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 اإلهعععداء
 

 ..إىل كل قلب يف تونس ا ثيثة
 .إال هللا وأن حممًدا رسول هللا دخله حب ال إله

 ..إىل كل ع ل فيها
 .صلى هللا عليه وسلمالعلم وأخذه من منبعه الصايف كتاب هللا وصحيح سنة نبيه  أحب  

 إىل العلماء فيها واملفكرين، إىل الدعاة واملصلححل...
 ..أهدي هذا اجلهد املتواضع

 لكيةنواة ملشروع أكرب يف بيان موقف علمائنا السادة املا
 .من الشيعة أهل البدعة والضالل

 
 املؤلف
 (هع1425)يف غرة ربيل اآلخر 
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 ةعع دمامل
 

حنمددده ونسددتعينه ونسددتهدعه، ونعددوش وه مددن اددرور أناسددنا ومددن سددي ا  أعمالنددا، مددن  ،إن احلمددد ه
وأادهد أن عهده هللا فال مضل لده، ومدن عضدلل فدال هدادي لده. وأادهد أن ال إلده إال هللا وحدده ال ادرع  لده 

 وعلى آله وأزواجه وأصحابه أمجعني...صلى هللا وسلم عليه  ،حممًدا عبده ورسوله
 : دعععوبع

لكنهدا  ،الادتح اسسدالما الول بداعدة عفإن بالد إفرعقية وتدون  عرفدا السدنة والندور النبدوي الدرو  مد
املالحددة الزددقدة يف دولدة بد   العلدم فيهدا علدى أعددي اوسدن ح من الزمن غالبتها البدعدة وتكددر نورهداد  بعد ر  
محلدوا النددال علدى التشديع وسدب الصدحابة، واالبتددداع يف الددعن  فتصددء  دم العلمددا  حيد  بيدد الشديعية، ع  

د  علدى كادر اني يف هاتي  البالد ومدا حو دا.. فدصددروا الاتداوء والبيديوأكابر أهل العلم الرون ،نو النطاسي
الغادر،  وا درد اجلدم   ،تدل الكيدر  هذا، فق  ل العلما  عب  والعة  م، فتحم   الوأنه  ،الدعن عنبيد وردهتم ب  ع  

باد  دولدة العبيددعني وزالدا، و كدن أهدل العلدم مدن فولكن هللا ععز دعنه وععلا كلمته يف كل زمان ومكان  
ِل   ع ض ِرب  اَّلل   احل  ق  و ال ب اِطل  ف د م ا الز ب د  فد   :البالد والعباد ك د   يف ))ك ذ  ه ب  ج ا اً  و أ م ا م دا ع نا دع  الن دال  فد ي م  ي ذ 

ِل   ع ض ِرب  اَّلل   ال م ي ال    .[17الرعد:] ((ال ر ِض ك ذ 
  املشدهورة،كتدب التدارع    -أعهدا القدار -دون  فدوال عسع  هنا أن أسرد الوقدائع واحلدوادا التارةيدة، 

والبداعدددة والنهاعدددة البدددن كيدددر، فقدددد  ،والكامدددل البدددن ال دددر ،واترعددد  الطدددربي ،كتدددارع  ابدددن خلددددون التونسدددا
 أحلت  على ملا !

عليد   ،ف على حوادا أهل العلم والاقها  مع الدولة العبيدعة الرافضية ومدا حصدل  دم بسدببهاقِ ت  ولِ 
، (هدددد333)العدددرب حممددد بدددن أمحددد التميمدددا املتددو  ولقدددروان عددا   بكتدداب ا دددن لعددايف تدددون  يف زماندده أي

 اليحصدديللقاضددا عيداض بددن موسددى   كتداب ترتيددب املدددارر وتقرعدب املسددال  ملعرفددة أعددال  مدذهب مالدد و 
 .(هد544)املتو  سنة 

 صددلى هللا عليدده وسددلمزال العلمددا  رمحهددم هللا عتحملددون الدددفاع عددن كتدداب هللا تعددا  وسددنة نبيدده  امددو 
مبيندني  ،لدني احلدق والصدوابوالبدعدة،      نية يف وجده أهدل الباطدلوارععة اسسال ، ااهرعن سيوف احلق الس  

 ج احلق والصدق والعدل واسنصاف.سبيل أهل الغا والضالل الذعن حادوا عن منه
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ِبيِل ال م ؤ ِمِنني  ند و ل ِدِه )) عقول:سبحانه وهللا  اِقق  الر س ول  ِمن  بد ع ِد م ا تد ب ني   ل ه  ا   د ء و عد ت ِبع  غ ر   س  و م ن  ع ش 
ِلِه ج ه ن م  و س ا     م ِصراً م ا   .[115]النسا : ((تد و    و ن ص 

اسمدا    العالمدة ا قدق املددقق  ادي  اسسدال  ومادو تدون  الكدرب :وكان من هؤال  العال  العلما 
الددذي اخددند أن تكددون  «التحرعددر والتنددوعر»الددذي ع ددرف بتاسددره الكبددر  رمحدده هللابددن عااددور احممددد الطدداهر 

  وهو: ،ة كتابنا هذا منهماد

مععن الشععيعة مععن خععالل  شععيخ اإلسععالم اإلمععام األكععن حممععد الطععاهر ابععن عاشععوربيععا  موقععف »
 تون . -وقد اعتمد  يف النقل منه على طبعة دار سحنون للنشر والتوزعع  «(التحرير والتنوير)تفسريه 

ة ومددوقاهم مددن أهددل شدديعليف بيددان التعرعددف و -البددد منهددا-إال أندد  قدددما البحدد  مقدمددة مطولددة 
حنيادة ومالد  والشدافعا وأمحدد  السنة، واعتقادهم وأقوا م يف أئمة أهل السنة أصحاب املذاهب الربعة أي

 بن حنبل رمحهم هللا.
. ليسدتبني .ونقلا بعض أقوال علما  السدادة املالكيدة يف الشديعة ،الخرء ممث شكر  بعض معتقداهت
 ؟!لاحلق، وماشا بعد احلق إال الضال

ونبددذوا كتدداب هللا ورا   ،هم بنددا طرعددق الددذعن اتبعددوا أهددواواحلمددد ه الددذي هددداد لحلسددال  احلددق، وجن  
 واتبعوا أهوا  قو  قد ضلوا من قبل وأضلوا كيرًا عن سوا  السبيل. ،ظهورهم
 

 .واحلمد ه الذي بنعمته تتم الصاحلا 

 
 أمحد الشاميخالد بن 

al_shamya@gawab.com 
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 رمحه هللاه عة  ياتععترمج
 

 ،بن عااور التونسا، رئي  املاتني بتدون ا: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر شيخ اإلسالم 
 .واي  جامع الزعتونة وفروعه

 

 ور:عععآل عاش
مددن املغددرب القصددى بعددد لددد مدعنددة سددال بددن عااددور، و  اأصددل هددذه الشددزرة الزكيددة الول هددو حممددد 

وقدد سدطع  دم آخدر وهدو  (هدد1110)تدويف سدنة  ،ا بدعنده مدن القهدر والتنصدرخروج والده من النددل  فدار  
وقدد تقلدد مناصدب هامدة   (هدد1230)لدد سدنة و  والدذي بدن عاادور وهدو جدد منمجندا، االشي  حممد الطاهر 

والعضدوعة مزلد   ،والنظدارة علدى بيدا املدال ،واساراف على الوقاف اخلرعة ،كالقضا  واسفتا  والتدرع 
 الشورء.

 ،بدن اخلوجدةاوالشدي  أمحدد  ،والشدي  عوسدف جعدي  ،ومن أاهر تالميذه الشي  حممدد العزعدز بوعتدور
ومن ساللة آل عااور والد اديننا  ،والشي  حممد بر  ،بن اخلوجةاوالشي  حممود  ،والشي  سايف بوحاجب

مث خلادده عليهددا أبددو الننبددة امليقاددة  ، رائسددة  لد  إدارة مجعيددة الوقددافوقددد تددو  ،بددن عااددورا الشدي  حممددد
وقدد تددعما الصدلة و تندا بدني الشدي   ،حممد البشر صار حي  عينته الدولة دئًبا عنها يف تلد  املؤسسدة
حممدد -نتج عنها زجية ادرعية البندة اليدا   ،حممد الطاهر ابن عااور اجلد وتلميذه حممد العزعز بوعتور الوزعر

وهكدذا  دا أواصدر هدذه العائلددة  -الشدي  حممدد الطداهر ابدن عاادور اجلدد-علدى ابدن الول  -العزعدز بوعتدور
وأخددذ  مكا ددا وارتبطددا صددالهتا فكانددا اددزرة طيبددة زعتونددة ال اددرقية وال غربيددة ، (1)ولعددائال  التونسددية

 تؤيت أكلها كل حني إبشن رهبا. ،أصلها اثبا وفرعها يف السما 
 

 :(م1973-1879ونشأته )مولده 
ددر  هددذه العائلددة الشددرعاة بددوالدة الشددي  حممددد الطدداهر ابددن عااددور وملرسدد ضدداحية مددن ضددواحا  ابش 

                                                

 ، بقلم الكاتب: املهدي بن محيدة )بتصرف(.الشي  حممد الطاهر ابن عااور رائد الاكر اسسالما (1)
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 .(2)( 1879)املوافق لشهر سبتمرب  (هد1296)العاصمة التونسية يف مجادء الو  سنة 

 ،التونسددية نشددد الشددي  حممددد الطدداهر ابددن عااددور يف بي ددة علميددة جلددده لدد ب قاضددا قضدداة احلاضددرة
منمجندا  فاا ميدل هدذا الوسد  العلمدا والسياسدا واسصدالحا ادب   ،وجده ل   الشي  حممد العزعز بوعتور

مث  ،وحاظ املتون العلميدة كسدائر أبندا  عصدره مدن التالميدذ ،منذ صغر سنه اا متقنً فحاظ القرآن الكرمي حاظً 
 .(3)تعلم ما تيسر له من اللغة الارنسية

ا مراسداًل ممدع اللغدة كدان عضدوً   ،وادارر يف عددة ملتقيدا  إسدالمية ،العدري وأورووارحتل إ  املشدرق 
 (. 1955)، ووممع العلما العري بدمشق سنة ( 1956)العربية ولقاهرة سنة 

ااددتهر ولصددرب واالعتددزاز ولددنا  والصددمود أمددا  الكددوارا، والنفددع عددن الدددنيا، حدداول أقصددى جهددده 
ولكددن أعدددي العددادي تسددلطا علددى هددذه املنددارة العلميددة  ،وتصدددء لدده معارفدده وعقيندده إنقدداش التعلدديم الزعتددو 

ودفدن مقدربة الدزالج مدعندة   (1973)فتدو  العلدم بتدون  واندزوء حد  تدويف عدا   (، 1961)فدلغتها سنة 
 .(4)فرمحه هللا تعا تون  

 

 :مسريته الدراسية والعلمية
واثبددر علددى  ( 1886-هددد1303)امع الزعتونددة يف سددنة التحددق الشددي  حممددد الطدداهر ابددن عااددور  دد

مدددن سدددنة  ابتددددا ً و  ،ومسدددا عدددداًل مدددربزًا ( 1899-هدددد1317)تعليمدده بددده حددد  أحدددرز ادددهادة التطوعدددع سدددنة 
مدن الدرجدة كمددرل أقبل على التدرع   امع الزعتونة واملدرسدة الصدادقية    (1932)إ  سنة  ( 1900)

ا للزندة إصدالح التعلديم  دامع الزعتوندة ، مث عضًوا مؤسًسد( 1905)سنة ا من الدرجة الو  فمدرسً  ،اليانية
 (. 1910)سنة 

فكددان عضددًوا و كمددة العقارعددة  ( 1911)التحددق الشددي  حممددد الطدداهر ابددن عااددور ولقضددا  سددنة 
فشدي  اسسدال  للمددذهب  ( 1924)فكبدر املاتدني سدنة  ( 1923)ا سدنة ا مالكيًدمث ماتيًد ،اا مالكيًدوقاضديً 

 ،وبنزاهة وحسن نظدر ،كل هذه املها  مهارة ودقة علمية ددرة  رمحه هللا، وقد وار ( 1932)الكا سنة امل
بعدد  ( 1932)مسا اي  جامع الزعتونة وفروعه لول مدرة يف سدبتمرب  ،ا فيما عقضا بهفكان حزة ومرجعً 

                                                

الشي  حممد الطاهر ابن عااور أصديل قرعدة بد  خيدار  ، جا  فيها:هد(1417)حمر   (12:العدد) (1:السنة)عن نشرعة الكلمة الطيبة  نقالً  (2)
 .املشهورة بكيرة حااظ القرآن وجودة حاظهم

 الشي  حممد الطاهر ابن عااور رائد الاكر اسسالما. (3)

 هد(.1417) (، حمر 12عن نشرعة الكلمة الطيبة، السنة الو  )العدد: نقالً  (4)
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 . (1933:بعد )سبتمرب أن اانر يف إدارة الكلية الزعتونية، ولكنه استقال من مشينة جامع الزعتونة

ا ا عميدددً اددينً  ( 1956)ويف سددنة  (، 1945)مث مسددا مددن جدعددد ادديًنا جلددامع الزعتونددة يف سددنة 
حيدد  أحيددل إ  الراحددة بسددبب موقادده  دداه  ( 1960)للكليددة الزعتونيددة للشددرععة وأصددول الدددعن حدد  سددنة 

 .(5)احلملة الو انها بورقيبة عوم ذ ضد فرعضة الصيا  يف رمضان

قدددباًل علدددى الكتابدددة والتحقيدددق والتددددليف، فقدددد ادددارر يف إنشدددا   لدددة السدددعادة العظمدددى سدددنة كدددان م
 ونشدر ودواثً  ،رمحده هللاوها أول  لة تونسية مدع صددعقه العالمدة الشدي  حممدد اخلضدر حسدني  (، 1952)

ونددور  ،ميةوا داعددة اسسددال ،واملنددار ،ا يف املددة الزعتونيددة و ددال  اددرقية ميددل هدددء اسسددال عدعدددة خصوًصدد
 .كما نشر  له  لة اممع العلما بدمشق  ،و لة  مع اللغة العربية ولقاهرة ،اسسال 

اددارر يف املوسددوعة الاقهيددة الددو تشددرف عليهددا وزارة الوقدداف والشدد ون اسسددالمية ولكوعددا مبحدد  
 .(6)قيم

 

 :هععععوخععشي
 ،والقدددرا ا  ،واحلددددع  ،اسدددرسدددعة  لدددا التااكتسدددب الشدددي  حممدددد الطددداهر ابدددن عاادددور  قافدددة و 

وأعمدل فكدره فيمدا حصدله وتوسدع يف  ،وعلم العروض ،واملنطق ،والتارع  ،واللغة ،والبيان ،ومصطلح احلدع 
ة من علما  عصره امتازوا بيقافة موسوعية يف علو  الدعن وقواعد اللغة فقد خترج على أعدي  ل   ،شل  وحلله

والنكيدز علدى تربيدة  ،ومعرفدة بطدرق التددرع  ،جاندب قددرة علدى التبليد إ   ،العربية وبالغتها وبيا دا وبددععها
 ،والشددي  حممددد الننلددا ،والشددي  سددايف بوحاجددب ،ومددن أاددهرهم الشددي  حممددد النزددار ،امللكددا  يف العلددو 

 ا.والشي  صاحل الشرعف رمحهم هللا تعا  مجيعً  ،بن عااوراوالشي  عمر  ،والشي  حممد بن عوسف
قددد أعطددوا  ،هددؤال  العددال  وجددددها حيدداة علميددة زاخددرة حافلددة  الئددل العمددالوإشا تصدداحنا حيدداة 

وهددؤال  النبغددا  وإن يف عنكددوا مؤلاددا   ،احليدداة التونسددية عطددا  جددزعاًل يف الدددعن واالجتمدداع والدب والسياسددة
لغوعدة، وقدد كدان ضنمة إال أ م تركوا تالميذ اهدوا  دم بطدول البداع يف نقدد اواثر واملنداهج وتتبدع ا ندا  ال

ا يف والسددتاش عمددر بددن الشددي  مدداهرً ، ا يف علددو  اللغددة والنحددو والبالغددة والدبا مدداهرً الشددي  بوحاجددب ورًعدد
 .(7)تونةعا لش  العلو  الو تدرل  امع الز والشي  حممد النزار كان جامعً  ،الاقه واملنطق والكال  والالساة

                                                

 ع لم ورجاله جا (5)
 (.125:ص)حممد العزعز ابن عااور  -مع الزعتونة امل

 هد(.1417) (، حمر 12عن نشرعة الكلمة الطيبة، السنة الو  )العدد: نقالً  (6)

 الشي  حممد الطاهر ابن عااور رائد الاكر اسسالما. (7)
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يف مدد الطداهر ابدن عاادور كدانوا صدرة ملصدلحني أسدهموا وهؤال  العلما  الذعن تتلمدذ علديهم الشدي  حم
 ،أميددال الشددي  إبددراهيم الرةحددا ،ا جلددياًل علددى ادد  املسددتوة  الدبيددة واالجتماعيددةاحليدداة التونسددية إسددهامً 

ولقدد كدان هدؤال   ،والشدي  حممدود قبدادو ،والوزعر خر الدعن واا صاحب أقو  املسال  ،وإمساعيل التميما
ا للمددارل اسصدالحية الدو نشدر  يف العدايف ا مهًمداملدرسدة اسصدالحية التونسدية، وكاندا فرًعد العلما  زعما 
الوهاب النزدي، وهذه املدرسة إ  جانب  بن عبداومدرسة املصلح: حممد  ،كاملدرسة الدهلوعة   اسسالما

 ،يف الساليب والطرائدق وختتلف عنها ،املدرسة املغربية تتاق مع مدارل العايف اسسالما يف الس  واملباد 
عدن  د  ع  هو مقاومة التنلف املزري الذي تردء فيه املسلمون من بد    أ ا تلتقا مجيًعا حول هدف موحد د  ي  بد  

 .(8)التوحيد وانغمال يف الشرر، ولرغم من أن دعنهم دعن الاكر واحلضارة والعلم واملدنية

 

 :إصال اته ورؤيته لإلصالح
 ،ة من النصار الوفيدا  يف ختطدي  مراحدل اسصدالحن عااور مساعدة  ل  با بدأ الشي  حممد الطاهر

، (9)للندروج هبدذا املعهدد العظديم مدن كبوتده  ظم الو عراها كايلدة بتحقيدق ا ددف الدذي عصدبو إليدهوتطبيق الن  
ألاده  الدذي «ألي  الصبح بقرعب»بعد أن تكلم عن أساليب التعليم الزعتو  ومناهزه بلسان النقد يف كتابه 

ا كل علم اً وحدد فيه أسباب ختلف العلو  مصن ِ  ،والذي ضمنه رؤعته لحلصالح (هد1321- 1907)سنة 
واعتددرب أن إصدالح حددال المدة ال عكددون إال إبصدالح منداهج التعلدديم والقيدا  علددى هدذا اجلانددب،  ،علدى حددة

ل حياتده الشدي  اجلليدل كدر   مما عدل على أن هدذا ،وعشرعن سنة اكتب كتابه هذا وعمره يف عتزاوز مخسً وقد  
وولتدداع علددى مكمددن الدددا  يف ختلددف المددة، ولدد ن أحدد  الشددي   سددامة املهمددة  ،للنهددوض وجلددامع العظددم

إال أنه يف  ،والبون الشاسع بني واقع املسلمني وما وصلا إليه المم الغربية من امتالر أسباب النهضة والرقا
 هذا الطرعق امللا  ولاوار. ا يف السر يفعزمً  ا ويف عينِ خر جهدً عد  

لقدددد  لدددا عناعدددة الشدددي  حممدددد الطددداهر ابدددن عاادددور إصدددالح الكتدددب الدراسدددية وأسددداليب التددددرع  
ونظر  يف الكتب الدراسية  ،منه هبذا الغرض وقد اهتما جلان من ايوخ الزعتونة بتشزيع   ،ومعاهد التعليم

وصددب   ،ة كانددا مندذ عصددور ماضدية تدددر لوعمددل الشدي  علددى اسدتبدال كتددب كيدر  ،علدى تتلددف مسدتوةهتا
 عليها قد  الزمان صبغة احنا  وقداسة موهومة.

لقددد حددرص الشددي  حممددد الطدداهر ابددن عااددور علددى خاصددو التعلدديم الزعتددو : الصددبغة الشددرعية واللغددة 

                                                

 الشي  حممد الطاهر ابن عااور رائد الاكر اسسالما. (8)

 ع لم ورجاله جامع الزعتو  (9)
 (.121:ص)حممد العزعز ابن عااور  -نة امل
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 وللوصددول إ  هددذا ا دددف البددد مددن ختصددي  كتددب دراسددية اددهد  ددا العلمددا  بغددزارة العلددم وإحكددا  ،العربيددة
ليتنددرج مدن الزعتوندة العدايف املقتددر علددى اخلدوض فيمدا درل مدن املسددائل   الصدنعة وتنميدة امللكدا  يف التحرعدر

ولتحقيق هذه الهداف دعا الشي  حممد الطداهر ابدن عاادور املدرسدني إ  التقليدل مدن  ا،و حيصها ونقده
وععول على ناسه يف  ،عستقل يف الاهم ح  تنىب للطالب ملكة هبا ،اسلقا  واسكيار من الاغال التطبيقية

واختيدار أحسدنها  ،وقد ح  املدرسني على نقد الساليب واملنداهج الدراسدية ،حتصيل  قافته العامة واخلاصة
 ،احن العقل معلوما  كيرة قد ال حيسن الطالب التصرف فيهامن  ومراعاة تربية امللكة بداًل  ،أ نا  الدرل

 ي التنظر والتطبيق امليدا .د  ع  فكانا دعوته لحلصالح شا  بد  
 

 وم:عور العلععتط
 مندده بقددرب النصددر إعددذادً - «ألددي  الصددبح بقرعددب»بددن عااددور يف كتابدده اعقددول الشددي  حممددد الطدداهر 

رأعدا الدذي عطمدع » :-دارهدا روختلصها من املستعمر الارنسدا الدذي وغتهدا يف عقد ،واستعادة المة  دها
ا يف أمددد غددر طوعددل، و  عرمددا بناسدده إ  متسددع رمددا ال جيددد مندده ترًجدد العلدد يف البحدد  عددن موجبددا  تددد

 .(10)«أبسباب أتخر العلو  و يقةً  ا رابطةً وأعقنا أن لسباب أتخر املسلمني عمومً 
وحدداول مددن خددالل كتابدده املددذكور أن  ،أحدد  الشددي  ابددن عااددور بقيمددة العلددم يف سددبيل  ددوض المددة

ع املعمور من مناهج لتدرع  الطلبة العلو  الشرعية الو توار ها الجيدال عقد  بدعاًل ملا ساد يف أوساط اجلام
-حكدا  سديطرته علدى العدايف اسسددالما إومكندا الغددرب ولتداع مدن  ، عدن جدد دون نظدر وإعمدال للدرأيأوً 

 .-والقطر التونسا جز  منه

قددد  نظرتدده إ    اا فرعيًددلتدددخر العلددو  وعزعددد عليهمددا مخسددة عشددر سددببً  وقبددل أن عسددرد سددببني رئيسددني
 العلو  ورسم منهزه يف التعامل مع العلم وأطواره، فقسم العلو  قسمني من جهة صرهتا: 

 ،فيمرتده  تدم مندده ،مدا تنشدد عنده صددرة هدا مدن ندوع موضدوعا  مسددائله، كعلدم النحدو ال سعم األول:
 وها صرة لاظية حمضة.

علدم التدارع  والالسداة  :ميدل ،ج نتدائج عنهداما عبح  عن أاديا  ال لدذاهتا بدل السدتنتا  ال سم الااين:
ددددوا ندسددددة النظرعددددة وأصددددول الاقدددده وغرهددددا، فبالتددددارع  عسددددتعني مزاولدددده علددددى ع   ل التزددددارب و نددددب مضددددار ق 

 ،احلضارا  والخطا  الو وقعا فيها المم السابقة، والالساة تنر العقل وتدربده علدى فدتح أبدواب احلقدائق

                                                

 (.175:ص)ألي  الصبح بقرعب  (10)
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علددم البالغددة ومجيددع  :وميددل شلدد  ،لسدداة وإ ددا عتعودهددا الددذهن ضددمن ممارسدداتهقددرأ يف الاالادديا  ال ت   ذهوهدد
 العلو  الربهانية النظرعة، وأصول الاقه يف فلساة االستنباط. 

ليقددول كلمتدده احلامسددة يف التعامددل مددع العلددو  منطددق النقددد  «ألددي  الصددبح بقرعددب»عضدديف يف كتابدده 
وإن أطوار العلو  يف المة » لقدما  من سلف المة، فيقول:والتطوعر دون اخلروج عن أدب االلتزا  مناهج ا

 شل  أن العلم يف المة كما هو يف الارد له أربعة أطوار:   تشبه أطوارها يف الفراد
وال تاكدر  ،من غدر انتسداب بعضدها مدن بعدض  طور احلاظ والتقليد والقبول للمسائل كما ها -1
 بل لقصد العمل. ،يف غاعتها

 ب بعضها من بعض وتنوععها واالنتااع ببعضها يف بعض.طور انتسا -2
 طور البح  يف عللها وأسرارها وغاةهتا. -3
 . «وهو طور التضلع والتحرعر ،احلكم عليها وعتبار تل  العلل ولتصحيح والنقد -4
 

 :املسرية النضالية
مث  (، 1932)نة ا لحلسدال  املدالكا سددبددن عاادور بتسدميته ادينً از موقدف الشدي  حممدد الطداهر ز  ع د

فتيسدر لدده  ،مهددا  ادي  مددعر اجلددامع العظدم وفروعدده ( 1932)بتكلياده يف ادهر سددبتمرب مدن نادد  السدنة 
إال أن الدسددائ  واملددؤامرا  الددو كانددا  (11)الشددروع يف تطبيددق آرائدده اسصددالحية الددو كانددا اددغله الشدداغل

والددذعن  ،ه اسصددالحية مددن جهددةمددن املتحاظددني علددى خطواتدد «الزعتددونيني»حتددار ضددده مددن طددرف معارضدديه 
  اسدتقالته يف سدبتمرب السدنة املواليدة جعلتده عقدد ِ  ،مدن جهدة اثنيدة (12)اعروا بناوشه وقبوله من كدل ا يطدني بده

وقوبلا عودة  ،ا للزامع العظم وفروعهعني  مرة اثنية اينً  ( 1945-هد1364)ويف سنة  (، 1933)
واهتز املعهد الزعتدو  وفروعده  ،ة والرأي التونسا بصاة عامةالشي  ومال فياض من طرف الوساط الزعتوني

ومنهددا االسددتقبال احلددار الدددذي  ،ا لعددودة الشددي  ولعاصددمةا وارتياًحددفانتظمددا عدددة تظدداهرا  تكر ًدد ،اسددرورً 
خصته به فدروع سوسدة والقدروان وصدااق  مناسدبة الدزةرة التاقدعدة الدو قدا  هبدا الشدي  ابدن عاادور يف مداي 

فانطلقدددا ألسددددنة الدو  والشددددعرا   ،فدددور تسددددميته مدددن جدعددددد علددددى رأل إدارة التعلددديم الزعتددددو  ( 1945)
 .(13)ولقصائد احلماسية والدايد

                                                

 .(هد1417) (، حمر 12عن نشرعة الكلمة الطيبة، السنة الو  )العدد: نقالً  (11)

 املصدر السابق. :انظر - وختاشها فيما عسمى بقضية التزني  حاكوا له الدسائ  بسبب مواقف اهتم وطالً  (12)

 منها ما أنشده صغار تالمذة فروع سوسة: ،أنشد تالميذه أدايد مؤ رة (13)
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فزعدل الادروع الزعتونيدة حتدا مراقبدة إدارة مشدينة اجلدامع  ،واستدنف الشي  تطبيق برد ه اسصالحا
 ية اجلهوعة.الشرع ةو ا ولنظر إ  السلط ا بعدما كانا ترجع ارأسً 

-1949يف مدددة سددبع سددنوا  ) ا ارتقددوكمددا زاد الشددي  ابددن عااددور يف عدددد الاددروع الزعتونيددة الدد
وصددار عدددد تالمددذة  -منهددا ا نددان للاتيددا  يف تددون  وصددااق -وعشددرعن  ة ( مددن صانيددة إ  مخسدد1956

 .(14) (1956) :سنة الزعتونة وفروعها عناهز العشرعن ألف تلميذ يف حدود

 .(15)بكة فروع الزعتونة إ  القطر اجلزائري إبنشا  فرعني يف مدعنة قسنطينةكما امتد  ا

قيمة يف من ملا له  ،ن من أوضاع الطلبة املعيشية واالجتماعيةوحرص الشي  ابن عااور على أن حيس  
يم رفدع معنددوة  الطلبدة الزعتددونيني إزا  إخدوا م امليسددرعن، وأمددا  الضدغوط مددن حدو م علددى القضدا  علددى التعلدد

 واوفاق الو  كن أن عرمسوها ملستقبلهم.  ،واحلرة الو كان عليها أغلب أبنا  الزعتونة، (16)الزعتو 
وبعد اضطراو  وخالفا  حول أمر التطوعر، قرر  السلطة إبعاد الشدي  حممدد الطداهر ابدن عاادور 

 ( 1956)ة نويف سد ،شدينةوتكليدف الشدي  علدا النيادر إبدارة امل ،عن مباارة وظياته مع إبقائده يف خطتده
ون التعلدديم الزعتددو  بعنددوان اددي  عميددد للزامعددة الزعتونيددة مددن سددنة  عدداد الشددي  ابددن عااددور إ  مبااددرة ادد

 (. 1960)إ   (1956)
 

 :كتاابته ومؤلفاته
ها و  ،كان أول من حاضر ولعربية بتون  يف هذا القرن، أما كتبه ومؤلااته فقد وصلا إ  الربعني

ومددن أجل هددا كتابددده يف  يدددة،وتددددل علددى تبحددر الشدددي  يف ادد  العلددو  الشددرعية والدب ،قددة العلميددةغاعددة يف الد
يف مقاصددددد الشددددرععة » :وكتابدددده اليمددددني والارعددددد مددددن نوعدددده -موضددددوع وينددددا- «التحرعددددر والتنددددوعر» :التاسدددر
الوقدف وآاثره »، و«أصدول العلدم االجتمداعا يف اسسدال »، و«حاادية التنقديح للقدرايف»، وكتابده «اسسالمية
التوضديح »، و«كشدف املغطدى يف أحادعد  املوطدد»، و«نقد علمدا لكتداب أصدول احلكدم»، و«يف اسسال 

ادددرح دعدددوان بشدددار »و، «كتددداب اسنشدددا  واخلطابدددة»، و«مدددوجز البالغدددة»، و«والتصدددحيح يف أصدددول الاقددده
                                                

 وجرء دمع السرور. -قد حللا الصاو حال  -وبن عااور وسهالً  - أعها الطاهر أهالً  -
 (....أنا للمعمور نور ) - ة ورع  النبيا  -يف اهتدا  وارتيا   -أنا للعني ضيا   -

هددذا الخددر املددد الزعتددو  وقددد أخدداف  وأصددبح بورقيبددة واحلددزب الدسددتوري عبااددرون احلكددم، سددتقال ايف هددذه السددنة حصددلا تددون  علددى ا (14)
 .الذي أحد ه الشي  حممد الطاهر ابن عااور

 ع لم ورجاله  (15)
 (.123:ص)حممد العزعز ابن عااور  -جامع الزعتونة امل

 (.123املصدر السابق )ص: (16)
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 إخل....«ودعوان النابغة

، وكتدداب يف السدرة، ورسددائل «وع الاتداوء مدد»وال تدزال العدعدد مددن مؤلادا  الشددي  تطوطدة منهدا: 
 .(17)فقهية كيرة

 : (18)مؤلاا  يف العلو  اسسالمية، وأخرء يف العربية وآداهبا :منها ،وقد قسما مؤلااته إ  قسمني

 

 العلوم اإلسالمية: 
 .التحرعر والتنوعر -1

 .مقاصد الشرععة اسسالمية -2
 .أصول النظا  االجتماعا يف اسسال  -3
 ؟ي  الصبح بقرعبأل -4
 .الوقف وآاثره يف اسسال  -5
 .طى من املعا  واللااظ الواقعة يف املوطدغكشف امل  -6
 .قصة املولد -7
 .حوااا على التنقيح لشهاب الدعن القرايف يف أصول الاقه -8
 .عبد الرازق ارد على كتاب اسسال  وأصول احلكم أتليف عل -9
 .فتاوء ورسائل فقهية -10
 .وضيح والتصحيح يف أصول الاقهالت -11
 .النظر الاسيح عند مضاعق النظار يف اجلامع الصحيح -12
 .تعليق وحتقيق على ارح حدع  أ  زرع -13
 .قضاة ارعية وأحكا  فقهية وآرا  اجتهادعة ومسائل علمية -14
 .آمال على تتصر خليل -15

                                                

 .هد(1417(، حمر )12السنة الو  )العدد:عن نشرعة الكلمة الطيبة،  نقالً  (17)

 .)يف عدد خاص ولشي  حممد الطاهر ابن عااور( ( 1978)السنة العاارة  (4-3)نقلتها  لة جوهر اسسال  عدد  (18)
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 .تعاليق على العلول وحااية السياكويت -16

 .دالئل اسعزازآمال على  -17
 .أصول التقد  يف اسسال  -18
 .مراجعا  تتعلق بكتاي: معزز أمحد والالمع للعزعزي -19

 
 اللغة العربية وآداهبا:

 .أصول اسنشا  واخلطابة -1

 .موجز البالغة -2
 .ارح قصيدة العشى -3
 .حتقيق دعوان بشار -4
 .الواضح يف مشكال  املتني -5
 .سرقا  املتني -6
 .رح دعوان احلماسة لي  ا ا -7
 .حتقيق فوائد العقيان للاتح ابن خاقان مع ارح ابن زاكور -8
 .دعوان النابغة الذهي -9

 .حتقيق مقدمة يف النحو خللف المحر -10
 .تراجم لبعض العال  -11
 .حتقيق كتاب االقتضاب للبطليوسا مع ارح كتاب أدب الكاتب -12
 .مجع وارح دعوان سحيم -13
 .ارح معلقة امر  القي  -14

 .حتقيق لشرح القراا على دعوان املتني -15
 .غرائب االستعمال -16
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 تصحيح وتعليق على كتاب النتصار جلالينول للحكيم ابن زهر. -17

وقد عدد الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة امال  العلمية الو أسهم فيهدا الشدي  حممدد الطداهر ابدن 
 نها:نذكر موالو عااور، 
 .السعادة العظمى -
 .املة الزعتونية -

 ومن الصحف واجملالت الشرقية:
 .هدء اسسال  -

 .نور اسسال  -
 .مصباح الشرق -
 . لة املنار -
 . لة ا داعة اسسالمية -
 . لة  مع اللغة العربية ولقاهرة -
  لة اممع العلما بدمشق. -

 (. 1955)العربية ولقاهرة ودمشق منذ سنة  وقد اغل مهمة عضو مراسل ممعا اللغة
* * * 
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 فيهو مدخل 
 عشرية اإلثيناإلمامية  الشيعةالتعريف بفرقة 

 
أظهدر اسسدال   ،بتلا هبم املسلمون منذ مؤسسهم عبد هللا بن سبد، وهدو عهدودي مدن الديمناهم فرقة 

لئمدة، والقددرة علدى أاديا  ال ا ونقل ما وجده يف الاكر اليهدودي إ  التشديع كدالقول ولرجعدة  وعدد  مدو 
تعددا  هللا عمددا -عددز وجددلعقدددر عليهددا أحددد مددن اخللددق، والعلددم مددا ال ععلمدده أحددد، وإ بددا  البدددا  علددى هللا 

، فقددال يف عليدده السددال وقددد كددان عقددول يف عهودعتدده أبن عواددع بددن نددون وصددا موسددى  -اا كبددرً عقولددون علددوً 
وابن السودا  هذا عبدهللا بدن سدبد هدو أول مدن أحددا  ،وسلم صلى هللا عليهاسسال  أبن علًيا وصا حممد 

 وأول من أظهر الربا ة منهم وعناف الشيعة أناسهم! رهم!الطعن يف الصحابة رضوان هللا عليهم وكا  

 نظر املصادر الشيعية اآلتية:ا
تيدار واخ(.. 44:ص)وفدرق الشديعة للندو و (.. 21:ص)القما بن عبد هللا الارق لسعد و قاال  امل

مدن ال حيضدره الاقيده (.. 2/184)ا  قدوتنقيح املقدال للمام(.. 109-108:ص)معرفة الرجال للطوسا 
 (.2/234النوار النعمانية ).. (1/229)

  أي: أندا هللا! ممدا دفدع عليًدا إ  أن عهدم بقتلده «أندا أندا»: رضدا هللا عنده وآخر عهده قدال لعلدا
 فنااه إ  املدائن. لكن عبد هللا بن عبال نصحه أبن ال عاعل.

 أهم ع ائدهم اليت خالفوا فيها اإلسالم وأهله:
غدر الددذي  وأندهدقد ، و ععتقددون أبن القددرآن الدذي أبعددي املسدلمني اليدو  حمددرف : حتريعف ال عرآ  •

وقدد ألدف أكدرب علمدائهم احلداج مدرزا حسدني بدن حممدد تقدا الندوري  ،عليه السدال أنزل على الرسول العظم 
فصل اخلطداب يف إ بدا  » واملدفون يف املشهد املرتضوي ولنزف، كتابه: هد(1320) سنة الطربسا املتو 

وقدد طبددع هدذا الكتداب يف إعددران  ،عدزعم فيدده أبن القدرآن قدد زعدد فيدده ونقد  منده «حترعدف كتداب رب الروب
 (.هد1289) سنة

 (57) وعدددروي الكليدد  يف كتابددده الكدددايف يف صددداحة ،«مصددحف فاطمدددة»وععتقدددون مصدددحف امسددده 
، عليهدا السددال إن عندددد ملصدحف فاطمددة »: -أي جعادر الصدادق-عندده ( عددن أي بصدر هدد1278طبعدة )
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قدال: قلددا: ومددا مصددحف فاطمددة؟ قددال: مصددحف فيدده ميدل قددرآنكم هددذا  ددالا مددرا ، وهللا مددا فيدده حددرف 
 .«واحد من قرآنكم

ق ولعدني ال ولوصدف، إش جيب أن عن  اسما  السابق على اسما  الالحد  : وتكون ولن اإلمامة •
    عشر فقد كار!ن اسمامة أهم من اهادة التوحيد. بل ومن أنكر إمامة واحد من أئمتهم االأو 

: ععتقدون أن كل الئمة معصومون عدن اخلطدد والنسديان، وعدن اقدناف الكبدائر والصدغائر. العصمة •
 ،لراد على اسمدا  كدالراد علدى النديا :وأن كالمهم وحا من هللا.. بل وعنزل عليهم الوحا! وعليه فاا دعنهم

 !!والراد على الني كالراد على هللا

مددا  صددلى هللا عليدده وسددلم: وهددو أن كددل إمددا  مددن الئمدة أ ودع العلددم مددن لدددن الرسدول العلعم اللععدين •
مدددن فددرق، وقدددد  صددلى هللا عليددده وسددلموال عوجددد بينددده وبددني الندددي  ،اا لددددنيً عكمددل الشدددرععة، وهددو  لددد  علًمدد

 أسرار الشرععة ليبينوا للنال ما عقتضيه زما م. صلى هللا عليه وسلمعهم رسول هللا استود

أندده جيدوز أن  ددري اخلددوارق علددى عددد اسمددا ، وعسددمون شلدد  معزددزة.. ععتقدددون : خععوارا العععادات •
 ل اسنسان إ  أي صورة عشا ! فعندهم اسما  ععلم الغيب، وحييا املوتى، وحيكم بني املالئكة، وحيو  

َثةا • ا، وععتقدون أن اسما  اليا  عشر املهدي : عرون أن الزمان ال ةلو من حزة ه عقاًل وارعً لَغيعْ
وأن لدده غيبددة صددغرء وغيبددة كددربء، وهددذا مددن أسدداطرهم الددو أضددحكوا  -كمددا زعمددوا-قددد غدداب يف سددردابه 

 الشاعر املتندر:قول عليهم هبا العايف كله. وصدق فيهم 

 نساانإهلكم جب صريمتوه يلذما آ  للسرداب أ  يلد ا
 الانعثلاتم العن اء والغي منكإا ذا عفعلى ع ولكم العف

: ععتقدون أن أئمتهم سرجعون يف آخر الزمدان عنددما نشن هللا  دم وخلدروج، وكدان بعضدهم الرجعة •
ب  ا، فيهتادون ومسده، وعدعونده للندروج حد  تشدتبعد صالة املغرب ببداب السدرداب وقدد قددموا مركبًد ونعقا

النزددو ، مث عنصددرفون وعرج ددون المددر إ  الليلددة التاليددة. وعقولددون أبندده حددني عودتدده سدديم  الرض عددداًل كمددا 
وسديقت  مدن خصدو  الشديعة علدى مددار التدارع ، ولقدد قالدا اسماميدة قاطبدة ولرجعدة،  ،اا وظلمً مل ا جورً 

 وقالا بعض فرقهم الخرء برجعة بعض الموا . 

ا أصاًل من أصول الدعن، من تركها كان منزلدة مدن تدرر الصدالة، وهدا واجبدة ال : وهم ععدو  يةالت   •
جيددوز رفعهددا حدد  ةددرج القددائم، فمددن تركهددا قبددل خروجدده فقددد خددرج عددن دعددن هللا تعددا  وعددن دعددن اسماميددة، 

 «لدده وال إ ددان ملددن ال تقيددة ،التقيددة دعدد  ودعددن آوئددا»قولدده: عندددهم وعنسددبون إ  أي جعاددر اسمددا  اخلددام  
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 وهم عتوسعون يف ماهو  التقية إ  حد كبر. 

وقددد حدر  اسسددال  هددذا الددزواج  ،ادا  وأفضدل القددرو بددخددر العمددن تعددة النسدا  : عددرون أبن م  املتععة •
فيه عزائب وغرائدب نندزه القدار  الكدرمي  للشيعةو  ،الذي تشنط فيه مدة حمدودة بعد أن أبيح فنة من الزمن

وقصصدهم يف هدذا الدزواج املؤقدا الدذي جعلدوه  ،وقلدة حيدا  نسدائهم ،ا ونشدازهمأن عقرأ هنا سدعارهم اجلنسد
 بل هو اون يف دةرهم الزد أب  عينه! ،برعد الزد

وعنعتدو م  ،أي بكدر وعمدر وعيمدان :مدن اخللادا  اليال دة ؤ: عوجبون لصحة إسدال  الادرد التدرب الناءة •
ون  كمدا عبدد  ،دون علدا الدذي هدو أحدق مدنهم هبدا اغتصدبوا اخلالفدة -كمدا عزعمدون-ل م   أبقبح الصاا 

بلعن أي بكر وعمر بددل التسدمية يف كدل أمدر شي ول، وهدم عندالون كدذل  مدن كيدر مدن الصدحابة وللعدن، 
رضدا هللا -خلندا وورميهدا   ،، والطعن يف عرضدهارضا هللا عنهاوال عتورعون عن النيل من أ  املؤمنني عائشة 

 .-وحاااهاعنها 

واملغدددالون مدددن الشددديعة رفعدددوه إ  مرتبدددة  ،رضدددا هللا عندددهبعضدددهم غدددا  يف انصدددية علدددا  :املغعععا ة •
 ،صددلى هللا عليدده وسددلماللوهيددة كالسددب ية، وبعضددهم قددالوا أبن جربعددل قددد أخطددد يف الرسددالة فنددزل علددى حممددد 

ولدذل   ،ابكمدا عشدبه الغدراب الغدر   صدلى هللا عليده وسدلما عشدبه الندي لن عليًد  بداًل من أن عنزل على علدا
 مسوا ولغرابية.

عليدده بددن أي طالددب ويف الئمددة مددن آل البيددا تلتقددا مددع أقددوال النصددارء يف عيسددى  اأقدوا م يف علددو 
 واختالق خوارق العادا  وإسنادها إ  الئمة. ،لقد ااهبوهم يف كيرة العياد وكيرة الصوربل  ،السال 

أصدول »اسسدال  واملسدلمني فليقدرأ كتداب: وخطدرهم علدى  الشديعةد الوقوف على حقيقة دعن اومن أر 
صدر بدن عبددهللا القاداري وتقدع : دوهو رسالة دكتوراه علمية للباحد  «مذهب الشيعة اسمامية اس   عشرعة
 ا.ا وعلميً يف  ال ة  لدا .. وها مو قة أكاد يً 

 قوا م وكتبهم.هو من أعرف النال هبم وأبفلعبدهللا املوصلا،  «ننندع ح  ال»وكذا ع راجع كتاب: 
* * * 
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  (اخلميين)ومرجعهم الديين  الشيعةإمام 
 يف ميزا  العلماء!!

 
ن للنمي  بدًعا وضالال  كيرة، كما أحيطا انصيته بددعاوء ومظداهر ال صدلة  دا وسسدال ، إ

 وإلي  هذا من كتبه قبل البد  يف خطاوته الشهره:

 معت دات اخلميين يف أئمته: 
ا ا حممودً ما  مقامً حلن لإف»( حتا عنوان الوالعة التكوعنية: 52:كومة اسسالمية )صاحل هقال يف كتاب

 .«وخالفة تكوعنية ختضع لوالعتها وسيطرهتا مجيع شرا  الكون ،ودرجة سامية

ا وإن مدددن ضدددرورة  مدددذهبنا أن لئمتندددا مقاًمددد» :وقددال أعًضدددا يف ناددد  الصددداحة مدددن الكتددداب ناسدده
 .«ال ني مرسلا ال عبلغه مل  مقرب و حممودً 

صلى ن الرسول العظم إوموجب ما لدعنا من الرواة  ف»(: 52:وقال أعًضا يف نا  الكتاب )ص
وجعل  م مدن  ،فزعلهم هللا بعراه حمدقني ،اكانوا قبل هذا العايف أنوارً   عليهم السال والئمة  هللا عليه وسلم

 .«املنزلة والزلاى ما ال ععلمه إال هللا
 .«ال نتصور فيهم السهو والغالة»(: 91:ا  الكتاب )صا يف نوقال أعضً 
 ،ا  جدياًل خاًصدختدإن تعاليم الئمة كتعداليم القدرآن ال »(: 113:ا يف نا  الكتاب )صوقال أعضً 

 .«جيب تنايذها واتباعها ،وإ ا ها تعاليم للزميع يف كل عصر ومصر وإ  عو  القيامة
 .«مامة عكتمل الدعن والتبلي  عتمووس»(: 154:وقال يف كتابه كشف السرار )ص

ا مددن علددا بددن أي بددد ً  ،ن أئمتنددا هددم الئمددة املعصددومونحنددن ناتنددر أب»(: 67:وقدال يف وصدديته )ص
وهددو  ،ا منقددذ البشددرعة اسمددا  املهدددي صدداحب الزمددان عليدده وعلددى آوئدده آالف التحيددة والسددال طالددب وختًمدد

 !«مشي ة هللا القدعر حا عراقب المور
 من العاجيب والكارة  املقطوع هبا.. وهللا املستعان. إ  غرها

ولي  يف املستطاع فضح كدل هدذه البددع يف هدذه العزالدة، وعكادا أن نشدر إ  تلد  املادنة  الدو 
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مدددا حقيقدددة هدددذا الرجدددل؟ ومدددا حقيقدددة دعوتددده؟ وهدددل هدددو عدددرتب   : عدددل القدددار  واملتدددابع عتسدددا ل وسدددتغراب
  !وسسال  أصاًل؟

  على األنثياء والرسل: تطاول مخيين
 -دون اد -وعلمد  ، إن املتابع لاكر مخي  وتصرحياته وخطبه، عدرر بسدهولة أبعداد ندواةه الباطنيدة
 أغراضه الو تتلن  يف تكوعن هالة من القداسة الكهنوتية املزعومة حول انصه.

سدددتقبال املهددددي وهدددو مقتندددع أبن مدددا قدددا  بددده عبلددد  مسدددتوء الرسددداال  السدددماوعة، وأنددده ععدددد العددددة ال
 .املنتظر

 مث هو موقن أبنه دئب املهدي على القل، له ما للمهدي من منزلة وقداسة. 
 ونشر هنا إ  جانب من خطبه املسزلة، والو مسعها العايف، وحاظتها الصحف العاملية. كما علا: 

ا تددل ه أفكدارً ضمن هد(15/8/1400) مناسبة شكرء مولد اسما  املهدي يف ألقى مخي  خطاوً  -أ
على أن اخلمي  ال عؤمن وكتمال الرسالة اسسالمية ولقرآن العظيم، وولرسدول الكدرمي خداأل النبيدا  والرسدل 

 . صلى هللا عليه وسلم

 وأ يلك أيها ال ارئ إىل ف رات من خطابه:
حدوا، حد  الندي ا من أجل إرسا  قواعد العدالدة يف العدايف، لكدنهم يف عنزلقد جا  النبيا  مجيعً » قال:

 حممد خاأل النبيا  الذي جا  سصالح البشرعة، وتنايذ العدالة، وتربية البشر يف عنزح يف شل .
يف مجيددع مراتددب  ،وعرسدا قواعددد العدالددة يف مجيددع أحندا  العددايف ،ن الشدن  الددذي سددينزح يف شلدد إو 

 ...هو املهدي املنتظر  إنسانية اسنسان وتقومي االحنرافا 
ا من أجل البشدرعة، سديعمل علدى نشدر العدالدة يف شخرً  سبحانه وتعا هدي الذي أبقاه هللا فاسما  امل

 .«...مجيع أحنا  العايف، وسينزح فيما أخاق يف حتقيقه النبيا 
 :هد(15/8/1400)يف  ا يف خطبته الو ألقاها مناسبة شكرء مولد اسما  املهديوقال أعضً 

وهدو أنده يف عكدن بدني  ،عليده السدال مدن أجلده عمدر املهددي  سدبحانه وتعدا ن السبب الذي أطدال إ»
يف  عليددده السدددال البشددر مدددن عسدددتطيع القيدددا  ميدددل هدددذا العمدددل الكبدددر حددد  النبيدددا ، وأجدددداد اسمدددا  املهددددي 

 .«...عنزحوا يف حتقيق ما جا وا من أجله

 ا: وقال أيض  
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ملا كان هنار أحد بدني البشدر سرسدا  قد التحق إ  جوار ربه،  عليه السال ولو كان اسما  املهدي »
 ...العدالة وتنايذها يف العايف

-ا مليددل هددذا المددر، ولددذل  فددإن عيددد مدديالده شخددرً  ابقددقددد أ   ،عليدده السددال فاسمددا  املهدددي املنتظددر 
 ...النه سيم  الرض عداًل وقسطً   أكرب أعياد املسلمني، وأكرب عيد لبنا  البشرعة -أرواحنا فداه

هدا... هدو أكدرب عيدد للبشدرعة أبمجع عليه السال أن نقول: إن عيد ميالد اسما  املهدي  ولذل  جيب
فإنه سدينرج البشدرعة مدن االحنطداط، وعهددي اجلميدع إ  الصدراط املسدتقيم، و د  الرض عدداًل   عند ظهوره

  ...ابعدما مل ا جورً 

ولدذل   ،من عيد مديالد الندي حممدد إن ميالد اسما  املهدي عيد كبر ولنسبة للمسلمني، ععترب أكرب
  ...عليه السال اسما  املهدي   علينا أن نعد أناسنا من أجل  ا

  لنه أكرب وأرفدع مدن شلد ، وال أ كدن مدن تسدميته ولرجدل الول  إن  ال أ كن من تسميته ولزعيم
هددي املنتظدر املوعدود، لنه ال عوجد أحد بعده ولدي  لده اثن، ولدذل  ال أسدتطيع وصداه أبي كدال  سدوء امل

ا للبشرعة، وعلينا أن  يئ أناسنا لرؤةه يف حالة توفيقندا هبدذا المدر، شخرً  سبحانه وتعا وهو الذي أبقاه هللا 
  ...ونكون مرفوعا الرأل

وأنمل أن تتوسدع يف سدائر الددول، أن هتيدئ ناسدها مدن أجدل ظهدور  ...على مجيع الجهزة يف بالدد
  .«...وتستعد لزةرته السال عليه اسما  املهدي 

 موقف علماء السنة من أقوال اخلميين:
 :: بقا أن تعرف موقف علما  أهل السنة مما قاله مخي أخي

ا موجدددة غضدددب واسدددتنكار يف صددداوف املسدددلمني لقدددد أاثر  تصدددرحيا  مخيددد  الدددو شكرهتدددا لددد  آنًاددد
ولدروح اسسدال  والسدنة النبوعدة  ،سسدالميةوأوساطهم، وأعلنوا أ دا تصدرحيا  غرعبدة ومناقضدة لصدل العقيددة ا

 الشرعاة.

 وقالت هذه األوساط عن فتاوى وبياانت أصدرهتا:
ا يف ان  الرسدول الكدرمي حممدد ا ملباد  اسسال ، وطعنً ا فظيعً إن ما جا  يف أقوال مخي ، ععد خرقً 

 ا  ا.  للبشرعة ومنقذً ا وهادةً الذي جا  مصلحً  ،صلى هللا عليه وسلم
ا على كل ما قررته العقيدة اسسالمية، وأمجدع كد  هذه الوساط أن ما قاله مخي  ععد خروجً وقد أ

و م ددا )): الددذي جددا  فيدده قولدده تعددا  ،صددلى هللا عليدده وسددلمعليدده املسددلمون يف اددن  الرسددول الكددرمي حممددد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 26 موقف الطاهر ابن عاشور من الشيعة
 

 دليعععل الثعععا احل ععععن ا  ي عععة -موقعععل النهعععا  
 

www.alburhan.com 

ل ن ار  ِإال  ر مح  ًة لِل ع ال ِمني    .[107النبيا :] ((أ ر س 

ون يف كل مكان املزعد من االستغراب والدهشة بسبب عد  صدور أي تكذعب أو وقد أبدء املسلم
 ناا لتل  التصرحيا  املهووسة.

برقيا  وفتاوء االحتزاج واالسدتنكار لتصدرحيا  مخيد  الغرعبدة، ودحدض مضدمو ا بعض وفيما نيت 
 . صلى هللا عليه وسلماخلارج على اسسال ، واملتنكر لرسوله 

: موقف رابط  ة العامل اإلسالمي:أو  
بظهدددور املهددددي املنتظدددر  :اسددتنكر  رابطدددة العدددايف اسسدددالما بشددددة تصدددرحيا  مخيدد  حدددول مدددا أمسددداه

 لتحقيق ما عزز عنه النبيا .
بتددددددارع   وقددددددال بيددددددان أصدددددددرته الرابطددددددة هبددددددذا الشدددددددن، نشددددددر يف جرعدددددددة أخبددددددار العددددددايف اسسددددددالما

 :هد(1400/رمضان/9)

شععععثا  املا ععي، وأذاعهعععا راديعععو  (15)مععة وجههعععا مخيعععين يععوم إ  العثععارات العععيت وردت يف كل»
طهرا ، تعارض معار ة صعرةة الع يعدة اإلسعالمية ومثعادئ العدين اإلسعالمي ا نيعف، وحتعوي مناقضعة 

  الكععر ، والسععنة النثويععة املطهععرة، ومععا أمجعععت عليععه أمععة املسععلمحل آصععرةة لإلسععالم ومععا جععاء بععه ال ععر 
 .«وعلماؤها

ا  ددذه التصددرحيا  يف عصدددر مددن طهددران، علددى الددرغم ممددا حتوعدده مددن ا أو نايًددأن تكددذعبً وشكددر  الرابطددة 
هدو خداأل النبيدا  واملرسدلني،  صدلى هللا عليده وسدلمإنكار لتعاليم الكتاب والسدنة وإمجداع المدة علدى أن نبيندا 

ل دا   :وأ ها، كما قال تعا  وهو املصلح العظم للبشرعة مجعا ، حي  أرسل أبكمل الرساال  م  ))ال يد و    أ ك 
ال   ِدعناً   .[3املائدة:] ((ل ك م  ِدعن ك م  و أ    م ا  ع ل ي ك م  نِع م ِو و ر ِضيا  ل ك م  اِسس 

 .(تركتكم على احملجة الثيضاء ليلها كنهارها   يزيغ عنها إ  هالك): صلى هللا عليه وسلموقال 
ن جينددب املسددلمني مزالددق الادد  مددا ظهددر منهددا ومددا بطددن، واختتمددا الرابطددة بيا ددا داعيددة هللا تعددا  أ

 «.وأن ال حول وال قوة إال وه العلا العظيم ،وعلهمهم سبيل الراد

 اثني ا: موقف علماء تونس:
ويف تون : أدان الشي  احلبيب بلنوجة ماو اجلمهورعة تصرحيا  مخي  الو تطاول فيها على مقا  

 !!...رسالته على الوجه الكمل وادعى فيها أن الرسول الكرمي يف عؤد ِ  ،صلى هللا عليه وسلمالني حممد 
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 وقال الشي  بلنوجة يف كلية الزعتونة:

 .«...  الكر آا مل مثادئ ال ر ا ابلدين، وتتناقض متام  ساس  ل م  إ  هذه التصرةات تشك  »
 وقال مفيت تونس:

ادعددى أندده عنتمددا إ  اسسددال  أو أن  عكددذب إشا ،ن الكددرميآإن الددذي عتزاهددل السددنة، وعندداقض القددر »
 .«...عكون حاماًل لراعته

  :موقف علماء املغرباثلا ا: 
ا علددى تصددرحيا  مخيدد  نشددر  يف العدددد ويف اململكددة املغربيددة: أصدددر علمددا  املغددرب فتددوء دعنيددة ردً 

زارة ( عددن و  1980هددد( ) ددوز عوليددو:1400رمضددان ) -دعددوء احلددق الصددادرة يف اددعبان  الرابددع مددن  لددة
وقدد جدا   هدذه الاتدوء معدربة عدن إمجداع أعضدا  امدال   ،ون اسسالمية يف اململكة املغربيدة الوقاف والش

 على إدانة اخلمي  استناًدا إ  الكتاب والسنة. ،العلمية يف أحنا  اململكة املغربية كافة

إىل اإلشعرا  اب  تعؤدي  إ  أقوال مخيعين أقعوال شعنيعة ومعزاعم ابطلعة فظيععة..»وأعلنا الاتدوء: 
 .«..عز وجل

وأوضحا الاتوء أن هذه القوال قد أحد ا ضزة كربء يف الوسداط، حيد  توجده الندال بسدؤال 
 واملزاعم الباطلة الو تناقض أصول العقيدة اسسالمية. ،عن موقف العلما  من هذه القوال النابية

ن مددا قالدده اخلميدد  تطدداول علددى مقددا  ا علددى تسدداؤال  اجلمهددور املغددري املسددلم: إوأكددد  الاتددوء ردً 
حيدد  جعددل مكانددة املهدددي املنتظددر يف نظددره فددوق مكانددة اجلميددع، وزعددم أن ال  ،املالئكددة والنبيددا  واملرسددلني

 ا مرساًل أفضل منه. وال نبيً ا مقروً ملكً 

ن خالفددة املهدددي املنتظددر خالفددة أ :خطددر مددا زعمدده مخيدد أإن مددن »وقددال علمددا  املغددرب يف فتددواهم: 
 عدز وجدلللنالق  اومقتضى شل  أن مخي  ععد املهدي املنتظر ارعكً  .كوعنية ختضع  ا مجيع شرا  الكونت

 يف الربوبية والتكوعن.
وهذا كال  مناقض لعقيدة التوحيدد عسدتنكره كدل مسدلم وال عقبلده، وال عقدره أي مدذهب مدن املدذاهب 

يعداً )) : تعدا ال عربأ قائله من الشدرر والكادر وه، قدال هللاو  اسسالمية، رِِه و ال ر ض  مجِ  دق  ق دد  و م دا ق دد ر وا اَّلل   ح 
رِك ون   ان ه  و تد ع ا   ع م ا ع ش  ٌ  بِي ِميِنِه س ب ح   .«[67]الزمر: ((قد ب ض ت ه  عد و    ال ِقي ام ِة و الس مو ا   م ط ِوة 

سددالما الوقددوف وقاددة رجددل واحددد وأهدداب علمددا  املغددرب يف فتددواهم هددذه ببقيددة العلمددا  يف العددايف اس
 .بوجه هذا التيار ا دا ، فردوا كل ابهة عن عقيدة اسسال 
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 ا: بيا  رابطة العلماء يف العراا: رابع  
  مطواًل، جا  فيه: اطلعا هذه الرابطة على خطبة مخي  السالاة الذكر، وأصدر  بيادً 

سععالمية، وردة عععن تعععاليم الععدين ا عععن جععوهر الشععريعة اإل  هععذا الععزعم يشععكل ا راف ععأو يعع  »
عيُت َلُكعْم : ا نيف، وخمالفة صرةة ل وله تعاىل ))اْليَعْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم د يعَنُكْم َوَأمْتَْمعُت َعلَعْيُكْم ن ْعَمعيت  َوَر  

حتويعل أنظعار املسعلمحل  -ألغراض يف نفسه-ا يثتغي به زاعمه ا خطري  ، ودس  [3املائدة:] ((اإل ْسالَم د ينا  
ا للثشععرية مععن الععذي بعاععه هللا رمحععة للعععاملحل ومن ععذ   ،صععا ب اخللععع العظععيم ،النععا العععرك الكععر  عععن

 الظلمات إىل النور.
ومدددا أن مدددن واجدددب علمدددا  الددددعن بيدددان احلقيقدددة واملعدددروف، والتندعدددد ولفكدددار والتيدددارا  الااسددددة 

رابطدة العلمدا  يف العدراق خطدورة هدذه  املشبوهة الو حتاول النيدل مدن اسسدال  وجدوهره، فقدد تدارسدا مجعيدة
وانعكاسدداهتا السددلبية يف  ،القدوال الااسدددة وأ رهدا يف تسددميم الاكددر، وتضدليل الددرأي يف امتمعددا  اسسدالمية

 نشر اسسال  يف امتمعا  غر اسسالمية. 
عم الذي أطلقده ا عن استنكار علما  الدعن يف العراق  ذا الز وقرر  وسمجاع إصدار هذا البيان تعبرً 

ا علددى أن ميددل هددذه التصددرحيا  املضددللة ممددا عيددر الاتنددة والشددكور يف العددايف اسسددالما، وال وأتكيدددً  ،مخيدد 
 .«عنبغا وال من الحوال أن عصدر عن أي مسلم من املسلمني، وهللا من ورا  القصد

 فتوى األلثاين يف اخلميين وأقواله:خامس ا: 
لدرمحن الدرحيم، فقدد وقادا علدى القدوال اخلمسدة الدو نقلتموهدا عدن كتدب بسدم هللا ا» :رمحه هللاقال  

 املسمى )روح هللا اخلمي ( راغبني م  بيان حكما فيها, ويف قائلها، فدقول ووه تعا  وحده أستعني:

إ  كل قول من تلك األقوال اخلمسة كفر بواح، وشر  صراح، ملخالفته لل رآ  الكعر ، والسعنة 
 ا، ولو ببعض ماوما هو معلو  من الدعن ولضرورة. ولذل  فكل من قال هبا معتقدً  اع األمة،وإمج ،املطهرة

عقدول يف كتابده ا ادوظ عدن   سدبحانه وتعدا فيها، فهو مشرر كافر، وإن صا  وصلى وزعم أنده مسدلم. وهللا 
اِقق  الر س ول  ِمن  بد ع ِد م ا تد ب ني   ل ه  ا))كل زةدة ونق :  ِبيِل ال م ؤ ِمِنني  ند و ل ِدِه م دا تد دو    و م ن  ع ش     د ء و عد ت ِبع  غ ر   س 

ِلِه ج ه ن م  و س ا     م ِصراً   .[115النسا :] ((و ن ص 

 وهبذه املناسثة أقول: 
إن عزي ال عكاد عنتها من أدل عدعون أ م مدن أهدل السدنة واجلماعدة، عتعداونون مدع اخلمينيدني يف 

دولدددتهم، والتمكدددني  دددا يف أرض املسدددلمني، جددداهلني أو متزددداهلني عمدددا فيهدددا مدددن الكادددر  الددددعوة إ  إقامدددة
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ب  ال ا س اد  والضالل والاساد يف الرض:   .[205البقرة:] (())و اَّلل   ال حيِ 

فإن كان عذرهم جهلهم بعقائدهم، وزعمهم أن اخلالف بيننا وبينهم إ ا هو خالف يف الاروع ولي  
وطبعوه عدة طبعدا ، ونشدروه يف  «احلكومة اسسالمية»هو عذرهم بعد أن نشروا كتيبهم: يف الصول، فما 

م اجلاهدل العايف اسسالما، وفيه من الكارة  ما جا  نقل بعضها عنه يف السؤال الول، ممدا عكادا أن عدتعل  
فيدده مدددن  وعسددتيقظ الغافددل، هدددذا مددع كدددون الكتيددب كتددداب دعاعددة وسياسددة، واملادددروض يف ميلدده أن ال عدددذكر

العقائد ما هو كار جلا عند املدعوعن, ومع كون الشيعة عتدعنون ولتقية الو  يدز  دم أن عقولدوا وعكتبدوا مدا 
، [11الادتح:] (())عد ق ول ون  أبِ ل ِسن ِتِهم  م ا ل ي    يف قد ل دوهِبِم  يف بعض أسالفهم:  عز وجلال ععتقدونه، كما قال 

، عع  وضع «والقبض فيها إال تقية»له وهو عسرد ا رما  يف الصالة: ح  قرأ  لبعض املعاصرعن منهم قو 
 اليمني على الشمال يف الصالة.

))و اَّلل   ت  درٌِج م دا ك ندت م  ومع شل  كله فقد قالوا كلمة الكار يف كتيبهم، مصداق قوله تعا  يف أميا م: 
ت م ون   رب  (())و م ا خت  ِاا ص د ور ه م   ..[72البقرة:] ((ت ك   .[118]آل عمران: أ ك 

دا ال دِذعن  آم ن ددوا ال تد ت ِندذ وا ِبط ان دًة ِمددن  ))ا مجيددع املسدلمني بقدول رب العدداملني: أقدول حمدذرً  :اوختام ع ة  أ عد ه 
و اِهِهم  و م ا خت  اِ  رب   ق دد  بد يد ن دا ل ك دم  د وِنك م  ال ن  ل ون ك م  خ ب ااًل و د وا م ا ع ِنت م  ق د  ب د    ال بد غ ض ا   ِمن  أ فد  ا ص د ور ه م  أ ك 

ددددت م  تد ع ِقل ددددون   ِ  ِإن  ك ند  هددددم وومدددددر، أاددددهد أن ال إلدددده إال أنددددا, وسددددبحان  الل   [118آل عمددددران:] ((اوة 
 أستغارر وأتوب إلي .

 الرمحن وكتبه: حممد دصر الدعن اللبا ، أبو عبد
 «(هد26/12/1407)ان ع م  
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 ادة املالكية.. والشيعة!!علماء وف هاء الس
 

 موقف إمام دار اهلجرة من الشيعة:
وقد نظرد طوعاًل يف أخبدار »: «ترتيب املدارر يف أعال  مذهب مال »قال القاضا عياض يف كتابه 

فدإن فيهدا  ،ا مدن املدذاهب غدره أسدلم مندهالاقها ، وقرأد ما صنف من أخبارهم إ  عومنا هذا، فلدم ندر مدذهبً 
ا ممن تقلد مذهبه فإد ما مسعنا أحدً  ،رمحه هللاواخلوارج واملرج ة والشيعة إال مذهب مال   افضةوالر اجلهمية 
 .(19)«من هذه البدع... ا قال بش

إمنعا هععؤ ء أقععوام أرادوا ال ععدح يف »عدن هددؤال  الددذعن عسدبون الصددحابة:  رمحدده هللاقدال اسمددا  مالد  
ولعو كعا   ،رجعل سعوء : وا يف أصعحابه  عي ي عالفلعم ككعنهم ذلعك، ف عد ،صعلى هللا عليعه وسعلمالنا 

 .(20)«حلرجال  صا  ا لكا  أصحابه صا 
 .«فإ م عكذبون  ال تكلمهم وال ترو عنهم»فقال:  الشيعةعن  رمحه هللاوس ل اسما  مال  

هم وأجسدادهم  روا ألسدنتهم ودمداالذعن سدن   !ما أصدق هذا القول من هذا اسما  يف هؤال  الراشل
وععتدددربون أن هدددذا المدددر ادددرط مدددن ادددروط  ،صدددلى هللا عليددده وسدددلمم يف ادددتم أصدددحاب رسدددول هللا وأقالمهددد

 إال هبذه العقيدة السايهة. -بل ال عبدأ إ ان أحدهم-اس ان، فال عتم إ ان أحدهم 
عبني لنا يف هذه املقولة اخل  الواضح للشديعة، وأ دم ال عقصددون صدحابة  رمحه هللافهذا اسما  مال  

لكن جبنهم وخدوفهم  ،صلى هللا عليه وسلمولكن القصد ولضب  هو الني  ،صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول
مدن سددطوة أهدل السددنة جيعلهدم عتنددازلون عدن اسمددا  الكدرب إ  أصددحابه، وهدذا اخلدد  البداط  منددذ بداعتدده إ  

 مول وصارهم!، زراعة اليهود واالشيعةعومنا هذا ال ةاى إال على مغال جاهل وال هؤال  

قُتل، ومن  صلى هللا عليه وسلممن شتم النا »: وجا  يف الصار  املسلول أعًضا  قال اسما  مال 
 .«سب أصحابه أدب

ا،  شعديد  من غال من الشيعة يف بغض عاما  والناءة منعه ُأدب أداب  »: وقال عبد املل  بن حبيب

                                                

 (.1/22ترتيب املدارر ) (19)
 .(580:ص)رسالة يف سب الصحابة، عن الصار  املسلول  (20)
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 .«ويكرر  ربه، ويطال سجنه،  ي كوتومن زاد إىل بغض أك بكر وعمر فالع وبة عليه أشد، 
وأصددحابه عبينددون لنددا جددزا  ادداأل الصددحابة، أبندده هددو الضددرب واسهانددة  رمحدده هللافهددذا اسمددا  مالدد  

صلى هللا عليده كاى اره، وال عؤشي املسلمني بشتم أصحاب رسول هللا شل ، ح  ع   يفوالسزن إن  ادء 
 .وسلم

دخددل هددارون الرادديد املسددزد، فركددع مث أتددى قددرب النددي » (:2/46)وجدا  يف املدددارر للقاضددا عيدداض 
وعليدد   :السددال  عليدد  ورمحددة هللا وبركاتدده، فقددال مالدد  :مث أتددى  لدد  مالدد  فقددال ،صددلى هللا عليدده وسددلم

حدق؟   يف الادا صدلى هللا عليده وسدلمهل ملن سب أصحاب الندي  :السال  ورمحة هللا وبركاته، مث قال ملال 
ددار  : قددال هللا :قددال ؟مددن أعددن قلددا شلدد  :الال وال كرامددة، قدد :قددال ، فمددن [29الاددتح:] (())لِي غِدديظ  هِبِددم  ال ك ا 

ددداِجرِعن  )): حدددتج مدددرة أخدددرء بقولددده تعدددا اعددداهبم فهدددو كدددافر، وال حدددق للكدددافر يف الادددا ، و   ((لِل ا ق دددر اِ  ال م ه 
))و ال ددِذعن   ،ه وأنصددارهالددذعن هدداجروا معدد صددلى هللا عليدده وسددلمفهددم أصددحاب رسددول هللا  :، قددال[8احلشددر:]

و انِن ا ال ِذعن  س بد ق ود  ِوِس  اِن و ال    ع ل  يف  قد ل وبِن ا ِغدال  لِل دِذعن  آم ن دوا  ج ا  وا ِمن  بد ع ِدِهم  عد ق ول ون  ر بد ن ا اغ ِار  ل ن ا و ِسخ 
 .« م فيه، فما عدا هؤال  فال حق [10احلشر:] ((ر بد ن ا إِن    ر   وٌف ر ِحيمٌ 

لحق وهذه فتوء صرحية صادرة من اسما  مال ، واملستاو هو أمر املؤمنني يف وقته، واسما  مال  ع  
 ،صلى هللا عليده وسدلميف هذه الاتوء ولكاار الذعن عغتاظون من مناقب أصحاب رسول هللا  هؤال  الشيعة

 هللا أعنما حلوا وارحتلوا.وكل من شكر الصحابة وخلر فهو عدو لدود  ذه الشرشمة، قبحهم 

الذي يشتم أصحاب » قال مال : :روء اخلالل عن أي بكر املروشي قال: مسعا أو عبدهللا عقول
 .(21)«يف اإلسالم -أو قال: نصيب-ليس له سهم  صلى هللا عليه وسلمالنا 

دٌد ر س دول  اَّلل ِ و ال دِذعن  )): سدبحانه وتعدا وقال ابدن كيدر عندد قولده  ا   ع ل دى ال ك ا داِر ر مح  دا   حم  م  م ع ده  أ ِادد 
دو ادً ِسديم اه م  يف و ج دوِهِهم  ِمدن  أ   دِر ا اًل ِمدن  اَّلل ِ و ِرض  تد غ ون  ف ض  ند ه م  تد ر اه م  ر ك عاً س ز داً عد بد  دز وِد ش لِد   م ديد ل ه م  بد يد  لس 

يِل ك ز ر ع  أ   تد و ء ع ل ى س وِقِه عد ع ِزب  الز ر اع  لِي ِغيظ  هِبِم  يف التد و ر اِة و م يد ل ه م  يف اِس ِ  تد غ ل ظ  ف اس  ر ج  ا ط د ه  ف آز ر ه  ف اس  خ 
))  .[29]الاتح: ال ك ا ار 

ومن هذه اوعة انتزع اسما  مال  رمحة هللا عليه يف رواعة عنه بتكار الروافض الدذعن عبغضدون »: قال
 ،فهدو كدافر  دذه اوعدة رضدا هللا عدنهمالصدحابة  هومدن غاظد ،عغيظدو مقال: ل دم رضا هللا عنهم الصحابة 

 .(22)«على شل  رضا هللا عنهمووافقه طائاة من العلما  
                                                

 .(2/557السنة للنالل ) (21)
 .(4/219ابن كير ) تاسر (22)
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ا منهم أو طعن عليه فمن نق  واحدً  ،لقد أحسن مال  يف مقالته وأصاب يف أتوعله»قال القرطي: 
 .(23)«سلمنيالعاملني وأبطل ارائع امل على هللا رب   فقد رد   ،يف رواعته

 هع(:544) رمحه هللاال ا ي عياض املالكي  موقف
 .(24)«وكذلك ن طل بتكفري غالة الرافضة يف قوهلم: إ  األئمة أفضل من األنثياء»قال: 

 هع(:543) رمحه هللاقول أك بكر بن العرك املالكي 

وافض يف ما رضيا النصارء واليهود يف أصحاب موسى وعيسدى، مدا رضديا الدر »قال يف العواصم: 
 .«حني حكموا عليهم أب م قد اتاقوا على الكار والباطل ،صلى هللا عليه وسلمأصحاب حممد 

 ذم الشيعة وا كم عليهم من الكتب املالكية املشهورة:
ا فقال: من وسدل رجل مالكً »(: 42-2/41)ا للقاضا عياض املالكا جا  يف ترتيب املدارر أعضً 
 .«جهما وال رافضا وال قدري الذعن لي   م لقب ععرفون به، ال أهل السنة ة أو عبدهللا؟ قال:
وال  ددوز اددهادة القدددري ...نقددل الواقدددي عددن اسمددا  مالدد :» (:2/46)وجددا  كددذل  يف املدددارر 

 .«الذي عدعو، وال اخلارجا والرافضا..
الضدددالل فقدددال فيمدددا نقلددده عنددده القاضدددا عيددداض يف مداركددده  الشددديعةبدددل واددددد اسمدددا  مالددد  علدددى 

(2/49): 

هم الروافض،  :قيل: النواصب؟ قال قال مالك: أهل األهواء كلهم كفار، وأسوأهم الروافض.»
 .«ءرفضوا ا ع ونصثوا له العداوة والثغضا

 (:8/591)الن يف ا ستذكار  وقال ابن عثد
قددال أبددو عمددر: فعلددى هددذعن القددولني مجاعددة علمددا  السددلف إال الددروافض، وهددم ال ععدددون خالفًددا  »

و و ِرا  ))ذوشهم فيمدددا شهبدددوا إليددده يف هدددذا البددداب عدددن سدددبيل املدددؤمنني وال حزدددة  دددم يف قدددول هللا تعدددا : لشددد
لن سليمان إ دا ورا مدن  [6مرمي:] ((ع رِ  ِ  و ع ِرا  ِمن  آِل عد ع ق وب  )): وقوله [16النمل:] ((س ل ي م ان  د او ود  

 . «داود النبوة والعلم واحلكمة..

 (:3/369)جلليل وجاء يف مواهب ا

                                                

 .(16/297تاسر القرطي ) (23)
 (.2/1078الشاا بتعرعف حقوق املصطاى صلى هللا عليه وسلم ) (24)
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ال عكدنا بقدول الدروافض أن المدر وملعدروف والنهدا عدن املنكدر موقوفددان  :ويف إراداد أي املعداع..»
 .«انتهى .على ظهور اسما 

نعى  عليه السال ملا يف الصحيح أنه ...»(: 2/463)وقال العالمة القرايف املالكا يف كتابه الذخرة 
ول ددا   ،وخددرج هبددم إ  املصددلى فصددف هبددم وكددرب أربددع تكبددرا  ،فيددهالنزااددا للنددال يف اليددو  الددذي مددا  

ل دا مروعدة يف غدر هدذا احلددع    فلدو زاد اسمدا  خامسدة صدحا الصدالة ،كالركعا  فال عزعد على الربدع
 .«ل ا من اعار الشيعة  بع فيهاال عت   :ومع شل  فروء ابن القاسم عنه ،وتتلف فيها

فرقة من الارق اخلارجني عدن  (من الشيعة) :قوله...»(: 2/648)الكا وجا  يف حااية العدوي امل
ا أكير من كل من كان ال حيب عليً   :ععتقدون وعقولون :قلا ؟ما ععتقدون :فإن قلا  أهل السنة واجلماعة

 .«فهو كافر رضا هللا عنهمالصحابة 
وقدد أشن وحندن  اوروء  اهد أنه دخدل مدع ابدن عمدر مسدزدً »(: 1/432) وجا  يف مواهب اجلليل

مث  .ويف عصدل فيده ،اخرج بنا عن هدذا املبتددع :ب املؤشن فنرج عبد هللا من املسزد وقالفيو   ،نرعد أن نصلا
ل ددا كلمددة زادهدا مددن خددالف السددنة مددن   إن التيوعددب هدو قددول املددؤشن حددا علددى خدر العمددل :شكدر أندده قيددل

 .«إ  الشا  ورجح التاسر الول أبن التيوعب يف اللغة الرجوع ،الشيعة
هذا وحنوه من نصوص املذهب عبني لد  حدال  :قلا»(: 4/250)وكذل  جا  يف مواهب اجلليل 

وععتدددذرون  ،ا للشدددهادة بدددني الندددال يف الددددما  والادددروجبعدددض القضددداة يف تقدددد هم مدددن ععرفدددون جرحتددده ادددرعً 
وه در الشددي  أي  ، مددع أ دم فيمددا رأعددا ال ةدافون مندده إال عزلتدده عدن القضددا ،وخلدوف مددن مدوليهم القضددا 
 .اللهدم العدن الشديعة ومغدري الشدرععة :روي عنه بسند صحيح أنه كان عقول ،زكرة حيىي الصويف صاحل  اعة

 .«انتهى

 «فتح الباب، ورفع احلزاب، بتعقيب ما وقع يف تواتر القرآن من السؤال واجلدواب» :وجا  يف كتاب
املعيددار املعددرب واجلددامع املغددرب عددن فتدداوء علمددا  »تدداب املنقددول بنصدده يف ك ،لي سددعيد ابددن لددب املددالكا
 (:12/139) (هد914)للونشرعسا املالكا املتو  باال عا   «إفرعقية والندل  واملغرب

واسمجاع منسوب سما  متقد  عايف ادهر علدى  ،نه يف عيبا يف القرا ا  كلها قول بعد  التواترإ...»
ا لعثعض معن مضعى معن العروافض وإمنا أ اف النعا  ذلعك معذهث  عوجد إن ادا  هللا.  مصرح به ال «كذا»

 «.خلإا و اللة .. مل اصد فاسدة قصدوها كفر   ،وامللحدة
وأمععا الععروافض ...»(: 8/161) وقددال العالمددة القددرطي املددالكا يف تاسددره اجلددامع لحكددا  القددرآن

 .«املخالفة لسثيل املؤمنحلملا فيه من الطعن على السلف و  ،فليس قوهلم مما يشتغل به و  ةكى ماله
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عدوب أأد أشهدب إ  حددع  أي  :فدإن قدال رجدل :قيدل لي عبددهللا»(: 11/140) رمحعه هللاوقدال 
 :قال ،ولكن لو شهب إليه شاهب صلينا خلاه ،حنن ال نذهب إ  قول أي أعوب :قال (الغسل ثب إل   ُ )

فهددددذا ال نصددددلا  ، سددددحون ومددددا أاددددبهه إال أن عدددنر رجددددل املسددددح مددددن أهددددل البدددددع مددددن الرافضدددة الددددذعن ال
 .«خلاه...

 .«وقد طعن الرافضة قثحهم هللا تعاىل يف ال رآ ... »(: 1/85)وقال يف 
دددول  بد ل ِددد   م دددا أ ندددزِل  إِل ي ددد   ِمدددن  ر ب ِددد   )) :قولددده تعدددا »(: 6/228)يف  رمحعععه هللاوقدددال  دددا الر س   ((ة  أ عد ه 

مث أمدر إبظهداره  ،ا من املشركنيلنه كان يف أول اسسال  ةايه خوفً   : معناه أظهر التبلي قيل [67املائدة:]
أول مدن أظهدر إسدالمه وقدال: ال  ر ي هللا عنهوكان عمر  ،وأعلمه هللا أنه ععصمه من النال ،يف هذه اوعة
دددب    اَّلل   و م دددن  اتد بد ع ددد   ِمدددن  ا)) ا ويف شلددد  نزلدددا:نعبدددد هللا سدددرً  دددا الن دددِي  ح س  دددؤ ِمِنني  ة  أ عد ه   [64النادددال:] ((ل م 

وعلعى  ،كتم شعيً ا معن أمعر العدين ت يعة  صلى هللا عليه وسلمفدلت اآلية على رد قول من قال: إ  النا 
لن   ادديً ا مددن أمددر الدددعن حددد  أإ  يف ع سددر   صددلى هللا عليدده وسددلمودلددا علددى أندده  ،وهععم الرافضععة، بطالنععه
ددا بد ل غ ددا   :عععز وجععلولددوال هددذا مددا كددان يف قولدده  ،ا  مجيددع مددا أنددزل إليدد  ظدداهرً بل ِدد :املعددم ع ددل  ف م  ))و ِإن  يف   تد ا 
ال ت ه    .«فائدة [67املائدة:] ((رِس 

 (:14/158)وقال كذل  يف تاسره 

ر ععي هللا هبععذه اآليععة علععى أم املععؤمنحل عائشععة  -لعععنهم هللا-قععال ابععن العععرك: تعلععع الرافضععة »
 .«..عنها

 (:18/30)وقال يف 

اشكددروا حماسددن أصددحاب رسددول هللا  :لعددوا  بددن حواددب: أدركددا صدددر هددذه المددة عقولددونوقددال ا»
وقعال ح  أتلف عليهم القلدوب، وال تدذكروا مدا ادزر بيدنهم فتزسدروا الندال علديهم.  صلى هللا عليه وسلم

 :تكم؟ ف الواالشعا: تفا لت اليهود والنصارى على الرافضة خبصلة، سًلت اليهود: من خري أهل مل  
 :تكم؟ ف الوا: أصحاب عيسعى. وسعًلت الرافضعةحاب موسى. وسًلت النصارى: من خري أهل مل  أص

من شر أهل ملتكم؟ ف الوا: أصحاب حممعد، أمعروا اب سعتغفار هلعم فسعثوهم، فالسعيف علعيهم مسعلول 
لحععرب و  جتتمععل هلععم كلمععة، كلمععا أوقععدوا انر ا ل ،إىل يعوم ال يامععة،   ت ععوم هلععم رايععة، و  تاثععت هلععم قعدم

 .«..املضلة ءأطفأها هللا بسيف دمائهم وإد اض  جتهم. أعاذان هللا وإايكم من األهوا
الشديعة عددن اسسدال ، وأ ددم هددؤال  حتصدى يف بيددان خدروج  وأقدوال علمائندا املالكيددة رمحهدم هللا كيددرة ال
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 من هذه الارقة أهل أهوا  وجهل... ولك  جعلا ما نقلا إاارة ملن أراد الوقوف على موقاهم رمحهم هللا
 الضالة املضلة.

  
* * * 
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 ملصا ه... وأييت ابلعجائب! شيلتونسي يت
 

 الشديعةط درِد مدن تدون  احلبيبدة.. نظدر دهاقندة  ،هو نكرة ععيش يف بالد الكار بعدد أن ع درف ولزندقدة
لوا به ونقلوه من وصنادعدهم إ  عقله فوجدوه مشوًو وسحلاد واحلقد الدفني على اسسال  واملسلمني، فاتص

والعددا  السدافر ه ولرسدوله  تشديعإ  وب املعرفدة ول صلى هللا عليه وسلموب النكرة يف الش  وه ورسوله 
 بل وول بيته الطهار رضا هللا عن اجلميع...  ،ولصحابه وزوجاته

فيهددا إ  عقيدددة إنده املدددعو/ الدددكتور حممدد التيزددا  السددماوي.. وقددد ك تبدا ومسدده أربعددة كتدب  دعددا 
ورمداهم ولكادر  ،ر النال منها، وقدح يف الصدحابة الكدرا ، وطعن يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ونا  شيعةال

 والردة عن اسسال .. واحن كتبه ولكاشعب والوطيل والدل والتضليل!

اسسدال   وبيندوا جهلده بددعن ،هذا وقد تصدء  ذا الضال بعض أهل العلم مدن أهدل السدنة واجلماعدة
رضا هللا وحقده على املسلمني  وأظهروا عواره وادة حنقه وحقده على زوجا  ني ا دء وأصحابه الربرة 

 .. وشل  من خالل الكتب التالية:عنهم

، أتليدف الددكتور: إبدراهيم بدن «نتصار للصحب واول من افنا ا  السماوي الضدالالا»كتاب:   /1
 عامر الرحيلا.

 ، أتليف: خالد العسقال .«رد على التيزا  يف كتابه: مث اهتدعا بل ضللا..»كتاب:   /2

 ، أتليف: عيمان اخلمي .«كشف اجلا  حممد التيزا »كتاب:   /3

 
* * * 
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 طعن الشيعة يف علماء السنة

 
 :طعن الشيعة يف األئمة األربعة عند أهل السنة

حنيادة ومالد  الشدافعا وأمحدد بدن  ة أيإن الشيعة عندما ع ظهرون احدنامهم لئمدة أهدل السدنة الربعد
 حنبل رمحهم هللا تعا ، إ ا شل  من وب التقية.

 فانظر:  -تهم!ل  ح  على عوا  مِ -يف كتبهم اخلاصة الو ةاو ا  أما ما
طهران( عن مساعة بن مهران عن إمامهم املعصو   :ط 1/58روء  قة إسالمهم الكلي  يف الكايف )

وإشا جا كم ما ال تعلمدون منهدا  ،إشا جا كم ما تعلمون فقولوا به.. »ى يف حدع : السابع أي احلسن موس
وشكدر  «مث قال: لعن هللا أو حنياة كدان عقدول: قدال علدا وقلدا أد وقالدا الصدحابة -وأومى بيده إ  فيه-

 .هبرو ( فراجع :ط ،18/23هذه الرواعة أعًضا حمد هم احلر العاملا يف وسائل الشيعة )
املعددروف  ،مدددهتم يف اجلددرح والتعدددعل حممددد بددن عمددرو الكشددا يف كتابدده اختيددار معرفددة الرجددالوروء ع

سددلا أو عبدد هللا عدن قدول » :مشدهد إعدران( عدن هدارون بدن خارجدة قدال :ط ،149:برجال الكشا )ص
ددوا ِإ  ددا   م  ِبظ ل ددم  )): عددز وجددلهللا  ل: هددو مددا اسددتوجبه أبددو حنياددة ؟ قددا[82النعددا :] ((ال ددِذعن  آم ن ددوا و يف   عد ل ِبس 
 .«وزرارة

دددوا ِإ  دددا   م  ِبظ ل دددم  ))قلدددا: »ويف رواعدددة عدددن أي بصدددر عدددن أي عبدددد هللا قدددال:   ((ال دددِذعن  آم ن دددوا و يف   عد ل ِبس 
قلددا: مددا هددو؟ قددال: هددو هللا مددا أحدددا زرارة وأبددو  ،.قددال: أعدداشد هللا وإةر مددن شلدد  الظلددم[82النعدا :]

  .(25)«قال: قلا: الزد معه؟ قال: الزد شنب ،بحنياة وهذا الضر 

ال دِذعن  آم ن دوا و يف   عد ل ِبس دوا ))هللا:  قلدا لي عبدد»( عدن أي بصدر قدال: 146:ويف رجال الكشا )ص
مدددن شلددد  الظلدددم مدددا شهدددب فيددده زرارة  !قدددال: أعددداشد هللا وإةر ة أو بصدددر [82النعدددا :] ((ِإ  دددا   م  ِبظ ل دددم  
 .«بو حنياة وأصحابهوأصحابه وأ

ن أو حنياددة قددال أ» (:أصدداهان:ط 6/4و مددع الرجددال للقهبددائا ) (187:ص)ويف رجددال الكشددا 
فقدال أبدو جعادر: لكدن إمامد   !مامد  قدد مدا إن إملؤمن الطاق وقد ما  جعادر بدن حممدد: ة أو جعادر 

                                                

 (.145:ص)رجال الكشا  (25)
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 عع  الشيطان. «من املنظرعن إ  اليو  املعلو 

قبحدد  »إعددران(:  :ط 135:ص)ضددوي يف كتابدده كددذبوا علدى الشدديعة وقدال اددينهم حممددد الرضدا الر 
 .«هللا ة أو حنياة كيف تزعم أن الصالة ليسا من دعن هللا..

ولددو أن أدعيددا  »( مددا نصدده: 279:ص)وعقددول حممددد الرضددا الرضددوي يف كتابدده كددذبوا علددى الشدديعة 
ا أحكدا  دعدنهم عدن املنحدرفني عددنهم  وملدا أخدذو  ،التبعددوهم علعيهم السعالماسسدال  والسدنة أحبدوا أهدل البيدا 

 .«ي حنياة والشافعا ومال  وابن حنبلدك
الطبعدة اليامندة( مدا  ،بدرو  :ط 347:وعقول السيد نعمة هللا اجلزائري يف كتابده قصد  النبيدا  )ص

وشل  أ م وإن صاموا وصلوا  ،منها بطالن عبادة املنالاني ،هذا عكشف ل  عن أمور كيرة :أقول»نصه: 
إال أ دم أتدوا إ  هللا تعدا  مدن غدر البدواب  ،وأتوا من العبادا  والطاعا  وزادوا على غدرهم ،ا وزكواوحزو 

وأخعذوا األ كعام  ، بيعنهم وبعحل رهبعموقد جعلوا املذاهب األربعة وسائط وأبوااب  الو أمر ولدخول منها.. 
العذي ىعى هللا سعثحانه ععن أخعذ واآلراء وا جتهعاد  ،وهم أخذوها عن ال ياسات وا سعتنثاطات ،عنهم

 .«وطعن عليهم من دخل يف الدعن منها ،األ كام عنها
 : هذا ما ععتقدونه يف قرارة أناسهم وما ةاونه عن بسطا  النال.أقول

ونىب داعيددددتهم التيزددددا  الددددذي أسددددلانا شكددددره إال أن عشددددارر القددددو  يف اهتددددامهم علمددددا  أهددددل السددددنة 
 ر ماشا قال يف كتبه: واجلماعة والوقيعة فيهم.. فانظ

رمبعععا أ  املعععذاهب »مؤسسدددة الاكدددر يف بددرو  ولنددددن(: .ط 127:ص)عقددول يف كتابددده مث اهتدددعا 
 .«ن عند هللا و  من عند رسولهمفليست  ،األربعة فيها اختالف كاري

شكدر هدذا التيزدا  ناسده يف كتابده  ،وكتابه هذا قا  بطبعه اممع العلما الشيعا يف ا ند بعدة لغدا 
  (.1992من الطبعة الو  يف برو : 11:ص)فاسدلوا أهل الذكر 

كيدف ال نعزدب مدن الدذعن عزعمدون أب دم أهدل »(: 84:ص)وعقول يف كتابه الشيعة هم أهل السنة 
ةدددالاون بعضدددهم يف الحكدددا   ،مالكيدددة وحنايدددة وادددافعية وحنبليدددة :السدددنة واجلماعدددة وهدددم مجاعدددا  متعدددددة

 .«؟الاقهية
وهبذا ناهم كيف انتشر  املدذاهب الدو ابتددعتها السدلطا  احلاكمدة »: (104) وعقول يف الصاحة

 .«ومستها مذاهب أهل السنة واجلماعة
والذي عهمنا يف هذا البح  أن نبني ولدلة الواضحة! أبن املدذاهب »: (109)وعقول يف الصاحة 
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 .«الربعة لهل السنة واجلماعة ها مذاهب ابتدعتها السياسة..
ا عقددو  علددى القيددال والعمددل ده قددد ابتدددع مددذهبً  دد ...فهددذا أبددو حنياددة»: (88)الصدداحة  وعقددول يف

. .وهددذا الشددافعا. ...ا يف اسسددال ولدرأي مقابددل النصددوص الصددرحية.. وهددذا مالدد ..  ددده قددد ابتدددع مددذهبً 
 .«وهذا أمحد بن حنبل..

موتدده هددو أن أو  كددذل   ددد أن سددبب انتشددار مددذهب أي حنياددة بعددد»: (93)وعقدول يف الصدداحة 
كداد يف ناد  الوقدا مدن أقدرب املقدربني   -ومها من أتباع أي حنياة ومن أخلد  تالميدذه-عوسف والشيبا  

فلدم عسدمح  ،وقد كدان  مدا الددور الكبدر يف تيبيدا ملكده وأتعيدده ومناصدرته ، ارون الرايد اخللياة العباسا
 ،ا إال بعدد موافقتهمدا.. فصدار أبدو حنيادة أعظدم العلمدا هارون اجلواري وامون لحد أن عتو  القضا  والاتيد

 .«ارغم أن علما  عصره كاروه واعتربوه زندعقً   ومذهبه أعظم املذاهب الاقهية املتبعة
وبكل هذا عتبني لنا مرة أخرء ولدلة الواضحة!! الو ال تدفع!! أبن »: (125الصاحة )وعقول يف 

احلقيقيددة!! وأن أهددل السددنة واجلماعددة قددد أطدداعوا سدداداهتم وكددربا هم  الشدديعة اسماميددة هددم أهددل السددنة النبوعددة
وأهلكددددوهم يف مادددداوز  ،وأغرقددددوهم يف وددددر كاددددر الددددنعم ،وتركددددوهم يف ظلمددددا  ععمهددددون ،السددددبيل مفدضددددلوه
 .«الطغيان

فنقددول لدده أبن كددل أقطدداب أهددل السددنة واجلماعددة وأئمددتهم قددد خددالاوا »: (168الصدداحة )وعقددول يف 
 .«وتركوها عامدعن طائعني ،ونبذوها ورا  ظهورهم ،وعةصرعح السنة النب

بدل تشدنج التيزدا   (إ م خالاوا معظم السنن النبوعدة) :أهل السنة بقوله ا  هب    (287الصاحة )ويف 
ملاشا الدعوة إ  التقارب مدع أهدل السدنة وهدم عنظدرون إليندا هدذه النظدرة  اوزعم أ م خالاوا تعاليم اسسال ، إشً 

 !!العدائية؟
كدان مالدد  عدذكر عليًدا وعيمدان وطلحددة والدزبر، وعقدول: وهللا مددا »عقدول النبداطا ضدمن طعندده عليده: 

 اقتتلوا إال على اليرعد العار.
ودخل حممد بدن احلسدن علدى مالد  ليسدمع منده احلددع  فسدمع يف داره املزمدار والواتر فددنكر عليده 

 ا.فقال: إد ال نرء به أبسً 
ه ومحلده ق دل  ا وح  عن ابن حنبدل وأي داود أن جعادر بدن سدليمان ضدرب مالًكد ويف حلية الوليا  وغرها

 .(26)«اأقول يف قو  ولو د فعدلوا فين على بعر، وروي أنه كان على رأي اخلوارج فس ل عنهم فقال:ما

                                                

 (.3/220)الصراط املستقيم إ  مستحقا التقدمي  (26)
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  الثخاري ومسلم:حلاإلماميف  طعنهم
 فضدائل أهدل البيدا صدحيحة ا مجدة يفكتم البناري ومسلم أخبدارً »عقول النباطا يف الطعن عليهما: 

 .(27)«على ارطهما

وعقددول بعددد أن شكددر مجلددة مددن الحادعدد  املوضددوعة والضددعياة زعددم أن الشددينني قددد أسددقطاها مددن  
فكيدددف  ،فهدددذه الحادعددد  إن كاندددا يف تصدددل إ  الشدددينني مدددع ادددهرهتا، فهدددو دليدددل قصدددورمها»كتابيهمدددا: 

صددلا إليهمددا فنكددا رواعتهددا ونقلهددا كددان شلدد  مددن عرجحددون كتابيهمددا وعلهزددون بددذكرمها علددى غرمهددا، وإن و 
 .(28)«والرجوع عن السبيل الواضح إ  االعتساف ،أكرب التهمة واالحنراف

 ،ا منه وال أكير درجدة مندهما رأعنا عند العامة أكير صيتً »ا يف طعنه على اسما  البناري: وعقول أعضً 
 .(29)«وأظهر الباطل وأددها، كتم احلق وأقصاه، فكدنه جياة علا، أو كلاة غشا بدرً 

يف حق أئمة أهل السنة وعلمائهم، توضح مدء حقدهم  هؤال  الشيعةفهذه  اشج مما جا  يف كتب 
 وبغضهم، وادة عدائهم  م.

 علددىا أخددرء  ددم يف الطعددن وإال فقددد تركددا نصوًصدد ،ولدديعلم القددار  أ  إ ددا سددقا هنددا أميلددة فقدد 
 ا من نشرها بني النال.ا عن نقلها وأتص ً تنزهً   راضهم ودعنهمفيها قدح انيع ونيل عظيم من أع ،السلف

 
* * * 

                                                

 (.3/225) املرجع السابق (27)
 (.3/232) املرجع السابق (28)
 (.3/234) املرجع السابق (29)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 41 موقف الطاهر ابن عاشور من الشيعة
 

 دليعععل الثعععا احل ععععن ا  ي عععة -موقعععل النهعععا  
 

www.alburhan.com 

 

 ألهل السنة واجلماعة؟؟ الشيعةكيف ينظر 
 

 :ثين عشريةإلا الشيعةماذا يعين لفظ الناصب عند 
 ن.طهرا .سالميةسدار الكتب ا :ط (8/292)الكايف  أبو حنياة عند الشيعة دصي كما يف

أطلق لادظ » (:قم: ط 270 ،268 ،265 ،263 ،253:ص)مسائل  قال املايد يف كتابه عدة
 .«ةالناصي على أي حنيا

وعؤعددد هددذا املعددم أن  الئمددة »: (تربعددز :ط 2/307) نددوار النعمانيددة:لمددة هللا اجلزائددري يف اعوقددال ن
لعدداوة مدع أنده يف عكدن ممدن نصدب ا ،وخواصدهم أطلقدوا لادظ الناصدي علدى أي حنيادة وأميالده عليهم السالم

 .«ول البيا
وقال حسني بن الشي  حممد آل عصاور البحرا  يف ا اسن الناسدانية يف أجوبدة املسدائل اخلراسدانية 

ا أنده لدي  الناصدب إال عبدارة عدن التقددمي علدى علدا   على أند  قدد عرفدا سدابقً »(: برو  :ط 157:ص)
 .« عليه السال 

ت نددادي أبن  الناصددب هددو مددا ع قددال لدده عندددهم  بددل أخبددارهم»مددن كتابدده:  (147:ص)وقبلهددا قددال يف 
 .«اسنيً 

 .«وال كال  يف أن  املراد ولناصبة هم أهل التسن ن»وعقول يف نا  املوضع: 

بددرار إ  طرعددق الئمددة الطهددار لهداعددة ا وقددال حسددني بددن اددهاب الدددعن الكركددا العدداملا يف كتابدده
والنواصب إنكدار  صلى هللا عليه وسلموة الني كالشبهة الو أوجبا للكاار إنكار نب»(: 1:ط 106:ص)

 .«خالفة الوصا

 :اليالدد »(: دار العلددو  اللبنانيددة 2:ط 33/38الاقدده:)وقددال حممددد احلسددي  الشددرازي يف موسددوعته 
 .«مصادمة اخلربعن املذكورعن ولضرورة بعد أن  ف سر الناصب مطلق العامة

دار  :ط ،1/21)ول حمسن المني يف كتابه أعيان الشيعة املقصود ولعامة هم أهل الس ن ة كما عق اإشً 
وهذا عطلقه أصحابنا على أناسهم مقابل العامدة الدذعن ع سدم ون أناسدهم أبهدل  ،اخلاصة» (:التعارف برو 
 .«الس ن ة واجلماعة
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وأمدددا »(: بددرو  ،نشدددر دار الضددوا  21:ص)قددال فددتح هللا الشددرازي يف قاعددددة ال ضددرر وال ضددرار 
 .«من طرعق العامة فقد روء كير من حمد يهم كالبناري ومسلم...احلدع  
فهمندا هدذه النقطدة ننتقدل قدد فدإش  (،العامدة) الناصب عند الشيعة هم  مل أهل الس ن ة واجلماعدة اإشً  

 إ  ما عنتب عليها من أحكا  عندهم. 
 

 الشيعة:جناسة أهل السُّن ة عند 
عيدددان النزسدددة وهدددا ليف عددددد ا»(:  دددف :ط 1/116) قدددال اخلدددوئا يف كتابددده منهددداج الصددداحلني:

سدال  وجحدد مدا ع علدم سأو انتحدل ا ،سال سا غر اوهو من عنتحل دعنً  ،العاار الكافر :إ  أن  قال. .عشرة
و   ،اوي  رجع جحده إ  إنكار الرسالة، نعم إنكار املعداد ع وجدب الكادر مطلًقد ،أنه من الدعن اسسالما

 .«واخلارجي والغال والناصب ،لكافر األصلي ا رك والذميفرا بحل املرتد وا

  إشعععكال يف جناسعععة الغعععالة »(: طهدددران.ط 1/68) وقدددال حمسدددن احلكددديم يف كتابددده العدددروة الدددو قى
 .«واخلوارج والنواصب

 د  عشدرعة مدن فدرق الشديعة إشا يف عظهدر مدنهم سغدر ا»(: 1/119) وقال اخلمي  يف حترعر الوسيلة:
وأمدا مدع ظهدور شلد  مدنهم فهدم  ،داة وسب لسائر الئمة الذعن ال ععتقدون إبمامتهم طداهروننصب أو معا

 .«ميل سائر النواصب

وأما النواصعب واخلعوارج لعنهمعا هللا تععاىل فهمعا جنسعا  معن »: (برو  :ط 118:ص)وعقول يف 
 .«غري توقف

مددددا  سعدددن ا (بدددرو  :ط 352:ص)وقدددال حممدددد بدددن علدددا القمدددا الكددددذوب يف عقددداب العمدددال 
ا شفل له كل نعا مرسعل ولو أ َّ انصث   ،اإن  املؤمن ليشاع يف محيمه إال  أن  عكون دصبيً »الصادق أن ه قال: 
 .«عواف  وملك م رب ما شُ 

محل يف الساينة الكلب  عليه السال ا إن  نوحً » :وعروي يف الصاحِة شاهتا عن أي بصر عن الصادق
 .«والناصب شر من ولد الزان ،واخلنزعر ويف حيمل ولد الزد

 
* * * 
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 ثين عشر ااألئمة  كم من   ي ول إبمامة 
 عند الشيعة

 

 .اتقول إبمامة ا   عشر إمامً  ن كل طوائف اسسال  قاطبة الإ :أخي ال ارئ

وليععت شععري أي فععرا بععحل »(: بدرو  :ط ،18/153) قدال عوسدف البحددرا  يف احلددائق الناضددرة
معل ثثعوت كعو  اإلمامعة معن أصعول  علعيهم السعالمئمعة ألوبحل معن كفعر اب ،ورسولهمن كفر اب  سثحانه 

 .«الدين

ومن جحد إمامعة »(: سالمية برو سدار ا :ط ،48:ص)وقال الايض الكااا  يف منهاج النزاة 
 .«فهو مبنزلة من جحد نثوة مجيل األنثياء -ئمة ا ثين عشرألا-أ دهم 

علم أن إطدالق لادظ الشدرر والكادر علدى ا»(: برو  :ط 23/390) نوارلوقال املسا يف وار ا
عدددل علددى أ ددم    وفض ددل علدديهم غددرهم ،علععيهم السععالمئمددة مددن ولددده لمدن يف ععتقددد إبمامددة أمددر املددؤمنني وا

 .«كاار تلدون يف النار

  :(18/53) وقال عوسف البحرا  يف احلدائق الناضرة
كمددا حققنددا يف كتابنددا   ،سددال  بوجدده مددن الوجددوهسيف اإندد  قددد عرفددا أن املنددالف كددافر الحددظ لدده »

 .«الشهاب الياقب

وأمدددا سدددائر » :(بدددرو  :ط 2/188) وقدددال عبدددد هللا ادددرب يف حدددق اليقدددني يف معرفدددة أصدددول الددددعن
مامية كالسيد املرتضدى أ دم كادار يف سفالذي عليه مجلة من ا ،املنالاني ممن يف عنصب ويف ععاند ويف عتعصب

، و ري عليهم أحكدا  اسسدال  يف الددنيا مدن والذي عليه الاهر أ م كاار تلدون يف النار ،خرةوالدنيا وا
 .«حقن دمائهم وأموا م

 :(6/62) وقال حممد بن حسن النزاا يف جواهر الكال :

كددا كا عددن الااضددل حممددد صدداحل يف اددرح أصددول   ،هددل احلددق كددافر بددال خددالف بيننددالواملنددالف »
ل ددا أصددل مددن   القاضددا نددور هللا يف إحقدداق احلددق مددن احلكددم بكاددر منكددري الوالعددة الكددايف، بددل والشددرعف

 .«أصول الدعن
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ِإ   دا ))خدو ة بدني املدؤمنني بقولده تعدا : لومعلدو  أن هللا عقدد ا» :عقول أعًضا يف نا  املصدر السابقو 
دددو ةٌ  املدددؤمن واملندددالف بعدددد تدددواتر  خدددوة بدددنيلفكيدددف تتصدددور ا ،دون غدددرهم [10احلزدددرا :] ((ال م ؤ ِمن دددون  ِإخ 

 .«الرواة  وتظافر اوة  يف وجوب معاداهتم والربا ة منهم

وغايعة معا يسعتفاد معن » :( دف.وب الاوائد ط ،1/208) وقال عبد هللا املامقا  يف تنقيح املقال
 .«ثين عشراي  ااألخثار جراي   كم الكافر واملشر  يف اآلخرة على كل من مل يكن 

 احلدددددددر العدددددداملا يف وسدددددددائل الشددددددديعة( و  ددددددف :ط 601:ص)يف علددددددل الشدددددددرائع  وقددددددال الصددددددددوق
عليده عن داود بن فرقد قال: قلا  لىب عبدد هللا » :(2/308) النعمانية نوارلواجلزائري يف ا (18/463)

فددإن قدددر  أن تقلددب عليدده  ،تقددا عليدد أولكددن  ،مععا ت ععول يف قتععل الناصععب؟ قععال:  ععالل الععدم: السددال 
: فما ترء يف ماله؟ قال: ت وه ما قدر  عليه ا أو تغرقهحائطً   .«يف ما  لكيال عشهد علي  فافعل. قلا 

ويف الرواة  أن علا بن عقطني وهو وزعر »(: 2/308) نوار النعمانيةلمة هللا اجلزائري يف اعوقال ن
ف فدددمر غلماندده وهدددوا سددق ،الرادديد قددد اجتمددع يف حبسدده مجاعددة مددن املنددالاني وكددان مددن خددواص الشدديعة

فدراد اخلالص من تبعا  دمائهم فدرسل إ   ،ااحلب  على ا بوسني فماتوا كلهم وكانوا مخسمائة رجل تقرعبً 
أبند  لدو كندا تقددما إع قبدل قدتلهم ملدا كدان عليد   :إليه جواب كتابده عليه السال موالد الكاظم فكتب 

والتدي  خدر منده، فدانظر  ،م بتدي وحي  أن  يف تتقد  إع فكا ر عن كل رجل قتلته منه ،اا  من دمائهم
 ،افدإن دعتده مخد  وعشدرون درمهًد ،تعادل دعة أخيهم الصغر وهو كلدب الصديد إ  هذه الدعة اجلزعلة الو ال

 .«وحا م يف الدنيا أخ  وأ   ،فإ ا صا ائة درهم ،وال دعة أخيهم الكرب وهو اليهودي أو اموسا

 الاديض الكاادا  يف الدوايفو  (طهدران :ط ،4/122) ا وقال أبدو جعادر الطوسدا يف هتدذعب الحكد
خععذ معععال الناصععب  يامععا وجدتعععه » :مدددا  الصددادقسعددن ا (سددالمية طهددرانسدار الكتددب ا :ط ،6/43)

 .«وادفل إلينا مُخسه

واألقعوى إ ععاا الناصعب اهعل ا عرب يف إاب عة مععا »(: 1/352) وقدال اخلميد  يف حترعدر الوسديلة
وادفععل إلينععا  ،بععل الظععاهر جععواز أخععذ مالععه أيععن وجععد واي  ععو كععا  ،بععه غتععنم مععنهم وتعلععع اخلُمععسا

 .«مُخسه

إ  » :(324-12/323) وقدددال عوسدددف البحدددرا  يف احلددددائق الناضدددرة يف أحكدددا  العدددنة الطددداهرة
نه   جيوز أخذ مالعه معن  يع  اإلسعالم خعالف معا عليعه الطائفعة احمل عة أو  ،إطالا املسلم على الناصب

 .«بل قتله ،ا كم بكفر الناصب وجناسته وجواز أخذ ماله ا منا وخلف  سلف  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 45 موقف الطاهر ابن عاشور من الشيعة
 

 دليعععل الثعععا احل ععععن ا  ي عععة -موقعععل النهعععا  
 

www.alburhan.com 

 
* * * 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 46 موقف الطاهر ابن عاشور من الشيعة
 

 دليعععل الثعععا احل ععععن ا  ي عععة -موقعععل النهعععا  
 

www.alburhan.com 

 

 جواز اغتياب املخالفحل

 
نصدداف أن النداظر يف الدرواة  ال عنبغددا سوا» :(قدم :ط 1/251ة )قدال اخلميد  يف املكاسددب ا رمد

هددددا بددددل ال عنبغددددا أن عددددراتب يف أن الظدددداهر مددددن  موع ،أن عددددراتب يف قصددددورها عددددن إ بددددا  حرمددددة غيبددددتهم
 .« عليهم السالمئمة احلق لاختصاصها بغيبة املؤمن املواع 

 ،ن الظدددداهر اختصدددداص احلرمددددة بغيبددددة املددددؤمنإمث » :(1/249) وقددددال اخلميدددد  يف املكاسددددب ا رمددددة
 .«فيجوز اغتياب املخالف إ  أ  ت تضي الت ية وغريها لزوم الكف عنهم

وجيعب »(: بدرو  ،سدالميةسالددار ا :ط 2/267) وقال عبد احلسني دستغيب يف الدذنوب الكدربء
 علعيهم السعالمئمة أ  يعلم أ   رمة الغيثة خمتصة ابملؤمن أي املعت د ابلع ائد ا  ة ومنها ا عت اد ابأل

 .«  غيثة املخالفحل ليست  رام اإوبناء  على ذلك ف

وعلددددى كددددل حددددال فالظدددداهر إحلدددداق » :(22/62) وقددددال حممددددد حسددددن النزاددددا يف جددددواهر الكددددال 
ول الادهاد  هم علدى ر  بدل لعدل هزدا ،سالما واس ا  فيدهسالحتاد الكار ا  نالاني وملشركني يف شل امل

وأو  مددن شلدد  غيبددتهم الددو جددر  سددرة الشدديعة عليهددا يف مجيددع  ،مددن أفضددل عبددادة العبدداد مددا يف  نددع التقيددة
نددهم مدن أفضدل الطاعدا  بدل هدا ع ،ا القدراطي  منهدا دو حد  مل  مصار وعلمائهم وعدوا مهدملوا عصارلا

بددل  كددن دعددوء كددون شلدد  مددن  ،فددال غرابددة يف دعددوء حتصدديل اسمجدداع كمددا عددن بعضددهم ،وأكمددل القددرو 
 .«الضرورة  فضاًل عن القطعيا 

يف كتابدده مصددباح الاقاهدددة  (30)قددال زعدديم احلددوزة العلميددة آعددة هللا العظمددى السدديد أبددو القاسددم اخلددوئا
 -ي صعد األئمعة ا ثعين عشعر-ا معنهم ومن أنكر وا عد  »ة ما نصه: ( يف حدعيه عن حرمة الغيب1/323)

ارا  جواز لعن املندالاني، ووجدوب ددالوجه الول: أنه  با يف الرواة  والدعية والزع جازت غيثته لوجوه،
ل م من أهدل البددع والرعدب، بدل   الربا ة منهم، وإكيار السب عليهم، واهتامهم، والوقيعة فيهم: أي غيبتهم

لن إنكار الوالعة والئمة ح  الواحد منهم، واالعتقاد  الفة غرهم، وولعقائد اخلرافية    ابهة يف كارهم ال
عوجددب الكاددر والزندقددة، وتدددل عليدده الخبددار املتددواترة والظدداهرة يف كاددر منكددر الوالعددة، وكاددر   كدداجلرب وحنددوه

                                                

   عشرعة، وأستاش احلوزة العلمية يف النزف، تتلمذ علدى عدده معظدم مدن حيملدون لقدب آعدة هللا الأبو القاسم اخلوئا: املرجع العا  للشيعة ا (30)
 .هد(1413) ا ح  تويف وهو يف السابعة والتسعني من عمره عا ا على عرش املرجعية قرابة عشرعن عامً يف الوساط الشيعية اون، وبقا منبعً 
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 المه.انتهى ك «املعتقد ولعقائد املذكورة، وما عشبهها من ضالال 

  اثبا واجب اعقرر أن لعن كل من لي  ايعيً  -  الشيعة اسماميةعوهو اي  مشا-فالسيد اخلوئا 
 لنه ال ابهة يف كارهم!!

اسمامية يف كار و اسة أهل السنة واجلماعة العدخل حتا حصر، وفيما  الشيعة: كال  أخي املسلم
 والنزاة.نقلنا من كتبهم ومراجعهم كااعة ملن وفقه هللا للهداعة 

 
* * * 
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 كتاب )التحرير والتنوير( للطاهر ابن عاشور
 

هذا االسم البال  صداه كل الوساط العلمية وامامع الرائقة، كتاب ععرفه أهل القرآن وخاصة تاسره 
 ،ا وتصددر يف الوِل! حيد  هدو مدنهج علمدا متدنيوبيانه وأتوعله، كتاب أتلق بني كتب التاسر  جا  روعددً 

 طده  -وإن ا  فسرعان ما ععود-بطرائق وحبال املتقدمني، حرع  على تاسر كال  هللا وملد ور   متمس  
 املتقد  فرعد، وأسلوبه العصري تليد.

ا، وسدعة فكدر، وقدوة بيدان، وحزدة  صدائبً ا، ورأةً إشا أتملدا تاسدره ولدو مدن ب عدد! ألايدا عقداًل راجًحد
علددم ومعدددن الاهددم، علددم وخددربة وشوق وملكددة.. صددحة مدددارر فهددو سددليل ال  ، وال غددرواقاطًعدد وبرهددادً  ،قوعددة

 وقوة مقاصد.

حترعددر املعددم السدددعد وتنددوعر العقددل »وهددو تتصددر مددن امسدده الصددلا:  )التحرعددر والتنددوعر مددن التاسددر(
 .«اجلدعد من تاسر الكتاب اميد

عانيددده وادددرائعه عدددن مقاصدددد اسسدددال  وم رمحددده هللااسمدددا  ابدددن عاادددور الكبدددر دافدددع يف هدددذا الكتددداب 
ب املسددلمني يف السددنة ورغددبهم يف التمسدد  هبددا، حددارب الشددرر وأاددكاله، والكاددر وضددروبه، حب دد ..ومبانيدده
 رهم منها.رهم البدعة ونا  وحذ  

رضدا هللا وأصحابه، وأهل بيته من قرابته وأزواجده  صلى هللا عليه وسلمالني  م هللا وأوامره، وجيل  ععظ   
 أمجعني.عنهم 

أصحاب الاطر املنكوسة واورا  املضللة، ورد على الزددقدة أعددا   ،بتدعة وأهل الضاللع على املان  
أبجلددى عبددارة وأمدد  بيددان... ومددن هددؤال  الضددالل املبتدعددة  ،امللددة ا مدعددة، وبددني مددنهزهم وفضددح وطلهددم

 .  وا على ااا من معتقداهتم الااسدة، وأ م ليسعشرعة( فقد بني أمرهم واي ً  ا)الشيعة اسمامية اس ن
 

* * * 
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 الطاهر ابن عاشور والشيعة
 

... يف غدر  رمحده هللامن خدالل كتبده ورسدائله  للشيعةتعرض العالمة اسما  الكبر الطاهر ابن عااور 
هدذه الارقدة  الشيعة كتابه التاسر، وأد هنا فق  سدقد  بتقدمة فيها إاارا  إ  بعض مناقشاته وأقواله يف 

   وأضر  وملسلمني.الو اوها اسسال
ا، ا ومتنًده سدندً د ِ مناقشة املبتدعة يف أسانيد ومتون مروة  حدع  )أولية خلق الندور ا مددي( ور   (1
 .(31)رواعًة ودراعةً 

وبيان فسداد أقدوا م فيده وجهلهدم  لشيعة،حادع  املهدي رواعة ودراعة عامة، واسزرا  ولمناقشته  (2
 .(32)واثر والرواة وبعدهم عن  حي  ا ،وملنقوال 

ر قلمدده فيدده لرفددع راعددة اسصددالح الدددع  والعلمددا يف كتابدده الددذي سددن   رمحدده هللانتددف مددن كالمدده  (3
)ألي  الصدبح بقرعددب(، ولكددن عكدر علددى اسصددالح يف العددايف دفومسدده بدد ،واالجتمداعا، متاددائاًل بقددرب الصدبح

لباطنيدة واسمساعيليدة والشديعة الغدالة بشد  مدن ا ،اسسالما وجود بعض الدعوا  املشبوهة واملذاهب ا دامة
 ا منها: إ  هذه املذاهب بشا  من االقتضاب.. وإلي  بعضً  رمحه هللامذاهبهم.. فتطرق 

أن سددببه ععدددود و  ،ختلددف بعددض الدددةر مدددن أفرعقيددة والندددل  عدددنيف معددرض كالمدده  رمحدده هللاقددال  (أ
ان ظهددور الدولددة العبيدعددة ولقددروان سددنة كدد» (:69:ص) للتسددل  املددذهي املقيددا مددن الشدديعة آنددذار فقددال

وبني الزةدة من العلو ، وتقددما النددل  تقددمها السدرعع علدى  ةاحلاعل احلقيقا بني أهل أفرعقي هد(297)
يف تكددن  ،ا وأمددا  مددن الوهددا ا وأوهاًمددأظهددروا بدددعً  ،فددإن العبيدددعني ملددا كددانوا عنتحلددون حنلددة الشدديعة ،القددروان

فحددا بسدبب شلد  التنكدر بدني أتبداعهم  ،لقروان الذعن يف عزالوا إ  عوم ذ على السدنةمعلومة لهل العلم و
وبتحقددر علمددا  السددنة  ،مث انتهددى ولضددغ  واالضددطهاد ،وابتدددأ المددر ولاتنددة القوليددة ،وبددني علمددا  القددروان

ا  عععطهاد وكعععا  علمعععاء ال عععريوا  يتسععع و  معععن وتوليدددة القضددداة وأضدددراهبم مدددن الشددديعة... إ  أن قدددال: 
ة أهل العلعم وهعم أ( الذي جتاهر مبناو هع331ا يف زمن إمساعيل العثيدي املل ب ابملنصور )سنة:خصوص  

 .«خلإوأغرى هبم  االة أتثاع مذهثه من الشيعة...  ،أهل السنة والف ه

                                                

 (.156-151)انظر: حتقيقا  وأنظار  (31)
 (.60-49) املصدر السابقانظر:  (32)
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علددددم التاسددددر، وأن سددددبب الدددددل فيدددده الشدددديعة فقددددال  نيف  ندددداة كالمدددده عدددد رمحدددده هللاقددددال  (ب
  مدن التهمدة ي بسدند بدر  الطرق عن علا بن أي طالب فإن أكيرها واه إال ما صح   وأما...»: (187:ص)

مة أهل البيدا يف تاسدر كيدر ئوكذل  ما عروونه عن أ ،لن الشيعة قد أكيروا الرواعة عنه أبسانيد أكيرها واه
 .«خلإمن آي القرآن، وكير من شل  يف تاسر  مع البيان للطربسا... 

ا عصره يف عصل إليه إال تاسدر الطربسدا هدذا، وهدو مؤلدف كمدا ععلدم اف ،بن عااوررحم هللا إمامنا ا
ني.. يالبدداحيون علددى مددذهب التقيددة!! وهددو الددذي عوزعدده الشدديعة اون علددى أهددل السددنة مددن علمددا  وأكدداد 

 وتاسر الصايف!  ،والربهان للبحرا  ،فكيف لو وقف اسما  على تاسر القما
(: 189ص:)أسددباب الضددعف يف عددرض التاسددر وشلدد  يف  نق كالمدده عدديف سدديا رمحدده هللاج( قدال 

ن دا ل ل ه دد ء)) :ف به غالة الشيعة الكلم عن مواضدعه يف حندووكذا ما حير ِ ...» فقرأهدا   [12الليدل:] ((ِإن  ع ل يد 
ِهب  ع   :وقو م: إن أهل البيا يف آعة (للهدءعلي ا إن ) :بعضهم دل  ال بد ي دِا ))ِإ   ا ع رِعد  اَّلل   لِي ذ  ن ك م  الر ِج    أ ه 

و اش ك در ن  )) :هم خصوص فاطمة وعلدا وحسدن وحسدني وعبدال، وكلمدة [33الحزاب:] ((و ع ط هِ ر ك م  ت ط ِهراً 
ل ى يف بد ي وِتك ن    .«خلإتبطل ما صنعوه...  [34الحزاب:] ((م ا عد تد 

 
* * * 
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 موقف ابن عاشور من الشيعة يف كتابه 
 لتنوير()التحرير وا

 
من الشيعة من خالل كتابه العظيم  بن عااورا واون إ  املراد من بيان موقف العالمة الكبر الطاهر

 .)التحرعر والتنوعر(

 

 ]املو ل األول[
 

  يف املقدمددددة ا ا( مددددن تاسددددره، عندددد كالمدددده علددددى القددددر 61:صيف املددددد الول ) رمحدددده هللاقدددال  •
 السادسة:

ععل  حَل َعُضععدا  ))وَ  :وقععرأ بعععض الرافضععة...» ععَذ اْلُمض  بصععيغة التانيععة  [51الكهععف:] ((َمععا ُكنععُت ُمتَّخ 
 .«وفسروها اك بكر وعمر  اشامها، وقاتلهم هللا

رضددا هللا بكددر وعمددر  فهددم عكاددرون أو ، دد  عشددرعة اليددو س: وهددذا مددذهب وعقيدددة الشدديعة اأقععول •
سسددال . وإليدد  مددا عشدديب مندده ماددرق علمددوا أن الطعددن فيهمددا طعددن يف ا الشدديعة، وشلدد  لن أسددياد عنهمددا

قدة مدن مصدادرهم الصدلية ومدراجعهم مو    ،رضدا هللا عنهمدادان مدن أقدوا م يف الشدينني ل دالغراب ودصدية الوِ 
 املعتمدة:

 ثين عشرية وجوب لعن الشيخحل والناءة منهما:م الشيعة ا عْ زَ 
وعزعمددون أن بعددض  ،عنهمددا رضددا هللاأي بكددر وعمددر  : نددا عشددرعة لعددن الشدديننيعوجددب الشدديعة اال

 أئمتهم قد لعنهما:
أنده ملدا قدا  إليده أحدد الندال، وطلدب  -ا وهبتدادً زورً - رضدا هللا عندهفقد نسبوا إ  علا بدن أي طالدب 

 .(33)« ننيفمد عده، وقال له: اصاق، لعن هللا اال» منه أن عباععه على ما عمل أبو بكر وعمر، قال:

                                                

 .(312:ص)واملايد يف االختصاص  (412:ص)رواه الصاار يف بصائر الدرجا  الكربء  (33)
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 .(34)اا كان علعن الشينني دائمً علي   أن -من الشيعة-وزعم سليم بن قي  

يف دبددر كددل  رضددا هللا عنهمدداكددان علعنهمددا   رمحدده هللاوشكددر بعددض الشدديعة أن اسمددا  جعاددر الصددادق 
 .(35)مكتوبة

شكروهددا يف كتددبهم، ووضددعوا يف  ،رضددا هللا عنهمدداوقددد أنشددد الشدديعة أدعيددة عدعدددة يف لعددن الشددينني 
 قرا هتا، واسكيار من تردعدها والدعا  هبا. ا لشيعتهم يففضلها أحادع  كيرة، ترغيبً 

 وسأذكر منها: 
 : «دعاء صنمي قريش»الدعاء املسمى بع

 ،رضددا هللا عنهمدداأي بكددر وعمدر  :هدذا الدددعا  اعتدربه الشدديعة مدن الدعيددة اخلاصدة يف لعددن الشدينني
 .صلى هللا عليه وسلموابنتيهما عائشة وحاصة زوجو رسول هللا 

كدان عقندا   -عةيوحاااه ممدا نسدبه إليده الشد- رضا هللا عنهن علا بن أي طالب والشيعة قد زعموا أ
إن الدداعا بده كدالراما مدع الندي » أنده قدال عنده: -ا وهبتدادً زورً -ونسدبوا إليده . (36)يف صالة الوتر هبذا الدعا 
مدن غدوامض  إنه» ، ونسبوا إليه كذل  قوله عنه:«يف بدر وحنني أبلف ألف سهمصلى هللا عليه وآله وسلم 
 .(37)«السرار وكرائم الشكار

 .(38)ب عليه يف ليله و اره وأوقا  أسحارهظكان عوا  -حاااه عما نسبوا إليه-وقد زعم الشيعة أنه 

كتدب »ضدل هدذا الددعا : أن مدن قدرأه مدرة واحددة فيف  -ا أعًضدا وهبتادً زورً -ونسبوا إ  بعض أئمتهم 
ألف سي ة، ورفع له سبعني ألف درجة، وعقضى له سدبعون ألدف  عنه سبعني اهللا له سبعني ألف حسنة، وحم

يف الصباح يف عكتب عليه شندب حد   سدا،  رضا هللا عنهماوأن من علعن أو بكر وعمر  (39)«ألف حاجة
 .(40)ومن لعنهما يف املسا  يف عكتب عليه شنب ح  عصبح

                                                

 .السقياة لسليم بن قي  (34)
 .ب(/74أ:/6ق:)ناحا  الالهو  للكركا  (35)
وعلدددم اليقدددني للكاادددا   (،ب/74:ق)وناحدددا  الالهدددو  للكركدددا  (،511:ص)باح لددده واملصددد (،511:صالبلدددد المدددني للكاعمدددا ) (36)
 .(222-221:ص)وفصل اخلطاب للنوري الطربسا  (،2/701)
 .املصادر السابقة ناسها (37)
 .املصادر السابقة ناسها (38)
 .(513:ص)ضيا  الصاحلني  (39)
 .(513:ص) املصدر السابق (40)
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 .(41)املشروعة ا، واعتربوه من الدعيةا كبرً واهتم الشيعة هبذا الدعا  اهتمامً 

 .(42)اروح ةوعمدوا إ  ارحه، فبلغا اروحه أكير من عشر 
يف مصنااهتم، فممدن شكدره كلده: الكاعمدا يف  -بعضه أو كله-قد شكر مصناو الشيعة هذا الدعا  و 

(، والكاادددا  يف علددددم 557 -548:اجلندددة الواقيدددة ص)ويف املصدددباح  (،514-511:ص)البلدددد المدددني 
(، وأسدددددد هللا الطهدددددرا  10-9:ص)يف فصدددددل اخلطدددداب  لندددددوري الطربسددددا(، وا703-2/701) اليقددددني:

-200:ص)يف صدددحياة علوعدددة  (، وسددديد مرتضدددى حسدددني114-113:ص)احلدددائري يف ماتددداح اجلندددان 
 (.214-213:)يف حتاة العوا  مقبول ص (، ومنظور بن حسني وغرهم202

 وممن شكر مقتطاا  من هذا الدعا  أو أاار إليه من مصناا الشيعة: 
ب(، والكااا  يف قرة العيون /74أ:/6الكركا يف ناحا  الالهو  يف لعن اجلبا والطاغو  )ق:

أ(، واملسدددا يف مدددرآة العقدددول /26(، والدددداماد احلسدددي  يف ادددرعة التسدددمية يف زمدددن الغيبدددة )ق:426:)ص
 (، وأبو احلسن العداملا يف مقدمتده علدى134-133، 58 :(، والتسني يف إحقاق احلق )ص4/356)

(، واحلدددددددائري يف إلدددددددزا  339-313-294-290-250-226-174-113:تاسددددددر الربهدددددددان)ص
(، وعبددددهللا ادددرب يف حدددق اليقدددني 222-221(، والندددوري الطربسدددا يف فصدددل اخلطددداب )2/95الناصدددب )

 (، وغرهم.1/219)

علدى حممدد  اللهدم صدل ِ » أولده: كمدا تقدد ، لن   «دعا  صنما قرعش»ى الشيعة هذا الدعا  بدوقد مس  
 .«ها وطاغوتيها وإفكيها، وابنتيهما...إخليوعلى آل حممد، والعن صنما قرعش وجبت

كمدا صدرح   -وعامدل بعدلده مدن عبغضدهمارضدا هللا عنهمدا -ومرادهم بصنما قرعش: أبو بكدر وعمدر 
، والكركدا يف ناحددا  (43)الشديعة بدذل  يف العدعددد مدن مصددنااهتم، مدنهم: الكاعمدا يف اددرحه  دذا الدددعا 

الدددذي أادددار إ  دعدددا  صدددنما  (، والدددداماد احلسدددي 4/356) يف مدددرآة العقدددول: ، واملسدددا(44)الالهدددو 
                                                

 (.8/192) الذرععة وغا بزرر الطهرا  (41)
وناحدددددا  الالهددددددو  للكركددددددا  (،551:ص)واملصدددددباح لدددددده  (،511:ص)راجدددددع املصددددددادر الشددددديعية التاليددددددة: البلدددددد المددددددني للكاعمددددددا  (42)
والذرععددة إ  تصددانيف الشدديعة وغددا  (222-221:ص)وفصددل اخلطدداب للنددوري الطربسددا  (،2/701)وعلددم اليقددني للكااددا   (،ب/74:ق)

 .(2/32)ومال للحر العاملا وأمل ا (8/192)بزرر الطهرا  
 .(554-552ص:)املصباح للكاعما  (43)
 صدلى هللا عليده وسدلم،ا يف لعدن الشدينني اجلليلدني صداحي رسدول هللا وكتابه ناحا  الالهو  يف لعن اجلبدا والطداغو ، صدناه خصيًصد (44)

كدان عقنددا يف -وحاادداه ممدا عنسددبه إليده الشدديعة هللا عنده  رضدداا ومهدا اللدذان عنامهددا بقولده: اجلبددا والطداغو ، وقددد شكدر يف هددذا الكتداب أن عليًد
وقددد ورد اسددتحباب الدددعا  علددى أعدددا  هللا يف الددوتر، ناحددا  الالهددو  للكركددا  ،مددا أو بكددر وعمددرهبالددوتر علعددن صددنما قددرعش، مث قددال: عرعددد 

 .ب(/74ق:)
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 ، والتسددني يف إحقدداق احلددق(45)قددرعش، وقددال: إن املددراد بددد)صنما قددرعش( الددرجالن املدددفودن مددع رسددول هللا
.. صنما قرعش مها: أبو بكر وعمدر.» ومما قاله: (2/95) (، واحلائري يف إلزا  الناصب134-133:)ص

ا مدن قدول وقدال حندوً  (10-9:)ص ، والندوري الطربسدا يف فصدل اخلطداب«غصبا اخلالفة بعد رسدول هللا...
 احلائري.

وهذا من وب التقية الو عتعاملون هبا مع أهل -وبعض الشيعة يف عصرحوا أبن املراد هبما أبو بكر وعمر 
ا أ مددا املددرادان هبددذا الدددعا ، مددععددرف ألقاهب واكتاددوا وساددارة إ  ألقاهبمددا، ويدد  عدددرر الشدديعا الدذي -السدنة

أرشل املنلوقا  صنما قرعش عليهما لعائن هللا.. ومهدا » فالكااا : شكر أن املراد هبما: فرعون وهامان، فقال:
كمدددا   رضدددا هللا عنهمددداوفرعدددون وهامدددان مدددن اللقددداب الدددو عطلقهدددا الشددديعة علدددى الشدددينني  «فرعدددون وهامدددان

 .(46)سيديت

، وكلهددا مددن (47)سددن العدداملا إ  أن املددراد هبمددا: فددالن وفددالن، أو اجلبددا والطدداغو وأاددار أبددو احل
 اللقاب الو عطلقها الشيعة على الشينني. 

وللعددن والسددب والشددتم، والدددعا  ولوعددل   ملددا «دعددا  صددنما قددرعش»والدددعا  الددذي ومسدده الشدديعة بددد
هبم هددم عددذ  مث قددل أربددع مددرا : الل  » بقددو م: وقددد ختمددوا هددذا الدددعا  ،رضددا هللا عنهمدداوالنددار علددى الشددينني 

 .« عستغي  منه أهل النار..عذاوً 
 ةهدهتامدا  الباطلدة املوج  الا والفنا ا  املكذوبة، واسف  الواضح، والبهتدان املبدني، واوهو ملا  أعضً 

، وحرفددا لفضددل النددال بعددد النبيددني، الشددينني اجلليلددني أي بكددر وعمددر، ميددل: دعددواهم أ مددا أنكددرا الددوحا
بيا النبدوة، و...، و...، إ   و البالد، وأفسدا العباد، وأخروالقرآن، وخالاا الشرع، وعطال الحكا ، وخر  
الذي ال عسعاه برهان، وال تؤعده حزة وال دليل. وهو عكشف  آخر هذا ا ذةن الكاشب، واسف  املانء

، وكراهيددة اددنيعة لصددحابة رسددول هللا عتمددل يف صدددور الشدديعة مددن حقددد دفددني، وبغددض ادددعدعبوضددوح عمددا 
أن نقتدددي  صددلى هللا عليدده وسددلملددذعن أمددرد رسددولنا لبددل ولفضددلهم علددى اسطددالق: ا ،صددلى هللا عليدده وسددلم

 هبما بعد موته.
 :رضا هللا عنهماأما عن عقيدة الشيعة يف الربا ة من الشينني أي بكر وعمر  •

تعددد مددن ضددرورة  مددذهبهم، فمددن يف عتددربأ  عددنهم رضددا هللافددإن الددربا ة منهمددا ومددن عيمددان ومعاوعددة 

                                                

 .أ(/26ق:)ارعة التسمية يف زمن الغيبة  (45)
  (.433-432:ص)قرة العيون للكااا   (46)
  (.133:ص)مقدمة الربهان للعاملا  (47)
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 فلي  من مذهب الشيعة يف اا . ،منهم

ومن  رورايت دين اإلمامية الناءة معن أك بكعر وعمعر »:-مرجع الشيعة املعاصرعن-قال املسا 
 .(48)«وعاما  ومعاوية...

 . (49)بل والربا ة منهم تعترب عند الشيعة من أسباب شهاب السقا  وااا  البدان

الددذي ععددد - (2/389) روء الكليدد  يف كتابدده الكددايف :ومددن تددربأ مددنهم ومددا  يف ليلتدده دخددل اجلنددة
هددم إ  أاددهدر مددن قددال: الل  »قددال:  ،(50)بسددنده عددن أحدددمها -أحددد الصددول الربعددة املعتددربة عنددد الشدديعة

ا وأن حممددً  ،رمحن الدرحيمومحلة عرا  املصطاني أن  أنا هللا ال إلده إال أندا الد ،بنيوأاهد مالئكت  املقر  
وعلددا واحلسددن  صددلى هللا عليدده وآلدده وسددلموأن أوه رسددول هللا  (51)إمدداما ووليددا وأن فددالدً  ،عبدددر ورسددول 

 ،وعليه أبع  عو  القيامة ،عليه أمو و  ،على شل  أحيا ،أوليائا (52)واحلسني وفالًد وفالًد ح  عنتها إليه
 .«فإن ما  من ليلته دخل اجلنة .وأبرأ من فالن وفالن وفالن

 .رضا هللا عنهموفالن وفالن وفالن هم أبو بكر وعمر وعيمان 
ون  وعتددرب  رضددا هللا عنهمدداأو بكددر وعمددر  :ولددي  الشدديعة وحدددهم الددذعن علعنددون الشددينني اجلليلددني

 .منهما فق  ؤخلقهم هللا للعن الشينني والترب  -على حد زعم الشيعة-بل هنار خلق آخر  ،منهما

إن مدن ورا  عدني  سدكم هدذه » أنه قدال: رمحه هللافقد نسب الشيعة زورًا وهبتاًد إ  جعار الصادق 
ال عددرون أن هللا خلدق  ،ا فيهدا خلدق كيدروإن مدن ورا  قمدركم أربعدني قمدرً  ،أربعني عني  د  فيهدا خلدق كيدر

 .«ا لعنة فالن وفالنأ موا إ امً  ،آد  أ  يف ةلقه

وقد أورد  .(53)«ون من فالن وفالن عرب  ،يف ععصوا هللا طرفة عني» صاحب الكايف: ويف رواعة الكلي 
  .(54)رجب الربسا هذه الرواعة وزاد على الشينني عيمان بن عاان

                                                

  (.17:ق)االعتقادا  للمزلسا  (48)
  (.2/9) إلزا  الناصب للحائري (49)
 جعار الصادق أو أوه الباقر. :مصطلح عستعمله الشيعة وعرعدون به أحد اسمامني (50)
 وعسمى إما  زمانه. (51)
 أي: إ  إما  زمانه. (52)
 (.347:ص)والروضددة مددن الكددايف للكليدد   (،513-510:ص)بصددائر الدددرجا  الكددربء للصدداار  : بسددندعهمارواه الصدداار والكليدد  (53)

 (،433:ص)وقدددرة العيددددون للكااددددا   (،12:ص)وتتصددددر بصددددائر الددددرجا  حلسددددن احللددددا  (،127:ص)وانظدددر اخلددددراعج واجلددددراعح للراونددددي 
  .(4/347)للمزلسا  - ومرآة العقول ارح الروضة (،4/216) (1/48)والربهان للبحرا  

 . (42:ص)نظر: مشارق النوار لرجب الربسا ا (54)
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 .(55)«من أي بكر وعمر :أي ،من فالن وفالن» :ق املسا على هذه الرواعة بقولهوقد عل  

رضددا هللا ون علددى لعددن الشددينني أي بكددر وعمددر  دد  عشددرعة  معددوخالصددة القددول: أن الشدديعة اال •
 بل وعوجبون شل  كما تقد  آنًاا. ،منهما ؤوالترب  عنهما

خصوًصدددا ويف  رضدددا هللا عنهمددداوال رعدددب يف تالادددة هدددذه القدددوال ملدددا ععتقدددده أئمدددتهم يف الشدددينني 
رمها من الصحابة وغ رضا هللا عنهماالصحابة عموًما، وال ا  أن ما نسبوه إ  أئمتهم من لعن الشينني 

 مكذوب على أول   الئمة رمحهم هللا.  منهم ؤوالترب 
 .)انظر كتاب: أوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من الصحاب للحس (

قاتعل هللا »: رمحده هللابدن عاادور اوحنن نقول هنا كما قال إمامنا املاسر الكبر اي  اسسال  الطاهر 
 .«الرافضة وقتلهم

 
* * * 

                                                

 . (4/347)للمزلسا  - ارح الروضة -مرآة العقول  (55)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 57 موقف الطاهر ابن عاشور من الشيعة
 

 دليعععل الثعععا احل ععععن ا  ي عععة -موقعععل النهعععا  
 

www.alburhan.com 

 

 ل الااين[]املو 
 

( مععن اجمللععد األول، يف معععرض كالمععه عععن )الثسععملة( وخععالف أهععل 139:ص) رمحععه هللاقععال  •
قال الثاقالين: لو كانت التسمية معن ال عرآ  لكعا  طريعع إثثاهتعا ... »: العلم يف كوىا آية من كل سورة

صععل العلععم الضععروري ألنععه لععو ثثععت ابلتععواتر كوىععا مععن ال ععرآ    ؛إمععا التععواتر أو اآل ععاد، واألول ابطععل
 ،أل  خعن الوا عد   يفيعد إ  الظعن ؛و متنل وقعوع اخلعالف فيعه بعحل األمعة، والاعاين أيض عا ابطعل ،بذلك

فلو جعلناه طري  ا إىل إثثات ال رآ  خلعرج ال عرآ  ععن كونعه  جعة ي ينيعة، ولصعار ذلعك لني عا، ولعو جعاز 
إىل أ  قعال  هعع...ا .ا  والتغيعري والتحريعفذلك جلعاز ادععاء العروافض أ  ال عرآ  دخلعه العزايدة والن صع

 ،. ولععذلك قطعنععا مبنععل أ  يكععو  شععيء مععن ال ععرآ  مل ين ععل إلينععا.:يف ن ععل كععالمب لعثععدالوهاب رمحععه هللا
فلعو كانعت الثسعملة معن ا معد  ،عند اإلمام املعصوم املنتظعر لب مجَ  لُ وأبطلنا قول الرافضة إ  ال رآ  مح ْ 

 .«عاه .الثينها رسول هللا بياان  شافي  
مدن كتداب هللا  الشديعةيف موقف  رمحه هللاا وناهم كال  هذا اسما  عِ : جيب علينا ح  ن  وأقول هنا •
 أن نشر إ  بعض كال  علمائهم املعتربعن وعقيدهتم يف القرآن الكرمي... وإلي  هذا: ،تعا 

صععلى هللا د إ  األخثععار قععد جععاءت مستفيضععة عععن أئمععة اهلععدى مععن آل حممعع»قددال الشددي  املايددد: 
 .(56)«وما أ دثه بعض الظاملحل فيه من ا ذف والن صا  ،ابختالف ال رآ  عليه وسلم
اعلععم أ  ا ععع الععذي   حمععيب عنععه  سععب األخثععار املتععواترة اآلتيععة » :قددال أبددو احلسددن العدداملاو 
مععن  شععيء صععلى هللا عليععه وسععلمأ  هععذا ال ععرآ  الععذي يف أيععدينا قععد وقععل فيععه بعععد رسععول هللا  ،وغريهععا

 .(57)«التغيريات، وأس ط الذين مجعوه بعده كاري ا من الكلمات واآلايت
  إن تسليم تواتره عن الدوحا اس دا، وكدون الكدل قدد ندزل بده الدروح المدني» :نعمة هللا اجلزائريوقال 

 ،عاضددا إ  طددرح الخبددار املستايضددة، بددل املتددواترة، الدالددة بصددرحيها علددى وقددوع التحرعددف يف القددرآن كالًمددا
 .(58)«وإعراًو، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصدعق هبا ،ومادةً 

 :قدال عليه السال عبد هللا  حممد وقر املسا يف معرض ارحه حلدع  هشا  بن سايف عن أيوقال 
                                                

 (. 91:ص)وائل املقاال  أ (56)
 . لتاسر الربهان للبحرا  ةوطبعا هذه كمقدم (36:ص)املقدمة اليانية لتاسر مرآة النوار ومشكاة السرار  (57)
 (.357ص:) (2ج:)وار النعمانية الن (58)
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قدال  «سدبعة عشدر ألدف آعدة صدلى هللا عليده وسدلمإ  حممدد  عليده السدال إن القرآن الذي جا  به جربائيدل »
و  خيفعى أ  هعذا اخلعن وكاعري معن األخثعار الصعحيحة صعرةة يف » :أضدافو  «مو دق»هدذا احلددع : عن 

وعنععدي أ  األخثععار يف هععذا الثععاب متععواترة معععا، وطععرح مجيعهععا يوجععب رفععل  ،ن ععب ال ععرآ  وتغيععريه
ععا، بععل لععين أ  األخثععار يف هععذا الثععاب   ي صععر عععن أخثععار اإلمامععة  فكيععف ،ا عتمعاد عععن األخثععار رأس 

 أي كيف عيبتون اسمامة وخلرب إشا طرحوا أخبار التحرعف؟  (59)«ياثتوىا ابخلن؟

الطبعدددة  ،365ص:)روء اددينهم حممددد بددن حممددد بددن النعمددان امللقددب وملايددد يف كتدداب اسرادداد و 
إشا قا  قائم آل حممد ضرب »قال:  عليه السال ( عن أي جعار 1979برو : ،مؤسسة العلما ،اليالية

لنددده ةدددالف فيددده   فدصدددعب مدددا عكدددون علدددى مدددن حاظددده اليدددو  ،ععلدددم فيهدددا القدددرآن علدددى مدددا أندددزلفسددداطي  
  .«التدليف

كددد  ولعزددم »قددال:  عليدده السددال ( عددن علددا 318:وروء اددينهم النعمددا  يف كتدداب الغيبددة )ص
أو  !ة أمددر املددؤمنني :-أي الددراوي-قلددا  ،فسدداطيطهم يف مسددزد الكوفددة ععلمددون النددال القددرآن كمددا أنددزل

دد .فقددال: ال ؟لدي  هددو كمددا أنددزل ومددا تددرر أبددو  ددب إال  ،مندده سددبعون مدن قددرعش أبمسددائهم وأمسددا  آوئهددم احم 
  .«لنه عمه  صلى هللا عليه وآله وسلم على رسول هللا  ا إزر 

أمدروا  عليهم السالمروي يف الخبار أ م » :(2/360)وقال نعمة هللا اجلزائري يف النوار النعمانية 
حدد  عظهددر مددوالد صدداحب  ،والعمددل أبحكامدده ،م بقددرا ة هددذا املوجددود مددن القددرآن يف الصددالة وغرهدداادديعته

عليده ةرج القرآن الذي ألاه أمدر املدؤمنني و  ،الزمان )املهدي( فرتاع هذا القرآن من أعدي النال إ  السما 
  .«فيقرأ وععمل أبحكامه ،السال 

مؤسسة  ، 1979الو   :ط 1/44املقدمة السادسة:)وعصرح الايض الكااا  يف تاسر الصايف 
املسددتااد مددن مجيددع الخبددار والددرواة  الددواردة مددن طرعددق أهددل » :بددرو  لبنددان( أبن ،العلمددا للمطبوعددا 

بعل منعه معا هعو  ،صدلى هللا عليده وسدلمأن القرآن الذي بني أظهرد لي  بتمامه كما أنزل على حممدد  ،البيا
 عليده السدال منهعا اسعم علعي  ،نه أشياء كاعريةموأنه  ذف  ،ما هو مغري حمرف ومنه ،خالف ما أنزل هللا
  .«ومنها لفظة آل حممد ،يف كاري من املوا ل

 :هدذه اوعدة عليده السدال ا على أي عبد هللا ئأبنه قد قر  (60)وشكر علا بن إبراهيم القما يف تاسره
ع ل ن دا لِل م ت ِقدني  ِإم امداً و ال ِذعن  عد ق ول ون  ر بد ن ا ه ب  ل ن ا ِمن  أ ز  )) تِن ا قد ر ة  أ ع دني   و اج  فقدال   [74الارقدان:] ((و اِجن ا و ش ر ِة 

                                                

 (.12/525)مرآة العقول  (59)
 . برو  ،دار السرور (،1/36)تاسر القما  (60)
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كيدف   !بن رسدول هللاة :فقيل له ،لقد سدلوا هللا عظيًما أن جيعلهم للمتقني إماًما»: عليه السال أبو عبد هللا 
لندا مدن أزواجندا وشرةتندا قدرة أعدني واجعدل لندا مدن  فقال: إ ا نزلدا هكدذا: )والدذعن عقولدون ربندا هدب ؟نزلا

  .«(املتقني إماًما
 :وأمدا مدا هدو حمدرف فهدو قولده تعدا » [:دار السدرور بدرو  (1/37])وقال أعًضدا يف تاسدر القمدا 

)ة أعها الرسول بل  مدا أندزل  :وقوله )لكن هللا عشهد ما أنزل إلي  يف علا أنزله بعلمه واملالئكة عشهدون(.
)إن الذعن كادروا وظلمدوا آل حممدد حقهدم يف  :وقوله ي  من رب  يف علا وإن يف تاعل فما بلغا رسالته(.إل

)ولدو تدرء  :)وسديعلم الدذعن ظلمدوا آل حممدد حقهدم أي منقلدب عنقلبون(.وقولده :وقولده عكن هللا ليغار  م(.
  .«(الذعن ظلموا آل حممد حقهم يف غمرا  املو 

الخبار املستايضدة املتدواترة » :تربعز إعران(.ط 2/357) يف النوار النعمانية وعقول نعمة هللا اجلزائري
  .«الصرحية على وقوع التحرعف يف القرآن

  2ط: 526-12/525) وعدددورد حممدددد وقدددر املسدددا يف مدددرآة العقدددول يف ادددرح أخبدددار آل الرسدددول
إن القدرآن الددذي جددا  بدده جربائيددل » :نشدر دار الكتددب اسسددالمية طهددران( مدا رووه عددن أي عبددد هللا أندده قددال

  .«سبعة عشر ألف آعة صلى هللا عليه وسلمإ  حممد  عليه السال 
و  خيفعععى أ  هعععذا اخلعععن وكاعععري معععن األخثعععار  ،فددداخلرب صدددحيح»وععلدددق علدددى هدددذه الرواعدددة بقولددده: 
  .«وعندي أ  األخثار يف هذا الثاب متواترة ،الصحيحة صرةة يف ن ب ال رآ  وتغيريه

-1/225) أبو منصور أمحدد بدن علدا بدن أي طالدب الطربسدا يف كتابده املعدروف االحتزداجوعقول 
( 249ص: 1بدددرو  ج: .العلمدددا :ط 1/371منشدددورا  ادددركة الكتدددي بدددرو : (1414).ط 228

فحسب  من اجلواب عن هذا  ...ولي  عسوغ مع عمو  التقية التصرعح أبمسا  املبدلني وال الزةدة يف آةته»
  .«فإن ارععة التقية حتظر التصرعح أبكير منه  مسعااملوضع ما 

ولدددددو » [:(1/254العلمددددا بددددرو   :ط  ،(378-1/377)]وعقددددول الطربسددددا يف االحتزدددداج 
لطددال وظهددر مددا حتظددر التقيددة إظهدداره مددن  ،ل ومددا جيددري هددذا امددرءد ِ ف وب ددسددق  وحددر ِ اددرحا لدد  كددل مددا أ  

  .«مناقب الوليا  وميالب العدا 
حلسن العاملا املو  حممد طاهر بن عبد احلميد بدن موسدى بدن علدا بدن معتدوق بدن عبدد وعقول أبو ا

الفتدداب  :ط ،36ص:]تاسددر مددرآة النددوار ومشددكاة السددرار  احلميددد العدداملا النبدداطا الاتددو  يف مقدمددة
علدم أن احلدق الدذي ال حمدي  عنده ا»مدا نصده:  [منشوار  مؤسسة إمساعيليان بقم هد(1374)بطهران عا  
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صدلى هللا أن هذا القرآن الدذي بدني أعددعنا قدد وقدع فيده بعدد رسدول هللا   وسب الخبار املتواترة اوتية وغرها
وأسق  الذعن مجعوه بعده كيرًا مدن الكلمدا  واوة  عمدا شكدر املوافدق ملدا  ،اا  من التغيرا  عليه وسلم

أن وهكذا إ   ،عليه السال ل إ  ابنه احلسن وحاظه إ  أن وص عليه السال ما مجعه علا   أنزله هللا تعا 
 .«وهو اليو  عنده صلوا  هللا عليه ،عليه السال القائم إ  انتهى 

ع دِه و ال ِمدن  ))يف كتاب هللا تعا  املوصوف أبنه:  الشيعةهذه ها عقيدة  • ِ ع د  ال ن  تِيِه ال ب اِطدل  ِمدن  ب دني 
يد   ل ِاِه ت نزِعٌل ِمن  ح ِكيم  محِ   .[42فصلا:] ((خ 
ر  و ِإد  ل ه  حل  اِفظ ون  )) :فقال سبحانه ،وأن هللا تكال واظه  .[9احلزر:] ((ِإد  حن  ن  ند ز ل ن ا الذ ِك 

را  ظهدددورهم وأعرضدددوا عنددده ولكليدددة... و اتبعدددوا غدددر سدددبيل املدددؤمنني ونبدددذوا كتددداب هللا  الشددديعةولكدددن 
آن الكامل سيديت بده املهددي )املنتبدئ(! آخدر الزمدان، وأنده معتقدعن أنه حمرف زعد فيه وأنق  منه، وأن القر 

 عع  أضعاف قرآن املسلمني اليو !!!  ،مِح ل  مج  ل

 
* * * 
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 ]املو ل الاال [
 ( من تفسريه اجلزء الرابل من اجمللد الاال ، عند تفسري قوله تعاىل:46:ص) رمحه هللاقال  •

ععَيضُّ ُوُجععوهس َوَتْسععَودُّ ُوُجععو )) َُْ بَعْعععَد إ كَععان ُكْم فَععُذوُقوا يَعععْوَم تَعثعْ هس َفَأمَّععا الَّععذ يَن اْسععَودَّْت ُوُجععوُهُهْم َأَكَفععْر
ُتْم َتْكُفُرو َ  َا ُكنعْ  .[106آل عمرا :] ((اْلَعَذاَب مب 

معا آيعة يف كتعاب هللا أشعد علععى أهعل ا خعتالف معن أهعل األهعواء معن هععذه  :معن العتثيعة قعال..»
َيضُّ ُوجُ )) :اآلية قال مالك: إمنا هذه ألهل ال ثلعة. يععين  [106آل عمرا :] ((وهس َوَتْسَودُّ ُوُجوهس يَعْوَم تَعثعْ

َُْ بَعْععععَد إ كَعععان ُكمْ  :بعععدليل قولعععه ،أىعععا ليسعععت للعععذين تفرقعععوا واختلفعععوا معععن األمعععم قثلنعععا آل ] (())َأَكَفعععْر
عثا ،  بن عمر، وروي مال هذا عن ابناورواه أبو غسا  مالك اهلروي عن مالك عن  [106عمرا :

فاملراد الذين أ دثوا بعد إكاىم كفر ا ابلردة أو بشنيل األقوال العيت تفضعي إىل الكفعر  :هذا الوجه ىوعل
من الشيعة الذين قالوا ا  النثوة لعلي، ومال غالة اإلمساعيلية أتثاع   (61)ون ض الشريعة، مال الغرابية

 .«خلإمحزة بن علي، وأتثاع ا اكم العثيدي... 
فدديمن  افقد غلددو ،ذا الشدديعة حمكددو  علددى أقددوا م أب ددا ت اضددا إ  الكاددر ونقددض الشددرععةأقددول: هكدد •

فصدرفوا  دم العبدادة مدن دون هللا،  ،يدة ورفعوا درجتهم من البشرعة إ  مرتبدة الربوبيدة واس ،جعلوهم )أئمة(  م
 لى أئمتهم:ة لتعلم كيف أ م عدعون أن الوحا عنزل عشيعوإلي  بعض الميلة من كتاب واحد لل

 : (251ص:)يف كتاب بصائر الدرجا   مد بن احلسن الصاار 

 (:هم صور أعظم من جربئيل وميكائيليةاطبون وعسمعون الصو  ونت -الئمة- م أوب يف )

بصدر  يأعدن  ،محدزة يأبدن ا اعدن علد ،عدن حممدد بدن عمدرو الدزة  ،بن امساعيلا ( حد نا عل1) 
ن منددا ملددن عنقددر يف قلبدده كيددا إو  ،ن منددا ملددن ععدداعن معاعنددةإ» :عقددول يدده السددال علو عبددد هللا أمسعددا  :قددال
 ؟هددم ون مددانفالددذعن ععدداع :قلددا :قددال ،ن منددا ملددن عسددمع كمددا عقددع السلسددلة كلدده عقددع يف الطسدداإو  ،وكيدا
 .«عظم من جربئيل وميكائيلأخلق  :قال

 قدددال: عليددده السدددال  عبدددد هللا يأعمدددن شكدددره عدددن  ي( حدددد نا حممدددد بدددن عيسدددى عدددن زةد القندددد2) 
ومنددا مددن  ،ومنددا مددن عقددذف يف قلبدده قددذًفا ،شندده نكتًدداأمنددا مددن عنكددا يف  :فقددال ؟مددا سكيددف عددزاد ا  :قلددا»

                                                

 أهم عقائدهم الو خالاوا فيها اسسال  وأهله. ( يف فصل:40-39:ص)الغرابية: تقد  تعرعاها  (61)
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 . «ةاطب
عبدد  يأعن الوليد الطدائاا عدن  ،محد بن رزعنأعن  ،صحابنا عن حممد بن محادأ( حد نا بعض 3)

فضددل مدددن أو  ،ومنددا مددن عنكددا ،شندددهنددا مددن عسددمع أبوم ،ن منددا ملددن عدددوقر يف قلبددهإ» قددال: عليدده السددال هللا 
 .«عسمع

ق علقب اسحإعن عزعد بن  ،بن نعمان اعن عل ،عن احلسني بن سعيد ،محد بن حممدأ( حد نا 4)
ن مندا إو  ،شندهأن مندا ملدن عنكدا يف إ» عقدول: عليده السدال و عبدد هللا أمسعدا  :محزة قدال يأعن ابن  ،اعر

ن مندا ملدن نتيده إو  ،عسمع الصو  ميدل صدو  السلسدلة عقدع علدى الطسدا ن منا ملنإو  ،ملن عؤتى يف منامه
 .«عظم من جربئيل وميكائيلأصورة 

.. وخدالاوا علعيهم السعالموغر هذا من الرواة  والعاجيب الو كذبوا فيها علدى أئمدة أهدل البيدا 
 . صلى هللا عليه وسلمفيها كتاب هللا تعا ، وصرعح قول الني 

 
* * * 
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 ل الرابل[]املو 
 
اَي أَيعَُّهعععا ))( معععن اجمللعععد الرابعععل اجلعععزء السعععاد  عنعععد قولعععه تععععاىل: 260ص:يف ) رمحعععه هللاقعععال  •

ع عُمَك م  ُ يَعْعص  ْن النَّعا   إ  َّ اهََّ   الرَُّسوُل بَعل  ْغ َما أُنز َل إ َلْيَك م ْن رَب  َك َوإ ْ  مَلْ تَعْفَعْل َفَما بَعلَّْغَت ر َسعاَلَتُه َواهَّ
 ،وإذ قعد كانعت هعذه اآليعة معن آخعر معا نعزل معن ال عرآ ... »: [67املائعدة:] ((ي اْلَ ْوَم اْلَكعاف ر ينَ يَعْهد  

علمنععا أ  مععن أهععم م اصععدها أ  هللا أراد قطععل يععرص مععن قععد يزعمععو  أ  الرسععول قععد اسععتث ى شععيً ا مل 
ي أقطععل آيععة يثلغععه، أو أنععه قععد خععب بعععض النععا  إببععال  شععيء مععن الععو ي مل يثلغععه للنععا  عامععة. فهعع

إلبطال قول الرافضة ا  ال رآ  أكاعر ممعا هعو يف املصعحف العذي مجععه أبعو بكعر ونسعخه عامعا ، وأ  
وأنععه يثلععغ وقععر بعععري، وأنععه  ،وأنععه أورثععه أبنععاءه ،رسععول هللا اخععتب بكاععري مععن ال ععرآ  علععي بععن أك طالععب

 ظر وابلوصي. اليوم خمتز  عند اإلمام املعصوم الذي يل ثه بعض الشيعة ابملهدي املنت

يف مدة حياته، فدعا شل   رضا هللا عنهوكانا هذه الوها  أملا أبنا  بعض املتشيعني إ  علا  
هعل عنعدكم شعيء معا لعيس يف )ا: بعض النال إ  سؤاله عن شل . روء البناري أن أو جحياة سددل علي د

إ   ؛عنعدان إ  معا يف ال عرآ  معا ،  والعذي فلعع ا ثعة وبعرأ النسعمة :ف عال ؟ال رآ  وما ليس عند النا 
عععا يعطعععى رجعععل يف كتعععاب هللا قعععال: الع عععل، وفكعععا   ة؟ومعععا يف الصعععحيفة، قلعععت: ومعععا يف الصعععحيف ،فهم 
وحدع  مسروق عن عائشة الذي سنذكره عنبئ أبن هذا ا اج  قد  (.األسري، وأ    ي تل مسلم بكافر

ان ادا  مدن الحكدا  لدي  مدن القدرآن املندزل ظهر بني العامة يف زما ا. وقد ة  الرسول بعدض الندال ببيد
  وأن ال عقتل مسلم بكافر ،وفكار السر ،إليه حلاجة دعا إ  ختصيصه، كما كتب إ  علا ببيان العقل

 .«خلإ لنه كان عوم ذ قاضًيا وليمن...

( من أقوال علما  الشيعة، وعقيدهتم 106-100:ص): راجع ما نقلناه يف ]املوضع اليا [ أقول •
  القرآن الكرمي. يف

 
* * * 
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 ]املو ل اخلامس[
 
َوإ ْذ قَعععاَل )) عنععد قولعععه تععععاىل: -اجلعععزء السعععابل-( معععن اجمللععد الرابعععل 311:ص) رمحعععه هللاقععال  •

َععة  إ ين   َأرَاَ  َوقَعْوَمععَك يف  َ ععاللب ُمث ععحلب  ععُذ َأْصععَناما  آهل  يُم ألَب يععه  آَزَر أَتَعتَّخ  ال قعع... »: [74األنعععام:] ((إ بْعععَراه 
وأجداده كافر ا. وأنكعروا  صلى هللا عليه وسلمالفخر: وقالت الشيعة:   يكو  أ د من آابء رسول هللا 

أ  آزر أب إلبراهيم وإمنا كا  عمعه. وأمعا أصعحابنا فلعم يلتزمعوا ذلعك. قلعت: هعو كمعا قعال الفخعر معن 
أ  الكفعر    ليعه وسعلمصعلى هللا عوقد بينعت يف رسعالة ل يف طهعارة نسعب رسعول هللا  ،عدم التزام هذا

أل  اخللعوص املثحععون عنعه هععو اخللعوص ممععا يتععري بععه يف  ؛ينعايف خلععوص النسعب النثععوي خلوص عا جثلي ععا
 .«العادة

لعلععه تنفعععه )يف عمدده أي طالددب:  صددلى هللا عليدده وسددلم:  بددا عندددد أهددل السددنة قددول النددي أقععول •
وفيدده بيددان أن أو  (62)(يغلعي منععه دماغعهشعفاعيت يععوم ال يامعة، فيجعععل يف  حضععاح معن انر يثلععغ كعثيععه، 

 طالب يف النار.
فقددد ادعددوا إ ددان أي طالددب والددد  ،ومددن هددذا البدداب ومسدداندة غلددو الشدديعة الكبددر يف الئمددة عندددهم

  إ :  النا  ي ولو إ !رسول هللا اي :قلت) فقد روء الصدوق عن جابر قال: ،رضا هللا عنهاسما  علا 
ىل السعماء إسعري ك أنه ملا كانعت الليلعة العيت إ ،علم ابلغيبأربك  !جابر اي :قال ،اب طالب مات كافر اأ

بعو  أوهعذا  ،بو طالعبأوهذا عمك  ،املطلب هذا عثد :نوار ف يل لأربعة أفرأيت  ،ىل العرشإانتهيت 
بكتمععاىم  :قععال ؟هلععي مل انلععوا هععذه الدرجععةإ :ف لععت ،ك طالععبأوهععذا ابععن عمععك جعفععر بععن  ،هللا عثععد
 .(63)(لهارهم الكفر  ي ماتوا على ذلك!!إكا  و إلا

 فلم اعت د الشيعة هذه الع يدة؟ 
كيف عقاًل عكون إمامنا علٌا أبوه كافر يف النار، ومعاوعة عسدلم أبدوه ) :جييب  أحد عقالئهم! فيقول

 هذا مبلغهم من العلم!  (وهو من العدا ؟!
لدد ، وكاددر أي  ددب واقددع وتادداق  ددب( دليددل آخددر علددى إمكانيددة وقددوع ش وكددذل  يف كاددر عمدده )أي

                                                

 (.1/135) رواه مسلم (62)
 (. 140ص:)ل عن تنقيح املسائ نقالً  ،خبارلانظر: جامع ا (63)
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 السنة والشيعة!

  س با  إ ان أي طالب ،أدري يف تكلف الشيعة اختالق الحادع  املوضوعة وع عنق اوة  فال 
 مع أ م أ بتوا شل  يف عمه أي  ب!! ،عن أن عكون عمه كافرًا صلى هللا عليه وسلمتنزعه الرسول بشرععة 

 فاملنقصة واقعة بكار عمه أي  ب! ،منقصةفلو كان كار عمه أي طالب 
رضدا هللا وإ ا املراد منه تنزعده علدا  ،صلى هللا عليه وسلمهذا لي  تندزعًها للرسول  الشيعةولكن فعل 

بصداا  ال  رضدا هللا عندهعدن أن عكدون أبدوه أبدو طالدب مشدرًكا، وهدم الدذعن نعلدم أ دم قدد وصداوا عليًدا  عنه
 .عز وجلعتصف هبا إال اخلالق 

بددراهيم يف الندددار إبدددو أزر آن عكددون أنكروا دفددد ،نسدددان اجلنددةسن القرابددة كافيدددة لدددخول اأعدددرون  الشدديعةو 
بددو طالددب.. حدد  ألددف بعددض معاصددرعهم كتابدده النشدداز )أبددو طالددب مددؤمن قددرعش( ودعددا فيدده  ددذه أوكددذل  

 العقيدة الااسدة.
 

* * * 
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 ]املو ل الساد [
 

عندد تاسدر قولده تعدا : -اجلدز  اليدا  والعشدرون-د احلادي عشر( من امل16:ص)يف  رمحه هللاقال 
ددر ك م  ت ط ِهددراً  ددل  ال بد ي ددِا و ع ط هِ  ِهب  ع ددن ك م  الددر ِج    أ ه  وقددد تلقددف ...»: [33الحددزاب:] (())ِإ   ددا ع رِعددد  اَّلل   لِي ددذ 

يهمدا علديهم الرضدوان، فغصبوا وصف أهل البيدا وقصدروه علدى فاطمدة وزوجهدا وابن ،الشيعة حدع  الكسا 
لسدن مددن أهدل البيددا. وهددذه مصدادمة للقددرآن  عدل هددذه اوعددة  صدلى هللا عليدده وسددلموزعمدوا أن أزواج النددي 

حشدًوا بدني مدا خوطدب بده أزواج الندي. ولدي  يف لاددظ حددع  الكسدا  مدا عقتضدا قصدر هدذا الوصدف علددى 
 ((إ  هعؤ ء  عيفي)) :كقولده تعدا   وهدو ،صديغة قصدر (هعؤ ء أهعل بيعيت) :إش لي  يف قولده  أهل الكسا 

لدي  معنداه لدي  ع ضديف غدرهم، وهدو عقتضدا أن تكدون هدذه اوعدة مبتدورة عمدا قبلهدا ومدا  [68:ا جر]
 بعدها.

قدرا ة هدذه اوعدة علدى اللسدن دون اتصدال  هوعظهر أن هذا التوهم من زمدن عصدر التدابعني وأن منشدد
أ ددا  تددههلن عددن عكرمددة أندده قددال: مددن اددا  وو ا رواه املاسددر وعدددل لددذل  مدد ،بينهدا وبددني مددا قبلهددا ومددا بعدددها

إ ددا هددو نسددا  النددي  ،وأندده قددال أعًضددا: لددي  ولددذي تددذهبون إليدده ،صددلى هللا عليدده وسددلمنزلددا يف أزواج النددي 
وأندده كددان عصددرخ بددذل  يف السددوق. وحدددع  عمددر بددن أي سددلمة صددرعح يف أن اوعددة  ،صددلى هللا عليدده وسددلم
 وأ ا نزلا يف بيا أ  سلمة.  ،الني الدعوة لهل الكسا نزلا قبل أن عدعو 

ف ععال:  وأان معهععم اي رسععول هللا  )وأمددا مددا وقددع مددن قددول عمددر بددن أي سددلمة أن أ  سددلمة قالددا:  
فقدد وهدم فيده الشديعة فظندوا أنده منعهدا مدن أن تكدون مدن أهدل بيتدده،  (؛أنعت علعى مكانعك وأنعت علعى خعري

لن اوعددة نزلددا فيهدددا ويف   إ ددا أراد مددا سدددلته مددن احلاصددل  عليدده وسددلمصددلى هللالن النددي   وهددذه جهالددة
ضدددرائرها فليسدددا هدددا واجدددة إ  إحلاقهدددا هبدددم، فالددددعا   دددا أبن عدددذهب هللا عنهدددا الدددرج  وعطهرهدددا دعدددا  

داب الدددعا  كمدددا حددرره اددهاب الدددعن القددرايف يف الاددرق بددني الددددعا  ووهددو مندداف  ،بتحصدديل أمددر حصددل
تعليًمددا  ددا. وقددد وقددع يف بعددض  صددلى هللا عليدده وسددلملدددعا  املمنددوع مندده، فكددان جددواب النددي املدددشون فيدده وا

 .«(إنك على خري) :. وهذا أوضح يف املراد بقوله(إنك من أزواج النا)الرواة  أنه قال ل  سلمة: 
ددااددي  اسسددال  الطدداهر  ،: رحددم هللا العالمددة الكبددروأقععول •  ،هددانة والرب بددن عااددور فقددد بددني وحلز 

 صددلى هللا عليدده وسددلمأقددوال املبطلددني أعدددا  النددي  واملعرفددة الياقبددة بتاسددر آي الكتدداب، ورد   ،والعلددم الدددقيق
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صددلى هللا عليدده والطدداعنني يف أزواجدده الكددرا  املطهددرا ، مددن الشدديعة الددذعن مددا فت ددوا عقدددحون يف أزواج النددي 
 عقول:  سبحانه وتعا وهللا  ،وهم هبذا عؤشونه أاد اسعذا  وسلم

ِبيي دداِ  و الط يِ ب ددا   لِلط يِ بِددني  و الط يِ ب ددون  لِلط يِ ب دداِ  أ و  )) ِبييِددني  و اخل  ِبيي ددون  لِل ن  ل  ِدد   م ددرب    ون  مم ددا اخل  ِبيي ددا   لِل ن 
 .[26النور:] ((عد ق ول ون     م  م غ ِار ٌة و رِز ٌق ك رميٌ 
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 ر ي هللا عنهانحل عائشة طعن الشيعة يف أم املؤم
 

رضدا الطداهرا  املطهدرا   صلى هللا عليه وسلميف أمها  املؤمنني زوجا  الني  الشيعةوإ  معتقد 
سدقتصر علدى فأكير من غرها  رضا هللا عنهان املطاعن الو وجهها الشيعة إ  عائشة إوحي  هللا عنهن، 

  اشج منها.. 
رضا هللا  فما ول  بغرها ،إليه صلى هللا عليه وسلمزواج الني أ بكان هذا قو م يف عائشة أح  وإشا

 فمنها:؟ أمجعني عنهن
 

 : ادعاء الشيعة كفرها وعدم إكاىا، وزعمهم أىا من أهل النار:أو   
 يف تاسدر قولده تعدا : -زورًا وهبتدادً  -إ  جعادر الصدادق  -وهو من علما  الشديعة-أسند العيااا 

دااثً و ال ت ك ون وا ك  )) دِد قد دو ة  أ نك  الدو نقضدا غز دا مدن بعدد » ، قدال:[92النحدل:] ((ال ِو ند ق ض دا  غ ز    دا ِمدن  بد ع 
 .(64)«ها نكيا إ ا ا ،قوة أنكااًث: عائشة

بتحدرعاهم معدم  ،وتبدو النزعة الباطنية يف هذا التاسر جلية، فالشيعة قد حندوا منحدى التدوعدل البداط 
رضا ها عائشة  -على حد قو م اأي إ ا -وزعمهم أن الو نقضا غز ا  ،س اننقض الغزل إ  نقض ا

فإ م أمجعوا على أن املرأة الو نقضا غز دا امدرأة خرقدا   ،بينما إمجاع املاسرعن على عك  شل  ،هللا عنها
فينقضددن مددا  ددا مددن الغددداة إ  الظهددر، مث أتمددرهن  يف أهددل اجلاهليددة تسددمى: رعطددة، كانددا تغددزل هددا وجددوار  

فشدبه  ،هم، فضرهبا هللا مياًل  م أال عتشدبهوا هبدا فينقضدوا العهدود مدن بعدد توكيددهادغزلن. وكانا معروفة عن
رضددا هللا نقددض العهددود بددنقض الغددزل. ويف عقددل أحددد مددنهم إن املددرأة املعنيددة هبددذه اوعددة هددا الصدددعقة عائشددة 

 .(65) عشبه بهويف عؤول واحد منهم نقض الغزل بنقض اس ان، ويف ،عنها

 وًو من أبواب النار تدخل منه:  رضا هللا عنهاا أن لعائشة وزعم الشيعة أعضً  •
أنده قدال يف تاسدر  -وحاااه مما نسبه الشيعة إليده رمحه هللا،–فقد أسند العيااا إ  جعار الصادق 

                                                

 . (7/454) ووار النوار للمزلسا (2/383) الربهان للبحرا  :وانظر(، 2/269) تاسر العيااا (64)
 . (222-14/221) وروح املعا  ل لوسا (،3/190) وفتح القدعر للشوكا  (،584-2/583) تاسر ابن كير :نظرا (65)
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ع ة  أ بد و اب  )) قوله تعا  حكاعة عن النار: بد  نم  دا سدبعة أبدواب... والبداب عدؤتى  هد»: [44احلزر:] ((   ا س 
 .(66)«السادل لعسكر... إخل

 .(67)كما زعم شل  املسا  ،رضا هللا عنهاوعسكر كناعة عن عائشة 

عقال لده عسدكر. كمدا  -يف موقعة اجلمل-ووجه الكناعة عن امسها بعسكر، كو ا كانا تركب مجاًل 
 شكر شل  املسا أعًضا. 

 .(69))الشيطانة(دوبد، (68)ئشة يف كتبهم بد)أ  الشرور(ويف عكتف الشيعة بذل ، بل لقبوا عا

اللقاب من ، وأن لقبها )محرا ( (70) صلى هللا عليه وسلموزعموا أ ا كانا تكذب على رسول هللا 
 .(71)الو عبغضها هللا تعا 

  كافرة عند الشيعة، وليسا من أهل اس ان، وها عندهم من أهل النار.  اإشً  رضا هللا عنهافعائشة 
ومعلو  أن الشيعة عوجهون هدذه املطداعن املادناة امدردة عدن الددليل إ  أحدب الندال إ  رسدول هللا  •

وكان ال حيب إال طيًبا، والكدافر خبيد  وال حيدب، فكيدف تتادق مدزاعم الشديعة مدع مدا  ،صلى هللا عليه وسلم
 ؟! رضا هللا عنهاالصدعقة  من حبه لعائشة صلى هللا عليه وسلمعن رسول هللا  -تواترًا معنوةً -تواتر 

أنه دخل على عائشة وهدا  رضا هللا عنهماأخرج أمحد وأبو حاأل وغرمها أبسانيدهم عن ابن عبال 
إليععه، ومل يكععن ةععب رسععول هللا  صععلى هللا عليععه وسععلمكنععت أ ععب نسععاء رسععول هللا ) ددو ، فقددال  ددا: 

 .(72)(إ  طيث ا صلى هللا عليه وسلم

 فزجدره وو ده وقدال لده: ،رضدا هللا عنهدارجداًل عندال مدن عائشدة  هللا عنهمارضا ومسع عمار بن ةسر 
ععا، أتععؤذي  ثيثععة رسععول هللا » ععا منثو   رواه النمددذي وقددال: هددذا  (73)«صععلى هللا عليععه وسععلماغععرب م ثو  

 .حدع  حسن

                                                

 . (8/220، 4/378) ووار النوار للمزلسا (،2/345) الربهان للبحرا  :وانظر (،2/243) تاسر العيااا (66)
 . (8/220، 4/378) وار النوار للمزلسا (67)
 . (3/161) الصراط املستقيم للبياضا (68)
 . (3/135) املصدر ناسه (69)
 . (1/190) اخلصال للصدوق (70)
 . (1/247) الصول من الكايف للكلي  (71)
 . (30ص:)ها  املؤمنني للمحب الطربي راجع السم  اليمني يف مناقب أم (72)
 رضا هللا عنها.املناقب وب فضل عائشة  (5/707) جامع النمذي (73)
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 .(74)(النا  إليك؟ ف ال: عائشة من أ بُّ ): صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  س لوقد 

عبدداد هللا و حاادداها بددل هددا مددن أفضددل املددؤمنني  !عددد هددذا كلدده عزعمددون أ ددا كانددا كددافرةمث الشدديعة ب
 الصاحلني. 

فضععل عائشعة علععى النسععاء  ) علدى سددائر النسدا  بقولدده: صددلى هللا عليده وسددلموقدد فضددلها رسدول هللا 
 .(75)(كفضل الاريد على سائر الطعام

صددلى هللا مدع مدا  بدا عدن رسدول هللا وعتنداقض مدا زعمده الشديعة عدن عائشدة بكو دا مددن أهدل الندار  •
أين أنظعر إىل بيعاض كفيهعا ليهعو  كع  ؛ل عد رأيعت عائشعة يف اجلنعة) مدن بشدارته  دا وجلندة بقولده: عليه وسدلم

 .(76)(ذلك علي عند مويتب

رضدا مدن قولده عنهدا  ،رضدا هللا عندهبن أي طالب  اوعتناقض أعًضا مع ما  با عن أمر املؤمنني عل
 .(77)(زوجة نثيكم يف الدنيا واآلخرةإىا ل) :هللا عنها
وخدالاوا مدن  ،صدلى هللا عليده وسدلمالشيعة بعد هذه الدلدة الواضدحة الصدرحية قدد خدالاوا رسدول هللا ف

كدافرة، وأ دا مدن   رضدا هللا عنهداوزعمدوا أن عائشدة  - رضا هللا عنهعلا بن أي طالب -زعموا أنه إما   م 
 أهل النار، حاااها من شل .

 .صلى هللا عليه وسلمنة طاهرة، من أهل الاردول العلى يف اجلنة مع زوجها رسول هللا بل ها مؤم
 

أة مععن فععوا سععثل مسععوات إىل الشععيعة اإلثنععا عشععرية ينسععثو  الصععدي ة بنععت الصععديع املععنَّ  اثني ععا:
 الفا شة: 

ا برأهدا هللا مد رضدا هللا عنهدابدن سدلول الصددعقة الطداهرة عائشدة املا رمدى رأل الناداق عبددهللا بدن أي 
تربئتهددا مدن فدوق سددبع يف وعددال النتهدار حرمدة نبيدده فنادى التهمدة عددن الصددعقة، وأندزل  منده، غضدب هللا جدل  

 الوعيد الشدعد يف الدنيا، والتوعد ولعذاب العظيم يف اوخرة.    و  مسوا  آة  ح  

                                                

 .الاضائل وب فضائل أي بكرر. (5/68) صحيح البناري (74)
ددة  ة  م ددر مي   ِإن  )) النبيددا  وب قددول هللا تعددا : .ر (6/340) أخرجدده البندداري (75) ددط ا اِر ع ل ددى  و ِإش  ق ال ددا  ال م الِئك  ددر ِر و اص  ددط ا اِر و ط ه  اَّلل   اص 

 .[42آل عمران:(( ]ِنس اِ  ال ع ال ِمني  
السدددم  اليمددني للمحدددب الطدددربي  :وانظدددر (،8/65) وطبقددا  ابدددن سددعد (،2/871) وفضددائل الصدددحابة لددده (،6/138) مسددند أمحدددد (76)
 .(29ص:)
 .(5/225) اترع  الطربي (77)
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ظ يف عقوبدة ادا  تده غل دملدا رأع  لدا اوة  الدو أوعدد هللا العصداةشدا يف آة  القدرآن، وأتم  ولو فت  
وسفدد ، فدداوة  والقددوارع مشددحونة ولوعيددد  رضددا هللا عنهدداالصدددعقة عائشددة  ىتغليظدده يف عقوبددة مددن رمدد

اع ما أقدموا ظالشدعد، والزجر العنيف، واستعظا  ما جا  به رأل النااق ومن رددوا قوله من اسف ، واستا
ف ة  ملعونني يف الدنيا عليه من التلقا وللسنة والقول ولفواه، حيسبون ه هيًنا وهو عند هللا عظيم، فزعل الق ذ 
وأخرب أن ألسنتهم وأعدعهم وأرجلهم ستشهد عليهم إبفكهم  ،واوخرة، وتوعدهم ولعذاب الشدعد يف اوخرة

بسددبب خوضددهم يف عددرض نبيددده،   وهبتددا م، وهددذا لددي  ظلًمددا  ددم، بددل هددو جددزاؤهم احلددق الددذي هددم أهلدده
صدلى هللا عليدده تنبيًهددا  دم علدى علدو منزلدة رسدول هللا  ،صدلى هللا عليده وسدلمجدة رسدول هللا وتكلمهدم علدى زو 

 صلوا  هللا وسالمه علبه. هوإدفة حمل وسلم

 وقد انتهى شل  اسف   لد اخلائضني فيه، وتوبتهم، واعتذارهم إ  نبيهم وزوجه الطاهرة العاياة.  •
مددوا بدده العاياددة الطدداهرة يف عرضددها مددرة أخددرء، ويف وبعددد شلدد  بقددرون أحدددا الشدديعة إفًكددا آخددر اهت

صدلى هللا  هوهو عدافع عن رسوله وحبيبه، وعدذب عدن عدرض خليلد ،فإنه مطلع عليهم  حياسبهم أحد إال هللا
 . عليه وسلم

ددر أ ة  )) فقددد زعددم الشدديعة أن قولدده تعددا : ددر أ ة  ن ددوح  و ِام  ددر وا ِام  اند ت ددا حت  ددا  ض ددر ب  اَّلل   م ددي اًل لِل ددِذعن  ك ا  ل ددوط  ك 
ددال الن دددا ددي  اً و ِقيدددل  اد خ  ددا ِمدددن  اَّلل ِ ا  ه م  اند ت امه  دددا فد ل ددم  عد غ ِني دددا ع ند  ِ ف ن  ع ِن ِمددن  ِعب ددداِدد  ص دداحِل ني  اِخِلني  ع ب ددد   ((ر  م ددع  الدددد 

 . رضا هللا عنهماميل ضربه هللا لعائشة وحاصة  [10التحرمي:]
  .-والعياش وه تعا -شة حب الااوقد فسر بعضهم اخليانة ورتكا

وليقديمن احلددد  (78)وهللا مددا عدم بقولدده: )فنانتامهدا( إال الااحشددة» قدال القمددا يف تاسدر هددذه اوعدة:
حيبهدددا، فلمدددا أراد  أن ختدددرج إ   (81)طلحدددة وكدددان  (80)فيمدددا أتدددا يف طرعدددق )البصدددرة( (79)علدددى )عائشدددة(

 .(83)«جا ناسها من )طلحة(فزو   ،ا من غر حمر قال  ا فالن: ال حيل ل  أن خترج (82))البصرة(

                                                

)راجدع  ونسدبه إ  أي جعادر البداقر -سدال  عندد الشديعة، ومدرجعهمسادي  ا-فقدد سدبقه إليده الكليد   ،ن القمدامد ولي  هذا القدول بددعاً  (78)
 (.375 -4/358الربهان للبحرا  

 .وقد صرح غره ومسها فكشف ما حظر  التقية كشاه بزعمهم ،وهذا من وب التقية ،عند القما فالنة بدل عائشة (79)
 (..يف الطبعة احلدعية ).. (80)
 .وهو من التقية كما أسلانا ،فالن بدل طلحة :يف نسنة أخرء (81)
 (.يف الطبعة احلدعية )... (82)
 الربهدددددان للبحدددددرا  :وانظدددددر (،2/377) ط حدعيدددددة (،341ص:)يف نسدددددنة أخدددددرء فدددددالن بددددددل طلحدددددة.. تاسدددددر القمدددددا ط حزرعدددددة  (83)
 .ها يف امل وقد ساقاها موضحة كما أ بت (338ص:)وتاسر عبدهللا ارب  (،4/358)
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صلى جا ناسها من آخر بعد رسول هللا : كو ا زو  -على حد زعم الشيعة-ووجه إقامة احلد عليها 
 من بعده أبًدا.  صلى هللا عليه وسلممع حرمة شل ، فاه تعا  قد حر  نكاح أزواج الني  ،هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسدلموتزوجا من طلحة من بني زوجا  رسول هللا فمن ها الو ارتكبا الااحشة 
 ؟-كما زعم الشيعة-وها يف طرعقها إ  البصرة 

 . -على حد زعم الشيعة املتقد -امليل مضروب لعائشة وحاصة مًعا 
الدو  افهدا إشً  ،إبمجداع الشديعة رضدا هللا عنهداوالدو خرجدا هدا عائشدة  ،وحاصة يف خترج إ  البصرة

 لتزوجيها ناسها من طلحة مع حرمة شل  عليها.  -كما زعم الشيعة-يها احلد عقا  عل

 حسب معتقد الشيعة الباطل يف شل . وال بد أن عقا  هذا احلد عند رجعة الئمة وأعدائهم،
- رضدا هللا عنهداومما عؤكد أن الشيعة الذعن يف عذكروا اسم )عائشدة( صدراحة، عندوا بدد)فالنة( عائشدة 

ما رواه الشيعة يف كتبهم من املزاعم املكذوبة الدو جدا  فيهدا:  -شكروا امسها صرحًيا كما تقد مع أن االخرعن 
  هللا ، وحدر  [6الحزاب:] ((الن ِي  أ و    ِول م ؤ ِمِنني  ِمن  أ ند ا ِسِهم  و أ ز و اج ه  أ م ه اهت  م  )) نزل قول هللا تعا : امل أنه»

  حممدد عليندا نسدا ه وعتدزوج علدى املسدلمني غضدب طلحدة، فقدال: حيدر ِ  ه وسدلمصلى هللا عليه وآلدنسا  الني 
ويف رواعدة -بدني خالخيدل نسدائه كمدا ركدض بدني خالخيدل نسدائنا  هو بنسائنا، ل ن أما  هللا حممًدا لنركضدن  

، فددنزل هللا تعدا : (85)«وكدان طلحدة عرعدد عائشدة» -ويف رواعة اثلية- (84)«أخرء شكروها: لتزوجن عائشة
دان   دِدِه أ ب دداً ِإن  ش ِلك دم  ك  ده  ِمدن  بد ع   (( ِعن دد  اَّلل ِ ع ِظيمداً ))و م ا ك ان  ل ك م  أ ن  تد ؤ ش وا ر س دول  اَّلل ِ و ال أ ن  تد ن ِكح دوا أ ز و اج 

 .[53الحزاب:]
مهمدا ة، وقد تردد  يف شكرهدا، و  ويف عكتف الشيعة هبذا، بل نسبوا إليه أقوااًل يف غاعة اخلسة والبذا

أن ال أكتبهددا، لددوال مددا ألزمددا بدده ناسددا مددن إعطددا  صددورة واضددحة تتصددرة عددن نظددرة الشدديعة إ  الصددحاعة 
 لذا فإ  أشكر بعضها، وأعرض عن بعضها اوخر:  ،رضا هللا عنهم

قتهددا علددى أن عائشددة مجعددا أربعددني دعنددارًا مددن خيانددة وفر   -وهددو مددن علمددائهم-شكددر رجددب الربسددا 

                                                

والشددددايف  (،38ص:)ملقاتددددل بددددن عطيددددة  ومددددؤ ر علمددددا  بغددددداد (196-2/195) حدعيددددة.ط (،290ص:)حزرعددددة .تاسددددر القمددددا ط (84)
ومندار ا ددء لعلدا البحدرا   (،35-3/23) والصدراط املسدتقيم للبياضدا (،493-492ص:)والطرائف البدن طداول  (،258ص:)للمرتضى 

 (334 – 3/333) والربهددددان للبحددددرا  (،2/363) وتاسددددر الصددددايف للكااددددا  (،ب/36ق:)ا وناحددددا  الالهددددو  للكركدددد (،452ص:)
ئمددة لوسددرة ا (3/56) وعقائددد اسماميددة للز ددا  (،58ص:)وفصددل اخلطدداب للنددوري الطربسددا  (،261-260ص:)وإحقدداق احلددق للتسددني 

 .(36ص:)ة والشيعة واحلاكمون  مد جواد مغني (،1/381) عشر  اام احلسي    الا
 .(58ص:)وفصل اخلطاب للنوري الطربسا  (،ب/36ق:)وناحا  الالهو  للكركا  (،493-492ص:)الطرائف البن طاول  (85)
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 .(86)مبغضا علا

كانددا،   زعنددا عوًمددا جارعددةً »أن عائشددة  -وهددو مددن علمددائهم أعًضددا-أمحددد بددن علددا الطربسددا وشكددر 
 .(87)«وقالا: لعلنا نصطاد ااًو من اباب قرعش أبن عكون مشغوًفا هبا

لقد رموها أباد مما  !يف زوجته وأحب النال إليه صلى هللا عليه وسلمفقاتلهم هللا كيف حاظوا الني 
 .صلى هللا عليه وسلموأتباعه زمن رسول هللا  رماها به رأل املنافقني

 مناقشة هذه املف ايت: •

يف  سددبحانه وتعددا ال عشدد  عاقددل أن هددذه املددزاعم الشدديعية مددن البهتددان املبددني واسفدد  املاددنء، فدداه 
بددل هددو ميددل مضددروب للددذعن كاددروا  ،رضددا هللا عنهمدداعضددرب امددرأة نددوح وامددرأة لددوط مددياًل لعائشددة وحاصددة 

ددددر أ ة  ل دددددوط  )) ا قددددال هللا تعددددا  يف رأل اوعددددة:مطلًقددددا، كمدددد ددددر أ ة  ن ددددوح  و ِام  ددددر وا ِام  ا   ((ض ددددر ب  اَّلل   م دددددي اًل لِل ددددِذعن  ك 
قصدروا  ،وععتقددون كارمهدا رضدا هللا عنهمداوالشديعة ملدا كدانوا حيقددون علدى عائشدة وحاصدة  ،[10التحدرمي:]

 ضروب عليهما وخصو هبما. امليل امل
اسدري أهدل السدنة أن اخلياندة مدن امدرأة ندوح وامدرأة لدوط هدا الوقدوع يف الااحشدة، ويف عقل أحد من م

 .(88)وإ ا أولوها أب ا اخليانة يف الدعن

أمدا خياندة امدرأة ندوح   مدا زنتدا» :رضدا هللا عنهمداويف شل  عقول حرب هدذه المدة عبدد هللا بدن عبدال 
وتبعدده علدى شلدد  مجيددع . «ومهددا علددى أضديافهفكاندا ختددرب أنده  نددون، وأمدا خيانددة امددرأة لدوط فكانددا تددل ق

 .(89)املاسرعن

والقصة الو افناها الشيعة ال اد  يف كدذهبا، وقدد وقدع واضدعها يف أخطدا  تددل علدى كدذهبا، منهدا: 
-جا ناسها من طلحة رج بغر حمر  زو  ختال جيوز أن  هخرب  أنادعاؤه أن عائشة خرجا دون حمر ، وملا أ  

 .-على حد زعمهم
ا خرجددا بغدر حمددر  عبطلهددا مدا أمجددع عليدده أهدل السددنة ومجهددور الشديعة مددن أن ابددن أختهددا ودعدوء أ دد

                                                

 .(86ص:)مشارق أنوار اليقني لرجب الربسا  (86)
 .(82ص:)احتزاج الطربسا  (87)
 دا (، وقدد أو  256-5/255) لقددعر للشدوكا وفدتح ا(، 4/393) بن كيدراوتاسر  (،171-28/169) راجع: جامع البيان للطربي (88)

 .(2/720) والكااا  يف تاسر الصايف (،166- 3/165) بعض الشيعة بذل  كالبياضا يف الصراط املستقيم
وغرهددا  (256-5/255) وفددتح القدددعر للشددوكا  (،4/393) بددن كيددراوتاسددر  (،171-169 /28) راجددع: جددامع البيددان للطددربي (89)

 .لسنة فكلها أمجعا على شل من تااسر أهل ا
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عبدهللا  -أي ابن أختها-كان معها ويف عسكرها، وما رواه الشيعة من أنه   رضا هللا عنهماعبدهللا بن الزبر 
عندددما عددز  أبددوه و  ،رضدا هللا عنددهض أوه علددى حماربددة علددا وحددر   ،ضددها علددى املسددر إ  البصدرةهدو الددذي حر  

وهددذه كلهدا مدزاعم شكرهددا  ،أخدذ علدح عليده حدد  عداد إ  حربده ،قدالع عدن حربدده ملدا التقيدا يف البصددرةسعلدى ا
 .(90)الشيعة يف كتبهم

  ا خرجا من غر حمر ، وعبدهللا بن الزبر ابن أختها هو حمرمها؟إ :فكيف عقال
اوً ِإن  ال ِذعن  عد ؤ ش ون  )) الا  أن قول هللا تعا : ند ي ا و اوِخر ِة و أ ع د     م  ع ذ  اَّلل   و ر س ول ه  ل ع ند ه م  اَّلل   يف الد 

ددب وا فد ق ددِد )) وقولدده جددل وعددال: [57الحددزاب:] ((م ِهيندداً  ت س  ددؤ ِمِنني  و ال م ؤ ِمن دداِ  ِبغ ددر ِ م ددا اك  و ال ددِذعن  عد ددؤ ش ون  ال م 
داً م بِ  ل دوا هب  ت دادً و ِإص  ت م  لن يف قدذفها مدن حيد  كو ددا زوج   منطبدق علدى مدن قددذفها، [58الحددزاب:] ((ينداً اح 

وقذفها من حيد  كو دا مؤمندة غافلدة  ،صلى هللا عليه وسلمه ورسوله  إعذا ً  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
 . ا رضا هللا عنهما وأرضامهاهب اهتموهإعذا   ا، وملن 

حسبما تقدرر -أها هللا منه ععترب مروًقا من الدعن ما بر    عنهارضا هللاوعنبغا أن ععلم أن سب عائشة 
ع ِعظ ك دم  اَّلل   )) وساهبا كافر، وعلى هذا إمجاع علما  املسلمني، مستدلني بقولده تعدا : -يف القواعد الشرعية

 الكتاب احلكيم. ، وبغرها من آة [17النور:] ((أ ن  تد ع ود وا ِلِمي ِلِه أ ب داً ِإن  ك نت م  م ؤ ِمِنني  

 .(91)«ما برأها هللا منه كار بال خالف رضا هللا عنهامن قذف عائشة »قال القاضا أبو ععلى: 

عن حممد بن زعد بن علا بن احلسني أخا احلسن بن زعد أنه ملا قد  عليده رجدل مدن العدراق  يرو »و
ن ادديعتنا ومددن بدد  اوو ! فددذكر عائشددة بسددو ، فقددا  إليدده بعمددود فضددرب بدده دماغدده فقتلدده، فقيددل لدده: هددذا مدد

قدددردن، ومددن مسددى جددددي قددردن اسدددتحق  (صددلى هللا عليددده وسددلمفقددال: هددذا مسدددى جدددي )ععددد  رسددول هللا 
 .(92)«القتل

 ،أنه كان وضدرته رجدل» وروي عن أخيه احلسن بن زعد بن علا بن احلسني بن علا بن أي طالب:
ب عنقدده، فقددال لدده العلوعددون: هددذا رجددل مددن اضددر  !فددذكر عائشددة بددذكر قبدديح مددن الااحشددة، فقددال: ة غددال 

اخل  ِبيي ددا   ))وقددال هللا تعددا :  ،صددلى هللا عليدده وسددلمهددذا رجددل طعددن علددى النددي  !ادديعتنا، فقددال: معدداش هللا
ِبيي اِ  و الط يِ ب ا   لِلط يِ ِبني  و الط يِ ب ون  لِلط يِ ب دا ِ  ِبيِيني  و اخل  ِبيي ون  لِل ن  فدإن كاندا عائشدة خبييدة  [26الندور:] ((لِل ن 

                                                

وأحادعددد  أ   (،483-482، 4/480، 170-2/167) وادددرح  دددج البالغدددة البدددن أي احلدعدددد (،119ص:)االختصددداص للمايدددد  (90)
 (.269-268، 1/227املؤمنني عائشة ملرتضى العسكري )

 .(571ص:)نقله عنه ابن تيمية يف الصار  املسلول  (91)
 .(567-566ص:)املسلول شكرها ابن تيمية يف الصار   (92)
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علددى حددد قددول -خبيدد ، فهددو كددافر فاضددربوا عنقدده. فضددربوا عنقدده وأد حاضددر صددلى هللا عليدده وسددلمفددالني 
 .(93)«-الراوي

مددا برأهددا هللا مندده فقددد مددرق مددن  رضددا هللا عنهدداومددن رمددى عائشددة »: سددال  ابددن تيميددةسوقددال اددي  ا
 .(94)«الدعن..

لم من حدع  اسفد  أن مدن نسدب عائشدة ع  » حدع  اسف :وقال ابن حزر ا يتما بعد ما شكر 
دلنصدوص القرآنيدة، وم  ل الن يف شل  تكدذعبً   إ  الزد كان كافرًا، وقد صرح بذل  أئمتنا وغرهم ذهبا كدافر كِ 

قداتلهم هللا أ   ،إبمجاع املسلمني، وبه ععلم القطع بكار كيرعن من غدالة الدروافض، ل دم عنسدبو ا إ  شلد 
 .(95)«نعؤفكو 

واحلاصددل أن قددذفها  » :رضددا هللا عنهدداوقددال الشددي  حممددد بددن سددليمان التميمددا حاكيًددا عددن عائشددة 
 .(96)«كياما كان عوجب تكذعب هللا تعا  يف إخباره عن تربئتها عما عقول القاشف فيها

 .(97)«ب هللا فقد كارومن كذ  » وعقول يف موضع آخر:

لنه   ها اون فهو كار وارتداد، وال عكاا فيه اجللدوأما قذف» ونقل قول بعض أهل البيا يف شل :
تكذعب لسدبع عشدرة آعدة يف كتداب هللا كمدا مدر، فيقتدل ردة...ومدن عقدذف الطداهرة الطيبدة أ  املدؤمنني زوجدة 

عبددهللا بدن  بِ فهدو مدن ضدر   ،يف الددنيا واوخدرة كمدا صدح شلد  عنده صلى هللا عليه وسلمرسول رب العاملني 
 .(98)«ملنافقني..بن سلول رأل ااأي 

ا برأهدا هللا وكلهدا متضدافرة يف كادر مدن رمدى الصددعقة مد ،وأقوال علما  املسدلمني كيدرة يف هدذا البداب
متبعددني لكتدداب رهبددم الددذي قددرر أن الطيبددني للطيبددا  واخلبييددني  -عيدداًشا وه-مندده، أو نسددبها إ  الااحشددة 

 صلى هللا عليده وسدلمداللة قطعية على أن رسول هللا ا الو دل   صلى هللا عليه وسلموسنة نبيهم  ،للنبييا 
ال حيدب إال  صدلى هللا عليده وسدلما يف عسداو هبدا فيده أحدًدا مدن الندال، وكدان حيب الصدعقة الطيبة عائشة حب  

 طيًبا.
 .)انظر كتاب: أوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من الصحاب للحس (

                                                

 .(566)ص: :املصدر السابق (93)
 .(568ص:) املصدر السابق (94)
 .(101ص:ما )تالصواعق ا رقة البن حزر ا ي (95)
 .(25-24ص:)رسالة يف الرد على الرافضة  مد التميما  (96)
 املصدر ناسه. (97)
 املصدر ناسه. (98)
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مسددامع  وكدداد أن ع عمددا بصددرر،  ا لدد  ممددا صدد   ولعلدد  أخددا القددار  الكددرمي تعددذر  فيمددا نقلدد •
يف بيدددان مدددوقاهم املندددزي  ددداه أمهاتندددا أمهدددا  املدددؤمنني  اووهللا ووه واته لدددوال أخدددذي علدددى ناسدددا عهددددً 

من هدذا الكدال  الدذي عدؤشي رسدول هللا  منه  ملا نقلا ل  ما عكاد املسلم أن عستارغ ،زوجا  الني الكرمي
 . وأستغار هللا وأتوب إليه.رضا هللا عنهمله يف أه صلى هللا عليه وسلم

 
* * * 
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 ]املو ل السابل[
 
عنعععد  -اجلعععزء الاععاين والعشععرو -( مععن اجمللعععد ا ععادي عشععر47 -45:ص)يف  رمحععه هللاقععال  •

َََ النَّث  ))تفسري قوله تعاىل:  عْن ر َجعال ُكْم َوَلك عْن َرُسعوَل اهَّ  َوَخعا عدس َأاَب َأَ عدب م  ُ ب ُكعل   َمعا َكعاَ  حُمَمَّ ي  عحَل وََكعاَ  اهَّ
 .[40األ زاب:] ((َشْيءب َعل يما  
ويف  صددلى هللا عليدده وسددلمولددذل  ال عددندد مسددلم يف تكاددر مددن عيبددا نبددوة لحددد بعددد حممددد ... »

وال تعددرف طائاددة مددن املسددلمني أقدددما علددى شلدد  إال البابيددة والبهائيددة ومهددا  ،إخراجدده مددن حظددرة اسسددال 
ة مددائتني وألددف ننيتهمددا مددن الو . وكددان ظهددور الارقددة الو  يف بددالد فددارل يف حدددود سددحنلتددان مشددتقة اث

كذا ااتهر امسده،    ،تباعه السيد علا حممدأوكان القائم هبا رجاًل من أهل اراز عدعوه  ،وتسربا إ  العراق
د زعددن الدددعن أخددذ عددن رجددل مددن املتصددوفني امسدده الشددي  أمحدد ،ماميددةسكددان يف أول أمددره مددن غددالة الشدديعة ا

لقداة عدن احلدالج. وكاندا طرعقتده توهدا الطرعقدة امل ،الحسائا الذي كان عنتحل التصدوف ولطرعقدة الباطنيدة
وعرفدا  ،ب ناسده وب العلدم فغلدب عليده اسدم البدابلق د  ظهر حنلته علا حممد هذاأتعرف ولشينية، وملا 

وأن القددرآن أاددار إليدده بقولدده ، بكتدداب امسدده البيددانوزعددم أندده أوحددا إليدده  ،عددى لناسدده النبددوةدوا ،حنلتدده ولبابيددة
ل ق  اِسنس ان  )) :تعا   .[4-3الرمحن:] ((ع ل م ه  ال بد ي ان  * خ 

 هد(1266) وتلوط ولاارسية. وقد حكم عليه ولقتل سنة: ،وكتاب البيان مؤلف ولعربية الضعياة 
 يف تربعز. 

 ،مرزا حسدني علدا :وامسه ،مؤسسها امللقب ببها  هللا نسب إ وأما البهائية فها اعبة من البابية ت   
مث نقلتده  ،وأخرجتده حكومدة اداه العزدم إ  بغدداد بعدد قتدل البداب ،تتلمدذ للبداب وملكاتبدة ،من أهل طهران

د وقدد التدف  ،ا، وفيمدا ظهدر  حنلتده وهدم ععتقددون نبدوة البدابالدولة العيمانية مدن بغدداد إ  أدرندة مث إ  عك 
 فالبهائية هم البابية.  ،لبهائية مقا  اسم البابيةافقا  اسم  ،حنلة البابية وجعلوه لياة البابحوله أصحاب 

سدددزنته أن وآل أمدددره إ   ،بندددا  يف جبدددل الكرمدددل ليزعلددده مددددفًنا لرفدددا  البددداب وقدددد كدددان البهدددا  بدددم
د مدا أعلددن فلبد  يف السددزن سدبع سدنوا  ويف عطلددق مدن السدزن إال عندد ،السدلطنة العيمانيدة يف سددزن عكدا

فرحددل منددتقاًل يف أورو وأمرعكددا  ،فكددان يف عددداد املسدداجني السياسدديني الددذعن أطلقددوا عوم ددذ ،الدسددتور النكددا
وبعدد موتده نشدد ادقاق  هدد(،1340) مث عاد إ  حياا فاسدتقر هبدا إ  أن تدويف سدنة: ،مدة عامني مث عامني
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 فتارقوا يف الزعامة وتضا لا حنلتهم.  ،بني أبنائه وإخوته

فهدو خدارج عدن اسسدال  مرتدد عدن دعنده  دري عليده  ،فمن كان من املسلمني متبًعا للبهائية أو البابية 
وال عددناعهم قددو م: إد مسددلمون وال نطقهددم بكلمددة  ،أحكددا  املرتددد. وال عددرا مسددلًما وعر دده مجاعددة املسددلمني

مزا  رسول من بعده. وحنن كارد  ولكنهم قالوا ،صلى هللا عليه وسلمل م عيبتون الرسالة  مد   الشهادة
إش كددان أحدددمها أاددبه  ،ه لدده حممددد بعلدداب ِ الغرابيددة مددن الشدديعة لقددو م: أبن جربعددل أرسددل إ  علددا ولكندده ا دد

فهدم أ بتدوا الرسدالة  مدد  ،صلى هللا عليه وسلمفبل  الرسالة إ  حممد  -وكذبوا-ووخر من الغراب ولغراب 
 عموه غر املعني من عند هللا. ولكنهم ز  صلى هللا عليه وسلم

إال أن البهائيدددة تنتسدددب إ  التلقدددا مدددن الدددوحا اس دددا،  ،وتشدددبه طقدددول البهائيدددة طقدددول املاسدددونية 
  .«فبذل  فارقا املاسونية وعد  يف الدةن وامللل ويف تعد يف الحزاب

وأغدر محيتده  ،رهوأبعدد نظد ،وأ قدب رأعده ،: رحم هللا ادي  اسسدال  ابدن عاادور مدا أبددع فكدرهوأقول •
ليماتده لتزدد كيدف أندده عددافع عدن اسسدال  الددعن احلدق أمدا  كدل ادداغب علدى دعدن اسسدال .. أتمدل أخدا ك  

عبدني هندا أبوجدز عبدارة وأمد  قدول أبن مدا ظهدر  رمحده هللا هدوبني مقل  من الكار والزندقدة ومسدتكير! ف ،عليه
إ ا ها من رِحم التشيع خرجدا.. فالبابيدة  ،نة املتدخرةمن القوال اسحلادعة واملذاهب املتزندقة يف هذه الزم

 والبهائية والشينية ملل كافرة خارجة عن اسسال  وهو منها برا . 
فهدو خدارج عدن اسسدال  مرتدد  ،علدى مدن كدان مدن املسدلمني متبًعدا للبهائيدة أو البابيدة رمحده هللاوحكم 

  ه مجاعة املسلمني.وال عرا مسلًما وعر  ، ري عليه أحكا  املرتد ،عن دعنه
بدددل وال عدددناعهم قدددو م: )إد مسدددلمون( والعدددناعهم )نطقهدددم بكلمدددة الشدددهادة( ل دددم بعددددها حيملدددون  

 الزندقة والردة واسحلاد يف دعن هللا. 
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 ]املو ل الاامن[
 
عنععد تفسععري -اجلععزء الاععاين والعشععرو -( مععن اجمللععد ا ععادي عشععر103:ص)يف  رمحععه هللاقععال  •
 ((ا  إ  َّ اهََّ َوَمالئ َكتَععُه ُيَصععلُّوَ  َعلَععى النَّععا    اَي أَيعَُّهععا الَّععذ يَن آَمنُععوا َصععلُّوا َعَلْيععه  َوَسععل  ُموا َتْسععل يم))ىل: قولععه تعععا

 .[56األ زاب:]
وأما التسليم يف الغيبة فمقصور عليه وعلى النبيا  واملالئكة ال عشركهم فيده غدرهم مدن عبداد هللا ...»
ِسني  )) :وقوله [79الصافا :] ((س الٌ  ع ل ى ن وح  يف ال ع ال ِمني  )) :لقوله تعا   الصاحلني  ((س الٌ  ع ل ى ِإل  ة 

دددددار ون  )) ..[130الصدددددافا :] ددددددى و ه  ددددددالٌ  ع ل دددددى م وس  ددددددر اِهيم  )) [120الصددددددافا :] ((س  دددددالٌ  ع ل ددددددى إِبد   ((س 
 .[109الصافا :]

ؤمنني إةهددم يف شلدد  دون اسدتقالل. هددذا الددذي اسددتقر نده جيددوز إتبدداع آ دم وأصددحاهبم وصدداحلا املدأو  
ولكنه اصطالح و ييز ملراتب رجال الدعن، كما قصروا   ويف عقصدوا بذل  حتر ًا ،عليه اصطالح أهل السنة

الرضددى علددى الصددحاب وأئمددة الدددعن، وقصددروا كلمددا  اسجددالل حنددو: تبددارر وتعددا ، وجددل جاللدده، علددى 
 . اخلالق دون النبيا  والرسل

فدال عنبغدا  ،وأما الشيعة فإ م عذكرون التسليم على علا وفاطمدة وآ مدا، وهدو تدالف لعمدل السدلف
 .«ل م قصدوا به الغض من اخللاا  والصحابة  اتباعهم فيه
صدلى وهدو الغدض مدن خلادا  الندي  ،هدؤال  الشديعة إن هذا املقصد اخلبيد  هدو ِخدب     .: نعمأقول •

أمجعني وكذا مجيع الصحابة إال من رضا هللا عنهم أبو بكر وعمر وعيمان  :بعده وهم اليال ة هللا عليه وسلم
الشديعة يف الصدحابة هدؤال  استينوه هبواهم... وح  ال تعزل على العالمة الكبر ابن عاادور دوند  عقيددة 

 أمجعني:رضا هللا عنهم 

 

 :صلى هللا عليه وسلم ثين عشرية ارتداد الصحابة بعد وفاة رسول هللادعوى الشيعة ا   :أو   
قدو  اختصدهم فهدم  ،يف مسو منزلة الصدحابة وفضدلهم ورفعدة ادد م هال عراتب مسلم صادق يف إسالم

فصدقوه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي  ،صلى هللا عليه وسلمهللا تبارر وتعا  لصحبة أفضل رسله حممد 
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وبددذلوا يف سددبيله املهددج  ،وأخلصددوا دعددنهم ه ،اة النبددوةوسددائًغا فددرااًت مددن مشددك ،فتلقددوه عددذًو زالاًل  ،جددا  بدده
 ،وهددوا العبداد ،وفتحوا الدبالد ،حهر  وأكملوا ص   ،فشادوا بنيانه ،والموال والوالد ،والغاع والناي  ،والرواح

 فكانوا خر أمة أخرجا للنال وخر القرون.  فكانوا بذل  أهاًل لرضوان هللا وحمبته ورمحته وجنته
عزعمددون أن  ، نددا عشددرعة بعدددما تبددني  ددم فضددل أول دد  الصددحب البددرار واخلددرة الطهددارعة االمث الشددي

إال نادرًا عسدرًا مدنهم رجحدوا أ دم  ،قد ارتددوا مجيًعدا علدى أدورهدم القهقدرء رضا هللا عنهمهؤال  الكرا  الربرة 
صددلى هللا عليدده رسددول هللا اسددتينوهم مددن عددداد مددن ارتددد مددن صددحابة  ، ال ددة: وهددم سددلمان وأبددو شر واملقددداد

 .وسلم

كمددا جدا  موسدى للهداعددة وهددء خلًقدا كيددرًا مدن بد  إسددرائيل »:-مددن كبدار علمدائهم-قدال التسدني 
صعلى كعذلك جعاء حممعد   )ع( فارتدوا يف أة  حياتده ويف عبدق فديهم أحدد علدى إ انده سدوء هدارون ،وغرهم

 .(99)«رتدوا على أع اهبموهدى خل  ا كاري ا لكنهم بعد وفاته ا هللا عليه وسلم

 -زورًا وهبتدادً -لرأعتهم قد افنوا أقوااًل ونسبوها   ول ن سدلا الشيعة أدلة جلية أجلدهتم إ  هذا القول
وجعادر بدن  ،وحممدد بدن علدا البداقر ،رضدا هللا عندهأميدال علدا بدن أي طالدب  ،عون أ م أئمة  مإ  من عد  

 غرهم.و  ،وموسى بن جعار الكاظم ،حممد الصادق

أن الندال كلهدم ارتددوا بعدد رسدول » :رضدا هللا عندهفمن القوال الو نسبوها إ  علا بدن أي طالدب 
 اليال ة السابقني.ى عل رضا هللا عنهزادوا عمار بن ةسر ف (100)«أربعة غر صلى هللا عليه وسلمهللا 

ل أهددل ردة بعددد النددي إال كددان النددا» :رمحدده هللاومددن القددوال الددو نسددبوها إ  حممددد بددن علددا البدداقر 
 .(102)«ارتد النال إال  ال ة نار»و (101)« ال ة

 .(103) ا معتربةأبوقد وصف الشيعة أسانيد هذه الرواة  

إ  عدددددد مددددن  -كددددذًو وهبتددددادً -وهنددددار رواة  أخددددرء مكذوبددددة مدددد  الشدددديعة هبددددا كتددددبهم ونسددددبوها 

                                                

 .(316ص:)إحقاق احلق للتسني  (99)
 .(1/81والنوار النعمانية للززائري ) (،92ص:)قياة لسليم بن قي  الس :نظرا (100)
علدددم اليقدددني  :وانظدددر (،11-8-6ص:)واختيدددار معرفدددة الرجدددال (، 1/199) وتاسدددر العياادددا (،115ص:) روضدددة الكدددايف للكليددد  (101)

وودددار  (،1/319) للبحددرا ، والربهدددان (426ص:)، وقددرة العيدددون لدده (305-1/148) ، وتاسدددر الصددايف لددده(744-743 /1) للكااددا 
 /1) ، وحدددق اليقدددني لعبددددهللا اددددرب(223ص:)، والددددرجا  الرفيعدددة للشددددرازي (2/837) وحيددداة القلددددوب لددده (،6/749) الندددوار للمزلسدددا

218-219). 
 .املصادر السابقة ناسها (102)
 .(218 /1) ، وحق اليقني لشرب(426ص:)، وقرة العيون له (1/148) تاسر الصايف للكااا  :نظرا (103)
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 .(104)أئمتهم

 ،ومدا نسدبه إلديهم الشديعة هدو حمدض إفد  مادنء ،وال رعب أن هؤال  الئمة الطيبني برع ون مدن شلد 
حد  ادكا  ،ذب علدى غدرهمأكيدر ممدا ك د صدلى هللا عليده وسدلمذب على أئمة أهل بيا نبينا واحلق أنه قد ك  

 من شل . -وعلى رأسهم جعار الصادق-الئمة 

 أهددل إد  » شلدد  بقولدده: -إمددا  الشدديعة السددادل- رمحده هللاوقدد بددني اسمددا  جعاددر بددن حممددد الصددادق 
 .(105)«عند النال -بكذبه علينا-سق  صدقنا ال خنلو من كذاب عكذب علينا وع   ،بيا صادقون

ملدا أخدرب هللا بده تبدارر  -ما زعمه الشيعة مدن ارتدداد الصدحابة-أضف إ  شل  معارضة هذه املزاعم •
واملدؤمن املطيدع  ،وأمدر والسدتغاار  دم ،ما موضع مدن كتابده الكدرمي وتعا  من أنه رضا عن الصحابة يف غر
 ،بل عستغار  م وعنضدى عدنهم (أمروا والستغاار  م فسبوهم) :املتبع ال عصنع كصنيع الشيعة مع الصحابة

 ،ونتائج أعما م الطيبة املباركة ،وجهادهم رضا هللا عنهموععتقد أن ما حنن فيه من نعمة فهو من جهودهم 
 وإعال  كلمة هللا ح  ال ععبد أحد سواه. ، ونشرهوصرة ملا قدموه من مال وولد يف سبيل نصر دعن هللا

حتدا  صدلى هللا عليده وسدلمهللا تبارر وتعا  أنه رضا عن الصحابة الذعن وععوا رسول هللا قد أخرب و 
دز ر ِة فد ع لِدم  م دا يف )) الشزرة بقوله: دِكين ة  ل ق د  ر ِضا  اَّلل   ع ن  ال م ؤ ِمِنني  ِإش  عد ب اِعع ون    حت  دا  الش  قد ل دوهِبِم  ف دد ند ز ل  الس 

هب  م  فد ت حاً ق رِعباً   .[18الاتح:] ((ع ل ي ِهم  و أ اث 

 ،ويف عرتدددد مدددنهم أحدددد (106)ألادددا و الصائدددة وعدددناف الشددديعة أناسدددهم رضدددا هللا عدددنهموكاندددا عددددهتم 
علدى أعقداهبم بعدد  وهدو ععلدم أ دم سدرتدون ،عن أقوا  وحيمددهم عز وجلز الشيعة أن عرضى هللا و ِ فكيف جي  

؟ بل وكيف عزعمون بعد هذا اسخبار أن الصحابة ارتدوا إال نارًا عسرًا؟ صلى هللا عليه وسلموفاة رسول هللا 
فدإن قالوهدا فقدد عرضدوا أناسدهم للعندة أحدد الئمدة املعصدومني  ،إال أن عقولوا: إن هللا يف ععلم شل  حد  وقدع

أسنده إليده الكشدا الشديعا ، هللا ال ععلم الشا  ح  عكون جعار الصادق الذي لعن من قال: إن  عندهم
أسددنده الكليد  يف كتابدده  «مددن قدال هددذا أخدزاه هللا» ودعددا عليده وخلددزي فقدال: ،(107)يف كتابده معرفددة الرجدال

 .(108)الكايف
)إش  :فددددد)إش( يف قولدددده ،تشددددمل مجيددددع املبدددداععني ،واوعددددة عامددددة يف الرضددددا عددددن املبدددداععني حتددددا الشددددزرة

                                                

 رضا هللا عنهم.راجع يف شل  كتاي: موقف الشيعة اس   عشرعة من الصحابة  (104)
 .(1/202) ، ومعزم رجال احلدع  للنوئا(2/184) وتنقيح املقال للمامقا  (،108ص:)اختيار معرفة الرجال للطوسا  (105)
 .(197-196 /4هان للبحرا  )، والرب (2/22) مناقب آل أي طالب البن اهر آاوب املازندرا  :انظر (106)
 (.151ص:)اختيار معرفة الرجال للطوسا  (107)
 (.1/148الصول من الكايف للكلي  ) (108)
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فإ دا تددل علدى تعلدق الرضدا  ،وسوا  أكاندا ظرفًدا حمًضدا أ  كاندا ظرفًدا فيده معدم التعليدل ،( ظرفعباععون 
 فعلم أ م مجيًعا من املرضا عنهم. ، ميع املباععني

ولدي  لددعهم دليدل نقلدا  ،وخالصة القول: أن دعوء الشيعة ارتداد الصحابة أمدر قدائم علدى ا دوء •
 ا  على ميل هذا االدعا  اخلطر.صحيح وال عقلا صرعح عسوغ  م اسقد

كمدا ترضددى ة رب   صدلى هللا عليده وسددلمواحادظ عليندا حبنددا لصدحابة نبيدد   ،اللهدم اعصدمنا ولتقددوء
 العاملني.
 

 :صلى هللا عليه وسلمثين عشرية نفاا أكار الصحابة يف  ياة الرسول دعوى الشيعة ا  : اثني ا
صدلى رتدداد بعدد وفداة رسدول هللا الإ  ا رضا هللا عنهمعشرعة بنسبة الصحابة  ا نيف عكتف الشيعة اال

 .عليه السال أضمروا الكار يف حياته و بل زعموا أن أكيرهم أظهروا اسسال    ،هللا عليه وسلم

بعل استسعلم الكاعري رغثععة يف  ،إىعم مل يسعلموا» عدن الصدحابة: -مدن علمدا  الشديعة-قدال التسدني 
 .(109)«على توشح النفاا وترشح الش اا جاه رسول هللا... إىم داموا جمثولحل

إش أي مدال أو منصدب أو ادا  مدن   واملتدمل  ذا القول عسنر من سااهة هدذا الشديعا وسدو  رأعده
ن ن معده ِمدل م دت دوآتمدروا علدى قتلده وقد   ،ن قدول واحددةعدوقومه قدد رمدوه  عليه السال حطا  الدنيا كان لدعه 

ممدا ال عصددرب عليده صددنادعد  ،لددوا هبدم مددن الكدرو  مدا هللا بدده علديموأنز  ،وأشاقدوهم مددن العدذاب ألدوادً  ،صدحابته
وتركددوا  صدلى هللا عليدده وسددلمولددو تركددوه  ،قابضددون علدى دعددنهم ،وهددم اثبتددون مقيمدون علددى إسددالمهم ،الرجدال

نظدرهتم يف تكدن إ  هدذه الاانيدة بدل   ولكدن   ،دعنه لكرمهم املشركون وأعطوهم ح  ععطوهم من حطا  الددنيا
وال خطر على  ،وال أشن مسعا ،ال عني رأ مما  ،ظرة عميقة إ  ما ورا  هذه احلياة مما أعد هللا  مكانا ن

 قلب بشر.
وكددان الواحددد مددنهم علقددى يف رمضددا  مكددة يف الة  الشدددعدة احلددر وتوضددع عليدده الصددنور والحزددار 

ولسان حاله عقول لعتاة  ،ا على احلقفال عزعده هذا إال  بااًت على أمر هللا ومضي   ،الكبرة ح  عرجع عن دعنه
ند ي ا املشركني وجبابرهتم: دِذِه احل  ي داة  الدد  ولدو قدال  دم كلمدة  [72طده:] (())ف داق ِض م دا أ ن دا  ق داض  ِإ   دا تد ق ِضدا ه 

ولكنده اس دان إشا المد  بشاادة القلدوب  ،لغددقوا عليده وأعطدوه ،واحدة أحسوا منها أنه مسدتعد لدنر دعنده
 التحاًما ال  كن فكه إال أن عشا  هللا. اهبعلتحم 

                                                

 .(3ص:)إحقاق احلق للتسني  (109)
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وهدددل هدددؤال  البدددرار مندددافقون كمدددا زعدددم  ؟فقدددل ع بربددد  ة مسدددلم: هدددل هدددذه مدددن صددداا  املندددافقني
 الشيعة؟!

وتسدا ل عدن سدبب  ،ناداق أكيدر الصدحابة -وهدو مدن الشديعة املعاصدرعن-د حسن الشدرازي وقد أك  
   صاوف املؤمنني؟ مث أجاب ناسه بقوله:للمنافقني يف صلى هللا عليه وسلمقبول الني 
منذ فزر اسسال  أن عقبل املنلصني فقد  وعدرفض  صلى هللا عليه وسلمإنه يف عكن من صاحل الني »
ل مجيع خاما  اجلاهليه ليسيج هبا اسسدال  عدن القدوء املوضدعية والعامليدة وإ ا كان عليه أن عكد ِ  ،املنافقني

... إ  أن قددددال: ويف عكدددن للنددددي أن (قولعععوا   إلععععه إ  هللا تفلحعععوا) فكدددان عهتددددف: ،الدددو تظددداهر  ضددددده
 .(110)«وإال لبقا هو وعلا وسلمان وأبو شر والعدد القليل من الصاوة املنتزيني ،عرفضهم

وعلدى إ در   ،غدر أ دم تكدا روا مدع الة » مث اسنسل حسن الشرازي يف حدعيده عدن الصدحابة فقدال:
فنبطوا يف اسسال  خبطًا شرعًعا كداد أن عادارق  ،أن عتسللوا إ  املراكز القيادعةول النااق  كيرهتم استطاع ر 

 .(111)«..عليه السال واقعه لوال أن تداركه بطله العظيم علا بن أي طالب 

 فهددم الددذعن عندداهم الشدديعا بقولدده: ،رضددا هللا عددنهمول النادداق: أبددو بكددر وعمددر وعيمددان  ومددراده بددر 
 .«ول النااق.. استطاع ر »

 ،الدذي يف عكدن عهدتم ولكيدف  صدلى هللا عليده وسدلم هذه املزاعم الدو فيهدا طعدن واضدح برسدول هللا و 
فكان علدى حدد مدا زعدم جيمدع الندال  -على حد زعم هذا الشيعا-ا على الكم اهتمامه منصب   ل  بل كان ج  

لقدددوء املوضدددعية ليقاتدددل هبدددم ا  دون اهتمدددا  منددده بسدددالمة عقيددددهتم وصددددق رغبدددتهم يف الددددخول يف اسسدددال 
ن هدذا الشديعا ال عددرر أن املندافقني مدن أادد القدوء املوضدعية خطدرًا علدى الددعن وعلدى أتباعده دوك ،والعاملية

 صددلى هللا عليدده وسددلممددر رسددول هللا املسددلمني املنبصددني هبددم الدددوائر. وكدندده ال ععلددم أعًضددا أن املنددافقني ممددن أ  
ُّ َجاه ْد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناف   حَل َواْغُلْظ َعَلْيه ْم(())اَي أَيعَُّها النَّ   هادهم يف قوله تعا :  .[73]التوبة: ا 
وجددددود الاسدددداق  ،إن مددددن املعلددددو  ولضددددرورة بددددن  اوة  الكر ددددة»:-مددددن الشدددديعة-وقددددال املامقددددا  
بعدد ووخدرعن  ،وعدروض الاسدق بدل االرتدداد جلمدع مدنهم يف حياتده ،بدل كيدرهتم فديهم ،واملنافقني يف الصدحابة

 .(112)«وفاته..

إش لدو   ،لكدن زعمده كيدرهتم مدن الكدذب  وقول املامقا  بوجود املنافقني يف صاوف الصحابة صدحيح
                                                

 .(9-8ص:)الشعائر احلسينية حلسن الشرازي  (110)
 .(10ص:)املصدر ناسه  (111)
 .(1/213تنقيح املقال للمامقا  ) (112)
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وأقداموا دولدة حدال ظهدور  ،كانوا كيرعن كمدا زعدم هدو وأسدالفه لحداطوا برسدول هللا وصدحابته وقضدوا علديهم
عقيددددة  وقدددوة   ،كدددن  دددم حدددول وال طدددولولكدددنهم كدددانوا قلدددة حقدددرة وادددرشمة قليلدددة يف ع ،اسسدددال  دون قيامهدددا
وقاا حداجزًا منيًعدا بيدنهم وبدني تططداهتم وسدورًا عاليًدا مدنعهم مدن  صلى هللا عليه وسلمأصحاب رسول هللا 

لددذل  يف تصدددر مددنهم إال أقدوال عسددرة دلددا علددى أف دددهتم ومدا ععتمددل يف ناوسددهم مددن حقددد  ،حتقيدق مددآرهبم
 دفني حنو اسسال  ورسوله وأصحابه.

ار أقددوال أخددرء كيددرة صدددر  عددن الشدديعة حتدداول إلصدداق هتمددة النادداق بصددحابة أطهددار أبعددد مددا وهندد
  .(113)عكونون عن االتصاف هبا

 

* * * 

                                                

، (2/342، وتاسدر الصددايف للكااددا  )(3/299، والربهدان للبحددرا  )(2/186ل امليددال ال احلصدر: تاسددر القمددا )انظدر علددى سدبي (113)
 .انظر كتاب: أوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من الصحاب للحس . و (420-416ص:)وقرة العيون له 
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 [التاسل]املو ل 
 
يف أول م دمعععة -اجلعععزء ا عععادي والعشعععرو -( معععن اجمللعععد العاشعععر247:ص)يف  رمحعععه هللاقعععال  •

 .تفسري سورة )األ زاب(

منده كيدر هدو أصدل مدن أصدول الدروافض ليطعندوا بده يف اخللادا  اليال ددة،  وكدون القدرآن قدد تالادى...»
فهدو الدذي نيت ولقددرآن وقدر بعددر. وقدد اسددتوعب  ،والرافضدة عزعمدون أن القددرآن مسدتودع عنددد اسمدا  املنتظددر

 .«قو م واستو  إبطاله أبو بكر بن العري يف كتاب العواصم من القواصم

 وما بعدها(. 100)ص: يف املوضع اليا  رمحه هللاا كالمه وأقول هنا: انظر ما قدمناه حت •
وهددو  ،وأندده حددا يف  ددا ،وععتقدددون بوجددوده اسماميددة الددذي عدندددنون بدده الشدديعةوأمددا إمددا  الزمددان عنددد  

 أحد عشر قرًد من الزمان!! ذمن هاخلرافة كما قدمنا.. فهو الذي عنتظرون ظهور 
مدء بل  هبم السنف والبله.. واحلمدد أي  يعلم املسلم إ  فدعود هنا نتعرف على معتقداهتم فيه، ل 

 ه على نعمة اسسال  أواًل، ونعمة العقل اثنًيا!

 : مهدي الشيعة سيحكم بشريعة داود وآل داود وبتوراة موسى -أ 

 ما علا:   (398-1/397)كايف للكلي  يف كتاب احلزة من الصول يف الكايف الجا  يف 

عددن أي عبيددد  ،عددن فضددل العدور ،عددن منصدور ،عددن ابدن أي عمددر ،عدن أبيدده ،علدا بددن إبددراهيم -1
حددني قددبض نددندد كددالغنم ال راعددا  ددا، فلقينددا سددايف بددن أي  عليدده السددال جعاددر أي ا  قددال: كنددا زمددان احلددذ  

أمدا مسعدا   ،من إمامد ؟ فقلدا: أئمدو آل حممدد، فقدال: هلكدا وأهلكدا !حاصة فقال ع: ة أو عبيدة
 !عقدول: مدن مددا  ولدي  لده إمددا  مدا  ميتدة جاهليددة؟ فقلدا: بلدى لعمددري عليده السددال ا أو جعادر أد وأند

عليدده فقلددا لي عبددد هللا  ،عليدده السدال دخلا علدى أي عبددد هللا فدد ،ولقدد كددان قبددل شلد  بدديالا أو حنوهددا
ا قددال ع كدذا وكددذا، قددال: السدال 

ً
ةلدف مددن بعددده مددن ه ال  ددو  هندا ميددا حدد   عبيددة إن ددوة أ»: إن سددامل

ه يف  نددع مددا أعطددا داود أن أعطددا ععمددل ميددل عملدده وعسددر بسددرته وعدددعو إ  مددا دعددا إليدده، ة أو عبيدددة إن دد
 كعم  كعم داود وسعليما  و  ُيسعأل  عليده السدال اي أاب عثيدة إذا قام قائم آل حممد  :سليمان. مث قال

  .«بينة
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عليه عن أون قال: مسعا أو عبد هللا  ،ن حممد بن سنانع ،دعن أمحد بن حمم   ،ن حيىيبد حمم   -2
و  ُيسعأل بي نعة، يعطعي كعل  ،ةكعم  كومعة آل داودال تذهب الدنيا ح  ةرج رجل م  »عقول:  السال 

 . «نفس   ها
د ،عدن هشدا  بدن سدايف ،عدن ابدن حمبدوب ،عن أمحد بدن حممدد ،حممد – 3 ار السداوطا قدال: عدن عم 

وكددم هللا وحكددم داود، فددإشا ورد علينددا » :قددال ؟: مب حتكمددون إشا حكمددتمعليدده السددال قلددا لي عبددد هللا 
 . «اد به روح الق د لالشا  الذي لي  عندد تلق  

عدن عمدران بدن  ،احللدي عدن حيدىي ،ضدر بدن سدوعدعدن الن   ،عدن حممدد بدن خددالد ،حممد بدن أمحدد - 4
وكدم »قدال: سددلته أبي حكدم حتكمدون؟ قدال  السال عليه بن احلدسني  عن جعيد ا مدا  عن علا   ،أعني

 . « به روح الق د لدآل داود، فإن أعياد اا  تلقا
،د بن علعن حمم   ،رمحه هللامحد بن مهران أ - 5 دبدعدن هشدا   ،عدن ابدن حمبدوب ا  ار ن سدايف عدن عم 

دد ددعليدده السددال قلددا لي عبددد هللا  :اوطا قددالالس  وكمنزلددة  ،نزلددة شي القددرننيكم»: ة؟ قددال: مددا منزلددة الئم 
د ،وكمنزلة آصف صاحب سليمان ،عواع صدلى د قلا: فبم حتكمون؟ قال: وكم هللا وآل داود وحكدم حمم 

 . (114)«اد به روح الق د لولتلق   ،هللا عليه وسلم

 هدي املنتظر يتكلم العنانية:امل -ب 
)فانتنب( له صحابته اليالصائدة  اينن الع   اإلمام دعا هللا ابمسهإذا أذَّ »يف كتاب )الغيبة( للنعما : 

واليال دة عشدر كقددزع اخلرعدف، مدنهم أصددحاب اللوعدة، مددنهم مدن عاقدد فراادده لدياًل فيصدبح مكددة، ومدنهم مددن 
 .«ع رء عسر يف السحاب  ارًا ععرف ومسه واسم أبيه وحليته ونسبه..

 اليهود من أتثاع املهدي الش يعي املنتظر:  -ج 
عليده خيعرج معل ال عائم » :هللا قدال عدن أي عبدد ،ايد يف اسرااد، عن املاض ل بن عمدري  املروء الش  

 ،وعوادع بدن ندون ،وسبعة من أهل الكهدف من لهر الكوفة سثعة وعشرو  رجال  من قوم موسى، السال 
 . (115)«فيكونون بني عدعه أنصارًا ،ومال  الان ،واملقداد ،وأبو دجدانة النصاري ،وسليمان

 املنتظر:  الشيعةخنلب إىل أ  مهدي وهبذا  •
فددعن ادرععة  :حيكم بشرععة آل داود، وبقرآن جدعد لي  هو الذي بني أعددعنا، ولدو سددل سدائل -1

                                                

 .(398-1/397)الصول يف الكايف للكلي   (114)
 .(402ص:)ا اسرااد للمايد الطوس (115)
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فادا كتداب الغيبددة  ،كتعاب جديعدلوجدد اسجابدة وال اد  أنده التلمدود، ولدذل  عبداعع الندال علدى  ؟آل داود
ظدر إليده بدني الدركن واملقدا  عبداعع الندال أبمدر جدعدد اددعد، فوهللا لكد  أن»للنعما  عن أي جعار أنه قال: 

 . (116)«وكتاب جدعد، وسلطان جدعد من السما 

 لسان املهدي وهو العربانية.  - 2
وهدو ناسده املسديح  ،( هو ملد  اليهدود )املنلد ( املنتظدرالشيعةأتباعه من اليهود، فلعل )مهدي  - 3

 . وسلمصلى هللا عليه الدجال الذي أخرب به الرسول 
صددلى هللا عليدده بدده هددو إخددراج خلياددو رسددول هللا  أوعزعمددون أندده عندددما ةددرج مهدددعهم أن أول مددا عبددد

عددد مهدددعهم، فقددد روء املسددا عددن بشددر  ىفيعددذون مث حيرقددان علدد رضددا هللا عنهمدداأي بكددر وعمددر  وسددلم
قدال:  .؟ قلدا: ال ليده السدال عهدل تددري أول مدا عبددأ بده القدائم »قال:  عليه السال النبال عن أي عبدهللا 

 . (117)«ةرج هذعن الرطبني غضني فيحرقهما وعذرعهما يف الرةح وعكسر املسزد!!

مث عسر املهدي  !ة سيدي»ويف رواعة أخرء عروعها املاضل عن جعار الصادق وفيها: قال املاضل: 
 ،قدددرب جدددددي رسددددول هللاهددددذا  !ة معشدددر اخلالئددددق :فيقددددول ...إ  أعدددن؟ قددددال: إ  مدعنددددة جددددي رسددددول هللا

 ،صاحباه وضزيعاه أبدو بكدر وعمدر :ومن معه يف القرب؟ فيقولون :نعم ة مهدي آل حممد، فيقول :فيقولون
فيكشف عنهما  ،فينرجان غضني طرعني يف عتغر خلقهما ويف عشحب لو ما ،فيقول: أخرجومها من قربعهما

 . (118)«عليها!أكاا ما ونمر برفعهما على دوحة ةبسة خنرة فيصلبهما 

بعددد مدا شكددر رأعدده يف حكددم لعددن الشددينني  (1/141) وعقدول نعمددة هللا اجلزائددري يف النددوار النعمانيددة
وهدو أن  ،ويف الخبدار مدا هدو أغدرب مدن هدذا..»نه من ضرورا  املذهب عندهم عقول: أو  رضا هللا عنهما

فيعذهبما على كل  ،جهما من قربعهماتى املدعنة أخر أ)املهدي( إشا ظهر و  عليه السال موالد صاحب الزمان 
خوة عوسف له يف اجلب، ورمدا إكقتل قابيل وهابيل، وطرح   ،ما وقع يف العايف من ظلم متقد  على زمانيهما

فيكدون  مدا  ،وعبدادة مدن عبدد الندران ،إبراهيم يف در  رود، وإخراج موسى خائًاا عنقدب، وعقدر دقدة صداحل
 .«باحلظ الوفر من أنواع شل  العذا

 بل وجاء عندهم من أعماله ال ثيحة: •
عدن أي  ،عدن أي خدجيدة ،عن عبددالرمحن بدن أي هاادم ،املسا عن حممد بن علا الكويف ءما رو 

                                                

 .(52/318) وار النوار (116)
 .(107ص:)الغيبة للنعما   (117)
 .(186ص:)حسائا ل الرجعة  (118)
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ولكن  ،كان ع أن أقتل املو  وأجهز على اجلرعح»قال:  عليه السال أنه قال: إن علًيا  عليه السال عبدهللا 
وال عععععائم لعععععه أ  ي تعععععل املعععععوىل وجيهعععععز علعععععى حدددددوا يف عقتلدددددوا، تركدددددا شلددددد  للعاقبدددددة مدددددن أصدددددحاي، إن جر 

 .(119)«اجلريح...

عدن أي جعادر  (52/353) وروء النعما  يف كتاب الغيبة كما نقلده املسدا يف كتابده ودار الندوار
وال ععائم يسععري ابل تععل،  ،ني وكدان عتدددلف النداللددسددار يف أمتده ول صدلى هللا عليدده وسدلمإن رسددول هللا »قدال: 
ا، ويل ملن انواهبذلك   .«أمر يف الكتاب الذي معه: أ  يسري ابل تل و  يستتيب أ د 

عع  كتطهر عرقا فق ،  ،بل عقتل بعض النال ،متعصب ال عقتل من أجل العقيدة الشيعةومهدي 
إذا خععرج ال ععائم مل يكععن بينععه وبععحل » وأول مددن عبدددأ ولقتددل قددرعش، روء املسددا عددن أي عبدددهللا أندده قددال:

 .(120)«ب وقريش إ  السيفالعر 

مدتعطش لسدا  فهدو  ،هذا دليل أنده سدوف عقتدل العدرب وقدرعش هكدذا بدال سدبب، ةدرج عقتدل فقد 
 والذي سيم  الرض عداًل أي )قتاًل(.تطهر عرقا ال غر. الشيعةهذا هو العدل الذي عقصده  ،الدما 

لععم النععا  مععا يصععنل لععو يع»عددن أي جعاددر عقددول:  (52/354) نددواريف نادد  املصدددر وددار الو  
 ريش فال أيخذ منها بإ   أال ائم إذا خرج أل ب أكارهم أ    يروه مما ي تل من النا ، أما إنه   يثد

ولعو كعا  معن  ،لعيس هعذا معن آل حممعد : ي ي ول كاري معن النعا  ،إ  السيف و  يعطيها إ  السيف
 .«آل حممد لر م

فإنه ةرجهم من قبورهم فيعذهبم وعضرب أعناقهم  ،قموكذل  الموا  ال عنزون من عذاب هذا املنت
 علعيهم السعالمإذا قعام ال عائم معن آل حممعد »: عليده السدال عروي املايدد عدن أي عبددهللا  -كما مر معنا-

 .(121)« ي يفعل ذلك ست مرات ،مث مخسمائة أخر ،أقام مخسمائة من قريش فضرب أعناقهم

عهم السددااح... فدددي هداعددة ورادداد ت رجددى مددن هددؤال  يف مهددد الشدديعةهددذه ووختصددار ادددعد عقيدددة 
 !!؟الشيعة

* * * 

                                                

 .(52/353وار النوار ) (119)
 .(52/355وار النوار ) (120)
 .(52/338ووار النوار ) (364ص:)كتاب اسرااد   (121)
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 [العاشر]املو ل 
 

 عنععد تفسعري قولععه تعععاىل:-اجلععزء الرابعل عشععر-( مععن اجمللعد السععابل210:ص)يف  رمحععه هللاقعال  •
َع)) عْن بُُطوى  عْن ُكعل   الاََّمععَرات  َفاْسعُلك ي ُسعُثَل رَب  عك  ُذلُععال  خَيْعُرُج م  ععَفاءس مثَّ ُكل عي م  ا َشععَرابس خُمَْتل عفس أَْلَوانُعُه ف يعه  ش 

 .[69النحل:] ((ل لنَّا   إ  َّ يف  َذل َك آليَة  ل َ ْومب يَعتَعَفكَُّرو َ 
أن املدراد ولنحدل يف اوعدة علدا وآلده.  الشديعةومن لطيف النوادر ما يف الكشداف: أن مدن أتوعدال  »

م ةدرج مدن بطدو م العلدم، فقدال لده رجدل: جعدل هللا وعن بعضهم أنه قال عند املهدي: إ دا النحدل بندو هااد
 طعام  واراب  أضحوكة من أضاحيكهم.

 .«قلا: الرجل الذي أجاب الرافضا هو بشار بن برد. وهذه القصة مذكورة يف أخبار بشار 

ووصمهم آل البيا أببشع  ،وتالعبهم آبة  القرآن الكرمي الشيعة: هذه واحدة من أتوعال  أقول •
 هذا عنده تشرعف!! فإلي  بعًضا منها يف تااسرهم وكتبهم ومصادرهم املعتمدة:  الوصاف مما

وكدددن  ،احلصددر لددىع بددوشلدد  تر يف وأتوعالهتددم  ،كيددرًا مددن آة  القددرآن وسمامددة والئمدة  الشدديعةول ؤ عد
عشدبه هدذةن وا يف أتوعالهتم إ  ما القرآن يف عنزل إال فيهم، ولقد  اوزوا يف هذه الدعاوء كل معقول، وأسا  

 املعتوهني ح  قالوا:
ددلِ ))إن النحددل يف قولدده سددبحانه:   ددى ر ب دد   ِإ   الن ح  هددم الئمددة، وروء القمددا  [68النحددل:] ((و أ و ح 

ِب ددددداِل بد ي دددددواتً حندددددن النحدددددل الدددددو أوحدددددى هللا إليهدددددا »عبدددددد هللا قدددددال: أي إبسدددددناده إ   دددددِذي ِمدددددن  اجل   (())أ ن  اختِ 
ددز رِ تنددذ مددن العددرب ادديعة أمددرد أن ن [68النحددل:] ))و مم ددا عقددول: مددن العزددم  [68النحددل:] (())و ِمددن  الش 

 .(122)«عقول: من املواع.. [68النحل:] ((عد ع رِا ون  

عليهم السعالم وب ددر يف أتوعل النحل هبم »ومجع املسا رواةهتم يف هذا املعم يف وب بعنوان: 
 ،السدحاب واملطدر والاواكدهو  ،والقصدر املشديد ،هم املدا  املعدني إن الئمة»، كما جا  برواة  تقول: (123)«

 .(124)«وسائر املنافع الظاهرة

                                                

 .(1/387تاسر القما ) (122)
 .(113-24/110وار النوار ) (123)
 .(110-24/100انظر: وار النوار ) (124)
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 جا  فيه: (125)«وب أتوعل الة  والشهور ولئمة»ويف الباب الذي عقده بعنوان: 

احلسدن واحلسدني،  : ندنيسحنن الة   فالسبا اسم رسول هللا، والحد كناعة عدن أمدر املدؤمنني، وا» 
الاث  علا بن احلسني، وحممد بن علا، وجعار بن حممد، والربعا  موسى بن جعادر، وعلدا بدن موسدى والي

 .(126)«وحممد بن علا وأد، واخلمي ، اب  احلسن بن علا، واجلمعة ابن اب ..

، فهددل عتوجدده هددذا (127) نددنيسومددن الطرعددف أن بعددض الة  حظيددا يف أخبددار الشدديعة ولددذ  كيددو  ا
 ئمة  لن الئمة هم الة ؟!الذ  إ  بعض ال

ة  الش ه وِر ِعن دد  اَّلل ِ )): عز وجلوعروي جابر اجلعاا قال: سدلا أو جعار عن أتوعل قول هللا  ِإن  ِعد 
راً يف ِكت دداِب اَّلل ِ  ده  ددر  ا  ة جدابر، أمددا السددنة »قدال: فتددنا  سديدي الصددعدا  مث قددال:  [36التوبددة:] ((ا د ن دا ع ش 

وإ  ابد  ،(128)واهورها ا نا عشدر ادهرًا فهدو أمدر املدؤمنني إع ،صلى هللا عليه وسلم فها جدي رسول هللا
وإ  ابنده حممدد ا دادي املهددي  ،وابنده علدا، وإ  ابنده احلسدن ،وابنده حممدد ،وابنده علدا ،وابنه موسى ،جعار

م واحدد: علدا أمدر املدؤمنني ا نا عشر إماًما... والربعة احلر  الذعن هم الدعن القديم أربعدة مدنهم ةرجدون وسد
 :وأي علا بن احلسدني، وعلدا بدن موسدى، وعلدا بدن حممدد، فداسقرار هبدؤال  هدو الددعن القديم ،رضا هللا عنه

 .(129)«أي: قولوا هبم مجيًعا هتتدوا [36التوبة:] (())ف ال ت ظ ِلم وا ِفيِهن  أ ند ا س ك م  

.[.هدددددا علدددددا 26ة البقدددددرة ]اوعدددددة: والبعوضددددة )وهدددددا حشدددددرة صدددددغرة معروفدددددة( ورد شكرهدددددا يف سدددددور 
 .(130)عندهم

، كما أولوا البعوضة وحاول بعضهم أن علطف من (131)ل بعلا يف تاسر الشيعةولاظ )الذوب( عؤو  
ع ون  ِمدن  د وِن ، وفاته أ م عؤولون به قولده سدبحانه: (132)فزعم أنه شوب العسل ،هذا التدوعل ))ِإن  ال دِذعن  ت دد 
ت م ع وا ل ه  اَّلل ِ ل ن  ة  ل ق   وً و ل و  اج   .[73احلج:] ((وا ش و 
مدن طائادة  رضا هللا عندهاحلشرا  على أمر املؤمنني علا  وما أدري ما السر يف إطالق أمسا  أح  ِ  

                                                

 .(243-24/238وار النوار ) (125)
 ، والن  منسوب سمامهم العاار علا ا ادي.(396-395، الصدوق/ اخلصال )ص:(24/239البحار ) (126)
 .(1/137انظر: ساينة البحار ) (127)
 (.24/240وار النوار ) - ، املساأي هو أمر املؤمنني علا بن أي طالب ومن بعده من الئمة ح  عصل إع   (128)
-2/122، الربهددان )(24/240، وددار النددوار )(1/244اددوب/ مناقددب آل أي طالددب )آ ، ابددن اددهر(96الطوسددا/ الغيبددة )ص: (129)

 .(141، اللوامع النورانية )ص:(215-2/214) نيقلي، نور ا(123
 .(1/70، الربهان )(1/35تاسر القما ) (130)
 .(150لنوار )ص:انظر: مرآة ا (131)
 نا  املوضع من املصدر السابق. (132)
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 تزعم حمبته والتشيع له؟!

 

 ف د وصموه مبا يلي: •

ن ا    م  د اب ًة ِمدن  و ِإش ا و ق ع  ال ق  ))علا عند الشيعة )هو دابة الرض( يف قوله تعا :  (1 ر ج  و ل  ع ل ي ِهم  أ خ 
تِن ا ال ع وِقن ون   ان وا آِبة  لِ م ه م  أ ن  الن ال  ك   .(133) [82النمل:] ((ال ر ِض ت ك 

 .(134)علا عند الشيعة )ب ر( (2

ر ع نِ )) :علا عند الشيعة هو)البحر( يف قوله تعا  (3  .(135) [19الرمحن:] ((م ر ج  ال ب ح 

ب وا ِولس اع ةِ )) :لا عند الشيعة هو )الساعة( يف قوله تعا ع (4  .(136) [11الارقان:] ((ب ل  ك ذ 

وهدم عزعمدون حبده  الشديعةعند هدؤال   رضا هللا عنههذه أوصاف أمر املؤمنني )علا بن أي طالب( 
لدا مدع آل البيدا وقد بد  البغضا  من أفواههم وما ختاا صدورهم أكدرب، واترةهدم الاع -كذبوا-تباعه او 

 أاد وأانع.
وجعلنددا مددن أهددل التوحيددد الددذعن  ،صددلى هللا عليدده وسددلمواحلمددد ه الددذي هددداد لحلسددال  وسددنة النددي 

 ععبدون هللا على بصرة وعلم.
 

* * * 
 

                                                

 .وأنده دابدة الرض-صدلوا  هللا عليده-( فصل يف شكر بعض ما جدا  يف رجعدة أمدر املدؤمنني201:ص)كتاب الرجعة ل حسائا   :انظر (133)
وانظدر: تاسدر فددرا   (2/130)مدا بدراهيم القإعلدا بدن لوانظدر: تاسدر القمدا   (1/384)مدد بدن مسدعود العياادا  وانظدر: تاسدر العياادا 

لادديض الكااددا  لوانظددر: التاسددر الصددايف (. 7/405)لشددي  الطربسددا لوانظددر: تاسددر  مددع البيددان  (.373ص:)اددرا  بددن إبددراهيم الكددويف ل
(4/74). 
 .45... عند تاسر آعة احلج رقم:(1/427وأصول الكايف ) (2/85تاسر القما ) :انظر (134)
 .(5/109والصايف ) (177ص:وتاسر فرا  ) (2/344) تاسر القما :انظر (135)
 .(182ص:ومرآة النوار ) (54ص:الغيبة للنعما  ) :انظر (136)
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 ةعاخلامت
بدن عاادور( اوبعد... فدإ  أرجدو أن عكدون قدد اسدتبان موقدف ادي  اسسدال  العالمدة )حممدد الطداهر 

وكذا من  ،يف تاسره الكبر )التحرعر والتنوعر( رمحه هللا، وشل  من خالل عرضنا لقواله الشيعةمن  رمحه هللا
مدن  -وبكدل صدراحة ووضدوح- رمحده هللابعض كتبه، والو عتبني فيهدا موقاده  منخالل أقواله فيما أارد إليه 

وأقوال أئمة آل البيا  ، عليه وسلمصلى هللاومعتقداهتم املنالاة لكتاب هللا تعا  وصحيح سنة نبيه  الشيعة
 .صلى هللا عليه وسلمهم الني الكرمي املوافقة لكتاب هللا تعا  وهدي جد ِ 

وإ  هندا: أدعدو كدل مسدلم لعدرض أقدوال وأفعدال ومعتقددا  الشديعة علدى كتداب هللا تعدا  وسدنة نبيدده 
 تبني السبيل وليعلم الدليل. لرء البون الشاسع واملنالاا  يف املعتقد، لتس ،صلى هللا عليه وسلم

ع ل م  أن املتقددددمني مدددنهم كمددا أ  قدددد عرضدددا أقدددوال علمائندددا وفقهائندددا السدددادة املالكيدددة يف الشددديعة لددديد  
صدلى هللا عليده يف كتداب هللا وسدنة نبيده  الشديعةعوافقون ايننا )الطداهر ابدن عاادور( املتددخر  يف ش  عقائدد 

 م من ارر وزندقة وإحلاد وكار وه تعا .وأزواجه وأصحابه، وما يف معتقداهت وسلم
وموقددف علمائنددا مددنهم، ليتضددح  الشدديعةعليدده فددإ  أرجددو أن أكددون قددد أسددهما يف بيددان معتقدددا  و 

فددال عغددن مغددن هبدداال  الشدديعة  -واملغددرب العددري عامددة- المددر عنددد العامددة واخلاصددة مددن أبنددا  تددون  الغاليددة
 عض اخلاصة.بل وب ،وإااعاهتم وتلبيسهم على العامة

فرحم هللا ايننا العالمة الكبر )الطاهر ابدن عاادور( وأجدزل لده الجدر وامليوبدة علدى جهدوده يف بيدان 
الددذعن نبددذوا   ،والتحددذعر مدن الدددخيل علددى الدددعن مدن بدددع املبتدددعني وضدالال  املضددلني ،اسسدال  الصددحيح

صدلى هللا عليده دعن هللا الذي أرسل بده رسدوله ون هبا كتاب هللا خلاهم ظهرًة، واختذوا من أهوائهم دعًنا حياد  
 .وسلم

لِي ا   ق ِلياًل م ا ت ذ ك ر ون  ))  .[3العراف:] ((ات ِبع وا م ا أ ن زِل  إِل ي ك م  ِمن  ر بِ ك م  و ال تد ت ِبع وا ِمن  د ونِِه أ و 
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