل إلى
ضياع حق من سفك دمه المحرم ؛ فضاع دمه ؟ وفي كال الحالتين وصل إلى سفك الدماء !.
قال الصادق – عليه السالم – " :التقية في كل شيء  ،حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فال تقية " (.)4
ومع كل هذه النصوص تجد ما يندى له الجبين بين السنة والشيعة  :في العراق  ،وسوريا  ،ولبنان
 ،والبحرين  ،وغيرها من البالد ؛ فحسبنا للا ونعم الوكيل .
من أثار التقديس في عقيدة التقية  :اإلساءة إلى بيت النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص : -
وحول سؤال " هل زوج علي ابنته لفالن – يقصد عمر بن الخطاب –؟" .
الجواب  " :ما زوج أمير المؤمنين  -عليه السالم  -ابنته بمن أشير إليه  ،إال على سبيل التقية

واإلكراه  ،دون اإليثار  ،واالختيار  ،وقد روي في ذلك ما هو مشهور  ،فالتقية تبيح ما لوالها لم
يكن مباحا  .فأما النبي – صلى للا عليه وآله – فإنما زوج من أشير إليه في حال كان فيها
مظه ار لإليمان  ،وانما تجدد بعد ذلك ما تجدد (.)5

(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:النهايةْْصـْْ ْ.311
(ْ)1املصدرْالسابقْصـْْ ْ.317
(ْ)3الشهيدْالثاينْْ:مسالكْاألفهامْإىلْتنقيحْشرائعْاإلسالمْْجـْْ3صـْْ .117
(ْ)4املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ11صـْْ .174
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ191بتصرفْ .
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ولكن ألم يكن اإلمام علي يعلم أن عمر سيرتد ؛ فيقول عند هذا المأزق  :بأن اإلمام يعلم ما كان

وما يكون إلى يوم القيامة فيتوجه لنفسه بسؤال آخر  ":فإن قيل  :أليس عند أكثركم أن من مات
على كفره ؛ فال يجوز أن يكون قد سبق منه إيمان ؟ قلنا  :هكذا نقول

()1

 ،ويجوز أن يكون النبي

– صلى للا عليه وآله – أنكح من وقعت اإلشارة إليه  ،قبل أن يعلمه للا تعالى بما يكون في
المستقبل ؛ فإنا غير عالمين بتاريخ هذا اإلعالم  ،وتقدمه وتأخره" ( .)2فأين العلم الشامل ؟ .

وهذا األمر الذي يأباه صاحب شرف  :أن تغصب ابنته وبيده الدنيا واآلخرة يعارضه أن اإلمام
علي – عليه السالم  -قد أمر جنية أن تتصور بصورة ابنته ؛ لتتزوج من رجل ال يريده  ،ومع
ذلك يعتذرون عن اإلمام علي بأن عمر -رضي للا عنه  -قال للعباس بن عبد المطلب – عليه
السالم  ": -خطبت إلى ابن أخيك علي ابنته أم كلثوم  ،فدافعني  ،و مانعني  ،وأنف من

مصاهرتي  ،وللا ألغورن زمزم  ،وألهدمن السقاية  ،وال تركت لكم يا بني هاشم منقبة إال وهدمتها

 ،وألقيمن عليه شهودا يشهدون عليه بالسرقة  ،وأحكم بقطعه "(.)3

فقال معتذ ار عن علي – عليه السالم  ":-وهذا إكراه يحل له كل محرم  ،ويزول معه كل اختيار،

ويشهد بصحته  :ما روي عن أبي عبد للا – عليه السالم – من قوله  ،وقد سئل عن هذا العقد ؟
فقال عليه السالم  :ذلك فرج غصبنا عليه (.)4
وما العجب من أن تبيح التقية  ،واإلكراه  ،والخوف من الفتنة في الدين  ،ووقوع الخالف بين
المسلمين لمن هو اإلمام بعد الرسول – صلى للا عليه وآله – والمستخلف على أمته أن يمسك
عن هذا األمر  ،ويخرج نفسه منه  ،ويظهر البيعة لغيره  ،ويتصرف بين أمره ونهيه  ،وينفذ عليه

أحكام  ،ويدخل في الشورى التي هي بدعة  ،وضالل  ،وظلم  ،ومحال  ،ومن أن يستبيح ألجل
هذه األمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه .
وانما يتعجب من ذلك من ال يفكر في األمور  ،وال يتأملها  ،وال يتدبرها  ،وهو دليل على جواز
العقد  ،واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين – عليه السالم – ؛ ألنه ال فعل قبيحا  ،وال يرتكب
مأثما  ،وقد تبيح الضرورة أكل الميتة  ،وشرب الخمر ؛ فما العجب مما هو دونها ؟

(ْ)1يعينْبذلكْكفرْعمرْ–ْرضيْهللاْعنهْْ .-
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ191بتصرفْ .
(ْ)3القاضيْابنْالرباجْْ:جواهرْالفقهْصـْْ .161
(ْ)4املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ14صـْْ.443عليْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ3صـْْ ْ.131
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْْجـْْ3صـْْ111-143بتصرفْ .
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()5

.

ومن أمثلة االتهام ألهل البيت  :ما اتهموا به الحسن  -عليه السالم  -حيث قالوا إن  ":الحسن
– عليه السالم – قد قبل جوائز معاوية  ،ومتابعته  ،والتأسي به  ،إما واجبة  ،واما مندوبة ،
وتركها  ،إما حرام  ،أو مكروه  ،كما تحقق في األصول  .وقيل إن أخذ الحسن جوائز معاوية كان
استيفاء لبعض حقوقه ؛ ألن الدنيا وما فيها لهم ؛ فكيف بما في يد ذلك الطاغي الباغي  ،مع ما
في باب التقية  ،والضرورة المفتوح له  -عليه السالم -في قبول تلك الجوائز ؛ ألنه كان قد
صالح ظاه ار مع ذلك الملحد ؛ تقية لشيعته  ،وحقنا لدم زمرة تبعته  ،فلو لم يقبل الجوائز منه ؛
لتخيل ذلك الشقي أنه لم يقر على عهده  ،وصلحه  ،ولعله يخطر بباله أنه يريد الخروج عليه ثانيا
()1

.

من أثار التقديس في عقيدة التقية  :إبطال صالة الجمعة والجماعات  :قال الطوسي  ":وال بأس

أن يجمع

()2

المؤمنون في زمان التقية ؛ بحيث ال ضرر عليهم فيصلون جمعة بخطبتين  ،فإن لم

يتمكنوا من الخطبة ؛ صلوا جماعة ظه ار أربع ركعات "(.)3
وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ":-أربع للوالة  :الفيء  ،والحدود  ،والصدقات  ،والجمعة "

()4

 ،وفي حديث

آخر  ":الجمعة  ،والحكومة إلمام المسلمين "( ، )5وعن أمير المؤمنين – عليه السالم  ": -ال
جمعة إال في مصر يقام فيه الحد "

()6

 .وعنهم – عليهم السالم  ": -الجمعة لنا  ،والجماعة

لشيعتنا " (.)7
وما دامت الجمعة لألئمة ؛ فال تقام إال بعد ظهور القائم ؛ ولذلك أباح بعض شيوخ الشيعة ترك
الشيعة للجمعات  ،فقال  ":إن لم يحضر إمام ؛ سقط فرض االجتماع "(.)8

(ْ)1الفاضلْالقطيفيْْ:السراجْالوهاجْلدفعْعجاجْقاطعةْاللجاجْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْْ،طْ1
1413ْ،هـْصـْْ11-11بتصرفْْ .
(ْ)1يقولْالشي ْحممدْعليْاألنصاريْْ:أولْمنْقالِْْ:برمةْإقامةْاجلمعةْيفْزمنْالغيبةْْ:الشي ْأبوْيعلىْمحزةْبنْعبدْالعزيزْالديلميْْ،
امللقبْبسالرْأوْبساالرْْ ْ،املتوىفْْ 443هـْْ،أوْ463هـْْ.انظرْالشي ْحممدْعليْاألنصاريْْ:املوسوعةْالفقهيةْامليسرةْْ،طْباقريْْ،
نشرْجممعْالفكرْاإلسالميْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْْجـْ1صـْْ .133
(ْ)3الشي ْالطوسيْْ:املبسوطْجـْ1صـْْ .111
(ْ)4السيدْعليْالطباطبائيْْ:رياضْاملسائلْجـْْ4صـْْ .33
(ْ)1السيدْحممدْجوادْالعامليْْ:مفتاحْالكرامةْجـْْ3شرحْصـْْ.177احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ6صـْْ .31
(ْ)6السيدْحممدْجوادْالعامليْْ:مفتاحْالكرامةْجـْْ3شرحْصـْْ .113
(ْ)7الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ11صـْْ .113
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .163
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ولذلك فإن الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية  :يعطلون الجمعة  ،وال يقيمون
الجماعة في حسينياتهم (.)1
من آثار التقديس في عقيدة التقية  :جواز نقل الميت بعد دفنه :

يقول المحقق الحلي  ":المطلع على سيرة القدماء يعلم أنهم من باب التقية من العامة كانوا يدفنون

الميت ببلد موته ؛ ثم ينقلون جنازته خفية إلى مشهد من المشاهد (.)2

وقد دفنوا المفيد في داره ببغداد  ،ثم حمل بعد سنين إلى الكاظمية ( ، )3ودفن تحت رجل الجواد –
عليه السالم – ودفنوا كثير من السادة بالكاظمية  ،ثم نقلوهم خفية إلى كربالء  ،ودفنوهم في رواق
سيد الشهداء – عليه السالم .)4(" -
أما حكم نقل األموات عند أهل السنة فلهم فيه أقوال  :فيحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى

بلد إال أن يكون بقرب مكة  ،أو المدينة  ،أو بيت المقدس  ،فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البالد
لشرفها  ،وفضلها  ،ولو أوصى بنقله إلى غير هذه األماكن الفاضلة ؛ ال تنفذ وصيته لما في ذلك
من تأخير دفنه  ،وتعرضه للتغير  ،ويحرم كذلك نقله من القبر إال لغرض صحيح  ،كأن دفن من
غير غسل  ،أو إلى غير القبلة  ،أو لحق القبر سيل أو ندوة

()5

.

وعند المالكية  :يجوز نقله  ،قبل الدفن وبعده لمصلحة  ،كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر  ،أو
يأكله السبع  ،أو لزيارة أهله له  ،أو لدفنه بينهم  ،أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه ونحو ذلك
(.)6
وعند األحناف  :يكره النقل  ،ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها ،وال بأس بنقله
قبل الدفن نحو ميل أو ميلين ؛ ألن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار ،ويحرم النقل بعد

(ْ)1حممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ .17
(ْ)1احملققْاحلليْ:املعتربْجـْ1صـْْ .3
(ْْ)3الكاظميةْْ:مدينةْعراقيةْعلىْمينيْدجلةْمشالْبغدادْهباْمدفنْالكاظمنيْموسىْوحممدْاجلوادْْ.انظرْجملةْ«الزهور»ْاملصريةْْ،العددْ
ْ11ْ:مقالْعنْالشي ْْ:صاحلْالتميميْْ،نشرْمطبعةْاملعارفْْ-الفجالةْ–ْمصرْْ،صدرتْمنْ1913ْ-ْ1911مْْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)4العالمةْاحلليْ:قواعدْاألحكامْْجـْ1صـْْ .33
(ْ)1اإلمامْالنوويْْ:اجملموعْْ،نشرْدارْالفكرْ–ْبريوتْْ،دتْجـْْ1صـْْْ.313شهابْالدينْالقليويبْْ،الشي ْعمريةْْ:حاشيتاْقليويبْ
وعمريةْعلىْشرحْالنوويْملنهاجْالطالبنيْْ،طبعْقطاعْاملعاهدْاألزهريةْ1419ْْ،هـْ1113ْ/مْجـْْ1صـْْ .ْ311ْ-311
(ْ)6اإلمامْالشوكاينْْ:نيلْاألوطارْجـْْ4صـْْْ .111
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الدفن إال لعذر  ،ويوافقه هيئة كبار العلماء بالسعودية ( )1؛ وممن كره ذلك عائشة قالت  " :لو
حضرت أخي ما دفن إال حيث مات " ،وكان مات بالحبشي فدفن بأعلى مكة

()2

.

وقالت الحنابلة  :يستحب دفن الشهيد حيث قتل  ،فأما غيره  :فال ينقل الميت إال لغرض صحيح
(.)3
من آثار التقديس في عقيدة التقية القول بجواز كتمان العلم في زمن أئمة الجور :

يعترف بذلك أبو عبد للا – عليه السالم  -فيقول  ":كان أبي – عليه السالم – يفتي في زمن بني

أمية عما قتله البازي( ، )4والصقر فهو حالل  ،وكان يتقيهم  ،وأنا ال أتقيهم  ،وهو حرام ما قتل "
(.)5

ومن درس حال آل البيت – عليهم السالم– يعرف أنه  ":ال فرق بين غيبة اإلمام – عليه السالم

– وحضوره في زمان التقية ؛ الستوائهما في كونه موجودا  ،ممنوعا من التصرف  ،واألخبار ،
وكالم األصحاب  :يومئ إلى ذلك  .وأنهم أباحوا لشيعتهم التقية في حياتهم (.)6

وعند أهل السنة يحرم كتمان العلم لقوله  -هلالج لج  :-إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اَّلل ويلعنهم الالعنون "

()7

 ،وقوله  -هلالج لج  " : -إن

الذين يكتمون ما أنزل اَّلل من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار

وال يكلمهم اَّلل يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم  ،أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى
والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار  ،ذلك بأن اَّلل نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في

(ْ)1هيئةْكبارْالعلماءْْ:البحوثْالعلميةْ؛ْنشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْالعلميةْواإلفتاءْ–ْالرياضْ1411ْ،هـْجـْْ1صـْْ .143
(ْ )1أبوْبكرْحممدْبنْإبراهيمْبنْاملنذرْالنيسابوري ْْ:األوسطْيفْالسننْواإلمجاعْواالختالف ْْ،حتقيقْْ:أبوْمحادْصغريْأمحدْبنْحممدْ
حنيفْْ،نشرْدارْطيبةْْ-الرياضْ–ْالسعوديةْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1931ْ/مْجـْْ1صـْْ .464
(ْ)3السيدْسابقْْ:فقهْالسنةْجـْْ1صـْْ .491ْ–ْ494
الزه َد ُمْفر ْالبازيْْ،وقيلْْ:الغطريفْْ،
( ْ)4البازيْْ:نوعْمنْالصقورْْ،ميكنْتدريبهْعلىْالصيدْْ،لهْخمالبْْ،وقدْيطلقْعليهْْ:البازْْْ،و َّ
الصرصرةْْ،ومنْطبعهْاللؤمْْ.انظرْنشوانْاحلمريىْ:مشسْالعلومْجـْْ3صـْْ.1333دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْ
وصوتهْ َّ
1صـْْ.1133ولنفسْاملؤلفْْ:معجمْالصوابْاللغويْدليلْاملثقفْالعريبْنشرْْ:عامل ْالكتبْْ،القاهرةْْ،طْ1419ْ،ْ1هـْْ1113ْ/مْ
جـْْ1صـْْ .137
ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ36صـْْ.11الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ6صـْْ .113
(ْ)6احملققْالكركيْْ:اخلراجياتْْصـْْ .61
(ْ)7سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .119
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الكتاب لفي شقاق بعيد "( ، )1وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من سئل عن علم  ،ثم كتمه ؛ ألجم يوم القيامة
بلجام من نار "(. )2

من أهم آثار التقديس في عقيدة التقية  :أن آل البيت أول من يذوق مرها  -فداهم نفسي :-

حذرت األئمة من مشاكلة أعدائهم في كل شيء  ،ومنها التقية  ،حتى ال يتساهلوا في نصرتهم ؛
فيكونوا من أعداء األئمة ؛ فعن جعفر عن أبيه عن آبائه  -عليهم السالم  -قال  ":أوحى للا إلى
نبي من األنبياء  :قل لقومك ال يلبسوا لباس أعدائي  ،وال يطعموا مطاعم أعدائي  ،وال يسلكوا

مسالك أعدائي  ،فيكونون أعدائي كما هم أعدائي "(. )3

ويقول أبو عبد للا – عليه السالم  ": -إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ؛ فإذا بلغت التقية الدم
فال تقية

()4

 ،وأيم للا لو دعيتم لتنصرونا لقلتم  :ال نفعل ؛ إنما نتقي  ،ولكانت التقية أحب إليكم

من آباءكم  ،وأمهاتكم  ،ولو قد قام القائم – عليه السالم  -ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ،
وألقام في كثير منكم من أهل النفاق حد للا "

()5

.

ولذلك فإنهم استباحوا الكذب عليهم بدعوى التقية  ،حتى ولو خالف العقل الصريح  ،فهذا أبو عبد
للا يأتيه سائل فيقول  ":جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب ؛ فيحدث بالحديث
فنستبشعه ؟ فقال أبو عبد للا – عليه السالم  : -يقول لك  :إني قلت لليل  :إنه نهار  ،أو
للنهار :إنه ليل  ،قال  :ال  ،قال  :فإن قال لك هذا أني قلته ؛ فال تكذب به ؛ فإنك إنما تكذبني "
.
حتى وان كان الناقل مبتدعا ؛ فعن جعفر الصادق وأبي عبد للا – عليهما السالم  ": -ال تكذب

بحديث أتاكم به مرجئي  ،أو قدري  ،وال خارجي نسبة إلينا ؛ فإنكم ال تدرون لعله شيء من الحق

؛ فتكذبون للا  -عز وجل  -فوق عرشه" (.)6

وروي عن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه ال يحتمله ؛ فيقول  :وللا
ما كان هذا  ،وللا ما كان هذا  ،واإلنكار هو الكفر " (.)7

(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .176ْ-ْ174
(ْ)1حديثْحسنْصحيحْْ.اإلمامْالرتمذيْْ:سننْالرتمذيْجـْْ1صـْْ.19أبوْداودْْ:السننْجـْْ3صـْْ ْ.311
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْ1صـْْ.16احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ .146
(ْ)4احملققْالسبزواريْْ:كفايةْاألحكامْْجـْْ1صـْْ.411احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ13صـْْ .131
(ْ)1الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْْجـْ11صـْْ.391الشي ْالطوسيْْ:هتذيبْاألحكامْجـْْ6صـْْ .171
(ْ)6احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ77ْ-76بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ.411احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْجـْْ1صـْْ ْ.616
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كيف ذلك وأمير المؤمنين – عليه السالم – يقول  ":إن أمرنا صعب مستصعب  :ال يحتمله إال
عبد امتحن للا قلبه لإليمان  ،وال تعي حديثنا إال صدور أمينة  ،وأحالم رزينة " (.)1

فكيف يتحمله المبتدعة المذكورون في الحديث السابق  ،ونصدقهم وهم غير مؤتمنين ؟ .
من آثار التقديس في عقيدة التقية وقوعهم في فخ التناقض:

من الغريب العجيب أن تجد من يبوب  :باب وجوب العمل باألحاديث الثابتة عنهم – عليهم

السالم –  ،وان كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض ( .)2كيف وقد أمروا بمخالفة العامة ؟ .

ثم يروون عن اإلمام الصادق – عليه السالم – أنه قال عند موته لولده جعفر – عليه السالم ": -
يا جعفر قف من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى "( ، )3والمراد بذلك :
تنبيه الناس على فضائله واظهارها ؛ ليقتدي بها  ،ويعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ؛ ليقتفى
آثارهم  ،لزوال التقية بعد الموت (.)4

ويعني ذلك أن النياحة على الميت من سنة أهل البيت  ،وانما كانوا يفتون بخالف ذلك تقية .

ويخالفون في ذلك سنة جدهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حين قال  ":ليس منا من لطم الخدود  ،شق الجيوب ،
ودعا بدعوى الجاهلية "( ، )5وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -النائحة إذا لم تتب قبل موتها  ،تقام يوم القيامة

وعليها سربال من قطران ،ودرع من جرب"

()6

؛ وألن العامة يفتون بحرمة النياحة ؛ فيجب عشرة

العامة بالتقية (.)7
بل " لعن رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النائحة والمستمعة "

()8

.

واذا كان األمر كذلك فلماذا ال يبوح كل إمام قبل موته بأسماء أعداءه  ،والفتاوى التي قالها على
وجه التقية ؛ حتى ال يعمل بها أتباعه ؟

من آثار التقديس في عقيدة التقية  :تقديس أقوال شراح فتاوى آل البيت – عليهم السالم : -

(ْ)1ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ13صـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)1احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْجـْْ1صـْْ ْ.616
(ْ)3الكليينْْ:الكايفْجـْ1صـْ.117السيدْحممدْجوادْالعامليْْ:مفتاحْالكرامةْجـْْ11شرحْصـْْ .133
(ْ)4الشهيدْاألولْْ:ذكرىْالشيعةْيفْأحكامْالشريعةْجـْ1صـْْ.19الشهيدْالثاينْْ:مسكنْالفؤادْصـْْ .114
(ْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.99ابنْماجةْْ:سننْبنْماجةْجـْْ1صـْْ .114
(ْ)6اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.ْ644ابنْماجةْْ:سننْبنْماجةْجـْْ1صـْْ .114
(ْ)7احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ.ْ471املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـْْ ْ.119
(ْ)3حديثْضعيفْْْ.أبوْداودْْ:سننْأيبْداودْجـْْ3صـْْ .193
459

ومن أهم آثار التقية  :وجوب الرجوع في معظم الفتاوى المنسوبة ألهل البيت – عليهم السالم –
إلى أقوال علماء المذهب ؛ حتى يستطيعوا أن يوجهوا الروايات  ،ويفرقوا بين ما قيل ألجل العمل
به عند الشيعة  ،وما قيل ألجل التقية والضرورة .

وبذلك يبقى العلم محجو ار على أقول علماء الشيعة الذين يحكمون على الروايات ؛ والتي تعد
عندهم معصومة ال يجوز العمل بخالفها  ،ولكن حينما يقول الشارح أنه من باب التقية  ،أو
السهو  ،أو النسيان  ،أو الضرورة ؛ أوقف العمل بقول اإلمام المعصوم ؛ بناء على قول عالم ليس
بمعصوم ؛ قال بخالف ظاهر قول اإلمام  ،فوا عجبا على عقول تسلم لعقول مساوية لها في عدم
العصمة ! .
من آثار التقديس في عقيدة التقية القول بأن جميع البالد اإلسالمية ل تظهر شعائر اإلسالم:

في ثنايا الحديث عن جواز الهجرة من البالد التي ال تظهر شعائر اإلسالم ؛ يتحدثون عن بالد
التقية فيقولون  ":ويعلم أن من ال يضعف عن إظهار شعائر اإلسالم  ،أو ال يقدر على المهاجرة

ال يجب ع ليه  ،وهل يجب الخروج من البالد التي يعجز عن إظهار شعائر اإليمان فيها ؟ فنقل
عن بعض شيوخنا كذلك  ،وهو حسن  ،لكن الظاهر أن هذا يكون في وجود القائم – عليه السالم

– وترتفع التقية بالكلية  ،أما مع غيبته  ،وبقاء التقية ؛ فهذا الحكم غير ظاهر  ،ألن جميع البالد

ال تظهر فيها شعائر اإلسالم  ،وال يكون إنفاذها إال بالمساترة  ،وان تفاوتت في ذلك" (.)1

ويقيم في بالدهم من غير إظهار شعائر اإلسالم  ،ويظهر خالفها على وجهها  ،بشرط عدم وجود
مندوحة للترك  ،إال إذا آل األمر إلى عدم إظهار اإلسالم  ،ولزوم إظهار الكفر  ،والموافقة معهم
في ذم الشرع  ،ومساعدتهم ؛ يجب الفرار منهم (.)2

والحاصل  :أنه إذا علم أن الكون في بلد حرام لعدم إمكان فعل وقول ما يجب عليه مطلقا  ،وليس
بمعذور فيه  ،وليس مما فيه التقية  ،وليس له بدل  ،بحيث ال يعاقب بالكون ؛ فيجب الفرار
والهجرة إلى محل يتمكن من ذلك  ،ولكن إثبات ذلك مشكل ؛ ألن كل واجب مشروط باإلمكان ،

وعدم المانع والضرر ؛ فمع عدم اإلمكان ووجودهما ال يجب ذلك األمر بل يكون حراما (.)3

ووجوب المهاجرة من بالد الشرك  ،وبالد الخالف إنما هو بشرطين  :القدرة عليها  ،وعدم إظهار

شعائر اإليمان ؛ بحيث يلزم ترك الواجبات المقررة في الدين  ،والعمدة في اإليمان بأن يكون مثال
(ْ)1احملققْالكركيْْ:جامعْاملقاصدْْجـْْ3صـْْ .374
(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:زبدةْالبيانْيفْأحكامْالقرآنْْصـْْ .317
(ْ)3املصدرْالسابقْْصـْْ316-311بتصرفْ .
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شخص واحد ببلد أهله مخالف كلها مغلوبا  ،بحيث لو ظهر حاله ال يسلم من القتل أو الرد إلى

دينهم كما كان في بالد الشرك  ،ال مجرد التقية في بلدة أهلها مؤمنون إال أن الحاكم مخالف

()1

،

ومع ذلك يفعل شعائر اإلس الم إال إنه ال يظهر عنده  ،فال يترك الشعائر  ،نعم  :قد يتقي في
بعض الفروع المجوز فيه التقية  .ولعل ورود التقية عموما وخصوصا  ،والترغيب والتحريض بأنها
دينهم – عليهم السالم – حتى ورد أنها المعنية بقوله تعالى  ":إن أكرمكم عند للا أتقاكم "(، )2
وكونها شايعة في هذه الطائفة من األول إلى اآلن بحيث ال ينكر وال ينقل عن أحدهم المهاجرة من
بالد المخالف  ،وال األمر بها بل نقل المخالطة معهم  ،والصالة معهم  ،وفي مساجدهم ،
وحضور جنائزهم  ،وعيادة مرضاهم  ،وعدم ذلك في بلد الشرك  ،وعدم ذلك من واحد من الشيعة
مع ابتالئهم دائما بهذا األمر  ،بل الظاهر أن ذلك من عالمة حقيتهم  ،ولحصول كثرة ثوابهم بكثرة

مشقتهم حتى يظهر للا بإمامهم  ،وهذا يؤذن بالفرق بين المشرك والمخالف  ،وعدم اتحاد الحكم
فيهما  ،مثل عدم نجاسة المخالف ؛ ولهذا قيل  :بغسلهم  ،وتكفينهم  ،ودفنهم في مقابر المسلمين

 ،والصالة عليهم بخالف المشركين (.)3
من آثار التقديس في عقيدة التقية  :اعتقاد جواز إظهار الكفر في بالد التقية :

أدى القول بالتقية إلى القول بجواز فعل أفعال الشرك في بالد الكفر من باب التقية  ،ويستدلون
على ذلك بقول للا تعالى  ":إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا

أبدا "( )4؛ فإن من أكره على الكفر فأظهره ؛ فإنه مفلح  ،ويجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم

باالستدعاء دون اإلكراه  ،ويجوز أن يكون في ذلك الوقت كان ال يجوز التقية في إظهار الكفر ،

بمعنى  :لو أظهر باللسان  ،وان لم يكن من القلب يكون مأثوما وكاف ار ال ينفعه اإليمان بعده "(.)5

ويصرح كثير من علماء االثني عشرية  ":بجواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب األنبياء
واألئمة  -عليهم السالم ، -والبراءة منهم  ،وعدم وجوب التقية في ذلك  ،وان تيقن القتل " (.)6

(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْجـْْ7شرحْصـْْ447ْ–ْ446بتصرفْ .
(ْ)1سورةْاحلجراتْْ:آيةْرقمْْ .13
(ْ)3احملققْاألردبيليْْ:جممعْالفائدةْْجـْ7صـْْ447-446بتصرفْ .
(ْ)4سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ .19
(ْ)1احملققْاألردبيليْْ:زبدةْالبيانْيفْأحكامْالقرآنْصـْْ.349الشي ْالطربسيْْ:تفسريْجممعْالبيانْجـْْ6صـْْ .313
(ْ)6املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْ.169الشي ْاألنصاريْْ:التقيةْصـْْ .39
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ويستدلون بما روي عن أبي عبد للا – عليه السالم – ":إن أبا طالب أظهر الشرك  ،وأسر اإليمان
"

()1

 ،وفي رواية  ":آمن أبو طالب بحساب الجمل( ، )2وعقد بيده ثالثة وستين"

()3

 ،وقال  ":إن

مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا اإليمان  ،وأظهروا الشرك فآتاهم للا أجرهم مرتين" (.)4
من آثار التقديس في عقيدة التقية  :جواز الحلف الكاذب من باب التقية :

جاء رجل إلى علي بن دمحم – عليهما السالم – فقال  :بليت اليوم بقوم من العوام ؛ فقالوا لي :
إنك ال تقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافة ؛ فخفتهم ؛ فقلت  :نعم  ،وأنا أريد  :نعما من األنعام
اإلبل  ،والبقر  ،والغنم  ،فقالوا  :ال نقنع بهذا حتى تحلف  ،قل  :وللا الذي ال إله إال هو الطالب
الغالب العدل المدرك العالم من السر ما يعلم من العالنية  ،فقلت  :نعم  ،وأنا أريد  :نعما من
األنعام  ،فقالوا  :ال نقنع منك إال أن تقول  :أبو بكر بن أبي قحافة هو اإلمام  ،وللا الذي ال إله
إال هو  ،وساق اليمين  ،فقلت  :أبو بكر بن أبي قحافة إمام  ،أي  :هو إمام من ائتم به  ،واتخذه
إماما  ،وأكمل القسم ؛ فقنعوا بهذا مني  ،وجزوني خي ار  ،ونجوت منهم ؛ فكيف حالي عند للا ؟
قال دمحم – عليه السالم –  :خير حال  ،قد أوجب للا لك مرافقتنا في عليين ؛ لحسن تقيتك (.)5
وفي رواية  ":لقد كتب للا له بتقيته بعدد كل من استعمل التقية من شيعتنا  ،وموالينا  ،ومحبينا
حسنة  ،وبعدد كل من ترك التقية منهم حسنة  ،أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب مائة سنة لغفرت
 ،ومن أرشده له مثل هذا األجر" (.)6
(ْ)1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ.171اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .31
ْمنْاحلسابْجيعلْفيهْلكلْحرفْمنْحروفْاألجبديةْعددْخاصْبهْمنْالواحدْإىلْاألَل ِ
فْعلىْترتيبْ
(ْ)1حسابْاجلُ َّملْْ:نوع
ُ
خمصوصْْ،هوزْحطيْكلمنْسعفصْقرشتْثخذْضظغْْ:وحسابْاألجبدْهكذاْ(ْاْ)ْْ(ْ1بْ)ْْ(ْ1جْ)ْْ(3دْ)ْْ(ْ4هْ)ْْ(ْ1وْ)ْ
ْ(ْ6زْ)ْْ(ْ7حْ)ْْ(ْ3طْ)ْْ(ْ9ىْ)ْْ(11كْ)ْْ(11لْ)ْْ(31مْ)ْْ(41نْ)ْْ(11سْ)ْْ(61عْ)ْْ(71فْ)ْْ(ْ)31صْ)ْْ(91
قْ)ْْ(111رْ)ْْ(111شْ)ْْ(311تْ)ْْ(ْ411ثْ)ْْ(ْ611ْ)ْ ْ(ْ111ذْ)ْْ(ْ711ضْ(ْ1ظْ)ْْ(ْ911غْ)ْْ.ْ1111وبعضْ
أويلْاأللبابْرتبْحروفْاألجبدْهكذاْ(ْايقغْ)ْْ(ْ1111بكرْ)ْْ(ْ111جلشْ)ْْ(ْ333دمتْ)ْْ(ْ444هنثْ)ْْ(ْ111وس ْ)ْ
ْ(ْ666زغذْ)ْْ(ْ777حفضْ)ْْ(ْ333طصظْ)ْْ999ويسمىْحسابْاألجبدِْبسابْاجلملْْ.شاعْاستخدامْحسابْاجلُ َّملْيفْ
بْجأربعْْ.4ْ313ْ1767دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْ،مادةْجْ
ج ْ
الشِّعرْيفْالعصرينْاململوكيْوالعثماينْْْمثلْْ:زْوزْهـْ ْ
مْلْجـْْ1صـْْ.399نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ.1119عبدْربْالنيبْبنْعبدْربْالرسولْنكريْْ:دستورْالعلماءْْجـْْ1
صـْْ .13-17
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ.449الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ .119
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ.111الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .443
(ْ )1املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ 11صـْْ 167بتصرفْْ .السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ 14صـْْ .114السيدْ
املرعشيْْ:شرحْإحقاقْاحلقْجـْْ1شرحْصـْْ .69
(ْ)6املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْ11صـْْ.ْ169ْ–ْ163الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْ1صـْْ .167
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ونسي هؤالء ما هو مقرر عندهم في قواعدهم من أن  ":النية نية الحالف إن كان محقا  .وان كان
مبطال ؛ فالنية نية المحلوف له "

()1

.

وقيل فيها ثالث أقوال  ":أن اليمين على نية المحلوف له  ،وقيل  :على نية الحالف  ،وقيل  :إن
كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له  ،وان كان متطوعا فعلى نية الحالف "

()2

.

وهذه اليمين يسميها علماء الفقه  :اليمين الغموس وهي  :الحلف باهلل  -سبحانه وتعالى  -على
شيء في الماضي  ،أو في الحال  ،مع تعمد الحالف الكذب  ،وسميت بالغموس  :ألنها تغمس

صاحبها في الذنوب واآلثام  ،وبها تفصل الدعاوى في المرافعات  ،وتستعملها الناس كثي ار ؛ لينفوا

عنهم ما نسب إليهم من فعل أو ترك  ،أو إلرضاء المحلوف له  ،أو ترغيبه  ،وهي من أعظم
الكبائر مع عدم الصدق  ،واتفق السنة والشيعة على أنها توجب اإلثم والعقاب  ،وال توجب الكفارة
؛ ألنها أعظم من أن يكفر عنها  ،إال الشافعية فإنهم أوجبوا التكفير

()3

.

ثانيا التقية عند أهل السنة والجماعة :

قلما نجد من علماء أهل السنة من يفرد للحديث عن التقية بابا خاصا  ،ولكن الفقهاء يذكرون

الكالم عنها في أبواب اإلكراه  ،وأحكام األسير  ،وعلماء أصول الفقه يتعرضون للكالم عنها في

أبواب الرخصة  ،والعزيمة

()4

 ،أو أبواب عوارض األهلية( ، )5أما علماء التفسير والحديث فيتحدثون

عنها  :في معرض الكالم عن تفسير وشرح األحاديث التي تتناول المعاني التي تقترب من مفهوم

التقية ؛ ولذلك نجد كثي ار من علماء أهل السنة يتحدثون عن التقية بدون ذكر تعريف لها وقد
يعرفها بعضهم بتعريفات ال تتسم بالجمع والمنع .

(ْ)1العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـْْ1صـْْ .171
(ْ)1احلطابْالرعيينْْْ:مواهبْاجلليلْجـْْْ4صـْْ .434
(ْ)3حممدْجوادْمغنيةْْ:الشيعةْيفْامليزانْصـْْ366بتصرفْْ .
(ْ)4العزميةْْ:هيْماْشرعهْهللاْأصالةْمنْاألحكامْالعامةْاليتْالْختتصِْبالْدونْحالْْ،والْمبكلفْدونْمكلفْْ ْ،وغريْمتعلقْبالعوارضْ
ْ ْ.
دْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.141أمينْبنْعليْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ .171
(ْ )1عوارضْاألهليةْْ:مثلْاجلنونْْ،والنومْْ،واإلغماءْْ،والطفولةْْ،والسفهْْ،والغفلةْْ،والديَّنْْ.وهيْجتعلْعملْالعاملْالْي ْرتتبْعليهْ
آثاراْشرعيةْيفْحكمْالشرعْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ ْ.161-161
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ومن هذه التعريفات ما عرفها به اإلمام السرخسي
يظهره  ،وان كان يضمر خالفه "

()2

()1

أن التقية  ":أن يقي نفسه من العقوبة بما

 ،ويعرفها اإلمام المطرزي

()3

 ":أن يقي نفسه من الالئمة أو

العقوبة بما يظهر  ،وان كان على خالف ما يضمر " (.)4
ومن المالح

على هذين التعريفين أنهما لم يذك ار ماهية الشيء الذي يضمره صاحب التقية ،

حيث يختلف الحكم على الشخص من خالل معرفة ما يبطنه  ،هل هو الكفر ؛ فيكون منافقا

النفاق األكبر ؟ أم أنه كذب ؛ فيكون منافقا النفاق األصغر الذي ال يخرج من الملة ؟ ؛ ولهذا

يجب تقييد التعريف بما يحدد الحكم على من تخلق بخلق التقية ؛ إذ اللوم ليس دافعا للكذب كما
هو ظاهر .
وعرفها األلوسي ( ":)5التقية هي المحافظة على النفس  ،أو العرض  ،أو المال من شر األعداء.
وهذا أيضا تعريف يح تاج لمراجعة ؛ فقد توسع في معنى التقية ؛ ألنه حدد األعداء بنوعين " :
األول  :من كانت عداوته مبنية على اختالف الدين كالكافر والمسلم  ،والثاني  :من كانت عداوته
مبنية على أغراض دنيوية كالمال  ،والمتاع  ،والملك  ،واإلمارة ومن هنا كانت التقية قسمان "(. )6
وعرفها ابن حجر العسقالني( ": )7الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد  ،وغيره للغير" (.)8
وعرفها العيني( ":)9التقية الحذر من إظهار ما في الضمير من العقيدة  ،ونحوها عند الناس "

()10

.

(ْ)1حممدْبنْرضيْالدينْالسرخسيْْ:فقيهْحنفيْْ،سكنْحلبْْ،ودمشقْْ،وتويفْهباْ171هـْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْْجـْْ7صـْْ .14
(ْ)1السرخسيْْ:املبسوطْْ،طْدارْاملعرفةْ–ْبريوتْْْ،طْ،ْ1دتْجـْ14صـْْ .41
(ْ )3أبوْالفتوحْْناصرْبنْعبدْالسيدْْ:أبو ْاملكارمْْ،أديبْْ،وفقيهْحنفيْْ،تويفْخبوارزمْ611هـْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْْجـْْ 7صـْ
ْ .343
(ْ)4املطرزيْْ:املغربْيفْترتيبْاملعربْْ،حتقيقْْ:حممودْفاخوريْْ،عبدْاحلميدْخمتارْْ،طْمكتبةْأسامةْبنْزيدْْ-حلبْْ-سورياْْطْ1
1979ْ،مْجـْْ1صـْْ.367موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .167
(ْ )1شهابْالدينْحممودْبنْعبدْهللاْاحلسيينْْ،مفسرْْ،سكنْبغدادْْ،ولدْ1117هـْْ،وتويفْ1171هـ ْْ.الزركليْْ:األعالمْْجـْْ 7صـْ
ْ .176
(ْ)6األلوسيْْ:تفسريْروحْاملعاينْجـْْ1صـْْ .111
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ويمكن أن نعرف التقية بأنها  " :إخفاء المعتقد خوفا من ضرر هالك  ،ومعاشرة ظاهرة مع العدو
المخالف  ،والقلب مطمئن بالعداوة  ،والبغضاء  ،وانتظار زوال المانع من شق العصا "

()1

" ،

واتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على النفس  ،أو المال  ،أو العرض  ،وذلك بأن يظهر اإلنسان غير
ما يضمر؛ حتى ال ينكشف أمره  ،أو يفشو سره فيتعرض لألذى أو الشر " ( ، )2قال ابن مسعود :
"ما من كالم أتكلم به لذي سلطان أد أر عني منه ضربتين بالسوط إال كنت متكلما به"

()3

.

الرد على عقيدة التقية عند الشيعة الثني عشرية :

من التتبع لعقيدة الشيعة االثني عشرية نجد  :أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين  :لم

يظهروا معهما من أئمتهم على كذب أبدا  ،وهما  :القول بالبداء  ،واجازة التقية  ،وأما التقية  :فإنه
لما كثرت وكبرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحالل والحرام  ،وغير ذلك من صنوف أبواب
الدين  ،فأجابوهم فيها  ،وحف شيعتهم جواب ما سألوه عنه  ،وكتبوه  ،ودونوه  ،ولم يحف أئمتهم
تلك األجوبة ؛ لتقادم العهد  ،وتفاوت األوقات ؛ ألن مسائلهم لم ترد في يوم واحد  ،وال في شهر
واحد  ،بل في سنين متباعدة  ،وشهور متباينة  ،وأيام متفاوتة  ،وأوقات متفرقة ؛ فوقع في أيديهم
في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة  ،متضادة  ،وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة  ،فلما وقفوا
على ذلك منهم ؛ ردوا إليهم هذا االختالف  ،والتخليط في جواباتهم  ،وسألوا عنه  ،وأنكروه عليهم
 ،وقالوا من أين جاء هذا االختالف  ،وكيف جاز ذلك .
قالت لهم أئمتهم  :إنما أجبنا بهذا للتقية  ،ولنا أن نجيب بما أجبنا  ،وكيف شئنا ؛ ألن ذلك إلينا ،
ونحن أعلم بما يصلحكم  ،وما فيه بقاؤنا  ،وبقاؤكم  ،وكف عدونا وعدوكم  ،عنا وعنكم ؛ فمتى
يظهر هؤالء على كذب ؟  ،ومتى يعرف الحق من الباطل ؟ " (.)4

ولما كانت الشيعة تقول  :بإمامة إلهية لعلي وأبناءه  ،ويسترون ذلك بستار من التقية والكتمان ؛
وبما أن األئمة من أهل البيت كانوا ينفون نظرية اإلمامة اإللهية  ،وينفون علمهم بالغيب  ،فقد
أطلق المتكلمون اإلماميون على هذه الحالة  :اسم التقية ؛ وذلك لكي يفسروا ظاهرة التناقض بين

أقول األئمة  ،وسيرتهم العلنية القائمة على الشورى  ،والعلم الطبيعي  ،وبين دعوى اإلمامة اإللهية

(ْ)1دْعرفانْعبدْاحلميدْْ:دراساتْيفْالفرقْوالعقائدْاإلسالميةْْ،طْمؤسسةْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْصـْْ .14
(ْ)1دْأمحدْجليْْ:دراساتْعنْالفرقْيفْتاري ْاملسلمنيْْ،طْمركزْامللكْفيصلْ–ْالرياضْْ،ط1416ْ،ْ1هـْصـْْ .113
(ْْ)3الطرباينْْ:املعجمْالكبريْجـْْ9صـْْ.171ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْ7صـْْ .643
(ْ)4األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ ْ.ْ79ْ-ْ73
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القائمة على النص  ،والتعيين  ،والعلم اإللهي الغيبي  ،والتي كان ينسبها اإلماميون ألهل البيت
س ار " (.)1
حكم التقية عند أهل السنة والجماعة :

يذهب جمهور علماء أهل السنة إلى أن األصل في التقية هو الحظر ،وجوازها ضرورة  ،فتباح
بقدر الضرورة  ،مع خوف القتل  ،أو القطع  ،أو اإليذاء العظيم

()2

.

فالتقية رخصة منحها للا تعالى لعباده وقت الضرورة للمسلم إذا تعرض للضغط  ،أو القهر  ،أو
اإليذاء من قبل أعداء اإلسالم ؛ فإنه يجوز له أن يظهر ما ينجيه من العذاب  ،ويحف دمه ،
وعرضه  ،وماله ؛ شريطة  :أال يؤدي ذلك إلى هدم في الدين  ،أو إظهار لعورة المسلمين (.)3

وذلك لقوله تعالى  ":ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من
اَّلل في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة "( ، )4وقوله تعالى  ":من كفر باَّلل من بعد إيمانه إال من أكره
وقلبه مطمئن باإليمان ولكن من شرح بالكفر صد ار فعليهم غضب من اَّلل ولهم عذاب عظيم " (.)5

وقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حين عذب المشركون آل ياسر ؛ فقتلوا ياس ار وزوجته سمية  ،وكادوا أن يقتلوا عما ار
؛ فأعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه مكرها  ،فشكا ذلك إلى رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال له رسول للا -
ملسو هيلع هللا ىلص  -كيف تجد قلبك ؟ قال  :مطمئن باإليمان  ،فقال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  : -فإن عادوا فعد (.)6
" فرسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قد أقر عما ار على فعله  ،ورخص له أن يكرر هذه الفعلة ؛ إن كرر

المشركون تعذيبهم له  ،كما أن الرواية رخصة لمن كان في مثل موقف عمار  ،وتعرض لما
تعرض ؛ ليقي نفسه من الهالك  ،ما دام قلبه مطمئن باإليمان  ،وهذا ما صرح به العلماء  ،وقام
عليه إجماعهم " (.)7
وقد أجمع أهل العلم على  :أن من أكره على الكفر  ،حتى خشي على نفسه القتل  ،أنه ال إثم
عليه إن كفر  ،وقلبه مطمئن باإليمان  ،وال تبين منه زوجته  ،وال يحكم عليه بحكم الكفر (.)8
(ْ)1دْعمرْعبدْهللاْكاملْْ:رسالةْإىلْإخوانناْالشيعةْاإلماميةْصـْْ ْ.41
(ْ)1اإلمامْالقرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ .661
(ْ)3دْأمحدْسيدْأمحدْعليْْ:التقريبْبنْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .119
(ْ)4سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .13
(ْ)1سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ .116
(ْ)6اإلمامْالقرطيبْْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْْجـْْ1صـْْ .1311
(ْ)7دْأمحدْسيدْأمحدْعليْْ:التقريبْبنْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ .119
(ْ)3اإلمامْالقرطيبْْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْْجـْْ1صـْْ .1313
466

إذن التقية  ":أن يقي اإلنسان نفسه بما يظهره  ،وان كان يضمر خالفه  ،وقد كان بعض الناس
يأبى ذلك  ،ويقول  :إنه من النفاق الصحيح (.)1
ولكن الصحيح أن إجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها  ،مع طمأنينة القلب باإليمان من باب
التقية( ، )2إن لم يمكنه التورية " ( )3؛ ولم يشايعوهم على كفرهم  ،وال أن يعينوهم على مسلم بفعل أو
بقول ( .)4فإن ذلك جائز  ،وال يترتب عليه آثا ار شرعية .

ومن المتفق عليه بين الفرق جميعا  :أن ترك التقية هو األفضل واألولى للمؤمن  ،وأن يثبت
المسلم على دينه  ،ولو أفضى إلى قتله  ،وذلك بأدلة كثيرة منها :
ما جاء عن بالل – رضي للا عنه  -حين أظهر اإلسالم مع جماعة من المؤمنين  " :أما

سائرهم فأخذهم المشركون  ،فألبسوهم أدراع الحديد  ،وصهروهم في الشمس  ،فما منهم إنسان إال
وقد واتاهم على ما أرادوا  ،إال بالل فإنه هانت عليه نفسه في اَّلل  ،وهان على قومه  ،فأعطوه
الولدان  ،وأخذوا يطوفون به شعاب مكة  ،وهو يقول أحـد أحد " (. )5

وكذلك حبيب بن زيد األنصاري( : )6لما قال له مسيلمة الكذاب( : )7أتشهد أن محمدا رسول للا ؟
قال  :نعم  ،فقال  :أتشهد أني رسول للا ؟ فقال  :ال أسمع  ،فلم يزل يقطعه إربا إربـا( ، )8وهو
ثابت على ذلك  ،كلما سأله لم يزده على ذلك  ،حتى مات في يديه

()9

.

(ْ)1اإلمامْابنْحجرْْْ:فتحْالباريْجـْْ11صـْْ ْْ.314
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وما جاء في ترجمة عبد للا بن حذافة السهمي

()1

 :أن الروم أسرته  ،فجاءوا به إلى ملكهم  ،فقال

له  :تنصر ،وأنا أشركك في ملكي  ،وأزوجك ابنتي ؛ فقال له  :لو أعطيتني جميع ما تملك ،
وجميع ما تملكه العرب  ،على أن أرجع عن دين دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -طرفة عين  ،ما فعلت! فقال  :إذا
أقتلك  ،قال :أنت وذاك! فأمر به فصلب  ،وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه  ،وهو يعرض
عليه دين النصرانية  ،فيأبى  ،ثم أمر به فأنزل  ،ثم أمر بقدر فأحميت  ،وجاء بأسير من
المسلمين فألقاه وهو ينظر ،فإذا هو عظام تلوح .وعرض عليه فأبى  ،فأمر به أن يلقى فيها ،
فرفع في البكرة ليلقى فيها  ،فبكى ؛ فطمع فيه  ،ودعاه  ،فقال عبد للا له  :إني إنما بكيت ؛ ألن

نفسي إنما هي نفس واحدة  ،تلقى في هذه القدر الساعة في للا  ،فأحببت أن يكون لي بعدد كل
شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في للا  ،وفي بعض الروايات  :أنه سجنه ومنع عنه
الطعام والشراب أياما  ،ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير ،فلم يقربه ،ثم استدعاه  ،فقال :ما منعك
أن تأكل؟ فقال :أما إنه قد حل لي  ،ولكن لم أكن ألشمتك في ؛ فقال له الملك  :فقبل رأسي  ،وأنا
أطلقك  .فقال  :وتطلق معي جميع أسرى المسلمين؟ قال :نعم ؛ فقبل رأسه  ،فأطلقه وأطلق معه

جميع أسرى المسلمين عنده  ،فلما رجع قال عمر بن الخطاب  :حق على كل مسلم أن يقبل رأس
عبد للا بن حذافة  ،وأنا أبدأ  ،فقبل رأسه (.)2

وقد كان كثير أئمة الشيعة ال يعملون بالتقية  ،وعلى رأسهم الحسين – عليه السالم – وزيد بن
علي – عليه السالم – وابنه يحيى– عليه السالم –  :حيث قتلوا جميعا  ،ولم يتقوا  ،وغيرهم

كثير (.)3

وقد حذر اإلمام علي من التساهل في التقية ؛ فقال  ":ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ،
فمن عرض عليه البراءة مني ؛ فليمدد عنقه  ،فإن برئ مني ؛ فال دنيا له  ،وال آخرة (.)4

فسأله رجل  :أرأيت إن اختار القتل دون البراءة  ،قال  ":وللا ما ذاك عليه  ،وال له " ( .)1فليس له
أجر  ،وليس عليه بواجب فما الحكم إذن ؟ .
اّللُْ َعلَيِْهْ َو َسلَّ َْمَ ْ-ر ُسو ْالًْ
صلَّىْ َّْ
ىلْاحلَبَ َش ِْةَْ ْ،ونـَ َّف َذْهُْالنِ ْ
اجَْرْإِ َْ
السابِِق َْ
بنْ ُح َذافَْةَْب ِْنْقَـي ِْ
هللاِْ ُْ
السه ِميَْْ ْ:عب ُْدْ ْ
َح ُْدْ َّ
(ْ)1أَبُوْ ُح َذافَْةَْ َّ
َّيبَْ ْ-
نيَْ ْ،ه َ
س ْأ َ
هللاُْ َعنـ ُهمْْْ.-انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ .16ْ-ْ11
يفْ ِخالَفَِْةْ ُعث َما َْنَْ ْ-ر ِض َْيْ ْ
اتْاب ُْنْ ُح َذافَْةَِْ ْ
ىلْكِسَرىَْ ْ،م َْ
إِ َْ
(ْْ)1الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ.16ْ-ْ11حممدْعليْالصابوينْْ:خمتصرْتفسريْابنْكثريْْجـْْ1صـْْ .349ْ-ْ343
( ْ)3منْهؤالءْكماْتزعمْالشيعةْْ:حجرْبنْعديْْ،وعمروْبنْاحلمقْاخلزاعيْْ،الذينْقتالْْ،وملْيتربءاْمنْحبْعليْْ،ومثلْميثمْالتمارْ
ْ،ورشيدْاهلجريْْ ْ،وتعدْمنْبطوالهتمْْ.انظرْالعالمةْاحلليْْ:إرشادْاألذهانْجـْ1صـْْ.141الشهيدْالثاينْْ:شرحْاللمعةْجـْْ7شرحْصـْ
ْ ْْْ.311
(ْ)4السيدْاخلميينْْ:الرسائلْجـْْ1صـْْ.131السيدْاخلوئيْْ:كتابْالطهارةْجـْْ4شرحْصـْْ .161
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فلماذا لم يأخذ سيدنا الحسين – رضي للا عنه – بالرخصة والتقية  ،رغم أن ذلك كان سهال عليه
ليتمكن من الهرب من قتلته ؟ ولماذا لم يثبت اإلمام علي – عليه السالم – معاوية – رضي للا

عنه – في حكم الشام لحين استتباب األمر له ؟ فهل تتهمون األئمة هنا بترك التقية ؟  ،وأنهم
ليسوا منكم ؛ كما قال أئمة أهل البيت – عليهم السالم – أم هم جبناء ؟ نعوذ باهلل من ذلك .
متى ينتهي العمل بالتقية عند الشيعة الثني عشرية وأهل السنة :
ال تنتهي التقية عند الشيعة االثني عشرية إال في الرجعة

()2

 ،عن أمير المؤمنين – عليه السالم

– قال  :قال تعالى  " :وعد اَّلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

يعبدونني ال يشركون بي شيئا"( ، )3أي  :يعبدونني آمنين  ،ال يخافون أحدا في عبادتي  ،ليس
عندهم تقية  ،وان لي الكرة بعد الكرة  ،والرجعة بعد الرجعة " (.)4
ولكن أهل السنة لهم رأي آخر في انتهاء العمل بالتقية  :فإنما تجوز التقية للمستضعفين الذين

يخشون أال يثبتوا على الحق  ،والذين ليسوا بموضع القدوة للناس  ،وهؤالء يجوز أن يأخذوا

بالرخصة  ،أما أولوا العزم من األئمة الهداة ؛ فإنهم يأخذون بالعزيمة  ،ويتحملون األذى  ،ويثبتون
.

فكيف يكون الصحابة الذين نافقوا وارتدوا – على حد زعمهم – أجلد في الدين  ،وأظهر لنفاقهم
وكفرهم من األئمة أصحاب الحق الثابت من للا  -عز وجل  -الذي وعدهم بالنصر  ،لكنها
صفة الرافضة  :شعارهم الذل  ،ودثارهم النفاق  ،والتقية  ،ورأس مالهم الكذب  ،واأليمان الفاجرة

(.)5

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.119احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ .476
(ْ)1الفيضْالكاشاينْْ:التفسريْاألصفىْْجـْْ1صـْْ ْ.311
(ْ)3سورةْالنورْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ )4املريزاْحممدْاملشهديْْ:تفسريْكنزْالدقائقْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1
صـْْ.144ْ-ْ143احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .33
(ْ)1حمبْالدينْاخلطيبْْ:اخلطوطْالعريضةْلدينْالشيعةْْ،هامشْصـْْ33بتصرفْْ ْ.
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قال معاذ بن جبل

()1

– رضي للا عنه  ": -كانت التقية في جدة اإلسالم قبل قوة المسلمين ؛ فأما

اليوم فقد أعز للا اإلسالم أن يتقوا من عدوهم "
في اإلسالم تقية ؛ إنما التقية في أهل الحرب

()4

()2

 ،وقال سعيد بن جبير

()3

– رحمه للا  : -ليس

.

وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت  ،وال يجوز االستقرار فيه  ،إال حال العجز عن الهجرة ؛ خشية أن

يولد للمسلم أوالد ؛ فيوالون الكافرين  ،وهم ال يعلمون أن ما عليه آباؤهم كان تقية ال غير

()5

.

ولنعلم " أن التقية ال تكون إال بسبب الخوف  ،والخوف قسمان  :الخوف على النفس  ،والخوف
من المشقة  ،واإليذاء البدني  ،والسب  ،والشتم  ،وهتك الحرمة .

أما الخوف على النفس  :فهو منتف في حق األئمة ؛ ألن موت األئمة يكون باختيارهم ؛ ألنهم

لهم علم الغيب  ،فهم يعلمون آجالهم  ،وكيفية موتهم  ،فقبل موتهم ال يخافون على أنفسهم  ،وال
حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم  ،ويغروا عوام المؤمنين .
أما خوف المشقة  ،واإليذاء البدني  ،والسب  ،والشتم  ،وهتك الحرمة  :فال شك أن تحمل هذه

األمور  ،والصبر عليها  ،وظيفة العلماء  ،وأهل البيت النبوي أولى بتحمل ذلك في نصرة دين
جدهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()6

.

وفي النهاية  :يجب أن نفرق بين التقية واالستضعاف  ،وبين الهزيمة الداخلية واالستكانة للعدو ،

والركون إليه  ،وفقدان الثقة في للا  ،وترك التوكل عليه ؛ ذلك أن اإلنسان يملك في نفسه قوة

عظيمة – هي قوة الرفض بقلبه – وهذه القوة سماها رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جهادا حين قال  ":ومن

ان ْ َعشَرْةَ ْ َسنَْةًْْ،
الع َقبَْةَْْ ،أَسلَ َْم ْ ُم َعاذْ ْ َولَْهَُْمثَ ِْ
الرمحَ ِْن ْْ ،اخلَزَرِجيْ ْْ ،امل َدِ ْ
بن ْ َجبَ ِْل ْب ِْن ْ َعم ِرو ْب ِْن ْأَو ٍْ
(ُ ْ )1م َعا ْذُْ ُْ
س ْْ:أَبُو ْ َعب ِْد ْ َّ
ين ْْ ،البَد ِريْ َْ ْ ،ش ِه َْد ْ َ
َ
نيْ َسنَْةًْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1صـْْ443
انْ َوثَالَثِ َْ
يفْ َسب َْعْ َعشَرَة َْوُه َْوْاب ُْنَْمثَ ٍْ
هللاَِْْو َحالَلِِْهْْ،تُـ ُو َِّْ
َّاسِِْبََرِْامْ ْ
َمجَ َْعْال ُقرآ َْنْْ،أَعلَ ُْمْالن ِْ
ْْ .461(ْ)1القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ .661
الش ِهي ْدْْ،أَبوْ ُحم َّم ٍْدْأوْأَبوْعب ِْدْ ِْ
يفْْ،
َس ِديْْْ،ال ُكوِ ْ
ظْْ،املق ِر ُْ
يبْ َموالَ ُهمْْْ،احلَ ْافِ ُْ
الوالِِ ْ
بنْ ُجبَـ ِْريْب ِْنْ ِه َش ٍْ
(َ ْ)3سعِي ُْدْ ُْ
ئْْ،امل َف ِّسُْرَْ ُ ُ َّ ْ،
ُ َ
هللاْ–ْاأل َ
امَْ ْ:
ُ
ُ
تابعي ْْ ،كان ْأعلمهم ْعلى ْاإلطالق ْْ ،ولدْ41هـْْ،أخذ ْالعلم ْعن ْابن ْعباس ْْ،وابن ْعمر ْْ ،قال ْأمحد ْْ:قتل ْاحلجاج ْسعيدْاًْْ،وما ْعلىْ
وجهْاألرضْأحدْإالْوهوْمفتقرْإىلْعلمهْْ،قتلْ91ْ:هـْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ.343ْ-ْ311الزركليْْ:األعالمْ
جـْْ3صـْْ .93
(ْ)4البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ199بتصرفْْ .
(ْ)1أبوْبكرْاجلزائريْْْ:أيسرْالتفاسريْْصـْْ146بتصرفْْ .
(ْ)6سليمانْاخلراشيْْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ17ْ-ْ16بتصرفْْ .
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جاهدهم بقلبه فهو مؤمن  ،وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل"
للا عنه  ": -أال هل عسى أحدكم أن يرى منك ار فال يغيره "

يرى منك ار ال يستطيع له غي ار أن يعلم للا أنه له منكر "

()3

()2

()1

 ،وقال ابن مسعود – رضي

 ،وفي رواية  " :بحسب المرء أن

 ،وفي رواية  " :و إن من بقي منكم

سيرى منك ار  ،وبحسب امرئ يرى منك ار ال يستطيع أن يغيره  ،أن يعلم للا من قلبه أنه له كاره "(.)4

ف إن استعالء القلب على الهزيمة الداخلية  ،وبقاء قوة رفضه للباطل  ،مهما استطال وانتفش  ،وقوة
ضبطه للسلوك ؛ لتأكيد االعتزال  ،وعدم المشايعة بالعمل ؛ لهو جهاد القلب  ،وانه لجهاد له أثره
الواقع في حياة الناس "( )5؛ قال تعالى  ":أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم اَّلل الذين جاهدوا منكم ولم

يتخذوا من دون اَّلل وال رسوله وال المؤمنين وليجة واَّلل خبير بما تعملون "

()6

 ،والوليجة تعني :

الساتر  ،والحصن ونحوهما  ،يستتر بهما اإلنسان  ،فالمؤمن ليس له وليجة ؛ ليستتر بها من للا ،
ورسوله  ،والمؤمنين  ،بل هناك الوضوح في التعامل

()7

مع كل ما ذكر فمن يخدع وهو يعبد للا

كانه يراه ؟ .
وكيف تسوغ التقية لإلمام وسيد األئمة الذي أمره ربه فقال تعالى  ":يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته "

()8

 ،وقال له  ":فاصدع بما تؤمر وأعرض عن

المشركين"( ، )9ومدح للا من قال الحق  ،ولم يخش غير للا  ،فقال تعالى  ":الذين يبلغون رساالت
اَّلل ويخشونه وال يخشون أحدا إال اَّلل "

()10

 ،وحذر الذين تخالف أقوالهم ما يبطنون في قلوبهم فقال

تعالى  ":إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اَّلل واَّلل يعلم إنك لرسوله واَّلل يشهد إن
المنافقين لكاذبون * اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل اَّلل إنهم ساء ما كانوا يعملون "

()11

.

(ْ )1اإلمامْمسلمْْْ:صحيحْمسلمْْجـْْ 1صـْْ .69ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ 1صـْ.ْ 413البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْ11صـْ
ْ .16
(ْ)1الطرباينْْْ:املعجمْاألوسطْْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)3الطرباينْْْ:املعجمْالكبريْْجـْ11صـْْ .113
(ْ)4البيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْْ6صـْْ .91
(ْ)1حممدْبنْسعيدْالقحطاينْْ:الوالءْوالرباءْيفْاإلسالمْْصـْْ .314
(ْ)6سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ .16
(ْ)7حممدْعبدْالرمحنْعوضْْ:الشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ .11
(ْ)3سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ .67
(ْ)9سورةْاحلجرْْ:آيةْرقمْْ .94
(ْ)11سورةْاألحزابْْ:آيةْرقمْْ .39
(ْ)11سورةْاملنافقونْْ:آيةْرقمْْ .1ْ-ْ1
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" فكيف الجمع بين الصدق والكذب ؟ وكيف االجتماع بين الصادق والكاذب ؟ وليس الكاذب
فحسب بل الكاذب الذي يظن أن الكذب ضروريا  ،واجبا عليه  ،وأكثر من هذا يعتقده من أعظم
القربات إلى للا تعالى " فهذه هي عقيدتهم في الكذب  ،وتقديسهم له وغلوهم فيه
فالحمد هلل الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه .

(ْ)1الشي ْإحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْصـْْ143بتصرفْْ .
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()1

.

الفصل الرابع

التقديس
وأثره في
عقيدة الرجعة
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الفصل الرابع
التقديس وأثره في عقيدة الرجعة
الشيعة تقسم الرجعة إلى قسمين  :رجعة من موت  ،ورجعة من غيبة ؛ والسبب هو  :تقديس

الشيعة ألرواح األئمة وأجسادهم ؛ فاعتقدوا بقاء أجساد األئمة وأرواحهم  ،فإنهم سيرجعون إلى

الدنيا بعد موتهم ؛ ليعيشوا حياة جديدة ؛ فيها النصر والغلبة  ،بل ويتزوجون  ،ويولد لهم  ،هم
وشيعتهم المقدسين من فقهاء ومؤمنين .

ومنهم من يعتريه الغيبة عن العيون ويبقى ما شاء للا له حيا حتى يأذن للا له  :فاإلمام المهدي

غائب  ،وحين يظهر  ،يبعث للا الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأمير المؤمنين  ،والسيدة الزهراء  ،والحسن ،
والحسين  ،وجميع األئمة  ،والخواص  ،والمقربين  :أحياء  ،ويبايعونه  ،ثم يبعث للا أبا بكر ،
وعمر  ،وعائشة  ،ومن واالهم من الكفار  ،والمنافقين فيتم عقابهم

()1

.

وعقيدة الرجعة عقيدة الزمة لفكرة المهدية ( ،)2فلقد قالوا في كل من زعموا إمامته من علي – رضي

للا عنه – إلى الغائب أنهم سيرجعون  ،وكل طائفة تدعي مهديا لها غير اآلخرين

()3

هذه العقيدة فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في مختلف العصور حتى يومنا هذا .

؛ ولذا فإن

فهيا لنلقي السمع ونحن شهداء لما قالته الشيعة االثنا عشرية حول هذه العقيدة لنعلم حقيقتها .
أول  :تعريف الرجعة في اللغة :
الرجعة بفتح الراء  :المرة في الرجوع
وهي الحياة المتعلقة بهذا الجسم

()5

()4

 ،ومنه الكرة  ،والمراد بها  :الرجعة إلى الحالة األولى ،

 ،وهي مذهب الروافض في رجوع علي – رضي للا عنه –

إلى الناس آخر الدنيا  ،وملكه األرض (.)6
بل هي مذهب لمن يؤمن بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت  ،وفي علم األحياء  :العودة إلى الحياة
بعد موت ظاهري  ،أو سبات

()7

 ،وهي مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم ،

يقولون  :إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان  ،ومن جملتهم طائفة من الرافضة

(ْْ)1الشي ْحممدْمنظورْالنعماينْْ:الثورةْاإليرانيةْيفْميزانْاإلسالمْْصـْْ ْ.191
(ْ)1دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ9
(ْْ)3الشي ْإحسانْإهليْظهريْْْ:الشيعةْوالتشيعْْصـْْ114بتصرفْْ ْ.
(ْ )4الفضلْبنْشاذانْاألزدي ْالنيسابوريْْ:اإليضاحْْ،حتقيق ْْ:السيدْجاللْالدينْاحلسيينْاألرمويْْ،نشرْمؤسسةْانتشاراتْوچاپْ
دانشگاهْْ-طهرانْْ،ط1363ْْ،ْْ1شْهامشْصـْْ ْ.331
(ْ)1السيدْعليْخانْالشريازيْْ:رياضْالسالكنيْيفْشرحْصحيفةْسيدْالساجدينْجـْْ7شرحْصـْْ ْ.119
(ْ)6ابنْقرقولْْ:مطالعْاألنوارْعلىْصحاحْاآلثارْْجـْْ3صـْْ ْ.111
(ْْ)7جممعْاللغةْالعربيةْْ:املعجمْالوسيطْْصـْْ ْ.331
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يقولون  :إن علي بن أبي طالب  -كرم للا وجهه – مستتر في السحاب  ،فال يخرج مع من خرج
من ولده  ،حتى ينادي مناد من السماء اخرج مع فالن  ،ويشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى ":

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون "

()1

 ،يريد  :الكفار

()2

.

ثانيا  :تعريف الرجعة في اصطالح الشيعة الثني عشرية :

الرجعة  :أن للا تعالى يحيي قوما من أمة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -بعد موتهم  ،قبل يوم القيامة

()3

؛ عند

ظهور إمام الزمان المهدي– عليه السالم – من مواليه وشيعته ؛ ليفوزوا بثواب مباشرة نصرته
ومعونته  ،وقتال أعدائه  ،ومشاهدة دولته  ،ويعيد أيضا قوما من أعدائه ؛ لينتقم منهم  ،فيلتذوا بما
يشاهدون من ظهور الحق  ،وعلو كلمة أهله  ،وال يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة (.)4
وهذا التعريف غير جامع ؛ ألنه لم يذكر رجعة النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وال األئمة صراحة .
وقيل  ":أن يبعث األموات فيقاتلوا األحياء على الدين

()5

 ،في صورهم التي كانوا عليها ؛ فيعز

منهم فريقا  ،ويذل فريقا  ،ويديل المحقين من المبطلين  ،والمظلومين منهم من الظالمين  ،وذلك
عند قيام مهدي آل دمحم – عليهم السالم وعليه السالم " -

()6

.

وهذا التعريف غير مانع ؛ ألنه أدخل كل األحياء  ،مع اعترافهم أن الرجعة ليست عامة للكل .
ويفسر بعض شذاذ الشيعة معنى الرجعة بأنها  ":رجوع الدولة  ،ورجوع األمر والنهي إلى األئمة ،

والى شيعتهم  ،وأخذهم بمجاري األمور ،دون رجوع أعيان األشخاص " (.)7

ولكن يرد عليهم المفيد فيقول أن  ":الباعث لهم على هذا التأويل هو  :عجزهم عن تصحيح القول
بها نظ ار  ،واستدالال  ،واثبات عدم استحالتها عقال  ،ولكن محققي اإلمامية ردوا هذا التأويل ؛
لعموم قدرة للا تعالى  ،وعدم منافاته للتكليف (.)8

(ْ)1سورةْاملؤمنونْْ:آيةْرقمْْ ْ.99
(ْ)1ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْْجـْْ11صـْْ ْ.1191
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْصـْْ ْ.31
(ْ)4الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ111بتصرفْْ.القاضيْابنْالرباجْالطرابلسيْْ:جواهرْالفقهْْ،حتقيقْْ:إبراهيمْهبادريْ
ْْ،طْمؤسسةْسيدْالشهداءْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْصـْْ163بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ11بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .ْ67
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْْ .ْ37ْ-ْ77
(ْ)7السيدْجعفرْمرتضىْْ:خلفياتْكتابْمأساةْالزهراءْجـْْ1صـْْ.ْ117الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْْ ْْ.113ْ-ْ111
(ْ)3السيدْجعفرْمرتضىْْ:خلفياتْكتابْمأساةْالزهراءْْجـْْْ1صـْْ.ْ117الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْْ ْْ.113ْ-111
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وال يضر مخالفتهم ؛ لثبوت اإلجماع ؛ ألنه خالف ال يعتد به  ،ألن ثبوت رجعة هؤالء األموات
إلى الحياة أمر حتمي ال شك فيه وال ريب  ،كما ال شك في إمكانه  ،وأصبح ذلك من ضرورات
المذهب  ،فال يصح تغيير كلمة وجوب الرجعة إلى كلمة الجواز( )1؛ ألن الرجعة ليست أشد
صعوبة من البعث

()2

.

ثالثا  :من أول من قال بالرجعة :

بعض العلماء يرجح  :أن أول من قال بالرجعة عبد للا بن سبأ  ،ومن أهم أقواله  ":العجب ممن

يصدق أن عيسى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يرجع ويكذب أن دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال يرجع  ،فوضع لهم الرجعة  ،فقبلت
منه  ،ثم تحول إلى القول بأن علي يرجع  ،وهذه الفكرة أخذها ابن سبأ عن اليهود  ،فعند اليهود

أن النبي إلياس – عليه السالم – صعد إلى السماء  ،وسيعود ؛ فيعيد الدين والقانون  ،ووجدت

هذه الفكرة في النصرانية في عصورها األولى

()3

.

فدخلت هذه العناصر الجديدة في الفكرة المهدوية عند الشيعة من مؤسس فتنتهم عبد للا بن سبأ
اليهودي المتمسلم  ،فقد كان أول من أراد إدخال فكرة الرجعة بين المسلمين ؛ فكان يزعم بادئ ذي
بدئ أن دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم يمت  ،ثم تحول بأفكاره من رجعة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى الغلو في علي –
رضي للا عنه –  ،ولما قتل علي – رضي للا عنه  ، -زعم  :أنه لم يقتل ؛ وانما الذي قتل
شيطان تمثل في صورته  ،وأن عليا صعد إلى السماء  ،كما صعد عيسى  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وأن الجزء

اإللهي في علي ال يموت  ،وهو الذي يجيء في السحاب  ،والرعد صوته  ،والبرق تبسمه  ،وأنه

سينزل إلى األرض فيملؤها عدال  ،بعدما ملئت جو ار وظلما (. )4
ف فرقة السبئية " أول فرقة قالت  :بالتوقف  ،والغيبة  ،والرجعة  ،وقالت بتناسخ الجزء اإللهي في
األئمة بعد علي – رضي للا عنه -

()5

؛ ومن هنا أجمعت فرق الشيعة كلهم على فكرة الرجعة

لمن اختارته لها مهديا على خالف بينهم في المهدي من هو ؟ إال أن السر في اختالفهم  ،وتعدد
أحزابهم هو ما كانت تمليه عليهم ظروفهم السياسية  ،وأهواؤهم المادية  ،وأغراضهم المختلفة (.)6
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْْ193ْ–ْ191بتصرفْ .
(ْ)1السيدْجعفرْمرتضىْْ:خلفياتْكتابْمأساةْالزهراءْْجـْْْ1صـْْ .ْ117
(ْ)3دْحممودْأبوْريةْْْ:أضواءْعلىْالسنةْاحملمديةْْ،نشرْمكتبةْالبطحاءْ–ْالقاهرةْْ،طْ،ْ1دتْصـْْ173ْ–ْ177بتصرفْْ .
( ْ)4دْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْْ:املهديْاملنتظرْيفْضوءْاألحاديثْواآلثارْالصحيحةْْ،طْدارْابنْحزمْ–ْبريوتْْ،نشرْاملكتبةْ
املكيةْ–ْمكةْْ،طْ1411ْْ،ْ1هـْ1999ْ/مْصـْْ63-61بتصرفْْ .
(ْ)1أبوْالفتحْالشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ .ْ141
(ْ)6دْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْْ:املهديْاملنتظرْيفْضوءْاألحاديثْواآلثارْالصحيحةْصـْْ63بتصرفْْ .
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وهناك من يرى أن أول من قال بالرجعة والمهدية هو كيسان مولى علي بن أبي طالب في دمحم بن
الحنفية  ،ثم تسربت إلى طوائف اإلمامية  ،فكان لكل منها مهدي منتظر (.)1
وأعجب منه الذي زعم أن أول من قال بالرجعة عمر بن الخطاب  -رضي للا عنه  -؛ ألنه قال
 " :واَّلل ما مات رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وليبعثنه اَّلل  ،فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم" (.)2
أول مراحل الرجعة  :عقيدة الغيبة :

تعد عقيدة الغيبة من العقائد التي امتحنت الشيعة في اإليمان بها  ،وذلك لما جاء عن رسول للا –

ملسو هيلع هللا ىلص – حين سئل  :لما سمي القائم ؟ فقال  :ألنه يقوم بعد موت ذكره  ،وارتداد أكثر القائلين
بإمامته  ،فقيل له  :ولما سمي المنتظر ؟ قال  :ألن له غيبة يكثر أيامها  ،ويطول أمدها ؛ لذلك
()3

كثر الحديث عن أصلها  ،وتفاصيلها  ،ومن الذي ابتدأ القول بها ؟ فقد صرح موسى بن جعفر –
عليه السالم – بأن  ":الشيعة تربى باألماني منذ مائتي سنة "
واإلمام الخفي يسود كافة فروع الشيعة

()5

()4

 ،ومع ذلك فاعتقاد الغيبة "

.

وعقيدة الغيبة تعني  ":غيبة اإلمام المنتظر المنقذ عن األعين  ،واختفاؤه إلى وقت معلوم "

()6

،

وهي من ضرورات المذهب لما روي عن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من أنكر القائم من ولدي  ،فقد
أنكرني "

()7

 ،وعنه  ":من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته  ،فمات  ،مات ميتة جاهلية " .
()8

وعن الصادق – عليه السالم  ":-مثل من أنكر القائم في غيبته ؛ مثل إبليس في امتناعه من
السجود آلدم "  .و ":واإلجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان  ،فثبت وجوده " .
()10

()9

والجواب سهل  :مقدمات غير مسلم بها عقال  ،فال يثبت بها حكم  ،ألنه ال يجب على للا شيء ؛
ثم كيف تثبت العصمة لشخص غير موجود لم تختبر عدالته فضال عن عصمته .
(ْ)1دْحممدْحسنيْالذهيبْْ:التفسريْواملفسرونْجـْْ1صـْْ .ْ9
(ْ)1البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ.ْ6
(ْ)3مريزاْحممدْتقيْاألصفهاينْْ:مكيالْاملكارمْيفْفوائدْالدعاءْللقائمْْ،حتقيقْْ:السيدْعليْعاشورْْ،نشرْمؤسسةْاألعلميْ–ْبريوتْْ،
ط1411ْ،ْ1هـْجـْ1صـْْ .119
(ْ)4حممدْبنْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْصـْْ .311
(ْ)1دْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْْ:املهديْاملنتظرْيفْضوءْاألحاديثْواآلثارْالصحيحةْْصـْْ .ْ61
(ْْ)6دْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْوأصوهلاْصـْْ ْْ.119
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.411اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .73
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.413اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .73
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْ.13
(ْ)11الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْهامشْصـْْ.99اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.111
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ويعتقد الشيعة أنه قد ولد لإلمام الحسن العسكري – عليه السالم – ولد بسر من رأى  ،في ليلة
النصف من شعبان سنة 255ه  ،وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين  ،آتاه للا الحكم صبيا ،

وجعله في حال الطفولة إماما  ،وغاب غيبة صغرى مدتها  :أربعا وسبعين سنة

()1

 ،وبدأت الغيبة

الكبرى سنة 328ه  ،وقيل 329 :ه  ،سنة وفاة آخر النواب  ،بعدما جاء توقيع من المهدي
ميحرلا نمحرلا هللا يا علي بن دمحم السمري أعظم للا أجر إخوانك فيك  ،فإنك ميت

نسخته  ":بسم

()2

ما بينك  ،وبين ستة أيام  ،فاجمع أمرك  ،وال توص إلى أحد يقوم مقامك  ،فقد وقعت الغيبة التامة
 ،فال ظهور إال أن يأذن للا  ،وذلك بعد طول األمد  ،وقسوة القلوب  ،وامتالء األرض جو ار ،
وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة  ،أال من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني

()3

والصيحة

 ،فهو كذاب مفتر  ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .
()4

وتبدأ المحنة بعد موت الحسن العسكري – عليه السالم – فتفترق الشيعة إلى  ، 14أو  ، 15أو
 20فرقة ؛ ألنهم أصبحوا بال إمام  ،فمن قائل  :أنه لم يمت  ،وأنه القائم  ،وأنه ال يجوز عليه
الموت  .وقائل  :بموته  .وقائل  :بأن اإلمامة انقطعت بموته عقيما  .وقائل  :بإمامة أخيه جعفر
 .أما االثنا عشرية قالوا  :بأن للحسن ولدا قد أخفى الحسن مولده  ،خوفا عليه من السلطان ،

وبعضهم قالوا  :التبس علينا األمر  ،فنحن ال ندري ما نقول .
()5

وقد روي عن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -القائم من ولدي يعمر عمر الخليل عشرين ومائة
سنة  ،يدرى به ثم يغيب غيبة في الدهر  ،ويظهر في صورة شاب موفق ابن اثنتي وثالثين سنة "

()6

 ،وعنه أيضا  ":يقوم في الناس وهو ابن ثمانين سنة – "  ،وفي رواية  ":وهو ابن ثالثين سنة ،

ويلبث فيها أربعين سنة " .
()7

(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثناْعشرْودالئلْاحلججْعلىْالبشرْْجـْْ3صـْْ ْْ.7
( ْ)1أبوْاحلسنْالسمريْْ:عليْبنْحممدْالسمريْْ،قامْبأمرْالبابيةْبعدْموتْالنوخبيتْْ،إىلْأنْتوىفْ319هـْْ،وقدْصدرْالتوقيعْالشريفْ
منْقبلْالصاحبْْ-عليهْالسالمْْ-علىْيدهْ؛ْإعالمْاًْبانتهاءْدورْالنيابةْاخلاصةْ؛ْوالغيبةْالصغرىْْ ْ،وبدأتْالغيبةْالكربىْْ،وصارْاألمرْ
للفقهاءْالذينْيعربْعنهمْبالنوابْالعامةْلإلمامْْ.انظرْالشي ْالطوسيْ:الرسائلْالعشرْْصـْْ .ْ16
(ْ )3السفياينْْ:قائد ْيعدْجيشْاًْحلربْاملهديْْ،فيخسفْهللاْبهْوجبيشهْاألرضْْ.انظرْابنْزهرةْاحلليبْْ:غنيةْالنزوعْْ،حتقيقْْ:إبراهيمْ
البهادريْْ،طْاعتمادْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْالصادق–ْقمْْ،ط1417ْ،1هـْهامشْصـْْ.67الكليينْْ:الفروعْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ ْْ.119
(ْ)4السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثناْعشرْودالئلْاحلججْعلىْالبشرْْجـْْ3صـْْ9-7بتصرفْ ْْ.
(ْ)1دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـ1صـْ .319ْ-313
(ْ)6حممدْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْْصـْْ .191
(ْ)7حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْْ .431
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وتمسكت االثنا عشرية بأن هلل  -تعالى  ": -خليفة في بالده  ،قائم بأمره  ،من ولد الحسن بن
علي بن دمحم  ،أمر ناه  ،مبلغ عن آبائه  ،خلف أبيه  ،ووصي له إلى أن تقوم الساعة ؛ ألن

الخالفة ال تنتقل من عقب الحسن العسكري  ،واال كان في عدم وجوده فناء الخلق  ،وانقطاع أمر

للا ونهيه  ،ورفع التكليف عن عباده  ،وال يجوز أن تكون اإلمامة في من يموت في حياة أبيه ،
وال في وصي من أخ له غيره  ،حيث لم تثبت له في نفسه اإلمامة في حياة أبيه  ،وهذه عقيدة
أجمع عليها جمهور الشيعة بال ارتياب ؛ لصحة أسانيدها  ،وثقة ناقليها .
()1

فإن األرض إن خلت من إمام لساخت بأهلها  ،حيث قال اإلمام علي – عليه السالم –  :إن للا
ال يخلي األرض من حجة له على خلقه ظاه ار معروفا  ،أو خافيا مغمو ار ؛ لكي ال يبطل حجته
وبيناته "  ،وليس للعباد طلب إظهار ما ستره للا  ،وال البحث عن اسمه وموضعه  ،وال السؤال
عن أمره ومكانه  ،بل البحث محرم ال يحل  ،والتنويه باسمه معصية  ،والسكوت عن ذلك صيانة
لديننا وسالمة لدماء شيعتنا " .
()2

ويجب أن يعتقد الشيعي االثنا عشري  ":أنه هو المهدي الذي إذا ظهر نزل عيسى  -عليه
السالم -فصلى خلفه  ،وال يجوز أن يكون القائم غيره  ،بقي في غيبته ما بقي  ،ولو بقي عمر
الدنيا ؛ ألن الذي نصبه  ،وبشر به النبي واألئمة  -صلوات للا عليهم. " -
()3

ومن أهم األدلة على هذا ما جاء عن فاطمة بنت رسول للا – عليهما الصالة والسالم –  :أنها
كان عندها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها  ،فعددت اثني عشر اسما آخرهم القائم من
ولد فاطمة  ،ثالثة منهم دمحم  ،وأربعة منهم علي "

()4

 ،وعن أبي الحسن – عليه السالم –  ":إن

صاحب األمر ال يموت حتى يرى ولده من بعده "  ،وعن أبي جعفر – عليه السالم –  :ولن

يخرج للا ذلك العالم حتى يرى في ولده من يعلم مثل علمه أو شاء للا"  ،وعن أبي دمحم – عليه
()5

(ْ)1علماءْاجلرحْوالتعديلْعندْالشيعةْإذاْقالواْيفْرجلْ ْ"ْ:إنهْثقةْ"ْالْيريدونْمنْهذاْالوصفْأنهْصادقْمنْأهلْالعدالةْْ،بقدرْماْ
بنيْ
يريدونْأنهْمتعصبْملذهبهمْْ،مبغضْللصحابةْْ،جمتهدْيفْاالفرتاءْعليهمْْ،وإذاْتتبعتْتراجمْأعالمْالشيعةْيفْزمنْأئمتهمْْ،رأيتهمْ ْ
كذابنيْْ،ومالحدةْْ،وشعوبينيْْ،وفاسديْالعقيدةْْ،ومذمومنيْمنْأئمتهمْْ،وكلْماَْيطرْببالكْمنْنقائصْْْ،والسببْأنْدينهمْمنْ
أصلهْفاسدْْ،وهلْيثمرْالدينْالفاسدْإالْالفسادْ؟ْْ.الشي ْحمبْالدينْاخلطيبْْ:اخلطوطْالعريضةْصـْْ ْْ.19
(ْ)1األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ114-111بتصرفْْ .
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْْصـْْ41-39بتصرفْْ .
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْْجـْ1صـْ.346الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)1اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْ111بتصرفْْ .
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السالم – حين ولد الحجة  :زعم الظلمة أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل  ،فكيف أروا قدرة للا ،
وسماه المؤمل

()1

 ،وجاء عن أبي دمحم – عليه السالم –  " :ولم يكن لي ولد  ،وسأرزق ولدا "

()2

.

ومن تناقضهم أنهم قالوا  :كان عمر ابنه أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة وأشهر  ،مع أن
()3

الحسن – عليه السالم  " -لم يظهر ولده – عليه السالم – في حياته  ،وال عرفه الجمهور بعد
وفاته "

()4

 ،فال ندري من أين جاءت هذه األخبار !.

ويرجح أن  :أول من قال بغيبة اإلمام فرقة السبئية ؛ ألنها  ":أول فرقة قالت بالتوقف  ،والغيبة ،
والرجعة  ،وقالت بتناسخ الجزء اإللهي في األئمة بعد علي
الغيبة هو عثمان بن سعيد العمري

()6

()5

 ،وقيل  :أن أول من وضع فكرة

 ،بعدما ظهر لهذا الرجل معجزات تؤيد قوله

()7

 ،وكان يتلقى

األموال من الزكاة  ،والخمس ؛ ليوصلها آلل البيت  ،فصار باب اإلمام الغائب  ،ثم تبعه ابنه دمحم
()8

وكيال  ،وتبعه في الوكالة رجل يدعى ابن روح

وجوز الشيعة رؤية القائم للباب دون الوكيل

()10

()9

 ،ثم أبو الحسن السمري .

 ،والفرق بين الباب والوكيل  :أن الباب يلتقي

باإلمام الغائب  ،والوكيل يلتقي بالباب  ،وال يرى اإلمام  ،ويكون الواسطة بين الشيعة والباب

()11

.

(ْ)1اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْْجـْْ11صـْْ.31الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ .131
(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْصـْْ .113
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ11صـْ.113الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـ4صـْ .191
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ.336اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .334
(ْ)1الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْصـْْ.141األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ .ْ11ْ–ْ19
(ْ )6عثمانْبنْسعيدْالعمريْْ:أبوْعمروْاملوثوقْعندهم ْْ،أولْالسفراءْيف ْزمانْالغيبةْْ،ويقالْلهْْ:السمانْألنهْكانْيتاجرْيفْالسمنْ
الًْْ،ووثقهْاملفيدْْ.انظرْالشي ْاملفيدْْ:
الًْلإلمامنيْاهلاديْْوالعسكريْْ،مثْاملهديْْ،وتبعهْابنهْأبوْجعفرْحممدْوكي ْ
تغطيةْلألمرْْ،وكانْوكي ْ
املسائلْالصاغيةْْ،حتقيقْْ:السيدْحممدْالقاضيْْ،طْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1993ْ/مْْصـْْ ْ.ْ13
(ْ)7السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثناْعشرْودالئلْاحلججْعلىْالبشرْجـْْ3صـْْ3بتصرفْ ْْ.
الًْعنْاملهديْبعدْأبيهْْ،بقيْحوايلْْ11سنةْيفْهذاْاملنصبْْ،إىلْأنْتوىفْعامْ
(ْ)3أبوْجعفرْحممدْعثمانْبنْسعيدْالعمريْْ:كانْوكي ْ
ْ314أوْ311هـْْْ،ووثقهْاملفيدْْ.انظرْالشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْْصـْْ .ْ16
(ْ)9ابنْروحْْ:أبوْالقاسمْاحلسنيْبنْروحْبنِْبرْالنوخبيتْْ:البابْالثالثْلصاحبْاألمرْْ،خرجْعلىْيديهْتواقيعْكثريةْْ،فلماْماتْأبوْ
جعفرْحممدْبنْسعيدْصارتْالنيابةْإليهْْ،وكثرتْغاشيتهْحىتْكانْاألمراءْْ،والوزراءْيركبونْإليهْْ،حىتْماتْ316هـْْ،ووثقهْاملفيدْْ.
انظرْالشي ْاملفيدْْ:املسائلْالصاغيةْصـْْ.ْ13انظرْالشي ْالطوسيْْ:الرسائلْالعشرْْصـْْ .ْ16
(ْ)11الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْصـْْ .3
(ْ)11دْناصرْالقفاريْْ:أصولْمذهبْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْجـْْ1صـْْ .331
481

ولذلك فإن بعض علماء الشيعة االثني عشرية يردون توقيعات الغائب  ،فمنهم من يقول  ":ال أفتي
بهذا الحديث  ،بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي

أقوى من النقل بوسائط "

()2

()1

 ،ويقول آخر  ":فإن خط المعصوم

 ،سبحان للا ! .

وقسموا الغيبة إلى  " :صغرى  ،وكبرى "  ،وجعلوا النواب عن الناحية المقدسة أربعة آخرهم
()3

السمري

()5

()4

 ،وعلى هذا يكون قد انتقلت الوالية الفعلية من اإلمام القائم صاحب الزمان إلى الفقهاء

؛ ويبدأ عصر والية الفقيه الناقل عن اإلمام الغائب صاحب األمر .

وبانتهاء النيابة ظل الشيعة في حيرة من أمرهم  ،كما قال علي – عليه السالم  ": -يكون له غيبة

تضل  ...وفي أمره حيرة  ،وذلك إذا فقد الباب بينه وبين شيعتنا تكون الحيرة " .
()6

وأدعو القارئ المنصف أن يدقق في عبارة  ":اإلمامة مرتبة فوق الرسالة "  ،ويرى خطورتها
()7

خصوصا بعد أن يطلع على أن لألئمة نوابا متعددين  ،مختلفين  ،يكذب بعضهم بعضا .
()8

أما مكان غيبة اإلمام المهدي فقيل  :في مكان ال يعرفه غير الباب الذي رفض أن يبوح به ،

وأخرج توقيعا منه يقول  " :إن عرفوا المكان دلوا عليه "  ،وقيل :مختبئ في جبل رضوى من
()9

جبال فارس  ،وقيل  :في بعض وديان مكة
()10

()11

 ،وقال أبو دمحم – عليه السالم  : -بالمدينة ،
()1

ويمدحها أبو عبد للا – عليه السالم  ": -نعم المنزل طيبة " .
()2

(ْ )1الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ 4صـْْ.113احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ 11صـْْ.163املريزاْالنوريْْ:خامتةْ
املستدركْجـْْ3صـْْ.493الشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْ3صـْْ .134
(ْ)1احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْْجـْْ11صـْْ ْ.113
(ْ)3وهذاْالغائبْالذيْبقيْمخسْسننيْيفْالسردابْْ،مثْغابْالغيبةْالكربىِْْ،بكمْالسنْْ:يتيمْْ،جيبْأنْحيفظْلهْمالهْحىتْيؤنسْ
منهْالرشدْْ،وحيضنهْمنْيستحقْحضانتهْْ،فإذاْماْمتْلهْسبعْْْ:أُِْمَْرْبالطهارةْ؛ْوالصالةْْ،فمنْملْيتوضأْْ،وملْيصلْجيبْاحلجرْعلىْمالهْ
ْ،هذاْإنْكانْموجودْاًْفماْبالكْبالغائبْْ.انظرْعبدْهللاْالغنيمانْْ:خمتصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْْ13بتصرفْْ .
(ْ )4الفاضلْاآليبْْ:كشفْالرموزْْ،حتقيقْْ:الشي ْعليْپناهْاإلشتهارديْْ،احلاجْآغاْحسنيْاليزدي ْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ
التابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1413ْ،هـْْجـْْ1صـْْ .11
(ْْ)1كثريْمنْعلماءْالشيعةْوخصوصْاًْ يفْإيرانْالْيعرفونْاللغةْالعربيةْ؛ْفكيفْيستنبطونْاألحكامْمنْكتابْهللاْوسنةْنبيهْْ،معْالعلمْ
بأنْاملعرفةْبالعربيةْهيْأحدْضروراتْالعاملْاجملتهدْْ.انظرْسليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْصـْْ43بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْ–ْعليهْالسالمْ–ْْْجـْْ3صـْْْْ61بتصرفْْ ْْ.
(ْ)7أمحدْالرمحاينْاهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ.ْ111السيدْعليْالبهبهاينْْ:مصباحْاهلدايةْيفْإثباتْالواليةْصـْْ ْ.133
(ْ)3دْعمرْكاملْْ:رسالةْإىلْإخوانناْالشيعةْاإلماميةْْ،طْدارْالرازيْ–ْعمانْ–ْاألردنْْ،طْ1419ْ،1هـ1113ْ/مْصـْْ9بتصرفْ ْْ.
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْ1صـْْ .333
(ْ)11الطوسيْْْ:الغيبةْْْصـْْ.113اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْ.113
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .341
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ويوفق بين هذه اآلراء البعض فيقول  " :وفيه داللة على أن إقامته حال الغيبة فيها أكثر "

()3

،

حتى قال بعضهم  ":ليت شعري أين استقر بك النوى  ،بل أي أرض تقلك أو ثرى  ،أبرضوى أم
()4

بغيرها  ،أم بذي طوى  ،أم في اليمن  ،أم في الجزيرة الخضراء "
()5

في غيبته ثالثون من أوليائه  ،يؤنسونه في وحدته

()7

()6

 ،وقد ورد أن مع المهدي :

 ،والراجح  :أنه في سرداب سامراء .
()8

أما تسميته فتأتي روايات عندهم تسميه دمحم  ،وروايات  ":ال يحل لكم ذكره باسمه "

يكنيه قبل خروجه

()10

()9

 ،أو ":

.

بل قالوا  ":ال يسميه باسمه إال كافر"  ،؛ ولذلك جعلوا له ألقابا منها  :القائم  ،الخلف  ،الناحية
()11

المقدسة  ،صاحب الزمان  ،صاحب العصر  ،صاحب األمر .
()12

ثم تجد فقهائهم يختلفون في حكم تسمية المهدي باسمه الحقيقي على أقوال :

القول األول  :حرمة تسميته باسمه الشريف مطلقا من دون أي تقية  :فعن أبي عبد للا – عليه
السالم  ": -صاحب هذا األمر ال يسميه باسمه إال كافر "

()13

 ،وعن الصادق – عليه السالم –

 ":ال يحل لكم تسميته "  ،وعن المهدي – عليه السالم  ": -من سماني في مجمع من الناس ،
()14

فعليه لعنة للا "

()15

 ،وعن دمحم بن علي – عليه السالم  ": -وتحرم عليهم تسميته " .
()1

(ْ)1الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .313
(ْ)1الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .341
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ6صـْْ .117ْ-ْ116
وهوْاجلبلْالذيْيزعمْالكيسانيةْأنْحممدْاًْبنْاحلنفيةْمقيمْبهْْ.األشعريْْ:مقاالتْاإلسالمينيْجـْ
ْ
(ْ)4جبلْرضوىْْ:بنيْمكةْواملدينةْْ،
ْ1صـْ.19دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ343بتصرفْْ .
(ْ)1حممدْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْصـْْ.131اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْْ،ْ341جـْْ99صـْْ .37
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ111صـْْ .113
(ْ)7الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .341
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْْجـْْ31صـْْ .117
(ْ)9السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ .44
(ْ)11عليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ4صـْ.141احلرْالعامليْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11صـْْ .131
(ْ)11الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .333
(ْ)11سامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ .71
(ْ)13الشي ْالصدوقْْ:اإلمامةْوالتبصرةْمنْاحلريةْْ،نشرْمدرسةْاإلمامْاملهديْباحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْ،ط1414ْ،ْ1هـْ1363/شْصـْ
ْ.117الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.333
(ْ)14السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ.44الشي ْناصرْاملكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ ْ.491
(ْ)11احلرْالعامليْْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ.439الشي ْناصرْاملكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ ْْ.491
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القول الثاني  :ترك التصريح بتسميته حتى يقوم ؛ فيمأل األرض عدال  :عن موسى بن جعفر –
عليهما السالم  ": -وال يحل لهم تسميته حتى يظهره  -عز وجل  -فيمأل األرض قسطا وعدال "
 ،عن أبي الحسن الثالث – عليه السالم  ": -حتى يخرج "

()3

( )2

 ،وعن أبي جعفر – عليه السالم -

 ":حتى يظهر أمره " .
()4

القول الثالث  :عدم جواز ذكر اسمه تقية  :عن أبي دمحم – عليه السالم  ": -إن دللتم على االسم
أذاعوه  ،وان عرفوا المكان دلوا عليه "
وامسكوا عن ذلك "
محفل من الناس "

()7

()6

()5

 ،وفي رواية  ":إذا وقع االسم وقع الطلب فاتقوا للا

 ،وعن صاحب الزمان – عليه السالم  ": -ملعون ملعـون من سماني في

 ،بل لقد خافوا عليه من أوالد فاطمة  ،فما بالك بغيرهم  ،فعن الباقر – عليه

السالم – أنه سئل عن اسم المهدي فقال  ":لقد سألتني بأمر لو كنت محدثا به أحد لحدثتك  ،ولقد
سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة حرصوا على أن يقطعوه بضعة " .
()8

القول الرابع  :جواز التسمية  ،ومما يدل على ذلك ما روي عن الحسن العسكري أنه بعث إلى
بعض من سماه شاة مذبوحة  ،وقال  " :هذه من عقيقة ابني م ح م د "
ستحملين ولدا  ،واسمه دمحم وهو القائم من بعدي "
اسم يخفى فأحمد  ،وأما الذي يعلن فدمحم "

()11

()10

()9

 ،وقال لجاريته ":

 ،وسماه أمير المؤمنين فقال  ":له اسمان :

 ،وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ":ثم { م ح م د }

()12

،

(ْ)1الشي ْالصدوقْْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.373املريزاْالنوريْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ11صـْْ ْْ.133
(ْ)1الشي ْناصرْاملكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْ.496السيدْحمسنْاألمنيْأعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ ْْ.16
(ْ)3الشي ْالصدوقْْْ:األمايلْصـْْ.419حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْْصـْْ ْْ.176
(ْ)4الشي ْالصدوقْْْ:عللْالشرائعْجـْْ1صـْْ.93الشي ْناصرْاملكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ ْْ.491
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.333احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ ْْ.437
(ْ)6الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ.144قطبْالدينْالراونديْْْ:اخلرائجْواجلرائحْْجـْْ3صـْْ ْْ.1111
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.33السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ14صـْْ ْْ.161
(ْ)3حممدْبنْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْصـْْ.311السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ ْْ.44
(ْ )9املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ 11صـْ.141الشي ْعليْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْْجـْْ 4صـْْ .141عليْ
يوسفْاحلليْْ:العددْالقويةْْ،طْسيدْالشهداءْْ،نشرْمكتبةْآيةْهللاْاملرعشيْالنجفيْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ .73
(ْ)11احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ.491الشي ْناصرْاملكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ ْْْ.111
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.31الشي ْناصرْاملكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ ْْْ.111
(ْ)11هذهْاحلروفْيقولْعنهاْاحلليْْ:أِناْتوقيعْاإلمامْاملهديْ–ْعليهْالسالمْ–ْتركهْلهْصاحبْالزمانْحنيْأرادْأنْيستنس ْكتابْاًْْ،
فتعبْيفْأ ثناءْالنس ْونامْْ،فلماْاستيقظْْ،وجدْالكتابْقدْنس ْبأمجعهْْ،ويفْآخرهْْ:كتبهْْ(ْ:مْحْمْدْ)ْبنْاحلسنْالعسكريْ
صاحبْالزمانْْ.انظرْالعالمةْاحلليْْ:إرشادْاألذهانْْ،حتقيقْْ:الشي ْفارسْحسون ْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْ
املدرسنيْ–ْقمْْ،ط1،1411هـْجـْْ1صـْْ.171العالمةْاحلليْْ:قواعدْاألحكامْجـ1صـْْ .149
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سماه باسمه  ،ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحق للا "
ح م د } رحمة للعالمين

()2

()1

 ،وفي رواية  ":وأكمل ذلك بابنه { م

 ،وفي رواية  ":اسمه أحمد  ،وعبد للا  ،والمهدي "

()3

 ،وعن الباقر-

عليه السالم  ": -والخلف المأمول المنتظر { م ح م د } ابن الحسن بن علي " ،
()4

الرأي الراجح  :أن هذه اآلراء كلها تدور على التقية والخوف حتى نجمع بين الروايات (.)5

واختلفوا في مولده  :فمن قائل  :أنه ولد تاسع شهر ربيع األول 258ه  ،وقيل  :في ثامن شعبان
سنة 256ه وهو األصح
255ه

()7

()6

 ،وقيل :يوم الجمعة ليال  ،وقيل  :ضحى خامس عشر شعبان

 ،وقيل :ليلة الجمعة من شهر رمضان 255ه

()8

 ،وقيل :يوم الجمعة لثمان خلون من

شعبان سنة 257ه  ،قبل وفاة أبيه بسنتين وسبعة أشهر  ،وقيل  :سنة 252ه
()9

()10

.

كم كان عمره حين دخل السرداب ؟  :قيل  :سنتين وأربعة أشهر  ،وقيل :أربع سنين
()11

خمس سنين

()13

 ،وقيل  :ثماني سنوات

()14

 ،وقيل تسع سنين  ،وقيل  :سبع عشرة سنة

()12

()15

 ،وقيل:
 ،وقيل :

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْْ13صـْْ ْ.141
(ْ)1الشي ْوحيدْاخلراساينْْْ:منهاجْالصاحلنيْجـْْْ1صـْْ ْ.113
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ13صـْْ.191الشي ْعلىْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْ1صـْْ .413
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:اإلمامةْوالتبصرةْصـْْ .1
(ْ)1الشي ْناصرْمكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ1صـْْ111ْ–ْ194بتصرفْْ ْ.
(ْ )6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.14الكليينْْْ:أصولْالكايفْجـْْ 1صـْْ .319الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ13صـْْ–ْ 111
ْ.111ابنْخلكانْْ:وفياتْاألعيانْْ:جـْْ4صـْْ .176-171
(ْ)7الشهيدْاألولْْْ:الدروسْجـْ1صـْْ.ْ16الشي ْاجلواهريْْ:جواهرْالكالمْجـْْ11صـْْ .111
(ْ)3احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ17صـْْ .441
(ْ)9الفتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْصـْْ.116الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.ْ337الشي ْاملفيدْْ:الفصولْاملختارةْْ،حتقيقْْ:
مريْعليْشريفيْْ،نشرْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْصـْْ .314
(ْ)11الشريفْالرضيْْ:الفصولْاملختارةْْ،حتقيقْْ:السيدْنورْالدينْجعفريانْاألصبهاينْْ،وآخرونْْ،نشرْدارْاملفيدْ–ْبريوتْْ،طْ،ْ1
1414هـْ1993ْ/مْصـْْ .313
(ْ)11ابنْحامتْالعامليْْ:الدرْالنظيمْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،دتْصـْْ .ْ713
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .14
(ْ)13احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ17صـْْ.441القتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْصـْْ.116املاحوزيْْ:األربعنيْصـْْ .117
(ْ)14اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ37صـْْ.11الشريفْالرضيْْ:الفصولْاملختارةْْصـْْ ْ.313
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .14
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 :بعد مولده بثالثة أيام

()1

 ،وقيل  :بعد أربعين يوما

()2

 ،وقيل  :صار رجال في شهور وغاب

بل اختلفوا في اسم أمه  :فمن قائل  :أنها صقيل  ،أو نرجس  ،أو مريم بنت زيد العلوية

()3

.

()4

،

()8

،

وقيل  :نرجس بنت يشبوعا بن قيصر ملك الروم  ،وأمها بنت شمعون الصفا وصي عيسى – عليه
السالم -

()5

 ،وقيل  :مليكة بنت يشوعا بن قيصر

()6

 ،وقيل  :ريحانة

()7

 ،وقيل  :سوسن

وقيل  :خمط  ،وللا أعلم .
()9

ويختلفون في موت أمه  :فعن جارية للحسن العسكري – عليه السالم  ": -إن أم المهدي ماتت
في حياة أبي دمحم  ،وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم دمحم – عليه السالم – "
أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه

()11

()10

؛ وقيل :

.

وهل ولد قبل وفاة أبيه أم بعدها  :قيل  :ولد للحسن ولد بعد وفاته بثمانية أشهر
يجوز أنها تبقى مائة سنة حامال به  ،فإذا ولدته أظهرت والدته "

()13

()12

 ،وقيل  :وانه

 ،ومن العجيب  :أن نرجس

لم يكن بها أثر حبل حتى يوم والدتها للحجة ؛ حتى إنها سئلت عن ذلك ؛ فقالت  ":يا موالتي ما

أرى شيئا من هذا  ،حتى طلع الفجر  ،فوثبت  ،وقالت  ":ظهر بي األمر الذي أخبرك به أبو دمحم
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(ْ)6القتالْالنيسابوريْْ:روضةْالواعظنيْْصـْْ .111
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ .431
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(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .14
(ْ )11النعماينْاملغريب:شرحْاألخبارْجـْ3صـْْ .314عليْالعامليْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ 1صـْْ .177اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 37صـْ
ْ .11
(ْ)13الشريفْالرضيْْ:الفصولْاملختارةْصـْْ .311
485

موالي "

()1

 .فولدت من يومها  ،وعن الباقر – عليه السالم  ": -ال تزالون تمدون أعناقكم إلى

الرجل منا تقولون  :هذا هو  ،فيذهب إلى ربه  ،حتى يبعث للا لهذا األمر من ال تدرون ولد ؟ أم
لم يولد ؟ خلق ؟ أم لم يخلق ؟ .
()2

كيف نشأ  :روي عن أبي الحسن – عليه السالم  ": -إنا معاشر األوصياء ننشأ في اليوم مثلما

ينشأ غيرنا في الجمعة "  ،وفي رواية  ":إن الصبي منا إذا أتى عليه الشهر كان كمن أتى عليه

سنة " ،وفي رواية  ":إنا معاشر األئمة ننشأ في اليوم كما ينشأ غيرنا في السنة " .
()3

بل اختلفت الشيعة فيمن هو المهدي  :فمن قائل  :اإلمام علي
بن الحنفية

()5

 ،وقائل  :أبو هاشم عبد للا بن دمحم بن الحنفية

عبد للا بن جعفر الطيار

()7

()12

 ،وقائل  :عبد للا بن معاوية بن

 ،وقائل  :دمحم بن عبد للا بن الحسن الملقب بالنفس الزكية

 :الباقر  ،وقائل  :جعفر الصادق
()9

()6

()4

 ،ومن قائل  :أبو القاسم دمحم

()10

()8

 ،وقائل

 ،وقائل  :إسماعيل بن جعفر الصادق  ،وقائل  :الكاظم
()11

 ،وقائل  :دمحم بن ال قاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين  ،وقائل  :يحيى بن عمر بن

يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين

()13

 ،وقائل  :الهادي  ،وقائل  :الحسن العسكري

()14
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(ْ )11نقل ْهذا ْاالعتقاد ْعن ْالناووسية ْاحملقق ْاألردبيليْْ :جممع ْالفائدة ْجـْْ 9هامشْصـْْ .391السيد ْحممد ْصادق ْالروحاين ْْ :فقهْ
الصادقْجـْْ16صـْْ.133الشي ْاملفيدْْ:الفصولْالعشرةْهامشْصـْْ.49الشريفْاملرتضىْْ:الفصولْاملختارةْصـْْ ْ.311
(ْ)11نقلْهذاْاالعتقادْوملْينسبهْعدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْْصـْ.49وعنْاإلمساعيليةْالشي ْاملفيدْْ:الفصولْالعشرةْصـْْ .119
(ْ)11نقلْهذاْاالعتقادْعنْالفطحيةْالنعماينْاملغريبْْ:شرحْاألخبارْجـْْ3صـْْ.311القطعيةْاملفيدْ:الفصولْالعشرةْهامشْصـْْ .43
(ْ)13نقلْهذاْاالعتقادْعنْبعضْاجلاروديةْالشي ْاملفيدْْ:املسائلْاجلاروديةْصـْْ .ْ11
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 ،وقائل  :دمحم بن إسماعيل بن جعفر

()1

 ،قائل  :دمحم بن علي العسكري أخو الحسن العسكري .
()2

والسؤال اآلن  :لما اختلفوا في تحديد هوية المهدي هذا الخالف ؟ وهل يكفر من لم يؤمن به ؟ .
()3

وعن سبب غيبته يقول أبو عبد للا – عليه السالم  ":-إن للقائم غيبة قبل أن يقوم  ،فقيل له :

ولم؟ قال  :إنه يخاف – وأومأ إلى بطنه – يعني القتل " .
()4

وقد طالت مدة غيبته برغم أن اإلمام علي – عليه السالم  -أخبر أنه سيغيب ستة أيام  ،أو ستة
أشهر  ،أو ستة سنين
()6

()5

 ،وقيل  :سبعين سنة  ،وقيل  :مائة وأربعين سنة  ،وقيل :أمد غير معين

 ،وقيل  :إن للا تعالى اشتد غضبه على أهل األرض فأخره

أهل بيت ال نوقت "

()8

()7

 ،ثم قالوا  ":كذب الوقاتون إنا

 ،فأين علم الغيب هنا ؟ ! .

والسؤال :لماذا استمرت الغيبة رغم ظهور بعض الدول الشيعية كالعبيدية
والصفوية

()1

()9

 ،والبويهية

()10

،

 ،ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة  ،والشيعة يستطيعون نصرته  ،وحمايته في

دولتهم  ،وأعدادهم بالماليين  ،وهم يفدونه بأرواحهم صباح مساء ! .
()2
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الدولةْبنْبويهْْ،وآخرهم ْعزْالدولةْبنْجاللْالدولةْأيبْطاهرْ،ماتْ441هـْْ،قالْابنْكثريْيفْحوادثْسنةْ347هـ ْْ:وقدْامتألتْ
البالد ْرفضاًْْ ،وسباًْللصحابة ْمن ْبين ْبويه ْْ،مث ْاستطاع ْطغرلْبكْْ -الزعيم ْالسلجوقي ْْ -أنْيسقط ْالدولة ْالبويهية ْعام ْ447هـ ْْ/
1111مْيفْبغدادْْ،وأزالْمنْعلىْأبوابْاملساجدْسبْالصحابةْْ،وقتلْشي ْالروافضْأيبْعبدْهللاْاجلالبْلغلوهْيفْالرفضْْ.انظرْابنْ
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القالنسيْْ:تاري ْدمشقْْ،حتقيقْْ:دْسهيلْزكارْْ،نشرْدارْحسانْ-دمشقْْ،طْ1413ْ،ْ1هـْ1933ْ/مْصـْْ.19دْ َع
َّ
لةْالعثمانيةْْْ،نشرْدارْالتوزيعْوالنشرْاإلسالميةْْ-القاهرةْْ،طْ1411ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْجـْْ1صـْْ ْ.111
الدو ُ
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صورة المهدي عند خروجه  :من التناقضات  :أن بعض الروايات تقول  :أنه يظهر على أي
صورة شاء

()3

 ،وفي رواية  ":يظهر في صورة شاب موفق ابن اثنين وثالثين سنة "  ،وفي رواية

 ":وهو ابن إحدى وخمسين سنة "  ،وفي رواية  ":ابن ثالثين سنة " .
()4

وهناك نظريات بنيت لتبرر هذه الغيبة منها  :نظرية الحكمة المجهولة في الغيبة  ،كما قال
الصادق – عليه السالم  ": -إن وجه الحكمة في ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره  ،وأنه أمر من
()5

أمر للا  ،وسر من سر للا  ،وغيب من غيب للا "  ،ومنها  :نظرية التمحيص ؛ كما قال أبو
()6

جعفر – عليه السالم  ": -وللا لتميزن  ،وللا لتمحصن  ،ووللا لتغربلن "  ،ومنها  :نظرية
()7

الخوف  ،والتقية

()8

والرجعة .

ووعدوا من صدق بهذه الغيبة بأمور منها  ":أقرب ما يكون العباد من للا  -جل ذكره  -وأرضى

ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة للا  -جل وعز  -ولم يظهر لهم  ،ولم يعلموا مكانه  ،وهم في ذلك

يعلمون أنه لم تبطل حجة للا  -جل ذكره  -وال ميثاقه  ،فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء " ،
()9

وما أعظم مدح الشيعة في زمن الغيبة
للا "

()11

()10

 ،فعن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -أفضل أعمال أمتي انتظار فرج

 ،يعنون بذلك  :خروج منتظرهم  ،وقال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للصحابة  ":سيأتي قوم من بعدكم ،
()1

(ْ )1الدولةْالصفويةْالرافضية ْْ :عاصرتْالدولةْالعثمانية ْْ،وكانتْتدعيْاإلسالم ْْ،وهيْدولةْعلىْمذهبْاإلمامية ْْ،وكانتْتغايلْيفْ
يةْأشدْاحلربْبتحريضْمنْالصليبيني ْْ،واستجابةْملعتقدهمْالفاسد ْْ،
ْ
الرفضْْ،حىتْإِناْحاربتْالدولةْالعثمانية ْ؛ ْألِناْمنسوبةْإىل ْالسن
ْوكانْمنْالطبيعيْأنْيتصدىْلتلكْالدعوةْالسلطانْسليمْزعيمْالدولةْالعثمانيةْْ،فأعلنْعامْ911هـ1114/مْأنْإيرانِْبكوماهتاْالشيعيةْ
ميثالنْخطراًْجسيماًْْ،الْعلىْالدولةْالعثمانيةْ؛ْبلْعلىْالعاملْاإلسالميْْكلهْْ،وأنهْهلذاْيرىْاجلهادْاملقدسْضدْالدولةْالصفويةْْ،مثْقامْ
مبهامجةْإمساعيل ْسنةْ911هـ1114/مْْ،اليتْاِنزمْفيهاْالفرسْهزميةْساحقةْأمامْاجليشْالعثماين ْْ،وكان ْالشاهْإمساعيل ْعندماْدخلْ
ليْالصالَّيبْْ:الثمارْالزكيةْللحركةْالسنوسيةْيفْليبياْْ-مكتبةْالصحابةْالشارقةْ
العراقْبذبحْالسنينيْْ،ودمرْمساجدهمْْ،ومقابرهمْْ.دْ َع
َّ
الدولةْالعثمانيةْصـْْ ْ.134ْ-ْ177
ليْالصالَّيبْْ:
–ْاإلماراتْْ،مكتبةْالتابعنيْْ-القاهرةْ–ْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1111/مْصـْْ.13دْ َع
َّ
ُ
(ْ)1سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ11بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .7
(ْ)4سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ71ْ–ْ71بتصرفْنقالْعنْْكتابْتاري ْماْبعدْالظهورْْ .
(ْ)1الشي ْالطربسيْْ:االحتجاجْجـْْ1صـْْ.141اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .91
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْجـْْ1صـْْ ْ.146
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.114الشي ْعليْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْ3صـْْ .111
(ْ)3دْعمرْعبدْهللاْكاملْْْ:رسالةْإىلْإخوانناْالشيعةْاإلماميةْْصـْْ ْ.14ْ-ْ13
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.333اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .141
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .ْ111-111
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .111
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الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم  ،قالوا يا رسول للا  :نحن كنا معك ببدر  ،وأحد ،
وحنين  ،ونزل فينا القرآن  ،فقال  :إنكم لو تحملوا ما حملوا  ،لم تصبروا صبرهم "  ،وغاب عنهم
()2

أنهم يكفرون الصحابة

()3

 ،أم يقصدون الذين لم يرتدوا ؟ فهم ال يكملون العشرة ! .

حكم منكر عقيدة غيبة المهدي المنتظر  :حكموا بأحكام عدة منها  :حكم أبو عبد للا – عليه

السالم – :أن منكر الغيبة يشبه الخنازير  ،وأن األمة ملعونة بسبب إنكارها للغيبة
رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني "

()5

()4

 ،وحكم

 ،وعنه أيضا  ":مات مات ميتة

جاهلية "  ،وعن الصادق – عليه السالم  ":-مثل إبليس في امتناعه من السجود آلدم " .
()7

()6

ماذا سيفعل القائم إذا خرج ؟ اإلجابة بإذن للا في فصل الرجعة .

متى يخرج القائم ؟  :المعروف  :في آخر الزمان  ،وقيل  :يكون في عهد بني أمية  ":إذا قام
القائم  :بعث إلى بني أمية بالشام  ،فيهربون إلى الروم  ،ويتنصرون  ،ثم يسلمهم الروم لجند القائم

 ،فيقتلونهم بالسيف

()8

 .بالتأكيد حين يعقد مع الروم صفقة تبادل األسرى  ،أو معاهدة سالم .

وما حال الشيعة بعد غيبته ؟ يعترف الصدوق المتوفى (381هـ)  ،فيقول ":رجعت إلى نيسابور

وأقمت بها ؛ فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة  ،ودخلت عليهم في أمر
القائم الشبهة  ،وعدلوا عن طريق التسليم "  .فما بالنا بالشيعة اآلن !.
()9

وقيل لجعفر الصادق – عليه السالم  ": -تأملت في مولد قائمنا  ،وغيبته  ،وابطاؤه  ،وطول عمره
 ،وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان  ،وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته ،
وارتداد أكثرهم عن دينهم  ،وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم "

()10

.

(ْ)1سامحْعباسْالغنيميْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ .73
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .131
(ْ)3سامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْْصـْْ .79
(ْ)4حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْْصـْْْ131بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْالصدوقْْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ،411صـْْ.391اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .73
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.413اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .73
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.13سامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْْْصـْْ ْ.79
(ْ )3يقولْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراين ْ ْ:الظاهرْمنهْأنْالقائمْيظهرْيفْملكْبينْأميةْْ،لكنْزالتْدولتهمْبظهورْالعباسينيْْ،وملْيظهرْ
احلكمْبكوِناْموضوعةْمنْبعضْبينْأميةْْ،أوْيقالْْ:وِْه َْمْالراويْ
َْ
حْعلىْالرجعةْْ،ولوالْذلكْلوجبْطرحْالروايةْْ،و
ْ
القائمْ؛ْفحملهْالشار
ْ،لكنْالشارحْحترزْمنْطرحْالروايةْْ.موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ6صـْْ113-111بتصرفْْ .
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:األمايلْصـْْ.ْ3الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْهامشْصـْْ.119الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْ.1
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.111الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ3صـْْ .144
489

ونتساءل كيف يعيش القائم هذا العمر المديد بال موت؟ فيرد الرضا – عليه السالم  -حين قيل له

 ":قوم قد وقفوا على أبيك يزعمون أنه لم يمت ؟ قال  :كذبوا  ،وهم كفار بما أنزل للا  -عز وجل
 وعلى دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – ولو كان للا يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه ؛ لمد للا فيأجل رسول للا – صلى للا عليه وآله . -
()1

ويعترفون بنجاح المهدي – عليه السالم – في مهمته في الحين الذي فشلت كل األنبياء حتى دمحم
– ملسو هيلع هللا ىلص  -فيقول الخميني  ":لقد جاء األنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم  ،لكنهم
لم ينجحوا حتى النبي دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خاتم األنبياء الذي جاء إلصالح البشرية لم ينجح في ذلك ،
وان الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر "

()2

.

نقد عقيدة الغيبة  :يؤكد جعفر الصادق – عليه السالم – وجود المهدي فيقول  ":ال يكون اإلمام
إال وله عقب  ،إال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه ال عقب له" .
()3

وينقضه  :أن الثابت لدى كثير من الشيعة أن اإلمام الحسن العسكري " توفى ولم ير له خلف ،
ولم يعرف له ولد ظاهر  ،فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه

()4

 ،وروي أن جعفر أخو

اإلمام الحسن العسكري ذهب بعد وفاة أخيه الحسن إلى بيت الحسن  ،وجاء بنساء يعرفن الحمل ،

ودخلن إلى جواري  ،ونساء الحسن العسكري للتأكد من الحمل  ،فثبت عنده براءتهن من الحمل ،
فقسم ميراثه بينه وبين أمه
والخطأ ؛ ألنه ليس إماما "

()5

()6

؛ فلما فعل ذلك شنع الشيعة عليه وقالوا  ":ليس معصوما عن الكذب
 ،ولقبوه بجعفر الكذاب

()7

 ،بل وأنكر المولود بنو عمه  ،وأهله

()8

.

ويدللون بأن الحسن العسكري أوصى إلى أمه أن تنظر في أوقافه وصدقاته  ،وأشهد على ذلك
وجوه الدولة

()9

 .واذا بالشيعة يقولون فعل ذلك تقية وخوفا من السلطان

()1

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ.161الشي ْعزيزْهللاْعطارديْْ:مسندْاإلمامْالرضاْجـْ1صـْْ .461
(ْ )1مقطعْمنْخطابْألقاهْاخلميينْْ،مبناسبةْذكرىْمولدْاملهديْيفْْ 11شعبانْ1411هـْْ،وأذيعْيفْراديوْطهرانْْ،ونشرتهْصحيفةْ
الرأيْالعامْالكويتيةْْ:عددْْ 17شعبانْ1411هـْْ،وجملةْاجملتمعْالكويتيةْْ:عددْْ 433بتاري ْ1931/7/3مْْ،واستنكرتهْجريدةْاملدينةْ
باململكةْالعربيةْالسعوديةْْ:عددْْ4رمضانْ1411هـْْ.انظرْْ:سامحْعباسْالغنيميْْ:عقائدْالشيعةْاإلماميةْاالثناْعشريةْصـْْ .33
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ،ْ11جـْ13صـْْ ْ.71
(ْ)4السيدْالنوخبيتْْ:فرقْالشيعةْْصـْْ .97
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ111
(ْ)6الطوسيْْ:الغيبةْْْصـْْ ْْ.71
الصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْ.311
ْ
(ْ)7الشي ْ
(ْ)3املصدرْالسابقْْصـْْ ْ.411
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.111
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وادعى رجل في عهد الخليفة المقتدر

()2

أنه دمحم بن الحسن العسكري  ،فجمع الخليفة مشايخ آل

أبي طالب  ،وسألهم عن ذلك ؛ فقالوا  :لم يعقب الحسن  ،فعوقب هذا الدعي عقابا شديدا

()3

.

وفي ظني أن الهدف من غيبة اإلمام هو نقل اإلمامة لفقهاء المذهب كما قال الخميني  ":في
عصر غيبة ولي األمر وسلطان العصر  -عجل للا فرجه الشريف  -يقوم نوابه وهم الفقهاء

الجامعون لشرائط الفتوى  ،والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما لإلمام  -عليه السالم -
إال البداءة بالجهاد .
()4

مختصر عقيدة المهدي عند أهل السنة والجماعة  :االسم  :دمحم بن عبد للا  ،الشهرة  :المهدي ،

مولده  :المدينة المنورة  ،مهاجره  :بيت المقدس  ،عمره وقت ظهوره  :أربعون سنة  ،ظهوره  :في
آخر الزمان عند فساد الناس  ،أعماله  :يمأل األرض عدال  ،ويسير على السنة  ،وال يترك سنة إال
أقامها  ،وال بدعة إال أزالها  ،ويؤلف بين قلوب أمة اإلسالم  ،مكثه في الدنيا بعد ظهوره  :سبع

سنين  ،أو ثماني  ،أو تسع سنين  ،فيها يخرج الدجال  ،فيأوي المهدي وأتباعه إلى بيت المقدس

ويعصمهم للا من فتنته  ،ثم ينزل عيسى – عليه السالم – من السماء فيلحق بالمهدي – عليه
السالم  ، -ويقتال الدجال

()6( )5

.

ثاني مراحل الرجعة  :عقيدة النيابة عن اإلمام المهدي :

(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْصـْْ ْ.71
اهللِ ْْ:أَبو ْال َفض ِْل ْجع َف ْر ْ ْ ِ ِ
اهللِ ْأَمح َْد ْْ،اخللِيـ َفْةُْالعبَّ ِ
ِ ِ
اسيْ ْْ،ولدْ131هـْ391ْ/مْْْ،بـُويِ َْع ْبـَعد ْأ َِخي ِْه ْاملكتَ ِفي ْ َسنَِْةْ
َ
بن ْاملُعتَض ْد ْبِ ْ َ
َ
(ْ )1املُقتَد ُْر ْب ْ ُ
َ ُ ُ
يفْأَيَّامهْْ،وصغُرْ ِ
يفْ
منصبْاخلِالَفَةَْ ْ،وقَدْْ ُخلعِْ ْ
امْا ِإل َم َام ِْةِْ ْ
َحدْْقبلهْأَصغرْ ِمن ْهَُْ ْ،واخنرمْنظَ ُْ
ثْ َعشَرَْةْ َسنَْةًَْ ْ،وَماْ َوِ َْ
191هَْ ْ،وُه َْوْاب ُْنْثَالَ َْ
ََ
يلْأ َ
يتمْذَلِ َْ ِ
بعزلْنـَفسهْْ،
يفْ َسنَِْةْ317هَْ ْ،وبَ َذ َْلْ َخطَّهْ ِْ
اعةُْْْ ْ،مثَّْإِن َّْهُْ ُخلِعْثَانيْاًِْ ْ
أ ََوائِلْ َدولتهَْ ْ،وبَاي ُعواْاب َْنْاملعتَزُْْ ْ،مثَّْ َْملْ َّْ
كَْ ْ.وقُت َْلْاب ُْنْاملُعتَـزَْْ ْ،و َمجَ َ
ُ
اه ٍْر ْ ِ
يف ْاملَّْرة ْالثَّالِثة ْقُتل ْسنْةًْ311هـ931ْ/مْْ،ويفْعهدهْأَقبل ْأَبو ْطَ ِ
ث ْْ ،أُعيد ْاملقت ِ
ٍ
ِ
الق ِرم ِطي ْْ،
ْ
ْ
ْ
مث
ْ
،
ْ
ْ
ر
د
ْ
ال
ث
ْ
د
ع
َخ ْاهُ ْال َق َْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ايعوا ْأ َ
َوبَ ُ
ُ
اهر ُْْ ْ ،مثَّْبـَ
َُ ُ
َ
السي َْ ِ
نيْسنةْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ11صـْْ ْ.16ْ-ْ43
اشَْمثَانِيْاًْ َوثَالَثِ َْ
احلجرْاألَسودَْ ْ،و َع َْ
اقتلعْ َْ
احلرمَْ ْ،و َْ
ض َْعْ َّ
َوَو َ
فْب َ
(ْ)3أبوْجعفرْالطربيْْ:تاري ْالطربيْجـْْ13صـْْ ْْ.16
(ْ)4السيدْاخلميينْْ:حتريرْالوسيلةْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ443
(ْ)1اللجنةْالعلميةْجبمعيةْال ْرتتيلْْ:الشيعةْيفْميزانْالشريعةْْصـْْ16بتصرفْْ ْ.
(ْ )6إذاْانتهىْالدجالْإىلْبيتْاملقدسْحاصرهْْ .واملهديْوأعوانهْيغلقونْاألبواب ْْ،ويضيقْاحلال ْعلىْاملسلمنيْْ،وال ْيستطيعونْأنْ
يصلواْقيامْاًْإالْاملهديْفإنهْيصليْقائمْاًْْ،فينزلْعيسىْْ-عليهْالسالمْْ-صبيحةْيومْاجلمعةْْ،حنيْتقامْالصالةْْ،فإذاْفرغْمنهاْيقولْْ:
افتحواْالبابْْ،فيفتحْلهْفيخرجْهوْواملهديْواملسلمونْْ،فإذاْرآه ْعدوْهللاْهربْوذابْكماْيذوبْامللحْيفْاملاءْْ ،ْ،فإذاْقتلهْميلكْ
األرضْأربعنيْسنةْإمامْاًْعاد ْالً ْْ،مستنْاًْبسنةْالنيبْ– ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْوحيلْالرخاءْوالربكةْمثْميوت ْعيسىْْ -عليهْالسالم ْ–ْ
ويصليْعليهْاملسلونْْ،مثْتتواىلْعالماتْالساعةْْ.القاضيْاألمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .ْ71ْ–ْ71
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في أثناء غيبة القائم  ":تخاطبه المالئكة  ،والمؤمنون  ،والجن  ،ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته ،

ووالته  ،ووكالئه  ،ويقعد ببابه دمحم بن نصير النميري  -أول نوابه  -في يوم غيبته .
()1

وهذه هي المرحلة األولى من والية الفقيه  :مرحلة السفراء والنواب عن اإلمام الغائب في الغيبة

الصغرى  ،فكانوا هم الواسطة بين اإلمام والناس في تبليغ األحكام .
()2

ومن العجيب أن يقبلوا أقوال السفراء والنواب وهم بإجماع الشيعة ليسوا بمعصومين مثل اإلمام ،

ويقبلون األحكام التي تأتي بتوقيع من المهدي عن طريقهم  ،ثم يلعنون من ادعى البابية كذبا مثل
الشريعي

()3

 ،ودمحم بن نصير النميري

()4

 ،وأحمد بن هالل الكرخي

()5

 ،وأبو طاهر

()6

 ،والحسين

بن منصور الحالج  ،وابن أبي العزاقر  ،وغيرهم .
()7

()1

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنْوارْجـْْْ13صـْْ ْْ.6
(ْ )1بعدْانقطاعْسلسلةْاإلمامةْْ،وغيبةْاإلمامْاملهديْْ،فليسْلفقيهْْ،والْلسيدْْ،والْجملتهدْحقْيفْاخلمسْْ،وهلذاْادعىْأكثرْمنْ
عشرينْشخصاْالنيابةْْ،منْأجلْأنْيأخذواْاخلمسْليسلمهْللحجةْْ.انظرْدْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ61بتصرفْْ .
(ْ)3الشريعيْْ:منْأصحابْأيبْاحلسنْعليْبنْحممدْْ،مثْاحلسنْبنْعليْْ-عليهمْالسالمْْ،ْ-وكانْيكىنْْ:أباْحممدْْْ،كذبْعلىْ
األئمةْْ،وقالْعنهمْماْملْيقولوهْْ،فلعنتهْالشيعةْْ،وتربأتْمنهْ؛ْبناءْعلىْخروجْتوقيعْمنْاإلمامْبلعنهْْ،وظهرْمنهْالكفرْْواإلحلادْْ،انظرْ
الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.397اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .367
(ْ)4حممدْبنْنصريْالنمرييْْ:منْأصحابْأيبْاحلسنْحممدْبنْعليْْ-عليهماْالسالمْْ،ْ-فلماْتوىفْأبوْحممدْْ،ادعىْمقامْأيبْجعفرْ
حممدْبنْعثمانْْ،ففضحهْهللاْمباْظهرْمنهْمنْالكفرْواجلهلْْ،ولعنهْأبوْجعفرْْ،وتربأْمنهْْ،وكانْقدْادعىْذلكْبعدْالشريعيْْ،مثْادعىْ
النبوةْْ،وإنْعليْاًْأرسلهْْ،وقالْْ:بالتناس ْْْ،وأنْاحلسنيْهوْالربْْ،وإباحةْاحملارمْْ،وحتليلْنكاحْالرجالْْ،ونقلْعنْبعضهمْْ:أنهْكانْ
يفعلْذلكْعافاناْهللاْْ.انظرْالطوسيْْ:الغيبةْْْصـْْ.393اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .ْ367
(ْ )1أمحدْبنْهاللْالكرخيْْ:منْأصحابْأيبْحممدْْ -عليهْالسالمْْ-اجتمعتْالشيعةْعلىْوكالةْحممدْبنْعثمانْيفْحياةْاحلسنْْ،
وملاْمضىْاحلسنْقالتْالشيعةْللكرخيْْ:أالْتقبلْوكالةْأيبْجعفرْبعدْأبيهْْ،وقدْنصْاإلمامْاملفرتضْعليهْْ،فقالْْ:ملْأمسعهْينصْعليهْ
بالوكالةْْ،والْأنكرْأباهْْ،والْأجسرْعلىْالقطعْأليبْجعفرْأنهْالوكيلْْ،فقالواْْ:قدْمسعهْغريكْْ،فقالْْ:أنتمْوماْمسعتمْْ،فلعنهْالشيعةْ
وتربءواْمنهْْ،وقدْجاءْلعنهْيفْكتابْابنْروحْبتوقيعْاملهديْْ.انظرْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ.399اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .363
(ْ)6أبوْطاهرْْ:حممدْبنْعليْبنْباللْْ،مجعْماالِْبجةْأِناْللقائمْْ،فجاءهْأبوْجعفرْْ،وقالْْ:نشدتكْهللاْْ:أملْيأمركْصاحبْالزمانْ
أنْتسلمْاألموالْيلْ؟ْفقالْْ:نعمْْ،فقيلْلهْْ:منْأينْرأيتْالقائمْ؟ْْقالْْ:أدخلينْأبوْجعفرْإىلْبعضْدورهْْ،فأشرفْعليْْمنْعلوْ
دارهْْ،وأمرينْبتسليم ْاملالْإليهْْ ،فقيلْلهْْ:ومنْأينْعلمتْأنهْالقائم ْ؟ْقالْْ:منْاهليبةْوالرعبْالذيْأخذينْْ،مثْامتنعْعنْدفعْاملالْ
أليب ْجعفرْْ،فلعنتهْالشيعةْْْ،ووقعْلعنهْمنْالقائمْيفْأحدْتوقيعاتهْْ.الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.411اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 11صـْ
ْ .369
(ْ)7احلسنيْبنْمنصورْاحلالجْْ:ملاْأرادْهللاْأنْيظهرْفضيحتهْْ،وَيزيهْبعثْإىلْأيبْسهلْإمساعيلْبنْعليْالنوخبيتْيستدعيهْ؛ْليحتالْ
عليهْْ،وذلكْلقدرْأيبْسهلْعندْالناسْْ،وقالْلهْْ:أناْوكيلْصاحبْالزمانْْ،وأمرينْمبراسلتهْْ،فقالْلهْأبوْسهلْْ:إينْسائلكْسؤاالْ
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والغريب أن كل من األبواب الصادقين  ،والكاذبين أخرج توقيعا  ،وادعى صدقه فيه  ،فما ندري ما
هو المعيار في ذلك ؟ أم كان عندهم من أحد األئمة صورة مخطوطة من خط المعصوم ورثها لهم

؟  ،أم كان هناك خبراء خطوط يميزون الصحيح من المزور ؛ بناء على رقعة مؤكدة أنها بخط
المهدي الغائب الذي لم يره أحد  ،وال يقر اإلمامية االثنا عشرية أن أحدا اتصل باإلمام في عهد

الغيبة الصغرى غير هؤالء النواب األربعة .
()2

وبعد وفاة النائب الرابع انقطعت البابية  ،وأخرجوا توقيعا منسوبا لإلمام يقول  ":أما الوقائع الحادثة
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا  ،فإنهم حجتي عليكم  ،وأنا حجة للا "

()3

.

وهذه هي المرحلة الثانية  :وهي والية المحدث المجتهد فعقديتهم في " المجتهد الجامع للشرائط :
أنه نائب لإلمام في حال غيبته  ،وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما لإلمام  ،والراد عليه كالراد
على اإلمام  ،والراد على اإلمام كالراد على للا تعالى  ،وهو على حد الشرك باهلل  ،وذلك من
مختصاته ال يجوز ألحد أن يتوالها دونه إال بإذنه  ،كما ال تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إال
()4

بأمره وحكمه  ،ويرجع إليه في األموال التي هي من حقوق اإلمام ومختصاته !

()5

.

وكان أول من تحدث عن تفويض الفقهاء والمحدثين في إقامة الحدود في عصر الغيبة هو الشيخ
المفيد في كتابه المقنعة

()6

 ،وأول من استخدم مصطلح النيابة عن ولي األمر هو أبو الصالح

يسريْاًْْ:أينْكربتْْ،وشابْشعريْْ،وأينْأخضبهْباحلناءْألخفيْالشيبْْ،هلْميكنكْأنْتغنيينْعنْاخلضابْ؟ْوجتعلْحلييتْسوداءْْ،
فأجلمهْفلمْيردْْ،فصارْأضحوكةْْ.انظرْالطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ413ْ-411بتصرفْْ.اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .371
(ْ)1ابنْأيبْالعزاقرْ:أبوْجعفرْحممدْبنْعليْالشلمغاينْالعزاقريْْ،كانْوجيهْاًْعندْبينْبسطامْبسببْتزكيةْالشي ْأيبْالقاسمْاحلسنيْبنْ
روحْلهْْ،فكانْيكذبْْ،وينسبهْأليبْالقاسمْ؛ْفيقبلْالناسْقولهْْ،حىتْانكشفْذلكْأليبْالقاسمْفأنكرهْْ،وِنىْبينْبسطامْعنْكالمهْ
اْعليْاخلربْْ،مثْقالْْ:باحتادْهللاْبهْ
ْ،وأمرهمْبلعنهْْ،والرباءةْمنهْْ،فأظهرواْالكتابْلهْ؛ْفخافْْ،ومرغْوجههْبالرتابْْ،وقالْهلمْْ:اكتمو َّْ
ْ،وأنْهللاْخلقْسبعْعواملْْ،وسبعْأوادمْْ،مثْظهرْالتوقيعْمنْصاحبْالزمانْبلعنهْْ،قتلْْ،ْ311وقيلْ313ْ:هـْْببغدادْْ.انظرْالطوسيْ
ْ:الغيبةْْصـْْ317ْ–ْ413بتصرفْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْْ،ْ374-371جـْْ13صـْْ111بتصرفْ .
(ْ)1حممدْمهديْمشسْالدينْْ:أنصارْاحلسنيْْ،نشرْالدارْاإلسالميةْ–ْطهرانْْ،الطبعةْالثانيةْ1411ْ،هـْصـْْ171بتصرفْْ .
(ْ)3الطوسيْْ:الغيبةْصـْْ.ْ177احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ17صـْْ.141الصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْ.434
(ْ)4التعزيرْْ:عقوبةْغريْمقدرةْحقاْهللْتعاىلْأوْالعبدْوسببهْماْليسْفيهْحدْمنْاملعاصيْالفعليةْأوْالقوليةْفهوْتأديبْدونْاحلدْْ،وأكثرْ
التعزيرْتسعةْوثالثونْسوطاْعندْأيبْحنيفةْْ،للقاضيْاخليارْيفْالتعزيرْبغريْالضربْكاللطمْوالتعريكْوالكالمْالعنيفْوالشتمْغريْالقذفْْ،
مثْاعلمْأنْاحلدودْتندرئْبالشبهاتْوالتقادمْوالتعزيرْالْيتقادمْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ1صـْْ .111ْ–ْ111
(ْ)1حممدْرضاْاملظفرْْ:عقائدْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْ ْْ.ْ17
(ْ)6دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْصـْْ ْْ.ْ347
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الحلبي في مجال القضاء والحدود بتحقيق الشروط في الفقيه النائب
()1

()2

 ،ثم تطور األمر بعد ذلك

إلى القول بجواز صالة الجمعة بإمامة الفقيه بدال من اإلمام لحين ظهوره

()3

 ،ومن هنا ظهرت

والية الفقيه ! نيابة عن اإلمام المهدي المنتظر وهي المرحلة الثالثة .
ثالث مراحل عقيدة الرجعة  :عقيدة الظهور :

من الثابت عند أهل السنة  :أن عقيدة الظهور دخلت في الفكر الشيعي على يد ابن بن سبأ
ومعنى الظهور :ظهور األئمة بعد موتهم لبعض الناس  ،ثم عودتهم لقبورهم

()5

()4

.

 ،فإن من المسلم

عند الشيعة االثني عشرية  :أن األئمة يظهرون بعد موتهم  ،ويظهر منهم الغرائب "

()6

.

ومن كرامات العالمة الحلي  " :أنه تناقش مع صاحب الزمان في كربالء  ،في بعض فقرات كتاب
الطوسي

()7

التهذيب ويده في يده ؛ فكتب على هامش الكتاب  ،هذا الحديث أخبر عنه صاحب

األمر .
()8

ووردت أخبار أن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ظهر في مسجد قباء ألبي بكر  ،وأمره برد الحق إلى أمير
المؤمنين – عليه السالم –
سلمان بذلك

()10

()9

 ،ولكن أبا بكر لم يسمع كالمه وبقي في خالفته بعدما أخبر علي

 ،وأن أمير المؤمنين وبعض األئمة – عليهم السالم – ظهروا بعد موتهم كل إمام

لإلمام الذي بعده "

()11

.

(ْ )1أبوْالصالحْاحلليبْْ:تقيْبنْجنمْالدينْماتْسنةْ447هـْعظيمْالقدرْمنْعلماءْاإلماميةْْ.انظرْدْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْ
وأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْْ،هامشْْصـْْ ْْ.ْ343
(ْ)1دْإميانْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْْصـْْ ْْ.ْ343
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(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ ْ.314-313
(ْ )7الطوسيْْ:شي ْالطائفةْأبو ْجعفرْحممدْبنْاحلسنْالطوسيْْ،ولدْْ 331هـْْ،ثقةْْ،حجةْْ،صاحبْكتابْالغيبةْْ،والتهذيبْْ،
تويفْ461هـْ.انظرْمنتجبْالدينْبنْبابويهْْ:فهرستْمنتجبْالدينْْ،حتقيقْْ:سيدْجاللْالدينْحمدثْاألرمويْْ،طْأمريْْ،نشرْمكتبةْ
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(ْ)3العالمةْاحلليْْ:إرشادْاألذهانْْ،حتقيقْْ:الشي ْفارسْحسونْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ-قمْْْ،طْ1
1411ْ،هـْجـْْ1صـْْ171ْ–ْ163بتصرفْْ .
(ْ)9اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ ْ.314
(ْ)11حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْصـْْ33ْ–ْ37بتصرفْْ.الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْْصـْْ171بتصرفْْ ْ.
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494

كذلك جاءت األخبار المستفيضة عن األئمة وظهورهم بأجسامهم على الحقيقة  ،وأنهم يحضرون
أينما أرادوا من الدنيا  ،كما ظهر الحسين – عليه السالم -ألبي جعفر – عليه السالم -

()1

 ،وكما

ظهر آدم ونوح – عليهما السالم – للنبي – صلى للا عليه وآله – عندما كان يطوف بالبيت .
()2

وجاء عن رواة الشيعة أن أمير المؤمنين – عليه السالم – لما مات حضر جنازة جسده وقال
للحسن – عليه السالم  : -يا أبا دمحم إنه ال تموت نفس إال ويشهدها  ،أفما يشهد جسده

()3

؛

والسبب كما قال علي – عليه السالم  " :-يموت من مات منا  ،وليس بميت "  ،وكان الرضا –
عليه السالم – يقابل أباه بعد موته  ،ويتلقى وصاياه  ،وأقواله  ،وظهر أبو جعفر – عليه السالم
 لبعض الشيعة بدعوة من أبي عبد للا – عليه السالم  ، -وكذلك رأى بعض الشيعة أبا عبد للا– عليه السالم – وقد جاء اإلمام علي – عليه السالم – لإلمام الحسن بن علي – عليه السالم –
وراء ستار ،فرفعوه فإذا به خلفه ال ينكرونه  ،وظهر وصي موسى – عليه السالم – لإلمام علي
وبعض شيعته

()4

.

وقد ورد أن بعض صالحي الشيعة كان يصلي إماما بالناس في محراب اإلمام الحسن العسكري

– عليه السالم – وهو في التشهد من الركعة الثانية أطال الجلوس  ،فلما سئل في ذلك قال  ":إن
الحجة دخل الروضة للسالم على أبيه – عليهما السالم – فعرضني ما رأيت من جمال األنوار إلى
أن خرج منها " .
()5

وعن أبي عبد للا – عليه السالم – أن اإلمام في الحج  ":يشهد الموسم يراهم  ،وال يرونه " ،
وعنه  :إن المهدي – عليه السالم – يمشي في األسواق  ،ويطأ بسطهم  ،وهم ال يعرفونه  ،حتى
يأذن للا له أن يعرفهم بنفسه .
()6

ويحكي رجل من رواة الشيعة أنه رأى صاحب الزمان هو وجماعة معه من الشيعة في الحج ،
وتعلموا منه دعوات في الحج والصالة وغيرهما  ،فسألوه عنه وكانوا ال يعرفوه  ،فقال لهم  :هذا

وللا صاحب الزمان  ،وحكى لهم قصة معرفته به  :أنه دعا للا سبع سنين أن يرى اإلمام

المهدي  ،فرآه بيوم عرفة قبل ذلك  ،وسأل عنه الحجيج  ،فقالوا  :هذا رجل يحج كل عام معنا
(ْْ)1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْصـْْ31بتصرفْْ.قطبْالدينْالروانديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ319بتصرفْْ .
(ْ)1حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْصـْْ31بتصرفْْ ْ.
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ.311السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْمعاجزْاألئمةْاالثينْعشرْجـْْ3صـْْ ْْ.ْ61
(ْ)4اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ311ْْ-ْ313بتصرفْْ ْ.
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ13صـْْ137بتصرفْْ ْ.
(ْ)6حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْْ131ْْ-ْ311بتصرفْْ .
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ماشيا  ،ثم جاءه رسول للا – صلى للا عليه وآله – فقال له  ":الذي رأيته في عشيتك هو صاحب
زمانك .
()1

وروي أنه كان لإلمام الحسن العسكري خادمة  ،كان يختلف لها صاحب الزمان بالليل بعد موت

الحسن  ،فتعرض عليه رقاع يكتبها له بعض الشيعة  ،فيوقع عليها  ،وتردها لهم  ،وكانوا ال يرون

من ذلك إال نور كالسراج

()2

 ،ومن هؤالء أيضا بعض علمائهم المشهورين

()3

.

وال يكون الظهور خاص بأهل البيت وحدهم  ،بل بأعدائهم كما جاء عن الباقر – عليه السالم –:
كنت خلف أبي – عليه السالم – وهو على بغلته  ،فإذا برجل في عنقه سلسلة يقول له  :اسقني ،
اسقني  ،فقال الملك الموكل به ال تسقه ال سقاه للا  ،فنظرت إليه فإذا هو معاوية بن أبي سفيان

()4

 ،وكذلك يظهر أبو بكر وعمر في كل موسم  ،حتى يرميهم الشيعة بالحجارة أثناء رمي الجمار
بالحج

()5

 ،ويكون هذا الظهور في أجسادهم األصلية .
()6

وهذا الباقر – عليه السالم –  :كان يرمي الجمار بمنى  ،فلما بقي في يده خمس حصيات ،
فرمى باثنتين في ناحية من الجمرة  ،وبثالث في ناحية منها  ،فلما سئل عن ذلك قال  ":إذا كان
في كل موسم يخرج للا الفاسقين الناكثين  ،غضين طريين  ،فيصلبان ها هنا ال يراهما إال اإلمام ،
فرميت األول اثنتين  ،والثاني ثالثا ؛ ألنه أكفر  ،وأظهر لعداوتنا  ،واألول أدهى وأمر .
()7

ومن أهم عقائدهم أن الجهاد في الظهور وليس في الرجعة ؛ ولذلك فإطالق الظهور على الرجعة
خالف الظاهر (.)3
رابع مراحل عقيدة الرجعة  :عقيدة ولية الفقيه :
الوالية هي  " :تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى "

()9

 ،ورياسة على الناس في أمور دينهم

 ،ودنياهم  ،ومعاشهم  ،ومعادهم " .
()1

(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ141ْ-141بتصرفْْ .
(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ149ْ-147بتصرفْْ .
(ْ )3منْأمثال ْاملفيدْْ ،واحملقق ْاألردبيليْ.انظر ْاحمل قق ْاألردبيلي ْْ :رسالتانْيف ْاخلراجْْ،نشرْمؤسسة ْالنشر ْاإلسالمي ْالتابعة ْجلماعةْ
املدرسنيْ–ْقمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ .6
(ْ)4حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْصـْْ36بتصرفْ.حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .134
(ْ)1اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ.316-311حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .31
(ْ)6اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ ْ.317
(ْ)7حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْْْصـْْ.ْ36حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْ.136
(ْ)3الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ4صـْْ36بتصرفْْ ْْ.
(ْ)9ابنْجنيمْاملصريْْ:البحرْالرائقْْْ،طْدارْالكتبْالعلميةْْ-بريوتْْ،ط1413ْ،ْ1هـْجـْْ3صـْْ .191
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والفقيه  ":العالم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية "  ،كالحل والحرمة ،
()2

والصحة

()3

والفساد " .
()4

()5

ووالية الفقيه تعني  " :قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي  ،وولي
األمر  ،واإلمام المنتظر في زمان غيبته  ،من إجراء السياسات  ،وسائر ما له من أمور عدا
األمر بالجهاد االبتدائي  ،وهو فتح بالد الكفر بالسالح مع خالف في سعة الوالية وضيقها " ،
()6

فالفقيه ينوب عن المهدي المنتظر في  :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،والقضاء  ،ودفع
وتلقي الخمس  ،والجهاد على خالف بينهم في ذلك " .
()7

ومن الواضح أن  ":نظرية والية الفقيه من النظريات السياسية التي تقوم على أصول عقدية عند
الشيعة االثني عشرية ؛ وذلك الرتباطها الوثيق بعقيدة اإلمامة عندهم  ،وقد كثر كالم العلماء
خاصة هذه األيام بعد تعرض هذه العقيدة لالنتقاد داخل المجتمع اإليراني " .
()8

هذا وتعتقد الشيعة االثنا عشرية أن المرجعية لم تكن بأمر من حاكم  ،وال بتعيين من سلطان ،
إنما هي االمتداد الطبيعي لمسلك األئمة الهداة الميامين العترة الطاهرة  ،الذين هم عدل الكتاب
جملة وتفصيال  ،والذين نص عليهم النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – مبتدأ بعلي  ،وخاتما بالمهدي  ،واذا ما انتهى
الدور إلى المهدي – عليه السالم – أسند الدور إلى الفقهاء الرساليين الذين يتصفون بالمؤهالت
التي توصلهم إلى قيادة المرجعية  ،والت ي هي بمعناها الواسع قيادة األمة في أمور دينها ودنياها ،

فقها وتشريعا  ،وتسدده العصمة الشخصية من االنزالق في مهاوي الذات  ،ودوافع الدنيا  ،وخوف

(ْ)1اآلمليْْ:املكاسبْوالبيعْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ-قمْْ،دتْجـْ1صـْْ .333
(ْ)1النوويْْ:روضةْالطالبنيْْصـْْ .9
(ْ)3الصحةْْ:فعلْاملكلفْللعبادةْأوْاملعاملةْمستوفياًْملاْشرعهْهللاْمنْأركانْْ،وأسبابْْ،وشروطْ؛ْفترتتبْعليهْاآلثارْالشرعيةْْ،وتربأْبهْ
الذمة ْْ ،ويسقط ْبه ْالطلب ْْ .انظر ْد ْعبد ْالوهاب ْخالف:علم ْأصول ْالفقه ْصـ ْ.147أمين ْموسىْ :غاية ْاملأمول ْصـ ْْ–ْ 167
163بتصرفْ ْ.
(ْ )4الفسادْْ:هوْفعلْاملكلفْللعبادةْأوْاملعاملة ْغريْمستوفياًْملاْشرعهْهللاْمنْأركانْْ،أوْأسبابْْ،أوْشروطْْ ،فالْترتتبْعليهْاآلثارْ
الشرعيةْْ،والْتربأْبهْالذمةْْ،والْيسقطْبهْالطلبْْ،ويطلبْمنهْقضاءْالعبادةْْ،وحترمْاملعاملةْْ،فتبطلْْ،أوْتفسدْْ،والْيرتتبْعليهاْآثاراًْ
ْ
شرعيةْْ.انظرْدْعبدْالوهابْخالفْْ:علمْأصولْالفقهْصـْْ.147أمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ173ْ–ْ171بتصرفْْ ْ.
(ْ)1دْسعديْأبوْحبيبْْ:القاموسْالفقهيْْْصـْْ .191
(ْ)6دْأمحدْفتحْهللاْْ:معجمْألفاظْالفقهْاجلعفريْْ،طْمطابعْاملدخولْ–ْالدمامْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1991ْ/مْبابْالواوْصـْْ .413
(ْ)7خالدْبنْعبدْاحملسنْالتوجيريْْْ:واليةْالفقيهْوتطورهاْْ،ملحقْجمللةْالبيانْْ،مطبعةْامللكْفهدْالوطنيةْ1431ْ،هـْصـْْ .11
(ْ)3املرجعْالسابقْصـْْ6بتصرفْْ .
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للا  -سبحانه وتعالى  -من التدني في ما ال يرضيه سبحانه  ،وال يحمده ؛ حتى ال يبقى مقام
إرشاد األمة شاغ ار في قيادة األمة ؛ ألنها بحاجة إلى من يرشدها إلى طريق الصواب .
()1

ومن المعلوم أن والية الفقيه ال تطبق اليوم إال في المجتمع اإليراني  ،وتعد هذه النظرية تطبيقا
عمليا للفقه السياسي الشيعي الذي بدأ يخاطب الناس بعيدا عن العبادات التي تتعلق باهلل سبحانه ؛

ولذلك تجدر اإلشارة إلى أن " والية الفقيه تتكون من ثالث نظريات سياسية حلت مكان نظريات
أخرى األولى  :نظرية الولية  :وهي الصيغة التي ابتكرها فقهاء الشيعة لتحل محل الخالفة ،

وبذلك يصبح رجل الدين الشيعي هو الولي  ،وينزل منزلة الخليفة  ،والثانية  :نظرية المرجعية :

لتكون صيغة موازية لفكرة الحكومة  ،والثالثة  :نظرية التقليد  :أي :التزام الشيعة بتنفيذ تعليمات
وأحكام أئمتهم لتحقيق االنتماء للمذهب " .
()2

ولم يكن الخميني أول من قال بوالية الفقيه  ،ولكنه هو الذي قدم فكرتها في الظرف التاريخي
المناسب  ،فتحولت إلى حكومة الفقيه  ،لتمأل الفراغ في غيبة اإلمام .

ويمهد علماء الشيعة لتقديس علمائهم ومراجعهم بفكرة بسيطة  ،حين يتكلمون عن كيفية تحصيل
اإلجماع في حالة عدم وجود المعصوم فيقرر أحدهم  ":إذا كان اإلمام في زمان الغيبة موجودا
بيننا وغير مفقود فهو واحد من جماعتهم  ،واذا علمنا بالسر والمخالطة وطول المباحثة  :أن كل
عالم من علماء اإلمامية قد أجمع على مذهب بعينه  ،فاإلمام وهو واحد من العلماء داخل في ذلك
وغير خارج عنه  ،وليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه ؛ ألنا ال نعرف كل عالم من
علماء األمة  ،فاإلمام في هذا الباب كمن ال نعرفه من علماء اإلمامية  ،واذ لم يعرض لنا شك في
مذهب من ال نعرفه من اإلمامية لم يجز أن يعرض لنا الشك في قول اإلمام أنه من جملة أقوال
اإلمامية  ،وان كنا ال نميز شخصه  ،وال نعرفه بعينه

()3

.

وبناء على هذه الهرطقة ففي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء اإلمامية الجامع لشرائط

الفتوى التي هي  " :البلوغ  ،والعقل  ،واإليمان  ،والعدالة  ،وطهارة المولد  ،والعلم  ،والذكورة ،

والضبط  ،والحرية على رأي  ،والبصر على رأي  ،والعلم بالكتابة على رأي  ،واذن اإلمام  ،أو
من نصبه اإلمام "  ،والذي ال يكفيه فتوى العلماء .
()1

()4

(ْ)1املوىلْعليْالروزدريْْ:تقريراتْآيةْهللاْالشريازيْْ،طْمؤسسةْآلْالبيت–ْقمْْ،طْ1419ْ،ْ1هـْ1367ْ/شْجـْْ1صـْْ .14-13
(ْ)1رجبْالبناْْ:الشيعةْوالسنةْصـْْ131ْ–ْ134بتصرفْْ .
(ْ)3الشي ْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)4العالمةْاحلليْْ:إرشادْاألذهانْْجـْْ1صـْْ133بتصرفْ .
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ولقد مرت ولية الفقيه بعدة مراحل من أهمها - :
المرحلة األولى  :هي مرحلة السفراء والنواب  ،ولقد حدث نزاع مشهور بين نواب كثر على الخمس
" فكان الرجل يجمع األموال ويطمع فيها  ،فيدعي البابية حتى ال يسلمها لغيره " .
()2

المرحلة الثانية  :مرحلة االجتهاد  :بدأت بموت السفير الرابع – السمري – سنة 329هـ  ،حين

بدأت الغيبة الكبرى فانقطعت السفارة بين اإلمام وبين الناس  ،فكان محرما على الشيعة تجاوز
اإلمام والتعدي على اختصاصاته السبع وهي  ( :الوالية على أموال القصر والصغار ممن ال ولي
له  .والوالية على مال الخمس  ،والزكاة  ،واألوقاف  ،وصرفها  ،واقامة الحدود  .والوالية على
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .والوالية على الحكومة  ،والسياسات  .وحف

الثغور ،

وتنظيم البالد  .والوالية على النفوس مطلقا  .والوالية على التشريع .
()3

وبدأ بعض الفقهاء يفتحون باب االجتهاد في بعض المسائل ؛ نظ ار لتعطل الشريعة لغيبة اإلمام ،
واستدلوا بالمنقول عن اإلمام الغائب بتوقيعه " أما الحوادث الواقعة  :فارجعوا إلى رواة حديثنا ؛
فإنهم حجتي عليكم  ،وأنا حجة للا  ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قيل له  :من يقيم
الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال  :إقامة الحدود إلى من إليه الحكم  ،وعن النبي  -صلى للا
()4

عليه وآله  ": -اللهم ارحم خلفائي  ،قالوا  :ومن خلفائك يا رسول للا؟ قال  :الذين يأتون بعدي ،

ويروون حديثي وسنتي "

()5

 ،ولكن كان اجتهادهم هذا اجتهادا محدودا في بدايته ؛ ألنهم كانوا

يعتبرونه تدخال في اختصاصات اإلمام .
()6

ولكن بدأ الفقهاء يرون ضرورة بدأ االجتهاد في استنباط األحكام من روايات آل البيت  ،بمعنى
تجاوز المتون إلى الفهم  ،ثم تطور األمر إلى القول بجواز تولي الفقيه إقامة الحدود  ،وادعوا أن
ذلك من اإلمام المنتظر  ،وكان هذا تمهيدا لنظرية النيابة العامة عن اإلمام الغائب  ،الذي عبروا
عنه بقولهم  ":فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان اإلسالم المنصوب من قبل للا تعالى  ،وهم أئمة
(ْ )1العالمةْاحلليْْ:تبصرةْاملتعلمنيْْ،حتقيقْْ:السيدْأمحدْاحلسيينْْ،الشي ْهاديْاليوسفي ْْ،ط ْأمحدي ْْ،ط1363ْ ،ْ 1ش ْصـْْ
ْ .136
(ْ)1املرجعْالسابقْصـْْ .14
(ْ)3املرجعْالسابقْصـْ.11نقالْعنْناصرْمكارمْالشريازيْْ:واليةْالفقيهْوحدودهاْْ .
(ْ )4احملقق ْالسبزواري ْْ :كفاية ْاألحكام ْْ ،حتقيق ْْ :الشي ْمرتضى ْالواعظي ْاألراكي ْْ ،نشر ْمؤسسة ْالنشر ْاإلسالمي ْالتابعة ْجلماعةْ
املدرسنيْْ-قمْْ،ط1413ْ،ْ1هـْْْجـْ1صـْْ .411
(ْ)1احملققْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـ17صـْْ .19
(ْ)6خالدْبنْعبدْاحملسنْالتوجيريْْْ:واليةْالفقيهْوتطورهاْصـْْ ْ.11
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الهدى من آل دمحم – صلى للا عليه وآله – ومن نصبوه لذلك من األمراء والحكام  ،وقد فوضوا
النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع اإلمكان "

()1

الخرق األول لوالية القائم .

 ،وهي التصور األول لوالية الفقيه  ،وان شئت قلت

ثم تطور األمر للقول  :بجواز أن يتلقى الفقيه الخمس  ،واقامة صالة الجمعة حيث قرر المفيد " :
إذا عدم السفراء بينه وبين رعيته  ،وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل واليته ؛ ألن الفقيه
أعرف بموضعها ممن ال فقه له في ديانته " .
()2

المرحلة الثالثة  :النيابة العامة كانت هذه النقلة على يد الكركي

()3

 ،والنراقي

()4

 ،اللذين استدال

بما روى عن الصادق – عليه السالم –  " :أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا  ،ونظر في
حاللنا وحرامنا  ،وعرف أحكامنا ؛ فلترضوا به حكما ؛ فإني قد جعلته عليكم حاكما  ،فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبله منه ؛ فإنما بحكم للا استخف  ،وعلينا رد  ،والراد علينا كالراد على للا تعالى ،
وهو على حد الشرك باهلل "

()5

.

ومخالفة حكم المجتهدين هو والشرك في درجة واحدة ؛ ولذلك فإن كل من يخالف حكم خاتم

المجتهدين  ،ووارث علوم سيد المرسلين نائب األئمة المعصومين  ،فإنه ال محالة ملعون  ،مردود
 ،وعن مهبط المالئكة مطرود " .
()6

ولذلك يعد الكركي أول من نظر لوالية الفقيه قبل الخميني الذي طبق هذه العقيدة عمليا بعد الثورة
اإليرانية  ،أما النراقي فهو أول من أفردها بالتأليف في بحث مستقل  ،فتعتبر محاولته خطوة

(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْصـْْ311ْ-311بتصرفْْ ْ.
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املقنعةْْصـْْ ْ.111
(ْ )3الكركيْْ:أبوْجعفرْعليْبنْاحلسنيْبنْعبدْالعالْالكركيْالعامليْْ،امللقبْباحملققْالثاينْْ،والصدوقْْ،منْأعالمْالقرنْالعاشرْ
اهلجريْْ،ولدْجببلْعاملْبلبنانْْ 363هـْْ،جمتهدْْ،أصويلْْ،إماميْْ،لهْعدةْمؤلفاتْْ،منهاْْ:شرحْالقواعدْ،حاشيةْالشرايعْْ،جامعْ
هْْْ.انظرْجلنةْحتقيقْكتابْالصدوقْْْ:اهلدايةْصـْْ.111خالدْالتوجيريْْ:واليةْالفقيهْصـْْ .19
ْ
املقاصدْتويفْْ941
(ْ)4النراقيْْ:أمحدْبنْحممدْمهديْبنْأيبْذرْالنراقيْالكاشاينْْ،فقيهْْ،شيعيْْ،أصويلْْ،ولدْيفْنراقْمنْقرىْكاشانْ1131هـْْ،ونشأْ
هباْدرسْعلىْيدِْبرْالعلومْْ،وجعفرْكاشفْالغطاءْْ،وكانْمرجعْاًْبعدْوفاةْوالدهْْ،لهْمؤلفاتْمنهاْمستندْالشيعةْْْ،وتنقيحْالفصولْْ،
تويفْ1141هـْْ.انظرْمقدمةْكتابْالنراقيْْ:مستندْالشيعةْجـْْ1صـْ.ْ17ْ-14خالدْالتوجيريْْ:واليةْالفقيهْصـْْ ْ.19
(ْ)1ابنْإدريسْاحلليْْ:السرائرْْجـْْ3صـْْ.141وانظرْالعالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْْجـْْ1صـْْ ْ.139
(ْ)6احملققْالكركيْْ:جامعْاملقاصدْْْجـ1صـْْ .33
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متقدمة لتأسيس مشروع منهجي للبحث في نظام الدولة في الفقه الجعفري  ،والذي بنى عليها
الخميني دعوته لتسليم الفقيه المجتهد زمام السلطة الكلية للدولة نيابة عن اإلمام الغائب

()1

.

وحدد النراقي مهام الفقيه النائب عن اإلمام الغائب بأمرين :
أحدهما  :كل ما كان للنبي واإلمام  ،إال ما أخرجه الدليل من إجماع  ،أو نص  ،أو غيرهما .

ثانيهما  :كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم  ،والبد من اإلتيان به  ،وال مفر منه ،
إما عقال أو عادة  ،من جهة توقف أمور المعاد والمعاش لواحد أو جماعة عليه  ،أو شرعا  ،من
جهة ورود أمر به  ،أو إجماع  ،أو نفي ضرر  ،أو إضرار ،أو عسر  ،أو حرج  ،وكل أمر لغير

معين  ،ولم يعلم المأمور به  ،وال المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه .
()2

ثم جاء الخميني ليضفي القداسة على الفقيه ؛ حتى يرفعه إلى درجة المعصوم  ،بل إلى مقام للا

تعالى  ،حيث أنه صاغ نظريته ضمن إطار فكري معين ال ينتهي إلى ادعاء النيابة العامة
()3

المطلقة عن اإلمام الغائب فحسب  ،وال على ادعاء رتبته ومنصبه اإللهي أيضا  ،بل إلى أنه
اإلمام المعصوم بعينه ؛ ولذلك رضي باللقب  ،وأسبغه أتباعه عليه عن رضا وقناعة  ،حتى إن
بعض علماء الشيعة أفتى  :بردة وكفر من لم يعتقد بعصمة الخميني  ،وهدد بقتله .
()4

ويلخص الدستور اإليراني مهمة الفقيه  ":تكون والية األمر واألمة في غيبة اإلمام المهدي  -عجل
للا تعالى فرجه  -في جمهورية إيران اإلسالمية للفقيه  ،العادل  ،المتقي  ،البصير بأمور العصر
 ،الشجاع  ،القادر على اإلدارة والتدبير" ؛ عمال بحديث اإلمام الصادق – عليه السالم ": -
()5

الملوك حكام على الناس  ،والعلماء حكام على الملوك "

()6

 ،ويضعون شروطا في الفقيه الذي يلي

الوالية في عصر الغيبة الكبرى وهي  -1 :العقل الوافي  -2اإلسالم واإليمان  -3العدالة -4
الفقاهة  -5القوة وحسن الوالية  -6أال يكون من أهل البخل والحرص والطمع  -7الذكورة -8

( ْ )1دْأمحدْسيدْأمحدْعليْْ:واليةْالفقيهْعندْالشيعةْاالثناْعشريةْوموقفْاإلسالمْمنهاْْ،طْمكتبةْاإلمامْالبخاريْ– ْاإلمساعيليةْْ،
ط1413ْ،1هـْصـْْ141-139بتصرفْ ْ
(ْ)1احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْْصـْْ136بتصرفْْ.اخلميينْْ:البيعْْ،طْمؤسسةْالعروجْْ،نشرْمؤسسةْتنظيمْونشرْآثارْاإلمامْاخلميينْ
–ْطهرانْ1411ْ،هـْجـْْ1صـْْ .636
(ْ)3خالدْالتوجيريْْ:واليةْالفقيهْوتطورهاْصـْْ .17
(ْ)4دْعرفانْعبدْاحلميدْفتاحْْ:واليةْالفقيهْدراسةْوحتليلْونقدْْ،طْدارْعمارْ–ْ ُع َمانْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْصـْْ .19
(ْ)1انظرْدستورْمجهوريةْإيرانْاإلسالميةْْصـْْ .11
(ْ)6احملققْالنراقيْْ:عوائدْاأليامْْْصـْْ ْْ.131
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طهارة المولد  -9البلوغ  -10سالمة األعضاء والحواس  -11الحرية  -12القرشية -13
العصمة  -14كونه منصوصا عليه .
()1

وقد حدد الدستور اإليراني في المادة "  " 110وظائف  ،وصالحيات الفقيه في عدة أمور:
 -1تعيين األعضاء الفقهاء لمجلس صيانة الدستور .
 -2نصب أعلى مسئول قضائي في البالد .
 -3تولي القيادة العامة للقوات المسلحة على النحو التالي :
 نصب  ،وعزل رئيس أركان الجيش .
 نصب  ،وعزل القائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية .
 تشكيل مجلس الدفاع األعلى الوطني مؤلفا من سبعة أعضاء  :وهم [ رئيس
الجمهورية  ،رئيس الوزراء  ،وزير الدفاع  ،رئيس أركان الجيش  ،القائد العام لقوات
حرس الثورة اإلسالمية  ،عضوين مستشارين تعينهما القيادة ].
 تعيين قادة القوات الثالث باقتراح مجلس الدفاع األعلى .
 إعالن الحرب  ،والصلح  ،والتعبئة العامة باقتراح مجلس الدفاع األعلى .
 -4إقرار رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب .
 -5عزل رئيس الجمهورية  ،مع مالحظة مصالح البالد بعد صدور حكم المحكمة العليا  ،أو
مجلس الشورى بعدم كفاءته السياسية .

 -6العفو  ،أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم  ،في إطار الموازين اإلسالمية  ،بعد
اقتراح المحكمة العليا

.

()3()2

وبما أن من بيده األمر في زمن الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط  ،فله أن يتصدى للتشريع ؛
ذلك أن الحكومة الشرعية اإلسالمية تمتد بامتداد الرسالة  ،حيث أن والية الفقيه تعبير آخر عنها ،
ومن المعلوم أنها ليست محدودة بأمد معين كعصر العصمة  ،بل تمتد إلى يوم القيامة  ،وعلى
هذا فالبد في كل عصر من وجود شخص يقوم بتطبيق الرسالة إن أمكن  ،وهو منحصر في

(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْْْجـْ1صـْْ ْ.396
(ْ)1دستورْمجهوريةْإيرانْاإلسالميةْْصـْْ ْ.77ْ–ْ76
(ْْ)3بالنظرْهلذهْاملادةْجندْْ:أنهْملْيعدْلرئيسْاجلمهوريةْإالْالسمعْوالطاعةْألمرْالفقيهْْ،وبالتايلْيكونْالشعبْالذيْاختارهْالْقيمةْلهْ
ْ،فإنْالرئيسْإذاْخالفْقولْالفقيهْيعزلْْ،معْاألخذْيفْاالعتبارْأنْعزلْالرئيسْيكونْباقرتاحْرئيسْاحملكمةْالعلياْالذيْيعينهْالفقيهْْ .
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عصر الغيبة بالمجتهد الجامع للشرائط  ،فإذا أتيحت له فرصة التطبيق كال أو بعضا وجب أن
يقوم به .
()1

ومع أن الفقهاء المجتهدين ال يشترط فيهم العصمة  ،ومع ذلك يفترض طاعة الناس لواليتهم  ،فال
ينحصر اإلمام المفترض طاعته في اإلمام المعصوم ؛ ألن الفقيه العادل بمقتضى عدالته يجبر
التخلفات واالشتباهات بعد انكشافها  ،كما يفعل اإلمام المعصوم .
()2

ولكن نلح أنه " بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس  ،ولهذا بدأ كل منهم
بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس  ،حتى يتوافد إليه الناس أكثر من غيره  ،أما ما يسرقه

الوكالء دون علم السيد  ،فحدث وال حرج ! .
()3

ولذلك بدأت الدعوات بالشك في إطالق طاعة اإلمام فإن " التوقيع وما يليه من األخبار ال ينهض
إلثبات الوالية االستقاللية للفقيه كاإلمام إال فيما خرج بالدليل  ،وبالجملة ال شك في قصور األدلة
على إثبات أولوية الفقيه بالناس من أنفسهم  ،كما هي ثابتة لجميع األئمة

()4

 ،وال يوجد دليل على

أن الفقيه أولى بمال الناس من أنفسهم ؛ ألن ما استدل به على الوالية المطلقة في عصر الغيبة
()5

غير قابل لالعتماد عليه  ،ومن هنا قلنا  :بعدم ثبوت الوالية له إال في موردين وهما الفتوى
والقضاء  ،أما غيرهما فلم تدلنا عليه رواية تامة الداللة والسند .
()6

خامس المراحل  :مقدمات الرجعة :

يعتقد االثنا عشرية أن لرجعة األئمة مقدمات البد منها  ،مثل ما روي عن أبي عبد للا – عليه
السالم –  ":ال يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم  ،كلهم يدعوا إلى نفسه "(.)7

وعن الحسن بن علي – عليهما السالم –  ":ال يكون هذا األمر الذي تنتظرون حتى يب أر بعضكم

من بعض  ،ويلعن بعضكم بعضا  ،ويتفل بعضكم في وجه بعض  ،وحتى يشهد بعضكم بالكفر
(ْ)1الشي ْحممدْإسحاقْالفياضْْ:تعاليقْمبسوطةْعلىْالعروةْالوثقىْْ،طْأمريْْ،نشرْانتشاراتْحماليتْْ،دتْْجـْْ1صـْ ْ.139
(ْ)1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْْْجـْ1صـْ ْ.111
(ْ)3دْحسنيْاملوسويْْ:هللْمثْللتاري ْصـْْ66ْ–ْ61بتصرفْْ .
(ْ)4حممدْمهديِْبرْالعلومْْ:بلغةْالفقيهْْ،ْ،حتقيقْْ:السيدْحسنيْابنْالسيدْحممدْتقيْآلِْبرْالعلومْْْ،منشوراتْمكتبةْالصادقْ–ْ
النجفْْ،ط1934ْ،ْ4مْ1361ْ/شْ1413ْ/هـْْجـْْ3صـْْ .131
( ْ )1الشي ْمرتضىْاألنصاريْْ:املكاسبْْ،حتقيقْْ:جلنةْحتقيقْالرتاثْمبجمعْالفكرْاإلسالميْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْاهلاديْ– ْقمْْ،
ط1413ْ،1هـْْجـْْْ3صـْْ ْ.113
(ْ)6السيدْاخلوئيْْ:االجتهادْوالتقليدْصـْْ411ْ–ْ419بتصرفْْ .
(ْ)7الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ.ْ371الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.437السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْْ،حتقيقْماجدْأمحدْالعطيةْْ،طْ
مطبعةْشريعتْْ،نشرْاملكتبةْاحليدريةْ–ْقمْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْ1333ْ/شْصـْْ ْْ.ْ111
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على بعض  ،فقيل له  :وما الخير في ذلك  ،قال  :الخير كله في ذلك  ،عند ذلك يقوم قائمنا ؛
فيرفع ذلك كله

()1

.

وعن الرضا – عليه السالم  ": -البد من فتنة صماء عند فقد الشيعة الثالث من ولدي  ،يبكي

عليه أهل السماء  ،وأهل األرض  ،والكل أسف عليه  ،إذ ينادي مناد من السماء  ،يكون رحمة
للمؤمنين  ،وعذابا للكافرين  ،ويظهر بدن في السماء  ،يرى في قرن الشمس  ،يقول  :هذا أمير
المؤمنين قد كر في هالك الظالمين

()2

.

وعن عمار بن ياسر – رضي للا عنه  ": -وحتى يخرب حائط مسجد دمشق " (. )3
وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -آيتان تكونان قبل القائم لم تكونا منذ هبط آدم – عليه السالم
 إلى األرض  :تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان  ،والقمر في آخره  ،فقال رجل :يا بن رسول للا  :تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف ؟ فقال أبو جعفر – عليه
السالم  : -إني ألعلم بما تقول  ،ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم – عليه السالم – "

()4

.

وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":ليس بين قيام القائم  ،وبين قتل النفس الزكية إال خمس
عشرة ليلة

()5

– يعني  :سنة 140هـ -

يعني  :سنة 317هـ

()7

()6

 ،وحتى تغير الحبشة البيت  ،فيكسرونه  ،ويؤخذ الحجر

 ،فينصب في مسجد الكوفة

()8

 ،وحتى يجتمع المؤمنون بالكوفة

()9

.

ولعل ما ورد في روايات أهل البيت – عليهم السالم –  :أن تمام الرجعة  ،أو جلها ومعظمها ؛

إنما تكون بعد ظهور دولة الحق بظهور المهدي المنتظر  ،حيث يكون الجو صالحا ألعمال

الخير  ،ودعائم الشيطان والطغيان منكسرة  ،بعكس أيامنا هذه ؛ إنما هو لئال يعذر معتذرهم يوم
القيامة  :أنه قد عاقه عن الخير  ،والعمل الصالح ما كان مسلطا على جوه مع الطغيان ،

(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.ْ433اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .111
(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ441ْ-439بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .139
(ْ)3الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.ْ441اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .111
(ْ)4الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.ْ441-ْ444اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .113
(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.ْ441اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .113
(ْ)6سليمانْاخلراشيْْ:أسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإىلْاحلقْْصـْْ .71
(ْ)7اإلمامْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ14صـْْ .139
(ْ)3الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.449اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .111
(ْ)9الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.ْ411اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .331
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ووساوس الشيطان  ،أو يدعي مدعيهم  :بأن والدته في البيت الفالني الغاشم الظالم  ،أو مجتمع
الشرك والضالل  ،وبيئة الفحشاء والفساد ؛ هو الذي أخذ بناصيته إلى الكفر والعصيان

()1

.

ومن هذه المقدمات أيضا ما قاله اإلمام علي – عليه السالم  ": -إذا وقعت النار في حجازكم (،)2

وجرى الماء في نجفكم ؛ فتوقعوا ظهور قائمكم " ( .)3وخرجت النار من الحجاز سنة 645ه

()4

.

وعن اإلمام السجاد – عليه السالم  ": -إذا عال نجفكم السيل والمطر  ،وظهرت النار في الحجاز
والمدن  ،وملكت بغداد الترك  ،فتوقعوا ظهور القائم المنتظر – عليه السالم – "

()5

.

وعن أبي عبد للا – عليه السالم ": -عام الفتح  :ينشق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة "

()6

.

وفي رواية  ":ينشق الفرات فينحسر عن جبل من ذهب ( .)7وهذا من عالمات الساعة(. )8
وعن الصادق – عليه السالم  ": -بين يدي القائم موت أحمر  ،وموت أبيض  ،وجراد في غير

حينه  ،أحمر كلون الدم ؛ فأما الموت األحمر  :فالسيف  ،وأما الموت األبيض  :فالطاعون "

()9

.

عن أبي جعفر – عليه السالم  ": -ال يقوم القائم إال في خوف شديد  ،وزلزال  ،وفتنة  ،وبالء

يصيب الناس  ،وطاعون قبل ذلك  ،وسيف قاطع بين العرب  ،واختالف شديد بين الناس ،
وتشتيت في دينهم  ،وتغير في حالهم  ،حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء  ،من عظم ما

يرى من كلب الناس  ،وأكل بعضهم بعضا  ،وخروجه عند اإلياس  ،والقنوط " (.)10

(ْْ)1كالمْعبدْالرحيمْالشريازيْحمققْكتابِْبارْاألنوارْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ36هامشْصـْْْ ْ.141
جْنَار ِْمنْأَر ِ
اقْا ِإلبِ ِلْ
ضْاحلِ َجا ِزْتُ ِْ
ْختُر َْ
ْح َّىت َ
ضيءُْأَعنَ َ
وم َّ
ْالس َ
(ْ)1هذاْمنْأشراطْالساعةْقالْالنيبْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْْ"ْ:ْ-الَْتَـ ُق ُ
اعةُ َ
بِبُصَرىْْ"ْْ.أخرجهْاإلمامْالبخاريْْ:الصحيحْجـْْ6صـْْ.1611اإلمامْمسلمْْ:الصحيحْجـْْ3صـْْ ْ.131
(ْ)3الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ7صـْْ.47عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ1صـْْ ْ.113
(ْْ)4احلافظْابنْكثريْْ:البدايةْوالنهايةْجـْْ1صـْْ ْ.391
(ْ )1الشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي ْْ:مستدركْسفينةْالبحارْ ْجـْْ 7صـْْ.47جعفرْعباسْاحلائريْْ:بالغةْاإلمامْعليْبنْاحلسنيْْ،
نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1333ْ/شْصـْْ .117
(ْْ)6السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.111الشي ْالطربسيْْ:إعالمْالورىْبأعالمْاهلدىْجـْْ1صـْْ .134
(ْْ)7السيدْاملرعشيْْْ:شرحْإحقاقْاحلقْجـْْ19هامشْصـْْ.319االمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ1صـْْ .411
(ْْ)3اإلمامْالبخاريْْ:الصحيحْجـْْ6صـْْ.1611اإلمامْمسلمْْ:الصحيحْجـْْ3صـْْ.174اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ14صـْْ .119
(ْْ)9السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْ.113الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْْ .371
(ْْ)11السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.113الشي ْعلىْالكوراينْالعامليْْ:عصرْالظهورْْْ،نشرْمكتبْاإلعالمْاإلسالميْ–ْقمْْ،
ط1413ْ،ْ1هـْصـْْ.ْ39اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .131
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هل الرجعة هي التناسخ

()1

؟.

يؤمن الشيعة االثنا عشرية بأن  :القول بالتناسخ باطل  ،ومن دان بالتناسخ فهو كافر ؛ ألن في
التناسخ إبطال الجنة والنار( ، )2فالرجعة " التي يذهب إليها أهل التناسخ فاسدة (.)3
ثم نجد الشيخ المفيد ينقل عن أحد الشعراء عقيدة التناسخ بعينها  ،وال يعقب عليها  ،فيقول هذا
الشاعر لرجل ناظره  :إني العتقد أن للا  -عز وجل  -يرد هذا إلى الدنيا كلبا  ،أو قردا  ،أو
خنزي ار  ،أو ذرة ؛ فإنه وللا متجبر  ،متكبر  ،كافر

()4

 .أليس هذا هو عين التناسخ ؟ .

ويروون أن عبد الملك بن مروان( : )5لما مات  ،مسخه للا وزغا( ، )6ثم هرب هذا الوزغ ؛ فقالت
اإلمامية  :الجسد ذهب إلى الجحيم  ،ومسخت ( )7الروح وزغا  ،كما مسخ كل من كان يسب أبناء
األنبياء في بني إسرائيل ؛ فلذلك كل عثماني في هذه األمة يبغض عليا ؛ فإنه يمسخ وزغا عند
موته  ،وأن من قتل وزغا خرج من ذنوبه  ،وعليه الغسل بعد قتله  ،وأطلقوا على مروان بن عبد
الملك لقب  :الوزغ بن الوزغ  ،وكذلك كل من يموت من بني أمية يمسخ وزغا

()8

.

(ْ)1تناس ْاألرواحْْ:انتقاهلاْيفْاألشخاصْاآلدميةْوغريهاْْ،منْجسدْإىلْجسدْْْ،وتنعيمهاْوتعذيبهاِْبسبْزكاهتاْوخبثهاْْ،فإذاْكانتْ
النفسْشريرةْأخرجتْمنْقالبهاْاليتْهيْفيهْْ،وألبستْقالباْيناسبْشرهاْمنْكلبْْ،أوْخنزيرْْ،وحنوْذلكْْ،فإنْأخذتْجزاءْشرهاْْ،
بقيتْيفْذلكْالقالبْتنتقلْمنْفردْإىلْفردْْ،وإنْملْتأخذْانقلبتْإىلْقالبْأشرْمنهْْ،حىتْتستويفْجزاءْالشرْْ،ويفْاخلريْتنتقلْإىلْ
أعلىْْ،حىتْتستويفْخريهاْْ.انظرْاحلطابْالرعيينْْ:مواهبْاجلليلْجـْْ3صـْْ.371الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْهامشْصـْْ .46
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.131الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ ْ.63
(ْ)3الشي ْالطوسيْْ:التبيانْيفْتفسريْالقرآنْْجـْْ3صـْْ .47
(ْ )4الشاعر ْْ:امرئْالقيسْاحلمرييْْ،وكانْينشدْيفْحضرةْاملنصورْالعباسيْْ،وقالْذلكْْ:لسوار ْمنْعلماءْاالثينْعشريةْْ.انظرْ
اجمللسيِ:بارْاألنوارْجـْ13صـْْ،131جـْْ11صـْْ.133األميين:الغديرْجـْْ1صـْْ.113األمحديْاملياجني:مواقفْالشيعةْجـْ1صـْْ .169
ِ
ِ
َّامْ َوِمصَر،كا َْنْ
كْبـَع َْدْأَبِيِْهْالش َْ
الولِي ِْدُْ ْ،ولِ َْدْ16هَْ ْ،مْلَّ َْ
الع ِْ
بنْ َمرَوا َْنْب ِْنْاحلَ َك ِْمْب ِْنْأِ ْ
كْ ُْ
(َ ْ)1عب ُْدْامللِ ِْ
َيبْ َ
اصْب ِْنْأ َُميَّْةَْْ:اخلَليـ َف ْةُْْ،ال َفقيْهُْْ،أَبُوْ َ
َ
ِّنيْ َسنَْةًْْ.انظرْالذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ4صـْْ .177ْ-ْ171
فْ َو ِستـ َْ
يفْ36هَْ ْ،عنْْنـَيِّ ٍْ
قَـب َْلْاخلِالَفَِْةْ َعابِدْاًْبِامل ِديـنَِْةْْ،تُـ ُو َِّْ
َ
ٍ
لةْالوَزغيَّاتْْ،سامْأبرصْْ،يسكنْالبيوتْْ،منْأنواعهْْ:
ْمنْفصي
ْسحال
جنس
األنثىْ}ْْ:
و
الوزغةْ{ْللذكرْ
و
غْ{ْللذكرْ}ْْ،
(ْ )6الوز
َ
ُ
ْ،الْتلقاهْأبداْإالْفاحتًاْفاه ْْ،والْيكادْيربأْلديغه ْْ،والوحرةْْ:تعيشْيفْ
أبوْبريصْْ ْ،وثـُعبَةْْ:أخضرْالرأسْواحللقْْ،جاحظْالعينني ْ
ً
الصحراءْْ.دْأمحدْخمتارْعمرْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ،ْ316جـْْ3صـْْ.1431املعجمْالوسيطْصـْْ .1137ْ،ْ1117
ِ
ْ:حولْصورتَهْإىلْأخرىْأقبحْمنها ْْ ْ ،وشوهْصورتَه ْْْ،وأفقدهْطبيعتَهْ
مس َخ ْ
هْهللاُْ َّ
(ْ )7املس ْْ :حتويلْاخللقْمنْصورةْإىلْصورة ْْ،ويقالْ َ
اخلاصةْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ9صـْْ.6311دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ3صـْْ .1196
(ْ)3الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ11صـْْ191ْ-ْ191بتصرفْْ.احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْ
ْ4صـْْ.191الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ .131
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وعند أهل السنة  :أمر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بقتل الوزغ
وله به صدقة

()3

()1

على وجه االستحباب  ،وسماه فويسقا

 ،ولكن السبب في ذلك  :إنه كان ينفخ على إبراهيم  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()4

()2

،

؛ لذلك قال  -ملسو هيلع هللا ىلص

 " : -من قتل وزغا فى أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك " (.)5

وتؤمن أهل السنة بوجود المسخ في األمم السابقة كما قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – عن الضب  " :إن

أمة من بني إسرائيل مسخت ،وأنا أخشى أن تكون هذه "
مسخ الجان كما مسخت الخنازير والقردة "
من بني إسرائيل "

()8

()7

()6

 ،كما قال – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -الحيات من

وفي رواية  ":الجان مسخ الجن كما مسخت القردة

.

وقد جاء القرآن به كما في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر في سورة األعراف قال للا تعالى
 ":فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين "
فإنهم لما مسخوا مكثوا ثالثة أيام ثم هلكوا

()10

()9

 ،ولكن هذا المسخ لم يكن منه ذرية

.

حكم اإليمان بالرجعة عند الشيعة الثني عشرية :

تعد الرجعة من خواص مذهب الشيعة وضرورات مذهبهم ()11؛ ألنها  :ثابتة بالتوقيف  ،وليس
للنظر فيه مجال

()12

؛ وأجمعت الشيعة عليها في جميع األعصار  ،واشتهرت بينهم كالشمس في

رابعة النهار  ،حتى نظموها في أشعارهم  ،واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم ،
وكيف يشك مؤمن بحقية األئمة األطهار – عليهم السالم – فيما تواتر عنهم  ،في قريب من

(ْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.ْ1717اإلمامْأبوْداودْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْْ .366
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ3صـْْ.ْ113اإلمامْأبوْداودْْ:سننْأيبْداودْجـْْ4صـْْ .366
(ْ)3اإلمامْالبيهقيْْ:شعبْاإلميانْجـْْ13صـْْ.ْ114أبوْعبدْهللاْالفاكهيْْ:أخبارْمكةْْ،حتقيقْْ:دْعبدْامللكْعبدْهللاْدهيشْْْ،نشرْ
دارْخضرْ–ْبريوتْْ،ط1414ْ،ْ1هـْْجـْْ3صـْْ.397اإلمامْابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ11صـْْ .411
(ْ)4أبوْعبدْهللاْالفاكهيْْ:أخبارْمكةْْجـْْ3صـْْ.397اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ41صـْْ .31
(ْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .ْ1713
(ْ)6ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ11صـْْ.73أبوْداودْْ:السننْجـْْ3صـْْ.313مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْْ1صـْْْ .1141
(ْ)7صححهْاأللباينْْ.ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ11صـْْْ .413
(ْ)3البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ.497القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ .114
(ْ)9سورةْاألعرافْْ:آياتْرقمْْ .166ْ-163
(ْ)11ابنْأيبْشيبةْْ:املصنفْجـْْْ4صـْْْ .161
(ْ)11الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاملهديْْجـْْ4صـْْ .36
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .131
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مائتي حديث صريح  ،رواها نيف وأربعون من الثقات العظام  ،والعلماء األعالم  ،في أزيد من
خمسين من مؤلفاتهم  ،وظني أن من يشك في أمثالها ؛ فهو شاك في أئمة الدين "

()1

.

قال الحسين – عليه السالم  ": -هذا علم خاص  ،ال يسع األمة جهله  ،حتى صرت ما أنا بيوم
القيامة أشد يقينا من بالرجعة "

()2

.

وقد اتفقت اإلمامية على وجوب

()3

رجعة كثير من األموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة  ،وان كان

بينهم في معنى الرجعة اختالف

()4

 ،وال معنى الختالفهم ؛

؛ ألنها أصل من أصول اإلمامية

()5

ألن اإلجماع  ،والضرورة قامتا على الرجعة بالمعنى المرتكز في أذهان المتشرعة  ،وهو  :رجوع
أعيان األموات

()6

؛ وعليها من الشواهد القرآنية  ،وأحاديث أهل البيت – عليهم السالم – ما هو

أشهر أن يذكر ؛ ولذلك فليعلم أن الرجعة من العقائد الثابتة الحقة عند الفرقة الناجية  ،يعني :
اإلمامية االثني عشرية

()7

.

وعن أمير المؤمنين – عليه السالم –  ":من أنكر أن لي في األرض كرة بعد كرة  ،ودعوة بعد
دعوة  ،وعودة بعد رجعة  ،حديثا كما كنت قديما؛ فقد رد علينا  ،ومن رد علينا فقد رد على للا "
( ،)8وعن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني " (.)9
وهناك من يخالف فيقول  :الرجعة ليست من أصول المذهب  ،ولكنها ثابتة يقينا ؛ لورود أخبار
معتبرة فيها  ،وال يبعد تواترها إجماال

()10

 .بل  ":ليست من ضروريات اإلسالم عندنا "

()11

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ13صـْ.113ْ-111احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ ْْ.113
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ69بتصرفْْ.احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .41
( ْ )3علقْعلىْهذاْاللفظةْاحملققْإبراهيمْاألنصاريْفقالْْ:لعلْلفظْوجوبْمنْزيادةْالنسا ْ؛ْإذْاملرادْْ:تصحيحْالقولْبالرجعةْالْ
إثباتْوجوهباْْ.انظرْتعليقهْعلىْكالمْْالشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْ113بتصرفْْ .
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْهامشْصـْْ.31الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ .ْ46
(ْ)1السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .131
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ .ْ191
(ْ)7الفضلْبنْشاذانْاألزديْالنيسابوريْْ:اإليضاحْهامشْصـْْ ْ.331
(ْ )3احلرْالعامليْْ:اإليقاظْمنْاهلجعةْبالربهانْعلىْالرجعةْْ،حتقيقْْ:مشتاقْاملظفر ْْ،طْنكارشْْ،نشرْدليلْماْ– ْقمْْ،طْْ،ْ 1
1411هـْ1331ْ/شْصـْْ ْ.341ْ-ْ344
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْْصـْْ .411
(ْ)11أبوْالقاسمْاخلوئيْْ:صراطْالنجاةْيفْأجوبةْاالستفتاءاتْْ،مجعْْ:موسىْمفيدْالدينْالعامليْْْ،طْأمنيْْ،نشرْاملركزْالثقايفْ–ْقمْ
ْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1997ْ/مْجـْْ3صـْْ .411
(ْ)11دْالشي ْأمحدْالوائليْْْ:هويةْالتشيعْْصـْْ .ْ111
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وسئل علي بن أبي طالب – عليه السالم – عن الرجعة فقال  ":هذا علم خاص  ،ال يسع األمة
جهله  ،ورد علمه إلى للا تعالى " ؛ فالبد أن يتيقن المسلم بالرجعة  ،كما يتيقن بيوم القيامة  ،أو
أشد من ذلك

()1

.

ومنهم من يعدها شرط في صحة اإليمان أو كماله ؛ فعن الصادق – عليه السالم –  :من أقر
بسبعة أشياء  :فهو مؤمن  ،وذكر منها  :اإليمان بالرجعة  ،وعن الرضا – عليه السالم  : -من
أقر بتوحيد للا  ،وأقر بالرجعة  ،فهو مؤمن حقا  ،وهو من شيعتنا أهل البيت

()2

.

ويتبرؤون من منكرها فعن جعفر الصادق – عليه السالم –  ":ليس منا من لم يقل بمتعتنا ،
ويؤمن برجعتنا "

()3

 ،وفي رواية  ":ليس منا من لم يؤمن بكرتنا  ،ويستحل متعتنا

()4

 ،وعنه أيضا

 ":من لم يقل برجعتنا فليس منا " (.)5

ومن العقل  :أن العترة – عليهم السالم – " ال يختلفون في إحياء للا  -هلالج لج  -قوما بعد مماتهم في
الحياة الدنيا من هذه األمة تصديقا لما رواه المخالف عن صاحب النبوة – صلى للا عليه وآله -
 ":لتتبعن سنن من قبلكم  ،شب ار بشبر  ،وذراعا بذراع  ،حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم  ،قلنا:

يا رسول للا اليهود والنصارى؟ قال  :فمن ؟ وفي رواية  ":حتى ال أدري أتعبدون العجل أم ال؟ (.)6

مع ما ثبت ونطق به القرآن الكريم  ،واألخبار المتواترة  :أن خلقا من األمم الماضية  ،واليهود قد
رجعوا إلى الدنيا بعد موتهم  ،وقد رأيت في أخبار المخالفين زيادة ما تقول الشيعة من اإلشارة إلى
أن موالنا عليا – عليه السالم – يعود إلى الدنيا  ،بعد ضرب ابن ملجم

()7

 ،وبعد وفاته  ،كما رجع

(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ41بتصرفْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ111بتصرفْْ ْْ.
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْْصـْْ ْ.31
(ْ)4الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْْجـْْ4صـْْ ْْ.ْ34
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْْْصـْْ ْ.31
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ141ْ-141بتصرفْْ ْْ.
(ْ )7عبد ْالرمحن ْبن ْملجم ْاملرادي ْالتدؤيل ْاحلمريي ْْ:فاتك ْثائر ْْ ،أدرك ْاجلاهلية ْْ ،وهاجر ْيف ْخالفة ْعمر ْْ ،وقرأ ْعلى ْمعاذ ْبن ْجبل ْْ،
فكانْمنْالقراءْْ،وأهلْالفقهْْ،والعبادةْْ.مثْشهدْفتحْمصرْوسكنهاْْ،وكانْمنْشيعةْعليْْ،وشهدْمعهْصفنيْْ،مثْخرجْعليهْْ،فاتفقْ
معْ(الربك)ْوْ(عمروْبنْبكر)ْعلىْقتلْعليْْ،ومعاويةْْ،وعمروْبنْالعاصْْ،يفْليلةْواحدةْ(ْ17رمضان)ْْ،وتعهدْالربكْبقتلْمعاويةْْ،
مثْكمناْ
وعمرو ْبن ْبكر ْبقتل ْعمرو ْبن ْالعاص ْْ ،وتعهد ْابن ْملجم ْبقتل ْعلي ْْ ،فقصد ْالكوفة ْواستعان ْبرجل ْيدعى ْشبيبا ْاألشجعي ْْ ْ ،
خلفْالبابْالذيَْيرجْمنهْعليْْلصالةْالفجرْْ،فلماْخرجْضربهْشبيبْفأخطأهْْ،فضربهْابنْملجمْفأصابْمقدمْرأسهْْ،فنهضْمنْيفْ
املسجدْْ،فحملْعليهمْبسيفهْ؛ْفقبضْعليهْْ،وفرْشبيبْْ،وتويفْعليْ–ْرضيْهللاْعنهْْ-منْأثرْاجلرحْْ.ويفْآخرْاليومْالثالثْلوفاتهْ
أحضرْابنْملجمْبنيْيديْاحلسنْْ،فقالْلهْْ:وهللاْألضربنكْضربةْتؤديكْإىلْالنارْْ،فقالْابنْملجمْْ:لوْعلمتْأنْهذاْيفْيديكْماْ
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ذو القرنين( ،)1بل روى المخالفون عن جماعة من المسلمين  :أنهم رجعوا بعد الممات قبل الدفن ،
وبعد الدفن  ،وتكلموا  ،وتحدثوا  ،ثم ماتوا

()2

.

ولذلك يعتقد الشيعة أن ذا القرنين ليس بملك  ،وال نبي  ،لكن كان عبدا صالحا  ،ضرب على قرنه
األيمن في طاعة للا ؛ فمات  ،ثم بعثه للا فضرب على قرنه األيسر ؛ فمات ؛ فبعثه للا وسمي
ذو القرنين  ،وأن في األمة مثله يعني  :علي بن أبي طالب – رضي للا عنه -

()3

.

بينما يقول بعض علماؤهم  :الرجعة لم تثبت بظواهر األخبار المنقولة ؛ فيتطرق التأويالت عليها ؛

وانما المعول في إثبات الرجعة على إجماع اإلمامية على معناها  ،فكيف يتطرق التأويل لما هو
معلوم  ،فالمعنى غير محتمل  ،وان كانت تعضده النصوص(.)4

أما شذاذ اإلمامية فيذهبون إلى  :أن الرجعة هي رجوع دولتهم في أيام القائم  ،من دون رجوع

أجسامهم

()5

.

وهذا مردود عليهم من االثني عشرية ؛ ألنهم لم يستطيعوا أن يفهموا النصوص ؛ فإنه ال يخالف
في صحة رجعة األموات إال ملحد  ،وخارج عن أقوال أهل التوحيد ؛ ألن للا قادر على إيجاد
الجواهر بعد إعدامها
اإلجمالي بها

()7

()6

 .وال يطلب من المكلف معرفة كيفية الرجعة تفصيال  ،بل يكفي التصديق

 ،وا ن من يشك في أمثالها  ،فهو شاك في أئمة الدين  ،وال يمكنه إظهار ذلك بين

المؤمنين ؛ فيحتال في تخريب الملة القويمة

()8

.

بينما يرد على نفسه فيقول  :على أن جماعة من العلماء تأولوا ما ورد من األخبار في الرجعة

على رجوع الدولة واألمر والنهي  ،دون رجوع األشخاص ؛ لما ظنوا  :أن الرجعة تنافي التكليف ،
اختذتْإهلاْغريكْ!ْمثْقطعواْيديهْورجليهْْ،وهوْالْينفكْعنْذكرْهللاْْ،فلماْعمدواْإىلْلسانهْشقْذلكْعليهْْ،وقالْْ:وددتْأنْالْيزالْ
فميْبذكرْهللاْرطبْاًْ؛ْفأجهزواْعليهْوكانْذلكْعامْْ41هـْ661ْ/مْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ .ْ339
(ْ)1ذوْالقرننيْْ:امسهْاسكندرْعلىْاألشهرْْ،ولقبْبذلكْألنهْملكْفارسْوالرومْْ،وقيلْْ:ألنهْدخلْالنورْوالظلمةْْ،وقيلْْ:ألنهْكانْ
برأسهْشبهْالقرننيْْ،وقيلْْ:كانْلهْذْؤابتان،وقيلْْ:رأىْيفْالنومْأنهْأخذْبقرينْالشمسْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْ1صـْْ .91
(ْ)1السيدْأبوْالقاسمْبنْطاووسْْ:سعدْالسعودْْ،طْأمريْْْ،نشرْمنشوراتْالرضىْ–ْقمْ1363ْْ،شْصـْ66ْ–ْ64بتصرفْْ ْ.
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.111الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ ْْ.117
(ْ )4الشي ْالطربسيْْ:تفسريْجممعْالبيانْجـْْ 7صـْْ.416اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 13صـْْ 139بتصرفْْ .الشي ْاحلويزي ْْ:تفسريْ
نورْالثقلنيْْ،حتقيقْْ:السيدْهاشمْالرسويلْاحملاليتْْ،نشرْمؤسسةْإمساعيليانْ–ْقمْْْ،ط1411ْ،ْ4هـْ1371ْ/شْْجـْ4صـْْ .111
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْجـْْ1صـْْ ْ.111
(ْ)6املصدرْالسابقْْجـْْ3صـْْ ْ.131
(ْ)7تعليقْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْشرحْأصولْالكايفْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ6هامشْصـْْ .411
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْْ.113
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وليس كذلك ؛ ألنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب  ،واالمتناع عن القبيح  ،والتكليف يصح
معها  ،كما يصح ظهور المعجزات الباهرة ؛ حيث ثبتت بإجماع اإلمامية  ،وهذا يكفي دليال (.)1
ويأتي من يهدأ من روعنا ؛ فيقول بعد سرد أحاديث الرجعة وتواترها  ":مالحظة  :الرجعة مرحلة
من عمر األرض والبشرية عليها بعد ظهور المهدي – عليه السالم –  ،وال إشكال عند علماء
المسلمين أن األمور المستقبلة أمور غيبية  ،يتوقف االعتقاد بها على ورود أحاديث شريفة ثابتة

عن النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -وأهل بيته – عليهم السالم –  ،كما إن علمائنا ال يفتون بخروج من لم يعتقد
الرجعة ؛ لعدم ثبوت أحاديثها عنده كما عند الشيعة ؛ فضال عن خروجه عن اإلسالم  ،وفي

المقابل يجب أن يعذرنا أخواننا أتباع المذاهب األخرى  ،إذا اعتقدنا بمرحلة الرجعة قبل قيام القيامة
؛ لتواتر أحاديثها  ،وثبوتها عندنا عن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -وآله – عليهم السالم  -وغرابتها  ،ووجود

الغرائب في أحداثها ؛ ال يصح أن يكون مضعفا ألحاديثها ؛ ألنا لم نؤت من العلم إال قليال (. )2

ولعل السبب في هذا التناقض أن  ":من تتبع سيرة األئمة – عليهم السالم – وأصحابهم في أمر
الرجعة  :يالح أنها كانت تثير جدال من مخالفيهم ؛ فيسكتون عن القول بها  ،ويأمرون بالسكوت

؛ لعدم المصلحة في إثارة الخالف  ،ثم يجهرون بها  ،ويأمرون بالجهر بها عندما يسمح المجال
لتثبيت واحدة من عقائد اإلسالم التي يصرون عليها (. )3
الدليل على الرجعة من القرآن الكريم :

الشيعة االثنى عشرية دائما حين تدلل على عقائدها تدخل الروايات واآلراء لتفسر القرآن بما يؤيد
معتقدها فتقول مثال  :أخبر للا  -عز وجل  -عن حشرين  :حشر أكبر يوم القيامة في قوله
تعالى  ":وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا"
أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون"

()4
()5

 ،وحشر الرجعة قبل القيامة  ":ويوم نحشر من كل

 ،وقوله تعالى  ":ونريد أن نمن على الذين استضعفوا

في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في األرض ونري فرعون وهامان

وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون"

()6

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ117بتصرفْْ.الشي ْالطربسيْْ:تفسريْجممعْالبيانْجـْْ7صـْْ .ْ416
(ْ)1الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ4صـْْ ْْ.ْ31
(ْ)3املصدرْالسابقْْجـْْ4صـْْ ْْ.ْ36
(ْ)4سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ ْ.47
(ْ)1سورةْالنملْْْ:آيةْرقمْْ ْ.33
(ْ)6سورةْالقصصْْ:آيةْرقمْْ ْ.1
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وظاهر هذا الكالم يقتضي االستقبال  ،فال يجوز أن يحمل على أن المراد به موسى  -عليه

السالم  -وشيعته  ،واذا حملنا فرعون وهامان على أنهما الرجالن المعروفان اللذان كانا في عهد
موسى  -عليه السالم-

؛ فيجب أن يعادا ليريا ما من للا تعالى به على ما ذكره من

المستضعفين  ،وهذا يوجب الرجعة ال محالة ؛ فيفهم منه جواز رجعة بعض المظلومين ؛ ليقتصوا
من أعدائهم كما فعل بمن قبلهم (.)1
قال تعالى  ":ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اَّلل موتوا ثم

أحياهم إن اَّلل لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون"

()2

؛ هؤالء سبعين ألفا هرب

أغنياؤهم من الطاعون  ،وتركوا الفقراء ؛ فعاقبهم للا  :بأن ماتوا جميعا  ،ثم مر بهم نبي من أنبياء
بني إسرائيل  ،يقال له  :أرميا( ، )3فدعا للا أن يحييهم ؛ فأحياهم للا  ،وبعثهم معه  .فهؤالء ماتوا
ورجعوا إلى الدنيا  ،ثم ماتوا بآجالهم

()4

.

وقال تعالى  ":أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه اَّلل بعد
موتها فأماته اَّلل مائة عام ثم بعثه "

()5

 ،فهذا مات مائة سنة  ،ورجع إلى الدنيا  ،ثم مات بأجله

()6

.

وقال تعالى  ":ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون "

()7

؛ وذلك أنهم لما سمعوا كالم للا قالوا

 :ال نصدق به حتى نرى للا جهرة ؛ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم  ،فماتوا فقال موسى  -عليه
السالم  : -يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم ؟ فأحياهم للا له  ،فرجعوا إلى الدنيا
فأكلوا  ،وشربوا  ،ونكحوا النساء  ،وولد لهم األوالد  ،ثم ماتوا بآجالهم

()8

 ،وقال للا تعالى ممتنا

على عيسى بن مريم – عليه السالم  ": -واذ تخرج الموتى بإذني "

()9

 ،فجميع الموتى الذين

أحياهم عيسى – عليه السالم – بإذن للا رجعوا إلى الدنيا  ،وبقوا فيها  ،ثم ماتوا بآجالهم

()10

(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْْجـْْ3صـْْ137-136بتصرفْْ ْ.
(ْ)1سورةْالبقرةْْْ:آيةْرقمْْ ْ.143
(ْْ)3أرمياْبنْحلقياْْ:منْسبطْالوىْبنْيعقوبْوقصتهْمعروفةْْ.انظرْاحلافظْابنْكثريْْ:قصصْاألنبياءْجـْْ1صـْْ .316
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْْصـْْ61-61بتصرفْْ ْ.
(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْ.119
(ْ)6قالْالصدوقْْ:هوْعزيرْْ،أوْأرمياْ–ْعليهماْالسالمْْ.ْ-الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ ْ.61
(ْ)7سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْ.16
(ْ)3الشي ْالصدوقْْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ ْ.61
(ْ)9سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ ْ.111
(ْ)11الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ ْ.61ْ-ْ61
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.

وقال للا عن أصحاب الكهف " ولبثوا في كهفهم ثالث مائة سنين وازدادوا تسعا "( ، )1ثم بعثهم للا
فرجعوا إلى الدنيا ؛ ليتساءلوا بينهم  -وقصتهم معروفة  ، -واذا صح أن الرجعة كانت في األمم

السالفة  ،وقال النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ": -يكون في هذه األمة مثل ما يكون في األمم السالفة ؛ فيجب على

هذا األصل أن تكون في هذه األمة رجعة

()2

.

قال تعالى  ":وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا "( ، )3وقال تعالى  ":ويوم نحشر من كل أمة فوجا

ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون "( ، )4فاليوم الذي يحشر في الجميع غير الذي يحشر فيه فوج (.)5
وقال تعالى  ":وأقسموا باَّلل جهد أيمانهم ال يبعث اَّلل من يموت بلى وعدا عليه حًّقا "

()6

 ،يعني

في الرجعة ؛ ألن للا يقول ":ليبين لهم الذي يختلفون فيه "( ،)7والتبيين في الدنيا  ،ال في اآلخرة (.)8

قال تعالى ":ومن كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة أعمى وأضل سبيال "( ،)9يعني  ":الرجعة " (.)10

وقوله تعالى  ":إن اَّلل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اَّلل

فيقتلون ويقتلون "

()11

قال أبو جعفر – عليه السالم – يعني الرجعة

()12

.

وقوله تعالى  ":ولنذيقنهم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر لعلهم يرجعون "

()13

عن أبي عبد

للا – عليه السالم –  ":العذاب األدنى الرجعة  ،والعذاب األكبر يوم القيامة " (. )14

وقول من قال  :إن الرجعة ال تجوز إال في زمن النبي ؛ ليكون معج از له  ،وداللة على نبوته :

باطل ؛ ألن عندنا بل عند أكثر األمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي األئمة واألولياء
(ْ)1سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْْ ْ.61
(ْ)3سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ ْ.47
(ْ)4سورةْالنملْْْ:آيةْرقمْْ ْ.33
(ْ)1الشي ْالصدوقْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْْصـْْْ ْ.61
(ْ)6سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ ْ.33
(ْ)7سورةْالنحلْْ:آيةْرقمْْ ْ.39
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْْ ْ.63
(ْ)9سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ ْ.71
(ْ)11احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْْصـْ .ْ11
(ْ)11سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ ْ.111
(ْ)11احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْ .ْ11
(ْ)13سورةْالسجدةْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)14احلسنيْبنْمحدانْاخلصييبْْ:اهلدايةْالكربىْْصـْْ ْ.413
(ْ)11الشي ْالطربسيْْ:تفسريْجممعْالبيانْْجـْْ1صـْْ ْ.113
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()15

.

الدليل على الرجعة من أقوال األئمة – عليهم السالم : -
عن أبي جعفر – عليه السالم  ": -أيام للا  -عز وجل  -ثالثة  :يوم يقوم القائم  ،ويوم الكرة ،
ويوم القيامة"

()1

 ،وعن الرضا – عليه السالم – حين سئل عن الرجعة قال  ":إنها لحق قد كانت

في األمم السالفة  ،ونطق بها القرآن" ( . )2وهناك الكثير داخل الفصل .
هل يمكن أن نستدل على الرجعة من العقل :
يعترف الشيعة  :أ ن الرجعة ليست من المدركات العقلية ؛ ليحتكم فيها إلى العقل  ،أو لكي يسأل
العقل عنها ؛ بل هي أمر غيبي ال يعرف إال بالنقل  ،أو اإلجماع الكاشف عن إبالغ المعصوم
لهذا األمر للناس  ،واجماع المجمعين قد كشف لنا عن معرفتهم بهذا األمر التوقيفي الذي أخذوه
عن المعصومين (.)3
وقد تضافرت األخبار  ،وتواترت اآلثار  ،وأجمعت الشيعة األبرار على الرجعة في الجملة  ،وأن

األئمة جميعا يرجعون إلى الدنيا في زمان المهدي  ،مع جماعة من خلص المؤمنين  ،وأشقياء
المخالفين

()4

 ،وقد ورد في ذلك ما يزيد على مائتي حديث عن ثقات علماء الشيعة (.)5

ومع ذلك يرجع بعضهم إلى االستدالل بالعقل مستندا على إجماع اإلمامية ؛ فيقول :
اعتقاد الرجعة داخل تحت مقدور للا تعالى غير مستحيل في نفسه ؛ فإذا ثبت دخولها تحت مقدور

للا تعالى  ،فالطريق إلى إثباتها إجماع اإلمامية على وقوعها  ،فإنهم ال يختلفون في ذلك
واجماعهم حجة ؛ وسببه هو دخول قول اإلمام  -عليه السالم  -فيه  ،وما يشتمل على قول
المعصوم من األقوال البد فيه من كونه صوابا

()6

 .وقد نقل كثير من علماء االثنى عشرية

اإلجماع على القول بالرجعة (. )7

(ْ)1قالْالشي ْالصدوقْْ:الكرةْْ:الرجعةْْ.الشي ْالصدوقْْ:اخلصالْْصـْْ ْ.113
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ ْْ.113
(ْ)3السيدْجعفرْمرتضىْْ:مأساةْالزهراءْْ،شبهاتْوردودْجـْْ1هامشْصـْْ .ْ113
(ْ )4عبد ْهللا ْالشربْ :األنوار ْالالمعة ْيف ْشرح ْالزيارة ْاجلامعة ْ(شرح ْآل ْكاشف ْالغطاء) ْْ ،نشر ْمؤسسة ْالوفاء ْ– ْبريوت ْْ ،طْْ،1
1413هـ1933/مْشرحْصـْْ ْْ.161
(ْ)1املصدرْالسابقْشرحْصـْْ164بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ13صـْْ139-133بتصرفْ ْ.
( ْ)7قالْحسنْبنْسليمانْاحلليْ:نقلْاإلمجاعْمنْالشيعةْعلىْهذهْاملسألةْالشي ْاملفيدْْ،والسيدْاملرتضىْْ.حسنْبنْسليمانْاحلليْْ:
احملتضرْصـْْ.31الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ4صـْْ ْْ.ْ34
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وكذلك فإن الوجه في رجعة الذين يرجعون أن للا  -عز وجل  -؛ إنما خلق الموت والحياة ليبلوهم
أيهم أحسن عمال  ،وقد ال يتهيأ في نظام الخلقة  -وخصوصا في أدوار الفترة  -بالؤهم  ،وفتنتهم
؛ بحيث يظهر سرائرهم  ،وتتم الحجة عليهم ؛ فيقضي عليهم إما بالنار أو الجنة قضاء حتم  ،أو

يحول بين بالئهم الموت المقدر لهم من دون أن يكون ذلك نقمة عليهم  ،واستئصاال لهم ؛ فالبد
من رجوعهم إلى الحياة الدنيا ؛ ليتم بالؤهم على ما ورد بذلك روايات أهل البيت .
أما إذا كان في عمل اإلنسان الواحد  ،أو القوم  ،أوالمجتمع  :ما يسجل عليه أو عليهم البوار
والنار قضاء حتم  ،كالذي يستعجل بالشر  ،ويباهل النبي( ، )1أو يقترح عليه أن يأتي بآية كذا وكذا
 ،فيؤتاها  ،وال يؤمن بها عنادا  ،أو يقتل نفسه دفعا للبالء الذي توجه إليه  ،وغير ذلك من الموارد
التي ال مجال للبحث عنها  ،فحينئذ يتم بالؤه  ،ويظهر سريرته  ،ويحتم عليه بالهالك  ،واذا أهلكه

للا بعذاب نازل إليه أو إليهم ال يبقى مجال إلقالتهم عن البلوى األولى  ،وارجاعهم إلى دار
االمتحان مجددا

()2

.

مع ما روي  :أن رجال جاء لإلمام الصادق – عليه السالم – فقال  :يا مفضل  :إن من شيعتكم
من ال يقول برجعتكم ؟ فقال  -عليه السالم " : -إنما سمعوا قول جدنا رسول للا – صلى للا

عليه وآله – ونحن سائر األئمة نقول  ":ولنذيقنهم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر لعلهم

يرجعون "

()3

 ،فالعذاب األدنى  :عذاب الرجعة  ،والعذاب األكبر  :عذاب يوم القيامة (.)4

فهل ع لينا أهل السنة من لوم إن اتبعنا هدي النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولم نعلم بهدي أئمتهم ؛ فأهل العلم

يقولون  :رحم للا عبدا انتهى إلى ما علم وسمع  ،وقد اتفقنا  :ال تكليف إال بعد علم .

ويقول أيضا إن بعض الشيعة يقولون  :معنى الرجعة أن يرد للا إلينا ملك الدنيا  ،وأن يجعله
للمهدي ؛ فقال الصادق – عليه السالم  ": -ويحهم ومتى سلبنا الملك حتى يرد علينا
يعترف أبو جعفر – عليه السالم بأنه  ":ال يعتقد أهل العراق بالرجعة " (. )6

(ْ)1املباهلةْْ:املالعنةْ؛ْفإِنْاملتب ِ
اهلَنيْيدعوْكلْواحدْمنهماْعلىْصاحبهْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ .641
ََُ
(ْْ)1كالمْعبدْالرحيمْالشريازيْحمققْكتابِْبارْاألنوارْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ36هامشْصـْْْ ْ.141
(ْ)3سورةْالسجدةْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ14بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ16بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6املصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ ْْ.ْ41
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()5

 ،ثم

ومن أهم األدلة العقلية ما حكاه علماء الشيعة من روايات عن اجتماع النجوم في السماء سنوات

طويلة  ،تمهيدا للرجعة  ،ثم يقولون  ":ثم اعلم أن هذه الخياالت  ،والروايات  ،وان لم تكن مبتنية
على أصل متين ؛ لكنها مما يرفع استبعادات األوهام عن األخبار الواردة في الرجعة (.)1
من الذي سيرجع من األمم :

الرجعة عند الشيعة االثني عشرية  ":تختص بمن محض( )2اإليمان  ،ومحض الكفر دون ما سوى

هذين الفريقين"

()3

 ،فهي عامة لكل األمم ؛ فعن الصادق – عليه السالم – ":إنما يرجع إلى الدنيا

عند قيام القائم – عليه السالم –  :من محض اإليمان محضا  ،أو محض الكفر محضا  ،فأما ما

سوى هذين  ،فال رجوع لهم إلى يوم المآب"(.)4

فإذا رجع من محض الكفر :أوهم الشيطان أعداء للا  -عز وجل  -إنما ردوا إلى الدنيا لطغيانهم
على للا ؛ فيزدادوا عتوا  ،فينتقم للا تعالى منهم بأوليائه المؤمنين  ،ويجعل لهم الكرة عليهم  ،فال
يبقى منهم أحد إال وهو مغموم بالعذاب  ،وتصفو األرض من الطغاة  ،ويكون الدين هلل تعالى

()5

.

ولكننا نجد علماء االثني عشرية يفسرون كالم المعصوم على خصوص أمة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دون
غيرها  ،فيقررون أن  :الرجعة تكون لممحضي اإليمان من أهل الملة  ،وممحضي النفاق منهم

دون من سلف من األمم الخالية

()6

؛ والعلة في رجعتهم وحدهم  ":حتى ال يستبدل عليهم بهذه

المنزلة غيرهم ( .)7يعني ينفرد المؤمن بهذا الشرف  ،والمنافق بهذا العار والذل ! .
ويقول الشيخ المفيد  ":إن الراجعين إلى الدنيا فريقان  :أحدهما :ما علت درجته في اإليمان ،
وكثرت أعماله الصالحات  ،وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر والموبقات ؛ فيريه للا  -عز
وجل  -دولة الحق  ،ويعزه بها  ،ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه .
( ْ)1قالْعبدْالرحيمْالشريازيْْ":ملْجندْترمجةْرجالْالسندْيفْشيءْمنْتراجمْالعامةْْ،واخلاصةْ"ْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ14
صـْْ ْْ.111-ْ114
ِ
صي ٍة ِْمن َّ ِ
ِ
ِ ِ
(ْْ)1منْاملعلومْْ:أ َّ
ْح َّىت َْالْيَ ُشوبـَ َهاْ
ْْ،وَالْأ َْ
ضْالطَّ َ
َح َدَْمي َح ُ
َح ًداْ َغيـَرْاألَنبِيَاء َْالَْمي َح ُ
ضْال َمعصيَةَ َ
اعةَ َ
َنْأ َ
ْالصغَائ ِر َ
ْح َّىت َْالْيَ ُشوبـَ َهاْمبَع َ َ
بِشي ٍء ِْمنْالطَّاع ِ
اىلْْ"ْ:فَأ ََّماْمنْثـَ ُقلَتْْموا ِزينُهْفَـهو ِْيفْعِ َ ٍ ِ ٍ
ْها ِويَةْْ"ْ.القارعةْ.9ْ–6ْ:
اتْقَ َ
الْتَـ َع َ
َ
َ َ
ْم َوا ِزينُهُْفَأُمهُ َ
اْمن َ
ْخفَّت َ
يشة َْراضيَة َْوأ ََّم َ
َ
ََ ُ ُ َ
فهذاْمنْالتلبيسْعلىْالقارئْكماْترىْفمنْهذاْالذيْسيمحضْاإلميانْحىتْالْيقعْمنهْمعصيةْقطْ!ْْ.انظرْالعالمةْأبوْاحلسنْاملاوردىْ
ْ:احلاوىْالكبريْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْ1994ْ-مْْجـْْ16صـْْ .111
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْْْصـْْ63-61بتصرفْ ْ.
(ْ)4الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ4صـْْ ْْ.ْ33
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْصـْْ.31اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .133
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْْْصـْْ63-61بتصرفْ ْ.
(ْ)7القاضيْابنْالربجْالطرابلسيْْ:جواهرْالفقهْْصـْْ ْ.163
516

واآلخر :من بلغ الغاية في الفساد والعناد  ،وانتهى في خالف المحقين إلى أقصى الغايات  ،وكثر
ظلمه ألولياء للا  ،واقترافه السيئات ؛ فينتصر للا تعالى لمن تعدى عليه قبل الممات  ،ويشفي
غيظهم منه بما يحله من الن قمات  ،ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت  ،ومن بعده إلى
النشور  ،وما يستحقونه من دوام الثواب والعقاب "(. )1

لكنهم يرجعون فيقولون  :الرجعة تشمل األمم قبلنا واذا سألت  :أين األدلة فاسمع إذن :
يؤيد رجعة بعض األمم قبلنا  :ما جاء عن جبريل – عليه السالم – أنه أخبر أن للا تعالى قال
للنبي -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين ألفا  ،واني أقتل بدم ابنك الحسين بن علي
سبعين ألفا  ،وسبعين ألفا "( ، )2وسئل أبو عبد للا – عليه السالم – هل ألمير المؤمنين – عليه
السالم – كرات ؟ قال  :نعم إنها لكرات  ،وكرات  ،ما من إمام في قرن إال ويكر البر والفاجر في
دهره  ،حتى يديل للا المؤمن من الكافر

()3

 ،وعن الصادق – عليه السالم  ": -وللا ال تذهب

األيام والليالي حتى يحيي للا الموتى  ،ويميت األحياء  ،ويرد الحق إلى أهله  ،ويقيم دينه الذي
ارتضاه لنفسه " (.)4
ماذا يفعل القائم – عليه السالم  -حين يخرج :
ذكر علماء االثنا عشرية أمو ار البد من تحققها عند ظهور القائم في آخر الزمان منها :
ينتظر المهدي إلى أن " يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثالثمائة وثالثة عشر رجال من
أقاصي األرض  ،فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل اإلخالص  ،أظهر للا أمره  ،فإذا كمل العقد
وهو عشرة آالف رجل خرج بإذن للا  -عز وجل  ، -فال يزال يقتل أعداء للا حتى يرضى للا -
عز وجل " -

()5

 ،فإذا خرج المهدي حكم بحكم سليمان وداود  ،وال يسأل بينة

()6

 ،وهو " أمر

جديد  ،وكتاب جديد  ،وقضاء جديد " ()7؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -يقوم بأمر جديد ،
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ .ْ73
(ْ)1الشي ْعبدْهللاْالبحراينْْ:العواملْْ،اإلمامْاحلسنيْْ،طْأمريْ–ْقمْْ،حتقيقْونشرْْ:مدرسةْاإلمامْاملهديْباحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْ،طْ1
1417ْْ،هـْ1361ْ/شْْصـْْ.ْ617اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .133
(ْ )3احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْ.ْ 17الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ 9صـْ
.93الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ4صـْْ ْْ.93
(ْ)4حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ1صـْْ ْ.ْ1136
(ْ)1الشي ْالصدوقْْْ:إكمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.373املريزاْالنوريْْ:خامتةْاملستدركْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)6الكليينْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْ.397املفيدْْ:اإلرشادْصـْ.413املريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ17صـْْ .361
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .131
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وكتاب جديد  ،وسنة جديدة  ،وقضاء جديد  ،على العرب شديد ؛ ليس شأنه إال القتل  ،ال يستتيب
أحد  ،وال تأخذه في للا لومة الئم "

()1

 ،مع أن اإلسالم نسخ كل الشرائع السابقة ! ؛ فعن أبي عبد

للا – عليه السالم  ": -إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان "

()2

.

فما معالم هذا األمر الخفي الذي يفعله المهدي فيجعل الناس حيرى في أمره ؟ .
الجواب غير ما سبق  :أنه يغير بعض أحكام الميراث والفرائض ؛ فعن الصادق – عليه السالم -
 ":فلو قد قام قائمنا أهل البيت ؛ أورث األخ الذي آخى بينهما في األظلة

الوالدة "

()4

 ،ويقتل الشيخ الزاني  ،ويقتل مانع الزكاة

بلغ العشرين  ،ولم يتفقه في الدين "

()6

()5

()3

 ،ولم يورث األخ من

 ،ويفعل شيئا غريبا وهو  ":أنه يقتل من

 ،وعن أبي عبد للا – عليه السالم – إذا قام القائم  ":ركب

فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ( ، )7ثم ينتفض به فرسه فال يبقى أهل بلدة إال وهم يظنون أنه

معهم في بالدهم "( )8؛ للا أكبر  :وكأنه بث مباشر !.
ثم يتوجه إلى قبر جده  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيكسر الحائط الذي على القبر ثم يخرجهما – يعني الشيخين – ،
غضين رطبين فيلعنهما  ،ويتب أر منهما  ،ويصلبهما  ،ثم ينزلهما ويحرقهما  ،ثم يذريهما في الريح ،

ويكسر المسجد  ،ثم يقوم بضرب أعناق خمسمائة من قريش  ،ثم خمسمائة أخرى ثم أخرى ،
()9

حتى يفعل ذلك ست مرات

()10

 ،ثم يذبح العرب تنفيذا لوصية أبي عبد للا – عليه السالم – حيث

قال  :ما بقي بيننا وبين العرب إال الذبح

()11

؛ ألن " رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سار في أمته باللين ،

وكان يتألف الناس  ،والقائم أمر أن يسير في الناس بالقتل  ،وأال يستتيب أحدا  ،فالويل لمن ناوأه
" .
()12

(ْ)1السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .131
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .331
(ْ)3يقولْالصدوقْْ:إنْهللاْآخىْبنيْاألرواحْيفْاألظلةْْ،قبلْأنَْيلقْاألبدانْبألفيْعامْْ.الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْصـْْ .33
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:اهلدايةْصـْْ.343ونفسْاملؤلفْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ4صـْْ .311
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.319الشي ْالصدوقْْْ:اخلصالْصـْْ .169
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.331الشي ْالطربسيْْ:إعالمْالورىْبأعالمْاهلدىْجـْْ1صـْْ .311
(ْ)7الشمرا ْْ:غرةْالفرسْ.انظرْالشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْْ.671
(ْ)3السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.113ْ-ْ117جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْصـْْ .134
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .336
(ْ)11املفيدْْ:اإلرشادْصـْْ.411اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .333
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .349
(ْ)11املصدرْالسابقْجـْْ11صـْْ .313
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وعن أبي عبد للا – عليه السالم – في تفسير قوله تعالى  ":يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ
بالنواصي واألقدام "  ،قال  ":لو قام قائمنا أعطاه للا السيماء  ،فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم
()1

وأقدامهم  ،ثم يخبط بالسيف خبطا " .
()2

وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء  ،حتى يجلدها الحد
()3

 ،وحتى ينتقم البنة دمحم فاطمة – عليها السالم – منها  ،فقيل له  :ولم يجلدها الحد ؟ قال :
لفريتها على أم إبراهيم  ،قيل له  :فكيف أخره للا للقائم ؟ فقال  :ألن للا تبارك تعالى بعث دمحما –
صلى للا عليه وآله – رحمة  ،وبعث القائم نقمة ! "

()4

.

وعن أمير المؤمنين – عليه السالم – أنه كان بالكوفة  ،فضرب األرض برجله فزلزلت وقال ":
وأيم للا لو قام قائمنا ألخرج من هذا الموضع اثني عشر ألف درع  ،واثني عشر ألف بيضة لها
()5

وجهات  ،ثم ألبسها اثني عشر أل فا من ولد العجم  ،ثم يأمر بقتل كل من كان على خالف ما هم
عليه " .
()6

وعن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":لو قام قائمنا بعث للا إليه قوما من شيعته من قبورهم ،
سيوفهم على عواتقهم

()7

 ،ثم يجمع له جميع الشيعة من جميع البلدان  ،حتى إن بعضهم ليركب

السحاب إليه – عليه السالم -

()8

 ،كل هذا لقتل العرب  ،فأين حقوق اإلنسان ؟ وأين العدل ؟

ولما هذه الحرب ؟ .

(ْ)1سورةْالرمحنْْ:آيةْرقمْْ .41
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.379الشي ْاملفيدْْ:االختصاصْْصـْْ .314
(ْ )3احلمراءْأوْاحلمرياءْْ:أيْالبيضاء ْْ،املرادْهباْعائشةْ– ْرضيْهللاْعنهاْ– ْ ْْ،وهوْلقبْكانْيناديهاْبهْرسولْهللاْ– ْصلىْهللاْعليهْ
وسلمْ– ْقالْأبو ْاحلجاجْاملزيْْ:كلْحديثْفيهْذكرْاحلمرياءْباطلْإالْحديثْاًْيفْالصومْيفْسننْالنسائي ْْ،وحديثْآخرْيفْالنسائيْْ:
دخلْاحلبشةْاملسجدْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.141وْجـْْ31صـْْ.641الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ1هامشْصـْْ167
–ْْ163بتصرفْْ.ابنْمنظورْْ:لسانْالعربْجـْْ11صـْْ.ْ991أبوْيعلىْاملوصليْْ:مسندْأيبْيعلىْجـْْ1صـْْ.311ابنْحجرْْ:فتحْ
الباريْجـْْ1صـْْ.111السيدْعليْالشهرستاينْْ:وضوءْالنيبْجـْْ1صـْْ .113
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرايعْْجـْ1صـْْ .ْ131
(ْ)1البيضةْْ:اخلوذةْْ.انظرْاملعجمْالوجيزْْْ،مادةْباضتْصـْْ .ْْ69
(ْ)6احلسنيْبنْمحدانْاخلصييبْْْ:اهلدايةْالكربىْْصـْْ161بتصرفْْ .
(ْ)7السيدْمرتضيْاألبطحيْْ:الشيعةْيفْأحاديثْالفريقنيْصـْْ331بتصرفْ .
(ْ )3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 11صـْْ،ْ 13وصـْ.13السيدْهباءْالدينْالنجفيْْ:منتخبْاألنوارْاملضيئةْْ،طْاعتمادْ– ْقمْْ،حتقيقْ
ونشرْْ:مؤسسةْاإلمامْاهلاديْْ-قمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1373ْ/شْهامشْصـْْ .31
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وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":لو قام قائمنا بدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم

(")1

 ،وعنه أيضا

قال  ":ما أنزل للا سبحانه آية في المنافقين إال وهي في من ينتحل التشيع " .
()2

قال الصادق – عليه السالم – مختص ار  :يظهر في شبهة ؛ ليستبين  ،فيعلو ذكره  ،ويظهر أمره ،
وينادى باسمه  ،وكنيته  ،ونسبه  ،ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين  ،والموافقين والمخالفين
؛ لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به  ،ثم يظهره للا على الدين كله  ،حتى يرفع االختالف بين األديان ،
فال يبقى في األرض إال دين واحد (.)3
ويحضر الناس ؛ فيقول لهم القائم – عليه السالم  : -من أراد أن ينظر إلى آدم  ،وشيث  ،ونوح
 ،وسام

()4

 ،وابراهيم  ،واسماعيل  ،وموسى  ،ويوشع  ،وعيسى  ،وشمعون( ، )5ودمحم  ،وأمير

المؤمنين  ،والحسن  ،والحسين  ،واألئمة من ولد الحسين – عليهم السالم – ؛ فلينظر إلي  ،ثم
يق أر الصحف التي نزلت على كل األنبياء ؛ فإذا سمعت كل أمة كتاب نبيها ؛ أقرت له بأن هذا
هو كتابها الذي قرأه لم يبدل منه حرف واحد  ،ثم تظهر الدابة (.)6

ويكون خروج الدابة بعد المهدي – عليه السالم – في الرجعة
متعارضة من طرق الشيعة
بنبي  ،وال وصي

()9

()8

()7

 ،واألخبار في شأن الدابة

 ،ويهدم الكعبة  ،ويبنيها على قواعد إبراهيم ؛ ألن الذي بناها ليس

 ،ويقطع أيدي بني شيبة السراق  ،ويعلقها على الكعبة "

()10

 ،وفي رواية :

(ْ)1عليْأكربْغفاريْْ:دراساتْيفْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْاهلدايةْللمامقاينْْ،طْتابشْ–ْطهرانْْْ،نشرْجامعةْاإلمامْالصادقْْْ،
طْ1369ْ،ْ1شْصـْ.111الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ3صـْْ ْ.411
(ْ)1عليْأكربْغفاريْْ:دراساتْيفْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْاهلدايةْللمامقاينْصـْْ .111
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ4ْ–ْ3بتصرفْْ ْْ.
(ْ)4سامْْ:سامْبنْنوحْ–ْعليهْالسالمْْ،ْ-أبوْالعربْْ،وفارسْْ،والرومْْ.احلافظْابنْكثريْْ:قصصْاألنبياءْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ119
ْ.وقيلْْ:الذيْذكرتْقصتهْيفْالبقرةْ
ْ
(ْ)1مشعونْْ:رسولْمنْالثالثةْاملرسلنيْإىلْأنطاكيةْاليتْذكرتْقصتهمْيفْيسْْ:آياتْ31ْ-ْ13
ْ:آياتْْ،111ْ -146كانْقبلْداودْْ،وكانْيسمىْأيضاْْ:مشويلْْ.احلافظْابنْكثريْْ:قصصْاألنبياءْجـْْ 1صـْْ،ْ 171جـْْ 1صـْ
ْ .331
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ11ْ–ْ9بتصرفْْ ْْ.
( ْ )7يوجدْارتباطْبنيْرجعةْعليْوبنيْخروجْالدابةْْ،بلْتذكرْبعضْالرواياتْأنْالدابةْاملوعودةْيفْاآليةْهيْعليْ–ْعليهْالسالمْْ،ْ-
وبعضهاْينفيْأنْيكونْعلياْهوْالدابةْاملوعودةْْ،وبعضهاْتقولْْ:أنْعليْاًْ– ْعليهْالسالمْ– ْهوْصاحبْالدابةْ"ْْ.انظرْالشي ْعليْ
الكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْ–ْعليهْالسالمْ–ْْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ193
(ْ)3املصدرْالسابقْْْجـْْ3صـْْ ْْ.ْ141
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْ11بتصرفْْ ْْ.
(ْ)11املريزاْالنوريْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ13صـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْ .331
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المسجد الحرام  ،ومسجد الرسول ؛ حتى يردهما إلى أساسهما

()1

 ،ثم سار إلى الكوفة ؛ ليهدم بها

أربعة مساجد  ،ولم يبق مسجدا على وجه األرض له شرف إال هدمها  ،وجعلها جماء(" )2

()3

.

وينتج عن ذلك مذبحة مروعة لكن هذه المذبحة ليست للكفار والمنافقين فقط  ،بل للموالين أيضا
حيث  ":يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف  ،وهو قضاء

آدم – عليه السالم – فيقدمهم  ،فيضرب أعناقهم  ،ثم يقضي الثانية  ،فينكرها قوم آخرون ممن قد
ضرب قدامه بالسيف  ،وهو قضاء داود – عليه السالم – فيقدمهم فيضرب أعناقهم  ،ثم يقضي

الثالثة  ،فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف  ،وهو قضاء إبراهيم – عليه السالم –
فيقدمهم فيضرب أعناقهم  ،ثم يقضي الرابعة وهو قضاء دمحم – صلى للا عليه وآله – فال ينكرها

أحد عليه" (.)4
أما عن عدد سنين ملكه ؛ فقالوا  ":إن القائم ليملك ثالثمائة وتسع سنين  ،كما لبث أصحاب

الكهف  ،يمأل األرض عدال وقسطا  ،كما ملئت ظلما وجو ار  ،ويفتح للا عليه شرق األرض

ومغاربها  ،ويقتل الناس حتى ال يرى إال دين دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،يسير سيرة سليمان بن داود – عليهما
السالم – يدعوا الشمس والقمر فيجيبانه ،وتطوى له األرض ،ويوحي للا إليه فيعمل بأمر للا " (.)5

وأما أول البالد نزوال  :فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -أول ما يبدأ القائم بأنطاكية(، )6
فيستخرج منها التوراة ؛ من غار فيه عصا موسى  ،وخاتم سليمان – عليهما السالم "-

()7

.

وفي رواية  ":يستخرج التوراة  ،وسائر كتب األنبياء من غار أنطاكية ؛ فيحكم بين أهل التوراة
بالتوراة  ،وبين أهل اإلنجيل باإلنجيل  ،وبين أهل الزبور بالزبور  ،وبين أهل الفرقان بالفرقان"

()1

.

(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ471بتصرفْْ.عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ1صـْ .114
شاةْمجَّ ْاءُْْ:الْقرنْهلاْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ .961
(ْ)1بنيانْأ َْ
َجمْ:ليسْلهْشرفاتْْ ْ،و َ
(ْ)3السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.116احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ7صـْْ .131
(ْْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.339الشي ْعليْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ3صـْْ .319
(ْ)1الشي ْعلىْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ3صـْْ.317اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .391
(ْ)6أنطاكيةْْ:بتخفيفْالياءْْ،مدينةْعظيمةْمنْسورياْبالشامْعلىْساحلْالبحرْْ،بناهاْبطليموسْبنْهيفلوسْالثاينْمنْملوكْاليونانينيْ
ْ،وهباْ
ْ،وهيْإحدىْعجائبْالعامل ْْ،والنصارىْيدعوِناْمدينةْهللاْْ،ومدينةْامللكْْ،وأمْاملدائنْ؛ْألِناْأولْبلدْأظهرْفيهْدينْالنصرانيةْ ْ
كرسيْبطرسْْ،ويسمىْمشعونْومشعانْْ،وهوْخليفةْإيشوعْالناصريْاملرأسْعلىْتالمذتهْاالثينْعشرْوالسبعنيْوغريهمْْ،فتحهاْالعباسْ
بنْالوليدْ93هْْ،ويفْسنةْ313هْْتغلبْالعدوْعلىْأهلْانطاكيةْْ،وخريواْأهلهاْبنيْاملقامْعلىْأداءْاجلزيةْْ،أوْاخلروجْإىلْأرضْالشامْ
ْمماْتكسرْ)ْمنْألواحْموسىْْ-عليهْ
فرضيْباجلزيةْخلقْكثري ْْ،ويقالْإنْانطاكيةْالْمترْعليهاْسحابةْإالْمطرهتاْ؛ْلبقيةْرضاضْ(فُتات
َّ
السالمْْ-يفْغارْيفْجبلْمنْجباهلاْْ،ورضاضْمنْتابوتْالسكينةْْ.حممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْ:الروضْاملعطارْصـْْ .ْ39ْ–ْ33
(ْ)7السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.117حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْْ .466
521

وتتوالى المفاجآت فالدور على قرابات النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -لو يعلم
ا لناس ما يصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم أال يروه ؛ مما يقتل من الناس  ،أما إنه ال يبدأ إال
بقريش  ،فال يأخذ منها إال السيف  ،وال يعطيها إال السيف  ،حتى يقول أكثر الناس  :ما هذا من
آل دمحم  ،ولو كان من آل دمحم لرحم "
فرخ زنية "

()3

()2

 ،وفي رواية  ":فيقتل ألفا وخمسمائة قرشيا  ،ليس فيهم إال

.

ويكون ذلك أكثر في بني أعمام األئمة فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -يكثر القتل في أهل

بيت من قريش  ،حتى يدعى الرجل منهم إلى الخالفة  ،فيأباها ؛ ثم قال للراوي  :ال تقل  :أني قد
عنيت بني عمي هؤالء

()4

 .فقال الراوي  :بل عناهم

()5

؛ إشارة إلى بني عباس ال بني الحسن (.)6

ويستمر القتل حتى  ":يذهب ثلثا الناس " كما قال أبو عبد للا – عليه السالم  )7(-؛ وحتى ":
يذهب تسعة أعشار الناس " كما قال أبو عبد للا – عليه السالم – أيضا (. )8
وبعد هذه المذابح المروعة يتساءل سائل  :لماذا سمي المهدي  ،ولم يسم السفاح كما سمي اإلمام
علي فيجيب أبو عبد للا – عليه السالم  ": -وانما سمي المهدي ؛ ألنه يهدي إلى أمر خفي ،
حتى إنه ليبعث إلى رجل ال يعلم الناس له ذنبا فيقتله  ،حتى إن أحدكم يتكلم في بيته  ،فيخاف أن
يشهد عليه الجدار! " (.)9

حكم من ُي َب َايع أو ُي َبا ِيع قبل القائم :
يقول الصادق – عليه السالم  ": -كل بيعة قبل ظهور القائم – عليه السالم – ؛ فبيعته كفر ،
ونفاق  ،وخديعة  ،لعن للا المبايع لها  ،والمبايع له "(.)10

(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْْجـْ1صـْْ.161القاضيْالنعماينْاملغريبْْ:شرحْاألخبارْجـْْ3صـْْ .397
(ْْ)1السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.114حممدْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْصـْْ .133
(ْْ)3السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.116حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْصـْْ .411
(ْ )4يقولْعليْأكربْغفاري ْْ :أيْبينْاحلسنْْ،أوْبينْالعباسْْ،وحيملْكالمهْعلىْالتقيةْْ،ولكنْماْذكرهْ– ْعليهْالسالمْ– ْمنْكثرةْ
القتلْكانْيفْبينْاحلسنْأظهرْْ،وإنْكانْوقعْيفْبينْالعباسْْ.انظرْالكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3هامشْصـْْ191بتصرفْْ .
(ْ)1الكليينْْ:الروضةْمنْالكايفْجـْْ3صـْْ ْْ.191
(ْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ11صـْْ .411
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ.341السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ .79
(ْ)3حممدْإبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْْصـْ.133اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .144
(ْ)9السيدْالرباقيْْ:تاري ْالكوفةْصـْْ.117حممدْبنْإبراهيمْالنعماينْْ:كتابْالغيبةْصـْْ .143
(ْ)11اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.ْ3
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وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -كل راية ترفع قبل قيام القائم ؛ فصاحبها طاغوت( )1يعبد من

دون للا  -عز وجل .)2(" -

وعنه  :خمس عالمات قبل قيام القائم  :الصيحة  ،و السفياني  ،والخسف( ، )3وقتل النفس الزكية ،
واليماني ؛ فقيل له  :إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العالمات ؛ أنخرج معه ؟ قال :ال

()4

.

وعن الباقر – عليه السالم  ": -مثل من خرج من أهل البيت قبل قيام القائم  :مثل فرخ طار ،
ووقع من وكره ؛ فتالعب به الصبيان "

()5

.

وعن دمحم بن علي– عليهما السالم ": -إن لبني العباس راية  ،ولغيرهم رايات  ،فإياك إياك  ،ثم
إياك إيـاك  -ثالث مرات  -حتى ترى رجال من ولد الحسين – عليه السالم – يبايع له بين الركن

والمقام معه سالح رسول للا – صلى للا عليه وآله –  ،ومغفر( )6رسول للا – صلى للا عليه وآله
– ودرع رسول للا – صلى للا عليه وآله – وسيف رسول للا – صلى للا عليه وآله –  ،ضع
خدك على األرض  ،وال تحرك رجليك ؛ حتى ينزل الروم الرملية( ، )7والترك الجزيرة( ، )8ويناد مناد
من دمشق "( ، )9ومن تحاكم إلى أحد غير األئمة  ،فقد تحاكم إلى الطاغوت وما أخذه بناء على
ذلك فهو سحت وان كان حقا ثابتا ؛ ألنه أخذ بحكم الطاغوت

()10

 .واذا كان األمر كذلك فلماذا

خرج اإليرانيون لقتال العراقيين تحت راية الخميني ؟ ويلوحون اآلن بقتال أمريكا وغيرها ؟.
شبه حول الرجعة  :الشبهة األولى  :أال يتوبون إلى للا ويستغفرونه ؟

(ْ)1الطاغوتْْ:كلْماْيعبدْمنْدونْهللاْ ْ،أوْيصدرْعنْسبيلهْْ:منْشيطانْْ،أوْرئيسْْ،أوْصنمْْ،أوْظاملْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْ
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(ْ)4احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ11صـْْ37بتصرفْْ .
(ْ)1املريزاْالنوريْْْ:مستدركْالوسائلْْجـْْ11صـْْ .37
(ْ)6املغفرْْ:زردْينسجْعلىْشكلْحلقةْمنْالدروعْْ،علىْقدرْالرأسْْ،يلبسْحتتْالقلنسوهْْ.املعجمْالوسيطْصـْْ .616
(ْ)7الرمليةْْ:مدينةْعظيمةْبفلسطنيْْ.انظرْاملريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11هامشْصـْْ ْ.39
( ْ)3اجلزيرةْْ:عدةْأماكنْبالعراقْمنهاْْ:جزيرةْأقورْوهيْبنيْدجلةْوالفراتْْ،حتتْاملوصلْْ،وجزيرةْابنْعمرْْ،فوقْاملوصلْْ،ولعلْاملرادْ
أحدمهاْْ.انظرْاملريزاْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـْْ11هامشْصـْْ ْ.39
(ْْ)9املصدرْالسابقْجـْْ11صـْْ ْ.39
(ْ)11أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ411ْ-414بتصرفْْ.العالمةْاحلليْْ:حتريرْاألحكامْجـ1صـْ139بتصرفْ .
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قد يقال  :كيف يعود كفار الملة من أعداء للا بعد الموت إلى طغيانهم  ،وقد عاينوا عذاب للا

تعالى في البرزخ  ،وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون ؟ !  ،بل ورد أن هؤالء حين يرجعون يدعون الربوبية

واإللهية من دون للا  ،وينظرون ممهلون إلى يوم الوقت المعلوم

()1

 .،بل إنهم يفعلون أشد الكفر

في حينها ؛ فقد سئل أمير المؤمنين – عليه السالم  : -أحياة قبل القيامة  ،ثم موت ؟ فقال " :
نعم وللا ؛ لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات بعدها "(. )2

الجواب  :ليس بذلك أعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب ،

ويعلمونه ضرورة بعد المدافعة لهم  ،واالحتجاج عليهم بضاللهم في الدنيا  ،فيقولون حينئذ  ":يا
ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين "

()3

؛ فقال للا  -عز وجل  ": -بل بدا لهم ما

كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون "

()4

فال يبقى للمخالف شبهة (.)5

فإذا أراد للا الرجعة أوهم الشياطين أعداء للا  -عز وجل  -أنهم ردوا إلى الدنيا ؛ لطغيانهم على

للا ؛ فيزدادون عتوا ؛ فينتقم للا تعالى منهم بأوليائه المؤمنين (.)6

والجواب اآلخر  :أن للا سبحانه إذا رد الكافرين في الرجعة ؛ لينتقم منهم  :لم يقبل لهم توبة ،

وجروا في ذلك مجرى فرعون لما أدركه الغرق " قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو
إسرائيل وأنا من المسلمين "( )7قال للا سبحانه له  ":آآلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين "

()8

؛ فرد للا عليه إيمانه  ،ولم ينفعه في تلك الحال ندمه واقالعه ؛ وكأهل اآلخرة الذين ال يقبل للا
لهم توبة وال ينفعهم ندم ؛ ألنهم كالملجئين إلى الفعل ؛ وألن الحكمة تمنع من قبول التوبة أبدا ،

ويوجب اختصاص بعض األوقات بقبولها دون بعض  ،قال تعالى  ":يوم يأتي بعض آيات ربك ال

ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خي ار قل انتظروا إنا منتظرون"
فهذه اآلية هو القائم – عليه السالم – فإذا ظهر لم يقبل توبة المخالف

()10

()9

.

(ْ)1احلسنيْبنْسليمانْاخلصييبْْْ:اهلدايةْالكربىْصـْْ ْ.73
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(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْْ.133-137
(ْ)7سورةْيونسْْ:آيةْرقمْْ ْْ.91
(ْ)3سورةْيونسْْ:آيةْرقمْْ ْْ.91
(ْ)9سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ ْْ.113
(ْ)11أمحدْاملياجنيْْ:مواقفْالشيعةْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1416ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ171
524

ونقف مع سؤال مهم لماذا ال يكون هؤالء الذين يرجعون أنبياء كما رجع السبعون الذين اختارهم

موسى – عليه السالم  -؛ ليسمعوا كالم للا  ،فلما سمعوا الكالم ؛ قالوا  :لن نؤمن لك حتى نرى
للا جهرة  ،فبعث للا عليهم صاعقة فاحترقوا  ،ثم أحياهم للا بعد ذلك  ،وبعثهم أنبياء ( .)1مع أن
النبي – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – قال  ":لم يكن في بني إسرائيل شيء ؛ إال وفي أمتي مثله "

()2

أنبياء كهؤالء ويستمرون على كفرهم وضاللهم أم أن الحكم يختلف في أمتنا !.

 ،فلماذا ال يكونون

والسؤال األهم ألم يقل للا – عز وجل  ": -ال ينال عهدي الظالمين "( ، )3فكيف نال هؤالء العهد

بالنبوة وهم ظالمون ؟ أظن أن الجواب  :هناك فرق بين النبوة واإلمامة ؛ فالنبوة قد ينالها الظالمون
 ،لكن اإلمامة ال ينالها الظالمون ! ؛ ألن األئمة أفضل من األنبياء ! .

من أين يخرج الذين يرجعون للدنيا ؟ وما أعمالهم ؟ .

تقول الروايات أنهم يخرجون  :من مسجد يسمى مسجد السهلة بالكوفة حيث صلى جميع األنبياء "

ومنها يظهر عدل للا  ،وفيها يكون قائمه  ،والقوام من بعده  ،وهي منازل النبيين واألوصياء

والصالحين "

()4

.

وهذا يدل على أن بعد وفاته – عليه السالم – يكون قوام له في األرض ؛ موافقا لألخبار الدالة

على األئمة الذين يكرون في الرجعة يملكون األرض بعده  ،وهو مخالف للمشهور ويمكن أن يكون
المراد قوامه في حياته بعد انتقاله من هذه البلد إلى سائر البلدان  ،أو يكون المراد البعدية بحسب

المرتبة

()5

.

ويؤكد هذا ما رواه أبو عبد للا – عليه السالم – أن رسول للا – صلى للا عليه وآله – بلغه عن
ب طنين من قريش كالم تكلموا به  ،فقال  :كيف أنتم يا معاشر قريش  ،وقد كفرتم بعدي  ،ثم
رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف  ،فنزل جبريل – عليه السالم –

وقال  :يا دمحم قل  :إن شاء للا  ،أو يكون ذلك علي بن أبي طالب ؛ فقالها النبي – صلى للا
عليه وآله –  ،ويخرج علي من ظهر الكوفة

()6

.

(ْ)1الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْْجـْْ1صـْْ .ْ31
(ْ)1املصدرْالسابقْْجـْْ1صـْْ .ْ31
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الفقاهةْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْصـْْ.76احلرْالعامليْْ:وسائلْالشيعةْجـْْ1صـْْ.111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .143
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .143
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وكيف يبلغه – ملسو هيلع هللا ىلص  -كالم عن أحد ؛ وقد نها الصحابة – رضي للا عنهم – فقال  ":ال يبلغني
أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر "

()1

 .ثم إن

النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – قال  :كتيبة من أصحابه ؛ فكم عددها  :هل ثالثة  ،أو أربعة  ،أو شبعة ؛ بعدد
الذين لم يرتدوا بعد موت النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -؟ أظن أن الكتيبة تفتح المجال لغيرهم .
ما هي أحداث بيعة المهدي ؟ ومتى يخرج – عليه السالم  -؟ :

ويبايع القائم عند الحجر األسود  ،وأول من يبايعه جبرائيل – عليه السالم -

()2

.

والغريب أن جبريل – عليه السالم – قد أخبر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه لن ينزل إلى األرض بعد موته ؛
فقال له حين حضرته الوفاة  ":يا دمحم اآلن أصعد إلى السماء  ،وال أنزل إلى األرض أبدا  ،وعن
أبي جعفر – عليه السالم  ": -هذا آخر هبوطي إلى الدنيا ؛ إنما كنت أنت حاجتي فيها "

()3

.

في الحين الذي ينقل فيه الشيعة اإلمامية عن اإلمامين الباقر والصادق – عليهما السالم –  ":أنه
بعد تأخير الظهور عن سنة مائة وأربعين لم يجعل للا بعد ذلك وقتا عند للا تعالى "

()4

.

ويكون خروجه كما قال أبو عبد للا – عليه السالم  " : -إن القائم  -صلوات للا عليه  -ينادى
باسمه ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان  ،ويقوم يوم عاشوراء ؛ اليوم الذي قتل فيه الحسين

بن علي – عليهما السالم  ، -ويوافق يوم عاشوراء في هذا العام يوم السبت – وال أدري لما
السبت وليس الجمعة !  ، -فينزل جبرائيل – عليه السالم  -من السماء  ،ويقف بين الركن والمقام

 ،وينادي  :البيعة هلل  ،والبد أن تكون السنة وت ار كما قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -ال
يخرج القائم إال في وتر من السنين  :تسع  ،وثالث  ،وخمس  ،وأحدى "

()5

وأين الباقي ؟ .

ويقول الحسين – عليه السالم –  ":فأكون أول من تنشق عنه األرض  ،فأخرج خرجة يوافق ذلك
خروج أمير المؤمنين – عليه السالم –  ،وقيام قائمنا  ،وحياة رسول للا – صلى للا عليه وآله –
 ،ثم ينزل علي وفد من السماء من عند للا  ،لم ينزلوا إلى األرض قط  ،ولينزلن إلى جبرائيل ،

وميكائيل  ،واسرافيل  ،وجنود من المالئكة  ،ولينزلن دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعلي  ،وأنا  ،وأخي  ،وجميع
من من للا عليه (. )6
(ْ)1ضعيفْوآخرهْصحيحْ.البيهقي:شعبْاإلميانْجـْ13صـْْ.ْ446الرتمذيْ:السننْجـْ1صـْْ.711أبوْداودْ:السننْجـْْ4صـْْ .161
(ْ)1الصدوقْْ:عللْالشرايعْجـْْ1صـْْ114بتصرفْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.199الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ4صـْْ ْ.134
(ْ)3إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالتشيعْْصـْ171ْ–ْ174نقالْعنْكتابْكشفْالغمةْلألردبيليْْْ،وكتابْتاري ْماْبعدْالظهورْْ .
(ْ)4الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ7صـْْ .ْ47
(ْ)1الطوسيْْ:الغيبةْْصـْْ413ْ-411بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .191
(ْ)6قطبْالدينْالراونديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ349-343بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .39
526

ولكن أهل السنة يعتقدون  :أن أو من تنشق عنه األرض يوم القيامة  :هو رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كما
أخبر نبي كريم فقال  ":فيقول عيسى – عليه السالم  -ليس ذاكم عندي  ،ولكن انطلقوا إلى سيد
ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة انطلقوا إلى محمد  -ملسو هيلع هللا ىلص " -

()1

.

ولو قلنا بقول الروافض لكان فضل للا على الحسين – رضي للا عنه – أعظم من فضل للا على
دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -أو نلتمس لهم العذر ؛ فنقول  :أنه ال يؤمن بصحة أحاديث أهل السنة ؛ فنقول :
ونحن مثلكم فال تعيبون علينا .

من آثار التقديس على عقيدة الرجعة  :العتقاد أن سبب الرجعة الثأر ألهل البيت :

من األدعية التي علمها أبو عبد للا – عليه السالم – لشيعته حتى تق أر في زيارة الحسين – عليه

السالم – قوله  ":وانك ثأر للا في األرض من الدم الذي ال يدرك ثأره من األرض إال بأوليائه "
؛ وذلك ألن  :األرض ضمنت  ،ومن عليها دم الحسين – عليه السالم – وثأره

()3

()2

؛ فاهلل تعالى

أودع األرض أجساد قاتليه ؛ فيأمر األرض بتعذيبهم بالخسف وغيره  ،أو يأمر المالئكة والجن
بتعذيبهم  ،أو يؤخر عذابهم حتى ينتقم له منهم في الرجعة  ،وفي القيامة (.)4
قال تعالى  ":إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد "( ، )5قال أبو عبد
للا – عليه السالم  ": -ذلك وللا في الرجعة  ،أما علمت أن أنبياء للا كثي ار لم ينصروا في الدنيا
وقتلوا  ،وأئمة قد قتلوا ولم ينصروا  ،فذلك في الرجعة

()6

.

وحينما يرجع أمير المؤمنين – عليه السالم –  ،ويرجع أعداؤه  ،فيسمهم بميسم
البهائم على الخراطيم  -األنف والشفتين -
كما قال تعالى  ":سنسمه على الخرطوم "

()8
()9

.

()7

معه كما توسم

؛ ليفرق بين المؤمن والكافر ؛ فيمتاز أحدهما عن

اآلخر  ،وذلك في الرجعة (.)1
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْْ1صـْْ.194ورواهْالبخاريْبدونْقولْعيسيْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ1صـْْ .311
( ْ )1ثأرْهللاْْ:أيْأهلْثأرْهللاْْ،والذيْيطلبْهللاْبدمهْمنْأعدائهْْ،أوْهوْالطالبْبدمهْْ،ودماءْأهلْبيتهْبأمرْهللاْيفْالرجعةْْ.انظرْ
جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْْصـْْ ْ.ْ313
(ْ)3ضمنتْاألرضْثأرهْْ:املرادْأنْهللاْيأمرْاألرضْبتعذيبهمْيفْالقربْْ،ويفْالرجعةْخبسفهمْْ.املصدرْالسابقْصـْ ْ.ْ361
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ93صـْْ.171جعفرْبنْحممدْبنْقولويهْْ:كاملْالزياراتْْهامشْصـْْ ْ.ْ336
(ْ)1سورةْغافرْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)6احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ19ْ–ْ13بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .61
(ْ)7ومسهْْ:كواهْبألةْتسمىْامليثمْكاملكواةْ؛ْفأثرْفيهْبعالمةْْ.املعجمْالوسيطْصـْْ .1131
(ْ)3احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ.46اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ .166
(ْ)9سورةْالقلمْْ:آيةْرقمْْ ْ.16
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وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قال للا لدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -لو قد بعث للا القائم – عليه السالم –
؛ فينتقم لي من الجبارين  ،والطواغيت من قريش  ،وبني أمية  ،وسائر الناس" (.)2
وما هي األسباب التي تجعل المهدي ينتقم منهم ؟ .

ألسباب عدة منها ما قاله الصادق – عليه السالم –  :أخذ فدك من فاطمة  ،وتمزيق الكتاب

الذي كتبه لها رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – على يد عمر في محضر المهاجرين واألنصار ؛ حتى بكت
واستغاثت برسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  -عند قبره

()3

 ،وفي رواية  " :أن عمر تفل في الصحيفة ومزقها "

()4

 ،وضرب عمر لسلمان  ،واشعال النار في باب أمير المؤمنين  ،وفاطمة والحسن والحسين –
عليهم السالم – إلحراقهم بها
 ،واسقاط ( )7محسنا

()8

()5

 ،وضرب يد فاطمة – عليها السالم  -بالسوط

 ،وضرب خدها

()9

()6

 ،ورفس بطنها

 ،ومحاولة قتل معاوية لإلمام علي – عليه السالم -

()10

 ،وسم الحسن  ،وقتل الحسين  ،وذبح أطفاله  ،وبني عمه  ،وأنصاره  ،وسبي ذراري الرسول –

(ْ)1حممدْمسعودْالعياشي:تفسريْالعياشي،حتقيق:هاشمْالرسويلْاحملاليتْْ،طْالعليمةْاإلسالميةْ–ْطهرانْْ،دتْجـْ1صـْْ113بتصرفْ .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ13صـْْ.111الشي ْعليْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ1صـْْ ْ.ْ437
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ13ْ–ْ17بتصرفْْ ْْ.
(ْ)4األمحديْاملياجنيْْْ:مكاتيبْالرسولْْ،نشرْدارْاحلديثْالثقافيةْ–ْطهرانْْ،ط1419ْ،ْ1هـْْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ64
( ْ )1يقولْاجمللسيْْ:كلْذلكْإلرغامهْعلىْبيعةْأيبْبكرْحىتْهددوهْبالقتلْإنْملْيفعلْْ،وبعدهاْقالْعمرْْ:ملْيكنْهللاْليجمعْلكمْ
النبوةْواخلالفةْْ.انظرْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ13بتصرفْْ ْْ.
(ْ)6يقولْاجمللسيْْ:ضرهباْعمرْبالسوطْعلىْعضدهاْحىتْصارْأسوداًْْ.انظرْاملصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ19بتصرفْْ ْْ.
(ْ)7لكنْحمسناًْولدْيفْحياةْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْبدليلْأنهْسألْْ:أروينْابينْماْمسيتموهْْ،فقالْعليْْ:مسيتهْحرباًْفقالْ–ْ
صلىْهللاْعليهْوسلمْ– ْبلْهوْحمسنْْ،وهناكْرواةْتقولْْ:إنْحمسناًْفسدْمنْزخمْقنفذْ– ْعمرْ– ْالعدويْْ،وزينبْوأمْكلثومْْ،ويفْ
روايةْْ:أماْحمسنْبنْعليْفهلكْوهوْصغريْْ،ويهدمْهذاْكلهْماْرواهْابنْأيبْاحلديدْشيخهْفيقولْْ:أرويْعنكْماْيرويهْبعضْالناسْمنْ
أنْفاطمةْروعتْفألقتْحمسناًْ؟ْفقالْْ:الْتروهْعينْْ،والْترويْعينْبطالنةْْ.انظرْالشي ْاألميينْْ:الغديرْجـْ7صـْْ.111أمحدْ
اهلمداينْْ:اإلمامْعليْبنْأيبْطالبْصـْْ.161ابنْشهرْآشوبْْ:مناقبْآلْأيبْطالبْجـْ3صـِْْ.133بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ.133
وفيق ْسعد ْالعاملي ْْ :أين ْاإلنصاف ْْ ،نشر ْدار ْالسرية ْ– ْبريوت ْْ ،ط1411ْ ،1ه ْصـْ .13علي ْاحلسيين ْامليالين ْْ :حماضرات ْيفْ
االعتقاداتْجـْْ1صـْْ.463ولهْْ:مظلوميةْالزهراءْصـْْ.71ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْ14صـْ.191حممدْبنْسليمانْالكويفْ
ْ:مناقبْاإلمامْأمريْاملؤمننيْْ،حتقيقْْ:حممدْباقرْاحملموديْْ،طْالنهضةْْ،نشرْجممعْإحياءْالثقافةْاإلسالميةْ–ْقمْْ،ط1411ْ،1هْجـْ
ْ1صـْْ. 111املوىلْحيدرْالشريواينْْ:مناقبْأهلْالبيتْْ،حتقيقْْ:حممدْاحلسونْْ،نشرْمطبعةْاملنشوراتْاإلسالميةْ–ْقمْ1414هْصـْ
ْ .144
(ْ)3قالْاجمللسيْْ:سقطْلستةْأشهرْْ.انظرْاملصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ19بتصرفْْ ْْ.
(ْ )9يقولْاجمللسيْْ:ضرهباْعمرْعلىْخدهاْحىتْبداْقرطاهاْحتتْمخارهاْْ،وهيْجتهرْبالبكاءْْ.فردْعليْوقالْْ:الْتكشفيْمخاركْْ،
وإالْهلكْكلْمنْعلىْاألرضْْ،أخرجْياْعمرْحىتْالْأشهرْسيفيْفأهلكْاألمةْْ.انظرْاملصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ19بتصرفْْ ْْ.
(ْ)11املصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ11بتصرفْْ ْْ.
528

ملسو هيلع هللا ىلص –  ،واراقة دماء آل دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وكل دم سفك  ،وكل فرج نكح حراما  ،وكل رين  ،وخبث ،
وفاحشة  ،واثم  ،وظلم  ،وجور  ،وغشم  ،منذ وقت آدم حتى وقت قيام القائم .
كل ذلك يعده القائم على أبي بكر وعمر بعد رجعتهما  ،وصلبهما ؛ فيقران به  ،ثم يأمر بهما ،
فيقتص منهما  ،ثم يأمر نار فتخرج فتحرقهما  ،ثم يأمر ريح فتنسفهما في اليم نسفا (.)1

فيستحقان بذلك ألقاب الكفار كلهم مثل ما قال الصادق – عليه السالم – هما  :فرعون وهامان

هذه األمة

()2

.

وعن أبي جعفر – عليه السالم  : -أنهما الجبت والطاغوت الملعونين (.)3
قال تعالى  " :ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين *

ونمكن لهم في األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون"

()4

.

وبالطبع المقصود هنا أبا بكر وعمر – رضي للا عنهما – كما جاء عن الباقر – عليه السالم -

 ":إن فرعون وهامان هاهنا شخصان من جبابرة قريش  ،يحييهما للا تعالى عند قيام القائم من آل
دمحم  -عليه السالم  -في آخر الزمان ؛ فينتقم منهما بما أسلفا "

()5

 ،وقال أبو عبد للا – عليه

السالم  ": -وقد قتل للا الجبابرة على أفضل أحوالهم  ،وآمن ما كانوا  ،وأمات هامان  ،وأهلك

فرعون  ،وقد قتل عثمان "

()6

 ،والمعنى  ":أمات هامان  :عمر ،وأهلك فرعون  :أبا بكر ،ويحتمل

العكس  ،ويدل على أن المراد هذان األشقيان قوله – عليه السالم  ": -وقد قتل عثمان " (. )7
وعن جعفر الصادق – عليه السالم –  :أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رأى األئمة ليلة اإلسراء والمعراج ؛
فسأل ربه  ":يا رب! ومن هؤالء؟ قال  :األئمة  ،وهذا القائم الذي يحل حاللي  ،ويحرم حرامي ،
وبه انتقم من أعدائي  ،وهو راحة ألوليائي  ،وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين
والجاحدين والكافرين  ،فيخرج الالت والعزى طريين فيحرقهما  ،فلفتنة الناس يومئذ بهما أشد من

(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ14ْ–ْ11بتصرفْْ ْْ.
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ ْْ.ْ17
(ْ)3املصدرْالسابقْجـْْ13صـْْ ْْ.ْ39
(ْ)4سورةْالقصصْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ6ْ-ْ1
(ْ)1الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ.314
(ْ)6الكليينْْْ:روضةْالكايفْْجـْْ3صـْْ.67موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـ11صـْْ .414
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ19صـْْ .ْ137
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فتنة العجل والسامري "( . )1والالت والعزي هنا هما  :ليسا صنما قريش  ،اللذان كانا يعبدونهما من

دون للا  ،بل هما أبو بكر وعمر كما هو معلوم  ،ولعلهم يقصدون أن أهل السنة يعبدونهما ! .

والغريب أن علي – عليه السالم – قد حذر عمر – رضي للا عنه – يوما فقال له  ":وللا لكأني
بك وبصاحبك  -أبي بكر  -قد أخرجتما طريين حتى تصلبا بالبيداء ،إلى أن قال له عمر :يا أبا
الحسن! إني ألعلم أنك ما تقول إال حقا ؛ فأسألك باهلل  :إن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سماني  ،وسمى
صاحبي ؟ فقال  :وللا إن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سماك  ،وسمى صاحبك "

()2

.

ولذلك يحكم المفيد بأن  " :السمع الوارد عن أئمة الهدى – عليهم السالم – بالقطع عليهم بالخلود
في النار والتدين بلعنهم  ،والبراءة منهم إلى آخر الزمان  ،منع من الشك في حالهم  ،وأوجب

القطع على سوء اختيارهم  ،فجروا في هذا الباب مجرى فرعون  ،وهامان  ،وقارون  ،ومجرى من

قطع للا على خلوده في النار  ،ودل القطع على أنهم ال يختارون أبدا اإليمان  ،فهم شر الدواب
عند للا  ،ولو تابوا في الرجعة  :ال يقبل لهم توبة

()3

ولذلك لم يتب عمر – رضي للا عنه . -

ويقول الحسين – عليه السالم – لولده عليا – عليه السالم  ": -وللا ال يسكن دمي حتى يبعث
للا المهدي ؛ فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين ألفا "(. )4
ثم يخرج النبي – صلى للا عليه وآله – وفاطمة وعلي والحسن والحسين واألئمة من بعدهم –
عليهم السالم – فيقتلوهما في كل يوم وليلة ألف قتلة (.)5
من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن تطبيق األحكام متوقف حتى يقوم القائم :
قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -دمين في اإلسالم ال يقضي فيها أحد بحكم للا حتى يقوم
قائمنا  :الزاني المحصن يرجمه  ،ومانع الزكاة فيضرب عنقه "

()6

.

بل كل األحكام والقضايا متوقفة حتى يظهر القائم ؛ ألنهم يعتقدون أن عليا – رضي للا عنه – قد
حاز العلوم كلها  ،ثم انتقلت هذه العلوم إلى الحسن  ،ثم الحسين  ،حتى وصلت إلى الغائب ،

(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْْجـْْ1صـْ.ْ61احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْصـْْ .163
(ْ)1حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْْصـْْ .431
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ133ْ–ْ131بتصرفْْ .
(ْ)4الشي ْعبدْهللاْالبحراينْْ:العواملْْصـْ.ْ613اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .193
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ133ْ-ْ137بتصرفْْ .
(ْ)6القتالْالنيسابوريْْْ:روضةْالواعظنيْصـْْ .ْ316
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الذي اختفى بهذا العلم  ،فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -يعرف الذي بعد اإلمام علم ما كان
قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه " (. )1
يا له م ن توقيت دقيق ! في دقيقة واحدة يتعلم كل العلوم  ،ونتساءل  :هل قسمت الساعة على
عهد أبي عبد للا إلى دقائق ؟ أم أنه هو ألو من قسمها إلى دقائق ؟ .
ولماذا لم يحف الشريعة في األمة فتقيم هي األحكام حتى ال يتضرر الناس من تعطيل األحكام

فيجيبون  :بأن ال ؛ " ألن م ا جاز على آحادها جاز على جميعها  ،من حيث لم يكن إجماعها
أكثر من انضمام آحادها بعضها إلى بعض  ،واذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على

اإلنفراد  ،فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل

()2

 .إذا ال حكم إال في وجود القائم .

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن الدين لن يظهر إل بقيام القائم :

قال تعالى  ":هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

()3

أي  :يظهره للا في الرجعة عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":إذا خرج القائم لم يبق

مشرك باهلل العظيم  ،وال كافر إال كره خروجه (.)4
وفي رواية ":حتى لو أن كاف ار  ،أو مشركا كان في بطن صخرة  ،لقالت  :يا مؤمن في بطني كافر
فاكسرني واقتله

()5

 " ،وهذا الوعد واالستيالء إنما يتحقق في الرجعة  ،عند ظهور القائم (.)6

وعن أبي عبد للا – عليه السالم –تعليقا على هذه اآلية  ":وللا ما نزل تأويلها بعد  ،وال تنزل
تأويلها حتى يخرج القائم "
ملة واحدة

()8

()7

 ،وذلك عند خروج عيسى – عليه السالم  -حين تصير الملل كلها

.

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سيرجع :

في تأويل قوله تعالى  ":واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

يوم الخروج "(. )1
(ْ)1حممدْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ.497الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ ْ.174
(ْ)1دْأبوْالفتوحْاألنورْْ:شيعةْإيرانْأصوهلاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْدراسةْمقارنةْصـْْ ْ.131
(ْ)3سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ .ْ33
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ ْْ.ْ346
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْ.671
(ْ)6السيدْعبدْهللاْالشربْْ:األنوارْالالمعةْيفْشرحْالزيارةْاجلامعةْشرحْصـْْ ْْ.ْ111
(ْ)7الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْْجـْْ7صـْْ.46اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـ11صـْْ .314
ابنْجريرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ11صـْْ113ْ–ْ111بتصرفْْ ْ.
(ْ ْ)3
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عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":هي الرجعة " ( . )2وعن أبي جعفر – عليه السالم – قال
 ":إن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وعلي – عليه السالم – سيرجعان " (. )3
وقوله تعالى  ":يا أيها المدثر * قم فأنذر"( ، )4يعني بذلك  :دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قيامه في الرجعة ينذر
ير للبشر"
فيها  ،وقوله تعالى " إنها إلحدى الكبر * نذ ا

()5

 ،يعني  :دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نذي ار للبشر في

الرجعة وقوله  -هلالج لج  ": -هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

المشركون " ( )6قال  :يظهره للا  -عز وجل  -في الرجعة (.)7

وعن أبي جعفر – عليه السالم – في قوله تعالى  ":وما أرسلناك إال كافة للناس"
الرجعة "

()9

()8

 ،قال  ":في

؛ ولذلك يعتقد الشيعة أن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وعلي – عليه السالم  -لن ينصروا  ،ولن

يؤمنوا بهما إال في الرجعة

()10

.

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن أول من يرجع الحسين– عليه السالم :

يعتقد الشيعة  :أن األئمة يسبقون األنبياء في الرجعة إلى دار الدنيا  ،ورجوع األنبياء يكون لنصرة
اإلمام علي – عليه السالم -

()11

 .وهذا من تفضيل األئمة على األنبياء .

يقول أبو جعفر – عليه السالم –  :يقوم القائم في عالمه تسع عشرة سنة  ،ثم يخرج المنتصر

()12

إلى الدنيا  :وهو الحسين – عليه السالم – فيطلب بدمه ودم أصحابه  ،فيقتل ويسبي  ،حتى يخرج

(ْ)1سورةْقْْ:آيةْرقمْْ ْ.41-41
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ19ْ–ْ13بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْْ.ْ61
(ْ)3احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْ .ْ14
(ْ)4سورةْاملدثرْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ1ْ–ْ1
(ْ)1سورةْاملدثرْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ36ْ–ْْ31
(ْ)6سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ ْ.33
(ْ)7احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ19ْ–ْ13بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْْ.ْ61
(ْ)3سورةْسبأْْ:آيةْرقمْْ ْ.13
(ْ)9احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْْصـْ .ْ16
(ْ)11الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ4صـْ31ْ–ْ31بتصرفْْ .
(ْ)11احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ171بتصرفْ .
( ْ)11يقولْالشي ْعليْالكوراينْْ"ْ:لعلْاملرادْباملنصورْأيضاْالقائمْبقرينةْْ:أنْبالقائمْيتمْالسبعْْ،وحيتملْأنْيكونْاملرادْبهْاحلسنيْ–ْ
عليهْالسالمْ–ْ فإنهْمنصورْيفْالرجعةْْ،ويقربْإىلْالذهنْأنْأمساءْ"ْالسفاحْْ،واملنصورْْ،واملهديْخللفاءْالعباسينيْكانتْمنْأجلْهذهْ
األلقابْ"ْ.انظرْالشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ1صـْْ .114
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السفاح  :وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – عليه السالم -

()1

 ،وفي رواية أخرى  ":يرجع

في خمسة وسبعين ألفا "(. )2
ولكن أبو جعفر– عليه السالم – يقول  ":وللا ليملكن رجل منا أهل البيت ثالثمائة سنة وثالث
عشرة سنة  ،ويزداد تسعا – إشارة إلى الرجعة – بعد موت القائم – عليه السالم – بعدما يحكم
تسع عشرة سنة  ،من يوم قيامه إلى يوم موته

()3

.

وقال أبو عبد للا – عليه السالم  ":-أول من تنشق األرض عنه  ،ويرجع إلى الدنيا الحسين بن
علي – عليهما السالم –  ،وان الرجعة ليست بعامة  ،وهي خاصة ال يرجع إال من محض اإليمان
محضا  ،أو محض الشرك محضا "(.)4
عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":أول من يكر في الرجعة الحسين بن علي – عليهما
السالم –  ،ويمكث في األرض أربعين سنة  ،حتى يسقط حاجبيه

()5

على عينيه"(. )6

وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -ولسوف يرجع جاركم الحسين بن علي – عليهما السالم –
ألفا  ،فيملك حتى تقع حاجباه علي عينيه من الكبر "(. )7

وعن أبي عبد للا – عليه السالم –  :ويكون خروجه على إثر خروج القائم – عليه السالم – ،
ويخرج الناس بعده فوجا بعد فوج  ،ومن قتل معه  ،ومعه سبعون نبيا  ،فيدفع إليه القائم – عليه

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْ.199احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ49بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ4صـْ .39
(ْ )3يقولْحممدْبنْإبراهيمْالنعماينْْ:يظهرْمنْهذاْاحلديثْأنْاحلسنيْيرجعْبعدْموتْاملهديْ–ْعليهْالسالمْ–ْبفرتةْْ،وحيكمْعددْ
سننيْأهلْالكهفْْ،مثْيظهرْبعدهْأمريْاملؤمننيْ؛ْولكنْيروونْعنْأيبْْجعفرْْْ:تسعْعشرةْسنةْمنْيومْقيامهْإىلْموتهْْ،فيكونْبعدْ
موتهْهرجْمخسنيْسنةْْ،مثَْيرجْاملنصورْ{ْاحلسنيْ}ْ؛ْفيطلبْبدمهْودمْأصحابهْ؛ْحىتْجيتمعْالناسْحلربهْْ،حىتْحياصروهْيفْحرمْهللاْ
ْ،فيموتْ؛ْفيخرجْالسفاحْ{ْعليْ}ْ؛ْغضبْاًْللمنتصرْ؛ْفيقتلْأعداءهْْ،ويصلحْأمرهْْ،فيحكمْثالمثائةْسنةْْ،ويزدادْتسعاًْْ.انظرْحممدْ
إبراهيمْالنعماينْْ:الغيبةْصـْْ314بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ147ْ–ْ146بتصرفْ.فمنْسيحكمْالـْْ319سنةْ؟ْ!ْْ ْْ.
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ.ْ14اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ6صـْْ.314-113وْجـْْ13صـْْ .39
الًْ؛ْفكانْالصحيحْأنْيقالْْ:يسقطْحاجباهْبالرفعْألنهْمثىنْ
(ْ)1هذاْخطأْلغويْيتنزهْعنهْمقامْاإلمامْْ:فإنْكلمةْحاجبيهْوقعتْفاع ْ
ْ ْْ.
(ْ)6احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ.ْ13اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .64
(ْ)7احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ .ْ11
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السالم – الخاتم  ،فيكون الحسين – عليه السالم – هو الذي يلي غسله  ،وكفنه  ،وحنوطه (،)1

ويواري به في حفرته  ،ويكون من ذرية الحسين اثنا عشر مهديا بعده

()2

.

ولكن يبدأ التناقض يظهر فمما سبق يتبين أن القائم يخرج قبل الحسين  ،ويموت  ،ويغسله الحسين

لكن  :يروون عن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه قال  :يخرج الحسين – عليه السالم – موافقا لخروجي ،
وخروج علي  ،والحسن  ،وقيام القائم – عليهم السالم ، -ثم لينزلن وفد من السماء من المالئكة ،
ومعهم جبرائيل  ،وميكائيل  ،واسرافيل  ،ومن من للا عليه  ،معهم خيل بلق( )3من نور  ،لم يركبها
مخلوق  ،ويخرج من مسجد الكوفة عين من دهن  ،وأخرى من لبن  ،وثالثة من ماء (. )4
إذن فالكل يخرج في وقت واحد وليسوا مرتبين كما يظهر مما سبق .

بينما يؤكد المحققين  ":أن الرجعة االصطالحية عند الشيعة التي يعرفها منه المسلمون وغيرهم ،
وكذلك أعدائهم من العامة  ،وغيرهم هي رجعة أمير المؤمنين  ،وباقي األئمة – عليهم السالم – ،

وحكومتهم على وجه األرض من دون معارض  ،بعد وفاة صاحب الزمان – عليه السالم . )5( -
إذا الرجعة بعد موت المهدي ! .

وفي اإلسراء والمعراج  :كلم للا  -هلالج لج – نبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال له  ":علي آخر من أقبض روحه من

األئمة "( ، )6ونترك المجال للقارئ الكريم ليحكم هو على هذا الحديث لنعلم متى يرجع األئمة ؟ .
وهذه األخبار مخالفة للمشهور وطريق التأويل عند بعض علمائهم على أحد وجهين :

األول  :أن يكون المراد باالثني عشر مهديا  :النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وسائر األئمة  ،سوى القائم – عليه

السالم – ؛ بأن يكون ملكهم بعد القائم – عليه السالم –  ،وقيل  :برجعة القائم – عليه السالم –
بعد موته  ،وبه يمكن الجمع بين األخبار .

الثاني  :أن يكون هؤالء المهديون من أوصياء القائم – عليه السالم –  ،هادين للخلق في زمن
سائر األئمة  ،الذين رجعوا لئال يخلو الزمان من حجة  ،وان كان أوصياء األنبياء واألئمة أيضا
حججا  ،وللا تعالى يعلم (. )7
(ْ)1احلِنَاطْأوْاحلنوطْْ:كلْماَْيلطْمنْالطيبْألكفانْاملوتىْْ،وأجسامهمْخاصةْْ.املعجمْالوسيطْصـْْ .111
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ11-49بتصرفْ .
(ْ)3خيلْبلقْْ:ماْكانْفيهْسوادْوبياضْْ،وقيلْْ:أختالفْاأللوانْْ،وتنوعهاْْ.نشوانْاحلمرييْجـْْ1صـْْ ْ.143
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ49-43بتصرفْ .
(ْ)1تعليقْاحملققْعلىْكالمْالشي ْاملفيدْْ.انظرْالشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقالتْصـْْ .ْ341
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ ْ.63
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ149ْ–ْ143بتصرفْ ْ.
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من آثار التقديس في عقيدة الرجعة :العتقاد برجعة الناصب ليستوفي عقابه في الدنيا :
في تفسير قول للا  -هلالج لج  ": -فإن له معيشة ضنكا " ( . )1قال أبو عبد للا – عليه السالم – هي

وللا للنصاب  ،وذاك في الرجعة  :يأكلون العذرة

()3( )2

.

وقوله  -هلالج لج  ": -حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون"

()4

 ،هو علي بن

أبي طالب – صلوات للا عليه – إذا رجع في الرجعة وقوله هلالج لج " :ربما يود الذين كفروا لو كانوا
مسلمين " ( ، )5وعن أمير المؤمنين – عليه السالم – هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي  ،وخرج عثمان
بن عفان وشيعته  ،ونقتل بني أمية فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين

()6

.

النواصب هم  :بنو أمية  ،ومعاوية  ،ومن شهد الحرب معه ضد أمير المؤمنين – عليه السالم -
على رأسهم  ،فيرجع اإلمام علي ؛ حتى ينتقم منهم بصفين (.)7
من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن الذي يرجع لم يستوف رزقه وأجله :

سئل أمير المؤمنين – عليه السالم – عن ناس من الشيعة يزعمون  :أنهم يردون إلى الحياة بعد

الموت فقال – عليه السالم  : -إن للا  -عز وجل  -ابتلى قوما بما كان من ذنوبهم  ،فأماتهم
قبل آجالهم التي سميت لهم  ،ثم ردهم إلى الدنيا ؛ ليستوفوا رزقهم وآجالهم  ،ثم أماتهم بعد ذلك(.)8
وهذا قد وقع في من كان قبلنا قال للا تعالى  ":ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر
الموت فقال لهم اَّلل موتوا ثم أحياهم "

()9

 ،خرجوا ف ار ار من الطاعون  ،أو من الجهاد ؛ فأماتهم للا

عقوبة لهم قبل آجالهم  ،ثم أحياهم بدعوة نبي من األنبياء ؛ ليكملوا بقية آجالهم

()10

.

(ْ)1سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ ْ.114
ثْ
الرو ُْ
الع ِذرةْْ:فناءْالدارْْْ،و
الرجيعْْ،و َّ
اليتْتأكلْالع ِذ َرةْمنْالدوابْْ:اجلَاللةْْ،والعذرةْتسمىْْ:اجلُع ُموسْْْ،واجلَعسْْْ،والدَّبُوقَاءْْ،و َّ
َ
(َ ْ)1
ِ
رةْع ِذ َرةً ْألِناْكانتْتلقىْيفْاألفنيةْ:كماْمسواْالغائطْبالغائطْ،وهوْاملطمئنْمنْاألرضْ،ألِنمْكانواْ
ْ،والعَُّرة ْْْ،والقعموس ْْ،
ومسيتْالعذ َ
َ
إذاْأرادواْقضاءْاحلاجةْعمدواْإىلْمكانْمطمئنْْ.نشوانْاحلمرييْْ:مشسْالعلومْجـْْ1صـْْ،ْ939جـْْ7صـْْ .4431
(ْ)3احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْْ13بتصرفْْ .
(ْ)4سورةْاملؤمنونْْ:آيةْرقمْْ ْ.77
(ْ)1سورةْاحلجرْْ:آيةْرقمْْ ْ.1
(ْ)6احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ13-17بتصرفْْ .
(ْ)7املصدرْالسابقْصـْْ .ْ19
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.73احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ13-11بتصرفْْ ْ.
(ْ)9سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْ.143
(ْ)11احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ .ْ17
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والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها  ،فأماته للا مئة عام  ،ثم بعثه  ،فبقي في الدنيا ،
ثم مات بأجله  ،والسبعين الذين أختارهم موسى للقاء ربه  ،فقالوا  :أرنا للا جهرة ؛ فأخذتهم
الصاعقة بظلمهم  ،فماتوا  ،ثم أحياهم للا لموسى  ،فرجعوا إلى الدنيا  ،وأكلوا  ،وشربوا  ،ونكحوا
النساء  ،وولد لهم األوالد  ،ثم ماتوا بآجالهم  ،وجميع الموتى الذين أحياهم للا لعيسى – عليه
السالم – بإذن للا رجعوا إلى الدنيا  ،وبقوا فيها  ،ثم ماتوا بآجالهم  ،وأصحاب الكهف لبثوا في
كهفهم ثالث مئة سنين وازدادوا تسعا  ،ثم بعثهم للا فرجعوا إلى الدنيا بعد موتهم

()1

.

لذلك يجب أن يعتقد الشيعي االثنا عشري  :أن للعبد الذي يرجع أجالن  :أجل الموت  ،وأجل
القتل  ،أو أجل الموت  ،وأجل الرجعة  ،ويستدلون على ذلك بما روي عن أبي جعفر – عليه

السالم – في تفسير قوله للا تعالى  ":كل نفس ذائقة الموت "

()2

 ،قال  :نزلت هذه اآلية هكذا " :

كل نفس ذائقة الموت ومنشورة " هكذا نزل بها جبريل – على دمحم – صلى للا عليه وآله –

()3

،

ويستغرب القارئ حين يق أر  ":أن عليا – عليه السالم – يكون آخر من يقبض روحه من األئمة –
عليهم السالم  )4( -؛ والسبب في ذلك أن للا يرده للدنيا ليذوق الموت بعد قتله ! .

لكن يزيل هذا العجب إجابة أبي جعفر – عليه السالم – حين سئل  :أخبرني عمن قتل  :مات ؟

قال  :ال  ،الموت موت  ،والقتل قتل  ،فقيل له  :ما أحد يقتل إال مات  ،فقال  :فرق للا بين القتل

والموت  ،فقال  ":أفإن مات أو قتل "( ، )5وقال تعالى  ":ولئن متم أو قتلتم "
للا تعالى  ":كل نفس ذائقة الموت "

()7

()6

 ،فقيل له  :ألم يقل

 ،أفرأيت من قتل ألم يذق الموت ؟ فقال  :ليس من قتل

بالسيف  ،كمن مات على فراشه  ،إن من قتل البد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت (.)8

وعن الرضا – عليه السالم – ":من مات من المؤمنين قتل  ،ومن قتل من المؤمنين مات " (.)9

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْْ119ْ-ْ113بتصرفْ ْ.
(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ.131وسورةْاألنبياءْْ:آيةْرقمْْ.31وسورةْالعنكبوتْْ:آيةْرقمْْ ْ.17
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.64الشي ْعلىْالنمازيْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْ9صـْْ .417
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ119صـْْ.147حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .131
(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ144
(ْ)6سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ117
(ْ)7سورةْاألنبياءْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ31
(ْ)3اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ66-61بتصرفْْ.الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْ3صـْْ ْ.419
(ْ)9اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.ْ66الشي ْعلىْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ4صـْْ ْ.171
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وفي قوله تعالى  ":ولئن قتلتم في سبيل اَّلل أو متم "

()1

 ،عن الباقر – عليه السالم  ": -وليس

أحد يؤمن بهذه اآلية إال له قتلة وميتة  ،وأنه من قتل ينشر حتى يموت  ،ومن مات ينشر حتى
يقتل " ( ،)2والظاهر أن المراد بالنشر  :الرجعة ؛ ألنه ال موت بعد نشر القيامة (.)3
عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":ليس أحد من المؤمنين قتل إال سيرجع حتى يموت  ،وال
أحد من المؤمنين مات إال سيرجع حتى يقتل "

()4

 ،وفي رواية عن الرضا – عليهما السالم ": -

من قتل البد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت "

()5

.

ويشرح ذلك أبو جعفر – عليه السالم – فيقول في تفسير قول للا  -عز وجل  ": -ولئن قتلتم في

سبيل اَّلل أو متم لمغفرة من اَّلل ورحمة خير مما يجمعون "

()6

 ،فيقول  ":القتل في سبيل للا هو

القتل في سبيل علي – عليه السالم – وذريته ؛ فمن قتل في واليته ؛ قتل في سبيل للا(. )7
وال مانع عقال وال شرعا  " :فإن من الجائز أن يستعد اإلنسان لكمال موجود في زمن بعد زمان
حياته الدنيوية األولى  ،فيموت  ،ثم يحيى ؛ لحيازة الكمال المعد له في الزمان الثاني  ،أو يستعد
لكمال مشروط بتخلل حياة ما في البرزخ ؛ فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط " (.)8

ما هذا الذي يقال  :ألغاز ؟ أليس للا تعالى يقول  ":ال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى

ووقاهم عذاب الجحيم "

()9

 ،يريد للا تعالى ذكره  :ال يذوق هؤالء المتقون في الجنة الموت بعد

الموتة األولى التي ذاقوها في الدنيا (. )10
وأما عقيدة أهل السنة  :أن المقتول مات بأجله الذي أجله للا له  ،الذي ال يتقدم موته عليه لحظة
 ،وال يتأخر عنه لحظة  ،فإنه  -عز وجل  -حكم بآجال العباد على علم من غير تردد  ،فإذا جاء

أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون .

(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ117
(ْ)1اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ371بتصرفْْ.احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ ْ.11
(ْ)3الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ4صـْْ31بتصرفْْ .
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.41حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ1صـْْ ْْ.1133
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ119صـْْ.147الشي ْعلىْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْ1صـْْ .61
(ْ)6سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ .117
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْ14صـْْ.ْ11الشي ْالصدوقْْ:معاينْاألخبارْصـْْ .167
(ْ)3السيدْالطباطبائيْْ:تفسريْامليزانْْ،منشوراتْمجاعةْاملدرسنيْيفْاحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْ،دتْجـْْ1صـْْْ.117حمسنْاخلزازيْْ:بدايةْ
املعارفْاإلهليةْيفْشرحْعقائدْاإلماميةْْ،منشوراتْمجاعةْاملدرسنيْيفْاحلوزةْالعلميةْ–ْقمْْ،ط1413،ْ1هـْجـْْ1شرحْصـْْ .174
(ْ)9سورةْالدخانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.16
(ْ)11أبوْجعفرْالطربيْْ:تفسريْالطربيْجـْْ11صـْْ ْْ.147
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وأما األحاديث التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في العمر  ،مثل صلة الرحم  ،ونحو ذلك مما
جاء أنه يقصر العمر  ،فهذا في الصحف التي يقع فيها المحو واإلثبات  ،وعلم للا  -تعالى  -ال
يقع فيه تغيير  ،وال زيادة  ،وال نقصان  ،والحق أن األجل واحد  ،فإن المقتول إن لم يقتل لعاش
إلى أجله الذي هو الموت

()1

.

ويقول رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن الروح األمين قد نفث في روعي( : )2أنه لن تموت نفس حتى
تستوفي رزقها "( ، )3وفي رواية  ":أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها  ،وتستوعب
رزقها "

()4

 ،وكان السلف يقولون  ":إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها  ،وحظها من عزها ،

ورياستها  ،ورزقها ،ولو هرب العبد من رزقه ألدركه رزقه  ،كما لو فر من الموت "( . )5والموت
من الرزق كما هو معلوم .

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :تفضي ُل علي على النبي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -في الرجعة :
روي عن النبي – صلى للا عليه وآله – أنه قال لجماعة من قريش  ":كيف أنتم معاشر قريش وقد
كفرتم بعدي  ،ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف  .فنزل جبريل

– عليه السالم  -فقال  :يا دمحم قل  :إن شاء للا  ،أو يكون ذلك علي بن أبي طالب – عليه
السالم -

()6

 ،فقال كما قال جبريل  ،فقال جبريل– عليه السالم  : -واحدة لك  ،واثنتان لعلي بن

أبي طالب – عليه السالم – وموعدكم الكوفة (.)7
وعن أبي عبد للا – عليه السالم  :-لقد سمى للا عليا اسما ما سماه ألحد من العالمين وما جاء
تأويله  ،فقيل له  :متى يجيء تأويله ؟ قال  ":إذا جاء جمع للا أمامه النبيين  ،والمؤمنين حتى
ينصروه وهو قول للا  ":واذ أخذ اَّلل ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول

مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال

(ْ )1حممدْبنْأمحدْالسفاريينْاحلنبلي ْْ:لوامعْاألنوارْالبهيةْوسواطعْاألسرارْاألثريةْلشرحْالدرةْاملضيةْيفْعقدْالفرقةْاملرضية ْْ،نشرْ
مؤسسةْاخلافقنيْومكتبتهاْ–ْدمشقْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1931ْ/مْجـْْ1صـْْ .349
(ْ)1الروعْْ:خاطرْ،قَـلبْْ،ونـَفسِْ ْ،
وذهنْْْ،ونفثْْ:ألقىْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ3صـْْ .1146
(ْْ)3اإلمامْالبيهقيْْ:شعبْاإلميانْْجـْْ1صـْْ.416اإلمامْابنْماجهْْ:السننْجـْْ1صـْْ .711
(ْْ)4اإلمامْالطرباينْْ:املعجمْالكبريْْجـْْ3صـْْ.166اإلمامْاأللباينْْ:صحيحْاجلامعْالصغريْوزيادتهْجـْْ1صـْْ .411ْ-419
(ْْ)1اإلمامْالبيهقيْْ:شعبْاإلميانْْجـْْ1صـْْ .417
(ْ)6أوْليسْنسيانْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْحنيْقالْْ:إنْشاءْهللاْقدحْيفْعصمتهْ!ْْ ْْ.
(ْ)7اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـ66بتصرفْْ.السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ ْ.99
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فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين"

()1

 ،فيومئذ يدفع رسول للا – صلى للا عليه وآله – اللواء إلى

علي بن أبي طالب – عليه السالم  -فيكون أمير الخالئق كلهم أجمعين ،يكون الخالئق كلهم

تحت لواءه يكون هو أميرهم  ،وهذا تأويله

()2

.

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :العتقاد بأن الرجعة تكون إلبليس أيضا :

عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":إن إبليس  " :قال أنظرني إلى يوم يبعثون "( )3؛ فأبى للا

ذلك عليه  ،فقال  :قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم "

()4

 ،فإذا كان يوم الوقت

المعلوم  :ظهر إبليس – لعنه للا – في جميع أشياعه منذ خلق للا آدم إلى يوم الوقت المعلوم ،
وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين – عليه السالم .)5( -
وقد نال إبليس نعمة اإلنظار كما قال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -بركعتين صالهما هلل في
السماء في ألفي سنة  ،أو أربعة آالف سنة  ،وقيل  :عبد للا في السماء سبعة آالف سنة  ،في
ركعتين  ،فأعطاه للا ما أعطاه  ،ثوابا له بعبادته (. )6
وتؤمن الشيعة االثنا عشرية  " :أن النبي – صلى للا عليه وآله – يقتل إبليس وحزبه في الرجعة ،
وذلك بعد أن يرجع أمير المؤمنين  -عليه السالم – في أصحابه  ،وجاء إبليس في أصحابه ،

ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الف ارت  ،يقال لها  " :الروحا " قريب من الكوفة  ،فيقتتلون
قتاال لم يقتتل مثله منذ خلق للا  -عز وجل  -العالمين  ،واذا بأصحاب أمير المؤمنين قد رجعوا

إلى خلفهم القهقرى مائة قدم  ،حتى وقعت بعض أرجلهم في الفرات  ،فعند ذلك يهبط الجبار -

عز وجل  -في ظل من المالئكة  ،وقضي األمر  ،ورسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بيده حربة من نور  ،فإذا

نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه ؛ فيلحقه النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – فيطعنه طعنة بين كتفيه

 ،فيكون هالكه  ،وهالك جميع أشياعه  ،فعند ذلك يعبد للا  -عز وجل  -وال يشرك به شيئا ،
ويملك أمير المؤمنين – عليه السالم – أربعا وأربعين ألف سنة  ،حتى يلد الرجل من شيعة علي

(ْ)1سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ31
(ْ )1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ 3صـْْ.114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 13صـْْ.71الشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي ْْ:
مستدركاتْعلمْرجالْاحلديثْْ،طْحيدريْ–ْطهرانْْ،ط1414ْْ،ْ1هـْْجـْْ4صـْْ111ْ–ْ111بتصرفْْ .
(ْ)3سورةْاألعرافْْْ:آيةْرقمْْ ْ.14
(ْ)4سورةْاحلجرْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ36
(ْ )1أبوْجعفرْالطربيْْْ:تفسريْالطربيْجـْْْ 1صـْْ 661ْ –ْ 619بتصرفْْ.أبوْجعفرْالنحاسْْ:معاينْالقرآنْْ،حتقيقْْ:حممدْعليْ
الصابوينْْ،نشرْمركزْإحياءْالرتاثْاإلسالميْ–ْمكةْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْ1933ْ/مْجـْْ1صـْْ ْ.141
(ْ)6الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْْجـْْ1صـْْ116ْ-ْ111بتصرفْْ ْ.
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– عليه السالم  -ألف ولد من صلبه ذك ار  ،في كل سنة ذك ار  ،وعند ذلك تظهر الجنتان
المدهامتان عند مسجد الكوفة  ،وما حوله بما شاء للا  -هلالج لج .)1( " -
وفي رواية عن الصادق – عليه السالم " : -يجيء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه ،
فيقول  :يا ويله من هذا اليوم  ،فيأخذ بناصيته  ،فيضرب عنقه ؛ فذلك يوم الوقت المعلوم "  ،وفي
رواية عنه  ":يذبحه رسول للا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -على الصخرة التي في بيت المقدس في الرجعة (.)2

وقد أنكر أبو عبد للا – عليه السالم – أن يكون يوم الوقت المعلوم يوم القيامة فقال  ":أتحسب
أنه يوم يبعث للا تعالى الناس ؟ ال  ،ولكن للا  -عز وجل  -أنظره إلى يوم يبعث للا  -عز

وجل  -قائمنا  ،فإذا بعث للا قائمنا ؛ فيأخذ بناصيته  ،ويضرب عنقه "

()3

وال ندري من يقتله ؟ .

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :العتقاد بأن الرجعة رجعات وكرات :

قال اإلمام علي – عليه السالم – إن لي الكرة بعد الكرة  ،والرجعة بعد الرجعة  ،وأنا صاحب
الرجعات  ،والكرات  ،وصاحب الصوالت  ،والنقمات  ،والدوالت العجيبات

()4

.

وسئل أبو عبد للا – عليه السالم – هل ألمير المؤمنين – عليه السالم – كرات ؟ قال  :نعم
إنها لكرات  ،وكرات

()5

.

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :العتقاد أن حساب الخلق على الحسين– عليه السالم: -
عن أبي عبد للا  -عليه السالم  : -إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة  :الحسين بن

علي – عليه السالم – فأما يوم القيامة ؛ فإنما هو بعث إلى الجنة  ،وبعث إلى النار (.)6
وعن أبي إبراهيم – عليه السالم –  :لترجعن نفوس ذهبت  ،وليقتص يوم يقوم  ،من عذب يقتص
بعذابه  ،ومن أغي أغاظ بغيظه  ،ومن قتل اقتص بقتله  ،ويرد لهم أعدائهم معهم ؛ حتى يأخذوا

بثأرهم  ،ثم يعمرون بعدهم ثالثين شه ار  ،ثم يموتون في ليلة واحدة  ،قد أدركوا ثأرهم  ،وشفوا

(ْ)1عليْالكوراينْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْْجـْْ4صـْْ94ْ–ْ93بتصرفْْ.احلسنْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .17
(ْ)1الفيضْالكاشاينْْ:التفسريْالصايفْْجـْْ3صـْْ .111
(ْ)3حممدْبنْجريرْالطربيْالشيعيْْ:دالئلْاإلمامةْْصـْْ .413
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـ.ْ33اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .47
(ْ )1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـ.ْ 17الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ 9صـْ
.93الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاملهديْجـْْ4صـْْ .93
(ْ)6احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ.ْ17اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .43
541

أنفسهم  ،ويصير عدوهم إلى أشد النار عذابا  ،ثم يوقفون بين يدي الجبار  -عز وجل  -فيؤخذ
لهم بحقوقهم  ،وبعد ذلك تبقى األرواح ساهرة ال تنام  ،وال تموت (.)1

ونرد عليهم بقول للا  -هلالج لج  ": -إن حسابهم إال على ربي لو تشعرون "( ، )2وقوله جل شأنه  ":ثم
إن علينا حسابهم

()3

 ،وقال سبحانه  ":ونضع الموازين القسط ليوم القيامة " (.)4

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :العتقاد بأن المهدي جاء لينتقم! :

روي أن صاحب الزمان – عليه السالم – لقي رجال من شيعته فقال  ":يأذن لولي للا ؛ فأخرج

بين الصفا والمروة في ثالثمائة وثالثة عشر رجال سواء  ،فأجيء إلى الكوفة  ،وأهدم مسجدها ،
وأبنيه على بنائه األول  ،وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة  ،وأحج بالناس حج اإلسالم  ،وأجيء
إلى يثرب  ،فأهدم الحجرة  ،وأخرج من بها  ،وهما طريان  ،فأمر بهما تجاه البقيع  ،وآمر

بخشبتين يصلبان عليهما  ،فتورق من تحتهما  ،فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة األولى  ،فينادي
مناد من السماء  ":يا سماء أبيدي  ،ويا أرض خذي ؛ فيومئذ ال يبقى على األرض إال مؤمن قد
أخلص قلبه لإليمان  ،ويكون بعد ذلك الكرة  ،الكرة  ،الرجعة  ،الرجعة

()5

.

ويكفي شرفا لعلي ما قاله الباقر – عليه السالم  ": -كفى عليا أن يقاتل أهل الكرة  ،وأن يزوج
أهل الجنة "وأهل الكرة هم  :الذين رجعوا بعد النبي – صلى للا عليه وآله – عن اإليمان (.)6
وفي قوله تعالى  ":سنسمه على الخرطوم"( ، )7إذا رجع أمير المؤمنين – عليه السالم – ويرجع
أعداؤه

()8

 ،فيسمهم بميسم معه كما توسم البهائم على الخراطيم  ،واألنف  ،والشفتين ؛ ألنهما

خف ار الذمة  ،والعهد مع أمير المؤمنين – عليه السالم . )9( -
ولذلك يعتقد الشيعة أن أبا بكر وعمر – رضي للا عنهما – حين يرجعان إلى الدنيا سيظهران
الندامة على غصب الخالفة من أمير المؤمنين – عليه السالم –  ،لكن بال فائدة (.)10
(ْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ.ْ13اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .44
(ْ)1سورةْالشعراءْْ:آيةْرقمْْ .113
(ْ)3سورةْالغاشيةْْ:آيةْرقمْْ .16
(ْ)4سورةْاألنبياءْْ:آيةْرقمْْ .47
(ْ)1ابنْجريرْالطربيْالشيعي:دالئلْاإلمامةْصـْ141بتصرف.هاشمْالبحراين:مدينةْاملعاجزْجـْ3صـِْْ.113بارْاألنوارْجـْ13صـْْ .114
(ْ)6الشي ْاملفيدْْ:األمايلْصـْْ9بتصرفْْ .
(ْ)7سورةْالقلمْْ:آيةْرقمْْ .ْ11
(ْ)3املرادْْ:عمرْْ.انظرْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ3صـْ .11ْ-11
(ْ)9قالْاجمللسيْْ:أعداؤهْهمْْ:اخللفاءْالثالثةْْ.انظرْْاجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ31صـْْ ْْ.167-166
(ْ)11الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ7صـْْ46بتصرفْ .
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وليس المهدي وحده الذي ينتقم منهم بل أبو جعفر – عليه السالم – يقول  ":أما وللا ألخرجنهما
ثم  ،ألحرقنهما  ،ثم ألنسفنهما في اليم نسفا "

()1

.

وأول من يحكم فيهم وفي قاتله المحسن بن علي بن أبي طالب فيؤتي بأبي بكر وعمر – رضي
للا عنهما – فيضربان بسياط من نار  ،لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى
مغربها  ،ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رمادا

()2

.

وهذه عائشة – رضي للا عنها – أيضا لها ذنوبا مثل ذنوب إبيها المسكين – رضي للا عنهما -؛
عن أبي جعفر -عليه السالم  -قال  ":أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد
 ،وحتى ينتقم البنة دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -فاطمة – عليها السالم – منها  ،قيل له  :جعلت فداك  ،ولم
يجلدها الحد ؟ قال  :لفريتها على أم إبراهيم  ،فقيل له  :ولم أخره للا للقائم – عليه السالم  -؟
فقال  :ألن للا  -تعالى  -بعث دمحما – ملسو هيلع هللا ىلص – رحمة  ،وبعث القائم  -عليه السالم -نقمة

()3

.

وقيل بل ألنها  :رفضت أن تدفن اإلمام الحسن – عليه السالم – بجانب النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وأنها
أدخلت الرجال بيتها بغير إذن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  )4(-وحاشاها.
ولن يكتفي بذلك بل  ":إن للا  -عز وجل  -سيحيي للمهدي الغائب في سردابه جميع حكام
المسلمين السابقين  ،مع الحكام المعاصرين لقيامه  ،وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت " أبا

بكر وعمر "  ،فمن بعدهما  ،فيحاكمون على اغتصابهم الحكم منه  ،ومن آبائه األحد عشر إماما
 ،وبعد محاكمة هؤالء الطواغيت المغتصبين  ،يقتص منهم  ،فيأمر بقتل واعدام كل خمسمائة معا

 ،حتى يستوفي قتل ثالثة آالف ؛ من رجال الحكم في جميع عصور اإلسالم  ،ويكون ذلك في
الدنيا قبل البعث النهائي"

()5

 ،وال يترك هاربا ليهرب  ،وال جريحا ليب أر ؛ بل  ":يقتل المولي ،

(ْ )1السيدْاحلسيينْالقزويينْْ:موسوعةْاإلمامْاجلوادْْ،حتقيقْْ:أبوْالقاسم ْاخلزعليْْ،طْأمريْْ،نشرْمؤسسةْويلْالعصرْ– ْقمْْ،طْ،1
1419هـْجـْ1صـْْ ْ.ْ174
(ْ)1جعفرْبنْقولويهْ:كاملْالزياراتْصـْْ.111احلرْالعاملي:اجلواهرْالسنيةْ،نشرْالنعمانْ–ْالنجفْ1334ْ،ه1964/مْصـْْ .191
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.141أمحدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .339
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ .311
(ْ)1أبوْمحزةْالثمايلْْ:تفسريْأبوْمحزةْالثمايلْْ،حتقيقْْ:عبدْالرزاقْحممدْحسنيْحرزْالدينْْ،طْمطبعةْاإلمامْاملهديْْ،نشرْدفرتْنشرْ
اهلاديْ–ْقمْْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1373ْ/شْصـْْ .ْ13
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ويجهز الجريح "

()1

 ،واألدهى " بينا رجل على رأس القائم يأمره وينهاه  ،إذ قال  :أديروه فيديروه

إلى قدامه  ،فيأمر بضرب عنقه  ،فال يبقى في الخافقين شيء إال خافه "

()2

.

أنظر إلى هذا العدل ،قال رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  " : -اغزوا باسم اَّلل ؛ فقاتلوا عدو اَّلل وعدوكم ،

وستجدون فيهم رجاال فى الصوامع معتزلين من الناس ؛ فال تعرضوا لهم  ،وال تقتلوا ام أرة  ،وال
ير فانيا  ،وال تقطعن شجرة  ،وال تعقرن نخال  ،وال تهدموا بيتا "(. )3
ير ضرعا  ،وال كب ا
صغ ا
من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن األئمة فيها سادة الخالئق وقوادهم :

عن الرضا – عليه السالم – قال  ":إن للا  -تبارك وتعالى  -أخذ الميثاق على أوليائنا على
الصبر في دولة الباطل  ،فاصبر لحكم ربك  ،فلو قد قام سيد الخلق ؛ لقالوا  ":يا ويلنا من بعثنا

من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون"

()4

 ،فسيد الخلق  :هو المهدي المنتظر

()5

.

عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":لم يبعث للا نبيا  ،وال رسوال  ،إال رد جميعهم إلى الدنيا
؛ حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين– صلوات للا عليه -

()6

.

وعنه أيضا أنه قال  :لقد سمى للا عليا اسما ما سماه ألحد من العالمين وما جاء تأويله  ،فقيل
له  :متى يجيء تأويله ؟ قال  ":إذا جاء جمع للا أمامه النبيين  ،والمؤمنين حتى ينصروه وهو
قول للا  ":واذ أخذ اَّلل ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما

معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم
من الشاهدين"

()7

 ،فيومئذ يدفع رسول للا – صلى للا عليه وآله – اللواء إلى علي بن أبي طالب

– عليه السالم  -فيكون أمير الخالئق كلهم أجمعين ،يكون الخالئق كلهم تحت لواءه يكون هو

أميرهم  ،وهذا تأويله

()8

.

(ْ)1النعماينْاملغريبْْ:الغيبةْْصـْْ .ْ131
(ْْ)1املصدرْالسابقْصـْْ ْ.139
(ْْ)3اإلمامْالبيهقيْْ:السننْالكربىْجـْْ9صـْْ ْ.111
(ْ)4سورةْيسْْ:آيةْرقمْْ .11
(ْ)1الشي ْهاديْالنجفيْْ:ألفْحديثْيفْاملؤمنْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْْ،ط1416ْ،ْ1هـْصـْْ
ْ313ْ-311بتصرفْْ.موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ11صـْْ.341الشي ْهاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْ
أهلْالبيتْجـْْ11صـْْ .133
(ْ)6السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ3صـْْ.111-111اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ ْ.41
(ْ)7سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ31
(ْ )3السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْ 3صـْْ.114اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ 13صـْْ.71الشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي ْْ:
مستدركاتْعلمْرجالْاحلديثْْ،طْحيدريْ–ْطهرانْْ،الطبعةْاألوىلْ1414ْْ،هـْْجـْْ4صـْْ111ْ–ْ111بتصرفْْ .
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ويؤكد ذلك ما روي  :من أن دانيال النبي( ، )1ويوشع بن نون – عليهما السالم – سيخرجان لعلي
– عليه السالم – في الرجعة

()2

؛ ليكونا تابعين للمنتظر – عليه السالم . -

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن هللا يعيد الحروب التي هزم فيها األئمة

لينتصروا فيها ويملكون األرض  :يروي الشيعة عن ابن عباس – رضي للا عنه  -عقيدة يعتقدها
االثنا عشرية وهي أن األئمة  ":يملكون األرض في آخر الزمان"

()3

 ،ويبين أبو عبد للا – عليه

السالم – كيف سيحدث هذا فيقول  ":إن لعلي – عليه السالم – في األرض كرة مع الحسين –
عليه السالم – ابنه  ،يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية  ،ومعاوية وآل ثقيف  ،ومن شهد
حربه  ،ثم يبعث للا إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثالثين ألفا  ،ومن سائر الناس سبعين ألفا
 ،فيقاتلهم بصفين مثل المرة األولى  ،حتى يقتلهم  ،وال يبقى منهم مخب ار  ،ثم يبعثهم للا  -عز

وجل  -فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون  ،ثم كرة أخرى مع رسول للا – صلى للا عليه
وآله – حتى يكون خليفة للا في األرض  ،ويكون األئمة  -عليهم السالم -عماله  ،حتى يعبد للا
عالنية في األرض  ،كما عبد للا س ار في األرض  ،ثم يعطي للا نبيه – صلى للا عليه وآله –
ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق للا الدنيا إلى يوم يفنيها

()4

.

ويعاتبهم للا عز جل على ما فعلوه في أمير المؤمنين ؛ فيقول تعالى  ":قتل اإلنسان ما أكفره"

()5

هو أمير المؤمنين – عليه السالم – قال  :ما أكفره ؟ أي  :ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه  ،ثم قال
(ْْ)1دانيالْ–ْعليهْالسالمْْ:ْ-نيبْمنْأنبياءْبينْإسرائيلْْ،حبسهْخبتنصرْملكْالفرسْيفْبابلْْ،يفْزمانْأرمياْ–ْعليهْالسالمْْ-قالْ
أبوْالعالية ْْ:ملاْافتتحناْتسرتْوجدناْيفْبيتْمالْاهلرمزانْسريرْاًْعليهْرجلْميتْْ،عندْرأسه ْمصحف ْْ،فأخذناْاملصحفْفحملناهْإىلْ
عمرْبنْاخلطابْ؛ْفدعاْلهْكعبْاًْفنسخهْبالعربية ْْ،فأناْأولْرجلْمنْالعرب ْقرأه ْْ،فقيل ْأليب ْالعالية ْْ:ماْكانْفيهْ؟ْقال ْْ:سريكمْْ،
وأموركمْْ،وحلونْكالمكمْْ،وماْهوْكائنْبعدْْ،قيلْْ:فماْصنعتمْبالرجلْ؟ْقالْْ:حفرناْبالنهارْثالثةْعشرْقربْاًْمتفرقةْْ،فلماْكانْبالليلْ
دفناهْوسويناْالقبورْكلهاْلنعميهْعلىْالناسْ؛ْفالْينبشونهْْ،قيلْْ:فماْيرجونْمنهْْ،قال ْْ:كانتْالسماءْإذاْحبستْعنهمْبرزواْبسريرهْ
فيمطرونْْ،قيلْْ:منْْكنتمْتظنونْالرجلْ؟ْقالْْ:رجلْيقالْلهْْ:دانيالْْ،قيلْْ:منذْكمْوجدمتوهْقدْماتْ؟ْقالْْ:منذْثالمثائةْسنةْْ،ماْ
تغريْمنهْشئْإالْشعراتْمنْقفاهْْ،إنْحلومْاألنبياءْالْتبليهاْاألرضْْ،والْتأكلهاْالسباعْْ.اهْْ،وهذاْإسنادْصحيحْإىلْأيبْالعاليةْْ ْ،وإنْ
ْ،وقدْ
دانيالْدعاْربهْْ-عزْوجلْْْ:ْ-أنْتدفنهْأمةْحممدْْ،فلماْافتتحْأبوْموسىْاألشعريْتسرتْوجدهْيفْتابوتْتضربْعروقهْووريدهْ ْ
كانْرسولْهللاْْ-صلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْقالْْ:منْدلْعلىْدانيالْفبشروهْباجلنةْْ.فكانْالذيْدلْعليهْرجلْيقالْلهْحرقوصْْ.احلافظْ
ابنْكثريْْ:قصصْاألنبياءْجـْْ1صـْْ .333ْ–ْ331
(ْ)1الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ4صـْْ36بتصرفْ .
(ْ)3سورةْآلْعمرانْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ117
(ْ)4احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْ.19احلرْالعامليْْ:اإليقاظْمنْاهلجعةْبالربهانْعلىْالرجعةْْصـْْ ْ.331
(ْ)1سورةْعبسْْ:آيةْرقمْْ .17
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تعالى  ":كال لما يقض ما أمره "( )1أي لم يقض أمير المؤمنين – عليه السالم – ما قد أمره للا ،
وسيرجع حتى يقضي ما أمره

()2

فيهم .

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :تصادمها مع اعتقاد عدم وجود إمامين في عصر واحد :
سئل أبو عبد للا – عليه السالم  ": -أيكون إمامان في وقت واحد ()3؟ قال  :ال "
 ":ال إال إمام صامت ال يتكلم  ،ويتكلم الذي قبله

()5

()4

 ،وفي رواية

.

واعلم أن قوما من الجهال ظنوا أن تلك األخبار منافية لألخبار الدالة على رجعة النبي واألئمة –
صلوات للا عليهم –  ،وبذلك اجترؤوا على رد األخبار المستفيضة  ،بل المتواترة المأثورة عن
األئمة األطهار وهو فاسد من وجوه :
األول  :أنه ليس في أكثر أخبار الرجعة التصريح باجتماعهم في عصر واحد فال تنافي ؛ بل
ظاهر بعض األخبار أن رجعة بعض األئمة – عليهم السالم – بعد القائم – عليه السالم -أو في

آخر زمانه  ،وما روي أن بعد القائم – عليه السالم – تقوم الساعة بعد أربعين يوما  ،فهو خبر
واحد ال يعارض األخبار الكثيرة  ،مع أنه قال بعض علمائنا في كتاب كتبه في الرجعة  :إن للقائم
– عليه السالم – أيضا رجعة بعد موته  ،فيحتمل أن يكون مورد الخبر الموت بعد الرجعة .

الثاني  :إن ظاهر تلك األخبار عدم اجتماع إمامين في تلك الحياة المعروفة  ،بل بعضها صريح
في ذلك  ،ولو صح نحمله على أن زمان الرجعة ليس زمان تكليف فقط ؛ بل هو واسطة بين
الدنيا واآلخرة  ،بالنسبة إلى جماعة دار تكليف  ،وبالنسبة إلى جماعة دار جزاء ؛ فكما يجوز
اجتماعهم في القيامة ال يبعد اجتماعهم في ذلك الزمان.

الثالث  :أن أخبار الرجعة أكثر وأقوى من تلك األخبار  ،فال ينبغي ردها واألخذ بهذه (.)6

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :التناقض في عقيدة اإليمان بالحوض :

(ْ)1سورةْعبسْْ:آيةْرقمْْ .13
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ36صـْْ.174الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ1صـْْ .111
( ْ )3يقولْالشي ْاملنتظريْْ:الْيكونْإمامانْيفْوقتْواحدْ؛ْألنْاالثننيْالْيتفقانْيفْتدبريمهاْْ،والْيفْفعلهماْْ،فإذاْكانْكالمهاْ
مفرتضْالطاعةْملْيكنْأحدمهاْأوىلْبالطاعةْمنْصاحبهْْ،فيكونْالتشاجرْوالفسادْْ.انظرْالشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْ
الدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْ.411الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرائعْجـْْ1صـْْ.114ونقولْْ:أليسْهذاْمنافيْاًْللعصمةْْْ .
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.117الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ .114
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ.113حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ ْ.116
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْْ .119-113
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سئل الحسين – عليه السالم  : -عن حوض النبي-ملسو هيلع هللا ىلص  -في الدنيا أم في اآلخرة ؟ فقال  :بل في
الدنيا  ،قيل له  :فمن الذائد عنه ؟ قال  :بيدي ؛ فليردنه أوليائي  ،وليصرفن عنه أعدائي

()1

.

وللصدوق رأي آخر يقول  :اعتقادنا في الحوض أنه حق  ،وأن الوالي عليه يوم القيامة أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب – عليه السالم – يسقي منه أولياءه  ،ويذود عنه أعداءه (.)2
قال رسول اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  ": -إن حوضي أبعد من أيلة( )3من عدن

()4

 ،لهو أشد بياضا من الثلج ،

وأحلى من العسل باللبن  ،وآلنيته أكثر من عدد النجوم  ،واني ألصد الناس عنه كما يصد الرجل
إبل الناس عن حوضه " .قالوا  :يا رسول اَّلل أتعرفنا يومئذ  ،قال  " :نعم لكم سيما ليست ألحد

من األمم  :تردون على غ ًّار محجلين من أثر الوضوء " (.)5

فال ندري من الوالي  ،ومتى تكون الوالية أهي يوم القيامة  ،أم يوم الرجعة  ،ولكنا نصدق النبي –

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -وآل بيته – عليهم السالم . -
من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :العتقاد بأن الحشر حشرين :

نحن نعتقد أن للا  -عز وجل  -جعل للعباد حشر واحد يوم القيامة  ،لكنا نجد عند االثني عشرية

رأي أخر  ،فهم يعتقدون أن للا  -هلالج لج  -أخبر عن حشرين  :الحشر األكبر يوم القيامة في قوله
تعالى  ":وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا "( ، )6وحشر الرجعة قبل يوم القيامة  ":ويوم نحشر من

كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون "

()7

.

فالحشر حشران  :عام وخاص  ،والدليل أنه سبحانه قال مخب ار عمن يحشر من الظالمين أنهم

يقولون يوم الحشر األكبر  " :ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.69احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ ْ.161
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ .61
(ْ)3أيلةْْ:يفْطريقْمكةْمنْناحيةْمصرْْ،وهيْأولْحدْاحلجازْْ،جليلةْالقدرْعلىْساحلْالبحرْامللحْهباْجيتمعْحاجْمصرْواملغربْْ،
وهباْالتجارةْالكثريةْوأهلهاْأخالطْمنْالناسْْ.ومسيتْبأيلةْبنتْمدينْْ،قالواْْ:وهيْالقريةْاليتْكانتْحاضرةْالبحرْاملذكورةْيفْالقرآنْ.
انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطارْصـْْ .71
الً ْْ،وهيْمدينةْصغرية ْْ،وإمناْاشتهرْامسهاْألِناْمرسىْالبحرين ْْ،ومنهاْتسافرْ
(ْ )4عدنْ:مدينةْباليمنْبينهاْوبنيْأبنيْاثناْعشرْمي ْ
مراكبْالسندْْ،واهلندْْ،والصنيْ،وإليهاْجيلبْمتاعْالصني ْْْ ،وهيْساحلْصنعاء ْْ،وهباْمرفأْمراكبْالصني ْْ،ومسيتْبعدنْبنْسبأْْ،
وكانْأولْمنْنزلْهباْ،ومنْعالماتْالساعةْْ:نارْخترجْمنها ْْ .انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْ ْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطار ْصـْ
ْ .413
(ْ)1اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ.116ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ3صـْْ .311
(ْ)6سورةْالكهفْْ:آيةْرقمْْ ْ.47
(ْ)7سورةْالنملْْ:آيةْرقمْْ ْ.33
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سبيل"

()2()1

 ،وللعامة في هذه اآلية تأويل مردود :أنه خلقهم أمواتا في أصالب آبائهم  ،ثم أماتهم

بعد الحياة  ،ثم بعثهم  ،وهذا باطل ال يجري على لسان العرب ؛ ألن الفعل ال يدخل إال على ما

كان بغير الصفة التي انطوى اللف على معناها  ،ومن خلقه للا أمواتا ال يقال  :أنه أماته ؛ وانما

يقال هذا  :فيمن ط أر عليه الموت بعد الحياة  ،وال يقال  :أحيا للا ميتا  ،إال أن يكون قد كان قبل
إحيائه ميتا  ،وهذا بين لمن تأمله  ،فالمراد من حياتهم  :حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم  ،والندم

على تفريطهم  ،فال يفعلون ذلك  ،فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك (.)3

وبعض أهل السنة يقول  :إن الحشر الجمع  ،وهو على أربعة أوجه  :حشرين في الدنيا  ،و
حشرين في اآلخرة  :أما الذين في الدنيا  ،فقوله تعالى " :هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل
الكتاب من ديارهم ألول الحشر"

()4

كانوا من سبط لم يصبهم جالء  ،وكان للا  -عز وجل  -قد

كتب عليهم الجالء  ،فلوال ذلك لعذبهم في الدنيا  ،وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام(. )5
قال ابن عباس  :من شك أن المحشر في الشام ؛ فليق أر هذه اآلية  " :هو الذي أخرج الذين كفروا
من أهل الكتاب من ديارهم ألول الحشر"

()6

 ،وأن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال لهم  :اخرجوا  ،قالوا إلى أين

؟ قال :إلى أرض المحشر ؛ و هذا أول المحشر .وهم أول من حشر من أهل الكتاب  ،وأخرج من
دياره  ،وقيل  :إنهم أخرجوا إلى خيبر( ،)7وأن معنى " ألول الحشر " إخراجهم من حصونهم إلى

(ْ)1سورةْغافرْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ.136األمحديْاملياجنيْْ:مواقفْالشيعةْجـْْ1صـْْ .174
(ْ)3الشي ْاملفيدْْ:املسائلْالسروريةْصـْْ.34-33احلرْالعامليْْ:اإليقاظْمنْاهلجعةْبالربهانْعلىْالرجعةْصـْْ ْ.79
(ْ)4سورةْاحلشرْْآيةْرقمْْ ْ.1
(ْ )1الشامْْ :بالدْكثريةْْ،وكورْعظيمةْْ،وممالك ْْ،وقسمتْاألوائلْالشامْمخسةْأقسام ْْ:األولْْ:فلسطنيْوفيهاْغزةْوالرملةْْ،الثانيةْْ:
الشامْ ْومدِنا ْالعظمىْْ:طربيةْْ،والغورْْ،والريموك ْْ،والثالثة ْْ :الغوطةْومدينتهاْالعظمىْدمشق ْْ،والرابعةْْ:أرضْمحصْْ،وقنسرينْْ،
ومدينتهاْالعظمىْحلبْْ،وساحلهاْأنطاكيةْْ،وأولْطولْالشامْمنْملطيةْإىلْرفحْْ.انظرْحممدْاحلِمرييْْْ:الروضْاملعطارْصـْْ .331
(ْ)6سورةْاحلشرْْ:آيةْرقمْْ ْ.1
(ْ)7خيربْْ:علىْمثانيةْبردْمنْاملدينةْ،وهباْحصونْكبريةْ،وأولْحدْخيربْالد ْومةْْ،فتحهاْرسولْهللاْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْعامْْ7هْ
وكانْهباْاليهودْحىتْأجالهمْعمرْ–ْرضيْهللاْعنهْْ.ْ-انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطارْصـْْ .113
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خيبر  ،وآخره  :إخراج عمر -رضي للا عنه -إياهم من خيبر إلى نجد

()1

 ،وأذرعات

()2

 ،وقيل :

تيماء( ، )3وأريحاء( ، )4وذلك بكفرهم  ،ونقض عهدهم.

وأما الحشر الثاني :فحشرهم قرب القيامة ؛ تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب  ،تبيت
معهم حيث باتوا  ،وتقيل معهم حيث قالوا  ،وتأكل منهم من تخلف

()5

 ،وللا أعلم .

من آثار التقديس عقيدة الرجعة  :اعتقاد العصمة في المخالفين الذين يرجعون إلى الدنيا :

في جواب عن سؤال :إذا كانت ال تقبل توبة المخالف عند ظهور القائم فهل هذا يعني أن للا

أغرى عباده بالعصيان  ،وأباح لهم الهرج والمرج والطغيان ؛ ألنهم إذ كانوا يقدرون على الكفر
وأنواع الضالل  ،وقد يئسوا من قبول التوبة ؛ فبالتالي ال يدعهم داع إلى الكف عن طباعهم  ،ولم
ينزجروا عن فعل القبيح  ،واذا قلنا بذلك فقد أعظمنا على للا الفرية ؛ حيث وصفنا للا بأنه يأمر
بالفحشاء ؟ سبحانه !

()6

.

قال الشيخ المفيد  " :ليس األمر على ما ظننتموه ؛ وذلك أن الدواعي لهم إلى المعاصي ترتفع إذ

ذاك  ،وال يحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه  ،وال سبب من األسباب ؛ ألنهم يكونون
قد علموا بما سلف لهم من العذاب وقت الرجعة على خالف أئمتهم  -عليهم السالم  -ويعلمون

أنهم في الحال معذبون على ما سبق لهم من العصيان  ،وأنهم إن راموا فعل قبيح تزايد عليهم

العقاب  ،وال يكون لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى ما يتزايد عليهم به العذاب  ،بل يتوفر لهم
دواعي الطباع والخواطر كلها إلى إظهار الطاعة واالنتقال عن العصيان

()7

.

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن المهدي ليس واحدا بل كثير :

(ْ)1جندْْ:ماْبنيْاحلجازْإىلْالشامْإىلْالعذيبْْ،فالطائفْمنْجندْْ،واملدينةْمنْجندْْ،وأرضْاليمامةْوالبحرينْإىلْعمانْإىلْالعروضْْ.
انظرْحممدْبنْعبدْاملنعمْاحلِمرييْْْ:الروضْاملعطارْيفْخربْاألقطارْصـْْ .171
(ْ)1أذرعاتْْ:منْبالدْدمشقْبالشامْوتنسبْهلاْاخلمرْاجليدةْْ.انظرْاملرجعْالسابقْصـْْ .19
(ْ)3تيماءْْ:منْأمهاتْالقرىْْ،علىْسبعْليالْمنْاملدينةْاملكرمةْْ،وهلاْسورْعلىْشاطئْالبحرْطولهْفرس ْْ،وَيرجْمنْتيماءْإىلْالشامْ
ْ،وبنيْتيماءْوأولْالشامْثالثةْأيامْْ،وبتيماءْمياهْوخنلْْ،ومنهْمتتارْالباديةْْ.انظرْاملرجعْالسابقْاألقطارْصـْْ .146
(ْْ)4أرحياْْ:مدينةْمنْأجلْبالدْالغورْبالشامْْ،ويفْاخلربْأنْعمرْرضيْهللاْعنهْأجلىْاليهودْإليهاْ.انظرْاملرجعْالسابقْصـْْ .11
(ْ)1القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ3113بتصرفْْ.البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ1191بتصرفْ .
(ْ)6الشريفْاملرتضىْْ:الفصولْاملختارةْْصـْْ111بتصرفْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .134
(ْ )7األمحديْاملياجنيْْ:مواقفْالشيعةْجـْ1صـْْ .171الشي ْعبدْهللاْاحلسنْْ:مناظراتْيفْالعقائدْواألحكامْْ،طْعرتتْْ،نشرْ
انتشاراتْدليلْ–ْقمْْ،طْ1411ْ،ْْ1هـْْجـْْ1صـْْ .411
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عن الصادق – عليه السالم –  ":يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا "( ، )1وفي رواية  ":من ولد
الحسين – عليه السالم – "

()2

 ،وعن الحسين – عليه السالم  : -منا اثنا عشر مهديا  :أولهم

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق "( ، )3ونفاجأ بأن

آخرهم هو القائم ؛ فقد روي عن للا  -عز وجل  -أنه قال لنبيه – صلى للا عليه وآله ": -
وأعطيتك أن أخرج من صلبه – يعني علي – أحد عشر مهديا كلهم من ذريتك من البكر البتول ،
وآخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى بن مريم "

()4

.

ويجمع بين األقوال جعفر الصادق – عليه السالم – فيقول حين سئل  ":يا ابن رسول للا إني
سمعت من أبيك – عليه السالم – أنه قال  ":يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا " فقال  :إنما قال :

اثنا عشر مهديا  ،ولم يقل  :اثنا عشر إماما  ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا
ومعرفة حقنا "

()5

.

ويقول رسول للا – صلى للا عليه وآله  ": -يا علي إنه سيكون بعدي اثني عشر إماما  ،ومن

بعدهم اثني عشر مهديا  ،فأنت يا علي أول االثنا عشر إماما ...فإذا حضرت الحسن الوفاة
فليسلمها إلى ابنه دمحم المستحف من آل دمحم – صلى للا عليه وعليهم – فذلك اثني عشر إماما ،

ثم يكون من بعده اثني عشر مهديا  ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة
أسامي  :اسم كاسمي  ،واسم أبي  ،وهو  :عبد للا  ،وأحمد  ،واالسم الثالث  :المهدي وهو أول
المؤمنين "

()6

!.

ويرجح بعضهم أن االثنا عشر مهديا هم من األئمة من ذرية القائم – عليه السالم . )7( -
وهذه األخبار مخالفة للمشهور  ،وطريق التأويل عند الشيعة على أحد وجهين :

األول  :أن يكون المراد باالثنا عشر مهديا النبي – صلى للا عليه وآله – وسائر األئمة سوى

القائم – عليه السالم –  ،بأن يكون ملكهم بعد القائم – عليه السالم –  ،وقيل  :برجعة القائم –
عليه السالم – بعد موته ؛ وبه يمكن الجمع بين األخبار .
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ13صـْْ.141عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْصـْْ .91
(ْْ)1احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ ْْْْْ.33
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:اإلمامةْوالتبصرةْصـْْ.1الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ .96
(ْْ)4الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.111احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:احملتضرْصـْْ ْْْ.143
(ْْ)1الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ ْْْْْ.313
(ْ)6احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ ْْْْْ.ْ41ْ–ْ39
(ْ)7القاضيْالنعمانْاملغريبْْْ:شرحْاألخبارْجـْْ3صـْْْ ْْْْْ.411
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الثاني  :أن يكون هؤالء المهديون من أوصياء القائم – عليه السالم – هادين للخلق في زمن سائر
األئمة الذين رجعوا ؛ لئال يخلو الزمان من حجة  ،وان كان أوصياء األنبياء واألئمة أيضا حججا ؛
وللا تعالى يعلم

()1

.

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن األبناء يحملون أوزار اآلباء :

عن أبي عبد للا – عليه السالم  ":القائم وللا يقتل ذراري قتلة الحسين – عليه السالم – بفعال
آبائهم "  ،وعنه أيضا في قوله تعالى  ":فال عدوان إال على الظالمين "( ، )2قال  ":أوالد قتلة

الحسين – عليه السالم " -

()3

.

وعنه أيضا في قوله تعالى  ":ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف في القتل إنه
ور "
كان منص ا

()4

 ،قال  ":ذلك قائم آل دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يخرج ؛ فيقتل بدم الحسين بن علي – عليهما

السالم – فلو قتل أهل األرض لم يكن مسرفا "

()5

.

ويعترض معترض بقوله تعالى  ":أال تزر وازرة وزر أخرى "

()6

؛ فيقول الرضا – عليه السالم –

 ":صدق للا في جميع أقواله  ،ولكن ذراري قتلة الحسين – عليه السالم – يرضون بفعال آبائهم ،

ويفتخرون بها  ،ومن رضي شيئا كان كمن أتاه"(. )7

ومن قال أن أهل السنة يرضون بقتل الحسين – عليه السالم – بل يدعون على قتلة الحسين –
رضي للا عنه ورحمه  -بالويل والثبور أما سمعت قول القائل  ":ويلك يا قاتل الحسين لقد ...

نؤت بحمل ينوء بالحامل "

()8

 ،ومنهم من يلعن قاتله ومن أعان على ذلك

()9

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ13صـْْ149ْ–ْ143بتصرفْ ْ.
(ْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .193
(ْ )3علقْالشي ْعبدْهللاْالبحراينْْ":لعلْاملرادْبالعدوانْماْيسمىْظاهرْاًْعدوانْاًْْ،وإنْكانْيفْالواقعْموافقْاًْللعدل" ْْ ْ.انظرْالشي ْعبدْ
هللاْالبحراينْْ:العواملْصـْْ.ْ619اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .196
(ْ)4سورةْاإلسراءْْ:آيةْرقمْْ .33
(ْ)1الشي ْعبدْهللاْالبحراينْْ:العواملْصـْ.ْ611اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .193
(ْ)6سورةْالنجمْْ:آيةْرقمْْ .33
(ْ)7الشي ْعبدْهللاْالبحراينْْ:العواملْصـْ.ْ611اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .191
(ْ)3ابنْحجرْْ:لسانْامليزانْْجـْْ6صـْ .ْ91
ْ،ومشر ْبنْذي ْاجلوشن ْْ ْ،وسنان ْبن ْأنسْ
ْ،و ُح َويـَزة ْْ ْ،وسنان ْالوهبيلي ْ ْ
(ْ )9من ْقتلتهْاحلسنيْ– ْرضيْهللاْعنهْ– ْْ:عبيد ْهللا ْبن ْزياد ْ ْ
بنْ َسع ٍْدْ-لعنهمْهللاْْ.ْ-انظرْابنْماكوالْْ:اإلكمالْجـْْ4صـْْ.ْ441ابنْناصرْالدينْمشسْالدينْالقيسيْالدمشقيْْ:
النخعيَْ ْ،و ُع َمَْرْ َْ
توضيحْاملشتبهْيفْضبطْأمساءْالرواةْوأنساهبمْوألقاهبمْوكناهمْْ،حتقيقْْ:حممدْنعيمْالعرقسوسيْْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْْ-بريوتْْ،طْْ،1
1993مْجـْ4صـْْ.31الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ3صـْْ،141جـْْ3صـْ.111الزركليْْ:األعالمْجـْْ3صـْْ،114جـْْ7صـْْ .161
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قال أحد السلف  ":لو كنت ممن قاتل الحسين  ،ثم أدخلت الجنة ؛ الستحييت أن أنظر إلى وجه
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص " -

()1

 ،وقال غيره  ":وللا لو كنت فيمن قاتل الحسين بن علي ؛ فأتتني المغفرة من

ربي فأدخلني الجنة ؛ الستحييت أن أمر على رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فينظر في وجهي "

يقبلون الرواية عمن شارك في قتله

()3

()2

 ،وكانوا ال

 .فهل هذا يكفي للنجاة من عذاب القائم في الرجعة ؟ .

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن األئمة سيحكمون بحكم داود – عليه السالم -

:

يعتقد الشيعة أن علي – عليه السالم – حكم بحكم كل األنبياء قبله إال داود – عليه السالم – ألن
الصادق – عليه السالم – يقول  ":إذا قام قائم آل دمحم – عليه السالم – حكم بين الناس بحكم
داود ال يحتاج إلى بينة  ،يلهمه للا ؛ فيحكم بعلمه (.)4
وبسبب هذا الحكم العادل  :تتنزل البركة إلى األرض ؛ فعن الحسين بن علي – عليهما السالم –
في حديث طويل عن الرجعة قال  ":ولتنزلن البركة من السماء واألرض  ،حتى أن الشجرة لتصيف
بما يريد للا فيها من الثمرة  ،وليؤكل ثمرة الشتاء في الصيف  ،وثمرة الصيف في الشتاء

()5

 ،وذلك

قوله تعالى  ":ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا

فأخذناهم بما كانوا يكسبون "(. )7( )6

وفي رواية  ":ثم إن للا ليهب إلى شيعتنا كرامة ال يخفى عليهم شيء في األرض  ،وما كان فيها

حتى أن الرجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته ؛ فيخبرهم بعلم ما يعلمون ( ،)8حتى إن الشجرة

(ْ )1القائلْهوْإبراهيمْالنخعيْْ -رمحهْهللاْتعاىلْ.ْ -انظرْأبو ْاحلجاج ْاملزي ْْ:هتذيب ْالكمال ْْ،حتقيق ْْ:د ْبشار ْعواد ْمعروف ْْ،نشر
مؤسسةْْالرسالةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1931ْ/مْجـْْ6صـْْ .ْ439
(ْ)1القائلْاإلمامْأبوْاحلجاجْاملزيْْ-رمحهْهللاْتعاىلْ.ْ-أبوْاحلجاجْاملزيْْ:هتذيبْالكمالْجـْْ11صـْْ .ْ113
(ْ)3املصدرْالسابقْْجـْْ11صـْْ .ْ317
(ْ)4الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْْجـْْ3صـْ .379
(ْ)1الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْْْجـْْ1صـْْ .ْ11
(ْ)6سورةْاألعرافْْ:آيةْرقمْْ ْ.96
(ْ)7احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ ْ.11
(ْ)3قطبْالدينْالراونديْْ:اخلرائجْواجلرائحْجـْْ1صـْْ.311اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .63
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تنكسر أغصانها ؛ لكثرة ما حملت من الثمر( )1؛ وذلك باعتبار انتهاء الظلم والشر  ،وظهور الخير
والنور والكرامة والسعادة (.)2
وأظن أن نزول القائم يوم السبت  ،وحكمه بحكم آل داود له حكمة عند الشيعة االثني عشرية ! .
من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :أنها اختيارية للشيعة إجبارية على غيرهم :

عن أبي عبد للا – عليه السالم – في إجابة لسؤال عن الذين ماتوا من الشيعة ينتظرون خروج
القائم  ،قال  ":إذا قام أتى المؤمن في قبره ؛ فيقال له  :يا هذا إنه قد ظهر صاحبك ؛ فإن تشأ أن

تلحق به فالحق  ،وان تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم

()3

.

ومن لم يلحق فله األجر ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -ومن عرف إمامه  ،ثم مات قبل

أن يرى هذا األمر  ،ثم خرج القائم – عليه السالم – كان له من األجر كمن كان مع القائم في
فسطاطه " (.)4

وال عجب  :أن يكون من دعواتهم المروية عن أبي الحسن الثاني – عليه السالم  ": -واجعلني
ممن يقتص آثاركم  ...ويكر في رجعتكم  ،ويملك في دولتكم  ،ويشرف في عافيتكم  ،ويمكن في
أيامكم  ،وتقر عينه غدا برؤيتكم "(. )5
وي بدوا أن دعوة بعضهم استجيبت فقد أدى االعتقاد بالرجعة إلى ادعاء بعض الناس رجعتهم كما
حكوا عن راو يدعى أحكم بن بشار المروزي الكلثومي( ، )6قالوا  :عنه غال  ،الشيء  ،وقالوا " :
كان أحكم إذا ذكرت عنده الرجعة  ،فأنكرها أحد ؛ فيقول  :أنا أحد المكرورين (.)7
ولذا كان القول بالرجعة جرح وطعن في الرواي من محدثي الشيعة  ،حتى وان لم يجدوا فيه
مطعنا  ،مع أنها ال توجب خروجا عن الدين  ،أو خدشا في عقيدة التوحيد (. )1
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ41صـْْ .31
( ْ)1السيدْمصطفىْاخلميينْْ:تفسريْالقرآنْالكرميْْ،طْمؤسسةْالعروجْْ،نشرْمؤسسةْتنظيمْوْنشرْآثارْاإلمامْاخلميينْ–ْطهرانْْ،طْ1
1413ْ،هـْْ1376ْ/شْجـْْ3صـْْ ْ.131
(ْ)3الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْْ1صـْْ.91الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ .419
(ْ)4الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ .419
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ13صـْْ .91
(ْ)6أحكمْبنْبشارْْ:املروزيْاخلراساينْالكلثوميْمنْأصحابْاجلوادْْ-عليهْالسالمْْ،ْ-قيلْعنهْْ:غالْالْشيءْ ْْ،كانْيتمتعْيفْبغدادْ
فذِبهْأهلهاْ؛ْفنجاْمنْالذبحْبفضلْعالجْاإلمامْاجلوادْلهْبعدماْأشفىْعلىْاملوتْْ،وبقيْأثرْالذبحْيفْعنقهْْ،والْنعلمْلهْروايةْعنْ
اإلمامْاجلوادْْ.انظرْالتفرشيْْ:نقدْالرجالْجـْْ1صـْْ.99السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ.ْ461ْ–ْ419احلاجْحسنيْ
الشاكريْْ:موسوعةْاملصطفىْوالعرتةْ"ْاإلمامْاجلوادْ"ْْ،طْستارةْْ،نشرْاهلاديْ–ْقمْْ،ط1419ْْ،ْ1هـْجـْْ13صـْْ ْْ.366
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:اختيارْمعرفةْالرجالْْجـْْ3صـْْ341ْ–ْ339بتصرفْْ.السيدْحمسنْاألمنيْْ:أعيانْالشيعةْجـْْ1صـْْ .461
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وهناك فرق بين القول بالرجعة  ،وادعاء أنه ممن يرجع إلى الدنيا بعد موته  ،فهذا يحتاج لدليل من
المعصومين الذين يسمون أشخاصا بعينهم .

من آثار التقديس في عقيدة الرجعة  :اعتقاد أن يوم الظهور أول القيامة :

عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":أيام للا ثالثة  :يوم يقوم القائم – عليه السالم –  ،ويوم

الكرة  ،ويوم القيامة " (.)2
وعلى هذا فيوم القيامة له ثالث مراتب  :أولها  :يوم ظهور القائم  ،وثانيها  :يوم الرجعة وهي أيام
بها من المعاصي  ،والمخالفات  ،بخالف المرتبة الثالثة  ،وهي  :يوم القيامة  ،وهذا المعنى أعني
االتحاد بحسب الحقيقة  ،واالختالف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد في تفسيرهم  -عليهم

السالم  -بعض اآليات بالقيامة تارة  ،وبالرجعة تارة أخرى  ،وبالظهور ثالثة (.)3

قال تعالى  ":كيف تكفرون باَّلل وكنتم أمواتا { في عالم الذر }  ،فأحياكم { في عالم الدنيا }  ،ثم

يميتكم { عنه بنقلكم إلى عالم الرجعة }  ،ثم يحييكم { من عالم الرجعة إلى الدنيا }  ،ثم إليه
ترجعون " ( { ، )4فتنقلون إلى عالم القبر والبرزخ ثم إلى عالم القيامة الكبرى والعظمى } (. )5
الرد على عقيدة الرجعة موقف األئمة  -عليهم السالم  -منها :
قال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ما من نفس تموت  ،فتدخل الجنة ؛ فتود أنها رجعت إليكم ولها الدنيا
وما فيها إال الشهيد ؛ فإنه ود أنه قتل كذا وكذا مرة ؛ لما رأى من الثواب " (.)6
وحديث النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – حين استأذنه عمر – رضي للا عنه في قتل ابن صياد

()7

 ،فقال له النبي

– ملسو هيلع هللا ىلص  ": -ال إن يكن الذي تخاف فلن تستطيع قتله "( ، )8قال ابن حجر – رحمه للا  ": -وفيه
الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لهذا الحديث ؛ ألنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما

(ْ)1دْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْْ:املهديْاملنتظرْيفْضوءْاألحاديثْواآلثارْالصحيحةْصـْْ .ْ77
(ْ)1الشي ْعليْالكوراينْالعامليْْ:معجمْأحاديثْاإلمامْاملهديْجـْْ4صـْْ ْْ.ْ31
(ْ)3السيدْالطباطبائيْْ:تفسريْامليزانْجـْْ1صـْْ119بتصرفْ ْ.
(ْ)4سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْ.13
(ْ)1السيدْمصطفىْاخلميينْْ:تفسريْالقرآنْالكرميْْجـْْ1صـْْ ْ.191ْ-ْ194
(ْ)6اإلمامْعبدْهللاْبنْهبرامْالدارميْْ:سننْالدارميْطْاملطبعةْاحلديثةْ–ْدمشقْ1349ْْ،هـْجـْْ1صـْْ ْْ.ْ116
(ْ)7يوجدْبعضْاألحاديثْاليتْتفيدْأنْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْ–ْحذرْأنْيكونْابنْصيادْهوْالدجالْْ،وهناكْشكْيفْإسالمهْ
ْ،قتلْيومْاحلرةْْ.انظرْابنْحجرْالعسقالينْْ:هتذيبْالتهذيبْْ،نشرْدارْالفكر–ْبريوتْْ،ط1414ْ1هـْ1934ْ/مْجـْْ7صـْْ ْْ.ْ367
(ْ)3مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ.1141ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ11صـْْ ْْْ.131
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كان بين قتل عمر له حينئذ  ،وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة  ،وللا أعلم

()1

.
قلت وفيه دليل على أن األجل واحد سواء كان موتا أو قتال ؛ حيث نهاه النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – عن قتله ،
ولو كان القتل غير الموت لما نهاه عن قتله .

قال تعالى  ":وحرام على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون "( ، )2أي  :كل قرية أهلكت تبقى في
الهالك حتى قيام الساعة  ،أو تبقى في عدم الرجعة إلى الدنيا  ،أو إلى التوبة حتى قيام
الساعة"(.)3

وقوله تعالى  ":ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ال يرجعون "

()4

 ،وقال ابن عباس –

رضي للا عنهما – في تفسير هذه اآلية حين " قيل له  :إن قوما يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم
القيامة ؛ فقال  :بئس القوم نحن إن نكحنا نساءه  ،وقسمنا ميراثه

()5

.

قال تعالى " حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت كال
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون(.)6

والمعنى  " :كال ردع عن طلب الرجعة  ،وانكار  ،واستبعاد  ،إنها كلمة هو قائلها " بلسانه ال
حقيقة لها  ،أو :قائلها وحده ال تسمع منه  ،ومن ورائهم برزخ "  ،والضمير للجماعة أي  :أمامهم
حائل  ،وحاجز بينهم وبين الرجعة إلى يوم البعث من القبور (.)7
عن أبي جعفر – عليه السالم – قال  ":ال تقولوا الجبت والطاغوت  ،وال تقولوا الرجعة  ،فإن قالوا

 :إنكم كنتم تقولون ذلك  ،فقولوا  :أما اليوم فال نقول ؛ فإن رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – قد كان يتألف
الناس بالمائة ألف درهم ؛ ليكفوا عنه ؛ فال تتألفونهم بالكالم

()8

.

(ْ)1ابنْحجرْ:فتحْالباريْجـْْ6صـْْ ْْ.ْ191
(ْ)1سورةْاألنبياءْْ:آيةْرقمْْ .91
(ْ)3عبدْهللاْبنْسليمانْالغفيليْْ:أشراطْالساعةْْ،نشرْوزارةْالشؤونْاإلسالميةْواألوقافْ–ْالسعوديةْ1411ْ،هـْصـْْ .176
(ْ)4سورةْيسْْ:آيةْرقمْْ .31
(ْ)1الزخمشريْْ:الكشافْعنْحقائقْالتنزيلْوعيونْاألقاويلْْ،طْمطبعةْمصطفىْالبايبْاحلليبْوأوالدهْ–ْالقاهرةْ1331ْ،هـْ1966ْ/مْ
جـْْ3شرحْصـْْ .311
(ْ)6سورةْاملؤمنونْآيةْرقمْْ .111ْ-ْ99
( ْ )7الشي ْالطربسي ْْ :تفسري ْجوامع ْاجلامع ْْ ،حتقيق ْوطبع ْونشرْمؤسسة ْالنشر ْاإلسالمي ْالتابعةْجلماعة ْاملدرسنيْ– ْقمْْ ،طْ،ْ 1
1411هـْجـْْ1صـْْ .193
(ْ)3احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْْْصـْ .ْ14
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ويقول أمير المؤمنين – عليه السالم  ": -فبادروا العمل  ،وخافوا بغتة األجل  ،فإنه ال يرجى من

رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق  ،ما فات من الرزق يرجى غدا زيادته  ،وما فات أمس من
العمر لم يرج اليوم رجعته "

()1

.

وعنه أيضا  ":ما بينكم وبين الجنة والنار سوى الموت "

()2

 .وعن الحسن بن علي – عليه السالم

– لما قيل له هل يرجع اإلمام علي إلى الدنيا  ،فقال  ":كذب أولئك الكذابون ؛ لو علمنا ذلك ما

تزوج نساؤه  ،وال قسمنا ميراثه "

()3

.

وهذا أبو عبد للا – عليه السالم  -الذي رد على من يزعم رجعة دمحم بن الحنفية ؛ فقال  :حدثني
أبي  :أنه كان فيمن عاده في مرضه  ،وفيمن أغمضه  ،وفيمن أدخله حفرته  .وتزوج نساؤه ،
وقسم ميراثه " (.)4
وهذا الرضا – عليه السالم  -الذي رد على من قال بغيبة أبيه  -موسى الكاظم – ورجعته بقوله :
بلى وللا لقد مات  ،وقسمت أمواله  ،ونكحت جواريه"(.)5
ويوضح اإلمام الصادق – عليه السالم – عقيدته  ،فيقول حين يسأل عمن مات في هذه الدار أين

تكون روحه ؟ فقال – عليه السالم  : -من مات وهو ماحض لإليمان محضا أو ماحض للكفر

محضا نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة " النفس " وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة ،
فإذا بعث من في القبور أنشأ جسمه  ،ورد روحه إلى جسده  ،وحشر ليوفيه أعماله  ،فالمؤمن
تنتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة  ،فيجعل في جنة من جنان للا يتنعم فيها إلى
يوم المآب  ،والكافر تنتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه  ،فتجعل في نار  ،فيعذب بها إلى يوم

القيامة  ،وشاهد ذلك قوله تعالى " قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
وجعلني من المكرمين"

()6

 .فأخبر سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته  ،وقد أدخل الجنة  :يا ليت

(ْ)1خطبْاإلمامْعليِْْ:نجْالبالغةْشرحْالشي ْحممدْعبدهْجـْْ1صـْْ.116الشي ْهاديْالنجفيْْ:موسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْ
ْ4صـْْ.113الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ1صـْْ .376
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ71صـْْ.71حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ4صـْْ .3133
(ْ )3الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ 1صـْْ .114السيدْمرتضىْالعسكريْْ:عبدْهللاْبنْسبأْجـْْ 1صـْْ .191اإلمامْأمحدْْ:
املسندْجـْْ1صـْْ.143ابنْأيبْاحلديدْْ:شرحِْنجْالبالغةْجـْْ1صـْْ .7
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:كمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ.ْ36الشي ْاحلويزيْْ:تفسريْنورْالثقلنيْجـْْ1صـْْ .779
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْجـْْ1صـْْ.93اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ43صـْْ .111
(ْ)6سورةْيسْْ:آيةْرقمْْ .17-16
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قومي يعلمون"

()1

 ،وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى  " :النار يعرضون عليها غدًّوا وعشيًّا

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "

()2

 ،وأخبر أن كاف ار يعذب بعد موته غدوا وعشيا

ويوم تقوم الساعة يخلد في النار  ،والضرب اآلخر  :من يلهى عنه وتعدم نفسه عند فساد جسمه
فال يشعر بشيء حتى يبعث  ،وهو من لم يمحض اإليمان محضا وال الكفر محضا  ،وقد بين للا
تعالى ذلك عند قوله تعالى  ":إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما "

()3

 ،فبين إن قوما عند

الحشر ال يعلمون مقدار لبثهم في القبور  ،حتى يظن بعضهم أن ذلك كان عش ار  ،ويظن بعضهم

أن ذلك كان يوما  ،وليس يجوز أن يكون ذلك وصف من عذب إلى بعثه أو نعم إلى بعثه ؛ ألن
من لم يزل منعما أو معذبا ال يجهل عليه حاله فيما عومل به  ،وال يلتبس عليه األمر في بقائه
بعد وفاته

()4

.

وأما حكم غير الشيعة وهم عامة المسلمين  :وان أذعنوا بظهور المهدي  ،ورووه بطرق متواترة عن
النبي – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – لكنهم أنكروا الرجعة  ،وعدوا القول بها من مختصات الشيعة  ،وربما لحق بهم في
هذه األعصار بعض ا لمنتسبين إلى الشيعة  ،وعد ذلك من الدس الذي عمله اليهود  ،وبعض
المتظاهرين باإلسالم كعبد للا بن سبأ وأصحابه  ،وبعضهم رام إبطال الرجعة بما زعمه من الدليل
العقلي فقال ما حاصله  :إن الموت بحسب العناية اإللهية ال يط أر على حي حتى يستكمل كمال
الحياة ويخرج من القوة إلى الفعل" خروج الروح من البدن خروجا تاما بموت قتل ال بموت طبيعي "
في كل ما له من الكمال  ،فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى القوة  ،وهو بالفعل هذا محال
إال إن يخبر به مخبر صادق وهو للا سبحانه  ،أو خليفة من خلفائه كما أخبر به في قصص
موسى وعيسى واب ارهيم – عليهم السالم – وغيرهم  ،ولم يرد منه تعالى وال منهم في أمر الرجعة
شيء وما يتمسك به المثبتون غير تام (.)5

وقولهم في الرجعة كذبهم فيه قول للا تبارك وتعالى  ":حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب
ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت كال إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم

يبعثون "( ، )6يخبر أن أهل القبور ال يبعثون إلى يوم النشور  ،فمن خالف لحكم القرآن فقد كفر(. )1
(ْ)1سورةْغافرْْ:آيةْرقمْْ .46
(ْ)1سورةْيسْْْ:آيةْرقمْْ .16
(ْ)3سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ .114
(ْ)4الشي ْاملفيدْْ:تصحيحْاعتقاداتْاإلماميةْْصـْْ91ْ–ْ33بتصرفْْ .
(ْ)1السيدْالطباطبائيْْ:تفسريْامليزانْجـْْ1صـْْ ْ.117ْ-ْ116
(ْ)6سورةْاملؤمنونْْ:آيةْرقمْْ .ْ111
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وهذه اآلية قطعت كل أمل في الرجعة إلى الدنيا  ،سواء أكانت للعمل الصالح أم لغيره ؛ وقد بين
الرب تبارك وتعالى فيها استحالة الرجوع إلى الدنيا  ،وعلل هذه االستحالة بوجود برزخ ال يمكن
ألحد أن يتجاوزه  ،حجز بين الموت والبعث  ،وبين الدنيا واآلخرة  ،فالمفلح من اغتنم حياته قبل
أن يسأل الرجعة قبل الموت وهيهات .
قال تعالى  ":وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لوال أخرتني إلى أجل
قريب فأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤخر اَّلل نفسا إذا جاء أجلها " (.)2
ولو أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة كانوا مخلصين ألئمة الشيعة لم يصوروهم بهذا المظهر
الراغب في الحكم  ،حتى أن للا سيعيدهم إلى هذه الدنيا الفانية مرة أخرى ؛ ليحكموا فيها بعض

الوقت  ،وهم أئمة لهم جنة عرضها كعرض السموات واألرض أعدت للمتقين  ،واإلمام " علي "

يقول  ":وللا إن دنياكم هذه ألهون عندي من عفطة عنز " – أي  :نثرها بأنفها كما ينثر الحمار
()3

 ،وللا ما كانت لي في الخالفة رغبة  ،وال في الوالية إربة  ،ولكنكم دعوتموني إليها ،

وحملتموني عليها "

()4

 ،وفي رواية  ":إن دنياكم هذه ألهون في عيني من عراق – أي  :جلد -

خنزير في يد مجزوم  ،وأحقر من ورقة في فم جرادة  ،ما لعلي ونعيم يفنى  ،ولذة ال تبقى "

()5

.

وفي ظني أن عقيدة الرجعة ما هي إال أمل قالت به الشيعة لتظل الجماهير متبعة لألئمتها برغم
موتهم  ،وزوال ملكهم  ،وهذا قاسم مشترك بين كل طوائفهم  ،بل قاسم مشترك لكل من زال ملكه
من الملل السابقة .
ولو كان غصب الخالفة أعظم جرما من الكفر والشرك  ،لكان إرجاع الكفرة  ،والمشركين  ،والذين
ادعوا األلوهية مع للا  -كفرعون ونمرود وغيرهما  -أولى بالرجوع  ،والشيعة االثنى عشرية لم

يقولوا بذلك  ،فوجب أن يكون  -حسب مقياسهم  : -أن يكون غصب الخالفة  ،أو التعدي على

آل البيت أعظم جرما من الشرك  ،ومن ادعاء األلوهية  ،وقتل األنبياء بغير حق  ،وهم ال يقولون

بهذا ؛ فظهر بطالن قولهم بوجوب إعادة ورجعة أولئك الخلفاء ؛ لعقابهم في الدنيا بسبب غصبهم

(ْ )1أبو ْاحلسني ْحممد ْامللطي ْالشافعيْْ:التنبيه ْوالرد ْعلى ْأهل ْاألهواء ْوالبدع ْْ ،حتقيق ْْ:حممد ْزاهد ْبن ْاحلسن ْالكوثري ْْ،نشرْاملكتبةْ
األزهريةْللرتاثْْْ-القاهرةْْ،ط1977ْ،ْ1مْصـْْ .ْ19
(ْ)1سورةْاملنافقونْْ:آيةْرقمْْ .9
(ْ)3الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْ.ْ113اخلميينْْ:كتابْالبيعْجـْْ1صـْْ .611
(ْ)4الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْواليةْالفقيهْوفقهْالدولةْاإلسالميةْجـْْ1صـْْ .31
(ْ)1عليْبنْحممدْالليثيْالواسطيْْ:حتقيقْْ:الشي ْحسنيْاحلسيينْالبريجنديْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْقمْْ،طْ،ْ1دتْصـْْ .141
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الخالفة  ،أو أخذ أبي بكر لفدك بغير حق كما يدعون ؛ لجهلهم بنص النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – فيها حين
قال  " :نحن معاشر األنبياء ال نورث  ،ما تركنا صدقة "

()1

.

سأل رجل جاب ار عن قوله  -عز وجل  " : -فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم للا لي
وهو خير الحاكمين "( ، )2فقال جابر :لم يجئ تأويل هذه  ،قال سفيان  :وكذب  ،فقيل لسفيان :
وما أراد بهذا ؟ فقال  :إن الرافضة تقول  :إن عليًّا في السحاب  ،فال نخرج مع من خرج من ولده
حتى ينادي مناد من السماء  -يريد عليًّا  -أنه ينادي اخرجوا مع فالن  ،يقول جابر :فذا تأويل
هذه اآلية  ،وكذب  ،كانت في إخوة يوسف  -ملسو هيلع هللا ىلص –

()3

.

ثم إن قولهم  :برجوع النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وعلي  ،وسائر األئمة  ،واخراجهم من قبورهم ؛ لحضور هذا

العقاب في الرجعة  ،فيه تعذيب لهم بالموت مرة أخرى  ،والموت أشد آالم الدنيا  ،فلماذا يؤلم للا

 سبحانه وتعالى  -أحبائه عبثا ؟ إذ الموت ال بد أن يشمل كل كائن حي  ،فإذا أحيا للا هؤالءفال بد من تجرعهم الموت مرة أخرى  ،فكيف يعذب أولياءه بالموت مرتين في الدنيا وغيرهم مرة

واحدة ؟ أال ترون أن هذا ليس من العدل ؟ (.)4

واذا كانت الرجعة للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص – واألئمة  :بعد ظهور " المهدي " الذي يمأل األرض قسطا وعدال ،
فما الفائدة من رجوعهم ؛ ألن القسط والعدل قد استتبا واألئمة أعلى شأنا وأجل قد ار من أن يطلبوا

الحكم للحكم  ،واإلمام علي – رضي للا عنه  -يقول  ":إن دنياكم هذه أهون عندي من عفطة

عنز  ،إال أن أقيم حقا وأبطل باطال " فرجوعهم من العبث الذي يتنزه عنه للا تعالى(. )5

وهذه البدعة تختلف عن البدع األخرى التي أضيفت إلى األفكار الشيعية  ،حيث لم يترتب عليها

تنظيم سياسي عملي  ،أو اجتماعي  ،أو اقتصادي  ،اللهم إال شيء واحد قد يكون هو السبب في
اختالق فكرة الرجعة  ،وهو استكمال العداء  ،وتمزيق الصف اإلسالمي بمثل هذه الخزعبالت التي
دونت وقيلت في انتقام األئمة من صحابة رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -

()6

.

(ْ)1البخاريْْ:صحيحْالبخاريْجـْْ3صـْْ.111النسائيْْ:السننْالكربىْجـْْ4صـْْ .333
(ْ)1سورةْيوسفْ:آيةْرقمْْ .ْ31
(ْ)3مسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ1صـْْ ْ.ْ11
(ْ)4انظرْاأللوسيْْ:خمتصرْالتحفةْاالثينْعشريةْصْ،113ْ-ْ111صـْْ.194إحسانْظهريْْ:الشيعةْوالتشيعْصـْْ .376
(ْ)1موسىْاملوسويْْ:الشيعةْوالتصحيحْصـْْ93بتصرفْْ .
(ْ)6موسىْاملوسويْْ:الشيعةْوالتصحيحْصـْْ143ْ-ْ141بتصرفْْ.مصطفىْالشكعةْْ:اسالمْبالْمذاهبْصـْْ .113
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ولكن الذي يؤلم القلب هو  :إقامة الحد على أبي بكر وعمر وعائشة – رضي للا عنهم – أمام
حبيبيهم – ملسو هيلع هللا ىلص – أفضل من عفا وصفح  ،وهو الذي لم يكن يغضب إال إذا انتهكت حرمات للا –
عز وجل – ولم يكن يعاقب على المختلف فيه من األحكام  ،وكان يعذر بالجهل .
فإذا تنزلنا أنهم أخطئوا  :فلنعتبرهم مخطئين فهل الطلقاء والكفار الذين عفا عنهم رسول للا –
ملسو هيلع هللا ىلص – أرفع شأنا من أحبائه من الصحابة – رضي للا عنهم . -
واذا قلنا أنهم عملوا بجهل فالجاهل بالحكم ال يالم عليه كما هو معروف بين الفقهاء  ،ولكن
العرب لهم قول آخر  :أن من أكل طعامك حف

ذمامك ( ، )1أفال يحف

النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ذمام

الصحابة الذين أكل طعامهم  ،وأكل طعامهم  ،وهو خير من حف الجميل .
ونكتفي بهذا القدر ونسأل للا عز وجل أن يكفينا شر أنفسنا وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن .

(ْْ)1ابنْعجيبةْْ:تفسريْالبحرْاملديدْجـْْ7صـْْ .ْ313
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الفصل الخامس
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وأثره في
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الفصل الخامس
التقديس وأثره في عقيدة البداء
البداء  :من األوصاف التي ربما تتصف بها أفعالنا االختيارية  ،من حيث صدورها عنا بالعلم
واالختيار  ،فإنا ال نريد شيئا من أفعالنا االختيارية إال لمصلحة داعية إلى ذلك تعلق بها علمنا ،

وربما تعلق العلم بمصلحة فقصدنا الفعل  ،ثم تعلق العلم بمصلحة أخرى توجب خالف المصلحة

األولى ؛ فحينئذ نريد خالف ما كنا نريده من قبل  ،وهو الذي نقول  :بدا لنا كذا  ،أي  :ظهر لنا
بعد ما كان خفيا عنا كذا .
وعلى ذلك فالبداء عندنا هو  :ظهور ما كان خفيا من الفعل ؛ لظهور ما كان خفيا من العلم
بالمصلحة  ،ثم توسع في االستعمال ؛ فأطلقنا البداء على ظهور كل فعل كان الظاهر خالفه

()1

.

وقد اتفقت الشيعة اإلمامية على إطالق البداء في وصف للا تعالى  ،من جهة السمع دون القياس
()2

.

وهذه العقيدة  -كما قال بعض أهل السنة  -كانت من األفكار التي روجها اليهود  ،وعبد للا بن

سبأ  ،وقالوا أن الشيعة يعتقدون  ":أن للا يحصل له البداء  ،أي  :النسيان والجهل -تعالى للا

عن ذلك. )3(" -
والسبب في صدق البداء على للا تعالى عند االثني عشرية  :أن وجود كل موجود من الموجودات
الخارجية  :له نسبة إلى مجموع علته التامة التي يستحيل معها عدم الشيء  ،وعند ذلك يجب
وجوده بالضرورة  ،وله نسبة إلى مقتضيه من شرط  ،وعدم مانع  ،فإذا وجدت الشرائط  ،وعدمت
الموانع  ،تمت العلة التامة  ،ووجب وجود الشيء  ،واذا لم يوجد الشرط  ،أو وجد مانع ؛ لم يؤثر
المقتضى أثره  ،وكان التأثير للمانع  ،وحينئذ يصدق البداء (. )4
ومن المعلوم أن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس األمر ؛ من وجودها فله
تعالى علم باألشياء من جهة عللها التامة  ،وهو العلم الذي ال بداء فيه أصال  ،وله علم باألشياء
من جهة مقتضياتها موقوفة التأثير على وجود الشرائط  ،وفقد الموانع  ،وهذا العلم يمكن أن يظهر

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1هامشْصـْْ .146
(ْ)1الشي ْاملفيدْْ:أوائلْاملقاالتْصـْْ .ْ46
(ْ)3إحسانْإهليْظهريْْ:الشيعةْوالسنةْْصـْْ .69
(ْ)4حممدْتقيْفلسفيْْ:الطفلْبنيْالوراثةْوالرتبيةْْ،طْدارْسبطْالنيبْْ،نشرْاألوحدْ–ْقمْْ،ط1416ْ،ْ1هـْ1111ْ/مْصـْْ .46
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خالف ما كان ظاه ار منه  ،بفقد شرط  ،أو وجود مانع  ،وجملة ما سبق أن للا يمحو ما يشاء
ويثبت " .
()1

ونظ ار لوجود تداخل بين معنى النسخ ومعنى البداء من حيث الظاهر ؛ فمن األفضل أن نعرف
النسخ حتى نفرق بينه وبين البداء .

عرف بعض علماء االثني عشرية النسخ شرعا بأنه  ":كل دليل شرعي دل على  :أن مثل الحكم
الثابت بالنص األول زائل في المستقبل  ،على وجه لواله لكان ثابتا بالنص األول  ،مع تراخيه عنه
(. )2
فظهور حال الشيء بعد خفائه على للا تعالى يلزم منه البداء  ،والتالي باطل فالمقدم مثله "

()3

.

ألنه لو نهاه عن األمر بعد ما أمره به  ،كان قبيحا  ،إما بأن يكون بداء  ،أو أن فيه وجها آخر
من وجوه القبح  ،وخصصنا أدلة الشرع بذلك ؛ ألن ما يزيل وجوب الفعل في المستقبل مع العجز

 ،أو فقد اآللة  ،أو ما يجري مجرى ذلك  :ال يوصف بأنه نسخ  ،وان كان مزيال لوجوب الفعل

()4

.

وعلى ذلك فإن نسخ الشرائع غير البداء ؛ ألنه يخالفه حدا  ،وشرطا  ،والفرق بينهما ظاهر (.)5
تعريف البداء في اللغة :
البداء  :بالمد  ،وفتحتين  ،مصدر بدا له  :أي ظهر له رأي غير األول منعه عنه "( ، )6ويقال :
بدا الشيء بدوا  :ظهر  ،وأبديته  :أظهرته  ،ويقال  :بدا لي بداء  :تغير رأيي على ما كان عليه ،

والبداء  :استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم ؛ وذلك على للا غير جائز (. )7
البداء في القرآن الكريم :

ورد لف البداء في عدة مواضع من القرآن منها  :قوله تعالى  ":بل بدا لهم ما كانوا يخفون من

قبل "( ، )1وقال  -هلالج لج  ": -ثم بدا لهم من بعد ما أروا اآليات ليسجننه "

()2

 ،وقال  -هلالج لج  ": -وبدا

(ْْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .146
(ْ)1عليْأصغرْمرواريدْْ:الينابيعْالفقهيةْجـْْ6صـْ.111أبوْاحلسنْبنْأيبْاجملدْاحلليبْْ:إشارةْالسبقْإىلْمعرفةْاحلقْْصـْْ ْ.44
(ْ )3يقولْموىلْحممدْصاحل ْاملازندراينْْ":والْأظنْأحدْاًْمنْاإلماميةْيلتزمْبالبداءْمنْغريْتأويلْحىتْأنْالعالمةْاجمللسيْْأوجبْظاهرْاًْ
ألنهْأولهْ"ْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ ْْ.136
التلفظْبهْتأدبْاًْالْاالعتقادْمبعناهْتعبدْاًْ َّْ
(ْ)4الشي ْالطوسيْْ:االقتصادْصـْْ .163
(ْ)1أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ ْ.31
(ْ)6ابنْعابدينْْ:حاشيةْردْاحملتارْجـْْ6صـْْ .369
(ْ)7ابنْمنظورْْْ:لسانْالعربْْجـْْْ4صـْْ134بتصرفْْ ْ.
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لهم من اَّلل ما لم يكونوا يحتسبون "( ، )3وقال  -هلالج لج  ": -وبدا لهم سيئات ما كسبوا "

()4

 ،وقال -

هلالج لج  ": -وبدا لهم سيئات ما عملوا " ( ، )5قال  -هلالج لج  ": -وبدا بيننا وبينكم العداوة " ( ، )6قال  -هلالج لج-
 ":وأعلم ما تبدون "( ، )7وقال  -هلالج لج  ": -إن تبدوا الصدقات فنعما هي "

()8

 ،وقال  -هلالج لج  ": -وان

تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اَّلل " ( ، )9وقال  -هلالج لج  ": -إن تبدوا خي ار أو تخفوه "
وقال  -هلالج لج  ": -يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم "

()11

ترى تدور حول الظهور وما كان ضد الخفاء .

()10

،

 .وكل اآليات كما

لفظ البداء في الحديث الشريف :

ورد ذكر البداء في بعض األحاديث النبوية الشريفة مثل  :حديث األقرع  ،واألبرص  ،واألعمى

حيث قال – ملسو هيلع هللا ىلص – فيه  ":بدا هلل  -عز وجل أن يبتليهم "( ، )12أي قضى بذلك

()13

 ،وفي رواية :

"فأراد للا أن يبتليهم " ( ، )14وال شك عندي أن هذه الرواية أولى من األخرى ؛ ألن نسبة "البداء" هلل

(ْ)1سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ.ْ13ومعىنْبداْْ:ظهرْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.174البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ .417
(ْ )1سورةْيوسفْْ:آيةْرقمْْ.ْ 31ومعىنْبداْْ:ظهرْللعزيزْبعدْرؤيةْالقميصْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.491البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ
ْ .641
(ْ )3سورةْالزمرْْ:آيةْرقم ْْ.ْ 47ومعىنْبداْْ:ظنوهاْحسناتْفبانتْسيئاتْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.947البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ
ْ .1119
(ْ)4سورةْالزمرْْ:آيةْرقمْْ.ْ43ومعىنْبداْْ:ظهرْهلمْمساوئْأعماهلمْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.943البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ .1119
(ْ)1سورةْاجلاثيةْْ:آيةْرقمْْ.ْ33ومعىنْبداْْ:ظهرْهلمْيفْاآلخرةْسيئاتْالدنياْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.1114البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ
ْ ْ.1133
(ْ)6سورةْاملمتحنةْْ:آيةْرقمْْ.ْ4ومعىنْبداْْ:هذاْدأبناْمعكمْماْدمتمْعلىْكفركمْْ.القرطيبْْ:اجلامعْألحكامْالقرآنْجـْْ1صـْْ .3143
(ْ)7سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ.33ومعىنْتبدونْْ:ماْتظهرونْمنْقولكمْْ:أجتعلْفيهاْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.14البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ
ْ .16
(ْ)3سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ.ْ171ومعىنْتبدواْْ:تظهرواْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.114البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ .171
(ْ)9سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ.ْ134ومعىنْتبدواْْ:تظهرواْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.111البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْْ .133
(ْ )11سورةْالنساءْْ:آيةْرقمْْ.ْ 149ومعىنْتبدواْْ:تظهرواْحسنةْفيُعملْهباْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.116البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ
ْ .347
(ْ)11سورةْاملائدةْْ:آيةْْ.111ومعىنْتبدْْ:تظهرْلكمْتسؤكمْفتأمرواْبالعملْهباْْ.تفسريْاجلاللنيْصـْْ.161البغويْْ:تفسريْالبغويْصـْ
ْ .133
ِ
يب ْالكِتَ ِ
َّصيح ِْيف ْتَـه ِذ ِ
َّ
ص ِحيحِْ ْْ،
اب ْاجلَ ِام ِع ْال َّ
ْصفَرَْةْْ :ال ُمختَ َ
ْبنْأَِيب ُ
صُر ْالن ُ
ب ُ
(ْ )11املتقيْاهلنديْْْ:كنزْالعمالْجـْْْ 3صـْْ.ْ739املَُهل ُ
ْالسلومْْ،نشرْْدارْالتوحيدْْ،دارْأهلْالسنةْ–ْالرياضْْ،طْ1431ْ،ْ1هـْ1119/مْجـْْ4صـْْ ْ.ْ41
حتقيقْْ:أَمحَ ُدْب ُنْفَا ِر ٍس َّ
(ْ)13اجمللسيِْْْ:بارْاألنوارْْجـْْْ4صـْْ .114
(ْ)14ابنْحبانْْ:صحيحْابنْحبانْْجـْْ1صـْْ.ْ13اإلمامْمسلمْْ:صحيحْمسلمْجـْْ4صـْْ .1176
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 عز وجل – محال  ،فلم يأت البداء إال في التوراة حيث جاء فيها  :أنه بدا هلل خلق السماواتواألرض! ولذلك ؛ تكلف الحاف ابن حجر بتأويل هذه الجملة المستنكرة بقوله  " :أي  :سبق في
علم للا  ،فأراد إظهاره  ،وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا ؛ ألن ذلك محال في حق للا
تعالى  ،فلعل التغيير فيه من الرواة  ،مع أن في الرواية أيضا نظ ار ؛ ألنه لم يزل مريدا  ،والمعنى
 :أظهر اَّلل ذلك فيهم  ،وقيل  :معنى أراد قضى  ،وقيل  :ابتدأ اَّلل أن يبتليهم  ،وأولى ما يحمل
عليه  :أن المراد قضى اَّلل أن يبتليهم  ،وأما البدء الذي يراد به تغير األمر عما كان عليه فال

()1

.
وفي حديث عالمات الساعة  ":حتى إذا بدا َّلل أن تطلع من مغربها "

()2

 ،وفي حديث الشفاعة ":

يجمع اَّلل  -عز وجل  -األمم في صعيد يوم القيامة  ،فإذا بدا َّلل  -عز وجل  -أن يصدع بين

خلقه ؛ مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون  ،فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار" ( . )3وفي الحديث الشريف
 ":فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب للا عز وجل" ( ، )4أي  :من يظهر لنا فعله الذي كان
يخفيه أقمنا عليه الحد (.)5
وفي الحديث  ":فصالح النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -اليهود على أنكم تكفونا العمل  ،ولكم شطر الثمر ،على أن
أقركم ما بدا َّلل ورسوله "

()6

 .وقوله – ملسو هيلع هللا ىلص  : -بدا هلل  :كأن المراد به أراد ال ظهر( ، )7أي  :سبق

في علم للا فأراد إظهاره  ،وليس المراد  :أنه ظهر له بعد أن كان خافيا ؛ ألن ذلك محال في حق
للا تعالى(. )8
البداء في اصطالح المتكلمين :
(ْ )1ابنْحجرْْ:فتحْالباريْجـْْ 11صـْْ 161بتصرفْْ.شاديْبنْحممدْآلْنعمان ْْ:موسوعةْناصرْالدينْاأللباين ْيفْالعقيدةْْ،مركزْ
النعمانْْ-صنعاءْْ،طْ1431ْ،1هـْ1111/مْجـْْ6صـْْْ ْ.ْ161ْ-ْ164
(ْ)1اإلمامْأمحدْْ:املسندْجـْ11صـْْ.ْ469اهليثميْْ:جممعْالزوائدْْ،حتقيقْْ:حسامْالدينْالقدسيْْ،نشرْمكتبةْالقدسيْ–ْالقاهرةْْ،
1414هـ1994ْ/مْجـْْ3صـْْ .ْ3
(ْ)3اإلمامْأمحدْْْ:املسندْْجـْْْ31صـْْْ.ْ413املتقيْاهلنديْْْ:كنزْالعمالْجـْْْْ14صـْْ ْ.ْ411
(ْ)4ضعيفْْ.انظرْاإلمامْالبيهقيْْْ:سننْالبيهقيْجـْْ3صـْْ.161املتقيْاهلنديْْْ:كنزْالعمالْجـْْ4صـْْ .ْ113
(ْ)1دْسعديْأبوْحبيبْْ:القاموسْالفقهيْْ،بابْحرفْالباءْصـْْ .33
(ْ ْ )6عبدْالرزاقْالصنعاينْْ:املصنفْْ،حتقيقْْ:حبيبْالرمحنْاألعظمي ْْ،نشرْاملكتبْاإلسالميْ– ْبريوت ْْ،ط1413ْ،ْ 1هْجـْْ4
صـْ ْْ.ْ111
(ْ)7حممدْبنْعبدْاهلاديْالسنديْْ:حاشيةْالسندىْعلىْصحيحْالبخارىْْ،دارْالفكرْ–ْالقاهرةْْ،دتْجـْْ1صـْْ .ْ161
(ْ)3أبوْالفرجْاجلوزيْْ:كشفْاملشكلْمنْحديثْالصحيحنيْْ،حتقيقْْ:عليْحسنيْالبوابْْ،نشرْدارْالوطنْْ-الرياضْ1413ْ،هـْْ/
1997مْجـْْ1صـْْ .ْ933
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اصطلح متكلمي الشيعة على أنه  :إذا أمر للا بالشيء في الوقت المخصوص  ،على وجه معين
 ،بمكلف واحد  ،ثم نهى عنه على هذه الوجوه كلها ؛ فهو بداء

()1

؛ فالبداء إذا  :تجدد العلم ،

ومنه ما ال يجوز على للا تعالى "( ، )2وقيل  :البداء " ظهور الشيء بعد الخفاء  ،وحصول العلم به
بعد الجهل

()3

.

ومنهم من يحمل ذلك على حقيقته بأن يقول  :بدا له تعالى بمعنى  :أنه ظهر له من األمر ما لم
يكن ظاه ار له  ،وبدا له من النهي ما لم يكن ظاه ار له ؛ ألنه قبل ورود األمر والنهي ال يكونان
ظاهرين مدركين ؛ وانما يعلم أنه يأمر وينهي في المستقبل  ،فأما كونه آم ار أو ناهيا  ،فال يصح
له أن يعلمه إال إذا وجد األمر والنهي  ،وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين المذكورين في قوله تعالى

 ":ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم "( )4؛ بأن نحمله على أن المراد
به  :حتى نعلم جهادكم موجودا ؛ ألن قبل وجود الجهاد ال يعلم الجهاد موجودا ؛ وانما يعلم كذلك
بعد حصوله  ،فكذلك "

()5

 .نعوذ باهلل تعالى من هذا القول قال تعالى  ":وهو بكل شيء عليم "

()6

!.
تغير معنى البداء باعتبار تغير متعلقاته :
واعلم رحمك للا أن البداء له معان مختلفة تبعا لتغير تعلقاته عند االثني عشرية ومن أهمها :
البداء في العلم  :أن يظهر له خالف ما علم  ،وال أظن عاقال يظن هذا االعتقاد (. )7
والبداء في اإلرادة  :أن يظهر له صواب على خالف ما أراده وحكمه  ،وال يقول به عاقل أيضا

()8

.
والبداء في األمر  :أن يأمر بشيء  ،ثم يأمر بخالفه ؛ وهو معنى البداء  ،وهذا ما ال ينكره عاقل
(.)9
(ْ)1الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.116
(ْ)1حممدْقلعجيْْ:معجمْلغةْالفقهاءْمادةْظهورْ–ْبدوْصـْْ .114
(ْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْاملقدمةْجـْْ1صـْْ .16
(ْ)4سورةْحممدْْ:آيةْرقمْْ .ْ31
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْْ4هامشْصـْ.ْ111عليْبنْإبراهيمْالقميْْ:تفسريْالقميْجـْ1هامشْصـْْ .33
(ْ)6سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ.ْ19سورةْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ.111سورةْاحلديدْْ:آيةْرقمْْ .3
(ْ)7السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .113
(ْ)3الشهرستاينْْ:املللْوالنحلْجـْْ1صـْْ .111
(ْ)9السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ114ْ–ْ113بتصرفْْ .
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التعريف العرفي البداء :
يطلق البداء في العرف على معان كلها صحيح في حقه تعالى  -كما تقول الشيعة االثنا عشرية
:منها  :إبداء شيء  ،واحداثه  ،والحكم بوجوده بتقدير حادث  ،وتعلق  ،وارادة حادثة  ،بحسب
الشروط  ،والمصالح  ،ومن هذا القبيل إيجاد الحوادث اليومية

()1

 ،ومنه قوله  -صلى للا عليه

وسلم  : -إن ثالثة في بني إسرائيل  :أبرص  ،وأقرع  ،وأعمى  ،بدا َّلل – عز وجل  -أن يبتليهم
"  ،أي  :قضى بذلك  ،وهو معنى البداء هاهنا ؛ ألن القضاء سابق  ،والبداء استصواب شيء
()2

عل م بعد أن لم يعلم  ،وذلك على للا محال غير جائز  ...وليس البداء في كل شيء  ،بل فيما
يبدوا ثانيا  ،ويتجدد أخي ار .
ومنها  :ترجيح أحد المتقابلين  ،والحكم بوجوده بعد تعلق اإلرادة بهما تعلقا غير حتمي

()3

؛

لرجحان مصلحته  ،وشروطه على مصلحة اآلخر  ،وشروطه  ،ومن هذا القبيل إجابة الداعي ،
وتحقيق مطالبه  ،وتطويل العمر بصلة الرحم  ،وارادة إبقاء قوم لعلمه ؛ بأنه يخرج من أصالبهم

المؤمنون  ،بعد إرادة إهالكهم ؛ لعلمه بأنهم ال يؤمنون  ،فرجح بقاؤهم وحكم به ؛ تحقيقا لمعنى

اإليمان .
ومنها  :محو ما ثبت وجوده في وقت محدود  ،بشروط معلومة  ،ومصلحة مخصوصة  ،وقطع
استم ارره بعد انقضاء ذلك الوقت  ،والشروط  ،والمصالح  ،سواء ثبت بدله ؛ لتحقق الشروط ،
والمصالح في إثباته  ،أو ال  ،ومن هذا القبيل اإلحياء  ،واإلماتة  ،والقبض  ،والبسط في األمر
التكويني  ،ونسخ األحكام بال بدل  ،أو معه في األمر التكليفي  ،والنسخ أيضا داخل في البداء

()4

.

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4هامشْصـْْ.ْ91حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)1املتقيْاهلنديْْْ:كنزْالعمالْجـْْْ3صـْْ ْ.ْ739
(ْ)3علقْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْْ"ْ:قولهْتعلقْغريْحتميْ"ْهذاْمنْطغيانْالقلمْْ،أوْسهوْْ،وذهولْمنْالقائلْْ،وليسْأحدْْمعصوماًْ
منْاخلطأْْ،والْجيوزْعلىْهللاْإالْاحلتمْْ،واحلكمْْ،والْيقبلْقضاؤهْالرتديدْْ،وكماْأنْالندامةْعليهْحمالْْ،كذلكْالرتددْْ،بلْكلْماْتعلقْ
علمهْوإرادتهْبهْ؛ْ فهوْكماْهوْيفْاألزلْْ،وملْحيصلْالقطعْبعدْالرتديدْ"ْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْ
ْ .133
(ْ)4حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ1صـْْ .141
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ومن الشيعة من خص البداء باألمر التكويني  ،وأخرج النسخ  ،وليس لهذا التخصيص وجه يعتد
به (.)1
ومنها  :االبتداء  ،واإلحداث من المكتوبات

()2

 ،ومنها  ":اإلرادة  ،والقدرة على اختيار أحد

الطرفين لمرجح " ( .)3ومنها  ":رفع نفس الحكم المتعبد به "

()4

 .ومنها  :أن يبدوا لآلمر رأي يتبين

الصواب فيه  ،بعد أن لم يكن تبينه ؛ وهو محال على للا تعالى

()5

.

وانما سميت هذه المعاني بداء ؛ ألنها مستلزمة لظهور شيء على الخلق بعد ما كان مخفيا عنهم
 ،ومن ثم عرف البداء بعضهم بأنه  :أن يصدر عنه تعالى أثر ؛ لم يعلم أحد من خلقه  ،قبل
صدوره عنه أنه يصدر عنه (.)6
ومنها  :أن له تعالى أن يبدأ بشيء من خلقه  ،فيخلقه قبل شيء  ،ثم يعدم ذلك الشيء  ،ويبدأ
بخلق غيره  ،أو يأمر بأمر  ،ثم ينهى عن مثله  ،أو ينهى عن شيء  ،ثم يأمر بمثل ما نهى عنه
 ،وذلك مثل نسخ الشرايع  ،وتحويل القبلة  ،وعدة المتوفى عنها زوجها (.)7
ومن خالل هذه التعاريف يتبين أن هناك خلط بين البداء والنسخ  ،ثم هناك خلط بين العلم اإللهي

السابق  ،وظهور أثر هذا العلم للخلق ! وألن الشيعة ال يقولون بالفراغ من القدر ظهر هذا التناقض
.
البداء المحال على هللا تعالى  ،ومحاولة التوفيق بين المتعارضين عند الشيعة :
من المالح في العرض السابق  :وجود نوع تعارض بين تعريفات البداء ؛ ولهذا حاول بعض
الشيعة التوفيق بين المتناقضين  ،فقال بعضهم  :والبداء المحال على للا – تعالى  -هو ظهور

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4هامشْصـْْ ْْ.ْ91
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .141
(ْْ)3املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .161
(ْ)4أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْْصـْْ .31
(ْ)1بدرْالدينْالعيينْْْ:عمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْجـْْ4صـْْ.ْ43الصاحليْالشاميْْ:سبيلْاهلدىْْوالرشادْيفْسريةْخريْالعبادْ
ْ،حتقيقْْ:عادلْأمحدْعبدْاملوجودْْ،عليْحممدْمعوضْْ،نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْ1414ْ،هـْ1993ْ/مْجـْْ3صـْْ .111
(ْ )6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ 4صـْْ 139ْ –ْ 136بتصرفْْ.حممدْالريشهريْْ:ميزانْاحلكمةْجـْْ 1صـْ
ْ .141
(ْ)7الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْصـْْ .331
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الشيء بعد الخفاء عليه

()1

 ،وأما البداء بمعنى إثبات كل شيء في وقته بإرادته ؛ لمصلحة

تقتضيه ؛ فهو من أعظم أوصافه  ،ومحامده "(.)2
وقيل  ":إذا خلق زيدا وأماته  ،ثم خلق عم ار فهذا بداء  ،أي  :خلق جديد  ،واذا شب زيد  ،ثم شاخ
فهذا بداء  ،أي أمر جديد حدث " كل يوم هو في شأن" ( ، )3و" يمحو اَّلل ما يشاء ويثبت وعنده أم
الكتاب "( ، )4بمعنى  :أنه يمحو زيدا من لوح الوجود  ،ويثبت عم ار .
فإن قيل  :ليس هذا معنى البداء المصطلح عند العلماء على ما صرحوا به في تعريف النسخ ،
قلنا  :ال ضير؛ ألن كثي ار من اصطالحات العلماء ال توافق اصطالح األخبار  ،مثال  :االجتهاد

()5

عند العلماء معنى صحيح جائز  ،وقد نهت عنه األخبار ؛ ألن االجتهاد فيها له معنى آخر غير

اصطالح العلماء ؛ فال يبعد أن يكون البداء الوارد في الروايات بمعنى غير ما اصطلح عليه
أرباب األصول"( )6؛ ألن " البداء المحال على للا هو  :ظهور الشيء بعد الخفاء عليه  ،وأما
البداء بمعنى إثبات كل شيء في وقته بإرادته ؛ لمصلحة تقتضيه  ،فهو من أعظم أوصافه
ومحامده " (.)7
وقيل  :للبداء معنيان :
 -1بداء ندامة أو بداء جهل  :وهذا على للا تعالى محال ؛ ألن فيه ظهور حال الشيء بعد
خفائه ( )8؛ لقول الصادق– عليه السالم  ":-من زعم أن للا بدا له في شيء بداء ندامة ،
فهو عندنا كافر باهلل العظيم"  ،وقوله ":من زعم أن للا بدا له في شيء اليوم لم يعلمه أمس
فابرءوا منه " (. )9

(ْ )1السيدْعليْاملوسويْالقزويين ْْْ:تعليقةْعلىْمعاملْاألصول ْْ،حتقيقْْ:السيدْعليْالعلويْالقزويين ْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْ
التابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1411ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ116بتصرفْْ .
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأص ْولْالكايفْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)3سورةْالرمحنْْ:آيةْرقمْْ .19
(ْ)4سورةْالرعدْْ:آيةْرقمْْ .39
(ْ)1االجتهادْْ:بذلْالعاملْاملؤهلْوسعهْيفْاستنباطْاحلكمْالشرعيْْ.انظرْأمينْموسىْْ:غايةْاملأمولْصـْْ .116
تعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ137بتصرفْْ .
ْ
(ْ)6
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .ْ141
(ْ)3عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْجـْْ1صـْْ .ْ49
(ْ)9الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ .ْ41
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 -2بداء خلق  :ويعتبر بحسب المصالح  ،وهذا من للا جايز وواقع  ،وجاء الحث من األئمة
في أخبار جمة بالحث على اعتقاد البداء بهذا المعنى (.)1
والبداء الذي تقول به اإلمامية هو " ظهور أمر هلل سبحانه لم يكن ظاه ار لغيره تعالى  ،وان كان
قبله أيضا في علمه تعالى  ،واللوح المحفوظ مثل ما ظهر بعد "( ، )2أو بمعنى أخصر  ":اإلظهار
بعد الخفاء "  ،وقيل  :البداء هو المراد من النسخ  ،إال أن إطالقه على النسخ فيه نوع من التوسع
 ،والمجاز

()3

.

تعريف البداء في الصطالح :

لتوضيح حقيقة البداء نأتي بمقدمات البد منها :
األولى  :اتفقت الشيعة على أنه سبحانه عالم بالحوادث كلها غابرها  ،وحاضرها  ،ومستقبلها  ،وال

يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء .
الثانية  :أن للا تعالى لم يفرغ من أمر الخلق  ،واإليجاد  ،والتدبير  ،والتربية فهو سبحانه كل يوم
هو في شأن(. )4
الثالثة  :النظر في الروايات يظهر أن مصير العباد يتغير بحسن أفعالهم  ،وكذلك بسوء أعمالهم ،
فليس لإلنسان مصير واحد يصيبه على وجه القطع والبت  ،بل المصير يتغير بحسب فعل العبد .
فإذا وقفت على هذه المقدمات الثالث فاعلم أنه يقع الكالم في البداء في مقامين :
األول  :البداء في مقام الثبوت  :أي تغير المصير باألعمال الصالحة أو الطالحة .
الثاني :البداء في مقام اإلثبات  :أي اإلخبار عن تحقق الشيء علما بالمقتضى مع خفاء المانع

()5

 ،وهو األمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه  ،أو النهي عنه بعد األمر به مع اتحاد الوقت والوجه ،
واآلمر  ،والمأمور

()6

.

(ْ)1عليْبنْيونسْالعامليْْ:الصراطْاملستقيمْْجـْْ1صـْْ11ْ–ْ49بتصرفْْ .
(ْ)1السيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْبابْعلمهْعليهْالسالمْمباْيفْالنفسْجـْْ7هامشْصـْْ .ْ111
(ْ)3مروانْخليفاتْْ:وركبتْالسفينةْْْ،نشرْمركزْالغديرْللدراساتْاإلسالميةْ–ْبريوتْْ،ط1413ْْ،ْ1هـْصـْْ .ْ613
(ْ)4ونردْبقولهْتعاىلْْ":إِنَّاْ ُك َّْلْشي ٍءْخلَقناهْبَِقد ٍْرْ"ْْ.القمرْْ.49ْ:وقولهْتعاىلْْ":وَكا َنْأَمر َِّ
اْمق ُد ًوراْ"ْْ.سورةْاألحزابْْ:آيةْ
َ َ َُ َ
ْاّللْقَ َد ًر َ
ُ
َ
رقمْْ ْ.33
(ْ)1الشريفْاملرتضىْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.164
(ْ )6جعفرْالسبحاينْْ:أضواءْعلىْعقيدةْالشيعةْاإلماميةْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْالصادقْ– ْقمْْ،ط1411ْ،1هـْصـْْ439ْ –ْ 417
بتصرفْْ ْ.
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فالبداء هو  ":النهي عن نفس ما وقع األمر به  ،أو األمر بنفس ما حصل النهي عنه  ،وانما

يكون كذلك بأن يكون ما تعلق به النهي واألمر واحدا  ،والمأمور والمنهي واحدا  ،والوقت واحدا ،
والوجه واحدا  ،كقول المكلف لشخص معين الق زيدا عند طلوع الشمس مكرما له  ،وال يأكل
العسل يوم كذا طاعة ؛ عن لقاء زيد مكرما له قبل طلوع الشمس من غده  ،ويأمره  ،أو يبيحه أكل
العسل قبل ذلك اليوم "(.)1
ويعرفه آخر  ":انبتات استمرار األمر التكويني  ،وانتهاء اتصال اإلفاضة  ،ومرجعه إلى  :تحديد

زمان الكون  ،وتخصيص وقت اإلفاضة  ،ال ألنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه  ،وبطالنه
في حد حصوله "

()2

.

فائدة البداء عند الشيعة الثني عشرية :

فائدة االعتقاد بالبداء  ":هي االعتراف الصريح بأن العالم بأجمعه تحت سلطان للا  ،وقدرته يمحو

للا ما يشاء  ،ويثبت وعنده أم الكتاب  ،وتوجه العبد إلى للا  ،وتضرعه إليه في قضاء حوائجه
ومهماته  ،وعدم يأسه من ذلك  ،وهذا بخالف القول بإنكار البداء ؛ فإنه يوجب يأس العبد  ،وال

يرى فائدة من التضرع والدعاء  ،وهذا هو السر في اهتمام األئمة بالبداء في الروايات الكثيرة "(.)3

وهذا أثر تربوي يبعث الرجاء في قلوب المؤمنين  ،فاالعتقاد بالبداء يضاهي االعتقاد بقبول التوبة

 ،والشفاعة  ،وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر

()4

.

لذلك فإن اإلنسان قادر على تغيير مصيره باألعمال الصالحة  ،والطالحة  ،وأن هلل تقدي ار مشترطا
موقوفا  ،وتقدي ار مطلقا  ،واإلنسان إنما يتمكن من التأثير في التقدير المشروط  ،وهذا بعينه قدر
إلهي  ،وللا تعالى عالم في األزل

()5

بكال القسمين  ،كما هو عالم بوقوع الشرط أعني  :األعمال

اإلنسانية المؤثرة في تغيير مصيره  ،وعدم وقوعه

()6

.

(ْ)1أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ ْ.31
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْ.ْ117السيدْنعمةْهللاْاجلزائريْْ:نورْالرباهنيْجـْْ1شرحْصـْْ .131
(ْ)3حممدْإسحاقْالفياضْْ:حماضراتْيفْأصولْالفقهْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْْ،ط1419ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْ
ْ ْ.344
(ْ)4الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:اإلهلياتْنشرْالدارْاإلسالميةْللطباعةْوالنشرْ–ْبريوتْْ،ط1419ْْ،ْ1هـ1939ْ/مْصـْْ ْ.131
(ْْ)1األزلْْ:عدمْاألوليةْأوْاستمرارْالوجودْيفْأزمنةْمقدرةْغريْمتناهيةْيفْجانبْاملاضيْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْالعلماءْجـْْ 1صـْ
ْ .17
(ْ)6الشي ْجعفرْالسبحاينْْ:حماضراتْيفْاإلهلياتْْ،نشرْمؤسسةْاإلمامْالصادقْ–ْقمْْ،دتْصـْْ ْ.119
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وفي حديث اإلسراء والمعراج المشهور بين الخاصة  ،والعامة  :قال الصادق – عليه السالم –

معلقا على نسخ الخمسين صالة بالخمس في اليوم والليلة  ":جزى للا موسى بن عمران عنا خي ار "
وهذا يدل على النسخ قبل وقت الفعل  ،وأنه يلزم منه البداء .

وأجيب بأنه يمكن أن تكون الفائدة الشكر على التخفيف  ،وسعي المكلفين فيما أمكنهم من
الصلوات  ،فإن الصالة قربان كل تقي  ،فال يدل ذلك على البداء .

ويمكن أن يكون إشارة إلى مراده سبحانه في أول األمر حيث أمر بخمسين  ،وهذا أحد توجيهات
البداء  ،وهو أن يأمر المكلف بما يوهم خالف المراد  ،ثم يظهر المراد "(.)1
وذهب بعض علماؤنا إلى أن اإليمان بالبداء يقتضي توجه العباد إلى للا بالدعاء  ،وطلب التوفيق
والمغفرة ؛ ألنهم إذا اعتقدوا أن القضاء ال يغير  ،وأيسوا من الدعاء واإلجابة  ،لم يعبدوا للا تعالى
 ،ولم يطلبوا منه شيئا  ،وطريقة األنبياء دعوة الناس إلى الطلب من للا كما هو معلوم " (. )2
الشروط الواجب توافرها في البداء :

البداء له شروط أربعة  :أحدها  :أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه  ،بمعنى  :أن يكون
ما تعلق به األمر  ،والنهي شيء واحد  .وثانيها  :أن يكون الوجه واحدا  .وثالثها  :أن يكون

الوقت واحدا  .ورابعها  :أن يكون المكلف واحدا  ،بمعنى المأمور باألمر نفس الشخص "(.)3

" وقلنا إن ما جمع هذه الشروط بداء ؛ ألنه ال وجه له إال ظهور وجه الصالح بعد خفائه  ،وهو

جائز من كل محدث  ،وغير قبيح ؛ لكون جميعهم غير عالم بوجه الصالح في المستقبل ؛ وانما

يثبتون تكاليفهم على الظنون التي يجوز أن تحقق  ،وغير جائز على القديم سبحانه (. )4

ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء ؛ لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف ونهيه عن غيره ،
ونهي مكلف آخر عن نفس ما أمر به  ،وتكليف شيئا زمانا معينا  ،ونهيه عن مثله في زمان آخر
 ،واألمر بالفعل في وقت على وجه  ،ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر ؛ واتفاق العلماء على
حسن ما له هذه الصفة  ،وخروجه عن صفة البداء"

()5

.

والنسخ بخالف ذلك ؛ ألن الفعل المأمور به غير المنهي عنه ؛ ألن إمساك السبت في زمان
موسى – عليه السالم -هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه في زمان نبينا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،واذا تغاير
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْْجـْْ1صـْْ .199
(ْْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4هامشْصـْْ .111
(ْ)3الشي ْالطوسيْْ:االقتصادْصـْْ .161ْ–ْ164
(ْ)4أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ ْ.31ْ-ْ31
(ْ)1نفسْاملصدرْوالصفحاتْْ .
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الفعالن لم تكتمل شروط البداء  ،وكذلك إذا تغاير الوقتان  ،ولو كان ذلك بداء ؛ لوجب أن يكون
إماتة للا الخلق بعد إحيائهم  ،واغنائهم بعد فقرهم  ،وصحتهم بعد مرضهم ؛ لكان هذا بداء  ،فإذا
لم يكن كذلك لتغير المصلحة فيه فالنسخ مثله .
ويلزم عليه أيضا أال تختلف شرائع األنبياء  ،وقد علمنا اختالفها  ،ولم يكن ذلك بداء ؛ ألنه كان
في شرع آدم جواز تزويج األخت من األخ  ،وفي شرع إبراهيم إباحة تأخير الختان إلى وقت الكبر
 ،وفي شريعة إسرائيل جواز الجمع بين األختين  ،وكل ذلك مخالف لشرع موسى – عليه السالم -
" (.)1
الشروط التي يجب توافرها في النسخ :

 -1كون الناسخ دليال  ،ألن رفع التعبد الثابت بمطلق نصه سبحانه ال يجوز بغير داللة .
 -2وكونه سمعا ؛ ألن النسخ ال يتعلق بما ثبت عقال  ،وال يرتفع األحكام الشرعية به .
 -3وكونه رافعا ؛ ألن ما ليس برافع من األدلة لتعبد ثابت ال يكون ناسخا .

 -4أن يكون مثل الحكم ؛ ألن رفع نفس الحكم المتعبد به ال يكون إال بداء .

 -5والتراخي عنه ؛ ألن المقارن للحكم ال يكون ناسخا ؛ وانما هو بيان لمدة التكليف  ،وبيان
المدة ال يعد نسخا

()2

.

 -6أن يكون بعد استقرار الفرض ؛ ليخرج عن البداء إلى اإلعالم بالمدة (.)3
فمتى تكاملت هذه الشروط  :وصف الدليل بأنه ناسخ  ،والمرفوع منسوخ  ،ومتى اختل شرط واحد
 ،فليس بناسخ  ،وال منسوخ (.)4

والدليل على صحة النسخ عقال  " :كون الشرائع مبنية على المصالح التي تصح أن تختص بزمان

دون زمان  ،وبمثل دون مثل  ،ومكلف دون مكلف  ،وبوجه دون وجه  ،ولوال ذلك لم يكن السبت

أولى باإلمساك من األحد  ،وال فعل الصالة في وقت وعلى صفة أولى من وقت  ،وصفة أخرى ،
وال تحريم الشحم المتميز  ،أولى من المختلط

()5

.

من أول من قال بالبداء عند الشيعة الثني عشرية :
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:االقتصادْصـْْ .161ْ–ْ164
(ْ)1أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ ْ.ْْ31
(ْ)3تقيْالدينْابن ْالنجارْْ:شرحْالكوكبْاملنريْْاملسمىْمبختصرْالتحريرْْ،حتقيقْْ:حممدْالزحيليْْ،نزيهْمحادْْ،طْمكتبةْالعبيكانْ–ْ
مكةْاملكرمةْْ،ط1413ْ،1هـْ1997ْ/مْجـْْْ3صـْْ ْ.131
(ْ)4أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ ْ.31
(ْ)1املصدرْالسابقْصـْْ ْ.31
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عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":إن عبد المطلب أول من قال بالبداء " ( .)1وفي ذلك قصة
حكاها أبو عبد للا – عليه السالم  ": -يبعث عبد المطلب أمة وحده  ،عليه بهاء الملوك ،
وسيماء األنبياء ؛ وذلك أنه أول من قال بالبداء"  ،أي  :البداء في الفعل ال في العلم وهو دليل
علة نسبة االختيار إليه تعالى  ،ومن لم يقل به فهو قائل بالجبر  ،وهو في الحقيقة سلب القدرة
عنه تعالى

()2

.

والقصة  :أن عبد المطلب أرسل رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – إلى رعاته في إبل ندت( )3له  ،فجمعها له ،
وأبطأ عليه  ،فأخذ بحلقة الكعبة  ،وقال  ":يا رب أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك "  ،ثم رجع
رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،فقبله  ،وقال  :يا بني ال وجهتك بعد هذا في شيء  ،فإني أخاف أن تغتال
فتقتل (. )4
فعبد المطلب هو أول من قال بالبداء بمعنى  :أول من قال بهذا اللف  ،أو أول من قال من أوالد
إسماعيل  ،أو أول من قال من غير األنبياء  ،واألوصياء

()5

 ،أو تفطن إلمكان البداء

()6

.

حكم العتقاد بالبداء :

ترى تناقضا بين ما تق أر وما سترى من أقوالهم بعد ذلك وقبله فمن الشيعة االثني عشرية من يقول

 :اتفقت األمة على امتناع البداء على للا سبحانه إال من ال يعتد به  ،ومن افترى ذلك على
اإلمامية فقد افترى كذبا ؛ ألن قوام معنى البداء بتغير العزم  ،فإذا عزم رجل على فعل شيء  ،ثم
تبين له عدم المصلحة فيه  ،وندم على عزمه  ،وتغير قصده قيل بدا له  ،أي  :ندم وعلم أن
عزمه السابق كان خطأ  ،وهذا معنى محال على للا باتفاق األمة ؛ الستلزامه الجهل على للا
تعالى  ،وحدوث علمه بالمفسدة في فعل بدا له فيه مصلحة

()7

.

(ْ )1يقولْاملازندراينْْ":والْمنافاة ْبنيْهذاْاحلديثْواألحاديثْاليتْتدلْعلىْأنْْالبداءْمنْأوصافْهللا ْ؛ْألنْاملرادْباألوليةْاألوليةْ
اإلضافيةْبالنسبةْإىلْغريْاألنبياءْْ،أوْاملرادْأنهْأولْمنْأطلقْهذاْاللفظْعلىْغريْمعناهْاللغويْ"ْْ.انظرْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْ
جـْْ4صـْْ .141
(ْ)1السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .161
رْوذهبْعلىْوجههْشارداْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْْ،مادةْنْدْدْجـْْ3صـْْ .1131
(ْْ)3ندَّْالبعريُْ:ن َف
ً
(ْ )4الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ 1صـْْ.447الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ 3هامشْصـْْ.ْ 39اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْ
11صـْْ.113–117الشي ْعلىْالشاهروديْْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـ1صـْْ.199كلهاْبتصرفْْ ْ.
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ7صـْْ .173
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ11صـْ.113ْ–ْ117واملصدرْنفسهْجـْْ113صـْْ .111
(ْ)7انظرْتعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .136
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ومما يؤيد ذلك أن الحسين – عليه السالم – سئل  :أيكون البداء في علم للا ؟ قال  :أما إني ال
أقول لك إنه يفعل  ،ولكن إن شاء فعل "(. )1
فقد دل العقل على تنزيه للا تعالى من وصمة الحدوث والتغير  ،وأنه تقدست أسماؤه أعلى من أن
يقع معرضا للحوادث والتغييرات ؛ ومن أجل ذلك ذهبوا إلى امتناع البداء على للا – بمعنى
الظهور بعد الخفاء  ،والعلم بعد الجهل – ؛ الستلزامه كون ذاته محال للتغير والتبدل المستلزم

للتركيب والحدوث  ،إلى غير ذلك مما يستحيل عليه تعالى

()2

.

ويقول الشيخ الطوسي ( ":)3والقديم( )4سبحانه ال يجوز عليه البداء على حال "

()5

؛ ألنه " ال يجوز

عليه البداء ب الرجوع عما أراده  ،وال المنع من مراده  ،وال يتعذر عليه شيء  ،مع كثرته بإرادة من
أفعاله" (. )6
ثم يفجأنا ما قاله في كتابه اآلخر مخاطبا ربه قائال  ":منك المشيئة  ،واليك البداء " (.)7
وعلى أشهر أقوال فقهاء الشيعة  :أن البداء على ما حددناه ال يجوز على للا تعالى ؛ ألنه عالم
بنفسه ال يجوز أن يتجدد كونه عالما وال أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاه ار ؛ ولهذا قالوا
 :إذا كان البداء ال يجوز عليه ؛ لم يجز أيضا عليه ما يدل على البداء  ،أو يقتضيه من النهي
عن نفس ما أمر به على وجهه في وقته  ،والمأمور والمنهي واحد (. )8

ويصرحون بأن  ":اعتقادنا في البداء على للا تعالى أنه محال ؛ ألن البداء ندامة  ،والندامة من
الجهل  ،صرح بذلك علماؤنا في التفسير واألصول ...واعتقاد البداء باطل باتفاق (. )9
(ْ)1عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْصـْْ .111
(ْ)1الشي ْجعفرْالسبحاينْْْ:أضواءْعلىْعقائدْالشيعةْاإلماميةْْصـْْ .431
(ْ)3يقولْأبوْاحلسنْالشعراينْْ":وليسْإنكارْالبداءْخاصْاًْباحملققْالطوسيْبلْكلْمنْوجدناْلهْقوالْممنْيعتربْقولهْمنْالعلماءْواطلعناْ
علىْرأيهْيفْاآلراءْوافقْاحملققْالطوسيْيفْنفيْالبداءْوتربئةْاإلماميةْعنْالقولْبهْمنهمْالسيدْاملرتضىْيفْالذريعةْْ،وشي ْالطائفةْأبوْ
جعفرْالطوسيْيفْالعدةْوالتبيانْْ،وحربْاألمةْوأعلمْعلمائهاْبعدْاملعصومنيْالشي ْالعالمةْاحلسنْبنْيوسفْبنْمطهرْاحلليْفإنهْقالْيفْ
ِنايةْاألصولْْ:النس ْجائزْعلىْهللاْتعاىلْ؛ْألنْحكمهْتابعْللمصاحلْْ...والبداءْالْجيوزْعليهْتعاىلْْ...ألنهْدلْعلىْاجلهلْأوْعلىْ
فعلْالقبيحْومهاْحماالنْيفْحقهْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .136
(ْْ)4القدميْْ:ملْيردْمنْأمساءْهللاْعزْوجلْلكنْجاءْماْهوْخريْمنهْوهوْاألولْْ ْ.
(ْ)1الشي ْالطوسيْْ:االقتصادْصـْْ .31
(ْ)6الشي ْالطوسيْْ:التبيانْجـْْ6صـْْ .71
(ْ)7الشي ْالطوسيْْ:مصباحْاملتهجدْصـْْ .73
(ْ)3الشريفْاملرتضىْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.117ْ-ْ116
(ْ)9موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .13
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بل قالوا  ":استحالة البداء من الحكيم " ( .)1بل  ":ال يعقل في حقه تعالى بوجه ؛ ألنه عالم بالغيب
()2

؛ وحتى ال يتوهم في حقه أنه جعل في زمان وبدا له الخطأ  -العياذ باهلل  -فنسخه (.)3

وقد وردت أخبار آحاد ال توجب علما  ،وال تقتضي قطعا بإضافة البداء إلى للا تعالى  ،وحملوها
محققي أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع  ،وال خالف على جواز النسخ
للشرائع

()4

.

والدليل عن الصادق – عليه السالم –  " :من زعم أن للا بدا له في شيء بداء ندامة ؛ فهو عندنا
كافر باهلل العظيم " (.)5
أهمية البداء داخل المعتقد الشيعي والخالف في ذلك :

هناك خالف بين علماء الشيعة االثني عشرية في أهمية البداء  ،فمنهم من يهون من قيمته ؛

فيقول ما معناه  :البداء ال يستحق هذه العناية والتهويل الذي اهتم به المتأخرون  ،واستوعروا

مسلكه  ،واستصعبوا حله  ،ولست أرى فيه شيئا أوجب هذا االستعضال  ،وفهم وجه عنايتهم
عندي أشكل من المسألة  ،وما أدري سبب هذه العناية التامة العجيبة ؛ ألنه ال خالف بين علمائنا

في أن البداء محال على للا تعالى كما مر  ،وأنه ال يجوز التغيير في علمه  ،وال يجوز عليه
الكذب  ،بأن يخبر الحجج بوقوع ما ال يقع أصال  ،وال أن يمكن أنبيائه ورسله من اعتقاد األمر
بالباطل  ،وأيضا ال خالف بينهم في أن ما ورد في الروايات من نسبة البداء إلى للا تعالى ؛ فهو

مثل نسبة الرضا( ،)6والغضب( ،)7والكراهة( ،)8والحب( ،)9والحزن( ،)10واألسف

()11

 ،يجب تأويله بوجه

(ْ)1السيدْعليْاملوسويْالقزويينْْ:ينابيعْاألحكامْيفْمعرفةْاحلاللْواحلرامْجـْْ1صـْْ.ْ199السيدْحمسنْاخلزازيْْ:بدايةْاملعارفْاإلهليةْ
يفْشرحْعقائدْاإلماميةْْ،نشرْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْالتابعةْجلماعةْاملدرسنيْ–ْقمْ1366ْ،شْْجـْْ1شرحْصـْْ .191
(ْ)1السيدْاخلوئيْْ:مصباحْالفقاهةْجـْْ1صـْْ .773
(ْ)3املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .64
(ْ)4الشريفْاملرتضىْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.117
(ْ)1الصدوقْْ:االعتقاداتْصـْْ.41حممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ6صـْْ.39اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4هامشْصـْ
ْ .111
نيْ"ْْ.سورةْالفتحْْ .13ْ:
ْع ِنْال ُمؤِمنِ َْ
(ْْ)6قالْتعاىلْْْ"ْ:لََقد َْر ِض َي َّ
ْاّللُ َ
ِ
ْعلَي ِه َْولَ َعنَْهُْ"ْْ.سورةْالنساءْْ .93ْ:
ب َّ
ْاّللُ َ
(ْْ)7قالْتعاىلْعنْالقاتلْعمداًَْ ْْ"ْ:و َغض َ
ْاّللُْانبِ َعاثـَ ُْهمْفَـثَبَّطَ ُهمْ"ْْ.سورةْالتوبةْْ .46ْ:
(ْْ)3قالْتعاىلْعنْاملنافقنيَْ ْْ"ْ:ولَ ِكنْ َك ِرَه َّ
ْاّللْبَِقوٍم ُِ
ْحيبـ ُهم َْوُِحيبونَهُْ"ْْ.سورةْاملائدةْْ .14ْ:
(ْْ)9قالْتعاىلْعنْاملؤمننيْْ"ْ:فَ َسو َ
فْيَأِيت َُّ
(ْْ)11ملْأجدْماْيدلْعلىْنسبةْاحلزنْهللْتعاىلْْ .
(ْْ)11قالْتعاىلْعنْقومْفرعونْْ"ْ:فَـلَ َّماْآس ُفونَاْانـتْـ َقمنَ ِ
اْمنـ ُهمْ"ْْ.سورةْالزخرفْْ .11ْ:
َ
َ
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صحيح يمكن نسبته إلى للا تعالى  ،وحينئذ فالخالف في البداء لفظي  ،نظير أن يختلفوا في أن
للا تعالى يغضب أو ال  ،فمن نفاه فمراده نفي حقيقته  ،ومن أثبته البد أن يؤوله .
فالصحيح  :أن يقال ال بداء كما ال غضب  ،وال رضاء  ،وليس له تعالى يد( ،)1وال رجل(، )2وال
عين ( ،)3وال أذن( ... )4وهكذا يوجب بعض علماؤنا التعبد بالتلف بالبداء  ،وان وافقوا غيرهم في
نفي معناه

()5

.

ولكن يروون عن الصادق – عليه السالم –  ":ما عظم للا بمثل البداء "( )6أي  ":ما عظم للا
تعالى بشيء من أوصاف  ،ومحامد مثل البداء ؛ ألن تعظيمه تعالى ووصفه بالبداء الذي هو فعل
من أفعاله  ،مستلزم لتعظيمه ووصفه بجميع الصفات الكمالية  ،مثل العلم والقدرة والتدبير ،
واإلرادة  ،واالختيار" (.)7
البداء بين لوح المحو والثبات :

ثم أعلم أن اآليات واألخبار تدل  :على أن للا تعالى خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من

الكائنات  ،أحدهما اللوح المحفوظ  ،والذي ال تغير فيه أصال  ،وهو مطابق لعلمه تعالى  ،واآلخر
لوح المحو واإلثبات  ،فيثبت فيه شيئا  ،ثم يمحوه لحكم كثيرة ال تخفى على أولي األلباب .

مثال  :ما يكتب فيه أن عمر زيد خمسون سنة  ،ومعناه أن مقتضى الحكمة  :أن يكون عمره كذا
إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره  ،فإذا وصل الرحم مثال يمحى الخمسون  ،ويكتب مكانه

ستون  ،واذا قطعها يكتب مكانه أربعون  ،وفي اللوح المحفوظ أنه يصل وعمره ستون .

ولوح المحو واإلثبات هو الذي عبر عنه في موضع آخر بالصحف السماوية ؛ وأن البداء ليس في
علم للا  ،وال في اللوح المحفوظ بل في بعض مخلوقاته  ،وسماه لوح المحو واإلثبات  ،ويسميه

آخر القوى المنطبعة( )8الفلكية  ،واللوح والقلم ملكان من مالئكة للا ؛ فحمل البداء على تأثير
ْاّللِْفَـو َقْأَي ِدي ِهمْْ"ْْ.سورةْالفتحْْ .11ْ:
(ْْ)1قالْتعاىلْْْ"ْ:إِ َّنْال َفض َلْبِيَ ِد َّْ
ْاّللِْ"ْْ.سورةْآلْعمرانْْ.73ْ:وقالْتعاىلْْ":يَ ُد َّ
ِ
ولْ:قط ْقطْْ"ْْ .البغويْْ:شرحْالسنةْجـْْ 11صـْ
ْاّللُْفِ َيهاْ ِرجلَهُْ،فَـتَـ ُق ُ
ض َع َّ
ْح َّىت ْْيَ َ
َّارْ،فَالَْمتتَل ُئ َ
(ْ ْ )1قالْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ":فَأ ََّماْالن ُ
ْ .117
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ينْ"ْْ.سورةْطهْْ .39ْ:
ىْعي ِ ْ
ْعلَ َ
اْجَزاءًْل َمنْ َكا َنْ ُكفَْرْ"ْْ.سورةْالقمرْْ.14ْ:قالْتعاىلَْ ْ"ْ:ولتُصنَ َع َ
(ْْ)3قالْتعاىلَْ ْْ"ْ:جت ِريْبأَعيُننَ َ
(ْْ)4ملْأجدْماْيدلْعلىْنسبةْاألذنْهللْتعاىلْْ .
(ْ)1قولْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْتعليقاْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .119
(ْ)6الشي ْاألنصاريْْ:كتابْاملكاسبْجـْْ1هامشْصـْْ.119الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .146
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)3املنطبعةْْ:منْاالنطباعْأيْاجملبولةْواملخل ْوقةْْ،يقالْللفلكْْ:نفسْمنطبعةْْ،أيْْ:جمبولةْوخملوقةْعليهاْالفلكْْ،اعلمْأنْللفلكْ
حمركنيْقريبْوبعيدْْ.األولْْ:قوةْجمردةْعنْاملادةْْ.والثاينْْ:قوةْجسمانيةْساريةْيفْجرمْالفلكْكلهْْ.واحملركْاألولْحيركْالفلكْبالْ
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الدعاء والصدقات وصلة الرحم حسن جدا  ،لكنه ليس من البداء المصطلح في شيء ؛ إذ ال
حاجة إلى االلتزام بلوح المحو واإلثبات فيه  ،بل إذا اعتقد اإلنسان أن القضاء ال يتغير  ،وأن
علمه تعالى تعلق بحصول الصحة من المرض  ،وطول العمر  ،والغنى بعد الفقر بعد حصول

أسباب طبيعية كشرب الدواء  ،والتجارة  ،والسعي في طلب الرزق  ،أو أسباب روحانية  :كصلة
الرحم  ،والدعاء  ،والتضرع كفى في السعي  ،والطلب وفي الدعاء أيضا  ،وبذلك يجمع بين القول
بالقضاء والقدر  ،وبين اختيار العبد وتكليفه بالسعي والعمل لتحصيل معاشه ومعاده  ،من غير أن
نلتزم بالبداء المصطلح عليه (.)1

الفرق بين النسخ والبداء عند الشيعة الثني عشرية :

فرق علماء الشيعة االثني عشرية بين النسخ والبداء  :باختالف الوقتين في الناسخ والمنسوخ

()2

؛

والبداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع  ،فما في األمر التشريعي  ،واألحكام التكليفية ،
فهو في األمر التكويني والمكونات الزمانية بداء  ،فالنسخ كأنه بداء تشريعي  ،والبداء كأنه نسخ
تكويني  ،وال بداء في القضاء  ،وال بالنسبة لجناب القدس الحق  ،والمفارقات المحضة من مالئكته
المقدسة  ،وفي متن ا لدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القار والثبات البات ووعاء عالم الوجود
كله  ،وانما البداء في القدر  ،وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضي والتجدد  ،وظرف التدرج
والتعاقب (.)3
وحقيقة النسخ عند التحقيق  :انتهاء الحكم التشريعي  ،وانقطاع استم ارره ال رفعه  ،وارتفاعه من
وعاء الواقع  ،فكذا حقيقية البداء عند الفحص البالغ  :إنبتات استمرار األمر التكويني  ،وانتهاء

وقت اتصال اإلفاضة  ،ومرجعه إلى تحديد إلى تحديد زمان الكون  ،وتخصيص وقت اإلفاضة ال
أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه  ،وبطالنه في حد حصوله (. )4

والمحققون من أهل السنة يقولون  :اإلرادة في كتاب للا نوعان  :إرادة قدرية خلقية  ،وارادة دينية
شرعية،

مباشرةْ؛ألنهْحيركهْبواسطةْالثانيةْأعينْالقوةْاجلسمانيةْاليتْتسمىْنفساْمنطبعةْفهيْمبنزلةْاآللةْللقوةْاألوىلْْ.األمحديْنكريْْ:دستورْ
العلماءْجـْْ3صـْْ .143-141
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .111
(ْ)1الشريفْاملرتضىْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.116
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْْ.116السيدْنعمةْهللاْاجلزائريْْ:نورْالرباهنيْجـْْ1شرحْصـْْ .131
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْْ ْ.113
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فاإلرادة الشرعية هي المتضمنة  :المحبة والرضا  ،والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع
الموجودات(. )1
فاإلرادة الشرعية كقوله تعالى  " :يريد للا بكم اليسر وال يريد بكم العسر"( ، )2وقوله تعالى  " :ما
يريد للا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم "

()3

 ،وقوله تعالى  " :إنما

يريد للا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهي ار "(.)4
فهذا النوع من اإلرادة ال تستلزم وقوع المراد  ،إال إذا تعلق به النوع الثاني من اإلرادة  ،وهذه اإلرادة
تدل داللة واضحة على أنه تعالى ال يحب الذنوب والمعاصي والضالل والكفر  ،وال يأمر بها وال
يرضاها  ،وان كان شاءها خلقا وايجادا  ،وأنه يحب ما يتعلق باألمور الدينية  ،ويرضاها  ،ويثبت
عليها أصحابها  ،ويدخلهم الجنة  ،وينصرهم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة  ،وينصر بها العباد من
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين  ،وهذه اإلرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو
لم تحدث(. )5
واإلرادة الكونية القدرية هي اإلرادة الشاملة لجميع الموجودات  ،التي يقال فيها  :ما شاء للا كان ،
وما لم يشأ لم يكن  ،وهذه اإلرادة مثل قوله تعالى  " :فمن يرد للا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا "

()6

 ،وقوله تعالى  " :وال ينفعكم نصحي إن أردت

أن أنصح لكم إن كان للا يريد أن يغويكم " ( .)7وقوله  " :ولو شاء للا ما اقتتلوا ولكن للا يفعل ما
يريد "

()8

.

فمشيئة للا تعالى متعلقة بكل شيء  ،سواء أحبه للا أم ال  ،وال تناقض ؛ ألن المحبة غير المشيئة
 ،واألمر غير الخلق  ،فاألمر نوعان  :تكويني ال يتخلف  ،وتشريعي قد يتخلف من العصاة
والمخلوقات مع كل من اإلرادتين أربعة أقسام :
(ْ)1دْعليْالصاليبْْ:عقيدةْاملسلمنيْيفْصفاتْربْالعاملنيْْصـْْ ْ.63
(ْْ)1سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ131
(ْْ)3سورةْْاملائدةْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ6
(ْْ)4سورةْْاألحزابْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ33
(ْْ)1ابنْتيميةْْ:جمموعْالفتاوىْجـْْ3صـْْ ْ.ْ133
(ْْ)6سورةْْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ ْْ.ْ111
(ْْ)7سورةْْهودْْ:آيةْرقمْْ .ْ34
(ْْ)3سورةْْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ113
(ْْ)9دْأمحدْفريدْْ:عقيدةْأهلْالسنةْواجلماعةْصـْْ113ْ–ْ117بتصرفْْ ْ.
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()9

.

األول  :ما تع لقت به اإلرادتان  ،وهو ما وقع في الوجود من األعمال الصالحة  ،فإن للا أراده
إرادة دين وشرع  ،فأمره وأحبه ورضيه  ،وأراده إرادة كون فوقع  ،ولوال ذلك ما كان .

والثاني  :ما تعلقت به اإلرادة الدينية فقط  ،وهو ما أمر للا به من األعمال الصالحة  ،فعصى
ذلك الكفار والفجار  ،فتلك كلها إرادة دين  ،وهو يحبها ويرضاها وقعت أم لم تقع .
والثالث  :ما تعلقت به اإلرادة الكونية فقط  ،وهو ما قدره للا وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها
كالمباحات والمعاصي  ،فإنه لم يأمر بها  ،ولم يرضها  ،ولم يحبها  ،إذ هو يأمر بالفحشاء وال
يرضى ل عباده الكفر  ،ولوال مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت  ،فإنه ما شاء للا كان وما لم يشأ
لم يكن .
وال اربع  :ما لم تتعلق به هاتان اإلرادتان  ،فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات
والمعاصي(. )1
هل تستعمل لفظة البداء في النسخ حقيقة أم استعارة ؟

الرأي األول  :أنها حقيقة في النسخ ؛ ألن البداء يستعمل بمعنى الظهور في اللغة  ،مع كون من

ظهر له المعلومات ؛ فحكم بنفس ما نهى عنه قبل ذلك  ،أو ينهى عن نفس ما أمر به  ،وهنا

يكون معنى البداء في الحكم التدريج إلى اإلباحة بعد النهي والحظر  ،فهنا يسمى من فعل ذلك

بأنه بدا له وظهر له ما لم يكن ظاه ار  ،وبدا له ما لم يكن بائنا  ،وهنا ال يكون مانعا من تسمية
هذا التدريج بداء ؛ ألن فيه ظهور أمر لم يكن ظاه ار (. )2
الرأي الثاني  :إذا استعمل البداء على حقيقته ال يجوز في حق للا تعالى  ،أما إذا استعمل في

المجاز فيكون بمعنى النسخ "( )3؛ ألن البداء إذا كان في اللغة العربية اسما للظهور  ،واذا سمينا
من ظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاه ار حتى اقتضى ذلك أن يأمر بنفس ما نهى عنه  ،أو
ينهى عن نفس ما أمر به  ،أنه قد بدا ؛ لم يمتنع أن يسمى األمر بعد النهي  ،والحظر بعد
اإلباحة على سبيل التدرج ؛ بأنه بداء له ؛ ألنه ظهر من األمر ما لم يكن ظاه ار  ،وبدا ما لم يكن
بائنا بمعنى البداء الذي هو الظهور  ،والبروز حاصل في األمرين ؛ فما المانع على مقتضى
االشتقاق أن يسمى األمرين بداء ؛ ألن فيهما معا ظهور أمر لم يكن ظاه ار (. )4
(ْْ)1ابنْتيميةْْ:جمموعْالفتاوىْجـْْ3صـْْ139بتصرفْْ ْ.
(ْ)1الشريفْاملرتضىْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.164
(ْ)3املوىلْعليْالروزدريْْ:تقريراتْآيةْهللاْاجملددْالشريازيْجـْْ3صـْْ17بتصرفْْ .
(ْ)4الشريفْاملرتضىْْ:رسائلْاملرتضىْجـْْ1صـْْ ْ.117
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وفي نظر الباحث  :الخالف لفظي فكالهما يؤدي لنفس النتيجة كما يرى القارئ الكريم .
عالقة اليهود بعقيدة البداء :

واليهود بالنسبة العتقاد البداء فرق :
فرقة  :تمنع من نبوة مدعي النسخ ؛ لظنها أن النسخ يؤدي إلى البداء .
وفرقة  :تجيز النسخ عقال  ،ويمنع منه لدعواها أنه لم يقم برهان بنبوة أحد ادعى نسخ شرع موسى
 -عليه السالم-

()1

 ،ومع ذلك يقول اإلمام الرضا – عليه السالم  ": -قالت اليهود  :يد اَّلل

مغلولة"( ، )2يعنون  :إن للا تعالى قد فرغ من األمر  ،فليس يحدث شيئا  ،فقال للا  -عز وجل -
 ":غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا"( ، )3ولقد سمعت قوما سألوا أبا موسى بن جعفر – عليه السالم –
عن البداء فقال  :وما ينكر الناس من البداء  ،وأن يقف للا قوما يرجيهم ألمره "(.)4
واثبات البداء رد على اليهود ؛ ألنهم قالوا  :إن للا قد فرغ من األمر ؛ فقلنا  :كل يوم هو في شأن

يحيي  ،ويميت  ،ويخلق  ،ويرزق  ،ويفعل ما يشاء  ،والبداء ليس ندامة  ،وانما هو من ظهور
أمر ؛ وقال تعالى  ":وبدا لهم من للا ما لم يكونوا يحتسبون "

()5

 ،أي ظهر لهم  ،ومتى ظهر هلل

تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره  ،ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره
.
وربما تمحل بعض وقال  :إنا ال نقول بالجهل والندامة بل للا تعالى قضى حكما يعلم أنه يغيره
بسبب حادث مثال  ،ويحكم للا تعالى بقصر عمر زيد مع أنه يعلم أنه يتصدق ويصل الرحم
فيستحق طول العمر  ،ويغير الحكم األول ويطيل عمره وهذا معنى ال يناسب سائر أقوال الشيعة ؛
ألن فيه تناقضا واضحا مثل أن يقال عزم زيد على إقامة عشرة أيام في بلد مع أنه يعلم أنه ال يقيم
به أكثر من ثالثة أيام  ،وكيف يحكم للا تعالى بقصر عمر رجل يعلم أنه يطيل عمره ؟ .
فإن قيل ال تناقض بين حكمين مختلفين موقوفين على شرطين مختلفين فيحكم بقصر عمره إن لم
يصل الرحم ولم يتصدق  ،ويطيله إن تصدق ووصله  ،فيرفع التناقض باختالف الشرط .
قلنا ال يطلق اإلرادة والمشيئة والقضاء والقدر وأمثالها إال على الطرف المثبت الذي حصل شرطه
إلي حكم الشارع بوقوعه  ،وال يطلق على ما يعلم تعالى انه ال يقع قط  .فال يقال  :قضى للا
(ْ)1أبوْالصالحْاحلليبْْ:الكايفْصـْْ ْ.31
(ْ)1سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ .64
(ْ)3سورةْاملائدةْْ:آيةْرقمْْ .64
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:عيونْأخبارْالرضاْ–ْعليهْالسالمْ–ْجـْْ1صـْْْ .161
(ْ)1سورةْالزمرْْ:آيةْرقمْْ .47
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تعالى بظلمة النهار وضياء الليل على فرض كون الشمس طالعة ليال وآفلة نها ارْ( )1؛ ألنا نقول هذا
من باب قوله  -عز وجل  ": -حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم"

()2

 ،وأمثال

ذلك وال يدل شيء منها على نفي العلم سبحانه (.)3

البداء يكون في ليلة القدر من كل عام :

عن أبي عبد للا – عليه السالم – قال في ليلة القدر  ":يجمع للا فيها ما أراد من تقديمه ،

وتأخيره  ،وارادته  ،وقضاءه ( ...)4ويكون له فيه البداء  ،فإذا كان ليلة ثالث وعشرين أمضاه ،
فيكون من المحتوم الذي ال يبدوا له فيه "(. )5

وال ريب أن ما تكتبه المالئكة في هذه الليلة وتنزل به إلى النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – والقائم – عليه السالم –
من أحوال تلك السنة  ،وما يتجدد فيها ؛ إنما هو من المحتوم  ،فكيف تدخل فيه المشيئة  ،قال أبو
عبد للا – عليه السالم  ":-وأمر عنده موقوف له فيه المشيئة "( ، )6ويؤيده ما ورد في األخبار :

من أن العلم المخزون

()7

عنده هو الذي يكون فيه البداء  ،وله فيه المشيئة بالتقديم والتأخير ،

والزيادة والنقصان  ،ونحو ذلك  ،وما أطلع عليه مالئكته ورسله  ،فإنه محتوم فإنه ال يدخله البداء
.
فإن للا في ليلة القدر يميز لإلمام – عليه السالم – بين األمور الحتمية  ،واألمور التي تحتمل
البداء ؛ ليخبر باألمور األولة حتما  ،وباألمور الثانية على وجه إن ظهر خالفه ال ينسب إلى
الكذب (.)8
(ْ)1تعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْْ:انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ.136السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْ
احلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .111
(ْ)1سورةْحممدْْ:آيةْرقمْْ .47
(ْ)3السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .113
(ْ)4يقولْعليْأكربْغفاريْْ":لعلْاملرادْباألمرْماْملْيطلعْالكتبةْعلىْتفصيلهْ؛ْفيكتبونهْعلىْوجهْاإلمجالْْ،وتفصيلهْموكولْإىلْمشيئةْ
هللاْتعاىلْْ،ومعىنْالتقدميْوالتأخريْأنهْقدْتراءىْمنهْأنهْيقدمْْ؛ْوهوْيفْعلمْهللاْتعاىلْالذيْملْيطلعْعليهْأحدْمؤخرْ؛ْفيؤخرْأوْبالعكسْ
ْ،ولعلْهذاْهوْمعىنْاحملوْواإلثباتْواإلبداءْ"ْْ.انظرْالشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ1هامشْصـْْ .119
(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ13صـْْ441بتصرفْْْ .
(ْ)6احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ13صـْْ411بتصرفْْ .
(ْ)7يقولْالفاضلْالشوشرتيْْ":ولعلهْإمناْيستقيمْالبداءْفيهْْ،ويرتفعْالعبثْْ،والْيتطرقْشبهةْالتغريْيفْعلمهْإذاْقلناْْ:بإثباتْخمزونهْيفْ
موضعْواطلعْعليهْأحدْْ،وملْجيزْلهْإظهارهْ ْ،وأنهْاطلعْبعضْالناسْعليهْ"ْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4
صـْْ .143
(ْ)3اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْ11صـْْ ْ.ْ99
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ويتبين من ذلك أن هناك أوقات وأحكام يدخل فيها البداء والمشيئة  ،وهي  :اإلمضاء  ،واإلبرام

الحقيقي وهي تكون في أفعاله تعالى مطلقا  ،وال يكون فعل إال بها  ،وربما زيد عليها ؛ فالمراد

باإلرادة الثبوت على الفعل  ،ومعنى شاء  :ابتدأ الفعل  ،وأخرى ال يدخل فيها المشيئة (.)1

والبداء في ليلة القدر معناه  ":يقدم ما يشاء  ،ويؤخر ما يشاء من اآلجال  ،واألرزاق  ،والباليا ،
واألعراض  ،واألمراض  ،ويزيد فيها ما يشاء  ،وينقص ما يشاء  ،ويلقيه رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص – إلى
أمير المؤمنين – صلوات للا عليه –  ،ويلقيه أمير المؤمنين إلى األئمة – عليهم السالم – حتى
ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان – صلوات للا عليه – ويشترط له في البداء  ،والمشيئة  ،والتقديم ،
والتأخير

()2

.

أدلة البداء كما تحكيها الشيعة الثنا عشرية :

عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":ما بعث للا نبيا قط ؛ حتى يأخذ عليه ثالثا  :اإلقرار هلل

بالعبودية

()3

 ،وخلع األنداد

()4

 ،وأن للا يمحو ما يشاء  ،ويثبت ما يشاء "( ، )5وفي رواية  " :وأن

للا يقدم ما يشاء ويؤخر من يشاء"

()6

 ،وعنه أيضا  ":ما تنبأ نبي قط حتى يقر بخمسة  :بالبداء ،

والمشيئة  ،والسجود  ،والعبودية  ،والطاعة "( . ، )7وعن الرضا – عليه السالم –  ":ما بعث للا
نبيا قط إال بتحريم الخمر  ،وأن يقر هلل بالبداء "(. )8
وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -ما عبد للا بشيء مثل البداء "( ، )9أي  :القول بالبداء(،)1
والتصديق بثبوته له تعالى ؛ ألن فيه إذعانا بأنه تعالى قادر على الحوادث اليومية  ،واعترافا بأنه

(ْ)1احملققْالبحراينْْ:احلدائقْالناضرةْجـْْ13صـْْ411ْ-411بتصرفْْ .
(ْ)1السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .171
(ْ)3أيْ"ْإقرارْالنيبْ–ْصلىْهللاْعليهْوسلمْْ-بأنهْعبدْلهْتعاىلْيستحقْالعبادةْمنهْْ،وأخذهْعلىْأمتهْاإلقرارْبذلكْْ.انظرْموىلْحممدْ
صاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)4خلعْاألندادْْ:خلعْاألضدادْبوحدانيتهْيفْالذاتْْ،والصفاتْْ،باستحقاقْالعبادةْْْ.انظرْاملصدرْالسابقْجـْْ4صـْ .141
(ْ)1أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .133
(ْ )6هللاْيقدمْماْيشاءْويؤخرْمنْيشاءْْ:أيْ"ْعلىْوفقْماْيقتضيهْاحلكمةْْ،واملصلحةْْ،ونظامْالكلْ؛ْألنْاحلكيمْالعليمْإذاْعلمْ
حسنْشيءْيفْوقتْْ،وقبحهْيفْوقتْآخرْيضعهْيفْموضعهْ"ْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)7أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .134
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .147
(ْ)9الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْْ ْْ.146
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مختار يفعل بإرادته ما يشاء  ،ويتصرف في ملكه كيف يشاء  ،وال يبلغ شيء من العبادة هذه
المرتبة ؛ ألن العبادة إنما هي عبادة  ،وكمال  ،بعد معرفته بما ينبغي له  ،ومن أنكر البداء له
تعالى ؛ فقد نسب العجز إليه  ،وأخرجه عن سلطانه  ،وعبد إلها آخر  ،ودان بدين اليهود

()2

.

وعنه أيضا قال  ":ما عظم للا بشيء بمثل البداء "( ، )3وعنه قال  ":وهل يمحو إال ما كان ثابتا ؟
وهل يثبت إال ما لم يكن ؟ "( ، )4وعن أبي جعفر – عليه السالم – أنه سئل عن قوله تعالى ":
قضى أجال وأجل مسمى عنده " قال  " :هما أجالن  :أجل محتوم  ،وأجل موقوف "(. )5

ولكن " هذا الحديث ال يدل على البداء بالمعنى المصطلح أعني تغيير ْالمقدرات واألجل قد يكون
محتوما وقد يكون موقوفا نظير أن األمر قد يكون مطلقا  ،وقد يكون مشروطا  ،وال يكون شيئا

واحدا مأمو ار به مطلقا ومشروطا معا ؛ مثال الحج واجب مشروط باالستطاعة  ،وليس له وجوب
آخر غير مشروط  ،وكذلك عمر من يصل رحمه ويتصدق طويل ؛ بسبب صلة الرحم والصدقة ،

وليس له أجل آخر قريب غير مشروط  ،وانما يكون البداء  :إذا كان لشيء واحد بعينه أجالن ،
ال أن يكون لشيء أجل محتوم ولشيء آخر أجل موقوف "

()6

.

أي  :هما أجالن للموت  ،أو أجالن متغايران بقرينة المقام  :أحدهما محتوم أي  :مبرم  ،محكم ،

ال يتغير  ،وال يتبدل ؛ لتعلق القضاء باإلمضاء به  ،فال يجري فيه البداء ؛ ألنه ال بداء بعد
القضاء  ،وآخر :موقوف لم يتعلق القضاء به بعد ؛ لتوقف تعلقه به على حصول مصالح ،
وشرائط وأمور خارجة عن ذات األجل عند حضوره  ،فإن حصلت تلك األمور يتعلق به القضاء ،
فيصير مبرما  ،واال فال  ،وتعلق العلم األزلي بحصولها مثال عند حضور ذلك األجل ال يقتضي
تقدم القضاء عليه

()7

.

(ْ)1والبداءْيفْهذاْاحلديثْليسْباملعىنْاملصطلحْمثلْأنْيقدرْهللاْتعاىلْموتْزيدْْ،مثْيبطلْهذاْالتقديرْويقضيِْبياتهْ؛ْبلْاملرادْْ:أنهْ
تعاىلْمييتْزيداْْ،وحيييْعمراْْ،ويسقمْهذاْْ،ويشفيْهذاْْ،وكلْيومْهوْيفْشأنْْ،فالتغريْبفعلهْبالعامل ْْ ،الْالتغريْيفْحكمهْوإرادتهْ
بالنسبةْإىلْشيءْواحدْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ.146الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْصـْْ .333
(ْ)4الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ.147الشي ْالطوسيْْ:الغيبةْصـْْ .431
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْ.147اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْْ .116
(ْ)6انظرْتعليقْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .143
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ143ْ-141بتصرفْ .
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و هذا القضاء المحتوم يشمل ما كان  ،وما هو كائن إلى يوم القيامة  ،وقد أخبر للا نبيه دمحم –
صلى للا عليه وآله –  ":بما هو محتوم  ،واستثنى غير ذلك  ،فلم يعلمه به "( )1؛ لما جاء عن أبي
عبد للا – عليه السالم – " :إن للا عز وجل أخبر دمحما – صلى للا عليه وآله – بما كان منذ

كانت الدنيا  ،وبما يكون إلى انقضاء الدنيا  ،وأخبره بالمحتوم من ذلك  ،واستثنى عليه فيما سواه"

()2

.

وكل شيء يتوهم وقوع البداء فيه ليس مما قضى به للا تعالى على البت  ،وال أخبر أنبيائه ورسله
كذلك  ،بل أخبرهم على االحتمال  ،وامكان وقوع الخالف  ،وباصطالح فقهائنا أخبرهم باالقتضاء
 ،ال العلية التامة  ،وعلى هذا فال بداء بالمعنى المتبادر المصطلح عليه " (.)3

يقول الشيخ الصدوق البداء " ليس تغيير حكم وقضاء راجع إلى شخص بعينه  ،بل إثبات حكم
بعد زوال حكم آخر  ،وهو النسخ  ،أو إيجاد شيء بعد إفناء شيء آخر"(.)4
وقيل البداء  ":تغيير حال شخص بعينه في التكوين  ،مثل إماتة زيد بعد مضي أجله  ،وشفائه بعد
انقضاء مدة مرضه  ،واغنائه بعد اقتضاء المصلحة فقره  ،فهو نظير النسخ  ،فإنه تغيير الحكم
الشرعي بعد انقضاء مدته ؛ ألن المصطلح منه هو تغيير قضاء بالنسبة إلى شخص واحد في
زمن واحد .

وجملة القول في البداء  :أن األمور كلها عامها  ،وخاصها  ،ومطلقها  ،ومقيدها  ،وناسخها ،
ومنسوخها  ،ومفرداتها  ،ومركباتها  ،واخباراتها  ،وانشاءاتها  ،بحيث ال يشذ عنها شيء منتقشة

في لوح  ،والفائض منه على المالئكة  ،والنفوس العلوية  ،والنفوس السفلية  ،قد يكون األمر العام
المطلق  ،أو المنسوخ حسب ما تقتضيه الحكمة الكاملة من الفيضان في ذلك الوقت  ،ويتأخر
المبين إلى وقت تقتضي الحكمة فيضانه فيه  ،وهذه النفوس العلوية  ،وما يشبهها يعبر عنها
بكتاب المحو واإلثبات  ،والبداء عبارة عن التغيير في ذلك الكتاب "(.)5

وفي الحديث  ":إن اآلجال االستقبالية كلها موقوفة محل نظر ؛ لجواز أن يكون بعضها مما حتمه
للا تعالى  ،وقضى به في األزل  ،فال يجري فيه البداء  ،وال يقع فيه المحو " (. )6

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.143احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْجـْْ1صـْْ .116
(ْْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .113
(ْْ)3املصدرْالسابقْجـْْ4هامشْصـْْ .114
(ْْ)4موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4هامشْصـْْ .114
(ْْ)1نفسْاملصدرْوالصفحةْبتصرفْْ .
(ْ)6املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .143
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وعن أبي جعفر – عليه السالم  ": -من األمور أمور موقوفة عند للا يقدم منها ما يشاء  ،ويؤخر
منها ما يشاء "( ، )1فاألمور قسمان :
القسم األول  :أمور محتومة حتمها للا تعالى قبل أوان وجودها  ،وهو يوجدها في أوقاتها ال محالة

 ،وال يمحوها  ،ومن هذا القبيل ما علمه مالئكته ورسله  ،فإنه سيكون

()2

.

والقسم الثاني  :أمر غير محتوم حتمها موقوف على مشيئة وارادة حادثة في أوقاتها يقدم منها ما
يشاء  ،ويؤخر منها ما يشاء ؛ فعلم من ذلك تجدد إرادته تعالى في القسم الثاني  ،وهو معنى
البداء ؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -المشيئة محدثة "(. )3
وقيل  :المراد باألمور المحتومة األمور الماضية  ،وباألمور الموقوفة األمور اآلتية  ،وال بداء في
األولى ؛ إذ الماضي ال قدرة عليه بخالف اآلتي  ،وفيه أن األمور اآلتية قد تكون محتومة

()4

.

وعن أبي عبد للا – عليه السالم – ":ما بدا هلل في شيء إال كان في علمه قبل أن يبدوا له "(، )5
أي ما نشأ منه سبحانه حكم وارادة في شيء بالمحو واإلثبات على حسب المصالح  ،إال كان ذلك
الشيء ومحوه  ،واثباته  ،ومصالحهما في علمه قبل أن يبدو له  ،فهو سبحانه كان في األزل
عالما بأنه يمحو ذلك الشيء الثابت في وقت معين ؛ لمصلحة معينة عند انقطاع ذلك الوقت ،
وانقضاء تلك المصلحة  ،ويثبت هذا الشيء في وقته عند تجدد مصالحه  ،ومن زعم خالف ذلك ،

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .147
(ْ)1يقولْأبوْاحل سنْالشعراينْْ":قولهْاألمورْقسمانْاألولْأمورْحمتومةْ"ْإنْكانْمرادْالشارحْتقسيمْاألمورْبالنسبةْإىلْعلمْالباريْتعاىلْ
وإرادتهْ؛ْفإناْالْنسلمْهبذاْالتقسيمْ؛ْبلْاألمورْقسمْواحدْوهوْاحملتومْْ،فإنهْتعاىلْيعلمْماْيقعْْ،والْيرتددْيفْشيءْْ،فكلْشيءْموقوفْ
علىْشرطْيعلم ْأنهْشرطهْحيصلْأوْالْحيصلْ؛ْفإنْعلمْأنهْحيصلْالشرطْيعلمْأنهْحيصلْاملشروطْبهْأيضاْْ،وإنْعلمْأنهْالْحيصلْ
الشرطْعلمْأنهْالْحيصلْاملشروطْْ،وليسْلهْتعاىلْجتددْعلمْبعدْاجلهلْْ،والْجتددْعزمْبعدْالرتديدْْ،فليسْالتغيريْيفْعلمهْتعاىلْوإرادتهْ
؛ْبلْإنْكلْشيءْمنْذلكْيف ْعلمْبعضْالنفوسْالذينْليسْهلمْإحاطةْجبميعْالشروطْواألسبابْْ،وماْميكنْأنْيقعْمنْاملوانعْأوْ
اجلوائحْ ْ،والْمناصْعنْالتأويلْيفْهذهْالعويصةْ"ْْ.انظرْتعليقهْْعلىْكالمْْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4
هامشْصـْْ .143
(ْ)3أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .141
( ْ )4قولهْقدْتكونْحمتومةْْتدلْعلىْجزئيةْاحلكمْواحلقْأنْالقضيةْكليةْواألمورْمطلقاْتكونْحمتومةْيفْعلمْالباريْتعاىلْوإمناْيكونْ
الرتديدْعندْالنفوسْالناقصةْ"ْانظرْتعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْ
ْ .149ْ-143
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .143
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واعتقد أنه بدا له في شيء اليوم مثال  ،ولم يعلم به قبله ؛ فهو كافر باهلل العظيم  ،ونحن منه براء
()1

 ،فعنه أيضا  ":إن للا لم يبد له من جهل "(. )2

اآليات الدالة على وقوع البداء :

عن الرضا – عليه السالم – قال  ":لما أنكرت البداء ؛ وللا  -عز وجل  -يقول  ":أوال يذكر
اإلنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا " ( ،)3ويقول للا  -عز وجل  ": -وهو الذي يبدأ الخلق ثم
يعيده " (، )4
ويقول  ":بديع السماوات واألرض "( ، )5ويقول  -عز وجل  ": -يزيد في الخلق ما يشاء"( ، )6ويقول
– هلالج لج  ": -وبدأ خلق اإلنسان من طين" ( ،)7ويقول  -عز وجل  ": -وآخرون مرجون ألمر اَّلل إما

يعذبهم واما يتوب عليهم "( ، )8ويقول  -عز وجل  ": -ما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال
في كتاب " ( ،)9ويقول للا  -عز وجل  -لنبيه – صلى للا عليه وآله –  ":فتول عنهم فما أنت

بملوم ( ")10؛ أراد هالكهم ثم بدا هلل تعالى فقال  ":وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " (. )12( )11

ثم قال الرضا – عليه السالم  ":لقد أخبرني أبي عن آبائه – عليهم السالم – عن رسول للا –
صلى للا عليه وآله – قال  ":إن للا  -عز وجل  -أوحى إلى نبي من أنبيائه  :أن أخبر فالنا
الملك أني متوفيك إلى كذا وكذا  ،فأتاه فأخبره ؛ فدعا الملك للا – عز وجل  -وهو على سريره

حتى سقط من السرير  ،وقال  :يا رب أجلني حتى يشب طفلي  ،وأقضى أمري  ،فأوحى للا -

عز وجل  -إلى ذلك النبي  :أن ائت فالنا الملك  ،فاعلم أني قد أنسيت في أجله  ،وزدت في
عمره إلى خمس عشرة سنة ؛ فقال ذلك النبي  -عليه السالم  : -يا رب إنك تعلم أني لم أكذب
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .111ْ-111
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ143بتصرفْْ .
(ْ)3سورةْمرميْآيةْرقمْْ .167
(ْ)4سورةْالرومْآيةْرقمْْ .17
(ْ)1سورةْالبقرةْآيةْرقمْْ .117
(ْ)6سورةْفاطرْآيةْرقمْْ .1
(ْ)7سورةْالسجدةْآيةْرقمْْ .7
(ْ)3سورةْالتوبةْآيةْرقمْْ .116
(ْ)9سورةْفاطرْآيةْرقمْْ .11
(ْ)11سورةْالذارياتْآيةْرقمْْ .14
(ْ)11سورةْالذارياتْآيةْرقمْْ .11
(ْ)11الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْصـْْ .443
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قط  ،فأوحى للا  -عز وجل  -إليه  :إنما أنت عبد مأمور  ،فأبلغه ذلك  ،وللا ال يسأل عما
يفعل "(. )1
البداء ليس ندامة :

تقول الشيعة االثني عشرية  :ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه ندامة ؛ تعالى للا عن ذلك

علوا كبي ار  ،ولكن يجب علينا أن نقر هلل تعالى بالبداء  ،ومعناه  :أن له أن يبدأ بشيء من خلقه ،
فيخلقه قبل شيء  ،ثم يعدم ذلك الشيء  ،ويبدأ بخلق غيره  ،أو يأمر بأمر  ،ثم ينهى عن مثله ،
أو ينهى عن شيء  ،ثم يأمر بمثل ما نهى عنه  ،وذلك مثل نسخ الشرائع  ،وتحويل القبلة  ،وعدة
المتوفى عنها زوجها  ،وال يأمر للا عباده بأمر في وقت ما إال وهو يعلم أن الصالح لهم في ذلك
الوقت  ،في أن يأمرهم في ذلك الوقت  ،ويعلم في وقت آخر الصالح لهم في أن ينهاهم عن مثل
ما أمرهم به  ،فإذا كان في ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم  ،فمن أقر هلل  -عز وجل  -بأن له أن
يفعل ما يشاء  ،ويعدم ما يشاء  ،ويخلق مكانه ما يشاء  ،ويقدم ما يشاء  ،ويؤخر ما يشاء ،
ويأمر بما شاء كيف شاء  ،فقد أقر بالبداء  ،وما عظم للا  -عز وجل  -بشيء أفضل من
اإلقرار بأن له الخلق  ،واألمر  ،والتقديم والتأخير  ،واثبات ما لم يكن  ،ومحو ما قد كان  ،واثبات
البداء (.)2
البداء ل يتناقض مع العلم وما هي أول واقعة بداء في سلسلة اإلمامة :

عن الصادق – عليه السالم – قال  " :من زعم أن للا بدا له في شيء اليوم ما لم يعلمه أمس ؛

فابرؤوا منه "( ، )3ويعلق الصدوق فيقول  ":إنما البداء الذي ينسب إلى اإلمامية القول به هو :
ظهور أمره ؛ تقول العرب  :بدا لي شخص  ،أي  :ظهر لي ال بداء ندامة  -تعالى للا عما

يقولون علوا كبي ار  ، -وكيف ينص الصادق – عليه السالم – على إسماعيل باإلمامة  ،مع قوله
فيه  ":إنه عاص ال يشبهني وال يشبه أحدا من آبائي "( ، )4وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قال

(ْ )1الصدوق:عيونْأخبارْالرضاْجـ1صـ161–161بتصرفْ .اجمللسيِْ:بارْاألنوارْجـْ4صـ ْ.91نعمةْهللا ْاجلزائريْْ:نورْالرباهنيْجـْ
1صـْْ .433
(ْ)1السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .111
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ .41
(ْ)4ومماْجاءْمنْأخبارْإمساعيلْبنْجعفرْْ:أنْالوليدْبنْصبيحْقالْجاءينْرجلْفقالْأالْأريكْابنْالرجلْْ،قالْْ:فذهبتْمعهْ؛ْفجاءْ
يبْإىلْقومْيشربونْاخلمرْفيهمْإمساعيلْبنْجعفرْْ،قالْْ:فخرجتْمغمومْاًْْ،فجئتْإىلْاحلجرْْ،فرأيتْإمساعيل ْمتعلقْاًْبأستارْالكعبةْ
يبكيْقدْبلْأستارْالكعبةْبدموعهْ؛ْفسألتْأباْعبدْهللاْ–ْعليهْالسالمْ؛ْفقالْْ:ابتليْابينْبشيطانْيتمثلْيفْصورتهْْ،وقدْرويْْ:إنْ
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 ":إن شيطانا قد ولع بابني إسماعيل يتصور في صورته ؛ ليفتن به الناس  ،وانه ال يتصور في
صورة نبي  ،وال وصي نبي  ،فمن قال لك من الناس  :إن إسماعيل ابني حي لم يمت  ،فإنما
ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل  ،ما زلت ابتهل إلى للا  -عز وجل  -في إسماعيل

ابني أن يحييه لي  ،ويكون القيم من بعدي  ،فأبى ربي ذلك  ،وان هذا شيء ليس إلى رجل منا
يضعه حيث يشاء ؛ وانما ذلك عهد من للا  -عز وجل  -يعهده إلى من يشاء  ،فشاء للا أن

يكون موسى ابني  ،وأبى أن يكون إسماعيل  ،ولو جهد الشيطان أن يتمثل بابني موسى  ،ما قدر
على ذلك أبدا  ،والحمد هلل "

()1

.

من الشبه التي تقال عن عقيدة البداء :

أن أئمة الرفض قد وضعوا لشيعتهم مقالة البداء  ،فإذا أظهروا مقاال أنه سيكون لهم قوة  ،وشوكة ،

وظهور  ،ثم لم يكن األمر على ما أظهروا ؛ قالوا  :بدا هلل في ذلك .
وأنت تعلم بعد إحاطتك بما تقدم  :أن هذا ليس إال للعداوة  ،والتشنيع  ،واال فال عاقل ينسب إلى
للا – سبحانه  -العلم بما لم يعلمه قبل

()2

.

كيفية تأويل البداء في حق هللا تعالى :
كالمنا في إطالق هذا اللف على للا – تعالى  -نظير كالمنا في إطالق الغضب  ،والرضا ،
واألسف كما قال  ":فلما آسفونا انتقمنا منهم "( ، )3والنسيان في قوله  ":نسوا اَّلل فنسيهم "( ، )4وقوله
 ":وكذلك اليوم تنسى"( ، )5وأمثال ذلك يجب تأويله بما يوافق المذهب  ،والعقل.

والجامع لجميع ذلك  :أنه تعالى يعامل معاملة الراضي  ،والغاضب  ،والناسي  ،والمحزون ،

والنادم على ما فعل  ،ال أنه تعالى متصف بهذه الصفات واقعا  ...ومرجع بعض كالم العلماء في
نسبة البداء إلى بعض مخلوقاته  -تعالى  -من المالئكة  ،والنفوس الكلية وهو غير بعيد  ،قال

الصادق – عليه السالم  ": -إن للا تعالى ال يأسف كأسفنا  ،ولكنه خلق أولياء ؛ لنفسه  ،مخلقون

 ،مربوبون  ،فجعل رضاهم رضا نفسه  ،وسخطهم سخط نفسه  ...هكذا الرضا  ،والغضب ،

الشيطانْالْيتمثلْيفْصورةْنيبْْ،والْوصيْنيبْْ،فكيفْجيوزْأنْينصْعليهْيفْاإلمامةْمعْصحةْهذاْالقولْمنهْفيهْ"ْْْ.الصدوقْْ:
إكمالْالدينْومتامْالنعمةْصـْْ .71
(ْ)1عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْْصـْْ .49
(ْ)1السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .113
(ْ)3سورةْالزخرفْْ:آيةْرقمْْ .11
(ْ)4سورةْالتوبةْْ:آيةْرقمْْ .67
(ْ)1سورةْطهْْ:آيةْرقمْْ .116
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وغيرهما مما يشاكل ذلك " ؛ والعقول القادسة يعلمون بتعليم للا ما سيقع على ما هو عليه ،

وبعضهم كالنفوس يعلمون األسباب المؤدية إلى شيء  ،من غير أن يطلعوا على ما يتفق مما

نعته لها ؛ فيظهر ما يقع على خالف ما علموا  ،كمن يعلم أن الزرع بعد نموه وبدو صالحه
يحصل منه مقدار من الطعام  ،وال يعلم السيل  ،أو النار  ،أو الدابة  ،أو الجند يفسدون الزرع ،
ويؤيده حديث  ":إن للا أعظم  ،وأجل  ،وأعز  ،وأمنع من أن يظلم  ،ولكن خلطنا بنفسه  ،فجعل
ظلمنا ظلمه " (.)1
فإن قيل  :فما معنى إجابة الدعاء  ،وتطويل العمر بصلة األرحام  ،وأمثال ذلك ؟ .
قلنا  :األمر فيه كاألمر في سائر األسباب  ،فكما تعلقت إرادته بإرسال السحاب  ،ونزول المطر
بسببه  ،كذلك تعلق علمه وارادته بصلة الرحم من فالن  ،وطول عمره بالصلة  ،وأنه لو لم يصل
رحمه لم يطل عمره  ،كما أنه لو لم يرسل السحاب لم ينزل المطر  ،فقصر العمر إنما هو على
فرض عدم صلة الرحم  ،وطوله على فرض الصلة  ،والثاني هو الواقع  ،وتعلق علمه بالثاني

()2

.

وتأمل ما صح عن النبي – صلى للا عليه وآله – حين قال  ":إن القلم جف بما هو كائن إلى يوم
القيامة "  ،أما قوله  ":كل يوم هو في شأن " فإنها شؤون يبديها

()3

 ،وال يبتديها

()4

.

وما دام القلم قد جف بما هو كائن فكيف يقسم األمر إلى محتوم وغير محتوم ؟ مع أن لف كائن
نكرة .
ما الذي يدخل فيه البداء :
عن العالم

()5

قال  ":فلله  -تبارك وتعالى  -البداء فيما علم متى شاء  ،وفيما أراد لتقدير األشياء ،

فإذا وقع القضاء باإلمضاء فال بداء "( )6؛ فلله  -تبارك وتعالى  -فيه البداء مما ال عين له  ،فإذا
وقع العين المفهوم المدرك فال بداء "

()7

.

(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .136
(ْ)1تعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .139
(ْْ)3شئونْيبديهاْ ْ:أيْيظهرهاْيفْالوجودْاخلارجيْبعدْأنْكانْمعلوماْعندْالباريْالْأنهْتعاىلْيبتديهاْمنْغريْأنْيكونْلهْعلمْهباْيفْ
األزلْْ.انظرْتعليقْأبوْاحلسنْالشعراينْْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .139
(ْ)4املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ139بتصرفْْ .
(ْ )1يقولْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْْ":الْنعلمْاإلمامْالذيْعناهْبقولهْسئلْالعاملْْ...لكنهْمسعْاحلديثْبواسطةْوالقولْبأنْاحلديثْ
مرسلْظهرْْ.انظرْاملصدرْالسابقْجـْْ4هامشْصـْْ .116
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْْجـْْ1صـْ.149احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .141
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .116
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فإن قيل  :إذا كان لشيء واحد أجل موقوف على شرط  ،فالبد أن يكون له أجل آخر غير
موقوف على فرض عدم الشرط .
قلنا  ":ال نسلم ذلك ؛ بل األجل المسمى الذي تعلق علم الواجب تعالى بوقوعه هو  :األجل
الموقوف على الشرط الذي علم تعالى بوجوده وحصوله  ،وليس غيره أجال مقد ار في علمه تعالى .
مثال  :أبو لهب قضى للا تعالى أنه سيصلى نا ار ذات لهب بسبب كفره  ،وليس له قضاء آخر
بأنه يدخل الجنة  ،وال أنه يدخل النار  ،ولو بغير سبب كفره حتى يلزم الجبر  ،وغاية ما يمكن أن
يتوهم هنا قضية منطقية غير بتية لم تثبت في قضائه تعالى  ،ولم يتعلق بها مشيئة وهو  :أن زيدا

لو لم يصل رحمه كان عمره قصي ار  ،لكنه يصل رحمه في علم للا  ،فال يكون عمره قصي ار .

وان بنينا على تسمية هذه القضايا قضاء  ،وقد ار  ،ومشيئة  ،وارادة ؛ يكون كل ممتنع بالغير

مقضيا مقد ار ؛ مثال اليوم مظلم إن لم تطلع الشمس قضاء إلهي  ،فيكون طلوعها  ،واضاءة النهار
بداء ؛ ألنه تغيير القضاء  ،وبالجلمة  :فالبد إلثبات البداء من التماس دليل آخر غير هذا (.)1
وفي ترجمة أحد الرواة ويدعى  :ميسر بن عبد العزيز  ،وكان كوفيا ثقة  ،قال له أبو جعفر –
عليه السالم  ": -يا ميسر أما إنه قد حضر أجلك غير مرة  ،وال مرتين  ،كل ذلك يؤخرك للا
تعالى بصلتك لرحمك "  ،وقيل عنه  ":أنه ممن يجاهر في الرجعة
حيا مع القائم – عليه السالم – ويجاهد معه

()3

()2

"  ،أي  :يرجع بعد موته

 ،فكيف يحضر أجل موته مرتين  ،ومن أهم

عقائدهم أن للعبد أجلين فقط  .وقيل  :البداء والمشيئة يدخالن في الوعيد  ،وال يدخلون في الوعد

(. )4
بل يدخل في كل قدر لإلنسان عن أبي جعفر – عليه السالم – قال  :إن للا  -عز وجل  -إذا
أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم  -أي بش ار تاما  -أو ما يبدو له
فيه  -أي سقطا  -حرك الرجل للجماع  ،ثم يبعث للا ملكين خالقين في األرحام ما يشاء ،
فيقتحمان بطن المرأة من فم المرأة  ،فيصالن إلى رحم المرأة  ،وفيها الروح القديمة المنقولة في
أصالب الرجال  ،وأرحام النساء  ،فينفخان فيها روح الحياة والبقاء  ،ثم يوحي للا إلى الملكين :

(ْ)1تعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4هامشْصـْْ .143
( ْ )1العالمةْاحلليْْ:خالصةْاألقوالْيفْمعرفةْالرجالْْ،حتقيقْْ:الشي ْجوادْالقيوميْْ،طْمؤسسةْالنشرْاإلسالميْْ،نشرْمؤسسةْ
الفقاهةْ–ْقمْْ،ط1417ْ،ْ1هـْصـْْ179ْ–ْ173بتصرفْْ ْ.
(ْ)3مصطفىْالتفرشيْْ:نقدْالرجالْجـْْ4صـْْ ْ.ْ447
(ْْ)4احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْجـْْ1صـْْ .116
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اكتبا عليه قضائي  ،وقدري  ،ونافذ أمري  ،واشترطا لي البداء فيما تكتبان ...فربما عتى ؛ فانقلب

 ،وال يكون ذلك إال في كل عات  ،أو مارد "(. )1

بل إن " نسخ الشرايع  ،واألحكام بشريعة نبينا دمحم – صلى للا عليه وآله – من البداء  ،ونسخ
الكتب بالقرآن من ذلك " ( )2؛ فعن أبي عبد للا – عليه السالم – أنه سئل عن قوله تعالى  ":كان
الناس أمة واحدة "( ، )3فقال  ":كان الناس قبل نوح أمة ضالل  ،فبدا هلل ؛ فبعث المرسلين  ،وليس

كما يقولون  :لم يزل  ،وكذبوا "( ، )4فإرسال الرسل – عليهم السالم  " -ونسخ الشرائع  ،واألحكام
بشريعة نبينا دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – من ذلك  ،ونسخ الكتب بالقرآن من ذلك "(. )5

عن أبي عبد للا – عليه السالم – كانت األرض  ،وليس فيها رسول  ،وال نبي  ،وال حجة  ،وذلك
بين آدم  ،ونوح في الفترة  .ولو سألت هؤالء عن هذا ؛ لقالوا  :لن تخلو األرض من حجة  ،وكذبوا
؛ إنما ذلك شيء بدا للا  -عز وجل -فيه  ،فبعث للا النبيين مبشرين  ،ومنذرين  ،وقد كان بين
عيسى  ،ودمحم  -عليهما السالم – فترة من الزمان  ،ولم يكن في األرض نبي  ،وال رسول  ،وال

عالم  ،فبعث للا دمحما – ملسو هيلع هللا ىلص – بشي ار  ،ونذي ار  ،وداعيا إلى للا ( .)6مع أنهم يقولون  :ال تخلو
األرض من حجة ! .
بل هلل تعالى " البداء في كل مرتبة من مراتب تلك األسباب ؛ إذ له أن يشاء  ،وأن ال يشاء بقدرته

 ،واختياره على ما يقتضيه الحكمة  ،والمصلحة  ،وأن يريد  ،وأن ال يريد  ،وأن يقدر  ،وأن ال
يقدر  ،وهذا معنى البداء في حقه تعالى  ،واذا لوحظت تلك المسببات من آخرها  ،وهو القضاء
باإلمضاء ال بداء له في شيء من مراتبها ؛ ألن تحقق القضاء دليل على وقوع جميع أسبابها ،
ووقوع ما وقع في خارج ع ن متعلق القدرة واإلرادة ؛ إذ ال يقدر أحد على وقوع ما وقع  ،وال يمكن
له إرادته ؛ ألن القدرة  ،واإلرادة إنما يتعلقان بالشيء قبل وقوعه  ،ال بعده باالتفاق "(.)7

(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ6صـْْ11-14بتصرفْْ.اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ17صـْْ .341ْ-344
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ .41
(ْ)3سورةْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .113
(ْ )4ليسْكماْيقولونْْ":إنْهللاْتع اىلْقدرْاألمرْيفْاألزلْوقدْفرغْمنهاْفالْيتغريْتقديراتهْتعاىلْ"ْبلْبداْهللْفيماْكتبْيفْلوحْاحملوْ
واإلثباتْ"ْاْهْ.انظرْتعليقْعليْأكربْغفاريْعلىْكالمْْالكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ3صـْْ .31
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْْصـْْ .41
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4هامشْصـْْ .111
(ْ)7موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .119ْ-ْ113
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بل توسعوا فقالوا  :إن خلق اإلنس والجن من البداء  ،فقد سأل رجل أبا عبد للا – عليه السالم -

 :إن الناس يزعمون أن الدنيا عمرها سبعة آالف سنة  ،فقال  :ليس كما يقولون  .إن للا خلق لها
خمسين ألف عام  ،فتركها قاعا  ،قف ار  ،خاوية عشرة آالف عام  ،ثم بدا هلل بداء ؛ فخلق فيها خلقا
ليس من الجن  ،وال من المالئكة  ،وال من اإلنس  ،وقدر لهم عشرة آالف عام  ،فلما قربت آجالهم
أفسدوا فيها  ،فدمر للا عليهم تدمي ار  ،ثم تركها قاعا  ،قف ار  ،خاوية عشرة آالف عام  ،ثم خلق
فيها الجن  ،وقدر لهم عشرة آالف عام فيها  ،فلما قربت آجالهم أفسدوا فيها  ،وسفكوا الدماء ،
وهو قول المالئكة  :أتجعل فيها من يفسد فيها  ،ويسفك الدماء  ،كما سفكت بنو الجان ؛ فأهلكهم
للا  ،ثم بدا هلل ؛ فخلق آدم  ،وقرر له عشرة آالف عام  ،وقد مضى من ذلك سبعة آالف ،
ومائتان  ،وأنتم في آخر الزمان (.)1

من آثار التقديس في عقيدة البداء :اعتقاد تأثير القوى الفلكية في الحوادث الكونية :

إذا قيل  :كيف يصح نسبة البداء إلى للا – تعالى – مع إحاطة علمه بكل شيء أزال  ،وأبدا ،

على ما هو عليه في نفس األمر  ،وتقدسه عما يوجب التغيير  ،والسنوح( ، )2ونحوهما ؟ .

فاعلم  :أن القوى المنطبعة الفلكية( )3لم تحط بتفاصيل ما سيقع من األمور دفعة واحدة ؛ لعدم
تناهي تلك األمور  ،إنما ينتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا  ،وجملة فجملة  ،مع أسبابها  ،على نهج
(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ14صـْْ ْ.ْ37ْ-ْ36
لْ،تيسرْوأُتيح ْْ،سنحْيلْرأيْ:خطر ْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ 1صـْ
رْ،سه
ْ:عر
َّ
ضْوظه ُ
َ
(ْ )1سنَحْالشَّيءُْله ْ َ
ْ .1116
(ْ)3القوىْاملنطبعةْالفلكيةْْ:الطبيعةْيفْعرفْعلماءْالرسومْقوةْمنْقوىْالنفسْالكليةْْ،ساريةْيفْاألجسامْالطبيعيةْالسفليةْْ،واألجرامْ
فاعلةْلصورهاْاملنطبعةْيفْموادهاْاهليوالنيةْ.ويفْمشربْالكشفْوالتحقيقْحقيقةْإهليةْفعالةْللصورْكلهاْْ،وهذهْاحلقيقةْتفعلْالصورْ
األمسائيةْبباطنهاْيفْاملادةْالعمائيةْْ،فإنْالنشأةْواحدةْجامعةِْبقيقتهاْللصورْاحلقانيةْالوجوبيةْْ،والصورْاخللقيةْالكونيةْروحانيةْكانتْأوْ
مثاليةْأوْجسمانيةْبسيطةْأوْمركبة ْْ.والصورْيفْطورْاحلقيقْالكشفيْعلويةْوسفلية ْْ،والعلويةْحقيقيةْْْ،وهيْصورْاألمساءْالربوبيةْْ،
واحلقائقْالوجوبيةْْ،ومادةْهذهْالصورْوهيوالهاْالعماء ْْ،واحلقيقةْالفعالةْهلاْأحدْمجعْذاتْاأللوهية ْْ،وإضافيةْْ،وهيْحقائقْاألرواحْ
العقليةْاملهيمنيةْوالنفسيةْْ،ومادةْهذهْالصورْالروحانيةْهيْالنورْ.وأماْالصورْالسفليةْفهيْصورْاحلقائقْاإلمكانيةْْ،وهيْأيضاْمنقسمةْ
إىلْعلويةْوسفليةْ.فمنْالعلويةْماْسبقْمنْالصورْالروحانيةْْ،ومنهاْصورْعاملْاملثالْاملطلقْواملقيدْ.وأماْالسفليةْفمنهاْصورْعاملْاألجسامْ
الغري ْالعنصرية ْكالعرش ْوالكرسي ْْ ،ومادهتا ْاجلسم ْالكلْ .ومنها ْصور ْالعناصر ْوالعنصريات ْْ ،ومن ْالعنصريات ْالصور ْاهلوائية ْوالناريةْ
واملارجيةْْ،ومادةْهذهْالصورْاهلواءْوالنارْوماْاختلطْمعهماْمنْالثقلنيْالباقينيْمن األركانْاملغلوبنيْيفْاخلفيفنيْْ،ومنهاْالصورْالسفليةْ
احلقيقيةْْ،وهيْماْغلبْيفْنشئهْالثقيالنْْ،ومهاْاألرضْواملاءْعلىْاخلفيفنيْومهاْالنارْواهلواءْْ،وهيْثالثْصورْْ:صورْمعدنيةْْ،وصورْ
نباتيةْْ،وصورْحيوانيةْْ،وكل ْمنْهذهْالعواملْيشتملْعلىْصورْشخصيةْالْتتناهىْوالْحيصيهاْإال ْهللاْسبحانهْْ.واحلقيقةْالفعالةْاإلهليةْ
فاعلةْبباطنهاْمنْالصورْاألمسائيةْْ،وبظاهرهاْالذيْهوْالطبيعةْالكليةْاليتْهيْمظهرهاْأصلْصورْالعواملْكلهاْْ.ومنهاْالقوةْاملدبرةْلبدنْ
اإلنسانْمنْغريْإرادةْوالْشعورْْ،وهيْمبدأْكلْحركةْوسكونْبالذاتْْ،ومنهاْاملزاجْاخلاصْبالبدنْْ،ومنهاْاهليئةْالرتكيبيةْْ،ومنهاْحركةْ
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مستمر  ،ونظام مستقر  ،فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد ؛ إنما هو من لوازم حركات
األفالك  ،ونتائج بركاتها  ،فهي تعلم أنه كلما كان كذا ؛ كان كذا  ،فمهما حصل لها العلم بأسباب
حدوث أمر مما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه  ،فينتقش فيها ذلك الحكم  ،وربما تأخر بعض
األسباب الموجب لوقوع الحادث على خالف ما يوجبه بقية األسباب لوال ذلك السبب  ،ولم يحصل
لها العلم بذلك بعد ؛ لعدم إطالعها على سبب ذلك السبب  ،ثم لما جاء أوانه  ،واطلعت عليه
حكمت بخالف الحكم األول  ،فيمحى عنها نقش الحكم السابق  ،ويثبت الحكم اآلخر  ،وأما نسبة
ذلك كله إلى للا تعالى ؛ فألن كل ما يجري في هذا العالم الملكوتي ؛ إنما يجري بإرادة للا تعالى

 ،بل فعلهم بعينه فعل للا سبحانه ؛ حيث إنهم ال يعصون للا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  ،إذ
ال داعي لهم على الفعل إال إرادة للا ؛ الستهالك إرادتهم في إرادة للا تعالى "(.)1
من آثار التقديس في عقيدة البداء تقسيم العلم لقسمين لألئمة منه النصف :

عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":إن هلل علمين  :علم مكنون مخزون ال يعلمه إال هو  ،من

ذلك يكون البداء ( ،)2وعلم علمه مالئكته  ،ورسله  ،وأنبيائه  ،ونحن نعلمه "( ،)3أي إيجاد فعل
النفسْْ،والنفسْالفلكيةْكمالْأولْجلسمْطبيعيْذيْإدراكْوحركةْدائمنيْيتبعانْتعقالْكلياْحاصالْبالفعل ْْ،وهيْقوةْجسمانيةْأخرىْ
فائضةْعنْاحملركاتْالعاقلةْاجملردةْعلىْأجرامْاألفالكْوتسمىْتلكْالقوةْالفائضةْنفساْمنطبعةْونسبتهاْإىلْالفلكْكنسبةْاخليالْإليناْيفْأنْْ
كالْمنهماْحمل ْارتسامْالصورةْاجلزئيةْ،إال ْأن ْاخليالْخمتص ْبالدماغْوالنفسْاملنطبعةْساريةْيفْالفلكْكلهْلبساطتهْوعدمْرجحانْبعضْ
أجزائهْعلىْبعضْيفْاحملليةْ.فاملباشرْلتحريكْالفلكْقوةْجسمانيةْهيْصورتهْاملنطبعةْيفْمادته ْْ .انظرْحممدْبنْعليْابنْالقاضيْحممدْ
حامدْبنْحممدْصابرْالفاروقيْاحلنفيْالتهانوي ْْ:موسوعةْكشافْاصطالحاتْالفنونْوالعلوم ْْ،حتقيقْ :د ْعليْدحروج ْْ،ترمجةْمنْ
الفارسيةْْ:دْعبدْهللاْاخلالديْمكتبةْلبنانْناشرونْ–ْبريوتْْ،ط1996ْ،ْ1مْجـْْ1صـْْ1113بتصرفْْ .
ْ
ْْ
ْ
ْ
(ْ )1الشي ْاملنتظريْْ:دراساتْيفْاملكاسبْاحملرمةْطْهامشيونْنشرْسراييْ– ْقمْالطبعةْاألوىلْ1413هـْجـْْ 3شرحْصـْْ.ْ 64السيدْ
حممدْصادقْالروحاينْْ:منهاجْالفقاهةْطْعليمةْ–ْقمْْ،طْ1413ْ،ْ4هـْ1367شْجـْْ1صـْ.316مثْعلقْفقالْهذاْخالفْاملشهورْ
ْ.
فلمْيقعْ
ْ
(ْْ)1بهْيضعفْصحةْماْرويْيفْبعضْاألخبارْمنْأنْبعضْاألنبياءْأوْاألئمةْ–ْعليهمْالسالمْ–ْأخربواْبشيءْعلىْالبتْ؛ْ
كماْأخربواْللبداءْ؛ْألنهْيرتفعْاالعتمادْعلىْأخبارْاحلججْ–ْعليهمْالسالمْ–ْ"ْولكنْالعالمةْاجمللسيْمتسكْبصحةْذلكْْ،وأنْاألئمةْ
علىْ
–ْعليهمْالسالمْ–ْملْيطلعواْعلىْلوحْاحملوْواإلثباتْْ،وأخربواْبشيءْملْيقعْعلىْماْأخربواْْْ.انظرْتعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْ ْ
كالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .149ْ-143
(ْ)3حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْْصـْْ .119
593

بالتقدير  ،والتدبير  ،واإلرادة الحادثة ؛ لحكم ومصالح ال يعلمها إال هو  ،وعلم علمه مالئكته ،
ورسله  ،وأنبيائه  ،ونحن نعلمه بتعليم نبوي  ،والهام إلهي  ،وهكذا ينبغي أن يكون أوصياء األنبياء
 ،وخلفائهم في أرض للا تعالى  ،وعباده  ،وال بداء فيه (.)1
ومن المعلوم أن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس األمر من وجودها  ،فله
تعالى علم باألشياء من جهة عللها التامة  ،وهو العلم الذي ال بداء فيه أصال (.)2
وعن أبي جعفر – عليه السالم – قال  ":العلم علمان  ،فعلم عند للا مخزون
من خلقه  ،وعلم علمه مالئكته ورسله

()4

()3

لم يطلع عليه أحد

 ،فما علمه مالئكته  ،ورسله  ،فإنه سيكون ال يكذب نفسه

 ،وال مالئكته  ،وال رسله  ،وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء  ،ويؤخر منه ما يشاء  ،ويثبت ما
يشاء

()5

 ،باختياره  ،وارادته إن كان لكل واحد من التقديم  ،والتأخير  ،واإلثبات مصلحة تقتضيه ،

وهذا هو المراد بالبداء هنا .
وتوضيح ذلك  :أن للا عالم في األزل باألشياء  ،ومنافعها  ،ومصالحها  ،فإذا كان لشيء مصلحة
في وقت من وجه  ،وفي وقت من وجه آخر إن شاء قدمه  ،وان شاء أخره (. )6

وكذلك إن كان لشيء مصلحة في وقت دون وقت آخر  ،بينه في ذلك الوقت بإرادته  ،وعلمه في
األزل  ،بإثباته في ذلك الوقت  ،وتقديمه  ،وتأخيره على حسب االختيار (.)7
عن أبي عبد للا – عليه السالم – أنه جاءه سائل فقال أبو عبد للا – عليه السالم  ": -إن للا
تبارك وتعالى قال لنبيه  :فتول عنهم فما أنت بملوم"( ، )8أراد للا أن يعذب أهل األرض  ،ثم بدا هلل
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4صـْْ .149ْ-143
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1هامشْصـْْ .146
(ْ)3العلمْاملخزونْْ:العلمْبسرْالقضاءْوالقدرْوحنوهْْ،وقيلْْ:املقررْيفْاللوحْاحملفوظْوفيهْنظرْ؛ْألنْكلْماْيفْاللوحْاحملفوظْمنْاملعلومْ
الْجيبْأنْيكونْخمتصْاًْباهللْسبحانهْالْيطلعْعليهْأحدْمنْخلقهْ؛ْبلْلناْأنْنقولْْ:كلْماْفيهْفهوْحاصلْلبعضْخلقهْْ،إماْامللكْْ،
أوْالروحْاملقدسْألمريْاملؤمننيْكماْقالْيفْبعضْخطبهْْ":أناْاللوحْاحملفوظْ"ْْ.انظرْموىل ْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْ
جـْْ4صـْْ .141
(ْ)4علمْعلمهْمالئكتهْورسلهْتعليمْاًْالْحيتملْمتعلقهْنقيضهْْ،وذلكْبأالْيكونْمعلقاْبشرطْْْ.انظرْاملصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .141
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .141
الًْْ ،وحاصلْتفسريْالشارحْْ:أنْهذاْالكالمْدفعْ
(ْ ْ )6لكنْعلمهْيفْاألزلْتعلقْبأحدمهاْمنْغريْترديدِْبيثْالْيتصورْفيهْتغيريْأص ْ
لوهمْمنْيزعمْأنهْتعاىلْفاعلْموجبْْ،ويقولْْ :إنْهللاْتعاىلْيفعلْماْيشاءْْ...علىْحسبْماْيراهْمنْاملصاحلْوهذاْتأويلْللبداءْ"ْْ.
انظرْتعليقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْعلىْاملصدرْالسابقْجـْْ4هامشْصـْْ .147
(ْْ)7املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .147
(ْ)3سورةْالذارياتْْ:آيةْرقمْْ .14
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؛ فنزلت الرحمة  ،فقال  ":وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"  ،فقال السائل  :بدا هلل ما لم يكن في
()1

علمه  ،فقال أبو عبد للا – عليه السالم  " : -إن هلل علمين  :علم عنده لم يطلع عليه أحد من
خلقه  ،وعلم نبذه إلى مالئكته  ،ورسله  ،فما نبذه إلى مالئكته ورسله فقد انتهى إلينا "(. )2
فإن قلت هذا ينافي حديث الرضا – عليه السالم – الذي أخبر فيه  :عن رسول للا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن
نبيا أخبره للا بموت ملك  ،ثم دعا الملك  ،فاستجاب للا دعاءه فطال عمره !.

قلنا  ":المراد بالتعليم  :المقرون بما يفيد القطع بوقوع متعلقه  ،فإنه البد من وقوعه  ،وأما التعليم

المجرد عن ذلك  ،فيجوز أن ال يقع متعلقه ؛ لجواز أن يكون وقوع متعلقه مقيدا بشرط في علم للا
تعالى  ،كما في حديث وفاة الملك  ،فإنه كان مقيدا في علم للا تعالى بترك الدعاء والتضرع ،
فلما وجد لم يقع الوفاة ؛ النتفاء الشرط  ،واخبار النبي ذلك الملك من للا بأنه متوفيه لم يكن كذبا
في نفس األمر  ،فإن قوله  " :متوفيه " من كالمه تعالى  ،وهو مقيد في علمه بما ذكر  ،وعدم

علم النبي بذلك القيد ال ينافي ذلك الكالم المقيد في نفس األمر  ،وال يكون اإلخبار به كذبا ؛ وانما

يكون كذبا لو لم يؤمر باإلخبار (.)3

وال يقال  :لو كان البداء عبارة عن اإليجاد باالختيار واإلرادة  ،كان في القسم األول أيضا بداء ؛
لضرورة أن ما وقع فيه التعليم أيضا يوجده باالختيار واإلرادة ؛ ألنا نقول المعتبر في البداء أن
يوجده باالختيار واإلرادة الحادثة عند وقت اإليجاد  ،فإن كان علمه بالمصلحة فهو قديم  ،وان كان

نفس علمه فال يتصور كون اإلرادة في بعض األمور سابقة على الفعل  ،وفي بعضها حاصلة
عنده .

والحق أنه تعالى كان عالما من األزل بما يفعل في كل زمان  ،وتعلق مشيئته به  ،وال تغير في
مشيئته  ،وال يؤخر ما أراد تقديمه من األزل  ،وال يقدم ما أراد تأخره من األزل .

وحدوث المصلحة في زمان اإليجاد ال ينافي كون علمه تعالى بالمصلحة قديما  ،وأما على تأويل
أن التقديم والتأخير ليس فيما تعلق علم للا تعالى والعقول القادسة به  ،بل في علم النفوس الغير

عالمة بتفاصيل ما سيأتي من األزل ؛ فيحكمون بشيء على ظاهر األمر والعادة  ،وربما يتفق

شيء يخرج من مجرى العادة  ،وال يعلم به تلك النفوس  ،وينسب التغير الحاصل في علم تلك

(ْ)1سورةْالذارياتْْ:آيةْرقمْْ ْ.11
(ْ)1حممدْبنْاحلسنْالصفارْْ:بصائرْالدرجاتْصـْْ .131
(ْْ)3املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .146ْ-ْ141
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النفوس إلى للا تعالى  ،ويسمى بالبداء كما ينسب حزن األولياء إلى للا تعالى في قوله " فلما

آسفونا انتقمنا منهمْ"ْ( ، )1وأال يكون للخلق علم بصدوره عنه قبل صدوره عنه (.)2

يقول الصدوق في توحيده  ":إن علمه  -عليه السالم  -دون البداء  ،ولكن اآليات واألخبار تدل
على أنه شامل له  ،فالبد من صرفه عن ظاهره بل الظهور ممنوع "(.)3
ويأتي من يتناقض فيقول " إن ما علمه للا أنبيائه  ،وحججه فال بداء فيه إال ناد ار " ( .)4فمن
نصدق .
من آثار التقديس في عقيدة البداء اعتقاد أنه سبب للرحمة واألجر:

عن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -لو علم الناس ما في القول بالبداء من األجر ؛ ما فتروا عن
الكالم فيه "( )5؛ ألن السعي في الشيء على قدر عظمته  ،وزيادة أجره  ،وفي اإلبهام داللة على
عظم األجر في هذا القول .
كيف ال ؟ وفيه اعتراف بتقديره تعالى  ،وتدبيره  ،وقدرته على إيجاد الحوادث  ،واختياره في إفاضة
الوجود على ما تقتضيه الحكمة  ،والمصلحة  ،واقتداره على ما أراد عدمه  ،وابقاء ما أراد إبقاؤه ،
وفيه أيضا خروج عن قول اليهود القائلين  :بإنه تعالى قد فرغ من األمر فراغا ال يريد  ،وال يقدر ،

وال يدبر بعده شيئا  ،وعن قول الحكماء القائلين  :بإنه واحد ال يصدر عنه إال الواحد  ،وينسبون
ما زاد إلى العقل  ،وعن قول بعض المعتزلة القائلين  :بإنه خلق األشياء كلها دفعة واحدة  ،ثم
يظهر وجوداتها متعاقبة بحسب تعاقب األزمنة  ،وعن قول الدهرية القائلين  :بإن الجالب للحوادث
هو الدهر  ،وعن قول المالحدة القائلين  :بإن المؤثر هو الطبائع (.)6
من آثار التقديس في عقيدة البداء  :اعتقاد البداء في اإلمامة :

كان لإلمام جعفر الصادق – عليه السالم – ولدان هما  :موسى الملقب بأبي الحسن  ،واسماعيل

( )7الملقب بأبي دمحم – عليهما السالم –  ،وكان " المرجى بعد أبي جعفر – عليه السالم – أبا دمحم
قْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْْعلىْْاملصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .147
(ْ)1انظرْتعلي ْ
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .143-147
(ْ)3الشي ْالصدوقْْ:التوحيدْْهامشْصـْْ .311
(ْ)4احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْيفْأصولْاألئمةْْجـْْ1صـْْ .ْ91
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ .143
(ْْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .111
(ْ)7يقولْالشي ْعبادْهللاْالطهراينْاملياجنيْْ":مجلةْبداْهللْغريْموافقْلقواعدْاإلماميةْواملتواترةْمنْأخبارهمْالشتمالهْعلىْبداءْالْجيوزونهْ
"ْ.انظرْالسيدْهاشمْالبحراينْْ:مدينةْاملعاجزْجـْْْ7هامشْصـْْ .ْ111
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 ،فقال أبو جعفر – عليه السالم  ": -بدا هلل

()1

في أبي دمحم بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له ،

كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله "( ، )2ثم قال  ":وأبو دمحم ابني
الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه  ،ومعه آلة اإلمامة "(. )3
وأما قول الصادق – عليه السالم  ": -ما بدا هلل في شيء كما بدا له في ابني إسماعيل ؛ إذ
اخترمه قبلي ؛ ليعلم أنه ليس بإمام بعدي

()4

 ،وفي رواية عن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -ما

بدا هلل بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني "

()5

 ،ويقول  :ما ظهر هلل أمر كما ظهر له

في إسماعيل ابني " ( ، )6وعنه أيضا  ":إني ناجيت للا ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من

بعدي  ،فأبى ربي إال أن يكون موسى ابني"( ، )7ومن أدعيتهم حين زيارة اإلمام دمحم بن علي –
عليه السالم – " السالم عليك يا من بدا هلل في شأنه "( ، )8وفي ذلك شيء غريب وهو :أنه روي
عن الصادق – عليه السالم – أنه قال  ":ما بدا هلل بداء كما بدا له في إسماعيل ؛ إذ أمر أباه
بذبحه( ، )9ثم فداه بذبح عظيم (.)10
القرشيْْ:جدْاخللفاءْالفاطمينيْْ،وإليهْنسبةْ(اإلمساعيلية)ْْ،وهيْمنْفرقْالشيعةْ
(ْ)1إمساعيلْبنْجعفرْالصادقْبنْحممدْالباقرْاهلامشيْ ْ
يفْاألصلْْ،ومتيزتْعنْاالثينْعشريةْبأنْقالتْبإمامتهْبعدْأبيهْْ،واالثناْعشريةْتقولْْ:بإمامةْأخيهْموسىْالكاظمْْ،تويفْيفْحياةْوالدهْ
ْ ،ويف ْاإلمساعيلية ْمن ْيرى ْأن ْأباه ْأظهر ْموته ْتقية ْحىت ْال ْيقصده ْالعباسيون ْبالقتل ْْ ،وكان ْأبو ْجعفر ْاملنصور ْطلبه ْ؛ْفشهد ْله ْعاملْ
املدينةْبأنهْماتْْ،تويفْ143هـْْ.انظرْالزركليْْ:األعالمْجـْْ1صـْْ .311ْ–ْ311
(ْ)1املرادْبهْالقضاءْواحلكمْ؛ْفاملعىنْْ:قضىْهللاْيفْأيبْحممدْبعدْموتْأيبْجعفرْمباْملْيكنْمعروفْاًْأليبْحممدْعندْاخللقْْ،وهوْاإلمامةْ
ْ،واخلالفةْْ.انظرْانظرْتعليقْعليْأكربْغفاريْعلىْكالمْْالكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ.317الشي ْاملفيدْْ:اإلرشادْجـْْ1صـْ
ْ .319
(ْ)3الكتبْوالسالحْوغريْذلكْمماَْيتصْباإلمامْْ.انظرْتعليقْعليْأكربْغفاريْعلىْكالمْْالكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .317
(ْ)4الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْصـْْ .41
(ْ)1عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْْصـْْ .49
(ْ)6اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ4صـْْ ْ.119
(ْ)7عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْْصـْْ .49
(ْ)3أسقطْاملؤلفْهذهْاجلملةْمنْبعضْالنس ْ؛ْألنهْالْيعتقدْْاخلربْالذيْنقلْعنْالصادقْأنهْقالْْ":ماْبداْهللاْبداءْكماْبداْلهْيفْ
إمساعيلْابينْْ،مثْقالْالصدوقْْ،ويفْاحلديثْعنديْنظرْإالْأينْأوردتهْملعىنْلفظْالبداءْ"ْ.انظرْتعليقْعليْأكربْغفاريْعلىْكالمْْ
الشي ْالصدوقْْ:منْالْحيضرهْالفقيهْجـْْ1هامشْصـْْ .611
(ْ )9قصةْأمرْإبراهيمْبذبحْولدهْأنهْلوْكانْأمراْحقيقيةْلزمْمنهْالبداءْْ،وهوْباطلْباالتفاقْْ،ومنْأقرْبهْلفظْاًْ؛ْفقدْأولهْمعىنِْبيثْ
أخرجهْعنْحقيقتهْْ...كماْأولواْالغضبْْ،والرضاْْ،واألسفْْ،والرتجيْ؛ْفإنْمجيعْهذاْحمالْعلىْهللاْمبعناهْاحلقيقيْْ.انظرْموىلْحممدْ
صاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .13
(ْ)11السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ ْ.111
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وحمل اإلرادتين على أمره سبحانه بالذبح من لوح المحو واإلثبات  ،وعدم مشيئته من اللوح
المحفوظ بعيد جدا ال يطابق عبارة الحديث إال بتكلف؛ولكن علماؤنا أبطلوا البداء صريحا خصوصا
في هذه القصة (.)1
من آثار التقديس في عقيدة البداء  :اعتقاد استئناف المشيئة والتقدير :

تزعم االثنا عشرية  :أن اليهود قالوا  " :إن للا قد فرغ من األمر؛ ألنه تعالى عالم في األزل

بمقتضيات األشياء  ،فقدر كل شيء على وفق علمه .

يقول الشيخ الصدوق  :بل هو تعالى كل يوم هو في شأن  ،ال يشغله شأن عن شأن  ،يحيي ،

ويميت  ،ويخلق  ،ويرزق  ،ويفعل ما يشاء  ،وقلنا  :يمحو للا ما يشاء " محوه واعدامه  ،ويثبت
ما يشاء إثباته وايجاده "
()3

()2

 ،وعنده أم الكتاب  ،وانه ال يمحو إال ما كان " ثابتا في اللوح المحفوظ

 ،أو في األعيان "  ،وال يثبت إال ما لم يكن " ثابتا فيهما " ( ، )4وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود

 ،وأتباعهم  ،فنسبتنا اليهود في ذلك إلى القول بالبداء  ،وتابعهم على ذلك من خالفنا من أهل
األهواء المختلفة "(. )5
يقول بعضهم  :إ ن المحو يتعلق بالموجودات  ،واإلثبات يتعلق بالمعدوم  ،وكل ذلك لعلمه تعالى
بالمصالح العامة  ،والخاصة  ،والشرائط  ،فيزيل وجود ما أوجده  ،ويفيض وجود ما أراد إيجاده ؛
النقضاء مصالح الوجود  ،وشرائط حسنه في األول  ،وتحققها للثاني  ،وتلك المصالح  ،والشرائط
مما يختلف باختالف األوقات  ،واألزمان  ،وداللته على البداء بمعنى تجدد التقدير  ،والمشيئة ،
واإلرادة في كل وقت بحسب المصالح ظاهره

()6

 .نعوذ باهلل ! .

وألن األئمة يعلمون جميع العلوم حتى علم الغيب " فإذا بدا هلل أي قضى للا وحتم ما كان قد قدر
في علمه المكنون مما له فيه البداء  ،أعلمنا ذلك فال بداء حينئذ فإنه كائن ال محالة "

()7

" ،

ويتجدد له تعالى تقديرات  ،وارادات حادثة كل يوم بحسب المصالح المنظورة له تعالى " (. )1
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4هامشْصـْْ .174
(ْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ141بتصرفْْ .
(ْ)3يقولْالفاضلْاألسرتآباديْْ":وعلمْعندهْخمزونْأيْمقدرْيفْاللوحْاحملفوظْأوالْعلىْوجهْمثْيغريْذلكْإىلْوجهْآخرْملصلحةْحادثةْ
وهذاْهوْالبداءْيفْحقهْتعاىلْ"ْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .143
(ْ)4املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ141بتصرفْْ .
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:االعتقاداتْيفْدينْاإلماميةْْصـْْ .41
(ْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)7السيدْبدرْالدينْبنْأمحدْاحلسيينْالعامليْْ:احلاشيةْعلىْأصولْالكايفْصـْْ .176
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سئل أبو عبد للا – عليه السالم – عن قوله تعالى  ":أوال يذكر اإلنسان أنا خلقناه( )2من قبل ولم
يك شيئا ولم يك شيئا " فقال  ":ال مقد ار  ،وال مكونا "
ور
اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذك ا

()4

"

()5

()3

 ،وعن قوله تعالى  ":هل أتى على

فقال  ":كان مقد ار غير مذكور( ، )6فالمقصود

األصلي هنا  :نفي التقدير  ،ونفي التكوين  ،وفي هذين الحديثين داللة على تجدد إرادته تعالى ،
وتجدد تقديره  ،وتدبيره في خلق اإلنسان  ،وهذا هو المراد بالبداء في حقه تعالى (.)7
بل البداء ليس واحدا  ،بل هو صفة متعددة األفراد كما جاء عن أمير المؤمنين – عليه السالم -
 ":فإن له بداءات  ،وارادات  ،وغايات  ،ونهايات " ( .)8نعوذ باهلل ! هذا يستلزم الجهل عليه تعالى
!.
ومن هذا البداء ما جاء عن أبي عبد للا – عليه السالم – حين دخل عليه رجل  ،وقال  :السالم
عليك يا أمير المؤمنين  ،فقام قائما  ،وقال  ":مه إن هذا االسم ال يصلح ألحد إال ألمير المؤمنين
– عليه السالم –  ،ولم يسم به أحد فرضي به إال كان مأبونا( ، )9وان لم يكن فيه أبلي به " (.)10
وعن جعفر بن دمحم – عليه السالم  ": -ما من مولود يولد إال إبليس من األبالسة بحضرته  ،فإن
علم للا أنه من شيعتنا ؛ حجبه عن ذلك الشيطان  ،وان لم يكن من شيعتنا ؛ أثبت الشيطان
إصبعه السبابة في دبره ؛ فكان مأبونا  ،فإن كانت امرأة أثبت في فرجها ؛ فكانت فاجرة  ،فعند
(ْ)1موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4صـْْ .141
(ْ )1خلقناْ ْ"ْقدرناهْباإلرادةْواملشيئةْمنْزمانْوجوده ْْ ،أوْمنْقبلْأنْيكونْإنساناْْ،أوْمنْقبل ْأنْيكونْلهْصورةْومثالْيفْعاملْ
اإلمكانْْ،وهذاْانسبْ؛ْألنْداللتهْعلىْاإلبداعْأظهرْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .144
( ْ)3قالْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْْ":ليسْاملرادْمنْاملقدرْماْتعلقْعلمْهللاْتعاىلْبوجودهْوقدرهْْ،إذْعلمهْمتعلقْبكلْشيءْمنْاألزلْ؛ْ
فكيفْالْيكونْشيئاْمقدراْْ،فالبدْأنْيكونْاملرادْبالتقديرْبعضْمراحلْاالستعدادْقبلْالوجودْْ،بأنْيكونْالشيءْبعدْحصولْمجيعْ
األسبابْمكوناْوبعدْحصولْبعضهاْمقدراْْ،مثالْْ:اإلنسانْعندْانعقادْالنطفةْيكونْمقدراْوعندْمتامْخلقةْاجلننيْمكوناْ"ْْ.انظرْْ
موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4صـْْ .143
(ْ)4كانْمقدرْالوجودْذلكْاحلنيْعندْكونْنطفةْأوْعلقةْْ،غريْمذكورْبنيْأهلْاألرضْوأهلْالسماءْمنْاملالئكةْوغريهمْباإلنسانيةْ؛ْ
إذْماْملْتكتملْصورتهْوماْملْتتمْأعضاؤهْوجوارحهْوملْيتعلقْبهْالروحْاإلنسانيةْالْيسمىْإنساناْ"ْْ.انظرْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْ
جـْْ4صـْْ .144
(ْ)1سورةْاإلنسانْْ:آيةْرقمْْ .ْ1
(ْ)6موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْْجـْْ4صـْْ .144ْ-ْ143
(ْ)7املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .141
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ .333
شخصْمأبونَْ ْ:منْتُـفعلْفيهْالفاحشةُْْ،ومثلهْابنْخاقانْْ:اللوطيْْ.دْأمحدْخمتارْْ:معجمْاللغةْالعربيةْاملعاصرةْجـْْ1صـْْ .11
(ْْ)9
َ
اْالنوريْْ:مستدركْالوسائلْجـ11صـْ.411السيدْالربوجرديْْ:جامعْأحاديثْالشيعةْجـ11صـْ .311
(ْ)11املريز ْ
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ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا ؛ إذا هو خرج من بطن أمه  ،وللا بعد ذلك يمحو ما يشاء  ،ويثبت
وعنده أم الكتاب " (. )1

ونسأل الشيعة االثني عشرية  :هل يبكي صبيانكم حين يولدون أم أنهم منزهون عن ذلك ؟ .
من آثار التقديس في عقيدة البداء  :أنه يدخل في خلق الطالحين  ،ول يدخل في خلق

الصالحين :

يبين ذلك ما روي عن أبي جعفر – عليه السالم – في قصة خلق آدم – عليه السالم – قال ":
فاغترف للا تبارك وتعالى غرفة من الماء العذب الفرات  ،فصلصلها  ،فجمدت  ،ثم قال  :منك
أخلق النبيين  ،والمرسلين  ،وعبادي الصالحين  ،واألئمة المهتدين الدعاة إلى الجنة  ،وأتباعهم إلى
يوم القيامة  ،ثم اغترف غرفة من الماء المالح األجاج  ،فصلصلها  ،فجمدت  ،ثم قال لها  :منك
أخلق الجبارين  ،والفراعنة  ،والعتاة  ،وأخوان الشياطين  ،والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة ،
وأتباعهم  ،قال وشرط في ذلك البداء  ،ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء  ،ثم خلط المائين
"(.)2
من آثار التقديس في عقيدة البداء  :اعتقاد إخبار األنبياء بقدر ثم ل يقع هذا القدر :

ومن ذلك ما روي قبل ذلك في قصة الملك الذي أخبره أحد األنبياء بموعد موته  ،فدعا الملك للا ؛
فأطال عمره خمسة عشر عاما  ،ومنه أيضا ما جاء عن أبي عبد للا – عليه السالم –  ":مر
يهودي بالنبي – ملسو هيلع هللا ىلص – فقال  :السام عليك  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -عليك  ،فقال أصحابه :
إنما سلم عليك بالموت  ،فقال  :الموت عليك  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص –  ،وكذلك رددت  ،ثم قال
النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  : -إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه ؛ فيقتله .قال  :فذهب اليهودي  ،فاحتطب
حطبا كثي ار  ،فاحتمله  ،ثم لم يلبث أن انصرف  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -ضعه فوضع الحطب
 ،فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود  ،فقال  :يا يهودي أي شيء عملت اليوم ؟ فقال
 :ما عملت شيئا إال حطبي احتملته  ،فجئت به  ،وكان معي كعكتان  ،فأكلت واحدة  ،وتصدقت
بواحدة على مسكين  ،فقال رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -بها دفع للا عنك  ،وقال  :إن الصدقة تدفع ميتة
السوء عن اإلنسان " (.)3

(ْ)1اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْْ.111السيدْنعمةْهللاْاجلزائريْْ:نورْالرباهنيْجـْْ1شرحْصـْْ .111
(ْ)1الشي ْالصدوقْْ:عللْالشرايعْجـْْ1صـْْ .116
(ْْ)3موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4صـْْ .146
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وهذا الكالم كان في علم للا تعالى مقيدا بشرط  ،وهو عدم التصدق  ،والنبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -مع هذا القيد
صادق كصدق الشرطية  ،والمخبر به من للا صادق أيضا ؛ ألنه مأمور بتبليغه  ،وعدم وقوع

متعلقه  ،ألن انتفاء الشرط ال ينافي صدقه  .نعم فيه داللة على أن األنبياء ال يعلمون جميع
أسرار القدر  ،وال يبعد أن يكون الغرض من أمرهم بتبليغ أمثال ذلك

()1

أن يظهر للخلق أن هلل

تعالى علوما ال يعلمها إال هو  ،وللا أعلم ( .)2أقول  :أال يبطل ذلك علمه بالغيب ؟ .

وسئل أبو عبد للا – عليه السالم  : -هل يكون اليوم شيء من فعله وفعل عباده لم يكن في علم
للا باألمس ؟ قال  ":ال من قال هذا ؛ فأخزاه للا  ،قيل له  :أرأيت ما كان  ،وما هو كائن إلى يوم

القيامة أليس في علم للا ؟ قال  :بلى قبل أن يخلق الخلق  ،قال الشارح  :الستحالة الجهل عليه ،
وتجدد العلم له ؛ وفيه داللة على ثبوت البداء له تعالى  ،وعلى أن بدائه ليس من جهل (.)3
وعن الصادق – عليه السالم – ":إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين  ،فسألت للا في دفعه
عنه  ،فدفعه فالبداء المراد هنا  :ما ظهر من للا تعالى فيه من دفاع القتل عنه  ،وقد كان مخوفا
عليه من ذلك  ،مظنونا به  ،فلطف به في دفعه عنه (.)4
من آثار التقديس في عقيدة البداء  :اعتقاد أن بين الوجود والعلم وسائط لبد منها :
تدعي االثنا عشرية  :أن هناك " ستة أمور البد منها في خلق كل شخص من أشخاص
الموجودات  ،وايجاد كل فرد من أفراد المخلوقات  ،وبين تلك األمور ترتب  ،وتناسب في لحاظ
العقل (.)5
سئل العالم – عليه السالم – كيف علم للا ؟ قال  :علم في األزل بأنه سيوجد األشياء  ،وهذا العلم
بعينه هو العلم بها بعد وجودها ؛ ألن العلم باألشياء قبل وجودها وبعده واحد  ،وأن العلم نفس ذاته

 ،وال معلوم سواه  ،فلما أحدث المعلومات  ،وقع العلم منه عليها  ،وشاء ما يكون في وجوده

مصلحة  ،ويكون وجوده خي ار محضا  ،أو خي ار غالبا

()6

 ،وأراد إرادة عزم فهي آكد من المشيئة

وأخص منه ا ؛ وقد يعبر عنها بأنها  :العزيمة والثبوت على ما يشاء  ،يعني الجد فيه  ،وقدر ،
( ْ)1علقْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْْ":لعلْالنيبْأخربْبذلكْمقيداْوملْينقلْولعلْكالمْالشارحَْيالفْنفسْاحلديثْالذيْهوْيفْشرحهْ"ْ
انظرْتعليقهْعلىْكالمْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .147
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ147بتصرفْْ .
(ْْ)3املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ111بتصرفْْ .
(ْ)4عدةْحمدثنيْْ:األصولْالستةْعشرْصـْْ .11
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .117
(ْْ)6املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .116
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وقضى  ،وأمضى  ،أي نفذ حكمه  ،وأتمه  ،فجاءت األشياء كما أرادها  ،وقدرها  ،وقضاها مع
أسبابها  ،وشرائطها  ،وتميزاتها  ،وتشخصاتها في أماكنها  ،ومساكنها طوعا  ،وانقيادا لقدرته
القاهرة

()1

.

فقضى ما أمضى  ،وأمضى ما قدر  ،وقدر ما أراد  ،فبعلمه كانت المشيئة  ،وبمشيئته كانت
اإلرادة  ،وبإرادته كان التقدير  ،وبتقديره كان القضاء  ،وبقضائه كان اإلمضاء .
والعلم متقدم على المشيئة

()2

 ،والمشيئة ثانية  ،واإلرادة ثالثة  ،والتقدير واقع على القضاء

باإلمضاء  ،فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء  ،وفيما أراد لتقدير األشياء  ،فإذا وقع
القضاء باإلمضاء  ،فال بداء فالعلم في المعلوم قبل كونه  ،والمشيئة في المنشأ قبل عينه ،
واإلرادة في المراد قبل قيامه  ،والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا  ،ووقتا ،

والقضاء باإلمضاء هو المبرم من المفعوالت ذوات األجسام المدركات بالحواس من ذوي لون ،
وريح  ،ووزن  ،وكيل  ،وما دب  ،ودرج من أنس  ،وجن  ،وطير  ،وسباع  ،وغير ذلك مما يدرك

بالحواس "(.)3
فبالعلم علم األشياء قبل كونها  ،وبالمشيئة عرف صفاتها  ،وحدودها  ،وأنشأها قبل إظهارها ،
وباإلرادة ميز أنفسها في ألوانها  ،وصفاتها  ،وبالتقدير قدر أقواتها  ،وعرف أولها وآخرها ،
وبالقضاء أبان للناس أماكنها  ،ودلهم عليها  ،وباإلمضاء شرح عللها  ،وأبان أمرها  ،وذلك تقدير
العزيز العليم (.)4
وقد اختلف العلماء في هذا ا لحديث فإن " الظاهر أنه تأكيد لثبوت البداء له تعالى  ،ويحتمل أن

يكون بيانا  ،وتعليال لعدم ثبوت البداء له في المفعوالت العينية المدركة بالحواس ؛ ألن المراد
بالبداء هنا هو  :أن يفعل ما يشاء فعله وايجاده  ،وهذا المعنى ال يمكن تحققه في شيء بعدما
فعله وأوجده  ،نعم يمكن له أن يعدمه  ،ويزيل وجوده ؛ لحكمة ومصلحة  ،كما في النسخ وغيره ،
وهذا أيضا من البداء  ،ولكن المراد بالبداء المنفي هو البداء في إيجاد الموجود (.)5
من آثار التقديس في عقيدة البداء :تشبيه هللا – عز وجل  -بخلقه :
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .117
يقولْاملريزاْأبوْاحلسنْالشعراينْ"ْ:املرادْبهْالتقدمْبالعليةْْ،وبذلكْثبتْأنْالعليةْالْتقتضيْالتقدمْالزماينْْ،بلْالعليةْنفسهاْمناطْ
ْ
(ْ)1
التقدمْ"ْْ.انظرْموىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ4هامشْصـْْ .113
(ْ)3الكليينْْ:أصولْالكايفْْْجـْْ1صـْْ .149ْ-ْ143
(ْْ)4موىلْحممدْصاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْْجـْْ4هامشْصـْْ .116-111
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .161
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تقول االثنا عشرية  :إن نظير القول بالبداء أن الصانع منا لشيء البد أن يتصور ذلك الشيء أوال
 ،وأن تتعلق مشيئته  ،وميله إلى صنعه ثانيا  ،وأن يتأكد العزم عليه ثالثا  ،وأن يقدر طوله ،
وعرضه  ،وحدوده  ،وصفاته رابعا  ،وأن يشتغل بصنعه  ،وايجاده خامسا  ،وأن يمضي صنعه
سادسا  ،حتى يجيء على وفق ما قدره  ،إال أن هذه األمور في صنع الخلق ال تحصل إال بحيلة

 ،وهمة  ،وفكر  ،وشوق  ،ونحوها بخالف صنع الحق ؛ فإنه ال يحتاج إلى شيء من ذلك

()1

.

الرد على عقيدة البداء :
حينما يعد أبو جعفر صفات للا – عز وجل – التي هي سبب في وجود المخلوقات  ،ال يعد منها

البداء؛ فعن أبي جعفر – عليه السالم –  ":ال يكون شيء في األرض  ،وال في السماء إال بهذه
الخصال السبعة  :بمشيئة  ،وارادة  ،وقدر  ،وقضاء  ،واذن  ،وكتاب  ،وأجل  ،فمن زعم  :أنه
يقدر على نقص واحدة منهن فقد كفر "( ، )2وعن أبي عبد للا – عليه السالم – قال  ":القضاء ،
والقدر خلقان من خلق للا  ،وللا يزيد في الخلق ما يشاء "(. )3
يقول المحقق الطوسي  :إن اإلمامية " ال تقول بالبداء  ،وانما القول به ما كان إال في رواية
رووها عن جعفر الصادق – عليه السالم – أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده  ،فظهر من
إسماعيل ما لم يرتضه منه  ،فجعل القائم مقامه موسى – عليه السالم – فسئل عن ذلك ؛ فقال :
بدا هلل في إسماعيل  ،وهذه رواية وعندهم – يعني أهل السنة – أن خبر الواحد ال يوجب علما ،
وال عمال "

()4

.

وعن أبي عبد للا – عليه السالم  ": -إن اإلمام إذا شاء أن يعلم علم "

()5

؛ فكيف يعلم اإلمام ،

وال يعلم للا سبحانه  ،وعنه أيضا أنه سئل  ":هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم للا باألمس ؟

قال  :ال  ،من قال هذا فأخزاه للا  ،قيل له  :أرأيت ما كان  ،وما هو كائن إلى يوم القيامة  ،أليس
في علم للا  ،قال  :بلى  ،قبل أن يخلق الخلق " (.)6
حكم البداء عند أهل السنة :
(ْْ)1املصدرْالسابقْجـْْ4صـْْ .117
(ْ)1أمحدْبنْحممدْبنْخالدْالربقيْْ:احملاسنْجـْْ1صـْْ .144
(ْ)3املصدرْالسابقْجـْْ1صـْْ .141
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْجـْْ4صـْْ .ْ113
(ْ)1الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.113احلسنْبنْسليمانْاحلليْْ:خمتصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ .33
(ْ)6الكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.143احلرْالعامليْْ:الفصولْاملهمةْجـْْ1صـْْ .116
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يعتقد أهل السنة أن البداء مستحيل على للا تعالى

()1

 ،الذي هو تجدد العلم  ،أو أن يريد الشيء

دائما  ،ثم ينتقل عن الدوام ألمر حادث ال بعلم سابق  ،أو يكون سببه داال على إفساد الموجب
لصحة األمر األول  ،بأن يأمره لمصلحة لم تحصل  ،فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه  ،أو أن
البداء أن يظهر له ما كان خفيا  ،ونحن ال نقول فيما ينسخ أنه ظهر له ما كان خافيا عليه  ،بل

نقول  :إنه أمر به  ،وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ  ،وان لم يطلعنا عليه  ،فال يكون ذلك
بداء ؛ وهو كفر بإجماع أئمة أهل السنة قال اإلمام أحمد( -)2رحمه اَّلل  : -من قال إن اَّلل تعالى
لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر(. )3
وزعم بعضهم  :أنه يجوز على للا تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده  ،وهذا خطأ ؛ ألنهم إن
أرادوا بالبداء أن يظهر له ما كان خفيا عنه  ،فهذا كفر  ،وان كانوا أرادوا به تبديل العبادات ،
والفروض فهذا ال ننكره  ،إال أنه ال يسمى بداء ؛ ألن حقيقة البداء ما بينا  ،ولم يكن لهذا القول
وجه .
أما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز  ،وليس ذلك ببداء  ،والدليل على جواز ذلك  :أن للا تعالى
أمر إبراهيم  -عليه السالم -بذبح ابنه  ،ثم نسخه قبل وقت الفعل  ،فدل على جوازه (.)4
والبداء مستحيل على للا ؛ إذ هو العالم بالعواقب  ،فغير جائز أن يبدو له علم شيء لم يكن علمه
في األول (. )5
فإن قال قائل  :قال اَّلل تعالى  ":يمحو اَّلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب "

()6

؛ وهذا يدل على

جواز نسخ األخبار – وهو معنى البداء  -إذا شاء اَّلل تعالى نسخها .
(ْ )1فخرْالدينْالرازيْْ:احملصولْيفْعلمْاألصولْْ،حتقيقْْ:طه ْجابر ْفياض ْالعلواينْْ،نشرْجامعة ْاإلمام ْحممد ْبن ْسعود ْاإلسالمية ْ–ْ
الرياضْْ،طْ1411،ْ1هـْجـْْ3صـْْ ْ.474
ِ
ْحم َّم ِدْب ِنْحنب ِلْب ِن ِ
َح ُدْاألَئِ َّم ِةْاألَعالَِْمْْ،ولدْ
سْْ:الذهلِيْْْ،الشَّيْبَ ِ ْ
َس ِدْب ِنْإِد ِري َْ
ْهالَ ِلْب ِنْأ
اينْْ،املرَوِزيْْ ُ
ْبن َُ
ْ،مثَّْالبَـغ َداديْْْ،أ َ
َ
ََ
(ْْ)1أَمحَ ُد ُ
َ
َلفْأ ٍ
فْ.توىفْ141ْ:هْْْ،ولهْْ73سنةْْ.الذهيبْْ:سريْأعالمْالنبالءْجـْْ11صـْْ–ْ111
َلفْ َوثَالََْمثائٍَةْأَل ٍْ
164هْ.صلىْعليهْيومْماتْأ َ
ْ .413
ْْ
ْ
(ْ)3ابنْالنجارْْ:شرحْالكوكبْاملنريْْجـْْْ3صـْْ137ْ–ْ136بتصرفْْ ْ.
(ْ)4أبوْإسحاقْالشريازيْْ:اللمعْيفْأصولْالفقهْطْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْْ،ط1411ْ،ْ1هـْ1931/مْصـْْ31ْ–ْ19بتصرفْ
ْ ْ.
(ْ)1اجلصاصْْ:الفصولْيفْاألصولْْجـْْ1صـْْ ْ.193ْ-ْ197
(ْ)6سورةْالرعدْْ:آيةْرقمْْ ْ.39
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قيل :له ليس في اآلية داللة على ما ذكرت ؛ ألنه تعالى لم يقل  :يمحو اَّلل ما يشاء من معاني
األخبار الواردة من جهته  ،فإن تعلقت بعمومه فجعلته على الخبر وغيره  ،فالواجب عليك أوال أن
تثبت أن نسخ معاني األخبار مما يجوز أن يشاءه اَّلل  ،وهذا سفه وقبح ال يجوز أن يشاءه اَّلل
تعالى .
قال ابن عباس معناه  :إن اَّلل تعالى يبدله ما يشاء من القرآن  ،فينسخه  ،ويثبت ما يشاء فال
يبدله  ،وعنده أم الكتاب  ،يعني جملة ذلك عنده في أم الكتاب

()1

.

ومن أسباب استحالة البداء على للا أنه يلزم منه أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى
للناسخ

()2

 ،وألنه لو جاز أن يتصف به لكان الشيء مأمو ار به  ،ومنهيا عنه  ،فيكون حسنا ،

وقبيحا  ،وهذا يؤدي إلى الجهل بالعواقب  ،وهو محال عليه تعالى ()3؛ وألنه لو جاز أال يكون

مريدا لما أمر به  ،لجاز أن يكون مريدا بضده  ،ولو جاز ذلك لما كان المأمور مطيعا بفعل ما
أمر به ؛ ألنه إنما يكون مطيعا له بفعل ما أراده منه  ،وكان ال يكون عاصيا بفعل ما نهاه عنه ،

ألنه قد أراده منه  ،فكان يجب أن يكون مرتكب النهي مطيعا َّلل تعالى ؛ ألنه فعل ما أراده منه ،

وهذا يوجب سقوط معنى األمر والنهي  ،ويجعل ورودهما عبثا وسفها  ،فإذا صح هذا  ،ثم ورد
األمر مقتضيا إلرادة الفعل لم يجز أن يكرهه منه بعد ذلك من الوجه الذي أراده منه وفي النهي
عنه بعد األمر به ؛ كراهة لذلك الفعل بعينه من الوجه الذي أراده  ،وهذا هو البداء الذي هو منفي
عن للا تعالى ؛ ألنه ال يكرهه بعد إرادته له إال وقد استحدث علما لم يكن علمه وقت إرادته  ،أو
أن يكون األمر عبثا وسفها في االبتداء  ،والوجهان جميعا منفيان عن للا  -عز وجل  -وليس

يمتنع أن يراد الفعل من وجه ويكره من وجه آخر ؛ فتتعلق اإلرادة والكراهة به من وجهين مختلفين
 ،فأما من وجه واحد فال(. )4
وقد التبس أمر النسخ مع البداء عند اليهود فأنكروه من أصله ؛ مما ترتب عليهم إنكار تطور
الشرائع وتبدلها  ،كما التبس أمر النسخ أيضا على الشيعة  ،وان أقروا بوقوعه  ،لكنهم لم يفرقوا
بينه وبين البداء ،وظنوا أنه هو معنى قوله تعالى " يمحو للا ما يشاء ويثبت "  ،فلزمهم نسبة
(ْ)1اجلصاصْْ:الفصولْيفْاألصولْجـْْ1صـْْ ْ.116-111
(ْ )1عبد ْالقادر ْبدران ْْ:املدخل ْإىل ْمذهب ْاإلمام ْأمحد ْبن ْحنبل ْْ،حتقيق ْْ:حممد ْأمني ْضناوي ْْ،طْدار ْالكتب ْالعلمية ْ– ْبريوتْْ،
ط1417ْ،1هـ1996ْ/مْجـْ1صـْْ ْ.113
كريا ْعمرياتْْ،طْدار ْالكتب ْالعلمية ْْ-
(ْ )3سعدْالدينْالتفتازاينْْ:شرح ْالتلويح ْعلى ْالتوضيح ْملنت ْالتنقيح ْيف ْأصول ْالفقهْْ،حتقيقْْ:ز ْ
بريوتْْ،ط1416ْ،ْْ1هـْ1996ْ/مْجـْْ1صـْْ69بتصرفْْ .
(ْ)4اجلصاصْْ:الفصولْيفْاألصولْْجـْْ1صـْْ ْ.133-131
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الجهل إلى للا تعالى  ،وهذا يوجب الكفر غير أني أستبعد عنهم هذه النسبة  ،وان خلطوا بين
النسخ والبداء كما تفيده كتابات األصوليين (.)1

فإن قال قائل ما الفرق بين البداء والنسخ

قيل له وباهلل تعالى التوفيق الفرق بينهما الئح وهو :

 -1أن البداء هو أن يأمر باألمر واألمر ال يدري ما يؤول إليه الحال  ،والنسخ هو أن يأمر
باألمر واآلمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا  ،وقد سبق ذلك في عمله وحتمه من قضائه
فلما كان هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد
منها اسم يعبر به عنه غير اسم اآلخر ليقع التفاهم .

 -2البداء ليس من صفات الباري تعالى بمعنى  :أن يأمر باألمر ال يدري ما عاقبته  ،فهذا
مبعد من للا  -عز وجل  -سواء سموه نسخا أو بداء أو ما أحبوا  ،وأما النسخ فمن
صفات للا تعالى من جهة أفعاله كلها  ،وهو القضاء باألمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة
معلومة كما سبق في علمه تعالى  ،سواء سموه نسخا  ،أو بداء أو ما أحبوا من األسماء
(.)1
 -3في حالة النسخ يعلم للا تعالى من األزل أن ما أمر به من األفعال محقق للمصلحة في
وقت من األوقات  ،ونسخه محقق للمصلحة في وقت آخر ،مثل إباحته األكل في ليالي

رمضان وتحريمه في نهاره  ،كما قيل  :إنها شؤون يبديها ال شؤون يبتديها أي  :يبديها

لعباده بحسب ما يرى من المصالح عند حلول وقته وال يبتدئها في تقديرها أي  :مقدرة في
علمه منذ األزل (.)3
 -4النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حالال فيحرم  ،أو كان حراما فيحلل ؛
وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه  ،فيبدو له العدول عن القول األول ،وهو يلحق البشر
لنقصانهم (.)4

(ْ )1دْوهبةْالزحيليْْ:أصولْالفقهْاإلسالميْْ،نشرْدارْالفكرْْ -دمشقْْ،ط ْ1417ْ ،ْ 14هـ ْ1116ْ/م ْجـْْ 1صـْْ136-131
بتصرفْ ْ.
(ْ)1ابنْحزمْْ:اإلحكامْيفْأصولْاألحكامْْ،نشرْدارْاحلديثْ–ْالقاهرةْْ،ط1414ْ،ْ1هـْجـْْ4صـْْ ْ.ْ471ْ-ْ471
(ْ)3دْوهبةْالزحيليْْ:أصولْالفقهْاإلسالميْجـْْ1صـْْ137-136بتصرفْ ْ.
(ْ)4القرطيبْْ:تفسريْالقرطيبْجـْْ1صـْ.116ْ-ْ111انظرْْدْوهبةْبنْمصطفىْالزحيليْْ:التفسريْاملنريْيفْالعقيدةْوالشريعةْواملنهجْْ،
نشرْدارْالفكرْاملعاصرْ–ْدمشقْالطبعةْالثانيةْْ1413ْ،هـْجـْْ1صـْْ ْ.163
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 -5البداء :أن يستصوب المرء رأيا  ،ثم ينشأ له رأي جديد  ،لم يكن معلوما له ؛ فيستلزم
تغيي ار في علم للا تعالى  ،أما النسخ فهو تغيير الحكم الشرعي بآخر بعده في التوقيت ،
وقد علم للا الحكمين قبل التكليف به فال يستلزم تغيي ار في علم للا تعالى

()1

.

 -6البداء يكون في أحوال ثالث  :األولى  :إذا كان الفعل مستلزما لمصلحة  ،فاألمر به بعد
النهي عنه إنما يكون لظهور ما كان خافيا من المصلحة  ،الثانية  :إذا كان الفعل مستلزما

لمفسدة  ،فاألمر بهد بعد النهي عنه إنما يكون لظهور ما كان خفي من المفسدة  ،الثالثة :

اإلخبار بنقيض ما أخبر به سابقا ؛ وذلك لظهور علم لم يكن موجودا  ،فالنسخ رحمة من
للا  ،وتدرج في التشريع  ،وال يوجب لهم إفساد المصلحة من الحكمين  ،بل هو تدرج ،
بينما البداء يوجب فساد المصلحة التي كان مقضيا من أجلها

()2

.

 -7النسخ تبديل في المعلوم ال في العلم  ،وتغير في المخلوق ال في الخالق  ،وكشف لنا ،
وبيان عن بعض ما سبق به علم للا القديم المحيط بكل شيء  ،والبداء عكسه (. )3
ما الذي يدخل فيه البداء :

هناك صور ال يقع فيها النسخ وال البداء وهي  :التوحيد  ،أصول العبادات  ،أصول المعاالت ،

مكارم األخالق  ،كالصدق  ،والعفاف  ،والخبر الصريح كالوعد  ،والوعيد

()4

 ،وهناك صور ال

يصح إطالق النسخ عليها  ،مثل " تخلف الحكم ؛ لوجود مانع  ،كتخلف وجوب الصالة ؛ لوجود
مانع الحيض  ،ورفع الحكم بموت  ،أو جنون  ،وتخلف الحكم ؛ لفوات شرطه  ،كتخلف وجوب
الزكاة ؛ لنقص النصاب (. )5

ويجوز نسخ الحكم الذي أتى بصورة الخبر كقوله تعالى  ":إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
مائتين "( ، )6نسخت بقوله تعالى  ":اآلن خفف للا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم

(ْ)1قتادةْبنْدعامةْالسدوسيْْ:الناس ْواملنسو ْْ،حتقيقْْ:حامتْصاحلْالضامنْ،نشرْمؤسسةْالرسالةْ–ْبغدادْ،ط1419ْ،3هـْصـْْ7
بتصرفْ .
(ْ)1دْإميانْصاحلْالعلواينْْ:مصادرْالتلقيْوأصولْاالستداللْالعقديةْعندْاإلماميةْاالثينْعشريةْعرضْونقدْْ،هامشْصـْْ .174
(ْ )3دْحممدْعبدْالعظيمْالزرقاين ْْ:مناهلْالعرفانْيفْعلومْالقرآن ْْ،مطبعةْعيسىْالبايبْاحلليبْوشركاهْ–ْالقاهرةْْ،طْ،ْ3طبعةْخمصصةْ
لطالبْكليةْأصولْالدينْوالدعوةْبالقاهرةْ–ْجامعةْاألزهرْْ،دتْجـْْ1صـْْ133بتصرفْْ .
(ْ)4مصطفىْسالمةْْ:التأسيسْيفْأصولْالفقهْْ،نشرْاملكتبةْاإلسالميةْْ-القاهرةْْْ،ط1413ْ،ْ1هـْ1117ْ/مْصـْْ ْ.331
(ْ)1املصدرْالسابقْْصـْْ ْ.331
(ْ)6سورةْاألنفالْآيةْرقمْْ ْ.61
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عشرون صابرون يغلبوا مائتين " ( ، )1والسر في عدم دخول النسخ في الصور السابقة هو أن الزم
ذلك الطعن في المخبر ؛ إما بتكذيب  ،واما بالنسيان  ،واما بالخطأ  ،واما بعدم العلم  ،وكل هذا
ممتنع (. )2
ويجوز نسخ الحكم الشرعي قبل العمل به  ،وقد وقع شرعا  ،وعليه فهو جائز عقال  ،مثل نسخ
الصلوات  ،فقد فرضت خمسين  ،ولم يعمل بهن  ،ونسخت إلى خمس  ،وقصة ذبح إسماعيل ،

والحكمة من نسخ الحكم قبل التمكن من العمل به هو االبتالء ؛ ليرى منهم االمتثال ألمره

()3

.

السبب الذي من أجلها اعتقدت الشيعة بالبداء:

والعلة في اعتقاد البداء  ":أن األئمة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم  ،فإذا قالوا  :إنه

سيكون لهم أمر  ،وشوكة  ،ثم ال يكون األمر على ما أخبروه  ،قالوا  :بدا هلل تعالى فيه "(.)4

ويقال لهم  :أليس للا تعالى قد ملك قوما من الكفار العصاة الظلمة  ،ومكنهم  ،وأذل قوما من
الكفار العصاة الظلمة  ،وملك غيرهم رقابهم  ،وملك قوما صالحين فضالء مؤمنين  ،ومكنهم ،
وبسط أيديهم  ،وأذل قوما صالحين فضالء مؤمنين  ،وملك غيرهم رقابهم  ،ومد أعمار قوم كفار
طغاة  ،واخترم آخرين منهم قبل بلوغ االكتهال  ،وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل  ،ومكن قوما
عصاة مردة من البيان والكالم في العلوم حتى أضلوا أمما من الخلق  ،وجعل آخرين منهم بلداء
أغبياء  ،وفعل مثل ذلك أيضا بالمؤمنين سواء بسواء  ،فما الذي جعل هذا حكمه دون عكس كل

ذلك  ،وما الفرق بين هذا من أفعاله تعالى  ،وبين أن يأمر اليوم بأمر  ،ثم ينهى عن مثله غدا ،

وما يفرق بين كل ما ذكر إال عديم عقل  ،أو وقح سخيف .

فإن قالوا  :إن هذا هو البداء لزمهم مثل ذلك في كل ما ذكرنا آنفا  ،وفي إحيائه من يحيي  ،ثم
إماتته  ،وفي إغنائه من يغني  ،ثم إفقاره  ،وفي تصحيحه جسم من يرزقه العافية  ،ثم يمرضه ،

وفي الهرم بعد الفتوة لزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى بالجهل مع النصوص القطعية ،
واألدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه  ،وأنه ال يخفى عليه شيء في األرض  ،وال في
السماء .

(ْ)1سورةْاألنفالْآيةْرقمْْ ْ.66
(ْ)1مصطفىْسالمةْْ:املساعدْيفْأصولْالتفسريْْ،نشرْمكتبةْاهلدفْْ-القاهرةْْ،ط1419،ْ1هـْ1113/مْصـْْ341بتصرفْْ ْ.
(ْ)3الشي ْمصطفىْسالمةْْ:التأسيسْيفْأصولْالفقهْعلىْضوءْالكتابْوالسنةْْصـْ ْ.331ْ-331
(ْ)4اجمللسيِْْ:بارْاألنوارْْجـْْ4صـْْ ْ.113
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وان أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين  :لم يظهروا معهما من أئمتهم على كذب أبدا  ،وهما :
القول بالبداء  ،واجازة التقية  ،فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل األنبياء

من رعيتها في العلم فيما كان  ،ويكون من األخبار  ،وما يكون في غد  ،وقالوا لشيعتهم أنه

سيكون في غد  ،وفي غابر األيام كذا وكذا  ،فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه  ،قالوا لهم ألم

نعلمكم أن هذا يكون ؛ فنحن نعلم من قبل للا ما علمته األنبياء  ،وبيننا وبين للا مثل تلك
األسباب التي علمت بها األنبياء بها عن للا ما علمت  ،وان لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه

يكون على ما قالوه  ،قالوا بدا للا في ذلك فلم يكونه  ...فمتى يعرف الحق من الباطل ؟ ،
والصدق من الكذب ؟ " (.)1
عن أبي جعفر – عليه السالم  ": -فإذا حدثناكم الحديث  ،فجاء على ما حدثناكم به  ،فقولوا :
صدق للا  ،واذا حدثناكم الحديث  ،فجاء على خالف ما حدثناكم به  ،فقولوا  :صدق للا  ،تؤجروا
مرتين" (.)2
أما النصوص الكتابية فكقوله تعالى  ":وهو بكل شيء عليم "
والشهادة "

()4

()3

 ،وقوله تعالى" :عالم الغيب

 ،وقوله تعالى " :وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال رطب

وال يابس إال في كتاب مبين "

()5

 ،وقوله تعالى  " :ما أصاب من مصيبة في األرض وال في

أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نب أرها إن ذلك على اَّلل يسير(.)6
والعلة في جعل البداء من عقائدهم أن الذي يريد أن يكذب على أهل البيت فإنه كان يدعي
العصمة لنفسه  ،ويخبر بأشياء  ،فإذا ظهر كذبه فيها  ،قال  :إن للا وعدني بذلك غير أنه بدا له
منه  ،وأسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة في ترويج أكاذيبه .
وأما قوله تعالى " يمحو للا ما يشاء " فالمراد بها إنما هو محو المنسوخ  ،واثبات الناسخ  ،ومحو
السيئات بالحسنات كما قال تعالى  ":إن الحسنات يذهبن السيئات "

()7

 ،ومحو الحسنات بالردة

(ْ)1األشعريْالقميْْ:املقاالتْوالفرقْصـْْ ْ.ْ79ْ-ْ73
(ْ)1قالْعليْأكربْغفاريْْ"ْ:مرةْللتصديقْوأخرىْللقولْبالبداءْ"ْْ.انظرْالكليينْْ:أصولْالكايفْجـْْ1صـْْ.369ْ-363موىلْحممدْ
صاحلْاملازندراينْْ:شرحْأصولْالكايفْجـْْ6صـْْ .334
(ْ)3سورةْاحلديدْْ:آيةْرقمْْ ْ.ْ3
(ْ)4سورةْالرعدْْ:آيةْرقمْْْ .ْ9
(ْ)1سورةْْاألنعامْْ:آيةْرقمْْ .ْْ19
(ْ)6سورةْْاحلديدْْ:آيةْرقمْْ .
(ْ)7سورةْْهودْْ:آيةْرقمْْ .ْْ114
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على ما قال تعالى  " :ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا

واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "

()1

 ،أو محو المباحات  ،واثبات الطاعات على ما

قاله أهل التفسير  ،أو محو ما يشاء من اآلجال  ،أو األرزاق  ،واثبات غيرها ويجب الحمل على
ذلك جمعا بينه وبين األدلة القاطعة الدالة على امتناع الجهل في حق للا تعالى (.)2

إذ النسخ ليس في الحقيقة إال بيان مدة الحكم التي هي غيب عن العباد  ،فال يكون هذا من البداء

في شيء ؛ ألن النسخ توقيت بالنسبة إلى الماضي  ،واعدام بالنسبة إلى المستقبل ؛ ألن شرعية
األحكام لمنافع تعود إلى العباد ؛ إذ الشارع منزه عن نفع وضرر يعود إليه  ،وقد يتبدل المنفعة
بتبدل األزمان  ،واألحوال  ،وال يعلم بذلك إال العليم  ،فكان تبديل الحكم بناء على تبديل األحوال
من باب الحكمة ال من باب البداء( )3؛ ألن علم للا قديم أزلي ،وهو من لوازم ذاته المخصوصة،
وما كان كذلك كان دخول التغيير والتبديل فيه محاال.
وقوله تعالى  :وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب ،وهو اللوح المحفوظ الذي ال يغير وال يبدل ،
وسمي اللوح المحفوظ أم الكتاب ؛ ألن جميع األشياء مثبتة فيه  ،ومنه تنسخ الكتب المنزلة  ،وقيل
 :إن العلوم كلها تنسب إليه  ،وتتولد منه  ،قال ابن عباس  :هما كتابان كتاب يمحو للا منه ما
يشاء  ،ويثبت ما يشاء  ،وأم الكتاب الذي ال يغير شيء منها  ،و قال أيضا  :إن هلل لوحا محفوظا
مسيرة خمسمائة عام  ،من درة بيضاء له دفتان من ياقوتة  ،هلل فيه كل يوم ثالثمائة وستون لحظة

يمحو للا ما يشاء  ،ويثبت  ،وعنده أم الكتاب ،وسأل ابن عباس كعب بن مالك عن أم الكتاب
فقال  :علم للا ما هو خالق  ،وما خلقه  ،وما هم عاملون (.)4
البداء عند اليهود :

(ْ)1سورةْْالبقرةْْ:آيةْرقمْْ .ْْ117
(ْ )1اآلمديْْ:اإلحكام ْيفْأصول ْاألحكام ْحتقيقْْ:دْ.سيد ْاجلميلي ْنشرْدار ْالكتاب ْالعريبْْ-بريوت ْ1414ْ ،هـْجـْْ 3صـْْ–ْ 111
ْ111بتصرفْْ.أبوْاملعايلْاجلويينْْْ:الربهانْيفْأصولْالفقهْحتقيقْْ:دْعبدْالعظيمْحممودْالديبْْ،نشرْمكتبةْالوفاءْْ-املنصورةْْ،طْ4
1413ْ،هـْجـْْ1صـْْ347بتصرفْْ.ابنْاللحامْْْ:املختصرْيفْأصولْالفقهْعلىْمذهبْاإلمامْأمحدْبنْحنبلْْ،حتقيقْْ:دْحممدْمظهرْ
بقا ْْ،نشرْجامعة ْامللك ْعبد ْالعزيز ْْ-مكة ْ ْْ،دْتْصـْْ .137أبو ْاحلسني ْالبصري ْْ:املعتمد ْيف ْأصول ْالفقه ْْ ،حتقيق ْْ:خليل ْامليس ْْ،
نشرْدارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْ–ْط1413ْ،ْ1هـْجـْْ1صـْْ .369ْ-ْ363
(ْ )3عبد ْالعزيز ْبن ْعالءْالدينْالبخاريْْ:كشف ْاألسرار ْعنْأصولْفخر ْاإلسالم ْالبزدوي ْْ،حتقيقْْ:عبد ْهللا ْحممود ْحممد ْعمرْْ،نشرْ
دارْالكتبْالعلميةْ–ْبريوتْ–ْط1413ْ،ْ1هـْ1997ْ/مْجـْْ1صـْْ .141ْ-ْ139
(ْ)4سورةْالرعدْْ:آيةْرقمْْ ْ.39
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تقر اليهود بوقوع البداء من للا  ،كما ثبت ذلك في توراتهم  ،ففي سفر التكوين  ":ورأى الرب أن

شر اإلنسان قد كثر في األرض  .وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم  .فحزن الرب
أنه عمل اإلنسان في األرض  .وتأسف في قلبه  .فقال الرب  :أمحو عن وجه األرض اإلنسان
الذي خلقته  .اإلنسان مع بهائم ودبابات األرض وطيور السماء  .ألني حزنت أني عملتهم " (.)1

وفي سفر الخروج يخاطب موسى – عليه السالم -ربه فيقول " لماذا يتكلم المصريون قائلين
أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه األرض  .ارجع عن حمو غضبك واندم على
الشر بشعبك  .أذكر إبراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر
نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه األرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى األبد  .فندم
الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه "

()2

 ،وفي سفر القضاة  ":ألن الرب ندم من أجل

أنينهم بسبب مضايقهم وزاحميهم" (.)3
وفي سفر صموئيل الثاني  " :وبسط المالك يده على أورشليم ؛ ليهلكها ؛ فندم الرب عن الشر ،
وقال للمالك المهلك الشعب كفى اآلن رد يدك " (.)4

وبهذه النصوض يظهر جليا عقيدة البداء والندم عند اليهود تعالى للا عما يقولون علوا كبي ار .

(ْ)1الكتابْاملقدسْْ:العهدْالقدميْْ،سفرْالتكوينْْ،اإلصحاحْالسادسْآيةْرقمْْ3ْ–ْ1صـْْ ْ.11-11
(ْ)1الكتابْاملقدسْْ:العهدْالقدميْْ،سفرْاخلروجْْ،اإلصحاحْْ31آيةْرقمْْ14ْ–ْ11صـْْ ْ.141-141
(ْ)3الكتابْاملقدسْْ:العهدْالقدميْْ،سفرْالقضاةْْ،اإلصحاحْالثاينْآيةْرقمْْْ13صـْْ .331
(ْ)4الكتابْاملقدسْْ:العهدْالقدميْْ،سفرْصموئيلْالثاينْْ،اإلصحاحْالرابعْوالعشرونْآيةْرقمْْْ16صـْْ .116
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ـاتــمة
اخلــــــ
لخاتمة
إن ما كتبته في طيات هذا البحث ما هي إال نصوص من داخل كتب الشيعة اإلمامية االثني
عشرية  ،وكتب أهل السنة والجماعة  -على اختالف مشاربهم . -
وقد حاولت  -قدر المستطاع  -أال أتحيز لمذهب بعينه – وان كنت مقتنعا به –  ،ولم أتحيز –
قدر طاقتي – لهوى شخصي  ،وال لعصبية عمياء  ،فإن الهدف األسمى الذي أطمع في الوصول

إليه  :هو الحق  -ما استطعت لذلك سبيال . -
لكن الكمال شيء ال ينال  ،وغاية ال تدرك  ،ولكنني حاولت التوسط في العرض  ،والمقاربة في
الرأي  ،والدفاع إن استطعت  ،وقد وجدت كثي ار من العقائد التي كنا نسمع عنها قديما في كتب
المتحدثين عن الشيعة هي في الحقيقة محض افتراء  ،فلم أجد من يعتقد تأليه اإلمام علي –
رضي للا تعالى عنه – صراحة في كتب االثني عشرية  ،ولم أجد من يصرح بنبوته – وان كان
يفهم من كالمهم ذلك  ، -وهذا من الموضوعية في النقل  ،ولقد عزمت – متوكال على ربي – أن

يكون بحثي القادم – إن شاء للا تعالى – عن العقائد المنسوبة للفرق اإلسالمية – وخاصة الشيعة
االثني عشرية – وهي منها ب ارء ؛ عسى أن يكون سببا في التقارب .

وفي الختام  :بعد هذا الطريق الذي سلكته في بحثي حول قضية التقديس داخل العقيدة الشيعية –
المتمثلة في فرقة من أهم وأكبر فرقهم وهي  :االثني عشرية – توصلت إلى عدة نتائج من أهمها :
 -1أن التقديس قد تخلل في معظم عقائد الشيعة االثني عشرية  ،وأثر تأثي ار واضحا في كل
نواحي المذهب – إيجابا و سلبا . -
 -2قدست الشيعة االثنا عشرية أئمتهم تقديسا قريبا من تقديس رب العالمين ؛ فعبدوا األسماء
لهم  ،ومنحوهم أسماء للا الحسنى  ،وصفاته العال عن طيب نفس  ،وسماحة خاطر ،

وسلبوها عن رب العالمين  ،بل وتفهم من بعض عباراتهم أنهم يقولون باالتحاد والحلول
كمثل قولهم  :خلطنا للا بنفسه ؛ فجعل ظلمنا ظلمه  ،بل جعلوا األئمة يتصرفون في الكون

خلقا واعداما.
 -3صرفت الشيعة االثنا عشرية – بناء على تقديس أئمتهم  -مخ العبادة لألئمتهم ؛ فدعوهم
من دون للا تعالى  ،وقدسوهم أكثر من تقديس القبلة ؛ فتوجهوا إليهم بدال منها  ،وقدسوا
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قبورهم  ،وبالدهم أكثر من تقديس المسجد الحرام  ،والمسجد النبوي الشريف  ،وجعلوا
زيارتهم أعظم أج ار من الحج والعمرة .
 -4كانت بدعة الشيعة أشد من بدعة الخوارج  ،فإن الخوارج كفروا بعض الصحابة ولم تكفر
الجميع  ،لكن الشيعة كفرت الصحابة إال قليال  ،بل كفرت من أجمعوا على فضله كأبي
بكر وعمر – رضي للا عنهما – وكذبوا على النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – ما لم يكذبه غيرهم  ،كما
كانت أكثر من النصارى الذين لم يختلفوا في تفضيل حواري عيسى – عليه السالم . -

 -5قدست الشيعة االثنا عشرية مذهبهم وفقهاءهم حتى جعلوا كل من عاداهم من أوالد الزنا ،
ومن خالفهم – ولو في فرع من فروع المذهب  -كاف ار  ،بل خلدوهم في النار وبعضهم
سمهاهم مسلم الدنيا  ،كافر اآلخرة .
 -6قدست الشيعة االثنا عشرية أئمتهم أكثر من القرآن الكريم ؛ فهم والقرآن قرينان ال يفترقان
في التشريع  ،بل ال يفسره غيرهم  -وان كان على خالف العقل والنقل  ، -وهم الكتاب
الناطق الذي يعصم من الفتن  ،والقرآن الكتاب الصامت الذي ال يعصم إال بهم  ،بل لما لم
يجدوا ف ي القرآن ما يؤيد عقائدهم قال بعضهم  :بتحريفه  ،وقال بعضهم  :بأن األئمة زادوا
تفسي ار له لم تؤمن به غيرهم من الفرق  ،وفسروا كثي ار من ألفاظ القرآن باألئمة وما يتعلق
بواليتهم  ،بل ادعوا نزول كتب غير القرآن على فاطمة واألئمة – عليهم السالم –  ،وأن
القرآن الصحيح ال يوجد إال مع غائبهم المختلفين على والدته  ،واسم امه  ،وصحة تسميته
باسمه  ،ويوم خروجه  ،ومكان وجوده بل اختلفت الشيعة قاطبة على شخص اإلمام
المهدي – الذي تعطلت كثير من العبادات بسبب غيبته – فهو أقدس من العبادة عندهم .
 -7قدست الشيعة االثنا عشرية أئمتهم أكثر من تقديس األنبياء ؛ ففضلوهم عليهم إال نبينا دمحم
– ملسو هيلع هللا ىلص  ، -وجعوا االنبياء مطالبين باإليمان بإمامتهم  ،بل ساووا بينه – ملسو هيلع هللا ىلص – وبين أئمتهم
في كل شيء إال في الوحي الجلي  ،أما أئمتهم فلهم وحي أيضا لكن ليس جليا  ،وجعلوا
سنتهم مساوية لسنته في التشريع  ،بل لو تعارضت سنته – ملسو هيلع هللا ىلص – مع أقوالهم قدمت سنتهم
؛ ألن أقوالهم تنسخ  ،أو تخصص  ،أو تقيد  ،أو تبين القصد من كالم النبي – ملسو هيلع هللا ىلص –
فكان ذلك خرقا لعقيدة ختم النبوة  ،بل فضلوا اإلمام الغائب على النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – فالنبي
ميت مقبور غائب  ،واإلمام حي حاضر يظهر ألتباعه  ،وينجيهم من الشدائد والمحن ،
ويحل لهم إشكالت كتبهم .
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 -8لم تسلم عقيدة اليوم اآلخر من التقديس ؛ فقد جعلت الشيعة االثنا عشرية اليوم اآلخر -
من أول موت الشيعي وغيره  ،إلى إسكان المؤمنين في منازلهم في الجنة  ،وادخال
الكافرين إلى دركاتهم في النار  -ملكا خالصا ألئمتهم .
 -9قدست الشيعة االثنا عشرية أئمتهم أكثر من تقديس المالئكة ؛ فجعلوهم خدما لهم ،
وجعلوهم أعلم من الروح القدس  -عليه السالم – ومن جميع المالئكة  ،بل اتهموهم بعدم

العصمة  ،وأنهم يختلفون وهم قضاتهم .

 -10أثر تقديس األئمة على عقيدة اإليمان بوجود الجن فجعلوا الجن خدما لألئمة  ،ودعوهم من
دون للا في الشدائد بناء على نصوص نسبوها إلى أئمتهم  ،واستخدموهم في خداع
المؤمنين .
 -11قدست الشيعة االثنا عشرية األئمة حتى اعتقدوا فيهم العصمة التي ال تنبغي إال لرب
العالمين التي يمكن أن نطلق عليها  :العصمة الالهوتية ؛ فقالوا أن األئمة ال يرتكبون صغيرة

 ،وال كبيرة  ،وال يسهون  ،وال ينسون  ،وال يتركون واجبا  ،وال مندوبا  ،ولم يفتهم شيء من
علوم الدنيا واآلخرة  ،حتى الغيب علموه  ،مع كون القرآن والروايات التي رووها عن أئمتهم لم
تقل بهذه العصمة المطلقة ال للنبي – ملسو هيلع هللا ىلص – أوال  ،وال ألحد من أئمتهم ؛ فهناك ما يخرق

العصمة من رواياتهم المعتمدة في كتبهم .
 -12قدست الشيعة االثنا عشرية الكذب ؛ فأطلقوا عليه اسم التقية  ،وتعبدوا هلل به  ،وجعلوه
تسعة أعشار الدين  ،وحكموا على من لم يتق بالكفر  ،وأحلوا الحلف كذبا  ،والصالة خلف
المخالف من باب التقية  ،واستباحوا دماء  ،وأموال  ،وأعراض مخالفيهم إن لم تدعهم إلى
ذلك التقية  ،كما قدسوا مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى لعنوهم  ،وأنكروا ما هو ثابت
مثل بنات النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – غير فاطمة – رضي للا عنها . -
 -13قدست الشيعة االثنا عشرية أرواح وأجساد األئمة والشيعة من أتباعهم ؛ فقالوا بخلودهم منذ
عالم األظلة والذر  -وان غابوا عن األبصار سنوات تزيد على األلف ؛ فهم أحياء يرزقون

 -حتى يخلدون في الجنة  ،وذلك باعتقاد رجعتهم بعد موتهم  ،ورجعة مخالفيهم ؛ لينتقموا

منهم ؛ وليعيدوا مجدهم المأمول .
 -14قدست الشيعة االثنا عشرية علوم أئمتهم ؛ فلم يختلفوا في سعة علمهم بما كان  ،وما يكون
 ،وما هو كائن إلى يوم القيامة  ،بينما تناقضوا في اعتقاد البداء على للا – عز وجل –
بين قائل به  ،وبين منكر له  ،وبين مؤل لنصوصه .
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 -15أثرت هذه العقائد في تمزيق الصف اإلسالمي  ،فحينما نسمع بهذه الفروقات الكبرى بين
عقائد أهل السنة  ،وعقائد الشيعة االثنى عشرية ؛ يعترينا األمل في جمع الشمل حول

مظلة القرآن والسنة حتى وان كان في آخر الزمان على األقل ؛ لكننا نجدهم يعتقدون رجعة
األئمة ؛ لقتل الصحابة ومن تبعهم .

 -16إن االختالف مع الشيعة االثني عشرية هو اختالف أصولي  ،وليس فرعيا ؛ وذلك ألنهم
جاءوا بأصول جديدة يريدون أن يلزموا بها المسلمين كاإلمامة  ،والعصمة  ،والتقية ،

والرجعة  ،والبداء  ،أو أنكروا أصوال ثابتة من أصول الدين  ،مثل  :التوحيد الخالص ،
وختم النبوة  ،وحف القرآن من التحريف التي هي أسس جمع الشمل ! .
 -17براءة الصحابة – رضي للا عنهم – من حب الرياسة والزعامة  ،وخروج قداسة الدنيا من
قلوبهم ؛ فلم يعبدوا إال للا تعالى  ،ولم يتبعوا غير القرآن والسنة  ،والدليل على ذلك  :أن
أبا بكر وعمر وعثمان – رضي للا عنهم – ماتوا فقراء ولم يتول واحد من أوالدهم الخالفة
بعدهم ولم يوص واحد منهم لولده بالخالفة .
 -18أن حب الصحابة آلل البيت – عليهم السالم – وواضح وجلي ؛ فهو ليس بالجفاء كفعل
النواصب  ،وال بالتقديس المذموم كفعل الروافض  ،بل جعلوهم في محلهم من اإلحترام

والتقدير  ،وعلو القدر دون إفراط وال تفريط .

 -19أن الروافض حينما منحوا صفات للا – عز وجل – لألئمة لم يكن ذلك تقديسا لهم وحسب
 ،بل كان ثلما في تقديس للا – سبحانه وتعالى  -بتشبيهه بخلقه ؛ فإن خالد بن الوليد –
رضي للا عنه – حين سماه رسول للا – ملسو هيلع هللا ىلص  : -سيف للا  ،قضي رب العالمين أن يموت
خالد على فراشه ؛ حتى ال يقول قاتله  :كسرت سيف للا  ،فما بال الشيعة االثني عشرية

حين يقولون عن اإلمام على – رضي للا عنه  : -يد للا  ،وجنب للا  ،ووجه للا  ،فماذا
يقول قاتله حينها ؟ تعالى للا عما يقول الظالمون .

 -20في النهاية  :يوصي الباحث أهل السنة جميعا – علماء وغيرهم -أن يترفقوا بعوام الشيعة
االثني عشرية ؛ فهم ال يحدوهم إلى طاعة فقهاؤهم الذين قدسوا أنفسهم تقديس األئمة
واألنبياء من بني إسرائيل – عليهم السالم  -إال حب للا – هلالج لج  -ورسوله – صلى للا عليه
وسلم – وأوصيهم أن يدعوا لهم بالهداية .
 -21كما أوصي إخواني الشيعة االثني عشرية – فقهاء وغيرهم – أن يتجردوا هلل تعالى من
العصبية المذهبية  ،وأن ينظروا إلى ما هو أهم من خالفاتنا الداخلية  ،أال وهو  :وحدة
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األمة اإلسالمية  ،التي لن يعود لها عزها  ،ومجدها التليد إال بأن نكون كما وصفنا للا -
عز وجل – في كتابه العزيز فقال سبحانه وتعالى  ":وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم

فاعبدون " هذا  :وصلى اللهم على دمحم والحمد هلل رب العالمين .

كتبه الفقير إلى عفو مواله

خالد إبراهيم دمحم إبراهيم
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