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 اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم 
 .المقدمة

والصالالالالال والعالالالالاو  اهلل وعالالالالوه اهلل و اهلل للم وصالالالالح م وعالالالالا و . الحمد هلل وحده.
 تعايمًا كثيوًا.

 : أما بعد
فإن  ال ا ث  اهلل إ داد هذا الكتاب هو ما لوحظ من محاوالت لنشالالالالالاي لاشالالالالالي   

ومن ذلك ارواضالالالالالالل  ، شالالالالالالوي  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الون  اربيول  اهلل معالالالالالالتو  ال الو ال و ل اإلثنا
ممن  -الفاعالالييني ، واياغ ة،ل، باصالال   ين   ش الشالال اب المعالالاو المبدوغ الم وو  م

ولما حصاله من ةفا  كثيو من  واو المعالامين  ن بيو  -وا وا ضالحي  التيي  والهله
لا من كفويات، و دغ، وضالالالاالت، هذه الفوا   اهلل الدين اإلعالالالامل، وما فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  ييدت

الي ن فالالالالالالالالالالالل اليولن الكويو وا تياد تحويفم، والي ن العن  : وعيائو، وشنائع ومن أمثاتلا
الن وي  الصحيح ، والي ن فالالالالل الصحا   وضوان اهلل  ايلو، وال او فالالالالل ارئم  إلهلل حد 

  ، وضوبلهنعيالتأليم، وتكفالالالالالالالالالاليو أهه العن  والهما  ، و  ادل الي وو، وتحايه المت   ا
وشالالنائع م تيداتلو فل اإلماو المنتظو، والوه  ، ، الصالالدوو والوأب  العالالاعالاله والعالاليو 
 والتيي ، وال داء، واليين ، وال ي  ..الخ.

كما أنَّ الوافضالالالالالال  من أبيو الفوا  اهلل ارم ، وأشالالالالالالدها كذ ا وفتن  وتضالالالالالالايًا، 
  فل م تيدهو.. والشالالي  بصالالوصالالًا  اهلل ال ام  الذين لو ييفوا  اهلل حييي  أموهو، وفعالالاد

هذا ال،مان اد أحدثوا حيًا هديدل مباد   الصالالالالالالاليياد من ال  او  نده من المعالالالالالالالامين، 
والتأثيو  ايم   ييدتلو الفاعالالالدل الكاعالالالدل  د و  حب له ال يت. فمن ذلك ما أحدثوه من 
ه ذد ول لاتيويب  ين العن  والشي  ، والد ول إلهلل تناعل البافات  ين اليائفتين. وما ه

الد ول إال عالالالالالالالالالتاو هديد لت ا ه أفكاو وم تيدات الوفش والتشالالالالالالالالاليع، ونشالالالالالالالالالو  ايالو  ين 
الَّ فالشالالالالي   ال يي اون التنا،ه  ن شالالالاللء من  يائدهو المنااضالالالال   صالالالالفو  المعالالالالامين، واي

 لا ييدل التل أن،للا اهلل فل كتا م وعن  وعولم صاهلل اهلل  ايم وعاو.
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لمبال  للو فل  ييدل اإلمام  وكي  عالالالالالالالالالالالالالاليتنا،لون  ن  يائدهو وهو ي د ون ا
شيوخ حد ك او أ المفيدكافوا، ال يهو، ةعام والصال  ايم إذا توفاه اهلل ت الهلل، فالشيخ 

 وال ، الوالي فل لاحا مبالفاً  ي عالالالالاله أن اإليمان أهه من رحد يهو،   وال: ييوه الشالالالالالي  ،
 (1)."التيي   هل  من ذلك إلهلل الضووول تد وا أن إال ، ايم يصاهلل

اام   أ ددتوليد  هذا الكتاب ت صالالالالاليوًا لاشالالالالال اب المعالالالالالاو، وت ويفًا وتو ي  للو، واي
الحه   اهلل من واع فويعالال  التضالالايه والبداغ، والهله والتيي ، وا تمدت فالالالالالالالالالالالالالالالالالل هم م 

 شالالالالالالالوي  الم ووفون والمشالالالالالالاللووون  ندهو، وما كت م  اإلثنا اهلل ما كت م  اماء الشالالالالالالالي   
 ن وضاالت الشي   من  اماء المعامين. أهه ال او المتبصصون الميا ون  اهلل دي

واد الت،مت فالالالالالالالالالالالالالالالالل إ داد هذا الكتاب الذة عالميتم )الوشالي   فل كشال  كفويات 
وضاالت دين الشي  ( الموضو ي  ال امي ، والحيادي ، فاو أهمع  ن اليوو إال ما كان 

 وضالالالالمنتم مصالالالالادوهو ومالفاتلو الم تمدل  ند ،موثيًا  ندهو كتب  أيدة مواه لو الديني 
اليوو. وهذا الكتاب تذكول لاناب، وت يان الحا، وكشالالال  رعالالالواو الشالالالي   وما  ندهو من 

 من الما .   مبوهالمن الكفويات و م تيدات فاعدل، ضاالت و 
ع   ،وهم لا وشالالالالالالالالائع ،اصالالالالالالالالا    الحائ ك  : للا  دل م ان منلا: الوشـــــيعةو    ران ال ،ه ي وشالالالالالالالَّ

عَّنا وتاكاثَّوا  ،فل ال  ْود   اليويي   : ومنلا ،فيلا شَّعا  الكذ ب  تاحا  (.8/493: عان ال وب.)لوتاوا
االالالامالالال  الحهالالال ..الالو أشالالالالالالالالالالالالالاللالالالد أنل  وأبيوًا.. ومالالالا أويالالالد إال ال اه، واللالالالدايالالال ، واي

  ا ت..الالو أشلد أنل  ا ت.
 

 الرقـب حسين صـالح /الدكتوراألستاذ 

 اإلسالميةاألستاذ بقسم العقيدة                                                     
 غـزة -الجامعة اإلسالمية                                                     

                                                 

  .11/361 ال حوانل يوع : الياهول ال تول أحكاو فل الناضول الحدائا -1
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 معنى الشيعة لغة واصطالحا
 : الشيعة لغة معنى -1

الشالالالالالالالالي   : ار،هوة ارت اغ وارنصالالالالالالالالاو وار وان والباصالالالالالالالال . ااه: الشالالالالالالالالي   ل  
: وااه ا ن منظو (1)أنصالالالالالالالالالالالالاو الوهه وأت ا م، وكه اوو اهتم وا  اهلل أمو فلو شالالالالالالالالالالالالي  .

ياٌع وأاْشياٌغ همع الهمع ويياه شايا ام كما يياه  ي    أات اغ الوهه وأاْنصاو ه وهم لا ش  "والشِّ
" ْلل  ه من اوو اهتم وا  اهلل أمو فلو شالالالالالالالالالالالالالالي الال ، وكالال كالاله: واالالاه ال، يالالدة (2).وااله  من الوا

 (3) اون إنعانًا وتح،ب لم فلو شي   لم، وأصام من المشاي   وهل المياو   والمتا   .
 : الشيعة اصطالحا معنى -2

نما": ذكوه لاشالالالالالالالي    ندأ و الحعالالالالالالالن ارشالالالالالالال وة  ااه لو رن: ايه للو الشالالالالالالالي   واي
م وييدمونم  اهلل عائو أصحاب وعوه اهلل  صاهلل اهلل  اي ،شاي وا  اًيا وضوان اهلل  ايم

 فل اإلمام  والفضه.  أة (4)وعاو".
من فضالالالاله  ايًا وضالالالالل اهلل  نم  اهلل البافاء  كه اهلل  أياا اعالالالالو: إذا الشالالالالي  

 أحا  الباف  من - ال وذويتم –الواشالالالالالالالالالالالالدين وضالالالالالالالالالالالالل اهلل  نلو، ووأ  أن أهه ال يت 
 ا.ةيوهو من الصحا   وضل اهلل  نلو همي 

 عشرية اإلثنانشأة الشيعة 
هناك  دل أاواه فل نشالالالالالالالأل الشالالالالالالالي  ، وأشالالالالالالاللوها أاواه ثاث  فل نشالالالالالالالأل التشالالالالالالاليع، 

  لا اماء المحييين من أهه العالالالالالالن: ل اماء الشالالالالالالي   الووافش. وثالثلما: أوالهما وثانيلما
 وةيوهو.

                                                 
 .4/16ار،هوة : تلذيب الا   -1
 .8/688ا ن منظو : وبلعان ال  -2
 .5/415تاج ال ووب  -3
 .6/16 مياالت اإلعاميين -4
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 قول بعض الشيعة الروافض: الرأي األول
 اديو ولد ا ه وعالالالالال  الن ل صالالالالاهلل اهللييوه   ش الشالالالالي   الووافش إن  التشالالالاليع 

 ايم وعاو، وأن م ما من ن ل إال واد  وش  ايم اإليمان  والي   ال. واد وضع الشي   
 :أعالالاييو كثيول إلث ات هذه الشالالني  ، ومن ذلك ما هاء فل الكافل  ن أ ل الحعالالن ااه

ول محمد  "والي   ال مكتو   فل هميع صالالالالالالالالالالالح  ارن ياء، ولن ي  ث اهلل وعالالالالالالالالالالالواًل إال  ن
اهلل  ايم وللم، ووصي   ال   ايم العاو". صاهلل

(1)  
لا ): و ن أ ل ه فو فل اولم اهلل  ، وهه ْن ااْ ه  فاناع  لاياْد  ال ْدناا إ لاهلل لاداوا م  ْد وا لاْو ناه   وا

" لدنا إليم فل محمد وارئم  من   ده فتوك ولو يكن لم  ،و : ااه ،115لام   اْ،ًما( يم 
  يد  ن الي .. ه إلحاد فل ليات اهلل. واد هاء تفعالاليو الي   ن العالالا  وهذا التفعالاليو 

نَّك ماا م نا : "وليد وصينا لدو واانا لم: وةيوهو كا فاا ي ْبو ها ْوه  ل ،ا نَّ  ( )إنَّ هاذاا  اد وٌّ لَّكا وا  اْلها
ولو كان لم  ،و ما أياغ  دوه إ ايب الذة  ،)أة توك(، فنعالالالالالالالالالالالالالل ما  لد إليم فل ذلك

ْ،ًما(: ه. ااه اتادلحعالالالد ْد لام   ا لاْو ناه  ن ما عالالالمل أولو ال ،و أولل ال ،و  (2)أة صالالال وًا". )وا واي
م  لد إليلو فل محمد واروصالالالالالياء من   ده، والملدة وعالالالالاليوتم، وأهمع  ،ملو  اهلل رنَّ 

  (3).أنَّ ذلك كذلك، واإلاواو  م"

                                                 
 داو صالالالالالالالالالال ب وداو الت او  - يووت -ه فو محمد  ن ي يوب  ن إعالالالالالالالالالالحاا الكاينل  أ و: الكافل -1
6/344. 
 .222-16/221تفعيو الي وة  -2
  نالشالالالالالاليخ الصالالالالالالدوا أ ل ه فو محمد  ن  ال ا: الشالالالالالالوائع  اه: ، وانظو1/416الكاينل : الكافل -3

 تفعالالالالالاليو اليمل، 1/88الكاشالالالالالالانل: ، تفعالالالالالاليو الصالالالالالالافل691ص  الحعالالالالالالين  ن موعالالالالالالهلل  ن  ا ويم اليمل
، 26/148، 26/272المهاعالالالالالالالالالالالل: ارنواو  حاو، 636-635هاشالالالالالالالالالالالو ال حوانل ص : ، المحه 2/65

: عالالالفين  ال حاو معالالالتدوك ،91ص  ه فو محمد  ن الحعالالالن  ن الفووخ الصالالالفاو أ و:  صالالالائو الدوهات
 .396لي  اهلل الشيخ  ال النما،ة ص 
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وعالالالالاو  اهلل  ايمأن م وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل : ارنواو لامهاعالالالالل  حاووهاء فل كتاب 
، ما   ث اهلل ن يًا إال واد د اه إلهلل واليتك يائ ًا أو كاوهًا. يا: ااه  ال 

وفل وواي   (1)
 والي   ال  اهللوت الهلل أبذ ميثاا الن يين  اهلل ت اوك إنَّ : أبو  للو  ن أ ل ه فو ااه

 ،والي  اهلل واليتنا: و ن أ ل   د اهلل ااه (2)وابذ  لد الن يين  والي   اهلل  ايم العالالالالالالاو.
  (3)لو ي  ث ن ل اي إال  لا.

أحد مصالالالالالالالادوهو الم تمدل فل  -ووو  الحو ال امال صالالالالالالالاحب وعالالالالالالالائه الشالالالالالالالي  
: ا)ألعالالالالالت  و كوو االو : "ااه اهلل ت الهلل: ه فو أ ل،واول،  ن حموان  ن   ن -الحديث

كنا  ن هذا ةافاين( ثو ابذ الميثاا  اهلل الن يين  إناتيولوا يوو الييام   أن اهلل شالالالالالالالالالالالاللدنا 
 تت للو  اهلل فث: العت  و كو وان هذا وعولل وان هذا  ال أميو المامنين و االوا: فياه

  (4)الن ول..".
أن  اهلل حين باا الباا أبالالالالذ الميثالالالالاا  اهلل : يوهووايالالالالاتلو التل ت ن  إ: واالالالالاه

  (5).موهودل فل هميع كتب الحديث ارن ياء ت،يد  اهلل أل  حديث
 (6).ثيو من كت لو الم تمدل  ندهوووواياتلو فل هذا الم نهلل فل ك

                                                 
  صالالالالالالالالالالالالالالالائو، 484ال حوانل ص : الم الالو ال،لفهلل ،11/188 ،66/18المهاعالالالالالالالالالالالالالالل : ارنواو  حالاو -1

   د اهلل محمد  ن الن مان ال ك و  ال  دادة أ و المفيد الشيخ: ، االبتصاص93/ 6الدوهات لاصفاو
 .88ص 

 .26/221 ارنواو حاو  ،55/ 1 صائو الدوهات لاصفاو -2
 أ و: ارمالل ،27/57،136/262 حاو ارنواو ،2/155النووة الي وعالالالالالالالالالل : الوعالالالالالالالالالائهمعالالالالالالالالالتدوك  -3

ال حوانل : ال،لفهلل الم الو .5ص  المفيد الشالالالالاليخ: ارمالل ،15 ص ه فو محمد  ن الحعالالالالالن اليوعالالالالالل
و  اب أن ارن ياء   ثوا  اهلل والي  ارئم .)الم ال: (. و يد لذلك شالالالاليبلو ال حوانل  ا ًا   نوان313ص 
 .313ص  ال حوانل: ال،لفهلل

 .422-1،161/421(  اب 1) الحو ال امال: الفصوه الملم  -4
 .422-1،117/426(  اب 3) الحو ال امال: الفصوه الملم  -5
:  حالالالالاو ارنواو ،2/15553/11الكالالالالاشالالالالالالالالالالالالالالالالالالانل : الوافل ،2/2الكاينل : أصالالالالالالالالالالالالالالوه الكالالالالافل: منلالالالالا - 6

: ، البصالالالالالالاه2/155النووة : ، معالالالالالالتدوك الوعالالالالالالائه1/725اليمل: ، عالالالالالالفين  ال حاو35/151المهاعالالالالالالل
، والفصالالالالالوه 174، 144، 143، 136، 135، 122الصالالالالالدوا ص: ،  اه الشالالالالالوائع1/271 الصالالالالالدوا
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 الروافض الشيعة جمهور قول: الثاني الرأي
ي، و كثيو من الشالالالي   الووافش أن  وعالالالوه اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو هو الذة 

ه ال: اليملةوب  ذول التشالالالالالالالالالالالالالاليع وت لدها  العالالالالالالالالالالالالالاليل حتهلل نمت وأين ت، ييوه  فوا "فأو 
الشالالي  ، وهل فوا   ال  ن أ ل يالب المعالالمون شالالي    ال فل ،مان الن ل صالالاهلل اهلل 
 ايم وعالالالالالالالالاو و  ده، م ووفون  انييا لو إليم واليوه  إمامتم، منلو الميداد  ن ارعالالالالالالالالود 
الكندة، وعالالالالالالالالالالالالالالامان الفاوعالالالالالالالالالالالالالالل، وأ و ذو هندب  ن هنادل ال فاوة، و ماو  ن ياعالالالالالالالالالالالالالالو 

و ه من عالالالالالالالم و  اعالالالالالالالو التشالالالالالالاليع من هذه ارم ".وهو أ المذحهل..
لهلل هذا الوأة ماه   (1) واي

 (2).النو بتل
الشيخ محمد الحعين له : وااه  لذا الوأة يائف  من الشي   الم اصوين منلو

، ومحمد هواد م ني ، وهاشو م وو ، وأحمد الوائال، ومحعن ال امال ،كاش  ال ياء
 أحمد، ومحمد  ااو الصدو، و محمد حعين المظفو ،محمد حعن ال،ين ومحمد الحعنب،

 (3).تفاح 
إنا أوه ماْن وضالالالع  ذول التشالالاليحع فل حيه اإلعالالالاو ": ييوه محمد كاشالالال  ال ياء

هو نفب صالالاحب الشالالوي   اإلعالالامي ، ي نل أنَّ  ذول التشالاليَّع وضالال ت مع  ذول اإلعالالاو، 

                                                 

، 2/21 الكاشالالالالالالالالالانل: ، تفعالالالالالالالالاليو الصالالالالالالالالالافل11513، تفعالالالالالالالالاليو فوات ص 152الحو ال امال ص: الملم 
 .1/26 ال حوانل: ال وهان

 .15اليمل ص: لمياالت والفواا -1
 .17النو بتل ص: فوا الشي   كتا م انظو -2
: . ومحعالالن ال امال125ص : أصالاله الشالالي   وأصالالوللا: الشالاليخ محمد الحعالالين له كاشالال  ال ياء -3

: ، هاشالالالالالالالو م وو 25اإلثنهلل  شالالالالالالالوي  وأهه ال يت ص: ، محمد هواد م ني 16، 1/13أ يان الشالالالالالالالي  
هكذا : الشالالاليوا،ة ،18ص أحمد الوائال الشالالاليخ الدكتوو: . هوي  التشالالاليع686ص  اله فوةتاويخ الفيم 
الشي   فل التاويخ : محمد حعن ال،ين ،51-51فل ظاه التشيع ص : ، محمد الحعنل4الشي   ص

 حث حوه الوالي  : ، محمد  ااو الصالالالدو12تاويخ التشالالاليع ص : . محمد حعالالالين المظفو31، 25ص 
 .15، 12أصوه الدين ص : ، أحمد تفاح 63ص
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مت  العالالالاليل وال ناي  حتهلل نهن ًا إلهلل هنب، وعالالالالواء  عالالالالواء، ولو ي،ه ةاوعالالالاللا  ت اهدها 
وأ،هوت فل حياتم، ثو  أثموت   د وفاتم".
(1)  

"والحييي  أن  التشالاليع لو يكن فل : وييوه  امتلو الم اصالالو محمد  ااو الصالالدو
نما ولد التشالالالالالالالالالالالالالاليع فل أحضالالالالالالالالالالالالالالالان  يوو من ارياو منذ والدتم مهود اتهاه ووحل  حت، واي

عالالالالالالاو لاييادل   د الن ل فكويا اإلعالالالالالالاو،  وصالالالالالالفم أيووح  مواصالالالالالالا  اإلماو  ال  ايم ال
واهتما يًا وعالالالالالالياعالالالالالاليًا  اهلل العالالالالالالواء. التشالالالالالاليع ولو يكن  اإلمكان  حكو هذه الظوو ، أن 
يفصالالالاله الهانب الووحل  ن الهانب العالالالالياعالالالالل فل أيووح  التشالالالاليع ت  ا ل دو انفصالالالالاه 
 أحدهما  ن البو فل اإلعالالاو نفعالالم. فالتشالالي ع إذن ال يمكن أن يته،أ إال إذا فيد م ناه
كأيووح  لحماي  معالالالالتي ه الد ول   د الن ل صالالالالاهلل اهلل  ايم وللم، وهو معالالالالتي ه  حاه  
إلهلل الموه ي  الفكوي  وال، ام  العالالالالالياعالالالالالي  لاتهو   اإلعالالالالالامي  م ًا..نعالالالالالتييع اليوه  كه 
تأكيد أن الوعالالالالوه ار ظو صالالالالاهلل اهلل  ايم وللم، اد ااو   ماي  اإل داد الوعالالالالالل التو وة 

ل يالب  ايم العالالالالاو منذ صالالالالدغ  الوحل، وكان صالالالالاوات اهلل  ايم والفكوة ل ال  ن أ 
يضالالالع البيوات ال ماي  من أهه  اوه ال اي  المتوبال من ذلك، وهل تولل  ال لاملم  

  (2)الييادل االهتما ي  والعياعي    ده م اشول".
"فكانت الد ول إلهلل التشالالالاليع ر ل الحعالالالالن : وييوه الشالالالاليخ محمد حعالالالالين المظفَّو

و من صاحب الوعال  تمشل منم هن ًا لهنب ماعا الد ول لاشلادتين". ايم العا
(3)  

او هو صالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالال اركوو"إن الن ل : وييوه الشالاليخ ه فو العالال حانل
العالالماوي    ت اليمم الصالالحا  وةوب ةوعالالتلا فل ااوب  ،مول روه عالذة  ذو  ذول التشالالي

 ، ول، ونمت تاك ال وعالالالالالالالال  فيما   د شالالالالالالالاليئًا فشالالالالالالالاليئًا، و  و   صالالالالالالالالحا ٌ  ك اٌو كأ ل ذو  المكو 
  (4)وعامان، والميداد،  اعو الشي  ".

                                                 
 .125الشيخ محمد الحعين له كاش  ال ياء ص : أصه الشي   وأصوللا -1
 .55-51 ص محمد  ااو الصدو: عامي التشيع ظاهول ي ي ي  فل إياو الد ول اإل -2
 . 5 محمد حعين المظفَّو ص: تاويخ الشي   -3
 .681ص  ه فو الع حانل الشيخ: اإلعامي   اهلل ضوء مدوع  أهه ال يت ل ييدلا -4
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 : السنة أهلو  الشيعة من المحققين العلماء قول: الثالث الرأي
 شالالالالوي   ندما ظلو وهه يلودة اعالالالالمم   د اهلل  ن  اإلثنانشالالالالأت فوا  الشالالالالي   

ع أ اد هلل اإلعاو، و، و مح   أهه ال يت، وةالهلل فالل  ال وضل اهلل  نم، واد هلل لم 
 الوصي   الباف  ثو  وف م إلهلل موت   ارلوهي ، وهذا ما ت تو   م الكتب الشي ي  نفعلا.

 ،والنحالالالاله والماالالالالهوأصالالالالالالالالالالالالالالحالالالالاب كتالالالالب الفوا  ،والمحالالالالدثون ،اتفا الماوبون ليالالالالد
  أن عالال اهلل وهود   د اهلل   لعالال ئي ا فوا الذين ت وضالالوا ل ،وارنعالالاب ،والي يات واردب

  الشالالالالي  ، من أئم ووايات المتيدمينم اوو و  ه ودووهأب او و تاويبي  حيييي .  ي شالالالالبصالالالالك
 تاالالفوا والمي وكتب ،ي التاويب مصالالالالالالالالالالالالالالالادوال كما ذكوتم ،وفل كت لا الم تمدل  ندهو

 . تاك الفتول فلوصدت أحداث التاويخ أإلعامل  التل
 : ابن سبأ في المصادر الشيعية: أولا 

"أما   د اهلل  ن عالالال أ الذة ياصالالاليونم  الشالالالي  ، أو : صالالاله الشالالالي   وأ صالالالوللا هاء فل -1
وال شالالالك   أهم لا ت ان  ا نم وال واءل منم". ياصالالاليون الشالالالي    م، فلذه كتب الشالالالي  

 (1)الشبصي . أنَّ هذا تصويح  وهود هذه
  ن "أن   د اهلل:  ن أ ل ه فو  ايم العاو: اكشلل هاء فل م وف  أب او الوهاه -2

ل الن ول، وي، و أن أميو المامنين هو اهلل   اغ  -ت الهلل  ن ذلك -عالالالالالالالالالالالالالال أ كان ياد  
ن و، أنت هو، : العالالالالالالاو، فد اه، وعالالالالالالألم، فاأاااو   ذلك وااه ذلك أميو المامنين  ايم

 :وو ل أنت اهلل، وأنل ن ل، فياه أميو المامنين  ايم العالالالالاو فلواد كان اد ألياهلل 
الشالالالالالالالالالييان، فاوهع  ن هذا ثكاْتكا أمك وت ب، فأ هلل، فح عالالالالالالالالم  وياك اد عالالالالالالالالالبو منك

ااه فكان  "إن الشالالالالالالالييان اعالالالالالالالتلواه ،: واعالالالالالالالتتا م ثاث  أياو، فاو يتب فأحوام  الناو وا
"ل ن اهلل   الالد اهلل  ن : االالاهو ن أ ل   الالد اهلل أنالالم  ذلالالك". يالالأتيالالم ، وي اي ل فل وو الالم

ن وكان واهلل أميو المامني: الو و ي  فل أميو المامنين  ايم العالالالالاو عالالالال أ، إنم اد هلل

                                                 
 .45 ام  الشي   الم اصو محمد الحعين له كاش  ال ياء ص: أصه الشي   وأ صوللا -1
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ن اومًا ييولون فينا ما ال   ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو   دًا هلل يائ ًا، الويه لمن كذب  اينا، واي
  (1)نيولم فل أنفعنا، ن وأ إلهلل اهلل منلو، ن وأ إلهلل اهلل منلو".

  ش أهه ال او أن   د اهلل  ن عالالالالالالالالال أ كان  وذكو": أيضالالالالالالالالالا وذكو الكشالالالالالالالالالل
يلوديا فأعاو، ووالهلل  ايا  ايم العاو، وكان ييوه وهو  اهلل يلوديتم فل يوشع  ن 
نون وصالالالالالهلل موعالالالالالهلل  ال او، فياه فل إعالالالالالامم   د وفال وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم 

 فوش إمام   ال، وأظلو  ليوهوعالالالالالالالاو فل  ال مثه ذلك، وكان أوه من أشالالالالالالاللو ا
ال واءل من أ دائم وكاشالالالال  مبالفيم، وكفوهو، ومن هنا ااه من بال  الشالالالالي  ، إن 

  (2)التشيع والوفش، مأبوذ من اليلودي ".
". وااه: ااه الماميانل -3 "ةاٍه  :"  د اهلل  ن عالالالالالالالالال أ الذة وهع إلهلل الكفو وأظلو ال  ا وَّ

".ما ون، حوام أميو المامنين  الناو، وكان ي،   و أن  ايا إلم، وأنم ن ل 
(3)  

العالالالالالالالالالالالالالال ئيالال  االالالوا  الالإمالالامالال   ال، وأنلالالا فوش من اهلل  ، وهالاله، وهو : االالاه النو بتل -4
أصالالالالالحاب   د اهلل  ن عالالالالال أ، وكان ممن أظلو الي ن  اهلل أ ل  كو و مو و ثمان 

"إ ن  ايا  ايم العالالاو أموه  ذلك". فأبذه  الٌّ فعالالألم : والصالالحا  ، وت وأ منلو، وااه
 يتهيا أميو المامنين أت: هذا، فأاو  م، فأمو  يتام، فصالالالالالالالالالالالالالالا  الناب إ ليم اولم  ن

لهلل واليتك وال واءل  يَّواه منوهًا يد و إلهلل ح كو أهه ال يت، واي أميو  أ دائكو فاصالالالالالالالالالالالالالا
  (4)المدائن. إلهلل المامنين

"وحكهلل هما   من أهه ال او أن   د اهلل  ن ع أ كان يلوديًا فأعاو، : وااه
وكان ييوه وهو  اهلل يلوديتم فل يوشالالالالالالالالالالالالالع  ن نون   د موعالالالالالالالالالالالالالهلل  ايم ووالهلل  ايًا، 
الميال ، فياه فل إعالالالامم فل  ال  ن أ ل يالب  مثه ذلك، وهو أوه  العالالالاو  لذه

                                                 
 .71–75ص الكشل: م وف  أب او الوهاه -1
 .686 ص الكشل: م وف  أب او الوهاه -2
 .2/1235124تنييح المياه فل  او الوهاه  -3
 .334،3 ص لالنو بت: الشي   فوا -4
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إمام   ال  ايم العالالالالالاو، وأظلو ال واءل من أ دائم...فمن  من شالالالالاللو اليوه  فوش
  (1)إن أصه الوفش مأبوذ من اليلودي ".: هنا ااه مان بال  الشي  

عالالالالالال ئي  "ال: ااه عالالالالالال د  ن   د اهلل ارشالالالالالال وة الي مِّل فل  وش كامم  ن العالالالالالال ئي   -5
عالال أ، وهو   د اهلل  ن وهب الواعالال ل اللمذانل، وعالالا ده  اهلل  أصالالحاب   د اهلل  ن

ذلك   د اهلل  ن بوعل، وا ن أعود، وهما من أهه أصحا م، وكان أوه من أظلو 
  (2)  وت وأ منلو".والصحا  الي ن  اهلل أ ل  كو و مو و ثمان

 :وذكو ا ن أ ل الحديد أن   د اهلل  ن عالالالالالالالالالالالالالال أ ااو إلهلل  ال وهو يبيب فياه لم  -6
 أنت اهلل. فأمو: "وياك، مان أناو، فياه: )أنت أنت، وه ه يكووها، فياه لم  ال

  (3)م م  اهلل وأيم.  أبذه وأْبذ  اوٍو كانوا
، أنت اإللم حياً :  ايم العالالالالاو  د اهلل  ن عالالالال أ ل ال  "ااه: وااه ن م  اهلل اله،ائوة -7

فنفاه  ال  ايم العاو إلهلل المدائن، وايه إنَّم كان يلوديًا فأعاو، وكان فل اليلودي  
  (4)وفل موعهلل مثه ما ااه فل  ال". ييوه فل يوشع  ن نون،

ذلك اليوو كانت فتن    د اهلل  ن عالالالالالال أ  وفلوو  ": الحعالالالالالالين  ن حمدان البصالالالالالالي هلل -2
كانوا م م واالوا ما االوه، وأحوالو أميو المامنين  ايم وأصالالالالالالالالالالالالحا م ال شالالالالالالالالالالالالول الذين 

اعالالالالالالالالتتا لو ثاث  أياو فأ وا ولو يوه وا فأحوالو فل صالالالالالالالالحواء  أنالعالالالالالالالالاو  الناو   د 
  (5)".اربدود

"وكان الذة يكذب  ايم ، وي مه فل : ميو،ا حعالالالالالالين النووة الي وعالالالالالالل الحاج وااه -5
 (6)  د اهلل  ن ع أ ل نم اهلل". كذب،تكذيب صدام  ما يفتوة  ايم من ال

                                                 
 .43 –32 ص -المصدو العا ا - فواا الشي   -1
 .25اليمل ص : والفوا المياالت -2
 .5/5شو  نلج ال اة   -3
 .234/2ارنواو الن ماني   -4
 . 666ص  ن حمدان البصي هلل  الحعين: الك و  اللداي  -5
تألي  باتم  المحدثين الحاج ميو،ا حعالالالالالالالالالالالين النووة : معالالالالالالالالالالالتن ي المعالالالالالالالالالالالائه ئهمعالالالالالالالالالالالتدوك الوعالالالالالالالالالالالا -6

 .9/11 ،8/618الي وعل
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  اومن أ –الوهالل المحيا العالالاليد مصالالاليفهلل  ن الحعالالالين الحعالالالينل التفوشالالالل  -11
حدثنا أ ل،  ن ال ااو  ايم :   د اهلل  ن عالالالالالالالالالالالالنان ااه  ن:  -اليون الحادة  شالالالالالالالالالالالالو

العالالالالاو أن   د اهلل  ن عالالالال أ كان يد ل الن ول، وي، و أن أميو المامنين  ايم العالالالالاو 
لهلل  ن ذلك، ف اغ أميو المامنين  ايم العالالالاو فد اه وعالالالألم و فأاو  ذلك، هو اهلل ت ا

ن و، أنالالت هو واالالد كالالان اليل فل وو ل أنالالك أنالالت اهلل وأنل ن ل، فيالالاه أميو : واالالاه
وياك اد عالالالالالالالالالبو منك الشالالالالالالالالالييان فاوهع  ن هذا ثكاتك أمك :  ايم العالالالالالالالالالاو امنينالم

ل ام  فل وام  الناو. وذكوه اوتب، فأ هلل فح عالالالالالالالالالم واعالالالالالالالالالتتا م ثاث  أياو فاو يتب، فأح
الباصالالالالالالال  موتين )مول ذكو أن   د اهلل من أصالالالالالالالحاب أميو المامنين  ايم العالالالالالالالاو، 

ذكو أن   الالد اهلل  ن عالالالالالالالالالالالالالال الالأ، ةالالاه ما ون،  ومولالالالذة وهع إلهلل الكفو وأظلو ال او، 
 ايم العالالالالالالاو  الناو، وكان ي، و أن  ايا  ايم العالالالالالالاو إلم، وأنم  ينحوام أميو المامن

  (1) نم اهلل".ن ل ل
وا ايا : أميو المامنين  ايم العالالالالالالاو وااه": محمد  ااو المهاعالالالالالالل الشالالالالالاليخ ذكو -11

الو،ا فيما  ين ياوغ الفهو إلهلل ياوغ الشالالالالالالالالالالالالالالمب فانم أعالالالالالالالالالالالالالالوغ فل ياب الو،ا من 
إذا  :الضالالالالالوب فل اروش، وهل العالالالالالا   التل ييعالالالالالو اهلل فيلا الو،ا فل   اده. وااه

 ن  إلهلل العماء ولينصب فل الد اء فياه   د اهللفوه أحدكو من الصال فايوفع يديم 
فاو  : اهلل، ااه: يا أميو المامنين! أليب اهلل فل كه مكانو ااه  ايم العالالالالالالالالالاو: عالالالالالالالالال ا

أما تيوأ )وفل العماء و،اكو وما تو دون( فمن أين : يوفع ال  د يديم إلهلل العماءو ااه
  (2)يياب الو،ا إال من موض م، وموضع الو،ا ما و د اهلل  ،".

و(  ن ا ن عالالال أ ويائفتم ما 515هالالالالالالالالالالالالالالالالالال/253اوه الناشالالالأل ارك و المتوفهلل  او ) -12
 صالالالالالاه، "وفوا  ، موا أن  ايا حل لو يمت، وأنم ال يموت حتهلل يعالالالالالوا ال وب  : يال

                                                 
 .4/688،689 الوهالل المحيا العيد مصيفهلل  ن الحعين الحعينل التفوشل: الوهاه نيد -1
 .81/468 محمد  ااو المهاعل: ارئم  اريلاو حاو ارنواو الهام   لدوو أب او  -2
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وهاالء هو العالال ئي  أصالالحاب   د اهلل  ن عالال أ، وكان   د اهلل  ن عالال ا يلودة من أهه 
  (1)صن اء، وعكن المدائن".

و( فل شو  نلج ال اة  ما 1257هالالالالالالال/655) عن ذكو ا ن أ ل الحديد المتوفهلل  -13
اته أميو المامنين  اي  العالالالالالالالاو أظلو ا ن عالالالالالالال أ ميالتم، وصالالالالالالالاوت لم  فاما": نصالالالالالالالم

  (2)يائف  وفوا  ي وفونم ويت  ونم".
( أن 1/425الووال  هامعكتاب ) فلهالالالالالالالالالالالالالالالالال 1111عالالن   المتوفهللارود يال  وذكو -14

 ي، و ألوهي   ال ون وتم.ا ن ع أ ةاه ما ون 
وهو من أئم  الشالالالي   ال،يدي  أن  -هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 241 المتوفهلل -ا ن الموتضالالالهلل  ويو  -15

  (3)أصه التشيع موه م إلهلل ا ن ع أ، رنم أوه من أحدث اليوه  النص فل اإلمام .

تاك بمع   شو نصا نياناها من المصادو الشي ي  الم ت ول، ومتنو     ضلا 
مصالالالادو  الفيم والفواا، وتوكنا النيه لمئات من النصالالالوص  نفل الوهاه، و  ضالالاللا فل 

ملا   د اهلل  ن ع أ  ما ال يمكن رحد ي  اعا  كثيول لئا نييه، فكالا تث ت وهود شبصا

 نفل وهودها.
إذن شالالالالالبصالالالالالي    د اهلل  ن عالالالالال أ حييي  ال يمكن تهاهالا أو إنكاوها، وللذا وود 

ب الشالالالالالالالي   ومصالالالالالالالادوهو الم ت ول التنصالالالالالالاليص  ايلا، و اهلل وهودها فل  شالالالالالالالوات من كت
 .، و ووايات منعو   إلهلل أئمتلو الم صومينوالم تمدل  ندهو

 : ابن سبأ في كتب أهل السنة: ثانياا 
"إن أصالالالالالالالاله الوفش إنما أحدثم منافا : ييوه صالالالالالالالالاحب شالالالالالالالالو  ال ييدل اليحاوي         
ما ذكو كاصالالده إ ياه دين اإلعالالاو، واليد  فل الوعالالوه صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو،  ،نديا،
 ال اماء. فإن   د اهلل  ن ع أ لما أظلو اإلعاو، أواد أن يفعد دين اإلعاو  مكوه ذلك

وب ثم، كما ف ه  ولب  دين النصالالالالالالالالالالواني ، فأظلو التنعالالالالالالالالالالك، ثو أظلو ارمو  الم وو  

                                                 
 .11الناشأل ارك و ص: اإلمام  وميتيفات من الكتاب اروعي لامياالت عائهم -1
 .1/99  و حامد   د الحميد  ن ه   اهللأ ل الحديد، أ ا ن: نلج ال اة  شو  -2
 .1 ،6ال ووب ال ن الموتضهلل ص  تاج -3
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لما ادو  ال الكوف  أظلو  واتام، ثو  ثمان والنلل  ن المنكو، حتهلل عالالالالالالالالالالالالال هلل فل فتن 
 فياب اتام،  ايًا، ليتمكن  ذلك من أةواضالالالالالالالالم، و اغ ذلك لم، والنصالالالالالالالالو  ال ال او فل

فلوب منالالم إلهلل اوايب. وب وه م وو  فل التالالاويخ..و ييالالت فل نفوب الم ياين بمالالائو 
 الالد الال  البواوج من الحووويالال  والشالالالالالالالالالالالالالالي الال ، وللالالذا كالالان الوفش  الالاب ال،نالالداالال ، كمالالا حكالالاه 

فيالوا  :اإلعالالالالالالاو، ااه الياضالالالالالالل أ و  كو ا ن الييب  ن ال ايني  وكيفي  إفعالالالالالالادهو لدين
إذا وهدت من تد وه معامًا أن ته ه التشيع  نده دينك وش اوك،  يهب  ايك: لادا ل

والت وة من تيو و دة، و نل  الحعين، واتالو ل ال ظاو العا  واه ه المدبه من هل 
ي او ال يب! يفوش إليم باا ال الو!! وما   اياً  أمي  و نل ال  اب، وااه  الوه  ،  وأن

أ اهيب الشي   وهلالو، فإذا أنعت من   ش الشي    ند الد ول إها    ش م ذلك منأ
شالالالالالك أنم يتيوا من عالالالالالب  وولده وضالالالالالل اهلل  نلو. وال  ال  اهلل مثالب ووشالالالالالدًا، أوافتم

الصحا   إلهلل عب أهه ال يت، ثو إلهلل عب الوعوه صاهلل اهلل  ايم وعاو، إذ أهه  يتم 
  (1)الين.وأصحا م مثه هاالء  ند الفا اين الض

"الع ئي  أت اغ   د اهلل  ن ع أ الذة ةا فالل  ال : وااه أ و منصوو ال  دادة
وضالالالالالالل اهلل  نم، و، و أنم كان ن يًا، ثو ةا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم حتهلل ، و أنم اهلل". وااه ال  دادة 

فالالالالالالالالالالالل ارصه يلوديا من أهه الحيول، فأظلو  -أة ا ن ع أ–"وكان ا ن العوداء : كذلك
يكون لم  ند أهه الكوف  عوا ووياع ، فذكو للو أنم وهد فالالالالالالل التووال اإلعاو وأواد أن 

  (2)أن لكه ن ل وصل وأن  ايا، وضل اهلل  نم هو وصل محمد صاهلل اهلل  ايم وعاو".
ة ااه  ن عالالال أ الذ   د اهلل أصالالالحاب: الســبةية": وذكو   د الكويو الشالالاللوعالالالتانل

كالالان  ، موا أنالالم ،فنفالالاه إلهلل المالالدائن ،ي نل أنالالت اإللالالم ،أنالالت أنالالت: اهلل وهلالالم كوول ال 
يلوديا فأعالالالاو وكان فل اليلودي  ييوه فل يوشالالالع  ن نون وصالالالل موعالالالهلل  ايلما العالالالاو 

وهو أوه من أظلو اليوه  النص  إمام   ال  نممثه ما ااه فل  ال وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  

                                                 
 .735-2/732الحنفل  أ و ال ،: شو  ال ييدل اليحاوي  -1
اهو  ن محمالالالالالد ال  الالالالالدادة أ و   الالالالالد اليالالالالالاهو  ن يالالالالال ين الفوا و يالالالالالان الفواالالالالال  النالالالالالاهيالالالالال : الفوا  - 2

 .223صمنصوو،
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   أوه فوا  االت  التوا  وال ي وهوومنم انشالالالال  ت أصالالالالنا  ال ال...  ،وضالالالالل اهلل  نم
  (1)وه  ".وال

العالالالالالالالالالالالالوء اليلودة  ا ن"  د اهلل  ن عالالالالالالالالالالالال أ الم وو   :  ن ح،و ارندلعالالالالالالالالالالالالل ااه
الحميوة ل نم اهلل ليضالالاله من أمكنم من المعالالالامين فنلج ليائف  وذل  كانوا يتشالالالي ون فل 

 ةود"  د اهلل  ن عالالالالال أ الحميوة اليل: وااه ال وضالالالالالل اهلل  نم أن ييولوا  إللي   ال". 
لكيد أهام فلو كان أصالالالاله إثاول الناب  اهلل  ثمان وضالالالالل  عالالالالاوفإنم ل نم اهلل أظلو اإل

  (2)."اهلل  نم وأحوا  ال  ن أ ل يالب وضل اهلل  نم منلو يوائ  أ انوا  اإلللي 
اهلل  ن عالالالال أ ااه لاذة هاء ين ل إليم موت  ال  ن    د إن": الميدعالالالالل ييوهو 
يعالالالالالالالالالالالالالالوا ال وب لو هئتنالالا  الالدمالالاةالالم فل صالالالالالالالالالالالالالالول ل امنالالا أنالالم ال يموت حتهلل : أ ل يالالالالالب
  (3)  صاه".

 ن  دالكا ل محم وكان": و(916هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/463ا ن ح ان المتوفهلل عالالالالالالالالن  ) يوهوي
إن  ايا  :من أصحاب   د اهلل  ن ع أ، من أولئك الذين ييولون ع ئياً  ةالعائب اإلب او 

ن وأوا عالالالالالالحا   االوا نم واه ا إلهلل الدنيا ا ه اياو العالالالالالالا  ، واي منين الما  أميو: لو يمت، واي
  (4)فيلا".

 العالالال ئي ": و(994-هالالالالالالالالالالالالالالالالالال484هاء فل مفتا  ال اوو لابواو،مل المتوفهلل  او )و 
 (5)أصحاب   د اهلل  ن ع أ".

                                                 
 .698 ص أ و الفتح محمد  ن   د الكويو الشلوعتانل -1
 وي ليأ و محمد  ال  ن أحمد  ن عالال يد  ن ح،و ارندلعالالل ال: الفصالاله فل الماه وارهواء والنحه -2
6/618،699. 
 .6/616 الميدعل ياهوالميلو  ن : والتاويخ ال دء -3
 .1/164 والض فاء والمتووكين: ا ن ح ان من المحدثين المهوحين -4
 .11ص و   د اهلل محمد  ن أحمد  ن يوع أ  البواو،مل،: مفتا  ال اوو -5
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من الوافض ، ينع ون  الع ئي ": و(889-هال141ا ن اتي   المتوفهلل  او ) وييوه
   (1)إلهلل   د اهلل  ن ع أ".

ل امل ا "ليد ث ت لدة  ال حث: الشالالالالاليخ ال ام  د.عالالالالالايمان  ن حمد ال ودل ييوه
ث ت  فل م لوواياتتتضالالالالالالالافو  اهلل إث ات   د اهلل  ن عالالالالالالال أ وا وكالاوهود ثمان ووايات...

تاويخ دمشالالالا ال ن  عالالالاكو، واد صالالالحح ال ام  ناصالالالو الدين ارل انل وحمم اهلل إعالالالناد 
 ظملا إعناد م صح فث ت لل  -وواي  وواي   - دد منلا، وامت  تحييا فل أعانيدها 

 عالالالالال أ والعالالالالال ئي  اواءل هديدل وتحييا فل النصالالالالالوص ا ن نوان ]فل  حث لو أنشالالالالالوه   د  
  (2)".يديم ال

"هالالالذه ارحالالالداث فهوت  واي  : وييوه ال الالالاحالالالث الالالالدكتوو نالالالاصالالالالالالالالالالالالالالو اليفالالالاوة
المعالالالالامين، فدبه الحاادون من هذا ال اب، ذلك أن  لواء ا ن عالالالال أ لو تهد الهو المائو  

، هلل  ييدل النص  اهلل  اللتنمو وتنتشالالالالالالالالالالالالالو إال   د تاك ارحداث.. لكن التشالالالالالالالالالالالالاليع  م ن
والوه  ، وال داء، وال ي  ، و صالالم  ارئم ..الخ، فا شالالك أنلا  يائد ياوئ   اهلل ارم ، 
دبيا   اهلل المعالالالامين، توهع أصالالالوللا ل ناصالالالو مبتاف ، ذلك أنم اد وكب ميي  التشالالاليع 
كه من أواد الكيد لإلعاو، وأهام، وكه من احتاه لي يش فل ظه  ييدتم العا ي   اعو 

إلعالالالالالالالالالاو، من يلودة، ونصالالالالالالالالالوانل، ومهوعالالالالالالالالالل، وةيوهو. فدبه فل التشالالالالالالالالاليع كثيو من ا
ارفكاو ارهن ي  والدبيا ..وللذا ذهب شيخ اإلعاو ا ن تيمي  إلهلل أن المنتع ين لاتشيع 
اد أبذوا من مذاهب الفوب والووو، واليونان، والنصاو ، واليلود، وةيوهو أمووًا م،هوها 

  (3) التشيع".

                                                 
 .114ص    الدينووة، أ و محمد   د اهللاتي ا ن:  يون ارب او -1
   ن   عالالالالالالايمان.د: حعالالالالالالن  ن فوحان المالكل  اهلل وداإلنياذ من د او  اإلنياذ لاتاويخ اإلعالالالالالالامل!!  -2

 اهلل  ن ع أ وأثوه أحداث الفتن  فل صدو اإلعاو.   د: ، وواهع  حثم الييو4حمد ال ودل ص
الدكتوو ناصالالالالو  ن   د اهلل  ن  ال : أصالالالالوه مذهب الشالالالالي   اإلمامي  اإلثنهلل  شالالالالوي   وش ونيد -3

 .52-1/51اليفاوة 
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إليم المحييون من أهه العالالالالالن  هو ما صالالالالالوَّحت  م الكتب والمصالالالالالادو وما ذهب 
الشي  (، وااه  )فوا: الشي ي  الم تمدل  ند اليوو، فياه  م  امتلو النو بتل فالل كتا م

 م الكشل فالالل كتا م الم وو   الال)وهاه الكشل(. واال توا  عيد اردل ، وهاالء همي لو 
  شوي . اإلثنامن ك او شيوخ الشي   

 ماء هذه الفرقةأس
 الشيعة -3

ليب الشالالالالالي   فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ارصالالالالاله يياا  اهلل فوا الشالالالالالي   كالا، وعالالالالالموا  الشالالالالالي   
لمشالالالالاي تلو  ال وضالالالالل اهلل  نم واوللو  وهوب إمامتم   د وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم 

 وعاو.
 :محمد  ن محمد  ن الن مان فل ت وي  شي تم مفيدييوه  ام  الشي   ال

 اهلل ع يه الوالء واال تياد إلمامتم   د الوعوه  ا  المامنين  الأت اغ  أميو :  أنلو"
يو , وه ام فل اال تياد مت و ًا للو ة مَّن تيدَّمام  فل مياو الباف فصه, ونفل اإلمام  

  (1)تا ع رحد منلو  اهلل وهم االاتداء".
"الشالالالالالالالالي   هو الذين شالالالالالالالالاي وا  ايًا وضالالالالالالالالل اهلل  نم  اهلل : الشالالالالالالالاللوعالالالالالالالالتانل ييوهو 

ما بفيًا، وا تيدوا أن  البصالالالالالالالوص، واالوا  إمامتم وبافتم نصالالالالالالالًا ووصالالالالالالالي ، إما هايًا، واي
ن بوهالالالت ف ظاو يكون من ةيوه، أو  تييالالال  من  نالالالده.  مالالال اإلمالالالا ال تبوج من أوالده، واي
ليعالالالت اإلمام  اضالالالي  مصالالالاحي  تناي  ابتياو ال ام  وينتصالالالب اإلماو  نصالالال لو، : واالوا

همالم،  ه هل اضالالي  أصالالولي ، وهل وكن ال دين ال يهو، لاوعالاله  ايلو العالالاو إةفالم واي
وعالالالالالالم.  ث وت الت يين والتنصالالالالاليص، و  وباليوه  وه ويهم لووال تفويضالالالالالم إلهلل ال ام  واي

 صم  ارن ياء وارئم  وهو ًا  ن الك ائو والص ائو. واليوه  التولل والت وة اواًل وف ًا 
    (2)ل ذلك".و يدًا إال فل حاه التيي ، ويبالفلو   ش ال،يدي  ف

                                                 
 ،أ و   الالداهلل محمالالد  ن محمالالد الن مالالان المايالالب  الالالمفيالالد: أوائالاله الميالالاالت فل المالالذاهالالب المبتالالاوات -1

 .46تحييا إ واهيو ارنصاوة ال،نهانل البوئينل ص 
 .1/631 الشلوعتانلالكويو    د: والنحه الماه -2
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أن الشالالالالالالالالالالالالي   ل   هو الصالالالالالالالالالالالالحب وارت اغ،  ا او":  ن بادون لوحمنوااه   د ا
 ضالالالالاللو ويياا فل  و  الفيلاء والمتكامين من البا  والعالالالالالا   اهلل أت اغ  ال و نيم 

ومذه لو هميً ا متفيين  ايم أن اإلمام  ليعالالالالالالالالالت من المصالالالالالالالالالالح ال ام  التل  ،اهلل  نلو
 ويكون م صالالالالالالالالوًما من الك ائو ،تفوش إلهلل نظو ارم ،  ه يهب  ايم ت يين اإلماو للو

ن  اًيا وضل اهلل  نم هو الذة  ينم صاوات اهلل وعامم  ايم  نصوص  والص ائو، واي
 ،  ه ي وفلا هلا ذل العالالن  وال نيا  الشالالوي  ينياونلا وياولونلا  اهلل ميتضالالهلل مذه لو، ال

ولكن  هذا  (1)أكثوها موضالالالالالالالالالالالالوغ أو مي ون فل يوييم أو   يد  ن تأوياتلو الفاعالالالالالالالالالالالالدل".
ن . رن ال،يدي  يوو  شالالالالالوي  اإلثناالمصالالالالالياح اليوو إذا أياا ال ينصالالالالالو  إال إلهلل يائف  

 ضه.مع وهود ارف هوا، والي  المفضوه : البافاء الثاث ، رنلو ييولون  هوا، تولي
 اإلمامية -1

 ووهوب ،وال صالالالالالالم  ،هو اليائاون  وهوب اإلمام  اإلمامي ": الشالالالالالاليخ المفيد ااه
نما حصالالالاله للا هذا االعالالالالو فل ارصالالالاله لهم لا فل الميال  هذه ارصالالالالوه ه فك ،النص واي

ن ضالالالالالالالالو إليلا حيا فل المذهب كان أو  ايا". ،من هم لا فلو إمامل وياحظ أن  (2)واي
يعالالالالت مه ليب اإلمامي   إياا  اهلل  -من شالالالاليوخ الشالالالالي   الم اصالالالالوين -كاشالالالال  ال يا

  (3) شوي . اإلثنا
 عشرية اإلثنا -1

 شالالالالالالالالوي  ن ت يياا  اهلل  اإلثنا: ااه الوافضالالالالالالالالل الم اصالالالالالالالالو محمد هواد م ني 
  (4)الشي   اإلمامي  اليائا   اثنل  شو إمامًا ت ينلو  أعمائلو.

ولكنَّ هذا المصياح ال نهده فالالالالل كتب الفوا والمياالت المتيدم ، فاو يذكوه ماوبو     
الفوا من الشالي   فاليمل فاو يذكوه فالالالالالالالالالالالالالالالالل "المياالت والفوا"، وال النو بتل فالالالالالالالالالالالالالالالالل "فوا 

                                                 
 .694،691ا ن بادون، ص  ميدم  -1
 .191 المفيد صالشيخ : المبتاول الفصوه -2
 .52أصه الشي   وأصوللا ص  -3
 .  15ص يت شوي  وأهه ال  ااإلثن -4
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أم ا من ةيو الشي   فاو يذكوه ارش وة فالالالالالالالالل  (1)الشي  "، ول ه أوه من ذكوه المع ودة
 نااإلث". ول ام   د الياهو ال  دادة هو أوه من ذكو أنلو عالالالالالالالالالموا "مياالت اإلعالالالالالالالالالاميين

 شالالالوي  لد واهو أن اإلماو المنتظو هو الثانل  شالالالو من نعالالال م إلهلل  ال  ن أ ل يالب 
   (2)وضل اهلل  نم.

وفال الحعالالالالالالالالالالن لو يكن أحد ييوه  إمام   ا ه": ييوه شالالالالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالالالالاو ا ن تيمي 
ودولال   نل أميال  أحالد اد هلل  ، و  من ،من  ال إمالاملو الثالانل  شالالالالالالالالالالالالالالو، وال ظوالمنت

  (3) شو". اإلثناإمام  
 : واألةمة الثني عشر في اعتقاد علماء الشيعة اإلمامية هم

البايف  الواشد  ال  ن أ ل يالب, ي كنَّهلل  أ ل الحعن, وياي ونم  الموتضهلل، ولد عن   .6
و، و  ام  الشي   هاشو ال حوانل أنَّ  ايا  هال.38 عن واعت شلد , ا ه اللهول 14

الاوامع : وألَّ ا كتا ًا عمَّاه مول (6663) الكويو  ن أ ل يالب ذكو وحده فل اليولن
 ال،ه6486يو   مي    نينو فل  عوي النوواني  فل أعماء  ال وأهه  يتم اليولني , 

النوواني  نيا  ن ، وهاء فل الاوامع اله6493وي ع فل المي    ال امي   يو  او 
 (4)  ش  اماء الشي   أن  ايا  ن أ ل يالب لم ثاثون اعو فل كتاب اهلل ت الهلل.

 وهذا دليه  اهلل ا تيادهو  وهود اولن لبو ةيو الذة  أيدة المعامين.: أاوه
 -اله1 عن  ، ولد ن أ ل يالب, ي كنونم  أ ل محمد, وي ايب  ال،َّكلِّ   ن  ال الحعن .1

 .اله68وتوفل عن  
 لد عن و  ن أ ل يالب, ي كنونم  أ ل   داهلل, وي ايب  الشليد   ن  ال ا نم الحعين .4

 .هال16واعتشلد -4
 (.اله96 -48)ن. ال  ن الحعين  ن  ال, ي كنونم  أ ل محمد, ويايب  ،ين ال ا دي .3

                                                 
 .152التن يم واإلشوا  ص  -1
 .64  د الياهو ال  دادة ص: الفوا  ين الفوا -2
 .3/189: العن  منلاج -3
 .6ص ال حوانلالحعين هاشو : الاوامع النوواني  فل أعماء  ال وأهه  يتم اليولني  انظو -4
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 .(اله663-64).محمد  ن  ال  ن الحعين, ي كنونم  أ ل ه فو, ويايب  ال ااو .6
 .(اله638 -84).ي كنونم  أ ل   داهلل, ويايب  الصاداه فو  ن محمد  ن  ال,  .1
 .هال(684 -618)., ويايب  الكاظوإ واهيو, ي كنهلل  أ ل موعهلل  ن ه فو  ن محمد .4
 .هال(184 -638). ال  ن موعهلل  ن ه فو, ي كنهلل  أ ل الحعن, ويايب  الوضا .8
 .(هال118-696)., ويايب  الهوادمحمد  ن  ال  ن موعهلل, ي كنهلل  أ ل ه فو .9
 .هال(163-161)., وياي ونم  اللادةكنونم  أ ل الحعنمحمد  ن  ال,    ال  ن .68
 .هال(118-141).م  أ ل محمد, وياي ونم  ال عكوة, ي كنونالحعن  ن  ال  ن محمد .66
 ،مون أنم ولدي،  ., وياي ونم  الملدةِّ محمد  ن الحعن  ن  ال, ي كنونم  أ ل الياعو .61
 والصواب أنم شبصي  وهمي  كما عيأتل  يناه فل هذا الكتاب. .أنم حٌل إلهلل اليووو 

 : الحظةم
أن الشالالالالالالالالي   كانوا ي تيدون أن اإلمام  :  شالالالالالالالالوي  اإلثنامصالالالالالالالالياح  ســـــبب تأور ظهور .6

معالالالالالالالالتمول فل ذوي   ال وضالالالالالالالالل اهلل  نم إلهلل اياو العالالالالالالالالا  ، ولو يدو فل بادهو انيياغ 
لد ولو يكن لم و   ن  ال ال عالالالالكوة الحعالالالالنالنعالالالاله، فاما لو ي يب اإلماو الحادة  شالالالالو 

 ،تعالالالالالالااه  ن مصالالالالالاليو اإلمام    د الحعالالالالالالن  ن  ال ال عالالالالالالكوة وظلو تحيوت الشالالالالالالي  ،
لذا اضالاليوت    ضالاللا   ضالالا. ووتكف ضالالافوا شالالتهلل تا ن   ضالاللا    إلهلل الشالالي   فتفوات

 وعالالالوهن يوددون أ وأبذوا ، ايم حفاظا الشالالالي   إلهلل ابتواغ ولد لم، ثو ابتو وا لم ال ي  
هود ارحاديث الدال   اهلل و  يوددون أبذواو  ،اهلل  ايم وعاو يبافم  اثنا  شو إماماً  صاهلل

 الحديثي . أهه العن  مصادوفل  الواودلاثنل  شو بايف  
 ن  :أن ارئم  ثاث   شالالالالالالو، ااه الكاينل فل الكافل شالالالالالالي  وودت فل أهو كتب ال ليد .2

أ ل  الهاوود  ن أ ل  ن": أ ل ه فو أن الن ل صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالاو ااه ل ال
ن ولدة إنل واثنل  شو م: وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم ااه: ه فو  ايم العاو ااه

أهالا، أن تعالالالالالالاليخ   اروشي نل أوتادها وه اللا،  نا أوتد اهلل  اروشوأنت يا  ال ،و 
 ن أ ل ه فو و  شالالالالالالالو من ولدة عالالالالالالالابت اروش  أهالا ولو ينظووا".  اإلثنافإذا ذهب 

دبات  اهلل فايم   ايلا العالالالالالالاو : يم العالالالالالالاو  ن ها و  ن   د اهلل ارنصالالالالالالاوة ااه ا
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و ين يديلا لو  فيم أعالالالماء اروصالالالياء من ولدها، ف ددت اثنل  شالالالو لبوهو اليائو  ايم 
اروصالالالالالالياء من  ماءأعالالالالالال فيم": فالنص  (1)ث  منلو محمد وثاث  منلو  ال".العالالالالالالاو، ثا

 و ال ،فايم  دول منإماما  وصالالالاليا شالالالالو  اثنلولدها ف ددت اثنل  شالالالالو" صالالالالويح  أن 
 ثنلامنلو رنم ليب من ولد فايم  وضل اهلل  نلا، ي نل  فايبوضل اهلل  نم ،وهلا 

يتو  وللذا ن ، شو( ةيو صحيح ا)اثن اعو:  شو وصيا ةيو  ال وضل اهلل  نم، إذاً 
 أن ت حث الشي    ن اعو ةيوه يتوافا مع هذين النصينو!!.

 الرافضة -4
 ل شالالالالالالالالالوي  كأ  اإلثناذهب همع من ال اماء إلهلل إياا اعالالالالالالالالالو الوافضالالالالالالالالال   اهلل 

  (3).وا ن ح،و الظاهوة فالل الفصه (2)الحعن ارش وة فالل المياالت.
ت وأ من  :رنلو هاءوا إلهلل ،يد  ن  ال  ن الحعالالالين، فيالوا: وايه عالالالمحوا وافضالالال 

إذا : أتوالهمالالا، االالالواهمالالا صالالالالالالالالالالالالالالالاح الالا هالالدة  الاله : أ ل  كو و مو حتهلل نكون م الالك، فيالالاه
تيمي   ييوه شالاليخ اإلعالالاو ا ن ضالال ، وعالالمل من  اي م ووافيم ،يدي .نوفضالالك، فعالالمحوا واف

الصحيح أنلو عموا وافض  لما وفضوا ،يد  ن  ال  ن الحعين  ن  ال  ن أ ل : "اات
  (4)يالب لما بوج  الكوف  أياو هشاو  ن   د الماك".

أ و  . ييوهوضالالالل اهلل  نلما و و مووافضالالال  لوفضالالاللو إمام  أ ل  كوايه عالالالمو 
ن ما عالالموا وافضالال  لوفضالاللو إمام  أ ل  كو و مو".: الحعالالن ارشالال وة وانظو أيضالالًا  (5)"واي

                                                 
 .6/643 محمد  ن ي يوب  ن إعحاا الكاينل: الكافل -1
 .1/22 انظو مياالت اإلعاميين -2
 .152-4/157 ا ن ح،و الظاهوة: الفصه انظو -3
 .2/131 ا ن تيمي : منلاج العن  -4
 .1/25 مياالت اإلعاميين -5
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 ،يادات فوا المعالالالالالالالامين والمشالالالالالالالوكين ته، و الماه والنح .فل عالالالالالالال ب التعالالالالالالالمي   الوافضالالالالالالال 
 (1).المني  وارمهو  ،ال ني ، و الت صيو فل الدينو 

 شوي  تنص  اهلل أن  هذا ليب الوافض  من أليا لو،  اإلثناكما ياحظ أن كتب 
ض  " اب فضه الواف: ،  اب عماه حاو ارنواو: واد أوود شيبلو المهاعل فالالالالالالالالالالالالالالل كتا م

ومد  والتعمي   م"، أو    أحاديث من أحاديثلو فالالالالالالالالالل مد  التعمي   الوافض . وهذا هو 
يي  يني ا  ايلو حيالصالالالالالالواب الذة يهب أن يتعالالالالالالمهلل  م اليوو نظوا لكونم االعالالالالالالو الذة 

لا ييدل اإلعامي ، ولوفضلو إيمان الصحا   وباف   -الوافض -نظوا ل يائدهو المبالف 
أ ل   ن: البافاء الواشالالالالالالالالدين وضالالالالالالالالل اهلل  ن الهميع. ومن أمثا  ما ذكوه فل هذا ال اب

ه ات فداك، اعالالالالو عالالالالمينا  م اعالالالالتحات  م : اات ر ل ه فو  ايم العالالالالاو:  صالالالاليو ااه
ين إن  عالالالالالالالالال  : الوافضالالالالالالالالال ، فياه ه فو: وما هوو اات: نا وأموالنا و ذا نا، ااهالوالل دماء

وهًا من  عالالالكو موعالالالهلل  ايلو العالالالاو فاو يكن فل اوو موعالالالهلل أشالالالد اهتلادًا وأشالالالد ح ًا 
للاوون منلو، فعالالالالماهو اوو موعالالالالهلل الوافضالالالال ، فأوحهلل اهلل إلهلل موعالالالالهلل أن أث ت للو هذا 

  (2)و اد نحاكموه اهلل.فإنل نحاتلو، وذلك اع ،االعو فل التووال
 (3)، امتلو الم اصالالالالو محمد  ااو الصالالالالدو )الوافضالالالال ( وتضالالالالل هذه التعالالالالمي او 

ويو  ميد و الكتاب والم اا  ايم العالالاليد يالب الحعالالالينل أن الصالالالدو ييصالالالد من )وفش( 
ف  ييصالالالالالالالالد با - دو اال توا   شالالالالالالالالو ي  النظاو اليائو   د وفال الوعالالالالالالالالوه  ايم العالالالالالالالالاو

  (4) ا ت اوه ال يتفا مع الصوول الحيييي  لاييادل، ونظاو الحكو الوشيد. -البافاء الواشدين

                                                 
، 77والمشالالالالالالالالالوكين صا تيادات فوا المعالالالالالالالالالامين : ، الوا،ة1/155: الماه والنحه: الشالالالالالالالالاللوعالالالالالالالالالتانل -1

المني  وارمه : ، ا ن الموتضالالالالالالالالهلل1/76ال ني  : ، الهيانل34الت صالالالالالالالاليو فل الدين ص: واإلعالالالالالالالالفوايينل
 .21ص

، 157ال وال ص: ، المحاعن135تفعيو فوات ص : ، وانظو57-62/56 لامهاعل  حاو ارنواو -2
 .12/211ار امل : دائول الم او 

 .77ص محمد  ااو الصدو: اإلعامي التشيع ظاهول ي ي ي  فل إياو الد ول  -3
 .هامش الكتاب العا ا نفب الصفح : انظو -4
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 الجعفرية -5
 شوي   اله فوي  نع   إلهلل اإلماو العادب فل عاعا  ارئم   ند  اإلثناوتعمهلل 

الشي   وهو ه فو الصادا  ن محمد ال ااو، وهو من  اب التعمي  لا او  اعو الباص. 
 وع ب ذلك أن م ظو الووايات الحديثي  فل المصادو الشي ي  منعو   لم.
فعم و ه فو نو، و الشي ي  أن هذه التعمي  ظلوت فل الكوف  فل  صو اإلما

 الكوف ،  وإنا ن يَّ : اات ر ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالالالالاو: أ ل الصالالالالالالالالالالال ا  الكنانل، ااه  نف
حاب ه فو أصالال إن": ف ضالالب أ و   د اهلل  ايم العالالاو. ثو ااه: ! ااه فيياه لنا ه فويَّ 

  (1)".منكو ليايه، إنما أصحاب ه فو من اشتد وو م، و مه لباليم
 

                                                 
تألي  :  ن  ال النهاشالالالالالل دالمياه فل تنييح كتاب الوهاه لاشالالالالاليخ الهايه أ ل ال  اب أحم تلذيب -1

 م وف  ابتياو ،6/484 ،هالالالالالالالالالال6364او  إيوان  ،محمد  ال الموحد ار يحل، الي    الثاني  مصحح 
 .ه فو اليوعل أ و اليائف شيخ : (الكشل)الم وو   وهاه  الوهاه
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 عشرية اإلثنا عند الرةيسة الكتب
وي  هل  شالالال اإلثناإن  الكتب الوئيعالالال  التل ت ت و مصالالالادو ارب او  ند الشالالالي   

وييولون  أن لا هل المصالالالالالالالالالالالالالالالادو الملم   (1)"الهوامع الثماني ".: ثماني  كتب يعالالالالالالالالالالالالالالمونلا
"وهذه : ااه  الملو الم اصالالالالالالالو محمد صالالالالالالالالح الحائوة (2)لألحاديث المووي  من ارئم .
ثمالانيال ، أو  ال  منلالا لامحمالدين الثاثال  اروائاله، وثاثال    الدها صالالالالالالالالالالالالالالحالا  اإلمالاميال  فلل 

  د الحعالالالالالالالين  ااه (3)النووة".-الم اصالالالالالالالو-لامحمدين الثاث  اروابو، وثامنلا لحعالالالالالالالين
ما همع منلا الكتب ارو    التل هل موهع اإلمامي  فل أصوللو  وأحعن": شو  الدين

 ،واالعالالالالالالت صالالالالالالاو والتلذيب، ،افلالك: وهل ،وفوو لو من الصالالالالالالدو اروه إلهلل هذا ال،مان
مييوغ  صالالالالالالالالالالالالحتلا والكافل أادملا  ضالالالالالالالالالالالالامينلاومن ال يحضالالالالالالالالالالالالوه الفييم، وهل متواتول وم

الكتب ارو    وأمثاللو اد  أصالالحاب": الحو ال امال وااه (4)وأ ظملا وأحعالالنلا وأتينلا".
شلدوا  صح  أحاديث كت لو وث وتلا ونيالا من ارصوه المهمع  ايلا, فإن كانوا ثيات 

  (5)ت ين ا وه اوللو وووايتلو ونيالو".
 هذإن  مداو ارحكاو الشالالالالالو ي  اليوو  اهلل ه: واد ااه شالالالالاليبلو الفيش الكاشالالالالالانل

هو وااه مهتلد (6)مالفيلا". ايلا  الصالالالالالالالالالالالالالح  من  لمشالالالالالالالالالالالالاللودارصالالالالالالالالالالالالالوه ارو   ، وهل ا
عتن اي التل  ايلا ا لحديثي "الكتب ارو    والمهاميع ا: الم اصو أةا  ،وك اليلوانل 
  (7).ارحكاو الشو ي  حتهلل اليوو"

    
                                                 

 .1/5 مفتا  الكتب ارو   انظو  -1
 .1/5، مفتا  الكتب ارو   1/222 أ يان الشي   -2
محمد صالالالح الحائوة مياه نشالالو فل مها  وعالالال  اإلعالالاو فل الياهول، كما : منلاج  مال لاتيويب -3

  .233 اعو الوحدل اإلعامي  صنشو مع مياالت أبو  منتب   من المها  
 . 668مواه   واو  446المواه ات  -4
 .18/683وعائه الشي    -5
 .6/66الفيش الكاشانل : الوافل -6
 .1/66 : أةا  ،وك اليلوانلإلهلل تصاني  الشي   الذوي   -7



25 

 

 -: وهذه المصادر هي
ه فو محمد  ن ي يوب  ن إعالالالالالالالالالالالالالالحاا الكاينل الوا،ة، المتوفهلل  أ و تألي : الكافي: أول
هذا الكتاب أصح الكتب ارو     إلهلل أنَّ   اماء الشي   اوواد أش ،هال419 – 418عن  

وييايون  اهلل صالالالالالالالاح م ثي  اإلعالالالالالالالاو، وأنَّ أ ا ه فو الكاينل كت م فل  ،الم تمدل  ندهو
فتول ال ي   الصالالالالال و  التل  واعالالالالاليتلا يهد يوييًا إلهلل تحييا منيوالتم..، و ا ت أحاديث 

واد ي ع  دل ي  ات، وشالالالالالالالالالالالالالوحم  دد من  (1).حديثاً  16155الكافل كما ييوه ال امال 
مولل ال يوه لامهاعالالالالالالالالالالل، الذة ا تنهلل  الحكو  اهلل أحاديث : شالالالالالالالالالاليوبلو، ومن شالالالالالالالالالالووحم

ح كثيوا من الووايات المفتواه والمكذو  ،  .ل من ناحي  الصالالالح  والضالالال  الكاف واد صالالالح 
 والتل هل كفو  إهماغ المعالالالالالالالالامين، كووايات تحوي  اليولن وتأليم ارئم . ومنلا شالالالالالالالالو 
الما،ندوانل لاكافل المعمهلل "شو  هامع"، وكذلك الشافل شو  أصوه الكافل لمحمد  ن 

 ي يوب الكاينل.
دك إنك تحب أن يكون  ن واات": الكاينل نفعالالالالالالالالم يمد  كتا م فل الميدم  وااه

ويأبذ  شالالالالالالد،لمعالالالالالالتو ا مإلي يوهعو  ،ما يكتفل  م المت او الدينكتاب كا  يهمع فنون  او 
  (2)وال مه  م  الثاو الصحيح   ن الصاداين". ،منم من يويد  او الدين

: لحعالالالالين النووة الي وعالالالال ييوهوكتاب الكافل لم المياو ار اهلل  ند اله فوي ، 
ذا تأمه المنصالالالالالالالالالالال الكافل" ن اعالالالالالالالالالالالت نهلل     ين الكتب ارو    كالشالالالالالالالالالالالمب  ين النهوو واي

ويحصالالالالالالاله لم االيمئنان  ،تووثم الوثواو  ،ماحظ  حاه لحاد وهاه العالالالالالالالند المود   فيم
  (3) صدووها وث وتلا وصحتلا".

دوو "ولمَّا كان ال حث ي: وييوه   د الحعين المظفو فل ميدمتم رصوه الكافل
حوه كتا نا هذا، فيد  وفت ما عالالالالالالالالالالالهام  اهلل صالالالالالالالالالالالفحاتم مالفم من ارحاديث التل ي اغ 
 ددها ،هاء عالالال     شالالالو أل  حديث، وههلل أوه موعالالالو   إعالالالامي  اعالالالتياغ مالفلا أن 

                                                 
 .1/221 أ يان الشي   -1
 .4ميدم  الكافل ص  -2
 .4/641 حعين النووة الي وعل ،االحاج ميو : معتدوك الوعائه -3
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يوعالالالالالالالالو  ين دفتيلا مثه هذا ال دد من ارحاديث، واد كافتم هذه المهمو   أن يضالالالالالالالالحهلل 
اضالالاها فل وحاتم متنيا من  ادل إلهلل أبو ، ال ي ا م  ن أحد  من  موه  شالالوين عالالن 

مال ، أو يوو  حديثا، إال وشالالالالالالالالد الوحاه إليم، وملما كافم ارمو فا ي و  حتهلل يهتمع 
 م، ويأبذ  نم، ولذلك تمكن من همع ارحاديث الصالالالالالالالالالالالالالالحيح . وهذه ارحاديث التل 

  (1)  و  نلا  الصحيح ".هاءت فل الكافل همي لا ذهب المال  إلهلل صحتلا، ولذلك 
ه "اتفا أهالال: محيا كتالالاب الكالالافل  ال أك و ال فالالاوة فل ميالالدمالال  الكالالافل االالاهو 

االكتفاء و  ،والثي   ب وه ، م واربذاإلمام  وهملوو الشالالالالالالالالي    اهلل تفضالالالالالالالاليه هذا الكتاب 
ذة  اهلل أنم الييب ال ،و او ادوه ،, وهو مهم ون  اهلل اإلاواو  اوتفاغ دوهتمأحكامم 

 هم ايم مداو ووايات الثيات الم ووفين  الضالالالالالالالالالالالالالال ي واإلتيان إلهلل اليوو, وهو  ندهو أه
الكافل وهو من أهه كتب الشالالالالالالي   : المفيد وااهوأفضالالالالالاله من عالالالالالالائو أصالالالالالالوه الحديث.. 

أتملا الكافل أشالالالالالوفلا وأوثيلا و : وااه الفيش الكاشالالالالالانل  ن كتب الشالالالالالي   .وأكثوها فائدل
 وااه من الفضالالالالالالالالالالالالوه وشالالالالالالالالالالالالينلا. اوهوب ،شالالالالالالالالالالالالتمالم  اهلل ارصالالالالالالالالالالالالوه من  ينلاوأهم لا, ال
كتاب الكافل أضالالالالالالالال ي ارصالالالالالالالالوه وأهم لا, وأحعالالالالالالالالن مالفات الفوا  الناهي  : المهاعالالالالالالالالل
  (2)وأ ظملا.
أن الكافل   وش  اهلل الملدة  ويحكهلل": محمد صالالالالالالادا الصالالالالالالدو الشالالالالالاليخ ااهو 

أهه  هو": لةا  ،وك اليلوانل  ن كتاب الكافل وااه (3)".كاٍ  لشالالالالالالالالالالالالالالي تنا هذا": فياه
  (4)الكتب ارو    ارصوه الم تمدل  ايلا، لو يكتب مثام فل المنيوه من له الوعوه".

 الصالالدوا  الكتاب من تألي  شالاليبلو المشالاللوو  ندهو هذا: من ل يحضـره الفقيه: ثانيا
واد اشتمه : الالالالال(ه486 ا ويم اليمل )المتوفهلل عن   محمد  ن  اهلل  ن الحعين محمد  ن
واد  ،(9833 ا ًا أوللا  اب اليلاول ولبوها  اب النوادو، و ا ت أحاديثم ) 641 اهلل 

                                                 
 .1/70 الكافل -1
 .14-6/11 -الميدم  – الكافل -2
 .611محمد صادا الصدو ص: الشي   -3
 .64/136لةا  ،وك اليلوانل : الذوي   إلهلل تصاني  الشي   -4
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هم من كتب وأنم اعالالتبو  يوام،ذكو فل ميدم  كتا م أن م أل فم  حذ  ارعالالانيد لئا تكثو 
 .فيم إال ما يامن  صحتم دمشلوول  ندهو، و ايلا الم وه، ولو يوو 

تألي  شالاليبلو الم وو   الالالالالالالالالالالالالالالالال"شالاليخ اليائف " أ و ه فو محمد  ن : تهذيب األحكام: ثالثا
واد ألفم لم اله  التنااش واالبتا  الوااع : هالالالالالالالالالالالال(361الحعن اليوعل )المتوفهلل عن  
 (  ا ًا، أما  دد أحاديثم فعيأتل الحديث  نلا.353فل وواياتلو، و ا ت أ وا م )

تألي  نفب صالالالالالالالاحب الكتاب العالالالالالالالا ا، وهو أ و ه فو محمد  ن : لســـــتبصـــــارا: رابعا
وييع الكتاب فل ثاث  أه،اء، ه،لن منم فل ال  ادات، والثالث فل : الحعالالالالالالالالن اليوعالالالالالالالالل

: ( وااه5511(  ا ًا، وحصو المال  أحاديثم  الالالالالالالال)353 يي  أ واب الفيم، و ا ت أ وا م )
ن أ إلهلل تصالالالالالالالاني  الشالالالالالالالي   ء فل الذوي  حصالالالالالالالوتلا لئا ييع ،يادل أو نيصالالالالالالالان، واد ها

 ( وهو با  ما االم المال .6531أحاديثم )
وأ ل  شيوبلو فل اليون الحادة  شو وما   ده مهمو   من المدونات اوتضهلل 

 -: الم اصوون منلا أو    عموها  المهاميع ارو    المتأبول وهل
وييع فل  ،(الالالالالالالالالالالالالاله6896محمد محعن الم وو   الفيش الكاشانل ) تألي : الوافي: أولا 

( 273) إيوان، و ا ت أ وا م -المكت   اإلعالالالالالالامي   يلوان ك او، وي  تم مهاداتثاث 
وذكو محعالالالالالالالالالالالالالالن ارمين ال امال  أن   (1) ا ًا، ويحتوة  اهلل نحو بمعالالالالالالالالالالالالالالين أل  حديث.

  (2)( حديثًا.44244مهموغ ما فل الكتب )
تالالالالألي  محمالالالالد  الالالالااو : األنوار الجـــامعـــة لـــدرر أوبـــار األةمـــة األطهـــاربحـــار : ثـــانيـــاا 

(، االوا  أنم أهمع كتاب فل الحديث، هم م مالفم من الكتب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله1111المهاعالالالالالالالالالالل)
الم تمدل  ندهو. ويتكون من  أكثو من مائ  مهاد، واد ي ع فل يلوان، وماعالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالال  

 ل نان. - يووت -الوفاء 
 وهو ،محدثل الشي   محمد  ن الحعن الحو ال امال شيختألي  : وساةل الشيعة: ثالثا

  ن ارئمال  من كت لو أهمع كتالاب رحالاديالث ارحكالاو  نالدهو، همع فيالم مالفالم ووايالاتلو
                                                 

 .122محمد  حو ال اوو، اللامش ص: لالال ال حوينانظو  -1
 .6/221ال امال محعن: أ يان الشي   -2
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ها و،اد  ايلا ووايات أبذ -كما ييولون -ارو    التل  ايلا المداو فل هميع ار صاو
الذوي  ، ولكن ذكو  كتا ًا، كما ذكو صاحب 71من كتب ارصحاب الم ت ول ت،يد  اهلل 

، وال نعالالالالالالالال    ين اليولين، واد ذكو 121الشالالالالالالالاليوا،ة فل ميدم  الوعالالالالالالالالائه  أنلا ت،يد  اهلل 
ن كتا ًا، أكثو من ثماني-كما حعالال تلا-الحو ال امال أعالالماء الكتب التل نيه  نلا ف ا ت

-وأشالالالالالالالالاو إلهلل أنم وهع إلهلل كتب ةيوها كثيول، إال أنم أبذ منلا  واعالالالالالالالالي  من نيه  نلا
ثاث  مهادات  دل موات، ثو ي ع أبيوًا  تصالالالحيح وت ايا   ش شالالاليوبلو فل ي ع فل 

  (1). شوين مهاداً 
همع  واد ،الالالالالالالالالالالالالالال(ه1321)المتوفهلل عن  مستدرك الوساةل لحسين النوري الطبرسي: رابعا

 "أصالالالالالالالالالالال ح كتاب: اليلوانل . ااه أةا  ،وكأل  حديث  ن ارئم  و شالالالالالالالالالالالوينفيم ثاث  
الحديثي  المتأبول فل أنم يهب  اهلل المهتلدين الفحوه أن المعالالالالتدوك كعالالالالائو المهاميع 

ييا وا  ايلالالالا ويوه وا إليلالالالا فل اعالالالالالالالالالالالالالالتن الالالاي ارحكالالالاو، واالالالد أذ ن  الالالذلالالالك هالالاله  امالالالائنالالالا 
  ش أاواه شالالاليوبلو الم اصالالالوين  ا تماد المعالالالتدوك من  ثو اعالالالتشالالاللد  (2)الم اصالالالوين".

  (3).مصادوهو ارعاعي 
ذلك فنهد محمد ملدة الكاظمل  ولكن ي دو أن   ش شالالالالالالاليوبلو لو يوافا  اهلل

"نيالالالاله منالالالالم  ن الكتالالالالب الضالالالالالالالالالالالالالال يفالالالال  ال يول : ينتيالالالالد  شالالالالالالالالالالالالالالالالالدل هالالالالذا الكتالالالالاب وييوه  الالالالأنالالالالم
م ت ول...وارصالالالالالوه ال يو ثا ت  صالالالالالح  نعالالالالالبلا، حيث إنلا وهدت مبتاف  النعالالالالالخ أشالالالالالد 
االبتا "، ثو االالاه  الالأن أب الالاوه ميصالالالالالالالالالالالالالالوول  اهلل مالالا فل ال حالالاو، و، لالالا  اهلل ار واب 

 (4)كما اا اتم حوفًا  حو ".المناع   لاوعائه، 

                                                 
-4/352 إلهلل تصالالاني  الشالالي   ، الذوي  253-1/252ميدم  الوعالالائه، أ يان الشالالي  : الشالاليوا،ة -1

 .45-21/36، 2-1/4وعائه الشي  : ، الحو ال امال353
 .111-2/111 إلهلل تصاني  الشي   الذوي   -2
 .2/111 إلهلل تصاني  الشي   الذوي   -3
 .74محمد ملدة الكاظمل ص : أحعن الودي   -4
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 الرةيسة الكتبعلى  مالحظات
 : من ييالع هذه المصادو الشي ي  عيهد فيلا ما يال

تنالالااش وال االبتا الم اوو أن  ومنالتنالالااش واالبتا  والت الالاين  ين ووايالالاتلالالا.  .6
وكذب الووايات وكذب وواتلا. واد  ، يان المذهب وفعاده  اهلل اوةدليه و وهان 

شالالالالالالالالالاليخ اليائف  أ و ه فو محمد  ن الحعالالالالالالالالالالن  واالبتا  والت اين التنااشا تو   
"ذاكونل   ش ارصالالالالالالالالالالالالالالدااء أيده اهلل ممن أوهب حيم  اينا : اليوعالالالالالالالالالالالالالالل حيث ااه

 أحاديث أصالالالالالالالالالالالالالالحا نا أيدهو اهلل ووحو العالالالالالالالالالالالالالالا  منلو، وما واع فيلا من االبتا  
وال يعالالالاو  ،م ما يضالالالادهوالت اين والمنافال والتضالالالاد، حتهلل ال يكاد يتفا ب و إال و إ،ائ

مبالفونا ذلك من أ ظو الي ون  اهلل   هحديث إال وفل ميا اتم ما ينافيم، حتهلل ه
  (1)..."تيدنا ذلك إلهلل إ ياه م  تيواوامذه نا، و 

لان ل صاهلل اهلل  ايم وعاو فل كتب الشي   نع   ال ت،يد  تشكه ارحاديث المنعو   .1
من الحديث، رنَّ م ظو   ن بمعالالالالالالالالالالالالالالال   المائ  من مهموغ ما فل كتب الشالالالالالالالالالالالالالالي  

و دد ك يو ينعالالالب لمحمد  اإلماو العالالالادب  ندهو ارحاديث تنعالالالب له فو الصالالالادا
ال ااو والده، وارحاديث اربو  تنعالالالالالالالالالالالالالالالب لألئم  البوين  من فيلو  ال  ن أ ل 
يالب وضالالالالل اهلل  نم، واليايه ممَّا يعالالالالمهلل حديثا لديلو ينعالالالالب لاوعالالالالوه صالالالالاهلل اهلل 

 . ايم وعاو
أنَّ الدين  ند الشالالي   ال يابذ فحعالالب مما نعالالب لاوعالالوه صالالاهلل اهلل  مما هو م اوو .4

 شو  من فيلو اإلماو ال ائب  اإلثنامن كه ارئم    ايم وعاو فيي،  ه يابذ الدين
واربذ  نم  يويي  م ين  حددها الشالالالالالالالي  .  الثانل  شالالالالالالالو، والذة يتو االتصالالالالالالالاه  م

نيه  ن الن ل صالالالاهلل   ن كونم واوه و مه ارئم  كالو نص شالالالو ل  ذاتم معالالالتيه
لحظ ال اماء المحييون من أهه العالالن  وكذلك الشالالي   أنَّ  ددا  واداهلل  ايم وعالالاو، 

ك يوا من ووال ارحالالاديالالث  ن ارئمالال  متلمون  الالالكالالذب من ارئمالال  أنفعالالالالالالالالالالالالالاللو،  الاله 
                                                 

ن الحعالالالالن محمد   فواليائف  أ و ه  شالالالاليختألي  : ارحكاو فل شالالالالو  المين   لاشالالالاليخ المفيد تلذيب -1
 .6/1اليوعل 
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يا نونلو ويت وءون منلو، ولكن مع ارعالالالالالالالالالالالال  ما،الت موويَّاتلو تحته حي،ا ك يوا من 
واافلو من وشوائ لو وم ،تمدل  ايلا فل م تيداتلو وأصوه دينلوالكتب الشي ي  الم 

 مبالفيلو.
لكه  "إن: ه فو الصادا ااه ف ن الكذب ا تو   م ارئم  الموحهلل إليلو، وهذا

–إن الم يول  ن ع يد دب فل كتب أصحاب أ ل : وهه يكذب  ايم، وااه منا،وهه 
لو يحدث  لا، فاتيوا اهلل وال تي اوا  اينا ما بال  اوه و نا  أحاديث -محمد ال ااو أة

  (1)وعن  ن ينا".
"إنا أهه  يت صالالالالالالالالالاداون ال نباو من كذاب يكذب : الصالالالالالالالالالادا ااه فوه  و ن

  (2) اينا فيعيي صدانا  كذ م".
"وافيت ال واا فوهدت اي   من أصحاب أ ل ه فو وأ ل : أنب أنم ااه و ن

 اهلل أ ل   د   د اهلل  ايلما العاو متوافوين فعم ت منلو وأبذت كت لو و وضتلا من 
إن أ ا البياب كذب  اهلل أ ل   د : منلا أحاديث كثيول... وااه فأنكوالحعن الوضا 

 من هذه ارحاديث إلهلل اهلل، ل ن اهلل أ ا البياب، وكذلك أصحاب أ ل البياب يعدون
   (3).يومنا هذا فل كتب أصحاب أ ل   د اهلل  ايم العاو فا تي اوا  اينا با  اليولن"

                                                 
دين الحعالالالالالالالالالالالن  ن ال تيل: ، كتاب الوهاه91/113، 1/168،83/684لامهاعالالالالالالالالالالالل :  حاو ارنواو -1

: ، ابتياو م وف  الوهاه الم وو   وهاه الكشالالالالالالالالالالالالالالهلل189و، ص 6941ه6491  اهلل  ن داود الحال
الحو،ات  ، يو: ، وهاه الحديث وتفصيه ي يات الووال388ص  386 و ه فو اليوعل،واو الشيخ أ
 .69/488 لعيد أ و الياعو الموعوة البوئلا: ال امي 

 .3/186،66/114الياعو الموعوة البوئل  أ و: الحديث وتفصيه ي يات الووال وهاه -2
ْد  ن ال: الشالالالالالالي   وعالالالالالالائه، 91/113، 83/684، 1/168 حاو ارنواو  -3 الح و  حعالالالالالالنالشالالالالالاليخ  م حم 

الشالالالالالاليخ أ و ه فو اليوعالالالالالالل، ص : ابتياو م وف  الوهاه الم وو   وهاه الكشالالالالالالهللو ، 14/99 ال امال
 ي    ،شيخ اليائف  اله فوي  ال ام  الثانل لي  اهلل الماميانل: الوهاهفل أحواه  مياه، تنييح ال389

 . 646-6/643النه   ال واا، 
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ما دب فل كتب الشالالالالالالالالالالالالي   من الووايات    كثولا تو  الم يول  ن عالالالالالالالالالالالال يد  واد
  (1)".حديثأل   ائ "دععت فل أب اوكو أب اوًا كثيول تيوب من م: ياهالمكذو   ف
  العيد هاشو م وو  ما فل كت لو من الكذب والوضع  اهلل ارئم  ا تو   واد
الشي   مع ما وض م أ داء ارئم   ددًا كثيوا من  اص"كما وضع اص: الحعينل ااه

ل ارحاديث "و  د التت ع ف: هذا النوغ لألئم  اللدال ول  ش الصاحاء وارتيياء" وااه أيضاً 
وةيوهما نهد أن ال ال والحاادين  اهلل  المنتشول فل مهامع الحديث كالكافل والوافل

ارئم  اللدال لو يتوكوا  ا ا من ار واب إال ودباوا منم إلفعاد أحاديث ارئم  واإلعاءل 
  (2)إلهلل عم تلو..".

أة  -إن ممن ينتحه هذا ارمو":  ن اإلماو الصادا أنم ااه الكشهلل وو و 
ووو  الكشهلل  (3)والذين أشوكوا".لمن هو شو  من اليلود والنصاو  والمهوب  -التشي ع

"لو كان الناب كالو لنا شي ً  لكان ثاث  أو ا لو لنا : أيًضا  ن اإلماو ال ااو أنم ااه
 وا او" :ا ن أ ل الحديد م ينا أكاذيب الشي   ونفاالو وااه (4)شكاًكا والو ع البو أحما".

أن أصه الكذب فل حديث الفضائه كان من هل  الشي  ، فإنلو وض وا فل م دأ ارمو 
 ،بصوملو، نحو حديث العيه  داول اهلل وض لا  حمالوأحاديث مبتاف  فل صاح لو، 

كثيول تيتضل نفاا اوًو من أكا و الصحا   والتا  ين ارولين  وأحاديثوحديث الومان .....
  (5)".وكفوهو

كتب اشالالتويت الصالالح ، مثه ما هو  ند أهه العالالن  والهما    شالالي  ال يوهد  ند ال .4
الصح ، وهو  وش أحد الكتب  لكن  ندهو ما اد يكون أ ظو  ، ملو من اشتواي

                                                 
 . 6/643تنييح المياه فل أحواه الوهاه  -1
 .616،161 ص ،هاشو م وو  الحعينل العيد: وارب او الثاوفل  الموضو ات -2
 .648، ص 618أ و ه فو اليوعل واو  الشيخ: ابتياو م وف  الوهاه -3
. 318الشالالالالالالالاليخ أ و ه فو اليوعالالالالالالالالل ص: م وف  الوهاه ابتياو .31/166،34/639 حاو ارنواو -4

العالالالالالالالاليد أ و الياعالالالالالالالالو الموعالالالالالالالالوة : ، يو الحو،ات ال امي : اه الحديث وتفصالالالالالالالاليه ي يات الووالوانظو وه
 .4/166البوئل 

 .39-38ا ن أ ل الحديد  ص : ال اة  نلجشو   -5
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 وضالالالالالالالالالالالالالالالالم  اهلل   اهلل الملالالدة ال الالائالالب وهو كتالالاب الكالالافل، الالالذة ي، و مالفالالم أنالالم
  (1)فياه  نم "كا  لشي تنا". ةي تمالملدة، وهو فل 

تكون هذه ت،كي  أ ظو من تصالحيح أهه العالن   الملدةوحعالب تيديوهو ل ظم  
اهتلاد  شالالالالو وليب ت،كي  إماو م صالالالالوو كما  لا باوة ومعالالالالاو الذة ي ت و التصالالالالحيح فيم

"إن الكافل  ند الشي   هو كصحيح : ال ام  محب الدين البييب ااه واد هل  ندهو
  (2)ال باوة  ند المعامين".

الكافل، ومن ال يحضالالالالالالالالوه الفييم، وتلذيب ارحكاو، : إن الكتب ارو    ارولهلل وهل .5
واالعالالالالالت صالالالالالاو، كت لا أصالالالالالحا لا كما تيوه الشالالالالالي   فل اليون البامب اللهوة ،من 
الدول  ال وهي  الشالالالي ي ، ولكن ظلوت فهأل فل اليون الحادة  شالالالو حيث لو تظلو 
نعالالالالالالالالالالالالالخ منلا ا ه ذلك، ولو ي تمد محييوها  اهلل نعالالالالالالالالالالالالالخ اديم  تمت  صالالالالالالالالالالالالالا  ل،من 

، وما يدوينا أن من أظلو هذه الكتب اد أبفل الكتب ارصالالالالالالاي ، ثو وضالالالالالالع مالفيلا
اك اليوو فل ت م تيداتووايات مكذو   نعالالالالالالالالالالالالالال لا له ال يت، ودب فيلا ما يوافا 

الشي  .  ينال وهيمنلا ما ال يتوافا والضاالت العائدل فل فتول حكو  حذ الفتول، و 
 نعخ اديم  فل تحيييلا. فمحييوا هذه الكتب لو يذكووا أنلو ا تمدوا  اهلل

 حاو ارنواو لامهاعل، ووعائه الشي   لاحو : وأما الكتب ارو    اربو  وهل
و  محعن الم و  لمحمدوالوافل  لي وعل،ال امال والمعتدوك  اهلل الوعائه لانووة ا

 الفيش الكاشانل. فاروه والثانل ظلوا ،من الدول  ال وهي  الشي ي  فل اليون الحادة 
يات واد ، و مالفوها أنلو هم وا فيلا ووا  شو، شو، والثانل والثالث فل اليون الثالث 

 :كي  اهتدوا إليلاو!! مع مالفل الكتب العا ي  االوا: كانت مبفي   ن الشي  . فالعااه
"وأنا  :والووايات فيد ااه اليوعل مال  أحد هذه الكتب حاديثلو يفتلو شلء من ار

أوهو إذا عله اهلل ت الهلل إتماو هذا الكتاب  اهلل ما ذكوت ووفا لبتامم حعب ما ضمنت 

                                                 
 .16حعين  ال ص: ، وميدم  الكافل1/661 ووضات الهنات، لابوانعاوةانظو فل  -1
ن محب الدين  : الشالالالالي   اإلمامي  االثنل  شالالالالوي لألعالالالالب التل ااو  ايلا دين  ال ويضالالالال  البيوي -2

 .64أ ل الفتح  ن   د اليادو البييب ص 
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وي  ، ومن لا الش  أحكاوالتل تت اا  ارحاديث ثوفل  ا م مشتما  اهلل أك اأن يكون كام
و، و النووة الي وعل أنم همع ما  (1)تمه  ايم هذا الكتاب". اهلل ما  داها مما لو يش
عتدوك )م كتاب - حمد اهلل ت الهلل وحعن توفييم-نه،  فيد ": بفل  ن ارناو فياه

والعااه إذا كانت  (2)الوعائه( الحاوة لما بفل  ن ارناو من أدل  ارحكاو والمعائه".
فكي  اهتد  إليلاو!! وما الدليه  اهلل صح  نع تلا له ال يت  والووايات مبفي  أل   ا

!! وأة  يه يي ه هذه الكتب أصوه ي تمد  ايلا فل ويا وومنم ارئم    د هذه المدل الي
ولذا فإن ال ااه من الشي   ال يوتضل ذلك، لذا ااه  ااالو الم اصو  و ييدتموتايل دينم 

ذا ذكونا أ ا: وعوةال ام  موعهلل الم ه   ش أعماء الكتب التل ي ت وها فيلاء "واي
ولكن من  اروه  ين الشي   والتشيع اغفل  لد الصو  لِّفاتكت ًا م ت ول والتل أ   ي  الش

الملو أن نذكو أيضًا أن الكتب التل أ لِّفت فل ال لد الثانل من الصواغ أة فل  لد 
  (3)و".الدول  الصفوي  للل أدهل  كثيو من تاك التل كت ت فل وات متيد

ن هذه الكتب مايئ   العالالالالالالالالالالالالالاليائو والعالالالالالالالالالالالالالالبائو، والكفويات والشالالالالالالالالالالالالالالوكيات. والبوافات إ .6
وارعاييو. مما يدله أن كتا لا ليب لديلو معك  من  يه، أو ذول من إيمان، وأن 
من ي تيد ما فيلا هو كذلك. وكتا نا هذه عالالالالالالالالالالالي وش كفويات الشالالالالالالالالالالالي   وعالالالالالالالالالالالبافات 

وتل واد فل محاو   ندهو من بوافات وأعالالالاييو. الم تمدلم تيداتلو، وما فل كت لو 
لشالالالالي ل  واال ا تو   أن مصالالالالنفاتلو الم تمدل مايئ   البوافات وارعالالالالاييو، وااه 

 ندما تنلون  ماي  : إن  اماءهو ييومون  تيليوها من هذه ارشالالالالالالالالالالالالالالياء، فيات لم
التيليو لمصالالالالالالالنفاتكو يمكن أن تنااشالالالالالالالنل فل  يائدكو وتدله  اهلل  اهلل صالالالالالالالحتلا!! 

لو يتكاو. مع ال او أنم مضل  اهلل تصنيفلا مئات العنين، فمتهلل عتنتلل فصمت و 

                                                 
الحعالالالالن  ه فو محمد  ن أ وتألي  شالالالاليخ اليائف  : تلذيب ارحكاو فل شالالالالو  المين   لاشالالالاليخ المفيد -1
 .1/3 يوعلال
 .6/3تألي  الميو،ا الشيخ حعين النووة الي وعل: معتدوك الوعائه باتم  -2
ي     ،ال ام  الدكتوو موعالالالالالهلل الموعالالالالالوة - ين الشالالالالالي   والتشالالالالاليع الصالالالالالواغ -الشالالالالالي   والتصالالالالالحيح -3
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 ماي  التيليوو! ويياه لاشالالالي   كي  ت تمدون فل إث ات  يائدكو التل بالفتلو  لا 
مايئ   العالالالاليائو والعالالالالبائو، والكفويات والشالالالالوكيات.  هميع المعالالالالامين  اهلل مصالالالالنفات

م تمدل، و، متو صالالالالالح  ما و! وكي  تيولون  نلا مصالالالالالنفات والبوافات وارعالالالالالاييو
 فيلا من الووايات وأن مصنفيلا من الثيات الذين يووون  ن ثياتو!!

واد ا تو  الشي ل المت صو موعهلل الموعوة  بيوول مالفات الشي   ووواياتلو 
ل هاء "إن المتت ع المنص  لاووايات الت: لدين اهلل ت الهلل، فياه  وما فيلا من إعاءل  ال 

 لا ووال الشي   فل الكتب التل ألفوها  ين اليون الوا ع والبامب اللهوة يصه إلهلل 
 ذلم   ش ووال الشي   فل اإلعاءل إلهلل اإلعاو  الذةنتيه  مح،ن  هدًا وهل أن الهلد 

وواياتلو  يصدوا منللو هلد ي اده العموات واروش فل ثيام، ويبيه إللَّ أن أولئك لو ي
تصه وكه ما ي ،فل الياوب  ه اصدوا منلا اإلعاءل إلهلل اإلعاو شي   يائد ال توعيخ

  (1) اإلعاو".
ن  فل وات م كو وظلوت م ظو كتب الحديث   ينما  دأ التدوين .7  ند أهه العالالالالالالالالالالالالالال

اروه والثانل والثالث ولو يكتب   د ذلك إال اليايه  ومداوب الفيم العنل فل اليوون
لالالا.  ينمالالا تالالأبوت كتالالب الشالالالالالالالالالالالالالالي الال  فل الظلوو، ومع ذلالالك فيالالد نياالالت كالالالا ، مالالا من

وحتهلل كتاب  حاو ارنواو   شالالالالالو، اإلثنا الوواي  وارعالالالالالانيد م اشالالالالالول نيا  ن ارئم  
 .لامهاعل الذة كتب   د إحد   شو اونا نيه  الوواي   ن ارئم 

 

                                                 
 .61 ص موعهلل الموعوة: ال ام  الدكتوو -والتشيع لشي   ين ا الصواغ -والتصحيح  الشي   -1
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 عشرية فـي القرآن الكريم اإلثنااعتقادات الشيعة 
 تحريف القرآن الكريمعقيدة 

 ا تياد هميع و من الدين  الضالالالالالالالالووولو  اهو مومما  ،من اليضالالالالالالالالايا المتواتول إنَّ 
اليولن المهيد الذة أن،لم اهلل  اهلل ن ينا محمد صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو هو  المعالالالالالامين أنَّ 

ال،يادل  أنم لو يت يو ولو يت ده، ال ، و ن،ه من  ند اهلل إلهلل الناب كاف الكتاب اربيو الم
 الموهودل  ين  ، وهو الموهود  ين دفتل المصالالالالالاح أو النيصالالالالالان، إلهلل أن تيوو العالالالالالا 
لعالالماوي   اهلل با  الكتب ا ،حفظم وصالاليانتم تكفه أيدة المعالالامين، رنَّ اهلل ت الهلل اد

المن،ل  اليديم ، فإنلا لو تعالالالالالالالاو من ال،يادل والنيصالالالالالالالان   د وفال الوعالالالالالالاله  ايلو العالالالالالالالاو، 
نالالالا لالالالم ا نحن ن،لنالالالا الالالالذكو و )إنالالالَّ : ، االالالاه اهلل ت الالالالهللمحفوظ  حفظ اهلل لالالالمفالالالاليولن الكويو  اي

ا ْولنام  فإذا اوأناه فات ع: . وااه ت الهلل5لحافظون( عالالالالالالالالالالالالوول الحهو الي  ْم ام  وا ااْيناا ها  )إ نَّ  ا
)ال يأتيم ال ايه من  ين : . وااه ت الهلل15-17:  اينا  يانم( عالالالالوول الييام  إنَّ  اولنم ثوَّ 
نم): وااه ت الهلل .31: من حكيو حميد( عالالالالالالالالالوول حو العالالالالالالالالالهدل تن،يه من بافم يديم وال  واي

 وولعالالالالالالالالالالالالالاللكتاب  ،ي، ال يأتيم ال ايه من  ين يديم وال من بافم تن،يه من حكيو حميد(.
كان من  ند ةيو اهلل لوهدوا فيم ابتافًا  ولو): ت الهلل وااه. 31-36 ي فصالالالالالالالالالالالالالالات أ

 .81: النعاء عوولكثيوًا( 
ادة إلهلل والتحوي  يإن   دو اإليمان  حفظ اليولن الكويو وصالالالاليانتم  ن الت ييو 

ت ييه الشالالالالالوي   التل هاء  لا وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو، رنم إ ياه ال يائد و 
حينالالذاك يحتمالاله فل كالاله ليالال  من ليالالات الكتالالاب الحكيو أنالالم واع فيلالالا ت الالديالاله وتحوي ، 

ت واإليمالالالالانيالالالالات، رن اإليمالالالالان ال يكون إال وحين تيع االحتمالالالالاالت ت يالالالاله اال تيالالالالادا
  الييينيات واليي يات.

ن واد أهمع المعامون أ": وحمم اهلل  ن موعهلل اليحص ل ييوه الياضل  ياش
اليولن المتاو فل هميع أاياو اروش المكتوب فل المصح   أيدة المعامين مما هم م 

و أنم كا (اه أ وذ  وب الناب -إلهلل لبو - الحمد هلل وب ال المين)الدفتان من أوه 
وأن  ،، وأن هميع ما فيم حاصاهلل اهلل  ايم وعاو اهلل ووحيم المن،ه  اهلل ن يم محمد
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من نيص منم حوفا ااصدا لذلك أو  دلم  حو  لبو مكانم أو ،اد فيم حوفا مما لو 
يشتمه  ايم المصح  الذة واع اإلهماغ  ايم وأهمع  اهلل أنم ليب من اليولن  امدا 

  (1)".أنم كافو هذا لكه
ا الشالالالالالالالالالالالالالالي الال  الووافش فالالإنلو ال ي تيالالدون  لالالذا اليولن الكويو الموهود  الالأيالالدة  وأمالالَّ
النالالاب، والمحفوظ من ا الاله اهلل ال ظيو، مبالالالفين هميع المعالالالالالالالالالالالالالالامين، ومنكوين لهميع 
النصالالالالوص الصالالالالحيح  الواودل  شالالالالأن حفظم فل اليولن والعالالالالن ، وم اوضالالالالين كه ما يده 

ول ن لاصالالالالالواب، إت ا ا لالو  والحيد وشالالالالالل ايم ال يه والمشالالالالالاهدل، مكا وين لاحا وتاوكي
هدو الدين من أعالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالم التل ،وغ  ذوتلا اليلود من باه مبيي مدووب ااو  تنفيذه 

 اليلودة   د اهلل ا ن ع أ وهما تم. 
(الحهو: ييوه اهلل  ، وهه اف ظ ونا نَّا لام  لاحا ا الذِّْكوا وااي  نا ْل ، وتيوه 5 :)إ نَّا ناْحن  نا،َّ

يب هو إنَّ اليولن الذة  ندنا ل:  شوي  اإلثنامهلل فالالالالالل  صونا  الشي   الوافض  التل تع
الذة أن،ه اهلل  اهلل محمد صاهلل اهلل  ايم وعاو،  ه هو  الت ييو والت ديه، و،يد فالالالالالالالالالالالالالالاليم 
ون يص منم. وهملوو المحدثين من الشالالالالالالي   الوافضالالالالالال  ي تيدون التحوي  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اليولن 

كتاب)فصه البياب فالل إث ات تحوي  الكويو، كما ذكو ذلك النووة الي وعل صاحب 
 كتاب وب ارو اب(. 

ن هذا العتقاد الشـــــنيخ والوطير بالدليل والبرهان من الروايات الحديثية يوسوف أب
عن أةمتهم، ومن والل المصـــــــــادر والكتب المعتمدة عند القوم، ومن والل أقوال علماةهم 

 الثقات عندهم.
 عن األةمة ةالروايات الحديثي: أول

الواودل  ن أئمتلو فل اال تياد  أن اليولن  الوواياتكثول    ، و  اماء الشالالي ليد
الكويو الموهود  ين أيدة المعالالالالامين محو   وم ده، وت وش لانيصالالالالان وال،يادل من ا ه 

دِّث الشالالي   النووة الي وعالاللأصالالحاب الن ل صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو، فلذا   إن": يوهي م حا
 :  ي،يد  اهلل ألفل حديث واد هلل اعالالالالالالالالتفاضالالالالالالالالتلا هما  ارب او الدال   اهلل ذلك التحوي

                                                 
 .483-1/484 الياضل  ياش: الشفا  ت وي  حيوا المصيفهلل -1
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وال ام  المهاعالالالالالالالالالالالالالالل وةيوهو, وا او أن ارب او منيول  من  ،والمحيا الداماد ،كالمفيد
الكتالالب الم ت ول التل  ايلالالا م وه أصالالالالالالالالالالالالالالحالالا نالالا فل إث الالات ارحكالالاو الشالالالالالالالالالالالالالالو يالال  والثالالاو 

أن تاالك ارب الاو منيولال  من الكتالب الم ت ول التل  ايلالا م وه  وا او": واالاه (1)الن ويال ".
   (2).الشو ي  والثاو الن وي " رحكاوأصحا نا فل إث ات ا

)فصالالالالاله البياب فل إث ات تحوي  كتاب وب : وهاء فل اليعالالالالالو اربيو من كتاب     
 :"الدليه الحادة  شالالالالالالالالالالالالالالو فل إث ات التحوي  فل اليولن: ارو اب( لانووة الي وعالالالالالالالالالالالالالالل

رب او الكثيول الم ت ول الصالالالالالالويح  فل واوغ العالالالالالاليي ودبوه النيصالالالالالالان فل الموهود من ا
اليولن، ،يادل  اهلل ما مو متفواًا فل ضالالالالالالالالمن اردل  العالالالالالالالالا ي ، وأنم أاه من تماو ما ن،ه 
إ ها،ًا  اهلل ااب عالالاليد اإلنب والهان من ةيو ابتصالالالاصالالاللا  ري  أو عالالالوول، وهل متفوا  

ليلا الموهع  ند ارصالالالالحاب. هم ت ما  ثوت فل الكتب الم ت ول التل  ايلا  الم وه واي
  ايلا فل هذا ال اب   ون اهلل الماك الوهاب".

 : وأذكر بعض هذه الروايات
 : روايات الكافي .3

يهمع  أنم لو: ااه محد ثلو محمد  ن ي يوب الكاينل فالالالالل)أصوه الكافالالالالل( تحت  اب -أ
عالالالالالم ت أ ا ه فو ييوه ما اد هلل أحد من الناب : " ن ها و ااه: اليولن كا م إال  ارئم 

أنم همع اليولن كام كما أن،لم اهلل إال  كذاب، وما هم م وحفظم كما أن،لم اهلل إال   ال 
أن اليولن الكويو هم الالالم أ و  كو  وومن الم او  (3)يالالالالالالالب وارئمالالال  من   الالالده.". أ ل ن 

ان  ثم  مو ما همالصالالالالالالالالالالالديا ثو  ثمان  ن  فان وضالالالالالالالالالالالل اهلل  نلما، وما  ين أيدينا ه
 وضل اهلل  نم.

                                                 
 .166إث ات تحوي  كتاب وب ارو اب ص فصه البياب فل  -1
 .161فصه البياب ص -2
يو،ا الشالاليخ حعالالين تألي  الم: معالالتدوك الوعالالائه باتم وانظو  ،6/649الكاينل: الكافالالالالالالالالالالالالالالالالاللأصالالوه  -3
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ااه فل لبو كتاب )فضالالالالالالاله اليولن(  ن هشالالالالالالالاو  ن عالالالالالالالالو،  ن أ ل   د اهلل  ايم  -ب
إن  اليولن الذة هاء  م ه وائيه)غ( إلهلل محمد صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو عالال    : العالالاو ااه

(. أة تيوي ا 1/143: كتاب فضالاله اليولن،  اب النوادو: الكافل أصالالوه شالالو أل  لي .)
  عالالالت  لال: أيدة هميع المعالالالامين و دد لياتم نأضالالال ا  المصالالالح  الذة  ي ث ثا من

 .ومائتل لي  وأو ع ليات
فل )الكافل(  ن محمد  ن عايمان،  ن   ش أصحا م،  ن أ ل الحعن  ايم  -ج

ه ات فداك إنا نعمع اليات فل اليولن ليب هل  ندنا. كما : اات لم: العاو، ااه
متو. ال، ااواوا كما ت ا: فياه نأثووأها كما  ا نا  نكو، فله نعم لا وال نحعن أن نيو 
أة اليولن الموهود فالذة أن،ه  اهلل وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم  (1)فعيهيئكو من ي امكو.

 وعاو  ند ال ائب المنتظو.
اوأ وهه  اهلل أ ل   د اهلل  ايم العالالاو : و ن هاشالالو،  ن عالالالو  ن أ ل عالالام ، ااه -د

ك   ن هذه اليواءلو : من اليولن ليب  اهلل ما ييوأها الناب، فياه وأنا أعالالالالالالالالالالالالالالمع حووفاً 
ااوأ كما ييوأها الناب حتهلل ييوو اليائو  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو، فإذا ااو اليائو )غ( اوأ كتاب اهلل 

  (2) ، وهه  اهلل حده، وأبوج المصح  الذة كت م  ال  ايم العاو".
 ن"إ :عايو  ن ايب اللالل(ييوه المولهلل محمد صالح فل )شو  الكافل(  ن )كتاب  .2

أميو المامنين  ايم العاو   د وفال وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو ل،و  يتم وأا ه 
 اهلل اليولن يهم م ويالفم، فاو يبوج من  يتم حتهلل هم م كام، وكتب  اهلل تن،يام 
الناعخ والمنعوخ منم، والمحكو والمتشا م، والو د والو يد، وكان ثماني   شو أل  

  (3)".لي 

                                                 
 .1/169الكافل  أصوه -1
 .  1/141الكافل  أصوه -2
 .66/84أصوه الكافل شو  -3
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وو  أحمد  ن محمد العياوة فل )كتاب اليواءات(  ن  ال  ن لحكو  ن هشاو  ن  .3
 اليولن الذة هاء  م ه وائيه إلهلل محمد: ااه أ و   د اهلل  ايم العاو: عالو، فياه

  (1) ايم وعاو  شول لال  لي . اهللصاهلل 
و  ايم العاو ه فالثي  الهايه محمد  ن مع ود ال ياشل فل تفعيوه  إعناده  ن أ ل  .4

لوال أنم ،يد فل كتاب اهلل ونيص ما بفل حينا  اهلل ذة حهل، ولو اد ااو : ااه
لن كما "لو اوئ اليو : ااه و نم  إعناده  ن الصادا )غ( فنيا صدام اليولن". اائمنا

  (2)أن،ه رلفيتنا فيم معمين".
ما  "إن فل اليولن: ااه أ و   د اهلل )غ(: و نم  إعناده  ن إ واهيو  ن  موو، ااه .5

نما االعو الواحد  مضهلل وما يحدث وما هو كائن، كانت فيم أعماء الوهاه فألييت، واي
 ( 3)وهوه ال تحصهلل، ي و  ذلك الوصال". فلمنم 

إن اليولن يو  منم لة :  ن ح يب العهعتانل  ن أ ل ه فو  ايم العاو، ااه .6
  (4)لا الوهاه".إال حووفًا أبيأت  م الكت  ، وتوهمت فيمولو ي،د  كثيو،

 اهلل"أن،ه  : ن يونب  ن ي يوب  ن  ويد ال هال  ن أ ل   د اهلل  ايم العاو، ااه .7
  (5)فل اليولن ع     أعمائلو، فمحت اويش ع    وتوكوا أ ا للب".

: هعم ت  ايًا  ايم العاو ييو :  ن الحاوث  ن الحصيول  ن أص غ  ن ن ات ، ااه .2
يا : اتا: الكوف  ي امون الناب اليولن كما أن،هكأنل  ال هو فعايييلو فل معهد 

                                                 
 الي وعالالالالالالل نيا  ن الشالالالالالالي   واليولن لانووةالبياب فل إث ات تحوي  كتاب وب ارو اب  فصالالالالالاله -1

 .649ص  إلحعان إللل ظليو
 .89/666 ،89/66المهاعل: ارنواو  حاو ،6/64 ال ياشل تفعيو -2
: وعالالالالالالالائه الشالالالالالالالي   ،1|166الصالالالالالالالفاو : الدوهات  صالالالالالالالائوووواه  ،94، 96 ،89/66ارنواو   حاو -3

دْ الشيخ  م   و ال امال عن ن الح حم   .44649،14/186واو  الح 
 .66/649ارنواو   حاو -4
 ، يو: ، م هو وهاه الحديث وتفصيه ي يات الووال134وهاه الكشهلل ص ،89/63ارنواو/  حاو -5
المعتبوج من كتاب حه  لالياووع تحويوو  ،164ال امي  أ و الياعو الموعوة البوئل ص  حو،اتال

 .6/411ن دي ن ،يد ال حعن: الياووب ن موعهلل   لألحمد اإلشكاه



41 

 

ال، محل منم ع  ون من اويش  أعمائلو : أميو المامنين أو ليب هو كما أن،هو فياه
وأعماء ل ائلو، وما توك أ و للب إال لإل،واء  اهلل وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم 

  (1)". ممرنم 
ومحمد  ااو المهاعل فل  ما ذكوه كه من أحمد  ن  ال  ن أ ل يالب الي وعل .5

ال فاوة وضل اهلل  نم أنم لما توفهلل وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم  وواي  أ ل ذو
وعاو همع  ال  ايم العاو اليولن وهاء  م إلهلل الملاهوين وارنصاو، لما اد أوصاه 
 ذلك وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو فاما فتحم أ و  كو بوج فل أوه صفح  

يا  ال أود ده فا حاه  لنا فيم. فأبذه  ال : ضائح اليوو فوثب  مو ااهفتحلا ف
إن   : ايم العاو فانصو . ثو  احضو ،يد  ن ثا ت وكان ااوئا لايولن فياه لم  مو

 ايا  ايم العاو هاءنا  اليولن وفيم فضائح الملاهوين وارنصاو، فأها م ،يد إلهلل 
ما عألتو واظلو  اهلل اليولن الذة ألفم أليب  إذا فوةت من اليولن  اهلل: ذلك. ثو  ااه

 :أنتو أ او  الحيا . فياه  مو: فما الحيا و ااه ،يد: اد  يه كه ، متوو فياه  مو
ما الحيا  دون أن نيتام ونعتويح منم. فد  و فل اتام  اهلل يد بالد  ن الوليد فاو ييدو 

ينلو. فيحوفوه فيما   اهلل ذلك. ولم ا اعتبا   مو عأه  ايا أن يدفع إليلو اليولن 
يا أ ا الحعن أن كنت هئت  م إلهلل أ ل  كو فأت  م إلينا حتهلل نهتمع هال. : فياه

ااه  ال  ايم العاو هيلات ليب إلهلل ذلك ع يه إنما هئت  م إلهلل أ ل  كو لتيوو 
الحه   ايكو وتيولوا  وو الييام  إنا كنا  ن هذا ةافاين أو تيولوا ما هئتنا  م. أن 

 فله: ة  ندة ال يمعم إال الميلوون واروصياء من ولدة. فياه  مواليولن الذ
ن و إذا اائو اليائو من ولدة يظلوه : وات إلظلاوه م اووو فياه  ال  ايم العاو

  (2)".م    ايم فتهوة العن النابويحمه 

                                                 
ما هاء فل ذكو أحواه  اب  16 الشالالالالالالالالالالالالالاليخ ا ن أ هلل ،ينب محمد  ن إ واهيو الن مانل: ال ي   تابك -1

معالالالالالالالتدوك عالالالالالالالفين   ،89/18 ،61/413 ،1/14 ،الشالالالالالالالي    ند بووج اليائو  ايم العالالالالالالالاو وا ام و  ده
 .689ال ام  الشيخ  ال النما،ة ص : ال حاو

 .666/6 الي وعلاالحتهاج  ،89/31 اريلاو ارئم أب او  وارنواو الهام   لدو   حاو -2
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"أن  ثمان  ن  فان همع الناب  اهلل : ال حوانل فالل شوحم لنلج ال اة ميثو و  .11
ثا ت باص ، وأحوا المصاح ، وأ يه ما الشك أن م من اليولن  اواءل ،يد  ن

 (1).الم ن،ه"
ادع  " الميدم  الع: ييوه المفعو الشي ل محعن الكاشانل فل الميدم  العادع  .11

ال  ن وتأويه ذلك وو    ،فل ن ذ مما هاء فل همع اليولن وتحويفم و،يادتم ونيصم
إن وعوه اهلل  :اهلل  ايم العاو ااه إ واهيو اليمل فل تفعيوه  إعناده  ن أ ل   د

ح  العاو يا  ال إن اليولن با  فواشل فل الص  ايموللم ااه ل ال  مصاهلل اهلل  اي
والحويو واليواييب فبذوه واهم وه وال تضي وه كما ضي ت اليلود التووال فانياا 

تهلل ال أوتدة ح : ال  ايم العاو فهم م فل ثوب أصفو ثو بتو  ايم فل  يتم وااه
كان الوهه ليأتيم فيبوج إليم   يو وداء حتهلل هم م. وفل الكافل  ن : أهم م. ااه

: ماات ل: محمد  ن عايمان  ن   ش أصحا م  ن أ ل الحعن  ايم العاو ااه
فداك إنا نعمع اليات فل اليولن ليب هل  ندنا كما نعم لا وال نحعن أن  ه ات

: كو. أاوهكما ت امتو فعيهيئكو من ي ام اوءواانيوأها كما  ا نا  نكو فله نأثو فياه ال 
  (2)ي نل  م صاحب ارمو  ايم العاو".

"كأنل  ال هو : وو  شيبلو الن مانل فالل كتاب  ن  ال  ايم العاو ااه .12
يا : )أة الواوة( فعايييلو فالل معهد الكوف  ي امون الناب اليولن كما أن،ه، اات

ال محل منم ع  ون من اويش  أعمائلو : فياهأميو المامنين أو ليب هو كما أن،ه 
  (3).وأعماء ل ائلو، وما توك أ و للب إال إ،واء  اهلل وعوه اهلل وللم رنم  مم"

                                                 
ارنواو محمد  ااو   حاو ،6/66ال حوانلكماه الدين ميثو  ن  ال  ن ميثو : ال اة شالالالالالالالالالالالالالو  نلج  -1

 .46/186 المهاعل
 او، -اللادة ماعع ي     الالالالالالالالالالالالال،ه6361الي    الثاني   الكاشانل، لفيشمحعن ا: الصافل تفعيو -2

 .6/38الصدو  يلوان مكت  نشو 
 .312ال ي   ص -3
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هه يمكن أن يتظاهو الشالالالالي    ال واءل من الكتب العالالالالا ي  وما فيلا من : والســلال
بلو، يووايات التحوي   ما   ييدل التيي و!! وهل ت اغ لال  النصالالالالوص كما ااه مشالالالالا

 كل يت واون من  ييدل التحوي و!!. 
 لتحريف عند الشيعة كثيرة متواترةفي إثبات ا الروايات: ثانيا

"إن النصوص المأثوول  ن  امائلو : شاه   دال ،ي، ةاو حكيو الدهاوة ييوه
ود اتلو، والووايات التهلل أبتو وها وأث توها فل كت لو تده  اهلل أنلو ينفون صح  كتاب 

  (1)".اهلل ت الهلل
هو وواياتلو وأب او  يائف  من أاواه  اماء الشي   الدال   اهلل أنفيي واذكو هنا 
 . ند الشي   كثيول متواتول اليولن الكويو فل إث ات تحوي 

ن ارب او اد هاءت معتفيض   ن أئم  اللد  من له إ": شيخ المفيدال قال .6
 الحذ  محمد )ص(،  ابتا  اليولن وما أحدثم   ش الظالمين فيم من

  (2)."والنيصان
 أن ذكو ارب او الدال   اهلل   د يوسف البحراني هيرالعالمة المحدث الش يقول .1

يبفهلل ما فل هذه ارب او من الدالل  الصويح   ال": نظوه تحوي  اليولن فل
ذه ولو تيوا الي ن إلهلل ه ،ووضو  ما ااناه ،والميال  الفصيح   اهلل ما ابتوناه

كما ال  ،ارب او  اهلل كثوتلا وانتشاوها رمكن الي ن إلهلل أب او الشوي   كالا
ليوه ا إنول موة  والنيا ،يبفهلل إذ ارصوه واحدل وكذا اليوا والووال والمشايخ 

ونوا فل وأنلو لو يب ،  دو الت ييو والت ديه ال يبوج من حعن الظن  أئم  الهوو
التل هل أشد ضووا  اهلل  بو و  مع ظلوو بيانتلو فل ارمان  ارارمان  الك 

  (3)الدين".
                                                 

 .68ص  شاه   دال ،ي، ةاو حكيو الدهاوة: الت حف  االثنهلل  شوي  مبتصو -1
محمالالد  ن محمالالد  ن الن مالالان ال ك وة  الشالالالالالالالالالالالالالاليخ المفيالالد: فل المالالذاهالالب والمبتالالاوات أوائالاله الميالالاالت -2

 .88ص  ال  دادة
 .198ص  ال حوانليوع  :  النهفي الدوو -3
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فيض  معتوأن وواياتم  ندهو  اإلهماغ  اهلل التحوي  نعمة اهلل الجزاةري   نقل .3
"إن تعايو تواتوها  ن الوحل اإلللل وكون الكه اد ن،ه  م : فياه  ه متواتول

 صويحلا   ال ه المتواتول الدالوو  ارمين يفضل إلهلل يو  ارب او المعتفيض  
 اهلل واوغ التحوي  فل اليولن كامًا ومادل واي وا ا، مع أن أصحا نا وضوان اهلل 

  (1) ايلو اد أي يوا  اهلل صحتلا والتصديا  لا".
إن ارب او الدال   اهلل ذلك ت،يد  اهلل ألفل : ونيه  نم أيضالالالالالالالالالالالالالالالا اولم

الداماد، وال ام  حديث، واد هلل اعالالالالالالالالالالالالالالتفاضالالالالالالالالالالالالالالتلا هما   كالمفيد، والمحيا 
المهاعالالالالالل، وةيوهو،  ه الشالالالالاليخ أ و ه فو اليوعالالالالالل أيضالالالالالا صالالالالالو  فل "الت يان" 

وا او أن تاك ارب او منيول  :  كثوتلا،  ه اد هلل تواتوها هما  ..إلهلل أن ااه
 ، رحكاو الشالالالالالالالالالالو يمن الكتب الم ت ول التل  ايلا م وه أصالالالالالالالالالالحا نا فل إث ات ا

نكاو هذه الوو  ...والثاو الن وي   ايات يعالالالالالالالالالالالتا،و إنكاو تاك الووايات التل تث تواي
معأل  اإلمام  والباف   ا فصه ل ال وضل اهلل  نم وأوالده من   ده  ندهو، 

  (2)رن  الووايات  نلا ليعت  أكثو من ووايات التحوي .
 نيوأ موافيا أن النويب فل أنم يهو، لنا  وال": محمد  ااو المهاعل ييوه .4

يائو  ايم إلهلل أن يظلو ال ،المعتفيض  ارب او ايم  تا دلَّ كم المشلوولليواءاتلو 
  (3)العاو، ويظلو لنا اليولن  اهلل حو  واحد، واواءل واحدل".

"و ندة أن ارب او فل هذا ال اب متواتول م نهلل، ويو  همي لا : وااه
يوهب وفع اال تماد  ن ارب او وأعا  ه ظنل أن ارب او فل هذا ال اب ال 

  (4)أب او اإلمام  فكي  يث تونلا  الب و".ييصو  ن 

                                                 
 .134-1/131 لاه،ائوة: الن ماني  ارنواو -1
 .161-166ص  فصه البياب -2
 .81/11 حاو ارنواو  -3
 .1/641 لمحمد  ااو المهاع: هال يوه فل شو  أب او له الوعو  مولل -4
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 ،ئهالوعا معتدوك: كتا لصاحب  محمد تقي الدين النوري الطبرسي حسين .6
انل فل كتا م الث همع. و ابالبياب فل إث ات تحوي  كتاب وب ار وفصه
ااع فل و  لت ديهأن التحوي  وا تث تالمنعو    ن أئم  الشي    الوواياتمئات 

إن ماحظ  العند فل تاك ارب او الكثيول ": ووما ااه فل كتا م اليولن الكويو.
توهب عد  اب التواتو الم نوة فيلا،  ه هو أش م  الوعواب الذة ين  ل 

  (1)".االعت اذل منم
 ب اوار  حعبال محيص  نم  ة"ا او أن الحا الذ: أبو الحسن العاملي قال .1

 هذا اليولن الذة فل أيدينا اد واع فيم   د وعوه اهلل المتواتول التي  وةيوها أنَّ 
 شلء من الت يوات، وأعيي الذين هم وه   ده كثيوًا من وعاوصاهلل اهلل  ايم 
 ن اليوان نيصأواد تواتوت ارب او  ": الحو ال امالوااه  (2)الكامات واليات".

  (3)..".منم كثيو وعيي منم ليات لو تكتب
 انم اد اعتفاضت ا او": -من  اماء اليون الوا ع  شووهو  - الوراساني قال .7

ارب او  ن ارئم  اريلاو  واوغ ال،يادل والنييص  والتحوي  والت ييو فيم  حيث 
والميصود  لذا الكاو اليولن  ال يكاد ييع شك فل صدوو   ضلا منلو ".

  (4)الكويو".
عياي   ش ": محمد صالح المازندراني   الشي  وااه ثيت .8 م ث ت اليولن وتحويفواي

من يوانا  التواتو م نهلل، كما يظلو لمن تأمه فل كتب ارحاديث من أوللا 
 (5)".إلهلل لبوها

                                                 
 .613 صفصه البياب فل تحوي  كتاب وب ارو اب  -1
 .41تفعيوه مولل ارنواو ومشكال ارعواو ص  ميدم  -2
  .4/34الحو ال امال : إث ات اللدال  النصوص والم ه،ات -3
 .6/61 ال  اد امات يان الع ادل فل مي -4
 .68/88 مولل محمد صالح الما،ندوانل: شو  أصوه الكافل -5
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واإلنصا  ان اليوه   دو النيص فيم مما يمكن ": ح يب اهلل البوئلوااه   .9
وهذه . .إنكاوه   د ماحظ  اردل  وارب او التل ادمناها فإنلا  ا ت حد التواتو

انضماملا إنم  : نيوه ،أيضًا متواتول ومع التن،ه  ن  اوةلا حد التواتوارب او 
إلهلل اإلب او اروه ال محال  أن تكون متواتول مفيدل لا او  ث وت النيصان، إذ لو 
كان اليولن الموهود  ين أيدينا اليوو   ينم اليولن المن،ه من العماء من دون أن 

للو  اهلل الي خ واإلحواا الذة يكون فيم تحوي  أو نيصان فأة دا ل كان 
  (1)صاو من أ ظو الميا ن  ايلو.

لن الذة ن  اليو "إ: اهلل ا ن العيد محمد وضا الش  و الحعينل الكاظمل   دوااه  .68
عيي أن،ه  اهلل الن ل صا هلل اهلل  ايم وللم وعا و أكثو مما فل أيدينا اليوو واد أ

اتول، التل كادت أن تكون متو منم شلء كثيو، كما دل ت  ايم ارب او المتضافول 
اين فل حيي   يويي  المهتلدين.: واد أوضحنا ذلك فل كتا نا  (2)مني  المحص 

والتحييا إن  النيص وااع فل ":  الشيخ أحمد  ن محمد ملدة النواالوااه   .66
ن لو ي او موض م  بصوصم، لدالل  أاليولن،  م نهلل أن م اد  عيي منم شلء واي

  (3)..".واليوائن المذكوول  ايم من ةيو م اوشارب او الكثيول، 
ارب او التل ال تحصهلل كثيول، واد تهاو،ت حد التواتو، ": وااه  دنان ال حوانل .61

هماغ...وليب فل نيالا فائدل   د شيوغ اليوه  التحوي  والت ييو الفوا  المحي   واي
  (4)."وكونم من ضووويات مذه لو و م تظافوت أب اوهو

                                                 
 .1/169 ح يب اهلل البوئل: منلاج ال وا   فل شو  نلج ال اة  -1
التحييا فل وانظو  ،196 -1/193  د اهلل شالالالالال و : مصالالالالالا يح ارنواو فل حه مشالالالالالكات ارب او -2

 .648-619العيد  ال الميانل ص : نفل التحوي   ن اليولن الشوي 
 .1496العيد  ال الميانل ص : التحييا فل نفل التحوي   ن اليولن الشوي  -3
 .611 شموب الدوي  ص -4
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 القرآن تحريف إثبات في الشيعة مصنفات: ثالثا
ليد صالالالالن  أح او الشالالالالي   فل كه  صالالالالو من ال صالالالالوو كت ًا معالالالالتيا  يذكوون فيلا      

ث اتلا  اردل  وال واهين حعب ، ملو، ومن ذلك  - :أب او هذه ال ييدل الب يث  واي
 : مصنفات أحبارهم المتقدمين -3

 (.كتاب )التحوي : أحمد  ن محمد  ن بالد ال وال: شيخ الشي   الثي   ندهو -أ
 كتاب)التحوي  والت ديه(: الشيخ الثي   ال  ن الحعن  ن فضاه -ب
)كتاب اليواءات(. وهو أعالالالالالالالتاذ لامفعالالالالالالالو الشالالالالالالالي ل : وأحمد  ن محمد  ن عالالالالالالالياو -ج

 الم وو  ا ن الماهياو. 
 كتاب)التن،يه والتحوي (.: حعن  ن عايمان الحال -د
او الم وو   ا ن المفعالالالالالالالو الشالالالالالالالي ل الم وو  محمد  ن  ال  ن مووان الماهي -ه

 )اواءل أميو المامنين واواءل أهه ال يت(.: كتاب: الحهاو
 وذك فيد (.امنين)اواءل أميو الم كتاب: أ و ياهو   د الواحد  ن  مو اليمهلل -و

لم كتا ًا "فل اواءل أميو المامنين  ايم  أن: ا ن شلو لشوب فل م الو ال اماء
  العاو وحووفم" والحو  فل ارب او.

)عالال د العالال ود( وصالالن  للو كت ًا أبو  فل هذا  كتاب:  ن ياءوب وذكو  ال -،
اواءل ) الموضالالالالالالالالالالالالالالوغ، منلا)كتاب تفعالالالالالالالالالالالالالاليو اليولن وتأويام وتن،يام( ومنلا كتاب

 الوعوه وأهه ال يت(.
ومنلو صالالالاحب كتاب الود  اهلل أهه الت ديه ذكوه : كتاب الود  اهلل أهه الت ديه - 

نم   ش ارب او الدال  ونيه   ،ا ن شالالالالالالالاللو لشالالالالالالالالوب فل مناا م كما فل ال حاو
 اهلل أن مواده من أهه الت ديه هو ال ام  وةوضالالالالالالالالالم من الود هو الي ن  ايلو 

  (1) م رن الع ب فيم إ واش أعافلو  ن حافظم ووا يم.

                                                 
 .46صلانووة الي وعل : البياب فل إث ات تحوي  كتاب وب ارو اب فصهانظو  -1
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 : مصنفات المتأورين في إثبات تحريف القرآن -1
 ليد وهدت كثيو من الكتب الشالالالالالي ي  التل ألفت فل الا ات الفاوعالالالالالي ، وال و ي ،

 وارودي .
)فصالالالالالالالالاله البياب فل إث ات تحوي  كتاب وب : منلا الكتاب الم وو  المشالالالالالالالالاللوو -أ

ههوي ،  1321ارو اب( لاميو،ا حعالالالالالالين  ن محمد تيل النووة الي وعالالالالالالل المتوفهلل 
وهو كتاب شالالامه مفصالاله  حث فيم المحدث الشالالي ل  حثًا وافيًا فل إث ات التحوي  

كو من الشالالالالالي  ، ثو  أودفم  كتاب لبو فل اليولن، وود   اهلل من أنكو أو أظلو التنا
لود الشالالالال لات  ن فصالالالاله البياب. ويو  ارعالالالالتاذ محب الدين البييب أن عالالالال ب 
الضالالاله  أنلو يويدون أن ي يهلل التشالالالكيك فل صالالالح  اليولن محصالالالووًا  ين باصالالالتلو، 
ومتفواالالًا فل مئالالات الكتالالب الم ت ول  نالالدهو، وأن ال يهمع ذلالالك كاالالم فل كتالالاب واحالد 

لنعالالالالالالخ ويياع  ايم بصالالالالالالوملو فيكون حه   ايلو ماثا  أماو تي ع منم ألو  من ا
 أنظاو الهميع.

ا أنكو  ايم  اماء الشالالالالالالالي   إظلاو كتا م هذا لو ي ه م إنكاوهو، فأل   كتا ًا ولمَّ 
ود   ش الشالالالالالالال لات  ن فصالالالالالالاله البياب فل إث ات تحوي  )لبو يود  ايلو وعالالالالالالالماه

ين، ا ه موتم  نحو عالالالالالالالالالالالالالالنت . واد أل   كتا م هذا فل أوابو حياتم(كتاب وب ارو اب
واد كافئوه  اهلل هذا المهلود فل إث ات أن اليولن الكويو محو   أن دفنوه فل ذلك 

   (1)المكان الممتا، من  ناء المشلد ال اوة فل النه .

: فيم اها ميو،ا عايان أحمد الدهاوة.: تصحي  كات ين ونيص ليات كتاب م ين -ب
  (2)إنكاوهو إال  اهلل التيي ". يحمهالتحوي  فل اليولن ال  أنكوواالذين 

                                                 
 .21محب الدين البييب ص: البيوي ال ويض  -1
اللل  إحعالالالالالالالالالاننيا  ن كتاب الشالالالالالالالالالي   واليولن لاشالالالالالالالالاليخ  ،اللند ي    68تصالالالالالالالالالحي  الكات ين ص  -2
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اليولن هو  إنَّ : لاشي ل اللندة محمد مهتلد الاكنوة. الذة ااه فيم: ضو   حيدوي  -ج
  (1)من توتيب البايف  الثالث ولذلك ال يحتج  م  اهلل الشي  ".

وهناك كثيوون منلو وضالال وا فل مصالالنفاتلو أ وا ًا معالالتيا  ل يان هذه ال ييدل المتفا  -د
فمنلو  ال  ن إ واهيو اليمل أعالالالالالالالالالتاذ الكاينل، وشالالالالالالالالاليبلو ارك و فل  ايلا  ندهو، 

الحديث محمد  ن ي يوب الكاينل، والعالالالالالالالالالالالالالاليد محمد الكاظمل فل)شالالالالالالالالالالالالالالو  الوافي ( 
وعالالماه) اب أنم لو يهمع اليولن كام إال ارئم ( وأن  ندهو هميع اليولن الذة أن،ه 

ع  ا ًا ومنعالالالوبم( وضالالال اهلل وعالالالوه اهلل(، وعالالال د  ن   د اهلل فل كتا م)ناعالالالخ اليولن 
 اعالالالالالالالالالالالالالالو ) اب التحوي  فل اليات(..وال يكاد يباو كتاب من كت لو فل الحديث، 

 والتفعيو، وال يائد، والفيم، وارصوه، من اد  وي ن فل اليولن ال ظيو.
  همع إن كيفي: "تذييه فل الود  اهلل هاشالالالالالو الشالالالالالامل" ل،ين ال ا دين الكومانل. ااه -ه

صالالالالالالالحي  والنيص واع فل اليولن، ولو أن هذا عالالالالالالال ب اليولن أث ت أن التحوي  والت
لتذييه المعامين  ند اليلود والنصاو   أن يائف  منا تد ل اإلعاو ثو ت مه مثه 
هالالذا ال مالاله ولكنلو كالالانوا منالالافيين، الالالذين ف اوا مالالا ف اوا، وأن اليولن المحفوظ ليب 

مه ووون أن  إن الشالالالالالالالالالالي  : وااه –ثو أوود ووايات أئمتم – إال  ند اإلماو ال ائب 
  (2).ييواوا هذا اليولن تيي   أمو له محمد  ايلو العاو"

 القرآن تحريف إثبات في الشيعة علماء أقوال: رابعا
إليك أبل المعاو نماذج ل  ش أاواه شيوبلو الذين تكن إليلو هملوو الشي   

هاه فل إث ات  كه تيديو   -:  ندهو تحوي  اليولن الكويو ييدل واي

                                                 
: نيا  ن الشالالالي   والعالالالن  ،1/46الفاوعالالالل –ضالالالو   حيدوي  ي    مي ع نشالالالان موتضالالالوة اللندة  -1

 .6إللل ظليو ص  إحعان
 .23-13تذييه فل الود  اهلل هاشو الشامل ص  -2
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"وفع إلل أ ل الحعالالالالن مصالالالالحفًا وااه ال تنظو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم، : الكافليذكو صالالالالاحب  (1
ع  ين وهًا  واع-العوول-ففتحتم واوأت فاليم )لو يكن الذين كفووا( فوهدت فاليلا

من اويش  أعمائلو وأعماء ل ائلو، ف  ث إلل  أن ا  ث إلل   المصح ".
(1)  

او أن ب أنم اد اعالالالالالالالالتفاش فل ار": ييوه المحدث الشالالالالالالالالي ل "ن م  اهلل اله،ائوة (2
اليولن كما أن،ه لو يالفم إال أميو المامنين  وصالالالالالالالالالالالالالي  من الن ل ف يل   د موتم 
عالالالالالالالت  أشالالالالالالاللو مشالالالالالالالت ًا  هم م، فاما هم م كما أن،ه أتهلل  م إلهلل المتبافين   د 
وعوه اهلل فياه للو هذا كتاب اهلل كما أن،ه فياه لم  مو  ن البياب ال حاه  

وه   د هذا لن تو : هم م وكت م  ثمان، فياهلنا إليك وال إلهلل اوائتك  ندنا اولن 
اليوو وال يواه أحد حتهلل يظلو ولدة الملدة وفل ذلك اليولن ،يادات كثيول وهو 

  (2)".باه  ن التحوي 
إن ارب او الدال   اهلل ذلك ت،يد  اهلل ألفل حديث، واد هلل : ونيه  نم أيضالالالالالالالالالالالالالالا اولم   

وال ام  المهاعالالالالل، وةيوهو،  ه الشالالالاليخ اعالالالالتفاضالالالالتلا هما   كالمفيد، والمحيا الداماد، 
  (3)."أ و ه فو اليوعل أيضا صو  فل "الت يان"  كثوتلا،  ه اد هلل تواتوها هما  

الم تمدل  المصالالالالالالالادوالتل نيالا من أوثا  الوواياتمن  مهمو  الكاشالالالالالالالانل  ذكو (3
: اوهأ": ااه ثو ،تحوي  اليولن الكويو  اهلل الشالالالالالالالالالالالالي   ندهو التل اعالالالالالالالالالالالالتده  لا 

من مهمع هذه ارب او وةيوها من الووايات من يويا أهه ال يت المعالالالالالالالالالالالالالالتفاد 
العالالالالالالالالالالالالالالاو إن اليولن الذة  ين أظلونا ليب  تمامم كما ان،ه  اهلل محمد  ايلو 

و ومنم ما هو م ي ،اهلل همنم ما هو با  ما أن،  ،صالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالاو
نم اد حذ   ،ومحو  كثيو  لأشالالالياء كثيول منلا اعالالالو  ال  ايم العالالالاو ف منمواي

وأنم ليب أيضا  اهلل التوتيب الموضل  ند اهلل  ،ومنلا ةيو ذلك ،من المواضع

                                                 
 .2/261 الكافالل -1
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و ند وعالالالالالالالالالالولم صالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالالالاو. و م ااه  ال  ن إ واهيو ااه فل 
  (1)...".هتفعيو 
ان "وأما ما ك: ذكو محعالالالالالالالالن الفيش الكاشالالالالالالالالانل أمثا  لاتحوي  الم، وو فياه ثو

كنتو بيو ام  أبوهت لاناب تأموون  الم وو  : لهللاولم ت ا فلوبا  ما أن،ه اهلل 
بيو  :وتنلون  ن المنكو وتامنون  اهلل. فياه أ و   د اهلل  ايم العاو لياوئ هذه الي 

  ن،لت يا كي  ن: فييه لم ،والحعين  ن  ال  ايلما العاو المامنينام  تيتاون أميو 
تو  مد  اهلل للو فل لبو  أالأئم  أبوهت لاناب(  بيوإنما ن،لت ): وعالالالالالالالالالالالالوه اهلل فياه

الي  تأموون  الم وو  وتنلون  ن المنكو وتامنون  اهلل، ومثام إنم اوأ  اهلل أ ل   د 
ين إمالالامالالا( لامتي اه انالالا)الالالذين ييولون و نالالا هالالب لنالالا من أ،واهنالالا وذويتنالالا اول أ ين و : اهلل
اما فييه لم يا يين إمأ و   د اهلل  ايم العالالاو ليد عالالألوا اهلل  ظيما أن يه الو لامت اهفي

: واه ه لنا من المتيين إماما. واولم ت الهلل: وإنما ن،لت:  ن وعوه اهلل كي  ن،لت فياه
لالالم م ي الالات من  ين يالالديالالم ومن بافالالم يحفظونالالم من أمو اهلل. فيالالاه أ و   الالد اهلل  ايالالم 

م من  ين يديم فييه ل بمن أمو اهلل وكي  يكون الم ي لءالعالالالالالالالالالالالالالاو كي  يحفظ الشالالالالالالالالالالالالال
ديم م ي ات من بافم ووايب من  ين ي لم) أن،لتفياه إنما  يا  ن وعالالوه اهلل وكي  ذلك
اهلل يشلد  لكن)اولموأما ما هو محذو   نم فلو : ومثام كثيو ااه ، أمو اهلل( يحفظونم

أيلا  يا) :واولم ،  امم والمائك  يشالالالالالالالالالالالالالاللدون( أن،لم ما ان،ه إليك فل  ال( كذا أن،لت )
 إن): واولم ،و ك فل  اهلل فإن لو تف ه فما  ا ت وعالتم( الوعوه  اغ ما ان،ه إليك من

لالالذين ا وعالالالالالالالالالالالالالالي او): الالالذين كفووا وظاموا له محمالالد حيلو لو يكن اهلل لي فو للو(. واولالالم
ظاموا له محمد حيلو أة منياب ينيا ون، واولم وتو  الذين ظاموا له محمد حيلو فل 

  (2)".إن شاء اهلل  مومثام كثيو نذكوه فل مواض ،ةموات الموت(
ييب الموعالالالالالالوة اله،ائوة ياكد  ييد الشالالالالالالي   فل تحوي  اليولن الكويو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  (4

"ولكن الظاهو من كامات ةيوهو من ال اماء : لتفعالاليو اليمل، حيث ااه ميدمتم
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والمتأبوين اليوه  النييصالالالال  كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكاينل، وال وال،  والمحدثين، المتيدمين منلو
وال يالالالاشالالالالالالالالالالالالالالل، والن مالالالانل، وفوات  ن إ واهيو، وأحمالالالد  ن يالالالالالالالب الي وعالالالالالالالالالالالالالالل، 
والمهاعالالالالالالالالالالالالالالل، والعالالالالالالالالالالالالالاليد اله،ائوة، والحو ال امال، وال ام  الفتونل، والعالالالالالالالالالالالالالاليد 

 مكنيال حوانل، اد تمعالالالالالالالالالكوا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل إث ات مذه لو  اليات والووايات التل ال 
  (1)..".اإلةماش  ايلا

"والواهب أن ن تيد أن اليولن ارصالالالالالالالالال لو ييع : ييوه  ال أصالالالالالالالال و ال ووهودة (5
 فالالالالاليم ت ييو وت ديه، مع أنم واع التحوي  والحذ  فالالالالالل اليولن الذة ألفم   ش

  (2)المنافيين، واليولن ارصال موهود  ند إماو ال صو".
لناب  فان همع ا"إن  ثمان  ن : ال حوانل فل شالالالالوحم لنلج ال اة  ميثو ييوه (6

المصالالالالالالاح  وأ يه ما الشالالالالالالك أنم من  وا اهلل اواءل ،يد  ن ثا ت باصالالالالالال  وأح
اليولن الم ن،ه".
(3)  

 د إن اإلماو الملدة  : الحاج كويو بان الكومانل المايب " موشالالالالالالالالالد ارناو ييوه (7
 المعامون هذا واهلل هو اليولن الحيييل الذة أن،لم اهلل ظلووه يتاو اليولن، فييوه

  (4).، والذة حو  و ده" اهلل محمد
المهاعل أثناء شوحم لحديث هشاو  ن عالو  ن أ ل   د اهلل  ايم العاو  ااه (2

"إن اليولن الذة هاء  م ه وائيه  ايم العالالالالالاو إلهلل محمد صالالالالالاهلل اهلل  ايم : ااه
  (5)وعاو ع     شو أل  لي ".

التحوي   ليتلو ال ظمهلل البمينل الذة يعالالالالالالالالالالالالالالتشالالالالالالالالالالالالالاللدون  أاوالم  اهلل  دو واوغ (5
إن  "ف: فضحم اهلل ت الهلل، حيث ااه فالالالالالالالالل م وش كامم  ن اإلمام  والصحا  

                                                 
 .14ص - الميدم  – الحعن  ال  ن إ واهيو اليمل أ و: تفعيو اليمل -1
 .27 ال أص و ال ووهودة ص:  يائد الشي   -2
 .6/66ال حوانل  ميثو: شو  نلج ال اة  -3
 لللالشالالي   والعالالن  إلحعالالان إ ، نيا  نإيوان    ي -الفاوعالالل - 4/616لاكومانل : ال اوو إوشالالاد -4

 .91 ص ظليو
 .616/61كتا م فل مولل ال يوه فل شو  أحاديث الوعوه انظو  -5
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أولئك الذين ال ي نون  اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو واليولن إال رةواش الدنيا والوئاعالالالالالالالالالالالالالال ، كانوا 
يتبذون من اليولن وعيا  لتنفالالالاليذ أةواضلو المش وه ، ويحذفون تاك اليات من 

 -ار د، وياصالالالالاليون ال اوصالالالالالفحاتم، وي عالالالالالييون اليولن من أنظاو ال المين إلهلل 
لهلل ار د يصالالالالالالالالالالالالالالالد ي- المعالالالالالالالالالالالالالالامين و اليولن، وي ث تون  اهلل اليولن ذلك ل يب -واي
  (1)الذة يأبذه المعامون  اهلل كتب اليلود والنصاو ". -التحوي 

أدلتم  اهلل أن أ ا  كو بال  نصالالالالالالالالوص اليولن حعالالالالالالالالب هواه  البمينل ويعالالالالالالالالوا
"نحن  :وبيتم إل  اد له ال يت  ن الحكو واضيلادهو فل م يشتلو حين ابتوغ حديث

إلهلل  (واوشالالالال  ارعالالالال)ك م اشالالالالو ارن ياء ال نووث، ما توكناه صالالالالدام". ثو ينتيه فل كتا م
 ما حدث من الوعالالالالالالالالالالالالالالوه  أحداثًا منلا ما يويده...ويأتل يذكوو : مبالف   مو لكتاب اهلل

صالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالالالالاو حين ياب أن يكتب للو كتا ًا...". واوه  مو فل ذلك"...ثو 
"وهذا ياكد أن هذه الفوي  صالالالالالالالالالالالالالالالدوت من ا ن البياب : ييوه   د أن أوود مصالالالالالالالالالالالالالالالادوه

فوي ،  اهلل ال اائم  ن كامات فل هذا إنلا  نلالمفتوة". ثوَّ   د عالالالالالالالالالالالالالاليوين ييوه البمي
"باص  كامنا : واناً وفل الصفح  نفعلا كتب  ن (2)كفو وال،ندا !!ونا    من أ ماه ال

"من هميع ما تيدو يتضالالالالالالالح أن مبالف  الشالالالالالالاليبين لايولن لو تكن : ااه تحتم: «حوه ذلك
وال كانا  لوأة أحد، ان ند المعامين شيئًا ملمًا هدًا". وي اه ذلك  أنلما لو يكونا يعتم 

معالالالالالالالت دين لتو المنصالالالالالالالب، وال كان أهه العالالالالالالالن  معالالالالالالالت دين لاتبال  نلما، حتهلل لو ااه 
ده فيما  تأيي اامواإن اهلل أو ه ويه أو الن ل اد أبيئوا فل إن،اه هذه الي ، كما :  مو

  (3)أحدثم من ت ييوات فل الدين اإلعامل!!
يوبلو الم اصالالالالالالالالالوين  اهلل واد دوج   ش شالالالالالالالالال: أ و الياعالالالالالالالالالو الموعالالالالالالالالالمل البوئل (11

التظاهو  إنكاو هذه الفوي ، والدفاغ  ن كتاب اهلل عالالالالالالالالالالالالالال حانم. لكن ياحظ كفوه فل 
فاتات لعالالالالالالالالالالالانم، وتو  ال ايه يحاوه دعالالالالالالالالالالالم فل البفاء..ومن أب ث من عالالالالالالالالالالالاك هذا 

                                                 
 .131البمينل ص: كش  ارعواو -1
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اليويا شالالالالاليبلو البوئل أ و الياعالالالالالو الموعالالالالالمل البوئل، الموهع ار اهلل لاشالالالالالي   فل 
ن  اماء "أن المشالالالالالالالالاللوو  ي: ففل تفعالالالالالالالالاليوه"ال يان" فلو ييووال واا وةيوها من ال اد. 

ولكن  أ ا  (1)".التحوي الشالالالالالالالالالالي   ومحيييلو،  ه المتعالالالالالالالالالالالو  ايم  ينلو هو"اليوه   دو 
"إن : هالتحوي  فييو  ووايات اليعالالالالالو البوئل ينااش نفعالالالالالم فيييع  صالالالالالح  هما  من

مئنان من االيكثول الووايات تووث الييع  صدوو   ضلا  ن الم صومين، وال أاه 
  (2) ذلك، وفياللا مالا ووة  يالويالا م ت و".

و تت ع وواياتلو وأعالالالالالاييوهو  لذا البصالالالالالوص التل تتحدث  ن مصالالالالالح  ل ال 
فيم ،يادات ليعالالت فل كتاب اهلل اليولن، واد ذكوت فيلا أعالالماء ارئم ، وأعالالاييوهو التل 

ه التفعالالالالاليو الذة من ا يتيوه  نيص اليولن، كه ذلك ي ت وه ثا تًا  ندهو، ولكنم يو  أنم 
ن،ه من  ند اهلل وأن تاك ال،يادات كانت تفعالالالالالالالالالالالاليوًا   نوان التأويه وما ياوه إليم الكاو، 

وأما أعالالالالالالالالالالالالالالاييوهو التل دلت  اهلل التحوي   (3)أو   نوان التن،يه من اهلل شالالالالالالالالالالالالالالوحًا لامواد.
  نوانم) اهلل حعالالالالالالالالالالالالالب ت  يوه( و ا ت  ندهو  ا توافم  شالالالالالالالالالالالالالوين وواي ، وهو ي نل  ذلك 

 ن  :اييوهو التل تيوه  أن الصالحا   حوفوا اليولن و دلوه، حيث اعالتشاللد لذلك  يولمأعال
و  كت ت إلهلل أ ل الحعالالالالن كتا ًا..ث: الكافل والصالالالالدوا  إعالالالالنادهما  ن  ال  ن عالالالالويد ااه

 وه. ااتمنوا  اهلل كتاب اهلل فحوفوه و دل: ذكو هوا م  تمامم، وفيم اولم  ايم العاو
ود، فالل تفعيوه يث ت ل ال مصحفًا م ايوًا لما هو موهوأ و الياعو البوئل نفعم 

ن كان هذا المصح  ال ،يادل فالالالالالالالالالالالالالالاليم وال نيصان، ولكنم يشو  م نهلل م  ايول مصح   واي
 "إن هذه ال،يادات هل تن،يه من:  نم لامصح  الذة  ين أيدينا فالالالييوه  ال وضل اهلل

  أن هذه ( ولو ي  ين لنا كياهلل شوحًا لامواد".)ميدم  ال يان فالالالالالالالالالالالالالالالالل تفعيو اليولن لابوئل
 ال،يادات تن،يه من اهلل، هه هل  وحل أو ماذاو

                                                 
 .111ص ، يو الحو،ل ال امي  فل ال واا أ و الياعو الموعوة البوئل: ال يانتفعيو  -1
 .111 ص المصدو العا ا -2
 .وما   دها 223ص المصدو العا ا -3
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البوئل الذة يتظاهو  اإلنكاو يذهب إلهلل صح  تفعيو هذا اليمل،  وأ و الياعو
وييوو أن ووايات تفعيوه كالا ثا ت  وصادول من الم صومين، رنلا انتلت إليم  واعي  

شيبلو إ واهيو اليمل اد أكثو من أب او التحوي  و  (1)المشايخ الثيات كما ي، و الشي  .
اد "وأما ا تي: فل تفعالالالالالالالالاليوه، وكان هذا م تيده مع لبوين من شالالالالالالالالاليوبلو. ااه الكاشالالالالالالالالالانل

مشالالالالالالالالالالالايبنا فل ذلك فالظاهو من ثي  اإلعالالالالالالالالالالالاو محمد  ن ي يوب الكاينل أنم كان ي تيد 
فعيوه مماا فإن ت التحوي  والنيصان فل اليولن.. وكذلك أعتاذه  ال  ن إ واهيو اليمل،
  (2)منم، ولم ةاو فيم". ثو ذكو  يي  من عاو فل اإللحاد من شيوبلو.

والبوئل نفعالالالالالالالالالالالالالم ي ت و ما هاء  ن الصالالالالالالالالالالالالالحا   فل تفعالالالالالالالالالالالالاليو اليولن هو م نهلل 
  (3)حمه اليات  اهلل ةيو م انيلا، كما ي، و. التحوي  الذة هاءت  م وواياتلو، أة

هو  :إلينا اليوه  التحوي  فلو كاذب "من نعالالالالالالالالب: ا ن  ا ويم اليمل اليائه  أن م (11
نفعالالالالم الذة يووة فل كتا م "البصالالالالاه" حديثًا معالالالالندًا متصالالالالا" حدثنا محمد  ن  مو 

دثنا ح: حدثنا   د اهلل  ن  شالالالالالالالالالالالالالو ااه: الحافظ ال  دادة الم وو   الهصالالالالالالالالالالالالالانل ااه
حدثنا أ و  كو  ن  ياش ارهاح  ن أ ل ال، يو : الحعالالالالالالالالالالالالالالن  ن ، واان الموادة ااه

  ثاث  يهلء يوو الييام: و ااه عم ت وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم ييوه ن ها 
 يشكون، المصح ، والمعهد، وال تول، ييوه المصح  يا وب حواونل وم،اونل.

أ و  ال الي وعالالالالالالالالالل الذة ينكو التحوي   شالالالالالالالالالدل هو نفعالالالالالالالالالم يووة فل تفعالالالالالالالالاليوه  (12
ل النعالالالالالاء د فل عالالالالالوو وأحاديث ي تمد  ايلا تده  اهلل أن  التحوي  اد واع، فمثا ي تم

و  واد و :  اهلل وواي  تضمنت نيصان كام  "إلهلل أهه معمهلل" من لي  النكا  فييوه
 ن هما   من الصالالالالالالالالالالالالالالحا   منلو أ ل  ن ك ب، و  د اهلل  ن   اب، و  د اهلل  ن 
مع ود أنلو اوأوا فما اعتمت تو  م منلن إلهلل أهه معمهلل فأتوهن أهووهن، وفل ذلك 

                                                 
 يووت  ،الي    الثالث  45هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، وص1352، الي    ارولهلل  النه  1/63م هو وهاه الحديث -1

 هال، واد نيه ذلك  نصم فل الميدم .1413
 . 1/52تفعيو الصافل، الميدم  العادع  -2

 .225ال يان ص -3
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وهذا يده دالل  واضالالالالالالالالالالالالالح  أنم ما أنكو   ضالالالالالالالالالالالالاللو  تصالالالالالالالالالالالالالويح ومثه هذا كثيو  ندهو
التحوي  إال نفااا وتيي  ليبد وا  م المعالالالالالالالالامين، والم وو  فل مذهب الشالالالالالالالالي   أنلو 
يوون التيي  أة التظاهو  الكذب أصا من أصوه الدين كما يذكو ا ن  ا وي  اليمل 

يائو فمن الالتيي  واه   ال يهو، وف لا إلهلل أن يبوج : هذا فل وعالالالالالالالالالالتم "اال تيادات"
توكلالالا ا الاله بووهالالم فيالالد بوج  ن دين اهلل ت الالالهلل و ن دين اإلمالالاميالال ، وبالالال  اهلل 
ووعولم وارئم ، وعئه الصادا  ايم العاو  ن اوه اهلل  ، وهه "إن أكومكو  ند 

ال فكي  كان ذلكو : اهلل أتياكو"، ااه  أ ماكو  التيي ".فما كان ذاك إال للذا واي
هال 1125، شالالالالالالالالاو  "الصالالالالالالالالحيح الكافل" المتوفهلل عالالالالالالالالن  ييوه الما بايه الي،وينل (13

وأحاديث الصالالالالحا  تده  اهلل ": تحت حديث "إن لايولن عالالالال     شالالالالو أل  لي ، ييوه
أن كثيوا من اليولن االالد حالالذ ، االالد  اغ  الالددهالالا إلهلل حالالد ال يمكن إنكالالاوه،...وليب من 
العالالالالالالالالالالالالالاللالاله أن يالالد هلل  الالأن اليولن الموهود هو اليولن المن،ه   الالد ارحالالاديالالث التل مو 

وها، واالعالالالالالالالتداله  اهتماو الصالالالالالالالحا   والمعالالالالالالالامين  ضالالالالالالال ي اليولن وحفظم ليب إال ذك
 اعتداله ض ي  هدا   د اإلياغ  اهلل أ ماه أ هلل  كو و مو و ثمان".

ياء: المهاعالالالالالالالالالالالالالالل ااه   (14 منااب أميو : إنَّ  ثمان حذ  من اليولن ثاث  أشالالالالالالالالالالالالالال
: ه لي ث , مثالمامنين  ال  ايم العالالالالالالالالاو, وأهه ال يت غ , وذو اويش والبافاء الثا

  (1)لو أتبذ أ ا  كو بايًا(. ليتنل يا)
"إن   ثمان ضالالالالالالالالالوب   د اهلل  ن معالالالالالالالالال ود : وااه الميو،ا محمد  ااو الموعالالالالالالالالالوة (15

ليياب منم مصالالالحفم حتهلل ي يوه وي دلم، مثه ما اصالالالينع لنفعالالالم، حتهلل ال ي يهلل اولن 
  (2)محفوظ صحيح".

المين  ري  اهلل فل ال ييوه المهتلد الشالالالالالالالي ل اللندة العالالالالالالاليد دلداو  اهلل المايب  (16
وميتضالالهلل تاك ارب او أن التحوي  فل الهما  فل هذا اليولن الذة  ين أيدينا : ييوه

                                                 
 .9محمد  ااو المهاعل ص: تذكول ارئم  -1
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 حعالالالالالالالب ،يادل الحوو  ونيصالالالالالالالانم  ه  حعالالالالالالالب   ش ارلفاظ و حعالالالالالالالب التوتيب فل 
   ش الموااع اد واع  حيث مما ال شك مع تاك ارب او. 

ف  اليولن هو من توتيب الباي إن  ": مهتلد الاكنوةاللندة محمد  الشالالالالالي ل ال الو (17
  (1)الثالث، ولذلك ال يحتج  م  اهلل الشي  ".

  ال الو الشي ل الميو،ا النووة الي وعل فل ذلك كتا ًا معتياً ك يوًا عماه الالالالالالالالالالالالألَّ  (12
ا ه  اواتواد ذكونا  دل    (،فصالالالاله البياب فل إث ات تحوي  كتاب وب ارو اب)

العوول وهو هائ، كعوول الحيد وعوول الباع ونيصان ": . وااه فل مياو لبوذلك منم
وعالالالالالالالالالالالالالالوول الوالي . واد ذكونا   اوات المتيدمين منلو والمتأبوين ا ه ذلك فا فائدل 
لتكواوها. والحاصالالالالالاله أن متيدمل الشالالالالالالي   ومتأبويلو إال اليايه منلو متفيون  اهلل أن  

 كما-اليولن محو ، م يو فيم، محذو  منم حعالالالالالالالالالالالالب ووايات ارئم  الم صالالالالالالالالالالالالومين
الث "الث: -وهو يذكو اليواءات المت ددل -فلا هو المحدث الشالالالالالالالالالالالالي ل ييوه -ي، مون

أن  تعالالالالالالايو تواتوها  ن الوحل اإلللل، وكون الكه ن،ه  م الوو  ارمين يفضالالالالالالهلل إلهلل 
يو  ارب او المعالالالالالتفيضالالالالال ،  ه الكه  المتواتول الدال   صالالالالالويحلا  اهلل واوغ التحوي  

أن  أصالالالالالحا نا اد أي يوا  اهلل صالالالالالحتلا والتصالالالالالديا فل اليولن كامًا ومادًل واي وا ا مع 
"واد أهمع أهه النيه والثاو من الباص وال او أن هذا الذة : ومما ااه أيضا  لا".

نالم ذهالب من اليولن مالا ليب هو  فل أيالدة النالاب من اليولن ليب هالذا اليولن كاالم، واي
  (2)".فل أيدة الناب

و مواهع أحد ك ا - هواد الت وي،ةلي  اهلل ال ظمهلل الميو،ا  ارك والشالالي   أعالالتاذ  (15
الم اصالالالالو وأعالالالالتاذ كماه الحيدوة الذة ي ث فكو الشالالالالي   من  الشالالالالي   االثنا  شالالالالوي 

"والمواد من الثيه ارك و وااع اليولن : ييوه -   ش الينوات الفضالالالالالالالالالالالالالائي  الشالالالالالالالالالالالالالي ي 
رئم  فإن اوصالالالدوو   ش المامنين فيي!!  المحفوظ  ند اهه ال يت  ايلو العالالالاو،

                                                 
نيا  ن إلحعالالالالالان إللل  4/16الفاوعالالالالالل  ،اللندة محمد مهتلد الاكنوة الشالالالالالي ل: حيدوي  ضالالالالالو   -1
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 او ضالالالالحوا  أنفعالالالاللو فل عالالالال يه حفظ الثيه ارك و، وليب المواد من اليولن ايم العالالالال
 أيدة الناب، فلذه النعالالالالالالالخ حكايات  ن اليولن المحفوظ  ند أهام  موهودلالالنعالالالالالالالخ 

  (1)واهلل ال الو".
واالد أهمع أهاله النياله والثالاو من البالاص وال او : واالاه  اهلل  ن أحمالد الكوفل (21

 ( 2).يولن ليب هذا اليولن كامأن هذا الذة فل أيدة الناب من ال
مع إهماغ أهه الي ا  من الباص : ااه الشالالالالالالالالالالالالاليخ  حل مشالالالالالالالالالالالالاللوو تاميذ الكوكل (21

  (3).وال او أن هذا اليولن الذة فل أيدة الناب ليب هو اليولن كام

أف  د هذا يمكن رحد أن ييوه إن  الشالالي   ي تيدون  اليولن، وييولون إنَّم ال ،ائد 
  (4)نااص منمو". اهلل ما  ين الدفتين وال 
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 مهم جداا  تنبيه
إذا كان هناك من  اماء الشالالالالالالالي   الم اصالالالالالالالوين أو المتشالالالالالالالي ين ييولون  أن  اليولن       

الكويو الذة  ين أيدة المعالالامين محفوظ ةيو محو  وال م ده فيم، وكانوا صالالاداين فل 
 -: هذه الد ول. فيهب  ايلو ما يال

 مذكوول فل أة كتاب من ،أئمتلو الم صالالومين  نأن يأتوا  وواي  واحدل صالالحيح  : أولا 
يو ه ةاليولن محفوظ كالالالامالالاله، ومكمالالالَّ  كت لو التل ي تمالالالد  ايلالالالا  نالالالدهو، تالالالدهَّ  اهلل أنَّ 

  ، ولن يأتوا  لذه الوواي  إلهلل يوو الييام .محوَّ 

ووا كه   امائلو ممن ييوه  تحوي  اليولن الكويو، من اليدامهلل والمحدثين أن يكفِّ : ثانياا 
  ييدتلو هذه فل وعائه اإل او، فل الفضائيات والصح  والمهات.وي انوا 

ايلو    اهلل التحوي  فل مهالعالالاللو، وكت لو،  ه  هوا الووايات الد الَّ ووِّ ي    ايلو أالَّ : ثالثاا 
فل مهالعالالالالالالالالالاللو ومحافالو ويبيئوا لال   أصالالالالالالالالالالحا لا،هذه الووايات ومن أن يت وءوا من 

الكتب التل وودت فيلا مثه هذه اركاذيب والضالالالالالالالالاالت، كأصالالالالالالالالوه الكافل واالحتهاج، 
و حالالاو ارنواو، وارنواو الن مالالانيالال ، وفصالالالالالالالالالالالالالالالاله البيالالاب فل إث الالات تحوي  كتالالاب وب 

 ارو اب، وكثيو ةيوها.
فاو، ه كلو ليعالالالالالالالالالالوا ثيات  ووايات اليائاين  التحوي ، رن  كه  ايلو أن يعالالالالالالالالالالييوا : رابعاا 

 الحديث..الخ.و التفعيو  و فلالفيم أفل  وعواء وواياتلو فل ال ييدل أ

فم، وأن و دو تحوي الكويو ونوا المصالالالن فات فل إث ات صالالالح  اليولن ايلو أن يدَّ : وامســاا 
 الالاهالالدهو فل م الم تيالالد  اهلل  امالالائلو اليالالائاين  الالالتحوي ، ويالالدو عالالالالالالالالالالالالالالوا هالالذا ييوموا  الالالودِّ 
 لديني .وحو،اتلو ا

وأماو ناظوة المعالالامين كه كت لو ومالفاتلو اليائا   أن يعالالييوا  ه ي دموا  اناً : سـادسـاا 
و نحوها من الحديث...أو ال ييدل أو الفيم أو التفعالالالالاليو   التحوي ، عالالالالالواء كانت كت لو فل

 كتب  اوو الدين الشي ي .
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 الكامل بالقرآن يحتفظ الشيعة مهدي: وامسا
اهلل محمد صوعولم أين المصح  الذة أن،لم اهلل  اهلل الشي    اماء إذا عألت 

 هم م وحفظم  ال  ن أ ل يالب وضل اهلل  نموو كما ، متو والذة  ،اهلل  ايم وعاو
أن ملديلو الم، وو الذة دبه  ،محدثوهو ما يوويم : يجيبك على ذلك الشـــيعة

يبوهم  ند بووهم من عالالالالالالالفل العالالالالالالالوداب ولو ي،ه هناك، دبه وم م ذلك المصالالالالالالالح  و 
لعاو اوأ وهه  اهلل أ ل   د اهلل  ايم ا:  ن عالو  ن عام  ااه الكاينلفيووة  م،ودا ع

 :وأنا أعالالالالالمع حووفًا من اليولن ليب  اهلل ما ييوأه الناب، فياه أ و   د اهلل  ايم العالالالالالاو
ك   ن هذه اليواءل ااوأ كما ييوأه الناب حتهلل ييوو اليائو، فإذا ااو اليائو اوأ كتاب اهلل 

ل أبوهم  ا: هلل حدل، وأبوج المصح  الذة كت م  ال  ايم العاو، وااه ، وهه  ا
ما هذا كتاب اهلل  ، وهه ك:  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو إلهلل الناب حين فوه منم وكت م، فياه للو

و ذا  ندنا ه: أن،لم اهلل  اهلل محمد صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم، اد هم تم من الاوحين، فيالوا
أما واهلل ال توونم   د يومكو هذا : م، فياهمصالالالالالالالالالالالالالالح  هامع فيم اليولن، ال حاه  لنا في

   (1).أ دًا إنما كان  ال  أن أب وكو حين هم تم لتيواوه"
لذلك ي تيد الشي   أن ملديلو الم، وو الذة دبه فل العوداب ولو ي،ه هناك، 
دبه وم م ذلك المصح  ويبوهم  ند بووهم من ذلك العوداب كما يذكو شيخ الشي   

"أنَّ اإلماو الملدة : هال522 ل يالب الي وعل المتوفهلل عن  أ أ و منصوو أحمد  ن
يكون  نده عا  وعوه اهلل، وعيفم ذو الفياو، وتكون  نده : الم، وو حينما يظلو

صحيف  فيلا أعماء شي تم إلهلل يوو الييام ، ويكون  نده الهام   وهل صحيف  يوللا 
و، ون  نده الهفو ارك و وارص ع  ون ذوا ًا، فيلا هميع ما يحتاج إليم ولد لدو، ويك

وهو إيلاب ك ش فيم هميع ال اوو حتهلل أوش البدش وحتهلل الهادل ونص  الهادل وثاث 
  (2).الهادل، ويكون  نده مصح  فايم   ايلا العاو"
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 :ووو  شالالالالاليبلو محمد  ن محمد  ن الن مان المايب  المفيد  ن أ ل ه فو ااه
فاليلا ي او فاليلا اليولن  اهلل ما أن،ه فأص ب  "إذا ااو اائو له محمد ضوب فعاييي ي او

  (1).ما يكون  ال  من حفظم اليوو رنم يبال  فاليم التألي "
ح من أئمتنا  ايلو العاو أنلو : الشي ل المفيد لوشيبوييوه  "إن  الب و اد ص 

أمووا  يواءل ما  ين الدفتين، وأن ال نت داه،  ا ،يادل فيم وال نيصالالالالالالالالالالالالالالان منم، حتهلل ييوو 
-اليائو  ايم العالالالالالالالالالالالاو فييوأ الن اب اليولن  اهلل ما أن،لم اهلل ت الهلل وهم م أميو المامنين

: (22– 2ويووة المفيد فل كتا م)المعالالالالالالائه العالالالالالالووي  ص  (2) ايم العالالالالالالاو". -أة  ال
إنلو أمووا  يواءل ما  ين الدفتين، وأن ال يت داه إلهلل ،يادل فيم وال نيصان منم حتهلل ييوو 

او فييوأ لاناب اليولن  اهلل ما أن،لم اهلل ت الهلل وهم م أميو المامنين اليائو  ايم العالالالالالالالالالالالالالال
نما نلونا  ايلو العالالالالاو  ن اواءل ما وودت  م ارب او من أحو  ت،يد   ايم العالالالالاو. واي
نما هاء  لا الحاد، واد ي اي   اهلل الثا ت فل المصالالالالالالح  رنلا لو تأت  اهلل التواتو، واي

 اإلنعالالان  ما بال  ما  ين الدفتين ةوو  نفعالالم و وش الواحد فيما ينيام. ورنم متهلل اوأ
نفعالالالالالالالالالم لالاك. فنلونا  ايلو العالالالالالالالالالاو  ن اواءل اليولن  با  ما ث ت  ين الدفتين لما 

 ذكوناه.
".. : ونيه شالالالالالاليبلو محمد  ن محمد صالالالالالالادا الصالالالالالالدو  ن أ ل   د اهلل أنم ااه

ديد". د  اهلل ال وب شالالالالالالالالالالالالاللكأنل أنظو إليم  ين الوكن والمياو ي ايع الناب  اهلل كتاب هدي
و ن اإلماو ه فو   (3)يوو الباص. ماي  شالالالاليبلو كامه عالالالالايمان فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا وذكو الوو 

إذا ااو اليائو اوأ كتاب اهلل  ، وهه  اهلل حده، وأبوج المصالالالالالالح  الذة : الصالالالالالالادا ااه
  (4)كت م  ال.
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 لكأنل فواهلل: "ييوو اليائو فالالالل وتو من العنين إلهلل أن ااه: و ن أ ل ه فو ااه
 نظو إليم  ين الوكن والمياو ي ايع الناب  أمو هديد وكتاب هديد وعالالالالالالالالالالالالالالايان هديد منأ

"لو اد بوج اائو له محمد...إلهلل أن : و ن محمد  ن  ال  ايلما العالالاو ااه ".السماء
 (1)ييوو  أمو هديد وعن  هديدل واضاء هديد  اهلل ال وب شديد".: ااه

ما يأتل  م الملدة ال ائب منذ  ، وانتظاوفالشيعة إذن مأمورون بقراءة القرآن
عالالالن  ولن يظلو لكونم شالالالبصالالالي  بيالي  ال وهود للا كما عالالاليأتل  يانم  1173أكثو منذ 

 فل هذا الكتاب.
 عنه اهلل رضي علي مصحف: سادسا

تولهلل ك و إشالالالالالالا   هذه ارعالالالالالاليوول اركذو   الكاينل فل كتا م الكافل، و يد للا 
اليولن كام إال ارئم   ايلو العالالالالالالالالاو" وذكو فيم  " اب أن م لو يهمع:  ا ًا باصالالالالالالالالًا   نوان
د "ما اد هلل أح: ما وواه  ن ها و اله فل إن م عمع أ ا ه فو ييوه: عت ووايات، منلا

م همع اليولن كاالالم كمالالا أن،ه إال كالالذاب، ومالالا هم الالم وحفظالالم كمالالا ن،لالالم اهلل  اب أنالال  من النالال 
( وها و اله فل 1/222ت الهلل إال  ال  ن أ ل يالب وارئم  من   ده")أصالالالالالالالوه الكافل

وهو كذاب  ند أهه العالالالالن ، وكتب الشالالالالي   ا توفت  أنم ليب  اهلل صالالالالا  م ووف   أ ل 
 فلذه الوواي  من أكاذي م، وتايفلا الكاينل. (2)ه فو.

 "ما أحد من هذه ارم : وفل تفعالالالاليو اليمل  ن أ ل ه فو وضالالالالل اهلل  نم ااه
  (3)همع اليولن إال وصل محمد صاهلل اهلل  ايم وللم".

وتذكو   ش هذه ارعالالالالالالالالالالاييو أن   ش الشالالالالالالالالالالي   اياع  اهلل هذا المصالالالالالالالالالالح  
 -وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نالالم- دباالالت  اهلل أ ل   الالد اهلل: " ن ا ن الحميالالد االالاه: الم، وو فتيوه

 :فتصالالالالفحتم فواع  صالالالالوة  اهلل موضالالالالع منم فإذا فيم مكتوب: فأبوج إلل  مصالالالالحفًا، ااه
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االالاه  فيلالالا وال تحييالالان""هالالذه هنلو التل كنتو  لالالا تكالالذ الالان. فالالاصالالالالالالالالالالالالالالايالالا فيلالالا ال تموتالالان 
  (1)"ي نل ارولين".: المهاعل
وفل الكافل وواي  أبو  تبال  ذلك حيث هاء فيم  ن أحمد  ن محمد  ن  

: يم"ال تنظو فيم، ففتحتم واوأت ف: دفع إلل  أ و الحعالالالالن مصالالالالحفًا وااه: أ ل نصالالالالو ااه
ماء ل ائلو وأعالاللو يكن الذين كفووا  فوهدت فيلا اعالالو عالال  ين وهًا من اويش  أعالالمائلو 

  (2)ا  ث  المصح ".: ف  ث إلل  : ااه
هذا المصالالالالالالالالح  الذة تتحدث  نم هذه الوواي  مصالالالالالالالالح  عالالالالالالالالوة محهوب  ن 
الباص وال او ال يياع  ايم عالالالالالالالو  اإلماو، وهو يشالالالالالالاليو إلهلل أن من موضالالالالالالالو اتم تكفيو 
صالالالالحا   وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالاو، فلو ليب كتاب اهلل الذة ن،ه لاناب كاف ، 

ة أثنهلل  اهلل الصحا   فل همه من لياتم.. ه هو مصح  تتداولم اريدة ال ايني  والذ
  صف  عوي ، وتنعب   ش أب اوه رهه ال يت لتعلء إليلو.

"أن الوضالالا  ايم العالالاو أودغ  نده : ووووا أن أ ا  ال الم وو   ال ،نيل ااه  
اوأ  لمصالالالالح  روكنت يومًا وحدة ففتحت ا: ذلك المصالالالالح  الم، وو فياه هذا ال ،نيل

فيم، فاما نشوتم نظوت فل "لو يكن" فإذا فيلا أكثو مما فل أيدينا أض افم، فيدمت  اهلل 
اواءتلا، فاو أ و  شالالالالالالالالاليئًا فأبذت الدوال واليوياب فأودت أن أكت لا لكل أعالالالالالالالالالأه  نلا، 

ة يأموك موال: فأتانل معالالالالالافو ا ه أن أكتب منلا شالالالالاليئًا، م م منديه وبيي وباتمم فياه
والووايات  (3)فف ات".: مصح  فل المنديه وتبتمم وت  ث إليم  الباتو، ااهأن تضع ال

الثاث كالا  ن هذا ال ي،نيل ي، و أنم لو يفلو شالالالالالالالالاليئًا مما اوأ، وحاوه أن يكتب ما اوأ 
 فاعت هام وعوه إمامم ا ه أن يكتب.

"إنم اد اعالالالالالالتفاش فل ارب او أن اليولن كما : وااه شالالالالالاليبلو ن م  اهلل اله،ائوة
وهو الن موهود  نالالالد موالنالالالا الملالالالدة : ،ه لو يالفالالالم إال أميو المامنين..إلهلل أن االالالاهأن
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وهو  -يذكو ا ن النديو و   (1)وضالالالالالالالالالالالل اهلل  نم مع الكتب العالالالالالالالالالالالماوي  ومواويث ارن ياء".
ويشالالالاليو  (2)أنم وأ  اولنًا  بي  ال يتواوثم  يت من ال يوت المنتعالالالال   لاحعالالالالن. -شالالالالي ل

إلهلل وهود مصالالالحفين  بي أميو المامنين  -النعالالالب ال اوةوهو ممن يد ل  –ا ن  ن   
 ال، أحالالدهمالالا ييع فل ثاثالال  مهاالالدات، والبو ييع فل مهاالالد واحالالد، االالد وله  نفعالالالالالالالالالالالالالالالالم، 

  (3)ولكنلما احتواا حين احتوا المشلد.
ل ووأيت ف: وااه أ و   د اهلل ال،نهانل من ك او شالالالالالالالاليوخ الشالالالالالالالالي   الم اصالالالالالالالالوين

كتب ال اوي  فل النه  مصحفًا  البي الكوفل فل داو اله1353شلو ذة الحه  عن  
  (4)كت م  ال  ن أ ل يالب فل عن  أو  ين من اللهول.: كتب  اهلل لبوه

وهذه المشاهدات الم، وم  لمصح   ال، تنااش د واهو أن المصح  الذة 
كت م  ال  ند ملديلو المنتظو. وال شالالالالالالالالالالالالك  أن أميو المامنين  ال ما كان ييوأ ويحكو 

 (5)الذة أهمع  ايم الصالالالحا  ، وهذا ما ت تو   م كتب الشالالالي   نفعالالاللا.إال  المصالالالح  

"ال  :ااه  ال: وللذا أبوج ا ن أ ل داود  إعالالناد صالالحيح من يويا عالالويد  ن ةفا  ااه
واد نيات  (6)تيولوا فل  ثمان إال بيوًا، فواهلل ما ف ه فل المصالالالالالالالاح  إال  ن مأل منا".

هاء فل صالالالالالالالالالالالالالحيح ال باوة  أن  أميو  ذلك كتب الشالالالالالالالالالالالالالي   كما عالالالالالالالالالالالالاليأتل   د اايه. واد
المامنين  ثمان حين همع اليولن أوعالالالاله إلهلل كه أفا  مصالالالالح  مما نعالالالالبوا، وأمو  ما 

وهذا وحده ينفل وهود  (7)عالالالالالالالالالالالواه من اليولن فل كه صالالالالالالالالالالالحيف  أو مصالالالالالالالالالالالح  أن يحوا.
 مصح   بي  ال وضل اهلل  نم كما ي، مون.
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 المنتظر إمامهم مخ مصحفهم يورج ريثما بالقرآن العمل: سابعاا 
"اد ووة فل ارب او أنلو  ايلو العالالاو : ااه أيضالالًا شالاليبلو ن م  اهلل اله،ائوة

أمووا شالالالالالي تلو  يواءل هذا الموهود من اليولن فل الصالالالالالال وةيوها وال مه  أحكامم حتهلل 
يظلو موالنا صالالالالالالالالاحب ال،مان، فيوتفع هذا اليولن من أيدة الناب إلهلل العالالالالالالالالماء، ويبوج 

 م أميو المامنين فييوأ وي مه  أحكامم". اليولن الذة ألف
" دل من أصالالالالحا نا  ن عالالالالله  ن ،ياد  ن محمد : ااه الكاينل فل الكافل ما نصالالالالم

ت ه ا: اات:  ن عالالالالالايمان  ن   ش أصالالالالالحا م،  ن أ ل الحعالالالالالن وضالالالالالل اهلل  نم ااه
فداك إنا نعالالالالالالمع اليات فل اليولن، ليب هل  ندنا كما نعالالالالالالم لا، وال نحعالالالالالالن أن نيوأها 

 (1)ال، ااواوا كمالالا ت امتو فعالالالالالالالالالالالالالاليهيئكو من ي امكو".: انالالا  نكو، فلالاله نالالأثوو فيالالاهكمالالا   
فماداو ارمو كذلك، لماذا توو   ن كه إماو يائف  من ال،يادات  اهلل كتاب اهللو ثو  ما 

 داو اد ةي و كي  يص ح ال مه  مو!
وهذه النصالالالالالالالالالالالالالوص التل تد و إلهلل ال مه  اليولن يكاد ييا الا نصالالالالالالالالالالالالالوص أبو  

اوب "مينع" وةيو صالالالويح إلهلل إهماه حفظ اليولن رن م م ي و ومن حفظم  اهلل تد و  أعالالال
تحويفم يصالالالالالالالالالال ب  ايم حفظم إذا هاء  م منتظوهو. فيد وو  المفيد  إعالالالالالالالالالالناده إلهلل ها و 

إذا ااو اائو له محمد صالالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم ضالالالالالالالالالالالالالوب : اله فل  ن أ ل ه فو أنم ااه
 ، وهه، فأصالالالالالال ب ما يكون  اهلل من  فعالالالالالالاييي، وي او الناب اليولن  اهلل ما أن،ه اهلل

ووو  الن مانل فل ال ي   ما يشالالالالالالالالالالالالالال م الوواي   (2)حفظم اليوو، رنم يبال  فيم التألي ".
"كأنل  ال هو : العالالالالالالالالالالالالالالالا ي ، فيد وو   إعالالالالالالالالالالالالالالناده )الكاذب( إلهلل أميو المامنين  ال ااه

يب هو ليا أميو أو : فعايييلو فل معهد الكوف  ي امون الناب اليولن كما أن،ه، اات
ال، محل منم ع  ون من اويش  أعمائلو وأعماء ل ائلو، وما توك أ و : كما أن،هو فياه
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وأوود الن مانل   (1)للب إال إ،واء  اهلل وعالالالالالالالالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم رنم  مم".
  (2)ووايتين  م نهلل هذه الوواي .

هاء فل  اوهناك ووايات كثيول ت، و أن  أئمتلو ييواون   يو ما فل اليولن، كم
هلل لدو "إن اهلل اصالاليف: عالالم ت أ ا ه فو ييوأ هذه الي : تفعالاليوات فوات " ن حموان ااه

أدبالاله حو  : ليب ييوأ كالالذا، االالاه: ونوحالالًا و له إ واهيو وله محمالالد  اهلل ال الالالمين" ااالالت
  (3)مكان حو ".

"نلونا  ايلو العالالالاو  ن اواءل مما وودت  م : وييوه المهاعالالالل نيًا  ن المفيد
نما  ارب او من أحو  ي،يد  اهلل الثا ت فل المصالالالالالالالالالالالالالالح ، رن م لو يأت  اهلل التواتو واي
هاء  الحاد، واد يا ي الواحد فيما ينيام، ورنم متهلل اوأ اإلنعالالالالالالالالالالالالالالالان  ما يبال  ما  ين 

لاك، لا الدفتين ةوو  نفعالالالالالالالالالالالالالالم مع أهه البا ، وأةو   م اله اوين، و وش نفعالالالالالالالالالالالالالالم
  (4).ما يث ت  ين الدفتين لما ذكوناه"فمن ونا  ايلو العاو من اواءل اليولن  با  

"إن  الب و اد صالالالالالح  من أئمتنا  ايلو العالالالالالاو أن لو أمووا : وييوه شالالالالاليبلو المفيد
 يواءل ما  ين الدفتين، وأن ال نت داه،  ا ،يادل فيم وال نيصالالالالالالالالالالالالالالان منم، حتهلل ييوو اليائو 

فييوأ الناب اليولن  اهلل ما أن،لم اهلل ت الهلل وهم م أميو المامنين  ايم   ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو
ووو  شالالالالاليبلو المفيد أيضالالالالالًا  إعالالالالالناده إلهلل ها و اله فل  ن أ ل ه فو أن م  (5)العالالالالالاو".

إذا ااو اائو له محمد صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم ضالالالالالالوب فعالالالالالالاييي، وي او الن اب اليولن : ااه
يكون  اهلل من حفظم اليوو، رن م يبال  فيم   اهلل ما أن،ه اهلل  ، وهه، فأصالالالالالالالالال ب ما

  (6).التألي 
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 "كأنل  ال هو فعايييلو فل: ووو   إعناده كذب إلهلل أميو المامنين  ال ااه
يا أميو أو ليب هو كما أن،هو : معالالالالالالالالالالالالالالهد الكوف  ي امون الناب اليولن كما أن،ه، اات

ال ا توك أ و للب إال، محل منم عالالال  ون من اويش  أعالالالمائلو وأعالالالماء ل ائلو، وم: فياه
  (1)إ،واء  اهلل وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم رن م  مم".

 بالقرآن الشيعة اهتمام عدم: ثامنا
إنَّ الشالالالالي   اليوو ال يلتمون  دواعالالالال  اليولن وحفظم وتاوتم، وكي  يلتمون  م، 
ولكونم فل نظوهو محو  ..ونذكو هنا مهمو   من الشالالاللادات الشالالالي ي  تدلَّه  اهلل ذلك، 

ل لو "من الد ائو ارعاعي  الت: أعتاذ فل يلوان -ييوه الدكتوو الشي ل ه فو ال ااوة
تاا االهتماو المنعالالالالالالالالالالالالالالهو مع حهملا وأهميتلا فل الحو،ل ال امي  هو اليولن الكويو، وما 
يت اا  م من  اوو وم او  وحيائا وأعالالالالالالالالالواو فلو يمثه الثيه ارك و والمن ع الوئيعالالالالالالالالالل 

او. ولكن الماحظ هو  دو التوهم المياوب ل اوو هذا لاكيان اإلعالالالالالالالالالالالالالالامل  شالالالالالالالالالالالالالالكه  
الكتاب الشوي  ، و دو منحم المياو المناعب فل ضمن االهتمامات ال امي  اليائم  فل 
نم لو يدبه فل ضالالالالالالمن المناهج التل ي تمدها يالب ال اوو الديني   الحو،ل ال امي ،  ه واي

منلا  مواحه عنيم ال امل  اليايه ييا  مدل دواعتم ال امي ، وال يبت و فل أة موحا  من
وال  الكثيو.فيمكن  لذا ليالب ال اوو الديني  فل هذا الكيان أن يوتيل فل مواتب ال او، 

من دون أن يكون اد ت و   اهلل  -دوه  االهتلاد -ويصالالالالالالالالالاله إلهلل أاصالالالالالالالالالالهلل ةاياتم وهو
مو  اوو اليولن وأعالالالالالالالالواوه، أو اهتو  م ولو  اهلل معالالالالالالالالتو  التاول وحعالالالالالالالالن ارداء. هذا ار

الحعاب أد  إلهلل  وو، مشكات معت صي  واصوو حيييل فل وااع الحو،ل ال امي  ال 
 (2)يي ه التشكيك واإلنكاو".

"مما  :وييوه لي  اهلل البامنئل الموشالالالالالالالد الدينل لاهملووي  اإلعالالالالالالالامي  الشالالالالالالالي ي 
ياعالالال  لم أن  إمكاننا  دء الدواعالالال  ومواصالالالاتنا للا إلهلل حين اعالالالتاو إها،ل االهتلاد من 
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ون أن نواهع اليولن ولو مول واحالدل !!! لمالاذا هكالذاووو رن  دووعالالالالالالالالالالالالالالنالا ال ت تمالد  اهلل د
  (1)اليولن".

"فيد نفاهأ  أن الحو،ل ال امي  فل : وييوه لي  اهلل محمد حعالالالالالالالالالالالالالالين فضالالالالالالالالالالالالالالاله اهلل
  (2)النه  أو فل او أو فل ةيوهما ال تمتاك منلها دواعيا لايولن".

الن،واء  ن اليولن الذة حصه فل الحو،ات ال امي  "إن  ا: وييوه لي  اهلل البامنئل     
و دو اعالالالتئناعالالالنا  م، أد  إلهلل إيهاد مشالالالكات كثيول فل الحاضالالالو، وعالالاليادة إلهلل إيهاد 
ن هذا ال  د  ن اليولن يادة إلهلل واو نا فل اصالالالالالالالالالالالالالالو  مشالالالالالالالالالالالالالالكات فل المعالالالالالالالالالالالالالالتي ه...واي

  (3)النظو".
لتو كي  ال ت: واد يوفش   ش الشالالالالالالالالالي   كاو هاالء ال اماء واليادل متعالالالالالالالالالائا

الشالالي    اليولن وهناك مفعالالوين ك او كالشالاليخ الي ي ائلو والهواب عالاليكون من  اماءهو 
عالالاليو "وأم ا ال اماء الذين  و،وا فل مهاه التف: أنفعالالاللو، فلذا الدكتوو ه فو ال ااوة ييوه

من هذا الكيان )أة الحو،ات( و اهلل وأعالالالالاللو ال ام  محمد حعالالالالالين الي ي ائل صالالالالالاحب 
فيد ا تمدوا  اهلل ادواتلو ومواه لو الباصالالالالالالالالالالالال  وا ت دوا  أنفعالالالالالالالالالالالاللو  ن تفعالالالالالالالالالالالاليو المي،ان 

المناهج ال امي  المألوف  فل الحو،ل ال امي  وتفوةوا إلهلل االهتماو  اليولن الكويو و اومم 
 :ما هو السبب الحقيقي وراء إعراض الشيعة عن القرآن؟ (4)واالشت اه  أمو التفعيو".

- 
ا أواد شالالالالالالالبص كعالالالالالالالب أة مياو  امل فل الحو،ل "إذا م: ييوه لي  اهلل البامنئل

و اليولن حتهلل ال يتلو  الهله حيث كان ينظو إلهلل ال الو  ال امي  كان  ايم أن ال يفعالالالالالالالالال 
المفعو الذة يعتفيد الناب من تفعيوه  اهلل أن م هاهه وال و،ن لم  اميًا لذا يضيو إلهلل 

 توك دوعم إال ت ت وون ذلك فاه   و!".
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"وكالالان و  مالالا ي الالاب  اهلل   ش ال امالالاء مثالاله هالالذا التوهالالم : اوةوييوه الالالدكتوو ال الالا     
الذة ينأ   يالب ال اوو الديني   ن  او ارصالالالوه -أة فل اليولن و اومم-والتبصالالالص

وييتوب  م من ال او  كتاب اهلل وال ي ت و هذا النوغ من الياب من ذوة الثيه والو،ن 
  (1)ال امل الم تد  م فل هذه اروعاي".

 )ويصالالالالالالاله الياب إلهلل: و ال ااوة مهي ًا  اهلل مثه هذا العالالالالالالالااهويضالالالالالالالي  الدكتو 
أاصالالالالالالهلل ةاياتم وهو االهتلاد من دون أن يكون اد ت و   اهلل  اوو اليولن وأعالالالالالالواوه أو 
اهتو  م ولو  اهلل معالالتو  التاول وحعالالن ارداء إال ما يت اا  اعالالتن اي ارحكاو الشالالوي   

الفيليالال  وفل حالالدود ال يايالال  منالالم باه الت وش ليالالات ارحكالالاو ودواعالالالالالالالالالالالالالالتلالالا من ،وايالالا 
ي  "اد تود فل الفيم   ش اليات اليولن: وييوه لي  اهلل البامنئل باصالالالالال ".وارصالالالالالولي  ال

ولكن ال تالالدوب وال ت حالالث  شالالالالالالالالالالالالالالكالاله معالالالالالالالالالالالالالالتفيش كمالالا يهوة فل الووايالالات.. هالالذا ارمو 
الحعاب أد  إلهلل  وو، مشكات معت صي  واصوو حيييل فل وااع الحو،ل ال امي  ال 

  (2)يك واإلنكاو".يي ه التشك
" ه ا أن الهيه اليديو نفعالالم اد ههو : وييوه الشالالليد ال ام  موتضالالهلل ميلوة

اليولن وتوكم، ثو  ي تب  اهلل الهيه الهديد ل دو م وفتم  اليولن، إن نا نحن الذين ههونا 
اليولن، وننتظو من الهيه الهديد أن ياتصالالالالالالالالالالالا  م، ولعالالالالالالالالالالالو  أث ت لكو كي  أن  اليولن 

ثيوا، ك  يننا.إذا كان شالالالالالالالالالالالالالبص ما  ايما  اليولن، أة إذا كان اد تد و فل اليولنملهوو 
، فكو تواه يكون محتوما  ينناوال شالالالالالالالاللء. أم ا إذا كان هذا ودوب التفعالالالالالالالاليو دوعالالالالالالالالا  مييا

الشالالالالالالالالالبص اد اوأ " كفاي  " الما كاظو البواعالالالالالالالالالانل فإنم يكون محتوما وذا شالالالالالالالالالبصالالالالالالالالالي  
ن إ واضالالالالنا  ن هذا اليولن هو العالالالال ب موموا . وهكذا توون أن اليولن ملهوو   يننا. واي

فل ما نحن فيم من  اء وت اعالال ، إننا أيضالالا من الذين تشالالمالو شالالكو  الن ل )ص( إلهلل 
"يا وب إن اوة اتبذوا هذا اليولن ملهووا". ا ه شالاللو تشالالو   أحد وهالنا الفضالالاء : و م

ظم اهلل، البوئل حف إن م تشالالالالالالالالالالو    ،ياول لي :  ،ياول ال ت ات الميدعالالالالالالالالالال ، و ند وهو م ااه
                                                 

 .112ثوا ت ومت يوات الحو،ل ص  -1
 .111ثوا ت ومت يوات الحو،ل ص  -2



65 

 

 هناك أن  : لماذا توكت دوب التفعالالالالاليو الذة كنت تدوعالالالالالم فل العالالالالالا ا و فأهاب: وعالالالالالألم
تمو إن  ال ام  الي اي ائل معالالالال: موانع ومشالالالالكات فل تدويب التفعالالالاليو! ييوه، فيات لم

ائل إن  الي اي ائل يضالالحل  نفعالالم. أة أن الي اي : فل دووعالالم التفعالاليوي  فل او. فياه
ح ذلك. إن م ل هيب أن ييضهلل اموا  موه فل اد ضحهلل  شبصي تم االهتما ي . واد ص 

أهو هانب دينل، كتفعالاليو اليولن ثو  يكون  وضالالم لاكثيو من المصالالا ب والمشالالاكه، فل 
و،ام، فل حياتم، فل شالالالالالالبصالالالالالاليتم، فل احتوامم، وفل كه شالالالالالاللء لبو. لكنم لو صالالالالالالو  

 من الذين أن  هناك لالفاً   موه فل تألي  كتاب مثه الكفاي  لنا كه شلء، تكون النتيه 
ي وفون الكفاي  م وف  مضالالالالالالالالالالالالالالا ف ، أة أنلو ي وفون الكفاي  والود   ايم، وود  الود   ايم، 
والود   اهلل الود   ايم، ولكن ال نهد شالالالالالالالالبصالالالالالالالالين اثنين ي وفان اليولن م وف  صالالالالالالالالحيح ، 

  (1)يهب الوهوغ إلهلل التفاعيو".:  ندما تعأه أحدا  ن تفعيو لي  اولني ، ييوه لك
وذكو الشالالالالالالالالالالاليخ الشالالالالالالالالالالالي ل محمد هواد م ني  حدثًا فل  يان حييي  هذا اإلهماه. 

)ومن ي ت ل ةيو اإلعالالالالالالالالالالالاو دينا فان : "واد حو فت إعالالالالالالالالالالالوائيه   ش اليات مثه: فييوه
ومن ي ت ل ةيو اإلعالالالالالاو دينا يي ه منم. واد اهت،  ار،هو للذا : يي ه منم(. فأصالالالالال حت

فأوعالالالالالاله الوفود إلهلل اراياو العالالالالالاليوي  وارفوييي ،  ارن اء، ووا  موافا حا،مًا ومشالالالالالالوفًا،
وهمع النعالالخ المحوف  واحوالا. ثو ي ع المهاب اإلعالالامل ار اهلل فل الياهول أكثو من 
أو    مايين نعب  من المصح ، وو، لا  المهان. أما النه  وكو اء واو وبواعان 

ح  ارمو ال ي نيلا، وص فاو ت دو من أحدهما أي   ادول، حتهلل كأن شيئا لو يكن، أو كأن
ن كنت تدوة فالمصي   أ ظو".: فيلو اوه اليائه   (2)فإن كنت ال تدوة فتاك مصي  ..واي
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 القرآن بولق والقول الشيعة: تاسعا
 (1)أن اليولن مباوا(.: ) الالاب:  الالا الالًا   نوان ارنواو  حالالاو يالالد المهاعالالالالالالالالالالالالالالل فل 

 وعاا فيم ووايات كثيول.
  (2)."االت الشي   والم ت،ل  اليولن مباوا": لي  الشي   محعن ارمين: وييوه

، إنم محدث: "وااه اإلمامي : وييوه الشالالالاليخ الشالالالالي ل الا نانل محمد هواد م ني 
  (3).وليب  يديو، وأن اهلل باا الكاو كما باا عائو ارشياء.."

 "إن العالالالا  كانوا يعالالالمون كه من نفهلل الصالالالفات : ااه شالالاليخ اإلعالالالاو ا ن تيمي 
ن اهلل ال يو  فل البول هلميالالالالالا".إن : واالالالالالاه واالالالالالاه فل  ( 4)اليولن مباوا، واي

هلل إن كاو ا: المتفاعالالالالالالالف  والم ت،ل  الذين ييولون: "ومن الهلمي : موضالالالالالالالع لبو
  (5).مباوا"

 ذهبوهدت ووايات  ن   ش ارئم  تنص أن اليولن  يو مباوا فيد  اولمَّ 
:  م نهلل باوا،مالتل وود فيلا أن اليولن الكويو ةيو  الوواياتتأويه  إلهلل ا ويم اليمل  ا ن

نما امتن نا من إياا : وااه (6)"أنم ةيو مكذوب، ال ي نل  م أنم ةيو محدث". "واي
كاو مباوا أة : مكذوً ا، ويياه يكونالمباوا  ايم رن المباوا فل الا   اد 

  (7)مكذوب".
 
 

                                                 
 .121-52/117 حاو ارنواو  -1
   . 1/461 أ يان الشي   -2

  .315ص  شي   فل المي،ان: محمد هواد م ني ال -3
 .12/115مهموغ الفتاو   -4
 .12/524المصدو العا ا -5
المهاعالالالالالالالالل : ،  حاو ارنواو116  ا ويم اليمل صالشالالالالالالالاليخ الصالالالالالالالالدوا محمد  ن  ال  ن : التوحيد -6

91/669. 
 .669/ 63/86،91،  حاو ارنواو 116لاصدوا اليمل ص: التوحيد -7
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 الشيعة عند المقدسة الكتب
اإلمامي  توود  مهمو   بمعالالالالالالالالال  من الكتب أو الصالالالالالالالالالح  المصالالالالالالالالالادو الشالالالالالالالالالي ي  
وتو  الشالالالالي   اإلمامي  أن  أئم  أهه ال يت تواوثوا هذه  ،الميدعالالالال   ند الشالالالالي   الووافش

الكتب، وكان يوه ون إليلا فل  يان ال يائد والحاه والحواو، وحوادث المعالالتي ه اليويب 
 -: وال  يد
 صحيف   ال وضل اهلل  نم.: أوالً 
 الهام  .: ثانياً 
 مصح  فايم .: ثالثاً 
 الهفو.: وا  اً 
 الصحيف  العهادي .: بامعاً 

 : وهذه جملة أحاديث في بيان معتقدهم
ا نفتل إنا لو كن: عالالالم تم ييوه:  ن داود  ن أ ل ي،يد ارحواه  ن أ ل   د اهلل، ااه -

نتواوثلا  ،الناب  وأينا وهوانا لكنا من اللالكين، ولكنلا لثاو من وعالالالالالالوه اهلل، أصالالالالالاله  او
  (1)كا وًا  ن كا و، نكن،ها كما يكن، الناب ذه لو وفضتلو".

يا ها و واهلل لو كنا نحدث الناب أو حدثناهو  وأينا، : ااه أ و ه فو:  ن ها و ااه -
لكنا من اللالكين، ولكنَّا نحدثلو  رثاو  ندنا من وعالالالالالالالالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالالالالالالالالا هلل اهلل  ايم وللم، 

  (2)نكن،ها كما يكن، هاالء ذه لو وفضتلو".يتواوثلا كا وًا  ن كا و، 
ااه أ و   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو، لوال أن اهلل فوش يا تنا :  ن محمد  ن شالالالالالالالالويح ااه-

وواليتنا وأمو مودتنا، ما أوافناكو  اهلل أ وا نا، وال أدباناكو فل  يوتنا، إنا واهلل ما نيوه 

                                                 
 فووخ الصالالالالالالالالالفاو نأ و ه فو محمد  ن الحعالالالالالالالالالن  : فل فضالالالالالالالالالائه له محمد )غ(  صالالالالالالالالالائو الدوهات -1
6/199. 
 المصدو العا ا نفعم. -2
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كن، نكن،ها، كما ي  نا، أصالالالالالالالالالالالالالالوه  ندنا،وال نيوه إالَّ ما ااه و  وال نيوه  وأينا،  أهوائنا،
تلو".   (1)هاالء ذه لو وفضَّ

فالشي   اإلمامي  يوون أن وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم أماهلل حديثم  اهلل  ال 
وضل اهلل  نم، و ال ووث هذا المكتوب، وتنااام أئم  اللد  من   ده، كا وًا  ن كا و. 

ال  ايك، اكتب ما أم: اهلل  ايم وللم ل ال "ااه وعوه اهلل صاهلل: ف ن اإلماو محمد ال ااو
 لعت أبا   ايك النعيان، واد د وت اهلل: يا ن ل اهلل أتبا   الَّ النعيانو! ااه: ااه

اهللو!  ومن شوكائل يا ن ل: اات: لك أن ي حفظك وال ينعيك، ولكن اكتب لشوكائك ااه
  اهلل اهو، و لو يصو ارئم  من ولدك،  لو تعيهلل أمتل ال يث، و لو يعتهاب د ا: ااه
  (2)ال اء، و لو تن،ه الوحم  من العماء".  نلو
"إن  ندنا عا  وعوه اهلل وعيفم ودو م، و ندنا واهلل :  ن اإلماو ه فو الصادا -

نم إلماء وعوه اهلل وبي م  ال  يده،  مصح  فايم ، ما فيم لي  من كتاب اهلل، واي
  (3)أمعك شال أو معك   يو".و ندنا واهلل الهفو، وما يدوون ما هو، 

كنا  ند أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو نحوًا من عالالالالالالالالتين :  ن محمد  ن   د الماك، ااه -
حمد كنت مع إ واهيو  ن م: وهًا، وهو وعالالالالالالالينا، فهاء   د البالا  ن   د و م فياه لم

 ال  كال واهلل ما تو : هالعالالًا، فذكووا إنك تيوه إن  ندنا كتاب  ال  ايم العالالاو، فياه
ن كان توك  ال كتا ًا ما هو إالَّ أهاب، ولو وددت أنم  ند ةامل هذا فما  كتا ًا، واي

ا هو واهلل م: فهاب أ و   د اهلل  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو، ثو أا ه  اينا. فياه: أ الل  ايم. ااه
كمالالا ييولون، إنلمالالا هفوان مكتوب فيلمالالا، ال واهلل إنلمالالا إلهالالا الالان  ايلمالالا أصالالالالالالالالالالالالالالوافلمالالا 

وعالالالين كت ًا فل أحدهما، وفل البو عالالالا  وعالالالوه اهلل صالالالا هلل اهلل  ايم وأشالالال اوهما، مدح

                                                 
 .311-1/311المصدو العا ا  -1
حعالالين : معالالائهمعالالتدوك الوعالالائه ومعالالتن ي ال .41/141 حاو ارنواو  .6/686 الدوهات صالالائو  -2

الشالالالالالالالوايع   اهو  .4/989 وعالالالالالالاللأ و ه فو محمد  ن الحعالالالالالالالن الي: للارما .6/66 لالنووة الي وعالالالالالالال
 .6/188 فو محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمله  والشيخ الصدوا أ : لاشيخ الصدوا

 .11/34،36/146 لامهاعل: ارنواو حاو و  ،6/664المصدو العا ا  -3
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وللم، و ندنا واهلل صالالالالالالحيف  يوللا عالالالالالال  ون ذوا ًا، ما باا اهلل من حاه وحواو إالَّ وهو 
فيلا، حتهلل إن فيلا أوش البدش، وااو  ظفوه  اهلل ذوا م، فبي  م و ندنا مصالالالالالالالالالالالالالالح ، 

يها، توضالالالاليحا لكه كتاب من الكتب الميدعالالالال  ونذكو هنا  إ  (1)أما واهلل ما هو  اليولن".
  ند اليوو.

 الصحيفة: أول
وهل كتاب فل الديات، وهل ارمواه المفووضالال  فل الهناي   اهلل النفب أو اليو      

أو الهو  أو نحو ذلك، و تث ت الدي  فل مواود البيأ المحش أو الشالالالالالالالالالالالالالال يم  ال مد أو 
  (2)فيما ال يكون اليصاص فيم أو ال يمكن.

"إن  ندة لصحيف  فيلا تع    شو : ااه أ و ه فو ال ااو: ها و  ن ي،يد، ااه  ن-
  (3)اد ح اها وعوه اهلل". صحيف 

إن  ندنا صالالالالالالالالحيف  من كتب  ال  يوللا : ااه أ و ه فو: محمد  ن معالالالالالالالالاو ااه  ن -
  (4)ع  ون ذوا ًا".

واهلل إن  ندنا لصالالالالالالالالالحيف  يوللا عالالالالالالالالال  ون ذوا ًا فيلا هميع ما :  ن أ ل   د اهلل ااه -
يحتاج  الناب حتهلل أوش البدش أماه وعالالالالالالالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم، وكت م  ال 

  (5)". يده
 

                                                 
حعالالين النووة : معالالتدوك الوعالالائه ومعالالتن ي المعالالائه .11/34،48/146 لامهاعالالل: ارنواو  حاو -1

 .1/151 صائو الدوهات  ،68/183الي وعل 
 .العيد البوئل: كتاب الدياتالثانل، تكما  المنلاج اله،ء  -2
 .11/13ارنواو   حاو -3
 .91/11ارنواو و حاو، 6/6ال ياشل تفعيو، و 9/6484الوافهلل، 1/188الكافل -4
 ومصالالالالالالالالالح  فايم   ايلا العالالالالالالالالالاو ،والهام   ،والهفو ، اب فيم ذكو الصالالالالالالالالالحيف  لاكاينل،: الكافل -5
 .11/11: ارنواو  حاو .63،66/666الدوهات ال اب  صائو . 6/149
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 ًا، إن  ندنا لصحيف  ع  ون ذوا: عم ت أ ا   د اهلل ييوه: ااه:  ن عايمان  ن بالد-
إماء وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم وبي  ال  يده، ما من حاه وال حواو إالَّ وهو 

  (1)حتهلل أوش البدش". فيلا
 علي كتاب أو الجامعة: ثانياا 
اهلل  ي ت و الشالالالي   أن  التدوين الوعالالالمل لاحديث الن وة  دأ  و اي  وعالالالوه الا م "صالالالاهلل    
يالب صالالحيف  ك يول حوت من ارحكاو  نفعالالم، وأنم أماهلل  اهلل  ال  ن أ لوعالالاو  ايم 

تاب أن  هذه الصحيف  أو ه كي تيدون حت هلل اياو العا  ، و  ما يفل  هميع حاهات الناب
 ن أئمتلو  . ووووا كذ ا وت،ويواالشالالويف  فيما يت اا  الحاه والحواو هامع لاعالالن  الن وي  

 : لا ما يال ددا من الووايات فل شأنلا، ومن
"تاك صالالحيف  يوللا عالال  ون ذوا ا : ييوه اإلماو الصالالادا )غ( فل وصالال  الهام   -1

مثه فبذ الفالج، فيلا كه ما يحتاج الناب إليم، وليب من اضي  إال  ،فل  وش ارديو
  (2)حتهلل أوش البدش". ،وهل فيلا

 ،تاب  الك ن الفضيه  ن يعاو ااه، ااه أ و ه فو  ايم العاو، يا فضيه  ندنا  -2
  (3)...".ع  ون ذوا اً 

ي تم ما توك  ال ش:  ن   د اهلل  ن أيوب  ن أ يم ااه عم ت  أ ا   د اهلل ييوه -3
 :حتهلل إنا وهدنا فل كتا م أوش البدش. ااه ،وهو يحتاهون إلهلل أحدث الحاه والحواو

  (4)أما إنك إن وأيت كتا م ل امت أنم من كتب ارولين".: ثو ااه
                                                 

، 6963 واولاشالالالالالالاليخ الصالالالالالالالدوا  ن  ا ويم اليمهلل، : . من ال يحضالالالالالالالوه الفييم11/ 11ارنواو   حاو -1
 صالالالالالائو الدوهات  .6/63حعالالالالالين النووة الي وعالالالالالل: المعالالالالالائه ن يالوعالالالالالائه ومعالالالالالت معالالالالالتدوك. 3/369

116/1، 416/3، 316/8. 
واالحتهاج  341المفيد ص : اإلوشالالالاد .1/112 أ و ه فو محمد  ن  ا ويم اليمل: م انل ارب او -2

 .،  صائو الدوهات  دل ووايات68/181الوعائه  معتدوك، 663، ال اب 144ص
:  صالالالائو الدوهات .6/166 الشالالاليخ ،ين المحدثين محمد  ن الفتاه النيعالالالا ووة: الوا ظين ووضالالال  -3

 .46،4/643، 68أ و ه فو محمد الصفاو واو
 .166ص  صائو الدوهات -4
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ن :   د اهلل الصادا )غ( ااه ن أ ل  -4 "إن  ندنا ما ال نحتاج م م إلهلل الناب، واي
ن  ندنا كتا ا أماه وعوه اهلل )ص( وبيم  ال )غ( صحيف   ،الناب ليحتاهون إلينا، واي

  (1).فيلا كه حاه وحواو"
 عنها اهلل رضي فاطمة مصحف: ثالثاا 

ن فيم  او ما يكون، مما عم تم  عاو ال،هواء  ايلا الي، و الشي    أنم اد دو 
صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو. وذلك تعكينًا للا  اهلل  من حديث المائك    د وفال أ يلا

ح،نلا لفيد أ يلا صاَّهلل اهلل  ايم وعاو. وتد ل كتب الشي   ن،وه مصح   اهلل فايم  
   د وفال وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو.

  ن مصح  فايم  وضل اهللهاء فل الكافل وفل ةيوه من المصادو الشي ي  
"إن اهلل ت الهلل لما ا ش ن يم صاهلل اهلل  ايم وعاو دبه  اهلل فايم   ايلا العاو :  نلا

من وفاتم من الح،ن ما ال ي امم إال اهلل  ، وهه، فأوعه اهلل إليلا ماًكا يعال ةملا، 
م ت عإذا أحععت  ذلك، و : ويحدثلا فشكت ذلك إلهلل أميو المامنين وضل اهلل  نم فياه

الصوت اولل لل، فأ امتم  ذلك، فه ه أميو المامنين وضل اهلل  نم يكتب كه ما 
عمع حتهلل أث ت من ذلك مصحًفا..أما إن م ليب فيم شلء من الحاه والحواو ولكن فيم 

  (2)".يكون او ما 
ال وش من هذا المصالالالالح  أمو يبص فايم  وضالالالالل اهلل  تفيد هذه الوواي   أنَّ 

 نلا وحدها، وهو تعايتلا وت ،يتلا   د وفال أ يلا صاهلل اهلل  ايم وعاو، وأن  موضو م 
 اهلل ما تنيام –" او ما يكون"، وما أدوة كي  يكون ت ،يتلا  إب اوها  ما يكون وفيم 

تو! ثو  كي  ت يهلل فايم  اته أ نائلا وأحفادها، وماحي  المحن رهه ال ي –الشالالالالالالالالالالي   

                                                 
 صالالالالالالالالالالالالائو الدوهات  .ومصالالالالالالالالالالالالح  فايم  هام  ذكو الصالالالالالالالالالالالالحيف  والهفو وال  اب ،6/136 الكافل -1

 .( إن  ندهو الصحيف  الهام  غفل ارئم  ) اب،  61، ال اب 631/6
 الالااو  محمالالدالووايالال   ح. واالالد صالالالالالالالالالالالالالالحَّ 11/33 ،11/636 ،  حالالاو ارنواو6/138أصالالالالالالالالالالالالالالوه الكالالافل -2

 .6/463 ،4/63  ااو المهاعل محمد: له الوعوه اوال يوه فل شو  أب  موللانظو ، المهاعل
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لاْو ك نت  أا : " او ال يب"، ووعالالالالالالالالالالالالوه اللد  ييوه كما أموه اهلل: " او ما يكون" وهو ْ ااو  )وا
( فله هل أفضه من وعوه اهللو!!". ْيو    (1)اْل اْيبا الاْعتاْكثاْوت  م نا اْلبا

لحالالدود ام يوهالالد فيالالم  او مالالا يكون، و او ن أنالالَّ وال هيالالب وهود ووايالالات أبو  ت يِّ 
والديات، حتهلل فيم أوش البدش،  ه فيم التشالالالالالالالالالالالالالالويع كام فا يحتاج فيم ارئم  م م إلهلل 

إن أ ا   د اهلل ااه  ن مصالالالالالالالالالالح  : أحد، ييوه كما يووة ثي  اإلعالالالالالالالالالالاو  ندهو الكاينل
"ما أ، و أن فيم اولًنا، وفيم ما يحتاج الناب إلينا، وال نحتاج إلهلل أحد حتهلل فيم : فايم 

أنَّ اليوو ليعالالالالوا  حاه   فلذا ي نل (2).ادل وو ع الهادل وأوش البدش"الهادل ونصالالالال  اله
ذا كان ارمو كذلك فاامعامين  إلهلل اليولن الكويو، وأنلو اعت نوا  نم  مصح  فايم ، واي

 دينلو، ولاشي   الووافش دينلا الباص  لاو!

ومصالالالالالالالالالالالالالالح  فايم  ي  ت و من هما  ودائع اإلمام ، ااه اإلماو الوضالالالالالالالالالالالالالالا  ايم 
ا او، ااهالعالالالالَّ "ويكون  نده مصالالالالح  : و وهو يا حد  امات اإلماو الم صالالالالوو  ايم العالالالالَّ

  (3)فايم   ايلا العَّاو".
 -: ومن مروياتهم في مصحف فاطمة

 فايم  مكثت   د وعالالالالالالالالوه الا م أنَّ  ":  ن أ ل   يدل  ن أ ل   د الا م  ايم العالالالالالالالالاو -
صالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالاو بمعالالالال  وعالالالال  ين يوما, وكان دبالا ح،ن شالالالالديد  اهلل أ يلا, 
وكان ه وائيه  ايم العالالالالالاو يأتيلا فيحعالالالالالن  ،اءها  اهلل أ يلا, ويييب نفعالالالالاللا, ويب وها 
 ن أ يلا ومكانم، ويب وها  ما يكون   دها فل ذويتلا, وكان  ال  ايم العالالالالالالالالالالالاو يكتب 

   (4)ك، فلذا مصح  فايم  عاو اهلل  ايلا".ذل

                                                 
الدكتوو ناصالالالالو  ن   د اهلل  ن  ال : اإلمامي  اإلثنهلل  شالالالالوي   وش ونيدأصالالالالوه مذهب الشالالالالي    -1

 .1/327اليفاوة 
 .1/241أصوه الكافل -2
 .25/117المهاعل : .  حاو ارنواو522البصاه  -3
 . 34/49 هاتالدو   صائو، 11/631،11/36،34/49ارنواو   حاو .1/241أصوه الكافل -4
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 مصح  فايم   ايلا العاو: ااه ":  ن أ ل حم،ل أن أ ا   د الا م  ايم العاو ااه -
نما هو ش لءما فيم ش   .لا ايلا   د موت أ يلا صاوات اهلل  اي ليلأ لءمن كتاب اهلل واي

"ومصح  فايم ، أما والا م :  ن  نع    ن مص ب  ن أ ل   د الا م  ايم العاو -
 .(1).ما أ، و أنم اولن"

 )إن: عالالالالالالالالالالالالم ت أ ا   د الا م  ايم العالالالالالالالالالالالالاو ييوه:  ن الحعالالالالالالالالالالالالين  ن أ ل ال اء ااه -
  (2) ندة..ومصح  فايم  ما أ، و أن فيم اولنا".

"و ندنا مصالالالالالالالالالالح  فايم  :  ن محمد  ن   د الماك  ن أ ل   د الا م  ايم العالالالالالالالالالالاو-
  (3)والا م ما هو  اليولن".عاو اهلل  ايلا أما 

م "وفيم مصالالح  فايم  ما في:  ن  ال  ن عالال يد  ن أ ل   د الا م  ايم العالالاو ااه-
  (4)لي  من اليولن".

" ندة مصالالح  فايم ، ليب :  ن  ال  ن أ ل حم،ل  ن الكاظو  ايم العالالاو ااه -
  (5)فيم شلء من اليولن".

ن ف ن أ ل  صيو  : اليولنوت، و الشي    أن مصح  فايم  ثاث  أض ا  
ن   ندنا لمصح  فايم  عاو اهلل  ايلا، وما يدويلو : أ ل   د الا م  ايم العاو ااه "واي

وما مصح  فايم  عاو اهلل  ايلاو : ما مصح  فايم  عاو اهلل  ايلاو ااه، اات
 (6)"مصح  فيم مثه اولنكو هذا ثاث موات، والا م ما فيم من اولنكو حو  واحد".: ااه

  (7)و.الكاينل  عند صحيح كما ييووه شيوبل - ندهو- اإلعاو ي وهذه ارعيوول يوويلا ث
                                                 

 .26/45 حاو ارنواو -1
 .26/37 العا االمصدو  -2
 .26/32547/271 المصدو العا ا -3
 .26/47،43/272 المصدو العا ا -4
 .26/45 المصدو العا ا -5
 .681/2الحو ال امال : الملم  فل أصالالالوه ارئم  الفصالالالوه .26/35,  حاو ارنواو1/235الكافل -6

 .488 ص لم وو  الحعن هاشو: دواعات فل الحديث والمحدثين
 .3/157شو  أصوه الكافل الش افل: انظو -7
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ومم ا يدهح  اهلل كذ لو وهود   ش الووايات  ندهو التل تتحدث  ن مصالالالالح  
 :فايم  أنم من إماء وعالالالالالوه الا م صالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالاو وبي  ال  ايم العالالالالالاو

ا "و ندنا والا م مصالالالح  فايم ، م:  ايلا العالالالاو ف ن  ال  ن عالالال يد  ن أ ل   د الا م
ن م إلماء وعالالالالالالالالوه الا م صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالاو وبي  ال  فيم لي  من كتاب الا م واي

  (1) ايم العاو  يده".
و ن محمد  ن معالالالالالالالاو  ن أحدهما  ايم العالالالالالالالاو"وبافت فايم  مصالالالالالالالحفا ما هو اولن -

 إماء وعوه الا م صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو وبيولكنم كاو من كاو الا م، أن،ه  ايلا 
  (2) ال".

م توهد ووايات أبو  تشالالالاليو إلهلل أن المصالالالالح  أليل  اهلل فايم  والمضالالالالحك أنَّ 
من العالالالالالالالالالالالالماء، ولو يكن الممال وعالالالالالالالالالالالالوه اهلل، وال بي  ال، ولو يحضالالالالالالالالالالالالو ماك يحدثلا 

لعالالالالاو ما ا"مصالالالالح  فايم   ايلا : ويانعالالالاللا ليكتب  ال  ما ييولم الماك، تيوه الوواي 
نما هو شلء أليل  ايلا".   (3)فيم شلء من كتاب اهلل واي

أبو   إذ لم صفات الشي   ت، و وهود لو  فايم  ةيو المصح ، وننوه هنا  أنَّ 
 م  ايم وعاو وأهداه لفايم ، واد نياوا  ن لو  فاي صاهلل اهلل عوهأنم ن،ه  اهلل الو : منلا

  ش النصوص التل تايد  يائدهو. فيد وو  صاحب الوافل  ن الكافل  ن أ ل  صيو 
هلل إن لل إليك حاه  مت: ااه أ ل لها و  ن   د اهلل ارنصاوة:  ن أ ل   د اهلل ااه

 فل أة ارحواه أح  ت، فبا  م: يب   ايك أن أباو  ك فأعألك  نلاو ااه لم ها و
   نت وأيتم فل يد أمل فايم لذةأب ونل  ن الاو  ا يا ها و،: فل   ش ارياو فياه لم

وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو وما أب وتك  م أمل أنم فل ذلك الاو  مكتوب، فياه 
العاو فل حيال وعوه اهلل صاهلل  لاأشلد  اهلل أنل دبات  اهلل أمك فايم   اي: ها و

ت أنم من ،مود ا أبضو ظنناهلل  ايم وعاو فلن يتلا  والدل الحعين فوأيت فل يديلا لوحً 

                                                 
  .2/123، 15527525,  صائو الدوهات واو 47/271, 26/41 حاو ارنواو  -1

 .155, والصفاو,  صائو الدوهات ص26/42 حاو ارنواو  -2

 .43،  صائو الدوهات ص26/42 حاو ارنواو  -3
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ه اهلل ما أ ل وأمل أنت يا  نت وعو : ووأيت فيم كتاً ا أ يش ش م لون الشمب فيات للا
او، فيم اعو وع ايمهذا لو  أهداه اهلل ت الهلل إلهلل وعولم صاهلل اهلل  : هذا الاو و فيالت

ااه  .أ ل واعو   ال واعو ا نل واعو اروصياء من ولدة، وأ يانيم أ ل لي شونل  ذلك
فله لك يا ها و  :فأ يتنيم أمك فايم   ايلا العاو فيوأتم واعتنعبتم، فياه أ ل: ها و

ن و، فمشهلل م م أ ل إلهلل من،ه ها و فأبوج صحيف  من وا : أن ت وضم  الو ااه
 ل، فما بال  أ أفنظو ها و فل نعبتم واو  ،يا ها و، انظو فل كتا ك راوأ  ايم: اهفي

و اهلل الوحمن " ع: أشلد  اهلل أنل هكذا وأيتم فل الاو  مكتوً ا :حو  حوًفا، فياه ها و
ودليام، ن،ه  م  حها مالوحيو هذا كتاب من اهلل ال ،ي، الحكيو لمحمد ن يم ونووه وعفيوه و 

  (1)الوو  ارمين من  ند وب ال المين،  ظو يا محمد أعمائل واشكو ن مائل..".
 السجادية الصحيفة: رابعاا 

( د الالالالاًء، يضالالالالالالالالالالالالالالملالالالالا كتيالالالالب من الييع 54وهل مهمو الالالال  من ارد يالالالال  ت اغ )
  (2).صفح  315الص يو، تصه صفحاتم 

هذه الصالالالالالالحيف  منعالالالالالالو   إلهلل إماو أهه ال يت فل ،منم، ناصالالالالالالو العالالالالالالن ، واامع 
هالالال، والمتوفهلل  32ال د  ، اإلماو  ال  ن الحعين  ن  ال  ن أ ل يالب. المولود عن  

 :واد م ني  الوئيب العا ا لامحكم  اله فوي    يووتالالالالالالالالالالالالهمد الالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالال. ييوه مح 54عن  
  (3)"الصحيف  العهادي  التل ت ظملا الشي  ، وتيد ب كه حو  منلا".

نهيه أهه ال يت.   (4)وتد هلل هذه الصحيف   ند الشي    ال، وو له محمد، واي
                                                 

الوافل، أ واب : ، الفيش الكاشالالالالالانل618، 6/614الكافل: الكاينل: انظو نصالالالالالم فل كتب الشالالالالالي   -1
: االحتهاج: . وانظو1/41ال لود  الحهج والنصالالالالالالالالوص  ايلو صالالالالالالالالاوات اهلل وعالالالالالالالالامم، المهاد اروه 

:  أ او الل د  الوو  أ او. 483-486ا ن  ا ويم اليمل ص: . إكماه الدين84-6/83الي وعالالالالالالالل 
أ و الفتح محمد  ن  اهلل : فل النص  اهلل ارئم  اريلاو االعالالالتنصالالالاو .661ص أ و  ال الي وعالالالل

 .68ص ن  ثمان الكواهكهلل 
 .اله6416 اإلعامي داو الكتب  ي   مي    داو الت ايغ اإلعامل، واد ي  ت أيضا فل  حعب -2
 .11/515محمد هواد م ني  : التفعيو الكاش  -3
 .111/242 ،684/36 ،683/168 ارنواو  حاومواضع  دل من  انظو -4
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وي، مون  أن لا من أهو  النصوص اإلعامي ، وأكثوها ا تمادًا من   د اليولن 
الكويو. وهو مهمو   أد ي  اإلماو العهاد )غ( كت ت  يد ولده اإلماو ال ااو )غ(  حضوو 
اإلماو الصادا )غ( أيضًا. ييوه واوة الكتاب فل الميدم  أن هذه ارد ي  كانت أواًل 

د اًء. وما ي و  اليوو  الصحيف  العهادي  الكاما  يحتوة  اهلل  11د اًء ف يد منلا  75
كانت فل مبتا  الموضو ات التو وي  الديني ، فلل ت ايو لادين د اًء. و  54مهود 

وارباا فل أعاوب الد اء، أو د اء فل أ عاوب ت ايو لادين وارباا، وهل  حا    د 
اليولن، ونلج ال اة  من أ اهلل أعاليب ال يان ال و ل، وأواهلل المناهه الفاعفي  فل 

  (1)اإللليات.
واهلا  اهلل هيئ  ي ا   اليولن ال ظيو لما يد ون و"إن  يا ع العهادي  ت م د إب

ن، وو ما أبت اليول: "اولنلو"،  ه االوا:  أنلا "، ووهو"، و"إنهايلو"، ولو يهواا أن ييولوا
  (2)يكون فل هذا اإلبواج ت ويو  الهاهاين وبداغ لا افاين".

واد نشوت فل هذا ال صو  ي  ات أنيي ، وت مدوا إبواهلا  صوول تشا م فل 
شكالا ي  ات اليولن، رن  هذه الصحيف  فل موا،ينلو شييي  اليولن فل اليدعي  والت ظيو، 

  (3)و"، وو له محمد". ،و"إنهيه أهه ال يت"، ولذا يعمونلا" أبت اليولن"
 

                                                 
 .115 -112 وضا المظفو ص محمد:  يائد اإلمامي  -1
 .5-4د. ناصو  ن   د اهلل اليفاوة ص: حييي  ما ي عمهلل ، وو له -2
 أ و: ال اماء م الو وانظو ،463/68 الشالالالالالالاليخ لاا  ،وك اليلوانل: الشالالالالالالالي   تصالالالالالالالاني إلى  الذوي   -3

 . 646،616ص ،  د اهلل محمد  اهلل  ن شلو لشوب  ن كياكهلل
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 أمر ملسف
ومم ا ياعالالالالالالالال  لم أن م اد توَّ ي ع الصالالالالالالالالحيف  العالالالالالالالالهادي  وتو،ي لا فل اياغ ة،ل 

وي ، وأ ياا  ايلا )الي    الفاعالالالالالالالالالالالييني (، واد كتب أحد  و اي  هم ي  ارنصالالالالالالالالالالالاو البي
الهلا   م تيدات الشالالالالالالالي   ميد مً  للا، ةالهلل فل مدحلا وت ظيملا، وحشالالالالالالالا ميدمتم  رواء 
عالالالالالالالييم ، وأفكاو فاعالالالالالالالدل،   ضالالالالالالاللا من هذيان الصالالالالالالالوفي  ) ييدل الفناء(، و  ضالالالالالالاللا من 

  (1)لبمينل.ضاالت الشي  ، كما توضهلل صاحب الميدم   ن اللالك لي  اهلل ا
"ارد ي  المأثوول فل صالالالالحيف   ال  ن الحعالالالالين : ااه شالالالاليخ اإلعالالالالاو ا ن تيمي 
"وفل مضالالامين هذه الصالالحيف  ما يث ت : وأيضالالاً  (2)أكثوها كذب  اهلل  ال  ن الحعالالين".

ذلك من اد اء الوصالالالالالالالالالالالالايا واإلمام ، وال او فل اله، ود و   أن لو ي امون ما كان وما 
وهذا كاٍ  فل الحكو  اهلل هذه الصالالالالحيف  أو  (3)فل الد اء".عالالالاليكون، والتوعالالالاله الم تدغ 

  اهلل أكثوها  حكو شالالالاليخ اإلعالالالالاو. واد تفو د  نيالا الووافش، وال حه   فل نيالو، واد وا
  (4).فل  دايتلا أن لا عوي   التداوه

 الجفر: وامسا
اعو الهفو أياا  اهلل أحد أ واب ال او الذة دونم اإلماو أميو  ، مت الشي  

المامنين )غ( من إماء وعوه اهلل )ص(  اهلل هاد، وي دو أن كتاب الهفو ةيو الهام   
غ( ) تفيد ووايات ارئم  من أهه ال يتمن ناحي  المدلوه الذة يتضمنم، فالهفو كما 

 ، والكتب المن،ل  ا ه اليولنحوادث المعتي ه، وصح  ارن ياء العا يين يتضمن
  (5)الكويو.

                                                 
، وما 167، وانظو شالالالالالالوكيات البمينل ص 5، 2-6ص عالالالالالالهادي انظو الكن، المفيود الصالالالالالالحيف  ال -1

   دها كتا نا هذا.

 .6/316ا ن تيمي  : منلاج العن  -2
 .24د اءه فل ذكو له محمد  ايلو العاو ص : انظو -3
 .11-5ص  د.ناصو  ن   د اهلل اليفاوة: محمد: حييي  ما ي عمهلل ، وو له -4

ال يوه فل  ومولل .64/644 ،64/116ارنواو  و حاو .6/149،136: أصالالالالالالالالالالالالالالوه الكافل انظو -5
 .11 . و ييدل الشي   فل اإلماو الصادا ص4/119 لامهاعل: شو  أب او له الوعوه
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"وياكو نظوت فل كتاب الهفو ص يح  هذا : و ن الصادا  ايم العاو ااه
اليوو، وهو الكتاب المشتمه  اهلل  او المنايا وال ايا والو،ايا، و او ما كان، وما يكون 

  (1)إلهلل يوو الييام ، الذة بص اهلل  م محمدا وارئم  من   ده  ايلو العاو".
"وي، مون أن فيم  او ذلك كام من يويا الثاو والنهوو ال : ييوه  ن بادون

كان أصالالالام  كتاب الهفو وا او أن .أصالالاله ذلك وال معالالالتنده ي،يدون  اهلل ذلك وال ي وفون
 ن عالالالال يد ال هال وهو وأب ال،يدي  كان لم كتاب يوويم  ن ه فو الصالالالالادا  أن هاوون

 .ال موو ول  ش ارشباص منلو  اهلل البصوصرهه ال يت  اهلل  وفيم  او ما عييع
وهاالتلو  اهلل يويا الكوام  والكش  الذة ييع لمثالو من  واع ذلك له فو ونظائوه من

ه فو فل هاد ثوو ص يو فوواه  نم هاوون ال هال، وكت م  وكان مكتو ًا  ند .ارولياء
و الصالالالال يو، وصالالالالاو كتب  ايم، رن  الهفو فل الا   ه وعالالالالماه الهفو  اعالالالالو الهاد الذة

هذا االعالالالالالالالو  امًا  اهلل هذا الكتاب  ندهو، وكان فيم تفعالالالالالالاليو اليولن، وما فل  اينم من 
وهذا الكتاب لو تتصالالالالالالالالاله ووايتم وال  و   .ةوائب الم انل مووي   ن ه فو الصالالالالالالالالالادا

ن ما يظلو منم شواذ من الكامات ال يصح لا  ( 2).دليه  ينم، واي
فالالاٍو أو  الال  ال وارحالالاديالالث الواودل  ن أهالاله ال يالالت ت  ين أن  ارئمالال  تحالالدثوا  ن ه 

ْفٍو واحد.   (3) ن ها
، حديثا هام ًا رنواغ الهفو والمفعالالو الك يو ايب الدين الواوندة المحدثوو  

" امنا ةا و، وم، وو، ونكت فل الياوب، ونيو فل : وكان  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو ييوه: فياه
ن   ندنا الهفو ارحمو والهفو ار يش،  ومصالالالالح  فايم   ايلا العالالالالاو، ارعالالالالماغ، واي

ن  ندنا الهام   التل فيلا هميع ما يحتاج الناب إليم، فعئه  ن تفعيوها فياه "أم ا  :واي
ا النكت فل الياوب فاإلللاو،  ا الم، وو فال او  ما كان، وأم  ال ا و فال او  ما يكون، وأم 

أما الهفو والنيو فل ارعالالالالالالالماغ حديث المائك  نعالالالالالالالمع كاملو وال نو  أشالالالالالالالباصالالالالالالاللو، و 

                                                 
 . 354ص  ن  ا ويم اليمهلل محمد: ن م ال وتماوالدين  وكماه، 222-51/215 ارنواو  حاو -1

  الدوه وارمو.، الفصه الثالث والبمعون فل حدثان 1/28تاويخ ا ن بادون  -2
 .حييي  الهفو، لاشيخ أكوو  وكات -3



23 

 

 ايم وللم، ولن يبوج حتهلل ييوو اائمنا  صالالالالالاهلل اهلل فيم عالالالالالا  وعالالالالالوه اهلل ارحمو فو اء
نهيه  يعالالالالالالالالالالهلل و، وو داود،  أهه ال يت، وأما الهفو ار يش فو اء فيم تووال موعالالالالالالالالالالهلل واي

يكون من حادث وأعالالالالالماء كه  من  وفيلا كتب اهلل ارولهلل، وأما مصالالالالالح  فايم  ففيم ما
عالالالال  ون ذوا ا إماء وعالالالالوه    ، وأم ا الهام   فلل كتاب يولميماك إلهلل أن تيوو العالالالالا

 يده، فيم واهلل هميع ما  اهلل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم من فاا فيم وبي   ال  ن أ ل يالب
: ااهو  والهادل ونصالالالالالال  الهادل..، يحتاج الناب إليم إلهلل يوو الييام ، حتهلل أوش البدش
  الن يين، حديثل حديث أ ل، ووث "ألوا  موعالالالالالالالالهلل  ندنا، و صالالالالالالالالا موعالالالالالالالالهلل  ندنا، ونحن

يالالالالالب، وحالالديالالث  ال  وحالالديالالث أ ل حالالديالالث هالالد ة، وحالالديالالث هالالد ة حالالديالالث  ال  ن أ ل
  (1)حديث وعوه اهلل، وحديث اهلل اوه اهلل  ، وهه".

ا الهفو اروه فلو كتالالاٌب، والثاثالال  اربو  أو يالالٌ  ومبالالا،ن لمحتويالالات ذات  أمالال 
 -: ِجفار هيوهذه الايم   امي  وم اوماتي  و م نوي  ك يول، 

وهو كتاٌب أماه وعالالالالالالالالالالالوه اهلل محمد صالالالالالالالالالالالاَّهلل اهلل  ايم وللم فل أوابو : كتاب الَجْفر -3
او وفيم  او ارولين  حياتم الم اوك   اهلل وصالالالاليِّم وبايفتم  ال  ن أ ل يالب  ايم العالالالالَّ
والبوين، ويشالالالالالالالالالالالالالالتمالاله  اهلل  او المنالالايالالا وال ايالالا والو،ايالالا و او مالالا كالالان ويكون إلهلل يوو 

 (2)الييام .
او "وياكو إنل نظوت فل كتاب الهفو صالالالال يح  : ااه ه فو الصالالالالادا  ايم العالالالالَّ

هذا اليوو وهو الكتاب المشالالالالالالالالالالالالالالتمه  اهلل  او المنايا وال ايا والو،ايا، و او ما كان وما 
يكون إلهلل يوو الييام ، الذة بص اهلل تيدب اعالالالالالالالالالالالالالالمم  م محمدا وارئم  من   ده  ايم 

اائمنا وةي تم واي ياءه ويوه  موه، و او  المامنين  و ايلو العالالالالالالالالالالالالاو، وتأمات فيم مولد
                                                 

، من  الالاب فيالالم ذكو 235، 1/264الكاينل: وأيضالالالالالالالالالالالالالالالالًا الكالالافل ،2/254 والهوائح البوائج: كتالالا الالم -1
. 61/34ارنواو  حاو ايلا العالالالاو من كتاب الحه . و  فايم  والهفو والهام   ومصالالالح  الصالالالحيف 
، 2/126و  ده، والمفيد فل اإلوشالالالالاد  ، وأحاديث ا ام63، ال اب666ص لاصالالالالفاو: الدوهات و صالالالالائو

، وا ن شالالالاللو لشالالالالوب فل المنااب 2/321. واإلو ال فل كشالالالال  ال م  /2294الي وعالالالالل فل االحتهاج 
 ، فل م الل أمووه  ايم العاو./4298

 .51/215 محمد  ااو المهاعل: ارنواو الهام   لدوو أب او ارئم  اريلاو  ايلو العاو -2
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 م من   ده فل ذلك ال،مان، وتولد الشالالالالالالالالالالكوك فل ااو لو من يوه ةي تم واوتداد أكثوهو 
ك هَّ إ نعالالالالالالالالالالالالالالاٍن   ن دينلو وبا لو و ي  اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو من أ ناالو التل ااه اهلل تيدب ذكوه وا

ْمناه  يائ واه  ف ل   ن ي م  ي نل الوالي  فأ   (1)بذتنل الوا  واعتولت  ال ارح،ان".أاْل،ا
وهو و اٌء هاد ما ، أو ضالالالأن يحتوة  اهلل كتب ميدعالالال  ليب من : الَجْفر األبيض -1

او أنم  وة  ن اإلماو ه فو  ن محمد الصالالالالالادا  ايم العالالالالالَّ ضالالالالالمنلا اليولن الكويو. فيد و 
نهيه  يعالالالهلل و، وو داود : ااه كتب اهلل و "وأما الهفو ار يش فو اء فيم تووال موعالالالهلل واي

و   (2)".ارولهلل م ْ ت  أا ا  ووا ء  اااها عالالا ْين  ْ ن  أا  ل اْل ااا عالالا دِّث الك اينل  إعالالناده  ان  اْلح  ا الم حا
ْ د  الاَّم   ايم العَّاو ياي وه   ". اااها :  ا ْفوا اْراْ ياشا ة اْلها ْند  : ٍء ف يم و اااها ت  فاأاةح شالْ ا اْ : "إ نَّ   

دا  ه  واا"،ا  وو  دااو  اا او وااْلحا يوا  ايم العالالَّ ح    إ ْ وااه  هلل واصالال  يعالالا يه     ْنه  هلل وااي تاْوواال  م وعالالا وااو  وا ْلحا
ا ياْحتااج  النَّاب  إ لاْيناا واال ناْحتااج  إ لاهلل ف يم  ما ا أاْ،  و  أانَّ ف يم  ا ْولنًا وا ما ا، ما حا   فااي  م صالالالالالالالالالالْ ٍد  وا أاحا

ن ْص    ْادال  وا تَّهلل ف يم  اْلها ". حا ْدش  ْادال  واأاْوش  اْلبا ْادال  واو   ع  اْلها اْلها
(3)  

وهو و اء هاد ما ، أو ضأن يحتوة  اهلل العا ، وفيم عا  : الَجْفر األحمر -1
ء  اااها  عاْين  ْ ن  أا  ل اْل ااا دِّث الك اينل  ان  اْلح  و  الم حا وعوه اهلل صاَّهلل اهلل  ايم وللم.وا

ْ د  ا ".اااها ا ْات  : لاَّم   ايم العَّاو ياي وه  عام ْ ت  أا اا  ا ْفوا ارْحماوا ة اْلها ْند  ٍء ف ل واأاةح شالْ : "وا  
و اااها  ْفو  ارْحماو  اح ب  العَّْي   ل  : اْلها م  صا ا ي ْفتاح  ل ادَّو  ياْفتاح  ذال كا إ نَّما ، وا "."العِّاا     (4)ْاياْته 

و  الشيخ الم فيد  ن أ ل  صيو  ن  اإلماو ه فو  ن محمد الصادا  ايم ووا
"وأما الهفو ارحمو فو اٌء فيم عا  وعوه اهلل صاَّهلل اهلل  ايم وللم ولن : العَّاو أنم ااه

و ن  ن ع   ن مص ب ااه كن ا  ند أ ل   د  (5)يظلو حتهلل ييوو اائمنا أهه ال يت".

                                                 
 .215/ 51 حاو ارنواو -1
 .34/49لاصفاو: لدوهاتا  صائو .11/68 حاو ارنواو -2
 .1/241 : الك اينلالكافل -3
 .486هاشو م وو  الحعنل ص: فل الحديث والمحدثين دواعات. 6/138الكافل  -4
ج اهلل  اهلل ال  اد -5  .2/126 الم فيد محمد  ن محمد الن  مان الشيخ: اإلوشاد فل م وف  ح ها
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ا  ع فيمم, ينيا أحدهما  صاح : الا م وفل لبو الحديث اوه اإلماو  ن الهفوين
  (1)وعوه الا م والكتب ومصح  فايم ، أم ا والا م ما أ، و أن م اولن".

فاو : الَجْفر الكبير الجامخ -4 وهو هاد ثوو مد وه، يو    ضالالالالاللو أنم يشالالالالالتمه  اهلل اله 
الثاث  النف  الذكو، أة كتاب الهفو والهفو ار يش وارحمو وهما مضالالالالالالالالالالالالالالمومان إلهلل 

ْن  وة  ا او  ا ْ : أا  ل    اْيدالا اااها   ضالاللما. فيد و  ْ د  الاَّم   ايم العالالَّ أاها أا اا  ا ا  ناا عالالا حا ش  أاصالالْ
و فايااها  ْفو  ْامًا".:  ان  اْلها ْما وٌء    ْاد  ثاْوٍو ما ه وا ه 

وة  ن  ال  ن عالالالالالالالالالالالالالال د فل حديث  (2) وو 
ا م"وأمالا اولالم فل الهفو فالإنمالا هو هاالد ثوو مالذ و  كالاله واب، فيالم كتالب و او : االاه فيالم

يحتاج الناب إليم إلهلل يوو الييام  من حاه وحواو إماء وعوه اهلل صاَّهلل اهلل  ايم وللم 
ن   ندة  او  يده وفيم مصالالالالح  فايم ، ما فيم لي  من اليولن، واي وبيم  ال  ايم العالالالالَّ
باتو وعالالوه اهلل صالالاَّهلل اهلل  ايم وللم ودو م وعالاليفم ولواءه و ندة الهفو  اهلل وةو أن  

  (3)من ، و".
 : أين هذه الِجفار

تنصح الووايات  أن  هذه الهفاو إن ما هل من مبتصات أئم  أهه ال يت اإلثنا 
 شو وهو يتواوثونلا، وينظوون فيلا، وييا ون  اهلل  اوملا، وليب رحد عواهو ذلك، 

عان  موعهلل  ن ه فو الكاظو  ايم العَّاو أانَّ  لِّ  اْن أا  ل اْلحا و  ن  اْيٍو اْلياا  وع  :  اااها م  فيد وا
ْفو   ة واأاحا حل ْو إ لالَّ واه وا ياْنظ و  ما  ل ف ل اْلها ْند  ْلد ة واأا اوحه ْو    ا ي ًا أاْك او  و  لاْو ياْنظ ْو "إ نَّ اْ ن ل  ا  وا

". نا  لٌّ ف يم  إ الَّ  لح نا  لٍّ أاْو واص 
(4)  

 
 
 

                                                 
 .663،661ص  (9) لاصفاو واو: الدوهات  صائو. 34/146، 31، 11/36ارنواو   حاو -1
 .1/241 الكافل -2
 .156 صائو الدوهات ص  -3
 .46ص ه فو محمد  ن الحعن اليوعل أ و: كتاب ال ي   .6/466الكافل  -4
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 من السنة النبوية الشريفة الشيعة موقف

ونلا،الشالالالالالالالي   يود ون كتب   العالالالالالالالن  الن وي  هماً  وتفصالالالالالالاليًا فا ي ت وونلا وال ي ي و 
وتوت ب  اهلل ودِّهو لاعالالالالالن  أن يوهدوا  دائه، وهذه ال دائه هل أاواه ارئم ، لذلك ال تهد 
للو فالل كت لو من ارحاديث ما هو موفوغ لان ل صاهلل اهلل  ايم وعاو إال نادوًا، و الذات 

و  ن فان  ن فان  ن الن ل صاهلل اهلل وعاو، فم ظكتب الفيم الشي ل، ال تهد فاليلا 
 الووايات تعند  ن أئمتلو.

مد الحعالالالالين له كاشالالالال  ال   ياءييوه فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ت وي  العالالالالن  الشالالالاليخ الشالالالالي ل مح 
أ نل  -ال ي ت وون من العن  -أة الشي  -إن لو  (1)هالالالالالالالالالالالالال1373النهفالالالالالالالالالالالالالل المتوفهلل عن  

 ايلو العاو  ن هدهو صاهلل  إال ما صح  للو من يوا أهه ال يت -ارحاديث الن وي 
مالالا وواه الصالالالالالالالالالالالالالالالادا  ن أ يالالم ال الالااو  ن أ يالالم ،ين ال الالا الالدين  ن : اهلل  ايالالم وللالالم، ي نل

الحعين الع ي  ن أ يم أميو المامنين  ن وعوه اهلل عاو هلل  ايلو همي ًا". ويضي  
 نأ ل هويول، وعالالالالالالالمول  ن هندب، ومووان  ن الحكو، و موا: "أم ا ما يوويم مثه: ال ياء

 ن حيالالالالان البالالالالاوهل، و موو  ن ال الالالالاص، ونظالالالالائوهو فايب للو  نالالالالد اإلمالالالالاميالالالال  من 
اال ت او ميداو   وضالالال ، وأموهو أشالالاللو من أن يذكو، كي  واد صالالالو   كثيو من  اماء 

 العن   ميا نلو، وده  اهلل هائف  هووحلو".
 (2)."تيويوٍ الم صوو من اوٍه أو ف ٍه أو   ن و"كه ما يصد:  ندهو هل فالعن 

ندهو  شو، أة ال فوا   اإلثنا صوو هو وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو  وارئم  والم
 شو و ين وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو الذة ال ينيا  ن  اإلثنافالل هذا  ين هاالء 

 شو  ين عن  اإلثنااللو  إن هو إال وحل يوحهلل. وال فوا فالل كاو هاالء ارئم  
 -إن لو ال يبيئون  مداً وال علواً وال نعياناً يواه حياتلواليفول  وعن النضج ال يال  إذ 
 "إن  اال تياد: . وللذا ااه أحد شيوبلو الم اصوين-كما عيأتل فالل معأل  ال صم 

                                                 
مد الحعين له كاش  ال ياء ص : أصه الشي   وأصوللا -1  .236مح 
 .611 محمد تيل الحكيو ص: ارصوه ال ام  لافيم المياون -2
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أن يشتويوا إيصاه    صم  ارئم  ه ه ارحاديث التل تصدو  نلو صحيح  دون
  (1).العن "عندها إلهلل الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو كما هو الحاه  ند أهه 

 اهلل تعالى ولالرسول بل كق قولعند الشيعة حجة ك األةمة أقوال
ا تلو وي ،وأموهو أمو اهلل ،"اوللو اوه اهلل:  ا ويم اليمل  نالصدوا  ييوه
نلو لو ينييوا إال  ن اهلل ت الهلل و ن وحيم" ،وم صيتلو م صي  اهلل ،يا   اهلل  (2).واي

 :الم صوو وأموه تمامًا كالتن،يه من اهلل ال ،ي، ال ايو"اوه : وييوه محمد هواد م ني 
ا يا  ما ا  )وا هلل( النهو  ْني  : البمينلاهلل  لي  ييوهو  (3).3-4 ان  اْللاوا ، إ ْن ه وا إ الَّ واْحٌل ي وحا

  (4)"إن ت اليو ارئم  كت اليو اليولن يهب تنفيذها وات ا لا".
 يانلو لألحكاو من نوغ وواي  العن  وحكايتلا، وال من نوغ االهتلاد  بفاي و ايم

فيوللو  ع،يفل الوأة واالعتن اي من مصادو التشويع،  ه ارئم  أنفعلو مصدو لاتشو 
وأما ما يهلء  اهلل لعانلو أحيانًا من ووايات وأحاديث  ن نفب ، عن  ال حكاي  العن 

وامع نيه النص  نم كما يتفا فل نيالو له الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو، فلل إما رهه
ما ل يو ذلك من  ما رهه إاام  الحه   اهلل ال يو، واي  .الدوا لكامم، واي

واد هاء فالل الكافالل ما ي دونم حه  للو فالل هذا المذهب، وهو اوه أ ل   د 
"حديثل حديث أ ل، وحديث أ ل حديث هدة، وحديث -كما ي، و صاحب الكافالل-اهلل

عين، وحديث الحعين حديث الحعن، وحديث الحعن حديث أميو هدة حديث الح
المامنين، وحديث أميو المامنين حديث وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو، وحديث وعوه 

حديث كه "أن : وذكو شاو  الكافالل أن هذا اليوه يده  اهلل (5).اهلل اوه اهلل  ، وهه"

                                                 
 . 141  د اهلل فالياش ص: تاويخ اإلمامي  -1

 .91 ص الشيخ محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمل الصدوا: اال تيادات -2
 .69محمد هواد م ني  ص: البمينل والدول  اإلعامي  -3
 .64ص: الحكوم  اإلعامي  -4
 .12/52 ، وعائه الشي  1/53 فضه ال او،  اب وواي  الكتب والحديثأصوه الكافالل، كتاب  -5
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واحد من ارئم  الظاهوين اوه اهلل  ، وهه، وال ابتا  فالل أاواللو كما ال ابتا  
  (1)".ت الهللفالل اولم 

 :اات ر ل   د اهلل وضل اهلل  نم: كما هاء فالالالالالل الكافالالالالالل  ن أ ل  صيو ااه
ال عالالواء، إ: الحديث أعالالم م منك أوويم  ن أ يك، أو أعالالم م  ن أ يك أوويم  نكو ااه

. وااه أ و   د اهلل وضالالالالالالالالالالل اهلل  نم لهميهأنك ت  ت ما عالالالالالالالالالالم: وويم  ن أ ل أحب إلل 
  (2)منل فاووه  ن أ ل".

 شو،  إلثناا ندهو ليعت عن  الن ل  ايم العاو فحعب   ه عن  ارئم   فالعنَّ 
  كت اليو "إن ت اليو ارئم: كأاواه اهلل ووعولم، ييوه شيبلو البمينل رئم ا الءوأاواه ها 

"اوه الم صوو وأموه تمامًا : محمد هواد م ني  وييوه (3)اليولن يهب تنفيذها وات ا لا".
ا": كالتن،يه من اهلل ال ،ي، ال ايو ما هلل" وا ا   ان  اْللاوا ، إ ْن ه وا إ الَّ واْحٌل ي وحا : النهو .ياْني 

4-3."(4)  
الشي    "وألحا: واد ا توفوا  أنَّ هذا مما ألحيتم الشي    العن  الميلول، االوا

 شو من اوه أو ف ه أو تيويو  العن   اإلثنااإلمامي  كه  ما يصدو  ن أئمتلو 
  (5)الشويف ".
 ه ذهب  اَّم  الشالالالالالالي   الم اصالالالالالالو محمد  ااو الصالالالالالالدو إلهلل اتلاو الصالالالالالالحا    

 أن لو أمعالكوا  ن عالااه الن ل  ايم العالاو، وأمعالكوا  ن تدوين لثاو الن ل وعالنتم، مما 
فل ضالالالالالالالالاليا لا وتحويفلا، وأن  الذة حافظ  اهلل التدوين والتعالالالالالالالالالهيه هو أهه  كان عالالالالالالالالال  اً 

ال يت، و، و  أن م اعالالالالالالالتفاضالالالالالالالت الووايات  ن أئم  أهه ال يت  أن   ندهو كتا ًا ضالالالالالالالبمًا 

                                                 
 .1/116 محمد صالح الما،ندوانل: شو  هامع  اهلل الكافالل -1
 .1/161 محمد صالح الما،ندوانل: شو  هامع  اهلل الكافالل .2/52أصوه الكافالل  -2
 .64ص اإلعامي  الحكوم  -3
 .69م ني  صمحمد هواد : والدول  اإلعامي  البمينل -4
  .1ص تيل الحكيو محمد: أهه ال يت عن  -5
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مدونًا  إماء وعالالالالالالالوه اهلل  ايم العالالالالالالالاو وبي   ال  ن أ ل يالب همع فيم هميع عالالالالالالالنن 
  (1)وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو.

ايم صاهلل اهلل   أن الوعوه  اماء الشي   فل ةيلو وضاللو ف، موا  ه تماد
كتو ه،ءًا من الشي   وأود لا  ايًا وضل اهلل  نم، كما صو  فل كتا م "الد ائل"  وعاو

 أحكاو كثيول لو تحصه الدوا ل و ييت": شيبلو محمد حعين له كاش  ال يا،حيث ااه
لمصاح  ا اءفل  صو الن ول، أو ل دو ااتضوال وا ث ل يانلا ، أما ل دو اال تاء  لا 

إن حكم  التدويج ااتضت  يان هما  من ارحكاو وكتمان هما ، : والحاصهلنشوها. 
ينشوها فل ل اربوإلهلل   لاأوصيائم ، كه وصل ي لد  دولكنم عاو اهلل  ايم أود لا  ن

 ين، الوات المناعب للا حعب الحكم ، من  او مبصص، أو مياا مييد، أو مهمه م
  (2).إلهلل أمثاه ذلك"

 : إنكارهم للسنة النبوية وجحودهم لها
ال أظن أننا  حاه  إلهلل إث ات إنكاوهو وهحودهو لاعالالن  الثا ت   ن الن ل صالالاهلل 
اهلل  ايم وعالالالالاو  العالالالالند الصالالالالحيح. فهميع أاواللو وكت لو، ونصالالالالوصالالالاللو تده  اهلل ذلك، 
فمذه لو اائو  اهلل اللدو والوفش، و اهلل تصالالالالالالالالالالالالديا الكذب، وتكذيب الصالالالالالالالالالالالالدا،  ه إن 

لن ل صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالاو فل شالالالالالالالال و شالالالالالالالال وائلو الماحدل بيو  ندهو مما ث ت  ن ا
 صحيحل ال باوة ومعاو! 

ث أحادي-أة الشي   الووافش-هذا يودون ومع": ااه شيخ اإلعاو ا ن تيمي 
الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو الثا ت  المتواتول  نم  ند أهه ال او مثه أحاديث ال باوة 

اليمنل  لو ماو الحميوة، وكوشياو الديامل،  مثه: ومعاو، ويوون أن ش و ش واء الوافض 
بيو من أحاديث ال باوة ومعاو، واد وأينا فل كت لو من الكذب واالفتواء  اهلل الن ل 
صاهلل اهلل  ايم وعاو وصحا تم، واوا تم أكثو مما وأينا من الكذب فل كتب أهه الكتاب 
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وائ  رم ، فايب فل الي"وللذا كانوا أكذب فوا ا: من التووال واإلنهيه. وااه ا ن تيمي 
  (1)المنتع   إلهلل الي ا  أكثو كذ ًا وال أكثو تصدييًا لاكذب، وتكذي ًا لاصدا منلو".

فوواي  حدثنل الحماو  ن أ يم،  ن هده، الواودل فل كت لو، أصالالالالالالالالالالالالالالالدا  ندهو 
 -مما هو ثا ت  العالالالالالند الصالالالالالحيح  اهلل أصالالالالالوه أهه الحديث من  اماء الهو  والت ديه

ومعاو، ولاتدليه  اهلل صح  ذلك نيتصو  اهلل ذكو الوواي  التل  فل صحيحل ال باوة
ووة أن أميو المامنين )غ( : وواهالالا الكاينل كالالذ الالًا و،وو،  ن  ال  ن أ ل يالالالالالب االالاه

، إن  أ ل أنت وأمل: إنَّ ذلك الحماو كاو وعالالالالالالوه اهلل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالاو فياه: ااه
و  و  فل العالالالالالالالالالالالالالالفين ، فياو إليم نأ ل حدثنل  ن أ يم،  ن هده،  ن أ يم أنم كان مع ن

يبوج من صالالالالالالالالالالالالالاب هذا الحماو حماو يوك م عالالالالالالالالالالالالاليد الن يين : فمعالالالالالالالالالالالالالح  اهلل كفام ثوَّ ااه
فاو يهالالدوا ةيو الحمالالاو يفالالدة الن ل  (2)وبالالاتملو، فالالالحمالالد هلل الالالذة ه انل ذلالالك الحمالالاو.

صالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالاو  أ يم وأمم. وهذا من الي ن واالعالالالالتبفا   يدو الن ل صالالالالاهلل اهلل 
 م وعاو.الذة يهب أن ي فد   كه ةاٍه و ،ي، ونفيب! اي

ن كتاب نحن فبووون أ: ااه البمينل اائد الثوول الشي ي  فل إيوان فل وصيتم
نلج ال اة  الذة هو   د اليولن أ ظو دعتوو لاحيال المادي  والم نوي ، وأعمهلل كتاب 

م صوو. و من إمامنا اللتحويو ال شو، وت اليمم الم نوي  والحكومي  أواهلل نلج لاحيال، ه
ة  الذة ال ا نلج ن  كتا مفل ميدمتم  اهلل  الوافضل بالد ال  دادة الشيخوييوه 
اتاً وديموم  نلج ال اة  أكثو النصوص ث  يمث ه": يالب أ لوكذ اً ل ال  ن  ،وواً  مينع ون

وانتشاوًا فل فكونا اإلعامل   د اليولن الكويو والع ن   الن وي  الشويف ، ول ه  عو  باود 
  (3).كاو البالا وفوا كاو المباوا" دونمضمونم الذة ي د  : هوهذا "النلج" 

 أين ذه ت الشي    كاو ومكان  عن  ن ينا صاهلل اهلل  ايم وعاو.و!! : والسلال
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فإذا كان كاو  ال وضالالالالالل اهلل  نم فوا كاو المباوا، وأ ظو وأواهلل دعالالالالالتوو 
لاحيال، فأين يكون موضالالالالالع كاو عالالالالاليد الباا محمد صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو، وأين تكون 

 عنتم الثا ت   نم صاهلل اهلل  ايم وعاو.و!!

لشالالي   الووافش يودحون عالالن  الن ل صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو ال رنلا إن ا: فإن قيل
هذا  ين  :عالالن  ثا ت   ن الن ل صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو،  ه رنلا ال تصالالح  ندهوو!أاوه

الهله والكذب والتافيا فلو لو يودوا العالالالالالالن  ل دو ث وتلا  ندهو   دما نااشالالالالالالوا أعالالالالالالانيدها 
و  والت ديه، فلو من أ  د الناب  ن ومتونلا  اهلل أصالالالالالوه وضالالالالالوا ي  او الحديث واله

نَّما ودحوها رنَّلا ال تنعالالالالهو مع أصالالالالوللو ال ايا  الفاعالالالالدل. فالضالالالالا ي  هذا ال او ال ظيو، واي
هو ما وافا أصالالالوللو ال ايا  الفاعالالالدل أو  اوضالالاللا، فكه :  ندهو لي وه الوواي  أو ودها

دهو وللو فلل  نوواي  توافا أصالالالالالالالالوللو الفاعالالالالالالالالدل أو يمكن تهييوها لبدم  وتوويج أصالالالالالالالال
ن كانت موضالالالالالالالالالالالو   مكذو  ، وكه وواي  تبال  أصالالالالالالالالالالالوللو  صالالالالالالالالالالالحيح  يحتهون  لا، واي
الفاعالالدل، أو كانت توافا أصالالوه أهه العالالن  والهما   فلل  ندهو ضالال يف  وموضالالو  ، 
  ش النظو  ن العالالالالالند والووال و دالتلو! رن نيا  الشالالالالالوي   فل ، ملو كفاو، ال يابذ 

 . منلو دين وال ي ي ه منلو نيه
و لذا يت ين أنَّ اليوه  تحوي  اليولن، و يان العالالالالالالالالالالالالالن  الن وي ، ماداه إلهلل هدو 
أوكان الشالالالالالالالوي   والدين!! هذا الذة حمالو  اهلل ود العالالالالالالالن  الثا ت   ن الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل 

  ايم وعاو.
 :ييوه ال احث فل الفكو الشالالالالالالي ل الدكتوو ناصالالالالالالو  ن   د اهلل  ن  ال اليفاوة

ووواياتلا اد ينتلل إلهلل الحكو  أن الشالالالالالالالي   تيوه  العالالالالالالالن  "والداوب لنصالالالالالالالوص الشالالالالالالالي   
ظاهوًا وتنكوها  اينًا  إذ إن م ظو وواياتلو وأاواللو تتهم اتهاهًا مهانفًا لاعالالالالالالالالالالالالالالن  التل 

  (1)ي وفلا المعامون، فل الفلو والتي يا، وفل ارعانيد، والمتون".

                                                 
الدكتوو ناصالالالالو  ن   د اهلل  ن  ال : أصالالالالوه مذهب الشالالالالي   اإلمامي  اإلثنهلل  شالالالالوي   وش ونيد -1

 .212/ 1اليفاوة 
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 األصالن الوطيران عند الشيعة
 ق عن طريق اإللهام والوحيعلم األةمة يتحق: األصل األول

 او ارئم  يتحيا  ند الشالالالالالالالالالالي    ن يويا اإلللاو، وحيييتم كما ااه صالالالالالالالالالالاحب        
(، وفالالالل لفظ 1/264"النكت فالالالل الياوب".)أصوه الكافالالالل : الكافالالالل فالالالل ووايتم  ن أئمتم

 "وأما النكت فالالالالالالالالالل: "فيذ  فالالالالالالالالالل الياوب". وصوَّ  أن ذلك هو اإلللاو حيث ااه: لبو لم
(، أة أن ال او ينيد  فالالالالالالل ااب اإلماو فالالالالالاليالو 1/264)أصوه الكافالالالالالالل (1)الياوب فإللاو".

اليوه الذة ال يتصوو فاليم البيأ رن اإلماو م صوو، واإلللاو ليب هو الوعيا  الوحيدل 
فالالالالالل هذا، كما حاوه أن ياي  من ارمو ذلك الشي ل الم اصو الذة نيانا كامم لنفًا، 

فالل فالل أن هناك يواًا أبو  ةيوه، حيث ذكو فالل   ش وواياتم  ه صو   صاحب الكا
أن من وهوه  اوو ارئم  "النيو فالالالالالالالالالالالالالالل ارعماغ" من ا ه الماك، وفو ا  ين هذا واإلللاو 

  (2)"وأما النكت فالل الياوب فإللاو، وأما النيو فالل ارعماغ فأمو الماك".: حيث ااه
 (3) و نيو فالالالالالالالالالالالالالالالالالل ارعالالماغ  تحديث الماك.إذن هناك وعالاليا  أبو  ةيو اإلللاو، وه    

وهو يعمع الصوت وال يو  الماك كما هاء فالالالالالالالالالالالل الووايات ارو ع فالالالالالالالالالالالل  اب الفوا  ين 
إن "اإلماو هو الذة يعمع : الوعوه والن ل والمحد ث من أصوه الكافالالالالالالالالالالالالالالالالل، وكالا االت

ذا بمب  شول وواي  فالالالالالالالالالالالالالالالالل ه ارنواو  حاووذكو صاحب  (4)الكاو وال يو  الشبص".
  (5)" اب أنلو محدثون مفلمون".: الم نهلل فالل  اب  يدل   نوان

إنَّ ": وتتحالالدث ووايالال  أبو  للو  ن أنواغ الوحل لإلمالالاو فتالالذكو أن ه فوًا االالاه         
ن منا لمن يعمع صوت  نَّ منَّا لمن ياتهلل فالالالالالالالالالالالالالالل منامم، واي منَّا لمن ينكت فالالالالالالالالالالالالالالل أذنم، واي

                                                 
 .34/49 لاصفاو: لدوهاتا  صائو .11/68  حاو ارنواو -1
 .1/264 أصوه الكافالل -2
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نا  منَّا لمن يأتيم صالالالالالالالالالالالالوول أ ظو من ه وائيه العالالالالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالالالالا  تيع  اهلل اليشالالالالالالالالالالالالت )كذا(، واي
  (1).وميكائيه"

وكأنلو  لذا المياو أوفع  (2). لذا الم نهلل ارنواو  حاووثم  ووايات أبو  فالل 
من الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو الذة ال يأتيم إال ه وائيه، وتأتل ووايات ت ين هذه الصوول 
التل أ ظو من ه وائيه وميكائيه  أنَّلا الوو ، واد وود فالل م انل ارب او ال ن  ا ويم 

 (3)، وهه".ين اهلل  " مود من نوو  يننا و : تفعيو لاوو   ندهو  أنَّلا كما ييوه إماملو
  لا " اب الوو  التل يعدد اهلل: واد بصلا الكاينل فل الكافالل   اب معتيه   نوان

عألت أ ا   د اهلل  ن : " ن أ ل  صيو ااه: منلا (4).ارئم "، وذكو فاليلا عت ووايات
ْن أاْمو ناا : اوه اهلل ت اوك وت الهلل وًحا مِّ ْيناا إ لاْيكا و  كاذال كا أاْوحا ا اْلك تااب  واال  ماا ك نتا )وا تاْدو ة ما

( ااه يماان  باا من باا اهلل  ، وهه أ ظو من ه وائيه وميكائيه كان مع وعوه : اإل 
 اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم يب وه ويعدده وهو مع ارئم  من   ده".

وم اوو أن  الوو  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل هذه الي  المواد  لا اليولن الكويو، كما يده   ايم لفظ 
ْيناا(، واد عماه اهلل ع حانم ووحًا لتوا  ا الي    (5)اء  م.لحيال الحيييي   اهلل االهتد)أاْوحا

إذن اإلماو  ند الشالالي   يالو، ويعالالمع صالالوت الماك، ويأتيم الماك فالالالالالالالالالالالالالالالالالل المناو 
والييظ ، وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  يتم ومهاعالالالم، أو يوعالالاله لم ما هو أ ظو من ه وائيه يب وه ويعالالالدده، 

  ارئم  أووا  أبو ، ووعالالالالالالالالالالالالائه أبو   لديلو بمعالالالالالالالالالالالال  وليب ذلك نلاي  ارمو،  ه لد
وو  اليدب، ووو  اإليمان، ووو  الحيال، ووو  اليول، ووو  الشالالالالالالالالاللول. ذكو ذلك : أووا 

" اب فالالالالالالاليم ذكو ارووا  التل فالالالالالالالل ارئم  : اللواء الكاينل فل الكافالالالالالالالل فالالالالالالالل  اب   نوان
ت هذه المعأل   ند صاحب فذكو فالل ذلك عت ووايات،  ينما تيوو   (6) ايلو العاو".
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 ه إن  ارئم  تذهب إلهلل  وش  (1)( وواي .74ف ا ت وواياتلا ) ارنواو  حاو المهاعالالالالالالالالالل
كه هم   لتيو   م فتأبذ من ال او ما شالالالالالالاءت. ااه أ و   د  -كما ي، مون -الوحمن

"إذا كان ليا  الهم   وافهلل وعالالالالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم ال وش ووافهلل ارئم  : اهلل
 ايلو العاو م م ووافالالالالينا م لو، فا تود أوواحنا إلهلل أ داننا إال   او معتفاد، ولوال ذلك 

  (2)رنفذنا".
 او "ال: كه هذه ال اوو التل تتحيا رئم  الشالالالالالالالالالالالالالي    لذه الوعالالالالالالالالالالالالالائه يعالالالالالالالالالالالالالمونلا

وتحييلا مواو   اهلل مشيئ  ارئم ، كما أكدَّت ذلك ووايات الكافالالالالالالالالالالالل التل  (3).الحادث"
" اب أن ارئم   ايلو العاو إذا شاءوا أن ي اموا : ال اب الذة  يده   نوانهاءت فالالالالل 

 (5)إذا شاء أن ي او أ او".: وذكو فالالالالالالالالالالالالالاليم ووايات ثاثًا كالا تنيا  أن اإلماو  (4). اموا"
فالوحل لألئم  ليب  (6)"إذ أواد اإلماو أن ي او شالاليئًا أ امم اهلل ذلك".: وفالالالالالالالالالالالالالالالالالل لفظ لبو
 ما هو الحاه مع الوعه  ايلو العاو  ه تا ع لمشيئ  اإلماو!! مشيئ  اهلل وحده ك

يداع الشريعة عند األةمة: األصل الثاني  وزن العلم وا 
"م اغ  امنا  اهلل : -كما ي، مون -هاء فالالالالالالالالالالالالالل الكافالالالالالالالالالالالالالل  ن موعهلل ه فو ااه

و، وأما ال ا و: ماش، وةا و، وحادث، فأما الماضالالالل: ثاث  وهوه أما فم، وو، و : فمفعالالال 
 (7)فيذ  فالالالالالل الياوب ونيو فالالالالالل ارعماغ، وهو أفضه  امنا وال ن ل   د ن يا".: الحادث

 :"أما ال ا و فال او  ما يكون، وأما الم، وو: واد هاء فالالالالالالالالالالل وواي  أبو  للو اوه إماملو
وهذا التفعالالالالالالالالالالالالاليو كأنم يشالالالالالالالالالالالالاليو إلهلل موضالالالالالالالالالالالالالوغ كه نوغ، فنوغ يت اا   (8)فال او  ما كان".
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صالالائو و  نواو،ار  حاو الحوادث المعالالتي ا ". وفالالالالالالالالالالالالالالالالالل   الحوادث الماضالالي ، ولبو يت اا
  (1)الدوهات ثاث ووايات  لذا الافظ.

هو كما أشالالالالاوت الوواي  ي د من أفضالالالاله  اوملو، رنم كما ييوه : ال او الحادث
أة من اهلل م اشالالول  ا واعالالي  ماك  (2)حصالاله للو من اهلل  ا واعالالي .:   ش شالاليوبلو

و من المائك ، وهذا يشالالال م اوه  ةال الصالالالوفالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  مثه ا ن  و ل.أما الماضالالالل المفعالالال 
اا الماضل الذة ت : "ي نل: وال ا و الم،وو فيد أوضح شاو  الكافالالالالالالالالالالالالالالالالل م ناهما  يولم

 امنا  م وهو كه ما كان مفعالالالوًا لنا  التفعالالاليو الن وة، وال ا و الم، وو الذة ت اا  امنا 
ماء الوعالالالالالالالالالالالوه، م هو كه ما يكون م، ووًا مكتو ًا  ندنا  بي  ال وضالالالالالالالالالالالل   اهلل  نم واي

ماء المائك ، مثه الهام   وةيوها".  واي
إن  ارحكاو فالالالالالالالالالالالالالالالل اإلعاو : واد ااه شيبلو محمد  ن حعين له كاش  ال يا

اعو أ انم الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو لاصحا  ، واعو كتمم أود م أوصياءه، : اعمان
 و إلهلل من   ده، حتهلل ، كه وصل يبوج منم ما يحتاهم الناب فالالالالالالالالالالالالالالل واتم ثو ي لد  م 

أن  الن ل صالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالاو اد يذكو حكمًا  امًا، وال يذكو مبصالالالالصالالالالم أصالالالالًا   ه 
  (3)يود م  ند وصيم إلهلل واتم.

"لما كان الكتاب ال ،ي، متكفًا  اليوا د : وااه شالالالالالالاليبلو الم اصالالالالالالالو  حو ال اوو
الن ل..والعالالالالالن  لو يكمه  لا ال ام  دون الدبوه فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل تفصالالالالالياتلا، احتاهوا إلهلل عالالالالالن  

التشالالالويع!!، رن كثيوًا من الحوادث المعالالالتهدل لو تكن  اهلل  لده صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو 
  (4).احتاج أن يدبو  املا  ند أوصيائم ليادوها  نم فالل أوااتلا"

اب ليتلو ال ظمهلل شل -مثاً  –وأاواه شيوبلو فالالالالالالالالالالل هذا الم نهلل كثيول، فالالالالالالالالالالييوه
 ل صاهلل اهلل  ايم وعاو ضاات  ايم الفوص  ولو يع م المهاه "إن الن: الدين النهفالالالالالالالالالل
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لت ايو هميع أحكاو الدين.. واد اد و االشالالالالالالالالالالالالالالت اه  الحووب  اهلل التمحص )كذا(   يان 
تفاصه ارحكاو..العيما مع  دو كفاي  اعت داد الناب فالالالالالالالل ،منم لتايل هميع ما يحتاج 

  (1)."اوونإليم يوه 
ب،ن   او اهلل ووحيم، واد  يد الكاينل صالالالالالالالالاحب إذًا هو ي، مون أن ارئم  هو 

 (2)" اب أن ارئم   ايلو العاو والل أمو اهلل وب،ن   امم".: الكافالالالالالالالالالالالالالالالالل  ا ًا للذا   نوان
"أن ارئم  ووثوا : وضمن هذا ال اب عت ووايات فالالالالالالالالالالالالالالالالل هذا الم نهلل، و ا ًا لبو   نوان

وفالالالالالالاليم ع ع ووايات، و ا ًا ثالثًا  (3) او الن ل وهميع ارن ياء واروصياء الذين من ا الو".
"أن ارئم  ي امون هميع ال اوو التل بوهت إلهلل المائك  وارن ياء والوعالالالالالالالالالالالالالالاله :   نوان

 وفاليم أو ع ووايات. (4) ايلو العاو".
ايات كما ت، و وو  -واد اعالالالالالالتمو وعالالالالالالوه اهلل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالاو ييا  حياتم

  ياع  ايلا أحد عواه، واد وصات م ال ات الشي ي او  ايًا  اومًا وأعواوًا ال ي -الشي  
فالالالالالالالالالالل هذه الد او  إلهلل موحا  ال يصدالا  يه.. حتهلل االوا  أن  ايًا اعتمو فالالالالالالالالالالل تايل 
ال او من فو الوعالالالالالالوه حتهلل   د موتم  ايم الصالالالالالالال والعالالالالالالاو، و يد المهاعالالالالالالل للذا  ا ًا 

 (5)  ده.."." اب ما  امم الوعوه صاهلل اهلل  ايم وللم  ند وفاتم و :   نوان
ولو يكت  البيالالاه الشالالالالالالالالالالالالالالي ل  لالالذا   الاله ، و أن  نالالد ارئمالال  ال او الم، وو، أو 
الكتب التل ووثوها  ن الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو. واد هاء  اهلل ذكو   ضلا صاحب 
الكافالالالالالل فالالالالالل  اب  يده   نوان"  اب فالالالالاليم ذكو الصحيف ، والهفو، والهام  ، ومصح  

"ما أ يهلل ارئم   ايلو العاو من : ل  اب لبو   نوانوفالالالالالالالالالالالالالالالال (6)فايم   ايلا العاو".
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" اب ما  ند ارئم  من ليات ارن ياء : وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  اب ثالث   نوان (1)اعالالالالو اهلل ار ظو".
  (2) ايلو العاو".

ومن ال هب أن أئمتلو ي دون أت ا لو  أنلو عيحكمون  ما فالالالالالالالالل هذه الصحيف  
 الناب لحكمنا  ما أن،ه اهلل لو ن د ما فالل هذه"لو ولينا : لو تمكنوا من الحكو حيث االوا

  (3)الصحيف ".
أم ا اليولن فايب لم ذكو، كما يب وون  أنلا هل دعالالالالالالالتووهو الذة يت  ون، حيث 

 أنم ولها  -أحد وواتلو-و، و أ و  صيو  (4)"..فنحن نت ع ما فالالالالالالالالالالالالالالاليلا وال ن دوها".: االوا
"إن ما : كما ، و ،واول أنم اعالالالالالالالالتمع إلهلل نص من نصالالالالالالالالوصالالالالالالالاللا ييوه (5). ند أ ل ه فو

  (6).يحدث  م الموعاون كصوت العاعا  أو كمناهال الوهه صاح م"
كما تتحدث وواياتلو  ن صالالالالالحيف  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلا تعالالالالالع  شالالالالالول صالالالالالحيف  اد ح اها أو 

 . وعالالالالالالوه اهلل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم  ند- اهلل ابتا  نعالالالالالالبلو ما  ين الافظين-ب اها.

 وال تفصح  ن شلء أكثو من هذا. (7)ارئم .
 "ديوان الشالالالالي  " أو: كتاب يعالالالالمهلل -كما ي، مون -ومن الكتب التل  ند أئمتلو

الناموب أو العمي،  اهلل ابتا  وواياتلو فالالالل تعميتم، اد ع هه فالالاليم الشي    أعمائلو 
يفوا ييذه ون إلهلل ارئم  ل-كما ت، و ووايات الشالالي  -وأعالالماء ل ائلو، وكان أت اغ ارئم  

ومن ليب لم  (8). اهلل أعمائلو فالالالالل هذا الديوان  رن وهود االعو فالالالاليم هو  وهان النهال
"إن  شالالالالي تنا : اعالالالالو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل هذا الديوان فايب  ندهو من أهه اإلعالالالالاو  رن إماملو ااه
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وأحيانًا  (1)مكتو ون  أعالالالالالالالمائلو وأعالالالالالالالماء ل ائلو..ليب  اهلل ما  اإلعالالالالالالالاو ةيونا وةيوهو".
-ييولون فالالالالالالالالالالالل وواياتلو  أنلو ووثوا ذلك من الوعوه صاهلل اهلل  ايم وعاو رنم د فع إليم

صحيف  فالالالالالالالالالالالالالالاليلا أصحاب اليمين، وأبو  فالالالالالالالالالالالالالالاليلا أصحاب : صحيفتان -حينما أعوة  م
الشماه، وفالالالالالالالالالالالالالالاليلما أعماء أهه الهن ، وأعماء أهه الناو. واد دف لما الوعوه صاهلل اهلل 

، وهمالالالا اليوو  نالالد  -نكمالالالا ي، مو - ايالالالم وعالالالالالالالالالالالالالالاو  ، وتواوثلالالالا ارئمالالال  من  ال  إلهلل  ال 
ذا الحظنا أنلو ي، مون  أن لك او شالالالالالالالالالالالالالاليوبلو صالالالالالالالالالالالالالالا   المنتظو  (2).منتظوهو ال ائب واي

الم، وو، وهذا المنتظو  نده كه هذه ال اوو، والتل منلا عالالالهه أعالالالماء أهه الهن  وأهه 
وك الحاضالالول يصالالدوون صالالكالناو، فا يعالالت  د ما يياه  أن   ش لياتلو فالالالالالالالالالالالالالالالالالل دولتلو 

ال فوان والحومان، وي ووون  أولئك الم فاين وي،هون  لو فالالالالالالالل أتون الحوب تحت تأثيو 
 هذه ارمانل والو ود الكاذ  (.

: تيوه وواياتلو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل تفعالالالاليوه  أنم: كما أنَّ لد  ارئم  الهفو ار يش )الهفو
الذين مضالالالالالالالالالالالالوا من  نل "و اء من أدو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم  او الن يين والوصالالالالالالالالالالالاليين، و او ال اماء 

وهه المعامون  حاه  فالالالل دينلو  (4)"هاد ثوو ماأل  امًا".: ومول تن تم  أنم  (3)إعوائيه".
إلهلل ةيو شالالالالالوي   اليولنو! ليد أكمه اهلل عالالالالال حانم لنا الدين، وبتو  كتا م الكتاب، ونعالالالالخ 

ينً :  اإلعالالالالالالالالالالالالاو ارديان كالا. ااه ت الهلل ااو  د  عالالالالالالالالالالالالْ ْيوا اإل  مان ياْ تاغ  ةا ْنم ( له ا فااان ي  )وا ْي اها م 
 .25:  موان

واد يياه  أن هذه الد او  مهود حكايات ال وصيد للا من الوااع، واد حفظتلا 
كتب الشي   لي يهلل  اوها  ايلو و ايلا إلهلل ار د، وليب للا أثو فالالالالالالالالل وااع الحيال  رنم 

فعي  البييول  اهلل نإن هذه ارعاييو المكشوف  للا لثاوها : ال وهود لألئم  اليوو..أاوه
و ياي  أولئك ارت اغ ارةواو، واد تادة  من يامن  لا وي يل ل يام فوصالالالالالالالالالالالالالالال  التأمه 
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والتفكو فالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلا إلهلل متاهات الكفو واإللحاد، كما أن هذا ال او فل ارئم  اد تحوه إلهلل 
وااع  مال واضالالالالالالالالالح كما نواه ةاوا تهاو، الحد فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ا وو ارئم .من الصالالالالالالالالالال إليلا 

فوالالالا ود الالاء من فيلالالا، والعالالالالالالالالالالالالالالفو إليلالالا وتيالالديو اليوا ين، وتي يالاله حهالالاوتلالالا، واالنك الالاب 
 والتمعح  أ تا لا. كما عيأتل م نا فل هذا الكتاب إن شاء اهلل ت الهلل.

 حكايات الرقاع
والذة ت، و الشي   أنم إماملا الحادة  شو، ه261مات الحعن ال عكوة عن 

ت تو  كتالالب الشالالالالالالالالالالالالالالي الال ، واالالاه ثيالات  كمالالا (1).ولو ي و  لالالم با  ولو يو لالالم ولالالد ظالالاهو
فكانت هذه الواا   ااصم  الظلو لاتشيع، رنَّ هذا ماذن  (2)الماوبين  أنم مات  ييمًا.

 نلايتلو، إذ إن أعالالالاب دينلو هو اإلماو الذة ي، مون أن اولم اوه اهلل ووعالالالولم واإلماو 
، وانييع ه261توفالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ولو يبا  ولدًا يت ايون  م، وحينئذ توا  النص الميدب عالالالن 

عالالالالالالالاليه ارمواه الهاوي  التل تابذ من ارت اغ  اعالالالالالالالالو اإلماو، فافتوا الشالالالالالالالالي  ، وتشالالالالالالالالتت 
أموهو، و ظو البيب  ايلو، وضالالالالالالالالالالاات  لو العالالالالالالالالالال ه. وي دو أنم فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ظه التح،ب 
والت صالالالالالالالالالالالالالالب يفيد ال يه وظيفتم، ويصالالالالالالالالالالالالالالاب الفكو  الشالالالالالالالالالالالالالالاه والت يه..فيد ه ه هاالء 

لمشالالالالالالالالالوغ" أة منصالالالالالالالالالب ارن ياء والوعالالالالالالالالاله، مع أن المفتوون للذا اليفه الم، وو وظيف  "ا
فالالالالل حضان  أيفاه، وكانت  داي  النيه الشو ل  ن هذا الوضيع منذ  -لو وهد -مكانم

 والدتم، وهو ما ال يكون إال فالل بياالت الم توهين.
واد تولهلل  ث هذه ارب او مهمو   من هاالء ارفاكين الذين يد ون الصالالالالالالالالالالالالالالا  

لا ائف  أو    منلو، عالالالالالميت فتول النيا   التل ت اا وا  اي لذا المنتظو واوتضالالالالالت هذه الي
 ال ي   الص و ، والتل اعتموت ،هاء ع  ين عن ، كما كان فالل  ادان ال الو اإلعامل 
مهمو الالال  تمثالالاله هاالء النواب، وكالالالانوا يعالالالالالالالالالالالالالالتامون ارمواه ويبوهون لانالالالاب التواي الالات 

 الم، وم .
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هلل أنلا نوها فالل كت لو ارعاعي ،  اواد اهتو شيوخ الشي    لذه التواي ات، ودو 
، (3)واليوعالالالالالالالالالالالالالالل، (2)وا ن  ا ويم، (1) يأتيم ال ايه! كما ف ه الكاينلمن الوحل الذة ال

واد همع شالالالالالالالالاليبلو   د اهلل  ن ه فو الحميوة ارب او . (5)والمهاعالالالالالالالالالل، (4)والي وعالالالالالالالالالل
ه ل ماعالالعالال  )اوب اإلعالالناد(. وهو من تحييا: المووي   ن منتظوهو فالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتاب عالالماه

 واد ي ع فالل المي    اإلعامي   يلوان(. ،ال يت  ايلو العاو إلحياء التواث
 ات الباوه  من "التواي: وذكو صالالالالالاحب الذوي   كتا ين للو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل هذا  اعالالالالالو

وتحكل هذه التواي ات وأة اإلماو الم، وو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل كثيو من أموو  (6).الناحي  الميدعالالالالال "
ائم ال يب المهلوه..وتحيييم رمانل شي تم وشفالدين والحيال، وتصوو ادوتم  اهلل  او 

ها تم رعالالالالالالئاتلو واعالالالالالالتامم لما ييدمونم من أمواه، واد  رمواضالالالالالاللو، وحه لمشالالالالالالاكالو، واي
تصالالاه أحداث ذلك أحيانًا  ثوب اصالالصالالل. والمتأمه لافتاو  المنعالالو   إليم فالالالالالالالالالالالالالالالالل أموو 

 واضع هَّ  اهلل أنَّ الدين يو  فالالالالالالالالل الكثيو منلا الهله فالالالالالالالالل أ عي معائه الشي  ، ممَّا يد
هذه "التواي ات" هو من المترموين الهلا  الذين ال يحعالالالالالنون الوضالالالالالع، أو أن اهلل ت الهلل 
شاء كشفلو وفضحلو  اهلل واوب البائا.. فهاءت محاولتلو فالالالالالالالالالالالالالالالالل الكذب كمحاول  

 معيام  الكذاب فالل محاكال اليولن الكويو.
ن اتباذها  يائد  هائب  اماء الشي   الم اصوين التل ال يعتحيون م ومن

ي نل  ذاه اهلل صا  م اشول    ش شيوبلو حتهلل الن، و  المنتظو ال ائب هذاأن  ، ملو
لتل هل ا النصوص  ه  ،وبووج الفتاو  الم صوم التواي ات،و  الوااغاعتمواو حكاي  

 "ال: تيل المدوعل محمد الم اصوشيبلو  ياهكالوحل اإلللل تماما كما ي، مون. ف
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ي  ، وهذا الش هع ااات عوي   ين اإلماو )غ( و ين موا دف ا وهو  نعت  د  ه هو كائن
  (1)هو العو ال ظيو".

 -: الوالصة
الشي   يود ون العن  وال ي ماون  لا، واعت اضوا  نلا  يوه اإلماو حيث أنم مثه اوه -

اهلل واوه وعالالالالالالالالالالالالالالولم، أو ييدمونم  ايلما، وأن ارئم  يوحهلل إليلو، وهو الملتمون  تب،ين 
 او.ال 
 شالالالالالالالالالالالالالو  ندهو كأاواه اهلل ت الهلل وأاواه وعالالالالالالالالالالالالالولم  ايم الصالالالالالالالالالالالالالال  اإلثناأاواه ارئم   -

 والعاو.
 شو.  اإلثنا)اليولن والعن  الن وي  كما يتبياونلما( مود    ند ارئم   الشوي   -
 ود هو لمووايات الصحا   وضل اهلل  نلو لكفوهو. -
 أبذهو العن   ن حكايات الوااغ. -
باص فالالالالالالالالالالالالالالالالالل تايل العالالن   ن الوعالالوه  ايم العالالاو، يبتا  كايً   ن عالالند للو عالالند  -

 المعامين.
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 البواري ومسلم صحيحيالشيعة من  موقف
ي دَّ صحيحا ال باوة ومعاو من أصح المصادو الحديثي   ند المعامين،  ينما 
الشالالالالالالي   الووافش ت داهما من الكتب المايئ   البوافات وارعالالالالالالاييو، ويتلهمون  ايلما 

    اوات كالا إعفا  وت ذه.
"ونحن لو واه نا هذين : اوه الشالالالالالالالالالالالي ل محمد ه فو شالالالالالالالالالالالمب الدين: ومن ذلك

الكتا ين وةيوهما، ليال نا  شالالالالالكه واضالالالالالح وهال العالالالالالب  واالفتواء والدب فل كثيو من 
المواضالالالالالالالع فيلما...ومن ال ويب   د كه ذلك وةيوه أن ي صالالالالالالالوح  اهلل تعالالالالالالالمي  هذه الكتب 

ن  ال اما ا فيلما من أكاذيب  الصالالالالالالالالالالالالالالحا . واي ء مد وون اليوو إلهلل تيليو هذه الكتب مم 
وموضالالالالالالالالالالالالالالو ات، تنفوح اإلنعالالالالالالالالالالالالالالالان من الدين  تصالالالالالالالالالالالالالالويوها لم دين عالالالالالالالالالالالالالالبافات وبوافات 

 ومضحكات".
وواه ال باوة ومعاو  عنديلما إلهلل أ ل  ويذكو محمد ه فو شمب الدين حديث

ون ف: ههويول، ااه أناب يا وعالالالالالالالالالالالالالالوه الا م هه نو  و نا يوو الييام و فيا ل هه تضالالالالالالالالالالالالالالاو 
ون فل اليمو ليا: ال يا وعالالالوه الا م. ااه: الشالالالمب ليب دونلا عالالالحابو االوا   هه تضالالالاو 

ك" ثو فإنكو توونم يوو الييام  كذل: ال يا وعوه الا م. ااه: ال دو ليب دونم عحابو االوا
" ومن الواضالالالالالالح، حتهلل لو أةمضالالالالالالنا  ن متن الحديث الذة وواه كه : ي يب  ايم  يولم

ال باوة ومعالالالالالالالالالالالالالاو، مع ما فيم من البوافات والعالالالالالالالالالالالالالبافات، التل توهب الييع   دو من 
نما هو من الموضالالالالو ات والمفتويات  ايم )ص(. حتهلل لو  صالالالالدووه  ن الن ل )ص(، واي

  (1)".أةمضنا  ن كه ذلك، فإن فل ض   عنده ما يكفل ليوحم و دو ا ولم
من  ئيايات فل أ وابوهذا  الو شي ل لبو يتلو اإلماو ال باوة  توويج اإلعوا

  (2)صحيح ال باوة.
"إن الشي   ال ت وه  اهلل تاك ارعانيد)أة أعانيد أهه :   د اهلل الع يتل وااه

يت مذه لا فا ت الل  لا واف ،العن (،  ه ال ت ت وها وال ت وج فل مياو االعتداله  ايلا
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 ،الم ت ول  ندهو"إن لد  الشي   أحاديث أبوهوها من يوالو : وااه (1)أو بالفتم".
وهل كافي  وافيم لفووغ الدين وأصولم،  ايلا مداو  ،ودونوها فل كتب للو مبصوص 

  (2) املو و مالو، وهل ال عواها الحه   ندهو".
 

 عقيدة الشيعة فـي اإلجماع

اإلهماغ ليب حهً   ند الشالالالالالالالالي    دون وهود اإلماو الم صالالالالالالالالوو، فمداو حهي   
ن ما  اإلهماغ  اهلل اوه الم صالالوو، وليب  اهلل نفب اإلهماغ، فلو لو ييولوا  اإلهماغ، واي
  االوا  حهي  اوه اإلماو الم صوو.

ا "اإلهماغ إن م: وفيما يال وأة الشالالالي   من مصالالالادوها، ييوه ا ن الميلو الحال
هو حه   ندنا الشالالالالالالالالالالتمالم  اهلل اوه الم صالالالالالالالالالالوو، فكه هما   كثوت أو اات كان اوه 

و مثه هذا ااه  (3)حه  رهام ال رهه اإلهماغ".اإلماو فل هما  أاواللا، فإهما لا 
  دد من شيوبلو.   

إذن اإلهماغ ليب حه   ندهو  دون وهود اإلماو الذة ي تيدون  صالالالالالالالالالالالالالالمتم، 
فمداو حهي  اإلهماغ هو  اهلل اولم ال  اهلل نفب اإلهماغ، فلو فالالالالالالالالالالالل الحييي  لو ييولوا 

نما االوا  حهي  اوه الم صالالوو، ود واهو  االحتهاج  اإلهماغ تعالالمي   حه  اإلهماغ، واي
"اإلهماغ حه   ندنا"من ل و اليوه  إذ ارصالالالالاله أن : ال معالالالالالمهلل للا، فيوه ا ن الميلو

اإلهماغ ليب  حه   ندنا، رن الحه  فالالالالالل اوه اإلماو الم صوو.. رن هذا هو : ييوه
ميتضهلل مذه لو، فلو ه اوا اإلماو  مثا   الن ل أو أ ظو  فلو  ندهو ينكت فالالالالالالل أذنم، 

تيم الماك،  ه يو  بايًا أ ظو من ه وائيه وميكائيه، إلهلل لبو ما فصانا اليوه فالالالالالاليم ويأ
 نلو فالل م تيدهو فالل العن ، فلو ليعوا  حاه  لإلهماغ واإلماو حاضو  ينلو، كما أن 

 الصحا   ليعوا  حاه  لإلهماغ والوعوه حاضو  ينلو.
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ال فالالالالالالل اإلهماغ، ف ندهو فالالالالالالل كه  صو ن ل يعمهلل اإلماو، والحه  فالالالالالالل اولم 
"ونحن لما ث ت  ندنا  اردل  ال ياي  والنياي  كما هو معتيصهلل فالالالالالالالالالالالالالالل كتب : وللذا االوا

حافظ لاشالالالالالالالالالوغ يهب  ،أصالالالالالالالالالحا نا اإلمامي  أن ،مان التكاي  ال يباو من إماو م صالالالالالالالالالوو
الوهوغ إلهلل اولم فالالالالالالالالالالالالالالالاليم، فمتهلل اهتم ت ارم   اهلل اوه كان دابًا فالالالالالالالالالالالالالالالالل هماتلا رنم 

فحهي  اإلهماغ  ندنا  ،مأمون  اهلل اولم، فالالالالالالالالالالالالالاليكون ذلك اإلهماغ حه عيدها، والبيأ 
واروش ال تباو من  (1).إنما هو  ا ت او كشالالالالالالالفم  ن الحه  التل هل اوه الم صالالالالالالالوو"

وم نهلل هذا اعالالالالالالالالتمواو  (2)"لو بات اروش من إماو لعالالالالالالالالابت".: إماو، رنم كما ي، مون
 ت ييه م دأ اإلهماغ.

 
 اهلل عنهم عقيدة الشيعة فـي الصحابة رضي

 شوي   اهلل عب وشتو وتكفالالالالالاليو الصحا   وضوان اهلل  اإلثناتيوو  ييدل الشي   
 ايلو. فيد كف ووا هميع أصالالالالالالالالالحاب وعالالالالالالالالالوه اهلل  ايم العالالالالالالالالالاو إال النادو منلو، فلذا هو 

كان الناب أهه الودل   د الن ل : الكشالالالالالل أحد صالالالالالناديدهو يووة  ن أ ل ه فو أنم ااه
الميداد  ن ارعالالالالالالالالالالالالالود، وأ و ذو ال فاوة، وعالالالالالالالالالالالالالامان : ث و فياهإال ثاث ، فيات ومن الثا

"وما محمد إال وعالالالالوه اد بات من ا ام الوعالالالاله، : وذلك اوه اهلل  ، وهه الفاوعالالالالل،...
: ويوو   ن أ ل ه فو أيضالالالالالالالالالالالالالالالًا أنالالم االالاه  (3)أفالالإن مالالات أو اتالاله انيا تو  اهلل أ يالالا كو".

ويوو   ن موعالالالالالالالالهلل  ن  (4).إال ثاث " –وأشالالالالالالالالاو  يده-الملاهوون وارنصالالالالالالالالاو ذه وا إال 
إذا كان يوو الييام  ناد  مناد أين : أنم ااه –ه فو اإلماو الم صالالالالالالالالوو العالالالالالالالالا ع  ندهو 
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وعالالالالوه اهلل الذة لو ينيضالالالالوا  ايمو فييوو عالالالالامان، والميداد،  –حواوة محمد  ن   د اهلل 
  (1)وأ و ذو".

 قسمان الشيعة عند الصحابة 
وافا أ ا  كو و مو و ثمان  اهلل تهنيلو  اهلل  ال وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  ن : القســـــــــم األول

 الهميع، وهاالء هو هه الصحا   وضل اهلل  نلو. 
هو الذين لو يوضالالالالالالالالالوا  لذا وبالفوا ذلك ارمو، ووأوا أن  أ ا  كو و مو : والقســــــم الثاني

 و ثمان وضالالل اهلل  نلو اد اةتصالال وا الباف  من  ال، وأن الباف  حا ل ال، وهاالء
عالالالالالالالالالالامان : اد ابتا  الشالالالالالالالالالالي   فل أ دادهو أو أعالالالالالالالالالالمائلو، ولكن أهم وا  اهلل ثاث  وهو

 الفاوعل، والميداد  ن ارعود، وأ و ذو ال فاوة وضل اهلل  نلو.
، عالالالالامان الفاوعالالالالل: أن الصالالالالحا   كالو، ذه وا إال ثاث : ولذلك هاءت وواياتلو

 أصالالالالحاب وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل والميداد، وأ ا ذو ال فاوة، وهاءت فل   ش الووايات اوتدَّ 
اهلل  اي  وعالالالالالالالالالالالاو كالو إال ثاث ، وذكووا أولئك الثاث ، ثوَّ   د ذلك يعالالالالالالالالالالالتثنل  ماو  ن 

 ياعو، و  ش الصحا   وضل اهلل  نلو أهم ين. 
ويابص  ام  الشالي   الا نانل محمد هواد م ني  موا  الشالي   من الصالحا   

 (2)".لو الييب والب يث، وال اده والفاعالالاإنَّ الصالالحا   ك يوهو في: "وااه الشالالي  : فييوه
وييصالالالالد  الييب وال اده  ايًا وضالالالالل اهلل  نم ومن شالالالالاي م من الصالالالالحا   كما ي، مون، 
 ينما الب يث والفاعالالالا هملوو الصالالالحا   الذين  اي وا أ ا  كو و مو و ثمان وضالالالل اهلل 

  نلو  الباف  كما عن ين فل الصفحات التالي .
هلل )لو ي ا من أصالحاب وعالوه اهلل صالا: ل فل تفعاليوهذكو  ال  ن إ واهيو اليم

  ال  ن إ واهيو اليمل(. : اهلل  ايم وللم إال نافا إال اليايه".)تفعيو اليمل
ودل  "كان الناب أهه: وذكو الكاينل فالالالل)فووغ الكافالالالل(  ن ه فو  ايم العاو

يداد  ن الم: من الثاث و فياه:   د الن ل، صالالالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالالالالالالالاو، إال ثاث ، فيات
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ارعود، وأ و ذو ال فاوة، وعامان الفاوعل". وذكو المهاعل فالالالالالالالالالل)حا الييين( أنم ااه 
 :"لل  ايك حا البدم  فأب ونل  ن أ ل  كو و موو فياه: ل ال  ن الحعالالين مولهلل لم

 :إن لما كانا كافوين، والذة يح لما فلو كافو أيضا". وفالالالالل تفعيو اليمل  ند اولم ت الهلل
الفحشالالالالالالالالالالاء أ و  كو، والمنكو  مو، وال  ل : لفحشالالالالالالالالالالاء والمنكو وال  ل"االوا"وينلهلل  ن ا

  (1) ثمان".
كان الناب أهه ودل   د : ونيه الكشالالالالل أيضالالالالا  ن أ ل ه فو  ايم العالالالالاو ااه

الميداد  ن ارعالالالالالالالود وأ و ذو ال فاوة وعالالالالالالالامان : من الثاث و فياه: الن ل إال ثاث ،فيات
يو، وااه هاالء الذين داوت  ايلو الوحهلل، وأ و أن الفاوعالالالالالالالالل، ثوَّ  و  الناب   د يعالالالالالالالال

  (2)ي اي وا ر ل  كو".
ناو : "و ييدتنا فل الت وا: ييوه محمد  ااو المهاعالالالالالالالالالالالالالالل إننا نت وأ من ارصالالالالالالالالالالالالالال

 ائشالالالال  وحفصالالالال ، وهند، : أ ل  كو، و مو، و ثمان، وم اوي ، والنعالالالالاء ارو ع: ارو   
شالالالالوح باا اهلل  اهلل وهم اروش، وأن م  وأو الحكو، ومن هميع أشالالالاليا لو وأت ا لو، وأنلو

  (3)ال يتو اإليمان  اهلل ووعولم وارئم  إال   د الت وا من أ دائلو".
 :وفالالالل تفعيو ال وهان للاشو ال حوانل يوود هذه الوواي  فالالالل ل ن أ ل  كو و مو

شالالالمب إلهلل  ين  من وواء شالالالمعالالالكو هذه أو  ون شالالالمعالالالًا، ما  ين  ين: " ن محمد ال ااو
ن من  أو  ون  امًا فالالالالالالاليلا باا  ظيو ما ي امون أن اهلل باا لدو أو لوشمب  يبايم، واي

االالد أ للموا كمالالا أ للمالالت النحاالال  ل نالال  اروه  -إلهلل أن االالاه-وواء اموكو هالالذا أو  ين اموا، 
ذ وا".-أ ل  كو و مو-والثانل   (4)فالل كه ارواات، واد وكه  لو مائك  متهلل لو يا نوا  
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تتلهو فيلا  اهلل صحا    و الكويتي  الشي ي  تنشو مياالتواد دأ ت مها  المن 
و موضو ًا 2114أكتو و  64 دد الكويتي  المن وونشوت  الوعوه صاهلل اهلل  ايم وعاو.

وئيعالالالالاليا  اهلل ةافلا تحت  نوان )أو المتعالالالالالك ين(. وفل  دل صالالالالالفحات كالت الشالالالالالتائو 
 إنلا (مها  )وال ياذ  اهلل حا العيدل  ائش  ،وج الن ل وضل اهلل  نلا، واالت ال اليذول

كالالانالالت تمالالاوب ملنالال  )اليوادل(، وأنلالالا كالالانالالت ت،ين الهواوة من أهالاله إةواء الشالالالالالالالالالالالالالال الالاب، 
وأضالالالالالالافت المها  الب يث  أن العالالالالالاليدل  ائشالالالالالال  كانت أوه اموأل ت تدغ ما يعالالالالالالمهلل عالالالالالالا   

واتلمت المها  الشالالالي ي  العالالاليدل  ائشالالال   تألي  ارحاديث حعالالالب  ..ليا ك، وعالالالا   لو ك
 أنَّم ال يتشالالالالالو   أن تكون : او كاتب المياه وهو الب يث عالالالالال يد العالالالالالماوةوأشالالالالال .م،اهلا

لو كانت أمَّم فإنَّم عالالالالالاليت وأ منلا، متلمًا إياها  العالالالالالاليدل  ائشالالالالالال  أمم أو أو المامنين، وأنلا
ها كانت منحا  أباايا، وتو هلل حفات وصالالالالالالالالالالفتلا مها  المن و الشالالالالالالالالالالي ي   الايالل  َا  أنَّ

 الحمواء.
و الشالالالالالالالالي ي  اد اتلمت  مو  ن البياب وضالالالالالالالالل اهلل  نم ويذكو أن مها  المن 

لو يكن مع الوعوه  ماء الوهاه، وأنَّ أ ا  كو فل مياه عا ا  أن  م موش ال يشفيم إال
بالدا  ن   ايم العالالالالالاو فل ال او، وأن  مو  ن   د ال ،ي، الما ون فل العالالالالالموات، وأن

الوائح  الكويل  التل  المواضالالالاليع ذاتالوليد اد اته وها معالالالالاما و،نا  اموأتم، وكثيو من 
واالد أحالاه و،يو اإل او الكويتل محمالد أ و الحعالالالالالالالالالالالالالالن  (1)ت ج  لالا هالذه المهاال  الب يثال .

النيا   ال ام ، رنَّ ما  وضالالالالالالالالالالالتم  إلهللمها  "المن و"  ناء  اهلل توهيلات مهاب الو،واء 
  .والثوا ت اإلعاميهذه المها  ي دح شيا وفتن ، تت اوش مع كه الييو 

 :)ااه أ و ه فو  ايم العالالاو: وذكو الكشالالل صالالاحب م وف  أب او الوهاه ااه
ان اد ك: ف ماوو ااه: اات: اوتد الناب إال ثاث  نفو، عالالالالالالالالالالالالالالامان وأ و ذو والميداد، ااه

إن أودت الذة لو يشالالك ولو يدبام شالاللء فالميداد، وأما : حاص حيصالال  ثو وهع، ثو ااه
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أ و ذو فأموه أميو المامنين  العالالالالالالالالالكوت ولو  عالالالالالالالالالامان فإنم  وش فل اا م  اوش..وأما
  (1)يكن تأبذه فل اهلل لوم  الئو فأ هلل أن يتكاو".

: "فياه الكميت يا عالالالالالالالالاليدة أعالالالالالالالالالألك  ن معالالالالالالالالالأل  ثو ااه: ونيه الكشالالالالالالالالالل أيضالالالالالالالالالا
يا كميت ا ن ي،يد، ما أهويا فل اإلعالالاو من دو، : أعالالألك  ن وهاين، فياه: عالاله.فياه

كح فوج حواو إال وذلك فل أ ناالما إلهلل يوو ييوو وال اكتعالالالالالالالالالالالب ماه من ةيو حام، وال ن
  (2)اائمنا ونحن م اشو  نل هاشو نأمو ك اونا وص اونا  ع لما وال واءل منلما".

 :اات ر ل ه فو  ايم العالالالالالالاو: " ن الوود  ن ،يد ااه: وذكو الكشالالالالالالل أيضالالالالالالا
لم أ و  هأدبام، فعالالالالالالألم الكميت  ن الشالالالالالاليبين، فيا: ه انل اهلل فداك ادو الكميت، فياه

ما أهويا دو، وال حكو  حكو ةيو موافا لحكو اهلل وحكو وعالالالالالالالالالولم : ه فو  ايم العالالالالالالالالالاو
ع ل اهلل أك و، اهلل أك و، ح: وحكو  ال  ايم العاو إال هو فل أ ناالما، فياه الكميت

  (3)حع ل".
 قريش صنمي دعاء

)دعاء صـــــــنمي قريش  وقد وابتو ت الشالالالالالالالالالالي   هذا الد اء المعالالالالالالالالالالمهلل  ندهو 
 :ومما هاء فل هذا الد اء: للعن أبي بكر وعمر وابنتيهما عاةشــة وحفصــة وصــصــوه

فكيلما،  "الالو صالالالالالالالالالالالالالالاهلل  اهلل محمد وله محمد، وال ن صالالالالالالالالالالالالالالنمل اويش وياةوتيلما واي
إن امك، و صالالالالالاليا وعالالالالالالولك، واا ا دينك،  وا نتيلما الاتين بالفا أموك وأنكوا وحيك وهحدا
توكوها، الالو ال نلو فل مكون  فويضالالالالالالالالالالالال وحوفا كتا ك، الالو ال نلما  كه أي  حوفوها، و 
والد اء ييع فالالالالالالالالالالالالالالالالالل ) عالالومدا...إلل الخ. العالالو وظاهول ال اني  ل نا كثيوا أ دا دائما دائ ا

أ و الياعالالالالالالالالالو البوئل، : صالالالالالالالالالفحتين مملووًا  أبتاو  دل من يواةيتلو الم اصالالالالالالالالالوين منلو

                                                 
 .2 محمد  ن  مو الكشل ص: م وف  أب او الوهاه -1
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من  ميتيفاتومحعالالالالالالالن الحكيو، ولي  اهلل شالالالالالالالوي تمداوة، ولي  اهلل البمينل(. وممن ذكو 
  (1).هذا الد اء الشي ل أو أشاو إليم من مصنفات الشي  

ولو يكت  الوافضالال   ذلك الا ن الوبيص لبياو الصالالحا   ومنلو  ائشالال  وضالالل 
اهلل  نلا،  ه وت وا  اهلل هذا الد اء ارهو والثواب الك يو، فنعالالالالال وا كذ ا و،ووا  إلهلل ا ن 

يينت  لذا الد اء فل صالالالالالالالالالالالالالاواتم، وااه "إن  ايا وضالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نم كان :   اب أنَّم ااه
 (2)وعالالالاو فل  دو وحنين  أل  أل  عالالاللو". الدا ل  م كالوامل مع الن ل صالالالاهلل اهلل  ايم

الوافضالالالالالالالالالالال   لذا الد اء وا ت ووه من أ ظو ارد ي  ف ا ت شالالالالالالالالالالالووحم أكثو من  واد اهتو
  (3).لةا  و،ك اليلوانلأشاو إلهلل ذلك   شول شوو  كما

موة ب فيم  ندهو، حتهلل إنَّلو وووا فل فضام نع ً  إلهلل ا ن   اب وهذا الد اء        
كان يينت  لذا الد اء فل صاواتم، وااه إن الدا ل  م   ايم العاو "إن  اياً : أنم ااه
 (4) دو، وأ حد، وحنين،  أل  أل  علو". فل اهلل  ايم وعاو صاهلل الن ل  معكالوامل 

إنَّ أةا  ،وك اليلوانل ذكو أن شووحم  حتهلل، وللذا كان هذا الد اء محه  ناي   امائلو
  (5)  ا ت ال شول.

انظو أبل المعالالاو ما أحيد وما أب ث هذه الفوا ، وما ييولونم فالالالالالالالالالالالالالالالالالل أ ل  كو        
و مو وهو بياو ال شالالالالالالالالالالو   د ارن ياء  ايلو العالالالالالالالالالالاو والذين أثنهلل اهلل  ايلو ووعالالالالالالالالالالولم، 

                                                 
، 4/356المهاعالالل: . ومولل ال يوه2/711الكاشالالانل : ،  او الييين426الكاشالالانل ص: اول ال يون -1

حياا الحا أ و الحعالالالالالالالالالن ال امال : تفعالالالالالالالالاليو ال وهان، وميدمتم  اهلل 134-525133التعالالالالالالالالالتوة ص : واي
ل،او الناصالالالالالالالب ،313-335، 251-254 ،2/55، 226-251، 1/113-174 ، 215الحائوة ص: واي

، وال اد 215-1  د اهلل شالالالالال و ص: ، وحا الييين222-221النووة الي وعالالالالالل ص: وفصالالالالاله البياب
 ا.وه/ب، وةي74الكوكل ا: ، ونفحات الاهوت511، المص ا  لم ص511الكف مل ص: ارمين

 .2/711 الفيش الكاشانل:  او الييين فل أصوه الدين -2
 .2/32مه ار ، والحو ال امال فل أمه2/152كتا م الذوي    -3
. 3/483 حعين النووة الي وعل: الوعائه ومعتن ي المعائه ومعتدوك .146/ 46ارنواو   حاو -4
 .1/686محعن الكاشانل الييين فل أصوه الدين:   اوو 
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التاويخ والوااع  ذلك، وصالالالالالالالالاو هذا من وأهم ت ارم   اهلل  دالتلو وفضالالالالالالالالالو، وشالالالالالالالاللد 
ارموو الم اوم  الضوووي   بيوي تلو وعا يتلو وهلادهو فالالالالالالالالالالالالالالالل اإلعاو. فأة حب يكن م 

لصالالالالحا   وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالاو أهم ين إال نفوًا يعالالالاليوًا، ونذكو هنا ما  اليوو
داد  ن المي: اث "أن الناب كانوا أهه ودل إال ث: نياناه عالالالالالالالالالالالالالالالا يا  ن الكاينل فل الكافل

  (1)ارعود، وأ و ذو ال فاوة، وعامان الفاوعل".
 : واتهامات الشيعة الروافض ألبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما افتراءات

 عنهما ة ولعنهم ألبي بكر وعمر رضي اهللالشيع تكفـير: أول
هميع أصحاب وعوه اهلل  ايم العاو إال النادو  وي  ش اإلثناليد كف و الشي          

منلو، وممن يكفوونلو أ ا  كو الصالالديا و مو  ن البياب وضالالل اهلل  نلما فلما ليعالالا 
من الصالالالالالالحا   الثاث  الذين  يوا معالالالالالالامين ولو يوتدوا   د التحاا الن ل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم 

   ن أئم  الشالالالالالي  وعالالالالالاو  الوفيا ار اهلل، فيد ووة محدث الشالالالالالي   الكشالالالالالل  دل ووايات
الن ل إال  د"كان الناب أهه الودل   : ف ن أ ل ه فو أنم ااه: تفيد اللواء واإلفك الم ين

الميالالداد  ن ارعالالالالالالالالالالالالالالود، وأ و ذو ال فالالاوة، وعالالالالالالالالالالالالالالامالالان : ثاثالال ، فياالالت ومن الثاثالال و فيالالاه
"وما محمد إال وعالالالالالوه اد بات من ا ام الوعالالالالاله، : الفاوعالالالالالل،...وذلك اوه اهلل  ، وهه

 :أو اتالالاله انيا تو  اهلل أ يالالالا كو". ويوو   ن أ ل ه فو أيضالالالالالالالالالالالالالالالالالًا أنالالالم االالالاه أفالالالإن مالالالات
ويوو   ن موعالالالالهلل  ن ه فو  (2)إال ثاث ". –وأشالالالالاو  يده -الملاهوون وارنصالالالالاو ذه وا

"إذا كان يوو الييام  ناد  مناد أين حواوة محمد  ن   د اهلل وعالالالالالالوه اهلل الذة : أنم ااه
الكاينل موت الشالالالالالالالاليبين  و، و (3)د، وأ و ذو".لو ينيضالالالالالالالالوا  ايمو فييوو عالالالالالالالالامان، والميدا

دنيا إن الشالالالالالالالالالالالالالاليبين فاواا ال: كافوين، ثو ااو  ا نلما، ووو  كذ ا  ن أ ل ه فو أنم ااه

                                                 
 .2/245 الكافالل -1
 .64، ص66واو   ن   د ال ،ي، الكشل ومحمد  ن  م: وهاه الكشل -2
 .66، ص18وهاه الكشل واو  -3
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ولو يتو ا، ولو يتذكوا ما صالالن ا  أميو المامنين  ايم العالالاو، ف ايلما ل ن  اهلل والمائك  
  (1)والناب أهم ين".

: هلل  ش كتب تفعالاليو الشالالي    ند اولم ت الوهاء تكفيو الصالالديا والفاووا فل 
ن وا ث وَّ كا  ينا لما وا)إنَّ الالالالذ  وا ث   فاو  ن وا ث وَّ كافاو  م  ل ياْ ف وا لال ْو واال اْ،دااد وا ك ْفًوا لاْو ياك   وَّ ث وَّ لما ٍن الاالالالَّ

يال ْو عا  ي  فل ن،لت": . حيث نع وا إلهلل ه فو الصادا أن ااه644: ( عوول النعاءاً ل ياْلد 
فان وفان لمنوا  وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم والم فل أوه ارمو ثو كفووا حين  وضت 

من كنالالت مواله ف اهلل مواله ثو لمنوا  الالال ي الال  رميو المامنين :  ايلو الواليالال  حيالالث االالاه
 ايم العالالالالاو حيث االوا لم  أمو اهلل وأمو وعالالالالولم، ف اي وه ثو كفووا حين مضالالالالهلل وعالالالالوه 

   للو ييووا  ال ي  ، ثو ا،دادوا كفوا  أبذهو من  اي وه  ال ي وفا لموااهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم 
  (2)، فلاالء لو ي ا فيلو من اإليمان شلء".

محدث الشالالالي   ن م  اهلل اله،ائوة  كثول الووايات الشالالالي ي  فل تكفيو أ ل  وي، و
"ارب الالالالاو الالالالالدالالالالال   اهلل كفو أ ل  كو و مو : و مو وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نلمالالالالا، فييوه  كو

 لما وثواب ل نلو وال واءل منلو، وما يتضالالالالالمن  د لو أكثو من أن يذكو فل هذا وأضالالالالالوا
  (3)المهاد أو فل مهادات شتهلل..".

واد أكد الشالالالالالي ل الم اصالالالالالو حعالالالالالن الشالالالالاليوا،ة نفاا أكثو الصالالالالالحا   وضالالالالالل اهلل 
 نلو، وتعالالالالالالالاءه  ن عالالالالالالال ب ا وه الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالاو لامنافيين فل صالالالالالالالفو  

"إنم لو يكن من صالالالالالالالالح الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم :  يولم  المامنينو ثو أهاب نفعالالالالالالالم
نما كان  ايم أن  وعالالاو منذ فهو اإلعالالاو أن يي ه المباصالالين فيي ويوفش المنافيين، واي

التل  ،وال المي    ن اليو  الموضالال ي اإلعالالاو  لايكدب هميع بامات الهاهاي  ليعالاليج 
  (4)ال إلم إال اهلل تفاحوا". اولوا" : تظاهوت ضده فكان يلت 

                                                 
 .8/131 ،كتاب الووض  ،434الكاينل، واو : الكافل -1
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 : البراءة منهما: ثانيا

إن ال واءل من أ ل  كو و مو وضل اهلل  نلما ت د من ضووويات مذهب        
ايب من منلو ف  وأالشي   الووافش، واد أوه وا  اهلل الشي   الت وا منلما، ومن لو يت

من  اإلمامي  ال واءلمن ضووويات دين : مذهب الشي   فل شلء. ييوه شيبلو المهاعل
  (1)أ ل  كو و مو و ثمان وم اوي .

ال واءل منلو ت د من أعالالالالال اب ذهاب ارعالالالالالياو وشالالالالالفاء  و، و مشالالالالالايخ الشالالالالالي   أنَّ       
ومن ت وأ منلو ومات فل لياتم دبه الهن ، وو  الكاينل فل كتا م الكافل  (2)ار دان.

ا  وأشالالالاللد مائكتك الميو ين وحمو إنل أشالالالاللدك الالَّ : "من ااه:  عالالالالنده  ن أئمتلو اوللو
وأن محمدا   دك  ،لوحيو وشالالالالالالالالالالالالالك المصالالالالالالالالالالالالاليفين أنك أنت اهلل ال إلم إال أنت الوحمن ا

فإن مات من لياتم  ،وأن فان إمامل ووليل...وأ وأ من فان وفان وفان ،ووعالالالالالالالالالالالالالالولك
و ثمان وضل  ،و مو ،أ و  كو: وميصوده من وفان وفان وفان هو (3)دبه الهن ".
 اهلل  نلو.
من وواء  ين  "إنَّ : ونعب الشي   ،ووا و لتانا إلهلل ه فو الصادا أنم ااه       

نَّ  ،شمعكو هذه أو  ين  ين شمب فيلا باا كثيو ، فيلا اً اموكو أو  ين امو  ءمن ووا واي
فل و باا كثيو ال يدوون أن اهلل باا لدو أو لو يبايم، أللموا إللاما ل ن  فان وفان". 

  (4)"لو ي صوا اهلل يوف   ين ي وءون من فان وفان".: الكاينل اي وو 
                                                 

 .86 دون م اومات ي ع، ص  ،محمد  ااو المهاعل تحييا حعين دوكاهل: ال يائد -1
نيا  ن  يان موا  شالالالاليخ اإلعالالالالاو اإلماو ارك و محمد الياهو ا ن  1/9الناصالالالالب لاحائوة  إل،او -2

ص  ارعالالتاذ بالد  ن أحمد الشالالامل،: والتنويو التحويو  اشالالوو التونعالالل من الشالالي   من باه تفعالاليوه
64.  

 .1/489اليوه  ند اإلص ا  واإلمعاء،   اب ، كتاب ارصوه4الكاينل، واو : الكافل -3
فل ارئم  إذا مضالالالالالالالالالالالهلل منلو إماو ي و    اب ،8الصالالالالالالالالالالالفاو واو :  صالالالالالالالالالالالائو الدوهات الك و  انظو -4
ايب : البوايج والهوايح: ، وانظو كذلك8/146، كتاب الووضالالالالال  486، والكافل لاكاينل واو 6/681

المهاعالالالالالالالالالالالالالالل : ،  حاو ارنواو3/161، 6/38، ، تفعالالالالالالالالالالالالالاليو ال وهان لا حوانل614 ص الدين الواوندة
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 : اتهامهما بتحريف القرآن الكريم: ثالثا
"ا او أنَّ الحا الذة ال محيص  نم  حعب : ييوه الشي ل أ و الحعن ال امال

عالالالالوه اهلل و ارب او المتواتول التي  وةيوها أن هذا اليولن الذة فل أيدينا اد واع فيم   د 
لكامات هم وه   ده كثيوا من ا لذينوأعالاليي ا ،صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو شالاللء من الت ييوات

  (1)واليات".
 :أ و ه فو محمد  ن الحعالالالن الصالالالفاو  ن أ ل ه فو الصالالالادا أنم ااه ويووة

"مالالا من أحالالد من النالالاب ييوه إنالالم همع اليولن كاالالم كمالالا ان،ه اهلل إال كالالذاب، ومالالا هم الالم 
وارئمالال  من   الالده. ووو   ن محمالالد  ن  لالالبن،ه إال  ال  ن أ ل يالالاومالالا حفظالالم كمالالا أ

الحعالالالالالالالالالالالالالين  ن محمد  ن عالالالالالالالالالالالالالنان  ن  ماو  ن مووان  ن المنبه  ن ها و  ن أ ل 
ةيو  منما يعالالالالتييع أحد أن يد ل انم همع اليولن كام ظاهوه و اي: ه فو )غ( أنم ااه

  (2)اروصياء.
ا  اليولن، وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم فضالالالالالالالالالالالائح إن   ايا هاءن: وذكو أن   مو ااه ل،يد  ن ثا ت

ائح من فض مونعيي منم ما كان فالالالالالالالالالالالالالالالالي ولنالملاهوين وارنصاو، واد وأينا أن نال  الي
لن فإن أنا فوةت من اليو : وهتك الملاهوين وارنصالالالالالاو. واد أها م ،يد إلهلل ذلك، ثو ااه

 : اهلل ما عالالالالالالالالألتو وأظلو  ال اليولن الذة ألفم أليب اد أ يه كه ما  ماتوو فياه  مو
 ما حياتم دون أن نيتام ونعالالالالالالالالالالالالالالتويح: أنتو أ او  الحيا ، فياه  مو: الحيا و ااه ،يد ما

اتام  اهلل يد بالد  ن الوليد فاو ييدو ذلك. فاما اعالالت با   مو عالالألوا  الالالالالالالالالالالالالالالالاللمنم. فد و ف
يا أ ا الحعن  :أن يدفع إليلو اليولن فالالاليحوفوه فالالاليما  ينلو، فياه  مو  نم ايا وضل اهلل 

 ت،يلالاه: ذة كنالت هئالت  الم إلهلل أ ل  كو حتهلل نهتمع  ايالمو فيالاهإن هئالت  الاليولن الال
ليب إلهلل ذلالالك عالالالالالالالالالالالالالال يالاله، إنمالالا هئالالت  الالم إلهلل أ ل  كو لتيوو الحهالال   ايالالم وال تيولوا يوو 

                                                 

 فان وفان أة: من أ ل  كو و مو.من :  اَّا المهاعالالالالالالالالالالالالالالل  اهلل هذه الوواي   يولم، واد 48/691
 .48/691المهاعل :  حاو ارنواو

 . 41 الميدم  الثاني  لتفعيو مولل ارنواو ومشكال ارعواو ص -1
 .164الصفاو ص :  صائو الدوهات -2



114 

 

"ما هئتنا". إن هذا اليولن ال يمعالالالالالالالالالالالالالالالم إال : "إنا كنا  ن هذا ةافاين" أو تيولوا: الييام 
: إلظلاو م اووو فياه  ال فله وات: الميلوون واروصالالالالالالالالالالالالالالياء من ولدة. فياه  مو

   (1)ن و،إذا ااو اليائو من ولدة ي ظلوه ويحمه الناب  ايم".
وأ و منصالالالالالالالالوو أحمد  ن منصالالالالالالالالوو الي وعالالالالالالالالل يوو  فل االحتهاج  ن أ ل ذو 

"لما توفل وعالالالوه اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو همع  ال : ال فاوة وضالالالل اهلل  نم أنم ااه
صالالالالاه لما اد أو   ايلووارنصالالالالاو و وضالالالالم  اهوينالملوهاء  م إلهلل  ليولن، ايم العالالالالاو ا

 ذلك وعالالالوه اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو، فاما فتحم أ و  كو بوج فل أوه صالالالفح  فتحلا 
او فيم، فأبذه  ايم العالالالالالالال لنايا  ال اودده فا حاه  : فضالالالالالالالائح اليوو، فوثب  مو وااه

ا هاء إن  اي: فياه لم  مو -وكان ااوئا لايولن -، ثو أحضالالالالالووا ،يد  ن ثا توانصالالالالالو 
 اليولن وفيم فضالالالالالائح الملاهوين وارنصالالالالالاو، واد وأينا أن نال  اليولن، ونعالالالالاليي منم ما 
كان فضالالالالالاليح  وهتكا لاملاهوين وارنصالالالالالالاو. فأها م ،يد إلهلل ذلك.. فاما اعالالالالالالتبا   مو 

  (2)عأه  ايا أن يدفع إليلو اليولن فيحوفوه فيما  ينلو".
"فإن   :  اتلو الصالالالالالالالالالالالالالالحا    التحوي  فييوهاائد الثوول اإليواني البمينلولي  اهلل 

أولئك الذين ال ي نون  اإلعالالالالالاو واليولن إال رةواش الدنيا والوئاعالالالالال ، كانوا يتبذون من 
اليولن وعيا  لتنفالالالالاليذ أةواضلو المش وه ، ويحذفون تاك اليات من صفحاتم، وي عييون 

لهلل ار  لن، د  المعالالالالالالالامين و اليو اليولن من أنظاو ال المين إلهلل ار د، وياصالالالالالالاليون ال او واي
اهلل كتب   معالالالالالالالامونالذة يأبذه ال -التحوي  صالالالالالالالديي - وي ث تون  اهلل اليولن ذلك ل يب

  (3)اليلود والنصاو ".
ننا هنا ال شالالالالالالالالالالالأن لنا  الشالالالالالالالالالالاليبين، وما ااما  م من : وااه فل موضالالالالالالالالالالالع لبو "واي

اه وعالالالالالمبالفات لايولن ومن تا ب  أحكاو اإللم، وما حااه وحو ماه من  ندهما، وما ما

                                                 
تفعيو الصافل: الما ،  6/118 ن  ال  ن أ ل يالب الي وعل، أ و منصوو أحمد : االحتهاج -1

 .6/14 الكاشانل حعن، وتفعيو
 .  6/118لاي وعل : االحتهاج -2

 . 646اهلل البمينل ص وو : ارعواو كش  -3
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ضالالالالالالالد فايم  ا ن  الن ل وضالالالالالالالد أوالده، ولكننا نشالالالالالالاليو إلهلل هلالما  أحكاو اإللم،  اومن ظ
والالالدين...إن مثالاله هاالء ارفواد الهلالالاه الحميهلل وارفالالااون والهالالائوون ةيو هالالديوين  الالأن 

ن يكونوا ضمن    (1)ارمو". أولليكونوا فل موضع اإلمام ، واي
 اتهامها بتضييخ السنة النبوية: رابعا

إلهلل اتلاو الصحا    أن لو  دو اَّم  الشي   الم اصو محمد  ااو الصذهب 
 م،وعنت اوعأمعكوا  ن عااه الن ل  ايم العاو، وأمعكوا  ن تدوين لثاو الن ل  ايم ال

ضيا لا وتحويفلا، وأن  الذة حافظ  اهلل التدوين والتعهيه هو أهه  فلمما كان ع  ًا 
نًا  ن أئم  أهه ال يت  أن   ندهو كتا اً ضبماً مدو  ال يت، و، و  أن م اعتفاضت الووايات

 إماء وعوه اهلل  ايم العاو وبي   ال  ن أ ل يالب همع فيم هميع عنن وعوه اهلل 
  (2)صاهلل اهلل  ايم وعاو.

و، و محمد وضا الحعينل الهالل أن أ ا  كو و مو وضل اهلل  نلما كانا ال 
: لن ل  ايم وعاو، وأن أ ا  كو الميصود  يوه ايوون االعتشلاد  أحاديث الن ل صاهلل اهلل

 ينكو كتاب اهلل  يننا و : "يوشك الوهه متكئًا فل أويكتم ،ي حدَّث  حديٍث من حديثل فييوه
 ،  وهه  فما وهدنا فيم من حاه اعتحااناه وما وهدنا فيم من حواو حومناه"!  ه كان 

  (3) مو ينلهلل  ن تدوين العن .
 باغتصاب الوالفة من علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهاتهامهما : وامسا

،  يامن  أحيي  له ال يت فل اإلمامالشي     دو إيمان الصحا   الذين لو  ي تيد
 نفيذاتو، موا أن اا  من الصحا   حييوا اإليمان ليوللو  اعتحياا له ال يت اإلمام  

: هال6648 ،ة المتوفهللالشيوا نلوصي  وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو، ييوه  ال با
مهود  اإليمان وال دال    و"حكو الصحا    ندنا فل ال دال  حكو ةيوهو وال يتحتَّو الحك

                                                 
  . 688-684ص البمينل: كش  ارعواو -1
 ص محمد  ااو الصالالالالالالدو: الد ول اإلعالالالالالالامي  إياومن كتا م التشالالالالالاليع ظاهول ي ي ي  فل   تصالالالالالالو  -2

63-66. 
 . 388ص  عي د محم د وضا الحعينل الهاللال: العن   الشويف  تدوين -3



116 

 

الص ح   وال يحصه  لا النهال من  ياب الناو وةضب اله او إالَّ أن يكون مع ييين 
يمانم وحفظم وصي  وعوه اهلل فل أهه  اإليمان وباوص الهنان، فمن  امنا  دالتم واي

  (1)وأنَّم مات  اهلل ذلك كعامان وأ ل ذو واليناه وتيوَّ نا إلهلل اهلل ت الهلل  ح م".  يتم
شوين فل اليون ال  الشي  أ و،  اماء  من وهو -ييوه   د الحعين شو  الدين

:  دو ظلوو نصوص اإلمام  وصواحتلا م ااً  -هال6444 توفلالذين د ا إلهلل التيويب، و 
هو لشنشن  ن وفلا لكه من أضمو له محمد "أما  دو إبواج تاك النصوص فإنما 

حعيك ، وأ ين للو ال ه من ح،ب الفوا ن  فل الصدو اروه، و  دل أولل العاي  
يفاء نووهو كه حوه وكه يوه، و   هكوالت اب الذين  ذلوا فل إبفاء فضه أهه ال يت، واي

 كه  ولمناا لو وبصائص مصادولما لديلو من اول وه ووت، وحماوا الناب كاف   اهلل 
مناص لو، وأبو   وظائفلو و  هو،توةيب وتوهيب، وأها وا  اهلل ذلك تاول  دواهملو ودنانيو 

ومول  عيايلو وعيوفلو، يدنون من كذب  لا، وييصون من صدا  لا، أو ينفونم أو 
ييتاونم. وأنت ت او أن نصوص اإلمام ، و لود الباف  لما يبشهلل الظالمون منلا أن 

  (2)ماكلو.تدمو  ووشلو وتنيش أعاب 
واتلو   د الحعين شو  الدين الصحا     دو االمتثاه روامو الوعوه صاهلل 
داول  اهلل  ايم وعاو إذا كانت تت اوش مع مصالحلو بصوصًا فيما يت اا  الحكو واي

تلو، إلهلل أواموه،  ه يتوكونلا، ويف اون ما يوون فيم مصاح يلاالدول ، فإنلو ال يمتثاون ف
  (3)مالو فيلو.  نوهذا ي
 بذيةة ألفاظالشتم والقذف لهما ب: سادسا

ل ول هَّ أ ا  كو و مو وضالال نليد اتبذ الشالالي   مواا  عالاليئ  من البافاء الواشالالدي
اهلل  نلمالالالا االالالد نالالالاللمالالالا كثيوًا من ارذ  واالتلالالالامالالالات ال الالالاياالالال ، وأكثو من ةيوهمالالالا من 

انل، عالالالالصالالالحا   وضالالالل اهلل  نلو همي ا، فيد ذكو المهاعالالالل وواي   ن أ ل  ال البوا

                                                 
 .  66صالحعينل، وا،ةالشي المدنل اهلل بان : الدوهات الوفي   فل ي يات الشي   -1
 .416شو  الدين ص  الحعين  د : المواه ات -2
 . 466( ص 83المواه   ): لمواه اتا -3
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كنت م م  ايم العالالالالالالالاو فل   ش :  ن مولهلل ل ال  ن الحعالالالالالالالين  ايلما العالالالالالالالاو، ااه
إن لل  ايك حيا، أال تب ونل  ن هذين الوهاين،  ن أ ل  كو و موو. : اتباواتم، في

ات ا: كافوان، كافو من أح لما. ويذكو وواي  أبو   ن أ ل حم،ل الثمالل، ااه: فياه
 هما : ن هذين الوهاينو. ااه ب ونلأ: -واد با -العالالالالاو  لمال ال  ن الحعالالالالين  اي

أوه من ظامنا حينا وأبذا ميواثنا، وهاعالالالالالالا مهاعالالالالالالا كنا أحا  م منلما، ال ةفو اهلل للما 
 (1)وال وحملما، كافوان، كافو من توالهما".

الفحشالالالالاء أ و  كو، : الصالالالالافلو  ،وال ياشالالالالل ،وهاء فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل تفعالالالاليو كه من اليمل
"وينلهلل  ن الفحشالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء والمنكو : وال  ل  ثمالالالالان".  نالالالالد اولالالالالم ت الالالالالهللوالمنكو  مو، 

  (2).96: وال  ل".عوول النحه
الظالو  )ويوو ي ش: وهاء فالل تفعيو  ال  ن إ واهيو اليمل تحت اولم ت الهلل

يا  -يا ليتنل اتبذت مع الوعوه  ايًا ولياً  -أ ا  كو-"ي نل اروه : ييوه ) اهلل يديم
: ت الهلل وأيضًا فاليم تحت اولم (3)".-وضل اهلل  نم  مو ةأ -اتبذ فانًا بايًا  لو ليتنل

 )وكذلك ه انا لكه ن ل  دوًا شيايين اإلنب والهن ي وحل   ضلو إلهلل   ش ،بو 
 شييانان ممت"ما   ث اهلل ن يًا إال وفالل أ: ااه أ و   د اهلل  ايم العاو: ةوووا( اليوه

  ده..وأما صاح ا محمد فه تو و،ويا". وفعَّو ه تو   مو، ياذيانم ويضان الناب من 
 وال "واهلل ما أهويا من دو وال اوغ   صا وال ةصب فوج حواو: و،ويا  أ ل  كو!، وفاليم

أبذ ماه من ةيو  او إال و،و ذلك فالل أ ناالما من ةيو أن ينيص من أو،او ال اماين 
 وص اونا  نل هاشو نأمو ك اونا "ونحن م اشو: الكشل فالل ووايتم ويووة (4) شلء".

  (5)منلما".  واءل ع لما وال
                                                 

 .648،94/148-19/644، 46/148، 48/486المهاعل : ارنواو  حاو انظو -1
 ، وتفعالاليو الصالافل1/486، تفعالاليو ال وهان 1/189تفعالاليو ال ياشالالل  .1/664انظو تفعالاليو اليمل  -2
4/666. 
 .1/664تفعيو اليمل  -3
 .6/484تفعيو اليمل -4
 . 688الكشل  وهاه -5
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 :وفالالالالالالالالالل مبتصو  صائو الدوهات وودت هذه الوواي  فالالالالالالالالالل ل ن أ ل  كو و مو
إلهلل  ين  شالالمب شالالمعالالكو هذه أو  ون شالالمعالالًا، ما  ين  ين واءو  من: " ن محمد ال ااو

ن من  يبايم، وشمب أو  ون  امًا فالالالالالاليلا باا  ظيو ما ي امون أن اهلل باا لدو أو ل واي
االالد أ للموا كمالالا أ للمالالت النحاالال  ل نالال  اروه  -إلهلل أن االالاه -وواء اموكو هالالذا أو  ين اموا

ذ وا".-أ ل  كو و مو -والثانل   (1)فالل كه ارواات، واد وكه  لو مائك  متهلل لو يا نوا  
دأ ت مها  المن و الكويتي  الشي ي  تنشو مياالت تتلهو فيلا  اهلل صحا    واد

اتلمت  مو  ن البياب وضالالل اهلل  نم فل : صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو. ومن ذلك الوعالالوه
الوهاه، وأنَّ أ ا  كو لو يكن مع الوعوه  ماء  أنَّ  م موش ال يشفيم إال ياالتلاإحد  م

 ن  بالدا  ايم العالالالالاو فل ال او، وأن  مو  ن   د ال ،ي، الما ون فل العالالالالموات، وأن
الكويل  التل  الوائح  اتالوليد اد اته وها معالالالاما و،نا  اموأتم، وكثيو من المواضالالاليع ذ

محمالد أ و الحعالالالالالالالالالالالالالالن  الكويتلواالد أحالاه و،يو اإل او  (2)ت ج  لالا هالذه المهاال  الب يثال .
ما  وضالالالالالالالالالالتم  رنَّ ال ام ،  النيا   إلهللمها  "المن و"  ناء  اهلل توهيلات مهاب الو،واء 

 والثوا ت اإلعامي .شيا وفتن ، تت اوش مع كه الييو  هذه المها  ي دح 
 الزعم بصلبهما قبل يوم القيامة: سابعاا 

  ال وضل اهلل  نم ر ل  كو وضل مد ليد ث ت فل كتب الشي   الم تمدل 
"ذهب نيل الثوب اايه ال يب، أصاب بيوها وع ا شوها، : اهلل  نم، ومن ذلك اولم  نم

لكنَّ كتب الشي   ممتائ   أب او نع وها ،ووا و لتانا  (3)اتياه  حيم".أد  إلهلل اهلل يا تم، و 
 شو تده  اهلل أنلو ي تيدون أن الشيبين أ ا  كو و مو وضل  اإلثناإلهلل  دد من ارئم  

ت الهلل  نلما يبوهان من ا ويلما يويين، ويصا ان ا ه يوو الييام ، وي ذ ان أشد  اهلل
 -: ال ذاب. ومن هذه الووايات

                                                 
 .  61حعن  ن عايمان الحال ص :  صائو الدوهات مبتصو -1

 .و1886ف وايو  61 دد يوو ارو  اء  ائاصحيف  الحي انظو -2
 .468ال اة ، تحييا الدكتوو ص حل الصالح ص نلج -3
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الووايات المنعالالالو   كذ ا إلهلل أ ل ه فو ال ااو، و، موا أنَّم وواها  نم  دد من ووال  -6
وواه  ما: ومنلا (1)و  د ار اهلل الحا ل. عتنيو،أ و  صيو، وعاو  ن الم: الشي   منلو

الصالالالالالفاو والمفيد  عالالالالالنديلما  ن  يعالالالالالهلل  ن   د اهلل  ن أ ل ياهو ال اوة  ن أ يم  ن 
محمالالد  ن  ال ال الالااو  منهلل وهو يومل الهموات وأن أ الالا  وه فهالالده "أنالالم كالالان مع أ ل 

فاعالالالالتتملا ثو  يل فل يده   د بمب حصالالالاليات : ه فو  ايم العالالالالاو ومهلل الهموات ااه 
ا ما ه ات فداك ليد وأيتك صالالالالالالن ت شالالالالالاليئ: فومهلل اثنتين وثاث  فل ناحي  فياه لم هدة 

  و ث  فل ناحيصالالالالالالالالن م أحد اي . وأيتك وميت الهموات ثو وميت  بمعالالالالالالالال    د ذلك ثا
و يفوا ث ال اصالال ينن و إنم إذا كان كه موعالالو أبوج الفاعالاليين : اثنتين فل ناحي  و ااه 

 -مو -اثنتين والبو  -أ ا  كو- ينلما هاهنا ال يواهما إال إماو  اده فوميت اروه 
  (2)ثاث  رن البو أب ث من اروه".

الووايات المنعالالو   ،ووا و لتانا إلهلل ه فو أ ل   د اهلل الصالالادا، و، موا أنَّم وواها  -1
  (3)الهاوود. و نم  دد من ووال الشي   أمثاه أ 

                                                 
 ياووب  ا ن الم وو الياعو  ال  ن موعهلل  ر ل: ع د الع ود: انظو المصادو الشي ي  التالي  -1

: فل إث ات الوه   . واإليياظ من الله  641، ومبتصالالالالالالالالالالالالو  صالالالالالالالالالالالالائو الدوهات لاحال ص 661ص
 وهان، وتفعالالالالالالاليو ال 68-1/64، تفعالالالالالالاليو ال ياشالالالالالالالل 188-181ص   امال ن الحعالالالالالالالن الحو ال محمد

أحالالالاديالالالث اإلمالالالاو  م هو .686-64/683، وكتالالالاب  حالالالاو ارنواو لامهاعالالالالالالالالالالالالالالل 84-1/86لا حوانل 
 .6/691 اإلنتونت،  منشووات مواع الكوثو اإلعامي  فل ش ك: )غ(لدةالم

 .144. واالبتصاص لامفيد ص484-481لاصفاو ص : الدوهات الك و  ئو صا انظو -2
. والوه   رحمد اإلحعالالائل ص 131محمد  ن هويو  ن وعالالتو الي وة ص : إلمام دالئه ا انظو -3

 ايم ال ام  الشالالالاليخ حعالالالالين ار امل، و يون أب او الوضالالالالا لم، صالالالالححم وادو لم و اا  618-619
-64/6، 61/449امهاعالالالالالالالالالل، و حاو ارنواو ل141-1/161، حاي  ار واو للاشالالالالالالالالالو ال حوانل 6/68
-6/468 ، دوائو الم او  الشالالالالالالالالالي ي  لمحمد حعالالالالالالالالالن ار امل1/86لاه،ائوة   ماني ، وارنواو الن48
466. 
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 والطاغوت الجبتبكر وعمر رضي اهلل عنهما ب أبيتسمية : ثامنا
 اعو صنمل اويش، ييع فالل  أصدو مهمو   من مشايخ الشي   د اءً  ليد

بوئل، لي  اهلل البمينل وأ و الياعو ال: وواً  أبتاو  دل من ليات الشي   منلوصفحتين ممل
وذكو الد اء فل ةيو هذه المصادو الشي ي  مما ال  (1).مداوة  ومحعن الحكيو، وشوي 

ات الشي  ( مصنف  اهللتتوفو  ين أيدينا وأشاو إليلا ال احثون من أهه العن  الميا ون 
  (2) ،وك اليلوانل ذكو أن شووحم  ا ت ال شول. أةاوذكو الشي ل 

الالو صالالالالالالالالالالالالالالاله  اهلل محمد وله محمد، الالو : ومما هاء فل هذا الد اء الكفوة
فكيلما،  ا أموك، الاذين بالف وا نتيلما،ال ن صالالالالالالالالالالالالالالنمل اويش، وه تيلما وياةوتيلما، واي

 داءك، أ وأنكوا وحيك وهحدا إن امك، و صالاليا وعالالولك، واا ا دينك وحو فا كتا ك، وأح ا
لياتك، و اديا أولياءك  لوهحدا لالءك، و يا أحكامك، وأ يا فوائضالالالالالالالالالالالالالالالك وألحدا ف

 ووليا أ داءك، وبو ا  ادك وأفعدا   ادك. 
وذكو صاحب الوعائه أن الشيخ إ واهيو الكف مل فل ال اد ارمين وهن  ارمان         

 أة  الالد الالاء-يينالالت  الالم  كالالانوو   ن   الالد اهلل  ن   الالاب  ن  ال  ايالالم العالالالالالالالالالالالالالالاو أنالالم 
الدا ل  م كالوامل مع الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم فل  دو  إن": وااه -صالالالالالالالنمل اويش

  (3)وأحد  أل  أل  علو".
" ن العالالالالهاد من ااه الالو ال ن : صالالالالاحب ضالالالالياء الصالالالالالحين ما نصالالالالم ووو 

ومحهلل  نم  ،اله ت والياةوت كه ةدال مول واحدل كتب اهلل لم عالالالالالالالالالالالال  ين أل  حعالالالالالالالالالالالالن 
                                                 

ذكو هذا  واد، 181، وانظو ص 116-81/118المهاعالالالالالالالالل : ارنواو  حاو: الد اء  يولم انظو -1
، 6/691 ال النما،ة الشالاليخ : معالالتدوك عالالفين  ال حاو: فل  دل مصالالادو شالالي ي  منلا شالالي لالد اء ال

، 643-6/664أ و الحعالالالالالالالالالن ال امال فل : ميدم  تفعالالالالالالالالاليو ال وهان ،3/461المهاعالالالالالالالالالل : مولل ال يوه
    الي  الكف مل، و  ن  ال  ن الحعالالالالالالالالن  ن محمد  ن صالالالالالالالالالح ال امال، الم و  إ واهيو: المصالالالالالالالال ا 
التعالالالتوة اهلل الحعالالالينل المو شالالالل  نوو: الحا إحياا، 441وي    أبو  ص  ،664-661صالثاني  

 .18ص  د اهلل  ن محمد  ن   اب ال،اهد : . إكعيو الد وات6/444 المايب  متكاو الشي  
 .164-64/161، 141 /8/691،66  ،وك اليلوانل لةا: الذوي   إلهلل تصاني  الشي  : انظو -2
 .3/483الي وعل  ووةالحاج ميو،ا حعين الن: ومعتن ي المعائه وعائهمعتدوك ال -3
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ذكوت : اهأنم ا لنيعالالا ووةأل  دوه "، و ن حم،ل ا   ينووفع لم عالال ،عالال  ين أل  عالاليئ 
  (1)يو".واعع كو  إنم ،لم ع  ون أل  أل  حاه  وييضهلل: ذلك ر ل ه فو ال ااو فياه

 الشيعة من أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه موقف
 نم هو أوه  من الم اوو لد  المعالالالالالالالالالالالالامين أنَّ أ ا  كو الصالالالالالالالالالالالالديا وضالالالالالالالالالالالالل اهلل

الصالالحا   إعالالاما وأبصالاللو  وعالالوه اهلل صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو وأفضالالالو  اهلل اإلياا. 
 شوي  عاكوا يوييا مبالفا إلهماغ المعامين فكفَّووا أ ا  كو وضل  اإلثناولكنَّ الشي   

ص من النيائ  يوااهلل  نم وهودوه من اإليمان، ومن كه فضالالالالالالالالالالالالالاليا ، ونعالالالالالالالالالالالالالال وا لم  ددا ك
والم ايب، ابتو وها من نعالالالالالالالالج بياللو المويش وحيدهو  اهلل بيو أم  أبوهت لاناب، 

اهلل  لوض لد  هدو اإلعاو هما  وتفصيا، يي ن الشي   فل صدا إيمان أ ل  كو 
 (2) نم ويصفونم  أنَّم وهه عوء.

د وأنم  ا  (3)أنم أمضالالالالالالالالالالالالالالهلل أكثو  موه مييما  اهلل الكفو بادما لألوثان. و، موا
 (4).لألصناو

و، مت الشي   أن  إيمان أ ل  كو كان كإيمان اليلود والنصاو ، رنم لو يتا ع 
 (5)أنم ماك.  تيادهن ل،  ه ال نممحمدًا صاهلل اهلل  ايم وعاو ال تياده أ

واعالالالالالتمو  اهلل   ادل ارصالالالالالناو وكان يصالالالالالال با  وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم 
  (6)فل  نيم يعهد لم. ام اي صنما لموكان  ،وعاو

                                                 
 .664ص 6489الي    الثاني   شو  او : الصالحينضياء  -1
البياب فل  يان موا  الشالالالالالالالالالالالالالالي   من  أوه،وانظو  ،3/18ن م  اهلل اله،ائوة : الن ماني  ارنواو -2

 .16ص : ارصحاب
 .1/484الكاشانل : ،  او الييين4/666 لالشي ل ال ياض: المعتييو الصواي -3
 . 6/64ن م  اهلل اله،ائوة : ارنواو الن ماني  -4
 .  683حيدو المال فل كتا م الكشكوه ص  الشي ل انظو -5

ديو تي اليلوانل، ك ،و  لةا: إلهلل تصاني  الشي   الذوي   ،6/64ارنواو الن ماني  لاه،ائوة  انظو -6
 .  164-64/161، 141 /8/61،66 الحعين له كاش  ال ياء محمد
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 ايم وضالالل اهلل  نم  أنم كان يفيو مت مدا فل نلاو ومضالالان، ويشالالوب  وافتووا
"إنَّ من : وااه اليوعالالالالالل الشالالالالالي ل (1)البمو، ويلهو وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو.
 (2)إنم لو يكن  اوفا  اهلل ت الهلل اي".: اهالناب من شالالالالالالك فل إيمانم رنَّ فل ارم  من ا

  (3)ياووب الشي ل  أن أ ا  كو مشكوك فل هدايتم.وه،و ا ن 
أن  اين أ ل  كو وضل اهلل  نم ةيو ظاهوه، ف، مت الووافش  الشي   و، مت

اهلل  وعوهوحوَّفوا اوه  (4)أن لو ايا وا  ايم، وت ين للو من باه هذا اإلياغ أن م كافو.
"هذه : يالواا م،ا ملو ال ايا  ف"إنَّ أ ا  كو لو يعانل اي"  ما يواف: وعاوصاهلل اهلل  ايم 

  (5)صي   ماش، وهل يعتا،و أن كفو أ ل  كو لو يعواه  ايم العاو".
يدك  ا عي "ااه محمد  ن أ ل  كو رميو المامنين: يووة ما يال والكشل
 اليا  ،  اهلل، ف عي يده فياه أشلد أنك إماو مفتوش: أو ما ف ات و ااه: ر اي ك، ااه

"ومن ضووويات دين : المهاعل الموهع الشي ل الم اصو وااه (6)وأن أ ل فالل الناو".
  (7).اإلمامي  ال واءل من أ ل  كو و مو و ثمان وم اوي 

وهذا شيخ الشي   اليوعل يذهب إلهلل تهويد أ ل  كو وضل اهلل  نم من 
، ولو يشاوك ننكاي  فل المشوكي أوفل الهلاد،  حظلو يكن ر ل  كو : الفضائه فييوه

ب ديدنم، شيمتم، واللو  واو ايم وعاو،  ه كان الف فل شلء من حووب الن ل صاهلل اهلل
واد انل،و  ن الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو فل  دل م اوك، فانل،و فل ة،وتل أحد 

                                                 
 .6/688 لا حوانل ال وهان -1
البياب فل  يان موا   أوه،نيا  ن  ،384محمد  ن الحعالالالن اليوعالالالل ص : تابيص الشالالالافل -2

 .16ص  الشي   من ارصحاب
-4/319لامهاعالل : الووضال  و شال اليوائ : ا ن ياووب الحعالينل، ذاهباليوائ  فل م وف  م -3

348. 
 .18ص  الياعو  ال  ن أحمد الكوفل أ و: االعت اث  فل  دغ الثاث  -4
 . 4/639  ن يونب ال امال الن ايل ال ياضل،ين الدين أ ل محمد  ال : المعتييو الصواي -5
 .16 الكشل ص وهاه -6
 .64لامهاعل ص اال تيادات -7
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ْن إ نَّ الا ما : أن اوه اهلل ت الهلل وي، و (1)وحنين، وةيوهما. اح   م  الا تاْح،ا ما اناا(  )إ ْذ ياي وه  ل صا
فل  ها، ال مد  فيم رنَّ تعمي  الصاحب ال تفيد فضيا ، فاهلل ت الهلل ا38: عوول التو  

( عوول ا: صف  المامن والكافو ااياكا ة با او و ه  أاكافاْوتا   الَّذ  اح   م  واه وا ي حا : لكل )اااها لام  صا
 اهلل  وال يده ذلكأوعه إليك صاح ل اليلودة، : واد ييوه الوهه المعاو ل يوه (2).44

)ال تح،ن( إن لو يكن ذما فايب مدحا،  ه هو نلل محش :  الهللالفضه، واوه اهلل ت
 لم،ل"إن اهلل م نا" ايه إن المواد  م الن ل صاهلل اهلل  ايم و :  ن البو ، واولم ت الهلل

ولو أويد  م أ و  كو م م لو يكن فيم فضيا ، رنم يحتمه أن يكون ذلك  اهلل وهم 
ييوه اليائه ل يوه إذا وله يف ه الي يح ال تف ه إن اهلل م نا، يويد أنم مياع التلديد، كما 

مهاب النواب ال واال الشي ل  لاء ار وهل فل ليائم  ضو  ويتلو  اينا،  الو  حالنا.
ن  ال وااي   ينال ال  دادي  أ ا  كو الصديا وضل اهلل  نم.  المترمو  اهلل المعامين، واي

  (3) ل  كو وضل اهلل  نم.الماامول  دأت من  ند أ
الشالالالالي   أنَّ أ ا  كو الصالالالالديا كان ي تيد أن وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم  ت، مو 

د  أعانيدهو واليمل والمفي ووعاو عاحو، وليب وعوال ن يا، فيد وو  شيوخ الشي   الصفا
ت اا: حديثم ااه -من  اماء الشالالالالالالالالي  -الشالالالالالالالالي ي   ن بالد  ن نهيح حعالالالالالالالالن الماميانل 

ه ات فداك! عالالالالمهلل وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم وللم أ ا : اهلل ه فو الصالالالالادار ل   د 
فكي و ااه حين كان م م فل ال او ااه وعالالالالالالالوه اهلل : ن و. ااه: الصالالالالالالالديا و ااه:  كو

.  لصالالاهلل اهلل  ايم وللم إنل رو  عالالفين  ه فو  ن أ ل يالب تضالاليوب فل ال حو ضالالا
نك لتواها و ااهيا وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالاو! و : ااه أن  فتيدو :ن و. ااه: اي

فدنهلل منم فمعالالالح  اهلل  ينيم ثو ااه انظو فنظو أ و  كو : أدنو منل. ااه: توينيلاو ااه

                                                 
 .4/666شيخ اليائف  أ ل ه فو محمد  ن الحعن اليوعل : الت يان فل تفعيو اليولن انظو -1
 .164-6/161المصدو العا ا  انظو -2
اعالالالالالو المييو، مواع أنصالالالالالاو العالالالالالن   اهلل شالالالالال ك  : !..معالالالالالاميوار وهلانظو مياه ا تذْو يا  لاء  -3

 .الم اومات الدولي 
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فوأ  العالالفين  وهل تضالاليوب فل ال حو ثو نظو إلهلل اصالالوو المدين  فياه فل نفعالالم الن 
  (1)الصديا أنت".: وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم: صدات أنك عاحو، فياه

 عمر الفاروق رضي اهلل عنه من الروافضالشيعة  موقف
هلل  ايم ا اهللي دح  مو  ن البياب وضل اهلل  نم أفضه صحا   وعوه اهلل ص

أ ل  كو الصديا وضل اهلل  نلما. ولمَّا أعاو كان إعامم  ،ا لامعامين،   دوعاو  
وفتحا م ينا لإلعاو، فأ ان الصحا   ش ائو دينلو   دما كانوا يادونلا عوا، وفوَّا اهلل 

 الوعوه صاهلل اهلل  ايم وعاو يوو إذن لي مت الهلل  إعامم  ين الحا وال ايه، واد 
  (2) الفاووا.

، مون كذ ًا و،ووًا أنَّ الفاووا  مو  ن البياب وضالالالالالل اهلل  نم لكنَّ الشالالالالالي   ي
  (3)كان كافوًا، حيث كان ي ين الكفو ويظلو اإلعاو.

  ش الشالالالالالالالالالالالي   أنَّ كفو الفاووا معالالالالالالالالالالالاويًا لكفو  دو اهلل إ ايب،  ه أشالالالالالالالالالالالد  و، و      
  (4)منم.
ه يا نونم  : نموال يكتفل الشالالالي    مهود اليوه  كفو  مو  ن البياب وضالالالل اهلل      
 شالالالالالالالالالالالالالالي لواد ألَّ  الموهع ال (5)أو يتوا   ن ل نم. فوه،كهَّ من يشالالالالالالالالالالالالالالك فل ك ونويا ن

                                                 
، 688/166، 64/46، 46/164، 48/693، 68/689،69/46المهاعل : ارنواو  حاو انظو -1

محمد  ، و صالالالالالالالالائو الدوهات فل فضالالالالالالالالائه له6/494  او الوهاه:   د اهلل الماميانلفل  المياهتنييح 
، 664، وتفعيو اليمل ي    حهوي  ص 6/333 أ و ه فو محمد  ن الحعن  ن فووخ الصفاو: )غ(

 ن عايمان  الحعن: ، مبتصو  صائو الدوهات69، واالبتصاص لامفيد ص 6/198وي    حديث  
  . 19 ص الحال

 . 1/14ا ن كثيو : العيول الن وي  -2
،هاا ال  إحياا ،4/619لا ياضالالالالالل : يوانظو الصالالالالالواي المعالالالالالتي -3 ايه: نوو الدين المو شالالالالالل الحا واي

 .4/14لا،نهانل : .  يائد اإلمامي 183ص  التعتوة
،  حاو ارنواو لامهاعالالالالالالالالالالالل 1/468، ال وهان لا حوانل  113-114/ 1تفعالالالالالالالالالالاليو ال ياشالالالالالالالالالالالل  نظوا -4
8/118. 
 .36ال يون لامهاعل ص  هاء -5
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"الشالالالالذوذ الهنعالالالالل لد   مو  ن البياب" : الم اصالالالالو ميو،ا هواد الت وي،ة كتا ا   نوان
البايف  الواشالالد  مو  ن البياب وضالالل اهلل  نم  ألفاظ و  اوات  ذيئ .  بصالالصالالم لعالالبِّ 

 ت"لو أدبانل اهلل إلهلل الهن  ووهد: الميول  المشالالالالالالاللوول صالالالالالالالاحب عالالالالالالالمنفالوهه هو  وهذا
 منلا". بوهنلاهلل أن ي من ليا ت فيلا  مو  ن البياب

 ا ت  الشالالالالالالالالالالالالالالي   الوااح  وعالالالالالالالالالالالالالالوء اردب حدًا أن اتلموا  مو  ن  أن: ذلك ومن       
ااتالو اهلل  (1) داء ال يشفالالالالالالاليم إال ماء الوهاه". مصا اً البياب وضل اهلل  نم  أنم كان 

الب يث فل هذا الكتاب ارعالالالالالالالالالتاذ ال شالالالالالالالالاليو اإل واهيمل  لكاوأن هلل يافكون. واد وأ  هذا ا
  (2)شيخ  اماء اله،ائو،  ند ،ياوتم ارولهلل لا واا.

الشالالالالالالالالالالي   كذ ًا أن  مو  ن البياب وضالالالالالالالالالالل اهلل  نم كان ا ن اموأل ،اني   د لوي      
  (3)اعملا صلاك.

 : مو وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نالالالمالفالالالاووا اهلل البمينل  كالالاله واالالالاحالالال  فل حا  ليالالال  ييوهو      
بياب وفل أ ذنيم كامات ا ن ال - ايم وعالالاو اهللوييصالالد الن ل صالالاهلل -"وأةمش  ينيم 

اليائم   اهلل الفوي ، والنا    من أ ماه الكفو وال،ندا ، والمبالف  ليات وود ذكوها فل 
  (4)اليولن الكويو".

                                                 
فل العالالالالالالالالالالالالالالن  والتاويخ  ال،هواء .6/14لاه،ائوة ارنواو الن ماني  : مصالالالالالالالالالالالالالالالادوهوفل  وااحتلو انظو -1

هال 6446هالالال، وي ع اله،ء الثانل  او 6419محمد كاظو الكفائل، ي ع اله،ء اروه منم  او : واردب
هذا الكتاب من كتب الشالالالالالالي  ،   اصالالالالالالوصالالالالالالفحات، واد  دَّ لةا  ،وك اليلوانل الشالالالالالالي ل الم 388فل 

التاويبي    ادوهاء دوو المهوب ار  .61/14وذكوه ضالالالالالمن مصالالالالالنفم الذوي   إلهلل تصالالالالالاني  الشالالالالالي   
 .الدكتوو   د اهلل محمد ال ويب: وال يائدي  والعياعي  لاثوول اإليواني 

 .16أحمد ارف انل ص : ، وعواب فل إيوان9محب الدين البييب ص انظو البيوي ال ويض   -2
والمعالالالالتوشالالالالد فل إمام  أميو المامنين  ال  ن  ،46/98،99،688المهاعالالالالل :  حاو ارنواو انظو -3

 ،6/336اإلمامل  وةأ ل يالب  ايم العالالالالالالالالاو تألي  ال ام  الحافظ محمد  ن هويو  ن وعالالالالالالالالتو الي 
الشالالالالالاليخ محمد : ارو  ين فل إمام  ارئم  الياهوين .4/18ال ياضالالالالالالل  دين،ين ال: المعالالالالالالتييو الصالالالالالالواي

 .1/644،648 لشيوا،ةياهو اليمل ا
 .644صالبمينل : ارعواوكش   -4
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يحتفاون  اليوو الذة اته فالالالالالالالاليم الفاووا  مو  ن البياب وضل اهلل كما أنَّ الشي       
 ا ا شالالالالالالهاغ الدين واد أااموا لم ا   ضالالالالالالبم  :  نم، ويعالالالالالالمون ااتام أ ا لالال المهوعالالالالالالل

 اهلل أ ل لالال المهوعالالالل، وي دونم من  يتوحمون وهو (1)ه اوها من م،اواتلو الميدعالالال .
لظاو  ام ن البياب وضل اهلل  نم انتيا  موأفاضه المعامين، ويذكوون أنم إنما اته 

هان  ألحيلا  م.  (2)أصا م منم، واي
"وللذا  :موا  الشي   من الفاووا حاكياييوه شيخ اإلعاو ا ن تيمي  وحمم اهلل       

وش  ن ا لالوا: تهد الشي   ينتصوون ر ل لالال الكافو المهوعل، ومنلو من ييوه
أ ل  ثاواتليوه فل   ش ما يف ام من محاو تلو، و أ ل لالال واحشونل م م. ومنلو من ي

لالال كما يف اون فل الصوول التل ييدوون فيلا صوول  مو من اله ب وةيوه، وأ و لالال 
و ...فيته  مو   ضا فل اإلعانيوان  اد ال نكافو  اتفاا أهه اإلعاو كان مهوعيا م

اعاءهو، ين فتح  ادهو، واته و وأهام، وح ا لامهوب، وانتياما لاكفاو لما ف ه  لو  مو ح
  (3)واعَّو أمواللو".

 : عمر الفاروق على حقد الشيعة سبب
 -: الشي   المهوب  اهلل  مو وضل اهلل  نم ما يال حيد إن من أهو أع اب       

إنَّ من أهو : المهوب تحويو  مو وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نم ل اد فاوب، وتدميوه لدول  - 1
 اد   تح داول شالالالالالالالالالي   إيوان لابايف  الواشالالالالالالالالالد الثانل  مو  ن البياب لكونم ف أعالالالالالالالالال اب

فاوب، وكعالالو شالالوك  الفوب، لذا فإن الشالالي   أ يوا ل داوتم صالال    دينيم مذه يم وليب 
 ةصالالالالالالالالب رنمهذا من الحييي   شالالالالالالالاللء، وليعالالالالالالالالت  داول إيوان وأهالا ل مو  ن البياب 

                                                 
والكنهلل  ،98/369المهاعالالالالالالالالالالل،: ارنواو  حاو ،6/688ن م  اهلل اله،ائوة :  انظو ارنواو الن ماني -1

 .1/11 ،6/634 تيديو محمد هاد  ارمينهلل   اب اليمل،: وارلياب
اله،ائوة ن م  اهلل : الن ماني  وارنواو. 466-96/466 ،18/448المهاعل : ارنواو  حاوانظو  -2
6/688-666. 
ميا ع هام   اإلماو محمد  ن ع ود  ،.محمد وشاد عالود، تحييا ا ن تيمي : منلاج العن  الن وي  -3

 .446-1/448و، 6981 -ه6381 ارولهللالي     -الوياش -اإلعامي 
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 ه رنَّم فتح  اد إيوان،  ي  ،لشالالالالالالالالالالالالالالحيوا  ال وفايم  وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نلما كما ت، و ا
 (1)واضهلل  اهلل ارعول العاعاني .

م وو  أن الشالالالالي   من ا تداغ اليلودي ،  هوفمما : ال نصالالالالو اليلودة فل الشالالالالي   -1 
رنالالم يود اليلود من ه،يول ال وب. ومن الم اوو أن  ابوللالالذا يكوهون  مو  ن البيالال

ت المعالالالالالالالالالالالالالامين، الذين كانوا  و ا، اليلود والنصالالالالالالالالالالالالالاو  وأ داء الدين حاادين  اهلل فتوحا
وليب لاشي   عايان فل تاك ال اد، فالذا تهد ال الشي    اهلل مو التاويخ أة اائد فتح 

 .أميو إعامل وأ
 موقف الشيعة الروافض من السيد عاةشة رضي اهلل عنها

ليد امتألت كتب الشالالالالالالالالالالالالالي   الووافش  الووايات واراواه العالالالالالالالالالالالالالييم  التل تناه من       
إيمان وأباا  ائشالالالالالال  وضالالالالالالل اهلل و فتلا ويلاوتلا، وصالالالالالالدا إت ا لا لان ل صالالالالالالاهلل اهلل 
 ايم وعاو. وليد توهو محتو  هذه الكتب إلهلل تصويحات ها ي  وأاواه عييم  تناه من 

ا الكافوين من أهه الناو كثيو من مشالالالالايخ الشالالالالي   العالالالاليدل  ائشالالالال  ويحكمون  ايلا  أنل
ال واال مهت هلل الشيوا،ة، والشي ل الكويتل ياعو الح يب، والمتشيع : الم اصوين منلو

 المصوة حعن شحاتم.
ومن ذلك ما أادمت  ايم هما   شالالالالالالالالي ي  وافضالالالالالالالال  حاادل  ، ام  ال،نديا باعالالالالالالالالو      

 17 وييالالانيالالا يوو الهم الال   الب يالالث المعالالالالالالالالالالالالالالمهلل يالالاعالالالالالالالالالالالالالالو الح يالالب من إاالالامالال  احتفالالاه فل
و  إاام  احتفاه ضالالبو فل مدين  لندن 2111أةعالاليب  27الموافاهالالالالالالالالالالالالالالالالال 1431ومضالالان

تحت و اي  )هيئ  بداو الملدة( و حضالالالوو  اماء ومثيفين شالالالي  ، تحت شالالال او )فوح  
 ائشالالال  فل الناو( أااموا هذا االحتفاه فوحا  مناعالالال   وفال الياهول ،وه  الن ل  -الحعالالالن

عالاو والصالديي   نت الصالديا  ائشال  أو المامنين وضالل اهلل  نلا التل صالاهلل اهلل  ايم و 
أن،ه اهلل ت الهلل فل حا  فتلا ويلاوتلا اولنًا يتاهلل إلهلل يوو الييام ، حيث أادمت هذه 
الشالالالالالالوذم  الشالالالالالالي ي   اهلل ل نلا وتكفيوها واتلملا  البيان  لان ل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالاو، 

                                                 
المعالالالالالالالالالالالالالتشالالالالالالالالالالالالالوا الدكتوو : تاويخ أد يات إيوان .48إحعالالالالالالالالالالالالالان إللل ظليو ص: الشالالالالالالالالالالالالالي   والعالالالالالالالالالالالالالن  -1

 .6/164 اواون،



122 

 

كفيو احتفاللو العالالب والشالالتو والا ن والت وصالالفلا  أ شالالع الصالالفات وأبعالاللا. وكذلك تضالالمن
لابايفتين الواشالالالدين أ ل  كو و مو وضالالالل اهلل  نلما، وشالالالتو ول ن أو المامنين حفصالالال  

و النعالالالالالال   ما ف ام البعالالالالالاليب ياعالالالالالالو الب يث وهما تم فل لندن من  وضالالالالالالل اهلل  نلما. 
 لشالالي  اتكفيو وشالالتو  ائشالال  وضالالل اهلل  نلا ليب شالاليئا هديدا  اينا رنَّ هذا هو م تيد 

الوافضالالالالالالال  فل ،وج الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالاو، ف ام   اماء الوافضالالالالالالال  ي تيدون كفو 
نلا   ائشالالال  وضالالالل نَّلا من أهه النَّاو واي نَّلا من شالالالو النعالالالاء، واي  اهلل  وال ياذ -اهلل  نلا واي

 ذلك ةيو واحد من  امائلو كاليمل والمهاعالالالالالالل، وال ياشالالالالالالل،  ،نت كما صالالالالالالوَّ  -ت الهلل
التل تظلو  واذكر هنــا نمــاذج من مرويــاتهم وأقوالهموةيوهو. وا ن وهالالالب ال وعالالالالالالالالالالالالالالل 

 حيدهو لاعيدل الياهول الصديي   ائش  وضل اهلل  نلا.
 الشيعة تكفر السيدة عاةشة رضي اهلل عنها -1

" ائشالالالال  كانت مصالالالالول  اهلل : ييوه شالالالاليخ اليائف  لد  الشالالالالي   أ و ه فو اليوعالالالالل     
  (1)و يائلا  ايم". حو لا ل ال، ولو تتب وهذا يده  اهلل كفوها

 "إنما اوتدت: وااه يوعالالالالالال  ال حوانل  ن أو المامنين  ائشالالالالالال  وضالالالالالالل اهلل  نلا
 ."وعاو  كما اوتد ذلك الهو ال فيو المه،وو  إيمانلو عا يا   د موتم  صاهلل اهلل  ايم

 اإلثنا"مما يده  اهلل إمام  أئمتنا : (2)وييوه محمد  ن حعالالالالالالين الشالالالالالاليوا،ة اليمل
 إلثناامعالالالالالتحي  لاناو، وهو معالالالالالتا،و لحيي  مذه نا، وحيي  أئمتنا   شالالالالالو أن  ائشالالالالال  كافول

 الا ن وال ذاب".  شو ااه  اعتحياالا اإلثنا شو...وكه من ااه  إمام  
 :ومن الشالالالالالالالالي   الم اصالالالالالالالالوين من يكفو ويا ن  ائشالالالالالالالال  وضالالالالالالالالل اهلل  نلا، منلو

و وة كال واال   د الحميد الملاهو، والمصالالوة حعالالن شالالحاتم البييب العالالا ا لمعالالهد 
 15الهام  ، وصالالالالالالالوتم معالالالالالالالهه  الصالالالالالالالوت والصالالالالالالالوول وهو يتحدث  مدين  او  إيوان فل 

                                                 
ذكو ذلك ال ياضالالالالالالالالالل فل كتا م الصالالالالالالالالالواي ، و 36فل كتا م االاتصالالالالالالالالالاد فيما يت اا فل اال تياد ص  -1

 .1/127المعتييو 
 .615كتا م ارو  ين فل إمام  ارئم  الياهوين ص واهع  -2
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 :هالالالالال ومنشوو  اهلل الموااع الشي ي  الم تمدل، ويكت ون تضايا أماو اعمم1423ومضان 
  (1)وار،هو الشوي  منم  واء، والا نانل  ال الكووانل ال امال. ال ام  ار،هوة!!

 لشيعةعاةشة من أهل النار عند ا -2
 :"للا عالالالال    أ واب" عالالالالوول الحهو: هاء فل تفعالالالاليو اولم ت الهلل حكاي   ن الناو

 (2)"ياتهلل  هلنو للا عالالالالالالال    أ واب..وال اب العالالالالالالالادب ل عالالالالالالالكو..الخ".: ااه ال ياشالالالالالالالل 44
و عالالالالالالالكو هو أعالالالالالالالو ل ائشالالالالالالال  وضالالالالالالالل اهلل  نلا عالالالالالالالمَّاها  لا الشالالالالالالالي   الووافش. كما ، و 

  عالالالكو كونلا كانت توكب هما فل موا    "ووهم الكناي   ن اعالالالملا: المهاعالالالل  يولم
  (3).الهمه يياه لم  عكو"

                                                 
 للو تعهيات  الصوت والصوول تكش   ن أصواتلو المنكول. -1

، 4/372، و حاو ارنواو لامهاعالالالالالالالالل 2/345، وانظو ال وهان لا حوانل 2/243تفعالالالالالالالاليو ال ياشالالالالالالالالل  -2
2/221. 
 .2/220، 4/372 حاو ارنواو لامهاعل  -3
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 نلا كافول ومعالالالالالالالتحي  لاناو، وهو  ن  ائشالالالالالالال  وضالالالالالالالل اهللإ:  وااه محمد ياهو
 تكفيوها حعالالالالالالالالين أه  صالالالالالالالالفوو وااه  (1) شالالالالالالالالو...". اإلثنامعالالالالالالالالتا،و لحييتنا وحيي  أئمتنا 

  (2).ال حوينل
وهو يهاب فل  -حعالالالالالالالالن شالالالالالالالالحاتمواد عالالالالالالالالم نا ووأينا مواوا المتشالالالالالالالاليع المصالالالالالالالالوة 

وهو يا ن  ائشالالالالال  وضالالالالالل اهلل  نلا، ويودد الا ن  دل موات،  -الحو،ات فل او اإليواني 
ثو ييوه  ائشالالالال  فل الناو. ومثه هذه التوهات والعالالالاليامات تصالالالالدو  ن الشالالالالي ل الا نانل 
 أصا  ال الكووانل ال امال، والكويتل حعين الفليد، وال واال   د الحميد الملاهو.

 اتهام عاةشة وحفصة بقتل النبي عليه الصالة والسالم بالسم -3
و ال ياشالالالالالل  ن   د الصالالالالالمد  ن  شالالالالاليو  ن اإلماو الصالالالالالادا  ايم  وو  المفعالالالالال 

)أافاإ ْن  :تدوون مات الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم أو ا تهو إن اهلل ييوه": العالالالالالالالاو أنم ااه
ااهلل أاْ ياا  ك ْو(، وَّ ا ه الموت! إن لما عيتاه مااتا أاْو ا ت ها اْنياااْ ت ْو  ا إنلما وأ ويلما : فيانا ! ف عا

ووو   ال  ن إ واهيو اليم ل فل تفعالاليوه أن وعالالوه اهلل صالالاهلل اهلل  (3)!!شالالو  من باا اهلل
فعل كفهلل! فيد حو مت ماوي    اهلل ن”:  ايم وللم ااه لحفصال  فل مهويات اصال   التحويو
فإْن أنت  أب وت   م ف ايك ل ن  اهلل  وال أيأها   د هذا أ دا، وأنا أفضالالالالالالالالالالالالالالل إليك عالالالالالالالالالالالالالالو ا

إن أ الالا  كو يال البافالال    الالدة : ن و مالالا هوو فيالالاه: والمائكالال  والنالالاب أهم ين! فيالالالالالت
ْن أاْن اأاكا هاذااو اااها : )ةصالالالالال ا( ثو من   ده أ وك، فياالاتْ  . فأب وت نا َّأان لا اْل اا يو  ا": ما ْلبا  يو 

شالالال  أ ا  كو، فهاء أ و  كو إلهلل  مو فياه حفصالالال   ائشالالال  من يوملا ذلك، وأب وت  ائ
إن  ائشالالالال  أب وتنل  ن حفصالالالال   شالالالاللء وال أثا  يوللا، فاعالالالالأه أنت حفصالالالال . فهاء : لم

ما  :ما هذا الذة أب وت  نك  ائشالالالال و فأنكوت ذلك واالت:  مو إلهلل حفصالالالال  فياه للا
)ن هل،  مإْن كان هذا حيًا فأب وينا حتهلل نتيد و في: فياه للا  مو !اات للا من ذلك شيئا

                                                 
 .615محمد ياهو الشيوا،ة النهفل اليمل ص : كتاب ارو  ين فل ارئم  الياهوين -1
 .157ص  محاعن اال تياد فل أصوه الدين -2
 .1/211ال ياشل تفعيو  -3
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ن و! اد ااه وعوه اهلل ذلك! فاهتم وا أو  ً   اهلل أن يعم وا :  اهلل الن ل عوي ا(! فيالت
  )1)!!وعوه اهلل

أنَّ  ائشالالالالالالال  : "إنَّ ال ياشالالالالالالالل وو   عالالالالالالالند م ت و  ن الصالالالالالالالادا: وااه المهاعالالالالالالالل
ال ياشل وييوه  (2)اتاتا وعوه اهلل  العوِّ د وتاه". وحفص  ل ن  اهلل  ايلما و اهلل أ ويلما,

تدوون مات ” :فل تفعالاليوه  ن   د الصالالمد  ن  شالاليو  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالاو ااه
أ يا كو،  أفإن مات أو ا ته انيا تو  اهلل: الن ل صاهلل اهلل  ايم وللم أو ا تهو إن اهلل ييوه

وَّ ا ه الموت، إنما عالالالالالالالالاليتاه! فيانا ووصالالالالالالالالال   (3)“.إنلما وأ وهما شالالالالالالالالالو من باا اهلل: فعالالالالالالالالال 
إن ال ياشالالالالالل وو  : المكذو    أنم م ت و، و اا  ايلا  يوه هذه الوواي  المهاعالالالالالل عالالالالالند

  عالالالند م ت و  ن الصالالالادا)غ( أن  ائشالالال  وحفصالالال  ل ن  اهلل  ايلما و اهلل أ ويلما اتاتا

  (4)د وتاه". وعوه اهلل  العو
واد نيه هذه الحادث  المكذو    دد ك يو من مصالالالالالالالالالالنفل الشالالالالالالالالالالي  ، وذكووا كذ ا 

حفص  وأ ل  كو و مو صواح ، و، موا أنلو وض وا الع وَّ لوعوه و لتانا اعو  ائش  و 
  (5)اهلل فمات  ع  م.

ند شالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالاو   -من اليمل فيد عالالالالالالال يم إليم الكاينل وليب هذا اليوه  د ا
وليييمنَّ الحدَّ  اهلل  ائشالالالالالالال  فيما  (6).ونعالالالالالالال م إلهلل أ ل ه فو ال ااو -الشالالالالالالالي  ، وموه لو

                                                 
 .2/376تفعيو اليمل  -1
 .2/711المهاعل : حيال الياوب -2
 .1/315وتفعيو الصافل  1/321و نم تفعيو ال وهان  1/211تفعيو ال ياشل  -3
 .2/711الياوب لامهاعل  حيال -4

وانظو الصالالالالالالالالالالالالواي  .376 – 2/375، وي    حديث  341واهع تفعالالالالالالالالالالالاليو اليمل ي    حهوي  ص  -5
، إحياا الحا لاتعتوة 2/457نلج ال اة  ال ن أ ل الحديد  ، شو 165 -3/162المعتييو لا ياضل 

، -4/352353، 1/321، وال وهان لا حوانل 717-2/716، تفعالالالالالالالاليو الصالالالالالالالالافل لاكاشالالالالالالالالانل 312ص 
 .337-4/336وارنواو الن ماني  لاه،ائوة 

 .352-4/357واهع ال وهان لا حوانل  -6
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يح لا، فاما أوادت أن تبوج إلهلل ال صالالالالالالول ااه للا أتت فل يويا ال صالالالالالالول، وكان ياح  
  (1)ال يحه لك أن تبوهل من ةيو محوو ف،وهت نفعلا من ياح .: فان
الوااح  وال شا   فل حا الصديي  ح ي   وعوه اهلل صاهلل اهلل  وهذا فل منتلهلل      

وكي  يصالالالالال  اهلل ت الهلل فل  . ايم وعالالالالالاو، وفل حا العالالالالاليدل حفصالالالالال  وضالالالالالل اهلل  نلما
 م الكويو ااتات ن يم  أملات المامنين"و!كتا 
 عاةشة رضي اهلل عنها ملعونة عند الشيعة وهي من األصنام األربعة    -4

"ا او أن أشالالالالالالالو  ارمكن  وارواات : ما نصالالالالالالالم (2)ااه محمد ن ل التوعالالالالالالاليوكانل      
فيالاله  نالالد كالاله واحالالد من التبايال   والحالالاالت وأنعالالالالالالالالالالالالالال لالالا لا ن  ايلو إذا كنالالت فل الم الالاه،

الالو ال ن  مو ثو أ الالا  كو و مو، ثو : واالعالالالالالالالالالالالالالالت واء، والتيليو، مواوًا  فواه من ال الالاه
ثو ا ن ع د و مو،   ثمان و مو، ثو م اوي  و مو، ثو ي،يد و مو، ثو ا ن ،ياد و مو،

ثو شالالالموًا و مو ثو  عالالالكوهو و مو، الالو ال ن  ائشالالال  وحفصالالال  وهندًا وأو الحكو، وال ن 
 و الييام ".من وضل  أف اللو إلهلل يو 

 والونازير عاةشة وغيرها من الصحابة عند الوميني أوبث من الكالب -5
العاو ال   نوان   ايم بوج عايان  اهلل أميو المامنين فاو: "لييوه البمين      

 وأش اهلو و، يو وياح  وم اوي  ك ائش  ،التدين  ه لام اوض  فل الماك أو ةوش لبو
ال   نوان التدين  ه ل دوال  ،أو رحد من ارئم   ايلو العاو ،لم  داول أو نصب أحد

وهب أو ةيو ذلك، ال ي ،أو رهه كونم ااته ولده أو أ يم ،اويش أو  نل هاشو أو ال وب
ن كانوا أب ث من الكاب دليه من  ل دو والبنا،يو ظاهوا شلء منلا نهاع  ظاهوي ، واي

  (3)إهماغ أو أب او  ايم".

                                                 
، تفعالالالالالالالالاليو 4/352، وانظو ال وهان لا حوانل 2/377ي حديث   341فعالالالالالالالالاليو اليمل ي حهوي  ص ت -1

 .  ، واد عاااها موضح  كما أث تلا فل المتن332  د اهلل ش و ص 

 .4/52محمد ن ل التوعيوكانل : اللل ارب او -2
 .448لابمينل ص : اله،ء الثالث ،اليلاول كتاب -3
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 بالويانة للرسول صلى اهلل عليه وسلم اتهام عاةشة -5
أو المامنين  ائش  وضل اهلل  نلا والم وأل  نص اليولن الكويو هل  ند الشي   

شالالو باا اهلل، معالالتحي  إلاام  الحدود  ايلن، موتك   لافاحشالال  الم ين ، ااتا  : الووافش
 ن ل اهلل ت الهلل.

ن وا كاالَّت ل )واال تاك و : ت الهللال ياشالالالالالالل يوو   ن الصالالالالالالادا فل تفعالالالالالاليو اولم الشالالالالالالي ل ف -1
ْن  اْ د  ا وٍَّل أاْنكااثًا( عالالالالوول النحه ْ،لالاا م  ْت ةا التل نيضالالالالت ة،للا من   د : ، ااه52: ناياضالالالالا

  (1) ائش  هل نكثت إيمانلا".: اول أنكاثا
وا اْمواأاتا ن  : و، مت الشالالالالالالالالالالي   أنَّ اولم ت الهلل -2 ينا كافاو  ثاًا ل اَّذ  وابا الاَّم  ما ٍ  واموأل و )ضالالالالالالالالالالا

ْنل ماا م نا الاَّم   ا فاااْو ي ْ ن ياا  ا اناتااه ما ْين  فابا ال حا ناا صالالالالالالالالالا ْن    ااد  ْ داْين  م  ْيئًا ل وٍي كااناتاا تاْحتا  ا  شالالالالالالالالالا
( التحويو ا ينا ا يها اْدب ا النَّاوا ماعا الدَّاب  ، مثه ضالالالالو م اهلل ل ائشالالالال  وحفصالالالال  وضالالالالل 11: وا
ااه اليمل  :يان   اوتكاب الفاحشالالال  وال ياذ  اهلل ت الهللاهلل  نلما. واد فعالالالو   ضالالاللو  الب

يو )فبانتاهما( إال الفاحشالالالالالال . هاء فل تفعالالالالالال: "واهلل ما  نهلل  يولم: فل تفعالالالالالاليو هذه الي 
 )ضالالالالالوب اهلل مثا لاذين كفووا اموأل نو  واموأل لوي كانتا: اليمل فل تفعالالالالاليو اولم ت الهلل

نتاهما( إال )فبا: واهلل ما  نهلل  يولم: تحت   دين من   ادنا صالالالالحين فبانتاهما( فياه
الحدَّ  اهلل  ائشالالالالالال  فيما أتت  يويا  -أة اإلماو الملدة المنتظو -الفاحشالالالالالال ! وليييمنَّ 

 يحه ال: ال صالالالالالول، وكان ياح  يح لا! فاما أوادت أن تبوج إلهلل ال صالالالالالول ااه للا ياح 
  (2)ف،وهت نفعلا من ياح ! !لك أن تبوهل من ةيو محوو

فل  ن"مثه اهلل حاه الكفاو والمنافيي: الكاشالانل  ند تفعاليو الي وفل ذلك ييوه 
عالالالالالالالالالاو , وال يحا ون  ما  ينلو و ين الن ل صالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم و أنلو ي اا ون  كفوهو ونفاالو

والمامنين من النعالالالالالالالالال   والمواصالالالالالالالالالا   حاه اموأل نو  واموأل لوي, وفيم ت ويش   ائشالالالالالالالالال  

                                                 
 .7/454، و حاو ارنواو لامهاعل2/323، وانظو ال وهان لا حوانل 2/265تفعيو ال ياشل  -1
 .2/377تفعيو اليمل  -2
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ه م وعالالالالالالالاو  إفشالالالالالالالاء عالالالالالالالوه ونفاالما إياوحفصالالالالالالال  فل بيانتلما وعالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالاهلل اهلل  اي
  (1)وتظاهوهما  ايم كما ف ات اموأتا الوعولين, فاو ي نيا  نلما من اهلل شيئا".

ويووون تفعالالالالالالالالالالالالالاليوا نعالالالالالالالالالالالالالال وه ،ووا وكالذ الا إلهلل اإلمالاو محمالد  ن  ال ال الااو ل ي  
لاالالذين كفووا اموأل نو  واموأل لوي كالالانتالالا تحالالت   الالدْين من  ضالالالالالالالالالالالالالالوب اهلل مثا): الكويمالال 
نالالا صالالالالالالالالالالالالالالالالالحْين فبالالانتالالاهمالالا فاو ي نيالالا  نلمالالا من اهلل شالالالالالالالالالالالالالاليئالالا وايالاله ادبا النالالاو مع   الالاد

و البيان   الفاحشالالالال   يولم صالالالالاوات اهلل  ايم11: . عالالالالوول التحويو(الداباين  :، حيث فعالالالال 
 (2)"ما ي نل  ذلك إال الفاحش ".

ال يبفهلل  اهلل النااد ال صالالالالالالالالالالالالالاليو والفين : (3).وااه المهاعالالالالالالالالالالالالالالل م ايًا  اهلل الي 
 .فل تاك اليات من الت ويش,  ه التصويح  نفاا  ائش  وحفص  وكفوهما" الب يو ما

ذاذ وهو ارف "إننا ن تيد كما ي تيد  م  اماانا: وييوه شالالالالالالالالالاليبلو ه فو موتضالالالالالالالالالالهلل
 (4)ولوي". هلالالالا الالالذل الفكو والتحييا أن ،وهالالال  الن ل يمكن أن تكون كالالالافول، كالالالاموأل نو 

  المامنين  ائش  وضل اهلل  نلا. ييصد الب يث أو
ال يحالاله لالالك أن تبوهل من ةيو محوو : االالاه للالالا فان: اليملييوه مفعالالالالالالالالالالالالالالوهو و  -3

  (5)ف،وهت نفعلا من ياح .
"إنَّ الن لَّ ال  الالدَّ أن يالالدبالاله فوهالالم النالالاو, : أحالالد أك و  امالالاء الحو،ل االالاه  ال ةووة -4

  (6)رنم ويأل   ش المشوكات".

                                                 
 .2/721تفعيوه الصافل  -1
 .2/412الكاينل : الكافل -2
 .22/33 حاو ارنواو  -3
 .17حديث اإلفك ص  -4
 341 .تفعيو اليمل ص -5

 .24كش  ارعواو لاموعوة ص -6
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ا ديناوا من بيان  وفواتلإنَّ  ائشالالالالالالال  هم ت أو  ين : الشالالالالالالالي ل وهب ال وعالالالالالالالل ييوه -5
"إنَّ  ائشالالالالالالال  ،ينت يوما هاوي  كانت  ندها، : وااه الي وعالالالالالالالل (1) اهلل م  ضالالالالالالالل  ال.

  (2)ل انا نصياد شا ا من ش اب اويش  أن يكون مش وفا  لا".: واالت
لما ادو  أنم: وينعب الشي   وواي  مكذو   إلهلل الحعن وضل اهلل  نم هاء فيلا

ن الكوف  هاءت نعالالالالالالالالالالول ي ،ينم  أميو المامنين  ايم الحعالالالالالالالالالالن  ن  ال  ايم العالالالالالالالالالالاو م
ا محمد ما يا أ : العالالاو ودبات  ايم أ،واج الن ل صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو، فيالت  ائشالال 

ليًا   يو ا ب  حديدل  نعالاليت ن شالالك فل  يتك: فياه للا الحعالالن.فيد هدك، إال فيد أ وك
فيلا ما  بضالالالالالالالالواً  اواً حتهلل ضالالالالالالالالو ت الحديدل كفك فصالالالالالالالالاوت هوحًا إلهلل الن ت  ين  لا هو 

ديناوًا  ددًا ال ت امين للا و،نًا تفوايلا فل  هم ت من بيان ، حتهلل أبذت منلا أو  ين
  (3)اد كان ذلك.: االت  !!اتام م  ضل  ال من تيو و دة واد تشفيت فل

"ظلو لنا من الدليه : وييوه الشالالالالالالالالالالالي ل الم اصالالالالالالالالالالالو محم د هميه حم ود ال امال
 أن   ائشال  اد حصاله منلا اوتكاب الفاحشال  مع ياح  لم ا اليايع الذة ال يمكن وفضالم 

ذهب م لا إلهلل  صالالالالالالالالالالالالالالول ال واا ليتاه مولهلل الثياين أميو المامنين  ال  ن أ ل يالب 
انا ذلك فل كتا نا الهديد اليي و الذة كان ود ًا  اهلل الوافضالالالالالالالالالين   ايم العالالالالالالالالالاو، واد فصالالالالالالالالال 

والحا أن من ييوأ : وييوه محمد صالالالالالالادا الصالالالالالالدو (4)لصالالالالالالدوو الفاحشالالالالالال  من  ائشالالالالالال ".
صالالالالالفح  حيال  ائشالالالالال  هيدا ي او أنلا كانت ماذي  لان ل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو  أف اللا 

 (5)وعائو حوكاتلا". وأاواللا

                                                 
وذكو هذه الفوي  المهاعالالالالالالالالالالالالالالل فل ) حاو ارنواو ،26واو الييين لوهب ال وعالالالالالالالالالالالالالالل ص مشالالالالالالالالالالالالالالاوا أن -1

13/217. 
  .824احتهاج الي وعل ص -2
 .32/276 حاو ارنواو لامهاعل  -3
 :انظو موا م  اهلل شالالالالالالال ك  الم اومات الدولي  والمعالالالالالالالمهلل موك، ال تول الياهول لادواعالالالالالالالات وال حوث -4

 .عااه  ن بيان   ائش : الموضوغ اعتفتاءات وأهو  ،: الفيم، اليعو الفو ل: اليعو الوئيعل
 .155كتاب الشي   اإلمامي  ص -5
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يصالالو   صالالوتم التعالالهيه موهود فل كثيو من موااع  والشالالي ل مهت هلل الشالاليوا،ة
ئشالالالالالال   اا  هنعالالالالالالي   ين  مو الفاووا وأو المامنين  ا  وهود -الشالالالالالالي    اهلل اإلنتونت

" : اهاوتك ت هويم  ال،نا، في وضل اهلل  نلا وضل اهلل  نلما. وصو  مول  أن  ائش 
والفتو   اهلل مواهع التيايد وأشالالالالالالاليو إليلا  هويم  هنعالالالالالالالي  من هما  هوائو أف اه  ائشالالالالالالال 

  (1)." .. يان واضح إشاول عوي    دون
 عنهامهدي الشيعة المنتظر سيقيم الحد على السيدة عاةشة رضي اهلل  -6

 ا ويم  يووة ا ن": ييوه محمد ال ااو المهاعالالالالالالالالل  الفاوعالالالالالالالالي  ما توهمتم  ال و ي 
إذا ظلو اإلماو الملدة فإنم : ال ااو  ايم العالالالالالاو ااه اإلماو محمد - اه الشالالالالالوائع–فل

ااه : ووووا  ن   د الوحيو اليصاليو (2).عاليحيل  ائشال  ويييو  ايلا الحد انتياما لفايم 
"أما لو ااو اائمنا ليد ودت إليم الحميواء حتهلل يهادها الحد، : اولل أ و ه فو  ايم الع

  (3)وحتهلل ينتيو ال ن  محمد فايم   ايلا العاو منلا".
كونلا ،وهت : أوالهما: رموين: ووهم إاام  الحد  ايلا  اهلل حد ، و الشي  

د حوو انفعلا من لبو   د وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو، مع حوم  ذلك، فاهلل ت الهلل 
 نكا  أ،واج الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو من   ده أ دا.وثانيلما كما ، مت الوواي  المكذو  

"أما لو اد ااو اائما ليد ودت : ه فو  ايم العاو ااه  ن   د الوحمن اليصيو  ن أ ل
ه ات فداك، ولو يهادها : ينتيو رمم فايم ، اات إليم الحميواء حتهلل يهادها الحد، وحتهلل

: ، ااتاو ايم الصال والع وج الن ل، ماوي  الي يي   - لفويتلا  اهلل أو إ واهيو ااه الحدو
  (4)و  ث اليائو نيم ". ،إن اهلل   ث محمدا وحم : ااه اليائوو إلهللفكي  أبو اهلل ذلك 

                                                 
 .هذاصفا اولم  فضائي واد  ثت  -1
 .2/254حيال الياوب  -2
 الوه   رحمد اإلحعالالالالائلو . 2/521 اه الشالالالالوائع لاصالالالالدوا و ، 52/314 حاو ارنواو : المهاعالالالالل -3

116. 
حعالالالالالالالن  ن عالالالالالالالايمان الحال، :  صالالالالالالالائو الدوهات مبتصالالالالالالالوو . 138/ 46 ،11/131ارنواو   حاو -4

معالالتدوك الوعالالائه و . 6/164،هالالالالالالالالالالالالالالالال6448عالالن   منشالالووات المي    الحيدوي  فل النه  الي    ارولهلل
 .68/14النووة الي وعل  حعين: المعائه ومعتن ي
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 اتهامها بعداوة النبي عليه السالم وآل البيت رضي اهلل عنهم -7
"لمَّا احتضالالالالالالو الحعالالالالالالن  ن  ال  ايلما العالالالالالالاو : ومحدثلو الثي   ندهو الكاينل

يا أبل إنِّل أوصيك  وصي  فاحفظلا، فإذا أنا مت فليئنل ثو وهلنل إلهلل : ااه لاحعين
وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم العالالالالالاو رحدث  م  لدا ثو اصالالالالالوفنل إلهلل أمل فايم   ايلا 

ناب من  او الالعالالالالالالالالالالالالاو ثو ودنل فادفنل  ال ييع، وا او أنم يصالالالالالالالالالالالالي نل من الحميواء ما ي
  (1)صني لا و داوتلا هلل ولوعولم صاهلل اهلل  ايم وللم و داوتلا لنا أهه ال يت.

م ا نتك التل عميتلا أمب، فإنم اعو ي  ض أعواذهب ف يو : و ن أ ل   د اهلل
انتم إلهلل  :اهلل، وكان ولدت لل ا ن  عالالالالالالالالميتلا  الحميواء، فياه أ و   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو

  (2)اعملا. أموه توشد، ف يوت
 عاةشة رضي اهلل عنها ليست مبرأة بنص القرآن كما تزعم الشيعة -8

يت ين لك أبل المعاو وااحتلو وعوء أد لو وي نلو فالل ،وه  الن ل صاهلل اهلل 
 ايم وعاو  ائش ، الذة هو ي ن فالل شبص الوعوه صاهلل اهلل  ايم وعاو،  ه ي ن 

اوه  :ث تظلو ما تكنم صدووهو، منلافالل اهلل ع حانم وت الهلل من باه وواي  أحادي
ت ينوا(. )يا أيلا الذين لمنوا إن هاءكو فاعا  ن أ ف: اليمل فالل تفعيوه فالل اوه اهلل ت الهلل

)إن  الذين : وأيضًا فالل اولم ت الهلل (3)ييوه إن لا ن،لت فالل اتلاو  ائش  لماوي  الي يي ".
أنلا ن،لت فالل  ائش  وضل اهلل  نلا، "إنَّ ال ام  وووا : هاءوا  اإلفك  ص   منكو( ااه

الباص  فإن لو وووا أنلا ن،لت  وما وميت  م فالل ة،ول  نل المصياا من ب،ا  ، وأما
ال ياضل ت وئ  اهلل  وينفل (4)فالل ماوي  الي يي  وما ومتلا  م   ش النعاء المنافيات".

ما م واون م)أولئك :  ائش  وضل اهلل  نلا فل اولم ت الهلل و المامنين ، وهه ر

                                                 
 .3ارصوه،  اب والنص  اهلل الحعين  ن  ال  ايلما العاو، حديث  لكافل،ا -1
 .6/134الكافل لاكاينل ارصوه من  -2
 .2/312تفعيو اليمل  -3
 .1/99 الحعن  ال  ن إ واهيو اليمل أ و: تفعيو اليمل -4
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ا أهمع ،نا، ال للا كم"اانا ذلك تن،يلا لن يم  ن ال: ه الشي ل الب يثايف ،ييولون(
 (1)ييصد مفعوة الشي   الووافش. المفعوون(.

 رضي اهلل عنها عند الشيعة أم الشرور عاةشة -9

اهلل  ن اموأتل نو  ولوي أنلما لو ي نيا  "اد اب و: ييوه ،ين الدين ال ياضالالالالالالالالالالالالالل
اهلل ل ائشالالالال  وحفصالالالال  من ف الما, وتن يلا  اهلل شالالالاليئا , وكان ذلك ت ويضالالالالا من نلما من 

واد افود ال ياضالالالالالل فل  (2) اهلل أنلما ال يتكان  اهلل وعالالالالالولم فإنم لو ي ن شالالالالاليئا  نلما".
 كتا م فصاين باصين فل الي ن  اهلل  ائش  وحفص  وضل اهلل  نلما،  ه تهاو،  م

فل أو الشووو(، وي نل  لا  ائش  وضل )فصه : الي ح والكفو أن عمهلل الفصه اروه
وعالالالالمهلل ( 3).عالالالالماها شالالالالييانم اهلل  نلا, واد أوود فيم الكثيو من الي ن واليد   لا,  ه اد

 .وما توك مع   إال ألحيلا  لا )فصه فل أبتلا حفص (،: الفصه البو
 "ومما يده: الشيوا،ة ما نصم وييوه أيضًا ال ام  الشي ل محمد ياهو اليمل

 ا و صيانلا وكفوها، ما ذكوه صاحب الصواي المعتييو، وهذا مبتصو منظامل  اهلل

  (4).""فصه فل أو الشووو، أكثو ا تياد اليوو  اهلل وواياتلا، واد بالفت و لا: اولم
  عنها عند الشيعة سفيهة ومجنونةعاةشة رضي اهلل -01

ال، يو أواد أن  الدين الن ايل واد اتلملا  الهنون والعفم، و، و أن ا ن ااه ،ين
الحهو  يوهب فلذه شلادل منم وممن عمع حديثم، ولو ينكوه أنلا أتت  ما يحهو  ايلا،

                                                 
محمد  ال  ن يونب ال امال الن ايل  أ و: معالالالالالالالالالالتحيل التيديو إلهلل الصالالالالالالالالالالواي المعالالالالالالالالالالتييو تفعالالالالالالالالالاليوه -1

موك، ار حاث  إ داد( 691الكتب ال يائدي  ) عالالالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالالالا محمد ال ااو ال ل ودة،  تحييا ،ال ياضالالالالالالالالالالالل
 .4/616 ال يائدي 

 .3/165الصواي المعتييو : فل كتا م -2
 وما   دها. 3/161الصواي المعتييو  -3

لدة م العيد تحييا ،الشيخ محمد ياهو اليمل الشيوا،ة: إمام  ارئم  الياهوين فلارو  يالالالالالالالالالالالالالالالالن  -4
 . 161ص ،اله6368الي    ارولهلل  ،ارميو مي    ،الوهائل
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 أنلما تظاهوها  اهلل وعالالالالوه اهلل: يده  اهلل كفوها وكفو حفصالالالال  ومما.. كالعالالالالفم والهنون
  (1)".وهما كافوتان وي،صاهلل اهلل  ايم وللم، وش للما اهلل  اموأل نو  واموأل ل

 يتهجم على عاةشة بألفاظ وكلمات بذيةة جداا  شيعي كويتي -33
وكتب الشي ل الكويتل   اب  ن نبل الذة يعمل نفعم ع يد العماوة ميال  

 ائش  وضل  العيدل فيلا  فحش الكاو  اهلل أو المامنين تييأ .ي المن و الكويت مها فل 
اهلل  نلا فيد وصفتلا   نوان ك يو  اهلل ةافلا ) أو المتعك ين( واد وصفلا  أةاظ 

ن )ف اينا أن نحي م: اروصا . ومما ااه فل الود  اهلل من هاهمم  ع ب ميالتم تاك
كوام   ائش . لماذاو رن هذه الموأل الب يث  هل التل أعاءت لوعوه اهلل وحيت من 

ارحاديث الواح  العافا  الوضي   التل تنعب إليم ما ي   الاعان  ن كوامتم  تاك 
ذكوه فالا،و  اينا إذا أودنا أن نن،ه عاح  وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو أن نكش  
لاناب أن هذه ارحاديث إنما بوهت من فو اموأل كانت هل المتلم  فل شوفلا وكوامتلا 

ر ظو لا النفعي  كالت تاك التلو ال،ائف  لشبص الن ل اوأبااياتلا و ع ب  يدها وأمواض
 أوواحنا وأووا  ال الو فداه(.

 علي رضي اهلل عنه يطلق عاةشة بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -12
ذكوت مصالالالادو الشالالالي    دل ووايات مفتواه تفيد أن الن ل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو 

      -: ن ذلكه ه ياا ،وهاتم  يد  ال وضل اهلل  نم. وم
اصالالالالالالال  ياا  ائشالالالالالالال   يد أميو المامنين  ارنواو  حاوأوود ال ام  المهاعالالالالالالالل فل  -1

 ايم العالالالاو، وهل تتحدث  ن همع وعالالالوه اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالاو ،وهاتم فل 
يم  ال  ن أ ل يالب  الاحظات اربيول من حياتم وتحذيوهن من مبالف  أمو وصالالالالالالالالالالالالالال

يذانم لم   ايلما العالالاو،  !! تيايا التل تبالفم منلن فاو تتكاو وت توش عالالو   ائشالال واي
اهم ل هاالء ي نل نعالالالالالالالالالالالالالالالاءه : "ثو أمو بالالادمالال  أو عالالالالالالالالالالالالالالامالال  فيالالاه: تيوه الووايالال  المفتواه

، اعالالالالالالالم ن ما أاوه لكن: فهم تلن فل من،ه أو عالالالالالالالام ، فياه صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم للن
ثل أبل ووصالالاليل وواو  هذا: وأشالالالاو  يده إلهلل  ال  ن أ ل يالب  ايم العالالالاو فياه للن

                                                 
 .614 -4/616 المعتييوالصواي  -1
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واليالالائو فيكن وفل ارمالال  من   الالدة فالالأي نالالم فيمالالا يالالأموكن  الالم، وال ت صالالالالالالالالالالالالالالينالالم فتلاكن 
يا  ال أوصيك  لن فأمعكلن ما أي ن اهلل وأي نك، وأنفا  ايلن :  م صيتم، ثو ااه

من مالك، وموهن  أموك وانللن  ما يوي ك، وبه عالالالالالالالالالالال يالن إن  صالالالالالالالالالالالينك، فياه  ال 
فا  لن ما أو : اهلل إنلن نعاء وفيلن الوهن وض   الوأة، فياهيا وعوه :  ايم العاو

وكه  :كان الوفا أمثه  لن فمن  صاك منلن فيايلا يااا ي وأ اهلل ووعولم منلا، ااه
ما كنا لتأمونا  يا وعوه اهلل: نعاء الن ل اد صمتن فاو ييان شيئا فتكامت  ائش  فيالت 

و يا حميواء! اد بالفت أموة أشالالد با ، وأي:  اهلل:  شالاللء فنبالفم  ما عالالواه ، فياه للا
اهلل لتبالفين اولل هذا ولت صنم   دة، ولتبوهن من ال يت الذة أبافك فيم مت وه  اد 
ح   ك فئاو من الناب، فتبالفينم ظالم  لم  اصالالالالالي  لو ك ولتن حنك فل يوييك كاب 

  (1).الحوأب، أال إن ذلك كائن!!
لحعن "يا أ ا ا: وه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو ااهأن وع  دد من  اماء الشي  وو   -2

  دة  البووج  إن هذا الشالالالالالالالالالالو   اا للن مادمن هلل  اهلل اليا  , فأتيلن  صالالالالالالالالالالت اهلل
  ايك فيايلا فل ار،واج، وأعالالالالالالالالالالالالالالييلا من تشالالالالالالالالالالالالالالوي  ارملات، ومن شالالالالالالالالالالالالالالو  أموم 

   (2).المامنين"
  ن ال ااو  ايم وووة: ذكو أحمد  ن أ ل يالب الي وعل وواي  أبو  هاء فيلا -4

لما كان يوو الهمه واد وشا هودج  ائش   الن ه ااه أميو المامنين : العاو أنم ااه
واهلل ما أوانل إال ميايلا فأنشد اهلل وها عمع من وعوه اهلل صاهلل اهلل :  ايم العاو

ياو ثاث  ف: فياهلما ااو فشلدو  ،"يا  ال أمو نعائل  يدك من   دة": ييوه لم ايم ول
 أنلو عم وا وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم ييوه  ال: فيلو  دويان فشلدوا شو وها 

                                                 
 .22/117 حاو ارنواو  -1

, وا ن شاذان فل اإليضا  227, وا ن وعتو فل دالئه اإلمام  ص431 الصدوا فل إكماه الدين -2
, 4/334اله،ائوة فل ارنواو الن ماني   , ون م  اهلل2/332, الكاشالالالالالالانل فل تفعالالالالالاليوه الصالالالالالالافل 35ص 

 .وةيوهو
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ئش  ف كت  ا: ااه ."يا  ال أمو نعائل  يدك من   دة":  ن أ ل يالب  ايم العاو
  (1). ند ذلك حتهلل عم وا  كاءها.."

،واًء لمكان        فكا تنييصالالالالالالالًا واي ليد ابتو ت الشالالالالالالالي   مهمو   من الووايات كذ ا واي
أملات المامنين ،وهاتم  الصالالديي  أو المامنين  ائشالال  وضالالل اهلل  نلا باصالال ، ولمكان 

 صاهلل اهلل  ايم وعاو.
 تهجم ووقاحة عالمة الشيعة اللبناني المعاصر محمد جواد مغنية -13

م  الشالالالالالالالي   الا نانل الم اصالالالالالالالو محمد هواد م ني  واد تلهو   ذاءل ووااح   ا
 اهلل ،وج الن ل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو  ائشالالال  وضالالالل اهلل  نلا فل مواضالالالع مت ددل من 

 : -ااتام اهلل ت الهلل - ومن ذلك اولم  (2).كتا م
"وك ت الهمه، تعالالالاليو  ايم من  اد إلهلل  اد، تبيب  صالالالالوت هملووة، وتكتب إلهلل  -1

تشالالالال ه ناو الحوب، وتفوا كام  المعالالالالامين إلهلل شالالالاليع وأح،اب  الفاا  توايع أو المامنين
 ييته   ضلو   ضًا".

"لبهلل الن ل  ين المعالالالالالالالالالالالالامين وأل   ين ااو لو، وف ات  ائشالالالالالالالالالالالال  ما ف ات من إلياء  -2
ال داول وال  ضالالالالاء  ين ارصالالالالحاب وأت اغ الوعالالالالوه الذين اعالالالالتها وا لد وتم وهاهدوا  ين 

 يديم إل اء كام  اإلعاو".
اهلل والوعالالوه أن تيو النعالالاء فل ال يوت، ووافت  ائشالال   امًا لاهيش لو تواغ  "وأمو -3

  (3)لان ل عتوًا وال حوم ".
ثو  ،ااتاوا ن ثًا فيالالد كفو": وتيوه - ثمالالان-"إنلالالا  ييالالت أمالالدا يويا تحوش  ايالالم -4

إال إنلا ،وه  وعالالالالالالالالوه اهلل وصالالالالالالالالدا اهلل ": بتو الب يث محمد هواد م ني  تلهماتم  يولم
ْ دا : يوهحيث ي وا اْمواأاتا ن وٍ  واموأل ل وٍي كااناتاا تاْحتا  ا ينا كافاو  ثاًا ل اَّذ  وابا الاَّم  ما ْين  م ْن )ضالالا

                                                 
حمد م العيدأ ل يالب الي وعل، ت اييات وماحظات  نمنصوو أحمد  ن  ال   وأ : االحتهاج -1

 .6/138ال يائدي   حاثموك، ار  إ داد( 6 ااو البوعان،عاعا  كتب المناظوات )
 .و1521 يووت، الي    البامع   - فضائه اإلماو  ال، داو ومكت   اللاه وداو الهواد -2
 .125-122فضائه اإلماو  ال ص -3
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ا يها اْدب ا النَّاوا ماعا  ْنل ماا م نا الاَّم  شاْيئًا وا ا فاااْو ي ْ ن ياا  ا اناتااه ما ْين  فابا ال حا ناا صا (     ااد  ا ينا الدَّاب 
 (1)."11: التحويو
 اهلل تعالى ضيالشيعة من عثمان بن عفان ر  موقف

ت، و الشالالالالالالالالالالي   أنَّ  ثمان وضالالالالالالالالالالل اهلل  نم كان منافيًا يظلو اإلعالالالالالالالالالالاو وي ين 
ل "إنَّ  ثمان كان فل ،من الن : النفاا. فيد ااه المحدِّث الشالالالالالالالالالالالالالالي ل ن م  اهلل اله،ائوة

"إنَّ من لو : كوكلوااه ال (2).صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم ممن أظلو اإلعالالالالالالالالاو وأ ين النفاا"
يهد فل اا م  داول ل ثمان ولو يعالالالالالالتحه  وضالالالالالالم ولو ي تيد كفوه فلو  دو هلل ووعالالالالالالولم، 

  (3).كافو  ما أن،ه اهلل"
ولو يكت  الشالالالالالالي    الحكو  اهلل  ثمان وضالالالالالالل اهلل  نم  الكفو،  ه أوه وا ل نم 

 ومن يتصفح كت لو يهد فيلا ال هب ال هاب. (4)وال واءل منم.
"اولم  : عالالنده  ن أ ل ه فو ال ااو فل تفعالاليو هذه اليات أنم ااهووو  اليمل 

 ي نل  ثمان فل اتام ا ن  الن ل صاهلل اهلل: "أيحعب أن لن ييدو  ايم أحد" ااه: ت الهلل
 ايم وللم. "ييوه أهاكت ماال ل دا"، ي نل الذة هل،  م الن ل من هيش ال عول"أيحعب 

ي نل  :لو نه ه لم  ينين" ي نل وعالالالالالوه اهللفعالالالالالاد كان فل نفعالالالالالم "أ: أن لو يوه أحد" ااه
ي نل  :وعالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم."ولعالالالالالالالانا"، ي نل أميو المامنين)غ(."وشالالالالالالالفتين"

  (5)إلهلل وال يتلما".: الحعن والحعين  ايلما العاو."وهديناه النهدين"
"وتشالالالالاليو الووايات : وااه هاشالالالالالو م وو  الحعالالالالالنل المحدث الشالالالالالي ل الم اصالالالالالو

أة واي  ،وهم وهل ا ن  وعالالالالالالوه اهلل  -ثمان  ن  فان لو يحعالالالالالالن صالالالالالالح تلاالكثيول أن  
                                                 

 .131 فضائه اإلماو  ال ص -1
 .1/21لاه،ائوة: ارنواو الن ماني  -2
 ./أ57لاكوكل ا: نفحات الاهوت -3
، والفصالالالوه الملم  لاحو ال امال ص 2/762الكاشالالالانل : ، و او الييين37المصالالال ا  لاكف مل ص -4

 .212ل  اب اليمل ص: ، ومفاتيح الهنان171
، 4/463، ال وهان لا حوانل 2/215الكاشالالالالالالالالانل: ، وانظو تفعالالالالالالالاليو الصالالالالالالالالافل2/423تفعالالالالالالالاليو اليمل  -5

 .74ميدم  ال وهان ر ل الحعن ال امال ص
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ولو يواغ وعالالالالالوه اهلل فيلا فت،وج  ايلا أكثو من اموأل،، وماتت  -صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو
  (1). اهلل أثو ضو ات ااعي  منم أدت إلهلل كعو أضا لا.."

واد تلهو  ام  الشالالالالالالالالالالالي   الا نانل الم اصالالالالالالالالالالالو محمد هواد م ني   اهلل  ثمان 
 : ومن ذلك (2)وضل اهلل  نم فل مواضع مت ددل من كتا م

)إن الصالالالواغ  ين اويش و ال كان صالالالوا ا  ين مصالالالالح اروعالالالتيواييات التل يمثالا -1
  (3) ثمان، ومصالح الهما ات التل يمثالا  ال.

)فل  ييدتل أن باف   ثمان كانت أهو حدث فل تاويخ المعالالالالالالالالالالالالالالامين، وأنلا توكت -2
تلو من يوملا إلهلل اياو العا  ، فايد أفعح المهاه ل نل أ يم ارمويين أعوأ ارثو فل حيا

أن ي  ثوا  الدين كما ي  ث الص يان  الكول، وهاء اتام نتيه  حتمي  للذا االعتلتاو كما 
 ( 4)كانت الحووب والفتن  ين المعامين نتيه  اتا .

 عنهما اهلل رضي والزبير طلحة من الشيعة موقف

ياح  وال، يو وضل اهلل  نلما كانا إمامين من أئم  الكفو،  ت، و الشي   أنَّ 
إلهلل أميو -اكذ – اشا كافوين، وماتا كذلك. واد اعتدلوا  اهلل أنلما كانا كذلك  ما نع وه 
م  الكفو "أال إنَّ أئ: المامنين  ال  ن أ ل يالب وضل اهلل ت الهلل  نم، ،ا مين أنَّم ااه

  (5)".ارش وةوي ، و موو  ن ال اص، وأ و موعهلل ياح  وال، يو وم ا: فل اإلعاو بمع 
"إن اليوو، ياح  وال، يو وأشالالالالالالالالالالالالالكاللما مضالالالالالالالالالالالالالوا : وااه المفيد من ك او  امائلو

وااه الشالالالي ل الم اصالالالو  (6).أ ماللو ةيو نادمين  ايلا، وال تائ ين منلا"  اهللمصالالالوين 
                                                 

 .1/67هاشو الحعينل: عيول ارئم  اإلثنهلل  شوي  -1
 .فضائه اإلماو  ال -2
 .66-56فضائه اإلماو  ال ص  -3
 .21فضائه اإلماو  ال ص -4
 ييمح الشالالالوي  الموتضالالالهلل،  الم وو الياعالالالو  ال  ن الحعالالالين الموعالالالوة  وأ : الشالالالافل فل اإلمام  -5

 ،(611الكتب المالف  فل ود الشالالالالال لات ) عالالالالالاعالالالالالا و اا  ايم العالالالالاليد   د ال،هواء الحعالالالالالينل البييب، 
 .311لايوعل ص : ، تابيص الشافل441ص ،إ داد موك، ار حاث ال يائدي 

 .225 ص ،اله6364او،  المفيد، ي   : الهمه -6
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ه أيما م عالال ي"إن  ال، يو  اغ دينم  دنياه، واعالالت ا  كه شالاللء فل : محمد  ال الحعالالنل
  (1).وشلواتم، ولو يكن لكام  وعوه اهلل أة  نده من ايم "

"أنا  :أن  ال  ن أ ل يالب وضالالالالالالالالالل اهلل  نم ااه لا، يو-كذ ا-و، و الشالالالالالالالالالي         
  (2).أشلد أنل عم ت من وعوه اهلل أنك من أهه الناو"

    عنه تعالى اهلل رضي الزهري وقاص أبي بن سعد من الشيعة موقف
 نم،وضالالالالالل اهلل   ليد افتوت الشالالالالالي    اهلل الم شالالالالالو  الهن  عالالالالال د  ن أ ل وااص      

 -: واالوا فل حيم
عالالالالالالالال د  ن أ ل وااص ااوون هذه : ااه أ و الحعالالالالالالالالن ال اموة: أنم ااوون هذه ارم  -1

  (3).ارم . وهذا ظاهو من هل  اوتداده وتك وه  ن م اي   أميو المامنين غ"
 نم أب و عالالالالالالال دًا وضالالالالالالالل اهلل  نم أن  اهلل كه  أن  ال  ن أ ل يالب وضالالالالالالالل اهلل -2

شالالالال ول من لحيتم شالالالالييانًا هالعالالالالًا. أعالالالالنده المايب  الصالالالالدوا وهو من  اماء الشالالالالي   إلهلل 
 (4)."ان من باص  أميو المامنين  ال)غ(ااه  نم الكشهلل الشي ل ك-ارص غ  ن ن ات 

ه أن  عالالالالالالالالالالالالالالاونل ا: " ينا أميو المامنين  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو يبيب الناب وهو ييوه: اولمو 
تفيدونل فواهلل ال تعالالألونل  ن شالاللء يكون إال ن أتكو  م. فياو إليم عالال د  ن أ ل وااص 

ا واهلل ليد أم: و فياه لمب ونل كو فل وأعالالل ولحيتل من شالال ولأ: يا أميو المامنين: فياه
عألتنل  ن معأل  حدثنل بايه وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم أنك عتعألنل  نلا وما 

ن فل  يتك لعالالبًا ييته فل وأعالالك ولحيت ك من شالال ول إال وفل أصالالالا شالالييان هالب، واي
"إن فل ش وك ماكًا يا نك : و ند التعتوة (5)ا نل و مو  ن ع د يومئذ يدوج  ين يديم".

  (6)و اهلل كه ياا  من ش و لحيتك شييانًا هالعًا".
                                                 

 .113-112ص لمحمد  ال الحعنل: فل ظاه التشيع -1
 .257التعتوة ص : إحياا الحا -2
 .221ميدم  ال وهان ر ل الحعن ال امال ص  -3
 .113-52–5ابتياو م وف  الوهاه لايوعل ص  -4
 .133ارمالل لاصدوا ص  -5
 .215إحياا الحا لاتعتوة ص  -6
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 عنهالرحمن بن عوف الزهري رضي اهلل  دمن عب موقفهم
"إن لاناو عالالالالال    : إلهلل ه فو الصالالالالالادا أنم ااه -كذ ا-الصالالالالالدوا أعالالالالالند المايب      

والمواد  الالالالالالالالالالالالالالياوون كما ذكو  (1).أ واب  اب يدبه منم فو ون وفو ون وهامان وااوون.."
وهذا ال، و  (2)أن   د الوحمن  ن  و  ااوون هذه ارم .: المفعالالالالو الشالالالالي ل الكاشالالالالانل

من الشالالالالالي   ي اوضالالالالالم الحديث الصالالالالالحيح الثا ت  ن وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو 
 والذة أب و فيم  ايم الصال والعاو أن   د الوحمن  ن  و  فل الهن . 

 : عنه تعالى اهلل رضي الجراح بن عامر عبيدة أبي من الشيعة موقف
ين هذه يم وعاو ر ل   يدل  أم، مت الشي   أن تاييب وعوه اهلل صاهلل اهلل  ا     

أمين اوو من هذه ارم   اهلل  - اهلل حد ، ملو-واد عالالالالالالمل: ارم  مي ن، ال مد  فيم
  (3) ايالو، وليب أمين ارم   أعوها.

     عليه اهلل صلى النبي بنات من الشيعة موقف
ولو تعالالالالالاو  نات الن ل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو من تياوه الشالالالالالي    ايلن  حه        

 -  ناتم صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو، ييوه البالصالالالل فل حديثم  ن أبتل ال،هواء أنلن لعالالالن
من أن ت،ويج  نتيم ل ثمان فضالالالالالالالالالالالالالاليا  لم من  -ا ن تيميم- "ما ، مم: -واي  وأو كاثوو

ه فل "لو يود شلء من الفض:  هائ م من حيث ث وت المنا،   فالالالالل أنلما  نتاه"، وييوه
 : حيث يمي،ن  م ولو  ن   ش النعالالالالالول". وييوه -فايم  -حا من ، موهن شالالالالالييياتلا

"اد  و  ت دو ث وت أنلما  نتا بيو الوعالالالالاله صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو و دو وهود فضالالالالاله 
  (4)للما يعتحيان  م الشو  والتيدو  اهلل ةيوهما".

                                                 
 .2/165، وانظو حا الييين ل  د اهلل ش و 362-2/361البصاه لاصدوا  -1
 .2/732ين لاكاشانل  او اليي -2
، وتفعالالالالالالاليو 2/652،  او الييين لاكاشالالالالالالالانل 3/154، 1/256انظو الصالالالالالالالواي المعالالالالالالالتييو لا ياضالالالالالالالل  -3

، ارنواو 72-77، الصالالالالالالالالالواوو الملوا  لاتعالالالالالالالالالتوة ص4/127، وال وهان لا حوانل 2/571الصالالالالالالالالالافل لم 
 .313-312والدوهات الوفي   لاشيوا،ة ص  ،343–4/341الن ماني  لاه،ائوة 

 .251، 251، 2/225البالصل : الشوي   منلاج -4
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عوه أن و  فيد ، مواولو تعاو فايم  وضل اهلل  نلا من إيذاء وتياوه الشي          
وعالالالاو ةوب ل ال  حديي ، ف ا لا  ال، واعالالالو كه ما أبذ منلا إلهلل  اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم

فيواء المدين  ومعالالالالالالالالالالالالالالالاكينلا حتهلل لو ي يهلل دوهو واحد. فاما أتهلل المن،ه االت لم فايم  
ًا ن و!  بيو منم  اه: يا ا ن  و!   ت الحائي الذة ةوعم والدةو ااه:  ايلا العاو
هلل أ ين اعالالالالالالالالالتحييت أن أذللا  ذه المعالالالالالالالالالأل ، دف تم إل: فأين الثمنو ااه: أو لهًا، االت
أنا هائ  ، وا ناة هائ ان، وال شالالالالالالالك أنك مثانا فل الهوغ، لو يكن منم لنا : االت فايم 

أو  ال واهلل!: يا فايم ! بانل، فيالت: دوهو، وأبذت  يو  ثوب  ال )غ( فياه  ال
يا : ياهف يحكو  ينل و ينك أ ل، فل ي ه ويه  اهلل وعالالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالاو

 ليب لك أن: ااوأ  ايًا منل العالالالالالالالالالالالالالالاو، واه لفايم : محمد! اهلل ييواك العالالالالالالالالالالالالالالاو وييوه
تضو ل  اهلل  ال  يديم".
(1)  

ونعالالالال وا إليلا أنلا تيدمت إلهلل أ ل  كو و مو  يضالالالالي  فدك، "وتشالالالالاهوت م لو،       
ومول "أبذت  تا يب  مو،  (2)وتكامت فل وعالالالالالي الناب، وصالالالالالاحت، وهمع للا الناب".

"لئن لو تك   ن  ال  رنشالالونَّ شالال وة، : وأيضالالًا هددت أ ا  كو  يوللا (3).فهذ تم إليلا"
  (4)ورشين هي ل".

وأنَّ فايم  وضالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نلا دبات مع البافاء الواشالالالالالالالالالالالالالدين فل الم اوك حتهلل 
 ياذًا -وأحوا  يتلا وضالالو ت ووهع  م هن لا، وكعالالو ضالالا لا، وأليت هنينلا من  ينلا 

  (5)وماتت فل مثه هذه الظوو  ونتيه  هذه الصدمات". – اهلل من هذه البوافات 

                                                 
 .11محمد ملدة البواعانل ي او إيوان ص: ووض  الوا ظين "تأعيب الشي  " -1
 .253كتاب عايو  ن ايب ص -2
 .1/461 الكافل فل ارصوه -3
 . 2/232، ومثام فل الووض  من الكافل 2/67تفعيو ال ياشل  -4

 .25، 24كتاب عايو  ن ايب ص -5
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 وأولده وسلم عليه اهلل صلىموقف الشيعة من العباس عم النبي 
 -،ين ال ا دين-"أتهلل وهه إلهلل أ ل : يذكو الكشالالالالالالالالالالالالالالل  ن محمد ال ااو أنم ااه

لن، فل ي او كه لي  ن،لت فل اليو ي، و أنم  –  د اهلل  ن   اب-إنَّ فانًا ي نل: فياه
،ين ال ا دين، فاعالالالالالالالالالالالالالالألم فيمن ن،لت هومن كان فل هذه : أةِّ يوو ن،لت وفيو ن،لت، ااه

ن "وال ينف كو نصحل إن أودت أ: أ مهلل فلو فل البول أ مهلل وأضه ع يًا".وفيو ن،لت
لوهه وااه ا)يا أيلا الذين لمنوا اص ووا وصا ووا ووا يوا( فأتاه : أنصح لكو" وفيو ن،لت

وددت الذة أموك  لذا واهلنل  م فأعألم، ولكنم عام ما ال وش ومتهلل باا وكي  هوو 
يات، وهه أها ك فل ال: فانصالالالالالالالو  الوهه إلهلل أ ل فياه لم ما ااه، فياه ،ين ال ا دين

االاه ال، االاه ولكنل أهي الك فيلالا  نوو و او ةيو المالد هلل والمنتحاله، أمالا اروليالان فن،لتا 
  (1).اب  و الن ل( وأما البول فن،لت فل أ ل وفينا"فل أ يم )ال  

يا  ن  "فأمَّا أنت: ويذكو الكشالالالالالل  ن ،ين ال ا دين أيضالالالالالًا أنَّم ااه ال ن ال  اب
وَّ )فا ئب المولهلل ول ئب ال شالالالالاليو( فل أ ل أو فل أ يك، ث:   اب ففيمن ن،لت هذه الي 

وعالالالالالالالالالالالالالالت امم....ولو أذن لل فل  أما واهلل لوال ما ت او ر امتك  اا   أموك ما هو: ااه
  (2)اليوه ليات ما لو عمع  ام  هذا الباا لهحدوه وأنكووه".

 ااه  ال وضالالالالالالالالالالل اهلل: ويووة الما  ااو  ن الكاينل  ن محمد ال ااو أنم ااه      
"ومن كان  يل من  نل هاشالالالو إنما كان ه فو وحم،ل، فمضالالاليا و يل م م وهان، :  نم

  (3) اإلعاو   اب و ييه". ض يفان، ذليان، حديثا  لد
وأمَّا   د اهلل ا ن   اب، ح و ارم ، وتوهمان اليولن، وصالالالالالالالالالالاحب وعالالالالالالالالالالوه اهلل       

اعالالالت مه  ال  :صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو، فيد اتلمتم الشالالالي   الووافش  تلم  البيان  فيالوا
صالالالالالالالالالالالالالالاوات اهلل  ايم  اهلل ال صالالالالالالالالالالالالالالول   د اهلل  ن   اب، فحمه كه ماه فل  يت الماه 

ول، ولحا  مك  وتوك  ايًا  ايم العاو، فكان م ا م ألفل أل  دوهو، فص د  اهلل  ال ص

                                                 
 .وضل اهلل  نم ، تحت توهم    د اهلل  ن   اب5/53وهاه الكشل  -1
 .5/54 المصدو العا ا -2
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مم هذا ا ن  و وعالالوه اهلل صالالاهلل اهلل  ايم وللم وأنم فل  ا: المن و حين  ا م ف كهلل فياه
واالالدوه يف الاله مثالاله هالالذا، فكي  يامن من كالالان دونالالمو الالو إنل االالد مااتلو، فالالأوحنل منلو 

  (1)اوه".واا ضنل إليك ةيو  اه، وال م
وه ه الكشالالالالالالالالالالالل  ا ًا معالالالالالالالالالالالتيًا  اعالالالالالالالالالالالو د اء  ال  اهلل   د اهلل و  يد اهلل ا نل   

ااه أميو  :  اب، ثوَّ يووة  ييدتم  لذه الوواي  الكاذ  " ن أ ل ه فو  ايم العاو ااه
 نل ي نل   د اهلل و  يد اهلل ا –الالو ال ن ا نل فان: المامنين ) ال(  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو

صاوهو كما أ ميت ااو لما ارهاين فل وا تل واه ه  مهللِّ أ صاوهما وا و أ  –  اب 
  (2).دليًا  اهلل ااو لما"

        الصحابة من الوميني موقف
ه  ايلو شالال ب   ا ت اعالالتلان  البمينل  أصالالحاب وعالالوه وضالالل اهلل  نلو أن       فضالال 

  هماهيوه"وأنا أ، و  هوأل أن الشالالالالالالالال ب اإليوانل : إيوان كما يذكو ذلك فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل وصالالالالالالالاليتم
وييوه  (3)المايوني  فالالالالالالالل ال صو الواهن أفضه من أهه الحها، فالالالالالالالل  صو وعوه اهلل".

ا ال شأن لنا "إنَّنا هن: هذا الب يث فالالالالالالالالالالالل ع م لبيو ارم    د ن يلا صاهلل اهلل  ايم وعاو
 الشالالالالالالاليبين، وما ااما  م من مبالفات لايوان، ومن تا ب  إحكاو اإللم، وما حااه وما 

ضالالد فايم   نت الن ل صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو،  ندهما، وما ماوعالالاه من ظاوحوماه من  
االء "وأنَّ مثه ه: وضالالالالالالالالالد أوالده، ولكنَّنا نشالالالالالالالالاليو إلهلل هلالما  أحكاو اإللم والدين"، وييوه

ارفواد الهلاه الحميهلل، وارفااين والهائوين ةيو هديوين  أن يكونوا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل موضالالالالالالالالالالع 
  (4).اإلمام ، وأن يكونوا ضمن أولل ارمو"

 لشيبينا مبالف  ن"إ: وااه فل حا البايفتين أ ل  كو و مو وضل اهلل  نلما      
 لوأة عتم اني يكونا لو":  أنلما ذلك وي اه "،هداً  ملماً  شيئاً  المعامين  ند تكن لو لايولن
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 حتهلل نلما،  لاتبال معت دين العن  أهه كان وال المنصب، لتو معت دين كانا وال أحد،
  تأييده ااامو  كما الي ، هذه إن،اه فل أبياوا اد الن ل أو ه ويه أو اهلل إن:  مو ااه لو
  (1)".اإلعامل الدين فل ت ييوات من أحدثم فيما

لن ل وييصد ا -"وأةمش  ينيم : وييوه البمينل فالل حا  مو وضل اهلل  نم        
الفوي ، والنا    من  البياب اليائم   اهلل وفالالالالالل أ ذنيم كامات ا ن -صاهلل اهلل  ايم وعاو

  (2)أ ماه الكفو وال،ندا ، والمبالف  ليات وود ذكوها فالل اليولن الكويو".
 عشرية اإلثناوالشيعة  والنصارىأوجه التشابه بين اليهود 

 ااإلثن"ولي  ذلك أن محن  الشالالالالالالالالالالالي   : ااه شالالالالالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالالالالالاو ا ن تيمي  وحمم اهلل        
 شالالالوي  محن  اليلود، وذلك أن اليلود االوا ال يصالالالاح الماك إال فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل له داود، واالت 

اد فالالالالالل ال هل: ال تصاح اإلمام  إلل فالالالالالل ولد  ال. واالت اليلود:  شوي  اإلثناالشي   
ال : شالالالالوي   اإلثناعالالالال يه اهلل حتهلل يبوج المعالالالاليح الدهاه وين،ه العالالالالي ، واالت الشالالالالي   

 يبوج الملدة وينادة مناد من العماء. هلاد فالل ع يه اهلل حتهلل
بوون  شالالالالوي  يا  اإلثناواليلود يابوون الصالالالالال إلهلل اشالالالالت اك النهوو، وكذلك الشالالالالي    -

"ال ت،اه أمتل  اهلل الفيول ما لو يابووا الم وب : الم وب إلهلل اشت اك النهوو  والحديث
 إلهلل اشت اك النهوو". 

ن  شالالالالالالالالالالالالوي  حوَّفوا اليولن. واليلود ال يوو  نااإلثواليلود حوَّفوا التووال وكذلك الشالالالالالالالالالالالالي    -
 شالالوي . واليلود ت  ش ه ويه ييولون هو  اإلثناالمعالالح  اهلل البفالالالالالالالالالالالالالالالالالين وكذلك الشالالي   
 شالالالالالالالالالالالالالوي  ييولون ةاي ه ويه  الوحل  اهلل  اإلثنا دونا من المائك ، وكذلك الشالالالالالالالالالالالالالي   

نعائلو ل  شوي  وافيوا النصاو  فالالالالل بصا  النصاو   ليب اإلثنامحمد. وكذلك الشي   
 شالالالالالالالالالالالالالالوي  يت،وهون  المت    اإلثناصالالالالالالالالالالالالالالالداا إنما يتمت ون  لن تمت ا، وكذا الشالالالالالالالالالالالالالالي   

 ويعتحاونلا. 
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ات اليلود والنصالالاو   اهلل الشالالي    - ئات:  شالالوي   بصالالاتين اإلثناوف ضالالِّ من : اليلود عالال 
 :من بيو أهه ماتكوو االوا: أصحاب موعهلل. وعئات النصاو : بيو أهه ماتكوو االوا

حمد أصحاب م: من شو أهه ماتكوو االوا:  شوي  اإلثناحواوة  يعهلل، وعئات الشي   
 صاهلل اهلل  ايم وعاو.

واالت اليلود إن داود  ايم العالالالالالاو وأ  اموأل تعالالالالالتحو وكانت هميا  هدا وعالالالالالئه  ن  -
الموأل فييه إنلا اموأل أوويا، فأوعالالالالاله داود  ايم العالالالالالاو ،وهلا إلهلل الحوب، وااه اه اوه 

هم الحوب الشديدل واوه وا من ووائم فالالالالالالاليضوب ويموت، فف اوا فت،وج داود اموأتم فالالالالالالالل و 
 "أن  : واالت الشي   فالالالالالاليما وواه ووة الكاينل .11يه الثانل صفح  ا هذا فالالالالالالل عفو صام

ن  ل اهلل إعالالالالما يه  ايم العالالالالاو، نظو إلهلل اموأل من حميو أ ه م هماللا فعالالالالئه اهلل أن 
 ييوه فيص اهلل  اهلل وأل مت،وهالالال  يتمنهلل أن يت،وهلالالالا(ي،وهلالالالا إيالالالاه وكالالالان للالالالا   الالاله)ام

  الا،  الموت ثو  ت،وهت إعما يه".
(1)  

 
 
 

 وصفاته اهلل أسماء في الشيعة عقيدة
تأثَّوت الشي    مذهب الم ت،ل  فل ت ييه ال اوئ ع حانم من صفاتم الثا ت  لم 

ن  للو الوا    لما صالالالالفل الكتاب والعالالالالن ، وكثو االتهاه إلهلل الت ييه  ندهو فل المائ  
شالالالاليبلو المفيد وأت ا م كالموعالالالالوة المايب  الشالالالالوي  الموتضالالالالهلل، وأ ل ه فو اليوعالالالالل، 

ا كت وه فل ذلك نياوه  ن الم ت،ل ،  (2)وا تمدوا فل ذلك  اهلل كتب الم ت،ل . وأكثو مم 
وكذلك ما يذكوونم فل تفعالالالالالالالالالالاليو اليولن فل ليات الصالالالالالالالالالالالفات واليدو منيوه من تفاعالالالالالالالالالالاليو 

  (3)الم ت،ل .
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والياوئ لكتب متأبوة الشالالالالالالي   وكتب الم ت،ل  فل  اب ارعالالالالالالماء والصالالالالالالفات ال 
هو  مدتلو فيما ذه وا إليم، والمعالالالالالالالالالالالالالالائه التل ييووها  –كما ي، مون–يهد فوًاا، فال يه 

الم ت،ل  فل هذا ال اب أبذ  لا شالالالالالالاليوخ الشالالالالالالالي   المتأبوون كمعالالالالالالالأل  باا اليولن، ونفل 
  نكاو الصالالفات.  ه إن الشالال لات التل يثيوها الم ت،لواي  المامنين لو لو فل البول، واي 

 فل هذا هل الش لات التل يثيوها شيوخ الشي   المتأبوون.
 أن الشالالالي   أعالالالندوا ووايات: والفوا الذة اد يامعالالالم الياوئ فل هذه المعالالالأل  هو

إلهلل ارئم  تصالالالو   نفل الصالالالفات وتيوه  الت ييه، مع أنلو كما ااه شالالاليخ اإلعالالالاو ا ن 
"أعالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالوا دينلو  اهلل أن  اب التوحيد والصالالالالالالالالالالالفات ال يت ع فيم ما وأوه  يياب  تيمي  اد
وهذا تامعالالالالم فل يويي  احتهاهلو  اهلل مذه لو فل الت ييه كما فل النكت  (1). يوللو"

اال تيادي  لامفيد، ونلج المعالالالالالالالالالتوشالالالالالالالالالدين ال ن الميلو وةيوها من كت لو الكامي  حيث 
 ل صفات اهلل.ا تمدوا المنلج ال يال الكامل ال حث ف

وهذا مبال  لامنلج الشالالالالو ل وال امل وال يال  إذ إن صالالالالفات اهلل عالالالال حانم من 
ال يب الذة يتوا  ال او  م  اهلل الكتاب والعالالالالالالالالالالن . ومع ا تمادهو الدليه ال يال كمنلج 
أهه اال ت،اه فإنم ياحظ أنلو هاءوا  ووايات كثيول  ن ارئم  يعندون  لا مذه لو فل 

ت الهلل، ويفتوون  اهلل أميو المامنين  ال وضالالالالالالالالالل اهلل  نم و  ش إنكاو الصالالالالالالالالالفات هلل 
 اماء أهه ال يت كمحمد ال ااو وه فو الصالالالادا  أنلو ييولون  الت ييه. وا ت و   ش 

تحت  نوان  –شالالالالالاليوبلو الم اصالالالالالالوين أن هذا هو  مدتلو فل نفل الصالالالالالالفات  حيث ااه
 يويا إال "هه ي يهلل مهاه لا حث  ن الصالالالالالالالالالالالالالالفات وهه لم: -يويي  م وف  الصالالالالالالالالالالالالالالفات

  (2).كماه اإلباص نفل الصفات  نم": اإلذ ان  كام  أميو المامنين وضل اهلل  نم
ا ي تمالالدون ال يالاله، وتالالاول ي تمالالدون  فالالالشالالالالالالالالالالالالالالي الال  ليب للو منلج ثالالا الالت، فلو حينالالً
الب و..فلو  ين منلج أب الالالاوة، ولبو ا ت،الل  يال، أة يتالالالأوهحون. مع أن  والثالالالا الالت 
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 ن  ال وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نم وأئم  أهه ال يت إث ات الصالالالالالالالالالالالالالالفات هلل..والنيه  ذلك ثا ت 
ش ووايات للو موهودل وعالي وكاو وهذا ت تو   م    (1)معالتفيش فل كتب أهه ال او 

هائه من الووايات فل إنكاو الصالالالالالالالالالفات هلل ت الهلل، وارمثا   اهلل وواياتلو التل نعالالالالالالالالال وها 
فل "وكماه التوحيد ن: رهه ال يت والتل تصالالالالالالالالالالالالالالو   نفل الصالالالالالالالالالالالالالالفات كثيول، منلا اوللو

ع م -لاتشالالالال يم –"وال نفل  (3)."وحمد اهلل نفل الصالالالالفات  نم": واوللو  (2).الصالالالالفات  نم"
  (4)إث ات الصفات".

وصو    امتلو ا ن الميلو  أن مذه لو فل ارعماء والصفات كمذهب 
كما وصفت مهمو   من وواياتلو  (6)"وكمذهب الفاعف ".: ومنلو من ااه (5).الم ت،ل 

وب ال المين  الصفات العا ي  التل ضمنوها نفل الصفات الثا ت  لم ع حانم، فيد وو  
 "ال يوص   ،مان وال مكان، وال: ا ن  ا ويم أكثو من ع  ين وواي  تيوه إنم ت الهلل

 واليا نكيفي ، وال حوك ، وال انتياه، وال  شلء من صفات ارهعاو، وليب حًعا وال هعما
  (7).صوول.."

وشالالاليوخ الشالالالي   عالالالاووا  اهلل هذا النلج الضالالالاه من ت ييه الصالالالفات الواودل فل 
الكتاب والعالالالالالالن  ووصالالالالالالفم عالالالالالال حانم  العالالالالالالاوب. ييوه شالالالالالاليبلو محمد الحعالالالالالالينل الشالالالالالالليو 

 "ال ه،ء لم، وما ال ه،ء لم ال توكيب فيم، وما ليب:  الي،وينل فل وصالالال  اهلل عالالال حانم
وما ليب  هوهو ليب   يه وال نفب وال مادل وال صوول   موكب ليب  هوهو وال  وش،
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وال فل هل ، وال فل وات، وما  ،وال هعالالو، وما ليب  هعالالو ليب فل مكان وال فل ،مان
وال وت  ، وما ال كو لم وال كي  لم وال هل  ال وضالالالالع  ،ليب فل هل  ال كو لم وال كي 

   لم وال نع  ، وما ال نع لم، وما ليب لم وضع وال فل وات وال فل مكان ال إضاف  لم
ال ف الاله فيالالم وال انف الالاه، ومالالا ليب  هعالالالالالالالالالالالالالالو وال لون وال فل مكالالان وال هلالال  ال يو  وال 

  (1).يدوك.."
وهذا النفل المحش الذة ذكووه اعالالالالالالالالالتيوه من وكاو الفاعالالالالالالالالالف  والم ت،ل  وهذيان 

ا "إن العالالالالالا  كانو : الماحدل يتضالالالالالمن نفل الوهود الحا. ااه شالالالالاليخ اإلعالالالالالاو ا ن تيمي 
ن اهلل ال يو  فل البول : يعالالالالالالالالالالالالالالمون كه من نفهلل الصالالالالالالالالالالالالالالفات وااه إن اليولن مباوا واي

 :المتفاعالالالالالالف  والم ت،ل  الذين ييولون: "ومن الهلمي : وااه فل موضالالالالالالع لبو  (2)هلميا".
وال ايني  ونحوهو. فإنَّلو يصالالالالالفونم عالالالالال حانم  الصالالالالالفات العالالالالالا ي   (3).إن كاو اهلل مباوا"

ن إال وهوًدا مياًيا ال حييي  لم  ند التحصالالالالالالالالالالالاليه، فيوللو  اهلل وهم التفصالالالالالالالالالالالاليه وال يث تو 
وهو نفل الوهود الحا  رنلو ي ياون ارعماء والصفات ت ييًا  ،يعتا،و ةاي  الت ييه
 يعتا،و نفل الذات.

 وصفاته اهلل أسماء هم األةمة
ناهلل(: وو  الكاينل  ن أ ل   د اهلل فل اوه اهلل  ، وهه عالالالالالالْ مااء اْلح  ل ا م  اراعالالالالالالْ  وا

"نحن واهلل ارعالالالالالالالالالماء الحعالالالالالالالالالنهلل التل ال يي ه اهلل من : . ااه121: ار وا  )فااْد  وه    لاا
  (4)ال  اد  مًا إال  م وفتنا".
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واد تنااه هذا الم تيد  اماء الشالالالالالالالالالالالالالي   فل ووايات  ديدل نعالالالالالالالالالالالالال ت ،ووًا له فو 
 "نحن وهالالم اهلل نتياالالب فل اروش  ين: ف ن أ ل ه فو أنالالم االالاه (1)الصالالالالالالالالالالالالالالالالادا وةيوه.

أظلوكو، ونحن  ين اهلل فل بايم، ويده الم عالالالالالالالالالالالالالالوي   الوحم   اهلل   اده،  وفنا من 
  (2) وفنا وهلانا من هلانا".
"إن اهلل باينا فأحعالالالالالالالالالالالالالالن صالالالالالالالالالالالالالالوونا وه انا  ينم فل   اده، : و ن أ ل   د اهلل

ولعالالالالالالالالالالالالانم النايا فل بايم، ويده الم عالالالالالالالالالالالالوي   اهلل   اده  الوأف  والوحم ، ووهلم الذة 
و ا م الذة يده  ايم، وب،انم فل عالالالالالالالالالالالمائم وأوضالالالالالالالالالالالم،  نا أثموت ارشالالالالالالالالالالالهاو ياتهلل منم، 

وأين ت الثماو، وهوت ارنلاو، و نا ين،ه ةيث العماء وين ت  شب اروش، و   ادتنا 
ا االاه (3)  الد اهلل ولوالنالا مالا    الد اهلل". "أنالا  ين اهلل وأنالا يالد اهلل : وأن أميو المامنين  ايالً
"أنا  او اهلل، وأنا ااب اهلل الوا ل، ولعالالالالالالالالالالالالالالان اهلل : وااه (4)".وأنا ح يب اهلل وأنا  اب اهلل

 (5)الن ايا، و ين اهلل الن اظول، وأنا هنب اهلل وأنا يد اهلل".

واد ذكو  امتلو المهاعل عًتا وثاثين وواي  تيوه إن ارئم  هو وهم اهلل ويد 
نا هنب اهلل، وأنا ارو ه، وأ"أنا وهم اهلل، أنا : وفل وهاه الكش ل وةيوه ااه  ال (6).اهلل

  (7)البو، وأنا الظ اهو، وأنا ال اين..".
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ميع ه: ااه ايًا تهم ت فيم كه صفات اإللم، حيث  إنَّ : ش وائلوأحد  وااه
  (1)صفات الوب فيم تهم ت.. وما اهتم ت إال لعو وحكم .

  ش   ال امال, واصفًا  ايًا وضل اهلل  نم الحعين   دالشي     لي ش واً  وااه
  (2)الصفات اإلللي .

عاٍن أنت  ين  اإلل أا اا   الالالالاميالالالالالالالالالالوان  ادوتم العالالالالالالالالالالالالالالو ن      م  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحا
  فله  ندكا ت ،ب  من بافي     وب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالمحيي    او ال ي وأنتا 
  الالالاايالالالالالالالالالالالالالالا ال الالالالالالالالالادهالالالالالالالو اَّ  إيه   ات  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم دا ِّو  وحهلل الكائن وأنت
ْن شئتا   ارمو  إْن شئتا ت نهل ةدًا  لاكا     الالالالالاصيالالالن ال ع  الالتعفواي

 
 
 
 
 
 

 أفعال العباد مولوقة عند الشيعة
ما االت ك للا، ف اه ال  د مباوا أإلهلل اليوه  أن  المتأبوون الشالالالي   تليد ذه 

الم ت،ل  تماما، ول ه هذا تيايدا منلو لمذهب الم ت،ل  فل باا أف اه ال  اد، رن ما 
ت وأ ا تياد الم ت،ل  وت ث ت  ن الشالالالالالالالالي   المتيدمين، وووايات أئم  الشالالالالالالالالي   تشالالالالالالالالنع  اهلل

                                                 
 .6/131 ،الم او  الشي ي  دائول الحائوة، ار امل: انظو ميت ب ارثو -1
 ميت ب: , وانظو38 فل اردب ال و ل ص باصديوان الحعين, اله،ء اروه من اليعو الثانل ال -2

 الحعين د, وال ديو ل  6/169محعن ارمين ل: لشي  , وأ يان ا138-136, 6/664لاحائوة : ارثو
 .14-4/43ارمينل 
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 أن   ا او": المهاعالالالالالالالالالالالالل ماالومن ذلك ما  هلل ت الهلل،وتث ت أن أف اه ال  اد مباوا  منم، 
ث ات والت فويش اله و نفل هو ارئم    ن اعتفاش الذة    (1)."ارموين  ين مو واي

م انا فل الضالالالالالاه ويظلو أن التشالالالالاليع كاَّ  ما موَّ  ايم ال،من ،اد ةاوا وتيوفا، واي
 ام  ن مبال  لما أهمع  ايم و وما ذهب إليم الشالالالالالالالالالالالالالالي   المتأبو  وال يائد الفاعالالالالالالالالالالالالالالالدل.

من لدالل  اليولن الكويو والعالالن  الن وي  ف ،ال  اد أف اه لااب المعالالامون من أن اهلل ت الهلل
ال ا   ه وا ): اهلل ت الهلل ااهاليولن  ْلءٍ  ك هِّ  با ااياك وْ  واالاَّم  ): ت الهلل ااهو  ،684: ارن او (شالالالالالا  با
ماا  .91: الصافات(تاْ ماا ونا  وا
أن أف اه ال  اد مباوا  كما هو الشالالالالالالالالالالالالي   المتأبوين  مذهبن ذكو هنا ما ي يِّ أو       
 كه   بالا انمعالالال ح اهلل أن    اب"   نوان  اً ا  يدي ال امال لحو  االيدوي  الم ت،ل . ف بمذه

 ال  اد أف اه أن   والم ت،ل  اإلمامي   مذهب: أاوه": هو ييثو  (2)."ال  اد أف اه إال شالالالالالالالالالالالاللء
 أن إلهلل والم ت،ل  اإلمامي  ذه ت": الي ي ائل ااهو  (3)."للا باليون وهو  نلو صالالالالالالالالالالادول
 من اليالاتا فل ومالا للالا، بالاليون فلو ،وابتيالاوهو  يالدوتلو واا ال  وحوكالاتلو ال  الاد أف الاه
 أن  ماوه أو ال  اد، أف اه عالالو   ما مبصالالص: إما وأمثاللا شالاللء كه بالا ت الهلل أنم

: الي،وينل وااه (4)."مباوااتم  واعالالالالالي  أو واعالالالالالي   ا: إما شالالالالاللء كه بالا أنم الم نهلل
  (5)."للو مباوا  ال  اد وأف اه"

                                                 
 .6/81  ارنواو  حاو -1
 .88ص ارئم   أصوه فل الملم   الفصوه -2
 .86ص ارئم   أصوه فل الملم   الفصوه -3
 .16ص ،هال6468 ي    الي ي ائل صادا محمد: الدين أصوه  يان فل الموحدين مهالب -4
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 ومالالذهالالب من الشالالالالالالالالالالالالالالي الال  يالالائفتالالم مالالذهالالبهو  هالالذا أن الحال الميلو ا ناوو و 
 لووحوكات ال  اد أف اه أن إلهلل والم ت،ل  اإلمامي  وذه ت": ااه المهاعالالالالالالاللو  (1).الم ت،ل 
   (2)".للا باليون فلو ،وابتياوهو  يدوتلو واا  
 

 عشرية اإلثنا الشيعة عند اإلمامة عقيدة
اإلمام   ند الشالالالالالالالالالالي   هو   د اهلل ا ن عالالالالالالالالالال أ اليلودة أو ه من أشالالالالالالالالالالاغ فكول إنَّ 

"كان أو ه من أشالالالالالالالاللو اليوه  فوش إمام   ال، : ارصالالالالالالالاله، و لذا نييت كتب الشالالالالالالالالي  
: وييوه ا ن  الالا ويالالم اليمل (3)وأظلو ال واءل من أ الالدائالالم، وكالالاشالالالالالالالالالالالالالال  مبالالالفيالالم وكفوهو".
 وحكهلل": النو بتل وييوه (4)"ي تيدون  أن لكه ن ل وصالاليًا أوصالالهلل إليم  أمو اهلل ت الهلل".

أهه ال او من أصالالالالحاب  ال  ايم العالالالالاو أن   د اهلل  ن عالالالال أ كان يلوديًا  منهما   
ييوه وهو  اهلل يلوديتم فل يوشالالالالالالالالع  ن نون   د  وكانالهلل  ايًا  ايم العالالالالالالالالاو ، و فأعالالالالالالالالاو

موعهلل  ايم العاو   لذه الميال ، فياه   د إعامم فل  ال  ايم العاو الالالالالالالالالالالال مثه ذلك، 
من أ دائم  اءلوهو أوه من شالالالالالالالالالالاللو اليوه  فوش إمام   ال  ايم العالالالالالالالالالالالاو وأظلو ال و 

 ن أن لكه ن لإن  فكول الوصالالالالالالالاي ،  ييدل يلودي ، فإن اليلود يوو  (5)وكاشالالالالالالال  مبالفيم".
وصالالاليًا، وأن يوشالالالع  ن نون وصالالالل موعالالالهلل  ايم العالالالاو، ومن هنا دبات فكول الوصالالالاي  

  (6)"أن   ايًا هو لبو اروصياء".:  اهلل م تيد الشي  ، ولذلك يذكو المهاعل

                                                 
 اإل تياد تهويد شو  فل المواد كش و ، 61 ص الحال يوع   ن الحعن: المعتوشدين نلجانظو  -1
 .441 ص لم
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 .16/184 ااو المهاعل  محمد: ارنواو  حاو ،115-112الكشل ص وهاه  -3
 .116 يائد الصدوا ص -4
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واإلمام   ند الشالالالي   تبتا   ن اإلمام  فل الدين  ند أهه العالالالن  والهما  ،       
البصالالائص كما لان ل!، ييوو ذلك محمد حعالالين له كاشالال  فاإلماو  ند الشالالي   لم من 

"إنَّ اإلمام  منصالالب إللل كالن ول، فكما أنَّ اهلل عالال حانم يبتاو من يشالالاء : ال ياء فييوه
من   اده لان ول والوعالالالالالالالالال ، وياي د  الم ه،ل التل هل كنص من اهلل  ايم..فكذلك يبتاو 

  (1)ص م إمامًا لاناب من   ده".لإلمام  من يشاء ويأمو ن يَّم  النص  ايم وأن ين
واإلمام   ند الشالالالالالالالالالالي   أحد أوكان اإلعالالالالالالالالالالاو البمعالالالالالالالالالال ، فلو ي تيدون كما هاء فل      

" نل اإلعالالالالالالالالالالالاو  اهلل بمب،  اهلل الصالالالالالالالالالالالال، : أصالالالالالالالالالالالوه الكافل  ن أ ل ه فو أنم ااه
وال،كال، والصالالالالوو، والحج والوالي ، ولو يناد  شالالالاللء كما نودة  الوالي ، فأبذ الناب  أو ع 

  (2)".-ي نل الوالي – توكوا هذهو 
، ما من مول إال لن ل إلهلل العالالماء مائ  و شالالوين مول وج  ا": و ن الصالالادا ااه        

  (3)."واد أوصهلل اهلل فيلا الن ل  الوالي  ل ال وارئم  أكثو مما أوصاه  الفوائش
و للا ذكولم ا كانت اإلمام  لو يود للا ذكو فل الكتاب أو العالالالالالالالالالالالالالالن ، ولو ت و        

فل ال صالالوو المتيدم  ال صالالوو الفاضالالا ، فيد أااا هذا ارمو الشالالي   مما ه الا تبتوغ 
الووايات وتبتايلا فل أن اإلمام  من ارعواو التل ال ين  ل إذا تلا ونشوها! ف ن  ال 

"والي  اهلل أعالالالالالوها إلهلل ه وائيه، وأعالالالالالوها ه وائيه إلهلل محمد، وأعالالالالالو ها محمد : الوضالالالالالا ااه
أعالالالالالو ها  ال إلهلل من شالالالالالاء اهلل، ثو أنتو تذي ون ذلك، من الذة أمعالالالالالك حوفًا إلهلل  ال، و 
وم نهلل الهما  اربيول، )من الذة أمعالالالالالالالك حوفًا عالالالالالالالم م( أة أنَّ هذا الذة   (4)عالالالالالالالم م".

وتشيو   (5)"المذيع حديثنا كالهاحد لم".: ين  ل لم أن يكتو أشيع ونشو!.و ن ه فو ااه
: لكافلا   ش وواياتلو إلهلل أن الكيعالالالاني  هل أوه من أذا ت هذا العالالالو وكشالالالفتم، ففل

                                                 
 .25أصه الشي   وأصوللا ص -1
 .5/22تصحيح للذا الحديث ، الشافل شو  الكافل 2/12أصوه الكافل -2
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"ما ،اه عالالالالالالالالالالالالالالونا مكتومًا حتهلل صالالالالالالالالالالالالالالاو فل ولد كيعالالالالالالالالالالالالالالان، فتحدثوا  م فل اليويا واو  
 (1)العواد".
وم ما تمي ،ت  م  ييدل اإلمام  لد  الشي   اإلمامي  هو اوللو  ت دد ارئم         

م ين، وهو اثنا  شو إمامًا. وتشيو   ش الووايات إلهلل أن من أشاغ وحصوها فل  دد 
ب  ند ، المايمحمد  ن  ال  ن الن مان  ن أ ل يويف  ال هال الكاذ   هو الميال هذه 

أهه العن  والهما    شييان الياا، وأما الشي   اإلمامي  فتعميم مامن الياا، ولم 
  (2)لن الكويو.الكذب  اهلل اهلل وتحوي    ش لة اليو  فلاصص 
وفل  ادئ ارمو أظلو شالالالالالالالالالالالالالالييان الياا فكول اإلماو مفتوش اليا    م اون          

هشاو  ن الحكو الوافضل، وانتشوت فل الكوف ، وأنكوها أ و   د اهلل ه فو إنكاوًا  اي ًا، 
تأذن ا  ند أ ل   د اهلل فاعكنَّ : أنم ااه: فيووة ع يد ار وج كما هاء فل وهاه الكشل

مالالا أ و  ذلالالك : االالاه أفيكو إمالالاو مفتوش اليالالا الال و: وهان، فالالأذن للمالالا، فيالالاه أحالالدهمالالا
 الالالالكوفالالال  اوو ي، مون أن  فيكو إمالالالامالالالًا مفتوش اليالالالا الالال ، وهو ال يكالالالذ ون : فينالالالا، االالالاه

منلو   د اهلل  ن ي فوو وفان وفان، فياه أ و   د اهلل وضل  أصحاب ووغ واهتلاد..
فما ذن ل! : -اليائه أ و   د اهلل-ات للو أن ييولوه، ااهما أموتلو  ذلك، وال ا: اهلل  نم

  (3)فاما وأيا ال ضب فل وهلم ااما فبوها..".: وأحمو وهلم وةضب ةض ًا شديدًا، ااه
والمتأمه لووايات الشالالالالالالالالالي   اإلمامي  فيما يت اا  اإلمام  يهد أنلا لو تحد د اثنل       

ن ما تو ذلك   د وفال الحعالالالن ال عالالالكوة، إذ هاءت ووايات   شالالالو إمامًا فل أوه ارمو، واي
تشالالاليو إلهلل أن  ايًا يعالالالو   لذا ارمو إلهلل من يشالالالاء، وهاءت ووايات تيوه  أن اليائو هو 
عالالالالالا ع عالالالالال   ، وهذا هو ارمو المعالالالالالتيو  ند اإلعالالالالالما ياي . ولكن الموعالالالالالوي  أو اليي ي  

  شوي .  اإلثنا،ادتلو إلهلل اثنل  شو فعميت  

                                                 
 .2/223أصوه الكافل  -1
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ذلك فيد هاء فل كتاب عالالالالالالالالالايو  ن ايب أن م ذكو أن  ارئم   ولو يي  ارمو  ند       
ثاث   شالالالالو، مما ه ه   ش مشالالالالايخ الشالالالالي   اديمًا وحديثًا يي ن فل هذا الكتاب، مع 

  (1)احتوائم  اهلل أصوه  يائد الشي   اإلمامي  كما هل  ايم الن. ولادالل   اهلل ذلك.
 منكرها وحكم الشيعة عند اإلمامة منزلة
الشالالالالالالالالالي   مداو ا وه ار ماه من ال  اد  اهلل اإليمان  اإلمام ، فنعالالالالالالالالال وا ه ات        

"إن أوه ما يعالالالالالأه  نم ال  د إذا وا   ين يدة اهلل هه هالم  ن : إلهلل الصالالالالالادا اولم
الصالالالالالاوات المفووضالالالالالات، و ن ال،كال المفووضالالالالال ، و ن الصالالالالالياو المفووش، و ن الحج  

اتم تنا ثو  مات  ايلا ا ات منم صالالالالالالالالالالالالالالالمفووش، و ن واليتنا أهه ال يت، فإن أاو   والي
ن لو ييو  واليتنا  ين يدة هه هالم لو يي ه اهلل منم شالالالالالالالاليئا  وصالالالالالالالالومم و،كاتم وحهم، واي

  (2)من أ مالم".
 اهلل الصال : " نل اإلعاو  اهلل بمع  أشياء:  ن أ ل ه فو ااه و ن ،واول      

الوالي  : أ ظوو فياه وأة شالالالالالالالالالالالاللء من ذلك: وال،كال والصالالالالالالالالالالالالوو والحج والوالي ، ااه ،واول
  (3)".أفضه، رن لا مفتاحلن

"نحن ن تيد  الوالي ، ون تيد ضالالالالالالالالالالالالووول أن ي ين الن ل بايف  من : ييوه البمينل      
"وكالالان ت يين بايفالال  من   الالده  الالامًا ومتممالالًا : وييوه   الالد اايالاله (4)  الالده، واالالد ف الاله..".

                                                 
 ابكت .91ص  عله فو محمد  ن الحعن اليو  أ و: . ال ي  641-6/643الكافلانظو أصوه  -1

 .3/681 داود الحالالحعن  ن  اهلل  ن : الوهاه
،  يون 23/11515، 54/351، 27/167، 24/51 اوارنو   حاو، 154ص  أمالل الصالالالالالالالالالالالالالالالدوا -2
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م ي ت و الوعالالالوه صالالالاهلل اهلل  اي" حيث كان : ثوَّ يوضالالالح ذلك فييوه (1)ومكمًا لوعالالالالتم".
  (2)وللم وعاو لوال ت يين البايف  من   ده ةيو م اغ وعالتم".

يتاء ال،كال وحج : " نل اإلعالالالالالاو  اهلل بمب: و ن محمد ال ااو      إااو الصالالالالالال واي
ال يت وصالالالالالوو ومضالالالالالان والوالي  لنا أهه ال يت، فه ه فل أو ع منلا وبصالالالالال  ولو يه ه 

  (3)فل الوالي  وبص ".
او يا محمد العالالال": ن،ه ه وائيه  اهلل الن ل فياه": و ن محمد ال ااو أيضالالالا ااه       

 ،لنواروضالالين العالال ع ومن  اي ،بايت العالالموات العالال ع وما فيلن: ييوئك العالالاو وييوه
وما بايت موضالالالالالالالالالالالالالال ا أ ظو من الوكن والمياو، ولو أن   دا د انل هناك منذ بايت 

لو هاء " :والي   ال رك  تم فل عيو". وفل وواي العموات واروضين ثو ليينل هاحدا ل
أحدكو يوو الييام   أ ماه كأمثاه اله اه ولو يهلء  والي   ال  ن أ ل يالب رك م 

، إنَّ أفضالالالالالالالالالالالاله ال ياغ ما  ين الوكن والمياو": ، وفل وواي   ن ،ين ال ا دين"اهلل فل الناو
ال بمعالالالالالالالالين  اما يصالالالالالالالالوو النلاو و نو  فل اومم أل  عالالالالالالالالن  إو ما  مَّ  مَّ  ولو أن  وهاً 

 ن هد ه  ال  ن و  ".وييوو فل ذلك الموضالالع ثو ليل اهلل   يو واليتنا لو ينف م ذلك شالاليئا
لو أن    دا   د اهلل أل  عالالالالالالالالن  ال يي ه اهلل منم حتهلل ": أ ل يالب وضالالالالالالالالل اهلل  نم ااه

ع  ين ن يًا و ي و  واليتنا أهه ال يت، ولو أن    دًا   د اهلل أل  عن  وهاء   مه اثنين 
ال  أك الالم اهلل  اهلل منبويالالم فل ،مالالا يي الاله اهلل منالالم حتهلل ي و  واليتنالالا أهالاله ال يالالت نالالاو  واي

، وفل نااهلل منم إال  واليتواهلل لو عالالالالالالالالالالالالالالهد حتهلل ينييع  نيم ما ا ه ": ، وفل وواي "هلنو
 أما واهلل لو أن وها ااو ليام وصاو نلاوه وتصدا  هميع مالم وحج هميع دهوه : أبو 
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  (1)وال كان من أهه اإليمان". ،اهلل حا فل ثوا م و ي و  والي  وليل ما كان لم  اهللول
ن "التاوكون والي   ال باوهون  : ونعالالالالال وا إلهلل وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو اولم

لهلل الصادا اولم (2)اإلعاو".   (3)"الهاحد لوالي   ال ك ا د وثن".: واي
اإلمامي   اهلل أن من أنكو إمام  أحد من لذلك حكهلل شالالالالالالالالالالالالالاليبلو المفيد إهماغ 

ارئم  وهحد ما أوه م اهلل ت الهلل لم من فوش اليا   فلو كافو ضالالاه معالالتحا لاباود 
والووايات فل ال اب كثيول، حتهلل  يد   ضالالالاللو أ وا ا باصالالالال  فل  يان هذه  (4)فل الناو".

المبالالالالفين و" الالالاب كفو  (5)"أنالالالم ال تي الالاله ار مالالالاه إال  الالالالواليالالال ".: المعالالالالالالالالالالالالالالالالالألالالال ، ك الالالاب
  (6).والنصاب"

 األةمة طاعة وجوب
"أشلد  :أشلد أنل عم ت أ ا   د اهلل  ايم العاو ييوه: الص ا  ااه أ ل ن      

أنَّ  ايًا إماو فوش اهلل يا تم وأنَّ الحعالالالالالالالالن إماو فوش اهلل يا تم، وأنَّ الحعالالالالالالالالين إماو 
ال وأنَّ محمد  ن  فوش اهلل يا تم، وأنَّ  ال  ن الحعالالالالالالالالالالالالالالين إماو فوش اهلل يا تم، 

ل "إنَّما يأت: اولم اإلماو محمد ال ااو  ن ونيه الكاينل أيضالالالا (7)إماو فوش اهلل يا تم".
لهلل اروصالالالالالالالالالالياء ارمو  اف ه كذا وكذا:  ارمو من اهلل ت الهلل فل ليالل اليدو إلهلل الن ل واي

  (8)اد كانوا  اموه أموه كي  ي ماون فيم".
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 األةمة  عصمة
 ند الشالالالي   ودل ف ه تهاه مبالفيلو فل اضالالالي  إمام   ال ت دو فكول ال صالالالم  

و يي  ارئم ، فيد ظلوت هذه الفكول كصالالالالالالالالف  ما،م  لإلماو، تود لم ا ت اوه وتعالالالالالالالالمو  م 
  (1) ن  يي  الناب.

ي   " أن الشالال: وي اِّه المعالالتشالالوا دونالدعالالن صالالاحب كتاب  ييدل الشالالي   ارمو
  ن أظلووا  ييدل  صالالم  الوعالاله  وصالالفلو أئملكل يث توا د و  ارئم  تهاه البافاء الذي

  (2)هدال".
واد ذهب الشالالالالالي   إلهلل اليوه   صالالالالالم  ارئم ، فا يبيئون  مدًا وال عالالالالاللوًا وال 
نعالالالالالالالالاليانًا يوه حياتلو، وال فوا فل ذلك  ين عالالالالالالالالالن اليفول  وعالالالالالالالالالن النضالالالالالالالالالج ال يال، وال 

عالالالالهدا اثنين فاو يأن  اهلل عالالالال حانم وت الهلل  صالالالالو : يبتص هذا  موحا  اإلمام .. و، موا
محمد  ن   د اهلل، و ال  ن أ ل يالب، فألحدهما كانت الوعالالالالالالالال ، : لصالالالالالالالنو اي، وهما

ا البافاء الثاث  فاو ي صالالالالالالالالالالالالالالموا، هو ظالمون ليعالالالالالالالالالالالالالالوا أها  ول بو كانت اإلمام ، أم 
لإلمام .و اماء الشي   اد أث توا وهوب  صم  ارئم  ا ه الكاو  ن  صم  ارن ياء، 

  (3)صم  ارن ياء واه   رنَّ ما يا،و لإلماو يا،و لان ل من  اب أولهلل.ف ييدتلو فل  
 او،  لي  اإلمام ": الحال ع ب اوه شي تم   صم  اإلماو فياه ال ام وي اه 

نكاو الاي   ،باا ال،مان من ن ل حل،  با  اإلماو إلمكان ،والن ول لي  باص واي
لهلل هذا أشاو الصادا  ايم العاو  يولم  ن  ال او شو من إنكاو الاي  الباص، واي

  (4).".منكو اإلمام  أصا ووأعا وهو شوهو.
يضالالالالالالالالالالالالالالالا  إلهلل ذلك أنَّ  صالالالالالالالالالالالالالالم  اإلماو كانت م ووًا لاتدليه  اهلل أحيي   ال 
وأفضالالالالالالالالايتم لإلمام  من الصالالالالالالالالحا   الذين  اي لو المعالالالالالالالالامون لاباف ، ولذلك اتهلوا إلهلل 
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ناب )إنل ها اك لا: ولم ت الهللالدفاغ  ن  صالالم  الوعالاله  صالالفتلو أئم  كما هاء فل وا
 .    124: إماما( عوول ال يول

الكاينل من أوائه كتاب الشالالالالي   الذة أعالالالالل وا فل  حث موضالالالالوغ  صالالالالم   دوي 
نظوه  ، فاإلمام  فل ايلو العالالالالاو ارئم  وأعالالالال  وا  ايلو صالالالالفات لو يصالالالالالا إال ارن ياء

وا  الد ةووًا من أن ي ا لالا النالاب  ،وأ اهلل مكالانالًا وامنع هالان الاً  ،أهاله االدوًا وأ ظو شالالالالالالالالالالالالالالالأنالاً 
  يوللو، أو ينالوها  روائلو، لذا فيد بص  اهلل  ،  وهه  لا إ واهيو البايه  ايم العالالالالالاو 
  د الن ول، فلل مثه من،ل  ارن ياء، ومن أهه هذا فاإلماو ميل و من الذنوب، م وأ من 

هد ادلم  الو، وال يو ال يوب، مبصالالالالالوص  ال او، وموعالالالالالوو  الحاو، ال يدانيم أحد، وال ي 
  (1).منم  ده وال لم نظيو

، ان  او: "ااه اإلماو ه فو الصادا: وو  الكاينل فالالالالالالل أصوه الكافالالالالالالل  نحن ب 
اهلل، نحن تواهم  أمو اهلل، نحن اوو م صالالالالالالالالالالالومون أمو  يا تنا ون لل  ن م صالالالالالالالالالالاليتنا، 

 نحن حه  اهلل ال ال    اهلل من دون العماء، وفوا اروش".
"ا او أن  : ل إهماغ الشالالالالالالالي   الووافش  اهلل هذه الضالالالالالالالال  فياهو، و المهاعالالالالالالال   

او من الذ نوب فا – صالالال يوها وك يوها  –اإلمامي  ات فيوا  اهلل  صالالالم  ارئم    ايلو العالالال 
ييع منلو ذنب أصالالالالالالالالالًا ال  مًدا وال نعالالالالالالالالالياًنا وال البيأ فل الت أويه وال لإلعالالالالالالالالاللاء من اهلل 

صالالالحا نا اإلمامي  أهم وا  اهلل  صالالالم  ارئم   "إن  أ: وااه أيضالالالًا المهاعالالالل (2)عالالال حانم".
صالالالالاوات اهلل  ايلو من الذ نوب الصالالالال  يول والك يول  مًدا وبيأ ونعالالالالياًنا من وات والدتلو 

."   (3)إلهلل أن يايوا اهلل  ،  وهه 
"ون تيد أن  اإلماو كالن ل : وفل  يان  صالالالالالم  ارئم  ييوه محمد وضالالالالالا المظفو

الوذائه والفواحش ما ظلو منلا وما  ين، من عالالن يهب أن يكون م صالالوما من هميع 
اليفول  إلهلل الموت،  مدًا وعالالالالالالالاللوًا، كما يهب أن يكون م صالالالالالالالالوما من العالالالالالالالاللو والبيأ 
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والنعالالالالالالالاليان،رنَّ ارئم  حفظ  الشالالالالالالالالوغ واليوامون  ايم حاللو فل ذلك حاه الن ل، والدليه 
م  ارئم ،  ا د   صالذة ااتضانا أن ن تيد   صم  ارن ياء هو نفعم ييتضينا أن ن تي

  (1)فوا".
"إن  ارئم  الذين ال نتصالالالالالوو فيلو العالالالالاللو وال فا ، ون تيد فيلو : وييوه البمينل      

  (2)اإلحاي   كه ما فيم مصاح  المعامين".
إن  ال صالالالالالم  من البيأ ك يوه وصالالالالال يوه،  مدًا وعالالالالاللوًا، ونعالالالالاليانًا من : ويياه هنا        

هلل مع الي ي   ال شالالالالالالالالالوي ، وهذا مم ا ال يي ام ال يه إال  دليه المولد إلهلل الممات أمو يتناف
اي ل من الشالالالالالالوغ، واليولن ال يث ت لألئم   موما فضالالالالالالًا  ن أئم  اله فوي   اهلل وهم 
البصالالالالالالالوص،  اهلل أن  دالل  اليولن الكويو تتنافهلل مع مثه هذه ال صالالالالالالالم  حتهلل  النعالالالالالالال   

 الهلل لان ول والوعال . لألن ياء، وهو بيو ال شو همي ا الذين اصيفاهو اهلل ت 
لو والن عالاليان  ن ارئم   تشالال يم للو  من ال تأبذه عالالن  وال      ن  الن فل المياا لاعالال  واي

"إن  فل :  -وهو اإلماو الث امن الذة تد ل الشالالالالالالالي    صالالالالالالالمتم –نوو، وللذا ايه لاو ضالالالالالالالا
لو فل صالالالالالا م، تالكوف  اوًما ي، مون أن  الن  ل  صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو لو ييع  ايم العالالالالال 

  (3)إن  الذة ال يعلو هو اهلل الذة ال إلم إال هو". -ل نلو اهلل–كذ وا: فياه
واليوه  ال صم  يتنافهلل مع ما ث ت من أن ارئم  ي توفون  الذنوب ويعت فوون      

 :اهلل منلا..فأميو المامنين  ال وضالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نم ييوه فل د ائم كما فل نلج ال اة 
أ او  م من ل، فإن  دت ف د  ال   الم فول، الا لو  اةفو لل ما "الا لو  اةفو لل ما أنت 

وأيت من نفعالالالالل ولو تهد لم وفاء  ندة، الا لو  اةفو لل ما تيو  ت  م إليك  اعالالالالانل، ثو 
بالفم اا ل، الا لو  اةفو لل وم،ات ارلحاظ، وعالالالالالالالالالالالالالالييات ارلفاظ، وشالالالالالالالالالالالالالاللوات الهنان، 

"إن ا لنذنب ونعالالالالالاللء ثو : تووة كتب الشالالالالالالي  وااه أ و   د اهلل كما  (4)وهفوات الا عالالالالالالان".
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: وكان أ و الحعالالالالن موعالالالالهلل الكاظو ييوه حعالالالالب ووايات الشالالالالي   (1)نتوب إلهلل اهلل متاً ا".
"وب   صالالالالاليتك  اعالالالالالانل ولو شالالالالالئت و ، تك ربوعالالالالالتنل، و صالالالالاليتك   صالالالالالوة ولو شالالالالالئت 

  (2)ركملتنل".
 علـوم أةــمـة الشيعة

 : الغيب عـلم -1
فالالالالالالالالالالل)أصوه الكافالالالالالالالالالالل،  اب أن  ارئم  إذا شاءوا أن ي اموا  يووة ثيتلو الكاينل       

"إن اإلماو إذا شالالالالالالالالالالاء أن ي او  او، وأن  ارئم  ي امون متهلل :  اموا( ف ن ه فو أن م ااه
  (3)يموتون، وأن لو ال يموتون إال  ابتياو منلو".

ءوا اوأ و ه فو الكاينل وو  فالالالالالل الكافالالالالالل ثاث ووايات تحت  اب"ارئم  إذا ش       
 ،و"وأنلو ال يموتون إال  ابتياوه ،أن ي اموا  ا موا، و اب"إن  ارئم  ي امون متهلل يموتون

"أنا اعالالالالالالاليو الهن  والناو، وليد أاوت لل هميع : كذ ًا  اهلل  ال وضالالالالالالالل اهلل  نم ويووون
المائك ، والوو  والوعالالالالالالالالالالالالالاله  مثه ما أاووا لمحمد صالالالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم..وليد أ  ييت 

ا مت المنايا وال ايا وارنعالالاب وفصالاله البياب فاو عالال ي بصالالااًل ما نل إليلا أحد ا ال،   
  (4)ع ينل ولو ي ،ب  نل ما ةاب  نل". يفتنل ما
"إن ل ر او ما فالالالالالالالل فل الع ماوات وما فل اروش، : وأيضًا  ن ه فو الصادا       

"إن  الدنيا  يد ارماو : وفالل وواي  (5)وا او ما فل الهن  والناو، وأ او ما كان وما يكون".
وفالل وواي  مكذو    اهلل  ال وضل اهلل  نم  (6)يض لا حيث يشاء ويدف لا لمن يشاء".

 اوها،أنل وشالالالالييت  يونلا، وفهوت ه اللا، وأنشالالالالأت أوضالالالاللا، دحوت أنا": أنم كان ييوه
 ا، وال ونووت و دها، وأعالالم ت عالالحا لا، وأنشالالأت ثماوها، وأي مت أشالالهاوها، وةوعالالت
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 ليمياوا ال حو وأنا ،نهوملا ونص ت ايوها، وأن،لت اموها، وأيا ت شمعلا، وأضحيت
 اهلل بهن، وأنا شالالمعالاللا، وأشالالوات فيلا، الفاك هواوة وأنشالالأت أيوادها، وعالالكنت ال،ابو،
 وأ،يد اكوبياي لكو أةفو عالالالالالالالالالالهدا ال اب ادباوا منم، ياتهلل الذة و ا م اهلل وااب وكامتم،

 لبووا، االوه وأنا الم ياون، يوتاب وفل العالالالالالالالالالا  ، تيوو يدة و اهلل و ل المحعالالالالالالالالالنين،
  (1)". ايو شأل و كه وال اين والظاهو
ولكن هالذا اليوه يبالال  أحالاديالث أهاله ال يالت الالذين كالانوا ينفون  املو  الال يب        

"اإلماو ال ي او : أو اعالالالالالالالتبداو يوا الم ه،ات إلث ات إمامتلو. ييوه الشالالالالالالاليخ الصالالالالالالالدوا
نما هو   د صالالالح ي او الكتاب والعالالن  ومن ينحه ارئم   او ال يب فلذا كفو  ال يب واي

 اهلل وبووج  ن اإلعالالاو  ندنا، وأن ال يب ال ي امم إال اهلل وما اد اه ل شالالو إال مشالالوك 
"يا  ه ا راواو ي، مون أنا ن او ال يب! واهلل ليد هممت : وااه اإلماو الصادا (2)كافو".

  (3)ت فل أة  يوت الداو هل". ضوب هاويتل فان  فلو ت منل فما  ام
 : األةـمـة عند السماوية الكتب جميخ -2

 شالالالالالالالو كه كتاب ن،ه من العالالالالالالالماء، وأن لو  اإلثناتد ل الشالالالالالالالي    أن  ند ارئم       
 :ييواونلا  اهلل ابتا  ل اتلا، ووضالالالالالالالع الكاينل فل الكافل  اً ا للذا الموضالالالالالالالوغ   نوان

نلا وأنلو ي وفو  ،ن،لت من  ند اهلل  ، وهه" اب أن ارئم   ندهو هميع الكتب التل 
" اب فل أن  : وأيضالالالًا صالالالاحب  حاو ارنواو ذكو  اً ا   نوان (4) اهلل ابتا  ألعالالالنتلا".

 (5) ندهو صاوات اهلل  ايلو كتب ارن ياء  ايلو الع او ييواونلا  اهلل ابتا  ل اتلا".
 ( حديثًا من أحاديثلو. 27وذكو فل هذا ال اب )

  -: م أيضاا ومن رواياته

                                                 
 .49/438 نواوار  حاو -1
 .1155116، 116الشيخ الصدوا ص : إكماه الدين -2
 .3/742 الحو ال امال: إث ات اللدال -3
 .1/227أصوه الكافل -4
 .26/121 حاو ارنواو -5
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"إن   ندنا صالالالالالالالالالالالالالالح  إ واهيو وألوا  و "كه كتاب ن،ه فلو  ند أهه ال او ونحن هو". -
  (1)موعهلل".

أن أ الالا   الالد اهلل و  (2)"إن  نالالدنالالا  او التووال واإلنهيالاله وال، وو و يالالان مالالا فل ارلوا ".و -
نهيه  يعالالالالالالالالالالالالالالهلل، : "إن   ندة الهفو ار يش..فيم: ااه ، وو داود، وتووال موعالالالالالالالالالالالالالالهلل، واي

إ واهيو، والحاه والحواو، ومصالالالالالالالالالالالح  فايم . ما أ، و أن  فيم اولًنا وفيم ما  وصالالالالالالالالالالالح 
يحتاج الن اب إلينا وال نحتاج إلهلل أحد، حتهلل فيم الهادل ونصالالالالالالالالالالالالالال  الهادل وو ع الهادل 

  (3)وأوش البدش"
أ و الحعالالن ييوأ اإلنهيه أماو نصالالوانل يياه لم  ويم فييوه هذا النصالالوانل   د عالالما م  -

كما –إياك كنت أياب منذ بمعالالالالالالالالين عالالالالالالالالن ، ثو إن النصالالالالالالالالوانل:  ن اإلماو ليواءل إنهيام
"أنهلل لكو التووال واإلنهيه وكتب : لمن وحعالالالالالالالالالالالالالالن إعالالالالالالالالالالالالالالامم. وااه لإلماو –تيوه الوواي 
إن  :هل  ندنا وواث  من  ندهو نيواها كما اواوها، ونيوللا كما االوا: ارن ياءو فياه

  (4)وه ال أدوة".اهلل ال يه ه حه  فل أوضم يعأه  ن شلء فيي
نيالب الشالالالالالالالالالالالالالالي   أن تبوج لنا هذه الكتب المد ال من هان لو حتهلل نهاده : تنبيه مهم

ونث الالت كالالذ لو وت،ويوهو وتحويفلو لاتووال واإلنهياله،  ،نحن وهو  لالالا اليلود والنصالالالالالالالالالالالالالالالاو 
الهواب  نالالالد الشالالالالالالالالالالالالالالي الال  أنَّ ول الو يكونون ممن لمن وحعالالالالالالالالالالالالالالن إعالالالالالالالالالالالالالالامالالالمو!! وا تيالالالد 

وعالالالالاليبوهلا  ندما يظلوه اهلل  ، ند إماملو ال ائب فل العالالالالالودابهاه،..الكتب المذكوول 
 .!!ت الهلل

                                                 
 .5/354أصوه الكافل مع شو  هامع لاما،ندوانل  -1
 .5/354مصدو العا ا أصوه ال -2
 .1/341الكافلأصوه  -3
الصالالالالالالالالالالالالالالدوا : ، التوحيد122، 26/121،  حاو ارنواو5/355أصالالالالالالالالالالالالالالوه الكافل مع شالالالالالالالالالالالالالالو  هامع  -4
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 : لغة مليون سبعين يتكلم الحسن -3
"إن هلل مدينتين، إحداهما  المشالالالالوا واربو  :  ن أ ل   د اهلل أن  الحعالالالالن ااه      

نا أ و  لا. وأ الم وب. وفيلا عالال  ون أل  أل  ل  . يتكاو كه ل    با  ل   صالالاح 
  (1)تاك الا ات".هميع 

 اهلل تعالى عند الشيعة يتجلى بمظاهر النبي واألةـمـة
"فاكتعالالالالالالالالالالالاب اليلاول والكوو والهماه وال او : ااه الشالالالالالالالالالالالي ل إ واهيو ارنصالالالالالالالالالالالاوة         

وةيوها من الصالالالالالالالالالالالالالالفات اإللليَّ ، ي نل االوت اي  اليلاول المياي  والكوو والهماه وال او 
 المعتو  الوفالالالالالالالالاليع متوفِّول فالالالالالالالالالل مظلو المشيئ  اإللليَّ ، وهو المياا، وكهح هذه الصفات 

  (2)محمَّد وله محمَّد  ايلو العاو".
. ي  اد اموأل ال،هواء تكن لو": فايم  وضل اهلل  نلا فياه البمينلألم  واد     
 اني إنع نعب ..الكام  م نهلل  تماو إنعاناً  كانت.. ماكوتي  اموأل..ووحاني  اموأل كانت

 كائن هل  ه  ادي   اموأل تكن لو. الكامه اإلنعان حييي .. كاما  حيييي  اموأل..متكاما 
  (3)."اموأل يئ ه  اهلل ظلو ه ووتل إللل كائن  ه..إنعان  صوول الوهود فل تهاهلل ماكوتل
وي تيدون أن  اهلل باا العالالالالالالالالالالالالماوات واروضالالالالالالالالالالالالين رهه  ال، وه ام صالالالالالالالالالالالالوايم       

ياء الذة ياتهلل منم، وح ام المتصه  ينم و ين   اده من وعه وأن المعتييو، و ينم و ا م 
و لذا ييضالالالون  اهلل العالالال ب الحيييل من باا الباا الذة عالالاليوه اهلل  (4)وحهج وأولياء.

)وما بايت الهن واإلنب إال لي  دون(. ويأتل المهاعل  وواي  : فالالالالل اليولن  يولم ت الهلل

                                                 
 ن  محمد: واالبتصالالاص . ال، كتاب الحه .  اب مولد الحعالالن  ن 325-1/324أصالالوه الكافل -1

ص المفيد : واإلوشالالالالالالالالالالالالالالالاد. 63/414. 691/ 11.  حاو ارنواو 196 ص ال  دادةالن مان ال ك و  
688. 

 .12إ واهيو ارنصاوة ص : أوداء اهلل -2
 و.5979/ 53/1،  ن بياب لم  تاويخ 41ص : مكان  الموأل فل فكو اإلماو البمينل -3

 .2/224الوافالل لافاليش الكاشانل المهاد الثانل  -4
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واله هلل ااه لاياو لما أموه أن يكتب يا ااو فا"أن  ا: مكذو   تتنااش مع هذه الي  وفالالالالالالالالالالاليلا
  (1)ما بايتك، وال بايت بايل إال رهام".

 
 ولق اهلل آل محمد من نوره

"إن اهلل باينا من نوو  ظمتم، ثو صالالالالالوو باينا :  ن أ ل   د اهللووت الشالالالالالي          
يا بامن يين  مب،ون  مكنون  من تحت ال وش فأعالالالالالالالالالالالالالالكن ذلك الوو  فيم، فكنا نحن 

وباا أووا  شالالالالالالالالالال يتنا من يينتنا. وأ دانلو من يين  مب،ون  مكنون  …و شالالالالالالالالالالوا نووانيين
أعفه من ذلك اليين ، ولو يه ه اهلل رحد فل مثه الذة بايلو منم نصي ا إال لألن ياء، 

لهلل الناو": ولذلك صالالالالالالالونا نحن وهو و ن  (2).الناب. وصالالالالالالالاو عالالالالالالالائو الناب همهًا لاناو واي
  (3)مباواون من نوو، باا اهلل منم محمدا". ارئم "أن : اهللأ ل   د 

 وصالالالياءوار"إن ارن ياء : يا وعالالالوه اهلل: فيات: ارنصالالالاوة ن   د اهلل  ها وو ن       
يودغ اهلل أنواوهو أصا ا يي   وأوحاما ياهول،   ،مباواون من نوو  ظم  اهلل هه ثنااه

 ، فالالأموهو يهالاله  ن أن يوصالالالالالالالالالالالالالال   امالالم،يحفظلالالا  مائكتالالم، ويو يلالالا  حكمتالالم، وي الالذوهالالا 
نهوو اهلل فل أوضم، وأ امم فل  ويتم، وبافااه  اهلل  رنلوتدا  ن أن ت او،  أحواللوو 

  اده، وأنواوه فل  اده، وحههم  اهلل بايم. يا ها و! هذا من مكنون ال او و مب،ونم، 
  (4)...".فاكتمم إال من أهام

يتالالك و ايالالا نووا )ي نل ووحالالا( يالالا محمالالد إنل با: و ن أ ل   الالد اهلل أن اهلل االالاه"
ا ه أن أباا عالالالالالالالالالالماواتل وأوضالالالالالالالالالالل و وشالالالالالالالالالالل. ثو هم ت ووحيكما وه اتلما واحدل. ثو 

الحعالالن محمد واحد. و ال واحد. و : اعالالمتلا اثنتين واعالالمت اثنتين اثنتين فصالالاوت أو   

                                                 
 .15/31 حاو ارنواو لامهاعل -1
 .68/36 حاو ارنواو  ،1/321الكافل  -2
 .1/331الكافل  -3
 .464/ 64ارنواو   حاو -4
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والحعالالالالالالالين اثنتان. ثو  باا اهلل فايم  من نوو ا تدأها ووحا  ا  دن. ثو معالالالالالالالحنا  يمينم 
  (1).نووه فينا" فأفضهلل
و"بايلو اهلل من نوو  ظمتم ثو صالالالالالالالالالالالالالو وهو من يين  مب،ون  مكنون  من تحت        

وبايلو اهلل فل أ اهلل  ايين وباا ااوب شالالالالي تلو مما  (2)ال وش فأعالالالالكن ذلك النووا فيم.
  (3)بايلو منم.

 الغلو فـي كيفـية ولق األةمة
أهه  يت ال صالالالالالالالالالالالالالالم   ايلو العالالالالالالالالالالالالالالاو، "أ او أيلا الح يب، أن : البمينل ييوه        

 ح وأنواوهو كانت تعالالالالالال ،يشالالالالالالاوكون الن ل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ميامم الووحانل ال ي ل ا ه باا ال الو
وتيدب منذ ذلك الحين، وهذا يفوا ادول اعالالالالالالالالتي اب اإلنعالالالالالالالالان حتهلل من الناحي  ال امي . 

تم، ثو ي"يا محمد، إنَّ اهلل ت اوك وت الهلل، لو ي،ه منفودًا  وحدان: وود فالالالالالالالالل النص الشوي 
باا محمدا و ايا وفايم ، فمكثوا أل  دهو، ثو باا هميع ارشالالالياء، فأشالالاللدهو بايلا، 
وأهو  يا تلو  ايلا، وفوش أمووهو إليلو، فلو يحاون ما يشالالالالالالالالالالالالالالالاءون أو يحومون ما 

يا محمد، هذه الديان  التل من : يشالالالالالاءون، ولن يشالالالالالاءوا إال أن يشالالالالالاء اهلل ت الهلل، ثو ااه
 نلا محا، ومن ل،ملا لحا، بذها إليك يا محمد". وما وود  تيدملا موا، ومن تبا 

فالل حيلو  ايلو العاو فالل الكتب الم ت ول ي  ث  اهلل تحي و ال يوه، حيث لو يي  أحد 
 (4) اهلل حيائيلو وأعواوهو إال أنفعلو صاوات اهلل وعامم  ايلو".

 األنبياء علىعشر  اإلثنااألةمة تفضيل 
 الضووول أن  الو عه أفضه ال شو وأحي لو  الو عال   حيث من الم اوو من الدين     

ه   ث  ياْه الالالالالا يالالالالالْ م  أاْ ااو  حا حييوا كمالالالالالاه ال  وديالالالالال   هلل ت الالالالالالهلل، وأتموا الت  ايغ والالالالالالد  ول، )الاالالالالال 

                                                 
 . 1/365الكافل  -1

 .1/321الكافل -2
 .1/321الكافل  -3
، وارو  ون حالالديثالالًا لابمينل 614ص كتالالا الالم ، الالدل ارو  ين حالالديثالالا، وهو يتكاو  ن ميالالاو ارئمالال فل  -4
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الاتام (.ارن او ، واد امتا،وا  وت   الو عالالالالالالالال ، وفضالالالالالالالاوا  من،ل  الن ول  ن عالالالالالالالائو 124: و عالالالالالالالا
ْاناا م ن وَّ : هلل المعالالالالامين متا  تلو. ااه ت الهللواد أوهب اهلل  ا (1)الن اب. ا أاْوعالالالالا ما وٍه )وا عالالالال 

 . 64: الن عاء إ الَّ ل ي يااغا   إ ْذن  الا م (
اوة فل  يان       ه أحد من ال شالالو  ايلو. ااه اإلماو الي ح  وال يهو، رحد أن يفضالال 

ن   ه أحًدا من ارولياء  اهلل أحد من ارن يا: ا تياد أهه العالالالالالال  او ء  ايلو العالالالالالال  "وال نفضالالالالالال 
  (2)ن ل واحد أفضه من هميع ارولياء".: ونيوه
"من ا تيد فل ةيو ارن ياء كونم : اإلماو محمد  ن   د الوهاب أن ااه واد    

 (3) اماء.ال منواد نيه اإلهماغ  اهلل ذلك ةيو واحد  ،للو فيد كفو". اأفضه منلو ومعاويً 
م   أفضه إن  ارئ": الو افض  فل اوللو"نييع  تفكيو ةال : ولذلك ااه الياضل  ياش

  (4)من ارن ياء".
   ش  اماء أههتفضالالالالالالالالالالالاليه ارئم   اهلل ارن ياء الشالالالالالالالالالالالالي   فل  واد ذكو ا تياد       

 والياضالالالالالالالالالالالالالل  ياش (5)الشالالالالالالالالالالالالالاف ل.   د الياهو ال  دادةأ و منصالالالالالالالالالالالالالوو : العالالالالالالالالالالالالالن  منلو
  (7).وشيخ اإلعاو ا ن تيمي  (6).الحن ال

 : ورواياتهم ونذكر طاةفة من أقوالهم
ا  اً ا حاو ارنواو  فل لمهاعالالالالالالل يد اليد         و   نوان " اب تفضالالالالالاليالو  ايلو العالالالالالال 

 اهلل ارن ياء و اهلل هميع الباا وأبذ ميثاالو  نلو و ن المائك  و ن عالالالالالالالالالائو الباا، 
 لمهاعالاللا واعالالتشالاللد ح  لو صالالاوات اهلل  ايلو".  ال ،ووأن  أولل ال ،و إن ما صالالاووا أولل 

                                                 
 .1/232الحايمل: انظو المنلاج فل ش ب اإليمان -1

 .453ال ،  الحنفل ص ال  ن أ ل : شو  ال ييدل الي حاوي   -2
 .19محمد  ن   د الوهاب ص: افض فل الود  اهلل الو  وعال  -3
 .6848ص: الش فا -4
 .252ص الشاف ل   د الياهو ال  دادةأ و منصوو : أصوه الدين -5
 .1172الياضل أ و الفضه  ياش اليحص ل ص: الشفاء -6
 .1/177 ا ن تيمي : منلاج العن  -7
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"وارب او فل ذلك : وااه (1)أحاديثلو المنعالالو   لاثنل  شالالو. منوثمانين حديثًا   ثماني 
نما أوودنا فل هذا ال اب اايًا منلا وهل متفوا  فل ار واب  أكثو من أن تحصالالالالالالالالالالالالالالهلل واي
العالالالاليما  اب صالالالالفات ارن ياء وأصالالالالنافلو  ايلو العالالالالاو، و اب أنلو  ايلو العالالالالاو كام  

أنلو أ او من ارن ياء، وأ واب فضالالالالالالالالالالالالالالالائه أميو المامنين  و اباهلل، و اب  دو أنواوهو، 
  (2)".لماوفايم  صاوات اهلل  اي

 شو أفضه من عائو المباواات  اإلثنا"ارئم  : ذكو ذلك "الحو ال امال" اائاً     
  (3)من ارن ياء واروصياء العا يين والمائك  وةيوهو".

 هملوو هه الثاو منلو وااه": محمد  ن محمد  ن ن مان ال ك وة المفيد وييوه       
ايم العاو   إنم: الحهاج وأصحاب ،وي ي  من المتكامين منلو ،والفيم  الووايات والنيه

فإنم أفضه  مللو ال شو عو  وعوه اهلل محمد  ن   د اهلل صاهلل اهلل  ايم   أفضه من كاف
المامنين صاوات اهلل وعامم  ايم أفضه ال شو إن أميو : فويا لبو منلو وااه...منم

  (4)".عو  أولل ال ،و من الوعه فإنلو أفضه منم  ند اهلل
 )غ( من له ئم من أهه اإلمام   فضه ار وو"اد ايع ا: شيبلو المفيد ييوهو      

  (5)عائو من تيدو من الوعه وارن ياء عو  ن ينا محمد".  اهللمحمد 
الباا،  هللإلهلل تفضيه محمد صاهلل اهلل  ايم وعاو  ا ملا ن  ا ويم الي وماه      

يهب أن ي تيد أن اهلل  ، وهه لو يباا بايًا أفضه من محمد ": واون  م ارئم ، فياه

                                                 
 .11/114: ارنواو  حاو: انظو -1
 .198-11/194: ارنواو  حاو -2
 .152الفصوه الملم  ص -3
 تحييا ،المفيد محمد  ن محمد  ن ن مان ال ك وة ال  دادة:  ايم العاو المامنينأميو  تفضيه -4

  .69-68ص   ال مدوعل الك  ل
 .31أوائه المياالت لامفيد  اب اليوه فل المفاضا   ين ارئم  وارن ياء ص -5
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صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو وارئم ، وأنلو أحب الباا إلهلل اهلل  ، وهه وأكوملو وأوللو 
  (1)ين فل الذو".أبذ اهلل ميثاا الن ي لماإاواوًا  م 

 ما  ءوذهب ا ن شلو لشوب الما،ندوانل إلهلل تفضيه ارئم   اهلل عائو ارن يا     
 أفضه الن يين وبات أوصياء أنَّ  وواياتنا وفل": فيلو ن ينا صاهلل اهلل  ايم وعاو حين ااه

  (2)".الن ول موت   من أ اهلل اإلمام  موت   أنَّ  الووايات   ش وفل ،...ارن ياء من
 يد أنَّ يهب أن ي ت": فياه  تيادا ن  ا ويم هذا االالصدوا  الشي   اوو شيخو       

و لاهلل  ، وهه لو يباا بايا أفضه من محمد صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو وارئم ، وأنَّ 
ل  م لما أبذ اهلل ميثاا الن يين ف الباا إلهلل اهلل  ، وهه وأكوملو وأوللو إاواواً  أحبح 

اهلل ت الهلل أ يهلل كه ن ل  اهلل ادو م وفتم ن ينا صاهلل اهلل  ايم وعاو وع يم  الذو، وأنَّ 
إلهلل اإلاواو  م. وي تيد أن اهلل ت الهلل باا هميع ما باا لم ورهه  يتم  ايم العاو، 

ال و  ،وال لدو وال حواء ،او  والنَّ وال الهنَّ  ،وال اروش ،م لوالهو ما باا العماواتوأنَّ 
 واد نيه صاحب  حاو (3)."ا باا صاوات اهلل  ايلو أهم ينممَّ  وال شيئاً  ،المائك 
أئمتنا ما ذكوه وحمم اهلل من فضه ن ينا و  ا او أنَّ : ب  ايم  يولمص و يَّ هذا النَّ  ارنواو

صاوات اهلل  ايلو  اهلل هميع المباواات، وكون أئمتنا أفضه من عائو ارن ياء هو 
او و العاو  اهلل وهم اإلم ان والييين، وارب الذة ال يوتاب فيم من تت ع أب اوهو  ايل

  (4)فل ذلك أكثو من أن تحصهلل و ايم  مدل اإلمامي ، وال يأ هلل ذلك إال هاهه  ارب او.
م   اهلل أفضاي  ارئ يوونالمتأبوين الشي   أكثو أنَّ : ن م  اهلل اله،ائوة ذكوو 

  (5)هو الصواب.و : ثوَّ ااهأولل ال ،و وةيوهو، 
                                                 

-11/194: وانظو  حاو ارنواو ،94 صالصدوا محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمل : اال تيادات -1
198. 

 .5/111 الما،ندوانل صالح محمد: الهامع الكافلأصوه  شو  -2
المهاعالالالالالل :  حاو ارنواو .39ص محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمل  الشالالالالاليخ الصالالالالالدوا: اال تيادات -3

16/373، 26/257. 
 .252-26/257 المهاعل:  حاو ارنواو -4
 .07- 7/02 اهلل اله،ائوةن م  : ارنواو الن ماني انظو  -5
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لهلل ذلك ذهب           شو أفضه من عائو  اإلثنا"ارئم  : هو ييالحو ال امال واي
لووايات ا  أنَّ ": وااه من ارن ياء واروصياء العا يين والمائك  وةيوهو. ،المباواات

  (1) ندهو فل ذلك أكثو من أن تحصهلل".
العاو "ارئم  من أهه ال يت  ايلو : أميو محمد الكاظمل الي،وينل وييوه         

لي  اهلل العيد   د الحعين دعت يب وهو أحد أ وان  وييوه (2)أفضه من ارن ياء".
 شو  ايلو العاو أفضه من هميع ارن ياء  اعتثناء باتو  اإلثنا"وأئمتنا : البمينل

  (3)ارن ياء صاهلل اهلل  ايلو وعاو ول ه أحد أع اب ذلك هو أن الييين لديلو أكثو".
 :هلل اله،ائوة م ينا وأة اإلمامي  فل المفاضا   ين ارن ياء وارئم ن م  ا وييوه      
أنم ال با   ين أصحا نا وضوان اهلل  ايلو فل أشوفي  ن ينا  اهلل عائو ارن ياء  ا او

نما البا  فل أفضاي  أميو المامنين وارئم  الياهوين   ايلو العاو لألب او المتواتول واي
ن أنلو أفضه م إلهلل: هما   فذهب": ااه ثوما  دا هدهو..  ارن ياء هلل ايلو العاو  ا

و و  ضلو إلل المعاوال، وأكث ،ال ،و فإنلو أفضه من ارئم  أولل اال ارن ياء ما با 
 (4)واب".الص وهوالعاو  اهلل أولل ال ،و وةيوهو،  والمتأبوين إلهلل أفضاي  ارئم   ايل

نلو": ااه حيثوييوه محمد  ااو المهاعل  أفضه وأشو  من هميع  -ارئم  أة - واي
 :وييوه الشي ل  ال الحعينل الميانل (5)".وأرن ياء عو  ن ينا صاوات اهلل  ايم و ايل

و اإلهماغ، فيكون  "ولم ا كان ن ي نا أفضه من هميع ارن ياء العا يين  الكتاب و العن  
العا يون....واليوه  أفضاي   أئم     ال  أيضًا كذلك، وهذا الوهم مم ا اعتده   م  اماانا

أهه ال يت من عائو ارن ياء عو  ن ي نا صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو موهود  ين  اماء هذه 
  (6)".اليائف 

                                                 
 .152ص الحو ال امال: الفصوه الملم  -1
 .44ص محمد الكاظمل الي،وينل أميو: فل  يائدهو وأحكاملو الشي   -2
 .31ص  اهلل العيد   د الحعين لي : الييين -3
 .16-6/18اله،ائوة ن م  اهلل : الن ماني  ارنواو -4
 .1/198 ين الوعوه والن ل والمحدث  الفوا  ابلامهاعل، : ال يوه مولل -5
 .68الحعينل الميانل ص  ال: ارئم   ايلو العاو  اهلل ارن ياء  ايلو العاو تفضيه -6
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"معالالالالالالالأل  تفضالالالالالالاليه ارئم    ايلو العالالالالالالالاو  اهلل : وييوه  ال الحعالالالالالالالينل الميانل        
يوه اري او، وللو  اهلل هذا ال ارن ياء  ايلو العاو ميووح  فل كتب أصحا نا منذ اديو

"يمكن االعالالتداله لتفضالاليه ارئم   عالالاو اهلل : أو هذا اال تياد أدلَّتلو الباصالال  ". وأضالالا 
  (1) ايلو  اهلل ارن ياء  وهوه كثيول".
"أفضالالالاي   أميو المامنين من ارن ياء العالالالا يين،  احاظ : وييوه فل موضالالالع لبو

م االالد اهتم الالت فيالالم مالالا تفو ا فل أولئالالك  من الصالالالالالالالالالالالالالالفالالات الحميالالدل، ومن اهتم الالت فيالالم أنالال 
الصالالالالالالالالفات المتفو ا  فل هما  ، يكون هذا الشالالالالالالالالبص الذة اهتم ت فيم تاك الصالالالالالالالالفات 

" ال   ايم العالالالالالاو أحب  الباا إلهلل اهلل، وهذا : ويضالالالالالي  (2)أفضالالالالاله من تاك الهما  ".
"الالو  ائتنل  الالالالأحالالالالب  الباا إليالالالالك يالالالالأكالالالاله م ل من هالالالالذا : مالالالالا ده   ايالالالالم حالالالالديالالالالث الييو

ذا كان  ال  ايم العالالالالالالالاو أفضالالالالالالاله الباا إلهلل اهللاليائو عالالالالالالال حانم وت الهلل، فيكون  "...واي
  (3).أفضه من ارن ياء، كما هو واضح"

       

                                                 
 ، وانظو ما   دها.477 ال الحعينل الميانل، ص: -اليعو الثانل-محاضوات فل اال التيادات  -1

 .21المصدو العا ا ص  -2
 .22المصدو العا ا ص  -3
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ووصه  لو الحاه إلهلل ابتاا ووايات  اهلل أهه ال يت تاكد أن  ارئم  ي وحهلل إليلو، وأن  
 (1). صائو الدوهات صاحب  اياً ناهاه ه ويه  ايم العاو فالل فتح بي و، كما يذكو ذلك

ن  "من ارئم  من ي نكت فالل أذنم وأن فايم  وضل اهلل  (2)ومنلو من يعتمع الصوت". واي
توفهلل وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو   ث اهلل للا ثاث  مائك  ي كامونلا   نلا لما
  (3)". ا، وكان  ال يكتب ما ييوه المااكويعاونل
معاك ةال الووافش، ومما يده  اهلل ذلك أنم وعاك لي  البمينل فل التشيع       

ئمتنا "إن من ضوووات مذه نا أن ر: ااه  تفضيه ارئم   اهلل أن ياء اهلل ووعام، فييوه
واد وود  نلو )غ( أن لنا مع اهلل حاالت  .ي ا م ماك ميوب و ال ن ل موعه.ميامًا ال 

  (4)ال يع لا ماك ميوب وال ن ل موعه".
"ليد هاء ارن ياء همي ًا من أهه : الك  ن ال ائب المنتظووييوه البمينل الل   

إوعاء اوا د ال دال ، لكنلو لو ينهحوا، حتهلل الن ل محمد باتو ارن ياء الذة هاء إلصا  
ن الشبص الذة عينهح فل ذلك ويوعل  ال دال  يذوتنف ال شوي  لو ينهح فل  لده، واي

ن  و االنحوافات هو اإلماو الملدة المنتظو، واي اوا د ال دال  فل هميع أنحاء ال الو وييوِّ
: لم الفداء أمامنا أشياء كثيول ومن  ينلا وواحنامعأل  ةي   اإلماو الملدة  ايم العاو، أ

 ويضي  (5)."لحيييلأهه تنفيذ ال دال   م ناها ا ال يوهد فل ال الو أحٌد عواه من أنم
"إن اإلماو الملدة )غ( عي مه  اهلل نشو ال دال  فل هميع أنحاء ال الو، : البمينل اائا

وعينهح فيما فشه فل تحيييم ارن ياء وارولياء،  ع ب ال واايه التل كانت فل يوييلو، 
ن الع ب الذة أياه اهلل ع حانم وت الهلل من أهام   لو  )غ( هو أنم لملدةمو اإلماو اواي

يكن  ين ال شوي  من يعتييع اليياو  مثه هذا ال مه الك يو حتهلل ارن ياء وارولياء، 
                                                 

 .16 / اب2 صائو الدوهات  -1
 .7 / اب5 صائو الدوهات  -2
 الموأل. و  مناع    يد2/3/1526بياب ألياه البمينل يوو ارحد من  -3

 . 52انظو الحكوم  اإلعامي  ص  -4

 ،هال6388ش  ان  66ذكو  مولد الملدة المنتظو فل  ناع  البمينل اللالك  م ألياهمن بياب  -5
 .و8/4/6988 فل المهتمع الكويتي  ومها  و،48/1/6988  تاويخ الوأة ال او هويدلا واتل نشوتمو 
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وأهداد اإلماو الملدة  ايم العاو لو ينهحوا فل تحييا ما هااوا من أهام، ولو كان 
 عاءإلو  ال شواإلماو الملدة  ايم العاو التحا  هواو و م لما كان هناك أحد  ين 

  (1)وتنفيذها فل ال الو". ،ال دال 
"إنل متأعالال  رموين أحدهما أن نظاو الحكو اإلعالالامل لو ينهح : وييوه أيضالالاً        

ولو  ،منذ فهو اإلعالالالالالاو إلهلل يومنا هذا، وحتهلل فل  لد الوعالالالالالوه صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو
  (2)يعتيو نظاو الحكو كما ين  ل".

: ييوه ،الن ل صالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالالالالاو   دو ت ايغ الوعالالالالالالالالالالالال  ه ويتَّلو البمينل         
فل  و ذه المعا ل ،"وواضح أن الن ل لو كان اد  اغ  أمو اإلمام  ي يًا لما أمو اهلل  م

كه هذه االبتافات والمشالالالالالالالالالالالالالالاحنات  ،هذا المهاه لما نشالالالالالالالالالالالالالال ت فل ال ادان اإلعالالالالالالالالالالالالالالامي 
 "و اإلمام : وااه أيضالالالالالالاً  (3)والم اوك، ولما ظلوت بافات فل أصالالالالالالوه الدين وفوو م".

  (4)يكتمه الدين، والت ايغ يتو".
: وييوه البمينل (5)"ال يتصالالالالالالالالوو فيلو العالالالالالالالاللو وال فا ".: ويصالالالالالالالال  أئمتلو  يولم      

و ميامًا "فإن لإلما: "ت اليو ارئم  كت اليو اليولن"، وينعالالالالالالالالالالالالالب للو صالالالالالالالالالالالالالف  ارلوهي  فييوه
 (6)ا هميع ذوات الكون".تبضع لواليتلا وعييوتل ،محمودًا وباف  تكويني 

تهيب إنما اعالالالالالالالالالالالالال  ايلو العالالالالالالالالالالالالالاو ومن د ا اهلل  لو أفاح   يوهو هاك رنم حتهلل ارن ياء 
  (7)د اءهو  ع ب توعالو  أئم  أهه ال يت".

                                                 
واديو يلوان، وتناااتم يومئذ وعالالائه أذا م هالالالالالالالالالالالالالالالالال، واد 66/8/6388ألياه البمينل يوو  ببيا من -1

 .اإل او
و، ونص 5/2/1524د الوضالالالالالالالا اإلماو العالالالالالالالا ع  ند الشالالالالالالالي    تاويخ من بياب ألياه فل ذكو  مول -2

 .1/31وبيا ات اإلماو البمينل  أحاديثمبتاوات من : فل كتاب البياب
 .648صالبمينل : انظو كتا م كش  ارعواو -3
 .154ص  المصدو العا ا -4
 .51ص  المصدو العا ا -5
 .113الحكوم  اإلعامي  ص  -6
 .4/1142وعائه الشي    ،23/113 حاو ارنواو  -7
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ال ح عالالم اهلل فل  ين الحوت إلنكاوه والي     ايم العالالاو يونب ن ل اهلل حتهلل       
 ، ارئم  تثمو ارشهاو وأين ت الثماو: ، مواو  (1). ن أ ل يالب ولو يبوهم حتهلل ا الا

وين ت  شالالالالالالالب اروش. ولوالهو ما   د  ،و لو تهوة ارنلاو، و لو ين،ه ةيث العالالالالالالالماء
  (2)اهلل.

هاء يد ف فل اليولن الكويو، الصالالالالالالال التل أمو اهلل  لا لواإلماو  ند الشالالالالالالي   ه       
ماا ) الي  هذه تفعيو فل ااه العاو  ايم الماضل الحعن أ ل  ن: الكافلأصوه فل 

ياوا  ااكاك ْو ف ل عالالا إنا لو نتوه وصالالل محمد : ااه ،42: المدثو االوا لو نك من المصالالاين(عالالا
"أنا اعالالالالالاليو اهلل : و، موا أن  ايا ااه (3)لو نك من أت اغ ارئم ".و  ،واروصالالالالالالياء من   ده

  (4)ال يدبالا دابه إال  اهلل حد اْعمل أنا فيي.:  ين الهن  والناو
الن ل محمد صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالاو الذة فضالالالالالاله  اهلل ارن ياء  ت الشالالالالالالي  وأهان      

ينم و ين إنَّ  ايًا وا،ن  : والوعالالالالالاله  صالالالالالالفات لو ي يوها، وبصالالالالالالائه لو ينالوها، فيالوا فيم
أنا اعالالالالاليو اهلل  ين الهن  والناو، وأنا الفاووا ارك و، وأنا صالالالالالاحب ال صالالالالالا : نفعالالالالالم فياه

هميع المائك  والوعاله  مثه ما أاووا  م لمحمد صالاهلل اهلل  ايم والميعالو، وليد أاوت لل 
ن وعالالالوه اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالاو يد هلل  وعالالالاو، وليد حمات  اهلل مثه حمول  الوب، واي

يد ول -إلهلل هذا نحن عالالالالالالواء وأما أنا - فيكعالالالالالالهلل، واد هلل فأكعالالالالالالهلل، ويعالالالالالالتنيا واعالالالالالالتنيا
فصالالالالالالاله و  ، ايا وارنعالالالالالالالاب امت المنايا وال ،أوتيت بصالالالالالالالااًل ما عالالالالالالال ينل إليلا أحد ا ال

  (5)البياب، فاو يفتنل ما ع ينل، ولو ي ،ب  نل ما ةاب  نل".

                                                 
 .26/333 حاو ارنواو  ،13تفعيو فوات  -1
 .1/112الكافل  -2
 .1/3475361المصدو العا ا  -3
 .153-1/152المصدو العا ا  -4
 .1565157ص  -كتاب الحه -أصوه الكافل -5
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 ال  ن أ ل يالب حهتل  اهلل :  اهلل اهلل  ، وهه أنم ااه ت الشالالالالالالالالالالالالالالي  وكذ       
ن  صالالالالالالالالانل،  ،بايل، ونووة فل  ادة، وأمينل  اهلل  امل ال أدبه الناو من  وفم واي

  (1).وال أدبه الهن  من أنكوه ولو أيا نل"
،و إن اهلل باا أولل ال : الحعين  ن  اوان  ن أ ل   د اهلل )غ( ااه  نووووا        

عوه اهلل و او و  ،وفضانا  ايلو فل  املو ،ملووأووثنا  ا ، ال او وفضالو ،من الوعه
   (2).ما لو ي اموا، و امنا  او الوعه و املو

باا اهلل بايا  ما: اهللااه وعوه : ااهالوضا  ن ل ائم  ن  نل )غ(  و ن     
أو  هضوعوه اهلل فأنت أف يا: اات: ااه  ال )غ( ، ايم منل كووأفضه منل والو أ

 ،لميو ينفضه أن يائم الموعاين  اهلل مائكتم ا  ال إن اهلل يا: ه ويه  ايم العاوو فياه
ن  ،والفضه من   دة لك ولألئم  من   دك ،وفضانل  اهلل هميع ارن ياء والموعاين واي

الذين يحماون ال وش ومن حولم يع حون  حمد : يا  ال ،مائك  لبدامنا وبداو مح يناال
وال الهن   ،ما باا اهلل لدو وال حواء لوالنا: يا  ال ،ويعت فوون لاذين لمنوا  واليتنا ،لوو 
اهو إلهلل واد ع ين و!نكون أفضه من المائك  الفكي   ،وال العماء وال اروش ،الناووال 

 ،توحيدهفأنيينا   ،رن أوه ما باا اهلل باا أوواحنا ،ا وتع يحم وتيديعمم وف  و ن
 ،ا أمونااعت ظمو  واحدافاما شاهدوا أوواحنا نووا  ،باا المائك  ثوو تمهيده و تحميده 

مائك  فع حت ال ،وأنم من،ه  ن صفاتنا ،المائك  أنا باا مباواون وفع حنا لت ا
  (3) تع يحنا..".

                                                 
 .23ال وهان ميدم  ص -1
. ينا يع 64/63نواو .  حاو ار381الحو ال امال ص: الفصالالالالالالالالالالالالالالوه الملم  فل أصالالالالالالالالالالالالالالوه ارئم  -2

 .49هاشو ال حوانل ص الم اه،: 

 .46الحعن ال امال ص  وأ : "تفعيو مولل ارنواو ومشكال ارعواو ميدم  -3
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 تفضيل األةمة على األنبياءكتب شيعية في 
: ومن هذه الكتب (1).الشي   كت ا  فل  يان م تيدهو هذا   ش شيوخ صنَّ يد ل       

تفضيه و  ،الشيخ المفيد محمد  ن محمد  ن ن مان: تفضيه أميو المامنين  ايم العاو
هما و  ،تفضيه  ال  ايم العاو  اهلل أولل ال ،و من الوعهو  ،ارئم   اهلل ارن ياء(

ةاي  المواو وحه  البصاو فل ت يين اإلماو من و  ال،ه6684عن   هللالمتوف للاشو ال حوانل
و، تحييا  ال  اشو  العيد هاشو ال حوانل الموعوة التو ال،: يويا الباص وال او

    . 68ص إ داد موك، ار حاث ال يائدي  (691عاعا  الكتب ال يائدي  )
حائوة هوي ل ال لمحمد كاظو الل،او: ن ياءارتفضيه ارئم   اهلل ةيو هدهو من و       
  (2)عاو.و  ايم اهلل و  اهلل صاهلل وعوهوييصد  الهد ، اله6141عن   هللالمتوف
 مد  نالفضه مح و أ: فل إث ات إمام  وأفضاي  أميو المامنين  ايم العاو: وكتاب   

لحعن  ن ا: ارن ياء اهلل  ارئم تفضيه ، و هال645عن  ، كت م المكاوو ال اوة الحعينل
  (3)،الحال صاحب مبتصو  صائو الدوهات عايمان
تفضيه أميو المامنين  ايم العاو  اهلل ةيو الن ل صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو و         

 محمد  ن ال ام  العيد دلداو  ال النيوة الاكلنوة: وتفضيه أوالده  اهلل أوالد الشيبين
 ايم العاو  اهلل من  دا باتو الن يين تفضيه أميو المامنين و  ،اله6183المتوفهلل عن  

تفضيه ن ينا و  ،اله6666المهاعل المتوفهلل عن   محمد  ااو: صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو
محمد  ن  :والموعاين ارن ياء ين  اهلل هميع ممحمد وللم الياهوين صاوات اهلل  ايلو أه

: العاو المامنين  ايمتفضيه أميو و ،  د  ال  ن  مد  ن أحمد له   د اله او اليييفل
 .اله229الفتح محمد  ن  ال  ن  ثمان الكواهكل، المتوفهلل عن   ولشيخ أ ا

                                                 
-6/962 اليلوانل  ،وك لاا اشالالالالاليخل: الشالالالالالي   تصالالالالالاني  إلهلل الذوي  فل  ذكوت م ظو هذه الكتب -1

967. 
  ن اهلل دكتوو ناصالالالو  ن   دال: ونيد وش   شالالالوي  االثنلاإلمامي     يأصالالالوه مذهب الشالالالانظو  -2

 .2/122،  ال اليفاوة
 .4/361 المهاعل:  حاو ارنواو -3
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 رن ياءامنلاج الحا والييين فل تفضيه أميو المامنين  ايم العاو  اهلل عائو و        
ج اليويو فل المنلو  ،الحائوة الوضوةولل  ن ن م  اهلل الحعينل : والموعاين  ايلو العاو

و  ن ينا والموعاين ع ارن ياءتفضيه الصواي المعتييو  ال  ايم العاو  اهلل عائو 
هلل عن  المتوف لشيخ ملذب الدين أحمدا: صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو ذة الفضه ال ميو

 شي  شيخ ال:  ايلو العاو ارن ياء اهلل  و ايلو العا ارئم ضيه تفو  (1)ال.ه6683
 .الحعينل الميانل  الالم اصو 

 تكفير الشيعة لمن فضل األنبياء على األةمة 
ليد ةالهلل الشالالالالالالالالي   فل م تيدهو  تفضالالالالالالالاليه أئمتلو  اهلل ارن ياء  ايلو الصالالالالالالالالال       

لكثيول الووايات او، مت الشي   وهود والعاو فذه وا إلهلل تكفيو من ا تيد با  ذلك، 
 ايلو العالالاو ةيو وعالالوه  ارن ياءهميع  اهللارئم    هلل أفضالالاي تده  االتل الصالالحيح  

و، مت الشي   ، م اند وكافو وهع الكتب فلو   د أن أنكوهومن  عاو،صال اهلل  ايم و 
 ، موا أنم"، و  ال بيو ال شالالو ومن أ هلل فيد كفو": أنَّ وعالالوه اهلل صالالاهلل  ايم وعالالاو ااه

و   م فل محمد  ن ياهو الشالالالالالالالالاليوا،ة متواتو. حديث صالالالالالالالالالحيح  ن  ومحمد (2).كما صالالالالالالالالال 
أن  و، و أحمد المحمودة محيا المعالالالالالالالالتوشالالالالالالالالد  (3).هويو  ن وعالالالالالالالالتو الي وة الوافضالالالالالالالالل

  (4)الحديث متواتو هدًا.
 ،يملياال اله فو  ن أحمد  ن  ال اإل لم أفود الشالالالالالالي    ند   الحديثرهميو      

مول  وا كتو  )نوادو ارثو فل  ال بيو ال شالالالالالالالالالالالالالالو(.: الم وو   الالا ن الوا،ة كتالالا الالا   نوان
محمد و ال بيو ال شالالو، فمن وضالالل فيد شالالكو، ومن أ هلل فيد ):    داد ومعالالاهده اهلل 

                                                 
 .4-3ص  الشيخ المفيد محمد  ن محمد  ن ن مان: انظو تفضيه أميو المامنين  ايم العاو  -1
 .456ص محمد  ن ياهو الشيوا،ة: ارو  ين فل إمام  ارئم  الياهوينانظو  -2
 .221ص لي وة الشي لا: المعتوشدانظو  -3
 .273المعتوشد صانظو  -4



123 

 

وأ ادوا كتا   ذلك  (1).اتاه  ني   ينلو و ين أهه العالالالالالالالالالالالالالالن  واوغ، فأد  ذلك إلهلل (كفو
  (2)هال، وحدثت فتن   ظيم   ينلو و ين أهه العن .443عن  
واد ذكو  اماء أهه العن  هذا الحديث فل كت لو، ثو ت ي وه  الحكو  ايم، فيد       
  (3).، وليب  ثا تمنكو: وااه ، ن ها و ال  دادة البييبوواه 
وذهب الذه ل إلهلل أن البييب كان متعاها فل حكمم  اهلل الحديث، إذ        

هذا الحديث  ايه، : وااه فل موضع لبو (4).الصواب أن ييوه هو من ال ايه الهال
وااه  (6)و دَّه فل موضع لبو من الموضو ات. (5)ويوويم الكذا ون وي، مون وف م.

  (7)حديث موضوغ، وا ح اهلل من وض م وابتايم.: الحافظ ا ن كثيو

                                                 
 .36ص اإلعفوايينل: الدين فل الت صيو انظو -1
 .61/11 كثيو ا ن: ال داي  والنلاي و  ،8/19 ارثيو ا ن: انظو الكامه -2
 اء الدين  ال المتيل  ن حعاو الدين اللندة ال وهان : كن، ال ماه فل عنن ارف اه واراواه -3

11/625 . 
 .1/521 الذه ل أحمد  ن محمد اهلل   د وأ : الوهاه نيد فل اال تداه مي،ان -4
 أحمالالد  ن محمالالد اهلل   الالد وأ : الم نل فل الضالالالالالالالالالالالالالال فالالاء . وانظو2/273لاالالذه ل : مي،ان اال تالالداه -5

 .7/047 الذه ل
 .06/711، 0662واو  الذه ل أحمد  ن محمد اهلل   د وأ : تاويخ اإلعاوانظو  -6
 .7/355إعما يه ا ن كثيو الفداء  أ و: ال داي  والنلاي  -7
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ااه الحافظ و  (2).ا ن الهو،ة فل الموضو اتذكوه و  (1). وض م العيويل وحكو        
وااه الشيخ وااه الشيخ ناصو  (3)".يوا كالا ض يف أبوهم ا ن  دة من ": ا ن حهو

  (4)إنَّ الحديث وود  يوا كثيول، وهو م دود من ارحاديث الموضو  .: الدين ارل انل
 حكم من فضلَّ األةمة على األنبياء عليهم السالم

ذهب أهه العن  والهما   إلهلل تكفيو من ا تيد أنَّ ارئم  أفضه من ارن ياء       
أحد اهلل  ايا وضل اهلل  نم من فضَّه   واد اوو   ش أهه ال او  أنَّ  العاو، ايلو 
  (5).من اليلود والنصاو  فإنم أشد كفواً  ارن ياء
ئم   أفضه إن  ار: نييع  تفكيو ةال الو افض  فل اوللو": ه الياضل  ياشو يي     

ضه ارئم  أف: من ييوهواد نيه ا ن حهو الليتمل تكفيو  اماء ارم  ل (6)".من ارن ياء
 ( 7).من ارن ياء
من ا تيد فل ةيو ارن ياء كونم أفضالالالالالالاله ": محمد  ن   د الوهابشالالالالالالاليخ ال وااه        

 فأة اإلهماغ  اهلل ذلك ةيو واحد من ال اماء واد نيهمنلو ومعالالالالالالالالالالالالالالالاوًيا للو فيد كفو، 

                                                 
 .7/906 ال لأل المصنو   -1
 ي   ال ، ثمان محمد الوحمن   د وتحييا وتيديو ضالال ي ،  د الوحمن ا ن الهو،ة: الموضالالو ات -2

 .7/946 و،7366 -هال7966 محفوظ  ارولهلل
 الوحمن محمد عالالالالالالالالال يد دمشالالالالالالالالاليي    د: أحاديث يحتج  لا الشالالالالالالالالالي  ، نيا  ن 9/63تعالالالالالالالالالديد اليوب -3
 (.www.frqan.com، نشو مواع الفواان)1/316

   ، منشووات ماعع  ومكتالشيخ محمد ناصو الدين ارل انل: دفاغ  ن الحديث الن وة والعيول -4
 .770ص  -دمشا–البافيين 

 .4/65 ا ن تيمي : الن وي  منلاج العن  -5
 :اشالالالالالالالي  المعالالالالالالالمال م،يه البفاء  ن ألفاظ الشالالالالالالالفاءمذيا  الح -الشالالالالالالالفا  ت وي  حيوا المصالالالالالالاليفهلل  -6

 .1172ص ،و522 الياضل أ و الفضه  ياش اليحص ل
 .75ص  اإل او  يوايع اإلعاو -7
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إلهلل أنَّ من : تيمي  ا ن اإلعالالالالالالالالاو شالالالالالالالاليخوذهب  (1)."يوهب كفوهو ا تيادهوبيو فل اوو 
الَّ  تاب فإن عتتاب،في ارن ياء، من أفضه أو ارن ياء، مثهأحدًا   ه ه   (2).هات واي

 الشيعة عند األةمـة كرامات
الناب  ي ظملوالشي   لألئم  مهمو   من الكوامات،  ه والم ه،ات كل  ليد      

  المباويا وارعاييو التل ال مالكوامات والم ه،ات أش  هويتبذون أاواللو حه ، وهذ
يمان.  ه يش و الموء  اشمئ،ا، شديد  يمكن أن تصدو من ذة  يه أو صاحب دين واي
وهو ييالع ما نع وه لألئم  فل هذا الهانب، وال يعتحيون من نع   الووايات للو. وةو 

 -: عاتالكرامات الشيعية الموتر  ومنوابتاالا.  لاظلوو وض 
وفوضلو فل التصو  فيلا. ف ن أ ل   د اهلل  ايم العاو أن أ ياهو اهلل اروش  -1

  (3)الدنيا والبول لإلماو. يض لا حيث يشاء ويدف لا إلهلل من يشاء".
 نالالالدهو ب،ائن اروش ومفالالالاتحلالالالا، ويبوهون عالالالالالالالالالالالالالال الالالائالالالك الالالالذهالالالب من  الالالاينلالالالا متهلل  -2

  (4)شاءوا.
ودمائلو فايب فل  وه الم صالالالالالالالالالالالالالومين ":  وه ارئم  وةائيلو عالالالالالالالالالالالالال ب دبوه الهن  -3

ن فل وال نت ،وأ واللو وةائيلو اعالالالالالالالالالتب اث واذاول يوهب االهتناب فل الصالالالالالالالالالال ونحوها
أ واللو وةائيلو،  ه هو كالمعالالالالالالالالك ارذفو،  ه من شالالالالالالالالوب  وللو وةائيلو ودملو يحوو 

  (5)."ويعتوهب دبوه الهن  ،اهلل  ايم الناو
يولد :  امات "لإلماو  شالالالالو: ااه أ و ه فو: فعالالالالاء وضالالالالواي ارئم  كويح المعالالالالك -4

ذا واع  اهلل اروش واع  اهلل واحتم، واف ا صالالالالالالالالالالالالالوتم  الشالالالالالالالالالالالالاللادتين وال  ميلوا مبتونا واي

                                                 
 د.ناصالالالالالو  ن عالالالالال د الوشالالالالاليد، ، تحيياالوهاب اإلماو محمد  ن   د: وعالالالالالال  فل الود  اهلل الوافضالالالالال  -1

 .21ص
 .7/060 الصفدي  انظو -2
 .1/337الكافل -3
 .355-1/354الكافل  -4
 .441  لي  اهلل البوند ما ،ين ال ا دين الكا ايكانل: أنواو الوالي  -5
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يهنب، وتناو  ينم وال يناو اا م، وال يتثاءب وال يتميهلل، ويو  من بافم كما يو  من 
  (1)أمامم، ونهوه)فعااه وضوايم وةائيم( كويح المعك.

ب وو  الكاينل وةيوه أن أ ا   د اهلل  ت :اهلل ت الهلل  ما ييولون ي،وو ا و ارئم  -5
"لوال أنك من شالالالي تنا ما نظوت إليك، أال :  اهلل من أتاه ولو ي،و ا و  ال  ن أ ل اائا

  (2)ت،وو من ي،ووه اهلل والمائك  وارن ياء".
اء إنا م اشو اروصي: " ااه: وووا  ن الحعن ال عكوة أنم ااه: حمه وولده  ا دنب -6

نما نبوج من  ،ال يونلعنا نحمه فل  نما نحمه فل الهنوب، وال نبوج من اروحاو، واي واي
  (3)الفبذ اريمن من أملاتنا، رننا نوو اهلل الذة ال تنالم الدانعات".

بايلو اهلل من نوو  ظمتم، ثو صالالو وهو من يين  مب،ون  مكنون  من تحت ال وش  -7
ين وباا ااوب شالالالالي تلو مما بايلو "وبايلو اهلل فل أ اهلل  اي (4)فأعالالالالكن ذلك النووا فيم.

  (5).منم"
 
 

                                                 
 .1/315الكافل -1
 25/361،  حاو ارنواو14/375، وعالالالائه الشالالالي   6/21تلذيب ارحكاو لايوعالالالل  7/521الكافل -2

 .32، كامه ال،ياوات 111/252
ص : الوصالالالالالالالالالالالالالالي  إث ات .26، 51/2513517ن مانللا: ،  حاو ارنواو3515353كماه الدين ص  -3

أحواه اإلماو الحه    فلالنهو الثااب  .1/166 ال ا و م اش : )غ( فل اليولن والعالن الملدة، 168
 ين الموعالالالوةياعالالال العالالالي دالشالالاليخ حعالالالين الي وعالالالل النووة، تيديو وتوهم  وتحييا وت ايا : (جال ائب) 

. مدين  394ص ه فو محمد  ن هويو  ن وعالالالالالالالتو الي وة الصالالالالالالال يو أ و: اإلمام  دالئه. 414،483
هاشالو  ن عالايمان ال حوانل تحييا الشاليخ  ،ل : م اه، ارئم  اإلثنهلل  شالو ودالئه الحهج  اهلل ال شالو

 .8/14 اهلل الموالئل اللمدانل
 .1/321 الكافل -4
 .1/321 المصدو العا ا -5
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 الفقيـه وليـة عقيـدة
شو  د. محمد أحمد البييب  ييدل الوالي  وصاحي  الفييم صاحب الوالي  ليد         

   ) ييدل ال صالالم   ين اإلماو والفييم  ند الشالالي:  ند الشالالي   الووافش فل  حثم   نوان
باصالالالالالال   ،الفييم اا ت مفلوو الشالالالالالالي   وأعالالالالالالًا  اهلل  يب"إن  نظوي  والي  : اإلمامي ( فياه

فيما يت اا  ابتياو ارم  لإلماو أو نائ م، وفيما يت اا أيضالالالالالالالالالالالالا  الصالالالالالالالالالالالالاحيات المياي  
الم يال لنائب اإلماو وكأنم الم صالالالالالوو نفعالالالالالم. إضالالالالالاف  إلهلل أن  هذه النظوي  ت نل نعالالالالالخ 

  ييدل الشي   فل انتظاو الملدة ال ائب.
"ومن الواضالالالالالالالالالالالالالالح أن ظلوو هذه الفكول  اهلل يد : يوهويضالالالالالالالالالالالالالالي  د.البييب في  

البمينل كانت نتيه  اإلح اي واليأب فل نفوب الشالالالالالالالالالالالالالالي   ليوه المدل التل انتظووها 
لظلوو صالالالالالالالالالالالالالالاحب ال،مان، ولذلك هاء ت ويو البمينل لفكوتم تظلو هذا اليأب إلهلل مأل 

ثو من الملدة أك "اد مو   اهلل ال ي   الك و  إلمامنا: ااوب الشالالالي  ، ومم ا االم البمينل
أل   او، واد تمو ألو  العالالالالنين ا ه أن تيتضالالالالل المصالالالالاح  ادوو اإلماو المنتظو، فل 
يوه هذه المدل المديدل هه ت يهلل أحكاو اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو م يا و ي مه الناب من باللا ما 
يشالالالاءون، اليوانين التل صالالالدغ  لا ن ل اإلعالالالاو وهلد فل نشالالالوها و يانلا وتنفيذها ييا  

 امًا، هه كان كه ذلك لمدل محدودلو أن يبعو اإلعاو من   د ال ي   ثاث  و شوين 
الصالالالال و  كه شالالالاللءو الذهاب إلهلل هذا الوأة أعالالالالوأ فل نظوة من اال تياد  أنَّ اإلعالالالالاو 

  (1)منعوخ".
فمالالا هو الوأة ومالالا هو البووجو! ويهيالالب  الالأن : لالالذا يتعالالالالالالالالالالالالالالالالاءه   الالد ذلالالك فييوه  

شالالالالالالالالالالالبص ماهه لحكو الناب، وهذه بصالالالالالالالالالالالائص الحكو الشالالالالالالالالالالالو ل يمكن توافوها فل أة 
البصالالالائص هل ال او  اليانون، وال دال ، وهذه موهودل فل م ظو الفيلاء المهتلدين و! 
ومن باه هذه الميدم  يصالاله صالالاحب كتاب الحكوم  اإلعالالامي  إلهلل نتيه  مفادها أن 
الفييم ال الو ال اده يال من أموو المهتمع ما كان يايم الن ل، وواهب  اهلل الناب أن 
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يعالالم وا لم وييي وا، ويماك هذا الفييم من أمو اإلداول والو اي  والعالالياعالال  لاناب ما كان 
  (1)يماكم  ايم الصال والعاو وأميو المامنين  ال  ن أ ل يالب.

واد أفصالالالالالالح البمينل فل كتا م  ن محاول  لنعالالالالالالخ  ييدل انتظاو اإلماو ال ائب       
ومحاول  االلتفات  ايلا، ولكن ت ويوات التل  اش  ايلا الشالالالالالالالالالالالالالالي   أكثو من أل   او 

 -: وهل (2): البمينل لوالي  الفييم فل هذا النص تظلو أمووًا فل ةاي  ارهمي 
إنَّ  صالالالالالالالو ال ي   لاملدة المنتظو اد ياه أمده، وو ما ييوه أحيا ًا، فيد مضالالالالالالالهلل  -1

  او.1211 ايم 
 لم  ت هيه الفوج. أنَّ الشي ل اد أصا م اليأب، فا يماك إال أن يد و اهلل -2
إن  ييدل الشالالالالالالالالالالالي   اائم   اهلل  دو وهود حكوم  أو ياب تكالي  من الناب حتهلل  -3

 يظلو اإلماو.
و البمينل أن  ييدل انتظاو ظلوو اإلماو فعاد لامهتمع رنم يتوك الناب هما  -4 ييو 

 ي ماون ما يشتلون من دون واغ للو، ل دو وهود الحاكو الذة يييو حكو اهلل  ينلو.
و أن أحكاو  -5 و البمينل أيضا فل هذه ال ييدل نعخ لاشوي   اإلعامي ، رنلا تيو  ييو 

 الشوي   هاءت محدودل  مدل اونين من ال،مان".
"وإلث ات صالالالالالالالالالالالالالالح  هذه النظوي  من باه الفكو : البييبالدكتوو ويضالالالالالالالالالالالالالالي  

 - :الشي ل، يأتل لي  اهلل البمينل  أدل  وحهج كثيول يد و  لا نظويتم منلا
ذا حكمتو  ين الناب أن تحكموا  ال ده( عوول النعاء لي : اولم ت الهلل - : ، فياه52: )واي

م إلهلل من يمعالالكون ارموو  أيديلو، وليب بيا ًا ليضالالال، رن اليضالالال  إن البياب موه 
  (3)ه،ء من الحكوم .

إنَّ والي  الفييم  اهلل ارم  ال تبتا   ن واليتم  اهلل الصالالالالالالالالال او، فكما ي ت و الشالالالالالالالالالوغ  -
الفييم أو الياضالالالالالل ايما  اهلل الصالالالالال او، فالييو  اهلل شالالالالال ب  أعالالالالالوه ال تبتا  ملمتم  ن 
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باصالالالالالالالال  أن الفوص لمتعالالالالالالالالنح لألئم  لألبذ  (1)الييو  اهلل الصالالالالالالالال او إال من ناحي  كمي .
هلل لبو لحظالال  من الحيالالال، ف اهلل الفيلالالاء ال الالدوه أن  ،مالالاو ارموو وكالالانوا  الالانتظالالاوهالالا حت

  (2)يتحي نوا الفوص وينتل،وها من أهه تنظيو حكوم  وشيدل وتشكيالا.
"الالو  :حديث يأتل  م البمينل ويوويم  ن  ال  ن أ ل يالب،  ن وعالالالالوه اهلل ااه -

دة، الذين يأتون   : يا وعالالالالالالالوه اهلل ومن بافااكو ااه: ايه -ثاث موات-اوحو بافائل
يووون حديثل وعالالالالالالنتل في ماونلا الناب من   دة". فالحديث كما يو  البمينل ييصالالالالالالد 
 م أولئك الذين يعالالالالال ون فل نشالالالالالو  اوو اإلعالالالالالاو وأحكامم، وي امونلا الناب، وال  اا  
للا  نيا  الحديث ووواتم المهو دين  ن الفيم، فالميصالالالالالالالالالالالالالالود هو فيلاء اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو الذين 

 ليصالالالالالالالالاله فل نلاي  الميا  ،واالعالالالالالالالالالتيام  فل الدين ، دال ال: يهم ون إلهلل فيللو و امم
وبافتالالالم فل هميع  ،أن داللالالال  الووايالالال  واضالالالالالالالالالالالالالالحالالال  فل واليالالال  الفييالالالم: إلهلل نتيهالالال  وهل

  (3)الشاون.
و الفيلاء أمناء الوعه ما ل: أن وعوه اهلل ااه: حديث يوويم  ن الكافل فل ارصوه -

يان، فإذا إت اغ العا: هو فل الدنياو ااهوما دباو : يدباوا فل الدنيا و! ايه يا وعوه اهلل
ف اوا ذلك فاحذووهو  اهلل دينكو..و ما أن حكوم  اإلعالالالالالالالالالالالالالاو هل حكوم  اليانون فالفييم 
هو المتصدة رمو الحكوم  ال ةيو، وهو ينلش  كه ما نلش  م الوعوه ال ي،يد وال 

افوا اليياو ك ينيص، فالفيلاء هو أوصياء الوعوه من   د ارئم ، وفل حاه ةيا لو، واد
 هميع ما كا  ارئم   يياو  م، رنم وصالالالالالالالالل الن ل، وفل  صالالالالالالالالو ال ي   يكون هو إماو 

  (4)المعامين واائدهو.
 "وأما الحوادث الواا   فاوه وا: توايع صدو  ن إماملو ال ائب الثانل  شو هاء فيم -

 -نل  البميكمالالا يو -إلهلل ووال حالالديثنالالا فالالإنلو حهتل  ايكو، وأنالالا حهالال  اهلل". وحهالال  اهلل 
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ت نل أن اإلمالالالاو موهع النالالالاب فل هميع ارموو، واهلل االالالد  ي نالالالم...وكالالالذلالالالك الفيلالالالاء فلو 
مواهع ارم ، فحه  اهلل هو الذة  ي نم اهلل لايياو  أموو المعالالامين، فتكون أف الم وأاوالم 

  (1)حه   اهلل المعامين.
حديثنا، ونظو  "من كان منكو اد وو : و ن وهو  مو  ن حنظا   ن اإلماو ال ائب -

فل حالنا وحوامنا، و و  أحكامنا فايوضالالالالالالالالالالالالالالوا  م حكمًا، فإنل اد ه اتم  ايكو حاكما 
فإذا حكو  حكمنا فمه يي ه منم فإنما اعالالالالالالالالالالالالالالتب   حكو اهلل، و اينا ود ، والواد   اينا واد  

  (2) اهلل اهلل، و اهلل حد  الشوك  اهلل".
 : صالحيات الفقيه في وليته

ي  الفييم أثناء واليتم عالالالالالالالالالاي  مياي ، ال تبتا  أ دًا  ن يو  البمينل أنَّ عالالالالالالالالالا
العالالالالالالالالالاي  الم يال لإلماو الم صالالالالالالالالالوو، فاك ما يناي  الن ل، فيد أناي ارئم   الفيلاء من 
ليلو فو ضالالت الحكوم     دهو، فلو الموهع فل هميع ارموو والمشالالكات والم ضالالات واي

با   ن يا تلو، فإن اهلل ووالي  الناب وعالالالالالالالالالالالالالالياعالالالالالالالالالالالالالالتلو واله اي  واالتفاا، وكه من يت
  (3)ياابذه، ويحاع م  اهلل ذلك.

ويعالالالالالالالتند البمينل فل ذلك إلهلل توايع صالالالالالالالدو من صالالالالالالالاحب ال،مان ال ائب، وود        
تل  ايكو، وأنالالا : فيالالم ا الحوادث الواا الال  فالالاوه وا فيلالالا إلهلل ووال حالالديثنالالا، فالالإن لو حه  "وأمالال 

لانالالاب فل هميع ارموو، واهلل االالد "حهالال   اهلل ت نل أن اإلمالالاو موهع : حهالال   اهلل". فييوه
 ينم، وأناي  م كه تصالالو  وتد يو من شالالأنم أن ينفع الناب ويعالال دهو، وكذلك الفيلاء، 
فلو مواهع ارم  واادتلا، فتكون أف الم وأاوالم حه   اهلل المعالالالالالالالالالامين، يهب إنفاذها وال 

  (4)يعمح  التبا   نلا".
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ه ،مالالانالالم، ال فوا  ينالالم و ل الحهالال   إذًا البمينل يو  أنَّ الفييالالم حهالال   اهلل أهالال      
ال ائب، وهذا ي نل أن ظلوو الحه  أو  ياءه ةائ ًا ال ي ي و من ارمو شالالالاليئا.وهكذا فإن  

 تيد أن "نحن ن: البمينل يو  أن منصالالالالالالالالالالالالالالالب والي  الفييم اد منحم ارئم  لافيلاء فييوه
يلو ال تتصالالالالالالالو و فالمنصالالالالالالالب الذة منحم ارئم  لافيلاء ال ي،اه محفوظًا للو، رن  ارئم  
  (1)العلو أو ال فا ، ون تيد فيلو اإلحاي   كه ما فل مصاح  المعامين.

 
 والصة ما عندهم من كفر في اعتقادهم في األةمة

ارئم  هو أعالالماء اهلل الحعالالنهلل. وهو وهم اهلل ت الهلل، هو هنب اهلل ت الهلل، هو يد اهلل  -1
 اليادول.

 ارئم  أفضه من أن ياء اهلل  ، وهه.  -2
ارئم  لم مياو  ظيو وباف  تكويني  تبضع للا هميع ذوات الكون. وهذا المياو ال  -3

 ي ا م ماك ميوب وال ن ل موعه.
ارئم  ي امون ما كان وما يكون، وال يبفهلل  ايلو شالالالالالالالالالالالالاللء، وهذا الفوا  ينلو و ين  -4

 ارن ياء الذين ي امون ما كان وال ي امون ما يكون. 
 يموتون وال يموتون إال متهلل يشاءون.ارئم  ي امون متهلل  -5
ارئمالال  ي امون ال يالالب ميايالالا، لكن اهلل يهو،  نالالدهو أن يوصالالالالالالالالالالالالالال   الالال الالداء. ي نل  -6

 يظلو لم با  ما كان ي امم ف دا لم فالل إعما يه  ن اللادة.
 يهو، د اء ارئم  ليضاء الحوائج، وكش  الكوب والنوا،ه. -7
 ام . فإلهلل الباا إيا لو وحعا لو  ايلو وفصهارئم  هو المحاع ون لاباا يوو اليي -2

 البياب  ندهو.
ال يهو،  اهلل اهلل أن يصالالالالال  نفعالالالالالم  أنَّ لم يدا ووهلا، وال يهو، أن يصالالالالال  نفعالالالالالم  -5

  أنم يهلء ويعتوة  اهلل ال وش. فاإلماو وهم اهلل ويده.
                                                 

 ييدل ال صالالالالالم   ين اإلماو : ، انظو  حث الدكتوو محمد أحمد البييب21المصالالالالالدو العالالالالالا ا ص -1
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 الوعوه  ايم الصال والعاو لو ينهح فالالالالالالالالالالالل تو ي  أصحا م وال أ،واهم مع أن اهلل -11
نَّما نهح البمينل وعالالالالالالالالينهح  ت الهلل وصالالالالالالالالفم  أنم ادول وأعالالالالالالالالول، وأنم  اهلل باا  ظيو. واي

 اإلماو ال ائب المنتظو أكثو من وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو.
 

 عند الشيعة المنتظر المهدي عقيدة اإلمام الغاةب
 ورافية شوصية عشر الثاني اإلمام
"والكثيو  اهلل أن ال عكوة لو يكن لم ولد لياب أبيم : ييوه ا ن حهو الليثمل     

ال لو يعالالالالالالالالالالالالالال م الياب  ه فو ميواثم من توكتم لما مات فده يا م أن أباه ال ولد لم واي
وحكهلل الع كل  ن هملوو الوافض  أنلو اائاون  أنم ال  يب لا عكوة وأنم لو يث ت لم 

  (1)  د أن ت صب اوو إلث اتم وأن أباه ه فوا أبذ ميواثم".ولد 
فاماذا إذن ، مت الشالالالي   أنَّ اإلماو الثانل  شالالالو فل عالالالودا م نائو، واد مضالالالهلل       

 اهلل اليوه   ي تم أكثو من أل   او  ه ت،يدو! والعالالالالالالالالالالالالالال ب الذة من أهام ابتفهلل  ن 
ارنظالالالالالالاو هو الالالالالالالذ و والبو ، واالالالالالالد أ،اه اإلمالالالالالالاميالالالالالال  اليوو كالالالالالاله أعالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالاب البو  

المايين، والالالالد الالالاء لالالالم  الالالالفوج والمبوج والالالالذ و..فالالالالهيش الهواو موهود، واإلمالالالاميالالال   الالال
يه هع فل الفضالالالالالالاء" ج" " ج" " ج"..فاماذا اليائو نائو فل مب ئم وه يبوج يهيب من 

 يناديمو!
 : المهدي أسماء
الملالالدة، محمالالد، اليالالائو، ال الالائالالب، الصالالالالالالالالالالالالالالالاحالالب، الحهالال ، البالالائ ، البا ، أ و       

هلل و الي وعالالالالالل   دد أعالالالالالماء اصالالالالالالح، الناحي  الميدعالالالالال ، وةيوها كثيو حتهلل  اغ  لا النو 
 الحعنهلل تع   وتع ين اعمًا. 

واد اضيوب  اماء الشي   فل أمو هذا المبتاا ال امش، فوووا  ن أ ل   د      
ووووا  (2)"صاحب هذا ارمو وهه ال يعميم  اعمم إال كافو".: اهلل ه فو الصادا أنَّم ااه

                                                 
 .2/422الصوا ا الموعا   -1
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واعمم محمد،  ذكوًا،تحماين "ع:  ن أ ل محمد الحعن ال عكوة أنم ااه رو الملدة
  (1)وهو اليائو من   دة".
 : أمه مجهول اسمها

 فيد ايه هاوي  اعملا عوعن، وايه: أو  الملدة مبتا  فيم كما ااه  امااهوإنَّ       
 :هاوي  اعملا صييه، واالوا هاوي  اعملا مايك ، واالوا: هاوي  أعملا نوهب، واالوا
 :هاوي  اعملا ويحان ، وايه: هاوي  اعملا حكيم ، واالوا: هاوي  اعملا بمي، واالوا

مويو. أليب هذا أمو يثيو العبوي  ألو  واعملاهل اموأل حول : هل أم  عوداء، وايه
الشي   ،وه  الحعن ال عكوة التل أنه ت الملدة واإلماو الحه ، أليب هذا   و ت

  (2)ذلك.!!  وهان اوة  اهلل أنم شبصي  بيالي  وهمي ، وهلال  أم م دليه
 : ولدته

، مت الشي   أن اموأل اعملا حكيم   نت محمد  ن  ال  ن موعهلل  ن ه فو 
ةيب اهلل شبصل وتوفانل ووأيت شي تل اد ابتافوا  فإذا": الصادا ااه للا أ و الملدة

فالأب وة الثيالات منلو، وليكن  نالدك و نالدهو مكتومالا، فالإن ولل اهلل ي ي الم اهلل  ن بايم 
)لييضالالل اهلل ، ايم العالالاو فوعالالم ه وائيهفا يواه أحد حتهلل ييدو لم  ،ويحه م  ن   اده
هالالد الوحيالالد فل إث الالات والدل وهالالذا ي نل أن اموأل واحالالدل هل الشالالالالالالالالالالالالالالالا (3).أموا كالالان مف وال(

الملدة. ولو يواه أحد عالالالالالالالالالواها، لذا فيد ابتافت الشالالالالالالالالالي   فل تاويخ والدتم ابتافا ك يوا، 
 ، أو ولد عالالالن 252ولد ا ه وفال أ يم عالالالن  : فييه ولد   د وفال أ يم  ثماني  أشالالاللو، وايه

ة من ذ 2، أو ولد فل 252لد عالالالن  و  وأ، 257لد عالالالن  و  وأ، 256، أو ولد عالالالن  255
من  15من شالالالالالالالالالالالالالال  ان، أو ولد فل  15من شالالالالالالالالالالالالالال  ان، أو ولد فل  2الي دل، أو ولد فل 

 ومضان. 
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الكاينل فل كتا م الكافل واحد وثاثين حديثا فل والدل ثي  الشي   وو  ليد       
المهاعل فل كتا م مولل ال يوه  اهلل اثنين و شوين حديثا منلا  الض  ، حكو الملدة. 

 اهلل  نص حديث من هذه ارحاديث التع   فيم يوهد أحاديث، والفاو ي ا إال تع   
عم نا مناديا ينادة ادفع الماه : أو وهوده،  ه كه هذه ارحاديث تيوه ،والدل الملدة

الذة ب أتم، أموالك  ددها كذا.. وةيو ذلك من الكاو، فإن صح هذا فا ي  د أن يكون 

  (1).اهلل ت اوك وت الهلل لناب ليضالو  ن ع يهايكاو  هنواحد من الهذا 
والصالالالالالالالالواب أنم ولد فل كتب الشالالالالالالالالي   فيي، وفل واوب  شالالالالالالالالشالالالالالالالالت فيلا : أقول     

 البوافات وارعاييو, وأنم لو يولد   د، ولن يولد أ دا.
 : عمر المهدي وقت وروجه

يا عالالاليدة ي ود شالالالا ا أو يظلو فل شالالالي م و :  ن المفضالالاله ااه عالالالألت الصالالالادا      
ثو  فل  (2)ي و  ذلك، يظلو كي  شالالالالالاء و أة صالالالالالوول شالالالالالاء..".عالالالالال حان اهلل، وهه : ااه

 :وواي  أبو  يظلو فل صالالالالوول شالالالالاب موفا ا ن اثنين وثاثين عالالالالن ". وفل وواي  أبو 
وفل وواي  أبو  يظلو فل صالالوول شالالاب موفا  (3)يبوج وهو ا ن إحد  وبمعالالين عالالن .

       (4)ا ن ثاثين عن .
ي يدوا ماتموا  اميا ليتفيوا  اهلل  مو مياوب من مشالالالالالالالالالايخ الشالالالالالالالالالي   أن : أقول     

 الملدة  ند بووهم.

                                                 
 . ثمان البميبالدكتوو محاضول صوتي  لاشيخ : من هو الملدة المنتظو -1
 .7/53 حاو ارنواو -2
 .361-361تاويخ ما   د الظلوو ص -3
 . 421لايوعل ص : ال ي   -4
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 : ورافات الشيعة فـي وروج المهدي ورجعته
إنَّ الحكو يياو  اهلل ةيو شالالالوي   المصالالاليفهلل صالالالاهلل : المهدي الشــيعي يحكم بحكم داود

ه محمد "إذا ااو اائو ل: اهلل  ايم وعالالالالالاو. هاء فل كافل الشالالالالالي   وةيوه، ااه أ و   د اهلل
: (، وفل لفظ لبو1/357)أصالالالالالوه الكافل (1)داود وعالالالالالايمان وال يعالالالالالأه  ين ". حكو  حكو

 (2)"إذا ااو اائو له محمد حكو  ين الناب  حكو داود  ايم العالالالالالالالاو وال يحتاج إلهلل  ين ".
ا   نوان ا بالالاصالالالالالالالالالالالالالالالً " الالاب فل ارئمالال   ايلو : واالالد ذكو الكاينل هالالذا ارمو، وه الاله لالالم  الالا الالً

  (3) حكو داود وله داود وال يعألون ال ين ".العاو أنلو إذا ظلو أموهو حكموا 
"يا فان : ! ويياه لمفي الرجعة يوي ر الشـــيعي بين المقام في قبره مكرماا وبين الرجعة

ن تشالالالأ أن تييو فل كوام  و ك  هذا إنم اد ظلو صالالالاح ك فإن تشالالالأ أن تاحا  م فالحا واي
  (4)فأاو".
او نل  اليائو  اهلل نه  الكوف  اد ع"كأ: وو ا  ن أ ل ه فو ال ااو  ايم العاو ااه -

إليلا من مك  فالالالل بمع  لال  من المائك ، ه وائيه  ن يمينم، وميكائيه  ن شمالم، 
  (5)والمامنون  ين يديم، وهو يفو ا الهنود فالل ارمصاو".

ذا ااو إ: "عم ت أ ا   د اهلل  ايم العاو ييوه: وفالالالالالالالالالالالالل وواي  المفضه  ن  مو ااه - 
 نهلل فالالالالالالالالالالالالالالل ظلو الكوف  معهدًا لم أل   اب، واتصات  يوت أهه الكوف  اائو له محمد 
  (6) نلو كو اء".

                                                 
 . 421لايوعل ص : ال ي   -1

 .433أ او الوو  ص: ، الي وعل413ص: اإلوشاد: المفيد -2
 .1/357أصوه الكافل -3
 .53/52ارنواو ، و حاو 276ال ي   لايوعل ص  -4
أ و  ال : ، إ او الوو   أ او اللد 264، ووضالالالالالالالال  الوا ظين ص 2/375إوشالالالالالالالالاد المفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد  -5

 .515الي وعل ص
إ او الوو   والهوائح،، البوائج 424ذيه حديث  467، ةي   اليوعل ص2/321إوشاد المفالالالالالالاليد  -6

 .184ص  ال الفضه  ن الحعن الي وعل أ و:  أ او اللد 
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"إذا أذن اهلل ت الهلل لايائو  البووج صالالالالال د المن و فد ا : ااه أ و   د اهلل  ايم العالالالالالاو -
اد أنا أوه من ي اي ك ا عي كف ك، فالالالاليمعح  اهلل يده و : الناب إلهلل نفعم..فالالالالييوه ه وائيه

و ضالالال    شالالالو وهًا، فالالالالالالالالالالالالالالالالالالي اي ونم، ويييو  مك  حت هلل يتو أصالالالحا م  شالالالول  وافاه ثاثمائ 
لال  نفب، ثو  يعيو إلهلل المدين ".
(1)  

"إذا ااو اليائو من له محمد أااو بمعالالالالالمائ  : وو   ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالاو ااه -
من اويش فضوب أ ناالو، ثو أااو بمعمائ  فضوب أ ناالو، ثو  بمعمائ  أبو  حتهلل 

  (2)ن و، منلو ومن مواليلو".: وي اغ  دد هاالء هذاو ااه: ذلك عت موات". اااتيف ه 
"لو ي او النالاب مالا يصالالالالالالالالالالالالالالنع اليالائو إذا بوج رحالب  أكثوهو أال : و ن أ ل ه فو االاه -

يووه، مما ييته من الناب، أما إنم ال ي دأ إال  يويش فا يأبذ منلا إال العالالالالالالالالالالالالالالي ، وال 
كثيو من الناب ليب هذا من له محمد، لو كان من له ي ييلا إال العالالي ، حتهلل ييوه 

  (3)محمد لوحو".
"إذا ااو اليائو هدو المعالالالالالالالالالهد : ااه أ و   د اهلل  ايم العالالالالالالالالالاو: وو  أ و  صالالالالالالالالاليو ااه -

الحواو حت هلل يود ه إلهلل أعاعم، وحوه المياو إلهلل الموضع الذة كان فالالالالالالالالالالالالالالالاليم، وايع أيدة 
  (4)هاالء عو اا الك   ".:  نل شي   و ايلا  الك   ، وكتب  ايلا

بيوه  ثاث  اهلل: إذا ااو اليائو ن،لت مائك   دو:  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالاو ااه -
و  و  . اات يا ا ن وعوه اهلل، وما الح  و  شلب، وثاث  اهلل بيوه  اا، وثاث  اهلل بيوه ح 

  (5)الحمو.: ااه

                                                 
 .516أ و  ال الي وعل ص: الوو   أ او اللد إ او  -1
أ و  ال الي وعل : ، إ او الوو   أ او اللد 265، ووض  الوا ظين ص2/323إوشاد المفاليد  -2

 .516ص
 . 354/ 52 حاو ارنواو  -3

، 452-472، ونحوه فالالالالالالالل ةي   اليوعل ص265، ووض  الوا ظين ص 323/ 2إوشاد المفالالالالالالاليد  -4
 .516أ و  ال الي وعل ص: اللد  إ او الوو   أ او

 .516أ و  ال الي وعل ص: ، إ او الوو   أ او اللد 44/244ةي   الن مانل -5
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ذا ااو إن اائمنا إ: ييوهعم ت أ ا   د اهلل  ايم العاو : وو  المفضه  ن  مو ااه -
أشوات اروش  نوو و لا واعت نهلل ال  اد  ن ضوء الشمب، وذه ت الظام  وي مو 
الوهه فالل ماكم حت هلل يولد لم أل  ذكو ال يولد فاليلو أنثهلل، وتظلو اروش كنو،ها، حت هلل 
يواها الناب  اهلل وهللا، ويياب الوهه منكو من يصام  مالم ويأبذ منم ،كاتم فا يهد 

  (1).فضامًا يي ه منم ذلك، العت ناء الناب  ما و،الو اهلل من أحد
 : المهدي يقيم الحد  على أم الملمنين عاةشة رصي اهلل عنها -

أما لو ااو اائمنا، وودت إليم الحميواء، حتهلل يهادها الحد، :  ن أ ل ه فو ااه
  (2)وحتهلل ينتيو ال ن  محمد فايم .

 اهلل عنهمـــا من قبريهمـــا، ويصـــــــــلبهمــاُيورج المهـــدي أبـــا بكر وعمر رضـــــــــي  -
    (3).ويحرقهما
 ،ويت وأ منلمالالا ،ةضالالالالالالالالالالالالالالين وي ين فيا نلمالالا يبوهلمالالا": فل  حالالاو ارنواووهالالاء         

  (4)".ثو يذويلما فل الويح ،ويحوالما ،ويصا لما ثو ين،للما
إن  اهلل   الالث محمالالدًا وحمالالً ، :  ن أ ل ه فو االالاه: يبعــث اهلل تعــالى المهــدي نقمــة -

  (5)و  ث اليائو نيمً .
فل  "يا ا ن وعوه اهلل ما تيوه: لوضاإلماو اايه ل: المهدي يقتل ذراري قتلة الحسين -

إذا بوج اليائو اته ذواوة اتا  الحعالالالين  ف ه ل ائلا، : حديث ووة  ن الصالالالادا أنم ااه
                                                 

وشالالالادو  .4/16،411/411 لمهاعالالاللا: ارنواو  حاو -1  ووضالالال  الوا ظين صو ، 1/481 المفالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد اي
دالئه . 1/441 الصدواأ و ه فو  يخالش: كماه الدينو ، 383 -314اليوعل ص : ال ي  و ، 113

 .681اي او الوو   أ او اللد  صو  .136اإلمام  ص
حعن  ن عايمان : مبتصو  صائو الدوهات .466-61/463، 11/11،46/138ارنواو   حاو -2

.  اه 68/14ميو،ا حعالالين النووة الي وعالالل : معالالتدوك الوعالالائه ومعالالتن ي المعالالائه .164ص  الحال
  .1/688  ا ويم اليمل الشيخ الصدوا أ ل ه فو محمد  ن  ال  ن: الشوايع

 .2/25ارنواو الن ماني   -3
 .61/481 لامهاعل: ارنواو  حاو -4
 .315/ 52 حاو ارنواو -5
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االال  ذواوة ات: )وال ت،و وا،ول و،و أبو ( االالاه: واوه اهلل ت الالالهلل: هو كالالذلالالك، ااالالت: االالاه
  (1)ل ائلو ويفتبوون  لا.  ف اهالحعين يوضون 

  (2)لذ ح".إال ا ل وبا و ين"ما  يل  يننا :  ن أ ل   د اهلل ااه: يقتل المهدي العرب -
 : المهدي الشيعة يظهر عريانا -

"أن  من : وو  الشالالالالالالالالاليخ اليوعالالالالالالالالالل والن مانل  ن اإلماو الوضالالالالالالالالالا  ايم العالالالالالالالالالاو       
  (3)الملدة أنم عيظلو  اويًا أماو اوص الشمب". امات ظلوو 

    : ظهور المهدي إلغاثة الملهوف -
ن كان : ااه الشي ل الم اصو الشلوودة        "ال يبفهلل  اينا أنم  ايم العاو، واي

مبفيا  ن ارناو ومحهو ا  نلو، وال يصه إليم أحد، وال ي و  مكانم، إال أن ذلك ال 
ينافل ظلووه  ند المضيو المعت يث  م الماتهأل إليم، الذة انيي ت  نم ارع اب 

ها   المضيو فل تاك ا صداو رحواه، و وأةايت دونم ار واب، فإنَّم إةاث  المالو ، واي اي
الكوامات ال اهول، والم ه،ات الظاهول، هل من مناص   الباص ، ف ند الشدل وانيياغ 
ارع اب من المباواين، و دو إمكان الص و  اهلل ال ايا دنيوي  أو أبووي ، أو الباص 

  (4)اإلنب والهن، يعت يثون  م، وياتهئون إليم". أ داءمن شو 
 : المهدي عند الشيعة يبةغ مدة
تحدد مدل ةي تم ومن ثو  ودتم وظلووه إلهلل  تلابتافت ووايات الشي   الليد         
يعتحيه الهمع  ينلا لشدل تنااضلا، وابتافلا.وهذا أمو يثيو االعتل،اء  ،أنواغ  ثاث

 -:  ا تياد الشي   فل ملديلو الذة ينتظوون بووهم. و يان ذلك
                                                 

اإلماو الوضالالالالا  ايم العالالالالاو تحييا الشالالالاليخ  ومعالالالالند. 196،61/464،18/149/ 36ارنواو   حاو -1
 .6/169,147  ،ي، اهلل ال ياودة الب وشانل، الناشو الماتمو ال المل

أ هلل ،ينالالالب محمالالالد  ن  ا ن: كتالالالاب ال ي الالال و . 439/ 61ارنواو حالالالاو  .61/439ارنواو ال مالالالانيالالال   -2
 .141ص ل فاوةإ واهيو الن مانل، تحييا  اهلل اك و ا

 .347محمد ال ااو المهاعل ص: حا الييين -3
: الملدة  ايم العاو اإلماو حث فل ةي    . وانظو416الشلوودة ص : اإلماو الملدة وظلووه -4

 .64/488المهاعل : ارنواو  حاو. و 48له ش و ص ماهو
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 : المهدي، وهي موتلفة في المدة عودة منتحدد ز  روايات: أول 
:  ات  ااه ن ن ص غار  نعت  أياو، أو عت  أشلو، أو عت عنين. فيد وو  الكاينل  -أ

ل وال ي  و الحيو  تكونيا أميو المامنين! وكو : أتيت أميو المامنين  ايم العاو...فيات
ن هذا لكائنو فياه: أو عت عنين، فيات أشلو،أو عت   ،عت  أياو: ااه ما أنم ن و ك: واي

 ل، تو ال هذهمع بياو أ واو  ارم بياو هذه  أولئكيا أص غ  ارمومباوا وأنهلل لك  لذا 
و   داياتاهلل ما يشاء فإن لم  هثو يف : ثو ما يكون   د ذلك فياه: فيات ادات وةايات واي

  (1)ونلايات".
و اليائو ليب  ين ايا: ه فو  ايم العاو ييوه أ اعم ت : صالح  ن ميثو ااه  ن -ب

  (2) ايم العاو واته النفب ال،كي  أكثو من بمب  شول ليا .
عهد م حائي هدو"إذا : العاو ااه يم ا اهلل  د  أ هللالحعين  ن المبتاو  ن   ن -ج

بووج  م ن مع ود ف ند ذلك ،واه ماك اليوو، و ند ،وال اهللداو   د  يالالكوف  مما 
  (3)اليائو  ايم العاو".

 : روايات نسوت التوقيت بزمن معين وجود: ثانيا
ن "يا أ ا إعحاا إ: أ و   د اهلل  ايم العاو للااه :  ن إعحاا  ن  ماو ااه      

 ايم عم ت أ ا ه فو ال ااو : أ ل حم،ل الثمالل، ااه  نو  (4)هذا ارمو اد أ بِّو موتين".
اما اته فل عن  الع  ين ف ارمو" يا ثا ت إن اهلل ت الهلل اد كان وات هذا : ييوهالعاو 
أذ تو إلهلل أو  ين ومائ ، فحدثنا كو  ذلك ف فأبوهالعاو اشتد ةضب اهلل   ايمالحعين 

شاء   د ذلك واتا  ندنا، ويمحو اهلل ما ي ارمووكشفتو اناغ العتو فاو يه ه اهلل للذا 

                                                 
 .6/448أصوه الكافل  -1
يد  المف المايبالشالالالالالالالالالالالالالاليخ محمد  ن محمد  ن الن مان : اإلوشالالالالالالالالالالالالالالاد فل م وفم حهج اهلل  اهلل ال  اد -2

 .468ص
 المصدو العا ا نفعم. -3

 .194الن مانل ص : ي  ال  كتاب -4
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م العاو، يالصادا  ا اهللفحدثت  ذلك أ ا   د : حم،لأ و  ااهالكتاب.  أوويث ت و نده 
  (1)اد كان ذلك".: فياه
 : روايات تكذب التحديد: ثالثا
 كذب: فياه تووا ارموأ ل  صالالالالالالالاليو عالالالالالالالالألت أ ا ه فو  ايم العالالالالالالالالاو هه للذا   ن -أ

 (2)الوااتون، كذب الوااتون، كذب الوااتون".
م  ايم العالالالالالالاو إذ دبه  اي اهلل ند أ ل   د  كنت:  ن كثيو ااه الوحمن  د   ن -ب

الذة تنتظوونمو فيد ياه،  ارموأب ونل ه ات فداك متهلل هذا : فياه عالالالالالالالالالالالالالالالدةمل،و ار
لينا يصيوون".: فياه   (3)يا مل،و كذب الوااتون، وهاك المعت هاون، ونها المعامون، واي
و لم ةي   يكث نر: ااه عالالالأه أ ا ه فو محمد  ن  اهلل الوضالالالا ولو عالالالمل المنتظوو -ج

 ذكوه  ويعالالالالالالالالتل،ئ ،وينكوه الموتا ون ،المباصالالالالالالالالون مفينتظو بووه ،أياملا وييوه أمدها
 (4)فيلا الوااتون، ويلاك فيلا المعت هاون، وينهو فيلا المعامون". كذبالهاحدون، وي

العالالاو،  م ايعالالألتم  ن اليائو : العالالاو ااه  ايم اهللأ هلل  صالاليو،  ن أ هلل   د   ن -د
أ هلل اهلل إال أن يبا  واالالت : ثو االالاه نواالالت،"كالالذب الواالالاتون، إنالالا أهالاله  يالالت ال : فيالالاه

  (5)المواتين".
 

                                                 
 .194الن مانل ص : ال ي   كتاب. و 6/418الكافل  أصوه -1
 .311ه فو محمد  ن الحعن اليوعل ص  واليائف  أ  شيخ: ال ي   -2
 .6/418 والكافل، 311ص الن مانل: ال ي  . و 683/ 61ارنواو  حاو -3
 .66/664ارنواو  حالاوو  .1/449 أ و ه فو محمالد  ن  الا ويالم اليمهلل: الالدين وتمالاو الن مال  كمالاه -4

حعين الي وعل  الشيخ: أحواه اإلماو الحه   ال ائب فلالثااب  والنهو، 111لاشيخ اليوعل: وال ي  
 .6/144 ةالنوو 

 .193ال ي   لان مانل ص  -5
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 عقيدة الرجعة عند الشيعة

وهل من أصالوه المذهب الشالي ل ، الوه    ند الشالي   ت نل ال ودل   د الموت      
: المفيالالدواالالاه  (1)"وا تيالالادنالالا فل الوه الال  أنلالالا حا".:  شالالالالالالالالالالالالالالويالال ، ييوه ا ن  الالا ويالالم اإلثنالالا

  (2)"واتفيت اإلمامي   اهلل وهوب وه   كثيو من ارموات".
وفكول الوه   أبذها ا ن عالال أ : فل  يان مصالالدو الشالالي    الوه  ، ااه أحمد أمين       

من اليلودي ، ف ندهو الن الن ل إلياب صالالالالالالالالالالالالال د إلهلل العالالالالالالالالالالالالالماء وعالالالالالالالالالالالالالي ود في يدوا الدين 
ميلو فشالالنوا الذة ظلو، فالناعالالوت  اعالالو وي تيد الصالالينيون أنَّ مباصالاللو وحا (3)واليانون.

  (4)فشنا عيأتل ثانيا فل ارياو اربيول.
"إنَّ  :وأمَّا  ند الشي   فيد وو  الكاينل فل الكافل  ن ه فو  ن محمد أنَّم ااه        

اهلل ااه لامائك  أل،موا ا و الحعالالين حتهلل تووه واد بوج فانصالالووه وا كوا  ايم و اهلل ما 
ا فإنكو اد بصالصالتو  نصالوتم وال كاء  ايم، ف كت المائك  ت ،يا وح،نفاتكو من نصالوتم 

  (5) اهلل ما فاتلو من نصوتم، فإذا بوج يكونون أنصاوه".
"واتفيت اإلمامي   اهلل وهوب : ييوه المفيد وهو أحد أكا و  اماء الوافضالالالالالالالالالالالالالالال        

الوه الالال  "إنالالالا مالالالأمووون  الالالاإلاواو  الالال: واالالالاه الحو ال الالالامال (6)وه الالالت كثيو من ارموات".
  (7)وا تيادها وتشديد اال توا   لا فارد ي  وال،ياوات ويوو الهم   وكه وات".

" ييدتنا فل الوه   إن  الذة تذهب : ييوه  ام  الشالالي   محمد الوضالالا المظفو     
 أن  اهلل ت الهلل ي يد اومًا من -أبذًا  ما هاء  ن له ال يت  ايلو العالالالالالالالالالاو-إليم اإلمامي 

يا فل صالالالالالالالالالالالالالالووهو التل كانوا  ايلا، في ،  فوييًا ويذه  فوييًا لبو، ويديه ارموات إلهلل الدن
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د  المحي ين من الم ياين والمظاومين منلو من الظالمين، وذلك  ند اياو ملدة له محم 
"وال يوهع إال  من  ات دوهتم فل : ويضالالالالي  (1). ايم و ايلو أفضالالالاله الصالالالالال والعالالالالاو
ثو  يصيوون   د ذلك إلهلل الموت، ومن   ده إلهلل  اإليمان، أو مان  اغ ال اي  من الفعاد،

النشوو وما يعتحي ونم من الثواب أو ال ياب، كما حكهلل اهلل ت الهلل فل اولنم الكويو تمن ل 
الثًا ل ا لو أن يبوهوا ث -الذين لو يصالالالالالالالالالالالالاحوا  االوتهاغ فنالوا ميت اهلل-هاالء الموتاها ينا 

تَّناا اْثناتا : يصالالالالالالالالالالالالالالاحون ْفناا   ذ ن  )ااال وا وا َّناا أاما ْن ْين  واأاْحياْيتاناا اْثناتاْين  فااْ تاوا وٍج م  و  و  ناا فالاْه إ لاهلل ب 
. ن و اد هاء اليولن الكويو  واوغ الوه   إلهلل الدنيا، وتظافوت 11: عالالالالالا  يٍه( عالالالالالوول ةافو

لوا ما وود   لا ارب او  ن  يت ال صالالالالالالالالالالم ، واإلمامي   أهم لا  ايم إال  ااياون منلو تأوَّ
الوه الالالال   الالالالأن  م نالالالالاهالالالالا وهوغ الالالالالدولالالالال  وارمو والنلل إلهلل له ال يالالالالت  ظلوو اإلمالالالالاو فل 

حياء الموتهلل".   (2)المنتظو، من دون وهوغ أ يان ارشباص واي
ومن الم اوو ضووول أن  هذه ال ييدل مبال  لصويح الكتاب والعن  التل نصتا         

حتهلل ي  ث الناب من  اهلل أن من اضالالالالالالالالالالالالالالهلل نح م وانتلهلل أهام أنم ال ي ود مول أبو  
داه و  اْلماْوت  اااها وابِّ اْوه   ون  لا : ا ووهو يوو الييام . كيولم ت الهلل اءا أاحا تَّهلل إ ذاا ها  ااِّل )حا

ْن واواائ ل ْو  اْو،اٌخ إ لاهلل ياْوو   م  ا وا ائ ا لالالالا ٌ  ه وا االالالا ا كاا مالالالا ت  كااَّ إ نَّلالالالا كالالالْ ا تاوا ال حالالالًا ف يمالالالا ه  صالالالالالالالالالالالالالالالالالا أاْ مالالالا
(الما   .111-55منوني ْ  اث ونا

وهنو  الشالالالي   اإلمامي  لتأصالالاليه هذه ال ييدل و ثلا فل نفوب الشالالالي  ، من  اب      
تص يو الشي   وتث يتلو  اهلل م تيداتلو الفاعدل، لما يوون من حاالت الض   والملان  
التل ليوها من الناب   و التاويخ، وهل ت  ث ارمه لد  الشالالالالالالالالالالالالي   اإلمامي   أن  هناك 

 يو فيم الشي   من أ دائلو، وتكون ال ا   للو.يومًا ما عينت
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 -: وقد قسَّم الشيعة اإلمامية رجوع الناس بعد الموت إلى ثالثة أصناف
 وهوغ الملدة أو بووهم من مب ئم، وكذلك وهوغ ارئم    د موتلو.: األول
 وهوغ بافاء المعامين الذين اةتص وا الباف !، واالاتصاص منلو.: الثاني
وهوغ أصالالالالالالالالالالحاب اإليمان المحش، وهو الشالالالالالالالالالالي   اإلمامي  ومن تا  لو، ووهوغ : الثالث

أصالالالحاب الكفو المحش وهو هميع من لو يامن  مذه لو، و اهلل وأعالالاللو أهه العالالالن   ا 
شالالالالالالك، ويعالالالالالالتثنهلل من ذلك المعالالالالالالتضالالالالالال فين وهو النعالالالالالالاء، وال ام، ومن لو تتو  ايم الحه  

موهون رمو اهلل إما ي ذ لو أو يتوب  وهاالء  ند الشالالالالالالالي   اإلمامي …كأصالالالالالالالحاب الفتول
  (1) ايلو.
و وه   ارئم  يفو  الشالالالالالي   اإلمامي   مااال أئمتلو وبصالالالالالوصالالالالالًا الملدة الذة       

يالما اشالالالالالالالالالالالالالالتاات إليم نفوعالالالالالالالالالالالالالاللو، و  ودل ارئم  تكون ال ا   للو والوف   للو. و وه   
و ممن  االنتياالبافاء الذين اةتصالالالالالالالالالال وا الباف ، تييب نفوعالالالالالالالالالاللو، وتشالالالالالالالالالالفهلل صالالالالالالالالالالدووهو 

اةتصالالالالالالالالالالالب الباف  من  ال وهو أ و  كو و مو و ثمان وضالالالالالالالالالالالل اهلل  ن الهميع.وفل 
 ةيو: وه   المامنين أة الشالالالالالالالالالالالالالي   اإلمامي  أهه اإليمان المحش  نم، والكافوون وهو

الشي   اإلمامي  تتم  لعوووهو  واي  أ دائلو وهو ي ذ ون وينكه  لو.  فكان ارولهلل أن 
واالنتيالالالاو  الالالداًل من  ييالالالدل الوه الالال ، رنَّلالالالا م نيالالال   اهلل االنتيالالاو  تعالالالالالالالالالالالالالالمهلل  ييالالالدل التنكيالالاله

"كأنل : ااه ه فو الصالالالالالالالالالادا أن  أ ا   د اهلل: فيد وو  المهاعالالالالالالالالالل فل  حاوهوالتشالالالالالالالالالفل. 
 حموان  ن أ ين، وميعالالالالالالالالالالالالو ا ن   د ال ،ي،، يب يان الناب  أعالالالالالالالالالالالاليافلما  ين الصالالالالالالالالالالالالفا 

 (2)والموول!".
 ،ومنلو من أ هلل ذلك (3)،صالالالالاللا  ،من اياو الملدةوأمَّا ،من الوه   فمنلو من ب       

وااه الوه   ةيو الظلوو، فاإلماو ال ائب حل وعيظلو، والوهوغ ةيو الظلوو. ومنلو 
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 ه أن م دأ الوه   يكون  ند وهوغ الحعالالالالالالالين  ن  ال وضالالالالالالالل اهلل  نلما، فأوَّ : من ااه
  (1)من تنشا اروش  نم ويوهع إلهلل الدنيا،الحعين  ن  ال  ايم العاو".

بواج       هعالالالالالالالالالالالالالالالد أ ل  كو و  ش الووايات حددت الوه    لدو الحهول الن وي  واي
"وأهلء إلهلل يثوب، فأهدو الحهول، وأبوج : أن منتظوهو ييوهو  ،و مو وضالالالل اهلل  نلما

من  لا وهما يويان، فرمو  لما تهاه ال ييع، ولمو  بشالالالالال تين يصالالالالالا ان  ايلما، فتوواان 
يا  : لما أشالالالالالالالالالالد من اروه، فينادة منادة الفتن  من العالالالالالالالالالالماءمن تحتلما، فيفتتن الناب 

 -أة شي ل-عماء ان ذة، ويا أوش بذة، فيومئذ ال ي يهلل  اهلل وهم اروش إال مامن
 (2)ثو يكون   د ذلك الكول والوه  ".

 
 عقيدة ظهور األةمة عند الشيعة اإلمامية

 لوو، ف ييدل الوه   ييدل الوه    ند الشالالالالالالالي   اإلمامي  ليعالالالالالالالت هل  ييدل الظ       
باصالالالالالال  لإلماو الثانل  شالالالالالالو والظلوو لم ول يوه من ارئم ، وت نل أن يظلو اإلماو أو 

أنلو  :ةيوه   د موتم رناب م ينين، ولذا فيد  و ب المهاعالالالالالالالالالالالالالالل فل  حاو ارنواو،  اب
وهذا الظلوو باضع إلوادل  (3)  د موتلو، ويظلو منلو ال وائب". -أة ارئم -يظلوون
فمتهلل أواد أن يظلو ظلو. وتذكو كتب الشالالي   أن  أ ا الحعالالن الوضالالا كان ييا ه  اإلماو،

وي، مون أن وهًا من شالالالالالالالالي تلو دبه  اهلل   (4).أ اه   د موتم، ويتايهلل وصالالالالالالالالاياه وأاوالم
: ن و، ااه: و ااه فيات-أة   د موتم-تشالالالالتلل أن تو  أ ا ه فو: أ ل   د اهلل فيالم لم

  (5)أ و ه فو". او فادبه ال يت، فدبات فإذا هو
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أتهلل اوو من الشالالالي   الحعالالالن  ن  ال  ايم العالالالاو : و، موا أن أ ا   د اهلل ااه    
تموهو ت وفون أميو المامنين إذا وأي:   د ميته أميو المامنين  ايم العالالالاو، فعالالالألوه فياه

فالالاوف وا العالالالالالالالالالالالالالالتو فوف وه، فالالإذا هو  الالأميو المامنين  ايالالم العالالالالالالالالالالالالالالاو ال : ن و، االالاه: االالالوا
  (1)ينكوونم.
وال ييتصالالالالالالالالالالالو الظلوو  ارئم ،  ه حتهلل أ داء الشالالالالالالالالالالالي   يظلوون للو وينتيمون         

أن محمد ال ااو ااو يومل بمع  حهاول فل ةيو موضع -كما يفتوون–منلو!! في، مون
"إذا كان كه موعو أبوها الفاعيين ال اص ين( : ومل الهماو، ولما ايه لم فل ذلك ااه

فوا ثو ي -وم اذ اهلل أن يكونا كذلك–و و مو وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل  نلما يويدون  ذلك أ ا  ك
 ينلمالالا هلنالالا ال يواهمالالا إال إمالالاو  الالده، فوميالالت اروه اثنتين، والبو ثاثالال ، رن  البو 

  (2)أب ث من اروه".
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 الودود وضرب الجيوب وشق النياحة عقيدة

إن  الشي   ي يدون محافه ومهالب لامأتو والنياح ، وي ماون المظاهوات ال ظيم        
فل الشالالواوغ والميادين فل ذكو  شالاللادل الحعالالين وضالالل اهلل  نم  اهتماو  ايغ فل ال شالالو 
اروابو من محوو كه  او، م تيدين أنلا من أهه اليو ات فيضالالالالالالالالو ون بدودهو  أيديلو 

يا يا حعالالالالالالالالين...: الهيوب ي كون ويصالالالالالالالاليحون  لتافاتوصالالالالالالالالدووهو وظلووهو، ويشالالالالالالالاليون 
حعالالالين، وباصالالال  فل اليوو ال اشالالالو من كه محوو فإن  ضالالالهيهلو المالء  الويات ي اغ 
أوج الكماه ويبوهون فل ذلك اليوو متوا يين متصافين يحماون ا   الحعين )التا وت( 

ال   م ح المصالالالالالالالالالالالنو   من البشالالالالالالالالالالالب ونحوه وييودون بيا م،ينًا  عالالالالالالالالالالالائو ال،ين ، يمثاون
الحعالالالين فل كو اء  فوعالالالم وهما تم ويعالالالتأهوون  ماال  أهوو ضالالالبم  ليشالالالتوكوا م لو 
فل هذا الضهيج والفوضهلل ويع ون أصحاب وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو ويت وءون 

إلهلل المنا، ات مع أهه  -أ ماه الهاهاي  ارولهلل -منلو واد تفضالالالالالالالالالالالالالالل هذه ار ماه 
ه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو والي ن والت وا من العن  باص   ند ع لو رصحاب وعو 

 البافاء أ ل  كو و مو و ثمان، فتع ب إواا  دماء ار وياء.
"إن  اهلل االالالالاه لامائكالالالال  أل،موا ا و : وو  الكاينل  ن ه فو  ن محمالالالالد أنالالالالم االالالالاه     

الحعالالالين حتهلل تووه واد بوج فانصالالالووه وا كوا  ايم و اهلل ما فاتكو من نصالالالوتم فإنكو اد 
و  نصوتم وال كاء  ايم، ف كت المائك  ت ،يا وح،نا  اهلل ما فاتلو من نصوتم، بصصت

  (1)فإذا بوج يكونون أنصاوه".
والشالالي   يصالالوفون فل مرتو الحعالالين أمواال يائا ، رن لو ي تيدون أن لا من أصالالوه       

ا و دينلو وأ ظو شالالالالالالالالالالال ائوهو، إن الشالالالالالالالالالالالي   ي ودون أوالدهو  ال كاء فل هذا المأتو فإذا ك و 
ا تادوا ال كاء متهلل شالالالاءوا، ف كااهو أمو ابتياوة وح،نلو ح،ن مبتوغ، مع أن  الشالالالوي   
اإلعالالالالامي  أكدت فل النلل  ن النياح  وشالالالالا الهيوب وضالالالالوب البدود، واليولن الكويو 

"يا  :أوصالالالالهلل المعالالالالاو الم تاهلل  المصالالالالائب  الصالالالال و والوضالالالالا  اليضالالالالاء.كما فل اولم ت الهلل
"و شالالو  : الصالال و والصالالال إن اهلل مع الصالالا وين". واولم ت الهللأيلا الذين لمنوا اعالالت ينوا 
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نا إليم واه ون أولئك  ايلو صاوات  الصا وين الذين إذا أصا تلو مصي   االوا إنا هلل واي
اء  واال: من و لو ووحم  وأولئك هو الملتدون". وااه ت الهلل ا  و ينا ف ل اْل اْأعالالالالا وَّاء  )واالصالالالالَّ ضالالالالَّ

ينا اْل اْأب  أ ولا  ( ال يولواح  داا وا واأ ولائ كا ه و  اْلم تَّي ونا ينا صا  .177: ئ كا الَّذ 
ثوَّ إنَّ ارئم  الم صالالالالالالالالالالالالالالومين  ندهو والذين يهب يا تلو لديلو اد ث ت  نلو        

أيضالالالالالالالالالالا مثه ذلك، فيد ذكو فل نلج ال اة ، ااه  ال وضالالالالالالالالالالل اهلل  نم   د وفال الن ل 
ه،غ "لوال أنك نليت  ن ال:   ايم وعالالالالالالاوصالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالاو مباي ا إياه صالالالالالالاهلل اهلل

يا  ايم "أنَّ  ا: وأموت  الص و رنفدنا  ايك ماء الشاون". وهاء فل نلج ال اة  أيضا
من ضالالالالالالوب يده  ند مصالالالالالالي    اهلل فبذه فيد ح ي  مام". وااه الحعالالالالالالين : العالالالالالالاو ااه

"يا :  و ي لربتم ،ينب فل كو اء كما نيام صاحب منتلهلل الماه  الفاوعي  وتوهمتم  ا
أبتل أحافالالك  الالاهلل و ايالالك أن تحالالافظل  اهلل هالالذا الحا ، إذا اتاالالت فا تشالالالالالالالالالالالالالاليل  اهلل 

  (1)الهيب، وال تبمشل وهلك  أظفاوك وال تنادة  الويه والث وو  اهلل شلادتل".
 :ونيه أ و ه فو اليمل أن  أميو المامنين  ايم العاو ااه فيما  او  م أصحا م      

"أن ال : ال وهان فل تفعيو اليولن واد وود فل (2)ل اب فو ون". "ال تا عوا عوادا فإن م
ي صينك فل م وو " أن الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو  ايع النعاء  اهلل أن ال يعودون 

  (3)ثو ا، وال يشيين هي ا، وأن ال ينادين  الويه.
وفل فووغ الكافل لاكاينل وةيوه أنم صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو وصالالهلل العالاليدل فايم      

"إذا أنا مت فا تبمشل وهلا وال تنادة  الويه وال تييمل : ال،هواء وضل اهلل  نلا فياه
  (4)".نائح  اهلل 

                                                 
 .242ص منتلهلل الماه،اله،ء اروه، -1
 .51لايمل، ص: من ال يحضوه الفييم -2
 .3/614الكافل  وانظو ،6/464هاشو الحعينل ال حوانل : فل تفعيو اليولن ال وهان -3
 .18/166وعائه الشي    ،391 ،11/318ارنواو  و حاو ،1/11فووغ الكافل  -4
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 : مناسك المشاهد واألضرحة
وي، مون كفو تاوكلا،  (1)،ياول ارضالالالالالوح  فويضالالالالال  من فوائش مذهب الشالالالالالي  .

ياول ،ياول  ال، عألتم  من توك : ف ن هاوون  ن باوه   ن أ ل   د اهلل  ايم العاو ااه
واد  يد  (2)هذا وهه من أهه الناو".: ا و الحعالالالالالالالالالين  ايم العالالالالالالالالالاو من ةيو  ا ، فياه

" اب أن ،ياوتم )ي نل ،ياول الحعالالالالالالالالالين(. واه   مفتوضالالالالالالالالال  : المهاعالالالالالالالالالل  اً ا   نوان لذلك
( حديثًا من 41وذكو فالالالالالالاليم ) ،مأموو  لا، وما وود من الذو والتأنيب والتو د  اهلل توكلا"

   (3).المبتاي  المكذو  ،  ه والمضحك  أحاديثلو
وشالالالالالدح الوحاه إلهلل ا و الحعالالالالالين وضالالالالالل الا م  نم  ند الشالالالالالي   من أوكان دينلو،        

والصالالالالالالواب هو من  يايا الوثني  التل أوعالالالالالالاها اليلودة   د اهلل ا ن عالالالالالال أ، وال ن هب إذا 
ب فل ،ياوتم توةوأينا الشالالالي   تضالالالع فل ثواب ،ياوتم ارحاديث الكثيول الموضالالالو   التل 

 واالعتشفاء من تو تم، ونذكو هنا   ضا تاك الموويات.
   (4).ت، و الشي   أن ثواب من ،او ا وه مثه ثواب مائ  أل  شليد من شلداء  دو -
أهو أل  و  ،وأل   مول م ووول ،ومن أتاه تشالالالواًا كتب اهلل ت الهلل لم أل  حه  مي ول  -

 وثواب أل  نعالم  ،واب أل  صالدا  مي ول وث ،وأهو أل  صالائو ،شالليد من شاللداء  دو
وال تا من  ،،ياوتم توهب ةفوان الذنوب ودبوه الهن  وأن (5).أويد  لا وهم اهلل ت الهلل

اام  الد وات ،ووفع الدوهات ،الناو وحي العيئات    (6).واي
                                                 

، وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل كامه ال،ياوات ال ن اولويم 2/14انظو ووايات ذلك فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل تلذيب ارحكاو لايوعالالالالالالل  -1
 .337-11/333، ووعائه الشي   لاحو ال امال 154ص

الياعالالالالالالو ه فو  ن محمد  ن  أ و: ، كامه ال،ياوات337-11/336الحو ال امال : وعالالالالالالائه الشالالالالالالي   -2
وعالالالالالائه  ،6/686 حاو ارنواو  .464الي    ارولهلل، ص اإلعالالالالالاملو النشالالالالال ماعالالالالالعالالالالال  ،اليمل ماولوي

 .63/341الشي   
 .11-111/1انظو  حاو ارنواو -3
 .52/17 حاو ارنواو لامهاعل  -4
 .52/12 حاو ارنواو -5
 كامه ال،ياوات. ،142، أمالل الصدوا 77 اب ثواب ار ماه  ،26- 52/21 حاو ارنواو -6
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 (1).وأن ،ياوتم ت ده الحج وال مول والهلاد فل عالالالالالالالالالالالالالال يه اهلل ت الهلل و تا الوااب
ت شالالالالوون وي شالالالالوونلو ويعالالالال -والوعالالالاله والمائك  يأتون ل،ياوتم ويد ون ل،واوهوأن ارن ياء 

  (2).للو
إن اليياو  كو اء يوو  وفم أفضالالالالالالالالالالالالالاله وأكثو أهوًا من : و اغ  لو الكذب أن االوا

دبات  اهلل أ ل   د : ف ن وفا   النباب ااه: الواو   اهلل صالالالالالالالالالالالالالال يد  وفات الياهو
 ه ات فداك ما كان: اات: هت ال اوو ااهيا وفا   أحه: الا م  ايم العالالالالالالالالالالالاو، فياه لل

ا وفا   ما ي:  ندة ما أحج  م، ولكننل  وفت  ند ا و الحعين  ايم العاو. فياه لل
اصالالالالالالالالالالالوت  ما كان أهه منل فيم. لوال أنل أكوه أن يدغ الناب الحج لحدثتك  حديث ال 

: هاتدغ ،ياول ا و الحعالالالالالالالالالالالين  ايم العالالالالالالالالالالالاو أ دًا، ثو نكت اروش وعالالالالالالالالالالالكت يويا ثو ا
من بوج إلهلل ا و الحعالالالالالالين  ايم العالالالالالالاو  اوفًا  حيم ةيو معالالالالالالتك و : أب ونل أ ل، ااه

صالالح م أل  ماك  ن يمينم وأل  ماك  ن شالالمالم، وكتب لم أل  حه  وأل   مول مع 
إن اهلل : ااه أ و   د الا م  ايم العالالالالالالاو: و ن ا ن معالالالالالالكان ااه (3)ن ل أو وصالالالالالالل ن ل.

صالالالاوات  ايم ا ه أهه  وفات وييضالالالل حوائهلو،  ت اوك وت الهلل يتهاهلل ل،واو الحعالالالين
  (4).وي فو من ذنو لو، ويشف لو فل معائالو، ثو يثنل  أهه  وفات فيف ه ذلك  لو

لا من فاتتم  وف    وفات فأدوك: و ن  ماو  ن أ ل   د اهلل  ايم العاو ااه
ن اهلل ت اوك وت الهلل لي دأ  أهه ا و لحعالالالين  ايم ا  ي و الحعالالالين  ايم العالالالاو لو تفتم. واي

  (5).العاو ا ه أهه  وفات، ثو  يباي لو  نفعم

                                                 
، 452، مصالالال ا  اليوعالالالل 75، ثواب ار ماه 152، كامه ال،ياوات 42 - 52/22 حاو ارنواو  -1
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يوو  إذا كان: و ن حنان  ن عالالالديو  ن أ يم  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالاو ااه       
اعتأنفوا اد  : وف  اياع اهلل ت اوك وت الهلل  اهلل ،واو ا و الحعين  ايم العاو فياه للو

  (1).ةافوت لكو ثو يه ه إاامتم  اهلل أهه  وفات
 واد وضالالالال ت الووافش ل،ياول الي وو مناعالالالالك كماعالالالالك الحج إلهلل  يت اهلل الحواو        

"واد صن  شيبلو ا ن الن مان الم وو  : ييوه شيخ اإلعاو ا ن تيمي  . مك  المكوم 
 ندهو  المفاليد كتاً ا عماه "مناعك المشاهد" ه ه ا وو المباواين تحج كما تحج الك    

ه ام اهلل اياًما لاناب، وهو أوه  يت وضالالالالالالالالالالالالالالع لاناب، فا ييا  إال  ال يت الحواو الذة
ولكن كشالال  لنا اليوو شالاليبلو أةا  ،وك  (2) م، وال يصالالاهلل إال  إليم، ولو يأمو إال  حهم".

ما صنفم شيوبلو فالالالالالالالالالالالالل الم،او ومناعكم اد  اغ عتين  أنَّ اليلوانل فالالالالالالالالالالالالل كتا م الذوي   
وتشييد  نائم، وهذا  دا ما اشتمات  ايم  ،هذا الشوكلا ألفت إلوعاء اوا د اك (3).كتاً ا

 كتب ارب او الم تمدل  ندهو من أ واب باص   المشاهد.
 : مناسك وأحكام زيارة القبور

 : القبور زيارة فضل -أ
  (4)."إن ،ياول ا و الحعين ت ده  شوين حه ، وأفضه من  شوين  مول وحه "      

 : الطواف بها -ب
  (5).ن  اهلل أنم ال يشوغ اليوا  إال  ال يت الم موويالمعامهميع اتفا 

 ولكنَّ شالالالالالالالالاليوخ الشالالالالالالالالالي   وصالالالالالالالالاله  لو ارمو إلهلل تيديب الموتهلل من الناب الذين

ا ووهو،  ي، مون أنلو من نعالالالالالالاله الن ل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالاو، ويتيو ون إلهلل اهلل  ،ياول
ئم ، موتهلل من ارواليوا   لا والذ ح والنذو للا، وشالالالو وا رت ا لو اليوا   أضالالالوح  ال

                                                 
 .52/22،  حاو ارنواو171كامه ال،ياوات ص -1
 .17/452، مهموغ فتاو  شيخ اإلعاو1/175منلاج العن  -2
 .666-1/639 ال ام  الشيخ لاا  ،وك اليلوانل: الشي    إلهلل تصاني الذوي   انظو -3
، ا ن 2/16 تلذيب ارحكاو: ، اليوعالالالالالالالالل52ار ماه ص ثواب: ، ا ن  ا ويم1/324 فووغ الكافل -4
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ووضالالالال وا من الووايات  اهلل له ال يت ما يعالالالالندون  م هذا الشالالالالوك، فياه المهاعالالالالل  أن م 
وود فالالالالالالالالالالالالل   ش ،ياوات ارئم  "إال أن نيو  حوه مشاهدكو"، وفالالالالالالالالالالالالل   ش الووايات 

ييو   ي و وعالالالوه اهلل  – اهلل حد ، مم–"ا  ه هوانب الي و"، كما ااه  أن  الوضالالالا كان 
وأبذ من ذلك "شو ي ".هذا النعك الوثنل فالالالالالالالالالالالالالالالل مذه لو، ولو  (1). وصاهلل اهلل  ايم وعا

ياتفت إلهلل نصوص اليولن الصويح  الواضح  فالالالالل النلل  ن الشوك والو يد  ايم  ناو 
مذه لو فالالالالالالالالالالالل  –كال ادل  –هلنو و ئب المصيو، ولكن أشكه  ايم ووايات للو تنااش 

 أويه.المشاهد وهل مووي   ن أئمتلو فواو التباص منا  الت
وب "ال تش: فيد هاء فالالالالالالالالالالالالالالالل وواياتلو ما ينلهلل  ن اليوا   الي وو كيوه إماملو       

وأنت اائو وال تي   ي و....فإن من ف ه ذلك فا ياومن  إال نفعالالالم، ومن ف ه شالالاليًئا من 
واد أهلد المهاعالالل نفعالالم ااه فالالالالالالالالالالالالالالالالالل تأويه هذه  (2).ذلك لو يكن يفاوام إال ما شالالاء اهلل"

واي  فياه "يحتمه أن يكون الن لل  ن الي وا   ال دد المبصالالالالالالالالالالالالالالوص الذة ي يا  : الو 
  (3). ال يت"
فأنت تو  أن المهاعالالل لو يحاوه أن يعالالاك ما يتفا مع كتاب اهلل عالال حانم وما      

"وال تي   اهلل ا و" فالالالالالالالالالالالالالالالينصح لنفعم ويائفتم :  ايم المعامون، وما هاء  ندهو أيًضا
اوه ما يبالفم، رنم شذوذ وانحوا  و اب من  النلل  ن هذه ال د   فالالالالالالالالالالالالالالالالييو  ذلك، وي

أ واب الشالالالوك  اهلل، لو يف ه ذلك  ه تكا  فالالالالالالالالالالالالالالالالالل تأويه نصالالاللو الذة يده  اهلل الم نهلل 
  (4)"يحتمه أن يكون المواد  اليوا  المنفالل هنا الت وي".: الحا حتهلل ااه

 : الصالة عند الضريح -ب
كثو  ند ا وو ارئم ، وو ما من مناعالالالالك المشالالالالاهد وارضالالالالوح  أداء وك تين أو أ       

وكه وك   تاد   ند الي وو تفضالالالالالالالاله  اهلل الحج إلهلل  يت -كما عالالالالالالالاليأتل–يتبذونلا ا ا  

                                                 
 .111/126 حاو ارنواو  -1
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"الص ال فالالالالالالالالالل حوو الحعين لك  كه  وك   : اهلل الحواو مئات الموات، هاء فالالالالالالالالالل أب اوهو
توك لا  نده كثواب من حج  أل  حه  ، وا تمو أل   مول، وأ تا أل  وا  ، وكأن ما 

  (1).وا  فالل ع يه اهلل أل  أل  مو ل مع ن ل موعه"
: ارنواو  حاووليب هذا باًصا  ي و الحعين  ه كه ا وو أئمتلو كذلك، ففالالالالالالالالل        

فإنَّم يكتب لم  كه بي  مائ  حه ،  "من ،او الوضا أو واحًدا من ارئم  فصاهلل  نده..
ئ  حعالالالالالن ، وحي  نم مائ  ومائ   مول، و تا مائ  وا   فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل عالالالالال ه اهلل، وكتب لم ما

  (2).عيئ 
 : النكباب على القبر -ج

من مناعالالالالالالالك المشالالالالالالالاهد  ندهو االنك اب  اهلل الي و ووضالالالالالالالع البد  ايم، وتي يه        
" اب  :ار تاب. ومناهال صالالالالالاحب الي و حتهلل ينييع النفب كما ييولون. ااه المهاعالالالالالل

ذكو أن شيخ يائفتلو الي وعل ااه فالل  ثوَّ  (3).ما يعتحب ف ام  ند ا وه  ايم العاو.."
وو موالة إمامل، مظا: "..ثو تنكب   اهلل الي و وتيوه: وصالالالالفم ر ماه ،ياول يوو الهم  

  (4).اعت د   اهلل ظالمم، الن صو، الن صو حتهلل ينييع الن فب"
وفالالالالالالالالالالالالالالل أكثو ،ياواتلو ياكدون فالالالالالالالالالالالالالالل أثنائلا وباتمتلا  اهلل االنك اب  اهلل الي و         
وأمو ا ه  دء  –كما ي، مون -فلذه ،ياول لاحعالالالالين أوصالالالالهلل  لا ه فو الصالالالالاداود ائم، 

هذه ال،ياول  صياو ثاث  أياو ثو االةتعاه، ول ب ثو ين ياهوين، ثو صال وك تين، ثو 
والة يا يا م: "فإذا أتيت ال اب في  باوج الي   ، وأومهللء  يوفك نحو الي و واه: ااه

و  أ ا   د اهلل يا ا ن وعالالالالوه اهلل   دك وا ن   دك وا ن أمتك، الذ ليه  ين يديك، الميصالالالال 
ًلا  فالالالالالالالالالالالالالالالالل  او ادوك، الم تو   حي ك، هاءك معتهيًوا  ذم تك، ااصًدا إلهلل حومك، متوه 

يالا موالة أتيتالك بالائفالا فالرمن ل، : ثو  انكالب   اهلل الي و واال ه -: إلهلل أن االاه–إلهلل ميالامالك 

                                                 
 .2/234المها د الث انل  ،الوافالل -1
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"فإذا : ومثه ذلك ااه المفالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد (1).فأهونل..ثو انكب   اهلل الي و ثاني "وأتيتك معالالالالتهيًوا 
: ثو اوهع إلهلل مشلد الحعين واه: إلهلل أن ااه –أودت البووج فانكب   اهلل الي و وا  ام 

نَّ  من ال ذاب"   (2).الع او  ايك يا أ ا   د اهلل، أنت لل ه 
ات وكأنلو يد ون بالا العماو  ود اء لاميت الذة ال يماك لنفعم نفً ا وال ضًوا      

هح م مَّن ياْد  و م ن د ون  الاَّ : واروش اليادو  اهلل كه شلء. وصدا اهلل فيلو ماْن أاضا م  )وا
( ارحيا  لي  اف ا ونا ائ ل ْو ةا يب  لام  إ لاهلل ياوو  اْلي يااما   واه ْو  ان د  ا تاه  ، وهو 5 :مان ال ياعالالالالالالالالالالالالالالْ

ن ارت اغ  أن هذا الشالالوك "يوهب ةفوان الذ نوب ي دون هذا من أفضالاله اليو ات، ويوهمو 
ها   الد  وات". يئات، ووفع الد وهات، واي  (3)ودبوه الهن  ، وال تا من الن او، وحي  العالالالالالالالالالالالال 

،ا وتنف ب الكوب، واضالالالالالالالالالالالالالالالالالاء  و"توهالالالب يوه ال مو وحفظ الن فب والمالالالاه، و،يالالالادل الو 
إلهلل لبو الفضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائالالالالالاله  ( 5).و"ت الالالالالالده الحج  وال مول والهلالالالالالالاد واإل تالالالالالالاا" ( 4).الحوائج"

و شالالالاليوبلو أن من لداب ،ياول هذه  الموهوم ..فشالالالالو وا من الد ين ما لو يأذن  م اهلل. واو 
"ال كواه  فالالالالالالالالالالل : واالوا (6).ارضوح  "وضع البد  اريمن  ند الفواه من ال، ياول والد  اء"

  (7).تي يه الض ويح   ه هو عن    ندنا ولو كان هناك تيي  فتوكم أولهلل"
"فما يف ام عالالالالالالواد الشالالالالالالي   من صالالالالالالوول : ييوه والء  ال أك و الموعالالالالالالوة البوئل      

العالالالالهدل  ند ا و أميو المامنين وةيوه من ارئم  مشالالالالكه، إال أن ييصالالالالدوا  ذلك عالالالالهدل 
 تأويه  اود، و ذو أا ح من ذنب.: اات  (8)الشكو لتوفيا اهلل للو إدواك ال،ياول".

                                                 
 .144-143 ن الم،او الك يو لمحمد المشلدة ص  ،261-111/257 المصدو العا ا -1
 .154الك يو ص ن الم،او  261-111/257 حاو ارنواو -2
 .22-21/ 111،( وواي  فالل هذا الم نهلل37هذا من  ناوين كتاب  حاو ارنواو، واد ضو  ) -3
 .42-111/45 ،( وواي 17وفاليم ) ،هذا أحد  ناوين  حاو ارنواو أيًضا -4
 .44-111/22 ،وواي  24 هاء فيمواد  ،ارنواو  حاوهذا من  ناوين صاحب  -5
 .31 مدل ال، ائو ص، 111/134 حاو ارنواو  -6
 .111/136 حاو ارنواو  -7
 .4/252 والء  ال أك و الموعوة البوئل: الصال -8
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 -: اتواذ القبر قبلة كبيت اهلل -د
ن لو يكن موافًيا : ااه شالالالالاليخ الشالالالالالي   المهاعالالالالالل        "إن  اعالالالالالتي اه الي و أمو ال،و، واي

لاي ا ..واعالالالالالالالالالتي اه الي و لا، ائو  من،ل  اعالالالالالالالالالتي اه الي ا  وهو وهم اهلل، أة هلتم التل أمو 
إنم مع   د ال،ائو  ن الي و : وااه المهاعالالالالالالل (1)الن اب  اعالالالالالالتي اللا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل تاك الحال ".

وذلك  ند أداء وك تل ال،ياول  (2).الي و فل الصالالالال واعالالالتد او الك   يعالالالتحعالالالن اعالالالتي اه 
  (3)."إن وك تل ال،ياول ال د منلما  ند كه ا و": التل االوا فيلا

 : مقدسا وكانا حرما وقم والكوفة كربالءاتواذ مدن  -ـه
ليد ا ت و الشالالالالالالالالالالالالالالي   كو اء والكوف  وةيوهما من أماكن ا وو أئمتلو الم، وم      

ا  فالكوف  حوو، وا و  حوو، وةيوها، هاء فل وواياتلو هلل "إن  الكوف  حوو ا: حوًما ميدعالالالالالالالالالالالالالالً
ال فيلا  أل   ن  الصالالالالالالال  وحوو وعالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالاو حوو أميو المامنين، واي

  (4)صال والد وهو  أل  دوهو".
ا حومً  "إن  هلل حوًما هو مك  ، ولوعالالالالالالالالالالولم: ويووون  ن ه فو الصالالالالالالالالالالادا أنم ااه    

ا وهو او". ومن أعالالالالالالالالالالالالالال الالاب  ا وهو الكوفالال ، ولنالالا حومالالً وهو المالالدينالال ، ورميو المامنين حومالالً
وذكووا هذه  (5)."تيديعلو ليو وهود ا و فايم   نت موعهلل  ن ه فو إماملو الع ا ع فيلا

  (6)"عتدفن فيم اموأل من ولدة تعم هلل فايم ، من ،اوها وه ت لم الهن  ".: الوواي 
"ات بذ اهلل أوش كو اء حوًما لمًنا م اوًكا ا ه أن يباا اهلل :  ن الحعالالالالالالالالالالالالالالنوااه  ال       

أوش الك   ، ويت بذها حوًما  أو    و شالالالالالوين أل   او، واد عالالالالاللا و اوك  ايلا، فما ،الت ا ه 
باا اهلل الباا ميد عالالالالالالالالالالالالالال  م اوك ، وال ت،اه كذلك حتهلل يه الا اهلل أفضالالالالالالالالالالالالالاله أوش فل الهن  ، 

                                                 
 .111/365 حاو ارنواو  -1
 .111/135 حاو ارنواو  -2
 .111/134 حاو ارنواو -3
 .57/411.  حاو ارنواو 2/215الوافل،  اب فضه الكوف  ومعاهدها، المها د الث انل  -4
، اا الحعينل ص : مشاهد ال تولانظو  -5  .، وما   دها162  د الو 
 .112/267 ، حاو ارنواو -6
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"أنا : ويووون أن   ن كو اء اوللا (1)فيم أولياءه فل الهن  ".وأفضالالالالالالالاله من،ه ومعالالالالالالالالكن يعالالالالالالالالكن 
  (2)أوش اهلل الميدع   الم اوك ، الشفاء فل تو تل ومائل، وال فبو".

"كو اء تاك التو ي  اليي   الياهول، واروش الميدع  : ميو،ا حعين الحائوة وييوه       
: لاك    حينما افتبوت  اهلل عائو ال ياغ  اً التل ااه فل حيلا وب العموات واروضين مباي

 الذة ال يت بايت وال بايتك ما كو اء أوش تضمنم من ولوال فضاتك، ما كو اء تو   ال ولو
 معتك و وال ،معتنك  ةيو ،ملينا ذليا  متواض ا ذن ا وكونل ،واعتيوة فيوة افتبوت  م

ال، كو ا روش ص حت أ وكذلك": الحائوةييوه  ثو ".هلنو ناو فل  ك وهويت ، ك عبت واي
اموحدين، م،اواً لامعامين، وك    ل  نمهذه ال ي   الم اوك    دما صاوت مدفناً لإلماو وضل اهلل 

  (3)."اوك والعايين ومعهدًا لامصاينوميافًا لام
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىـد األقصـي المسجـة فـالشيع دةـقيـع
،  اوكالم أفضه من المعهد اراصهللالشي   أن معهد الكوف  كثيو من  ي تيد       

 ياشل المحدِّث الشي ل ال وو يد ف وهو ال يت الم موو. ،وأن المعهد اراصهلل فل العماء
                                                 

 .111/117،  حاو ارنواو -1
 .111/115،،  حاو ارنواو271كامه ال،ياوات ص -2
وانظو  .6/41 ،هالالالالالالالالالالالالالالالال6311الميو،ا   د الوعوه اإلحياال الحائوة، الي    الثالث  : أحكاو الشي   -3

 .684/98 ،ارنواو  حاو الوواي  فل
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معهد المعهد الهواو، و : عألت  ن المعاهد التل للا الفضه فياه:  ن أ ل   د اهلل ااه
ل ف ذاك: والمعهد اراصهلل ه ات فداكو ااه: ااتالوعوه صاهلل اهلل  ايم وعاو، 

يدب إن الناب ييولون إنم  يت الم: العماء، إليم أعو   وعوه اهلل  ايم وعاو، فيات
  (1)"معهد الكوف  أفصه منم".: فياه

عالالالالالألتم  ن المعالالالالالاهد التل للا : ااه ،وهه  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالاو  نو         
ه ات والمعالالالالالهد اراصالالالالالهلل، : ااتومعالالالالالهد الوعالالالالالوه".  و،الحوا المعالالالالالهد": الفضالالالالاله، فياه
إن : ياتففل العالالماء، إليم أعالالوة  وعالالوه اهلل صالالاهلل اهلل  ايم وللم".  ذاك" : فداكو فياه

  (2)الكوف  أفضه منم". معهد": إنم  يت الميدبو فياه: الناب ييولون
ووو  اليمل  ن ال ااو  ايم العاو إنم كان هالعا فل المعهد الحواو فنظو        

لهلل الك    مول  "ع حان الذة أعو     ده ليا من المعهد : ثو ااهإلهلل العماء مول واي
الحواو إلهلل المعهد اراصهلل، وكوو ذلك ثاث موات، ثو التفت إلهلل إعما يه اله فل 

من  ييولون أعو   م: أة شلء ييولون أهه ال واا فل هذه الي  يا  واالو ااه: فياه
إلهلل  وة  م من هذهالمعهد الحواو إلهلل  يت الميدب، فياه ليب كما ييولون، ولكنم أع

:  يان": ييوه محمد  ااو المهاعل (3)".هذه، وأشاو  يده إلهلل العماء، وااه ما  ينلما حوو
رنم  ،ومن هذه إلهلل هذه، أة المواد  المعهد اراصهلل ال يت الم مو : اولم  ايم العاو

  (4)".أاصهلل المعاهد، وال ينافل ذها م أوال إلهلل  يت الميدب
  ايم   د اهلل أ لاهلل  ن يحيهلل الكاهال،  ن  د ن ،يد مولهلل    إعما يه  نو        

 :المامنين  ايم العاو وهو فل معهد الكوف  فياه أميو إلهللهاء وهه : العاو ااه
 ،مت  أناك ه ات فد: المامنين ووحم  اهلل و وكاتم فود  ايم فياه أميوالعاو  ايك يا 
 ءلش أة: فياه وأود ك، ايك  رعاو أتيتواد  اراصهلل،المعهد  إلهلل اهلل المضل 

                                                 
 .4/611 الفيش الكاشانل محعنتفعيو الصافل  كتاب -1
 .4/394 هاشو الحعينل ال حوانل: ال وهان فل تفعيو اليولن -2
 .1/133الحعن  ال  ن إ واهيو اليمل  أ و: يملتفعيو ال -3
 .68/443ارنواو   حاو -4



217 

 

ف ع واحاتك وكه ،ادك وصه فل هذا : ه ات فداك، ااه الفضه: تويد  ذلك، ااه
  (1)فيم حه  م ووول، والنافا   مول م ووول...". كتو  الصال الم إنف -أة الكوف  -المعهد
تشد  الوحاه إال  إلهلل ثاث  معاهد،  ال": أميو المامنين  ايم العاو أنم ااه و ن       

  (2)المعهد الحواو، ومعهد وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وللم، ومعهد الكوف ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـد الشيعـة عنـتقيـدة الـعقي
مان الحا، وعتو "التيي  كت: التيي   ند الشي    يولم المفيد شيبلو ي و : التقية تعريف

  (3)ا".مظاهوتلو  ما ي يب ضوًوا فل الدين أو الدني وتوكالمبالفين،  وكتماناال تياد فيم، 
التيي   ند الشالالالي   هل التظاهو   كب الحييي ، وهل ت يح لاشالالالي ل بداغ ةيوه  

ظالاهو ي تيالده  الاينالًا، وت يح لالم أن يتال  اهلل هالذه التييال  ينكو الشالالالالالالالالالالالالالالي ل ظالاهوًا مالا  ف نالاءً 
                                                 

 .6/41 الميو،ا   د الوعوه اإلحياال الحائوة: أحكاو الشي   -1
 .41ص، كامه ال،ياوات 6/416 التلذيب، 94/384 لامهاعل: . حاو ارنواو6/648 فووغ الكافل -2
 .التماحا  كتاب أوائه الميا ،116ص: شو   يائد الصدوا -3
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 الشالالالالالالالي   ينكوون كثيوًا من م تيداتلو أماو أهه العالالالالالالالن  ا تياد ما ينكوه  اينًا، ولذلك تهد 
، مثه اليوه  تحوي  اليولن الكويو، وعب الصحا   وتكفالالالالاليوهو، واذ  المعامين والهما  

 فالل هذا الكتاب.  يناهاول نلو، وةيو ذلك من الم تيدات التل 
وأحعالالالالالالالن من  و   هذه ال ييدل الب يث  الشالالالالالالاليخ محب الدين البييب وحمم اهلل 

 ،"وأوه موانع التهاوب الصالالالالالالالالادا  إباص  يننا و ينلو ما يعالالالالالالالالمونم التيي : لهلل  يولمت ا
فإنلا  ييدل ديني  ت يح للو التظاهو لنا   يو ما ي ينون، فالالالالالالالالالالالالالينبدغ عايو الياب منا  ما 

ون  م، وهو ال يويدون ذلك وال يوض ،يتظاهوون لم  م من وة تلو فالالالالالالالل التفاهو والتياوب
 ،اهلل أن ي يهلل من اليو  الواحد مع  ياء اليو  البو فالالالالل  ،لتموال ي امون لم، إال  

  (1)ال يت،ح،   نلا ايد ش ول".
 : شرعاواجبة  التقية

ييوه شالالالالالالالالالالالالالاليخ الشالالالالالالالالالالالالالالي   ووئيب محدثيلو محمد  ن  ال  ن الحعالالالالالالالالالالالالالالين المايب 
"وا تيالالادنالالا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل التييالال  أنلالالا واه الال  من توكلالالا كالالان  من،لالال  من توك :  الالالصالالالالالالالالالالالالالالالالدوا

  ال يهو، وف لا إلهلل أن يبوج اليائو فمن توكلا ا ه بووهم فيد الصالالالالالالالالالالالال..والتيي  واه 
  (2)بوج من دين اهلل و ن دين اإلمامي  وبال  اهلل ووعولم وارئم ".

فالالالالالالالالالالالالالالالالل   (3)واد اهتو  لا  امااهو فنهد محمد  ن الحعالن  ن الحو ال امال ي يد
 ا ًا   نوان " اب وهوب اال تناء واالهتماو  التيي  واضالالالالالالالالاء حيوا  موعالالالالالالالالو اتم الحديثي 

  نوان " اب وهوب  شالالالالالالالول ال ام   (4).اإلبوان". و يد  ا ًا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل موعالالالالالالالو تم المذكوول
ومثام شالالالالالالالاليبلو وليتلو حعالالالالالالالالين  (5). التيي ". و ا ًا   نوان"وهوب يا   العالالالالالالالالايان لاتيي "

 (6).ال ووهودة
                                                 

 .11محب الدين البييب ص ال ام : البيوي ال ويض  -1
 .  114وعال  اال تيادات ص  -2

 .11/472وعائه الشي    -3
 .11/471 العا ا المصدو -4
 .11/147 المصدو العا ا -5
 .وما   دها، ي إيوان 14/514هامع أحاديث الشي    -6
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 ينلود من ضووواتوضووول ذاتي   ي ي يا أمواالشي ل ت د  دينالتيي  فل  إن
و الصادا   د اهلل ه ف ر ل والذا نع  ،وارعاييو تاليائو  اهلل الكذب والبداغ، والبوافا

هلل،  اهلل دين من كتمم أ ،ه ا نكو"إ: دينلو  ن المبالفين فياه كتمانأنم أمو شي تم  
  (2)لنا ولكو فل دينم إال التيي ". ه ، وه"أ هلل اهلل : وااه (1)".ومن أذا م أذلم اهلل

 : على التقية الشيعية وللرد
ظلاو لا ايه  رنلو يوو  كذ ًا  نيياه أن التيي   ند الشي   هل كتمان لاحا واي

ومن  ،"يا عايمان إنكو  اهلل دين من كتمم أ ،ه اهلل: اهلل أنم ااه د ن إماملو أ ل   
دا  الص كو" اي: صاهلل اهلل  ايم وعاو أنم ااهليد هاء  ن وعوه  (3)أذا م أذلم اهلل".

ن ال و يلدة إلهلل اله   وما ي،اه الوهه يصدا ويتحو  ن ،فإن الصدا يلدة إلهلل ال و، واي
ن  ياكو والكذب فإن الكذب يلدة إلهلل الفهوو، واي الصدا حتهلل يكتب  ند اهلل صدييا، واي

هلل يكتب  ند اويتحو  الكذب حتهلل  ،الفهوو يلدة إلهلل الناو، وما ي،اه الوهه يكذب
  (4)كذا ًا".

 شي  لأمو اهلل ت الهلل وعولم صاهلل اهلل  ايم وعاو  إ اه دينم لكه الناب، وا وليد
)فأصدغ  ما  :ت الهلل ييوه لموًا ن يم صاهلل اهلل  ايم وعاو اهلل لكن كتمانمو التيي   يوون

 اغ )يا أيلا الوعوه :  ، وهه وييوه. 93: الحهو عوولتامو وأ وش  ن المشوكين( 
ن لو تف ه فما  ا ت وعالتم( عوول المائدل اهلل  مد . وليد 14: ما أن،ه إليك من و ك واي

أحدًا إال اهلل(  اهلل ويبشونم وال يبشون عاالت)الذين ي ا ون و : ت الهلل أن ياءه ووعام  يولم

                                                 
 .6/111 الكافل أصوه -1
 .1/168 لاكاينل المصدو العا ا -2
 .1/111 لاكاينل المصدو العا ا -3
أيلا الذة لمنوا اتيوا اهلل وكونوا مع  يا":  اب اوه اهلل ت الهلل ،اردب كتاب ،أبوهم ال باوة -4

 ،، وأبوهم معاو فل كتاب ال و والصا  والداب941 واو 8/466الصاداين"، وما ينلهلل  ن الكذب 
 والافظ لمعاو. ،1184واو  3/1861 اب ا ح الكذب وحعن الصدا وفضام 
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ولو   نل ا ا و ": أمو وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو الناب واد. 49: عوول ارح،اب
  (1)".لي 

لووافش وال،ندا  فل ا النفاا": شيخ اإلعاو ا ن تيمي  فل ذلك حيث ييوه يوهي
 ةذأكثو من عائو اليوائ ،  ه ال  د لكه منلو من ش    نفاا، فإن أعاب النفاا ال

الوهه  اعانم ما ليب فل اا م كما أب و الم ت الهلل  ن  يوه نل  ايم الكذب أن ي
، والوافض  ته ه 66: الفتح عوولا ليب فل ااو لو(  ألعنتلو م ييولونأنلو ) نالمنافيي

هذا من أصوه دينلا وتعميم التيي ، وتحكل هذا  ن أئم  أهه ال يت الذين  وأهو اهلل 
 دينلو التيو ، ال نوتحيييًا لإليمان وكا ، ن ذلك،  ه كانوا من أ ظو الناب صدااً 

  (2)التيي ".
     : ةـن الشيعـدي ةـتقيـال

تحث الشالالالالالالالالالالي    اهلل ا تياد التيي  وال مه  لا كثيول هدا. منلا ما  الووايات التل
عالالالالألت أ ا الحعالالالالن  ن اليياو : وواه ثي  إعالالالالاو الشالالالالي   الكاينل  ن م مو  ن باد ااه

 (3)"التيي  من دينل ودين ل ائل وال إيمان لمن ال تيي  لم".: ااه أ و ه فو: لاوالل فياه
ا أ ا  مو إن تع   أ شاو الدين فالالالالالالالالالالل التيي ، وال "ي: وما وواه  ن أ ل   د اهلل أنم ااه

  (4)دين لمن ال تيي  لم، والتيي  فالل كه شلء إال فالل الن يذ والمعح  اهلل البفالين".
ل الالالالالالالالالالالالالالالالفصه  ييدتنا ف): ييوه شيبلو محمد وضا المظفو فالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا م الد ائل

يي  لم ال ت "التيي  دينل ودين ل ائل ومن ال: اولم ووة  ن ه فو الصالالالالالالالاداثو ي: (التيي 
 (5)دين لم".
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ال واهلل ما  اهلل وهم : "عالالالالالالالالالالالالالم ت أ ل ييوه: ووو  الكاينل  ن الصالالالالالالالالالالالالالادا ااه
اروش شالالالالالالاللء أحب إللَّ من التيي ، يا ح يب إنم من كانت لم تيي  وف م اهلل، يا ح يب 
من لو تكن لم تيي  وض م اهلل، يا ح يب إن الناب إنما هو فالالالالالالالالالالل هدن  فاو اد كان ذلك 

 (1)م"."التيي  توب اهلل  ينم و ين باي: و  الكاينل  ن أ ل ي  د اهلل ااهوو  كان هذا".
الالالالل "أ هلل اهلل  ، وهه لنا ولكو ف:  ن أ ل   دة اهلل ااه ووو  الكاينل الكافالالالالل

لء أاو أة شالالالالالالالالالالالال: "كان أ ل ييوه:  ن أ ل   د اهلل  ااهالكاينل ووو   دينم إال التيي ".
ن  المامن". ،ل ينل من التيي   (2)إن التيي  ه 

من اعالالالالالتفتح نلاوه  إذا   عالالالالالونا عالالالالالاي  ايم حو الحديد : و ن أ ل   د اهلل ااه
"يا عالالالالالالالايمان إنكو : ااه أ و   د اهلل: و ن عالالالالالالالايمان  ن بالد ااه (3)وضالالالالالالاليا المهالب".

  (4) اهلل دين من كتمم أ ،ه اهلل ومن أذا م أذلم اهلل".
 نموضل اهلل   أميو المامنين ال  ن فالل وعائه الشي   ووو  الحو ال امال 

مامن ي فو اهلل لا:  ن  ال  ن الحعالالين ااهو . "التيي  من أفضالاله أ ماه المامنين": ااه
 توك التيي  وتضالالالالالالالالييع حيوا: كه ذنب وييلوه منم فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الدنيا والبول ما با ذن ين

   (5)اإلبوان".
 (6)"تاوك التيي  كتاوك الصالالالالالالال".: ااه ن الن ل  ايم الصالالالالالالال والعالالالالالالاو، موا أو 

: ااه أ و   د اهلل وواي  وفالالالالالل (7)"ليب منا من لو يا،و التيي ".: الصادا ااهه فو  ن و 
  (8)"ليب من شي    ال من ال يتيل".
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الشالالالي   حعالالالب م تيدهو ميال ون  التمعالالالك  التيي  إلهلل اياو اليائو أة إن : أاوه
وكلالالا ا الاله ايالالاو االالائملو فايب منلو، كمالالا يوويالالم إمالالاملو الثالالانل  شالالالالالالالالالالالالالالو الموهوو، ومن ت

شيبلو ومحدثلو محمد  ن الحعن الحو ال امال  ن أ ل   د اهلل  ايم الصال والعاو 
وكما يوويم  (1)"من توكلا ا ه بووج اائمنا فايب منا".: فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حديث  ن التيي  ااه

   (2)منا"."ومن توك التيي  ا ه بووج اائمنا فايب : الش يوة  ن الصادا ااه
كون "فتاول تكون التيي  بوفًا وأبو  ت: وييوه ليتلو وو  اهلل الموعالالالالالالالوة البمينل

مداوال..والمواد  المداول أن يكون المياوب فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلا نفب شالالالالالمه الكام  ووحدتلا  تح يب 
المبالفالين وهو مودتلو من ةيو بو  ضوو كما فالل التيي  بوفًا وعيأتل الت وش للا 

يي  مياو   ل يوها واد تكون مياو   لذاتلا وهل التل  م نهلل الكتمان وأيضًا اد تكون الت
" تح يب : الحظ مداهن  الوهه فالالالالالالل اولم: أاوه (3)فالالالالالالل ميا ه اإلذا    اهلل تأمه فالالالالالاليم".

المبالفالالالالالالالالالالالالين وهو مودتلو من ةيو بو  ضوو. والحظ أنم يهي،ها هنا من ةيو بو  
ذا كان المبالفون أبول لم فالل ال  دين فاو اعت ماه التيي  م لووضوو فتأمه واي

"ومنلالالالالا مالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالو الالالالت رهالالالاله مالالالالداوال النالالالالاب وهاالالالالب مح تلو : وييوه البمينل     
ومودتلو..ومنلا التيعيو  حعب المتيل منم فتاول تكون التيي  من الكفاو وةيو الم تيدين 
 اإلعالالالالالالاو عالالالالالالواء كانوا من ا ه العالالالالالالايين أو الو ي  وأبو  تكون من عالالالالالالايين ال ام  

لو وثالالالثالال  من فيلالالائلو واضالالالالالالالالالالالالالالالالاتلو ووا  الال  من  واملو..ثو إن التييالال  من الكفالالاو وأموائ
وةيوهو اد تكون فالالالالل إتيان  مه موافيا لا ام  كما لو فوش أن العايان أل،و المعامين 

 (4) فتو  أ ل حنيف  واد تكون فالل ةيوه".
 مه الذة   ال"ولي او أنَّ المعتفاد من تاك الووايات صحَّ : وأيضا ييوه البمينل       

ياتهلل  م تيي  عواء كانت التيي  البتا   يننا و ينلو فالالالالالالالل الحكو كما فالالالالالالالل المعح  اهلل 
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البفالالالالين واإلفياو لد  العيوي أو فالالالالل ث وت الموضوغ الباوهل كالواو    وفات اليوو 
  (1)الثامن رهه ث وت اللاه  ندهو".

مع أهه العالالالالالن  تاون الحو اء، لكل ياصالالالالالا  البمينل تاون: أوي المســـلم لحظ         
وشالالالالادهو  ا ت اونا أبول لم فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  أت ا م  لو حتهلل ال ينكشالالالال  أموهو، ف داًل من حثلو واي

 الدين، وا  البمينل ييعو التيي  وي املو أنوا لا وكيفالي  ال مه م نا تيي .
ال يشتوي لح و ثوَّ يأتل البمينل فالالالالاليكش  المكنون وهو أنَّ التيي  م نا رهه المصا      

يي  "ثوَّ إنَّم ال يتوا  هوا، هذه الت: أن تكون بوفا  اهلل النفب. وييوه أيضالالالالالالالالالالالا البمينل
 ه وهو لا  اهلل البو   اهلل نفعالالالالالم أو ةيوه  ه الظاهو أو المصالالالالالالح النو ي  صالالالالالاوت 
عالالالال  ا إليهاب التيي  من المبالفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين فتهب التيي  وكتمان العالالالالو لو كان مأمونا وةيو 

 (2)بائ   اهلل نفعم".
"إياك أيلا الصديا الووحانل ثوَّ إياك واهلل م ينك فالالالالالالالالالالالالالالل أوالك : وييوه البمينل        

وأبواك أن تكشالال  هذه ارعالالواو ل يو أهالا أوال تضالالنن  اهلل ةيو محالا فإن  او  اين 
الشالالالالالالالالالالالوي   من النواميب اإلللي  وارعالالالالالالالالالالالواو الو و ي  مياوب عالالالالالالالالالالالتوه  ن أيدة ارهانب 

ياك وأن تنظو نظو الفلو فالالالالالالالالالالالالالالل وأنظاوهو لكونم   يد ال  وو  ن هال أفكاوهو وداييلا واي
هالالالذه اروواا إال   الالالد الفحص الكالالالامالالاله  ن كامالالالات المتالالالأللين من أهالالاله الالالالذوا وت او 
الم او   ن أهالا من المشالالالالالالالالالالالالالالالايخ ال ظاو وال وفاء الكواوو إال فمهود الوهوغ إلهلل مثه 

  (3)".هذه الم او  ال ي،يد إال بعوانًا وال ينتج إال حوماناً 
فالبمينل لو يود ااتصالالالالالاو هذه ال اوو  اهلل ال اماء فيي ولو يتبو   اهلل ال واو        

لهلل مثه هذه الت حمد مم اصو يد هلل تونعل كتو أشاو دكتوو شي ل  ه من ارهانب. واي
"رن الموا  حا،و هدا ويتياب شالالاليئًا من الصالالالواح  والتل اد : التيهانل العالالالماوة  يولم
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المصالح الواتي  واد يكون المانع منلا ظوو  اد ي املا ال  ش تكون مبفالالالالالالالالالي  ل  ش 
 (1)منكو".
  "ومنلا ما تكون واه : ن ود إلهلل البمينل فالالالالالالالالالالالالالالالالل كامم  ن التيي  فنهده ييوه      

لنفعالالالالالالالالالاللا وهل ما تكون ميا ا  لإلذا   فتكون  م نهلل التحفظ  ن إفشالالالالالالالالالالاء المذهب و ن 
و ووايات أن التيي  التل  الغ ارئم   ايلإفشاء عو أهه ال يت فالالالالالالالالالالاليظلو من كثيو من ال

العاو فالالالالالالالالالالالالالالل شأنلا هل هذه التيي  فنفب إبفاء الحا فالالالالالالالالالالالالالالل دول  ال ايه واه   وتكون 
المصاح  فالالالالالالالالالالالالاليلا هلات عياعي  ديني  ولوال التيي  لصاو المذهب فالالالالالالالالالالالالالل م وش ال،واه 

  (2)واالنيواش.
وه "إن من   د وعالالال: والبمينل ي د  صالالالو البافاء الواشالالالدين  صالالالو تيي  فييوه   

اهلل صالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالالالاو إلهلل ،مان باف  أميو المامنين ومن   ده إلهلل ،من ال ي   
  (3)كان ارئم  وشي تلو م تاين  التيي  أكثو من مائتل عن ".

فلذا وما ا ام ا توا  صالالويح من البمينل  أنَّ المذهب ييوو  اهلل التكتو : أاوه        
فووغ مع التيي  التل لوالها لصاو المذهب فالل م وش ال،واه واإلبفاء وارعواو، وكالا 

واالنيواش.وكالالان  امالالااهو ييومون  وحات إلهلل ال اد العالالالالالالالالالالالالالالنيالال  حيالالث يظلوون التييالال  
ويكذ ون  اهلل أهه العالالالالالالالالن   أن يتظاهووا  أنَّلو من أهه العالالالالالالالالن  وذلك لاتهعالالالالالالالالب  ايلو 

 .وتت ع أبيائلو و،التلو
 ن الحعالالالالين  ن   د الصالالالالمد الم وو   الشالالالاليخ وكان من هاالء شالالالاليبلو محمد       

"كنت فالالالالالالالالالالالالالالل الشاو مظلوًا أنل  اهلل مذهب : هالالالالالالالالالالالالالال الذة ااه1131ال لائل المتوفهلل عن  
فاحظ أبل  (4).الشالالاف ل.." ذكو تييتم واصالالتم هذه شالاليبلو محمد محمدة ارشالالتلاودة

ن إفشاء   المعاو أنَّ التيي  التل  الغ أئمتلو فالالالالالالالالالالالالاليلا هل التيي  التل تحثلو  اهلل التحفظ
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وييوه  امتلو الشالالالالالاللوعالالالالالالتانل  اهلل ما نياوه  نم ما  المذهب والكذب  اهلل أهه العالالالالالالن .
"لذلك أضحت شي   ارئم  من له ال يت تضيو فالالالالالالالالالل أكثو ارحيان إلهلل كتمان : نصم

ما تبتص  م من  ادل أو  ييدل أو فتو  أو كتاب أو ةيو ذلك.. للذه ال ايات الن،يل  
يي  وتحافظ  اهلل وفاالا فالالالالالالالالالالالالالالالالالل الظواهو مع اليوائ  اربو  كانت الشالالي   تعالالت مه الت

ن م ،مت    فالالالالالالل كتاب عيول ارئم  من له محمد وأحكاملو الصاوم  حوه وهوب التيي 
اهلل عن  إذ أن دين اهلل يمشل   ،ومن ال تيي  لم ال دين لم ،ا ه التيي  دينل ودين ل ائل

 (1)التيي ".
التل ذهب ضالالالالالالالالالالالالحيتلا   ش أهه ال او من أهه هذه هل التيي  الشالالالالالالالالالالالالي ي  : أاوه      

العالالالالن  من حعالالالالنل الني ، فبد تلو الشالالالالي    ند تصالالالالديوهو لاضالالالالاالت والبوافات حيث 
 -: يظلوون  ما  التيي  با  ما ي تيدون، ولنا ت ييب نابصم  التل

إنَّ التيي   ند الشي   ليعت لحفظ النفب كما يتوهو   ش حعنل الني  من أهه : األول
 يدف ه هل فالالالالالل ارعاب لت يي  مبا،ة المذهب وموافم ال دائل من أهه العن . العن  

: الم وو   الالالال الالالااو أنالالالم االالالاه لحعالالالالالالالالالالالالالالين ال  ن ا  ن ن اإلمالالالاو البالالالامب محمالالالد  ةوو 
 إذا كالالالانالالالت اإلمول ، الالالالهو انيالالال  )أة  الالالاينالالالًا( وبالالالالفوهو ،(ظالالالاهواً  الالالال و انيالالال  )أة  بالالالاليوهو"

  (2)ص ياني ".
إيواد إاواو البمينل أن التيي  ليعالالالالالت لحفظ النفب والماه،  ه فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل أنَّم عالالالالال ا : الثاني

اات  "يا داود لو: ةيوها أيضًا فلل كالصال  النع   للو، وو   ن  ال  ن محمد ااه
 :إن تاوك التيي  كتاوك الصال لكنت صاداًا". وفالالالالالالالالالالالالالالالالل وعائه الشي    ن الصادا ااه

ي  مع اوه ودثاوه مع من يأمنم لتكون عالالاله" ايكو  التيي  فإنم ليب منا من لو يه الا شالالال 
  (3)من يحذوه".
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ومن ال وائب التل اد ال يي الا من ال  او لم  م تيدات الشالالالالالالالالالالالالالي   أنلو يهي،ون        
الصالالالالالالال با  الناصالالالالالالب )أة العالالالالالالنل( تيي  وةو أنلو يوون نهاعالالالالالالتم وكفوه واي اح  مالم 

ن هلل البمينل  ن ،واول  حيث يووة موه لو لي  ا –كما عيأتل فالالل هذا الكتاب–ودمم 
"ال  أب  أن تصال با  الناصب وال تيوأ بافم فالالالالاليما يهلو : أ ين  ن أ ل ه فو ااه

 "إلهلل ةيو ذلك مما هو صويح أو ظاهو: فالالالالالاليم فإن اواءتم ته،يك" وااه   د إيواد الب و
مع أن البمينل نفعم ي يح ماه الناصب حيث  (1)فالالالالالالالالالالل الصح  وال تداد  الصال تيي ".

ت اا و  ،"واراو  إلحاا الناصب  أهه الحوب فالالالالالالل إ اح  ما أةتنو منلو: ه ما نصمييو 
البمب  م  ه الظاهو هوا، أبذ مالم أين وهد و أة نحو كان ووهوب إبواج بمعالال ". 

ا ف (2).الصال با  الناصب الذة يواه نهعًا وما وناً  البمينل يهي، ندما فاحظ أنم 
يمانلو  ،وولكنلا التيي  والبداغ والمك ، وصالالح  الصالالال بافم،ت نل يلاول أهه العالالن  واي

 ليوهدوا من يدافع  نلو. 
ييوه إماملو وحهتلو محمد تيل الموعالالالالالالالالالالالالالوة ارصالالالالالالالالالالالالالفلانل  ند ذكوه الوظائ  

أة  –"أن يات،و  التيي  من ار داء : المياو   من الشالالالالالالالي   ،من ةي   إماملو ما نصالالالالالالالم
و  ييدتم  ند احتماه الضالالالالالالوو ال يانل وم نهلل التيي  الواه   هو أن يكت –أهه العالالالالالالن  

 اهلل نفعالالالالالالالالالالالم أو مالم أو مكانتم و أن يظلو با   ييدتم إذا ااتضالالالالالالالالالالالهلل ذلك ولعالالالالالالالالالالالانم 
وارب او  ": وييوه أيضاً  (3)فالالالالالالالالاليحفظ نفعم ومالم ويضمو  ييدتم الصحيح  فالالالالالالالالالل اا م".

حديث لفالالالالالالل وهوب التيي  كثيول، والذة ذكوتم فالالالالالالل  يان م نهلل التيي  الواه   هو مفلوو ا
المذكوو فالالالالالالالالل االحتهاج  ن أميو المامنين  ايم الصال والعاو والذة أكد فالالالالالالالاليم ثاثًا 

 (4) اهلل  دو توك التيي  فإنم يع ب الذه".
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فاحظ كي  أن التيي   مفلوو هذا ال الو الشالالالالالالالالالالالالالالي ل وا ام البمينل ليب : أقول
 وفاء صالالالدا وال لحفظ النفب  ه لاوصالالالوه إلهلل المروب وارهدا ، ومن ثوَّ ال ي و  للو

رن هذه ال ييدل تحثلو  اهلل معايول ومهاما  أهه العن  حتهلل يظن اليي ون منا أنلو ال 
ماو  ال صالالالالالالالالالالالالحح هو إعالالالالالالالالالالالالنادها ويوود ارصالالالالالالالالالالالالفلانل وواي   ن اإل ،يبتافون  نا كثيواً 

فا ت ونكو كثول المعالالالالالالاهد وأهعالالالالالالاد اوو مبتاف ". ايه يا أميو المامنين كي  ": ونصالالالالالاللا
فالالالالالالالالالل  وبالفوهو ،"باليوهو  ال واني  ي نل فالالالالالالالالالل الظاهو: ل،مانو فياهال يش فالالالالالالالالالل ذلك ا

 .لاموء ما اكتعالالالالب وهو مع من أحب وانتظووا مع ذلك الفوج من اهلل  ، وهه" ،ال اين
 (1)"وارب او فالل هذا ال اب كثيول ذكوت فالل مكياه المكاوو هما  منلا".: وااه   دها

 :ياي ونم  شالالالالالاليخ الفيلاء والمهتلدينوييوه شالالالالالاليبلو موتضالالالالالالهلل ارنصالالالالالالاوة الذة 
"ويشتوي فالل اروه أن تكون التيي  من مذهب المبالفالين رنم المتيين من اردل  الواودل 
فالالالالالل ارذن فالالالالالل ال  ادات  اهلل وهم التيي  رن المت ادو التيي  من مذهب المبالفالالالالالين فا 

 (2)وظام  الشي  ..". يهوة فالل التيي   ن الكفاوو
لمعالالالالالالتفاد "رنَّ ا: ال ظمهلل أ و الياعالالالالالالو البوئل وهو يتكاو  ن التيي وييوه ليتلو 

من ارب او الواودل فالالالل التيي  إنَّما شو ت رهه أن تبتفالالالل الشي    ن المبالفالالالين، وأال 
يشالالتلووا  التشالاليع أو الوفش، ورهه المداوال والمهاما  م لو، ومن ال يِّن أنَّ المكا  إذا 

حنفالالالالالالالالالالالالالالالالالالل مثا أو  ال كب حصالالالاله  ذلك التبفالالالالالالالالالالالالالالالالالالل، و دو أظلو مذهب الحنا ا   ند ال
االشتلاو  الوفش والتشييع، وتحييت المداوال والمهاما  م لو، فإذا صاهلل فالالالالالالالالالالالالالالالل معهد 
الحنفالالالالالالالي  ميا يا لمذهب الحنا ا  صدا أنم صاهلل فالالالالالالالل معاهدهو أو م لو، والعوح فالالالالالالالل 

ال م لو ولو يود فالالالالالالالالالالالالل شلء ذلك أنَّ الواهب إنَّما هو التيي  من ال ام  والمهاما  والمداو 
من اردل  المتيدم  وهوب إت اغ أصنافلو المبتاف  وال دليه  اهلل وهوب إت اغ من يتيل 

بفاء التشيع  ندهو". نما الا،و هو المداوال والمهاما  مع ال ام  واي   (3)منم فالل مذه م واي
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 : بالتقية العمل فيما
 ند الشي    دل ووايات تحدد ال مه  التيي ، وهل تعمح لاشي   التيي  فل توهد 

 :وو  الكاينل  ن أ ل ه فو أنم ااه فيدكه شلء ما  دا أموان وفل وواي  ثاث  أموو. 
،واول  ن أ ل ه فو  و ن (1)اهلل لم". أحا م"التيي  فل كه شلء يضيو إليم ا ن لدو، فيد 

 وو و  (2)وصاح لا أ او  لا حين تن،ه  م". ولكه ضوو  "التيي  فل:  ايم العاو ااه
" ا نل  :الكشل  ن حعين  ن م اذ  ن معاو النحوة أ ل   د اهلل  ايم العاو ااه لل 

ن أبوج ا ه أ كأن أعألك  ن ذل دتأنك تي د فل الهامع فتفتل الناب، ااه ن و، واد أو 
ما كوتم ا  وفتم  البا  أب لشلء فإذأنل أا د فل الهامع فيهلء الوهه فيعألنل  ن ا

اصنع كذا فإنل أصنع : )أ و   د اهلل(: )أة م اذ  ن معاو( فياه لل: ييولون، ااه
  (3)كذا".

ه شلء "التيي  فل ك: الكاينل  عنده  ن أ ل ه فو  ايم العاو أنم ااه وو و 
 فيلن"ثاث  ال أتيل : العاو ايم  ااهو  (4)المعكو والمعح  اهلل البفين". وبإال فل ش

  (5) اهلل البفين، وشوب الن يذ، ومت   الحج". المعح: أحداً 
 : أسباب عمل الشيعة بالتقية

وال مه  ي التي ا تيادمن ييالع كتب وووايات الشي   يكتش  أن اليوو أوه وا  نإ
ووأوا أن ال باص للو مما وود  ن ارئم  من  ،أنفعلو ارئم  لا لظوو  أحايت  

 اراواه والتصوفات إال  االتكاء  اهلل د و  التيي .
 -: ذلك ومن
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أنلو وافوا  اهلل أاواه متضاو    ن ارئم  الم صومين  ندهو يبتافون فل الشلء  -6
الواحد، وتتنااش فيم أاواللو دون أن يهدوا م وواً لذلك التنااش  فبوهوا من ذلك  د و  

اراواه أكثوها من أكاذيب  وهذهأن ذلك الكاو صدو من ارئم   اهلل ع يه التيي . 
ذين  وفوا  الشها   والصواح ، كما صو   ذلك أحد  اماء وواتلو، ليعت من ارئم  ال

مع ال او أن اليوه  التيي  يتنافهلل مع اليوه   صم  اإلئم ، رن  الشي   المنصفين.
 الم صوو ال يكذب  أي  حاه.

ميالتين،  ول"إن أئم  الوافض  وض وا لشي ت:  اماء الشي    ذلك فيالوا تو وا 
ها،ل التيي "هلل كذب أ ًدا وهال يظلوون م لما من أئمتلو  ا  واد (1).ما اليوه  ال داء واي

ذهب وهه من الشي   يد هلل  مو  ن ويا  ليعأه إمامم، فاما أفتاه  اد إليم من اا ه 
ذا با  ه: ذلك وااه وفاعتنك: الهواب اروه با فعألم  ن نفب المعأل  فأفتاه  

هلل إن هوا نا بوج  ا: -اإلماو أة-: ما أه تنل فل هذه المعأل  ال او الماضل، فياه لم
مامتمفتشكك فل أموه  يي ،الت . ثو بوج من  نده وليل أحد الشي   )ويد هلل محمد  ن واي

واد  او اهلل أنل ما عألتم  نلا إال وأنا صحيح : وااه لم ،ايب( واص  ايم ما حدث
حالل،  هواولم فل ال مه  م، فا وهم التيائم إياة وهذ ،ال ،و  اهلل التدين  ما يفتينل  م

ن حضو مهاعم فل واحدل م ما: فا ام حضوك من اتياهو فياه: فياه لم محمد  ن ايب
حفظ ما ولو ي -كذا  -ولكن هوا يم هميً ا بوها  اهلل وهم الت بيت  ،المعألتين ةيوة

ماًما ال يكون إ: هيب  مثام، فوهع  ن إمامتم وااهفي مضل ذةأهاب  م فل ال او ال
  (2)من يفتل  ال ايه".

معأل   "عألتم  ن: ،واول هوو  الكاينل  ن ،واول  ن أ ين  ن أ ل ه فو اا واد
 نلا  ملفأها نل، ثو هاءه وهه فعألم  نلا فأها م  با  ما أها نل، ثو هاءه وهه فعأ

، يا ا ن وعوه اهلل: فأها م  با  ما أها نل وأهاب صاح ل، فاما بوج الوهان اات
فأه ت كه واحد منلما   يو ما أه ت  ،ادما يعأالن شي تكو منوهان من أهه ال واا 
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  اهلل أمو واحد لصداكو م تويا ،واول إن هذا بيو لنا ولكو، ولو اهت: صاح يمو فياه
  (1)".ئكوالناب  اينا ولكان أاه ل يائنا و يا

ومنلا ما وهدوه من كاو ارئم  فل مد  الصحا   وضل اهلل  نلو الذين ت وأ منلو  -1
 من أئمتلو تيي . بوجأن ذلك المد  إنما  مواوي ت وونلو كفاوًا، ف، الشي   

يت  ن له ال مووي  مهمو   ك يول من الووايات وارحاديث فل كتب الشي    وهود -4
ياو فإنكاو ال دغ أو ةيو ذلك، منلا فل فل ال ييدل و منلا توافا ما  ند أهه العن   

 يي !ت بوهت منلو د و  أنلا  ،أهواءهو رنلا ال توافا ،صوفلا  ن ظاهوها الشي   
ليد هاءت ووايات  أعانيد ثا ت  وصحيح  لد  الشي   تذو وتا ن مهمو   من  -3

الشي    اماء ااو الدين الشي ل  اهلل وواياتلو، فاو يي ه  ، وهاالءالكذا ين تذملو  أ يانلو
لشي ل ال الو ا ا تو واد . لمواهل  هذا الذو هل المبوج التيي  فكانتالذو الواود فيلو 

ذلك  ونيات ،وواتلو اد وود فيلو الذو من ارئم  م ظومحمد وضا المظفو  أن  الم اصو
 او  ن عالو الهوالييل من ذوكتب الشي   نفعلا، ااه وهو يتحدث  ما هاء فل هش

وهاءت فيم ميا ن، كما هاءت فل ةيوه من أها  أنصاو أهه ال يت ": ارئم  لم
ح فل وكي  يص": ثو ااه -التيي ..ييصد والهواب  نلا  ام  مفلوووأصحا لو الثيات 

أمثاه هاالء ار اظو اد و وهه ااو دين الحا وظلو أمو أهه ال يت إال  صواوو 
  (2)".حههلو

اإلعاو  ا تيادها فل و، ييدل  ند الشي   ال يه هلفإن التيي  التل  يكن وملما
 رنلا اائم   اهلل الكذب والبداغ.

 ستترك الشيعة العمل بالتقية؟متى 
 لا حتهلل ،من ظلوو  ال مه يهب ند الشالالالالالالالالالالالالالالي   عالالالالالالالالالالالالالالاوك هما ل دائو  التيي 

فيد ااه  ،وبووج إماملو الثانل  شو ومن توكلا ا ه ذلك كان كافوا وليب شي يا إماميا
"والتييالال  واه الال  ال يهو، وف لالالا إلهلل أن يبوج اليالالائو، فمن : ا ن  الالا ويالالم اليمل فل ذلالالك
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ووعولم  وبال  اهلل ، ن دين اهلل ت الهلل، و ن دين اإلمامي  بوجبووهم فيد توكلا ا ه 
  (1)وارئم ".

إنَّ الشي   مات،مون  التمعك  التيي  إلهلل أن يظلو الملدة الموهوو  ندهو. فيد 
ي داو الكتب ال امي   2/351وو  مفعو الشي   ال ياشل فالالالالالالل تفعيوه )تفعيو ال ياشل 

(.  ن ه فو الصادا 11/467ال امال فالالالالالالالالل )وعائه الشي   اإلعامي  يلوان( والحو 
"وفع : . ااه5: )فإذا هاء و د و ل ه ام دكاء( الكل : فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل تفعالالالالاليوه اولم  ، وهه

  (2)التيي   ند الكش  فالينتيو من أ داء اهلل".
والميصالالالالالالالالالالالود  أ داء اهلل أهه العالالالالالالالالالالالن  رن الشالالالالالالالالالالالي   تت امه م لو  التيي ، و ند 

 ن اإلماو الثامن  ال  ن موعالالالالالالالالهلل أنم  ويووون إماملو الموهوو.الكشالالالالالالالال  أة  ند اياو 
ن أكومكو  نالالد اهلل أتيالالاكو،  ال": االالاه يالالدين لمن ال ووغ لالالم وال إيمالالان لمن ال تييالالم لالالم، واي

فييه لم  ا ن وعالالالالالالالالالالالالالوه اهلل إلهلل متهللو ااه إلهلل يوو الوات الم اوو، وهو يوو بووج اائمنا 
"يا ح يب إن من :  ن أ ل   د اهلل ااه (3)ا".فمن توك التيي  ا ه بووج اائمنًا فايب من

إن الناب  ،ومن لو تكن لم تيي  وضالالالالالالالالال م اهلل يا ح يب ،كانت لم تيي  وف م اهلل يا ح يب
لو اد ": ااه العيد  ال أك و ال فاوة (4)فاو اد كان ذلك كان هذا". ،إنما هو فالالالالالالالالل هدن 

 (5)التيي "."كان هذا" أة توك : كان ذلك أة ظلوو اليائو واولم
: ووو  محدثلو ومحييلو محمد  ن الحو ال امال  ن الحعالالالالالالالالالالالن  ن هاوون ااه

"كنت  ند أ ل   د اهلل هالعالالًا فعالالألم م اهلل  ن بنيب أيعالاليو اإلماو اليائو  با  عالاليول 
ن :  ال ااه ن و وذلك أن  ايا عاو  المن والك  رنم  او أن شي تم عيظلو  ايلو واي

 العي  والع ل رنم ي او أن شي تم ون يظلو  ايلو من   ده اليائو إذا ااو عاو فالالالالاليلو 
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وينيه  امتلو لي  اهلل الحاج ميو،ا محمد تيل ارصالالالالالالفلانل  ن تفعالالالالالاليو  ال   (1)أ دًا".
"لوات : .17: )فمله الكافوين أملالو وويدًا( الياوا:  ن إ واهيو اليمل فالالالالل اولم ت الهلل

  (2)ةيت من اويش، و نل أمي  وعائو الناب".  ث اليائو فالينتيو لل من اله اوين واليوا
ب "إذا ااو اائمنا أذه: وينيه لنا لي  اهلل ارصالالالالالفلانل  ن  ال  ن الحعالالالالالين ااه

اهلل  ، وهه  ن شالالالالالالالالالالي تنا ال ام  وه ه ااو لو ك، و الحديد وه ه اول الوهه منلو اول 
ووو  شيبلو محمد الصدو الموعوة  (3)أو  ين وها ويكونون حكاو اروش وعناملا".

"إن الناب فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل هدن  نناكحلو، ونواوثلو، ونييو  ايلو الحدود، :  ن أ هلل ه فو ااه
  (4)ونادة أماناتلو حتهلل إذا ااو اليائو هاءت الم،ايا ".
"هل المفاوا  والم اين   ين أهه الحا : ويفعالالو الصالالدو م نهلل الم،ايا  فالالالالالالالالالالالالالالالالالييوه

 " ن أميو المامنين أنم:   اهلل العالالالالالالالالالالالالالاليد إ واهيو ال،نهانلوأهه ال ايه". ونيه الحاج لي
"وفيلااهو يفتون  ما يشالالالالالالالالالالالالالالتلون واضالالالالالالالالالالالالالالاتلو ييولون ما ال ي امون وأكثوهو  ال،وو : ااه

  (5)يشلدون إذا بوج اليائو ينتيو من أهه الفتو ".
اء "المواد من الفيلاء فيل: وي اا لي  اهلل ال،نهانل  اهلل هذه الوواي  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالييوه 

ج هذا إذا بو :   رنلو يفتون   يو ما أن،ه اهلل والشالالالالالالالالالالالاهد  اهلل اوه اإلماو ال ااوالمبال
اإلماو الملدة ) ج( فايب لم  دو م ين إال الفيلاء باصالالالالال  وهو والعالالالالالي  أبوان ولوال 

   (6).ي "الل اتام ولكن اهلل يظلوه  العالعي  أة العاي  واليول  يده رفتهلل الفيلاء ف
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 عند الشيعة المتعة الجنسية
اءو ما تيوه فل مت   النعالالالالالال: أ ل ه فو فياه  نهاء   د اهلل  ن  ميو الايثل 

فلل حاه  ،فل كتا م و اهلل لعالالان ن يم صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو اهلل أحام": أ و ه فو ااه
واالالد حوملالالا  مو ونلهلل  نلالالاو  !!يالالا أ الالا ه فو مثاالالك ييوه هالالذا: إلهلل يوو الييالالامالال ، فيالالاه

ن كان ف ه: فياه  :إنل أ يذك  اهلل من ذلك أن تحهَّ شالالالالالالالالالالالالالاليئًا حومم  مو، ااه: ااه: واي
 فلاوَّ  ،فأنت  اهلل اوه صاح ك، وأنا  اهلل اوه وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو: فياه لم

اهلل  فأا ه   د: أال نك أنَّ اليوه ما ااه وعالالالالالوه اهلل، وأنَّ ال ايه ما ااه صالالالالالاح ك، ااه
أ وش ف: أبواتك و نات  مك يف انو ااهيعالالالالالالوك أن نعالالالالالالاءك و ناتك و :  ن  ميو فياه

  (1). نم أ و ه فو  ايم العاو حين ذكو نعاءه و نات  مم"
محمد  ف ن: وي، و الشي   أن اهلل ت الهلل أحه  للو المت    وضًا  ن المعكوات

 (2)إنَّ ال م وأ   كو فه ه المت    وضًا لكو من ارشو  ".:  ن معاو  ن أ ل ه فو ااه

                                                 
 .1/246، الصافل 7/251، تلذيب ارحكاو 5/445 -الفووغ-الكافل -1
 .14/432، وعائه الشي   151 ص الووض  من الكافل -2
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هلل حوو إن اهلل ت اوك وت ال: ن عالالالالالالنان  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالاو ااهو ن   د اهلل  
  (1). اهلل شي تنا المعكو من كه شواب و و ضلو من ذلك المت  "

 إن المت   وحم  من اهلل هه هالم: ويفتوون  اهلل الا م ت الهلل الكذب فييولون
لا م  ، اوه ابص  الشالالالالالالي    لا دون عالالالالالالائو الناب. ف ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالاو فل 

ا( االالاه: وهالاله كا لالالالا ٍ  فااا م ْمعالالالالالالالالالالالالالالالال  ْن واْحمالالا م لانالالاب م  ا ياْفتاح الاالال   (2)والمت الال  من ذلالالك.: )مالالا

ويتياولون  اهلل الن ل صالالالالالالالالالاهلل الا م  ايم وعالالالالالالالالالاو، ويه اون هذا ال،نا الصالالالالالالالالالويح با   من 
 ن  كو  ن محمد،  ن أ ل   د الا م  ايم : باه وعالالالالالالوه الا م صالالالالالالاهلل الا م  ايم وعالالالالالالاو

إنل ركوه لاوهه المعالالالاو أن يبوج من الدنيا واد : عالالالألتم  ن المت  و فياه: العالالالاو ااه
 (3) ييت  ايم با   من باه وعوه الا م صاهلل الا م  ايم وللم لو ييضلا.

ورغم إبـاحتهم للمتعـة فـالعجيـب ثبوت روايـات التحريم للمتعـة عنـد أةمـة آل 
 -: البيت ومن ذلك

"ال  :عالالالالالألت أ ا   د اهلل  ايم العالالالالالاو  ن المت   فياه: ااه ن   د اهلل  ن عالالالالالنان  -ا 
  (4)ت دانِّْب نفعاك  لا".

وِّ : ااه أ و   د اهلل  ايم العالالالالالالالاو لل ولعالالالالالالالايمان  ن بالد:  ن  ماو ااه- 2 ماْت "اد ح 
  (5) ايكما المت  ".

ذِّو ه ْو من المت  ، فياه -3 حل أحد كو أن ت"أما يعال: كان  ايم العالاو ي وا ِّخ  أصالحا م وي حا
  (6)يو  فل موضع فيحمه ذلك  اهلل صالحل إبوانم وأصحا مو".

                                                 
 .14/432، وعائه الشي   3/151من ال يحضوه الفييم  -1
 .14/435وعائه الشي    -2
 .111/255، و حاو ارنواو14/442، ووعائه الشي   2/151من ال يحضوه الفييم  -3
 .111/312 حاو ارنواو  -4
 .14/455، وعائه الشي   2/42 -فووغال–الكافل  -5
 . 451/ 14، وعائه الشي   2/44 -لفووغا-الكافل -6
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ذاكو "ما أنت و : لم ا عأه  ال  ن يييين أ ا الحعن  ايم العاو  ن المت   أها م -4
  (1)اد أةناك اهلل  نلا".

 : صيغة المتعة عند الشيعة وشروطها
و دو الميواث،  ،والمدل ،ب الشالالالالالالالالالالالالالالي   أن يذكو فل صالالالالالالالالالالالالالالي   المت   ارهووهي

حيضالالالالالالالال . ولم أن يشالالالالالالالالتوي  دو ياب : ووهوب ال دل وهل بمعالالالالالالالال  وأو  ون يومًا، وايه
واول  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالاو أهه  :ال تكون المت   إال  أموين: ااه: الولد. ف ن ، 

  (2)معمهلل، وأهو معمهلل.
ا كذ أت،وهك!! مت  : ال  د  من أن تيوه فيم هذه الشووي: و ن أ ل  صيو ااه
عالالألت أ ا   د : و ن إعالالما يه  ن الفضالاله اللاشالالمل ااه (3)وكذا يومًا  كذا وكذا دوهمًا.
  (4).ملو م اوو إلهلل أهه م اوو: ااه الا م  ايم العاو  ن المت  و

 :"كي  أاوه للا إذا باوت  لاو ااه: اليوو يووون  ن ه فو الصادا أنم عئه
ن ال وواث  وال موووث ، كذا وكذا يومًا و أت،وهك مت    اهلل كتاب اهلل وعن  ن يم، : تيوه اي

شالالئت كذا وكذا عالالن ،  كذا وكذا دوهما، وتعالالمل من ارهو ما تواضالاليتما  ايم اايًا كان 
  (5).أو كثيوًا"

 ن وهه تمتع اموأل   يو –اإلماو العالالالالالالالالالالادب  ندهو–عالالالالالالالالالالئه أ و   د اهلل: واالوا
يا  :الي او  اهلل البوان ونيوهأو ليب  ام  ما تت،وج فتياتنا ونحن نت وا : شلود، ااه

  (6).ن و": فان!،وج فان فان و فييوه
فالمت   إذًا  ند الشالالي   مدل م اوم   أهو م اوو ي يه تايائيًا   د انتلاء الفتول، 

 :اات ر ل   د الا م  ايم العالالالالالالالالالالالاو:  ن أ ان  ن ت اب ااه: وأما صالالالالالالالالالالالي   المت   فلل
                                                 

 .14/445، الوعائه 2/43  -الفووغ- الكافل -1
 .14/465، الوعائه 2/437لاكاينل : -الفووغ-الكافل -2
 .14/465الوعائه  ،3/146االعت صاو ،122/ 2 التلذيب -3
 .14/465، الوعائه 2/125التلذيب  -4
 .5/455 - الفووغ -الكافل -5
 .5/245 - الفووغ -الكافل -6



236 

 

أت،وهك مت    اهلل كتاب اهلل  وعالالالالن  ن يم و! : هتيو : كي  أاوه للا إذا باوت  لا و ااه
ن شالالئت كذا وكذا عالالن ،  كذا وكذا دوهمًا، وتعالالمل  ال واوثا ا وال موووثً  كذا وكذا يومًا، واي

ل ن و، فيد وضالالالالالالالالالالالالالاليت وه: من ارهو ما تواضالالالالالالالالالالالالالاليتما  ايم اايًا كان أو كثيوًا فإذا االت
  (1) اموأتك!! وأنت أولهلل الناب  لا.

 : الشيعةفضاةل المتعة عند 
فيذكوون أن ه فوًا  (2)اإليمان  المت   أصه من أصوه الدين ومنكوها منكو لادين. -1

  (3)ولو يعتحه مت تنا". -ييصد الوه  -ليب منَّا من لو يامن  كوتنا : الصادا ااه
ن "إنَّ المت   م: ومن مفتويات الشالالالالالالي   الووافش  اهلل ه فو الصالالالالالالادا أنَّم ااه

مالاله  لالالا  مالاله  الالديننالالا، ومن أنكوهالالا أنكو ديننالالا، وا تيالالد  الالدين دينل ودين ل الالائل، فمن  
ةيونا، والمت   ميو   إلهلل العالالالالالالالالالالالالا ، وأمان من الشالالالالالالالالالالالالوك، وولد المت   أفضالالالالالالالالالالالاله من ولد 
النكالالالا ، ومنكوهالالالا كالالالافو موتالالالد، وميوهالالالا مامن موحالالالد، رنَّ لالالالم فل المت الالال  أهوان، أهو 

 ن الن ل  انلاهلل الكاش تحف  ه وو  (4)الصدا  التل ي ييلا لامعتمت  ، وأهو المت  ".
تمتع مول كانت دوهتم كدوه  الحعالالالالين, ومن تمتع  من": صالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالاو أنم ااه

موتين فدوهتم كدوه  الحعالالالن, ومن تمتع ثاث موات كانت دوهتم كدوه   ال  ن أ ل 
  (5)يالب, ومن تمتع أو ع فدوهتم كدوهتل".

المتمت   من النعالالالالالالالالاء م فوو و  (6)المت   من فضالالالالالالالالائه الدين وتيفأل ةضالالالالالالالالب الوب. -2
  (7)للا.

                                                 
 .14/466، الوعائه 3/151، االعت صاو 2/151، التلذيب 2/44 لاكاينل:  -الفووغ- الكافل -1
، تفعيو منلج 3/366  ن  اهلل  ن الحعين  ن  ا ويم اليمهلل محمد الصدوا: من ال يحضوه الفييم -2

 .2/455الصاداين 
 .4/432 ، وعائه الشي  2/142 الصدوا: من ال يحضوه الفييم -3
 .2/455 الما الكاشانل: تفعيو منلج الصاداين -4
 .461صالمصدو العا ا  -5
 . 2/453المصدو العا ا  -6

 .3/366من ال يحضوه الفييم  -7
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إن  المت   من أ ظو أعالالالالالالالالالالالالالال اب دبوه الهن   ه إنلا توصالالالالالالالالالالالالالالالو إلهلل دوه  ته الو  -4
  (1)ي،احمون ارن ياء موات لو فالل الهن .

"من بوج من الالالدنيالالا ولو : من أ وش  ن التمتع نيص ثوا الالم يوو الييالالامالال ، فيالالالوا -5
ااه ه فو الصالالالادا أ و   د  (2)مييوغ ال ضالالالو. يتمتع هاء يوو الييام  وهو أهذغ"، أة

"ما من وهه تمتع، ثو اةتعالالالالالالاله إال باا اهلل من كه ايول تييو منم : اهلل  ايم العالالالالالالالاو
ن لا إلهلل أن تيوو العالالالالا  ".  (3)عالالالال  ين ماكًا يعالالالالت فوون لم إلهلل يوو الييام ، ويا نون مته 

منك و أن يبوج من  "يعالالالالالالالالالالالتحب لاوهه أن يت،وج المت  ، وما أحبا لاوهه: و نم أيضالالالالالالالالالالالاً 
  (4)حتهلل يت،وج المت   ولو مول".-الدنيا

إن اهلل ت اوك وت الهلل اد ةفو لامتمت ات وذلك ليا  اإلعالالالالالالالواء  الوعالالالالالالالوه صالالالالالالالاهلل الا م  -6
وة "إن الن ل صاهلل الا م  ايم وللم لما أ ع:  ن أ ل ه فو  ايم العاو ااه:  ايم وعاو

: وللم يا محمد صالالالاهلل اهلل  ايم: و فياهلحينل ه وائيه  ايم العالالالا:  م إلل العالالالماء، ااه
  (5)أنل اد ةفوت لامتمت ين من أمتك من النعاء".: إن الا م ت اوك وت الهلل ييوه

صالح  ن  ف ن إن  اهلل ت الهلل ي فو لامتمتع  يدو الماء الذة مو   اهلل وأب المتمتع. -7
ن كان إ: ااه لامتمتع ثوابو: "اات:  ي    ن أ يم  ن أ ل ه فو  ايم العالالالالالالالالالالالالالالاو ااه

يويد  ذلك وهم الا م ت الهلل وبافًا  اهلل من أنكوها لو يكاملا كام  إال كتب الا م لم  لا 
حعالالالالالن ، ولو يمد يده إليلا إال كتب الا م لم حعالالالالالن ، فإذا دنا منلا ةفو الا م لم  ذلك ذن ًا، 

: اها   دد الشالال وو!: فإذا اةتعالاله ةفو الا م لم  يدو ما صالالب  من الماء  اهلل شالال وه اات
  (6)  دد الش و".

                                                 
 .3/366المصدو العا ا  -1
 .2/455تفعيو منلاج الصاداين  -2
 .44/444وعائه الشي   لاحو ال امال  -3
 . 14/443 وعائه الشي  ، 111/315 حاو ارنواو لامهاعل  -4

 .111/316،  حاو ارنواو 14/442 ، وعائه الشي   لاحو ال امال2/145 من ال يحضوه الفييم -5
 .316ص  111،  حاو ارنواو 14/442، وعائه الشي   2/145 3188من ال يحضو الفييم واو  -6
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 من تمتع مول أمن من عبي اله او: ااه اوكذ ا أن الن ل صاهلل اهلل  ايم وع ، موا -8
  (1).ومن تمتع ثاث موات ،احمنل فل الهنان" ،ومن تمتع موتين حشو مع ار واو

ووة   فل نيه هذا الثواب فإن   اماء الحو،ل فل النه ، وهميع الحعالالالالالالالالالالالالالالينيات 
،وينل وال ووهودة، والشيوا،ة، والي ، كثول، ومنلو العيد الصدوومشاهد ارئم  يتمت ون 

والي اي ائل، والعالاليد المدنل، وةيوهو، فإن لو يتمت  ون  كثول، وكه يوو وة   فل نيه هذا 
ولكنلو وفضالالالالالون أن يتو التمتع  (2)الثواب، وم،احم  الن ل صالالالالالاوات اهلل  ايم فل الهنان.

    ليعوا كذلك.  ناتلو، رنلو عادل، وةيوهو من الشي
 : بها خمتأجرة المت

نم يه،ئ فيم : وووا  ن أ ل ه فو أنم عالالالالالالالالئه  ن مت   النعالالالالالالالالاء، ااه حاه، واي
"ك  من ي الالاو، دايا  وأ (4)يه،ئالالم ك  من  و".: وا نالالم ه فو االالاه (3)دوهو فمالالا فواالالم".
  (5).أو عويا أو تمو"

 : مدة التمتخ
"كو أدنهلل أهه المت  و : أنم عالالالالالئه اإلماو ال اشالالالالالو  ندهووووا  ن أ ل الحعالالالالالن 

  ن محمد،  ن الياعالالالالالالالالو  نو  ".ن و: هه يهو، أن يتمتع الوهه  شالالالالالالالالوي مول واحدلو ااه
 ود   اهلل الموأل يت،وج الوهه  ن العالالالالالالالالالاو  ايم   داهلل أ ا عالالالالالالالالالألت:  ااه عالالالالالالالالالماه وهه
الهمالالاغ لمول : وال ود (6)".ينظو وال وهلالالم فايحوه فوه إذا ولكن  الالأب، ال: فيالالاه واحالالدو
 واحدل. 

ئه كما وووا أنَّم عالالالالالالالالال !!موات كثيول الموأل الشالالالالالالالالالي ي أن يتمتع   اوهه الشالالالالالالالالالي لول
كذلك و  .ال  أب، يتمتع  لا ما شاء: الوهه يتمتع  الموأل موات، ااه  نه فو الصادا 

                                                 
 .1/394منلج الصاداين"  تفعيو -1
 العيد حعين الموعوة.: وتاْ و ئا   ارئم   ارايلاو كش  ارعواو انظو هلل ثو لاتاويخ.. -2

 .5/457الفووغ من الكافل  -3
 .261//7تلذيب ارحكاو  -4
 .5/457 الفووغ من الكافل -5
 .   3/151، االعت صاو 5/461 الفووغ من الكافل -6
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شالالالالالالالالالالالالالالالالاء، رن هالالذه  ا"ن و كمالال:   كمالالا وووا  نالالمصالالالالالالالالالالالالالالوَّ أنالالم م محمالالد ال الالااو يالالأ وووا  ن 
  (1)معتأهول".

 : عند الشيعةأحكام امرأة المتعة 
ن ما هل معتأهولاموأل المت   ليعت ،وه  حول، أو ،وه  أم ،  -  و!وال ماك يمين، واي
  (2).اموأل الالمت   ال تاو ث وال تالواوِّث -
تَّع  لا ت ين  انيضالالالالالالالالالالالالالالالاء المدل أو  ل تلا، وال ييع  لا ياا وأنم يهو، لامتمتِّع  - المتما

 ه هل  !ثالث ، وال فالالالالالالالالالالالالالالل التاع   كالمياي فالالالالالالالالالالالالالالل ال الموأل الواحدل مواوا كثيول، وال تحوو 
 كارم .

 المتمتَّع  لا ال تحه ل،وهلا الذة يايلا ثاثا،   د ذلك التمتع. -
 ال مودل وال وحم  فالل المت  ،  ه يت،وهلا مت   كذا وكذا يوما،  كذا وكذا دوهما. -
ء الوهوغ، وان انتلالالامن تمتع اموأل ثو وه لالالا المالالدل ا الاله الالالدبوه أو   الالده لو يه، لالالم  -

 المدل أو ه تلا ةيو  ائن، فلل معتأهول.
 هوا، ح ب الملو  ن الموأل المتمتع  لا  يدو ما تبا . -
ن  - ن المتمتع  لا ال يو مدبوه  لا ال  دل للا، اياعالالالالا  الدائو. واي  دو وهوب ال دل، واي

ل ال ا الت دل المدبوه  لا التل تحيش ثاث  أشالالالالالالالالالالالالالاللو، و دل المتمتع  لا المدبوه  ل
 تحيش، و دل المتمتع  لا، إذا هاك وهه المت   ال عكن فالل المت  .

ن كان  نده أو ع ،وهات  الدائو!! تصديا  - يهو، أن يتمتع  أكثو من أو ع نعاء!! واي
 الموأل  ند نفالل ال،وج وال دل ونحوهما، و دو وهوب التفتيش والعااه وال حتهلل منلا.!! 

 ج والمت  !!  دو الظلاو فالل المت  .  دو ث وت الا ان  ين ال،و  -

                                                 
 .5/461 الفووغ من الكافل -1
 تحويو الوعيا  لابمينلو ، 121-116شي   المت   ومشوو يتلا فالل اإلعاو لمهمو   من  اماء ال -2
2/222. 
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ليب هناك حد ل دد النعالالالالالاء المتمتع  لن، فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليهو، لاوهه أن يتمتع  من شالالالالالاء من  –
  (1)النعاء ولو أل  اموأل أو أكثو.

                                                 
 .7/255 تلذيب ارحكاو 3/143 االعت صاو لايوعل -1
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 : إباحة التمتخ بالمرأة المتزوجة
َنةمن   أة -أي المتزوجة-عجاةب الشـــــيعة أنهم يرون إباحة التمتخ بالمرأة المحصـــــَ

   :،وهلا، وينع ون لألئم   دل ووايات نعهتلا نفوب شلواني  مويض  دون  او  
إنل أكون فل   ش : )غ( اهلل  الالالالد  ر لااالالالالت : أ الالالالان  ن ت االالالالب االالالالاه ف ن

 ليب: اليواات فأو  الموأل الحعالالالالالالالالالالالالالناء وال لمن أن تكون ذات   ه أو من ال واهوو ااه
 اهلل   د ر لاات : ميعالالالالالالالو ااه  نإنما  ايك أن تصالالالالالالالدالا فل نفعالالالالالالاللا.  و  ،هذا  ايك

 ال، :هالالاله لالالالك ،وجو فتيوه: فالالالأاوه للالالالا حالالالدالتل ليب فيلالالالا أ الأليهلل الموأل  الالالالف: )غ(
  (1).هل المصدا   اهلل نفعلا ن و: فأت،وهلاو ااه
: اات: ااه لعالالالالالالاوا  ايم اهلل د ن أ ل    ،فضالالالالالاله مولهلل محمد  ن واشالالالالالالد و ن

 ن ذلك فوهدت للا  تشالالالالالالالالالالالالالالتت،وهت اموأل مت   فواع فل نفعالالالالالالالالالالالالالالل أن للا ،وها فف إنل
أيوب  ن نو ،  ن ملوان  ن محمالالد،  ن   ش  و ن!.". فتشالالالالالالالالالالالالالالالالتوولو : ،وهالالا، االالاه
فييه  ،فانا ت،وج اموأل مت   إن: ايه لم:  ايم العالالاو، ااه اهلل   د ن أ ل  ،أصالالحا نا

   (2)ولو عأللاو!.:  ايم العاو اهللفياه أ و   د  ،،وها فعأللا اإن لل: لم
 ن   ن   د الوحمن يونبمحمد  ن  ال  ن الحعالالالالالالالالالالالالالين،  إعالالالالالالالالالالالالالناده  ن  و ن

وها  ،وجتتو  ،تت،وج مت   فينيضالالالالالل شالالالالالويلا الموأل: اات لم: ااه الوضالالالالالا  ايم العالالالالالاو
  (3) ايك إنما إثو ذلك  ايلا". وما: ا ه أن تنيضل  دتلا، ااه لبو

ت،وج الوهه ي: العالالالاو  ايماات لاوضالالالا : محمد  ن   د اهلل ارشالالال وة ااه و ن
من  أوأيت لو عالالالالالالالالالالالالالالالأللا ال ين  كان يهد ووما  ايم: ياه الموأل فييع فل اا م للا ،وهًا، ف

  (4)و.. ،وجللا  ليبيشلد أن 

                                                 
، وانظو تلذيب 6/463 ،مصالالالالالالالالالالالالالالدا   اهلل نفعالالالالالالالالالالالالالاللا أنلا  ابالنكا ،  كتاب ،الكاينل: فووغ الكافل -1

  .16/46الشي    وعائهو  .3/145االعت صاوو ، 7/554 ارحكاو
 .1/684لاشيخ المفيد : المين  تلذيب ارحكاو فل شو   -2
          .1/639ال يحضوه الفييم  منو . 16/46الشي    وعائه -3
 .1/684 مفيدلاشيخ ال: تلذيب ارحكاو فل شو  المين   ،16/41: وعائه الشي   -4



242 

 

 : التمتخ بالفاجرة جواز
اات  :إعالالحاا  ن هويو ااه  نفالميصالالود  الفاهول الموأل التل تماوب الد اول، 

 الكوف  اموأل م ووف   الفهوو أيحه أن أت،وهلا إن  ندنا : ر ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالالالاو
ن و : ال لو وف الالت وايالال  أبالالذهالالا العالالالالالالالالالالالالالالايالالان، االالاه: وف الالت وايالال و ااالالت: يالالاهف: مت الال و االالاه

 :ثو أص هلل إلهلل   ش مواليم فأعو إليم شيئًا، فاييت مواله فيات لم: ت،وهلا مت  ، ااه
ت،ويهلا شالالالالالالالالالالالالالاللء إنما ولو وف ت واي  ما كان  ايم فل : إنما ااه لل: ما ااه لكو فياه

  (1).يبوهلا من حواو إلهلل حاه
ْت الالا ا دون  وفل هالالذه الحالالالالال  ال يالالأمن ار،واج  اهلل ،وهالالاتلو، فيالالد تت،وج الموأل م 
 او ،وهلا الشالالو ل، ولعالالت أدوة ما وأة الوهه وما شالال ووه إذا اكتشالال  أن اموأتم التل 

الولد فل  صالالالالالالالمتم مت،وه  من وهه لبو ،واج مت  وو، ولعالالالالالالالت أدوة لمن عالالالالالالالينعالالالالالالالب 
 و ما يبنوغ الشي   ووايات لحه مثه اإلشكايات.  هناوو.
 : ية جنسيةـوص

ه فو محمد  ن  اهلل  ن الحعين  وأ  الصدوا ام  الشي    كتابفالل  تهاء
أوصالالالالالالالهلل وعالالالالالالالوه اهلل )ص(  ال  ن أ ل ": (2).هذه الوصالالالالالالالي  الهنعالالالالالالالي   ن  ا ويم اليمهلل
فاباع بفالالالالالالالالالالالالالاليلا حين تهاب واةعه إذا دبات ال ووب  يتك : يا  ال: يالب )غ( فياه

وهايلالالا )أميو المامنين يباع أحالالذيالال  ال ووب وي عالالالالالالالالالالالالالالالاله وهايلالالا!!(. يالالا  ال ال تهالالامع 
لهلل  اموأتك فالالالالالالالالالالالالالالالالالل أوه الشالاللو ووعالاليم ولبوه، فإن الهنون والهذاو والب ه يعالالوغ إليلا واي
ولدها، يا  ال ال تهامع اموأتك   د الظلو، فإنم إن اضل  ينكما ولد فالالالالالالالالل ذلك الوات 

كون أحواًل...يا  ال ال تتكاو  ند الهماغ، فإنم إن ييش  ينكما ولد ال يامن أن يكون ي
وال ينظون أحدكو إلهلل فوج اموأتم ولي ش  صالالالالالالالالالالالالالالوه  ند الهماغ فإن النظو إلهلل  ،أبوب

الفوج يووث ال مهلل فالالالالالالالالالل الولد..يا  ال ال تهامع اموأتك  شلول اموأل ةيوك فإن ل أبشهلل 
 . "ن مبنثا أو مانثًا مب اً إن اضل  ينكما ولد أن يكو 

                                                 
 .1/139: ، تلذيب ارحكاو63/366  وعائه الشي   -1
 .361–3/352و،1351ي    يلوان  ، اب النوادو من ال يحضوه الفييم، -2
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يا  ال ال تهامع اموأتك إال وم ك بوا ، ": وتضيف الوصية الذهبية الشيعية
ومع أهاك بوا ، وال تمعالالالالالالالالحا  بوا  واحدل فتيع الشالالالالالالالاللول  اهلل الشالالالالالالالاللول فإن ذلك يووث 
ال الالداول  ينكمالالا ثو ياديكمالالا إلهلل الفواالال  والياا يالالا  ال ال تهالالامع اموأتالالك من ايالالاو فالالإن 

ف ه الحميو فإن اضل  ينكما ولد كان  وااًل فالالالالالالالالل الفواش كالحميو ال وال  فالالالالالالالالل  ذلك من
كه مكان، يا  ال ال تهامع اموأتك فالالالالالالالالالالالل ليا  ارضحهلل فإن اضل  ينكما ولد يكون لم 
عت أصا ع أو أو ع أصا ع. يا  ال ال تهامع اموأتك تحت شهول مثمول فإن م إن اضل 

يفا. يا  ال ال تهامع اموأتك فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل وهم الشالالالالالالالمب  ينكما ولد يكون هادا اتاال أو  و 
 وتأللاها إال أن توبهلل عتوا فيعتوكما".

"يا  ال ال تهامع اموأتك  ين ارذان واإلاام ...يا  ال إذا حمات اموأتك فا 
تهام لا إال وأنت  اهلل وضوء يا  ال ال تهامع أهاك فالالالالالل النص  من ش  ان فإنم إن 

شالالالام  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل وهلم..يا  ال ال تهامع اموأتك  اهلل اضالالالل  ينكما ولد يكون مشالالالئوما ذا 
عالالالالالالالالالالالالالاليو  ال نيان، يا  ال ال تهامع اهاك إذا بوهت إلهلل عالالالالالالالالالالالالالالفو معالالالالالالالالالالالالالاليول ثاث  أياو 
ولياليلن...يا  ال  ايك  الهماغ ليا  االثنين فإنم إن اضالالالالالالالالالالالالالل  ينكما ولد يكون حافظا 

إنم يو،ا ف لكتاب اهلل...يا  ال إن هام ت أهاك فالالالالالالالالالالالالالالالالل ليا  الثاثاء فيضالل  ينكما ولد
الشالالالاللادل...يا  ال إن هام ت أهاك فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ليا  البميب فيضالالالالل  ينكما ولد فإنم يكون 
ن هام تلا يوو البميب  ند ،واه الشالالالالالالالالالالالمب  حاكما من الحكاو أو  الما من ال اماء، واي
ن   ن ك د العالالالالالماء فيضالالالالالهلل  ينكما ولد، فإن الشالالالالالييان ال ييو م حتهلل يشالالالالاليب، يا  ال واي

ن هام تلا   د ال صالالالالالالالالالالالالالالو  هام تلا ليا  الهم   وكان  ينكما ولد، فإنم يكون بيي ا واي
ن هام تلا فالالالالالالالالالل ليا  الهم     د  فيضل  ينكما ولد فأنم يكون م ووفا مشلووا  الما، واي
ال شاء البول فإنم يوههلل أن يكون الولد من ار داه.يا  ال ال تهامع أهاك فالالالالالالالالالالالالالالالل أوه 

يكون عالالالالالالالاحوًا، يا  ال احفظ  عالالالالالالالا   من الايه، فإنم إن اضالالالالالالالل  ينكما ولد ال يامن أن
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امنا  أة ي  اليمل أنالشالاليخ الشالالي ل ونعالالل  وصالاليتل هذه كما حفظتلا  ن ه ويه )غ(.
  (1)هماغ يولد الم صوو".

 : قاذورات جنسية شيعية
"وأما عالالائو  .(2)ييوه البمينل فالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا م البمينل ي يح التمتع  ال نت الوضالالي  . -1 

 االعتمتا ات كالامب  شلول والضو والتفبيذ فا  أب  لا حتهلل فالل الوضي  "! 
ء "المشلوو اراو  هوا، وي: البمينل ي يح ويء ال،وه  فالالالل الد و، ييوه البمينل -2

  (3)ال،وه  د وًا  اهلل كواهي  شديدل"!
فضه اهلل ي يح النظو إلهلل النعاء وهن  اويات! ييوه فضه  حعين الا نانل محمد -3 

"فاو أن  النعالالالاء اد ا تادت البووج  ا اب ال حو ها، النظو إليلن : (4)اهلل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا م
"وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ضالالالالوء ذلك اد يشالالالالمه الموضالالالالوغ النظو إلهلل ال وول :  لذا الاحاظ". إلهلل أن ااه

 حات فالالالالالالالالالالل ال حو فالالالالالالالالالالل   ش  ندما تكشفلا صاح تلا، كما فالالالالالالالالالالل نوادة ال وال أو العا
 ال ادان أو نحو ذلك".

أ و اليالاعالالالالالالالالالالالالالالو البوئل ي يح ل الب الوهاله   وول الوهاله، والموأل   وول الموأل من  الاب  -4
هالاله يهو، لمب ال وول من وواء الثيالالاب من الوهالاله ل وول وهالاله : 724الم،ا ! عالالالالالالالالالالالالالالااه 

ل الشالالالالالالالالالالالالالاللولو لبو، ومن الموأل ل وول أبو ، لمهود الا الالب والم،ا ، مع فوش  الالدو إثالالاو 
  (5)ال يحوو فالل الفوش، واهلل ال الو.: البوئل

محمد الحكيو يهو ، إ ياء فالالالالالالالالالالالالالالالالياو يحتوة  اهلل صوو نعاء محه ات فالالالالالالالالالالالالالالالالل حال   -5
 (6).تكش  لوهه ةويب أهن ل  ن النعاء لتحميش الفاو، ولكن ال يهو، النظو  شلول!

                                                 
وانظو عياح  فالالالل  الو التشيع..الحو،ل ال امي ..أعواو..بفايا لإلماو محب  المصدو العا ا نفعم. -1

 الدين   اب الكاظمل.

 12معال  واو  241تحويو الوعيا  ص -2

 .11معأل  واو  241تحويو الوعيا  ص -3
 .1/66النكا  كتاب  -4
 ، معائه فالل العتو والنظو وال ااات. 3صواي النهال فالل أهو   االعتفتاءات ج -5

 . 324ص محمد ع يد الحكيو: حواويات فيلي  -6
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محمد  ااو الحكيو يهو ، تفكيو الوهه فالالالالالالالالالالالالالالل ةيو ،وهتم، ومن فالالالالالالالالالالالالالالل ذلك التفكيو  -6
 نعالالالاء الكفاو  م نهلل التبايه إذا صالالالاح م انتصالالالاب ل ضالالالو الذكوول من دون إن،اه لامنل 

 إذا لو ينتم تفكيو الوهه إلهلل محوو! 
 (1)هوا، التمتع  ال كو ولو من ةيو إذن وليلا، ولو من ةيو شلود أيضا. –7
هوا، التمتع  ال نت الصالالالالال يول التل لو ت اغ الحاو، و حيث ال ييه  موها  ن  شالالالالالو  –2

 (2)عنين.
فوو  الكاينل  ن الوضالالالالالالالالالالالالالالالا أنم عالالالالالالالالالالالالالالالألم  (3)هوا، الاواي  لا  أن يتأتيلا من د وها. –5

ه الوه: وما هلو اات: "إن وهًا من مواليك أمونل أن أعالالالألك، ااه: صالالالفوان  ن يحيهلل
ف الاله إنالالا ال ن: فالالأنالالت تف الالهو االالاه: ااالالت لالالم: ذلالالك لالالم، االالاه: هيالالأتل اموأتالالم فل د وهالالاو االالا

"يأتل الموأل فل ذلك الموضالالالالالالالالع، : ووووا  ن ه فو أنم عالالالالالالالالألم وهه  ن الوهه (4).ذلك"
من  :ااه وعالالالالالوه اهلل صالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو: وفهلل ال يت هما  ، فياه لل ووفع صالالالالالوتم

ه أهه ثو نظو فل وهو  كافم مماوكم ما ال يييا فاي  م )ي نل ااه هذا بدا ًا لاناب(
  (5).ال  أب  م": ال يت، ثو أص هلل إلل، فياه

ت أ ا عالالالالالالالالأل: وووا  ن ه فو  لذه الصالالالالالالالالواح   ن   يد اهلل  ن أ ل ي فوو ااهو
: ت، ااتوضي ال  أب، إذا:   د اهلل  ايم العاو  ن الوهه يأتل الموأل فل د وهاو ااه

 (6).هالذا فل ياالب الولالد": و االاه(فالأتوهن من حيالث أموكو اهلل): فالأين اوه اهلل  ، وهاله
إنِّل و مالالا أتيالالت الهالالاويالال  من بافلالالا ي نل د وهالالا : ويووون  ن يونب  ن  مالالاو أنالالم االالاه

                                                 
 . 7/254، تلذيب ارحكاو 2/126 نهو الدين الحال: شوائع ارحكاو -1

 .5/463، الكافالل فالل الفووغ 3/145االعت صاو لايوعل  -2
 .7/514، تلذيب ارحكاو324: 3االعت صاو لايوعل  -3
 .3/2435244، االعت صاو 5/41 لاكاينل -الفووغ  -الكافل -4
 .343/3 -كتاب النكا -ه فو اليوعل والشيخ اليائف  أ : االعت صاو -5

 .3/243،  اب لداب الباول أيضًا االعت صاو7/414اليوعل: تلذيب ارحكاو -6
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وتي،،ت، فه ات إلهلل نفعالالل إن  دت إلهلل اموأتل هكذا ف اهلل صالالدا  دوهو واد ثيه ذلك 
  (1)ليب  ايك شلء وذلك لك".:  ال، ااه

  (2)إن كانت مت،وه  أو كانت  اهول.ال دا ل لعااه الموأل التل يتمتع  لا  –11
الحد اردنهلل لامت   ممكن أن يكون مضالالالالالالالاه   واحدل فيي، ويعالالالالالالالمون ذلك إ اول  – 11

أن : العالالالن  الوا    الصالالالفح  الوا    624كت ت مها  الشالالالواغ الشالالالي ي  ال دد و  (3)الفووج.
لمت  !! الييي فالالالالالالالالالالالالالل إيوان  ع ب ،واج   ال، يو الشي ل وافعنهانل أشاو إلهلل و ع مايون

لمدين   أنلا ا -حيث شالالا ت مماوعالال  المت  -واد و صالالفت مدين  مشالاللد الشالالي ي  اإليواني 
 اركثو انحاال  اهلل الص يد ارباال فالل لعيا.

"ينظو  :أها،وا النظو إلهلل فوج البنثهلل لاتأكد أيلما أعالالال ا من أهه الميواث. فيالوا -12
  (4)ليب الفوج نفعم.إلهلل المولل فيو  ش حا". ي نل يوون ش ح الفوج، و 

أو    ال يش  ن من أو   ، اروش من الميو، : وووا  ن أ يم ه فو أنم ااه -13
: وأيضًا وووا  نم أنم ااه (5).وال ين من النظو، وارنثهلل من الذكو،وال الو من ال او"

  (6)فل اركه والشوب والنظو إلهلل الموأل الحعناء والهماغ".: النشول فل  شول أشياء
 أب  ال: "هه لاوهه أن ينظو إلهلل اموأتم وههلل  ويان و ااه: وووا أيضالالًا أنم عالالئه -14

  (7) ذلك، هه الاذل إال  ذلك".
  (8).ال  أب": "الوهه يي ه فوج اموأتمو ااه: الحعن  ن اوووا عئه أ  -51

                                                 
 .3/244االعت صاو  -1
 .5/463الكافالل فالل الفووغ  ،3/145االعت صاو لايوعل -2
 .5/461، الكافالل فالل الفووغ 3/151االعت صاو لايوعل -3
 .61/322،  حاو ارنواو26/251، وعائه الشي   7/152 -الفووغ– الكافل -4
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 : ن  مو  ن ي،يد ااه  إعالالالالالالالناده  ن الحعالالالالالالالن  ن مح وب، فل كتاب)المشالالالالالالاليب ( -16
ففبذت  الهم    المدين ، ول عالالالالالالالت أثوا ل، وتيي ت، فموت  ل وصالالالالالالاليف ،يوو  اةتعالالالالالالالات

فدبانل من ذلك ضالالالالاليا، فعالالالالالألت أ ا   د اهلل  ايم العالالالالالاو  هل، وأمنت فأمذيت أنا للا،
  (1)ةعه". ليب  ايك وضوء، وال  ايلا: فياه  ن ذلكو

ب م"ولو اانا أن : ييوه الحعن  ن يوع  الحال: هوا، التيمو  اهلل فوج الموأل -64
الفوج حدث لو ضوب يده  اهلل فوج اموأل  ايم تواب صح التيمو، رن أوه اروكان 

  (2)المعح ال النيه".
 : واستةـجاره إعارة الفـَرج

 : تحقق إعارة الفرج بطريقينيو 
تام إلهلل وهه لبو فيحه لم أن يتمتع  لا أو أن يصنع  -1 أن ي يل الوهه اموأتم أو أاما

وهه ما أن يعافو أودغ اموأتم  ند هاوه أو صدييم أو أة   لا ما يويد، فإذا ما أواد
 شبص كان يبتاوه، في يح لم أن يصنع  لا ما يشاء ييا  مدل عفوه.

إذا ن،ه أحد ضيفًا  ند اوو وأوادوا إكوامم فإن صاحب الداو ي يو اموأتم لاضي   -2
  ينع ونلا كاذ  ييا  مدل إاامتم  ندهو، فيحه لم منلا كه شلء..وياْووون فل ذلك ووايات

لهلل أ يم محمد ال ااو. منلا ما وو  اليوعل  ن محمد : إلهلل اإلماو ه فو الصادا، واي
هح ربيم فوج هاويتمو ااه: اات:  ن أ ل ه فو  ايم العاو ااه ن و ال  :"الوهه ي ح 

: وما وواه الكاينل واليوعل  ن محمد  ن مضاوب ااه (3) أب  م لم ما أحه لم منلا".
"يا محمد بذ هذه الهاوي  تبدمك وت صيب  منلا، فإذا : و   د اهلل  ايم العاوااه لل أ 

  (4)بوهت فاوددها إلينا".

                                                 
 .211-2/121الشي    وعائه ،112/322 التلذيب -1
الحعن  ن يوع   ن  ال الميلو الحال، تحييا العيد ملدة : نلاي  اإلحكاو فل م وف  ارحكاو -2

 .6/664ايوان،  -او -الوهائل، ماعع  اعما يايان لاي ا   والنشو والتو،يع 
 .3/136االعت صاو -3
 .3/136، االعت صاو211 /2 -الفووغ– الكافل -4
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هاءت  :الشني    اهلل ه فو  ن ال ااو ما وووه  نم أنَّم ااه الشي   ومن أكاذي لو
إنِّل ،نيت فيلونل، فأمو  لا أن توهو، فأب و  ذلك أميو المامنين : اموأل إلهلل  مو فيالت

 مووت  الوادي  فأصا نل  يش شديد: كي  ،نيتو فيالت: صاوات اهلل  ايم، فياه
فاعتييت  و يًا، فأ هلل أن يعيينل إال أن أمكنم من نفعل، فاما أهلدنل ال يش وبفت 

،ويج ووب ت:  اهلل نفعل عيانل فأمكنتم من نفعل، فياه أميو المامنين  ايم العاو
  (1)الك   ".
 : إيران في بغاءال تقنين ومشروع المتعة

/ 2نشالالالالالالالالالالالوت هويدل الشالالالالالالالالالالالوا اروعالالالالالالالالالالالي التل تصالالالالالالالالالالالدو من لندن فل  ددها يوو 
 فبيوت العفاو نعالالالالالالالالالالالب  من الوثيي  اإليواني  التل تشالالالالالالالالالالاليو إلهلل يويي  إنشالالالالالالالالالالالاء 3/2114

لمكافح  الفحشالالالالالاء وال ااات ةيو المشالالالالالوو    ين الوهاه والنعالالالالالاء وارمواش الهنعالالالالالي  
 وفل ميدمتلا اإليد،. 
ل  اهلل ، ائنلا الواة ين ف -حعالالالالالالالالالالب الوثيي -ميتوح  عالالالالالالالالالالت وش و يوت ال ف  ال

 : هال،واج  يويي  المت   )ال،واج الماات( من النعاء والوهاه، تعليات تشم
إهواء ال،واج  صالالالالوول شالالالالو ي  لامدل التل يتفا  ايلا ال،وهان من عالالالالا   واحدل إلهلل  -1

 عن .  55
الفنادا إذا ما كان الهمع  ينلما منح ال،وهين توبيصالالالالالالالًا وعالالالالالالالميًا لحه، ال و  فل  -2

 فل  يت إحداهما ةيو ممكن.
إبضالالالالالالاغ ال، ائن لفحوصالالالالالالات ي ي  محددل  صالالالالالالوول منتظم   حيث يحمه كه ، ون  -3

 و، ون  شلادل ي ي  تاكد  دو ا تائم أو ا تائلا  أمواش هنعي  م دي .
 ،عالالالالالالالالالالاهدتشالالالالالالالالالالو   اهلل هذه ال يوت هيئات تتأل  كه واحدل منلا من احد أئم  الم -4 

 وأحد اري اء. ،وأحد التهاو ،واائد اوات ارمن ،وممثه حاكو المدين 
                                                 

 . 5/462 الفووغ من الكافل -1
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يدفع ال، ائن مكافأل وم،ي  كمعالالالالالالالالالالالالاهم  فل ت يي  تكالي  إداول ال يوت. و النعالالالالالالالالالالالال    -5
لانعالالاء الاواتل تعالالمح  يوت ال ف   ت،ويهلن  يويي  المت   لعالالا ات أو أياو أو عالالنوات، 

النعالالالالالالالاء ال امات ةيو الواة ات فل ال،واج  صالالالالالالالوول  فا  د أن يكن من اروامه أو من
 دائم . 

النعالالالالالالالالالالالالالالالالاء ةيو الهميات الاواتل ي الالانين من نيص أو موش يحوه دون ،واهلن  -6
  صوول  ادي . الفتيات الاواتل ييمن فل مكان   يد  ن  يوتلن ال ائاي  كاليال ات. 

واش ي   باوهو من ارمو النع   لاذكوو فإن الشوي الوحيد هو امتاكلو شلادل ي  -7
، فإنم و النعالال   رهو ال، ون  أو ال،وه  الهنعالالي  وتعالالديدهو المكافأل الوم،ي  ل يت ال ف .

 أل  تومان ومايون تومان  حعب توافا ال،وهين. 31يتواو   ين 
ووهاه  الديني ، مدين  الحو،ل معالالالالالالالالالالالالالالالا د محافظ اوكه من واتلا واد ا تو  

المحافظ   أن  دد  ائ ات اللو  فل هذه المدين   الدين، فل اهتماغ لك او معالالالالالالالالالالالالالالئولل
الميدعالالالالالال  يتهاو،  شالالالالالالوين ألفًا. وهناك المئات من العالالالالالالماعالالالالالالول ي،اولون  مالو  اللوات  
الهوال  فل المدين . وفل ال اصالالالالالالالالالالالالالالم  يلوان هناك المئات من  يوت المت   العالالالالالالالالالالالالالالوي . 

 ،عالالالالالالالوي ل يوت الوي تيد المحافظون  أنَّ إنشالالالالالالالاء  يوت ال ف  هو أفضالالالالالالاله يويا إلةاا ا
 واليضاء  اهلل ظاهول الد اول  شكه نلائل.

 : الوميني والمتعة
"لمَّا  :اليصالالالالال  التالي -وافا البمينل فل ال واا-يووة العالالالالاليد حعالالالالالين الموعالالالالالوة

كان اإلماو البمينل مييمًا فل ال واا كنا نتودد إليم، ونياب منم ال او حتهلل صالالالالالالالالالالالالالالالاوت 
لالاْت إليالم د ول من مالدينال  وو وهل مالدين   ااتنالا م الم وثييال  هالدًا، واالد اتفا مول أن  و هِّ

تيع ةوب الموصالالالاله  اهلل معالالالاليول عالالالالا   ونصالالالال  تيوي ًا  العالالالالياول، فيا نل لاعالالالالفو م م، 
فعالالالالالالالالافوت م م، فاعالالالالالالالالتي اونا وأكومونا ةاي  الكوو مدل  يائنا  ند إحد  ال وائه الشالالالالالالالالي ي  

داد أواد ا فل   المييم  هناك..ولما انتلت مدل العالالفو وه نا، وفل يويا  ودتنا ومووون
اإلماو أن نوتا  من  ناء العفو، فأمو  التوهم إلهلل منيي  ال ييفي ، حيث يعكن هناك 

 وهه إيوانل ارصه يياه لم عيد صاحب، كانت  ينم و ين اإلماو م وف  اوي .
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فو  عيد صاحب  مهيئنا، وكان وصولنا إليم  ند الظلو، فصنع لنا : ويضي 
و م فحضالالالالالالالالووا، وا،دحو من،لم احتفاء  نا، وياب عالالالالالالالاليد ةداء فابوًا، واتصالالالالالالالاله    ش أاا

صالالالاحب إلينا الم يت  نده تاك الايا ، فوافا اإلماو، ثو لما كان ال اشالالالاء أتونا  ال اشالالالاء، 
وكان الحاضالالالالالالالوون ي يا ِّا ونا يد اإلماو، ويعالالالالالالالألونم، ويهيب  ن أعالالالالالالالألتلو، ولما حان وات 

 صالالالو اإلماو البمينل صالالال ي    مو النوو وكان الحاضالالالوون اد انصالالالوفوا إال أهه الداو، أ
أو ع عنوات أو بمب ولكنلا هميا  هدًا، فياب اإلماو من أ يلا عيد صاحب إحضاوها 
لاتمتع  لا، فوافا أ وها  فو   الغ، ف ات اإلماو البمينل والصالالالالالالالال ي   فل حضالالالالالالالالن م، ونحن 

لا !!  نعمع  كاءاها وصويبا
، عالالالالالالنا لتناوه اإلفياوالملو إنم أمضالالالالالالهلل تاك الايا ، فاما أصالالالالالال ح الصالالالالالال ا ، وها

تَّع   لالالالذه اليفاالال   نظو إللَّ فوهالالالد  امالالالات اإلنكالالالاو واضالالالالالالالالالالالالالالحالالال  فل وهلل، إذ كي  ياتاما
الصالالالالال يول، وفل الداو شالالالالالا ات  ال ات واشالالالالالدات، كان  إمكانم الت متع  إحداهن، فاوا يف ه 

ك، عالالالالالالالالالالالاليد اليوه اول: عالالالالالالالالالالالاليد حعالالالالالالالالالالالالين ما تيوه فل التمتع  اليفا  و اات لم: و!فياه لل
 ا ك وأنت إماو مهتلد، وال يمكن لمثال أن يو ، أو ييوه إال  ما تواه أنت أو والصواب ف
عالالالالاليد حعالالالالالين، إن  الت متع  لا هائ،، ولكن  المدا   ، والتي يه والتفبيذ. أم ا : تيولم..فياه

 :)هلل ثو لاتاويخ..كشالالالال  ارعالالالالواو وتاْ و ئا   ارئم   ارايلاو (1)الهماغ فإن لا ال تيو   ايم".
 عين الموعوة(.العيد ح

: اهيو  هوا، التمتع حتهلل  الوضالالالي  ، في لي  اهلل الك و   ند الشالالالي   والبمينل
مًا وتفبيذاً   (2)وتي يا". -أة يضالالالالالالالع ذاكاواه   ين فبذيلا -"ال  أب  التمتع  الوضالالالالالالالي   ضالالالالالالالا

 لوواتالمشالال و ال واهو من كانت لو بصالالوصالالا كواهي   اهلل  ال،اني  التمتع يهو،": وااه
ن  ال،نا،  (3).الفهوو من فايمن لا ف ه واي

                                                 
وانظو عياح  فالالالل  الو التشيع..الحو،ل ال امي ..أعواو..بفايا لإلماو محب  المصدو العا ا نفعم. -1

 الدين   اب الكاظمل.

 .12معأل  واو  ،2/241انظو كتا م تحويو الوعيا   -2
 .61معأل  واو  ،1/516تحويو الوعيا   -3
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 عقيـدة البــداء
 : البداء له معنيان

ا لاْو ياك ون وا : الظلوو   الالالالد البفالالالالاء، كمالالالالا فل اولالالالالم ت الالالالالهلل -1 م  مالالالالا داا لال ْو م نا الاالالالالَّ )وا الالالالا
(.ال،مو  .47: ياْحتاع   ونا

ْن : نشالالالالالالأل وأة هديد لو يكن من ا ه، كما فل اولم ت الهلل -2  ْ د  ماا واأاو ا  ا )ث وَّ  اداا لال ْو م 
يٍن( يوع  تَّهلل ح  ن نَّم  حا   (1).35: اْليات  لاياْعه 

وال داء  م نييم العالالالالالالالا يين يعالالالالالالالتا،و عالالالالالالال ا الهله وحدوث ال او، وكاهما محاه 
فاات  :  اهلل اهلل  ، وهه، فإن  امم ت الهلل أ،لل وأ دة، ليولم ت الهلل ْنداه  ما ح  اْل اْيب  ال )وا  

لاا إ الَّ ه وا  لاا واالياْ اام  ااٍ  إ الَّ ياْ اام  ْن واوا ي ي  م  ا تاعالالالالالالالالالالالالالالْ ما ا ف ل اْل اوِّ وااْل اْحو  وا ياْ ااو  ما  حا ٍَّ  ف ل وا
ا  ٍب إ الَّ ف   ٍب واال يالالا ات  اْراْوش  واال وايالالْ : االالالالالت اليلود  .55: ل ك تالالااٍب م   يٍن( ارن الالاوظ ا مالالا

شالالالالالالالالالادا ماك رنم وهع من اائا ندمت أنل اد ه ات : "وكان كاو الوب إلهلل صالالالالالالالالالموئيه
"فح،ن الوب أنم  مه : واالت اليلود (2)ووائل ولو ييو كامل ندمت!! اهلل ييوه ندمت".

اإلنعالالالان فل اروش وتأعالالال  فل اا م فياه الوب أمحو  ن وهم اروش اإلنعالالالان الذة 
  (3)اإلنعان مع  لائو ود ا ات وييوو العماء رنل ح،نت أنل  ماتلو". –بايتم 

نييم العالالالالالالالالالالالالالالالا يين ا تيدتم الشالالالالالالالالالالالالالالي   وأيايتم فل حا اهلل ت الهلل  ما ال داء  م 
ن و يا أ ا ": يصالالالفون. فوو  ثي  إعالالالاو الشالالالي   الكاينل فل الكافل  ن أ ل الحعالالالن ااه

هاشالالالو  دا هلل فل أ ل محمد   د أ ل ه فو ما لو يكن ي و  لم، كما  دا لم فل موعالالالهلل 
ن كوه الم ياون".ا حدمضل إعما يه ما كش   م  ن حالم وهو كم   د    ثتك نفعك واي

                                                 
 . 14/66لعان ال وب ،6/2272الصحا   ،4/312 دو : الياموب المحيي، مادل: انظو -1

 .15عفو صموئيه اروه ص -2
 .6عفو التكوين ص  -3
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 : البداء في دين الشيعة مكانة
وال داء ت ده الشالالالالي   اإلمامي  من أصالالالالوللا التل ال  د من اإليمان واإلاواو  لا. 
ذكو محمد  ن ي يوب الكاينل فل كتا م "أصالالالالالالالالالوه الكافل"  ا ا كاما فل ال داء وعالالالالالالالالالماه 

ما   د اهلل ": " ن ،واول  ن أ ين: ) اب ال داء(، وأتهلل فيم  ووايات كثيول نذكو   ضالالالالالاللا
  (1) شلء مثه ال داء".

 :وفل وواي  ا ن أ ل  ميو  ن هشالالالاو ا ن عالالالالو  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالاو
"ولو  او الناب ما فل اليوه  ال داء من : واالوا (2)"ما  ظو اهلل  ، وهه  مثه ال داء".

 (3)ارهو ما فتووا من الكاو فيم".
والشالالي    (4)ث اهلل ن ًيا اي إال  تحويو البمو وأن ييو هلل  ال داء"."وما   : ووووا

ذه وا إلهلل أن ال الالداء متحيا فل اهلل  ، وهالاله كمالالا تالالده  ايالالم النصالالالالالالالالالالالالالالوص التيالال  من 
  -: مواه لو ارعاعي 

"عالالالالالالالالالالالالم ت أ ا   د اهلل  ايم العالالالالالالالالالالالالاو ييوه ما تن أ ن ل اي : ف ن موا،و  ن حكيو ااه -
  (5)واليا  ". ،وال  ودي  ،والعهود ،والمشيئ  ،داء ال : حتهلل ييو هلل  بمب

يا إال ما   ث اهلل ن : عالالم ت الوضالالا  ايم العالالاو ييوه: و ن الويان  ن الصالالات ااه -
" دا هلل فل أ ل محمد   د : ونيه الكاينل أيضالالالالالالالالالالالالالالا (6) تحويو البمو وأن ييو هلل  ال داء".

مضل إعما يه ما كش   م  ن أ ل ه فو ما لو ي و  لم، كما  دا لم فل موعهلل   د 
ن كوه الم ياون. وأ و محمد ا نل البا  من   دة  ،وهو كما حدثتك نفعالالالالالالالالالالالالالالك ،حالم واي

  (7)و نده  او ما يحتاج إليم وم م لل  اإلمام ".
                                                 

 .332، وانظو التوحيد ال ن  ا ويم ص 1/146أصوه الكافل -1
 .333، التوحيد ال ن  ا ويم ص 1/146أصوه الكافل -2
 .4/112، و حاو ارنواو 334 ن  ا ويم ص ، التوحيد ال1/142أصوه الكافل -3
 نفب المصادو العا ي . -4

 .6/164حعين النووة الي وعل  المحدث: معتدوك الوعائه وباتم  .6/638 الكافلأصوه  -5
 .331/1أصوه الكافل لاكاينل فل كتاب التوحيد  -6
 .1/322أصوه الكافل  -7
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يظنون فل اهلل ةيو الحا ظن  - واالالالد كالالالذ وا  اهلل اهلل فل ذلالالالك و اهلل أئمتلو
ثو لما مات ا ه أن يصالالالالالالالالالالالالالال ح  ،ل ه فويد ون أن اهلل كان يويد اإلمام  ر  - الهاهاي 

إماما حينئذ  دا هلل ال ال اليديو أن يكون اإلماو أ و محمد فف ه، وذلك كما أنم اد كان 
 يو وأيم ف ،يويد اهلل أن يه ه إعالالالالالالالالالالالالالالما يه إماما ثو )وال ياذ  اهلل(  دا هلل الوأة الهديد

إت ا ا  الكذب ع حانمالعا ا فه ه موعهلل الكاظو إماما لاناب، وهكذا يفتوون  اهلل اهلل 
فالو الويه لما يصالالالالالالالفون. ونعالالالالالالالوا ااتالو اهلل أنم ينتج من أكاذي لو هذه نعالالالالالالال    ،رهوائلو

 الهله إلهلل اهلل ال ايو الب يو الحكيو الهايه، وهو كفو  وا . 
يا ثا ت  :عم ت أ ا ه فو  ايم ييوه:  ن أ ل حم،ل الثمالل ااه ونيه الكاينل

 فاما أن اته الحعالالالالالالين صالالالالالالاوات اهلل ،هذا ارمو فل العالالالالالال  ينإن اهلل ت اوك وت الهلل وات 
 تو فحدثناكو فأذ ، ايم اشالالالالالالالالالالالتد ةضالالالالالالالالالالالب اهلل  اهلل أهه اروش فأبوه إلهلل أو  ين ومائ 

اهلل ما يشالاء  )يمحو: ولو يه ه اهلل لم   د ذلك واتا  ندنا ،الحديث فكشالفتو اناغ العالتو
اد : ياه ا   د اهلل  ايم العالالاو ففحدثت  ذلك أ: ويث ت و نده أو الكتاب( ااه أ و حم،ل

  (1)".كان ذلك
والمواد ) لالالذا ارمو( فل كامالالم هو ظلوو الملالالدة. ثو إن أاواللو واد الالاءاتلو 

الهلل شالالالالالالالالالالالأنم أن اهلل ت  -ن وذ  اهلل- فإنم يا،و من  ييدل ال داء ،هذه كالا ظاهول ال يان
ثو لما حدثت و او  لا اهلل ةيو عالالالالالالالال حانم  ،كان يهله هذه ارشالالالالالالالالياء التل هاءت مابوا

 ونعالالالالالال   الهله إلهلل اهلل ،وأيم اليديو وأنشالالالالالالأ وأيا هديدا حعالالالالالالب الظوو  وارحواه الهديدل
 ت الهلل كفو صحيح كما ميوو فل محا .

وكذلك لمن   ييدل ال داء  اماء الشي   الم اصوون، واد ضمنوها كتب ال ييدل 
  (3)( مصنًفا.25مالفات معتيا   ا ت)وأل   شيوبلو فل شأنلا  (2)  ندهو.
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 : البداء عقيدةالشيعة من اوتالق  غرض
إن  من  ييدل الشالالالالالالالالالالالالي   أن أئمتلو ي امون ال يب، وي امون ما كان وما عالالالالالالالالالالالاليكون،  -1

وأنلو ال يبفهلل  ايلو شالالالالالالاللء! فإذا أب و أئمتلو  أمو معالالالالالالالتي ه وهاء ارمو  اهلل با  
ما أن يكذ وا أئمتلو ما االوا، فإما أن يكذ وا  ارمو وهذا  محاه لواو م  ين الناب، واي

وينعالالال وا البيأ إليلو، وهذا ينعالالال   ييدتلو التل أصالالالاوها فيلو من  املو لا يب. فكان 
أة   د هلل كذا،: أن أحدثوا  ييدل ال داء. فإذا واع ارمو  اهلل با  ما االم اإلماو االوا

 أن اهلل اد ةيو أموه. 
فلل أوادت أن تن،ه إماملا  ن : ي شر أعمالهاولكن الشيعة اإلمامية وقعت ف

و ن الكذب فل الحديث، فاتلمت و لا من حيث تشالالال و أو ال تشالالال و  ،البا  فل الو د
 د ااه أ و ه فو وأ و  :  ن أ ل حم،ل الثمالل ااه ارنواو  حاو الهله! فيد هاء فل 

 أمو أنم يهلء من هاهنا فهاء من هاهنا،  "يا أ ا حم،ل إن حدثناك: العالالاواهلل  ايلما 
ن حدثناك اليوو  حديث وحدثناك ةدًا  بافم فإن اهلل يمحو  فإن اهلل يصالالالنع ما يشالالالاء، واي

  (1)ما يشاء ويث ت".
وليد كان   ش شالالالالالالاليوخ الشالالالالالالالي   اإلمامي  يمن ون شالالالالالالالي تلو  أن ارمو عالالالالالالالي ود إليلو  -2

ا من ما انيضالالالت تاك المدل ولما يتحيوال ا   عالالالتكون للو ولدولتلو   د عالالال  ين عالالالن ، ول
  (2)ذلك شلء، لهاءوا إلهلل ال داء واالوا اد  دا هلل ع حانم!

ولم ا وأت الشي   اإلمامي  ممثا  فل مشايبلا أن هذه ال ييدل اد تهاب الشنا   
 اهلل مذه لو، نعالالالالالالالالالالالالالالهوا ووايات أبو  تحدث أن ال داء اد منع ارئم  من التحديث  ما 

ل داء "لوال ا: معالالالالالالتي ا . فلاهو ي، مون أن  ال  ن الحعالالالالالالين ييوهعالالالالالاليكون من ارموو ال
إذا المانع لألئم  من التحديث  أب او ال يب هو  (3)لحدثتكو  ما يكون إلهلل يوو الييام ".

بوفلو من أن ي الالدوا هلل أموًا لبو  با  مالالا حالالدثوا  الالم! وهالالذا كاالالم ملوب من التحالالديالالث 
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لذة أب و اهلل فل مواضالالالالالالالالالالع كثيول من كتا م أن  أمو ال ي امم إال اهلل، وهو  او ال يب ا
 ال يب ال ي امم إال هو.

ولفعاد  ييدل ال داء وكونلا ها ت  ايلو التشنيع ذهب   ش مشايخ الشي   
إلهلل إيلاو الناب وبدا لو  أن ال داء كالنعخ الذة أب و اهلل  نم فل كتا م أو أنم هو. 

ثام، أو "أو يأمو  أمو ثو ينلهلل  ن م: ياهفمثا ا ن  ا ويم اليمل فع و ال داء  النعخ، ف
ينلهلل  ن شلء ثو يأمو  مثه ما نلهلل  نم، وذلك مثه نعخ الشوايع، وتحويه الي ا ، 

  (1). نلا ،وهلا" المتوفهللو دل 
وليب ارمو كذلك، فالنعالالالالالالالالالخ ليب هو ظلوو أمو هديد هلل ت الهلل،  ه اهلل  الو 

 أمو فل وات من ارواات يناعالالالالالالالالالب   ارمو المنعالالالالالالالالالوخ وارمو الناعالالالالالالالالالخ، ولكن اهلل يأمو
الحاه وات ذاك، ثو ينعبم  أمو م اوو  نده أ،اًل. وأم ا ال داء فلو أن اهلل يظلو لم أمو 
هديد لو يكن ي امم فل العالالالالالالالالالالالالالالا ا، و ين النعالالالالالالالالالالالالالالخ وال داء من الفوا كما  ين العالالالالالالالالالالالالالالماء 

ااموا و واروش. واد نيش  اماء أهه العالالالالالالن  الشالالالالالالي   ل دو التفويا  ين النعالالالالالالخ وال داء 
  (2) الود  اهلل أوهاو الوافض  واليلود فل  دو التفويا  ينلما.

واد حاوه   ش  اماء الشالالالالالالالالالالالالالالي   فل اال تذاو  ن ضالالالالالالالالالالالالالالاه أئمتلو اليائاين 
 : ال داء. وأبذوا يتأولون هذا الم تيد، ومن هاالء شالالالالالالالالالالالاليخ اليائف  اليوعالالالالالالالالالالالالل الذة ااه

م  دا هلل ه فل هميع ما يووة من أن دا هلل فيم م ناه  دا من اهلل فيم، وهكذا اليو : "اولم
فل إعالالالالالالالالما يه م ناه أنم  دا من اهلل، فإن الناب كانوا يظنون فل إعالالالالالالالالما يه  ن ه فو 

وأحد مواهع الشالالالالي   الم اصالالالالوين  (3)أنم اإلماو   د أ يم، فاما مات  اموا  يان ذلك".
ن كان فل هوهو م ناه هو ظل: وهو محمد حعالالالين له كاشالالال  ال يا فياه و و "ال داء واي
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الشالالالالالالالالالاللء   د بفائم، ولكن ليب المواد  م هنا ظلوو الشالالالالالالالالالاللء هلل هه شالالالالالالالالالالأنم وأة ذة 
حويه  ومعالالالالالالك  ييوه  لذه المضالالالالالالا ،  ه المواد ظلوو الشالالالالالاللء من اهلل لمن يشالالالالالالاء من 

  (1)) دا هلل( أة  دا حكو اهلل أو شأن اهلل".: بايم   د إبفائم  نلو، واولنا

تفا مع هالالذا التالالأويالاله، إذ تالالده  اهلل ولكن المياع  اهلل ووايالالاتلو ال يو  أنلالالا ت
نعالالالالال   ال داء إلهلل اهلل ال إلهلل الباا، ولذلك ا تذو أئمتلو  ن اإلب او  الم ي ات بشالالالالالي  
ال داء..ونعالالالال وا إلهلل ن ل اهلل لوي أن م كان يعالالالالتحث  المائك  إلن،اه ال يو    يومم بشالالالالي  

يا لوي : الو. فيالو "تأبذونلو العالالالالالالالالالا   فإنل أبا  أن ي دو لو ل في: أن ي دو هلل، وييوه
 فله مثه هذا الكفو الشنيع يي ه التأويهو!. (2)إن  مو دهو الص ح أليب الص ح  يويب".

كنت  ند أ ل الحعالالالالن : " ن أ ل هاشالالالالو اله فوة ااه: وأيضالالالالًا هاء فل الكافل
نل رفكو فل نفعالالالالالالالالالل أويد أن أاوه كأن لما   ايم العالالالالالالالالالاو   د مضالالالالالالالالالل ا نم أ و ه فو واي

عالالالما يه ا نل ه فو أ ا ه فو : أ نل وأ ا محمد فل هذا الوات كا ل الحعالالالن موعالالالهلل واي
ن اصالالالالالتلما كيصالالالالالتلما، إذ كان أ و محمد الموهل   د أ ل   ن محمد  ايلو العالالالالالاو، واي

 دا هلل  ن و يا أ ا هاشالالو: ه فو  ايم العالالاو، فأا ه  ال أ و الحعالالن ا ه أن أنيا فياه
 ن ي و  لم، كما  دا لم فل موعالالالالهللفل أ ل محمد   د أ ل ه فو  ايم العالالالالاو ما لو يك

ن كوه    د مضالالالالالالالالالالالالالل إعالالالالالالالالالالالالالما يه ما كشالالالالالالالالالالالالال   م  ن حالم وهو كما حدثتك نفعالالالالالالالالالالالالالك، واي
  (3)الم ياون".
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 ةـينـدة الطـقيـع
"أنَّ الشالالالالالالالالالي ل باا من يين  : ومابص هذه ال ييدل كما ذكوها الشالالالالالالالالاليخ اليفاوة

ا فل م ين، فمباصالالالالال  والعالالالالالنل باا من يين  أبو ، وهو  الم،ج  ين اليينتين  وهم 
الشالالالالالي ل من م اصالالالالالل وهوائو هو من تأثوه  يين  العالالالالالنل، وما فل العالالالالالنل من صالالالالالا  
وأمان  هو  ع ب تأثوه  يين  الشي ل، فإذا كان يوو الييام  فإن  عيئات ومو يات الشي   

  (1)توضع  اهلل أهه العن ، وحعنات أهه العن  ت يهلل لاشي  ".
: مالشالالالالالالالالالالالالالي  ، فيد  وب الكاينل فل كافيم  يولوهذه ال ييدل مذكوول فل أهو كتب 

و يد المهاعالالالالالالالالالالالل فل  (2) اب يين  المامن ويين  الكافو. وأدوج تحتم عالالالالالالالالالالال    أحاديث.
  (3)ًا.وأدوج تحتم ع    وعتين حديث ، حاو ارنواو  ا ًا و نونم   اب اليين  والميثاا
 امنل يين و "إن اهلل مثه لل أمتل فل ال: و ن أ ل   د اهلل أن وعالالالوه اهلل ااه

أعماءهو كما  او لدو ارعماء كالا فمو  ل أصحاب الوايات فاعت فوت ل ال وشي تم. 
ل لمن الم فو : وما هلو ااه: يا وعالالوه اهلل: إن و ل و دنل فل شالالي    ال بصالالا . ايه

  (4).لمن منلو وأن ال ي ادو منلو ص يول وال ك يول وللو ت ده العيئات حعنات"
اهلل أبذ ميثاا شالالالالالالالالالالالالالالي تنا  الوالي  لنا وهو ذو يوو أبذ  "إن: و ن أ ل ه فو ااه

الميثاا  اهلل الذو  اإلاواو لم  الو و ي  ولمحمد صالالالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالالالالالالالاو  الن ول 
و وش اهلل  اهلل محمد صالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالاو أمتم فل اليين وهو أظا . وبايلو 

 الاله أ الالدانلو  الالألفل  الالاو. من اليينالال  التل باا منلالالا لدو. وباا اهلل أووا  شالالالالالالالالالالالالالالي تنالالا ا
  (5).و وضلو  ايم و و فلو وعوها صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو و و فلو  ايا"
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 ، والمامن من تاك اليين ،يين  أن ياء: "اليينات ثاث: و ن أ ل   د اهلل ااه
والمامنون الفوغ من ييب  ،إال أن ارن ياء هو من صالالالالالفوتلا، هو ارصالالالالاله وللو فضالالالالالالو

 (1).ب من حمٍإ معنون"ال،ب... يين  الناص
"فأمو اهلل  ، وهه كامتم فأمعك الي ض  ارولهلل  يمينم : و ن أ ل   د اهلل ااه

واربو   شالالمالم، ففاا اليين فايتين فذوا من اروش ذووًا ومن العالالماء ذووًا فياه لاذة 
منك الوعالالالالالالالاله واروصالالالالالالالالياء والصالالالالالالالالدييون والمامنون والعالالالالالالالال داء ومن أويد كوامتم، :  يمينم
منك اله اوون والمشالالالالالالوكون والكافوون : للو ما ااه كما ااه، وااه لاذة  شالالالالالالمالمفوهب 

واليواةيت ومن هوانم وشالالالالالالالالالالالالالاليوتم، فوهب للو ما ااه كما ااه، ثو إن اليينتين بايتا 
  (2).همي ًا ")إن اهلل فالا الحب والنو (

 اولو يوافا  اهلل هذه ال ييدل   ش  ياء الشالالالالي   المتيدمين، وأنكووها واالوا م
ن   وهالد فل كتالب الشالالالالالالالالالالالالالالي ال  من أب الاوهالا، إنمالا هل أب الاو لحالاد تبالال  الكتالاب والعالالالالالالالالالالالالالال

 الالأن : واالالاه ،ولكن شالالالالالالالالالالالالالاليبلو ن مالال  اهلل اله،ائوة أ هلل ذلالالك (3)فيهالالب ود هالالا. ،واإلهمالالاغ
النصالالوص اد اعالالتفاضالالت واشالالتلوت، ولو ي يهلل مهاه إلنكاوها والحكو  ايلا  أنلا أب او 

ذكو  ،(اليين  والميثاا)ارنواو  اب   نوان يد المهاعالالالالالالالالالالالالالالل فل كتا م  حاو و  (4).لحاد
ومن هذه الووايات ما  .تحتم عالالالال    وعالالالالتين حديثًا لياصالالالاله هذه ال ييد  ند  واو الشالالالالي  

ال واهلل، : اات ليب تدوون من أين أتيتوو -وهو واوة الب و –يا إعالالالالحا : ييولم إماملو
كان متفودًا  الوحداني  يا إعحا إن اهلل  ، وهه لما : فياه .ه ات فداك إال أن تب ونل

من شالالاللء، فأهو  الماء ال ذب  اهلل أوش يي   ياهول عالالال    أياو مع  ا تدأ ارشالالالياء ال
نضالالالالالالالب الماء  نلا في ش ا ضالالالالالالال  من صالالالالالالالفاول ذلك اليين وهل يينتنا أهه  لياليلا، ثو

ا ضالالال  من أعالالالفه ذلك اليين وهل يين  شالالالي تنا، ثو اصالالاليفانا لنفعالالالم،  ال يت، ثو ا ش
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تنا ت وكت كما توكت يينتنا، لما ،نهلل أحد منلو، وعالالالالوا، وال الي، وال شالالالالي  فاو أن يين 
 المعكو وال اكتعب شيئًا مما ذكوت، ولكن اهلل  ، وهه أهو  الماء المالح  اهلل شوب

 أوش ما ون  عالالالالالال    أياو ولياليلا ثو نضالالالالالالب الماء  نلا، ثو ا ش ا ضالالالالالال ، وهل يين 

وهل يين  ب اه، وهل يين   -أة يين أعالالالالالود مت يو منتن - ما ون  من حمأ معالالالالالنون
، فاو أن اهلل  ، وهه توك يينتلو كما أبذها، لو تووهو فل -ي نل أهه العن - أ دائنا

وا  الشالالالالالاللادتين، ولو يصالالالالالالوموا ولو يصالالالالالالاوا، ولو ي،كوا، ولو يحهوا  باا الدميين، ولو ييو 
 كوتتووا أحدًا  حعالالالالالالالالالالالالالالن باا، ولكن اهلل ت اوك وت الهلل همع اليينتين، يين ولو ال يت،

من  ويينتلو، فبايلما و وكلما  وك ارديو، وم،هلما  المائين، فما وأيت من أبيك
 شالالالو الافظ أو ،نهلل، أو شالالاللء مما ذكوت من شالالالوب معالالالكو أو ةيوه، ليب من هوهويتم

 ، اهتو  هذه(والناصالالالالب هنا هو العالالالالنل) .وليب من إيمانم، إنما هو  معالالالالح  الناصالالالالب

 ب من حعن وهم وحعن باا، أو صوو، أوالعيئات التل ذكوت، وما وأيت من الناص
 صالالالالالالالالال، أو حج  يت، أو صالالالالالالالالدا ، أو م وو ، فايب من هوهويتم، إنما تاك ارفا يه

ه  ات فداك فإذا كان : اات. .اكتع لا وهو اكتعاب معح  اإليمان ،من معح  اإليمان
ان كيا إعالالحا أيهمع اهلل البيو والشالالو فل موضالالع واحدو إذا : ااه لل يوو الييام  فممو

ون،غ معالالالالالالالالالالح   فودها إلهلل شالالالالالالالالالالي تنا، يوو الييام  ن،غ اهلل  ، وهه معالالالالالالالالالالح  اإليمان منلو
الناصالالالالالالالالالب  هميع ما اكتعالالالالالالالالال وا من العالالالالالالالالاليئات فودها  اهلل أ دائنا، و اد كه شالالالالالالالالاللء إلهلل 

 ه  ات فداك تابذ حعالالناتلو فتود إليناو وتابذ عالاليئاتنا فتود إليلوو: اات . نصالالوه اروه

 (1)". هوإة واهلل الذة ال إلم إال: ااه
 : الحسين قبر تراب فضل

ل ف ن أ : أكه تواب كو اء شالالالالالالالالالفاء من كه داء: من  يائدهو فل يين  كو اء
ْين  : الحعالالالن ااه عالالالا ينا ااْ و  اْلح  ، إال ي  ْن، يو  لاْحو  اْلب  ْيتا   واالدَّو  وا ْثه  اْلما وااٌو م  يٍن حا  فاإ نَّ "ك هح ي 

ْن ك هِّ دااٍء  فااًء م  ْوٍ ".ف يم  ش  ْن ك هِّ با اٌن م  ف يم  أاما ْنم ، وا لاك ْن ال ي ْكثاو  م  وا
وهاء فل مفاتيح  (2)

                                                 
 .1/253 انظو ارنواو الن ماني  -1
 .242-5/247المصدو العا ا  -2
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الهنان"ال يهو، ميايا  اهلل المشالالالالالاللوو  ين ال اماء أكه شالالالالالاللء من التواب أو اليين إال 
تو   الحعالالين الميدعالال  اعالالتشالالفاء من دون اصالالد االلتذاذ  لا  يدو الحمصالال . وارحوي أن 

دع ، ويحعن أن يضع التو   فل فمم ثو يشوب هو   من الماء، ال ي،يد ادوها  اهلل ال 
  (1)الالو اه ام و،اا واع ا، و اما ناف ا، وشفاء من كه داء وعيو".: وييوه

تواب ا و الحعالالالالالالالين  ندهو شالالالالالالالفاء من كه داء. وأمن من كهِّ بو ، فااتو   فضالالالالالالالالا  -
ليفه.  لا ا يشالالالالالالالالالوب منلا المويش فيتحوه إلهلل صالالالالالالالالالحيح، كأن لو يكن  م  أب. ويحنك

وتوضع مع الميت فل ا وه لتييم من  ذاب الي و. ويمعك  لا الوهه وي  ث  لا فيكتب 
  (2)لم أهو المع حين. رنلا تع ح  يد الوهه من ةيو أن يع ح هو".

  (3)"حنكوا أوالدكو  تو   الحعين فإنم أمان".: ااه أ و   د اهلل -
هلل  نم شالالالفاء من كه داء وأمانا من "إن اهلل ه ه تو   هدة الحعالالالين وضالالالل ا: وااه -

كه بو . فإذا تناوللا أحدكو فايي الا وليضالالال لا  اهلل  ينم، وليموها  اهلل عالالالائو هعالالالده 
 (4)…".الالو  حا هذه التو   و حا من حه  لا: ولييه

 : شيعيـة ورافـات
"إذا عالالالالالتوت اليضالالالالاليب وال يضالالالالالتين فيد : ااه الشالالالالالي ل الكوكل: حد ال وول  ند الشالالالالالي  -

نفب المبوج، وليعت ارليتان، وال الفبذ منلا، ليوه الصادا : والد و (5).ال وول"عتوت 
ل أن ال ااو  ايم العاو كان ييا: "الفبذ ليب من ال وول" ووو  الصدوا:  ايم العاو

                                                 
 .547مفاتيح الهنان -1
كامه  ،11/415، وعالالالالالالالالالالالائه الشالالالالالالالالالالالي   1/326، أمالل اليوعالالالالالالالالالالالل 141و 111/112 حاو ارنواو  -2

 .272،225ال،ياوات 
 .111/124 حاو ارنواو  275كامه ال،ياوات  -3
 .111/115 حاو ارنواو  1/326أمالل اليوعل  -4
 .1/374 تلذيب ارحكاو ،6/511 الكافل -5
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 ن أ ل الحعالالالالالالالالالالالالالالن و  (1) ووتم، ويا  اإل،او  اهلل اإلحايه فييال ةيوه عالالالالالالالالالالالالالالالائو  دنم".
 ه والد و. الد و معالالالالالالالالالالالالالتوو  الليتين، فإذا عالالالالالالالالالالالالالتوت الي: ال وول  ووتان: الماضالالالالالالالالالالالالالل ااه

اليضالالالالالالالالالالالاليب والليتين فيد عالالالالالالالالالالالالتوت ال وول. ورنَّ ما  داهما ليب محه الحدث. فا يكون 
 (3)."الفبذ ليعالالالالالالالالت من ال وول": و ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو ااه (2) وول كالعالالالالالالالالاا".

 ،ا كان ال ااو ييال  انتموللذ (4)وال الفبذ منلا". ،"والد و نفب المبوج وليعت ارليتان
  (5)ثو يا  إ،اوه  اهلل يو  إحايام، ويد و اي و الحماو فييال عائو  دنم".

 اهلل تصالالالالالاوا أميوالمامنين كان: ااه العالالالالالاو  ايم   داهلل أ ل  ن: ما يووث ال وص -
 وهايم يدلكن وال الكايتين شالالالحو يذيب فإنم الحماو فل أحدكو يعالالالتايين ال أال: ييوه  ايم

 والعالالالالالالالا  ايم اهلل   د أ ل  ن عالالالالالالالنان،  ن اهلل   د  نو  (6).الهذاو يووث فإنم  الب، 
  (7)".ال وص يووث الش ع  اهلل كهار: ااه
ْ ت  : االةتعالالالاه  إناء من فباو مصالالالو يه اك ديوثا - م  ا اااها عالالالا ن  الوِّضالالالا عالالالا ْن أا  هلل اْلحا م   ا

وا فايااها اااها الن ل ص الا  ذاكاوا م صالالالالْ ا و ياي وه  وا او هاا واالا تاْ عالالالال  ين لاا تاْأك ا وا فل فابَّ ك ْو   ي  ا و ء وعالالالالا
ي وو ث  الدِّيااثا ا". فاإ نَّم  ياْذهاب    اْل اْيوال  وا
(8)   

                                                 
لاحال،  1/35منتلهلل الياب ، 1/122، الم ت و لاحال 2/54 هامع المياصالالالالالالالالالالالالالالالد لامحيا الكوكل -1

لاعالالالالالالالالالالالاليد محمد ال امال، ذبيول الم اد لامحيا  3/151لاحال، مداوك ارحكاو  1/212تحويو ارحكاو 
 .2/5 الع ،واوة الحدائا الناضول

، البا  4/265، منتلهلل الياب 1/365، وعالالائه الشالالي  1/374، تلذيب ارحكاو6/511الكافل  -2
 .1/122، الم ت و لاحال 1/356لايوعل

 . 1/365 وعائه الشي   1/374 تلذيب ارحكاو -3

 .2/54 هامع المياصد لامحيا الكوكل -4
 1/422، كتاب اليلاول3/356، كتاب اليلاول لابوئل1/372، وعالالالالالالالالالالالالالالائه الشالالالالالالالالالالالالالالي  1/117الفييم  -5

 لألنصاوة.

 .6/511الكافل -6
 .6/265 الكافل -7
 .6/3265511 الكافل -8
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نام  فاإ نَّ إ ْدما :  ن أ ل الحعالالالالن الوضالالالالا ااه: ل،وو الحماو يووث العالالالاله - انام  "وااي يَّاكا أاْن ت ْدم 
."   (1)ي وو ث  العِّهَّ

ا ويكوه العالالالالالواك : اعالالالالالت ماه العالالالالالواك فل الحماو يووث موش ارعالالالالالنان - مَّاو  ر  نَّم  فل اْلحا
  (2)".ي وو ث  وا ااءا اْراْعناان  

يعالالالالالالبن : اها حكا الكينل  ن أ ل   د اهلل: أكه اله،و يعالالالالالالبن الكايتين ويييو الذكو -
  (3)وي ين  اهلل الهماغ. ،الكايتين ويييو الذكو

ا : فالجأكه ال ييخ يووث ال - ااهلل الوِّيا  ي وو ث  اْلفاال  ": ن  الوِّضالالالالالالالالالالالالالالالا جا نا  وذ  اااها اْل  يِّيخ   ا
ْنم ".   (4)  الاَّم  م 

"وشالالالوب الماء من :  ن أ ل   د اهلل ااه: شالالالوب الماء من الايه يووث الماء ارصالالالفو-
  (5)اياو  الايه يووث الماء ارصفو".

نااٍن اااها  اْن : الكاو أثناء الهماغ يووث البوب- ْ د  الاَّم  ْ ن  عالالالالالالالالال  ْ د  الاَّم  غ  اااها أا  و:  ا  ا
." وابا تااناْين  فاإ نَّم  ي وو ث  اْلبا ْاتاياهلل اْلب  ْندا م  وا    اتَّي وا اْلكااا
(6)  

اااها ي وو ث  : النظو إلهلل فوج الموأل يووث ال مهلل - وج  النِّعااء  وا اْل اماهلل،  وكاو ها النَّظاوا إ لاهلل ف و 
".وا  وابا اااها ي وو ث  اْلبا مااغ  وا ْندا اْله  وا    كاو ها اْلكااا

(7)  
 الهالالذاو من يامن الهم الال  يوو االظفالالاو تيايو: االالاه العالالالالالالالالالالالالالالاو  ايالالم   الالداهلل أ ل  ن -

ن وال مهلل وال وص   (8).فحكلا تحتج لو واي

                                                 
 .6/457 الكافل -1
 . 1/53 الفييم ال يحضوهمن -2

 .6/372 الكافل  -3
 .6/361 الكافل -4
 .6/323 الكافل -5
 .5/452 الكافل -6
 .3/556 من ال يحضوه الفييم -7
 .1/396الكافل  -8
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إن  ومضالالالالالالالان اعالالالالالالالو من أعالالالالالالالماء اهلل : االوا: ومضالالالالالالالان اعالالالالالالالو من أعالالالالالالالماء اهلل الحعالالالالالالالنهلل -
  (1).الحعنهلل

ــــــــ: و، موا أن  - اعو من  الالالالالالالالالالالالالال"له:  ن أ ل   د اهلل أنم كان ييوه: من أعماء اهلل: آهـ
  (2)فيد اعت اث  اهلل".: الأعماء اهلل الحعنهلل. فمن ااه له

ي، و الشالالالالالالالالالالالي   وهود ماك من المائك  اعالالالالالالالالالالالمم فيوب!!! : أعالالالالالالالالالالالماء  هي   لامائك  -
دما ذهب إلهلل ا وه تو تم     صالالالالهلل اهلل ثو   د تفاصالالالاليه وأكاذيب كثيول انتلهلل حالم إلهلل

 ا و الحعين وتمو ه  م. 
ل ت،ويج النوو من النوو.)أة  ا: هناك ماك لبو اعمم صوصائيه مكتوب  اهلل كتفم -

  (3) فايم (.
 ن ،ين ال ا دين ااه إن  هلل ماكًا يياه لم بواائيه لم ثماني  : وماك اعالالالالالالالالمم بواائيه - 

وهناك ماك لبو اعمم  (4)بمعمائ   او". شو أل  هنا ، ما  ين الهنا  إلهلل الهنا  
 (5)ال ي،اه ي،وو ا و الحعين. ،منصوو

يا  :"أن ه وائيه هاء إلهلل وعالالالالالالالالالوه اهلل فياه: ووو  اله،ائوة  ن ال وعالالالالالالالالالل اولم
وعالالالالالالالالوه اهلل إن  ايًا لما وفع العالالالالالالالالي  ليضالالالالالالالالوب  م موح ًا، أمو اهلل عالالالالالالالال حانم إعالالالالالالالالوافيه 

يضالالالالالالالالوب  كه اوتم، ومع هذا اعالالالالالالالالمم وميكائيه أن يي ضالالالالالالالالا  ضالالالالالالالالده فل اللواء حتهلل ال 
نصالالفين وكذا ما  ايم من الحديد وكذا فوعالالم ووصالاله العالالي  إلهلل ي يات اروش، فياه 
لل اهلل عالال حانم يا ه وائيه  ادو إلهلل تحت اروش، وامنع عالالي   ال  ن الوصالالوه إلهلل 
ثوو اروش حتهلل ال تياب اروش، فمضالالالالالالالالالاليت فأمعالالالالالالالالالالكتم، فكان  اهلل هناحل أثيه من 

وهل عالالالالالالالالال ع مدائن، اا تلا من اروش العالالالالالالالالالا   ، ووف تلا فوا ويشالالالالالالالالال  مدائن اوو لوي، 
                                                 

 ،321-11/315، 7/265وعالالالالالالالالالالالالائه الشالالالالالالالالالالالالي   و ، 2/172من ال يحضالالالالالالالالالالالالوه الفييم و ، 4/65الكافل  -1
 .7/432معتدوك الوعائهو 
 .2/142معتدوك الوعائه -2
  .06حديث  6/746، ال والو 97حديث  ،49/709 ارنواو حاو  7/967  ال م كش  -3
 .2/327ال وهان  -4
 .4/523الكافل  -5
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واحدل من هناحل إلهلل اوب العالالماء، و ييت منتظوًا ارمو إلهلل وات العالالحو حتهلل أمونل 
اهلل  يا لا، فما وهدت للا ثيًا كثيه عي   ال...وفل ذلك اليوو أيضًا لما فتح الحصن 

ه ، فأتت الن ل وفل وهللا أثو شالالوأعالالووا نعالالائلو كانت فيلو صالالفي   نت ماك الحصالالن 
فعالالالالالأللا الن ل  نلا، فيالت أن  ايًا لما أتهلل الحصالالالالالن وت عالالالالالو  ايم أبذه، أتهلل إلهلل  وج 
من  ووهم، فنل،ه فاهت، الحصالالالالالالالالالن كام وكه من كان فوا موتفع عالالالالالالالالاليي منم، وأنا كنت 
هالع  فوا عويوة فلويت من  ايم فأصا نل العويو، فياه للا الن ل يا صفي  إن  ايًا 
لما ةضالالالب وه، الحصالالالن ةضالالالب اهلل ل ضالالالب  ال ف،ل،ه العالالالماوات كالا حتهلل بافت 
المائكالال  ووا وا  اهلل وهوهلو، وكفهلل  الالم شالالالالالالالالالالالالالالهالالا الال  و الالانيالال ، وأمالالا  الالاب بي و فيالالد كالالان 
أو  ون وهًا يت اونون  اهلل عالالالده وات الايه ولما دبه ) ال( الحصالالالن ياو توعالالالم من 

ده حتهلل ل  التوب يتياته فلو فل ييده من كثول الضالالالالالالالالالوب، فياع ال اب وكان فل يده  من، 
  (1)فتح اهلل  ايم".

لما ولد الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو مكث أيامًا ليب لم ل ن، فألياه :  ن ه فو أنم ااه-
أ و يالب  اهلل ثدة نفعالالالالالالالالم، فأن،ه اهلل فيم ل نا، فوضالالالالالالالالع منم أيامًا حتهلل واع أ و يالب 

ومثه ذلك ما ذكووا "لو يوضع الحعين من فايم   (2). اهلل حايم  الع دي  فدف م إليلا"
 ايلا العالالالالالالالاو وال من أنثهلل، كان ياتهلل  م الن ل فيضالالالالالالالع إ لامم فل فيم فيمص منلا ما 

 (3).يكفيم اليومين والثاث"
يولد : "لإلماو  شالالالالالو  امات: ااه أ و ه فو: فســـاء وضـــراط األةمة كريح المســـك -

ذا واع  اهلل اروش واع  اهلل واحتم ،ميلوا مبتوناً  واف ا صالالالالالالالالالالالوتم  الشالالالالالالالالالالاللادتين وال  ،واي
و  من ويو  من بافم كما ي ،وال يتميهلل ،يهنب، وتناو  ينم وال يناو اا م، وال يتثاءب

   (4).أمامم، ونهوه )فعااه وضوايم وةائيم( كويح المعك

                                                 
 ن م  اهلل اله،ائوة. : ارنواو الن ماني  -1

 .1/452 الكافل -2
 .1/465الكافل  -3
  اب مواليد ارئم .  –كتاب الحه   1/315الكافل  -4
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ن أيلما أعالالالالالالالالالالالالال ا مأها،وا النظو إلهلل فوج البنثهلل لاتأكد : جواز النظر إلى فرج المرآة -
ينظو إلهلل المولل فيو  ش حا". ي نل يوون ش ح الفوج، وليب الفوج : أهه الميواث. فيالوا

  (1)نفعم".
يو أو نلهلل أم: ااه المحيا -نلهلل وعالالالالالالوه اهلل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالاو: ورافات أورى -

 ن أكه لحو الفحه وات اةتامم". فصالالالاو من شالالالووي ذ ح الفحه وأكام أن  -المامنين
ووو  ا ن  ا ويم اليمل  ن أ ل   د اهلل أنم  (2) يكون متوويا فل الشالالالالالالاللول مع أنثاه.ال 
"أو    ال يشالالالالالالالالالالالال  ن من أو   ، اروش من الميو، وال ين من النظو، وارنثهلل من : ااه

ووو  ا ن  ا ويم أيضالالالالالالالالالالالالالالالا  ن أ ل   د اهلل أنم وأ  وها  (3)."ال اومن  وال الو الذكو،
مالك ول ب ن ه عالالالوداءو أما  امت أن فيلا ثاث بصالالالاهو : و ايم ن ه عالالالوداء،  فياه

تض   ال صو وتوبل الذكو، وتووث اللو، وهل مع : وما هل ه ات فداكو ااه: اات
وما هلو : اات: ذلك ل اب اله اوين،  ايك  ا ب ن ه صفواء، فيلا ثاث بصاه، ااه

  (4)تحد ال صو وتشد الذكو وتنفل اللو".: ااه
"من  يب ثو وضالالالالالالالالالالالالع يده  اهلل :  ن أ ل   د اهلل ااه: المنباواليائو الباوج من  -

الحمد هلل وب ال المين الحمد هلل حمدا كثيوا كما هو أهام وصالالالالالالالاهلل : اصالالالالالالال   أنفم ثو ااه
بوج من منبوه اريعو يائو أص و من الهواد : اهلل  اهلل محمد الن ل ارمل وللم وعاو

  (5)م إلهلل يوو الييام ".وأك و من الذ اب حتهلل يعيو تحت ال وش يعت فو اهلل ل
"إن أوه شالالالالاللء من الدواب :  ن أميو المامنين  ال أنم ااه: مرويات الحمار عفير -

ع توفل عا   ا شا وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو، اي -حماو وعوه اهلل-توفل  فيو
بيامم ثو مو يوكش حتهلل أتهلل  ئو  نل بيم   ي اء، فومهلل  نفعالالالالالالم فيلا، فكانت ا وه. 
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 أ ل أنت وأمل، إن  أ ل حدثنل  ن أ يم : ذلك الحماو كا و وعالالالالالالالالالالالالالالوه اهلل فياهإن  : ااه
 : ن هده  ن أ يم أن م كان مع نو  فل العالالفين ، فياو إليم نو  فمعالالح  اهلل كتفم ثو  ااه

اب هذا الحماو يوك م عالالالالالاليد الن يين وباتملو. ااه  فيو  الذة فالحمد هلل: يبوج من صالالالالالال 
  (1)ه انل ذلك الحماو".

"لمَّا  :ييوه ،ين الدين ال ياضالالالالالالل: ل اهلل  نم يضالالالالالالوب نلو الفوات  يضالالالالالاليب ال وضالالالالالال-
من صالالالالالفين كا و نلو الفوات فاضالالالالاليو ت مااه، وعالالالالالمع الناب صالالالالالوتم  -أة  ال –وهع 

 الشلادتين واإلاواو لم  الباف ". وفل وواي   ن الصادا  ايم العاو  ن ل ائم  ايلو 
   (2) ".يتانلا، وأاوت لم  أنم الحهالعاو أنم ضو م  يضيب فانفهو، وعامت  ايم ح

"العالالالال ت اعالالالالو وعالالالالوه اهلل صالالالالاهلل اهلل  ايم : أعالالالالماء ارياو أعالالالالماء الوعالالالالوه وأهه ال يت -
وعالالالالالاو وارحد أميو المامنين  ايم العالالالالالاو.)مع أنلو صالالالالالوحوا  أن اعالالالالالو ارحد اعالالالالالو من 

  ن واالثنين الحعالالالالالالالالالن والحعالالالالالالالالالين  ايلما العالالالالالالالالالاو، والثاثاء  ال (3)أعالالالالالالالالالماء اهلل ت الهلل.
الحعالالالالالين ومحمد  ن  ال وه فو  ن محمد  ايلو العالالالالالاو، وارو  اء موعالالالالالهلل  ن ه فو 
و ال  ن موعالالالالالالهلل ومحمد  ن  ال وأنا، والبميب ا نل الحعالالالالالالين  ايم العالالالالالالاو والهم   

ليم تهتمع  صا   الحا".   (4)ا ن ا نل واي
ووة أن من ي تد أكه اله ن وأب : أكه اله ن  ند أوه كه شالالالالالالالاللو ييضالالالالالالالالل الحوائج -
  (5)لشلو أوشك أن ال ت ود  لم حاه .ا

                                                 
  اب ما  ند ارئم  من عا  وعوه اهلل. ، كتاب الحه  1/124 الكافل -1
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ام وأ مالم هه يمكن الت ويه  1331: العالالالالالالالالالالالالالالااه - ما ووة حوه يوو النيوو، وفضالالالالالالالالالالالالالال
أب ال  : وهه يهو، اإلتيان  تاك الصالالالالالالالالالالالالالالاوات وةيوها  يصالالالالالالالالالالالالالالالد الووودو الهواب   ايم

 (1) اإلتيان  ار ماه المذكوول وهاء، واهلل ال الو.
 لشيعةشركيات كتاب الكافي للكليني ثقة ا

يتمتع كتالالاب الكالالافل الالالذة هو أحالالد الكتالالب الحالالديثيالال  ارو  الال  الم ووفالال   مكالالانالال  
 الي  لد  ال اماء والفيلاء والحو،ات واروعاي ال امي  الشي ي ، وي  دح من أهو المصادو 

 -: الحديثي  الم تمدل لديلا، والع ب فل ذلك ي ود رموو نذكو أهملا
 ال اوو اإلعالالالالالالالامي  التلحديثي  شالالالالالالالاما  لهميع ار واب و    إنَّ كتاب الكافل موعالالالالالالالو  -1

و إلهلل ثاث  أاعالالالالاو وئيعالالالالي   او، وكتاب الكافل م ياعالالالالَّ ويت  ن الم صالالالالومين  ايلو العالالالالَّ و 
أصالالالالالالالوه الكافل، فووغ الكافل، ووضالالالالالالال  الكافل، وتحتوة هذه اراعالالالالالالالاو  اهلل عالالالالالالالت  : هل

فوا ما هاء من  شالالالالالالالالالالالالالو أل  حديث فل ال ييدل والشالالالالالالالالالالالالالوي   اإلعالالالالالالالالالالالالالامي ، وهذا ال دد ي
ارحاديث فل الصالالالالالالالالالالالالالالحا  العالالالالالالالالالالالالالالت  همي لا. إن مال  هذا الكتاب هو الحافظ الك يو 
والمحالالدِّث الهايالاله الشالالالالالالالالالالالالالاليخ أ و ه فو محمالالد  ن ي يوب  ن إعالالالالالالالالالالالالالالحالالاا الكاينل الوا،ة 

 325ههوي ، والمتوفهلل عالالالالالالالالالالالن   261ال  دادة، والمايَّب  ثي  اإلعالالالالالالالالالالالاو، المولود عالالالالالالالالالالالن  
ااٌو من أ املا.ههوي ، وهو من أ و، الفيلاء ال  م حدِّثين الشي   و ا

م -2 ل ف إن المال  كان من الم اصوين لعفواء اإلماو الملدة المنتظو  هَّه اهلل فواها
فتول ال ي   الصالال و  والتيهلل  لو و اشالالوهو، حيث كانوا فل   داد وكان هو أيضالالا يعالالكن 

ه اهلل  لا، وكان وفاتم فل العالالالالالالالالالالالالالالن  التل توفل فيلا لبو نواب اإلماو الملدة م هَّ   فواها
وهو  ال  ن محمد العالالالالالالالالالموة، وم نهلل ذلك أنم كان ممن يتمكن من االتصالالالالالالالالالاه  اإلماو 

  ن يويا عفوائم.  ايم العَّاو
إن اشالالالالتماه الكتاب  اهلل مصالالالالادو الحديث الوئيعالالالالي  الم ووف   ارصالالالالوه ارو  مائ   -3

 يل للذا لعَّاو ي ايلو ا التل ألفلا أصحاب ارئم   ايلو العَّاو فل ،من الم صومين
ادَّب اهلل نفعالالالالالالالالالالالالالالالم ال،َّكي  من أهه همع هذه  الكتاب ايم  باصالالالالالالالالالالالالالالال ، واد هلد الكاينل
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المصالالالادو الييم  واإلياغ  ايلا، وللذا ال وش فيد تحمَّه أ  اء العالالالفو إلهلل ال ديد من 
 المدن وال ادان اإلعامي ، فكانت النتيه  هذا الكتاب الييِّو.

او، فيد حوص المال   إن أحاديث الكتاب تتصالالالاله -5 عالالالالندًا  الم صالالالالومين  ايلو العالالالالَّ
 مما ي،يد من ايم  الكتاب ومن،لتم.  -كما هو واضح  - اهلل ذكو إعناد الحديث، وهذا 

 : فمن شركيات الكافي
يا اهلل يا وحمن يا : "اه وأنت عالالالالالالالالالالالالاهد:  ند اإلصالالالالالالالالالالالالا    الوهع:  ن أ ل   د اهلل ااه-

لم اللل ".: وحيو   (1)يا وب ارو اب واي
"أ وذ  وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم وعاو من شو ما باا :  ن أ ل   د اهلل كان يد و -

يا ه وائيه يا محمد يا : و ن   ش من وواه ااه "اه فل لبو عالالالالالالالالالالالالالالهودك (2)و وأ وذوأ".
ه وائيه يا محمد. )تكوو ذلك( أكفيانل ما أنا فيم. فإنكما كافيان. واحفظانل  إذن اهلل 

ذا اشالالالالالالالالتكهلل اإلنعالالالالالالالالان فاييه: و ن أ ل ه فو ااه (3).فأنتما حافظان"   عالالالالالالالالو اهلل و اهلل: واي
 (4).و محمد وعوه اهلل"

" ينما أنا ذات يوو دبات أيو   ي و وعوه :  ن يحيهلل  ن أكثو ااضل عامواء ااه -
ديث يده هذا الح: اهلل صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالاو". ااه المحيا ت اييا  اهلل هذا اليوه

  (5)ا و الوعوه صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو". اهلل هوا، اليوا  حوه 
لهلل الذين من ا اك لئن أشالالالالالالالالالالالالالالوكت ليح ين :  ن أ ل   د اهلل ااه - "وليد أوحل إليك واي

ي نل  ه  - ه اهلل فا  د وكن من الشاكوين -ي نل إن أشوكت فل الوالي  ةيوه - ماك
  (6)اهلل فا  د  اليا   وكن من الشاكوين أن  ضدتك  أبيك وا ن  مك".
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)أن اشالالالالالالالالالالالالكو لل :  ن ارصالالالالالالالالالالالال غ  ن ن ات  أنم عالالالالالالالالالالالالأه أميو المامنين  ن اولم ت الهلل -
الوالدان الاذان أوهب اهلل للما الشالالالالالالالالكو، هما الاذان ولدا : ااه ولوالديك إلل المصالالالالالالالاليو(.

ن هاهداك  اهلل أن تشوك  ل -ال او وت ده  من أموت  يا تم : ييوه فل الوصي  -واي
  (1).فا تي لما وال تعمع اوللما"

و ن أ ل  (2)ذلالالك  الالأنالالم إذا د ل اهلل وحالالده وأهالاله الواليالال  كفوتو. -  ن أ ل   الالد اهلل -
  (3).ياء"هو اروص: وأن المعاهد هلل فا تد وا مع اهلل أحدا"ااه: الحعن  ايم العاو ااه

وهكذا تحوه موضالالالالالالوغ إفواده  الد اء إلهلل إفواد  ال  اإلمام . وانتيه الضالالالالالالميو 
 ال. وأصالالالالالالالالالالالالالال ح م نهلل فا تد و مع اهلل أحدا أة ال تد و مع من ال ود  اهلل اهلل إلهلل 

  ال إماما لبو.
 

 : شركيات آية اهلل الوميني
 اعتقاده تأثير الكواكب واأليام على حركة اإلنسان: أول

ت شالالالالالالالالالالش أوهاو الشالالالالالالالالالالوك والمشالالالالالالالالالالوكين فل فكو الموهع ار اهلل لي  اهلل ال ظمهلل 
كه شلو يهب أن يتوا  الشي ل فيلا البمينل، فلو ي، و أن  هناك أيامًا منحوع  من 

 ن كه  مه، وأن النتياه اليمو إلهلل   ش ار واج تأثيوًا عالالالالالالالالا يًا  اهلل  مه اإلنعالالالالالالالالان، 
فايتوا  الشالالالالالي ل  ن اليياو  مشالالالالالووغ م ين حتهلل يتهاو، اليمو ذلك ال وج الم ين. هاء 

ل يوب، ا "يكوه إييا م )ي نل ال،واج( واليمو فل  وج: فل كتاب تحويو الوعالاليا  لابمينل
، ويوو 3يوو : وفل محاا الشالالاللو، وفل أحد ارياو المنحوعالالال  فل كه شالالاللو وهل عالالال   

 .(4)، وذلك من كه شلو"25، ويوو 24، ويوو 21، ويوو 16، ويوو13، ويوو 5
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والشالالالك  أن من وا تياد تأثيو والكواكب فل هاب عالالال ادل، أو إحداث ضالالالوو أو 
من م هو ا تياد الصالالالالالا ئ  فل الكواكب. ويصالالالالالدا فيم ومن ت  م اوه الدهاوة صالالالالالاحب 

"إن الصالالالالالالالالالالالالالالالا ئين كانوا يحتو،ون  ن أياو يكون اليمو  لا فل :  شالالالالالالالالالالالالالالوي  اإلثناالتحف  
وكانت الصالالالالا ئ  ي تيدون أن هميع ال يوب، أو اليو ، أو المحاا، وكذلك الوافضالالالال .. 

  (1)الكواكب فا ا  مبتاول، وأنلا هل المد و لا الو العفال، وكذلك الوافض ".
 
 القول بالحلول والتحاد: ثانيا

وتتمثه صالالالوول التصالالالو   نده فل أوضالالالح مظاهوها فل كتا م "مصالالال ا  اللداي  
  : تياده االتحادةإلهلل الباف  والوالي " وكتا م "عو الصال"..وفيما يال  يان ال

 قوله بالحلول الواص -أ
هلل ي نل بايف  الوعالالالالالالوه صالالالالالالا -"بايفتم: ييوه البمينل  ن أميو المامنين  ال  

اليالالائو ميالالامالالم فل الماالالك والماكوت، المتحالالد  حيييتالالم فل حضالالالالالالالالالالالالالالوت  -اهلل  ايالالم وعالالالالالالالالالالالالالالاو
اله ووت والاهوت، أصه شهول يو هلل، وحييي  عدول المنتلهلل، الوفيا ار اهلل فل مياو 

: واولم (2)أو أدنهلل، م او الووحانيين، ومايد ارن ياء والموعالالالالالالالالالالالالالالاين  ال أميو المامنين".
ن  الناعوت، كيوه ةال الشي   الذي  الاهوت" كيوه النصاو   اتحاد الاهوت د"المتح

  (3)، موا أن اهلل حه  فل  ال".
ومن منياا د و  حاوه الوب   ال ينعالالالالالب البمينل رميو المامنين  ال أنم    
:  ايم فييوه وي اا  (4)من ارن ياء  اينيًا، ومع وعالالالالالالالالالوه اهلل ظاهوًا". كنت" : ييوه كان

 والوالي   اين الباف .. فلو  ايم الكاي  اي "فإنم  ايم العالالالالالالالالالالالاو صالالالالالالالالالالالاحب الوالي  المي

                                                 
كتاب التوحيد مع شالالالالالوحم فتح المهيد،  اب ما هاء : ، وواهع255ارلوعالالالالالل ص: مبتصالالالالالو التحف  -1
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العاو  مياو واليتم الكاي  اائو  اهلل كه نفب  ما كع ت، ومع كه ارشياء م ي   اي ومي  
ظاي   إللي  ظه الم ي  الييومي  الحي  اإلللي ، إال أن الوالي  لما كانت فل ارن ياء أكثو 

ه  الياات  لا ااَّك و    )ي دا ِّو  ارا : وااه فل اولم  ، وهه (1)بصالالالالالالالالاللو  الذكو". ا يااء  ْموا ي فاصالالالالالالالالالِّ
 )   (2)"أة و كو الذة هو اإلماو".: ااه .2الو د وا ِّك ْو ت وا ن ونا

 
 : قوله بالحلول واإلتحاد الكلي -ب

وتهالالاو، البمينل موحاالال  اليوه  الالالحاوه اله،ئل، أو الحاوه البالالاص   ال  إلهلل     
: -تحدث  ن التوحيد ومياماتم حعب تصووه   د أن -اليوه  الحاوه ال او..فلو ييوه 

"النتيه  لكه الميامات والتوحيدات  دو واي  ف ه وصالالالالالالالالالالالالالالف  حتهلل من اهلل ت الهلل، ونفهلل 
  (3)الكثول  الكاي ، وشلود الوحدل الصوف ..".

ويو البمينل ظلوو المشيئ  اإلللي  فل صوول ارشياء كالا كما يذهب إلهلل ذلك        
او مياو الات ين والوحدل، ومي: لامشيئ  المياي  ميامين إن  ": فياه ،أصحاب وحدل الوهود

وه  مياملا ار وهلال الظلوو  الوحدل  ومياو الكثول والت ين  صووه الباا وارمو. 
ثانل  ذلك المياو. و مياملا ال للاوال ظلوو  رادب حضول ال يب  هل الفيش ا  موت ي

  (4)أواًل ولبوًا وظاهوًا و اينًا".  ه هل ارشياء كالا ارشياء ظلوو كه 
 لاتالأكيالد  اهلل ." الدو وايال  ف اله وصالالالالالالالالالالالالالالفال  حتهلل من اهلل ت الالهلل": وي الدو أن اولالم

ث ات صالالالالالالالالالالالالالالف  م ني  هلل ي نل إث ات ال يوي   مذهب االتحادي ، رنَّ واي  ف ه متمي،، واي
 والتثني  وهذا شوك  ندهو.

                                                 
 دو العا ا نفعم.مصال -1
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هو، ونحن نحن، وهو  "لنا مع اهلل حاالت هو: ثو ينيه  ن أحد أئمتم أنم ااه
"وكامات أهه الم وف  بصالالالوصالالالًا الشالالاليخ : ثو ي اا  اهلل ذلك  يولم (1)نحن، ونحن هو".

الحا باا، والباا حا، والحا : الك يو محل الدين مشالالالالالالالالالالالالالالحون   أمثاه ذلك مثه اولم
 حا، والباا باا".

فل ارصالالالاله المنيوه  نم "المشالالالاليئ " "إن الحا المن،ه هو الحا المشالالالال م".): وااه  
: وااه (2).ا ن  و لالصالالوفل الماحد (.. ثو نيه هما  من كامات و تصالالحي  واضالالحوه

  (3)وال الو بياه فل بياه  ند ارحواو". ،"ال ظلوو وال وهود إال لم ت اوك وت الهلل
ذا نظ  داو التحيا من ة الالالالالاو الكثول، ويو  الحهالالالالالب النووانيالالالالال  : واالالالالالاه "واي

 والفناء الكال تحصه لم االعت اذل الحيييي ..".والظاماني ، وناه مياو التوحيد الذاتل، 
د ( وهوغ ال  الالد إلهلل الحا  الالالفنالالاء الكال المياا".): واولالالم: ثو االالاه        اكا ناْ  الال    (4)إيالالَّ

وتواه كثيوًا ما يعتده  اهلل مذه م فل وحدل الوهود  يوه ا ن  و ل والذة يصفم  الشيخ 
  (6)ك يو محيل الدين".واليونوة، ويصفم  ال"بايف  الشيخ ال (5)الك يو.

 : دعوى النبوة: ثالثا
أفو،ت بياالت البمينل الفاعفي  د و  ةوي  ، وما هل إال كفو صويح، حيث     

 ينتلل العالالالالفو اروه إلهلل مياو الفناء، "وفيم العالالالالو: وعالالالالو لاعالالالالالك الصالالالالوفل أعالالالالفاوًا أو   
إلللي ..فييو ال ناي  االبفل  واربفهلل..ويصالالالالدو  نم الشالالالاليح، فيحكو  كفوه، فإن تداوكتم 

 ال  ودي    د الظلوو  الو و ي ". وينتلل العفو الثانل  نده إلهلل أن "تصيو واليتم تام ، 
أم ا فل العالالالالالفو الثالث فإنم "يحصالالالالاله لم  (7)وتفنهلل ذاتم وصالالالالالفاتم وأف الم فل ذات الحا".
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 ،الصالالالالالالالالالالالحو التاو وي يهلل  إ ياء اهلل، ويعالالالالالالالالالالالافو فل  والو اله ووت والماكوت والناعالالالالالالالالالالالوت
ويحصالاله لم حظ من الن ول، وليعالالت لم ن ول التشالالويع، وحينئذ ينتلل العالالفو الثالث ويأبذ 

  (1)"يكون ن يًا  ن ول التشويع".: فل العفو الوا ع". و العفو الوا ع
ا الفناء، والوالي  وفيلا الفناء  ن الفناء، والن ول  : فمواحه العالالالفو  ند البمينل   

ل تتضالالالالالالالالالالمن أن الن ول مكتعالالالالالالالالالال    ن يويا "وياضالالالالالالالالالالات" تشالالالالالالالالالالويع، ثو الن ول الكاما ، وه
ومهاهدات أهه التصو . وهل د و  توتد إلهلل أصوه فاعفي  صوفي  اديم ، ولذا ااه 

"ونكفو من اد هلل الن ول لنفعالالالالالالم، أو هو ، اكتعالالالالالالا لا، وال اوه  صالالالالالالفاء : الياضالالالالالالل  ياش
كفو صويح، كفو  التن ا فلذه الميال   (2)الياب إلهلل موت تلا كالفاعف  وةال الصوفي ".

 الن ول و ارن ياء، وبووج  ن دين اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو، وي دو أنم يد ل لنفعالالالالالالالالالالالالالالم عالالالالالالالالالالالالالالاوك هذه 
من،ل  "أن الفييم الوافضل  : "الميامات"..واد ذكو البمينل فل كتا م الحكوم  اإلعامي 

  (3)موعهلل و يعهلل".
 ،لن ولواد ذكونا  ن الشالالالالالالالالالالي   م تيدهو أن  مياو اإلمام   ندهو أ اهلل من مياو ا   

إن البمينل ال يد هلل فل إيوان إال " اإلماو" أة  الوصالالالالالال  الذة فوا وصالالالالالال  مع ال او 
أعالالالالالالالالالالالالالتاذ ال اوو االهتما ي  فل هام   -الن ول  ندهو. واد ااه كه من موتضالالالالالالالالالالالالالهلل كت ل

ب " النع   لا ال ي  ال ظمهلل من الش : -فاندوون، الصحافل فونعلوهان ليون -يلوان
مينل ليالال  اهلل، إنمالالا اإلمالالاو، وهو ليالالب نالالادًوا مالالا أ يل فل اإليوانل لو ي الالد وو  اهلل الب

  (4)تاويخ الشي  ".

                                                 
 .145ص دو العا امصال -1
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 :واد أكد هذا الم نهلل فبو الدين الحها،ة أحد المعالالالالالالالالالالئولين اإليوانيين حين ااه    
"إن البمينل أ ظو من الن ل موعهلل وهاوون" فناه  لذا اليوه وضا البمينل ف ينم نائ ًا 

  (1).عتض فين أ ظو ماعع  مالي  فل ال اد" ن يلوان، ووئيعًا لماعع  الم
ونهد  ام  الشالالالالالالالي   الا نانل محمد هواد م ني  يامح إلهلل شالالالالالالاللء من تفضالالالالالاليه    

حكوم  من ال "وااه العالالالاليد الم او: البمينل  اهلل ن ل اهلل موعالالالالهلل  ايم العالالالالاو حين ااه
ون أنفعالالالاللو يشالالالالو  "لماذا البو و فايكن ح عالالالالًا أو نفيًا أو اتًا فإن أولياء اهلل: اإلعالالالالامي 

"وليعت هذه الكامات مهود عوول : ثو  اا  اهلل ذلك م ني   يولم (2)ا ت اء موضال اهلل".
وأبذ  وأب أبيم  -التووال-من عالالالالووات ال ضالالالالب كما ف ه موعالالالالهلل)غ( حين أليهلل ارلوا 

  (3)يهوه،  ه تن نل أيضًا  اهلل ال او والمنيا الصاوو، دون أن تافحم ناو ال ايف ".
إن البمينل أدبه اعالالمم فل أذان الصالالال وادمم  اهلل الشالاللادتين. ييوه : ويياه     

حفيد شيبلو أ ل الحعن الموعوة ارص لانل، وهو أعتاذ يحمه  -د. موعهلل الموعوة
"أدبالالاله البمينل اعالالالالالالالالالالالالالالمالالالم فل أذان : -الالالالدكتوواه من هالالالام الالال  يلوان، وهالالالام الالال   الالالاويب

و فل إيوان   د اعالالالالالتا الصالالالالالاوات، وادو اعالالالالالمم  اهلل اعالالالالالو الن ل الكويو، فأذان الصالالالالالاوات
"اهلل أك و، اهلل أك و)بمينل وه و( أة أن : البمينل لاحكو، وفل كه هوام لا كما يال

ولو تذكو شلادل أن ال إلم إال اهلل  (4).البمينل هو اليائد، ثو أشلد أن محمدًا وعوه اهلل"
 أصًا، وو ما  يكون هذا علوًا من المال .

 : ال إليهاتشييد القبور وشد الرح -: رابعا
ن يكن : ييوه البمينل       ، واي ًَ "فياب الحاه  من الحهو أو الصالالالالالبو ليب شالالالالالوكًا

 مًا  ايًا، ثو إننا نياب المدد من ارووا  الميدعالالالالالالالالال  لألن ياء وارئم  ممن اد منحلو 
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إها   المضالالالالالالالالالالالالالاليو إذا  و اهلل  اهلل التأثيو. ولاهلل اليدول".أة ممن منحلو اهلل ت الهلل اليد
 (1)د اهو.

اعالالالالالالالالالالالالتده  م البمينل  اهلل  ومما ! ين الكفو والشالالالالالالالالالالالالوك..والتكذيب لاتن،يه وهذا     
نم الوواي  المافي   ن الن ل أ ،هوا، تشالالالالالالالالييد الي وو وشالالالالالالالالد الوحاه إليلا، وال كو   ندها

أ ا الحعالالالالالالالن إن اهلل ه ه ا وك وا وو أوالدك  ي   من  ياغ  يا: ااه ل ال  ن أ ل يالب
ن اهلل أدبه فل ااوب المبتاوين من بايم ح كو،  الهن ، وصالالالالالالالالالالالالالالحنًا من صالالالالالالالالالالالالالالحونلا، واي

وه الو يتحماون ارذ  والذه من أهاكو، وييومون  إ ادل  ناء ا ووكو، ويأتون ل،ياوتكو 
تيو ًا إلهلل اهلل، و، لفهلل إلهلل وعالالالالالالالالولم، وهاالء مشالالالالالالالالمولون  شالالالالالالالالفا تل يا  ال، إن من ي نل 

كمن  وي صالالالالال حياه ا ووكو يصالالالالالي م ثواب عالالالالال  ين حه  ةيو حه  اإلعالالالالالاو، وت محهلل بيا
ن، ولو التل لو توها  ي م ولدتم أمم، إننل أ شالالالالالالالوك  ذلك، و شالالالالالالالو أنت مح يك  لذه الن 

تعالالالالالالالالالالالالالالمع  لا أذن، ولو تيوأ  اهلل  اه أحد، إال أن هناك توافم من الناب ياومون ،ائوة 
 فا تل".يشمالو  ش ا ووكو، كما ياومون الموأل ال،اني ، إن هاالء هو أشواو أمتل، واهلل ال

 : علي رضي اهلل عنه في الوميني غلو: رابعا
شيبنا وأعتاذنا فل الم او  اإلللي ، ال او  الكامه شاه  ااه": ييوه البمينل       

لو كان  ال  ايم العاو ظلو ا ه وعوه اهلل : مويديم واوبل ادة، أداو اهلل ظام  اهلل 
يًا كما أظلو الن ل صال اهلل  ايم وللم  ولكان ن  الشوي  صاهلل اهلل  ايم وللم، رظلو 

  (2)موعًا. وذلك التحادهما فل الووحاني  والميامات الم نوي  والظاهوي ".
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 عقاةد الشيعة فـي اإلسالم والمسلمين
 : عشر اإلثناتكفيرهم من ل يلمن بولية األةمة : أولا 

وأن الن ل صالالالالالالاهلل اهلل  ايم  يو  الشالالالالالالي   أن اإلمام  أصالالالالالاله من أصالالالالالالوه الدين،       
 وعاو نص   اهلل اثنل  شو إمامًا من له  يتم يتولون إمام  المعامين.

ولك أبل المعالالالالالالالالاو أن تي   اهلل موافلو ممن ال ي تيد  ضالالالالالالالالاالتلو وبوافاتلو.          
الالالالالالالالالاليمن هحد "وا تيادنا ف: ييوه وئيب محدثيلو  ن  ا ويم اليمل المايب  ندهو  الصدوا

منين  ال  ن أ ل يالب وارئم  من   ده  ايلو العالالالالاو أنم كمن هحد إمامم أميو الما 
وا تيادنا فاليمن أاو  أميو المامنين وأنكو واحدا من   ده من ارئم   ،ن ول هميع ارن ياء

  (1)وأنكو ن ول ن ينا محمد صاهلل اهلل  ايم وللم". ،أنم  من،ل  من أاو  هميع ارن ياء
"وا تيادنا فيمن أاو  أميو المامنين وأنكو واحدا من   ده من : الصدوا وااه       

". وأنكو ن ول محمد صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو ،ارئم  أنم  من،ل  من أاو  هميع ارن ياء
  لالن وااهلبونا كالمنكو رولنا".  المنكو":  ايم العاو الصادا ن ه فو  وو و 

ة اثنا  شو، أوللو أميو المامنين  ال  ن من   د ارئم ": صاهلل اهلل  ايم وللم وعاو
يا تلو يا تل، وم صيتلو م صيتل، من أنكو واحدا منلو  ائو،أ ل يالب ولبوهو الي

شك فل كفو أ دائنا الظالمين لنا فلو  من": الصادا  ايم العاو وااهفيد أنكونل". 
  (2)كافو".
إمام  أحد من ارئم  وهحد ما "اتفيت اإلمامي   اهلل أن من أنكو : المفيد وااه       

 (3).، فلو كافو ضالالالالالالاه معالالالالالالتحا لاباود فل الناو"ه م اهلل ت الهلل لم من فوش اليا  أو 

                                                 
  ندهو  الصدوا صمحمد  ن  ال  ن الحعين  ن  ا ويم اليمل المايب : وعال  اال تيادات -1
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وأاواه الصالالالالالالدوا هذه وأحاديثم نيالا  نم  امتلو محمد  ااو المهاعالالالالالالل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  حاو 
  (1).ارنواو
لي   او،   وييوه  امتلو الحعالالالالالالالالالالالالن يوعالالالالالالالالالالالال   ن الميلو الحال إن اإلمام         

شالالالالالو من إنكاو  - شالالالالالو اإلثناييصالالالالالد ارئم  –والن ول لي  باص، ومنكو الاي  ال او 
ليك نص ما االم هذا  الاي  الباص، أة إن منكو اإلمامي  شالالالالالالالالالالالالالالو من منكو الن ول. واي

"اإلمام  لي   او، والن ول لي  باص، إلمكان باو ال،مان من ن ل : الضالاه المضاله
نكاو الاي  ال او شالالالالالو من إنكاو الاي  الباص.  حل،  با  اإلماو، لما عالالالالاليأتل. واي

لهلل هذا أشاو الصادا  يولم  ن منكو اإلمام  أصا ووأعا   (2)وهو شوهو". ،واي
 :وييوه شيبلو ومحدثلو يوع  ال حوانل فالالالالالالالالل موعو تم الم تمدل  ند الشي           

و  ارئم  ف"وليت شالالال وة أة فوا  ين من كفو  اهلل عالالال حانم وت الهلل ووعالالالولم و ين من ك
  (3)مع ث وت كون اإلمام  من أصوه الدين". ، ايلو العاو

"وةاي   :وييوه لي  اهلل الشالالالاليخ   د اهلل الماميانل المايب  ندهو  ال ام  الثانل      
ما يعتفاد من ارب او هويان حكو الكافو والمشوك فالل البول  اهلل كه من لو يكن اثنا 

"أحد منا،ه البول : الهايه  ندهو   اب اليمل وييوه محدثلو وشالالالالالالالالاليبلو (4) شالالالالالالالالالوة".
وهو فالالالالالالالالل البول تهعيد لاصواي المعتييو فالالالالالالالالل الدنيا الذة هو الدين …الملول  الصواي

ت اغ حضالالالالول أميو المامنين وارئم  الياهوين من ذويتم صالالالالاهلل  ،ويويا الوالي  ،الحا واي
ايه  يوه أو ف ه وكه من  ده  ن هذا اليويا وماه إلهلل ال  ،اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالالالالالالالاو
  (5)ويعيي فالل هلنو". ،فعي،ه من تاك ال ي  
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"إن ما مو فالالالالالالالالل ذيه الحديث الشوي  من أن والي  أهه ال يت : وييوه البمينل       
ات  ه تكون من ضوووي ،وم وفتلو شوي فالالالالالالل ا وه ار ماه ي ت و من ارموو المعام 

 ذهغ أك و من ياا  مثه هوتكون ارب او فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل هذا الموضالالالو  ،مذهب التشالالاليع الميدب
ذكو ويت وك هذا الكتاب   ،أكثو من حهو التواتو والكتب المبتصالالالالالالالالالالول  اهلل اعالالالالالالالالالالتي ا لا

  (1)  ش تاك ارب او".
"إنك اد  وفت : الالالالالالاله6681المحدث الشيخ يوع  ال حوانل المتوفهلل عن   وييوه       

حيينا فالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا نا  كما ،حظ لم فالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلعالالالاو  وهم من الوهوه أن المبال  كافو ال
حه هو منت إنما: مع تعالالالالالالايو صالالالالالالح  إياا اإلعالالالالالالاو  ايم، فالمواد  م الثااب، الشالالالالالاللاب
 (2)..".واإلعا
"وأما  :هو  العالالالالالاليد ار ظوالعالالالالالاليد   د اهلل شالالالالالال و الذة يايب  ند وييوه  امتلو      

إلمامي  اعائو المبالفالالالالالالالالين ممن لو ينصب ولو ي اند ولو يت صب فالذة  ايم هما  من 
 ،اووالذة  ايم اركثو ارشلو أنلو كف ،كالعيد الموتضل أنلو كفاو فالالالالالالالالالل الدنيا والبول

 (3)مبادون فالل البول".
"وكنت أت هب : واد صالالالالالالالالدا الشالالالالالالالاليخ موعالالالالالالالالهلل هاو اهلل التوكعالالالالالالالالتانل  ندما ااه       

 وأتأع  إذ كنت أو  فالالالالالالالالالالالالالل كتب الشي   أن أ د  أ داء الشي   وأاواهو هو أهه العن 
والهمالالا الال ، ووأيالالت وأة ال ين أن وو  ال الالداء االالد اعالالالالالالالالالالالالالالتولالالت  اهلل ااوب هميع ي يالالات 

   (4)الشي  ".
"وأما الناصب وأحوالم وأحكامم فلو مما يتو : وييوه الشي ل ن م  اهلل اله،ائوة      

اروه فل  يان م نهلل الناصالالالالالب الذة وود فل ارب او أن م نهب وأن م شالالالالالو :   يان أموين
والنصالالالاو  والمهوعالالالل، وأنم كافو نهب  إهماغ  اماء اإلمامي  وضالالالوان اهلل من اليلود 

                                                 
 .512البمينل ص: ارو  ون حديثاً  -1
 .12/53 الشيخ يوع  ال حوانل: الحدائا الناضول -2
 .2/122حا الييين فالل م وف  أصوه الدين  -3
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 ايلو، فالذة له  يت محمد صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وللم وعالالالالالالالالاو وتظاهو    ضالالالالالالالاللو كما هو 
الموهود فل البواوج، و  ش ما وواء النلو، ووت  وا ارحكاو فل  اب اليلاول والنهاعالالالالال  

  (1)الناصب  لذا الم نهلل..". والكفو واإليمان، وهوا، النكا  و دمم  اهلل
 فل الاح مبالفاً  ي عه أن اإليمان أهه من رحد يهو،   وال: المفيد الشيخ وااه       
 (2)."التيي   هل  من ذلك إلهلل الضووول تد وا أن إال ، ايم يصاهلل وال ،الوالي 
 : النواصب فـي معتقد الشيعة هم أهل السنة والجماعة: ثانياا 

الشالالالالالالالالالالي   أنلو  ، وممن ي ،هو أهه العالالالالالالالالالالن  والهما   وةيوهو عند الشــــــيعة النواصــــــب
، و دو الصحا   وضل اهلل  نلو ميع  دو تفضيالو  اهلل ه ،ال داءيناص ون له ال يت 

  اتإثال ييوه   الذة أة ن،اليوه  أن اإلمام  ثا ت  للو دون أحد من البافاء الواشالالالالالالالالالالالالالدي
ي ان  وال ،فل ذلك االتلواو ومو وفال الن ل صالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالال   داإلمام  له ال يت 

هو  لذافممن تتولهلل اإلمام    ده وهو أ و  كو و مو و ثمان وضالالالالالل اهلل  نلو.  ال واءل
 الناص ل  ند الشي  .

كالفبو الوا،ة والبييب  النواصالالالالالالالب،واد أيايوا  اهلل  اماء أهه العالالالالالالالن  اعالالالالالالالو       
 ثنااإلالتحف   احبصالالالالالالالال الدهاوةال ،ي،  و  د ال  دادة وا ن ح ان صالالالالالالالالاحب الصالالالالالالالالحيح.

  (3)باكان الناص ل الماوخ، الم وو . وا ن ، شوي 
الشالالالالالالالالاليخ المفيد محمد  ن محمد  ن الن مان فل ت وي  الناصالالالالالالالالال ل والحكو  وهيي     
أن  م اووو وكفوه ظاهوا و اينا،  ص لضووويات فيم الشي   من نهاع  النا من":  ايم

ماملو الذين أعالالعالالوا أعالالاأنصالالب النواصالالب و  ن ذلك و نوا  ايم  نيانم هو الذي بأصالالالو واي

                                                 
 .317-2/316ارنواو الن ماني   -1
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ةصالالالالالالالالالالالالالال وا حيم وحاو وا أميو المامنين )غ( وااتاوه ود وا الناب إلهلل حو م، فمن أولهلل 
  (1)وتوتيب هميع أحكاو الكفو الياهوي  وال ايني . ،منلو  الكفو والنهاع 

 نأ"و الهما  فانم ال با   يننا و ينلو فل : الشالالالالالالالالاليخ يوعالالالالالالالالال  ال حوانل وييوه      
اهلل ما   أيضالاوشالو ا  ه ل    ،ال يت والنصالب ل   هو ال داول رههالناصالب هو ال دو 

  (2)ال يت  ايلو العاو". رههيفلو من الياموب هو ال داول 
 يواد  الم فالالإنمالالاوكاو اليالالدمالالاء،  ارب الالاوفل  أيااحيثمالالا  فالالالنالالاصالالالالالالالالالالالالالالالب ": وييوه      

يثاوالمبال ،  دا المعالالالالالالالالالتضالالالالالالالالال  .  ئم  المبالفين لا شهذه ال  اول لادالل   اهلل    واي
الياهوين. ويدلك  اهلل ذلك ما وواه فل معالالالالتيوفات العالالالالوائو من كتاب "معالالالالائه الوهاه 

 ايم العالالاو" فل هما  معالالائه محمد  ن  اهلل  اللادةومكات اتلو لموالنا  اهلل  ن محمد 
من  كثوأ إلهللنم أعالالألم  ن الناصالالب، هه احتاج فل امتحا: كت ت إليم:  ن  يعالالهلل، ااه

 تلماوإماموا تياد  ،اهلل  نلا( لتيديمم اله ت والياةوت )ييصالالالالالالالالد أ ا  كو و مو وضالالالالالالالال
مظلو النصالالالالالالالالالب  أنوهو صالالالالالالالالالويح فل  ،من كان  اهلل هذا فلو ناصالالالالالالالالالب: فوهع الهواب

 ايت  م ت الذة أب اوهو،تفعيو الناصب فل  فلذا... ارولين  إمام وال داول، هو اليوه 
من النهاعالالالالالالالالال ، و دو هوا، المناكح ، وحه الماه والدو ونحوه، وهو   اول  ن  ارحكاو،

  (3)".ارب اوالمبال  ميايا  دا المعتض  ، كما ده  ايم اعتثنااه فل 
وو  ثي  اإلعالالالالالاو  ند الشالالالالالي   محمد  ن ي يوب الكاينل  عالالالالالنده  ن محمد  ن       

أيت وايا ه ات فداك و : فيات لمدبات  اهلل أ ل   د اهلل  و نده أ و حنيف  : معاو ااه
 :يا ا ن معاو هاتلا فإن ال الو  لا هالب وأومأ  يده إلهلل أ ل حنيف  ااه:  هي   ااه لل

ذا أهال اد بوهت  ال فكعالالالالالالالالالالالالالالوت هو،ا كثيوًا ونثوتم : فيات وأيت كأنل دبات داوة واي
ل الالالالالالالالالالالالالالو أنت وهه تباصو وتهاده لئامًا ف:  ال فت ه ت من هذه الوايا فياه أ و حنيف 

                                                 
  ن الن مان ا ن الم او أ ل دأوائه المياالت فل المذاهب والمبتاوات الشالالالالالاليخ المفيد محمد  ن محم -1

 .468/ 1   د اهلل، ال ك وة، ال  دادة تحييا إ واهيو ارنصاوة ال،نهانل البوئينل
 .1/684 : الشيخ يوع  ال حوانلالحدائا الناضول فل أحكاو ال تول الياهول -2
 .669-11/668الناضول فل أحكاو ال تول الياهول  الحدائا -3
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: فياه أ و   د اهلل ،مواويث أهاك ف  د نصالالالالالالالالالب شالالالالالالالالالديد تناه حاهتك منلا إن شالالالالالالالالالاء اهلل
اك أنل ه ات فد: فيات .ثو بوج أ و حنيف  من  نده: أصالالالالالالالالالالالالالال ت واهلل يا أ ا حنيف  ااه

  يونا ال يعواك اهلل فما يوايأل ت  يوهو ت: فياه يا  ن معاو ،كوهت ت  يو هذا الناصب
أصالالالال ت : فيولك ه ات فداك: فيات لم: الت  يو كما   وه. ااه وال ت  يونا ت  يوهو وليب

فما  :فيات لم: ن و حافت  ايم أنم أصالالالالالالالالالالالاب البيأ ااه: وتحا   ايم وهو مبيأل ااه
  (1).موأل فت او  لا أهاك فتم،ا  ايك ثيا ا.." ا يا ا ن معاو إنك تتمتع: الاو ااهتأوي

المايب  المفالالالالالالالالالالالالالالالاليد لفظ الناصالالب كما أياا شالاليبلو محمد  ن محمد  ن الن مان        
   (2).حنيف  وحمم اهلل ت الهلل اهلل أ ل 
ئم  "ويايد هذا الم نهلل أن ار: ما نصموييوه العيد ن م  اهلل اله،ائوة الشي ل         

 ايلو العالالاو وبواصالاللو أيايوا لفظ الناصالال ل  اهلل أ ل حنيف  وأمثالم، مع أن أ ا حنيف  
وكان  ،ال يت  ايلو العالالالالالالاو  ه كان لم انيياغ إليلولو يكن ممن نصالالالالالالب ال داول رهه 

 (3)يظلو للو التودد".
 :وييوه شالاليبلو حعالالين  ن الشالاليخ محمد له  صالالفوو الدوا،ة ال حوانل الشالالي ل        

 (4)" اهلل أنك اد  وفت عا يًا أنم ليب الناصب إال   اول  ن التيديو  اهلل  ال ةيوه".
اهلل ييدو أ ا  كو و مو و ثمان وضالالالالالالالالالالالالالالل اهلل ومن الم اوو أن أ ا حنيف  وحمم       

  نلو  اهلل  ال لذا وصفوه  النصب وال ياذ  اهلل. 
ورن أهه العالالالالالالالالالن  ييدمون البافاء الثاث   اهلل  ال فلو نواصالالالالالالالالالب أيضالالالالالالالالالًا  ند      

 ه أب اوهو ": الشي  ، حيث ييوه الشيخ حعين  ن الشيخ له  صفوو الدوا،ة ال حوانل

                                                 
 .2/252الكافالل  -1
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فالالالالالالالالالالالالالالالل  "وال كاو: لناصب هو ما يياه لم  ندهو عنيا". وييوه ايلو العاو تنادة  أن ا
 (1)أن المواد  الناص   هو أهه التعنن".

التل  "كالشالال ل : المحيا حعالالين  ن شالاللاب الدين الكوكل ال امالوييوه الشالاليخ       
 (2)أوه ت لاكفاو إنكاو ن ول الن ل والنواصب إنكاو باف  الوصل".

الباصالالالالالالال  وهذا ييايم أصالالالالالالالحا نا  اهلل أنفعالالالالالالاللو ميا ه " : ارمين حعالالالالالالالنم وييوه        
 (3)ال ام  الذين ي عم ون أنفعلو  أهه العحن   والهما  ".

اهلل الشيوا،ة وأما الحديث من يويا ال ام  فيد وو  كثيو من محدثيلو  فتح وااه      
"وأما النواصب من  اماء : وييوه الشيخ الشي ل  ال له محعن (4)".وكال باوة ومعا

أهه العن  فكثيوون أيضًا منلو ا ن تيمي  وا ن كثيو الدمشيل، وا ن الهو،ة، وشمب 
  (5)الدين الذه ل، وا ن ح،و ارندلعل..وةيوهو".

 اهلل حد  – وذكو ال اَّم  الشالالالالالالالالالالي ل محعالالالالالالالالالالن الم او أكثو من مائتل ناصالالالالالالالالالالب        
أو  مو  ن البيالالاب، أ و  كو الصالالالالالالالالالالالالالالالالديا،  ثمالالان  ن  فالالان، : . وذكو منلو-، مالالم

المامنين  ائش ، أنب  ن مالك، حعان  ن ثا ت، ال، يو  ن ال واو، ع يد  ن المعيب، 
عالالالالالالالال د  ن أ ل وااص، ياح   ن   يد اهلل، اإلماو ارو،ا ل، اإلماو مالك، أ و موعالالالالالالالالهلل 
ارشالالالالالالالالالالالالالال وة،  وول  ن ال، يو، ا ن ح،و، ا ن تيميالال ، اإلمالالاو الالالذه ل، اإلمالالاو ال بالالاوة، 

أ و  كو ال ااانل، الشالالاليخ حامد الفيل وئيب أنصالالالاو العالالالن  ال،هوة، الم يول  ن شالالال   ، 
المحمدي  فالل مصو، محمد وشيد وضا، محب الدين البييب، محمود شكوة ارلوعل، 

 (6)وةيوهو كثيو.
                                                 

 .147ص المحاعن النفعاني  -1
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ويبوج  اينا الضالالالالالالاه الدكتوو محمد  إذن النواصــــب عند الشــــيعة هم كل أهل الســــنة،
"و ما أن  :، ييوه الضاه التيهانلبمصاوحًا أهه العن   أنلو نواص التيهانل العماوة

أهه الحديث هو أنفعلو أهه العن  والهما  ، فث ت  الدليه الذة ال ويب فالالاليم أن  العن  
  (1)الميصودل  ندهو هل   ش  ال  ن أ ل يالب، ول نم وال واءل منم فلل النصب".

 لالوا وي وأون منمو عالالالال حانك وضالالالالل اهلل  نم، هه يا ن أهه العالالالالن   ايا: وهنا نتســـاةل
 هذا  لتان  ظيو.

"وةنل  ن الت وي   أنَّ مذهب النواصالالب هو : محمد التيهانل العالالماوة وييوه      
"و  د هذا ال وش يت ين لنا  وضالالالالالالالالالالالالالالو   أنَّ : وييوه (2)مذهب أهه العالالالالالالالالالالالالالالن  الهما  ".

فعالالالاللو عالالالالموا أن النواصالالالالب الذين  ادوا  ايًا، وحاو وا أهه ال يت  ايلو العالالالالاو هو الذين
 (3) أهه العن  والهما  ".

أن  -أة الشالالالالالالي   -"فكان من الصالالالالالال ب  ايلو: محمد التيهانل العالالالالالالماوةوااه        
يصاوا  إمام  أهه العن  والهما   الذين اهتلدوا فالالالالالالالالالالالالالل أحكاو الصال من ناحي  ودأ وا 

ذا شالالالالالالالالالالال: وييوه (4) اهلل عالالالالالالالالالالالب  ال وأهه ال يت أثناء الصالالالالالالالالالالالال من ناحي  أبو ". ئنا "واي
التوعع فالالالالالالالالالالالالالالالالل ال حث ليانا  أن أهه العن  والهما   هو الذين حاو وا أهه ال يت الن وة 

 (5) ييادل ارمويين وال  اعيين".
ن  الشي   هو أهه الع: كتا مولو يكت  هذا الضاه المهوو  لذا  ه  يد فالالالالالالالالالالالالالالل       

 حيث ييوه فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ، داول أهه العالالالالن  رهه ال يت تكشالالالال   ن هويتلو: فصالالالالا   نوان
"إن  ال احث م لوتًا  ندما تصالالدمم حييي  أهه العالالن  والهما   وي و  : الصالالفح  نفعالاللا

                                                 
 .75ص  ،الشي   هو أهه العن ، ي  تم ماعع  الفهو فالل لندن و يووت -1
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 الالأنلو كالالانوا أ الالداء ال تول اليالالاهول ييتالالدون  من حالالاو لو ول نلو و مالاله  اهلل اتالو ومحو 
  (2)و، مت الشي   أن  كه الناب أوالد   ايا ما با شي تنا. (1)لثاوهو".

 : أهل السنة إباحة دماء: ثالثاا 
نلو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حكو        إنَّ الشالالالالي   يعالالالالت يحون دماء أهه العالالالالن ، شالالالالوفلو اهلل ت الهلل، واي

 الكفاو، وإن  العنل ناصب فالل م تيدهو، وما يال يكش  لك ب ثلو ودهاءهو.
 ب  ندهو  الصالالالالالالالالالالدواوو  شالالالالالالالالالاليبلو محمد  ن  ال  ن  ا وي  اليمل والماي فيد      

ته ما تيوه فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ا: "اات ر ل   د اهلل: اد ااهو ن داود  ن فو  و وئيب المحدثين
حاه الدو، ولكنل أتيهلل  ايك، فإن ادوت أن تياب  ايم حائيًا أو : الناصالالالالالالالالالالالالالالالبو ااه

تاوَّه ما ادوت  :فما تو  فالالالل مالمو ااه: ت وام فالالالل ماء لكيا يشلد  م  ايك فاف ه، اات
ييوه و ( 4). وذكو هذه الوواي  الب يث  شيبلو الحو ال امال فالالالالل وعائه الشي   (3). ايم"

 -أة النواصالالالالالالالالالالالب وهو أهه العالالالالالالالالالالالن   ندهو -"هوا، اتالو : العالالالالالالالالالالاليد ن م  اهلل اله،ائوة 
 (5)واعت اح  أمواللو".

وهاالء الذين يدباون فالالالالالالالالالالالالل عاك عايين أهه العن  ال يتوو ون  ن اته أهه         
للو الفوصالالالالال  كما ف ه  ال  ن يييين هذا  ندما هدو العالالالالالهن  اهلل  العالالالالالن  إن عالالالالالنحت

بمعالالمائ  من العالالنيين فيتالو. نيه لنا هذه الحادث  ال الو الشالالي ل الذة وصالالفوه  الكامه 
ليك اليصالالال   نصالالاللا ااه ،صالالالدو الحكماء ووئيب ال اماء ن م  اهلل اله،ائوة وفالالالالالالالالالالالالالالالالالل ": واي

اهتمع فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ح عالالالالالالالالالم هما   من الووايات أن  ال  ن يييين وهو و،يو الوشالالالالالالالالاليد فد 
المبالفالالالالالالالالين وكان من بواص الشي   فأمو ةامانم وهدوا عي  الح ب  اهلل المح وعين 
فماتوا كالو وكانوا بمعالالالالالالالمائ  وهه تيوي ا فأواد الباص من ت  ات دمائلو فأوعالالالالالالاله إلهلل 
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اإلماو موالنا الكاظو فكتب  ايم العالالالالالاو إليم هواب كتا م  أنك لو كنت تيدمت إلل ا ه 
الو لما كان  ايك شالاللء من دمائلو وحيث أنك لو تتيدو إلل فكفو  ن كه وهه اتاتم ات

منلو  تيب والتيب بيو منالالم فالالانظو إلهلل هالالذه الالالديالال  اله،ياالال  التل ال ت الالاده ديالال  أبيلو 
ارصالالال و وهو كاب الصالالاليد فإن ديتم  شالالالوون دوهما وال دي  أبيلو ارك و وهو اليلودة 

ه هذه الوواي  وني (1)وحاللو فالل البول أبب وا بب". أو المهوعل فإنلا ثمانمائ  دوهو
ليعالالالالتده هذا المهوو  اهلل هوا، اته أهه العالالالالن  أة النواصالالالالب  (2)،أيضالالالالًا محعالالالالن الم او

 فالل نظوه.
 "إن الحووب الصالالالالاي ي : وييوه الدكتوو اللندة المعالالالالاو محمد يوعالالالال  النهوامل         

التل ااو  لا الصالالاي يون ضالالد ارم  اإلعالالامي  ليعالالت إال حاي  من الحايات المد ول التل 
اام   د وها الشالالي   ضالالد اإلعالالاو والمعالالامين كما يذكو ا ن ارثيو وةيوه من الماوبين واي
ن،اللا ال ياب  اهلل كه  الدول  الفايمي  فالالالالالالالالالالالالالالالالل مصو ومحاوالتلا تشويم صوو العنيين واي

بص ينكو م تيدات الشي  ، واته الماك النادو فالالالالالالالالالالالالالالالالل دللل من ا ه الحاكو الشي ل ش
واا  دماء العنيين فالالالالالالالالالالالالالالالل ماتان من ا ه الوالل أ ل  لص  بان  اهلل واوب ارشلاد، واي
الفتح داود الشي ل، ومذ ح  هما ي  لاعنيين فالالالالالالالالل مدين  لكنا اللند وضواحيلا من ا ه 

و  م تيدات الشالالالالي    شالالالالأن عالالالالب وشالالالالتو البافاء أمواء الشالالالالي  ،  اهلل أعالالالالاب  دو تمعالالالالكل
الثاث  وضالالالالالالالالل اهلل  نلو، واوتكاب ارميو صالالالالالالالالادا هويم  البيان  وال دو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حا 

 (3)".الدول العايان الشي ل، وي ن ارميو ه فو من وواء ظلو ارميو عواج 
ءات وا"إن اإله: وييوه الدكتوو محمد يوع  النهوامل فالل كتا م المذكوو أيضاً          

الصالالالالالاوم  التل اتبذتلا حكوم  اإلماو البمينل ضالالالالالد أم  العالالالالالن  والهما   فإنلا ليعالالالالالت 
ةوي    ايلو حيث إن التاويخ يشلد  أن الشي   كانوا وواء تاك النكعات، والنك ات التل 
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و ندما كتب  نلو   د المن و النمو  (1)ت وضت للا ارم  اإلعامي   اهلل مو التاويخ".
  (2).منلو ت وش لتلديد وو يد

 ولكنلو أحيانا ال ،إنَّ الشالالالالالالالالالالالالالالي   يكنون ال  ش وال داء والكواهي  رهه العالالالالالالالالالالالالالالن         
ظلاو  يهاهوون  لذا ال داء  ناء  اهلل  ييدل التيي  الب يث   مهاماتلو رهه العالالالالالالالالالالالالالالن  واي

فالالالالالالالالالالل هذا و  ،المودل ال،ائف ، وهذا ه ه أهه العن  ال يفينون إلهلل موا  الشي   الحيييل
هلل "ولكننا نحن ال وب العالالنيين ال نفين إل: ييوه الدكتوو   د المن و النمو فالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا م

،التم بيو لنا فاو ي ،هذا  ه ظننا أن العالالالالالالالالالالالنين اليويا  اد تكفات مع اإلعالالالالالالالالالالالاو  محوه واي
فشالالالالاوكنا اإليوانيين فوحلو وا تيدنا أن البمينل عالالالاليتهاو، أو ينعالالالالهلل مثانا كه  ، اهلل  اه

ويادة دووه ك، يو إعالالالالالالالالالالامل رم  إعالالالالالالالالالالامي  ييود الصالالالالالالالالالالحول  ،ه التاويبي هذه المعالالالالالالالالالالائ
وذلك لصالح اإلعاو والمعامين همي ًا ال فوا  ين فاوعل و و ل وال  ،اإلعامي  منلا

 ،ولكن أظلوت ارحداث   د ذلك أننا كنا ةاواين فالالالالالالالالالالالل أحاو وودي  ، ين شي ل وعنل
ةو حتهلل الن  و  ،ووهالنا ةاواين فالالالالالالالالالالالالالاليلا أو فالالالالالالالالالالالالالالل  حو لمالنا مما ال ي،اه   ش ش ا نا

 (3)ارحداث الم، ه ".
و 11/11/1553 تاويخ  3415هذا واد نشوت مها  وو، اليوع  فالالالالالل  ددها        

نلو "وإل،ال  الحاه، النفعل  ي: تحيييلا  ن الشي   فالالالالالالالالالالالالالالالل مصو نيتي  منم هذا الب و
 ،افلو  وضا ةوي ا ويوي وش الشي   فالالالالالالالل مصو فالالالالالالالل منشووات ،و ين ارهل،ل ارمني 

حيث يا وا من الهلات ارمني  اعالالالالالالتبداو الووا  الشالالالالالالي ي  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل مواهل  تياو الهلاد 
رن الشي   حعب اوللو هو ارادو  اهلل كش  التياوات العافالالالالالي   ،والهما ات المتيوف 

لمتيوفون التل يعتبدملا ا ،وفالالالالالالالالالالالل فضح فتاو  ا ن تيمي  حعب اوللو أيضاً  ،وت ويتلا
 ".ته ونشو الفوضهلل واالضيوابالل اليف
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والن أتدوة أبل المعاو ماذا يف ه الشي ل  من يبالفم  ندما يتولهلل موك،ًا فالل 
دول  ليعالالت للو اليد اليولل فالالالالالالالالالالالالالالالاليلاو نتوك اإلها   لشالاليخ يائفتلو أ ل ه فو محمد  ن 
الحعن اليوعل فالالالالالالل كتا م الفيلل الم تمد  ندهو الم وو   الالالالالال)النلاي  فالالالالالالل مهود الفيم 

الالالالالالالالالالاليذ أو تنف ،"ومن تولهلل والي  من ا ه ظالو فالالالالالالالالالالالل إاام  حد: الفتاو  حيث ااه ما نصمو 
وي   فاييو  م  اهلل ما تيتضالالالاليم شالالالال ،نم متوه لذلك من هل  عالالالالايان الحاأفاي تيد  ،حكو

 (1)وملما تمكن من إاام  حد  اهلل مبال  لم فاييمم فإنم من أ ظو الهلاد". ،اإليمان
المبال  الذة ث ت لنا من اليوعالالل فالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتا يم هذا هو موافلو ال دائل من 

االعت صاو وتلذيب ارحكاو وةيوه من  امائلو أنم العنل. هذا الموا  هو فالالالالالالالالالالل حال  
ملا فما  الك  موافلو فالل ظه دول  يحك ،توليلو موك،ًا من المواك، فالل دول  ةيو شي ي 

 مثه هذا اليوعل وأضوا مو  
 : إباحة أموال أهل السنة: رابعاا 

: ه ن أ هلل   د اهلل أنم اا شالالالاليخ يائفتلو أ و ه فو اليوعالالالالل هانذكو لك ما وو 
ونيه ، (3)والفالالالالالالالالالالالالاليش الكاشانل (2)."بذ ماه الناصب حيث ما وهدتم وادفع إلينا البمب"

و مضمون هذا الب و  (4)ووصفم أنم معتفالالالالالالالالالالالالالالالاليش. هذا الب و شيبلو الدوا،ة ال حوانل
"واراو  إلحاا الناصالالالالالالالب  أهه الحوب فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل : أفتهلل موه لو الك يو وو  اهلل البمينل

إ اح  ما اةتنو منلو وت اا البمب  م  ه الظاهو هوا، أبذ مالم أين وهد و أة نحو 
يعتده فالالالالالاليلا  اهلل  واي  أيضًا محعن الم اوونيه هذه الو  (5)كان ووهوب إبواج بمعم".
 (6)رنلو نواصب فالل نظو هذا الضاه. ،هوا، أبذ ماه أهه العن 
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إنَّ أعالالالالالاوب ال ش والعالالالالالوا  والنصالالالالالب واالحتياه وةيوها من الوعالالالالالائه المحوم ،        
 ."و أة نحو كان": ولكنلا هائ،  ند البمينل مع أهه العن   دليه اولم

و  ش المعالالاكين من أهه العالالن  لألعالال  الشالالديد ال ييواون ما يكت م البمينل،        
توحمم  اهلل النصالالالالالاليو اليوعالالالالالل وال  او للو  ما ييصالالالالالالده من الناصالالالالالالب والنواصالالالالالالب، وال 

 وتأييد ما اوتك م من بيان   حا اإلعالالالالاو والمعالالالالامين فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل   داد..ن و إنلو معالالالالاكين،
 عالالالالالالالالالال ب هلالو أو  عالالالالالالالالالال ب التيي  التل بد تلو، ولو ي اموا أن إ اح  دو وماه العالالالالالالالالالالنل 

ييوه فييللو ومحدثلو الشالالالالاليخ  .الناصالالالالالب فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل م تيدهو هو ما أهم ت  ايم يائفتلو
"إن إياا المعاو  اهلل الناصب وأنم ال يهو، أبذ مالم من : ل ما نصميوع  ال حوان

حيث اإلعالالالالالالالالالاو با  ما  ايم اليائف  المحي  عالالالالالالالالالافا وبافا من الحكو  كفو الناصالالالالالالالالالب 
 (1)ونهاعتم وهوا، أبذ مالم  ه اتام".

 (2)".واعت اح  أمواللو -أة النواصب -"يهو، اتالو: وييوه ن م  اهلل اله،ائوة        
 : عدم إباحة التزاوج بين الشيعة والسنة: وامسا
 عالالالالالالالالالالالالالالألت أ ا   د اهلل  ايم: هاء فل الكافل والتلذيب ااه   د اهلل  ن عالالالالالالالالالالالالالالنان        

العالالالالالالالالالالاو  ن الناصالالالالالالالالالالب و داوتم هه ي،وهم المامن وهو اادو  اهلل وده وهو ال ي او و 
، وال )أة الشالي ي ( )أة العالنل( مامن  ال يت،وج المامن وال يت،وج الناصالب: يوده و ااه

و ندما انت م أهه العالالالالالالالالن   ال حوين للذا الكتاب أبفاه  (3)يت،وج المعالالالالالالالالتضالالالالالالالال   مامن ".
 الشي   وأص ح نادوا(.

أتل إن المو : اات ر ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو: ووو  الفضالالالالالالالاليه  ن يعالالالالالالالالاو ااه      
و  ن ال يأبتاو  اوفا  اهلل وأينا وليب  اهلل وأينا  ال صالالالالالالالالالالالالالالول إال اايه، "أما ،وهلا  م

"اا توه ن إلهلل الكفاو ال هن حه للن وال : ال، وال ن م  أن اهلل  ، وهه: وأيلاو ااه
، النكا  الناص: عالالالالالالالالالالالالالألت أ ا   د اهلل  ايم العالالالالالالالالالالالالالاو: هو يحاون للن". و ن موثي  ااه
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ه فل ه ات فداك ما تيو : ال واهلل ال يحه، ااه فضالالاليه ثو عالالالألتم مول أبو  واات: فياه
 إن ال اوف  أال توضع إال  ند  او .: لموأل  اوف و اات  اوف . ااهوا: نكاحلوو ااه

أنا عالالالالالالالالألم أ ل و : ووو    د اهلل  ن عالالالالالالالالنان  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو ااه      
نكاحلما أحب إلل  من نكا  الناصالالالالالال ي ". : أعالالالالالالمع  ن نكا  اليلودي  والنصالالالالالالواني و فياه

: أت،وج اليلودي  أفضالالالالالاله أو ااه: ااهووو  أ ل  صالالالالالاليو  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالاو 
تاه اوو أنم أ: بيو من أت،وج الناصالالالالالالالال ي ". ووو  الحا ل  ن أ ل   د اهلل  ايم العالالالالالالالالاو

تصالافحون أهه  ادكو وتنكحونلو و أما إن كو : من أهه بواعالان من وواء النلو فياه لم
ذا نكحتموهو انلتك الحها نكو ب  يإذا صالالالافحتموهو انيي ت  وول من  و  اإلعالالالاو، واي
 ين  ل ال: و ين اهلل  ، وهه". ووو  عايمان الحماو  ن أ ل   د هلل  ايم العاو ااه
  (1)لاوهه منكو أن يت،وج الناص ي  وال ي،وج ا نتم ناص يًا وال ييوحلا  نده".

و أهه ضاه. وي ت وه ،ج الوافضي   العنلاو ،و يحو تأي  اهلل العيعتانل وييوو       
 :ما حكو ،واج فتال شالالالالالي ي  من وهه عالالالالالنلو فالهواب  نده: التالل واد وهم لم العالالالالالااه

ذا كان ال،واج مت   فإنما يصالالالالالالالالالالالالالالح  اهلل  "إذا بي   ايلا من الضالالالالالالالالالالالالالالاه فا يهو،، واي
  (2)ارحوي وهو ًا، إذا كان ال،وج ي تيد صح  المت   شو ًا".

 طعن الشيعة فـي األةمة األربعة: سادسا
أ و حنيف   -إن الشالالالالالالالالالالالي    ندما يظلوون احتواملو رئم  أهه العالالالالالالالالالالالن  ارو           

  إن ما ذلك من  اب التيي . وو  ثي -ومالك الشالالالالالالاف ل وأحمد  ن حن ه وحملو اهلل ت الهلل
إعالالالالالالاملو الكاينل  ن عالالالالالالما    ن ملوان  ن إماملو الم صالالالالالالوو العالالالالالالا ع أ ل الحعالالالالالالن 

ذا هاءكو ما ال ت امون منلا، "إذا هاءكو ما ت امون فيول: موعالالالالهلل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حديث وا  م واي

                                                 
 .155لاشي ل حعين ال صفوو ص : المحاعن النفعاني  فل أهو   المعائه البواعاني  -1
 .562العيعتانل، المعأل  واو : كتاب منلاج الصالحين -2
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، واالت ااه  ال واات أنا: ل ن اهلل أ ا حنيف  كان ييوه: وأومأل  يده إلهلل فالالالالالالالاليم، ثو ااه
  (2).وذكو هذه الوواي  أيضًا محدثلو الحو ال امال (1)الصحا  ".

 ن هاوون  ن ه محمد  ن  موو الكشالالالالالل ووو   مدتلو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الهو  والت دي      
الذين لمنوا ولو يا عالالالالالالالالالوا إيمانلو : عالالالالالالالالالألت أ ا   د اهلل  ن اوه اهلل  ، وهه باوه  ااه

وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالل وواي   ن أ ل  (3)".هو ما اعالالالتوه م أ و حنيف  و،واول: و ااه22:  ظاو( ارن او
. 22 :)الذين لمنوا ولو يا عوا إيمانلو  ظاو( ارن او: اات:  صيو  ن أ ل   د اهلل ااه

ياك من : ااه هو اهلل ما أحدث ،واول وأ و : ما هوو ااه: ذلك الظاو ااتأ اذنا اهلل واي
  (4)".ال،نا ذنب: ال،نا م مو ااه: اات: حنيف  وهذا الضوب ااه

"أاوه هذا يكشالالال  لك  ن أموو كثيول منلا : وييوه ن م  اهلل اله،ائوة ما نصالالالم       
ن صاموا وصاوا وحهوا و،كوا وأتوا ات من ال  اد  يان   ادل المبالفالالالالالالالالين وذلك أنلو واي

واليالالالا الالالات و،ادوا  اهلل ةيوهو إال أنلو أتوا إلهلل اهلل ت الالالالهلل من ةيو ار واب التل أمو 
 الدبوه منلا.. واد ه اوا المذاهب ارو    وعالالالالالالالالالالالالالالالائي وأ وا ًا  ينلو و ين و لو وأبذوا 
ارحكاو  نلو وهو أبذوها  ن اليياعالالات واالعالالتن ايات والواء واالهتلاد الذة نلهلل اهلل 

 (5).نم  ن أبذ ارحكاو  نلا وي ن  ايلو من دبه فالل الدين منلا"ع حا
والشالالي ل الدكتوو محمد التيهانل الذة يصالالاو  أهه العالالن  وكشالال  ما يكنم للو         

"و ما أن المذاهب ارو    فالالالالالالالالالالالالاليلا ابتا  كثيو : الشي   من  داء  أنَّلو نواصب، ييوه
"كي  ال ن هب من الذين ي، مون : وييوه (6)فايعالالالت  ن  ند اهلل وال من  ند وعالالالولم".

 أنلو أهه العالالالالالالن  والهما   وهو هما ات مت ددل مالكي  وحنفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  وشالالالالالالاف ي  وحن اي  

                                                 
 .1/52الكافالل  -1
 .12/23وعائه الشي    -2
 .145بتياو م وف  الوهاه الم وو   وهاه الكشل ي ع مشلد إيوان ص -3
 .145وهاه الكشل ص -4
  347ص ،ي ع  يووت الي    الثامن  ،ن م  اهلل اله،ائوة: ارن ياء اصص -5
 .ماعع  الفكو فالل  يووت ولندن    ي ،127ثو اهتديت ص  -6



251 

 

"و لذا نفلو كي  انتشوت المذاهب : وييوه (1)يبالفون   ضلو فالالالالالالالالالالالالالالالل ارحكاو الفيلي ".
   (2)التل ا تد تلا العايات الحاكم  وعمتلا  مذاهب أهه العن  والهما  ".

"والذة يلمنا فالل هذا ال حث أن ن ين  اردل  الواضح  !!  أن المذاهب : وييوه        
 وييوه فالالالالالالالالالالالالالالالالل الصفح  ارو    رهه العن  والهما   هل مذاهب ا تد تلا العياع ..".

"فلالالذا أ و حنيفالال  نحالالده االالد ا تالالدغ مالالذه الالا ييوو  اهلل الييالالاب وال مالاله  الالالوأة ميالالا الاله : 22
مالك..نهده اد ا تدغ مذه ا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلعالالالالالالالالالالالالاو..وهذا النصالالالالالالالالالالالالوص الصالالالالالالالالالالالالويح ..وهذا 
 (3)الشاف ل..وهذا أحمد  ن حن ه..".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .24الدكتوو محمد التيهانل ص: الشي   هو أهه العن  -1
 .683ص  الشي   هو أهه العن  -2
 .115ص الشي   هو أهه العن  -3



252 

 

 عشرية اإلثناالشيعة  فـي والولف السلف أةمة أقوال
ليالالد ث تالالت  ن أئمالال  و امالالاء العالالالالالالالالالالالالالالا  وةيوهو من اراواه والفتالالاو  التل ت ين       

موافلو من الشي   الووافش،  ما ي ين تكفيوهو للو،  ع ب م تيداتلو الفاعدل والشني  . 
د تصالالالالالدوا ا  أن أئم  اإلعالالالالالاو المعالالالالالامين اليوووأنيه هنا يائف  منلا، حتهلل يت ين ر ناء 

 للو. لاوافض  و ينوا لامعامين أحوا
 أ ا عالالالالالالالالالالالالالالم ت: ااه المووذة  كو أ ل  ن الباه وو ": مالك بن أنس قول اإلمام -
 ليب عالالالاوو   ايم اهلل صالالالاهلل الن ل أصالالالحاب يشالالالتو الذة: مالك اإلماو ااه: ييوه اهلل   د
  (1)".اإلعاو فل نصيب: -ااه أو - اعو للو
 نمأ يوعالالالالال  أ ل  ن  عالالالالالنده الالكائل وو : صـــاحب أبي حنيفة يوســـف وأباإلمام  -
   (2)".ادوة وال وافضل، وال هلمل، با  أصال ال": ااه
 فل ارهواء، أكذب أصحاب من أحداً  أو لو" : ااه: اهلل رحمه الشافعي اإلمام قول -

   (3)".الوافض  من  ال،وو أشلد وال الد و ،
 د   أ ا عالالألت: ااه المووذة  كو أ ل  ن الباه وو : قول اإلمام أحمد بن حنبل -
  (4)".اإلعاو  اهلل أواه ما: ااه و ائش و و مو  كو أ ا يشتو  من اهلل

 عاوي وافضل هاو لم وهه  ن: ع ئه اهلل   د أ ا أن إعحاا  ن إعما يه و ن         
ذا ال،: ااه  ايمو     (5)." ايم يود ال  ايم عاو واي
مَّ ): الفتح لي   دليه كافو فلو الصالالحا   من ي تاظ من: أيضالالا وااه      وه  م حا ٌد واعالال 

دًا ياْ تا  ونا فا  هَّ مااء   اْينال ْو تاوااه ْو و كَّ ًا عالالالالالال  ااهلل اْلك فَّاو  و حا دَّاء   ا ينا ما ام  أاشالالالالالال  ًا م نا الاَّم  واالَّذ  ضالالالالالالْ
                                                 

 .1/664، صحيح إعناده: الوعال  محيا ااه، الباه: العن  -1
 .3/444 الالكائل: العن  أهه ا تياد أصوه شو  -2
 ئلالالكا: العن  أهه ا تياد أصوه شو  فل والالكائل ،1/636 الك و  اإل ان  فل  ي  ا ن أبوهم -3
8/6364. 
  ي  ال ن العالالالالالن  شالالالالالو : وانظو ،"صالالالالالحيح إعالالالالالناده": الوعالالالالالال  محيا ااه 1/664 لاباه: العالالالالالن  -4

 .646ص المعاوه الصاوو ،616ص
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ثاا ل ْو ف ل التَّْوواال  وا  ود  ذال كا ما ه  ْن أاثاو  العالالالالالالالح وه ل ْو م  يمااه ْو ف ل و ه  واانًا عالالالالالالال  ثاا ل ْو ف ل ما الاَّم  واو ضالالالالالالالْ
وَّاغا  وا م  ي ْ ه ب  ال،ح ااهلل عالالالال  تاوا   ا تاْ ااظا فااعالالالالْ واه  فااعالالالالْ ْيأاه  فار،ا ْوٍغ أاْبواجا شالالالالا  ماذا ثو (اإلنهيه كا،ا

 (1)."و لو  لو لي يظ ييه لو ( لو لي يظ): ااه
  ش ارحاديث الثا ت  فل العالالالالالالالالالالالالالالن  فل نفل د و   ابن كثير ذكو:  كثير ابن قول -

النص والوصالالالالالالالي  التل تد يلا الشالالالالالالالي   الوافضالالالالالالال  ل ال وضالالالالالالالل اهلل  نم، ثوَّ  يب  ايلا 
"ولو كان ارمو كما ، موا لما ود ذلك أحد من الصالالالالالالالالالالالالالالحا   فإنلو كانوا أيوغ هلل :  يولم

، ويابووا من من ادممولوعالالالولم فل حياتم و  د وفاتم، من أن يفتاتوا  ايم فييدموا ةيو 
ادمم  نصالالالالالالالم، حاشالالالالالالالا وكا، ومن ظن  الصالالالالالالالحا   وضالالالالالالالوان اهلل  ايلو ذلك فيد نعالالالالالالال لو 
 أهم لو إلهلل الفهوو، والتوايا  اهلل م اندل الوعالالوه صالالاهلل اهلل  ايم وعالالاو، ومضالالادتلو 
فل حكمم ونصالالالالم، ومن وصالالالاله من الناب إلهلل هذا المياو فيد باع و ي  اإلعالالالالاو، وكفو 

 (2)او، وكان إواا  دمم أحه من إواا  المداو". إهماغ ارئم  ار 

 منلو واحدا نيص فمن تأويام، فالالالالالل وأصاب ميالتم فالالالالالل مالك أحعن "ليد: القرطبي قال -

 المعامين". شوائع وأ يه ال المين وب اهلل  اهلل ود فيد ووايتم فالل  ايم ي ن أو
 أحدا أوا  لو:  ييوه اهلل وحمم الشالالالالالالاف ل عالالالالالالم ت:  ااه حوما  "حدثنا: حاتو أ و وااه -

 (3) شوي ". اإلثناالشي    من  ال،وو أشلد
 هو ذياً  الب يث  وال د   الوافضالالالالالالالي ، الشالالالالالالالن   للذه أن ا او": الشــــوكاني اإلمام قول -

 ايلو  يناديان والعالالالالالالالالن  الكتاب أن  اموا لما أنلو وهو ويه، أا ح هو ووياً  ذيه، أشالالالالالالالالو
  د  أهالا وفل فيلا وادحوا الميلول، العالالالالالالالالالالن   ادوا صالالالالالالالالالالوت،  أ اهلل وال واو  البعالالالالالالالالالالاول

 ومن ،ال يت أهه أ داء من  لا المتمعك وه اوا  نلو، اهلل وضل الصحا   فل ادحلو
 وت وضالالالوا لا،ميا ا فل وتمعالالالكوا  أعالالالوها، العالالالن  فأ ياوا ال يت، رهه لاشالالالي   المبالفين

 هميع فلو  الصالالالالالحا  ، فل المفتو  المكذوب اليد   اهلل مشالالالالالتما  مفتواه،  أكاذيب  نلا

                                                 
 المصدو العا ا. -1

 .5/252 كثيو ا ن: ال داي  والنلاي  -2
 .61/194 اليوي ل ارنصاوة أحمد  ن محمد اهلل   د أ و: اليولن رحكاو الهامع -3
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 التا  ين من ابالن فل للا الناشالالوين فيلا،  ما ال اماين  لديلا الملتدين لاعالالن  الحاماين
م ْوهو هذه إلهلل وتا  يلو  أ ل ن   ال المامنين رميو وال  ش  النصالالالالالالالالالالالالالب، ال اي ،وعالالالالالالالالالالالالالا
 (1)".وأامأهو الوافض  اهلل فأ  د وأوالده،  نم اهلل وضل يالب
 د وات ودي ، كالا ارهواء أن وا او": ااه: البربهاري ولف بن علي بن الحسن قول -
  اهلل لنابا يويدون فإنلو والهلمي ، والم ت،ل ، الوافضالالالالال ، وأكفوها وأوداها العالالالالالي ، إلهلل

 يونب  ن أحمد عالالالالالالم ت: ااه الدوري عباس  ن الالكائل وو و  (2)".وال،ندا  الت ييه
 (3)."موتد  ندة فإنم وافضل، وهه ذ يح  نأكه ال إنا": ييوه
الشالالالي    "وأما: العالالالا  أئم  االم ما  اهلل هلل م اياا بن تيمية رحمه اإلســالم شــيخ قال -

لحاد ،ندا   ن  د تلو فأصالاله  شالالوي  اإلثنا  ييوون وهو فالالالالالالالالالالالالالالالالاليلو، كثيو الكذب وت محد ،واي

 هو وهذا اا م فالل ما با   اعانم أحدهو ييوه أن وهو التيي   ديننا : ييولون حيث  ذلك

  (4)وانعات".  دائلا ومتنل:  ايه كما ذلك فالل فلو والنفاا الكذب
  اهلل واإلعالالالناد والوواي   النيه ال او أهه اتفا واد: تيمي   ن اإلعالالالاو شالالاليخ وااه      

 اإلعالاو أئم  كان وللذا اديو، فالالالالالالالالالالالالالالالاليلو والكذب اليوائ ، أكذب  شالوي  اإلثناالشالي    أن

  ن اهلل وحممك مال "عالالالالالئه: ال ،ي،   د  ن أشالالالالاللب ااه". الكذب  كثول امتيا،هو ي ماون

 (5).يكذ ون فإنلو  نلو تووة وال تكاملو ال: فياه  شوي  اإلثناالشي   
من ، و أن اليولن نيص منالالم ليالالات وكتمالالت، أو ، و أن لالالم : االالاه وحمالالم اهللو       

 (6)تأويات  اين  تعيي ار ماه المشوو  ، فا با  فل كفوهو.
أنَّ الصالالالحا   اوتدوا   د وعالالالوه اهلل  ايم الصالالالال والعالالالاو إال ومن ، و : وييوه     

نفوًا اايًا ال ي ا ون  ضالال    شالالو نفعالالًا، أو إنلو فعالاليوا  امتلو، فلذا ال ويب أيضالالًا فل 
                                                 

 .481-486 ص لاشوكانل الولل حديث  اهلل الولل ايو -1
 .63 ص العن  شو  كتاب  -2
 .8/369 العن  أهه ا تياد أصوه شو   -3
 .6/68 تيمي   ن اإلعاو شيخ: الن وي  العن  منلاج  -4
 .6/11 تيمي   ن اإلعاو شيخ: الن وي  العن  منلاج  -5
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كفوه  رنم مكذب لما نصالالالالالم اليولن فل ةيو موضالالالالالع من الوضالالالالالهلل  نلو، والثناء  ايلو. 
  ، فإنَّ مضالالالالالالالالمون هذه الميال  أن نيا ه من يشالالالالالالالالكك فل كفو مثه هذاو فإنَّ كفوه مت ين

تْ ): الكتاب والعن  كفاو أو فعاا، وأن هذه الي  التل هل ْيوا أ مٍَّ  أ ْبو ها    ل انَّاب  ك نت ْو با
وبيوها هو اليون اروه، كان  امتلو كفاوًا، أو فعالالالالالالااًا، ومضالالالالالالمونلا  ،111: له  موان

اوها وكفو هذه مما ي او أن هذه ارم  شالالالالالالالالالالالالالالو ارمو، وأن عالالالالالالالالالالالالالالا يل هذه ارم  هو شالالالالالالالالالالالالالالو 
  (1) االضيواو من دين اإلعاو.

"إنلو شالالالالالالالالالالالو من  ام  أهه ارهواء، وأحا  اليتاه من : وااه شالالالالالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالالالالالاو    
 (2).البواوج"

 أحمد  ن اهلل   د وااه (3)وليعت الوافض  من اإلعاو فالل شلء.: قول اإلمام أحمد -

 وع ئه و مو.  كو أ ا يع ون أو يشتمون الذين: فياه الوافض ،  ن أ ل "عألت: حن ه  ن

 الباه ووو  .ي  ضلما ممن وت وأ  ايلما "توحو: فياه و مو  كو أ ل  ن أحمد اإلماو

 ما": ااه و ائش ، و مو  كو أ ا يشتو  من اهلل   د أ ا "عألت: ااه الموو،ة  كو أ ل  ن
 . الوافض تكفيو فل وحمم اهلل احمد االماو من تصويح هذا: أاوه (4)اإلعاو". فالل أواه
 يعألم هووه عفيان عم ت": ااه الفويا ل يوع   ن محمد  ن: الثوري سفيان قول -
 (5)".ال ظيو  اهلل كافو: فياه و موو  كو أ ا يشتو من  ن
 الكومانل إعالالما يه  ن حوب أب ونل: ااه الباه ووو : الفريابي يوسف بن محمد -

: ااه  كو أ ا شالالتو  م ن يعالالألم ووهه الفويا ل عالالم ت: ااه ،ياد  ن هاوون  ن موعالالهلل ااه
و ال إلم إال اهلل: وعألتم كي  يصنع  م وهو ييوه .ال: ااه  ايمو فالالالالالالالالالالالالاليصاهلل: ااه كافو،
  (6)."ال تمعوه  أيديكو اوف وه  البشب حتهلل تواووه فل حفوتم: ااه

                                                 
 .527-526ص :  اهلل شاتو الوعوهالصاوو المعاوه  -1
 .22/422اإلعاو مهموغ فتاو  شيخ  -2
 .22 ص حن ه كتاب العن  لإلماو أحمد  ن -3
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 لاود الوافضالالالال  كتب لم وأحضالالالالووا النصالالالالاو  ناظو  ندما الوافضالالالال   ن: حزم ابن قال -

نما الدين،  اهلل حه  اوللو وليب معالالالامين، ليعالالالوا الوافضالالال  "إن:  ايم  حدث فوا  هل واي

 ممن إها   م دئلا وكأن عن ، و شوين  بمب وعاو  ايم اهلل صاهلل الن ل وفال   د أوللا

 التكذيب فالالالل والنصاو  اليلود مهو  تهوة يائف  وهل اإلعاو، كاد من لد ول اهلل بذلم

 (1)والكفو".
ما أ الل صالالايت با  الهلمل والوافضالالل،أو صالالايت : ااه وحمم اهلل: اإلمام البواري -

وال  ،وال يشالالالالالاللدون ،وال يناكحون ،وال ي ادون ،با  اليلود والنصالالالالالالاو ، وال يعالالالالالالاو  ايلو
 (2).تاكه ذ ائحلو

: هالالالالالالال، ااه227، ومن أهه الكوف ، توفالالالالالالالل عن  أحمد بن يونس إمام من أةمة السنة -
يلوديًا ذ ح شال، وذ ح وافضل ركات ذ يح  اليلودة، ولو لكه ذ يح  الوافضل  لو أن 

 (3).ألرنم موتد  ن اإلعاو. ومثه هذا الم نهلل االم أ و  كو  ن هان
 صالالالاهلل  اهلل وعالالالوه أصالالالحاب من أحدا ينيص الوهه وأيت "إذا: الرازي زرعة أبو وقال -

  (4)،نديا". أنم فا او وعاو  ايم اهلل
 أن ةاو : ااه ،هالالالالال276توفالالالالالل عن   عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد -

الوافض  فالالالالالالالالالالل حب  ال المتمثه فالالالالالالالالالالل تيديمم  اهلل من ادمم وعوه اهلل صاهلل اهلل  ايم 
وعاو وصحا تم  ايم، واد ائلو لم شوك  الن ل صاهلل اهلل  ايم وعاو فالالالالالالالالالالالالالل ن وتم، و او 

موو العالالالالالالالالالالالالالالوي  اد هم ت إلهلل الكذب والكفو ال يب لألئم  من ولده وتاك ارااويه وار
  (5).إفواي الهله وال  اول

                                                 
 .6/641 ،الياهول -البانهل مكت  ، ح،و ا ن: والنحه وارهواء الماه فل الفصه -1
 .125ص : اإلماو ال باوةاا أف اه ال  ادب -2
 .571 ال  ن   د الكافالل الع كل ص: الصاوو المعاوه -3
 .356ص منصوو أ و ال  دادة محمد  ن ياهو  ن الياهو   د: الفوا  ين الفوا -4
 ووةأ و محمد   د اهلل  ن معاو  ن اتي   الدين: االبتا  فالل الافظ والود  اهلل الهلمي  والمش ل  -5
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ان يايب "صالالالالدو اإلعالالالالاو"  ن ياهو  ن محمد ال  دادة، ك أبو منصــور عبد القاهر -
"واإلمامي  الذين أكفووا بياو الصحالالالالالا  ..فإنالالالالالا :  ييوه ،هالالالالال42 ، توفالالالالالل عن  فالالالالالل  صوه

  (1).صال بافلو"نكفوهو، وال تهو، الصال  ايلو  ندنا، وال ال
محمد  ن الحعالالالالالالين  ن محمد  ن با   ن الفواء أ و ي اهلل،  الو  القاضــــي أبو يعلى -

"وأمَّا الوافض  فالحكو فالالاليلو..إنَّ : ااه هالالال.452 صوه فالالالل ارصوه والفووغ، توفالالالل عن  
- والشالالي   الووافش (2)كفو الصالالحا  ، أو فعالاليلو  م نهلل يعالالتوهب  م الناو فلو كافو".

 .يكفوون أكثو الصحا   -فيما ذكوناه من م تيداتلوكما ت ين 
لمفعو، ل الفييم اأ و المظفو شلفوو  ن ياهو  ن محمد، اإلماو ارصول: اإلسفراييني-

نيه هما   ،هالالالالال417توفالالالالالل  او  ،تفعيو الك يو" و"الت صيو فالالالالالل الدين"ا"لم تصاني  منلا
إن اليولن اد ةي و  ما كان، وواع فالالالاليلا ال،يادل : من  يائدهو كتكفالالالاليو الصحا  ، واوللو

الفوا   أن هميع: ااهثو والنيصالالالالالالان، وانتظاوهو لملدة يبوج إليلو وي املو الشالالالالالالوي  .. 
 اهلل  "وليعوا فالالالالالالالالل الحاه: اإلمامي  التل ذكوناها متفيون  اهلل هذا، ثو حكو  ايلو  يولم
 ياء فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم  اهلل شالالالالاللء من شالالالالاللء من الدين، وال م،يد  اهلل هذا النوغ من الكفو إذ ال 

  (3).الدين"
، من فيلاء الشالالالالالالالاف ي ، توفل أبو حامد محمد المقدســـــي محمد بن وليل بن يوســـــف-

"ال يبفهلل  اهلل كه ذة  صالاليول وفلو من المعالالامين أن : هالالالالالالالالالالالالالالالال(.ااه وحمم اهلل222عالالن  )
أكثو ما ادمناه فل ال اب ا ام من  يائد هذه اليائف  الوافضالالالالالالال   اهلل ابتا  أصالالالالالالالنافلا 

ويح، و ناد، مع هله ا يح ال يتوا  الواا   ايم من تكفيوهو والحكو  ايلو كفو صالالالالالالالالالالالالال
  (4) المووا من دين اإلعاو".

                                                 
 .357ص ال  دادة منصوو أ و: الفوا  ين الفوا -1
 .267ص: فل أصوه الدين الم تمد -2
 .41ص اإلعفوايينل المظفو أ و محمد  ن ياهو: الت صيو فالل الدين -3
 .211 وعال  فل الود  اهلل الوافض  ص -4
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من  اماء اليون التاعالع. واد ذكو هما  من  أبو المحاسن يوسف الجمال الواسطي -
او "إنلو يكفوون  تكفيوهو لصالالالحا   عالالالوه اهلل صالالالاهلل اهلل  ايم وعالالال: مكفواتلو، فمنلا اولم

ااهلل: ت الالديالو وت،كيتلو فل اليولن  يولالالم ت الالالهلل الثالالا الالت لالالادااءا  ا (ال يول  )لِّتاك ون وْا شالالالالالالالالالالالالالال  النالالَّاب 
لاا هاالالالالالالالالالالالالالالا الء  فاياْد )فاإ ن ياْكف ْو    : ، و شلادل اهلل ت الهلل للو أنلو ال يكفوون  يولم ت الهلل143

(ارن او  وْا   لاا   كااف و ينا كَّْاناا   لاا ااْوًما لَّْيعالالالالالال  ...ويكفوون  اعالالالالالالت نائلو  ن حج  يت اهلل 25وا
ل، ملو أنلا ت فو الذنوب وتعالالالميتلو للا  الحج ارك و، ومن  ،الحواو  ،ياول ا و الحعالالالين

ذلالالالك أنلو يكفوون  توك هلالالالاد الكفالالالاو وال ،و للو الالالالذة ي، مون أنالالالم ال يهو، إال مع 
لن ل ف الا  ن ا وأنلو يكفوون  إ ا تلو العالالالالالالالالالنن المتواتو..اإلماو الم صالالالالالالالالالوو وهو ةائب

صالالالالالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالالالالالاو من الهما   والضالالالالالالالالالالالالحهلل والوتو والوواتب ا ه المكتو ات من 
 (1)الصاوات البمب و  دها، وةيو ذلك من العنن الماكدات".

"وأما من : ااه، هالالالالالالالالالالالالال1114، المتوفهلل عن  علي بن سلطان بن محمد القاري الحنفي -
إال إذا ا تيد أنم م ا  كما  ايم  ،عالالب أحدًا من الصالالحا   فلو فاعالالا وم تدغ  اإلهماغ

  ش الشالالالالالالالالالالي   وأصالالالالالالالالالالحا لو، أو يتوتب  ايم ثواب كما هو دأب كاملو أو ا تيد كفو 
وذكو  أن من مكفوات الوافضالالالالالالالالالالال  ما  (2)الصالالالالالالالالالالالحا   وأهه العالالالالالالالالالالالن  فإنم كافو  اإلهماغ".

  (3) يد ونم فل كتاب اهلل من نيص وت ييو، و وش   ش أاواللو فل ذلك.
"من ت ين حاه الوافضالالالالالال  ووا   اهلل فعالالالالالالاد : ااه العالمة عبد الرزاق عفيفيالشــــيخ -

ظلالالاو اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو، وأنلو ووثوا م الالادئلو  ن اليلود،  دبياتلو، و،نالالداتلو  الالإ يالالاه الكفو واي
ونلهوا فل الكيد لإلعالالالالالالالالالاو منلهلو  و  أن ما االوه من ال،وو وال لتان)ي نل فل أمو 

                                                 
  دييلالصالالالالالالالالال الدوانل أعالالالالالالالالال د  ن محمد الدين هاه: الفاهول الكافول اليائف  إفحاو فل ال اهول الحهج -1
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حا وأهام، و صالالالالالالال   مميوتم دف تلو إلهلل ال داء( إنما كان  ن اصالالالالالالالد عالالالالالالاللء، وحعالالالالالالالد لا
  (1)الدب والبداغ واي ماه م اوه اللدو عوًا و انًا لاشوائع ودوللا اليائم   ايلا".

اإلماو الحافظ المحدث أ و عالالالالالالالالالالالال د   د الكويو  ن محمد  ن منصالالالالالالالالالالالالوو : الســـــــمعاني -
"واهتم الالالت ارمالالال   اهلل تكفيو اإلمالالالاميالالال ، رنلو : االالالاه وحمالالالم اهلل، التميمل العالالالالالالالالالالالالالالم الالالانل

  (2)يايا  لو". ال ي تيدون تضايه الصحا  ، وينكوون إهما لو وينع ون إلهلل ما
 ن أحمد التميمل النهدة المتوفهلل عالالالالالن   الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب بن ســـليمان -

 : شوي  فل عب الصحا   ول نلو اإلثناهالالالالالالالالالال.ااه وحمم اهلل   د أن  وش  ييدل 1216
 لو، وارحاديث المتواتول  مهمو لا ناصالالالال "فإذا  وفت أن ليات اليولن تكاثوت فل فضالالالالا

 اهلل كماللو  فمن ا تيد فعالالالالالالالالالاليلو أو فعالالالالالالالالالالا مهمو لو، واوتدادهو واوتداد م ظملو  ن 
الدين، أو ا تيد حيي  ع لو واي احتم، أو ع لو مع ا تياد حيي  ع لو، أو حايتم فيد كفو 

م من ةيو دليه ف اهلل ت الهلل ووعالولم...والهله  التواتو اليايع ليب   ذو، وتأويام وصالو 
م ت و ةيو مفيد، كمن أنكو فوضالالالالالالالالالالي  الصالالالالالالالالالالاوات البمب هلًا لفوضالالالالالالالالالاليتلا، فإنم  لذا 
الهله يصالالالالالالالالالالالالالاليو كافوًا، وكذا لو أوللا  اهلل ةيو الم نهلل الذة ن وفم فيد كفو، رن ال او 
الحاصه من نصوص اليولن وارحاديث الدال   اهلل فضالو اي ل. ومن بص   ضلو 

النيه فل فضالالالالالام وكمالم كالبافاء فإن ا تيد حيي  عالالالالال م أو  العالالالالالب فإن كان ممن تواتو 
إ احتم فيد كفو لتكذي م ما ث ت اي يًا  ن وعالالالالالالالالوه اهلل صالالالالالالالالاهلل اهلل  ايم وعالالالالالالالالاو ومكذ م 
ن عالالالالال م من ةيو ا تياد حيي  عالالالالال م أو إ احتم فيد تفعالالالالالا  رن عالالالالال اب المعالالالالالاو  كافو، واي

ضالالالالالالال  هاالء الواف فعالالالالالالالوا، واد حكو   ش فيمن عالالالالالالالب الشالالالالالالاليبين  الكفو ميايًا...وةالب
الذين يع ون الصحا   ي تيدون حيي  ع لو أو إ احتم  ه وهالالالالو م، رنلالالالالو يتالالالاليو ون  ذلك 

"وما صح  ن ال اماء من : وااه (3).إلهلل اهلل ت الالالالالالالالالالالالهلل ويوون ذلك من أهه أموو دينلو"
أنم ال يكفو أهه الي ا  فمحموه  اهلل من لو يكن  د تم مكفول..وال شالالالالالالالالالالالالالالالك أن تكذيب 

                                                 
 .111-3/115 ،-اللامش-ت ايا   د الو،اا  فيفل ،ل مدة: اإلحكاو فل أصوه ارحكاو -1
 .6/341لاعم انل : ارنعابانظو  -2
 .15-12محمد  ن   د الوهاب ص: وعال  فل الود  اهلل الوافض  -3
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اهلل اهلل  ايم وعالالالالالاو فيما ث ت  نم اي ًا كفو، والهله فل مثه ذلك ليب وعالالالالالوه اهلل صالالالالال
      (1)  ذو".
يا،و من ": وااه   د  وضالالم ما هاء فل كت لو من د واهو نيص اليولن وت ييوه    

 ياْأت يم  )ال: هذا تكفيو الصالالالالالالالالالالالحا   حتهلل  ال، حيث وضالالالالالالالالالالالوا  ذلك...وتكذيب اولم ت الهلل
ه  م ن  اْين   يٍد(. فصالالالالالالالالالالالالالالاتاْل ااي  م  ك يٍو حا يٌه مِّْن حا ْاف م  تان،  ْن با ْيم  واال م  )إ نَّا : ، واولم42 :يادا

(.الحهو اف ظ ونا ا لالالام  لاحالالا ا الالالذِّْكوا وااي نالالَّ ْلنالالا . ومن ا تيالالد  الالدو صالالالالالالالالالالالالالالحالال  حفظالالم من 5: ناْحن  نا،َّ
  (2)اإلعياي، وا تيد ما ليب منم أنم فيد كفو".

ن وللو إن ارئم  أفضه مةال الوافض  فالالالالالالالل ا"نييع  تكفالالالالالالاليو : قال القاضي عياض -
  (3)".ارن ياء

"فاحذو من ةووو الضالين وتمويم الهاحدين الوافض  والشي   : قال ابن حجر الهيثمي
  (4)ونحوهما ااتالو اهلل أنهلل يافكون".

ال يمضل  اهلل ذة  صيول من المعامين أن أكثو ما ادمناه  أبو حامد المقدسيااه  -
فالالالالالالالالالالالالالل ال اب ا ام من تكفالالالالالالالالالالالالاليو هذه اليائف  الوافض   اهلل ابتا  أصنافلا كفو صويح 
و ناء مع هله ا يح ال يتوا  الواا   ايم من تكفالالالالالالالالالالالالالالالالاليوهو والحكو  ايلو  المووا من 

 (5)دين اإلعاو.
الوافضالال  اصالالد الي ن فل أصالاله الدين  "إنَّ من وضالالع مذهب: ااه ا ن  ييه الظاهو -

نما نثا فل ذلك  نيه العالالا   والن ول وذلك أن الذة هاء  م وعالالوه اهلل أمو ةائب  نا واي
  (6)وهودل نظو الناظوين إلهلل ذلك منلو فكأننا نظونا إذ نظو لنا من نثا  دينم و يام".

                                                 
 .21ص المصدو العا ا -1
 .15-14ص  المصدو العا ا -2
 موعالالالهلل ن   ياش الياضالالالل الفضالالاله أ و: وعالالالاو  ايم اهلل صالالالاهلل المصالالاليفهلل حيوا  ت وي  الشالالالفا -3

 .1/198 اليحص ل
 .2/467الصوا ا الموعا   -4
 .211هذا االم فالل وعال  لم فالل الود  اهلل الوافض  صفح   -5
 .1/121ا ن الهو،ة : تا يب إ ايب -6
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 نااإلث"ذهب م ظو  اماء ما وواء النلو إلهلل كفو : صالالالالالاحب التفعالالالالاليو، قال األلوســـي -
 شالالالالالالالوي  وحكموا  إ اح  دمائلو وأمواللو وفووج نعالالالالالالالائلو، حيث إنلو يعالالالالالالال ون الصالالالالالالالحا   
وضالالالل اهلل  نلو ال عالالاليما الشالالاليبين، وهما العالالالمع وال صالالالو منم  ايم الصالالالال والعالالالاو، 

ها اهلل ا  وأوينكوون باف  الصالالالالالديا، وييذفون  ائشالالالالال  أو المامنين وضالالالالالل اهلل  نلا مم
ت الهلل منم، ويفضالالالاون  أعالالالوهو  ايًا كوو اهلل وهم.. اهلل ةيو أولل ال ،و من الموعالالالاين، 

  (1).ومنلو من يفضام  ايم أيضًا.. ويهحدون عام  اليولن ال ظيو من ال،يادل والنيص"
وفل ت-المايب عالالالالالالالالالالواج اللند، البييب شــــــاه عبد العزيز بن أحمد الدهلويولي اهلل  -

 كان ك يو  اماء اللند فل  صوه، وكان ميا ًا  اهلل مصنفات الشي  .هالالالالال، 1235عن  
"ومن اعالالالالتكشالالالال   يائدهو الب يث  وما انيووا  ايم   او أن ليب للو فل اإلعالالالالاو : ااه

  (2)نصيب وتحيا كفوهو لديم".
يهب : هالالالالالالالالالالالالالالالالال، ااه227المتوفهلل عالالن   الشــيخ محمد بن شــهاب المعروف بابن البزاز -

كفاو الووافش فل اوللو  وه   إكفاو الكيعالالالالالالالالالالالاني  فل  إها،تلو ال داء  اهلل اهلل ت الهلل، واي
  (3)ارموات..الخ.

الوافض  الذين يعمون اإلمامي  واله فوي  والبميني  : قال الشيخ عبد العزيز ابن باز -
فوا  لديلا  إن  الشالالالالالالالالالالي   فوا كثيول وكه: اليوو كفاو باوهون  ن ما  اإلعالالالالالالالالالالاو. وييوه

لا، ولما الد ال إلي  شالالالالالوي  لكثول اإلثناأنواغ من ال دغ وأبيوها فوا  الوافضالالالالال  البميني  
كاالعالالالالالت اث   أهه ال يت، وا تياد أنلو ي امون ال يب والعالالالالاليما : فيلا من الشالالالالالوك ارك و

كأ ل  كو   شالالو حعالالب ، ملو، ولكونلو يكفِّوون ويعالال ون ةالب الصالالحا   اإلثناارئم  
   (4).اهلل  نلما نعأه اهلل العام  مما هو  ايم من ال ايه و مو وضل

                                                 
  شالالالالالالالوي  اإلثنل اإلمامي  الشالالالالالالال ي  مذهب أصالالالالالالالوه ، نيا  نمبيوي 31، 25ص  نلج العالالالالالالالام  -1
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"فا ي،اه اليوو مصوين  اهلل ما فالالالالالالالالالالالالالالل : وحمم اهلل الدكتور مصطفى السباعيوييوه  -
كت لو من ذلك الي ن الهاو  والتصالالالالالالويو المكذوب لما كان  ين الصالالالالالالحا   من با ، 

 مذهب الشالالالالالالي   ال تيويبكأن الميصالالالالالالود من د ول التيويب هل تيويب أهه العالالالالالالن  إلهلل 
"ومن ارموو الهديول  اال ت او أن : المذه ين كه منلما ل بو". وييوه  ايم وحم  اهلل

كه  حث  امل فالالالالالالالالالالالالالالالالل تاويخ العن  أو المذاهب اإلعامي  مما ال يتفا مع وهل  نظو 
الشي   يييو   ش  امائلو النكيو  اهلل من ي حث فالالالالالالالالالالالالالالالالل ذلك، ويتعتوون وواء التيويب 

صاحب ال حث  أنم مت صب م واه لهلود المصاحين فالالالالالالالالالالالالالالالالل التيويب، ولكن  ويتلمون
 -)الشي ل(   د الحعين شو  الدين فالالالالالالالالالالالالالالالالل الي ن  أك و صحا ل كتا ا ككتاب الشيخ

موثوا فالالالالالالالالالل ووايتم لألحاديث فالالالالالالالالالل نظو هملوو أهه  -ييصد أ ا هويول وضل اهلل  نم
ويب، واًا لهلود العالا ين إلهلل التيال يواه أولئك ال ا ثون أو ال اضال ون  مًا م  ،العالن 

ولعت أحصو المثاه  كتاب أ ل هويول المذكوو، فلناك كتب تي ع فالالالالالالالالالالل ال واا وفالالالالالالالالالالل 
إيوان، وفالالاليلا من التشنيع  اهلل  ائش  أو المامنين و اهلل هملوو الصحا   ما ال يحتمه 

 (1)عما م إنعان ذو وهدان وضميو".
المصالالوة ارعالال ا، وأعالالتاذ فالالالالالالالالالالالالالالالالالل  اوو و،يو ارواا   الدكتور محمد حسين الذهبي -

اليولن والحديث وارعتاذ فالالالالالالالالالل كاي  الشوي    ار،هو الشوي  ووئيب اعو الشوي   فالالالالالالالالالل 
اك كتب فالالالالالالالالالالل "وهن: كاي  الحيوا ال وااي )عا يًا(. ييوه الدكتوو الذه ل وحمم اهلل ت الهلل

 أحاديثالحديث ذكوها صالالالالالاحب أ يان الشالالالالالي   ةيو ما تيدو منلا وعالالالالالائه الشالالالالالي   إلهلل 
الشالالالوي   لاشالالاليخ محمد  ن الحعالالالن ال امال و حاو ارنواو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل أحاديث الن ل وارئم  
اريلاو لاشالالاليخ محمد  ااو، وهل ال تيه أهمي   ن الكتب المتيدم ، والذة ييوأ فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 
هذه الكتب ال يعالالالالالالال م أماو ما فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلا من بوافات وأضالالالالالالالاليه، إال أن يحكو  أن متونلا 

مصالالالالالنو   كما ال يعالالالالال م إال أن يحكو  اهلل هاالء اإلمامي  موضالالالالالو م وأعالالالالالانيدها مفت ا  
ال فأة ذوا وأي    أنلو اوو ال يحعالالالالنون الوضالالالالع رنم ينيصالالالاللو الذوا وت و،هو الملاول واي

ولد "ما من مولود ي: ملاول فالل تاك الوواي  التل يوونلا  ن ه فو الصادا وهل أنم ااه
                                                 

 .11العن  ومكانتلا فالل التشويع اإلعامل ص -1
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لك المولود من شالالالالالي تنا حه م من ذإال واي ايب من ار العالالالالال   حضالالالالالوتم فإذا  او اهلل  أن 
ن لو يكن المالالالولالالالود من شي تنا أث ت الشييان إص  م فالالالل د الالالالالالالالالو ال او فكالالالان  الشييان واي

 ". ولمأ ونا وفالل فالالالوج الهاوي  فكانت فالاهالال
 أصوه الكافالل، وكتاب: "وكام  الحا واإلنصا  أنم لو تصفح إنعان: وأضاف      

الوافالالل وةيوهما من الكتب التل ي تمد  ايلا اإلمامي  اإلثنا  شوي ، لظلو لم أن  م ظو 
ما فالالالالالالالالالاليلا من ارب او موضوغ وضع كذب وافتواء. وكثيو مما ووة فالالالالالالالالالالل تأويه اليات 
وتن،يالا ال يده إال  اهلل هله اليائه وافتوائم  اهلل اهلل، ولو صالالالالالالالالالالح ما توويم هذه الكتب 
من تأويات فاعدل فالالالالالالالالالالالل اليولن لما كان اولن وال إعاو، وال شو  رهه ال يت وال ذكو 

  شوي  فالالالالالالالل تأويه اليات وتن،يالا وفالالالالالالالل اإلثناللو، و  د ف الب ما فالالالالالالالل كتب اإلمامي  
ذا كان للو  ظلو اليولن و اينم اعالالالالالالالالالتبفا   اليولن الكويو ول ب  ريات الذكو الحكيو، واي

تن،يالا أةاي كثيول فايب من الم يوه أن تكون كالا صادول  ن فالالالالالالالالالالالالالالالالل تأويه اليات و 
هله منلو،  ه الم يوه أن   ضالالالاللا اد صالالالالدو  ن هله والكثيو منلا صالالالالدو  مدًا  ن 

 (1)هو  مات،و ولاشي   كما  ينا أهواء الت،متلا".
نفب النلج الذة حدده  –اإليوانل–"وهكذا نلج الدعالالالالالالالالتوو: الدكتور محمد عمارةييوه  -

البمينل فالالالالالالالالالالالالالل كتاب الحكوم  اإلعامي  فوض ت ثوول اإلعاو الذة اتفا  ايلا أةاب 
المعالالامين  يد أدال لو ييه  لا ةيو الشالالي   من المعالالامين!...ثو الحت فالالالالالالالالالالالالالالالالالل المماوعالال  

مذاهب ةيوه من فكو ال شالالالالالوة دون  اإلثنا وادو تن أل  ن أن االنحيا، ليب فيي لافكو 
نما أيضًا لا نصو الفاوعل دون اراايات اليومي  اإليواني  اربو   اإلعامي  اربو ، واي
حتهلل ليحا لاموء أن يتعالالالاءه أهل الثوول اإلعالالالامي  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل إيوانوأو أنلا الثوول الشالالالي ي  

 (2)الفاوعي  اإلعامي  فالل إيوان و!!!".
وأشالالالالالالالالالاللد أننل ما وهدتم أمامل نافذل واعالالالالالالالالالال   من ": ييوه: الدكتور عبد المنعم النمر -

ال او لو أيه منلا من ا ه وأنم اد وا نل ما وهدتم أمامل من م اومات  ه ت كي  
                                                 

 .42 –2/35 لاذه ل: التفعيو والمفعوون -1
 .و1523المعتي ه ال و ل و ، 232/1 الفكو اإلعاملتياوات انظو اولم فل  -2
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فاتتنل كه هذه العالالالالالنوات من  موة، وانكشالالالالال  أمامل  الو كان شالالالالال م مهلوه منل، ثو 
اويالت شالالالالالالالالالالالالالالليتل لم،يالد من الم وفال  حوه الشالالالالالالالالالالالالالالي ال  مع أن لل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليلو أصالالالالالالالالالالالالالالالداالاء 

وتكونَّت لدة حصالالالالالالاليا  من الم وف  هديدل  ال، أحب أنلا كذلك هديدل  اهلل كثيوون...
من  "وتا  ت ما صالالدو ويصالالدو: الكثيوين ةيوة من ال اماء والمت امين وةيوهو". وييوه

ماو المذهب الشالالي ل   شالالوة الن وهو اإلماو البمينل من كتب أو بيب  اإلثنا، يو واي
حوتم الكتب اليديم   ندهو فالالالالالالالالالالالالالالالالالل وأحاديث، فوهدت فالالالالالالالالالالالالالالالالاليلا صالالوول ي ا ارصالاله مما 
 (1)المذهب من النظول العوداء ل يوهو من أهه العن ".

إن  كه اوه من اراواه البمعالالالالال  المذكوول : قال الشـــيخ محمد ناصـــر الدين األلباني -
الكويو،  اإلعالالالالالالامي ( لابمينل كفو  وا ، وشالالالالالالوك صالالالالالالوا ، لمبالفتم لايولن فل )الحكوم 

هماغ ار م ، وما هو م اوو من الدين  الضالالووول. ولذلك فكه من ااه والعالالن  الميلول واي
ن صالالاو وصالالاهلل و، و أنم معالالاو.   لا، م تيدًا، ولو    ش ما فيلا، فلو مشالالوك كافو، واي

مان ي  ): واهلل عالالالالالالالالالالالالالال حانم وت الهلل ييوه فل كتا م المحفوظ  ن كه ،يادل ونيص اا ا  وا شالالالالالالالالالالالالالالا
ا تا ايَّنا لام  اْلل دا  وا  وها م ن  اْ د  ما لِّ الوَّعالالالالالالالال  ن ينا ن وا ْيوا عالالالالالالالالا  يه  اْلم ْام  ا م  ياتَّ  ْع ةا ن صالالالالالالالالْ لَّهلل وا ا تاوا م  ما

يواً  اءْت ماصالالال  عالالالا لانَّوا وا إن  ه ل ال يكاد ينتلل : ، و لذه المناعالالال   أاوه115: النعالالالاء (ها
من أناب يد ون أنلو من أهه العن  والهما  ، يت اونون مع البمينيين فل الد ول إلهلل 

والتمكين للا فل أوش المعالالالالالالالالالالالالالالامين، هاهاين أو متهاهاين  ما فيلا من إاام  دولتلو، 
   (2)الفعاد(. )واهلل ال يحب: الكفو والضاه، والفعاد فل اروش

وآور دعوانا إن الحمد هلل رب العالمين على نعمة اإلسالم، واهلل نسأل الرشاد        
 وجميخ أصحابه. وآله محمد على اهلل وسلم وصلى والثبات..

 
 

                                                 
 .5ص  د   د المن و النمو: الشي   والملدة والدوو، -1
 ضالالالالياء. د: و الكف أنفعالالالاللو  اهلل شالالالالاهدين الشالالالالي  كتيب  ،انظو فتو  الشالالالاليخ ارل انل فل البمينل -2

 .64، صالكاش  الدين
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 والمصادرمراجخ ال
 المراجخ اإلسالمية: أول
أ و منصالالوو   د الياهو  ن ياهو ال  دادة الشالالاف ل، داو الكتب : أصالالوه الدين -

 .و1521-هال1411ال امي ،  يووت، الي    الثاني  
الدكتوو ناصالالالو  ن : أصالالالوه مذهب الشالالالي   اإلمامي  االثنل  شالالالوي   وش ونيد -

 و.6993-هال6366 الث اني ، الي     ،  د اهلل  ن  ال اليفاوة
 المكتالالالب ،ت ايا   الالالد الو،اا  فيفل ،ل مالالالدة: اإلحكالالالاو فل أصالالالالالالالالالالالالالالوه ارحكالالالاو -

 .اإلعامل
 :حعن  ن فوحان المالكل  اهلل وداإلنياذ من د او  اإلنياذ لاتاويخ اإلعامل!!  -

 . ن حمد ال ودل عايمان.د
 .الثياف  الديني  مكت  الميدعل،  ياهوالميلو  ن : والتاويخ ال دء -
 تحييا د.   الالد اهلل  ن   الدأ و الفالالداء إعالالالالالالالالالالالالالالمالالا يالاله ا ن كثيو، : ال الالدايالال  والنلالالايالال  -

المحعالالالالالن التوكل الناشالالالالالو داو ههو لاي ا   والنشالالالالالو والتو،يع واإل ان، الي    
 .و0229 -هال7404و، ونشو 7331 -هال7476ارولهلل 

  ن محمد ياهو: وتميي، الفوا  الناهي   ن الفوا اللالكين الت صالالالالالالالالالالاليو فل الدين -
 الو الكتب، الي     - يووت -المحيا كماه يوعالالالالالالالالالالالالالال  الحوت ،ارعالالالالالالالالالالالالالالفوايينل

 .و1523-هال1413ارولهلل 
داو نلضالالالالالالال  مصالالالالالالالو  د. محمد عالالالالالالاليد ينياوة،: التفعالالالالالالاليو الوعالالالالالالاليي لايولن الكويو -

 ، الياهول .لاي ا   والنشو والتو،يع، الفهال 
 ، داو إحياء التواث ال و ل  يووتلاذه ل: التفعيو والمفعوون -
أ و   الالالد اهلل محمالالالد  ن أحمالالالد ارنصالالالالالالالالالالالالالالالالالاوة الب،وهل : رحكالالالاو اليولنالهالالالامع  -

 -اليوي ل، تحييا أحمالالالالد ال ودونل واي واهيو أيفيش، داو الكتالالالالب المصالالالالالالالالالالالالالالويالالالال  
 و.1564 -هال1324الي    الثاني   -الياهول
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، كوشالالالالالالالالالالالالالالا محمد أحمد ايحيت الي وة، ه فو أ و: اليولن تأويه فل ال يان هامع -
 .و1888 -هال6318 ارولهلل، الي    الوعال  ماعع 

 عالالالالالالالالالالالالالال دأ  ن محمد الدين هاه: الفاهول الكافول اليائف  إفحاو فل ال اهول الحهج -
 إلماوا مكت  ، منيب  ال حاج اهلل   د. د: ودواعالالالالالالال  تحييا، الصالالالالالالالدييل الدوانل
 .و2111 -هال1421 ارولهلل، الي   ، ال باوة

 ياش.داو الفضيا  الو  د. ناصو  ن   د اهلل اليفاوة،: حييي  ما ي عمهلل ، وو له -
او أ و محمد   د اهلل  ن مع: االبتا  فالالالالالالالالل الافظ والود  اهلل الهلمي  والمش ل  -

 .هال1345 ن اتي   الدينووة، مي    الع ادل  مصو 
 :ال ويضالالال  لألعالالالب التل ااو  ايلا دين الشالالالي   اإلمامي  االثنل  شالالالوي  البيوي -

    المي     البامعالالالالالالالالالالال ،يال ،محب الدين  ن أ ل الفتح  ن   د اليادو البييب
 .هال6488 -الياهول -العافي 

 ولانشالالالال  ماو داو،  حو  عالالالال يد: المواا  فل شالالالالذوذ ال يائد فل شالالالالذوذ البمينل -
 .و1527 -هال1417ارودن، - مان ارولهلل الي   ، والتو،يع

الشالاليخ محمد ناصالالو الدين ارل انل، منشالالووات : دفاغ  ن الحديث الن وة والعالاليول -
 البافيين، دمشا.ماعع  ومكت   

اإلماو محمد  ن   د الوهاب، تحييا د.ناصو  ن : وعال  فل الود  اهلل الوافض  -
                                                    ع د الوشيد، داو يي   لانشو والتو،يع، الوياش.                                                                                 

لثالث  الي    ا -الكويت-مكت   الفا  الدكتوو  مو ارشالاليو،: الوعالاله والوعالالاالت -
 و.1525 -هال1415

أحمالالد  ن محمالالد  ن  ال  ن حهو الليتمل، داو : ال،واهو  ن ااتوا  الك الالائو -
 و.7361 -هال 7421الفكو، الي    ارولهلل 

ْوول  ن موعالالالهلل  ن الضالالالحاك، : عالالالنن التومذة - أ و  يعالالالهلل محمد  ن  يعالالالهلل  ن عالالالا
 - يووت –ال وب اإلعالالالالالالالالالالالالالالامل  التومالالذة، المحيا  شالالالالالالالالالالالالالالالالاو  واد م وو ، داو

 و.7336
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محمد  ن ي،يد أ و   د اهلل الي،وينل، تحييا محمد فااد   د : عالالالالالالالالالالالالالالنن ا ن ماهم -
 . فيصه  يعهلل ال ا ل الحا ل -داو إحياء الكتب ال و ي   ال اال،

شالالالالالمب الدين محمد  ن أحمد  ن  ثمان الذه ل، ماعالالالالالعالالالالال  : عالالالالاليو أ او الن اء -
 و.1553 -ه1413   الي    التاع - يووت -الوعال  

 ، المكتب اإلعالالالامل،    الثاني يالالعالالالن  ومكانتلا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل التشالالالويع اإلعالالالامل،  -
 .و1572 يووت، عن  

الياضالالالالل  ال  ن  ال  ن محمد  ن أ ل ال ، الحنفل، : شالالالالو  ال ييدل اليحاوي  -
 تحييا الدكتوو   د اهلل التوكل وشالالالالالال يب اروناوي، ماعالالالالالالعالالالالالال  الوعالالالالالالال ،  يووت،

 و.1522-هال1412الي    ارولهلل 
 ن  الحعالالالالالن  ن اهلل ه   الياعالالالالالو أ و: والهما   العالالالالالن  أهه ا تياد أصالالالالالوه شالالالالالو  -

 .الالكائل الي وة منصوو
مذيا  الحاشالالالالالي  المعالالالالالمال م،يه البفاء  ن  -الشالالالالالفا  ت وي  حيوا المصالالالالاليفهلل  -

أ و الفضاله  ياش  ن موعالهلل  ن  ياش اليحصال ل، داو الفكو : -ألفاظ الشالفاء
 و.2112 -هال1423والتو،يع،  يووت الي ا   والنشو 

. د: ياوتحي تيديو: الياوة عايان  ن  ال الما: شو ال واوش فل ذو الووافش -
 هال1425 ارولهلل، الي   ، اإلعالالالالالالالالالالالالامي  لادواعالالالالالالالالالالالالات الفواان موك، ،البايف  مهيد

 .و2114
 .الكاش  الدين ضياء. د:  الكفو أنفعلو  اهلل شاهدين الشي   -
 .ي ع مصو ،الدكتوو محمد يوع  النهوامل: الشي   فالل المي،ان -

 إحعان إللل ظليو، ي    داو ارنصاو  الياهول، : الشي   والعن  -
و، إداول 1523-هالالالالالالالالالالالالالالالال1413إحعان إللل ظليو، الي    ارولهلل : الشي   واليولن -

 . اكعتان-توهمان العن ، الهوو
 و.1522عن  ، داو الحوي  الياهول د   د المن و النمو: الشي   والملدة والدوو، -
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  د  الدين محل محمد تحييا ا ن تيمي ،: الصالالالاوو المعالالالاوه  اهلل شالالالاتو الوعالالالوه -
 و6981 -هال6381  يووت، الكتب،  الو،الحميد

محمد  ن إعالالالالالالالالالالما يه  ن إ واهيو  ن الم يول ال باوة، تحييا : صالالالالالالالالالالحيح ال باوة -
 هال.1422محمد ،هيو  ن ناصو الناصو، داو يوا النهال، الي    ارولهلل 

معاو  ن الحهاج أ و الحعن اليشيوة النيعا ووة، المحيا محمد : معاوصحيح  -
 .فااد   د ال اال، داو إحياء التواث ال و ل،  يووت

 ال  ن  محمد  ن: فتح اليديو الهامع  ين فنل الوواي  والدواي  من  او التفعالالاليو -
 ، داو الفكو،  يووت.محمد الشوكانل

ة   د الياهو  ن ياهو  ن محمد ال  داد :الفوا  ين الفوا و يان الفوا  الناهي  -
 ال.ه1577الي    الثاني ،  - يووت –أ و منصوو، داو الفاا الهديدل 

 حيياتشالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالاو ا ن تيمي ، : الشالالالالالالالييان وأولياء الوحمن أولياء  ين الفواان -
 لتو،يع،وا لانشالالالالالالالالالالو يويا داو ي    اليحيهلل، الكويو   د  ن الوحمن   د الدكتوو
 .هال6363 ارولهلل

أ و محمد  ال  ن أحمد  ن عالالالالالال يد  ن ح،و : الفصالالالالالاله فل الماه وارهواء والنحه -
 الياهول. –مكت   البانهل  ،ارندلعل الظاهوة

اتي الال  الالالدينووة، أ و محمالالد   الالد اهلل، الم الالاو ، داو الكتالالب  ا ن:  يون ارب الالاو -
 .ال امي ،  يووت

 المتيل  ن حعالالاو الدين اء الدين  ال : كن، ال ماه فل عالالنن اراواه وارف اه -
الشالالالاليخ  كوة حيانل، صالالالالححم ووضالالالالع فلاوعالالالالم : اللندة، ضالالالال يم وفعالالالالو ةوي م

الي    البامعالالالالالال   ومفتاحم الشالالالالالاليخ صالالالالالالفول العالالالالالاليا، ماعالالالالالالعالالالالالال  الوعالالالالالالال ،  يووت،
 .و7367-هال7427

لوامع ارنواو ال لي  وعالالوايع ارعالالواو ارثوي  لشالالو  الدول المضالالي  فل  يد الفوا   -
ماعالالالالالالالالعالالالالالالالال  البافيين   ن عالالالالالالالالالو العالالالالالالالالفاوينل الحن ال،محمد  ن أحمد : الموضالالالالالالالالي 

 و.1522-هال1412ومكت تلا، دمشا، الي    الثاني ، 
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ا ن ح الالالان، تحييا محمود : من المحالالالدثين والضالالالالالالالالالالالالالال فالالالاء والمتووكين المهوحين -
 هال حاب.1356 ،داو الو ل الناشوإ واهيو ،ايد، 

و، الحايشالالالالالالالالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالالالالالالالالاو ا ن تيمي  أ و ال  اب أحمد  ن   د : مهموغ الفتاو  -
 و.2115-هال1426تحييا أنوو ال ا، و امو اله،او، داو الوفاء، الي    الثالث  

شالالالالاه   د ال ،ي، ةاو حكيو الدهاوة، ابتصالالالالوه : مبتصالالالالو الت حف  االثنا  شالالالالوي  -
وهذ م  ام  ال واا العالالاليد محمود شالالالكوة ارلوعالالالل، تحييا وت ايا محب الدين 

ت وال حوث ال امي  واإلفتاء والد ول البييب، ي ع ونشالالالو الوئاعالالال  ال ام  لإلداوا
 .اله1414واإلوشاد، الوياش، 

ة، د. ناصو  ن   د اهلل  ن  ال اليفاو : معأل  التيويب  ين أهه العن  والشي   -
 .1/171،اله1422داو يي   لانشو والتو،يع، الي    الثالث  

أحمد  ن حن ه أ و   د اهلل الشالالالالالالالالالالالي انل، تحييا العالالالالالالالالالالاليد أ و الم ايل : المعالالالالالالالالالالالند -
 و.1552 -اله1415 الو الكتب،  يووت، الي    ارولهلل،  النووة،

هالالالالالالالالالالالالالالالال، 1342أ و   د اهلل محمد  ن أحمد  ن يوع ،  البواو،مل،: مفتا  ال اوو -
 المنيوي ، مصو. لي ا  إداول ا

أ و الفتح محمد  ن   د الكويو الشالالالالاللوعالالالالالتانل، تحييا محمد عالالالالاليد : الماه والنحه -
 ال.ه1414- يووت -كيانل، داو الم وف 

د. ال العالالالالالالالالالالالوب، داو الفضالالالالالالالالالاليا  : مع االثنل  شالالالالالالالالالالوي  فل ارصالالالالالالالالالالوه والفووغ -
الويالالاش، داو الثيالالافالال   ييو، مكت الال  داو اليولن  مصالالالالالالالالالالالالالالو، الي  الال  العالالالالالالالالالالالالالالالالا  الال  

 و.2113-هال1424
أ و الفوج   الالالالد الوحمن  ن  ال  ن محمالالالالد : المنتظو فل تالالالالاويخ ارمو والماوك -

اليادو  يا، داو الكتب  الهو،ة، المحيا محمد   د اليادو  يا، مصيفهلل   د
 .و7330 -هال 7470الي    ارولهلل  - يووت -ال امي  

 الفكو، داو فودل، محمالالد حامل تحييا لاحايمل، اإليمالالان شالالالالالالالالالالالالالال الالب فل المنلالالاج -
 .هال6499 عن  ،    ارولهلليال
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شالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالاو  ن تيمي ، تحييا د محمد وشالالالالالالالاد عالالالالالالالالو، : منلاج العالالالالالالالن  الن وي  -
 هال.6381 ماعع  اوي  ، الي    ارولهلل

 اهلل   الالد وأ : الم نل فل الضالالالالالالالالالالالالالال فالالاء . وانظو2/273لاالالذه ل : مي،ان اال تالالداه -
–أ ل ال،اهو حا،و الياضالالل، داو الكتب ال امي  تحييا  الذه ل، أحمد  ن محمد

 و.1557هال1412 يووت الي    ارولهلل 
 ع ي الدكتوو   د المن و النمو،: الماامول  اهلل الك    من اليوامي  إلهلل البمينل -

 .ت   التواث اإلعامل الياهولمك
الياضالالالالالالالالالالالالل   د الوحمن  ن أحمد اإليهل،  الو الكتب، : المواا  فل  او الكاو -

  يووت.
موا  شالالالالالالالاليخ اإلعالالالالالالالالاو اإلماو ارك و محمد الياهو ا ن  اشالالالالالالالالوو التونعالالالالالالالالل من  -

ارعالالالالالالالتاذ بالد  ن أحمد الشالالالالالالالامل، : والتنويو التحويو الشالالالالالالالي   من باه تفعالالالالالالاليوه
 . و2115هال 1425ارولهلل  الي   

ضالالالالالالالالالالالال ي وتيديو وتحييا   د الوحمن :   د الوحمن ا ن الهو،ة: الموضالالالالالالالالالالالالو ات -
 و.1566 -هال1326محمد  ثمان، الي    ارولهلل 

  .و1523، الهوو موعهلل هاو اهلل: الشي    يائد نيد فل الوشي   -

 الكتب الشيعية: ثانيا 
 ،ال امال، ي ع المكت   ال امي محمد  ن الحعالالالالن الحو : إث ات اللدال والم ه،ات -

 .او  إيوان
 .محمد هواد م ني :  شوي  وأهه ال يت ااإلثن -
     ارولهلليال ،داو الثياين ل نان ،ارشالالالالالتلاودة محمدة محمد: أهود المناظوات -

 .هال1416
ت اييات  ،أ و منصالالالالالالالالالالالالالالوو أحمد  ن  ال  ن أ ل يالب الي وعالالالالالالالالالالالالالالل: االحتهاج -

(، إ داد موك، 5عالالالالالالالاعالالالالالالالا  كتب المناظوات)محمد  ااو البوعالالالالالالالان، : وماحظات
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ميا ع الن مان النه ، حعالالالالالن الشالالالالاليخ إ واهيو : ار حاث ال يائدي . وي    أبو 
 و.1566 -هال1326الكت ل، 

اهلل الحعالالالالالالالالينل المو شالالالالالالالالل التعالالالالالالالالتوة المايب  متكاو الشالالالالالالالالي  ،  نوو: الحا إحياا -
 .إيوان ،او  –لمو شلمنشووات مكت   لي  اهلل ا

 هال.1422الميو،ا   د الوعوه اإلحياال الحائوة، الي    الثالث  : أحكاو الشي   -
أب او الوضالالالا لم، صالالالححم وادو لم و اا  ايم ال ام  الشالالاليخ حعالالالين ار امل،  -

 هال.1414منشووات ماعع  ار امل لامي و ات  يووت ل نان الي    ارولهلل 
 .دادة   د اهلل محمد  ن الن مان ال ك و  ال  أ والمفيد  الشيخ: االبتصاص -
ه فو  أ و اليائف شالالالالالالالالالالالالالاليخ : (الكشالالالالالالالالالالالالالالل)الم وو   وهاه  الوهاه م وف  ابتياو -

 اليوعل.
ن  ن الشالاليخ عالالايما: ارو  ون حديثا فل إث ات إمام  أميو المامنين  ايم العالالاو -

  د اهلل الماحو،ة ال حوانل، تحييا العالاليد ملدة الوهائل، مي    أميو، الي    
 هال.1417ارولهلل 

لي   :مع شو  لامصياحات الفاعفي  وال وفاني  والفيلي  والووائي ارو  ون حديثا  -
الي  الالالالال   داو ،ين ال الالالالالا الالالالالدين،  يووت، اهلل البمينل، ت ويالالالالالب محمالالالالالد ال ووة،

 و.2111-هال1431ارولهلل
الشالالالالالالالاليخ محمد ياهو اليمل الشالالالالالالالاليوا،ة، : ارو  ون فل إمام  ارئم  الياهوين - -

 إيوان. هال ،1412الي    ارولهلل  ،تحييا ملدة الوهائل، مي    ارميو
الشالالالالالالالالالالالالالاليخ المفيد، الي    الثالث ، : : اإلوشالالالالالالالالالالالالالالالاد فل م وفم حهج اهلل  اهلل ال  اد -

  .و1575ماعع  ار امل،  يووت 
 .تفاح  ،كل أحمد: أصوه الدين -
  يووت، ،ار امهلل ماعالالالالالالعالالالالالال محمد كاشالالالالالال  ال ياء، : أصالالالالالاله الشالالالالالالي   وأصالالالالالالوللا -

 .هال6364 الوا    الي   
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محمد تيل الحكيو، ماعالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالال  له ال يت )غ( : لافيم المياونارصالالالالالالالالالالالالوه ال ام   -
 .و1575لاي ا   والنشو الي    الثاني  

    .او ،  د اهلل ش و، منشووات مكت   المفاليد: الشو ي  واليوا د ارصوه ارصاي  -

  الالد اهلل  ن محمالالد  ن   الالاب ال،اهالالد، ي  الال  مكت الال  الفييالالم، : إكعالالالالالالالالالالالالالاليو الالالد وات -
 الكويت العالمي .

محمالالد  ن محمالالد  ن  الشالالالالالالالالالالالالالاليخ المفيالالد: فل المالالذاهالالب والمبتالالاوات لميالالاالتأوائالاله ا -
عاعا   ،إ واهيو ارنصاوة ال،نهانل البوئينل تحييا، الن مان ال ك وة ال  دادة

 .موك، ار حاث ال يائدي  إ داد،(122الكتب ال يائدي  )
أ و ه فو محمد  ن ي يوب  ن إعالالالالالحاا الكاينل الوا،ة، صالالالالالححم و اا : الكافل -

 ايالالالم  ال أك و ال فالالالاوة، داو الكتالالالب اإلعالالالالالالالالالالالالالالاميالالال ، يلوان، الي  الالال  الثالالالالثالالال  
 هال. 1322

 .داو الت او   يووت    ي  ،ال امال محعن: الشي   أ يان -
الشالالالالالالاليخ الصالالالالالالالدوا محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمل، تحييا  صالالالالالالاو : اال تيادات -

 ( إ داد موك، ار حاث ال يائدي .126لعيد، عاعا  الكتب ال يائدي  )  د ا
ه فو الصالالالالدوا محمد  ن  اهلل  ن الحعالالالالين  ن  ا ويم  أ و: لوضالالالالاأب او ا  يون -

  ماعالالالعالالال منشالالالووات ار امل،اليمهلل صالالالححم وادو لم و اا  ايم الشالالاليخ حعالالالين 
 . يووتلامي و ات  ار امل

ين هماه الد: أ ل يالب  ايم العالالالالالالالالاوارلفين فل إمام  أميو المامنين  ال  ن  -
(، إ داد موك، 172الحعالن يوعال   ن الميلو الحال، عالاعالا  الكتب ال يائدي  )

 ار حاث ال يائدي ، او  إيوان.
اليوعالالل محمد  ن  ال  ن الحعالالين ا ن موعالالهلل  ن  ا ويم اليمل، داو : ارمالل -

 .اله1414الثياف ، او، 
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ن الن مالالالان ال ك و  ال  الالالدادة المايالالب أ و   الالالد اهلل محمالالالد  ن محمالالالد  : ارمالالالالل -
 الشالاليخ المفيد، تحييا الحعالالين أعالالتاذ ولل  اهلل اك و ال فاوة، منشالالووات هما   

 .اله1413المدوعين فل الحو،ل ال امي   يو، المي    اإلعامي  
يوا،ة، الي    : ارمثه فل تفعالالالالالالاليو كتاب اهلل المن،ه - و ماكاوو الشالالالالالالال  يخ نااصالالالالالالال  الشالالالالالالالا

 ، يلوان.و1551 -ه1411ارولهلل 
 .هال1415البوند ما ،ين ال ا دين الكا ايكانل، ي    : أنواو الوالي  -
الميو،ا هواد الت وي،ة، داو الصالالالالالالالالالالالالالالديي  : ارنواو اإلللي  فل المعالالالالالالالالالالالالالالائه ال يائدي  -

 هال.1425الشليدل  ايلا العاو، مي    نينو   يو، الي    الوا    
 - يووت –، داو اليالالالالاوئ وداو الكوفالالالال  ن مالالالال  اهلل اله،ائوة: الن مالالالالانيالالالال  ارنواو -

 و.2112 -هال1425الي    ارولهلل 

أ و   الالداهلل محمالالد  ن محمالالد الن مالالان : أوائالاله الميالالاالت فل المالالذاهالالب المبتالالاوات -
ا  الكتب عالالالالالالالالاعالالالالالالالال تحييا إ واهيو ارنصالالالالالالالالاوة ال،نهانل البوئينل،، المايب  المفيد
 إ داد موك، ار حاث ال يائدي . (،122ال يائدي  )

   المي   امال، ن الحعن الحو ال محمد: ظ من الله   فل إث ات الوه  اإلييا -
 .إيوان او،–ال امي  

محمالالد  الالااو المهاعالالالالالالالالالالالالالالل، :  حالالاو ارنواو الهالالام الال  لالالدوو أب الالاو ارئمالال  اريلالالاو -
 و.1523 -اله1413الي    الثاني   ماعع  الوفاء،  يووت،

 –  يووت - لامي و ات الت او  داو .محمد  ااو الصالالالالالالالدو:  حث حوه الوالي  -

 هال.5199-و5979الي    الثاني ،، ل نان
الكتب  ا الشالالالالالاليخ حعالالالالالالين ةيب ةامل اللوعالالالالالالاوة، عالالالالالالاعالالالالالال: وصالالالالالالحيحم ال باوة -

 (، إ داد موك، ار حاث ال يائدي .67) ئدي ال يا

ات هاشالالو ال حوانل، ميدم  تفعالاليوه، تحييا اعالالو الدواعالال: ال وهان فل تفعالاليو اليولن -
 ، او، إيوان.اإلعامي  ماعع  ال  ث 
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أ و ه فو محمد  ن الحعالالالالالالالن  ن :  صالالالالالالالائو الدوهات فل فضالالالالالالالائه له محمد )غ( -
فووخ  الصفاو، صححم و اا  ايم الميو،ا محعن كوه   اةل الت وي،ة، مكت   

 ا.1414 -او-لي  اهلل ال ظمهلل المو شل النهفل
 .الحعينل هاشو م وو : اله فوةتاويخ الفيم  -
 .محمد حعين المظفو: تاويخ التشيع -
محمد  ن محمد  ن صالالالالالالادا الصالالالالالالدو الموعالالالالالالوة، الي    : تاويخ ما   د الظلوو -

 الثاني ، داو الت او  لامي و ات ل نان.

ل، ه فو محمد  ن الحعالالالالن اليوعالالالال وشالالالاليخ اليائف  أ : الت يان فل تفعالالالاليو اليولن -
  .ال و ل التواث إحياء داو ،تحييا وتصحيح أحمد ح يب اصيو ال امال

 ي ع ،الكاظمل ياعالالالالالين له موتضالالالالالهلل لم ادو ،اهلل العالالالالال يتل   د: واي  الحا تحت -
 .يلوان

 ن موعالالالالالالالالالالالهلل  لألحمد اإلشالالالالالالالالالالالكاهالمعالالالالالالالالالالالتبوج من كتاب حه  لالياووعالالالالالالالالالالال تحويو -
 نشالالالالالالو مكت   لي  اهلل ،تحييا فاضالالالالالاله الهواهوة دين، ن ،يد ال حعالالالالالالن: الياووب

 الي    ،مي    عالالالالالالاليد الشالالالالالالاللداء  ايم العالالالالالالالاو ،او -ال ظمهلل المو شالالالالالالالل النهفل
 .ارولهلل

الداب، النه   مي   لي  اهلل البمينل، المعالالالالالالالالأل  البامعالالالالالالالال ، : حويو الوعالالالالالالالاليا ت -
 .ارشوا 

 موك، ،العالالالالالالالالالالالالاليد  ال الميانل: التحييا فل نفل التحوي   ن اليولن الشالالالالالالالالالالالالالوي  -
 هال. 6316،    ارولهلليال -او - ال يائدي  اال حاث

 يوان.إتذييه فل الود  اهلل هاشو الشامل، الي    الثاني  مي ع ع ادت كومان،  -

 .العي د محم د وضا الحعينل الهالل، الي    الثاني : العن   الشويف  تدوين -
محمد  ااو الصالالالالالدو، مكت   : التشالالالالاليع ظاهول ي ي ي  فل إياو الد ول اإلعالالالالالامي  -

 .و1577-هال1375البانهل  الياهول، 
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الشيخ المفيد محمد  ن محمد  ن الن مان ال  دادة، : تصحيح ا تيادات اإلمامي  -
(، إ داد موك، ار حاث 125ا حعالالالالالالين دوساههلل، عالالالالالالاعالالالالالالا  الكتب ال يائدي )تحيي

 ال يائدي .
 :فل نلج ال اةالال " لاالالدليمل اواءلاليواءل فل نلج ال اةالال  ود ًا  اهلل " تصالالالالالالالالالالالالالالحيح -

بالد ال  دادة، عالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالا  الكتب المالف  فل أهه ال يت  ايلو العالالالالالالالالالاو  الشالالالالالالالالاليخ
 إ داد موك، ار حاث ال يائدي . (،157)
ما محعالالالالالالن فيش، حييم موك، ار حاث : ارصالالالالالالفهلل فل تفعالالالالالاليو اليولنالتفعالالالالالاليو  -

 اإل او اإلعامل.   مكتب: والدواعات اإلعامي ، او

داو  ،، يو الحو،ل ال امي  فل ال واا أ و الياعالالو الموعالالوة البوئل: ال يانتفعالاليو  -
 و.1575-اله1355الي    الوا     ،ال،هواء لاي ا   والنشو والتو،يع،  يووت

ي     الالالالالالالالالالالالالالالالالالال،ه1416الي    الثاني   الكاشالالالالانل، لفيشمحعالالالالن ا: الصالالالالافل تفعالالالاليو -
 .الصدو  يلوان مكت  نشو  او، -اللادة ماعع 

ال امال  محمد  ال  ن يونب أ و: معتحيل التيديو إلهللتفعيو الصواي المعتييو  -
دي  الكتب ال يائ عالالالالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالالالالا محمد ال ااو ال ل ودة،  تحييا ،الن ايل ال ياضالالالالالالالالالالالالل

 .ر حاث ال يائدي موك، ا إ داد( 152)
د أ و الياعو فوات  ن إ واهيو  ن فوات الكوفل، تحييا محم: تفعيو فوات الكوفل -

 ن.، يلواهال1411الكاظو. الي    ارولهلل 
  .او، ارصفلانل الحعن ال امال وأ : تفعيو مولل ارنواو ومشكال ارعواو -
ل الحعالالالالالالالالالالين  ال: ارئم   ايلو العالالالالالالالالالالاو  اهلل ارن ياء  ايلو العالالالالالالالالالالاو تفضالالالالالالالالالاليه -

  .يائدي (،إ داد موك، ار حاث ال 26الكتب ال يائدي  ) عاعا الميانل، 
المفيد محمد  ن محمد  ن ن مان ال ك وة :  ايم العالالالالالاو المامنينأميو  تفضالالالالاليه -

 .يدالماتمو ال المل رلفي  الشيخ المفنشو  ال مدوعل الك  ل.  تحييا ،ال  دادة
اليائف  اله فوي  ال ام  الثانل لي  اهلل شالالالالالالالالالالالالالاليخ : الوهاهفل أحواه  مياهتنييح ال -

 .و1551داو الت او  لامي و ات  ،الماميانل
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التنييح شالالالالالالالالو  ال وول الوثيهلل، مي    صالالالالالالالالدو او، نشالالالالالالالالو داو اللادة لامي و ات  -
 هال.1411او،

الشالالالاليخ الصالالالالدوا محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمل، تحييا العالالالاليد هاشالالالالو : التوحيد -
  حاث( إ داد موك، ار127ال يائدي  )الكتب  عالالالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالالالا الحعالالالالالالالالالالالينل اليلوانل، 

 .ال يائدي 
محمد  وفاليائف  أ و ه  شالالالالاليخ: ارحكاو فل شالالالالالو  المين   لاشالالالالاليخ المفيد تلذيب -

 الموعالالالالالوة حعالالالالالن العالالالالاليد الحه  عالالالالاليدنا  ايم و اا حييم ، ن الحعالالالالالن اليوعالالالالالل
 .ا ه6498 ،لواني االعاميم الكتب داو ،البوعان

 هال.1312الميلو، ي    يلوان ا ن : تلذيب الوصوه إلهلل  او ارصوه -

 ن  ال  دالمياه فل تنييح كتاب الوهاه لاشالالالالالالاليخ الهايه أ ل ال  اب أحم تلذيب -
او  ،تألي  محمد  ال الموحد ار يحل، الي    الثاني  مصالالالالالالالالالالالحح : النهاشالالالالالالالالالالالل

 هال.1417 إيوان 
وت  يو  ،ماعالالالالالالالالعالالالالالالالال  الفكو    ي الدكتوو محمد التيهانل العالالالالالالالالماوة،: ثو اهتديت -

 .ولندن
لاشالالالالالالالالالالالالالاليخ محمد  ن محمد الشالالالالالالالالالالالالالال يوة، المي    ي    الحيدوي  : ارب اوهامع  -

  .النه ، ومي  تلا
 ت. يوو  ،ي ع داو ال،هواء ،الكاشانهلل   اب: حدائا ارنب -

ن  الشالاليخ يوعالال  ال حوانل المتوفهلل عالال: الحدائا الناضالالول فل أحكاو ال تول الياهول -
 -او - املاإلعماعع  النشو  ، نشوه الشيخ  اهلل االبوند  ااو ،هالالالالالالالالالالالالالالالال1126
 .إيوان

 و.1525لي  اهلل   د الحعين دعت يب، داو الت او ،  يووت، : حا الييين -
و، داو 1555-الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله1421 لاشالالالالالالالالالالاليخ أكوو  وكات، الي    الثاني : حييي  الهفو -

 الصفول،  يووت، ل نان.
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ي  الال  داو الياي الال ،  يووت، الي  الال  الثالالانيالال   البمينل،: الحكومالال  اإلعالالالالالالالالالالالالالالاميالال  -
 و.1575

 مواع عالالالالالالالالالالولأ وابواج  دادإ ،الي    ارولهلل، محمد عالالالالالالالالالال يد الحكيو: فيلي حواويات  -
 .االعامي  لاثياف  الحكم 

 .، إيوانيلوان ااو المهاعل، ي     محمد: حيال الياوب -
أ و ه فو اليوعالالالالالالل، تصالالالالالالحيح : ابتياو م وف  الوهاه الم وو   وهاه الكشالالالالالالل -

العالالالالالالالالالالالالالاليد ملدة الوهائل، وت ايا الم او الثالث ميوداماد االعالالالالالالالالالالالالالالتو ادة، تحييا 
 ماعع  له ال يت  ايلو العاو، او.

الشالالاليخ حعالالالين النووة الي وعالالالل، تحييا ماعالالالعالالال  له : معالالالتدوك الوعالالالائه باتم  -
  -او -التواث إلحياءال يت  ايلو العاو 

 الي  الالال  ارولهلل اوال اميالالال   المي  الالال  ،ايالالالب الالالالدين الواونالالالدة: البوايج والهوايح -
 .هال1415

أ و ه فو محمد  ن  ال  ن الحعالالالالالالالين  ن  ا ويم الشالالالالالالاليخ الصالالالالالالالدوا : البصالالالالالالالاه -
اليمل، صالالححم و اا  ايم  اهلل أك و ال فاوة، منشالالووات هما   المدوعالالين فل 

 الحو،ل ال امي ، او.
هالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 1411شالالال  ان  15بياب ألياه البمينل  مناعالالال   ذكو  مولد الملدة فل  -

ي  يوو و، والمهتمع الكويت31/6/1521ونشالالالالالالالالالالالالوتم هويدل الوأة ال او الكويتي  يوو 
 و.2/7/1521

 هال.1411بياب ألياه البمينل  مناع   البامب  شو من ش  ان  او  -
 و.2/3/1526بياب ألياه البمينل  مناع    يد الموأل، يوو ارحد  -
بيالالاب أليالالاه فل ذكو  مولالالد الوضالالالالالالالالالالالالالالالا اإلمالالاو العالالالالالالالالالالالالالالالا ع  نالالد الشالالالالالالالالالالالالالالي الال   تالالاويخ  -

وبيا ات اإلماو  أحاديثمبتاوات من : فل كتاب البيابو، ونص 5/2/1524
 .البمينل
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محمد ه فو شالالالالمب الدين، داو الكتاب الا نانل : دواعالالالالات فل ال ييدل اإلعالالالالامي  -
  .و1577داو الكتاب المصوة، الي    ارولهلل

 .  د اله او ال مو: البمينل  ين الدين والدول  -
ل، ادو الحعالالالين وا،ةالشالالالي المدنل اهلل بان : الدوهات الوفي   فل ي يات الشالالالي   -

، منشووات مكت    صيوتل الالالاله1357 لثاني  حو ال اوو، الي    ا ادالم محمد ص
 او.  

يد، كماه الع: العيد مهت هلل الموعوة الاوة، توهم : دووب فل اإلمام  والييادل -
 موك، ال ديو لادواعات اإلعامي ،  دون م اومات الي ع.

 37-  ن وعالالالالالالالالالالالالالالتو  ن ي،يالالد الي وة، أ و ه فو محمالالد  ن هويو  : دالئالاله اإلمالالامالال
عالالالالالاعالالالالالا  الكتب ال يائدي   -ماعالالالالالعالالالالال  ال  ث -تحييا اعالالالالالو الدواعالالالالالات اإلعالالالالالامي  

 إ داد موك، ار حاث ال يائدي . (،124)
لاشيخ لاا  ،وك اليلوانل، داو ارضواء، الي    : الذوي   إلهلل تصاني  الشي   -

 الثاني ،  يووت.
الياعالالالالالالالالو الموعالالالالالالالالوة البوئل، الي    أ و : وهاه الحديث وتفصالالالالالالالاليه ي يات الووال -

 و.1552-هال1413البامع  
الشالالالاليخ  ال البااانل، تحييا محمد صالالالالادا  حو ال اوو، موك، : وهاه البااانل -

 هال.1414النشو، مكتب اإل او اإلعامل الي    الثاني  
محمد  ن  ال  ن الحعالالالالالالين  ن  ا ويم اليمل المايب  ندهو : وعالالالالالالال  اال تيادات -

 .وك، نشو الكتاب إيوان الصدوا، ي    م
 . يووت ل نان    يو، 1552ي    داو اللادة ارولهلل  ،وعال  التيي  -
محمد  ن الفتاه النيعالالالالالالالالا ووة، وضالالالالالالالالع الميدم  محمد ملدة : ووضالالالالالالالال  الوا ظين -

 إيوان. -او-منشووات الوضل العيد حعن البوعانل،
منم  اروهمحمد كاظو الكفائل، ي ع اله،ء : فل العالالالالالالالالن  والتاويخ واردب ال،هواء -

 .هال1371هال، وي ع اله،ء الثانل  او 1365 او 



315 

 

 .-او -ماعع  له ال يت إلحياء التواث ،يوع  ال حوانل:  النهفي الدوو -
 الت او  داو، هاشالالالالالالالالالالالالالالو م وو  الحعالالالالالالالالالالالالالالنل: فل الحديث والمحدثين دواعالالالالالالالالالالالالالالالات -

 .و6948 - ه6498 الثاني  الي    . يووت ،لامي و ات
 اتحييه فو محمد  ن هويو  ن وعالالالالالالالالالتو الي وة الصالالالالالالالالال يو،  أ و: اإلمام  دالئه -

(، إ داد 124عاعا  الكتب ال يائدي  )، ال  ث   ماعع اإلعامي   اعاتاعو الدو 
 ار حاث ال يائدي . ك،مو 

 ،ابتصالالالالالالالوه عالالالالالالالامل بضالالالالالالالوا ،، دل ارو  ين حديثا، ي    داو الموتضالالالالالالالهلل  يووت -
 .داو الت او   يووت    يو 
ويخ من تا باه ،الياعالالالالالالالالالو  ال  ن أحمد الكوفل أ و: الثاث االعالالالالالالالالالت اث  فل  دغ  -

 .الي ع ومكانم
أ و الياعالالالالالالالالالو  ال  ن موعالالالالالالالالالهلل  ن ه فو  ن محمد  ن ياووب : عالالالالالالالالال د العالالالالالالالالال ود -

الحعالالالالالالالالالالالالالالنل الحعالالالالالالالالالالالالالالينل، منشالالالالالالالالالالالالالالووات المي    الحيدوي ، النه ، الي    ارولهلل 
 .هال1365

ثمان هلل  ن  أ و الفتح محمد  ن  ا: فل النص  اهلل ارئم  اريلاو االعتنصاو -
 الكواهكهلل.

 عالالاعالالا  الكتب المالف  فل أهه ال يت  ايلو ،تيل الحكيو محمد: أهه ال يت عالالن  -
 ( إ داد موك، ار حاث ال يائدي . 121العاو )

محب الدين   اب : (الحو،ل ال امي ..أعالالالالواو..بفايا)عالالالالياح  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  الو التشالالالاليع -
 .الكاظمل

الموعالالوة الشالالوي  الموتضالالهلل،  أ و الياعالالو  ال  ن الحعالالين: الشالالافل فل اإلمام  -
حييم و اا  ايم العالالالاليد   د ال،هواء الحعالالالالالينل البييب، عالالالالالاعالالالالالا  الكتب المالف  

 (، إ داد موك، ار حاث ال يائدي .122فل ود الش لات )
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محمد صالح الما،ندوانل، ت اليا الميو،ا أ و الحعن : شو  أصوه الكافل الهامع -
داو إحياء التواث ال و ل الشالالالالالال وانل، ضالالالالالال ي وتصالالالالالالحيح  العالالالالالاليد  ال  اشالالالالالالوو، 

 لاي ا   والنشو والتو،يع،  يووت.
ا ن أ ل الحديد، تحييا محمد أ و الفضه إ واهيو، داو إحياء : شو  نلج ال اة  -

 هالالالالالالالالالال.1372الي    ارولهلل  -الياهول-الكتب ال و ي   يعهلل ال ا ل الحا ل وشوكاه
 ت. يوو  ،و، نشو مكت   الحيال1563تحييا حعن تميو،  ونعب  أبو 

 .حعن الشيوا،ة، ماعع  داو الملدة واليولن الحكيو: الحعيني  الش ائو -
 . دون م اومات ي ع ،محمد  ااو المهاعل تحييا حعين دوكاهل: ال يائد -
    يال -الياهول- النها  مي    ،الصالالالالالالالالالدو صالالالالالالالالالادا محمد:  االمامي  الشالالالالالالالالالي   -

 .و6981 ،الثاني 
 .اله6499 - يووت -الثاني      يال ،محمد حعن ال،ين: الشي   فل التاويخ -
محمد الكاظمل الي،وينل، داو ال،هواء لإل او : الشالالالالالالالالالالالي   فل  يائدهو وأحكاملو -

 ال و ل، الي    الثاني .
 الياهول. -محمد هواد م ني ، داو الشووا،  يووت: الشي   فل المي،ان 
 ال ام  الدكتوو موعالالالالالهلل - ين الشالالالالالي   والتشالالالالاليع الصالالالالالواغ -الشالالالالالي   والتصالالالالالحيح -

 .و1522-اله1412ي     ،الموعوة
، وماعالعال  الفه  ي   الدكتوو محمد العالماوة التيهانل،: الشالي   هو أهه العالن  -

 .لندن و يووت
  لالبوئ لي  اهلل ال ظمهلل أ و الياعو: صواي النهال فالل أهو   االعتفتاءات -
 معالالالالالالالالالالائه فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل العالالالالالالالالالالتو والنظو الت وي،ة ال ظمهلل اهلل الي  وماحا ت ايي  مع ،

 االوه همادة ،الفاوعالالل عالالامان المي    ، وس،يده نشالالو دفتو الناشالالو ،وال ااات
 .ه6361
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،ين الدين أ ل محمد  ال  ن يونب : الصالالالالالالالواي المعالالالالالالالتييو إلهلل معالالالالالالالتحيل التيديو -
صالالالالالالالالححم و اا  ايم محمد  ااو ال ل ودة، نشالالالالالالالالو  ،ال امال الن ايل ال ياضالالالالالالالالل

 المكت   الموتضوي  إلحياء الثاو اله فوي ، المي    الحيدوي ، الي    ارولهلل.
 .هال1325الي    الثاني   شو  او : ضياء الصالحين -
ا ن ياووب الحعالالالينل، مي    البياو او، : اليوائ  ذاهباليوائ  فل م وف  م -

 .هال1411إيوان ي    
 -الالالالالالالالالالالالالالالالالاله1375الحيدوي   النه ، ال واا، عالالالن   المي   النو بتل، : الشالالالي   فوا -

 .و1555
 .فصه البياب فل إث ات تحوي  كتاب وب ارو اب -
 يووت، الي    البامعالالال    فضالالالالائه اإلماو  ال، داو ومكت   اللاه وداو الهواد -

 .و1521
 الشالالالالالالاليخ محمد  ن الحعالالالالالالالن الحو ال امال،: الفصالالالالالالالوه الملم   فل أصالالالالالالالوه ارئم  -

تحييا محمد  ن محمد الحعالالالالالالالالالالالين اليائينهلل، ماعالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالال  م او  إعالالالالالالالالالالالامل إماو 
 .ش. نكين، او.ه1376 -.اه1412وضا)غ(، الي    ارولهلل 

    يلا ل نان،  يووت، الوفاء، ماعالالعالال ، الحعالالنل ال محمد : فل ظاه التشالاليع -
 .و6984 -هال6384 ،ارولهلل

 .ي ع  يووت الي    الثامن  ،ن م  اهلل اله،ائوة: اصص ارن ياء -

مد  ن ح عالالالالالالالالايمان.د: اهلل  ن عالالالالالالالال أ وأثوه أحداث الفتن  فل صالالالالالالالالدو اإلعالالالالالالالالاو   د -
 هال.1412الي    الثالث   الوَّياش، ،داو يي   ،ال ودل

الشالالالالالالاليخ الصالالالالالالالدوا محمد  ن  ال  ن  ا ويم اليمل، تحييا  صالالالالالالاو : اال تيادات -
 موك، ار حاث ال يائدي . (، إ داد،126  د العيد، عاعا  الكتب ال يائدي  )

محمد وضالالالالالالالالالالالالالالا المظفو،  نهلل  تحيييم والت ايا  ايم محمد هواد :  يائد اإلمامي  -
 ( إ داد موك، ار حاث ال يائدي .35اليويحل، عاعا  الكتب ال يائدي  )
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اعا  ع ه فو الع حانل، الشيخ: اإلعامي   اهلل ضوء مدوع  أهه ال يت ل ييدلا -
 .ال يائدي  ثموك، ار حا( إ داد 2) ي الكتب ال يائد

 .و1555داو المهت هلل  يووت     ارولهلل، يال: ا و  الحا -
لاحافظ هاه الدين العالالالالالالالالالالالالالاليويل، تحييا أ و : ال و  الوودة فل أب او الملدة -

 هال.1426ي اهلل ال يضاوة، 
أ و ه فو الصالالالدوا محمد  ن  اهلل  ن الحعالالالين  ن  ا ويم اليمل، :  اه الشالالالوايع -

 و.1566-اله1326 الحيدوي  ومي  تلا، النه ،منشووات المكت   

الفيش الكاشالالالانل، تحييا وت ايا محعالالالن  يداوفو، :  او الييين فل أصالالالوه الدين -
 هال، منشووات  يداو، او.1412الي    ارولهلل مع التصحيح والت ايا، 

 تحييا ، ال الفضالالالالالالالالاله  ن الحعالالالالالالالالالن الي وعالالالالالالالالالل أ و: إ او الوو   أ او اللد  -
 العاو إلحياء التواث.ماعع  له ال يت  ايلو 

من أ او اليون  -الشالالالالالالالالالالالالالاليخ ا ن أ هلل ،ينالالب محمالالد  ن إ واهيو الن مالالانل: ال ي الال  -
 ، مكت   الصدوا، يلوان.، تحييا  اهلل اك و ال فاو -الوا ع

شالالالالالو الن ماعالالالالالعالالالالال  ،اليمل مالياعالالالالالو ه فو  ن محمد  ن اولوي أ و: كامه ال،ياوات -
 الي    ارولهلل.  اإلعامل

الدين الحعالالالالالالالالن  ن  اهلل  ن داود الحال، منشالالالالالالالالووات المي    تيل : كتاب الوهاه -
 و.1572-هال1352 -النه  -الحيدوي  

 د.: توهم  ب،اهلل البمينل، تيديو د. محمد أحمد البيي وو : ارعالالالالالالالواو كشالالالالالالال  -
 و. 1527-هال1412ارودن  محمد ال نداوة، داو  ماو  مان،

  يووت. – ال له محعن، ي    داو الصفول: كش  الحيائا -
 .الحعن  ال  ن  يعهلل  ن أ ل الفتح ارود يال وأ : ال م كش   -
 اهلل لي  تحييا، الحال  يوع   ن الحعن: اإل تياد تهويد شو  فل المواد كش  -

 ار حاث موك، إ داد،(646) ال يائدي  الكتب عالالالالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالالالالا ، المال ،اده حعالالالالالالالالالالالالن
 .ال يائدي 
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 .كه الحاوه  ند له الوعوه، داو المهت هلل، ل نان -
 االعامل النشو ماعع  ،ال فاو الحعين   د الوعوه اهلل   د: والكافل الكاينل -

 .او ،المدوعين لهما   التا   
 هلل ا  ايم و اا صالالالالالالالالالالالالالالححم ، ن  ا ويم اليمهلل محمد: ن م ال وتماوالدين  كماه -

 .يلوان اإلعامي ، الكتب داو نشو الثاني ،    ي، الال فاو  اك و
 .محمد هاد  ارمينهلل  اب اليمل، تيديو : الكنهلل وارلياب -
الي    الفاعالالالالالالالالالالييني ، تحت و اي  هم ي  : الكن، المفيود الصالالالالالالالالالالحيف  العالالالالالالالالالالهادي  -

 . ة،ل.ارنصاو البيوي 
،  حوانلالالحعالالالالالالالين هاشالالالالالالالو : الاوامع النوواني  فل أعالالالالالالالماء  ال وأهه  يتم اليولني  -

تصحيح الشيخ محمد دوودة، منشووات داو التفعيو،الي ع الثاني  مي    نينوة 
 ال.ه1427  يو،

 .هال6468 ي    ، الي ي ائل صادا محمد: مهالب الموحدين فل أصوه الدين -
 .ار امل، ال وال، دائول الم او : المحاعن -
 .ي     يووت ،المحاعن النفعاني  فالل أهو   المعائه البوعاني  -
محاعالالالالالالالالن اال تياد فل أصالالالالالالالالوه الدين،  ي    ماعالالالالالالالالعالالالالالالالال  مهمع ال حوث ال امي   -

 .هال1413 ال حوين 
المحاعالالالالن النفعالالالالاني  فل أهو   المعالالالالائه البواعالالالالاني  لاشالالالالي ل حعالالالالين ال صالالالالفوو،  -

 ،مواه   الدكتوو ح يب   د الكويو الموتضالالالالالالهلل، منشالالالالالالووات داو المشالالالالالالوا ال و ل
 .و1575الي    ارولهلل  ،ي ع ونشو التواث اإلعاو  ال حوينو  تحييا

ا  عالالالالالاعالالالالال ال الحعالالالالالينل الميانل، : محاضالالالالالوات فل اال تيادات )اليعالالالالالو الثانل( -
 (،إ داد موك، ار حاث ال يائدي .167الكتب ال يائدي  )

حعالالن  ن عالالايمان الحال، المي    الحيدوي ، النه  : مبتصالالو  صالالائو الدوهات -
 .اله1371 ال واا، الي    ارولهلل
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لاشالالالالالالالاليخ محمد  ااو المهاعالالالالالالالالل. داو : مولل ال يوه فل شالالالالالالالالو  أب او له الوعالالالالالالالالوه -
 .اله1414الكتب اإلعامي ، يلوان، 

( إ داد 22عالالالالالالاعالالالالالالا  كتب المناظوات ) ،شالالالالالالو  الدين الحعالالالالالالين  د : اه اتالمو  -
 .موك، ار حاث ال يائدي  المواه  

: لفو لالفيم، اليعالالالو ا: اليعالالالو الوئيعالالالل: موك، ال تول الياهول لادواعالالالات وال حوث -
شالالالالالالال ك  الم اومات  ،عالالالالالالالااه  ن بيان   ائشالالالالالالال : الموضالالالالالالالوغ اعالالالالالالالتفتاءات وأهو  ،

 .الدولي 
 هاشو  ن عايمان: ارئم  اإلثنهلل  شو ودالئه الحهج  اهلل ال شومدين  م اه،  -

 إلعامي ،اماعع  الم او   ،تحييا الشيخ  ،ل اهلل الموالئل اللمدانل ،ال حوانل
 هال.1413 ارولهلل الي   

 ، ااو  ن محمد تيل المهاعالالالالالل محمد: الوعالالالالالوه همولل ال يوه فل شالالالالالو  أب او ل -
 .يلوان ،داو الكتب اإلعامي  

الشالالالالالاليخ  ال النما،ة، تحييا وتصالالالالالالحيح نهه المال  : عالالالالالالفين  ال حاو معالالالالالالتدوك -
الحاج الشالاليخ حعالالن  ن  ال النما،ة، ماعالالعالال  النشالالو اإلعالالامل التا    لهما   

 المدوعين  يو المشوف .
 الناشالالأل ارك و، تحييا: اإلمام  وميتيفات من الكتاب اروعالالي لامياالت عالالائهم -

 و،  يووت.1571يوع  فان، 
ميو،ا حعالالالالالين النووة الي وعالالالالالل، تحييا : الوعالالالالالائه ومعالالالالالتن ي المعالالالالالائهمعالالالالالتدوك  -

هال 1412ماعع  له ال يت  ايلو العاو إلحياء التواث، الي    المحيي  ارولهلل 
 و،  يووت.1527-

ن محمد  : المعالالالتوشالالالد فل إمام  أميو المامنين  ال  ن أ ل يالب  ايم العالالالاو -
مودة، ماعالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالال  الثياف  هويو  ن وعالالالالالالالالالالتو الي وة، تحييا الشالالالالالالالالالاليخ أحمد المح

، الي    ارولهلل -او -اإلعالالالالالامي  لكوشالالالالالان وو  يلوان، مي    عالالالالالامان الفاوعالالالالالل
 . اله1415
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اإلماو الوضالالا  ايم العالالاو تحييا الشالاليخ  ،ي، اهلل ال ياودة الب وشالالانل،  معالالند -
 لعتان ادب الوضوة. وماعع  ي ع ونش ،الناشو الماتمو ال المل

 ال الي وعالالالالالالالالالل، الي    الثاني ، منشالالالالالالالالالووات  :مشالالالالالالالالالكال ارنواو فل ةوو ارب او -
 .اله1325المكت   الحيدوي ، النه  

منشالالالالالالالووات ماعالالالالالالالعالالالالالالال  ار امل  ،البمينل: والوالي  الباف مصالالالالالالال ا  اللداي  إلهلل  -
 و.2116 ارولهلل الي   ، لامي و ات   يووت ل نان

   د اهلل ش و: مصا يح ارنواو فل حه مشكات ارب او -
  و  ن  ال  ن الحعن  ن محمد  ن صالح ال امال، الم و  إ واهيو: المص ا  -

وي     ،الثاني  الي    يووت ل نان  ،لامي و ات ار امل ماعع   الكف مل،
 .و1554 يووت عن   –أبو  مكت   ار امل

 ماهه الع يد الشيخ: الفيم صوهأ فل الميدم  المهتلدين وماذ الدين م الو -
 ما  له التا    االعامل النشو ماعع ، ال امال الدين ،ين  ن الحعن الدين

 .ايوان -او - المدوعين
 .ال حوانلهاشو : بو وار ولهللار النشال حواهأ  يان فل الم الو ال،لفهلل -
 دينال ي عالالالالالوب مكت   ،  د اهلل محمد  اهلل  ن شالالالالاللو لشالالالالالوب أ و: م الو ال اماء -

  Powered by: Atabat.info ، اإللكتووني  العاو  ايم
و ال امي  أ و الياعالالالالالال حو،اتال ، يو: م هو وهاه الحديث وتفصالالالالالاليه ي يات الووال -

 يووت  ،الي    الثالث و هالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 1352الي    ارولهلل  النه  ، الموعالالالالوة البوئل
 .و1552-اله1413الي    البامع  و هال، 1413

 .كو اء ال واا ،ماعع  ار امهلل    الكشل ي: م وف  أب او الوهاه -
 .و6911 ،يلوان    ي. اليمل ارش وة اهلل   د  ن ع د: لمياالت والفواا -
 المي  الال ، الحالالائوة لأل امل( ارثو ميت ب)  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال المعالالالالالالالالالالالالالالمالالال الم الالاو  دائول -

 .او، هال 6488ال امي 
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ليالال  اهلل الحالالاج ميو،ا محمالالد تيل : مكيالالاه المكالالاوو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل فوائالالد الالالد الالاء لايالالائو -
 .او، ارصفلانل، الي    ارولهلل، منشووات اإلماو الملدة

محمد صالح الحائوة مياه نشو فل مها  وعال  اإلعاو : منلاج  مال لاتيويب -
فل اليالالاهول، كمالالا نشالالالالالالالالالالالالالالو مع ميالالاالت أبو  منتب الال  من المهاالال   الالاعالالالالالالالالالالالالالالو الوحالالدل 

 .اإلعامي 
 .و1551  اب اليمل، ي    داو الت او  لامي و ات : منا،ه البول -
  ا ويم ن  لحعالالينا  ن  اهلل  ن محمد ه فو وأ  الصالالدوا: من ال يحضالالوه الفييم -

 .و1351ي    يلوان  ،اليمهلل
اء ماعالالالالالالعالالالالالال  داو الوف ،اهلل البوئل ح يب: فل شالالالالالالو  نلج ال اة  ال وا   منلاج -

 . يووت
أ و يالب التهايه الت وي،ة، ماعالالالالالالالالالعالالالالالالالالال  النشالالالالالالالالالو :  ايم العالالالالالالالالالاو الملدةهو  من -

 .يواإلعامل  
ولهلل الي    ار ،هاشو م وو  الحعينل العيد: وارب او الثاوفل  الموضو ات -

 .و1573
أ و الياعالالالالالالالالالو الموعالالالالالالالالالوة البوئل، : م هو وهاه الحديث وتفصالالالالالالالالاليه ي يات الووال -

 و.1552 -اله1413الي    ارولهلل 
لاعالالاليد محمد ال امال، ذبيول الم اد لامحيا العالالال ،واوة الحدائا : مداوك ارحكاو -

 الناضول.
 -الاومونالالد : المهتمع والالالدين  نالالد اإلمالالاو البمينل، واالالد نشالالالالالالالالالالالالالالو هالالذا ال حالالث فل"

 .الفونعي " ثو ي ع فل كتاب  اعو "إيوان"
الشالالالالالالالاليخ حعالالالالالالالالين الي وعالالالالالالالالل : (جأحواه اإلماو الحه   ال ائب)  فلالنهو الثااب  -

تب ياعالالالالالين الموعالالالالالوة، عالالالالالاعالالالالالا  الك العالالالالالي دالنووة، تيديو وتوهم  وتحييا وت ايا 
 .إ داد موك، ار حاث ال يائدي  (،137) المالف  فل أهه ال يت  ايلو العاو
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 ،الوهالل المحيا العالالالاليد مصالالالاليفهلل  ن الحعالالالالين الحعالالالالينل التفوشالالالالل: الوهاه نيد -
    الي -او  إيوان –ماعالالالالالالالالعالالالالالالالال  له ال يت  ايلو العالالالالالالالالاو إلحياء التواث  تحييا
 ال.ه1412ارولهلل 

 . يووت –داو اللادة    ي ،محعن الم او: النصب والنواصب -
 لميلو الحال،الحعالالالالالالن  ن يوعالالالالالال   ن  ال ا: نلاي  اإلحكاو فل م وف  ارحكاو -

تحييا العالاليد ملدة الوهائل، ماعالالعالال  اعالالما يايان لاي ا   والنشالالو والتو،يع  او 
 .ايوان 
 ،ليوعلا  ال  ن الحعن  ن محمد ه فو وأ : النلاي  فالالالالل مهود الفيم والفتاو  -

 .هال1411داو الكتاب  يووت      الثاني ،يال
 ادةهو  الحعالالالالالينل، أحمد تحييا الحال، يوعالالالالال   ن الحعالالالالالن: المعالالالالالتوشالالالالالدين نلج -

 . إيوان -او - اإلعامي  الذبائو مهمع اليوعفل،
 الفاليش الكاشانل، ي    داو الكتب اإلعامي ، يلوان.: الوافل -

و ال امال، تحييا ماع ع  له ال يت  : وعائه الشي   - الشيخ  م حم ْد  ن الحعن الح 
، او  إيوان.  إلحياء التحواث 

، لاالصفلان الموعوة تيل محم د ميو،ا الحاج: وظيف  ارناو فالالالالالل ،من ةي   اإلماو -
 ار حاث موك، إ داد، (664) العالالاو  ايلو ال يت أهه فل المالف  الكتب عالالاعالالا 
 .ال يائدي 

ماعع   ،الالالالالالالالالالالالالالالاله334 ن حمدان البصي هلل المتوفهلل عن   الحعين: الك و  اللداي  -
 .151ل نان ص  - يووت -ال اه لاي ا   والنشو والتو،يع 

 -  حعالالالالالالالالالالالالين  ن شالالالالالالالالالالالاللاب الدين الكوكل : ار واو إلهلل يويا ارئم  اريلاوهداي
 .هال1356الي    ارولهلل  ،ال امال

إ داد  (37الكتب ال يائدي  ) عالالاعالالا أحمد الوائال،  الشالاليخ الدكتوو: هوي  التشالاليع -
 . يائدي موك، ار حاث ال

 و.1525داو الت او   يووت ل نان     ي ،اهلل العيد   د الحعين لي : الييين -
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    ي االب او  يون ،العالالالالالالاليد هاشالالالالالالالو ال حوانل: الدالئه صالالالالالالالوهأو  ينا يع الم اه، -
 .النه 
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 542 .............................  نم اهلل وضل الفاووا  مو من الووافش الشي   موا 

 547 .............................  نلا اهلل وضل  ائش  العيد من الووافش الشي   موا 

 548 ......................................  نلا اهلل وضل  ائش  العيدل تكفو الشي   -5

 549 ............................................... الشي    ند الناو أهه من  ائش  -4

 510 ......................  العو والعاو الصال  ايم الن ل  يته وحفص   ائش  اتلاو -1
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 514 ............. ارو    ارصناو من وهل الشي    ند ما ون   نلا اهلل وضل  ائش  -2

 514 ............ والبنا،يو الكاب من أب ث البمينل  ند الصحا   من وةيوها  ائش  -1

 511 ............................... وعاو  ايم اهلل صاهلل لاوعوه  البيان   ائش  اتلاو -1

 513 ............  نلا اهلل وضل  ائش  العيدل  اهلل الحد عيييو المنتظو الشي   ملدة -3

 519 ......... وعاو  ايم اهلل صاهلل اهلل وعوه  أمو  ائش  يياا  نم اهلل وضل  ال -54

 525 ............... م ني  هواد محمد الم اصو الا نانل الشي    ام  ووااح  تلهو -51

 524 .................................. ت الهلل اهلل وضل  فان  ن  ثمان من الشي   موا 

 521 ....................................  نلما اهلل وضل وال، يو ياح  من الشي   موا 

 522 ..................  نم ت الهلل اهلل وضل ال،هوة وااص أ ل  ن ع د من الشي   موا 

 521 .............................  نم اهلل وضل ال،هوة  و   ن الوحمن   د من موافلو

 521 ................. : نم ت الهلل اهلل وضل الهوا   ن  امو   يدل أ ل من الشي   موا 

 521 ........................................  ايم اهلل صاهلل الن ل  نات من الشي   موا 

 527 ...................... وأوالده وعاو  ايم اهلل صاهلل الن ل  و ال  اب من الشي   موا 

 528 ........................................................ الصحا   من البمينل موا 

 529 .............................  شوي  اإلثنا والشي   والنصاو  اليلود  ين لتشا ما أوهم

 510 ................................................. وصفاتم اهلل أعماء فل الشي    ييدل

 511 ........................................................ وصفاتم اهلل أعماء هو ارئم 

 517 ..............................................  شوي  اإلثنا الشي    ند اإلمام   ييدل

 530 .............................................. منكوها وحكو الشي    ند اإلمام  من،ل 

 534 ................................................................ ارئم  يا   وهوب

 533 .................................................................. الشي   أئالالمال   االوو

 533 .................................................................... :ال يب  الاو -5

 537 .............................................. :ارئالمال   ند العماوي  الكتب هميع -4

 539 ................................................ :ل   مايون ع  ين يتكاو الحعن -1
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 539 .................................. وارئالمال  الن ل  مظاهو يتهاهلل الشي    ند ت الهلل اهلل

 570 ........................................................ نوره من محمد آل اهلل ولق

 575 ......................................................... ارئم  باا كيفالي  فالل ال او

 575 .............................................. ارن ياء  اهلل  شو اإلثنا ارئم  تفضيه

 582 .................................... العاو  ايلو ارن ياء  اهلل ارئم  فضهَّ  من حكو

 581 .......................................................... الشي    ند ارئمال  كوامات

 587 .................................................................. الفييالم واليال   ييالدل

 595 .................................. ارئم  فل ا تيادهو فل كفو من  ندهو ما باص 

 594 .................................... الشي    ند المنتظو الملدة ال ائب اإلماو  ييدل

 594 .................................................. بوافي  شبصي   شو الثانل اإلماو

 594 ..................................................................... :الملدة أعماء

 591 ................................................................. :اعملا مهلوه أمم

 591 ............................................................................. :ولدته

 592 ........................................................ :وروجه وقت المهدي عمر

 591 .......................................... :ووه تم الملدة بووج فالل الشي   بوافات

 598 .................................................... : ويانا يظلو الشي   الملدة -

 598 .................................................. :المالو  إلةاث  الملدة ظلوو -

 405 ........................................................... الشي    ند الوه    ييدل

 402 ............................................. اإلمامي  الشي    ند ارئم  ظلوو  ييدل

 403 ..........................................البدود وضوب الهيوب وشا النياح   ييدل

 408 ......................................................... :وارضوح  المشاهد مناعك

 450 ......................................................... :الي وو ،ياول وأحكاو مناعك

 450 .............................................................. :الي وو ،ياول فضه -أ

 450 .................................................................. : لا اليوا  -ب
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 455 .......................................................... :الضويح  ند الصال -ب

 454 ........................................................... :الي و  اهلل االنك اب -ج

 452 ................................................... -: اهلل ك يت ا ا  الي و اذاتب -د

 452 ............................... :ميدعا وكانا حوما واو والكوف  كو اء مدن اتباذ -هال

 457 ........................................................... الشي ال   نالد الالتييال   ييالدل

 410 ...................................................  التيي و ال مه الشي   عتتوك متهلل

 411 ......................................................... الشي    ند الهنعي  المت  

 413 ......................................................... :الشي    ند المت   فضائه

 419 ..................................................... :الشي    ند المت   اموأل أحكاو

 424 ............................................................... : الفاهول التمتع هوا،

 424 ..................................................................... :هنعي  وصالي 

 427 .............................................................. :واعتئالهاوه الفالاوج إ اول

 428 .............................................. :إيوان فل ال  اء تينين ومشووغ المت  

 429 ................................................................... :والمت   البمينل

 415 ....................................................................... ال الالداء  ييالدل

 417 ...................................................................... ال اليالين  الييالدل

 419 ........................................................... :الحعين ا و تواب فضه

 437 ........................................... الشيعة ثقة للكليني الكافي كتاب شركيات

 439 .......................................................... :الوميني اهلل آية شركيات

 439 .............................. اإلنسان حركة على واأليام الكواكب تأثير اعتقاده: أول

 470 ....................................................... والتحاد بالحلول القول: ثانيا

 470 ........................................................... الواص بالحلول قوله -أ

 475 .................................................. :الكلي واإلتحاد بالحلول قوله -ب

 474 ................................................................ :النبوة دعوى: ثالثا
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 473 ................................................. والمعامين اإلعاو فالل الشي    يائد

 473 .................................. : شو اإلثنا ارئم   والي  يامن ال من تكفيوهو: أوالً 

 479 ........................... :والهما    العن أهه هو الشي   م تيد فالل النواصب: ثانياً 

 482 ........................................................ :العن  أهه دماء إ اح : ثالثاً 

 487 ...................................................... :العن  أهه أمواه إ اح : وا  اً 

 488 ....................................... :والعن  الشي    ين الت،اوج إ اح   دو: بامعا

 489 ............................................. ارو    ارئم  فالل الشي   ي ن: عادعا

 494 ....................................  شوي  اإلثنا الشي   فالل والبا  العا  أئم  أاواه

 148 ..................................................................... الكتاب فلوعت
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