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ٍمد هلًل،  ًمٍف ًإفَّ اٍلحى كًر أىٍنفيًسنىا كى نىعيكذي ًباهلًل ًمٍف شيري نىٍستىٍغًفريهي، كى نىٍستىًعينيوي كى نىٍحمىديهي كى
ٍمٍف يىٍضميؿي فىبلى ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشيىدي  اًلنىا، مىٍف يىٍيًدًه اهللي فىبل ميًضؿَّ لىوي، كى سىيّْئىاًت أىٍعمى

ٍبديهي كىرىسيكليوي.أىٍف ال ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحديهي ال شىًريؾى لى  مَّدىان عى  وي، كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى

 : المقدمة
لقد صنَّؼ بعض شيكخ الشّْيعىة كتبٌا في تفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء عمييـ 

: تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ: كمف ىذه الكتب( 1)الصبلة كالسبلـ،
األنبياء الذيف الشيخ المفيد محمد بف محمد بف نعماف. كتفضيؿ األئمة عمى 

كانكا قبؿ جدىـ النبي الخاتـ صمى اهلل عميو كسمـ، كتفضيؿ عمي عميو 
لياشـ بف السيد سميماف بف سيد إسماعيؿ : السبلـ عمى أكلي العـز مف الرسؿ

لمحمد : كتفضيؿ األئمة عمى غير جدىـ مف األنبياء (2)الحسيني البحراني.
  كؿ اهلل صمى اهلل كعميو كسمـ.كاظـ اليزار جريبي الحائرم، كيقصد بالجد رس

ألبي : لفارس بف حاتـ بف ماىكيو القزكيني. كالتفضيؿ: التفضيؿ: كمنيا
طالب عبيد اهلل بف أبي زيد أحمد بف يعقكب بف نصر األنبارم. في إثبات 

المكاـر  ألبي الفضؿ محمد بف: إمامة كأفضمية أمير المؤمنيف عميو السبلـ
لمحسف بف سميماف الحمي : مة عمى األنبياءالعمكم الحسيني، كتفضيؿ األئ

كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ  (3)صاحب مختصر بصائر الدرجات.
عمى غير النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كتفضيؿ أكالده عمى أكالد 

                                                 
. 361-6/360لمشيخ آقا بزرؾ الطيراني : ى تصانيؼ الشيعةالذريعة إل: ذكرت كثير مف ىذه المصنفات في كتابىي -1

 .8-4الشيخ المفيد محمد بف محمد بف نعماف ص : كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ
 .10ىاشـ البحراني المكسكم التكبمي، ص: انظر غاية المراـ كحجة الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ -2
 .4/361انظر بحار األنكار  -3
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لمحمد بف دلدار عمي النقكم المكينكم. كتفضيؿ أمير المؤمنيف : الشيخيف
لمحمد : النبييف صمى اهلل عميو كآلو كسمـ عميو السبلـ عمى مف عدا خاتـ

 باقر المجمسي.

تفضيؿ نبينا محمد كآلو الطاىريف صمكات اهلل عمييـ أجمعيف عمى : كمنيا
لمحمد بف عبد عمي بف عمد بف أحمد آؿ عبد : جميع األنبياء كالمرسميف

لمشيخ أبي الفتح محمد : الجبار القطيفي. كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ
ف عمي بف عثماف الكراجكي، كمنياج الحؽ كاليقيف في تفضيؿ أمير ب

لكلي بف : المؤمنيف عميو السبلـ عمى سائر األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ
نعمة اهلل الحسيني الرضكم الحائرم. كالمنيج القكيـ في تفضيؿ الصراط 

ا صمى اهلل المستقيـ عمي عميو السبلـ عمى سائر األنبياء كالمرسميف سكل نبين
لمشيخ ميذب الديف أحمد، كالرسالة الباىرة : عميو كآلو كسمـ ذم الفضؿ العميـ
لمسيد الشريؼ المرتضى أبي القاسـ عمي بف : في العترة الطاىرة عمييـ السبلـ

ألبي الحسف عمي بف عيسى : الحسيف المكسكم، كتفضيؿ عمي عميو السبلـ
عمى األنبياء  ألئمة عمييـ السبلـتفضيؿ اك ( 1)بف عمي بف عبد اهلل الرماني.

 عمي الحسيني الميبلني. لمشيخ المعاصر : عمييـ السبلـ

كنظرنا لكثرًة ىذه الكتب كتداكليا بيف الشّْيعىة، كجيرىـ بيذا المعتقد الفاسد 
الضاؿ في منتدياتيـ ككسائؿ إعبلميـ، فإنَّو مف الكاجب عمى أىؿ العمـ أٍف 

، كينقضكه لمخالفتو المعمـك مف الديف بالضركرة، كلما ييبىيّْنكا فسادى ىذا المعتقد
 لو مف أثر كبير في زلزلة عقيدة مف يؤمف بو، لذا كاف ىذا البحث.

                                                 
 . 8-4الشيخ المفيد ص : انظر تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ -1
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 : تمييد
موقف أىل السنة من أفضمية األنبياء عمييم السالم عمى 

 غيرىم من البشر
أجمع أىؿ السنة كالجماعة عمى تفضيؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ 

اصطفاىـ اهلل تعالى مف بيف  رىـ مف صالحي المؤمنيف، فيـ الذيفعمى غي
 البشر بالرسالة، كخصيـ بكبلمو ككحيو، كأنزؿ عمييـ الكتب السماكية،

كتحمَّمكا تكاليؼ أعباء القياـ بالرسالة، كتبميغ األمَّة، كدعكة الناس لعبادة اهلل 
غكا الكماؿ في تحقيؽ تعالى كأداء األمانة، كجاىدكا في سبيمو حؽَّ جياده، كبم

كجؿَّ  كقد رتَّب المَّو عباده السعداء المنعـ عمييـ "أىربع مراتب"،  .العبكدية هلل عزَّ
ـٍ ًمفى : فقاؿ تعالى مىٍيًي ـى المَّوي عى مىٍف ييًطًع المَّوى كىالرَّسيكؿى فىأيكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى كى

دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاءً  ًفيقنا النًَّبيّْيفى كىالصّْ سيفى أيكلىًئؾى رى اًلًحيفى كىحى فبدأ اهلل تعالى  كىالصَّ
المبالغكف في التصديؽ، كأبك بكر : بالصديقيف بعد النبييف، كالصديقكف ىـ

 رضي اهلل عنو عمى رأسيـ، لقكة تصديقو النبي عميو الصبلة كالسبلـ.

كلياء "كقد اتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا كسائر أ: يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
كقاؿ  (1)اهلل تعالى عمى أفَّ األنبياءى أفضؿي مف األكلياء الذيف ليسكا بأنبياء".

ؿي أحدان مف األكلياء عمى أحدو مف األنبياء : أبك جعفر الطحاكم "كال نيفىضّْ
نىًبيه كاحده أفضؿي مف جميع األكلياء".: عمييـ السبلـ، كنقكؿي 

(2) 

                                                 
 .11/221ابف تيمية : مجمكع الفتاكل - 1
 2/741عمي بف عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاكية - 2
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مف عقيدة أىؿ السنة كالجماعة  "فإفَّ : كيقكؿ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي
الميجمىعي عمييا أفَّ األنبياءى كالرُّسؿى صمكاتي اهلل عمييـ كسبلميوي ٌأفضؿي مف 
غيًرىـ مف األكلياء، كالصديقيف كالشيداء كآحاد المؤمنيف، كأنَّو ال يىبمغي أحديىـ 
، كلـ يقٍؿ بتفضيميـ عمى  مقامىيـ، كال درجتيـ ميما عمؿى مف عمؿو صالحو

، فمف عقائدىـ الباطمة (1) -أقمأىـ اهلل -ألنبياء إالَّ ضبلؿي الشّْيعىًة الرافضة ا
دىىا بعضي  قٍفتي عمى رسالةو سىكَّ أفَّ األىًئمىةى أفضؿي مف األنبياء كالمرسميف، فقد كى

)تفضيؿي األىًئمًَّة عمى األنبياًء(، فالحمدُّ هلل الذم : عمماًئيـ المعاصريف سمَّاىا
افىانا ممَّ  ـي ًبًو".عى ا ابتبلىىي

(2)  

 : األِدلَُّة الشَّرعيُة في أفضميَّة األنبياء عمييم السالم عمى غيرىم
استدؿَّ أىؿي السُّنَّة كالجماعة عمى تفضيًؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ 
ريح، كاإلجماع. كبيافي  عمى غيرىـ مف النَّاًس بالكتاب كالسينَّة، كالعقًؿ الصَّ

 -: ذلؾ

 : دلة القرآن الكريمأ: أوال
إفَّ القرآف الكريـ يدؿُّ عمى اصطفاء األنبياء عمييـ السبلـ كاختيارىـ عمى 

 -: كمف ذلؾ (3)جميع العالميف، كأنيـ أفضؿ منيـ،

ا ىىدىٍينىا ًمف: قاؿ اهلل تعالى -1 نيكحن يىٍعقيكبى كيبلِّ ىىدىٍينىا كى ؽى كى كىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى  كى
يَّ  ًمف ذيرّْ ميكسىىقىٍبؿي كى ييكسيؼى كى مىٍيمىافى كىأىيُّكبى كى سي كىذىًلؾى نىٍجًزم  ًتًو دىاكيكدى كى كفى كى كىىىاري

ٍسمىاًعيؿى  ، كىاً  اًلًحيفى ٍليىاسى كيؿّّ مّْفى الصَّ يىٍحيىى كىًعيسىى كىاً  كىًريَّا كى ، كىزى اٍلميٍحًسًنيفى
                                                 

 .9/270 محمد بف أحمد بف األزىرم: أقمأىـ اهلل أم أذليـ، انظر تيذيب المغة - 1
 .1/119لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي : لعرؼ الكردم في أخبار الميدما - 2
 .101شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم ص: انظر مختصر التيحفة اإلثنى عشرية - 3
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ليكطنا كىاٍليىسىعى  ييكنيسى كى مىى اٍلعىالىمً  كى ٍمنىا عى كيبلِّ فضَّ  .[86-84: سكرة األنعاـ] يفى كى
أفَّ األنبياءى عمييـ الصبلة كالسبلـ يجبي أٍف يككنكا أفضؿى  ييًبيّْفي القرآفي الكريـي 

 (1)النَّاًس.

كدى : قاؿ اهلل تعالى -2 مىى بىٍعضو كىآتىٍينىا دىاكي ٍمنىا بىٍعضى النًَّبيّْيفى عى لىقىٍد فىضَّ كى
بيكرنا فضيؿ اهلل األنبياء بعضيـ عمى بعض فيو ، إفَّ ت[55: سكرة اإلسراء] زى

إشارة إلى تفضيؿ األنبياء عمييـ السبلـ عمى غيرىـ مف النَّاس، إٍذ كقعى 
ًؿ عمى النَّاًس، بما خصَّ كيؿَّ نىبيو مف المزايا  التَّفضيؿي في ىذا الًجنس الميفىضَّ

 (2)كالخصائص التي لـ تكف لغيرىـ.

ًمفى النَّاًس ًإفَّ المَّوى سىًميعه المَّوي يىٍصطىًفي مً : قاؿ تعالى -3 ًئكىًة ريسيبلن كى فى اٍلمىبلى
إف اهلل اصطفى آدـ كنكحا كآؿ إبراىيـ : ، كقاؿ تعالى[75: الحج] بىًصيره 

قىاؿى يىا ميكسىى : كقاؿ تعالى .[33: آؿى ًعٍمرىافى ] كآؿ عمراف عمى العالميف
مىى النَّاًس ًبًرسىاالىتً  كيف مّْفى ًإنّْي اٍصطىفىٍيتيؾى عى ٍذ مىا آتىٍيتيؾى كى ًبكىبلىًمي فىخي ي كى

سحاؽ : كقاؿ تعالى ،[144: ألعراؼ] الشَّاًكًريفى  كاذكر ًعبىادىنىا إبراىيـ كا 
نَّييـٍ  ةو ًذٍكرىل الدار كىاً  اًلصى يىٍعقيكبى أيٍكًلى األيدم كاألبصار ًإنَّا أخمصناىـ ًبخى كى

: فقكلو تعالى .[47-45 :سكرة ص] ًعندىنىا لىًمفى المصطفيف األخيار
المصطفيف األخيار  مكفى عمى غيًرىـ في يفيدي أفَّ األنبياءى ىـ الذيف ييفضّْ

أفعؿ : جمع خير، كأخيار: المناقب الحميدة، كالصفات الكريمة. كأخيار
 ( 3)تفضيؿ.

                                                 
 .13/54فخر الديف الرازم : انظر تفسير مفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ -1
 .7/68أبك حياف األندلسي : انظر تفسير البحر المحيط -2
 .12/171د. محمد سيد طنطاكم : انظر التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -3
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إفَّ االصػػػػطفاءى كاالختيػػػػارى لؤلىنبيػػػػاًء ًمنَّػػػػةي إلييػػػػةه امػػػػتىفَّ اهلل سػػػػبحانو بيػػػػا عمػػػػى 
أفَّ اهلل : يػػاًء كالمرسػػميف عمػػييـ الصػػبلة كالسػػبلـ. ككػػكف النبػػكة منحػػةن إلييػػةن األنب

ػػػػػػيـ كميػػػػػػزَّىـ  سػػػػػػالًة إالَّ رجػػػػػػاالن خىصَّ ػػػػػػًة الرّْ تعػػػػػػالى ال يىختػػػػػػاري كال يىصػػػػػػطفي لميًيمَّ
سػػػؿ عمػػػييـ  بخصػػائصى كمميػػػزاتو ليسػػػت مكجػػػكدةن فػػػي سػػائًر البشػػػر، فجميػػػعي الرُّ

مقان، ك  أرجحيـ عقػبلن، كأكفػرىـ ذكػاءن، كأطيػريىـ قمبػان، السبلـ أكمؿي البشر ًخمقةن كخي
ػػػيـ بكحًيػػػًو، كجعميػػػـ  كقػػػد أىيىػػػدَّىـ اهلل تعػػػالى بػػػالمعجزات كقػػػكًة البػػػراىيف، كاختصَّ

ػيـ بػأنكاع كراماًتػو، فمػنيـ  أمناءى عمى رسالتو، ككاسػطة بينػو كبػيف عبػاده، كخصَّ
ػػو تكميمػػان، كمػػنيـ مػػف رفعىػػوي  ميػػان، كلػػـ  مػػف اتَّخػػذىه خمػػيبلن، كمػػنيـ مػػف كمَّمى مكاننػػا عى

يجعؿ لعبادًه كصكالن إليو إالَّ مػف طػريقيـ، كال دخػكالن إلػى الجنػة إالَّ خمفيػـ، كلػـ 
ييكرـٍ أحدان منيـ بكرامةو إالَّ عمػى أيػدييـ، فيػـ أقػربي الخمػؽ إليػو كسػيمةن.
لػذلؾ  (1)

   (2)فيـ أفضؿي النَّاًس بتفضيؿ اهلل تعالى ًإيَّاىـ عمى مىٍف ًسكىاىيـ.

ةه بىٍعدى : ؿ تعالىقا -4 جَّ مىى الٌمًو حي مينًذًريفى ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى رُّسيبلن مُّبىشًّْريفى كى
ًكيمنا كىافى الٌموي عىًزيزنا حى . لقد جعؿى اهللي سبحانىو كتعالى [165: النساء] الرُّسيًؿ كى

ةى األنبياء عمييـ السبلـ ميبطمىةه لمعذر، كمخالفتييـ مكجبةه لم عقاًب، فيذا يدؿُّ حيجَّ
 عمى عمًك مرتبتيـ عمييـ السبلـ كأفضميًتيـ عمى غيرىـ مف الناس.

 : أدلة السنة النبوية: ثانيا
ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى  -1 "أنا سيدي : قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: عىٍف أىًبي ىيرى

ؿي مف "أنا سيدي كلًد آدـ يـك القي: كركم بمفظ (3)القـك يـك القيامة". امة، كأكَّ
                                                 

 .350محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ص : انظر طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف -1
 .2/300 -بتصرؼ –أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي : انظر تفسير القرآف العظيـ -2
ا ًإلىى قىٍكًمًو أىٍف أىٍنًذٍر قىٍكمىؾى ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف ): األنبياء، باب قكؿ اهلل تعالى ، كتاب3340ركاه البخارم، رقـ  -3 ٍمنىا نيكحن ًإنَّا أىٍرسى

 (.يىٍأًتيىييـٍ عىذىابه أىًليـه 
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ؿي مشفع". ؿي شافع كأكَّ يىنشؽي عنو القبري كأكَّ
في الحديث داللةه عمى أفَّ محمدان  (1)

في الدنيا كاآلخرة، كىك ًسيّْدي  صمى اهلل عميو كسمـ أفضؿي األنبياء كالمرسميف
كلًد آدـ يـك القيامة، ألنَّو ال ييؤذىفي ألحدو بالشفاعة لمخبلئؽ يـك القيامة إال 

د عميو الصبلة كالسبلـ، كىذا ىك المقاـ الذم يحمده عميو األكلكف لمحم
بُّؾى مىقىامنا مٍَّحميكدنا: كاآلخركف، قاؿ تعالى ذا كاف عىسىى أىف يىٍبعىثىؾى رى . كا 

 كذلؾ فذا يعني أنو أفضؿ الناس.

"ال يؤمف : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف أنس بف مالؾ قاؿ -2
كعف أنس  (2)أحٌب إليو مف كلده ككالده كالناس أجمعيف".أحدكـ حتى أككف 

"ثبلثه مف كيفَّ فيو كجدى حبلكة : بف مالؾ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
مف كاف اهلل كرسكلو أحبَّ إليو ممَّا سكاىما، كمف أحبَّ عبدنا ال يىًحبُّو : اإليماف

اهلل، كما يكره أٍف ييمقىى في  إالَّ هلل، كمف يكره أٍف يعكدى في الكفر بعد إذ أنقذه
ُـّ كال يكتمؿ إالَّ بمحبة  (3)النار". كفي الحديثيف داللةه عمى أفَّ إيمافى المرًء ال يىًت

النبي عميو الصبلة كالسبلـ كتقديـ محبتو عمى جميع الناس، كمقتضى ذلؾ 
تفضيمو عميو السبلـ عمى جميع الناس مف األكليف كاآلخريف، ال كما ذىب 

 لشّْيعىة مف المتقدميف كالمتأخريف بتفضيؿ غيره عميو. جميكر ا

                                                 
،كتاب 2278. كمسمـ رقـ 17/10، 10987، كرقـ 4/427، 2692، كرقـ 4/330، 2546ركاه أحمد في المسند رقـ  -1

 ضيؿ نبيّْنا عمى األنبياء.الفضائؿ، باب تف
يمىاًف. كمسمـ، رقـ ، كتاب اإليماف، 15ركاه البخارم رقـ  -2 ـى ًمٍف اإٍلً مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى سيكًؿ صى ، كتاب 63بىاب حيبُّ الرَّ

طاإليماف بلؽ عدـ اإليماف ، باب كجكب محبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكثر مف األىؿ كالكلد كالكالد كالناس أجمعيف كا 
 عمى مف لـ يحبو ىذه المحبة.

يمىاًف. كمسمـ 21ركاه البخارم رقـ  -3 ا يىٍكرىهي أىٍف ييٍمقىى ًفي النَّاًر ًمٍف اإٍلً رقـ ، كتاب اإليماف، بىاب مىٍف كىًرهى أىٍف يىعيكدى ًفي اٍلكيٍفًر كىمى
 كتاب اإليماف، باب بياف خصاؿ مف اتصؼ بيف كجد حبلكة اإليماف.، 67
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قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : ركل أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو فقاؿ -3
"ىذاف سيدا كيكؿ أىؿ الجنة مف : كسمـ في أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما

يدا "أبك بكر كعمر س: كركم بمفظ (1)النبييف كالمرسميف". األكليف كاآلخريف، إالٌ 
كفي الحديث  (2)كيكؿ أىؿ الجنة مف األكليف كاآلخريف إالَّ النبييف كالمرسميف".

داللة عمى أفَّ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ أفضؿ الخمؽ مف األكليف 
 (3)كاآلخريف.

 : العقل الصريح: ثالثا
 إنَّو مف المعمـك مف الديف بالضركرة أٌف الٌرسؿ أحٌؽ الناس بالٌرسالة، قاؿ اهلل

ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىوي : تعالى ، لذا اصطفاىـ اهلل [124: األنعاـ] الٌموي أىٍعمىـي حى
نيكحان كىآؿى ًإٍبرىاًىيـى كىآؿى : تعالى كاختارىـ، قاؿ اهلل تعالى ـى كى ًإفَّ الٌموى اٍصطىفىى آدى

مىى اٍلعىالىًميفى  ر . كلقد كاف األنبياء خيا[33: سكرة آؿ عمراف] ًعٍمرىافى عى
أقكاميـ قبؿ نبكاتيـ، فقد عصميـ اهلل عما يصغر أقدراىـ، كلما كانت النبكة 
اختيارا مف اهلل كاصطفاءن فبل تبمغ بكسب كال بغيره. فجمع اهلل لؤلنبياء الفضؿ 
مف أطرافو، كميزىـ عمى خمقو قبؿ النبكة، كاصطنعيـ لنفسو، ثـ زادىـ فضبلن 

                                                 
، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو األرقاـ. 3666ك ،3665، ك3664سنف الترمذم رقـ  -1

، 602كركاه أحمد في المسند رقـ  ،صحيح: "ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو"، قاؿ الشيخ األلباني: قاؿ أبك عيسى
، باب فضؿ أبي بكر 95،1/38ابف ماجو في المقدمة، رقـ صحيح، كىذا إسناد حسف، ك : قاؿ شعيب األرنؤكط 4/202

. كفي 15/330، 6904صحيح. كصححو ابف حٌباف مف حديث أبي جحيفة رقـ : الصديؽ رضي اهلل عنو، قاؿ األلباني
 .2/1175، 51،7005: محمد ناصر الديف األلباني، األرقاـ: صحيح الجامع الصغير كزيادتو )الفتح الكبير(

صحيح، كابف حباف في : ، كقاؿ الشيخ ناصر الديف األلباني1/75، 100، كرقـ 1/71، 95اجو رقـ أخرجو ابف م -2
حديث صحيح، كذكره الشيخ ناصر الديف األلباني في سمسمة : ، قاؿ شعيب األرنؤكط15/330، 6904صحيحو رقـ 

 .2/467، 844األحاديث الصحيحة رقـ 
، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية 11/221، 2/222ابف تيمية : انظر مجمكع الفتاكل -3

 .2/303محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي : في عقد الفرقة المرضية
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كلقد حقؽ األنبياء عمييـ الصبلة  (1)عمييـ بالنبكة، فبل يبمغ أحد منزلتيـ.
 ، كجؿَّ كالسبلـ كماؿ العبكدٌية هلل تعالى، كأتمكا ٌتبميغ الرسالة كما أمرىـ اهلل عزَّ
كأكممكا ميمة الٌدعكة، كقد امتازكا برتبة الٌرسالة، كفضمكا بمنزلة النبكة عف 
: سائر الٌناس. كقد أكجب اهلل عمى المسمميف متابعتيـ كطاعتيـ. قاؿ تعالى

 ًٍمنىا ًمف رَّسيكؿو ًإالَّ ًلييطىاعى ًبًإٍذًف الٌمو مىا أىٍرسى . كالعقؿ [64: سكرة الٌنساء] كى
  (2)يجـز بأفَّ مف كانت ىذه مكانتيـ فيـ أفضؿ مف غيرىـ مف البشر.

إفَّ العقؿ الصريح يدؿِّ عمى أفَّ اهلل تعالى أكجب إتباع كطاعة النبي عميو 
كناىيان كحاكمان عمى اإلطبلؽ، كمف المعمـك أفَّ  الصبلة كالسبلـ، كجعمو أمران 

فَّ العقؿ الصريح يجـز  (3)غيره تابع لو، كمف كاف ىذا حالو فيك األفضؿ. كا 
كالسبلـ لو مكانة األنبياء  بأنَّو ال يكجد أمُّ إنساف بعد رسكؿ اهلل عمييـ الصبلة

و كالرسؿ، أك أفضؿ مف مكانتيـ، كيككف حجة عمى عباده أك تجب طاعت
الَّ فبل معنى العتقاد المسمميف بعقيدة ختـ  عمى الناس كاألنبياء كالرسؿ، كا 
النبكة، كفي ىذا أيضا مصادرة لحقيقة نبكة رسكلنا صمى اهلل عميو كسمـ. 
ميف  كالعقؿ الصريح يجـز بأفَّ تفضيؿى أحد مف البشر عمى األنبياء كالمرسى

 عمييـ الصبلة كالسبلـ جفاء فييـ.

                                                 
إعداد مجمكعة مف : المكسكعة العقدية، 177محمد بف عبد الرحمف الشظيفي ص : مباحث المفاضمة في العقيدةانظر  -1

مكم بف عبد القادر السقاؼ.الباحثيف بإشراؼ ا  لشيخ عى
 .1/238الحسيف بف الحسف الحميمي : انظر المنياج في شعب اإليماف -2
 .101انظر مختصر التحفة اإلثنى عشرية ص -3
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إف العقبلء مف سائر الممؿ : لعزيز غبلـ حكيـ الدىمكمشاه عبد ا يقكؿ
يركف تفضيؿ األنبياء عمييـ السبلـ عمى جميع خمؽ اهلل، ألف مرتبة النبكة ال 

 (1)يصؿ إلييا أحد في كؿ الشرائع.

 : اإلجماع: رابعا
كفييـ مف ىك مف أئمة  -أجمع المسممكف مف أصحاب القركف المفضمة 

األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمى جميع  عمى تفضيؿ جميع -الشّْيعىة
الصحابة رضي اهلل عنيـ، كمنيـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كغيره 

إفَّ القكؿ بأفَّ : قاؿ فخر الديف الرازم (2)مف الصديقيف كالصالحيف كالشيداء.
 (3)غير النبي أفضؿ مف النبي باطؿ باالتفاؽ.

لقد انعقد : (5)لديف التفتازانيكسعد ا (4)كذكر كؿ مف الشريؼ الجرجاني
اإلجماع عمى تفضيؿ األنبياء عمى األكلياء، كأف نبيان كاحدان أفضؿ مف جميع 

 (6)األكلياء.

                                                 
 .41انظر المصدر السابؽ ص -1
، 187-186ابف قيـ الجكزية ص : . مختصر الصكاعؽ المرسمة1/248شيخ اإلسبلـ ابف تيمية : انظر الصفدية -2

 .88أبك عمي الحسف بف أىحمد بف البنا الحنبمي البغدادم ص : المختار في أصكؿ السنة
 .3/9فخر الديف الرازم : انظر مفاتيح الغيب -3
 كعالـ حياة فمكي المعركؼ بسيد مير شريؼ، عمي بف محمد بف عمي الشريؼ الحسيني الجرجاني ىك: الشريؼ الجرجاني -4

القرف التاسع اليجرم، كالخامس عشر الميبلدم، كلمجرجاني أكثر مف خمسيف مؤلفا في  مماءكلغكم، مف ع كفقيو، كفيمسكؼ
 عمـ الييئة كالفمؾ كالفمسفة كالفقو كلعؿ أىميا كتابؾ التعريفات.

ىك مسعكد بف عمر بف محمد بف أبي بكر بف محمد بف أبي سعيد التفتازاني مف عمماء القرف : سعد الديف التفتازاني -5
اليجرم، فقيو متكمـ، أصكلي نحكم، منطقي، انتيت إليو رياسة الحنفية في زمانو حتى كلي قضاء الحنفية. انظر ىدية الثامف 

 .12/228، معجـ المؤلفيف 430، 2/429العارفيف 
محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف : انظر بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية -6

 .2/90 الحنفي
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مىفييىا ًمٍف أىٍىؿ السُّنَّة : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مىؼي اأٍلمًَّة كىخى "اتَّفىؽى سى
ؿ مف اأٍلٍكًليى  مىى أىفَّ األنبياء أىٍفضى مىاعىة عى اء الًَّذيفى لىٍيسكا ًبأىٍنًبيىاء، كىأىنَّوي الى كىاٍلجى

دو ًمفى اأٍلٍنًبيىاًء". مىى أىحى كزي تىٍفضيؿ أىحد ًمفى اأٍلٍكًليىاًء عى "رتبة : كقىاؿ القشيرم (1)يىجي
األكلياء ال تبمغ رتبة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ لئلجماع المنعقد عمى 

 (2).ذلؾ"

  

                                                 
  .1/5شيخ اإلسبلـ ابف تيمية : الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف -1
 .65اإلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم ص : بستاف العارفيف -2
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 المطمب األول
        الشِّيَعة في تفضيل األئمة عمى األنبياء دعوى اعتقاد 

 عمييم الصالة والسالم
إف تفضػػػػيؿ األئمػػػػة االثنػػػػا عشػػػػر عمػػػػى األنبيػػػػاء عمػػػػييـ السػػػػبلـ مػػػػف أصػػػػكؿ 
معتقدات الشّْيعىة االثنا عشػرية، حيػث غالػت الشّْػيعىة فػي أئمػتيـ فكضػعكىـ فػػي 

كػر ذلػؾ أكثػر مػف كالمبلئكػة المقػربيف، كمػا ذ درجة أفضؿ مف األنبيػاء كالرسػؿ
( 1)عػػالـ شػػيعي، لقػػد صػػنَّؼ بعػػض شػػيكخ الشّْػػيعىة كتبػػٌا فػػي بيػػاف معتقػػدىـ ىػػذا،

 كمف ىذه الكتب

ػػػيعىة أبػػػك يعقػػػكب الكمينػػػي فػػػي كتابػػػو الكػػػافي بابػػػا  كعقػػػد ثقػػػة اإلسػػػبلـ عنػػػد الشّْ
)طبقات األنبياء كالرسؿ كاألئمة(، كذكر تحتو مجمكعػة مػف األحاديػث : بعنكاف

عمػى أفَّ رتبػة اإلمامػة فػكؽ رتبػة النبػكة. كزعػـ أفَّ إبػراىيـ عميػو التي استدؿَّ بيا 
)ًإنّْػي : الصبلة كالسبلـ كػاف نبيػان، كلػـ يكػف إمامػان حتػى قػاؿ اهلل تعػالى فػي حقػو

امػػان(. اًعميػػؾى ًلمنَّػػاًس ًإمى يقصػػد الكمينػػي أف مرتبػػة اإلمامػػة فػػكؼ مرتبػػة النبػػكة،  (2)جى
النبكة. كسػكؼ ننػاقش ىػذا القػكؿ كنبػيف  فإبراىيـ عميو السبلـ استحؽ بعد مرتبة

 (3)بطبلنو عند مناقشة أدلة الشّْيعىة في تفضيؿ أئمتيـ.

                                                 
. 361-6/360لمشيخ آقا بزرؾ الطيراني : الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة: ذكرت معظـ ىذه المصنفات في كتابي -1

 .8-4الشيخ المفيد محمد بف محمد بف نعماف ص : منيف عميو السبلـكتفضيؿ أمير المؤ 
 .1/443انظر أصكؿ الكافي  -2
 مف ىذا البحث. 41انظر ص  -3



14 

ػػػػيعىة فػػػػي تفضػػػػيؿ األئمػػػػة عمػػػػى األنبيػػػػاء عمػػػػييـ الصػػػػبلة  كلبيػػػػاف اعتقػػػػاد الشّْ
كالسبلـ، نذكر أقكاؿ عمماء الشّْيعىة، كتكفيرىـ لمف فضؿ األنبياء عمييـ السػبلـ 

 عمى األئمة.

 : لشِّيَعة وروايات في تفضيل األئمةأقوال ا: أوال
لقػػد حفمػػت كتػػب الشّْػػيعىة عػػددا كثيػػرا مػػف أقػػكاؿ عممػػاء المػػذىب فػػي تفضػػيؿ 
عمي كغيره مف األئمة االثني عشػر عمػى األنبيػاء عمػييـ الصػبلة كالسػبلـ، كقػد 
اختمفػػت الشّْػػيعىة االثنػػا عشػػرية فػػي تفضػػيؿ عمػػي رضػػي اهلل عنػػو عمػػى األنبيػػاء 

  -: بلـ إلى عدة أقكاؿ، كبياف ذلؾعمييـ الصبلة كالس

كقد : تفضيؿ األئمة عمى جميع الرسؿ ما عدا أكلي العـز مف الرسؿ: األول
ذكر الشيعي ابف المطير الحمي أف الشّْيعىة اإلمامية أجمعت عمى أف عميان في 
الفضؿ يأتي بعد أكلى العـز مف األنبياء، كفي تفضيؿ عمي عمييـ خبلؼ بيف 

  (1)ك فمف المتكقفيف".الشّْيعىة، أما ى

تفضيؿ األئمة عمى جميع الرسؿ بما فييـ أكلي العـز مف الرسؿ ما : الثاني
"قد قطع قـك : عدا رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ. قاؿ الشيخ المفيد

مف أىؿ اإلمامة بفضؿ األئمة )ع( مف آؿ محمد عمى سائر مف تقدـ مف 
كما قالو الشيخ المفيد كاف مذىبان لمشيعة  (2)الرسؿ كاألنبياء سكل نبينا محمد".

 المتقدميف، كبعض الشّْيعىة المعاصريف. 

                                                 
 .28محمد بف عبد الكىاب ص : انظر رسالة في الرد عمى الرافضة -1
بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار . كانظر 42لممفيد باب القكؿ في المفاضمة بيف األئمة كاألنبياء، ص : أكائؿ المقاالت -2

 .26/297محمد باقر المجمسي : األئمة األطيار
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إف عميا عميو السبلـ أفضؿ : كمف ىؤالء جعفر مرتضى العاممي فقد قاؿ
كآية الشّْيعىة  (1)مف األنبياء جميعان باستثناء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو.

)التفضيؿ بيف األئمة : حت عنكافالعظمى المعاصر الميرزا جكاد التبريزم ت
ىؿ ىناؾ تفضيؿ بيف األئمة عمييـ : )س: كاألنبياء( حكؿ سؤاؿ كجو إليو

ذا كاف فما ىك  السبلـ كاألنبياء باستثناء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ كا 
أئمتنا أفضؿ مف األنبياء ما عدا الرسكؿ : بسمو تعالى: الدليؿ عمى ذلؾ؟ ج

"كقد ثبت أنيـ عمييـ السبلـ : كأضاؼ (2)اهلل العالـ(.صمى اهلل عميو كسمـ ك 
ذا كانكا عمييـ السبلـ بمنزلة  أكلياء النعـ ككسائط نزكؿ بركات الرحمف، كا 
نفس النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ فبل يصؿ أحد إلى مراتبيـ عمييـ السبلـ 

 (3)حتى الممؾ المقرب كالنبي المرسؿ، كالٌمو العالـ".

الت بعض الشّْيعىة بعد ذلؾ، كذىبكا إلى تفضيؿ أئمتيـ عمى لقد غ: الثالث
جميع األنبياء بما فييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. كىذا ما نشير إليو 
كثير مف كتب ككتابات مشايخيـ كخاصة المتأخريف، كىذا يشير إلى أف 
، عقيدة الغبلة ىي التي غمبت عمييـ، نتيجة أخذ التشيع أبعادان أخرل خطيرة

في كثير مف معتقداتيـ، كمنيا تفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء عمييـ الصبلة 
  كالسبلـ.

كاذكر ىنا عددان مف أقكاؿ عممائيـ في تفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء عمييـ 
 : الصبلة كالسبلـ

                                                 
 .124جعفر مرتضى العاممي ص: أسئمة كأجكبة في الديف كالعقيدة )المجمكعة األكلى( -1
 .179الميرزا جكاد التبريزم ص: األنكار اإلليية في المسائؿ العقائدية -2
 .180المصدر السابؽ ص -3
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"باب : عقد محمد باقر المجمسي في كتابو )بحار األنكار( بابٌا بعنكاف -1
األنبياء كعمى جميع الخمؽ. كأخذ ميثاقيـ عنيـ  تفضيميـ عمييـ السبلـ عمى

كعف المبلئكة كعف سائر الخمؽ، كأف أكلي العـز إنما صاركا أكلي العـز 
لحبيـ صمكات اهلل عمييـ. يعني ما صاركا أكلي عـز إال بسبب حبيـ آلؿ 

كاستشيد ليذا االعتقاد الشيعي بثمانية كثمانيف حديثا نسبيا لؤلئمة  (1)البيت".
ي عشر كعادتو، كزعـ المجمسي أفَّ ىذه األحاديث أكثر مف أف تحصى، االثن

نو أكرد في الباب القميؿ منيا. : لكفَّ المجمسي نفسو صنؼ كتابا بعنكاف( 2)كا 
: كىك مف قاؿ )تفضيؿ أمير المؤمنيف عمي عمى مف عدا خاتـ النبييف(.
اء كبأنيـ أشرؼ "كبالجممة ال بد لنا مف اإلذعاف بعدـ ككنيـ عمييـ السبلـ أنبي

  (3)كأفضؿ مف غير نبينا صمى اهلل عميو كآلو كسمـ مف األنبياء كاألكصياء".

ػػة االثنػػا عشػػر عمػػى  أكَّػػد -2 محمػػد بػػف الحسػػف الحػػر العػػاممي أفَّ تفضػػيؿ األئمَّ
األنبياء كالمبلئكة كغيرىـ مف أصػكؿ مػذىب الشّْػيعىة التػي نسػبيا لؤلئٌمػة. كأكرد 

 (4)يػػدلّْؿ فيػػو عمػػة ىػػذا المعتقػػد عنػػد الشّْػػيعىة بركايػػاتيـ. فػػي كتابػػو "الكسػػائؿ" بابػػان 
   (5)كزعـ بأفَّ الركايات عندىـ في ذلؾ أكثر مف أف تحصى.

ذىب ابف شير آشكب المازندراني إلى تفضيؿ األئمة عمى سائر األنبياء  -3
"كفي ركاياتنا أفَّ أكصياء خاتـ : بما فييـ نبينا صمى اهلل عميو كسمـ حيف قاؿ

                                                 
 .26/267كار بحار األن -1
 .298-26/297انظر المصدر السابؽ  -2
 .26/82بحار األنكار  -3
 .1/97انظر الفصكؿ الميٌمة في أصكؿ األئٌمة  -4
 .154انظر المصدر السابؽ ص -5
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يف أفضؿ مف األنبياء...، كفي بعض الركايات أفَّ مرتبة اإلمامة أعمى النبي
 (1)مف مرتبة النبكة".

رى شيخ الشّْيعىة الصدكؽ ابػف بابكيػو ىػذا االعتقػاد، كركل فػي أكثػر مػف  -4 كقرَّ
"يػا عمػي إف : كتاب لو حديثا مكذكبا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك

ءه المرسػػػميف عمػػػى مبلئكتػػػو المقػػػربيف، كفضػػػمني اهلل تبػػػارؾ كتعػػػالى فضػػػؿ أنبيػػػا
عمػػػػى جميػػػػع النبيػػػػيف كالمرسػػػػميف، كالفضػػػػؿ بعػػػػدل لػػػػؾ يػػػػا عمػػػػى كلؤلئمػػػػة مػػػػف 

َـّ قػػػاؿ (2)بعػػدؾ". "يجػػب أف يعتقػػد أفَّ اهلل تعػػػالى لػػـ يخمػػؽ خمقػػػا أفضػػؿ مػػػف : ثػػ
محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كاألئمػة، كأنَّيػـ أحػبُّ الخمػؽ إلػى اهلل، كأكػرميـ 

أكليػػػـ إقػػػراران بػػػو لمػػػا أخػػػذ اهلل ميثػػػاؽ النبيػػػيف فػػػي الػػػذر، كأفَّ اهلل تعػػػالى عميػػػو، ك 
أعطى كؿ نبي عمى قدر معرفتو نبينا صمى اهلل عميو كسمـ كسبقو إلػى اإلقػرار 
بػػو. كيعتقػػد أف اهلل تعػػالى خمػػؽ جميػػع مػػا خمػػؽ لػػو، كألىػػؿ بيتػػو عميػػو السػػبلـ، 

لجنَّة كالنَّار، كال آدـ كال حػكاء، كأنَّو لكالىـ ما خمؽ السماكات، كال األرض، كال ا
ػػػػا خمػػػػؽ صػػػػمكات اهلل عمػػػػييـ أجمعػػػػيف". كقػػػػد نقػػػػؿ  (3)كال المبلئكػػػػة، كال شػػػػيئان ممَّ

اعمػػـ أفَّ مػػا ذكػػره رحمػػو : صػػاحب بحػػار األنػػكار ىػػذا الػػنَّص كعقَّػػب عميػػو بقكلػػو
اهلل مػػف فضػػؿَّ نبينػػا كأئمتنػػا صػػمكات اهلل عمػػييـ عمػػى جميػػع المخمكقػػات، ككػػكف 

ضػػػؿ مػػػف سػػػائر األنبيػػػاء، ىػػػك الػػػذم ال يرتػػػاب فيػػػو مػػػف تتبػػػع أخبػػػارىـ أئمتنػػػا أف

                                                 
 .5/116محمد صالح المازندراني : شرح أصكؿ الكافي الجامع -1
لمصدكؽ : . ككتاب الخصاؿ2/237بف بابكيو القمى  أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف الحسيف: عيكف أخبار الرضا -2

. 1/410الحر العاممي: كانظر الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة .1/5أيضا لمشيخ الصدكؽ : . كعمؿ الشرايع2/413أيضا 
. كىي ركاية مكذكبة مف اختبلقات الشيعة، إذ لـ ترد في كتب 11/140،16/326،18/345،22/147كبحار األنكار 

 ي تركم األحاديث الصحيحة كالمكضكعة.الحديث الت
 . 93الشيخ الصدكؽ ص: االعتقادات -3
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عمػػػييـ السػػػبلـ عمػػػى كجػػػو اإلمعػػػاف كاليقػػػيف، كاألخبػػػار فػػػي ذلػػػؾ أكثػػػر مػػػف أف 
 (1)تحصى، كعميو عمدة اإلمامية، كال يأبى ذلؾ إال جاىؿ باألخبار.

"كأكثر المتأخريف إلى أفضمية األئمة عمى أكلي : قاؿ نعمة اهلل الجزائرم -5
 (2)العـز كغيرىـ، كىك الصكاب".

"األئمػة مػف أىػؿ البيػت عمػييـ السػبلـ : قاؿ أمير محمد الكاظمي القزكينػي -6
   (3)أفضؿ مف األنبياء".

: يقكؿ زيف الديف أبي محمد عمي بف يكنس العاممي النباطي البياضي -7
"كأكثر شيكخنا يفضمكنو عمى أكلي العـز لعمـك رئاستو، كانتفاع جميع أىؿ 

"عمٌي عميو السبلـ أحٌب الخمؽ إلى اهلل، كىذا : كيقكؿ أيضا (4)دنيا بخبلفتو".ال
"الميـٌ ائتني بأحٌب الخمؽ إليؾ يأكؿ معي مف ىذا : ما دٌؿ عميو حديث الطٍَّير

ذا كاف عمي عميو السبلـ أفضؿ الخمؽ إلى اهلل سبحانو كتعالى،  الطائر"....كا 
 (5)فيككف أفضؿ مف األنبياء، كما ىك كاضح".

"مػا دؿَّ عمػى أف األئمػة : قاؿ الشيعي ضياء السػيد عػدناف الخبػاز القطيفػي -8
 (6)أفضؿ الخمؽ كىي كثيرة، كلكثرتيا ال تبعد دعكل تكاترىا اإلجمالي".

إفَّ مركياًتكـ عف األئمة كثيرة، كىػي غثػاءه كغئػاًء السَّػيؿ، : أقكؿ ليذا الشيعي
نفسيات حاقدة عبى جميع األنبيػاء  فيي مختمقةه كمكضكعةه، كال تصدري إالَّ عف

                                                 
 .298-26/297انظر بحار األنكار  -1
 .21-1/20نعمة اهلل الجزائرم : األنكار النعمانية -2
 .73محمد الكاظمي القزكيني ص: الشيعة في عقائدىـ كأحكاميـ -3
 .1/20د عمي بف يكنس العاممي النباطي البياضي أبك محم: الصراط المستقيـ إلى مستحقي التقديـ -4
 .1/28المصدر السابؽ  -5
 .145ضياء السيد عدناف الخباز القطيفي ص: الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف -6
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كالمرسػػػميف عمػػػييـ السػػػبلـ، فمػػػف بداىػػػة العقػػػكؿ أف األنبيػػػاء عمػػػييـ السػػػبلـ ىػػػـ 
المصطفكف المختاركف مف اهلل تعالى بصريح نصكص القرآف الكريـ كمف ذلػؾ 

ـى : قكلو في بعض رسػمو عمػييـ السػبلـ نيكحػان كىآؿى ًإٍبػرىاًىي ـى كى ًإفَّ الٌمػوى اٍصػطىفىى آدى
مىػػػى اٍلعىػػػالىًميفى كى  ، كلػػػـ يثبػػػت بايػػػةو كاحػػػدةو [33: سػػػكرة آؿ عمػػػراف] آؿى ًعٍمػػػرىافى عى

اصػػطفاءي أئمػػتكـ، فضػػبلن عػػف حػػديثو كاحػػدو صػػحيحو عػػف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل 
 عميو كسمـ، كىذا ما نيبىيّْنىوي في مناقشًة المركيات المزعكمة شيعتكـ.

غبلة الشّْيعىة االثنا عشرية  ذىب الزَّعيـ الشيعي آية اهلل الخميني مذىب -9
في تفضيؿ األئمة عمى جميع األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ بما فييـ خاتميـ 
محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كمما يدؿُّ عمى ذلؾ أقكالو في بعض كتبو، 

 "إٌف لئلماـ مقامان محمكدان كدرجةن ساميةن، كخبلفةن : كخطبو، كمف ذلؾ قكلو
فَّ مف ضركرات تككينيةن تخضع لكاليتي ا كسيطرتيا جميع ذرات ىذا الككف، كا 

مذىبنا أف ألئمتنا مقامان ال يبمغو ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ.. كقد كرد عنيـ 
 ( 1))ع( أفَّ لنا مع اهلل حاالت ال يسعيا ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ".

"لقد جاء األنبياء جميعان مف أجؿ إرساء : كقاؿ الخميني عف الغائب المنتظر
عد العدالة لكنيـ لـ ينجحكا حتى النبي محمد خاتـ األنبياء الذم جاء قكا

فَّ الشخص الذم سينجح في ذلؾ ىك  إلصبلح البشرية، لـ ينجح في ذلؾ، كا 
  (2)الميدم المنتظر".

ككصؼ الخميني األنبياء عمييـ السبلـ بالعجز في تحقيؽ العدؿ، بينما 
"كنقكؿ بأفَّ األنبياء : ، فقاؿاإلماـ المختفي في السرداب سينجح عند خركجو

                                                 
 .52الحككمة اإلسبلمية ص  -1
 ىػ.1400شعباف  15مف خطاب ألقاه الخميني بمناسبة ذكرل مكلد الميدم في  -2
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فَّ اهلل سبحانو سيبعث في آخر الزماف شخصان  لـ يكفقكا في تنفيذ مقاصدىـ، كا 
يقـك بتنفيذ مسائؿ األنبياء...كأفَّ اإلماـ الميدم الذم أبقاه اهلل سبحانو كتعالى 

نشر العدالة فػي جميع أنحاء العالـ،  ذخران مف أجؿ البشرية، سيعمؿ عمى
  (1)ػيما أخفؽ فػي تحقيقو جميع األنبياء.كسينجح ف

نػػاقض مناقضػػة صػػريحة إف أقػػكاؿ الخمينػػي تضػػمف الكفػػر الصػػريح ككنيػػا ت
، كالسػػنة النبكيػػة، كمػػا أجمػػع عميػػو المسػػممكف كأئمػػتيـ كعممػػاؤىـ، لمكتػػاب الكػػريـ

كجػػؿَّ قػػاؿ فػػي حػػؽ  كفيػػو إنكػػار لممعمػػـك باالضػػطرار مػػف ديػػف اإلسػػبلـ، فػػاهلل عزَّ
إنػػا أنزلنػػا إليػػؾ الكتػػاب بػػالحؽ لػػتحكـ بػػيف النػػاس بمػػا أراؾ : بلـنبيػػو عميػػو السػػ

، كلقػػد بػػيَّف لنػػا النبػػي اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ أفَّ [105: سػػكرة النسػػاء] اهلل
مػػف اتيمػػو بعػػدـ العػػدؿ فيػػك مػػف الخػػائبيف الخاسػػريف، فعػػف أبػػي سػػعيد الخػػدرم 

كسمـ، كىػك يقسػـ  رضي اهلل عنو قاؿ بينما نحف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
يػا رسػكؿ اهلل اعػدؿ، : قسما أتاه ذك الخكيصرة، كىػك رجػؿ مػف بنػي تمػيـ، فقػاؿ

كيمؾ كمف يعدؿ إذا لـ أعدؿ، قد خبت كخسرت إف لػـ أكػف أعػدؿ. فقػاؿ : فقاؿ
دعػو فػإفَّ لػو أصػحابنا، : يا رسكؿ اهلل ائػذف لػي فيػو فأضػرب عنقػو، فقػاؿ: عمر

يامو مػػع صػػياميـ، يقػػرءكف القػػرآف ال يحقػػري أحػػديكيـ صػػبلتىو مػػع صػػبلتيـ، كصػػ
ًميَّة". يجاكز تراقييـ، يمرقكف مف الدّْيًف كما يىٍمريؽي السَّيـي مف الرَّ
(2) 

كأقكاؿ الخميني فييا مف الطعف في كماؿ رسالة نبينا محمد صمى اهلل عميو 
مىف ييشىاًقًؽ : كسمـ، كانتقاص مف مقامو عميو السبلـ، كقد قاؿ تعالى كى

                                                 
 ىػ.1401ه الخميني بمناسبة الخامس عشر مف شعباف عاـ خطاب ألقا -1
، كتاب استتابة المرتديف، باب 6163، كتاب المناقب، باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ، كرقـ 3610ركاه البخارم رقـ  -2

 تيـ. ،كتاب الزكاة،، باب ذكر الخكارج كصفا1064ترؾ قتؿ الخكارج لمتألؼ، كركاه مسمـ عف جابر بف عبد اهلل رقـ 
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لَّى الرَّسيكؿى  لًّْو مىا تىكى يىتًَّبٍع غىٍيرى سىًبيًؿ اٍلميٍؤًمًنيفى نيكى ًمف بىٍعًد مىا تىبىيَّفى لىوي اٍلييدىل كى
سىاءٍت مىًصيران  ـى كى يىنَّ نيٍصًمًو جى  .[115: سكرة النساء] كى

كيقاؿ لمخميني إذا لـ يحقؽ رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العدؿ اإلليي كما 
مغ رسالة ربو تعالى التي تضمف غاية العدؿ زعمت، فيذا يعني أنو لـ يب

بّْؾى : ككماؿ اإلنصاؼ قاؿ اهلل تعالى يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مىا أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمف رَّ
ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمىا بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي كىالٌموي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس ًإفَّ الٌموى الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى  ف لَّ كىاً 

، ككؿ مسمـ يؤمف أف الرسكؿ صمى اهلل عميو [67: سكرة المائدة] ٍلكىاًفًريفى ا
كسمـ حقؽ العدؿ اإلليي بما ال مزيد عميو، ككؿ خميفة أك أمير حقؽ شيئان مف 

ذا لـ يحقؽ أحد مف األنبياء عمييـ  (1)اإلنصاؼ بعده فإنما حققو مقتديان بو. كا 
الخميني فإف العدؿ لف يتحقؽ في  السبلـ العدؿ إال ميدم الشّْيعىة كما زعـ

األرض ألفَّ ميدم الشّْيعىة شخصية خرافية كىمية، ليس ليا كجكد سكل في 
الكتب التي تركم المكضكعات كاألكاذيب، كفي الرؤكس المحشكة بالخرافات، 
فالحسف العسكرم اإلماـ الحادم عشر قد ثبت بالدليؿ كالبرىاف أنو كاف عقيما 

 (2)قد تـ قسمتو بعد كفاتو. كلـ ينجب، كأف ميراثو

كقػػػد اسػػػتنكرت أقػػػكاؿ الخمينػػػي رابطػػػة العػػػالـ اإلسػػػبلمي فػػػي بيػػػاف أصػػػدرتو 
 9الرابطػػػة بيػػػذا الشػػػأف، كتػػػـ نشػػػره فػػػي جريػػػدة أخبػػػار العػػػالـ اإلسػػػبلمي بتػػػاريخ 

 ىػ، كما أصدر عمماء المغرب فتكل دينية ردان عمى تصريحات1400رمضاف 
رمضػاف  -ة )دعكل الحؽ( عػدد شػعبافخميني نشرت في العدد الرابع مف مجم

المممكػػة  ىػػ، كالصػادرة عػف كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية فػي1400سػنة 
                                                 

 .15سعيد حكل ص : الخميني شذكذ في العقائد شذكذ في المكاقؼانظر  -1
لمشيخ : مف ىك الميدم؟ تكجد عدة دراسات عممية جادة في بياف أف ميدم الشيعة شخصية خيالية خرافية. -2 : كمف ذلؾ

 لمدكتكر طو حامد الدليمي.: عثماف بف محمد الخميس، كالميدم المنتظر ىذه الخرافة
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أف أقػػكاؿ خمينػػي أقػػكاؿ شػػنيعة، كمػػزاعـ : المغربيػػة. كقػػد جػػاء فػػي ىػػذه الفتػػكل
". كمػا أصػدرت رابطػة العممػاء  باطمة كجػؿَّ فظيعػة، تػؤدم إلػى اإلشػراؾ بػاهلل عزَّ

أف تخرصات الخميني، كاتيامػو األنبيػاء عمػييـ السػبلـ بعػدـ في العراؽ بيانا بش
"كحيػػػث إف ىػػذا الػػػزعـ يشػػػكؿ انحرافػػػان عػػػف جػػػكىر : تحقػػيقيـ لمعدالػػػة، جػػػاء فيػػػو

الشػػريعة اإلسػػبلمية، كردة عػػف تعػػاليـ الػػديف الحنيػػؼ، كمخالفػػة صػػريحة لقكلػػو 
اليػػـك أكممػػت لكػػـ ديػػنكـ كأتممػػت عمػػيكـ نعمتػػي كرضػػيت لكػػـ اإلسػػبلـ : تعػػالى
 –ألغراض فػي نفسػو –، كدسان خطيران يبتغي بو زاعمو [3: سكرة المائدة] دينان 

تحكيؿ أنظار المسمميف عػف النبػي العربػي الكػريـ صػاحب الخمػؽ العظػيـ الػذم 
(1)بعثو اهلل رحمة لمعالميف كمنقذان لمبشرية مف الظممات إلى النكر.

  

أنشػػأىا الشػػيخ أبػػك التػػي  -كقػد اسػػتنكرت الجماعػػة اإلسػػبلمية أقػػكاؿ الخمينػػي 
كعدتيا نفيا لئلسبلـ كتاريخو، كأمرا ال يحتممػو  -األعمى المكدكدم في باكستاف

   (2)حتى األصدقاء.

  

                                                 
بياف رابطة العالـ اإلسبلمي كبياف رابطة عمماء العراؽ في كثير مف الصحؼ كالمجبلت، كىما منشكراف في كثير  نشر -1

مكقع االتحاد العالمي لمنسب : مف المنتديات كالمكاقع اإلسبلمية في شبكة المعمكمات الدكلية )اإلنترنت(، كمف ذلؾ مثبل
 الشريؼ.

در في مدينة الىكر عف الجماعة اإلسبلمية التي أنشأىا الشيخ أبك األعمى نشرت مجمة ايشيا األسبكعية التي تص -2
ـ، نصَّ خطاب الخميني مع تعميؽ عميو 1984أيمكؿ  23ىػ المكافؽ 1404ذم الحجة  29المكدكدم في عددىا الصادر في 

مجمة امباكت انترناشنؿ،  اإلسبلـ، كأمره ال يحتممو حتى األصدقاء". كقد نقمتو "ىذا نفي لئلسبلـ، كتاريخ: تحت عنكاف
 اإلسبلمية. ـ، كىي مف مجبلت الجماعة24/8/1984الصادرة في لندف بتاريخ 
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كقد ذكر اعتقاد الشّْيعىة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء بعض عمماء أىؿ 
، كالقاضي عياض (1)أبك منصكر عبد القاىر البغدادم الشافعي: السنة منيـ

  (3)كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية. ،(2)الحنبمي

كبدراسة كتب كأقكاؿ الشّْيعىة المتقدميف كالمتأخريف يظير أف معظميـ ذىب 
إلى اعتقاد تفضيؿ أئمتيـ عمى جميع األنبياء عمييـ السبلـ بما فييـ رسكؿ 
اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ. كأف منيـ مف يفضؿ األئمة عمى جميع 

 دا خاتميـ صمى اهلل عميو كسمـ.األنبياء عمييـ السبلـ ما ع

 : تكفير الشِّيَعة لمن فضل األنبياء عمييم السالم عمى األئمة: ثانيا
لقد غالى كثيره مف عمماء الشّْيعىة في معتقدىـ بتفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء 
عمييـ الصبلة كالسبلـ، فذىبكا إلى تكفير مف اعتقد خبلؼ ذلؾ، كزعمكا 

 لصحيحة التي تدؿُّ عمى معتقدىـ ىذا، كمف أنكرىه فيككجكد الركايات الكثيرة ا
"اعمـ أفَّ إطبلؽى لفًظ الشّْرؾ كالكفر عمى : معانده ككافره عندىـ، قاؿ المجمسي

ؿى  مف لـ يعتقد إمامة أمير المؤمنيف كاألئمة مف كلده عمييـ السبلـ، كفضَّ
عمييـ غيرىىـ يىدؿُّ أنَّيـ مخمدكف في النار".
(4 ) 

"عمي خيري البشر، : يعىة أفَّ رسكؿى اهلل صمى عميو كسمـ قاؿكزعمت الشّْ 
رَّح بو كؿه مف  . كما صى "، كزعمكا أنَّو حديثه صحيحه متكاتره كمف أبى فقد كىفىرى

                                                 
 .298أبك منصكر عبد القاىر البغدادم الشافعي ص: أصكؿ الديف -1
 .1078القاضي أبك الفضؿ عياض اليحصبي ص: الشفاء -2
 .1/177ابف تيمية : منياج السنة -3
 .23/390: بحار األنكار -4
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 (2)كمحمد بف جرير بف رستـ الطبرم الرافضي. (1)محمد بف طاىر الشيرازم.
 ( 3).كزعـ أحمد المحمكدم محقؽ المسترشد أفَّ الحديث متكاتر جدان 

كألىمية الحديث عند الشّْيعىة أفردى لو جعفر بف أحمد بف عمي اإليبلقي 
)نكادري األىثىر في عميو خيري البشر(. : القمي المعركؼ بابف الرازم كتابان بعنكاف

ككتبكا مرةن عمى مساجدىـ ببغداد )محمده كعميه خيري البشر، فمف رضيى فقٍد 
، كمف أبىى فقد كىفىر(، فأدَّل ذلؾ إلى كقكع قتاؿ عنيؼ بينيـ كبيف أىؿ  شىكىرى

ىػ، كحدثت فتنةه عظيمةه بينيـ كبيف 443كأعادكا كتابة ذلؾ سنة  (4)السنة.
 (5)أىؿ السنة.

كقد ذكر عمماء أىؿ السنة ىذا الحديث في كتبيـ، ثـ تعقبكه بالحكـ عميو، 
  (6)منكر، كليس بثابت.: فقد ركاه الخطيب البغدادم عف جابر، كقاؿ

الذىبي إلى أفَّ الخطيبى كاف متساىبلن في حكًمو عمى الحديث، إذ  كذىب
مًي، كابي أفَّ يقكؿ ىك مف الباطًؿ الجى ىذا : كقاؿ في مكضعو آخر (7)الصَّ

، كيركيو الكذابكف كيزعمكف رفعو. كعدَّه في مكضع آخر مف  (8)الحديثي باطؿه

                                                 
 .456محمد بف طاىر الشيرازم ص: انظر األربعيف في إمامة األئمة الطاىريف -1
 .281الطبرم الشيعي ص: انظر المسترشد -2
 .273انظر المصدر السابؽ ص -3
 . 719/ 15ابف كثير : البداية كالنياية ،15/329ابف الجكزم : انظر المنتظـ -4
 .15/719ابف كثير : ياية، كالبداية كالن8/69ابف األثير : انظر الكامؿ -5
عبلء : . كانظر كنز العماؿ في سنف األفعاؿ كاألقكاؿ8/446أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم : تاريخ بغداد -6

 .11/625، 33045الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم، حديث رقـ 
 .1/521ي أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىب: ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ -7
 .1/241أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي : . كانظر المغني في الضعفاء2/273لمذىبي : ميزاف االعتداؿ -8



25 

حى اهلل مف حديثه مكضكعه، كقبَّ : كقاؿ الحافظ ابف كثير (1)المكضكعات.
عىوي كاختىمىقىوي. كىضى
(2) 

كقاؿ  (4)كذكره ابف الجكزم في المكضكعات. (3)كحكـ السيكطي بكضعو.
كقاؿ الشيخ  (5)"أخرجو ابف عدم مف طرؽو كيمّْيا ضعيفةو".: الحافظ ابف حجر

إفَّ الحديثى كرد بطرؽو كثيرةو، كىك معدكده مف األحاديث : ناصر الديف األلباني
"ركاه الخطيب عف عمي مرفكعان، كىك مكضكعه، : قاؿ الشككاني (6)المكضكعة.
محمد بف كثير الككفي. كركاه الحاكـ عف ابف مسعكد عف النبي : كالمىتَّيـي ًبو

يا محمد، عمي خير البشر، : صمى اهلل عميو كآلو كسمـ عف جبريؿ أنَّو قاؿ
بو،  محمد بف عمي الجرجاني، كىك المتيـ: مف أبى فقد كفر. كفي إسناده

كمحمد بف شجاع الثمجي كىك كذاب، كعمر بف حفص الككفي، كىك ليس 
بشيء. كركاه الخطيب عف جابر مرفكعان بيذا المفظ، كلـ يذكر جبريؿ. كفي 

 (7)إنو باطؿ".: كذاب. كقاؿ في الميزاف: إسناده

 

  

                                                 
 .1/348محمد بف عمي بف محمد الشككاني : الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة -1
 . 7/395أبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير: البداية كالنياية -2
 1/328: كعةالآللئ المصن -3
 .1/348عبد الرحمف ابف الجكزم: المكضكعات -4
كمعو تسديد القكس لمحافظ ابف حجر، كمسند الفردكس  -فردكس األخبار بمأثكر الخطاب المخرج عمى كتاب الشياب -5

 . 3/89 الحافظ أبك شجاع شيركيو بف شيردار الديممي: -ألبي منصكر الديممي
 .3806رقـ : ضعيؼ الجامع. كانظر 112الشيخ محمد ناصر الديف األلباني ص : دفاع عف الحديث النبكم كالسيرة -6
 .348/ 1محمد بف عمي بف محمد الشككاني : الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة -7
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 المطمب الثاني
 أسباب تفضيل األئمة االثنا عشر عمى األنبياء والرسل

أفَّ تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ السبلـ لخصائص، امتاز  زعـ الشّْيعىة
بيا ىؤالء األئمة عمف سكاىـ مف البشر، كأنيـ فضمكا عمى األنبياء عمييـ 
السبلـ بصفات لـ يعطكىا، كخصائؿ لـ ينالكىا، كلتأكيد ىذه الخصائص 

ـي بمناقشتيـ اختمقكا مركيات نسبكىا ألئمتيـ، كأذكر ىنا أىَـّ ما أكردكه، ثَـّ أقك 
 -: بعد ذكر كؿّْ كاحدةو مف ىذه الخصائص المزعكمة

لقد زعمت الشّْيعىة أنَّو ما استحؽ : ككف اهلل تعالى خصيـ بالكالية: أوال
األنبياء ما ىـ فيو مف الفضؿ إال بسبب الكالية. كرككا عف عبد الرحمف عف 

يبعث نبيا قط إال  "كاليتنا كالية اهلل التي لـ: أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ
  (1)بيا".

عف : كركل محدّْث الشّْيعىة محمد باقر المجمسي عدَّةى ركايات في ذلؾ منيا
كاليةي عمي مكتكبةه في : محمد بف الفضيؿ عف أبي الحسف عميو السبلـ قاؿ

، ككصيةو عميو  جميع صحؼ األنبياء، كلف يبعث اهلل نبيا إالَّ بنبكة محمدو
عف أبي ىاركف العبدم عف أبي سعيد الخدرم : كمنيا (2)صمكات اهلل عمييما.

"يا عميُّ ما بعث اهلل نبينا : صمى اهلل عميو كآلو يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل: قاؿ

                                                 
: . كمستدرؾ الكسائؿ1/75. كبصائر الدرجات 27/136، 26/281. كبحار األنكار 1/437الكميني : أصكؿ الكافي -2
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عف فيض ابف أبي شيبة عف : إالَّ كقد دعاه إلى كاليتؾ طائعنا أك كارىنا. كمنيا
ارؾ "إفَّ اهلل تب: سمعت أبا جعفر عميو السبلـ يقكؿ: محمد بف مسمـ قاؿ

 (1)كتعالى أخذ ميثاؽ النَّبييف عمى كالية عمي، كأخذ عيد النَّبييف بكالية عمي".

ولبيان تيافت ما زعموه كون اهلل تعالى خصَّ عمًيا رضي اهلل عنهو بالواليهة 
 :  ولغيرىم من أئمة الشِّيَعة، أذكر ما يمي

نو كلباقي إفَّ كؿَّ ما تزعمو الشّْيعىة مف إثبات الكالية لعمي رضي اهلل ع -أ
األئمة االثنا عشر، كأف األنبياء ما كاف ليـ مف فضائؿ إال بإقرارىـ بكالية ليـ 
مف العقائد الباطمة المخالفة لمقرآف الكريـ كلجميع الشرائع، كبداىة العقكؿ، 
كالركايات التي ضمنتيا كتب الشّْيعىة في ذلؾ مف المكضكعات كاألكاذيب، 

لـ ترد أية ركاية منيا أىؿ الحديث في فميس فييا ركاية كاحدة صحيحة، ك 
كتب الصحاح كالسنف. كذىب العالـ الشيعي آية اهلل البرقعي إلى اتياـ ركات 

 (2)أحاديث اعتبار الكالية مف أصكؿ الديف، كعدىـ مف الكضاعيف الكذابيف،
كأصحاب العقائد الفاسدة، كسيئي السمعة، كناقمي الخرافات، كأف مركياتيـ ما 

 (3)مف المكضكعات المخالفة لمقرآف الكريـ. ىي إال حفنة

أنَّو لك كانت الكالية : ممَّا ييبىيّْفي مناقضةى ركاياًت الشّْيعىة لبداىة العقكؿ -ب
لؤلئمة مف أركاف الديف كأصكؿ اإليماف، كأفَّ األنبياءى كمَّيـ ما كانت ليـ 

تكـ، فميس المعجزات كالكرامات إالَّ بكالية عمي رضي اهلل عنو كما في مركيا
مف المعقكؿ أف ال يذكرىا اهلل تعالى أكثر مف مرةو في كتابو الكريـ، كما ذكر 

                                                 
 .1/73بصائر الدرجات  -1
ـي آية اهلل السيد أبك الفضؿ ابف الرضا البرقعي ركاة األحاديث الشيعة بالكذابيف الكضاعيف في مكاضع متعددة مف  -2 يىتًَّي
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غيرىىا مف العقائد، كليس مف المعقكؿ أٍف ال تيذكرى الًكاليةي في القرآف الكريـ 
بالرغـ مف أىميتيا العظيمة مع ذكر الصبلة كالزكاة كالصـك كالحج كىي 

"إذا كانت ىذه الكالية ىي ديف : هلل البرقعييقكؿ في ذلؾ آية ا .أركاف اإلسبلـ
جميع المبلئكة كاألنبياء فمماذا لـ يبينيا اهلل في القرآف ألمة محمد، كلـ يفيميا 
ذا كاف ىؤالء الركاة يريدكف أف يثبتكا  إال عدد مف الركاة الغبلة الكذابيف. كا 

ىذه محبة األئمة لشعبنا فإف ىذا أمر ال ينكره أحد، كال حاجة لكضع كؿ 
كمف ذلؾ مركياتكـ التي تنصَّ صراحة بتكفير منكر الكالية، كأنو  (1)الركايات".

عف : ال يصحُّ شيء مف العبادات كاالعتقادات إال باإليماف بيا. فمف ذلؾ
"إف أكؿ ما يسأؿ عنو العبد إذا كقؼ بيف يدم اهلل جؿ : جعفر الصادؽ قكلو

ركضة، كعف الصياـ جبللو عف الصمكات المفركضات، كعف الزكاة المف
المفركض، كعف الحٌج المفركض، كعف كاليتنا أىؿ البيت، فإف أقٌر بكاليتنا ثـٌ 
ف لـ يقر بكاليتنا بيف  مات عمييا قبمت منو صبلتو كصكمو كزكاتو كحجو، كا 

ككما يقكؿ عمماؤكـ،  (2)يدم جؿ جبللو لـ يقبؿ اهلل منو شيئا مف أعمالو".
"نعتقد أفَّ اإلمامةى أصؿه : محمد رضا المظفركمف ذلؾ ما قالو الشيخ الشيعي 

 (3)مف أصكؿ الديف ال يتُـّ اإليماف إالَّ باالعتقاد بيا، فاإلمامة استمرار لمنبكة".
"أف اإليماف ال يحصؿ إاٌل بكاسطة كالية عمي : كما زعمو آية اهلل الخميني

ف باهلل كأكصيائو مف المعصكميف الطاىريف عمييـ الٌسبلـ، بؿ ال يقبؿ اإليما
كرسكلو مف دكف الكالية. كأف كالية أىؿ البيت كمعرفتيـ شرط في قبكؿ 

                                                 
 .294آية اهلل البرقعي ص: كسر الصنـ -1
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األعماؿ يعتبر مف األمكر المسٌممة، بؿ تككف مف ضركريات مذىب التشيع 
 ( 1)المقدس".

كمف : إف اهلل تعالى بيف في القرآف الكريـ أصكؿ اإليماف كالكفر فقاؿ -ج
سكرة ] ـ اآلخر فقد ضؿ ضبلالن بعيدان يكفر باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليك 

، كلـ يقؿ سبحانو كتعالى مف كفر بكالية عمي أك كالية غيره، [631: النساء
أكلـ يقؿ مف لـ يعرفو فيك كافر. بؿ ثبت في كتاب نيج الببلغة المعتمد 

"أنا أتبع الديف"، كلـ يقؿ أنا أصؿ لمديف : عندكـ أف عميا رضي اهلل عنو قاؿ
 (2)أك فرع لو.

كلك كانت اإلمامة مف أصكؿ الديف كما تزعـ الشّْيعىة فيجب أف ال يقكؿ اهلل 
مف آمف باهلل كاليـك اآلخر كعمؿ صالحان فميـ أجرىـ عند ربيـ كال : سبحانو

مف آمف : ، بؿ كاف يجب أف يقكؿ اهلل تعالىخكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف
 خكؼ عمييـ كال ىـ باهلل كاليـك اآلخر كاإلماـ التاسع كعمؿ صالحان فبل

 .(3)يحزنكف

زعمت الشّْيعىة في ركاياتيا أف اهلل بعث الرسؿ عمييـ السبلـ بكالية عمي  -د
 -: رضي اهلل عنو، كىذا باطؿ ألمريف

ال برىاف عميو مف كتاب اهلل كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، بؿ : األول
لىقىٍد : اؿ اهلل تعالىبيف اهلل الغاية مف إرساؿ الرسؿ في القرآف الكريـ، فق كى

ٍلنىا مىعىييـي الكتاب كالميزاف ًليىقيكـى الناس بالقسط مىنىا بالبينات كىأىنزى منىا ريسي  أىٍرسى

                                                 
 .632-631آية اهلل الخميني ص: األربعكف حديثا مع شرح لممصطمحات الفمسفية كالعرفانية كالفقيية كالركائية -1
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لىقىٍد بىعىٍثنىا ًفي كيؿّْ أيمَّةو رىسيكالن أىًف اٍعبيديكا المَّوى : كقاؿ اهلل، [25: الحديد] كى
كمنذريف  رسبلن مبشريف : اهلل تعالى ، كقاؿ[36: النحؿ] كىاٍجتىًنبيكا الطَّاغيكتى 

: النساء] لئبٌل يككف لمناس عمى اهلل حجة بعد الرسؿ ككاف اهلل عزيزان حكيمان 
165]. 

كلـ ترٍد آيةه كاحدةه تىنيصُّ   ىذا كتابي اهلل تعالى بيف أيدم المسمميف: الثاني
ةى عميو مكتكبةه كالي صراحةن عمى كالية عمي، أك ذكرت اسمو، فالشّْيعىة تىزعـي أفَّ 

في جميع صحؼ األنبياء، فأيف ىي في القرآف الكريـ، نعـ أقدمت الشّْيعىة 
عمى تحريًؼ كتاب اهلل تعالى، كزعمت أفَّ لعمي رضي اهلل عنو ثبلثمائة اسـو 
في القرآف الكريـ كما قاؿ بذلؾ عبلمتيـ المجمسي، كشيخيـ محمد بف عمي 

رسي في كتابو باإلسناد الذم يرفعو كذكر ذلؾ الشيخ رجب الب (1)شير اشكب،
كمف يطالع كتاب )مناقب آؿ أبى طالب( لمحمد بف عمى  (2)لثقات الشّْيعىة.

بف شير اشكب المازندرانى، ككتاب)المكامع النكرانية في أسماء عمي كأىؿ 
بيتو النكرانية( لياشـ الحسيف البحراني ييكلو كيؼ يجرؤف في تحريؼ كتاب 

سماء لعمي رضي اهلل عنو في آم القرآف الكريـ. كصدؽ اهلل تعالى ليخترعا أ
"كبعد التتبع في األحاديث المنتشرة : شيخيـ ىاشـ معركؼ الحسني في قكلو

في مجاميع الحديث كالكافي كالكافي كغيرىما نجد الغبلة كالحاقديف عمى 
مة األئمة اليداة لـ يترككا بابان مف األبكاب إال كدخمكا منو إلفساد أحاديث األئ

كاإلساءة إلى سمعتيـ كبالتالي رجعكا إلى القرٌاف الكريـ لينفثكا سمكميـ 

                                                 
كانظر المكامع النكرانية . 3/80محمد بف عمى بف شير اشكب المازندرانى : . مناقب آؿ أبى طالب35/62بحار األنكار  -1
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كدسائسيـ ألنو الكبلـ الكحيد الذم يتحمؿ ماال يتحممو غيره ففسركا مئات 
 (1)اآليات بما يريدكف كألصقكىا باألىئىمَّة اليداة زكرا كبيتانان كتضميبلن".

ى مهن العمهم مها لهم يعطهو الزعم بأنَّ األئمة أعطهاىم اهلل تعهال: ثانيا
 : غيرىم من األنبياء عمييم السالم وما دونيم

لقد ركت كتبي الشّْيعىة أفَّ األئمة قد كرثكا عمـ النبي محمد كجميع األنبياء 
عندىـ عمـ الببليا : عمييـ السبلـ كاألكصياء الذيف مف قبميـ، كمف ذلؾ

مف عند اهلل  كالمنايا، كأنساب العرب، كعندىـ جميع الكتب التي نزلت
، كأنيـ يعرفكنيا عمى اختبلؼ ألسنتيا. فعندىـ عمـ التكراة كاإلنجيؿ  كجؿَّ عزَّ
كالزبكر، كتبياف ما في األلكاح، كصحؼ إبراىيـ، كألكاح مكسى عمييما 

كزعمكا أفَّ األئمة يعممكف جميع العمـك التي خرجت إلى المبلئكة  (2)السبلـ.
بؿ عندىـ مف العمـ الذم لـ يعط لغيرىـ،  (3)كاألنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ.

"إفَّ : جعفر الصادؽ أنو قاؿ كزعمت الشّْيعىة أفَّ إماميـ السادس أبا عبد اهلل
عندنا كاهلل سران مف أسرار اهلل، كعممان مف عمـ اهلل، كاهلل ما يحتممو ممؾ مقرب، 

باختيار  كاألئمة يعممكف متى يمكتكف، كأنيـ ال يمكتكف إال (4)كال نبي مرسؿ".
 (5)منيـ.
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فاري في كتابو بصائر الدرجات )بابه في األئمة أنَّيـ كرثكا عمـ  كذكر الصَّ
كأنيـ صمكات اهلل عمييـ أمناء اهلل في  أكلى العـز مف الرُّسؿ كجميع األنبياء،

أرضو كعندىـ عمـ الببليا كالمنايا كأنساب العرب(، كركل تحتو عدَّةى ركايات، 
كنا مع أبي عبد اهلل جماعة مف الشّْيعىة في : التمار قاؿ"عف عبد اهلل : منيا

ليس عمينا : عمينا عيف؟ فالتفتنا ييمنىةن كييسرىةن، كلـ نرى أحداه فقمنا: الحجر، فقاؿ
لك كنت بيف مكسى  –ثبلث مرات –كرب البيت كربّْ الكعبة: عيف، فقاؿ

ـي منيما، كألنبأتيما بما ليس في  أيدييما، ألفَّ كالخضر ألخبرتيما أنّْي أعم
ـى ما ىك كائفه إلى يـك  ـى ما كاف، كلـ ييعًطيىا عم مكسى كالخضر أيعًطيىا عم
ـى ما كاف كما ىك كائفه إلى يـك القيمة،  فَّ رسكؿ اهلل أيعًطيى عم القيمة، كا 

كفي ىذه الركاية نفسيا ما  (1)فكرثناه مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كراثة".
ـي الغيبى فمماذا يسأليـينقض عمـ األئمة، كذل : ؾ إنَّو لك كاف أبك عبد اهلل يعم

ـي كالخكؼي معان. ؟ كلماذا يخاؼي أٍف يىٍسمىعىوي أحده، فكيؼ ييؤتىى العم  عمينا عىٍيفه

أعطيت ثبلثنا ما : )باب قكؿ الرسكؿ لعمي: كعقد المجمسي بابنا بعنكاف
"أعطيت : ـ قاؿأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسم: أعطيت مثمو(. كأكرد فيو

ثبلثنا كعمي مشاركي فييا، كأعطي عمي ثبلثنا كلـ أشاركو فييا، فقيؿ يا رسكؿ 
لي لكاء الحمد : كما ىي الثبلث التي شاركؾ فييا عمي عميو السبلـ؟ قاؿ: اهلل

كعمي حاممو، كالككثر لي كعمي ساقيو، كلي الجنة كالنار كعمي قسيميما، كأما 
أشاركو فييا فإنو أعطي ابف عـ مثمي كلـ أعط الثبلث التي أعطييا عمي كلـ 
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مثمو، كأعطي زكجتو فاطمة كلـ أعط مثميا، كأعطي كلديو الحسف كالحسيف 
  (1)كلـ أعط مثميما.

لقد نسبت الشّْيعىة لؤلئمة كثيرا مف العمـك المتعمقة بالغيب، كبسبب ذلؾ 
الشّْيعىة مف كانكا أفضؿ مف األنبياء عمييـ السبلـ كما يزعمكف. كما اعتقدتو 

عمـك األئمة معظميا مف الخرافات كاألساطير التي نسجتيا شخصيات شريرة 
ىدفيا إدخاؿ الشركيات كالضبلالت في مذىب ييقدّْس كييعظّْـ أصحابو آؿ 

إفَّ : البيت كمنيـ األئمة االثني عشر. يقكؿ العالـ الشيعي آية اهلل البرقعي
ئمة يعممكف عمـ ما كاف كما يككف )األ: ركاة الركايات الست التي تزعـ أفَّ 

كأنو ال يخفى عمييـ شيء(، أحديىما إبراىيـ بف إسحاؽ األحمر النياكندم 
عَّفىوي عمماءي الرجاؿ مف الشّْيعىة كىك عندىـ مف الغبلة،  فاسؽه كميبتدعه، كقد ضى

أحمد بف : سيؼي التمار الذم تخالؼ أخباره القرآف الكريـ، كثالثيما: كثانييما
محمد بف سناف مف الكذابيف : لبرقي أحد الشكاؾ في الديف، كرابعيمامحمد ا

يكنس بف يعقكب الفطحي المذىب، : المشيكريف كمف الغبلة، كخامسيما
"ماذا يتكقع مف : سيؿ بف زياد الكذاب. كبعد أف ذكر أحكاليـ قاؿ: كسادسيما

 ركاة كيؤالء سكل ضرب اإلسبلـ كالكيد لو، كالغمك في أشخاص ذكم سيرة
 (2)حسنة، الصطياد السمؾ في الماء بعد تعكيره بترىاتيـ".

  

                                                 
محمد : . كانظر مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ في الكتاب كالسنة كالتاريخ39/90بحار األنكار  - 1

 .3554،9/106محمد كاظـ الطباطبائي، كمحمكد الطباطبائي رقـ : الريشيرم، المساعداف
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 : ولبيان تيافت مرويات الشِّيَعة في ىذا الجانب، نذكر ما يمي
 إفَّ معظـى مركيات الشّْيعىة في المغاالة في عمـك األئمة كردت في كتاب -1

الكافي، كىذا الكتاب مميء بالخرافات كاألكاذيب كالركايات المدسكسة عمى 
ألئمة، مما يجعؿ مف االستحالة االلتفات إلى مركياتو كاعتمادىا مصدران ا

العتقادو مخالؼو لممعمـك مف الدّْيًف بالضركرة مف أفَّ الغيبى ال يعممو إالَّ اهلل 
تعالى، كىذا ما سنىتعىرَّضي لو فيما يأتي. كىذا ما أشار إليو آية اهلل البرقعي 

الكافي، حيث كجد أفَّ معظمىيـ مف  الذم تتبع مركيات الكميني في كتابو
الضعفاء أك المجاىيؿ أك الممعكنيف عمى ألسنة األئمة، أك فاسدم االعتقاد، 

"كعجبان لمكافي ركاتو : أك مف كانت ركاياتو مميئة بالخرافات. كقاؿ البرقعي
"كمف ذلؾ أيضان كتاب أصكؿ الكافي الذم : كقاؿ البرقعي (1)أناس كيؤالء".

ي معظـ محتكياتو كمكضكعاتو...إف ىذا الكتاب يجمع يخالؼ القرآف ف
 (2)المتناقضات كاألضداد، كيضـ بيف دفتيو مف الخرافات ما ال يحصى".

مناقضة ما نسبكه مف عمـك كمنيا عمـ الغيب لنصكص القرآف الكريـ  -2
إف القرآف الكريـ كضح في أكثر مف آية أف عمـ الغيب : كصريح العقؿ

كجؿَّ  كليس عند الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كال غيره مف  يختص بو اهلل عزَّ
، كما في قكلو اهلل  كجؿَّ الناس شيء مف عمـ الغيب، فيك مختص باهلل عزَّ

ـي مىف ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ المَّوي : تعالى : سكرة النمؿ] قيؿ الَّ يىٍعمى
كا : ، كقكلو[65 قىاؿى الًَّذيفى كىفىري اًلـً كى ـٍ عى بّْي لىتىٍأًتيىنَّكي رى الى تىٍأًتينىا السَّاعىةي قيٍؿ بىمىى كى

اٍلغىٍيًب ال يىٍعزيبي عىٍنوي ًمٍثقىاؿي ذىرَّةو ًفي السَّمىاكىاًت كىال ًفي األىٍرًض كىال أىٍصغىري ًمف 

                                                 
 .63المصدر السابؽ ص  - 1
 .29المصدر السابؽ ص  - 2
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ـي الغيبى أحده إالَّ  .[3: سبأ] ذىًلؾى كىال أىٍكبىري ًإال ًفي ًكتىابو مًُّبيفو   اهلل فبل يعم
  تعالى، ال ممؾه ميقربه كال نىًبيه ميرسىؿه كال كليه مكرـه.

قيؿ : كقكلو سبحانو كتعالى لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ في سكرة األعراؼ
ـي اٍلغىٍيبى الىٍستىٍكثىٍرتي  لىٍك كينتي أىٍعمى رِّا ًإالَّ مىا شىاء الٌموي كى الَّ أىٍمًمؾي ًلنىٍفًسي نىٍفعنا كىالى ضى

بىًشيره لّْقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى ًمفى الٍ  مىا مىسًَّنيى السُّكءي ًإٍف أىنىٍا ًإالَّ نىًذيره كى ٍيًر كى سكرة ] خى
فىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى : . كيقكؿ اهلل تعالى[188: األعراؼ  كىًعندىهي مى

 .[59: سكرة األنعاـ]

كجؿَّ كمختصه بو سبحانو ك  كجؿَّ فالغيب عند اهلل عزَّ تعالى، فيك كحديه عزَّ
يعمـ ما كاف، كما ىك كائف، كما سيككف، كما لـ يكف لك كاف كيؼ يككف، 
يعمـ ما يككف في الدنيا كاآلخرة، كيعمـ كؿ شيء سبحانو كتعالى، كالرسؿ 
عمييـ السبلـ إنما يعممكف ما جاءىـ بو الكحي، فما أكحى اهلل بو إلييـ 

دنا : يعممكنو، كما قاؿ سبحانو كتعالى ٍيًبًو أىحى مىى غى ـي اٍلغىٍيًب فىبلى ييٍظًيري عى اًل عى
ى ًمف رَّسيكؿو  دان  ًإالَّ مىًف اٍرتىضى ٍمًفًو رىصى ًمٍف خى سكرة ] فىًإنَّوي يىٍسميؾي ًمف بىٍيًف يىدىٍيًو كى

كجؿَّ : . كمف المعمـك أف[27-26: الجف الرسكؿ المرتضى يظيره اهلل عزَّ
التو فإنو يخبره اهلل بما اقتضت حكمتو أف عمى بعض الغيكب المتعمقة برس

كىك ما يتعمؽ برسالتو كالمعجزة، كعامة التكاليؼ الشرعية ككيفيات  ،بو يخبره
األعماؿ، كجزاء األعماؿ، كما يبينو مف أحكاؿ اآلخرة، كنحك ذلؾ مف األمكر 

 ( 1)الغيبية التي بيانيا مف كظائؼ الرسالة، ال ما ال يتعمؽ برسالتو مف.

                                                 
محمكد ابف عبد اهلل الحسيني األلكسي. كفتح القدير الجامع : انظر ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني -1

 نيمحمد بف عمي بف محمد الشككا: بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير



36 

لمشيعة إفَّ أىئمةى االثنا عشر إٍف كاف أكثريىيـ مف األكلياء المرتضيف  كيقاؿ
، كقد خصَّ اهلل الرُّسؿى فقط مف بيف المرتضيف باالطبلع  فإنَّيـ ليسكا برسيؿو
عمى الغيب. فبطمت دعكاكـ كركاياتكـ التي أضافت عمكمنا لؤلئمة ما ادَّعاىا 

ميـ، بؿ انفردتـ بيا مخالفيف رسكؿه لنفسو، كما زعميا أتباعي المرسميف لرس
 بذلؾ جميع العقبلء مف المسمميف كغيرىـ.

ركايات الشّْيعىة في نسبة العمـك لؤلئمة متيالكة، كىي مكضكعة مكذكبة،  -2
كركاتيا مف الكذابيف كالكضاعيف، كأصحاب عقيدة فاسدة، كبعضيـ مف 

عقؿ، كلقد المجاىيؿ. كمركياتيـ مناقضة كمخالفة لمقرآف الكريـ كمسممات ال
اعترؼ بذلؾ أحد كبار عمماء الشّْيعىة كىك آية اهلل البرقعي في كتابو كسر 

كنقؿ عف المجمسي صاحب مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ  (1)الصنـ.
: الرسكؿ تضعيفو لمعظـ ركايات الكافي المتعمقة بعمـك األئمة. فتحت عنكاف

: لكميني في الكافي)باب نادر فيو ذكر الغيب( قاؿ البرقعي عف ركايات ا
"جاء في ىذا الباب أربع ركايات، كميا متناقضة كمتعارضة مع بعضيا 
البعض، كىؤالء الركاة المجيكلكف عمى حد قكؿ المجمسي الذم عٌد الركايتيف 

كتعقب آية  (2)مجيكلتيف، كأنيـ أعرضكا عف القرآف، ككأف ليـ عداكة معو".
: )باب: مـ الغيب لؤلئمة، كمف ذلؾاهلل البرقعي ما كرد في الكافي مف نسبة ع

: أف األئمة يعممكف متى يمكتكف كأنيـ ال يمكتكف إال باختيار منيـ(، فقاؿ
"ىذا الباب الذم خالؼ القرآف صراحة جاء فيو عدة أحاديث كىي كميا إما 
ضعيفة أك مرسمة، كعد المجمسي سبعة منيا مرسمة كضعيفة، كنحف نعجب! 

                                                 
 .200-188ص : كسر الصنـ -1
-110/ 3لمشيخ المجمسي : . كراجع مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ188آية اهلل البرقعي ص : كسر الصنـ -2

117. 
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جمع أخبار أكثرىا تخالؼ القرآف أك تغالي في فأم كتاب ىذا الذم يسعى في 
 (1)تعظيـ األئمة".

)أف األئمة يعممكف جميع العمـك التي خرجت إلى : باب: كتحت عنكاف
المبلئكة كاألنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ(، قاؿ البرقعي عف الكميني صاحب 

"ذكر في ىذا الباب عف ركاة كذابيف كفاسدم العقيدة، كسيؿ بف : الكافي
ياد، كعمي بف أبي حمزة البطائني الكاقفي الذم اختمس ألكؼ الدنانير مف ز 

اإلماـ مكسى بف جعفر رضي اهلل عنيـ، كأمثاؿ ىؤالء زعمكا أف اإلماـ يعمـ 
جميع ما تعممو المبلئكة كاألنبياء كالرسؿ، دكف أف يسأليـ أحد عف فائدة ىذه 

ذا كاف اإلماـ عارفان بكؿ ىذه العمـك ف مماذا لـ يسخر الجف كاإلنس العمـك ؟ كا 
ذا كاف يعرؼ منطؽ الطٍَّير فإف عميو أف يكشؼ  ليقيـ حككمة عادلة؟! كا 

 (2)عمكمان مفيدة".

لقد كردت عدَّةي ركايات في كتب الشّْيعىة كأقكاؿ لعممائيـ تثبت أف معظـ  -3
أنَّو األئمة مات إما مسمكمان أك مقتكال، فإذا كاف اإلماـ يعمـ الغيب فبلبدَّ قطعنا 

َـّ فيو، فإف كاف مسمكمان فمما لـ  ـي ما يقدـ لو مف طعاـو كشرابو قد دسَّ السي يعم
ـي أفَّ الطعاـى مسمكـي!  الَّ مات منتحران؛ ألنَّو يعم يىتىجنَّبىو كىك يعمـ الغيب؟!! كا 
فيككف قاتبلن لنفسو، كقد أخبر النبي صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ 

ـٍ يكٍف  (3)ار،أف قاتؿ نفسو في الن ٍف ل فيؿ يرضى الشّْيعىة ىذا لؤلئمة؟! كا 
عالمنا بالسُّـً الذم ديسَّ لو في الطعاـ فناقض ذلؾ كؿَّ ما نيسب ليـ مف عمـ 

                                                 
 .193كسر الصنـ ص  -1
 .188كسر الصنـ ص  -2
 1/103، 158،159،160،161. كمسمـ رقـ 5/2179. 5442،6161انظر ما ركاه البخارم رقـ  -3
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عمـ ما كاف كما سيككف كما ىك كائف، عمى حًد زعـ : الغيب، كمف ذلؾ
 الركايات الشيعية.

قتؿ ما نسبكه لمرسكؿ صمى كمف ركايات الشّْيعىة في مكت أئمتيـ بالسُّـً أك ال
فَّ مف أكالدم مف : اهلل عميو كآلو أنَّو قاؿ "إفَّ مف أكالدم مف أتاني مسمكما، كا 

  (1)أتاني مقتكال".

"كذىب كثير مف أصحابنا إلى أنَّو عميو : قاؿ المجمسي صاحب البحار
السبلـ قبض مسمكما ككذلؾ أبكه، كجده، كجميع األئمة عمييـ السبلـ خرجكا 

كاستدلكا في ذلؾ بما ركم عف الصادؽ عميو السبلـ  دنيا عمى الشيادة،مف ال
  (2)"كاهلل ما منَّا إالَّ مقتكؿه شييده"، كاهلل أعمـ بحقيقًة ذلؾ".: مف قكلو

كأمَّا ما ذكره الشيخ أبك جعفر رحمو اهلل : كقاؿ الشيخي المفيدي في شرًح العقائد
ـ كالقتًؿ فمنو ما ثبتى كمنو ما لـ مف مضي نبينا كاألئمة عمييـ السبلـ بالسُّ 

يىثبٍت، كالمقطكعي ًبو أفَّ أميرى المؤمنيف كالحسف كالحسيف صمكات اهلل عمييـ 
خرجكا مف الدنيا بالقتؿ، كلـ يمت أحدىـ حتؼ أنفو، كمف بعدىـ مسمكما 

 (3)مكسى بف جعفر عميو السبلـ، كيقكل في النفس أمر الرضا عميو السبلـ".
مع كركد : "كأقكؿ: جمسي قكؿ الشيخ المفيد عقب عميو بالقكؿكبعد أف نقؿ الم

األخبار الكثيرة الدالة عمكما عمى ىذا األمر كاألخبار المخصكصة الدالة 
عمى شيادة أكثرىـ ككيفيتيا كما سيأتي في أبكاب تكاريخ كفاتيـ عمييـ 
السبلـ، ال سبيؿ إلى الحكـ برده كككنو مف األراجيؼ، نعـ ليس فيمف سكل 

مير المؤمنيف، كفاطمة، كالحسف، كالحسيف، كمكسى بف جعفر، كعمي بف أ
                                                 

 .49/329بحار األنكار  -1
 .50/238بحار األنكار  -2
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مكسى عمييـ السبلـ أخبار متكاترة تكجب القطع بكقكعو، بؿ إنما تكرث الظف 
القكم بذلؾ، كلـ يقـ دليؿ عمى نفيو، كقرائف أحكاليـ كأحكاؿ مخالفييـ شاىدة 

مراده رحمو بذلؾ، ال سيما فيمف مات منيـ في حبسيـ كتحت يدىـ، كلعؿ 
 (1)اهلل أيضا نفي التكاتر كالقطع ال رد األخبار".

كممَّا يبيف اختبلؽ ركايات نسبة عمـ الغيب لؤلئمة أفَّ اإلماـ جعفر  -4
الصادؽ قد تبرأ مف غمك الشّْيعىة، كنفى ما نسب إليو مف العمـ بالغيب، فعف 

قي في كنت أنا كأبك بصير كيحيى البزاز كداكد بف كثير الر : سدير قاؿ
مجمس أبي عبد اهلل عميو السبلـ إذ خرج إلينا كىك مغضب، فمما أخذ مجمسو 

يا عجباه ألقكاـ يزعمكف أنَّا نعمـ الغيب، ما يعمـ الغيب إال اهلل، لقد : قاؿ
ىممت بضرب جاريتي فبلنة فيربت مني فما عممت في أم بيكت الدار 

لذم نسب إليو عمـ أيضا جعفر الصادؽ مف أبي الخطاب ا كقد تبرأ (2)ىي".
أعمـ الغيب، فكاهلل الذم ال إلو إال ىك ما : إني قمت: "كأما قكلو: الغيب، فقاؿ

أعمـ، فبل آجرني اهلل في أمكاتي كال بارؾ لي في أحيائي إف كنت قمت لو.. 
فمك كنت أعمـ الغيب ما كانت تأتيني، كلقد قاسمت مع عبد اهلل بف الحسف 

  (3)ؿ كالشرب كأصابني الجبؿ".حائطا بيني كبينو فأصابو السي

: كقد تبرأى اإلماـ الميدم مف نسبة عمـ الغيب لؤلئمة، فقد ركت كتب الشّْيعىة
"كمما خرج عف صاحب الزماف صمكات اهلل عميو ردا عمى الغبلة مف التكقيع 

يا محمد : جكابا لكتاب كتب إليو عمى يدم محمد بف عمي بف ىبلؿ الكرخي
                                                 

 .27/216بحار األنكار  -1
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كجؿَّ عما يصفكف، سبحانو كبحمده، ليس نحف شركاءه بف عمي تعالى اهلل عزَّ 
في عممو كال في قدرتو. بؿ ال يعمـ الغيب غيره كما قاؿ في محكـ كتابو 

 قيٍؿ ال يىٍعمىـي مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض اٍلغىٍيبى ًإال المَّوي : تبارؾ كتعالى
دا كمحمدا رسكلو الذم ال إلو إال ىك ككفى بو شيي كأشيد اهلل .[65النمؿ: ]

كمبلئكتو كأنبياءه كأكلياءه كأشيدؾ كأشيد كؿ مف سمع كتابي ىذا أني برئ 
لى رسكلو ممف يقكؿ ـي الغيبى أك نشارؾ اهلل في ممكو أك : إلى اهلل كا  إنَّا نعم

  (1)يحمَّنا محبلن سكل المحؿَّ الذم نصبو اهلل لنا".

األنبياء كالرسؿ كعمـ ما إذا كاف اإلماـ يعمـ جميع ما تعممو المبلئكة ك  -5
ذا كاف األئمة : سيككف كما ىك كائف، فالسؤاؿ ما فائدة ىذه العمـك المتنكعة؟ كا 

عارفيف بكؿ ىذه العمـك فمماذا يكتمكنيا كال يظيركنيا ألجؿ أف ينتفع بو 
كجؿَّ قد نيى نييا قاطعا عف كتـ العمـ الذم فيو  الناس؟ خاصة أفَّ اهلل عزَّ

فعميـ ىذا مع أنَّو كتماف لمحؽ فيك في الكقت نفسو اعتداء  منفعة لمناس، ألفَّ 
إفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى : ىـ في أشد الحاجة إليو. قاؿ تعالى عمى مستحقيو الذيف

ٍلنا ًمفى اٍلبىيّْناًت كىاٍلييدل ًمٍف بىٍعًد ما بىيَّنَّاهي ًلمنَّاًس ًفي اٍلًكتاًب أيكلًئؾى يىٍمعىنيييـي  ما أىٍنزى
يىٍمعىنيييـي البلًَّعنيكفى المَّ  ، كلماذا لـ يسخركنو في إقامة [159: سكرة البقرة] وي كى

مىى  حككمة إسبلمية عالمية عادلة ؟! ًبيىذا اآلية الكريمة اٍستىدىؿَّ اٍلعيمىمىاءي عى كى
ٍممىًة. مىى اٍلجي ًتٍبيىاًف اٍلًعٍمـً عى ؽّْ، كى كًب تىٍبًميًغ اٍلًعٍمـً اٍلحى كيجي
(2)  

محمد بف عيسى بف عبيد، عف محمد بف شعيب، عف عمراف بف  عف: ثالثاً 
: إسحاؽ الزعفراني، عف محمد بف مركاف، عف أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ

                                                 
 .2/283أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي : . االحتجاج25/267بحار األنكار  -1
 .2/184حمد بف أحمد األنصارم الخزرجى شمس الديف القرطبي أبك عبد اهلل م: الجامع ألحكاـ القرآف -2
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كجؿَّ خمؽ األئمة مف نكر عظمتو، ثَـّ صٌكرىـ مف : سمعتو يقكؿ "إفَّ اهلل عزَّ
 (1)طينة مخزكنة مكنكنة مف تحت العرش فأسكف ذلؾ النكرى فيو.

 : عدم صحة مرويات الشِّيَعة وتيافتيا أذكر ما يمي ولبيان
نما ذكرت في كتب -1  ىذه الركاية لـ يركىا أصحاب الصحاح كالسنف، كا 

الشّْيعىة التي تركم السخائـ كالخرافات مما ال يؤمف بو مف لديو ذرة مف إيماف 
 أك مسكة عقؿ.

كعمر  ىذا الحديث في سنده محمد بف الحسيف، كأبك سعيد العصفكرم، -2
 بف ثابت، كىـ مف الركاة الميمميف كالمجيكليف.

إفَّ متفى الركاية يخالؼ صريحى القرآف الكريـ ألنَّو يقكؿي إفَّ اهلل خمؽ محمدان  -3
ًمقا مف نطفةو كالدييما، ككؿُّ ركايةو عف األئمة  كعميان كسائر البشر، فقد خي

الناس كميـ مف  (2)يخالؼ مضمكنيا كتاب اهلل تعالى فيي مختمقة كمردكدة.
سبللة كذريتو أبييـ آدـ الذم خمقو اهلل مف الطيف، بينما خمؽ اهلل ذريتو مف 
ماء مييف، كمف المعمكـً بداىةن أفَّ األنبياء كاألئمة، ككؿُّ النَّاًس ىـ ذريةي آدـ، 
كلقد أشارى اهلل تعالى إلى ىذه الحقيقة الككنية، كالقضية االعتقادية لدل جميع 

ٍنسىاًف : ؿ اهلل تعالىالمسمميف، قا ٍمؽى اإٍلً بىدىأى خى مىقىوي كى الًَّذم أىٍحسىفى كيؿَّ شىٍيءو خى
كًحًو  نىفىخى ًفيًو ًمٍف ري ًييفو ثيَـّ سىكَّاهي كى لىةو ًمٍف مىاءو مى عىؿى نىٍسمىوي ًمٍف سيبلى ًمٍف ًطيفو ثيَـّ جى

ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى قىًميبلن  ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى عىؿى لىكي كفى كىجى . كعٌد [9-7: السجدة]  مىا تىٍشكيري
ىيكى : اهلل تعالى مف قاؿ بغير ذلؾ فيك مف أىؿ الشككؾ كالريب، قاؿ تعالى

                                                 
 .58/45، 25/13. كبحار األنكار 1/389الكميني : الكافي -1
 .341لمبرقعي ص : انظر كسر الصنـ -2
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كفى  ؿه ميسىمِّى ًعٍندىهي ثيَـّ أىٍنتيـٍ تىٍمتىري بلن كىأىجى ى أىجى ـٍ ًمٍف ًطيفو ثيَـّ قىضى مىقىكي  الًَّذم خى
 .[2: األنعاـ]

ئمة أكثر مف األنبياء عمييـ السبلـ، كقد ذىب إلى إفَّ اليقيف لدل األ: رابعاً 
الذم كاف مف أحد  –ذلؾ الشيعي المعاصر آية اهلل عبد الحسيف دستغيب 

 (1).-أعكاف الخميني قائد الثكرة اإليرانية

إفَّ عمي رضي اهلل عنو أعطي خصاالن خاصة بو، كقد أكردكا في : خامساً 
مـ. كركت الشّْيعىة حديثا ذلؾ نصكصا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : رضي اهلل عنو قاؿ مكذكبا عف ابف عباس
"لك أفَّ الرياض أقبلـ، كالبحر مداد، كالجف حساب، كاإلنس كتاب ما : كآلو

 (2)أحصكا فضائؿ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ".

  

                                                 
 .46آية اهلل عبد الحسيف دستغيب ص: انظر حؽ اليقيف -1
 .2ص العبلمة الحمي: أمير المؤمنيف عميو السبلـ في فضائؿ كشؼ اليقيف -2
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 المطمب الثالث
 ردِّ عميياأدلَّة الشِّيَعة في تفضيل أئمتيم وال

"يمكف االستدالؿ لتفضيؿ األئٌمة : يقكؿ الشيعي عمي الحسيني الميبلني
"مسألة : سبلـ اهلل عمييـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ بكجكه كثيرة". كيضيؼ

تفضيؿ األئٌمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ مطركحة في كتب 
ؿ أك ىذا االعتقاد أدلَّتيـ أصحابنا منذ قديـ األٌياـ، كليـ عمى ىذا القك 

 (1)الخاٌصة".

ا كاف نبيُّنا أفضؿى مف جميع األنبياء السابقيف : كيقكؿ في كتاب آخر "كلمَّ
كباإلجماع، فيككف عمٌي أيضان كذلؾ، كىذا الكجو مٌما استدٌؿ  بالكتاب كبالسٌنة

 كالقكؿ بأفضمٌية أئٌمة أىؿ البيت مف سائر األنبياء السابقكف... بو عمماؤنا
  (2)سكل نبٌينا صمى اهلل عميو كآلو كسمـ مكجكد بيف عمماء ىذه الطائفة".

كقد استدؿَّ الشّْيعىة في بياف معتقدىـ بتفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء بالقرآف 
الكريـ، كالسنة، كداللة العقؿ. كنذكر أدلتيـ، ثَـّ نقـك بمناقشتيا بما يبيّْفي 

و مخالؼ لمكتاب كالسنة كصريح إبطاؿ استدالالىـ كفساد اعتقادىـ، كككن
جماع المسمميف.  العقؿ، كا 

 : القرآن الكريم: أوالً 
يزعـ الشّْيعىة أفَّ القرآف الكريـ يدؿُّ عمى تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ 
السبلـ، كمف ذلؾ ما كرد في القرآف مف المساكاة بيف عمي رضي اهلل عنو 

                                                 
 ، كانظر ما بعدىا.477عمي الحسيني الميبلني، ص: -القسـ الثاني  -محاضرات في االعػتقادات  -1
 .9عمي الحسيني الميبلني ص: عمى األنبياء عمييـ السبلـ تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ -2
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بعدة آيات مف  ى ذلؾ الشّْيعىةكالنبي صمى اهلل عميو كسٌمـ. كيستدلكف عم
 -: القرآف الكريـ، منيا

مىى بىٍعضو مٍّْنييـ : قكلو تعالى: اآلية األولى ـٍ عى يي ٍمنىا بىٍعضى ًتٍمؾى الرُّسيؿي فىضَّ
اتو  ييـٍ دىرىجى فىعى بىٍعضى رى ـى الٌموي كى ضياء السيد  . يقكؿ[253: سكرة البقرة] مَّف كىمَّ

مف اآلية أفَّ جية التفضيؿ بتكفر بعض  ظاىرى إفَّ ال: عدناف الخباز القطيفي
الكماالت كالخصائص لبعض األنبياء دكف البعض، كالمقصكد مف األفضمية 

اهلل مف األنبياء، ألف األئمة لدييـ  ككف األئمة أفضؿ ثكابا كأفضؿ كماال عند
األنبياء، ألفَّ جميعى ما عند األنبياء  مف الخصائص كالكماالت ما ليس عند

 (1)االت جمعت في محمد كآؿ محمد عمييـ السبلـ كزيادة.مف الكم

 -: ولمرد عمى استدالليم بيذه اآلية أذكر ما يمي

 إفَّ قكؿ الشّْيعىة بٌأفَّ أئمتيـ أفضؿ مف األنبياء مخالؼ لنصكص القرآف -1
مرتبة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ،  الكريـ، فإنَّو لـ يذكر مرتبة أفضؿ مف

القكؿ بكجكد مرتبة أعمى مف مرتبة األنبياء عمييـ الصبلة كمف المستحيؿ 
كالسبلـ، كمف قاؿ غير ذلؾ فقكلو شاذ يناقض بو كبلـ رب العالميف، كىذا لـ 

أحد مف المسمميف، فمـ يبؽ إال أف يقاؿ إفَّ األئمة أقؿ درجة مف  يقؿ بو
مىف ييًطًع المٌ : األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، قاؿ اهلل تعالى وى كىالرَّسيكؿى كى

ـى  دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاء فىأيٍكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى مىٍيًيـ مّْفى النًَّبيّْيفى كىالصّْ اًلًحيفى  الٌموي عى كىالصَّ
ًفيقنا سيفى أيكلىًئؾى رى كجؿَّ [69: سكرة النساء] كىحى ، ككجو االستدالؿ أفَّ اهلل عزَّ

 ـ أربع مراتب، أكليا كأعبلىا األنبياء، ثـرتَّب عباده السعداء الذيف أنعـ عميي
الصديقكف، ثـ الشيداء، ثـ الصالحكف، فيككف األنبياء أفضؿ عباد اهلل 

                                                 
 .138ص  -بتصرؼ -ضياء السيد عدناف الخباز القطيفي: الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف -1
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الصالحيف، كال تكجد درجة بيف ىذه الدرجات التي حددىا القرآف الكريـ، بؿ ما 
  (1)عداىا الشؾ أدنى منيا درجة كرتبة.

 اهلل مف األنبياء، كأفضؿي  ثكابنا عند إفَّ زعـ الشّْيعىة بأفَّ األئمةى أفضؿي  -2
 كماالن منيـ، ألفَّ األئمة لدييـ مف الخصائص كالكماالت ما ليس عند

متي عمى األنبياء : األنبياء، فمنقكض فإف النبٌي صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ قاؿ "فيضّْ
عًمت لي  ، أكتيت جكامع الكمـ، كنصرت بالرُّعب، كأيحمَّت لي الغنائـ، كجي بستٍّ

تـ بي النبٌيكف".األ كىذه  (2)رض مسجدان كطيكران، كأيرسمتي إلى الخمًؽ كافَّة، كخي
، كلـ يىثبٍت بنصو مف كتاب اهلل تعالى أك السنة النبكية  لـ تيعطى لنبيو كال لكليو
الصحيحة أف أحدا مف الناس سكاء كاف كليا أك إماما راسخا في الديف آتاه 

زات التي أعطاىا اهلل ألنبيائو عمييـ اهلل تعالى شيئا مف الخصائص أك المعج
 السبلـ.

براىيـ كمكسى كعيسى : كيقاؿ لمشيعة إفَّ بعضى أكلي العـز كنبينا كنكح كا 
عمييـ الصبلة كالسبلـ، فضميـ اهلل تعالى عمى غيرىـ مف عباد اهلل كمنيـ 
عمي رضي اهلل عنو بخصكصيات أكرميـ اهلل تعالى بيا ذكرىا اهلل سبحانو 

 (3)، كىذا يقر بو كؿ المسمميف ببل خبلؼ.الكريـفي القرآف 

ػػػػيعىة بػػػػأفَّ األئمػػػػة أفضػػػػؿي ثكابنػػػػا  ـى الشّْ اهلل مػػػػف األنبيػػػػاء د عنػػػػكأيضػػػػان فػػػػإفَّ زعػػػػ
أشػدُّ النَّػاس بػبلءن األنبيػاء، ": بما كرد عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ فمنقكضه 

                                                 
 .11/221شيخ اإلسبلـ ابف تيمية : مجمكع الفتاكل -1
قىٍكؿي المًَّو تىعىالىى335أخرجو البخارم رقـ  -2 ، باب كى ـٍ : ، ًكتىاب التَّيىمُّـً كًىكي كا ًبكيجي ًعيدنا طىيّْبنا فىاٍمسىحي ـٍ تىًجديكا مىاءن فىتىيىمَّميكا صى )فىمى

ـٍ ًمٍنوي( كرقـ  ة، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعمت لي األرض مسجدا كطيكرا. كمسمـ رقـ ، كتاب الصبل438كىأىٍيًديكي
ةى، باب جيعمت لي األرض مسجدنا كطيكرنا.523 بلى مىكىاًضًع الصَّ  ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى

 .42ص  شاه عبد العزيز الدىمكم: مختصر التيحفة اإلثنى عشرية -3
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نَّما قاؿ (1)..".ثَـّ الصالحكف َـّ قػاؿ األ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كا  نبيػاء أكالن، ثػ
فالصػػػالحكف، بالفػػػاء لئلعػػػبلـ بالبعػػػد كالتراخػػػي فػػػي المرتبػػػة بػػػيف األنبيػػػاء : ثانيػػػان 

كغيػػرىـ، كعػػدـ ذلػػؾ بػػيف غيػػر األنبيػػاء، إذ ال شػػؾ أف البعػػد بػػيف النبػػي كالػػكلي 
 أكثر مػف البعػد بػيف كلػي ككلػي، إذ مراتػب األكليػاء بعضػيا قريبػة مػف الػبعض،

، كلبيػاف أفضػميتيـ نبياء في الدنيا ليرفع درجػتيـ فػي اآلخػرةكاهلل تعالى يبتمي األ
كعظـ ثكابيـ، كىذا دليؿ عمػى أف األنبيػاء أكثػر مثكبػة مػف غيػرىـ مػف األكليػاء 

 أك األئمة كاألمراء بخبلؼ ما زعمتو الشّْيعىة.

ؾى ًفيًو ًمف بىٍعًد مىا : كىي قكلو تعالى: آية المباىمة: اآلية الثانية اجَّ فىمىٍف حى
ـٍ كىأىنفيسىنىا جى  ًنسىاءكي ًنسىاءنىا كى ـٍ كى اءؾى ًمفى اٍلًعٍمـً فىقيٍؿ تىعىالىٍكٍا نىٍدعي أىٍبنىاءنىا كىأىٍبنىاءكي

مىى اٍلكىاًذًبيفى  ـٍ ثيَـّ نىٍبتىًيٍؿ فىنىٍجعىؿ لٍَّعنىةى الٌمًو عى ، [61: سكرة آؿ عمراف] كأىنفيسىكي
لمساكاة بيف عمي رضي اهلل عمى ا كأنفسنا كأنفسكـ: حيث يدؿِّ قكلو تعالى

النبي  نفس كأنفسنا: عنو كالنبي صمى اهلل عميو كسٌمـ، كليس المراد بقكلو
صمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ، ألٌف اإلنساف ال يدعك نفسو، بؿ المراد بو غيره، 
كأجمعكا عمى أٌف ذلؾ الغير كاف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، فدلَّت اآليةي 

ي ىي نفس النبي )ص(، كال يمكف أف يككف المراد منو أف أفَّ نفس عم عمى
تمؾ النفس، فالمراد أٌف ىذه النفس مثؿ تمؾ النفس، كذلؾ  ىذه النفس ىي عيف

الكجكه، إاٌل في النبٌكة كاألفضمٌية، لقياـ الدالئؿ  يقتضي االستكاء في جميع

                                                 
. كابف ماجو رقـ 3/372، 6325صحيح عمى شرط مسمـ، كالبييقي رقـ : ، كقاؿ1/99، 119أخرجو الحاكـ رقـ  -1

ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات. كالحديث أخرجتو كتب الشيعة مع اختبلؼ في : 4/188، قاؿ البكصيرم 4024،2/1334
 -77، محمد بف الحسف الحر العاممي: ، ككسائؿ الشيعة201،207، 64/200. كبحار األنكار 2/60الكافي : المفظ، انظر

عمي : . كمشكاة األنكار في غرر األخبار3584باب استحباب احتساب الببلء كالتأسي باألنبياء كاألكصياء كالصمحاء رقـ 
: . قاؿ محمد باقر المجمسي معقبا عمى ركاية الكافي2/734: . كمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ297الطبرسي، ص 

 .9/321ار آؿ الرسكؿ حسف كالصحيح. انظر مرآة العقكؿ في شرح أخب
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ع عمى أٌف كما كاف عمي كذلؾ، كالنعقاد اإلجما عمى أٌف محٌمدان كاف نبيَّا،ن 
كراءه معمكالن بو، ثـٌ اإلجماع دؿَّ  محٌمدان كاف أفضؿ مف عمي، فيبقى فيما
كاف أفضؿ مف سائر األنبياء عمييـ  عمى أٌف محٌمدان صمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ

  (1)مف سائر األنبياء. السبلـ، فيمـز أف يككف عمٌي عميو السبلـ أفضؿ

المباىمػة تػدؿُّ عمػى المسػاكاة بػيف أميػر  إفَّ آيػةى : يقكؿ عمي الحسيني الميبلني
ـٍ : المػؤمنيف عميػو السػبلـ كالنبػي صػػمى اهلل عميػو كسػمـ، فقكلػو تعػالى ػػكي  كىأىٍنفيسى

داؿه عمى المساكاة بيف أميػر المػؤمنيف كالنبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، كلٌمػا كػاف 
لسػٌنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ أفضؿ مف جميع األنبياء السابقيف بالكتػاب كبا

كباإلجماع، فيككف عمٌي أيضان كذلؾ، كىذا الكجو ممَّا استدؿَّ بػو عممػاءي الشّْػيعىة 
   (2)السابقكف.

 : ولمرد عمى استدالل الشِّيَعة بيذه اآلية أذكر ما يمي
أىؿ العمـ أفَّ اآليةى ليست فييا ما يدؿُّ عمى زعـ الشّْيعىة، كافَّ  لقد بيَّف

ؼ خاطئ كفاسد، كغاية ما تدؿُّ عميو اآلية استدالليـ بيا تعسؼ منيـ كتكم
أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أشركو في المباىمة إلرضاء الخصـ : الكريمة

فحامو، إذ المعركؼ مف طبيعة اإلنساف أال يعرض أقاربو لميبلؾ، فككنو  كا 
النبي عميو الصبلة كالسبلـ يدعك أقرب الناس إليو دليؿ كاضح عمى صحة 

 -: ان بطالن استدالل الشِّيَعة باآلية من عدة وجوه، منياويمكن بي نبكتو.

                                                 
. كمحاضرات في 10عمي الحسيني الميبلني ص : انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ -1

 .100-99عبد اهلل الحسيني ص : . كالمباىمة480-479عمي الحسيني الميبلني ص : االعتقادات
 .9ص -بتصرؼ-عمي الحسيني الميبلني: تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ -2
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 إفَّ ما يزعمكنو مف المساكاة خبلؼ المستعمؿ في لغة العرب، كيبيّْفي ذلؾ -1
)أنفسنا( ليس مختصان بعمي رضي اهلل عنو، لككنو صيغة : أفَّ قكلو تعالى

اخمكف جمع، فيمنع أف المراد عمي رضي اهلل عنو، بؿ جميع قراباتو كخدمو د
)نساءنا( صيغة جمع، ككذلؾ : فيو، كيدؿُّ عميو صيغة الجمع، كما أفَّ قكلو

نّْما دعا الحسف كالحسيف ألنَّو لـ يكف حينئذ : قكلو )أبناءينا( صيغة جمع، كا 
  (1)ممَّف ينسب إليو بالبنكة سكاىما.

عميو كال نسمّْـ أفَّ المرادى بأنفسنا عميان، بؿ المرادي نفسو الشريفة صمى اهلل 
كسمـ، كعميّّ داخؿه في األبناء، كفي العرؼ يعد الختف ابنان مف غير ريبة، 

ٍف : كيمتـز عمـك المجاز إف قمنا إفَّ إطبلؽ االبف عمى ابف البنت حقيقة، كا 
إنَّو مجازه لـ يىحتٍج إلى القكؿ بعمكمو، ككاف إطبلقو عمى عمي كابنيو : قمنا

مجازية. فالقكؿ بأف عميا رضي رضي اهلل تعالى عنيـ عمى حد سكاء في ال
اهلل يساكل الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ غمك ال يقبمو عمي رضي اهلل نفسو، 
كال يذىب إليو مسمـ، فمنزلة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ غير منزلة مف 

 اىتدل بيديو، كاستفاد مف عممو، كاقتبس مف نكره. 

 ضي اهلل عنو، فإنَّا ال نيسمّْـ أفَّ لك سمَّمنا جدالن أفَّ المرادى بأنفسنا عمي ر  -2
المراد مف النفس ذات الشخص، إذ جاء لفظ النفس بمعنى القريب كالشريؾ 

ـٍ مّْف دياركـ: في الديف كالممة، كمف ذلؾ قكلو تعالى كفى أىٍنفيًسًي  كىالى تيٍخًرجي
ـٍ : ، كقكلو[84: سكرة البقرة] كٍا أىنفيسىكي : ، كقكلو[11: سكرة الحجرات] كىالى تىٍمًمزي
 ٍيران ـٍ خى ، [12: سكرة النكر] لٍَّكال ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ المؤمنكف كالمؤمنات ًبأىنفيًسًي

فمعمو لما كاف لعمي رضي اهلل عنو اتصاؿ بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ في 

                                                 
 .409عبد الرحمف اإليجي ص : . كالمكاقؼ في عمـ الكبلـ4/35انظر منياج السنة  -1
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النسب كالمصاىرة كاتحاد في الديف عبر عنو بالنفس، كحينئذ ال تمـز المساكاة 
كاآلية الكريمة ال تشير إلى شيء مما زعمتو  (1)د استدالليـ.التي ىي عما

نما يذكر األبناء كالنساء كاألنفس في مجاؿ التضحية إلثبات صحة  الشّْيعىة، كا 
قامة الحجة عمى النصارل، كالمذككركف في اآلية مف أقرب  دعكل النبكة كا 

ف صحة الناس إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كبيذا يتحقؽ لممعاندي
  (2)دعكاه لتقديمو لممباىمة أقرب الناس إليو.

إفَّ قكؿ عمماء الشّْيعىة إف إرادة نفسو الشريفة صمى اهلل عميو كسمـ مف 
)نىٍدعي(، كالشخص ال يدعك نفسو، فإف ىذا مف : "أنفسنا" ال تجكز لقكلو تعالى

تو نفسو أقكاؿ الشّْيعىة اليزيمة، ألنو قد شاع في لغة العرب قديما كحديثا دع
إلى كذا، كدعكت نفسي إلى كذا، كطكعت لو نفسو، كأمرت نفسي، كشاكرتيا 
إلى غير ذلؾ مف االستعماالت الصحيحة الكاقعة في كبلـ البمغاء، فيككف 

 (3)حاصؿ )نىٍدعي أىنفيسىنىا( نحضر أنفسنا، كال محذكر في ذلؾ.

 لصبلةلك كاف المراد مساكاة عمي رضي اهلل عنو لرسكؿ اهلل عميو ا -3
كالسبلـ في جميع الصفات لمـز منو اشتراؾ عمي رضي اهلل في النبكة، 
كختميا، كالبعثة إلى كافة الخمؽ كنحك ذلؾ، كىذا باطؿ باإلجماع، ألفَّ التَّابعى 
دكف المىتبكًع، كلك كاف المراد المساكاة في البعض لـ يحصؿ الغرض، ألفَّ 

رؼ ال تجعؿ مف ىي لو المساكاة في بعض صفات األفضؿ كاألكلى بالتص
 (4)أفضؿ كأكلى بالتصرؼ بالضركرة.

                                                 
 .3/181محمكد ابف عبد اهلل الحسيني األلكسي : . كركح المعاني156انظر مختصر التحفة اإلثنى عشرية ص  -1
 .947، كانظر ص 62السالكس، صد. عمي : انظر مع االثني عشرية في األصكؿ كالفركع -2
 .3/189ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  -3
 .3/189. كركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ 156انظر مختصر التحفة اإلثنى عشرية ص  -4
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"قمنا ال نسمـ إنو لـ يبؽ إال المساكاة، كال دليؿ عمى ذلؾ، : يقكؿ ابف تيمية
بؿ حممو عمى ذلؾ ممتنع، ألف أحداي ال يساكم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

قاؿ  كسمـ ال عميا كال غيره، كىذا المفظ في لغة العرب ال يقتضي المساكاة،
ـٍ : تعالى في قصة اإلفؾ لٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ اٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ًبأىنفيًسًي

قىاليكا ىىذىا ًإٍفؾه مًُّبيفه  ٍيران كى ، كلـ يكجب ذلؾ أف يككف [12: سكرة النكر] خى
المؤمنكف كالمؤمنات متساكيف، كقد قاؿ اهلل تعالى في قصة بني إسرائيؿ 

 ـٍ ًإنَّوي فىتيك مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى ـٍ ًعندى بىاًرًئكي ٍيره لَّكي ـٍ خى ـٍ ذىًلكي ـٍ فىاٍقتيميكٍا أىنفيسىكي بيكٍا ًإلىى بىاًرًئكي
، أم يقتؿ بعضكـ بعضا، كلـ يكجب [54: سكرة البقرة] ىيكى التَّكَّابي الرًَّحيـ

يعبده، ذلؾ أف يككنكا متساكيف، كال أف يككف مف عبد العجؿ مساكيا لمف لـ 
أم ال يقتؿ بعضكـ بعضا، كاف  كال تقتمكا أنفسكـ: ككذلؾ قد قيؿ في قكلو
  (1)كانكا غير متساكيف".

 "انعقد اإلجماع بيف المسمميف عمى أف محمدان : يقكؿ فخر الديف الرازم -4
عميو السبلـ أفضؿ مف عمي رضي اهلل عنو، كما انعقد اإلجماع بيف 

ف، عمى أف النبي أفضؿ ممف ليس بنبي، المسمميف قبؿ ظيكر ىذا اإلنسا
كأجمعكا عمى أف عميان رضي اهلل عنو ما كاف نبيان، فمـز القطع بأف ظاىر 
اآلية كما أنو مخصكص في حؽ محمد صمى اهلل عميو كسٌمـ، فكذلؾ 

 (2)مخصكص في حؽ سائر األنبياء عمييـ السبلـ".

                                                 
 .7/87شيخ اإلسبلـ بف تيمية : منياج السنة النبكية -1
 .8/72فخر الديف الرازم : ى مفاتيح الغيبتفسير اإلماـ الفخر الرازم المسم -2
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ًذ اٍبتىمىى : تعالى يقكؿ اهلل: إمامة إبراىيم عميو السالم: اآلية الثالثة كىاً 
يًَّتي قىاؿى  ًمف ذيرّْ اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامان قىاؿى كى بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ قىاؿى ًإنّْي جى ًإٍبرىاًىيـى رى

ٍيًدم الظَّاًلًميفى   .[124: سكرة البقرة] الى يىنىاؿي عى

لنبي، فيزعمكف أفَّ يستدؿُّ الشّْيعىة باآلية الكريمة عمى أفضمية اإلماـ عمى ا
ـى اإلمامة أسمى  ،مرتبةى اإلمامة أعمى كأسمى مف مرتبة النبكة بمراتب كأفَّ مقا

مف النبكة، كأفَّ األئمة كصمكا المرتبة األسمى فبل تككف المرتبة األدنى مكجبة 
  (1)لتفضيؿ غيرىـ عمييـ.

و لـ يحصؿ إفَّ سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ كاف نبيان كرسكالن، كلكنَّ : كيقكلكف
عمى اإلمامة إال بعد االبتبلء، فإفَّ معنى ذلؾ أف منزلة اإلمامة ىي أعمى مف 

"إفَّ : محمد باقر الحكيـ يقكؿ (2)منزلة النبكة، بؿ تفكؽ منزلة الٌنبكة كالرسالة.
اإلمامةى ىي مرتبةه عاليةه أعمى مف درجة النبكة .. كعندما تككف اإلمامة أعمى 

بدَّ أف تجتمع فييا أبعاد النبكة كمسؤكلياتيا بأعمى درجةن مف النبكة، فبل
درجاتيا، بؿ يمكف أف نقكؿ بأف اإلمامة تمثؿ تطكران كسمكان في حركة النبكة.. 
كركد التصريح بو في ركايات أىؿ البيت عمييـ السبلـ مف أف اإلمامة أعمى 

كجؿَّ بشر إبراىيـ با: كدليؿ ذلؾ( 3)درجة مف النبكة". إلمامة بعد أف أف الٌمو عزَّ
كاف نبينا، كألفَّ اإلمامةى ٌعيده إلييه ال يتدخؿ فيو اإلنساف فاإلماـ اختيار إليي، 

"كقد : كتركم كتب الشّْيعىة عف جعفر الصادؽ أنَّو قاؿ (4)ال انتخاب بشرل.
"إني جاعمؾ لمناس إمامان"، : كاف إبراىيـ نبيا كليس بإماـ، حتى قاؿ اهلل تعالى

                                                 
 .142الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف ص انظر  -1
أىـ مناظرات الشيعة في  -. كاالنتصار9/19الشىيخ نىاًصر مىكاـر الًشيرازم : انظر األىٍمثىؿي في تفسير كتاًب اهلًل المينزىؿ -2

 .6/119العاممي، : بحكث في المنيج -صة الشيعة في شبكات الحكارق: شبكات اإلنترنت، المجمد األكؿ بحكث تمييدية
 .25-22السيد محمد باقر الحكيـ ص : -النظرية كاالستدالؿ-اإلمامة كأىؿ البيت  -3
  .12السيد مجتبى المكسكم البلرل ص : دركس في اإلمامة كالقيادة -4
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"ال يناؿ عيدم الظالميف"، أم مف عبد صنمنا أك : فقاؿ اهللكمف ذريتي، : قاؿ
كثننا ال يككف إمامنا".
: كرككا عف جابر عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ (1)

ذى إبراىيـ عميو السبلـ عبدنا قبؿ أف يىتًَّخٍذهي نبينا، : "سمعتو يقكؿ "إفَّ اهلل اتَّخى
ذىه نبيان قبؿ أف يىتَّخذىه رسكالن، كاٌتخى  ذىه كاٌتخى ذىهي رسكالن قبؿ أف يىتَّخذىه خميبل، كاتَّخى

 (2)خميبلن قبؿ أف يىتَّخذىه إماما".

 : ولبيان فساد استدالل الشِّيَعة بيذه اآلية أذكر ما يمي
 إفَّ زعـ الشّْيعىة بأف إبراىيـ عميو الصبلة كالسبلـ كاف نبيان، كفاقدان لمقاـ -1

مامة فكؽ مقاـ النبكة ىك زعـ اإلمامة، كىذا يعني أف الزعـ بأف مقاـ اإل
ؿي  عؿي : باطؿ، مخالؼ لمقرآف الكريـ، فالجعؿ في كتاب اهلل نكعاف، فاألكَّ الجَّ

عؿي التشريعي: التككيني، كالثاني عًؿ التككيني ما جاء في قكلو : الجَّ فمف الجَّ
ؿى مً : تعالى ـي األىٍرضى ًفرىاشان كىالسَّمىاء ًبنىاء كىأىنزى عىؿى لىكي اًء مىاءن الًَّذم جى فى السَّمى

: ، كما جاء في قكلو تعالى[22: سكرة البقرة] فىأىٍخرىجى ًبًو ًمفى الثَّمىرىاًت ًرٍزقان لَّكيـٍ 
 عىؿى الظُّميمىاًت كىالنُّكرى : ، كما جاء في قكلو تعالى[1: سكرة األنعاـ] كىجى
 ٍسبىانان عىؿى المٍَّيؿى سىكىنان كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى حي ، كما جاء [69: كرة األنعاـس] كىجى

ًصيران : في قكلو تعالى ـى ًلٍمكىاًفًريفى حى يىنَّ عىٍمنىا جى  .[8: سكرة يس] كىجى

إف الجعػػؿ التكػػكيني ال يفيػػد رتبػػة المقػػاـ كالفضػػيمة لممجعػػكؿ، بينمػػا يفيػػد ذلػػؾ 
كىىىٍبنىػا : الجعؿ التشريعي، ألنو جعؿ المقاـ كالفضيمة كما جاء فػي قكلػو تعػالى

عىٍمنىػػا نىًبٌيػػان لىػػوي إً  كيػػبٌلن جى يىٍعقيػػكبى كى اؽى كى ، كمثػػؿ مػػا جػػاء فػػي [49: سػػكرة مػػريـ] ٍسػػحى

                                                 
 .1/175أصكؿ الكافي  -1
. كشرح أصكؿ 1/321المحدث المفسر ىاشـ الحسيني البحراني : فسير القرآف. كالبرىاف في ت12/13بحار األنكار  -2

 .1/114مكلي محمد صالح المازندراني : الكافي
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ػػػػةن يىٍيػػػػديكفى ًبأىٍمًرنىػػػػا: قكلػػػػو تعػػػػالى ـٍ أىًئمَّ ٍمنىػػػػاىي عى "كاهلل  .[37: سػػػػكرة األنبيػػػػاء] كىجى
كجؿَّ لـ يقؿ سكؼ أجعمؾ إمامان بعد إتماـ األمػر كبعػد النبػكة، فػاهلل لػـ يػذكر  عزَّ

عػػؿى  بفعػػؿ المسػػتقبؿ، بػػػؿ باسػػـ الفاعػػؿ، كىػػك حقيقػػػة فػػي مػػف تىمىػػبَّسى بالفعػػػؿ  الجَّ
فَّ مػػػا يدَّعيػػػو بعضػػػيـ مػػػف أفَّ مقػػػاـ أئمػػػتيـ فػػػكؽ األنبيػػػاء  ماضػػػيان أك دائمػػػان". كا 
كيستدلكف باآلية السابقة ىك اليراء كالباطػؿ بعيًنػو، كال مسػتندى ليػـ فيػو. كفضػبلن 

يعتبػػر األنبيػػاء أئمػػةن، كيجعػػؿ  عػػف ىػػذا ربمػػا يتشػػبث أحػػد بيػػذا الباطػػؿ كػػي ال
اإلمامة فكؽ النبكة، مع أف آيات القرآف تنٌص عمى أف األنبياء ىـ األئمة. كمػا 

ـٍ ًفٍعػؿى : قاؿ تعالى في سكرة األنبياء ٍينىػا ًإلىػٍيًي ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىػا كىأىٍكحى عىٍمنىاىي كىجى
يتىػػاء  ًة كىاً  ػػبلى ـى الصَّ قىػػا ٍيػػرىاًت كىاً  اًبػػًديفى اٍلخى ػػانيكا لىنىػػا عى كى ػػاًة كى كى . كقػػاؿ [37: األنبيػػاء] الزَّ

كىػانيكا : تعػالى فػي سػكرة السػجدة كا كى ػبىري ػا صى ػةن يىٍيػديكفى ًبأىٍمًرنىػا لىمَّ عىٍمنىػا ًمػٍنييـٍ أىًئمَّ كىجى
 (1).[24: السجدة] ًبايىاًتنىا ييكًقنيكفى 

 

السبلـ، سكاء كاف نبي اهلل إفَّ اإلمامة كالقيادة ثابتة لجميع األنبياء عمييـ  -2
إبراىيـ أـ يعقكب عمييما السبلـ أك غيرىما، ألفَّ األنبياء عمييـ السبلـ 
كجؿَّ ككحيو لقكلو تعالى : يقكدكف الناس لميداية عف طريؽ أكامر اهلل عزَّ

ٍمنىا عى اًلًحيفى كىجى ٍمنىا صى عى كيبٌلن جى يىٍعقيكبى نىاًفمىةن كى اؽى كى كىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى كى ىي
كىانيكا لىنىا  كىاًة كى يتىاء الزَّ ًة كىاً  بلى ـى الصَّ قىا ٍيرىاًت كىاً  ـٍ ًفٍعؿى اٍلخى ٍينىا ًإلىٍيًي ًبأىٍمًرنىا كىأىٍكحى

اًبًديفى  لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى فىبلى : ، كقكلو[73-72: سكرة األنبياء] عى كى
ٍمنىا ًمٍنييـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى تىكيف ًفي ًمٍريىةو مّْف لّْقىا عى ٍمنىاهي ىيدنل لّْبىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىجى عى ًئًو كىجى

كىانيكا ًبايىاًتنىا ييكًقنيكفى  كا كى بىري  (2).[24-23: سكرة السجدة] ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى

                                                 
 .128-127انظر كتاب كسر الصنـ ص  -1
 .129انظر المصدر السابؽ ص  -2
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كيقاؿ لمشيعة إفَّ إبراىيـ عميو الصبلة كالسبلـ أكتي النبكة كالرسالة كالخمة 
ـٍ يىنٍؿ النُّبكةى كالرسالةى كالًخمَّةى؟!. إفَّ الشّْيعىة لـ فبأًم ش ٍف ل متـي عميو مى يءو فىضَّ

 يستطيعكا اإلتيافى بدليؿو كاحدو ميقنعو في ىذا األمر.

ا قكؿ الشّْيعىة بأفَّ نبيى اهلل إبراىيـ عميو السبلـ لـ يبتمى إال بعد أعطي  -3 كأمَّ
مييـ السبلـ يبتمكف بمجرد قياميـ بدعكة اإلمامة فباطؿ، ألفَّ كؿَّ األنبياء ع

الناس لعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كيبتمكف بتكذيب أقكاميـ كمحاربتيـ 
"ًإفَّ ًمٍف : كاضطيادىـ ليـ، كالصد عف دعكتيـ، كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

، ثيَـّ الَّ  ءن اأٍلىٍنًبيىاءى، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ، ثيَـّ الًَّذيفى أىشىدّْ النَّاًس بىبلى ًذيفى يىميكنىييـٍ
." ـٍ يىميكنىيي
فعف أنس بف مالؾ ، كاألنبياء عمييـ السبلـ مكطفي محبًة اهلل تعالى (1)

"عظـ الجزاء مع عظـ الببلء، : عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أنو قاؿ
ف اهلل إذا أحب قكما ابتبلىـ، فمف رضي فمو الرضا، كمف سخط فمو  كا 

" ثَـّ الظاىري أنَّو تفصيؿ لمطمؽ : يقكؿ محمد فؤاد عبد الباقي (2)السخط".

                                                 
. كالحديث ركاه عدد 7/115أشد الناس ببلء األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ : باب كتاب المرض،: ذكر البخارم في صحيحو -1

حديث صحيح لغيره، كىذا : . قاؿ شعيب األرنؤكط27079،10/45اإلماـ أحمد في المسند رقـ : مف أىؿ الحديث، منيـ
: ، كقاؿ1/99، 119. كالحاكـ في المستدرؾ رقـ 7/142. 9776كرقـ  9774كالبييقي في شعب اإليماف رقـ  إسناده حسف.

. 1832،1833،1834،5/454أبك جعفر أحمد بف محمد الطحاكم، رقـ : اآلثار صحيح عمى شرط مسمـ. كشرح مشكؿ
عف سعد بف أبي كقاص قاؿ قمت يا رسكؿ اهلل أم الناس أشد ببلء قاؿ األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ، : كفي سنف ابف ماجو بمفظ

صحيح. كسمسمة األحاديث : ني، قاؿ األلبا2/371، 4013محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني، رقـ : سنف ابف ماجو
 كىذا سند جيد رجالو كميـ رجاؿ الشيخيف".: ، كقاؿ األلباني1/225الشيخ ناصر الديف األلباني: الصحيحة

، 2396كالترمذم في سننو رقـ  إسناده جيد.: ، قاؿ شعيب األرناؤكط39/35، 23623أخرجو أحمد في المسند، رقـ  -2
كسنده حسف رجالو ": . كلكف الشيخ األلباني بعد ذكر قكؿ الترمذم قاؿىذا الكجو ىذا حديث حسف غريب مف: ، كقاؿ4/179

: سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا: كميـ ثقات رجاؿ الشيخيف غير ابف سناف ىذا، كىك صدكؽ"، انظر
. كابف ماجو في 1/242، 2110 الصغير كزياداتو برقـصحيح الجامع : . كأخرجو األلباني في1/267، 146، رقـلؤللباني
 حسف.: . قاؿ الشيخ األلباني4031،2/1338سننو رقـ
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المبتميف ال لمف أحبيـ فابتبلىـ. إذ الظاىر أنَّو تعالى يكفقيـ لمرضا فبل 
 (1)يسخطي منيـ أحده".

 : السنة النبوية: ثانياً 
"كينتي أنا كعمي نكران بيف يدم : عميو كسمَّـ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل: األول

قبؿ أٍف يخمؽ آدـ بأربعة عشر ألؼ عاـ، فمٌما خمؽ اهلل آدـ قٌسـ  تعالى اهلل
،  فيما (2)أنا، كجزء عمي". ذلؾ النكر جزأيف، فجزء مخمكقاف مف نكرو كاحدو

مطمقان فعمي كذلؾ،  كلمَّا كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسٌمـ أفضؿ البشر
"كمما يدؿَّ عمى : نيفيك أفضؿ مف جميع األنبياء. يقكؿ عمي الحسيني الميبل

رضي اهلل عنو قكلو عميو  المساكاة بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ كعمي
"،: الصبلة كالسبلـ ًمٍقتي أنا كعمي مف نكرو كاحدو ففي تمؾ األحاديث يقكؿ  (3)"خي

ـى ذلؾ النكر : رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ إفَّ اهلل سبحانو كتعالى قسَّ
ـى ذلؾ النُّكرى نصفيف، كىما مخمكقاف مف نصفيف، فنصؼه أنىا ك  نصؼه عمي، قسَّ

 (4)نكر كاحد، كلمَّا كاف رسكؿي اهلل أفضؿى البشر مطمقان، فعمي كذلؾ".

 : ولمرد عمى استدالل الشِّيَعة بيذا الحديث نذكر ما يمي
                                                 

 .2/1338ىامش سنف ابف ماجو  -1
أبك الحسيف يحيى بف : . كالعمدة39/85، 38/150، 35/34،38، 34/150المجمسي : انظر الركاية في بحار األنكار -2

. 187بك جعفر محمد بف جرير بف رستـ بف يزيد الطبرم ص أ: . كدالئؿ اإلمامة88الحسف بف البطريؽ األسدم الحمي ص
. كاألربعيف 630محمد بف جرير بف رستـ الطبرم ص: كالمسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ

ص  حسف بف سميماف الحمي: . كمختصر بصائر الدرجات452محمد طاىر القمي الشيرازم ص : في إمامة األئمة الطاىريف
116. 

. كعيكف أخبار 31الشيخ الصدكؽ ص: ، كالخصاؿ85/ 39/ 35/34،150/35،34/38،150المجمسي : بحار األنكار -3
 .20لمميبلني ص: . كتفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ64الشيخ الصدكؽ ص: الرضا

، محاضرات في االعتقادات 13الحسيني الميبلني ص عمي: تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ -4
 .482عمي الحسيني الميبلني ص: )القسـ الثاني(
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إفَّ ىذا الحديث ال يمكف االستدالؿ بو، فيك حديثه مكضكعه بإجماع عمماء 
: إسناده محمد بف خمؼ المركزم، قاؿ عنو يحيى بف معيف أىؿ السنة، ففي

. كقاؿ الدارقطني متركؾ، كلـ يختمؼ أحد في كذبو. كيركل : ىك كذابه
الحديث مف طريؽ آخر فيو جعفر بف أحمد، ككاف رافضيا غاليا كذابا 

  (1)ككاف أكثر ما يضع في مدح الصحابة رضي اهلل عنيـ كسبيـ. كضاعا،

كليس فيو أك في  (2)ؼ الحمي إلى مسند اإلماـ أحمد.كعزاه الحسف بف يكس
كتب الحديث المعتمدة عند أىؿ السنة كالجماعة، لكف ركاه ابف عساكر مف 

 (3)ركاية الحسف بف عمي بف صالح أبك سعيد العدكم البصرم الممقب بالذئب.
يضع الحديث كيسرؽ الحديث، : متركؾ، كقاؿ ابف عدم: قاؿ الدارقطني عنو

 (4)ى قـك آخريف، كيحدث عف قـك ال يعرفكف، كىك متيـ فييـ.كيمزقو عم

في ركاتو مف ىك : كقاؿ السيكطي (5)كحكـ عميو بالكضع ابف الجكزم.
، كمف ىك ليسى بشيءو.   (6)كٌذابه

ذا كاف ىذا حاؿ الحديث كما بيف عمماء الجرح كالتعديؿ، فكيؼ يستدؿُّ بو  كا 
 قائدىـ؟!!.عمماء الشّْيعىة في إثبات عقيدة مف أىـ ع

                                                 
 .224مختصر التيحفة اإلثنى عشرية ص  -1
 .212الحسف بف يكسؼ المطير الحمي ص : انظر نيج الحؽ نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ -2
 .42/67ابف عساكر : تاريخ دمشؽ -3
شمس الديف : . كانظر ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ2/338عبد اهلل أبك أحمد الجرجاني : الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ -4

محمد بف : . كتكممة اإلكماؿ2/229أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني : . كلساف الميزاف2/257محمد بف أحمد الذىبي، 
 .1/120ي بف عبد الكافي السبكي تاج الديف بف عم: . كطبقات الشافعية الكبرل661عبد الغني البغدادم أبك بكر ص 

 .1/340عبد الرحمف بف الجكزم : المكضكعات -5
 .300،1/299الحافظ جبلؿ الديف السيكطي رقـ: الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة -6
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فقد كرد عف : تشبيو عمي رضي اهلل عنو باألنبياء السابقيف: الحديث الثاني
لى : عميو كسٌمـ" قكلو رسكؿ اهلل صمى اهلل "مف أرادى أٍف يرل آدـ في عممو، كا 
لى لى  نكح في فيمو، كا  لى يحيى بف زكريا في زىده، كا  إبراىيـ في حممو، كا 

قالت  (1)مي بف أبي طالب".فمينظر إلى ع مكسى بف عمراف في بطشو،
مف  ىذا الحديث يدؿُّ عمى أفضمٌية أمير المؤمنيف: الشّْيعىة االثنا عشرية

 األنبياء السابقيف، ألٌنو قد اجتمعت فيو ما تفٌرؽ في أكلئؾ مف الصفات
الحميدة، كمف اجتمعت فيو الصفات المتفرقة في جماعة، يككف ىذا الشخص 

 ( 2)ضؿ مف تمؾ الجماعة.فيو تمؾ الصفات أف الذم اجتمعت

"تشبيو أمير المؤمنيف عميو : يقكؿ الشيعي المعاصر عمي الحسيني الميبلني
السبلـ باألنبياء عمييـ السبلـ السابقيف، كىذا الحديث نسٌميو بحديث األشباه 

"مف أراد أف يرل آدـ في عممو، كنكحان في : أك حديث التشبيو، كىك قكلو
براىيـ في خٌمتو،  كمكسى في ىيبتو، كعيسى في صفكتو، فمينظر طاعتو، كا 

 ( 3)إلى عمي بف أبي طالب".

ويمكن إبطال استدالل الشِّيَعة بيذه الرواية وما بنوه عمييا من اعتقاد من 
 -:عدة وجوه، عمى النحو التالي

تشبيو عمي رضي اهلل عنو باألنبياء السابقيف عمييـ السبلـ باطؿ، إفَّ  -1
بخصاؿ األنبياء عمييـ السبلـ ال بذكاتيـ ككؿ  ألفَّ التشبيو إنما كاف

                                                 
ـ . كتفضيؿ األئمة عميي14الشيخ المفيد ص: . كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ21/283المجمسي : بحار األنكار -1

عمي الحسيني : . كتشييد المراجعات كتفنيد المكابرات15عمي الحسيني الميبلني ص: السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ
 .100عبد اهلل الحسيني ص : . كالمباىمة1/462الميبلني 

 .14الشيخ المفيد ص : انظر تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ -2
. كالركاية ذكرىا المجمسي 13عمي الحسيني الميبلني ص: ى األنبياء عمييـ السبلـانظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عم -3

 .283/21في بحار األنكار 
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خصائصيـ، كىذا ال يثبت األفضمية لعمي رضي اهلل عنو عمى األنبياء عمييـ 
 كاإلجماع منعقد عمى أف األنبياء عمييـ السبلـ أفضؿ مف األكلياء. السبلـ،

. بؿ إفَّ تشبيوى شخصو باخرى ال يقتضي أفَّ الميشبَّوى أفضؿي مف الميشىبًَّو بو -2
ربما يقتضي المساكاة إٍف كاف التَّشبيو بكؿ فضائمو كخصائصو، كالتشبيو بيف 
اثنيف مف البشر بكؿ الفضائؿ كالخصائص مستحيؿ أف يككف، فاألنبياء 
عمييـ السبلـ مع أنيـ رسؿ اهلل تعالى كبينيـ خصائص مشتركة إالَّ أفَّ 

بُّؾى أىٍعمىـي ًبمىف ًفي كى : بعضيـ عمييـ السبلـ أفضؿ مف بعض، قاؿ اهلل تعالى رى
بيكران  مىى بىٍعضو كىآتىٍينىا دىاكيكدى زى ٍمنىا بىٍعضى النًَّبيّْيفى عى لىقىٍد فىضَّ  السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كى

 [.55: اإلسراء]

ىذا الحديث أكرده الحمي في : يقكؿ شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم -3
لى  البغكم مرة أخرل، كليس في كتبو، كقد نسبو إلى البييقي مرة، كا 

تصانيفيما أثر منو... كما ذكر محض تشبيو لبعض صفات عمي رضي اهلل 
مف : عنو ببعض صفات األنبياء عمييـ السبلـ، كقد أجاز أىؿ البياف أف يقاؿ

أراد أٍف ينظر القمر ليمة البدر فمينظر إلى كجو فبلف، كىذا ال يعني المساكة 
ضميةى أحدىما عمى اآلخر، كلك تجاكزنا عف ذلؾ بيف القمر ككجو فبلف، كال أف

لكاف استعارةن مبناىا عمى التشبيو، كفيـ المساكاة بيف الميشىبًَّو كالميشبَّو بو مف 
األحاديث الصحيحة تشبيو أبي بكر رضي اهلل  كقد ركل في كماؿ السفاىة،

 عنو بإبراىيـ كعيسى عمييما السبلـ، كتشبيو عمر رضي اهلل عنو بنكح عميو
السبلـ، كتشبيو أبي ذر رضي اهلل عنو بعيسى عميو السبلـ، كلمَّا كاف ألىؿ 
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السنة حظ عظيـ مف العقؿ لـ يحممكا ذلؾ التشبيو عمى المساكاة أصبلن بؿ 
 (1)أعطكا كبل مرتبتو.

إفَّ المساكاة باألفضؿ في صفة ال تككف مكجبة ألفضمية المساكم، ألف  -4
بسببيا أفضؿ. كأيضان ليست األفضمية ذلؾ األفضؿ لو صفات أخر قد صار 

"عف سعيد بف حسف : كذكر شيخ اإلسبلـ بف تيمية( 2)مكجبة لمزعامة الكبرل.
سمعت ليث بف أبي سميـ يقكؿ أدركت الشّْيعىة األكلى كما يفضمكف عمى : قاؿ

 (3)أبي بكر كعمر أحدا".

عميو كىك قكؿ النبي صمى اهلل : ما يعرؼ بحديث الطٍَّير: الحديث الثالث
بأحبّْ الخمًؽ إليؾ يأكؿ معي مف ىذا الطٍَّير، فجاء عمي  "الميـ ائتني: كسٌمـ

كأفرد لو  (4)فأكؿ معو". ىذا الحديثي ذكرتو عدده مف المصادر الشيعية.
يـ كتابنا منيا تأليؼ عمي الحسيني الميبلني، يقكؿ  )حديث الطٍَّير(: بعضي

يا بالقبكؿ، كلـ يركا أفَّ أحدان ردَّه ىذا الحديث تمقتو األمة بأجمع: الشيخ المفيد
عمى أنس، كال أنكر صحتو عند ركايتو، فصار اإلجماع عميو ىك الحجة في 

  (5)صكابو.

                                                 
 .166ص  -بتصرؼ –مختصر التيحفة اإلثنى عشرية  -1
 المصدر السابؽ نفسو. -2
 .6/136شيخ اإلسبلـ بف تيمية : منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة كالقدرية -3
. ككتاب 1/96الشيخ المفيد : . كالفصكؿ المختارة31/316،374،34/355،356،38/355،356حار األنكار انظر ب -4

الشيخ الصدكؽ : األماليك  .2/555لمشيخ الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمى : الخصاؿ
الشيخ : . كمستدرؾ سفينة البحار1/221ازم الشيخ محمد طاىر القمي الشير : كاألربعكف في إمامة األئمة الطاىريف .291ص

الشيخ المفيد أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف : كاإلفصاح في إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ .6/215،10/1عمي النمازم 
محمد بف جرير بف رستـ : كالمسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ. 33صالنعماف الحارثي 

 .336ص  طبرمال
 .97-96/ 1الشيخ المفيد : انظر الفصكؿ المختارة -5
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إذا كاف عمي رضي اهلل عتو أفضؿ : يقكؿ الشّْيعىة في كجًو استبلليـ بو
 (1)الخمؽ عند اهلل سبحانو كتعالى، فيككف أفضؿ مف األنبياء عمييـ السبلـ.

"كقد ثبت أفَّ أحبَّ الخمؽ إلى : قيبو عمى الحديث يقكؿ الشَّيخي المفيدكفي تع
اهلل سبحانو كتعالى أعظميـ ثكابان عند اهلل، كأفَّ أعظـً النَّاس ثكابنا ال يككف إالَّ 
ألنَّو أشرفييـ أعماالن كأكثريىـ عبادةن هلل تعالى، كفي ذلؾ برىافه عمى فضؿ أمير 

لخمؽ كميـ سكل النبي صمى اهلل عميو كآلو المؤمنيف عميو السبلـ عمى ا
 ( 2)كسٌمـ".

إنَّ حديث الطَّْير الذي روتو كتب الشِّيَعة، وزعم المفيد اإلجماع عمى 
 -: صحتو، ال َيصحُّ االستدالل بو، وبيان ذلك من عدة وجوه

وي أئمةي الحديث، بؿ  -أ حى حَّ الحديث لـ يركه أحده مف أصحاب الصحيح، كال صى
كبات المكضكعات عند أىؿ العمـ كالمعرفة مف عمماء الحديث. ىك مف المكذ

يقكؿ شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم كىذا الحديث قد حكـ أكثر 
المحدثيف بأنو مكضكع، كممف صرح بكضعو الحافظ شمس الديف الجزرم، 

حديث : كقاؿ الذىبي في المغني في الضعفاء (3)ككذلؾ الذىبي في تمخيصو.
"كحديث : كيقكؿ الحافظ الذىبي (5)أبا حاتـ قد ضعفو. ر أفَّ كذك (4)منكر.

كذكر  (6)الطٍَّير عمى ضعفو، فمو طرؽ جمة، كقد أفردتيا في جزء كلـ يثبت".

                                                 
، 336محمد بف جرير بف رستـ الطبرم، ص : انظر المسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ -1

 .28ي الميبلني ص عمي الحسين: ، كتفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ15الشيخ المفيد، ص: كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ
 .1/97الشيخ المفيد : الفصكؿ المختارة -2
 .219المصدر السابؽ ص -3
 .2/349شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي : المغني في الضعفاء -4
 .2/480المصدر السابؽ  -5
 .13/233شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي : سير أعبلـ النببلء -6
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"سيًئؿى أبك عبد اهلل الحاكـ عف حديث الطٍَّير فقاؿ ال : الحافظ الذىبي أنو
حَّ لما كاف أحده أفضؿى مف عميو بعد النبي صم ، كلك صى ى اهلل عميو يىًصحُّ

 (1)كسمـ".

كقد أكرده ابف الجكزم مف ستًة عشر طريقان، مبينان عمًَّة كؿّْ كاحدةو منيا 
"قد ذكره ابف مردكيو مف نحك عشريف طريقان كميا مظمـ كفييا : كقاؿ

"إفَّ حديثى الطائر مف المكذكبات : كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (2)مطعف".
رفة بحقائؽ النقؿ، كسيًئؿى الحاكـي عف حديث المكضكعات عند أىؿ العمـ كالمع

".: الطٍَّير فقاؿ "كىذا الحديث قد صنؼ : كيقكؿ الحافظ ابف كثير (3)"ال يىًصحُّ
عىفَّوي ككتبى في  .. كممَّف ضى الناس فيو كلو طرؽه متعددةه، كفي كؿٍّ منيا نظره

َـّ ذكرى بعضى ردّْه كتضعيفو سندان كمتنان مجمدان كبيران أبك بكر الباقبلني..". ث
ٍف كىثيرىت : طرقو كقاؿ ، كا  ًة ىذا الحديث نظره حَّ "كفي الجممة ففي القمب مف صن

قيو". طري
كيقكؿ  (5)ركاه الحاكـ في مستدركو كىك منكره سندنا كمتننا.: كقاؿ (4)

"حديث الطٍَّير ركاه الطبراني، كأبك يعمى، كالبزار مف : كماؿ الديف الدميرم
د صححو الحاكـ، كىك مف األحاديث المستدركة عدة طرؽ كميا ضعيفة، كق

 ( 6)عمى المستدرؾ".

                                                 
محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم : . كانظر تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم17/168ببلء سير أعبلـ الن -1

 .1/154أبك العبل 
 .1/233ابف الجكزم : العمؿ -2
 .4/99منياج السنة  -3
 .7/351ابف كثير : البداية كالنياية -4
 .7/351البداية كالنياية  -5
 .2/463ف محمد بف مكسى بف عيسى الدميرم كماؿ الدي: حياة الحيكاف الكبرل -6
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كنقؿ الشككاني عف المجد محمد بف يعقكب الفيركز آبادم في المختصر 
عَّفىو الشيخ  (1)"لو طرؽ كثيرة كميا ضعيفة".: عف ىذا الحديث قكلو كضى

"، قاؿ الشيخ : األلباني فقاؿ تعميقان عمى قكؿ الترمذم "ىذا حديثه غريبه
، كىك كما قاؿ".: األلباني "قد جمع : كقاؿ أبك مكسى المديني (2)"أم ضعيؼه

غيري كاحدو مف الحفَّاظ طرؽى أحاديًث الطٍَّير لبلعتبار كالمعرفة، كالحاكـ 
: النيسابكرم، كأبي نيعيـ، كابف مردكيو. كسيًئؿى الحاكـ عف حديث الطٍَّير فقاؿ

قاؿ الحاكـ حديث الطٍَّير لـ  :قاؿ محمد بف طاىر المقدسي (3)ال يىًصٌح".
يخرج في الصحيح كىك صحيح، بؿ مكضكعه ال يركل إالَّ عف أسقاط أىؿ 

"ىك : كقاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني (4)الككفة مف المجاىيؿ عف أنس".
."  (5)خبره منكره

"كـ مف حديثو تىعىدَّدىٍت طرقيو ككثيريت ركاياتيو : كقاؿ الزيمعي في نصب الراية
 ( 6)ؼه كحديث الطٍَّير".كىك ضعي

ما جاء في حديث الطٍَّير مف الزعـ بأفَّ عمينا أحبي الخمؽ إلى اهلل  -ب
"أنا : يناقضو ما ركتو كتبي الشّْيعىة مف قكؿ رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ

سيدي كلدي آدـ، كعميه سيّْدي العرب".
فالحديث أثبتى أفَّ أحبَّ الخمؽ إلى اهلل  (7)

                                                 
 .382الشككاني ص: الفكائد المجمكعة -1
الشيخ محمد ناصر الديف : . كضعيؼ سنف الترمذم3/245الشيخ محمد ناصر الديف األلباني : مشكاة المصابيح -2

 .500، ص3987األلباني، رقـ
 .7/372شيخ اإلسبلـ بف تيمية : منياج السنة النبكية -3
 .11/355اية كالنياية البد -4
 .2/354أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي : لساف الميزاف -5
، كانظر تحفة 361-1/359عبد اهلل بف يكسؼ أبك محمد الحنفي الزيمعي: نصب الراية ألحاديث اليداية -6

 .10/224األحكذم
لمفتاؿ : . كركضة الكاعظيف4/198،22/503،31/326،387: ذكرت في بحار األنكار في عدة مكاضع، منيا -7

، 1أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيو الفقيو القمي، رقـ : . معاني األخبار101النيسابكرم ص 
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اهلل عميو السبلـ، كىك أفضمييـ عمى اإلطبلؽ، بينما عميه رضي اهلل ىك رسكؿي 
عنو أحبُّ العرب إلى اهلل، كىك أفضمييـ عمى اإلطبلؽ. فبل يككفي عمينا أفضؿى 

 الخمًؽ كال أحبَّيـ عند اهلل تعالى.

حى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ما يبيف كذب الركاية عف رسكؿ اهلل  -ج لقد كضَّ
إفَّ أكؿ الطٍَّير ليس فيو أمره عظيـه يناسبي أٍف : كسمَّـ فقاؿصمَّى اهلل عميو 

ـى الطعاـ مشركع لمبٌر  يجيءى أحبُّ الخمؽ إلى اهلل ليأكؿ منو، فإفَّ إطعا
كالفاجر، كليس في ذلؾ زيادةه كقربةه عند اهلل تعالى ليذا اآلكؿ، كال معكنةه 

جعؿى أحبَّ الخمؽ إلى  عمى مصمحًة ديف كال دنيا، فأمُّ أمرو عظيـو ىنا ييناسبي 
إفَّ : اهلل تعالى يفعمو؟! كىذا الحديث يناقض مذىب الرافضة؛ فإنيـ يقكلكف

ـي أفَّ عمٌيان أحبُّ الخمؽ إلى اهلل، كأنَّو جعمىو  النبي صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كاف يعم
خميفةن مف بعًدًه. كىذا الحديثي يدؿُّ عمى أنَّو ما كاف يعرؼي أحبَّ الخمؽ إلى 

 (1)هلل.ا

"إمَّا : كلمزيد مف الردّْ عمى استدالؿ الشّْيعىة يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية -د
أٍف يككف النبي صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كاف يعرؼ أفَّ عمٌيان أحبُّ الخمؽ إلى اهلل، 
أك ما كاف يعرؼ. فإٍف كاف يعرؼ ذلؾ، كاف يمكنو أٍف يرسؿى يطمبو، كما كاف 

                                                                                                        
. ككتاب األربعيف في إمامة األئمة 1/125)باب( معنى قكؿ النبي )ص( في عمى بف أبى طالب عميو السبلـ أنو سيد العرب

"كفي : ( كصححو مع أنو قاؿ3/124. كركاه الحاكـ )1/57بف محمد حسيف الشيرازم النجفي القمي محمد طاىر : الطاىريف
"كضعو الحسيف بف عمكاف كعمر بف مكسى الكجييي. قاؿ : إسناده عمر بف الحسف كأرجك أنو صدكؽ". كتعقبو الذىبي فقاؿ

"كفيو : . كقاؿ الييثمي1357لمحميد : كـ، كمختصر المستدرؾ الحا4/290"كىك مكضكع". انظر لساف الميزاف : الحافظ
(. كقاؿ الشيخ 9/116،9/131ضعفو أبك داكد، كفيو إسحاؽ بف إبراىيـ الضبي كىك متركؾ". انظر )مجمع الزكائد: خاقاف

"مكضكع". كضعفو السخاكم، كاحتج بحكـ الذىبي : (1/220مبل عمي قارم في)األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة 
بأفَّ كؿ طرؽ ىذا الحديث : (1/561(. كصرَّح العجمكني في)كشؼ الخفاء1/394. كانظر)المقاصد الحسنةعميو بالكضع

 ضعيفة.
 .7/374منياج السنة  -1
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الميَـّ ائتني بعميٍّ فإنَّو أحبُّ الخمؽ : ابة، أك يقكؿيطمب الكاحدى مف الصح
إليؾ، فأم حاجةو إلى الدعاء كاإلبياـ في ذلؾ؟! كلك سىمَّى عمٌيان الستراح أنسه 
ٍف كاف النبي صمَّى اهلل  .. كا  مف الرجاء الباطؿ، كلـ يغمؽ الباب في كجو عميٍّ

كاف يعرؼ ذلؾ. ثَـّ إفَّ عميو كسمَّـ لـ يعرؼ ذلؾ، بىطيؿى ما يدَّعكنو مف ككنو 
لٌي" فكيؼ ال يعرؼ أحبَّ الخمًؽ إليو؟!".: في لفظو  (1)"أحبُّ الخمؽ إليؾ كا 

حاح التي أجمع أىؿي الحديث عمى  -ىه إفَّ األحاديث الثابتة في كتب الصّْ
صحتيا كتمٌقييا بالقبكؿ، تيناقضي حديثى الطٍَّير المكذكب المكضكع، كمنيا ما 

كمسمـ كغيرىما مف فضائؿ الصحابة رضي اهلل  جاء في صحيح البخارم
عنيـ كخاصة أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما، ففي الصحيحيف أف النبي 

ًميبلن التخذتي أبا بكر : صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ "لك كنت ميتًَّخذنا ًمفى النَّاًس خى
، بؿ متكاتره عند أىؿ العمـ بالحديث؛ فإ (2)خميبلن". نَّو كىذا الحديثي مستفيضه

حاح مف كجكهو ميتعددةو، مف حديث ابف مسعكد كأبي سعيد  قد أخرجى في الصى
كابف عباس كابف الزبير، كىك صريحه في أنَّو لـ يكف عنده مف أىؿ األرض 
، كىذا ال يىصميحي إالَّ  مَّةى ىي كماؿي الحيبّْ أحده أحبَّ إليو مف أبي بكر؛ فإفَّ الخو

مـ أنَّو أحبُّ النَّاس إليو.  هلل، فإذا كانت ممكنةن، كلـ يىصميحى  ليا إالَّ أبك بكر، عي
"عائشة" : "أمُّ النَّاًس أحبُّ إليؾ؟ قاؿ: كقكلو في الحديث الصحيح لمَّا سيًئؿ

 (3"أبكىا".): مف الرجاؿ؟ قاؿ: قيؿ

                                                 
 .376-7/357منياج السنة  -1
 سبؽ تخريجو. -2
تعميؽ محمد ماؿ . كانظر اإلمامة في ضكء الكتاب كالسُّنة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، جمع كتقديـ ك 7/376منياج السنة  -3

 .2/62اهلل، 
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قد ثبت أفَّ رسكؿى اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : قالت الشِّيَعة: الحديث الرابع
: قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ييسًممييا الجميع، منياىك أفضؿي البشر بدالئؿ 
ذا ثبت أنَّو عميو  (1)"أنا سيّْدي كلد آدـ كال فخر".: "أنا سيّْدي البشر"، كقكلو كا 

السبلـ أفضؿي البشر، كىجبى أٍف يميىو أميري المؤمنيف عميه في الفضؿ، بداللتو 
صارل نجراف إلى عمى ذلؾ. فمف ذلؾ أنَّو صمى اهلل عميو كسمـ لمَّا دعا ن

ةى عمييـ في كجكب إتّْباًعو،  جَّ ًتو، كليقيـ الحي المباىمة، ليبرىفَّ ليـ ثبكتى نيبكَّ
جعؿ عميان رضي اهلل عنو في مرتبتو، كحكـ بأنَّو عدَّلىو، كقضى لو بأنَّو نفسو، 
بًّْو  كساكل بينو كبينو في الفَّضؿ، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ مخبران عف رى

كجؿَّ بم اءؾى ًمفى : ا حكـ بو كشيد كقضىعزَّ ؾى ًفيًو ًمف بىٍعًد مىا جى اجَّ مىٍف حى
ـٍ ثيَـّ  ـٍ كىأىنفيسىنىا كأىنفيسىكي ًنسىاءكي ًنسىاءنىا كى ـٍ كى اٍلًعٍمـً فىقيٍؿ تىعىالىٍكٍا نىٍدعي أىٍبنىاءنىا كىأىٍبنىاءكي

مىى اٍلكىاًذًبيفى  . فدعا الحسف [61، عمرافسكرة آؿ ] نىٍبتىًيٍؿ فىنىٍجعىؿ لٍَّعنىةى الٌمًو عى
كالحسيف لممباىمة، فكانا ابنيو في ظاىر المفظ، كدعا فاطمة رضي اهلل عنيا 
ككانت الميعىبَّري عنيا بنسائو، كدعا أمير المؤمنيف عمي فكاف المىحككـي لو بأنَّو 

 ( 2)نفسيو.
                                                 

: في عدة مكاضع منيا لممجمسي: بحار األنكار: الحديث صحيح، كركاه عدد مف المصادر الشيعية منيا -1
أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف الحسيف بف : ، كعيكف أخبار الرضا9/294،16/325،35/70،40/45،59،63/78

 .3202محمدم الريشيرم ص: . كميزاف الحكمة142الفتاؿ النيسابكرم صمحمد بف : . ركضة الكاعظيف1/38بابكيو القمى 
. كركاه 396الشيخ سميماف بف عبد اهلل الماحكزم البحراني ص: كاألربعكف حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ

. كأخرجو الطبراني في 4627، رقـ 3/134"ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"،: الحاكـ كقاؿ: مف عمماء أعؿ السنة
، 4308، كركاه ابف ماجة في سننو، كتاب الزىد، باب ذكر الشفاعة، رقـ 10/376، كالييثمى5082رقـ  5/202األكسط 

"أنا سيد كلد آدـ يـك : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ: صحيح. كركاه مسمـ عف أبي ىريرة بمفظ: قاؿ الشيخ األلباني
، كتاب الفضائؿ، باب تفضيؿ نبينا صمى اهلل عميو كسمـ عمى جميع الخبلئؽ. كركاه الترمذم في سننو، 4223القيامة". رقـ 

ًديثه : في فضؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كقاؿ 3548مف سكرة يني إسرائيؿ، كرقـ  3073رقـ  ةه كىىىذىا حى ًديًث ًقصَّ ًفي اٍلحى كى
ًكمى ًبيىذىا اإٍلً  قىٍد ري ًحيحه كى سىفه صى ـى، قاؿ الشيخ األلبانيحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ٍسنىاًد عىٍف أىًبي نىٍضرىةى عىٍف اٍبًف عىبَّاسو عىٍف النًَّبيّْ صى
 .4673، رقـ 4/218، كأبك داكد في سننو 10985، رقـ 2/540صحيح، كركاه أحمد في المسند 

 .23-20الشيخ المفيد ص : تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ - 2
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ولمردِّ بما ذكرتو الشِّيَعة من روايات فهي تفضهيل عمهي رضهي اهلل عنهو عمهى 
 -: نذكر ما يميغيره 

 لقد تكاترت الركاياتي عف أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنو أنَّو كاف -1
"خيري ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر". كقد : : يقكؿي عمى منبر الككفة

كيركل عف عمي بف أبي طالب أنو كاف  (1)ركل ىذا عنو مف ثمانيف طريقا.
مني عمى أبي بكر كعمر إال جمدتو "ال أكتى بأحد يفض: قاؿ عمى منبر الككفة

فقد ركل الطكسي  (3)كنقمت ىذه الركايات كتب الشّْيعىة نفسيا. (2)حد المفترم".
خير : "إفَّ عميان عميو السبلـ قاؿ في خطبتو: في كتابو )الشافي( في الحديث

ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر". كفى بعض األخبار أنَّو عميو السبلـ 
د ما أنيى عميو أفَّ رجبلن تناكؿ أبا بكر كعمر بالشتيمة، فدعي خطب بذلؾ بع

ـى بعقكبةو بعد أٍف شيدكا عميو بذلؾ". بو كتقدَّ
(4)  

مف الشّْيعىة  -كنقؿ أبك القاسـ البمخي عف شريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر
أبك بكر، فقاؿ لو : "أييا أفضؿ؟ أبك بكر أـ عمي؟ فقاؿ لو: أنَّو سئؿ -األكؿ

                                                 
 60، 2109، 839،1060: . كالحديث ركاه أحمد في المسند، األرقاـ6/137،7/511ابف تيمية : انظر منياج السنة -1

إسناده صحيح. كركاه أحمد أيضا في فضائؿ الصحابة األرقاـ : إسناده قكم، كقاؿ أيضا: ، كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط926
، قاؿ الشيخ األلباني في ظبلؿ الجنة في 993رقـ : ني في السنة. كابف أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد الشيبا80،84،90
 .3548،3815،5759الطبراني، رقـ : إسناده صحيح. المعجـ األكسط: تخريج السنة

اإلماـ : ، كفضائؿ الصحابة34-13/32ابف تيمية : ، كمجمكع الفتاكل220-1/219ابف تيمية : انظر منياج السنة -2
أبك القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة : . كتاريخ مدينة دمشؽ1018،1219عاصـ الضحاؾ رقـ ابف أبي: . كالسنة1/83أحمد 

 .30/383،44/365اهلل المعركؼ بابف عساكر
 .7/355انظر بحار األنكار  -3
: . كقكؿ عمي رضي اهلل عنو6/92أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكسكم الشريؼ المرتضى : انظر الشافي في اإلمامة -4

الحافظ أبك بكر عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد : األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر"، ركم في السنة "خير ىذه
، قاؿ 1193،1196،1197،1201: لمشيخ ناصر الديف األلباني بأرقاـ: الشيباني، كمعو ظبلؿ الجنة في تخريج السنة

لديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم في كنز . كأخرجو عبلء ا7/201صحيح. كأخرجو أبك نعيـ في الحمية : األلباني
 .36098العماؿ رقـ 
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نعـ، مف لـ يقؿ ىذا فميس شيعيِّا، : تقكؿ ىذا كأنت شيعي؟ فقاؿ لو: السائؿ
أالى خيري ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر : كاهلل لقد رقي ىذه األعكاد عمٌي، فقاؿ

فإذا كاف ىذا ( 1)ثـ عمر، فكيؼ نردُّ قكلىو ككيؼ نيكىذّْبىو؟. كاهلل ما كاف كذابنا".
مىو عمى سكاه مف البشر، فكيؼ يدعي مكقؼي عميو رضي اهلل عنو ممَّف ييفىضّْ 

؟! فبلبدَّ أفَّ يككفى إنكاريه عمى  قكـي تفضيؿى عمي عمى األنبياء عمييـ السبلـٌ
 ىؤالء أشدَّ نكيرنا.

كىك ابف عمي رضي اهلل  –كركل اإلماـ البخارم عف محمد بف الحنفية 
 أمُّ الناس خير بعد رسكؿ اهلل: قمت ألبي: قاؿ -عنو مف زكجتو الحنفية

 ( 2)ثَـّ عمر.: ثَـّ مف؟ قاؿ: أبك بكر، قمت: صمى اهلل عميو كسمـ؟ قاؿ

 ممَّا يدؿَّ عمى بطبلف ركاياتيـ في أفضمية أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل -2
عنو عمى غيره مف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمـك األخبار التي كردت 

تأتي بعد األنبياء عمييـ عف أئمتيـ التي تفيد أف درجة األكلياء في الفضؿ 
السبلـ الذيف ىـ أكثري النَّاًس ابتبلءن، كتحقيقنا لعبكديًَّة اهلل تعالى، كقيامنا بكاجًب 
الدَّعكة كالتبميغ، كأفَّ األئمة يتكبكف ثَـّ يعكدكف لمذَّنب بخبلؼ األنبياء عمييـ 

، ثَـّ الذيف يمكنيـ، "إفَّ أشدَّ النَّاًس ببلءه األنبياء: أبي عبد اهلل قاؿ فعف السبلـ،
"أشدُّ النًَّاس ببلءه األنبياء، ثَـّ : كعف أبي جعفر قاؿ (3)ثَـّ األمثؿي فاألمثؿ".

                                                 
كعف عبد اهلل بف سممة عف ، 1/549لمقاضي عبد الجبار اليمذاني : تثبيت دالئؿ النبكة، 4-1/3ابف تيمية : منياج السنة -1

أبك بكر كعمر بف الخطاب. : ـأال أخبركـ بخير ىذه األمة بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسم: عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ
 .1/87كركل الطبراني مثمو في المعجـ الكبير  .7/477انظر مصنؼ ابف أبي شيبة 

، كتاب فضائؿ أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لك 3671صحيح البخارم رقـ  -2
 كنت متخذا خميبل قالو أبك سعيد.

 .2/252أصكؿ الكافي  -3
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"كاف رسكؿ اهلل : كعف أبي عبد اهلل قاؿ (1)الكصيكف، ثَـّ األمثؿ فاألمثؿ".
كجؿَّ في كؿ يـك سبعيف مرة، فقمت : صمى اهلل عميو كسمـ يتكب إلى اهلل عزَّ

أتكبي إلى اهلل، : تغفر اهلل كأتكب إليو؟ قاؿ ال، كلكف كاف يقكؿأس: أكاف يقكؿ
إفَّ رسكؿى اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يتكبي كال يعكدي، كنحف نتكبي : قمت

ـى األحكؿ (2)كنعكدي". ًعمتي : سأؿى أبىا جعفر كركل الكميني في الكافي أفَّ ىشا "جي
 ( 3)اء".بٍؿ األنبي: فداؾ أنتـ أفضؿه أـً األنبياء؟ قاؿ

قد كرد في كتب الشّْيعىة نفسيا ما يٌتفؽ مع النَّصّْ كاإلجماع كالعقؿ عمى  -3
أفَّ األنبياءى عمييـ السبلـ ىـ خيري البشر، كينفي ذلؾ الشُّذكذى الشيعي؛ كىك ما 
ركاه الكميني عف ىشاـ األحكؿ عف زيدو بف عمي أفَّ األنبياء عمييـ السبلـ 

. أفضؿ مف األئٌمة، كأفَّ مف كركل ابف بابكيو عف  (4)قاؿ غير ذلؾ فيك ضاؿه
ادؽ ما ييبىيّْفي أفَّ األنبياءى عمييـ السبلـ أحبُّ إلى اهلل مف عميو رضي اهلل  الصَّ

 ( 5)عنو.

إف الركايات التي حشدىا الكميني في الكافي في تفضيؿ األئمة عمى  -4
ماء الشّْيعىة. األنبياء مف المكضكعات كاألكاذيب، كقد بيف ذلؾ أحد كبار عم

ب في كتابو الكافي بابان ليجعؿ : يقكؿ آية اهلل البرقعي إفَّ أبا يعقكب الكميني بكَّ
األئمة في مراتب األنبياء، كقد أكرد فيو ركايات ضعيفة، كجعؿ اإلماـ أعمى 
مرتبة مف األنبياء عمييـ السبلـ، مع أىفَّ اإلماـ إذا لـ يؤمف باألنبياء كالرسؿ 

                                                 
 .2/259أصكؿ الكافي  -1
 438/ 2أصكؿ الكافي  -2
ميرزا حسيف النكرم : . كمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ46/181،190. كبحار األنكار 1/174أصكؿ الكافي  -3

 .11/25الطبرسي 
 .187انظر مختصر الٌصكاعؽ ص  -4
 .100انظر مختصر التيحفة اإلثنى عشرية ص -5
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مف يككف مسممان، ألف اإليماف باألنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ عمييـ السبلـ ف
كجؿَّ  مىآلًئكىًتًو : مف أصكؿ اإلسبلـ، قاؿ اهلل عزَّ كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آمىفى ًبالٌمًو كى

كيتيًبًو كىريسيًموً   (1).[482: سكرة البقرة اآلية] كى

كرككا : يدمصبلة نبيّْ اهلل عيسى عميو السبلـ خمؼ اإلماـ الم: الخامس
 أفَّ أبا جعفر محمد بف عمي الباقر ذكر سير الخمفاء االثني عشر الراشديف

"الثاني عشر الذم يصمي عيسى بف مريـ عميو السبلـ : فمما بمغ آخرىـ قاؿ
كزعمت الشّْيعىةي أفَّ ىذا الحديث مف  (2)".خمفو )عميؾ( بسنتو كالقرآف الكريـ
 (3)بياء السابقيف.األدلة عمى أفضميَّة األئمة عمى األن

إنَّ اسههتدالَل الشِّههيَعة بصههالة عيسههى عميههو السههالم خمههف الميههدي فههي آخههر 
 -: الزمان بكون أفضمية الميدي عميو فاستدالل باطل، من عدة وجوه

الشّْيعىًة أفضؿي مف نبي اهلل تعالى عيسى عميو السبلـ  إفَّ الزعـى بأفَّ ميدم -أ
كجؿَّ  ًتمٍ : مخالؼ لقكؿ اهلل عزَّ مىى قىٍكًمًو نىٍرفىعي كى تينىا آتىٍينىاىىا ًإٍبرىاًىيـى عى جَّ ؾى حي

يىٍعقيكبى كيبلِّ ىىدىٍينىا  اؽى كى كىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى ًميـه كى ًكيـه عى بَّؾى حى اتو مَّف نَّشىاء ًإفَّ رى دىرىجى
مىٍيمىافى كىأىيُّكبى كى  سي يًَّتًو دىاكيكدى كى ًمف ذيرّْ نيكحان ىىدىٍينىا ًمف قىٍبؿي كى ميكسىى كى ييكسيؼى كى

ٍليىاسى كيؿّّ مّْفى  يىٍحيىى كىًعيسىى كىاً  كىًريَّا كى كىذىًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنيفى كىزى كفى كى كىىىاري
مىى اٍلعىالىًميفى  ٍمنىا عى كيبلِّ فضَّ ليكطان كى ييكنيسى كى ٍسمىاًعيؿى كىاٍليىسىعى كى اًلًحيفى كىاً  سكرة ] الصَّ

                                                 
 108انظر كتابو كسر الصنـ ص  -1
: . كالركاية ذكرت في29عمي الحسيني الميبلني ص : انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ -2

ما ركم في أف األئمة اثنا عشر إماما كأنيـ مف اهلل  4الشيخ ابف أبى زينب محمد بف إبراىيـ النعماني، باب : كتاب الغيبة
: كبحار األنكار، 9/50أبك جعفر محمد بف عمى بف بابكيو القمي : ـ النعمةكماؿ الديف كتما. ك 59كباختياره، ص 

 .15/238،36/272،51/137المجمسي
. كمعجـ أحاديث اإلماـ 29عمي الحسيني الميبلني ص : انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ -3

 (.(www.kawthar.comاإلنترنت مف منشكرات مكقع الككثر اإلسبلمية في شبكة : الميدم ع
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كجؿَّ [86-82: األنعاـ ؿى األنب ، فاهلل عزَّ ياء كالرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ فضَّ
عمى كافة الخمؽ، كمف قاؿ بخبلؼ  -السبلـالصبلة ك كمنيـ عيسى عميو -

الكريـ، كمف كذَّب بالقرآف الكريـ كفر برب  ذلؾ فقد كذَّب صريح القراف
 العالميف.

إفَّ استدالؿى الشّْيعىًة بصبلة عيسى عميو السبلـ خمؼ الميدم منقكض  -ب
بلة أبي بكر رضي اهلل عنو إمامنا بجميع الصحابة رضي اهلل عنيـ كفييـ بص

حاح عف  عمي رضي اهلل عنيـ جميعا، كيدؿُّ عمى ذلؾ ما ثبتى في الصّْ
"لمَّا مرضى رسكؿي اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ : عائشة رضي اهلل عنيا فقالت

ر فميصٌؿ مركا أبا بك: مرضو الذم مات فيو فحضرت الصبلة فأذف، فقاؿ
ـى في مقامؾ لـ يستطع أف : بالناس". فقيؿ لو إفَّ أبا بكر رجؿ أسيؼ، إذا قا

"إٌنكفَّ صكاحب يكسؼ! : يصمّْيى بالناس؛ كأعاد فأعادكا لو، فأعاد الثالثة، فقاؿ
مركا أبا بكر فميصٌؿ بالناس. فخرج أبك بكر فصمَّى، فكجد الٌنبي صمَّى اهلل 

خرج ييادم بيف رجميف، كأٌني أنظر رجميو عميو كسمَّـ مف نفسو خٌفةن، ف
، فأكمأ إليو الٌنبي صٌمى اهلل عميو  رى تخٌطاف مف الكجع، فأراد أبك بكر أٍف يتأىخَّ

ككاف النبي : كسٌمـ أٍف مكانؾ". ثـ أتي بو حٌتى جمس إلى جنبو. قيؿ لؤلعمش
بلة صٌمى اهلل عميو كسٌمـ يصٌمي كأبك بكر يصمّْي بصبلتو، كالناس ييصمُّكف بص

 (1)نعـ".: أبي بكر؟ فقاؿ برأسو

                                                 
، كتاب الصبلة، باب حد المريض أف يشيد 664رقـ : الحديث أخرجو البخارم في عدة مكاضع مف صحيحو، منيا -1

.. الخ. 713، باب مف أسمع الناس تكبير اإلماـ، كرقـ 712الجماعة، كرقـ  ، باب الرجؿ يأتـ باإلماـ كيأتـ الناس بالمأمـك
استخبلؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر مف مرض كسفر، كغيرىما  ، كتاب الصبلة، باب420-418: ، رقـكركل مسمـ قريبا منو
 مف يصمي بالناس.
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 -كىك إماـ معصـك عند الشّْيعىة -لقد ثبت أفَّ الحسيف رضي اهلل عنو  -ج
صمى صبلة الجنازة خمؼ أمير المدينة عند كفاة الحسف رضي اهلل عنو، فيؿ 
يعني ىذا أفَّ أميرى المدينة أفضؿي مف الحسيف الذم صمى خمؼ ذاؾ األمير؟ 

سي  ( 1)فى أفضؿي مف ذلؾ األمير الذم أمره أٍف يصميى عمى أخيو.كمعمـك أفَّ الحي

ويضاف لما سبق من بيان فساد استدالل الشِّيَعة بما ذكروه من مرويات، 
 : نضيف ما يمي من الردود العامة عمى استالليم بالسنة

 مما يدؿ عمى فساد استدالالىـ بالسنة كجكد الركايات المنسكبة ألئمتيـ -1
ما : عتقد الشّْيعىة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء. كمف ذلؾالتي تناقض م

يركم الكميني كغيره مف عمماء الشّْيعىة أفَّ أبا جعفر ىشاـ األحكؿ سأؿ أبا 
ًعٍمتي فداؾ أنتـ أفضؿ أـ األنبياء؟ فقاؿ محمد الباقر: جعفر محمد الباقر : "جي

كم المعركؼ يقكؿ أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكس (2)"بؿ األنبياء".
 (3)"كاإلمامة ىي أعمى منازؿ الديف بعد النبكة".: بالشريؼ المرتضى

"إفَّ أشدَّ النَّاس : كمف ذلؾ ما رككه عف أبي عبد اهلل جعفر الصادؽ أنَّو قاؿ
فإذا كاف األنبياء عمييـ  (4)ببلءه األنبياء ثَـّ الذيف يمكنيـ، ثَـّ األمثؿي فاألمثؿ".

ـى يقيننا أنىيـ أفضؿي مف غيرىـ مف المؤمنيف بما السبلـ أشدَّ الناس ابت ًم بلءن عي
 فييـ األئمة.

                                                 
 .4/284شيخ اإلسبلـ بف تيمية : انظر منياج السنة النبكية -1
أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبى طالب الطبرسي : . االحتجاج46/181،190. بحار األنكار 1/174أصكؿ الكافي  -2

 .11/25ميرزا حسيف النكرم الطبرسي : . مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ141ص 
 . 3/83: الشافي في اإلمامة -3
 .2/253أصكؿ الكافي  -4



72 

 إفَّ مف مناقضات الشّْيعىة في اعتقادىـ في مفاضمة األئمة عمى األنبياء -2
"إفَّ اهلل لـ يخمؽ أفضؿ مف : عميو السبلـ بيف ما ركاه شيخيـ ابف بابكيو

ف اهلل ي حبيـ أكثر مف غيرىـ مف محمد كاألئمة، كىؤالء أحب أحباء اهلل، كا 
كما ركاه المجمسي مف ركاية قصة تزكيج رسكؿ اهلل  (1)جميع خمقو كبريتو.

"أال إنّْي : صمى اهلل عميو كسمـ ابنتو فاطمة لعمي رضي اهلل عنيما، جاء فييا
فالركاية  (2)زكجت أحبَّ النساء إليَّ مف أحبّْ الرّْجاؿ إليَّ بعد النبييف".

ألنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ أحبُّ إلى اهلل مف عمي صريحة في بياف إفَّ ا
رضي اهلل عنو لككنو أحب إليو بعدىـ، كال عذر لمشيعة في ىذا التناقض 

 الصريح في اعتقاداتيـ. 

ضافة -3  إف مركيات الشّْيعىة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ السبلـ كا 
يجب القطع بتيافتيا، عمـك الغيب : بعض خصائص األلكىية لؤلئمة، كمنيا

لمخالفتيا الكاضحة كالصريحة لمكتاب كالسنة الصحيحة، كما أنيا مركيات 
مختمقة مف كضاعيف أصحاب عقيدة فاسدة، نسبكىا لؤلئمة زكرا ككذبا، كلقد 
حذر األئمة أف تنسب إلييـ أقكاؿ كعقائد مخالفة لمكتاب كالسنة، كالشؾَّ أفَّ 

األئمة عمى األنبياء، كنسبة العمـك كالمعارؼ  منيا مركيات الشّْيعىة في تفضيؿ
التي فاقكا بيا األنبياء عمييـ السبلـ. فاإلماـ أبك الحسف الرضا أنكرى كؿَّ ركايةو 
منسكبةو ليـ ال تتكافؽي مع القرآف الكريـ كما ثبتى مف أقكاؿ رسكؿ اهلل صمى 

ـي نفسيو أحاديثى كثيرةن نسبىيا ا لركاةي الشّْيعىةي لئلماـ اهلل عميو كسمـ، كأنكرى اإلما
ًدثنا : جعفر الصادؽ، فقاؿ "فبل تقبمكا عمينا خبلؼى القرآف، فإنَّا إٍف تىحدَّثنا حي

، كال نقكؿي  قاؿ : بمكافقة القرآف كمكافقة السنة، إنَّا عف اهلل كعف رسكلو نيحدّْثي
                                                 

 .93الشيخ الصدكؽ ص: انظر االعتقادات -1
 .145الشيخ محمد بف الفتاؿ النيسابكرم ص : ركضة الكاعظيف .43/103انظر بحار األنكار  -2
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لينا، ككبلـ  لنا فبلف كفبلف فيتناقض كبلمينا، إفَّ كبلـى آخرنا مثؿي كبلـً أكَّ أكَّ
ذا أتاكـ مف يحدثُّكـ بخبلؼ ذلؾ فردُّكه عميو، كقكلكا : مصداؽ لكبلـ آخرنا، كا 

، فما ال حقيقةى  ـي كما جئتى ًبو، فإفَّ مع كؿّْ قكؿو ًمنَّا حقيقةن كعميو نكره أنت أعم
معو كال نكرى عميو فذلؾ قكؿ الشيطاف".
"إفَّ لكؿّْ : كعف جعفر الصادؽ قاؿ (1)

إف المغيرة بف سعيد دس في كتب : كًذبي عميو، كقاؿرجؿو منَّا، رجؿه يى 
أحاديث لـ يحدّْث بيا، فاتقكا اهلل، كال تقبمكا  -أم محمد الباقر –أصحاب أبي 

ًبنىا، كسنَّةى نبينا".  (2)عمينا ما خالؼى قكؿى رى

بزعـ -كالكذب المدسكس عمى األئمة اعترؼى بو نفس األئمة المكحى إلييـ 
"إنَّا أىؿ بيت صادقكف ال نخمك مف كذاب : الصادؽ قاؿ فعف جعفر -الشّْيعىة

كركل الكشى عف اإلماـ الصادؽ أنَّو  (3)يكذب عمينا، فيسقط صدقنا بكذبو".
لمف ىك شٌر مف الييكد  -أم التشٌيع -"إفَّ ممف ينتحؿ ىذا األمر: قاؿ

 كقد اعترؼ المغيرة بف سعيد بكثرًة ما (4)كالنصارل كالمجكس كالذيف أشرككا".
"دسست في أخباركـ أخباران : ديسَّ في كتب الشّْيعىة مف الركايات المكذكبة فقاؿ

  (5)كثيرة تقرب مف مائة ألؼ حديث".

"كافيت العراؽ فكجدت قطعة مف أصحاب أبي جعفر : كعف يكنس أنو قاؿ
كأبي عبد اهلل عمييما السبلـ متكافريف، فسمعت منيـ، كأخذت كتبيـ كعرضتيا 

                                                 
. 289تقي الديف الحسف بف عمى بف داكد الحمي ص : . كتاب الرجاؿ96/264، 84/103، 2/250كار بحار األن -1

. اختيار معرفة الرجاؿ المعركؼ 210-209الشيخ عمي الخاقاني، تحقيؽ محمد صادؽ بحر العمـك ص : كرجاؿ الخاقاني
السيد أبك القاسـ : طبقات الركاة، رجاؿ الحديث كتفصيؿ 480ص  401الشيخ أبك جعفر الطكسي، رقـ : برجاؿ الكشى

 .19/300المكسكم الخكئي 
 انظر نفس المصادر السابقة. -2
 .15/263، 4/205أبك القاسـ المكسكم الخكئي : رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة -3
 .578، ص 528الشيخ أبك جعفر الطكسي رقـ : اختيار معرفة الرجاؿ -4
 . 1/174تنقيح المقاؿ في أحكاؿ الرجاؿ  -5
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إفَّ أبا : الحسف الرضا فأنكر منيا أحاديث كثيرة... كقاؿ مف بعد عمى أبي
الخطاب كذب عمى أبي عبد اهلل، لعف اهلل أبا الخطاب، ككذلؾ أصحاب أبي 
الخطاب يدسكف مف ىذه األحاديث إلى يكمنا ىذا في كتب أصحاب أبي عبد 

  (1)اهلل عميو السبلـ فبل تقبمكا عمينا خبلؼ القرآف".

: حدّْث الشيعي المعاصر ىاشـ معركؼ الحسيني فقاؿكقد اعترؼ بذلؾ المي 
"كما كضع قصاص الشّْيعىة مع ما كضعو أعداء األئمة عددان كثيرا مف ىذا 

"كبعد التتبع في : النكع لؤلئمة اليداة كلبعض الصمحاء كاألتقياء". كقاؿ أيضان 
األحاديث المنتشرة في مجامع الحديث كالكافي كالكافي كغيرىما نجدي أفَّ 
الغبلة كالحاقديف عمى األئمة اليداة لـ يترككا بابنا مف األبكاب إالَّ كدخمكا منو 

 (2)إلفساًد أحاديث األئمة كاإلساءة إلى سمعتيـ..".

ا عف اإلماـ الباقر أنَّو قاؿ "لك كاف النَّاسي كمُّييـي لنا : كركل الكشى أيضن
آلخري أحمؽه".شيعةن لكافى ثبلثةي أرباًعيـ لنا شيكَّاكنا، كالربعي ا

(3) 

"إف كثيران مف مصنفي أصحابنا كأصحاب األصكؿ ينتحمكف : كقاؿ الطكسي
ٍف كانت كتبيـ معتمدة". كقاؿ ابف أبي الحديد مبينان  (4)مف المذاىب الفاسدة، كا 

"كاعمـ أفَّ أصؿ الكذب في حديث الفضائؿ كاف مف : أكاذيب الشّْيعىة كنفاقيـ
في مبدأ األمر أحاديثى مختمفةن في صاحبيـ، جية الشّْيعىة، فإنَّيـ كضعكا 

                                                 
، اختيار 27/99الشيخي ميحٌمٍد بف الحسف الحير العاممي: ، كسائؿ الشيعة96/264، 84/103، 2/250بحار األنكار  -1

آية اهلل : ، تنقيح المقاؿ في أحكاؿ الرجاؿ489الشيخ أبك جعفر الطكسي، ص : معرفة الرجاؿ المعركؼ برجاؿ الكشى
 .175-1/174المامقاني 

 .165،252ىاشـ معركؼ الحسيني ص: كاألخبار المكضكعات في اآلثار -2
. كانظر رجاؿ الحديث كتفصيؿ 460أبك جعفر الطكسي ص: اختيار معرفة الرجاؿ .47/149، 46/251بحار األنكار  -3

 .3/251أبك القاسـ المكسكم الخكئي : طبقات الركاة
 .89-88ص لمبيائي حسف الصدر : نياية الدراية في شرح الرسالة المكسكمة بالكجيزة -4
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حممىيـ عمى كضعيا عداكةي خصكميـ، نحكى حديث السطؿ، كحديث 
الرمانة.....كأحاديث كثيرة تقتضي نفاؽ قكـو مف أكابر الصحابة كالتابعيف 

 ( 1)األكليف ككفرىـ".

 : األدلة العقمية: ثالثاً 
 -: من النبوة، ألمور منيا يزعم الشِّيَعة أنَّ اإلمامة أعمى رتبة ومكانة

أفضؿى مف األنبياء  إفَّ األىًئمَّة باعتبار ككنيـ أىًئمَّة يككنكف: الدليل األول
عمييـ السبلـ، ما عدا محمدو صمى اهلل عميو كسمـ، ألنَّو جمع بيف النبكة 
كاإلمامة في كقت كاحد، كأمَّا غيره مف األنبياء عمييـ السبلـ كإبراىيـ عميو 

اإلمامة أعطيت لو بعد النبكة، كىذا ىك الفارؽ في تفضيؿ األئمة  السبلـ فإفَّ 
عمى األنبياء، إذ لـ تكف ىناؾ حالة انتظارية، أك تعميؽ بشرط في إعطاء 

ٍنًح إبراىيـ عميو السبلـ ىذه المكانة الرفيعة، اإلمامة  لؤلئمة االثني بخبلًؼ مى
ًذ اٍبتىمىى : تعالى فإفَّ األمر قد حصؿ بعد ابتبلءات متعددة كصعبة، قاؿ كىاً 

اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامان  بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ قىاؿى ًإنّْي جى : سكرة البقرة] ًإٍبرىاًىيـى رى
124]. 

 :  ويرد عمييم بما يأتي

إفَّ العقؿ يدؿَّ صراحة عمى أفَّ اهلل تعالى جعؿ النَّبي عميو الصبلة  -1
آمران كناىيان كحاكمان عمى اإلطبلؽ، كاإلماـ كالسبلـ كاجب الطاعة، كجعمو 

نائب كتابع لو، كال يعقؿ ىذا بدكف أف تككف لمنبي أفضمية عميو، كلمَّا كاف 
ىذا المعنى مكجكدان في حؽ كؿ نبي، كمفقكدان في حؽ كؿ إماـ، لـ يكف كاحد 

                                                 
 .49-11/48ابف أبي الحديد : شرح نيج الببلغة -1
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فَّ تفضيؿى األئمة أك األكلياء  مف األئمة أفضؿ مف النبي، بؿ يستحيؿ ىذا. كا 
ال سيّْما عمى أكلي العـز مف األنبياء خبلؼ ما عميو العقبلء مف أتباع الممؿ ك 

فضبل عف ممة اإلسبلـ، فإفَّ الكًليى أك اإلماـ ال يصؿي إلى مرتبًة النبي في أم 
  (1)شريعةو مف الشرائع.

كجؿَّ لـ يحسف  -2 يمـز الشّْيعىة مف تفضيميـ األئمة عمى األنبياء أفَّ اهلل عزَّ
األفضؿ لمنصب النبكة، لككف منصب اإلمامة أىـ منيا، كقد قاؿ اهلل اختيار 
ًمفى النَّاًس ًإفَّ المَّوى سىًميعه بىًصيره : تعالى ًئكىًة ريسيبلن كى  المَّوي يىٍصطىًفي ًمفى اٍلمىبلى

يقكؿ الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم في تفسيره  (2).[75: سكرة الحج]
كيجتبي مف المبلئكة رسبلن، كمف النَّاًس رسبلن  يختاري : "أم: لآلية الشريفة

يككنكف أزكى ذلؾ النكع، كأجمعو لصفاًت المجد، كأحقًّْو باالصطفاء، فالرُّسؿي 
ال يككنكف إالَّ صفكةى الخمًؽ عمى اإلطبلؽ، كالذم اختارىـ كاصطفاىـ ليس 
نَّما المصطفى ليـ ء، كا  ـي شيئىا دكف شيو  جاىبلن بحقائؽ األشياء، أك يعم
السميع، البصير، الذم قد أحاطى عمميو كسمعيو كبصريه بجميع األشياء، 

  (3)فاختياره إيَّاىـ، عف عمـو منو، أنَّيـ أىؿ لذلؾ".

إفَّ ممَّا يدؿُّ عمى فساد مف قاؿ مف الشّْيعىة إفَّ اإلمامة أعمى رتبة مف  -3
الة كالخمة، فبأم أفَّ نبي اهلل إبراىيـ عميو السبلـ قد أكتي النبكة كالرس: النبكة

ؿ عميو مف لـ ينؿ النبكة كالرسالة كالخمة؟ كقد قاؿ العالـ الشيعي  شيء فضّْ
  (4)"فاإلماـ في الكماالت دكف النبي، كفكؽ البشر".: محمد آؿ كاشؼ الغطاء

                                                 
 .41انظر مختصر التحفة االثني عشرية ص -1
 .15عبد الرحمف محمد سعيد دمشقية ص : انظر يمـز الشيع المكاـز الفاسدة في عقيدة الشيعة -2
 .1/546دم الشيخ عبد الرحمف بف ناصر بف السع: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -3
 .214محمد كاشؼ الغطاء ص : انظر أصؿ الشيعة كأصكليا -4
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كيقاؿ لمشيعة إفَّ التفضيؿ يرجع الختيار اهلل تعالى كحده، ال لسبب يكجب 
جد في المفضكؿ، كاهلل تعالى يفضؿ مف تفضيمو كجدت في الفاضؿ كلـ تك 

يشاء بما يشاء عمى مف يشاء، كذلؾ مقتضى إيماننا بربكبيتو سبحانو كتعالى. 
كال شؾ أف الفاضؿ ال يجب أف يفضؿ بما لـ يجعمو اهلل تعالى سببا لتفضيمو، 
كأف المفضكؿ ال يجب أف يجعؿ مفضكالن لسبب لـ يجعمو اهلل تعالى سببان 

اهلل تعالى ال ييحبُّ أف ييفاضؿى أحده بيف أحباًبو بمىا لـ يجعمو  لمفضكليتو، كأفَّ 
كابي في التفضيؿ كىك الكقكؼي عمى النُّصكص  سببنا لممفاضمة، فتعيَّفى الصَّ

 (1)القرآنية، كاألحاديث النبكية الصحيحة.

عف  إفَّ ممَّا يبطؿ زعـ الشّْيعىة بأفَّ مرتبةى النبكة دكفى اإلمامًة كجكدي ركاياتو  -4
، فعف أبى عمرك الزبيرم أنَّو سأؿى أبا عبد اهلل عميو  أئمتيـ تناقضي ىذا الزعـى

كما الحيجةي بأفَّ اإلماـ ال يككف إالَّ عالمان بيذًه األشياء الذم ذكرت؟ : السبلـ
 ًإنَّا أىنزٍلنىا التٍَّكرىاةى : "قكؿي اهلل ًفيٌمف أذفى اهللي لىيـ في الحككمًة كجعمىييـ أىمىيا: قاؿ

بَّاًنيُّكفى  ـي ًبيىا النًَّبيُّكفى الًَّذيفى أىٍسمىميكا ًلمًَّذيفى ىىاديكا كىالرَّ نيكره يىٍحكي ًفييىا ىيدنل كى
بُّكف النَّاسى بعمميـ، كأمَّا األحباري  كىاألٍحبىاري  فيذه األىئمة دكف األنبياء الذيف ييرى

ستيحًفظكا مف كتاًب اهلل ككانكا "ًبمىا ا: فيـ العمماء دكف الربَّاًنييف، ثَـّ أخبرى فقاؿ
 ( 2)عميو شيداء".

: كقد عمَّؽ عبلَّمتييـ محمد حسيف الطباطبائي عمى قكؿ جعفر الصادؽ فقاؿ
"كىذا استدالؿه لطيؼه منو عميو السبلـ يظير بو عجيب معنى اآلية، كىك 

ميو ـي بيانيو كميحصّْ و اآليةه في العدّْ أفَّ الترتيبى الذم اتَّخذت: معنى ٌأدَّؽي ممَّا تىقدَّ

                                                 
 .2/300 -بتصرؼ –الحنبمي : انظر لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية -1
 .25/149بحار األنكار  -2
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فذكرت األنبياء ثيَـّ الربَّانييف ثيَـّ األحبارى يدؿُّ عمى ترتيبيـ بحسب الفضؿ 
"فقكلو عميو : كأضاؼ (1)فالربانيكف دكًف األنبياء كفكؽى األحبار..".: كالكماؿ
"فيذه األئمة دكف األنبياء"، أم ىـ أخفضي منزلةن مف األنبياء بحسًب : السبلـ

 (2)دكف الربانييف". -كىـ العمماء-مىأخكًذ في اآلية كما أفَّ األحبارى التَّرتيًب ال

، إلمكاف خمًك : الدليل الثاني إفَّ اإلمامةى لطؼه عاـه، كالنُّبكة لطؼه خاصي
، بخبلؼ اإلماـ إنَّما أىٍنتى منذره كلكؿّْ قكـو : لقكلو تعالى، الزماف مف نبيو حيو

يداية كىي اإلمامة دائـ بخبلؼ اإلنذار ، كال شؾَّ أفَّ االحتياج إلى الىاد
كبدعكل أفَّ الرسالةى "ىي منزلةي إببلغ الكحي،  (3)الذم ىك ميمة األنبياء.

كنشري أحكاـ اهلل، كتربيةي األفراد عف طريؽ التعميـ كالتكعية، بينما منزلة 
اإًلمامة ىي منزلة قيادة البشرية، فاإًلماـ يسعى إلى تطبيؽ أحكاـ اهلل عمميان 

تَّبى عمى  (4)ف طريؽ إقامة حككمة إليية كاستبلـ مقاليد األمكر البلزمة".ع كتىرى
ـى اإلماـ فكؽ المقامات  ىذا أفَّ اإلمامة مرتبة فكؽ النبكة كالرسالة، كأفَّ مقا

  (5)األخرل، ما عدا مقاـ الربكبية.

 : ولمردِّ عمى ىذا الزعم نذكر ما يمي

، يىمزـي منو أفَّ  إفَّ قكؿ الشّْيعىة بأفَّ اإلمامةى  -1 ، كالنُّبكةي ليطؼه خاصه  لطؼه عاـه
، ال شرعي  ، ال دليؿى عميو كال برىافى اإلمامةى أفضؿي مف النُّبكة! كىذا زعـه باطؿه

                                                 
 .5/362محمد حسيف الطباطبائي : الميزاف في تفسير القرآف -1
 .5/363المصدر السابؽ  -2
 .23الحسف يكسؼ بف المطير الحمي ص : يف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـانظر األلف -3
 .371-1/370الشيخ نىاصر مكاـر الًشيرازم : األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ -4
 .29، 26كاظـ الحسيني الحائرم ص: اإلمامة كقيادة المجتمع -5
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كال عقمي، بؿ العقؿ يجـز أفَّ المطؼى الخاصى أعمى منزلةو مف المطؼ العاـ 
 الذم يشترؾ فيو كثيركف.

 يف يشيركف إلييـ بالبناف في المكانة العمميةإفَّ بعضى أعبلـ الشّْيعىة الذ -2
ركفى أفَّ مرتبةى اإلمامة دكف النيبكة، كأفَّ النيبكةى أعمى منيا كأفضؿ، كمف  ييقىرّْ
ىؤالء عبلمة الشّْيعىة عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف طاككس الحسني 

الشّْيعىة  كمنيـ عبلمة( 1).إفَّ النيبكةى ىي أعظـي مف اإلمامة: الحسيني فقد قاؿ
"حيث اإلمامة شرطيا العدالة، : الحسف يكسؼ بف المطير الحمي، حيث قاؿ

كاإلمامة إمامة مطمقة ال أعمى منيا أصبلن غير النُّبكة، فشرطيا العدالة 
كمنيـ الشيخ عمي بف عبد  (2)المطمقة التي منيا ال أعمى منيا كىي العصمة".

جميع المسمميف ال يعممكف منزلة بعد "إفَّ أىؿى العقكؿ مف : اهلل البحراني، قاؿ
"إف : كمنيـ القاضي نكر اهلل التسترم قاؿ (3)النبكة أشرؼ كأجؿ مف اإلمامة".

االستدالؿ المذككر كسائر تشكيكاتو ظاىر البطبلف، ألف درجة النبكة أعمى 
 (4)مرتبة اإلسبلـ".

رتبة  إذف فبل حجة عقمية لما ذىبت الشّْيعىة مف ككف اإلمامة فكؽ النبكة
 كمكانة، كلذا ذىبكا إلى تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ.

 : حكم من فضلَّ األئمة عمى األنبياء عمييم السالم
إفَّ مف المعمـك مف الديف بالضركرة أفَّ رتبة األنبياء عميو الصبلة كالسبلـ 

كلذا فرتبة  كمكانتيـ فكؽ كؿ مكانة، أشرؼ الرتب، كدرجاتيـ أرفع الدرجات،
                                                 

 .70-69جعفر بف محمد الحسيني ص عمي بف مكسى بف : انظر سعد السعكد -1
 .280الحسف يكسؼ بف المطير الحمي ص : األلفيف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ -2
 .209عمي بف عبد اهلل البحراني ص : منار اليدل في إثبات النٌص عمى األئٌمة االثني عشر النَّجبا -3
 .311القاضي نكر اهلل التسترم ص : المحرقةالصكاـر الميرقة في جكاب الصكاعؽ  -4
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كدرجة كمكانة ما عداىـ مف الناس أدنى منيـ، سكاء كانكا مف األكلياء أـ 
األمراء أـ األئمة، كعمى ىذا انعقد إجماع المسمميف. لذا ذىب أىؿ السنة 
كالجماعة إلى تكفير مف اعتقد أفَّ األئمة أفضؿ مف األنبياء عمييـ السبلـ، 

ر بعض أىؿ العمـ بأفَّ مف فضَّ  ؿ عميا رضي اهلل عنو عمى أحد كقد قرَّ
 ( 1)األنبياء عميو الصبلة كالسبلـ فإنو أشد كفران مف الييكد كالنصارل.

كذىب عميه بف أحمد بف حـز الظاىرم إلى تكفيًر مف ذىبى إلى تفضيًؿ 
إفَّ ىذا لـ يذىٍب إليًو أحده : أحدو مف النَّاس عمى األنبياء عمييـ السبلـ، كقاؿ

فضيؿ أحدو عمى األنبياء عميو السبلـ ًشرؾه مجرده، كقدحه مف أىؿ اإلسبلـ، كت
 (2)في النُّبكة ال خفاءى ًبو.

إفَّ األىئمَّة : "نىقطىعي بتكفيًر غيبلًة الرَّافضة في قكليـ: يقكؿ القاضي عياض
 (3)أفضؿي مف األنبياء".

اتىـي : كقاؿ أبك حيَّاف عند الكبلـ في قكلو تعالى كلكف رسكؿي اهلًل كخى
"كمف ذىب إلى أفَّ الكلي أفضؿي مف النبي فيك : [40: األحزاب] نَّبيًّْيفال

ًة ًلمىٍف  (4)زنديؽه يجب قتمو". كقد نقؿ ابفي حجر الييتمي تىكفيرى عمماًء األيمَّ
 (5)األئمةي أفضؿي مف األنبياًء عميو الصبلة كالسبلـ.: يقكؿ

                                                 
 .4/69شيخ اإلسبلـ ابف تيمية : انظر منياج السنة النبكية -1
 . 4/21عمي بف أحمد بف حـز الظاىرم، : انظر الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ -2
لقاضي أبك الفضؿ عياض ا: -مذيبل بالحاشية المسماة مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء -الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى -3

 .589بف مكسى بف عياض اليحصبي ص 
 .7/229محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي : تفسير البحر المحيط -4
 . 1/48أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي : انظر الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر -5
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ان مثؿى األنبياء عميو إلى أفَّ مػف جعؿى أحد: كذىب شيخي اإلسبلـ ابف تيمية
. الَّ قيًتؿى  (1)الصبلة كالسبلـ، أك أفضػؿ مف األنبياء، فىييستتاب، فػإٍف تػابى كا 

إفَّ قكؿى الكلي أفضؿي مف النبي عميو الصبلة كالسبلـ ىك : كيقكؿ ابف تيمية
نَّما  فَّ ىذا القكؿى لـ يقؿ بو أحده مف المسمميف، كا  مف مقاالت أىؿ اإللحاد، كا 

ف مبلحدة الييكد أك النصارل، فإفَّ فييـ مف يىرل جكاز تفضيؿى أحدو عيًرؼى ع
  (2)عمى النبي عميو الصبلة كالسبلـ.

كقد كفَّر محمد الخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج مف قاؿ بتفضيؿ 
: كقاؿ المفسر أبك البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي( 3)األئٌمة عمى األنبياء.

ـي أ لًي عمى النَّبًي كىك كيٍفره "كقد زؿَّ أقدا قكاـو مف الضبلًؿ في تفضيًؿ الكَّ
." ًميه جى
(4) 

"إفَّ مف اعتقدى جكازى ككف الكلي أفضؿي مف : كقاؿ اإلماـ مبلَّ عمي القارم
لحاده كضبللةه". -كما نيقؿ عف الكرامية -النَّبي   (5)أفَّ ىذا كفره كا 

غير األنبياء ككنو  "كمف اعتقد في: كقاؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب
، كقد نقؿ اإلجماعى عمى ذلؾ غيري كاحدو مف  أفضؿ منيـ كمساكينا ليـ فقد كىفىرى

محمد رشيد  كقاؿ الشيخ (6)العمماء، فأمُّ خيرو في قكـو اعتقادىـ يكجب كيفريىـ".
إفَّ تفضيؿى األكلياء عمى األنبياء مخالؼه إلجماع عمماء األمة : رضا

                                                 
 .1/262انظر الصفدية  -1
 .13/29ـ بف تيمية أحمد بف عبد الحمي: مجمكع الفتاكل -2
 .4/136محمد الخطيب الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج -3
. كانظر فتحي البياف في مقاصد 2/252أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي : مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ -4

 .8/81صديؽ بف حسف بف عمي الحسيف القنكجي : القرآف
 .349مبٌل عمي القارم ص : شرح الفقو األكبر -5
 .29اإلماـ محمد بف عبد الكىاب ص : رسالة في الرد عمى الرافضة -6
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إفَّ الكليَّ أفضؿي مف : أكلياء الشيطاف، ممَّا يقكلكفالمسممة، كمكافؽه لبعض 
كذكر الشَّريؼي الجرجانيي أفَّ تفضيؿى الكلي  (1)النَّبي عميو الصبلة كالسبلـ.

، كعمَّة ذلؾ أفَّ فيو تحقيره لمنًَّبي  عمى النبي، فضبلن عف الرسكًؿ كفره كضبلؿه
 (2)عميو الصبلة كالسبلـ، كمخالفةه لمنَّقؿ كاإلجماع.

 

  

                                                 
 .11/343محمد رشيد بف عمي رضا : انظر تفسير المنار -1
 محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف،: في سيرة أحمدية انظر بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية -2

 .2/90أبك سعيد الخادمى الحنفي 
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 الخاتمة
 -:وتتضمن أىم النتائج، وىي

ؿي األىًئمَّةى عمى جميع  - إفَّ ىناؾ مف الشّْيعىة المتقدميف كالمعاصريف مف ييفىضّْ
األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ بما فييـ محمده صمَّى اهلل عميو كسمـ، كلقد 

نَّؼ بعضي شيكًخ الشّْيعىة كيتبان في تفضيؿ أىًئمَّتىيـ عمى األنبياء عمييـ  صى
 الصبلة كالسبلـ.

 غالٍت الشّْيعىةي في أىًئمَّتيـ فكضعكىـ فػي درجةو أفضؿى مف األنبياء كالرسؿ -
 كالمبلئكة المقربيف. ككىفَّرىت بيذا المعتقًد الفاسًد المسمميفى العتقاًدىـ ًخبلىًفًو. 

ـٍ ينيٍض لمًشيعًة أمُّ دليؿو شرعيو اعتمدكا عميو في معتقًدىـ - ميَّ : ل ةي أفضى
 عمييـ السبلـ. أىًئمًَّتيـ عمى جميع األنبياء

إفَّ الشّْيعىةى اإلثنا عشرية تعتمدي في تقريًر عقائدىا الفاسدة عمى األحاديث  -
المختمقة كالمفتراه عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كبالركايات التي 

 اًد االعتقاد.نسبكىا زكران ككذًبان ألنًئمًَّتيـ، فركاتييا متيمكف بالكضًع، كفس

مت أىًئمَّتىيـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ بصفاتو كخصائصى  - إف الشّْيعىةى فىضَّ
 لـ يىًصٍح منيا شيءه، فمركياتييـ مكضكعةه مكذكبةه.

إفَّ أفضميَّةى األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمى مف سكاىـ مف النَّاًس ىك  -
عقائد الثابتة بالكتاب كالسنة، كصريًح معتقدي أىًؿ السُّنَّة كالجماعة، كىك مف ال

 العقؿ.
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إفَّ منكرم تفضيؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمى مف سكاىـ مف  -
النَّاًس كيفَّاره عندى أىًؿ الُّسنَّة كالجماعة، إلنكاًرىـ المعمكـً مف الدّْيًف بالضركرة، 

تبىًة األنبياء عمييـ السبلـ أشرؼي الرُّتب، كدرجاتييـ أ  رفعي الدَّرجاًت.فىري
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 المهراجهع والمصادر

 :  مراجع أىل السنة: أوال

محمد بف عبد الباقي بف : أحاديث الشيكخ الثقات )المشيخة الكبرل( -1
محمد األنصارم الكعبي، المعركؼ بقاضي الماًرٍستاف، المحقؽ الشريؼ حاتـ 

 ىػ.1422بعة األكلى بف عارؼ العكني، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، الط

محمد بف حباف بف أحمد بف : اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف -2
حباف، ترتيب األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي، حققو كخرج أحاديثو 

الطبعة األكلى،  -بيركت -شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة: كعمؽ عميو
 .ـ1988 -ىػػ1408

القاىر بف طاىر البغدادم الشافعي، دار أبك منصكر عبد : أصكؿ الديف -3
 ـ.1980-ىػ1400الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية 

ػػػػيعىة اإلماميػػػػة االثنػػػػي عشػػػػرية عػػػػرض كنقػػػػد -4 الػػػػدكتكر : أصػػػػكؿ مػػػػذىب الشّْ
 ـ.1994-ىػ1415الٌطبعة الثٌانية،  ناصر بف عبد اهلل بف عمي القفارم،

كًء الكتاًب كالسُّنَّ  -5 ة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، جمع كتقديـ اإلمىامىةي في ضى
 كتعميؽ محمد ماؿ اهلل.

: بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية -6
محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف، أبك سعيد الخادمى الحنفي، مطبعة 

 ىػ.1348الحمبي، 
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قيؽ د. عبد اهلل بف عبد تحأبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير، : البداية كالنياية -7
المحسف التركي الناشر دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، الطبعة 

 .ـ2003 -ىػ1424ـ، كنشر 1997 -ىػ1418األكلى 

دار الرياف اإلماـ أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم، : بستاف العارفيف -8
 القاىرة. ،لمتراث

لخطيػب البغػػدادم، تحقيػؽ الػػدكتكر أحمػػد بػف عمػي أبػػك بكػر ا: تػاريخ بغػداد -9
الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى  بشػػػػػػار عػػػػػػكاد معػػػػػػركؼ، دار الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػبلمي، بيػػػػػػركت،

 ـ2002 -ىػ1422

عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي : تاريخ مدينة دمشؽ -10
المعركؼ بابف عساكر، دراسة كتحقيؽ عمي شيرم، دار الفكر لمطباعة 

 ـ.1998 -ىػ1419 لطبعة األكلىكالنشر كالتكزيع، بيركت، ا

طاىر بف : كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف التبصير في الديف -11
عالـ الكتب،  -بيركت -المحقؽ كماؿ يكسؼ الحكت ،محمد األسفراييني

 ـ.1983-ىػ1403الطبعة األكلى 

محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ : تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم -12
 بيركت. -باركفكرم أبك العبل، دار الكتب العممية الم

محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، : تفسير البحر المحيط -13
 . ىػ1420الطبعة  -بيركت –صدقي محمد جميؿ، دار الفكر  تحقيؽ
أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي، تحقيؽ : تفسير القرآف العظيـ -14

 ـ.1994-ىػ1414الطبعة الجديدة  محمكد حسف، دار الفكر،
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محمد رشيد بف عمي رضا، الييئة المصرية العامة : تفسير المنار -15
 ـ.1990لمكتاب، القاىرة،

دار نيضة  ،د. محمد سيد طنطاكم: التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -16
 القاىرة .، مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة

الغني البغدادم أبك بكر تحقيؽ د. عبد  محمد بف عبد: تكممة اإلكماؿ -17
الطبعة  -مكة المكرمة-القيـك عبد رب النبي، دار النشر جامعة أـ القرل 

 ـ.1410األكلى 

الشيخ عبد الرحمف بف : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -18
ناصر بف السعدم، تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.2000-ىػ1420األكلى الطبعة 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم الخزرجي : الجامع ألحكاـ القرآف -19
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية   -القرطبي، تحقيؽ أحمد البردكني كا 

 ـ.1964 -ىػ1384الطبعة الثانية  -القاىرة

 اهللأبك نعيـ أحمد بف عبد : حمية األكلياء كطبقات األصفياء -20
 ىػ.1405ألصبياني، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة الرابعة، ا

كماؿ الديف محمد بف مكسػى بػف عيسػى الػدميرم، : حياة الحيكاف الكبرل -21
تحقيػػػػػؽ أحمػػػػػد حسػػػػػف بسػػػػػج، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة 

 ـ.2003 -ىػ1424

ار عمػػػار د ،سػػػعيد حػػػكل: الخمينػػػي شػػػذكذ فػػػي العقائػػػد شػػػذكذ فػػػي المكاقػػػؼ -
 ـ.1987 -ىػ1407األردف، -لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى عماف
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اإلماـ محمد بف عبد الكىاب، تحقيؽ د. : رسالة في الرد عمى الرافضة -22
    ناصر بف سعد الرشيد، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الرياض.

 -الككيت-الدكتكر عمر األشقر، مكتبة الفبلح: الرسؿ كالرساالت -23
 ـ.1985 -ىػ1405ة الثالثة الطبع

أحمد بف محمد بف عمي بف حجر : الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر -24
 ـ.1987 -ىػ 1407الييتمي، دار الفكر، الطبعة األكلى 

أبك عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف : سنف الترمذم -25
 –الضحاؾ، الترمذم، المحقؽ بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 

 ـ.1998 -يركتب

محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني، تحقيؽ محمد فؤاد : سنف ابف ماجو -26
 . فيصؿ عيسى البابي الحمبي -دار إحياء الكتب العربية  عبد الباقي،

شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، : سير أعبلـ النببلء -27
 ـ.1993 -ق1413الطبعة التاسعة  -بيركت -مؤسسة الرسالة 

القاضي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز : شرح العقيدة الطحاكية -28
الحنفي، تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل التركي كشعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.1988-ىػ1408بيركت، الطبعة األكلى 

طبعة دار الكتب العممية، بيركت،  مبٌل عمي القارم،: شرح الفقو األكبر -29
 ىػ.1404ى الطبعة األكل

أبك جعفر أحمد بف محمد الطحاكم، تحقيؽ شعيب : شرح مشكؿ اآلثار -30
 ـ.1494 -ىػ1415األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى 
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رّْمُّ البغدادم، : الشريعة -31 أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلجي
 -ف الدكتكر عبد اهلل بف عمر بف سميماف الدميجي، دار الكط: المحقؽ
 .ـ1999 -ىػ1420الطبعة الثانية  –الرياض

مذيبل بالحاشية المسماة مزيؿ الخفاء  -الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى  -32
أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي، دار : -عف ألفاظ الشفاء

 ـ.2002 -ىػ1423الفكر الطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم،  محمد بف إسماعيؿ: صحيح البخارم -33
تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة األكلى 

 ىػ.1422

محمد ناصر الديف : صحيح الجامع الصغير كزيادتو )الفتح الكبير( -34
 ـ.1988 ،ىػ1408الطبعة الثالثة  -بيركت -األلباني، المكتب اإلسبلمي

اج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، مسمـ بف الحج: صحيح مسمـ -35
 .المحقؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت

أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية،  شيخ اإلسبلـ: الصفدية -36
الطبعة الثانية،  -مصر -تحقيؽ د. محمد رشاد سالـ، مكتبة ابف تيمية

 ىػ.1406

العبلمة أبك الحسف : د أىؿ السنة كالشّْيعىةصكرتاف متضادتاف عن -37
 الندكم، دار البشير لمنشر كالتكزيع، جدة السعكدية.

محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية، : طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف -38
 .ىػ1394دار السمفية، القاىرة، الطبعة الثانية، 
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، أشرؼ عمى الشيخ محمد ناصر الديف األلباني: ضعيؼ سنف الترمذم -39
استخراجو كطباعتو كالتعميؽ عميو كفيرستو زىير الشاكيش، المكتب 

 . ى1411اإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى 

تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي، : طبقات الشافعية الكبرل -40
تحقيؽ د. محمكد محمد الطناحي كد. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة 

 ىػ.1413يع، الطبعة الثانية كالنشر كالتكز 

صديؽ بف حسف بف عمي الحسيف : فتحي البياف في مقاصد القرآف -41
ارم،  القنكجي، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو الشيخ عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

يدىا  ـ1992-ىػ1412 بىيركت. -المىكتبة العصريَّة، صى

محمد بف : مف عمـ التفسيرفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية  -42
 عمي بف محمد الشككاني، دار الفكر، بيركت.

كمعو  -فردكس األخبار بمأثكر الخطاب المخرج عمى كتاب الشياب -43
: -تسديد القكس لمحافظ ابف حجر، كمسند الفردكس ألبي منصكر الديممي

الحافظ أبك شجاع شيركيو بف شيردار الديممي، قدـ لو كحققو فكاز أحمد 
مرلي كمحمد المعتصـ البغدادم)الجزء الثالث(، دار الكتاب العربي، الز 

 ـ.1987-ىػ1407الطبعة األكلى 

شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة، : الفرقػػاف بػػيف أكليػػاء الػػرحمف كأكليػػاء الشػػيطاف -44
تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الكػػريـ اليحيػػى، طبعػػة دار طكيػػؽ لمنشػػر 

 ىػ.1414كالتكزيع، األكلى 
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أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد : الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ -45
 .-القاىرة –مكتبة الخانجي  ،بف حـز األندلسي الظاىرم

عبد اهلل بف عدم عبد اهلل بف محمد أبك : الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ -46
-1409أحمد الجرجاني، تحقيؽ يحيى مختار غزاكم، دار الفكر، بيركت، 

 ـ.1988

عبلء الديف عمي المتقي بف : عماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿكنز ال -47
الشيخ بكرم حياني، صححو : حساـ الديف اليندم، ضبطو كفسر غريبو

الطبعة  ككضع فيارسو كمفتاحو الشيخ صفكة السقا، مؤسسة الرسالة، بيركت،
 .ـ1981-ىػ1401الخامسة 

ني الشافعي، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبل: لساف الميزاف -48
 ـ.1986 -ىػ1406الطبعة الثالثة  -بيركت –مؤسسة األعممي لممطبكعات 

جبلؿ الديف السيكطي، : الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة -49
دار الكتب العممية  أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة،: المحقؽ

 .ـ1996 -ىػ1417الطبعة األكلى، -بيركت-

البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في  لكامع األنكار -50
محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي، مؤسسة : عقد الفرقة المرضية

 ـ.1982-ىػ1402الخافقيف كمكتبتيا، دمشؽ، الطبعة الثانية، 

محمد بف عبد الرحمف أبك سيؼ : مباحث المفاضمة في العقيدة -51
 ىػ. 1419األكلى،  ر كالتكزيع، الطبعةالشظيفي، دار بف عفاف لمنش
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شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أبك العباس أحمد بف عبد : مجمكع الفتاكل -52
الحميـ، تحقيؽ أنكر الباز كعامر الجزار، دار الكفاء، الطبعة الثالثة 

 ـ.2005-ىػ1426

أبك عمي الحسف بف أىحمد بف البنا الحنبمي : المختار في أصكؿ السنة -53
تحقيؽ عبد الرزاؽ بف عبد المحسف العباد البدر، مكتبة العمـك  البغدادم،

 كالحكـ، المدينة المنكرة.

محمد بف أبي بكر : مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة -54
محمد بف محمد بف : بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية، اختصره

القاىرة  -راىيـ، دار الحديثعبد الكريـ بف رضكاف المكصمي، المحقؽ سيد إب
 .ـ2001-ىػػ1422الطبعة األكلى،  –

شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم، : مختصر التيحفة االثنا عشرية -55
اختصره كىذبو عبلمة العراؽ السيد محمكد شكرم األلكسي، تحقيؽ كتعميؽ 
 محب الديف الخطيب، طبع كنشر الرئاسة العامة لئلدارات كالبحكث العممية

 ىػ.1404كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، الرياض، 

أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف : مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ -56
محمكد النسفي، تحقيؽ الشيخ مركاف محمد الشعار، دار النفائس، بيركت، 

 ـ.2005

لمشيخ محمد باقر المجمسي. : مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ -57
 ىػ.1404اإلسبلمية، طيراف،  دار الكتب
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د. ناصر بف عبد اهلل بف عمي : مسألة التقريب بيف أىؿ السنة كالشّْيعىة -58
 .1/170ىػ،1428القفارم، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثالثة 

أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني، تحقيؽ السيد أبك : المسند -59
 ـ.1998 -ىػ1419كت، الطبعة األكلى، المعاطي النكرم، عالـ الكتب، بير 

محمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم، تحقيؽ الشيخ : مشكاة المصابيح -60
محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة الثالثة 

 ـ. 1985 -ق1405

أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ : مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو -61
 ـ.1403يؽ محمد المنتقى الكشناكم، دار العربية الكناني، تحق

فخر الديف محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف : مفاتيح الغيب -62
 ـ.2000 -ىػ 1421بيركت، الطبعة األكلى  –التيمي، دار الكتب العممية 

سميماف بف أحمد بف أيكب الشامي، أبك القاسـ : المعجـ األكسط -63
كض اهلل بف محمد، كعبد المحسف بف إبراىيـ الطبراني، المحقؽ طارؽ بف ع

 ىػ.1415، القاىرة –الحسيني، دار الحرميف 

مغني المحتاج إلى : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج -64
محمد الخطيب الشربيني، الناشر دار الفكر، : معرفة معاني ألفاظ المنياج

 بيركت.

حمد بف أحمد الذىبي، تحقيؽ أبي أبك عبد اهلل م: المغني في الضعفاء -65
-ىػ1418الطبعة األكلى  -بيركت-الزاىر حاـز القاضي، دار الكتب العممية 

 ـ.1997
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بدكف -عبد الرحمف دمشقية: مبلحظة سنية دمشقية حكؿ كتاب الكافي -66
 معمكمات الطبع.

الحسيف بف الحسف الحميمي، تحقيؽ حممي : المنياج في شعب اإليماف -67
 -ىػ1421م، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، الراز  محمد

 ـ.2000

د. عمي السالكس، دار : مع االثني عشرية في األصكؿ كالفركع -68
الفضيمة الرياض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآف بمصر، الطبعة 

 ـ.2003-ىػ1424السابعة 

رحمف بف عمي بف أبك الفرج عبد ال: المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ -69
محمد الجكزم، المحقؽ محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، 

 .ـ1992 -ىػ 1412الطبعة األكلى  -بيركت -دار الكتب العممية 

شيخ اإلسبلـ بف تيمية، تحقيؽ د محمد رشاد : منياج السنة النبكية -70
 ىػ.1406سالـ، مؤسسة قرطبة، الطبعة األكلى 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي، : داؿ في نقد الرجاؿميزاف االعت -71
 بيركت. -تحقيؽ عمي محمد البجاكم، دار المعرفة 

القاضي عبد الرحمف بف أحمد اإليجي، عالـ : المكاقؼ في عمـ الكبلـ -72
 الكتب، بيركت.

ضبط كتقديـ كتحقيؽ عبد : عبد الرحمف ابف الجكزم: المكضكعات -73
 ـ.1966 -ىػ1386الطبعة األكلى  الرحمف محمد عثماف،
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عبد اهلل بف يكسؼ أبك محمد الحنفي : نصب الراية ألحاديث اليداية -74
الزيمعي، تحقيؽ محمد عكامة، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر، بيركت، كدار 

 ـ.1997-ىػ1418القبمة لمثقافة اإلسبلمية، جدة الطبعة األكلى 

عبد الرحمف محمد سعيد : قيدة الشّْيعىةيمـز الشيع المكاـز الفاسدة في ع -75
 دمشقية، بدكف معمكمات طبع.

 

 الكتب الشيعية: ثانيا

أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي تعميقات : االحتجاج -1
(، إعداد مركز 5محمد باقر الخرساف، سمسمة كتب المناظرات): كمبلحظات

النجؼ، حسف الشيخ  مطابع النعماف: األبحاث العقائدية. كطبعة أخرل
 ـ.1966 -ىػ1386إبراىيـ الكتبي، 

الشيخ : األربعكف حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ -2
سميماف بف عبد اهلل الماحكزم البحراني، تحقيؽ السيد ميدم الرجائي، مطبعة 

  ىػ.1417أمير، الطبعة األكلى 

ة كالعرفانية كالفقيية األربعكف حديثا مع شرح لممصطمحات الفمسفي -3
آية اهلل الخميني، تعريب محمد الغركم، دار زيف العابديف، بيركت، : كالركائية

 ـ.2010-ىػ1431الطبعة األكلى

الشيخ محمد طاىر القمي : األربعكف في إمامة األئمة الطاىريف -4
 ،ىػ1418الشيرازم، تحقيؽ ميدم الرجائي، مطبعة األمير الطبعة األكلى 

 إيراف.
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جعفر مرتضى : أسئمة كأجكبة في الديف كالعقيدة )المجمكعة األكلى( -5
 ـ.2002-ىػ1423العاممي، المركز اإلسبلمي لمدراسات، الطبعة األكلى 

مؤسسة األعممي، بيركت، محمد كاشؼ الغطاء، : أصؿ الشّْيعىة كأصكليا -6
 ىػ.1413الطبعة الرابعة 

إسحاؽ الكميني الرازم،  أبك جعفر محمد بف يعقكب بف: أصكؿ الكافي -7 
صححو كعمؽ عميو عمي أكبر الغفارم، دار الكتب اإلسبلمية، طيراف، 

 ىػ. 1388الطبعة الثالثة 

الشيخ الصدكؽ محمد بف عمي بف بابكيو القمي، تحقيؽ : االعتقادات -8
( إعداد مركز األبحاث 186عصاـ عبد السيد، سمسمة الكتب العقائدية )

 العقائدية.

الشيخ المفيد محمد بف : في إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـاإلفصاح  -9
محمد بف النعماف العكبرم البغدادم، تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسبلمية، 

( إعداد مركز األبحاث 190مؤسسة البعثة، سمسمة الكتب العقائدية )
 العقائدية، قـ بإيراف.

: ميو السبلـاأللفيف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ع -10
جماؿ الديف الحسف يكسؼ بف المطير الحمي، سمسمة الكتب العقائدية 

 (، إعداد مركز األبحاث العقائدية، قـ بإيراف.172)

محمد باقر الحكيـ، المركز : اإلمامة كأىؿ البيت النظرية كاالستدالؿ -11
 ـ.2003اإلسبلمي المعاصر، الطبعة األكلى 
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آية اهلل كاظـ الحسيني الحائرم، القسـ الثالث، : اإلمامة كقيادة المجتمع -12
الكتاب مكجكد في مكقع الشيخ كاظـ الحائرم عمى شبكة المعمكمات 

 العنكبكتية.

الطكسي محمد بف عمي بف الحسيف ابف مكسى بف بابكيو : األمالي -13
 ىػ.1414القمي، دار الثقافة، قـ، 

اف العكبرل البغدادم أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعم: األمالي -14
الممقب بالشيخ المفيد، تحقيؽ الحسيف أستاذ كلي عمى اكبر الغفارم، 
منشكرات جماعة المدرسيف في الحكزة العممية بقـ، المطبعة اإلسبلمية 

 . ىػ1403

الشىيخ نىاًصر مىكاـر الًشيرازم، : األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ -15
 يراف.ـ، ط1990 - ى1410الطبعة األكلى 

العبلمة محمد حسيف الطباطبائي. منشكرات : الميزاف في تفسير القرآف -16
 جماعة المدرسيف في الحكزة العممية، قـ.

الميرزا جكاد التبريزم، دار : األنكار اإلليية في المسائؿ العقائدية -17
 ىػ.1425الصديقة الشييدة عمييا السبلـ، مطبعة نينكل بقـ، الطبعة الرابعة 

نعمة اهلل الجزائرم، تحقيؽ محمد عمي القاضي : نكار النعمانيةاأل -18
 الطباطبائي، نشر مطبعة شركت جاب، تبريز، إيراف.

الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف ابف المعمـ : أكائؿ المقاالت -19
أبي عبد اهلل العكبرم، دار المفيد لمطباعة كالنشر، بيركت، الطبعة الثانية 

 ـ.1993 –ىػ1414
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محمد باقر : بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار -20
 ـ.1983 -ػ ى1403المجمسي، مؤسسة الكفاء، بيركت، الطبعة الثانية 

ىاشـ البحراني، مقدمة تفسيره، تحقيؽ قسـ : البرىاف في تفسير القرآف -21
 الدراسات اإلسبلمية مؤسسة البعثة، قـ، إيراف.

أبك جعفر محمد بف : في فضائؿ آؿ محمد )ع(بصائر الدرجات  -22
الصفار، صححو كعمؽ عميو الميرزا محسف ككجة باغي  الحسف بف فركخ

 ؽ.1404 -قـ-التبريزم، مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي

بدكف  -عمي الحسيني الميبلني: تشييد المراجعات كتفنيد المكابرات -23
 . -معمكمات الطبع

الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف : ت اإلماميةتصحيح اعتقادا -24
(، إعداد مركز 189البغدادم، تحقيؽ حسيف درگاىى، سمسمة الكتب العقائدية)

 األبحاث العقائدية.

أبك القاسـ فرات بف إبراىيـ بف فرات الككفي، : تفسير فرات الككفي -25
 ، طيراف. ىػ1410تحقيؽ محمد الكاظـ. الطبعة األكلى 

عمي الحسيني : فضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـت -26
 (، إعداد مركز األبحاث العقائدية.86الميبلني سمسمة الكتب العقائدية )

الشيخ المفيد محمد بف محمد بف : تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ -27
 قـ. -نعماف، تحقيؽ عمي مدرسي الكعبي، طبعة إيراف

آية اهلل عبد الحسيف دستغيب، دار التعارؼ، بيركت، : فحؽ اليقي -28
 ـ.1989
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 آية اهلل الخميني، الطبعة الثالثة، شبكة الفجر.: الحككمة اإلسبلمية -29

أبك جعفر الطكسي، : اختيار معرفة الرجاؿ المعركؼ برجاؿ الكشي -30
تصحيح كتعميؽ المعمـ الثالث ميرداماد االستربادم، تحقيؽ السيد ميدم 

 رجائي، مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ، قـ.ال

الشيخ الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف : الخصاؿ -31
بابكيو القمي، صححو كعمؽ عميو عمى أكبر الغفارم، منشكرات جماعة 

 المدرسيف في الحكزة العممية، قـ.

شعباف  15خطاب ألقاه الخميني بمناسبة ذكرل مكلد الميدم في  -32
ـ، كالمجتمع 30/6/1980ىػ، كنشرتو جريدة الرأم العاـ الككيتية يـك 1400

 ـ.8/7/1980الككيتية يـك 

 ىػ.1401خطاب ألقاه الخميني بمناسبة الخامس عشر مف شعباف عاـ  -33

 ـ.2/3/1986خطاب ألقاه الخميني بمناسبة عيد المرأة، يـك األحد  -34

: المكسكم البلرم، ترجمةالسيد مجتبى : دركس في اإلمامة كالقيادة -35
 كماؿ السيد، مركز الغدير لمدراسات اإلسبلمية، بدكف معمكمات الطبع.

الشيخ محمد ناصر الديف األلباني، : دفاع عف الحديث النبكم كالسيرة -36
 منشكرات مؤسسة كمكتبة الخافقيف، دمشؽ.

أبك جعفر محمد بف جرير بف رستـ بف يزيد الطبرم، : دالئؿ اإلمامة -37
سمسمة الكتب العقائدية  -مؤسسة البعثة-تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسبلمية 

 (،إعداد مركز األبحاث العقائدية.184)
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لمشيخ آقا بزرؾ الطيراني، دار األضكاء، : الذريعة إلى تصانيؼ الشّْيعىة -38
 الطبعة الثانية، بيركت.

كئي، أبك القاسـ المكسكم الخ: رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة -39
 ـ.1992-ىػ1413الطبعة الخامسة 

الشيخ عمي الخاقاني، تحقيؽ محمد صادؽ : رجاؿ الخاقاني الكاتب -40
، مركز النشر، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي الطبعة الثانية   ىػ.1404بحر العمـك

محمد بف الفتاؿ النيسابكرم، كضع المقدمة محمد : ركضة الكاعظيف -41
 إيراف. -قـ-كرات الرضيميدم السيد حسف الخرساني، منش

أبك القاسـ عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف : سعد السعكد -42
طاككس الحسني الحسيني، منشكرات المطبعة الحيدرية، النجؼ، الطبعة 

 ىػ.1369األكلى 

أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكسكم الشريؼ : الشافي في اإلمامة -43
زىراء الحسيني الخطيب، سمسمة المرتضى، حققو كعمؽ عميو السيد عبد ال

 (، إعداد مركز األبحاث العقائدية.122الكتب المؤلفة في رد الشبيات )

محمد صالح المازندراني، تعاليؽ الميرزا : شرح أصكؿ الكافي الجامع -44
السيد عمي عاشكر، دار إحياء التراث  أبك الحسف الشعراني، ضبط كتصحيح

 بيركت.العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

ابف أبي الحديد، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، : شرح نيج الببلغة -45
الطبعة  -القاىرة-دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه

 ىػ.1378األكلى 
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محمد الكاظمي القزكيني، دار الزىراء : الشّْيعىة في عقائدىـ كأحكاميـ -46
 لئلعبلـ العربي، الطبعة الثانية.

زيف الديف أبي محمد عمي بف : الصراط المستقيـ إلى مستحقي التقديـ -47
يكنس العاممي النباطي البياضي صححو كعمؽ عميو محمد باقر البيبكدم، 
نشر المكتبة المرتضكية إلحياء اآلثار الجعفرية، المطبعة الحيدرية، الطبعة 

 األكلى.

لقاضي نكر اهلل ا: الصكاـر الميرقة في جكاب الصكاعؽ المحرقة -48
(، إعداد مركز األبحاث 49التسترم، سمسمة الكتب المؤلفة في رد الشبيات )

 العقائدية.

الشيخ المفيد أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف : الفصكؿ المختارة -49
تحقيؽ السيد عمي مير شريفي، دار المفيد  النعماف العكبرم البغدادم،

 ـ.1993 -ىػ1414 بعة الثانيةلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، الط

الشيخ محمد بف الحسف الحر : الفصكؿ الميٌمة في أصكؿ األئمة -50
العاممي، تحقيؽ محمد بف محمد الحسيف القائينى، مؤسسة معارؼ إسبلمي 

 .ش. نكيف، قـ. ى1376 -.ق ى1418إماـ رضا)ع(، الطبعة األكلى 

بف عمي بف محمد محمد : الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة -51
الشككاني، تحقيؽ عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني، دار الكتب العممية، 

 بيركت.
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الشيخ الصدكؽ محمد بف عمي بف بابكيو القمي، تحقيؽ : االعتقادات -52
(، إعداد، مركز األبحاث 186عصاـ عبد السيد، سمسمة الكتب العقائدية )

 العقائدية.

رضا المظفر، عنى بتحقيقو كالتعميؽ عميو محمد  محمد: عقائد اإلمامية -53
 ( إعداد مركز األبحاث العقائدية.39جكاد الطريحي، سمسمة الكتب العقائدية )

لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي، : العرؼ الكردم في أخبار الميدم -54
 ىػ.1426تحقيؽ أبك يعمى البيضاكم، 

الحسيف بف بابكيو  أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف: عمؿ الشرايع -55
 ـ.1966-ق1386القمي، منشكرات المكتبة الحيدرية كمطبعتيا، النجؼ،

أبك الحسيف يحيى بف الحسف بف البطريؽ األسدم الحمي، : العمدة -56
إيراف، جمادل -مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف، قـ 

 . ى1407األكلى 

محمد بف عمى بف الحسيف بف  أبك جعفر الصدكؽ: عيكف أخبار الرضا -57
بابكيو القمي، صححو كقدـ لو كعمؽ عميو حسيف األعممي، منشكرات مؤسسة 

 ػ. ى1404األعممي لممطبكعات بيركت، الطبعة األكلى، 

: غاية المراـ كحجة الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ -58
كر، سمسمة الكتب السيد ىاشـ البحراني المكسكم التكبمي، تحقيؽ عمي عاش

 (، إعداد مركز األبحاث العقائدية.196العقائدية )

تقي الديف الحسف بف عمى بف داكد الحمي، منشكرات : كتاب الرجاؿ -59
 ـ.1972-ىػ1392 -النجؼ -المطبعة الحيدرية 



113 

الشيخ ابف أبى زينب محمد بف إبراىيـ النعماني، تحقيؽ : كتاب الغيبة -60
 ة الصدكؽ، طيراف.عمى أكبر الغفارم، مكتب

آية اهلل البرقعي آية اهلل العظمى السيد أبك الفضؿ ابف : كسر الصنـ -61
الرضا البرقعي، قدـ لو عمر محمكد أبك عمر، كترجمو لمعربية عبد الرحيـ 

 مبل زاده البمكشي، دار الثقافة بالدكحة قطر، مكتبة دار القرآف بالقاىرة.

العبلمة الحمي، : نيف عميو السبلـكشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤم -62
( إعداد مركز األبحاث 176تحقيؽ حسيف الدرگاىي، سمسمة الكتب العقائدية )

 العقائدية.

ىاشـ الحسيف : المكامع النكرانية في أسماء عمي كأىؿ بيتو النكرانية -63
البحراني، تصحيح الشيخ محمد دكرم، منشكرات دار التفسير، الطبعة الثانية، 

 ىػ.1427-شق. 1385

عبد اهلل الحسيني، مطبكعات مكتبة النجاح، بغداد، الطبعة : المباىمة -64
 ىػ.1402 -ـ1982الثانية 

عمي الحسيني الميبلني، : محاضرات في االعتقادات )القسـ الثاني( -65
 (،إعداد مركز األبحاث العقائدية.167سمسمة الكتب العقائدية )

ميماف الحمي، المطبعة الحيدرية، حسف بف س: مختصر بصائر الدرجات -66
 ػ. ى1370النجؼ بالعراؽ، الطبعة األكلى

الشيخ عمي النمازم، تحقيؽ كتصحيح نجؿ : مستدرؾ سفينة البحار 67
المؤلؼ الحاج الشيخ حسف بف عمي النمازم، مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة 

 لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة.
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ميرزا حسيف النكرم الطبرسي، : ائؿمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المس -68
تحقيؽ مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحياء التراث، الطبعة المحققة األكلى 

 ـ، بيركت.1987-ىػ 1408

: المسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ -69
محمد بف جرير بف رستـ الطبرم، تحقيؽ الشيخ أحمد المحمكدم، مؤسسة 

الطبعة  -قـ -افة اإلسبلمية لككشانبكر بطيراف، المطبعة سمماف الفارسيالثق
 .  ىػ1415األكلى، 

عمي الطبرسي، الطبعة الثانية، : مشكاة األنكار في غرر األخبار -70
 ىػ.1385منشكرات المكتبة الحيدرية، النجؼ 

الشيخ : منار اليدل في إثبات النص عمى األئٌمة االثني عشر النَّجبا -71
عبد الحميـ عكض الحٌمي، مكتبة كدار  مي بف عبد اهلل البحراني، المحٌقؽع

 .ـ2009-ىػ1430األكلى  مخطكطات العتبة العٌباسٌية، كرببلء، الطبعة

مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ في الكتاب كالسنة  -72
السيد محمد الريشيرم، المساعداف السيد محمد كاظـ الطباطبائي، : كالتاريخ

محمكد الطباطبائي، التحقيؽ مركز بحكث دار الحديث، دار الحديث لمطباعة 
 ىػ.1425كالنشر، الطبعة الثاني 

مكم : المكسكعة العقدية -73 إعداد مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ عى
بف عبد القادر السقاؼ، الناشر مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت 

dorar.net. 
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ىاشـ معركؼ الحسني، دار الكتاب : اآلثار كاألخبار المكضكعات في -74
 ـ.1973المبناني، بيركت، الطبعة األكلى 

مف منشكرات مكقع الككثر اإلسبلمية : معجـ أحاديث اإلماـ الميدم)ع( -75
 (.www.kawthar.comفي شبكة المعمكمات العنكبكتية )

أبك القاسـ المكسكم : حديث كتفصيؿ طبقات الركاةمعجـ رجاؿ ال -76
 ـ.1992 -ىػ1413الخكئي، الطبعة األكلى 

محمد بف عمى بف شير اشكب المازندرانى، : مناقب آؿ أبى طالب -77
 ـ.1956 -ىػ1376المطبعة الحيدرية، 

محمدم الرم شيرم، دار الحديث، الطبعة الثانية : ميزاف الحكمة -78
 ىػ، قـ بإيراف.1416

أىـ مناظرات الشّْيعىة في شبكات اإلنترنت، المجمد األكؿ : االنتصار -79
: بحكث في المنيج -قصة الشّْيعىة في شبكات الحكار: بحكث تمييدية

 ( إعداد مركز األبحاث العقائدية.7العاممي، سمسمة كتب المناظرات )

د حسف السي: نياية الدراية في شرح الرسالة المكسكمة بالكجيزة لمبيائي -80
 نشر المشعر.: الصدر، تحقيؽ ماجد الغرباكم، الناشر

الحسف بف يكسؼ المطير : نيج الحؽ نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ -81
(، إعداد مركز األبحاث 119الحمي، سمسمة الكتب المؤلفة في رد الشبيات )

 العقائدية.

ر العاممي، تحقيؽ مؤسٌ : كسائؿ الشّْيعىة -82 سة الشيخي ميحٌمٍد بف الحسف الحي
 آؿ البيًت إلحياء التُّراًث، قـ بإيراف.

http://www.kawthar.com/
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ضياء السيد عدناف الخباز : الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف -83
 القطيفي، بدكف معمكمات طبع.

ىاشـ الحسيني البحراني، طبع باىتماـ : ينابيع المعاجز كأصكؿ الدالئؿ -84
 إيراف. -قـ أبك القاسـ محمد بف الحسف التفرشي، المطبعة العممية،

 

 كتب أخرى: ثالثا

أبك القاسـ : الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ -
محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي، تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم، دار 

 إحياء التراث العربي، بيركت.
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