
 دحض نظرية اإلمامة واملهدي املنتظر وضرب فاطمة الزهراء

 باحث شيعي عراقي يتوصل لنتائج تلغي اخلالفات بني السنة والشيعة

 
 

 

  

   
 فراج امساعيل -ديب 

قال باحث شيعي عراقي كبري إنه توصل إىل نتائج تلغي اخلالفات التارخيية بني السنة والشيعة 
وجتعلها ال أساس هلا. وأنه أثبت من خالل دراسات متعمقة استغرقت وقتا طويال أن تلك 

 اخلالفات قامت على نظريات سياسية وليس على عقيدة دينية. 
 

املدرس السابق باحلوزة الدينية يف العراق والكويت وايران ورئيس مجعية احلوار  وأكد أمحد الكاتب 
احلضاري يف لندن، أن أحباثه تدحض وجود اإلمام الغائب ألنه مل يولد أصال، وتنفي نظرية اإلمامة 

اإلهلية اليت يقوم عليها الفكر الشيعي االثنا عشري، وتثبت أن ادعاء ضرب عمر بن اخلطاب 
 طمة الزهراء أثناء أخذ البيعة أليب بكر أسطورة كاذبة. للسيدة فا

 
وأوضح لـ"العربية.نت" أن هذا النتائج تلغي عمليا وجوهريا خالفات السنة والشيعة، وتقضي على 
أي حماوالت لزرع الفتنة الطائفية بني أكرب مذهبني إسالميني، خصوصا أن الواقع السياسي حاليا  

ران وباكستان يثبت أن السنة والشيعة اتفقا على ما اختلفا عليه قبل  يف العراق والكويت ولبنان واي
 سنة.  1400أكثر من 

 

  

اإلمامة اإلهلية واملهدي  
 املنتظر

 

  ادعاء ضرب عمر لفاطمة

  اليمني الشيعي الصفوي
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وفسر ذلك بقوله "اخلالف السياسي بني املذهبني كان حول اإلمامة، واآلن أصبح هذا اخلالف  
منتهيا تقريبا، فقد جتاوز الشيعة مقولة غيبة اإلمام الثاين عشر ومل يعودوا ينتظرون خروجه لكي  

يقيم الدولة االسالمية، أو يشرتطوا العصمة والساللة العلوية يف احلاكم وهو ما تنص عليه نظرية  
 اإلمامة.

قام بتحقيق ودراسة هذه   وأضاف أمحد الكاتب الذي ولد ونشأ شيعيا إماميا اثىن عشريا أنه 
ية فلسفية ومهية  ردودا حتوي أدلة فرض النتائج يف كتب معروضة للحوار على املراجع الشيعية، وتلقى

العسكري، فطالبهم بأدلة تارخيية علمية، فلم  بشأن حقيقة اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن
 .يفعلوا ألهنم ال ميلكوهنا

 

الشيعية،   إىل أن افتقاد تلك األدلة التارخيية العلمية ثابت يف احلوزات الدينية وعند املراجع وأشار
تقول "ال تقليد يف  ور وحيرمون التقليد، وهناك فتوى مشهورة وأهنم يوجبون االجتهاد يف هذه األم

 ."مسألة التقليد

 

قم"، وأن أحد العلماء وصفه بأنه حبث تارخيي وقال " وأشار الكاتب إىل نتائج حوار جرى يف 
تارخيي، ولكن يستحيل اثبات هذا املوضوع بأدلة تارخيية،   "إذا كنتم تريدون ردا فليكن ببحث

 ."الغائب هو الدليل االعتباري أو النظري أو الفلسفي أو االفرتاضي حول اإلمامودليلنا الوحيد 

 

 الدفع بعدم اختصاصه وهو ما قاله املرجع الشيعي الكبري حممد حسني فضل اهلل يف حوار وبشأن

 نشرته مؤخرا جريدة "عكاظ" السعودية قال أمحد الكاتب: عدم االختصاص كلمة مطاطة

اجلميع   هو الذي يدرس يف البحث ويقدم األدلة والرباهني، مث يقنع وافرتاضية، فاالختصاص 
 .بنتائجه 

 

التاريخ أو يف أصول املذهب   وأضاف: يف احلوزة ال يوجد شخص خمتص النعدام دراسات يف 
 .فيها  الشيعي، وكل العلماء يقولون إنه ال جيوز التقليد

 

 اإلمامة اإلهلية واملهدي املنتظر
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للبحث واالجتهاد، وأن السيد علي  وأكد أمحد الكاتب أن مسأليت اإلمامة واملهدي املنتظر قابلتان
 .الشيعة يقول إهنما ليسا من األصول عندالسيستاين 

 

الثاين عشر الذي تقوم فكرة  وقال إنه خاض حبثا طويال ومتعمقا توصل به إىل عدم وجود اإلمام
  .اإلسالمية اإلمامة على غيبته حيا وانتظار خروجه ليقيم الدولة 

 

اهلجرية تؤكد أنه جمرد افرتاض،  وتابع: الكتب الشيعية األوىل يف القرون الثالث والرابع واخلامس
وآخرون يقولون "حنن نفرتض باألدلة   وليس هناك دليل على والدته، فالسيد املرتضى والعماين

  ."تارخيية قاطعة العقلية وجود هذا االنسان، ليس لدينا أدلة علمية

 

علي واحلسني، والوراثة يف نسل اإلمام  وقال الكاتب "نظرية اإلمامة اإلهلية القائمة على العصمة
احلسن العسكري" وغيبته ليست نظرية أهل البيت  واملبنية على وجود اإلمام الثاين عشر "حممد بن

 ."قبل املتكلمني السياسية، بل منسوبة إليهم ومفتعلة من

 

التطورات السياسية االجيابية الكثرية   وأشار إىل أن هذه النتائج اليت توصل إليها تأيت متأخرة عن
اخليار الدميقراطي، موضحا أن والية الفقيه يف ايران   آلن يف صفوف الشيعة واليت تبنتاحلاصلة ا

والدميقراطية، واختيار األمة لالمام فال ينصب من قبل اهلل، او يشرتط فيه   متيل نوعا ما إىل الشورى
 .والساللة العلوية، وجتعل اإلمامة مفتوحة للجميع العصمة

 

 ادعاء ضرب عمر لفاطمة

اخلطاب لضلع السيدة  وحتدث عن نتيجة أخرى يرى أهنا تثبت أكذوبة ادعاء كسر عمر بن
بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه   زهراء واسقاط محلها أثناء بيعة اخلالفة أليب بكر الصديقفاطمة ال

 .وسلم

 

القرن الثاين اهلجري، ورددها بعض كتاب األدب السين  وقال: إهنا اسطورة اختلقت وتطورت يف
بع واخلامس السنة، مث تلقفها بعض الوضاعني من الشيعة يف القرنني الرا وليس املؤرخني احملققني من
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 .إىل هذه الصورة اهلجري، ووصلت

 

تلغيها متاما بيعة االمام علي أليب بكر   وأضاف أن اهلدف منها انقاذ نظرية االمامة االهلية اليت
هذه النظرية ثابتة وصحيحة، وأرادوا القول إهنا متت  وعمر وعثمان، ألنه ما كان ليبايعهم لو كانت

 .سر ضلعهاوك بالقوة بعد اقتحام بيت الزهراء

 

مثل كتاب "الكايف" حيث مل   تابع الكاتب: هذه القصة ال توجد يف أهم الكتب الشيعية املعتمدة
اهلاليل الذي ينسب إليه ادعاء حرق   يذكرها مؤلفه الكليين أبدا رغم معرفته بكتاب سليم بن قيس

 .جنينها عمر لباب دار فاطمة وضرهبا واسقاط

 

االمام علي واخلليفة الثاين عمر  "العالقات االجتماعية الطيبة بني وأشار إىل أن أهم ما ينفيها هي
الزهراء "أم كلثوم" فكيف يكون ذلك إذا صحت  بن اخلطاب، إىل حد تزوجيه ابنته وابنة فاطمة 

 ."صحايب جليل.. هذا غري معقول رواية أنه ضرب أمها ال مسح اهلل وهو

 

عة يصف كتاب اهلاليل بأنه موضوع ومدلس فيه  الشي وقال إن الشيخ املفيد وهو من كبار علماء
 .والوثوق فيه، وقال أيضا باختالقه احملققون من الشيعة وخمتلق وال جيوز االعتماد عليه

 

 اليمني الشيعي الصفوي

الصفوي كما يعرب عنه الدكتور   وصنف من يرددون هذه القصة حاليا بأهنم " اليمني الشيعي أو
من عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه،   علي شريعيت، وهلا انعكاساهتا، فهي تسبب املوقف السليب

والسنة، وتوترات غرب مربرة لسنا يف حاجة   عدواة يف النفوس بني الشيعةوحتدث شرخا يف اجملتمع و 
 ."وازالة هذه األلغام واألساطري واخلرافات  إليها، فنحن أحوج ما نكون إىل توحيد كلمتنا

 

كربالء بالعراق، ويقول يف سريته الذاتية إن أمه كانت تعده   يف 1953أمحد الكاتب من مواليد 
املخلصني الذين يشكلون  313ملهدي املنتظر، وواحدا من أنصاره الـا ليكون جنديا يف جيش

 .لظهوره  شرطا
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قبل نتائجه اليت توصل إليها   ويقول لـ"العربية.نت" إنه كان يتخذ موقفا متشددا جتاه هذه املسائل
  15سنة، ويل حوايل  25من  عاما، وقمت بتدريس الفقه ألكثر 14"دخلت احلوزة وعمري 

واحد يساوي صفر( أي أننا لو   حنى املنحى األخري، أبرزها كتاب )عشرة ناقصكتابا قبل أن أ
وطبع عدة طبعات، وقمت  1974 حذفنا نظرية االمامة فلن يبقى شيء من الدين، ونشرته عام

 ."دعوية تبليغية للفكر اإلمامي بتأسيس حركية شيعية امامية يف السودان، وكانت يل عالقات 
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