
 

 

 

 الشيعة االثنا عشرية 

 تعريف الشيعة وأبرز أمسائهم.املبحث األول: 

 نشأة الشيعة االثين عشرية.املبحث الثاني: 

 مراحل تطور الشيعة وأبرز أقسامهم.  املبحث الثالث:

 أهم شخصيات الشيعة االثين عشرية.املبحث الرابع: 

 .االثين عشريةأبرز مصطلحات الشيعة  املبحث اخلامس:

 .االثين عشريةاملظاهر البارزة للشيعة  املبحث السادس:

 .االثين عشريةمنهج الشيعة  املبحث السابع: 

 االثين عشريةاعتقادات الشيعة   املبحث الثامن:

 بأحكام أهل السنة يف أركان اإلسالم العملية.مقارنة أحكام الشيعة  املبحث التاسع:

 تأثر االثين عشرية بالديانات والفرق األخرى وتأثريهم فيها.: العاشراملبحث 

 .والرد عليها االثين عشريةأهم شبهات الشيعة : احلادي عشراملبحث 

  موقف أهل السنة من االثين عشرية وموقف االثين عشرية منهم. املبحث الثاني عشر: 

 مصادر املعلومات واملراجع عن الشيعة االثين عشرية. املبحث الثالث عشر:

  بيانات الشيعة االثين عشرية. املبحث الرابع عشر:

 املنهج العملي للشيعة االثين عشرية واملتعاملني معهم. املبحث اخلامس عشر:

 

 

 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :اتعريف االثين عشرية لغة واصطالًح األول: املطلب

 لغة:الشيعة )االثنا عشرية( معنى املسألة األوىل: 

 .(1)الشيعة: أنصار الرجل وَأْتباعه. وكّل قوم اجتمعوا عىل أمر فهم ِشيعة

 .اين يؤمنون باثني عرش إمام  واالثنا عرشية: اسم يطلق عىل الشيعة الذ 

 :ااالثين عشرية اصطالًح تعريف الشيعةاملسألة الثانية: 

 :: تعريف االثين عشرية عند علماء االثين عشريةالفرع األول

أن من سامت املذهب  -الشيعة يف القرن اخلامس اهلجريأحد أعالم -اعترب املفيد  

االتصاف باإلمامة، وقرصها عىل األئمة االثني عرش، فمن قال هبذا فهو  :االثني عرشي

فأما السمة للمذهب باإلمامية، ووصف الفريق من الشيعة » شيعي اثني عرشي، فقال:

باإلمامية، فهو علم عىل من دان بوجوب اإلمامة ووجودها يف كل زمان، وأوجب النص 

 .(2)«اجليّل والعصمة والكامل لكل إمام، ثم حرص اإلمامة يف ولد احلسني

ية القائلة باثني االثنا عرشية: نعت يطلق عىل الشيعة اإلمام» وقال حممد جواد مغنية:

 .(3)«تعينهم بأسامئهم اعرش إمام  

بأن من سامت املذهب  -أحد أعالم الشيعة يف القرن اخلامس اهلجري-اعترب املفيد  

هو االثني عرشي، االتصاف باإلمامة، وقرصها عىل األئمة االثني عرش، فمن قال هبذا ف

                                                           

، ي، حتقيق: حممد عوض مرع (40/ 3حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )هتذيب اللغة لألزهري؛  (1)

 (.4/2377م؛ وانظر: لسان العرب البن منظور )2001بريوت،  ،دار إحياء الرتاث العريب

، املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، 38: إبراهيم األنصاري، صتأوائل املقاالت، للمفيد،  (2)

 هـ.1/1413ط

 .427ص ،الشيعة يف امليزان ملحمد جواد مغنية (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

، ووصف الفريق من الشيعة فأما السمة للمذهب باإلمامية» عرشي، فقال: اشيعي اثن 

باإلمامية، فهو علم عىل من دان بوجوب اإلمامة ووجودها يف كل زمان، وأوجب النص 

 .(1)«اجليّل والعصمة والكامل لكل إمام، ثم حرص اإلمامة يف ولد احلسني

 :عند علماء أهل السنة «عشرية االشيعة االثن» تعريفالفرع الثاني: 

مل يشتهر لقب الشيعة االثني عرشية إال بعد القرن الثالث اهلجري، ولذا فإن العلامء 

املتقدمني مل يفردوها بتعريف مستقل، فكانوا يعرفون هبذه الفرقة ضمن مسمى 

 .(2)اإلمامية، أو الشيعة

اإلمامية مجاعة من غالة الشيعة، وإنام لقبوا هبذا اللقب ألهنم يرون » قال السمعاين:

سيخرج يف  امامة لعيّل وأوالده ويعتقدون أنه ال بد للناس من إمام وينتظرون إمام  اإل

 .(3)«آخر الزمان

هي املتبادرة عند اإلطالق من لفظ اإلمامية، وهم  (4)وهذه» وقال يف خمترص التحفة:

باجلواد، قائلون بإمامة عيل الرضا بعد أبيه موسى الكاظم، ثم بإمامة ابنه حممد التقي املعروف 

ثم بإمامة ابنه عيل النقي املعروف باهلادي، ثم بإمامة ابنه احلسن العسكري، ثم بإمامة ابنه 

 .(5)حممد املهدي، معتقدين أنه املهدي املنتظر، ومل خيتلفوا يف ترتيب اإلمامة عىل هذا الوجه

ْهِرْسَتاين، يقول فيه: َيعة  هم ش  ال» وِمن أمجع هذه التعريفات، تعريف لإلمام الشَّ

ي  
أو  اووصيَّة  إما جلي   اصوص، وقالوا بإمامته وخالفته نص  عىل اخل االذين شايعوا َعلِ

                                                           

، املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، 38أوائل املقاالت، للمفيد، حتقيق: إبراهيم األنصاري، ص (1)

 هـ.1/1413ط

 (.1/103عرض ونقد ) -راجع: أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية (2)

 (344 /1األنساب للسمعاين ) (3)

 ر إليه )االثنا عرشية(. راجع املصدر.املشا (4)

 (.21 /1خمترص التحفة االثني عرشية ) (5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

، واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من أوالده وإن خرجت فبظلم يكون من غريه، أو اخفي  

 .(1)«تقية من عنده

 خالصة التعريفات االصطالحية:

معينني بأسامئهم من آل  اباثني عرش إمام  االثنا عرشية: فرقة من الشيعة، يؤمنون 

، أوهلم عيل بن أيب طالب، وآخرهم املنتظر حممد بن احلسن العسكري، وال ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

ودينهم يعرتفون بإمام غريهم. وهلم مصادرهم اخلاصة التي يأخذون منها عقيدهتم 

الفقيه، وما كاألصول األربعة؛ وهي: الكايف، والتهذيب، واالستبصار، ومن ال حيرضه 

 .(2)أحلق هبا يف االعتبار من املصادر وآراء املشايخ

 :(3)أبرز أمساء االثين عشرية: الثاني  املطلب

 سبب التسمية االسم

 (4)ألن االثني عرشية متثل غالب الشيعة الشيعة-1

 اإلمامية-2
، وقوهلم ملبالغتهم يف قضية اإلمامة، وجعلهم أمور الدين كلها لإلمام

 .(5)ّصوا باإلماميّة عند املتأخرين منهم، ورّبام خ  بالنص عىل إمامة عيل 

                                                           

(، 1/121امللل والنحل، للّشهرستاين، صححه وعلق عليه: األستاذ أمحد فهمي حممد، )ج (1)

 لبنان.-م، دار الكتب العلمية، بريوت1992هـ= 2/1413ط

؛ وأصول مذهب الشيعة 269فرق وتاريخ، إلحسان إهلي ظهري ص -انظر: الشيعة والتشيع(2)

 (.56 /1عرض ونقد ) -اإلمامية اإلثني عرشية

؛ وأصول مذهب 271-269(؛ والشيعة والتشيع ص3/473راجع:  منهاج السنة النبوية ) (3)

 (.110-99 /1الشيعة )

. «صطلح ال ينرصف إال إىل طائفة االثني عرشيةإذا أطلق هذا امل» يقول الدكتور/ القفاري: (4)

 .99أصول مذهب الشيعة االثني عرشية، ص

 (، وخمترص التحفة االثني عرشية،  .252، ص2انظر: تاريخ ابن خلدون، )ج (5)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 سبب التسمية االسم 

 (1)القوهلم باثني عرش إمام   االثنا عرشية - 3

 الرافضة-4
لرفضهم إمامة زيد بن عيل، حيث َقاَل هَل م: رفضتموين، َومن َيْومِئٍذ 

 .(2)وا رافضةم  س  

 .(3)لزعمهم أن مذهبهم الفقهي يف غالبه مأخوذ عن جعفر الصادق اجلعفرية-5

 .(4)لقطعهم بموت موسى بن جعفر الصادق القطعية-6

 اخلاصة-7
أهل  مقابل )العامة(، والذي يقصدون بهيطلقه الشيعة عىل أنفسهم يف 

 .(5)يف رواياهتم للحديث ه، ويستعملونالسنة

 املُوَسِويَّة-8
لإلسامعيلية التي قالت بإمامة  اخالف   بن جعفرلقوهلم بإمامة موسى 

 .(6)«أخيه إسامعيل

                                                           

َو الثانى» قال صاحب الفرق بني الفرق: (1) ة؛ لدعواهم َأن اإلمام املنتظر ه  َقال هَل م االثنا عرِشيَّ  ي 

. انظر: الفرق بني الفرق، لعبد القاهر البغدادي، حتقيق/ عرش من نسبه إىل عىل بن أيب َطالب 

 م.2/1977بريوت، ط-، دار اآلفاق اجلديدة47حممد حمي الدين عبداحلميد، ص

(، 3/124: خليل شحادة، )ت(. تاريخ ابن خلدون، 4/435انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية، ) (2)

 .25م، دار الفكر، بريوت. الفرق بني الفرق، للبغدادي، ص1988هـ= 1408 /2ط

َيعة اإِلَماِميَّة االثني عرشية، د. نارص القفاري، ص (3)  .109انظر: أصول مذهب الش 

 )مرجع سابق(. 17مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، ص (4)

يِن » ومنه عىل سبيل املثال: رواية جاء فيها: (5) َة فِفيه بِأي  اخلرَبَ ْؤَخذ؟ َفَقال: َما َخاَلَف الَعامَّ ي 

َشاد (، كتاب 106، ص27انظر وسائل الشيعة، تأأليف: حممد بن احلسن احلر العاميل، )ج. «الرَّ

 /2ق م، ط-القضاء، باب وجوه اجلمع بني األحاديث املختلفة، وكيفية العمل هبا، مطبعة مهر

 ، ص(.27)جانظر: وسائل الشيعة، حسن األمني،  هـ.1414

دراسات يف الفرق اإلسالمية، تأليف: د. عادل درويش، د. مصطفى مراد، كلية الدعوة  (6)

 م.2007هـ=1/1428، ط260جامعة األزهر، ص-اإلسالمية بالقاهرة

 

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :نشأة االثين عشرية وجذورها :األول املطلب

فرقة شيعية هبذا االسم إىل أواخر القرن الثالث باعتبارها عرشية  ياالثنتأخر ظهور 

 .(1)ذلك التاريخ اهلجري، وأما عقائدها فكثري منها سابق عىل

عبد اهلل بن سبأ اليهودي هو املؤسس األول جلملة من العقائد املنحرفة لدى  د  عي  

، والذي بموته ظهر أمرهم؛ الشيعة، والساعي يف نرشها منذ أواخر خالفة عثامن 

كالقول بفرضية إمامة عيل، والطعن يف اخللفاء املتقدمني والصحابة، والتربي منهم، كام 

 .(2)القول بالرجعة، والوصية وغريهاأظهر 

والذي أرى أن الشيعة كفكر وعقيدة مل تولد فجأة، بل » ويقول الدكتور القفاري:

ت عىل .ولكن طالئع العقيدة الشيعية ظهر.، ومرت بمراحل.ازمني   اإهنا أخذت طور  

ة التي قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمام يد السبئية باعرتاف الشيعة

ويص حممد، كام أن ابن سبأ قال برجعة عيل، وقال بتخصيص عيل وأهل  اعيل، وأن علي  

لظهور هذه العقائد،  اصاحل   االبيت بعلوم رسية خاصة، وتال ذلك أحداث هيأت جو  

ومتثلها يف مجاعة وذلك كمعركة صفني، وحادثة التحكيم التي أعقبتها، ومقتل عيل، 

دفعت القلوب والعواطف إىل التشيع آلل البيت، ومقتل احلسني..كل هذه األحداث 

 .(3)«فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعيل وآل بيته

                                                           

هـ، وهو العام الذي تويف فيه احلسن 255حدد يف خمترص التحفة ظهور هذه الفرقة بسنة  (1)

 . 21العسكري. انظر: ص

(؛ وفرق الشيعة 67 /2(؛ والفصل يف امللل واألهواء والنحل )647 /2انظر: تاريخ الطربي ) (2)

 .32للنوبختي والقمي ص

 وما بعدها باختصار. 78، ص1أصول مذهب الشيعة االثني عرشية، ج (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 :أسباب نشأة وظهور االثين عشرية :الثاني املطلب

إن الكالم عىل نشأة الشيعة االثني عرشية باعتبارها فرقة مستقلة عن باقي فرق 

ا عند انشقاقهم  عن الزيدية، كام بينا يف إطالق لفظ الرافضة الشيعة األخرى، بدا واضح 

، واخرتاع طائفة من الشيعة اإلمامية (1)عليهم، وارتبط أكثر بموت احلسن العسكري

لنظرية اإلمام الثاين عرش الغائب، وتوقف انتقال اإلمامة بالنص عنده؛ إذ إلقب االثني 

 . (2)مية، وبالقطعيةعرشية ال يتطرق إىل الشيعة قبل ذلك، فقد كانوا يلقبون باإلما

ولذا فإن الكالم عن أسباب نشأة االثني عرشية كمسمى للفرقة منحرص يف ما تقدم 

وقول أتباعه بانتقال اإلمامة إىل ولده  -ومل يكن قد أنجب -ذكره من موت احلسن

الغائب املزعوم، وتوقف اإلمامة عنده، باعتباره اإلمام املهدي املنتظر، الذي خيرج يف آخر 

كام  -. وأما أسباب نشأة عقائد االثني عرشية فهي مرتبطة بأحداث تارخيية(3)نالزما

 وتأثريات خارجية، كام سيتضح يف موضع الحق إن شاء اهلل. -تقدم يف النشأة وجذورها

                                                           

ذكر النوبختي أن الشيعة انقسمت بعد موت احلسن العسكري إىل ثالث عرشة فرقة، ذهبت  (1)

القول بموت احلسن العسكري، والقول بوجود ولد للحسن اسمه حممد، وأنه نص بعضها إىل 

 .109-96عليه قبل موته. انظر: فرق الشيعة ص

وهم يدعون اإلمامية لقوهلم بالنص عىل إمامة عيل؛ فالفرقة » قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (2)

موسى بن جعفر بن حممد، األوىل وهم القطعية؛ وإنام سموا القطعية؛ ألهنم قطعوا عىل موت 

نص عىل إمامة احلسن،  انص عىل إمامة عيل، وأن علي   ملسو هيلع هللا ىلصوهم ومجهور الشيعة يزعمون أن النبي

وأن احلسن نص عىل إمامة احلسني، واحلسني نص عىل إمامة ابنه عيل بن احلسني، وعيل بن 

، وجعفر نص احلسني نص عىل إمامة ابنه أيب جعفر حممد، وحممد نص عىل إمامة جعفر بن حممد

عىل إمامة ابنه موسى، وموسى نص عىل إمامة ابنه عيل، وعيل نص عىل إمامة ابنه حممد بن عيل، 

وحممد نص عىل إمامة ابنه عيل ابن حممد، وعيل بن حممد نص عىل إمامة ابنه احلسن، واحلسن 

هر فيمأل نص عىل إمامة ابنه حممد بن احلسن، وهو الغائب املنتظر عندهم الذين يدعون أنه يظ

 (.474-473 /3منهاج السنة النبوية ). »ا كام ملئت جور   األرض عدال  

 .111انظر: تطور الفكر السيايس الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه ص(3)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 أسباب انتشار الشيعة االثين عشرية: :الثالثاملطلب 

 الوسيلة السبب

ادعاء الوالء 

 آلل البيت

 والثأر هلم من ظامليهم، واعتبارهذه الفرقة ادعاء نرصة أهل البيت  ال تفتئ

طائفتهم هم أولياء أهل البيت من دون الناس، وهذا واضح جيل فيام 

 .(1)يقيمونه يف مناسباهتم الدينية، مما قد ينخدع به كثري من العوام

ر ارفع شع

 املظلومية
  .(2)بها رافعة شعار املظلوميةختدع االثنا عرشية البسطاء من الناس بحقيقة مذه

فرض التشيع 

عن طريق 

 السلطة

عىل أجزاء  ت الدولة البوهيية الشيعية، أن تفرض سيطرهتااستطاعفقد 

واسعة من دولة اخلالفة العباسية، بام يف ذلك عاصمة اخلالفة)بغداد( يف 

، فعملوا يف أثناء حكمهم (3)هـ(447هـ(، و)334الفرتة ما بني عامي)

لدعوة إىل مذهبهم، من خالل تشجيع ا نرش التشيع يف أوسع نطاق، عىل

ي املناطق ـف ملبتدعةمن الطقوس واالحتفاالت الشيعية ا وإشهار عددٍ 

 . ي حتت سيطرهتمالت

                                                           

، دار النخيل، بريوت، 307انظر: لقد شيعني احلسني، تأليف: إدريس احلسيني، ص (1)

ا: امللهوف عىل قتىل الطفوف، تأليف: السيد ابن طاووس، 1995هـ=3/1416ط م، وأيض 

 هـ.4/1425ق م، ط-وما بعدها، دار األسوة، طهران139حتقيق: فارس تربيزيان، ص

: كتاب مظلومية الزهراء آلي(2) ا املنظمة العاملية لإلرشاد راجع مثال  ة اهلل حممد رضا الشريازي، تنرشه جمان 

بريوت. وكذا: كتاب مظلومية الزهراء؛ آلية اهلل عيل احلسيني امليالين، نرش: دار مركز  ،اجلامهريي

 -سالم اهللّ عليها-احلقيقة أّن قضية الزهراء : »8هـ. يقول امليالين يف ص1430 ،4قم، ط ،احلقائق

أساس مذهبنا، ومجيع القضايا التي حلقت تلك القضية وتأّخرت عنها كّلها مرتتبة عىل تلك القضية، 

وبال تلك اآلثار املرتتبة  -سالم اهلّل عليها-ومذهب الطائفة اإلمامية االثني عرشية بال قضية الزهراء 

 «.ذهب املقابليذهب وال يبقى، وال يكون فرٌق بينه وبني امل هذا املذهب ؛عىل تلك القضية

 .65انظر: تاريخ الدولة العلية العثامنية ص(3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 الوسيلة السبب 
 

، والتي حكمت )1((هـ905-1148) كام أن الدولة الصفوية الشيعية

واسعة من الرشق اإلسالمي)إيران والعراق(، وساعدها عىل  أجزاء

فرض املذهب  نرش التشيع بصورة غري مسبوقة يف البالد التي حكمتها

وقتل كثري من خمالفيهم من أهل  االثني عرشي عىل رعاياها بالقوة،

السنة، ال سيام علامئهم، فقضوا عىل العلم، ورهبوا الناس للدخول يف 

 ي.املذهب االثني عرش

تصدير الثورة 

 (2)اخلمينية

عملت دولة الشيعة االثني عرشية يف عرصنا هذا منذ قيامها عىل العمل 

تصدير ثورهتا إىل شعوب العامل اإلسالمي  عىل نرش عقائدها من خالل:

ا يف نصوص  بدعوى التخلص من الظلم واالستبداد، وجاء هذا واضح 

 .(3)الدستور اإليراين

دعاوى 

التقريب بني 

 السنة والشيعة

إن الشيعة االثني عرشية يسعون لتحقيق أهداف خطرية، باسم الوحدة 

، -دعوة التقريب-والتقريب، فلينتبه أهل السنة إىل هذه البدعة الكربى

والتي سببت خسارة كربى ألهل السنة، وساعدت الرافضة لنرش 

 .(4)رفضهم

                                                           

، وما بعدها، تأليف: د. كامل 33راجع: الطريقة الصفوية ورواسبها يف العراق املعارص ص (1)

هـ؛ الدولة الصفوية يف إيران، للدكتور: حممد 1386بغداد،  -الشيبي، نرش: مكتبة النهضة

هـ؛ التشيع والتحول يف العرص الصفوي، 1430وت، بري -سهيل طقوش، نرش: دار النفائس

 تأليف: كولن ترينر. ترمجة: حسني عيل عبد الساتر، منشورات اجلمل.

 ، وما بعدها.43راجع: الثورة البائسة، ملوسى املوسوي ص (2)

 ، وما بعدها.17راجع: دستور مجهورية إيران اإلسالمية، املادة الثانية والثالثة من الفصل األول، ص (3)

، 2انظر: مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة، تأليف: نارص بن عبد اهلل بن عيل القفاري، )ج(4)

 هـ.3/1428طوما بعدها(، دار طيبة،  277ص



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 الوسيلة السبب

 التقية

حمب الدين اخلطيب: إهنا عقيدة تبيح هلم التظاهر لنا بغري  األستاذيقول 

ما يبطنون؛ فينخدع سليم القلب منا بام يتظاهرون له به من رغبتهم يف 

 .(1)وهم ال يريدون ذلك التفاهم والتقارب،

التحالف مع 

 أعداء األمة

 بسط العالقة مع أعداء املسلمني، ويف التاريخ مل تكن الشيعة متانع يف

مع هوالكو  ونصري الدين الطويس ؛ كتحالف ابن العلقميعىل هذا شواهد

، (3)، والصفويني مع الغرب ضد الدولة العثامنية(2)ضد الدولة العباسية

 .وإيران والنصرييني مع الروس ضد أهل السنة يف سوريا هذه األيام

                                                           

اخلطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية االثني عرشية، تأليف: حمب (1)

 ، بدون بيانات أخرى.11الدين اخلطيب، تقديم: حممد نصيف، ص

(؛ النجاة يف القيامة يف 842 /14(؛ تاريخ اإلسالم للذهبي )151 /1انظر: الوايف بالوفيات ) (2)

قم،  -، نرش: جممع الفكر اإلسالمي13-11يثم البحراين صحتقيق أمر اإلمامة، تأليف: ابن م

  هـ.1417 -1ط

 ، وما بعدها.83راجع: تاريخ الدولة الصفوية يف إيران ص (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 :مراحل تطور االثين عشرية :األول املطلب

املرحلة األوىل  
 :)ما قبل موت احلسن العسكري( هـ260: ما قبل عام  (1)

 البيان العنصر

وصف تعريفي 

لتلك املرحلة وأهم 

 التغيريات فيها

هـ إىل موت اإلمام احلادي عرش عام 37متتد هذه املرحلة من عام 

أصول مستقرة يف هذه املرحلة  يكن لعقائد الشيعة يف مل هـ.260

ام ندر. فيوما يذهبون إليه إال  مؤلفات مفردة تتكلم عن عقائدهم،

عقائد االثني ومع هذا فإن هذه املرحلة متثل األساس يف تشكل 

 هذه الفرقة عن باقي فرق اإلمامية . تتميز بعدمل  عرشية، وإن

 أسباب التطور

دة ـور العقيـيف تطر ـكان لألحداث السياسية التي مرت هبا األمة دور كبي

ـاص، ومن هـرية بشكـالشيعية بشكل عام واالثني عش  داث:ـذه األحـل خ

 .مع خمالفيه   حروب عيلي  .1

 .ةـي أميـة إىل بنـامـمقتل اإلمام عيل وانتقال اإلم .2

 كابن سبأ. ؛الكيد اليهودي لإلسالم.3

 .(2)هـ61عام  مقتل احلسني بن عيلمأساة  .4

الفرس من  ؛الكالمية، والتأثر بغري املسلمنينشأة اآلراء  .5

 واهلندوس والنصارى.

                                                           

؛ التشيع العلوي والتشيع الصفوي 193 -35راجع: التشيع نشأته ومراحل تكوينه ص (1)

 ، وما بعدها.85، وما بعدها؛ تطور املباين الفكرية للتشيع يف القرون الثالثة األوىل ص267ص

انظر: سري أعالم النبالء، لإلمام الذهبي، حتقيق: جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب  (2)

 م.1985هـ/3/1405(، مؤسسة الرسالة، ط318، ص3، )جاألرناؤوط



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 البيان العنصر

ة ـة، وخيبـي أميـي العباس عىل أنقاض دولة بنـة بنـور دولـهـظ.6

 .ل الشيعةـأم

 .دـائـاء العقـتدوين العلوم ودوره يف إرس .7

دهتم ـقيـلهم عـقـالم، ونـرس يف اإلسـن الفـر مـول كثيـدخ .8

 اإلسالم.الفارسية إىل 

ار ذلك ـآث

 ور ونتائجهـالتط

ا واالثني  حدثاألسباب  هلذهنتيجة  تطور يف مذهب الشيعة عموم 

ا باعتباره مذهب غالب الشيعة، وظهرت يف هذه  عرشي خصوص 

املرحلة العديد من الشخصيات التي نادت بإمامة أهل البيت، كام 

ألفت يف ذلك بعض املؤلفات، مثل مؤلفات هشام بن احلكم )ت 

لة، كام حرصت اإلمامية عىل تسمية أئمتها يف هذه املرح هـ(.190

وتطبيق نظريتها يف نقل اإلمامة، وبرزت عىل السطح كثري من 

ا من فرق اإلمامية، كاإلسامعيلية،  ا كبري  اخلالفات بينهم، أنتجت عدد 

 ومن أبرز العقائد التي ظهرت يف هذه املرحلة: واجلعفرية وغريها.

 القول بالوصية وحرص اإلمامة. .1

 والقول بعصمة اإلمام والرجعة. .2

 ده.ـر من بعـلو فيهم، وظهر هذا مع ابن سبأ، واستمـة والغـمـه األئـتألي .3

  



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

املرحلة الثانية  
(1)

  :(هـ329-هـ260): زمن الغيبة الصغرى

 البيان العنصر

وصف تعريفي 

لتلك املرحلة وأهم 

 التغيريات فيها

متثل هذه املرحلة فرتة نضوج املذهب االثني عرشي واستكامل 

عليه اآلن، وتشمل هذه املرحلة فرتة الغيبة  شكله النهائي كام هو

ا، ونكتفي هنا بذكر  الصغرى، والتي استمرت ألكثر من سبعني عام 

 .(2)فرتة الغيبة الصغرى، ونبدأ املرحلة الثالثة بالغيبة الكربى

 أسباب التطور

أزمة حقيقية )أزمة بقاء( بعد موت احلسن العسكري،  عاشت اإلمامية.1

ا لضامن بقاء الفرقة،  فاضطر كرباؤها الخرتاع نظرية  االثني عرش إمام 

 وما تال ذلك  من متعلقات هذه العقيدة؛ كالغيبة واملهدوية.

كان للتأليف دور بارز يف حفظ عقائد االثني عرشية املخرتعة .2

 وتأييدها بالنظريات واألدلة.

كان للوالة واحلكام يف هذه املرحلة دور يف إعطاء مكانة ألتباع .3

 االثني عرشية، وال خيفى دور معز الدولة بن بويه يف نرش التشيع.

                                                           

؛ تطور املباين الفكرية للتشيع يف القرون 276 -197راجع: التشيع نشأته ومراحل تكوينه ص (1)

 ، تطور الفكر السيايس144-140، وما بعدها؛ التشيع والتحول الصفوي ص5الثالثة األوىل ص

 بعدها. ، وما111الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه ص

َيعة (2)  احلسن بن حممد–عقيدة الغيبة، وت عرف بأن اإلمام الثاين عرش :من العقائد املسلم هبا عند الش 

ا، 255سنة)، غاب غيبتني:األوىل: الغيبة الصغرى-العسكري هـ( واستمرت أربعة وسبعني عام 

َيعةأي اإلمام –وكان اختفاؤه يف رسداب، واختار نائب ا له ليكون واسطة بينه  ثم ثالثة من  -وبني الش 

بعده ليكون النواب عن اإلمام أربعة هم: عثامن بن سعيد، أبو جعفر حممد بن عثامن، أبو القاسم 

ري م  ري، وكانت هناية الغيبة الصغرى بوفاة السَّ م  ؛ احلسني بن روح، أبو احلسن عيل بن حممد السَّ

بوفاة النائب الرابع  ؛هـ(329سنة) بة الكربىالثانية: الغي. خاتم السفراء والوكيل الرابع للمهدي

ا للمهدي جاء فيه: فقد وقعت الغيبة  واألخري، وقبل وفاته بستة أيام أخرج للشيعة كتاب ا منسوب 

ا،  التامة، فال ظهور إال بعد أن يأذن اهلل، وذلك بعد طول املدة وقسوة القلب وامتالء األرض جور 

فمن ادعاها فهو كذاب مفرت، وال قوة إال باهلل العيل وسيأيت من شيعتي من يدعي املشاهدة، 

 .)بترصف( 339و338انظر: دراسات يف الفرق اإلسالمية، ص«. العظيم



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 البيان العنصر

ار ذلك ـآث

 ور ونتائجهـالتط

استقرار نظرية اإلمامية االثني عرشية يف اإلمامة وحرصها يف  .1

ا  اإلمامة.، وانقطاع عملية التوارث يف اثني عرش إمام 

بروز نظرية املهدوية بصورة جديدة، وذلك أن اإلمام املهدي يف  .2

، فكانت النظرية  تََلف يف وجوده أصال  هذه املرحلة شخص خم 

قائمة عىل فرضية وجوده، ثم فرضية غيبته عن الناس خوف 

 القتل، ثم فرضية كونه يعلم ويؤثر، وعودته يف آخر الزمان.

هات كتب الشيعة، وهي: الكايف، ظهرت يف هذه املرحلة أم .3

هـ(، ومن ال حيرضه الفقيه، وهتذيب األحكام 329للكليني)ت

 واالستبصار للطويس.

-هـ907: هـ إىل مرحلة الدولة الصفوية329) زمن الغيبة الكربى :املرحلة الثالثة

 :(هـ1051

 البيان العنصر

وصف تعريفي 

لتلك املرحلة وأهم 

 التغيريات فيها

إىل هناية الدولة  (هـ329) املرحلة من زمن الغيبة الكربىمتتد هذه 

 الصفوية التي قامت عىل يد شاه إسامعيل الصفوي سنة

 م(.1736/هـ1501) وحتى سقوطها م(1148/هـ907)

 أسباب التطور

 اعتناق حكام الدولة الصفوية للمذهب االثني عرشي.1

 املذهب القديمة.نرش تراث الشيعة االثني عرشية وإعادة نسخ كتب .2

توافد أعداد كبرية من علامء اإلمامية العرب إىل داخل حدود .3

الدولة الصفوية واالستعانة هبم لنرش املذهب االثني عرشي 

 وإعطائهم مكانة ومناصب يف الدولة الصفوية.

احتدام الرصاع بني األخبارية واألصولية جراء إجازة فقهاء االثني .4

حلكم بالوكالة عن نائب اإلمام املهدي، كام با عرشية مللوك الصفويني



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 البيان العنصر

   .(1)أن الصفويني استعملوا القمع والسياسة العنيفة ضد أهل السنة

ار ذلك ـآث

 ور ونتائجهـالتط

انتشار املذهب االثني عرشي بني غالبية رعايا الدولة الصفوية يف  .1

 إيران والعراق.

 اء الشيعة من أمثال: حممد باقر املجليسـبروز الكثري من علم .2

   .هـ(، وغريهم1104 )ت هـ(، واحلر العاميل1111)ت 

العديد من املؤلفات الشيعية املهمة مثل: بحار األنوار  ورظه .3

للمجليس، ووسائل الشيعة للحر العاميل، والوايف للفيض 

 هـ(1091)ت  الكاشاين

ية عىل يد االسرتابادي داخل االثني عرش األخبارينيظهور فرقة  .4

 هـ(.1036)ت 

واعتبارهم املرجعية يف األمور  قويت شوكة الفقهاء الشيعة، .5

 الدينية باعتبارهم نواب اإلمام. 

 إضافة بدعة الشهادة الثالثة يف األذان وشهادة اإلسالم. .6

                                                           

  .بترصف يسري 272انظر: التشيع والتحول يف العرص الصفوي، تأليف: كولن ترينر، ص (1)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

املرحلة الرابعة
(1)

 :: مرحلة الثورة اخلمينية ووالية الفقيه

 البيان العنصر

وصف تعريفي 

لتلك املرحلة وأهم 

 التغيريات فيها

متتد هذه املرحلة من هنايه القرن الرابع عرش اهلجري وقيام 

اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، عىل يد اخلميني، وفق نظرية والية 

 الفقية، وحتى يومنا هذا.

 أسباب التطور

اخلميني هو املحور يف عملية التطوير داخل املذهب االثني  د  عي   .1

لقواعد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران  ئهعرشي من خالل إرسا

حيث استطاع أن يعطي للفقيه  ؛والقائمة عىل نظرية والية الفقيه

الوالية املطلقة وكل صالحيات  -باعتباره نائب ا عن املعصوم- احلاكم

 فقد اعترب الوالية شعبة من والية اهلل. ؛اإلمام والرسول األعظم

استفاد اخلميني من آراء علامء شيعة سابقني طرحوا نظرية والية الفقيه  .2

 هـ(.1245من قبل، كان أوهلم ألشيخ أمحد ابن حممد النراقي )ت 

كان استبداد عائلة هبلوي بالسلطة وعدم اكرتاثها بالفقهاء أو  .3

انقالب الفقهاء عليها وتأييدهم الرجوع إليهم سبب ا قوي ا يف 

 للخميني ونظريته.

ار ذلك ـآث

 ور ونتائجهـالتط

 قيام الدولة الشيعية االثنا عرشية يف إيران.. 1

 تسلط رجال الدين االثني عرشي عىل الناس يف إيران ديني ا وسياسي ا. 2

كثرة الفتن يف بالد السنة، والناشئة عن التدخل الشيعي االثني . 3

الناتج عن فكرة تصدير الثورة التي تبناها اخلميني عرشي 

 وأعوانه بعد نجاح ثورهتم.

                                                           

الثورة كام يراه اإلمام ، وما بعدها؛ تصدير 49راجع: احلكومة اإلسالمية لإلمام اخلميني ص (1)

، وما بعدها؛ التشيع نشأته 399، وما بعدها؛ تطور الفكر السيايس الشيعي ص12اخلميني ص

 ، وما بعدها.296ومراحل تكوينه ص



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 :االثين عشريةأبرز أقسام املطلب الثاني: 

 أقسام علمية، أقسام عملية. يمكن تقسيم الشيعة املعارصين باعتبارين:

 ألقسام العلمية:أواًل: ا

 الشيخية. .ج            .  )2(األصولية .ب            .  (1)اإلخباريةأ.  :أمهها ثالثة

من  شيعة اإلخبارية والشيعة األصوليةالفرق بني ال اآليتاجلدول  يف سنوضحو

 حيث التعريف، وأهم األفكار، وأبرز الشخصيات، وأماكن التواجد:

 القسم

 العنرص
 األصولية خباريةإلا

 التعريف 

ة ـاميـة االمـة من الشيعـهم فرق

نشأت يف القرن  ،االثني عرشية

يمنعون  ؛(3)ريـجـر اهلـادي عشـاحل

 حكام الرشعيةاالجتهاد يف األ

 .ويعملون باألخبار

هم أكثر علامء االثني عرشية، وأقدم يف 

الظهور، وهم القائلون باالجتهاد، وبأن 

 (4)أدلة األحكام: الكتاب والسنة واإلمجاع

ودليل العقل، وال حيكمون بصحة كل ما 

 يف الكتب األربعة.

                                                           

، وما 320فرق وتاريخ ص -(؛ الشيعة والتشيع222 /3انظر: أعيان الشيعة، ملحسن األمني )(1)

واألصوليني  األخبارينيها(؛ الرصاع بني ، وما بعد1/115بعدها؛ أصول مذهب الشيعة )

 ، وما بعدها.228داخل املذهب الشيعي االثني عرشي، للدكتور أمحد قوشتي ص

، وما بعدها؛ 320فرق وتاريخ ص -(؛ الشيعة والتشيع222 /3انظر: أعيان الشيعة، ملحسن األمني ) (2)

 .231واألصوليني ص األخباريني، وما بعدها(؛ الرصاع بني 1/115أصول مذهب الشيعة )

يف الفكر اإلمامي الذي كان حيرص العمليات  ايذكر أمحد الكاتب أن االجتهاد كان حمرم  (3)

الترشيعية اجلديدة يف األئمة املعصومني، ولذا فقد كانت املدرسة اإلمامية القديمة إخبارية حترم 

اسط القرن الرابع االجتهاد خارج النصوص، وظلت هكذا إىل فرتة طويلة بعد الغيبة إىل أو

 .325اهلجري. انظر: تطور الفكر السيايس الشيعي ص

إال بمشاركة  األهل السنة؛ ألهنم يف حقيقة األمر ال يرون اإلمجاع صحيح   اإنام يقولون به خداع   (4)

 املعصوم، وبدون معصومهم ال حجة يف اإلمجاع، وسيأيت بيان هذا يف موضع الحق.



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 القسم

 العنرص
 األصولية خباريةإلا

أهم 

 فكاراأل

كل ما يف  كتب األخبار األربعة .1

املعروفة للشيعة قطعي السند، أو 

موثوق بصدوره فال حيتاج اىل البحث 

 عن سنده، وال يرون تقسيمها اىل

أقسام احلديث املعروفة؛ من الصحيح 

واحلسن واملوثق والضعيف وغريها، 

 بل كلها صحيحة. 

يوجبون االحتياط عند الشك  .2

يف التحريم ولو مع عدم سبق العلم 

 اإلمجايل.

ة ـعـة األربـن االدلـون مـيسقط .3

املذكورة يف أصول الفقه دليل 

العقل واإلمجاع ويقترصون عىل 

 الكتاب واخلرب.

 يقولون باالجتهاد. .1

أدلة األحكام أربعة: الكتاب، والسنة، و  .2

 اإلمجاع، ودليل العقل.

األخبار املشتملة عليها الكتب األربعة  .3

يف أسانيدها الصحيح واحلسن واملوثق 

والضعيف وغريها، وأنه جيب البحث 

 عن أسانيدها عند إرادة العمل هبا.

الذّمة[ عند يقولون بالرباءة  ]أي: براءة  .4

الشك يف الوجوب أو التحريم، إال أن 

يسبق العلم اإلمجايل بالوجوب أو 

التحريم ويشك يف الواجب أو املحرم 

 فيجب االحتياط.

رز ـأب

 عياناأل

املال حممد أمني بن حممد رشيف  .1

 هـ(1036االسرتابادي )ت 

حممد بن احلسن احلر العاميل  .2

 ـ(ه 1104)ت 

حممد حمسن املشتهر بالفيض  .3

ومن املعارصين: الشيخ  الكاشاين.

 حمسن آل عصفور.

 ه 460ت  ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس .1

عيل بن احلسني بن موسى بن حممد امللقب  .2

 هـ(436باملرتىض )ت 

روح اهلل بن مصطفى بن  اإلمام اخلميني .3

 هـ(1409أمحد املوسوي )ت 

ومن املعارصين: عيل السيستاين وعيل  .4

اخلامنئي وحممد رضا الكلبايكاين، والشيخ 

 مكارم الشريازي.



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 القسم 

 العنرص
 األصولية خباريةإلا

اكن ـأم

 التواجد

يف النصف الثاين من القرن احلادي عرش اهلجري والقرن  طغى املذهب األخباري

الثاين عرش اهلجري يف غالب احلوزات العلمية االثني عرشية، ثم ما لبث أن 

انحرس منذ بداية القرن الثالث عرش اهلجري، لشدة اهلجمة املضادة من قبل 

ثني داخل املذهب اال -اتقريب   -األصوليني. وبعد الثورة اخلمينية حسم الرصاع

حيث صارت هلم السلطة والغلبة، ودان بمرشهبم  ؛عرشي لصالح األصوليني

السواد األعظم من الشيعة االثني عرشية، وغالب احلوزات العلمية الشيعية عىل 

ومل يعد هلم تواجد يف كثري من البالد  األخباريونمذهب األصوليني، وانحرس 

 آل عصفور. ة بمدرسباستثناء بعض األماكن، لعل أشهرها البحرين ممثلني

: نسبة إىل الشيخ أمحد بن زين الدين (1)وتوجد فرق أخرى، أشهرها: الشيخية

 هـ(، ومن أهم أفكارهم:1243-هـ 1166األحسائي البحراين )

 .ن اهلل جتىل يف عيل ويف أوالده األحد عرشأ .1 

 .ن األئمة هم العلة املؤثرة يف وجود املخلوقاتأ .2

 إنكار البعث اجلسامين. .3

وتتواجد الشيخية يف إيران والعراق؛ يف تربيز وكرمان والبرصة، وغريها، كام يوجد 

 منهم أقلية يف الكويت واألحساء.

                                                           

؛ الشيخية نشأهتا وتطورها ومصادر دراستها، حممد 22انظر: خمترص التحفة االثني عرشية ص (1)

فرق وتاريخ  -ه؛ الشيعة والتشيع1424 –حسن آل الطالقاين، مكتبة املعارف النجف/العراق 

 (.215 /5؛ األعالم للزركيل )309ص



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 ية:مل: األقسام العثانًيا

 عدم تصدير التشيع. .جـ  تصدير املذهب.  .ب   تصدير الثورة.وهي ثالثة: أ. 

 القسم

 العنرص
 عدم التصدير تصدير املذهب تصدير الثورة

 التعريف 

هذا القسم أن أفضل يرى 

طريقة لنرش التشيع هي 

 القوة املتدرجة عرب الثورات

 .واستخدام السالح

هذا القسم أن أفضل يرى 

طريقة لنرش التشيع هي 

الدعوة اهلادئة عرب اإلقناع 

 أواإلغراء وتأجيل استخدام

 السالح للتمكن من احلكم.

هذا القسم نرش اليرى 

التشيع باعتبارأن هذه 

، ملنتظرمهمة املهدي ا

 ومل يكلف هبا املعارصون

أبرز 

 أعيانه

 اخلميني. .1

 امحدي نجاد. .2

 حسن نرص اهلل. .3

 قاسم سليامين. .4

 احلرس الثوري. .5

 عيل خامنئي .1

 حممد مهدي الشريازي .2

 منتظري .3

أبو القاسم اخلوئي  .1

 حممد سعيد احلكيم .2

اء ـالعديد من العلم .3

ن ـيـانيـة اللبنـعـالشي

حمد ـال مـن أمثـالبارزي

د ـحمـة، مـغنيـواد مـج

حسني فضل اهلل، وحممد 

  .ل محودي العاميلـمجي



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 :(1)األول: األئمة االثنا عشر املطلب

 رتبته سنة الوفاة اسمه

هـ40 عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب  اإلمام األول 

هـ49 احلسن بن عيل بن أيب طالب  اإلمام الثاين 

هـ64 احلسني بن عيل بن أيب طالب  اإلمام الثالث 

هـ94 زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل  اإلمام الرابع 

الباقر -حممد بن عيل بن احلسني هـ114  اخلامساإلمام    

الصادق -جعفر بن حممد بن عيل هـ148   اإلمام السادس 

الكاظم -موسى بن جعفر بن حممد هـ183   اإلمام السابع 

الرىض -عيل بن موسى بن جعفر هـ203   اإلمام الثامن 

اجلواد -حممد بن عيل بن موسى هـ220   اإلمام التاسع 

اهلادي -عيل بن حممد بن عيل هـ254   اإلمام العارش 

العسكري -احلسن بن عيل بن حممد هـ260   اإلمام احلادي عرش 

املنتظر -حممد بن احلسن بن عيل  اإلمام الثاين عرش - 

 

                                                           

 .335، والشيعة يف امليزان ص18 -17( انظر: مقاالت اإلسالميني ص1)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 

 :الثاني: أبرز املؤسسنياملطلب 

 التعريف بالشخصية االسم

 د اهلل ـعب

 )1(بن سبأا

 هـ(40 -)..

اليهودية، عبد اهلل بن سبأ الصنعاين، زعيم الشيعة السبئية، كان عىل 

 ؛ ويمكن ذكر أبرزها فيام ييل:اعظام   اثم أظهر اإلسالم، وأظهر بدع  

 ، كام أن يوشع ويص موسى.ملسو هيلع هللا ىلصويص رسول اهلل  االقول بأن علي   .1

 أظهر الطعن يف اخللفاء السابقني، وكذا الطعن يف الصحابة والتربي منهم.  .2

أحرقهم أمري ادعى ألوهية عيل بن أيب طالب، وتبعه يف ذلك ناس  .3

 املؤمنني بالنار جزاء قوهلم.

 زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء، وعلمه عند عيل. .4

مل يقتل ومل يمت  اوادعى بأن علي   ،أرسى عقيدة الرجعة لدى الشيعة .5

 .وأنه يف السحاب، وسينزل إىل األرض ويملؤها عدال  

ُزرارة بن 

 (2)أعني

 هـ(150 )ت

. من غالة اأعني الشيباين بالوالء، الكويف موطن  أبو احلسن، زرارة بن 

الشيعة الرافضة، وكان أتباعه ينسبون إليه فيقال هلم: الزرارية. كان 

. وقد روى عن جعفر الصادق وأبيه الباقر ومل يره، وكان اشاعر   متكلام  

وال شك أن أثره يف املذهب عي أن جعفر الصادق يعلم الغيب! يدّ 

 بن سبأ، حتى قالت عنه كتب الرجال الشيعية:خطري، يضاهي ما فعله ا

ما أحدث أحٌد يف اإلسالم، ما أحدث زراة من البدع، عليه لعنة اهلل، »

  )االستطاعة واجلرب( . :من آثاره كتاب يف .(3)«هذا قول أيب عبداهلل

                                                           

؛ التعريفات 16؛ الفرق بني الفرق ص32(؛ فرق الشيعة ص2/647للمزيد ينظر: تاريخ الطربي ) (1)

 (.4/88(؛ األعالم )2/426(؛ ميزان االعتدال )7/188؛ البداية والنهاية )155للجرجاين ص

(؛ املغني يف 70 -2/69(؛ ميزان االعتدال )241/ 3انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال ) (2)

 (.732/ 1(؛ معجم املؤلفني )43/ 3(؛ األعالم للزركيل )1/345الضعفاء)

 م.2009هـ=1430، 1لبنان، ط، ، مؤسسة األعلمي، بريوت114رجال الكيش، ص (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 التعريف بالشخصية االسم 

ام بن ـهش

 )1(كمـاحل

 تويف ما بني

 هـ190-199

أبو حممد، هشام بن احلكم الشيباين، الكويف، كان شيخ االمامية 

ومتكلمها يف وقته، وهو صاحب مؤلفات كثرية، ومن مؤسيس مذهب 

 اإلمامية ال سيام يف باب اإلمامة، ومن أشهر انحرافاته يف العقيدة:

 التجسيم: فكان يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشرب نفسه. .1

زل، فأحدث أليف ا ااهلل حمدث، وأنه مل يعلم شيئ  وكان يزعم بأن علم  .2

 .لنفسه علام  

 وكان ممن يقول بأن القرآن مبدل، وأنه زيد فيه ونقص منه. .3

 مامة(، و )القدر(، و )الرد عىل من قال بإمامة املفضول(.إلمن مؤلفاته: )ا

خ ـالشي

 (2)الصدوق

 هـ 306-381

أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي؛ نزل 

بالري وارتفع شأنه يف خراسان، وتويف ودفن يف الري، وله مصنفات 

منها: )من ال حيرضه الفقيه(، وكتاب )اخلواتيم(، وكتاب : كثرية

 )غريب حديث األئمة(، كتاب )التوحيد(، وكتاب )دين اإلمامية(.

 

                                                           

(؛ لسان امليزان البن 544-10/543النبالء )، سري أعالم 48ديث صانظر: تأويل خمتلف احل (1)

 (.4/63(؛ معجم املؤلفني )8/85كيل )(؛ األعالم للزر8/334حجر )

 (.3/507(؛ معجم املؤلفني )6/274(؛ األعالم للزركيل )16/303،304انظر: سري أعالم النبالء ) (2)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :هم شخصيات االثين عشرية التارخييةالثالث: أ املطلب

 التعريف بالشخصية االسم

معز الدولة 

 (1)بن بويها

 هـ356 -303

أبو احلسني أمحد بن بويه بن فناخرسو الديلمي، وهو أول من ملك 

هـ، وقد كان له دور يف تثبيت بدع 334العراق من الديلم، وذلك يف سنة 

الناَس  -هـ352يف سنة - الدولةالرافضة؛ كإقامة عاشوراء، حيث ألزم معّز 

بغْلق األسواق ومنْع اهلّراسني والطبّاخني من الطبيخ، ونصبوا القباب يف 

امت  وح، وأخرجوا نساء منرّشات الشعور م َصخَّ األسواق وعّلقوا عليها امل س 

يلطمن يف الشوارع وي ِقْمن املآتَم عىل احلسني ريض اهلل عنه، وكان هذا أول 

 ببغداد. ابغداد، وكان الرفض يف أواخر أيامه ظاهر  يوم نِيح عليه ب

 ابن العلقمي

 هـ593-656

حممد بن أمحد )أو حممد بن حممد ابن أمحد( بن عيل، أبو طالب، مؤيد 

الدين االسدي البغدادي املعروف بابن العلقمي، وزير املستعصم 

وكانت دولته أربع عرشة سنة، أفشى فيها الرفض فعارضه العبايس. 

السنة، وأ كبت فتنمر، ورأى أن هوالكو عىل قصد العراق فكاتبه أهل 

، وليتمكن من اى عزمه عىل قصد العراق، ليتخذ عنده يد  وجرسه، وقوَّ 

وعاش ابن ، وذاق اهلوان.. ا، فأوقع فيه قريب  اأغراضه، وحفر لألمة قليب  

 ناٍف والشيعة مابني مثبت و ،(2)العلقمي بعد الكائنة ثالثة أشهر، وهلك

 اا نسب إىل ابن العلقمي، يقول الطباطبائي: كان من أكثر الناس حرص  مل

، ويصفه البحراين بالوزير (3)عىل كف رش التتار وعدواهنم عن بغداد

                                                           

، وما 7/632، وما بعدها(؛ وتاريخ اإلسالم، للذهبي )1/405انظر: وفيات األعيان ) (1)

 (.1/105(؛ األعالم للزركيل )12/248(؛ سري أعالم النبالء )92، 20، 11 /8بعدها(؛ و)

 (.321/ 5(؛ األعالم للزركيل )362-361/ 23انظر: سري أعالم النبالء ) (2)

 (.2/8رياض املسائل ) (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 التعريف بالشخصية االسم 

بينام يثبت ابن ميثم البحراين تورط  ؛(1)السعيد، ويدعو له أن يطيب ثراه

م حارص 1257=هـ655 ويف أوائل املحرم سنة» :ابن العلقمي بقوله

وحيث تصدى وزير اخلليفة مؤيد الدين العلقمي بغداد .. هوالكو 

يف أن يليها أحد السادة العلويني، فقد  القمي لزوال آل العباس، آمال  

كاتب التتار وراسلهم خفية، وأطمعهم يف االستيالء عىل بغداد بغري 

قتال وجالد، وفرق جيش املستعصم، وأبلغه أن هوالكو يريد أن يزوج 

نته ابنك أبا بكر، ثم يكون لك كام كان لك السالجقة وتبقى أنت اب

 اخلليفة، فإن رأيت أن خترج إليهم وتصاحلهم وتصاهرهم، فال تراق

  .(2)الدماء وينتهي األمر بالسالم والوئام!

إسامعيل 

 الصفوي

شاه إسامعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهيم بن عيل بن موسى بن 

الدولة الصفوية يف بداية القرن العارش إسحاق األردبييل، مؤسس 

التحول من السنة   وغريهم بالقوةنياهلجري، والذي فرض عىل اإليراني

 .(3)وراء النهر إىل االثني عرشية، وأخضع لسلطانه إيران والعراق وما

 

                                                           

 (.11/25احلدائق النارض ) انظر:(1)

 .  12-11النجاه يف القيامة يف حتقيق أمر القيامة، ص (2)

(؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 3/121انظر: الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة ) (3)

 .29(؛ الطريقة الصفوية ورواسبها يف العراق املعارص ص311-1/310السابع )



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :الرابع: أهم شخصيات االثين عشرية املعاصريناملطلب 

 التعريف بالشخصية االسم

ام ــاإلم

 (1)اخلميني

-هـ 1320)

 هـ(1409

اسمه: روح اهلل بن السيّد مصطفى املوسوي اخلميني، قائد الثورة 

م يف 24/9/1902ومؤسس اجلمهورية اإلسالمية يف إيران. ولد يف 

مدينة مخني يف إيران. يعترب أحد املنظرين املجددين لنظرية والية الفقيه التي 

 ، وهي قائمة عىل«يف عرص الغيبةحاكمية املجتهد اجلامع للرشائط » تفرض

عن اإلمام املعصوم )يف املذهب الشيعي( الغائب الذي تنتظر  «نيابة الفقيه»

عودته. قاد اخلميني ثورة ضد شاه إيران حممد رضا هبلوي وأطاح به سنة 

 م، ثم استقر يف منصب القائد واملرشد األعىل للثورة.1979

 )2(عيل خامنئي

عيل بن السيد جواد اخلامنئي، سيايس، ورجل دين إيراين شيعي اثنا 

م بمدينة مشهد بإيران، وكان والده 1939يوليو سنة  17عرشي. ولد يف 

من أبرز علامء مشهد. شارك يف النضال ضد الشاه، وتأثر باخلميني وآمن 

 بنظرية والية الفقيه وساهم يف وصول اخلميني إىل السلطة. 

واستمر لدورتني حتى  جلمهورية إيران، اانتخب رئيس   م1981يف عام 

 بعد وفاة اخلميني انتخب ملنصب مرشد الثورة.م، ثم 1989العام 

 (3)السيستاين

ولد يف  عيل احلسيني السيستاين؛ أهم مراجع الشيعة يف العراق؛

م هاجر إىل 1951ويف عام  .م بمدينة مشهد اإليرانية.4/8/1930

 وأصبحالنجف لطلب العلم للمرة األوىل، ثم كان استقراره يف العراق 

                                                           

 ( عىل الرابط:(Iran Arabic Radioم اخلميني عىل موقع: انظر سرية اإلما (1)

http://arabic.irib.ir/Monasebat/E-khomeini/Sirat7.htm 
 http://www.aljazeera.net /encyclopedia  :وانظر: موسوعة اجلزيرة عىل الرابط

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia  :انظر: موسوعة اجلزيرة عىل الرابط (2)

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia  :انظر: موسوعة اجلزيرة عىل الرابط (3)

http://arabic.irib.ir/Monasebat/E-khomeini/Sirat7.htm


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 التعريف بالشخصية االسم 

وكان له دور يف مساندة  صاحب الكلمة األوىل لدى شيعته، االحق  

االحتالل األمريكي للعراق، وهذه اعرتافات خطرية أعلنها )بول 

 ال:ـإذ ق -للعراقالسفري األمريكي واحلاكم املدين األمريكي - بريمر(

مل  ال يزال العديد من الشيعة يشعرون بالغضب؛ ألن األمريكينيو»

يتدخلوا لوقف املجزرة، مع ذلك شجع القادة الشيعية بمن فيهم آية اهلل 

العظمى السيستاين أتباعهم عىل التعاون مع االئتالف منذ التحرير، وال 

 .(1)«...يمكننا املخاطرة بفقدان تعاوهنم

 نـسـح

 (2)نرص اهلل 

حسن نرص اهلل عبد الكريم نرص اهلل، زعيم شيعي اثنا عرشي لبناين، 

م. 1992يشغل منصب األمني العام حلزب اهلل الشيعي اللبناين منذ العام 

م ببلدة البازورية بجنوب لبنان، 1960 /31/8ولد حسن نرص اهلل يف 

ني وآمن بنظرية وتلقى تعليمه يف لبنان والعراق وإيران. تأثر بثورة اخلمي

 والية الفقيه، وأعلن والئه للويل الفقيه يف أكثر من مناسبة. 

  

                                                           

، دار الكتاب 75: عام قضيته يف العراق، للسفري بول بريمر، ترمجة: عمر األيويب، صانظر (1)

      م.2006لبنان، ، العريب، بريوت

 http://www.aljazeera.net /encyclopedia انظر: موسوعة اجلزيرة عىل الرابط:(3)

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 معناه املصطلح

 ةــاإلمام

الرسول،  اهلل وخالفة   األوصياء، وخالفة   رث  األنبياء، وإِ  منزلة  هي: 

 الدين ونظام   احلسن واحلسني، وزمام   أمري املؤمنني، ومرياث   ومقام  

ه السامي، باإلمام متام الصالة امي، وفرع  س  اإلسالم النَّ املسلمني، وهي أ  

طهر من الذنوب، املربأ من العيوب، والصيام والزكاة واحلج واجلهاد، امل

املخصوص بالعلم، خمصوص بالفضل كله من غري طلب منه وال 

 .(1)لوهاباكتساب، بل اختصاص من املفضل ا

مقام ومن خرافات اعتقادهم يف اإلمامة، أهنم يرون اإلمامة فوق 

 .(3)ي وحى إليهبل تأيت األساطري، إذ يرون أن األئمة  .(2)النبوة

 .(4)مطلق املخالفني للشيعة النواصب

 .(5)لقب للعامل االثني عرشي إذا بلغ مرتبة االجتهاد آية اهلل

                                                           

(، كتاب احلجة، باب نادر جامع 145، 144، ص1مقتبس من نص رواية يف أصول الكايف، )ج (1)

 يف فضل اإلمام وصفاته.

 /1، مطبعة باقري، ق م، ط26اإلمامة وقيادة املجتمع، تأليف: آية اهلل السيد كاظم احلائري، ص (2)

 م..1995هـ=1416

(، مؤسسة األعلمي، 134، ص1حق اليقني يف معرفة أصول الدين، تأليف: عبداهلل شرب، )ج (3)

  م.1997هـ=1/1418لبنان، ط-بريوت

 (.568 /2مصباح الفقيه )(4)

 إمام الوالئي، عىل الرابط: 12عن موقع (5)

  https://sites.google.com/site/12imamsite                       



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 معناه املصطلح 

والية ـال

 التكوينية

أو  ا، سواء كانت إنسان  اباملخلوقات مطلق   لألئمة التكوينيالترصف 

 . (2)؛ كالترصف بالرزق أو اإلماتة، أو ما شابه ذلك(1)غريه

 .(3) عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه الويص

 والية الفقيه
قيام الفقيه كامل الرشوط بسياسة الدين والدنيا يف زمن الغيبة نيابة 

 .(4)عن اإلمام الغائب

 الَغيبة
عكس الظهور، وهي: اختفاء إمامهم الثاين عرش حممد بن احلسن عن 

 .(5) هـ، وهي غيبتان: صغرى وكربى256األنظار منذ سنة 

 البداء

إن إثبات مثل هذه » :قائال  معتقدهم فيها القفاري  د.نارص لخصي

الروايات تبني مدى تناقض هذه الطائفة يف رواياهتا، وال شك أن عقيدة 

البداء بمقتىض املعنى اللغوي مع الروايات تقتيض أن يكون يف علم اهلل 

ا وفضيحة أن  اليوم ما مل يكن يف األمس، وحسب االثتي عرشية عار 

ها، فعقيدة البداء أثر تنسب إىل اهلل هذه العقيدة عىل حني تربئ أئمتها من

 .(6)«لغلوهم يف اإلمام

                                                           

، نرش: 91انظر: األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية، تأليف: آية اهلل العظمى جواد التربيزي ص (1)

يقة الشهيدة  هــ.1425 -4إيران، ط -دار الصد 

 .52؛ الربهان القاطع ص89 -88ر اإلهلية صانظر: األنوا (2)

 .32انظر: فرق الشيعة ص (3)

 .50، 49انظر: احلكومة اإلسالمية لإلمام اخلميني ص(4)

؛ مسائل 42 -40؛ عقيدة الشيعة للمريزا ص245انظر: الغيبة، أليب جعفر الطويس ص (5)

 .63إسالمية ص

 ( باختصار.952 ،951، ص2انظر: أصول مذهب الشيعة االثني عرشية، )ج(6)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 معناه املصطلح

 املتعة

بمعنى العقد إىل - أن املتعة لوا: إن من رضوريات مذهب اإلسالمقا

وأباحها، وعمل هبا مجاعة من  ملسو هيلع هللا ىلص قد رشعها رسول اهلل -أجل مسمى

 .(1)الصحابة يف حياته، بل وبعد وفاته

 العصمة

والرسل واألئمة واملالئكة قال الشيخ أبو جعفر: اعتقادنا يف األنبياء 

ا  أهنم معصومون مطهرون من كل دنس، وأهنم ال يذنبون ذنب ا، ال صغري 

ا، وال يعصون اهلل ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ومن نف  ىوال كبري 

فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر،  عنهم العصمة يف يشء من أحواهلم

، ائل أمورهم إىل أواخرهاعلم من أووأهنم موصوفون بالكامل والتامم وال

 .(2)ال يوصفون يف يشء من أحواهلم بنقص وال عصيان وال جهل

 التقية

ا للرضر عنهم وعن أتباعهم،  ا آلل البيت دفع  زعموا أهنا كانت شعار 

أن أبا » ، وفيه(3)وحقن ا لدمائهم، ونسبوا مثل هذا النص آلل البيت

 .(4)«له وال دين ملن ال تقية يف التقية،قال: إن تسعة أعشار الدين  عبداهلل

 الرجعة
عودة أقوام من األموات إىل هذه احلياة بصورهم التي كانوا عليها، 

 .(5) البيت وشيعتهم من خصومهملينترص اهلل ألهل  قبل يوم القيامة،

                                                           

لبنان، -، دار األضواء، بريوت196أصل الشيعة وأصوهلا، حممد احلسني آل كاشف الغطاء، ص (1)

 م.1990هـ=1410 /1ط

 هـ.1/1413، مطبعة مهر، قم، ط96: عصام عبدالسيد، صتانظر: االعتقادات، للصدوق،  (2)

، مركز األبحاث العقائدية، بترصف 100انظر: عقائد اإلمامية، تأليف: حممد رضا املظفر، ص (3)

 ه.1422قم، تاريخ الطبعة: -إيران

 (، كتاب اإليامن والكفر، باب التقية.572، ص2انظر: أصول الكايف، )ج (4)

 .54انظر: الشيعة يف امليزان ص (5)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 الشكل املظهر

شعاراهتم 

 ارزةـالب

)مجل ذات 

 داللة(

: تنسب االثنا عرشية هذه العبارة إىل اإلمام احلسني (1)«هيهات منا الذلة»

 .(2)، وأنه قاهلا لعسكر عبد اهلل بن زياد قبل أن ُيقتل بن عيل ا

يف  اعبارة قديمة اختذها الشيعة منذ القديم شعار  : «يا لثارات احلسني»

 .(3)حروهبم

: «اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسالماملوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، »

 اانترش هذا الشعار يف بالد الشيعة منذ عهد الثورة اخلمينية، وصار شعار  

 .(4)لكل من يؤمن بثورة اخلميني أو سار يف طريقه

 يف األذان. «حي عىل خري العمل»و «ويل اهلل اأشهد أن علي  »زيادة: 

 شيعية أبنية

إلقامة الشعائر احلسينيات: أبنية تشبه املساجد وليست بمساجد؛ بنيت  .1

 احلسينيات التي . وكانت أوىل، وبخاصة العزاء احلسينيوالطقوس الدينية

 .(5)م1876هـ/1297العراق عام يف  «احلسينية احليدرية» هي شيدت

                                                           

هذه العبارة من أكثر الشعارات التي ترفعها الشيعة االثنا عرشية يف مناسباهتا، كام ظهر هذا ( 1)

 يف السنوات األخرية يف اليمن عىل يد احلوثيني.الشعار 

: االحتجاج للطربيس تعليق: السيد حممد باقر اخلرسان، نرش: دار النعامن للطباعة انظر مثال  ( 2)

: جعفر ت. 63ص ،(؛ الشعائر الدينية، تأليف: حممد السند2/97النجف األرشف ) ،والنرش

 قم. ،السيد الصاحب احلكيم، نرش: دار الغدير

(، للشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق وتقديم : الشيخ 2/268: عيون أخبار الرضا )انظر مثال   (3)

 هـ.1404بريوت،  ،حسني األعلمي، نرش: مؤسسة األعلمي للمطبوعات

اه، ثم ظهر يف لبنان بواسطة  (4) ة يف إيران أثناء الثورة اخلمينية عىل الشَّ ل مرَّ عار ألوَّ ظهر هذا الش 

ظهر يف بالد الزيدية يف اليمن مطلع القرن احلادي والعرشين امليالدي عىل يد حزب اهلل، ثم 

 .144احلوثيني. انظر: الظاهرة احلوثية ص

 .69-68انظر: تراجيديا كربالء، إلبراهيم احليدري ص (5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 الشكل املظهر

وهي تنترش يف طول  ،بناء املشاهد واألرضحة والقباب وتعظيمها .2

 .البالد الشيعية وعرضها

عبادات 

 شيعية

 اختاذ طينة من كربالء يسجدون عليها يف صلواهتم .1

جديد والئهم ألهل احلج إىل مراقد أئمتهم يف تظاهرات سنوية لت .2

  !همزعمب البيت

إقامة يوم عاشوراء يف املحرم من كل عام، وإظهار احلزن  .3

 عىل احلسني. واللطميات، والبكاء

   .االحتفال بذكرى يوم الغدير يف الثامن عرش من ذي احلجة من كل عام .4

زي ـال

 واللباس

اللباس الرشعي للمرأة يسمى بالعباءة الفاطمية، وال جيوز أن تكون  .1

 .(1)مزخرفة أو ملونة، أو مطرزة، وال تكون ضيقة

 .العاممة، وهي إما سوداء أو بيضاءيتميز علامء ومشايخ االثني عرشية بلبس  .2

يلبسها علامء ومراجع الشيعة، الذين هم من نسل فأما العاممة السوداء 

 عيل بن أيب طالب.

يلسبها علامء الشيعة الذين ليسوا من نسل عيل بن فوأما العاممة البيضاء 

 .(2)أيب طالب

                                                           

عن موقع مركز العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث؛ فتوى بعنوان: )رشوط اللباس الرشعي للمرأة  (1)

 http://www.aletra.org  :املسلمة الشيعية(، آلية اهلل حممد مجيل العاميل عىل الرابط

لصعوبة الوقوف عىل مرجع مكتوب يف ذلك، اضطررت أن أجلأ إىل موقع إلكرتوين، وهو (2)

 .Ar.wikipedia.orgويكيبيديا، بعنوان)عاممة(، ورابطه: 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 الشكل املظهر 

 . (2) للداللة عىل احلزن عىل احلسني (1)لبس السواد يف املأتم .3

األخالق 

والسلوك 

 والتعامل

 .(3)انتشار لعن الشيعة ملخالفيهم ال سيام يف عاشوراء واعتباره شعرية دينية

، واستباحة أمواهلم، تكفريهماستباحة دماء خمالفيهم من أهل السنة و

واحلكم بنجاستهم، وحتريم تزوجيهم أو التزوج منهم، وعدم جواز 

وحتريم األكل من ذبائحهم، وعدم الصالة خلفهم، وعدم احلج عنهم، 

 .(4)مالصالة عىل موتاه

 (6)، وكذا التعامل بالتقية بغري مربر(5)استحالل الكذب لنرصة مذهبهم

                                                           

األصل عند االثني عرشية كراهة لبس السواد، لكنهم يستثنون لبسه كشعار للحزن عىل مقتل  (1)

احلسني ريض اهلل عنه. يقول املحقق البحراين: ) ومنها: أنه يكره الصالة يف الثياب السود، عدا 

العاممة واخلف والكساء، وهو ثوب من صوف ومنه العباء، كذا نقل عن اجلوهري . . ثم أقول: 

يبعد استثناء لبس السواد يف مأتم احلسني عليه السالم من هذه األخبار، ملا استفاضت به  ال

(. 118-116/  7احلدائق النارضة، للبحراين ).  «األخبار من األمر بإظهار شعائر األحزان

 حتقيق: حممد تقي اإليرواين، نرش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم.

انظر فتوى السيد مريزا جعفر الطباطبائي احلائري يف )إرشاد العباد إىل استحباب لبس السواد  (2)

 ، وما بعدها.27عىل سيد الشهداء واألئمة األجماد عليهم السالم( ص

، وما بعدها، حتقيق: جعفر السيد 141راجع: كتاب الشعائر الدينية للشيخ حممد السند، ص (3)

 الغدير)ترقيم مكتبة أهل البيت(. الصاحب احلكيم، نرش: دار

انظر تفصيل أكثر يف كتاب: النصب والنواصب دراسة تارخيية عقدية، للدكتور: بدر بن نارص  (4)

 هـ.1433 -الرياض  -، نرش: دار املنهاج850 -824العواد ص

الرافضة وقد اتفق أهل العلم بالنقل، والرواية، واإلسناد عىل أن » قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (5)

أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة 

 (.59 /1منهاج السنة النبوية ).  «الكذب

والتقية واجبة، ال جيوز رفعها إىل أن خيرج القائم عليه السالم، فمن  «قال الشيخ الصدوق: (6)

. «امية، وخالف اهلل ورسوله واألئمةتركها قبل خروجه فقد خرج عن دين اهلل ودين اإلم

 .108االعتقادات للصدوق ص



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 

  :ومنهج االستداللاالثين عشرية مصادر التشريع )املعرفة( لدى   :األولاملطلب 

 :املصدر األول: القرآن

 بيانه

من مصادر  ايتفق الشيعة االثنا عرشية عىل اعتبار القرآن الكريم مصدر   

القرآن » ، بل يعتربونه املصدر األول. يقول حممد جواد مغنية:(1)الترشيع

هو الدليل األول من األدلة األربعة للرشيعة؛ وهي: الكتاب، والسنة، 

 .(2)«واإلمجاع، والعقل..

منهجهم يف 

االستدالل 

 رآنـالقـب

خيتلف االثنا عرشية يف األخذ بظواهر القرآن واالحتجاج هبا، فقالت  .1

به األصولية، وأنكرته األخبارية، إذ اعتربوا أن فهم الكتاب ال يكون 

إال بالتلقي عن األئمة من آل بيت النبي، لكوهنم املختصني بعلم 

القرآن كام أهنم يقولون بتحريف . (3)كتاب اهلل، واملخولني بتفسريه

  الكريم، وهذه بعض الشواهد:

 للطربيس، «فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب» كتاب .أ

مذة مل يتربأ منه الشيعة، ومل ينكروه، وعند ترمجة أحد تال والذي

أقر بالنقص  -أي الطربيس-اعرتف بأنه -أغا بزرك الطهراين-الطربيس

                                                           

انظر: مصادر التلقي وأصول االستدالل العقدية عند اإلمامية االثني عرشية عرض ونقد، ( 1)

 الرياض. -(، نرش: دار التدرية258 /1تأليف: إيامن العلواين، )

تأليف: الشيخ البهائي هباء الدين ، 83. وانظر: زبدة األصول ص316الشيعة يف امليزان ص( 2)

 هـ.1423العاميل، حتقيق: فارس حسون، 

، منشورات أنوار اهلدى، 18انظر: البيان يف تفسري القرآن، أليب القاسم املوسوي اخلوئي ص(3)

(، تأليف: حممد تقي 145-1/141هـ؛ الترشيع اإلسالمي مناهجه ومقاصده )1401-8ط

هـ؛ مصادر التلقي وأصول االستدالل 1413 -1ط املدريس، نرش: انتشارات املدريس،

(1/258-270.) 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

واختار يف خصوص ما عدى آيات األحكام وقوع » يف القرآن، فقال: 

تنقيص عن اجلامعني، بحيث ال نعلم عني املنقوص املذخور عند أهله، 

 .(1)«من األخبار التي ذكرها ثبوت النقص فقط بل يعلم إمجاال  

ويتهم اخلوئي  األئمة بنقل رويات التحريف، فيجيب عىل شبهة  .ب

قد دلت عىل حتريف القرآن، ا: )أن الروايات عن أهل البيت، عنواهن

: إن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن املعصومني، قائال  

وال أقل من االطمئنان بذلك، وفيها بطريق معترب، فال حاجة بنا إىل 

 .(2)ة بخصوصها(يالتكلم يف سند كل روا

 :(3)لالثني عرشية طريقتان يف تفسري القرآن .2

 كالتفسري بالقرآن، أو التفسري بالسنة وأقوال األئمة.  ؛تفسريه باملأثور األوىل:

التفسري التحلييل؛ من خالل حتكيم االصطالحات العلمية  والثانية:

والفلسفية يف عبارات القرآن، مع األخذ بعني االعتبار ما روي عن 

 النبي عليه السالم واألئمة.

مقيد بام جاء يف خبارية السنة حاكمة عىل القرآن، فالقرآن إلتعترب ا .3

 .(4)سنة أئمتهم، فيقدمون ظواهر أقواهلم عىل ظواهر القرآن

فأما الباطن فال  ؛(5)اوباطن   اتعتقد االثنا عرشية أن للقرآن ظاهر    .4

                                                           

 ، دار األضواء بريوت.3(، ط16/231انظر: الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آغا بزرك الطهراين ) (1)

(، مطبعة 226البيان يف تفسري القرآن، أليب القاسم اخلوئي، )املدخل وفاحتة الكتاب، ص (2)

 م.1981هـ=1401 ،8فروردين، ط

 (.234-1/228انظر: مصادر التلقي وأصول االستدالل )(3)

 هـ.1398 ،1بريوت، ط ،، نرش: دار الزهراء96عز الدين بحر العلوم، صلانظر: التقليد يف الرشيعة اإلسالمية،  (4)

توجد كثري من الروايات املنسوبة إىل أئمة االثني عرشية تدل عىل هذا املعتقد، وال فرق بني  (5)

واألخبارية يف األخذ هبا إال من حيث توثيق الرواية أو تضعيفها. وانظر: أصول األصولية 

 ، وما بعدها(.1/150عرض ونقد ) -مذهب الشيعة



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

يعلمه إال األئمة من أهل البيت، وأما الظاهر فيمكن أن يعلمه غري 

 .(1)األئمة من األمة

 كام جاء يف الكايف، إال بقيم، بل يعتقدون أن القرآن ال يكون حجة .5

فأشهد أن علي ا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفرتضة، وكان احلجة »

 .(2)«عىل الناس بعد رسول اهلل

 .(3)قرآن ومعانيه مستودع عند األئمةوأن علم ال. 6 

ا بالتفسري الباطني للقرآن الكريم، . 7 ومثال ذلك: ما جاء ويقولون أيض 

ي  م  لسورة الرشح،  ذكر معنى)أمل نرشح لك صدرك(: يف تفسري الق 

قال: بعيل، فجعلناه وصيك، ومعنى)ووضعنا عنك وزرك(: بعيل[ 

احلرب، ومعنى)فإذا فرغت فانصب(: إذا فرغت من حجة الوداع، 

فانصب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وعن أيب عبداهلل، قال: فإذا 

 .(4)ب يف ذلك، وإىل ربك فارغافرغت من نبوتك فانصب علي  

 

                                                           

 .270انظر: البيان ص(1)

 (، كتاب احلجة، باب االضطرار إىل احلجة.120، ص1انظر: أصول الكايف، )ج(2)

ب أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة، (، كتاب احلجة، با165، ص1انظر: أصول الكايف، )ج (3)

 وأهنم يعلمون علمه كله.

ق م، -(، مطبعة النجف، دار الكتاب، إيران428، ص2انظر: تفسري القمي، )ج (4)

 هـ.3/1387ط



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

  

 :املصدر الثاني: السنة

 بيانه

 هيو ،(1)السنة: هي املصدر الثاين من مصادر املعرفة عند االثني عرشية. 1

 .(3)، ويسموهنا سنة املعصومني(2)، وسنة أئمتهمالنبي تشمل سنة بمفهومهم

بل جعلوا روايات املنسوبة لألئمة، تعدل الروايات التي يتكلم هبا رسول 

فعن أيب عبداهلل، قال: حديثي حديث أيب، » ويف درجة عصمتها،اهلل، 

وحديث أيب حديث جدي، حديث جدي حديث احلسني، وحديث 

احلسني حديث احلسن، وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني، وحديث 

 .(4)«اهلل، وحديث رسول اهلل قول اهلل عزوجل أمري املؤمنني حديث رسول

 :(5)لالثني عرشية مصادرهم اخلاصة التي يأخذون منها السنة؛ وهي .2

بن بابويه املعروف بالصدوق؛ ال لكليني؛ )َمن ال حيرضه الفقيه(ل )الكايف(

 ئل(؛ )الوساللكاشاين ؛ )الوايف(لط ويسلو)االستبصار(، كالمها  )التهذيب(

ر  العاميل  .للح 

بقطعية األحاديث الواردة يف الكتب األربعة األوىل  األخباريونيعتقد  .3

املتقدمة؛ وهي: الكايف، ومن ال حيرضه الفقيه، والتهذيب، واالستبصار، 

                                                           

ي، 100 /2؛ تسديد األصول )320انظر: الشيعة يف امليزان ص (1) م  (، تأليف: حممد املؤمن الق 

 هـ.1419قم/ إيران،  -نرش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

إذا أطلق لفظ األئمة فيقصد به االثنا عرش، وأما إذا أطلق لفظ )املعصومون(، فيقصدون به  (2)

 ، وهم: النبي، وفاطمة واالئمة االثنا عرش.اأربعة عرش معصوم  

انظر: العقيدة اإلسالمية عىل ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السالم؛ تأليف: الشيخ جعفر  (3)

 -1مدينة قم/ إيران، ط -، نرش: مؤسسة الصادق19السبحاين، ترمجة: جعفر اهلادي، ص

 (.1/149هـ؛ الترشيع اإلسالمي )1419

(، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة 1/41) أصول الكايف (4)

 والتمسك بالكتاب.

 .317انظر: الشيعة يف امليزان ص(5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

وأن كل ما جاء فيها ثابت، بينام يرى األصوليون أن األحاديث الواردة 

موا متفاوتة من حيث القوة؛ فمنها الصحيح، ومنها دون ذلك، وقسَّ 

 .(1)يح، وحسن، وموّثق، وضعيفاألحاديث إىل: صح

منهجهم يف 

االستدالل 

 بالسنة

 .(2)للقرآن اتعترب الشيعة السنة كلها تفسري   .1

مهام السنة، تتلخص يف مخسة أمور، وهي: تفسري الوحي، وتأويله،   .2

 .(3)وتزكية الناس، وإمامتهم، والقضاء بينهم

 يرى األصولية وجوب عرض الروايات عىل الكتاب والسنة القطعية،  .3

، وال يعد فام خالف الكتاب أو السنة القطعية، أو اإلمجاع وجب اطراحه

 .(4)احجة قطع  

ما تقدم من كالم الشيعة عن السنة، إنام يقصد به سنتهم التي جاءت 

يف الفهم  خمالفون هلا يف كتبهم، وأما السنة التي يعرفها املسلمون فهم

 .(5)والتطبيق، ويف األسانيد، واملتون

؛ ألهنا من طريق الصحابة الذين هم ينكروهنا مجلة  وتفصيال   تعليق:

النظر يف الكتب املعتمدة بيكفروهنم، فالتعبري باملخالفة فيه نظر، و

لن نجد رواية منسوبة إىل صحابة رسول اهلل،  -الكتب الثامنية-لدهيم

 نقلوا لنا السنة النبوية عن رسول اهلل.والذين 

 

 

                                                           

 ، وما بعدها.99انظر: التقليد يف الرشيعة اإلسالمية ص(1)

 (.1/205انظر: الترشيع اإلسالمي للمدريس )(2)

 (.2/150انظر: الترشيع اإلسالمي ) (3)

 .399، ص231ص انظر: البيان(4)

 (.307 /1عرض ونقد ) -انظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية (5)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

  

 :املصدر الثالث: اإلمجاع

 بيانه

اإلمجاع: هو املصدر الثالث للترشيع لدى األصولية من االثني عرشية،  -

َبني  أصول االستدالل عند اإلمامية -قال البهائي وهي عندنا » :-وهو ي 

 . (1)«أربعة: الكتاب، والسنة، واإلمجاع، ودليل العقل..

يعرفون اإلمجاع بأنه: اتفاق أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم عىل وجه  -

 .(2)يشمل قول املعصوم

 .(3)وأما األخبارية فقد أسقطوا دليل اإلمجاع من احلجية بالكلية -

منهجهم يف 

 االستدالل به

حقيقة اإلمجاع عند القائلني به من االثني عرشية خمتلفة عن ما هو 

يَّته ج  منحرصة يف ظن وجود  -عندهم -معروف عند أهل السنة، فإنَّ ح 

قول املعصوم بني أقوال املجمعني، كام هو مذكور يف تعريفهم، وإالَّ مل 

 نعرتف بحجيَّة افنحن أيض  » يكن لإلمجاع قيمة تذكر. يقول املنتظري:

ة مستقلة، بل اإلمجاع املذكور ولكن ال  جَّ بمعنى كون اإلمجاع بنفسه ح 

، فيكون هو متام الشتامله عىل هذا الفرض عىل قول اإلمام املعصوم 

ة حقيقة، والباقون  .(4)«من قبيل ضم احلجر إىل اإلنسان احلجَّ

 

 

 

 

 

                                                           

 .83زبدة األصول ص (1)

 (.2/122الترشيع اإلسالمي )(2)

 .98انظر: التقليد يف الرشيعة اإلسالمية ص (3)

  هـ.1415، تأليف: آية اهلل حسني عيل املنتظري،  528هناية األصول ص (4)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :املصدر الرابع: العقل

 بيانه

ٌة العقل: هو املصدر الرابع عند  - جَّ االثني عرشية، فتعتربه األصولية ح 

بحاين: نحن نعتمد يف أخذ العقائد » إهلية كالوحي. يقول جعفر الس 

تني إلـهيتني مها: العقل والوحي جَّ  .(1)«واألحكام الدينية عىل ح 

 .(2)تنكر األخبارية دليل العقل -

حيرمونه،  األخباريون، بينام اأو ختيري   ايوجب األصوليون االجتهاد، عين   -

 .(3)ويوجبون األخذ بالرواية عن املعصوم

منهجهم يف 

 االستدالل به

أمجعت اإلمامية عىل أنَّ العقل حيتاج يف علمه ونتائجه إىل » يقول املرتىض:

نَب ه الغافل  -أي املسموع من الرشع -السمع نَْفكي عن سمع ي  وأنَّه غري م 

 .(4)«عىل كيفية االستدالل

مع األصوليني يف مصادر الترشيع، فبينام نجدها عند  األخباريون: خيتلف ملخص

: األخبارينيد األصوليني أربعة؛ وهي: الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل، فهي عن

 .(5)الكتاب، والسنة. فأسقطوا دليل العقل ودليل اإلمجاع

ومل تتميز الشيخية بمصادر خاصة هبا يف الترشيع، ومل يظهر هلا رأي خمتلف عن رأي 

األصولية واألخبارية يف هذا الباب، فمنهم من يوافق األصوليني، ومنهم من يوافق 

 .(6)األخباريني

                                                           

 .18العقيدة اإلسالمية عىل ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السالم ص (1)

 .98انظر: التقليد يف الرشيعة اإلسالمية ص(2)

 .105انظر: التقليد يف الرشيعة اإلسالمية ص(3)

، حتقيق ونرش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 25االنتصار، للرشيف املرتىض ص (4)

 هـ.1415إيران،  -املدرسني بمدينة قم

 .95انظر: التقليد يف الرشيعة اإلسالمية، لعز الدين بحر العلوم ص(5)

 .246انظر: الشيخية ص (6)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 :(1)حقيقة منهج االثين عشرية :الثانياملطلب 

 مظاهرها احلقيقة

 دين اإلمامية دين 

 خمتلق قائم بنفسه 

يكثر استخدام مصطلح )دين اإلمامية( لدى علامء االثني  -

، مما يدل عىل أهنم (2)عرشية، فيكثرون من ذكره يف مؤلفاهتم

 ام عليه أهل اإلسالم؛ مثاله:ع اخمتلف   اربون ما هم عليه دين  يعت

عن كتاب االعتقادات  عندما حتدث صاحب الذريعة -

ملا سأله املشايخ احلارضون أن » القمي، قال: البن بابويه

يميل وصف دين اإلمامية، عىل وجه اإلجياز، ولذا سامه 

، وكذا وصفه اخلوئي (3)«الشيخ يف الفهرس بدين اإلمامية

  .(4)بــ)دين اإلمامية( عند ترمجته

مفارقة  أحد مراجعهم إعالنبل بلغ احلد يف الغلو إىل  -

ال نعمة اهلل الشيعة ألهل السنة يف األلوهية والنبوة؛ إذ ق

إننا مل نجتمع معهم عىل إله، وال نبي، وال عىل » اجلزائري:

إمام، وذلك أهنم يقولون: إن رهبم هو الذي كان حممد نبيه، 

وخليفته أبوبكر، ونحن ال نقول هبذا الرب، وال بذلك 

فته أبوبكر ليس ربنا، النبي، بل نقول: إن الرب الذي خلي

 .(5)«وال ذلك النبي نبينا

                                                           

 غالب ما ذكر يف حقيقة منهج االثني عرشية هو استنتاجات وتلخيص ملا ذكر يف مباحث هذا الباب. (1)

 من الصعب إحصاء املواضع التي ذكر فيها هذا املصطلح لكثرهتا يف كتبهم. (2)

 (.226، ص2الذريعة إىل تصانيف الشيعة، أغا بزرك الطهراين، )ج (3)

 (.344، ص17اخلوئي، )جمعجم رجال احلديث، أليب القاسم (4)

 (، مؤسسة األعىل، بريوت.279، ص2األنوار النعامنية، نعمة اهلل اجلزائري، )ج(5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 مظاهرها احلقيقة

 عدم تنزيه اهلل 

  عن النقائص

 تظهر هذه احلقيقة من خالل التايل:

اعتقاد االثني عرشية بالبداء عىل اهلل تعاىل يتضمن نسبة  .1

اجلهل له سبحانه، إذ البداء ظهور العلم بعد اجلهل به كام 

 .(1)هو معروف يف لغة العرب

اهلل سبحانه وتعاىل عن صفاته العليا التي وصف تعطيل  .2

 هبا نفسه، أو وصفه رسوله صىل اهلل عليه وسلم.

ادعاء املشاركة هلل سبحانه وتعاىل يف الترصف، كام يدعونه  .3

 ا:ألئمتهم: ذكر املجليس عدد ا من األبواب يف البحار، منه

 .(2)«باب أهنم شفعاء وإن إياب اخللق إليهم وحساهبم عليهم)»

ونكتفي هنا بعناوين ادعائهم أن أئمتهم يعلمون الغيب:  .4

 لبعض األبواب التي ذكرها الكليني يف الكايف، ومنها:

يعلمون مجيع العلوم التي  -عليهم السالم-باب أن األئمة أ.

 .عليهم السالم ت إىل األنبياء واملالئكة والرسلخرج

 باب نادر فيه ذكر  الغيب. ب.

 باب أن األئمة إذا شاؤوا أن يعلموا عل موا. ج.

وأهنم ال يموتون باب أن األئمة يعلمون متى يموتون،  د.

 .إال باختيارهم

باب أن األئمة يعلمون علم ما كان، وما يكون، وأنه  هـ.

 .(3)ال خيفى عليهم اليشء

                                                           

 (.1/234(؛ لسان العرب )1/45(؛ املعجم الوسيط )1/109راجع: النهاية يف غريب األثر البن األثري ) (1)

 (.312، 311، ص27بحار األنوار، )ج (2)

 ما بعدها، كتاب احلجة.( و184، ص1أصول الكايف، )ج (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 مظاهرها احلقيقة

 القول بتحريف القرآن

يف يكثر كالم االثني عرشية عن قضية الزيادة والنقصان 

القرآن، مع احرتامهم ملن يقول بذلك، بل يعدوهنم أئمة 

هلم! وقد وردت روايات عن علامئهم تفيد تواتر القول 

 بحصول التحريف يف القرآن.

 اإلمام هو أصل الترشيع

قبل  وهذا ظاهر من خالل اعتامدهم عىل أقوال األئمة أوال  

، امعصوم   اكل يشء، واعتامد أقواهلم باعتبارهم مصدر  

معانيه، حيث جيعلون أقواهلم حاكمة عىل القرآن، وتوجيه 

وال عربة  -عند من يقول به- وأما اإلمجاع فهم أساسه

 العقل فام هو إال خادم. باإلمجاع بدون اإلمام املعصوم، وأما

 حقيقة مذهبهم 

 الكذب واخلداع

 وهذا ظاهر من خالل:

 .(1)تعظيمهم للتقية، وإجياهبم هلا. 1

 .(2)البداء عند حصول التناقض يف أقواهلمادعاء . 2

 استعباد املرأة وامتهاهنا

 وهذا ظاهر من خالل:

د أداة استهالكية جيعلون من املرأة جمر إذنكاح املتعة؛  .1

 .لقضاء الشهوة

عليه، حيث عقد الكايف  دلت الروياتحرماهنا من املرياث؛  .2

 .(3)باب ا بعنوان: )باب أن النساء ال يرثن من العقار شيئ ا(

                                                           

 .107انظر: االعتقادات ص(1)

الم: عن أيب محزة الث اميل (2) ثناك بأمر أنَّه « قال: قال أبو جعفر وأبو عبد اهلل عليهام السَّ يا أبا محزة، إن حدَّ

ا  ثناك غد  ثناك اليوم بحديث، وحدَّ جييء من هاهنا، فجاء من هاهنا، فإنَّ اهلل يصنع ما يشاء، وإن حدَّ

ألئمة األطهار بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ا«. بخالفه، فإنَّ اهلل يمحو ما يشاء ويثبت

 هـ.1403 ،3بريوت، ط ،(، تأليف: حممد باقر املجليس، دار إحياء الرتاث العريب4/119)

 (.135، ص5انظر: فروع الكايف، )ج(3)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 مظاهرها احلقيقة

ا: التالعب يف ومن مظاهر ظلم املرأة وبخسها حقه .3

 .  (1)تعليمها أمور دين

 دين االثني عرشية

 دين خرافة 

 وهذا ظاهر من خالل العديد من عقائدهم؛ مثاله:

ينفعون ويرضون؛ ال سيام اعتقادهم يف األموات أهنم  .1

 النبي واألئمة.

، ااعتقادهم بإمام غائب منذ ما يقرب من اثني عرش قرن    .2

ومن وصفه أنه: خمتلف يف والدته؛ ومل يره أحد؛ مع 

؛ وعنده والية اوباطن   االقول بأنه يعلم الدين ظاهر  

تكوينية يترصف يف الكون كام يريد؛ وهو معصوم من 

 تتبعها شيعته ... إلخ.اخلطأ، وله أقوال 

: قال اعتقادهم أن العامل خلق ألهل البيت .3

وجيب أن نعتقد أن اهلل تعاىل خلق مجيع ما «الصدوق:

خلق له وألهل بيته، وأنه لوالهم ملا خلق اهلل السامء 

واألرض، وال اجلنة وال النار، وال آدم وال حواء، وال 

 .(2) «مما خلق ااملالئكة، وال شيئ  

 األنبياء والرسل أرسلوا ألجل الوالية.  .4

 .(3)األئمة يعلمون وغريهم جيهلون .5

                                                           

 (، باب يف تأديب النساء.522، ص3انظر: فروع الكايف، )ج (1)

 .93انظر: االعتقادات للصدوق ص (2)

انظر: بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد، أليب جعفر حممد بن احلسن بن فروخ الصفار،  (3)

 بدون تاريخ. /1ق م، ط-(، مطبعة اعتامد، إيران30( باب )120، ص1)ج



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 :تعريف خمتصر بعقيدة الشيعة االثين عشرية األول: املطلب

أصول الدين عند االثني عرشية تقوم عىل مخسة أصول، وهي أركان الدين عندهم: 

 .(1) والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعادالتوحيد، 

 عىل نوعني من التوحيد: ويشتمل هذا األصل إمجاال  األصل األول: التوحيد: 

: ويقصدون به َأنَّ اهلل تعاىل واحد يف ذاته ال رشيك له، بمعنى توحيد الذات األول:

د.  يقول املريزا: َتَعد  تعاىل واحد يف ذاته، أعني ليس له إنَّا نعتقد أنَّ اهلل » أنَّ اإلله غري  م 

 خص حص مس خس ُّٱ ثان، وال رشيك يف ذاته، ويف وجوده وِقَدِمه ووجوبه. قال تعاىل:
 .(2)«[51]النحل:  َّ مظ حط مض خض حضجض  مص

 . (3): ويقصدون به إفراد اهلل عن أن يشاركه أحد يف صفاتهتوحيد الصفات الثاين:

املعنى احلقيقي لتوحيد الصفات  وهم يف احلقيقة ينفون صفات اهلل تعاىل وهذا هو

 كاملعتزلة. ؛عندهم

 : يقصدون به إمجاال  و األصل الثاني: العدل:

 . (4)نفي الظلم عن اهلل سبحانه وتعاىل -

                                                           

حممد : ت(، 60 -59 /1انظر: رسائل الكركي، للمحقق الثاين عيل بن احلسني الكركي ) (1)

، 46هـ؛ عقائد ومفاهيم ص1409 -1قم، ط ،املرعيش النجفيمكتبة آية اهلل العظمى  احلسون،

 هـ.1413 -3بريوت، ط ،للسيد عبد احلسني دستغيب، ترمجة: موسى قصري، دار البالغة

 ، تأليف: احلاج مريزا عيل احلائري )التوجد بيانات أخرى عىل الكتاب(.5عقيدة الشيعة ص (2)

 .5انظر: عقيدة الشيعة ص (3)

عدل، وله عدة تعريفات عند اإلمامية؛ منها: وضع اليشء يف غري موضعة، ومنها: منع الظلم: خالف ال (4)

لشيخ املفيد العكربي، ل صحيح اعتقادات اإلمامية؛ ت103احلقوق. انظر: االعتقادات للصدوق ص

 . 56هـ؛ عقائد ومفاهيم ص1414 ،2بريوت، ط ،: حسني دركاهي، دار املفيدت، 103ص



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

ليم، وال ما هو خالف احلكمة، وال يفعل  - ه العقل السَّ َأنَّ اهلل ال َيفَعل ما َيسَتقبِح 

 . (1)إالَّ ملصلحة

يئة -  . (2)أن اهلل يثيب عىل احلسنة وي عاِقب عىل السَّ

 .(3)وأنَّه جيازي عىل العمل بِالَقدر املسَتَحق عليه -

 .(4) بتعذيبهم عليها اوأن اهلل مل خيلق أفعال العباد، وإال كان ظامل   -

وحقيقة العدل عندهم وعند املعتزلة أن اهلل ال يستطيع خلق أفعال العباد، وأن العباد 

 اخلالقون ألفعاهلم.هم 

 النبوة:األصل الثالث: 

يعرفون النبوة بأهنا: وظيفة إهلية وسفارة ربانيَّة، جيعلها اهلل تعاىل ملن َينَتِجب ه وخيتاره  -

ِسل هم إىل سائر الناس لغاية  من عباده الصاحلني وأوليائه الكاملني يف إنسانيتهم، فري 

 .(5)الدنيا واآلخرةإرشادهم إىل ما فيه منافعهم ومصاحلهم يف 

ا مقتىض الل طف اإلهلي -  .(6)تعتقد االثنا عرشية أن البِعثَة واجبٌة عىل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألهنَّ

معصومون من مجيع الذنوب صغريها وكبريها، وال جيوز يف حقهم اخلطأ  ااألنبياء مجيع   -

                                                           

، تأليف: حممد احلسني آل كاشف الغطاء، حتقيق: عالء آل 229وأصوهلا صانظر: أصل الشيعة  (1)

 .14هـ؛ املسائل اإلسالمية، للشريازي ص1415 -جعفر، نرش: مؤسسة اإلمام عيل

 .69انظر: االعتقادات للصدوق ص (2)

 .103انظر: تصحيح اعتقادات اإلمامية ص (3)

 .42انظر: تصحيح اعتقادات اإلمامية ص (4)

 إيران. ،: د. حامد حفني، نرش: انتشارات أنصاريانتحمد رضا املظفر، مل، 48اإلمامية صعقائد  (5)

، 326 -325انظر تفصيله: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ص (6) ، رشح: مجال الدين احِليل 

 هـ.1408بريوت،  -نرش: مؤسسة األعلمي للمطبوعات

اللطف: هو ما يقرب املكلف معه من الطاعة ويبعد عن املعصية، وال حظ له يف التمكني، ومل يبلغ 

: رضا املختاري، نرش: ت، 35اإلجلاء، وهو واجب يف احلكمة. انظر: النكت االعتقادية، للمفيد ص

 هـ. 1413 ،1املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، ط



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 . (1)وال النسيان 

حتى عام ينايف املروءة وكل عمل ي سَتهجن فعله يف العرف  اجيب أن يكون النبي منزه   -

 .(2)العام

عجِ  - ِة َزةٌ لكل َنبيي م  ته، وإقامِة احلجَّ ها للناس إلثبات ِصدق نبوَّ ، أو معجزات ي ظِهر 

عليهم، َيعَجز  عن مثلها أهل  الفن  والعلِم هبا يف وقته؛ ألنَّ معجزة كل َنبيي تناسب ما 

 . (3)هيشتهر به أهل  عرص

ها القرآَن الكريم، وهو باٍق إىل   ملسو هيلع هللا ىلص كان لنبينا حممد - كثرٌي من املعجزات، وكان أعَظم 

 .(4) يوم القيامة

 األصل الرابع: اإلمامة:

َعيَّنٌَة ِمْن ِقَبِل اهللِ سبحانه وتعاىل -  .(5)تعريفها: هي رئاسة عىل اخللق م 

َعنيَّ  من قبل اهلل تعاىل كالنَّبي  متام   -  ، (6)ااإلمام ي 

 .(7)ااإلمام نائب عن النبي، ونائب النَّبي  جيب أن يكون ِمثَله  متام   -

 .(8)تعاىلاإلمامة إنام تكون يف أهل البيت خاصة بالوصية والتعيني من قبل اهلل  -

                                                           

 القرآن، فقد ورد نسبة النسيان إىل عدد من األنبياء، منهم: آدم، هذا املعتقد خمالف ملا جاء يف (1)

 جت ُّٱوموسى، وحممد صىل اهلل عليهم أمجعني، وكذا اخلطأ، بل املعصية، كام يف قوله تعاىل: 
 [.121]طه:   َّ مت خت حت

 .54 -53انظر: عقائد اإلمامية، للمظفر ص (2)

 .52انظر: عقائد اإلمامية ص (3)

 . 19؛ عقيدة الشيعة للمريزا ص53اإلمامية، للمظفر صانظر: عقائد  (4)

 .61 -60انظر: عقائد ومفاهيم ص (5)

 .61انظر: عقائد ومفاهيم ص (6)

 .61انظر: عقائد ومفاهيم ص( 7)

 هـ.1433 -1بريوت، ط ،(، دار األمرية1/257انظر: اإلمامة اإلهلية، للشيخ حممد عيل بحر العلوم ) (8)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

عيل بن أيب طالب، وآخرهم حممد بن ؛ أوهلم ااألئمة املنصوص عليهم اثنا عرش إمام   -

 .(1)احلسن املنتظر

، اوال كبري   اصغري   ااألئمة االثنا عرش مجيعهم معصومون كاألنبياء، وال يذنبون ذنب   -

م، ويفعلون ما ي ؤَمرون، و هم َموصوفون بالكامل والتَّامم  وال يعصون اهلل ما َأَمَره 

صفون يف يشء من أحواهلم بنقص والعلم من أوائل أمورهم إىل أواخرها، وال يو

 .(2)وال عصيان وال جهل

 األصل اخلامس: امَلَعاد:

وجوب الَبعث اجلسامين، وهو أنَّ اهلل تعاىل  -باستثناء الشيخية -تعتقد االثنا عرشية -

ي عيد اجلسد الذي كان يف الدنيا بعينه، وعليه يقع الثواب والعقاب، ومن مل يعتقد 

ِة اإلسالمبالبعث اجلسامين فهو   .(3) خارج عن ِملَّ

بصفته الواردة وطوله  ملسو هيلع هللا ىلص تثبت االثنا عرشية أمور اآلخرة، ومنها: حوض النبي -

وهو جرس ممدود عىل جهنم يمر الناس عليه بقدر  -وكثرة آنيته، وكذا الرصاط

 . (4)واحلساب، وامليزان، عىل اختالف بينهم يف حقيقته -أعامهلم

 .(5) من حساب الناس يوم القيامة األئمتها نصيب  جتعل االثنا عرشية  -

نيا حتى ترى مكاهَنا من  - ، ومها خملوقتان اليوم، وال خترج نفس من الد  اجلنة والنار حقٌّ

 ، وعندهم يف هذا الباب ضالالت، منها:(6)إحدامها

                                                           

 .335. انظر: الشيعة يف امليزان جلواد مغنية ص24 -23انظر: عقيدة الشيعة للمريزا ص (1)

؛ عقائد اإلمامية 129؛ تصحيح اعتقادات اإلمامية ص96انظر: االعتقادات للصدوق ص (2)

 .53ص ،للمظفر

 .43انظر: عقيدة الشيعة للمريزا ص (3)

؛ عقائد 111 -108اإلمامية ص؛ تصحيح اعتقادات 73، 70، 65انظر: االعتقادات ص (4)

 .95؛ األنوار اإلهلية ص40، 34ومفاهيم ص

 .73انظر: االعتقادات، ص (5)

 .52نظر: منهاج النجاة، صا (6)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 .(1)أمر اآلخرة لإلمام  أ. 

ا بعنوان: )أنه سيدنا عيل قسيم اجلنة والنار: عقد املجليس. ب قسيم اجلنة   باب 

 .(2)والنار وجواز الرصاط(

لقت آلل البيت ج.  .(3)اجلنة خ 

 .(4)حساب الناس بيد األئمة د.

 مالحظات: 

 بالنظر إىل أصول الدين لدى االثني عرشية نالحظ ما ييل:

 ظهور تأثرهم بأصول املعتزلة، ال سيام التوحيد والعدل.  :أوال  

 من أصول الدين، وهذا من األمور التي تفردت هبا الشيعة. جعلوا اإلمامة أصال   :اثاني  

توافق االثنا عرشية أهل السنة يف كثري من أمور املعاد، إال أهنم يدخلون بعض  :اثالث  

هو الذي يسقي  االعقائد الباطلة فيها، كاعتقادهم بتويل أئمتهم للحساب، وأن علي  

 الناس عىل احلوض.

                                                           

، 3انظر: معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألخرى، تأليف: السيد هاشم البحراين، )ج (1)

 م.003هـ=1/1424(، مطبعة رشيعت، ق م، ط50ص

، مؤسسة إحياء الكتب 95، ص84بحار األنوار، الكتاب التاسع، القسم الثاين، باب (2)

 ق م.-اإلسالمية، إيران

 (.15، ص3معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألخرى، )ج(3)

الفصول املهمة يف أصول األئمة، تأليف: حممد بن احلسن احلر العاميل، حتقيق: حممد بن حممد  (4)

 هـ.1418 /1(، مطبعة نكني، ق م، ط447، ص1يني، )جاحلسني القائ



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 الثاني: عقيدة االثين عشرية يف أركان اإلمياناملطلب 
 :الركن األول: اإلميان اهلل

 .يشمل اإليامن بربوبية اهلل، وألوهيته، وأسامئه وصفاته و

 : اإلميان بربوبية اهلل:أوال

لالثني عرشية اعتقادات فاسدة يف أئمتها تقدح يف إيامهنم بربوبية اهلل الكاملة عىل خلقه؛ 

من ذلك أهنم يثبتون النفع والرض لغري اهلل تعاىل، ويعتقدون بأن ألئمتهم الوالية التكوينية؛ 

 .(1)وهي الترصف التكويني باملخلوقات؛ كالترصف بالرزق أو اإلماتة، أو ما شابه ذلك

 إشارة رسيعة إىل أهم النصوص التي طفحت هبا كتب القوم يف ذلك:وتلك 

ما يؤكد هذا  يف هذا الصدد قالوا: إن الرب هو اإلمام: فقد ذكرت كتب التفسري الشيعية

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱحيث ذكر العيايش يف تفسري قوله تعاىل:  ؛املعنى

فقال:  [.110الكهف:] َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هيمي

ال  ؛: التسليم لعيلَّ لك هش مش هس مسُّ العمل الصالح: املعرفة باألئمة، ومعنى

  .(2)يرشك معه يف اخلالفة من ليس ذلك له وال هو من أهله

 : اإلميان بألوهية اهلل:اثانًي

هناك عدد من املخالفات العقدية لدى االثني عرشية يف هذا الركن املهم من أركان 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱاإليامن، الذي ب عثت من أجله الرسل وأنزلت الكتب: 

 :ذه املخالفاته من .[36]النحل: اآلية َّىب نب  مب زب رب يئ

يف بحار األنوار يف حديث اإلرساء أن  يوجعلوا والية عيل غاية إلرسال الرسل. ر   -

واسأل من أرسلنا من قبلك  :قد أتاين فقال: يا حممد اقال: فإذا َمَلك   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                           

 .52؛ الربهان القاطع ص89 -88انظر: األنوار اإلهلية ص (1)

 (.379، ص2تفسري القمي، )ج (2)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

ِعثوا، فقلت: معارش الرسل والنبيني  :  عىل ما بعثكم اهلل قبيل؟ قالوامن رسلنا عىل ما ب 

 .(1)عىل واليتك يا حممد ووالية عيل بن أيب طالب

اف بأئمتهم بأصل اإليامن باهلل، فحكموا بالرشك عىل من اعرتف بإمام ربطوا االعرت -

 -إمامته من عند اهلل -من غري أئمتهم؛ فعن جعفر، عن أبيه، قال: من أرشك مع إمام

 .(2)باهلل امن ليس إمامته من عند اهلل كان مرشك  

الرب، فإهنم حجب » اعتقادهم أن أئمتهم وسطاء بينهم وبني اهلل. قال املجليس: -

 مظ  حط مض ُّٱ. وهذا خيالف قول اهلل تعاىل: (3)«والوسائط بينه وبني اخللق

 .[186]البقرة:  َّحق مف خف حف جف مغجغ مع جع

 : اإلميان باألمساء والصفات:اثالًث

بل هم أول من قال بالتجسيم بني قالوا بالتجسيم وغالوا يف إثبات الصفات، 

عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، » ، وهاك نصوص تنص عىل التجسيم، منها:(4)املسلمني

عن ابن أيب عمري، عمن ذكره، عن أيب محزة الثاميل قال: رأيت عيل بن احلسني )عليهام 

ا إحدى رجليه عىل فخذه فقلت: إن الناس يكرهون هذه اجللسة ا واضع  السالم( قاعد  

يمل ويقولون: إهنا جلسة الرب، فقال: إين إنام جلست هذه اجللسة للماللة والرب ال 

 .(5)«وال تأخذه سنة وال نوم

وعن عيل بن عقبة، عن أيوب، عن السميدع، عن مالك بن أعني اجلهني، عن أيب »

جعفر ، قال: إن املؤمنني إذا التقيا فتصافحا أدخل اهلل عزوجل يده بني أيدهيام، وأقبل 

                                                           

 (.26/318بحار األنوار، حممد باقر املجليس ) (1)

 هـ.1404 -1قم، ط ،: مدرسة اإلمام املهديت، 91عيل بن بابوبه القمي صلاإلمامة والتبرصة،  (2)

 (.23/97بحار األنوار ) (3)

 (.20، ص1انظر: منهاج السنة، البن تيمية )ج (4)

 (، كتاب احلج، باب ما يستحب من كيفية اجللوس وما يكره منها.12/107وسائل الشيعة، ) (5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 .(1)«...بوجهه عىل أشدمها حب ا لصاحبه، 

ر القرن الثالث اهلجري، متأثرين باملعتزلة، ثم صدر عنهم القول بالتعطيل يف أواخ

وكثر االجتاه إىل التعطيل يف القرن الرابع ملا صنف هلم املفيد وأتباعه كالرشيف املرتىض، 

 .(2)والطويس

مثل: الِقَدم، والسمع، والبرص، والعلم، واحلياة، والقيومية،  وقالوا عن صفات الذات:

عىل الذات؛  ازائد   اأهنا عني ذاته تعاىل، وال يثبتوهنا شيئ  . (3)والعزة، والقدرة، والغنى، وغريها

فعلمه تعاىل عني ذاته، وقدرته عني ذاته، وسمعه، وبرصه،.. فيسمع بام يبرص به، ويبرص بام 

 .(4)املعنى( يسمع به .. إلخ، فهو كام يقولون: )أحدي الذات، أحدي

أهنا هي معان حمدثة جتب هلل تعاىل يف حال الفعل فقط؛  وعن صفات األفعال:

. وأما قبل الفعل وبعده فال (5)كقولنا: خالق، رازق، حميي، مميت، مبدئ، معيد..

أال ترى أنه قبل » يوصف هبا، بل يصح عندهم وصف اهلل تعاىل بضدها. يقول املفيد:

 . (6)« يقال: إنه حميي..خلقه اخللق ال يصح وصفه بأنه خالق، وقبل إحيائه األموات ال

تعاىل اهلل عن قوهلم؛ بل هو موصوف باخللق قبل أن خيلق اخللق، وباإلحياء قبل أن 

 .(7)حييي األموات..

                                                           

 (، كتاب اإليامن والكفر، باب املصافحة.547، ص2أصول الكايف، )ج (1)

 (.535، ص2أصول مذهب الشيعة، )ج (2)

هـ؛ تصحيح 1413-1، ت: عصام عبد السيد، ط23انظر: االعتقادات للشيخ الصدوق ص(3)

 .41االعتقاد للمفيد ص

، نرش: مؤسسة 36ص انظر: العقائد؛ تأليف: حممد باقر املجليس، حتقيق: حسني دركاهي، (4)

 .87؛ األنوار اإلهلية ص6-5ص هـ؛ عقيدة الشيعة للمريزا1420 -1اهلدى للنرش، ط

 .41انظر: تصحيح االعتقاد للمفيد ص (5)

 .27، وانظر: االعتقادات للصدوق ص41تصحيح االعتقاد ص (6)

 (.116 /1انظر: رشح الطحاوية ) (7)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

يعتقد االثنا عرشية أن أئمتهم يعلمون الغيب؛ فيعلمون علم ما كان وما يكون إىل   

 . وهذا يضاد توحيد اهلل يف صفاته!.(1)يوم القيامة

 :: اإلميان باملالئكةالركن الثاني

لطيفة، وأن لبعضهم أجنحة،  اعتقد االثنا عرشية بوجود املالئكة، وكوهنم أجسام  ي

وهلم صعود ونزول، وإنكار املشاهري منهم كجربيل وعزرائيل وميكائيل، أو إنكار 

. ويوجبون القول بعصمتهم وطهارهتم وتعظيمهم، اجسميتهم يعدونه كفر  

 .(2)اواالستخفاف هبم وسبهم وقول ما يوجب اإلزراء هبم يعدونه كفر  

 :(3)من ذلك ؛ومع هذا فقد ظهرت عندهم أقوال باطلة يف هذا الباب

لقت من نور بعض أئمتهم؛ أخرج الديلمي عن أنس  - اعتقادهم بأن املالئكة خ 

نور وجه عيل بن أيب طالب سبعني ألف ملك يستغفرون له  خلق اهلل من» :امرفوع  

 .(4)«وملحبيه إىل يوم القيامة

ادعاء أعامل للمالئكة ما أنزل اهلل هبا من سلطان؛ كادعائهم أن املالئكة خدام لألئمة  -

 .(5)«إن املالئكة خلدامنا وخدام حمبينا» :امرفوع   وحمبيهم. روى املجليس عن عيل 

 اإلميان بالكتب:الركن الثالث: 

إنَّ األخبار قد » اشتهر عن كثري من علامء الشيعة قوهلم بتحريف القرآن. قال املفيد: -

باختالف القرآن وما َأحَدَثه بعض   ملسو هيلع هللا ىلص جاءت مستفيضة عن أئمة اهلدى من آل حممد

 .(6)«الظاملني فيه من احلذف والنقصان..

                                                           

 .61انظر: العقائد للمجليس ص (1)

 .48-46انظر: العقائد للمجليس ص (2)

 وما بعدها(. 2/582عرض ونقد ) -اإلمامية االثني عرشية لالستزادة، راجع: أصول مذهب الشيعة  (3)

 قم. ،لحسن بن حممد الديلمي، نرش: انتشارات الرشيف الريضل(، 2/294إرشاد القلوب )(4)

 هـ.1403 ،3بريوت، ط ،(، تأليف: حممد باقر املجليس، دار إحياء الرتاث العريب57/303بحار النوار ) (5)

 .81 -80أوائل املقاالت ص (6)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

أصحابنا ومشاخينا يف كتب روى » هـ(:1112وقال نعَمة  اهلل اجلزائري )ت 

كثرية بلغت حدَّ التواتر يف أنَّ القرآن قد َعَرض له  ااألصول من احلديث وغريها أخبار  

 .  (1)«التحريف، وكثرٌي من الن قصان وبعض  الزيادة

وتزعم االثنا عرشية وجود كتب انفرد هبا أهل البيت دون األمة، وهي: اجلفر، 

 .(2)طمةواجلامعة، والصحيفة، ومصحف فا

 :الركن الرابع: اإلميان بالرسل واألنبياء

، وعصمتهم جيب أن تؤمن بحقية مجيع األنبياء واملرسلني جممال  »قال املجليس: 

وطهارهتم وإنكار نبوهتم، أو سبهم، أو االستهزاء هبم، أو قول ما يوجب اإلزراء 

ولالثني عرشية ، (3)«بشأهنم كفر. واإليامن بمن سامهم القرآن عىل اخلصوص وبكتبهم

 :(4)خمالفات يف هذا الركن؛ من أمهها

                                                           

(، حتقيق: مهدي 526 /1نور الرباهني يف أخبار السادة الطاهرين، تأليف: نعمة اهلل اجلزائري ) (1)

هـ. 1417مدينة قم/ إيران،  -الرجائي، نرش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

، تأليف: عدنان البحراين، 127وانظر: مشارق الشموس الدرية يف أحقية مذهب اإلخبارية ص

 البحرين. -نرش: املكتبة العدنانية

 .ملسو هيلع هللا ىلصاجلفر: هو وعاء من جلد، يزعمون أن علي ا قد كتب فيه علم األولني واآلخرين بأمر من النبي  (2)

، وهي من إِمالئه وخط عيل، ملسو هيلع هللا ىلصبذراع رسول اهللَّ  ايزعمون إهنا صحيفة طوهلا سبعون ذراع   اجلامعة:

 حيتاج الناس إِليه. 
ٍ
 فيها كل  حالل وحرام وكل  يشء

 فِيَها كل حالل وحرام من إِمالء رسول اهللَّ ص وخط عيل.  الصحيفة:

ات، وما فيه منه حرف واحد، وليس  ُمْصَحف فاطمة: ْصَحٌف فيه مثل القرآن ثالث مرَّ يزعمون أنه م 

حمد بن يعقوب الكليني، تصحيح ملم، إنام فيه خرب ما يكون. انظر: الكايف؛ فيه يشء من احلالل واحلرا

هـ، بحار 1388، 3، طنطهرا ،(، دار الكتب اإلسالمية242-1/239وتعليق عيل أكرب الغفاري )

، حمد تقي املجليسمل(، 2/324(؛ روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه )26/188األنوار )

 رشح: السيد حسني املوسوي، نرش: بنياد فرهنك اسالمي حاج حممد حسني كوشانپور.

 .44-43العقائد للمجليس ص (3)

 وما بعدها(. 2/612عرض ونقد ) -لالستزادة ينظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية(4)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

جيب أن يعتقد أّن اهلل عّز وجّل مل خيلق » تفضيلهم أئمتهم عىل األنبياء. قال ابن بابويه: 

ا أفضل من حمّمد  واألئّمة، وأهّنم أحّب اخللق إىل اهلل عّز وجّل، وأكرمهم وأّوهلم  ملسو هيلع هللا ىلصخلق 

ا به ملا أخذ اهلل ميثاق النّبينّي يف الّذر، وأّن اهلل تعاىل أعطى كّل نبّي عىل قدر معرفته  إقرار 

نبّينا صىل اهلل عليه وآله وسبقه إىل اإلقرار به، ويعتقد أّن اهلل تعاىل خلق مجيع ما خلق له 

ه عليهم الّسالم وأّنه لوالهم ما خلق الّسامء وال األرض وال اجلنّة وال النّار وال وألهل بيت

 .(1)«آدم وال حّواء وال املالئكة، وال شيئ ا ممّا خلق، صلوات اهلل عليهم أمجعني

 :الركن اخلامس: اإلميان باليوم اآلخر

 وهو: )املعاد(. تقدم الكالم عىل هذا الركن يف األصل اخلامس من أصول الدين الشيعي، -

خمالفني  (2)تعتقد الشيخية من االثني عرشية أن البعث إنام يقع لألرواح دون األجساد -

رون منكره  .(3)لفرقتي األصولية واألخبارية منهم، الذي يثبتون البعث اجلسامين وي كف 

جيب أن تعتقد أن اهلل تعاىل حيرش الناس يوم القيامة ويرد أرواحهم » قال املجليس:

 .(4)«ااألجساد األصلية، وإنكار ذلك وتأويله بام يوجب إنكار ظاهره كفر إمجاع   إىل

تزعم االثنا عرشية أن الوايل عىل حوض النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم القيامة هو  -

 .(5)عيل بن أيب طالب، وأنه ال يسقي منه إال شيعته!

 .(6) القيامةوتعتقد االثنا عرشية أنَّ أئمتهم يتولون حساب األمم يوم  -

                                                           

 .93االعتقادات للصدوق ص(1)

 .251انظر: الشيخية نشأهتا وتطورها ومصادر دراستها ص (2)

 .43انظر: عقيدة الشيعة للمريزا ص (3)

 .78-77العقائد للمجليس ص(4)

 .65انظر: االعتقادات للصدوق ص(5)

 .73انظر: االعتقادات ص (6)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :الركن السادس: اإلميان بالقدر

إن بعض الشيعة يقول: أفعال العباد خملوقة هلل، وفريق ثاٍن يقول: بالتوقف، ال جرب 

 وال تفويض، وثالٌث يقول: أفعال العباد غري خملوقة.

من قال باإلثبات، وامليل إىل ما قال به املتقدمون،  وجاء عن علامء الشيعة املعارصين

إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسباهبا الطبيعية وهي » فيقول رضا املظفر:

حتت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة هلل تعاىل وداخلة يف سلطانه ألنه 

يكون قد ظلمنا عىل املعايص،  هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم جيربنا عىل أفعالنا حتى

ألن لنا القدرة واالختيار فيام نفعل، ومل يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد 

 .(1)«أخرجها عن سلطانه، بل له اخللق واألمر وهو قادر عىل كل يشء وحميط بالعباد

قول بام وما قاله املظفر عن اعتقاد الشيعة يف القدر، ال ينايف اعتقاد أهل السنة، وفيه ال

قال به األوائل من الشيعة، وما رصحت به معظم الروايات، ومن شيوخ املذهب من 

 تأثر باملعتزلة، واتضح النفي عند املتأخرين منهم، وبعضهم قال باإلثبات.

والذي عليه أهل السنة واجلامعة: أن كل يشء بقضاء اهلل وقدره، وأن اهلل تعاىل  

اىل: ـال تعـ، وق [49:قمر]ال َّ مئ هي مي خي حي ُّٱاىل: ـال تعـخالق أفعال العباد. ق

، وأن اهلل تعاىل يريد الكفر من الكافر [2]الفرقان: َّ حف جف مغ جغ مع ُّٱ

 .(2)«ا، وال يرضاه دين  اويشاؤه وال يرضاه وال حيبه، فيشاؤه كون  

 :مسمى اإلميان عند االثين عشرية

فبينام نجدهم يقولون: االثنا عرشية ال تسري عىل منهج واضح يف مسمى اإليامن، 

، نجدهم يف مواضع أخرى (3)اإليامن: معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باألركان

                                                           
 .39، 38عقائد اإلمامية، للمظفر، ص (1)

 (.321 /1رشح الطحاوية ت األرناؤوط ) (2)

، (11/260)حمد بن احلسن احلر العاميل ملانظر: وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة؛  (3)

يب ألهـ.؛ معجم املحاسن واملساوئ؛ 1414 ،2قم، ط ،: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثت



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

مرجئة؛ يغلون يف املعرفة )معرفة اإلمام(، وهيملون العمل، بل بلغ احلال هبم أن جعلوا  

، ففي عوايل (1)أصل اإليامن حمبة عيل، وقالوا: إن حب عيل حسنة ال ترض معها سيئة

 .(2)«حب عيل ال ترض معها سيئة، وبغض عيل سيئة ال تنفع معها حسنة» :قال للئايل، ا

من أركان اإليامن،  اومن أبرز حمدثات االمامية يف هذا الباب: جعلهم اإلمامة ركن  

 .(3)من أصول الدين وأصال  

 :موقفهم من الصحابة

 ؛ من الصحابة وغريهم. اتكفر االثنا عرشية مجيع الذين قاتلوا علي   -

واختلفوا يف من خالفه يف اإلمامة؛ هل يكفر أو يفسق. والقائلون بالفسق خمتلفون يف  -

: هم؛ هل إىل اجلنة، أم إىل النار؟مصري كافر،  املحارب لَِعيلي » يقول مجال الدين احِليل 

وأما . ملسو هيلع هللا ىلص. وال َشكَّ يف كفر من حارب النبيَّ (4))يا َعيِل: َحرب َك َحريِب(: ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي  

م دفعوا ما  خمالفوه يف اإلمامة، فقد اختلف قول علامئنا؛ فمنهم من حكم بكفرهم؛ ألهَنَّ

ال عىل إمامته مع تواتره، وذهب  علم ثبوته من الدين رضورة، وهو النَّص  اجليل الدَّ

م َفَسَقة، وهو األقوى، ثم اختلف هؤال  ء عىل أقوال ثالثة:آخرون إىل َأهنَّ

لَّدون يف النار لعدم استحقاقهم اجلنَّة. أحدها: م خم   أهنَّ

م خيرجون من النار إىل اجلنة. الثاين:  قال بعضهم َأهنَّ

                                                                                                                                                    

 هـ.1417 -1قم، ط -، مؤسسة النرش اإلسالمي68طالب التجليل التربيزي، ص

 (.106 /1) انظر: منهاج السنة النبوية (1)

(، مطبعة 86، ص4عوايل اللئايل، ملحمد بن عيل بن إبراهيم األحسائي، املعرف بابن مجهور، )ج (2)

 م.1983هـ=1403 /1إيران، ط-سيد الشهداء، قم

 تقدم الكالم عن هذا يف األصل الرابع من أصول الدين عند االثني عرشية. (3)

ليس يف يشء من كتب علامء احلديث املعروفة، وال  هذا احلديث» قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: (4)

 ملسو هيلع هللا ىلص أن هذا احلديث كذب، وموضوع عىل النبي -رمحه اهلل-، ثم أخرب«روي بإسناد معروف

ة ) نَّة النََّبويَّ  (.496-4/495باتفاق أهل العلم باحلديث. انظر: منهاج الس 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

م خيرجون من النار، لعدم الكفر  ما ارتضاه ابن  ن ْوَبخت الثالث: ومجاعة من علامئنا أهنَّ

 .(1)«املوجب للخلود، وال يدخلون اجلنة، لعدم اإليامن املقتيض الستحقاق الثَّواب

وللشيعة موقف من الصحابة ال يمكن غض الطرف عنه؛ إذ يرون أن الصحابة 

قال: قلت أليب عبداهلل: ارتدوا بعد وفاة الرسول إال ثالثة، ففي البحار، عن أيب بصري 

ارتد الناس إال ثالثة: أبو ذر وسلامن واملقداد؟ قال: فقال أبو عبداهلل: فأين أبو ساسان 

 .(2)وأبو عمرة األنصاري

ويعتقد االثنا عرشية أن عموم الصحابة قد ارتدوا بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم إال 

 .(3)أربعة، ومنهم من قال غري ذلك ؛ منهم من قال: ثالثة، ومنهم من قال:قليال   انفر  

، افاسق   اإن أول خلفائهم كان ظامل  » هـ(:1098وقال حممد طاهر الشريازي )ت 

 .(5). وكذلك قال عن عمر(4)«والظامل والفاسق ال يستحق اخلالفة..

من رضوريات دين اإلمامية الرباءة من أيب بكر » هـ(:1111وقال املجليس )ت 

 .(7()6)«وعمر وعثامن ومعاوية..

                                                           

(، نرش: مؤسسة 376 -375 )كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، رشح: مجال الدين احِليل   (1)

 هـ.1408بريوت،  -األعلمي للمطبوعات

 (.352، ص22بحار األنوار، للمجليس، )ج (2)

، حتقيق: مرتىض 68انظر: سبعة من السلف، تأليف: مرتىض احلسيني الفريوز آبادي ص (3)

 هـ.1417-1الرضوي، نرش: مؤسسة دار اهلجرة، ط

: مهدي الرجائي، ت، 509حمد بن طاهر الشريازي صملاألربعني يف إمامة األئمة الطاهرين،  (4)

 هـ.1418 ،1قم، ط ،نرش: املحقق

 .533انظر: األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين ص (5)

 .58العقائد للمجليس ص(6)

من باقي فرق املسلمني، تأليف: عبد امللك بن عبد  لالستزادة، انظر: موقف الشيعة اإلمامية (7)

 هـ.1426 -1مرص، ط -، وما بعدها، نرش: مكتبة الرضوان107الرمحن الشافعي ص



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 

 :خمالفتهم ألهل السنة  يف الصالةاملطلب األول: 

فرض الوضوء عندهم: غسلتان، ومسحتان؛ أي: غسل الوجه واليدين، ومسح  -

 .(1)الرأس والرجلني

ويل اهلل  ازيادتان: األوىل: قوهلم: أشهد أن علي   األذان: لالثني عرشية يف األذان -

)مرتني( بعد الشهادتني. والثانية: قوهلم: حي عىل خري العمل )مرتني(، وذلك بعد 

 .(2)حي عىل الفالح

؛ يبدأ اأوقات الصلوات: جيعل االثنا عرشية وقت صاليت الظهر والعرص واحد   -

؛ يبدأ ااملغرب والعشاء واحد  بزوال الشمس، وينتهي بغروهبا، وكذا وقت صاليت 

 . (3)، وينتهي عند منتصف الليلابعد غروب الشمس باثنتي عرشة دقيقة تقريب  

استحباب القنوت يف الفرائض اليومية، بل ال ينبغي تركه، وحمله: بعد الفراغ من  -

 . (4)القراءة يف الركعة الثانية قبل الركوع

 . ومنها:(5)اليرسى، ويسمونه: التكتيفمن مبطالت الصالة: وضع اليد اليمنى عىل  -

                                                           

-107؛ دعائم اإلسالم، للنعامن بن حممد املغريب ص32انظر: الصالة من فتاوى اخلميني ص (1)

 هـ.1383القاهرة،  ،، حتقيق: آصف فييض، نرش: دار املعارف108

 .50، وما بعدها؛ الصالة ص142انظر: دعائم اإلسالم ص (2)

، 10-9حمد حسني السبحاين صملوما بعدها؛ أحكام الصالة،  137انظر: دعائم اإلسالم ص (3)

 .44-43من فتاوى اخلميني ص ةهـ؛ الصال1404قم،  ،، وما بعدها، املطبعة العلمية23ص

 .58انظر: الصالة من فتاوى اخلميني ص (4)

 .59انظر: الصالة ص (5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 .(1)تعمد قول آمني بعد الفاحتة

صالة اجلمعة عىل التخيري حتى خيرج اإلمام الغائب، وال بأس أن يصيل الظهر بعدها  -

 .(2)ااحتياط  

 .(3)اختاذ أقراص من تربة كربالء، ويسموهنا الرتبة احلسينية للسجود عليها يف الصالة -

 الزكاة يفاملطلب الثاني: 

 .(4)االكافر جتب عليه الزكاة، ولإلمام أو نائبه أن يأخذها منه قهر   -

ال يستحق الزكاة إال من كان عىل مذهب الشيعة االثني عرشية، وإن أعطوا خمالفيهم  -

 .(5)فمن سهم املؤلفة قلوهبم

 .(6)من أدى زكاة ماله عىل غري االثني عرشية، ثم حتول إىل مذهبهم وجب عليه اإلعادة -

يف مال األمة ألهل البيت  االزم   اتفردت االثنا عرشية بإحداث ما يسمى باخلمس حق   -

، والواقع أن املستفيد األول من هذا املال هم فقهاء االثني (7)عن الزكاة اعوض  

                                                           

 .60انظر: الصالة ص (1)

 .70؛ الصالة ص182انظر: دعائم اإلسالم ص (2)

، وما بعدها، 24انظر: السجود عىل الرتبة احلسينية، تأليف: جلنة البحوث وأجوبة الشبهات،   (3)

 هـ1422 -1قم، ط -نرش: املجمع العاملي ألهل البيت

، طبعة سفارة اجلمهورية اإلسالمية 284م اخلميني، صانظر: حترير الوسيلة؛ تأليف: اإلما (4)

(، نرشك 126-1/125هـ؛ الزكاة، تأليف: حسني عيل منتظري )1418دمشق،  -اإليرانية

 هـ.1404 -1مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط

 .305حترير الوسيلة ص (5)

آية اهلل (، نرش: مكتبة 9/279انظر: مستمسك العروة الوثقى؛ تأليف: حمسن الطباطبائي ) (6)

 هـ.1404 -3قم، ط -العظمى املرعيش النجفي

 .317انظر: حترير الوسيلة ص (7)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
، وال (1)عرشية، باعتبارهم نواب اإلمام الغائب، والقائمني بشؤونه يف زمن الغيبة

 ،ملسو هيلع هللا ىلصشك أن هذا اخلمس بدعة وظلم ما أنزل اهلل به من سلطان، مل يفعله رسول اهلل 

 .(2)وال أوالده ،وال عيل

وال شك أن اعتقاد الشيعة االثني عرشية يف اخلمس هلو أثر من عقيدهتم يف اإلمامة، 

مذهب  » وهي مبتدعة مل يقل هبا رسول اهلل وال أصحابه، وأما مذهبهم فهو كالتايل:

وهذان السهامن مع  أن اخلمس يقسم عىل ستة أسهم: سهم هلل، وللرسول،أصحابنا، 

سهم ذي القريب لإلمام القائم مقام الرسول، وسهم ليتامي آل حممد، وسهم ملساكينهم، 

 .(3)«وسهم ألبناء سبيلهم، وهذا مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه

 :يف الصوماملطلب الثالث: 

 عرشية الكثري من املخالفات يف ركن الصوم، منها:للشيعة االثني 

بنية أنه من شعبان، فإذا ظهر أنه من  -عىل سبيل احليلة -جواز صيام يوم الشك -

 .(4)رمضان أجزأه

 .(5)وقت الصوم يكون من الفجر إىل غياب احلمرة املرشقية -

يف رمضان بتناول املفطر من غري عذر فعليه كفارة، وهي ثالثة  امن أفطر متعمد   -

، بالتخيري بينها. اأمور: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكين  

                                                           

 ، وما بعدها(.1240 /3عرض ونقد ) -راجع: أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية  (1)

 (.105 /6انظر: منهاج السنة النبوية ) (2)

 /1(، دار املرتىض بريوت، ط345ص، 4انظر: جممع البيان يف تفسري القرآن، للطربيس، )ج (3)

 م.2006هـ=1427

، الطبعة اخلامسة، نرش: دار 20انظر: الصوم عبادة وإرادة تأليف: حسني بحر العلوم ص (4)

 .250بريوت؛ حترير الوسيلة ص -الزهراء

 .257انظر: حترير الوسيلة للخميني ص (5)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

واألحوط الرتتيب واجلمع بينها إذا أفطر بيشء حمرم كأكل املغصوب، أو رشب 

 . (1)اخلمر، أو اجلامع املحرم

 .(2)باحلكم بطل صومه ا رمضان، ومن سافر قبل الزوال عامل  اإلقامة رشط للصوم يف -

 :(3)من الصوم املندوب املؤكد عند االثني عرشية -

 من ذي احلجة. 18صوم يوم الغدير يف  .1

 .(4)من ربيع األول 17صوم يوم مولد النبي صىل اهلل عليه وسلم، يف  .2

 رجب. من 27صوم يوم مبعث النبي صىل اهلل عليه وسلم، يف  .3

 من ذي القعدة. 25صوم يوم دحو األرض، يف  .4

 من ذي احلجة، ويوم النريوز. 24صوم يوم املباهلة، يف  .5

 صوم أول يوم من املحرم، وثالث يوم منه. .6

 :يف احلجاملطلب الرابع: 

ال يشرتطون وجود املحرم يف حج املرأة إن كانت مأمونة عىل نفسها وبضعها، سواء  -

 .(5)كانت ذات بعل أو ال

رشع فيه ألتباع الطائفة احلج إىل  » مناسك املشاهد » صنف شيخهم املفيد كتابا سامه: -

 .(6)قبور املخلوقني كام حتج الكعبة البيت احلرام

                                                           

 .258حترير الوسيلة ص 24-23انظر: الصوم عبادة وإرادة ص (1)

 .263؛ حترير الوسيلة ص19انظر: الصوم عبادة وإرادة ص (2)

 .271 -270انظر: حترير الوسيلة ص (3)

اعلم أنه اتقفت اإلمامّية إالّ من شّذ منهم عىل أن والدته صىّل اهلل عليه وآله » قال املجليس: (4)

 (.248/  15بحار األنوار ). «وسّلم يف سابع عرش شهر ربيع األّول

 .346انظر: حترير الوسيلة ص (5)

 (.476 /1انظر: منهاج السنة النبوية ) (6)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 

 :الديانات والفرق األخرىباألول: تأثر االثين عشرية  املطلب

 :اليهوديةأوجه تأثر االثين عشرية  باملسألة األوىل: 

؛ واالثني عرشية بشكل خاص ،أثر الديانة اليهودية بارز يف الشيعة بشكل عام

 من خالل اآليت: وذلك

عالقة التشيع بابن سبأ ذي األصل اليهودي؛ حيث أطبقت املصادر التارخيية عىل  .1

 .(1)عظيم أثر ابن سبأ يف نشأة الرفض لدى الشيعة

 وجود عقائد شيعية تشبه ما عند اليهود؛ مثل:  .2

حيث تتشابه االثنا عرشية مع اليهود يف القول برجعة أقوام من  القول بالرجعة: -

 . قال املجليس:(2)دنيا قبل يوم القيامة لينترص املظلوم من ظاملهاألموات إىل ال

جعة يف مجيع األعصار..»  .(3)» َأمجعت الشيعة عىل ثبوت الرَّ

تعتقد االثنا عرشية كاليهود بأن لكل نبي ويص يعينه اهلل تعاىل  القول بالوصية: -

الويص بتعيني  هو  اليقوم مقامه يف إرشاد الناس، فزعمت االثنا عرشية أن علي  

 . (4)ملسو هيلع هللا ىلص  من قبل اهلل تعاىل، وأنه األحق بوالية األمر بعد النبي

                                                           

: تاريخ الطربي ) (1) ؛ الفصل يف امللل واألهواء 15(؛ مقاالت اإلسالميني ص647 /2انظر مثال 

؛ املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار؛ 32(؛ فرق الشيعة للنوبختي والقمي ص2/67والنحل )

 هـ، وغريها. 1418 ،1بريوت، ط، (، دار الكتب العلمية4/189يزي )محد بن عيل املقرأل

؛ بذل املجهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود؛ تأليف: عبد اهلل 54انظر: الشيعة يف امليزان ص (2)

 هـ.1419 -3املدينة املنورة، ط -، وما بعدها، نرش: مكتبة الغرباء األثرية275اجلمييل، ص

(. وممن نقل اإلمجاع: احلر العاميل يف كتابه: اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل 53/122بحار األنوار ) (3)

 .40-39هـ؛ والبحراين يف كتابه: املسائل ص1422 ،: مشتاق املظفرت، 64 -63الرجعة ص

 ، وما بعدها.169انظر املقارنة: بذل املجهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود ص (4)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

حيث حيرص اليهود امللك بآل داوود، والرافضة حترص  حرص امللك يف بيت معني: -

  .(1)امللك يف آل عيل

 :النصرانيةأوجه تأثر االثين عشرية باملسألة الثانية: 

هذا التأثر من خالل الغلو يف األشخاص، تأثرت االثنا عرشية بالنرصانية فظهر 

حماكاة لغلو النصارى يف عيسى عليه السالم أو غلوهم يف احلواريني، أو رجال الدين 

 .(2)عندهم )األحبار والرهبان(

غال أسالف االثني عرشية يف عيل بن أيب طالب غلو النصارى يف عيسى عليه السالم  -

 .(3)بالنار فزعموا أنه اهلل، فحرقهم عيل 

كام غلت االثنا عرشية يف أئمتها فأعطتهم صفة الترصف يف الكون، وزعموا بأن  -

 .(4)األئمة يترصفون يف الكون بام فيه من ناس أو مجاد أو أرزاق، وغريها

من دون اهلل  امن خالل اختاذ االثني عرشية لألئمة أرباب   كام يظهر التأثر بالنرصانية -

، كام فعلت النصارى مع أحبارهم (5)ا حرموه عنهمحيلون ما أحلوه هلم وحيرمون م

                                                           

 ، وما بعدها.201ظر املقارنة: بذل املجهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود صان(1)

 (473 /1انظر: منهاج السنة النبوية ) (2)

بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: َلو  روى البخاري عن عكرمة قال: أ يَت عيٌل  (3)

م، لِنَهي رسول اهلل  ْحِرْقه  نْت   أنا مل أ  وا بَِعَذاِب اهلِل( - ملسو هيلع هللا ىلصك  ب  َعذ  وِل اهلِل  -)ال ت  ْم، لَِقْوِل َرس  وَلَقَتْلت ه 

َل ِدينَه   فاقت ل وه(: ملسو هيلع هللا ىلص باب: حكم املرتد  -صحيح البخاري، كتاب: استتابة املرتدين. «)َمْن َبدَّ

، 155(؛ وانظر: التعريفات، تأليف: عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ص6922واملرتدة، برقم)

 هـ.1405بريوت،  -: إبراهيم األبياري، نرش: دار الكتاب العريبحتقيق

 .52؛ الربهان القاطع، للغروي ص89 -88( انظر: األنوار اإلهلية ص4)

سئل  [.31]التوبة: َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱقال اهلل عن النصارى:  (5)

عن هذه اآلية؛ أكانوا يصلون هلم؟ قال: ال، ولكنهم كانوا حيلون هلم ما حرم اهلل عليهم   حذيفة

فيستحلونه، وحيرمون عليهم ما أحل اهلل هلم فيحرمونه، فصاروا بذلك )أرباب ا(. حسنه األلباين؛ انظر: 

 .هـ1415 ،1الرياض، ط ،(، مكتبة املعارف865 /7) سلسلة األحاديث الصحيحة 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 .(1)ورهباهنم من قبل 

 :األثر الفارسي يف االثين عشريةاملسألة الثالثة: 

انترش التشيع منذ القديم يف بالد فارس، وكثر أتباعه يف تلك األماكن، فصبغ تشيعهم  -

اإلمامة، وجعلها بصبغة فارسية، جتلت من خالل تبني االثني عرشية لنظام توريث 

 . (2)من احلقوق اإلهلية لساللة معينة ال خترج عنها

تعظم االثنا عرشية االحتفال بعيد النريوز ذي األصل الفاريس، ويعتربون صومه  -

 .(3)امستحب  

اعتزاز االثني عرشية ذوي األصول الفارسية بكتاب الشاهنامه للفردويس، والذي  -

وكهم، وأدهبم، وكل ما هو فاريس حتى سامه يفتخر بمآثر الفرس وبطوالهتم ومل

 .(4)ابن األثري بقرآن الفرس

ويربز األثر الفاريس لدى االثني عرشية من خالل عداوهتم املفرطة للصحابة بام  -

يف  اسبب   -اباطن  -، باعتبارهمفيهم اخللفاء الثالثة، وعىل رأسهم عمر بن اخلطاب 

 بزعمهم أهنم اغتصبوا اخلالفة من مستحقيها. االقضاء عىل مملكة الفرس، وظاهر  

 :أوجه تأثر االثين عشرية باملعتزلةاملسألة الرابعة: 

باملعتزلة يف أواخر القرن الرابع اهلجري بسبب  اظهر تأثر االثني عرشية جلي  

 .(5)مؤلفات ابن بابويه القمي، وتلميذه املفيد  الرافضيني

                                                           

 (.482 /1منهاج السنة النبوية )انظر:  (1)

 ، وما بعدها.393، ص35-34انظر: تاريخ املذاهب اإلسالمية؛ تأليف: حممد أبو زهرة، ص(2)

 .271انظر: حترير الوسيلة ص (3)

حممد حميي  :تضياء الدين نرص اهلل املوصيل، لانظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر؛  (4)

 م.1995بريوت،  ،املكتبة العرصية(، 4/12الدين عبد احلميد )

، 474انظر: تأثري املعتزلة يف اخلوارج والشيعة أسبابه ومظاهره، د. عبد اللطيف احلفظي، ص (5)

 هـ.1421جدة،  ،دار األندلس



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

باملعتزلة دولة بني بويه ودورها يف تقريب ومن أهم أسباب تأثر االثني عرشية 

واحتضان علامء املعتزلة، مما جعل بعض شيوخ االثني عرشية كاملفيد واملرتىض 

 وغريهم يتتلمذون عليهم.

، حيث بنت اجلي   اوالناظر يف كتب االثني عرشية األصولية جيد هذا التأثري واضح  

االثنا عرشية أصوهلا يف العقيدة عىل مخسة أصول، ثالثة منها هي أصول املعتزلة: 

ومثاله يف التوحيد والعدل والنبوة، وهذه بعض األدلة عىل تأثر الشيعة االثني باملعتزلة، 

 .(1)«ونظام توحيد اهلل نفي الصفات عنه» نفي الصفات:

ر الشيعة، منها بحار األنوار للمجليس، ومسألة خلق القرآن: تكرر ذكرها يف مصاد

ا بعنوان)باب أن القرآن خملوق(، وأورد فيه إحدى عرشة آية  .(2)حيث ذكر باب 

رأى ربه يف املنام،  عن إبراهيم الكرخي قال: قلت للرضا: إن رجال  » ويف الرؤية:

فقال: إن ذلك رجل ال دين له، إن اهلل تبارك وتعاىل ال ي رى يف اليقظة، وال يف املنام، وال 

 .(3)«يف الدنيا، وال يف اآلخرة

كان النتقال عدد من رجاالت املعتزلة إىل املذهب االثني عرشي أثر كبري يف إشاعة 

وكان من أمههم: احلسن بن موسى  االثني عرشية، اآلراء الكالمية االعتزالية يف

 .(4)النوبختي، وأبو جعفر حممد بن عبد الرمحن بن قبة

ومن آرائهم الكالمية، والتي تأثروا فيها باملعتزلة، القول بأن القرآن خملوق، يقول 

                                                           

، مؤسسة 36القمي، حتقيق: السيد هاشم احلسيني الطهراين، ص انظر: التوحيد، البن بابويه (1)

 هـ.1430 /10النرش اإلسالمي، ق م، ط

 (، كتاب القرآن والدعاء.61، ص19انظر: بحار األنوار، )ج (2)

انظر: الفصول املهمة يف أصول األمة، حممد احلسن احلر العاميل، حتقيق: حممد بن حممد احلسني  (3)

 هـ.1418 /1(، مطبعة نكني، ق م، ط181، ص1القائيني، )ج

 .469انظر: تأثري املعتزلة يف اخلوارج والشيعة ص(4)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

اهلل الذي نزل به الروح األمني  وهوكالماعتقادنا أن القرآن خملوق،  » جواد التربيزي: 

 اعىل قلب نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله يف مقام التحدي واإلعجاز، قال تعاىل خماطب  

نبيه صىل اهلل عليه وآله: )نزل به الروح األمني عىل قلبك(، وكل كالم كّلم اهلل به أنبياءه 

 .(1)«اورسله فهو خملوق أيض  

 :شرية يف الفرق األخرىالثاني : تأثري االثين عاملطلب 

 :أوجه تأثري االثين عشرية يف الصوفيةاملسألة األوىل: 

 .(2)ذهب بعض الباحثني إىل أن التصوف الفلسفي نشأ يف اإلسالم عىل يد رجال من الشيعة

من العقائد التي تتشابه مع عقائد الشيعة مما يدل عىل  ايتبنى غالة الصوفية عدد  

 ، منها:(3)حصول التأثري

ا يف مجيع الوجود مجلة القول بالقطبانية؛ وهي  .1 اخلالفة العظمى عن احلق مطلق 

 .، وهي تشابه الوالية التكوينية عند االثني عرشية(4)وتفصيال  

                                                           

 . 98-97األنوار اإلهلية ص(1)

ذكر هذا القول إحسان إهلي ظهري. انظر: التصوف املنشأ واملصادر؛ تأليف: إحسان إهلي ظهري  (2)

 هـ. 1406 -1باكستان، ط -، وما بعدها، نرش: إدارة ترمجان السنة138الباكستاين، ص

ومن أراد املزيد فلرياجع: العالقة بني التشيع والتصوف، إعداد: فالح بن إسامعيل بن أمحد، إرشاف 

خ/ عبداهلل بن حممد الغنيامن، وهي رسالة دكتوراه مقدمة لشعبة العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الشي

 هـ.1411الدين، جامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام 

ذكر ابن خلدون يف مقدمته تأثر التصوف بالتشيع، وما حدث للصوفية من مشاركة لإلمامية يف  (3)

ئدها ومتابعتها هلا يف كثري منها. انظر: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عقا

مقدمة ابن خلدون؛ تأليف: عبد الرمحن بن حممد ابن  -عارصهم من ذوي الشأن األكرب

 هـ.1408 -2بريوت، ط -، حتقيق: خليل شحادة، نرش: دار الفكر323خلدون، ص

ماين يف فيض سيدي أيب العباس التيجاين؛ تأليف: عيل حرازم بن جواهر املعاين وبلوغ األ (4)

 هـ.1423-1صيدا، ط -(، املكتبة العرصية2/197العريب، )



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 .(1)القول بأن العلم ظاهر وباطن، واختصاص مشاخيهم بعلم الباطن دون العامة. 2

 .(2) الغلو يف األولياء وتفضيلهم عىل األنبياء .3

 .(3)ادعاؤهم أن األولياء يعلمون الغيب . 4

 5. ادعاؤهم أن األولياء يوحى إليهم، بل منهم من يتلقى عن اهلل مبارشة)4(.

 :أوجه تأثري االثين عشرية يف الزيديةاملسألة الثانية: 

 الزيدية فرقة من الشيعة كاالثني عرشية؛ إال أن الفرقتني نشأتا عىل التنافر واالختالف

 .(5)منذ البداية، حتى كّفرت كل واحدة منهام األخرى

                                                           

العلم ظاهر وباطن، والقرآن ظاهر وباطن، وحديث رسول اهلل » قال الرساج الطويس الصويف: (1)

الرساج الطويس، حتقيق: اللمع؛ تأليف: أيب نرص . «ظاهر وباطن، واإلسالم ظاهر وباطن ملسو هيلع هللا ىلص

 هـ.1380مرص،  -، نرش: دار الكتب احلديثة44-43عبد احلليم حممود، و طه رسور، ص

(؛ ونقلت الصوفية عن اجليالين أنه 4/170انظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم ) (2)

يف معرفة األواخر  اإلنسان الكامل. «معارش األنبياء أوتيتم اللقب، وأوتينا ما مل تؤتوه» قال:

، حتقيق: صالح عويضة، نرش: دار الكتب 128واألوائل؛ تأليف: عبد الكريم اجلييل، ص

 هـ.1418 -1بريوت، ط -العلمية

 . 126انظر: اإلنسان الكامل للجييل ص (3)

(، حتقيق: د. عثامن حييى 13 /1انظر: الفتوحات املكية؛ تأليف: حمي الدين ابن عريب، ) (4)

هـ؛ لواقح األنوار القدسية يف بيان 1405 -2مرص، ط -: اهليئة املرصية للكتابوآخرون، نرش

، مطبعة 245العهود املحمدية )الطبقات الكربى(، تأليف: عبد الوهاب الشعراين، ص

 هـ.1393-2مرص، ط -مصطفى البايب احللبي

إنَّه سيخرج قوم يف آخر يا عيل: » أنَّه قال لعيل بن أيب طالب: ملسو هيلع هللا ىلصيروي الزيدية عن رسول اهلل  (5)

م مرشكون، فهم  افضة، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإهنَّ قال هلم الرَّ عَرفون به، ي  مان هلم َنْبٌز ي  الزَّ

جمموع رسائل اإلمام اهلادي إىل احلق القويم؛ تأليف: حييى بن . «َلَعمري رش  اخللق واخلليقة

، حتقيق: عبد اهلل بن حممد الشاذيل،  60الرسائل األصولية، ص -احلسني بن القاسم بن إبراهيم

 هـ.. وباملقابل يقول املجليس:1432 -3صنعاء، ط -نرش: مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية

 (.34 /37بحار األنوار ). «كتب أخبارنا مشحونة باألخبار الدالة عىل كفر الزيدية وأمثاهلم..»



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

من الزيدية، حيث  (1)إال أنا نالحظ أثر االثني عرشية عىل الزيدية، ال سيام فرقة اجلارودية 

 (2)كالسليامنية قارنة بالفرق األخرى من الزيدية؛يالحظ التأثري الرافيض الكبري عليها م

د (3)والبرتية . ومن أبرز (4)غري اجلارودية من الزيدية من الشيعة، حتى أن املفيد مل َيع 

 أوجه هذا التأثري:

 .(6)، بل تكفري بعضهم كمعاوية، وعمرو بن العاص(5)الطعن يف الصحابة وسب هم -

إحياء الزيدية للمناسبات االثني عرشية، كاالحتفال بعيد الغدير، وعاشوراء،  -

                                                           

 -صىل اهلل عليه وسلم -ذر. زعموا أن النبياجلارودية: وهم أصحاب أيب اجلارود زياد بن املن (1)

وا حيث  -ريض اهلل عنه -نصَّ عىل عيل بالوصف دون التسمية، وهو اإلمام بعده، والناس قرصَّ

مل يتعرفوا الوصف، ومل يطلبوا املوصوف، وإنام نصبوا أبا بكر باختيارهم، فكفروا بذلك. انظر: 

 .103امللل والنحل ص

سليامن بن جرير الزيدي. زعم أن األمة تركت األصلح يف البيعة  السليامنية: وهم أتباع (2)

ر اوال فسق   اأوىل باإلمامة منهام، إال أن اخلطأ يف بيعتهام مل يوجب كفر   اللشيخني؛ ألن علي   ، كام كفَّ

سليامن بن جرير عثامن، وعائشة، والزبري، وطلحة ريض اهلل عنهم. انظر: الفرق بني الفرق 

 .104ل ص، امللل والنح23ص

البرتية: وهم أصحاب احلسن بن صالح بن حي، وأصحاب كثري النواء، وإنام سمو برتية؛ ألن  (3)

أفضل الناس بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه  اكثري النواء كان يلقب باألبرت. وهم يزعمون أن علي  

هلام،  ترك ذلك اوسلم، وأوالهم باإلمامة، وأن بيعة أيب بكر وعمر ليست بخطأ؛ ألن علي  

ويقفون يف عثامن ويف قتلته، وال يقدمون عليه بإكفار. وينكرون رجعة األموات إىل الدنيا، وال 

(، والفرق 1/144إمامة إال حني بويع. انظر: مقاالت اإلسالميني ) -ريض اهلل عنه-يرون لعيل

 .23بني الفرق ص

 .37انظر: أوائل املقاالت ص (4)

ه اهلل أهنم يعرتفون بإمامة الشيخني، وال يتربأون منهام، وكان هذا األصل يف أتباع زيد بن عيل رمح(5)

 (.96 /2هو السبب الرئيس يف افرتاق الشيعة إىل زيدية ورافضة. انظر: منهاج السنة النبوية )

؛ الذرية املباركة؛ تأليف: 57انظر: العقد الثمني يف أحكام األئمة اهلادين، لعبد اهلل بن محزة ص(6)

 -، نرش: مكتبة الوحدة َو مكتبة اإلمام اهلادي28-27أمري الدين احلوثي، ص بدر الدين بن

 هـ.1420 -1صعدة/ اليمن، ط



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 . (1)وغريها

من فرقة من الزيدية تسمى )احلوثية(، تدين بالطاعة ظهرت يف السنني األخرية يف الي -

إليران االثني عرشية، وتنفذ خمططاهتا يف بالد اليمن؛ ومن خالل هذه الفرقة 

انترشت مؤلفات االثني عرشية يف بالد الزيدية يف السنني األخرية، وكثر املتحولون 

 .(2)إىل االثني عرشية من الزيدية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

انظر: ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن األسباب، املظاهر، اآلثار، تأليف: وليد أمحد  (1)

 هـ. 1437-1الرياض، ط -، وما بعدها(، نرش: مكتبة الرشد2/548راجح، )

ذكر صاحب كتاب )التشيع يف صعدة( أسامء عدد كبري من الكتب االثني عرشية التي كانت  (2)

دراسة  -يف مناطق الزيدية من خالل اجلامعة احلوثية. انظر: التشيع يف صعدة -اجمان   -توزع

هـ؛ ظاهرة 1433 -2؛ تأليف: عبد الرمحن املجاهد، ط 50-49اجلزء األول، ص -ميدانية

 ، وما بعدها(.1/374زيدية اليمن األسباب، املظاهر، اآلثار ) التحول العقدي عند



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 :بالنص بال فصل ملسو هيلع هللا ىلصالشبهة األوىل: القول بإمامة علي بعد الرسول 

، (1)بالنص بال فصلملسو هيلع هللا ىلص هو اإلمام بعد رسول اهلل  اتعتقد االثنا عرشية أن علي  

 :مستدلني عىل ذلك بعدد من األدلة

  الدليل األول: 

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱقوله تعاىل: 

حيث زعمت الشيعة أن اآلية نزلت يف عيل بن أيب طالب، وذلك أنه  [؛55]املائدة: َّ حف

 .(2)تصدق عىل مسكني وهو راكع، فدل عىل حرص الوالية يف من هذا وصفة، وهو عيل

ويسقط استدالهلم باآلية من وجوه
(3)

: 

مل يتصدق  اأمجع أهل العلم عىل أن هذه اآلية مل تنزل يف عيل بخصوصه، وأن علي   :أوال  

 بخامته يف الصالة، وأن القصة املروية يف ذلك من الكذب املوضوع.

فال يتوىل احلسن  ،وحدةتعليق املواالة بالصدقة يف الصالة حيرص املواالة يف عيل  :اثاني  

 وال احلسني وال سائر بني هاشم، وهذا خالف إمجاع املسلمني.

 يل وحده.قوله: )الذين( صيغة مجع فال يصدق عىل ع :اثالث  

من املعلوم املستفيض عند أهل التفسري أن هذه اآلية نزلت يف النهي عن مواالة  :ارابع  

 الكفار واألمر بمواالة املؤمنني.

                                                           

 .30انظر: أوائل املقاالت ص (1)

(، حتقيق: هاشم الرسويل 1/328انظر: تفسري العيايش؛ تأليف: حممد بن مسعود بن عياش، ) (2)

 طهران. -املحاليت، نرش: املكتبة العلمية اإلسالمية

(؛ موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من الرافضة 32-30 /2انظر: منهاج السنة النبوية ) (3)

 ، وما بعدها.256ص



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 الدليل الثاني: 

خم بعد عودهتم من احلج، فقال:  خطب بالناس يف غدير ملسو هيلع هللا ىلصحديث: أن النبي 

)من كنت مواله فعيل مواله، اللهم قالوا: بىل. فقال: ألست أوىل بكم من أنفسكم؟( )

 .(1)وال من وااله وعاد من عاداه(

ثم عطف بجملة  ،وقررهم هبا عىل فرض طاعته «أوىل» قال الطويس: أتى بلفظ

أخرى عليها حمتملة هلا ولغريها، فوجب محلها عىل مقدميها بموجب استعامل أهل اللغة، 

 ملسو هيلع هللا ىلص مفرتض الطاعة كام كان النبيفوجب بذلك أن يكون أمري املؤمنني عليه السالم 

 .(2)الك، وفرض الطاعة يفيد اإلمامة فوجب أن يكون إمام  كذ

 واجلواب من وجوه:

،  مل يكن الغرض من سوق احلديث اإلمامة وإنام الغرض بيان فضل عيّل  :أوال  

 وبراءة ِعرضه ممن تكلَّم فيه بأرض اليمن.

لو كان األمر كام تقوله الشيعة من حصول النص يف هذا املجمع الكبري عىل إمامة  :اثاني  

عيل لكان حق هذا اخلرب أن يصل إلينا بالتواتر، فلام مل حيصل هذا دل عىل أن هذا 

 .(3) يف ذلك املقام ااملعنى مل يكن مطروح  

مل يفهم أحٌد من الصحابة هذا املعنى الذي فهمته الشيعة من الوصية باإلمامة  :اثالث  

نفسه، الذي مل يستلم اخلالفة إالَّ بعد  واستخالف عيل عىل األمة، حتى عيل 

) بيعة الناس له عقب مقتل عثامن 
4). 

                                                           

(؛ وصححه األلباين يف 8424(، والنسائي يف سننه برقم )950رواه أمحد يف مسنده برقم ) (1)

 (.1750السلسلة الصحيحة رقم)

، نرش:  215: االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد، تأليف: حممد بن احلسن الطويس، صانظر (2)

 هـ.1400طهران،  -منشورات مكتبة جامع چهلستون

 (. 7/441انظر: منهاج السنة ) ( 3)

 م.2009 -1، مؤسسة االنتشار العريب، ط29انظر: التشي ع السيايس والتشي ع الديني ألمحد الكاتب ص(4)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 خن حن جن ُّٱكقوله تعاىل:  ؛املواالة املقصودة ضد العداوة، وهي: والء اإلسالم: ارابع   

) [11]حممد: َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من
1) . 

 الدليل الثالث: 

)أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال لعيل:  ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

 .(2) نبي بعدي(

 ويسقط استدالهلم باحلديث من وجوه:

للحديث سبب، وهو أن النبي صىل اهلل عليه وسلم عندما خرج يف غزوة تبوك  األول:

عىل املدينة، فأشاع املنافقون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل  ااستخلف علي  

 له، فلحق بالنبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال له: )احلديث(. خيلفه إال استثقاال  

 ايستخلفه الرسول يف سفره، فقد استخلف أناس  مل يكن عيل هو الوحيد الذي  الثاين:

 آخرين من الصحابة، كابن أم مكتوم.

ال يستلزم احلديث املشاهبة الكليّة؛ فإن هارون مل يكن خليفة بعد موسى؛ فقد تويف  الثالث:

هو فتاه يوشع بن نون؛  يف حياته، وإنام الذي توىل أمر بني إرسائيل بعد موسى 

 .(3) وعليه فإن املشاهبة ال تستلزم اإلمامة لعدم حصوهلا يف املشبه به وهو هارون

 :الرد اإلمجالي على ما تقدم

تعتمد االثنا عرشية ومن وافقها من الشيعة يف إثبات دعواهم عىل أدلة صحيحة، 

يف الوالية، وحرصوا لكنها غري رصحية يف الداللة عىل املطلوب، فخصصوا عموم اآلية 

برواية موضوعة، كام استدلوا بأحاديث صحيحة يف غري مدلوالهتا يف  معناها بعيل 

 لوها من املعاين ما ال حتمله، واهلل أعلم.الوالية، ومحَّ 

                                                           

 (.324 /7(؛ منهاج السنة النبوية )410 /15انظر: لسان العرب ) (1)

 (.2404(، صحيح مسلم برقم )4416صحيح البخاري برقم ) (2)

بريوت،  -(، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 15/174انظر: رشح صحيح مسلم للنووي )  (3)

 (. 331 - 7/330هـ؛ منهاج السنة النبوية ) 1392 -2ط



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 الشبهة الثانية: قوهلم بعصمة األئمة:

رون من كل َدَنس،  اتعتقد االثنا عرشية بعصمة األئمة مجيع   طهَّ كاألنبياء، وأهنم م 

م ال يذنبون ذنب   م، ويفعلون ما ي ؤَمرون، اوال كبري   اصغري   اوأهنَّ ، وال يعصون اهلل ما َأَمَره 

 .(1)وال يوصفون يف يشء من أحواهلم بنقص وال عصيان وال جهل

 أهم أدلة االثني عرشية عىل شبهتهم والرد عليها:

 الدليل األول: 

عن جعفر الصادق قال: )نحن خزان علم اهلل، ونحن ترامجة أمر اهلل،  املعصوم:سنة 

نحن قوم معصومون، أمر اهلل بطاعتنا وهنى عن معصيتنا؛ نحن احلجة البالغة عىل من 

 .(2)دون السامء وفوق األرض(

 واجلواب على هذا الدليل أن يقال:

من خصوصيات االثني عرشية  إن هذا اخلرب مل يرد يف يشء من كتب السنة، وإنام هو 

 عىل اختالقه! الرافضة، وحسبك هذا دليال  

فإين لست يف  ؛أنه قال: )فال تكفوا عني مقالة بحق أو مشورة بعدل بل رووا عن عيل 

 . ويف هذا رد عىل روايتهم املتقدمة.(3) (ا أن أخطئ، وال آمن ذلك من فعيلنفيس بفوق م

 الدليل الثاني:

عىل عصمته؛ وذلك أن العلة التي  اقالوا: إن من شأن اإلمام أن يكون مقطوع   :العقل 

ألجلها احتجنا إىل اإلمام هي ارتفاع العصمة، ولو كان اإلمام غري معصوم لكانت العلة 

قائمة واحتيج إىل إمام آخر، والكالم يف الثاين كالكالم يف األول فيؤدي إىل إجياب أئمة ال 

                                                           

؛ عقائد اإلمامية، 129؛ تصحيح اعتقادات اإلمامية ص96قادات، للصدوق صانظر: االعت (1)

 .53للمظفر ص

 (.270-1/269الكايف )(2)

 (.8/356الكايف )(3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
واجلواب: يقال هلم: إن وجود املعصوم لو  .(1)هاء إىل معصوم، وهو املرادهناية هلم، أو االنت

لألمن من اخلطأ، لوجب أن يكون يف كل قطر بل يف كل بلدة، إذ الواحد ال  اكان رضوري  

يكفي للجميع، بل هو مستحيل بداهة النتشار  املكلفني يف األقطار، واحلضور مستحيل 

اخلطإ وعدم إمكان التدارك ال سيام يف الغيبة والوقائع عادة، ونصب نائب ال يفيد جلواز 

اليومية إذ اإلطالق ممنوع، وعىل تسليمه األعالم إما برسول وال عصمة، أو بكتاب 

والتلبيس جائز، عىل أن الفهم إنام هو باستعامل قواعد الرأي واستعامل القياس، والكل 

 .(2)«قطر وهو حمال مظنة اخلطإ، فال حيصل املقصود إال بنصب معصوم يف كل

 الرد االمجالي على الشبهة:

وهو أن اإلمام يرث النبي يف  ؛بنت االثنا عرشية قوهلا بعصمة األئمة عىل فرض خاطئ

شك يف فساد  للرشيعة. وال اأمور الدنيا والدين، وبالتايل فاخلطأ يف حقه غري جائز حفظ  

من أمور الدين إال وبينه؛ إما  اشيئ   ملسو هيلع هللا ىلصن الدين قد كمل، ومل يرتك النبي إقوهلم هذا، حيث 

 ، والشورى كافية ملعرفة حكم اهلل يف ما استجد من أمور الناس.، وإما إمجاال  تفصيال  

 :واز نكاح املتعةقوهلم جبالشبهة الثالثة: 

الشيعة االثنا عرشية جواز نكاح املتعة مؤكدين ذلك بعدد كبري من األدلة  ْت عَ ادَّ 

 .(3)ألهل البيت ورضورة من رضورات مذهبهم ااملنسوبة إىل أئمتهم، بل جعلوه شعار  

 :أهم أدلة االثني عرشية عىل زواج املتعة والرد عليها

 الدليل األول: 

، فقد [24]النساء:  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱقوله تعاىل: 

                                                           

 .23انظر: الغيبة ص(1)

 .134انظر: خمترص التحفة االثني عرشية، ص(2)

 .58انظر: العقائد للمجليس ص(3)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 .(1)زعموا أن اآلية نص يف الداللة عىل إباحة نكاح املتعة

 الدليل الثاني:

كتب االثني عرشية مليئة بالروايات عن أئمتهم يف جواز املتعة واستحباهبا، ومن 

قال: يستحب للرجل أن يتزوج املتعة وما  عن أيب عبد اهلل  :(2)هذه الروايات

 .حتى يتزوج املتعة ولو مرةأحب للرجل منكم أن خيرج من الدنيا 

 واجلواب أن يقال:  

نكاح املتعة حرام يف اإلسالم، فقد ثبت حتريمه بالكتـاب والسـنة؛ فمـن الكتـاب قولـه 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱتعــــاىل: 
، وجاء عن عدد من الصحابة الرواية بتحريم نكاح املتعـة، منهـا مـا [6-5املؤمنون:]ٱَّ رئ

 .(3)هنى عن متعة النساء يوم خيرب ملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبي ثبت يف الصحيحني من حديث عيل 

أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وقال القاسم بن  :ممن هنى عن املتعة» قال ابن املنذر:

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱحممد: حتريمها يف القرآن: 

وممن أبطل نكاح املتعة: مالك، والثوري، . اآلية.ٱَّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

جييز اليوم نكاح  اوالشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وال أعلم أحد  

  .(4)املتعة إال بعض الرافضة، وال معنى لقول خيالف القائل به الكتاب والسنة

عن األوائل بإباحة ذلك، وليس هلا معنى، وال فيها فائدة  اوقد روينا أخبار  » وقال:

                                                           

وما بعدها. تأليف: توفيق الفكيكي، دار  39ص وأثرها يف اإلصالح االجتامعيانظر: املتعة  (1)

 .ه1399بريوت،  ،الكتاب اإلسالمي

 .7من رسالة املتعة للمفيد ص (2)

 (.1407(؛ صحيح مسلم برقم )5115انظر: صحيح البخاري برقم )(3)

(، 72-71 /5انظر: اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، تأليف: أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر ) (4)

اإلمارات  -يق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، نرش: مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة حتق

 هـ.1425 -1العربية املتحدة، ط



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص مع سنة رسول اهلل 

وعليه؛ فإنه إذا كان ال عربة برواية األوائل إذا خالفت الكتاب والسنة، فمن باب أوىل أن 

ال عربة بام يرويه املتأخرون من جواز املتعة بعد ثبوت حتريمها، ال سيام إذا كانت هذه 

 رواية املبتدعة لتقوية بدعتهم، يف الوقت الذي خلت منها دواوين اإلسالم.  الروايات من

عىل أنه قد وردت يف كتب الشيعة روايات عن أئمتهم املعصومني موافقة ألهل 

حلوم احلمر  ملسو هيلع هللا ىلصحرم رسول اهلل » قال: السنة تدل عىل حتريم املتعة؛ فعن عيل 

أنه سأله عبد اهلل بن سنان عن  ،رمحه اهلل، وعن أيب عبد اهلل .(2)«األهلية ونكاح املتعة

 . (3)املتعة؟ فقال: ال تدنَّس نفسك هبا

ثالث ال أتقي فيهن » إذ إن الشيعة يروون عن الصادق قوله: ؛وليس هذا من التقية

 .(4)«: وذكر متعة احلج، ومتعة النساء، واملسح عىل اخلفنياأحد  

 :املتعةنكاح  القول جبواز الرد االمجالي على

، وال غرابة أن ملسو هيلع هللا ىلصرشيعة اإلسالم اكتملت يف ثالث وعرشين سنة من بعثة الرسول 

ومن األمور  .خ بعض األحكام؛ فتحرم بعد إباحة، أو تباح بعد حتريم، أو غري ذلكنَس ت  

 ملسو هيلع هللا ىلصحتى حرمه النبي  اعىل أصل إباحته زمن   افقد كان باقي   ؛التي شملها النسخ: نكاح املتعة

إىل قيام الساعة، وال عذر ملن بلغه  االسابعة من اهلجرة، فصار حمرم  يوم خيرب يف السنة 

  احلكم أاّل يمتثل، وال عربة بمن خالف بعد ثبوت الدليل.

                                                           

 (.71 /5انظر: اإلرشاف عىل مذاهب العلامء البن املنذر ) (1)

 ،: حسن املوسوي، دار الكتب اإلسالميةت(، 3/142يب جعفر الطويس )ألاالستبصار،  (2)

 هـ.1390طهران، 

(، حتقيق ونرش: مؤسسة آل 14/455ريزا حسني النوري الطربيس )ملمستدرك الوسائل،  (3)

 هـ. 1408 ،1بريوت، ط ،البيت

 -، دار األضواء203حمد احلسني آل كاشف الغطاء صملانظر: كتاب أصل الشيعة وأصوهلا،  (4)

 هـ.1410 -1بريوت، ط



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

   :عشرية األول: موقف أهل السنة واجلماعة من االثيناملطلب 

هي:سنة يف االثني عرشية إىل أقوال، انقسمت أقوال أهل ال  

 : تكفري االثين عشرية:أوال

، وقد استندوا يف حكمهم هذا عىل اوحديث   وهو قول مجاهري علامء أهل السنة قديام  

 :(1)ما اشتهر لدى هذه الفرقة من عقائد باطلة، وكذا شتمهم الصحابة وتكفريهم

ليس هلم  ملسو هيلع هللا ىلصالذي يشتم أصحاب النبي » هـ(:179بن أنس )ت قال اإلمام مالك  -

 . (2)«يف اإلسالم -أو قال: نصيب-اسم 

 ؟ قال:(، عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشةهـ241سئل اإلمام أمحد بن حنبل )ت و -

 .(4)«من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض » ، وقال:(3)«ما أراه عىل اإلسالم»

 ،اجلارودية :وأما أهل األهواء من» هـ(:429البغدادي)ت: قال عبد القاهر و -

والقدرية املعتزلة عن  ،واإلمامية الذين أكفروا أخيار الصحابة ،واجلهمية ،واهلشامية

واملشبهة كلها،  ،والرضارية -ابن اخت عبد الواحد -والبكرية املنسوبة إىل بكر ،احلق

 .(5)«عندنا، وال الصالة خلفهم واخلوارج، فإنا نكفرهم، وال جتوز الصالة عليهم

 إن الروافض ليسوا من املسلمني» هـ(:456وقال ابن حزم الظاهري األندليس)ت:  -

                                                           

 (.1250 /3عرض ونقد ) -اإلمامية االثني عرشيةراجع: أصول مذهب الشيعة  (1)

 (.493 /3السنة أليب بكر بن اخلالل ) (2)

 (.493 /3السنة أليب بكر بن اخلالل ) (3)

 (.493 /3السنة أليب بكر بن اخلالل ) (4)

 .351-350الفرق بني الفرق ص (5)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
بخمس وعرشين سنة، وكان مبدؤها ملسو هيلع هللا ىلص إنام هي فرق حدث أوهلا بعد موت النبي 

إجابة من خذله اهلل تعاىل لدعوة من كاد اإلسالم، وهي طائفة جتري جمرى اليهود 

 .(1)«الكذب والكفروالنصارى يف 

ومن استكشف عن عقائدهم » هـ(:1239قال عالمة اهلند الشاه عبد العزيز الدهلوي)ت: و -

 .(2)«اإلسالم نصيب، وحتقق كفرهم لديهاخلبيثة وما انطووا عليه، علم أن ليس هلم يف 

هـ( فيمن اهتم الصحابة 1342قال عالمة العراق حممود شكري اآللويس)ت: و -

  لعمري إن كفرهم أشهر من كفر إبليس، وبغضهم للصحابة» البيت:بظلم أهل 

، ونقل اآللويس أن معظم علامء ما وراء النهر حكموا (3)«ال خيفيه تدليس وال تلبيس

 .(4)بكفر االثني عرشية

 ثانًيا: موقف علماء األزهر من االثين عشرية:

حيث قللت طائفة منهم من  ؛اختلف علامء األزهر يف موقفهم من االثني عرشية

حقيقة اخلالف مع االثني عرشية، فأجازت التعبد باملذهب اجلعفري؛ منهم: شيخ 

، والشيخ حممد الغزايل، وغريمها، واعتربوا أن الفقه اجلعفري (5)األزهر حممود شلتوت

قريب من الفقه السني يف أمور العبادات كالصالة والزكاة والصوم واحلج، وتوحيد 

                                                           

 (.65 /2الفصل يف امللل واألهواء والنحل )(1)

 (.300 /1خمترص التحفة االثني عرشية ) (2)

 .378صب العذاب عىل من سب األصحاب ص (3)

انظر: صب العذاب عىل من سب األصحاب، تأليف: أيب املعايل حممود شكري األلويس  (4)

 هـ.1417 -1الرياض، ط ،، دراسة وحتقيق: عبد اهلل البخاري، أضواء السلف382 -381ص

دٌد من العلامء، منهم الدكتور القرضاوي والدكتور/ أمحد العسال، ع وقد شكك يف نسبتها إليه (5)

وقد مجعا فتاويه بعد وفاته، والفتوى املنترشة خالية من أي أختام أو رقم للفتوى، مما يستدعي 

:  تراث الشيخ شلتوت أنا أعلم الناس به،» التشكيك فيها، وذكر القرضاوي يف أحد لقاءته قائال 

 «.يف حيايت قط ومل أسمع هباما رأيت هذه الفتوى 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 .(1)يف هذه املرحلة مقصد مطلوب جيب أن يؤخذ بعني االعتبار املسلمني

منهم: حممد حسني الذهبي، وحمب الدين -وذهب األكثرون من علامء األزهر

اخلطيب، وحممد عرفة، ويوسف القرضاوي، وعطية صقر، وحسنني خملوف، 

 إىل القول بضالل االثني عرشية، مستدلني عىل ضالهلم بام سطر يف كتبهم -وغريهم

من العقائد الباطلة؛ كالتربي من الصحابة وتكفريهم، بام فيهم اخللفاء الثالثة، أبو بكر 

وعمر وعثامن، وكذا القول بالتقية، والقول بعصمة األئمة، والقول بالبداء، والرجعة، 

 .(2)وغريها من العقائد الباطلة، ناهيك عن خمالفاهتم الكثرية يف الفروع

 ث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية:فتوى اللجنة الدائمة للبحو

سئلت اللجنة الدائمة عن حكم أكل ذبائح مجاعة من اجلعفرية اإلمامية االثني 

واحلسن واحلسني وسائر ساداهتم يف الشدة والرخاء،  اعرشية، الذين يدعون علي  

لديه من اجلعفرية،  إذا كان األمر كام ذكر السائل، من أن اجلامعة الذين» فأجابت باآليت:

واحلسن واحلسني وسادهِتم، فهم مرشكون مرتدون عن اإلسالم والعياذ  ايدعون علي  

 .(3)«باهلل، ال حيل األكل من ذبائحهم، ألهنا ميتة ولو ذكروا عليها اسم اهلل

من  اوقد رتب العلامء القائلون بكفر الرافضة االثني عرشية عىل حكمهم عدد  

 األحكام؛ وهي:

 حتريم الصالة خلفهم. .1

 حتريم األكل من ذبائحهم. .2

 ال ي نكحون، وال ت نكح  نساؤهم. .3

                                                           

اح ص(1) ، وما 255انظر: موقف األزهر الرشيف من الشيعة االثني عرشية، تأليف: طه عيل السوَّ

 هـ.1431 -1بعدها، نرش: دار اليرس، ط

، وما بعدها؛ فتاوى كبار علامء األزهر 273انظر: موقف األزهر الرشيف من الشيعة االثني عرشية ص (2)

 هـ.1432 -4، وما بعدها، نرش: دار اليرس، ط55، تقديم: مجاعة من العلامء صالرشيف يف الشيعة

 (.372 /2املجموعة األوىل ) –فتاوى اللجنة الدائمة  (3)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 ال ي صىل عىل ميتهم. .4 

 ال يؤخذ العلم عنهم. .5

وال  وال يناكحون، -أي ال يزارون يف مرضهم -ال ي سلَّم عليهم، وال ي عادون .6

 اإلسالم.ي شهدون، أي ال ت شهد جنائزهم؛ ألهنم ماتوا عىل غري ملة 

 :الثاني: قالوا عن الشيعة االثين عشرية املطلب

 خلطرهم ومنهم: اوبيان   اوتنبيه   اتنوعت عبارات علامء أهل السنة يف االثني عرشية حتذير  

 املقالة القائل

عامر بن رشاحيل 

 هـ103ت ، الشعبي

، ولو كانوا (1)أمحق من اخلشبية اإين درست األهواء، فلم أَر قوم  

 .(2)ا، ولو كانوا من الطري كانوا رمخ  اكانوا محر   من الدواب

 مالك بن أنس 

 هـ(179)ت 

ليس هلم اسم أو قال: نصيب  ملسو هيلع هللا ىلصالذي يشتم أصحاب النبي »

 .(3)«يف اإلسالم

عبد الرمحن بن مهدي 

 هـ(198)ت 
 .(4)مها ملتان اجلهمية والرافضية

 الشافعي  اإلمام

 هـ(204)ت 
 .(5)من أصحاب األهواء أشهد بالزور من الرافضة! امل أَر أحد  

                                                           

يلقب االثنا عرشية باخلشبية لقوهلم: إنا ال نقاتل بالسيف إال مع إمام معصوم، فقاتلوا باخلشب.  (1)

 (.36 /1انظر: منهاج السنة النبوية )

(، حتقيق: د. عطية الزهراين، نرش: دار 497 -496 /3السنة، تأليف: أيب بكر بن اخلالل ) (2)

 هـ.1410-1الرياض، ط -الراية

 (.493 /3السنة أليب بكر بن اخلالل ) (3)

 .35خلق أفعال العباد للبخاري ص (4)

(، حتقيق: 126الكفاية يف علم الرواية تأليف: أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي )ص:  (5)

 املدينة املنورة. -أيب عبداهلل السورقي، وإبراهيم محدي املدين، نرش: املكتبة العلمية 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 املقالة القائل

القاسم بن  أبو عبيد

 هـ(224) المــس

، اعارشت الناس، وكلمت أهل الكالم، وكذا، فام رأيت أوسخ وسخ  

 .(1)، وال أضعف حجة، وال أمحق من الرافضة!اوال أقذر قذر  

 .(2)«أراه عىل اإلسالمما » من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ؟ قال: هـ(241) بن حنبلأمحد 

أمحد بن عبد احلليم بن 

 هـ(728تيمية )ت 

فقد رأينا ورأى املسلمون أنه إذا ابتيل املسلمون بعدو كافر كانوا 

 .(3)]يعني: الرافضة[ عىل املسلمني معه

 :الثالث: موقف االثين عشرية من أهل السنة  واجلماعةاملطلب 

جتاه أهل السنة واجلامعة ال يتغري، منذ قرون  اعدائي   احيمل االثني عرشية موقف  

 ويتمثل موقفهم من أهل السنة يف اآليت: خلت،

 األحكام العملية املرتتبة على احلكم بالنصب عند االثين عشرية:

 :(4)من األحكام العملية، وهي ارتب اإلمامية عىل احلكم بالنصب عدد  

 استباحة دماء النواصب وأمواهلم. .1

 النواصب وحرمة الزواج منهم.نجاسة  .2

 عدم جواز الصالة خلف الناصبي. .3

 عدم جواز احلج عن الناصبي. .4

 حتريم األكل من ذبيحته. .5

 عدم جواز الصالة عليه. .6

                                                           

 (، واللفظ للخالل.499 /3(؛ السنة أليب بكر بن اخلالل )272 /1السنة لعبد اهلل بن أمحد ) (1)

 (.493 /3السنة أليب بكر بن اخلالل )(2)

 (.155 /5منهاج السنة النبوية ) (3)

وما بعدها؛ النصب  41السنة ملحمد مال اهلل اهلندي صانظر: موقف الشيعة من أهل  (4)

 .850 -827والنواصب، للدكتور بدر العواد ص



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 :(1)األول: أهم الكتب املعتمدة عند الشيعة االثين عشرية املطلب

 التعريف بالكتاب واملؤلف اسم الكتاب

 (2)ايفــالك

حمد بن يعقوب مل

 .(3)هـ(328الكليني )

 

يعتربونه أصح كتبهم، وذلك لقربه من زمن أئمتهم، فقد ألفه 

، وعدد أحاديثه تزيد عىل يف زمن الغيبة الصغرى

وهو متنوع يف موضوعه، وزعم مؤلفه أنه  حديث،16000

ملا أّلف كتابه هذا عرضه عىل اإلمام الثاين عرش يف رسدابه، 

 .(4)فقال: كاف لشيعتنا

                                                           

ومجيع ما » عن األربعة األ ول: وهذا نسبة إىل ما ذكره القوم عنها يف كتبهم، فقال الكاشاين (1)

تضمنته أصولنا األربعة التي عليها املدار يف هذه األعصار، أعني: الكايف، والفقيه، والتهذيب، 

، مكتبة اإلمام أمري 4، مقدمة املؤلف، ص1انظر: الوايف، للفيض الكاشاين، ج«. واالستبصار

 بعة األ خر: يقولون:وقال آخر عن الكتب األر م.1/2000املؤمنني عيل بأصفهان، ط

الكايف  :الكتب األربعة للمتقدمني، وهي ؛واملعروف منها بني اإلمامية هي اجلوامع الثامنية»

 :واالستبصار، والكتب األربعة للمتأخرين وهي ،والتهذيب ،وكتاب من ال حيرضه الفقيه

صادر املهمة فهذه اجلوامع الثامنية هي امل ؛ومستدرك الوسائل ،والوسائل ،والبحار ،الوايف

انظر: مفتاح الكتب األربعة، تأليف: حممود بن املهدي «. لألحاديث املروية عنهم يف األحكام

 ، بدون بيانات أخرى.2(، ط7ص /1املوسوي األصفهاين، ) ج

انظر: الرعاية يف علم الدراية، تأليف: زين الدين اجلبعي العاميل املعروف بالشهيد الثاين  (2)

هـ؛ املعايري العلمية لنقد احلديث، 1407 -2قم، ط -ة اهلل املرعيش، نرش: مكتبة آي73ص

 هـ.1427 -1بريوت، ط -، نرش: دار األمرية61تأليف: حممد حسني األنصاري ص

عاش الكليني يف زمن النواب أو زمن الغيبة الصغرى، وكان لوجوده يف ذلك العرص أمهية لدى  (3)

 الشيعة حتى لقبوه بـ )ثقة اإلسالم(.

 (.1/25انظر: مقدمة الكايف ) (4)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 التعريف بالكتاب واملؤلف اسم الكتاب

 (1)من ال حيرضه الفقيه

حمد بن بابويه مل

 بالصدوق املعروف

 (2)هـ(381)ت 

( 176وهو خاص بمسائل الفقه عندهم، وقد اشتمل عىل )

 وقد جاء الكتاب بدون أسانيد (.9044، وأحاديثه )اباب  

 لغرض االختصار.

 (3)هتذيب األحكام

حمد بن احلسن مل

 (4)هـ(460الطُّويس )

جامع لألحاديث املختصة باألحكام الرشعية، وأحاديثه 

(، وهو ميلء باملرويات املتناقضة التي حاول 13590)

 املؤلف أن جيمع بينها ويزيل الشك الذي حلق بالشيعة.

 (5)االستبصار

حمد بن احلسن مل

 هـ(460الطُّويس )

وهو اختصار لكتاب هتذيب األحكام للمؤلف، ومع هذا 

 .احديث  5511، وعدد أحاديثه: مستقال   افإهنم يعدونه مصدر  

                                                           

؛ مسألة التقريب بني أهل 61؛ املعايري العلمية لنقد احلديث ص317انظر: الشيعة يف امليزان ص (1)

 -(، نرش: دار طيبة للنرش والتوزيع271 /1السنة والشيعة، تأليف:  نارص بن عبد اهلل القفاري )

 هـ.1428 -3الرياض، ط

أن ابن بابويه عندما سافر إىل بلخ، طلب منه أحد كرباء بلخ أن  ذكروا يف سبب تأليف الكتاب، (2)

يف الفقه عىل نمط كتاب من ال حيرضه الطبيب تأليف حممد بن زكريا الرازي يف  ايكتب له كتاب  

 (.1/2علم الطب، فقبل وكتب الكتاب. انظر: من ال حيرضه الفقيه)

؛ مسألة التقريب بني أهل السنة 317يزان ص؛ الشيعة يف امل73انظر: الرعاية يف علم الدراية ص (3)

 (299 /2والشيعة )

كان اهلدف الرئيس من تأليف الطويس هو حماولة إزالة التناقض احلاصل يف روايات الشيعة  (4)

واختالفها فيام بينها حتى أدخل ذلك الشك عىل الشيعة يف كتبهم، فجمع املرويات املتناقضة 

لفساد األصل الذي أخذ  ا، وإن كان ذلك ال يغني شيئ  امناسب   وعلق عليها ومجع بينها فيام يراه

 (.1/2عنه. انظر سبب التأليف يف مقدمة كتابه هتذيب األحكام )

 (.1/272؛ مسألة التقريب )62، املعايري العلمية لنقد احلديث ص317انظر: الشيعة يف امليزان ص (5)



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 التعريف بالكتاب واملؤلف اسم الكتاب 

 (1)وايفــال

حسن الفيض مل

 هـ(1090) الكاشاين

وهو عبارة عن جمموع يشمل املصادر األربعة املتقدمة، 

تناقضات الكتب  (، ومجع50000وجمموع أحاديثه )

 السابقة، فصارت رواياته ظلامت بعضها فوق بعض.

اجلامعة  بحار األنوار

لدرر أخبار األئمة 

 (2)األطهار

حمد باقر املجليس مل

 (3)هـ( 1111)ت 

مجع فيه أحاديث مل تتعرض هلا الكتب األربعة، وقد وضعه مؤلفه 

ا، ثم زاد فيه الشيعة كتب ا حتى بلغ  25يف   جملدات. 110جملد 

وموضوعه: التوحيد، والعدل، واإلمامة، واألئمة االثني 

والثقة  عرش وصفاهتم، وأحواهلم، واحلديث عن أعدائهم.

بالكتاب منعدمة لكثرة ما أ حلق به من جملدات، ناهيك عن 

 .(4)جهالة املصادر املهجورة التي مجع منها املجليس مروياته

وسائل الشيعة إىل 

حتصيل مسائل 

حمد بن مل، (5)الرشيعة

احلسن احلر العاميل 

 .(6)( هـ1104ت:)ا

جامع لألحاديث الفقهية اإلمامية، ومجع ما يقرب من 

عرشين ألف حديث، مجعها من الكتب األربعة ومن غريها، 

واملالحظ أن الكتاب مل يأت بمرويات جديدة، وإنام هو إعادة 

 ترتيب للكتب املتقدمة مل يغن يف تصحيحها، أو تضعيفها.

                                                           

(؛ مسألة التقريب بني أهل 1/69؛ مقدمة وسائل الشيعة )317انظر: الشيعة يف امليزان ص (1)

 (273 /1السنة والشيعة )

 (1/275(؛ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة )71 /1انظر: مقدمة وسائل الشيعة ) (2)

يف كتابه هذا أن جيمع كل ما جيد من تراث الشيعة، ال سيام ما اندثر وما مل يشتهر،  أراد املجليس(3)

 (.1/3دون متحيص وال فحص. انظر سبب التأليف: مقدمة بحار األنوار )

 (.1/3انظر: مقدمة بحار األنوار ) (4)

 (1/276(، مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة )1/88انظر: مقدمة كتاب وسائل الشيعة ) (5)

للكتاب أنه أراد بكتابه هذا مجع أحاديث املسائل الرشعية،  ذكر صاحب الوسائل يف مقدمتة (6)

ونصوص األحكام الفرعية املروية يف الكتب املعتمدة عند علامء الشيعة لغرض االختصار. 

 (.5-1/4انظر: وسائل الشيعة )



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 التعريف بالكتاب واملؤلف اسم الكتاب

 مستدرك الوسائل

سني النوري حل

 (.هـ1320الطربيس )

استدرك فيه عىل كتاب الوسائل، ومجع أحاديثه من كتب 

مل تسجل يف دواوين الشيعة من قبل، وعدد أحاديثه تزيد عىل 

حديث، وقد رتبها عىل أبواب الفقه كرتتيب  23000

 .(1)الوسائل

 :اعموم   مما يؤخذ عىل مؤلفات الشيعة املتقدمة

أن املؤلفني ال هيتمون بتوثيق الرواة، وال باتصال اإلسناد، فريوون عمن ينتسبون  :أوال  

إىل مذهبهم، دون البحث عن عدالتهم وضبطه، كام أهنم يكتفون بنسبة الروايات 

يه السالم، فجعلوا أئمتهم إىل أئمتهم لتوثيقها، دون احلاجة إىل رفعها إىل النبي عل

 .ملسو هيلع هللا ىلص كالنبي استقالال   مرشعني

مجيع الكتب السابقة تنتمي إىل فرتة متأخرة يف التأليف، وهذا يقلل من قيمتها، ويكثر  :اثاني  

 الشكوك حوهلا؛ إذ إن الشيعة مل يشتهر عنهم التأليف يف احلديث يف القرون السابقة.

تأثرت احلركة العلمية الشيعية يف القرن احلادي عرش بفرقة األخبارية، مما دعا  :اثالث  

علامئها إىل تأليف عدد من الكتب الروائية التي ال تعدو أن تكون جمرد مجع 

 للكتب املتقدمة بعالهتا، دون التعرض لنقدها. وأبرزها: الكتب األربعة املتأخرة.

فيقول  ؛الذي يرفعونه عىل كل الكتب «هنج البالغة» ومما ال يمكن إغفاله كتاب

انقطاع  الوحي اإلهلي، كتاب آمن به مما دون مل يربز يف الوجود قبل » صاحب الذريعة:

يف هنج البالغة، هنج العلم والعمل الذي عليه مسحة من العلم اإلهلي، وفيه عبقة من 

 .(2)«الكالم النبوي

                                                           

 (. 277 -276 /1انظر: مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة ) (1)

(، دار األضواء، 144، ص4لشيعة، تأليف: آغا بزرك الطهراين، )جانظر: الذريعة إىل تصانيف ا (2)

 م.1983هـ=1403 /3لبنان، ط، بريوت



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

املنقولة يف كتاب ) هنج البالغة(  وهذه اخلطب»فأما نسبة الكتاب، فيقول ابن تيمية:  

 لكانت موجودة قبل هذا املصنف، منقولة عن عيلي  من كالمه لو كانت كلها عن عيلي 

ال  -أكثرهابل -منها  اباألسانيد وبغريها، فإذا عرف من له خربة باملنقوالت أن كثري  

يعرف قبل هذا، علم أن هذا كذب، وإال فليبني الناقل هلا يف أي كتاب ذكر ذلك؟ ومن 

ال يعجز عنها أحد، ومن كان ؟ وما إسناده؟ وإال فالدعوى املجردة الذي نقله عن عيلي 

له خربة بمعرفة طريقة أهل احلديث، ومعرفة اآلثار واملنقول باألسانيد، وتبني صدقها 

من أبعد الناس عن  من كذهبا، علم أن هؤالء الذين ينقلون مثل هذا عن عيلي 

 .(1)«املنقوالت، والتمييز بني صدقها وكذهبا

مل خيل من  -سبحان ريب- ، إال أنه فالكتاب مضطرٌب يف إسناده لسيدنا عيلي 

َيعة وهتدمها، فلم حيسنوا الصنعة، ومل جييدوا  نصوص وخطب تنقض عقائد الش 

هم إىل فضحهم، وكشف عورهم.  التدليس، مما َجرَّ

                                                           

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشعية القدرية، لإلمام ابن تيمية، حتقيق: الدكتور حممد رشاد  (1)

  م.1986هـ=1/1406،(، ، نرش جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط8/56سامل، )ج



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :الثاني: املواقع اإللكرتونية عند االثين عشرية املطلب

 بعضها: اعرشية، وهذ ونية التابعة لالثنيمن املواقع اإللكرت اهناك عدد كبري جد  

 التعريف به اسم املوقع

 موقع املرجع السيستاين

www.sistani.org 

ينرش فتاوى وكتب املرجع الشيعي عيل احلسيني 

 السيستاين، وينرش بست لغات سوى العربية.

 شبكة كربالء املقدسة

www.holykarbala.net 

موقع شامل تابع ملؤسسة أهل البيت 

 للمعلومات، باللغتني: العربية واإلنجليزية.

 موقع اإلمام عيل

alimamali.comwww. 

املوقع الرسمي التابع ملؤسسة اإلمام عيل يف قم، 

يقوم بنرش أنشطة املؤسسة املختلفة، وينرش املوقع 

 لغة. 25بـ 

 لندن -مؤسسة اإلمام عيل

www.najaf.org 

رتباط التابع ملؤسسة اإلمام عيل بلندن، ومركز ا

 بـ عيل احلسيني السيستاين. ولغة املوقع العربية.

 دار الزهراء الثقافية

www.darolzahra.com 

موقع تابع لدار الزهراء الثقافية، وهي مؤسسة 

ثقافية هتتم باملرأة، وقد تأسست الدار برعاية 

 مكتب املرجع عيل السيستاين.

 بريوت -جممع الصادق الثقايف

orgwww.alalbayt. 

موقع تابع جلمعية آل البيت اخلريية، وهو موقع 

شامل، واجلمعية تأسست برعاية املرجع 

السيستاين، ولذا فاملوقع هيتم بنرش فتاوى وأنشطة 

 السيستاين. 

مركز آل البيت )ع( العاملي 

 قم -للمعلومات

arabic.al-shia.org 

هيتم بالتعريف بالشيعة  موقع ديني شيعي ،

وعقائدها وأنشطتها يف العامل، وينرش مادته 

 بلغات متعددة.

http://www.sistani.org/
http://www.holykarbala.net/
http://www.alimamali.com/
http://www.darolzahra.com/
http://www.alalbayt.org/


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 التعريف به اسم املوقع 

 شبكة القرآن الكريم

quran.al-shia.org 

موقع متخصص يف القرآن وعلومه تابع ملركز آل 

 البيت العاملي للمعلومات، وينرش بلغات كثرية.

 شبكة هنج البالغة

www.balaghah.net 

موقع متخصص يف كتاب هنج البالغة تابع ملركز 

 آل البيت العاملي للمعلومات، وينرش بلغات كثرية

 شبكة النجف األرشف

holynajaf.com/ar 

موقع خاص بحوزة النجف، وما يتعلق هبا من 

ملركز  أنشطة علمية أو دعوية، وغريها، وهو تابع

 آل البيت العاملي للمعلومات

 شبكة الكاظمية املقدسة

holykadhmia.comwww. 

موقع ديني شيعي هيتم بالتعريف بالدين الشيعي، 

املقدسة عند والتعريف باألماكن والشخصيات 

 الشيعة.

 شبكة اإلمام الرضا

www.imamreza.net/arb 

موقع ديني شيعي، هيتم بالتعريف بالدين الشيعي، 

ويتبع مركز آل البيت العاملي للمعلوماتية، وينرش 

 باللغة العربية، والفارسية، واإلنجليزية.

 شبكة الشيعة العاملية

shiaweb.org 

بالتعريف بالدين الشيعي، موقع ديني شيعي هيتم 

 والرد عىل خمالفيه، وينرش باللغة العربية.

 موقع عقائد الشيعة

www.aqaedalshia.com 

موقع ديني شيعي هيتم بنرش عقائد الشيعة االثني 

 عرشية، وينرش باللغة العربية.

 شبكة رافد للتنمية الثقافية

rafed.net 

يعية موقع ديني إجتامعي شيعي، هيتم بنرش الثقافة الش

 والدعوة إليه. -اوصغار   اار  كب- بني أبناء الشيعة

 موقع راسخون

ar.rasekhoon.net 

موقع ديني إخباري، ثقايف شيعي، ينرش بثالث 

 لغات: العربية والفارسية واإلنجليزية.

http://www.balaghah.net/
http://www.holykadhmia.com/
http://www.imamreza.net/arb
http://www.aqaedalshia.com/


 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 التعريف به اسم املوقع

 مؤسسة اخلوئي اإلسالمية

alkhoei.net 
 موقع هيتم بنرش تراث املرجع الشيعي اخلوئي.

 مؤسسة اإلمام الصادق

tohid.ir 

موقع ديني شيعي هيتم بنرش مؤلفات ومقاالت 

وفتاوى املرجع الشيعي جعفر السبحاين، وهو 

 باللغتني: العربية والفارسية.

 :الثالث: أهم مؤلفات أهل السنة يف الرد على االثين عشريةاملطلب 

واملؤلفاسم الكتاب   التعريف بالكتاب 

 اإلمامة والرد عىل الرافضة

نعيم أمحد بن عبد اهلل  يبأل

 هـ(.430األصبهاين )ت 

يتكلم هذا الكتاب عن مسألة اإلمامة من منظور أهل 

السنة واجلامعة، وإثبات أفضلية الصحابة ريض اهلل عنهم، 

والرد عىل كثري من شبهات ، راشدينوإمامة اخللفاء ال

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عيل  الرافضة،

 الفقيهي، ونرش مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة.

 منهاج السنة النبوية

محد بن عبد احلليمأل  

هـ(728)ت  ابن تيمية   

جلاللة مؤلفه يف  يف الرد عىل الرافضة؛كتب الن أهم م

العلوم الرشعية، وأمهية املردود عليه عند الشيعة الرافضة، 

الكرامة( البن مطهر رد عىل كتاب )منهاج  والكتاب

عىل مجيع مسائل الكتاب التي  ابن تيمية، وقد أجاب احليل

 اخالف فيها أهل السنة، واهتم أهل العلم بالكتاب اهتامم  

 ، ومن أحسن طبعاته(1)ت، واخترص مراافطبع مرار   ابالغ  

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بتحقيق طبعة 

 د سامل.الشيخ حممد رشا

                                                           

هـ( بكتاب املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض 748اخترصه اإلمام الذهبي )ت  (1)

 )معارص( بكتاب أسامه: خمترص منهاج السنة. واالعتزال؛ كام اخترصه الشيخ عبد اهلل الغنيامن



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

واملؤلفاسم الكتاب    التعريف بالكتاب 

 املناظرة بني السنة والرافضة

الدين أيب املحاسن امل جل

 يوسف الواسطي

 املعروف بالطفييل

تطرق املؤلف إىل إثبات خالفة األربعة برتتيبهم، ورد 

دافع عن اخللفاء الثالثة و، مية بالنص عىل عيلدعوى اإلما

وعائشة ريض اهلل عنهم، والتزم املؤلف يف رده أنه ال 

يستدل إال بالقرآن، أو باملعقول املقطوع بداللته، لتطرق 

 سنة.تكذيب الرافضة لل

الصواعق املحرقة عىل أهل 

 الرفض والضالل والزندقة

بن حجر محد بن حممد أل

 هـ(974اهليتمي )املتوىف: 

عىل ذكر فضائل اخللفاء األربعة، احتوى الكتاب 

وأحقيتهم باإلمامة والرد عىل شبهات املبطلني املنكرين 

لفضلهم، كام تطرق لذكر فضائل أهل البيت وما جيب 

عىل األمة نحوهم من حبهم واجتناب بغضهم وسبهم، 

، منها طبعة مؤسسة الرسالة اوقد طبع الكتاب مرار  

بن عبد اهلل  بتحقيق عبد الرمحن -يف جزأين -بلبنان

 الرتكي، وكامل حممد اخلراط.

 خمترص التحفة االثني عرشية

حممود شكري  اخترصه:

هـ(1342اآللويس )ت:   

أّلف أصله باللغة الفارسية: عالمة اهلند شاه عبد العزيز 

نقله من الفارسية إىل العربية  ، ثمالدهلوي غالم حكيم

 ثم، هـ 1227سنة الشيخ احلافظ غالم حممد األسلمي 

وقد تكلم الكتاب ، هـ1301 سنةاآللويس  بهاخترصه وهذَّ 

التي  عقائدهمرواهتم وعن تاريخ نشأة الشيعة وفرقهم، و

 ابة .خالفوا فيها أهل السنة، وموقفهم من الصح

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :أهم الكتب املعاصرة

 التعريف بالكتاب اسم الكتاب واملؤلف

 الوشيعة يف نقد

عقائد الشيعة   

وسى جار اهللمل  

م1949هـ/ 1369ت:   

 

يعد من أهم الكتب يف نقد الشيعة، ملا توفر لدى املؤلف 

من أسباب ساعدته عىل معرفة الشيعة من داخلها، فقد 

عاش بينهم فرتة من الزمن، واختلط بعلامئهم، واستمع 

هلم، باإلضافة إىل ما لديه من تعمق يف العلوم الرشعية 

لإلسالم يف روسيا، ومن  امن قبل، فقد كان يعد شيخ  

أهم املسائل التي تطرق هلا يف هذا الكتاب: التقية، 

والبداء، واإلمامة، كام تطرق إىل ضعفهم يف الرواية، 

 وخمالفاهتم يف الفقه واملواريث، وغريها.

اخلطوط العريضة لألسس 

التي قام عليها دين الشيعة 

 اإلمامية االثني عرشية.

اخلطيب حب الدينمل  

هـ(3891 :ت)   

ناقش املؤلف يف هذا الكتاب أهم املسائل التي ختالف 

فيها الشيعة أهل السنة، كالطعن يف القرآن والتقية، 

وطعنهم يف السلف، وتكفري أهل السنة، والغلو يف 

أئمتهم، وغريها، مما أوصله يف األخري إىل القول 

 باستحالة التقارب مع الشيعة اإلمامية.

أصول مذهب الشيعة 

إلمامية االثني عرشية  ا

 عرض ونقد

 دكتور نارص بنلل

 عبد اهلل القفاري 

3عدد األجزاء:   

من الكتب املهمة يف التعريف بمذهب الشيعة الرافضة، 

وذلك العتامد املؤلف عىل كتب اإلمامية يف إثبات 

عقائدهم ومصادر تلقيهم هلذه العقائد، كام تطرق لكثري 

الباطلة التي تفردوا هبا عن األمة،  من عقائد اإلمامية

كاإلمامة، والعصمة، واملهدوية والرجعة والظهور 

والبداء، والطينة، وتعرض ملسألة التأثر والتأثري لدى 

 الشيعة، وغريها من املسائل.



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 التعريف بالكتاب اسم الكتاب واملؤلف 

مع االثني عرشية يف 

 األصول والفروع

دكتور عيل أمحد السالوسلل  

4عدد األجزاء:   

السني معرفته عن االثني  ما يريديمثل موسوعة شاملة لكل 

عرشية. والكتاب يف أربعة أجزاء؛ تكلم األول عن عقيدة 

التفسري عند االثني عرشية،  :الشيعة االثني عرشية، والثاين

 :، وأما الرابعيث وعلومه وكتبه عندهماحلد :والثالث

 . أصول الفقه والفقه عند االثني عرشية دراسة مقارنة

 :الرابع: أبرز املواقع اإللكرتونية ألهل السنة املتخصصة يف االثين عشرية املطلب

 التعريف به اسم املوقع

 الربهان

alburhan.com 

موقع سني يقوم بدعوة الشيعة من خالل بيان الدين 

احلق، والرد عىل شبهات الشيعة، والدفاع عن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصصحابة النبي 

 اخلميني

www.khomainy.com 

موقع سني هيدف إىل بيان حقيقة اخلميني، وكشف 

ينرش انحراف ثورته عن الصواب، وضالالته، و

 بعدة لغات، منها: العربية والفارسية واإلنجليزية.

 الراصد 

www.alrased.net 

إلكرتونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق سلسلة 

من منظور أهل السنة، مع الرتكيز عىل فرقة الشيعة 

 ا. االثني عرشية، والرد عليه

 شبكة الدفاع عن السنة

sunnah.net-www.dd 

موقع سني هيتم بالدفاع عن السنة وأهلها، والرد عىل 

الشيعة، وبيان حقيقة منهجهم،  املخالفني السيام

  شبهاهتم. والرد عىل

 شبكة سني نيوز اإلخبارية

 news.net-www.sunni 

موقع سني إخباري، يركز عىل أخبار الشيعة، كام 

هيتم بالتعريف بعقائد الشيعة وشبهاهتم والرد عليها، 

 لغات.ع وينرش املوقع مادته بأرب

http://www.khomainy.com/
http://www.alrased.net/
http://www.dd-sunnah.net/
http://www.sunni-news.net/


 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 التعريف به اسم املوقع

 فيصل نور

www.fnoor.com 
 وثقة من كتبهم ومواقعهم.بيان حقيقة التشيع مب موقع هيتم

 القادسية

.com3www.alqadisiyya 

 موقع التيار السني يف العرق، يرشف عليه الدكتور

بقضايا السنة والشيعة، ويسعى طه الدليمي، وهيتم 

 .قاإىل إبراز مرشوع سني لرسم مستقبل العر

 كرس الصنم

www.kasralsanam.com 

وفضح  هيدف إىل كشف حقيقة التشيع الرافيض

خططه اخلبيثة وجرائمه ضد أهل السنة، والتحذير 

 منه. واملوقع ينرش مادته بسبع عرشة لغة خمتلفة.

 مهتدون

www.wylsh.com 

يسلط الضوء عىل قصص املهتدين من الشيعة، 

شيع ويوضح األسباب التي أدت هبم إىل ترك الت

 واالنتقال إىل السنة.

 موقع فضيلة الشيخ

 عبد الرمحن دمشقية 

dr-dimashqiah.net 

عىل يبث أعامل الشيخ دمشقية، وجهوده، وحيتوي 

العديد من الكتب، واملناظرات، واحللقات املسجلة 

 عىل الشيعة.للشيخ يف الرد 

 

 

 

http://www.fnoor.com/
http://www.alqadisiyya3.com/
http://www.kasralsanam.com/
http://www.wylsh.com/


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 :أهم منظمات االثي عشرية :األول املطلب

 : أهم املنظمات الدينية االثين عشرية:أوال

 العراق: -حوزة النجف -1

وهي أهم وأقدم احلوزات العلمية الشيعية، وقد تأسست عىل يد شيخهم أيب جعفر 

هـ( نزح إىل مدينة النجف من 448هـ(، ففي سنة )460حممد بن احلسن الطويس)ت 

بداية حكم السالجقة للعراق، وكان من آثارها اهلجوم عىل  بغداد، إثر فتنة طائفية عىل

دار الطويس، وهنب كتبه وإحراق كرسّيه الذي كان جيلس عليه للتدريس، وإحراق 

 مكتبات أخرى، فكان ارحتال الطويس إىل النجف بداية تأسيس هذه احلوزة.

النجف من املؤسسات التعليمية واملدارس، من بينها جامعة  اوتضم احلوزة عدد  

 .(1)هـ، عىل مساحة واسعة من األرض1376الدينية التي تأسست يف عام 

 إيران : -حوزة قم -2

قيل يف القرن  -وتعد من أهم احلوزات الشيعية، حيث ظهرت هذه احلوزة قديام  

وقد كانت قم مأوى لشيوخ اإلمامية اهلاربني من مركز الدولة  -الرابع، وقيل قبل ذلك

السلجوقية، إال أنه مل ينتظم أمر هذه احلوزة، فقد كانت ترتاوح بني القوة يف زمن الدولة 

 هـ، 621وصلت إىل مرحلة االنحالل واالندثار بعد هجوم املغول سنة والضعف، حتى 

وبقيت حالة الركود هي السائدة يف املدرسة القمية إىل بداية القرن العرشين امليالدي، 

                                                           

عبد احلسني الصاحلي، نرش: بيت ل، 129راجع: احلوزات العلمية يف األقطار اإلسالمية ص (1)

عصـر  -هـ؛ نبذة خمترصة عن تاريخ احلوزة العلمية1425 -1بريوت، ط ،العلم للناهبني

 islamicbooks.info عىل الرابط: -النشـوء

 ar.wikishia.net وانظر: نبذة خمترصة عن احلوزات العلمية من خالل حمرك ويكي شيعة عىل الرابط: 

 

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

الشيعي عبد الكريم احلائري وبعده الربوجردي، م، وذلك بقدوم 1921سنة  اوحتديد  

فانتعشت احلوزة من جديد.. وبعد الثورة اخلمينية زاد االهتامم بحوزة قم، من خالل 

االهتامم باملناهج واستقطاب الكثري من الطالب من شتى بلدان العامل، فصارت يف 

 . (1)مقدمة احلوزات الشيعية يف العامل

 سوريا: -الزينبيةاحلوزة العلمية  -3

تعترب احلوزة العلمية الزينبية أهم مؤسسة شيعية يف سوريا، وهي مدرسة دينية تعمل 

عىل تربية أتباع املذهب االثني عرشي منذ الصغر إىل أن يصري منهم علامء متخصصني 

يف مذهبهم، من خالل مناهج دينية خاصة. وقد تأسست هذه احلوزة بعد سنة 

رين من العراق إىل سوريا أيام حكم  هـ عىل يد عدد من1395 شيوخ الشيعة املهجَّ

 .(2)البعث؛ منهم: حسن الشريازي، وحممد صادق الكربايس، وغريهم

 لبنان: -املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل -4

َعد املجلس املرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية يف لبنان، وهو يتبع رئاسة جملس  ي 

لبنانية؛ توىل تأسيسه اإلمام الشيعي موسى الصدر، وأقر جملس الوزراء يف اجلمهورية ال

م انتخبت اهليئة العامة 1969م، ويف العام 1967النواب اللبناين اقرتاح إنشائه عام 

م، 1978للمجلس موسى الصدر أول رئيس للمجلس، وبعد اختفائه ورفيقيه عام 

 ، وترأسه بعده2001م توىل رئاسة املجلس حممد مهدي شمس الدين إىل حني وفاته عا

 .(3)بالنيابة عبد األمري قبالن، وله نائبان مدين وديني

                                                           

 .175، ص173انظر: احلوزات العلمية يف األقطار اإلسالمية ص (1)

 ar.wikishia.net راجع التعريف باحلوزات من خالل موقع:

، وما بعدها؛ وللتعرف عىل احلوزة 189انظر: احلوزات العلمية يف األقطار اإلسالمية ص (2)

 www.alhawzaonline.com الزينبية ومناهجها انظر موقعها عىل الشبكة:

  www.shiitecouncil.com انظر ملحة تارخيية عن املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل عىل موقع املجلس: (3)
 

 

 

http://www.shiitecouncil.com/


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

  

 : أهم منظمات االثين عشرية السياسية:اثانًي

 :(1)حزب اهلل اللبناين -1

م، وقد ولد من رحم حركة أمل الشيعية 1985أسس يف لبنان حزب ا سياسي ا عام ت

الشيعية(، ويقترص دور حركة أمل عىل اللبنانية املدعومة من إيران، وتسمى بـ)أمل 

النطاق الشيعي السيايس، وتكون)أمل( هي من يتوىل نرش التشيع يف لبنان والعامل 

ا  ا، ي عرف بــ)حزب اهلل(، وجاء احلزب ليلعب دور  اإلسالمي، وكون حزب ا جديد 

ا، واختذ مسار االهتامم بالطائفة الشيعية من ناحية سياسية بلباس علامين.  خطري 

 حركة أنصار اهلل )احلوثيون(: -2

وهي حركة سياسية عسكرية شيعية زيدية النشأة اثنا عرشية الوالء، ظهرت يف 

حمافظة صعدة شامل اليمن، تنسب إىل زعيمها الروحي حسني بدر الدين احلوثي، 

 ويسمون أنفسهم أنصار اهلل.

اليمنية، ق تل م يف عدة حروب متفرقة مع الدولة 2004دخلت احلركة منذ عام 

بقيادة عبد امللك بدر الدين  -وال تزال احلرب بينهماحلوثي.  فيها قائدهم حسني

من التحالف العريب بقيادة السعودية  اوبني اجليش الوطني اليمني مدعوم   -احلوثي

 .(2)جارية، ونفوذهم يف تناقص

 العراق: -املجلس األعىل للثورة اإلسالمية -3

، ويعد -حممود اهلاشمي-م، برئاسة كبري القضاة اإليرانيني1982أسسته إيران عام 

املجلس أكثر األحزاب العراقية الشيعية والء  إليران، ويؤمن بوالية الفقيه، ويتبع له: 

                                                                                                                                                    
 

باختصار، مكتبة البخاري،  10، 9انظر: ماذا تعرف عن حزب اهلل؟ تأليف: عيل الصادق، ص (1) 

 م.2007هـ=1428 /2مرص، ط-اإلسامعيلية

   www.aljazeera.net  عىل موقع اجلزيرة:/املوسوعة/حركات وأحزاب/راجع: مجاعة احلوثي (2)

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

برئاسة عامر احلكيم، والتي ت عد الواجهة اخلريية للمجلس،  «شهيد املحراب» منظمة

 .(1)الفضائية اللسان الناطق للمجلسرب قناة )الفرات( توتع

 البحرين: -مجعية الوفاق الوطني اإلسالمية -4

م، وهي امتداد حلركة)أحرار البحرين( املعارضة خارج البحرين، 2001تأسست أواخر

ويرأس اجلمعية: الشاب عيل سلامن، وتعترب اجلمعية التيار الرئيس يف أوساط شيعة البحرين، 

 . (2)م( مع السلطة1998-م1994األسايس لصدامات ) واعتربت اجلميعة املحرك

 :باكستان -جملس وحدة املسلمني -5

ل هذا املجلس من عدة أحزاب شيعية صغرية بقيادة راجا نارص عباس، عام  تشكَّ

م، وعادة ما يتبعون يف مواقفهم املذهبية والسياسية إيران، ومتثيله ضئيل يف 2009

 .(3)الربملان الباكستاين

 أفغانستان: -الوحدة اإلسالميحزب  -6

م برعاية 1990هو احتاد ثامنية أحزاب من الشيعة أسسه عبد العيل مزاري عام

 .(4)له اإيرانية، واختذ من طهران مقر  

 
 

                                                           

انظر: املوسوعة الشاملة للفرق املعارصة يف العامل، تأليف: أسامه شحاذة، هيثم الكسواين،  (1)

 م.2009هـ=1/1429(، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط40، ص2)ج

 (.138، ص2السابق نفسه، )جانظر: املرجع  (2)

انظر: تقرير بعنوان: املشهد السيايس الباكستاين: األحزاب السياسية والدولة العميقة، مركز  (3)

 studies.aljazeera.net اجلزيرة للداسات:

 www.assakina.com عىل موقع السكينة: -راجع: حزب الوحدة اإلسالمي ألفغانستان (4)

، 13575العدد  -جريدة الرشق األوسط -وانظر: التغلغل اإليراين يف أفغانستان هيدد األقاليم

 aawsat.comم: 2016يناير 28بتاريخ 

 
 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

  

: أهم منظمات االثين عشرية )العسكرية، واحلركات املسلحة(اثالًث
(1)

: 

 احلرس الثوري اإليراين: -1

الويف للمرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية يف وهو اجليش العقائدي واحلرس 

ألف عنرص، يف حني يرى معهد  350إيران، ويتألف احلرس الثوري اإليراين من 

، وقد األف   120الدراسات االسرتاتيجية والدولية يف واشنطن أن عدد أفراده ال يتجاوز 

 مرسوم من م بعد انتصار الثورة اخلمينية، عرب1979مايو/  5ظهر احلرس الثوري يف 

 .(2)اخلميني، ووضع حتت إمرة املرشد مبارشة

 العراق: -فيلق بدر -2

املجلس » م من قبل1981منظمة عسكرية شيعية عراقية، تأسست يف طهران عام 

، عىل يد عامل الدين الشيعي حممد باقر احلكيم الذي اغتيل يف «األعىل للثورة اإلسالمية

االحتالل األمريكي للعراق. وكان الفيلق  م، بعد أشهر من2003العراق يف العام 

 يتلقى الدعم والتدريب من إيران، ويشن عمليات عسكرية ضد نظام صدام حسني.

ألف  12وزير النقل السابق هادي العامري، ويضم نحو  اويتزعم فيلق بدر حالي  

 مقاتل، غالبيتهم انخرطوا يف صفوف األجهزة األمنية العراقية ويتولون مناصب قيادية

 .(3) يف وزارة الدفاع وجهاز االستخبارات

                                                           

 www.aljazeera.net  انظر: تقرير عن أبرز املليشيات الشيعية املسلحة يف العراق عىل موقع اجلزيرة: (1)

 عىل الرابط: -احلرس الثوري اإليراين -راجع: موسوعة اجلزيرة (2)

 www.aljazeera.net/encyclopedia  
انظر: مقال بعنوان: التنظيامت الشيعية.. اإلرهاب يف ثياب املاكرين، ألسامة اهلتيمي، بتاريخ  (3)

 م، من خالل موقع الراصد عىل الرابط التايل:2015مارس  21

www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7002 
  www.aljazeera.net وانظر: تقرير عن أبرز املليشيات الشيعية املسلحة يف العراق عىل موقع اجلزيرة:

 

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7002


 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 .تقدم التعريف به حزب اهلل اللبناين: -3

 تقدم التعريف هبا.اليمن:  -مجاعة أنصار اهلل )احلوثيون( -4

  :(1)العراق -كتائب حزب اهلل -5

 وهي مليشيا شيعية عراقية تدين بالوالء للويل الفقيه يف إيران. تشكلت كتائب

عقب سقوط بغداد يف أيدي األمريكان، وقد جاهر قادة احلزب  «حزب اهلل العراقي»

م تم تغيري 2011بتأييدهم للنظام اإليراين، وبعد انسحاب األمريكيني من العراق هناية 

 .(2)النهضة اإلسالمية -ليصبح اسمه حزب اهلل« النهضة»اسم احلزب إىل 

 العراق: -جيش املهدي -6

 الذي يقوده القيادي الشيعي العراقي مقتدىوهو اجلناح املسلح للتيار الصدري 

ويتكون من شباب ي قلدون عامل الدين حممد صادق  .م2003الصدر، تأسس عام 

 .(3)م1999الصدر الذي اغتاله حزب البعث العراقي عام 

 فلسطني: -حركة الصابرين

م كأول حركة شيعية يف 2014وهي تنظيم فلسطيني شيعي مسلح، ظهرت عام 

؛ «حصن» واختصارها: «لفلسطني احركة الصابرين نرص  » كامل هوغزة، اسمها ال

 .(4)شبه مطابقا لشعار حزب اهلل اللبناين اوتتبنى احلركة شعار  

                                                           

 www.kataibhizbollah.comموقع احلزب عىل الشبكة العنكبوتية:  (1)

م عىل 2015مايو//06راجع: مقال بعنوان: كتائب حزب اهلل.. ميليشيا الدم يف العراق، بتاريخ:  (2)

  www.islamist-movements.com الرابط: موقع بوابة احلركات اإلسالمية، عىل

 راجع: تقرير عن )أبرز املليشيات الشيعية املسلحة يف العراق( عىل موقع اجلزيرة: (3)

 www.aljazeera.net 
 إيران يف غزة املحارصة(، موسوعة اجلزيرة عىل الرابط: «ذراع» انظر: )حركة الصابرين.. (4)

 www.aljazeera.net 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 : أهم منظمات االثين عشرية )اإلعالمية(: ارابًع

م، وبدأت بثها الفضائي 1980قناة فضائية شيعية إيرانية أنشئت عام  قناة الكوثر: -1

، واملرأة والطفل اوتويل القناة األرسة عموم  هلا،  اوتتخذ من طهران مقر  م، 2005عام 

ا من خالل براجمها؛ لتنشئتهم تنشئة دينية شيعية، وتركز عىل القضية  خصوص 

 .(1)الفلسطينية لدغدغة مشاعر املسلمني

هي قناة فضائية دينية شيعية، تأسست بتوجيهات املرجع الشيعي  قناة األنوار: -2

م من لندن، ومكتبها الرئييس يف  2004حلسيني الشريازي، بدأت بثها عام صادق ا

الكويت، وتتنوع براجمها، بني دروس يف التفسري، وخطب اجلمعة، ونقل بعض 

 .(2)املحارضات ومراسم العزاء التي تقام يف عدد من احلسينيات

م، وهي 1991قناة فضائية لبنانية تابعة حلزب اهلل اللبناين تأسست عام  قناة املنار: -3

عضو مشارك يف احتاد إذاعات الدول العربية التابع لـجامعة الدول العربية، بدأت بّثها يف 

وكان الدور األبرز يف تأسيس  م.2000م، وبدأت بثها الفضائي سنة 1991لبنان سنة 

 .(3) هتتم بالربامج احلوارية والسياسيةالقناة للسيد عييس الطباطبائي، و

هي قناة تلفزيونية إخبارية شيعية تبث باللغة العربية، مقرها العاصمة  قناة العامل: -4

يف  اوعاملي   اعربي   ااكتسبت قناة العامل اهتامم   م.2003اإليرانية طهران. تأسست عام 

 .(4) أعقاب الغزو األمريكي للعراق

                                                           

 www.alkawthartv.com انظر التعريف بالقناة من خالل موقعها االلكرتوين:(1)

 ar.wikipedia.org : انظر التعريف بالقناة من خالل ويكيبديا املوسوعة احلرة (2)

 www.manartv.net عىل موقع القناة: -)من نحن( -انظر التعريف بقناة املنار (3)

 ar.wikishia.net :انظر التعريف بقناة املنار عىل موقع ويكبي شيعة

  www.aljazeera.net وكذا عىل موقع اجلزيرة:

 ar.wikipedia.org  راجع املوسوعة احلرة: (4)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

هي قناة فضائية أسسها الرافيض يارس احلبيب، وتبث براجمها من لندن،  قناة فدك: -5

م، وغالب براجمها: حمارضات، أو 2011بالعربية واإلنجليزية والفارسية، بدأت بثها 

 .(1)دروس، ويشغل جزء كبري منها الرافيض يارس احلبيب

بالنشاطات م، وهتتم  2007وهي قناة فضائية شيعية، أنشئت عام  قناة املهدي: -6

 .(2)اإلعالمية اخلريية والربامج اإلنسانية

هي قناة فضائية شيعية، مدعومة من ديوان الوقف الشيعي يف مجهورية  قناة كربالء: -7

العراق، وتتبع املرجعية الشيعية املتمثلة باملرجع الشيعي األعىل عيل السيستاين، 

وتتنوع برامج القناة،  م.2009م، وانطلقت ببثها التجريبي عام 2008تأسست عام 

 .(3)بني برامج دينية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وبرامج أطفال وشباب وأ رسة

وهي قناة فضائية شيعية أوربية مستقلة، هتدف إىل نرش التعاليم الدينية  قناة الثقلني: -8

عام عىل منهج الشيعة االثني عرشية، عقائد وسلوك، وقد بدأت القناة بثها التجريبي 

هـ، ولغة القناة: )اللغة العربية( وهتتم بطبقة الشباب بصورة أساسية، وتسعى 1430

 .(4)القناة للبث بلغات أخرى

 : أهم منظمات االثين عشرية العلمية والثقافية:اخامًس

 إيران: -جامعة آل البيت العاملية -1

بإيران عام وهي جامعة دينية شيعية، تدرس باللغة العربية، تأسست يف مدينة قم 

، جيمع بني النموذج احلوزوي اجديد   اهـ، وتعتمد هذه اجلامعة يف التدريس أسلوب  1421

                                                           

 ar.wikipedia.org  :انظر التعريف بالقناة عىل املوسوعة احلرة (1)

 shia-tv2f-b.blogspot.com موقع البث املبارش للقنوات الشيعية: عىلنبذة عن قناة املهدي  انظر (2)

 shia-tv2f-b.blogspot.com موقع البث املبارش للقنوات الشيعية: عىلالتعريف بقناة كربالء  انظر( 3)

 www.thaqalayntv.com انظر: التعريف بقناة الثقلني عىل موقع القناة: (4)

 

 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

التقليدي، وبني األسلوب العرصي اجلامعي، ومن أهم التخصصات يف اجلامعة: الفقه  

واألصول، والقرآن وعلومه، والفلسفة، والكالم، والثقافة واملعارف اإلسالمية، وتاريخ 

 .(1)دراسات الشيعية، واألديان واملذاهب، واللغة واألدب العريباإلسالم، وال

 إيران:  -منظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية -2

بعد الثورة اخلمينية أنشأت إيران ما يسمى باملجلس األعىل للثورة الثقافية، وكانت 

الثقافية مهمته وضع خطة مشرتكة للعمل الدعوي خارج إيران، والتنسيق بني املؤسسات 

الشيعية التابعة إليران الداعية للتشيع يف اخلارج. وتكللت جهود هذا املجلس بإنشاء 

م، وتضم 1995)منظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية( والتي صّدق عليها املرشد يف عام 

 . (2)هذه املنظمة شبكة من املؤسسات الثقافية التبشريية يف كثري من بلدان العامل

 إيران: -البيت العامليجممع أهل  -3

يعترب هذا املجمع من أهم املؤسسات التابعة ملنظمة الثقافة اإليرانية، حيث يتوىل 

القيام بالعديد من املشاريع خارج إيران؛ كبناء املساجد، واحلسينيات، والعيادات 

 . (3)الصحية، وغريها

 مركز األبحاث العقائدية: -4

ويعد من أهم املراكز الشيعية يف ودعم التشيع يف العامل، والذي تم إنشاؤه برعاية من 

املرجع الشيعي األعىل عيل السيستاين. ويرتكز عمله يف حمورين أساسيني: األول: 

 .(4)الدفاع عن املذهب الشيعي، والثاين: الدعوة إليه

                                                           
 ar.aiu.ac.ir انظر التعريف باجلامعة من خالل موقع اجلامعة: (1)

 ar.wikipedia.org :وانظر: التعريف بجامعة آل البيت من خالل موقع املوسوعة احلرة

، وما بعدها، نرش: 37تقرير ميداين خاص باحتاد علامء املسلمني، ص -انظر: التشيع يف إفريقيا (2)

 م.2011 -1مركز نامء للبحوث والدراسات، ط

 ، وما بعدها.38انظر: التشيع يف إفريقيا ص (3)

 ، وما بعدها.46انظر: التشيع يف إفريقيا ص (4)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 الكويت: -مؤسسة عرص الظهور -5

عملها يف الدعوة إىل مذهب الشيعة اإلمامية داخل وهي مؤسسة شيعية، يرتكز 

 .(1)الكويت وخارجها، حيث تنشط املؤسسة يف دعوة اجلاليات األجنبية داخل البلد

 : أهم منظمات االثين عشرية اإلغاثيه والصحية: اسادًس

 :(2)أهم املنظامت اإلغاثية الشيعية يف العراق -1

، م2004أنشأت عام  مجعية التعاون اخلريية ) مؤسسة إغاثة أيتام وفقراء العراق (: أ.

بتوجيه من املرجع الشيعي اللبناين حممد حسني فضل اهلل، ويرتكز نشاطها يف لبنان، 

واملرشف عليها: حممد الدهلكي. ويرتكز عملها عىل تقديم املعونة ليتامى وفقراء 

 200ة فحسب، وخصص الربملان العراقي هلا أكثر من العراق، ممن ينتمون إىل الشيع

 م.2007مليون دينار عراقي أواخر سنة 

وتتبع ما يسمى بـ ) مؤسسة شهيد املحراب (، وهذه  دائرة املشاريع اخلريية:ب.  

املؤسسة تعمل برتخيص من احلكومة العراقية الشيعية. أسست الدائرة عام 

 ا من إيران.م، ومقرها يف النجف، وتتلقى دعمه2005

م، ويرتكز نشاطها يف 2004تأسست عام  منظمة اإلغاثة اإلنسانية يف خانقني:ج.   

احلسينيات، وجلب  فبنيتتغيري الرتكيبة السكانية للمدينة، ودعم نفوذ الشيعة فيها، 

 عائلة كردية ) شيعية(. 3000أكثر من 

وتعمل يف جمال مساعدة عوائل القتىل، لسد احتياجات  مؤسسة دار التوحيد:د.  

 .«عيل خامنئي» املترضرين، وهي متول مبارشة من مكتب املرشد األعىل للثورة اإلسالمية

                                                           

 ، وما بعدها.73فريقيا صانظر: التشيع يف إ (1)

يراجع: )مالمح اخلريطة اإلغاثية اإليرانية يف الرشق األوسط(، لسامح عبد الصبور، عىل موقع  (2)

 futureuae.com : املستقبل لألبحات والدراسات املتقدمة

اخلليفة، مقال بعنوان: )التعريف بمنظامت الرافضة العاملة بالعراق ودورها املشبوه(، للدكتور: جميد 

 www.dd-sunnah.net :عىل موقع شبكة الدفاع عن السنة



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 :(1)أهم املنظامت اإلغاثية الشيعية يف لبنان -2 

دول، وتتعاون مع أكثر  7وهي جلنة إيرانية هلا مكاتب يف  جلنة اإلمام اخلميني لإلغاثة:أ.  

دولة، ويرشف عىل أنشطتها املرشد األعىل للثورة اإليرانية، أ نشئت اللجنة بعد الثورة  40من

م يف إيران، وتم فتح فروع هلا يف دول خارج إيران، وتعمل اللجنة يف 1979اإليرانية عام 

 ية واالجتامعية التي ختدم النفوذ اإليراين يف لبنان.عدد من املجاالت الرتبوية، والتعليم

تقدم إيران الدعم املايل حلزب اهلل،  املؤسسات التابعة حلزب اهلل بتمويل إيراين:ب.  

والتي استطاع من خالهلا تكوين عدد من املؤسسات: مؤسسة جهاد البناء، 

 ومؤسسة الشهيد، ومؤسسة اجلرحى.

 :(2)الشيعية يف اليمنأهم املنظامت اإلغاثية  -3

وهي تابعة ملؤسسة الشهيد اإليرانية، والتي أ نشئت عام  :«شهيد يمن» مؤسسة

م بناء عىل تعليامت من املرشد األعىل للثورة عيل خامنئي، لتوفري املساعدة 2009

 املالية والرعاية الصحية لعائالت قتىل احلوثيني. 

 :(3) الصومالأهم املنظامت اإلغاثية الشيعية يف  -4

تركز عىل األنشطة اإلغاثية للصوماليني الذين  جلنة اإلمام الـُخميني لإلغاثة:أ.  

 تعرضوا للجفاف. 

ساهم يف أعامل اإلغاثة، بإرسال كميات كبرية من املساعدات  اهلالل األمحر اإليراين:ب. 

ا للمناطق التي كانت هدف ا للنفوذ اإليراين.  الطبية، إال أن توزيع املساعدات كان متحيز 

                                                           

يراجع: )مالمح اخلريطة اإلغاثية اإليرانية يف الرشق األوسط(، لسامح عبد الصبور، عىل موقع  (1)

 futureuae.com :املتقدمةاملستقبل لألبحات والدراسات 

وسط(، لسامح عبد الصبور، عىل موقع يراجع: )مالمح اخلريطة اإلغاثية اإليرانية يف الرشق األ (2)

 futureuae.com املستقبل لألبحات والدراسات املتقدمة:

يراجع: )مالمح اخلريطة اإلغاثية اإليرانية يف الرشق األوسط(، لسامح عبد الصبور، عىل موقع  (3)

 futureuae.com ة:املستقبل لألبحات والدراسات املتقدم



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

م، ومل يتوقف عن 2012تم افتتاحه يف مقديشيو عام املخيم الطبي اإليراين:ج.  

 العمل منذ ذلك التاريخ.

 ثين عشرية اإلمجالي يف العامل وأماكن تواجدهم: الثاني: عدد اال املطلب

 : عدد االثين عشرية يف العامل ونسبتهم إلمجالي عدد املسلمني:األوىل املسألة

لعدم وجود إحصائيات سكانية  بة دقيقة للشيعة يف العامل؛من الصعب إعطاء نس

بحسب االنتامءات الدينية، ولذا فقد تفاوتت التقديرات يف ذلك، فبينام تدعي الشيعة 

 التزام -إن شاء اهلل-آخرين يشككون يف ذلك، لذا نحاولد فيها جت امبالغ   اأعداد  

لمني يف م للمس2015عدد الشيعة من خالل إحصائية كثر حيادية، ثم نقدر النسب األ

 .(1)انسمة( تقريب  2،090،000،000لعامل وهي: )ا

 املصدر النسبة املئوية  الشيعة يف العاملعدد 

209,000,000- 

271,700,000 
10% - 13% 

MAPPING THE GLOBAL 
)2(MUSLIM POPULATION 

 خريطة توضيحية لتعداد املسلمني حول العامل

522,500,000 25%(3) 

مركز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات 

 والبحوث )الشيعي(

u.com4www.islam 
                                                           

 www.lahdat-news.com :عن موقع حلظات نيوز اإلخباري، متاح عىل الرابط نقال   (1)

مليون ا،  200مليون ا إىل  154م، وقد حددت عدد الشيعة يف العامل من 2009تعود هذا الدراسة إىل عام  (2)

ا للنسبة املذكورة بحسب آخر إحصائية سكانية متوفرة يف تلك الفرتة، وملا كانت اإلحصائيات  وفق 

تلف باستمرار كان من الرضوري أن يقدر عدد الشيعة مقارنة مع آخر اإلحصائيات مع األخذ خت

ا، ولعلها تكون أكثر حيادية، باعتبارها دراسة أجنبية.   بنفس النسبة يف التقرير، ألهنا لن تتغري كثري 

ال شك أن هذه النسبة مبالغ فيها، فهي صادرة عن موقع شيعي اثني عرشي، وهذه املبالغة  (3)

ظاهرة من خالل املقارنة مع املصدر املتقدم، وإنام أوردناها هنا لتتضح مبالغة الشيعة يف حتديد 

 نسبتهم بالنسبة للمسلمني.

http://www.islam4u.com/


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
يف كل مكان همعدداالثين عشرية يف العامل وأماكن انتشاراملسألة الثانية: 

(1)
: 

 عدد املسلمني الدولة
نسبة الشيعة 

 ةــويـاملئ
 )نسمة(  عدد الشيعة

134,498,5 % 65 (3)82,304,823 (2)إيران
(4) 

 14,860,800 (6)% 43  (5)34,560,000 العراق

                                                           

غالب نسبة الشيعة بالنسبة للمسلمني مأخوذة عن تقرير بعنوان: خريطة توضيحية لتعداد  (1)

 املسلمني حول العامل:

MAPPING THE GLOBAL MUSLIM POPULATION- Pew Research 
Center  

: حتاول حكومة إيران عدم نرش إحصائية رسمية -سكان إيران-عن موقع ويكيبيديا نقال  (2)

 بسبب سياستها القائمة عىل تفضيل العرق الفاريس. بالتوزيع العرقي،

نسمة(، بحسب موقع  82,801,633م حوايل )2016بلغ تعداد سكان إيران يف عام  (3)

 mawdoo3.com . راجع: %99,4موضوع، ويمثل املسلمون حوايل 

، متاح عىل الرابط:  12298العدد  2012يوليو  30جريدة الرشق األوسط، بتاريخ 

archive.aawsat.com                           
السنة  %65تتنوع األديان واملذاهب وتتوزع بني: الشيعة  اعتمدت هذه النسبة من موقع املسلم:  (4)

)املستقبل  : بعنوان ..مقاال  .%10، والطوائف اليهودية والنرصانية والبهائية والزرادشتية25%

    almoslim.net  االسرتاتيجي ألهل السنة يف إيران( 

وذكر قريب ا من ذلك، صاحب كتاب: أحوال أهل السنة يف إيران، حيث قال: إن نسبة السنة يف إيران 

. وما تبقى فلألديان األخرى بإيران، وسبب االختالف يعود %35، وقيل: %30، وقيل: 25%

حممد رضا هبلوي، وانتهاء إىل التعتيم اإلعالمي الذي متارسه احلكومات املتعاقبة، ابتداء  بالشاه 

بحكومات الشاه اخلميني، لذا جاءت األرقام تقديرية. انظر: أحوال أهل السنة يف إيران، 

 ، بدون بيانات أخرى.19، 18تأليف: عبداهلل حممد الغريب، ص

: %96مليون نسمة، ونسبة املسلمني  36م بلغ عدد سكان العراق 2016بحسب إحصائية  (5)

www.nrttv.com 
للسنة. راجع جريدة  %53مقابل  %43يرى الدكتور طه الدليمي أن نسبة الشيعة ال تتجاوز  (6)

 www.qoraish.com  قريش عىل الرابط:

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 عدد املسلمني الدولة
نسبة الشيعة 

 ةــويـاملئ
 )نسمة(  عدد الشيعة

 %15-10 (1)78,669,111 تركيا
7,866,911- 

11,800,366 

 6,000,000أقل من  5%أقل من  (2)120,000,000 نيجرييا

 2,111,215 %10 (3)21,112,155 السعودية

 %55-45 (4)3,368,378 لبنان
1,515,770- 

1,852,607 

 مرص
حوايل 

86,000,000(5) 
 1000,000أقل من  %1من  أقل

                                                           

من السكان  %98نسمة( ويمثل املسلمون  80,274,604م)2016( بلغ عدد سكان تركيا عام 1)

    `. ينظر موقع موضوعاتقريب  

،  %75مليون نسمة، ويشكل املسلمون حوايل  160يبلغ تعداد السكان يف نيجرييا حوايل  (2)

 www.saaid.net/ بحسب موقع صيد الفوائد:

نسمة(، بام يف  31,742,308م )2017بلغ عدد سكان اململكة العربية السعودية بداية عام  (3)

 اهليئة العامة لإلحصاء:نسمة( ينظر: موقع  10,604,085ذلك الوافدون البالغ عددهم)

www.stats.gov.sa  و saudiarabia-w.com/population22www.s 
، %54نسمة(، ويشكل املسلمون حوايل  6,237,738م )2016بلغ تعداد لبنان يف عام  (4)

 mawdoo3.com حسب موقع موضوع:ب

مليون نسمة بحسب  92م حيث بلغ تعدد السكان يف مرص حوايل 2016باملقارنة مع تعداد (5)

  :اتقريب   %6موقع اليوم السابع، ويمثل غري املسلمني أقل من 

www.youm7.com/story/2016/11/24           mawdoo3.com 
 

 
 

http://www.stats.gov.sa/
http://www.s22w.com/population-saudiarabia
http://www.youm7.com/story/2016/11/24


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 عدد املسلمني الدولة

نسبة الشيعة 

 ةــويـاملئ
 )نسمة(  عدد الشيعة

 606,667 -563334 %70-65 (1)866,668 البحرين

 اليمن
 2 حوايل (2)26,000,000

%(3) 
520,000 

 380,000 -190,000 (5) %2-1 (4)19,000,000 سوريا

 326,901 -261,521 %25-20 (6)1,307,605 الكويت

 257,618 %10 (7)2,576,181 قطر

 95,000 % 10 (8)950,000 اإلمارات

                                                           

نسمة( يمثل املسلمون حوايل  1,234,571) م حوايل2014بلغ عدد سكان البحرين يف عام (1)

  www.mia.gov.bh :، بحسب موقع وزارة شؤون اإلعالم70,2%

مليون نسمة، بحسب موقع املشهد 26,5م حوايل 2014بلغ عدد سكان اليمن يف هناية عام  (2)

 www.almashhad-alyemeni.com اليمني:

 باملائة فقط. 17ثلث السكان يف اليمن حوايل هذه تقريب ا نسبة االثني عرشية، وأما الزيدية فيمثلون تقريب ا  (3)

منه  %90نسمة(، ويمثل املسلمون  22,000,000م )2013قدر عدد سكان سوريا يف عام  (4)

   mawdoo3.com عن موقع )موضوع(: ، نقال  اتقريب  

، بام فيها %15هذه نسبة االثني عرشية من الشيعة، وأما نسبة الشيعة ككل فقد تصل إىل  (5)

 arabic.al-shia.org النصريية والدروز وغريها.

نسمة(، بحسب  1,307,605) -باستثناء الوافدين -م 2015عدد سكان الكويت عام  بلغ( 6)

 alqabas.com موقع القبس:

 mawdoo3.com(: عن موقع )موضوع م. نقال  2017بحسب إحصائية يناير  (7)

عن موقع  م. نقال  2015ألف نسمة، بحسب تعداد عام  950يبلغ عدد سكان اإلمارات حوايل  (8)

 www.almrsal.com املرسال:

 
 
 

http://www.mia.gov.bh/


 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 :ملواقع املقدسة عند االثين عشريةالثالث: أهم ا املطلب
هناك مخسة مواقع رئيسة تقدسها الشيعة االثنا عرشية، وهي بالرتتيب: النجف، 

 .(1)وكربالء، والكاظمّية، وسامّراء، ومشهد، باإلضافة إىل مدينة ق م

 التعريف به اسم املكان

 النجف

كم جنوب العاصمة بغداد، وسبب 165هي مدينة عراقية تقع عىل بعد 

تقديس الشيعة هلذه املدينة اعتقادهم وجود قرب اإلمام عيل ريض اهلل عنه 

، باإلضافة إىل وجود عدد من املقامات واملراقد املقدسة لدهيم ؛ (2)فيها

النجف أقام منها: مقام اإلمام زين العابدين، ومقام إمامهم املهدي. ويف 

 .(3)الشيعة أشهر حوزاهتم التي تدرس التشيع إىل زماننا هذا

 كربالء

ن اإلمام احلسني بن عيل ريض إهي مدينة عراقية قديمة يقدسها الشيعة؛ إذ 

اهلل عنهام استشهد فيها ودفن هبا؛ ويقصد الشيعة كربالء يف عدد من مناسباهتم 

كل عام، ففي زيارة األربعني  الدينية؛ كالتي تقام يف شهري حمرم وصفر من

الراجلة يتوجه ماليني  الزائرين منطلقني من قرى ومدن العراق وخارجه، 

؛ كام حيتشد يف كربالء املاليني من متوجهني نحو رضيح اإلمام احلسني 

 . (4)الزائرين يف النصف من شعبان بمناسبة والدة إمامهم املهدي 

 الكاظمية
يف األصل اسم أطلق عىل املقربة  هي، وهمعند من املدن العراقية املقدسة

قبل بمقربة  ترفع  هـ، و186م موسى الكاظم سنة التي دفن فيها اإلما

                                                           
                                             imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1005انظر: موقع شبكة اإلمام الرضا:     (1)

املعروف أن اإلمام عيل ريض اهلل عنه دفن يف قرص اإلمارة بالكوفة، وليس يف النجف. انظر:  (2)

 (.43 /7منهاج السنة النبوية )

 وما بعدها(. 2/203راجع: دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم، تأليف: جعفر مرتىض العاميّل ) (3)

 انظر: التعريف بكربالء من خالل دليل كربالء املقدسة عىل موقع )اإلمام الرضا(:  (4)

imamreza.net وكذا موقع ويكي شيعة:ar.wikishia.net  

 

https://imamreza.net/


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 التعريف به اسم املكان

 ا املقربة.هبللمدينة التي  قريش الكربى، ثم صارت اسام  

كم شامل غرب العاصمة بغداد، وحتتل مكانة كبرية 5تقع الكاظمية عىل بعد 

 . (1)الشيعة من كل مكان ي يقصدهامن املراكز الكبرية الت وتعتربلدى الشيعة، 

 سامراء

كم إىل  118تقع املدينة عىل الضفة الرشقية لنهر دجلة وتبعد نحو 

الشامل من العاصمة بغداد. اختذها املعتصم العبايس عاصمة للدولة، 

فحرفوا اسمها القديم لتصبح)رس من رأى(، وسبب تعظيم الشيعة هلذه 

هـ(، واحلسن العسكري )ت 254املدينة أن اإلمامني: عيل اهلادي)ت 

 .(2)ا، فاختذوا من املرقدين مزار  فيهاهذه املدينة ودفنا  هـ(، سكنا260

 مشهد

تقع مدينة مشهد يف إيران بالقرب من مدينة طوس القديمة، وقد 

اكتسبت قدسيتها لدى الشيعة بوجود قرب إمامهم الثامن عيل بن موسى 

الرضا فيها، وتسمى املشهد الرضوي، وقد اكتسبت أمهيتها وتوسعت بعد 

 .(3)اطوس يف القرن التاسع تقريب  خراب مدينة 

 ُقم

كم جنوب العاصمة  150تقع مدينة قم يف إيران عىل بعد حوايل 

طهران، وتعترب مدينة ق م من املدن املقدسة لدى الشيعة االثني عرشية 

اإلمام  -وذلك لوجود قرب السيدة فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفر

 .(4)هـ210املتوفاة سنة  -السابع عند االثني عرشية

                                                           

 ، وما بعدها(.9/203انظر: موسوعة العتبات املقدسة )(1)

دورية ثقافية تصدر عن مركز دراسات األمة العراقية،  -راجع جملة ميزوبوتاميا بالد النهرين (2)

 www.mesopot.com/old/adad5/44.htm ، متاح عىل الرابط:5العدد 

 عىل الرابط التايل: انظر التعريف بمدينة مشهد من خالل شبكة اإلمام الرضا، (3)

 imamreza.net/arb/imamreza 
 ، وما بعدها(.187 /2راجع: دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم) (4) 

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

والوسائل  لنشر التشيعاألول: تصنيف خطط االثين عشرية العملية املطلب 

 :(1)املستخدمة يف ذلك

 :ثقايفال خططامل -1

 الوسائل املستخدمة فيه وصف املخطط

 هيدف هذا املخطط إىل:

 التعريف بالتشيع. .1

 الدفاع عن املذهب االثني عرشي فكري ا. .2

 حماولة التقريب مع أهل السنة. .3

إيقاف التمدد السني يف بالد الشيعة  .4

ا، وقد نشط هذا يف جاليات  فكري 

لبنان وملحقيات إيران الثقافية، 

 العراق وشيعة اخلليج. ومراجع

تأليف الكتب الشيعية ونرشها جمانا أو  .1

 بأسعار خمفضة.

بناء املدارس ألبناء الشيعة املتواجدين يف  .2

اخلارج، ويعترب شيعة لبنان من أبرز القائمني 

 هبذا الدور من بني الشيعة يف بالد أفريقيا. 

إنشاء فروع للجامعات الدينية يف اخلارج  .3

، ففي كندا أنشأت جامعتان اوتعليمهم جمان  

 :شيعيتان بالتعاون مع إيران

 .األوىل: أكاديمية التعليم اإلسالمي 

                                                           

يراجع يف هذا: التشيع يف إفريقيا، تقرير ميداين خاص باحتاد علامء املسلمني؛ و املوسوعة الشاملة  (1)

مرص،  -للفرق املعارصة يف العامل، تأليف: أسامة شحادة و هيثم الكسواين، نرش: مكتبة مدبويل

هـ؛ و مقال بعنوان: شيعة وسط وغرب أفريقيا وخمططات حزب اهلل، عىل موقع 1432 -1ط

 www.islamist-movements.com/38386 :وابة احلركات اإلسالمية، عىل الرابطب

، 13575و مقال بعنوان: التغلغل اإليراين يف أفغانستان هيدد العامل، جريدة الرشق األوسط، العدد 

 م، متاح عىل الرابط:2016يناير  28بتاريخ 

aawsat.com/home/article/554346 
http://aa.com.tr/ar/729294 

http://www.islamist-movements.com/38386


 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 والثانية: جامعة دار احلكمة الكندية.  

ابتعاث الطالب إىل إيران للدراسة يف شتى  .4

املجاالت، ويتم التأثري عليهم ثقافي ا ودعوهتم 

طالب يمني  7000إىل التشيع، فهناك 

يدرسون يف مدينة قم اإليرانية، حسب 

 .(1)ليمنيترصيح وزير الرتبية والتعليم ا

إنشاء مراكز ثقافية حتت ذريعة التقريب بني  .5

الشيعة والسنة، الغرض منها إعطاء 

مرشوعية للتواجد الشيعي يف بالد السنة، 

 اإسالمي   اوتقبل مذهبهم باعتباره مذهب  

 أسوة باملذاهب السنية.

 املخطط اإلعالمي: -2

 الوسائل املستخدمة فيه وصف املخطط

 إىل إيصال الفكر الشيعي إىل كل هيدف

 بيت من خالل وسائل اإلعالم.

أنشأ الشيعة عرشات املحطات الفضائية، 

وأصدروا العديد من اجلرائد واملجالت 

بلغات خمتلفة لغرض التعريف بالشيعة، وكذا 

 املواقع اإللكرتونية اهلائلة العدد.

 

                                                           

(1)                                                                                http://aa.com.tr/ar/729294 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 

 املخطط السياسي: -3

 فيهالوسائل املستخدمة  وصف املخطط

 هيدف هذا املخطط إىل:

 زعزعة االستقرار السيايس يف املنطقة، .1

 خللق الفرصة للشيعة.

السيطرة عىل القرار السيايس يف دول . 2

 أخرى، واستخدامها يف دعم الشيعة.

 ها إليران.ؤإنشاء أحزاب شيعية يكون وال. 3

قامت إيران بعد الثورة اخلمينية بتصدير  .1

من الدول؛ كالعراق،  أفكار اخلميني يف عدد

وأفغانستان، واليمن، ولبنان، وغريها، مما 

 نتج عنه تسلط الشيعة.

ا من األحزاب  .2 دعمت إيران عدد 

واحلركات السياسية الشيعية يف املنطقة؛ 

مثل: حزب اهلل يف لبناين، وحزب الدعوة 

 يف العراق، وأنصار اهلل احلوثيني يف اليمن.

دعمت عدد ا من الشخصيات الشيعية  .3

للوصول إىل سدة احلكم؛ مثل: أمحد عبد اهلل 

سامبي الشيعي رئيس دولة جزر القمر 

 السابق، وحكام العراق اآلن، وبشار األسد.

 املخطط العسكري: -4

 الوسائل املستخدمة فيه وصف املخطط

بقيادة  بسط نفوذ الدولة الشيعية هيدف إىل

ا؛  الستعادة جمد الدولة إيران عسكري 

 الفارسية.

تسعى إيران جاهدة لبناء ترسانة عسكرية  .1

 ضخمة حتتوي عىل أحدث األسلحة.

دعم وإنشاء عدد من األذرع املسلحة  .2

الشيعية يف عدد من الدول، مثل: اجلناح 

العسكري حلزب اهلل اللبناين، وحركة 

احلوثيني يف اليمن، والفصائل املسلحة يف 

 املتمثلة باحلشد الشعبي، وغريها.العراق 

 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 :قتصادياملخطط اال -5 

 الوسائل املستخدمة فيه وصف املخطط

 ؛اهيدف إىل رفع مكانة إيران اقتصادي  

العمل عىل توسيع  وذلك من خالل

 دائرة العمل االقتصادي يف املنطقة.

أقامت إيران اتفاقيات تعاون اقتصادي مع  .1

 الستغالل مواردها؛عدد من الدول الفقرية، 

 مثل معاهداهتا مع دول أفريقيا.

املفاعالت النووية؛ لالستفادة منها  أتنشأ .2

يف توفري الطاقة الالزمة لدفع عجلة التنمية 

 االقتصادية يف إيران.

 :خلريياملخطط ا -6

 الوسائل املستخدمة فيه وصف املخطط

هيدف إىل كسب تعاطف الناس مع 

 الشيعة.

 املساجد واحلسينيات.بناء  .1

 بناء املستشفيات والعيادات الطبية. .2

 املشاركة يف إعادة اإلعامر للمناطق املنكوبة. .3

 :الثاني: تعامل أهل السنة مع االثين عشريةاملطلب 

إن العالقة بني أهل السنة والشيعة قديمة بقدم هذه الطائفة، وقد اهتم أهل السنة 

بالرد عىل هذه الطائفة، مستخدمني يف ذلك شتى الوسائل املتاحة، وفيام  اوحديث   قديام  

 اجلدول اآليت: ييل نلخص منهجهم يف الرد عىل ضالالت الشيعة من خالل

 أبرز رموزه وصفه املنهج

 التأليف
بالتأليف يف الرد عىل  اهتم أهل السنة

والتحذير منهم يف  ضالالت الشيعة

 )1(هـ(728شيخ اإلسالم ابن تيمية )

 )2(هـ(974ابن حجر اهليتمي )

                                                           

 يعترب كتابه منهاج السنة النبوية من أفضل ما ألف يف الرد عىل الرافضة. (1)

 له كتاب: الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة. (2)



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

 أبرز رموزه وصفه املنهج

واحلديثة،  كثري من املؤلفات القديمة

نقلوا إذ  متحلني باإلنصاف معهم؛

 عنهم ما هو ثابت يف كتبهم.

 )1(هـ(1369موسى جار اهلل )

 )2(هـ(1407إحسان إهلي ظهري )

 .(3)نارص بن عبد اهلل القفاري

البث 

 الفضائي

 العديد من الفضائيات أنشأ أهل السنة

املتخصصة يف بيان عقائد الشيعة 

والرد عليها يف ضوء مذهب أهل 

 السنة واجلامعة.

 :ت الفضائية السنيةمن أبرز املحطا

 جمموعة قنوات وصال. .1

 قناة صفا. .2

 قناة الربهان. .3

 املناظرات

اهتم أهل السنة منذ القديم بمناظرة 

الشيعة وبيان انحرافهم عىل املأل، 

من خالل بيان تناقضاهتم، وضعف 

وبيان جهلهم أدلتهم واستدالالهتم، 

 باملعقول واملنقول.

من املربزين املعارصين يف مناظرة 

 الشيعة:

 عدنان العرعور. .1

 عثامن اخلميس. .2

 خالد الوصايب. .3

املواقع 

 لكرتونيةاإل

الشيعة بإنشاء املواقع  ملا اهتم

دفع ذلك ة لنرش التشيع، اإللكرتوني

أهل السنة إىل إنشاء مواقع مضادة، 

 ن انحرافات الشيعة.لبيا

تقدم يف الباب الثالث ذكر أبرز 

مواقع أهل السنة يف الرد عىل 

 وأمهها: الشيعة،

 شبكة الراصد. .1

 موقع الربهان. .2

 موقع فيصل نور. .3

                                                           

 له كتاب الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة. (1)

 له عدد من الدراسات، منها: الشيعة والتشيع، والشيعة والسنة، والشيعة وأهل البيت، والشيعة والقرآن. (2)

عرض ونقد، و مسألة التقريب بني  -االثني عرشية أبرز مؤلفاته: أصول مذهب الشيعة اإلمامية (3)

 أهل السنة والشيعة.



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 
 أبرز رموزه وصفه املنهج

استخدام 

 القوة

عن  –السنان  مل يستخدم أهل السنة

إذا  مع الشيعة إال -طريق احلاكم

بغداد يف في ف ؛دعت احلاجة لذلك

 احلاجة القرن اخلامس استدعت

ة لإيقافهم بالقوة والقضاء عىل دو

تفشى  ناعرصويف البوهييني الشيعة، 

استدعى فخطر الروافض يف اليمن 

 .قوةذلك الرد عليهم بال

 للرافضة بالقوة: يةتصداملأبرز الدول 

 هـ.552 -429 :الدولة السلجوقية .1

 هـ.648 -569 :الدولة األيوبية. 2

 .م1923 -1299: الدولة العثامنية. 3

 اململكة العربية السعودية.. 4

 الثالث: معايري وضوابط خطة منوذجية للتعامل مع االثين عشرية:املطلب 

مشكورة يف التصدي خلطر الشيعة يف الوقت  اجهود  الشك أن أهل السنة يبذلون 

 احلارض، ولعل أبرز ما يمكن أن يوىص به لتفعيل هذه اجلهود بشكل أفضل ما ييل:

ضافر علامء أهل السنة؛ لرتسيخ العقيدة الصحيحة يف نفوس املسلمني، واالعتزاز ت .1

الكرام، والتأكيد بالسنة النبوية والتمسك هبا، وإعالن الوالء للصحابة وآل البيت 

عىل أن خمالفة هذا املنهج انحراٌف عن املنهج القويم والرصاط املستقيم؛ وهي بال 

 شك خطوة جادة يف حتصني اجليل املسلم.

عىل الدعاة االنتشار والنشاط بشكل واسع يف تعريف أهل السنة بعقيدهتم  .2

، والرد عىل ومنهجهم، واطالعهم عىل تاريخ الشيعة، ومدى عدائهم ألهل السنة

الشبهات التي يثريوهنا من وقت آلخر، ورشح تلك القضايا للمسلمني؛ حتى 

يكونوا عىل بينة مما حيدث من ورائهم، وعىل الدول اإلسالمية أن تتكاتف وحتذر 

 شعوهبا من خطورة هذا الفكر املنحرف.



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

ا  التقارب السيايس وارد بني أهل السنة والشيعة، مع احلذر الشديد أن حيدث .3 تقارب 

من نوع آخر، أو يتم تنازل عن مبدأ عقدي أو رشعي مقابل هذا التقارب؛ حتى ال 

 تكون فتنة ويكون الدين كله هلل.

تنسيق جهود أهل السنة يف تصدهيم للتشيع، من خالل إنشاء مؤسسة متخصصة يف  .4

ذلك، تعمل دور املنسق بني أنشطة أهل السنة املختلفة، للحصول عىل عمل 

 ، يتميز باملواكبة والرتكيز مع اختصار يف الوقت وتوفري يف اجلهد واملال.متكامل

إنشاء مراكز ملتابعة ورصد التشيع، ودراسة األسباب والدوافع للدخول يف دين  .5

الشيعة والتخيل عن مذهب أهل السنة، وكذا تصنيف طرق وأساليب الشيعة يف 

 إغواء ضحاياهم من أهل السنة.

باجلاليات السنية املوجودة يف اخلارج بتعليمها الدين الصحيح وتعريفهم بخطر االهتامم  .6

 التشيع، واالستفادة من ذوي الكفاءات للمسامهة يف هذا املرشوع يف تلك البالد.

 وهذه خطة لدعم األقليات السنية يف إيران:

ا واحدة، فقوهتم يف متاسكهم. :أوال   ا، وأن يكونوا يد   االعتصام بحبل اهلل مجيع 

املطالبة بحقهم يف أن يكون هلم مدارس إسالمية خاصة، تقوم بتدريس مذهب أهل  ثاني ا:

 السنة، وال يسمحوا بوضع العراقيل، أو التدخل يف مناهجهم الدراسية السنية.

ا، فهؤالء  عىل علامء األمة من أهل السنة ثالث ا: ا شديد  االهتامم هبذه القضية اهتامم 

ا من قضيتهم الدعوية، ومهامهم العلمية.  إخوة لنا، وجيب أن تأخذ حيز 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

 

 



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

  واملراجع قائمة املصادر

االحتجاج للطربيس؛ تعليق: حممد باقر اخلرسان، نرش: دار النعامن للطباعة  .1

 النجف األرشف.  -والنرش

 إيران، تأليف: عبداهلل حممد الغريب، بدون بيانات أخرى.أحوال أهل السنة يف  .2

األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين، تأليف: حممد بن طاهر الشريازي، حتقيق:  .3

 هـ.1418 -1قم، ط -مهدي الرجائي، نرش: املحقق

إرشاد العباد إىل استحباب لبس السواد عىل سيد الشهداء واألئمة األجماد  .4

علق عليه السيد حممد رضا احلسيني األعرجي عليهم السالم، صححه و

 الفحام. )ال توجد بيانات أخرى للكتاب(. 

االستبصار، تأليف: أيب جعفر الطويس، حتقيق: حسن املوسوي، نرش: دار  .5

 هـ.1390طهران،  -الكتب اإلسالمية

أصل الشيعة وأصوهلا، تأليف: حممد احلسني آل كاشف الغطاء، حتقيق: عالء  .6

 هـ.1415 -مؤسسة اإلمام عيلآل جعفر، نرش: 

تأليف: نارص  –عرض ونقد  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية  .7

 هـ.  1414بن عبداهلل القفاري، الطبعة: األوىل، 

االعتقادات، تأليف: الشيخ الصدوق، حتقيق: عصام عبد السيد، نرش: املؤمتر  .8

 هـ.  1413 -1قم، ط -العاملي أللفية الشيخ املفيد

أعيان الشيعة، تأليف: السيد حمسن األمني، حتقيق: السيد حسن األمني، نرش:  .9

 هـ. 1403بريوت،  -دار التعارف

االنتصار، للرشيف املرتىض، حتقيق ونرش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة  .10

 هـ.1415إيران،  -جلامعة املدرسني بمدينة قم

اهلل العظمى الشيخ جواد  األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية؛ تأليف: آية .11

يقة الشهيدة  هـ.1425 -4إيران، ط -التربيزي، نرش: دار الصد 



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

أوائل املقاالت؛ تأليف: املفيد؛ حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي،  .12 

قم/  -حتقيق: إبراهيم األنصاري، نرش: املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد

 هـ.1413 -1إيران، ط

اجلامعة لدرر أخبار األئمة، تأليف: حممد باقر املجليس، نرش: دار  بحار األنوار .13

 هـ.1403 -3بريوت، ط -إحياء الرتاث العريب

بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد، أليب جعفر حممد بن احلسن بن فروخ  .14

 بدون تاريخ. /1ق م، ط-الصفار، مطبعة اعتامد، إيران

ومظاهره، تأليف: د. عبد اللطيف بن  تأثري املعتزلة يف اخلوارج والشيعة أسبابه .15

 هـ.1421جدة،  -عبد القادر احلفظي، نرش: دار األندلس

 القاهرة. -تاريخ املذاهب اإلسالمية؛ تأليف: حممد أبو زهرة، نرش: دار الفكر العريب .16

التشيع والتحول يف العرص الصفوي، تأليف: كولن ترينر. ترمجة: حسني عيل  .17

 م.2008 -1ط عبد الساتر، منشورات اجلمل،

تصدير الثورة كام يراه اإلمام اخلميني؛ نرش: مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام  .18

 طهران. )ال توجد بيانات أخرى عىل الكتاب(. -اخلميني، قسم الشؤون الدولية

تفسري العيايش؛ تأليف: حممد بن مسعود بن عياش، حتقيق: هاشم الرسويل  .19

 طهران. -اإلسالميةاملحاليت، نرش: املكتبة العلمية 

التوحيد، البن بابويه القمي، حتقيق: السيد هاشم احلسيني الطهراين، مؤسسة  .20

 هـ.1430 /10النرش اإلسالمي، ق م، ط

احلوثية يف اليمن؛ األطامع املذهبية يف ظل التحوالت الدولية، تأليف: جمموعة  .21

 م.2008صنعاء،  -باحثني، نرش: مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث

ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن األسباب، املظاهر، اآلثار، تأليف:  .22

 هـ.1437-1الرياض، ط -وليد أمحد راجح، نرش: مكتبة الرشد



 

 

الشيعة االثنا عشريةالفصل الثاني:    

عام قضيته يف العراق، للسفري بول بريمر، ترمجة: عمر األيويب، ص دار الكتاب  .23

 م.2006لبنان، -العريب، بريوت

رضا املظفر، حتقيق: د. حامد حفني داود، نرش: عقائد اإلمامية، تأليف: حممد  .24

 إيران. -انتشارات أنصاريان

فرق الشيعة؛ تأليف: احلسن بن موسى النوبختي َو سعد بن عبد اهلل القمي،  .25

 هـ.1412 -1القاهرة، ط -حتقيق: د. عبد املنعم احلفني، نرش: دار الرشد

بغدادي، نرش: دار الفرق بني الفرق؛ تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن حممد ال .26

 هـ.1405 -1بريوت، ط -الكتب العلمية

الِفَصل يف املَِلل واألهواء والن َحل؛ تأليف: عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم  .27

 القاهرة. -الظاهري، نرش: مكتبة اخلانجي

الكايف؛ تأليف: حممد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليقك عيل أكرب  .28

 هـ.1388-3طهرات، ط -الغفاري، نرش: دار الكتب اإلسالمية

 /3لقد شيعني احلسني، تأليف: إدريس احلسيني، دار النخيل، بريوت، ط .29

 م.1995هـ= 1416

ماذا تعرف عن حزب اهلل؟ تأليف: عيل الصادق، مكتبة البخاري،  .30

 م.2007هـ=1428 /2مرص، ط-اإلسامعيلية

 املتعة وأثرها يف اإلصالح االجتامعي؛ تأليف: توفيق الفكيكي، نرش: دار .31

 .ه1399بريوت،  -الكتاب اإلسالمي

خمترص التحفة االثني عرشية؛ اخترصه: حممود شكري األلويس، حتقيق: حمب  .32

 هـ.1373القاهرة،  -الدين اخلطيب، نرش: املطبعة السلفية

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، للمجليس، دار الكتب اإلسالمية،  .33

 هـ.3/1375طهران، ط



 

 

الفرق املنسوبة لإلسالمالباب الثالث:    

ل السنة والشيعة، تأليف:  نارص بن عبد اهلل القفاري، مسألة التقريب بني أه .34 

 هـ.1428 -3الرياض، ط -نرش: دار طيبة للنرش والتوزيع

مع االثني عرشية يف األصول والفروع؛ تأليف: أ.د عيل بن أمحد السالوس،  .35

 هـ.1424 -7الرياض، ط -نرش: دار الفضيلة

: السيد هاشم معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألخرى، تأليف .36

 م.003هـ=1/1424البحراين، مطبعة رشيعت، ق م، ط

مقاالت اإلسالميني؛ تأليف: أيب احلسن األشعري، حتقيق: نعيم زرزور، نرش:  .37

 هـ.1426 -1املكتبة العرصية، ط

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية؛ تأليف: تقي الدين أمحد بن   .38

: حممد رشاد سامل، نرش: جامعة اإلمام حممد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق

 هـ. 1406 -1سعود اإلسالمية، ط

املوسوعة الشاملة للفرق املعارصة يف العامل، تأليف: أسامة شحادة و هيثم  .39

 هـ.1432 -1مرص، ط -الكسواين، نرش: مكتبة مدبويل

اح،  .40 موقف األزهر الرشيف من الشيعة االثني عرشية، تأليف: طه عيل السوَّ

 هـ.1431 -1رش: دار اليرس، طن

 م.1/2000الوايف، للفيض الكاشاين، مكتبة اإلمام أمري املؤمنني عيل بأصفهان، ط .41

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة؛ تأليف: حممد بن احلسن احلر  .42

 هـ.1414 -2قم، ط -العاميل، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

 -الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة؛ تأليف: موسى جار اهلل، نرش: سهيل الهور .43

 هـ. 1399-1باكستان، ط


