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 ..إلى كل قلب في تونس الحاياة

 .إال هللا وأن محمدًا رسول هللا دخله حب ال إله

 ..إلى كل عقل فيها

يه  علصلى هللاالعلم وأخذه من منبعه الصافي كتاب هللا وصحيح سنة نبيه  أحب  
 .وسلم

 إلى العلماء فيها والمفكرين، إلى الدعاة والمصلحين...

 ..أهدي هذا الجهد المتواضع

 لكيةنواة لمشروع أكبر في بيان موقف علمائنا السادة الما

 .من الشيعة أهل البدعة والضالل

 

 المؤلف

 (هـ1425)في غرة ربيل اآلخر 
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 ةــقدممال

 

 ن سيئاتنحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وم ،إن الحمد هلل

 إال هللا أعمالنا، من يهدده هللا فدال مضدل لده، ومدن يضدلل فدال هدادي لده. وأشدهد أن ال إلده

 وعلددى هلددهصددلى هللا وسددلم عليدده  ،وأشددهد أن محمدددًا عبددده ورسددولهوحددده ال شددري  لدده 
 وأزواجه وأصحابه أجمعين...

 : دـــوبع

ح الفددت بدايددة عفدد ن بددالد إفريويددة ورددونل عرفددل السددنة والنددور النبددوي الربدداني مدد

ا العلم فيهد اوسن ح من الزمن غالبتها البدعة وركدر نورهاد  بعد ر  لكنها  ،اإلسالمي األول

لى التشديع حملوا الناس عحيث بيد الشيعية، المالحدة الزنادقة في دولة بني ع   على أيدي
العلدم  وأكابر أهل ،نووسب الصحابة، واالبتداع في الدين؛ فتصدى لهم العلماء النطاسي

د بيدندي ع  بندات علدى كفدر اين في هاري  البالد وما حولها.. فأصدروا الفتاوى والبييالربان

د الوأنده  ،الدين عنوردرهم  وش درد  ،رتدل الكييدء هدذا، فو  ل العلمداء عدب  واليدة لهدم، فتحم 
يين ة العبيدبادت دولفالغفير، ولكن هللا يعز دينه ويعلي كلمته في كل زمان ومكان؛  الجم  

ُ   ا :وزالل، ورمكدن أهدل العلدم مدن الدبالد والعبداد ب   درك دَّ  و  ))ك دذ لك   ي ض  دل  ل ح  دا ف  ال ب اطك أ م 

ب د  ف   ك دث  فكدالز  ا ي نف دع  الن داس  ف ي م  ا م  أ م  ف اًء و  ي دا ضك ك دذ لك   ي األ ر  ي ذ ه ب  ج  ُ   األ م  ب   درك  ((ل  ي ض 
 .[17الرعد:]

كتدب  -أيهدا الودار -دون  فدوال يسعني هنا أن أسرد الوقائع والحوادث التاريخية، 

 ،األثير والكامل البن ،وراريخ الطبري ،كتاريخ ابن خلدون التونسي المشهورة،التاريخ 
 والبداية والنهاية البن كيير، فود أحلت  على مليء!

ا حصدل ف على حوادث أهل العلم والفوهاء مدع الدولدة العبيديدة الرافضدية ومدوك ت  ولك 

 العددرب محمددد بددن أحمددد يعليدد  بكتدداب المحددن لعددالم رددونل فددي زماندده أبدد ،لهددم بسددببها
ل  كتدداب ررريددب المددداري وروريددب المسددا، و(هدد 333)التميمددي المتددوفى بددالويروان عددا  

المتدددوفى سدددنة  اليحصدددبيللواضدددي عيددداض بدددن موسدددى  ؛لمعرفدددة أعدددال  مدددذهب مالددد 

 .(ه 544)

صدلى يده زال العلماء رحمهم هللا يتحملون الدفاع عن كتاب هللا رعالى وسدنة نب امو

 اطددلنية فددي وجدده أهددل البوشددريعة اإلسددال ، شدداهرين سدديول الحددَّ الس دد هللا عليدده وسددلم

عدن  مبيندين سدبيل أهدل الغدي والضدالل الدذين حدادوا ،لين الحَّ والصدوابج  والبدعة، م  
 ج الحَّ والصدق والعدل واإلنصال.منه
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ي ت بكدع  غ ي در  )) يوول:سبحانه وهللا  دا ر ب دي ن  ل ده  ال ه دد ى و  دن  ب ع ددك م  س دول  مك ن  ي ش اقكَّ  الر  م  و 

ا  ل كهك م  نكين  ن و  مك ؤ  يراً س بكيلك ال م  صك س اء ت  م  ن م  و  ه  لكهك ج  ن ص  ل ى و   .[115]النساء: ((ر و 

 العالمددة ؛شدديخ اإلسددال  ومفتددي رددونل األكبددر :وكددان مددن هددؤالء األعددال  العلمدداء

الكبيدر  الذي ع رل بتفسديره رحمه هللابن عاشور ااإلما  محمد الطاهر  ؛المحوَّ المدقَّ

  وهو: ،ة كتابنا هذا منهالذي اخترنا أن ركون ماد «التحرير والتنوير»

معن الشعيعة  شيخ اإلسالم اإلمام األكار محمعد الطعاهر ابعن عاشعوربيا  موقف »

 وقددد اعتمدددت فددي النوددل مندده علددى طبعددة دار «(التحريععر والتنععوير)مععن خععالل تفسععيره 

 رونل. -سحنون للنشر والتوزيع 

ة شدديعالفددي بيددان التعريددف ب -البددد منهددا-إال أننددي قدددمل البحددث بمودمددة مطولددة 

ب ومددوقفهم مددن أهددل السددنة، واعتوددادهم وأقددوالهم فددي أئمددة أهددل السددنة أصددحاب المددذاه

 حنيفة ومال  والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم هللا. ياألربعة أب

ي فدونولل بعض أقوال علماء السادة المالكية  ،األخرى همثم ذكرت بعض معتودار

 ؟!ل. ليستبين الحَّ، وماذا بعد الحَّ إال الضال.الشيعة

وا ونبدذ ،همءبنا طريَّ الذين اربعدوا أهدواوالحمد هلل الذي هدانا لإلسال  الحَّ، وجن  
ن سدواء واربعوا أهواء قو  قد ضلوا من قبل وأضلوا كييًرا عد ،كتاب هللا وراء ظهورهم

 السبيل.

 

 .والحمد هلل الذي بنعمته رتم الصالحات

 

 أنمد الشاميخالد بن 

al_shamya@gawab.com 
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 رنمه هللاه ـة نياتــترجم

 

بدن عاشدور التونسدي، ا: محمد الطاهر بن محمدد بدن محمدد الطداهر شيخ اإلسالم 

 .وشيخ جامع الزيتونة وفروعه ،رئيل المفتين بتونل

 

 ور:ـــآل عاش

مددن لددد بمدينددة سددال بددن عاشددور، و  اأصددل هددذه الشددجرة الزكيددة األول هددو محمددد 
وفي رد ،ا بدينده مدن الوهدر والتنصديرالمغرب األقصى بعد خروج والده من األنددلل فدار  

بدن عاشدور وهدو جدد اوقدد سدطع نجدم هخدر وهدو الشديخ محمدد الطداهر  (ه 1110)سنة 

وقدددد رولدددد مناصدددب هامدددة كالوضددداء واإلفتددداء  (هددد 1230)لدددد سدددنة و  والدددذي مترجمندددا، 
 والعضدوية ،والنظدارة علدى بيدل المدال ،واإلشدرال علدى األوقدال الخيريدة ،والتدريل

 بمجلل الشورى.

والشديخ  ،والشديخ يوسدف جعدي  ،ومن أشهر رالميذه الشيخ محمد العزيز بوعتدور
والشديخ محمدد  ،بدن الخوجدةاوالشيخ محمود  ،والشيخ سالم بوحاجب ،بن الخوجةاأحمد 

ى رئاسدة وقدد ردول ،بدن عاشدورا ومن سداللة هل عاشدور والدد شديخنا الشديخ محمدد ،بير 

ثم خلفه عليها أبو النخبة الميوفة محمد البشير صفر حيث  ،مجلل إدارة جمعية األوقال
وقد ردعمل الصلة ورمتندل بدين الشديخ محمدد  ،عينته الدولة نائبًا عنها في رل  المؤسسة

نتج عنها زيجة شرعية  ،الطاهر ابن عاشور الجد ورلميذه محمد العزيز بوعتور الوزير

الشيخ محمدد الطداهر ابدن عاشدور -على ابن األول  -محمد العزيز بوعتور-البنة الياني 
وأخدذت مكانهدا وارربطدل ، (1)وهكذا رمل أواصر هذه العائلة بالعائالت التونسدية -الجد

صددالرها فكانددل شددجرة طيبددة زيتونددة ال شددرقية وال غربيددة أصددلها ثابددل وفرعهددا فددي 

 رؤري أكلها كل حين ب ذن ربها. ،السماء

 

 :(م1973-1879ونشأته )مولده 

 يبش ددرت هددذه العائلددة الشددريفة بددوالدة الشدديخ محمددد الطدداهر ابددن عاشددور بالمرسدد
الموافدَّ  (هد 1296)ضاحية مدن ضدواحي العاصدمة التونسدية فدي جمدادى األولدى سدنة 

 .(2)( 1879)لشهر سبتمبر 

نشددأ الشدديخ محمددد الطدداهر ابددن عاشددور فددي بيئددة علميددة لجددده لدد ب قاضددي قضدداة 

                                                

 ، بولم الكارب: المهدي بن حميدة )بتصرل(.الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رائد الفكر اإلسالمي (1)

الشديخ محمدد الطداهر ابددن  ، جداء فيهدا:هد (1417)محددر   (12:العددد) (1:السدنة)عدن نشدرية الكلمدة الطيبدة  نودالً  (2)

 .عاشور أصيل قرية بني خيار المشهورة بكيرة حفاظ الورهن وجودة حفظهم
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ففددي ميددل هددذا الوسدد   ،وجددده لدد   الشدديخ محمددد العزيددز بوعتددور ،التونسددية الحاضددرة

منذ صغر  اا متونً مترجمنا فحفظ الورهن الكريم حفظً  العلمي والسياسي واإلصالحي شب  
ثدم رعلدم مدا ريسدر لده مدن  ،وحفظ المتون العلمية كسدائر أبنداء عصدره مدن التالميدذ ،سنه

 .(3)اللغة الفرنسية

كددان  ،وشدداري فددي عدددة ملتويددات إسددالمية ،العربددي وأوروبددااررحددل إلددى المشددرق 
العربدي  ، وبالمجمع العلمدي( 1956)ا مراساًل لمجمع اللغة العربية بالواهرة سنة عضوً 

 (. 1955)بدمشَّ سنة 

اشتهر بالصبر واالعتدزاز بدالنفل والصدمود أمدا  الكدوارث، والترفدع عدن الددنيا، 
ولكددن أيدددي  ،ورصدددى لدده بمعارفدده ويويندده حدداول أقصددى جهددده إنودداذ التعلدديم الزيتددوني

فتدولى العلدم بتدونل  (، 1961)األعادي رسلطل على هذه المندارة العلميدة فألغتهدا سدنة 

فرحمدده هللا ودفددن بموبددرة الددزالج بمدينددة رددونل   (1973)وانددزوى حتددى رددوفي عددا  
 .(4)رعالى

 

 :مسيرته الدراسية والعلمية

-هدد 1303)امع الزيتونددة فددي سددنة التحددَّ الشدديخ محمددد الطدداهر ابددن عاشددور بجدد

 ( 1899-هدد 1317)وثددابر علددى رعليمدده بدده حتددى أحددرز شددهادة التطويددع سددنة  ( 1886

دريل أقبدل علدى التد  (1932)إلى سنة  ( 1900)من سنة  ابتداءً و ،وسمي عداًل مبرًزا
رجدة ا مدن الدفمدرًسد ،مدن الدرجدة اليانيدةكمددرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصدادقية 

نة سددا للجنددة إصددالح التعلديم بجددامع الزيتونددة ، ثددم عضدًوا مؤسًسدد( 1905)سددنة األولدى 

(1910 .) 

فكددان عضددًوا  ( 1911)التحددَّ الشدديخ محمددد الطدداهر ابددن عاشددور بالوضدداء سددنة 

لمفتددين سددنة فكبيددر ا ( 1923)ا سددنة ا مالكيًددثددم مفتيًدد ،اا مالكيًددبالمحكمددة العواريددة وقاضدديً 

ذه كدل هد رحمده هللا، وقد باشر ( 1932)الكي سنة فشيخ اإلسال  للمذهب الم ( 1924)
وضي يا فيما فكان حجة ومرجعً  ،وبنزاهة وحسن نظر ،المها  بمهارة ودقة علمية نادرة

ي بعدد أن اشدتر ( 1932)سمي شيخ جامع الزيتونة وفروعه ألول مرة في سدبتمبر  ،به

بعدددددد  فدددددي إدارة الكليدددددة الزيتونيدددددة، ولكنددددده اسدددددتوال مدددددن مشددددديخة جدددددامع الزيتوندددددة
 . (1933:)سبتمبر

 ( 1956)وفدي سدنة  (، 1945)ثم سمي من جديد شيًخا لجامع الزيتونة فدي سدنة 

حيث أحيل إلى  ( 1960)ا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حتى سنة ا عميدً شيخً 
الراحددة بسددبب موقفدده رجدداه الحملددة التددي شددنها بورقيبددة يومئددذ ضددد فريضددة الصدديا  فددي 

 .(5)رمضان

                                                

 الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رائد الفكر اإلسالمي. (3)

 ه (.1417) (، محر 12عن نشرية الكلمة الطيبة، السنة األولى )العدد: نوالً  (4)

ع لم ورجاله جا (5)  (.125:ص)محمد العزيز ابن عاشور  -مع الزيتونة الم 
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عادة وددباًل علددى الكتابددة والتحويددَّ والتددأليف، فودد شدداري فددي إنشدداء مجلددة السددكدان م

وهددي أول مجلددة رونسددية مددع صددديوه العالمددة الشدديخ محمددد  (، 1952)العظمددى سددنة 
ت ا فدي المجلدة الزيتونيدة ومجدالا عديدة خصوصً ونشر بحوثً  ،رحمه هللاالخضر حسين 

جمدع مومجلدة  ،وندور اإلسدال  ،ميةوالهدايدة اإلسدال ،والمندار ،شرقية ميل هدى اإلسال 

 .كما نشرت له مجلة المجمع العلمي بدمشَّ ،اللغة العربية بالواهرة

شددداري فدددي الموسدددوعة الفوهيدددة التدددي رشدددرل عليهدددا وزارة األوقدددال والشدددئون 

 .(6)اإلسالمية بالكويل بمبحث قيم

 

 :هــــوخــشي

 ،والحدديث ،فسديرسدعة شدملل التااكتسب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ثوافدة و

 ،ضوعلدم العدرو ،والمنطدَّ ،والتاريخ ،واللغة ،والبيان ،ومصطلح الحديث ،والوراءات
 ة مدن علمداءفودد رخدرج علدى أيددي ثل د ،وأعمل فكره فيما حصله وروسع في ذلد  وحللده

 وبيانهدا عصره امتازوا بيوافة موسوعية في علو  الدين وقواعد اللغدة العربيدة وبالغتهدا

ربيدة والتركيدز علدى ر ،ومعرفدة بطدرق التددريل ،جانب قدرة على التبليد إلى  ،وبديعها
شديخ وال ،والشيخ سدالم بوحاجدب ،ومن أشهرهم الشيخ محمد النجار ،الملكات في العلو 

والشدديخ صددالح  ،بددن عاشددوراوالشدديخ عمددر  ،والشدديخ محمددد بددن يوسددف ،محمددد النخلددي

 ا.الشريف رحمهم هللا رعالى جميعً 

هددؤالء األعددال  وجدددناها حيدداة علميددة زاخددرة حافلددة بجالئددل وإذا رصددفحنا حيدداة 

قدددد أعطدددوا الحيددداة التونسدددية عطددداء جدددزياًل فدددي الددددين واالجتمددداع واألدب  ،األعمدددال

وهؤالء النبغاء وإن لم يتركوا مؤلفات ضدخمة إال أنهدم رركدوا رالميدذ شدهدوا  ،والسياسة
لغوية، وقد كدان الشديخ بوحاجدب لهم بطول الباع في نود اآلثار والمناهج ورتبع الهنات ال

ا واألسدتاذ عمدر بدن الشديخ مداهرً ، ا في علو  اللغة والنحو والبالغدة واألدبا ماهرً بارعً 

ا لشدتى العلدو  التدي والشيخ محمد النجار كان جامعً  ،في الفوه والمنطَّ والكال  والفلسفة
 .(7)تونةيردرس بجامع الز

مدد الطداهر ابدن عاشدور كدانوا ثمدرة وهؤالء العلمداء الدذين رتلمدذ علديهم الشديخ مح

ا جلددياًل علددى شددتى المسددتويات األدبيددة الحيدداة التونسددية إسددهامً فددي لمصددلحين أسددهموا 
والدوزير خيدر الددين  ،وإسدماعيل التميمدي ،أميال الشيخ إبدراهيم الريداحي ،واالجتماعية

 ولوددد كددان هددؤالء العلمدداء زعمدداء ،والشدديخ محمددود قبددادو ،باشددا صدداحب أقددو  المسددال 

ا للمدارس اإلصالحية التي نشرت فدي ا مهمً المدرسة اإلصالحية التونسية، وكانل فرعً 
الوهددداب  بدددن عبدددداومدرسدددة المصدددلح: محمددد  ،كالمدرسدددة الدهلويددة ؛العددالم اإلسدددالمي

النجدي، وهذه المدرسة إلى جانب المدرسة المغربية رتفَّ مع مددارس العدالم اإلسدالمي 

أنها رلتوي جميعًا حدول  د  ي  ب   ،في األساليب والطرائَّ ورختلف عنها ،في األسل والمباد 

                                                

 ه (.1417) (، محر 12عن نشرية الكلمة الطيبة، السنة األولى )العدد: نوالً  (6)

 الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رائد الفكر اإلسالمي. (7)
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عن التوحيد  د  ع  هو مواومة التخلف المزري الذي رردى فيه المسلمون من ب   ؛هدل موحد

 .(8)وانغماس في الشري، بالرغم من أن دينهم دين الفكر والحضارة والعلم والمدنية

 

 :إصالناته ورؤيته لإلصالح

ة من األنصار األوفياء في رخطي  ن عاشور بمساعدة ثل  با بدأ الشيخ محمد الطاهر
 ؛ظم التددي يراهددا كفيلددة بتحويددَّ الهدددل الددذي يصددبو إليددهورطبيددَّ الددن   ،مراحددل اإلصددالح

بعددد أن ركلددم عددن أسدداليب التعلدديم الزيتددوني ، (9)للخددروج بهددذا المعهددد العظدديم مددن كبوردده

- 1907)ألفدده سدددنة  الددذي «ألدديل الصددبح بوريددب»ومناهجدده بلسددان النوددد فددي كتابدده 
ا كل علم فً وحدد فيه أسباب رخلف العلو  مصن ك  ،والذي ضمنه رؤيته لإلصالح (ه 1321

واعتبر أن إصالح حال األمة ال يكون إال ب صالح مناهج التعليم والويا  على  ،على حدة

ممدا يددل علدى  ،وعشرين سنة اكتب كتابه هذا وعمره لم يتجاوز خمسً وقد هذا الجانب، 
وبالتدالي علدى مكمدن الدداء  ،س حياره للنهوض بالجامع األعظدمالشيخ الجليل كر   أن هذا

في رخلف األمة، ولئن أحل الشيخ بجسامة المهمدة والبدون الشاسدع بدين واقدع المسدلمين 

ا خر جهددً إال أنه لم يد   ،وما وصلل إليه األمم الغربية من امتالي أسباب النهضة والرقي
 هذا الطريَّ المليء باألشواي. ا في السير فيعزمً  ولم يينك 

لوددد شددملل عنايددة الشدديخ محمددد الطدداهر ابددن عاشددور إصددالح الكتددب الدراسددية 

نده م وقدد اهتمدل لجدان مدن شديوي الزيتوندة بتشدجيع   ،وأساليب التدريل ومعاهدد التعلديم
 وعمدل الشديخ علدى ،ونظرت في الكتب الدراسية على مختلف مسدتويارها ،بهذا الغرض

ساستبدال كتب كيي  وصدب  عليهدا قدد  الزمدان صدبغة ،رة كانل منذ عصور ماضية ردر 

 احترا  وقداسة موهومة.

لوددد حددرص الشدديخ محمددد الطدداهر ابددن عاشددور علددى خاصددتي التعلدديم الزيتددوني: 

وللوصدول إلدى هدذا الهددل البدد مدن رخصدي  كتدب  ،الصبغة الشرعية واللغة العربيدة

 ؛حريددرالصددنعة ورنميددة الملكددات فددي الت دراسددية شددهد لهددا العلمدداء بغددزارة العلددم وإحكددا 
ا ليتخرج من الزيتوندة العدالم الموتددر علدى الخدوض فيمدا درس مدن المسدائل ورمحيصده

ى ولتحويددَّ هدذه األهدددال دعدا الشدديخ محمدد الطدداهر ابدن عاشددور المدرسدين إلدد ا،ونودده

ول يسدت بهدا حتى رتربدى للطالدب ملكدة ،التوليل من اإللواء واإلكيار من األشغال التطبيوية
ن وقدد حدث المدرسدي ،ويعول على نفسه فدي رحصديل ثوافتده العامدة والخاصدة ،في الفهم

ربيدة رومراعداة  ،واختيدار أحسدنها أثنداء الددرس ،على نود األسداليب والمنداهج الدراسدية

كاندل ف ،شحن العول بمعلومات كييرة قد ال يحسن الطالب التصرل فيهدامن  الملكة بداًل 
 ي التنظير والتطبيَّ الميداني.د  ع  دعوره لإلصالح ذات ب  

 

                                                

 الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رائد الفكر اإلسالمي. (8)

ع لم ورجاله جامع الزيتو (9)  (.121:ص)محمد العزيز ابن عاشور  -نة الم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

14 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

 وم:ـور العلــتط

ا منه إيذانً - «أليل الصبح بوريب»بن عاشور في كتابه ايوول الشيخ محمد الطاهر 
ورخلصها من المستعمر الفرنسي الذي باغتهدا فدي  ،بورب النصر واستعادة األمة مجدها

و  يرمدي بنفسده إلدى ي العلنرأيل الذي يطمع في البحث عن موجبات رد» :-دارها رعو

ا في أمد غير طويدل، وأيوندل أن ألسدباب ردأخر المسدلمين متسع ربما ال يجد منه مخرجً 
 .(10)«بأسباب رأخر العلو  وثيوةً  ا رابطةً عمومً 

وحداول مدن خدالل  ،أحل الشيخ ابن عاشدور بويمدة العلدم فدي سدبيل نهدوض األمدة

تددريل ع المعمدور مدن منداهج لكتابه المدذكور أن يودد  بددياًل لمدا سداد فدي أوسداط الجدام
 ،رأيا عددن جددد دون نظددر وإعمددال للددالطلبددة العلددو  الشددرعية التددي روارثهددا األجيددال أبًدد

جدزء  والوطر التونسدي-حكا  سيطرره على العالم اإلسالمي إومكنل الغرب بالتالي من 

 .-منه

 ؛اعيً ا فرلتأخر العلو  ويزيد عليهما خمسة عشر سببً  نوقبل أن يسرد سببين رئيسي

  قسدمين قد  نظرره إلى العلو  ورسم منهجه في التعامل مع العلم وأطواره، فوسدم العلدو

 من جهة ثمررها: 

 ،ما رنشدأ عنده ثمدرة هدي مدن ندوع موضدوعات مسدائله، كعلدم النحدو القسم األول:

 وهي ثمرة لفظية محضة. ،فيمرره رجتنى منه

علدم  :ميدل ،ج نتدائج عنهدامدا يبحدث عدن أشدياء ال لدذارها بدل السدتنتا القسم ال اني:
زاولده مالتاريخ والفلسدفة والهندسدة النظريدة وأصدول الفوده وغيرهدا، فبالتداريخ يسدتعين 

ابوة، ل التجارب ورجنب مضار الحضارات واألخطاء التي وقعل فيها األمم السو  على ع  

فة لسدي الففدودرأ األشدياء ال ر   ذهوهد ،والفلسفة رنير العول وردربه على فتح أبواب الحوائَّ
برهانيدة علم البالغة وجميدع العلدو  ال :وميل ذل  ،وإنما يتعودها الذهن ضمن ممارساره

 النظرية، وأصول الفوه في فلسفة االستنباط. 

ليودول كلمتده الحاسدمة فدي التعامدل مددع  «ألديل الصدبح بوريددب»يضديف فدي كتابده 
سدلف  لوددماء مدنالعلو  بمنطَّ النود والتطوير دون الخروج عن أدب االلتدزا  بمنداهج ا

ي العلم ف ذل  أن ؛وإن أطوار العلو  في األمة رشبه أطوارها في األفراد» األمة، فيوول:

 األمة كما هو في الفرد له أربعة أطوار: 

 مدن غيدر انتسداب بعضدها مدن ؛طور الحفظ والتوليد والوبول للمسدائل كمدا هدي -1

 بل لوصد العمل. ،وال رفكر في غايتها ،بعض

 ب بعضها من بعض ورنويعها واالنتفاع ببعضها في بعض.طور انتسا -2

 طور البحث في عللها وأسرارها وغايارها. -3

وهدددو طدددور التضدددلع  ،الحكدددم عليهدددا باعتبدددار رلددد  العلدددل بالتصدددحيح والنودددد -4

                                                

 (.175:ص)أليل الصبح بوريب  (10)
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 . «والتحرير

 

 :المسيرة النضالية

نة ا لإلسال  المدالكي سدبن عاشور بتسميته شيخً از موقف الشيخ محمد الطاهر ز  ع  

بمهددا  شدديخ مدددير  ( 1932)ثددم بتكليفدده فددي شددهر سددبتمبر مددن نفددل السددنة  (، 1932)
فتيسدر لده الشدروع فدي رطبيدَّ هرائده اإلصدالحية التدي كاندل  ،الجدامع األعظدم وفروعده

إال أن الدسددائل والمدددؤامرات التددي كانددل رحددداي ضددده مددن طدددرل  (11)شددغله الشدداغل

والددذين  ،ه اإلصددالحية مددن جهددةمددن المتحفظددين علددى خطواردد «الزيتددونيين»معارضدديه 
  اسدتوالته فدي جعلتده يودد ك  ،مدن جهدة ثانيدة (12)شعروا بنفوذه وقبوله من كل المحيطين به

ا عدي ن مدرة ثانيدة شديخً  ( 1945-هد 1364)وفي سدنة  (، 1933)سبتمبر السنة الموالية 

وقوبلددل عددودة الشدديخ بحمدداس فيدداض مددن طددرل األوسدداط  ،للجددامع األعظددم وفروعدده
 ،اواهتددز المعهددد الزيتددوني وفروعدده سددرورً  ،ة والددرأي التونسددي بصددفة عامددةالزيتونيدد

ومنها االستوبال الحار  ،ا لعودة الشيخ بالعاصمةا واررياحً فانتظمل عدة رظاهرات ركريمً 

الذي خصته به فروع سوسة والويروان وصفاقل بمناسبة الزيارة التفودية التدي قدا  بهدا 
فدور رسدميته مدن جديدد علدى رأس إدارة التعلدديم  ( 1945)الشديخ ابدن عاشدور فدي مداي 

 .(13)فانطلول ألسنة األدباء والشعراء بالوصائد الحماسية واألناشيد ،الزيتوني

بة فجعل الفروع الزيتونية رحل مراق ،واستأنف الشيخ رطبيَّ برنامجه اإلصالحي
ة يالشددرع ةونها بددالنظر إلددى السددلطئا بعدددما كانددل ررجددع شددإدارة مشدديخة الجددامع رأًسدد

 الجهوية.

فدي مددة سدبع  لي اررودتدكما زاد الشيخ ابن عاشدور فدي عددد الفدروع الزيتونيدة ال
منها اثنان للفتيات فدي ردونل -وعشرين  ة ( من ثمانية إلى خمس1956-1949سنوات )

 وصار عدد رالمذة الزيتونة وفروعها ينداهز العشدرين ألدف رلميدذ فدي حددود -وصفاقل

 .(14) (1956) :سنة

بكة فدروع الزيتوندة إلدى الوطدر الجزائدري ب نشداء فدرعين فدي مديندة كما امتدت ش

 .(15)قسنطينة

ددد ن مدددن أوضددداع الطلبدددة المعيشدددية وحدددرص الشددديخ ابدددن عاشدددور علدددى أن يحس 
قيمدددة فدددي رفدددع معنويدددات الطلبدددة الزيتدددونيين إزاء إخدددوانهم مدددن لمدددا لددده  ،واالجتماعيدددة

                                                

 .(ه 1417) (، محر 12عن نشرية الكلمة الطيبة، السنة األولى )العدد: نوالً  (11)

 المصدر السابَّ. :انظر - بارخاذها فيما يسمى بوضية التجنيل حاكوا له الدسائل بسبب مواقف ارهم باطالً  (12)

 منها ما أنشده صغار رالمذة فروع سوسة: ،أنشد رالميذه أناشيد مؤثرة (13)
 وجرى دمع السرور. -قد حللل الصفو حال  -بابن عاشور وسهالً  - أيها الطاهر أهالً  -
 (....أنل للمعمور نور ) - يا وريث األنبياء -في اهتداء واررياء  -أنل للعين ضياء  -

وقدد أخدال  وأصبح بورقيبة والحدزب الدسدتوري يباشدرون الحكدم، ستواللهافي هذه السنة حصلل رونل على ا (14)

 .هذا األخير المد الزيتوني الذي أحدثه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور

ع لم ورجاله  (15)  (.123:ص)محمد العزيز ابن عاشور  -جامع الزيتونة الم 
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والحيدرة ، (16)يم الزيتدونيالميسرين، وأما  الضغوط من حولهم على الوضاء علدى التعلد

 واآلفاق التي يمكن أن يرسموها لمستوبلهم.  ،التي كان عليها أغلب أبناء الزيتونة

وبعد اضطرابات وخالفات حول أمر التطوير، قررت السلطة إبعاد الشديخ محمدد 

لنيفدر وركليف الشيخ علي ا ،الطاهر ابن عاشور عن مباشرة وظيفته مع إبوائه في خطته

لديم ون التعئعاد الشيخ ابن عاشدور إلدى مباشدرة شد ( 1956)ة نوفي س ،شيخةب دارة الم
 (. 1960)إلى  (1956)الزيتوني بعنوان شيخ عميد للجامعة الزيتونية من سنة 

 

 :كتاباته ومؤلفاته

صدلل كان أول من حاضر بالعربية بتونل في هذا الورن، أما كتبه ومؤلفاره فود و

لددو  ورددل علددى ربحدر الشديخ فددي شدتى الع ،قددة العلميدةهددي غايدة فدي الدو ،إلدى األربعدين

 -بحيندا موضدوع- «التحرير والتنوير» :ومن أجل ها كتابه في التفسير ية،الشرعية واألدب
ية حاشدد»، وكتابدده «فددي مواصددد الشددريعة اإلسددالمية» :وكتابده اليمددين والفريددد مددن نوعدده

 الوقددف وهثدداره فددي»، و«أصددول العلددم االجتمدداعي فددي اإلسددال »، و«التنودديح للورافددي

، «كشف المغطى في أحاديث الموطدأ»، و«نود علمي لكتاب أصول الحكم»، و«اإلسال 
كتددداب اإلنشددداء »، و«مدددوجز البالغدددة»، و«التوضدديح والتصدددحيح فدددي أصدددول الفودده»و

 إلخ....«شرح ديوان بشار وديوان النابغة»و، «والخطابة

، وكتداب «وع الفتداوىمجمد»وال رزال العديد من مؤلفدات الشديخ مخطوطدة منهدا: 
 .(17)في السيرة، ورسائل فوهية كييرة

مؤلفدات فدي العلدو  اإلسدالمية، وأخدرى فدي  :منها ،وقد قسمل مؤلفاره إلى قسمين

 : (18)العربية وهدابها

 

 العلوم اإلسالمية: 

 .التحرير والتنوير -1

 .مواصد الشريعة اإلسالمية -2

 .أصول النظا  االجتماعي في اإلسال  -3

 ؟يل الصبح بوريبأل -4

 .الوقف وهثاره في اإلسال  -5

 .طى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأغكشف الم -6
                                                

 (.123المصدر السابَّ )ص: (16)

 .ه (1417(، محر )12السنة األولى )العدد:عن نشرية الكلمة الطيبة،  نوالً  (17)

)فدي عددد خداص بالشديخ محمدد الطداهر ابدن  ( 1978)السدنة العاشدرة  (4-3)نولتها مجلة جوهر اإلسدال  عددد  (18)

 .عاشور(
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 .قصة المولد -7

 .حواشي على التنويح لشهاب الدين الورافي في أصول الفوه -8

 .عبد الرازق يرد على كتاب اإلسال  وأصول الحكم رأليف عل -9

 .فتاوى ورسائل فوهية -10

 .وضيح والتصحيح في أصول الفوهالت -11

 .النظر الفسيح عند مضايَّ األنظار في الجامع الصحيح -12

 .رعليَّ ورحويَّ على شرح حديث أ  زرع -13

 .قضايا شرعية وأحكا  فوهية وهراء اجتهادية ومسائل علمية -14

 .همال على مختصر خليل -15

 .رعاليَّ على العلول وحاشية السياكوري -16

 .دالئل اإلعجازهمال على  -17

 .أصول التود  في اإلسال  -18

 .مراجعات رتعلَّ بكتابي: معجز أحمد والالمع للعزيزي -19

 

 اللغة العربية وآدابها:

 .أصول اإلنشاء والخطابة -1

 .موجز البالغة -2

 .شرح قصيدة األعشى -3

 .رحويَّ ديوان بشار -4

 .الواضح في مشكالت المتنبي -5

 .سرقات المتنبي -6

 .رح ديوان الحماسة ألبي رما ش -7

 .رحويَّ فوائد العويان للفتح ابن خاقان مع شرح ابن زاكور -8

 .ديوان النابغة الذهبي -9

 .رحويَّ مودمة في النحو لخلف األحمر -10

 .رراجم لبعض األعال  -11

 .رحويَّ كتاب االقتضاب للبطليوسي مع شرح كتاب أدب الكارب -12
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 .جمع وشرح ديوان سحيم -13

 .شرح معلوة امر  الويل -14

 .رحويَّ لشرح الورشي على ديوان المتنبي -15

 .غرائب االستعمال -16

 رصحيح ورعليَّ على كتاب النتصار لجالينوس للحكيم ابن زهر. -17

الشيخ  وقد عدد الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة المجالت العلمية التي أسهم فيها

 نها:نذكر موالتي محمد الطاهر ابن عاشور، 

 .السعادة العظمى -

 .المجلة الزيتونية -

 ومن الصحف والمجالت الشرقية:

 .هدى اإلسال  -

 .نور اإلسال  -

 .مصباح الشرق -

 .مجلة المنار -

 .مجلة الهداية اإلسالمية -

 .مجلة مجمع اللغة العربية بالواهرة -

 مجلة المجمع العلمي بدمشَّ. -

العربيدة بالوداهرة ودمشدَّ مندذ سدنة  وقد شغل مهمة عضدو مراسدل لمجمعدي اللغدة

(1955 .) 

* * * 
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 فيهومدخل 

 عشرية اإلثنياإلمامية  الشيعةالتعريف بفرقة 

 

بتلددي بهددم المسددلمون منددذ مؤسسددهم عبددد هللا بددن سددبأ، وهددو يهددودي مددن اهددم فرقددة 

رجعدة؛ أظهر اإلسدال  ونودل مدا وجدده فدي الفكدر اليهدودي إلدى التشديع كدالوول بال ،اليمن
مه ما ال يعلألئمة، والودرة على أشياء ال يودر عليها أحد من الخلَّ، والعلم با وعد  موت

ودول قد كدان يو -اا كبيرً رعالى هللا عما يوولون علوً -عز وجلأحد، وإثبات البداء على هللا 

يًدا ، فودال فدي اإلسدال  بدأن علعليده السدال في يهوديته بأن يوشع بن ندون وصدي موسدى 
حددث أوابن السوداء هذا عبدهللا بن سبأ هو أول مدن  ،وسلم صلى هللا عليهوصي محمد 

عترال وأول من أظهر البراءة منهم با رهم!الطعن في الصحابة رضوان هللا عليهم وكف  

 الشيعة أنفسهم!

 نظر المصادر الشيعية اآلتية:ا

 وفددرق الشدديعة للنددوبختي(.. 21:ص)الومددي بددن عبددد هللا الفددرق لسددعد ومودداالت ال

ورنودددديح الموددددال (.. 109-108:ص)تيددددار معرفددددة الرجددددال للطوسددددي واخ(.. 44:ص)
 (.2/234األنوار النعمانية ).. (1/229من ال يحضره الفويه )(.. 2/184)اني وللمام

ا إلدى أي: أنل هللا! مما دفع عليًد «أنل أنل»: رضي هللا عنه وهخر عهده قال لعلي

 فنفاه إلى المدائن. لكن عبد هللا بن عباس نصحه بأن ال يفعل. ؛أن يهم بوتله

 أهم عقائدهم التي خالفوا فيها اإلسالم وأهله:

  يعتوددددون بدددأن الودددرهن الدددذي بأيددددي المسدددلمين اليدددو  محدددرل : تحريعععف القعععرآ

لمائهم وقد ألف أكبر ع ،عليه السال غير الذي أنزل على الرسول األعظم  وأنهناق ، و

ن والمدفو ه (1320)ى سنة الحاج ميرزا حسين بن محمد روي النوري الطبرسي المتوف

فصدل الخطداب فدي إثبدات رحريدف كتداب رب » في المشهد المررضوي بالنجف، كتابده:
إيدران  وقد طبدع هدذا الكتداب فدي ،يزعم فيه بأن الورهن قد زيد فيه ونو  منه «األرباب

 (.ه 1289) سنة

ويدروي الكليندي فدي كتابده الكدافي  ،«مصدحف فاطمدة»ويعتودون بمصحف اسدمه 
إن عندنا »: -أي جعفر الصادق-عنه ( عن أبي بصير ه 1278طبعة ) (57) في صفحة

، قال: قلل: وما مصحف فاطمدة؟ قدال: مصدحف فيده ميدل عليها السال لمصحف فاطمة 

 .«قرهنكم هذا ثالث مرات، وهللا ما فيه حرل واحد من قرهنكم

 إذ يجددب أن يددن  اإلمددا  السددابَّ علددى اإلمددا  الالحدد ؛: وركددون بددالن اإلمامععة َّ

احدد مدن ن اإلمامة أهم من شهادة التوحيد. بل ومدن أنكدر إمامدة وأبالعين ال بالوصف، و
 ثني عشر فود كفر!أئمتهم اال
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 يعتودون أن كل األئمة معصومون عن الخطأ والنسيان، وعدن اقتدرال العصمة :

فددي فالكبددائر والصددغائر. وأن كالمهددم وحددي مددن هللا.. بددل وينددزل علدديهم الددوحي! وعليدده 

 !!والراد على النبي كالراد على هللا ،لراد على اإلما  كالراد على النبيا :دينهم

 هللا  صدلى: وهو أن كل إما  من األئمة أ ودع العلدم مدن لددن الرسدول العلم اللدني

هللا  صلىلنبي وال يوجد بينه وبين ا ،اا لدنيً بما يكمل الشريعة، وهو يمل  علمً  عليه وسلم

عة أسدرار الشدري صدلى هللا عليده وسدلمعهم رسدول هللا مدن فدرق، وقدد اسدتود عليه وسلم

 ليبينوا للناس ما يوتضيه زمانهم.

 ون أنه يجوز أن رجري الخوارق على يد اإلما ، ويسميعتودون : خوارق العادات

ل ويحدو   ذل  معجزة.. فعندهم اإلما  يعلم الغيب، ويحيي المدورى، ويحكدم بدين المالئكدة،
 اإلنسان إلى أي صورة يشاء! 

 ا  ن اإلمدأا، ويعتوددون : يرون أن الزمان ال يخلو من حجة هلل عواًل وشرعً لغَْياَةا

وأن لده غيبدة صدغرى وغيبددة  -كمدا زعمددوا-اليداني عشدر المهددي قدد غدداب فدي سدردابه 

قددول كبددرى، وهددذا مددن أسدداطيرهم التددي أضددحكوا علدديهم بهددا العددالم كلدده. وصدددق فدديهم 

 الشاعر المتندر:

 نساناإجهلكم ب صيرتموه يلذما آ  للسرداب أ  يلد ا

 الناـثل تم العنقاء والغي منكإا ذا ـفعلى عقولكم العف

 يعتودددون أن أئمددتهم سدديرجعون فددي هخددر الزمددان عندددما يددأذن هللا لهددمالرجعععة : 

 ا،بعدد صدالة المغدرب ببداب السدرداب وقدد قددموا مركبًد ونبالخروج، وكان بعضهم يوفد

ر ب  النجدو ، ثدم ينصدرفون ويرجئدون األمدفيهتفون باسمه، ويدعونه للخروج حتى رشدت

 ،امً ا وظلورً إلى الليلة التالية. ويوولون بأنه حين عودره سيم  األرض عداًل كما ملئل ج
ة، وسيوت  من خصو  الشديعة علدى مددار التداريخ، ولودد قالدل اإلماميدة قاطبدة بالرجعد

 وقالل بعض فرقهم األخرى برجعة بعض األموات. 

   ي ا أصداًل مدن أصدول الددين، مدن رركهدا كدان بمنزلدة مدن ردر: وهم يعدونهقيةالت

د الصالة، وهي واجبة ال يجدوز رفعهدا حتدى يخدرج الودائم، فمدن رركهدا قبدل خروجده فود

امل خرج عن دين هللا رعدالى وعدن ديدن اإلماميدة، وينسدبون إلدى أبدي جعفدر اإلمدا  الخد
ون فدي وهدم يتوسدع «لده وال إيمدان لمدن ال رويدة ،التويدة ديندي وديدن هبدائي»قوله: عندهم 

 مفهو  التوية إلى حد كبير. 

 وقدد حدر  ،ادات وأفضدل الوربداتبدخيدر العمدن تعدة النسداء : يرون بدأن م  المتعة 

 للشديعةو ،اإلسال  هذا الزواج الذي رشترط فيه مدة محدودة بعد أن أبيح فترة من الزمن

قلدة و ،ي ونشدازهمفيه عجائب وغرائب ننزه الوار  الكريم أن يورأ هنا سدعارهم الجنسد
ن في بل هو اآل ،وقصصهم في هذا الزواج المؤقل الذي جعلوه بريد الزنا ،حياء نسائهم

 ديارهم الزنا بأ  عينه!

 أبدي بكدر وعمدر  :من الخلفاء اليالثة ؤ: يوجبون لصحة إسال  الفرد التبرالاراءة
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دون علدي  اغتصدبوا الخالفدة -كمدا يزعمدون-ألنهدم  ؛وينعتونهم بأقبح الصفات ،وعيمان

ون بلعن أبي بكر وعمر بددل التسدمية فدي كدل أمدر ذي ءكما يبد ،الذي هو أحَّ منهم بها
بال، وهم ينالون كدذل  مدن كييدر مدن الصدحابة بداللعن، وال يتورعدون عدن النيدل مدن أ  

رضي هللا عنها -الخنا بورميها   ،، والطعن في عرضهارضي هللا عنهاالمؤمنين عائشة 

 .-وحاشاها

 والمغالون مدن الشديعة ،رضي هللا عنهبعضهم غالى في شخصية علي  :المغاالة 

رسدالة رفعوه إلى مرربدة األلوهيدة كالسدبئية، وبعضدهم قدالوا بدأن جبريدل قدد أخطدأ فدي ال
 به النبيا يشألن عليً  ؛بداًل من أن ينزل على علي ،صلى هللا عليه وسلمفنزل على محمد 

 ولذل  سموا بالغرابية. ،ابكما يشبه الغراب الغر صلى هللا عليه وسلم

بددن أبددي طالددب وفددي األئمددة مددن هل البيددل رلتوددي مددع أقددوال  يأقددوالهم فددي علددو
 ،لودد شدابهوهم فدي كيدرة األعيداد وكيدرة الصدوربدل  ،عليده السدال النصارى في عيسدى 

 واختالق خوارق العادات وإسنادها إلى األئمة.

اإلسددال  والمسددلمين وخطددرهم علددى  الشدديعةد الوقددول علددى حويوددة ديددن اومددن أر
 وهددو رسددالة دكتددوراه «أصددول مددذهب الشدديعة اإلماميددة اإلثنددي عشددرية»فليوددرأ كتدداب: 

 اكاديميًدأاصر بن عبدهللا الوفاري وروع في ثالثة مجلدات.. وهدي موثودة : نعلمية للباحث

 ا.وعلميً 

 هدو مدن أعدرل النداسفلعبددهللا الموصدلي،  «ننخددع حتدى ال»وكذا ي راجع كتداب: 

 قوالهم وكتبهم.بهم وبأ

* * * 
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  (الخميني)ومرجعهم الديني  الشيعةإمام 

 في ميزا  العلماء!!

 

ن للخميني بددًعا وضدالالت كييدرة، كمدا أحيطدل شخصديته بددعاوى ومظداهر ال إ

 صلة لها باإلسال ، وإلي  هذا من كتبه قبل البدء في خطاباره الشهيره:

 معتقدات الخميني في أئمته: 

ن  فد»( رحدل عندوان الواليدة التكوينيدة: 52:كومة اإلسالمية )صالح هقال في كتاب

ا جميدع وخالفة ركوينيدة رخضدع لواليتهدا وسديطرره ،ا ودرجة ساميةا محمودً ما  موامً إلل
 .«ذرات الكون

وإن مدن ضدروريات مدذهبنا أن » :وقال أيًضا في نفل الصدفحة مدن الكتداب نفسده

 .«ال نبي مرسلا ال يبلغه مل  مورب وا محمودً ألئمتنا موامً 

ن  وبموجددب مددا لدددينا مددن الروايددات فدد»(: 52:وقددال أيًضددا فددي نفددل الكتدداب )ص

 ،االم أنوارً كانوا قبل هذا الع عليهم السال واألئمة  صلى هللا عليه وسلمالرسول األعظم 

 .«وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما ال يعلمه إال هللا ،فجعلهم هللا بعرشه محدقين

 .«ال نتصور فيهم السهو والغفلة»(: 91:فل الكتاب )صا في نوقال أيضً 

 إن رعدداليم األئمددة كتعدداليم الوددرهن ال»(: 113:ا فددي نفددل الكتدداب )صوقددال أيًضدد

 ،وإنما هي رعداليم للجميدع فدي كدل عصدر ومصدر وإلدى يدو  الويامدة ،اخ  جياًل خاصً ر
 .«يجب رنفيذها وارباعها

 .«تممامة يكتمل الدين والتبلي  يوباإل»(: 154:وقال في كتابه كشف األسرار )ص

ا بددءً  ،ن أئمتنا هم األئمة المعصومونأنحن نفتخر ب»(: 67:وقال في وصيته )ص
علدى وا بمنوذ البشرية اإلما  المهدي صاحب الزمدان عليده من علي بن أبي طالب وختمً 

 !«وهو بمشيئة هللا الودير حي يراقب األمور ،هبائه هالل التحية والسال 

 من األعاجيب والكفريات الموطوع بها.. وهللا المستعان. إلى غيرها

ل  روليل في المستطاع فضح كل هذه البدع في هذه العجالة، ويكفي أن نشير إلى 

؟ ومدا مدا حويودة هدذا الرجدل :المفتريات التي رجعل الودار  والمتدابع يتسداءل باسدتغراب

  !حويوة دعوره؟ وهل هو يررب  باإلسال  أصاًل؟

 ي على األناياء والرسل: تطاول خمين

، إن المتابع لفكر خميني ورصريحاره وخطبه، يدري بسدهولة أبعداد نوايداه الباطنيدة

أغراضدده التددي رددتلخ  فددي ركددوين هالددة مددن الوداسددة الكهنوريددة  -دون شدد -ويلمددل 
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 المزعومة حول شخصه.

ال ستوبال وهو موتنع بأن ما قا  به يبل  مستوى الرساالت السماوية، وأنه يعد العدة
 .المهدي المنتظر

  ثم هو موقن بأنه نائب المهدي على األقل، له ما للمهدي من منزلة وقداسة.

ف ونشير هنا إلى جانب من خطبه المسجلة، والتي سمعها العالم، وحفظتها الصدح
 العالمية. كما يلي: 

 هد (15/8/1400)ا بمناسدبة ذكدرى مولدد اإلمدا  المهددي فدي ألوى خميني خطابً  -أ

م، هن العظديا ردل على أن الخميني ال يؤمن باكتمال الرسالة اإلسالمية بدالوره أفكارً ضمن
 . صلى هللا عليه وسلموبالرسول الكريم خارم األنبياء والرسل 

 وأنيلك أيها القارئ إلى فقرات من خطابه:

كدنهم لدم لا مدن أجدل إرسداء قواعدد العدالدة فدي العدالم، لود جاء األنبياء جميعً » قال:
عدالددة، حدوا، حتدى النبدي محمدد خدارم األنبيداء الدذي جداء إلصدالح البشدرية، ورنفيدذ الينج

 ورربية البشر لم ينجح في ذل .

 ،مويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العال ،ن الشخ  الذي سينجح في ذل إو
 ...هو المهدي المنتظر ؛في جميع مرارب إنسانية اإلنسان وروويم االنحرافات

 يعمل علىا من أجل البشرية، سذخرً  سبحانه ورعالىهدي الذي أبواه هللا فاإلما  الم

 .«...نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما أخفَّ في رحويوه األنبياء

فدددي  ا فدددي خطبتددده التدددي ألواهدددا بمناسدددبة ذكدددرى مولدددد اإلمدددا  المهدددديوقدددال أيًضددد

 :ه (15/8/1400)

 وهدو ،عليده السدال من أجله عمدر المهددي  سبحانه ورعالىن السبب الذي أطال إ»
د ء، وأجدداأنه لم يكن بين البشر مدن يسدتطيع الويدا  بميدل هدذا العمدل الكبيدر حتدى األنبيدا

 .«...لم ينجحوا في رحويَّ ما جاءوا من أجله عليه السال اإلما  المهدي 

 ا: وقال أيض  

ي أحدد لما كان هنداقد التحَّ إلى جوار ربه،  عليه السال ولو كان اإلما  المهدي »

 ...بين البشر إلرساء العدالة ورنفيذها في العالم

 لدذل  فد نا لميدل هدذا األمدر، وذخدرً  يبودقدد أ   ،عليه السال فاإلما  المهدي المنتظر 
م  ألنده سدي ؛أكبر أعياد المسلمين، وأكبر عيد ألبناء البشدرية -أرواحنا فداه-عيد ميالده 

 ...ااألرض عداًل وقسطً 

 هددو أكبددر عيددد عليدده السددال أن نوددول: إن عيددد مدديالد اإلمددا  المهدددي  ولددذل  يجددب
ميدع ف نده سديخرج البشدرية مدن االنحطداط، ويهددي الج ؛عند ظهورهها... للبشرية بأجمع

  ...اإلى الصراط المستويم، ويم  األرض عداًل بعدما ملئل جورً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

24 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

يالد مدن عيدد مد إن ميالد اإلمدا  المهددي عيدد كبيدر بالنسدبة للمسدلمين، يعتبدر أكبدر

  ...ال عليه الساإلما  المهدي  ءولذل  علينا أن نعد أنفسنا من أجل مجي ،النبي محمد

ن ألندده أكبددر وأرفددع مددن ذلدد ، وال أرمكددن مدد ؛إننددي ال أرمكددن مددن رسددميته بددالزعيم

وصدفه  ألنه ال يوجد أحدد بعدده ولديل لده ثدان، ولدذل  ال أسدتطيع ؛رسميته بالرجل األول

ا خدرً ذ سدبحانه ورعدالىمهددي المنتظدر الموعدود، وهدو الدذي أبوداه هللا بدأي كدال  سدوى ال
مرفدوعي  للبشرية، وعلينا أن نهيد  أنفسدنا لرؤيداه فدي حالدة روفيوندا بهدذا األمدر، ونكدون

  ...الرأس

فسدها نونأمل أن رتوسع في سائر الدول، أن رهي   ...على جميع األجهزة في بالدنا
  .«...ورستعد لزيارره السال عليه من أجل ظهور اإلما  المهدي 

 موقف علماء السنة من أقوال الخميني:

 :: بوي أن رعرل موقف علماء أهل السنة مما قاله خمينيأخي

ا موجدة غضدب واسدتنكار فدي لود أثدارت رصدريحات خميندي التدي ذكررهدا لد  هنفًد

 صفول المسلمين وأوساطهم، وأعلنوا أنها رصريحات غريبدة ومناقضدة ألصدل العويددة

 ولروح اإلسال  والسنة النبوية الشريفة. ،إلسالميةا

 وقالت هذه األوساط عار فتاوى وبيانات أصدرتها:

خ  شدا فدي ا لمباد  اإلسال ، وطعنًدا فظيعً إن ما جاء في أقوال خميني، يعد خرقً 

ا منودذً ا للبشدرية وا وهاديًدالدذي جداء مصدلحً  ،صلى هللا عليده وسدلمالرسول الكريم محمد 
 لها. 

ويددة ا علدى كدل مدا قرررده العكدت هذه األوساط أن ما قاله خميني يعد خروجً وقد أ

صددلى هللا عليدده اإلسددالمية، وأجمددع عليدده المسددلمون فددي شددخ  الرسددول الكددريم محمددد 
ةً لك )): الذي جاء فيه قوله رعالى ،وسلم م  ح  ل ن اي  إكال  ر  س  ا أ ر  م   .[107اء:األنبي] ((ين  ل ع ال مك و 

ون فددي كددل مكددان المزيددد مددن االسددتغراب والدهشددة بسددبب عددد  وقددد أبدددى المسددلم

 صدور أي ركذيب أو نفي لتل  التصريحات المهووسة.

برقيددات وفتدداوى االحتجدداج واالسددتنكار لتصددريحات خمينددي بعددض وفيمددا يددأري 

 صددلى هللا عليددهالغريبددة، ودحددض مضددمونها الخددارج علددى اإلسددال ، والمتنكددر لرسددوله 

 . وسلم

: موقف رابط  ة العالم اإلسالمي:أوال 

بظهدور  :استنكرت رابطة العالم اإلسالمي بشدة رصريحات خميني حول ما أسماه

 المهدي المنتظر لتحويَّ ما عجز عنه األنبياء.

 ميوقال بيان أصدرره الرابطة بهدذا الشدأن، نشدر فدي جريددة أخبدار العدالم اإلسدال

 :ه (1400/رمضان/9)بتاريخ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

25 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

شععاا  المايعي،  (15)معة وجههعا خمينعي يعوم إ  العاارات التي وردت في كل»

وأذاعها راديو طهعرا ، تععارم معاريعة صعريحة العقيعدة اإلسعالمية وماعادئ العدين 

  الكععريم، آاإلسععالمي الحنيععف، وتحععوي مناقضععة صععريحة لإلسععالم ومععا جععاء بععه القععر

 .«والسنة الناوية المطهرة، وما أجمعت عليه أمة المسلمين وعلماؤها

لدى ا لهذه التصدريحات لدم يصددر مدن طهدران، عا أو نفيً أن ركذيبً وذكرت الرابطة 
 صدلى هللاا الرغم مما رحويه من إنكار لتعاليم الكتاب والسنة وإجماع األمدة علدى أن نبيند

يدث حهو خارم األنبياء والمرسدلين، وهدو المصدلح األعظدم للبشدرية جمعداء،  عليه وسلم

ل ل  ل ك م   :وأرمها، كما قال رعالى أرسل بأكمل الرساالت م  ين ك م  ))ال ي و    أ ك  د دك م  أ ر م  ل دي ك م   و  ل  ع 
 ً ينا س ال   دك يل  ل ك م  اإلك ضك ر  تكي و   .[3المائدة:] ((نكع م 

يزيع   تركتكم على المحجة الايضاء ليلها كنهارهعا ال): صلى هللا عليه وسلموقال 

 .(عنها إال هالك

 مدا ظهدر ن يجنب المسلمين مزالَّ الفتنواختتمل الرابطة بيانها داعية هللا رعالى أ

 «.عظيموأن ال حول وال قوة إال باهلل العلي ال ،منها وما بطن، ويلهمهم سبيل الرشد

 ثاني ا: موقف علماء تونس:

 وفي رونل: أدان الشيخ الحبيب بلخوجة مفتي الجمهورية رصريحات خميني التي

الكدريم  وادعى فيها أن الرسدول ،صلى هللا عليه وسلمرطاول فيها على موا  النبي محمد 

 !!...رسالته على الوجه األكمل لم يؤد ك 

 وقال الشيخ بلخوجة في كلية الزيتونة:

عساس عل م  إ  هذه التصريحات تشك  »   آا معل ماعادئ القعرا بالعدين، وتتنعاقت تمام 

 .«...الكريم

 وقال مفتي تونس:

إلدى  ادعدى أنده ينتمدي يكدذب إذا ،ن الكريمهإن الذي يتجاهل السنة، ويناقض الور»

 .«...اإلسال  أو أن يكون حاماًل لرايته

  :موقف علماء المغربثال  ا: 

ا علدى رصدريحات وفي المملكدة المغربيدة: أصددر علمداء المغدرب فتدوى دينيدة ردً 

رمضدان  -دعدوى الحدَّ الصدادرة فدي شدعبان  خميني نشرت في العدد الرابع من مجلدة
كدة ون اإلسدالمية فدي المملئزارة األوقال والشد( عن و 1980ه ( )رموز يوليو:1400)

نحداء وقد جاءت هذه الفتوى معبرة عن إجماع أعضاء المجدالل العلميدة فدي أ ،المغربية

 على إدانة الخميني استنادًا إلى الكتاب والسنة. ،المملكة المغربية كافة

تعؤدي  إ  أقوال خميني أقعوال شعنيعة ومعزاعم باطلعة فظيععة..»وأعلنل الفتوى: 

 .«..عز وجلإلى اإلشراك باهلل 

وأوضدحل الفتدوى أن هددذه األقدوال قددد أحددثل ضددجة كبدرى فددي األوسداط، حيددث 
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والمدزاعم الباطلدة التدي  ،روجه الناس بسؤال عن موقف العلماء مدن هدذه األقدوال النابيدة

 رناقض أصول العويدة اإلسالمية.

ميندي ن مدا قالده الخا على رساؤالت الجمهور المغربدي المسدلم: إوأكدت الفتوى ردً 

ظدر فدي حيث جعدل مكاندة المهددي المنت ،رطاول على موا  المالئكة واألنبياء والمرسلين

 ه.ا مرساًل أفضل منا وال نبيً ا موربً نظره فوق مكانة الجميع، وزعم أن ال ملكً 

ن خالفددة أ :خطددر مددا زعمدده خميندديأإن مددن »وقددال علمدداء المغددرب فددي فتددواهم: 

يني وموتضى ذل  أن خم .كوينية رخضع لها جميع ذرات الكونالمهدي المنتظر خالفة ر

 في الربوبية والتكوين. عز وجلللخالَّ  ايعد المهدي المنتظر شريكً 

ي مذهب وهذا كال  مناقض لعويدة التوحيد يستنكره كل مسلم وال يوبله، وال يوره أ

دا و  )) :لى رعداال يبدرأ قائلده مدن الشدري والكفدر بداهلل، قدال هللاو من المذاهب اإلسدالمية، م 

ددت ه  ي ددو    ا يعدداً ق ب ض  مك ض  ج  األ ر  هك و  ددَّ  ق ددد رك ُ   ح  وا  ددق ددد ر  وكي ام  ددمل  الس  ينكددةك و  ي دداتب بكي مك وك ط  ات  م  هك و 
ك ون   رك ا ي ش  ر ع ال ى ع م  ان ه  و   .«[67]الزمر: ((س ب ح 

قدول سدالمي الووأهاب علماء المغرب في فتواهم هذه ببويدة العلمداء فدي العدالم اإل

 .وقفة رجل واحد بوجه هذا التيار الهدا ، فيردوا كل شبهة عن عويدة اإلسال 

 ا: بيا  رابطة العلماء في العراق: رابع  

 ا مطدواًل،اطلعل هذه الرابطدة علدى خطبدة خميندي السدالفة الدذكر، وأصددرت بيانًد

 جاء فيه: 

سعالمية، وردة ععن ا عن جعوهر الشعريعة اإل  هذا الزعم يشكل انحراف  أونيث »

يلَ ))اْليَْوَم أَْكَمْلُت : تعاليم الدين الحنيف، ومخالفة صريحة لقوله تعالى َمْمُت نَُكْم َوأَتْ ُكْم د 

ينا   ْسالَم د  يُت لَُكْم اإل  -ا ياتغي به زاعمه ا خطير  دس  ، و[3المائدة:] ((َعلَْيُكْم ن ْعَمت ي َوَري 

صعانب الخلع   ،الناي العربعي الكعريم تحويل أنظار المسلمين عن -ألغرام في نفسه

 ور.ا للاشرية من الظلمات إلى النالذي بع ه هللا رنمة للعالمين ومنقذ   ،العظيم

 وبمددا أن مددن واجددب علمددداء الدددين بيددان الحويودددة والمعددرول، والتنديددد باألفكدددار
سددل والتيددارات الفاسدددة المشددبوهة التددي رحدداول النيددل مددن اإلسددال  وجددوهره، فوددد ردار

الفكدر،  رابطة العلماء في العراق خطورة هذه األقوال الفاسدة وأثرها فدي رسدميم جمعية

فددي  وانعكاسددارها السددلبية فددي نشددر اإلسددال  ،ورضددليل الددرأي فددي المجتمعددات اإلسددالمية
 المجتمعات غير اإلسالمية. 

عدراق ا عن اسدتنكار علمداء الددين فدي الوقررت باإلجماع إصدار هذا البيان رعبيرً 

ما يييدر ما على أن ميل هذه التصريحات المضللة ورأكيدً  ،عم الذي أطلوه خمينيلهذا الز
أي  الفتنة والشكوي فدي العدالم اإلسدالمي، وال ينبغدي بحدال مدن األحدوال أن يصددر عدن

 .«مسلم من المسلمين، وهللا من وراء الوصد

 فتوى األلااني في الخميني وأقواله:خامس ا: 
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التدي  لرحمن الدرحيم، فودد وقفدل علدى األقدوال الخمسدةبسم هللا ا» :رحمه هللاقال  

ي نولتموهددا عددن كتددب المسددمى )روح هللا الخمينددي( راغبددين منددي بيددان حكمددي فيهددا  وفدد
 قائلها، فأقول وباهلل رعالى وحده أستعين:

 إ  كل قول من تلك األقوال الخمسة كفر بواح، وشرك صراح، لمخالفتعه للقعرآ 

لدذل  وما هو معلدو  مدن الددين بالضدرورة. و ماع األمة،وإج ،الكريم، والسنة المطهرة
زعدم فيها، فهو مشري كافر، وإن صا  وصلى و ا، ولو ببعض مافكل من قال بها معتودً 

دن  ))يوول في كتابده المحفدوظ عدن كدل زيدادة ونود :  سبحانه ورعالىأنه مسلم. وهللا  م  و 

ددا ر ب ددي ن  ل دده  ا دددك م  ددن  ب ع  س ددول  مك دداقكَّ  الر  ي ت بكددع  ي ش  ي ددر  ل ه ددد ى و  ددبكيلك ال    غ  ددا ر ددس  ددهك م  ل ك نكين  ن و  مك ددؤ  ل ى م  و 
يراً  صك س اء ت  م  ن م  و  ه  لكهك ج  ن ص   .[115النساء:] ((و 

 وبهذه المناساة أقول: 

ونون إن عجبي ال يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، يتعدا
 اهلين أوجدولتهم، والتمكين لها في أرض المسلمين،  مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة

دمتجاهلين عما فيهدا مدن الكفدر والضدالل والفسداد فدي األرض:  ُ   ال ي حك ف  ))و   ((س داد  ب  ال 

 .[205البورة:]

الل خف ن كان عذرهم جهلهم بعوائدهم، وزعمهم أن الخالل بيننا وبينهم إنما هو 

الحكومددة »هددو عددذرهم بعددد أن نشددروا كتيددبهم: فددي الفددروع ولدديل فددي األصددول، فمددا 

ت مدا وطبعوه عدة طبعات، ونشروه في العدالم اإلسدالمي، وفيده مدن الكفريدا «اإلسالمية
ا غافل، هذم الجاهل ويستيوظ الجاء نول بعضها عنه في السؤال األول، مما يكفي أن يتعل  

ائد ما فيه من العو مع كون الكتيب كتاب دعاية وسياسة، والمفروض في ميله أن ال يذكر

 ن يوولدواهو كفر جلي عند المدعوين  ومع كون الشيعة يتدينون بالتوية التدي رجيدز لهدم أ
ن تكهك ))ي و ول ون  بكأ  في بعض أسالفهم:  عز وجلويكتبوا ما ال يعتودونه، كما قال  ا ل ي  ل سك ل  م  م 

م    لدده وهدددو يسدددرد، حتدددى قددرأت لدددبعض المعاصددرين مدددنهم قو[11الفددتح:] ((فكددي ق ل دددوبكهك

ي فد، يعندي وضدع اليمدين علدى الشدمال «والوبض فيهدا إال رويدة»المحرمات في الصالة: 
 الصالة.

لهم: ومع ذل  كله فودد قدالوا كلمدة الكفدر فدي كتيدبهم، مصدداق قولده رعدالى فدي أميدا

ددون   ت م  ددا ك نددت م  ر ك  جب م  ددرك خ  ُ   م  ددا ر خ   ..[72البوددرة:] (())و  م  ه م  ))و  ددد ور  ((فكددي ص  ب ددر  ]هل  أ ك 
 .[118عمران:

دا ))ا جميع المسلمين بوول رب العالمين: أقول محذرً  :اوختام   ين  اي دا أ ي ه  ن دوا ال هل دذك م 

د وا  ب االً و  ل ون ك م  خ 
ن  د ونكك م  ال ي أ  ذ وا بكط ان ةً مك ن  أ ف  م  ق د  ب  ا ع نكت  م  ر ت خك اء  مك ا د ت  ال ب غ ض  م  م  و  هك اهك و 

فك  ب ر  ق د  ب ي ن ا ل ك م  اآلي اتك إكن  ك ن ت  ر خ  ه م  أ ك  د ور  وك ي ص  وسدبحان   [118مدران:عهل ] ((ل ون  م  ر ع 

 هم وبحمدي، أشهد أن ال إله إال أنل  أستغفري وأروب إلي .الل  

 الرحمن وكتبه: محمد ناصر الدين األلباني، أبو عبد

 «(ه 26/12/1407)ان ع م  
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 ادة المالكية.. والشيعة!!علماء وفقهاء الس

 

 موقف إمام دار الهجرة من الشيعة:

وقدد »: «ررريدب المدداري فدي أعدال  مدذهب مالد »قال الواضي عياض فدي كتابده 

نظرنا طوياًل في أخبار الفوهاء، وقرأندا مدا صدنف مدن أخبدارهم إلدى يومندا هدذا، فلدم ندر 
والخدوارج والمرجئدة  افضعةوالرفد ن فيهدا الجهميدة  ،ا من المذاهب غيره أسلم مندهمذهبً 

مدن  يءا ممدن رولدد مذهبده قدال بشدف نا ما سمعنا أحدً  ،رحمه هللاوالشيعة إال مذهب مال  
 .(19)«هذه البدع...

إنمعا هعؤالء أقعوام »عن هؤالء الذين يسبون الصدحابة:  رحمه هللاقال اإلما  مال  

نوا فعي أصعحابه فلعم يمكعنهم ذلعك، فقعد ،صعلى هللا عليعه وسعلمأرادوا القدح في الناعي 

ا لكا  أصحابه صالح ،رجل سوء :نتى يقال  .(20)«نيولو كا  رجال  صالح 

 نهم فد ؛ال ركلمهدم وال ردرو عدنهم»فودال:  الشديعةعدن  رحمده هللاوسئل اإلما  مال  

 .«يكذبون

م روا ألسددنتهالددذين سددخ   !مددا أصدددق هددذا الوددول مددن هددذا اإلمددا  فددي هددؤالء األراذل

 ،صددلى هللا عليددده وسدددلمم فدددي شدددتم أصددحاب رسدددول هللا هم وأجسدددادهم وأقالمهددءودمددا

 دأ إيمانبل ال يب-ويعتبرون أن هذا األمر شرط من شروط اإليمان، فال يتم إيمان أحدهم 
 إال بهذه العويدة السفيهة. -أحدهم

ال  ة، وأنهميبين لنا في هذه الموولة الخ  الواضح للشيع رحمه هللافهذا اإلما  مال  

ى صلولكن الوصد بالضب  هو النبي  ،صلى هللا عليه وسلمهللا  يوصدون صحابة رسول
إلمدا  لكن جبنهم وخوفهم مدن سدطوة أهدل السدنة يجعلهدم يتندازلون عدن ا ،هللا عليه وسلم

ال علددى األكبدر إلددى أصدحابه، وهددذا الخدد  البداطني منددذ بدايتده إلددى يومنددا هدذا ال يخفددى إ

 لمجوس وثمارهم!، زراعة اليهود واالشيعةمغفل جاهل بحال هؤالء 

 صعلى هللامعن شعتم الناعي »: وجداء فدي الصدار  المسدلول أيًضدا؛ قدال اإلمدا  مالد 

 .«قُتل، ومن سب أصحابه أدب عليه وسلم

من غال من الشيعة في بغعت ع معا  والاعراءة منعه »: وقال عبد المل  بن حبيب

 ويكععررا، ومععن زاد إلععى بغععت أبععي بكععر وعمععر فالعقوبععة عليععه أشععد، ا شععديد  أُدب أدب عع

 .«يربه، ويطال سجنه، نتى يموت

وأصدحابه يبيندون لندا جدزاء شدارم الصدحابة، بأنده هدو  رحمده هللافهذا اإلمدا  مالد  
كفدى شدره، وال يدؤذي المسددلمين ذلدد ، حتدى ي   فديالضدرب واإلهاندة والسدجن إن رمدادى 

                                                

 (.1/22ررريب المداري ) (19)

 .(580:ص)رسالة في سب الصحابة، عن الصار  المسلول  (20)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

29 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

 .صلى هللا عليه وسلمبشتم أصحاب رسول هللا 

دخل هارون الرشيد المسجد، فركع » (:2/46)وجاء في المداري للواضي عياض 
ورحمدة  السدال  عليد  :ثم أرى مجلدل مالد  فودال ،صلى هللا عليه وسلمثم أرى قبر النبي 

ب ل لمن سه :وعلي  السال  ورحمة هللا وبركاره، ثم قال لمال  :هللا وبركاره، فوال مال 

يدن مدن أ :الال وال كرامدة، قد :حدَّ؟ قدال ءفدي الفدي صلى هللا عليده وسدلمأصحاب النبي 
دم  ال ك ف دار  : قال هللا :قال ؟قلل ذل  ديظ  بكهك عدابهم فهدو كدافر، وال  ، فمدن[29الفدتح:] (())لكي غك

ددد)): حدددتج مدددرة أخدددرى بوولددده رعدددالىاحدددَّ للكدددافر فدددي الفددديء، و ه  اءك ال م  ف و دددر  ل  ين  لك رك  ((اجك

ه الددذين هدداجروا معدد صددلى هللا عليدده وسددلمفهددم أصددحاب رسددول هللا  :، قددال[8الحشددر:]
فكدد ،وأنصدداره ب ن ددا اغ  م  ي و ول ددون  ر  هك دددك ددن  ب ع  دداء وا مك ين  ج  ال ددذك انك  ر  ل ن ددا))و  و  خ  إلك ددب و ون ا و  ين  س  ن ددا ال ددذك

ب   ن دوا ر  ين  هم  ل دذك دال  لك ع ل  فكي ق ل وبكن ا غك ال ر ج  انك و  يم  ء ولب ن دا إك بكاإلك ديمب ن د   ر  حك ، [10الحشدر:] (( ر 

 .«لهم فيهفما عدا هؤالء فال حَّ 

وهذه فتوى صريحة صادرة مدن اإلمدا  مالد ، والمسدتفتي هدو أميدر المدؤمنين فدي 

ون مددن فددي هددذه الفتددوى بالكفددار الددذين يغتدداظ هددؤالء الشدديعةلحددَّ وقتدده، واإلمددا  مالدد  ي  

 وكدل مدن ذكدر الصدحابة بدالخير فهدو ،صدلى هللا عليده وسدلممناقب أصحاب رسدول هللا 
 هللا أينما حلوا واررحلوا.عدو لدود لهذه الشرذمة، قبحهم 

 قددال مالدد : :روى الخددالل عددن أبددي بكددر المددروذي قددال: سددمعل أبددا عبدددهللا يوددول

فعي  -أو قعال: نصعيب-لعيس لعه سعهم  صلى هللا عليه وسعلمالذي يشتم أصحاب الناي »

 .(21)«اإلسالم

ك و  )): سدبحانه ورعدالىوقال ابن كيير عندد قولده   ُ س دول   ددب ر  م  ح  ين  م  دد   ال دذك ع ده  أ شك اء  م 

داً ي ب   ك عاً س ج  اه م  ر  م  ر ر  اء  ب ي ن ه  م  ح  ل ى ال ك ف ارك ر  ن  ف  ت غ ون  ع  الً مك ك ض  اه  ُ  ديم  اناً سك و  ض  رك م  فكدي  و 
اةك و   ر  م  فكي الت و  ي ل ه  ودك ذ لك   م  ن  أ ث رك الس ج  م  مك هك وهك ج  ي ل ه  و  ع  أ  م  فكي اإلك م  ر  يلك ك ز  ج  ش دن جك در  أ ه  خ  ط 

اع  لك  ر  ب  الز  ى ع ل ى س وقكهك ي ع جك ت و  ل ظ  ف اس  ت غ  ه  ف اس  ر  يظ  ف آز  م  ال ك   ي غك ((بكهك  .[29]الفتح: ف ار 

ومدن هدذه اآليدة انتدزع اإلمدا  مالد  رحمدة هللا عليده فدي روايدة عنده بتكفيدر »: قال
 هومدن غاظد ،يغيظدونهمقدال: ألنهدم رضي هللا عنهم الروافض الذين يبغضون الصحابة 

رضددي هللا ووافودده طائفددة مددن العلمدداء  ،فهددو كددافر لهددذه اآليددة رضددي هللا عددنهمالصدحابة 

 .(22)«على ذل  عنهم

ا فمدن نود  واحددً  ،لود أحسن مال  في موالتده وأصداب فدي رأويلده»قال الورطبي: 

العددددالمين وأبطددددل شددددرائع  علددددى هللا رب   فوددددد رد   ،مددددنهم أو طعددددن عليدددده فددددي روايتدددده

 .(23)«سلمينالم

 هـ(:544) رنمه هللاالقايي عيام المالكي  موقف

                                                

 .(2/557السنة للخالل ) (21)

 .(4/219ابن كيير ) رفسير (22)

 .(16/297رفسير الورطبي ) (23)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

30 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

وكععذلك نقطععل بتكفيععر غععالة الرافضععة فععي قععولهم: إ  األئمععة أفضععل مععن »قددال: 

 .(24)«األناياء

 هـ(:543) رنمه هللاقول أبي بكر بن العربي المالكي 

ما رضيل النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى، ما »قال في العواصم: 

حين حكموا عليهم بدأنهم قدد  ،صلى هللا عليه وسلموافض في أصحاب محمد رضيل الر
 .«ارفووا على الكفر والباطل

 ذم الشيعة والحكم عليهم من الكتب المالكية المشهورة:

وسددأل »(: 42-2/41)ا للواضددي عيدداض المددالكي جدداء فددي ررريددب المددداري أيًضدد
 الدذين لديل لهدم لودب يعرفدون بده، ال ا فوال: من أهل السنة يا أبا عبدهللا؟ قدال:رجل مالكً 

 .«جهمي وال رافضي وال قدري

وال رجددوز ...نوددل الواقدددي عدن اإلمددا  مالدد :» (:2/46)وجداء كددذل  فددي المدداري 
 .«شهادة الودري الذي يدعو، وال الخارجي والرافضي..

الضالل فوال فيما نوله عنه الواضي عيداض فدي  الشيعةبل وشدد اإلما  مال  على 

 :(2/49)مداركه 

 :قيعل: النواصعبق قعال قال مالك: أهل األهواء كلهم كفار، وأسوأهم العروافت.»

 .«ءهم الروافت، رفضوا الح  ونصاوا له العداوة والاغضا

 (:8/591)الار في االستذكار  وقال ابن عاد

 قال أبو عمر: فعلدى هدذين الودولين جماعدة علمداء السدلف إال الدروافض، وهدم ال»

 حجدة لهدم ذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سدبيل المدؤمنين واليعدون خالفًا؛ لش

ود  ))في قول هللا رعالى:  ان  د او  ث  س دل ي م  رك و  دن  )): وقولده [16النمدل:] ((و  ث  مك ي درك ث نكدي و  ي رك
 . «كمة..ألن سليمان إنما ورث من داود النبوة والعلم والح [6مريم:] ((هلك ي ع و وب  

 (:3/369)لجليل وجاء في مواهب ا

ال يكتددرث بوددول الددروافض أن األمددر بددالمعرول  :وفددي إرشدداد أبددي المعددالي..»
 .«انتهى .والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور اإلما 

لمدا فدي الصدحيح ...»(: 2/463)وقال العالمة الورافي المالكي فدي كتابده الدذخيرة 

وخدرج بهدم إلدى المصدلى  ،فيدهنعى النجاشي للناس في اليو  الذي مدات  عليه السال أنه 
فلدو زاد اإلمدا   ،وألنها كالركعات فال يزيد على األربع ،فصف بهم وكبر أربع ركبيرات

ومددع ذلدد   ،ألنهددا مرويدة فددي غيدر هددذا الحدديث ومختلددف فيهدا ؛خامسدة صددحل الصدالة

 .«ألنها من شعار الشيعة ؛بع فيهاال يت   :فروى ابن الواسم عنه

فرقددة مددن  (مددن الشدديعة) :قولدده...»(: 2/648)الكي وجدداء فددي حاشددية العدددوي المدد

                                                

 (.2/1078الشفا بتعريف حووق المصطفى صلى هللا عليه وسلم ) (24)
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يعتودددون  :قلددل ؟مددا يعتودددون :فدد ن قلددل ؛الفددرق الخددارجين عددن أهددل السددنة والجماعددة

 .«فهو كافر رضي هللا عنهما أكير من الصحابة كل من كان ال يحب عليً  :ويوولون

 اوروى مجاهد أنه دخل مع ابن عمر مسجدً »(: 1/432) وجاء في مواهب الجليل

اخدرج  :ب المؤذن فخرج عبدد هللا مدن المسدجد وقدالفيو   ،وقد أذن ونحن نريد أن نصلي

إن التيويدب هدو قدول المدؤذن حدي  :ثدم ذكدر أنده قيدل .ولم يصل فيده ،بنا عن هذا المبتدع
ورجدح التفسدير األول  ،ألنها كلمة زادها من خدالف السدنة مدن الشديعة ؛على خير العمل

 .«إلى الشيء بأن التيويب في اللغة الرجوع

هذا ونحوه من نصوص المذهب  :قلل»(: 4/250)وكذل  جاء في مواهب الجليل 
ا للشدهادة بدين النداس يبين ل  حال بعض الوضاة في روديمهم مدن يعرفدون جرحتده شدرعً 

مددع أنهددم فيمددا رأيددل ال  ،ويعتددذرون بددالخول مددن مدوليهم الوضدداء ،فدي الدددماء والفددروج

وهلل در الشديخ أبددي زكريدا يحيددى الصدوفي صددالح  ،ءيخدافون منده إال عزلتدده عدن الوضددا
 .اللهددم العددن الشدديعة ومغيددري الشددريعة :روي عندده بسددند صددحيح أندده كددان يوددول ،بجايددة

 .«انتهى

فتح الباب، ورفع الحجاب، بتعويب ما وقع في روارر الورهن مدن » :وجاء في كتاب
المعيددار »تدداب المنوددول بنصدده فددي ك ،ألبددي سددعيد ابددن لددب المددالكي «السددؤال والجددواب

للونشريسدي  «المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علمداء إفريويدة واألنددلل والمغدرب

 (:12/139) (ه 914)المالكي المتوفى بفاس عا  

واإلجمدداع منسدوب إلمددا   ،نده لددم ييبدل فددي الودراءات كلهددا قدول بعددد  التدواررإ...»

وإنما أياف النعا  ذلعك يوجد إن شاء هللا.  مصرح به ال «كذا»متود  عالم شهير على 

ا لمقاصععد فاسععدة قصععدوها كفععر   ،ا لععاعت مععن مضععى مععن الععروافت والملحععدةمععذها  

 «.لخإوياللة .. 

(: 8/161) وقددال العالمددة الورطبددي المددالكي فددي رفسدديره الجددامع ألحكددا  الوددرهن

لما فيه من الطعن على  ،وأما الروافت فليس قولهم مما يشتغل به وال يحكى م له...»

 .«المخالفة لسايل المؤمنينالسلف و

أنددا أذهددب إلددى  :فدد ن قددال رجددل :قيددل ألبددي عبدددهللا»(: 11/140) رنمععه هللاوقددال 

ولكدن لدو  ،نحن ال ندذهب إلدى قدول أبدي أيدوب :قال (الغسل اب إلي  نُ )يوب أحديث أبي 
إال أن يتري رجل المسح من أهل البدع من الرافضة  :قال ،ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه

 .«فهذا ال نصلي خلفه... ،يمسحون وما أشبهه الذين ال

 .«وقد طعن الرافضة قاحهم هللا تعالى في القرآ ... »(: 1/85)وقال في 

ل  إكل ي د   )) :قوله رعالى»(: 6/228)في  رنمه هللاوقال  دا أ ندزك س دول  ب ل كد   م  دا الر  ي ا أ ي ه 

ب ك    ن  ر  ا ألنه كان في أول اإلسال  يخفيه خوفًد ؛: معناه أظهر التبلي قيل [67المائدة:] ((مك

وكدان  ،وأعلمه هللا أنه يعصدمه مدن النداس ،ثم أمر ب ظهاره في هذه اآلية ،من المشركين
ي دا )) ا وفي ذل  نزلدل:أول من أظهر إسالمه وقال: ال نعبد هللا سرً  ريي هللا عنهعمر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

32 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

ن  ا ن  ار ب ع    مك م  ُ   و  ب     س  ا الن بكي  ح  نكين  أ ي ه  مك ؤ  فدلت اآليعة علعى رد قعول  [64األنفال:] ((ل م 

، وعلعى بطالنعه ،كتم شيئ ا معن أمعر العدين تقيعة صلى هللا عليه وسلممن قال: إ  الناي 

 ؛شيئًا من أمر الدين حد  أإلى لم ي سر   صلى هللا عليه وسلمودلل على أنه  ،وهم الرافضة

إكن   :عز وجلولوال هذا ما كان في قوله  ،ا  جميع ما أنزل إلي  ظاهرً بل ك  :ألن المعنى ))و 

س ال ت ه   ا ب ل غ ل  رك  .«فائدة [67المائدة:] ((ل م  ر ف ع ل  ف م 

 (:14/158)وقال كذل  في رفسيره 

بهععذه اآليععة علععى أم المععؤمنين  -لعععنهم هللا-قععال ابععن العربععي: تعلعع  الرافضععة »

 .«..ريي هللا عنهاعائشة 

 (:18/30)وقال في 

اذكددروا محاسددن  :لعددوا  بددن حوشددب: أدركددل صدددر هددذه األمددة يوولددونوقددال ا»

حتى رألف عليهم الولوب، وال رذكروا ما شجر  صلى هللا عليه وسلمأصحاب رسول هللا 
وقال الشعاي: تفايلت اليهود والنصارى علعى الرافضعة بينهم فتجسروا الناس عليهم. 

حاب موسعععى. وسعععئلت أصععع :تكمق فقعععالوابخصعععلة، سعععئلت اليهعععود: معععن خيعععر أهعععل مل ععع

من شر أهل  :تكمق فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضةالنصارى: من خير أهل مل  

ملتكمق فقالوا: أصحاب محمد، أمروا باالستغفار لهم فساوهم، فالسيف عليهم مسعلول 

وال تجتمععل لهععم كلمععة، كلمععا  ،إلععى يععوم القيامععة، ال تقععوم لهععم رايععة، وال ت اععت لهععم قععدم

ا ل لحرب أطفأها هللا بسيف دمائهم وإدنام نجعتهم. أعاذنعا هللا وإيعاكم معن أوقدوا نار 

 .«..المضلة ءاألهوا

الشيعة هؤالء رحصى في بيان خروج  وأقوال علمائنا المالكية رحمهم هللا كييرة ال

عن اإلسال ، وأنهم أهل أهواء وجهل... ولكني جعلل ما نولل إشارة لمن أراد الوقدول 
  من هذه الفرقة الضالة المضلة.على موقفهم رحمهم هللا
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 لمصالحه... ويأتي بالعجائب! شيلتونسي يت

 

د مدن ردونل الحبي ،هو نكرة يعيش في بالد الكفدر بعدد أن ع درل بالزندقدة بدة.. ط درك

ين علدى وصدناديدهم إلدى عولده فوجددوه مشدوبًا باإللحداد والحودد الددف الشيعةنظر دهاقنة 

 صدلى هللا لوا به ونولوه من باب النكرة في الش  باهلل ورسدولهاإلسال  والمسلمين، فارص
 ،زوجاردهوالعداء السافر هلل ولرسدوله وألصدحابه و تشيعإلى باب المعرفة بال عليه وسلم

 بل وآلل بيته األطهار رضي هللا عن الجميع... 

ب؛ دعدا إنه المدعو/ الدكتور محمد التيجاني السماوي.. وقد ك تبل باسمه أربعة كتد

 ا، وقددحر النداس منهد، وطعن في عويدة أهل السدنة والجماعدة ونف دشيعةفيها إلى عويدة ال

ب ورمدداهم بددالكفر والددردة عددن اإلسددال .. وشددحن كتبدده باألكاذيدد ،فددي الصددحابة الكددرا 
 واألباطيل والدس والتضليل!

وبيندوا  ،هذا وقدد رصددى لهدذا الضدال بعدض أهدل العلدم مدن أهدل السدنة والجماعدة

 اإلسددال  وحودده علددى المسدلمين؛ وأظهدروا عددواره وشددة حنودده وحودده علددى جهلده بددين
 ية:.. وذل  من خالل الكتب التالرضي هللا عنهمزوجات نبي الهدى وأصحابه البررة 

، رددأليف «نتصددار للصددحب واآلل مددن افتددراءات السددماوي الضددالالا»كتدداب:  /1

 الدكتور: إبراهيم بن عامر الرحيلي.

د ، ردأليف: خالد«رد علدى التيجداني فدي كتابده: ثدم اهتدديل بدل ضدللل..»كتاب:  /2

 العسوالني.

 ، رأليف: عيمان الخميل.«كشف الجاني محمد التيجاني»كتاب:  /3
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 طعن الشيعة في علماء السنة

 

 :طعن الشيعة في األئمة األربعة عند أهل السنة

الد  حنيفدة وم ية أبدإن الشيعة عندما ي ظهرون احتدرامهم ألئمدة أهدل السدنة األربعد

 الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم هللا رعالى، إنما ذل  من باب التوية.

 فانظر:  -تهم!ل  حتى على عوا  مك -في كتبهم الخاصة التي يخفونها  أما ما

طهران( عدن سدماعة بدن مهدران  :ط 1/58روى ثوة إسالمهم الكليني في الكافي )

ن إذا جداءكم مدا رعلمدو.. »ى فدي حدديث: عن إمامهم المعصو  السابع أبدي الحسدن موسد
ا حنيفة هللا أب ثم قال: لعن -وأومى بيده إلى فيه-وإذا جاءكم ما ال رعلمون منها  ،فوولوا به

الحدر  وذكر هذه الروايدة أيًضدا محددثهم «كان يوول: قال علي وقلل أنا وقالل الصحابة

 .هبيروت( فراجع :ط ،18/23العاملي في وسائل الشيعة )

مدددرهم فددي الجددرح والتعددديل محمددد بددن عمددرو الكشددي فددي كتابدده اختيددار وروى ع

مشهد إيران( عدن هدارون بدن  :ط ،149:المعرول برجال الكشي )ص ،معرفة الرجال

ن وا و  )): عز وجلسألل أبا عبد هللا عن قول هللا » :خارجة قال ين  هم  ال م  ي ل بك ال ذك ن ه م  س وا إكيم 
م    .«ل: هو ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة؟ قا[82األنعا :] ((بكظ ل 

ل دم  ي ل بكس دوا ))قلل: »وفي رواية عن أبي بصير عن أبي عبد هللا قال:  ن دوا و  ين  هم  ال دذك

م   م  بكظ ل  ان ه  قلل: ما هو؟ قال: هو  ،.قال: أعاذنا هللا وإياي من ذل  الظلم[82األنعا :] ((إكيم 
قددال: قلددل: الزنددا معدده؟ قددال: الزنددا  ،بهللا مددا أحدددث زرارة وأبددو حنيفددة وهددذا الضددر

  .(25)«ذنب

ي))هللا:  قلدل ألبدي عبدد»( عن أبي بصير قال: 146:وفي رجال الكشي )ص ن  ال دذك
م  بكظ ل دم   ان ه  ل م  ي ل بكس وا إكيم  ن وا و  مدن  !ندا هللا وإيداي يدا أبدا بصديرقدال: أعاذ [82األنعدا :] ((هم 

 .«بو حنيفة وأصحابهذل  الظلم ما ذهب فيه زرارة وأصحابه وأ

ن أ» (:أصدفهان:ط 6/4ومجمع الرجدال للوهبدائي ) (187:ص)وفي رجال الكشي 
 !اتمدمامد  قدد إن إأبا حنيفة قال لمؤمن الطاق وقد مات جعفر بدن محمدد: يدا أبدا جعفدر 

 يعني الشيطان. «فوال أبو جعفر: لكن إمام  من المنظرين إلى اليو  المعلو 

 :ط 135:ص)ضوي في كتابه كذبوا علدى الشديعة وقال شيخهم محمد الرضي الر
 .«قبح  هللا يا أبا حنيفة كيف رزعم أن الصالة ليسل من دين هللا..»إيران(: 

( ما نصه: 279:ص)ويوول محمد الرضي الرضوي في كتابه كذبوا على الشيعة 

ا ولمدا أخدذو ،الربعدوهم علعيهم السعالمولو أن أدعياء اإلسال  والسنة أحبوا أهل البيدل »

                                                

 (.145:ص)رجال الكشي  (25)
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 .«بي حنيفة والشافعي ومال  وابن حنبلأأحكا  دينهم عن المنحرفين عنهم ك

 ،بيروت :ط 347:ويوول السيد نعمة هللا الجزائري في كتابه قص  األنبياء )ص
ادة منهدا بطدالن عبد ،هدذا يكشدف لد  عدن أمدور كييدرة :أقدول»الطبعة اليامنة( ما نصده: 

طاعات وأروا من العبادات وال ،ا وزكواوذل  أنهم وإن صاموا وصلوا وحجو ،المخالفين

الددخول بإال أنهدم أردوا إلدى هللا رعدالى مدن غيدر األبدواب التدي أمدر  ،وزادوا على غيدرهم
ألنكعام اوأخعذوا  ،ا بيعنهم وبعين ربهعموقد جعلوا المذاهب األربعة وسائط وأبواب  منها.. 

 الععذي نهععى هللاواآلراء واالجتهعاد  ،وهععم أخععذوها ععن القياسععات واالسععتنااطات ،ععنهم

 .«وطعن عليهم من دخل في الدين منها ،ساحانه عن أخذ األنكام عنها

 : هذا ما يعتودونه في قرارة أنفسهم وما يخفونه عن بسطاء الناس.أقول

 م علمداءويأبى داعيتهم التيجاني الذي أسلفنا ذكدره إال أن يشداري الودو  فدي ارهدامه

 ر ماذا قال في كتبه: أهل السنة والجماعة والوقيعة فيهم.. فانظ

ربمعا »مؤسسة الفكر في بيروت ولنددن(: .ط 127:ص)يوول في كتابه ثم اهتديل 

 .«ن عند هللا وال من عند رسولهمفليست  ،أ  المذاهب األربعة فيها اختالف ك ير

 ذكددر هددذا ،وكتابدده هددذا قددا  بطبعدده المجمددع العلمددي الشدديعي فددي الهنددد بعدددة لغددات
مددددن الطبعددددة األولددددى فددددي  11:ص)فاسددددألوا أهددددل الددددذكر التيجددداني نفسدددده فددددي كتابدددده 

  (.1992بيروت:

كيددف ال نعجددب مددن الددذين »(: 84:ص)ويوددول فددي كتابدده الشدديعة هددم أهددل السددنة 
ة مالكيددة وحنفيددة وشددافعي :يزعمددون بددأنهم أهددل السددنة والجماعددة وهددم جماعددات متعددددة

 .«؟يخالفون بعضهم في األحكا  الفوهية ،وحنبلية

وبهدذا نفهدم كيدف انتشدرت المدذاهب التدي ابتددعتها »: (104) ويوول فدي الصدفحة
 .«السلطات الحاكمة وسمتها بمذاهب أهل السنة والجماعة

والدددذي يهمندددا فدددي هدددذا البحدددث أن نبدددين باألدلدددة »: (109)ويودددول فدددي الصدددفحة 

 .«اسة..الواضحة! بأن المذاهب األربعة ألهل السنة والجماعة هي مذاهب ابتدعتها السي

ى ا يوددو  علددده قددد ابتدددع مددذهبً جددن ...فهددذا أبددو حنيفددة»: (88)الصددفحة  ويوددول فددي

ا ذهبً الوياس والعمل بالرأي موابل النصوص الصدريحة.. وهدذا مالد .. نجدده قدد ابتددع مد

 .«. وهذا أحمد بن حنبل...وهذا الشافعي. ...في اإلسال 

 موره كذل  نجد أن سبب انتشار مذهب أبي حنيفة بعد»: (93)ويوول في الصفحة 

فدي  كاندا -وهما مدن أربداع أبدي حنيفدة ومدن أخلد  رالميدذه-هو أن أبا يوسف والشيباني 

لددور اوقدد كدان لهمدا  ،نفل الوقل من أقرب الموربين لهارون الرشديد الخليفدة العباسدي
حد أن فلم يسمح هارون الجواري والمجون أل ،الكبير في ريبيل ملكه ورأييده ومناصرره

ظدم ذهبده أعوم ،ا إال بعد موافوتهما.. فصار أبو حنيفة أعظم العلمداءيتولى الوضاء والفتي

 .«ارغم أن علماء عصره كفروه واعتبروه زنديوً  ؛المذاهب الفوهية المتبعة
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! وبكل هذا يتبين لندا مدرة أخدرى باألدلدة الواضدحة!»: (125الصفحة )ويوول في 

 هددل السددنةأالحويويددة!! وأن  التددي ال ردددفع!! بددأن الشدديعة اإلماميددة هددم أهددل السددنة النبويددة
ورركدددوهم فددي ظلمدددات  ،السددبيل موالجماعددة قددد أطددداعوا سددادارهم وكبدددراءهم فأضددلوه

 .«وأهلكوهم في مفاوز الطغيان ،وأغرقوهم في بحر كفر النعم ،يعمهون

فنوددول لدده بددأن كددل أقطدداب أهددل السددنة والجماعددة »: (168الصددفحة )ويوددول فددي 
ين ورركوهددا عامددد ،ونبددذوها وراء ظهددورهم ،ويددةوأئمددتهم قددد خددالفوا صددريح السددنة النب

 .«طائعين

بل  (بويةإنهم خالفوا معظم السنن الن) :أهل السنة بووله ل  ه  ب   (287الصفحة )وفي 
أهدل  تودارب مدعلماذا الددعوة إلدى ال ارشنج التيجاني وزعم أنهم خالفوا رعاليم اإلسال ، إذً 

 !!السنة وهم ينظرون إلينا هذه النظرة العدائية؟

كان مال  يذكر عليًا وعيمدان وطلحدة والزبيدر، »يوول النباطي ضمن طعنه عليه: 
 ويوول: وهللا ما اقتتلوا إال على اليريد األعفر.

ودخل محمدد بدن الحسدن علدى مالد  ليسدمع منده الحدديث فسدمع فدي داره المزمدار 

 ا.واألورار فأنكر عليه فوال: إنا ال نرى به بأسً 

عن ابن حنبل وأبي داود أن جعفر بدن سدليمان ضدرب  وفي حلية األولياء وغيرها

 ه وحمله على بعير، وروي أنه كان على رأي الخدوارج فسدئل عدنهم فوال:مداو  ل  ا وح  مالكً 

نا فعدلوا فين  .(26)«اأقول في قو  ولو 

 

 ن الاخاري ومسلم:ياإلمامفي  طعنهم

ي فضدائل ا جمدة فدكدتم البخداري ومسدلم أخبدارً »يوول النباطي في الطعدن عليهمدا: 
 .(27)«أهل البيل صحيحة على شرطهما

ويوول بعد أن ذكر جملة من األحاديث الموضوعة والضعيفة زعم أن الشيخين قد 

فهذه األحاديث إن كانل لم رصل إلى الشيخين مع شهررها، فهدو »أسوطاها من كتابيهما: 
فكيدددف يرجحدددون كتابيهمدددا ويلهجدددون بدددذكرهما علدددى غيرهمدددا، وإن  ،دليدددل قصدددورهما

والرجوع عن  ،صلل إليهما فتركا روايتها ونولها كان ذل  من أكبر التهمة واالنحرالو

 .(28)«السبيل الواضح إلى االعتسال

ا منده ما رأينا عند العامة أكيدر صديتً »ا في طعنه على اإلما  البخاري: ويوول أيضً 

وأظهدر ا، كتم الحدَّ وأقصداه، فكأنه جيفة علل، أو كلفة غشل بدرً  ،وال أكير درجة منه

 .(29)«الباطل وأدناه

                                                

 (.3/220)الصراط المستويم إلى مستحوي التوديم  (26)

 (.3/225) المرجع السابَّ (27)

 (.3/232) المرجع السابَّ (28)

 (.3/234) المرجع السابَّ (29)
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فدي حدَّ أئمدة أهدل السدنة وعلمدائهم،  هدؤالء الشديعةفهذه نماذج مما جاء فدي كتدب 

 روضح مدى حودهم وبغضهم، وشدة عدائهم لهم.

ا أخدرى لهدم وإال فودد رركدل نصوًصد ،وليعلم الوار  أني إنما سول هنا أميلة فود 

ا عدن رنزًهد ؛راضدهم وديدنهمفيها قدح شدنيع ونيدل عظديم مدن أع ،السلف علىفي الطعن 

 ا من نشرها بين الناس.مً نولها ورأث  
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 ألهل السنة والجماعةقق الشيعةكيف ينظر 

 

 :ثني عشريةإلا الشيعةماذا يعني لفظ الناصب عند 

 .سدالميةإلدار الكتدب ا :ط (8/292)الكدافي  أبو حنيفة عند الشيعة ناصبي كما في

 ن.طهرا

 (:قددم: ط 270 ،268 ،265 ،263 ،253:ص)مسددائل  قددال المفيددد فددي كتابدده عدددة

 .«ةأطلَّ لفظ الناصبي على أبي حنيف»

د هدذا ويؤيد»: (ربريدز :ط 2/307) نوار النعمانيدة:ألمة هللا الجزائري في اعوقال ن

 ،ة وأميالهوخواصهم أطلووا لفظ الناصبي على أبي حنيف عليهم السالمالمعنى أن  األئمة 

 .«لعداوة آلل البيلمع أنه لم يكن ممن نصب ا

وقددال حسددين بددن الشدديخ محمددد هل عصددفور البحرانددي فددي المحاسددن النفسددانية فددي 

يل ا أنه لدعلى أن  قد عرفل سابوً »(: بيروت :ط 157:ص)أجوبة المسائل الخراسانية 

 .« عليه السال الناصب إال عبارة عن التوديم على علي   

ا ي وال ر نادي بأن  الناصب هو م بل أخبارهم»من كتابه:  (147:ص)وقبلها قال في 

 .«اله عندهم سنيً 

 .«نوال كال  في أن  المراد بالناصبة هم أهل التسن  »ويوول في نفل الموضع: 

َّ بدرار إلدى طريدألهدايدة ا وقال حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي فدي كتابده

لى صدوة النبدي كالشبهة التي أوجبل للكفار إنكار نبد»(: 1:ط 106:ص)األئمة األطهار 

 .«والنواصب إنكار خالفة الوصي هللا عليه وسلم

دار العلددو   2:ط 33/38الفودده:)وقددال محمددد الحسدديني الشدديرازي فددي موسددوعته 

اصددب مصددادمة الخبددرين المددذكورين بالضددرورة بعددد أن  ف سددر الن :اليالددث»(: اللبنانيددة

 .«بمطلَّ العامة

شيعة عيان الول محسن األمين في كتابه أالموصود بالعامة هم أهل الس ن ة كما يو اإذً 

ابدل وهذا يطلوه أصحابنا على أنفسدهم مو ،الخاصة» (:دار التعارل بيروت :ط ،1/21)

ون أنفسهم بأهل الس ن ة والجماعة  .«العامة الذين ي سم 

نشددددر دار  21:ص)قدددال فدددتح هللا الشددديرازي فدددي قاعددددة ال ضدددرر وال ضدددرار 

مددن طريددَّ العامددة فوددد روى كييددر مددن محدددثيهم وأمددا الحددديث »(: بيددروت ،األضددواء

 .«كالبخاري ومسلم...

 فهمنداد قدفد ذ  (،العامدة) الناصب عند الشيعة هدم مجمدل أهدل الس دن ة والجماعدة اإذً  

 هذه النوطة ننتول إلى ما يتررب عليها من أحكا  عندهم. 
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 الشيعة:نجاسة أهل السُّن ة عند 

عيدان ألفدي عددد ا»(: نجدف :ط 1/116) قال الخوئي في كتابده منهداج الصدالحين:

 أو ،سدال إلا غيدر اوهو من ينتحل دينً  ،العاشر الكافر :إلى أن  قال. .النجسة وهي عشرة

كدار بحيدث رجدع جحدده إلدى إن ،سدال  وجحدد مدا ي علدم أنده مدن الددين اإلسدالميإلانتحدل ا
األصعلي  لكعافروال فعرق بعين المرتعد وا ،االرسالة، نعم إنكدار المعداد ي وجدب الكفدر مطلوًد

 .«والخارجي والغالي والناصب ،الحربي والذمي

ال إشعكال فعي »(: طهدران.ط 1/68) وقال محسن الحكيم في كتابده العدروة الدوثوى

 .«نجاسة الغالة والخوارج والنواصب

ثنددي عشددرية مددن فددرق إلغيددر ا»(: 1/119) وقددال الخمينددي فددي رحريددر الوسدديلة:

م ب مدامته داة وسب لسائر األئمة الذين ال يعتودونالشيعة إذا لم يظهر منهم نصب أو معا
 .«وأما مع ظهور ذل  منهم فهم ميل سائر النواصب ،طاهرون

وأما النواصب والخعوارج لعنهمعا هللا تععالى »: (بيروت :ط 118:ص)ويوول في 

 .«فهما نجسا  من غير توقف

عن  (بيروت :ط 352:ص)وقال محمد بن علي الومي الكذوب في عواب األعمال 

 َّ ولععو أ ،اإن  المددؤمن ليشددفع فددي حميمدده إال  أن  يكددون ناصددبيً »مددا  الصددادق أن دده قددال: إلا

 .«عواف  ا شفل له كل ناي مرسل وملك مقرب ما شُ ناصا  

 عليده السدال ا إن  نوًحد» :ويروي في الصفحةك ذارهدا عدن أبدي بصدير عدن الصدادق

 .«ناوالناصب شر من ولد الز ،حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل ولد الزنا
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 ثني عشرالااألئمة نكم من ال يقول بإمامة 

 عند الشيعة

 

 .اروول ب مامة اثني عشر إمامً  ن كل طوائف اإلسال  قاطبة الإ :أخي القارئ

وليععت »(: بيددروت :ط ،18/153) قددال يوسددف البحرانددي فددي الحدددائَّ الناضددرة

علععيهم ئمععة ألوبععين مععن كفععر با ،ورسععولهشعععري أي فععرق بععين مععن كفععر بععاهلل سععاحانه 

 .«مل ثاوت كو  اإلمامة من أصول الدين السالم

(: سددالمية بيددروتإلدار ا :ط ،48:ص)وقددال الفدديض الكاشدداني فددي منهدداج النجدداة 

فهععو بمنزلععة مععن جحععد ناععوة جميععل  -ئمععة االثنععي عشععرألا-ومععن جحععد إمامععة أنععدهم »

 .«األناياء

علدم أن إطدالق لفددظ ا»(: بيدروت :ط 23/390) ندوارألوقدال المجلسدي فدي بحدار ا
 ،لسعالماعلعيهم ئمة مدن ولدده ألالشري والكفر على من لم يعتود ب مامة أمير المؤمنين وا

 .«يدل على أنهم كفار مخلدون في النار ؛وفض ل عليهم غيرهم

  :(18/53) وقال يوسف البحراني في الحدائَّ الناضرة

كمدا  ،سدال  بوجده مدن الوجدوهإلفدي اإن  قد عرفدل أن المخدالف كدافر الحدظ لده »

 .«حوونا في كتابنا الشهاب الياقب

 :(بيدروت :ط 2/188) وقال عبد هللا شبر في حَّ اليوين في معرفدة أصدول الددين
ن فالدذي عليده جملدة مد ،وأما سدائر المخدالفين ممدن لدم ينصدب ولدم يعاندد ولدم يتعصدب»

 نهدم كفدارأوالذي عليده األشدهر  ،خرةآلمامية كالسيد المررضى أنهم كفار في الدنيا واإلا

 .«الهم، ورجري عليهم أحكا  اإلسال  في الدنيا من حون دمائهم وأمومخلدون في النار

 :(6/62) وقال محمد بن حسن النجفي في جواهر الكال :

 كالمحكي عن الفاضل محمدد صدالح ،هل الحَّ كافر بال خالل بينناألوالمخالف »

كفر الواضي نور هللا في إحواق الحَّ من الحكم ب في شرح أصول الكافي، بل والشريف
 .«ألنها أصل من أصول الدين ؛منكري الوالية

ة بدين المدألومعلو  أن هللا عود ا» :يوول أيًضا في نفل المصدر السابَّو ؤمنين خو 

ةب ))بوولدده رعددالى:  ددو  ن ددون  إكخ  مك ؤ  ددا ال م  فكيددف رتصددور  ،دون غيددرهم [10الحجددرات:] ((إكن م 
دارهم المؤمن والمخالف بعد روارر الروايات ورظافر اآليدات فدي وجدوب معدا خوة بينألا

 .«والبراءة منهم

وغايعة » :(نجف.باب الفوائد ط ،1/208) وقال عبد هللا المامواني في رنويح الموال

ما يستفاد من األخاار جريا  نكعم الكعافر والمشعرك فعي اآلخعرة علعى كعل معن لعم يكعن 
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 .«اثني عشري  ا

الحدر العداملي فدي وسدائل ( ونجف :ط 601:ص)في علل الشرائع  وقال الصدوق
د عددن داود بددن فرقدد» :(2/308) النعمانيددة نددوارألوالجزائددري فددي ا (18/463) الشدديعة

ولكدن  ،لعدمما تقول في قتعل الناصعبق قعال: نعالل ا: عليه السال قال: قلل  ألبى عبد هللا 

فافعدل.  في مداء لكديال يشدهد عليد  ا أو رغرقهف ن قدرت أن رولب عليه حائطً  ،روي علي أ
: فما ررى في ماله؟ قال: ر وه ما قدرت عليه  .«قلل 

ن علي أوفي الروايات »(: 2/308) نوار النعمانيةألمة هللا الجزائري في اعوقال ن

بددن يوطددين وهددو وزيددر الرشدديد قددد اجتمددع فددي حبسدده جماعددة مددن المخددالفين وكددان مددن 
وا ف الحبل علدى المحبوسدين فمداروا كلهدم وكدانفأمر غلمانه وهدوا سو ،خواص الشيعة

ظم فكتب فأراد الخالص من ربعات دمائهم فأرسل إلى موالنا الكا ،اخمسمائة رجل روريبً 

يد  شديء بأن  لو كنل روددمل إلدي قبدل قدتلهم لمدا كدان عل :إليه جواب كتابه عليه السال 
خيدر  والتديل ،م بتديلوحيث أن  لم رتود  إلي فكف ر عن كل رجل قتلتده مدنه ،من دمائهم

 ،الصديد رعادل دية أخديهم األصدغر وهدو كلدب منه، فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي ال

 ،وال ديدة أخديهم األكبدر وهدو اليهدودي أو المجوسدي ،اف ن ديته خمدل وعشدرون درهًمد
 .«وحالهم في الدنيا أخل وأبخل ،ف نها ثمانمائة درهم

الفدديض و (طهددران :ط ،4/122) ا وقددال أبددو جعفددر الطوسددي فددي رهددذيب األحكدد

 :مددا  الصددادقإلعددن ا (سددالمية طهددرانإلدار الكتددب ا :ط ،6/43) الكاشدداني فددي الددوافي
 .«خذ مال الناصب ني ما وجدته وادفل إلينا ُخمسه»

واألقععوى إلحععاق الناصععب بأهععل »(: 1/352) وقددال الخمينددي فددي رحريددر الوسدديلة

ين وجد بل الظاهر جواز أخذ ماله أ ،به غتنم منهم وتعل  الُخمساالحرب في إبانة ما 

 .«وادفل إلينا ُخمسه ،وبأي نحو كا 

-12/323) وقال يوسف البحراني في الحدائَّ الناضرة في أحكا  العترة الطاهرة

 نعه ال يجعوز أخعذ مالعه معن نيعث اإلسعالمأو ،إ  إطالق المسلم علعى الناصعب» :(324

جعواز الحكم بكفعر الناصعب ونجاسعته و ا منا وخلف  خالف ما عليه الطائفة المحقة سلف  

 .«بل قتله ،أخذ ماله
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 جواز اغتياب المخالفين

 

 نصال أن النداظر فديإلوا» :(قم :ط 1/251ة )قال الخميني في المكاسب المحرم
ن أبدل ال ينبغدي  ،الروايات ال ينبغدي أن يررداب فدي قصدورها عدن إثبدات حرمدة غيبدتهم

ئمددة الحددَّ ألهددا اختصاصددها بغيبددة المددؤمن المددوالي يرردداب فددي أن الظدداهر مددن مجموع
 .« عليهم السالم

ن الظددداهر اختصددداص إثدددم » :(1/249) وقدددال الخميندددي فدددي المكاسدددب المحرمدددة

وم فيجععوز اغتيععاب المخععالف إال أ  تقتضععي التقيععة وغيرهععا لععز ،الحرمددة بغيبددة المددؤمن

 .«الكف عنهم

 ،سددالميةإلالدددار ا :ط 2/267) وقددال عبددد الحسددين دسددتغيب فددي الددذنوب الكبددرى

لحقة اويجب أ  يعلم أ  نرمة الغياة مختصة بالمؤمن أي المعتقد بالعقائد »(: بيروت

يسععت   غياععة المخععالفين لإوبنععاء  علععى ذلععك فعع علععيهم السععالمئمععة ومنهععا االعتقععاد باأل

ا  .«نرام 

وعلى كل حدال فالظداهر » :(22/62) وقال محمد حسن النجفي في جواهر الكال 
ل لعدل بد ،سدالمي واإليمداني فيدهإلالرحداد الكفدر ا ؛خدالفين بالمشدركين فدي ذلد إلحاق الم

ذلد   وأولدى مدن ،وس األشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم رمنع التويدةءهم على رءهجا

ا مصدار وعلمدائهم وعدوألوا عصدارألغيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها فدي جميدع ا
 ،نددهم مدن أفضدل الطاعدات وأكمدل الوربداتبل هدي ع ،ا الوراطيل منهائوحتى مل ؛مهم

بل يمكن دعوى كدون ذلد  مدن  ،فال غرابة في دعوى رحصيل اإلجماع كما عن بعضهم

 .«الضروريات فضاًل عن الوطعيات

فدي كتابده  (30)قال زعيم الحوزة العلمية هيدة هللا العظمدى السديد أبدو الواسدم الخدوئي

ا منهم ومن أنكر واند  »ة ما نصه: ( في حدييه عن حرمة الغيب1/323)مصباح الفواهة 

الوجه األول: أنده ثبدل فدي الروايدات  جازت غياته لوجوه، -يقصد األئمة االثني عشر-
ارات جددواز لعددن المخددالفين، ووجددوب البددراءة مددنهم، وإكيددار السددب  دد واألدعيددة والزي

شدبهة  ألنهم من أهل البدع والريدب، بدل ال ؛عليهم، وارهامهم، والوقيعة فيهم: أي غيبتهم

ألن إنكددار الواليددة واألئمددة حتددى الواحددد مددنهم، واالعتودداد بخالفددة غيددرهم،  ؛فددي كفددرهم
يوجب الكفر والزندقة، وردل عليه األخبدار المتدواررة  ؛وبالعوائد الخرافية كالجبر ونحوه

والظدداهرة فددي كفددر منكددر الواليددة، وكفددر المعتوددد بالعوائددد المددذكورة، ومددا يشددبهها مددن 

 المه.انتهى ك «ضالالت

                                                

ثندي عشدرية، وأسدتاذ الحدوزة العلميدة فدي النجدف، رتلمدذ علدى يدده الأبو الواسدم الخدوئي: المرجدع العدا  للشديعة ا (30)

ا رين عاًمدا علدى عدرا المرجعيدة قرابدة عشدمعظم من يحملون لوب هيدة هللا فدي األوسداط الشديعية اآلن، وبودي متربعًد

 .ه (1413) حتى روفي وهو في السابعة والتسعين من عمره عا 
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يوددرر أن لعددن كددل مددن لدديل  -خ الشدديعة اإلماميددةيوهددو شدديخ مشددا-فالسدديد الخددوئي 

 ألنه ال شبهة في كفرهم!! ؛ثابل واجب اشيعيً 

يددخل اإلمامية في كفر ونجاسة أهل السدنة والجماعدة ال الشيعة: كال  أخي المسلم

 اة.والنجرحل حصر، وفيما نولنا من كتبهم ومراجعهم كفاية لمن وفوه هللا للهداية 
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 كتاب )التحرير والتنوير( للطاهر ابن عاشور

 

ه أهدل هذا االسم البال  صداه كدل األوسداط العلميدة والمجدامع الرائودة، كتداب يعرفد

 ا ورصدرالورهن وخاصة رفسيره وبيانه ورأويله، كتاب رألَّ بين كتب التفسير؛ جاء رويدً 

! حيث هو منهج علمي متين لى بطرائَّ وحبال المتودمين، حري  ع  متمس   ،في األولك
لوبه نمطدده المتوددد  فريددد، وأسدد -وإن شدد  فسددرعان مددا يعددود-رفسددير كددال  هللا بالمددأثور 

 العصري رليد.

قوة وفكر،  ا، وسعةا صائبً ا، ورأيً إذا رأملل رفسيره ولو من ب عد! ألفيل عواًل راجحً 

 لدم وخبدرةععلم ومعدن الفهم، فهو سليل ال ؛، وال غرواقاطعً  اوبرهانً  ،بيان، وحجة قوية

 وذوق وملكة.. صحة مداري وقوة مواصد.

 رحرير المعنى»وهو مختصر من اسمه األصلي:  )التحرير والتنوير من التفسير(

 .«السديد ورنوير العول الجديد من رفسير الكتاب المجيد

  عددن مواصددد اإلسددال رحمدده هللااإلمددا  ابددن عاشددور الكبيددر دافددع فددي هددذا الكتدداب 
ين ب المسدلمحارب الشري وأشكاله، والكفدر وضدروبه، حب د ..عانيه وشرائعه ومبانيهوم

 رهم منها.رهم البدعة ونف  في السنة ورغبهم في التمس  بها، وحذ  

تده مدن وأصدحابه، وأهدل بي صدلى هللا عليده وسدلمالنبدي  م هللا وأوامره، ويجل  يعظ   
 أجمعين.رضي هللا عنهم قرابته وأزواجه 

 أصدحاب الفطدر المنكوسدة واآلراء المضدللة، ،بتدعدة وأهدل الضداللع على المشن  

ارة بدأجلى عبد ،ورد على الزنادقة أعداء الملدة المحمديدة، وبدين مدنهجهم وفضدح بداطلهم
ودد بدين عشدرية( ف اوأمتن بيدان... ومدن هدؤالء الضدالل المبتدعدة )الشديعة اإلماميدة اإلثند

 . ءوا على شيا من معتودارهم الفاسدة، وأنهم ليسأمرهم وشيئً 
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 الطاهر ابن عاشور والشيعة

 

ئله من خدالل كتبده ورسدا للشيعةرعرض العالمة اإلما  الكبير الطاهر ابن عاشور 

ض ت إلدى بعد... في غير كتابه التفسير، وأنا هنا فو  سأقد  بتودمة فيهدا إشدارارحمه هللا

 ن.  وأضرت بالمسلميهذه الفرقة التي شوهل اإلسال الشيعة؛مناقشاره وأقواله في 

مناقشدددة المبتدعدددة فدددي أسدددانيد ومتدددون مرويدددات حدددديث )أوليدددة خلدددَّ الندددور  (1

 .(31)ا، روايةً ودرايةً ا ومتنً ه سندً د ك المحمدي( ور  

وبيدان فسداد  الشيعة،حاديث المهدي رواية ودراية عامة، واإلزراء بألمناقشته  (2

 .(32)آلثار والرواياتوبعدهم عن رمحي  ا ،أقوالهم فيه وجهلهم بالمنووالت

الح ر قلمده فيده لرفدع رايدة اإلصدفي كتابه الدذي سدخ   رحمه هللانتف من كالمه  (3
يدب(، )أليل الصدبح بور فوسدمه بد ،الديني والعلمي واالجتمداعي، متفدائاًل بودرب الصدبح

ولكددن عكددر علددى اإلصددالح فددي العددالم اإلسددالمي وجددود بعددض الدددعوات المشدددبوهة 

. فتطدرق لباطنيدة واإلسدماعيلية والشديعة الغدالة بشدتى مدذاهبهم.من ا ،والمذاهب الهدامة
 ا منها: إلى هذه المذاهب بشيء من االقتضاب.. وإلي  بعضً  رحمه هللا

رخلدف بعددض الدديار مدن أفريويددة  عدنفدي معددرض كالمده  رحمده هللاقدال  (أ

 (:69:ص) أن سدببه يعدود للتسدل  المدذهبي المويدل مدن الشديعة هندذاي فودالو ،واألندلل
 ةفريويدأالحايدل الحويودي بدين أهدل  هد (297)ان ظهور الدولة العبيدية بالويروان سنة ك»

ن لعبيددييفد ن ا ،وبين الزيادة من العلو ، ورودمل األندلل رودمها السدريع علدى الويدروان

م ركددن لدد ،ا وأمدداني مددن األوهددا ا وأوهاًمددأظهددروا بدددعً  ،لمددا كددانوا ينتحلددون نحلددة الشدديعة
بب ذلد  فحددث بسد ،الويروان الذين لم يزالوا إلى يومئدذ علدى السدنةمعلومة ألهل العلم ب

الضدغ  بانتهدى  ثم ،وابتدأ األمر بالفتنة الوولية ،التنكر بين أرباعهم وبين علماء الويروان

ن قدال: أوبتحوير علماء السنة ورولية الوضاة وأضرابهم من الشيعة... إلى  ،واالضطهاد

عوكا  علماء القيروا  يتسترو  من  ا فعي زمعن إسعماعيل العايعدي االيعطهاد خصوص 

ة أهععل العلععم وهععم أهععل السععنة أ( الععذي تجععاهر بمنععاوهععـ331الملقععب بالمنصععور )سععنة:

 .«لخإوأغرى بهم ن الة أتااع مذهاه من الشيعة...  ،والفقه

علددم التفسددير، وأن سددبب الدددس فيدده  نفددي ثنايددا كالمدده عدد رحمدده هللاقددال  (ب

ال ما الطرق عن علي بن أبي طالب ف ن أكيرها واه إ وأما...»: (187:ص)الشيعة فوال 

 ،ا واهألن الشديعة قدد أكيدروا الروايدة عنده بأسدانيد أكيرهد ؛مدن التهمدة يءبسدند بدر صح  
ل  في ذمة أهل البيل في رفسير كيير من هي الورهن، وكيير من ئوكذل  ما يروونه عن أ

 .«لخإرفسير مجمع البيان للطبرسي... 
                                                

 (.156-151)انظر: رحويوات وأنظار  (31)

 (.60-49) المصدر السابَّانظر:  (32)
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ا، ي عصدره لدم يصدل إليده إال رفسدير الطبرسدي هدذفف ،بن عاشوررحم هللا إمامنا ا

علدى  وهو مؤلف كما يعلم الباحيون على مذهب التوية!! وهو الدذي يوزعده الشديعة اآلن
رهدان والب ،ين.. فكيف لدو وقدف اإلمدا  علدى رفسدير الومدييأهل السنة من علماء وأكاديم

 ورفسير الصافي!  ،للبحراني

أسباب الضعف فدي عدرض التفسدير وذلد   نق كالمه عفي سيا رحمه هللاج( قال 
إكن  )) :ل به غالة الشيعة الكلم عن مواضدعه فدي نحدووكذا ما يحر ك ...»(: 189ص:)في 

ل ي ن ا ل ل ه د ى : إن أهدل البيدل فدي وقولهم (للهدىعلي ا إن ) :فورأها بعضهم  [12الليل:] ((ع 

ُ   لكي ذ هكب  ع   :هية يد   ا ي رك ل  ال  ))إكن م  ل  أ ه  ج  ك  ب ي لك و  ن ك م  الر ك ر  يراً ي ط ه ك هك  [33األحزاب:] ((م  ر ط 
ددا ي ت ل ددى فكدد)) :هددم خصددوص فاطمددة وعلددي وحسددن وحسددين وعبدداس، وكلمددة ن  م  اذ ك ددر  ي و 

 .«لخإربطل ما صنعوه...  [34األحزاب:] ((ب ي وركك ن  
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 موقف ابن عاشور من الشيعة في كتابه 

 لتنوير()التحرير وا

 

عة مدن الشدي بدن عاشدورا واآلن إلى المراد من بيان موقف العالمدة الكبيدر الطداهر

 .من خالل كتابه العظيم )التحرير والتنوير(

 

 ]المويل األول[
 

  ( مدددن رفسددديره، عندددد كالمددده علدددى 61:صفدددي المجلدددد األول ) رحمددده هللاقدددال

 ت في المودمة السادسة:اءاالور

ععل  يَن َعُضععدا  ))وَ  :وقععرأ بعععت الرافضععة...» ععذَ اْلُمض   [51:الكهععف] ((َمععا ُكنععُت ُمتَّخ 

 .«بصيغة الت نية وفسروها بأبي بكر وعمر ناشاهما، وقاتلهم هللا

 بكددر فهدم يكفددرون أبدا ،ثندي عشدرية اليددو إل: وهدذا مددذهب وعويددة الشدديعة اأقعول 

علمددوا أن الطعددن فيهمددا طعددن فددي  الشدديعة، وذلدد  ألن أسددياد رضددي هللا عنهمدداوعمددر 

لشديخين دان مدن أقدوالهم فدي ال دإلسال . وإلي  ما يشيب منده مفدرق الغدراب وناصدية الوك ا

 وة من مصادرهم األصلية ومراجعهم المعتمدة:موث   ،رضي هللا عنهما

 ثني عشرية وجوب لعن الشيخين والاراءة منهما:م الشيعة االعْ زَ 

 ،عنهمددا رضددي هللاأبددي بكددر وعمددر  :ثنددا عشددرية لعددن الشدديخينيوجددب الشدديعة اال

 ويزعمون أن بعض أئمتهم قد لعنهما:

أنده لمدا قدا  إليده  -اا وبهتانًدزورً - رضدي هللا عندهفود نسبوا إلى علي بن أبي طالب 

فمد يده، وقال لده: » أحد الناس، وطلب منه أن يبايعه على ما عمل أبو بكر وعمر، قال:

 .(33)«ثنيناصفَّ، لعن هللا اال

 .(34)اا كان يلعن الشيخين دائمً علي   أن -من الشيعة-وزعم سليم بن قيل 

رضددي هللا كددان يلعنهمدا  رحمده هللاوذكدر بعدض الشدديعة أن اإلمدا  جعفددر الصدادق 

 .(35)في دبر كل مكتوبة عنهما

ذكروهددا فددي  ،رضددي هللا عنهمدداوقدد أنشددأ الشدديعة أدعيددة عديدددة فددي لعدن الشدديخين 

قراءرهدا، واإلكيدار مدن  ا لشديعتهم فديكتبهم، ووضعوا في فضلها أحاديث كييدرة، ررغيبًد

                                                

 .(312:ص)والمفيد في االختصاص  (412:ص)رواه الصفار في بصائر الدرجات الكبرى  (33)

 .السويفة لسليم بن قيل (34)

 .ب(/74أ:/6ق:)نفحات الالهوت للكركي  (35)
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 ررديدها والدعاء بها.

 وسأذكر منها: 

 : «دعاء صنمي قريش»الدعاء المسمى بـ

مدر أبدي بكدر وع :هذا الدعاء اعتبره الشيعة من األدعية الخاصة في لعن الشديخين

 .مصلى هللا عليه وسلوابنتيهما عائشة وحفصة زوجتي رسول هللا  ،رضي هللا عنهما

وحاشداه ممدا نسدبه إليده - رضي هللا عندهن علي بن أبي طالب والشيعة قد زعموا أ

أنده قدال  -اا وبهتانًدزورً -ونسبوا إليه . (36)كان يونل في صالة الورر بهذا الدعاء -عةيالش

فدي بددر وحندين بدألف صلى هللا عليه وهله وسدلم إن الداعي به كالرامي مع النبي » عنه:
مدددن غدددوامض األسدددرار وكدددرائم  إنددده» ، ونسدددبوا إليددده كدددذل  قولددده عنددده:«ألدددف سدددهم

 .(37)«األذكار

ب عليده فدي ليلده ونهداره ظدكدان يوا -حاشداه عمدا نسدبوا إليده-وقد زعم الشيعة أنده 
 .(38)وأوقات أسحاره

ضل هذا الددعاء: أن مدن قدرأه ففي  -اا أيضً ا وبهتانً زورً -ونسبوا إلى بعض أئمتهم 

ألددف سديئة، ورفددع لدده  عندده سدبعين اكتدب هللا لدده سدبعين ألددف حسددنة، ومحد»مدرة واحدددة 
وأن من يلعن أبا بكر وعمر  (39)«سبعين ألف درجة، ويوضى له سبعون ألف ألف حاجة

في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي، ومن لعنهما في المسداء لدم  رضي هللا عنهما

 .(40)يكتب عليه ذنب حتى يصبح

 .(41)المشروعة ا، واعتبروه من األدعيةا كبيرً واهتم الشيعة بهذا الدعاء اهتمامً 

 .(42)شروح ةوعمدوا إلى شرحه، فبلغل شروحه أكير من عشر

 فدي مصدنفارهم، فممدن ذكدره -بعضده أو كلده-قد ذكر مصنفو الشيعة هدذا الددعاء و
الجندددة الواقيدددة )وفدددي المصدددباح  (،514-511:ص)كلددده: الكفعمدددي فدددي البلدددد األمدددين 

فدي  لنوري الطبرسدي(، وا703-2/701) (، والكاشاني في علم اليوين:557 -548:ص

(، وأسددددد هللا الطهرانددددي الحددددائري فددددي مفتدددداح الجنددددان 10-9:ص)فصددددل الخطدددداب 
(، 202-200:ص)فددددي صددددحيفة علويددددة  (، وسدددديد مررضددددى حسددددين114-113:ص)

 (.214-213:)في رحفة العوا  موبول ص ومنظور بن حسين وغيرهم

                                                

وعلدم  (،ب/74:ق)ونفحدات الالهدوت للكركدي  (،511:ص)باح لده والمصد (،511:صالبلد األمدين للكفعمدي ) (36)

 .(222-221:ص)وفصل الخطاب للنوري الطبرسي  (،2/701)اليوين للكاشاني 

 .المصادر السابوة نفسها (37)

 .المصادر السابوة نفسها (38)

 .(513:ص)ضياء الصالحين  (39)

 .(513:ص) المصدر السابَّ (40)

 (.8/192) الذريعة آلغا بزري الطهراني (41)

ونفحدددات  (،551:ص)والمصدددباح لددده  (،511:ص)راجدددع المصدددادر الشددديعية التاليدددة: البلدددد األمدددين للكفعمدددي  (42)

-221:ص)وفصددل الخطدداب للنددوري الطبرسددي  (،2/701)وعلددم اليوددين للكاشدداني  (،ب/74:ق)الالهددوت للكركددي 

 .(2/32)آلمال للحر العاملي وأمل ا (8/192)والذريعة إلى رصانيف الشيعة آلغا بزري الطهراني  (222
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 وممن ذكر موتطفات من هذا الدعاء أو أشار إليه من مصنفي الشيعة: 

ب(، /74أ:/6الكركدددي فدددي نفحدددات الالهدددوت فدددي لعدددن الجبدددل والطددداغوت )ق:
ن (، والداماد الحسيني فدي شدرعة التسدمية فدي زمد426:والكاشاني في قرة العيون )ص

َّ (، والتسدتري فدي إحوداق الحدد4/356أ(، والمجلسدي فدي مدرهة العودول )/26الغيبدة )ق:

رفسدددددددير  (، وأبدددددددو الحسدددددددن العددددددداملي فدددددددي مودمتددددددده علدددددددى134-133، 58 :)ص
(، والحدددائري فدددي إلدددزا  339-313-294-290-250-226-174-113:البرهدددان)ص

(، وعبددهللا شدبر 222-221(، والنوري الطبرسي في فصدل الخطداب )2/95الناصب )

 (، وغيرهم.1/219في حَّ اليوين )

للهدم ا» أولده: كما رودد ، ألن   «دعاء صنمي قريش»ى الشيعة هذا الدعاء ب وقد سم  

هدا وطاغوريهدا وإفكيهدا، يوعلدى هل محمدد، والعدن صدنمي قدريش وجبتعلدى محمدد  صل ك 

 .«وابنتيهما...إلخ

وعامددل بعدلدده مددن رضددي هللا عنهمددا -ومددرادهم بصددنمي قددريش: أبددو بكددر وعمددر 

كما صرح الشيعة بذل  في العديد من مصنفارهم، مدنهم: الكفعمدي فدي شدرحه  -يبغضهما

 فدددي مدددرهة العودددول: ، والمجلسددي(44)، والكركدددي فددي نفحدددات الالهدددوت(43)لهددذا الددددعاء
الددذي أشددار إلددى دعدداء صددنمي قددريش، وقددال: إن المددراد  (، والددداماد الحسدديني4/356)

 ، والتسدتري فددي إحودداق الحددَّ(45)بد )صنمي قددريش( الددرجالن المددفونان مددع رسددول هللا

صنما قريش هما: » ومما قاله: (2/95) (، والحائري في إلزا  الناصب134-133:)ص
، والنددوري الطبرسددي فددي فصددل «.. غصددبا الخالفددة بعددد رسددول هللا...أبددو بكددر وعمددر.

 ا من قول الحائري.وقال نحوً  (10-9:)ص الخطاب

وهذا من باب التوية التي -وبعض الشيعة لم يصرحوا بأن المراد بهما أبو بكر وعمر 
 واكتفددوا باإلشدارة إلددى ألوابهمددا، بحيددث يدددري الشدديعي الددذي -يتعداملون بهددا مددع أهددل السددنة

ا أنهمددا المددرادان بهددذا الدددعاء، فالكاشدداني: ذكددر أن المددراد بهمددا: فرعددون مدديعددرل ألوابه

 «أرذل المخلوقات صنما قريش عليهما لعائن هللا.. وهما فرعدون وهامدان» وهامان، فوال:
كمددا  رضددي هللا عنهمدداوفرعددون وهامددان مددن األلودداب التددي يطلوهددا الشدديعة علددى الشدديخين 

 .(46)سيأري

حسددددن العدددداملي إلددددى أن المددددراد بهمددددا: فددددالن وفددددالن، أو الجبددددل وأشددددار أبددددو ال
 ، وكلها من األلواب التي يطلوها الشيعة على الشيخين. (47)والطاغوت

                                                

 .(554-552ص:)المصباح للكفعمي  (43)

ا في لعن الشيخين الجليلدين صداحبي رسدول وكتابه نفحات الالهوت في لعن الجبل والطاغوت، صنفه خصيصً  (44)

 هللا رضديا عليًد وهما اللذان عناهما بووله: الجبل والطاغوت، وقدد ذكدر فدي هدذا الكتداب أن صلى هللا عليه وسلم،هللا 

وقدد  ،ر وعمدرهمدا أبدا بكدبكان يونل في الورر يلعن صنمي قريش، ثدم قدال: يريدد -وحاشاه مما ينسبه إليه الشيعة عنه 

 .ب(/74ق:)ورد استحباب الدعاء على أعداء هللا في الورر، نفحات الالهوت للكركي 

 .أ(/26ق:)شرعة التسمية في زمن الغيبة  (45)

  (.433-432:ص)قرة العيون للكاشاني  (46)

  (.133:ص)مودمة البرهان للعاملي  (47)
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، باللعن والسب والشتم ءملي «دعاء صنمي قريش»والدعاء الذي وسمه الشيعة ب 

 ودولهم:ب وقدد ختمدوا هدذا الددعاء ،رضدي هللا عنهمداوالدعاء بالويل والنار على الشيخين 

 .«ا يستغيث منه أهل النار..بهم عذابً هم عذ  ثم قل أربع مرات: الل  »

 ا بددداالفتراءات المكذوبدددة، واإلفددد  الواضدددح، والبهتدددان المبدددين،وهدددو ملددديء أيًضددد

بددي بكددر ألفضددل الندداس بعددد النبيددين، الشدديخين الجليلددين أ ةهددرهامددات الباطلددة الموج  الوا
، وحرفددا الوددرهن، وخالفددا الشددرع، وعطددال وعمددر، ميددل: دعددواهم أنهمددا أنكددرا الددوحي

ذا لددى هخددر هددبيددل النبددوة، و...، و...، إ ابددا الددبالد، وأفسدددا العبدداد، وأخربدداألحكددا ، وخر  

ليدل. وهدو الذي ال يسعفه برهان، وال رؤيده حجة وال د الهذيان الكاذب، واإلف  المفترى
، وكراهيدة عتمل في صدور الشيعة مدن حودد دفدين، وبغدض شدديدييكشف بوضوح عما 

ين لدذلبدل وألفضدلهم علدى اإلطدالق: ا ،صدلى هللا عليده وسدلمشنيعة لصدحابة رسدول هللا 

 أن نوتدي بهما بعد موره. صلى هللا عليه وسلمأمرنا رسولنا 

  رضي هللا عنهماأما عن عويدة الشيعة في البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر: 

رعددد مددن ضددروريات  عددنهم رضددي هللافدد ن البددراءة منهمددا ومددن عيمددان ومعاويددة 
 فليل من مذهب الشيعة في شيء. ،مذهبهم، فمن لم يتبرأ منهم

ومععن يععروريات ديععن اإلماميعععة »:-مرجددع الشدديعة المعاصدددرين-قددال المجلسددي 

 .(48)«الاراءة من أبي بكر وعمر وع ما  ومعاوية...

 . (49)بل والبراءة منهم رعتبر عند الشيعة من أسباب ذهاب األسوا  وشفاء األبدان

 روى الكلينددي فددي كتابدده الكددافي :ومددن ربددرأ مددنهم ومددات فددي ليلتدده دخددل الجنددة

 ،(50)بسنده عن أحدهما -الذي يعد أحد األصول األربعة المعتبرة عند الشيعة- (2/389)
وحملدة عرشد  المصدطفين  ،بينهم إني أشهدي وأشهد مالئكتد  المودر  من قال: الل  »قال: 

 اوأن فالنًدد ،ا عبدددي ورسددول وأن محمدددً  ،رحمن الددرحيمأندد  أنددل هللا ال إلدده إال أنددل الدد

وعلي والحسن والحسين  صلى هللا عليه وهله وسلموأن أباه رسول هللا  (51)إمامي ووليي
وعليده أبعدث  ،عليده أمدوتو ،علدى ذلد  أحيدا ،أوليدائي (52)وفالنًا وفالنًا حتى ينتهي إليده

 .«ف ن مات من ليلته دخل الجنة .وأبرأ من فالن وفالن وفالن ،يو  الويامة

 .رضي هللا عنهموفالن وفالن وفالن هم أبو بكر وعمر وعيمان 

 رضدي هللاأبدا بكدر وعمدر  :وليل الشيعة وحددهم الدذين يلعندون الشديخين الجليلدين

عددن خلوهدم هللا لل -علدى حدد زعدم الشديعة-بدل هنداي خلدَّ هخددر  ،ون منهمداءويتبدر عنهمدا

 .منهما فو  ؤالشيخين والتبر

إن مددن » أندده قددال: رحمدده هللافوددد نسددب الشدديعة زوًرا وبهتانًددا إلددى جعفددر الصددادق 
                                                

  (.17:ق)االعتوادات للمجلسي  (48)

  (.2/9) إلزا  الناصب للحائري (49)

 جعفر الصادق أو أباه الباقر. :مصطلح يستعمله الشيعة ويريدون به أحد اإلمامين (50)

 ويسمى إما  زمانه. (51)

 أي: إلى إما  زمانه. (52)
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وإن من وراء قمركم أربعين  ،وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمل فيها خلَّ كيير

ا لعندة فددالن ألهمدوا إلهاًمد ،ال يددرون أن هللا خلدَّ هد  أ  لدم يخلودده ،ا فيهدا خلدَّ كييددرقمدرً 
 .«وفالن

ون من فدالن ءيبر ،لم يعصوا هللا طرفة عين»ي صاحب الكافي: وفي رواية الكلين

وقددد أورد رجددب البرسددي هددذه الروايددة وزاد علددى الشدديخين عيمددان بددن  .(53)«وفددالن
  .(54)عفان

مدن أبدي بكدر  :أي ،مدن فدالن وفدالن» :َّ المجلسي على هذه الرواية بوولدهوقد عل  

 .(55)«وعمر

 ون على لعن الشيخين أبدي بكدرثني عشرية مجمعوخالصة الوول: أن الشيعة اال 

 بل ويوجبون ذل  كما رود  هنفًا. ،منهما ؤوالتبر رضي هللا عنهماوعمر 

 نهمدارضدي هللا عوال ريب في مخالفة هذه األقوال لما يعتوده أئمدتهم فدي الشديخين 

 خصوًصدا وفددي الصددحابة عموًمدا، وال شدد  أن مددا نسدبوه إلددى أئمددتهم مدن لعددن الشدديخين

مكددذوب علددى أولئدد  األئمددة  ؛مددنهم ؤيرهمددا مددن الصددحابة والتبددروغ رضددي هللا عنهمددا
 رحمهم هللا.

 .)انظر كتاب: أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من األصحاب للحسني(

ور بدن عاشداونحن نوول هنا كما قدال إمامندا المفسدر الكبيدر شديخ اإلسدال  الطداهر 
 .«قاتل هللا الرافضة وقتلهم»: رحمه هللا

 

* * * 

                                                

والروضدة مدن الكدافي  (،513-510:ص)بصدائر الددرجات الكبدرى للصدفار  :ي بسدنديهمارواه الصفار والكليند (53)

ومختصددر بصددائر الدددرجات لحسددن الحلددي  (،127:ص)وانظددر الخددرايج والجددرايح للراوندددي  (.347:ص)للكلينددي 

ومدددرهة العودددول شدددرح  (،4/216) (1/48)والبرهدددان للبحراندددي  (،433:ص)وقدددرة العيدددون للكاشددداني  (،12:ص)

  .(4/347)للمجلسي  - الروضة

 . (42:ص)نظر: مشارق األنوار لرجب البرسي ا (54)

 . (4/347)للمجلسي  - شرح الروضة -مرهة العوول  (55)
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 ل ال اني[]الموي
 

  ( من المجلد األول، في معرم كالمه ععن )الاسعملة( 139:ص) رنمه هللاقال

تسعمية قعال الاعاقالني: لعو كانعت ال... »: وخالف أهل العلم في كونها آية من كل سورة

اععت ثألنععه لععو  ؛مععن القععرآ  لكععا  طريعع  إثااتهععا إمععا التععواتر أو اآلنععاد، واألول باطععل

يعه والمتنعل وقعوع الخعالف ف ،حصل العلعم الضعروري بعذلكبالتواتر كونها من القرآ  ل

ا باطل ا إلى اه طريق  فلو جعلن ،أل  خار الواند ال يفيد إال الظن ؛بين األمة، وال اني أيض 

لعك إثاات القرآ  لخرج القرآ  ععن كونعه نجعة يقينيعة، ولصعار ذلعك  ني عا، ولعو جعاز ذ

 ـ...هعا .ا  والتغييعر والتحريعفلجاز ادعاء الروافت أ  القرآ  دخلعه الزيعادة والنقصع

  شيء من . ولذلك قطعنا بمنل أ  يكو.:في نقل كالٍم لعادالوهاب رنمه هللاإلى أ  قال 

عصعوم معام المعنعد اإل ملٍ جَ  لُ مْ وأبطلنا قول الرافضة إ  القرآ  ن   ،القرآ  لم ينقل إلينا

 .«ـاه .افلو كانت الاسملة من الحمد لاينها رسول هللا بيان ا شافي   ،المنتظر

 د: يجب عليندا حتدى ن  وأقول هنا قدف فدي مو رحمده هللاي ونفهدم كدال  هدذا اإلمدا  عك

رهم فدي أن نشير إلى بعدض كدال  علمدائهم المعتبدرين وعويدد ،من كتاب هللا رعالى الشيعة

 الورهن الكريم... وإلي  هذا:

د إ  األخاار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محم»قال الشيخ المفيد: 

ومععا أندثععه بعععت الظععالمين فيععه مععن الحععذف  ،بععاختالف القععرآ  صععلى هللا عليععه وسععلم

 .(56)«والنقصا 

اعلعم أ  الحع  العذي ال محعيه عنعه بحسعب األخاعار » :قال أبو الحسن العامليو

أ  هعذا القعرآ  العذي فعي أيعدينا قعد وقعل فيعه بععد رسعول هللا  ،المتواترة اآلتية وغيرها

ا مععن  شععيء صععلى هللا عليععه وسععلم مععن التغييععرات، وأسععقط الععذين جمعععوه بعععده ك يععر 

 .(57)«الكلمات واآليات

إن رسدليم ردوارره عدن الدوحي اإللهدي، وكدون الكدل قدد » :نعمة هللا الجزائريوقال 

يفضددي إلددى طددرح األخبددار المستفيضددة، بددل المتددواررة، الدالددة  ؛نددزل بدده الددروح األمددين
وإعرابًدا، مدع أن أصدحابنا قدد  ،ومدادةً  ،بصريحها على وقوع التحريف في الورهن كالًمدا

 .(58)«أطبووا على صحتها والتصديَّ بها

عبدد  يمحمد باقر المجلسي في معرض شرحه لحديث هشا  بن سالم عدن أبدوقال 
صدلى هللا إلى محمد  عليه السال إن الورهن الذي جاء به جبرائيل » :قال عليه السال هللا 

وال يخفعى » :أضدالو «موثدَّ»هذا الحدديث: قال عن  «سبعة عشر ألف هية عليه وسلم

وعنعدي  ،أ  هذا الخار وك ير من األخاار الصحيحة صريحة في نقه القرآ  وتغييره
                                                

 (. 91:ص)وائل المواالت أ (56)

 . لتفسير البرهان للبحراني ةوطبعل هذه كمودم (36:ص)المودمة اليانية لتفسير مرهة األنوار ومشكاة األسرار  (57)

 (.357ص:) (2ج:)وار النعمانية األن (58)
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أ  األخاععار فععي هععذا الاععاب متععواترة معنععى، وطععرح جميعهععا يوجععب رفععل االعتمععاد عععن 

 فكيعف ،األخاار رأس ا، بل  ني أ  األخاار فعي هعذا الاعاب ال يقصعر ععن أخاعار اإلمامعة

 أي كيف ييبتون اإلمامة بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف؟  (59)«ي اتونها بالخارق

روى شدديخهم محمددد بددن محمددد بددن النعمددان الملوددب بالمفيددد فددي كتدداب اإلرشدداد و

عليدده ( عددن أبددي جعفددر 1979بيددروت: ،مؤسسددة األعلمددي ،الطبعددة الياليددة ،365ص:)
 ،زليعلددم فيهددا الوددرهن علددى مددا أنددإذا قددا  قددائم هل محمددد ضددرب فسدداطي  »قددال:  السددال 

  .«ألنه يخالف فيه التأليف ؛فأصعب ما يكون على من حفظه اليو 

قدال:  عليده السدال ( عدن علدي 318:وروى شيخهم النعماني في كتداب الغيبدة )ص
أي -قلدل  ،كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفدة يعلمدون النداس الودرهن كمدا أندزل»

ن مددمندده سددبعون  يحددم   .فوددال: ال ؟أو لدديل هددو كمددا أنددزل !يددا أميددر المددؤمنين :-الددراوي

هللا  صدلىعلدى رسدول هللا  اءوما رري أبدو لهدب إال إزر ،قريش بأسمائهم وأسماء هبائهم
  .«ألنه عمه ؛عليه وهله وسلم 

ر أنهدم روي في األخبا» :(2/360)وقال نعمة هللا الجزائري في األنوار النعمانية 

 ،م بوددراءة هددذا الموجددود مددن الوددرهن فددي الصددالة وغيرهدداأمددروا شدديعته علععيهم السععالم
ن مدحتى يظهر موالندا صداحب الزمدان )المهددي( فيررفدع هدذا الودرهن  ،والعمل بأحكامه

فيودرأ  ،عليده السدال يخدرج الودرهن الدذي ألفده أميدر المدؤمنين و ،أيدي الناس إلدى السدماء

  .«ويعمل بأحكامه

األولدى  :ط 1/44المودمدة السادسدة:)ويصرح الفيض الكاشاني في رفسير الصافي 

المسدددتفاد مدددن جميدددع » :بيدددروت لبندددان( بدددأن ،مؤسسدددة األعلمدددي للمطبوعدددات ، 1979

يل لددأن الوددرهن الدذي بدين أظهرندا  ،األخبدار والروايدات الدواردة مددن طريدَّ أهدل البيدل
 ،هللابعل منعه معا هعو خعالف معا أنعزل  ،صلى هللا عليده وسدلمبتمامه كما أنزل على محمد 

 عليده السدال منهعا اسعم علعي  ،نه أشياء ك يعرةموأنه نذف  ،ما هو مغير محرف ومنه

  .«ومنها لفظة آل محمد ،في ك ير من الموايل

عليده ل علدى أبدي عبدد هللا ئبأنه قد قر (60)وذكر علي بن إبراهيم الومي في رفسيره

ن  أ ز  )) :هذه اآلية السال  ب ن ا ه ب  ل ن ا مك ين  ي و ول ون  ر  ال ذك ع ل ن دا و  اج  دي ن  و  ة  أ ع  ي اركن ا ق ر  ذ ر ك ن ا و  اجك و 

 ً اما ت وكين  إكم  ل م  لودد سدألوا هللا عظيًمدا أن »: عليه السدال فوال أبو عبد هللا   [74الفرقان:] ((لك
فودال: إنمدا نزلدل هكدذا:  ؟كيدف نزلدل !ابن رسدول هللايد :فويدل لده ،يجعلهم للمتودين إماًمدا

لندا مددن أزواجندا وذريارنددا قدرة أعددين واجعدل لنددا مدن المتوددين  )والدذين يوولددون ربندا هددب

  .«(إماًما

وأما ما هو محرل » [:دار السرور بيروت (1/37])وقال أيًضا في رفسير الومي 

 )لكن هللا يشهد بما أنزل إلي  في علي أنزله بعلمه والمالئكة يشدهدون(. :فهو قوله رعالى

يدد  مدن ربد  فددي علدي وإن لدم رفعددل فمدا بلغددل )يدا أيهددا الرسدول بلد  مددا أندزل إل :وقولده

                                                

 (.12/525)مرهة العوول  (59)

 . بيروت ،دار السرور (،1/36)رفسير الومي  (60)
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 :وقوله )إن الذين كفروا وظلموا هل محمد حوهم لم يكن هللا ليغفر لهم(. :وقوله رسالته(.

)ولو ررى الذين ظلمدوا  :)وسيعلم الذين ظلموا هل محمد حوهم أي منولب ينولبون(.وقوله
  .«(هل محمد حوهم في غمرات الموت

 :ربريدددز إيدددران(.ط 2/357) فدددي األندددوار النعمانيدددة ويودددول نعمدددة هللا الجزائدددري

  .«األخبار المستفيضة المتواررة الصريحة على وقوع التحريف في الورهن»

 ويدددورد محمدددد بددداقر المجلسدددي فدددي مدددرهة العودددول فدددي شدددرح أخبدددار هل الرسدددول

أنه  نشر دار الكتب اإلسالمية طهران( ما رووه عن أبي عبد هللا  2ط: 12/525-526)

 سددلموصدلى هللا عليده إلدى محمدد  عليده السدال إن الودرهن الدذي جداء بده جبرائيدل » :قدال
  .«سبعة عشر ألف هية

يعر وال يخفعى أ  هعذا الخاعر وك  ،فالخبر صدحيح»ويعلَّ على هذه الرواية بووله: 

 وعنعدي أ  األخاعار فعي هعذا ،من األخاار الصحيحة صريحة في نقه القرآ  وتغييره

  .«الااب متواترة

أبو منصدور أحمدد بدن علدي بدن أبدي طالدب الطبرسدي فدي كتابده المعدرول ويوول 

 :ط 1/371منشدددورات شدددركة الكتبدددي بيدددروت: (1414).ط 228-1/225) االحتجددداج
ولدديل يسددو  مددع عمددو  التويددة التصددريح بأسددماء »( 249ص: 1بيددروت ج: .األعلمددي

 ن فد ؛سدمعلفحسب  مدن الجدواب عدن هدذا الموضدع مدا  ...المبدلين وال الزيادة في هياره

  .«شريعة التوية رحظر التصريح بأكير منه

 [:(1/254األعلمي بيروت  :ط  ،(378-1/377)]ويوول الطبرسي في االحتجاج 

ا لطدال وظهدر مد ،ل وما يجري هذا المجدرىد ك ل وب  سو  وحر ك ولو شرحل ل  كل ما أ  »

  .«رحظر التوية إظهاره من مناقب األولياء وميالب األعداء

ي لحسن العاملي المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسدى بدن علدويوول أبو ا

وار رفسددير مددرهة األندد بددن معتددوق بددن عبددد الحميددد العدداملي النبدداطي الفتددوني فددي مودمددة

منشددوارت مؤسسددة  هدد (1374)األفتدداب بطهددران عددا   :ط ،36ص:]ومشددكاة األسددرار 
تواررة بحسب األخبار المعلم أن الحَّ الذي ال محي  عنه ا»ما نصه:  [إسماعيليان بوم

ليده ى هللا عصدلأن هذا الورهن الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد رسدول هللا  ؛اآلرية وغيرها

عمدا  وأسو  الدذين جمعدوه بعدده كييدًرا مدن الكلمدات واآليدات ،شيء من التغييرات وسلم
ل إلدى صدووحفظه إلدى أن  عليه السال ما جمعه علي  ؛ذكر الموافَّ لما أنزله هللا رعالى

ليدو  عندده وهدو ا ،عليده السدال الودائم إلدى انتهى أن وهكذا إلى  ،عليه السال ابنه الحسن 

 .«صلوات هللا عليه

  د ال ي أ ركيهك ))في كتاب هللا رعالى الموصول بأنه:  الشيعةهذه هي عويدة دن  ال ب اطك ل  مك

يد   مك يم  ح  كك ن  ح  يلب مك فكهك ر نزك ل  ن  خ  ال مك  .[42:فصلل] ((ب ي نك ي د ي هك و 

ك  )) :فوددال سددبحانه ،وأن هللا ركفددل بحفظدده ن ددا الددذ ك ل  ددن  ن ز  إكن ددإكن ددا ن ح  ددر  و   ((افكظ ون  ا ل دده  ل ح 

 .[9الحجر:]

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

55 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

راء ظهدددورهم واربعدددوا غيدددر سدددبيل المدددؤمنين ونبدددذوا كتددداب هللا  الشددديعةولكدددن 

كامدل هن الوأعرضوا عنه بالكلية... معتودين أنه محرل زيد فيه وأنود  منده، وأن الودر
ددل م  ددل  ج  م  هن يعنددي أضددعال قددر ،سدديأري بدده المهدددي )المختبدد (! هخددر الزمددان، وأندده حك

 المسلمين اليو !!! 

 

* * * 
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 ]المويل ال الث[

  ( مععن تفسععيره الجععزء الرابععل مععن المجلععد ال الععث، عنععد 46:ص) رنمععه هللاقععال

 تفسير قوله تعالى:

يَن اْسععيَععْوَم تَْاععيَتُّ ُوُجععوهس َوتَْسععَودُّ ُوُجععو)) ععا الَّععذ  أََكفَععْرتُْم بَْعععَد   ُوُجععوهُُهمْ َودَّتْ هس فَأَمَّ

 .[106:آل عمرا ] ((إ يَمان ُكْم فَذُوقُوا اْلعَذَاَب ب َما ُكْنتُْم تَْكفُُرو َ 

ما آية في كتاب هللا أشد على أهل االختالف من أهل األهواء  :من العتاية قال..»

قعال مالعك: إنمعا  [106آل عمرا :] ((وهس َوتَْسَودُّ ُوُجوهس يَْوَم تَْايَتُّ ُوجُ )) :من هذه اآلية

 :بعدليل قولعه ،هذه ألهل القالة. يعني أنها ليست للذين تفرقوا واختلفوا من األمعم قالنعا

ورواه أبعو غسعا  مالعك الهعروي ععن مالعك  [106آل عمرا :] (())أََكفَْرتُْم بَْعَد إ يَمان ُكمْ 

فععالمراد الععذين  :هععذا الوجععه ىعاععا ، وعلعع بععن عمععر، وروي م ععل هععذا عععن ابععناعععن 

ا بععالردة أو بشععنيل األقععوال التععي تفضععي إلععى الكفععر ونقععت  أنععدثوا بعععد إيمععانهم كفععر 

مععن الشععيعة الععذين قععالوا بععأ  الناععوة لعلععي، وم ععل غععالة   (61)الشععريعة، م ععل الغرابيععة

 .«لخإاإلسماعيلية أتااع نمزة بن علي، وأتااع الحاكم العايدي... 

 ذا الشددديعة محكدددو  علدددى أقدددوالهم بأنهدددا ر فضدددي إلدددى الكفدددر ونودددض أقدددول: هكددد

رربدة ورفعدوا درجدتهم مدن البشدرية إلدى م ،فديمن جعلدوهم )أئمدة( لهدم افود غلو،الشريعة
حد كتاب وا فصرفوا لهم العبادة من دون هللا، وإلي  بعض األميلة من ،هيةلالربوبية واإل

 لى أئمتهم:ة لتعلم كيف أنهم يدعون أن الوحي ينزل عشيعلل

 : (251ص:)في كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار 

هم صددور أعظددم مددن ييخدداطبون ويسددمعون الصددوت ويددأر -األئمددة-نهددم أبدداب فددي )

 (:جبرئيل وميكائيل

 يبدأبدن ا يعدن علد ،عدن محمدد بدن عمدرو الزيدات ،بن اسدماعيلي ( حدثنا عل1) 
عداين ن مندا لمدن يإ» :يودول يده السدال علبدا عبدد هللا أسدمعل  :بصير قال يبأعن  ،حمزة

 لسدلة كلدهن منا لمن يسمع كمدا يودع السإو ،ن منا لمن ينور في قلبه كيل وكيلإو ،معاينة

عظددم مددن جبرئيددل أخلددَّ  :قددال ؟هددم ون مددانفالددذين يعدداي :قلددل :قددال ،يوددع فددي الطسددل
 .«وميكائيل

عليده  عبدد هللا يبدأعمدن ذكدره عدن  ي( حدثنا محمد بدن عيسدى عدن زيداد الوندد2) 

مدن يودذل  ومندا ،ذنده نكتًداأمنا من ينكل في  :فوال ؟ما إلكيف يزاد ا :قلل» قال: السال 
 . «ومنا من يخاطب ،في قلبه قذفًا

عدن الوليدد  ،حمدد بدن رزيدنأعدن  ،صحابنا عن محمدد بدن حمدادأ( حدثنا بعض 3)

ندا مدن يسدمع وم ،ن منا لمدن يدوقر فدي قلبدهإ» قال: عليه السال عبد هللا  يبأالطائفي عن 
                                                

 أهم عوائدهم التي خالفوا فيها اإلسال  وأهله. ( في فصل:40-39:ص)الغرابية: رود  رعريفها  (61)
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 .«فضل من يسمعأو ،ومنا من ينكل ،ذنهأب

عدن يزيدد  ،بدن نعمدان يعدن علد ،عن الحسين بن سعيد ،حمد بن محمدأ( حدثنا 4)
 ول:يود عليده السدال بدا عبدد هللا أسدمعل  :حمدزة قدال يبأعن ابن  ،ق يلوب شعراسحإبن 

صدوت يسدمع ال ن مندا لمدنإو ،ن منا لمن يؤرى في منامدهإو ،ذنهأن منا لمن ينكل في إ»

عظدم مدن جبرئيددل أن مندا لمدن يأريده صدورة إو ،ميدل صدوت السلسدلة يودع علدى الطسدل
 .«وميكائيل

هم علعيوغير هذا من الروايات واألعاجيب التي كذبوا فيهدا علدى أئمدة أهدل البيدل 

 . لمصلى هللا عليه وس.. وخالفوا فيها كتاب هللا رعالى، وصريح قول النبي السالم
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 ل الرابل[]الموي

 

  ( مععن المجلععد الرابععل الجععزء السععاد  عنععد قولععه 260ص:فععي ) رنمععه هللاقععال

ْن َرب   ))تعالى:  َل إ لَْيَك م  ُسوُل بَل  ْ  َما أُنز  َسالَ  لَْم تَْفعَ َك َوإ  ْ يَا أَيَُّها الرَّ ُ ْل فََما بَلَّْغَت ر  تَهُ َوَّللاَّ

َ ال يَْهد   ْن النَّا   إ  َّ َّللاَّ ُمَك م  ييَْعص  نعت .. وإذ قعد كا.»: [67مائعدة:ال] ((نَ ي اْلقَْوَم اْلَكاف ر 

قطعل  علمنعا أ  معن أهعم مقاصعدها أ  هللا أراد ،هذه اآلية من آخر معا نعزل معن القعرآ 

تخرص من قد يزعمو  أ  الرسول قد استاقى شيئ ا لم يالغعه، أو أنعه قعد خعه بععت 

ي أقطععل آيععة إلبطععال قععول النععا  بععإبالء شععيء مععن الععوني لععم يالغععه للنععا  عامععة. فهعع

 الرافضة بأ  القرآ  أك ر مما هو في المصحف الذي جمععه أبعو بكعر ونسعخه ع معا ،

أنعه و ،وأنه أورثعه أبنعاءه ،وأ  رسول هللا اخته بك ير من القرآ  علي بن أبي طالب

ة يالعع  وقععر بعيععر، وأنععه اليععوم مختععز  عنععد اإلمععام المعصععوم الععذي يلقاععه بعععت الشععيع

 ظر وبالوصي. بالمهدي المنت

فدي  رضدي هللا عندهوكانل هذه األوها  ألمدل بدأنفل بعدض المتشديعين إلدى علدي  
ة مدة حياره، فددعا ذلد  بعدض النداس إلدى سدؤاله عدن ذلد . روى البخداري أن أبدا جحيفد

العذي ال و :فقعال قهل عندكم شيء ما ليس في القرآ  وما ليس عند النا )ا: سأل علي  

ا يعطى رجل في ؛عندنا إال ما في القرآ  ما ،فل  الحاة وبرأ النسمة  ،كتاب هللا إال فهم 

قتعل قعال: العقعل، وفكعاك األسعير، وأ  ال ي ةقوما في الصحيفة، قلت: ومعا فعي الصعحيف

ر وحديث مسروق عن عائشة الذي سنذكره ينب  بأن هذا الهاجل قدد ظهد (.مسلم بكافر

من  ان شيء من األحكا  ليلبين العامة في زمانها. وقد يخ  الرسول بعض الناس ببي
كداي وف ،الورهن المنزل إليه لحاجة دعل إلى رخصيصه، كما كتب إلى علي ببيدان العودل

 .«لخإ ألنه كان يومئذ قاضيًا باليمن... ؛وأن ال يوتل مسلم بكافر ،األسير

 ( مدن أقدوال علمداء 106-100:ص): راجع ما نولناه فدي ]الموضدع اليداني[ أقول

 ي الورهن الكريم. الشيعة، وعويدرهم ف

 

* * * 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

59 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

 

 ]المويل الخامس[

 

  ى:عند قولعه تععال -الجزء السابل-( من المجلد الرابل 311:ص) رنمه هللاقال 

عذُ أَْصعنَاما  آل َهع)) يُم ألَب يعه  آَزَر أَتَتَّخ   ((قَْوَمعَك ف عي َيعالٍل ُما عينٍ ي أََراَك وَ ة  إ ن  عَوإ ْذ قَاَل إ ْبَراه 

صعلى  ال الفخر: وقالت الشيعة: ال يكو  أند معن آبعاء رسعول هللاق... »: [74األنعام:]

ا. وأنكععروا أ  آزر أب إلبععراهيم وإنمععا كععا  عمععه هللا عليععه وسععلم . وأمععا وأجععداده كععافر 

نعت فعي وقعد بي ،أصحابنا فلم يلتزموا ذلك. قلت: هو كما قال الفخر من عدم التعزام هعذا

وص أ  الكفعر ال ينعافي خلع ليه وسلمصلى هللا عرسالة لي في طهارة نسب رسول هللا 

ا جالي ا ه بعأل  الخلوص الماحوث عنه هو الخلوص ممعا يتعيعر  ؛النسب الناوي خلوص 

 .«في العادة

 في عمه أبدي طالدب:  صلى هللا عليه وسلم: ثبل عندنا أهل السنة قول النبي أقول

يغلعي منعه لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في يحضاح من نار يالع  كعايعه، )

 وفيه بيان أن أبا طالب في النار. (62)(دماغه

فودد ادعدوا إيمدان  ،ومن هذا الباب وبمساندة غلدو الشديعة الكبيدر فدي األئمدة عنددهم

 يعا :قلعت) فود روى الصدوق عن جابر قال: ،رضي هللا عنهأبي طالب والد اإلما  علي 

اأ  إ :  النععا  يقولععو إ !رسععول هللا علععم أربععك  !جععابر يععا :قععال ،بععا طالععب مععات كععافر 

فرأيعت  ،لعى الععر إلعى السعماء انتهيعت إسعري بعي أنه لما كانت الليلة التي إ ،بالغيب

 ،هللا بعوك عاعدأوهعذا  ،بعو طالعبأوهعذا عمعك  ،المطلعب هذا عاعد :نوار فقيل ليأربعة أ

بكتمعانهم  :قعال قلهي لم نالوا هذه الدرجعةإ :فقلت ،بي طالبأوهذا ابن عمك جعفر بن 

 .(63)( هارهم الكفر نتى ماتوا على ذلك!!إيما  وإلا

 فلم اعتقد الشيعة هذه العقيدةق 

لندار، كيدف عوداًل يكدون إمامندا علديب أبدوه كدافر فدي ا) :يجيب  أحد عوالئهم! فيودول

 هذا مبلغهم من العلم!  (ومعاوية يسلم أبوه وهو من األعداء؟!

هب ل ، وكفر أبي للهب( دليل هخر على إمكانية وقوع ذي وكذل  في كفر عمه )أب
 واقع بارفاق السنة والشيعة!

 ،أدري لددم ركلددف الشدديعة اخددتالق األحاديددث الموضددوعة ولددي عنددَّ اآليددات فددال 

عمده  عن أن يكدون صلى هللا عليه وسلمتنزيه الرسول بذريعة  ؛إلثبات إيمان أبي طالب
 مع أنهم أثبتوا ذل  في عمه أبي لهب!! ،كافًرا

 فالمنوصة واقعة بكفر عمه أبي لهب! ،منوصةفلو كان كفر عمه أبي طالب 

                                                

 (.1/135) رواه مسلم (62)

 (. 140ص:)ل عن رنويح المسائ نوالً  ،خبارألانظر: جامع ا (63)
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راد منه وإنما الم ،صلى هللا عليه وسلمهذا ليل رن زيًها للرسول  الشيعةولكن فعل 

نهدم قدد أعن أن يكون أبوه أبو طالب مشرًكا، وهم الذين نعلدم  رضي هللا عنهرنزيه علي 
 .عز وجلبصفات ال يتصف بها إال الخالَّ  رضي هللا عنهوصفوا عليًا 

بدو أر زهن يكدون أنكروا أفد ،نسان الجندةإلن الورابة كافية لدخول اأيرون  الشيعةو

و بددو طالددب.. حتدى ألددف بعددض معاصددريهم كتابدده النشدداز )أبددأبدراهيم فددي النددار وكددذل  إ
 طالب مؤمن قريش( ودعا فيه لهذه العويدة الفاسدة.
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 ]المويل الساد [

 

-الجدزء اليداني والعشدرون-د الحدادي عشدر( من المجل16:ص)في  رحمه هللاقال 

ددن ك م  الددعنددد رفسددير قولدده رعددالى:  ي ددذ هكب  ع  ُ   لك يددد   ددا ي رك ل  أ  ))إكن م  ج  ب ي ددر ك ددل  ال  ك م  ه  ددر  ي ط ه ك لك و 

يراً  هك هدل أفغصدبوا وصدف  ،وقد رلوف الشديعة حدديث الكسداء...»: [33األحزاب:] ((ر ط 
يهمددا علدديهم الرضددوان، وزعمددوا أن أزواج البيددل وقصددروه علددى فاطمددة وزوجهددا وابن

آليدة السن من أهل البيل. وهدذه مصدادمة للودرهن بجعدل هدذه  صلى هللا عليه وسلمالنبي 
ذا هحشًوا بين ما خوطب به أزواج النبي. وليل في لفظ حديث الكساء ما يوتضي قصر 

 وهدو ،صديغة قصدر (هعؤالء أهعل بيتعي) :إذ لديل فدي قولده ؛الوصف علدى أهدل الكسداء

لديل معنداه لديل لدي ضديف غيدرهم،  [68:الحجعر] ((إ  هعؤالء يعيفي)) :كووله رعالى
 وهو يوتضي أن ركون هذه اآلية مبتورة عما قبلها وما بعدها.

ى قدراءة هدذه اآليدة علد هويظهر أن هذا التوهم من زمن عصدر التدابعين وأن منشدأ

ن عدن ورا رواه المفسدويددل لدذل  مد ،األلسن دون ارصال بينها وبين ما قبلها وما بعددها
وأنده  ،مصدلى هللا عليده وسدلأنها نزلل فدي أزواج النبدي  تههلاعكرمة أنه قال: من شاء ب

ن وأنده كدا ،صلى هللا عليده وسدلمإنما هو نساء النبي  ،قال أيًضا: ليل بالذي رذهبون إليه

يصري بذل  في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صدريح فدي أن اآليدة نزلدل قبدل أن 
 وأنها نزلل في بيل أ  سلمة.  ،النبي الدعوة ألهل الكساءيدعو 

سعول وأنعا معهعم يعا ر)وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة أن أ  سلمة قالل:  

نعهدا مدن مفود وهم فيه الشيعة فظنوا أنه  (؛فقال: أنت على مكانك وأنت على خير هللا ?
ا سدألته مدإنمدا أراد   عليده وسدلمصلى هللاألن النبي  ؛أن ركون من أهل بيته، وهذه جهالة

هدم، ألن اآلية نزلل فيها وفي ضرائرها فليسل هدي بحاجدة إلدى إلحاقهدا ب ؛من الحاصل

وهددو  ،فالدددعاء لهددا بددأن يددذهب هللا عنهددا الددرجل ويطهرهددا دعدداء بتحصدديل أمددر حصددل
ون فيده داب الدعاء كما حرره شهاب الدين الورافي في الفرق بدين الددعاء المدأذآلمنال 

د وقدع فدي رعليًمدا لهدا. وقد صلى هللا عليده وسدلملدعاء الممنوع منه، فكان جواب النبي وا

د . وهددذا أوضددح فددي المددرا(إنععك مععن أزواج الناععي)بعددض الروايددات أندده قددال أل  سددلمة: 
 .«(إنك على خير) :بووله

 ن بددن عاشددور فوددد بددياشدديخ اإلسددال  الطدداهر  ،: رحددم هللا العالمددة الكبيددروأقععول

دد أقدددوال  والمعرفددة الياقبددة بتفسددير هي الكتدداب، ورد   ،والعلددم الدددقيَّ ،هددانة والبربالحج 

هدرات، والطداعنين فدي أزواجده الكدرا  المط صلى هللا عليده وسدلمالمبطلين أعداء النبي 

ه ذا يؤذونوهم به صلى هللا عليه وسلممن الشيعة الذين ما فتئوا يودحون في أزواج النبي 
 يوول:  ىسبحانه ورعالوهللا  ،أشد اإليذاء

ي كب دداتك )) ي كب ددون  لكلط  الط  ي كبكددين  و  ي كب ددات  لكلط  الط  بكيي دداتك و  ل خ  بكيي ددون  لك ال خ  بكييكددين  و  ل خ  بكيي ددات  لك ال خ 
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يمب  قب ك رك ز  رك ةب و  فكر  غ  م  م  ا ي و ول ون  ل ه  م  ء ون  مك ب ر  ل ئك   م   .[26النور:] ((أ و 

 

 

* * * 
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 ريي هللا عنهانين عائشة طعن الشيعة في أم المؤم

 

 صددلى هللا عليدده وسددلمفددي أمهددات المددؤمنين زوجددات النبددي  الشدديعةوإلددى معتوددد 

ن المطداعن التدي وجههدا الشديعة إلدى إوحيدث رضدي هللا عدنهن، الطداهرات المطهدرات 

 سأقتصر على نماذج منها.. فأكير من غيرها  رضي هللا عنهاعائشة 

مدا ف ،إليده صدلى هللا عليده وسدلمزواج النبدي أ بكان هذا قولهم في عائشدة أحد وإذا

 فمنها:؟ أجمعين رضي هللا عنهن بال  بغيرها

 

 : ادعاء الشيعة كفرها وعدم إيمانها، وزعمهم أنها من أهل النار:أوال  

فدي  -زوًرا وبهتانًدا -إلدى جعفدر الصدادق  -وهدو مدن علمداء الشديعة-أسند العياشي 
ال ر ك ون وا ك  )) رفسير قوله رعالى: ً و  ة  أ نك اثدا دك ق و  ن  ب ع  ا مك ل ه  ، [92النحدل:] ((ال تكي ن و ض ل  غ ز 

 .(64)«هي نكيل إيمانها ،التي نوضل غزلها من بعد قوة أنكاثًا: عائشة» قال:

وربدددو النزعددة الباطنيددة فددي هددذا التفسددير جليددة، فالشدديعة قددد نحددوا منحددى التأويددل 
وزعمهددم أن التددي نوضددل  ،إليمددانبتحددريفهم معنددى نوددض الغددزل إلددى نوددض ا ،البدداطني

بينمدا إجمداع المفسدرين  ،رضدي هللا عنهداهي عائشة  -على حد قولهم اأي إيمانه-غزلها 

ف نهم أجمعوا على أن المرأة التي نوضل غزلها امرأة خرقاء في أهدل  ،على عكل ذل 
لهدا مدن الغدداة إلدى الظهدر، ثدم ردأمرهن  الجاهلية رسمى: ريطة، كانل رغزل هي وجوار  

هم، فضددربها هللا مددياًل لهددم أال يتشددبهوا بهددا دفينوضددن مددا غددزلن. وكانددل معروفددة عندد

فشبه نوض العهود بدنوض الغدزل. ولدم يودل أحدد مدنهم  ،فينوضوا العهود من بعد روكيدها
ولم يدؤول واحدد مدنهم  ،رضي هللا عنهاإن المرأة المعنية بهذه اآلية هي الصديوة عائشة 

 .(65)م يشبه بهنوض الغزل بنوض اإليمان، ول

  ًمنه:  بابًا من أبواب النار ردخل رضي هللا عنهاا أن لعائشة وزعم الشيعة أيض 

 -وحاشاه ممدا نسدبه الشديعة إليده رحمه هللا،–فود أسند العياشي إلى جعفر الصادق 

اب  )) أندده قددال فددي رفسددير قولدده رعددالى حكايددة عددن النددار: ددب ع ة  أ ب ددو  ددا س  : [44الحجددر:] ((ل ه 
 .(66)«نم لها سبعة أبواب... والباب السادس لعسكر... إلخيؤرى بجه»

 .(67)كما زعم ذل  المجلسي ،رضي هللا عنهاوعسكر كناية عن عائشة 

                                                

 . (7/454) وبحار األنوار للمجلسي (2/383) البرهان للبحراني :وانظر(، 2/269) رفسير العياشي (64)

-14/221) وروح المعاني ل لوسي (،3/190) وفتح الودير للشوكاني (،584-2/583) رفسير ابن كيير :نظرا (65)

222) . 

 . (8/220، 4/378) وبحار األنوار للمجلسي (،2/345) يالبرهان للبحران :وانظر (،2/243) رفسير العياشي (66)

 . (8/220، 4/378) بحار األنوار للمجلسي (67)
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 -فدي موقعدة الجمدل-ووجه الكناية عدن اسدمها بعسدكر، كونهدا كاندل رركدب جمداًل 

 يوال له عسكر. كما ذكر ذل  المجلسي أيًضا. 

، (68)ئشدددة فدددي كتدددبهم بددد )أ  الشددددرور(ولدددم يكتدددف الشددديعة بدددذل ، بدددل لوبدددوا عا

 .(69))الشيطانة( وب 

، وأن لوبهددا (70) صددلى هللا عليدده وسددلموزعمددوا أنهددا كانددل ركددذب علددى رسددول هللا 
 .(71)األلواب التي يبغضها هللا رعالىمن )حميراء( 

ي كددافرة عنددد الشدديعة، وليسددل مددن أهددل اإليمددان، وهدد اإذً  رضددي هللا عنهددافعائشددة 

  عندهم من أهل النار.

  حدب أومعلو  أن الشيعة يوجهون هذه المطاعن المفتراة المجردة عن الدليل إلدى

بيدث وال خوكدان ال يحدب إال طيبًدا، والكدافر  ،صلى هللا عليه وسلمالناس إلى رسول هللا 
لى هللا صدعدن رسدول هللا  -روارًرا معنويًا-يحب، فكيف رتفَّ مزاعم الشيعة مع ما روارر 

 ؟! رضي هللا عنهاالصديوة  من حبه لعائشة عليه وسلم

أنده  رضدي هللا عنهمداأخرج أحمد وأبو حارم وغيرهمدا بأسدانيدهم عدن ابدن عبداس 
صعلى هللا عليعه كنعت أنعب نسعاء رسعول هللا )دخل على عائشة وهي رمدوت، فودال لهدا: 

 .(72)(إال طيا ا صلى هللا عليه وسلمإليه، ولم يكن يحب رسول هللا  وسلم

 ،رضدي هللا عنهدارجداًل يندال مدن عائشدة  هللا عنهمدارضدي وسمع عمار بن ياسدر 
عا، أتعؤذي ناياعة رسعول هللا » فزجره ووبخه وقدال لده: عا مناون  صعلى هللا اغعرب مقاون 

 .رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن (73)«عليه وسلم

النعععا  إليعععكق فقعععال:  معععن أنعععبُّ ): صدددلى هللا عليددده وسدددلمرسدددول هللا  سدددئلوقدددد 

 .(74)(عائشة

حاشدداها بددل هددي مددن أفضددل  !عددد هددذا كلدده يزعمددون أنهددا كانددل كددافرةثددم الشدديعة ب

 عباد هللا الصالحين. والمؤمنين 

فضل عائشة ) على سائر النساء بووله: صلى هللا عليه وسلموقد فضلها رسول هللا 

 .(75)(على النساء كفضل ال ريد على سائر الطعام

  مددع مددا ثبددل عددن ويتنداقض مددا زعمدده الشدديعة عدن عائشددة بكونهددا مددن أهددل الندار

                                                

 . (3/161) الصراط المستويم للبياضي (68)

 . (3/135) المصدر نفسه (69)

 . (1/190) الخصال للصدوق (70)

 . (1/247) األصول من الكافي للكليني (71)

 . (30ص:)هات المؤمنين للمحب الطبري راجع السم  اليمين في مناقب أم (72)

 رضي هللا عنها.المناقب باب فضل عائشة  (5/707) جامع الترمذي (73)

 .الفضائل باب فضائل أبي بكري. (5/68) صحيح البخاري (74)

ي م  إكن  )) األنبيدداء بدداب قددول هللا رعددالى: .ي (6/340) أخرجدده البخدداري (75) ددر  الئكك ددة  ي ددا م  إكذ  ق ال ددل  ال م  ددط ف ايك  و  ُ   اص 

ين   ط ف ايك ع ل ى نكس اءك ال ع ال مك اص  يك و  ر  ط ه   .[42هل عمران:(( ]و 
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لقععد رأيعت عائشعة فععي ) مدن بشدارره لهددا بالجندة بوولده: صدلى هللا عليده وسددلمرسدول هللا 

 .(76)(ذلك علي عند موتيبأني أنظر إلى بيام كفيها ليهو  ك ؛الجنة

 ،رضي هللا عندهبن أبي طالب  يويتناقض أيًضا مع ما ثبل عن أمير المؤمنين عل

 .(77)(زوجة نايكم في الدنيا واآلخرةإنها ل) :رضي هللا عنهامن قوله عنها 

ليده صدلى هللا عالشيعة بعد هذه األدلة الواضدحة الصدريحة قدد خدالفوا رسدول هللا ف
وا وزعمد - رضدي هللا عندهعلي بدن أبدي طالدب -وخالفوا من زعموا أنه إما  لهم  ،وسلم

 كافرة، وأنها من أهل النار، حاشاها من ذل . رضي هللا عنهاأن عائشة 

 نة طاهرة، من أهل الفردوس األعلى في الجنة مدع زوجهدا رسدول هللابل هي مؤم
 .صلى هللا عليه وسلم

 

أة من فوق سال الشيعة اإلثنا عشرية ينساو  الصديقة بنت الصدي  المارَّ  ثاني ا:

 سموات إلى الفانشة: 

 هللارضي بن سلول الصديوة الطاهرة عائشة الما رمى رأس النفاق عبدهللا بن أبي 

مددة عددن وعددال النتهدداي حرمددة نبيدده فنفددى الته مددا برأهددا هللا مندده، غضددب هللا جددل  ب عنهددا
الددنيا،  الوعيد الشديد فدي ت  و  ربرئتها من فوق سبع سموات هيات ح  في الصديوة، وأنزل 

 والتوعد بالعذاب العظيم في اآلخرة.

ظ ل دتده غأيلما ر ؛لل اآليات التي أوعد هللا العصاةشل في هيات الورهن، ورأم  ولو فت  
باإلفد ،  رضدي هللا عنهداالصدديوة عائشدة  ىفي عووبة شيء رغليظه فدي عووبدة مدن رمد

ه رأس بفاآليات والووارع مشحونة بالوعيد الشديد، والزجر العنيف، واستعظا  ما جاء 

ول سدنة والوداع ما أقدموا عليه من التلوي باأللظالنفاق ومن رددوا قوله من اإلف ، واستف
آلخدرة، لددنيا واه هينًا وهو عندد هللا عظديم، فجعدل الو ذ ف دة  ملعدونين فدي اباألفواه، يحسبون

د عليهم وأخبر أن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ستشه ،وروعدهم بالعذاب الشديد في اآلخرة

ب بسددب ؛بدد فكهم وبهتددانهم، وهددذا لدديل ظلًمددا لهددم، بددل هددو جددزاؤهم الحددَّ الددذي هددم أهلدده
ا رنبيًهد ،صدلى هللا عليده وسدلمجدة رسدول هللا خوضهم في عرض نبيه، وركلمهم على زو

سدالمه صدلوات هللا و هوإنافدة محلد صدلى هللا عليده وسدلملهم على علو منزلة رسول هللا 

 علبه.

 وقددد انتهددى ذلدد  اإلفدد  بجلددد الخائضددين فيدده، ورددوبتهم، واعتددذارهم إلددى نبدديهم 

 وزوجه الطاهرة العفيفة. 

مدوا بده العفيفدة الطداهرة فدي عرضدها وبعد ذل  بورون أحدث الشيعة إفًكا هخر اره

وهو يدافع عن رسوله وحبيبه،  ،ف نه مطلع عليهم ؛مرة أخرى، ولم يحاسبهم أحد إال هللا

                                                

السددم  اليمددين  :وانظددر (،8/65) وطبوددات ابددن سدعد (،2/871) وفضددائل الصدحابة لدده (،6/138) مسدند أحمددد (76)

 .(29ص:)للمحب الطبري 

 .(5/225) راريخ الطبري (77)
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 . صلى هللا عليه وسلم هويذب عن عرض خليل

ين  ك  )) فود زعم الشيعة أن قوله رعالى: ل ذك ي الً لك ُ   م  ب   ر  وا اك ض  أ ة  ن دوف ر  در  أ ة  م  در  اكم  ح  و 
ان ت ا ي نك ف خ  الكح  ن ا ص  ب ادك ن  عك د ي نك مك ل  ع ب  ا ف  ل وط  ك ان ت ا ر ح  دل م  ي غ نكي ده م  ك ش   ُ دن   دا مك قكيدل  ا ع ن ه م  ي ئاً و 

لكين   ددع  الددد اخك ددال الن ددار  م  رضددي هللا وحفصددة  ميددل ضددربه هللا لعائشددة [10التحددريم:] ((اد خ 

 . عنهما

  .-والعياذ باهلل رعالى-شة حب الفاوقد فسر بعضهم الخيانة بارركا

 (78)وهللا ما عندى بوولده: )فخانتاهمدا( إال الفاحشدة» قال الومي في رفسير هذه اآلية:

 (81)طلحددة وكددان  (80)فيمددا أرددل فددي طريددَّ )البصددرة( (79)وليودديمن الحددد علددى )عائشددة(
ي من قال لها فالن: ال يحل ل  أن رخرج (82)يحبها، فلما أرادت أن رخرج إلى )البصرة(

 .(83)«جل نفسها من )طلحة(فزو   ،غير محر 

عدد بجل نفسها من هخر : كونها زو  -على حد زعم الشيعة-ووجه إقامة الحد عليها 
ج النبدي مع حرمة ذل ، فاهلل رعدالى قدد حدر  نكداح أزوا ،صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

 من بعده أبدًا.  صلى هللا عليه وسلم

ورزوجدل مدن طلحدة مدن بدين زوجدات رسدول هللا فمن هي التي ارركبل الفاحشدة 
 ؟-كما زعم الشيعة-وهي في طريوها إلى البصرة  صلى هللا عليه وسلم

 . -على حد زعم الشيعة المتود -الميل مضروب لعائشة وحفصة معًا 

ب جماع  رضي هللا عنهاوالتي خرجل هي عائشة  ،وحفصة لم رخرج إلى البصرة
 ن طلحدة مدعلتزويجها نفسدها مد -كما زعم الشيعة-يها الحد التي يوا  عل افهي إذً  ،الشيعة

 حرمة ذل  عليها. 

لباطدل حسدب معتودد الشديعة ا وال بد أن يوا  هذا الحد عند رجعة األئمدة وأعددائهم،
 في ذل .

وممددا يؤكددد أن الشدديعة الددذين لددم يددذكروا اسددم )عائشددة( صددراحة، عنددوا بدد )فالنة( 

ما رواه الشيعة  -ذكروا اسمها صريًحا كما رود مع أن االخرين - رضي هللا عنهاعائشة 
الن بكدي  )) ندزل قدول هللا رعدالى: المد أنده»في كتبهم من المدزاعم المكذوبدة التدي جداء فيهدا: 

م   دار ه  ه  ده  أ م  اج  و  أ ز  م  و  دهك ف سك دن  أ ن  نكين  مك مك ؤ  ل دى بكدال م    هللا نسداء النبددي ، وحدر  [6األحدزاب:] ((أ و 

  محمدد عليندا نسداءه على المسلمين غضب طلحة، فوال: يحدر ك  ه وسلمصلى هللا عليه وهل
                                                

(78)  ً ونسدبه إلدى أبدي  -سال  عندد الشديعة، ومدرجعهمإلشيخ ا-فود سبوه إليه الكليني  ،ن الوميم وليل هذا الوول بدعا

 (.375 -4/358)راجع البرهان للبحراني  جعفر الباقر

وقدد صدرح غيدره باسدمها فكشدف مدا حظدرت التويدة كشدفه  ،وهدذا مدن بداب التويدة ،عند الومي فالنة بدل عائشدة (79)

 .بزعمهم

 (..في الطبعة الحديية ).. (80)

 .وهو من التوية كما أسلفنا ،فالن بدل طلحة :في نسخة أخرى (81)

 (.في الطبعة الحديية )... (82)

البرهدان  :وانظدر (،2/377) ط حدييدة (،341ص:)في نسخة أخرى فالن بدل طلحة.. رفسير الومي ط حجرية  (83)

 .ها في المتنوقد ساقاها موضحة كما أثبت (338ص:)ورفسير عبدهللا شبر  (،4/358) للبحراني
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بدين خالخيدل نسدائه كمدا ركدض بدين  ويتزوج هو بنسائنا، لئن أمات هللا محمدًا لنركضن  

 -وفدي روايدة ثاليدة- (84)«وفي رواية أخرى ذكروها: ألردزوجن عائشدة-خالخيل نسائنا 
ك ، فدأنزل هللا رعدالى: (85)«وكان طلحة يريد عائشة»  ُ س دول   ذ وا ر  دا ك دان  ل ك دم  أ ن  ر دؤ  م  ))و 

 ً يما ك ع ظك  ُ د   ن  هك أ ب داً إكن  ذ لكك م  ك ان  عك دك ن  ب ع  ه  مك اج  و  وا أ ز  ح  ال أ ن  ر ن كك  .[53األحزاب:] ((و 

دت قدد ردردة، وءولم يكتف الشيعة بهذا، بل نسبوا إليه أقوااًل في غاية الخسة والبذا
 هممل أن ال أكتبها، لوال ما ألزمل بده نفسدي مدن إعطداء صدورة واضدحةفي ذكرها، و

لددذا فدد ني أذكددر بعضددها،  ،رضددي هللا عددنهممختصددرة عددن نظددرة الشدديعة إلددى الصددحاية 

 وأعرض عن بعضها اآلخر: 

أن عائشة جمعل أربعين ديناًرا من خياندة  -وهو من علمائهم-ذكر رجب البرسي 

 .(86)قتها على مبغضي عليوفر  

زيندل يوًمدا »أن عائشدة  -وهو مدن علمدائهم أيًضدا-أحمد بن علي الطبرسي وذكر 
 .(87)«كانل، وقالل: لعلنا نصطاد شابًا من شباب قريش بأن يكون مشغوفًا بها جاريةً 

 !ليدهإفي زوجتده وأحدب النداس  صلى هللا عليه وسلمفوارلهم هللا كيف حفظوا النبي 

عليده  صدلى هللاوأرباعده زمدن رسدول هللا  لود رموها بأشد ممدا رماهدا بده رأس المندافوين
 .وسلم

 :مناقشة هذه المفتريات 

فداهلل  ال يش  عاقل أن هدذه المدزاعم الشديعية مدن البهتدان المبدين واإلفد  المفتدرى،

رضددي هللا لددم يضددرب امددرأة نددوح وامددرأة لددوط مددياًل لعائشددة وحفصددة  سددبحانه ورعددالى

 يدة:ا قدال هللا رعدالى فدي رأس اآلبدل هدو ميدل مضدروب للدذين كفدروا مطلوًدا، كمد ،عنهما

أ  )) در  اكم  ة  ن دوح  و 
أ  در  وا اكم  ف در  ين  ك  ل دذك ي الً لك ُ   م  ب   ر  مدا لوالشديعة  ،[10التحدريم:] ((ة  ل دوط  ض 

 قصدروا الميدل ،ويعتودون كفرهمدا رضي هللا عنهماكانوا يحودون على عائشة وحفصة 

 ضروب عليهما وخصو بهما. مال

فسدري أهدل السدنة أن الخياندة مدن امدرأة ندوح وامدرأة لدوط هدي ولم يول أحد من م

                                                

لمواردددل بدددن عطيدددة  ومدددؤرمر علمددداء بغدددداد (196-2/195) حدييدددة.ط (،290ص:)حجريدددة .رفسدددير الومدددي ط (84)

 والصراط المستويم للبياضي (،493-492ص:)والطرائف البن طاوس  (،258ص:)والشافي للمررضى  (،38ص:)

 ورفسددير الصددافي (،ب/36ق:)ي ونفحددات الالهددوت للكركدد (،452ص:)ومنددار الهدددى لعلددي البحرانددي  (،3/23-35)

وفصدددل  (،261-260ص:)وإحوددداق الحدددَّ للتسدددتري  (334 – 3/333) والبرهدددان للبحراندددي (،2/363) للكاشددداني

 لحسدينياعشدر لهاشدم  يثنالئمة األوسيرة ا (3/56) وعوائد اإلمامية للزنجاني (،58ص:)الخطاب للنوري الطبرسي 

 .(36ص:)ة والشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغني (،1/381)

وفصددل الخطدداب للنددوري  (،ب/36ق:)ونفحددات الالهددوت للكركددي  (،493-492ص:)الطرائددف البددن طدداوس  (85)

 .(58ص:)الطبرسي 

 .(86ص:)مشارق أنوار اليوين لرجب البرسي  (86)

 .(82ص:)احتجاج الطبرسي  (87)
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 .(88)الوقوع في الفاحشة، وإنما أولوها بأنها الخيانة في الدين

أمدا  ؛مدا زنتدا» :رضي هللا عنهمداوفي ذل  يوول حبر هذه األمة عبد هللا بن عباس 
ومهدا علدى خيانة امرأة نوح فكانل رخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانل ردل ق

 .(89)وربعه على ذل  جميع المفسرين. «أضيافه

دل والوصة التي افتراها الشيعة ال ش  في كذبها، وقدد وقدع واضدعها فدي أخطداء رد
ن أال يجدوز  هخبدرت أندعلى كذبها، منها: ادعاؤه أن عائشة خرجل دون محدر ، ولمدا أ  

 .-على حد زعمهم-جل نفسها من طلحة خرج بغير محر  زو  ر

ا خرجل بغير محر  يبطلها ما أجمع عليه أهل السنة وجمهور الشيعة ودعوى أنه
كان معها وفي عسكرها، ومدا رواه  رضي هللا عنهمامن أن ابن أختها عبدهللا بن الزبير 

 ،ضددها علددى المسددير إلددى البصددرةعبدددهللا هددو الددذي حر   -أي ابددن أختهددا-الشديعة مددن أندده 

قدالع عدن إلعنددما عدز  أبدوه علدى او ،رضدي هللا عندهض أباه علدى محاربدة علدي وحر  
وهذه كلها مزاعم ذكرها  ،أخذ يلح عليه حتى عاد إلى حربه ،حربه لما التويا في البصرة

 .(90)الشيعة في كتبهم

نهددا خرجددل مددن غيددر محددر ، وعبدددهللا بددن الزبيددر ابددن أختهددا هددو إ :فكيددف يوددال
 محرمها؟

ذ ون  )) الشدد  أن قدددول هللا رعدددالى: ين  ي ددؤ  س دددول  إكن  ال دددذك ر  ُ   ه  ل ع دددن  ُ   و  م   فكدددي الدددد ن ي ا  ه 

 ً ينددا هك ددذ اباً م  ددم  ع  ددد  ل ه  أ ع  ةك و  در  اآلخك ذ ون  )) عددال:وقولدده جددل و [57األحددزاب:] ((و  ين  ي ددؤ  ال ددذك و 
ت م   ت س ب وا ف و دك اح  ا اك  ن اتك بكغ ي رك م  مك ؤ  ال م  نكين  و  مك ؤ  إك ل دوا ب ه  ال م  بك ت انداً و  ً ث مداً م  ، [58األحدزاب:] ((يندا

ه صدلى هللا عليدألن فدي قدذفها مدن حيدث كونهدا زوج رسدول هللا  ؛منطبَّ على من قذفها

 فلدة إيدذاءوقذفها من حيث كونها مؤمندة غا ،صلى هللا عليه وسلمهلل ورسوله  إيذاءً  وسلم
 . ا رضي هللا عنهما وأرضاهمابه ارهموهلها، ولمن 

 روقًدا مدنأها هللا منه يعتبر مبما بر    عنهارضي هللاوينبغي أن يعلم أن سب عائشة 

 وسددابها كددافر، وعلددى هددذا إجمدداع علمدداء -حسددبما روددرر فددي الوواعددد الشددرعية-الدددين 
ُ   أ ن  ر ع دود وا لكمك )) المسلمين، مسدتدلين بوولده رعدالى: ظ ك دم   نكين  ب دداً إكن  ك  ي لكدهك أ  ي عك مك دؤ   ((ندت م  م 

 الكتاب الحكيم. ، وبغيرها من هيات[17النور:]

بما برأها هللا منه كفر بال  رضي هللا عنهامن قذل عائشة »قال الواضي أبو يعلى: 
 .(91)«خالل

                                                

-5/255) لوددير للشدوكانيوفدتح ا(، 4/393) بن كييدراورفسير  (،171-28/169) راجع: جامع البيان للطبري (88)

 ير الصافيوالكاشاني في رفس (،166- 3/165) لها بعض الشيعة بذل  كالبياضي في الصراط المستويم(، وقد أو  256

(2/720). 

-5/255) وفتح الودير للشدوكاني (،4/393) بن كييراورفسير  (،171-169 /28) راجع: جامع البيان للطبري (89)

 .لسنة فكلها أجمعل على ذل وغيرها من رفاسير أهل ا (256

 (،483-482، 4/480، 170-2/167) وشرح نهج البالغدة البدن أبدي الحديدد (،119ص:)االختصاص للمفيد  (90)

 (.269-268، 1/227وأحاديث أ  المؤمنين عائشة لمررضى العسكري )

 .(571ص:)نوله عنه ابن ريمية في الصار  المسلول  (91)
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عن محمد بن زيد بن علي بن الحسدين أخدي الحسدن بدن زيدد أنده لمدا قدد   يرو»و

عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فوا  إليه بعمود فضرب به دماغه فوتله، فويل 
صدلى هللا ن شيعتنا ومن بندي اآلبداء! فودال: هدذا سدمى جددي )يعندي رسدول هللا له: هذا م

 .(92)«قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحَّ الوتل (عليه وسلم

أنده » وروي عن أخيه الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالدب:
ب عنوه، اضر !فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فوال: يا غال  ،كان بحضرره رجل

هددذا رجدل طعدن علدى النبددي  !فودال لده العلويدون: هدذا رجددل مدن شديعتنا، فودال: معداذ هللا

بكيي ددداتك ))وقدددال هللا رعدددالى:  ،صدددلى هللا عليددده وسدددلم ل خ  بكيي دددون  لك ال خ  بكييكدددين  و  ل خ  بكيي دددات  لك ال خ 
ي كب دداتك  ي كب ددون  لكلط  الط  ي كبكددين  و  ي كب ددات  لكلط  الط  فدد ن كانددل عائشددة خبييددة فددالنبي  [26النددور:] ((و 

علدى -خبيث، فهو كافر فاضربوا عنوه. فضربوا عنوه وأندا حاضدر صلى هللا عليه وسلم

 .(93)«-حد قول الراوي

بمدا برأهدا هللا  رضدي هللا عنهداومدن رمدى عائشدة »: سال  ابدن ريميدةإلوقال شيخ ا

 .(94)«منه فود مرق من الدين..

لدم مدن حدديث اإلفد  أن مدن ع  » حديث اإلفد :وقال ابن حجر الهيتمي بعد ما ذكر 
 األن فدي ذلد  ركدذيبً  ؛نسب عائشة إلى الزنا كان كافًرا، وقد صرح بذل  أئمتندا وغيدرهم

ذبها كافر ب جماع المسلمين، وبده يعلدم الوطدع بكفدر كييدرين مدن ك ك لنصوص الورهنية، وم  ل

 .(95)«نقارلهم هللا أنى يؤفكو ،غالة الروافض، ألنهم ينسبونها إلى ذل 

 :رضدددي هللا عنهددداوقدددال الشددديخ محمدددد بدددن سدددليمان التميمدددي حاكيًدددا عدددن عائشدددة 

والحاصدل أن قدذفها كيفمدا كدان يوجدب ركدذيب هللا رعدالى فدي إخبداره عدن ربرئتهدا عمددا »

 .(96)«يوول الواذل فيها

 .(97)«ب هللا فود كفرومن كذ  » ويوول في موضع هخر:

ها اآلن فهو كفر واررداد، وال يكفي وأما قذف» ونول قول بعض أهل البيل في ذل :

ألنه ركذيب لسدبع عشدرة هيدة فدي كتداب هللا كمدا مدر، فيوتدل ردة...ومدن يودذل  ؛فيه الجلد
فدي الددنيا  صدلى هللا عليده وسدلمالطاهرة الطيبة أ  المؤمنين زوجة رسول رب العالمين 

بدددن سدددلول رأس اعبددددهللا بدددن أبدددي  بك فهدددو مدددن ضدددر   ،واآلخدددرة كمدددا صدددح ذلددد  عنددده

 .(98)«لمنافوين..ا

وكلهدا متضدافرة فدي كفدر مدن رمدى  ،وأقوال علماء المسلمين كييرة في هذا البداب

متبعين لكتاب ربهدم الدذي  -عياذًا باهلل-ا برأها هللا منه، أو نسبها إلى الفاحشة مالصديوة ب

                                                

 .(567-566ص:)المسلول ذكرها ابن ريمية في الصار   (92)

 .(566)ص: :المصدر السابَّ (93)

 .(568ص:) المصدر السابَّ (94)

 .(101ص:مي )تالصواعَّ المحرقة البن حجر الهي (95)

 .(25-24ص:)رسالة في الرد على الرافضة لمحمد التميمي  (96)

 المصدر نفسه. (97)

 المصدر نفسه. (98)
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ل التي دل   صلى هللا عليه وسلموسنة نبيهم  ،قرر أن الطيبين للطيبات والخبييين للخبييات

ا لم يحب الصديوة الطيبة عائشة حب   صلى هللا عليه وسلمداللة قطعية على أن رسول هللا 
 ال يحب إال طيبًا. صلى هللا عليه وسلميساو بها فيه أحدًا من الناس، وكان 

 .)انظر كتاب: أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من األصحاب للحسني(

 مسدامع  وكداد أن  ل لد  ممدا صد   ولعل  أخدي الودار  الكدريم رعدذرني فيمدا نولد

 م المخدزيفي بيدان مدوقفه اي عمي بصري، ووهللا وباهلل وراهلل لوال أخذي على نفسي عهدً 

سددلم أن لمددا نولددل لدد  مددا يكدداد الم ،رجدداه أمهارنددا أمهددات المددؤمنين زوجددات النبددي الكددريم
رضدي  لهفي أه صلى هللا عليه وسلممن هذا الكال  الذي يؤذي رسول هللا  منه؛ يستفر 

 . وأستغفر هللا وأروب إليه.هللا عنهم

 

* * * 
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 ]المويل السابل[

 

  الجععزء ال ععاني -( مععن المجلععد الحععادي عشععر47 -45:ص)فععي  رنمععه هللاقععال

نْ ))عند تفسير قوله تعالى:  -والعشرو  دس أَبَا أََنٍد م  َجعال كُ  َما َكاَ  ُمَحمَّ عْن ر  ُسعوَل رَ ْم َولَك 

ُ ب ُكل   َشْيٍء َعل يما  َّللاَّ  َوَخاتََم النَّا    .[40زاب:األن] ((ي  يَن َوَكاَ  َّللاَّ

عليده  صدلى هللاولذل  ال يتردد مسلم في ركفير من ييبل نبوة ألحد بعد محمد ... »

ل  ذوال رعرل طائفة من المسلمين أقدمل على  ،وفي إخراجه من حظيرة اإلسال  وسلم
ولدى لفرقدة األنيتهما من األولى. وكدان ظهدور اإال البابية والبهائية وهما نحلتان مشتوة ثا

رجداًل  وكان الوائم بهدا ،ة مائتين وألف ورسربل إلى العراقنفي بالد فارس في حدود س

ره من كذا اشتهر اسمه، كان في أول أم ،رباعه السيد علي محمدأمن أهل شيراز يدعوه 
 مددد زيددن الدددينأخددذ عددن رجددل مددن المتصددوفين اسددمه الشدديخ أح ،ماميددةإلغددالة الشدديعة ا

ن لودداة عددتوهددي الطريوددة الم ،األحسددائي الددذي كددان ينتحددل التصددول بالطريوددة الباطنيددة

فسده نب لو د ؛ظهر نحلته علي محمدد هدذاأالحالج. وكانل طريوته رعرل بالشيخية، ولما 
نه وزعم أ ،عى لنفسه النبوةدوا ،وعرفل نحلته بالبابية ،باب العلم فغلب عليه اسم الباب

ل دَّ  )) :وأن الودرهن أشدار إليده بوولده رعدالى، بكتداب اسدمه البيدانأوحي إليده  نس دان  اخ   *إلك

ه  ال ب ي ان   ل م   .[4-3الرحمن:] ((ع 

الوتدل بومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه  ،وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة 

 في ربريز.  ه (1266) سنة:

 :هواسدم ،مؤسسدها الملودب ببهداء هللا نسب إلىوأما البهائية فهي شعبة من البابية ر   
لعجم اوأخرجته حكومة شاه  ،رتلمذ للباب بالمكاربة ،من أهل طهران ،ميرزا حسين علي

ا، وفيما م إلى عك  ثم نولته الدولة العيمانية من بغداد إلى أدرنة ث ،إلى بغداد بعد قتل الباب

لدوه نحلدة البابيدة وجعوقدد التدف حولده أصدحاب  ،ظهرت نحلته وهم يعتودون نبوة الباب
 فالبهائية هم البابية.  ،لبهائية موا  اسم البابيةافوا  اسم  ،ليفة الباب

ى مره إلأوهل  ،بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنًا لرفات الباب ىوقد كان البهاء بن
مدن  فلبث في السجن سبع سنوات ولم يطلدَّ ،سجنته السلطنة العيمانية في سجن عكاأن 

لددذين فكدان فددي عددداد المسداجين السياسدديين ا ،د مددا أعلدن الدسددتور التركدديالسدجن إال عندد

 لدى حيفداثدم عداد إ ،فرحل منتواًل في أوربا وأمريكا مددة عدامين ثدم عدامين ،أطلووا يومئذ
 ،وردهوبعدد مورده نشدأ شدواق بدين أبنائده وإخ هد (،1340) فاستور بها إلدى أن ردوفي سدنة:

 فتفرقوا في الزعامة ورضاءلل نحلتهم. 

فهو خارج عن اإلسال  مررد عدن  ،فمن كان من المسلمين متبعًا للبهائية أو البابية 
وال يدنفعهم  ،دينه رجدري عليده أحكدا  المرردد. وال يدرث مسدلًما ويرثده جماعدة المسدلمين

صددلى هللا ألنهددم ييبتددون الرسددالة لمحمددد  ؛قددولهم: إنددا مسددلمون وال نطوهددم بكلمددة الشددهادة
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بمجدديء رسددول مددن بعددده. ونحددن كفرنددا الغرابيددة مددن الشدديعة  ولكددنهم قددالوا ،عليدده وسددلم

إذ كددان أحددهما أشددبه  ،ه لده محمددد بعلديب ك لودولهم: بدأن جبريددل أرسدل إلددى علدي ولكندده ش د
فهم  ،صلى هللا عليه وسلمفبل  الرسالة إلى محمد  -وكذبوا-باآلخر من الغراب بالغراب 

 عموه غير المعين من عند هللا. ولكنهم ز صلى هللا عليه وسلمأثبتوا الرسالة لمحمد 

ي مدن إال أن البهائيدة رنتسدب إلدى التلود ،ورشبه طودوس البهائيدة طودوس الماسدونية 
الدددوحي اإللهدددي، فبدددذل  فارقدددل الماسدددونية وعددددت فدددي األديدددان والملدددل ولدددم رعدددد فدددي 

  .«األحزاب

 د وأبعد ،وأثودب رأيده ،: رحدم هللا شديخ اإلسدال  ابدن عاشدور مدا أبددع فكدرهوأقول

ع عدن ليمارده لتجدد كيدف أنده يددافوأغير حميتده علدى ديدن اإلسدال .. رأمدل أخدي ك   ،رهنظ

 هدور! فبين مودل  مدن الكفدر والزندقدة ومسدتكي ،اإلسال  الدين الحَّ أما  كل شاغب عليه
ة يبددين هنددا بددأوجز عبددارة وأمددتن قددول بددأن مددا ظهددر مددن األقددوال اإللحاديدد رحمدده هللا

ددم التشدديع خرجددل ،نددة المتددأخرةوالمددذاهب المتزندقددة فددي هددذه األزم .. إنمددا هددي مددن رحك

 فالبابية والبهائية والشيخية ملل كافرة خارجة عن اإلسال  وهو منها براء. 

خدارج  فهدو ،على من كان مدن المسدلمين متبعًدا للبهائيدة أو البابيدة رحمه هللاوحكم 

اعدة ثده جموال يدرث مسدلًما وير ،رجري عليه أحكدا  المرردد ،عن اإلسال  مررد عن دينه

 المسلمين.

دها نهم بعبل وال ينفعهم قولهم: )إنا مسلمون( والينفعهم )نطوهم بكلمة الشهادة( أل 

 يحملون الزندقة والردة واإللحاد في دين هللا. 

 

* * * 
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 ]المويل ال امن[

 

  الجعععزء ال عععاني -( معععن المجلعععد الحعععادي عشعععر103:ص)فعععي  رنمعععه هللاقعععال

َ َوَمالئ َكتَهُ يَُصلُّو َ ))لى: عند تفسير قوله تعا-والعشرو  يَن لنَّا ي   يَ  َعلَى اإ  َّ َّللاَّ ا أَيَُّها الَّذ 

 .[56األنزاب:] ((آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيه  َوَسل  ُموا تَْسل يما  

ه ركهم فيدوأما التسليم في الغيبة فموصور عليه وعلى األنبياء والمالئكة ال يشد...»

ل دددى ن دددوح  فكدددي ال ع ددد)) :لوولددده رعدددالى ؛غيدددرهم مدددن عبددداد هللا الصدددالحين ين  س دددال ب ع   ((ال مك
ين  )) :وقوله [79الصافات:] ل ى إكل  ي اسك ل ى م وس ى س ال)) ..[130الصافات:] ((س ال ب ع   ب ع 

ون   ه ار  يم  )) [120الصافات:] ((و  اهك ل ى إكب ر   .[109الصافات:] ((س ال ب ع 

الل. ؤمنين إياهم في ذل  دون استونه يجوز إرباع هلهم وأصحابهم وصالحي المأو 
الح ولكنده اصدط ؛ولم يوصدوا بذل  رحريًمدا ،هذا الذي استور عليه اصطالح أهل السنة

ورمييددز لمرارددب رجددال الدددين، كمددا قصددروا الرضددى علددى األصددحاب وأئمددة الدددين، 

يداء وقصروا كلمات اإلجالل نحو: رباري ورعدالى، وجدل جاللده، علدى الخدالَّ دون األنب
 . والرسل

مدل وأما الشيعة ف نهم يذكرون التسليم على علدي وفاطمدة وهلهمدا، وهدو مخدالف لع

 .«ألنهم قصدوا به الغض من الخلفاء والصحابة ؛فال ينبغي ارباعهم فيه ،السلف

 ء   .: نعمأقول دب   وهدو الغدض مدن ،هدؤالء الشديعة إن هدذا الموصدد الخبيدث هدو خك

هللا  رضديأبدو بكدر وعمدر وعيمدان  :بعدده وهدم اليالثدة صلى هللا عليه وسلمخلفاء النبي 
 أجمعددين وكددذا جميددع الصددحابة إال مددن اسددتينوه بهددواهم... وحتددى ال رعجددل علددىعددنهم 

م رضدي هللا عددنهالشدديعة فدي الصددحابة هدؤالء العالمدة الكبيددر ابدن عاشددور دوند  عويدددة 

 أجمعين:

 

صعلى  ثني عشرية ارتعداد الصعحابة بععد وفعاة رسعول هللادعوى الشيعة اال  :أوال  

 :هللا عليه وسلم

فددي سددمو منزلددة الصددحابة وفضددلهم ورفعددة  هال يرردداب مسددلم صددادق فددي إسددالم

يده صدلى هللا علقو  اختصهم هللا رباري ورعالى لصدحبة أفضدل رسدله محمدد فهم  ،شأنهم

غًا وسائ ،فتلووه عذبًا زالاًل  ،فصدقوه وهزروه ونصروه واربعوا النور الذي جاء به ،وسلم
الي والغد ،احوبذلوا في سدبيله المهدج واألرو ،وأخلصوا دينهم هلل ،اة النبوةفرارًا من مشك

دد ،فشددادوا بنياندده ،واألمددوال واألوالد ،والنفدديل  وهدددوا ،دوفتحددوا الددبال ،حهر  وأكملددوا ص 

 مدة أخرجدلفكانوا خير أ ؛فكانوا بذل  أهاًل لرضوان هللا ومحبته ورحمته وجنته ،العباد
 للناس وخير الورون.
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ة ثنددا عشددرية بعددما ربددين لهددم فضددل أولئد  الصددحب األبددرار والخيددرعة االثدم الشددي

لددى قددد ارردددوا جميعًددا ع رضددي هللا عددنهميزعمددون أن هددؤالء الكددرا  البددررة  ،األطهددار
 ،ودادذر والم إال نفًرا يسيًرا منهم رجحوا أنهم ثالثة: وهم سلمان وأبو ،أدبارهم الوهورى

 .صلى هللا عليه وسلمرسول هللا استينوهم من عداد من اررد من صحابة 

كما جاء موسى للهدايدة وهددى خلوًدا كييدًرا مدن »:-من كبار علمائهم-قال التستري 
فارردددوا فددي أيددا  حياردده ولددم يبددَّ فدديهم أحددد علددى إيماندده سددوى  ،بنددي إسددرائيل وغيددرهم

ا لكنهم بعد وفاتعه  صلى هللا عليه وسلمكذلك جاء محمد  ؛)ع( هارون وهدى خلق ا ك ير 

 .(99)«رتدوا على أعقابهما

قددوااًل ألددرأيتهم قددد افتددروا  ؛ولددئن سددألل الشدديعة أدلددة جليددة ألجددأرهم إلددى هددذا الوددول

 رضديطالب  أميال علي بن أبي ،عون أنهم أئمة لهمإلى من يد   -زوًرا وبهتانًا-ونسبوها 

 ،ظموموسى بدن جعفدر الكدا ،وجعفر بن محمد الصادق ،ومحمد بن علي الباقر ،هللا عنه
 غيرهم.و

أن الناس كلهدم » :رضي هللا عنهفمن األقوال التي نسبوها إلى علي بن أبي طالب 

زادوا عمدار بدن ياسددر فد (100)«أربعدة غيدر صدلى هللا عليده وسددلماررددوا بعدد رسدول هللا 
 اليالثة السابوين.ى عل رضي هللا عنه

س أهدل كدان الندا» :رحمده هللاومن األقوال التي نسبوها إلى محمد بن علدي البداقر 

 .(102)«اررد الناس إال ثالثة نفر»و (101)«ردة بعد النبي إال ثالثة

 .(103)أنها معتبرةبوقد وصف الشيعة أسانيد هذه الروايات 

إلدى  -كدذبًا وبهتانًدا-وهناي روايات أخرى مكذوبة م  الشيعة بهدا كتدبهم ونسدبوها 

 .(104)عدد من أئمتهم

هدو  ومدا نسدبه إلديهم الشديعة ،وال ريب أن هؤالء األئمدة الطيبدين بريئدون مدن ذلد 

 سدلمصدلى هللا عليده وذب علدى أئمدة أهدل بيدل نبيندا والحَّ أنه قد ك   ،محض إف  مفترى

 من ذل . -وعلى رأسهم جعفر الصادق-حتى شكا األئمة  ،ذب على غيرهمأكير مما ك  

ذلدد   -إمدا  الشدديعة السدادس- رحمدده هللاوقدد بددين اإلمدا  جعفددر بدن محمددد الصدادق 

بكذبده -سدو  صددقنا ال نخلدو مدن كدذاب يكدذب عليندا وي   ،ا أهدل بيدل صدادقونإن  » بووله:

                                                

 .(316ص:)إحواق الحَّ للتستري  (99)

 .(1/81واألنوار النعمانية للجزائري ) (،92ص:)ويفة لسليم بن قيل الس :نظرا (100)

 (،11-8-6ص:)واختيددار معرفددة الرجددال (، 1/199) ورفسددير العياشددي (،115ص:) روضددة الكددافي للكلينددي (101)

، (426ص:)، وقددرة العيدون لدده (305-1/148) ، ورفسددير الصدافي لده(744-743 /1) علدم اليوددين للكاشداني :وانظدر

لرفيعدة ا، والددرجات (2/837) وحيداة الولدوب لده (،6/749) وبحار األنوار للمجلسدي (،1/319) للبحرانيوالبرهان 

 .(219-218 /1) ، وحَّ اليوين لعبدهللا شبر(223ص:)للشيرازي 

 .المصادر السابوة نفسها (102)

 .(218 /1) ، وحَّ اليوين لشبر(426ص:)، وقرة العيون له (1/148) رفسير الصافي للكاشاني :نظرا (103)

 رضي هللا عنهم.راجع في ذل  كتابي: موقف الشيعة اإلثني عشرية من الصحابة  (104)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

موقف الطاهر ابن عاشور من 

 الشيعة

75 
 

دليعععل الاعععان ين ععععن  -موقعععل الارهعععا  

 الحقيقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 

www.alburhan.com 

 .(105)«عند الناس -علينا

 لما -ما زعمه الشيعة من اررداد الصحابة-أضف إلى ذل  معارضة هذه المزاعم 

 مدا موضدع مدن كتابده أخبر هللا به رباري ورعالى مدن أنده رضدي عدن الصدحابة فدي غيدر

مددع  والمددؤمن المطيددع المتبددع ال يصددنع كصددنيع الشدديعة ،وأمددر باالسددتغفار لهددم ،الكددريم
أن ما  ويعتود ،بل يستغفر لهم ويترضى عنهم (أمروا باالستغفار لهم فسبوهم) :الصحابة

يبدة ونتدائج أعمدالهم الط ،وجهدادهم رضدي هللا عدنهمنحن فيه من نعمة فهو من جهدودهم 

كلمدة  وإعدالء ، ونشدرهوثمرة لما قدموه من مال وولد في سبيل نصر ديدن هللا ،المباركة
 هللا حتى ال يعبد أحد سواه.

صلى  هللا رباري ورعالى أنه رضي عن الصحابة الذين بايعوا رسول هللاقد أخبر و

مك )) رحددل الشدجرة بوولدده: هللا عليده وسددلم ددؤ  ُ   ع دن  ال م  ددي   ضك ددل   ي ب ايكع ونكين  إكذ  ل و ددد  ر  ن دد   ر ح 
ا فكي  م  م  ةك ف ع لك ر  ل ي  الش ج  ين ة  ع  ل  الس كك م  ف أ ن ز  أ  ق ل وبكهك م  و  م  ف  هك ً ث اب ه  يبا  .[18الفتح:] ((ت حاً ق رك

ولم يررد  (106)ألفا وثالثمائة باعترال الشيعة أنفسهم رضي هللا عنهموكانل عدرهم 

ك فكيف ي   ،منهم أحد وهدو يعلدم  ،عن أقدوا  ويحمددهم عز وجلز الشيعة أن يرضى هللا جو 
؟ بددل وكيددف صددلى هللا عليدده وسددلمعلددى أعوددابهم بعددد وفدداة رسددول هللا  أنهددم سدديرردون

يزعمون بعد هذا اإلخبدار أن الصدحابة اررددوا إال نفدًرا يسديًرا؟ إال أن يوولدوا: إن هللا لدم 

فدد ن قالوهددا فوددد عرضددوا أنفسددهم للعنددة أحددد األئمددة المعصددومين  ،يعلددم ذلدد  حتددى وقددع
أسدنده إليده ، هللا ال يعلم الشيء حتدى يكدون جعفر الصادق الذي لعن من قال: إن ؛عندهم

مدن قدال هدذا » ودعدا عليده بدالخزي فودال: ،(107)الكشي الشيعي في كتابه معرفة الرجدال

 .(108)أسنده الكليني في كتابه الكافي «أخزاه هللا

)إذ( ف  ،رشمل جميع المبايعين ،واآلية عامة في الرضا عن المبايعين رحل الشجرة

عندى وسدواء أكاندل ظرفًدا محًضدا أ  كاندل ظرفًدا فيده م ،( ظدرل)إذ يبايعوند  :في قوله

لمرضدي افعلدم أنهدم جميعًدا مدن  ،ف نها ردل علدى رعلدَّ الرضدا بجميدع المبدايعين ،التعليل
 عنهم.

 ولديل ،وخالصة الوول: أن دعوى الشيعة اررداد الصحابة أمر قائم على الهدوى 

 ا  علددى ميددل هددذا االدعدداءلددديهم دليددل نولددي صددحيح وال عولددي صددريح يسددو  لهددم اإلقددد

 الخطير.

كمدا  مصدلى هللا عليده وسدلواحفظ علينا حبنا لصحابة نبي   ،اللهم اعصمنا بالتووى
 ررضى يا رب العالمين.

 

                                                

، ومعجددم رجددال الحددديث (2/184) ورنودديح الموددال للمامودداني (،108ص:)اختيددار معرفددة الرجددال للطوسددي  (105)

 .(1/202) للخوئي

 .(197-196 /4رهان للبحراني )، والب(2/22) مناقب هل أبي طالب البن شهر هشوب المازندراني :انظر (106)

 (.151ص:)اختيار معرفة الرجال للطوسي  (107)

 (.1/148األصول من الكافي للكليني ) (108)
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صعلى ثني عشرية نفاق أك ر الصحابة في نياة الرسول دعوى الشيعة اال : ثاني ا

 :هللا عليه وسلم

عدد برردداد الإلدى ا رضدي هللا عدنهمعشدرية بنسدبة الصدحابة  اثنلم يكتف الشيعة اال

ضمروا أوبل زعموا أن أكيرهم أظهروا اإلسال    ،صلى هللا عليه وسلموفاة رسول هللا 

 .عليه السال الكفر في حياره 

بعل استسعلم  ،إنهعم لعم يسعلموا» عدن الصدحابة: -من علمداء الشديعة-قال التستري 

علعى توشعا النفعاق وترشعا  الك ير رغاعة فعي جعاه رسعول هللا... إنهعم دامعوا مجاعولين

 .(109)«الشقاق

 إذ أي مددال أو ؛والمتأمددل لهددذا الوددول يسددخر مددن سددفاهة هددذا الشدديعي وسددوء رأيدده

 ،دةن قوس واحعوقومه قد رموه  عليه السال منصب أو شيء من حطا  الدنيا كان لديه 

هدم بلدوا أنزو ،وأذاقوهم من العذاب ألوانًدا ،ن صحابتهن معه مك ل م  ت  ورآمروا على قتله وق  
ويمدون موهدم ثدابتون  ،ممدا ال يصدبر عليده صدناديد الرجدال ،من الكربات ما هللا به عليم

 ورركددوا ديندده صددلى هللا عليدده وسددلمولددو رركددوه  ،قابضددون علددى ديددنهم ،علددى إسددالمهم

ن إلى نظررهم لم رك ولكن   ،ألكرمهم المشركون وأعطوهم حتى يعطوهم من حطا  الدنيا
ين ال عدمدا م ،ظرة عميوة إلى ما وراء هذه الحياة ممدا أعدد هللا لهدمهذه الفانية بل كانل ن

 وال خطر على قلب بشر. ،وال أذن سمعل ،رأت

 وكان الواحد مدنهم يلودى فدي رمضداء مكدة فدي األيدا  الشدديدة الحدر وروضدع عليده
مدر هللا أفدال يزيدده هدذا إال ثبارًدا علدى  ،الصخور واألحجار الكبيرة حتى يرجع عن دينده

دد ولسددان حالدده يوددول لعتدداة المشددركين وجبددابررهم: ،ا علددى الحددَّومضددي    ا أ ن ددل  ))ف دداق ضك م 

ي اة  الد ن ي ا هك ال ح  ي ه ذك ا ر و ضك م كلمة واحدة أحسوا منهدا أنده ولو قال له [72طه:] ((ق اض  إكن م 
 وب يلدتحمولكنه اإليمان إذا المل بشاشة الول ،ألغدقوا عليه وأعطوه ،مستعد لتري دينه

 التحاًما ال يمكن فكه إال أن يشاء هللا. ابه

فوون وهل هؤالء األبرار منا ؟فول لي برب  يا مسلم: هل هذه من صفات المنافوين
 كما زعم الشيعة؟!

 ،نفدداق أكيددر الصددحابة -وهددو مددن الشدديعة المعاصددرين-د حسددن الشدديرازي وقددد أك دد

ثدم  ي صدفول المدؤمنين؟للمندافوين فد صلى هللا عليه وسلمورساءل عن سبب قبول النبي 
  أجاب نفسه بووله:

منددذ فجددر اإلسددال  أن يوبددل  صددلى هللا عليدده وسددلمإندده لددم يكددن مددن صددالح النبددي »

س جميدع خامدات الجاهليده وإنمدا كدان عليده أن يكدد ك  ،المخلصدين فود  ويدرفض المندافوين
 فكدان يهتدف: ،ليسيج بها اإلسدال  عدن الودوى الموضدعية والعالميدة التدي رظداهرت ضدده

وإال لبودي هدو  ،... إلى أن قال: ولدم يكدن للنبدي أن يرفضدهم(قولوا ال إله إال هللا تفلحوا)

                                                

 .(3ص:)إحواق الحَّ للتستري  (109)
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 .(110)«وعلي وسلمان وأبو ذر والعدد الوليل من الصفوة المنتجيين

غير أنهم ركاثروا مع » ثم استرسل حسن الشيرازي في حدييه عن الصحابة فوال:
 ،أن يتسددللوا إلددى المراكددز الوياديددةوس النفدداق ءوعلددى إثددر كيددررهم اسددتطاع ر ،األيددا 

فخبطوا في اإلسال  خبًطا ذريعًا كاد أن يفارق واقعه لوال أن رداركه بطلده العظديم علدي 

 .(111)«..عليه السال بن أبي طالب 

اهم فهم الذين عن ،رضي هللا عنهموس النفاق: أبو بكر وعمر وعيمان ءومراده بر

 .«وس النفاق..ءاستطاع ر» الشيعي بووله:

م لدالدذي  ؛صدلى هللا عليده وسدلم هذه المزاعم التي فيها طعن واضح برسدول هللا و
 -لشديعياعلدى حدد زعدم هدذا -ا علدى الكدم اهتمامده منصدب   ل  بل كان ج   ،يكن يهتم بالكيف

في  فكان على حد ما زعم يجمع الناس دون اهتما  منه بسالمة عويدرهم وصدق رغبتهم

 ال يددري ن هذا الشديعيأوك ،لووى الموضعية والعالميةليوارل بهم ا ؛الدخول في اإلسال 
 أن المنددافوين مددن أشددد الوددوى الموضددعية خطددًرا علددى الدددين وعلددى أرباعدده المسددلمين

 هللاصدلى  مدر رسدول هللاالمتربصين بهم الدوائر. وكأنه ال يعلم أيًضا أن المنافوين ممن أ  

عْد اْلكُ ))يَعا أَيَُّهعا النَّ  بجهدادهم فدي قولده رعدالى: عليه وسلم يَن َواْغلُعْظ اْلُمنَعاف ق  فَّعاَر وَ ا عيُّ َجاه 

ْم((  .[73]التوبة: َعلَْيه 

 ،إن مدن المعلدو  بالضدرورة بدن  اآليدات الكريمدة»:-من الشيعة-وقال المامواني 

وعدروض الفسدَّ بدل االرردداد  ،بل كيدررهم فديهم ،وجود الفساق والمنافوين في الصحابة
 .(112)«بعد وفاره..وآلخرين  ،لجمع منهم في حياره

 لكن زعمه كيررهم ؛وقول المامواني بوجود المنافوين في صفول الصحابة صحيح

بته إذ لو كدانوا كييدرين كمدا زعدم هدو وأسدالفه ألحداطوا برسدول هللا وصدحا ،من الكذب
حويدرة  ولكدنهم كدانوا قلدة ،وأقاموا دولة حال ظهور اإلسدال  دون قيامهدا ،وقضوا عليهم

 صدلى هللاعويددة أصدحاب رسدول هللا  وقدوة   ،كدن لهدم حدول وال طدولوشرذمة قليلة لدم ي

رحويدَّ  وقفل حاجًزا منيعًدا بيدنهم وبدين مخططدارهم وسدوًرا عاليًدا مدنعهم مدن عليه وسلم
فوسدهم نلذل  لم رصدر منهم إال أقوال يسيرة دلل على أفئددرهم ومدا يعتمدل فدي  ،مآربهم

 من حود دفين نحو اإلسال  ورسوله وأصحابه.

اي أقددوال أخددرى كييددرة صدددرت عددن الشدديعة رحدداول إلصدداق رهمددة النفدداق وهندد
  .(113)بصحابة أطهار أبعد ما يكونون عن االرصال بها

 

                                                

 .(9-8ص:)الشعائر الحسينية لحسن الشيرازي  (110)

 .(10ص:)المصدر نفسه  (111)

 .(1/213رنويح الموال للمامواني ) (112)

، ورفسدير الصدافي (3/299، والبرهدان للبحراندي )(2/186ل الميال ال الحصر: رفسير الومي )انظر على سبي (113)

ن انظدر كتداب: أوجدز الخطداب فدي بيدان موقدف الشديعة مد. و(420-416ص:)، وقدرة العيدون لده (2/342للكاشاني )

 .األصحاب للحسني
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 [التاسل]المويل 

 

  في -الجزء الحادي والعشرو -( من المجلد العاشر247:ص)في  رنمه هللاقال

 .أول مقدمة تفسير سورة )األنزاب(

منه كيير هو أصل من أصدول الدروافض ليطعندوا بده  وكون الورهن قد رالشى...»

فهدو  ،في الخلفداء اليالثدة، والرافضدة يزعمدون أن الودرهن مسدتودع عندد اإلمدا  المنتظدر

لعربدي االذي يأري بالورهن وقر بعير. وقد استوعب قولهم واسدتوفى إبطالده أبدو بكدر بدن 
 .«في كتاب العواصم من الوواصم

 100)ص: في الموضع الياني رحمه هللال كالمه وأقول هنا: انظر ما قدمناه رح 

 وما بعدها(.

وأنه حدي  ،ويعتودون بوجوده اإلمامية الذي يدندنون به الشيعةوأما إما  الزمان عند  

ن مددأحدد عشدر قرنًدا  ذمند هوهدو الخرافدة كمددا قددمنا.. فهدو الدذي ينتظدرون ظهددور ،لدم يمدل
 الزمان!!

السخف  مدى بل  بهمأي  يعلم المسلم إلى فدعونا هنا نتعرل على معتودارهم فيه، ل 

 والبله.. والحمد هلل على نعمة اإلسال  أواًل، ونعمة العول ثانيًا!

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

  (398-1/397)كافي للكليني في كتاب الحجدة مدن األصدول فدي الكدافي الجاء في 

 ما يلي: 

عددن فضددل  ،عددن منصددور ،عددن ابددن أبددي عميددر ،عددن أبيدده ،علددي بددن إبددراهيم -1

تدردد نحدين قدبض  عليده السدال جعفدر أبي اء قال: كنا زمان عن أبي عبيد الحذ   ،األعور

لدل: امد ؟ فومن إم !كالغنم ال راعي لها، فلوينا سالم بن أبي حفصة فوال لي: يا أبا عبيدة
يوول:   عليه السالل أبا جعفر أما سمعل  أنا وأن ،أئمتي هل محمد، فوال: هلكل وأهلكل

يالث بدولود كان قبدل ذلد   !من مات وليل له إما  مات ميتة جاهلية؟ فولل: بلى لعمري

: إن سدال عليده الفولدل ألبدي عبدد هللا  ،عليده السدال دخلل على أبي عبدد هللا ف ،أو نحوها
 ف مدن بعددهيخلده ال يمدوت هندا ميدل حتدى ا عبيدة إن  بيا أ»سالًما قال لي كذا وكذا، قال: 

ع مدا لدم يمند همن يعمل بميل عمله ويسير بسيرره ويدعو إلى ما دعا إليه، يا أبا عبيددة إن د

 السدال  عليدهيا أبا عايعدة إذا قعام قعائم آل محمعد  :أعطي داود أن أعطي سليمان. ثم قال

  .«نكم بحكم داود وسليما  وال يُسأل بينة

دد -2 دد ى،ن يحيددبددد محم  عددن أبددان قددال:  ،ن محمددد بددن سددنانعدد ،دعددن أحمددد بددن محم 

م يحكععال رددذهب الددنيا حتددى يخددرج رجدل منددي »يودول:  عليدده السددال سدمعل أبددا عبدد هللا 

 . «وال يُسأل بي نة، يعطي كل نفس نقها ،بحكومة آل داود
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د ،عن هشا  بن سالم ،عن ابن محبوب ،عن أحمد بن محمد ،محمد – 3 ار عدن عم 

 بحكدم هللا» :قدال ؟: بدم رحكمدون إذا حكمدتمعليه السال الساباطي قال: قلل ألبي عبد هللا 
  .«انا به روح الو د سوحكم داود، ف ذا ورد علينا الشيء الذي ليل عندنا رلو  

 ،يالحلب ىعن يحي ،ضر بن سويدعن الن   ،عن محمد بن خ الد ،محمد بن أحمد - 4

ألته سدقدال:  السال عليه بن الح سين  عن جعيد الهمداني عن علي   ،عن عمران بن أعين
 . «ا به روح الو د سنبحكم هل داود، ف ن أعيانا شيء رلوا»بأي حكم رحكمون؟ قال 

،د بن علعن محم   ،رحمه هللاحمد بن مهران أ - 5 عدن هشدا   ،عن ابدن محبدوب ي 

: ة؟ قال: ما منزلة األئم  عليه السال قلل ألبي عبد هللا  :اباطي قالار الس  ن سالم عن عم  ب

قلددل: فددبم  ،وكمنزلددة هصددف صدداحب سددليمان ،وكمنزلددة يوشددع ،نزلددة ذي الوددرنينكم»

د اندا بده روح ولتلو   ،صدلى هللا عليده وسدلمد رحكمون؟ قال: بحكم هللا وهل داود وحكدم محم 

 . (114)«الو د س

 مهدي المنتظر يتكلم العارانية:ال -ب 

له  فانتخب() رانياالع   اإلمام دعا هللا باسمهإذا أذَّ »في كتاب )الغيبة( للنعماني: 

يفودد  صحابته اليالثمائة واليالثة عشر كوزع الخريف، منهم أصحاب األلويدة، مدنهم مدن
اسدم وفراشه لياًل فيصبح بمكة، ومنهم من ي رى يسير فدي السدحاب نهداًرا يعدرل باسدمه 

 .«أبيه وحليته ونسبه..

 اليهود من أتااع المهدي الش يعي المنتظر:  -ج 

دد ددل بددن عمددريخ الروى الش   :هللا قددال عددن أبددي عبددد ،مفيددد فددي اإلرشدداد، عددن المفض 

 من  هر الكوفة ساعة وعشرو  رجال  من قوم موسعى، عليه السال يخرج مل القائم »

 ،والمودداد ،وأبدو دجد انة األنصداري ،وسدليمان ،ويوشع بن نون ،وسبعة من أهل الكهف
 . (115)«فيكونون بين يديه أنصاًرا ،ومال  األشتر

  المنتظر:  الشيعةنخله إلى أ  مهدي وبهذا 

 :يحكم بشريعة هل داود، وبورهن جديد ليل هو الذي بين أيدينا، ولو سأل سائل -1

كتعاب لوجد اإلجابة وال ش  أنه التلمود، ولذل  يبدايع النداس علدى  ؟فأين شريعة هل داود

ظدر إليده بدين فدوهللا لكدأني أن»ففي كتاب الغيبة للنعماني عدن أبدي جعفدر أنده قدال:  ،جديد
الدددركن والمودددا  يبدددايع النددداس بدددأمر جديدددد شدددديد، وكتددداب جديدددد، وسدددلطان جديدددد مدددن 

 . (116)«السماء

 لسان المهدي وهو العبرانية.  - 2

 ،ر( هدو ملد  اليهدود )المخلد ( المنتظدالشديعةأرباعه من اليهدود، فلعدل )مهددي  - 3

 . وسلمصلى هللا عليه وهو نفسه المسيح الدجال الذي أخبر به الرسول 
                                                

 .(398-1/397)األصول في الكافي للكليني  (114)

 .(402ص:)ي اإلرشاد للمفيد الطوس (115)

 .(52/318) بحار األنوار (116)
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بده هدو إخدراج خليفتدي رسدول  أويزعمون أنه عندما يخرج مهديهم أن أول ما يبدد

يدد  ىفيعدذبان ثدم يحرقدان علد رضدي هللا عنهمداأبي بكدر وعمدر  صلى هللا عليه وسلمهللا 
هدل »قدال:  عليده السدال مهديهم، فودد روى المجلسدي عدن بشدير النبدال عدن أبدي عبددهللا 

قدال: يخدرج هدذين الدرطبين غضدين  .؟ قلدل: ال ليه السدال عردري أول ما يبدأ به الوائم 

 . (117)«فيحرقهما ويذريهما في الرياح ويكسر المسجد!!

يدا »وفي رواية أخرى يرويها المفضل عدن جعفدر الصدادق وفيهدا: قدال المفضدل: 

يدا معشدر  :فيودول ...ثم يسير المهدي إلى أيدن؟ قدال: إلدى مديندة جددي رسدول هللا !سيدي

ومدن معده  :نعم يا مهددي هل محمدد، فيودول :فيوولون ،قبر جدي رسول هللاهذا  !الخالئَّ
 ،فيوول: أخرجوهما من قبريهمدا ،صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر :في الوبر؟ فيوولون

فيكشدف عنهمدا أكفانهمدا  ،فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلوهمدا ولدم يشدحب لونهمدا

 . (118)«عليها!ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما 

ه فدي بعدد مدا ذكدر رأيد (1/141) ويوول نعمة هللا الجزائدري فدي األندوار النعمانيدة

وفدي ..»نه من ضرورات المذهب عنددهم يودول: أو رضي هللا عنهماحكم لعن الشيخين 

( إذا )المهدي عليه السال وهو أن موالنا صاحب الزمان  ،األخبار ما هو أغرب من هذا
ن ظلدم فيعذبهما على كل مدا وقدع فدي العدالم مد ،جهما من قبريهمارى المدينة أخرأظهر و

خدوة يوسدف لده فدي الجدب، ورمدي إكوتدل قابيدل وهابيدل، وطدرح  ،متود  علدى زمانيهمدا

ن وعبدادة مد ،إبراهيم في نار نمرود، وإخدراج موسدى خائفًدا يترقدب، وعودر ناقدة صدالح
 .«بفيكون لهما الحظ األوفر من أنواع ذل  العذا ،عبد النيران

 :بل وجاء عندهم من أعماله القايحة 

عدن  ،عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ،المجلسي عن محمد بن علي الكوفي ىما رو

كان لدي أن »قال:  عليه السال أنه قال: إن عليًا  عليه السال عن أبي عبدهللا  ،أبي خديجة

حوا لدم ولكن رركل ذل  للعاقبة من أصحابي، إن جر ،أقتل المولى وأجهز على الجريح
 .(119)«والقائم له أ  يقتل المولى ويجهز على الجريا...يوتلوا، 

 وروى النعمدداني فددي كتدداب الغيبددة كمددا نولددده المجلسددي فددي كتابدده بحددار األندددوار

ين لالبسار في أمته  صلى هللا عليه وسلمإن رسول هللا »عن أبي جعفر قال:  (52/353)
سعير يأمعر فعي الكتعاب العذي مععه: أ  والقعائم يسعير بالقتعل، بعذلك  ،وكان يتألف النداس

ا، ويل لمن ناواه  .«بالقتل وال يستتيب أند 

يعنددي  ،بددل يوتدل بعددض النداس ،متعصددب ال يوتدل مددن أجدل العويددة الشديعةومهددي 
كتطهير عرقي فو ، وأول مدن يبددأ بالوتدل قدريش، روى المجلسدي عدن أبدي عبددهللا أنده 

 .(120)«ب وقريش إال السيفإذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العر» قال:

                                                

 .(107ص:)الغيبة للنعماني  (117)

 .(186ص:)حسائي ل الرجعة  (118)

 .(52/353بحار األنوار ) (119)

 .(52/355بحار األنوار ) (120)
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فهدو  ،هذا دليل أنه سدول يوتدل العدرب وقدريش هكدذا بدال سدبب، يخدرج يوتدل فود 

 أي والذي سيم  األرض عداًل  الشيعةهذا هو العدل الذي يوصده  ،متعطش لسف  الدماء
 )قتاًل(.رطهير عرقي ال غير.

لععم لععو يع»عددن أبددي جعفددر يوددول:  (52/354) نددوارفددي نفددل المصدددر بحددار األو 

معا إنعه أالنا  ما يصنل القائم إذا خرج ألنب أك رهم أ  ال يروه مما يقتل من النا ، 

 ك ير معن نتى يقول ،قريش فال يأخذ منها إال السيف وال يعطيها إال السيفبإال  أال ياد

 .«ولو كا  من آل محمد لرنم ،ليس هذا من آل محمد :النا 

ف ندده يخددرجهم مددن قبددورهم  ،وموكددذل  األمددوات ال ينجددون مددن عددذاب هددذا المنددت
إذا »: عليه السال يروي المفيد عن أبي عبدهللا  -كما مر معنا-فيعذبهم ويضرب أعناقهم 

ثعم  ،أقعام خمسعمائة معن قعريش فضعرب أعنعاقهم علعيهم السعالمقام القائم من آل محمد 

 .(121)«نتى يفعل ذلك ست مرات ،خمسمائة أخر

رجدى يهم السفاح... فأي هداية ورشاد ر  في مهد الشيعةهذه وباختصار شديد عويدة 

 !!؟من هؤالء الشيعة

* * * 

                                                

 .(52/338وبحار األنوار ) (364ص:)كتاب اإلرشاد  (121)
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 [العاشر]المويل 
 

  عنععد -الجععزء الرابععل عشععر-( مععن المجلععد السععابل210:ص)فععي  رنمععه هللاقععال

ي ُساُ )) تفسير قوله تعالى: ْن ُكل   ال ََّمَرات  فَاْسلُك  ْن بُُطون هَ  ذُلاُل  يَ َل َرب  ك  ثُمَّ ُكل ي م  ا ْخُرُج م 

لنَّا   إ  َّ ف ي ذَل كَ  فَاءس ل   .[69النحل:] ((فَكَُّرو َ قَْوٍم يَتَ ل  آليَة   َشَرابس ُمْختَل فس أَْلَوانُهُ ف يه  ش 

ل في أن المراد بالنح الشيعةومن لطيف النوادر ما في الكشال: أن من رأويالت »

ن م يخدرج مداآلية علدي وهلده. وعدن بعضدهم أنده قدال عندد المهددي: إنمدا النحدل بندو هاشد
 بطونهم العلم، فوال له رجل: جعل هللا طعام  وشراب  أضحوكة من أضاحيكهم.

قلل: الرجل الذي أجاب الرافضي هدو بشدار بدن بدرد. وهدذه الوصدة مدذكورة فدي  

 .«أخبار بشار

 هم ووصدم ،ورالعبهم بآيات الودرهن الكدريم الشيعة: هذه واحدة من رأويالت أقول

م هددذا عنددده رشددريف!! ف ليدد  بعًضددا منهددا فددي رفاسدديره هل البيددل بأبشددع األوصددال ممددا
 وكتبهم ومصادرهم المعتمدة: 

 بدورر ذلد فدي وردأويالرهم  ،كييًرا مدن هيدات الودرهن باإلمامدة واألئمدة الشيعةول ؤي

 وكددأن الوددرهن لددم ينددزل إال فدديهم، ولوددد رجدداوزوا فددي هددذه الدددعاوى كددل ،الحصددر لددىع
 يشبه هذيان المعتوهين حتى قالوا:وا في رأويالرهم إلى ما معوول، وأسف  

دلك ))إن النحل في قوله سبحانه:   ب    إكل ى الن ح  ى ر  ح  أ و  هدم األئمدة،  [68النحدل:] ((و 

))أ ن  نحددن النحددل التددي أوحددى هللا إليهددا »عبددد هللا قددال: أبددي وروى الومددي ب سددناده إلددى 
 ً ب الك ب ي ورا ن  ال جك ي مك ذك رك تخذ من العرب شيعة أمرنا أن ن [68النحل:] ((ار خك ن  الش دج  مك  (())و 

ش دددددون  يودددددول: مدددددن العجدددددم  [68النحدددددل:] دددددا ي ع رك م  مك يودددددول: مدددددن  [68النحدددددل:] (())و 

 .(122)«الموالي..

بداب ندادر فدي رأويدل »وجمع المجلسي روايارهم في هذا المعنى فدي بداب بعندوان: 

 ،هدم المداء المعدين إن األئمة»، كما جاء بروايات روول: (123)«عليهم السالم النحل بهم 

 .(124)«وسائر المنافع الظاهرة ،السحاب والمطر والفواكهو ،والوصر المشيد

 جاء فيه: (125)«باب رأويل األيا  والشهور باألئمة»وفي الباب الذي عوده بعنوان: 

 :ثنينإلنحن األيا ؛ فالسبل اسم رسول هللا، واألحد كناية عن أمير المؤمنين، وا» 

الثدداء علددي بددن الحسددين، ومحمددد بددن علددي، وجعفددر بددن محمددد، الحسددن والحسددين، والي
واألربعاء موسى بن جعفدر، وعلدي بدن موسدى ومحمدد بدن علدي وأندا، والخمديل، ابندي 

                                                

 .(1/387رفسير الومي ) (122)

 .(113-24/110بحار األنوار ) (123)

 .(110-24/100انظر: بحار األنوار ) (124)

 .(243-24/238بحار األنوار ) (125)
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 .(126)«الحسن بن علي، والجمعة ابن ابني..

، (127)ثندينإلومن الطريف أن بعض األيا  حظيدل فدي أخبدار الشديعة بالدذ  كيدو  ا
 ئمة؛ ألن األئمة هم األيا ؟!فهل يتوجه هذا الذ  إلى بعض األ

د ة  )): عز وجلويروي جابر الجعفي قال: سألل أبا جعفر عن رأويل قول هللا  إكن  عك

ك   ُ ت ابك  راً فكي كك ك اث ن ا ع ش ر  ش ه   ُ د   ن  قال: فتنفل سيدي الصعداء  [36التوبة:] ((الش ه ورك عك
وشدهورها اثندا  ،صدلى هللا عليده وسدلم يا جابر، أما السنة فهي جدي رسول هللا»ثم قال: 

 ،وابنده علدي ،وابنده موسدى ،وإلدى ابندي جعفدر،(128)عشر شهًرا فهو أمير المدؤمنين إلدي

وإلدى ابنده محمدد الهدادي المهددي اثندا عشدر  ،وابنه علي، وإلى ابنه الحسن ،وابنه محمد
م واحدد: علدي إماًما... واألربعة الحدر  الدذين هدم الددين الوديم أربعدة مدنهم يخرجدون باسد

وأبدي علددي بدن الحسددين، وعلدي بددن موسدى، وعلددي بددن  ،رضدي هللا عنددهأميدر المددؤمنين 

ف س دك م   :محمد، فاإلقرار بهؤالء هو الدين الوديم ن  أ ن  دوا فكديهك لكم  أي:  [36التوبدة:] (())ف دال ر ظ 
 .(129)«قولوا بهم جميعًا رهتدوا

ة البودرة ]اآليدة: والبعوضة )وهي حشدرة صدغيرة معروفدة( ورد ذكرهدا فدي سدور

 .(130).[.هي علي عندهم26

، كمدا أولددوا البعوضدة وحدداول (131)ل بعلدي فدي رفسددير الشديعةولفدظ )الدذباب( يددؤو  

، وفارده أنهدم يؤولدون بده (132)فزعم أنده ذبداب العسدل ،بعضهم أن يلطف من هذا التأويل

ل و دددقولددده سدددبحانه:  ك ل دددن  ي خ   ُ دددن  د ونك  ين  ر دددد ع ون  مك ع دددوا ل ددده  ))إكن  ال دددذك ت م  ل دددو  اج   ((وا ذ ب ابددداً و 
 .[73الحج:]

 الحشدرات علدى أميدر المدؤمنين علدي وما أدري ما السر فدي إطدالق أسدماء أحد  ك  

 من طائفة رزعم محبته والتشيع له؟! رضي هللا عنه

 

 :فقد وصموه بما يلي 

و د))علي عند الشيعة )هو دابة األرض( فدي قولده رعدالى:  (1 ق دع  ال  إكذ ا و  م  و  ل دي هك ل  ع  و 

ددان وا بكآي اركن ددا ال ي وقكن ددون   ددم  أ ن  الن دداس  ك  ه  ل كم  ضك ر ك  ددن  األ ر  ددم  د اب ددةً مك ن ددا ل ه  ج  ر   [82النمددل:] ((أ خ 

                                                

 ، والن  منسوب إلمامهم العاشر علي الهادي.(396-395، الصدوق/ الخصال )ص:(24/239البحار ) (126)

 .(1/137انظر: سفينة البحار ) (127)

، المجلسديأي هو أمير المؤمنين علدي بدن أبدي طالدب ومدن بعدده مدن األئمدة حتدى يصدل إلد (128) بحدار األندوار  - ي 

(24/240.) 

، (24/240، بحدار األنددوار )(1/244شدوب/ مناقددب هل أبدي طالددب )ه ، ابدن شددهر(96الطوسدي/ الغيبددة )ص: (129)

 .(141، اللوامع النورانية )ص:(215-2/214) ينولي، نور ا(123-2/122البرهان )

 .(1/70، البرهان )(1/35رفسير الومي ) (130)

 .(150ألنوار )ص:انظر: مرهة ا (131)

 نفل الموضع من المصدر السابَّ. (132)
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(133). 

 .(134)علي عند الشيعة )بئر( (2

ي نك )) ى:علي عند الشيعة هو)البحر( في قوله رعال (3 ر  ج  ال ب ح  ر   [19الدرحمن:] ((م 

(135). 

ددداع ةك )) :لدددي عندددد الشددديعة هدددو )السددداعة( فدددي قولددده رعدددالىع (4 دددذ ب وا بكالس   ((ب دددل  ك 
 .(136) [11الفرقان:]

عنددد هددؤالء  رضددي هللا عنددههددذه أوصددال أميددر المددؤمنين )علددي بددن أبددي طالددب( 

فدي وقدد بددت البغضداء مدن أفدواههم ومدا رخ -كدذبوا-رباعده اوهم يزعمون حبده و الشيعة
 لي مع هل البيل أشد وأشنع.صدورهم أكبر، وراريخهم الفع

ن أهدل وجعلندا مد ،صدلى هللا عليده وسدلموالحمد هلل الذي هدانا لإلسال  وسنة النبي 

 التوحيد الذين يعبدون هللا على بصيرة وعلم.

 

* * * 

 

                                                

صدلوات -( فصل في ذكر بعض مدا جداء فدي رجعدة أميدر المدؤمنين201:ص)كتاب الرجعة ل حسائي  :انظر (133)
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 ةـالخاتم

لطاهر وبعد... ف ني أرجو أن يكون قد استبان موقف شيخ اإلسال  العالمة )محمد ا
فددي  رحمدده هللا، وذلدد  مددن خددالل عرضددنا ألقوالدده الشدديعةمددن  رحمدده هللابددن عاشددور( ا

بعددض  مدنوكدذا مدن خدالل أقوالده فيمدا أشدرنا إليده  ،رفسديره الكبيدر )التحريدر والتندوير(

 الشددديعةمدددن  -وبكدددل صدددراحة ووضدددوح- رحمددده هللاكتبددده، والتدددي يتبدددين فيهدددا موقفددده 
أقدوال و ، عليده وسدلمصدلى هللاومعتودارهم المخالفة لكتاب هللا رعدالى وصدحيح سدنة نبيده 

 .سلم عليه وصلى هللاهم النبي الكريم أئمة هل البيل الموافوة لكتاب هللا رعالى وهدي جد ك 

 وإني هنا: أدعو كل مسلم لعرض أقوال وأفعدال ومعتوددات الشديعة علدى كتداب هللا

عتوددد، ليدرى البدون الشاسددع والمخالفدات فدي الم ،صدلى هللا عليده وسددلمرعدالى وسدنة نبيدده 

 تبين السبيل وليعلم الدليل. لتس

ن أل م  ع  كمدا أندي قددد عرضدل أقدوال علمائنددا وفوهائندا السدادة المالكيددة فدي الشديعة لددي  

فدي  يعةالشدالمتودمين منهم يوافوون شيخنا )الطاهر ابن عاشور( المتأخر؛ فدي ذ  عوائدد 

م مدن وأزواجده وأصدحابه، ومدا فدي معتودداره صدلى هللا عليده وسدلمكتاب هللا وسدنة نبيده 
 شري وزندقة وإلحاد وكفر باهلل رعالى.

ا وموقدف علمائند الشديعةعليه ف ني أرجو أن أكون قد أسهمل فدي بيدان معتوددات و

بددي والمغدرب العر- مدنهم، ليتضدح األمدر عندد العامدة والخاصددة مدن أبنداء ردونل الغاليدة
 عددضبددل وب ،فددال يغتددر مغتددر بهدداالت الشدديعة وإشدداعارهم ورلبيسددهم علددى العامددة -عامددة

 الخاصة.

ميوبدة فرحم هللا شيخنا العالمة الكبير )الطاهر ابن عاشدور( وأجدزل لده األجدر وال
والتحددذير مددن الدددخيل علددى الدددين مددن بدددع  ،علددى جهددوده فددي بيددان اإلسددال  الصددحيح

ن مددالددذين نبددذوا كتدداب هللا خلفهددم ظهريًددا، وارخددذوا  ،المبتدددعين وضددالالت المضددلين

 .لمصلى هللا عليه وسدين هللا الذي أرسل به رسوله ون بها أهوائهم دينًا يحاد  

ال ر ت بكع دوا)) ب كك دم  و  دن  ر  ل  إكل دي ك م  مك دا أ ن دزك دن  د   ار بكع وا م  لك مك دا ر دذ ك  ونكدهك أ و  ون  ي داء  ق لكديالً م   ((ر 

 .[3األعرال:]
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