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 المبحث األول

 تعريـــف الرافضـــة
 

الترك، يقال رفضت الشيء :  و:ـالرفض في اللغة ه 

 (1)أي تركته.

هي إحدى الفرق المنتسبة  والرافضة في االصطالح: 

ر للتشيع آلل البيت، مع البراءة من أبي بكر وعمر، وسائ

 إال القليل منهم، وتكفيرهم لهم وسبهم أصحاب النبي 

 إياهم.

هم  والرافضة:: »-رحمه هللا تعالى-ام أحمد قال اإلم 

ويسبونهم  الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول هللا 

 (2)«.وينتقصونهم

سألت : »-رحمهما هللا تعالى-وقال عبدهللا بن أحمد  

أبا بكر  -أو يسبون-أبي من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون 

 (3)«.- عنهمارضي هللا-وعمر 

وقال اإلمام أبوالقاسم التيمي الملقب )بقوام السنة( في  

رضي هللا -وهم الذين يشتمون أبا بكر وعمر »تعريفهم: 

 ورضي عن -عنهما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومقاييس اللغة 2/332انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي  ( 1)

 .2/422 البن فارس 

 .1/33نابلة البن أبي يعلي طبقات الح (2)

( وقال المحقق: إسناده 777أخرجه الخالل في السنة رقم ) (3)

 صحيح.

 (1)«.اـــــمحبهم
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وقد انفردت الرافضة من بين الفرق المنتسبة لإلسالم  

بمسبة الشيخين أبي بكر وعمر، دون غيرها من الفرق 

 األخرى، وهذا من عظم خذالنهم قاتلهم هللا.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 فأبوبكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما، دون غيرهم»

 (2)«.من الطوائف

وقد جاء في كتب الرافضة ما يشهد لهذا: وهو جعلهم  

ن محبة الشيخين وتوليهما من عدمها هي الفارق بينهم وبي

غيرهم ممن يطلقون عليهم )النواصب( فقد روى الدرازي 

كتبت إلى علي بن »علي بن موسى قال: عن محمد بن 

عن الناصب هل يحتاج في امتحانه  (3)محمد عليه السالم

 إلى أكثر من تقديمه الجبت

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/478الحجة في بيان المحجة  ( 1)

 .4/435مجموع الفتاوى  (2)

 هو: أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا، (3)

 ثنى عشر عند اإلمامية،بالعسكرى، وهو أحد األئمة اال ويعرف 

أربع عشرة، وقيل: ثالث عشرة ومائتين،  كانت والدته سنة 

 ومائتين. ووفاته سنة أربع وخمسين 

 .3/272انظر: وفيات األعيان  

ن واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب من كا (1)والطاغوت

 (2)«.على هذا فهو ناصـــب

 سبب تسميتهم رافضة:

يرى جمهور المحققين أن سبب اطالق هذه التسمية  

على الرافضة: هو رفضهم زيد بن علي وتفرقهم عنه بعد 
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أن كانوا في جيشه، حين خروجه على هشام بن عبدالملك، 

في سنة إحدى وعشرين ومائة وذلك بعد أن أظهروا 

 البراءة من الشيخين فنهاهم عن ذلك.

وكان زيد بن علي »يقول أبو الحسن األشعرى:  

يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول هللا 

  ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة

مع الجور، فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه س

من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر فأنكر ذلك على من 

فتفرق عنه الذين بايعوه، فقال لهم: سمعه منه، 

رفضتموني، فيقال إنهم سموا رافضة لقول زيد لهم 

 (3)«.رفضتموني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما جاء ذلك في  -رضي هللا عنهما-يعنون بهما: أبا بكر وعمر  ( 1)

عند  -وهو من أهم كتب التفسير عندهم- 1/246العياشى  تفسير 

ً من الكتاب يؤمنون } قوله تعالى:  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا

 (.51النساء: ) بالجبت والطاغوت{ 

 .145المحاسن النفسانية: لمحمد آل عصفور الدرازي ص (2)

 .1/137مقاالت اإلسالميين  (3)

، (1)وبهذا القول قال قوام السنة 

- (4)وشيخ اإلسالم ابن تيمية، (3)،والشهرستاني(2)والرازي

 .-رحمهم هللا

وذهب األشعري في قول آخر: إلى أنهم سموا  

وإنما سموا »بالرافضة لرفضهم إمامة الشيخين، قال: 

 (5)«.رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمــــر

والرافضة اليوم يغضبون من هذه التسمية وال  

يرضونها، ويرون أنها من األلقاب التي ألصقها بهم 
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الرافضة لقب ينبز به من »مخالفوهم، يقول محسن األمين: 

 ً في الخالفة وأكثر مايستعمل للتشفي  --يقدم عليا

 (6)«.واالنتقام

ولهذا يتسمون اليوم بـ)الشيعة( وقد اشتهروا بهذه  

 التسمية

 مجدهعند العامة، وقد تأثر بذلك بعض الكتاب والمثقفين، فن

 ي الحقيقة أن الشيعة يطلقون عليهم هذه التسمية. وف

 مصطلح عام يشمل كل من شايع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/478انظر: الحجة في بيان المحجة  ( 1)

 .52انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (2)

 .1/155انظر: الملل والنحل  (3)

 .13/36، ومجموع الفتاوى 1/8انظر: منهاج السنة  (4)

 .1/89مقاالت اإلسالميين  (5)

 .1/20أعيان الشيعة  (6)

 .-(1)-اً ـــعلي

وقد ذكر أصحاب الفرق والمقاالت أنهم ثالثة  

 أصناف:

ولربما ادعوا  --وهم الذين غلوا في علي  غالية: 

 وة.ــفيه األلوهية أو النب

وهم الذين يدعون النص على استخالف  ورافضة: 

 ويتبرءون من الخلفاء قبله وعامة الصحابة.علي  

وهم أتباع زيد بن علي، الذين كانوا يفضلون  وزيدية: 

 (2)علياً على سائر الصحابة ويتولون أبا بكر وعمر.
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على الرافضة من غير تقييد لهذا « الشيعة»فإطالق  

المصطلح غير صحيح، ألن هذا المصطلح يدخل فيه 

 .الزيدية، وهم دونهم في المخالفة وأقرب إلى الحق منهم

يوهم التباسهم بالشيعة « بالشيعة»بل إن تسميتهم  

من بعدهم؛ فإن و --القدماء الذين كانوا في عهد علي 

إنما و --هؤالء مجمعون على تفضيل الشيخين على علي  

كانوا يرون تفضيل علي على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والملل والنحل 1/65انظر: مقاالت اإلسالميين لألشعري  ( 1)

 .1/144 للشهرستاني 

، والملل 1/66،88،137انظر: مقاالت اإلسالميين لألشعري  (2)

 .1/145للشهرستاني  والنحل 

عثمان وهؤالء وإن كانوا مخطئين في ذلك إال أن فيهم 

 كثيراً من أهل العلم ومن هو منسوب إلى الخير والفضل.

 :-رحمه هللا تعالى-سالم ابن تيمية يقول شيخ اإل 

و ولهذا كانت الشيعة المتقدمون، الذين صحبوا علياً، أ»

كانوا في ذلك الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر 

 (1)«.انـــوعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثم

 بالشيعة من األخطاء البينة« الرافضة»لذا فإن تسمية  

الواضحة التي وقع فيها بعض المعاصرين تقليداً للرافضة 

في سعيهم للتخلص من هذا االسم، لما رأوا من كثرة ذم 

السلف لهم، ومقتهم إياهم، فأرادوا التخلص من ذلك االسم 

ً على من ال يعرفهم باالنتساب إلى الشيعة  ً وتدليسا تمويها

على وجه العموم. فكان من آثار ذلك ماوقع فيه بعض 

الطلبة المبتدئين ممن لم يعرفوا حقيقة هذه المصطلحات 
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من الخلط الكبير بين أحكام الرافضة وأحكام الشيعة، لما 

تقرر عندهم إطالق مصطلح التشيع على الرافضة، فظنوا 

أن ما ورد في كالم أهل العلم المتقدمين في حق )الشيعة( 

نهما يتنزل على الرافضة، في حين أن أهل العلم يفرقون بي

 في كافة أحكامهم.

يقول اإلمام الذهبي في ترجمة )أبان بن تغلب(بعد أن  

 ذكر توثيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/13منهاج السنة  ( 1)

ثيق فلقائل أن يقول: كيف ساغ تو»األئمة له مع أنه شيعي: 

هو  من مبتدع وحد  الثقة العدالة واإلتقان، فكيف يكون عدالً 

 ؟. ةـــصاحب بدع

وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو  

ف، فهذا كثير في  التشيع، أو كالتشيع بال غلو وال تحر 

 التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو ُرد  

حديث هؤالء لذهب جملة من اآلثار النبوية وهذه مفسدة 

كالرفض الكامل والغلو فيه والحط  بينة، ثم بدعة كبرى

ذلك  والدعاء إلى -مارضي هللا عنه-على أبي بكر وعمر 

 فهذا النوع اليحتج به وال كرامة...

إلى أن قال: فالشيعي الغالي في زمان السلف  

 وعرفهم: هو من تكلــم في عثمــان، والزبير، وطلحــة،

 وتعرض لسبهم. --ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكف ر هؤالء  

السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال مفتر، ولم 
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يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصالً، بل قد يعتقد 

 (1)«.علياً أفضل منهما

وعليه فإن من الواجب: أن يسمى هؤالء الروافض  

وعدم بمسماهم الحقيقي الذي اصطلح عليه أهل العلم 

 تسميتهم بالشيعة على
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6-1/5ميزان االعتدال  ( 1)

 وجه االطالق، لما في ذلك من اللبس واإليهام، وإذا ما

اطلق عليهم مصطلح )التشيع( فينبغي أن يقيد بما يدل 

ني الثعليهم خاصة كأن يقال )الشيعة اإلمامية( أو )الشيعة ا

عشرية( على ما جرت به عادة العلماء عند ذكرهم وهللا 

 تعالى أعلم.
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 المبحث الثاني

 نشأة الرافضة وبيان دور اليهود في نشأتهم
 

أول من يعرف أنه دعا إلى أصول عقائد الرافضة  

التي انبنت عليها عقائدهم األخرى:رجل يهودي اسمه 

ة سبأ( من يهود اليمن، أسلم في عهد الخليف)عبدهللا بن 

وأخذ يتنقل  -لى عنهرضي هللا تعا-الراشد عثمان بن عفان 

 بين أمصار المسلمين للدعوة لهذا المعتقد الفاسد.

وهذا نص ما ذكره اإلمام الطبري في تأريخه في شأن  

الرجل ضمن حوادث سنة خمس وثالثين من الهجرة 

 النبوية الشريفة.

كان عبدهللا بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء، أمه »قال:  

 سوداء، فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين

ثم  يحاول ضاللتهم، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة،

الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، 

ل: فأخرجوه حتى أتى مصر، فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقو

ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن محمداً لعجب 

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك يرجع وقد قال هللا: }

، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، قال: فقبل (1){إلى معاد

عد بذلك عنه، ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال لهم 

 ذلك: إنه كان ألف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85سورة القصص  ( 1)
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، وكان علي  وصي  محمد؛ ثم قال:  نبي ولكل نبي وصي 

 محمد خاتم األنبياء، وعلي خاتم األوصياء.

ثم قال لهم بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية  

وتناول  ووثب على وصي رسول هللا  رسول هللا 

 أمر األمة.

عثمان أخذها بغير حق، وهذا ثم قال لهم بعد ذلك: إن  

فانهضوا في هذا األمر فحركوه،  وصي  رسول هللا 

وابدؤوا الطعن على أمرائكم وأظهروا األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا 

األمر، فبث دعاته وكاتب من كان استفسده في األمصار، 

 (1)«.وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم

هكذا كانت بداية الرفض. ومازالت تلك العقائد التي  

دعا إليها ابن سبأ تسير في نفوس أناس من أهل الزيغ 

والضالل وتتشربها قلوبهم وعقولهم حتى كان من ثمارها 

 --مقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان 

 على يد هذه الشرذمة الفاسدة.

بدأت  --علي بن أبي طالب  حتى إذا ما جاء عهد 

تلك العقائد تظهر إلى الوجود أكثر من ذي قبل إلى أن 

 ً أنكرها أشد ما يكون اإلنكار وتبرأ منها ف--بلغت عليا

 ومن أهلها.

مارواه ابن عساكر  --ومما صح في ذلك عن علي  

 عن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/340تأريخ الطبري  ( 1)
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ب سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسي»عمار الدهني قال: 

وعلي على  -ابن السوداء-بن لجبة أتى به ملببه يعني 

المنبر فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على هللا 

 1((«.ورسوله

مالي ولهذا »وعن يزيد بن وهب عن علي قال:  

 3((«.ودــاألس( 2)الَحِميت

طريق يزيد بن وهب أيضاً عن سلمة عن شعبه  ومن 

-مالي ولهذا الَحِميت االسود »قال علي بن أبي طالب: 

 (4)«.كان يقع في أبي بكر وعمرو -يعني عبدهللا بن سبأ

بأسانيد  --وهذه الروايات ثابتة عن علي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (5)صحيحة

 .331ق /9تأريخ مدينة دمشق  ( 1)

ِ، ويطلق على المتين  (2) ب  الَحِميت: هو وعاء السمن الذي ُمـت ِن بالـرُّ

أي »شئ وفي حديث وحشي: )كأنه حميت( قال ابن حجر:  من كل 

قُّ كبير  انظر: القاموس «. وأكثر مايقال ذلك إذا كان مملوءاً  ز ِ

 .7/368الباري  ، وفتح 1/146يط المح

 المصدر نفسه. (3)

 المصدر نفسه. (4)

وقد أرسلت للشيخ ناصر الدين »قال الشيخ سليمان العودة:  (5)

بأسانيد هذه الروايات لدراستها فضبطها « هللا خيراً  األلباني )جزاه 

صحيح لغيره( عبدهللا بن سبأ وأثره في احداث  بين صحيح، وحسن 

 من الحاشية.  98ص الفتنه في صدر االسالم 

وحكى المؤرخون وأصحاب الفرق والمقاالت: أن ابن سبأ 

و ه --أحرقه علي ف --اد عى الربوبية في علي 

 وأصحابه بالنار.
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السبئية من الرافضة ينسبون إلى »يقول الجرجاني:  

عبدهللا بن سبأ، وكان أول من كفر من الرافضة، وقال: 

 (1)«.قه علي وأصحابه بالنارعلـي  رب العالمين فأحر

هم »ويقول الملطي في معرض حديثه عن السبئية:  

: أنت أنت قال :--أصحاب عبدهللا بن سبأ. قالوا لعلي 

، ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ فاستتابهم فلم يرجعوا

 فأوقدلهم ناراً ضخمة وأحرقهم وقال مرتجزاً:

أَجْجُت ناري   لما رأيــُت األمــَر أمـراً منكـراً 

 (2)«ودعوُت قنبرا

  ً لم يحرق  --وذهب بعض المؤرخين إلى أن عليا

 --ليابن سبأ وإنما نفاه إلى المدائن.ثم اد عـى بعد موت ع

ً لم يمت، وقال لمن نعاه:  في  لو جئتمونا بدماغه»أن عليا

ة ما صدقنا موته  3((«.سبعين ُصـر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103التعريفات ص (1)

 .18التنبيه والرد على أهل االهواء والبدع ص ( 2)

، والتبصير في الدين لإلسفرايني 5/36انظر: الفصل البن حزم  (3)

، واألنساب للسمعاني 1/177والملل والنحل للشهرستاني  ، 123ص

7/46. 

ولعل القول األول هو الصحيح ويشهد له ما جاء في  

 --لي  قال: أُتي ع --صحيح البخاري: عن عكرمة 

 لم بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: )لوكنت أنا

قتلتهم : ال تعذبوا بعذاب هللا. ولأحرقهم لنهي رسول هللا 

 (1): من بدل دينه فاقتلوه(.لقول رسول هللا 
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قال ابن حجر في شرح الحديث بعد أن ذكر بعض  

قين وفيها: أنهم ناس كانالروا وا يات في هؤالء المَحـرَّ

يعبدون األصنام، وفي بعضها أنهم قوم ارتدوا عن 

د اإلسالم، على اختالف بين الروايات في تعيينهم قال بع

 وزعم أبو المظفر اإلسفرايني في )الملل والنحل(»ذلك: 

أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه 

 االلهية وهم السبئية.

ً أظهر اإلسالم،   وكان كبيرهم عبدهللا بن سبأ يهوديا

 ناهوابتدع هذه المقالة. وهذا يمكن أن يكون أصله: ما روي

في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق 

 ً ى عل عبدهللا بن شريك العامري قال: قيل لعلي إن هنا قوما

يلكم باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال: و

 (2)«.ماتقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا...
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح البخاري )كتاب استتابة المرتدين... باب المرتد  ( 1)

 .6922ح 12/267 والمرتدة( فتح البارى 

 .12/270فتح الباري  (2)

استتابهم ثالثاً  --ثم ساق بقية الرواية وفيها أن علياً  

 :قالوفلم يرجعوا، فحرقهم بالنار في أخاديد قد ُحِفرت لهم 

أوقدت نـاري   إنــي إذا رأيــت أمــراً منكـراً 

 ودعـــوت قنــبرا

 1((«.وهذا سند حسن»قال ابن حجر:  

للسبئية ثابتاً وسواء  --فعلى هذا يكون تحريق علي  

رمة في البخاري أم بهذا األثر على رأي أكان ذلك بأثر عك
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 ابن حجر

 .-رحمه هللا تعالى-

وسيأتي في كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ما يشعر  

 بميله للرأي األول وهللا تعالى أعلم.

والمقصود هنا هو ظهور عقائد الرافضة المتمثلة في  

ي تلك الفترة الزمنية المتقدمة، ف --الغلو في علـي 

ي عقوبتهم حتى قال ابن عباس في ذلك ف --وإمعان علي 

 ما قال.

لكل العقائد األخرى التي  --كما ثبت انكار علي  

ظهرت في عهده وانتظمت في سلك التشيع له: كتفضيله 

على عامة الصحابة وتقديمه على الشيخين، وكانتشار سب 

 الصحابة واالزراء عليهم بين أولئك الضـال ل.

ولما : »-رحمه هللا تعالى-يمية يقول شيخ اإلسالم ابن ت 

 أحدثت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/270فتح الباري  (1)

لب البدع الشيعية في خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طا

--دها، وكانت )ثالث طوائف( غالية، وسبابة ر

ـلة. فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار، فإنه خر ات ج ذومفض ِ

نت أا: يوم من باب كندة فسجد له أقوام، فقال: ما هذا؟ فقالو

يد أخادث بهو هللا فا ستتابهم ثالثاً فلم يرجعوا فأمر في الثال

 فُخد ت وأضرم فيها النار، ثم قذفهم فيها وقال:

ي أججـت نار   لما رأيــت األمــر أمـراً منكـراً    

 ودعوت قنـبرا
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قهم وفي صح  يح البخاري: )أن علياً أتى بزنادقة فحـر 

 نهيلوبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم 

 النبي أن يُعَذ ب بعذاب هللا ولضربت أعناقهم لقول النبي 

 .)1((من بدل دينه فاقتلوه 

وأما السبابة: فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر  

 طلب قتله، فهرب منه إلي قرقيسيا وكلمه فيه، وكان علي

ل ي كيداري أمراءه، ألنه لم يكن متمكنا ولم يكن يطيعونه ف

 ما يأمرهم به.

وأما المفضلة: فقال: ال أوتى بأحد يفضلني على أبي  

بكر وعمر إال جلدته حد المفترين. وروي عنه من أكثر 

كر ببو من ثمانين وجهاً أنه قال: خير هذه األمة بعد نبيها أ

 2((«...ثم عمر.

وعلى كل حال فعقائد الرافضة مع ظهورها في عهد  

 --علي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37تقدم تخريجه ص  ( 1)

 .185-35/184مجموع الفتاوى  (2)

، رقةإال أنها بقيت محصورة في أفراد ال تمثلها طائفة أو ف

 هي على تلك الحال.و --حتى انقضى عهد علي 

ً ذلك الواقع وما حصل بعد   يقول شيخ اإلسالم واصفا

 ذلك من تطور في نشأة الرافضة:

ثم ظهر في زمن علي من تكلم بالرفض؛ لكن لم » 

، بل لم --يجتمعوا ويصير لهم قوة إال بعد مقتل الحسين 

يظهر اسم الرفض إال حين خروج زيد بن علي بن الحسين 

-ولى، لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر بعد المائة األ
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رفضته الرافضة، فسموا )الرافضة(  -رضي هللا عنهما

واعتقدوا أن أبا جعفر هو اإلمام المعصوم، واتبعه آخرون 

 (1)«.فسموا )زيدية( نسبة إليه

وخالصة القول أن الرافضة مرت في نشأتها بعدة  

 مراحل حتى أصبحت فرقة مستقلة متميزة بعقيدتها واسمها

عن سائر فرق األمة. ويمكن إبراز ذلك من خالل أربع 

 مراحل رئيسة:

دعوة عبد هللا بن سبأ إلى ما دعى   المرحلة األولى: 

 وتهإليه من األصول التي انبنت عليها عقيدة الرافضة: كدع

الطعن و --لعقيدة الرجعة وإحداثه القول بالوصية لعلي 

 الفـة.في الخلفاء السابقين لعلي في الخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28/490مجموع الفتاوى  ( 1)

وقد ساعد ابن سبأ في ترويج فكره الضال البعيد عن  

 روح اإلسالم أمران:

اختيار ابن سبأ البيئة المناسبة لدعوته،  األمر األول: 

 حيث

بث دعوته في بلدان: الشام، ومصر، والعراق، بعد أن 

  (1)أكثر التنقل بين هذه األمصار كما مر في كالم الطبري.

فنشأت هذه الدعوة في  مجتمعات لم تتمكن من فهم  

عي اإلسالم الفهم الصحيح، وتترسخ أقدامها في العلم الشر

لك تإن والفقه بدين هللا تعالى، وذلك لقرب عهدها باإلسالم ف

ة إلى هذا باإلضاف .--ر األمصار إنما فتحت في عهد عم

 .بعدها عن مجتمع الصحابة في الحجاز وعدم التفقه عليهم
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ان ابن سبأ مع اختياره لدعوته تلك  األمر الثاني: 

 المجتمعات فإنه زيادة في المكر والخديعة: أحاط دعوته

حد، تكن دعوته موجهة لكل أبستار من التكتم والسرية، فلم 

ب وإنما لمن علم أنهم أهل لقبولها من جهلة الناس، وأصحا

هله أل األغراض الخبيثة، ممن لم يدخلوا في اإلسالم إال كيداً 

بعد أن قوضت جيوش اإلسالم عروش ملوكهــم ومزقــت 

بث ف»ممالكهم، وقد تقدم كالم الطبري السابق عن ابن سبأ: 

 عوادعاته، وكاتب من كان استفسده في األمصار، وكاتبوه، ود

 ىفي الســــــر إل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. 33انظر ص  ( 1)

 (1)«.ما عليه رأيهــم

 وأوسعوا األرض إذاعة»ويقول في سياق وصفهم:  

 (2)«.وهم يريدون غير ما يظهرون

إظهار هذا المعتقد، والتصريح به،  المرحلة الثانية: 

وانشغال الصحابة رضوان هللا  --وذلك بعد مقتل عثمان 

عليهم بإخماد الفتنة التي حصلت بمقتله، فوجد هؤالء 

ً في تلك الظروف، وقويت تلك العقائد  الضالل متنفسا

الفاسدة في نفوسهم، إال أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد 

 محصورة في طائفة مخصوصة ممن أضلهــم

عند أحد  ــة مسموعةابن سبأ، وليست لهم شوكة وال كلم

، وشاركهم --سوى من ابتلي بمصيبتهم في مقتل عثمان 

في دمه من الخوارج المارقين، ومما يدل على ذلك ما نقله 

المؤرخون في الحوار الدائر بين هؤالء قُبيل موقعة 

قال ابن »الجمل، ومما جاء فيه كما ذكر الطبري: 
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ولم تكونوا  (3)السوداء... ود   وهللا الناس أنكم على جديلة

مع أقوام برآء، ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل 

 (4)«.شئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. 34انظر ص  (1)

 .4/341تاريخ الطبري  ( 2)

الجديلة هي: القبيلة، والشاكلة والناصية، القاموس المحيط  (3)

 هنا أي: منعزلين في ناحية عن الناس. والمعنى  3/347

 .4/494تاريخ الطبري  (4)

وتكلم ابن السوداء فقال: يا قوم إن »وفي موطن آخر:  

 (1)«.عزكم في خلطة الناس فصانعوهم

وهذا القول ال يقوله صاحب شوكة ومنعة. ومع هذا  

ر نا فإنه الينكر دور هؤالء السبئية وقتلة عثمان في إشعال

الحرب بين الصحابة، بل ذلك مقرر عند أهل التحقيق 

 للفتنة وأحداثها.

وبرهان ذلك أنهم »...يقول ابن حزم مقرراً ذلك:  

تلة ف قاجتمعوا ولم يقتتلوا وال تحاربوا، فلما كان الليل عر

بيتوا عسكر طلحة عثمان أن اإلراعة والتدبير عليهم، ف

 (2)«.عن أنفسهموالزبير، وبذلوا السيوف فيهم فدفع القوم 

وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا »ويقول ابن كثير:  

 (3)«.يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس

اشتداد أمرهم وقوتهم، واجتماعهم  المرحلة الثالثة: 

ألخذ بثأر ل --تحت قيادة واحدة، وذلك بعد مقتل الحسين 

 الحسين واالنتقام له من أعدائه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 42 - 

 - 42 - 

يقول الطبري ضمن حوادث سنة أربع وستين  

 وفي»للهجرة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/494تاريخ الطبري  (1)

 .4/239الفصل في الملل واالهواء والنحل  ( 2)

 .7/251البداية والنهاية  (3)

ع هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة، وات عدوا االجتما

 ة سنة خمس وستين للمسير ألهل الشام للطلب بدمليبالنخ

 (1)«.الحسين بن علي، وتكاتبوا في ذلك

ً من رواية   وكان مبدأ أمرهم ما ذكره الطبري أيضا

لما قتل »زدي أنه قال: ألعبدهللا بن عوف بن األحمر ا

الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة، 

قد  نهافدخل الكوفة، تالقت الشيعة بالتالوم والتندم، ورأت أ

أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم 

 غسليإجابته، ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه، ورأوا أنه ال 

ل لقتعارهم  واإلثم عنهم في مقتله إال بقتل من قتله، أو ا

فيه، ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة: 

ي ن ُصَرد الخزاعي، وكانت له صحبة مع النبإلى سليمان ب

ب ، وإلى الُمَسي ب بن نَجبَة الفزاري، وكان من أصحا

زدي، ألعلي وخيارهم، وإلى عبدهللا بن سعد ابن نفيل ا

. َجليلبَ وإلى عبدهللا بن وال التَّيمى، وإلى رفاعة بن شداد ا

ن ثم إن هؤالء النفر الخمسة  اجتمعوا في منزل سليمان ب

ُصَرد وكانوا من خيار أصحاب علي، ومعهم أناس من 

 (2)«.الشيعة وخيارهم ووجوههم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .5/551تاريخ الطبري  (1)

 .5/552المصدر نفسه  (2)

ً وكان هذا االجتماع عام  يشمل كافة الشيعة، وقد  ا

م ثنحو من سبعة عشر ألفاً،  اجتمع إلى سليمان بن ُصـَرد

لم تعجب سليمان قلتهم فأرسل حكيم بن منقذ فنادى في 

 الكوفة بأعلى صوته: )يا ثأرات الحسين( فلم يزل ينادي

حتى خرج إلى النخلية أشراف أهل الكوفة وخرج الناس 

 (1)معهم فكانوا قريباً من عشرين ألفاً.

ثم إنه في هذه األثناء قدم المختار بن أبي عبيد الثقفي  

 فوجد الشيعة قد التفت على سليمان بن صرد»إلى الكوفة 

ً زائداً، وهم معدون للحرب، فلما استقرظوع  موه تعظيما

 المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامة المهدي محمد بن

 علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية، ولقبه بالمهدي

يمان بن فاتبعه على ذلك كثير من الشيعة، وفارقوا سل

صرد، وصارت الشيعة فرقتين، الجمهور منهم مع 

ن، سليمان، يريدون الخروج على الناس ليأخذوا بثأر الحسي

وفرقة أخرى مع المختار يريدون الخروج للدعوة إلى 

 إمامة محمد بن الحنفية، وذلك عن غير أمر ابن الحنفية

ورضاه، وإنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس به، 

 (2) وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسده.

فكان هذا بداية اجتماع الشيعة. ثم يذكر المؤرخون  

 خروج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/254انظر البداية والنهاية البن كثير  (1)

 .8/251المصدر نفسه  (2)
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الشام، سليمان بن صرد بمن كان معه من الشيعة إلى 

« عين الوردة»فالتقوا مع أهل الشام عند عين تسمى 

ً لمدة ثالثة أيام، يقول ابن ي ير فكث واقتتلوا اقتتاالً عظيما

قات لم ير الشيب والمرد مثله اليحجز بينهم إال أو»وصفه: 

ليمان ، ثم انتهى القتال بينهم بقتل س(1)«الصلوات إلى الليل

بن صرد رحمه هللا وكثير من أصحابه، وهزيمتهم، وعودة 

 (2) من بقي من أصحابه إلى الكوفة.

وأما المختار بن أبي عبيد: فلما رجع من بقي من  

ا جيش سليمان إلى الكوفة وأخبروه بما كان من أمرهم، وم

حل بهم فترحم على سليمان ومن كان قتل معه، وقال: 

 ، إندينوبعـد فأنــا األمير المأمون قاتـل الجبارين والمفس»

 (3)«.ء هللا فأعد وا واستعدوا وأبشـرواشا

وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس »يقول ابن كثير:  

إنه ، الذي كان يأتي إليه من الشيطان، ف(4)بهالكهم عن ربه

 وحيقد كان يأتي إليه شيطان فيوحي إليه قريباً مما كان ي

 (5(«.شيطان مسيلمة له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/257البداية والنهاية البن كثير  ( 1)

-8/256، والبداية والنهاية 599-5/598انظر تاريخ الطبري  (2)

257. 

 .8/258البداية والنهاية البن كثير  ( 3)

هو الجن  ئي:والر (يهئِ ر) هكذا وردت في المصدر ولعلها: (4)

 .14/297لسان العرب   .يه الكهانةري نسان إليتعرض ل

 .8/257المصدر نفسه  (5)
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ثم إن المختار بعث األمراء إلى النواحي والبلدان » 

 والرساتيق،

 لعراق وخراسان، وعقد األلوية والرايات... ثممن أرض ا

شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع 

 1((«.فيقتله

انشقاق الرافضة عن الزيدية، وباقي  المرحلة الرابعة: 

 فرق الشيعة، وتميزها بمسماها وعقيدتها. وكان ذلك على

وجه التحديد في سنة إحدى وعشرين ومائة عندما خرج 

فأظهر  (2)زيد بن علي بن الحسين على هشام بن عبدالملك

بعض من كان في جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر 

وعمر فمنعهم من ذلك، وأنكر عليهم فرفضوه، فسموا 

 بالرافضة، وسميت الطائفة الباقية معه بالزيدية.

إن أول ما عرف لفظ »سالم ابن تيمية: إليقول شيخ ا 

روج زيد بن علي في أوائل سالم: عند خإلالرافضة في ا

ضه المائة الثانية، فسئل عن أبي بكر وعمر، فتوالهما فرف

 3((«.قوم فسموا رافضة

ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى »وقال:  

رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم 

عليهما رفضه قوم فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة 

 لرفضهم إياه، وسمى من لم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/271البداية والنهاية البن كثير  (1)

 .7/160انظر: تاريخ الطبري  (2)

 .13/36مجموع الفتاوى  ( 3)

 (1)«.يرفضه من الشيعة زيدياً النتسابهم إليه
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فرق ومنذ ذلك التاريخ، تميزت الرافضة عن باقي  

باسمهما ومعتقدها وهللا  ةالشيعة، فأصبحت فرقه مستقل

 تعالى أعلم.
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