الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م

 -غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

شةةةةةةةؤون اللمةةةةةةةا العممةةةةةةة وال ا ةةةةةةةا العم ةةةةةةةا
كم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن
ق ةةةةةةةةةةةةةم الع ةةةةةةةةةةةةة

والمةةةةةةةةةةةةة ا

المعا ةةةةةةةةةةةةة

عقيدة آل البيت بني أهل السنة والشيعة
"االثنا عشرية" يف مسائل التوحيد
إع ا اللامث

أمساء بنت رجب بن سامل أبو صاحل
إش اف األ تا ال كتو

صاحل بن حسني بن سليمان الرقب

7347ه – 1076م

االدتكالل

االسخهالل

قال ا﵀ تعالى:

﴿إََِّٕم ي ِر ُيد اهللُ فِٔ ْذ ِه ٛظُُْْؿ افرجس َأه َؾ ا ْفبٔ ِ
َ ٝو ُي َى ِّٓ َرـ ُْؿ َت ْى ِٓ ًرا﴾
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
َ ُ
األم ا 44:



أ

االدتكالل

قال ا مام الشافع
ا آل ل ةةة ِ

:

ول ِ
ِ
ا﵀ ُملكةةةُ ُم

كف كم من عظ م ال ك أن ُك ُم

ض من ا﵀ ف ال آن أن له
ف ٌ
َم ْن لم ُ َ ّل عم كم ال

( )1ديكاف اإلماـ الشافعي ،إعداد :محمد إبراهيـ سميـ ،مكتبة ابف سينا -القاهرة ،ص.121:
ب

له

()1

اإلهداء

اإلهذاء


أ ي

ا الجه العمم المتواضع إلى:

حب ػ ػان مػ ػػف ه ػ ػ ؿ هػ ػػذ
 رسػػػكؿ ا﵀  ،كآؿ بيتػػػط ارط ػ ػػار  الػ ػػذيف أيش ػ ػ د ا﵀ أنػ ػػي ازددت ل ػ ػػـ ٌ

الدراسة ،سائمةن ا﵀ تعالى الذم جمعني بعقيدت ـ كسيرت ـ النقية عبر هػذ السػطكر ،أف يجمعنػي
ب ـ في الفردكس ارعمى بيف القصكر كالدكر.

الدم الحبيبيف المذيف حرصػا عمػ ٌي كػؿ الحػرص ،كأم ٌػداني بكػؿ مػا اسػتطاعكا إلػى أف أصػؿ
 إلى ك ٌ
إلى هذ الدرجة العممية.
 إل ػػى أه ػػكم ال ػ ً
ػال ىييف :محم ػػد كمحم ػػكد ،كزكج ػػات ـ ،كأكالده ػػـ ،ال ػػذيف ك ػػانكا ل ػػي الح ػػف ال ػػداف ،
ٌ
كالمساف الناصح في هذ المسيرة العممية.
 إلى أهيتي الحبيبة :رقية التي شاركتني هذا الج ػد بقمب ػا كعكن ػا ،سػائمة ا﵀ أف يكافئ ػا بمػا هػك
أهؿ لط مف الف ؿ كالكرـ.

 إلػػى أه ػكالي اركػػارـ كهاصػػة هػػالى ٌي الحبيبػػيف :ارسػػتاذ رشػػدم الف ػ ار ،كارسػػتاذ عبػػد الج ػكاد الف ػ ار،
كهاالتي ،كأعمامي ،كعماتي.
 إلى بمدم الحبيب :بيت المقدس بعممائ ا ،كمجاهدي ا ،كش دائ ا ،كالمرابطيف في ا.

 إلى المهمصيف مف أهؿ السنة في العراؽ كسكريا ،الذيف يجاهدكف الشيعة هناؾ بأركاح ـ.
 إلى جامعتي ال راء برئاست ا ،كعممائ ا ،سائمةن ا﵀ تعالى أف تككف دائمان في العمياء.

 إل ػػى اإلدارة العام ػػة لمعم ػػؿ النس ػػائي ب ػػك ازرة اركق ػػاؼ ،كهاص ػػة قس ػػـ التحف ػػيظ :إدارة ،كمشػ ػرفات،
كمحفظات ،كطالبات.

 إل ػػى حمق ػػات تحف ػػيظ القػ ػرآف الكػ ػريـ الت ػػي تربي ػػت في ػػا كم ػػا زل ػػت أت ػػاب العم ػػؿ في ػػا ،بمحفظات ػػا

كطالبات ا ،كهاصة محفظتي الحبيبة :ارستاذة مريـ أبك النجا ،كأهتي مشرفة التحفػيظ :ارسػتاذة

ابتساـ ارغا ،كمديرتي ارستاذة م ا الشكبكي.

كساندننًي حتى
 إلى أهكاتي في ا﵀ رفيقات العمـ الشرعي كالدعكة إلى ا﵀ ،المكاتي كقفف بجانبي،
ى
أتممت هذ الرسالة العممية.

عمي ف ؿ بعد ا﵀ تعالى ،فإف كنت ال أذكر  ،فإف ا﵀ تعالى ال ي فؿ عنط.
 إلى كؿ مف لط ٌ
اللامث .
ج
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شكر وحقذير
ِ
ِ ِ ِ
يؿ﴾ النمؿ.40:
قال ا﵀ َ ﴿: و َم ْـ َصُ ََر َؾِٕ٘ َََّم َي ْنُ ُُر فَْ ٍْسف َو َم ْـ َـ ٍَ َر َؾِ٘ َّن َر ِِّّب ؽَ ْ ٌّل ـ َِر ٌ
كق ػػاؿ النب ػػي  " :ال يش ػػكر ا﵀ م ػػف ال يش ػػكر الن ػػاس" ،)1( .كق ػػاؿ ك ػػذلؾ" :م ػػف ص ػػن إل ػػيكـ

()2
ػداء ب ػدم
معركفان فكافئك  ،فإف لـ تجدكا ما تكافئكنػط ،فػادعكا لػط حتػى تػركا أنكػـ قػد كافػأتمك " .فاقت ن
فإنػط ال يسػػعني إال أف أحمػػد ا﵀ تعػػالى ،حمػػدان يميػػؽ
النبػػي  فػػي االعتػراؼ رهػػؿ الف ػػؿ بف ػػم ـٌ ،
بج ػ ؿ كج ػػط كعظػػيـ سػػمطانط ،عمػػى مػػا أكرمنػػي بػػط مػػف نعػ وػـ عظيمػػة ،كتف ٌ ػػؿ عمػػي بتيسػػير هػػذ

الرسالة العممية في كؿ مراحم ا حتى كصمت إلى هذ المرحمة .سائمة إيا بأسمائط الحسنى ،كصفاتط
الع أف يجعم ا لط هالصةن ،كعند متقبمةن ،كبيف الناس ً
مثمرةن.
ي
ػي إال أف أدعػػك ا﵀
كمػػا أيثن ػي بالشػػكر إلػػى كالػ ٌ
ػدم ال ػػالييف المػػذيف ال أممػػؾ أمػػاـ ف ػػم ما عمػ ٌ
ل ما بطكؿ العمر ،كحسف العمؿ ،ككافر الصحة كالعافية.
كأردؼ بالش ػػكر كالعرفػ ػػاف لكػ ػػؿ مػ ػػف سػ ػػاهـ فػ ػػي نيمػ ػػي نصػ ػػيبان مػ ػػف العمػ ػػـ الشػ ػػرعي :معممػػػيف

كمعممات.

كأه ػػص بجزي ػػؿ الش ػػكر ،كجمي ػػؿ العرف ػػاف ،أس ػػتاذم الفا ػػؿ ىعمىػ ػـ ه ػػذا المي ػػداف ف ػػي ب دن ػػا
فمسطيف في نشر عقيدة أهػؿ السػنة ،كمجاب ػة الػركافض ارسػتاذ الػدكتكر :صػالح بػف حسػيف الرقػب،

الذم أشرؼ عمى هذ الرسالة ،كأعطاها مف الج ػد كاالهتمػاـ الشػيء الكثيػر منػذ أف كانػت بػذرة إلػى
يدهر نصيحة كال تكجي ان في كؿ مفردات هػذ الرسػالة ،حتػى تهػرج عمػى
أف صارت ثمرة يانعة ،فمـ ٌ
أحسف كجط ،نافعة لطمبة العمـ كأهمط ،فج از ربي هير الجزاء ،كبارؾ في صحتط ،كعممط ،كذريتط.

( )1سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة الترمذم ،أبك عيسى ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار ال رب
اإلس مي – بيركت1998 ،ـ ،كتاب أبكاب البر كالصمة ،باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ،)1954( ،
 .403/3قاؿ ارلباني :صحيح( .صحيح الجام الص ير كزياداتط :محمد ناصر الديف ارشقكدرم ارلباني ،المكتب
اإلس مي -بيركت.)1122/2 ،

( )2سنف أبي داككد :سميماف بف ارشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك ارزدم الس ًج ٍستاني ،تحقيؽ:
شعيب اررنؤكط ،محمد ً
كامؿ قر بممي ،دار الرسالة العالمية ،ط2009 ،1ـ ،كتاب الزكاة ،باب الرجؿ يهرج مف
ى
ى
مالط .104/3 ،)1672( ،قاؿ ارلباني :إسناد صحيح عمى شرط الشيهيف( .صحيح أبي داككد.)363/5 ،
د
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كمػػا أعتػػرؼ بالف ػػؿ ل سػػتاذة الك ػراـ الػػذيف قػػامكا بمراجعػػة هػػذ الرسػػالة عمماؤنػػا كمشػػايهنا

أع اء لجنة المناقشة:

ارستاذ الدكتكر :جابر بف زايد السميرم حفظط ا﵀.
الدكتكر :عبد الحميد بف راجح الكردم حفظط ا﵀.
كأهي انر ال أنسي مف هػالص الشػكر كػؿ مػف كػاف لػي عكنػان فػي إنجػاز هػذ الرسػالة ،كهاصػة

ارهػػت الحبيبػػة المحفظػػة :ع ػ منيػػر ارغػػا التػػي قامػػت بتػػدقيؽ هػػذ الرسػػالة مػػف الناحيػػة الم كيػػة،
كارهػكات :رك ػػة الشػػاعر ،كسػػمر الفػرا، ،كاسػ ـ الفػرا ،كالػػدكتكرة هيفػػاء ارغػػا المػكاتي كقفػػف بجػػانبي
بأيادي ف البي اء ،فجزاهف ا﵀ هير الجزاء.
هتامان :أقكؿ لكؿ مف كاف لط كلك لمحة هير في هذا اإلنجاز ،ما قالط البحترم:
فمةةةةةةةو كةةةةةةةان لمشةةةةةةةك شةةةةةةة

ٌ َ ِلةةةةةةة ُن

إا ّ
تأممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ ُ
فةةةةةةةةةةةةةتَ ْعمَم أنةةةةةةةةةةةةة امةةةةةةةةةةةةة ٌؤ شةةةةةةةةةةةةةاك ُ

لل ّنتُةةةةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةةةةك متةةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةة ا

م كةةةةةةةةةةةةةةةةةه ال مةةةةةةةةةةةةةةةةةم ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ُ

ةةةةةةةةةةاكن فةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةةم
ولك ّنةةةةةةةةةةةه ة
ٌ

()1

كال يهفى عمى أحد أف هذ الرسػالة هػي ج هػد بشػرم ال يهمػك مػف سػ وك أك نسػياف ،فمػا كػاف
مف تكفي و
ؽ ف ك مف ا﵀ كحد  ،فمط الحمد كالشكر ،كالثناء الحسف ،كمػا كػاف مػف زل وػؿ ،ف ػك مػف نفسػي
يتقبػؿ منػي هػذا العمػؿ هالصػان لكج ػط الكػريـ ،كأف ينفػ
كالشيطاف ،فأست فر ا﵀ منػط ،كأسػألط  أف ٌ
فكر رحيـ ،كهك شا هكر عميـ.
بط مف كتبط ،كق أر  ،كنشر ٌ ،
إف ربي ل ه

( )1عيكف ارهبار :أبك محمد عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ،دار الكتب العممية –بيركت ،ط 1418ق،
.181/3

ه

ملخصىالدرادة

يهخص انذراست
الحمد ﵀ الذم هداني ل ػذا ،كمػا كنػت رهتػدم لػكال أف هػداني ا﵀ ،فػإف هػذ الد ارسػة جػاءت
بعنكاف :عقيدة آؿ البيت بػيف أهػؿ السػنة كالشػيعة االثنػا عشػرية فػي مسػائؿ التكحيػد (د ارسػة مقارنػة)،
كقد تناكلت في ا :عقيدة آؿ البيت في تكحيد الربكبية ،كارلكهيػة ،كارسػماء كالصػفات كذلػؾ بالمقارنػة

ب ػػيف م ػػا نس ػػبت ك ػ نػؿ م ػػف :مص ػػادر أه ػػؿ الس ػػنة الص ػػحيحة ،كمص ػػادر الش ػػيعة المعتم ػػدة عن ػػدهـ آلؿ
البيت ،م مناقشة ما اعتمدتط الشيعة اعتقادان ل ا في هذ المسائؿ ،كالرد عمي ا.
كق ػػد ج ػػاءت الد ارس ػػة ف ػػي مقدم ػػة ،كأربع ػػة فص ػػكؿ ،يت ػػمف ك ػػؿ فص ػػؿ من ػػا ع ػػدة مباح ػػث،
كهاتمة.
ت ػػمنت المقدمػػة :اإلهػػداء ،كالشػػكر ،كأهميػػة المك ػػكع ،كسػػبب اهتيػػار ،كأهػػداؼ البحػػث،

كمن جط ،كطريقتط ،ثـ هطة البحث.

كتنػػاكؿ الفصػػؿ التم يػػدم :تعريػػؼ آؿ البيػػت عنػػد أهػػؿ السػػنة كعنػػد الشػػيعة االثنػػا عش ػرية،

كبيػػاف مكانػػة آؿ البيػػت كحقػػكق ـ عنػػد أهػػؿ السػػنة كاالثنػػا عش ػرية ،كػػذلؾ ت ػػمف أثػػر اعتقػػاد االثنػػا
عشرية في مكانة آؿ البيت عمى المهالفيف ل ـ.
أما الفصؿ اركؿ فجاء تحت عنكاف :عقيدة آؿ البيت فػي تكحيػد الربكبيػة بػيف أهػؿ السػنة

كالشيعة االثنا عشرية ،كاشتمؿ عمى :ث ثة مباحث هي :عقيدة آؿ البيت في تكحيد الربكبيػة عنػد
أهػػؿ السػػنة  ،كعقيػػدة آؿ البيػػت فػػي تكحيػػد الربكبيػػة عنػػد الشػػيعة االثنػػا عش ػرية ،كمناقشػػة عقيػػدة
الشيعة االثنا عشرية في تكحيد الربكبية كآثارها عمى المهالفيف ل ـ.

بينم ػػا الفص ػػؿ الث ػػاني فك ػػاف عنكان ػػط :عقي ػػدة آؿ البي ػػت ف ػػي تكحي ػػد ارلكهي ػػة ب ػػيف أه ػػؿ الس ػػنة

كالشيعة االثنا عشرية ،كاشػتمؿ عمػى ث ثػة مباحػث هػي :عقيػدة آؿ البيػت فػي تكحيػد ارلكهيػة عنػد
أهػػؿ السػػنة  ،كعقيػػدة آؿ البيػػت فػػي تكحيػػد ارلكهيػػة عنػػد الشػػيعة االثنػػا عش ػرية ،كمناقشػػة عقيػػدة
الشيعة االثنا عشرية في تكحيد ارلكهية كآثارها عمى المهالفيف ل ـ.
ثػػـ الفصػػؿ الثالػػث بعن ػكاف :عقيػػدة آؿ البيػػت فػػي تكحيػػد ارسػػماء كالصػػفات بػػيف أهػػؿ السػػنة
كالشية االثنا عشرية ،كت مف ث ثة مباحث هي :عقيدة آؿ البيت في تكحيد ارسماء كالصػفات عنػد

أهؿ السنة ،عقيدة آؿ البيت في تكحيػد ارسػماء كالصػفات عنػد الشػيعة االثنػا عشػرية ،مناقشػة عقيػدة

الشيعة االثنا عشرية في تكحيد ارسماء كالصفات كآثارها عمى المهالفيف ل ـ .كهتمت الدراسة ببياف
أهـ النتائج التي تكصمت ل ا ،كذكرت بعض التكصيات ،ثـ ف ارس الدراسة.

و

Abstract

Abstract
Thanks to Allah who guided me to this and without his guidance I
would not have been guided. This study is under the title of "The Belief of
the Family of the Prophet (PBUH) between the Sunnis and the Twelver
Shiites ( Compared study). In this study I dealt with the belief of the family
of the prophet in the unification of the divinity and deity and names and
attributes in comparison to the sources of the correct Sunnah and the Shi'te
sources of the correct Sunnah and the Shi'te sources accredited by the
house of the Prophet (PBUH) and discussing what was accredited by the
Shiites out of their belief in such issues and responding to them.
The study concluded an introduction and four chapters each of them
contains several topics and a conclusion.
The introduction included the dedication, gratitude ,the importance
of the subject, why it was selected , the aims of the research, its
methodology, its approach and the research plan.
The preparatory chapter included the identification of the house of
the Prophet (PBUH) by the Sunnis and the Twelver Shiites and showing
the status of the house of the prophet (PBUH) and their rights among the
Sunnis and the Twelvers. It also included the impact of the Twelevers in
the status of the house of the prophet on their opponents.
The first chapter was under the title of "The Belief of the House of
the Prophet in the Unification of the Divinity by the Sunnis and the
Twelver Shiites. It included three topics: The belief of the Sunnis and the
belief of the house of the prophet in the unification of divinity by the
Twelever Shiites and the belief of the Twelver Shiites in the unification of
the divinity and abolishing it. The second chapter was under the title of
"The Belief of the House of the Prophet in the Unification of the Sunnis
and the Twelver Shiites. It included three topics which are: The belief of
the House of the prophet in the Unification of Divinity by the House of the
Prophet, the Belief of house 0f the prophet in the Unification of Divinity
and its abolishingand indexes for the study The third chapter is under the
title: The Belief of the House of the Prophet in the Unifications of the
Names and Attributes by the Sunnis and the Twelvers. It included three
topics: The Belief of the Sunnis in the unification of the names and
attributes by Sunnis, the belief of the House of the prophet in unification of
names and attributes by the Twelver Shiites and the belief of the Twelever
Shiites in the unification of names and attributes and abolishing it . I
concluded the study by showing the most important results concluded and
made some recommendations.
ز
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مد َ د
القّذيّّت

إف الحمد ﵀ ،نحمد كنستعينط كنست فر  ،كنعكذ با﵀ مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،مػف
ٌ
ي ػد ا﵀ فػ م ػػؿ لػػط ،كمػف يي ػػمؿ فػ هػػادم لػػط ،كأشػ د أف ال إلػػط إال ا﵀ كأشػ د أف محمػػدان عبػػد
ير...
كرسكلط ،صمى ا﵀ عميط كعمى آلط كصحبط كسمـ تسميمان كث ان

إف آؿ بيت النبًي  ل ـ مكانةه عالية ،كمنزلةه هاصة عند الصحابة كالتابعيف ل ـ
أما بعد :ف ٌ
بإحساف مف أئمة السمؼ ،كمف سمؾ من ج ـ كسػار عمػى طػريق ـ ،لك ٌػف الشػيعة الػركافض غالػت فػي

حػػب آؿ البيػػت ،كتعظػػيم ـ زك انر كب تانػان ،فانحرفػػت عػػف عقيػػدة آؿ البيػػت  التػػي تمقٌكهػػا عػػف رسػػكؿ
ا﵀  ،فعقائػػد الشػػيعة قائمػة عمػػى المهالفػػة مهالفػػة إجمػػاع المسػػمميف ،بػػؿ كمهالفػػة أهػػؿ البيػػت 

الذيف يعظٌمكن ـ ،كلذا كاف مف الكاجب عمى الباحثيف عرض عقائد آؿ البيت التي كافقت عقيدة أهؿ
السػػنة كالجماعػػة ،التػػي كردت فػػي كتػػب الشػػيعة المعتمػػدة عنػػدهـ ،ثػػـ إبػراز االنح ارفػػات التػػي أحػػدثت ا

الشيعة ،ثـ نق

ا ،كالرد عمي ػا دفاعػان عػف منزلػة النبػي  كسػنتط ،كسػمؼ ارمػة .فالشػيعة مػث  :قػد

انحرف ػكا فػػي تكحيػػد ارلكهيػػة فص ػرفكا كثيػػر مػػف العبػػادات القكليػػة كالفعميػػة ل يػػر ا﵀ تعػػالى ،كا﵀ جػػؿ
ال ص ِ
ِ
ِ
ِٚل ًَ ٚوٓ ُي ْ ِ
ؼ ْك بِ ًِ َباِ ََ ٚة َر ِّب ِاف َأ َحاد ًا﴾ الك ػؼ.110:
كع يقكؿَ ﴿ :ؾ َّ ْـ ـ َ
ٚء َر ِّبف َؾ ِْ َٔ ًْ َّ ْؾ َظ َّ ً َ
َٚن َي ْر ُجق ف ََ َ
كب ذا فقد كقعكا في الشرؾ ،بؿ كنسبكا هذا الشرؾ آلؿ البيت .
كلكف اإلمامية تهالؼ أهؿ البيػت فػي عامػة أصػكل ـ ،فمػيس
يقكؿ شيخ اإلس ـ ابف تيميةٌ " :
في أئمة أهؿ البيت مثؿ :عمي بف الحسيف ،كأبي جعفر الباقر ،كابنط جعفر بف محمد الصػادؽ ،ىمػ ٍف
كاف ينكر الرؤية ،أك يقكؿ بهمؽ القرآف ،أك ينكر القدر ،أك يقكؿ بالنص عمى عمي  ،أك بعصمة

ارئمػػة االثنػػي عشػػر ،أك يسػػب أبػػا بكػػر كعمػػر ،كالمنق ػكالت الثابتػػة المت ػكاترة عػػف ه ػؤالء معركفػػة
مكجكدة ،ككانت مما يعتمد عميط أهؿ السنة".

أ م

()1

الموضوع:

ٌإننا في هذا العصر قد صارت لمشيعة دكلةه كشككة ،حيث امتمكػت كسػائؿ القػكة الماديػة مػف
الماؿ كالس ح كاإلع ـ مما يجعم ا قادرةن عمى فتنة الناس بأفكارها المنحرفة كعقائدها الفاسدة كلذا
فمػػف الكاجػػب عمػػى كػػؿ غيػػكر أف يجاهػػد ه ػذا الفكػػر الباطػػؿ بكػػؿ كسػػيمة ممكنػػة ،كالعمػػـ مػػف أقػػكل

كصد المهادعيف.
الكسائؿ في مقاكمة هذ ارفكار كالعقائد الفاسدة لتحصيف المسمميف
ٌ
( )1من اج السنة النبكية في نقض ك ـ الشيعة القدرية :تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ ابف تيمية،

تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية ،ط 1406 ،1هػ  1986/ـ.369-368/2 ،
ح
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ل اال ت ا :
 .1أهمي ػػة المك ػػكع حي ػػث امتمك ػػت الش ػػيعة الكس ػػائؿ الت ػػي تمكن ػػا م ػػف فتن ػػة الن ػػاس بعقي ػػدت ا
المنحرفة ،كالبد لكؿ مسمـ غيكر أف يجاهدهـ بما يستطي .

 .2كجكد أقكاؿ آلؿ البيت  - الذيف يقدس ـ الشيعة  -تدؿ عمى اعتقػادهـ بعقيػدة أهػؿ السػنة
كالجماعة ،كبالمقابؿ نجد الشيعة تهالؼ هذ العقائػد ،بػؿ كتػتٌ ـ أهػؿ السػنة بػأن ـ هػالفكا آؿ
البيت  ك ٌيعكا تراث ـ العقدم.
و
ػي أداف ػ بػػط عػػف منزلػػة النبػػي  كآؿ بيتػػط الك ػراـ ،كأدف ػ بػػط مكػػر
 .3رغبػػة ٌ
من ػي فػػي عمػػؿ عممػ ٌ
الراف ة ،كأكشؼ تناق ات ـ.
أ اف اللما:
 .1إبراز المركيات العقدية آلؿ البيت  الػكاردة فػي كتػب الشػيعة المعتمػدة كالتػي كافقػت عقيػدة
أهؿ السنة إقامةن لمحجة عمى الشيعة.

زكر كب تانان.
 .2إظ ار االنحرافات كال الت التي ارتكبت ا الشيعة كلفٌقت ا آلؿ البيت ان
 .3عرض أقكاؿ عمماء السنة ،كنق ـ لمهالفات الشيعة كبدع ا كشركيات ا.
 .4تكعية المسمميف بهطر الشيعة الركافض عمى أهؿ السنة ،كهدمة لطمبة العمـ الشرعي.
ال ا ا ال ال :
المك ػػكع  -حسػػب اط عػػي كبحثػػي -ال تكجػػد بػػط رسػػائؿ عمميػػة ب ػػذ المن جيػػة ،غيػػر أنػػط

يكجػػد كتيػػب بعنػكاف عقيػػدة أهػػؿ البيػػت لعبػػد ا﵀ بػػف جػػكراف اله ػػير ،جم ػ فيػػط الركايػػات المت ػػمنة
لعقائد آؿ البيت مف كتػب الشػيعة كالتػي تكافػؽ تمامػان عقيػدة أهػؿ السػنة ،دكف أف يػذكر مهػالفت ـ ل ػا
كال نق

ا.

لكةةن ال

الل  ،ومنها:

فةةى أن نةةاك جهةةو عمم ةة تناولةة إل ةةال افتةة اءا االثنةةا عشةة

عمةةى آل

 .1بحػػث بعنػكاف آؿ رسػػكؿ ا﵀ كأكليػػاؤ مكقػػؼ أهػػؿ السػػنة كالشػػيعة لمحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف
قاسـ.

 .2كتاب بعنكاف :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايػات ل سػتاذ الػدكتكر أحمػد بػف سػعد بػف
حمداف ال امدم ،جامعة أـ القرل.

 .3رسالة دكتك ار بعنكاف :أصكؿ مذهب الشيعة اإلماميػة االثنػا عشػرية لمباحػث ناصػر بػف عبػد
ا﵀ القفارم ،جامعة الممؾ محمد بف سعكد.
ط
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 .4العقي ػػدة ف ػػي أهػ ػؿ البي ػػت ب ػػيف اإلفػ ػراط كالتفػ ػريط لم ػػدكتكر س ػػميماف ب ػػف الس ػػجيمي ،الجامع ػػة
اإلس مية بالمدينة المنكرة.

منهج اللما:
قامت هذ الد ارسػة عمػى المػن ج الكصػفي التحميمػي ( ،)1كمػا اسػتعانت بػالمن جيف االسػتقرائي

كالمقػػارف ،حيػػث اسػػتقرأت الباحثػػة مركيػػات آؿ البيػػت  مػػف كتػػب أهػػؿ السػػنة ككتػػب الشػػيعة االثنػػا
عش ػرية ،مصػػنفةن إياهػػا عمػػى هطػػة الد ارسػػة ،ثػػـ تناكلت ػػا بالتحميػػؿ ،كالمناقشػػة ،كالمقارنػػة ،هاتم ػةن بمػػا
همصت إليط مف نتائج.
اللما:
 .1بياف مكا

اآليات القرآنية مف كتاب ا﵀ تعالى ،بذكر :اسـ السكرة ،كرقـ اآلية.

 .2تهريج ارحاديث النبكية ،كعزكها إلى مصادرها ارصمية ،كذكر حكـ العمماء عمي ػا ،إال مػا
كرد في الصحيحيف أك أحدهما.

 .3اعتماد مصطمح "االثنا عشرية" عمى أنػط اسػـ عمػـ عمػى فرقػة الشػيعة ال اليػة التػي تسػت دف ا
الدراسة.

 .4اعتماد عقيدة السمؼ مف أهؿ السنة في جمي مكا

المقارنة بيف الشيعة كأهؿ السنة.

 .5ترجمة ارع ـ الم مكرة -الشيعية غالبان -الكاردة في البحث ركؿ مرة.

 .6نقػػؿ أق ػكاؿ المفس ػريف ،ك ٌش ػراح الحػػديث ،كعممػػاء العقيػػدة المتعمقػػة بمك ػػكعات الد ارسػػة م ػ
عزكها إلى مصادرها.
 .7نقػػؿ أق ػكاؿ عممػػاء الشػػيعة مػػف كتػػب ـ المعتمػػدة عنػػدهـ ،كنسػػبت ا إلػػي ـ ،م ػ مناقشػػت ا ،كالػػرد
عمي ـ في المباحث المهصصة لنقض عقيدة الشيعة.

 .8تكثي ػػؽ المعمكم ػػات عام ػػة ،ب ػػذكر اس ػػـ المص ػػدر ،كاس ػػـ المؤل ػػؼ ،كالمحق ػػؽ إف كج ػػد ث ػػـ دار
النشر ،كرقـ الطبعة كتاريه ا في الحاشية السفمية عند ذكر أكؿ مرة.

 .9حيف االقتباس مف الشبكة الدكلية لممعمكمات أذكر اسـ المكق  ،كتاريخ البحث.
 .10إعداد الف ارس لممراج  ،كاآليات ،كارحاديث المرفكعة فقط ،كارع ـ المترجـ ل ا.
( )1المن ج الكصفي التحميمي :هك المن ج الذم يقكـ عمى كصؼ ظاهرة مف الظكاهر لمكصكؿ إلى أسباب هذ
الظاهرة كالعكامؿ التي تتحكـ في ا ،كاسته ص النتائج لتعميم ا ،كيعتمد عمى دراسة الظاهرة كما تكجد في الكاق ،
كيعبر عن ا كيفيان بكصف ا كتك يح هصائص ا .انظر( :البحث العممى أساسياتط النظرية
كي تـ بكصف ا كصفا دقيقان ٌ
كممارستط العممية :رجاء كحيد دكيدرم ،دار الفكر المعاصر-بيركت ،ط 1421 ،1هػ2000 /ـ ،ص.)191:
ي
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اللما:
جػ ػػاءت هػ ػػذ الد ارسػ ػػة فػ ػػي تم يػ ػػد ،كث ثػ ػػة فصػ ػػكؿ مشػ ػػتممة عم ػ ػى مجمكعػ ػػة مػ ػػف المباحػ ػػث

كالمطالب ،كهي عمى النحك التالي:

التمه
تع فهم ومكانتهم ل ن أ ل ال ن والش ع االثنا عش

آل الل

أكالن :تعريؼ آؿ البيت ل ة كاصط حان.
ثانيان :مكانة آؿ البيت كحقكق ـ بيف أهؿ السنة كالشيعة االثنا عشرية.
ثالثان :أثر اعتقاد الشيعة االثنا عشرية في مكانة آؿ البيت عمى مهالفي ـ.
الف ل األول
ع

آل الل

الملما األول :ع

ف توم ال لول

آل الل

ل ن أ ل ال ن والش ع االثنا عش

ف توم ال لول

عن أ ل ال ن .

المطمب اركؿ :حقيقة تكحيد الربكبية عند آؿ البيت في مصادر أهؿ السنة.
المطمب الثاني :كاجبات تكحيد الربكبية عند آؿ البيت في مصادر أهؿ السنة.
المطمب الثالث :نكاقض تكحيد الربكبية عند آؿ البيت في مصادر أهؿ السنة.
الملما الثان  :ع

آل الل

ف توم ال لول

عن الش ع االثنا عش

.

المطمب اركؿ :حقيقة تكحيد الربكبية عند آؿ البيت في مصادر الشيعة االثنا عشرية.
المطمب الثاني :كاجبات تكحيد الربكبية عند آؿ البيت في مصادر الشيعة االثنا عشرية.
المطمب الثالث :نكاقض تكحيد الربكبية عند آؿ البيت في مصادر الشيعة االثنا عشرية.
الملما الثالا :مناقش ع

لهم.

الش ع االثنا عشة

المطمب اركؿ :كصف ـ ارئمة بالربكبية صراحةن.
المطمب الثاني :زعم ـ أف ل ئمة ه فة تككينية.

ك

فة توم ة ال لول ة وآثا ةا عمةى الم ةالف ن
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المطمب الثالث :دعكاهـ أف ارئمة يحيكف المكتى.
المطمب الراب  :اعتقادهـ مؤث انر غير ا﵀ تعالى.
المطمب الهامس :آثار تكحيد الربكبية عند الشيعة االثنا عشرية في مكاقف ـ مف المهالفيف ل ـ.
الف ل الثان
ع

آل الل

الملما األول :ع

ف توم األلو

آل الل

ل ن أ ل ال ن والش ع االثنا عش

ف توم األلو

عن أ ل ال ن .

المطمب اركؿ :حقيقة تكحيد ارلكهية عند آؿ البيت في مصادر أهؿ السنة.
المطمب الثاني :أركاف تكحيد ارلكهية عند آؿ البيت في مصادر أهؿ السنة.
المطمب الثالث :نكاقض تكحيد ارلكهية عند آؿ البيت في مصادر أهؿ السنة.
الملما الثان  :ع

آل الل

ف توم األلو

عن الش ع االثنا عش

.

المطمب اركؿ :حقيقة تكحيد ارلكهية عند آؿ البيت في مصادر الشيعةاالثنا عشرية.
المطمب الثاني :أركاف تكحيد ارلكهية عند آؿ البيت في مصادر الشيعةاالثنا عشرية.
المطمب الثالث :نكاقض تكحيد ارلكهية عند آؿ البيت في مصادر الشيعةاالثنا عشرية.
الملما الثالا :مناقش ع

لهم.

الش ع االثنا عش

فة توم ة األلو ة وآثا ةا عمةى الم ةالف ن

المطمب اركؿ :تأليط ارئمة كال مك في ـ.
المطمب الثاني :التكسؿ كالتبرؾ غير المشركع ،كتعظيـ القبكر كالم ازرات كالصكر.
المطمب الثالث :الشرؾ في الدعاء كالحمؼ كاإلقساـ ب ير ا﵀.
المطمب الراب  :السحر كالك انة.
المطمب الهامس :آثار تكحيد ارلكهية عند الشيعةاالثنا عشرية في مكاقف ـ مف المهالفيف ل ـ.

ل
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الف ل الثالا
ع

آل الل

الملما األول :ع

ف توم األ ماء وال فا
آل الل

ل ن أ ل ال ن والش ع االثنا عش

ف توم األ ماء وال فا

عن أ ل ال ن .

المطمب اركؿ :عقيدت ـ في أسماء ا﵀ تعالى.
المطمب الثاني :عقيدت ـ في صفات ا﵀ الذاتية.
المطمب الثالث :عقيدت ـ في صفات ا﵀ الفعمية.
الملما الثان  :ع

آل الل

ف توم األ ماء وال فا

عن الش ع االثنا عش

.

المطمب اركؿ :عقيدت ـ في أسماء ا﵀ تعالى.
المطمب الثاني :عقيدت ـ في صفات ا﵀ الذاتية.
المطمب الثالث :عقيدت ـ في صفات ا﵀ الفعمية.
الملما الثالا :مناقش ع
الم الف ن لهم.

الشة ع االثنةا عشة

فة توم ة األ ةماء وال ةفا وآثا ةا عمةى

المطمب اركؿ :تسمية ارئمة بأسماء ا﵀ تعالى.
المطمب الثاني :كصؼ ارئمة بصفات ا﵀ تعالى.
المطمب الثالث :ارئمة يعممكف ال يب.
المطمب الراب  :آثار تكحيد ارسػماء كالصػفات عنػد الشػيعة االثنػا عشػرية فػي مػكاقف ـ مػف المهػالفيف

ل ـ.

ال اتم  :وتتضمن أ م النتا ج والتو ا .
الفها س العام .

م







انخًهيذ

آل انبيج حعريفهى ويكانخهى بني أهم
انسنت وانشيعت االثنا عشريت

وف ه:
ماً عن أ ل ال ن وعن الش ع االثنا عش

أوالً :تع ف آل الل

لغ وا

ثان اً :مكان آل الل

وم وقهم ل ن أ ل ال ن والش ع االثنا عش

ثالثاً :أث اعت ا الش ع ف مكان آل الل

عمى م الف هم.

.

.
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أوالً :آل الل

آل الل

أ-

لغ وا
لغ ً :

ماً.

كرد
معنػػى اآلؿ ل ػػة :آؿ مػػف يػػؤكؿ ،أم :رج ػ  .ييقػػاؿ :أكؿ الحكػػـ إلػػى أهمػػط ،أم :أرجعػػط ٌ
إلي ـ ،كآؿ الرجؿ أهؿ بيتط كعيالط رنط إليط مآل ـ ،كالي ـ مآلط.
كقيؿ :اآلؿ :أتباع الرجؿ

كأكلياؤ  .

كقيؿ :آؿ كأهػؿ بمعنػى كاحػد رف آؿ أصػم ا أهػؿ حيػث أيبػدلت ال ػاء همػزة ،فصػارت :أأؿ،

تكالت همزتاف ،فأبدلت الثانية ألفا فصارت :آؿ ،كتص ير

أهيؿ .

كهػص

كال ييستعمؿ اآلؿ إال فيما فيط شرؼ غالبان ،ف ييقاؿ :آؿ اإلسكاؼ ،كما ييقػاؿ :أهمػط .ي
فيقػاؿ :آؿ فػ ف ،كال يقػاؿ:
أي ان باإل افة إلى أعػ ـ النػاطقيف ،دكف النكػرات ،كارمكنػة ،كارزمنػة ،ي
آؿ رجؿ ،كال آؿ زماف كذا ،كال آؿ مك
كأش ر.

كذا ،كما يقاؿ :أهؿ بمد كذا ،كمك

كذا.

()1

كبذلؾ يككف (آؿ) ك (أهؿ) بمعنى كاحد ،إال أف استعماؿ (آؿ) في أهؿ بيت النبي  أكثر
كمجمػ الشػػمؿ ،كقيػؿ :التػػزكيج ،ييقػاؿ بػػات الرجػؿ يبيػػت إذا تػػزكج،
البيػت ل ػػة :هػك المػػأكلٍ ،
()2

كقيؿ :البيت :عياؿ الرجؿ ،كقيؿ :دار  ،كبيت العرب :شرف ا.

ا

ماً:

فقد تعارؼ أهؿ العمـ أف لفظ :آؿ البيت إذا أيطمؽ إنما ييراد بط بيت النبي .
ق ػػاؿ ال ارغ ػػب ارص ػػف اني ( ": )3كتع ػػكرؼ ف ػػي أسػ ػرة النب ػػي  مطمقػ ػان إذا قي ػػؿ :أه ػػؿ البي ػػت
()4
لقكلط ﴿: إََِّٕم ي ِريدُ اهللُ فِٔ ْذ ِه ٛظ ُُْْؿ افرجس َأه َؾ ا ْفبٔ ِ
َ ٝو ُي َى ِّٓ َرـ ُْؿ َت ْى ِٓ ًرا﴾ارحزاب."33 :
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
َ ُ
( )1انظر :مادة" :آؿ" مقاييس الم ة :أحمد بف فارس القزكيني الرازم ،تحقيؽ :عبد الس ـ محمد هاركف ،دار
الفكر 1399هػ 1979 -ـ ،160-159/1 ،لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ابف منظكر ارنصارم ،دار
الرزاؽ الحسيني ،الممقٌب
محمد بف
صادر – بيركت ،ط1414 ،3هػ ،38/11 ،تاج العركس:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
بمرت ى الزبيدم ،دار ال داية.36/ ،28
( )2انظر :ت ذيب الم ة :محمد بف أحمد بف ارزهرم ،تحقيؽ :محمد عكض مرعب ،دار إحياء التراث العربي –
بيركت ،ط2001 ،1ـ ،239/14 ،معجـ مقاييس الم ة ،324/1 ،لساف العرب.15/2 ،
( )3ارصف اني هك :أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف المف ؿ ،مف الحكماء العمماء مف أهؿ أصب اف ،سكف ب داد
كاشت ر حتى كاف يقرف بال زالى ،تكفي سنة  502ق ،كلط كتب من ا محا رات اردباء ،كمفردات القرآف .انظر:
(ارع ـ :هير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي ،دار العمـ لمم ييف ،ط 2002 ،15ـ،
 ،255/2مكسكعة ارع ـ ،ك ازرة اركقاؼ المصرية.)221/1 ،
( )4المفردات في غريب القرآف :أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب ارصف انى ،تحقيؽ :صفكاف
عدناف الداكدم ،دار القمـ ،الدار الشامية – دمشؽ ،بيركت ،ط 1412 ،1هػ.96/1 ،
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تيمية

آل الل

ف ا

ح أ ل ال ن :

اهتمػػؼ أهػػؿ السػػنة فػػي تحديػػد آؿ البيػػت ،كقػػد أشػػار إلػػى هػػذا االهػػت ؼ شػػيخ اإلس ػ ـ ابػػف
فقاؿ":كقد تنازع النػاس فػي آؿ محمػد :مػف هػـ " )1( .كيمكننػا حصػر هػذا الهػ ؼ فػي

أربعة أقكاؿ هي:
ال ول األول :آؿ البيت هـ الذيف يحرمت عمي ـ الصدقة.
نص عمى ذلؾ :ارحناؼ ( ،)2كاإلماـ أحمد ( ،)3كبعض المالكية ،كاإلماـ الشافعي (.)4
كقد ٌ
كاهتمؼ العمماء فيمف تحرـ عمي ـ الصدقة عمى ث ثة أقكاؿ هي:
أٌ  -إن ـ بنك هاشـ كبنك المطمب ،كهذا مذهب الشافعي ( ،)5كأحمد في ركاية عنط (.)6
بٌ  -إن ػ ػـ بن ػػك هاش ػػـ هاصػ ػةن ،كه ػػذا م ػػذهب اإلم ػػاـ أب ػػي حنيف ػػة ( ،)7كالركاي ػػة الثاني ػػة ع ػػف اإلم ػػاـ
أحمد( ،)8كاهتيار اإلماـ مالؾ ككثير مف أصحابط (.)9

( )1من اج السنة النبكية في نقض ك ـ الشيعة القدرية :تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ ابف تيمية
الحراني الحنبمي ،تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية ،ط 1406 ،1هػ  1986/ـ،
.76-75/7

( )2انظر :فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف ال ماـ ،دار الفكر ،بدكف طبعة
كبدكف تاريخ.273/2 ،

( )3انظر :مجمكع الفتاكل :تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد بف
قاسـ ،مجم الممؾ ف د ،المدينة النبكية ،460/22 ،فتح البارم شرح صحيح البهارم ،أحمد بف عمي بف حجر

العسق ني الشافعي ،دار المعرفة  -بيركت1379 ،ق ،رقـ كتبط كأبكابط كأحاديثط :محمد فؤاد عبد الباقي.354/3 ،

( )4انظر :ارـ :الشافعي محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شاف القرشي المكي ،دار المعرفة  -بيركت،
1410هػ1990/ـ.88/2 ،

( )5انظر :ارـ ،88/2 ،المجمكع شرح الم ذب :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ،دار الفكر،
.226/6

( )6انظر :الشرح الممت عمى زاد المستنق  :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار ابف الجكزم ،ط1422 ،1ق
1428 -ق.256/6 ،

( )7انظر :فتح القدير ،272/2 ،فتح البارم.354/3 ،
( )8انظر :الشرح الممت عمى زاد المستنق .256/6 ،

( )9انظر :مكاهب الجميؿ لشرح مهتصر الهميؿ :شمس الديف محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي،

المعركؼ بالحطاب الرعيني المالكي ،دار الفكر ،ط1412 ،3هػ 1992/ـ ،345/2 ،فتح البارم ،354/3 ،المنتقى
شرح المكطا :أبك الكليد سميماف بف همؼ بف سعد القرطبي الباجي ارندلسي ،مطبعة السعادة  -مصر ،ط،1

 1332هػ.153/2 ،
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كمػ ٍف فػػكق ـ إلػػى غالػػب ،فيػػدهؿ فػػي ـ بنػػك المطمػػب ،كبنػػك أميػػة ،كبنػػك نكفػػؿ،
تٌ  -إن ػػـ بنػػك هاشػػـ ى
كمف فكق ـ إلى بني غالب ،كهذا اهتيار أشػ ب مػف أصػحاب مالػؾ حكػا صػاحب الجػكاهر
عنط ،كحكا المهمي في التبصرة عف أصبغ كلـ يحكط عف أش ب (.)1

إف آؿ النبي  :هػـ ذريتػط كأزكاجػط هاصػة ذكػر ابػف عبػد البػر فػي التم يػد ( ،)2كقػاؿ
ال ول الثان ٌ :
بط ابف العربي (.)3
إف آلط  :أتباعط إلى يكـ القيامة حكا ابف عبد البر عف بعض أهؿ العمـ ( ،)4كأقػدـ
ال ول الثالاٌ :
مػػف يركم عنػػط هػػذا القػػكؿ جػػابر بػػف عبػػد ا﵀ كقػػد ذكػػر البي قػػي عنػػط ( ،)5كاهتػػار بعػػض أصػػحاب
()8
()7
()6
ػص عميػط اإلمػاـ أحمػد فػي ركايػة ثالثػة كهػك
الشافعي ٌ ،
كرجحػط النػككم  ،كاهتػار ارزهػرم  ،كن ٌ
اهتيار أكثر أصحابط (.)9

إف آلط  :هـ ارتقياء مف أمتط حكا القا ي حسيف كالراغب ( ،)10كجماعة (.)11
ال ول ال العٌ :
( )1انظر :ج ء ارف اـ في ف ؿ الص ة عمى محمد هير ارناـ :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابف قيـ
الجكزية ،تحقيؽ :شعيب اررناؤكط ،عبد القادر اررناؤكط ،دار العركبة – الككيت ط 1407 ،2ق1987 /ـ،

.210/1

( )2انظر :التم يد لما في المكطأ مف المعاني كارسانيد :أبك عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر

القرطبي ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم ،محمد عبد الكبير البكرم ،ك ازرة عمكـ اركقاؼ كالشؤكف اإلس مية –

الم رب 1387 ،هػ ،باب عبد ا﵀ بف أبي بكر (.303-302/17 ،)16

( )3انظر :أحكاـ القرآف :القا ي محمد بف عبد ا﵀ أبك بكر بف العربي المالكي ،راج أصكلط كهرج أحاديثط كعمؽ
عميط :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ط1424 ،3هػ  2003 /ـ.623 /3 ،

( )4انظر :التم يد.306-304/17 ،)16( ،

( )5انظر :السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي الهراساني ،أبك بكر البي قي ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا،

دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1424 ،3هػ  2003 /ـ ،كتاب الص ة ،باب مف زعـ أف آؿ النبي  هـ أهؿ دينط

عامة.216/2 ،)2896( ،

( )6انظر :فتح البارم ،160/11 ،المجمكع شرح الم ذب.466/3 ،

( )7انظر :المن اج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ،دار إحياء
التراث العربي – بيركت ،ط1392/2ق ،كتاب الص ة ،باب الص ة عمى النبي بعد التش د.124/4 ،

( )8انظر :المجمكع شرح الم ذب.76/1 ،

( )9انظر :حاشية الركض المرب شرح زاد المستقن  :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ الحنبمي النجدم ،ط،1
1397هػ ،40/1 ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف اله ؼ :ع ء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم
الحنبمي ،دار إحياء التراث العربي.79/2 ،

( )10انظر :فتح البارم ،160/11 ،المفردات في غريب القرآف.96/1 ،
( )11انظر :مجمكع الفتاكل ،461/22 ،ج ء ارف اـ ،ص.239 :
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أ ل األقوال ف معنى آل الل
أ)

 ،ول ان ال اجح منها:

أ ل ال ا م ن إن أ ل الل

م من م م عم هم ال

ق :

اركؿ :عػػف أبػػي هري ػرة  ،قػػاؿ :كػػاف رسػػكؿ ا﵀  يػػؤتى بػػالتمر عنػػد ً
ص ػراـ النهػػؿ ،فيجػػيء هػػذا
ي
بتمػػر  ،كهػػذا مػػف تمػػر حتػػى يصػػير عنػػد ككم ػان مػػف تمػػر ،فجعػػؿ الحسػػف كالحسػػيف يمعبػػاف بػػذلؾ

التمر ،فأهذ أحدهما تمػرة ،فجعم ػا فػي فيػط ،فنظػر إليػط رسػكؿ ا﵀  ،فأهرج ػا مػف فيػط ،فقػاؿ" :أمػا
عممت أف آؿ محمد ال يأكمكف الصدقة".

()1

()2
حث عمػى التمسػؾ
هـ  :عف زيد بف أرقـ أف النبي  هطب ـ ،كفيط :أنط ٌ
الثاني:حديث غدير ٌ
بكتػاب ا﵀ كرٌغػب فيػط ،ثػػـ قػاؿ" :كأهػؿ بيتػي ،أذكػػركـ ا﵀ فػي أهػؿ بيتػي ،أذكػػركـ ا﵀ فػي أهػؿ بيتػػي،

كم ٍف أهؿ بيتط يا زيد ،أليس نساؤ مف أهؿ بيتط قاؿ:
أذكركـ ا﵀ في أهؿ بيتي" ،فقاؿ لط :حصيف :ى
نساؤ مف أهؿ بيتط ،كلكف أهؿ بيتط مف حرـ الصدقة بعػد  ،قػاؿ :كمػف هػـ قػاؿ :هػـ آؿ عمػي ،كآؿ
عقيػػؿ ،كآؿ جعفػػر ،كآؿ عبػػاس ،قػػاؿ :كػػؿ هػؤالء حػػرـ الصػػدقة قػػاؿ :نعػػـ" )3( .كفػػي ركايػػة :قيػػؿ ىمػ ٍػف
إف المرأة تككف م الرجؿ العصر مف الدهر ،ثـ يطمق ػا فترجػ
أهؿ بيتط نساؤ قاؿ :ال ،كايـ ا﵀ٌ ،

إلى أبي ا كقكم ا ،أهؿ بيتط :أصمط كعصبتط الذيف حرمكا الصدقة مف بعد " (.)4كقد جمػ اإلمػاـ ابػف

كثير رحمط ا﵀ بيف الركايتيف كح ٌؿ إشكال ما قائ ن":هكذا كق في هذ الركايػة ،كاريكلػى أىكلػى كارهػذ
ب ا أحرل ،كهػذ الثانيػة تحتمػؿ أنػط أرادتفسػير ارهػؿ المػذككريف فػي الحػديث الػذم ركا  ،إنمػا المػراد
ب ػػـ آل ػػط ال ػػذيف حرمػ ػكا الص ػػدقة ،أك أن ػػط ل ػػيس المػ ػراد باره ػػؿ ارزكاج فق ػػط ،ب ػػؿ ه ػػـ مػ ػ آل ػػط ،كه ػػذا

االحتماؿ أرجح جمعان بين مػا كبػيف الركايػة التػي قبم ػا ،كجمعػان أي ػا بػيف القػرآف كارحاديػث المتقدمػة

ؾ فيػط مػف تػدبر القػرآف أف نسػاء
صحت ،فإف في بعض أسانيدها نظ انر ،كا﵀ أعمـ ،ثـ الذم ال شػ ٌ
إف ٌ
النبي صمى ا﵀ عميط كسمـ داه ت في قكلط تعػالى ﴿:إََِّٕم ي ِريدُ اهلل فِٔ ْذ ِه ٛظاُُْْؿ افارجس َأه َاؾ ا ْفبٔ ِ
اٝ
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ
َو ُي َى ِّٓ َرـ ُْؿ َت ْى ِٓر ًا﴾"

()5

ارحزاب.32:

( )1صحيح البهارم :محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا﵀ البهارم ،تحقيؽ :محمد زهير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ
النجاة ،ط1422 ،1هػ ،كتاب الزكاة ،باب أهذ صدقة التمر عند صراـ النهؿ.126/2 ،)1485( ،

( )2غدير يه ٌـ هك :اسـ غي ة ب ا غدير ماء بيف مكة كالمدينة بالجحفة .انظر( :معجـ البمداف ،ش اب الديف
ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي الحمكم ،دار صادر ،بيركت ،ط  1995 ،2ـ.389)/2 ،
( )3صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
التراث العربي – بيركت ،كتاب ف ائؿ الصحابة ،باب مف ف ائؿ عمي .1873/4 ،)2408( ،
( )4صحيح مسمـ ،نفس الكتاب كالباب السابقيف.1874/4 ،)2408( ،
( )5تفسير ابف كثير.370-369/6،
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التمكودى
آلىالبوتىتعروفكمى

الثالػث :عػف عائشػة

 :أف فاطمػة كالعبػاس

 ،أتيػا أبػا بكػر يمتمسػاف ميراث مػا مػف رسػكؿ ا﵀ ،

كهما حينئذ يطمباف أر ػي ما مػف فػدؾ ،كسػ م ما مػف هيبػر ،فقػاؿ ل مػا أبػك بكػر :سػمعت رسػكؿ

كرث ،ما تركنا صدقة ،إنما يأكؿ آؿ محمد مف هذا الماؿ".
ا﵀  يقكؿ" :ال ين ى

()1

ال اربً  :عف عبد ا﵀ بف الحارث بف نكفؿ ال اشػمي ،أف عبػد المطمػب بػف ربيعػة بػف الحػارث بػف عبػد
المطمػػب ،أهبػػر أف أبػػا ربيعػػة بػػف الحػػارث بػػف عبػػد المطمػػب ،كالعبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب قػػاال :لعبػػد

المطمب بف ربيعػة ،كلمف ػؿ بػف عبػاس ،ائتيػا رسػكؿ ا﵀  ،كسػاؽ الحػديث ،كقػاؿ فػي الحػديث :ثػـ
قاؿ لنا ":إف هذ الصدقات إنما هي أكساخ الناس، ،كان ا ال تحؿ لمحمد ،كال آلؿ محمد".
تبيف لمباحثة أف ابف القيـ ،كابف حجر رحم ما ا﵀ قد رجحا هذا القكؿ.
كقد ٌ
)

أ ل ال ول الثان أنهم

()2

()3

ته وأ واجه ا ً :

اركؿ :حديث أبي حميد الساعدم ،أن ـ قالكا :يا رسكؿ ا﵀ ،كيؼ نصمي عميؾ قاؿ " :قكلكا :الم ػـ

ص ٌؿ عمى محمد كأزكاجط كذريتط ،كما صميت عمى آؿ إبػراهيـ ،كبػارؾ عمػى محمػد كأزكاجػط كذريتػط،
كما باركت عمى آؿ إبراهيـ ،إنؾ حميد مجيد" (.)4
الثاني :حديث أىبى هريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :الم ـ اجعؿ رزؽ آؿ محمد قكتان ".

()5

كقد عممنا أف هذ الدعكة كانت مستجابة ،فكانت أزكاج النبي  كذريتط أكثر الناس ىم ٍف ييقاؿ عن ـ:
ً"رزقي ـ قيكت" ،حتى ما كاف يط أر عمي ـ مف السعة كانكا يتصدقكف بط (.)6
الثالث :حػديث ىعائً ىشػة

قالػت" :مػا شػب آؿ محمػد  مػف هبػز مػأدكـ ث ثػة أيػاـ حتػى لحػؽ بػا﵀

 )7( ." كالكا ح أف مقصد عائشة

هك :أزكاجط كذريتط الػذيف كانػت مطٌمعػة عمػى معاشػ ـ ،كال

تقصد بني هاشـ كبني المطمب الذيف ال يسع ا االط ع عمى معاش ـ.

()8

( )1صحيح البهارم ،كتاب الفرائض ،باب قكؿ النبي" :ال نكرث ما تركنا صدقة".149/8 ،)6726( ،
( )2صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب ترؾ استعماؿ آؿ النبي عمى الصدقة754/2 ،)1072( ،
( )3انظر :ج ء ارف اـ ،ص ،223 :فتح البارم.160/11 ،

( )4صحيح البهارم ،كتاب الدعكات ،باب هؿ يصمى عمى غير النبي .77/8 ،)6360( ،
( )5صحيح مسمـ ،كتاب الزهد كالرقائؽ ،باب في الكفاؼ كالقناعة.730/2 ،)1055( ،
( )6انظر :ج ء ارف اـ ،ص.216 :
( )7صحيح البهارم ،كتاب ارطعمة ،باب ما كاف السمؼ يدهركف في بيكت ـ كأسفارهـ ،مف الطعاـ كالمحـ كغير،
(.76/7 ،)5423

( )8انظر :ج ء ارف اـ ،ص.217 :
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كعميط فإف هذا القكؿ كجيط لقكة أدلتط.
م أل

ل أ واج النل  من آله :

ت في آؿ بيتط ،كهذا ذكر بعض
كبير مف العمماء عمى أف أزكاج النبي  داه ه
ٌ
نص جم ه ه
أقكال ـ كأدلت ـ:
قاؿ ابػف كثيػر رحمػط ا﵀ فػي تفسػير قكلػط تعػالى ﴿:يإِ ٚساٚء افَّْبِال َفساتُـ ـ ََٖح ٍاد ِماـ افِّْس ِ
اٚء إِ ِن
ِّ ْ َّ َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاز ْج َـ
ا َّت ََ ْٔت َُّـ َؾ َال ََت َْو ًْ َـ بِْ ٚف ََ ْق ِل َؾ َٔ ْى َّ َع ا َّفذي ِِم َؿ ِْبِاف َم َار ٌ َو ُؿ ِْ َ
اـ َؿ ْاق ًٓ َم ًْ ُرو ًؾاَ َ ٚو َؿ ْار َن ِم ُب ُٔاقتُ َُّـ َو َٓ ت َ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ٚهِِٔ ِْ ٜإُ َ ِ
تَزج َْ ِ
افار ْج َس
افه َال َة َوآت َ
اـ اهللََّ َو َر ُشاق َف ُف إِٕ ََّاَم ُي ِريادُ اهللُ ف ُٔ ْاذه َ
غ افزَّ ـََ ٚة َو َأض ًْ َ
وػ َو َأؿ ّْ َـ َّ
َ ُّ َ
َ ٛظاُْْ ُُؿ ِّ
ال َّ
اِلُّْ ِ ٜإِ َّن اهللََّ ـ َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ارا ﴾
َأ ْه َؾ ا ْف َب َْٔ ٝو ُي َى ِّٓ َرـ ُْؿ َت ْى ِٓ ًرا َ َوا ْذـ ُْر َن َمُ ٚيت َْذ ِِم ُب ُٔقتُ َُّـ م ْـ آ َيٚت اهللِ َو ْ َ
َٚن َفىٔ ًٍاَ ٚخبِ ً
ػص فػي دهػكؿ أزكاج النبػي  فػي أهػؿ البيػت هاهنػا رن ػف سػبب
ارحزاب ،34-31 :قاؿ" :هذا ن ه
فػي نػػزكؿ هػذ اآليػػة كسػبب النػػزكؿ داهػؿ فيػػط قػكالن كاحػدان إمػػا كحػد عمػػى قػكؿ، ،كامػػا مػ غيػػر عمػػى

الصحيح".

()1

كقػػاؿ ابػػف تيميػػة
كبعدها هطاب ل ف".
قاؿ ابف القيـ

إف هػػذ اآليػػة تػػدؿ عمػػى دهػػكل ف حتم ػان رف سػػياؽ اآليػػات قبم ػػا
 ":ف ػ ٌ

()2

" :ك يا ﵀ العجب كيؼ يػدهؿ أزكاجػط فػي قكلػط  ":الم ػـ اجعػؿ رزؽ آؿ

محمػػد قكت ػان" ،)3( .كفػػي قػػكؿ المصػػمي":الم ـ ص ػ ٌؿ عمػػى محمػػد كعمػػى آؿ محمػػد" ( ،)4كال يػػدهمف فػػي
إف الصدقة ال تحؿ لمحمد ،كال آلؿ محمد" ( )5م ككن ا أكسػاخ النػاس ،فػأزكاج رسػكؿ ا﵀ 
قكلطٌ ":
أكلى بالصيانة عن ا كالبعد من ا".

()6

( )1ت فسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ،تحقيؽ :سامي بف محمد س مة ،دار
طيبة لمنشر كالتكزي  ،ط1420 ،2هػ  1999 /ـ.410/6 ،

( )2انظر :رسالة ف ؿ أهؿ البيت كحقكق ـ شيخ االس ـ ابف تيمية تعميؽ أبك تراب الظاهرم دار القبمة -جدة،
ط1405 ،1ق1984/ـ ،ص.22-20 :
( )3سبؽ تهريجط.
( )4صحيح البهارم ،كتاب الدعكات ،باب الص ة عمى النبي .77/8 ،)6357( 
( )5سبؽ تهريجط

( )6ج ء ارف اـ ،ص.218 :
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آلىالبوتىتعروفكمى

كذلؾ قاؿ اإلماـ البي قي رحمط ا﵀" :فكأنط  أفرد أزكاجط كذريتط بالذكر عمى كجط التأكيد،

ثـ رج إلى التعميـ ليدهؿ فيط غير ارزكاج كالذرية مف أهؿ بيتط  كعمي ـ أجمعيف".
كقاؿ ابف حجر

" :كقد أيطمؽ عمى أزكاجط آؿ محمد."

()1

()2

الم أل :
إف أزكاج النبػػي  مػػف آؿ بيتػػط باتفػػاؽ عممػػاء السػػمؼ رحم ػػـ ا﵀ ،لداللػػة اآليػػات القرآنيػػة،
ٌ
كارحاديث النبكية الكاردة في ف.
ج)

أ ل ال ول الثالا :إ ّن آل النل  أمته وأتلاعه إلى وم ال ام .

اركؿ :االشػػتقاؽ الم ػػكم فإنػػط مػػف آؿ يػػؤكؿ إذا رج ػ  ،كمرج ػ ارتبػػاع إلػػى متبػػكع ـ رنػػط إمػػام ـ
كمكئم ـ.
كترل الباحثة أف :الداللة الم كية لكممة آؿ أكس مف حصرها في ارتباع ،حيث تعني أي ان

أهؿ بيت الرجؿ كعيالط(.)3

ٍ
َٚه ْؿ بِ َس َح ٍر﴾ القمر ،34 :المراد بط  :مف تبعط عمى دينط،)4( .
الثاني :قكلط تعالى﴿:إِ َّٓ َآ َل ُفقط ٕ ََّج ْْٔ ُ
كقكلط تعالىَ ﴿:أ َْ ِخ ُِقا َآ َل ؾِ ْر َظ ْق َن َأ َصدَّ ا ْف ًَ َذ ِ
اب ﴾غافر،46 :أم آؿ دينط إذ لـ يكف لط ابػف ،كال بنػت،
()5
هصػت
كال أب ،كال عـ ،كال أخ ،كال عصبة ، .قاؿ أصحاب هذا الرأم" :كيبدك أف آؿ فػي اآليتػيف ٌ

هصػت مػػف
هصػت مػػف أنجػػاهـ ا﵀ كهػػـ أهػػؿ دينػػط ،كالثانيػػة ٌ
ارتبػػاع عمػػى الػػديف ،رف اآليػػة اركلػػى ٌ
()6
استحقكا العذاب ،كهـ مف اتبعك في كفر ".

الثالث :حديث كاثمة بف ارسق ركل أف النبي  دعا حسنان ،كحسينان ،فأجمس كؿ كاحػد من مػا عمػى
ِ ِ
ٛ
فهذ  ،كأدنى فاطمة مػف حجػر كزكج ػا ،ثػـ لػؼ عمػي ـ ثكبػط كأنػا منتبػذ فقػاؿ ﴿:إِٕ ََّاَم ُي ِريادُ اهللُ ف ُٔ ْاذه َ
ِ
ِ
َ
ػؽ"
َظُْْ ُُؿ ِّ
ارا﴾ ارحػزاب " ،33 :الم ػـ هػؤالء أهمػي ،الم ػـ أهمػي أح ٌ
افر ْج َس أ ْه َاؾ ا ْف َب ْٔاَ ٝو ُي َى ِّٓ َارـ ُْؿ َت ْىٓ ً
( )1السنف الكبرل :البي قي ،كتاب الص ة ،باب الدليؿ عمى أف أزكاجط  مف أهؿ بيتط.216/2 ،)2866( ،
( )2فتح البارم.160/11 ،

( )3انظر :مقاييس الم ة.160-159/1،
( )4انظر :الجام رحكاـ القرآف (تفسير القرطبي) :أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر ارنصارم القرطبي،
تحقيؽ :أحمد البردكني ،كابراهيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،ط 1384 ،2هػ  1964 /ـ.143/17 ،
( )5انظر :الجام رحكاـ القرآف.382/1 ،
( )6ج ء ارف اـ ،ص.220:
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قػػاؿ كاثمػػة :قمػػت :يػػا رسػػكؿ ا﵀ ،كأنػػا مػػف أهمػػؾ قػاؿ " :كأنػػت مػػف أهمػػي " قػػاؿ كاثمػػة  " : إن ػػا لمػػف
أرجى ما أرجك".

()1

قالكا :كمعمكـ أف كاثمة بف ارسق مف بني ليث بف بكر بف عبد مناة -فميس مف بنػي هاشػـ

كال مف بني المطمب، -كانما هك مف أتباع النبي .

()2

أف هػذا الحػديث قػد
كترل الباحثة ترجيح ما عمٌؽ بط اإلماـ البي قي رحمط ا﵀ عمى الحػديثٌ ،
هص بط النبي  كاثمة  ،كهذا أقرب مف تعميمط عمى ارمة.
يككف شرفان ٌ
) أ ل ال ول ال الع :إن آله م األت اء من أمته:
"سىئؿ رسكؿ ا﵀  مف آؿ محمد فقاؿ :كؿ تقػي ،كتػ رسػكؿ
اركؿ :حديث أنس بف مالؾ  قاؿ :ي
()3
قن ﴾ ٍار ٍىنفىاؿ."38 :
إن َأ ْوفِ َٔٚؤُ ُه إِ َّٓ ا ُْد َّت َُ َ
ا﵀ ْ ﴿ 
هص ػت آؿ البيػػت بمػػف تحػػرـ
كتػػرل الباحثػػة أنػػط :مػػف الناحيػػة الحديثيػػة فػ ٌ
ػإف الركايػػات التػػي ٌ
عمي ـ الصدقة كردت في البهارم كمسمـ كهي أقكل حديثيان مف هذ الركاية.

الثاني :قكؿ ا﵀  لنكح عف ابنػط﴿ :إِ َّٕ ُف َف ْٔ َس ِم ْـ َأ ْهِِ َ
ؽ إِ َّٕ ُف َظ َّ ٌؾ ؽَ ْ ُر َصاٚفِ ٍ ﴾هػكد  ،46قػالكا :أهرجػط
بشركط أف يككف مف أهمط ،فعمـ أف آؿ الرسكؿ  هـ أتباعط.
ػأف الصػحيح فػي تفسػير أهمػؾ أم :الػذيف
كترل الباحثة ارهذ بتفسير اإلماـ الشافعي لآليػة ب ٌ
()4
أمرناؾ بحمم ـ ككعدناؾ بنجات ـ.
الثالث :حديث كاثمة بف ارسق المتقدـ قالكا :كتهصيص كاثمة بذلؾ أقرب مف تعميـ ارمة بػط ككأنػط

جعؿ كاثمة في حكـ ارهؿ تشبي ان بمف يستحؽ هذا االسـ.

()5

( )1السنف الكبرل لمبي قي ،كتاب جماع أبكاب صفة الص ة ،باب مف زعـ أف آؿ النبي  هـ أهؿ دينط عامة،
( ، 217/2 ،)2870كقاؿ  :هذا إسناد صحيح ،كهك إلى تهصيص كاثمة بذلؾ أقرب مف تعميـ ارمة بط ،ككأنط
جعؿ كاثمة في حكـ ارهؿ تشبي نا بمف يستحقط هذا االسـ ال تحقيق نا.

( )2ج ء ارف اـ ،ص.221:

( )3المعجـ اركسط :سميماف بف أحمد بف أيكب ،أبك القاسـ الطبراني ،تحقيؽ :طارؽ بف عكض ا﵀ بف محمد ،عبد
المحسف بف إبراهيـ الحسيني ،دار الحرميف – القاهرة ،338/3 ،)3332( ،قاؿ الطبراني :لـ يرك عف يحيى إال نكح
تفرد بط نعيـ.
( )4انظر :تفسير الشافعي :أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس المطمبي القرشي ،تحقيؽ كدراسة :د .أحمد بف مصطفى
الفراف (رسالة دكتك ار ) ،دار التدمرية – السعكدية ،ط  2006 / 1427 ،1ـ.974/2 ،

( )5السنف الكبرل لمبي قي.217/2،
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ػإف فػػي الصػػحابة مػػف زاد عميػػط فػػي
كتػػرل الباحثػػةٌ :إنػط لػػك أراد تهصػػيص كاثمػػة  لتقػكا  ،فػ ٌ
التقكل ،م إيماننا بعدالت ـ جميعان ،حيث لـ يرد في كاثمة  ما كرد في ف ائؿ أبي بكر كعمػر 
نص في أن ما مف آؿ البيت رغـ ككن ما مف أص ار  ،كأحب الناس إليط .
كلـ يرد م ذلؾ ٌ

ال اجح ف الم

و لآل الل

عن أ ل ال ن

:

إف آؿ البيت هـ الذيف تحػرـ
فإف الباحثة ترجح الرأم القائؿٌ :
بعد عرض هذ ارقكاؿ كأدلت ا ٌ
عمػػػي ـ الصػػػدقة كهػػػـ :بنػ ػػك هاشػػػـ كبنػػػك عبػ ػػد المطمػػػب ،كأزكاج ػػط  كذلػ ػػؾ لقػ ػػكة أدل ػػة هػػػذا القػ ػػكؿ
كاستفا ػ ػػت ا عمػ ػػى القػ ػػكؿ بػ ػػأن ـ ارزكاج كالذريػ ػػة فقػ ػػط ،كرف القػ ػػكليف اآله ػ ػريف تعتر ػ ػ ما بعػ ػػض

اإلشكاالت ،كتعتمد هذ الدراسة عمى هذا القكؿ الراجح ،في دراسة مركيات آؿ البيػت  السػتنباط
عقيدت ـ في اإلل يات عند أهؿ السنة.
ح الش ع االثنا عش

(: )1

آل الل

ف ا

-1

يعرؼ الشيعة آؿ البيت بتعريفات مهتمفػة عػف تعريفػات أهػؿ السػنة ،تقػكـ فػي ال الػب عمػى

حص ػ ػػر آؿ البي ػ ػػت  ف ػ ػػي أش ػ ػػهاص مح ػ ػػدديف ه ػ ػػـ  :رس ػ ػػكؿ ا﵀  ،كعم ػ ػػي ،كفاطم ػ ػػة ،كالحس ػ ػػف،
كالحسيف.

كػػذلؾ يسػػتهدـ الشػػيعة فػػي كتػػب ـ ( )2ث ثػػة مصػػطمحات لمتعبيػػر عػػف آؿ البيػػت هػػي :اآلؿ،
-2
ً
فرؽ بين ا كمن ـ مف جعم ا بمعنى كاحد.
كارهؿ ،كالعترة ،من ـ مف ٌ
( )1الراجح مف تعريفات العمماء لفرقة الشيعة االثنا عشرية :هـ الذيف شايعكا عميان  عمى كجط الهصكص،
كاعتقدكا بإمامتط كه فتط نصان ككصية ،إما جميان أك هفيان ،كاعتقدكا بعدـ هركج اإلمامة مف أكالد الحسيف ، ،كاف

هرجت فيككف بظمـ مف غيرهـ ،أك بتقية مف عندهـ ،كقالكا :بأف اإلمامة ق ية أصكلية كركف مف أركاف الديف ،ال

يجكز لمرسؿ عمي ـ الس ـ إغفال ا ،كاهمال ا كال تفكي ا لمعامة، ،كان ا ثبتت بالتنصيص كالتعييف ،كقالكا بالعصمة
ل ـ كجكبان مف الكبائر كالص ائر .انظر( :الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية :عبد القاهر بف طاهر بف محمد بف
عبد ا﵀ الب دادم ،دار اآلفاؽ الجديدة – بيركت ،ط 1977 ،2ـ ،47/1 ،معالـ أصكؿ الديف :أبك عبد ا﵀ محمد

بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفهر الديف الرازم ،تحقيؽ :طط عبد الرؤكؼ سعد ،دار
الكتاب العربي – لبناف ،بدكف تاريخ كرقـ لمطبعة ،144-143/1 ،فرؽ معاصرة تنتسب لإلس ـ ل الب عكاجي،

.)348/1
( )2أهـ الكتب المعتمدة عند الشيعة :كتيسمى المجامي ارربعة كهي :الكافي ربي يعقكب محمد الكميني ،ككتاب
مف ال يح ر الفقيط لمحمد القمي الممقب بالصدكؽ ،كت ذيب ارحكاـ ،كاالستبصار كك هما ربي جعفر محمد
الطكسي .كعن ا يقكؿ أغا بزرؾ الط راني  -مف مجت دي ـ المعاصريف  -كهي" :الكتب ارربعة ،كالمجامي الحديثية

التي عمي ا استنباط ارحكاـ الشرعية حتى اليكـ"( .الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة :آغا برزؾ الط راني ،دار=
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فممف ف ٌػرؽ بػيف هػذ المصػطمحات القمػي ( )1ركل بسػند فػي كتابػط معػاني ارهبػار عػف أبػي
أ-
"م ٍف آؿ محمد صمى ا﵀ عميػط كالػط قػاؿ :ذريتػط .فقمػت :أهػؿ
بصير قاؿ :قمت ربي عبد ا﵀  : ى

بيتػػط قػػاؿ :ارئمػػة اركصػػياء .فقمػػت :ىمػ ٍػف عترتػػط قػػاؿ :أصػػحاب العبػػاء .فقمػػت :ىمػ ٍػف أمتػػط قػػاؿ:
صدقكا بما جاء بط مف عند ا﵀  ،المتمسككف بالثقميف المذيف أ ً
يمركا بالتمسؾ ب ما:
المؤمنكف الذيف ٌ
كتاب ا﵀  ،كعترتط أهؿ بيتط الذيف أذهب ا﵀ عن ـ الرجس كط رهـ تط ي انر".

()2

ػص ب مػا أصػحاب الكسػاء أك (العبػاء)
ب  -أما مف لـ يفرؽ بيف المفظيف– اآلؿ كارهػؿ -فقػد ه ٌ
()3
الهمسة( :النبي  كعمى كفاطمة كالحسف كالحسيف.)
ج -أما العترة فمن ـ مف جعم ا جامعة لبني هاشـ كم ـ كما يذكر المفيػد ( ،)5( )4كمػن ـ مػف حصػرها

=ار كاء-بيركت ،ط1403 ،3ق1983/ـ ،)14/2 ،كي يؼ المعاصركف من ـ ل ا عددان مف الكتب المتأهرة
أهم ا :الكافي لمفيض الكاشاني ،كبحار ارنكار الجامعة لدرر أهبار ارئمة ارط ار لمحمد باقر المجمسي ،ككسائؿ
الشيعة لمحر العاممي ،كمستدرؾ الكسائؿ لمنكرم الطبرسي .انظر( :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة :آغا برزؾ

الط راني ،16/3 ،لؤلؤة البحريف :يكسؼ البحراني ،تحقيؽ :محمد صادؽ بحر العمكـ ،دار ار كاء-بيركت ،ط،2
1406ق ،ص ،77-72:الشيعة في الميزاف :محمد جكاد م نية ،دار التعارؼ لممطبكعات-بيركت ،ط،4
1399ق1979/ـ .)46/2 ،ف ذ ثمانية كتب معتمدة عند الشيعة اليكـ.
( )1القمي :أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيط القمي ،عند الشيعة هك محدث كبير كأصكلي
فقيط ،كيعرؼ بالشيخ الصدكؽ ،لـ ير في القمييف مثمط ،كلد سنة 306ق ،نزؿ بالرم كارتف شأنط في هراساف،

كتكفي كدفف في الرم سنة 381ق ،لط نحك ث ثمئة مصنؼ ،من ا :االعتقادات ،معاني ارهبار ،ارمالي .انظر:
(معجـ المؤلفيف :عمر كحالة ،مكتبة المثنى ،بيركت-لبناف ،دكف تاريخ كرقـ لمطبعة ،320/10 ،ه صة ارقكاؿ:
الحسف بف يكسؼ بف عمي بف المط ر الحمي1310،ق ،المكتبة الشاممة الشيعية ،9/27 ،ارع ـ لمزركمي،

.)274/6

( )2معاني ارهبار= عيكف ارهبار :أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيط القمي ،المكتبة
الشاممة الشيعية.114/1 ،
( )3انظر :الشيعة في الميزاف محمد جكاد م نية ،ص ،91 :الصكارـ الم رقة في جكاب الصكاعؽ المحرقة،
القا ي نكر ا﵀ التسترم ،مركز اربحاث العقائدية ،ص.146 :

( )4المفيد :أبك عبد ا﵀ محمد بف محمد بف النعماف ابف عبد الس ـ بف جابر بف نعماف بف سعيد العكبرم
الب دادم ،ابف المعمـ الممقب بالشيخ المفيد الشيعي اإلمامي ،كلد سنة338ق ،تكفي سنة  ،413انت ت إليط رئاسة
االثنا عشرية ،مف كتبط :االنتصار ،اإلي اح في اإلمامة ،أكائؿ المقاالت ،إيماف أبي طالب .انظر( :هدية العارفيف،
ف ارس الكتب ،المكتبة الشاممة الشيعية ،476/1 ،ارع ـ لمزركمي.)21/7 ،
( )5انظر :المسائؿ الجاركدية :الشيخ المفيد ،قـ 1413 ،ق ،ص.42:
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()3

في أصحاب الكساء الهمسة ،كا افة ارئمة التسعة ( )1مف كلد الحسيف  ،كالقمي ( ،)2كالبحراني
فػػي قكلػػط":إف اطػ ؽ لفػػظ العتػرة عمػػى غيػػرهـ إنمػػا هػػك عمػػى ػػرب مػػف المجػػاز ،فعتػرة النبػػي  هػػـ

ارقربػكف منػػط كشػيجة كاردنػػكف منػػط نسػبان ،مػػف بنػي هاشػػـ دكف غيػػرهـ مػف قػريش هػذا باعتبػػار الم ػػة

العربيػػة ،باعتبػػار العػػرؼ الشػػرعي فػػإف العت ػرة هػػـ أميػػرالمػػؤمنيف  ،كفاطمػػة ،ككلػػداها :الحسػػف،
كالحسيف ،كارئمة مف ذرية الحسيف عمي ـ الس ـ".

()4

إذان ي ً
جم الشيعة عمى أف المراد بآؿ البيت هػـ :أصػحاب الكسػاء الهمسػة ،كهػـ :محمػد ،
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ي
كعمػػي ،كفاطمػػة ،كالحسػػف ،كالحسػػيف  )5( .حيػػث إف المفيػػد نقػػض ك مػػط فػػي مك ػ آهػػر بقكلػػط:
"المػ ػراد ب ػػالعترة كب ػػار بن ػػي هاش ػػـ ،فيق ػػكؿ :عتػ ػرة الرج ػػؿ كب ػػار أهم ػػط كأجمٌ ػػـ ،كهاص ػػت ـ ف ػػي الف ػػؿ

كلبػػاب ـ"( )6كذكػػر هػػذا اإلجمػػاع البح ارنػػي ،فقػػاؿ  ":قمػػت لعمػػرم إف ارلفػػاظ ارربعػػة -ارهػػؿ ،اآلؿ،

العترة ،ذكم القربى  -بمعنى كاحد كلكف ليس المراد من ا إال عميان كفاطمة كابني ما كما قاؿ بػط أكثػر
القكـ مف المتقدميف كالمتأهريف".

()7

(السجاد) كلد سنة 35ق ،كتكفي سنة 95ق،
( )1ارئمة التسعة هـ :زيف العابديف عمي بف الحسيف ،كيمقبكنط ب:
ٌ
محمد بف عمي بف الحسيف (الباقر) 114-57ق ،جعفر بف محمد بف عمي (الصادؽ) 148-83ق ،مكسى بف
جعفر بف محمد (الكاظـ) 183-128ق ،عمي بف مكسى بف جعفر (الر ا) 203-148ق ،محمد بف عمي بف
مكسى (الجكاد) 220-195ق ،عمي بف محمد (ال ادم) 254-212ق ،الحسف بف عمي (العسكرم) -232
260ق ،محمد بف الحسف العسكرم (ال ائب المزعكـ) زعمكا أنط كلد سنة256ق ،كغاب كلـ يعد إلى يكمنا هذا!!

(انظر :الشيعة في الميزاف ،محمد جكاد م نية ،ص ،335 ،254 ،214 :فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلس ـ كبياف
مكقؼ اإلس ـ من ا :د .غالب بف عمي عكاجي ،المكتبة العصرية الذهبية  -جدة ،ط 1422-4هػ  2001 /ـ،
.)350/1

( )2انظر :معاني االهبار.111/1 ،
( )3البحراني :عمي بف عبد ا﵀ بف عمي البحراني ،فقيط إمامي ،نزيؿ مسقط ،كلد في البحريف ،تكفي مسمكمان سنة
1319ق .مف كتبط " لساف الصدؽ ،كمنار ال دل ،كلط رسائؿ في التقية كالمتعة كالتكحيد انظر( :الذريعة إلى

تصانيؼ الشيعة :آغا بزرؾ الط راني ،330/3 ،ارع ـ لمزركمي.)308/4 ،

( )4منار ال دل في إثبات النص عمى ارئمة االثني عشر النجبا :عمي بف عبد ا﵀ البحراني ،تحقيؽ :عبد الحميـ
الحمي ،مكتبة دار مهطكطات العتبة العباسة المقدسة.178/2 ،
( )5انظر :بحار ارنكار الجامعة الدرر أهبار ارئمة ارط ار :محمد باقر المجمسي ،مؤسسة الكفاء -بيركت ،ط،2
1403ق ،217/ 35 ،كنقؿ االجماع المرت ى العسكرم في معالـ المدرستيف ،دار النعماف –بيركت ،ص.159 :
( )6المسائؿ الجاركدية :المفيد ،ص.42 :
( )7المرج السابؽ ،ص.52 :
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يؤكػ ػػد الشػ ػػيعة عمػ ػػى أف أزكاج النبػ ػػي  ال يػ ػػدهمف فػ ػػي آؿ بيتػ ػػط  كمػ ػػف ذلػ ػػؾ مػ ػػا أكرد

المجمسي ( )1بعد سرد ركايػات تقػرر ذلػؾ " فػأقكؿ :قػد ظ ػر مػف تمػؾ ارهبػار المتػكاترة مػف الجػانبيف
بط ػ ف القػػكؿ بػػأف أزكاج النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط داهمػػة فػػي اآليػػة :ككػػذا القػػكؿ بعمكم ػػا لجمي ػ

ارقارب ،كال عبرة بما قالط زيد بف أرقـ ( )2مف نفسط م معار تط بارهبار المتكاترة".
ال

()3

:
حصػػر الشػػيعة أهػػؿ بيػػت النبػػكة فػػي :محمػػد  كعمػػي ،كفاطمػػة ،ثػػـ الحسػػف ،كالحسػػيف ،

كتسعة مف كلد الحسيف  ، كأهرجكا كؿ مف سكاهـ.
أ ل الش ع عمى م

-1

آل الل

()4

ف أ ما الك اء ال م

ون ضها:

استد ٌؿ الشيعة ببعض اردلة مف الكتاب كالسنة عمى هذا الحصر كمن ا:
ِ
قػ ػػكؿ ا﵀ تعػ ػػالى ﴿:إِ َّٕاااااَم ي ِريااااادُ اهللُ فِٔا ْ ِ
اااار ْج َس َأ ْها َ
اااارـ ُْؿ
ااااذه َ
ااااؾ ا ْف َب ْٔاااااَ ٝو ُي َى ِّٓا َ
َ ٛظاااااُْْ ُُؿ افا ِّ
ُ
َ ُ

َت ْى ِٓ ًرا﴾ارحزاب.33:

( )1المجمسي :محمد باقر بف محمد تقي بف مقصكد عمي المجمسي ارصف اني :ع مة إمامي ،ف ك عندهـ:
محدث ،فقيط ،مؤرخ ،كلد سنة  ،1037كتكفي سنة1111ق بأصف اف ،كلي مشيهة اإلس ـ في أصف اف .كترجـ
إلى الفارسية مجمكعة كبيرة مف ارحاديث .مف كتبط :بحار ارنكار ،التكحيد ،مرآة العقكؿ في شرح أهبار الرسكؿ

 .انظر( :معجـ المؤلفيف ،عمر كحالة ،91/9 ،ارع ـ لمزركمي.)48/6 ،

( )2يقصد حديث مسمـ ،كتاب الف ائؿ ،باب :مف ف ائؿ عمي ،)2408( كفي قكلط ات اـ لزيد أنط كذب
عمى رسكؿ ا﵀  فزاد مف نفسط ك مان ،حاشا .

( )3بحار ارنكار.233/ 35 ،

( )4فأهرجكا أكالد عمي غير الحسنيف  مف أهؿ البيت ،كهـ  :محمد بف الحنفية ،كأبي بكر ،كعمر ،كعثماف،
كالعباس ،كجعفر ،كعبد ا﵀ ،كعبيد ا﵀ ،كيحيى ،ك أكالدهـ مف الذككر اثني عشر ،كمف البنات ثماني عشر ابنة ،أك
تس عشرة ابنة عمى اهت ؼ الركايات ،كما ال يعدكف بنات فاطمة

زينب كأـ كمثكـ كال أكالدهما مف أهؿ البيت،

كمثؿ هذا الحسف بف عمي ،حيث ال يجعمكف أكالد داهميف في أهؿ البيت ككذلؾ أهرجكا مف أهؿ البيت مف أكالد
الحسيف مف ال ي كل هكاهـ ،كال ين ج من ج ـ ،.كأهرجكا مف أهؿ البيت بنات النبي  الث ثة غير فاطمة،
كأزكاج ف ،كأكالدهف ،كأهرجكا زكجاتط أم ات المؤمنيف ،كال ندرم أية قسمة هذ  ،كعمى أم أساس ابتنكها.

(بتصرؼ :الشيعة كأهؿ البيت :إحساف إل ي ظ ير ،إدارة ترجماف السنة ،باكستاف-الهكر ،ص.)20 :
03
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قاؿ الطبرسي (" : )1كاستدلت الشيعة عمى اهتصاص اآلية بأكلئؾ الهمسة عمي ـ الس ـ" (.)2
ِ
ِ
ِ
قكلط سػبحانطَ ﴿ :ؾّـ حٚج َ ِ ِ ِ
ٚءـ ُْؿ
-2
َ ْ َ َّ
َٚءَٕاَ ٚو َأ ْبَْا َ
ٚء َك م َـ ا ْفً ِْا ِؿ َؾ َُ ْاؾ َت ًَاَ ٚف ْقا َٕادْ َُ َأ ْبْ َ
ؽ ؾٔف م ْـ َب ًْد َمَ ٚج َ
ِ
ِ
ِ
غ ﴾ آؿ عمػراف ،61 :قػاؿ
ٚءـ ُْؿ َو َأ ْٕ ٍُ َسََْ ٚو َأ ْٕ ٍُ َسُ ُْؿ ُث َّؿ َٕ ْبت َِٓ ْاؾ َؾْ َْج ًَ ْاؾ َف ًْْ َ
َا ٝاهللِ َظ َاذ ا ْفَُاٚذبِ َ
ٚءََٕ ٚوٕ َس َ
َوٕ َس َ
الطبرسػ ػػي فػ ػػي تفسػ ػػير هػ ػػذ اآليػ ػػة :أجم ػ ػ المفسػ ػػركف عمػ ػػى أف الم ػ ػراد بأبنائنػ ػػا :الحسػ ػػف كالحسػ ػػيف،
(كنس ػػائنا) :اتفقػ ػكا عم ػػى أف المػ ػراد ب ػػط فاطم ػػة عمي ػػا السػ ػ ـ رن ػػط ل ػػـ يح ػػر المباهم ػػة غيره ػػا م ػػف

بد أف يككف إشػارة إلػى غيػر الرسػكؿ كجػب أف يكػكف إشػارة إلػى عمػي رنػط
النساء( ....كأنفسنا) :ال ٌ
()3
يدعي دهكؿ غير أمير المؤمنيف عمي كزكجط ،ككلديط في المباهمة.
ال أحد ٌ

-3

يستدلكف بحديث الكساء المعركؼ ( )4كمف ذلؾ قكؿ الطبرسي :حدثنا السػيد أبػك الحمػد قػاؿ:

حدثنا الحاكـ أبك القاسـ بإسػناد عػف زاذاف عػف الحسػف بػف عمػي عمي مػا السػ ـ قػاؿ :لمػا نزلػت آيػة

التط ي ػػر جمعن ػػا رس ػػكؿ ا﵀ ، كاي ػػا ف ػػي كس ػػاء رـ س ػػممة هيب ػػرم ث ػػـ ق ػػاؿ :الم ػػـ هػ ػؤالء أه ػػؿ بيت ػػي
كعترتي ...استدلت الشيعة عمى اهتصػاص اآليػة ب ػؤالء الهمسػة عمػي ـ السػ ـ بػأف قػالكا :إف لفظػة
إنمػػا محققػػة لمػػا أثبػػت بعػػدها ،نافيػػة لمػػا لػػـ يثبػػت ...ك إذا تقػػرر هػػذا ف ػ تهمػػك اإلرادة فػػي اآليػػة أف

تكػػكف هػػي اإلرادة المح ػػة ،أك اإلرادة التػػي يتبع ػػا التط يػػر ،كاذهػػاب الػػرجس كال يجػػكز الكجػػط اركؿ
رف ا﵀ تعالى قد أراد مف كؿ مكمؼ هذ اإلرادة المطمقة فػ اهتصػاص ل ػا بأهػؿ البيػت دكف سػائر

الهمػؽ كرف هػػذا القػػكؿ يقت ػي المػػدح كالتعظػػيـ ل ػـ ب يػػر شػػؾ كشػب ة كال مػػدح فػػي اإلرادة المجػػردة
فثبػت الكجػػط الثػػاني كفػػي ثبكتػػط ثبػػكت عصػػمة المعنيػيف باآليػػة مػػف جميػ القبػػائح ،كقػػد عممنػػا أف مػػف

عدا مف ذكرنا مف أهؿ البيت غير مقطكع عمى عصمتط فثبت أف اآلية مهتصة ب ـ لبط ف تعمق ا

ب يرهـ".

()5

( )1الطبرسي :الف ؿ بف الحسف بف الف ؿ المش دم أميف الديف أبك عمي الطبرسي ،نسبتط إلى طبرستاف مف
كم ،تكفي سنة  .548مف تصانيفط :اآلداب الدينية لمهزانة المعينية ،الجام في
عمماء اإلمامية ،مفسر محقؽ ل ٌ
التفسير ،حقائؽ ارمكر في ارهبار .صحيفة الر ا عدة السفر كعمدة الح ر .مجم البياف في معاني تفسير
القرآف الكسط عشر مجمدات .انظر( :هدية العارفيف ،433/1 ،ارع ـ لمزركمي.)148 /5 ،

( )2مجم البياف في تفسير القرآف :أبك عمي الف ؿ بف الحسف الطبرسي ،المجم العالمي رهؿ البيت.139/5 ،
( )3انظر :تفسير مجم البياف.101/2 ،
( )4سنف الترمذم ،كتاب أبكاب المناقب ،باب ما جاء في ف ؿ فاطمة

 ،182/6 ،)3871( ،كقاؿ ارلباني:

صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف الترمذم :محمد ناصر الديف ارلباني ،مصدر الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات

الحديثية مف إنتاج مركز نكر اإلس ـ ربحاث القرآف كالسنة  -اإلسكندرية.)371/8 ،
( )5تفسير مجم البياف.136/8 ،
04

آل افبٔ ٝتًريٍٓؿ ومُٕٚتٓؿ بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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مناقشتهم وال عم هم:
إ ٌف هذ اردلة ال تد ٌؿ عمى ما ذهب إليط الشيعة مف الحصر كالتهصيص كذلؾ لآلتي:
-1

جعػػؿ تفسػػير اآليػػة اركلػػى هػػاص بأحػػد الف ػريقيف-فريػػؽ جعم ػػا هاصػػة بزكجػػات النبػػي،

كفريؽ جعم ا هاصة بالهمسة -فيط إعماؿ ما يجب إعمالط ،كاهماؿ ما ال يجكز إهمالط.

()1

-2

إجمػ ػػاع كثيػ ػػر مػ ػػف التػ ػػابعيف كعكرمػ ػػة ،كعطػ ػػاء ،كسػ ػػعيد بػ ػػف جبيػ ػػر عمػ ػػى أف أهػ ػػؿ البيػ ػػت

-3

أما تفسير الطبرسي آليػة المباهمػة بحصػر آؿ البيػت فػي الهمسػة ،فػ يصػح فاآليػة ذكػرت

-4

إف هذا الحصر يهالؼ الحقيقة ،كفيط حرماف لكثير ممػف هػـ مػف آؿ البيػت النبػكم مػف هػذ

المذككريف في اآلية اركلى هف زكجات النبي  هاصة.

()2

إثبات الف ؿ لبعض آلط  كلـ تذكر أنط ال يدهؿ في آؿ البيت غيرهـ.

النسبة الطاهرة ،كمما يترتب عمي ا مف مكانة كحقكؽ تعبدية ،كاعتبارية ،كمالية ل ـ كعمي ـ ارت اها

ا﵀ تعالى ل ـ.
-5

()3

اسػػتدالل ـ بحػػديث الكسػػاء لتهصػػيص الهمسػػة كاالحتجػػاج بػػط عمػػى عصػػمت ـ

ػػعيؼ رف

التهصيص ب ـ ال يناسب مػا قبػؿ آيػة ارحػزاب كمػا بعػدها ،كالحػديث يقت ػي أن ػـ مػف أهػؿ البيػت،

كأن ـ مف أهص أقاربط ،كال يدؿ عمى قصر أهؿ بيتط عمي ـ دكف القرابات ارهرل.

()4

أف
كب ػذا نهمػص إلػى أف معنػى آؿ البيػت عنػد أهػؿ السػنة ألػزـ ل دلػة مػف الكتػاب كالسػنة ،ك ٌ
الشيعة ال تصح أدلت ـ لحصر آؿ البيت في أصحاب الكساء الهمسة.

( )1انظر :فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشككاني ،دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيب  -دمشؽ،
بيركت ط1414 ،1ق ،323/4 ،كذكر الشككاني أف طائفة ثالثة قالت بمجمكع قكؿ الفريقيف بمعنى أف اآلية تحمؿ
عمى الهمسة كزكجاتط كقاؿ :كقد رجح هذا القكؿ جماعة مف المحققيف من ـ القرطبي ،كابف كثير ،كغيرهما.
( )2انظر :فتح القدير.321/4 ،

( )3انظر :كيؼ نق أر تاريخ اآلؿ كارصحاب :عبد الكريـ بف هالد الحربي ،مبرة اآلؿ كارصحاب –الككيت ،ط،1
1427ق2006/ـ ،ص.51-50 :
( )4انظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :أبك سعيد عبد ا﵀ بف عمر بف محمد البي اكم ،تحقيؽ :محمد عبد
الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط 1418-1ق ،231/4 ،انظر :رسالة ف ؿ أهؿ البيت
كحقكق ـ :شيخ االس ـ ابف تيمية ،تعميؽ :أبك تراب الظاهرم ،دار القبمة-جدة ،ط 1984 ،1ـ/ق ،1405ص:

.22-20
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آلىالبوتىتعروفكمى

ثان اّ :مكان آل الل
-1

وم وقهم ل ن أ ل ال ن والش ع

مكانة آؿ البيت كحقكق ـ عند أهؿ السنة:

ػمك مكػانت ـ إلػى مػا ذكػر ا﵀ تعػالى فػي
يستند أهؿ السنة فػي اعتقػادهـ بف ػؿ آؿ البيػت كس ٌ
القرآف الكريـ مف مناقب ل ـ، ،كالى ما ركم عف النبي  مف أحاديث شريفة.
أوالً :أ لتهم من ال آن الك م:
-1

ااااؾ افبٔا ِ
قكلػ ػػط سػ ػػبحانط ﴿:إ َّٕاااااَم ي ِريااااادُ اهللُ فِٔا ْ ِ
ااااَ ٝو ُي َى ِّٓااااا َرـ ُْؿ
ااااذه َ
اااار ْج َس َأ ْها َ َ ْ
َ ٛظاااااُْ ُُؿ افا ِّ
ُ
َ ُ

َت ْى ِٓ ًرا﴾ارحزاب.33:
ففي هػذ اآليػة منقبػة عظيمػة شػرؼ ا﵀ ب ػا أهػؿ البيػت ،حيػث ط ػرهـ مػف الػرجس تط يػ انر،

كجعم ػػا عامػػة فػػي أهػػؿ البيػػت جميعػان .كهػػي كػػذلؾ عنػكاف عمػػى ف ػػائم ـ ،حيػػث بػػدأت بإنمػػا المفيػػدة

لمحصػػر فػػي إذهػػاب اإلثػػـ عػػن ـ ،كتط يػػرهـ مػػف ارهػ ؽ المذمكمػػة ،كالػػذم يف ػػي إلػػى نجػػات ـ مػػف

النار ،كهي فائدة ذلؾ التط ير.

()1

كلما ٌبيف سػبحانط
كيربط ابف تيمية
بيف تفسير اآلية ،كحديث الكساء بك ـ دقيؽ قائ نٌ ":
أنط يريد أف يذهب الرجس عف أهؿ بيتط كيط ٌرهـ تط ي انر ،دعا النبػي  رقػرب أهػؿ بيتػط كأعظم ػـ

اهتصاصان بط ،كهـ :عمي ،كفاطمة،

 ،كسيدا شباب أهػؿ الجنػة ،جمػ ا﵀ ل ػـ بػيف أف ق ػى ل ػـ

بالتط ير ،كبيف أف ق ى ل ـ بكماؿ دعاء النبي  ،فكاف في ذلؾ ما دلنا عمػى أف إذهػاب الػرجس

عػػن ـ كتط يػػرهـ نعمػػة مػػف ا﵀ ليسػػب ا عمػػي ـ ،كرحمػػة مػػف ا﵀ كف ػػؿ لػػـ يبم كهمػػا بمجػػرد حػػكل ـ
كقػػكت ـ ،إذ لػػك كػػاف كػػذلؾ السػػت نكا ب مػػا عػػف دعػػاء النبػػي  ،كمػػا يظػػف مػػف يظػػف أنػػط اسػػت نى فػػي
هدايتط كطاعتط عف إعانة ا﵀ تعالى لط ،كهدايتط إيا ".

()2

ِ
زْو ِ
اؽ إِ ْن ُـْْات َُّـ ت ُِار َْ َن َْ
اج َ
غ ُأ َما ِّت ًْ ُُ َّـ
-2
اِل َٔاَ ٚة افادُّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْت ََٓاَ ٚؾ َت ًَاَ ٚف ْ َ
قكلط سبحانطَ ﴿:يَ ٚأ ُّ َُّي ٚافَّْبِ ُّل ُؿ ْؾ َٕ َ
و ُأهحُُـ هاحَ ٚجِ ًٔال َ وإِ ْن ُـْْتُـ ت ُِرَ َن اهللََّ ورشق َفف وافدَّ ار ْأ ِخر َة َؾِ٘ َّن اهللََّ َأظدَّ فِ ِّْح ِساْ ِ
َٚت ِماُْْ َُّـ َأ ْج ًارا
َ َ ِّ ْ َّ َ َ ً َ
ُ ْ
َ
َّ ْ
َ
َ
ََ ُ ُ َ َ
َظيِ ًَٔم ﴾ ارحزاب.29 ،28:

( )1انظر :الصكاعؽ المحرقة عمى أهؿ الرفض كال

ؿ كالزندقة :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر ال يثمي،

ػتحقيؽ :عبد الرحمف بف عبد ا﵀ التركي ،كامؿ محمد الهراط ،مؤسسة الرسالة – لبناف ،ط 1417 ،1هػ 1997 /ـ،
.426-425 /2

( )2رسالة ف ؿ أهؿ البيت كحقكق ـ :شيخ االس ـ ابف تيمية ،تعميؽ :أبك تراب الظاهرم ،ص.22 :
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عمي كفاطمة
كقد يركل عف أـ سممة  :أف هذ اآلية لما نزلت أدار النبي  كساء عمى ٌ
كالحسف كالحسيف  فقاؿ" :الم ـ هؤالء أهؿ بيتي فأذهب عن ـ الرجس ،كط رهـ تط يػ انر " ( .)1فمػف

داللػػة هػػذ اآليػػة عمػػى عم ػػك مكػػانت ـ ،م ػػاعفة ا﵀ تعػػالى رجػػرهـ فق ػػد يركم عػػف اإلمػػاـ عمػػي ب ػػف
الحسيف أنط قاؿ ":إني ررجك أف يعطي ا﵀ لممحسف منا أجريف ،كأهاؼ أف يجعؿ عمى المسيء منا
كزريف".
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()2

ِ
يـ َآ َمُْقا َص ُِّقا َظ َِ ْٔ ِف َو َش ِِّ ُّقا ت َْسِِ ًَٔم﴾
قكلط سػبحانط﴿ :إِ َّن اهللََّ َو َم َالئِ َُ َت ُف ُي َه ُِّ َ
قن َظ َذ اف َّْبِ ِّل َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا َّفذ َ

ارحػػزب .56 :كقػػد ثبػػت عػػف النبػػي  مػػف كجػػك صػػحاح أف ا﵀ لمػػا أنػػزؿ عميػػط هػػذ اآليػػة ،سػػأؿ

الصحابة :كيؼ يصمكف عميط فقاؿ " :قكلكا :الم ـ صؿ عمػى محمػد ،كعمػى آؿ محمػد ،كمػا

صػميت

عمػى إبػراهيـ ،كعمػى آؿ إبػراهيـ إنػؾ حميػد مجيػػد ،كبػارؾ عمػى محمػد ،كعمػى آؿ محمػد ،كمػا باركػػت

عمى إبراهيـ ،كعمى آؿ إبراهيـ إنؾ حميد مجيد" ،)3( .كفي حديث صحيح ":الم ٌـ صػؿ عمػى محمػد،
()4
كأزكاجط ،كذريتط".

ثان اً :من ال ن النلو :
-1

قكلػػط" :إف ا﵀ اصػػطفى كنانػػة مػػف كلػػد إسػػماعيؿ ،كاصػػطفى قريشػان مػػف كنانػػة ،كاصػػطفى

مف قريش بني هاشػـ ،كاصػطفاني مػف بنػي هاشػـ" ،)5( .فػد ٌؿ الحػديث عمػى أنػط صػفكة مػف صػفكة،
فجم ا﵀ لط شرؼ النسب كشرؼ الرسالة.

لما رج رسكؿ ا﵀  مف حجة الكداع ،كنػزؿ غػدير ه ٌػـ أمػر بػدكحات
-2
ركل زيد بف أرقـ ٌ :
فقيممف ( )6ثـ قػاؿ " :كػأني قػد يدعيػت ،فأجبػت ،إنػي قػد تركػت فػيكـ الثقمػيف أحػدهما أكبػر مػف اآلهػر:
كت ػػاب ا﵀ كعترت ػػي أه ػػؿ بيت ػػي ،ف ػػانظركا كي ػػؼ تهمف ػػكني في م ػػا ،فإن م ػػا ل ػػف يتفرق ػػا حت ػػى ي ػػردا عم ػػي

( )1سنف الترمذم ،كتاب أبكاب التفسير ،باب كمف سكرة ارحزاب ،351/5 ،)3205( ،كالمعجـ الكبير لمطبراني،
( ،)8295قاؿ ارلباني :صحيح( .سمسمة ارحاديث الصحيحة كشيء مف فق ا كفكائدها :أبك عبد الرحمف محمد

ناصر الديف ،ارلباني ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزي  -الرياض ،ط.)530/4 ،1
( )2رسالة ف ؿ أهؿ البيت كحقكق ـ ،ص.23 :

( )3صحيح مسمـ ،كتاب الص ة ،باب الص ة عمى النبي بعد التش د.305/1 ،)405( ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب الدعكات ،باب هؿ يصمى عمى غير النبي.77/8 ،)6360( 
( )5صحيح مسمـ ،كتاب الف ائؿ ،باب ف ؿ نسب النبي .1782/4 ،)2276( ،
قـ الشيء يعني :كنسط .انظر( :لساف العرب.)493/12 ،
(ٌ )6
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()2
فػي قكلػط  :لعػ ٌؿ
الحكض" )1( .كمف أدؽ مػف عمٌػؿ االقتػراف بػيف العتػرة كالقػرآف ،اإلمػاـ الطيبػي
الئح مف معنػى قكلػط تعػالىُ ﴿:ؿ ْاؾ َٓ
السر في هذ التكصية كاقتراف العترة بالقرآف أف إيجاب محبت ـ ه

َأ ْش َٖ ُفُ ُْؿ َظ َِ ْٔ ِف َأ ْج ًارا إِ َّٓ ا َْد َاق ََّ َة ِِم ا ْف َُ ْر َباك﴾الشػكرل ،23:فإنػط تعػالى جعػؿ شػكر إنعامػط ،كاحسػانط بػالقرآف

منكط ػان بمحبػػت ـ عمػػى سػػبيؿ الحصػػر فكأنػػط  يكصػػي ارمػػة بقيػػاـ الشػػكر ،كقيػػد تمػػؾ النعمػػة بػػط،
كيحذرهـ عف الكفراف ،فمف أقاـ بالكصية ،كشكر تمؾ الصنيعة بحسػف اله فػة في مػا لػف يفترقػا ،فػ

يفارقانط في مكاطف القيامة كمشػاهدها حتػى يػردكا الحػكض ،فشػكر صػنيعط عنػد رسػكؿ ا﵀  حينئػذ

هك بنفسط يكافئط ،كا﵀ تعالى يجزيط الجزاء اركفى ،فمف أ ػاع الكصػية ،ككفػر النعمػة فحكمػط عمػى
العكس ،كعمى هذا التأكيػؿ يحس يػف مكقػ قكلػط " :فػانظركا كيػؼ تهمفػكني في مػا " ،أم :تػأممكا كتفكػركا
ؼ صد و
ؼ سكء (.)3
ؽ أك ىهمى ى
كاستعممكا الركية في استه في إياكـ ،هؿ تككنكف ىهمى ى
كثبػػت فػػي صػػحيح مسػػمـ عػػف زيػػد بػػف أرقػػـ أنػػط قػػاؿ :هطبنػػا رسػػكؿ ا﵀  ب ػػدير ييػػدعى هػ ٌػـ
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بػػيف مكػػة كالمدينػػة فقػػاؿ " :كأهػػؿ بيتػػي ،أذكػػركـ ا﵀ فػػي أهػػؿ بيتػػي ،أذكػػركـ ا﵀ فػػي أهػػؿ بيتػػي" .قيػػؿ
لزيػػد بػػف أرقػػـ :كمػػف أهػػؿ بيتػػط قػػاؿ :الػػذيف حرم ػكا الصػػدقة :آؿ عمػػي ،كآؿ جعفػػر ،كآؿ عقيػػؿ ،كآؿ
عباس .قيؿ لزيد :أكؿ هؤالء أهؿ بيتط قاؿ :نعـ" ،)4( .فتكػرار الكصػية ب ػـ يػدؿ عمػى ف ػم ـ كعمػك

مكػػانت ـ ،كحػػرص النبػػي  عمػػي ـ ،كايحائػػط بػػأن ـ سيتعر ػػكف لػ ذل مػػف بعػػد  ،ف ػػك الػػذم ال ينطػػؽ
عف ال كل.

( )1السنف الكبرل :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ،حققط كهرج أحاديثط :حسف عبد المنعـ
شمبي ،أشرؼ عميط :شعيب اررناؤكط ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط 1421 ،1هػ  2001/ـ ،كتاب الهصائص،
باب قكؿ" :مف كنت كليط فعمي كليط"( .437/7 ،)8410قاؿ ارلباني :كقاؿ الحاكـ " :صحيح عمى شرط
الشيهيف " .كقاؿ-ارلباني :-قمت :سكت عنط الذهبي ،كهك كما قاؿ لكال أف حبيبان كاف مدلسان كقد عنعنط ،لكنط لـ
يتفرد بط( .سمسمة ارحاديث الصحيحة.)331/4 ،

الطيبي هك :الحسيف بف محمد بف عبد ا﵀ ،شرؼ الديف الطيبي :مف عمماء الحديث كالتفسير كالبياف .مف أهؿ
(ٌ )2
تكريز ،مف عراؽ العجـ .كانت لط ثركة طائمة مف اإلرث كالتجارة ،فأنفق ا في كجك الهير ،حتى افتقر في آهر
الرد عمى المبتدعة ،م زما لتعميـ الطمبة كاإلنفاؽ عمى ذكم الحاجة من ـ ،آية
عمر  .تكفي سنة 743ق ،ككاف شديد ٌ
في استهراج الدقائؽ مف الكتاب كالسنة ،متكا عان ،عيؼ البصر .مف كتبط :شرح مشكاة المصابيح في الحديث.
انظر( :ارع ـ لمزركمي.)256/2 ،

( )3انظر :تحفة ارحكذم بشرح جام الترمذم :أبك الع
الكتب العممية  -بيركت.197/10 ،

( )4صحيح مسمـ )2408( ،سبؽ تهريجط.
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هػػذ بعػػض اردلػػة التػػي ذكػػرت ف ػػم ـ كعم ػك مكػػانت ـ فػػي جممػػت ـ  ،كهنػػاؾ الكثيػػر مػػف

ػي ،
ارحاديػػث التػػي ٌ
هصصػػت أعيانػػان مػػن ـ ،ذكرهػػا عممػػاء الحػػديث فػػي كتػػب ـ مثػػؿ :ف ػػائؿ عمػ ٌ
كف ائؿ الحسف كالحسيف  كغيرها مف ارحاديث.
نما ج من أقوال أ ل ال ن ف فضا ل آل الل :
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من أقوال ال مال :

لقد كانت حياة سمؼ ارمة هير شاهد عمى رعايت ـ كصية رسكؿ ا﵀  في أهؿ بيتط كمف ذلؾ:
أ -قكؿ أبي بكر " :ارقبكا محمدان في آؿ بيتط" )1( .يهاطب الناسبذلؾ كيكصي ـ بط ،كقاؿ:
إلي مف أصؿقرابتي".
"كا﵀ ،لىقرابة رسكؿ ا﵀ أحب ٌ

()2

ػي مػف إسػ ـ الهطػاب لػك أسػمـ
ب-قكؿ عمر لمعباس " :كا﵀ ،إلس مؾ يكـ أسممت كافأحب إل ٌ
()3
كلمػػا ك ػ الفػػاركؽ  دي ػكاف
ػب إلػػى رسػػكؿ ا﵀  مػػف إس ػ ـ الهطػػاب".
رف إس ػ مؾ كػػاف أحػ ٌ
ٌ
()4
العطاء رتٌب الناس عمى أنساب ـ ،فبدأ بأقرب ـ نسبان إلى رسكؿ ا﵀ .
كدالٌن،
" :مػا أريػت أحػدان أشػبط سػمتان ،ى

ج -الثناء عمى فاطمة بنت رسكؿ ا﵀  حيث قالت عائشة

كهديان برسكؿ ا﵀ في قيام ا كقعكدها مف فاطمة بنت رسكؿ ا﵀  ،قالت :ككانت إذا دهمت عمى

فقبم ا كأجمس ا ،في مجمسط".
النبي  قاـ إلي اٌ ،

()5

أف شريحان بف هان قاؿ" :أتيت عائشة
د -جاء في صحيح مسمـ في ثناء عائشة
عمى عمي ٌ 
أسأل ا عف المسح عمى الهفيف ،فقالت :عميؾ بابف أبي طالب فسمط فإنط كاف يسافر م رسكؿ
ا﵀  ،فسألنا  ،فقاؿ :جعؿ رسكؿ ا﵀  ث ثة أياـ كليالي ف لممسافر ،كيكمان كليمة لممقيـ".

()6

( )1صحيح البهارم ،كتاب أصحاب النبي  ،باب مناقب قرابة رسكؿ ا﵀.20/5 ،)3713( ،
( )2صحيح البهارم ،كتاب أصحاب النبي  ،باب مناقب قرابة رسكؿ ا﵀ .20/5 ،)3712( ،

( )3المعجـ الكبير ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المهمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني ،تحقيؽ :حمدم بف
عبد المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية – القاهرة ،ط .9/8 ،)7264( ،2
( )4انظر :اقت اء الصراط المستقيـ لمهالفة أصحاب الجحيـ :أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ ابف تيمية
الحراني ،تحقيؽ :ناصر عبد الكريـ العقؿ ،دار عالـ الكتب -بيركت ،ط 1419 ،7هػ 1999 /ـ.446/1 ،
( )5سنف الترمذم ،كتاب المناقب ،باب ما جاء في ف ؿ فاطمة
(صحيح ك عيؼ سنف الترمذم.)372/8 ،

 .183/6 ،)3872( ،قاؿ ارلباني :صحيح.

( )6صحيح مسمـ ،كتاب الط ارة ،باب التكقيت في المسح عمى الهفيف.232/1 ،)276( ،
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ق -جػػاء فػػي حػػديث أبػػي هريػرة فػػي البهػػارم مػػا فيػػط الثنػػاء عمػػى جعفػػر بػػف أبػػي طالػػب  ،كفيػػط:

"

كهيػػر النػػاس لممسػػاكيف جعفػػر بػػف أبػػي طالػػب ،ينقمػػب بنػػا فيطعمنػػا مػػا كػػاف فػػي بيتػػط ،حتػػى إف كػػاف

ليهرج إلينا الع ٌكة ليس في ا شيء ،فنشتق ا فنمعؽ ما في ا".

()1

ػادالن بػيف آؿ البيػت كالصػحابة  فقػد يركم عػف آؿ البيػت
كلقد كاف هػذا التقػدير كاإلكػراـ متب ى
شيء كثير ،كمف ذلؾ:
في ف ائؿ الصحابة كمكانت ـ 
ه
أ-

حديث يكفي كؿ مسمـ إلثبات الع قة الحميمة بيف آؿ البيت كالصحابة الكراـ كفيط":عػف

فتكنفػط النػاس ،يػدعكف
ابف أبي مميكػة ،أنػط سػم ابػف عبػاس  ،يقػكؿ :يك ػ عمػر عمػى سػرير ٌ
ػرحـ
كيصػمكف قبػؿ أف ييرفػ كأنػا فػي ـ ،فمػػـ يرعنػي إال رجػ هؿ آهػ هذ منكبػي ،فػػإذا عمػي بػف أبػػي طالػب فتػ ٌ

ػي أف ألقػى ا﵀ بمثػؿ عممػط منػؾ ،كايػـ ا﵀ إف كنػت رظػف
عمى عمر ،كقاؿ :مػا همفػت أحػدان أحػب إل ٌ
أف يجعمػؾ ا﵀ مػ صػاحبيؾ ،كحسػػبت إنػي كنػت كثيػ انر أسػم النبػي  يقػكؿ" :ذهبػػت أنػا كأبػك بكػػر،
كعمر ،كدهمت أنا كأبك بكر ،كعمر ،كهرجت أنا كأبك بكر ،كعمر".

ب-

()2

عػػف محمػػد بػػف الحنفيػػة ،قػػاؿ :قمػػت ربػػي :أم النػػاس هيػػر بعػػد رسػػكؿ ا﵀  قػػاؿ" :أبػػك

بكر" ،قمت :ثـ مف قاؿ" :ثـ عمر" ،كهشيت أف يقكؿ عثماف ،قمت :ثـ أنت قاؿ" :مػا أنػا إال رجػؿ

مف المسمميف".
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()3

من أقوال عمماء ال مف ممهم ا﵀:
كلما ل ذ اردلة مف ارثر الكبير في اعتقاد أهؿ السػنة فػي مكانػة آؿ البيػت النبػكم جػاءت

أق ػكاؿ عممػػاء السػػنة متفقػػة تمام ػان م ػ دالالت هػػذ اآليػػات كارحاديػػث كمن ػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال

الحصر:

 يسئًؿ الحسف بف أبي الحسف البصرم عف عمػي بػف أبػي طالػب 
أ-
ػاني هػذ ارمػة ،كذا ف ػم ا كذا سػابقت ا كذا قرابت ػا
كا﵀ س مان صائبان مف مرامي ا﵀ عمػى عػدك  ،كرب ٌ
فقػاؿ" :كػاف عمػي 

( )1صحيح البهارم ،كتاب ارطعمة ،باب الحمكاء كالعسؿ.77/7 ،)4532( ،
( )2صحيح البهارم ،كتاب المناقب ،باب مناقب عمر بف الهطاب أبي حفص القرشي العدكم ،)3685( ،
.11/5

( )3صحيح البهارم ،كتاب المناقب ،باب قكؿ النبي " : لك كنت متهذا همي ".7/5 ،)3671( ،
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مػػف رسػػكؿ ا﵀  ،لػػـ يكػػف بالنكمػػة عػػف أمػػر ا﵀ ،كال بالممكمػػة فػػي ديػػف ا﵀ ،كال بالسػػركقة لمػػاؿ ا﵀،
أعطى القرآف عزائمط ،ففاز منط برياض مكنقة ،ذلؾ عمي بف أبي طالب يا لك ".

()1

أف البػراءة مػف النفػاؽ ال تكػكف إال بسػ مة المعتقػد فػي آؿ البيػت

بٌ  -بيف اإلمػاـ الطحػاكم
ػكؿ ف ػػي أص ػػحاب رس ػػكؿ ا﵀ كأزكاج ػػط الط ػػاهرات م ػػف ك ػػؿ دن ػػس ،كذريات ػػط
"كم ػ ٍػف أحس ػ ىػف الق ػ ى
فق ػػاؿ :ى
المقدسيف مف كؿ رجس ،فقد برئ مف النفاؽ".

()2

ج -قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر " :كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، ،كاسػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ القا ػػي :لػػـ ييػػرك فػػي
ف ائؿ أحػد مػف الصػحابة بارسػانيد الحسػاف مػا ركم فػي ف ػائؿ عمػي بػف أبػي طالػب ،ككػذلؾ قػاؿ

()3
ػؽ الحسػػيف بػػف عمػػي
أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي النسػػائي
" .كقػػاؿ فػػي حػ ٌ
()4
دينا كثير الصياـ كالص ة كالحج".
فا

د -قاؿ ابف تيمية

" :ككػػاف الحسػػيف

":ككذلؾ أهؿ بيت رسكؿ ا﵀  تجب محبت ـ ،كمكاالت ـ ،كرعاية حق ـ".

()5

كقػػاؿ فػػي عمػػي  " :كأمػػا عمػػي  فػػإف أهػػؿ السػػنة يحبكنػػط كيتكلكنػػط ،كيش ػ دكف بأنػػط مػػف الهمفػػاء
الراشديف كارئمة الم دييف".

()6

ق -قاؿ اإلماـ الذهبي

في الثناء عمى زكج النبي  عائشة

" :عػف عمػي بػف ارقمػر ،قػاؿ:

حدث عػف عائشػة ،قػاؿ:ح ٌػدثتني الصػديقة بنػت الصػديؽ ،حبيبػة حبيػب ا﵀ ،المبػرأة
كاف مسركؽ إذا ٌ
()7
مف فكؽ سب سماكات ،فمـ أكذب ا".

( )1االستيعاب في معرفة ارصحاب :يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر القرطبي ،تحقيؽ :عمي محمد
البجاكم ،دار الجيؿ -بيركت ،ط  1412 ،1هػ  1992 /ـ.1110/3 ،

عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي ،تحقيؽ :أحمد
( )2شرح العقيدة الطحاكية ،صدر الديف محمد بف ع ء الديف ٌ
شاكر ،ك ازرة الشؤكف اإلس مية كاركقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،ط 1418 -1هػ.501/1 ،
( )3االستيعاب.1115/3 ،
( )4االستيعاب.393/1 ،

( )5مجمكع الفتاكل :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجم الممؾ
ف د لطباعة المصحؼ الشريؼ -المدينة النبكية ،طبعة1416هػ1995/ـ491./28 ،
1416هػ1995/ـ.491/28 ،
( )6من اج السنة.18/6 ،
( )7سير أع ـ النب ء :شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذهبي ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف
بإشراؼ الشيخ شعيب اررناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،ط  1405 ،3هػ  1985 /ـ.181/2 ،
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ك -قػ ػػاؿ ابػ ػػف كثيػ ػػر

الكصػ ػػاة بأهػ ػػؿ البيػ ػػت ،كارمػ ػػر باإلحسػ ػػاف إلػ ػػي ـ ،كاحت ػ ػرام ـ،
" :كال ننكػ ػػر ي

،كاكرام ـ ،فإن ـ مف ذرية طاهرة ،مف أشرؼ بيت كجد عمػى كجػط اررض ،فهػ انر ،كحسػبان ،كنسػبان ،كال
سػ ٌػيما إذا كػػانكا متبعػػيف لمسػػنة النبكيػػة الصػػحيحة الكا ػػحة الجميػػة ،كمػػا كػػاف عميػػط سػػمف ـ كالعبػػاس
كبنيط ،كعمي كأهؿ بيتط كذريتط  ،أجمعيف".

ز -قاؿ ابف حجر

()1

في حديث في إسػناد عمػي بػف حسػيف ،عػف حسػيف بػف عمػي ،عػف عمػي بػف

أبػػي طالػػب  " :كهػػذا مػػف أصػػح ارس ػانيد كمػػف أشػػرؼ الت ػراجـ ال ػكاردة فػػيمف ركل عػػف أبيػػط عػػف

جد ".

()2

م وق آل الل

عن أ ل ال ن :

اهتـ عممػاء أهػؿ السػنة ببيػاف مكانػة أهػؿ البيػت ،كتفصػيؿ حقػكق ـ عمػى المسػمميف حفظػان

لكصية النبي  في ـ.

كقد لهص ا عمماء السنة بأنط يجب عمى كؿ مؤمف كمؤمنة محبػة أهػؿ بيػت رسػكؿ ا﵀ ،

،كاكرام ـ كاحتمال ـ كحسف مدارات ـ ،كالصبر عمي ـ ،كالدعاء ل ـ ،فمػف أحسػف مػف أكالدهػـ كذ ارري ػـ
فقد تهمؽ بأه ؽ سمفط الكراـ ارهيار اربرار ،كمف تهمؽ من ـ بما ال يحسف مف ارهػ ؽ يدعػي لػط
بالص ح كالصيانة كالس مة (.)3
ون ت ع أن ن م

الم وق الى ما

ومعنو :

أما الم وق المعنو فه :
حؽ المكاالة كالمحبة ،فتجب محبت ـ إليمان ـ ،كتجب محبت ـ لقرابت ـ مف رسكؿ ا﵀  حيث
أكالنٌ :
ِ
ااؾ ٓ َأ ْش َ
قػػاؿ ا﵀ تعػػالىُ ﴿:ؿ ْ
ااق ََّ َة ِِم ا ْف َُ ْر َبااك﴾ الشػػكرل ،23 :كقػػاؿ رسػػكلط :
اارا إِٓ ا َْد َ
ااٖ ُفُ ُْؿ َظ َِ ْٔااف َأ ْج ً
()4
حؽ عاـ لكؿ مسمـ.
"أذكركـ ا﵀ في أهؿ بيتي" .كهك ٌ

ػذب عػن ـ فيجػب منػ مػا يػؤذي ـ كرفعػط عنػد كقكعػط ،كقػد تقػدـ أف مػف عقيػدة
ثانيػا :ح ٌ
ػؽ الػدفاع كال ٌ
ن
أهؿ السنة كالجماعة في آؿ البيت تحريـ إيذائ ـ أك اإلساءة إلي ـ بقكؿ أك فعؿ ،فقػد ركل عػف عمػي
( )1تفسير ابف كثير.201/7 ،
( )2فتح البارم ،ابف حجر العسق ني.11/3 ،
اآلجرم الب دادم ،تحقيؽ :الدكتكر عبد ا﵀ بف عمر بف
( )3انظر :الشريعة :أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا﵀ ي
سميماف الدميجي ،دار الكطف  -الرياض ،ط 1420-2هػ  1999/ـ ،2275/5 ،مجمكع الفتاكل.407/3 ،
( )4صحيح مسمـ )2408( ،سبؽ تهريجط.
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بف أبي طالب  قاؿ" :كالذم فمؽ الحبة ،كب أر النسمة ،إنط لع د النبي ارمي  إلي :أف ال يحبنػي

إال مؤمف ،كال يب

ني إال منافؽ".

()1

كركل عبػػد المطمػػب بػػف ربيعػػة بػػف الحػػارث بػػف عبػػد المطمػػب أف العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب،

دهؿ عمى رسكؿ ا﵀  م

بان كأنا عند  ،فقاؿ" :ما أغ ػبؾ" قػاؿ :يػا رسػكؿ ا﵀ مػا لنػا كلقػريش،

إذا ت ق ػكا بيػػن ـ ت ق ػكا بكجػػك مبش ػرة، ،كاذا لقكنػػا ،لقكنػػا ب يػػر ذلػػؾ ،قػػاؿ :ف

ػػب رسػػكؿ ا﵀ حتػػى

احمر كج ط ،ثـ قاؿ" :كالذم نفسػي بيػد ال يػدهؿ قمػب رجػؿ اإليمػاف ،حتػى يحػبكـ ﵀ كلرسػكلط" ،ثػـ
ٌ
()2
عـ الرجؿ صنك أبيط".
قاؿ" :يا أي ا الناس مف آذل عمي فقد آذاني فإنما ٌ
حؽ تبرئة ساحت ـ مما يينسب إلي ـ كذبان كزك انر.
ثالثاًٌ :
ػإف الػػدفاع عػػن ـ ال يعنػػي مجػػرد الػػرد عمػػى مػػف يسػ ٌػب ـ كتعزيػػر كتأديبػػط ،بػػؿ يشػػمؿ ذلػػؾ،
فػ ٌ
()3
ػتـ عممػاء السػنة
كيشمؿ الرد عمى مػف غػ فػي ـ ،كأنػزل ـ فػكؽ منػزلت ـ فػإف ذلػؾ يػؤذي ـ  ،كقػد اه ٌ

بالػػدفاع عػػف آؿ البيػػت  ،كمػػف ذل ػؾ  تػػأليؼ شػػيخ اإلس ػ ـ ابػػف تيميػػة

كتابػػط الكبيػػر من ػػاج

رد فيط عمى مف غ في ـ.
السنة النبكية في نقض ك ـ الشيعة القدرية ،الذم ٌ
العا :مشركعية الصػ ة عمػي ـ ،كذلػؾ عقػب ارذاف ،كفػي التشػ د آهػر الصػ ة ،كعنػد الصػ ة عمػى
ً
ِ
قن َظ َذ
النبي  ...فقد كرد في ذلؾ كثير مف اردلة الصحيحة كقكلط تعػالى ﴿:إِ َّن اهللَ َو َمالئ َُ َت ُف ُي َه ُِّ َ
ِ
ِ
ِ
لمػا سػئؿ عػف كيفيػة
افَّْبِ ِّل َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا َّفذ َ
يـ َآمُْقا َص ُِّقا َظ َِ ْٔف َو َش ِِّ ُّقا ت َْسِ ًَٔم﴾ سكرة ارحزاب ،56 :كقكلط ٌ 

الص ة عميط في الصػ ة قػاؿ" :قكلػكا :الم ػـ صػ ٌؿ عمػى محمػد ،كعمػى آؿ محمػد ،كمػا صػميت عمػى
آؿ إبراهيـ ،إنؾ حميد مجيد ،الم ـ بارؾ عمى محمد ،كعمى آؿ محمد ،كما باركػت عمػى آؿ إبػراهيـ،
إنؾ حميد مجيد" )4( .فالص ة عمى آلط مف تماـ الص ة عميط .

( )1صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب الدليؿ عمى أف حب ارنصار كعمي  مف اإليماف كع ماتط ،كب

ـ مف

ع مات النفاؽ.86/1 ،)78( ،

( )2سنف الترمذم ،كتاب المناقب ،باب مناقب أبي الف ؿ عـ النبي  كهك العباس بف عبد المطمب ،
( ،110/6 ،)3758قاؿ ارلباني:

عيؼ إال قكلط عـ الرجؿ فصحيح( .صحيح ك عيؼ سنف الترمذم،

صحح حديثان ركا الترمذم في نفس الباب هك شاهد ل ذا الحديث كهك قكلط  ":العباس عـ رسكؿ
 ،)258/8كلكنط ٌ
ا﵀، ،كاف عـ الرجؿ صنك أبيط ،أك مف صنك أبيط"( ،)3761( ،السمسمة الصحيحة.)446/2 ،

( )3انظر :آؿ البيت كحقكق ـ الشرعية ،صالح بف عبد ا﵀ الدركيش ،دار ابف الجكزم ،ص.29 :
( )4صحيح مسمـ ،كتاب الص ة ،باب الص ة عمى النبي.305/1 ،)405( 
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كتابػػا مسػػتق ن فػػي ف ػػؿ الص ػ ة عمػػى النبػػي  أسػػما " :ج ػ ء
كقػػد صػ ٌػنؼ ابػػف القػػيـ
ن
ارف اـ في ف ؿ الص ة كالس ـ عمى محمد هير ارناـ".
ام اً :اليقيف الجازـ بأف نسب رسكؿ ا﵀  كذريتط هك أشرؼ أنساب العرب قاطبة فإف النبي 

قاؿ" :إف ا﵀ اصطفى كنانة مف كلد إسماعيؿ ،كاصطفى قريشان مف كنانة ،كاصطفى مف قريش بنػي
هاشـ ،كاصطفاني مف بني هاشـ".

أما الم وق الما

()2()1

:
()3

اظ َِّقا َإََّٔم ؽَ ِّْتُؿ ِم ْـ َر ٍء َؾ َاٖ َّن هللِ ُمُسا ُف َوفِِرش ِ
اقل َوفِ ِاذي
َّ ُ
َ
لقكلط تعػالىَ ﴿ :و ْ ُ َ ْ ْ
ْ

الهمس
أوالً :حق ـ مف ي
ِِ ِ
ا ْف َُ ْر َبك َوا ْف َٔت ََٚمك َوا َْد َسٚـِ ِ
اـ َأ ْه ِ
افسبِ ِ
اؾ
ٚء اهللُ َظ َاذ َر ُشاقفف م ْ
غ َوا ْب ِـ َّ
ٔؾ﴾ ارنفاؿ ،41 :كقكلط تعالىَ ﴿ :مَ ٚأ َؾ َ
ا ْف َُرى َؾ ِ
ِِف َوفِِرش ِ
قل َوفِ ِذي ا ْف َُ ْر َبك َوا ْف َٔت ََٚمك َوا َْد َسٚـِ ِ
افسبِ ِ
ٔؾ﴾ الحشر ،7 :ورويأنط جاء جبيػر
غ َوا ْب ِـ َّ
َّ ُ
َ
بػػف مطعػػـ كعثمػػاف بػػف عفػػاف ،يكممػػاف رسػػكؿ ا﵀  فيمػػا قسػػـ مػػف الهمػػس بػػيف بنػػي هاشػػـ ،كبنػػي

المطمػػب ،فقمػػت :يػػا رسػػكؿ ا﵀ قسػػمت إلهكاننػػا بنػػي المطمػػب ،كلػػـ تعطنػػا شػػيئان كقرابتنػػا كقػرابت ـ منػػؾ
كاحدة ،فقاؿ النبي " : إنما بنك هاشػـ ،كبنػك المطمػب شػيء كاحػد" قػاؿ جبيػر :كلػـ يقسػـ لبنػي عبػد

شمس ،كال لبني نكفػؿ ،مػف ذلػؾ الهمػس كمػا قسػـ لبنػي هاشػـ ،كبنػي المطمػب .قػاؿ :ككػاف أبػك بكػر
"يقسـ الهمس ،نحك قسـ رسكؿ ا﵀  غير أنط لـ يكف يعطي قربى رسكؿ ا﵀  ،ما كاف النبي 

يعطػي ـ" ،قػػاؿ" :ككػػاف عمػػر بػػف الهطػػاب يعطػػي ـ منػط ،كعثمػػاف بعػػد "( )4فقػػد صػػان ـ ا﵀ تعػػالى عػػف
أكساخ الماؿ كجعؿ ل ـ حقان فقاؿَ ﴿:ؾ ُُ ُِقا ِِمَّ ٚؽَ ْ ِ ّْت ُْؿ َحالًٓ َض ِّٔ ًب ﴾ٚارنفاؿ.69 :

ػاص بػػذم القربػػى ،كهػػك ثابػػت ل ػػـ بعػػد كفػػاة رسػػكؿ ا﵀  ،يشػػترؾ فػػي
ففػػي الهمػػس سػ هـ هػ ه
هم ػػس ذكم القرب ػػى ال ػػذكر كارنث ػػى ل ػػدهكل ـ ف ػػي اسػػػـ الق ارب ػػة ،كم ػػا يف ػػرؽ بي ػػن ـ حي ػػث ك ػػانكا مػػػف
( )1سبؽ تهريجط :صحيح مسمـ.)2276( ،
( )2مستفاد مف رسالة العقيدة في آؿ البيت بيف االفراط كالتفريط ككتيب حقكؽ آؿ البيت كرسالة ابف تيمية.
( )3أم همس ال نيمة كالفيء ،كهي ما غنمط المسممكف مف الكفار مف أمكاؿ ،سكاء بحرب أك بدكن ا ،كال يدهؿ فيط

ما اكتسبط المسممكف مف غير هذا الطريؽ .انظر( :المكسكعة الفق ية الككيتية ،ك ازرة اركقاؼ كالشئكف اإلس مية –

الككيت ،ط ،2دار الس سؿ – الككيت.)246/8 ،
( )4سنف أبي داككد ،كتاب الهراج كاإلمارة كالفيء ،باب في بياف مكا

قسـ الهمس كس ـ ذم القربى،)2978( ،

 ،595/4قاؿ ارلباني :صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف أبي داككد محمد ناصر الديف ارلباني ،مصدر الكتاب:
برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية مف إنتاج مركز نكر اإلس ـ ربحاث القرآف كالسنة –اإلسكندرية ،)2/1 ،كجاء
عمي أف أبا بكر قسـ ل ـ.
في هذ الركاية أف أبا بكر لـ يقسـ ل ـ ،كقد جاء في غير هذ الركاية عف ٌ
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ؽ
ػتح ٌ
ارمصار ،كيجب تعميم ـ بط حسب اإلمكاف ،كغني ـ كفقيرهـ سكاء فػي تقسػيمط رنػط مػاؿ مس ى
()1
بالقرابة.
ثان اً :تحريـ الزكاة كالصدقة عمػي ـ كذلػؾ لكػرامت ـ كتنػزي ـ عػف اركسػاخ فقػد قػاؿ رسػكؿ ا﵀ :

"إف هذ الصدقات ٌإنما هي أكساخ الناس، ،كان ا ال تحؿ لمحمد كال آلؿ محمد" ( .)2كمف الحكػـ التػي
ذكرهػػا العممػػاء لتشػري هػػذا الحػػؽ ،أف ا﵀ حػ ٌػرـ عمػػي ـ الصػػدقة ،كالميػراث زيػػادة فػػي تط يػػرهـ ،كدفعػان
فشرع ل ـ الهمس بدي ن عف الصدقة (.)3
لمت مة عن ـ ى

هذ هي أهـ الحقكؽ التي أكجب ا ا﵀  كرسكلط  آلؿ البيت .
ش و ا تم اق ما آلل الل

من م وق:

أوالً :اإلس ػ ـ :ف ػ يسػػتحؽ الكػػافر تمػػؾ الحقػػكؽ كلػػك ثبػػت نسػػبط ،إذ المقيػػاس فػػي ديػػف اإلس ػ ـ هػػك
التقكل ،ال النسب ،يقػكؿ تعػالى﴿ :إِ َّن َأـ َْار َمُ ُْؿ ِظْْادَ اهللِ َأ ْت ََاٚـ ُْؿ﴾ الحجػرات ،13 :كقػد حػذر النبػي 
مػف االعتمػػاد عمػػى النسػػب تحػذي انر شػػديدان ،فقػػاؿ" :يػػا معشػػر قػريش! اشػػتركا أنفسػػكـ مػػف ا﵀ ،ال أغنػػي

عنكـ مف ا﵀ شيئان ،يا عباس بف عبد المطمب! ال أغنػي عنػؾ مػف ا﵀ شػيئان ،يػا صػفية! عمػة رسػكؿ
ا﵀  ،ال أغني ً
عنؾ مف ا﵀ شيئان ،يا فاطمة بنت محمد! سميني مف مالي ما شئت ،ال أغني عنؾ
مػػف ا﵀ شػػيئان" ،)4( .كمعمػػكـ مػػا نػػزؿ فػػي أبػػي ل ػػب مػػف الػػدعاء عميػػط بالحس ػرة كالندامػػة بسػػبب كفػػر

ػذـ القػرآف أحػػدان باسػػمط مػػف الكفػػار إال أبػػا ل ػػب كام أرتػػط،
كط يانػط رغػػـ ككنػػط عمػان لرسػػكؿ ا﵀ ،فمػػـ يػ ٌ
ت ِماُُْْـ بِ ٍَ ِ
داللة عمى أف ارنساب ال عبرة ب ا ،كما قػاؿ تعػالى﴿ :يإِ ٚساٚء افَّْبِال ماـ ي ْاٖ ِ
ٚح َن ٍاُ ٜم َب ِّْٔ ٍَاٜ
َّ
ِّ َ ْ َ
َ َ َ
اب ِوا ًْ ٍَ ْ ِ
ٚظ ْ
غ ﴾ ارحػزاب )5(30 :كقػد أدرؾ آؿ البيػت  أن ػـ أكلػى النػاس بتقػكل ا﵀
ػ ََل ٚا ْف ًَ َذ ُ
ُي َو َ
لكػػكن ـ قػػدكة حسػػنة ل يػػرهـ مػػف النػػاس فجػػاء عػػف الحسػػف بػػف عمػػي  أنػػط قػػاؿ لرجػػؿ ي مػػك فػػي ـ:

"كيحكـ أحبكنا ﵀ فإف أطعنا ا﵀ فأحبكنا، ،كاف عصػينا ا﵀ فأب

ػكنا.فقػاؿ لػط الرجػؿ إنكػـ ذكك ق اربػة

رسػػكؿ كأهػػؿ بيتػػط! ،فقػػاؿ :كيحكػػـ لػػك كػػاف ا﵀ نافعنػػا بق اربػػة رسػػكؿ ا﵀ مػػف غيػػر عمػػؿ بطاعتػػط
( )1انظر :الم ني ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ،مكتبة القاهرة،1968 ،
.463-460/6

( )2صحيح مسمـ ( )1072سبؽ تهريجط.
( )3انظر :مجمكع الفتاكل.30/19 ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب الكصايا ،باب هؿ يدهؿ النساء كالكلد في ارقارب  ،6/4 ،)2753( ،صحيح مسمـ،
كتاب اإليماف ،باب قكلط تعالىَ ﴿:و َإٔ ِْذ ْر َظ ِن َرت َ
غ﴾ الشعراء.192/1 ،)206( ،214 :
َؽ ْإَ ْؿ َربِ َ
( )5انظر :مجمكع الفتاكل.602/16 ،
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لنفػ بػػذلؾ مػػف هػػك أقػػرب إليػػط منػػا، ،كانػػي أهػػاؼ أف يي ػػاعؼ لمعاصػػي من ػػا العػػذاب
()1
ررجك أف ييؤتى المحسف منا أجر مرتيف ".

ػػعفيف، ،كانػػي

ثان ًةا :ثبػػكت النسػب كهػك شػػرط السػتحقاؽ مػػا ل ػـ مػػف حقػكؽ ،كقػد جػػاء الكعيػد الشػػديد لمػف انتسػػب
إلى غير أبيط ،أك ٌادعى قكمان لػيس لػط فػي ـ نسػب ،فعػف أبػي ذر  قػاؿ :سػمعت النبػي  يقػكؿ" :

ليس مف رجؿ ٌادعى ل ير أبيط كهك يعممط إال كفر با﵀ ،كمف ٌادعى قكمان ليس لط في ـ نسب ،فميتبػكأ

()2
بالنسػب نفيػان أك
مقعد مف النار" .كقد قيد الحديث هذا الكعيد بالعمـ ،كعميط يككف اإلثـ فػي العػالـ ى
()3
اثباتان كهالفط  ،كم ارسػؼ فقػد كثػر فػي العصػكر المتػأهرة ادعػاء النسػب لبيتػط الشػريؼ  طمعػان

في منزلة دنيكية ،أك كسيمة لممكيدة لإلس ـ كأهمط.

كمف ٌادعى هذا النسب الشريؼ كهك ليس مف أهمط فقد ارتكب أمػ انر محرمػان ،كهػك متش ٌػب بمػا
()5( )4
ط ،كقد قاؿ النبي " :المتشب بما لـ يعط ك بس ثكبي زكر".
لـ ييع ى
فالكاجػػب عمػػى مػػف ينتسػػب إلػػى أهػػؿ البيػػت المط ػػر كال ئػػؽ بػػط ،أف يكػػكف مػػف أكلػػى النػػاس
فإنػػط بػػذلؾ
حن
ظػػا بتقػػكل ا﵀ كهشػػيتط ،كاتبػػاع طريقػػة كسػػنة رسػػكؿ ا﵀  قػكالن كعم ػ ن ،باطنػان كظػػاه انر ٌ
تجتم فيط الف يمتاف :ف يمة اإليماف كالتقكل ،كف يمة االنتساب إلى بيت النبكة عمي ـ الس ـ (.)6

( )1الطبقات الكبرل :محمد بف سعد بف مني المعركؼ بابف سعد ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العممية – بيركت ،ط  1410 ،1هػ  1990 /ـ ،245/5 ،تاريخ دمشؽ :عمي بف الحسف بف هبة ا﵀ المعركؼ

بابف عساكر ،تحقيؽ :عمرك بف غرامة العمركم ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزي  1415 ،هػ  1995 /ـ،
.70/13
( )2صحيح البهارم ،كتاب المناقب ،دكف اسـ لمباب ،180/4 ،)3508( ،صحيح مسمـ ،كتاب ،باب بياف حاؿ
إيماف مف رغب عف أبيط كهك يعمـ.)61( ،

( )3انظر :شرح النككم عمى مسمـ.50/2 ،
( )4صحيح مسمـ ،كتاب المباس كالزينة ،باب الن ي عف التزكير في المباس كغير كالتشب بما لـ يعط،)2129( ،
.1681/3
( )5ف ؿ أهؿ البيت كعمك مكانت ـ عند أهؿ السنة كالجماعة ،عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف العباد البدر،
دار ابف ارثير ،الرياض ،ط1422 ،1هػ2001/ـ ،ص.82 :

( )6آؿ البيت كحقكق ـ الشرعية ،ص.36 :
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مكان آل الل

عن الش ع االثنا عش

:

حب ػان مزعكم ػان آلؿ البيػػت  ،كتقػػدي انر مكػػذكبان لمكػػانت ـ كهػػـ فػػي
تػ ٌػدعي الشػػيعة االثنػػا عش ػرية ٌ
ذلػؾ يسػػمككف مسػمكيف .اركؿ :مسػػمؾ ال مػك كالتعظػػيـ المن ػي عنػػط ،الثػاني :مسػػمؾ اإلهانػة كالتكػػذيب
المهالؼ لكصية النبي .
ػ ػ ـ كع ػػداكت ـ ،حي ػػث يه ػػالفكف

ففػػي ٌادع ػػائ ـ ح ػػب آؿ البي ػػت كمػ ػكاالت ـ ال يظ ػػر إال ب
أكامرهـ كيأتكف من يات ـ ،كيب كف أحباءهـ كيتكددكف إلى أعدائ ـ ،كفكؽ ذلؾ يهتمقػكف ارسػاطير
كاركاذيػػب عمػػى أهػػؿ البيػػت ،كينسػػبكن ا إلػػي ـ ،يريػػدكف مػػف كرائ ػػا أغ ار ػان ذاتيػػة ،يركجػػكف مػػذهب ـ،

ككنػك كاهترعػك مػف أنفسػ ـ ،فيهسػركف الػدنيا كاآلهػرة كذلػؾ
كيجمبكف أكباش الناس إلػى ديػن ـ الػذم ٌ
هػػك الهسػراف المبػػيف ،رف الصػػالحيف مػػف أهػػؿ البيػػت لػػـ يقكلػكا شػػيئان يهػػالؼ كتػػاب ا﵀ كسػػنة رسػػكؿ

ا﵀ ،كال ينب ػػي أف ينسػػب إل ػػي ـ مػػا يه ػػالؼ الكتػػاب كالسػػنة ،رن ػػـ  ك يػػرهـ م ػػف المسػػمميف ل ػػـ
يؤمركا إال أف يعممكا بكتاب رب ـ كسنة نبي ـ .

الم مك األول :غمو الش ع ف آل الل

()1

:

بعد اط عي عمى عددمف المصادر المعتمدة عنػد االثنػا عشػرية ،كعمػى مػا كتبػط الدارسػكف

انتقػػادان ل ػػذ المصػػادر مػػف أهػػؿ السػػنة ،تبػػيف لػػي أف الشػػيعة ي ػػالكف فػػي أئمػػت ـ غمػكان مفرطػان منػػط مػػا
يظ ر في الكجك التالية:

-1

اعتقادهـ عصمة ارئمة مف جمي المعاصي الظاهرة كالباطنة ،مف سف الطفكلة إلى الكفاة.

كقػػد نقػػؿ إجمػػاع ـ عمػػى هػػذا المعتقػػد شػػيه ـ المفيػػد فػػي قكلػػط ":إف ارئمػػة القػػائميف مقػػاـ ارنبيػػاء فػػي

تنفيػذ ارحكػػاـ، ،كاقامػة الحػػدكد كحفػظ الشػرائ  ،كتأديػب ارنػػاـ معصػكمكف كعصػػمة ارنبيػاء، ،كان ػػـ ال
يجكز مػن ـ صػ يرة إال مػا قػدمت ذكػر جػكاز عمػى ارنبيػاء، ،كانػط ال يجػكز مػن ـ سػ ك فػي شػيء فػي

الديف ،كال ينسكف شيئان مف ارحكاـ ،كعمى هذا مذهب سائر اإلمامية إال مف ش ٌذ من ـ كتعمٌؽ بظاهر
ركايػػات ل ػػا تػػأكي ت عمػػى ه ػ ؼ ظنػػط الفاسػػد مػػف هػػذا البػػاب" ،)2( .كنسػػبكا كػػذبان لمنبػػي  أنػػط قػػاؿ

لعمي " :ابناؾ الحسف كالحسيف ،كتسعة مف ارئمة معصكمكف".

()3

( )1انظر :الشيعة كأهؿ البيت ،إحساف إل ي ظ ير الباكستاني ،نشر إدارة ترجماف السنة ،الهكر– باكستاف،
ص.214:
( )2أكائؿ المقاالت في المذاهب كالمهتارات لممفيد ،باب القكؿ في عصمة ارئمة ،ص.65 :
( )3بحار ارنكار ،محمد باقر المجمسي ،مؤسسة الكفاء  -بيركت.308/36 ،
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كقػػد تػػبع ـ فػػي هػػذا المعتقػػد همف ػػـ مػػف المعاصػريف ليككنػكا أسػكأ همػ و
ػؼ رسػكأ سػػمؼ ،حيػػث

قاؿ محمد ر ػا المظفػر (" : )1كنعتقػد أف اإلمػاـ كػالنبي يجػب أف يكػكف معصػكمان مػف جميػ الرذائػؿ

كالفكاحش ما ظ ر من ا كما بطف ،مف سف الطفكلة إلى المكت ،عمػدان ،كسػ كان ،كمػا يجػب أف يكػكف

معصكمان مف الس ك ،كالهطأ ،كالنسياف" )2( .كقاؿ الهميني ( ": )3نحف نعتقد أف المنصب الذم منحػط

ارئمة لمفق اء ال يزاؿ محفكظان ل ـ رف ارئمة الذيف ال نتصكر في ـ السػ ك أك ال فمػة ،كنعتقػد فػي ـ
اإلحاطة بكؿ ما فيط مصمحة لممسمميف ،كانكا عمى عمـ بأف هذا المنصب ال يػزكؿ عػف الفق ػاء مػف

بعدهـ بمجرد كفات ـ".
-2

()4

تف يؿ أئمت ـ عمى ارنبياء كالمرسميف عمي ـ الس ـ ،حيث زعمت الشيعة أف اإلمامة مرتبة

فكؽ النبكة العتقادهـ بجكاز همك الزماف مف النبي ،لكف ال يجكز همػك مػف اإلمػاـ ،كعقػد المجمسػي

بابا بعنكاف "بػاب تف ػيم ـ عمػي ـ السػ ـ عمػى ارنبيػاء كعمػى جميػ الهمػؽ"،
في كتابط بحار ارنكار ن
كقػػاؿ نعمػػة ا﵀ الج ازئػػرم (" : )5اعمػػـ أنػػط ال ه ػ ؼ بػػيف أصػػحابنا فػػي أش ػرفية نبينػػا عمػػى سػػائر
ارنبيػػاء عمػػي ـ الس ػ ـ ل هبػػار المت ػكاترة، ،كاٌنمػػا اله ػ ؼ بيػػن ـ فػػي أف ػػمية أميػػر المػػؤمنيف ،كارئمػػة
الطاهريف عمي ـ السػ ـ عمػى ارنبيػاء ،مػا عػدا جػدهـ  ،فػذهب جماعػة إلػى أن ػـ أف ػؿ مػف بػاقي
ارنبيػػاء مػػا هػ أكلػػي العػػزـ فػػإن ـ أف ػػؿ مػػف ارئمػػة ،كبع ػ ـ إلػػى المسػػاكاة كأكثػػر المتػػأهريف إلػػى

( )1محمد ر ا المظفر :محمد ر ا بف محمد بف عبد ا﵀ بف أحمد مف آؿ المظفر ،فقيط إمامي ،مف أهؿ النجؼ،

كلد سنة 1322ق ،كتكفي سنة 1384ق ،مف مؤلفاتط :أصكؿ الفقط ،ك السقيفة ،ك عقائد الشيعة( .انظر :ارع ـ
لمزركمي.)127/6 ،
( )2عقائد اإلمامية :محمد ر ا المظفر ،ص.104:
( )3الهميني :اآلغا ركح بف مصطفى الهميني ،كلد سنة 1320ق في مدينة هميف بإيراف ،درس بالنجؼ كسامراء،
انتقمت إليط المرجعية الدينية بعد كفاة البرجردم ،سجف لثمانية أش ر في سجكف إيراف ،مما أدل إلى قياـ ثكرة
شعبية ،فا طركا إلط ؽ سراحط ،حرض الشعب حتى أطاح بحككمة الب مكم كقامت الجم كرية بإيراف ،تكفي
بط راف سنة 1409ق ،لط أكثر مف ث ثيف مصنفان ،ككثير مف المحا رات ،مف مصنفاتط :الحككمة اإلس مية،
كشؼ ارسرار ،ارربعيف حديثان .انظر( :مستدركات أعياف الشيعة ،حسف ارميف ،دار التعارؼ ،ط1987 /1ـ،
.)83 -80/3

( )4الحككمة اإلس مية ،ص.91 :
( )5الجزائرم :نعمة ا﵀ بف عبد ا﵀ بف محمد بف حسيف الحسيني ،الجزائرم ،الشكشترم ،الشيعي اإلمامي .عالـ،
أديب ،مف أهؿ جزائر البصرة .كلد في سنة 1050ق ،كتكفي سنة 1112ق ،تتممذ عمى يد الحر العاممي،
كالمجمسي ،كلط أكثر مف همسيف كتابان من ا :ارنكار النعمانية في معرفة النشأة االنسانية ،رياض ارب ارر في مناقب
ارئمة ارط ار .انظر( :معجـ المؤلفيف ،110/13 ،الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ،337/8 ،ارع ـ.)93/8 ،
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أف ػػمية ارئمػػة عمػػى أكلػػي العػػزـ كغيػػرهـ كهػػك الص ػكاب" )1( .كمثمػػط قػػاؿ الشػػيعي عبػػد ا﵀ شػ ٌػبر (: )2
"يجػػب اإليمػػاف بػػأف نبينػػا كآلػػط المعصػػكميف أف ػػؿ مػػف ارنبيػػاء كالمرسػػميف كمػػف الم ئكػػة المق ػربيف،

لت ػػافر ارهب ػػار ب ػػذلؾ كتكاتره ػػا" (.)3كت ػػبع ـ ف ػػي ذل ػػؾ همف ػػـ ال ػػالكف ،فق ػػاؿ الهمين ػػي، ":كاف م ػػف
()4
ركريات مذهبنا أف رئمتنا مقامان ال يبم ط ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ".

ادعػػاؤهـ نػػزكؿ الػػكحي عمػػى أئمػػت ـ:فقػػد كػػذبكا عمػػي جعفػػر الصػػادؽ أنػػط قػػاؿ" :إنػػا ينػزاد فػػي
-3
الميؿ كالن ػار ،كلػكال أنػا ينػزاد لنفػد مػا عنػدنا ،فقػاؿ أبػك بصػير :يجعمػت فػداؾ مػف يػأتيكـ قػاؿ :إف ًمٌنػا
لمف يعايف معاينة ،ك ًمٌنا ىم ٍف يينقر في قمبط كيت ككيت ،ك ًمٌنا ىم ٍف يسم بأذنط كقعان ككق السمسمة فػي
الطست ،قاؿ :قمت يجعمت فداؾ مف يأتيكـ بذلؾ قاؿ :هك همؽ أكبر مف جبريؿ كميكائيؿ" )5( .كفيط
مػف طػرؽ الػكحي مػا لػـ يقػ لرسػكؿ ا﵀  ،ككػذبكا عميػط كػذلؾ أنػط قػاؿ" :إف الػركح همػؽ أعظػـ مػػف

جبريػػؿ كميكائيػػؿ .كػػاف م ػ رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط يسػػدد كيرشػػد كهػػك م ػ اركصػػياء مػػف
بعد ".

()6

-4

كصػؼ أئمػػت ـ بصػػفات الربكبيػػة كارلكهيػػة ،كسػػيأتي التفصػيؿ فػػي ذلػػؾ كأدلتػػط فػػي الفصػػميف

اركؿ كالثاني بإذف ا﵀ تعالى.
لقد تبيف لمباحثة مف ه ؿ البحث فػي تػ ارث آؿ البيػت العقػدم أن ػـ لػـ يقبمػكا هػذا ال مػك ،بػؿ

ثبػػت إنكػػارهـ الشػػديد لصػػكر التقػػديس كالتعظػػيـ التػػي أيلحقػػت ب ػػـ ،كذلػػؾ إليمػػان ـ أن ػػـ بشػػر كسػػائر
الناس ،غير أف ا﵀ شرف ـ بنسب ـ لمنبي  ،زيادة عمى شرؼ اإليماف با﵀ كرسكلط .كدليؿ ذلػؾ مػف
كتب الشيعة:

إف عميان كتب إلى مسممي مصر كتابان أرسػمط إلػي ـ مػ قػيس بػف سػعد بػف عبػادة ارنصػارم
أ-
" ٌ
الػػذم اسػػتعممط عمػػى مصػػر ،يػػدعكهـ إلػػى بيعتػػط بقكلػػط" :أال ،كاف لكػػـ عمينػػا العمػػؿ بكتػػاب ا﵀ كسػػنة
( )1ارنكار النعمانية في معرفة النشأة اإلنسانية ،نعمة ا﵀ الجزائرم ،دار القارئ –الككفة ،ط1429 ،1ق.22/1 ،

( )2عبد ا﵀ شبر :عبد ا﵀ بف محمد ر ا آؿ شبر الحسيني الكاظمي ،فقيط ،محدث ،اهبارم ،متكمـ ،كلد سنة
1188ق ،كتكفي سنة 1242ق ،لط مؤلفات كثيرة من ا :جام االحكاـ في االهبار في عشريف جزنء ،الحؽ اليقيف
في أصكؿ الديف في جزئيف ،الجكاهر الم ئية في الفقط ،شرح من ج الب غة .انظر( :معجـ المؤلفيف.)118/8 ،

( )3حؽ اليقيف في معرفة أصكؿ الديف :عبد ا﵀ شبر ،مؤسسة ارعممي-بيركت ،طُُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ،
.209/1
( )4الحككمة اإلس مية ،ص.51 :
( )5بحار ارنكار.26/53 ،
( )6بصائر الدرجات :محمد حسف الصفار ،تحقيؽ :الحاج مير از حسف ككجط باغي ،منشكرات ارعممي،

ط راف1404،ق ،ص.476:
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رسكلط" ثـ يذكر "لما فرغ مف قراءة الكتاب قػاـ قػيس بػف سػعد بػف عبػادة ارنصػارم هطيبػان فحمػد ا﵀
كأثنى عميط- ...إلى أف قػاؿ : -فقكمػكا فبػايعكا عمػى كتػاب ا﵀ كسػنة نبيػط .فػإف نحػف لػـ نعمػؿ فػيكـ

بكتاب ا﵀ كسنة رسكلط ف بيعة لنا عميكـ فقامكا فبايعكا".

()1

ب-

 إف جعفر الصادؽ كاف يقكؿ" :ال تقبمكا عمينا حػديثان إال مػا كافػؽ القػرآف كالسػنة ،أك تجػدكف

ج-

عف أبي عبد ا﵀ جعفر الصادؽ ،قاؿ" :لعف ا﵀ الم يرة بف سعيد إنط كاف يكذب عمػى أبػي،

دس في كتب أصحاب أبيأحاديث
معطشاهدان مف أحاديثنا المتقدمةٌ ،
فإف الم يرة بف سعيد لعنط ا﵀ ٌ
()2
يحدث ب ا أبي ،فاتقكا ا﵀ كال تقبمكا عمينا ما هالؼ قكؿ ربنا تعالى كسنة نبينا محمد ."
لـ ٌ
فأذاقط ا﵀ حر الحديد ،لعف ا﵀ مف قاؿ فينا ماال نقكلػط فػي أنفسػنا ،كلعػف ا﵀ مػفأزالنػا عػف العبكديػة
﵀ الذم همقنا، ،كاليط مآبنا كمعادنا ،كبيد نكاصينا".
الم مك الثان  :إ ان وتف

()3

الش ع ف آل الل  ،ومن مظا

لك:

إيػذاء النبػي الكػريـ  ،ف ػك أكؿ مػف تعػرض رذاهػـ ،كاهػانت ـ ،كمػف ذلػؾ تف ػيم ـ عميػان 
-1
عميػػط ،كمنحػػط مػػف الصػػفات مػػا يجعػػؿ قػػدر فػػكؽ قػػدر النبػػي  قػػالكا – زك انر ":-إف عمي ػان كازف بينػػط

كبيف نفسط فقاؿ" :أنا قسيـ ا﵀ بيف الجنة كالنار ،كأنا الفاركؽ اركبر ،كأنػا صػاحب العصػا كالميسػـ،

كلقػػد أقػػرت لػػي جميػ الم ئكػػة كالرسػػؿ بمثػػؿ مػػا أقػػركا بػػط لمحمػػد  ،كلقػػد حممػػت عمػػى مثػػؿ حمكلػػة

الرب، ،كاف رسكؿ ا﵀  يدعى فيكسى ،كادعى فأكسى ،كيسػتنطؽ كاسػتنطؽ  -إلػى هػذا نحػف سػكاء
كأمػػا أنػػا -كلقػػد أكتيػػت هصػػاالن مػػا سػػبقني إلي ػػا أحػػد قبمػػي ،عممػػت المنايػػا كالب يػػا كارنسػػاب كفصػػؿ

الهطاب ،فمـ يفتني ما سبقني ،كلـ يعزب عني ما غاب عني".)4( .

إيػػذاء زكجػػات النبػػي  أم ػػات المػػؤمنيف ر ػػي ا﵀ عػػن ف :لقػػد أبػػت الشػػيعة إال مهالفػػة
-2
اجااا ُف ُأ َّم َٓاااْ ُ ُ ٚؿ﴾
زْو ُ
ص ػريح القػ ػرآف الػػذم أثن ػػى عمػػى نس ػػاء النبػػي  كس ػ ٌػماهف أم ػػات الم ػػؤمنيف﴿ َو َأ َ
ارحزاب ،6:فناصبكهف العداء ،كرمكهف بالفسؽ كالردة بعد رسػكؿ ا﵀  ،كامػت ت كتػب ـ بالركايػات
المسمكمة عمي ف كمف ذلؾ :

( )1ال ارات :ابراهيـ بف محمد الثقفي ،تحقيؽ :السيد ج ؿ الديف المحدث ،المكتبة الشاممة الشيعية.390/1 ،
( )2بحار ارنكار.264/96 ،
( )3معجـ رجاؿ الحديث رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة :السيد أبك القاسـ المكسكم الهكئي ،ط1992، 5ـ،
.299/19

( )4بحار ارنكار.344/36 ،
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تفسيرهـ لآلية الكريمةََ ﴿ :ضب اهللُ م َث ًال فِ َِّ ِذيـ َـ ٍَروا اِمر َأ َة ُٕقحٍ وامر َأ َة ُف ٍ
اَ ٝظ ْبادَ ْي ِـ
أ-
قط ـََٕ ٚتَاْ َ ٚح َ
َ َ
َ َْ
َ ُ َْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
 ََٕٚٚص َِ
ِمـ ِظب ِ
ِٚل ْ ِ
غ ﴾التحػريـ،10:
َّاٚر َم َاع افادَّ اخِ َ
َُٚهَ ٚؾ َِ ْؿ ُيٌْْ ََٔ ٚظْ ُْٓ ََم م َ
َ
ْ َ
اـ اهللِ َصا ًًَْٔ ٚوؿٔا َؾ ا َْ ُخ َاال افْ َ
غ َؾخَ َٕ ٚت ُ َ
بق ػػكل ـ":كفي ػػط تعػ ػريض بعائش ػػة كحفص ػػة ف ػػي هيانت م ػػا رس ػػكؿ ا﵀  بإفش ػػاء س ػػر كنفاق م ػػا إي ػػا ،

كتظاهرهما عميط كما فعمت امرأتا الرسكليف ،فمـ ي نيا عن ما مف ا﵀ شيئان".
ب-

كصف ـ أـ المؤمنيف عائشة

()1

بالحشايا -شرف ا ا﵀  -في القصة التي زعمكا أف عميان

أرسؿ إلي ا عبد ا﵀ بف عباس  يحاكرها إلى أف قاؿ ل ا" :كما أنػت إال حش ٌػية ( )2مػف تسػ حشػايا

همف ف بعد ".
-3

()3

إيػػذاء بنػػات النبػػي  :حيػػث تطاكلػػت بػػذاءة الشػػيعة لتشػػمؿ بناتػػط  ،فقػػالكا بعػػدـ أبكتػػط

لبنات ػػط ر ػػي ا﵀ ع ػػن ف ،فف ػػي كت ػػب ـ" :ذك ػػر المؤره ػػكف أف لمنب ػػي أربػ ػ بن ػػات ،كل ػػدل التحقي ػػؽ ف ػػي

النص ػػكص التاريهي ػػة ل ػػـ نج ػػد دل ػػي ن عم ػػى ثب ػػكت بن ػػكة غي ػػر الزهػ ػراء م ػػن ف ب ػػؿ الظ ػػاهر أف البن ػػات
ارهريات كف بنات هديجة مف زكج ا اركؿ قبؿ محمد ."

()4

إيػػذاء عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  فمػػـ يسػػمـ مػػف إهػػانت ـ كهػػك الػػذم يػ ٌػدعكف عصػػمتط كف ػػمط
-4
أن ػػا المتػػط، " ،كاف
فػػات مك بػػالجبف كال ػكاف ،كقػػالكا فيػػط عمػػى لسػػاف زكجتػػط ابنػػة النبػػي  ،فاطمػػة
فاطمة عمي ا الس ـ المتط عمى قعكد كهك ساكت" )5( .كأن ا غ ػبت عميػط ،كطعنتػط ،كشػنعت عميػط
بعػػد مػػا طالبػػت فػػدؾ ( )6كتشػػاجرت م ػ الصػػديؽ كالفػػاركؽ  ،كلػػـ يسػػاعدها عمػػي فػػي تمػػؾ الق ػػية

حسب زعم ـ فقالت لط":يا ابف أبي طالب! اشتممت مشيمة الجنيف ،كقعدت حجرة الظنيف ( - )7إلػى
آهر ما قالتط مف الشتائـ -حاشاها."-

()8

( )1التفسير الصافي :محسف الفيض الكاشاني ،ط1416 -2ق ،مؤسسة ال ادل – قـ.198/5 ،
حشية :الفراش المحشك .انظر( :لساف العرب.)179/14 ،
(ٌ )2
( )3اهتيار معرفة الرجاؿ=رجاؿ الكشي :الشيخ أبي جعفر الطكسي ،تحقيؽ :م دم الرجائي ،مؤسسة آؿ البيت
عمي ـ الس ـ إلحياء التراث1404،ق.279/1 ،

( )4دائرة المعارؼ اإلس مية الشيعية ،دار المعارؼ لممطبكعات -بيركت ،دكف تاريخ طبعة،27/1 ،
( )5أعياف الشيعة.26/1 ،
( )6فدؾ :اسـ قرية بالحجاز بين ا كبيف المدينة يكماف ،كقيؿ ث ثة ،أفاءها ا﵀ عمى رسكلط  في سنة سب صمحان،
انظر( :معجـ البمداف .)238/4

( )7الظنيف :ال عيؼ .انظر( :ت ذيب الم ة.)260/14 ،

( )8ارمالي :الشيخ الطكسي ،دار الثقافة ،قـ ،ط1414،ق.247/2 ،
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-5
بع

ا:

طال ػػت ه ػػذ اإلس ػػاءة آؿ البي ػػت بأس ػػمائ ـ كأعي ػػان ـ كارمثم ػػة ف ػػي ذل ػػؾ كثيػ ػرة نقتص ػػر عم ػػى
ِ
ار﴾
فقػػد قػػالكا فػػي العبػػاس  كهػػك عػ ٌػـ رسػػكؿ ا﵀  إف اآليػػةَ ﴿:فبِ اً َْس ا َْدا ْاق َػ َو َفبِ اً َْس ا ْف ًَنا ُ

الحج ،13:نزلػت فيػط" ،)1( .كأمػا أبنػاء عػـ رسػكؿ ا﵀ ،كسػيدا بنػي هاشػـ ،عبػد ا﵀ بػف عبػاس ،كأهػك

عبيػػد ا﵀ بػػف عبػػاس فقػػالكا في مػػا :إف أميػػر المػػؤمنيف قػػاؿ" :الم ػػـ العػػف ابنػػي فػ ف  -يعنػػي عبػػد ا﵀
كعبيد ا﵀  -كأعـ أبصارهما كما أعميػت قمكب مػا ارجمػيف فػي رقبتػي ،كاجعػؿ عمػى أبصػارهما دلػي ن

عمى عمى قمكب ما".
-6

()2

زعم ػػـ ردة آؿ البيػػت ،فػػأعظـ فريػػة مػػف الشػػيعة كػػذب ـ عمػػى آؿ البيػػت  فػػي القػػرف اركؿ

تدكا
ال جرم حيف زعمكا ردت ـ بعد كفاة النبي  فجاء في مصادرهـ :إف الناس بعد رسكؿ ا﵀  ار ٌ

إال ث ثػػة "سػػمماف ،كأبػػك ذر كالمقػػداد ،كبع ػ ـ يكصػػم ـ إلػػى سػػبعة".

()3

كلػػيس فػػي ـ كاحػػد مػػف أهػػؿ

البيت كعميط فقد حكمكا عمىى الجمي  ،كمن ـ أهؿ البيت بالردة –حاشاهـ ا﵀.-
يهذالف عمي  ،كالتهمي عف نصرتط فػي المعػارؾ التػي ها ػ احين تػكلى الحكػـ كصػار
-7
هميفة لممسمميف ،فمـ يكف يذهب ب ـ إلى معركػة إال ككػانكا يتسػممكف من ػا ممتمسػيف ارعػذار ،كبػدكف
العذر أي ن ا هفية أك ج انر ،ككتب التاريخ مميئة بهذالن ـ إيا  ،كتركط كحد فػي جميػ المعػارؾ التػي
ها ػ ا ،كالحػػركب التػػي ابتمػػي ب ػػا" )4( .كلػػذلؾ كػػاف  يقػػكؿ" :قػػاتمكـ ا﵀ :لقػػد م ٍتيػػـ قمبػػي قيح ػان،
كشح ٍنتيـ صػدرم غيظػان ،كأفسػدتـ عمػي أريػي بالعصػياف كالهػذالف حتػى لقػد قالػت قػريش :إف ابػف أبػي
ى
()5
ٍم لمف ال ييطاع".
طالب رجؿ شجاع ،كلكف ال عمـ لط بالحرب ...إلى أف قاؿ :كلكف ال أر ى
م وق آل الل

عن الش ع :

يعتقد الشيعة بحقكؽ مشركعة آلؿ البيت  لكػن ـ فػي الحقيقػة ال يقكمػكف بشػيء مػف هػذ
الحقكؽ ،التي نستطي أف نقسم ا إلى مادية كمعنكية.
( )1رجاؿ الكشي ،ص.54:
( )2رجاؿ الكشي ،ص.15:
( )3انظر :بحار ارنكار ،440/22-333/22 ،تفسير العياشي :أبك الن ر محمد بف مسعكد بف عياش السممى
المعركؼ بالعياشى ،المكتبة العممية اإلس مية –ط راف.199/1 ،
( )4الشيعة هـ العدك فاحذرهـ :شحاتة محمد صقر ،مكتبة دار العمكـ ،البحيرة -مصر.65/1 ،
( )5ن ج الب غة مجمكع ما اهتار الشريؼ الر ي مف هطب منسكبة لإلماـ عمي ،شرح محمد عبد  ،دار
الذهائر-قـ ،ط1412 ،1ق.66/1 ،

32

آل افبٔ ٝتًريٍٓؿ ومُٕٚتٓؿ بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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أوالً :الم وق المعنو :
أ-

االعتراؼ بأن ـ عمي ـ الس ـ كرثة الكتاب اإلل ي.

()1

كدلػػيم ـ عمػػى ذلػػؾ" :لمػػا ح ػػر عمػػي بػػف مكسػػى مجمػػس المػػأمكف ،كقػػد اجتم ػ فيػػط جماعػػة
ِ
ِ
يـ
َٚب ا َّفذ َ
عمماء أهؿ العراؽ كهراساف ،فقاؿ المأمكف :أهبركني عف معنى هذ اآليةُ ﴿ :ث َّؿ َأ ْو َر ْثَْ ٚا ْفُت َ
اص َى ٍََِْٔ ٚمـ ِظب ِ
 ﴾ ...ََٕٚٚفقالت العمماء :أراد ا﵀ ارمػة كم ػا ،فقػاؿ المػأمكف :مػا تقػكؿ يػا أبػا الحسػف
ْ ْ ْ َ
فق ػػاؿ الر ػػا :ال أق ػػكؿ كم ػػا ق ػػالكا ،كلك ػػف أق ػػكؿ :أراد ا﵀ تب ػػارؾ كتعػ ػالى ب ػػذلؾ العتػ ػرة الط ػػاهرة .فق ػػاؿ
المأمكف :ككيؼ عنى العترة دكف ارمة فقاؿ الر ا لنفسطَ ﴿ :ؾ ِّْ ُْٓ ْؿ َط ِِٚل ٌ فَِْ ٍْ ِس ِف َو ِمْ ُْٓ ْؿ ُم َْت َِهدٌ َو ِماْ ُْٓ ْؿ
ْٚلر ِ
ات بِِ٘ ْذ ِن اهللِ َذفِ َ
َّاٚت َظادْ ٍن
ؽ ُه َق ا ْف ٍَ ْو ُؾ ا ْف َُبِ ُر﴾ ،ثـ جعم ـ كم ـ فػي الجنػة فقػاؿ َ ﴿ : جْ ُ
َشٚبِ ٌؼ بِ َْ ْ َ
قَنَ ﴾ٚفاطر ،33:فصارت الكراثة لمعترة الطاهرة ال ل يرهـ !"
َيدْ ُخ ُِ َ

()2

ب-

 حق ـ في المحبة كالمكاالة لكف م االت ـ في هذا الحؽ ،جعمت ـ يصمكا إلى تعظيـ أئمت ـ،

ج-

حق ـ في اإلعانة كالنصرة كالدفاع عن ـ لكن ـ لـ يقكمكا بػط بػؿ هػذلكهـ كتهمػكا عػف الػدفاع

كاإلفراط في تقديس ـ حتى ف ٌ مكهـ عمى ارنبياء كالمرسميف ،كأعطكهـ صفات الربكبية كارلكهية.

عن ـ ،كالتاريخ هير شاهد عمى ذلؾ.
ثان اً :الم وق الما

:

الهمس ،كيت ح تعامم ـ م هذا الحؽ فيما يمي:
حصرت الشيعة حقكؽ آؿ البيت المادية في ي
هالفت الشيعة في هذا الحؽ ،فجعمت الهمس في كؿ ارمكاؿ كالمكاسب ،كلـ يقركا بحصػر
-1
اظ َِّقا َإََّٔم ؽَ ِّْتُؿ ِم ْـ َر ٍء َؾ َٖ َّن هللِ ُمُسا ُف َوفِِرش ِ
اقل ﴾ ارنفػاؿ:
َّ ُ
َ
كفؽ سياؽ اآلية الكريمة في ال نػائـ ﴿ َو ْ ُ َ ْ ْ
ْ
 41فقػاؿَ ﴿ :أ َّٕا َاَم ؽَ ْ ِ ّْات ُْؿ ﴾ كلػػـ يقػؿ :مػػف أمػكالكـ .ففػػي مصػادرهـ":إف الهمػػس كاجػب فػي كػؿ فائػػدة
تحصؿ لإلنساف مف المكاسب ،كأرباح التجارة ،كفي الكنكز ،كالمعادف ،كالعرض ،كغير ذلؾ مما هك

مػػذككر فػػي الكتػػب" )3( .كيعمػػؽ حسػػيف المكسػػكم-مػػف الم تػػديف مػػف االثنػػا عشػرية -عمػػى ذلػػؾ بقكلػػط:
"إف تفس ػػير ال نيم ػػة باررب ػػاح م ػػف ارم ػػكر الت ػػي ال نج ػػدها إال عن ػػد فق ػػاء الش ػػيعة ،فاآلي ػػة صػ ػريحة
( )1ألؼ سؤاؿ ،كاشكاؿ عمى المهالفيف رهؿ البيت الطاهريف :عمى الككراني العاممي ،دار ال دل ،ط 1430-3ق،
/3فصؿ ،25مسألة.167:
( )2تحؼ العقكؿ :ابف شعبة الحراني ،المكتبة الشاممة الشيعية ،ص.425 :
( )3مجم البياف في تفسير القرآف :الطبرسي.417/4 ،
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ككا حة بأف الهمس شرعت في غنائـ الحرب ،كليس في أرباح المكاسب ،كأظ ر دليػؿ قػاط عمػى

أف الهمػػس لػػـ يشػػرع فػػي أربػػاح المكاسػػب هػػك سػػيرة النبػػي الكػريـ  ،كسػػيرة الهمفػػاء مػػف بعػػد  ،بمػػف
في ـ اإلماـ عمي ،كحتى سيرة أئمة الشيعة".
-2

()1

ا ػػطربت االثنػػا عشػرية بعػػد غيبػػة اإلمػػاـ الثػػاني عشػػر ا ػػطرابان كبيػ انر فػػي ق ػػية الهمػػس،

إلى مف ييسمٌـ كماذا يصن بط كقد صرحت كتب ـ ب ذا اال طراب قاؿ شػيه ـ المفيػد" :قػد اهتمػؼ
قػػكـ مػػف أصػػحابنا فػػي ذلػػؾ – أم :الهمػػس – عنػػد ال يبػػة ،كذهػػب كػػؿ فريػػؽ إلػػى مقػػاؿ:فمػػن ـ مػػف

يسػػقط إه ارجػػط ل يبػػة اإلمػػاـ ،كمػػا تقػػدـ مػػف الػػرهص فيػػط مػػف ارهبػػار ،كبع ػ ـ يكجػػب كنػػز – أم:

دفنػػط – كيتػػأكؿ هب ػ انر كرد" :إف اررض تظ ػػر كنكزهػػا عنػػد ظ ػػكر اإلمػػاـ ،كأنػػط  إذا قػػاـ دلػػط ا﵀
عمػ ػػى الكنػػػكز فيأهػػػذها مػػػف كػ ػػؿ مكػ ػػاف ،كبع ػ ػ ـ يػ ػػرل صػ ػػمة الذريػ ػػة كفق ػ ػراء الش ػػيعة عمػ ػػى طريػ ػػؽ

االستصػحاب ،كبع ػ ـ يػرل عزلػػط لصػاحب ارمػػر ،فػإف هشػػي إدراؾ المػكت قبػػؿ ظ ػكر كصػػى بػػط
إلى مف يثؽ بط في عقمط كديانتط ،حتى يسمـ إلى اإلماـ إف أدرؾ قيامط، ،كاال كصى بط إلى مف يقكـ
()2
أرج ػ سػػبب
مقامػػط فػػي الثقػػة كالديانػػة ،ثػػـ عمػػى هػػذا الشػػرط إلػػى أف يظ ػػر إمػػاـ آهػػر الزمػػاف" ، .ك ى
اال طراب إلى عدـ صراحة ألفاظ الركايات في الهمس.

إنػط مػػف هػ ؿ النظػػر فػػي ركايػػات الهمػػس الػكاردة عػػف ارئمػػة فػػي مصػػادرهـ ،يتبػػيف لنػػا إن ػػا

تؤكد القكؿ بسقكط إهراج الهمس (.)3
-3

أما التطبيؽ الػكاقعي لمهمػس فػإف فق ػاء الشػيعة أفتػكا بػأف همػس ارربػاح الػذم هػك مػف حػؽ

اإلماـ ال ائب -كما مرت اإلشارة إليط  -يجب تسميمط إلى المجت ديف كالفق اء الذيف يمثمػكف اإلمػاـ،
كهكػػذا سػػرت البدعػػة فػػي المجتم ػ الشػػيعي تحصػػد أم ػكاؿ الشػػيعة فػػي كػػؿ مكػػاف كزمػػاف ،ككثيػػر مػػف

الشػػيعة حتػػى هػػذا اليػػكـ يػػدف هػػذ ال ػريبة إلػػى مرجعػػط الػػديني ،كذلػػؾ بعػػد أف يجمػػس هػػذا المسػػكيف
أمػػاـ مرجعػػط صػػاغ انر كيقبػػؿ يػػد بكػػؿ هشػػكع كه ػػكع" )4( .كمػػا يػػدف النصػػارل صػػككؾ ال ف ػراف إلػػى
افر ْه َب ِ
رهباف الكنائس ،قاؿ تعالى﴿:إِ َّن ـَثِرا ِم َـ ْإَ ْح َب ِ
قن َأ ْم َق َال افْ ِ
َّٚس بِْ ٚف َبٚضِ ِؾ﴾التكبة.34:
ٚن َف َٔ ْٖ ُـ ُِ َ
ٚر َو ُّ
ً

( )1الشيعة كالتصحيح :الدكتكر مكسى المكسكم ،طبعة1408:هػ .75/1 ،1988/
( )2المقنعة لمشيخ المفيد ،ص.287-286 :
( )3انظر :آؿ البيت كحقكق ـ الشرعية ،ص ،33 :أصكؿ الكافي ،408/1 ،مف ال يح ر الفقيط ،الصدكؽ،
تحقيؽ :عمي أكبر غفارم ،مؤسسة النشر اإلس مي ،ط.22/2 ،2
( )4الشيعة كالتصحيح.77/1 ،
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التمكودى
آلىالبوتىتعروفكمى

ثالثاً :أث اعت ا الش ع ف مكان آل الل

عمى م الف هم.

برزت عقيدة الشيعة االثنا عشرية التي غالت في مكانة آؿ البيت بػرك انز كا ػحان فػي حكم ػـ

عمػػى مهػػالفي ـ فػػي هػػذ العقيػػدة ،كتبػ هػػذا الحكػػـ سػػمككان عممي ػان فػػي الفتػرات الزمنيػػة التػػي حكػػـ في ػػا

الشيعة قت ن ،كأس انر ،كتشريدان لمهالفي ـ .كنمهص هذ اآلثار في النقاط التالية (: )1
أوًال :تكف م من ال ؤمن لوال

األ م االثن عش :

ػص عمىػػى اثنػػي عش ػػر
يعتقػػد الشػػيعة أف اإلمامػػة أص ػػؿ مػػف أصػػكؿ الػػديف ،كأف النب ػػي  نػ ٌ
إمامان .ففي كتب ـ المعتمدة" :كاعتقادنا فيمف جحد إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالػب ،كارئمػة
أقر بأمير المؤمنيف كأنكر
مف بعد عمي ـ الس ـ ،أنط كمف جحد نبكة جمي ارنبياء ،كاعتقادنا فيمف ٌ
أقر بجمي ارنبياء كأنكر نبكة نبينا محمد  )2( ."كقد ذكػر
كاحدان مف بعد مف ارئمة أنط بمنزلة مف ٌ

شػيه ـ المفيػد اإلجمػاع عمػى ذلػػؾ فقػاؿ" :اتفقػت اإلماميػة عمػى أف مػػف أنكػر إمامػة أحػد مػف ارئمػػة،

ػافر،
كجحػػد مػػا أكجبػػط ا﵀ تعػػالى لػػط مػػف فػػرض الطاعػػة ف ػػك كػ ه

ػتحؽلمهمػػكد فػػي النػػار".
ػػا هؿ ،مسػ ه

()3

كهػػذا الحكػػـ المسػػطكر فػػي كتػػب ـ زك انر عمػػى ارئمػػة ،نقمػػط معاصػػركهـ مػػف العممػػاء كالم ارجػ الػػدينييف

ل ػػيم القنػ ػكات الف ػػائية ،كالص ػػفحات اإللكتركني ػػة بالص ػػكت ،كالص ػػكرة .كلق ػػد امت ػ ٌػد تكفي ػػر الش ػػيعة
ليصؿ إلػى تكفيػر الق ػاة مػف أهػؿ السػنة فجعمػكا التحػاكـ إلػي ـ تحاكمػان إلػى الطػاغكت (،)4
لمصحابة
ى
ػاديف عػػف ديػػف ا﵀ ( ،)5كمػػف تمكنػكا منػػط قتمػػك (،)6
كامتػػد لتكفيػػر العممػػاء ارع ػ ـ الػػذيف سػ ٌػمكهـ بالصػ ٌ
ككفٌػػركا كػػذلؾ كػػؿ الفػػرؽ المنتسػػبة لإلسػ ـ :كػػالهكارج كالمعتزلػػة كالمرجئػػة كالزيديػػة كعمػػى أرسػ ا أهػػؿ

السنة كالجماعة ،كمف أدلت ـ :عف عمر بف يزيد قاؿ ":سألت أبا عبد ا﵀ عف الصدقة عمى الناصب
تصدؽ عمي ـ بشيء ،كال تسق ـ مف الماء إف استطعت ،كقاؿ لي :الزيديػة هػـ
كعمى الزيدية قاؿ :ال ٌ

( )1مستفاد مف :الشيعة هـ العدك ،حقيقة الشيعة "حتى ال ننهدع" :عبد ا﵀ المكصمي ،دار اإليماف لمطب كالنشر
كالتكزي -إسكندرية ،ط.2

( )2بحار ارنكار ،366-365/8 ،االعتقادات :الشيخ محمد بف عمي بف بابكيط القمي (الصدكؽ) ،تحقيؽ :عصاـ
عبد السيد ،مركز اربحاث العقائدية ،ص.104 :
( )3أكائؿ المقاالت في المذاهب كالمهتارات :المفيد ،ص.348 :
( )4الكافي.67/1 ،
( )5جاء هذا المقب في حؽ أبي حنيفة كسفياف الثكرم في أصكؿ الكافي.393-392/1 ،

( )6كما قتمكا الشيخ إحساف إل ي ظ ير سنة1407ق الذم كاف لسانط كقممط سيفيف عمي ما ،في باكستاف.
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النصاب" .)1( .كهذا ارمر غير مست رب فإف مػف حقػد عمػى الصػحابة الكػراـ ،كػاف عمػى غيػرهـ مػف
المسمميف أحقد.
ثان اً :إ

ق م مى النوا

والعام عمى أ ل ال ن والجماع :

يطمػؽ أهػػؿ السػػنة اسػػـ "النكاصػػب" عمػػى الػذيف يب ػػكف ًّ
عميػػا كأهػػؿ بيتػػط  كيمعنػػكهـ ،لكػ ٌػف
هذ الكممة تعني عنػد الشػيعة :أهػؿ السػنة الػذيف يتكلػكف أبػا بكػر كعمػر كبقيػة الصػحابة )2( . ففػي

المحاسف النفسػانية تصػريح كا ػح أف الناصػب هػك السػني الػذم ييقػدـ عمػى عمػي غيػر فػي اله فػة،
()3
صرح بإط ؽ هذا المفظ عمى الصحابة كالهمفاء
كأف الناصبة هـ أهؿ التسنف .كمف عممائ ـ مف ٌ

الث ث ػػة قب ػػؿ عم ػػي ،كأـ الم ػػؤمنيف عائش ػػة كأن ػػس ب ػػف مال ػػؾ ،كحس ػػاف ب ػػف ثاب ػػت ،كالزبي ػػر ب ػػف العػ ػكاـ،
كغيرهـ.

()4

هصكا مف عمماء السنة بمفظ النكاصب كؿ مف تحػدث فػي تقػديـ الهمفػاء الث ثػة عمػى
كذلؾ ٌ
عمي  مثػؿ :أبػي حنيفػة ،كابػف تيميػة ،كابػف كثيػر الدمشػقي ،كابػف الجػكزم ،كشػمس الػديف الػذهبي،
كابف حزـ ارندلسي...كغيرهـ )5( .أما لفظ العامة :فيطمقكنط عمى ما يقابؿ لفظ الهاصػة الػذم يعنػكف

كيصرحكف أف العامة هـ أهؿ السنة كالجماعة.
بط أنفس ـ،
ٌ
ثالثًا :إلام

()6

ماء أ ل ال ن :

لما حكـ الشيعة عمى أهؿ السنة بالكفر كالنصب أتبعكا هذا الحكـ بتجػكيزهـ سػفؾ دمػائ ـ،
ٌ
كسمب أمكال ـ ،فقد ركل شيه ـ القمي عف داكد بف فرقد قاؿ" :قمت ربي عبد ا﵀ :ما تقكؿ في قتػؿ

الناصب قاؿ :ح ؿ الدـ ،كلكني أتقي عميػؾ ،فػإف قػدرت أف تقمػب عميػط حائطػان ،أك ت رقػط فػي مػاء
لكي يش د بط عميؾ فافعػؿ" )7( .كمػف أدؿ الكقػائ العمميػة المعاصػرة ،مػا اقترفتػط حركػة أمػؿ الشػيعية

( )1رجاؿ الكشي ،ص ،199 :بحار ارنكار.179/72 ،
( )2انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ.109/1 ،
( )3انظر :المحاسف النفسانية في أجكبة المسائؿ الهرسانية :حسيف بف الشيخ محمد آؿ عصفكر الدرازم البحراني،
ص.157 ،147 :

( )4انظر :النصب كالنكاصب :محسف المعمـ ،دار ال ادم-بيركت ،ص.259 :
( )5انظر :كشؼ الحقائؽ :عمي آؿ محسف ،دار الصفكة – بيركت ،ص.249 :
( )6انظر :أعياف الشيعة :محسف ارميف ،طبعة دار التعارؼ -بيركت ،دكف تاريخ لمطبعة.21/1 ،
( )7عمؿ الشرائ  :الشيخ الصدكؽ أبي جعفر محمد بف عمي ابف الحسيف بف مكسى بف بابكيط القمي ،المكتبة
الحيدرية كمطبعت ا -النجؼ.601/1 ،
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االثنا عشرية مف ذبح ،كتشريد ،كتعذيب ،كاغتصاب بحؽ أهؿ السنة مف الفمسطينييف ،في مهيمػات
ال جئيف بمبناف عاـ .)1( 1982
العاً :إلام أموال أ ل ال ن :
بعػػد اسػػت انت ـ بالػػدماء كارركاح س ػ ؿ عمػػي ـ اسػػتباحة ارم ػكاؿ كلػػذا أجػػازكا االعتػػداء عمػػى

ممتمكات أهؿ السنة المالية ،جاء في مصػادرهـ المعتمػدة" :هػذ مػاؿ الناصػب حيػث مػا كجدتػط كادفػ

إلين ػػا الهم ػػس" ،)2( .كبم ػػمكف ه ػػذا الهبػ ػر أفت ػػى م ػػرجع ـ الكبي ػػر الهمين ػػي بقكل ػػط" :كارق ػػكل إلح ػػاؽ
الناصب بأهؿ الحرب في إباحة ما اغتنـ من ـ ،كتعمؽ الهمس بط ،بػؿ الظػاهر جػكاز أهػذ مالػط أيػف
يكجد ،كبأم نح وػك كػاف ،ككجػكب إهػراج همسػط" )3( .كعميػط فػإف الكسػائؿ المحرمػة مػف ال ػش ،كالسػرقة
()4
"كبأم نحك كاف".
كالنصب كاالحتياؿ كغيرها ،جائزة عند الهميني م أهؿ السنة بدليؿ قكلط:
ٌ
ام اً :نجا

أ ل ال ن عن الش ع االثنا عش

:

تجػػاكز الشػػيعة االنت اكػػات الماديػػة إلػػى االنت اكػػات المعنكيػػة ،فكصػػفكا أهػػؿ السػػنة بالنجاسػػة

كالفاحشػ ػػة ،يقػ ػػكؿ الهمينػ ػػي" :كأمػ ػػا النكاصػ ػػب كاله ػ ػكارج لعن مػ ػػا ا﵀ تعػ ػػالى ف مػ ػػا نجسػ ػػاف مػ ػػف غيػ ػػر
تكقؼ" )5(.كفي قكلط هذا جكاز لعف أهؿ السنة ،إ افة لكصف ـ بالنجاسة –حاشاهـ ا﵀ .-
ا اً :و فهم أ ل ال ن أنهم ألناء نا-ماشا م ا﵀ :-
لـ يكتؼ الشيعة ب ذا الكيؿ مف الت ـ رهؿ السنة ،حتػى تجػ أركا عمػى الطعػف فػي أع ار ػ ـ،

كقذف ـ بالزنا فقد ركل العاممي عػف أبػي حمػزة ،عػف أبػي جعفػر قػاؿ" :قمػت لػط :إف بعػض أصػحابنا
يفتركف كيقذفكف مف هالف ـ ،فقاؿ :الكؼ عن ـ أجمؿ ،ثـ قاؿ :يا أبا حمزة كا﵀ إف الناس كم ـ أكالد
ب ايا ما ه شيعتنا" )6( .قاؿ الهميني معمقان عمػى تمػؾ الركايػة" :الظػاهر من ػا جػكاز االفتػراء كالقػذؼ

عمي ـ".

()7

( )1انظر :مف مهازم الراف ة عبر التاريخ ،تحقيؽ :عمي بف نايؼ الشحكد ،ط 1432 ،2هػ 2011/ـ ،ص.61:
( )2ت ذيب ارحكاـ في شرح المقنعة لممفيد :أبك جعفر محمد الطكسي ،المكتبة الشاممة الشيعية.122 /4 ،
( )3تحرير الكسيمة :الهميني ،المكتبة الشاممة الشيعية.352 /1 ،
( )4الشيعة هـ العدك.110/1 ،
( )5تحرير الكسيمة.108/1 ،

( )6كسائؿ الشيعة.37/ 16 ،
( )7المكاسب المحرمة :الهميني ،مؤسسة اسماعيمياف -قـ ،ط1410، 3ق.352/1 ،
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كال يزاؿ كاق العالـ اإلس مي المعاصر يش د تطبيقػان عمميػان ل ػذ العقيػدة ،كهاصػة فػي بػ د

كم ىنعة ،كالعراؽ ،كسكريا ،كاليمف ،كغيرها.
المسمميف التي صار لمشيعة في ا شككة ى
العاً :جوا ِغ ل أ ل ال ن :

صػنفكا فػػي هػذ المسػػألة كتبػان كأبكابػان كثيػرة من ػا بػػاب :حرمػة ال يبػػة مشػركطة باإليمػػاف ،كقػػد

كرد فيط" :المراد مف المؤمف هنا مف آمػف بػا﵀ كبرسػكلط كبالمعػاد كبارئمػة االثنػي عشػر :أكل ػـ عمػي

عجػػؿ ا﵀ فرجػػط...كمف أنكػػر كاحػػدان مػػن ـ جػػازت
بػػف أبػػي طالػػب  ،كآهػػرهـ القػػائـ الحجػػة المنتظػػر ٌ
غيبتط لكجك  :اركؿ :أنط ثبت في الركايات كاردعية كالزيارات جكاز لعف المهػالفيف ،ككجػكب البػراءة

من ـ، ،كاكثار السب عمي ـ كات ام ـ ،كالكقيعة في ـ :أم غيبت ـ رن ـ مف أهػؿ البػدع كالريػب ،بػؿ ال
شب ة في كفرهـ".

()1

ثامناً :ع م جوا ال

مف أ ل ال ن :

ال تجػ ٌػكز الشػػيعة الص ػ ة همػػؼ أهػػؿ السػػنة ،إال مػػا كػػاف عػػف تقيػػة يتقػػي ب ػػا الشػػيعي أهػػؿ
السنة حيث إف السني عندهـ كافر يك ٍفر و
ردة ال كف انر أصميًّا ،كذلػؾ ارجػ إلػى عػدـ إيمػاف أهػؿ السػنة
ه ى
()2
بأساطير كهرافات الشيعة.
ركل العاممي عف الف ؿ بف يسار قاؿ :سألت أبا جعفر عف مناكحة الناصب كالص ة

ص ٌؿ همفط".
همفط .فقاؿ" :ال تناكحط ،كال تي ى
تا عاً :الت اع ع

()3

ال ن :

كمفادهػػا :أف الشػػيعي يهمًػؽ مػػف طينػػة هاصػػة ،كالسػػني يهًمػؽ مػػف طينػػة أهػػرل ،كجػػرل المػػزج
بيف الطينتيف بكجط معيف ،فما في الشيعي مف معاصي كجرائـ هك مػف تػأثر بطينػة السػني ،كمػا فػي
ػإف سػيئات الشػيعة
السني مف صػ ح كأمانػة هػك بسػبب تػأثر بطينػة الشػيعي ،فػإذا كػاف يػكـ القيامػة ف ٌ
عمىى أهؿ السنة ،كحسنات أهؿ السنة تيعطى لمشيعة )4( .كسبب ظ كر هػذ العقيػدة هػك :كثػرة
تيك
( )1مصباح الفقاهة في المعام ت ،أبحاث أبك القاسـ الهكئي ،بقمـ المير از محمد عمي التكحيدم ،دار ال ادم –
بيركت.11/2 ،
( )2انظر :الشيعة هـ العدك.110/1 ،
البيت عمي ـ الس ـ إلحياء التر ً
ً
اث،
مؤسسة آؿ
الحر العاممي ،تحقيؽ:
حم ٍد بف الحسف ي
ٌ
( )3كسائؿ الشيعة :يم ٌ
.302/8
( )4انظر :أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية  -عرض كنقد  :-ناصر بف عبد ا﵀ بف عمي القفارم،
دار الر ا -الجيزة ،ط1418 ،3ق.958/2 ،
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التمكودى
آلىالبوتىتعروفكمى

الشكاكم مف بعض الشيعة اإلماميػة لمػا يجدكنػط مػف المكبقػات التػي يرتكب ػا كثيػر مػف الشػيعة ،كفػي
المقابػػؿ كث ػرة ارعمػػاؿ الصػػالحة التػػي يعمم ػػا أهػػؿ السػػنة ،أكجػػد لػػدي ـ شػػككؾ حيػػاؿ شػػيعت ـ ،فكػػاف
من ـ أف أحدثكا القكؿ بالطينة رجؿ تسكيف ما في قمكب ـ مف شؾ كحيرة ! (.)1

عاش اً :م الف أ ل ال ن واجل عن الش ع :
جعػػؿ الشػػيعة أصػػؿ النجػػاة هػػك مهالفػػة أهػػؿ السػػنة فػػإذا فعم ػكا شػػيئان تركػػك ، ،كاذا ترك ػكا شػػيئان
فعمك فهرجكا بذلؾ عف الديف أرسػان )2( .فمػف ارمػكر المسػمـ ب ػا عنػد الشػيعة قاطبػة ،كجػكب مهالفػة
أهؿ السنة في ارهبار ف ن عف العقائد حتى إف مقياس صحة أم هبر عند الشػيعة هػك أف يكػكف
ه ؼ ما عميط أهؿ السنة )3( .كبنكا مذهب ـ عمى هذ المهالفة ،كل ذا أنكركا القرآف ،رف أهؿ السنة

يؤمنكف بط ،ك أنكركا سػنة النبػي  ،رف أهػؿ السػنة يتمسػككف ب ػا ،ككفٌػركا الصػحابة  ،رف أهػؿ
كقبحػكا مكػة كالمدينػػة ،رف أهػػؿ
السػنة يحبػػكن ـ ،كشػتمكا أزكاج النبػػي  ،رف أهػؿ السػػنة يجمٌػكن فٌ .
كقدس ػكا الكػػذب ،رف أهػػؿ السػػنة يكرهكنػػط كي جركنػػط .كأقػ ٌػركا
السػػنة يعتبركن مػػا أط ػػر بقػػاع اررضٌ ،
الرجعة ،رف أهؿ السنة ينكركن ا ( .)4كقد عقد الهميني في إحدل رسائمط مبحثان بعنكاف "في ارهبػار

فإف الرشد في ه ف ـ" (.)5
الكاردة بمهالفة العامة" ،قاؿ فيط" :دعكا ما كافؽ القكـ ٌ
ما ي عش  :تم مهم العمل عن أ ل ال ن إال ت

(.)6

فيدهمكف في سمؾ س طيف أهػؿ السػنة لتحقيػؽ مصػالح ـ ،كلمتٌشػفي مػف أهػؿ السػنة هػذا مػا
يقرر شيكه ـ حيث يركم العػاممي عػف أبػي الحسػف عمػي بػف محمػد أف محمػد بػف عمػي بػف عيسػى

كتػػب إليػػط يسػػألط عػػف العمػػؿ لبنػػي العبػػاس ،كأهػػذ مػػا يػػتمكف مػػف أمػكال ـ هػػؿ فيػػط رهصػػة فقػػاؿ" :مػػا
كاف المدهؿ فيط بػالجبر كالق ػر فػا﵀ قابػؿ العػذر ،كمػا هػ ؼ ذلػؾ فمكػرك كال محالػة قميمػة هيػر مػف
( )1انظر :مقاؿ بعنكاف :أساليب الشيعة في الطعف بأعراض مهالفي ـ كتشكيط سمعت ـ كارساس العقائدم ل ا
 /http://www.dd-sunnah.netشبكة الدفاع عف السنة.
( )2انظر :رسالة في الرد عمى الراف ة :محمد بف عبد الكهاب بف سميماف التميمي النجدم ،تحقيؽ :ناصر بف
سعد الرشيد ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،الرياض ،ص.30 :
( )3انظر :التعادؿ كالترجيح :الهميني،

مف رسائؿ الهميني ،ص.82 :

( )4انظر :الرد عمى الدكتكر عبد الكاحد كافي في كتابط بيف الشيعة كأهؿ السنة :إحساف إل ي ظ ير الباكستاني،
إدارة ترجماف السنة ،الهكر –باكستاف ،ص.18 :
( )5رسالة التعادؿ كالترجيح ،ص.80 ،71 :
( )6انظر :حقيقة الشيعة "حتى ال ننهدع" :عبد ا﵀ المكصمي ،دار اإليماف لمطب كالنشر كالتكزي  -اإلسكندرية،

ط ،2ص.66 :
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كثيرة ،كما يكفر بػط مػا يمزمػط مػف يرزقػط بسػبب كعمػى يديػط مػا يسػرؾ فينػا كفػي مكالينػا .قػاؿ :فكتبػت

إليط في جكاب ذلؾ أعممط أف مذهبي فػي الػدهكؿ فػي أمػرهـ كجػكد السػبيؿ إلػى إدهػاؿ المكػرك عمػى

عدك  ،كانبساط اليد في التشفي من ـ بشيء أتقرب بط إلي ـ ،فأجاب :ىم ٍف فعؿ ذلػؾ فمػيس مدهمػط فػي
()1
العمؿ حرامان ،بؿ أج انر كثكابان".
ثان عش  :تم م نكاح الش ع من أ ل ال ن :
حرمكا نكاح أهؿ السنة ،كف مكا عميط نكػاح الي ػكد كالنصػارل ،ركل عبػد ا﵀ بػف سػناف عػف
ٌ
إلي
أبي عبد ا﵀  قاؿ :سألط أبي كأنا أسم عف نكاح الي كدية كالنصرانية فقاؿ :نكاح ما أحب ٌ

مػف نكػاح الناصػبية" )2( .كعقػػب ذكػر لمركايػة عمػؽ البح ارنػػي قػائ ن" :فإنػط بمقت ػى مػػا قالػط يػدؿ عمػػى
جكاز نكاح الناصبية ،م أنط حراـ نصان ،كاجماعان".
ثالا عش  :م م تغ ل الم

ال ن وال

()3

عم ه ،إال ت

وال عو له:

فػ يجيػػزكف لمشػػيعي أف ي سػػؿ مػػف مػػات مػػف أهػػؿ السػػنة ،كال يح ػػر جنازتػػط، ،كاف ا ػػطر
لمص ػ ة عميػػط فعميػػط أف يمعنػػط .جػػاء فػػي كتػػاب الحػػدائؽ النا ػرة مػػا نصػػط ":ال ه ػ ؼ فػػي كجػػكب
الص ػ ة عمػػى المػػؤمف ،كهػػك المسػػمـ المعتقػػد إلمامػػة ارئمػػة االثنػػي عشػػر عمػػي ـ الس ػ ـ ،كمػػا أنػػط ال

هػ ؼ كال إشػػكاؿ فػػي عػػدـ الكجػكب بػػؿ عػػدـ الجػكاز إال لمتقيػة عمػػى الهػكارج ،كالنكاصػػب ،كال ػ ة،
كالزيدية ،كنحكهػا ممػف يعتقػد هػ ؼ مػا عمػـ مػف الػديف

ػركرة" )4( .كقػاؿ شػيه ـ المفيػد" :كال يجػكز

رحد مف أهؿ اإليماف أف ي سؿ مهالفان سنيان لمحؽ في الكالء ،كال يصمي عميػط إال أف تػدعك

ػركرة

إلى ذلػؾ مػف ج ػة التقيػة في ٌسػمط ت سػيؿ أهػؿ الهػ ؼ ،كال يتػرؾ معػط جريػدة، ،كاذا صػمى عميػط لعنػط
فػػي ص ػ تط ،كلػػـ يػػدعي لػػط في ػػا" ،)5( .كنسػػبكا ل ئمػػة ":عػػف أبػػي عبػػد ا﵀  قػػاؿ :إذا صػػميت عمػػى
عدك ا﵀ فقؿ :الم ـ إنا ال نعمػـ منػط إال أنػط عػدك لػؾ كلرسػكلؾ ،الم ػـ فػاحش قبػر نػا انر ،كاحػش جكفػط

كعجؿ بط إلى النار فإنط كاف يكالي أعداءؾ ،كيعادم أكلياءؾ ،كيب ض أهؿ بيت نبيػؾ ،الم ػـ
نا انرٌ ،
()6
يؽ عميط قبر  ،فإذا رف فقؿ :الم ـ ال ترفعط كال تيزٌكط".

( )1كسائؿ الشيعة.190/17 ،
( )2ن اية المراـ :السيد العاممي ،المكتبة الشاممة الشيعية1091،ق ،كتاب النكاح ،ص.190 :
( )3الحدائؽ النا رة :يكسؼ البحراني ،مؤسسة النشر اإلس مي -قـ.65/1 ،
( )4الحدائؽ النا رة.359/10 ،
( )5المقنعة :المفيد ،قـ ،طبعة 1413ق.85/1 ،
( )6كسائؿ الشيعة.69/3 ،
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الع عش  :و ف ا ا

م لالكف :

دار اإلس ـ بأن ا دار كفر ،لككن ا لـ تقبؿ كاليػت ـ ،مسػتدليف بمػا نسػبك آلؿ
كصؼ الشيعةي ى
()1
ذـ
البيت " :إف ا﵀ عرض كاليتنا عمػى أهػؿ ارمصػار ،فمػـ يقبم ػا إال أهػؿ الككفػة"  ،كجػاء عنػدهـ ٌ

كثير مف بمداف اإلس ـ كأهم ا ،كلـ يستثنكا مف ديار المسمميف إال مف يقكؿ بمذهب ـ كهػي قميمػة (،)2

حتى أط ر بقاع اإلس ـ لـ تسمـ مف حقدهـ الدفيف ،مستدليف بما كرد عف أبي بصير ،عف أحدهما

عمي ما الس ـ قاؿ" :إف أهؿ مكة ليكفركف با﵀ ج رة، ،كاف أهؿ المدينة أهبث مػف أهػؿ مكػة ،أهبػث
من ـ سبعيف عفنا" (.)3
هذ هي آثار اعتقاد االثنا عشرية في مكانػة آؿ البيػت عمػى ع قػت ـ مػ أهػؿ السػنة ،كهػي
تد ٌؿ بك كح عمى المفارقة الكبيرة بيف السنة كاالثنا عشرية.

( )1بحار ارنكار ،209/60 ،كع از إلى بصائر الدرجات.
( )2انظر :الهصاؿ :الشيخ الصدكؽ ،تصحيح :عمي أكبر غفارم ،منشكرات جماعة المدرسيف ،قـ ،ص-506 :
 ،507بحار ارنكار 206/60 ،كما بعدها.

( )3أصكؿ الكافي.410/2 ،
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انفصم األول

عقيذة آل انبيج يف حىحيذ انربىبيت بني أهم
انسنت وانشيعت االثنا عشريت.

وف ه ث ث ملاما:
الملما األول :ع

آل الل

ف توم ال لول

عن أ ل ال ن .

الملما الثان  :ع

آل الل

ف توم ال لول

عن الش ع االثنا عش

الملما الثالةا :مناقشة ع ة
عمى الم الف ن لهم.

الشة ع االثنةا عشة

.

فة توم ة ال لول ة وآثا ةا
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املبحح األول
عقيدة آل البيت يف توحيد الربوبية عند أهل السنة
وف ه ث ث م ال :
الم م األول :معنى وم

توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن .

الم م الثان  :واجلا توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن .

الم م الثالا :نواقض توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن .
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تمه :
حػ ػػرص النبػ ػػي  بمقت ػ ػػى أمانػ ػػة الرسػ ػػالة ،أف يعمٌ ػ ػـ الصػ ػػحابة الك ػ ػراـ كمع ػ ػػـ أهػ ػػؿ بيتػ ػػط

ارط ػػار التكحيػػد بمعنػػا الحقيقػػي النقػػي الهػػالي مػػف الزلػػؿ ،رنػػط سػػبب النجػػاة كالسػ مة فػػي الػػدنيا
كاآلهرة ،كقد ركت كتب السنة النبكية عف الصحابة  ما عمٌم ـ رسكؿ ا﵀  مف مسائؿ التكحيػد،
كمف ذلؾ :ما ركا االماـ أحمد رحمط ا﵀ عف أـ سممة زكج النبي  أف فاطمػة بنػت رسػكؿ ا﵀ ،

جػػاءت إلػػى نبػػي ا﵀ تشػػتكي إليػػط الهدمػػة ،فقػػاؿ ل ػػا رسػػكؿ ا﵀  " :إف يرزقػػؾ ا﵀ شػػيئان يأتػػؾ،
كسأدلؾ عمى و
ككبػرم ث ثػان كث ثػيف،
هير مف ذلؾ :إذا لزمت م ػجعؾ ،فس ٌػبحي ا﵀ ث ثػان كث ثػيفٌ ،

كاحمدم أربعان كث ثيف ،فذلؾ مائة ،ف ك هير لؾ مف الهادـ، ،كاذا صػميت صػ ة الصػبح ،فقػكلي :ال
إلط إال ا﵀ كحد ال شريؾ لط ،لط الممؾ كلط الحمد ،يحيػي كيميػت ،بيػد الهيػر ،كهػك عمػى كػؿ شػيء

قدير .عشر مرات بعػد صػ ة الصػبح ،كعشػر مػرات بعػد صػ ة الم ػرب ،كال يحػؿ لػذنب كسػب ذلػؾ
اليػػكـ أف يػػدركؾ إال أف يكػػكف الشػػرؾ ،ال إلػػط إال ا﵀ كحػػد ال ش ػريؾ لػػط ،كهػػك حرسػػؾ ،مػػا بػػيف أف
تقكليط غدكة إلى أف تقكليط عشية ،مف كؿ شيطاف ،كمف كؿ سكء" ،)1( .كقد حرص آؿ البيت  أف
يتعممكا مف رسكؿ ا﵀  كمف صحابتط  بعد كفاتط مسائؿ العقيدة كالعبادة التي تعممكها مف جدهـ

 كمف ذلؾ ما ركا اإلماـ مسمـ في صحيحط في حديث طكيؿ يشرح حج النبػي  عػف جعفػر بػف

محمد-الصػادؽ  ،-عػف أبيػط محمػد بػف عمػي بػف الحسػيف ،قػاؿ :دهمنػا عمػى جػابر بػف عبػد ا﵀ ،

إلي ،فقمت :أنا محمد بف عمػي بػف حسػيف ...،فقػاؿ :مرحبػان بػؾ ،يػا ابػف
فسأؿ عف القكـ حتى انت ى ٌ
أهػي ،سػ ٍػؿ عمػػا شػػئت ،فسػػألتط ،كهػػك أعمػػى ،كح ػػر كقػػت الصػ ة ،...،فصػػمى بنػػا ،فقمػػت :أهبرنػػي

عػف حجػػة رسػػكؿ ا﵀  ،...،فقػػاؿ :إف رسػػكؿ ا﵀  مكػػث تسػ سػػنيف لػػـ يحػػج ،ثػػـ أيذف فػػي النػػاس
ً
ٍتـ برسػػكؿ ا﵀ ،
فػػي العاشػرة ،أف رسػػكؿ ا﵀  حػػاج ،فقىػػدـ المدينػػة بشػهػر كثيػػر ،كم ػػـ يمػػتمس أف يػأ ٌ
كيعمؿ مثؿ عممػط ،فهرجنػا معػط ،حتػى أتينػا ذا الحميفػة ...،كرسػكؿ ا﵀  بػيف أظ رنػا ،كعميػط ينػزؿ
القرآف ،كهك يعرؼ تأكيمط ،كما عمؿ بط مف شيء عممنا بط ،فأى ىهؿ بالتكحيد " لبيؾ الم ـ ،لبيؾ ،لبيؾ
ال شريؾ لؾ لبيؾ ،إف الحمد كالنعمة لؾ ،كالممؾ ال شريؾ لؾ....كاف يق أر في الركعتيف ﴿ ُؿ ْاؾ ُه َاق

( )1مسند اإلماـ أحمد :أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ه ؿ بف أسد الشيباني ،تحقيؽ :شعيب اررنؤكط
 عادؿ مرشد ،كآهركف ،إشراؼ :د عبد ا﵀ بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط  1421 ،1هػ /2001ـ ،176/44 ،)26551( ،قاؿ محققك الطبعة :صحيح ل ير  ،كلط شاهد صحيح مف حديث عمي )740( 
في مسند اإلماـ أحمد ،كذكر الطبراني في المعجـ الكبير.339/23 ،)787( ،
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ون ﴾" )1( .كهذا مف أقكل اردلة عمػى اقتػداء التػابعيف مػف آؿ البيػت
اهلل َأ َحدٌ ﴾ ك﴿ ُؿ ْؾ َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا ْفَُٚؾِ ُر َ
بالصحابة الكراـ في االعتقاد كالعبادة.
كفي هذ الدراسة نتعرؼ عمى عقيدة آؿ البيت فػي التكحيػد بمػا يركم عػن ـ فػي كتػب السػنة،
فقد يركل عف آؿ البيت صحابةن كتابعيف آالؼ ارحاديث في أبكاب الديف عامة ،كفي مسائؿ العقيػدة

ػحت عػػف آؿ البيػػت فػػي كتػػب السػػنة
هاص ػةن ،كفػػي هػػذ الد ارسػػة تتنػػاكؿ الباحثػػة الركايػػات التػػي صػ ٌ
()2
بالمف كـ الراجح آلؿ البيت .

الم م األول :م
أوالً :توم ال لول

توم ال لول
لغ وا

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن .

ماً:

ً
كحد ،قاؿ ابف فارس :الػكاك كالحػاء كالػداؿ :أصػؿ كاحػد يػدؿ عمػى االنفػراد،
التكحيد ل ة :م ٍف ٌ
()3
مف ذلؾ الكحدة ،كهك كاحد قبيمتط ،إذا لـ يكف في ـ مثمط ،كالكاحد :المنفرد.
ال

ف المغ :
ييطمىؽ اسـ الرب عمى المالؾ ،كالسيد ،كالمدبر ،كالمربي ،كالقيـ ،كالمنعـ ،كالمتمـ ،كال يطمػؽ

غيػػر م ػػاؼ إال عمػػى ا﵀ ، كاذا أطمػػؽ عمػػى غيػػر أ ػػيؼ فيقػػاؿ :رب كػػذا ...كمنػػط حػػديث أبػػي
هريػ ػرة ":كال يق ػػؿ الممم ػػكؾ :رب ػػي كربت ػػي" ( ،)4ك ػػر أف يجع ػػؿ مالك ػػط ربػ ػان ل ػػط لمش ػػاركة ا﵀ تع ػػالى ف ػػي

الربكبيػػة .كفػػي مقػػاييس الم ػػة" :الػراء كالبػػاء يػػدؿ عمػػى أصػػكؿ :فػػاركؿ إصػ ح الشػػيء كالقيػػاـ عميػػط،
ػالرب :المالػػؾ ،كالهػػالؽ،
كارصػػؿ اآلهػػر لػػزكـ الشػػيء كاإلقامػػة عميػػط ،كهػػك مناسػػب ل صػػؿ اركؿ .فػ ٌ
ػيعتط إذا قػػاـ عمػػى إص ػ ح ا ،كا﵀ -جػػؿ
كالصػػاحب ،كالػ ٌػرب :المصػػمح لمشػػيء .يقػػاؿ رب ف ػ هف ى ػ ى
()5
ثناؤ -الرب رنط مصمح أحك ً
اؿ همقط".

( )1صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي .886/2 ،)1218( ،

( )2أم :الذيف تحرـ عمي ـ الصدقة كهـ بنك هاشـ ،كبنك عبد المطمب ،كأف زكجاتط أم ات المؤمنيف مف آؿ بيتط
ر ي ا﵀ عن ف .انظر (:فتح البارم ،354/3-160/11 ،تفسير القرآف العظيـ :ابف كثير.)410/6 ،
()3مقاييس الم ة.90/6 ،
( )4السنف الكبرل لمنسائي ،كتاب عمؿ اليكـ كالميمة ،باب الن ي عف أف يقكؿ المممكؾ لمالكط :مكالم،)10001( ،
.101/9

()5مقاييس الم ة ،381/2 ،كانظر :لساف العرب.403-401/1 ،
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ال

ف اال

ح:

رب فػػي القػرآف الكػريـ كالسػػنة النبكيػة مكافقػػة لممعنػػى الم ػكم ل ػػا ،كمن ػػا
جػاءت معػػاني كممػة ٌ
ِ
قكلط تعالىَْ ﴿:
غ ﴾الفاتحة .1:
اِل ّْدُ هللِ َر ِّب ا ْف ًََ ٚد َ
قاؿ ابف القيـ

" :كالرب هك السيد ،كالمالؾ ،كالمنعـ ،كالمربي ،كالمصمح ،كا﵀ تعػالى هػك

الرب ب ذ االعتبػارات كم ػا ،فػ شػيء أكجػب فػي العقػكؿ كالفطػر مػف عبػادة مػف هػذا شػأنط كحػد ال

شريؾ لط" )1( .كقاؿ السعدم

" :كالػرب هػك المربػي جميػ عبػاد بالتػدبير كأصػناؼ الػنعـ .كأهػص

مف هذا تربيتط رصفيائط بإص ح قمكب ـ كأركاح ـ كأه ق ـ".

()2

ف ػ ػػالرب إذان صػػ ػػفة ذاتيػػ ػػة ﵀ تعػػ ػػالى ،كهػػ ػػي بمعن ػ ػػى الس ػ ػػيد ،كالمالػ ػ ػػؾ ،كالهػ ػ ػػالؽ ،كالمػ ػ ػػدبر،

كالمتصرؼ ،كالمنعـ ،كالمربي ،كالمصمح.

وتوم ال  :هك إفراد سبحانط بهصائص الربكبية مف الممؾ ،كالهمؽ ،كالتدبير ،كغيرها.
ثان اً :م

توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن :

بعد تأمؿ الباحثة فيما ركم عف آؿ البيت في كتب السنة مػف ركايػات مرفكعػة أك مكقكفػة

تبيف ل ا أف حقيقة تكحيد الربكبية في اعتقادهـ هي:
في مسائؿ التكحيدٌ ،
-1

أف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى هػػك الػػرب ارحػػد المنػػز عػػف الش ػريؾ كالصػػاحبة كالكلػػد ،كأنػػط سػػبحانط

المتفرد بالهمؽ الذم همؽ كؿ شيء مف العدـ ،فهمؽ السماكات كاررض ،كهمؽ الجنة كالنار ،كهمػؽ

أفعاؿ العباد لككنط هالؽ كؿ شيء .كما يعتقدكف في ربكبيتط بأنط الممػؾ ،الػذم يممػؾ الػدنيا كاآلهػرة،

كهػػك الػػذم بيػػد اإلحيػػاء ،كاإلماتػػة ،كالبعػػث ،كالحسػػاب ،كالجػزاء .كهػػك المتفػػرد بتػػدبير الكػػكف ،فػ

يتصػػرؼ فيػػط غيػػر  ،فالشػػمس ،كالقمػػر ،كالسػػحاب ،كالمطػػر ،كالم ئكػػة ،كالطيػػر تػػأتمر بػػأمر  ،كلػػذلؾ

ك ػػانكا ال يعتق ػػدكف بت ػػأثير الككاك ػػب كالنج ػػكـ ،كال يستس ػػقكف ب ػػارنكاء رن ػػا م ػػف مهمكقات ػػط كتح ػػت

سػػمطانط .كػػذلؾ يؤمنػػكف أنػػط الػرازؽ المػػنعـ الػػذم بيػػد كحػػد جمػػب النفػ كدفػ ال ػػر عػػف مهمكقاتػػط،
كل ذا كانكا ال يسألكف غير مف السحرة ،كالعرافيف ،كالك نة شيئان مما ال يقدر عميػط إال هػك  .كمػف

اردلة عمى ذلؾ ما ركتط أـ المؤمنيف عائشة

:

( )1بدائ الفكائد :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ،دار الكتاب العربي -بيركت،
.132/4
( )2تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ك ـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ السعدم ،تحقيؽ :عبد الرحمف
بف مع المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هػ  2000/ـ.945/1 ،
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ركت أف النبي قاؿ ل ا" :أ ىىك ال تدريف أف ا﵀ همؽ الجنة ،كهمؽ النػار".
أ-
كما في ما همؽ ﵀ كحد .
ب-

()1

فالػدنيا كاآلهػرة

كركت ف ػػي ح ػػديث كس ػػكؼ الش ػػمس قكل ػػط " :إف الش ػػمس كالقم ػػر آيت ػػاف م ػػف آي ػػات ا﵀ ،ال

يهسفاف لمكت أحد ،كال لحياتط" )2( .فالككاكب كالنجكـ ال تأثير ل ا بنفس ا، ،كانمػا هػي همػؽ ﵀ تػأتمر
بأمر .

ج -كركت أف رسػػكؿ ا﵀  كػػاف إذا رأل المطػػر قػػاؿ" :المٌ ػػـ اجعمػػط صػ ٌػيبان نافعػان" ( )3فسػػأؿ ا﵀ نفعػػط
العتقاد أف المطر بتدبير ا﵀ كحد .

د -كقالػػت :كػػاف رسػػكؿ ا﵀  إذا عصػػفت ال ػريح ،قػػاؿ" :الم ػػـ إنػػي أسػػألؾ هيرهػػا ،كهيػػر مػػا في ػػا،
كهير ما أيرسمت بط ،كأعكذ بؾ مف شرها ،كشر ما في ا ،كشر مػا أيرسػمت بػط" )4( .فػا﵀ سػبحانط الػذم
يدبر الككف فيرسؿ الرياح كيعمـ هيرها كشرها.
ٌ

ق -كمػػف اردلٌػػة كػػذلؾ :مػا ركتػػط أـ سػػممة زكج النبػػي  أف فاطمػػة بنػػت رسػػكؿ ا﵀  ،جػػاءت إلػػى
نبػي ا﵀ تشػتكي إليػط الهدمػة ...،فقػاؿ ل ػا رسػكؿ ا﵀  " :إف يرزقػؾ ا﵀ شػيئان يأتػؾ ،كسػأدلؾ عمػى

هير مف ذلؾ :إذا لزمت م جعؾ ،فسبحي ا﵀ ث ثان كث ثيف ،ككبرم ث ثػان كث ثػيف ،كاحمػدم أربعػان
كث ث ػيف ،فػػذلؾ مائػػة ،ف ػػك هيػػر لػػؾ مػػف الهػػادـ، ،كاذا صػػميت ص ػ ة الصػػبح ،فقػػكلي :ال إلػػط إال ا﵀
كحد ال شريؾ لػط ،لػط الممػؾ كلػط الحمػد ،يحيػي كيميػت ،بيػد الهيػر ،كهػك عمػى كػؿ شػيء قػدير،...
كهك حرسػؾ ،مػا بػيف أف تقكليػط غػدكة إلػى أف تقكليػط عشػية ،مػف كػؿ شػيطاف ،كمػف كػؿ سػكء "،)5( .
كفيط عمٌم ا  جكام التكحيد كم ا كهاصة تكحيد الربكبية ،كمن ا :أف الػرزؽ بيػد ا﵀ كحػد  ،كأنػط ال
يممؾ أف يمن عطاء أحد ،كأف ا﵀ تعالى منز عف الشريؾ كلط الكحدانية كالممؾ ،كأنػط سػبحانط بيػد

اإلحياء كاإلماتة كلط القدرة المطمقة ،كأف التكحيد حػارس لممكحػد كلػذا عميػط أف يجػدد فػي أكؿ ن ػار

كآهر  ،كبط يستعيف المكحد عمى القياـ بكاجباتط الحياتية.

( )1صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كحكـ مكت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ المسمميف،
(.2050/4 ،)2662
( )2صحيح مسمـ ،كتاب الكسكؼ ،باب ص ة الكسكؼ.619/2 ،)901( ،

( )3صحيح البهارم ،كتاب أبكاب االستسقاء ،باب ما يقاؿ إذا مطرت.32/2 ،)1032( ،
( )4صحيح مسمـ ،كتاب ص ة االستسقاء ،باب التعكذ عند رؤية الريح كال يـ ،كالفرح بالمطر.616/2 ،)899( ،
( )5مسند االماـ أحمد ،176/44 ،)26551( ،قاؿ محققك الطبعة :شعيب اررنؤكط ،عادؿ مرشد ،كآهركف،
صحيح ل ير كلط شاهد صحيح مف حديث عمي  ،كالمعجـ الكبير لمطبراني.)787( ،
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هصط بػط النبػي  كهػك غػ ـ
ك -كمن ا ما ركا ترجماف القرآف ابف عباس  : ففي الحديث الذم ٌ
ص ػ ير ":كاعمػػـ أف ارمػػة لػػك اجتمعػػت عمػػى أف ينفعػػكؾ بشػػيء ،لػػـ ينفعػػكؾ إال بشػػيء قػػد كتبػػط ا﵀

لؾ" )1(.كفيط أف مف ربكبيتط سبحانط أنط كحد الذم يممؾ جمب النف  ،كدف ال ر عف مهمكقاتط ف ك
المنعـ كحد .

ز -كركل كذلؾ ابف عباس  قاؿ رسكؿ ا﵀  لجبريؿ" :ما يمنعؾ أف تزكرنا أكثر ممػا تزكرنػا "،
()2
ِ
َٚن َر ُّب َ
غ َذفِ َ
فنزلػتَ ﴿:و َمَ َٕ ٚتَْزَّ ُل إِ َّٓ بِ َٖ ْم ِر َر ِّب َ
اؽ ٕ َِسأ﴾ٚمػريـ"64:
ؽ َو َم ٚـ َ
غ َأ ْيديََْ ٚو َمَ ٚخ ِْ ٍَََْ ٚو َمَ ٚب ْ َ
ؽ َف ُف َمَ ٚب ْ َ
كفيط أف التصرؼ في الككف كمهمكقاتط بأمر ا﵀ كحد .
ون َؾ ِري ًَاَ ٚهادَ ى َو َؾ ِري ًَاٚ
كركم عف ابف عباس  مكقكفان في تفسير قكلط تعالى﴿ :ـ َََم َبدَ َأـ ُْؿ َت ًُق َُ َ
ح -ي
افواا َال َف ُ ﴾ٜارع ػراؼ ،30-29 :قػػاؿ ":ثػػـ يعيػػدهـ يػػكـ القيامػػة كمػػا بػػدأ همق ػػـ :مػػؤمف
ااؼ َظ َِاا ْٔ ِٓ ُؿ َّ
َح َّ
ككافر" ،)3( .فا﵀ تعالى كحد بيد اإلحياء كاإلماتة.
-2

كآمف آؿ البيت  أف تكحيد الربكبيػة هػك تكحيػد الفطػرة ،حيػث جبػؿ ا﵀ عميػط النفػكس كهػي

في عالـ الذر ،فأهذ عمي ا الميثاؽ ،كش دت لط بالربكبية .فقد ركت عائشة

في قصة كفاة صبي

مف ارنصار أف النبي  قاؿ ل ا ":يا عائشة إف ا﵀ همؽ لمجنػة أهػ ن ،همق ػـ ل ػا كهػـ فػي أصػ ب

آبػػائ ـ ،كهمػػؽ لمنػػار أه ػ ن ،همق ػػـ ل ػػا كهػػـ فػػي أص ػ ب آبػػائ ـ" )4( .كفيػػط أف التكحيػػد م ػػركس فػػي

كركم عػػف ابػػف عبػػاس  مكقكف ػان أنػػط قػػاؿ :أهػػذ ا﵀ الميثػػاؽ مػػف ظ ػػر آدـ بنعمػػاف يعنػػي
الفط ػرة .ي
عرفة ،فأهرج مف صمبط كؿ ذرية ذراها ،فنثرهـ بيف يديط كالذر ،ثـ كمم ـ :ألسػت بػربكـ قػالكا :بمػى

( )1سنف الترمذم ،كتاب أبكاب الفتف ،باب ،667/4 ،)2516( ،قاؿ ارلباني :صحيح( .صحيح الجام الص ير،
.)1318/2
ِ
( )2صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب ﴿ َو َمَ َٕ ٚتْ ُ
َزَّل إِ َّٓ بِ َٖ ْم ِر َر ِّب َ
غ َأ ْيديََْ ٚو َمَ ٚخ ِْ ٍََْ،)4731( ،﴾ٚ
ؽ َف ُف َمَ ٚب ْ َ
.94/6

( )3شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة :أبك القاسـ هبة ا﵀ بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم ال لكائي ،تحقيؽ:

أحمد بف سعد بف حمداف ال امدم ،دار طيبة – السعكدية ،ط 1423 ،8هػ 2003 /ـ ،603/3 ،)961( ،تفسير
الطبرم )14478( ،ارثر :حسف( .انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ االعتقاد ،هشاـ بف إسماعيؿ
الصيني ،جامعة أـ القرل ،رسالة دكتك ار ).

( )4صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كحكـ مكت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ المسمميف،
(.2050/4 ،)2662
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ش دنا ،أف تقكلكا يكـ القيامة إنا كنا عف هذا غافميف" )1( .مصداقا لقكلط سػبحانط﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ رب َ ِ
اـ
ن
ؽم ْ
َ ُّ
َ
َبِْل آ ََ َم ِم ْـ ُط ُٓ ِ
 ٝبِ َر ِّبُ ُْؿ َؿُ ٚفقا َب َذ َص ِٓدْ ََٕ ٚأ ْن َت َُق ُفقا َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ِ ٜإَِّٕاٚ
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُٓ ْؿ َو َأ ْص َٓدَ ُه ْؿ َظ َذ َأ ْٕ ٍُ ِس ِٓ ْؿ َأ َف ْس ُ
ِِ
غ﴾ ارعراؼ ،172 :فتكحيد الربكبية هك التكحيد الذم ش دت بط الفطرة السميمة.
ُـََّْ ٚظ ْـ َه َذا ؽَ ٚؾِ َ
-3

كاعتقدكا أف هذا التكحيد ال يكفػي لػدهكؿ العبػد فػي اإلسػ ـ ،كل ػذا قػاتمكا مػ رسػكؿ ا﵀ 

كفػ ػػار ق ػ ػريش الػ ػػذيف أقػ ػػركا ﵀ بالربكبيػ ػػة ،لكػ ػػن ـ جحػ ػػدكا حقػ ػػط فػ ػػي العبػ ػػادة ،فكػ ػػانكا يػ ػػدعكف اركليػ ػػاء

اـ
كالصػػالحيف الػػذيف صػػنعكا ل ػػـ أكثان ػان بأسػػمائ ـ ،كمػػا زيػػف ل ػػـ الشػػيطاف .قػػاؿ ا﵀ تعػػالىُ ﴿ :ؿا ْاؾ َما ْ
ُي ِارج ا َْدٔ َ ِ
ِ
ُي ِرج َْ ِ
ِ
اـ َْ
افس ََم ِء َو ْإَ ْر ِ َأ َّم ْـ َي ِِّْ ُ
ال
ا ٝم َ
افس ّْ َع َو ْإَ ْب َه َٚر َو َم ْـ ُ ْ ُ
اِل ِّ
اِل َّل م َـ ا َْد َِّٔ ٝو ُ ْ ُ ِّ
ؽ َّ
َي ْرزُ ُؿُ ُْؿ م َـ َّ

قن﴾ يكنس ،31:كركل أبك هريرة  أف عميان  صرخ يكـ
قن اهللُ َؾ َُ ْؾ َأ َؾ َال َت َّت َُ َ
َو َم ْـ ُيدَ ِّب ُر ْإَ ْم َر َؾ َس َٔ َُق ُف َ
هيبر ":يا رسكؿ ا﵀ عمى ماذا أقاتؿ الناس قاؿ" :قاتم ـ حتى يش دكا أف ال إلط إال ا﵀ ،كأف محمػدان

رس ػػكؿ ا﵀ ،ف ػػإذا فعمػ ػكا ذل ػػؾ فق ػػد منعػ ػكا من ػػؾ دم ػػاءهـ كأمػ ػكال ـ ،إال بحق ػػا كحس ػػاب ـ عم ػػى ا﵀".

()2

فعمي قاتؿ م رسكؿ ا﵀مف أقركا ﵀ أنط الرب ،كجحدكا ألكهيتط.

ػاب كمػػده هؿ لتكحيػػد ارلكهيػػة ،رف مػػف أقػ ٌػر ﵀ بالكحدانيػػة
-4
ك اعتقػػدكا أف تكحيػػد الربكبيػػة هػػك بػ ه
كالممؾ كالقدرة ،لزمط أف ييتب هذا اإلقرار بصرؼ العبادة إليط ،كهذا كاف كاق إيمػان ـ بقكلػط سػبحانط:
ِ
غ َ َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ َف ُف ﴾ارنعاـ  ،163-162 :كمف ذلؾ
﴿ ُؿؾ إِ َّن َص َال ِِت َوٕ ُُسُِل َو َ ْ
ٚي َو َِم َ ِِٚت هللِ َر ِّب ا ْف ًََ ٚد َ
َم َٔ َ
مػػا ركا اإلمػػاـ مسػػمـ

عػػف عمػػي  )3( فػػي صػ ة الميػػؿ ،كهػػك حػػديث طكيػػؿ لكنػػط عنػكاف عمػػى

أنكاع التكحيد كم ا كعمكد في تكحيد الربكبية ،كمف عباراتط فيط" :كج ت كج ي لمذم فطر السماكات

كاررض حنيفان ،كما أنا مف المشركيف " فيصرؼ العبادة لمرب الفاطر ،كفيط "الم ـ أنػت الممػؾ ال إلػط

إال أنػػت ،أنػػت ربػػي" ،كفيػػط " كاهػػدني رحسػػف اره ػ ؽ ال ي ػػدم رحسػػن ا إال أنػػت ،كاصػػرؼ عنػػي
سيئ ا إال أنت" فيسأؿ الرب ال داية كدف ال ر ،معترفان بكحدانيتط ،كممكط.
سيئ ا ال يصرؼ عني ٌ
ٌ
-5

كػاف آؿ البيػت  يسػألكف ا﵀ تعػالى بربكبيتػط كثيػ انر مػف حاجػات ـ ،حيػث يؤمنػكف بأنػط الػرب

القادر عمى ق اء كؿ حكائج ـ .قالت عائشة

 :كػاف رسػكؿ ا﵀ إذا اشػتكى منػا إنسػاف ،مسػحط

( )1مسند اإلماـ أحمد ،267/4،)2455(،قاؿ محققك النسهة :رجالط ثقات رجاؿ الشيهيف غير كمثكـ بف جبر ،فمف
رجاؿ مسمـ ،كصححط الحاكـ في المستدرؾ.593/2،)4000( ،

( )2صحيح مسمـ ،كتاب ف ائؿ الصحابة ،باب مف ف ائؿ عمي .1871/4 ،)2405( ،

( )3صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف كقصرها ،باب الدعاء في ص ة الميؿ كقيامط.534/1 ،)771( ،
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بيمينط ،ثـ قاؿ" :أذهب الباس ،رب الناس ،كاشؼ أنت الشافي ،ال شفاء إال شفاؤؾ ،شػفاء ال ي ػادر

سقمان" )1( .فكاف يسأؿ ا﵀ بربكبيتط دف ال ر عف المريض.

كلمػػا آمنػكا أف ا﵀ هػػالؽ كػػؿ شػػيء ،كأف أفعػػاؿ العبػػاد مػػف همقػػط  ،فػػإن ـ لػػـ يحتجػكا بهمػػؽ ا﵀
ٌ -6
رفعال ـ عمى معصيتط سبحانط ،بؿ عممػكا مػا كمٌف ػـ بػط مػف العبػادات ،كانت ػكا عمػا ن ػاهـ عنػط،
دكف اتكاؿ عمى القدر ،حيث ركل عمي  مرفكعان " :ال يؤمف عبد حتى يؤمف بأرب  :يش د أف
ال إلػػط إال ا﵀ ،كأنػػي رسػػكؿ ا﵀ بعثنػػي بػػالحؽ ،كيػػؤمف بػػالمكت ،كبالبعػػث بعػػد المػػكت ،كيػػؤمف
بالقدر" )2( .كفيط كحدانية ا﵀ ،كأف بيد المكت كالحيػاة ،كهػك الػذم ق ٌػدر ارقػدار ،كاإليمػاف بالقػدر
فرع مف فػركع اإليمػاف بتكحيػد الربكبيػة كمػا قػاؿ العممػاء )3( .كركل كػذلؾ قكلػط " :مػا مػنكـ مػف

أحد ،ما مف نفس منفكسة ،إال كتب مكان ا مف الجنة كالنار، ،كاال قد كتب شقية أك سعيدة" فقػاؿ
رجؿ :يا رسكؿ ا﵀ ،أف نتكؿ عمى كتابنا كندع العمؿ فمف كاف منا مف أهؿ السعادة فسيصير
إلػػى عمػػؿ أهػػؿ السػػعادة ،كأمػػا مػػف كػػاف منػػا مػػف أهػػؿ الشػػقاكة فسيصػػير إلػػى عمػػؿ أهػػؿ الشػػقاكة،

قػػاؿ" :أمػػا أهػػؿ السػػعادة فييسػػركف لعمػػؿ السػػعادة ،كأمػػا أهػػؿ الشػػقاكة فييسػػركف لعمػػؿ الشػػقاكة" ،ثػػـ
ق أرَ ﴿:ؾ َٖ َّمَ ٚم ْـ َأ ْظ َىك َوا َّت ََاك َ َو َصادَّ َ بِ ُْ
يحتجػكف
ِٚل ْساَْك﴾الميػؿ )4( ."6 ،5:كعميػط فػآؿ البيػت ال
ٌ
بالقدر الذم هك همؽ ﵀ عمى ترؾ العمؿ، ،كانما يعممكف كيجت دكف راجيف مف ا﵀ القبكؿ.

كآمنكا أف لتكحيد الربكبية ثمر و
ات طيبةن في الدنيا كاآلهرة ،ففي الدنيا :نزكؿ السعادة كالسكينة
-7
في قمػب المكحػد ،كمػا ينػتج عن ػا مػف ثب و
ػات عمػى الطاعػة ،كص و
ػبر عمػى مػا يصػيبط ،كح ارسػة المكحػد
مف السكء، ،كاعانتط في أعبػاء الحيػاة ،كفػي اآلهػرة :قبػكؿ الطاعػات كارعمػاؿ الصػالحة ،كالنجػاة مػف

( )1صحيح البهارم ،كتاب المر ى ،باب دعاء العائد لممريض ،121/7 ،)5675( ،كمسمـ ،كتاب الس ـ ،باب
استحباب رقية المريض ،)2191( ،كركا الترمذم عف عمي  ،)3565(كقاؿ ارلباني  :صحي(سمسمة ارحاديث
الصحيحة.)56/3 ،

( )2سنف الترمذم ،كتاب القدر ،باب ما جاء في اإليماف بالقدر هير كشر  ،452/4 ،)2145( ،قاؿ ارلباني:
صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف الترمذم.)145/5 ،
( )3انظر :التحفة الم دية شرح العقيدة التدمرية :فالح بف م دم بف سعد بف مبارؾ آؿ م دم الدكسرم ،مطاب
الجامعة اإلس مية بالمدينة المنكرة ،ط 1413 ،3هػ.22 /1 ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب الجنائز ،باب مكعظة المحدث عند القبر ،كقعكد أصحابط حكلط،96/2 ،)1362( ،
صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب كيفية همؽ اآلدمي في بطف أمط.2039/4 ،)2647( ،
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

النػػار كالفػػكز بالجنػػة .فقػػد ركت عائشػػة

( )1قالػػت :يػػا رسػػكؿ ا﵀ ،ابػػف جػػدعاف كػػاف فػػي الجاهميػػة

يصػػؿ الػػرحـ ،كيطعػػـ المسػػكيف ،ف ػػؿ ذاؾ نافعػػط قػػاؿ " :ال ينفعػػط ،إنػػط لػػـ يقػػؿ يكمػان :رب اغفػػر لػػي

هطيئتػػي يػػكـ الػػديف" )2( .كفيػػط :ال ينف ػ العمػػؿ الصػػالح إال المكحػػد ،فالتكحيػػد مػػف ثمرتػػط قبػػكؿ العمػػؿ

الصػػالح .ركل العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب  ،أنػػط سػػم رسػػكؿ ا﵀  يقػػكؿ" :ذاؽ طعػػـ اإليمػػاف مػػف

ر ػػي بػػا﵀ رب ػان ،كباإلس ػ ـ دين ػان ،كبمحمػػد رس ػكالن" )3( .كفيػػط أف مػػف ثم ػرات التكحيػػد فػػي الػػدنيا تػػذكؽ
ح كة اإليماف في القمب.

كبعد هذا العرض المكجز لعقيدة آؿ البيت فػي تكحيػد الربكبيػة التػي ثبتػت عػن ـ فػي كتػب

السنة ،فقد تب ٌػيف أٌن ػا تؤكػد سػ مة اعتقػادهـ ،كصػفاء تكحيػدهـ ،كأف عقيػدت ـ كانػت منسػجمةن تمامػان
م اآليات القرآنية كدالالت ا التي أقام ا ا﵀ فػي كتابػط ،حججػان إلثبػات ربكبيتػط ،كافحػاـ مػف جحػدكها.
ؽ ِِمَّـ ت ََناٚء وت ًُِازُّ ماـ ت ََناٚء وت ِ
ؽ ا ُْد ِْ ِ
ؽ ت ُْٗ ِِت ا ُْد ِْ َ
كقكلػط ُ ﴿ : ؿ ِؾ افِٓ َّؿ َمٚفِ َ
ُاذ ُّل َما ْـ
ُ َ
َ ْ
ُ َ
ٚء َو َتْ ِْز َُ ا ُْد ِْ َ ْ
ؽ َم ْـ ت ََن ُ
اِلل ِمـ ا َْدٔ ِ
ِ
َّؽ َظ َذ ـ ُِّؾ َر ٍء َؿ ِد ٌير َ تُقفِ ُ ٟاف َِّ ْٔ َؾ ِِم افْ ََّٓ ِ
ٚء بِ َٔ ِد َك َْ
اْل ْ ُر إِٕ َ
ٝ
ٚر َوتُقف ُ ٟافْ ََّٓ َٚر ِِم اف َِّ ْٔ ِؾ َو َُت ِْر ُج َْ َّ َ ِّ
ت ََن ُ
ْ

اٚء بٌِ ْ ِ
َار ِح َس ٍ
ِ ٝم َـ َْ
اٚب﴾ آؿ عمػراف  ،27-26 :كقكلػط تبػارؾ كتعػالى:
َو َُت ِْر ُج ا َْد ِّٔ َ
اِل ِّل َوت َْارزُ ُ َم ْ
اـ ت ََن ُ
َت ُذ وفَِٔ ٚؾٚضِ ِر افسَمو ِ
ِ
ُقن َأ َّو َل َم ْـ َأ ْش َِ َؿ
ات َو ْإَ ْر ِ َو ُه َق ُي ْى ًِ ُؿ َو َٓ ُي ْى ًَ ُؿ ُؿ ْؾ إِ ِِّ ُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأـ َ
َّ َ َ
﴿ ُؿ ْؾ َأؽَ ْ َر اهللِ َأ َّ َ
و َٓ َتُُقَٕـ ِمـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ﴾ ارنعاـ .14:
ؼـ َ
َّ َ
َ
كلقػػد اقتػػدل عممػػاء السػػمؼ مػػف أهػػؿ السػػنة بعقيػػدة آؿ البيػػت  فػػي تكحيػػد الربكبيػػة فكانػػت

من جان لحيات ـ كأدلة في مصنفات ـ ،كاردلة عمى ذلؾ كثيرة أذكر أمثمة من ا:
-1

ما قالط اإلماـ أبك حنيفة

في كحدانية ا﵀" :كا﵀ تعالى كاحد ال مف طريؽ العػدد كلكػف

مف طريؽ أنط ال شريؾ لط لـ يمد ،كلـ يكلد ،كلـ يكف لط كفكان أحد ".

( )1هذ الركايات عف أـ المؤمنيف عائشة

()4

 ،كالتي تأتي في صمب مسائؿ العقيدة تؤكد براءت ا مما طعن ا بط

الشيعة مف الردة كالفاحشة ،حيث إن ا مف أكثر آؿ البيت ركاية لمسائؿ التكحيد عنط  ،كهذا يدلنا عمى س مة

عقيدت ا كتكحيدها.

( )2صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب الدليؿ عمى أف مف مات عمى الكفر ال ينفعط عمؿ.196/1 ،)365( ،
( )3صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب ذاؽ طعـ اإليماف مف ر ي با﵀ ربان.62/1 ،)56( ،

( )4الفقط اركبر (مطبكع م الشرح الميسر عمى الفق يف اربسط كاركبر المنسكبيف ربي حنيفة تأليؼ محمد بف
عبد الرحمف الهميس) ،ينسب ربي حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي بف ما  ،مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية،

ط1419 ،1هػ 1999 -ـ.14/1 ،
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كب ػ ٌػيف أف ه ػػذا ه ػػك تكحي ػػد الفطػ ػرة ،فق ػػاؿ" :كأه ػػرج ذري ػػة آدـ م ػػف ص ػػمبط عم ػػى ص ػػكر ال ػػذر،
-2
ػأقركا لػط بالربكبيػػة ،فكػػاف ذلػػؾ مػػن ـ
فجعم ػـ عقػ ء فهػػاطب ـ كأمػػرهـ باإليمػاف ،كن ػػاهـ عػػف الكفػػر ،فػ ٌ
كمػف آمػف كص ٌػدؽ فقػد ثبػت
كمف كفػر بعػد ذلػؾ فقػد بػدؿ ٌ
كغيػر ،ى
إيمانان ف ـ يكلدكف عمى تمؾ الفطرة ،ى
()1
عميط كداكـ".

ق ػػاؿ اإلم ػػاـ الطح ػػاكم  " :نق ػػكؿ ف ػػي تكحي ػػد ا﵀ معتق ػػديف بتكفي ػػؽ ا﵀ :إف ا﵀ كاح ػ هػد ال
-3
ػث ب ػ
ػت ب ػ مهافػػة ،باعػ ه
ػالؽ ب ػ حاجػػة ،ر ه
ش ػريؾ لػػط ،كال يكػػكف إال مػػا يريػػد ،هػ ه
ازؽ ب ػ مؤنػػة ،مميػ ه
و
شيء قػدير ككػؿ
مشقة ،لط معنى الربكبية كال مربكب ،كمعنى الهالؽ كال مهمكؽ ،ذلؾ بأنط عمى كؿ
و
شيء إليط فقير".

-4

()2

ذكػػر أبػػك بكػػر اإلسػػماعيمي فػػي اعتقػػاد أئمػػة الحػػديث فػػي هصػػائص الربكبيػػة ،فقػػاؿ" :كأنػػط

فعاؿ لما يشاء
مالؾ همقط ،كأنشأهـ ال عف حاجة إلى ما همؽ ،كال لمعنى دعا إلى أف همق ـ ،لكنط ٌ
عمػػا يفعػػؿ ،كالهمػػؽ مسػػؤكلكف عمػػا يفعمػػكف، ،كاف ا﵀ تعػػالى يػػرزؽ كػػؿ حػػي
كيحكػػـ مػػا يريػػد ال ييسػػأؿ ٌ

مهمكؽ رزؽ ال ذاء الذم بط قكاـ الحياة ،كهػك ي ػمنط ا﵀ لمػف أبقػا مػف همقػط ،كهػك الػذم ىرىزقىػط مػف
ح ػ ؿ أك مػػف ح ػراـ ،ككػػذلؾ رزؽ الزينػػة الفا ػػؿ عمػػا يحيػػا بػػط ،كيقكلػػكف إف ا﵀  أجػػؿ لكػػؿ حػػي
مهمكؽ أج ن هك بال ط فإذا جاء أجم ـ ال يستأهركف ساعة كال يستقدمكف ،كاف مات أك قتؿ ف ك عنػد
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ ٛظ َِا ْٔ ِٓ ُؿ ا ْف ََت ُْاؾ إِ َػ
يـ ـُت َ
اززَ ا َّفاذ َ
انت اء أجمط المسمى لط كما قػاؿ ا﵀ ُ ﴿ :ؿ ْاؾ َف ْاق ُـْْات ُْؿ ِم ُب ُٔاقتُ ُْؿ َف َ َ
()3
َم َو ِ
ٚج ًِ ِٓ ْؿ﴾ آؿ عمراف."154 :
إف هذ ارقكاؿ التي بنكها عمى عقيػدة آؿ البيػت ،صػارت مرجعػان رجيػاؿ المسػمميف حتػى
ٌ
عصرنا هذا.

( )1الفقط اركبر ،ص.302 :

( )2تهريج العقيدة الطحاكية ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف س مة بف عبد الممؾ بف سممة ،المعركؼ بالطحاكم،
شرح كتعميؽ :محمد ناصر الديف ارلباني ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1414 ،2هػ ،ص( 35-31 :انتقيت ما
يناسب هذا التكحيد مف المتف).
( )3اعتقاد أئمة أهؿ الحديث ،أبك بكر أحمد بف إسماعيؿ بف إبراهيـ اإلسماعيمي صاحب المستهرج عمى صحيح
البهارم ،مطبكع

.334

مف كتاب :اعتقاد أئمة السمؼ أهؿ الحديث ،محمد بف عبد الرحمف الهميس-412-396/1 ،
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الم م الثان  :واجلا توم ال لول

عن آل الل

ف كت ال ن

مف ه ؿ النظر في اعتقاد آؿ البيت في حقيقة تكحيد الربكبية ،كالتي استنبطت مف مجمكع

ما يركم عن ـ  تتكصؿ الباحثة إلى أف كاجبات هذا التكحيد كالتالي:
()1

-1

اإليماف بكجكد ا﵀  كجكدان أزليان أبديان.

-2

اإلق ػرار بػػأف ا﵀ هػػالؽ كػػؿ شػػيء – بمػػا فػػي ذلػػؾ أفعػػاؿ العبػػاد  ،-كأنػػط مالػػؾ كػػؿ شػػيء،

ك ارزقػػط ،كأنػػط المحيػػي ،المميػػت ،النػػاف  ،ال ػػار ،المتفػػرد بإجابػػة الػػدعاء ،الػػذم لػػط ارمػػر كمػػط ،كبيػػد

الهير كمط ،القادر عمى كؿ شيء ،المقدر لجمي ارمػكر ،المتصػرؼ في ػا ،المػدبر ل ػا ،لػيس لػط فػي

ذلؾ شريؾ.
-3

()2

م ػػف أه ػػـ الكاجب ػػات :ع ػػدـ الفص ػػؿ ب ػػيف تكحي ػػد الربكبي ػػة كتكحي ػػد ارلكهي ػػة ،كتكحي ػػد ارس ػػماء

كالصػفات رف أنػكاع التكحيػد بين ػػا ارتبػاط كثيػػؽ ،كقػػد ركل آؿ البيػت أف النبػػي  كػاف يفتػػتح يكمػػط

بربط قكم بيف أقساـ التكحيد ،قالت أـ المؤمنيف عائشػة  :كػاف رسػكؿ ا﵀  يصػمي ركعتػيف قبػؿ
الفجر ،ككاف يقكؿ " :نعـ السكرتاف هما ،يق أر ب ما في ركعتي الفجػر﴿ ُؿ ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ﴾ ك﴿ ُؿ ْاؾ َياٚ

ون﴾" ،)3( .فسػكرة اإلهػ ص عنػكاف عمػى تكحيػد الربكبيػة ،كفي ػا مػف أسػماء ا﵀ كصػفاتط،
َأ ُّ َُّي ٚا ْفَُاٚؾِ ُر َ

كهص النبي سكرة ﴿ ُؿ ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ﴾ بأن ا تعدؿ ثمث القرآف ( )4لما تجمى في ا مف كحدانية ا﵀،
ٌ
كاست نائط عف الصاحبة كالكلد ،كسكرة الكافركف عنكاف عمى تكحيػد ارلكهيػة .ككػانكا يطبقػكف ذلػؾ
الجم بػيف أقسػاـ التكحيػد بشػكؿ عممػي فػي حيػات ـ ،ففػي صػحيح مسػمـ :قػاؿ عمػي " :كالػذم فمػؽ

( )1انظر :صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،)2662( ،تفسير ابف أبي حاتـ.1613/5 ،
( )2انظر :صحيح البهارم :كتاب تفسير القرآف ،)4731( ،صحيح مسمـ :كتاب القدر ،)2662( ،كتاب
الكسكؼ ،)901( ،كتاب ص ة االستسقاء ،)899( ،سنف الترمذم ،كتاب أبكاب الفتف ،)2516( ،مسند أحمد،
(.)26551

( )3سنف ابف ماجط :أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية
كتاب أبكاب إقامة الصمكات ،باب ما جاء فيما يق أر في الركعتيف قبؿ الفجر ،363/1 ،)1150( ،قاؿ ارلباني:
صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف ابف ماجط :محمد ناصر الديف ارلباني ،مصدر الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات
الحديثية مف إنتاج مركز نكر اإلس ـ ربحاث القرآف كالسنة –اإلسكندرية .)150/3 ،
( )4صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف ،باب ف ؿ قراءة ﴿ ُؿ ْؾ ُه َق اهلل َأ َحدٌ ﴾.556/1 ،)811( ،
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الفصلىاألول
رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

الحب ػػة ،كبػ ػ أر النس ػػمة ،إن ػػط لع ػػد النب ػػي ارم ػػي  إل ػػى" :أف ال يحبن ػػي إال م ػػؤمف ،كال يب
منافؽ" )1( .ف ذا عمي  يقسـ عمى ارمر بربكبية ا﵀ في ككنط فمؽ الحبة ،كب أر النسمة.

-4

ػػني إال

االعتقاد بأف أعماؿ العباد همؽ مف همؽ ا﵀ ،كعميػط فاإليمػاف بالقػدر هيػر كشػر كاجػب مػف

كاجبػػات تكحيػػد الربكبيػػة :فعػػف ابػػف عبػػاس  ،قػػاؿ" :إف ا﵀ كػػاف عمػػى عرشػػط قبػػؿ أف يهمػػؽ شػػيئان،

فكاف أكؿ ما همؽ ا﵀ القمـ ،فأمر ككتب ما هك كائف، ،كانما يجرم الناس عمى أمر قد فػرغ منػط".

()2

 ،قػاؿ :قمػت البػف

ككاف  يذـ ينفاة القدر الذيف يهرجكف أفعاؿ العباد مف همؽ ا﵀ فعػف مجاهػد
عب ػػاس :إن ػػي أردت أف آتي ػػؾ برج ػػؿ ي ػػتكمـ ف ػػي الق ػػدر ،فق ػػاؿ" :ل ػػك أتيتن ػػي ب ػػط رس ػػبت ل ػػط كج ػػط،
كركجعت رأسط ،ال تجالس ـ كال تكمم ـ".

()3

اقتداء من ـ بآؿ البيت :
كب ذ الكاجبات قاؿ عمماء السنة
ن
أ-

قاؿ اإلماـ أبك حنيفة

" :كجمي أفعاؿ العباد مف الحركػة كالسػككف كسػب ـ عمػى الحقيقػة،

كا﵀ تعالى ه ٌ ق ا ،كهي كم ا بمشيئتط ،كعممط ،كق ػائط ،كقػدر  ،كالطاعػات كم ػا كانػت كاجبػة بػأمر

ا﵀ تعالى ،كبمحبتط ،كبر ا  ،كعممط ،كمشيئتط ،كق ائط ،كتقدير  ،كالمعاصي كم ا بعممط ،كق ائط،
كتقدير  ،كمشيئتط ،ال بمحبتط ،كال بر ا  ،كال بأمر ".
ب-

قاؿ اإلماـ الشافعي

()4

" :إف مشيئة العباد هي إلى ا﵀ تعالى ،كال يشاءكف إال أف يشػاء ا﵀

رب العػػالميف ،فػػإف النػػاس لػػـ يهمق ػكا أعمػػال ـ ،كهػػي ىهٍمػػؽ مػػف همػػؽ ا﵀ تعػػالى -أفعػػاؿ العبػػاد، -كاف

( )1صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب الدليؿ عمى أف حب ارنصار كعمي  مف اإليماف كع ماتط ،كب

ـ مف

ع مات النفاؽ.86/1 ،)131( ،
( )2الرد عمى الج مية ،أبك سعيد عثماف بف سعيد بف هالد بف سعيد الدارمي ،تحقيؽ :بدر بف عبد ا﵀ البدر ،دار
ابف ارثير – الككيت ،ط1416 ،2هػ 1995 /ـ ،38/1 ،)44( ،أهرج الترمذم قريبان منط عف عبادة بف الصامت،

كتاب القدر ،دكف اسـ لمباب ،27/4 ،)2155( ،كصححط ارلباني( ،صحيح الجام الص ير.)405/1 ،
( )3القدر :أبك بكر جعفر بف محمد بف الحسف بف المستىفاض ً
الف ٍريابًي ،تحقيؽ :عبد ا﵀ بف حمد المنصكر ،أ كاء
يٍ
السمؼ – السعكدية ،ط1418 ،1هػ 1997 /ـ .207/1 ،)269( ،حكـ ارثر :حسف (انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة
المسندة في مسائؿ االعتقاد ،هشاـ بف إسماعيؿ الصيني ،جامعة أـ القرل ،رسالة دكتك ار ).

( )4الفقط اركبر ،ص.303 :
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الق ػػدر هي ػػر كش ػػر م ػػف ا﵀ ، ،كاف ع ػػذاب القب ػػر ح ػػؽ ،كمس ػػاءلة أه ػػؿ القب ػػكر ح ػػؽ ،كالبع ػػث ح ػػؽ،
()1
كالحساب حؽ ،كالجنة كالنار حؽ ،كغير ذلؾ مما جاءت مف السنف".
ج  -نقػػؿ اإلسػػماعيمي قػػكؿ عممػػاء السػػنة فػػي اعتقػػاد أئمػػة الحػػديث ،فقػػاؿ" :إنػػط ال هػػالؽ عمػػى
كي ً ػؿ مػف يشػاء،
الحقيقة إال ا﵀  ،كأف أكساب العباد كم ػا مهمكقػة ﵀ ،كأف ا﵀ ي ػدم مػف يشػاء ي
اِلجا ُ ٜا ْفبٚفٌَِا َُ ٜؾ َِاق َصاٚء ََلادَ اـُؿ َأ ِ
ِ
اغ﴾ارنعػاـ:
َجً َ
ْ َْ
ْ
ال حجة لمف أ مط ا﵀  ،لقكلط سػبحانطُ ﴿:ؿ ْؾ َؾِِف ُْ َّ َ
َ
."149

()2

د-

كفي عدـ الفصؿ بيف أنكاع التكحيد ،قاؿ ابف تيمية

 :إف مػف لػـ يعتقػد كجػكب الصػمكات

الهم ػػس ،كالزك ػػاة المفرك ػػة ،كص ػػياـ شػ ػ ر رم ػػاف ،كح ػػج البي ػػت العتي ػػؽ ،كال يح ػػرـ م ػػا ح ػػرـ ا﵀
كرسكلط مف الفكاحش ،كالظمـ ،كالشرؾ ،كاإلفؾ :ف ك كافر مرتػد ،يسػتتاب ،فػإف تػاب ،كاال قتػؿ باتفػاؽ
()3
أئمة المسمميف ،كال ي ني عنط التكمـ بالش ادتيف.


( )1تفسير اإلماـ الشافعي :أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شاف بف عبد المطمب بف عبد
مناؼ ،جم كتحقيؽ كدراسة :د .أحمد بف مصطفى الفراف (رسالة دكتك ار ) ،دار التدمرية  -السعكدية ،ط،1
1427ق  2006 /ـ.1417/3 ،
( )2اعتقاد أئمة أهؿ الحديث ،اإلسماعيمي.401/1 ،
( )3الفتاكل الكبرل ،ابف تيمية.478/3 ،
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الم م الثالا :نواقض توم ال لول

عن آل الل

ف كت ال ن :

ٌإنط بعد الكقكؼ عمى اعتقاد آؿ البيت  فػي تكحيػد الربكبيػة مػف هػ ؿ مركيػات ـ فػي كتػب
السنة ،تب ٌػيف لمباحثػة أف آؿ البيػت  كػانكا يحرصػكف عمػى تعمػيـ أبنػائ ـ التكحيػد كاجتنػاب نكاق ػط،
حنثروىجعفر الصادؽ ،عف أبيط قاؿ" :كاف عمي بف الحسػيف ،يعمػـ كلػد  ،يقػكؿ :قػؿ آمنػت بػا﵀

()1
كم ٍف يفعمكها ،كأذكر جممة مف
ككفرت بالطاغكت" ، .ككانكا يجاب كف بأقكال ـ نكاقض هذا التكحيد ى
هذ النكاقض كأدلت ا مف ركايات ـ :

-1

الشػػؾ فػػي كجػػكد ا﵀ :فمػػف شػػؾ فػػي كجػػكد ا﵀ فقػػد نقػػض تكحيػػد ا﵀ فػػي ربكبيتػػط ،فعػػف معبػػد

الج ني ،قاؿ :قمت لعبد ا﵀ بف عمر" :رجؿ لػـ يػدع شػيئان مػف الهيػر إال عممػط إال أنػط كػاف شػا ٌكان،
قاؿ" :همؾ البتة" ،قاؿ :قمت :رجؿ لـ يدع مف الشر شيئان إال عممط غير أنط يش د أف ال إلػط إال ا﵀،

قػػاؿ" :عػػش كال ت تػػر" قػػاؿ معبػػد:لقيػػت ابػػف عبػػاس  فقمػػت لػػط ،فقػػاؿ لػػي مثػػؿ ذلػػؾ" )2( .فحكػػـ ابػػف
ؾ في كجكد ا﵀.
عباس بال ؾ عمى مف عمؿ الهير كمط لكنط ش ٌ

قالػت " :مػف زعػـ أنػػط
نسػبة الزـ مػف لػكازـ الربكبيػة ل يػػر ا﵀ ،كعمػـ ال يػب :عػف عائشػػة
-2
الفرية ،كا﵀ يقكؿُ ﴿:ؿ ْؾ َٓ يً َِؿ مـ ِِم افسَمو ِ
يهبر بما يككف في غد ،فقد أعظـ عمى ا﵀ ً
ات َو ْإَ ْر ِ
َّ َ َ
َْ ُ َ ْ
 ٛإِ َّٓ اهللُ ﴾النمؿ )3( ."65 :كقكل ا كانت تهص بط رسكؿ ا﵀  فكيؼ بمف يزعمكف عمػـ ال يػب
ا ْف ٌَ ْٔ َ
مف السحرة كأهؿ اربراج كغيرهـ

( )1المصنؼ في ارحاديث كاآلثار ،أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد ا﵀ بف محمد بف إبراهيـ العبسي ،تحقيؽ :كماؿ
يكسؼ الحكت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1ق ،ما يستحب أف يعممط الصبي أكؿ ما يتعمـ (،)3499
 ،306/1كال كجكد لط في غير مف كتب الحديث.

( )2شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة :أبك القاسـ هبة ا﵀ بف الحسف بف منصكر ال لكائي ،تحقيؽ :أحمد بف سعد بف
حمداف ال امدم ،دار طيبة – السعكدية ،ط 1423 ،8هػ 2003 /ـ ،1144/6 ،)2003 ،2002( ،حكـ ارثر:
صحيح( .انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ االعتقاد ،هشاـ بف إسماعيؿ الصيني ،جامعة أـ القرل،
رسالة دكتك ار ).

( )3صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب معنى قكلط تعالىَ ﴿:و َف ََدْ َرآ ُه َٕ ْز َف ًُ ٜأ ْخ َرى ﴾النجـ.159/1 ،)177( ،13 :
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نسبة الصاحبة كالكلد ﵀  :عف ابف عباس  ،عف النبي  ،قاؿ" :قاؿ ا﵀ :ك ٌذبني ابف

-4

تسييةنغرنييرات ييلرب:ييلرربم وة فييومأ رال ييغفرييربي حت ييري  ح ي ح ي "،قيػػؿ

آدـ كلـ يكف لط ذلؾ ،كشتمني ،كلـ يكف لط ذلؾ ،فأما تكذيبط ٌإيام ،فزعـ أني ال أقدر أف أعيػد كمػا
كاف ،كأما شتمط ٌإيام ،فقكلط لي كلد ،فسبحاني أف أتٌهذ صاحبة أك كلدان" (.)1

لعمػػي" :إف هنػػا قكم ػان عمػػى بػػاب المسػػجد يػػدعكف أنػػؾ رب ػػـ ،فػػدعاهـ فقػػاؿ ل ػػـ كيمكػػـ مػػا تقكلػػكف

قالكا :أنت ربنا ،كهالقنا ،ك ارزقنا .فقاؿ :كيمكـ! إنمػا أنػا عبػد مػثمكـ آكػؿ الطعػاـ كمػا تػأكمكف ،كأشػرب

كمػػا تش ػربكف ،إف أطعػػت ا﵀ أثػػابني إف شػػاء، ،كاف عصػػيتط هشػػيت أف يعػػذبني ،فػػاتقكا ا﵀ كارجع ػكا
فأبكا ،فمما كاف ال د غدكا عميػط فجػاء قنبػر فقػاؿ :قػد كا﵀ رجعػكا يقكلػكف ذلػؾ الكػ ـ ،فقػاؿ :أدهم ػـ،
فقػػالكا :كػػذلؾ فممػػا كػػاف الثالػػث ،قػػاؿ :لػػئف قمػػتـ ذلػػؾ رقتمػػنكـ بأهبػػث قتمػػة" )2( .كفيػػط إنكػػار عمػػي 
كتكعد بأشد التعذيب مف كصفط باسـ الرب ،العتقاد بكحدانية ا﵀ تعالى في ربكبيتط.

اتهاذ ارنداد ( )3كلك كانكا أهؿ البيت :عف ابف عباس أنط قاؿ في تفسير قكلػط تعػالى:
-5
قن﴾ البقرة " : ،22 :أم ال تشرككا با﵀ غير مف ارنداد التي ال تنف
﴿ َؾ َال َ َْت ًَ ُِقا هللِ َأ ْٕدَ ا ًَا َو َأ ْٕت ُْؿ َت ًْ َِ ُّ َ
كال ت ػر ،كأنػػتـ تعممػػكف أنػػط ال رب لكػػـ يػػرزقكـ غيػر  ،كقػػد عممػػتـ أف الػػذم يػػدعككـ إليػػط الرسػػكؿ 

مف تكحيد هك الحؽ ال شؾ فيط" )4( .كقد ركل ابف سعد في طبقاتػط تػأذم آؿ البيػت مػف غمػك النػاس

في ـ ،كأن ـ كصفكا هذا ال مك بأنط اتهاذ أنداد ﵀ ،فعف ابف الحنفية – محمد بف الحنفية بف عمػي

( )1صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلط تعالىَ ﴿:و َؿُ ٚفقا َّاَت ََذ اهللُ َو َفدً ا ُش ْب َحُ َٕ ٚف ﴾البقرة،)4482( ،116 :
.19/6
( )2فتح البارم ،باب حكـ المرتد كالمرتدة ،270/12 ،كقاؿ عنط ابف حجر" :كهذا سند حسف"

( )3ارنداد :ارمثاؿ كالنظراء كالمكاف المساكم ،كأنداد لط-يعني في الربكبية -رف هذا محط التقبيح مف هؤالء،
أن ـ يجعمكف لط أندادان كهـ يعممكف أنط ال أنداد لط في الربكبية ،أما في ارلكهية ف ـ يجعمكف لط أندادان .انظر:
(القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار ابف الجكزم -السعكدية ،ط1424 ،2هػ،
)209/2

( )4جام البياف في تأكيؿ القرآف (تفسير الطبرم) :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر
الطبرم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هػ 2000/ـ ،370/1 ،)486( ،قاؿ المحقؽ:

سند حسف ،تفسير ابف كثير.195/1 ،
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مف غيػر فاطمػة بنػت رسػكؿ ا﵀



 -قػاؿ " :أهػؿ بيتػيف مػف العػرب يتهػذهما النػاس أنػدادان مػف دكف

عمنا هؤالء .يعني بني أمية".
ا﵀ ،نحف كبنك ٌ
-6

اتهػػاذ اركثػػاف ( : )2عػػف ابػػف عبػػاس

()1

قػػاؿ" :صػػارت اركثػػاف التػػي كانػػت فػػي قػػكـ نػػكح فػػي

العػػرب بعػػد ،...أسػػماء رجػػاؿ صػػالحيف مػػف قػػكـ نػػكح ،فممػػا همك ػكا أكحػػى الشػػيطاف إلػػى قػػكم ـ ،أف
كسمكها بأسمائ ـ ،ففعمكا ،فمػـ تيعبػد ،حتػى إذا همػؾ
انصبكا إلى مجالس ـ التي كانكا يجمسكف أنصابان ٌ
كتنسخ العمـ عبدت" )3( ( .أما عبادت ا ف ي مف نكاقض تكحيد ارلكهية.
أكلئؾ ٌ

اإليمػػاف بالطػػاغكت كهػػك كػػؿ مػػا يعبػػد مػػف دكف ا﵀ مػػف بشػػر ،أك حجػػر ،أك شػػجر ( : )4عػػف
-7
جعفػ ػػر ،عػ ػػف أبيػ ػػط قػ ػػاؿ :كػ ػػاف عمػ ػػي بػ ػػف الحسػ ػػيف ،يعمػ ػػـ كلػ ػػد  ،يقػ ػػكؿ" :قػ ػػؿ آمنػ ػػت بػ ػػا﵀ ،ككفػ ػػرت
بالطاغكت" )5(.كفيط دليؿ عمى تسمسؿ الكصية بالتكحيد في نسؿ آؿ البيت .

-8

نفػػي القػػدر بػػإهراج أفعػػاؿ العبػػاد مػػف همػػؽ ا﵀ كجعػػؿ العبػػاد هػػالقيف م ػ ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى:

لقػػكؿ ابػػف عبػػاس  " : مػػا غ ػ أحػػد فػػي القػػدر إال هػػرج مػػف اإليمػػاف" ،)6( .فحكػػـ عمػػى ال ػ ة فػػي

القدر بالهركج مف اإليماف .كمعمكـ أف اإليماف بالقدر فرع مف فركع اإليماف بربكبية ا﵀ .

()7

( )1الطبقات الكبرل :أبك عبد ا﵀ محمد بف سعد بف مني ال اشمي المعركؼ بابف سعد ،تحقيؽ :محمد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1410 ،1هػ  1990/ـ 70/5 ،كاسناد حسف ،انظر( :رسالة دكتك ار  :أقكاؿ
التابعيف في مسائؿ التكحيد كاإليماف ،عبد العزيز بف عبد ا﵀ المبدؿ ،جامعة أـ القرل1420،ق).

فرؽ بيف الصنـ كالكثف الشيخ عبد الرحمف بف حسف فقاؿ" :الصنـ ما كاف
( )2الفرؽ بيف ارصناـ كاركثاف :ممف ٌ
منحكتان عمى صكرة ،كالكثف ما كاف مك كعان عمى غير ذلؾ "...إلى أف قاؿ" :كقد يسمى الصنـ كثنان كما قاؿ الهميؿ
ون ِم ْـ َُ ِ
ون اهللِ َأ ْو َث﴾ًٚ ٕٚالعنكبكت ،17 :كيقاؿ :إف الكثف أعـ كهك قكم ،فارصناـ أكثاف كما أف
﴿ : إِٕ َََّم َت ًْ ُبدُ َ
القبكر أكثاف"( .فتح المجيد شرح كتاب التكحيد ،عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكهاب بف سميماف

التميمي ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،مطبعة السنة المحمدية -القاهرة ،ط1377 ، ،7هػ1957/ـ )149/1 ،كهدؼ

مف يتهذكها هك عبادت ا مف دكف ا﵀.

( )3صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلط تعالىَ ﴿:وَا َوَٓ ُشقا ًظَ ،ٚوَٓ َيٌ َ
ُقث َو َي ًُق َ ﴾نكح،23 :
(.160/6 ،)4920

( )4انظر :ارجكبة المفيدة لم مات العقيدة ،عبد الرحمف بف محمد بف همؼ بف عبد ا﵀ الدكسرم ،مكتبة دار
اررقـ ،الككيت ،ط 1402 ،1هػ  1982 /ـ ،ص.23 :

( )5المصنؼ في ارحاديث كاآلثار ،أبك بكر بف أبي شيبة ،ما يستحب أف يعممط الصبي أكؿ ما يتعمـ (،)3499
 ،306/1سبؽ الحكـ عميط ص.14

( )6القدر ،172/1 ،)215( ،السنة لمه ؿ ،549/3 ،)918( ،الشريعة .868/2 ،)446( ،أثر حسف( ،انظر:
رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ االعتقاد ،هشاـ بف إسماعيؿ الصيني ،جامعة أـ القرل ،رسالة دكتك ار )

( )7انظر :التحفة الم دية.22/1 ،
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االعتق ػػاد بت ػػأثير الك ان ػػة كالع ارف ػػة ( : )1ع ػػف ص ػػفية

 ،ع ػػف بع ػػض أزكاج النب ػػي ،ع ػػف

عرف ػان فصػ ٌػدقط بمػػا يقػػكؿ لػػـ تقبػػؿ لػػط ص ػ ة أربعػػيف يكم ػان" ( ،)2كفػػي إحػػدل
النبػػي قػػاؿ " :مػػف أتػػى ٌا
فصدقط بما يقكؿ فقد كفر بما أنزؿ عمػى محمػد" )3( .كذلػؾ رف ال يك ٌػاف كالع ٌػرافيف يتع ٌػدكف
الركايات" :
ٌ
عمػػى أهػػص لػكازـ الربكبيػػة كهػػي عمػػـ ال يػػب ،كجمػػب النفػ كدفػ ال ػػر ،كقػػد جػػاء الكعيػػد تػػارة بعػػدـ

قبػػكؿ الصػ ة ،كتػػارة بػػالتكفير فيحمػػؿ عمػػى الحػػاليف ( .)4أمػػا العمػػؿ بالك انػػة، ،كاتيػػاف الك نػػة ف ػػك مػػف
نكاقض تكحيد ارلكهية.
 -10االعتقػػاد بت ػأثير النجػػكـ "التنجػػيـ" ( : )5عػػف عبػػد ا﵀ بػػف عبػػاس ،قػػاؿ :أهبرنػػي رجػػؿ مػػف

أصػػحاب النبػػي مػػف ارنصػػار ،أن ػػـ بينمػػا هػػـ جمػػكس ليمػػة مػ رسػػكؿ ا﵀  يرمػػي بػػنجـ فاسػػتنار،
فقػػاؿ ل ػػـ رسػػكؿ ا﵀ " :مػػاذا كنػػتـ تقكلػػكف فػػي الجاهميػػة ،إذا يرًمػػي بمثػػؿ هػػذا " قػػالكا :ا﵀ كرسػػكلط
رمػى ب ػا
أعمـ ،كنا نقػكؿ كلػد الميمػة رجػؿ عظػيـ ،كمػات رجػؿ عظػيـ ،فقػاؿ رسػكؿ ا﵀ " :فإن ػا ال يي ى
لمػكت أحػػد كال لحياتػط ،كلكػػف ربنػػا تبػارؾ كتعػػالى اسػمط ،إذا ق ػػى أمػ انر س ٌػبح حممػػة العػرش ،ثػػـ سػ ٌػبح

( )1كقاؿ ابف حجر " :كالك انة بفتح الكاؼ كيجكز كسرهاٌ ،ادعاء عمـ ال يب ،كاإلهبار بما سيق في اررض،
م االستناد إلى سبب ،كارصؿ فيط استراؽ الجف السم مف ك ـ الم ئكة ،فيمقيط في أذف الكاهف .كالكاهف لفظ
يطمؽ عمى العراؼ ،كالذم ي رب بالحصى ،كالمنجـ ،كيطمؽ عمى مف يقكـ بأمر آهر ،كيسعى في ق اء حكائجط"
(فتح البارم ،)227/10 ،أما العرافة :صاحب ا عراؼ ،كهك الذم يستدؿ عمى ارمكر بأسباب ،كمقدمات ،يدعي
معرفت ا ،كقد يعت د بعض أهؿ هذا الفف في ذلؾ ،بالزجر ،كالطرؽ ،كالنجكـ ،كأسباب معتادة في ذلؾ ،كهذا الفف
" :كالفرؽ بيف
هك العيافة بالياء .ككم ا يطمؽ عمي ا اسـ الك انة .انظر( :تفسير القرطبي )3/7 ،كقاؿ النككم
العراؼ كالكاهف ،أف الكاهف إنما يتعاطى ارهبار عف الككائف في المستقبؿ ،كيدعى معرفة ارسرار ،كالعراؼ
يتعاطى معرفة الشيء المسركؽ ،كمكاف ال الة كنحكهما" (شرح النككم عمى صحيح مسمـ.)22/5 ،

( )2صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب تحريـ الك انة ،كاتياف الك اف( 1751/4 ،)2230( ،بنحك ) ،كالمفظ لإلماـ
أحمد في المسند ،باب حديث بعض أزكاج النبي .264/38 ،)23222( ،

( )3سنف ابف ماجط عف أبي هريرة ،كتاب أبكاب التيمـ ،باب الن ي عف إتياف الحائض ،404/ 1 ،)639( ،حكـ
ارلباني :صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف ابف ماجط.)211/2 ،
( )4انظر :فتح البارم ،باب الك نة.217/10 ،
( )5التنجيـ :القكؿ بأف المكجكدات في العالـ السفمي مركبة عمى تأثير ارف ؾ كالككاكب ،فالككاكب فاعمة مهتارة،
كهك قكؿ مشركي الصابئة ،كهذا كفر .انظر( :مجمكع الفتاكل ،177/35 ،تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب

التكحيد الذم هك حؽ ا﵀ عمى العبيد :سميماف بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد الكهاب ،تحقيؽ :زهير الشاكيش،
المكتب االس مي ،بيركت ،دمشؽ ،ط 1423 ،1هػ2002/ـ ،ص ،447 :معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى
عمـ ارصكؿ :حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي ،تحقيؽ :عمر بف محمكد أبك عمر ،دار ابف القيـ – الدماـ ،ط،1
1410هػ1990/ـ .)560/2 ،كمثمط في عصرنا ما يدعيط المنجمكف مف السعادة كالنحس كينسبك إلى اربراج
المعركفة ،كهك مما تكحيط إلي ـ الشياطيف.
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أهػؿ السػماء الػػذيف يمػكن ـ ،حتػى يبمػػغ التسػبيح أهػؿ هػػذ السػماء الػدنيا" ،)1( .كعػػف ابػف عبػاس ،قػػاؿ:

قػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ " :مػػف اقتػػبس عمم ػان مػػف النجػػكـ اقتػػبس شػػعبة مػػف السػػحر ،زاد مػػا زاد" )2( .فعمم ػػـ

النبي  أف هذ النجكـ ال تأثير ل ا بذات ا في أمكر الككف ،كانما هي مف مهمكقات ا﵀ التػي تػأتمر
بأمر .أما العمؿ بالتنجيـ ف ك مف نكاقض تكحيد ارلكهية.

 -11االعتقػػاد بتػػأثير ارن ػكاء ( )3فػػي نػػزكؿ المطػػر :عػػف ابػػف عبػػاسأنػػط ق ػ أر "كتجعمػػكف شػػكركـ
أنكـ تكذبكف" ،قاؿ " نزلت في ارنكاء ،كانكا إذا يم ًطركا قالكا :يم ًطرنا بنجـ كػذا ككػذا ،فكػاف ذلػؾ كفػر
مػػن ـ ،فقػػاؿ ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى" :كتجعمػػكف شػػكركـ "...قػػاؿ :نزلػػت فػػي ال يػػث كالػػرزؽ أنكػػـ تكػػذبكف
()4
قن﴾ الكاقعة،)5(82:
قن ِرزْ َؿُ ُْؿ َأ َُّٕ ُْؿ ُتُ َِّذ ُب َ
يم ًطرنا بنكء كذا ككذا " ، .كهي قراءة لقكلط تعالى ﴿ َو َ َْت ًَ ُِ َ
كع ػػف عبي ػػد ا﵀ ،س ػػم اب ػػف عب ػػاس  ،ق ػػاؿً :
"هػ ػ هؿ م ػػف هػ ػ ؿ الجاهمي ػػة :الطع ػػف ف ػػي ارنس ػػاب،
كالنياحة" كنسي الثالثة ،قاؿ سفياف كيقكلكف :إن ا االستسقاء بارنكاء" )6( .أما االستسقاء ب ا ف ك مف
نكاقض تكحيد ارلكهية ،كال يستسقي ب ا إال مف اعتقد بتأثيرها في ال الب.
 -12الردة عف اإلس ـ :كهي قط اإلس ـ بنية أك قكؿ أك فعؿ مكفر )7( .أيتػي عمػي  ،بزنادقػة

فػأحرق ـ ،فبمػغ ذلػؾ ابػف عبػاس  ،فقػاؿ :لػك كنػت أنػا لػـ أحػرق ـ ،لن ػي رسػكؿ ا﵀ " :ال تعػذبكا

( )1صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب تحريـ الك انة ،كاتياف الك اف.1750/4 ،)2229( ،

( )2سنف أبي داككد ،كتاب الطب ،باب النظر في النجكـ ،51/6 ،)3905( ،قاؿ ارلباني :صحيح( .سمسمة
ارحاديث الصحيحة.)420/2 ،

( )3معنى االستسقاء بارنكاء" :كالمراد نسبة السقيا كمجيء المطر إلى ارنكاء جم نكء كهي منازؿ القمر( ".تيسير
العزيز الحميد ،ص.)460 ،459 ،457 :
( )4التكحيد كمعرفة أسماء ا﵀  كصفاتط عمى االتفاؽ كالتفرد :أبك عبد ا﵀ محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى

بف ىم ٍن ىد العبدم ،حققط كعمؽ عميط كهرج أحاديثط :الدكتكر عمي بف محمد ناصر الفقي ي ،مكتبة العمكـ كالحكـ-
المدينة المنكرة ،ط 1423 ،1هػ  2002/ـ ،170/1 ،)46( ،قاؿ المحقؽ :إسناد صحيح ،كشاهد " :كأما مف قاؿ:
مطرنا بنجـ كذا ،ف ك مؤمف بالكككب كافر بي( :".صحيح البهارم ،كتاب ،باب غزكة الحديبية،)4147( ،
.)121/5

الفارسي ارصؿ ،تحقيؽ :بدر الديف ق كجي ،بشير
( )5الحجة لمقراء السبعة :الحسف بف أحمد بف عبد ال فار
ٌ
جكيجابي ،راجعط كدققط :عبد العزيز رباح ،أحمد يكسؼ الدقاؽ ،دار المأمكف لمتراث – دمشؽ ،بيركت ،ط ،2
 1413هػ 1993 /ـ.256/6 ،
( )6صحيح البهارم ،كتاب مناقب ارنصار ،بدكف اسـ باب.44/5 ،)3850( ،
( )7التكقيؼ عمى م مات التعاريؼ ،زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف
العابديف الحدادم المناكم ،عالـ الكتب  -القاهرة ،ط1410 ،1هػ1990/ـ.176/1 ،
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بدؿ دينط فاقتمك " )1( .كهنا اتفػاؽ مػف آؿ البيػت عمػى
بعذاب ا﵀ " كلقتمت ـ ،لقكؿ رسكؿ ا﵀ " :مف ٌ
أف المرتد هارج عف تكحيد ا﵀ ،ككجكب عقابط ،كاف اهتمؼ نكع العقكبة.

 -13االعتقاد بالطيرة :وهي فتت يلدتير نر :يمفرةافوبيلن:يلر اللأوفرنيرو ل ين ي فرطنير
كانسحبت عمى غيرها مف المهمكقات ( : )2عف ابف عباس ،أف النبي  قاؿ" :ال طيرة كال عدكل،
()3
كال هامة ،كال صفر".
ػداء مػػن ـ بػػآؿ بيػػت
لقػػد أقػػر عممػػاء السػػنة بػػأف هػػذ ارمػػكر مػػف ن ػكاقض تكحيػػد الربكبيػػة ،اقتػ ن
النبي  ،كسي انر عمى عقيدت ـ ،فجاءت أقكال ـ مؤكدةن ل ذا االقتداء ،كمن ا:
أ-

قاؿ ارئمة مالؾ ،كالشافعي ،كأحمد رحم ـ ا﵀ في القدرم -الػذم ينفػي عػف ا﵀ همػؽ أفعػاؿ

"إف ىج ىحػػد عمػـ ا﵀ ىكفىػػر ،كلفػػظ بع ػ ـ :نػػاظركا القدريػة بػػالعمـ ،فػػإف أقػركا بػػط هصػػمكا، ،كاف
العبػادٍ :-
()4
جحدك كفركا".
ب-

 قػػاؿ اإلسػػماعيمي

فػػي اعتقػػاد أئمػػة أهػػؿ الحػػديث" :كأف فػػي الػػدنيا سػػح انر كسػػحرة ،كأف

السحر كاستعمالط كفر مف فاعمط ،معتقدان لط نافعان

ا انر ب ير إذف ا﵀".

()5

( )1صحيح البهارم ،كتاب استتابة المرتديف ،باب حكـ المرتد كالمرتدة كاستتابت ـ.15/9 ،)6922( ،
( )2كأصؿ الطيرة أن ـ كانكا ينفركف الظباء كالطيكر فإف أهذت ذات اليميف تبرككا بط كم كا في حكائج ـ، ،كاف
أهذت ذات الشما ؿ رجعكا عف ذلؾ كتشاءمكا ب ا ،فأبطمط الشرع ،كأهبر بأنط ال تأثير لط في نف أك رر .انظر:

(عمدة القارم شرح صحيح البهارم.)273/21 ،
( )3سنف ابف ماجط ،كتاب الطب ،باب مف كاف يعجبط الفأؿ كيكر الطيرة ،1171/2 ،)3539( ،قاؿ ارلباني:
صحيح( .سمسمة ارحاديث الصحيحة ،)413/2 ،كأهرج البهارم كمسمـ بمفظط عف ابف عمر.
يتعدل مف صاحبط إلى مف يقاربط مف ارصحاء فيمرض ،كهك ن ي عف اعتقاد
ال عدكل :يعني أف المرض ال ٌ
العدكل ال نفي ل ا حيث كق المرض بق اء ا﵀ كقدر ال بالعدكل ،كال هامة :طائر قيؿ هي البكمة يتشاءمكف بط
كقيؿ كانكا يزعمكف أف عظاـ الميت تصير هامة تطير كقيؿ إف ركحط تنقمب هامة كهذا تفسير أكثر العمماء،
الصفر  :ن اهـ عف التشاؤـ بش ر صفر ،رن ـ كانكا يعتقدكف فيط الشؤـ كالنحس ،كقيؿ  :صفر الش ر المعركؼ أم
أف العرب تستحؿ صفر ،مرة ككانت تحرمط مرة ،كتستحؿ المحرـ كهك النسيء فجاء اإلس ـ برد ذلؾ كما قاؿ ا﵀
تعالى ﴿:إِٕ َََّم افْ َِّز ُء ِز َيٌ ََ ٚة ِِم ا ْف ُُ ٍْ ِر﴾ التكبة ،37:أم هك تأهير تحريـ ش ر إلى ش ر آهر .كترجح الباحثة اركؿ رف
مدار الحديث في الن ي عف التشاؤـ .انظر( :إرشاد السارم لشرح صحيح البهارم ،أحمد بف محمد بف أبى بكر بف
عبد الممؾ القسط ني ،المطبعة الكبرل ارميرية -مصر ،ط1323 ،7ق ،398-412/8 ،منار القارم شرح
مهتصر صحيح البهارم :حمزة محمد قاسـ ،راجعط :الشيخ عبد القادر اررناؤكط ،عني بتصحيحط كنشر  :بشير
محمد عيكف ،مكتبة دار البياف -دمشؽ 1410،هػ  1990/ـ  ،219/5 ،عكف المعبكد.)293/10 ،
( )4مجمكع الفتاكل.349/23 ،
( )5اعتقاد أئمة أهؿ الحديث ،أبك بكر أحمد بف إسماعيؿ بف إبراهيـ اإلسماعيمي صاحب المستهرج عمى صحيح
البهارم ،مطبكع مف كتاب :اعتقاد أئمة السمؼ أهؿ الحديث ،محمد بف عبد الرحمف الهميس.386/1 ،
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ج -قاؿ الطحاكم ":كالقدرية نفاة القدر جعمػكا العبػاد هػالقيف مػ ا﵀ تعػالى ،كل ػذا كػانكا مجػكس
()1
هذ ارمة ،".بؿ أردأ مف المجكس مف حيث إف المجكس أثبتت هالقىيف ،كهـ أثبتكا ً
هالقيف".
د-

قػػاؿ ابػػف تيميػػة

" :أصػػؿ الشػػرؾ فػػي العػػالـ كػػاف مػػف عبػػادة البشػػر الصػػالحيف ،كعبػػادة

تماثيم ـ كهـ المقصكدكف .كمف الشرؾ ما كاف أصمط عبادة الككاكب ،إما الشػمس، ،كامػا القمػر، ،كامػا
غيرهما كصكرت ارصناـ ط سـ لتمؾ الككاكب ،كشرؾ قكـ إبراهيـ - كا﵀ أعمـ -كاف مف هذا،

أك كػػاف بع ػػط مػػف هػػذا .كمػػف الشػػرؾ مػػا كػػاف أصػػمط عبػػادة الم ئكػػة ،أك الجػػف ك ػػعت ارصػػناـ
رجم ـ" )2( .كهذا القكؿ يجم الكثير مف نكاقض هذا التكحيد.
الملما:
بعد هذ الدراسة لركايات آؿ البيت  في تكحيد الربكبية نهمػص إلػى أف :اعتقػاد آؿ البيػت

ػؽ تمامػان العتقػػاد أهػػؿ السػػنة رف ارصػػؿ الػػذم
فػػي حقيقػػة تكحيػػد الربكبيػػة ،ككاجباتػػط ،كنكاق ػػط مكافػ ه
اعتمدكا عميط هك كتاب ا﵀ تبارؾ كتعالى ،كسنة نبيط  ،كالف ـ الذم ف مط منط صحابتط .

عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي ،تحقيؽ :شعيب اررنؤكط،
( )1شرح العقيدة الطحاكية ،محمد بف ع ء الديف ٌ
عبد ا﵀ بف المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط1417 ،10هػ 1997 /ـ.640/2 ،
( )2مجمكع الفتاكل.460/17 ،
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املبحح الجاني
عقيدة آل البيت يف توحيد الربوبية عند الشيعة االثنا
عشرية
وف ه ث ث م ال :
الم م األول :معنى وم

توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

االثنا عش

الم م الثان  :واجلا توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

االثنا عش

.

الم م الثالا :نواقض توم ال لول

عن آل الل

ف م ا

االثنا عش

.
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تمه :
بعد النظر فيما نسبت كتب الشيعة االثنا عشرية مف ركايػات آلؿ البيػت  ،كبعػد االطػ ع
عمػػا كتبػػط مجمكعػػة مػػف عممػػاء السػػنة الػػذيف درس ػكا كتػػب الشػػيعة بمػػا في ػػا مػػف ركايػػات منسػػكبة آلؿ

البيػػت ،فػػإنني أرل

ػػركرة اإلشػػارة إلػػى بعػػض الم حظػػات قبػػؿ الحػػديث عػػف عقيػػدة آؿ البيػػت فػػي

تكحيد الربكبية عند الشيعة ( ،)1كالتي من ا ما كقفت عمي ا بنفسػي ،كمن ػا مػا نقمتػط عػف عممػاء السػنة

الدارسيف لكتب الشيعة ،في النقاط التالية :
-1

إف مصادر الشيعة ال يستطي الباحث أف يعتمد عمي ا في بياف مسائؿ العقيػدة عامػة ،كعػف

آؿ البيت  هاصة ،بيانان كا حان صادقان رسباب كثيرة من ا:
أ-

 كثػ ػرة تن ػػاقض الركاي ػػات المنس ػػكبة آلؿ البي ػػت كالت ػػي تتح ػػدث ع ػػف نف ػػس المس ػػألة ،كيعت ػػرؼ

عمماؤهـ بذلؾ ففي كتاب الطكسي" :ذاكرني بعض ارصدقاء بأحاديث أصحابنا أيدهـ ا﵀ ،كما كقػ

( )1أنكاع التكحيد عند الشيعة :سار المتأهركف مف عمماء الشيعة في تعريؼ التكحيد ،كبياف أقسامط عمى ن ج
المعتزلة ،كاقتبسكا نفس آرائ ـ في التكحيد ،كاستهدمكا قكاعدهـ العقمية الفاسدة ،كعدكا ذلؾ تنزي نا ﵀ تبارؾ كتعالى.
انظر( :تأثير المعتزلة في الهكارج كالشيعة أسبابط كمظاهر  :عبد المطيؼ بف عبد القادر الحفظي ،دار ارندلس
اله راء ،ط1421، 1ق2000/ـ ،ص )476 ،475 :كلذلؾ ال نجد في كتب ـ تقسيمات أهؿ السنة رنكاع
التكحيد ،بؿ مف عمماء الشيعة مف جعؿ التكحيد نكعيف ،كمن ـ مف جعم ا ث ثة أنكاع ،كمن ـ مف أكصم ا إلى
أربعة.
أ) ممف جعم ا قسميف ،عالم ـ عبد ا﵀ شبر فقاؿ ":كالمراد مف التكحيد معنياف :أحدهما عدـ الجزئية ،كالثاني عدـ
الشريؾ" (حؽ اليقيف :عبد ا﵀ شبر )32/1 ،كفيط جعؿ التكحيد قسميف :اركؿ مهتص بأنط ال يتجزأ ،كالثاني
مهتص بعدـ مشاركة أحد ﵀ في صفاتط.
ب) كممف جعم ا ث ثة أقساـ ،عالم ـ محمد جعفر شمس الديف في قكلط ":كتكحيد المٌط عمى ث ثة أنحاء :تكحيد في
الكجكد بمعنى نفي الشريؾ لط ،كتكحيد في الذات بمعنى نفي التركيب عنط ،كتكحيد في الصفات بمعنى نفي الشبيط
لط" (دراسات في العقيدة اإلس مية :محمد جعفر شمس الديف ،ط-2بيركت1979،ـ ،ص.)124:
ج) كممف مف جعم ا أربعة أقساـ ،عالم ـ إبراهيـ الزنجاني حيث قاؿ ":إف مراتب التكحيد أرب  ،تكحيد الذات،
كتكحيد الصفات ،كتكحيد ارفعاؿ ،كتكحيد اآلثار ،فتكحيد اآلثار هك ما أهذك عف اإلماـ ف ك سيد المكحديف
كالعارفيف" (عقائد اإلمامية االثني عشرية :إبراهيـ الزنجاني ،منشكرات ح رت م دم -قـ ،ط،5
1402ق1982/ـ ،ص.)24 :
كم ما اهتمفت تقسيمات ـ ف نجد تقسيـ أهؿ السنة رنكاع التكحيد بؿ إهماالن ل ا .جاء في الصمة بيف التشي
كاالعتزاؿ ":كهـ ،كاف جعمكا القسمة ثنائية ،أك ث ثية ،أك رباعية ،أك أكثر مف ذلؾ...،إال أف المعتبر عندهـ هك أف
ا﵀ ال يشاركط فيما يستحقط مف الصفات الذاتية نفيان أك إثباتان أحد رنط ال ثاني لط ،كال مثيؿ ،كال نظير ،كال شبيط"
(الصمة بيف التشي كاالعتزاؿ :محمد بف حامد الجدعاني ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،السعكدية1419،ق ،
.)111/1
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في ػػا مػػف االهػػت ؼ كالتبػػايف ،كالمنافػػاة كالت ػػاد ،حتػػى ال يكػػاد يتفػػؽ هبػػر إال كبإ ازئػػط مػػا ي ػػاد  ،كال
يسمـ حديث إال كفي مقابمط ما ينافيط" (.)1

ب-

مبدأ التقية ( )2الذم جعمك أص ن مف أصكؿ معتقد آؿ البيػت ،حيػث يعممػكف بػط كػؿ تنػاقض،

ف ذا المبدأ يجعؿ الباحث في حيرة مػف أمػر  ،فمػاذا يقػدـ مػف الركايػات كمػف أدلػت ـ عمػى هػذا المبػدأ
ما نسبك لجعفر الصادؽ  ":ليس منا مف لـ يمزـ التقية" ( ،)3كقاؿ أي ان" :ليس مف شيعة عمي مف
ال يتقي"(.)4

ج-

ش ػ ادة بعػػض أئمػػة آؿ البيػػت فػػي كتػػب الشػػيعة أف أتبػػاع ـ كػػذبكا عمػػي ـ ،كدس ػكا فػػي كتػػب ـ

ركايػات مكذكبػة كممفقػة عمػػى آؿ البيػت .كمن ػا مػػا ركم عػف أبػي عبػػد ا﵀ – جعفػر الصػادؽ-قػػاؿ" :

ػدس
كاف الم يرة بف سعد يتعمد الكػذب عمػي أبػي (محمػد البػاقر)  كيأهػذ كتػب أصػحابط ،فكػاف ي ٌ
في ا الكفر كالزندقة كيسندها إلى أبي ،ثـ يدفع ا إلى أصػحابط ،فيػأمرهـ أف يثبتكهػا فػي الشػيعة ،فكػؿ

مػػا كػػاف فػػي أصػػحاب أبػػي مػػف ال مػػك ،فػػذاؾ ممػػا دسػػط الم يػرة فػػي كتػػب ـ" ( .)5بػػؿ كيعتػػرؼ عممػػاؤهـ

ػر مػػف ارحاديػػث لػـ تصػػدر عػػف ارئمػػة ،كانمػػا
المعاصػركف بػػذلؾ الكػػذب كمنػػط قػكؿ أحػػدهـ " :إف كثيػ نا
ك ػػع ا رجػػاؿ كػػاذبكف كنسػػبكها إلػػي ـ ،إمػػا بالػػدس فػػي كتػػب أصػػحاب ـ أك ب يػػر  ،كبػػالطب البػػد أف
يككنكا ك عكا ل ا أك ركثرها إسنادان صحاحان كي تقبؿ حسبما فر تط عممية الدس كالتدليس" (.)6

( )1ت ذيب ارحكاـ في شرح المقنعة لممفيد :أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي ،تحقيؽ :حسف المكسكم ،دار
الكتب اإلس مية-ط راف ،ط.2/1 ،4

( )2التقية في اصط ح الشيعة هي كما عرف ا شيه ـ المفيد بقكلط" :التقية كتماف الحؽ ،كستر االعتقاد فيط،

ككتماف المهالفيف ،كترؾ مظاهرت ـ بما يعقب ر انر في الديف أك الدنيا"( .تصحيح اعتقادات اإلمامية :الشيخ المفيد
محمد بف محمد بف النعماف بف المعمـ العكبرم الب دادم ،تحقيؽ :حسيف درگاهى ،مركز اربحاث العقائدية،
ص)137:

أسا كينظم ـ في سمؾ الم حدة كالزنادقة ،رن ـ جعمكا
كالتقية مبدأ هطير ،تطبيقط يهرج بالشيعة مف اإلس ـ ر ن
مهالفة المسمميف هي القاعدة ،فتككف النتيجة أن ـ يكافقكف الكافريف كيهالفكف المسمميف ،فانظر إلى أم مدل لعب

ب ـ زنادقة القركف البائدة .ككاف مف آثار عقيدة التقية

ياع مذهب ارئمة عند الشيعة ،حتى إف شيكه ـ ال يعممكف

في الكثير مف أقكال ـ أي ا تقية كأي ا حقيقة .انظر(:أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية :د .ناصر القفارم.)814/2 ،

( )3كسائؿ الشيعة.466/11 ،

الديف :الشيخ محمد بف محمد السبزكارم ،تحقيؽ :ع ء آؿ جعفر،
( )4جام ارهبار= معارج اليقيف في اصكؿ ٌ
المكتبة الشاممة الشيعية.254/11 ،
( )5الحدائؽ النا رة ،9/1 ،جام أحاديث الشيعة :م عمي كني ،تحقيؽ :محمد مكلكم ،دار الحديث1313،ق،
 ،262/1رجاؿ ابف داككد  :الحسف بف عمي بف داككد الحمي ،تحقيؽ :محمد صادؽ بحر العمكـ ،منشكرات مطبعة
الحيدرية-النجؼ1392 ،ق1972/ـ،ص.279 :

( )6قكاعد الحديث :محي الديف المكسكم ال ريفي ،المكتبة الشاممة الشيعية :ص .135
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

د -عػػدـ اعتمػػاد عممػػاء ككتٌػػاب العقيػػدة مػػف الشػػيعة لتقس ػيمات عممػػاء السػػنة فػػي الحػػديث عػػف
مسائؿ التكحيد ،كنكاق ط فمـ أجد مث ن تعريفان لمكفر أك الردة ،كانما يجد الباحث التركيز اركبػر هػك
لمحديث عف ارئمة كمعجزات ـ ،ككرامات ـ ،إ افة إلى أف كتب ـ تهمك مف الف ارس العممية.
ي يؼ الدكتكر أحمد ال امدم

ق-

في كتابط ،التشي نشأتط كمراحمط:

( ()1

تناق ػػت فتػػاكل عممػػاء الشػػيعة تبعػان لتنػػاقض الركايػػات فػػي كتػػب ـ ،كأدلػػة المسػػائؿ .قػػاؿ أحػػد

عممائ ـ المعاصريف" :فمك نظرنا إلى فتاكل عممائنا المعاصريف فسكؼ نجد أن ـ كم ـ هػارجكف عػف

دائرة المذهب الشيعي" (.)2
ك-

كاف أئمة آؿ البيت كثي انر ما يحذركف الناس مف أتباع ـ كيستدؿ بما ركم عف أبي عبد ا﵀:

"ما أنزؿ ا﵀ سبحانط آيػة فػي المنػافقيف إال كهػي فػيمف ينتحػؿ التشػي " ( ،)3كعػف جعفػر الصػادؽ" :إف

ممف ينتحؿ هذا ارمر لمف هك شر مف الي كد ،كالنصارل ،كالمجكس ،كالذيف أشرككا" (.)4

ز-

إف ركاة العقائػػد الشػػيعية مج كلػػكف بػػاعتراؼ عممػػائ ـ ،ف ػ نكػػاد نجػػد ل ػػـ ت ػراجـ فػػي كتػػب

الرجػػاؿ المعركفػػة ،فكيػػؼ نأهػػذ بركايػػات ـ يقػػكؿ أحػػد عممػػائ ـ" :لكػػف هػػذ الكتػػب أىهممػػت إهمػػاالن تامػان
ًذ ٍكر الرجاؿ الذيف كجدت ل ـ ركايات في حقكؿ أهرل مف المعارؼ اإلس مية" (.)5

اعتػ ػراؼ عمم ػػاء الش ػػيعة أف ركاي ػػات ـ ل ػػك طيب ػػؽ عمي ػػا م ػػن ج النق ػػد العمم ػػي ،الهتف ػػى ال ػػديف
ح-
الشػػيعي ،كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ أحػػدهـ " :فالكاجػػب إمػػا ارهػػذ ب ػػذ ارهبػػار كمػػا هػػك عميػػط متقػػدمك عممائنػػا
اربػرار ،أك تحصػيؿ ديػف جديػد غيػػر هػذا الػديف ،كشػريعة أهػرل غيػػر هػذ الشػريعة لنقصػان ا كعػػدـ
تمػاـ الػدليؿ عمػػى جممػػة أحكام ػػا ،كال أ ارهػـ يمتزمػػكف شػػيئان مػػف ارمػريف ،مػ أنػػط ال ثالػػث ل مػػا ،كهػػذا
بحمد ا﵀ ظاهر لكؿ ناظر غير متعسؼ كال مكابر" (.)6
حصر مف كـ آؿ البيت عند الشيعة في أصحاب الكساء الهمسة ،كتسعة مػف نسػؿ الحسػيف
-2
ػر مػػف تػراث آؿ البيػػت العقػػدم حيػػث ال يعترفػػكف ببقيػػت ـ -كمػػا ذكػػرت فيمػػا
بػػف عمػػي  ،أ ػػاع كثيػ نا
سبؽ.)7( -

( )1التشي نشأتط كمراحؿ تككينط :أ.د .أحمد بف سعد ال امدم ،دار الدراسات العممية ،مكة المكرمة ،ط-3
1433ق ،ص .19-14
( )2مرجعية المرحمة كغبار الت يير :جعفر الشاهكرم ،دار الرسكؿ اركرـ ،ط.138-135 ،1
( )3اهتيار معرفة الرجاؿ ،589/2 ،االنتصار :الحر العاممي ،دار السيرة-بيركت ،ط1422 ،1ق ،234/9 ،بحار
ارنكار.166/65 ،
( )4اهتيار معرفة الرجاؿ ،587/2 ،بحار ارنكار ،166/65 ،معجـ رجاؿ الحديث.264/15 ،
( )5تاريخ ال يبة الص رل :محمد باقر الصدر ،مكتبة ارلفيف ،ط 1400 ،2ق ،ص.44:

( )6طرائؼ المقاؿ في معرفة طبقات الرجاؿ :السيد عمي أص ر بف محمد شفي البركجردم ،تحقيؽ :م دم
الرجائي ،مكتبة المرعشي -قـ ،ط.396/2 ،1
( )7انظر تعريؼ آؿ البيت عند الشيعة :الفصؿ التم يدم مف هذ الرسالة.
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الم م األول :م

توم ال لول

عن آل الل

ف كت الش ع االثنا عش

مف المعمػكـ أف المعنػى الم ػكم لكممػة رب هػك :المالػؾ ،كالسػيد ،كالمػدبر ،كالمربػي ،كالمػنعـ،

كال يطمؽ غير م اؼ إال عمػى ا﵀  ،كبػالنظر فػي كركد هػذ المعػاني فػي مركيػات آؿ البيػت 

في كتب الشيعة ،نجد أف هذ المعاني قد طيبقت تطبيقان كػام ن عمػي أئمػة الشػيعة مػف آؿ البيػت بػؿ

كفسػػركا اآليػػات القرآنيػػة التػػي اهتصػػت بالحػػديث عػػف ربكبيػػة ا﵀  ،بأن ػػا هاصػػة بارئمػػة ككاليػػت ـ.
كسأكرد اردلة عمى ذلؾ مف المصادر المعتمدة عندهـ .كبياف ذلؾ:

-1

لقػػد أطمق ػت االثنػػا عش ػرية اسػػـ الػػرب –المعػػرؼ غيػػر الم ػػاؼ-عمػػى اإلمػػاـ ،أم إمػػاـ فػػي

زمانػػط يسػػتحؽ اسػػـ الػػرب ،فػػالرب عنػػدهـ متعػػدد ،كمػػف أدلػػت ـ عمػػى ذلػػؾ :مػػا ينسػػب لعمػػي بػػف أبػػي
طالب ،قاؿ ":أنا رب اررض الذم يسكف اررض بط" ( )1كفي قكلط –حسب زعم ـ-ادعاء صػريح

لمربكبيػػة ،ككػػذلؾ قػػاؿ جعفػػر الصػػادؽ" :عنػػد اإلصػػابة بػػالكج قػػؿ كأنػػت سػػاجد :يػػا ا﵀ يػػا رحمػػف يػػا
رحيـ :يا رب اررباب، ،كالط اآلل ة" ( ،)2كفػي هػذ الركايػة المكذكبػة :نفػي الكحدانيػة ،كالتفػرد بالربكبيػة
عف ا﵀  رنط رب مف اررباب كما يزعمكف .كهذا دفع ػـ إلػى تأكيػؿ آيػات القػرآف الكػريـ لتناسػب
َٚن ا ْفَُٚؾِ ُر َظ َذ َر ِّب ِف َط ِٓ ًرا﴾الفرقاف ،55:قاؿ
اعتقادهـ الفاسد ،حيث جاء في تفسير قكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿:وـ َ
البػ ػػاقر ":إف تفسػ ػػيرها فػ ػػي بطػ ػػف الق ػ ػرآف ،عمػ ػػي هػ ػػك ربػ ػػط فػ ػػي الكاليػ ػػة ،كالػ ػػرب هػ ػػك الهػ ػػالؽ الػ ػػذم ال
يكصؼ"( ،)3كقاؿ" :الكافر هك عمر كاف عمى أمير المؤمنيف ظ ي انر ".

-2

()4

جعمػ ػكا لإلم ػػاـ ت ػػدبير الك ػػكف كالتص ػػرؼ ف ػػي مهمكقات ػػط ،ف ػػك ال ػػذم يح ػػرؾ الس ػػحاب ،كين ػػزؿ

المطػػر ،كيثمػػر الشػػجر .مسػػتدليف بمػػا افتػػرك عمػػى جعفػػر الصػػادؽ أنػػط قػػاؿ" :عنػػدنا ه ػزائف اررض
ػي :أى ٍه ًرجػي مػا فيػؾ مػف الػذهب رهرجػت ،ثػـ قػاؿ بإحػدل
كمفاتح ا، ،كاف شئت أف أقػكؿ بإحػدل رجم ٌ
رجميط فهط ا في اررض هطان ،فانفرجت اررض ،ثـ قاؿ بيد فأهرج سبيكة ذهػب" ،)5( .كقػاؿ" :بنػا
أثمػػرت ارشػػجار ،كأينعػػت الثمػػار ،كجػػرت ارن ػػار ،كبنػػا ينػػزؿ غيػػث السػػماء ،كينبػػت عشػػب اررض

( )1مهتصر بصائر الدرجات :الحسف بف سميماف الحمي ،المطبعة الحيدرية-النجؼ ،طبعة1370:ق1950/ـ،
.40/1

( )2الكافي ،412/2 ،بحار ارنكار ،131/82 ،كسائؿ الشيعة.340/6 ،
( )3تفسير الصافي ،20/4 ،تفسير البرهاف :هاشـ البحراني ،دار الكتب العممية-بيركت.172/3 ،
( )4تفسير القمي :أبك الحسف عمي بف إبراهيـ القمي ،تحقيؽ :طيب مكسى الجزائرم ،مؤسسة دار الكتاب لمطباعة،
قـ ،ط1404 ، 3ق.115/2 ،

( )5الكافي.473/1 ،
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كبعبادتنػػا يعبًػػد ا﵀ ،كلكالنػػا مػػا يعبػػد ا﵀" ( .)1كفػػي هػػاتيف الػػركايتيف المزعػػكمتيف :نسػػبة تػػدبير الكػػكف،
كالتصرؼ فيط ل ئمة ،كهي مف هصائص الرب تبارؾ كتعالى.
جعمكا اإلماـ مال نكا رمػر الحيػاة الػدنيا كاآلهػرة ،ف ػك الػذم يحيػي المػكتى ،كهػك الػذم تيعػرض
-3
"إف أمير المػؤمنيف لػط
عميط أعماؿ العباد ،كيتكلى الحساب كالجزاء .فعف أبي عبد ا﵀ الصادؽ قاؿٌ :

إف أهػػي مػػات كقػػد حزنػػت عميػػط حزن ػان
هؤكلػػة فػػي بنػػي مهػػزكـ ،كا ٌف شػػابًّا مػػن ـ أتػػا فقػػاؿ :يػػا هػػالي ٌ
شػديدان ،قػػاؿ :فقػػاؿ :تشػػت ي أف تػ ار قػػاؿ :بمػػى ،قػاؿ :فػػأرني قبػػر  ،قػػاؿ :فهػػرج كمعػػط بػػردة رسػػكؿ ا﵀

فممػا انت ػى إلػى القبػر تممممػت شػفتا  ،ثػـ رك ػط برجمػط ،فهػرج مػف قبػر كهػك يقػكؿ بمسػاف
متٌ نا
زر ب اٌ ،
الفيرس ،فقاؿ أمير المؤمنيف  : ألـ تمت كأنت رجؿ مف العرب قاؿ :بمى ،كلكنػا ًمتنػا عمػى سػنة
ف ف كف ف -أم :أبك بكر كعمر -فانقمبت ألسنتنا" ( .)2كفي هػذ الركايػة المزعكمػة كغيرهػا ( )3نسػبة
أهػػص هصػػائص الػػرب مػػف اإلحيػػاء كاإلماتػػة لعمػػي  .كػػذلؾ نسػػب المجمسػػي إلػػى محمػد بػػف ارشػػد
عف أبيط عف جد قاؿ" :سألت جعفر بف محمد-الصادؽ -ع مةن ،فقاؿ :سػمني مػا شػئت أهبػرؾ إف

شاء ا﵀ .فقمت :أهان لي بات في هذ المقابر فتأمر أف يجيئنػي ،فقػاؿ :فمػا كػاف اسػمط قػاؿ :أحمػد،
قاؿ :يػا أحمػد قػـ بػإذف ا﵀ ،كبػإذف جعفػر بػف محمػد ،فقػاـ كا﵀ كهػك يقػكؿ :أتيتػط" ( .)4كفيػط الػزعـ أف
إحياء المكتى كاف ركثر مف إماـ مف آؿ البيت –حاشاهـ ا﵀ .-أما الحساب كعرض ارعماؿ ف ػي

ديػاف هػذ ارمػة
مف هصائص اإلماـ الرب ،فقد كػذبكا عمػى جعفػر الصػادؽ أنػط قػاؿ" :يػا عمػي أنػت ٌ
كالمت ػػكلي حس ػػاب ـ...كالحس ػػاب عمي ػػؾ ،)5( "...كعم ػػى اإلم ػػاـ أب ػػي الحس ػػف الر ػػا أن ػػط ق ػػاؿ" :كا﵀ إف

ػي فػػي كػػؿ يػػكـ كليمػػة" )6( .فإلمػػاـ أيػان كػػاف هػػك كلػػي أمػػر الػػدنيا كاآلهػرة -حسػػب
أعمػػالكـ لتعػػرض عمػ ٌ
زعم ـ.-
-4

أشػػركت الشػػيعة م ػ ا﵀ تعػػالى أشػػياء مػػف همقػػط ،فجعم ػكا ل ػػا القػػدرة عمػػى التػػأثير فػػي الكػػكف

بػػالنف كال ػػر :كارئم ػػة ،كاريػػاـ ،كالمقب ػػكريف م ػػف الصػػالحيف ،ب ػػؿ كأحج ػػار قبػػكر ارئم ػػة ،كتيربت ػػا.

( )1الكافي ،144/1 ،التكحيد لمقمي :ص  ،152-151تفسير البرهاف ،241-240/3 ،بحار ارنكار.197/24 ،
( )2بحار ارنكار.320/6 ،
عميا -كما يزعمكف  -أحيى مكتى مقبرة الجبانة بأجمع ـ( .مسند االماـ الر ا :الشيخ عزيز ا﵀ عطاردم،
( )3إف ن
مؤسسة طب كنشر آستاف قدس الر كم 1406 ،ه ،)78/3 ،بحار ارنكار.194/41 ،
( )4بحار ارنكار ،137/47 ،مناقب آؿ أبي طالب :أبك عبد ا﵀ محمد بف عمي بف ش ر آشكب ،المطبعة
الحيدرية-النجؼُّٕٓ،قُٗٓٔ/ـ.365/3 ،
( )5بحار ارنكار ،272/24 ،مستدرؾ سفينة البحار :عمي النمازم الشاهركدم ،تحقيؽ :حسف بف عمي النمازم،
مؤسسة النشر اإلس مي1419،ق.457/10 ،
( )6الكافي.219/1 ،

68

الفصلىاألول

ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد افربقبٔ ٜبغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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ػت م ػ إب ػراهيـ فػػي النػػار ،كأنػػا الػػذم
مسػػتدليف بمػػا نسػػبك ل ئمػػة ،كمنػػط :ق ػكؿ عمػػي " :كا﵀ قػػد كنػ ي
ػت م ػ مكسػػى فعممتيػػط
جعمتي ػػا بػ ن
ػت م ػ نػػكح فػػي السػػفينة ،فأنجيتيػػط مػػف ال ػػرؽ ،ككنػ ي
ػردا كس ػ مان ،ككنػ ي

ػب فأنجيتيػػط مػػف كيػػد
ػت عيسػػى فػػي الم ػػد كعممتيػػط اإلنجيػػؿ ،ككنػ ي
التػػكراة ،كأنطقػ ي
الجػ ٌ
ػت م ػ يكسػػؼ فػػي ي
إهكتط" ( )1كفي ا ٌ :ادعاء كا ح مف عمي - حاشا ا﵀ – بأنط يممؾ جمب النف  ،كدف ال ر عف
عبػػاد ا﵀ .كقػػد صػػرح الق ػرآف فػػي أكثػػر مػػف آيػػة أف الػػذم قػػاـ ب ػػذ ارفعػػاؿ هػػك الػػرب تبػػارؾ كتعػػالى
ِ
َٚر ـ ِ
ٔؿ﴾ارنبيػاء ،69:كقػاؿ
ُاقِ َب ْار ًَا َو َش َاال ًمَ ٚظ َاذ إِ ْب َاراه َ
بقدرتط ،حيث قاؿ عػف إبػراهيـ ُ ﴿: ؿ ََِْْ ٚيُ ٕ ٚ
ِ
ِ
ِ
يـ ـ ََّذ ُبقا بِآ َيٚتَِْ﴾ٚهكد ،64 :كقاؿ عف عيسى
يـ َم ًَ ُف ِِم ا ْف ٍُ ِْؽ َو َأؽْ َر ْؿَْ ٚا َّفذ َ
عف نكح َ ﴿: ؾ َٖٕ َْج َُْْٔ ٚه َوا َّفذ َ

ِ
ُؽ بِ ُروحِ ا ْف َُدُ ِ
ؽ إِ ْذ َأ َّيدْ ت َ
ؽ َو َظ َذ َوافِدَ تِ َ
ٔسك ا ْب َـ َم ْر َي َؿ ا ْذ ُـ ْر ِٕ ًْ َّتِل َظ َِ ْٔ َ
َّٚس
س ُت َُ ِِّ ُؿ افْ َ
﴿: إِ ْذ َؿ َٚل اهللُ َي ٚظ َ
ِِم ا َْدٓا ِ
ااد َوـ َْٓا ً
ااال﴾ المائػػدة ،110:كنسػػبكا لإلمػػاـ البػػاقر أنػػط قػػاؿ " :فػػأم يػػكـ أعظػػـ شػػؤمان مػػف يػػكـ
ْ
االثنػػيف ...ال تهرج ػكا يػػكـ االثنػػيف كاهرج ػكا يػػكـ الث ثػػاء" )2( .كفي ػط نسػػبة التػػأثير فػػي الكػػكف بػػالنف
كال ر ل ياـ كالميالي ،إشراكان م ا﵀ تبارؾ كتعالى.

نسبكا ل ئمة إهراج أفعػاؿ العبػاد مػف همػؽ ا﵀ ،كب ػذا جعمػكا العبػد هالقػان مػ ا﵀ تعػالى ،فقػد
-5
رككا عف أبي الحسف الر ا أنػط يسػئًؿ عػف أفعػاؿ العبػاد ،فقيػؿ لػط :هػؿ هػي مهمكقػة ﵀ تعػالى فقػاؿ
 ":لك كاف هالقا ل ا لما تب أر من ا كقد قاؿ سػبحانطَ ﴿:أ َّن اهللَ ب ِريء مـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ َو َر ُشاق ُف ُف﴾ التكبػة:
ؼـ َ
َ ٌ ِّ َ
ن
 ،3كلػػـ يػػرد البػراءة مػػف همػػؽ ذكات ػػـ، ،كانمػػا تبػ أر مػػف شػػرك ـ كقبػػائح ـ" )3( .كفي ػػا نسػػبة إهػراج أفعػػاؿ
العباد مف همؽ ا﵀ آلؿ البيت –حاشاهـ .-
إف ًم ىف الشيعة ىم ٍف انت ى بط القكؿ بحمػكؿ جػزء مػف اإللػط فػي ارئمػة ،كاتحػاد ب ػـ مشػاب يف
-6
ٌ
النصارل في قكل ـ بحمكؿ ال هكت في الناسكت (.)4
( )1ارنكار النعمانية :نعمة ا﵀ الجزائرم.31 /1 ،

( )2مف ال يح ر الفقيط ،95/1 ،المحاسف :أحمد بف محمد بف هالد البرقي ،تصحيح :ج ؿ الديف الحسيني ،دار
الكتب اإلس مية-ط راف ،ص ،347 :كسائؿ الشيعة ،254/8 ،كانظر :الهصاؿ.26/2 ،
( )3شرح عقائد الصدكؽ ،ص.13 :
( )4كانت الطرؽ الصكفية هي البدايات لدهكؿ الفكر الشيعي المنحرؼ إلى العالـ اإلس مي ،ككاف مف مظاهر
اتحاد الراف ة الباطنية بالصكفية ظ كر مذهب الحمكؿ كالقكؿ باالتحاد فقد كاف ذلؾ معركفان أكالن في الباطنية ،ثـ

ظ ر عمى متأهرم الصكفية كابف عربي الحاتمي ،كابف سبعيف ،كابف العفيؼ التممساني ،كابف الفارض ،كغيرهـ.
انظر( :رسالة الشرؾ كمظاهر  :مبارؾ بف محمد الميمي الجزائرم ،تحقيؽ كتعميؽ :أبي عبد الرحمف محمكد ،دار
صرح الكاشاني مف عمماء الشيعة بقكلط
الراية ،ط1422-1هػ2001/ـ ،ص ،418لؤلؤة البحريف ،ص ،121:كفيط ٌ
بكحدة الكجكد ،كانظر( :الفكر الصكفي في كء الكتاب كالسنة :عبد الرحمف بف عبد الهالؽ اليكسؼ ،مكتبة ابف
تيمية ،الككيت ،ط1406 ،3هػ 1986/ـ=.)432/1 ،
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ككصؿ ببع

ـ ال مػك لمقػكؿ بكحػدة الكجػكد

()1

ليتفقػكا بػذلؾ مػ الصػكفية الفمسػفية الكفريػة،

كمػػف أدلػػت ـ عمػػى هػػذا ال ػ ؿ مػػا افتػػرك عمػػى ألسػػنة ارئمػػة ،كمنػػط :ق ػكؿ اإلمػػاـ محمػػد البػػاقر" :ثػػـ

مسحنا بيمينػط فأ ػاء نػكر فينػا" ( ،)2كرككا" :كلك ٌػف ا﵀ همطنػا بنفسػط" ،)3( .كمػا نسػب كػذلؾ إلػى أبػي
جعفػػر البػػاقر أنػػط قػػاؿ" :نحػػف كا﵀ كجػػط ا﵀ ،نتقمػػب فػػي اررض بػػيف أظ ػػركـ ،كنحػػف عػػيف ا﵀ فػػي

همقط ،كيد المبسكطة بالرحمة عمى عباد " )4( .كفي هذ الركايات زعـ بحمكؿ جزء إل ي فػي ارئمػة،
كاتحاد ب ـ ،كقد تطكر القكؿ بالحمكؿ ( )5عند االثنا عشػرية ،إلػى القػكؿ بكحػدة الكجػكد كقػد ص ٌػرح بػط
()7
()6
أف
ٌ
أف أحػد مريػدم إمػاـ الشػيعة الهمينػي ،ب ٌػيف ٌ
كصنؼ فيط الكاشاني مف كبػار عممػائ ـ ، .كمػا ٌ

الهمينػػي شػػرح لػػط اعتقػػاد فػػي كحػػدة الكجػػكد فقػػاؿ":ا﵀  النػػكر كمػػط ،كاإلمػػاـ جػػزء مػػف هػػذا النػػكر،
كالج ػػزء ل ػػط م ػػا لمك ػػؿ ،كاإلم ػػاـ ل ػػط حالت ػػاف :حال ػػة ألكهي ػػة ،كحال ػػة بشػػرية عن ػػدما يتعام ػػؿ مػ ػ البش ػػر".

كي يؼ مريد الهميني ":فاإلماـ  هك الذم يأمر جبرائيؿ بالنزكؿ بالكحي كالتعميمات عمى أمثاؿ

=أما حمكؿ ال هكت فيعني :أم اإللط الهالؽ حؿ بالناسكت أم المهمكؽ م كجكد التبايف بمعنى أنط ليس متحدان

بمف ح ٌؿ فيط ،بؿ هك في كؿ مكاف م االنفصاؿ ف ك إثبات لكجكديف .كالنصارل يعتقدكف أف ا﵀ ح ٌؿ في عيسى
حؿ في عمي  ،كهذا أعظـ الكفر كاإللحاد .انظر( :مصطمحات في كتب العقائد:
 ،كالراف ة اعتقدت بأف ا﵀ ٌ
محمد بف إبراهيـ بف أحمد الحمد ،د ار بف هزيمة ط ،1ص.)47-42

( )1كحدة الكجكد :هي اعتقاده ـ بأف الكائنات المش كدة عمى كثرت ا ،هي عيف كجكد ا﵀ ،كما هي إال مظاهر لذاتط
المنبثة في الككف .انظر( :مجمكع فتاكل شيخ اإلس ـ ،140/1 ،ارلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية:

آماؿ بنت عبد العزيز العمرك ،رسالة دكتك ار .)400/1 ،
( )2بحار ارنكار ،194 /54 ،19/15 ،الكافي.440/1 ،
( )3بحار ارنكار ،339 ،222/24 ،الكافي.146/1 ،
( )4الكافي.111/1 ،

( )5أشار الش رستاني إلى أف غ ة الشيعة كم ـ متفقكف عمى القكؿ بالحمكؿ .انظر( :الممؿ كالنحؿ :أبك الفتح محمد
بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الش رستاني ،مؤسسة الحمبي ،دكف تاريخ أك رقـ لمطبعة.)175/1 ،
( )6الكاشاني :محسف بف مرت ى بف فيض ا﵀ محمكد الكاشي :مفسر مف عمماء اإلمامية ،قيؿ لط :الفيض،

كجاءت نسبتط :الكاشي ،كالكاشاني ،كالقاشاني ،كينعت بالمتألط الحكيـ ،مف أهؿ كاشاف ،كلد سنة 1008ق ،كتكفي
سنة 1090ق ،ق أر كتب أبي حامد ال زالي كتأثر بط كسمؾ من جط في كثير مف تصرفاتط .لط نحك  80مصنفا ،من ا:
الصافي في تفسير ك ـ ا﵀ الكافي ،كارصكؿ ارصمية الحقائؽ في محاسف االه ؽ ،كمعتصـ الشيعة .انظر:
(معجـ المؤلفيف ،258/9 ،ارع ـ لمزركمي ،290/5 ،الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة.)34/1 ،
( )7انظر ( :لؤلؤة البحريف في اإلجازات كتراجـ رجاؿ الحديث :يكسؼ بف أحمد البحراني ،دار ار كاء –بيركت،
1406ق1986/ـ ،ص.121 :

71

ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد افربقبٔ ٜبغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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اإلمػػاـ الهمينػػي" ( .)1كهػػذا يكافػػؽ تمامػان تعبيػرات الف سػػفة كالمتصػػكفة ،فالشػػيعة االثنػػا عشػرية أهػػذت
فكر و
مف كؿ و
فاسد ل ا نصيبان.
كيظ ر لمباحثة بعد النظر في جممة هذ الركايات المفتراة عمى ارئمة
أ-



ما يمي :

إف هذ العقيدة التي نسبت ا الشيعة آلؿ البيت ،مهالفةه بشكؿ كا ح لصريح اآليات القرآنيػة

التي تحدثت عف هذا النكع مف التكحيد كأدلتط ،كصريح السنة النبكيػة التػي ركيػت عػف آؿ البيػت فػي

كتب السنة لكنني أؤجؿ مناقشت ا كالرد عمي ا لممبحث الثالث مف هذا الفصؿ.
ب  -كيظ ر كذلؾ أف هصائص الربكبية لـ تمنح إلماـ كاحد ،كانما كؿ إماـ في زمانػط متصػؼ
بكامػػؿ صػػفات الػػرب جػػؿ فػػي ع ػ  ،كعميػػط فارربػػاب عنػػدهـ متعػػددكف ،أك أف الربكبيػػة تتناسػػخ فػػي
أجسادهـ ليكافقكا المجكس ( )2في قكل ـ بالتناسخ (.)3

ج-

كػػذلؾ بعػػد النظػػر فػػي جممػػة مػػف الركايػػات التػػي عار ػػت كناق ػػت هػػذ الركايػػات المنسػػكبة

ػؽ
آلؿ البيػت كفػػي كتػػب الشػػيعة أي ػان ،تبػػيف لمباحثػػة أف اعتقػػاد آؿ البيػػت فػػي تكحيػػد الربكبيػػة مكافػ ه
تمامػان لعقيػػدة أهػػؿ السػػنة فػػي التكحيػػد ،كالتػػي أهػػذها أهػػؿ السػػنة عػػف آؿ البيػػت أص ػ ن ،كسػػأذكر هػػذ
الركايات في معرض الرد عمي ـ في المبحث الثالث مف هذا الفصؿ ،م م حظػة أف عممػاء الشػيعة

حيف يذكركها يفسركها بالتقية غالبان.

د -إف اعتقاد االثنا عشرية فػي ربكبيػة ا﵀ تعػالى هػك امتػزاج لكثيػر مػف العقائػد الفاسػدة التػي أهػذت ا
الشيعة مف الممؿ ارهرل ،وأ ك

نا لعض التف

ل:

أصػمكا
أ-
يس ىسػط ،ك ٌ
ما أهذتط الشيعةي مف الي كد :مف المسمٌـ بط أف التشي أكجد الي كد ،ك ٌ
أسسكا أ ي
م
أصػػكلط ،كأرس ػكا قكاعػػد  ،كك ػػعكا عقائػػد كمعتقداتػػط ،بكاسػػطة ابػػن ـ البػػار عبػػد ا﵀ بػػف سػػبأ ،المتػػز ٌ
م اإلس ـ ،ككاف أكؿ مف أش ر القكؿ بفرض إمامة عمي  ، فػاجتم حكلػط كتحػت لػكاء التشػي
بز ٌ

()1مقاؿ في شبكة الدفاع عف السنة ،كنسب النص إلى شبكة عابركف الشيعية:
http://www.abroon.net/forums/showthread.php?t=17
( )2المجكس :هـ عبدة النار ،كيقكلكف بأصميف أحدهما :النكر ،كاآلهر :الظممة .كالنكر أزلي ،كالظممة محدثة،
انظر( :الممؿ كالنحؿ 232/1 ،كما بعدها).
فناء كام  ،بؿ إذا هرجت مف جسـ حمت بجسـ آهر ،كهكذا تنتقؿ الركح مف
( )3التناسخ يعني أف :الركح ال تفنى ن
جسـ آلهر ،حتى تقكـ الساعة .انظر( :دراسات في الديانات ال ندية :محمد ياء الرحمف ارعظـ ،مجمة الجامعة
اإلس مية بالمدينة المنكرة.)138/9 ،
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كثػػر مػػف أبنػػاء الي كديػػة الب ي ػػة

()1

كلػػذلؾ اقت ػػدل الشػػيعة بػػالي كد فػػي كثيػػر مػػف مسػػائؿ تكحي ػػد

الربكبية ،كمن ا :سكء اردب م الرب ،ككصفط بالبشػرية كالجسػـ كالجػكارح ،كالقػكؿ بػأن ـ أهػؿ الحػؽ
كغيرهـ عمػى

ػ ؿ ،كالػزعـ بػأف إمػام ـ ال ائػب هػك الم ػدم المهمٌػص ،كأف الجنػة ل ػـ كحػدهـ .كال

زاؿ الشيعة المعاصركف عمى ع قة كثيقة بالي كد عقديان كسياسيان.

ب-

 مػػا أهذتػػط مػػف النصػػارل :القػػكؿ بحمػػكؿ اإللػػط فػػي اإلمػػاـ ،كأف اإلمػػاـ بيػػد الم ف ػرة كدهػػكؿ

الجنػػة ،قػػاؿ ابػػف تيميػػة

 ":الحمػػكؿ الهػػاص ( )2كهػػك قػػكؿ النسػػطكرية مػػف النصػػارل كنحػػكهـ ممػػف

يقكؿ إف ال هكت حؿ في الناسكت ،كتدرع بط كحمكؿ الماء في اإلناء ،كهؤالء حقٌقكا كفر النصارل

بسبب مهالطت ـ لممسمميف ،ككاف أكل ـ في زمف المػأمكف كهػذا قػكؿ مػف كافػؽ هػؤالء النصػارل مػف
()3

غالية هذ ارمة ك الية الراف ة الذيف يقكلكف :إنط ح ٌؿ بعمي بف أبي طالب كأئمػة أهػؿ بيتػط."...
كقػػد صػ ٌػرح المعاصػػركف مػػف الشػػيعة ب ػػذا الحمػػكؿ فقػػاؿ الهمينػػي":هميفتػػط ،القػػائـ مقامػػط فػػي الممػػؾ

كالممكػػكت ،المتحػػد بحقيقتػػط فػػي الح ػرة الجبػػركت كال هػػكت" ،أصػػؿ شػػجرة طػػكبى" ،كحقيقػػة "سػػدرة
كمؤيػػد ارنبيػػاء كالمرسػػميف ،عمػػي،
المنت ػػى"" ،الرفيػػؽ ارعمػػى" فػػي مقػػاـ "أك أدنػػى" ،معمػػـ الركحػػانييف ٌ
أمير المؤمنيف )4( "...ف ك يحيي ن ج سمفط الذيف قرركا االعتقاد بالحمكؿ.
ج-

ما أهذتط مف المجكس :القكؿ بتناسخ الربكبية حيث كؿ إماـ في عصر هك الرب ،كقػد نشػأ

التشي في العراؽ ،كايراف ،كهما منبت المجكسية كمح ن ا.فجعمكا مػف التشػي مػده ن إلحيػاء عقائػد
الديانات الكثنية ،كالقكؿ بالتناسخ كانتقػاؿ أركاح ارئمػة مػف إمػاـ إلػى إمػاـ ،كالػزعـ بحمػكؿ ا﵀ تعػالى

ف ػػي أركاح البش ػػر ،كم ػػا أش ػػار ص ػػاحب المم ػػؿ كالنح ػػؿ إل ػػى أف ال ػ ػ ة عم ػػى مهتم ػػؼ أص ػػناف ـ كم ػػـ
متفقكف عمػى القػكؿ بالتناسػخ كالحمػكؿ ثػـ ذكػر أف التناسػخ "كػاف مقالػة تمقكهػا مػف المجػكس المزدكيػة

كال ند البرهمية ( )5كمف الف سفة الصابئة ( .)6كيقكؿ ارستاذ أحمد أميف" :كتحت التشػي ظ ػر القػكؿ
صادر :إحساف إل ي ظ ير الباكستاني ،إدارة ترجماف السنة ،الهكر– باكستاف،
صك ي
الم ى
( )1انظر :الت ى
ؼ المن ىشأ ىك ى
ط 1406-1هػ  1986/ـ.137/1 ،
( )2يقسـ ابف تيمية رحمط ا﵀ الحمكؿ إلى :عاـ كهاص ،كالحمكؿ العاـ :هك قكؿ غالب متعبدة الج مية الذيف
يقكلكف :إف ا﵀ بذاتط في كؿ مكاف( .مجمكع الفتاكل.)172/2 ،

( )3مجمكع الفتاكل.171/2 ،

( )4مصباح ال داية إلى اله فة كالكالية :الهميني ،مؤسسة ارعممي لممطبكعات ،بيركت ،ط1427 ،1ق،
ص.11:
( )5البراهمة :طائفة بال ند انتسبكا إلى رجؿ من ـ يقاؿ لط براهـ ،كقد م د ل ـ نفي النبكات أص ن .انظر( :الممؿ

كالنحؿ.)96/3 ،

( )6الممؿ كالنحؿ.175/1 ،
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بتناسػػخ ارركاح ،كتجسػػيـ ا﵀ ،كالحمػػكؿ ،كنحػػك ذلػػؾ مػػف ارقػكاؿ التػػي كانػػت معركفػػة عنػػد البراهمػػة،
كالف سفة كالمجكس قبؿ اإلس ـ" (.)1

د-

مػػا أهذتػػط مػػف الصػػكفية الممحػػدة :القػػكؿ باالتحػػاد ككحػػدة الكجػػكد ،فكػػؿ مػػا فػػي الكػػكف هػػك

اإلماـ .كأقدـ مف أك ح االرتبػاط الكثيػؽ بػيف التشػي كالتصػكؼ هػك ابػف همػدكف

حيػث قػاؿ فػي

مقدمتط" :ثـ إف هػؤالء المتػأهريف مػف المتصػكفة المتكممػيف فػي الكشػؼ كفيمػا كراء الحػس تكغمػكا فػي

ذلػػؾ ،فػػذهب الكثيػػر مػػن ـ إلػػى الحمػػكؿ كفيمػػا كراء الحػػس ،تكغمػكا فػػي ذلػػؾ ،فػػذهب الكثيػػر مػػن ـ إلػػى
الحمػكؿ كالكحػدة ،...كتػبع ـ ابػف عربػي ،كابػف سػبعيف ،...،ثػـ ابػف العفيػؼ كابػف الفػارض ،...،ككػػاف
سمف ـ مهالطيف لإلسماعيمية المتأهريف مف الراف ة الدائنيف أي ان بالحمكؿ، ،كال ية ارئمػة مػذهبان لػـ
يعرؼ ركل ـ ،فأشرب كؿ كاحد مف الفريقيف مذهب اآلهر ،كاهػتمط ك م ػـ كتشػاب ت عقائػدهـ".

()2

ف ػك يؤكػػد أف اهػػت ط المتصػػكفة بالشػػيعة كػاف لػػط دكر فػػي نشػػأة قػكل ـ بػالحمكؿ كالكحػػدة ثػػـ أهػػذ كػػؿ
فريؽ عف اآلهػر .كسػار المعاصػركف مػف الشػيعة عمػى ن ػج أسػ ف ـ قػائميف باالتحػاد ،كمػف ذلػؾ مػا

ارئمة :لنا م ا﵀ حاالت هك هك ،كنحف نحف كهك نحف ،كنحف هك"(،)3
قالط الهميني ":بمساف أحد ٌ
كقػػاؿ ":فػػإذا بمػػغ السػػالؾ إلػػى المٌػػط كالمجاهػػد فػػي سػػبيمط إلػػى ذاؾ المقػػاـ ،كتجمػػى لػػط الحػػؽ فػػي مظػػاهر

الهمػػؽ م ػ عػػدـ احتجػػاب عػػف الحػػؽ كالهمػػؽ ،بنحػػك الكحػػدة فػػي م بػػس الكث ػرات كالكث ػرة فػػي عػػيف

الكحػػدة" )4( .ف ػ فػػرؽ عنػػد الهمينػػي بػػيف الهػػالؽ كالمهمػػكؽ حسػػب قكلػػط .ككػػذلؾ قػػالكا بكحػػدة الكجػػكد

عبر عن ا الهميني قػائ ن" :بػؿ ال كجػكد لشػيء عمػى الحقيقػة كال
الرتباط القكؿ بالحمكؿ بالكحدة التي ٌ
هكيػػة عمػػى اإلطػ ؽ لمكجػػكد مػػف المكجػػكدات ،ف ػػك هػػك المطمػػؽ كالقيػػكـ التػػاـ" )5( .كقػػاؿ ":كال ظ ػػكر
لمقػػدرة إالٌ مقدرتػػط كال إرادة إالٌ إرادتػػط ،بػػؿ ال كجػػكد إالٌ كجػػكد  .فالعػػالـ كمػػا أنػػط ًظ ػ ٌؿ كجػػكد كرشػػحة
جػػكد  ،ظػػؿ كمػػاؿ كجػػكد فقدرتػػط كسػػعت كػػؿ شػػيء ،كق ػػرت عمػػى كػػؿ شػػيء ،كالمكجػػكدات بج ػػات
أنفس ا الشيئية ل ا كال كجكد ،ف

ن عف كماالت الكجكد مف العمـ كالقػدرة" ( .)6فكػؿ هػذ المكجػكدات

هي صكر لتجمي الذات اإلل ية حسب قكلط.

( )1فجر اإلس ـ :أحمد أميف ،ص.277 :
( )2تاريخ ابف همدكف ديكاف المبتدأ كالهبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرهـ مف ذكم الشأف اركبر (تاريخ
ابف همدكف) :عبد الرحمف بف محمد بف محمد ،ابف همدكف ،تحقيؽ :هميؿ شحادة ،دار الفكر ،بيركت ،ط،2

1408ق 1988 -ـ.620-619/1 ،
( )3شرح دعاء السحر :الهميني ،مؤسسة العركج ،ط1416 ،1ق ،ص.67 :
( )4السابؽ ،ص.153 :
( )5شرح دعاء السحر ،ص.177-176 :
( )6السابؽ ،ص.172 :
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ق-

مػػا أهذتػػط مػػف المعتزلػػة :إه ػراج أفعػػاؿ العبػػاد مػػف همػػؽ ا﵀ ،كجعم ػػـ هػػالقيف م ػ ا﵀ ،فنف ػكا

القدر )1( .كقد نص عمماؤهـ القدامى عمى اتفاق ـ م المعتزلة في مسألة أفعاؿ العبػاد ،كمػف ذلػؾ مػا
ذكػػر العػػاممي فقػػاؿ" :إف ا﵀ هػػالؽ كػػؿ شػػيء إال أفعػػاؿ العبػػاد :أقػػكؿ :مػػذهب اإلماميػػة كالمعتزلػػة أف

أفعاؿ العباد صادرة عن ـ كهـ هالقكف ل ا" )2( .كما أك ح المفيد اتفاق ـ عمى ذلؾ فقاؿ ":كعمى هذا
القكؿ جم كر أهؿ اإلمامة ،كبط تكاترت اآلثار عػف آؿ محمػد )3( ." كقػد أكػد عممػاء السػنة االرتبػاط

العقدم بيف الشيعة كالمعتزلة ،فأكاهر المعتزلة كانكا أقرب إلى التشي  .قاؿ شيخ اإلس ـ ابف تيميػة:

"كقدماء الشػيعة كػانكا مهػالفيف لممعتزلػة بػذلؾ -يعنػي مسػائؿ الصػفات كالقػدر ،-فأمػا متػأهركهـ مػف
ع د بني بكيػط كنحػكهـ مػف أكائػؿ المائػة الرابعػة كنحػك ذلػؾ ،فػإن ـ سػار فػي ـ أف يكافػؽ المعتزلػة فػي
تكحيػػدهـ كعػػدل ـ ،كالمعتزلػػة شػػيكخ هػؤالء إلػػى مػػا يكجػػد فػػي كػ ـ ابػػف النعمػػاف المفيػػد كصػػاحبيط أبػػي

جعفر الطكسي ،كالممقب بالمرت ى كنحكهـ هػك مػف كػ ـ المعتزلػة ،كصػار حينئػذ فػي المعتزلػة مػف
يميؿ إلى نكع مف التشي إما تسكية عمي بالهميفتيف، ،كاما تف يمط عمي ما، )4( "...كاف شػيكخ الراف ػة
كالمفيد ،كالمكسكل ،كالطكسي ،كالكراجكي ( )5إنما أهذكا ذلؾ مف المعتزلػة، ،كاال فالقػدماء مػف الشػيعة
ال يكجد في ك م ـ شيء مف نفي القدر )6( .كل ذا كاف كثير مف الشيعة في حمقات المعتزلة ككانت
بين ـ صداقات كع قات.

ال

:

إف هػذا التكحيػػد ال يمػػت لتكحيػػد آؿ البيػػت بصػػمة مػف قريػ و
ػب أك بعيػػد ،كانمػػا هػػك نتػػاج امتػزاج

أفكار الة أهذها الشيعة مف المذاهب التي اهتمطكا ب ا.
(ٌ )1نب ط عمماء السنة عمى اهت ؼ الشيعة في مسألة القدر ،لكف المتأهريف مف الشيعة استقركا عمى نفي القدر.
انظر( :مقاالت اإلس مييف كاهت ؼ المصميف :أبي الحسف عمي بف إسماعيؿ ارشعرم ،تحقيؽ :محمد محي الديف

عبد الحميد ،مكتبة الن

ة المصرية ،القاهرة ،ط1389 ،2ق1969/ـ ،ص.)41-40 :

( )2الفصكؿ الم مة ،ص.81 -80:
( )3أكائؿ المقاالت في المذاهب كالمهتارات ،ص.64 -63 :
( )4نقض تأسيس الج مية.55 -54 /1 ،

( )5الكراجكي :أبك الفتح ،محمد بف عمي بف عثماف الكراجكي ،الهيمي ،نزيؿ الرممة ،إمامي شيعي ،برع في النحك،
طبيب ،متكمـ ،منجـ ،تكفي سنة 449ق ،مف مؤلفاتط :معكنة الفارض في استهراج س اـ الفرائض ،االستبصار في
النص عمى ارئمة ارط ار ،رك ة العابديف ،تمقيف أكالد المؤمنيف .انظر( :معجـ المؤلفيف ،27/11 ،ارع ـ،
 ،276/6هدية العارفيف.)481/1 ،
( )6المنتقى مف من اج االعتداؿ في نقض ك ـ أهؿ الرفض كاالعتزاؿ :شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف
الذهبي ،تحقيؽ :محب الديف الهطيب.33/1 ،
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الم م الثان  :واجلا توم ال لول

عن آل الل

ف كت الش ع االثنا عش

مف المعمكـ أف عمماء الشيعة لـ يعتمدكا تقسيـ أهػؿ السػنة رنػكاع التكحيػد ،كبالتػالي فإننػا ال

نجد فػي مصػنفات ـ مػا يتبػ هػذ ارنػكاع مػف كاجبػات ،كنػكاقض لكننػا نجػد أف مصػنفات الشػيعة قػد

انش مت بمسألة اإلمامة ،ككالية ارئمة ،كلـ تعتف ببياف كاجبات التكحيد ،أك نكاق ػط ،أك آثػار كغيػر
ذلػػؾ كلػػذلؾ فػػإف مػػا سأ ػػعط فػػي هػػذيف المطمبػػيف مػػف مسػػائؿ هػػي اسػػتنتاج قػػائـ عمػػى النظػػر فػػي

الركايات ،كما كتبط العمماء الدارسكف ل ذ الركايات.

فمػػف ه ػ ؿ النظػػر فػػي ركايػػات آؿ البيػػت فػػي كتػػب الشػػيعة –التػػي لػػـ ته ػ يؿ مػػف التن ػػاقض
كعادت ـ-تبيف لمباحثة أف كاجبات تكحيد الربكبية هي كالتالي:
-1

معرفػػة ارئمػػة :جعمػػت الشػػيعة معرفػػة اإلمػػاـ شػػرطان السػػتحقاؽ مسػػمى اإليمػػاف ،فمػػف عػػرؼ

اإلماـ كاف مؤمنان ،كمف أنكر استحؽ الحكـ عميػط بػالكفر كلػذلؾ نسػبكا ل ئمػة أن ػـ اشػترطكا كجػكب

معرفت ـ ،كمف ذلؾ ما نسبك ربي عبد ا﵀ جعفر الصادؽ قاؿ" :مػف عرفنػا كػاف مؤمنػان ،كمػف أنكرنػا
كاف كاف ار" ( ،)1كقدمت الشيعة معرفة اإلماـ في أهميت ػا عمػى كػؿ معرفػة بمػا فػي ذلػؾ معرفػة الهػالؽ

 ،فقػػالكا ":كالم ػراد بالحكمػػة طاعػػة ا﵀ ،كمعرفػػة االس ػ ـ ،معرفػػة االمػػاـ التػػي هػػي العمػػدة فػػي كمتػػا

المع ػرفتيف اركلتػػيف" ( ،)2كصػ ٌػرح عػػالم ـ الكراجكػػي بػػأف معرفػػة اإلمػػاـ هػػي معرفػػة ا﵀ تعػػالى ،فقػػاؿ:
لمػػا كانػػت معرفػػة ا﵀ كطاعتػػط ال ينفعػػاف مػػف لػػـ يعػػرؼ اإلمػػاـ ،كمعرفػػة اإلمػػاـ كطاعتػػط ال
"اعمػػـ أنػػط ٌ

كلما كانػت أي ػان
تقعاف إال بعد معرفة ا﵀ٌ ،
صح أف يقاؿ :إف معرفة ا﵀ هي معرفة اإلماـ كطاعتطٌ ،
المعػػارؼ الدينيػػة العقميػػة ،كالسػػمعية تحصػػؿ مػػف ج ػػة اإلمػػاـ ،ككػػاف اإلمػػاـ آم ػ انر بػػذلؾ كداعي ػان إليػػط،
صح القكؿ بأف معرفة اإلماـ كطاعتط هي معرفة ا﵀ سبحانط" ( ،)3كزعمػكا أف هػذا الكاجػب قػد أكجبػط
ٌ
ارئمػػة ،كمػػف ذلػػؾ مػػا نسػػبك ربػػي جعفػػر البػػاقر ،قػػاؿ" :إنمػػا يعػػرؼ ا﵀  كيعبػػد مػػف عػػرؼ ا﵀،
كعرؼ إمامط منا أهؿ البيت".

()4

كقد دفع ـ هذا الكاجب إلى تفسير آيػات القػرآف الكػريـ بمػا يهػدـ كػذب ـ ،بػؿ كنسػبك ل ئمػة،
ُاقرا َي ّْ ِقا بِ ِاف ِِم
فسر قكلػط تعػالىَ ﴿:أ َو َم ْـ ـ َ
َٚن َم ْٔتًَ ٚؾ َٖ ْح َٔ َُْْٔ ٚه َو َج ًَ ََِْْ ٚف ُف ٕ ً
فرككا عف أبي جعفر الباقر أنط ٌ
( )1الكافي.144/1 ،
( )2تفسير كنز الدقائؽ :المير از محمد المش دم ابف محمد ر ا بف اسماعيؿ بف جماؿ الديف القمي ،مؤسسة النشر
اإلس مي ،قـ1407،ق.195/2 ،
( )3بحار ارنكار.93/23 ،

( )4ميزاف الحكمة :الريش رم.115 /1 ،
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الفصلىاألول
رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

َّااٚس﴾ارنعػػاـ ،122:قػػاؿ ":أم إمام ػا يػػؤتـ بػػط﴿ ،ـَّاااـ م َث ُِااف ِِم اف ُّي ُِاااَم ِ
افْ ِ
ت﴾ :هػػك الػػذم ال يعػػرؼ
َ ْ َ ُ
َ
ن ٌ
()1
ِ
ِ
افكا َ
ٔؿ﴾
ااط ا ُْد ْس اتََ َ
اإلمػػاـ" .كعػػف جعفػػر بػػف محمػػد الصػػادؽ فػػي تفسػػير قكلػػط تعػػالى﴿ :ا ْهاادََٕ ِّ ٚ
الفاتحة ،6:قاؿ" :الطريؽ هك معرفة اإلماـ".
-2
كمن ا:
أ-

()2

االعتقػػاد بهص ػػائص ارئم ػػة الت ػػي منحكه ػػا ل ػػـ ،كالت ػػي تجعم ػػـ أربابػ ػان م ػػف دكف ا﵀ تع ػػالى،
تدبير الككف :فقد جعمكا ارئمة يتصرفكف في أمكر الكػكف التػي ال يقػدر عمػى التصػرؼ في ػا

إال ا﵀ تعالى ،مف الرعد كالبرؽ ،كالمطػر، ،كانبػات الػزرع ،كغيػر ذلػؾ ،كنسػجكا كػؿ هػذ ارمػكر عبػر
اء عم ػػي ـ ،مث ػػؿ":م ػػا ك ػػاف م ػػف س ػػحاب في ػػط رع ػػد كص ػػاعقة كب ػػرؽ
ركاي ػػات ألص ػػقكها ب ػػآؿ البي ػػت افتػ ػر ن

فصاحبكـ يركبط ،أما أنط سيركب السحاب ،كيرقى في ارسباب أسباب السماكات كارر يف السػب ،
همػس عػكامر كثنتػػاف هػراب"

()3

كل ػػذا جػػاء قػػكؿ زعػيـ المعاصػريف مػػف االثنػػا عشػرية الهمينػػي فػػي

كتابػػط مصػػباح ال دايػػة ،مػػا أ ٌكػػد بػػط اعتقػػادهـ سػػمطاف ارئمػػة عمػػى الكػػكف كمػػط ،فقػػاؿ فػػي تفسػػير قكلػػط
ِ ِ
ِ
ُاقن﴾ الرعػد .2 :قػاؿ" :أم ربكػـ الػذم هػك
ُاؿ تُقؿِْ َ
تعػالىُ ﴿ :يدَ ِّب ُر إَ ْم َر ُي ٍَ ِّه ُؾ أ َياٚت َف ًَ َُُِّاؿ بِِ ََاٚء َر ِّبُ ْ

()4
إف لإلمػاـ مقامػا محمػكدان ،كدرجػة
اإلماـ".
فصرح بأف اإلماـ هك ا ٌ
لرب الذم يػدبر ارمػكر ،كقػاؿٌ ":
ٌ
لكاليت ا كسيطرت ا جمي ذرات هذا الككف" ( .)5متجاهميف قكؿ الهالؽ
سامية ،كه فة تككينية ته
المدبر سبحانط﴿:اهللُ ا َّف ِذي ر َؾع افسَمو ِ
ات بٌِ ْ ِ
َر َظ َّ ٍد ت ََر ْو ََنَُ ٚث َّؿ ْاشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش َو َشخَّ َر َّ
افن ّْ َس َوا ْف ََ َّ َار
َ َ َّ َ َ
ٚت َفً َُُِّؿ بِِِ ََ ِ
ـ ٌُّؾ ََي ِري َِٕج ٍؾ مسّك يدَ بر ْإَمر ي ٍَه ُؾ ْأي ِ
َو ُه َق ا َّف ِذي َمدَّ ْإَ ْر َ َو َج ًَ َؾ
ٚء َر ِّبُ ُْؿ تُقؿِْ َ
ُقن َ
ُ ِّ ُ ْ َ ُ ِّ
ْ
َ ْ
َ
َ ُ َ

اؽ َٔي ٍ
ِ
غ ا ْثْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٚت فِ ََ ْاق ٍم
اد َو َأ َْنَ ًٚرا َوم ْـ ـ ُِّؾ اف َّث َّ َرات َج ًَ َؾ ؾ َْٔٓ ٚ
اٚر إِ َّن ِِم َذف َ َ
َاغ ُيٌْقا اف َِّ ْٔ َاؾ افْ ََّٓ َ
زَو َج ْ ِ ْ
ؾ ََٔٓ ٚر َو َ
ون﴾الرعد.3 ،2:
َي َت ٍَُ َُّر َ
ػص صػػفات الػػرب سػػبحانط ،فقػػالكا بقػػدرت ـ عمػػى
ب  -الهمػػؽ ،كاحيػػاء المػػكتى :فنسػػبكا ل ئمػػة أهػ ٌ
الهمػػؽ، ،كاحيػػاء المػػكتى، ،كاب ػراء المر ػػى ،بػػؿ كحسػػاب الهمػػؽ بعػػد مػػكت ـ ،كتص ػريف ـ إلػػى الجنػػة أك
النػار ،كصػنفكا فػي ذلػؾ أبكابػان م كهػا بالركايػات المدسكسػة عمػى آؿ البيػت ،كمن ػا :عػف أبػي بصػػير
( )1الكافي.142/1 ،

كتاب ً
اصر مكارـ ً
ا﵀ الم ىنزؿ :ال ىشيخ ىن ً
( )2ارمثؿ في تفسير ً
الشيرازم1407،ق ،المكتبة الشاممة الشيعية.57/1 ،
ى
ي
( )3االهتصاص :الشيخ المفيد ،تحقيؽ :عمي أكبر ال فارم ،محمكد الزرندم ،دار المفيد لمنشر -بيركت ،ط،2
1414ق1993/ـ  ،ص ،199 :بحار ارنكار.32/27 ،
( )4مصباح ال داية :الهميني ،ص.145 :

( )5الحككمة اإلس مية :الهميني ،إعداد ك ازرة اإلرشاد بجم كرية إيراف ،طبعة القاهرة1979،ـ ،ص.52:
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قػػاؿ ":قمػػت ربػػي جعفػػر  :أنػػتـ تقػػدركف عمػػى أف تحيػكا المػػكتى ،كتبػػرؤا اركمػػط كاربػػرص قػػاؿ :
نعػػـ بػػإذف ا﵀ ،ثػػـ قػػاؿ لػػي :ادف منػػي يػػا أبػػا محمػػد! فػػدنكت منػػط ،فمسػػح عمػػى كج ػػي كعمػػى عينػػي

فأبصػػرت الشػػمس ،كالسػػماء ،كاررض ،كالبيػػكت ،ككػػؿ شػػيء فػػي البمػػد ،ثػػـ قػػاؿ لػػي :أتحػػب أف تكػػكف

هكػػذا أك بػػؾ مػػا لمنػػاس كعميػػؾ مػػا عمػػي ـ يػػكـ القيامػػة ،أك تعػػكد كمػػا كنػػت كلػػؾ الجنػػة هالصػان قمػػت:

أعكد كما كنت ،فمسح عمى عيني ،فعدت كما كنت" ( )1كقد ب ٌػكب المجمسػي فػي البحػار ل ػذا المعنػى
باب ػان ،كأكرد فيػػط جممػػة مػػف أحػػاديث ـ تحػػت عن ػكاف " ٌإن ػػـ يقػػدركف عمػػى إحيػػاء المػػكتى ،كاب ػراء اركمػػط
كاربرص كجمي معجزات ارنبياء" ( .)2كب ذا فقد أهمؿ عممػاء الشػيعة نصػكص القػرآف السػاطعة فػي
ؽ بِ َٖ َّن اهللَ ُه َاق َْ
داللت ا عمى تفرد ا﵀ بإحياء المكتى، ،كابراء المر ى ،كمن ا قكلػط َ ﴿ : ذفِ َ
اِل ُّاؼ َو َإَّٔا ُف
َ
ر ٍء َؿ ِد ٌير﴾ الحج ،6:كقكلط سبحانط﴿:ا َّف ِاذي َخ َِ ََِْال َؾ ُٓ َاق َ ُّْي ِاد ِ
يـ َ َوا َّف ِاذي ُه َاق
ُْ
ُي ِل ا َْد ْقتَك َوأ َّٕ ُف َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ
ِ ِ
ِ
ُئِ ِ
َ ٝؾ ُٓ َق َي ْن ٍِ ِ
ُي ْى ًِ ُِّْل َو َي ْس َِ ِ
غ﴾ الشعراء.81-78:
غ َ َوإِ َذا َم ِر ْو ُ
غ َ َوا َّفذي ُئّتُْل ُث َّؿ ُ ْ

ج -عمـ ال يب :فقد جعمكا ل ئمة عمـ ارشياء كم ا ،حيث يعممكف ما كاف كما سيككف ،كعمـ الكتب

السػماكية كم ػػا ،كعمػػـ الحػكادث كارمػػاكف كل ػػذا ب ٌػكب ع مػػت ـ الكمينػػي ( )3فػػي كتابػػط الكػػافي عنػػاكيف
جم في ا عمكـ ارئمة ،كأكرد تحت ا العشرات مف الركايات الممفقة عمػى ارئمػة ،كمػف هػذ العنػاكيف:

"باب أف ارئمة يعممكف جمي العمكـ التي هرجت إلى الم ئكػة كارنبيػاء كالرسػؿ" ،ك"بػاب أف ارئمػة
يعممػػكف متػػى يمكتػػكف كأن ػػـ ال يمكتػػكف إال باهتيػػارهـ" .ك"بػػاب أف ارئمػػة يعممػػكف عمػػـ مػػا كػػاف كمػػا
يكػػكف كأن ػػـ ال يهفػػى عمػػي ـ شػػيء" .ك"بػػاب أف ارئمػػة عنػػدهـ جميػ الكتػػب يعرفكن ػػا عمػػى اهػػت ؼ

ألسنت ا" ك"باب أنط لـ يجم القػرآف كمػط إال ارئمػة ،كأن ػـ يعممػكف عممػط كمػط" ،)4( .كيتجاهػؿ الكمينػي

( )1الكافي :أبك جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني ،تحقيؽ :عمي أكبر ال فارم ،دار الكتب اإلس مية-
ط راف ،ط1988 ،5ـ.470/1 ،
( )2بحار ارنكار.31-29/27 ،
( )3الكميني  :محمد بف يعقكب بف إسحاؽ ،أبك جعفر الكميني :فقيط إمامى ،عارؼ بارهبار كالحديث .مف أهؿ
ل ،كاف شيخ الشيعة بب داد ،كتكفى في ا سنة 329ق .مف كتبط الكافي في عمـ
كميف ب ـ الكاؼ ،مف قرل الر ٌ
الديف ،كهك مف أهـ كتب الشيعة ،كيق في ث ثة أجزاء :اركؿ في أصكؿ الفقط كارهيراف في الفركع ،صنفط في

عشريف سنة ،كيشتمؿ عمى ث ثيف كتابان ،ك16199حديثان ،كمف كتبط أي ان :الرد عمى القرامطة ،كرسائؿ ارئمة،

ككتاب في الرجاؿ .انظر( :هدية العارفيف ،462/1 ،ارع ـ ،145/7 ،معجـ المؤلفيف.)116/12 ،

()4الكافي :أبك جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني ،تحقيؽ :عمي أكبر ال فارم ،دار الكتب اإلس مية-

ط راف ،ط1988 ،5ـ.407-225/1 ،
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عشرات اآليات القرآنية التي أثبتت أف عمـ ال يب ﵀ كحد كقكلػط َ ﴿:ظ ِِٚل ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
َ ٛؾال ُي ْي ِٓ ُر َظ َذ ؽَ ْٔبِ ِف

َأ َحدً ا َ إِٓ م ِـ ارت ََِ ٙمـ رش ٍ
قل ﴾...الجف.27 ،26 :
َّ ُ
َ ْ

 -3االعتقػػاد بنفػػي القػػدر :حيػػث اعتقػػدكا بػػإهراج أفعػػاؿ العبػػاد مػػف همػػؽ ا﵀ ،كنسػػبكا ذلػػؾ رئمػػة آؿ

البيػػت .قػػاؿ شػػيه ـ المفيػػد" :الصػػحيح عػػف آؿ محمػػد  أف أفعػػاؿ العبػػاد غيػػر مهمكقػػة ﵀"

()1

بكب الحر العاممي ( )2في كتابط الفصكؿ الم مة ،بابان بعنكاف":إف ا﵀ سبحانط هالؽ كؿ شيء
كلذلؾ ٌ
إال أفعػػاؿ العبػػاد" ( ،)3كقػػد أهمػػؿ العػػاممي كالمفيػػد أف ا﵀ تعػػالى لػػـ يهػػرج مػػف ككنػػط شػػيئان عػػف همقػػط
ُاؾ َ ٍ
ِ
ِ
ٚظ ُبادُ و ُه َو ُه َاق َظ َاذ ـ ِّ
ُاؾ
رء َؾ ْ
بنص كتابط سبحانط ،حيث قاؿَ ﴿ :ذفُ ُُؿ اهللُ َر ُّبُ ُْؿ َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َاق َخاٚف ُؼ ـ ِّ ْ

ر ٍء َوـِ ٌ
ٔؾ﴾ ارنعاـ ،102:كقد أغفؿ كؿ من ما ما كرد عف آؿ البيت مػف ركايػات فػي كتػب الشػيعة
َ ْ
متفقة م م مكف هذ اآلية الكريمة ،مثؿ :ما ركم عف أمير المؤمنيف عمي  قاؿ" :قػاؿ رسػكؿ

كدبر التدابير قبؿ أف يهمؽ آدـ بألفي عاـ"( .)4كعػف أبػي عبػد ا﵀
ا﵀" :إف ا﵀ ٌ 
قدر المقاديرٌ ،
ب ،فكتػب مػا كػاف كمػا هػك كػائف إلػى
جعفر الصادؽ  قاؿ" :أكؿ ما همؽ ا﵀ القمـ ،فقاؿ لط :اكتيػ ٍ
يكـ القيامة" )5(.ف اتاف الركايتاف تدالف عمى اعتقاد آؿ البيت  أف أفعاؿ العباد هي همؽ ﵀ ،فكيؼ
يقكؿ المفيد مقالتط



( )1تصحيح اعتقادات اإلمامية :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف ،تحقيؽ :حسيف درگاهى ،إعداد مركز
اربحاث العقائدية :ص.41

( )2الحر العاممي :محمد بف الحسف بف عمي بف الحسيف الحر العاممي ،فقيط إمامي ،مؤرخ ،كلد بقرية مش ر مف
جبؿ عامؿ بمبناف سنة 1033ق ،كتكفي بمش د الر كم في طكس بهراساف سنة 1104ق .لط مف الكتب :إثبات
ال دا ة بالنصكص كالمعجزات ،اإليقاظ مف ال جعة بالبرهاف عمى الرجعة ،تفصيؿ رسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ
الشريعة ،رسالة الرجاؿ رسالة في أحكاؿ الصحابة ،فصكؿ الم مة في أصكؿ ارئمة .الفكائد الطكسية ،كشؼ التعمية

في حكـ لتسمية أعني تسمية الم دم ،مف ال يح ر اإلماـ ،ككاف كثير النظـ ،لط ديكاف بهطط ،في النجؼ ،فيط
نحك عشريف ألؼ بيت .قاؿ الهكانسارم في رك ات الجنات بعد أف ذكر مؤلفاتط :ال يهفى أنط ،كاف كثرت تصانيفط
كما ذكر إال أن ا هالية عف التحقيؽ منظكمة.انظر( :هدية العارفيف ،106/2 ،ارع ـ)90/6 ،
( )3الفصكؿ الم مة.259/1 ،
( )4التكحيد :ص ،376بحار ارنكار ،93/5 ،عيكف ارهبار.31/2 ،140/1 ،
( )5بحار ارنكار ،366/54 ،تفسير القمي.198/2 ،
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عن آل الل

الم م الثالا :نواقض توم ال لول

ف كت الش ع االثنا عش

.

مػػف ه ػ ؿ المف ػػكـ المهػػالؼ لمػػا دلػػت عميػػط الركايػػات المنسػػكبة آلؿ البيػػت فػػي كتػػب االثنػػا

عشرية مف كاجبات لتكحيد الربكبية ،نستنتج نكاقض هذا التكحيد عندهـ ،حيث لـ يع ً
تف كتٌاب العقيدة
مف الشيعة –كما ذكرت سابقان -ببياف نكاقض التكحيد ،كما يكفر بط الشيعي في مصنفات ـ.
،كانمػػا جػػاءت ركايػػات ـ لتجعػػؿ الم فػرة كالر ػكاف كالجنػػات لمػػف اعتقػػد اإلمامػػة ،كمثػػاؿ ذلػػؾ:

عممػػا بينػط كبػيف همقػػط فمػف عرفػػط كػاف مؤمنػان كمػػف أنكػر كػاف كػػاف انر ،كمػف ج مػػط
نصػب ن
"أف ا﵀ ٌ
عميػا ن
شيئا كاف مشركان ،كمف جاء بكاليتط دهؿ الجنة" (.)1
كاف االن كمف نصب معط ن
إف أبرز نكاقض تكحيد الربكبية التي يمكننا استنتاج ا مما نسبتط الشيعة آلؿ البيت ،ما

يمي :

ػرب ،كأكجبػت معرفتػط ،دلٌنػا هػذا عمػى أف عػدـ معرفػة اإلمػاـ
لما جعمت الشيعة
-1
اإلماـ هك ال ٌ
ٌ
ى
ؾ
ؾ في ا هك مناقض لتكحيػد الػرب كلػذلؾ جعمػكا الكػافر هػك مػف ج ػؿ إمامػط ،أك أنكػر أك شػ ٌ
أك الش ٌ
فػػي معرفتػػط كسػػاق ـ ذلػػؾ إلػػى الحكػػـ عمػػى مػػف مػػات كلػػـ يعػػرؼ إمامػػط ،فإنػػط مػػات عمػػى الجاهميػػة،
كنسبكا في ذلؾ ركايات كثيرة آلؿ البيت ،بؿ عقد المجمسي في بحار ارنكار بابان كام ن بعنكاف":بػاب

كجكب معرفة اإلماـ" ( )2كك
أ-

تحتط كثير مف الركايات المنسكبة آؿ البيت ،من

عػػف أبػػي الحسػػف  قػػاؿ :مػػف شػػؾ فػػي أربعػػة فقػػد كفػػر بجمي ػ مػػا أنػػزؿ ا﵀  ،أحػػدها:

معرفة االماـ في كؿ زماف كأكاف بشهصط كنعتط."...
ب-

ا :

()3

 عف الحارث بف الم يرة قاؿ :قمػت ربػي عبػد ا﵀ الصػادؽ  : قػاؿ رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀

عميط كآلط" :مف مات ال يعرؼ إمامط مات ميتة جاهمية قاؿ :نعـ ،قمػت :جاهميػة ج ػ ء أك جاهميػة
ال يعرؼ إمامط قاؿ جاهمية كفر كنفاؽ ك
ج-
جاهمية".

ق ػػاؿ اإلم ػػاـ جعف ػػر الص ػػادؽ

()5



ؿ".

()4

" :م ػػف ب ػػات ليم ػػة ال يع ػػرؼ في ػػا إم ػػاـ زمان ػػط ،م ػػات ميت ػػة

( )1ارمالي ،ص ،35:بحار ارنكار.119/38 ،
( )2بحار ارنكار.76/23 ،
( )3بحار ارنكار.658 / 31 ،
( )4الكافي ،377/1 ،ميزاف الحكمة :محمد الرم ش رم ،دار الحديث ،ط 1416 ،1ه.115 / 1 ،
( )5بحار ارنكار ،78/23 ،ميزاف الحكمة.115 / 1 ،
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-2

إنكار هصائص ارئمة أك أم من ا كالتي رفعكهـ ب ا إلى مرتبة الربكبيػة :فػإن ـ جعمػكا مػف

كاجبات التكحيد ،االعتقاد بككف ارئمة يدبركف الككف ،كيهمقػكف ،كيحيػكف المػكتى ،كيعممػكف ال يػب،

فمػػف هػػالؼ اعتقػػادهـ هػػذا ف ػػك منػػاقض ،كهػػارج عػػف تكحيػػد الػػرب سػػبحانط-حسػػب زعم ػػـ ،مسػتدليف
بركايات نسبكها ظممان رئمة آؿ البيت ،كمن ا :قاؿ رسكؿ ا﵀ ": التارككف كالية عمي هارجكف عػف

اإلس ـ" ( .)1كالكالية عندهـ تشمؿ الكالية عمى الككف كتدبير أمر اله ئؽ ،كمف ركايات ـ ما صرحكا
فيط بأف إنكار شيء مػف هصػائص اإلمػاـ ،هػك إنكػار لربكبيػة ا﵀ تعػالى ،كقػكؿ الرسػكؿ - حسػب

عمي  بعدم كاف كمف أنكر نبكتي في حياتي ،كمف أنكر نبكتي كاف
افترائ ـ" :-مف أنكر إمامة ٌ
()2
كمف أنكر ربكبية ا﵀ ." 
إثبػات القػدر :فنسػػبة همػؽ أفعػاؿ العبػػاد ﵀ تعػالى ،ييعػد ناق ػان لتكحيػد الربكبيػة عنػػدهـ رف
-3
أف أفعاؿ العباد صادرة عػن ـ
مثبت القدر يهالؼ المذهب ،فقاؿ العاممي" :مذهب
ٌ
اإلمامية كالمعتزلة ٌ
كهػـ هػالقكف ل ػا" ( .)3كقػد جعػؿ الشػيعة نفػػي القػدر مػذهبان ل ػـ كنسػبك آلؿ البيػت  لكػن ـ تجػػاهمكا
حقيقة اعتقاد آؿ البيت الذيف يثبتكف أف كؿ شيء هك بق اء ا﵀ كقدر  ،حيػث كرد فػي كتػب الشػيعة

المكثكقة عندهـ عف الر ا عف آبائط عف عمى بف الحسيف بف عمى عمي ـ الس ـ قػاؿ" :دهػؿ رجػؿ

مف أهؿ العػراؽ عمػى أميػر المػؤمنيف  ،فقػاؿ :أهبرنػي عػف هركجنػا إلػى أهػؿ الشػاـ أبق ػاء مػف

ا﵀ تعالى كقدر

فقاؿ لط أمير المؤمنيف  :أجؿ يػا شػيخ فػك ا﵀ مػا عمػكتـ تمػة ،كال هبطػتـ بطػف

كاد إال بق ػػاء مػػف ا﵀ كقػػدر  ،فقػػاؿ الشػػيخ :عنػػد ا﵀ أحتسػػب عنػػائي يػػا أميػػر المػػؤمنيف .فقػػاؿ عمػػي

 : م ػ ن يػػا شػػيخ لعمػػؾ تظػ ٌػف ق ػػاء حتم ػان ،كقػػد انر الزم ػان ،لػػك كػػاف كػػذلؾ لبطػػؿ الث ػكاب كالعقػػاب،
كارمػػر كالن ػػى كالزجػػر ،كأسػػقط معنػػى الكعػػد كالكعيػػد ،كلػػـ تكػػف عمػػى المسػػيء الئمػػة ،كال لمحسػػف

محمدة ،كلكاف المحسف أكلى بال ئمة مف المذنب ،كالمذنب أكلى باإلحساف مف المحسف ،تمؾ مقالة

عبػػدة اركثػػاف كهصػػماء الػػرحمف كقدريػػط هػػذ ارمػػة كمجكس ػ ا ،يػػا شػػيخ إف ا﵀ تعػػالى كمػػؼ تهيي ػ انر،

كرهػا" )4( .كب ػذا يثبػت الشػيعة
كن ى تحذي انر ،كأعطى عمى القميؿ كثي انر ،كلـ ييعص م مكبان ،كلـ ييط يم ى
أن ػػـ ال يعتقػػدكف فػػي التكحيػػد بمػػا يكافػػؽ اعتقػػاد آؿ البيػػت ،بػػؿ بمػػا يكافػػؽ أه ػكاءهـ ،كاتبػػاع ـ لمفػػرؽ
ال الة.

( )1بحار ارنكار ،302/39 ،238/27 ،المحاسف ،ص.89 :
( )2ارمالي :ص  ،586بحار ارنكار.62-61/27 ،
ارئمة ،ص.81 :
( )3الفصكؿ الم ٌمة في أصكؿ ٌ
( )4مسند االماـ الر ا :الشيخ عزيز ا﵀ عطاردم.224 / 1 ،
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املبحح الجالح

مناقشة عقيدة الشيعة االثنا عشرية في تكحيد الربكبية
كآثارها عمى المهالفيف ل ـ.

وف ه أ لع م ال :
الم م األول :و فهم األ م لال لول

ام ً .

الم م الثان  :عمهم أن لأل م

ف تكو ن .

الم م الثالا :عوا م أن األ م

م ون الموتى.

الم م ال الع :اعت ا م مؤث اً غ

ا﵀ تعالى.

الم م ال امس :آثا توم ال لول

عن الش ع االثنا عش
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الم م األول :و فهم األ م لال لول

ام ً .

أهرجػت االثنػا عشػرية تكحيػد الربكبيػػة عػف حقيقتػػط بالكميػة ،حيػػث جعمػت اسػػـ الػرب المعػػرؼ

غير الم اؼ هاصان باإلماـ ،كهذا االسـ كما اتفؽ عمماء الم ة كاالصػط ح -فيمػا ذكػرت سػابقان -
ال يطمؽ إال عمى ا﵀ كحد  ،لككنط يحمؿ معنى الهػالؽ ،كالمالػؾ ،كالسػيد ،كالمػنعـ ،كالمػدبر ،كغيرهػا

مف المعاني التي ال يقدر عمي ا إال ا﵀ كحد  .فجعمت الشػيعة هػذا االسػـ حيػث كرد فػي القػرآف ،إنمػا

يعني اإلماـ مف آؿ البيت أيان كاف في عصر  ،كأثبتػكا ذلػؾ فػي تفاسػيرهـ الفاسػدة كتبعػان ل ػذ التسػمية

جعمكا اإلماـ مالكان لمحياة الدنيا كاآلهرة متصرفان في ما حيث يشػاء ،ف ػك الػذم يتػكلى ،تػدبير ارمػكر،
كعميط تعرض أعماؿ العباد ،كهك الذم يقدر عمى بعث ـ بعد المكت ،كحساب ـ ،ثـ إثابت ـ بالجنػة أك

النار حسب ما يقرر اإلماـ في اآلهرة.
ببع

ب ػػؿ كزاد زي ػػـ ع ػػف الح ػػؽ فق ػػالكا بحم ػػكؿ ج ػػزء م ػػف اإلل ػػط ف ػػي أئم ػػت ـ ،ارم ػػر ال ػػذم انت ػػى

ـ ليقكؿ :كؿ ما في الكجكد هك ا﵀ ،تعالى ا﵀ عما يقكلكف عمكان كبي انر.

ككما ف ـ سمؼ الشيعة الركايات المكذكبة عمى آؿ البيت ،كجعمكها دينان ل ـ سار عمى إثرهـ
ػركريات مػذهبنا أف رئمتنػا مقامػان ال يبم ػط ىممىػؾ

همف ـ ال الكف ،فقاؿ زعيم ـ الهميني، " :كاف مػف
مقرب كال نبي مرسػؿ ،كبمكجػب مػا لػدينا مػف الركايػات كارحاديػث فػإف رسػكؿ ا﵀ ارعظػـ كاالئمػة
عمي ـ الس ـ كانكا قبؿ هذا العالـ أنكا انر فجعم ـ ا﵀ بعرشط محدقيف ...كقد كرد عن ـ عمػي ـ السػ ـ:

إف لنا م ا﵀ حاالت ال يسع ا ممؾ مقرب كال نبي مرسػؿ" ،)1( .كت ػج الشػبكة العنكبكتيػة بالمقػاط

المسػػجمة لمشػػايه ـ المعاص ػريف الػػذيف يصػػرحكف بربكبيػػة عمػػي  ،كأئمػػة آؿ البيػػت المب ػرئيف مػػف

شرك ـ ،كمن ا:

ما جاء عمى لساف أحد عممائ ـ المعاصريف كيدعى :هادم المدرسػي ،كفيػط تصػريح كا ػح
بربكبيػػة عمػػي  التػػي كجػػدت م ػ فط ػرت ـ كمػػا يػػزعـ ،حيػػث عنػػدما يهرجػػكف مػػف بطػػكف أم ػػات ـ
يقكلكف :يا عمي ،كعندما يتعممكف المشي في طفكلت ـ يقكلكف يا عمي ،إلى أف يدهمكا قبكرهـ يقكلكف

يا عمي ،هاتمان قكلط :فإذا دهمنا الجنة قمنا يا عمي (.)2

أما المدعك كماؿ الحيدرم مف مراجع ـ ،فقد ج ر بكؿ قبح :إف الكحدة العددية ال يمكف أف

يتصؼ ب ا ا﵀ تعالى ،محتجان بأدلة عقمية سػكغت لػط نفسػط أف يقػيس في ػا الهػالؽ عمػى المهمكقػات،
( )1الحككمة اإلس مية ،ص.52 :
( )2مقط بعنكاف :عمي هك ابف ا﵀ عند الشيعة،

 ،https://www.youtube.com/watch?v=2oUDWuBWI9Eالجمعة ،2015/5/22 ،س12ـ.
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فيرل أف الكحدة تقابؿ الكثرة ،كالكحدة قميمة مقابؿ الكثرة كلػذا ف ػي مق ػكرة م مكبػة لمكثػرة ،كي فػؿ هػذا
ِ
ِ
اٚر ﴾ يكسػؼ:
ٚب ُم َت ٍَ ِّر ُؿ َ
افس ْج ِـ َأ َأ ْر َب ٌ
ار َأ ِم اهللُ ا ْف َقاحادُ ا ْف ََ َّٓ ُ
في افترائط قكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿:يَ ٚصٚح َب ِل ِّ
قن َخ ْ ٌ
 ،39ثػػـ يقػػارف كحػػدة ا﵀ بترتيػػب ارعػػداد عمػػى هػػط العػػدد فػػي الريا ػػيات ،كيقػػيس الهػػالؽ باإلنسػػاف

إلى أف يصؿ إلى القكؿ بأف ا﵀ ليس كاحدان مف ناحية العدد .تعالى ا﵀ عما يقكؿ هذا الظالـ (.)1
المناقش وال :
-1

إف ا﵀  أنزؿ القرآف الكػريـ كتابػان ناطقػان بكحدانيتػط ،ككػؿ هصػائص ربكبيتػط ،كمبرهنػان ل ػا،

كمػػا جعػػؿ الكػػكف مػػف حكلنػػا كتاب ػان صػػامتان داالن عمػػى كحدانيػػة ا﵀ ،كقدرتػػط كتػػدبير  ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف
ٍ
هصائص الربكبية ،فقاؿ سػبحانط﴿ :اهللُ ا َّف ِذي ر َؾع افسَمو ِ
ات بٌِ ْ ِ
اؿ ْاشات ََقى َظ َاذ ا ْف ًَ ْار ِ
ش
َ َ َّ َ َ
َار َظ َّاد ت ََر ْو ََنَاُ ٚث َّ
اٚت َفً َُِّ ِ ِ
افنّس وا ْف ََّر ـ ٌُّؾ ََي ِري َِٕج ٍؾ مساّك يادَ بر ْإَمار ي ٍَه ُاؾ ْأي ِ
ُاقن﴾
ُاؿ تُقؿِْ َ
ُ ِّ ُ ْ َ ُ ِّ
ْ
ُاؿ بِِ ََاٚء َر ِّبُ ْ
َ ْ
َ
َ ُ َ
َو َشخَّ َر َّ ْ َ َ َ َ

ِ
ؽ مـ ت ََنٚء و َتْ ِْزَ ا ُْد ِْ َ ِ
ِ
الرعد ،2:كقاؿ كػذلؾُ ﴿ :ؿ ِؾ افِٓ َّؿ َمٚفِ َ
اٚء
اٚء َوتًُازُّ َم ْ
ُ َ ُ
ؽ ا ُْد ِْؽ ت ُْٗ ِِت ا ُْد ِْ َ َ ْ
اـ ت ََن ُ
ؽ ِم َّ ْـ ت ََن ُ
ِ
َّؽ َظ َذ ـ ُِّؾ َر ٍء َؿ ِد ٌير تُقفِ ُ ٟاف َِّ ْٔ َؾ ِِم افْ ََّٓ ِ
اؾ َو َُت ِْار ُج َْ
ٚر َوتُقفِ ُ ٟافْ ََّٓ َٚر ِِم اف َِّ ْٔ ِ
ٚء بِ َٔ ِد َك َْ
اْل ْ ُر إِٕ َ
ال
اِل َّ
َوتُذ ُّل َم ْـ ت ََن ُ
ْ
ِمـ ا َْدٔ ِ
ٚء بٌِ ْ ِ
َر ِح َس ٍ
ِ ٝم َـ َْ
ٚب﴾ آؿ عمػراف .26 ،25:ف ػذ اآليػات دلػت
َ ٝو َُت ِْر ُج ا َْد ِّٔ َ
َ ِّ
اِل ِّل َوت َْرزُ ُ َم ْـ ت ََن ُ
عمى أف كؿ هذ ارمكر مف الهمؽ ،كالتدبير ،كاإلحياء ،كاإلماتة ،هي مما اهتص ا﵀ بػط كحػد  ،كال

يشاركط في ا أحد مف همقط ،ال نبي ،كال إماـ ،كال كلي.
-2
أ-

كرد في كتب الشيعة المعتمدة ما يدلنا عمى:
تبرؤ أئمة آؿ البيت مما يكذب عمػي ـ مػف الركايػات :فقػد ذكػر ع مػت ـ الكشػي ( )2فػي رجالػط

"أف أقكامان مف الناس يي ىحدثكف الناس بأحاديػث منكػرة كمكذكبػة عمػى جعفػر بػف محمػد  كعمػى آلػط
الطػػاهريف عمػػي ـ الس ػ ـ ،فيزعمػػكف :بػػأف عمي ػان فػػي السػػحاب يطيػػر م ػ ال ػريح ،كأنػػط كػػاف يػػتكمـ بعػػد

المكت ،كأنط كاف يتحرؾ عمى الم تسؿ ،كأف إلط السماء ،كالط اررض اإلماـ ،فجعمكا ﵀ شػريكان ج ػ ن

( https://www.youtube.com/watch?v=zXhBtPY_hM4)1نفس اليكـ كالتاريخ س12:30ـ.
( )2الكشي :أبك عمرك محمد بف عمر بف عبد العزيز الكشي ،مف فق اء اإلمامية ،نسبتط إلى (كش) مف ب د ما
كراء الن ر ،تكفي في حدكد سنة 296ق ،كقيؿ بؿ تكفي سنة340ق ،اشت ر بكتابط (معرفة أهبار الرجاؿ) ،ككاف

معاص انر لمعياشي ،كأهذ عنط.
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ك ػ الن ،كا﵀ مػا قػاؿ جعفػر شػػيئان مػف هػذا قػط ،ككػاف جعفػػر أتقػى ﵀ كأكرع مػف ذلػؾ ،فسػم النػػاس

جعفر لعممت أنط كاحد الناس (.)1
ذلؾ ف عفك  ،كلك رأيت
ى
ب-

 إق ػرار ارئمػػة بعبػػكديت ـ ﵀ كاعت ػراف ـ ببش ػريت ـ ك ػػعف ـ:فقػػد جػػاء فػػي كتػػب ـ المعتمػػدة أف

جعفػر بػف محمػد قػػاؿ" :فػكا﵀ مػا نحػػف إال عبيػد الػذم همقنػػا كاصػطفانا ،مػا نقػػدر عمػى ٌػر كال نفػ ،
حج ػة ،كال معنػػا مػػف ا﵀ ب ػراءة، ،كاٌنػػا
،كاف رحمنػػا فبرحمتػػط، ،كا ٌف ع ػ ٌذبنا فبػػذنكبنا ،كا﵀ مػػا لنػػا عمػػى ا﵀ ٌ
()2
لميتكف ،كمقبكركف ،كمنشكركف ،كمبعكثكف ،كمكقكفكف ،كمسؤكلكف".
ٌ
ج -اعتقاد ارئمة أف ا﵀ فطر عباد عمى تكحيد كهـ في ارص ب ،فقد رككا في تفسير قكلط :
ِ
ِ
محمد بف عمي الباقر " : هي الفطرة
﴿ ؾ ْى َر َت اهللِ ا َّفتل َؾ َى َر افْ َ
َّٚس َظ َِ ْٔ َٓ ﴾ٚالركـ ،30 :قاؿ اإلماـ ٌ
التي فطر الناس عمي ا ،فطر ا﵀ الهمؽ عمى معرفتط" ( ،)3كقاؿ أي ان" :فطرهـ عمػى معرفتػط ٌأنػط

رٌب ـ ،كلكال ذلؾ لـ يعممكا ،إذا يسئمكا ،مف رٌب ـ كال مف ارزق ـ ".

()4

صرحت مصادرهـ بأف اسـ ارحػد اسػـ مػف أسػماء ا﵀ تعػالى )5( .كهػذا التنػاقض يبطػؿ عقيػدت ـ،
دٌ -
كما أف القرآف الذم يؤمف بط ارئمة أطمؽ هذا االسـ عمى ا﵀ كحد بقكلط تعالىُ ﴿ :ؿ ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحادٌ ﴾
اإله ص.1 :
ق -إف آؿ البيػػت حسػػب ركايػػات ـ أف ػػؿ الهمػػؽ حيػػث نسػػبكا لمنبػػي " :مػػا همػػؽ ا﵀ همق ػان أف ػػؿ

منػػي...كالف ػػؿ مػػف بعػػدم لػػؾ كل ئمػػة مػػف بعػػدؾ...رف أكؿ مػػا همػػؽ ا﵀ همػػؽ أركاحنػػا ،فأنطقنػػا
بتكحيد " )6( .فكيػؼ يكػكف المهمػكؽ الػذم أنطقػط ا﵀ بتكحيػد ربػان إف هػذا ال يقبمػط مػف لديػط عقػؿ ،أك

ذرة إيماف.
-3

كرد فػػي كثيػػر مػػف الركايػػات فػػي كتػػب ـ مػػا مفػػاد أف :ارئمػػة يهمقػػكف ،يرزقػػكف ،كينفعػػكف

كي ركف ،كيدبركف الككف بإذف ا﵀ ،كهذا يقكدنا لسؤال ـ :هػؿ أذف ا﵀ أف ييشػرؾ بػط كهػؿ أسػند ا﵀
القكم العظيـ لعباد ال عفاء شيئان مف تدبير ككنط

( )1رجاؿ الكشي= اهتيار معرفة الرجاؿ :الشيخ أبي جعفر الطكسي ،تحقيؽ :م دم الرجائي ،مؤسسة آؿ البيت
عمي ـ الس ـ إلحياء التراث1404،ق ،ص ،324:بحار ارنكار.302/25 ،

( )2بحار ارنكار.289/25 ،
( )3المحاسف :أبك جعفر البرقي.375/1 ،
( )4المصدر السابؽ ،376 ،375/1 :بحار ارنكار.279/3 ،
( )5كسائؿ الشيعة.350/11 ،

( )6بحار ارنكار  ،345/18مستدرؾ سفينة البحار 215/8
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

إف تفسيرهـ إشػراؽ اررض يػكـ القيامػة بنػكر إمام ػا ،ال يتفػؽ مػ سػياؽ اآليػة حيػث كردت
-4
ِ ِ
ِض َب ْْٔ َُٓ ْؿ بِ َْ
غ َو ُّ
ِٚل ِّؼ﴾ الزمر ،69 :فمـ
لء بِٚفَّْبِ ِّٔ َ
في أهكاؿ يكـ القيامة كجاءت تتمت اَ ﴿:و ِج َ
افن َٓدَ اء َو ُؿ َ
يذكر ارئمة مع ـ كهؤالء أعمى عباد ا﵀ منزلة ف ذ التتمة تؤكػد أف لقػب اإلمامػة لػيس منصػبان إل يػان
كمػػا تػػزعـ الشػػيعة ،كاال فممػػاذا ي فمػػط ا﵀ فػػي كتابػػط الػػذم قػػاؿ فيػػط ﴿:مااَ ٚؾر ْضَْااِِ ٚم ا ْفُِ َت ا ِ ِ
ر ٍء﴾
ٚب ما ْ
َ َّ
،
اـ َ ْ
ارنعاـ.38 :

()1

 -5أمػػا تفسػػيرهـ الشػػرؾ فػػي اآليػػة بأنػػط الشػػرؾ فػػي الكاليػػة فػػإف اآليػػة ص ػريحة فػػي هطػػاب النبػػي
اؽ وإِ َػ ا َّف ِاذ ِ
ِ
اـ
يـ م ْ
َ
ال إِ َف ْٔ َ َ
كليس في ػا أم إشػارة بككن ػا فػي عمػي بػدليؿ قكلػط سػبحانطَ ﴿ :و َف ََادْ ُأوح َ
ِ
َؿ ْبِِ َ ِ َ
اْل ِ ِ
اـ َْ
َْ ٝف َٔ ْح َب َى َّـ َظ َّ ُِ َ
يـ ﴾الزمػر ،65 :كأنػتـ تجعمػكف عمػي هػك
ذـ َ
اٚه َ
ؽ َو َف َتُُاقٕ ََّـ م َ
ؽ َفً ْـ أ ْ َ
ٚظ ُبدْ َوـ ُْـ
اإلماـ اركؿ ،لكف النبيسبقط كثير مف ارنبياء ،ثـ انت ت بقكلط سبحانطَ ﴿ :ب ِؾ اهللَ َؾ ْ
()2
ِمـ َّ ِ
يـ ﴾ الزمر ،66 :فمك أف الشيعة فسرت ا بعقم ا ال بمكرها الهتدت.
افنٚـ ِر َ
َ
-6

إف ما قالت بط الشيعة فاؽ كفر المشركيف مف قريش الذيف أقػركا ﵀ بػالهمؽ ،كالػرزؽ لكػن ـ

عبػػدكا ارصػػناـ لتق ػرب ـ إليػػط حسػػب زعم ػػـ ،كلكػػف الشػػيعة نسػػبت الهمػػؽ كالػػرزؽ كالتػػدبير ل ئم ػػة،

كاتهذت عبارة بإذف ا﵀ ست انر تدارم بط إلحادها فيصدؽ في ا قػكؿ ا﵀ تعػالى﴿:إ ُي ْر ـ َ
ون َظ َذ
س َ
َٔػ َي ٍْ َ ُ

َِ
ِ
َ
ِِ ِ ِ
َو َمَ ٚط ُّـ
س َ
ون َ
اهللِ افَُذ َب َو َـ ٍَك بف إ ْث ًَم ُّمبْٔ ً﴾ٚالنساء ،50 :كقكلط سبحانطُ ﴿:ؿ ْؾ اهلل أذ َن َفُ ُْؿ أ ْم َظ َذ اهللِ َت ٍْ َ ُ
ِ
ون َظ َذ اهللِ ا ْفُ َِذ َب َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ِ ٜإِ َّن اهللَ َف ُذو َؾ ْو ٍؾ َظ َذ افْ ِ
ون﴾يػكنس:
َّٚس َو َفااُِ َّـ َأ ْـ َث َار ُه ْؿ َٓ َي ْناُ ُُر َ
س َ
ا َّفذ َ
يـ َي ٍْ َ ُ
.60-59
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أما قكل ـ إف ا﵀ مسح ارئمة بيمينط ،كهمط ـ بنفسط ،كأن ـ عينط كيد ف ذ ارلفاظ المؤكػدة

كصرحكا بط ،حيث قػاؿ
العتقادهـ بالحمكؿ كاالتحاد ،كلقد تب المعاصركف من ـ هذا االعتقاد الفاسد
ٌ
الهميني"":النتيجة لكؿ المقامات كالتكحيدات عدـ رؤية فعؿ كصفة حتى مف ا﵀ تعالى ،كنفى الكثرة
()3
ػي
ػ
م
بع
ػاص
ػ
ه
ال
ػكؿ
ػ
م
الح
ػكؿ
ػ
ق
ال
ػي
ػ
ن
الهمي
ػاكز
ػ
ج
ت
ػذا
ػ
ه
ػط
ػ
ل
قك
ػي
ػ
ف
ك
بالكميػػة ،كشػ كد الكحػػدة الصػرفة"...
ٌ

( )1انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات ،أ .د .أحمد بف سعد ال امدم ،جامعة أـ القرل ،ط،1
1431ق.
( )2انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات ،ص.85 :
( )3مصباح ال داية ،ص.134:
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إلػػى القػػكؿ بػػالحمكؿ العػػاـ، )1( .كاف أصػػكؿ هػػذ الكفريػػات ال تمػػت لإلس ػ ـ بصػػمة ،ف ػ ن أف تكػػكف
مأهكذة عف آؿ البيت بؿ هي مف ديانات ب د شرؽ آسيا مف ال ندكسية كغيرها.
دلٌػػت آيػػات الق ػرآف الك ػريـ عػػف كجػػكد فػػرؽ كا ػػح بػػيف الهػػالؽ كالهمػػؽ ،كالعبػػد كالمعبػػكد كأف
-8
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ار﴾ الشػكرل:
افساّ ُ
ر ٌء َو ُه َاق َّ
ٔع ا ْف َبه ُ
الهالؽ ال يماثؿ همقط في شيء ،لقكلط سػبحانطَ ﴿:ف ْٔ َس ـَّ ْثِاف َ ْ
 ،11كالقػػكؿ بكحػػدة الكجػػكد يمػػزـ منػػط أف ا﵀ هػػك العبػػد كأف الهمػػؽ هػػك الهػػالؽ ،كالشػػرؾ هػػك التكحيػػد،
كهذا ال يقبمط عقؿ.
-9

()2

إف ف ػػي الك ػػكف مهمكق ػػات تتص ػػؼ بال ػػعؼ كالعج ػػز ،كالسػ ػ ك كالن ػػكـ كالم ػػرض ،كفي ػػا م ػػف

القػػاذكرات مػػا تسػػتقبحط الطبػػائ السػػميمة ،كالقػػكؿ بالكحػػدة ،كاالتحػػاد ،يػػدؿ عمػػى نسػػبت ا ﵀ ،تعػػالى ا﵀
عف ذلؾ عمكان كبي انر.

-10

في إحدل الركايات التي نسبت الدنيا كاآلهرة لإلماـ قالكا:إف ذلػؾ مػف ا﵀ أك جػائز لػط ذلػؾ

مػف ا﵀ .ف ػؿ هػذا إال مجػرد تسػػتر عمػى اإللحػاد ،كمحاكلػة إلهفػاء ال ػػدؼ الهطيػر الػذم تسػعى إليػػط
()3

شياطين ـ في تأليط ارئمة، ،كا فاء صفات الربكبية عمي ـ !
 -11قػػاؿ ا﵀ تعػػالىَ ﴿:ؾِِا ِاف ْأَ ِخا َار ُة َو ْإُ َ
وػ ﴾الػػنجـ ،25 :ف ػػؿ نػػاقض ارئمػػة القػرآف كزعم ػكا أف
كدسكا في كتب ـ الكفر كالزندقة.
الدنيا كاآلهرة ل ـ لكف الحؽ أف الشيعة كذبكا عمي ـ ٌ
يدعي الر ا أنط تيعرض عميط أعماؿ العباد كهك يق ٌر كآبائط أنط عبد ﵀ ،كلػد فػي زمػف
 -12كيؼ ٌ
معمكـ ،كمات حيف قدر ا﵀ انت اء أجمط ،إذف ليس هذا إال كذبان عميط.
 -13لقد حكـ العمماء الناقدكف ل ذ الركايػات التػي اسػتدؿ ب ػا الشػيعة فػي معظم ػا بال ػعؼ مػف
الناحية الحديثية ،كج الة الركاة

()4

تصح أف تككف أدلة عمى عقيدت ـ بحاؿ مف ارحكاؿ.
كلذلؾ ال
ٌ

أما ما و من تفض ل عمما هم لأل م عمى األنل اء عم هم ال

م ،فن

لما م :

( )1انظر :الكشيعة في كشؼ كفريات كشنائ ديف الشيعة :أ.د .صالح حسيف الرقب ،جمعية أهؿ السنة أنصار آؿ
البيت كارصحاب ،ط1435 ،2ق2004/ـ ،ص.272 :

( )2انظر :درء تعارض العقؿ كالنقؿ :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ ابف تيمية ،تحقيؽ:
الدكتكر محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية ،السعكدية ،ط1411 ،2هػ 1991 /ـ.180/3 ،
( )3انظر :أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية :د .ناصر القفارم.531/2 ،
( )4انظر :كتاب الكافي تحقيؽ المجمسي كالب بكدم هدية الدمشقية ،338/1 ،348/2 ،ككتاب نقد أصكؿ كتاب
الكافي كصاحبط.16-14/1 ،
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أ-

مػػا كرد عػػف ارئمػػة فػػي اعت ػراف ـ بف ػػؿ ارنبيػػاء كمنػػط أف :هشػػاـ ارحػػكؿ سػػأؿ أبػػا جعفػػر:

"جعمػػت فػػداؾ أنػػتـ أف ػػؿ أـ ارنبيػػاء قػػاؿ :بػػؿ ارنبيػػاء" ( ،)1فػػإذا كػػاف ارئمػػة الػػذيف تػػزعـ الشػػيعة

ربػػكبيت ـ كقدسػػيت ـ يقػػركف بأف ػػمية ارنبيػػاء ،فمػػف أيػػف أتػػى الشػػيعة ب ػػذ العقيػػدة إن ػػا مػػف أه ػكائ ـ
كأطماع ـ الهبيثة.

إف عمماء الشيعة تناق كا فيما بين ـ في هذ المسألة حيث قاؿ بعض عممائ ـ :فاإلماـ في
بٌ  -
الكمػاالت دكف النبػي كفػػكؽ البشػر ( .)2فػػإذا كػاف اإلمػاـ أقػػؿ منزلػة مػػف النبػي ،فكيػؼ يكػػكف ربػان هػػذا
مستحيؿ مف باب أكلى.

ج-

 لقد تكاترت الركايات عف أمير المػؤمنيف عمػي



أنػط كػاف يقػكؿ عمػى منبػر الككفػة": :هيػر

هذ ارمة بعد نبي ا أبك بكر كعمر" .كقد يركل هذا عنط مف ثمانيف طريقػان )3( .كيػركل عنػط كػذلؾ أنػط
كاف قاؿ عمى منبر الككفة" :ال أكتػى بأحػد يف ػمني عمػى أبػي بكػر كعمػر ،إال جمدتػط ح ٌػد المفتػرم".
( )4كنقمػت هػذ الركايػات كتػب الشػيعة نفسػ ا )5( .كنقػؿ أبػػك القاسػـ البمهػي عػف شػريؾ بػف عبػد ا﵀ بػػف

أبي نمر -مف الشيعة اركائؿ -أنط سئؿ" :أي ا أف ؿ أبك بكر أـ عمي فقاؿ لط :أبك بكر ،فقاؿ لط
السػػائؿ :تقػػكؿ هػػذا كأنػػت شػػيعي فقػػاؿ لػػط :نعػػـ ،مػػف لػػـ يقػػؿ هػػذا فمػػيس شػػيعيًّا ،كا﵀ لقػػد رق ػى هػػذ

ػرد قكلػط ككيػؼ نكذبػط .
عمي ،فقاؿ :أال هير هذ ارمة بعد نبي ا أبك بكر ثـ عمػر ،فكيػؼ ن ٌ
ارعكاد ٌ
كذابا" )6( .فإذا كاف هذا مكقؼ عمي  ممف يف مط عمى سكا مف البشر ،فكيؼ يدعي
كا﵀ ما كاف ن
قكـ تف يؿ عمي  عمى ارنبياء عمي ـ الس ٌـ ! ف بد أف يككف إنكار عمى هؤالء أشد نكي انر

()7

( )1الكافي.174/1 ،
( )2أصؿ الشيعة كأصكل ا :محمد آؿ كاشؼ ال طاء ،تحقيؽ :ع ء آؿ جعفر ،مؤسسة اإلماـ عمي-قـ ،ط،1
1415ق1994/ـ ،ص.214:
( )3انظػػر من ػػاج السػػنة /

/ -

 .مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد( ،

)( ،

)( ،

)( ،

) ،كقػػاؿ المحقػػؽ:

شعيب اررنؤكط :إسناد قكم ،كقاؿ أي ا :إسناد صحيح.
( )4انظر من اج السنة/ ،

-

 . /كالسنة :ابف أبي عاصـ( ،
( )5انظر :بحار ارنكار/ ،

 ،كمجمكع الفتاكل،
)/ ،

/

 ، -كف ائؿ الصحابة :اإلماـ أحمد،) ( ،

.

 ،الشافي في اإلمامة :أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكسكم ،المعركؼ بالشريؼ

المرت ى ،تحقيؽ :السيد عبد الزهراء الحسيني الهطيب ،مركز اربحاث العقائدية،
( )6من اج السنة :ابف تيمية  ، - /انظر :مصنؼ ابف أبي شيبة /

. /

 .كركل الطبراني مثمط في المعجـ

الكبير /
( )7انظر :بحث بعنكاف :دعكل تف يؿ الشيعة أئمت ـ عمى ارنبياء عمي ـ الس ـ عرض كنقض :د .صالح حسيف
الرقب ،كمية أصكؿ الديف -الجامعة اإلس مية ،غزة -فمسطيف ،ص.54:
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د-

قػكل ـ بأف ػػمية ارئمػة عمػػى ارنبيػاء مهػػالؼ لإلجمػػاع كذلػؾ الجتمػػاع القػركف الث ثػػة عمػػى

تف ػػيؿ ارنبيػػاء عمػػى مػػف س ػكاهـ ،كهػػذا اإلجمػػاع حجػػة حتػػى عنػػد الشػػيعة فقػػد اتفػػؽ سػػمؼ ارمػػة،

كأئمت ا ،كسائر أكلياء ا﵀ تعالي أف ارنبياء أف ؿ مف اركلياء الذيف ليسكا بأنبياء (.)1

ِ
افر ُش َ
ااقل
ػنعـ عمػػي ـ فػػي قكلػػط تعػػاليَ ﴿:و َم ْ
ااـ ُيىاا ِع اهللَ َو َّ
ق -رتػػب ا﵀ سػػبحانط كتعػػالي عبػػاد المػ ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ااـ ُأو َفًِا َ
َؾ ُٖو َفًِ َ
غ َو ُّ
ااؽ
افهاااِٚل َ
افن َ
افهااادِّ يَ َ
ااـ افَّْبِ ِّٔا َ
غ َو َح ُسا َ
اآدَ اء َو َّ
ااغ َو ِّ
ااؿ اهللُ َظ َِاا ْٔ ِٓ ْؿ ما َ
ااع ا َّفاااذ َ
ااؽ َما َ
يـ َأ ْٕ ًَا َ
َرؾِٔ ًَ﴾ٚالنساء ،69 :فقدـ ا﵀ ارنبياء لككن ـ أرف رتبة كدرجة عف غيرهـ مف صالحي عباد ا﵀ ،كلـ
أف مف يرج إلػي كتػاب ا﵀ لػف يجػد رئمػة الشػيعة االثنػي
يذكر إمامان كاحدان مف أئمة الشيعة ،ف ن ٌ
عش ػػر ذكػ ػ انر ،فكت ػػاب ا﵀ ي ػػدؿ ف ػػي جميػ ػ آيات ػػط عم ػػى اص ػػطفاء ا﵀ ل نبي ػػاء كتف ػػيم ـ عم ػػى جميػ ػ
ِ
ِ
البش ػػر( .)2كقكل ػػط تع ػػالى﴿ :إِ َّن اهللَ اصااا َى ٍَك َآَم وُٕقحااا ٚو َآ َل إِب ِ
ان َظ َ
غ﴾ آؿ
ااار َ
اااذ ا ْف ًَاااَ ٚد َ
ْ
ٔؿ َو َآ َل ظ ّْ َ
اااراه َ
ََ َ ً َ ْ َ
عمراف.33:
ك-

تف ػػيؿ الش ػػيعة ل ئم ػػة مهػػالؼ لنص ػػكص ارحادي ػػث الت ػػي ركيػػت ع ػػف الرس ػػكؿ  ف ػػي أف

احدا ،فكيؼ يككف ارئمة
إماما ك ن
أف ؿ الناس بعد النبييف كالمرسميف هـ الصحابة ،كلـ يذكر في ـ ن
أف ػػؿ م ػػف النبي ػػيف كه ػػـ ليسػ ػكا بأف ػػؿ م ػػف الص ػػحابة الػ ػذيف ه ػػـ أق ػػؿ م ػػف النبي ػػيف منزل ػػة ،فق ػػد ق ػػاؿ

الرسكؿ" :هير أمتي القرف الذيف يمكني ،ثـ الذيف يمكن ـ ثـ الػذيف يمػكن ـ" ( ،)3كقكلػط " :ال تسػبكا
و
ذهبػا مػػا بمػػغ مػػد أحػػدهـ ،كال نصػػيفط" ( ،)4فػػإذا كانػػت تمػػؾ
أصػػحابي ،فمػػك أف أحػػدكـ أنفػػؽ مثػػؿ أيحػػد ،ن
مرتبػػة الصػػحابة الػػذيف هػػـ دكف ارنبيػػاء فكيػػؼ بالػػذيف لػػـ يككن ػكا صػػحابة -حيػػث ال ينطبػػؽ معنػػى
الصحبة إال عمى ث ثة مف ارئمة االثني عشر عند الشيعة كهـ عمي كابنا الحسف كالحسيف ،- 

فظ ر بذلؾ بط ف ما ذهبكا إليط مف أف ارئمة أف ؿ مف ارنبياء (.)5

( )1انظر :مجمكع فتاكل ابف تيمية.11/221 ،
( )2انظر :أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ( شهصيتط كعصر  -دراسة شاممة):
ىعمي محمد محمد الص بي ،مكتبة الصحابة ،الشارقة – اإلمارات1425،هػ  2004 /ـ.917/2 ،
( )3صحيح مسمـ ،كتاب ف ائؿ الصحابة  ،باب ف ؿ الصحابة ثـ الذيف يمكن ـ.1962/ 4 ،)2533( ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب أصحاب النبي ،باب قكؿ النبي " :لك كنت متهذا همي ".8/5 ،)3673( ،
( )5انظر :مجمكع الفتاكل.222/11 ،
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ز-

ذه ػػب أه ػػؿ الس ػػنة كالجماع ػػة إل ػػى تكفي ػػر م ػػف اعتق ػػد أف ارئم ػػة أف ػػؿ م ػػف ارنبي ػػاء عم ػػي ـ

الس ـ ،كقد قرر بعض أهؿ العمـ بأف مف ف ؿ عميان  عمػى أحػد ارنبيػاء عمػي ـ الصػ ة كالسػ ـ
فإنط أشد كف انر مف الي كد كالنصارل (.)1

إف الػذم تهمػػص إليػػط الباحثػػة أف اعتقػاد الشػػيعة فػػي ربكبيػػة ارئمػػة لػيس عميػػط دليػػؿ جػػاء بػػط
ٌ
الشػػرع ،أك يقبمػػط العقػػؿ، ،كانمػػا هػػك م ػزيج مػػف العقائػػد ال ػػالة المػػأهكذة مػػف النصػػارل ،كالمج ػػكس،
كالصكفية.



( )1انظر من اج السنة النبكية :شيخ اإلس ـ ابف تيمية.69/4 ،
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الم م الثان  :ال عم لأن األ م لهم

ف تكو ن .

إف ا﵀ أعطى ارئمة القدرة كاإلذف بالتصرؼ في
يقصد الشيعة مف قكل ـ اله فة التككينيةٌ :
الككف ،كتدبير أمكر  ،بمعنى قدرة "كف فيككف" ،كل ذا فقد أسندكا الحكادث الككنية مف :الرعد كالبرؽ،
كالمطر، ،كانبات الزرع، ،كاهراج الثمر إلى ارئمة –حسب زعم ـ .-كهػذ الكاليػة إ ػافة لمػا ل ػـ مػف
كاليػػة الحاكميػػة الشػػرعية ( ،)1كيزيػػد ارمػػر ج ػ نء إق ػرار معاص ػري ـ ب ػػذا المعتقػػد الفاسػػد ،حيػػث يقػػكؿ

الهميني" :إف لإلماـ مقامان محمكدان ،كدرجة سامية ،كه فة تككينية ته

لكاليت ا كسيطرت ا جميػ

ذرات هػػذا الكػػكف" ( ،)2كيقػػكؿ" :ككػػاف هػػك –اإلمػػاـ -سػػمطاف الػػدنيا كاآله ػرة كالمتصػػرؼ فػػي جميػ ػ

()3
أمػػا التككينيػػة بمعنػػى أف ل ػػـ اإلحاطػػة عمػػى
العػكالـ بػػإذف ا﵀"  ،كيتبعػػط همفػػط ال ػػالكف فيقكلػػكف":ك ٌ
جمي ما همؽ البارم تعالى مف الدرة إلى الذرة ،كهـ الكسيمة العظمى فػي تػدبير هػذا الكػكف الكسػي ،

،كاف كاليػت ـ المطمقػة كسػمطنت ـ العامػػة عمػى مػا سػػكل ا﵀ جػؿ كعػ  ،كهيمنػػت ـ الجبركتيػة عمػى كافػػة
المكجكدات ثابتط عند عمماء اإلمامية كحكمائ ـ مف صػدر اإلسػ ـ إلػى زماننػا هػذا أمثػاؿ  :سػمماف،
كأبي ذر ،كعمار ،كالمقداد ،...،كالكميني ،كالمفيد ،كالحمي ،كالمجمسي إلى أع منا المعاصػريف ،نعػـ

قد أنكرها المقصركف ،كالمست عفكف ،كالذيف يقيسكف أكلياء ا﵀ كأمناء كالمعصكميف بأنفس ـ" (.)4
المناقش وال :
-1

إف مما ينقض هذا االفتػراء كمػا صػاحبط مػف مركيػات ،أف ارئمػة كػانكا يرف ػكف أمثػاؿ هػذا

أف اإلمػاـ أبػا عبػد ا﵀ جعفػر
االفتراء ،كقد كثرت وصلنلهم رتباع ـ بمػزكـ الكتػاب كالسػنة ،فقػد رككا ٌ
الصػػادؽ  قػػاؿ" :ال تقبم ػكا عمينػػا حػػديثان إالٌ مػػا كافػػؽ الق ػرآف كالسػ ٌػنة ،أك تجػػدكف معػػط شػػاهدا مػػف
ٌ
دس في كتب أصػحاب أبػي أحاديػث لػـ يح ٌػدث ب ػا
أحاديثنا
ٌ
المتقدمةٌ ،
فإف الم يرة بف سعيد لعنط ا﵀ ٌ
فإنػا إذا
نبينػا صػمٌى ا﵀ عميػط كآلػطٌ ،
أبي ،فػاتقكا ا﵀ ،كال تقبمػكا عمينػا مػا هػالؼ قػكؿ رٌبنػا تعػالى كس ٌػنة ٌ
حدثنا قمنا :قاؿ ا﵀  كقاؿ رسكؿ ا﵀ صمٌى ا﵀ عميط كآلط كسمٌـ" (.)5
ٌ

( )1انظر :دراسة عف الفرؽ في تاريخ المسمميف :الهكارج كالشيعة ،د .أحمد محمد جمي ،مطبكعات مركز الممؾ
فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلس مية ،ط1408، 2ق ،ص.198 :

( )2الحككمة اإلس مية :ص.52

( )3ارربعكف حديثان لمهميني :ص.71

(http://www.alehkaky.com/vb/showthread.php?t=22590)4

منتديات

يا

حسيف،

السبت

2015/4/18ـ ،س 9:50ص ،إجابة مف أحد عممائ ـ :الحاج مير از حسف الحائرم ارحقاقي ،عمى سؤاؿ
رقـ.354:

( )5بحار ارنكار.250/2 ،
91

الفصلىاألول

ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد افربقبٔ ٜبغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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-2

إقرار ارئمة في كتب ـ أن ـ عبيد ﵀ تعالى ال يممككف نفعػان كال

ػ انر ،فقػد جػاء أف جعفػر بػف

محمد قاؿ" :فكا﵀ مػا نحػف إال عبيػد الػذم همقنػا كاصػطفانا ،مػا نقػدر عمػى

ػر كال نفػ ، ،كاف رحمنػا

حجة ،كال معنا مف ا﵀ براءة.)1( "...
فبرحمتط، ،كا ٌف ع ٌذبنا فبذنكبنا ،كا﵀ ما لنا عمى ا﵀ ٌ

يمػػزـ الشػػيعة الػػذيف يزعمػػكف حػػب آؿ البيػػت أف يمتزمػكا كصػػيت ـ باتبػػاع القػرآف الػػذم قػػاؿ ا﵀
-3
ِ
ِ
فيطَ ﴿:وهللِ ُم ِْ ُ
اؿ ُي َٗ ِّف ُ
َي ًَ ُِا ُف
افس ََم َوات َو ْإَ ْر ِ َوإِ َػ اهللِ ا َْده ُر َ َأ َِل ْ ت ََر َأ َّن اهللَ ُيزْ ِجال َش َ
اؿ َ ْ
اػ َب َْْٔا ُف ُث َّ
احً ٚبُ ٚث َّ
ؽ َّ
ِ
ٍ ِ
ُيرج ِمـ ِخ َالفِ ِف ويَْزِّ ُل ِمـ افسَم ِء ِمـ ِجب ٍ ِ ِ
ٚء َو َي ْ ِ
ك ُؾ ُف َظ ْـ
ٚل ؾ َٔٓ ٚم ْـ َب َرَ َؾ ُٔه ُ
ْ َ
سى ا ْف َق َْ َ َ ْ ُ ُ ْ
َُ
ُرـ ً
ٔ ٛبِف َم ْـ َي َن ُ
َ َّ َ
َٚمَ ٚؾ َ َ
ِِ
 ٛبِ ْْ َٕٚب َه ِ
ٚر﴾النكر ،43-42 :كقكلط َ ﴿ :ؾِ٘ َذا َؿ ََ ٙأ ْم ًرا َؾِٕ٘ َََّم َي َُ ُ
ُاـ
قل َفا ُف ـ ْ
ٚء َيََُ َُ ٚشََْ ٚب ْرؿف َي ْذ َه ُ
َم ْـ َي َن ُ
ُقن﴾غافر ،68 :فجعؿ ا﵀ سبحانط تدبير الككف ﵀ كحد .
َؾ َُٔ ُ
إف كػؿ مػا يجػرم فػي هػذا الكػكف هػك بػأمر ا﵀ كتقػدير ال شػريؾ لػط سػبحانط ،كالقػرآف كا ػػح
-4
ٌ
ِ
ِ
ِ
ٚب اف ِّث ََ َ
اٚل﴾
اح َ
افس َ
اكء َّ
از َ َخ ْق ًؾاَ ٚو َض َّ ًًاَ ٚو ُيْْن ُ
في داللتط ،حيث يقكؿ ا﵀ تعػالىُ ﴿:ه َاق ا َّفاذي ُياريُ ُُؿ ا ْف َ ْ
الرعػد ،12 :كبػػالنظر فػػي ركايػػات ـ فػػإف هػػذا ادعػاء لربكبيػػة عمػػي  أك أف لػػط شػػرنكا فػػي الربكبيػػة

كمف هذ الركايات " :ما كاف مف سحاب فيط رعد كصاعقة كبرؽ فصػاحبكـ يركبػط ،أمػا أنػط سػيركب

() )2

السحاب ،كيرقى في ارسباب أسباب السماكات كارر ػيف السػب  ،همػس عػكامر كثنتػاف هػراب "
اٝ
عميػػا هػػك الػذم يسػػير السػػحاب فيكفػركف بقػػكؿ ا﵀ سػبحانط َ ﴿:ح َّتاك إِ َذا َأ َؿ َِّا ْ
ف ػـ ب ػػذا يقكلػكف إف ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
ِ
ار
افر َي َ
َش َحً ٚب ٚث ََُ ًٓٚش ََُْْ ٚه ف َب َِد َّم َِّٔ ٝؾ َٖٕزَ ْفَْ ٚبِف ا َْدٚء ﴾ارعراؼ ،57:كقكلط سػبحانط﴿:اهللُ ا َّفذي ُي ْرش ُؾ ِّ
اٚح َؾتُث ُ
افس ََمء َـ ْٔ َ
ػ َي َنٚء﴾ الركـ.)3( 48:
َش َحً ٚبَ ٚؾ َٔ ْب ُس ُى ُف ِِم َّ
()4

إف قكؿ الشيعة أف عميان يركب السحاب يدؿ عمى أف االثنا عشرية امتداد لممذهب السبئي
-5
ٌ
القائؿ ":إف عميان هك الػذم يجػيء فػي السػحاب كالرعػد صػكتط كالبػرؽ تبسػمط" ( ،)5كهػك الػذم تػديف بػط

( )1بحار ارنكار ،289/25 ،الحدائؽ النا رة لمبحراني.9/1 ،
( )2االهتصاص :ص ،327 ،199بحار ارنكار.32/27 ،
( )3انظر :أصكؿ مذهب الشيعة لمقفارم.514/2 ،

( )4المذهب السبئي :نسبة لعبد ا﵀ ابف سبأ ،قاؿ ابف حجر" :عبد ا﵀ بف سبأ ،مف غ ة الزنادقة ...كلط أتباع يقاؿ
ل ـ السبئية معتقدكف اإلل ية في عمي بف أبي طالب ،كقد أحرق ـ عمي بالنار في ه فتط"( .لساف الميزاف :أبك
الف ؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسق ني ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،دار البشائر اإلس مية،
ط2002 ،1ـ.)289 ،290/3 ،

( )5الممؿ كالنحؿ لمش رستاني.174/1 ،
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النصيرية كذلؾ ( ،)1كهذا ما ع دنا عمي ـ يأهذكف عقيدت ـ مف مزج ارفكار ال الة عند كؿ مذهب
كيسيركف عمي ا.

-6

جاء في إحدل ركايات ـ" :هـ مبدأ الكجكد كغايتط" ،كهذا يتصادـ م داللة القرآف الكا ػحة:

ْاس إِ َّٓ فِ َٔ ًْ ُبادُ ِ
ِْ ٝ
ال َّـ َو ْ ِ
ون﴾ الػذاريات ،56:فكيػؼ تحصػر الركايػات المكذكبػة ال ايػة مػف
﴿ َو َمَ ٚخ َِ َْ ُ
اْلٕ َ
همؽ البشرية هك :إر ػاء لهمسػة أشػهاص ،ثػـ تنسػب هػذا الكػذب آلؿ البيػت



 ،كجػاء كفي ػا "هػـ

الكاؼ كالنكف" كيػؼ يككنػكا حركفػان تنطػؽ كهػـ ذكات تتحػرؾ ( ( )2ثػـ إف القػرآف الكػريـ أ ٌكػد م ٌػرات أف
ارمر يكف بتككيف ا﵀ لػط كحػد  ،ف ػؿ كانػت هػذ ارلفػاظ فاعمػة قبػؿ همق ػـ ٌإنػط لكػذب صػريح عمػى
ارئمة كتكذيب با﵀ كبكتابط.

إذا كاف إنبات الشجر، ،كانزاؿ المطر ال يت ٌـ إال بارئمة فمً ىم ٍف كاف تدبير هذ ارمػكر قبػؿ أف
-7
يكلػػدكا كلً ىمػ ٍػف يصػػير بعػػد كفػػات ـ ثػػـ هػػؿ ا﵀ يفعم ػػا أـ هػػـ يفعمكهػػا مباش ػرة أـ مقصػػد القػػكؿ هػػداع
بسػػطاء العقػػكؿ لقط ػ صػػمة العبػػاد بهػػالق ـ ( .)3لقػػد عػػاش آؿ البيػػت عم ػ انر محػػددان فػػي مكػػاف كزمػػاف

محدديف ،كما زاؿ الككف يسير بنظاـ محكـ فمف الذم يسير سكل ا﵀ كحد
-8

إذا كػػاف ارئمػػة يقػػدركف عمػػى هػػذ ارمػػكر العظيمػػة ،كمػػا داـ أف ا﵀ أعطػػاهـ طاعػػة الكػػكف

بكؿ مككناتط ،فمماذا لـ يسػتهدمكا سػ ح الطاعػة الككنيػة فػي رفػ الظمػـ عػن ـ ،كنصػر ديػن ـ لمػاذا
عاشكا فقراء مست عفيف ،يدينكف بالتقية هكفان مف الحكاـ الظممة كما زعمت الشيعة (.)4

أف لإلماـ مف أهؿ البيت سمطة تككينية عمى كػؿ ذرة مػف ذرات الكػكف ،ألػيس هػذا
-9
إف قكل ـ ٌ
ٌ
كف انر لـ يقؿ بط الي كد كالنصارل ،كال غيرهـ مف الكفار ماذا يتبقى ﵀ إذا كاف لإلماـ مف أهؿ البيت
تسمط عمى كؿ ذرة مف ذرات الككف

( )1النصيرية :هي إحدل الفرؽ الباطنية ال ة ،ظ رت في القرف الثالث لم جرة انشقت عف فرقة اإلمامية االثنا
عشرية .تقكؿ بألكهية عمي  ،يعتقد بع

ـ أف عميان يسكف السحاب بعد تهمصط مف الجسد الذم كاف يقيد ، ،كاذا

مر ب ـ السحاب قالكا :الس ـ عميؾ يا أبا الحسف ،كيقكلكف :إف الرعد صكتط كالبرؽ سكطط .انظر( :فرؽ معاصرة
تنتسب إلى اإلس ـ كبياف مكقؼ اإلس ـ من ا :د .غالب بف عمي عكاجي ،المكتبة العصرية الذهبية -جدة ،ط،4
 1422هػ  2001 -ـ ،533/2 ،المكسكعة الميسرة في اردياف كالمذاهب كارحزاب المعاصرة :الندكة العالمية

لمشباب اإلس مي ،إشراؼ كتهطيط كمراجعة :د .مان بف حماد الج ني :دار الندكة العالمية ،ط1420 ،4ق،
.)392/1
( )2براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات لم امدم :ص.111
( )3المصدر السابؽ :ص.121

( )4انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات :ص.119
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ِ
ِ
اـ َي ِِّْ ُ
اؽ
افس َاَمء َو ْإَ ْر ِ َأ َّم ْ
أليست هذ الفرية م ادة لقكؿ ا﵀ تعػالىُ ﴿ :ؿ ْؾ َم ْـ َي ْرزُ ُؿُ ُْؿ م َـ َّ
اِلل ِمـ ا َْدٔ ِ
ِ ٝم َـ َْ
َ ٝو ُ ْ
افس ّْ َع َو ْإَ ْب َه َٚر َو َم ْـ ُ ْ
قن اهللُ َؾ َُ ْاؾ َأ َؾ َاال
ُي ِر ُج ا َْد ِّٔ َ
اِل ِّل َو َم ْـ ُيدَ ِّب ُر ْإَ ْما َر َؾ َسا َٔ َُق ُف َ
ُي ِر ُج َْ َّ َ ِّ
َّ

َ
اِل ُّؼ َؾ ََم َذا َب ًْدَ َْ
قن َ َؾ َذفُِ ُُؿ اهللُ َر ُّبُ ُُؿ َْ
قن﴾ يػكنس ،32-31 :كقكلػط :
اِل ِّؼ إِ َّٓ َّ
ُك ُؾ َ
َت َّت َُ َ
افو َال ُل َؾَّٖٕك ت ْ َ
ات و ْإَر َ ِِم ِشت ََِّ ٜأيٍ ٚم ُثؿ اشتَقى ظ َذ ا ْفًر ِ ِ
ِ
ِ
اٚر َي ْى ُِ ُبا ُف
َّ َّ ْ َ َ
ش ُيٌْقا اف َِّ ْٔ َاؾ افْ ََّٓ َ
َْ
افس ََم َو َ ْ
﴿إِ َّن َر َّبُ ُُؿ اهللُ ا َّفذي َخ َِ َؼ َّ
ِ
افناااّس وا ْف ََّااار وافُّْجاااقم مساااخَّ ر ٍ
ِ
ات بِا َ
ااٖ ْم ِر ِه َأ َٓ َفااا ُف َْ
غ﴾
اْل ِْا ُ
ااٚر َك اهللُ َر ُّب ا ْف ًَاااَ ٚد َ
اار َت َبا َ
ااؼ َو ْإَ ْما ُ
َحثٔ ًثاااَ ٚو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ارع ػراؼ ،54:ألػػيس ه ػؤالء المهػػاطبكف مػػف المشػػركيف الكا ػػحيف أقػػكل إيمان ػان بربكبيػػة ا﵀ لمكػػكف،
كبانفراد بالتدبير مف هؤالء الذيف بمغ ب ـ ال

ؿ إلى مثؿ هذ ارقكاؿ (.)1

 -10إف العقػػؿ البسػػيط يتسػػاءؿ :كيػػؼ إللػػط عظػػيـ أف يككػػؿ لعبػػاد جػػاءكا مػػف العػػدـ كهرج ػكا مػػف
الدنيا ،كاعتػراهـ الصػ ر كالكبػر كالصػحة كالسػقـ ،كالجػكع كالشػب  ،عقػكل ـ محػدكدة ،كقػدرت ـ ناقصػة
أف يدبركا أمكر الكػكف بمػا فيػط مػف ب يػيف اله ئػؽ مػف ارحيػاء كالجمػادات

()2

الشيعة ذلؾ الم ـ إال لمطام فاسدة أعمت بصائرهـ.

فكيػؼ قبمػت عقػكؿ



( )1انظر :دحر افتراءات أهؿ الزيغ كاالرتياب عف دعكة اإلماـ محمد بف عبد الكهاب
ربي بف هادم المدهمي ،المكتبة الشاممة.153/1 ،

( )2انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات لم امدم :ص .120
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الم م الثالا :األ م

م ون الموتى.

غال ػػت االثن ػػا عشػ ػرية ف ػػي ارئم ػػة م ػػف آؿ البيػ ػػت غمػ ػكان عظيمػ ػان ،فم ػػـ تت ػػرؾ هصيص ػػة مػػػف

هصائص الرب سبحانط إال كمنحت ا ل ـ ،كمف ذلؾ إعطػاء ارئمػة صػفة إحيػاء المػكتى مػف قبػكرهـ،

كبعػػث ـ بعػػد المػػكت ،كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف الحسػػاب كالج ػزاء ،ثػػـ تصػػييرهـ إلػػى الجنػػة أك النػػار
المتيف جعمت ل ئمة التصرؼ في ما.
كيستدلكف عمى ذلؾ بما نسبتط كتب ـ إلى أئمة آؿ البيت  كمن ا:
()1

بػأجمع ـ ( ،)2كقػاؿ" :إف ا﵀ سػيجم

عميا -كما يزعمكف -أحيى مػكتى مقبػرة الجبانػة
-1
إف ن
لنا كلشيعتنا الدنيا كاآلهرة ،كيدهم ـ جنات النعيـ ،كيدهؿ عدكنا الجحيـ" (.)3

"حج رجػؿ مػف أصػحابنا ،فػدهؿ عمػى أبػي عبػد ا﵀ الصػادؽ،
-2
عف داكد بف كثير الرقي قاؿٌ :
فقػػاؿ :فػداؾ أبػػي كأمػػي ،إف أهمػػي قػػد تكفيػػت كبقيػػت كحيػػدان ،فقػػاؿ أبػػك عبػػد ا﵀ :أفكنػػت تحب ػػا قػػاؿ:
نعـ .جعمت فداؾ قاؿ :ارج إلى منزلؾ فإنؾ سترج إلى المنزؿ كهي تأكؿ شيئان .قػاؿ :فممػا رجعػت

مف حجتي كدهمت منزلي رأيت ا قاعدة كهي تأكؿ" (.)4

فاه ػػرت كحممػػت لكقت ػػا ،كأكم ػكا من ػػا ،كعمػػى
-3
زعم ػكا" :إف عمي ػان دعػػا لشػػجرة كمثػػرل يابسػػة ٌ
رمانة فاه رت ،كحممت ،كأكؿ محبك من ا ،كأرادها مب ك فمـ ينالكها" (.)5
-4

عف عمي بف الم يرة قاؿ" :مر العبد الصالح  بػامرأة بمنػى كهػي تبكػي كصػبيان ا حكل ػا

يبكػػكف ،كقػػد ماتػػت بقػرة ل ػػا فػػدنا من ػػا ثػػـ قػػاؿ ل ػػا :مػػا يبكيػػؾ يػػا أمػػة ا﵀ قالػػت :يػػا عبػػد ا﵀ إف لػػي

صػػبيانان أيتامػان فكانػػت لػػي بقػرة معيشػػتي كمعيشػػة صػػبياني كػػاف من ػػا ،فقػػد ماتػػت كبقيػػت منقطعػػة بػػي
كبكلدم ،كال حيمة لنا فقاؿ ل ا :يا أمة ا﵀ هػؿ لػؾ أف أحيي ػا لػؾ قالػت :فأيل ً مػت أف قالػت :نعػـ ،يػا
عبػػد ا﵀ قػػاؿ :فتنحػػى ناحيػػة ،فصػػمى ركعتػػيف ثػػـ رف ػ يديػػط يمنػػة ،كحػػرؾ شػػفتيط ،ثػػـ قػػاـ فمػػر بػػالبقرة

فنهس ا نهسان ،أك

رب ا برجمط فاستكت عمى اررض قائمة ،فمما نظرت المػرأة إلػى البقػرة قػد قامػت

ص ػػاحت :عيس ػػى اب ػػف مػ ػريـ كرب الكعب ػػة" ( ،)6كي ػػرككف ":ل ػػك أقس ػػـ أب ػػك الحس ػػف عم ػػى ا﵀ أف يحي ػػي
( )1الجبانة :اسـ يطمؽ عمى المقبرة عند أهؿ الككفة .انظر( :معجـ البمداف.)100/4،
( )2بحار ارنكار.194/41 ،
( )3الكافي.395 ،394/1 ،
( )4بحار ارنكار ،80/47 ،بصائر الدرجات.1/1 ،
( )5الصراط المستقيـ.107/1 ،

( )6كتاب بصائر الدرجات.273/1 ،
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اركليف كاآلهريف رحياهـ" ( .)1كتصمح لتككف ركايػة مناق ػة لمػا في ػا مػف قػكؿ :لػك أقسػـ عمػى ا﵀،

حيث تكرد سؤاالن هؿ أبك الحسف هك الذم يحيي أـ ا﵀ أـ هك شريؾ ﵀ في اإلحياء
المناقش وال :

إف هذ الفرية عمى آؿ البيت أف باستطاعت ـ إحياء المكتى مردكدةه بما يمي:
-1

ما ركتط كتب ـ عف ارئمة أن ـ يؤمنكا بأن ـ ميتكف كمبعكثكف مػف ا﵀ رن ػـ عبيػد سػبحانط،

فعػف جعفػر بػػف محمػد قػاؿ" :فػكا﵀ مػا نحػف إال عبيػػد الػذم همقنػا كاصػػطفانا ...،كا﵀ مػا لنػا عمػػى ا﵀

لميت ػ ػػكف ،كمقب ػ ػػكركف ،كمنش ػ ػػكركف ،كمبعكث ػ ػػكف ،كمكقكف ػ ػػكف،
حج ػ ػػة ،كال معن ػ ػػا م ػ ػػف ا﵀ بػ ػ ػراءة، ،كاٌن ػ ػػا ٌ
ٌ
كمسؤكلكف ،كيم ـ! ما ل ـ لعن ـ ا﵀ فقد آذكا ا﵀ كآذكا رسكلط  في قبر  ،كأمير المؤمنيف ،كفاطمة،
كالحسػف ،كالحسػيف ،كعمػي بػف الحسػػيف ،كمحمػد بػف عمػي صػػمكات ا﵀ عمػي ـ" ( ،)2كفػي الركايػة دليػػؿ
عمى تأذم آؿ البيت كاعت ار

ـ عمى غمك الشيعة في ـ، ،كاقرارهـ ﵀ بالربكبية.

 -2إف آؿ البيت كانكا أكثر الناس تمسكان بكتاب ا﵀ تعالى ،ككثر عػن ـ الكصػية رتبػاع ـ بػالتزاـ
القرآف كأدلتط الذم قاؿ ا﵀ فيطُ ﴿ :ؿ ِؾ اهللُ ُُئُُِٔؿ ُثؿ ي ِّٔ ُتُُؿ ُثؿ ََيًُُّؿ إِ َػ ياق ِم ا ْف َِٔٚم ِا َٓ ٜريا ٛؾِ ِ
ٔاف
َْ َ
ْ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ
َ َ
ْ ْ َّ ُ
ِ
ِ
َو َفُِ َّـ َأ ْـ َث َر افْ ِ
ُئِأُ ُْؿ
َّٚس َٓ َي ًْ َِ ُّ َ
اؿ ُ ْ
قن ﴾اجلاثية ،62وقال﴿ :اهللُ ا َّفذي َخ َِ ََُ ُْؿ ُث َّؿ َرزَ َؿُ ُْؿ ُث َّؿ ُئّ ُتُ ُْؿ ُث َّ
ِ ِ ِ
ه ْؾ ِمـ ُ ِ
ر ٍء ُش ْب َحُ َٕ ٚف َو َت ًَ َٚػ َظ ََّم ُي ْ ِ
ُقن ﴾الروم ،04 :ف ذ اآليػات
ؼـ َ
َ
ذـَٚئُ ُْؿ َم ْـ َي ٍْ ًَ ُؾ م ْـ َذفُ ُْؿ م ْـ َ ْ
ْ َ
أثبتت أف المكت كالبعث بيد ا﵀ كحد  ،فكيؼ يدعي ارئمة البعث رنفس ـ كهـ يؤمنكف بالقرآف
-3

كيػؼ بإمػاـ يمػكت كيبمػػى فػي التػراب يقػػدر عمػى بعػث المػكتى ،كالمػػكت صػفة

اإلحياء صفة قكة كقدرة .كقد أثبتكا المكت ل ئمة حيث ك

ػعؼ ،بينمػػا

الكمينػي فػي كتابػط الكػافي بابػان بعنػكاف:

"إف ارئمة يعممكف متى يمكتكف ،كأن ـ ال يمكتػكف إالٌ باهتيػار مػن ـ" ،)3( .ثػـ نسػأل ـ قمػتـ إف ارئمػة
يحيكف المكتى فمماذا ال يحيكف أنفس ـ

-4

مف العجيب أنكـ أثبتـ فػي ركايػاتكـ المزعكمػة أف اإلمػاـ أحيػى بشػ انر ،كبقػرة ،كشػجرة ،كمػرت

عمى شيعتط عصكر ق ر كظمـ كلـ يحي نفسط لينصر شيعتط كيدف الظمـ عن ـ!

كرد فػي أدلػت ـ ارلفػاظ :فصػمى ،دعػا ،لػك أقسػـ عمػى ا﵀ ،ف ػؿ اإلمػاـ يحيػي المػػكتى أـ أف
-5
ا﵀ يحيػػي ـ بص ػ ة كدعػػاء كقى ىسػػـ اإلمػػاـ كهػػك القائػػؿ سػػبحانطَ ﴿:ـ ْٔ َ
ون بِااٚهللِ َو ُـْْاات ُْؿ َأ ْم َقاتًااٚ
اار َ
ااػ َت ُْ ٍُ ُ
( )1بحار ارنكار.201/41 ،
( )2بحار ارنكار.289/25 ،
( )3الكافي.258/1 ،
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ِ
اقن ﴾ البقػرة ،28:كهػؿ قىبًػؿ ا﵀ أف يتهػذ اإلمػاـ شػريكان لػط
ُئُِٔ ُْؿ ُث َّؿ إِ َف ْٔ ِف ت ُْر َج ًُ َ
َؾ َٖ ْح َٔٚـ ُْؿ ُث َّؿ ُئّ ُتُ ُْؿ ُث َّؿ ُ ْ
ون َذفِ َ ِ
ِ َ
اـ ُي ْ ِ
ؼ ْ
اك
ؼ َك بِ ِف َو َيٌ ٍِْ ُر َمَ َُ ٚ
اٚء َو َم ْ
ؽ َد ْ
اـ َي َن ُ
في الربكبية كهك سػبحانط القائػؿ﴿:إِ َّن اهللَ َٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
ِ
ِ
سى إِ ْث ًَم َظيِ ًَٔم﴾النساء.48 :
بٚهلل ِ َؾ ََد ا ْؾ َ َ
ت عم الش ع أن الم ةا والجنة والنةا ل ة ا مةام :تبػ زعم ػـ أف البعػث بعػد المػكت بيػد
ارئمػػة أف فك ػكا إلػػي ـ أمػػر الحسػػاب ،كمػػا يتبعػػط مػػف ث ػكاب أك عقػػاب ،كيسػػتدلكف عمػػى ذلػػؾ بمػػا
زعمكها أقكاالن ل ئمة ،كمن ا:
أ-

عػػف أبػػي عبػػد ا﵀  أف رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط قػػاؿ رميػػر المػػؤمنيف " : يػػا

ب-

قاؿ أمير المؤمنيف عمي " : أنا قسيـ الجنة كالنار ال يدهم ا داهؿ إال عمى أحد قسمي،

ج-

عػف البػػاقر أنػػط قػػاؿ" :ثػػـ يػػدعى بنػػا فيػدف إلينػػا حسػػاب النػػاس ،فػػنحف كا﵀ نػػدهؿ أهػػؿ الجنػػة

د-

قاؿ أبك عبد ا﵀" :إذا كاف يكـ القيامة...ينادم الذم عف يمينط :يا معشر اله ئؽ هذا عمي

ديػػاف هػػذ االمػػة ،كالمتػػكلي حسػػاب ـ ،كأنػػت ركػػف ا﵀ االعظػػـ يػػكـ القيامػػة ،أال ،كاف المػػآب
عمػػي أنػػت ٌ
إليؾ ،كالحساب عميؾ كالصراط صراطؾ ،كالميزاف ميزانؾ ،كالمكقؼ مكقفؾ" (.)1
كأنا الفاركؽ اركبر" ( (.)2

الجنة كأهؿ النار النار" (.)3

بف أبي طالب يدهؿ الجنة مف يشاء ،كينادم الذم عف يسار :يا معشػر اله ئػؽ هػذاعمػي بػف أبػي

طالب يدهؿ النار مف يشاء" (.)4
المناقش :
-1

إف إعطاء ارئمة هصائص ا﵀ تعالى ال يقدـ عميػط مػؤمف لديػط قميػؿ مػف عقػؿ ،فػا﵀ تعػالى

منػػز عػػف الش ػريؾ ،كارئمػػة ينزهػػكف أنفس ػ ـ عمػػا نسػػبط إلػػي ـ عممػػاء الشػػيعة ،فقػػد يركم عػػف جعفػػر
الصادؽ أنػط قػاؿ" :فػكا﵀ مػا نحػف إال عبيػد الػذم همقنػا كاصػطفانا ،مػا نقػدر عمػى ٌػر كال نفػ ، ،كاف
حجػة ،كال معنػا مػف ا﵀ بػراءة" ( .)5فارئمػة
رحمنا فبرحمتط، ،كا ٌف عػ ٌذبنا فبػذنكبنا ،كا﵀ مػا لنػا عمػى ا﵀ ٌ
( )1بحار ارنكار.272/24 ،
( )2بحار ارنكار.354/25 ،
( )3الكافي ،195/8 ،التفسير الصافي.323/5 ،
( )4بحار ارنكار.329/7 ،

( )5بحار ارنكار.289/25 ،
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يقػػركف أف الثػكاب برحمػػة ا﵀ ،كالعقػػاب عػػدؿ منػػط لػػذنب العبػػد ،كلػػـ يقكلػكا إن ػػـ يتص ػرفكف فػػي الجنػػة

كالنار ،كاعترفكا بعجزهـ عف نف الناس أك

رهـ بشيء ،كهذا يدؿ عمى أف ما ينسػب إلػي ـ هػ ؼ

ما هـ عميط حقان ،كأف هذا المنسكب إلي ـ هك مف نسج هياؿ المبتدعة.
لماذا يككؿ ا﵀ الحساب ل ئمة كهك رب العباد كهالق ـ ،كهػك الػذم أهبػر فػي كتابػط أنػط مػف
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ِ
اَٚب ْؿ﴾ال اشػية ،26-25 :ك كهاطػب
َٚب ْؿ َ ُث َّؿ إِ َّن َظ َِ َْْٔا ٚح َس َ ُ
يحاسب عباد بقكلط سبحانط ﴿:إِ َّن إِ َف َْْٔ ٚإِ َي َ ُ
َّاؽ َؾإِ٘ َََّم َظ َِ ْٔ َ
اا ا َّف ِاذي ٕ ًَِادُ ُه ْؿ َأ ْو َٕت ََق َّؾ َْٔ َ
حبيبط كصفيط مف همقطَ ﴿:وإِ ْن َماُِ ٕ ٚر َيْ َ
َّاؽ َب ًْ َ
اؽ ا ْفا َب َال ُي َو َظ َِ َْْٔاٚ
ِْ
ٚب﴾الرعد.)1( 40 :
اِل َس ُ
-3

ثـ كيؼ يحاسب عمي  اله ئؽ ،كهك لـ يعش إال عمػ انر محػدكدا لػـ يعػرؼ فيػط مػف سػبقط

كال مف لحقط ف ػؿ تنكػركف كالدتػط كمكتػط فػإف كنػتـ تقكلػكف بأزليتػط كهمػكد فممػاذا تعتقػدكف بالنياحػة

كالزيارات كتعظيـ القبكر
كيػػؼ يتجػ أر ارئمػػة أف يقكلػكا ذلػػؾ ككيػػؼ ينصػػبكف أنفسػ ـ أربابػان شػركاء ﵀  ،كهػػـ يؤمنػػكف
-4
ِ ِ
ِ
َّااٚت َ َْت ِ ِ
بقػػكؿ ا﵀ تعػػالىَ ﴿:ؾ َٖ َثااَٚبؿ اهللُ بِااَم َؿااُ ٚفقا جْ ٍ
يـ ؾِ َٔٓااَ ٚو َذفِ َ
ااؽ َجاازَ ُاء
ااٚر َخٚفااد َ
ااري م ْ
َ
ااـ َ ْحت َٓااْ ٚإَ َْنَ ُ
َُ ُ
َ
ِ ِ
غ﴾المائ ػػدة ،85 :كفي ػػا يثبػػت ا﵀ تعػػالى أنػػط هػػك ال ػػذم يتػػكلى ث ػكاب المػػؤمنيف بالجنػػة ي ػػكـ
ا ُْد ْحساااْ َ
القيامػػة ،كفػػي آيػػات أهػػرل أنػػط أعػ ٌػد ل ػػـ هػػذ الجنػػات ككعػػدهـ ب ػػا كهػػك الػػذم سػػيدهم ـ إياهػػا ،فكيػػؼ
يكذب ارئمة بكؿ هذ اآليات -حاشاهـ ،-كمثؿ ذلؾ ما أكرد ا﵀ تعالى عف إدهاؿ العصػاة نػار
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
يـ
ج نـ ،ف ي تحت تصرفط كحد  ،قاؿ سبحانطَ ﴿:و َظدَ اهللُ ا ُْدَْٚؾَ َ
َٚر َج َْٓ ََّؿ َخٚفاد َ
غ َوا ُْدَْٚؾ ََٚت َوا ْف ُُ ٍَّ َٚر ٕ َ
ؾِ َٔٓ﴾ٚالتكبة.68 :
إف ق ػػكل ـ بتهص ػػيص الجن ػػة لمش ػػيعة بس ػػبب ح ػػب ـ لعم ػػي  كل ئم ػػة مكاف ػػؽ لق ػػكؿ الي ػػكد:
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ِِ
َٚن هقَا َأو َٕهٚرى تِ ِْ َ ِ
﴿ َو َؿُ ٚفقا َف ْـ َيدْ ُخ َؾ َْ
غ َ َب َذ
ؽ َأ َمْ ُٓ ُّٔ ٕٚؿ ُؿ ْؾ َهٚتُقا ُب ْر َهُْ َُٕ ٚؿ إِ ْن ُـْْت ُْؿ َصَٚؿ َ
الَّْ َ ٜإِ َّٓ َم ْـ ـ َ ُ ً ْ َ َ
ُيزَ ُٕقن ﴾ البقرة،112-111 :
َم ِس ٌـ َؾ َِ ُف َأ ْج ُر ُه ِظْْدَ َر ِّب ِف َو َٓ َخ ْق ٌ
َم ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف هللِ َو ُه َق ُ ْ
ف َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
فيرل مف ذلؾ مدل التناسؽ بيف العقائد الشيعية كالعقائد الي كدية الفاسدة (.)2
ي

( )1براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات.131 :
( )2انظر :بذؿ المج كد في إثبات مشاب ة الراف ة لمي كد :عبد ا﵀ الجميمي ،مكتبة ال رباء ،553/2 ،أصكؿ
مذهب الشيعة االثنا عشرية.637/2 ،
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 -6إذا كانت أئمة الشيعة بيدهـ الجنة كالنار ،كهـ الباب المبتمػى بػط النػاس كأف أمػكر الػدنيا كاآلهػرة
كم ا تؤكؿ إلي ـ ،فماذا أبقػي الشػيعة ﵀ تبػارؾ كتعػالى ! كا﵀ يقػكؿ يػكـ القيامػة لمػف الممػؾ اليػكـ
ؽ ا ْفٔقم هللِ ا ْفق ِ
ِ
اح ِد ا ْف ََ َّٓ ِ
ٚر﴾ غافر.16:
َ
فيجيب نفسط سبحانط :﵀ الكاحد الق ارَ ﴿.د ِـ ا ُْد ِْ ُ َ ْ َ
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يؤمف الشيعة أف النبي



هك اإلماـ اركؿ ،كقد كرد عمى لسانط ":يا فاطمة بنت رسكؿ ا﵀،

سػػميني بمػػا شػػئت ال أغنػػي عنػػؾ مػػف ا﵀ شػػيئان" ( )1رنػػط يعمػػـ أهػكاؿ يػػكـ القيامػػة ،كأف الممػػؾ يكم ػػا ﵀
كحد  ،فكيؼ يجعؿ الشيعة لإلماـ الثاني التصرؼ في اآلهرة مف البعث كالحساب كالجزاء

-8

يبدك أف كا

هذ الركايات ال يؤمف با﵀ كاليكـ اآلهر، ،كا ٌال لـ يقصد التصػادـ مػ صػريح

القرآف إال ليعمؽ الناس بالمهمكؽ ،كيصرف ـ عف الهالؽ.)2( 



( )1صحيح البهارم ،كتاب الكصايا ،باب هؿ يدهؿ النساء كالكلد في ارقارب .6/4 ،)2753( ،
( )2انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات :ص.132
98
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الم م ال الع :اعت ا م مؤث اً غ

ا﵀ تعالى.

ناق ػػت الشػػيعة تكحيػػد الربكبيػػة بكػػؿ معانيػػط ،فجعم ػكا التػػأثير فػػي الكػػكف بجمػػب النف ػ كدف ػ

ال ر ل ئمة كلذلؾ قصدكهـ بالدعاء ،كتكسػمكا ب ػـ كاسػت اثكا ب ػـ فػي شػدائدهـ ،كاستشػفكا ب ػـ مػف

أدكائ ػػـ ،بػػؿ كزادكا الطػػيف بًم ػةن فجعم ػكا هػػذا التػػأثير هػػاص بأحجػػار قبػػكرهـ ،كتربػػة دفػػن ـ بعػػد مػػكت ـ
ففي ما الشفاء كق اء الحاجػات ،كلػـ يكتفػكا ب ػذا الشػرؾ ،بػؿ اعتقػدكا بػالطيرة كتػأثير النجػكـ ،كتػأثير

ارياـ كالميالي في المهمكقات بالنف كال ر ،كجعمكا هذا كمػط –حسػب زعم ػـ الكػاذب -دينػان كتكحيػدان

منسكبان آلؿ البيت .

كما يزعمكنط يستدلكف عميط بركايات مكذكبة عف ارئمة:
تأثير ارئمة بالنف كال ر :كدليم ـ كجكب التكجط إلي ـ بالدعاء، ،كاال ال يستجاب ل ـ ،فعف
-1
ارئمػة" :مػف دعػا ا﵀ بنػا أفمػح ،كمػف دعػا ب يرنػا همػؾ كاسػت مؾ" ( ،)1كقػالكا" :ف ػـ صػمكات ا﵀ عمػػي ـ
الشفاء اركبر ،كالدكاء ارعظـ لمف استشفى ب ـ" (.)2

تأثير حجارة قبكرهـ كتربت ا:فقد ركل الصدكؽ بسػند عػف اإلمػاـ الكػاظـ ٌأنػط قػاؿ" :ال تأهػذ
-2
فإف كؿ تربة لنا محرمة إالٌ تربة جدم الحسيف  ،فإف ا﵀  جعم ا
مف تربتي شيئان لتتبرككا بطٌ ،
()3
"إف فػي طػيف الحػائر
شفاء لشيعتنا كركليائنػا"  ،كمػا رككا أف أبػا عبػد ا﵀ الصػادؽ  كػاف يقػكؿٌ :
ػفاء مػػف كػػؿ داء ،كأمان ػان مػػف كػػؿ هػػكؼ" ،)4( .كفػػي حجػػارة القبػػر":إذا كػػاف لػػؾ
الػػذم فيػػط الحسػػيف شػ ن

حاجػػة إلػػى ا﵀  فاكتػػب رقعػػة عمػػى بركػػة ا﵀ ،كاطرح ػػا عمػػى قبػػر مػػف قبػػكر االئمػػة إف شػػئت ،أك

فشػدها كاهتم ػا ،كاعجػف طينػان نظيفػان كاجعم ػا فيػط ،كاطرح ػا فػي ن ػر ج و
ػار أك بئ وػر عميقػة ،أك غػدير

ماء ،فإن ا تصؿ إلى السيد  كهك يتكلى ق اء حاجتؾ بنفسط" (.)5

( )1البحار ،102/23 ،كسائؿ ال ٌشيعة.103/7 ،
( )2بحار ارنكار.95/34 ،
( )3بحار ارنكار ،225/48 ،كسائؿ الشيعة ،529 /14 ،تفسير نكر الثقميف :عبد عمي بف جمعة العركسي
الحكيزم ،تحقيؽ :هاشـ الرسكلي المح تي ،مؤسسة اسماعمياف ،قـ-إيراف1412،ق ،ص.437 :
( )4مستدرؾ سفينة البحار ،1/6 ،كامؿ الزيارات :جعفر بف محمد بف قكلكيط ،تحقيؽ :جكاد القيكمي ،مؤسسة نشر
الفقاهة1417،ق.467/1 ،

( )5بحار ارنكار.29/91 ،
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-3

تػػأثير اريػػاـ:قػػاؿ أبػػك عب ػػد ا﵀" :ال تهػػرج يػػكـ الجمعػػة فػػي حاج ػػة ،فػػإذا كػػاف يػػكـ الس ػػبت

-4

تػػأثير الرقػػاع كهػػي بمثابػػة أزالـ الجاهميػػة التػػي كػػاف المشػػرككف يسػػتهيركف ب ػػا ،قػػاؿ الحػػر

كطمعت الشمس فاهرج في حاجتؾ"(،)1كقاؿ" :آهر أربعاء في الش ر يكـ نحس مستمر" (.)2

العاممي" :قد رجح ابف طاككس العمؿ باستهارة الرقاع بكجك كثيرة من ا ...أن ا ال تحتمؿ التقية رنط
لػػـ ينقمػػط أحػػد مػػف العامػػة" ( )3يقصػػد أهػػؿ السػػنة ،كجػػاء شػػرح ا فػػي أهبػػارهـ" :اسػػتهارة مكالنػػا أميػػر
الم ػػؤمنيف كه ػػي :أف ت ػػمر م ػػا ش ػػئت كتكت ػػب ه ػػذ االس ػػتهارة ،كتجعم م ػػا ف ػػي مث ػػؿ البن ػػدؽ كيك ػػكف
بػػالميزاف ،كت ػػع ما فػػي إنػػاء فيػػط مػػاء كيكػػكف عمػػى ظ ػػر إحػػداهما افعػػؿ ،كارهػػرل ال تفعػػؿ ،فأي مػػا

طم عمى كجط الماء فافعؿ بط ،كال تهالفط" (.)4
-5

تػأثير النجػكـ ( : )5ذكػر المؤرهػكف أف الشػيعة فػي أكاهػر القػرف ال اربػ عشػر المػي دم ،كػانكا

يجتمعػػكف فػػي كػػؿ ليمػػة بعػػد ص ػ ة الم ػػرب ببػػاب سػػرداب سػػامراء في تفػػكف باسػػمط –اإلمػػاـ ال ائػػب-
كيدعكنط لمهركج حتى تشتبؾ النجكـ ثـ ينف ٌ كف إلى بيكت ـ بعد طكؿ االنتظار ( .)6كفػي هػذا داللػة
عمى اعتقادهـ بتػأثير النجػكـ ،كقػد ذكػر عممػاء السػنة أنػط لػيس فػي الطكائػؼ المنتسػبيف إلػى اإلسػ ـ

أبعد مف الراف ة فم ذا تجػد مػا انفػردكا بػط عػف الجماعػة أقػكاالن فػي غايػة الفسػاد مثػؿ تػأهيرهـ صػ ة

الم رب حتى يطم الكككب م اهاة لمي ػكد ( .)7كلقػد تبػ المعاصػركف مػف الشػيعة أسػ ف ـ فػي هػذا
المعتقػػد الفاسػػد ،سػػي انر عمػػى هطػػاهـ فػػي ال ػ ؿ ،حيػػث كرد عػػف زعػػيم ـ الهمينػػي أنػػط جعػػؿ لمطػػال

القمر تأثي انر عمى عمؿ اإلنساف كلذا كػر إيقػاع الػزكاج حػيف يمػر القمػر ب ػذ المطػال  ،فقػاؿ":كيكػر
( )1مف ال يح ر الفقيط ،95/1 ،كسائؿ الشيعة.253/8 ،
( )2الهصاؿ ،27/2 ،كسائؿ الشيعة.257/8 ،
( )3كسائؿ الشيعة.211/5 ،

( )4بحار ارنكار.238/91 ،
( )5حكـ التنجيـ :عمـ النجكـ عمى نكعيف :عمـ التسيير (جائز) ،كعمـ التأثير (محرـ) .قاؿ ابف رس ف " :كالمن ي
عنط ما يدعيط أهؿ التنجيـ مف عمـ الحكادث كالككائف التي لـ تق كستق في مستقبؿ الزماف ،كيزعمكف أن ـ يدرككف
معرفت ا بسير الككاكب في مجاري ا كاجتماع ا كافتراق ا ،كهذا تعاط لعمـ استأثر ا﵀ بعممط ...كأما عمـ النجكـ الذم

يعرؼ بط الزكاؿ كج ة القبمة ،ككـ م ى ككـ بقي ف ير داهؿ فيما ن ي عنط" .انظر( :نيؿ اركطار لمشككاني،

 ،152/7شرح رياض الصالحيف :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشر -الرياض ،طبعة:
1426هػ.)407-406/6 ،
( )6انظر :المنار المنيؼ في الصحيح كال عيؼ :محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية ،تحقيؽ :عبد
الفتاح أبك غدة ،مكتبة المطبكعات اإلس مية ،حمب ،ط1390-1هػ1970/ـ ،ص.152:

( )7آؿ رسكؿ ا﵀ كأكلياؤ  :محمد بف عبد الرحمف بف محمد العاصمي الحنبمي ،المكتبة الشاممة.164/1 ،
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اريػاـ المنحكسػة فػي
إيقاعط-الزكاج -كالقمر في بػرج العقػرب، ،كايقاعػط فػي محػاؽ الشػ ر ،كفػي أحػد ٌ
كػ ػ ٌؿ شػ ػ ر المش ػػت رة ف ػػي ارلس ػػف بككام ػػؿ الشػ ػ ر ،كه ػػي س ػػبعة :الثال ػػث ،كاله ػػامس ،كالثال ػػث عش ػػر،
كالسػػادس عشػػر ،كالحػػادم كالعشػػركف ،كال اربػ كالعشػػركف ،كالهػػامس كالعشػػركف" )1( .كفػػي قكلػػط داللػػة
ك ػػذلؾ عم ػػى اعتق ػػاد المعاصػ ػريف م ػػف الش ػػيعة ،بت ػػأثير اري ػػاـ ب ػػالنف كال ػػر ،إ ػػافة لت ػػأثير النج ػػكـ

كالككاكب.

المرصػعة بارحجػار الكريمػة سػنة
تأثير ارحجار الكريمة كالهػكاتـ :ي ٌػدعكف أف لػبس الهػكاتـ
-6
ٌ
عف آؿ البيػت ،كأف النبػي  كػاف يتهػتـ بػالعقيؽ كيػأمر شػيعتط بػالتهتٌـ بػط ،كأف العقيػؽ اليمػاني هػك
أكؿ جبؿ ش د ﵀ بالكحدانية كلمرسكؿ بػالنبكة ،كلإلمػاـ عمػي باإلمامػة كلػذا فم حجػار الكريمػة منػاف
كفكائد كثيرة كدف الحسد ،كجمب الرزؽ ،كالزكاج ،كالكلد ،كالع ج مف بعض ارم ارض (.)2

المناقش وال :
-1

كرد في كتب ـ الكثير مػف الركايػات كارقػكاؿ التػي تػنقض المعتقػدات المنسػكبة إلػي ـ ،كتبطػؿ

الركايات الممفقة عمي ـ ،كمف ذلؾ:
أ-

ركل الكميني عف أبػي عبػد ا﵀ ،قػاؿ أميػر المػؤمنيف :بعثنػي رسػكؿ ا﵀ إلػى المدينػة فقػاؿ:

ػكيتط" ( ،)3كعػػف أبػػي عبػػد ا﵀ الصػػادؽ قػػاؿ" :ن ػػى رسػػكؿ
"ال تػػدع صػػكرة إال محكت ػػا ،كال قب ػ انر إال سػ ٌ

صمى عمى قبػر أك ييقعػد عميػط أك ييبنػى عميػط" ( ،)4كعنػط قػاؿ" :ال تبنػكا عمػى القبػكر..
ا﵀ كآلط أف يي ى
()5
تجص ػ ػص
ف ػػإف رس ػػكؿ ا﵀ ك ػػر ذل ػػؾ"  ،كعن ػػط أي ػ ػان ع ػػف آبائ ػػط ع ػػف رس ػػكؿ ا﵀  " ن ػػى أف ى
المقػابر"( .)6كهنػا ن ػى عػف بنػاء القبػكر كتجصيصػ ا ،فمػف بػاب أكلػى أف ين ػى عػف االعتقػاد بنفع ػا
كالذم يف ي إلى التبرؾ كالتمسح ب

ا.

ب -قاؿ أبك الحسف الثاني(الر ا)" :مف هرج يكـ ارربعػاء ...ه فػان عمػى أهػؿ الطيػرة يكقػي مػف
كعكفي مػف كػؿ عاهػة ،كق ػى ا﵀ لػط حاجتػط" ( ،)7وفػي ركايػات تف ػيؿ يػكـ السػبت :يبػدك
كؿ آفة ،ي
( )1تحرير الكسيمة.238/2 ،
( )2إجابة مف راف ية عمى استفسار مف سني ،مقاؿ عبر مكق كاشؼ الحقائؽ الشبكة الميبرالية العربية ،السبت
 ،2015/4/18س11ص ،الشبكة العنكبكتية.

( )3فركع الكافي ،227 /2 ،كسائؿ الشيعة.869 /2 ،
( )4ت ذيب ارحكاـ لمطكسي ،130 /1 ،كسائؿ الشيعة.869 /2 ،
( )5ت ذيب ارحكاـ ،30 /1 ،المحاسف لمبرقي :ص.612
( )6مف ال يح ر الفقيط ،194 /2 ،كسائؿ الشيعة.870 /2 ،
( )7مف ال يح ر الفقيط ،95/1 ،الهصاؿ.27/2 ،
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لي أف مهترع هذ الركاية ي كدم ،حيث عظٌػـ في ػا يػكـ السػبت كػالي كد ،كمعمػكـ دكر الي ػكد الكبيػر

في نشأة التشي .
ج-

كيػػرككف عػػف أبػػي عبػػد ا﵀ جعفػػر الصػػادؽ قػػاؿ" :كفػػارة الطي ػرة التككػػؿ" ،)1( .كجػػاء عنػػدهـ

د-

جاء في البحار كغير "في الحديث أف النبي  كػاف يحػب الفػأؿ ،كيكػر الطيػرة ،ككػاف 

أي ن ا" :إذا تطيرت فامض" ( )2ففي ا الن ي عف التطير.

شيئا يكرهط ،كيتطير منط أف يقكؿ" :الم ـ ال يؤتي الهير إال أنت كال يدف السيئات إال
يأمر مف رأل ن
أنػػت كال حػػكؿ كال قػػكة إال بػػؾ" ( )3لكػػن ـ لػػـ يأهػػذكا الػػديف عنػػط، كانمػػا أهػػذك ممػػف هػػالطكهـ مػػف

المنجميف.
الف سفة ك ٌ

ق -إف هذ الركايات المتناق ػة تػدؿ عمػى بطػ ف االعتقػاد بتػأثير شػيء فػي الكػكف غيػر ا﵀ تعػالى

بالنف كال ر .كالتناقض ع مة بط ف المذهب ،كلكف مبدأ التقية ،كمهالفة العامة يعطٌػؿ االسػتفادة

مف هذ النصكص كأمثال ا (.)4

ك-إف هػػذا نػػكع مػػف التطيػػر ( )5كهػػك التشػػاؤـ بػػبعض اريػػاـ ،أك الطيػػكر كارسػػماء ،كارلفػػاظ كالبقػػاع
كغيرها ،كهك مف عمؿ الجاهمية كالمشركيف ،كقد ذم ـ ا﵀ تعالى بط كمقت ـ ،كقد ن ػى رسػكؿ ا﵀ 
عف التطير كأهبر أنط شرؾ ،كأنط ال تأثير لػط فػي جمػب نفػ كال دفػ

كتهكيفط ككسكستط (.)6
ز-

ػر ،كهػي مػف إلقػاء الشػيطاف

كما ينقض اعتقادهـ في الرقاع ،كتأثيرها في االستهارة :كركد دعاء االستهارة المشػركع فػي

السنة الصحيحة في كتب ـ كما هك

()7

لكن ـ يعطمك بدعكل التقية.

( )1رك ة الكافي ،ص ،198 :كسائؿ الشيعة.262/8 ،
( )2تحؼ العقكؿ ،ص.50 :
( )3بحار ارنكار ،3-2/95 ،مكارـ اره ؽ لمطبرسي ،ص.403:
( )4انظر :أصكؿ مذهب الشيعة االثنا عشرية لمقفارم.524/2 ،

( )5أصؿ التطير أن ـ كانكا في الجاهمية يعتمدكف عمى الطير ،فإذا هرج أحدهـ رمر ،فإف رأل الطير طار يمنة
تيمف بط كاستمر، ،كاف رآ طار يسرة تشاءـ بط كرج  ،كربما كاف أحدهـ ي ي الطير ليطير فيعتمدها ككانكا يسمكنط
السانح كالبارح ،فالسانح ما كالؾ ميامنط بأف يمر عف يسارؾ إلى يمينؾ ،كالبارح بالعكس .ككانكا يتيمنكف بالسانح،
كيتشاءمكف بالبارح .انظر( :فتح البارم ،213-212/10 ،لساف العرب.)512/4 ،
( )6انظر :أصكؿ مذهب الشيعة لمقفارم.522/2 ،

( )7انظر :بحار ارنكار ،265/91 ،مكارـ اره ؽ ،ص.372 :
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ح -إذا كػػاف ارئمػػة يممكػػكف ل يػػرهـ النف ػ  ،كالحفػػظ ،كالنجػػاة ،فممػػاذا تتعػػرض أ ػػرحت ـ لم ػػرر
كلمػا لػـ تح ًػـ ارصػناـ نفسػ ا مػف فػأس إبػراهيـ  قػاؿ ا﵀  عػف
كتحتاج إلى الحراسة كالحمايػةٌ ،
عابػدي اُ ﴿ :ثؿ ُُِٕسقا ظ َذ رء ِ
اقن ﴾ارنبيػاء ،65 :لكػف الشػيعة أحػرص
وش ِٓ ْؿ َف ََدْ َظِِ ّْ َ
َ ٝمَ ٚه ُٗ َٓ ِء َيْْىِ َُ َ
َّ ُ َ ُ ُ
ِ
اؿ ُم ْ ِ
ُقن﴾ يكسػؼ:
ؼاـ َ
من ـ عمػى الباطػؿ فيصػدؽ فػي ـ قػكؿ ا﵀ َ ﴿:و َماُ ٚي ْاٗم ُـ َأ ْـ َث ُار ُه ْؿ بِاٚهللِ إِ َّٓ َو ُه ْ
.106
ط -إف ا﵀ تعالى قاؿ حاكيػان عػف نبيػط  الػذم يعػد الشػيعة اإلمػاـ اركؿُ ﴿:ؿ ْاؾ َٓ َأ ْمِِ ُ
اؽ فِ َْ ٍْ ِزا
ٚء اهللُ ﴾يػكنس ،49 :كقػاؿ ُ ﴿:ؿ ْاؾ إِ ِِّ َٓ َأ ْمِِ ُ
ُاؿ ََضا َو َٓ َر َصادً ا﴾الجػف،21 :
اؽ َفُ ْ
ََضا َو َٓ َٕ ٍْ ًً ٚإِ َّٓ َمَ ٚص َ
ٔا ٛا ُْد ْوا َى َّر
فكيؼ يممؾ ارئمة مف بعد جمب النف كدف ال ر ،كا﵀  قاؿ عػف نفسػطَ ﴿ :أ ْم َم ْـ َُيِ ُ
إِ َذا ََ َظُ ٚه َو َيُ ِْن ُ
قء﴾ النمؿ .62 :ال أحد غير تبارؾ كتعالى.
ػ ُّ
افس َ
م-

ما قالط الهميني مف اعتقاد بتأثير الككاكب كالنجكـ بفعم ػا كاهتيارهػا هػك مكافقػة مػف الشػيعة

لمصابئة في شرك ـ ،كلقد أثبت صاحب التحفة االثنا عشرية هذ المكافقة ،فقاؿ":إف الصابئيف كانكا
يحترزكف عف أياـ يككف القمر ب ا فػي العقػرب ،أك الطػرؼ ،أك المحػاؽ ،ككػذلؾ الراف ػة ...ككانػت

الصػ ػػابئة يعتقػ ػػدكف أف جمي ػ ػ الككاكػ ػػب فاعمػ ػػة مهتػ ػػارة ،كأن ػ ػػا هػ ػػي المػ ػػدبر لمعػ ػػالـ السػ ػػفمي ،كك ػ ػذلؾ
الراف ػػة".

()1

كهػػذا االعتقػػاد هػػك كفػػر بإجمػػاع المسػػمميف لمػػا فيػػط مػػف مهالفػػة التكحيػػد باعتقػػاد هػػالؽ

كمتصػػرؼ غيػػر ا﵀ ( .)2فقػػد جػػاء فػػي الحػػديث القدسػػي ،قػػاؿ ا﵀ " :أصػػبح مػػف عبػػادم مػػؤمف بػػي

ككافر ،فأما مف قاؿ :مطرنا بف ؿ ا﵀ كرحمتط ،فذلؾ مؤمف بي ككافر بالكككب ،كمػف قػاؿ :مطرنػا
بنكء كذا ككذا فذلؾ كافر بي مؤمف بالكككػب" )3( .فمػف نسػب لمككاكػب كالنجػكـ تػأثي انر ذاتيػان فػي مطػر
أك غير فقد استحؽ كصؼ الكفر ،قاؿ اإلماـ النككم

":اهتمػؼ العممػاء فػي كفػر مػف قػاؿ يمطرنػا

بنػػكء كػػذا عمػػى قػػكليف :أحػػدهما :هػػك كفػػر بػػا﵀  ،سػػالب رصػػؿ اإليمػػاف مهػػرج مػػف ممػػة اإلس ػ ـ،

ػىء لممطػػر ،كمػػا كػػاف بعػػض أهػػؿ
ػدبر ،منشػ ه
قػػالكا :كهػػذا فػػيمف قػػاؿ ذلػػؾ معتقػ نػدا أف الكككػػب فاعػ هؿ ،مػ ه

( )1مهتصر التحفة االثني عشرية :شا عبد العزيز الدهمكم ،كاهتصر الشيخ محمد شكرم ارلكسي ،المطبعة
السمفية ،ص.299 :
( )2اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أهؿ الشرؾ كاإللحاد :صالح بف فكزاف بف عبد ا﵀ الفكزاف ،دار ابف
الجكزم ،ط1420-4هػ 1999 /ـ :ص.111

ون ِرزْ َق ُك ْم َأ َّن ُك ْم ُتك َِّذ ُب َ
( )3صحيح البهارم ،كتاب أبكاب االستسقاء ،باب قكلط تعالىَ ﴿ :و َ َْت َع ُل َ
ون﴾ الكاقعة 82:قاؿ
ابف عباس" :شكركـ".33/2 ،)1038( ،
013

ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد افربقبٔ ٜبغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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الجاهمية يزعـ ،كمف اعتقد هذا ف شؾ في كفر  ،كهػذا القػكؿ هػك الػذم ذهػب إليػط جمػاهير العممػاء،
كالشافعي من ـ ،كهك ظاهر الحديث".

ؾ-

()1

إف فعؿ النبي في زكاجط مف عائشة

 ،في ش ر شكاؿ الذم كاف يتشاءـ أهؿ الجاهميػة

مف الزكاج فيط فعن ا قالت ":تزكجني رسكؿ ا﵀  في شكاؿ ،كبنى بي في شكاؿ ،فأم نسػاء رسػكؿ

ا﵀  كاف أحظى عند مني " ( ،)2ككاف هدفط  كما قاؿ العممػاء إبطػاؿ هػذ الطيػرة الجاهميػة (،)3
فكيؼ يأتي الهميني ليجعم ا دينان لمشيعة مف جديد ،كهك يزعـ االنتساب لمذهب آؿ البيت

ؿ-

إف لػػبس الهػ ػكاتـ كاالعتق ػػاد ف ػػي أثرهػػا ي ػػدهؿ ف ػػي التم ػػائـ الت ػػي جػػاء الن ػػي عن ػػا ف ػػي كت ػػب

ـ-

 إف ال ػػديف الق ػػائـ عم ػػى اله ارف ػػة كال ػػدجؿ ،دي ػػف ال يحت ػػرـ العق ػػكؿ كارف ػػاـ ،كبمج ػػرد كص ػػكؿ

()4
أتـ ا﵀ لط"(،)5
الشيعة :كعف النبي اركرـ صمى ا﵀ عميط كآلط كسمـ أنط قاؿ ":مف تعمؽ تميمة ف ٌ
كعندنا مف الكسائؿ الشرعية في دف ارذل كع ج المرض ما ي نى عف هذ الشركيات.

الح ػػارة رتباعػػط سػػرعاف مػػا ينبػػذك  ،ه ف ػان لإلس ػ ـ الػػذم يحتػػرـ العقػػؿ كالفط ػرة ،فكممػػا ازداد المػػرء

عممان كح ارة ازداد تمسكط بإس مط.

( )1المن اج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج لمنككم.60/2 ،
( )2صحيح مسمـ ،كتاب النكاح ،باب استحباب التزكج كالتزكيج في شكاؿ ،كاستحباب الدهكؿ فيط،)1423( ،
.1039/2

( )3انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :عمي بف (سمطاف) محمد أبك الحسف نكر الديف الم

ال ركم

القارم ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ،ط1422 ،1هػ 2002 /ـ.276/6 ،
( )4التميمة :هرزات كاف العرب يسمككن ا

مف هيط كيشكمكف من ا حمقة يعمقكن ا في أعناؽ أكالدهـ يتقكف ب ا

العيف( .المكسكعة الفق ية الككيتية)22/13 ،

( )5في بحار ارنكار ،18 /60 ،مستدرؾ الكسائؿ.317 /4 ،
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الم مةةة ال ةةةامس :آثةةةا توم ةةة ال لول ةةة عنةةة الشةةة ع االثنةةةا عشةةة

فةةة مةةةواقفهم مةةةن

الم الف ن لهم.
ٌإنط بعد دراسة مركيات الشيعة االثنا عشرية عف آؿ البيت في هذا التكحيػد ،كاالطػ ع عمػى
مػػا كتبػػط عممػػاؤهـ فػػي أحكػػاـ المهػػالفيف ل ػػـ فػػي تكحيػػدهـ ،تبػ ٌػيف لمباحثػػة أف معتقػػدهـ فػػي ربكبيػة ا﵀

أثر كا ح في حكم ـ عمى مهالفي ـ كألهصط في النقاط التالية:
كاف لط ه
-1

حكم ػ ػكا بػ ػػالكفر عمػ ػػى مػ ػػف ال يػ ػػؤمف بعقيػ ػػدت ـ فػ ػػي ارئمػ ػػة أك ينكػ ػػر شػ ػػيئان مػ ػػف هصائص ػ ػ ـ

بالعامػػة كالنكاصػػب ،ككصػػفكهـ بالشػػرؾ ذلػػؾ رن ػػـ زعم ػكا بػػأف الشػػيعة
كه ػكارق ـ ،كسػ ٌػمكا مهػػالفي ـ
ٌ
كحدهـ عمى فطرة اإلس ـ ،فرككا عف عمي بف الحسيف أنط قػاؿ" :لػيس عمػى فطػرة اإلسػ ـ غيرنػا –

يعنػػي أهػػؿ البيػػت – كغيػػر شػػيعتنا كسػػائر النػػاس مػػف ذلػػؾ ب ػراء" ( .)1فاإلمامػػة عنػػدهـ هػػي التكحيػػد
ك دها شرؾ ككفر ،فعف أبي عبد ا﵀ الصادؽ  قاؿ ":مف أشػرؾ مػ إمػاـ إمامتػط ًمػف عنػد ا﵀،
ىم ٍف ليست إمامتط ًمف ا﵀ كاف مشركان با﵀" ( .)2كبدأ هذا التكفير بتكفير الصحابة كالهمفػاء ال ارشػديف،
حيػ ػػث زعم ػ ػكا أف النػ ػػاس ارتػ ػػدكا بعػ ػػد رسػ ػػكؿ ا﵀  ،إال ث ث ػ ػةن أك س ػ ػبعةن عمػ ػػى ه ػ ػ ؼ ركايػ ػػات ـ-
كعادت ا( ،)3ك بج م ـ أدهمكا في المرتديف آؿ البيت ،إذ لـ تذكر الركايات المكذكبة في تكفير النػاس

كهصكا الهمفاء ال ارشػديف  بػالكفر مسػتدليف
بعد كفاة النبي  أسماء آؿ البيت بعد أداة االستثناء.
ٌ
بمػا افتػػرك عمػػى آؿ البيػػت" :ث ثػػة ال ينظػػر ا﵀ إلػػي ـ كال يػػزكي ـ كل ػػـ عػػذاب ألػػيـ :مػػف ٌادعػػى إمامػػة

مػػف ا﵀ ليسػػت لػػط ،كمػػف جحػػد إمام ػان مػػف ا﵀ ،كمػػف زعػػـ أف ل مػػا -يعنػػكف أبػػا بكػػر كعمػػر

-فػػي

اإلس ـ نصيبان" ( .)4بؿ كحكمكا بالكفر عمى مف اعتقد بقاء الصػحابة كالهمفػاء  عمػى اإلسػ ـ مػف
ؾ فػػي كفػػر
بػػاب عػػدـ االعتقػػاد بكفػػر الكػػافر هػػك كفػػر ،كدلػػيم ـ فػػي ذلػػؾ قػػكؿ الصػػادؽ " :مػػف شػ ٌ
أعدائنا كالظالميف لنا ف ك كافر" ( )5كلذلؾ قاؿ شيه ـ محمػد الهالصػي المعاصػر فػي رسػالة كتب ػا
لمشيخ محمد ب جة البيطار" :لػـ أذكػر الصػحابة بهيػر رنػي ال أريػد أف أتعػرض لعػذاب ا﵀ كسػهطط
بمهػػالفتي كتابػػط كسػػنتط فػػي مػػدح مػػف ذمػػط الكتػػاب كالسػػنة ،كاإلط ػراء عمػػى مػػف قػ ٌػبح أعمالػػط الق ػرآف
المجيد ،كارحاديث المتكاترة عػف النبػي  ،كغايػة مػا كنػت أكتبػط كأقكلػط هػك أف كتػاب ا﵀ كسػنتط لػـ

( )1الكافي.145/8 ،
( )2الكافي.305/1 ،
( )3انظر :الكافي ،224/2 ،244/2 ،بحارارنكار.440 ،352 ،351 ،345/22 ،
( )4الكافي.373/1 ،

( )5بحار ارنكار.366/8 ،
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تذكر الصػحابة بهيػر ،كال تػدؿ عمػى ف ػؿ ل ػـ رن ػـ صػحابة" ( .)1كهنػا ال يػذكرهـ الهالصػي بهيػر

هشػػػية مػػػف عػػػذاب ا﵀ حسػػػب زعمػػػط الكػ ػػاذب .قػ ػػاؿ شػػػيخ اإلس ػ ػ ـ

" :أف الراف ػػػة يقكلػػػكف :إف

الصحابة ارتدكا عف اإلس ـ بجحد النص-أم النص عمى إمامة عمػي -إال عػددان قمػي ن" ( ،)2كقػاؿ

القا ي عبد الجبار شيخ المعتزلة" :كأما اإلمامية فقد ذهبت إلى أف الطريؽ إلى إمامة االثني عشر

النص الجمي ،الذم يكفر مف أنكر ،كيجب تكفير ،فكفركا لذلؾ صحابة النبي .)3( "

كممػػا يػػنقض افتػراءهـ هػػذا مػػا كرد فػػي كتػػب ـ مػػف مػػدح عمػػي  لمصػػحابة عمكمػان كلمهمفػػاء
هاصة ،كمنط قكلط " : لقد رأيت أصحاب محمد فما أرل أحد يشب ـ منكـ ،لقد كانكا يصبحكف

شعثان غب انر كقد باتكا سجدان قيامان يراكحكف بيف جباهـ ،كيقفكف عمى مثؿ الجمر مف ذكر معادهـ كػاف
بيف أعين ـ ركب المعػزل مػف طػكؿ سػجكدهـ إذا ذكػر ا﵀ هممػت أعيػن ـ حتػى أبتمػي جيػكب ـ كمػادكا
كم ػػا يمي ػػد الش ػػجر ي ػػكـ الػ ػريح العاص ػػؼ هكفنػ ػا م ػػف العق ػػاب كرج ػػاء لمثػ ػكاب" ( ،)4كق ػػاؿ  ف ػػي م ػػدح

الشيهيف أبي بكر كعمر

" :ككاف أف م ـ في اإلس ـ كما زعمت ،كأنصح ـ ﵀ كلرسكلط ،الهميفة

الصػديؽ ،كالهميفػة الفػاركؽ ،كلعمػرم أف مكان مػا فػػي اإلسػ ـ لعظػيـ، ،كاف المصػاب ب مػا لجػرح فػػي
اإلس ـ شديد رحم ما ا﵀ كجزاهما بأحسف ما عم " (.)5
كمػا ينػػاقض زعم ػػـ هػػذا مكقػػؼ عمػػي  مػػف أهػػؿ الشػػاـ يػػكـ صػػفيف ،حيػػث أنكػػر عمػػى مػػف

يسب معاكية كمف معػط فقػاؿ ":إنػي أكػر لكػـ أف تككنػكا س ٌػبابيف ،كلكػنكـ لػك كصػفتـ أعمػال ـ كذكػرتـ
سبكـ إياهـ :الم ـ احقف دماءنا كدمػاءهـ
حال ـ كاف أصكب في القكؿ ،كأبمغ في العذر ،كقمتـ مكاف ٌ
كأصمح ذات بيننا كبين ـ )6( "...كلـ يحكـ بكفػرهـ رغػـ قتػال ـ لػط بػؿ قػاؿ" :كال نسػتزيدهـ فػي اإليمػاف
بػػا﵀ ،كالتصػػديؽ برسػػكلط كال يسػػتزيدكننا ،ارمػػر كاحػػد إال مػػا اهتمفنػػا فيػػط مػػف دـ عثمػػاف كنحػػف منػػط

براء"( ،)7كما تشير كتب ـ إلى براءة آؿ البيت مف عقيدة المعف كالسػب عمػى الصػحابة عامػة كالهمفػاء

( )1رسالة اإلس ـ كالصحابة الكراـ بيف السنة كالشيعة لمشيخ محمد ب جة البيطار :ص ،6في تاريخ  26ربي
اركؿ سنة 1382هػ ،نق ن عف أصكؿ مذهب اإلمامية :د .ناصر القفارم.

( )2من اج السنة.249/8 ،

( )3شرح ارصكؿ الهمسة :ص.761
( )4ن ج الب غة :أبك الحسف محمد بف الحسيف بف مكسى بف محمد بف مكسى بف إبراهيـ بف اإلماـ مكسى الكاظـ
الحسكف ،إعداد مركز اربحاث العقائدية :ص .143
 ،تحقيؽ :الشخ فارس
ٌ
( )5شرح ن ج الب غة :ابف أبي الحديد المعتزلي.77/15 ،
( )6ن ج الب غة :ص.323

( )7ن ج الب غة ،ص.448 :
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هاصة ،كانما الذم أسس هذا السب كالشتـ هك ابف سبأ الي كدم كنسبط لعمي .)1( 
تبػػرؤا ممػػف أثبػػت القػػدر ،كنسػػب همػػؽ أفعػػاؿ العبػػاد ﵀ تعػػالى ،بػػؿ كحكم ػكا بكفػػرهـ ،كلعػػن ـ
-3
مستدليف بما يركم عف أبي الحسف أنط" يسئًؿ عف أفعػاؿ العبػاد فقيػؿ لػط :هػؿ هػي مهمكقػة ﵀ تعػالى
ااااريء مااااـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ
ؼااااـ َ
فقػ ػػاؿ  : لػ ػػك كػ ػػاف هالقنػ ػػا ل ػ ػػا لمػ ػػا تب ػ ػ أر من ػ ػػا كقػ ػػد قػ ػػاؿ سػ ػػبحانطَ ﴿:أ َّن اهللَ َب ِ ٌ ِّ َ
َو َر ُشق ُف ُف﴾التكبة ،1 :كلـ ييرد البراءة مف همؽ ذكات ـ، ،كانما تب أر مف شرك ـ كقبائح ـ" ( ،)2كل ذا ذكػر

ع مت ـ المجمسي عف المرعشي أنط قاؿ في كتابط إحقاؽ الحؽ ،قكلط":كما دركا ٌأن ا كممة مسمكمة
ارئمػة
مف قمب مريض يسند أفعاؿ العبػاد إليػط تعػالى ،كهػذا ال ي ئػـ مبنػى
ٌ
اإلماميػة كمػا كرثكهػا مػف ٌ
الطاهريف" (.)3

-4

زرع هػذا االعتقػػاد ال ػػاؿ فػػي ربكبيػػة ا﵀ تعػػالى فػػي قمػػكب الشػيعة :الحقػػد كالػػب ض ،كالحسػػد

الذم ترجمك إلى مكائد كمؤامرات

د أهػؿ السػنة عمػى مػدار تػاريه ـ الحاقػد ،كاحت ػنكا كرعػكا كػؿ

()4
كيعبػ ػر الهمين ػػي ع ػػف ه ػػذا الحق ػػد ال ػػذم يجعم ػػط ينت ػػي لمكف ػػر ،بقكل ػػط
حاق ػػد عم ػػى اإلسػ ػ ـ كأهم ػػط ٌ .
المسمكـ ":نحف نعبد إل ان نعرؼ أف أعمالط ترتكز عمى أساس العقؿ ،كال يعمؿ عم ن يهػالؼ العقػؿ،

ػامها مػػف التألػػط كالعدالػػة كالتػػديف ،ثػػـ يهربػػط بيػػد كيعطػػي اإلمػػارة ليزيػػد كمعاكيػػة
ال إل نػػا يبنػػي بنػػاء شػ ن
كعثماف كأمثال ـ مف الم اجميف ،كال يحدد المطمكب مػف النػاس بعػد النبػي إلػى اربػد حتػى ال يسػاعد

()5
أف ا﵀ سػبحانط مػنح اله فػة لهيػرة
في تأسيس بناء الظمـ كالجكر"  .ف ك يكفر با﵀ صراحة بحجػط ٌ
الصحابة .

( )1المقاالت كالفرؽ :سعد بف عبد ا﵀ القمي ،مطبعة حيدرم-ط راف1963،ـ ،ص ،20 :كانظر :فرؽ الشيعة:
الحسف بف مكسى النكبهتي ،سعد بف عبد ا﵀ القمي ،تحقيؽ :عبد المنعـ الحنفي ،دار الرشيد ،ط،1
1412ق1992/ـ ،ص.20-19 :
( )2شرح عقائد الصدكؽ ،ص.13 :
الحؽ.228/1 ،
( )3مستدرؾ سفينة البحار لممجمسي 1/61 ،كنسبط إلى إحقاؽ
ٌ
( )4انظر :أصكؿ مذهب الشيعة االثنا عشرية :د.ناصر القفارم ،1193/3 ،اإللحاد الهميني في أرض الحرميف:
أبك عبد الرحمف يم ٍقبؿ بف هادم بف يم ٍقبؿ ً
بف قاىئدة ال ىمداني الكادعي ،دار اآلثار لمنشر كالتكزي  ،صنعاء – اليمف،
ط1428-3هػ 2007/ـ.195/1 ،
( )5كشؼ ارس ارر :السيد الهميني ،ترجمة عف الفارسية ،د .محمد البندارم ،دار عمار لمنشر كالتكزي  -عماف،
ط1408-1ق :ص .116
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الملما:
إف الشػػرؾ كال ػ ؿ العظػػيـ الػػذم قالػػت بػػط الشػػيعة فػػي تكحيػػد الربكبيػػة ،ال يسػػتند لػػدليؿ مػػف

ػكل
القػرآف الكػريـ ،أك أقػكاؿ ارئمػػة التػػي صػػحت عػػن ـ ،كال لشػػب ة دليػػؿ عقمػػي، ،كانمػػا اعتمػػد عمػػى هػ ن
متب ػ  ،كحقػػد دفػػيف ،كمطػػام شهصػػية ،كرغبػػة فػػي نشػػر اإللحػػاد كالزندقػػة هدمػػة رعػػداء اإلس ػ ـ،
كالش ػػيعة س ػػتركا ذل ػػؾ بح ػػب آؿ البي ػػت كتقديسػ ػ ـ ،كأعظ ػػـ دلي ػػؿ عم ػػى ذل ػػؾ :م ػػا ص ػ ٌػرح ب ػػط نعم ػػة ا﵀
الجزائرم أحد عممائ ـ المعاصػريف فقػاؿ ":إنػا ال نجتمػ مع ػـ –أهػؿ السػنة -عمػى إلػط كال عمػى نبػي

كال عمى إماـ ،كذلؾ رن ػـ يقكلػكف  :إف رب ػـ هػك الػذم كػاف محمػد نبيػط ،كهميفتػط مػف بعػد أبػكبكر.
كنحػػف ال نقػػكؿ ب ػػذا الػػرب كال بػػذلؾ النبػػي ،بػػؿ نقػػكؿ :إف الػػرب الػػذم هميفتػػط أبػػك بكػػر لػػيس ربنػػا ،كال

ذلؾ النبي نبينا" (.)1

كمثمط مف سمف ـ كهمف ـ كثير لكف أكتفي ب ذا النص المسمكـ.
كبعد هذا العرض لمتناقض الكا ح بيف الركايات المنسكبة آلؿ البيت ،كما يستنبط من ا مف
عقائد مت اربة في هذا التكحيد كغير مف ارقساـ يتبيف لمباحثة:
أف الحػؽ هػك فيمػا اشػػتممت عميػط كتػب السػػنة التػي همػت تمامػان مػػف مثػؿ هػذا التنػػاقض رف

ا﵀ تع د بحفظ دينط كمحاؿ أف ي ي الديف بيف هذ التناق ات ،إ افة إلى اتصاؿ أسانيد ركايات

أهؿ السنة ،كعدـ ج الة أك

عؼ الركاة ل ا.

( )1ارنكار النعمانية.279- 278/1 ،
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انفصم انثاني

عقيذة آل انبيج يف حىحيذ األنىهيت بني أهم

انسنت وانشيعت االثنا عشريت.
وف ه ث ث ملاما:
الملما األول :ع

آل الل

ف توم األلو

عن أ ل ال ن .

الملما الثان  :ع

آل الل

ف توم األلو

عن الش ع االثنا عش

الملما الثالا :مناقش ع
لهم.

الش ع االثنا عش

.

فة توم ة األلو ة وآثا ةا عمةى الم ةالف ن
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املبحح األول
عقيدة آل البيت يف توحيد األلوهية عند أهل السنة
وف ه ث ث م ال :
الم م األول :معنى وم

توم األلو

الم م الثان  :أ كان توم األلو
الم م الثالا :نواقض توم األلو

عن آل الل

عن آل الل
عن آل الل
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ف م ا

ف م ا
ف م ا

أ ل ال ن .

أ ل ال ن .
أ ل ال ن .
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الم م األول :م
أوالً :توم األلو
توم األلو

توم األلو
لغ وا

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن .

ماً:

لغ :

عرفنػا التكحيػد فػي الم ػة بأنػط اإلفػراد ،أمػا ارلكهيػة ف ػي فػي الم ػة مشػتقة مػف كممػة
سبؽ أف ٌ
(إلػػط) عمػػى كزف ًفعػػاؿ بمعنػػى مفعػػكؿ ،كفػػي مقػػاييس الم ػػة :ال م ػزة كال ػ ـ كال ػػاء أصػػؿ كاحػػد ،كهػػك

عبػػد .فاإللػػط المعبػػكد
كسػػمي بػػذلؾ رنػػط معبػػكد .كيقػػاؿ :تىألٌػػط الرجػػؿ :إذا تى ٌ
التعبػػد .فاإللػػط :ا﵀ تعػػالى ،ي
المطػػاع ،أم :المػػألك  ،كهػػك شػػامؿ لكػػؿ مػػف ييعبػػد :اإللػػط الحػػؽ كهػػك ا﵀ تعػػالى ،كاآلل ػػة الباطمػػة التػػي
سمكها بذلؾ العتقادهـ أف العبادة تحؽ ل ا ،كلكػف اإللػط الحػؽ
تعبد مف دكف ا﵀ ،كاآلل ة :ارصناـٌ ،
يجػػب أف يكػػكف هالق ػان ،قػػاد انر ،ارزق ػان ،مػػدب انر ،كعميػػط مقتػػد انر فمػػف لػػـ يكػػف كػػذلؾ فمػػيس بإلػػط، ،كاف يعبػػد

كسمي إل ان (.)1
ظممان ،ي
ماً:

ا له ا

"هك ا﵀ البارم المستحؽ لمعبادة" (.)2
قاؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية  " :اإللط هك الذم تأل ط القمكب ،عبػادةن ،كاسػتعانةن ،كمحبػةن،
كرجاء ،كاج الن، ،كاكرامان ،كا﵀  لط حؽ ال يشركط فيط غير  ،فػ ييعبػد إال ا﵀ ،كال
كتعظيمان ،كهكفان،
ن
()3
اٚن ؾِا ِ
أٓ ََم آ َ َِل ا ٌ ٜإَِّٓ اهللُ
ييػػدعى إال ا﵀ ،كال ييهػػاؼ إال ا﵀ ،كال ييطػػاع إال ا﵀"  .كمػػا قػػاؿ تعػػالىَ ﴿ :فا ْاق َـا َ
ٚن اهللِ َر ِّب ا ْف ًَ ْر ِ
قن﴾ سكرة ارنبياء.22:
ش َظ ََّم َي ِه ٍُ َ
َف ٍَ َسدَ تََ ٚؾ ُس ْب َح َ
كعميط فتكحيد ارلكهية هك إفراد ا﵀ تعالى بالعبادة ،ف ك المستحؽ لمعبادة كحد دكف سكا .


( )1انظر :مادة " :أىلًطى" :معجـ مقاييس الم ة :أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،تحقيؽ :عبد الس ـ
محمد هاركف ،دار الفكر1399 ،هػ 1979 /ـ ،127/1 ،مهتار الصحاح :زيف الديف محمد بف أبي بكر بف عبد
القادر الرازم

تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية -الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا ،ط1420 ،5هػ 1999 /ـ،
 ،20/1لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ،جماؿ الديف ابف منظكر ارنصارم اإلفريقي ،دار صادر – بيركت،
ط 1414 ،3هػ.469/13 ،
( )2مفردات غريب القرآف.82/1 ،
( )3مجمكع الفتاكل.365/1 ،
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توم األلو

ثان اً :م

عن آل الل :

بعػػد النظػػر كالتأمػػؿ فيمػػا ركم عػػف آؿ البي ػػت  فػػي كتػػب السػػنة مػػف ركايػػات مرفكع ػػة أك

مكقكفة في مسائؿ التكحيد ،تبيف لمباحثة أف حقيقة تكحيد ارلكهية في اعتقادهـ هي:

إف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى هػػك اإللػػط الحػػؽ المتفػػرد بكػػؿ معػػاني ارلكهيػػة ،ف ػػك سػػبحانط المسػػتحؽ
-1
ٌ
لمعبػػادة بكػػؿ أنكاع ػػا :الظػػاهرة كالباطنػػة .كمػػف اردلػػة عمػػى ذلػػؾ ،مػػا ركتػػط أـ المػػؤمنيف عائشػػة
قالت:
أ-

كػػاف رسػػكؿ ا﵀  يكثػػر مػػف قػػكؿ" :سػػبحاف ا﵀ كبحمػػد أسػػت فر ا﵀ كأتػػكب إليػػط" )1( .كفيػػط

العمـ عمى ارلكهية.
تنزيط ا﵀ ،كتحميد باسمط ى
ػدت رسػػكؿ ا﵀  ليمػػة مػػف الف ػراش فالتمسػػتط ،فكقعػػت يػػدم عمػػى بطػػف قدميػػط
ب -كركت  :فىقىػ ي
كهػػك فػػي المسػػجد كهمػػا منصػػكبتاف كهػػك يقػػكؿ" :الم ػػـ أعػػكذ بر ػػاؾ مػػف سػػهطؾ ،كبمعافاتػػؾ مػػف
عقكبتؾ ،كأعكذ بؾ منؾ ال أحصي ثناء عميؾ أنت كما أثنيػت عمػى نفسػؾ" )2( .كفيػط صػرؼ العبػادة

البدنية :الص ة ،كالقكلية :الدعاء ،كاالستعاذة ﵀ كحد .
ج-

كقالػػت :كػػاف رسػػكؿ ا﵀  يقػػكؿ فػػي سػػجكد القػرآف بالميػػؿ" :سػػجد كج ػػي لمػػذم همقػػط ،كشػػؽ

سمعط ،كبصػر بحكلػط ،كقكتػط" )3( .كفيػط اإلقػرار بػأف الهػالؽ هػك المسػتحؽ لمعبػادة كعنكان ػا اله ػكع
بالسجكد.

ما ركم عف أـ المؤمنيف أـ سممة  :فقد يركم عن ا كثيػر ممػا يػدؿ عمػى صػرؼ النبػي 
د-
عبادة الدعاء ﵀ كحد فعن ا:أف النبي  كاف يقكؿ إذا صمى الصبح حيف يسػمـ" :الم ػـ إنػي أسػألؾ
عممان نافعان ،كرزقان طيبان ،كعم ن متقب ن".

()4

إف ا﵀  هك المستحؽ لمحاكمية المطمقة ،فمط كحد الحػؽ فػي التحميػؿ كالتحػريـ .فعػف ابػف
-2
ٌ
عباس مكقكفان قاؿ":كاف أهؿ الجاهمية يأكمكف أشياء كيترككف أشياء تقػ ٌذ انر ،فبعػث ا﵀  نبيػط،
( )1صحيح مسمـ ،كتاب الص ة ،باب ما يقاؿ في الرككع كالسجكد.351/1 ،)484( ،

( )2صحيح مسمـ ،كتاب الص ة ،باب ما يقاؿ في الرككع كالسجكد.352/1 ،)486( ،
( )3سنف الترمذم ،كتاب أبكاب السفر ،باب ما يقكؿ في سجكد القرآف ،721/1 ،)580( ،قاؿ الترمذم :حسف
صحيح ،كقاؿ ارلباني :صحيح(صحيح أبي داكد -ارـ :محمد ناصر الديف ارلباني ،مؤسسة غراس لمنشر
كالتكزي  ،الككيت ،ط1423 ،1هػ 2002/ـ ،)157/1 ،مسند أحمد ( ،)25821سنف النسائي.)1129( ،
( )4سنف ابف ماجط ،كتاب أبكاب إقامة الصمكات ،باب ما يقاؿ بعد التسميـ ،85/2 ،)925( ،قاؿ ارلباني :صحيح
(سمسمة ارحاديث الصحيحة كشيء مف فق ا كفكائدها ،)16/4 ،السنف الكبرل لمنسائي.)9850( ،
002
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كأنػزؿ كتابػط ،كأحػ ٌؿ ح لػط كح ٌػرـ ح ارمػػط ،فمػا أحػ ٌؿ ف ػك حػ ؿ ،كمػا حػ ٌػرـ ف ػك حػراـ ،كمػا سػكت عنػػط
ف ك عفك ،كت ُ ﴿ :ؿ ْؾ َٓ َأ ِجدُ ِِم مُ ٚأ ِ
َم َّر ًم ﴾ٚإلى آهر اآلية ،ارنعاـ )1( ."145:كهذ الحاكمية
وح َل إِ َ ََّل ُ َ
َ
هي مما يقت يط تكحيد ارلكهية.
-3

إف آؿ البيت  يؤمنػكف بػالمعنى الػذم تقت ػيط كممػة التكحيػد :ال إلػط إال ا﵀ ،محمػد رسػكؿ

ا﵀ حيث يعتقدكف في ا :نفي كؿ مستحؽ لمعبادة إال ا﵀ كحد ، ،كاثبػات أنػط سػبحانط المسػتحؽ لمعبػادة

بأنكاع ػػا ،مػػف عبػػادات الج ػكارح :كالص ػ ة ،كالصػػياـ ،كالػػدعاء ،كالػػذبح ،كالنػػذر ،كغيرهػػا ،كعبػػادات

القمكب :مف الحب ،كالهكؼ ،كالرجاء ،كالهشية ،كاله كع ،كغيرها.

فع ػػف اب ػػف عب ػػاس  ق ػػاؿ :كن ػػت هم ػػؼ رس ػػكؿ ا﵀  يكمػ ػان ،فق ػػاؿ" :ي ػػا غػ ػ ـ إن ػػي أعمم ػػؾ

كممػػات ،احفػػظ ا﵀ يحفظػػؾ ،احفػػظ ا﵀ تجػػد تجاهػػؾ ،إذا سػػألت فاسػػأؿ ا﵀، ،كاذا اسػػتعنت فاسػػتعف
()2
با﵀ ."...كفيط التكجط باالستعانة كسؤاؿ الحاجات ﵀ كحػد لككن ػا مػف أهػص العبػادات ،انسػجامان
ِ
ااٚك َٕ ًْ ُباادُ َوإِ َّي َ
م ػ قكلػػط سػػبحانط﴿:إِ َّي َ
فسػػرها عممػػاء السػػنة بقػػكل ـ":كقػػدـ
ااٚك ٕ َْسااتًَ ُ
غ﴾الفاتحػػة ،5:كقػػد ٌ

المفعكؿ كهك﴿إِ َّي َ
ٚك﴾ ،ككرر ل هتماـ كالحصر ،أم :ال نعبػد إال ٌإيػاؾ ،كال نتككػؿ إال عميػؾ ،كهػذا
هك كماؿ الطاعة .كالديف يرج كمط إلى هػذيف المعنيػيف ،كهػذا كمػا قػاؿ بعػض السػمؼ :الفاتحػة ًسػر
ِ
القرآفً ،
اٚك َٕ ًْ ُبادُ َوإِ َّي َ
كس ٌرها هذ الكممػة ﴿:إِ َّي َ
غ﴾ فػاركؿ تبػرؤ مػف الشػرؾ ،كالثػاني تبػرؤ مػف
اٚك ٕ َْساتًَ ُ

الحكؿ كالقكة".
-4

()3

يعتقػػد آؿ البيػػت  أف كممػػة التكحيػػد تقت ػػي إثبػػات حػػؽ النبػػي  فػػي الطاعػػة كاالتبػػاع

كل ذا فإف عائشة

 ،قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :مف أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيط ،ف ك رد".

()4

( )1سنف أبي داككد ،كتاب أكؿ كتاب ارطعمة ،باب ما لـ يذكر تحريمط ،618/5 ،)3800( ،المستدرؾ عمى

الصحيحيف لمحاكـ ،347/2 ،كقاؿ الحاكـ صحيح عمى شرط الشيهيف ،كسكت عنط الذهبي .كقاؿ محققا الطبعة
شعيب اررنؤكط كمحمد ً
كامؿ قر بممي :إسناد صحيح ،كصححط ارلباني .انظر( :غاية المراـ في تهريج أحاديث
ى
ى
الح ؿ كالحراـ :محمد ناصر الديف ارلباني ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1405 ،3ق.)286/1 ،
( )2سنف الترمذم ،كتاب أبكاب صفة القيامة ،بدكف اسـ باب ،667/4 ،)2516( ،مسند اإلماـ أحمد،)2669( ،

شعب اإليماف :أبك بكرأحمد بف الحسيف البي قي ،تحقيؽ :الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد -
الرياض ،ط 1423 ،1هػ  2003 /ـ ،)192( ،قاؿ ارلباني :صحيح ( .ذكر في تحقيقط كتاب مشكاة المصابيح
لمتبريزم.)1459/3 ،

( )3تفسير ابف كثير.134/1 ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب الصمح ،باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد،184/3 ،)2695( ،
صحيح مسمـ.)1718( ،

003
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كفي ا اعتقاد آؿ البيت أف االتباع ،كمكافقة ما شػرعط ا﵀ كرسػكلط هػك مػف

كمػػا أف جعفػػر الصػػادؽ

ػركرات تكحيػد ارلكهيػة.

ركل عػػف أبيػػط ،عػػف جػػابر  ،قػػاؿ :هطبنػػا رسػػكؿ ا﵀  :فحمػػد ا﵀،

ػإف أصػدؽ الحػديث كتػاب ا﵀، ،كا ٌف أف ػؿ ال ػدم
أمػا بعػد ،ف ٌ
كأثنى عميط بمػا هػك لػط أهػؿ ،ثػـ قػاؿٌ " :
هدم محمد ،كشر ارمػكر محػدثات ا ،ككػؿ بدعػة ػ لة" )1( .كفيػط أف مػف تكحيػد ا﵀ فػي ألكهيتػط،
التزاـ ما جاء بط كتابط كنبيط  ،كاالبتعاد عف االبتداع كالمهالفة.

كاف لتكحيد ارلكهية صب ة كا حة في حيات ـ كسمككيات ـ ،فمـ يعظٌمكا قب انر ،كلـ يتكسػمكا،

-5

أك يست يثكا بكلي صالح حي أك مقبكر ،كلـ يعمٌقكا تميمة أك صكرة تهالؼ التكحيد بؿ حرصكا عمى
حماية هذا التكحيد فاستجابكا رمر رسكؿ ا﵀  في طمس التماثيؿ ،كتسكية القبكر لككن ا ع مػات

عمى الشرؾ في ارلكهية .كاردلة عمى ذلؾ كثيرة ،من ا:
الح ٌم ػػة ،فقال ػػت" :ره ػػص النب ػػي  الرقي ػػة م ػػف ك ػػؿ ذم
 يس ػػئمت عائش ػػة
أ-
ع ػػف الرقي ػػة م ػػف ي
حمػػة" ،)2(.كهػػي يقينػان الرقيػػة المشػػركعة الهاليػػة مػػف الشػػرؾ .لمػػا ركتػػط :كػػاف إذا اشػػتكى رسػػكؿ ا﵀
رقػا جبريػؿ ،قػاؿ" :باسػـ ا﵀ يبريػػؾ ،كمػف كػؿ داء يشػفيؾ ،كمػف شػػر حاسػد إذا حسػد ،كشػر كػػؿ ذم
عيف".
ب-

()3

عػػف عائشػػة

 ،أف أـ حبيبػػة ،كأـ سػػممة

ذكرتػػا كنيسػػة رأين ػػا بالحبشػػة في ػػا تصػػاكير،

ف ػػذكرتا لمنب ػػي  فق ػػاؿ" :إف أكلئ ػػؾ إذا ك ػػاف ف ػػي ـ الرج ػػؿ الص ػػالح فم ػػات ،بنػ ػكا عم ػػى قب ػػر مسػ ػجدا،
()4
كحدثت
كصكركا فيط تمؾ الصكر ،فأكلئؾ شرار الهمؽ عند ا﵀ يكـ القيامة"ٌ ، .

أف النبػي " :

()6
()5
ذـ النبػػي  كن يػػط عػػف
لػػـ يكػػف يتػػرؾ فػػي بيتػػط شػػيئان فيػػط تصػػاليب إال نق ػػط" .كفػػي الػػركايتيف ٌ
تألي ػػط العب ػػاد ببن ػػاء القب ػػكر كاته ػػاذ الص ػػكر ،كعػ ػػف مش ػػاب ة النص ػػارل ف ػػي م ػػا ه ػػص مػ ػف شػ ػػعائرهـ

كالصميب.

( )1صحيح مسمـ ،كتاب الجمعة ،باب تهفيؼ الص ة كالهطبة.592/2 ،)867( ،
( )2صحيح البهارم ،كتاب الطب ،باب رقية الحية كالعقرب ،132/7 )5741( ،صحيح مسمـ)2193( ،
( )3صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب الطب كالمر ى كالرقى.1718/4 ،)2185( ،

( )4صحيح البهارم ،كتاب الص ة ،هؿ تنبش قبكر مشركي الجاهمية ،كيتهذ مكان ا مساجد،93/1 )472( ،
مسمـ ()528
( )5يريد أف فيط صكرة الصميب .انظر( :مشارؽ ارنكار عمى صحاح اآلثار :عياض بف مكسى بف عياض
السبتي ،المكتبة العتيقة كدار التراث.)44/2 ،

( )6صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب نقض الصكر.167/7 ،)5952( ،
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ج-

كعف عائشة

 ،أف النبي  قاؿ فػي مر ػط الػذم مػات فيػط" :لعػف ا﵀ الي ػكد كالنصػارل،

ػجدا".
اتهػذكا قبػكر أنبيػائ ـ مسػػجدا" ،قالػت :كلػكال ذلػػؾ ربػرزكا قبػر غيػر أنػػي أهشػى أف يتهػذ مسػ ن

()1

كفي ا حرص النبي عمى س مة تكحيد أمتط بعد مكتط ،كصدؽ اتباع الصحابة لط.
د -قالت عائشة  :قدـ رسكؿ ا﵀  مػف سػفر ،كقػد ىسػتىرت بًًقػرواـ( )2لػي عمػى سػ كة لػي في ػا
تماثيؿ ،فمما رآ رسكؿ ا﵀  هتكط كقػاؿ" :أشػد النػاس عػذابا يػكـ القيامػة الػذيف ي ػاهكف بهمػؽ ا﵀"
قال ػػت :فجعمن ػػا كس ػػادة أك كس ػػادتيف" )3( .كك ػػذلؾ :عن ػػا :أف رس ػػكؿ ا﵀  - ده ػػؿ عمي ػػا -كامػ ػرأة
تعالج ا أك ترقي ا -فقاؿ" :عالجي ا بكتاب ا﵀".

()4

ق  -ما يركم عف عمي بف أبي طالػب  مكقكفػان قػاؿ " :إف كثيػ انر مػف هػذ التمػائـ كالرقػى شػرؾ
با﵀  ،فاجتنبكها" )5( .فكاف يكصي باجتناب ا حرصان عمى س مة هذا التكحيد.

ك-

عف أبي ال ياج ارسػدم ،قػاؿ :قػاؿ لػي عمػي بػف أبػي طالػب  :أال أبعثػؾ عمػى مػا بعثنػي

عميط رسكؿ ا﵀ " أف ال تدع تمثاالن إال طمستط ،كال قب انر مشرفان إال سكيتط" )6( .كفي ا حرصػط عمػى
حماية هذا التكحيد رف القبكر ،كالتماثيؿ ع مة عمى شرؾ قريش في ارلكهية.

ز -ما يركم عف أحفػاد  :فعػف عمػي بػف الحسػيف ،عػف كريػب قػاؿ ...":فقػاؿ عمػي بػف الحسػيف
البف أبي حثمة :حدثنا حديث أمؾ-بنػت هالػد بػف سػعيد بػف العػاص -فػي الرقيػة ،قػاؿ حػدثتني أمػي
أن ا كانت ترقي في الجاهمية ،فممػا جػاء اإلسػ ـ ،قالػت :ال أرقػي حتػى اسػتأذف رسػكؿ ا﵀  ،فأتتػط
فاسػػتأذنتط ،فقػػاؿ ل ػػا رسػػكؿ ا﵀ " :ارقػػي مػػا لػػـ يكػػف في ػػا شػػرؾ" )7( .كفيػػط مػػا يػػدؿ عمػػى تسمسػػؿ
الحرص عمى س مة التكحيد إلى أجياؿ آؿ البيت .
( )1صحيح البهارم ،كتاب الجنائز ،باب ما يكر مف اتهاذ المساجد عمى القبكر ،88/2 )1330( ،صحيح مسمـ،
(.)529
( )2القراـ :الستر الرقيؽ ،كقيؿ :ستر فيط رقـ كنقكش.انظر( :عمدة القارم.)72/22،

( )3صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب ما كط مف التصاكير ،168/7 ،)5954( ،صحيح مسمـ (.)2107
( )4مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف :أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف سميماف ال يثمي ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد
الداراني -عبد عمي الككشؾ ،دار الثقافة العربية ،دمشؽ ،ط1411( ،1ق 1412 -هػ) ،404/4 ،)1419( ،كقاؿ
ٌ
محققا النسهة  :إسناد صحيح.
اله ؿ ،تحقيؽ :د .عطية الزهراني ،دار الراية – الرياض،
( )5السنة :أبك بكر أحمد بف محمد بف هاركف بف يزيد ى
ط1410 ،1هػ 1989/ـ.14/5 ،)1483( ،
( )6صحيح مسمـ ،كتاب الجنائز ،باب ارمر بتسكية القبر.666/2 ،)969( ،
( )7صحيح ابف حباف ،ذكر الهبر الداؿ عمى أف الرقى المن ي عن ا إنما هي الرقى التي يهالط ا الشرؾ با﵀ جؿ
كع  ،458/13 ،)6092( ،صححط المحقؽ :شعيب اررناؤكط في تحقيؽ هذ النسهة .كصححط ارلباني
(التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمط مف صحيحط ،كشاذ مف محفكظط :أبك عبد الرحمف محمد
ناصر الديف ،ارلباني الناشر :دار با كزير لمنشر كالتكزي  ،جدة – السعكدية ،ط 1424 ،1هػ  2003 /ـ،
.)452/8
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 -عػف عمػي بػف أبػى طالػب

ح  -يركم عف محمػد بػف الحنفيػة-ابػف عمػي  مػف غيػر فاطمػة
 ،قػػاؿ" :لػػدغت النبػػي عقػػرب كهػػك يصػػمي فممػػا فػػرغ ،قػػاؿ" :لعػػف ا﵀ العقػػرب ال يػػدع مصػػميان كال
غير ثـ دعا بماء كممح كجعؿ يمسح عمي ا كيقػرأُ ﴿" :ؿ ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ﴾ ،ك﴿ ُؿ ْؾ َأ ُظق ُذ بِ َار ِّب ا ْف ٍَ َِ ِاؼ﴾،
ك﴿ ُؿا ْاؾ َأ ُظااق ُذ بِا َار ِّب افَّْا ِ
اٚس ﴾" )1( .كفيػػط العػ ج بػػالرقى المشػػركعة ،كاهتمػػاـ نسػػؿ آؿ البيػػت بتكحيػػد
ارلكهية.
كت حظ الباحثة كثرة ما يركم في هذ المسألة عف آؿ البيػت  ،كتسمسػمط فػي ذريػت ـ ممػا
يسدكف كؿ مداهؿ الشرؾ
يد ٌؿ عمى حرص ـ الشديد عمى نقاء كس مة تكحيد ا﵀ تعالى كل ذا كانكا ٌ
كذرائعط.
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آمػػف آؿ البيػػت أف هػػذا النػػكع مػػف التكحيػػد هػػك الػػذم مػػف أجمػػط أرسػػؿ ا﵀ الرسػػؿ ،كأنػػزؿ

الكتب ،كعميط قامت دعكة النبي  كارنبياء قبمط رن ـ اعتقدكا مسبقان أف تكحيػد الربكبيػة غرسػط ا﵀
في الفطرة كنحف في عالـ الذر ( .)2فقد ركل عمي بف أبي طالب  عف رسكؿ ا﵀  ،أنط كاف إذا

قاـ إلى الص ة ،قاؿ" :كج ػت كج ػي لمػذم فطػر السػماكات كاررض حنيفػا ،كمػا أنػا مػف المشػركيف،
إف صػ ػ تي ،كنس ػػكي ،كمحي ػػام ،كمم ػػاتي ﵀ رب الع ػػالميف ،ال شػ ػريؾ ل ػػط ،كب ػػذلؾ أم ػػرت كأن ػػا م ػػف

المسمميف" )3( .كفيط كمػاؿ التكحيػد ،حيػث يتكجػط بالعبػادة بشػتى أنكاع ػا لمػف كحػد فػي ربكبيتػط ،دكف
اٚي َو َِم َ ِ
اِٚت هللِ َر ِّب
أف يشرؾ في عبادتط أحدان غير  .انسجامان م قكلط تعػالى﴿:إِ َّن َص َاال ِِت َوٕ ُُساُِل َو َ ْ
َم َٔ َ
ِِ
ااذفِ َ ِ
ِ
غ َ َٓ َ ِ
يااؽ َفاا ُف َوبِ َ
ذ َ
غ﴾ارنعػػاـ ،162 ،161 :حكاي ػةن عػػف نبيػػط
اار ُت َو َإَٔااَ ٚأ َّو ُل ا ُْد ْسااِّ َ
ا ْف ًَااَ ٚد َ
ؽ ُأم ْ

"لمػػا بعػػث
اب ػراهيـ .ف ػػذا هػػك التكحيػػد الػػذم جػػاء بػػط المرسػػمكف .كقػػد يسػػم ابػػف عبػػاس  يقػػكؿٌ :
النبي معاذ بف جبؿ  إلى نحك أهؿ اليمف قاؿ لط" :إنؾ تقدـ عمى قكـ مف أهؿ الكتػاب ،فمػيكف
أكؿ ما تػدعكهـ إلػى أف يكحػدكا ا﵀ تعػالى ،فػإذا عرفػكا ذلػؾ ،فػأهبرهـ أف ا﵀ قػد فػرض عمػي ـ همػس
صػمكات فػي يػكم ـ كليمػت ـ ،فػإذا صػمٌكا ،فػػأهبرهـ أف ا﵀ افتػرض عمػي ـ زكػاة فػي أمػكال ـ ،تؤهػذ مػػف
ػرد عمػػى فقيػػرهـ ،فػػإذا أقػػركا بػػذلؾ فهػػذ مػػن ـ ،كتػػكؽ ك ػرائـ أم ػكاؿ النػػاس" )4( .كفيػػط أف هػػذا
غنػػي ـ فتػ ٌ
التكحيد هػك مػا جػاء بػط النبػي  كارنبيػاء قبمػط ،مصػداقان لقكلػط تعػالىَ ﴿ :و َماَ ٚأ ْر َشا َِِْْ ٚماـ َؿ ْبِِ َ
اؽ ِماـ

( )1شعب اإليماف لمبي قي ،كتاب تعظيـ القرآف ،باب تهصيص المعكذتيف بالذكر .169/4 ،)2340( ،كصححط
ارلباني (سمسمة ارحاديث الصحيحة.)89/2 ،
( )2انظر :صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،)2662( ،تفسير ابف أبي حاتـ ،1613/5 ،كقد سبؽ ذكر .
( )3صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف كقصرها ،باب الدعاء في ص ة الميؿ كقيامط.534/1 ،)771( ،

( )4صحيح البهارم ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء في دعاء النبي  أمتط إلى تكحيد ا﵀ .114/9 ،)7327( ،
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ِ
ِ
رش ٍ
ٚظ ُبادُ ِ
ون ﴾ ارنبيػاء ،25 :كهػك أكؿ كاجػب عمػى العبػاد ،رن ػـ
قل إَِّٓ ُٕاقحل إِ َف ْٔاف َإَّٔا ُف ٓ إِ َفا َف إَِّٓ َإَٔاَ ٚؾ ْ
َّ ُ
مفط ػػكركف عم ػػى تكحي ػػد الربكبي ػػة ،كأف ه ػػذا التكحي ػػد ه ػػك تكحي ػػد العب ػػادة :البدني ػػة كالمالي ػػة .كق ػػد فس ػػر

النبي لمعاذ  في حديث آهر فقاؿ":حؽ ا﵀ عمى عباد أف يعبدك كال يشرككا بط شيئان".
-7

()1

كػػذلؾ آمنػكا أف تكحيػػد ارلكهيػػة هػػك التكحيػػد الفػػارؽ بػػيف المكحػػديف كالمشػػركيف ،كهػػك التكحيػػد

الذم مف أجمط يشرع الج اد كلذلؾ قاتمكا م رسكؿ ا﵀ كفار قريش الذيف أنكركا حؽ ا﵀ في العبادة،
فعبدكا آل ة عديدة زاعميف أن ا تقرب ـ إلى ا﵀ زلفى .كمف ذلؾ ما كاف مػف سػؤاؿ عمػي  لمنبػي 

يػػكـ هيبػػر ،قػػاؿ ":يػػا رسػػكؿ ا﵀ عمػػى مػػاذا أقاتػػؿ النػػاس قػػاؿ" : قػػاتم ـ حتػى يشػ دكا أف ال إلػػط إال

ا﵀ ،كأف محمدان رسكؿ ا﵀ ،فإذا فعمكا ذلؾ فقد منعكا منؾ دماءهـ كأمكال ـ ،إال بحق ا كحساب ـ عمى

ا﵀".
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()2

اعتقد آؿ البيت أف لتكحيد ارلكهية ثمرات عمى العبد في الحياة الػدنيا ،كفػي اآلهػرة ،ففػي

الدنيا :حفظ النفس كالماؿ ،إذ بط ييعصـ دـ الكافر كمالط ،كبػط تحػؿ السػعادة كالسػكينة بقمػب المكحػد،
كبط ييعز المسممكف .أما في اآلهرة ف ػك الػذم يترتػب عميػط الثػكاب كارجػر الجزيػؿ .فقػد ركل العبػاس
ػب لػؾ قػاؿ:

أغنيت عف عمؾ فإنط كاف يحكطػؾ كي
بف عبد المطمب  أنط قاؿ لمنبي  :ما
ى
"هك في ح اح مف نار ،كلكال أنا لكاف في الدرؾ ارسفؿ مف النار" )3( .فمـ تنف قرابة رسػكؿ ا﵀
 عمط أبك طالب ،كلـ ينج مف النار لعدـ تكحيد ﵀ مػف قبػؿ ،فمػف ثمػرات هػذا التكحيػد النجػاة مػف

عمي ارمـ ...،هذ أمتؾ كمع ـ سػبعكف
النار .كركل ابف عباس  ،عف النبي  قاؿ " :يعر ت ٌ
ألف ػان يػػدهمكف الجنػػة ب يػػر حسػػاب كال عػػذاب...،هـ الػػذيف ال يرقػػكف ،كال يسػػترقكف ( ،)4كال يتطيػػركف،

( )1صحيح البهارم ،كتاب الرقاؽ ،باب مف جاهد نفسط في طاعة ا﵀.105/8 ،)6500( ،
( )2صحيح مسمـ ،كتاب الف ائؿ ،باب مف ف ائؿ عمي .1871/4 ،)2405( ،
( )3صحيح البهارم ،كتاب مناقب ارنصار ،باب قصة أبي طالب ،52/5 ،)3883( ،كمسمـ (،)357
القريب القعر ،هك ما رؽ مف الماء عمى كجط اررض( ،غريب الحديث ،أبك يعبيد القاسـ
( ح اح) هك المك
بف س ٌـ بف عبد ا﵀ ال ركم الب دادم ،تحقيؽ :د .محمد عبد المعيد هاف ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
آباد -الدكف ،ط1384 ،1ق 1964 -ـ )392/4 ،كالمعنى أنط هفؼ عنط شيء مف العذاب.

( )4يعني بالرقى المكركهة ،قاؿ الحافظ ابف رجب

" :كمف رجح التداكم قاؿ :إنط حاؿ النبي  الذم كاف يداكـ

عميط ،كهك ال يفعؿ إال ارف ؿ ،كحمؿ الحديث  -أم حديث السبعيف ألفان  -عمى الرقى المكركهة التي ييهشى من ا
الشرؾ ،بدليؿ أنط قرن ا بالكي كالطيرة ،كك هما مكرك "( .جام العمكـ كالحكـ في شرح همسيف حديثا مف جكام
الكمـ :عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف الحنبمي ،تحقيؽ :شعيب اررناؤكط، ،كابراهيـ باجس ،مؤسسة
الرسالة – بيركت ،ط1422 ،7هػ 2001 /ـ.)501/2 ،)49( ،
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كعمػى رب ػـ يتككمػػكف" ،)1( .كعنػط ":حسػػبنا ا﵀ كنعػـ الككيػػؿ ،قال ػا إبػراهيـ  حػيف ألقػػي فػي النػػار،
كقال ا محمد )2( ." كفيط أف مف ثمرات تكحيد ارلكهية النجػاة فػي الػدنيا مػف الظػالميف ،كفػي اآلهػرة

كركم عػػف عبػػد ا﵀ بػػف
الفػػكز بالجنػػة كدهكل ػػا دكف حسػػاب ،كبػػط سػػبقت أمػػة محمػػد ارمػػـ كم ػػا .ي
الح ٌجاج بػف يكسػؼ ،فقػاؿ ل ػا :إذا دهػؿ بػؾ فقػكلي" :ال
جعفر بف أبى طالب  :أنط ىزكج ابنتىط مف ى
ً
الحمد ﵀ رب العالميف" ،كزعػـ( )3أف رسػكؿ
إلط إال ا﵀ الحميـ الكريـ ،سبحاف ا﵀ رب العرش العظيـ ،ى
فظننت أنط قاؿ :فمػـ ي ً
ص ٍػؿ إلي ػا" )4(.فمػف ثمػرات هػذا
أمر قاؿ هذا ،قاؿ حماد:
ي
ى
ا﵀  كاف إذا ىح ىزبط ه
التكحيد في الدنيا تفريج الكركب.

أما الشرؾ فثمرتط الهسراف كالهيبة في الدنيا كاآلهرة ،قاؿ ابف عبػاس  : فػي تفسػير قكلػط
ااك َـ ٍَّٔا ِ
ٚشا ِ
سػػبحانطَ ﴿ :ـب ِ
ااف ﴾الرعػػد" ،14 :مثػػؿ المشػػرؾ الػػذم عبػػد م ػ ا﵀ إل ػان آهػػر غيػػر  ،كمثػػؿ
َ
ْ
العطشاف الذم ينظر إلى ظؿ هيالط في الماء مف بعيد كهك يريد أف يتناكلط ،كال يقدر".
-9

()5

كاف معتقد آؿ البيت  متكام ن في تكحيد ا﵀ تعالى ،ف يفصمكف بيف أنكاع التكحيػد ،ف ػـ

يؤمنػػكف أف ا﵀ متفػػرد بربكبيتػػط ،كمسػػتحؽ لمعبػػادة بألكهيتػػط ،كلػػط ارسػػماء الحسػػنى كالصػػفات الع ػ ،
 :فعػػف عبػػد ا﵀ بػػف

كممػػا كرد عػػن ـ فػػي هػػذا التكامػػؿ :مػػا يركم عػػف فاطمػػة بنػػت رسػػكؿ ا﵀ 
قالػت :كػاف رسػكؿ ا﵀  إذا
الحسف ،عف أمػط فاطمػة بنػت الحسػيف ،عػف جػدت ا فاطمػة الكبػرل
دهؿ المسجد صمى عمى محمد كسػمٌـ ،كقػاؿ" :رب اغفػر لػي ذنػكبي ،كافػتح لػي أبػكاب رحمتػؾ"، ،كاذا
هرج صمى عمى محمد كسػمٌـ ،كقػاؿ" :رب اغفػر لػي ذنػكبي ،كافػتح لػي أبػكاب ف ػمؾ" ( ،)6كفػي سػند

( )1صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب الدليؿ عمى دهكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة ب ير حساب كال عذاب،
(.199/1 )220

ٚخ َن ْق ُه ْؿ ﴾آؿ عمراف ،173 :اآلية،)4563( ،
َج ًُقا َفُ ُْؿ َؾ ْ
َّٚس َؿدْ َ َ
اب ﴿إِ َّن افْ َ
( )2صحيح البهارم ،كتاب الجزية ،ىب ي
.39/6

( )3هكذا كردت في مسند اإلماـ أحمد.372/2 ،
( )4مسند اإلماـ أحمد ،372/2 ،)1762( ،صححط المحقؽ :أحمد شاكر في هذا النسهة كقاؿ :كهذا الذكر عند
عمى  عف رسكؿ ا﵀ ،ف ك هنا مرسؿ صحابي .كركا ابف حباف في
الكرب إنما ركا عبد ا﵀ بف جعفر عف ٌ
صحح ارلباني نص حديث النبي  ،ك ٌعؼ ما قالط حماد
صحيحط عف عمي  .174/3 ،)865( ،كقد
ٌ
(السمسمة الصحيحة.)74-73/5 ،

افر ُش ُؾ﴾ يكسؼ ،110 :بدكف رقـ
( )5صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلط تعالىَ ﴿ :حتَّك إِ َذا ْاش َت ْٔ َٖ َس ُّ
لمحديث.78/6 ،
( )6سنف الترمذم ،كتاب أبكاب المساجد كالجماعات ،باب ما يقكؿ عند دهكلط المسجد ،127/2 ،)314( ،قاؿ
ارلباني :صحيح .انظر( :صحيح ك عيؼ سنف ابف ماجط.)343/2 ،
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الركايػػة ث ثػػة مػػف أقػػرب آؿ البيػػت صػػمةن بػػالنبي  .يػػرككف إه ػ ص الػػدعاء ﵀ تعػػالى باسػػمط العمػػـ
عمى ربكبيتط في فعؿ يتكرر همػس مػرات يكميػان ،ممػا يػدؿ سػ مة اعتقػاد آؿ البيػت ،كربط ػـ بػيف

تكحيدم الربكبية كارلكهية .كمػا ركا ابػف عبػاس  مرفكعػان ...":فأمػا الركػكع فعظٌمػكا فيػط الػرب،

كأما السجكد فاجت دكا في الدعاء )1( ."...كفيط أف التعظيـ الذم هك عبادة مف لػكازـ تكحيػد ارلكهيػة،
ال تكجط ب ػا إال لمػرب سػبحانط .الحسػف بػف عمػي  :قػاؿ :عممنػي رسػكؿ ا﵀  كممػات أقػكل ف فػي

الكتر في القنكت" :الم ـ اهدني فيمف هديت ،كعافني فيمف عافيت ،كتكلني فيمف تكليػت ،كبػارؾ لػي
فيما أعطيت ،كقني شر ما ق يت ،إنػؾ تق ػي كال يق ػى عميػؾ، ،كانػط ال يػذؿ مػف كاليػت ،تباركػت
ربنا كتعاليت" )2( .كفيط مف جكام التكحيد في الربكبية ،كارلكهية ،كارسماء كالصفات.

كبعد هػذا العػرض المػكجز لعقيػدة آؿ البيػت  فػي تكحيػد ارلكهيػة ،كذكػر هػذ الطائفػة مػف

ركايات آؿ البيت  في تكحيد ارلكهية ،كبالعكدة إلى كتب أهػؿ السػنة العقديػة فػإنني أجػد أف أهػؿ
السػػنة قػػد أهػػذكا عػػف آؿ البيػػت  هػػذا المعتقػػد ،كاقتػػدكا ب ػػـ فػػي هػػذا التكحيػػد حتػػى صػػار أدلػػة فػػي

كتب ـ ،كمن جان في فتاكي ـ لمناس كحيات ـ الهاصة .كأذكر هنا بعض ارمثمة مف أقكاؿ عمماء السنة
في تكحيد ارلكهية:

قاؿ اإلماـ أبك حنيفة " :ال ييحمؼ إال با﵀ متجردان بالتكحيد كاإله ص" ،)3( .كجاء عنػط
-1
كعف أتباعط الن ي عف أنكاع مف الشرؾ اركبر كارصػ ر ،كالػدعاء ،كاالسػت اثة ب يػر ا﵀ ،كالسػجكد
ل ير ا﵀ ،كالنذر ل ير ا﵀ ،كالذبح ل ير ا﵀ (.)4

-2

جاء عف اإلمػاـ مالػؾ

 :الن ػي عػف كسػائؿ الشػرؾ كتجصػيص القبػكر ،كتعميت ػا كالبنػاء

كالكتابة عمي ا ،كاتهاذها مساجد ،كاستقبال ا في الص ة كالدعاء (.)5

( )1صحيح مسمـ ،كتاب الص ة ،باب الن ي عف قراءة القرآف في الرككع كالسجكد.348/1 ،)479( ،
( )2المجتبى مف السنف(السنف الص رل لمنسائي) :أحمد بف شعيب بف عمي الهراساني ،النسائي ،تحقيؽ :عبد
الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات اإلس مية – حمب ،ط 1406 ،2ق 1986 /ـ ،كتاب قياـ اليؿ كتطكع الن ار،
باب الدعاء في الكتر.248/3 ،)1745( ،قاؿ ارلباني :صحي(صحيح أبي داككد –ارـ.)168/5 ،

( )3بدائ الصنائ في ترتيب الشرائ  :أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي ،دار الكتب العممية ،ط،2
1406هػ 1986 /ـ.3/8 ،
()4انظر :أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة :محمد بف عبد الرحمف الهميس ،دار الصميعي ،السعكدية.260/1 ،
( )5انظر :شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم ارزهرم،
تحقيؽ :طط عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،ط1424 ،1ق2003/ـ ،224/1 ،التم يد البف عبد
البر.383/6 ،
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كما أنط

كػاف يسػد كػؿ ذريعػة قػد تكصػؿ إلػى الشػرؾ فمنػ الػدعاء عنػد قبػر النبػي  كقػاؿ" :ال

أرل أف يقؼ عند قبر النبي  كيدعك ،كلكف يسمـ كيم ي ...ال بأس لمف قدـ مػف سػفر ،أك هػرج

()1
استثناء منط.
أف يقؼ عمى قبر النبي  كيدعك لط ،كربي بكر كعمر ".
ن
أنط قاؿ :يسئؿ مالؾ عػف الكػ ـ كالتكحيػد ،فقػاؿ مالػؾ" :محػاؿ
ركم عف اإلماـ الشافعي
-3
أف يظف بالنبي  ،أنط عمػـ أمتػط االسػتنجاء كلػـ يعمم ػـ التكحيػد ،كالتكحيػد مػا قالػط النبػي" :أيمػرت

أف أيقاتػؿ النػػاس حتػى يقكلػكا ال إلػط إال ا﵀" فمػػا يعصػـ بػػط المػاؿ كالػػدـ حقيقػة التكحيػػد" )2( .يقصػد هنػػا
تكحيد ارلكهية إذ بط ييعصـ الماؿ كالدـ.
قػػاؿ ً
اإلمػػاـ أحمػػد ابػػف حنبػػؿ  ":أصػػكؿ السػػن ًة عنػػدنا :التمسػػؾ بمػػا كػػاف عميػػط أصػػحاب
-4
رسكؿ ا﵀  ،كاالقتداء ب ـ ،كترؾ البدع ،ككؿ بدعة ف ي

لة ،كترؾ الهصكمات ،كالجمكس م

أصحاب ارهكاء ،كترؾ المراء كالجداؿ ،كالهصكمات في الديف" )3( .كفي قكلط إشػارة إلػى أف االتبػاع
لمشرع مف لكازـ تكحيد ارلكهية.

ف ػػذكر ف ػػي ص ػػكغط لعقي ػػدة أه ػػؿ الس ػػنة ":كال إل ػػط غير ...كأم ػػرهـ
أم ػػا اإلم ػػاـ الطح ػػاكم
-5
و
متعاؿ عف ار داد كارنداد...كنتٌب السنة كالجماعة ،كنجتنب
بطاعتط ،كن اهـ عف معصيتط...كهك
()4

الشذكذ كاله ؼ كالفرقة".
كمما جاء في كتاب العبكدية البف تيمية
-6

 :كالعبػادة تت ػمف غايػة الػذؿ ﵀ تعػالى ،ب ايػة

إلنساف م ب ط لط ال يككف عابدا لط ،كلك أحب شػيئان كلػـ يه ػ لػط
المحبة لط  فمف ه
لـ يكف لط عابدان كما قد يحػب كلػد كصػديقط ،كالعبػادة كمػا يناسػب ا مػف التككػؿ كالهػكؼ كنحػك ذلػؾ
ف تككف إال ﵀ كحد (.)5
ب ذا نتيقٌف أف اعتقاد آؿ البيت  هك اعتقاد أهؿ السنة كالجماعة بحذافير .

( )1الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى :أبك الف ؿ عياض السبتي ،204/2،الصكاعؽ المرسمة الش ابية عمى الشبط
الداح ة الشامية :سميماف بف سحماف بف مصمح الهثعمي ،دار العاصمة ،الرياض ،246/1 ،ع از إلى إسماعيؿ

بف إسحاؽ في المبسكط.
( )2اعتقاد أئمة السمؼ أهؿ الحديث ،محمد بف عبد الرحمف الهميس ،دار إي ؼ الدكلية ،الككيت ،ط،1
1420هػ1999/ـ.26/1 ،

( )3العرش :محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذهبي ،تحقيؽ :محمد بف هميفة بف عمي التميمي ،عمادة البحث
العممي بالجامعة اإلس مية ،المدينة المنكرة ،ط1424 ،2هػ2003/ـ.11/1 ،
( )4تهريج العقيدة الطحاكية :أبك جعفر أحمد بف محمد بف س مة المصرم المعركؼ بالطحاكم ،شرح كتعميؽ:
محمد ناصر الديف ارلباني ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1414 ،2هػ.84-31/1 ،
( )5انظر :العبكدية البف تيمية ،تحقيؽ :محمد زهير الشاكيش ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1426 ،7هػ/
2005ـ ،ص.49-48

021
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الم م الثان  :أ كان توم األلو

عن آل الل

ف م ا

أ ل ال ن :

بعػػدما اسػػتنبطنا عقيػػدة آؿ البيػػت فػػي تكحيػػد ارلكهيػػة مػػف ه ػ ؿ مركيػػات ـ فػػي كتػػب السػػنة،

كالحظنا أن ا ال تهتمؼ قيد أنممة عف اعتقاد أهؿ السنة ،نتعرؼ في هذا المطمب عمػى أركػاف تكحيػد

ارلكهية عندهـ كالتي جاءت كالتالي:

يعتقد آؿ البيت  أف تكحيد ارلكهيػة هػك معنػى كممػة التكحيػد ال إلػط إال ا﵀ ،لمػا ركم عػف

النبػػي  قػػاؿ" :أمػػرت أف أقاتػػؿ النػػاس حتػػى يش ػ دكا أف ال إلػػط إال ا﵀ ،)1( "...،كقكلػػط  لعمػػط أبػػي
طالب ":يػا عػـ ،قػؿ :ال إلػط إال ا﵀ ،كممػة أشػ د لػؾ ب ػا عنػد ا﵀" ،)2( .كعميػط ف ػـ يؤمنػكف أف أركػاف
هذا التكحيد هي أركاف كممة "ال إلط إال ا﵀".

كل ا ركناف اثناف هما:
اركؿ :النفي كيعني :نفي اإلل ية كاستحقاؽ العبادة عف كؿ مػا سػكل ا﵀  ،مػف بشػر أك حجػر أك

شجر ،فكؿ إلط غير ا﵀ باطؿ.

الث ػػاني :إثب ػػات أف ا﵀ تع ػػالى ه ػػك اإلل ػػط الح ػػؽ المس ػػتحؽ لمعب ػػادة بك ػػؿ أنكاع ػػا الظ ػػاهرة :كالصػ ػ ة
كالصياـ ،كالحج ،كالباطنة :كالحب ،كالهكؼ ،كالرجاء ،كالتككؿ ،كاله كع ،كغيرها (.)3

كفي جم الركنيف قاؿ " :مف قاؿ :ال إلط إال ا﵀ ،ككفر بما يعبد مف دكف ا﵀ ،يح ًرـ مالط،
كدمط ،كحسابط عمى ا﵀ " )4( .فأثبت ألكهية ا﵀ ،كنفى ألكهية غير .
المكمػؿ" :محمػد رسػكؿ ا﵀" فيكػكف الػركف
كمف المعمكـ أف هذ الكممة ال تنفصؿ عف جزئ ا ي
الثالػػث هػػك :اتبػػاع النبػػي  فػػي مػػا جػػاء بػػط مػػف عنػػد ا﵀ تعػػالى كل ػػذا حػ ٌذر آؿ البيػػت مػػف االبتػػداع
افر ُشا ُ
اقل
كمهالفػػة شػػرع النبػػي  رف مهالفتػػط تنػػاقض تكحيػػد ارلكهيػػة .لقكلػػط سػػبحانطَ ﴿:وماا ٚآتااٚـ ُُؿ َّ

َؾخُ ُذو ُه َومََ ٚنٚـ ُْؿ َظْْ ُف َؾْٕ ٚت َُٓقا﴾ الحشر.7:

افه َ
ال َة َوآت َُقا اف َّزـََ ٚة َؾخَ ُِّقا َشبِٔ َِ ُٓ ْؿ﴾
( )1صحيح البهارم ،كتاب اإليماف ،باب قكلط تعالىَ ﴿:ؾِ٘ ْن تَُ ٚبقا َو َأ َؿ ُٚمقا َّ
التكبة.14/1 ،)25( ،5:
( )2صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب ارمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا :ال إلط إال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀،)24( ،
.54/1
()3انظر :أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة.254 ،253/1 ،
( )4صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب ارمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا :ال إلط إال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀،)23( ،
.53/1
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كمػػف مجمػػكع مركيػػات آؿ البيػػت العقديػػة عممنػػا أف :تكحيػػد ارلكهيػػة يقت ػػي إفػراد ا﵀ تعػػالى

كحد بالعبادة.

كالعبػ ػػادة هػ ػػي :اسػ ػػـ جػ ػػام لكػ ػػؿ مػ ػػا يحبػ ػػط ا﵀ كير ػ ػػا  ،مػ ػػف ارق ػ ػكاؿ كارعمػ ػػاؿ ،الباطنػ ػػة

كالظاهرة(.)1

كالعبادة :ال تيقبؿ إال بتحقيؽ أمريف ( )2هما:
اركؿ :أف يقصد ب ا ا﵀ كحد كال يشرؾ معط غير  ،أم يتحقؽ في ا اإله ص ،لقكلط تعالى:

ااذفِ َ ِ
ِ
ااٚي َو َِمَا ِ
غ ََٓ َ ِ
ااؽ َفااا ُف َوبِا َ
﴿ ُؿا ْ
ذي ا َ
اار ُت َو َأ َٕااا َْ ٚأ َّو ُل
ااؾ إِ َّن َصاااال َِِت َوٕ ُُساااُِل َو َ ْ
ااِٚت هللِ َر ِّب ا ْف ًَاااَ ٚد َ
َم َٔا َ
ؽ ُأما ْ
ِِ
يـ َْ
اْلاااٚفِ ُ ﴾الزم ػػر ،3:كق ػػد ركل عم ػػي 
ا ُْد ْساااِّ َ
غ﴾ارنع ػػاـ .163-162 :كقكل ػػطَ ﴿ :أٓ هللِ افااادِّ ُ

مرفكعان ،في دعاء افتتاح الص ة" :كج ت كج ػي لمػذم فطػر السػماكات كاررض حنيفػا ،كمػا أنػا مػف

المشركيف ،إف ص تي ،كنسكي ،كمحيام ،كمماتي ﵀ رب العالميف ،ال شريؾ لط ،كبذلؾ أمرت كأنػا
مف المسمميف".

()3

الثاني :أف تككف العبادة مكافقة لما أمر بط ا﵀ تعالى ،كأمر رسكلط .
فتكحي ػػد ا﵀ تع ػػالى بالعب ػػادة ه ػػك :تحقي ػػؽ شػ ػ ادة أف "ال إًلى ػػطى ًإال ا﵀" .كمتابع ػػة رس ػػكؿ ا﵀ 
كاإلذعاف لما أمر بط ،كن ى عنط هك :تحقيؽ أف "م ىحم هدان ر يسك يؿ الم ًط" (.)4
كالعتقادهـ هذا كانكا يهشكف البدع ،بؿ كيحذركف الناس من ا:
فعف أـ المؤمنيف عائشة

أف رسكؿ ا﵀  قاؿ" :مف أحدث فػي أمرنػا هػذا مػا لػيس منػط،

رد" ،)5(.كركل عمي  بمعنا كك هما مف آؿ البيت .
فك ٌ

()6

( )1العبكدية لشيخ اإلس ـ ابف تيمية ،ص.23
( )2انظرهما في كتاب :تجريد التكحيد المفيد :أحمد بف عمي بف عبد القادر ،تقي الديف المقريزم ،تحقيؽ :طط
محمد الزيني ،الجامعة اإلس مية ،المدينة المنكرة ،ط1409هػ1989/ـ ،ص.45-42

( )3صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف ،باب الدعاء في ص ة الميؿ كقيامط.534/1 ،)771( ،
( )4اإليماف حقيقتط ،هكارمط ،نكاق ط عند أهؿ السنة كالجماعة :عبد ا﵀ بف عبد الحميد ارثرم ،مدار الكطف
لمنشر ،الرياض ،ط 1424 ،1هػ  2003/ـ ،ص .120
( )5صحيح البهارم ،كتاب الصمح ،باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد.184/3 ،)2697( ،
( )6صحيح البهارم ،كتاب ف ائؿ المدينة ،باب حرـ المدينة ،20/3 ،)1870( ،صحيح مسمـ.)1370( ،
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كمف مركيات ـ في جم ارمريف الٌم ىذيف تقكـ عمي ما العبادة ،مػا ركا اإلمػاـ مسػمـ

قػاؿ:

يعـ بط النػاس
يسئؿ عمي ،
أهصكـ رسكؿ ا﵀  بشيء فقاؿ :ما ٌ
ٌ
هصنا رسكؿ ا﵀  بشيء لـ ٌ
كافة ،إال مػا كػاف فػي قػراب سػيفي هػذا ،قػاؿ :فػأهرج صػحيفة مكتػكب في ػا" :لعػف ا﵀ مػف ذبػح ل يػر
مح ًػدثان" )1( .كفيػط
ا﵀ ،كلعف ا﵀ مف سرؽ منار اررض ،كلعف ا﵀ مػف لعػف كالػد  ،كلعػف ا﵀ مػف آكل ٍ

أركػػاف هػػذا التكحيػػد :اركؿ :اإله ػ ص ﵀ تعػػالى فػػي العبػػادات ،حيػػث لعػػف مػػف ذبػػح ل يػػر ا﵀ رنػػط
محػ ًػدثان،
هػػالؼ اإله ػ ص ،ككق ػ فػػي الشػػرؾ .كالػػركف الثػػاني :االتبػػاع لمشػػرع ،حيػػث لعػػف مػػف آكل ٍ

المػ ً
ػؤكل لممحػػدث فػػي اإلثػػـ سػكاء ،كالمحػػدث هػػك المبتػػدع الػػذم هػػالؼ الشػػرع ( ،)2كفيػػط أف
فالمحػػدث ك ي
يهصػ ـ بشػػيء كتمػػط عػػف ارمػػة كمػػا
اعتقػاد آؿ البيػػت هػػك اعتقػػاد الصػػحابة كم ػػـ رف النبػػي  لػـ
ٌ
تدعي الشيعة.
ٌ

فآؿ البيت  يعبدكف ا﵀ تعالى كال يشرككف بط شيئان ف يسػألكف إال ا﵀ ،كال يسػتعينكف إال

بػػا﵀ ،كال يسػػت يثكف إال بػػط سػػبحانط ،كال يتككمػػكف إال عميػػط جػػؿ كعػ  ،كال يهػػافكف إال منػػط ،كيتقربػػكف
اظ ُبدُ و ْا اهللَ َوَٓ ت ْ ِ
ُؼـُق ْا
إلى ا﵀ تعالى بطاعتط ،كعبادتط ،كبصالح ارعماؿ ،إليمان ـ بقكلط تعالىَ ﴿ :و ْ
بِا ِاف َص ا ًًْٔ ﴾ٚالنسػػاء ،36:كفػػي عبػػادت ـ ﵀ يسػػيركف عمػػى المػػن ج الػػذم رسػػمط رسػػكؿ ا﵀  ،إليمػػان ـ
ِ
افر ُش َ
 َٚاهللَ﴾النساء.80:
قل َؾ ََدْ َأ َض َ
بقكلط سبحانطَ ﴿:م ْـ ُيى ِع َّ

كقد اتبع ـ أهؿ السنة مف بعػدهـ فػي هػذا االعتقػاد فقػد يسػئًؿ الف ػيؿ بػف عيػاض
ِ
اـ َظ َّا ً
ال﴾ الممػؾ ،2:فقػاؿ :أهمصػط كأصػكبط قيػؿ :يػا أبػا عمػي ،مػا
ُاؿ َأ ْح َس ُ
قكلط تعػالى﴿ :ف َٔ ْب ُِ َقـ ُْؿ َأ ُّيُ ْ
عػف

أهمصط كأصكبط فقاؿ :إف العمؿ إذا كاف هالصان كلـ يكف صكابان لـ ييقبؿ، ،كاذا كاف صكابان كلـ يكف
هالصػان لػػـ ييقبػػؿ ،حتػػى يكػػكف هالص ػان كصػكابان ،فالهػػالص :أف يكػػكف ﵀ كحػػد  ،كالصػكاب :أف يكػػكف
()3
عمى سنة رسكؿ ا﵀ ."


( )1صحيح مسمـ ،كتاب ار احي ،باب تحريـ الذبح ل ير ا﵀ تعالى كلعف فاعمط.1567/3 ،)1978( ،
( )2انظر :فتح البارم.281/13 ،
( )3عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ :محمد أحمد محمد عبد القادر هميؿ ممكاكم ،مكتبة دار الزماف ،ط،1
1405هػ1985 /ـ ،106/1 ،نسبط لكتاب :التنبي ات السنية ،ص .75
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الم م الثالا :نواقض توم األلو

عن آل الل

ف م ا

ال ن :

مػػف ه ػ ؿ د ارسػػة مركيػػات آؿ البيػػت  فػػي تكحيػػد ارلكهيػػة ،تب ػيف لمباحثػػة أف ن ػكاقض هػػذا

التكحيد عند آؿ البيت  كانت عمى النحك التالي (: )1
أكالن :الشرؾ بأنكاعط (.)2
ثانيان :االبتداع كمهالفة الشرع (.)3
ثالثان :االحتكاـ إلى غير الشرع (.)4
رابعان :النفاؽ (.)5
أوالً :الش ك لأنواعه.

أهبػر ا﵀  فػي كتابػط أنػط ي فػر كػؿ الػذنكب إال الشػرؾ بػط،قػاؿ تعػالى﴿ :إِ َّن اهللَ ٓ َيٌ ٍِْ ُار َأ ْن
ِ
ون َذفِ َ ِ
ٚء َو َم ْـ ُي ْ ِ ِ
سى إِ ْث ًَم َظئِ ًَم﴾النساء .48:فالشرؾ هػك :ةل
ؼ َك بِ ِف َو َيٌ ٍِْ ُر َمَ َُ ٚ
ؽ َد ْـ َي َن ُ
ُي ْ َ
ؼ ْك بٚهللِ َؾ ََد ا ْؾ َ َ

بيييللشػػيخ اإلس ػ ـ ابػػف تيميػػة

" :كأصػػؿ الشػػرؾ أف تعػػدؿ بػػا﵀ تعػػالى مهمكقاتػػط ،فػػي بعػػض مػػا

()6
ػص شػػرؾ ارلكهيػػة بقكلػػط":الشػػرؾ عبػػادة
يسػػتحقط كحػػد " .يعنػػي أفعالػػط ،كأسػػماء  ،كصػػفاتط ،ثػػـ هػ ٌ
غير ا﵀" )7( .رف ارلكهية هي العبادة.

( )1بالنظر في كتب السنة فإنني كجدت كثير مف التفصي ت في نكاقض ارلكهية لكنني أقتصر عمى ما ذكر آؿ
البيت تصريحان التزامان بمن ج البحث.
( )2انظر :صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب مف مات ال يشرؾ با﵀ شيئان دهؿ الجنة ،)93( ،صحيح البهارم،
قاظَ ،ٚوَٓ َيٌ َ
ُقث َو َي ًُق َ ﴾نكح ،)4920( ،23 :صحيح البهارم،
كتاب تفسير القرآف ،باب قكلط تعالىَ ﴿:وَا َوٓ َ ُش ً
كتاب الجنائز ،باب ما يكر مف اتهاذ المساجد عمى القبكر ،)1330( ،مسند اإلماـ أحمد،)7045( ،)1839( ،
السنة لمه ؿ.)1483( ،
( )3انظر :صحيح البهارم ،كتاب الصمح ،باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد ،)2695( ،صحيح
مسمـ ،)1718( ،سنف الدارمي.)160( ،
( )4انظر :تفسير الثكرم :أبك عبد ا﵀ سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،1
1403هػ1983 /ـ ،101/1 ،تفسير الطبرم.356/10 ،
( )5انظر :تفسير ابف أبي حاتـ محققان ،1655/5 ،)8777( ،تفسير ابف كثير ،11/4 ،تفسير الطبرم (،)15684
386/13
( )6االستقامة :شيخ اإلس ـ ابف تيمية ،تحقيؽ :د .محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد -المدينة
المنكرة ،ط1403 ،1ق.344/1 ،

( )7مجمكع الفتاكل.682/11 ،
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كنستطي أف نقسـ ما كرد عف آؿ البيت  في هػذا النػاقض حسػب تقسػيـ أهػؿ السػنة إلػى:

شرؾ أكبر كشرؾ أص ر ،ككؿ من ما منط القكلي كالعممي.

أوالً :الش ك األكل  :هك ما ينافي التكحيد بالكمية ،كيهرج صاحبط مف اإلسػ ـ ،كبػط يهمػد فاعمػط فػي
النار أبدان رنط الشرؾ الذم ال يي فر ( )1لقكلػط سػبحانط﴿ :إِ َّٕ ُف َم ْـ ُي ْ ِ
اك بِاٚهللِ َؾ ََادْ َح َّار َم اهللُ َظ َِ ْٔ ِاف َْ
ؼ ْ
الَّْا َٜ
وما ْاٖواه افَّْ اٚر وماا ٚفِِ َّيااٚد ِ ِ
اـ َإٔ َْها ٍ
اٚر﴾ المائػػدة ،72:كقػػد أتػػى النبػػي  رجػ هؿ فقػػاؿ :يػػا رسػػكؿ ا﵀ مػػا
َ
غ ما ْ
ََ َ ُ
ُ ََ
المكجبتػػاف فقػػاؿ " :مػػف مػػات ال يشػػرؾ بػػا﵀ شػػيئان دهػػؿ الجنػػة ،كمػػف مػػات يشػػرؾ بػػا﵀ شػػيئان دهػػؿ

النػػار" ،)2( .كقػػد اعتقػػد آؿ البيػػت أف أكؿ مبػػدأ لمشػػرؾ ،كػػاف فػػي قػػكـ نػػكح  ،كأف الشػػيطاف هػػك
السبب في تزيينط ل ـ ،حيػث أشػار ل ػـ بعمػؿ تماثيػؿ ،تػذكا انر لرجػاؿ صػالحيف كػانكا بيػن ـ ،فممػا سػاد
الج ػػؿ عبػػدكا هػػذ التماثيػػؿ مػػف دكف ا﵀ تعػػالى ،فقػػد كرد عػػف ابػػف عبػػاس

قػػاؿ" :صػػارت اركثػػاف

التػي كانػت فػي قػكـ نػكح فػي العػرب بعػد ،...أسػماء رجػاؿ صػالحيف مػف قػكـ نػكح ،فممػا همكػكا أكحػى

الشيطاف إلى قكم ـ ،أف انصبكا إلى مجالس ـ التي كانكا يجمسكف أنصابان كسمكها بأسمائ ـ ،ففعمكا،
معرفػ ػان لمش ػػرؾ
كتنسػ ػخ العم ػػـ يعبًػ ػ ىدت" )3( .كق ػػاؿ اإلم ػػاـ ال ػػذهبي
فم ػػـ تعب ػػد ،حت ػػى إذا هم ػػؾ أكلئ ػػؾ ٌ
اركبر" :هك أف يجعؿ ﵀ ندان كيعبد معط غير مف حجر ،أك شػجر ،أك شػمس ،أك قمػر ،أك نبػي ،أك

شيخ ،أك نجـ ،أك ممؾ ،أك غير ذلؾ كهذا هك الشرؾ اركبر" )4( .كهك أربعة أنكاع:

()5

اؽ َظاقا اهللَ ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ
يـ َؾ َِ َّاَم
-1
ُمِه َ
اغ َفا ُف افادِّ َ
شرؾ الدعكة أك الدعاء :لقكلط تعالىَ ﴿ :ؾِ٘ َذا َرـ ُباقا ِِم ا ْف ٍُ ِْ َ َ ُ
ٕ ََّج ُ ِ
ز إِ َذا ُه ْؿ ُي ْ ِ
ُقن﴾ العنكبكت .65:كيدهؿ فيط دعاء المقبػكريف كال ػائبيف ،كالتكسػؿ ب ػـ،
ؼـ َ
ٚه ْؿ إ َػ ا ْف َ ِّ

( )1انظر :معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ ارصكؿ :حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي ،تحقيؽ :عمر بف
محمكد أبك عمر ،دار ابف القيـ – الدماـ ،ط1410 ،1هػ  1990 /ـ.476/2 ،
( )2صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب مف مات ال يشرؾ با﵀ شيئا دهؿ الجنة.94/1 ،)93( ،

( )3صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلط تعالىَ ﴿:وَا َوَٓ ُشقا ًظَ ،ٚوَٓ َيٌ َ
ُقث َو َي ًُق َ ﴾نكح،23 :
(.160/6 ،)4920
( )4الكبائر :تنسب لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذهبي ،دار الندكة الجديدة -بيركت ،ص .8
( )5الرسالة المفيدة :محمد بف عبد الكهاب بف سميماف التميمي ،تحقيؽ :محمد بف عبد العزيز المان  ،رئاسة إدارة
البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.43/1 ،
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كاالسػػتعانة كاالسػػتعاذة كاالسػػت اثة كاالسػػتجارة ب يػػر ا﵀ ( ،)1ركل ابػػف عبػػاس

سألت فاسأؿ ا﵀، ،كاذا استعنت فاستعف با﵀."...

()2



عػػف النبػػي  ":إذا

َاٚن ُي ِرياادُ َْ
ف إِ َفا ْٔ ِٓ ْؿ
-2
اِل َٔاَ ٚة افادُّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْت ََٓاَُ ٕ ٚاق ِّ
شػرؾ النيػة كاإلرادة كالقصػد :لقكلػط تعػالىَ ﴿ :ماـ ـ َ
ؽ ا َّف ِذيـ َفٔس ََُلؿ ِِم ِ
قن َ ُأ ْو َفًِ َ
أخ َر ِة إَِّٓ افْ َُّٚر َو َحبِ َك َمَ ٚصَْ ًُق ْا ؾِ َٔٓاَ ٚو َبٚضِ ٌاؾ
َأ ْظ ََم ََُل ْؿ ؾِ ََٔٓ ٚو ُه ْؿ ؾِ َُٔٓ َٓ ٚي ْبخَ ُس َ
َ ْ َ ْ
قن ﴾هكد .16-15 :ف ؤالء قصدكا الدنيا بطاعػات ـ فأشػرككها مػ ا﵀ ،قػاؿ ابػف عبػاس
َّم ٚـَُٕٚق ْا َي ًْ َّ ُِ َ
في تفسير اآلية السابقة" :كهي الدنيا يعطي ـ ا﵀ مػف الػدنيا بحسػنات ـ ،كذلػؾ أن ػـ ال يظممػكف نقيػ انر،

يقػػكؿ :م ػػف عم ػػؿ ص ػػالحان التمػػاس ال ػػدنيا ص ػػكمان ،أك صػ ػ ةن ،أك ت جػػدان بالمي ػػؿ ال يعمم ػػط إال التم ػػاس
الدنيا( ،)3يقكؿ ا﵀ :أكفيط الػذم الػتمس فػي الػدنيا مػف المثابػة ،كحػبط عممػط الػذم كػاف يعممػط التمػاس
الدنيا ،كهك في اآلهرة مف الهاسريف".

()4

شػػرؾ الطاعػػة :كهػػي طاعػػة ارحبػػار كالرهبػػاف كغيػػرهـ فػػي معصػػية ا﵀ تعػػالى قػػاؿ سػػبحانط:
-3
ون اهللِ وا َْد ِسٔ ابـ مريؿ ومُ ٚأ ِمرو ْا إَِّٓ فًِٔبدُ و ْا إِ ًََلا ٚو ِ
احادً ا َّٓ إِ َفا َف إَِّٓ
َ
َ ُْ
﴿ َّاَت َُذو ْا َأ ْح َب َٚر ُه ْؿ َو ُر ْه َب ََٚنُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبِّ ٚمـ َُ ِ َ
َ ْ َ َََْ ََ ُ
ُه َق ُش ْب َحُ َٕ ٚف َظ ََّم ُي ْ ِ
ُقن﴾ التكبة.31 :
ؼـ َ
-4

ِ
َّاٚس ماـ يت ِ
ِ
َّخ ُاذ ِماـ َُ ِ
ا ٛاهللِ﴾
اقَنُ ْؿ ـ َُح ِّ
ون اهللِ َإٔادَ ا ًَا ُُي ُّب َ
شرؾ المحبة :لقكلط تعػالىَ ﴿ :وم َ
اـ افْ ِ َ َ

البقػػ ػرة .165 :كه ػ ػػي محب ػ ػػة العبكدي ػ ػػة الت ػ ػػي ال تص ػ ػػرؼ إال ﵀ ،رن ػ ػػا المحب ػ ػػة المقترن ػ ػػة باله ػ ػػكع
كالتعظيـ(.)5

( )1مهتصر تس يؿ العقيدة اإلس مية :عبد ا﵀ بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف ،مكتبة الرشد ،ط1424 ،2هػ،
.56/1
( )2سنف الترمذم ،كتاب أبكاب صفة القيامة ،بدكف اسـ باب ،667/4 ،)2516( ،مسند اإلماـ أحمد،)2669( ،
شعب اإليماف لمبي قي ،)192( ،قاؿ ارلباني :صحيح ،ذكر في تحقيؽ كتاب مشكاة المصابيح لمتبريزم،
.)1459/3
( )3تفسير القرآف العظيـ :عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر الرازم ابف أبي حاتـ ،تحقيؽ :أسعد محمد
الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز-السعكدية ،ط 1419 ،3هػ ،كال يكجد في مصدر آهر.2010/6 ،)10739( ،
( )4تفسير ابف كثير.311/4 ،
()5الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابف قيـ
الجكزية ،دار المعرفة – الم رب ،ط1418 ،1هػ 1997 /ـ ،ص.301-300 :
026
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كمف أمثمة ما كرد عف آؿ البيت  مف مظاهر الشرؾ اركبر:
الػػذبح ل يػػر ا﵀ :كهػػك مػػف شػػرؾ الطاعػػة فيػػدهؿ فػػي الشػػرؾ اركبػػر ،ركل عمػػي  مرفكعػان:

"لعف ا﵀ مف ذبح ل ير ا﵀" )1( .كقد عمٌمػط النبػي أف يفتػتح صػ تط فيقػكؿ" :إف صػ تي كنسػكي ﵀
رب العػػالميف ال ش ػريؾ لػػط" )2( .كجػػاء فػػي تفسػػير آيػػة ارنعػػاـ التػػي يتمثم ػػا فػػي افتتػػاح ص ػ تط﴿:إِ َّن

ِِ
ياؽ َفاف وبِ َاذفِ َ ِ
ِ
غ َ َٓ َ ِ
غ﴾ارنعػاـ:
َص َال ِِت َوٕ ُُسُِل َو َ ْ
ؽ ُأم ْار ُت َو َإَٔاَ ٚأ َّو ُل ا ُْد ْساِّ َ
ٚي َو َِم َ ِِٚت هللِ َر ِّب ا ْف ًَاَ ٚد َ
ذ َ ُ َ
َم َٔ َ

: 162 ،161هصػػص مػػف ذلػػؾ أشػػرؼ العبػػادات فقػػاؿ ﴿:إِ َّن َصا َاال ِِت َوٕ ُُسااُِل﴾ أم :ذبحػػي ،كذلػػؾ

لشرؼ هاتيف العبادتيف كف م ما ،كداللت ما عمى محبة ا﵀ تعالى، ،كاه ص الديف لط ،كالتقػرب إليػط
بالقمب كالمساف كالجكارح ،كبالذبح الذم هك بذؿ ما تحبػط الػنفس مػف المػاؿ ،لمػا هػك أحػب إلي ػا كهػك
ا﵀ تعالى .كمف أهمص في ص تط كنسكط ،استمزـ ذلؾ إه صط ﵀ في سائر أعمالط (.)3

إف الذبح ل ير ا﵀ كما ٌبينط العمماء أف يذبح باسـ غير ا﵀ ،كمف ذبػح لمصػنـ ،أك لمصػميب،
أك لمكسى ،أك لعيسى عمي ما الس ـ ،أك لمكعبة ،أك نحك ذلؾ ،فكؿ هذا حراـ كال تحؿ هذ الذبيحة،
سكاء كاف الذابح مسممان ،أك ي كديان ،أك نصرانيان .كما نص عمى ذلؾ اإلماـ الشافعي رحمط ا﵀ ،فػإف

قصػد الػػذابح مػ ذلػػؾ تعظػػيـ المػذبكح لػػط ككػػاف غيػر ا﵀ تعػػالى كالعبػػادة لػط كػػاف ذلػػؾ كفػ انر ،فػػإف كػػاف
الذابح مسممان قبؿ ذلؾ صار بالذبح مرتدان

()4

.

ومن الو ا ل المو م إلى الش ك األكل  ،الت و عن آل الل

التم

منها:

تعظ م لناء ال لو كتجصيص ا كبناء ال رؼ أك المساجد عمي ا ،فمما كرد عن ـ:
أ-

ما ركا أبػك ال يػاج ارسػدم

قػاؿ :قػاؿ لػي عمػي بػف أبػي طالػب" :أال أبعثػؾ عمػى مػا

أف ال تػػدع تمثػػاالن إال طمسػػتط ،كال قب ػ انر مش ػرفان إال سػػكيتط" ،)5( .كعػػف أـ
بعثنػػي عميػػط رسػػكؿ ا﵀ ٍ 
جصػص" )6( .كتجصػيص القبػكر هػك:
سممة  ،قالت" :ن ى رسكؿ ا﵀ أف ييبنى عمػى القبػر ،أك يي ٌ
( )1صحيح مسمـ ،كتاب ار احي ،باب تحريـ الذبح ل ير ا﵀ تعالىور  لتف .8629/3،)8791(،
( )2صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف ،باب الدعاء في ص ة الميؿ كقيامط.534/1 ،)771( ،
( )3انظر :تفسير السعدم ،ص282

( )4المن اج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ،دار إحياء التراث
العربي-بيركت ،ط1392 ،2ق.141/13 ،
( )5صحيح مسمـ ،كتاب الجنائز ،باب ارمر بتسكية القبر.666/2 ،)969( ،
( )6مسند اإلماـ أحمد ،180/44 ،)26556( ،قاؿ محققك النسهة :شعيب اررنؤكط كعادؿ مرشد كآهركف:
صحيح ل ير .
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بناؤهػػا بػػالجص كهػػي النػػكرة البي ػػاء أك الجيػػر ( .)1ق ػاؿ اإلمػػاـ الشػػككاني

 ":اعمػػـ أنػػط قػػد اتفػػؽ

الناس ،سابق ـ كالحق ـ ،كأكل ـ كآهرهـ مف لدف الصحابة ر كاف ا﵀ عن ـ إلى هذا الكقت :أف رف

القبكر كالبناء عمي ػا بدعػة مػف البػدع التػي ثبػت الن ػي عن ػا كاشػتد كعيػد رسػكؿ ا﵀  لفاعم ػا ،كمػا

يأتي بيانػط ،كلػـ يهػالؼ فػي ذلػؾ أحػد مػف المسػمميف أجمعػيف" )2( .كيػدهؿ فػي رفػ القبػكر كبنائ ػا مػا

يؤمكهػػا ،حيػػث
أحدثػػط أهػػؿ البػػدع مػػف بنػػاء القبػػاب ،كالمشػػاهد عمػػى القبػػكر ،التػػي أفسػػدت تكحيػػد مػػف ٌ
صار اعتقادهـ في ا كاعتقاد المشركيف في ارصناـ ،ف ي تممؾ دف ال ر ،كق اء الحكائج كلذلؾ

شدكا إلي ا الرحاؿ ،كتكسمكا ،كاست اثكا بأصحاب ا ،كتبرككا بتربت ا كحجارت ا (.)3

لمػػا نػػزؿ برسػػكؿ ا﵀  طفػػؽ يطػػرح
ب-
مػػا ركتػػط أـ المػػؤمنيف عائشػػة كابػػف عبػػاس  قػػاالٌ :
هميصة لط عمى كج ط ،فإذا اغتـ ب ا كشف ا عف كج ط ( ،)4فقاؿ كهك كذلؾ " :لعنة ا﵀ عمى الي كد
كالنصارل ،اتهذكا قبكر أنبيػائ ـ مسػاجد" ،يحػذر مػا صػنعكا )5( .قالػت عائشػة

" :كلػكال ذلػؾ ربػرز

()8
()7
()6
قبػػر  ،غيػػر أنػػط هشػػي ،أف ييتهػػذ مسػػجدان" ، .ككرد الحػػديث بمفػػظ" :قاتػػؿ ا﵀ الي ػػكد" ، .تشػػديدان
عمػى سػكء فعم ػػـ ،كجػاءت هػػذ ارحاديػث فػي مر ػػط الػذم مػػات فيػط ،كهػذا يػػدؿ عمػى حرصػػط 

عمى س مة تكحيد أمتط حتى في آهر أنفاسػط .كب ٌػيف العممػاء سػبب اسػتحقاؽ الي ػكد لمعػف أن ػـ :أكؿ
( )1مشارؽ ارنكار عمى صحاح اآلثار :عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي السبتي ،المكتبة العتيقة كدار
التراث ،بدكف رقـ طبعة.158/1 ،

( )2شرح الصدكر بتحريـ رف القبكر :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشككاني ،الجامعة اإلس مية-المدينة
المنكرة ،ط1408 ،4هػ ،ص.8 :
( )3انظر :تحفة ارحكذم بشرح جام الترمذم :أبك الع

محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل ،دار

الكتب العممية – بيركت.129/4 ،

( )4هميصة بمعنى كساء ،كاغتـ أم :سهف كارتفعت ح اررتط .انظر( :عمدة القارم شرح صحيح البهارم،
.)193/4
( )5صحيح البهارم ،كتاب الص ة ،باب الص ة في البيعة.95/1 ،)435( ،
سد الذريعة في قبر الرسكؿ  فأعمكا
( )6قاؿ القرطبي
عند شرحط ل ذا الحديث" :كل ذا بالغ المسممكف في ٌ
قبر قبمة إذا كاف مستقبؿ
حيطاف تربتط كسدكا المداهؿ إلي ا ،كجعمكها محدقة بقبر  ،ثـ هافكا أف يتهذ مك
المصميف ،فتتصكر الص ة إليط بصكرة العبادة فبنكا جداريف مف ركني القبر الشمالييف كتحرفكهما حتى التقيا عمى
زاكية مثمث مف ج ة الشماؿ حتى ال يتمكف أحد مف استقباؿ قبر  ،كل ذا الذم ذكرنا كمط قالت عائشة :كلكال ذلؾ
ربرز قبر نبيط"( .المف ـ شرح صحيح مسمـ :أبك العباس أحمد بف عمر بف إبراهيـ القرطبي ،تحقيؽ :محي الديف
مستك ،أحمد محمد السيد ،كآهركف ،دار ابف كثير ،ط1417 ،1ق1996/ـ.)932/2 ،
( )7صحيح البهارم ،كتاب الجنائز ،باب ما يكر مف اتهاذ المساجد عمى القبكر.88/2 )1330( ،
( )8صحيح البهارم ،كتاب الص ة ،باب الص ة في البيعة.95/1 ،)437( ،
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مػػف ابتػػدأ هػػذا الفعػػؿ حيػػث عظٌمػكا قبػػكر أنبيػػائ ـ فاتهػػذكها قبمػػة فػػي صػ ت ـ ،كتػػبع ـ النصػػارل فػػي

ذلؾ ،فح ٌذر النبي  المسمميف مف فعم ـ.

()1

كلذلؾ اتفؽ العمماء مف أهػؿ السػنة عمػى تحػريـ بنػاء

المسػ ػػاجد فػ ػػكؽ القبػ ػػكر أك بػ ػػيف القبػ ػػكر ،ككػ ػػذلؾ تح ػ ػريـ إس ػ ػراج ا بالقناديػ ػػؿ ( ،)2كتزيين ػ ػػا بالسػ ػػتائر
كالزهارؼ.

ج-

مػػا ركا ابػػف عبػػاس  مرفكعػان" :ال تصػػمكا إلػػى قبػػر ،كال تصػػمكا عمػػى قبػػر" )3( .فػػالن ي عػػف

اسػػتقباؿ القبػػكر فػػي الص ػ ة أك الص ػ ة فكق ػػا ،كلػػذلؾ اتفػػؽ العممػػاء عمػػى عػػدـ صػػحة الص ػ ة فػػي
مسجد بنػي فػكؽ قبػر ،قػاؿ شػيخ اإلسػ ـ ابػف تيميػة

" :ف ػذ المسػاجد المبنيػة عمػى قبػكر ارنبيػاء

كالصػػالحيف كالممػػكؾ كغيػػرهـ يتعػػيف إزالت ػػا ب ػػدـ أك غيػػر  ،كهػػذا ممػػا ال أعمػػـ فيػػط ه فػان بػػيف العممػػاء

المعػػركفيف ،كتكػػر الصػ ة في ػػا مػػف غيػػر هػ ؼ أعممػػط ،كال تصػػح عنػػدنا فػػي ظػاهر المػػذهب رجػػؿ
الن ي كالمعف الكارد في ذلؾ ،كرجؿ أحاديث أهر" (.)4

د-

كعف عمي بف الحسيف  " :أنط رأل رج ن يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي



فيدهؿ

في ا فيػدعك ،فن ػا كقػاؿ :أال أحػدثكـ حػديثان سػمعتط مػف أبػي عػف جػدم عػف رسػكؿ ا﵀  قػاؿ" :ال

عمي ،فإف ص تكـ تبم ني حيثما كنتـ" )5( .كعيدان بمعنػى
تتهذكا قبرم عيدان ،كال بيكتكـ قبك انر ،كصمكا ٌ
تعػالى " :فػانظر هػذ السػنة كيػؼ
مكسـ ل جتماع فيط رنط مف المعػاكدة ( ،)6قػاؿ شػيخ اإلسػ ـ

مهرج ا مف أهؿ المدينة ،كأهؿ البيت الذيف ل ػـ مػف رسػكؿ ا﵀  قػرب النسػب كقػرب الػدار رن ػـ

إلػػى ذلػػؾ أحػػكج مػػف غيػػرهـ ،فكػػانكا لػػط أ ػػبط" )7( .كلػػذلؾ أجم ػ عممػػاء السػػنة عمػػى أف زيػػارة القبػػكر
بقصػػد التعبػػد ﵀ تعػػالى عنػػدها ،بالص ػ ة عنػػدها أك إلي ػػا ،أك لمػػذبح ﵀ عنػػدها ،أك دعػػاء ا﵀ تعػػالى

( )1انظر :فيض القدير شرح الجام الص ير :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف الحدادم
المناكم ،المكتبة التجارية الكبرل – مصر ،ط1356 ،1ق ،466/4 ،مرقاة المفاتيح .601/2

( )2مجمكع الفتاكل ،398/3 ،ك194/22ك.45/31

( )3المعجـ الكبير لمطبراني ،376/11 ،)12051( ،ارحاديث المهتارة أك المستهرج مف ارحاديث المهتارة مما
لـ يهرجط البهارم كمسمـ في صحيحي ما:

ياء الديف محمد بف عبد الكاحد المقدسي ،دراسة كتحقيؽ :معالي

ارستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف دهيش ،دار ه ر لمطباعة كالنشر كالتكزي  ،بيركت ،ط1420 ،3هػ/

 2000ـ.124/12 ،)150( ،

( )4اقت اء الصراط المستقيـ.187/2 ،
( )5مصنؼ ابف أبي شيبة ،150/2 ،)7542( ،كركا أبك داككد في سننط عف أبي هريرة ( ،218/2 ،)2042كقاؿ
ارلباني :صحيح(.صحيح الجام الص ير.)1211/2
( )6اقت اء الصراط المستقيـ .261/2

( )7اقت اء الصراط المستقيـ.176/2 ،
029
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عندها ،أك ب ير ذلؾ مف العبادات أف ذلػؾ كمػط مػف البػدع المن ػي عن ػا )1( .كل ػذا لػـ يػرد عػف سػمؼ

هص ػكا قبػػر النبػػي
ارمػػة أن ػػـ ٌ
الصالحيف ،رغـ أنط أشرؼ كأط ر قبر عمى كجط اررض.


بتمسػػح ،أك ت ػ كة ،أك ذبػػح ،أك غيػػر  ،كمػػا يفعػػؿ المبتدعػػة بقبػػكر

ثان اً :الش ك األ غ  :شرؾ ال يهرج مف الممة ،كهك :كؿ كسيمة :قكلية ،أك فعمية ،أك إرادية تكصػؿ

إلى الشرؾ اركبػر ،مػا لػـ تبمػغ رتبػة العبػادة ،أك هػك :كػؿ مػا جػاء فػي النصػكص بتسػميتط شػركان كلػـ
يصؿ إلى حد الشرؾ اركبر.

()2

كقد يركم عف آؿ البيت  التحذير مف كثير مػف ارقػكاؿ كارفعػاؿ التػي تكصػؿ إلػى الشػرؾ
كعدها العمماء شركان أص ر ،كأذكر هنا بع ان من ا بشيء مف التفصيؿ:
اركبرٌ ،
أوالً :ال ةةةاء :ه ػػك مش ػػتؽ م ػػف الرؤي ػػة ،كالمػ ػراد ب ػػط إظ ػػار العب ػػادة لقص ػػد رؤي ػػة الن ػػاس ل ػػا فيحم ػػدكا

صػػاحب ا ( .)3كالفػػرؽ بينػػط كبػػيف السػػمعة أف الريػػاء هػػك العمػػؿ لرؤيػػة النػػاس ،كالسػػمعة العمػػؿ رجػػؿ
سػماع ـ ،فالريػػاء يتعمػؽ بحاسػػة البصػػر ،كالسػمعة بحاسػػة السػم  ،كيػػدهؿ فيػػط أف يهفػي عممػػط ﵀ ثػػـ
يحػدث بػػط النػػاس ( )4كهػك شػػرؾ فػػي النيػة كتصػ ٌػن لمهمػػؽ فع ٌػد العممػػاء مػػف الشػرؾ ارصػ ر لكنػػط قػػد
()5
يصؿ إلى الشرؾ اركبر حسب مقصد القائؿ.

كمما كرد عف آؿ البيت فػي أف الريػاء مػف الشػرؾ :مػا قالػط ابػف عبػاس  فػي قكلػط تعػالى:
﴿ َؾ َ
قن﴾البقرة ،22 :قاؿ :ارنداد هك الشرؾ أهفى مف دبيػب النمػؿ عمػى
ال َ َْت ًَ ُِق ْا هللِ َإٔدَ ا ًَا َو َإٔت ُْؿ َت ًْ َِ ُّ َ
صفاة سكداء في ظممة الميؿ )6( "...كالشرؾ الهفي هك الريػاء ،ككػاف النبػي  يهػاؼ عمػى أمتػط مػف
( )1انظر :مجمكع الفتاكل  ،354/1ك ،224/23ك ،320 ،318/24ك.156-146/26
( )2انظر :عقيدة المسمـ في

مطبعة سفير ،الرياض.89/1 ،

كء الكتاب كالسنة -المف كـ ،كالف ائؿ :د .سعيد بف عمى بف كهؼ القحطاني،

( )3انظر :فتح البارم.336/11 ،
( )4انظر :تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذم هك حؽ ا﵀ عمى العبيد :سميماف بف عبد ا﵀ بف
محمد بف عبد الكهاب ،تحقيؽ :زهير الشاكيش ،المكتب االس مي ،بيركت ،دمشؽ ،ط 1423 ،1هػ2002/ـ،
.452/1

( )5انظر :مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد ،كاياؾ نستعيف :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابف قيـ
الجكزية ،تحقيؽ :محمد المعتصـ با﵀ الب دادم ،دار الكتاب العربي– بيركت ،ط 1416 ،3هػ 1996 /ـ.352/1 ،
( )6تفسير الطبرم ،369/1 ،تفسير ابف كثير، .196/1 ،كاسناد حسف ،انظر( :مكسكعة الصحيح المسبكر مف
التفسير بالمأثكر :أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف ،دار المآثر لمنشر كالتكزي كالطباعة-المدينة النبكية ،ط،1
1420هػ 1999 /ـ.)121/1 ،
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الرياء حيث قاؿ" :إف أهكؼ ما أهاؼ عميكـ الشػرؾ ارصػ ر" قػالكا :كمػا الشػرؾ ارصػ ر يػا رسػكؿ

ا﵀ قاؿ " :الرياء ،يقكؿ ا﵀  ل ػـ يػكـ القيامػة :إذا جػزم النػاس بأعمػال ـ :اذهبػكا إلػى الػذيف كنػتـ
تراءكف في الدنيا فانظركا هؿ تجدكف عندهـ جزاء".

()1

ال ص ِ
ِ
ِ
ِٚل ًَ ٚوٓ
في تفسير قكلط سبحانطَ ﴿:ؾ َّ ْـ ـ َ
ٚء َر ِّبف َؾ ِْ َٔ ًْ َّ ْؾ َظ َّ ً َ
َٚن َي ْر ُجقا ف ََ َ

قاؿ ابف القيـ

ُي ْ ِ
ؼ ْك بِ ًِ َبِ ََ ٚة َر ِّب ِف َأ َحاد ًا﴾ الك ػؼ ،110 :أم :كمػا أنػط إلػط كاحػد ال إلػط سػكا  ،فكػذلؾ ينب ػي أف تكػكف
العب ػػادة ل ػػط كح ػػد ال شػ ػريؾ ل ػػط فكم ػػا تف ػػرد باإلل ي ػػة يج ػػب أف يف ػػرد بالعبكدي ػػة ،فالعم ػػؿ الص ػػالح ه ػػك
الهالص مف الرياء".

()2



ثان اً :قول :ما شاء ا﵀ وش  :فقد كرد عػف آؿ البيػت ن ػي النبػي  عػف قػكؿ مػا شػاء ا﵀ كشػئت

بحرؼ "كاك" التي تفيد االشتراؾ كالتسكية في المعنى رف هػذا لػيس مػف اردب مػ ا﵀، ،كاجازتػط 

قػػكؿ "ثػػـ " التػػي تفيػػد الت ارهػػي رف مشػػيئة ا﵀ مقدمػػة عمػػى مشػػيئة همقػػط ( ،)3لقكلػػط سػػبحانطَ ﴿:و َماااٚ
تنٚؤون إِ َّٓ َأن َي َنٚء اهللُ ﴾ اإلنسػاف ،40 :فعػف ابػف عبػاس  ،قػاؿ :قػاؿ رسػكؿ ا﵀  " : إذا حمػؼ
أحدكـ ف يقؿ :ما شاء ا﵀ كشئت ،كلكػف ليقػؿ :مػا شػاء ا﵀ ،ثػـ شػئت" )4( .كعنػط فػي ركايػة أهػرل":

أف رج قاؿ لمنبي  :ما شاء ا﵀ ،كشئت ،فقاؿ لط النبي " :أجعمتني كا﵀ عدالن بػؿ مػا شػاء ا﵀

()5
فبيف النبي  أف المشيئة ﵀ كحد  ،كأف هذا القكؿ يشير لممساكاة بيف الهالؽ كالمهمكؽ،
كحد ".
ٌ
أمػػا أف يقػكؿ مػا شػػاء ا﵀ فشػاء فػ ف بالفػاء ،ف ػػذ محػؿ نظػر رف الترتيػػب
كهػذا ال يقبمػط النبػي ٌ .

في ا كارد بمعنى أنؾ إذا قمت فشاء ،فالفاء تدؿ عمى الترتيب لكن ا ليسػت ك ػ "ثػـ" رف ث ٌػـ تػدؿ عمػى

( )1مسند اإلماـ أحمد ،39/39 ،)23630( ،شعب اإليماف لمبي قي ( ،154/9 ،)6412كصححط ارلباني
(صحيح الجام الص ير.)323/1 ،

( )2الداء كالدكاء كهك الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس
اإلص ىحي ،مجم الفقط اإلس مي بجدة ،دار عالـ الفكائد بجدة،
الديف ابف قيـ الجكزية ،تحقيؽ :يم ىحمد أجمؿ
ٍ
ط1429/1ق.303/1 ،
( )3انظر :عمدة القارم شرح صحيح البهارم :محمكد بف أحمد بف مكسى ال يتابى بدر الديف العينى ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي – بيركت.180/23 ،
( )4سنف ابف ماجط ،كتاب الكفارات ،باب الن ي أف يقاؿ :ما شاء ا﵀ كشئت ،684/1 ،)2117( ،قاؿ ارلباني:
حسف صحي(سمسمة ارحاديث الصحيحة.)85/3 ،
( )5مسند اإلماـ أحمد ،339/3 ،)1839( ،قاؿ محققك النسهة شعيب اررناؤكط ،عادؿ مرشد ،كآهركف :صحيح
ل ير  ،السنف الكبرل لمبي قي.)5812( ،
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الترتي ػػب بم م ػػة ،كالف ػػاء ت ػػدؿ عم ػػى الترتي ػػب بتعقي ػػب كل ػػذا ف ػػي مح ػػؿ نظ ػػر كل ػػذا ل ػػـ يرش ػػد إلي ػػا

النبي.)1(
ثالثاً :ال ق

لال قى الش ك

وتعم ق التما م:

الرقى :هي ارمكر التي يعكذ ب ا لرف الب ء أك دفعط ( .)2كمن ا الشػرعية كالشػركية ،لحػديث

النبي " :اعر كا عمي يرقاكـ ،ال بأس بالرقى ،ما لـ يكف فيط شرؾ" (.)3

كالرقية الشرعية هي ( : )4ارذكار مف القرآف ،كاردعية الثابتة في السنة ،أك اردعية ارهرل

المشركعة التي يقرؤها اإلنساف عمػى نفسػط ،أك يقرؤهػا عميػط غيػر ليعيػذ ا﵀ مػف الشػركر بأنكاع ػا،

مف ارمراض كشركر جمي مهمكقات ا﵀ مف الدكاب ،كالجف ،كاإلنػس ،كغيرهػا ،فيعيػذ من ػا بػدفع ا
قبؿ كقكع ا ،أك يعيذ من ا بعد كقكع ا بأف يرفع ػا كيزيم ػا عنػط ،كغالبػان يصػحب قػراءة هػذ ارذكػار
نفػػث مػػف ال ارقػػي ( ،)5كقػػد تكػػكف الرقيػػة بػػالقراءة كالنفػػث عمػػى بػػدف المرقػػي ،أك فػػي يديػػط كيمسػػح ب مػػا

ارلـ إف كجدت ،كقد تككف بالقراءة في ماء ثـ يشربط المرقي أك ييصب عمى بدنط(.)6
جسد كمكا
ككػػاف مػػف سػػنة آؿ البيػػت  أف يرقػكا كيسػػترقكا بالرقيػػة المشػػركعة ،كمػػف اردلػػة عمػػى ذلػػؾ:
عػػف عائشػػة

قالػػت" :كػػاف رسػػكؿ ا﵀  إذا أكل إلػػى ف ارشػػط نفػػث فػػي كفيػػط بػ ػ :قػػؿ هػػك ا﵀ أحػػد،

"فممػػا اشػػتكى
كبػػالمعكذتيف جميعػان ،ثػػـ يمسػػح ب مػػا كج ػػط ،كمػػا بم ػػت يػػدا مػػف جسػػد  .قالػػت عائشػػةٌ :
()7
كاف يأمرني أف أفعؿ ذلؾ بط".
( )1انظر :شرح رياض الصالحيف :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشر-الرياض.494/6 ،
( )2انظر :فتح البارم ،195/10 ،عمدة القارم .262/21 ،كالرقى تسمى العزائـ .كالعزائـ في ارصؿ :رقى كانكا
يعزمكف ب ا عمى الجف ،فيقاؿ :عزـ الراقي ،كأنط أقسـ عمى الداء (لساف العرب.)400/12 ،
( )3صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيط شرؾ.1727/4 ،)2200( ،
( )4انظر :تس يؿ العقيدة اإلس مية :عبد ا﵀ بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف ،دار العصيمي لمنشر كالتكزي ،
ط.397/1 ،2
( )5انظر :فتح البارم.210 ،209/10 ،
أن ا" :كانت ال ترل بأسان أف يعكذ في الماء ثـ يصب عمى المريض" (مصنؼ ابف أبي
( )6يركم عف عائشة
شيبة ،)40/5 ،)23509( ،كبط أفتى الشيخ ابف باز  .انظر( :مجمكع فتاكل الع مة عبد العزيز بف باز :
عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز ،مكق المكتبة الشاممة.)52/1 ،
( )7صحيح البهارم ،كتاب الطب ،باب النفث في الرقية .133/7 ،)5748( ،كأي ان ركت عائشة "أف النبي 
كاف إذا اشتكى رقا جبريؿ عمي ما الس ـ " (صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب الطب كالمرض كالرقى،)2185( ،
"أف النبي  كاف يأمرها أف تسترقي مف العيف" (صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب
 ،)1718/4كعف عائشة
أف النبي  رأل في بيت ا جارية في كج ا
استحباب الرقية مف العيف ،)1725/4 ،)2195( ،كعف أـ سممة
سفعة ،فقاؿ " :استرقكا ل ا ،فإف ب ا النظرة " (صحيح البهارم ،كتاب الطب ،باب رقية العيف،)132/7 ،)5739( ،
كالنظرة :الصفرة ،كقيؿ :المراد :عيف مف نظر الجف (عمدة القارم ،)266/21 ،ف ذ ارحاديث صريحة في
استحباب طمب الرقية ،كعدـ تعار ا م التككؿ عمى ا﵀ ،إذا رقى نفسط أك طمب مف غير أف يرقيط ،لفعؿ كأمر
النبي  ،كهك أصدؽ العباد تكك ن عمى ا﵀ ،كهك  ال يفعؿ كال يأمر أهمط إال بما هك ارف ؿ في حقط كحؽ أهؿ
بيتط ( .انظر :تس يؿ العقيدة.)404/1 ،
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أما الرقى الشركية ف ي :الرقى التي يعتمد في ػا ال ارقػي أك المرقػي عمػى الرقيػة ،فػإف اعتمػد عمي ػا مػ

اعتقػػاد أن ػػا سػػبب مػػف ارسػػباب ،كأن ػػا ال تسػػتقؿ بالت ػأثير ف ػػذا شػػرؾ أص ػ ر (، ،)1كاف اعتمػػد عمي ػػا

اعتمػػادان كمي ػان حتػػى اعتقػػد أن ػػا تنف ػ مػػف دكف ا﵀ ،أك ت ػ ٌػمنت صػػرؼ شػػيء مػػف العبػػادة ل يػػر ا﵀،
كال ػػدعاء ،أك االس ػػتعاذة بمهم ػػكؽ فيم ػػا ال يق ػػدر عمي ػػط إال ا﵀ ف ػػك م ػػف الش ػػرؾ اركب ػػر المه ػػرج م ػػف
الممة(.)2

أمػػا التمػػائـ:جم ػ تميم ػػة كهػػي هػػرزات أك عظ ػػاـ كػػاف أهػػؿ الجاهمي ػػة يعمقكن ػػا فػػي أعن ػػاؽ

الص ػػبياف ،اعتق ػػادان أف ب ػػا ي ػػتـ دفػ ػ ال ػػر م ػػف الع ػػيف كنحكه ػػا ( .)3كدلي ػػؿ ككن ػػا م ػػف الش ػػرؾ ق ػػكؿ

النبي" :مف عمؽ تميمة فقد أشرؾ" )4( .كقد فسر العمماء التميمة التي تف ي إلػى الشػرؾ بأن ػا :مػا
كاف مف تمائـ الجاهمية (.)5

ػداء مػن ـ بػالنبي  فػي سػ ٌػد كػؿ ذريعػة تف ػي إلػػى
كقػد كػر آؿ البيػت  تعميػؽ التمػػائـ ،اقت ن
الشرؾ ،كمف اردلة عمى ذلؾ:
أهػػا مهرمػػة،

حدثتػػط أن ػػا أرسػػمت إلػػى عائشػػة
-1
فػػي المسػػتدرؾ أف بكي ػ انر ،حػ ٌػدث أف أيمػػطٌ ،
ككانػػت تػػداكم مػػف قرحػػة تكػػكف بالصػػبياف ،فممػػا داكتػػط عائشػػة كفرغػػت منػػط رأت فػػي رجميػػط همهػػاليف
جديػػديف فقالػػت عائشػػة" :أظننػػتـ أف هػػذيف الهمهػػاليف يػػدفعاف عنػػط شػػيئان كتبػػط ا﵀ عميػػط .لػػك رأيت ػػا مػػا
تداكل عندم ،كمػا مػس عنػدم .لعمػرم لهمهػاالف مػف ف ػة أط ػر مػف هػذيف" )6( .كهنػا يظ ػر مػدل
حرص أـ المؤمنيف عائشة

عمى التكحيد ،حيث ف مت أف مف عمٌؽ لط الهمهاليف قد اعتقد في مػا

دفػ ال ػػر ،كهػػذا ال يممكػػط إال ا﵀ ،كب ػػذا فمػػف عمٌػػؽ ذلػػؾ معتقػػدان فقػػد كقػ فػػي الشػػرؾ كلػػذلؾ ٌبينػػت
( )1انظر :تس يؿ العقيدة.406/1 ،
( )2انظر :فتح البارم .196/10 ،كقد ذكر ابف حجر شركطان أجم عمي ا العمماء لجكاز الرقية هي:
أ -أف تككف بك ـ ا﵀ تعالى أك بأسمائط كصفاتط سبحانط.

ب -أف تيق أر بالمساف العربي أك بما ييعرؼ معنا مف غير .
ج -أف يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذات ا بؿ بذات ا﵀ تعالى .انظر)  :فتح البارم)195/10 ،
( )3انظر :لساف العرب.70/12 ،

( )4مسند اإلماـ أحمد ،636/28 ،)17422( ،كذكر الحاكـ في المستدرؾ ( )7513كسكت عنط الذهبي،
كصححط ارلباني (صحيح الجام الص ير.)1092/2 ،
( )5انظر :فيض القدير ،107 /6 ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد ،كمعط حاشية ابف القيـ :محمد أشرؼ بف
أمير ،شرؼ الحؽ العظيـ آبادم ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1415 ، ،2هػ.250 /10 ،
( )6مستدرؾ الحاكـ ،242/4 ،)7508( ،كقاؿ :صحيح كلـ يهرجا  ،كهك أثر حسف (انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة
المسندة في مسائؿ اإليماف).
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أن ػا لػك رأت مػا مػف قبػؿ ،لرف ػت أف تداكيػط ن يػان عػف المنكػر ،كعػدـ إعانػة من ػا لصػاحب المعصػػية
عمى معصيتط.

-2

كفي ركاية عن ا قالت

قبؿ الب ء".
-3

()1

" :ليست التميمة ما تعمؽ بط بعد الب ء إنما التميمة ما تعمػؽ بػط

عف عمي  مكقكفان قاؿ" :إف كثي ار مف هذ التمائـ كالرقى شرؾ با﵀  ،فاجتنبكها".

()2

م أل  :هؿ ييعد قكؿ "لعمرم" مف الحمؼ ب ير ا﵀ الذم هك مف الشرؾ ارص ر
ييعػ ٌػد الحمػػؼ ب يػػر ا﵀ مػػف الشػػرؾ ارصػ ر لقػػكؿ النبػػي" :مػػف حمػؼ ب يػػر ا﵀ فقػػد كفػػر أك
أشػػرؾ" )3( .وفرحف ي كاليمػػيف عبػػادة مػػف العبػػادات التػػي ال يجػػكز ص ػرف ا ل يػػر ا﵀ ( ،)4قػػاؿ العممػػاء:

"السػػر فػػي الن ػػي عػػف الحمػػؼ ب يػػر ا﵀ أف :الحمػػؼ بالشػػيء يقت ػػي تعظيمػػط ،كالعظمػػة فػػي الحقيقػػة

إنما هي ﵀ كحد " (.)5

أما قكؿ عائشة

في الركاية السابقة" :لعمرم" فقاؿ فيط العمماء :إنػط ال يػدهؿ فػي الحمػؼ

ب ير ا﵀ ،رن ا ليست يميف .إال الحسف البصرم ع ٌػدها يمػيف ،كعمي ػا كفػارة إف حنػث في ػا ،كاهتمػؼ
الفق ػػاء فػػي قػػكؿ الرجػػؿ :لعمػػر ا﵀ ،فقػػاؿ المالكيػػة كالحنفيػػة :هػػي يمػػيف .كقػػاؿ الشػػافعي كالػراجح عػػف
أحمػػد :إف لػػـ ييػػرد ب ػػا اليمػػيف فميسػػت بيمػػيف أم حسػػب النيػػة ،كاحتج ػكا بػػأف ال ػ ـ ليسػػت مػػف أدكات
اؿ
القسـ ،كما أف ﵀ أف يقسـ مف همقط بما يشاء ،فأقسـ بعمر النبي ،في قكلط تعػالىَ ﴿ :ف ًَ ّْ ُر َك إِ ََّنُ ْ

قن﴾ الحجر ،72:كاحتجكا بمفظ عائشة "لعمرم" كهي التي عايشت نزكؿ الكحي.
َف ٍِل َشُ َْر ِ ِ ْؿ َي ًْ َّ ُٓ َ

( )1مستدرؾ الحاكـ ،242/4 ،)7506( ،كقاؿ :صحيح عمى شرط الشيهيف كلـ يهرجا  ،كصححط الذهبي ،كهك
أثر صحيح (انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ اإليماف) ،كأهرجط البي قي في السنف الكبرل،
(.)19606
اله ؿ ،تحقيؽ :د .عطية الزهراني ،دار الراية  -الرياض
( )2السنة :أبك بكر أحمد بف محمد بف هاركف بف يزيد ى
الطبعة :اركلى1410 ،هػ 1989 /ـ.14/5 ،)1483( ،
( )3سنف الترمذم ،كتاب أبكاب النذكر كاريماف ،باب ما جاء في كراهية الحمؼ ب ير ا﵀ ،110/4 ،)1535( ،قاؿ
ارلباني :صحيح(.سمسمة ارحاديث الصحيحة.)70/5 ،
( )4بدائ الصنائ في ترتيب الشرائ  :ع ء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي  ،دار الكتب
العممية ،ط1406 ، 2هػ 1986 /ـ.2/3 ،

( )5فتح البارم.531/11 ،
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كرجح ابف بطاؿ قكؿ مالؾ رف أهؿ الم ة قالكا :إن ا بمعنى بقاء ا﵀ ،كبقاؤ صفة ذاتط ،ف ي لفظػة
ٌ
()1
يميف فكجب في ا كفارة .
كترل الباحثة ارهذ بقػكؿ اإلمػاميف الشػافعي كأحمػد رحم مػا ا﵀ رف عائشػة
مك

كانػت فػي

ن ي عف شرؾ التمائـ ،فكيؼ تق في شرؾ الحمؼ ب ير ا﵀

الع ةاً :الت ّ ة هػػك :التشػػاؤـ ،كأصػػمط الشػػيء المكػػرك مػػف قػػكؿ ،أك فعػػؿ ،أك مرئػػي ،ككػػانكا يتطيػػركف
بالسكانح ،كالبكارح ،فينفركف الظباء كالطيػكر ،فػإف أهػذت ذات اليمػيف تبركػكا بػط ،كم ػكا فػي سػفرهـ

كحكائج ـ، ،كاف أهذت ذات الشماؿ رجعكا عػف سػفرهـ كحػاجت ـ ،كتشػاءمكا ب ػا ،فكانػت تصػدهـ فػي
كثير مف اركقات عف مصالح ـ ،فنفى الشرع ذلؾ كأبطمط كن ى عنط )2( .لمػا فيػط مػف منافػاة التككػؿ
و
بمؤثر في الهمؽ غير . 
عمى ا﵀ ،كاالعتقاد

" :الطي ػرة بػػأف يكػػكف قػػد فعػػؿ أمػ انر متػػكك ن عمػػى

كالتطيػػر مػػف الطيػرة ،قػػاؿ شػػيخ اإلس ػ ـ

ا﵀ ،أك يعزـ عميط ،فيسم كممة مكركهة مثؿ ما يتـ ،أك ما يفمح ،كنحك ذلػؾ فيتطيػر ،كيتػرؾ ارمػر

ف ػػذا من ػػي عن ػػط" ( )3كعمي ػػط فق ػػد يك ػػكف التطي ػػر بس ػػماع كمم ػػة ،أك رؤي ػػة ش ػػهص هاص ػػة م ػػف ذكم

رد مػػا رأل أك سػػم عػػف مقصػػد كػػاف تطيػػر شػػركان أصػ ر لكػػف إف
العاهػػات ،أك رؤيػػة غػراب فػػإف ٌ
اعتقد أف هذ ارشياء مؤثرة بذات ا مف دكف ا﵀ فقد كق في الشرؾ اركبر (.)4

ػتحبط النبػػي ف ػػك :أف يكػػكف اإلنسػػاف قػػد عػػزـ عمػػى أمػػر معػػيف،
أمػػا الفػػأؿ الحسػػف الػػذم اسػ ٌ
في ىسر بط كيستبشر بط ،كيزيد ذلؾ اطمئنانان بأف ما كاف
فيرل أك يسم أم انر حسنان مف غير قصد لط ،ي

قد عزـ عمى فعمط سيككف فيط هير كبركة بمشيئة ا﵀ تعالى ،مف غيػر اعتمػاد عمػى هػذا الفػأؿ ،ف ػذا
حسف ،فالفأؿ حسف ظف با﵀ تعالى ،كرجاء لط ،كباعث عمى التككؿ عميط ،كالطيرة عكس ذلؾ :ف ي
سكء ظف با﵀ ،كتككؿ عمى غير  ،كقط لمرجاء ،كتكق لمب ء ،كقنكط لمنفس مف الهير ،كهك مذمكـ
كباطؿ شرعان كعق ن (.)5

( )1انظر :شرح صحيح البهارم :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف همؼ بف عبد الممؾ ،تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف
إبراهيـ ،مكتبة الرشد  -السعكدية ،ط1423 ،2هػ 2003 /ـ ،121/6 ،فتح البارم.547/11 ،
( )2انظر :شرح صحيح مسمـ لمنككم.219 ،218/14 ،
( )3مجمكع الفتاكل.67/23 ،
( )4انظر :حاشية كتاب التكحيد :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ القحطاني ،المكتبة الشاممة ،ط1408 ،3ق،
.219/1
( )5انظر :فتح البارم البف حجر  ،215 /10فتح المجيد شرح كتاب التكحيد :الشيخ عبد الرحمف بف حسف بف
محمد بف عبد الكهاب ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة ،مصر ،ط1377 ،7هػ1957/ـ
 311/1كما بعدها.
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()1
ِ
ااّقا
كيمحػػؽ بحكػػـ التطيػػر :االستقسػػاـ بػػارزالـ الػػذم حرمػػط ا﵀ تعػػالى بقكلػػط ﴿ َو َأ ْن ت َْس َت َْس ُ
ِ
بِ ْ
ُاؿ ؾِ ْس ٌاؼ﴾ المائػدة ،3 :كمثمػط :قػراءة الكػؼ ،أك الفنجػاف ،أك فػتح المصػحؼ أك كتػاب ثػػـ
إَٚزْ ٓ ِم َذفُ ْ
االستدالؿ بما يق أر في هذ الصفحة عمى ما سيق (.)2

ك عمػػى عػػادة آؿ البيػػت فػػي سػػد ذ ارئ ػ الشػػرؾ ،فقػػد كرد عػػن ـ الن ػػي عػػف الطي ػرة كالتطيػػر،

حيث ركل الف ؿ بف العباس

()3
يستنكف
عف النبي " : إنما الطيرة ما أم اؾ أك ٌ
ردؾ" .ككانكا ٌ

بما عمٌم ـ النبي  مف الدعاء ،عند كقكع شيء مف الطيرة في النفس ،حيث قػاؿ":مػف ردتػط الطيػرة
عف حاجتط ،فقد أشرؾ" ،قالكا :فما كفارة ذلؾ قاؿ" :أف تقكؿ :الم ـ ال هيػر إال هيػرؾ ،كال طيػر إال

طيرؾ ،كال إلػط غيػرؾ" )4( .كفيػط  :أم ال أحػد يممػؾ جمػب النفػ كدفػ ال ػر إال ا﵀ ،كال معبػكد بحػؽ
إال هك ،كهذا اعتراؼ بأف التكحيد يطرد الكساكس عند كقكع الطيرة في النفس.
ام اً :ت و

وا األ واح لغ ض التعظ م (.)5

( )1ارزالـ :هي س اـ كانت في الجاهمية مكتكب عمى بع
أراد الرجؿ سف انر أك أم انر ي تـ بط ،اهتمامان شديدان

ا " أمرني ربي " كعمى بع

ا " :ن اني ربي" ،فإذا

رب تمؾ القداح ،فإف هرج الس ـ الذم عميط " أمرني ربي" م ى

لحاجتط، ،كاف هرج الذم عميط " ن اني ربي " لـ يمض في أمر  .انظر( :معاني القرآف ،كاعرابط :إبراهيـ بف السرم بف

س ؿ الزجاج ،تحقيؽ :عبد الجميؿ عبد شمبي ،عالـ الكتب –بيركت ،ط 1408-1هػ  1988 /ـ.)146/2 ،
( )2انظر :تس يؿ العقيدة.390/1 ،

( )3مسند اإلماـ أحمد ،412/2 ،)1825( ،قاؿ محقؽ النسهة :الشيخ أحمد شاكر :كهذا الحديث عمى
أجد في مك

عفط لـ

آهر .كلـ أجد لط حكمان في كتب الشيخ ارلباني.

( )4مسند اإلماـ أحمد ،471/6 ،)7045( ،قاؿ المحقؽ الشيخ أحمد شاكر :إسناد صحيح.
( )5كالتصكير ينقسـ إلى ث ثة أقساـ:

أ) القسـ اركؿ كهك متفؽ عمى تحريمط كهك أف يصكر ما فيط ركح مف إنساف أك حيكاف عمى شكؿ تمثاؿ مف هشب
أك حجر أك طيف أك جبس أك ما شابط ،ف ذا حراـ باالتفاؽ ،كفاعمط ممعكف عمى لساف النبي ،كيعذب يكـ القيامة

فيقاؿ لط أحيي ما همقت .انظر( :شرح صحيح مسمـ لمنككم.)90/14 ،
ب) كالقسـ الثاني تصكير ما ال ركح فيط مثؿ ارشجار كالشمس كالقمر كالنجكـ كارن ار كالجباؿ كما أشب ا هذا
جائز لكف ما كاف ينمك كالنبات فمف العمماء مف لـ يجز مثؿ :مجاهد

مف التابعيف المش كريف قاؿ :كؿ ما

كلكف الذم عميط جم كر العمماء :أف الذم ال ركح فيط ال بأس أف
ينمك فإنط ال يجكز أف يصكر كلك كاف ال ركح لط
ٌ
يصكر  .انظر( :تحفة ارحكذم بشرح جام الترمذم :أبك الع محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل ،دار
الكتب العممية –بيركت.)352/5 ،
ج) القسـ الثالث تصكير ما فيط ركح لكف بالتمكيف كالرسـ ،ف ذا قد اهتمؼ فيط العمماء :فمن ـ مف يقكؿ إنط جائز
لما ركا البهارم مف حديث أبي طمحة  قاؿ" :إال رقمان في ثكب"( .صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب مف كر

القعكد عمى الصكرة .)168/7 ،)5958( ،فاستثنى الرقـ رف الرقـ ال يماثؿ ما همؽ ا﵀  إذ إف ما همؽ ا﵀=
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كثير مف ارحاديث ،لما لط
لقد ركل آؿ البيت  في الن ي عف التصكير ،كت ميظ عقكبتط ،نا
مػػف أثػػر ػػار عمػػى س ػ مة تكحيػػد العبػػد لربػػط سػػبحانط ،كقػػد اهػػتـ أهػػؿ السػػنة بد ارسػػة هػػذ الركايػػات
كعادت ـ في امتثاؿ عقيدة آؿ البيت ،كهذ جممة من ا:
أ-

قالػػت عائشػػة

" :قػػدـ رسػػكؿ ا﵀  مػػف سػػفر ،كقػػد سػػترت بق ػراـ لػػي عمػػى س ػ كة لػػي في ػػا

تماثيؿ ،فمما رآ رسكؿ ا﵀  هتكػط كقػاؿ" :أشػد النػاس عػذابا يػكـ القيامػة الػذيف ي ػاهكف بهمػؽ ا﵀

"قالت :فجعمنا كسادة أك كسادتيف" )1( .كعن ا قالت" :كاف لنا ستر فيط تمثاؿ طير مستقبؿ البيت إذا
دهؿ الداهؿ ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ " :يا عائشة ،حكليط ،فإني كمما دهمت فرأيتط ذكرت الدنيا".
ب-

عف سعيد بف أبي الحسف ،قاؿ :كنت عند ابف عباس

()2

 ،إذ أتا رجؿ فقاؿ" :يا أبا عباس،

إني إنساف إنما معيشتي مػف صػنعة يػدم، ،كانػي أصػن هػذ التصػاكير ،فقػاؿ ابػف عبػاس :ال أحػدثؾ
إال ما سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ :سمعتط يقػكؿ" :مػف ص ٌػكر صػكرة ،فػإف ا﵀ معذبػط حتػى يػنفخ في ػا
الركح ،كليس بنافخ في ا أبدان" فربا الرجؿ ربػكة شػديدة ،كاصػفر كج ػط ،فقػاؿ :كيحػؾ ،إف أبيػت إال أف
تصػػن  ،فعميػػؾ ب ػػذا الشػػجر ،كػػؿ شػػيء لػػيس فيػػط ركح" ،)3( ( .كعنػػط كػػذلؾ قػػاؿ النبػػي ":مػػف صػ ٌػكر

صكرة في الدنيا كمؼ يكـ القيامة أف ينفخ في ا الركح ،كليس بنافخ".

()4

كلكف جم كر العمماء عمى أنط ال يجكز كهك
=جسـ مممكس ،كأما هذا ف ك مجرد رقـ كتمكيف ،فيجكز كلك باليد
ٌ
الصحيح :أنط ال يجكز التصكير ال بالتمثاؿ ،كال بالرقـ ما داـ المصكر مف ارشياء التي ب ا ركح .انظر( :شرح

رياض الصالحيف محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشر -الرياض ،ط1426 ،هػ.)419/6 ،

د) الصكر الفكتكغرافية ليست بتصكير بؿ حبس ظؿ لمشيء بآلة معينة ،ف تدهؿ في الن ي ،كال في المعف كلكف
تبقى مباحة ،ثـ ينظر في ال رض الذم مف أجمط يصكر إف كاف غر ان مباحان فالتصكير مباح، ،كاف كاف غر ان
محرمان ف ك محرـ .انظر( :شرح رياض الصالحيف 417/6 ،كما بعدها)
ركرة ،كما

ق) أما اقتناء الصكر كتعميق ا فينظر إلى القصد مف ذلؾ ،هؿ هك التبرؾ كالتعظيـ ،أـ التذكر ،أك
و
قصد يحكمط ،كهنا ال يتس
تقت ي ارمكر الرسمية ،أك التمت بالنظر في الصكر المحرمة مف التعرم كغير  ،كلكؿ
المقاـ لمتفصيؿ .انظر( :شرح رياض الصالحيف.)427/6 ،
( )1صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب ما كط مف التصاكير ،168/7 ،)5954( ،صحيح مسمـ (.)2107
( )2صحيح مسمـ ،كتاب المباس كالزينة ،باب ال تدهؿ الم ئكة بيتا فيط كمب كال صكرة.1666/3 ،)2107( ،

( )3صحيح البهارم ،كتاب البيكع ،باب بي التصاكير التي ليس في ا ركح ،كما يكر مف ذلؾ.82/3 ،)2225( ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب مف صكر صكرة كمؼ يكـ القيامة أف ينفخ في ا الركح ،كليس بنافخ،
(.169/7 ،)5963
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ج-

عف عمي  قاؿ" :صنعت طعامان ،فدعكت النبي  فجاء ،فدهؿ فػرأل سػت انر فيػط تصػاكير،

فهرج كقاؿ" :إف الم ئكة ال تدهؿ بيتان فيط تصاكير" )1( .كذكر حديث عائشة ،أف النبػي " لػـ يكػف
شيئا فيط تصاليب ،إال نق ط".
يترؾ في بيتط ن

()2

إف هذ الركايات التي ح ٌذر في ا آؿ البيت مف التصكير تدلٌنا عمى أنط:
ػز
كرد المعف في حؽ الذيف ي اهكف همؽ ا﵀ تعػالى ،كتكميفػط بػنفخ الػركح فيمػا ص ٌػكر ،تعجي نا
-1
كتكبيها .كقد قاؿ الهطابي" :إنما عظمت عقكبة المصكر رف الصكر-ذات الركح-كانػت تيعبػد
لط،
ن
مف دكف ا﵀ ،كرف النظر ،إلي ا يفتف ،كبعض النفكس إلي ا تميؿ".

-2

()3

كرد أف الم ئكة ال تدهؿ بيتان فيط صكرة ممػا يحػرـ اقتنػاؤ  ،كهػك مػا يكػكف مػف الصػكر التػي

في ا ركح مما لـ يقط رأسط ،أك لـ يمت ف كبساط يمشى عميط كنحك (.)4
ثان اً :من نواقض توم األلو

 :االلت اع وم الف الش ع.

االبتداع هػك مػف البدعػة ،جػاء فػي تمبػيس إبمػيس" ،البدعػة :عبػارة عػف فعػؿ لػـ يكػف فابتػدع،

كارغمب في المبتػدعات أن ػا تصػادـ الشػريعة بالمهالفػة ،كتكجػب التعػاطي عمي ػا بزيػادة أك نقصػاف.
فػإف ابتػدع شػػيء ال يهػالؼ الشػريعة ،كال يكجػػب التعػاطي عمي ػػا ،فقػد كػاف جم ػػكر السػمؼ يكرهكنػػط،
ككانكا ينفركف مف كػؿ مبتػدع، ،كاف كػاف جػائ انز حفظػان ل صػؿ كهػك االتبػاع ...كقػد جػرت محػدثات ال
()5
تصادـ الشريعة كال يتعاطى عمي ا ،فمـ يركا بفعم ا بأسان".
كقػػد آمػػف آؿ البيػػت أف متابعػػة شػػرع ا﵀ ،كسػػنة نبيػػط  كاتباع مػػا ،شػػرط مػػف شػػركط قبػػكؿ

العبػػادة ،كبمػػا أف تكحيػػد ارلكهيػػة هػػك تكحيػػد العبػػادة ،فػػإف مػػف نكاق ػػط تػػرؾ االتبػػاع ،كالعمػػؿ بالبػػدع

كل ذا فقد يركم عف آؿ البيت كثير مف ارقكاؿ في التحذير مف مهالفة ما جاء بط النبي  مػف عنػد
( )1سنف النسائي ،كتاب الزينة ،باب التصاكير ،213/8 )5351( ،قاؿ ارلباني :صحي(آداب الزفاؼ في السنة
المط رة :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ارلباني ،دار الس ـ ،الطبعة الشرعية الكحيدة1423 ،هػ2002/مػ،
.)161/1
( )2صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب نقض الصكر.167/7 ،)5952( ،
( )3فتح البارم.384/10 ،

( )4انظر :نيؿ اركطار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشككاني ،تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،دار
الحديث ،مصر ،ط1413 ،1هػ 1993 /ـ.122/2 ،
( )5تمبيس إبميس :عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف

ط1421 ،1هػ2001 /ـ.17/1 ،
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ُقن حتَّك ُُيُِّّ َ ِ
ِ
ا﵀ إليمان ـ بقكلط سبحانطَ ﴿:ؾال َو َر ِّب َ
أَم َصا َج َر َب ْٔاْ َُٓ ْؿ﴾النسػاء ،65:فعػف
ؽ ٓ ُي ْٗمْ َ َ
َ ُ
اقك ؾ َ
عائشة

 ،قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :مف أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيط ،ف ك ٌّ
رد" ،)1(.كعف ابػف

عباس

قاؿ " :مف أحدث أريػان لػيس فػي كتػاب ا﵀ ،كلػـ تمػض بػط سػنة مػف رسػكؿ ا﵀  ،لػـ يػدر

عم ػػى م ػػا ه ػػك من ػػط ،إذا لق ػػي ا﵀  ،)2( ."كركل عم ػػي ال ػػدعاء بالمعن ػػة عم ػػى م ػػف آكل مح ػػدثان (،)3
كالمعف هك :الطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السهط ،كذلػؾ مػف ا﵀ فػي اآلهػرة عقكبػة ،كفػي الػدنيا انقطػاع

مػف قبػػكؿ رحمتػط كتكفيقػػط ،كمػف اإلنسػػاف دعػاء عمػػى غيػر  )4( .فكيػػؼ بمػف أحػػدث فػي الػػديف مػا لػػيس

منػط كأمػا المعػف بػالعيف فكثيػر مػف العممػاء يقكلػكف :ال يمعػف المعػيف رنػط ال يػدرم مػا هػي ن ايتػط،
كل ذا كاف بعض العممػاء يتحػرزكف مػف المعػف ،حتػى مػف لعػف الكفػار ،إذا كػانكا عمػى قيػد الحيػاة ،أك

كػػانكا ال يعرفػػكف الن ايػػة التػػي كػػانكا عمي ػػا ،كل ػػذا فارصػػؿ عنػػد أهػػؿ السػػنة أف المعػػيف ال يمعػػف ،كقػػد
ِ
جػػاء فػػي نصػػكص الكتػػاب كالسػػنة المعػػف باركصػػاؼ كقكلػػط تعػػالىَ ﴿ :ف ًَْْاا َ ٜاهللِ َظ َ
غ﴾ آؿ
ااذ ا ْفَُااٚذبِ َ
عمراف.)5( 61:
كقد كقؼ آؿ البيت في كجط كؿ بدعة بعد رسػكؿ ا﵀  كبدعػة الهػكارج الػذيف حػاكرهـ ابػف

تصدل ل ـ عمي  كذريتط،
عباس  ،حتى عاد كثير من ـ إلى السنة ،ككذلؾ بدعة الشيعة الذم ٌ
ثـ بدعة القدرية كما كاف مف ذـ آؿ البيت يلنفاة القدر ،فعف مجاهد  ،قػاؿ :قمػت البػف عبػاس:

إني أردت أف آتيؾ برجؿ يتكمـ في القدر ،فقاؿ" :لك أتيتني بط رسبت لط كج ػط ،كركجعػت أرسػط ،ال
تجالس ـ كال تكمم ـ".

()6

( )1صحيح البهارم ،كتاب الصمح ،باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد،184/3 ،)2695( ،
صحيح مسمـ.)1718( ،

( )2سنف الدارمي :عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف الف ؿ الدارمي ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني ،دار الم ني
لمنشر كالتكزي  ،السعكدية ،ط 1412 ،1هػ  2000-ـ ،259/1 ،)160( ،كقاؿ المحقؽ :إسناد صحيح.
( )3صحيح مسمـ ،كتاب ار احي ،باب تحريـ الذبح ل ير ا﵀ تعالى كلعف فاعمط.1567/3 ،)1978( ،
( )4انظر :مفردات غريب القرآف.741/1 ،

( )5انظر :المستدرؾ عمى مجمكع فتاكل شيخ اإلس ـ :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،جم كترتيب:
محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ ،ط 1418 ،1هػ ،133/1كشرح سنف أبي داككد :عبد المحسف بف حمد بف عبد
المحسف البدر ،دركس صكتية قاـ بتفري ا مكق الشبكة اإلس مية ،المكتبة الشاممة ،الدرس  ،450ص.40
( )6القدر .207/1 ،)269( ،حكـ ارثر :حسف (انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ االعتقاد ،هشاـ

بف إسماعيؿ الصيني ،جامعة أـ القرل ،رسالة دكتك ار )
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ثالثاً :االمتكام إلى غ

الش ع.

ػص هصػػائص ارلكهيػػة ،فاإللػػط المعبػػكد هػػك الػػذم لػػط الحػػؽ فػػي
إف تحكػػيـ شػػرع ا﵀ مػػف أهػ ٌ
ػ َأ ْف ِسَْ ُتُُؿ ا ْفُ ِ
التحميؿ كالتحريـ ،كارمر كالن ي ،قاؿ تعالى﴿:و َٓ َت َُق ُفقا َد ِ ٚت ِ
َه ُ
َاذ َب َه َاذا َح َاال ٌل َو َه َاذا
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اقن﴾ النحػػؿ ،116:كقػػد ييػػدرج
ون َظا َاذ اهللِ ا ْف َُا ِاذ َب َٓ ُي ٍِِْ ُحا َ
اس َ
اسوا َظا َاذ اهللِ ا ْف َُااذ َب إِ َّن ا َّفااذ َ
يـ َي ٍْا َ ُ
َحا َارا ٌم ف َت ٍْا َ ُ

االحتكػػاـ إلػػى غيػػر شػػرع ا﵀، ،كالػػى غيػػر سػػنة نبيػػط  تحػػت الشػػرؾ اركبػػر رنػػط ييعػ ٌػد مػػف شػػرؾ
الطاعة.
كقػػد آمػػف آؿ البيػػت أف االحتكػػاـ ل يػػر الشػػرع مهػػالؼ لمتكحيػػد ،فقػػد قػػاؿ ابػػف عبػػاس فػػي
ُاؿ بِا ََم َأ ْٕازَ َل اهللُ َؾ ُٖو َفًِ َ
ون﴾ المائػدة": ،44 :هػي ًك ٍف ىػرة
اؿ ا ْفَُاٚؾِ ُر َ
تفسير قػكؿ ا﵀ تعػالىَ ﴿ :و َم ْ
اـ َِل ْ َ ْ
اؽ ُه ُ
ُيُ ْ

كلػػيس كمػػف كفػػر بػػا﵀ كاليػػكـ اآلهػػر" )1( .كقػػاؿ"":إنػػط لػػيس بػػالكفر الػػذم يػػذهبكف إليػػط ،إنػػط لػػيس كفػ انر

ينقػػؿ عنػػط الممػػة" )2( .كقػػاؿ" :مػػف جحػػد مػػا أنػػزؿ ا﵀ ،فقػػد كفػػر .كمػػف أقػ ٌػر بػػط كلػػـ يحكػػـ ،ف ػػك ظ ػالـ
 حكمػان يفػرؽ فيػط بػيف مػف لػـ يحكػـ شػرع ا﵀ جاحػدان أك م مػ ن ،فػإف جحػد حكػـ
فاسؽ" )3( .فك
ا﵀ كأنكػػر فقػػد هػػرج مػػف الممػػة، ،كاف أهممػػط إلػػى غيػػر ف ػػك صػػاحب معصػػية كبيػرة .كهػػذا مػػا عمػػؿ بػػط
أهػػؿ السػػنة فػػي فتػػاكي ـ فقػػالكا":الحكػػـ ب يػػر مػػا أنػػزؿ ا﵀ أقسػػاـ ،تهتمػػؼ أحكػػام ـ بحسػػب اعتقػػادهـ
كأعمػػال ـ :فمػػف حكػػـ ب يػػر مػػا أنػػزؿ ا﵀ يػػرل أف ذلػػؾ أحسػػف مػػف شػػرع ا﵀ ،ف ػػك كػػافر عنػػد جمي ػ

المسػػمميف .كهكػػذا مػػف يح ٌكػػـ القػكانيف الك ػػعية بػػدالن مػػف شػػرع ا﵀ كيػػرل أف ذلػػؾ جػػائ انز ،كلػػك قػػاؿ إف

تحكيـ الشريعة أف ؿ ف ك كافر لككنط استح ٌؿ ما ح ٌػرـ ا﵀ .أمػا مػف حكػـ ب يػر مػا أنػزؿ ا﵀ ،اتباعػان
لم ػػكل ،أك لرشػػكة ،أك لعػػداكة بينػػط كبػػيف المحكػػكـ عميػػط ،أك رسػػباب أهػػرل ،كهػػك يعمػػـ أنػػط عػ و
ػاص ﵀
كيعتبػػر قػػد أتػػى
بػػذلؾ ،كأف الكاجػػب عميػػط تحكػػيـ شػػرع ا﵀ ،ف ػػذا ييعتبػػر مػػف أهػػؿ المعاصػػي كالكبػػائر ،ي
كف انر أص ر ،كظممان أص ر ،كفسقان أص ر ،كما جاء هذا المعنى عف ابف عباس  ،كعف طػاككس،
كجماعة مف السمؼ الصالح" (.)4

( )1تفسير الثكرم :أبك عبد ا﵀ سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1403 ،1هػ/
1983ـ، ، 101/1 ،كاسناد صحيح .انظر( :سنف سعيد بف منصكر ،تحقيؽ :د .سعد بف عبد ا﵀ آؿ
حميد ،1484/4،قاؿ المحقؽ :كهذا إسناد صحيح إال أف سفياف لـ يسمعط مف ابف طاككس، ،كانما بين ما معمر).

( )2تفسير الطبرم ،356/10 ،كركا الحاكـ في المستدرؾ كقاؿ :صحيح كلـ يهرجا  ،كصححط الذهبي .كهك أثر
صحيح( ،انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ اإليماف).
( )3تفسير الطبرم .357/10 ،كهك أثر حسف( ،انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ االعتقاد).
( )4فتاكل م مة لعمكـ ارمة :الشيهاف عبد العزيز بف باز ،محمد بف صالح العثيميف ،تحقيؽ :إبراهيـ الفارس ،دار
العاصمة –الرياض ،ط1413 ،1هػ.143 ،142 ،
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العاً :النفاق.
النفػاؽ شػػرعان هػػك :كمػػا قػػاؿ ابػػف كثيػػر " :النفػاؽ :هػػك إظ ػػار الهيػػر، ،كاسػرار الشػ ٌػر ،كهػػك
()1
كعممي كهك أكبر مف الذنكب".
اعتقادم ،كهك الذم يهمٌد صاحبط في النار،
أنكاع:
ٌّ
ٌّ
كقد ح ٌذر آؿ البيت مف النفاؽ كالمنافقيف ،لما فيط مف مهالفػة كمناق ػة لنقػاء التكحيػد ،فقػاؿ
ابف عباس  ،في تفسير قكلػط ﴿:إََِّٕم ا ُْد ْٗ ِمْ َ ِ
قَب ْؿ ﴾ارنفػاؿ ،2:قػاؿ :
يـ إِ َذا ُذـِ َر اهللُ َو ِج َِ ْ
ُقن ا َّفذ َ
ُ ٝؿ ُِ ُ ُ
َ
"المنافقكف ال يدهؿ قمػكب ـ شػيء مػف ذكػر ا﵀ عنػد أداء فرائ ػط ،فػ يؤمنػكف بشػيء مػف آيػات ا﵀،
يؤدكف زكاة أمكال ـ ،فأهبر ا﵀ أن ـ ليسكا بمؤمنيف،
كال يتك ٌكمكف عمى ا﵀ ،كال يصمٌكف إذا غابكا ،كال ٌ
ِ
ثػػـ كصػػؼ المػػؤمنيف ،فقػػاؿ ﴿:إَِّٕااَم ا ُْد ْٗ ِمْ َ ِ
ااقَب ْؿ ﴾ ارنفػػاؿ ،2:فػػأدكا
اار اهلل َو ِج َِ ْ
ُااقن ا َّفااذ َ
ااُ ٝؿ ُِ ُ ُ
يـ إِ َذا ُذـ َ
َ

فرائ ط".

()2

ف ػ ػذا النف ػػاؽ ال ػػذم ذك ػػر اب ػػف عب ػػاس  قبح ػػط كبش ػػاعتط ،ه ػػك النف ػػاؽ االعتق ػػادم ،كيس ػ ٌػميط

العمم ػػاء :النف ػػاؽ اركب ػػر كه ػػك :أف ييظ ػػر اإلنس ػػاف اإليم ػػاف ب ػػا﵀ ،كم ئكت ػػط ،ككتب ػػط ،كرس ػػمط ،كالي ػػكـ
كيبطف ما ييناقض ذلؾ كمٌػط أك بع ػط ،كهػذا هػك النفػاؽ الػذم كػاف عمػى
اآلهر ،كبالقدر هير كشر  ،ي
ع د رسكؿ ا﵀  ،كنزؿ القرآف بذـ أهمط كتكفيرهـ ،كأهبر أن ـ في الدرؾ ارسفؿ مف النار(.)3

كالنكع اآلهر هك النفاؽ العممي أك ارص ر كهك :أف يظ ر اإلنساف ع نية صالحةن كيبطف

ما ييهالؼ ذلؾ ،كهذا النفاؽ ال يهرج مف الممة ( ،)4كقد يعرؼ بأنط :عمؿ شيء مف أعماؿ المنافقيف
م بقاء اإليماف في القمػب ( ،)5كدليمػط أحاديػث النبػي  " :آيػة المنػافؽ ثػ ث ،إذا حػدث كػذب، ،كاذا
كعد أهمؼ، ،كاذا اؤتمف هاف" )6( .كقكلط " :مف مات كلـ ي ز كلـ يحدث بط نفسط مات عمى شػعبة
مف نفاؽ" )7( .كغيرها.

( )1تفسير ابف كثير.48 /1 ،
( )2تفسير ابف أبي حاتـ محققان ،1655/5 ،)8777( ،تفسير ابف كثير ،11/4 ،تفسير الطبرم (،)15684
 .386/13كهك أثر حسف( ،انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ اإليماف).

( )3انظر :جام العمكـ كالحكـ البف رجب الحنبمي ،480/2 ،كانظر :صفات المنافقيف البف القيـ ،مكق المكتبة
الشاممة1410 ،ق ،ص.3

( )4انظر :جام العمكـ كالحكـ البف رجب.495 – 480/2 ،
( )5انظر :كتاب التكحيد :صالح بف فكزاف بف عبد ا﵀ الفكزاف :ك ازرة الشؤكف اإلس مية كاركقاؼ كالدعكة كاإلرشاد-
المممكة العربية السعكدية ،ط1423 ،4هػ.27/1 ،
( )6صحيح البهارم ،كتاب اإليماف ،باب ع مة المنافؽ ،16/1 ،)33( ،صحيح مسمـ.)59( ،

( )7صحيح مسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب ذـ مف مات ،كلـ ي ز ،كلـ يحدث نفسط بال زك.1517/3 ،)1910( ،
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ب ػذا نهمػػص إلػى أف اعتقػػاد آؿ البيػت  فػػي تكحيػػد ارلكهيػة ،هػػك التكحيػد النقػػي الهػػالص،

حيػػث بنػػك عمػػى اتبػػاع الكتػػاب كالسػػنة ،كسػ ٌػدكا كػػؿ كسػػيمة قػػد تف ػػي إلػػى مهالفػػة نقػػاء هػػذا التكحيػػد،
حرصان من ـ عمى س مة عبادات ـ ،فاقتدل ب ـ أهؿ السنة سمفان ،كهمفان.
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املبحح الجاني
عقيدة آل البيت يف توحيد األلوهية عند الشيعة االثنا
عشرية
وف ه أ لع م ال :
الم م األول :معنى وم

توم األلو

الم م الثان  :أ كان توم األلو
الم م الثالا :نواقض توم األلو

عن آل الل

عن آل الل
عن آل الل
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ف م ا

ف م ا
ف م ا

الش ع االثنا عش

الش ع االثنا عش
الش ع االثنا عش

.
.

.
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توم األلو

الم م األول :م

عن آل الل

ف م ا

الش ع االثنا عش

.

إٌنط بعد النظر فيما كرد عف آؿ البيت مف ركايات في مصادر الشػيعة تتعمػؽ بمسػائؿ تكحيػد

ارلكهية ،فإننا ال نجد هذ المعاني النقية التي نقمناهػا عػف آؿ البيػت مػف كتػب السػنة ،كانمػا نجػد أف
معػػاني هػػذا التكحيػػد قػػد ص ػرفت ا االثنػػا عش ػرية بشػػكؿ كامػ وػؿ عػػف حقيقت ػػا لتصػػبح تكحيػػدان كعبكديػػة

ل ئمة فحسب.

كحتى لك كجدت ركاية عف آؿ البيت في ا مف صفاء تكحيد ا﵀ تعالى في ألكهيتط ،فإف مبػدأ
التقيػػة سػػرعاف مػػا يطكي ػػا ،كال ينتف ػ ب ػػا أحػػد كلػػذلؾ فتكحيػػد ارلكهيػػة المػػركم عػػف آؿ البيػػت فػػي

و
أسس هي:
مصادر الشيعة يقكـ عمى
أ-

إف ا﵀ أرسػػؿ النبػػي  كالنبيػػيف عمػػي ـ السػ ـ مػػف قبمػػط بكاليػػة ارئمػػة ،فالتكحيػػد هػػك اإليمػػاف

بإمامة عمي كارئمة ارحد عشر مف كلد ككاليت ـ ،حيث نسبكا لمباقر في تفسير قكلػط َ ﴿ :و َمٚ

ِ
ِ
ؽ ِم ْـ رش ٍ
ٚظ ُبادُ ِ
َأ ْر َش َِِْْ ٚم ْـ َؿ ْبِِ َ
ون﴾ ارنبيػاء ،25:قكلػط" :مػا بعػث ا﵀
قل إِ َّٓ ُٕقحل إِ َف ْٔف َأ َّٕ ُف َٓ إِ َفا َف إِ َّٓ َإَٔاَ ٚؾ ْ
َ ُ
نبيان قط إال بكاليتنا كالبراءة مف أعدائنا" ،)1( .كنسػبكا لجعفػر الصػادؽ قكلػط" :كاليتنػا كاليػة ا﵀ التػي لػـ

نبيا قط إال ب ا" )2( .ك معمكـ أف هذ اآلية عنػكاف عمػى أف دعػكات ارنبيػاء قامػت عمػى تكحيػد
يبعث ن
ارلكهية ،كم ذلؾ نسبكا ل ئمة أف دعكات ارنبياء قامػت عمػى تقريػر كاليػت ـ .فكمػا أف التكحيػد هػك

اإليمػػاف بكاليػػة ارئمػػة ،فػػإف الشػػرؾ هػػك الشػػرؾ فػػي كاليػػت ـ .مسػػتدليف بمػػا نسػػبك لجعفػػر الصػػادؽ فػػي
قن﴾ النمؿ ،61 :قاؿ -كما يفتركف " :-أم إماـ
تفسير قكلط سبحانطَ ﴿ :أإِ َف ٌف َّم َع اهللِ َب ْؾ َأ ْـ َث ُر ُه ْؿ ٓ َي ًْ َِ ُّ َ
هدل م إماـ

ؿ في قرف كاحد" )3( .كهذ اآليػات المتتاليػة فػي سػكرة النمػؿ هػي مػف أقػكل اردلػة

عمى تكحيد ا﵀ في ربكبيتط كألكهيتط لكن ـ نسبكا ل ئمة أن ا هاصة ب ـ.

ب-

 اإليمػػاف بإمام ػة ارئمػػة ككاليػػت ـ هػػك أصػػؿ قبػػكؿ ارعمػػاؿ ،كعميػػط يترتػػب الث ػكاب كالعقػػاب.

فكذبكا عمػى رسػكؿ ا﵀  كقػد قػاؿ" :مػف كػذب عمػي متعمػدان ،فميتبػكأ مقعػد مػف النػار" )4( .فنسػبكا لػط
قكلط في مصادرهـ" :لك جاء أحدكـ يكـ القيامة بأعماؿ كأمثاؿ الجباؿ كلـ يج بكالية عمي بػف أبػي

( )1تفسير العياشي ،258/2 ،تفسير الصافي.135/4 ،
( )2أصكؿ الكافي437/1 ،
( )3بحار ارنكار ،391/23 ،مستدرؾ سفينة البحار.177/1 ،
( )4سنف ابف ماجط ،كتاب :أبكاب السنة ،باب الت ميظ في تعمد الكذب عمى رسكؿ ا﵀ ،21/1 ،)30( ،قاؿ
ارلباني :صحيح(سمسمة ارحاديث الصحيحة.)372/3 ،
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بالنػػار" )1( .كزيػػادة عمػػى أنػػط كػػذب عمػػى رسػػكؿ ا﵀  ف ػػك يتصػػادـ م ػ قكلػػط
ركبػػط ا﵀ ٌ 
طالػػب ٌ
ون َذفِ َ ِ
ِ َ
اـ ُي ْ ِ
ؼ ْ
اك بِاٚهللِ َؾ ََادْ َو َّاؾ َو َاال ًٓ
ؼ َك بِ ِف َو َيٌ ٍِْ ُار َماَ َُ ٚ
اٚء َو َم ْ
اؽ َد ْ
اـ َي َن ُ
سػبحانط ﴿ :إِ َّن اهللَ َٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
َب ًِٔدً ا﴾ النساء .116 :كقكلط" :كلك أف عبدان جاء يكـ القيامة بعمؿ سبعيف نبيان ،ما قبؿ ا﵀ ذلػؾ منػط
حتػػى يمقػػا ب ػكاليتي ،ككاليػػة أهػػؿ بيتػػي" )2( .ف ػ قيمػػة لمتكحيػػد ،كال لمج ػػاد ،كال لكػػؿ الطاعػػات بػػدكف
اإليماف بكالية أئمة الشيعة حسب كذب ـ عمى رسكؿ ا﵀ .
إف اإللط الذم تجزـ معاجـ الم ة أنط هك المعبكد هك عندهـ اإلماـ فػي زمانػط أيػان كػاف ،كأحيانػان
جٌ -
يقكلػػكف أف اإلمػػاـ إلػػط مػػف اآلل ػػة ،كمػػا قػػالكا :هػػك رب مػػف ارربػػاب .فتناق ػ ـ ال ينت ػػي .كفػػي هػػذا
نسبكا لجعفر الصادؽ قكلط" :أقرب ما يككف العبد مف ربط إذا دعػا ربػط كهػك سػاجد ،فػأم شػيء تقػكؿ

()3

رب ارربػػاب ...كيػػا إلػػط اآلل ػػة".
إذا سػػجدت قمػ ي
ػت :عممنػػي جعمػػت فػػداؾ مػػا أقػػكؿ قػػاؿ :قػػؿ :يػػا ٌ
فزعمكا عمى لساف جعفر الصادؽ أف اآلل ة متعددة ،كاررباب متعددكف ،كأف ا﵀ هك رب ـ ،كال ـ.

ػص هصػائص
د -جعمكا لإلماـ ٌ
حؽ التشري  ،ف ك الذم ييحؿ ي
كيحرـ ،فمط الحاكمية التػي هػي مػف أه ٌ
ارلكهية ،كالناس عبيد لػط كاجػب عمػي ـ طاعتػط .مسػتدليف بمػا كػذبك عمػى اإلمػاـ البػاقر أنػط قػاؿ فػي
ٚء َ
ٚش َت ٌْ ٍَ ُروا اهللَ َو ْاش َت ٌْ ٍَ َر
وك َؾ ْ
تفسير اآلية التي قاؿ ا﵀ في ا لرسكلط َ ﴿ : و َف ْق َأ ََّنُ ْؿ إِ ْذ َط َِ ُّقا َأ ْٕ ٍُ َس ُٓ ْؿ َج ُ
ُقن حتَّك ُُيُِّّ َ ِ
ِ
افر ُش ُ
قل َف َق َجدُ وا اهللَ ت ََّقا ًبَ ٚر ِح ًَٔمَ َؾ َال َو َر ِّب َ
اؿ َٓ ََيِادُ وا ِِم
أَم َص َ
ؽ َٓ ُي ْٗمْ َ َ
اج َر َب ْٔاْ َُٓ ْؿ ُث َّ
َ ُ
ََُل ُؿ َّ
اقك ؾ َ
َ ٝو ُي َس ِِّ ُّقا ت َْساِِ ًَٔم﴾ النسػاء" :65 ،64:لقػد هاطػب ا﵀ أميػر المػؤمنيف  فػي
َأ ْٕ ٍُ ِس ِٓ ْؿ َح َر ًجِِ ٚمََّ ٚؿ َو ْٔ َ
ُيُ ُِّّ َ
ٚء َ
قك ﴾ هك عمي".
وك﴾ ك﴿ ُ َ
كتابط في هذ اآليات المذككرة يعني أف المهاطب في كممة ﴿ َج ُ

()4

الباقر عميػان شػريكان ﵀ فػي حاكميتػط .كقػاؿ كػذلؾ-حسػب زعم ػـ" :-مػف أحممنػا لػط شػيئان أصػابط
فجعؿ
ي
()5
حرمػكا
مف أعماؿ الظالميف  ،ف ك ح ؿ رف ارئمة منا مفكض إلػي ـ ،فمػا أحمٌػكا ف ػك حػ ؿ ،كمػا ٌ
طكسي ،314/1 ،بحار ارنكار.171/27 ،
( )1أمالي ال ٌشيخ ال ٌ
( )2بحار ارنكار.172/27 ،
( )3كسائؿ الشيعة ،340/6 ،بحار ارنكار.131/82 ،

( )4كسر الصنـ= ما كرد في الكتب المذهبية مف ارمكر المهالفة لمقرآف كالعقؿ :آية ا﵀ العظمى السيد أبك الف ؿ
بف الر ا البرقعي ،نقمط لمعربية :عبد الرحيـ م

زاد البمكشي ،راجعط :عمر بف محمكد أبك عمر ،دار البيارؽ،

ط1419 ،1ق1998/ـ.334 /1 ،
( )5الظالميف في مف كـ الشيعة :هـ همفاء الدكلة اإلس مية ،ما عدا أمير المؤمنيف عمي  كابنط الحسف

رف

بقية أئمت ـ لـ يتكلكا اله فة كال يكمان كاحدان ،ككؿ هميفة مف غيرهـ هك ظالـ غاصب لحؽ ارئمة عمى حد زعم ـ.
انظر( :أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية ،د .ناصر القفارم.)484/2 ،
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ف ك حراـ" )1( .كفي ا التأكيد عمى أف ل ئمة الحاكمية كالتشػري  ،كفػي هػذا كافقػكا النصػارل الػذيف قػاؿ
حرمػكا
في ـ النبػي " :أمػا إن ػـ لػـ يككنػكا يعبػدكن ـ كلكػن ـ كػانكا إذا أحمٌػكا ل ػـ شػيئان اسػتحمٌك ، ،كاذا ٌ
()2
ِ
اـ َُ ِ
ون اهللِ﴾ التكبػة:
اَٚنُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبا ٚم ْ
اٚر ُه ْؿ َو ُر ْه َب َ
حرمك " .تفسي انر لقكلط سبحانطَّ ﴿ :اَت َُذوا َأ ْح َب َ
عمي ـ شيئان ٌ

 .31ككػػذبكا كػػذلؾ عمػػى اإلمػػاـ الر ػػا فنسػػبكا لػػط قكلػػط" :النػػاس عبيػػد لنػػا فػػي الطاعػػة ،مػك و
اؿ لنػػا فػػي

الديف .فميبمغ الشاهد ال ائب" )3( .كفيط ادعاء صريح-مكذكب -ل لكهية كاستعباد الناس.

ق -إف ارئمة عندهـ هـ الكاسطة بيف ا﵀ كبيف همقط ،ف ييرفػ الػدعاء إال ب ػـ ،كال تيقبػؿ ارعمػاؿ
()4
السػبب بيػنكـ كبػيف ا﵀ ." 
إال بكاسطت ـ كشفاعت ـ .فنسبكا لإلماـ جعفر الصادؽ قكلػط" :نحػف ٌ

كفيط ادعاء –مكذكب عميط-كػكف ارئمػة كسػطاء كشػفعاء بػيف ا﵀ كبػيف عبػاد  ،ف ػـ ال يهتمفػكف عػف
ارصناـ التي اتهذها المشرككف قربانان إلى ا﵀ تعالى فقاؿ ا﵀ حكاية عػن ـَ ﴿ :مُ ًْ َٕ ٚبدُ ُه ْؿ إِٓ فِ ُٔ ََ ِّر ُبقَٕاٚ
ِ
لما أشرؼ نكح  عمػى ال ػرؽ دعػا
إ َػ اهللِ زُ ْف ٍَك﴾ الزمر .3 :كنسبكا لجعفر الصادؽ كذلؾ قكلطٌ " :

ا﵀ بحقنػػا ،فػػدف ا﵀ عنػػط ال ػػرؽ ،كلمػػا يرمػػي إب ػراهيـ  ف ػي النػػار دعػػا ا﵀ بحقنػػا ،فجعػػؿ ا﵀ النػػار
عميػػط بػػردان كسػ مان، ،كاف مكسػػى  لمػػا ػػرب طريقػان فػػي البحػػر دعػػا ا﵀ بحقنػػا ،فجعمػػط يبسػان، ،كاف
فن ٌجػ ػي م ػػف القت ػػؿ فرفع ػػط ا﵀" )5( .كفي ػػط دع ػػكل أف
عيس ػػى  لم ػػا أراد الي ػػكد قتم ػػط دع ػػا ا﵀ بحقن ػػا ،ي
الدعاء ال يرف إلى ا﵀ إال ب ـ ،ف ي دعػكل صػريحة مكذكبػة عمػى ارئمػة لمشػرؾ بػا﵀ ،تتنػاقض مػ
ِ
اقِ َأ ْش ات ِ
اؿ ا َْ ُظا ِ
قكلػػط سػػبحانطَ ﴿:و َؿا َ
قن َج َٓ اْ ََّؿ
اـ ِظ َبااِِ ََ ٚت َش ا َٔدْ ُخ ُِ َ
ْز َ
ون َظا ْ
اؿ إِ َّن ا َّفااذ َ
َج ْ
َ ٛف ُُا ْ
اٚل َر ُّب ُُا ُ
يـ َي ْس ا َتُ ِ ُ
ِ
يـ﴾ غػػافر ،60 :كمػػا في ػػا ات ػػاـ ل نبيػػاء السػػابقيف بالشػػرؾ م ػ ا﵀ فػػي الػػدعاء م ػ أف الق ػرآف
ََاخا ِار َ
ِ
قشااااك َأ ِن ْ ِ
ااال َر ِِّّب َشاااا َٔ ْٓ ِد ِ
م ػػث ن حك ػػى ع ػػف مكس ػػىَ ﴿:ؿا َ
اااٚل َـا َّ
اَض ْب
يـ َ َؾ َٖ ْو َح ْٔ َْاااا ٚإِ َػ ُم َ
اااال إِ َّن َمًا َ
بِ ًَ َه َ
أكد أف نجاة هؤالء ارنبياء كانت مف ا﵀ كحد
ٚك﴾الشع ارء ،63-62 :كتصادـ م القرآف الذم ٌ
كقكلط تعالى﴿:و َإْٔجَْٔ ٚمقشك ومـ مًف َأ ِ
غ﴾ الشع ارء .65 :ككذبكا عمى اإلمػاـ البػاقر أنػط قػاؿ" :
َجً َ
َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َُ َْ
بنا يعبد ا﵀ ،كبنا يعرؼ ا﵀ ،كبنا يكحد ا﵀" )6( .كفيط زعمكا أف ارئمة هـ السبيؿ إلى ا﵀ ،فػب ـ تكػكف
( )1االهتصاص ،ص ،330 :بحار ارنكار ،334/25 ،كانظر :بصائر الدرجات :ص.113

( )2سنف الترمذم ،كتاب :أبكاب تفسير القرآف ،باب :كمف سكرة التكبة ،278/5 ،)3095( ،قاؿ ارلباني :حسف.
(صحيح ك عيؼ سنف الترمذم.)95/7 ،
( )3ارمالي لممفيد ،ص ،48 :بحار ارنكار.279/25 ،
( )4بحار ارنكار.101/23 ،
( )5بحار ارنكار ،325/26 ،كسائؿ الشيعة.1143/4 ،
( )6بحار ارنكار.103/23 ،
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معرفتػػط كتكحيػػد  ،كال ي تػػدل العبػػاد إليػػط إال مػػف طػريق ـ .ككػػذلؾ قكلػػط" :مػػف دعػػا ا﵀ بنػػا أفمػػح ،كمػػف

دعػػا ب يرنػػا همػػؾ كاسػػت مؾ" )1( .كفيػػط أف الػػدعاء ال يرفػ إال ب ػػـ رن ػػـ الكسػػيمة إلػػى ا﵀ كمػػا افتػػركا
عمي ـ.
ك -إف هذا االعتقاد بألكهيػة ارئمػة أك بكسػاطت ـ جعم ػـ يصػرفكف أنػكاع العبػادات الظػاهرة كالباطنػة

ل ئمػػة كلقبػػكرهـ كتػ ػربت ـ كم ػ ازرات ـ ،فإلي ػػا يص ػػمكف ،كحكل ػػا يطكفػػكف ،كي ػػذبحكف ،كب ػػـ يتكس ػػمكف،

كيست يثكف ،بؿ كيستشػفكف كيتبركػكف .جػاء عنػدهـ أف رسػكؿ ا﵀ قػاؿ فػي رؤيػا مناميػة ربػي الكفػا

أما عمي بػف الحسػيف فممنجػاة مػف السػ طيف كنفػث الشػياطيف ،كأمػا محمػد بػف
الشيرازم حيف أيسرٌ " :
عمػػي كجعفػػر بػػف محمػػد فمآله ػرة كمػػا تبت يػػط مػػف طاعػػة ا﵀  ،كأمػػا مكسػػى بػػف جعفػػر فػػالتمس بػػط

العافيػػة مػػف ا﵀  ،كأمػػا عمػػي بػػف مكسػػى فاطمػػب بػػط السػ مة فػػي البػرارم كالبحػػار ،كأمػػا محمػػد بػػف
فاستن ًزؿ بط الرزؽ مف ا﵀ تعالى ،كأمػا عمػي بػف محمػد فممنكافػؿ ،كبػر اإلهػكاف ،كمػا تبت يػط مػف
عمي
ٍ
طاعػػة ا﵀  ،كأمػػا الحسػػف بػػف عمػػي فمآلهػػرة ،كأمػػا صػػاحب الزمػػاف فػػإذا بمػػغ منػػؾ السػػيؼ الػػذبح

فاس ػػتعف ب ػػط فإن ػػط يعين ػػؾ" )2( .كف ػػي ه ػػذ الركاي ػػة ص ػػرؼ العب ػػادات القمبي ػػة كالقكلي ػػة م ػػف :االس ػػتعانة،

كاالسػػت اثة ،كاسػػتنزاؿ الػػرزؽ ،كطم ػػب النجػػاة مػػف الظػػالميف الت ػػي ال يقػػدر عمي ػػا إال ا﵀ ،فكػػؿ ذل ػػؾ
عندهـ باستطاعة ارئمة كمقدكرهـ حسب زعم ـ .كنسبكا لإلماـ جعفر الصادؽ أنط يسػئًؿ" :مػا ييقػاؿ:
إف زيارة قبر الحسيف تعدؿ حجة كعمرة فقاؿ" :إنما الحج كالعمرة ه نا ،كلك أف رج ن أراد الحج كلـ
يت يأ لط فأتا كتبت لط حجة ،كلك أف رج ن أراد العمرة فمـ يت يأ لط كتبت لط عمػرة" )3( .فنسػبكا ل ئمػة

تشري الحج كالعمػرة ل

ػرحة ،كرتبػكا عميػط ف ػائؿ جعمتػط أف ػؿ مػف قصػد بيػت ا﵀ الحػراـ بػالحج

كالعمرة  -زك انر كب تانان.-
كقػػد اعتػػدنا أف الشػػيعة نسػػجت عقيػػدت ا مػػف ه صػػة عقائػػد الفػػرؽ ال ػػالة التػػي اهػػتمط ب ػػا

الشيعة عبر التاريخ ،أذكر هنا أمثمة من ا:
أوالً :أ وا من ال هو :

حصػػر الي ػػكد الممػػؾ فػػي آؿ داككد  ،ككافقػػت ـ االثنػػا عشػرية فػػي حصػػر اإلمامػػة كالكاليػػة

التػػي جعمكهػػا هػػي التكحيػػد فػػي اثنػػي عشػػر إمام ػان مػػف آؿ البيػػت .ككػػذلؾ فقػػد حػ ٌػرؼ الي ػػكد كتػػاب ا﵀
تعػالى ليكافػؽ أهػكاءهـ ،كفعمػت الشػػيعة مػثم ـ ،فجعمػت نصػػكص التكحيػد هاصػػة بارئمػة ،كنصػػكص
( )1كسائؿ الشيعة.103/12 ،
( )2بحار ارنكار.33/91 ،

( )3بحار ارنكار.31 /98 ،
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الن ي عف الشرؾ تقصد الن ي عف الشرؾ في كالية ارئمػة .كمػا اتفػؽ االثنػاف عمػى تكفيػر مػف أنكػر

معتقػػدات ـ كهػػالف ـ بػػؿ كحكم ػكا بحػػؿ دمػػائ ـ كأم ػكال ـ كبهمػػكدهـ فػػي النػػار رف الجنػػة هاصػػة ب ػػـ
فقط.

()1

ثان اً :من الن ا ى:
أعطػى النصػارل لرهبػان ـ الحػؽ فػي التشػري  ،فكػانكا يحمػكف ل ػـ الحػراـ ،كيحرمػكف الحػ ؿ،

كاتبع ػػكهـ ف ػػي ذل ػػؾ ،فك ػػاف ذل ػػؾ عب ػػادة ل ػػـ م ػػف دكف ا﵀ تع ػػالى ( )2رف الحاكمي ػػة كالتشػ ػري م ػػف
هصائص ألكهية ا﵀ سبحانط الذم قاؿ عػف النصػارلَّ ﴿ :اَت َُذوا َأ ْح َب َٚر ُه ْؿ َو ُر ْه َب ََٚنُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبِ ٚم ْـ َُ ِ
ون اهللِ﴾

التكبة ،31:كقد كافقت ـ االثنا عشرية في فعم ـ ،فجعمكا ل ئمة الحؽ في التشري مف تحميؿ كتحريـ،
كأف هذا الحؽ مف ا﵀ ل ئمة.

()3

ثالثاً :من ال وف :
اتفقػػت االثنػػا عش ػرية م ػ غاليػػة الصػػكفية فػػي تعظػػيـ بنػػاء القبػػكر كار ػػرحة ،كالحػػج إلي ػػا

كتف يمط عمػى حػج بيػت ا﵀ الحػراـ .كصػرؼ كثيػر مػف العبػادات ل ئمػة ،كر ػرحت ـ مػف :التمسػح،

كالتبرؾ ،كاالستشفاء ،كالدعاء ،كتقديـ النذكر كالقربات ،كغيرها.

()4

كما كافقكا الصكفية في تأليط ارئمة كاركلياء، ،كاعطاءهـ الحؽ فػي التشػري  ،كأن ػـ الكاسػطة
بيف ا﵀ كبيف عباد  ،كأف ب ـ تككف ال داية كالف ح ،فب ـ ييرف الدعاء، ،كالي ـ تيصرؼ الطاعات ف ـ

ي يثكف ،كيجيبكف الم طر ،كيعيذكف المستعيذ ب ـ.

()5

كلػئف كانػػت هػذ عقيػػدة الجيػؿ اركؿ مػػف االثنػا عشػرية ،إال أف همف ػـ تبعػػكهـ فػي ال ػ ؿ،

فصنفكا المصنفات كعقدكا المحا رات ،في تثبيت كترسيخ هذ العقائد الفاسػدة ليككنػكا أ ػؿ همػؼ
ر ػػؿ سػػمؼ ،كأذكػػر أمثمػػة عمػػى ذلػػؾ مػػف أق ػكاؿ المعاص ػريف مػػف االثنػػا عش ػرية الػػذيف ييعػ ٌػدكا عممػػاء
كمراج معتمديف لدل أتباع ـ ،كمن ـ:

( )1انظر :بذؿ المج كد في إثبات مشاب ة الراف ة لمي كد ،عبد ا﵀ الجميمي ،مكتبة ال رباء ،ط ،2بدكف سنة طب ،
( ،)559 ،303/2-201/1مكسكعة الفرؽ مف مكق الدرر السنية ،إشراؼ د .عمكم بف عبد القادر السقاؼ.
( )2انظر :تفسير الطبرم ،114-113/10 :تفسير ابف كثير.374-373/2 :
( )3انظر :أصكؿ الكافي ،441/1 :بحار ارنكار340/25 :
( )4الفكر الصكفي في

كء الكتاب كالسنة :عبد الرحمف بف عبد الهالؽ اليكسؼ ،مكتبة ابف تيمية ،الككيت ،ط،3

 1406هػ  1986 /ـ.428/1 ،

( )5انظر :التصكؼ المنشأ كالمصادر ،إحساف إل ي ظ ير.220/1 ،
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أ-

آيػػة ا﵀ الهمينػػي :يقػػكؿ فػػي تعريفػػط لمشػػرؾ" :هػػك طمػػب الشػػيء مػػف غيػػر رب العػػالميف عمػػى

أساس ككنط إل ان ،فػإف مػا دكف ذلػؾ لػيس بالشػرؾ ،كال فػرؽ فػي ذلػؾ بػيف حػي كميػت" )1( .كهػك بػذلؾ
يجيز طمب الحاجػات مػف ارئمػة المقبػكريف كيم ٌػبس عمػى النػاس بعبػارة" :عمػى أسػاس ككنػط إل ػان".رف
الذم يطمب الحاجة ال يهطر ببالط إال أف لممطمكب منط قدرة عمى ق اء حاجتط.

كحيف يسئؿ عف طمب الشفاء مف التربة هؿ هك شرؾ قاؿ " :ذلؾ ال ييعد شركان كال كف انر ،إذا
()2
ما تـ الطمب عمى أساس أف ا﵀ قادر عمى أف يستجيب لمطمب".
ب -الشيخ عمي الككراني ( )3يقكؿ ":قكؿ يا ا﵀ ب يا عمي شرؾ ،كيا عمي هك التكحيد".

()4

ج -المرج الشيعي كماؿ الحيػدرم ( )5يقػكؿ " :قػكؿ "يػا محمػد" مػف ارذكػار المكفقػة ،التػي ال ينب ػي
اإله ؿ ب ا".

()6

د -أحد معممي الشيعة نطؽ بالشرؾ ،كالكفر الصريح ،في إحدل الحسينيات ،حيث قاؿ لمف يرد يدكا

همفػط" :أغيظػكا النكاصػب بقػكلكـ :يػػا عمػي ،ف ػي أب ػض كممػة عنػػد النكاصػب ،كأحػب كممػة إلػػى ا﵀،

لما
،كالى محمد  ".ك ٌادعي هذا الراف ي أف النبيٌ 

اؽ صدر نادل" :يا عمي" ،ثـ قػ أر الراف ػي

( )1كشؼ ارسرار ،ص.49 :
( )2السابؽ ص.59 :
( )3عمي الككراني هك :عمي محمد قاسـ الككراني الياطرم العاممي .كلد في لبناف عاـ 1944ـ ،رجؿ ديف شيعي
اثنا عشرم اشت ر بظ كر إع ميان في النقاشات كالحكارات بيف الشيعة كالسنة ،كما اشت ر في أكساط الشيعة ببحكثط
حكؿ اإلماـ الم دم كذلؾ بكتابيط :عصر الظ كر ،كالمعجـ المك كعي رحاديث اإلماـ الم دم .كبرامجط
التمفزيكنية كبرنامج الم دم منا الذم بث عمى قناة أهؿ البيت .كهك أي ان مؤسس لعدد مف المؤسسات كالمستشفيات

كالمساجد كالحسينيات ،كما أنط مؤلؼ لعدد مف الكتب في الديف كاره ؽ كالتاريخ كالسياسة كالم ة العربية ،كال يزاؿ

إلى اليكـ يكاصؿ التأليؼ كالتدريس ،كتبث برامجط كمحا راتط عمى قنكات ف ائية أهرل كارنكار كالككثر

كالمعارؼ .انظر( :المكسكعة الحرة ،شبكة المعمكمات الدكلية).
( )4مكق

قناة أهؿ البيت الشيعية https://www.youtube.com/watch?v=85JZr3wtbB8:الث ثاء

 2015/5/12س :4عص انر.

( )5كماؿ الحيدرم هك :كماؿ بف باقر بف حسف الحيدرم ،كلد في كرب ء عاـ1956ـ ،كهك مرج شيعي عراقي
معاصر مقيـ اآلف بمدينة قـ اإليرانية .كهك مف أع ـ حركة إص ح التراث اإلس مي اشت ر بمناظراتط العقائدية م
المذاهب كالفرؽ ارهرل عبر برامجط التمفزيكنية كبرنامجي :مطارحات في العقيدة ،كارطركحة الم دكية المذاف يبثاف
عمى قناة الككثر .انظر( :المكسكعة الحرة ،شبكة المعمكمات الدكلية).
()6

قناة

الككثر

الشيعية،

 ،2015/5/12س 4:عص انر.

https://www.youtube.com/watch?v=9I6vVXwPhqs
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عمى مف في تمؾ الحسػينية مػف تكاشػيح ـ الكفريػة ،كفي ػا ":الكػكف كمػط ،كالعػرش ،كالنجػكـ ،كالشػجر،
كالدكاب ،كجبريؿ ،كالم ئكة عبيد عمي مظ ر ا﵀ الجمي".

()1

ق -سػػجمت الشػػبكة الدكليػػة لممعمكمػػات ،بالصػػكت كالصػػكرة مقطعػان ،لػػبعض مػػا يػػدكر فػػي حسػػينيات

قـ ،كالنجؼ ،لمنشد شيعي ،يػردد عبػارات كفريػة هالصػة ،كالنػاس تػردد همفػط ،دكف إنكػار عمػي ـ مػف
ٌ
()2
عامي أك عالـ شػيعي ،كمن ػا :أنػا عابػد الحيػدر  ،أنػت الصػراط المسػتقيـ يػا حيػدر ،أنػت رازؽ كػؿ
ٌ

مػف سػكاؾ يػا حيػػدر ،أنػت عبػػد ا﵀ ،كأنػت ا﵀ ،أمػػؾ الزهػراء الػػرحمف الػرحيـ ،زينػػب مالػؾ يػػكـ الػػديف،

يردد همفط المئات مف الشيعة الج مػة :ال إلػط إال زهػراء ،كيهػتـ
إياؾ نعبد ،كاياؾ نستعيف يا زينب ،ثـ ٌ
()3
المنشد الراف ي دعائط قائ ن :ال تهيب عبيدؾ يا عمي ،ال ممجأ كال غكث لنا إال أنت يا عمي".
ػي فػػي تكحيػػد ارلكهيػػة عنػػد المعاص ػريف مػػف
ف ػػذا تحريػػؼ صػريح لسػػكرة الفاتحػػة ،كشػػرؾ جمػ ٌ
صرؼ ل ير ا﵀ تبارؾ كتعالى.
الشيعة ،عبادات قكلية كفعمية تي ى


( )1مكق حقيقة الشيعة الركافض  ،/http://www.alshe3h.com/2الجمعة2015/10/16 ،ـ.
( )2لقب يطمقط الشيعة عمى :أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  .انظر (مقاؿ بعنكاف :الحسيف في التراث
الشيعي ،مكق فيصؿ نكر.)/http://fnoor.com/main

( )3مكق قناة كصاؿ السنية .https://www.youtube.com/watch?v=BSMXdgRwl0g
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الم م الثان  :أ كان توم األلو

عن آل الل

ف م ا

الش ع االثنا عش

.

أوالً :عرفنا فيما سػبؽ أف تكحيػد ارلكهيػة هػك مػا تقت ػيط كممػة التكحيػد" :ال إلػط إال ا﵀ محمػد رسػكؿ
ا﵀" ،كعميط فإف أركاف هذا التكحيد هي أركاف هذ الكممة ،كهي:

أ-

نفي كؿ اآلل ة كالمعبكدات الباطمة غير ا﵀ تعالى.

ب -إثبات أف ا﵀ تعالى هك اإللط المعبكد الحؽ.
ج-

مستحؽ ل تباع كالطاعة رف طاعتط مف طاعة ا﵀ (.)1
إثبات أف محمد رسكؿ ا﵀ 
ه
كلمعرفػػة أركػػاف تكحيػػد ارلكهيػػة عنػػد آؿ البيػػت فػػي مصػػادر االثنػػا عش ػرية عمينػػا أف نتعػػرؼ

عمػى معػػاني كممػػة التكحيػد عنػػد االثنػػا عشػرية ،كمػػا هػػي أركان ػا عنػػدهـ كمػػاذا نسػبكا آلؿ البيػػت فػػي

هذ ارركاف

قػػاؿ الهمينػػي مػػرجع ـ الػػذم اسػػتقر المػػذهب االثن ػا عشػػرم عمػػى فتاكيػػط ":كلع ػ ٌؿ المقصػػكد مػػف اإللػػط
حسػػب مػػا كرد فػػي ذيػػؿ الحػػديث الشػريؼ ( )2مػػف نسػػبة الهيػػر كالشػػر إليػػط سػػبحانط ،هػػك مقػػاـ ارلكهيػػة
الػػذم يكػػكف إشػػارة إلػػى مقػػاـ تكحيػػد ارفعػػاؿ ،كالػػذم عبػػر عنػػط الحكمػػاء العظػػاـ بقػػكل ـ "ال مػػؤثر فػػي

الكجكد إال ا﵀".

()3

كقػػاؿ أي ػان " :فمػػا لػػـ تكتػػب عبػػارة "ال إلػػط إال ا﵀" بقمػػـ العقػػؿ عمػػى لػػكح القمػػب الصػػافي لػػف

يكػػكف اإلنسػػاف مؤمنػػا بكحدانيػػة ا﵀ .كعنػػدما تػػرد هػػذ العبػػارة النكرانيػػة اإلل يػػة عمػػى القمػػب ،تصػػبح
سمطة القمب لذات الحؽ تعالى ،ف يعرؼ اإلنساف بعدها شهصان آهر مؤث انر في مممكة الحؽ".

()4

كيزيد ارمر ج نء بقكلط ":اكتب عمى قمبؾ بمداد العقؿ .م ما قاسيت في ذلؾ كعانيت .أف:
"ال مؤثر في الكجػكد إال ا﵀"...أدهػؿ فػي قمبػؾ بأيػة كسػيمة كانػت ،التكحيػد العممػي كهػك أكؿ درجػات

التكحيد ،كأجعؿ قمبػؾ مؤمنػان كمسػممان ،كاهػتـ عمػى قمبػؾ ب ػذ الكممػة المباركػة بػالهتـ الشػريؼ "ال إلػط
( )1شرح الرسالة التدمرية :محمد بف عبد الرحمف الهميس ،دار أطمس اله راء ،ط1425 :هػ2004/ـ،438/1 ،
.446

( )2يقصد شرحط لحديث في الكافي :عف أبي عبد ا﵀ الصادؽ قاؿ" :إف مما أكحى ا﵀ إلى مكسى  كأنزؿ عميط
في التكراة :أني أنا ا﵀ ال إلط إال أنا ،همقت الهمؽ كهمقت الهير كأجريتط عمى يدم مف أحب ،فطكبى لمف أجريتط
عمى يديط ،كأنا ا﵀ ال إلط إال أنا ،همقت الهمؽ كهمقت الشر كأجريتط عمى يدم مف أريد  ،فكيؿ لمف أجريتط عمى
يديط" (الكافي.)155/1 ،
( )3ارربعكف حديثا.217/2 ،
( )4ارربعكف حديثا.37/1 ،
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إال ا﵀" كأجعؿ صكرة القمب صكرة كممة التكحيد" )1( .ف ك يقر أف المعني الذم تقت يط كممة التكحيد
هك" :ال مػؤثر فػي الكجػكد إال ا﵀" .مػ أنػط فػي شػرحط لمحػديث السػابؽ أشػار إلػى أف المعنػى الم ػكم

لكممة إلط هك المعبكد لكنط تجاهمط بشكؿ تاـ في معنى ال إلط إال ا﵀.
كمف أقكالط تستنتج الباحثة ما يمي:
أ-

أنط فسر كممة التكحيد التي هي عنكاف عمى ارلكهية بمعنى مف معاني الربكبية ،كهك تدبير

الككف كالتأثير فيط لكنط في كتبػط أقػر بجػكاز التكسػؿ كالتبػرؾ بقبػكر ارئمػة كتػربت ـ كهػذا دليػؿ عمػى

أف الشيعة تعتقد مؤث انر في الككف غير ا﵀ مف الحجارة ،كالتربة ،كارياـ ،كغيرها (.)2
ب-

أنط سمى هذا التكحيد بالعممي كهذ التسمية مكجكدة عند أهؿ السػنة ،مػ الفػارؽ الكبيػر فػي

ج-

لقد حصر معنى كممة التكحيد في تكحيد ارفعاؿ ،كتجاهؿ أنط تكحيد العبادة.

د-

إف مصػػطمح تكحيػػد ارفعػػاؿ مػػف مصػػطمحات المتكممػػيف بمعنػػى :إف هػػالؽ العػػالـ كاحػػد بػػؿ

الكاق التطبيقي.

هػػذا أهػػـ أن ػكاع التكحيػػد عنػػدهـ ،كأنػػط هػػك التكحيػػد المطمػػكب مػػف العبػػاد حيػػث جعم ػكا معنػػى اإلل يػػة:

القدرة عمى االهتراع ،كهذا هك التكحيد الذم كاف عميط المشرككف (.)3
ق-

إف آؿ البيت أسػكة برسػكؿ ا﵀  لػـ يقبمػكا هػذا التكحيػد بػؿ جاهػدكا معػط كفػار قػريش الػذيف

آمنػكا بكجػػكد ا﵀ ،كهمقػػط كتػػدبير لمكػػكف لكػػن ـ جحػػدكا حقػػط فػػي العبػػادة الهالصػة ،كاردلػػة عمػػى ذلػػؾ
كثيرة كمن ا :ما كرد في بحار ارنكار ":قػكؿ رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀ عميػط كآلػط :أمػرت أف أقاتػؿ النػاس

عمي دماؤهـ كأمػكال ـ" ،كعمٌػؽ عميػط:
حتى يقكلكا ال إلط إال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀ ،فإذا قالكها فقد حرـ ٌ
كأف العامة-أهؿ السنة -رككا هذا الهبر بطرؽ مهتمفة (.)4
كما جاء الهميني ب ذا الف ـ إال مف أس فط عمماء االثنا عشرية ،كبياف ذلؾ:
أ-

ج ػػاء ف ػػي التكحي ػػد لمص ػػدكؽ " كأم ػػا قكل ػػط( :ال إل ػػط إال ا﵀) معن ػػا  :﵀ الحج ػػة البال ػػة عم ػػي ـ

بالرسؿ ،كالرسالة ،كالبياف ،كالدعكة ،كهك أجؿ مػف أف يكػكف رحػد مػن ـ عميػط حجػة ،فمػف أجابػط فمػط

( )1ارربعكف حديثان.59/1 ،

( )2انظر :المبحث الثالث مف الفصؿ اركؿ.
( )3شرح الرسالة التدمرية.365/1 ،
( )4بحار ارنكار.21 /110 ،
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النكر كالكرامة كمف أنكر فإف ا﵀ غنػي عػف العػالميف ،كهػك أسػرع الحاسػبيف" )1( .فمػـ يػذكر شػيئان عػف
حؽ الهالؽ في العبادة.

ب-

 انتقػػدكا المعنػػي الػػذم فسػػر بػػط أهػػؿ السػػنة كممػػة التكحيػػد ،بحجػػة أف مػػف اتهػػذكا ارصػػناـ

اتهػػذكها معبػػكدات ،فقػػالكا ":قػػاؿ بعػػض الكهابيػػة( :)2إف معنػػى كممػػة التكحيػػد ال إلػػط إال المٌػػط :إثبػػات
التكحيد العبادم ،دكف التكحيد الذاتي ،فإف معنى إلػط هػك المعبػكد .قمػت-أبػك طالػب التجميػؿ :-كيػؼ
ال تكػػكف كممػػة التكحيػػد ال إلػػط إال المٌػػط كهػػي شػػعار التكحيػػد ،كأسػػاس ديػػف اإلس ػ ـ ،متكفمػػة لمتكحيػػد

الذاتي لط تعالى كالعياذ بالمٌط كذبان مح ان ،فانط يككف معنا  :ال معبكد إال المٌط ،كالحاؿ إف كؿ كاحد

مف اركثاف كارصناـ كاف معبكدان لجماعة مف الكثنييف".

()3

كترل الباحثة أف انتقاد ال يقبمط عقؿ ل سباب التالية:
أف ا﵀ تع ػػالى ه ػػك المعب ػػكد ،كم ػػف ذل ػػؾ قكل ػػط
أ-
أف القػ ػرآف الكػ ػريـ ج ػػاء كا ػػح الدالل ػػة عم ػػى ٌ
ٌ
ِ ِ
ِ
ون ِم ْـ َُ ِ
اؿ﴾ الحػج ،71:فػأنكر عمػي ـ مػا
سبحانطَ ﴿:و َي ًْ ُبدُ َ
ون اهللِ َمَِ ٚل ْ ُيَْزِّ ْل بِف ُش ِْ َىَ ًٕٚٚو َمَ ٚف ْٔ َس ََُل ْؿ بِاف ظ ِْ ٌ
ِ
ون ِم ْـ َُ ِ
ون اهللِ َمَ َٓ ٚي ِِّْ ُ
اـ
عبدكا مف دكف ا﵀ مف المعبكدات الباطمة ،كقكلط َ ﴿ :و َي ًْ ُبدُ َ
ؽ ََُل ْؿ ِرزْ ًؿ ٚم َ
قن﴾ النحؿ ،73 :كقكلط تبػارؾ كتعػالى﴿:ويًبدُ َ ِ
افسَمو ِ
اـ َُ ِ
ون اهللِ َماٚ
ات َو ْإَ ْر ِ َص ًًَْٔ ٚو َٓ َي ْستَىِٔ ًُ َ
ون م ْ
ََ ُْ
َّ َ َ
ِ
ِ ِ
ارا ﴾الفرقػاف.55:فكػؿ هػذ اآليػات كغيرهػا دلٌػت عمػى:
ُض ُه ْؿ َوـ َ
َٚن ا ْفَُٚؾ ُر َظ َاذ َر ِّباف َطٓ ً
َٓ َيْْ ٍَ ًُ ُٓ ْؿ َو َٓ َي ُ ُّ
إنكار الهالؽ  عمى مف صرفكا العبادة ل ير ممف ال يممككف النف أك ال ر ،أك الػرزؽ ،أك لػدي ـ
عمى عبادت ـ برهاف حؽ.
ب-

أف كؿ معاجـ الم ة التي تعتمدها السنة كالشيعة أجمعت عمى أف اإللط هك المعبكد.
 ٌ

ج-

إف أهؿ السنة يقكلكف :ال معبكد بحؽ إال ا﵀ ،ككممة بحؽ تهرج كػؿ مػا يعبػد غيػر ا﵀ رنػط
ٌ

باطؿ.

أف أهؿ السنة ال يفصمكف بيف تكحيد ا﵀ في ذاتط كفػي ككنػط معبػكدان رف المعبػكد الحػؽ هػك
دٌ  -
الذم تفرد بالهمؽ كالتدبير عند أهؿ السنة.

( )1التكحيد :أبك جعفر محمد عمي بف الحسيف بف بابكيط القمي(الصدكؽ) ،تحقيؽ :هاشـ الحسيني المط راني،
منشكرات جماعة المدرسيف بالحكزة العممية-قـ ،ص.240 :
كينسب إلى دعكة اإلماـ محمد بف عبد الكهاب النجدم.
( )2الكهابية :لفظ أيطمؽ عمى أهؿ السنة مف قبؿ أعدائ ـ ،ي
( )3براهيف أصكؿ المعارؼ اإلل ية كالعقائد الحقة لإلمامية :أبك طالب التجميؿ ،المكتبة الشاممة الشيعية.7/24،
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أف آؿ البيت الذيف تزعمكف االعتقاد بدين ـ جاهدكا م رسكؿ ا﵀  كفار قريش الػذيف قػاؿ
قٌ  -
ُقن ﴾الزهرؼ.87 :
ا﵀ عن ـَ ﴿:و َفًِ ْـ َش َٖ ْفت َُٓ ْؿ َم ْـ َخ َِ ََ ُٓ ْؿ َف َٔ َُق ُف َّـ اهللُ َؾ ََّٖٕك ُي ْٗ َؾُ َ
كمما يؤكد المفارقة الكبيرة لمدلكؿ كممة التكحيد في اعتقػاد آؿ البيػت عنػد السػنة كعنػد االثنػا
عشػرية أن ػػـ نسػػبكا آلؿ البيػػت أف كممػػة التكحيػػد هاصػػة ب ػػـ ،مػ أف أهػػؿ السػػنة يتمفظػػكف ب ػػا ،ف ػػذا

يدؿ عمى أن ا عندهـ تحمؿ معػاني مهتمفػة عػف إفػراد ا﵀ بالعبػادة ،كمػف ذلػؾ مػا نسػبك إلػى عمػي
":مف قاؿ ال إلط إال ا﵀ بإه ص ف ك برمء مػف الشػرؾ ،ك مػف هػرج مػف الػدنيا ال يشػرؾ بػا﵀ دهػؿ
ون ذفِ َ ِ
ِ َ
اـ
ؼ َك بِ ِف﴾ إلى قكلط سػبحانطَ ﴿ :و َيٌ ٍِْ ُار ماَ َُ ٚ
اؽ َد ْ
الجنة ،ثـ ت هذ اآلية ﴿:إِ َّن اهللَ ٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
نٚء﴾ ،مف شيعتؾ ك محبيؾ يا عمي قاؿ أمير المؤمنيف  : فقمت :يا رسكؿ ا﵀ هػذا لشػيعتي
َي ُ
قاؿ :إم ك ربي أنط لشيعتؾ".

()1

ػى نقيػان لتكحيػد ارلكهيػة
كم ذلؾ فقد نسبت كتب ـ -المتناق ة عمػى عادت ػا-آلؿ البيػت معن ن
الذم جاء في معنى الش ادتيف عمى لساف الحسيف ،كال مفر فالتقية ت دـ كؿ هذ الركايات النقية.

ثان ةاً :لقػد سػػمى العممػاء تكحيػػد ارلكهيػػة بتكحيػد العبػػادة ،كقػد عرفنػػا أف لمعبػػادة أسسػان ينب ػػي أف تقػػكـ
عمي ا لتككف عبادة مقبكلة مف المعبكد الحؽ  ،كهي:

أف تكػكف العبػادة هالصػػة ﵀ كحػد  ،ال يشػػاركط في ػا :بشػر ،أك حجػػر ،أك كككػب ،أك شػػجر.
أ-
لقكلط ُ ﴿:ؿ ْؾ إِِ ُأ ِمر ُت َأ ْن َأظبدَ اهللَ ُ ْ ِ
يـ﴾ الزمر.11:
ُمِ ًهَ ٚف ُف افدِّ َ
ُْ
ِّ ْ
ب  -أف تككف العبادة مكافقة لمشرع ،فيتحقؽ في ا اتباع كتاب ا﵀ كسنة نبيػط  ،لقكلػط سػبحانط:
ِ
ِ
ِ
ِ
َه ُ َ ِ
﴿و َٓ َت َُق ُفقا َد ِ ٚت ِ
ون َظ َاذ
س َ
سوا َظ َذ اهللِ ا ْفَُذ َب إِ َّن ا َّفذ َ
َ
يـ َي ٍْ َ ُ
ػ أ ْفسَْ ُتُ ُُؿ ا ْفَُذ َب َه َذا َح َال ٌل َو َه َذا َح َرا ٌم ف َت ٍْ َ ُ
فإف ديف اإلس ـ مبني عمى أصميف:
اهللِ ا ْفُ َِذ َب َٓ ُي ٍِِْ ُح َ
قن ﴾ النحؿ ،116:قاؿ ابف تيمية – ٌ ":-
أف يعبد بما شرعط عمى لساف نبيػط  كهػذاف
أحدهما أف يعبد ا﵀ كحد ال يشرؾ بط شيء .كالثانيٍ :
()2
أف محمدان عبد كرسكلط".
أف ال إلط إال ﵀ ،كأش د ٌ
هما حقيقة قكلنا أش د ٌ
ف ؿ تحققت هذ ارسس فيما نسبت االثنا عشرية آلؿ البيت مف ركايات
إننػػي مػػف ه ػ ؿ النظػػر فػػي الركايػػات المنسػػكبة آلؿ البيػػت فػػي مصػػادر الشػػيعة قػػد الحظػػت
أن ػػـ جعمػكا اإليمػػاف بالكاليػػة ،كحػػؽ ارئمػػة باإلمامػػة هػػك أصػػؿ قبػػكؿ العمػػؿ بػػؿ أصػػؿ الػػديف كالػػركف
ارهـ مف أركػاف االسػ ـ ،كهػك معيػار النجػاة يػكـ القيامػة ،كاسػتدلكا عمػى ذلػؾ بأدلػة كثيػرة ،كفسػركها
بما يهدـ هذا ارصؿ كمن ا:

( )1مرآة العقكؿ في شرح أهبار آؿ الرسكؿ.43/10 ،
( )2التحفة الم دية شرح العقيدة التدمرية :فالح بف م دم بف سعد الدكسرم ،مطاب الجامعة اإلس مية بالمدينة
المنكرة ،ط1413 ،3هػ.142/2 ،
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فسركا قكلط تعالىَ ﴿ :ؾ ًِّْٔ ْؾ ظّ ًاال ص ًِ
اِٚلَ ٚو َٓ ُي ْ ِ
ؼ ْ
اك بِ ًِ َباِ ََ ٚة َر ِّب ِاف َأ َحادً ا﴾ الك ػؼ ،110 :هػذ
ََْ َ َ َ

أ-

اآليػة التػػي تيعػػد عنكانػان عنػد أهػػؿ السػػنة عمػػى أركػاف هػػذا التكحيػػد مػػف اإلهػ ص كاالتبػػاع ،بمػػا يجعػػؿ
الكاليػػة هػػي أركػػاف هػػذا التكحيػػد كم ػػا ،فعػػف أبػػي عبػػدا﵀-جعفػػر الصػػادؽ ،":-قػػاؿ :العمػػؿ الصػػالح:
المعرفػة بارئمػػة ،كال يشػػرؾ بعبػػادة ربػػط أح نػد :التسػػميـ لعمػي ،كال يشػػرؾ معػػط فػي اله فػػة مػػف لػػيس لػػط
()1
ذلؾ ،كال هك مف أهمط".
ب-

الحج
ك ٌ
ج-

الصػكـ،
الصػ ة ،ك ٌ
الزكػاة ،ك ٌ
نسبكا ربػي جعفػر البػاقر قػاؿ" :بنػي اإلسػ ـ عمػى همػس :عمػى ٌ
()2
الناس بأرب كترككا هذ  -يعني الكالية".
كالكالية ،كلـ يناد بشيء كما نكدم بالكالية ،فأهذ ٌ
نسػبكا ربػػي عبػد ا﵀ الصػػادؽ ..." :فػإف مػػف أقػ ٌػر بكاليتنػا ثػػـ مػات عمي ػػا قيبمػت منػػط صػ تط،

ػيئا مػػف
كصػػكمط ،كزكاتػػط ،كحجػػط، ،كاف لػػـ يقػػر بكاليتنػػا بػػيف يػػدم ا﵀ جػػؿ ج لػػط لػػـ يقبػػؿ ا﵀  شػ ن
أعمالط" )3( .فالكالية هي أصؿ قبكؿ ارعماؿ ،كعمي ا يككف الثكاب كالعقاب .كال قيمة لإلهػ ص ،كال
التباع الشرع في العبادات حسب زعم ـ.

نصػب ًّ
عميػا عممػان بينػط كبػيف همقػط ،فمػف عرفػط كػاف مؤمنػان ،كمػف
د -جاء في الكػافيٌ :
"إف ا﵀ ٌ 
نصب معط شيئان كاف مشركان ،كمػف جػاء بكاليتػط دهػؿ
أنكر كاف كاف انر ،كمف ج مط كاف االن ،كمف ٌ
الجنة".
ٌ

()4

ق -أما صاحب بحار ارنكار ،فقد ذكر إحدل كسػبعيف ركايػة فػي "بػاب أنػط ال تيقبػؿ ارعمػاؿ إال
()5
بالكالية".
ق-

كجاء في كتاب "عقائد اإلمامية" أف ارئمة االثني عشر هـ" :أبكاب ا﵀ كالسبؿ إليط ...إن ـ

كسفينة نكح مف ركب ا نجا كمف تهمؼ عن ا غرؽ".

()6

أف مف أنكر إمامة أحد مف ارئمة ،كجحد مػا أكجبػط ا﵀
ك -كقاؿ المفيد " :اتفقت اإلمامية عمى ٌ
تعػػالى لػػط مػػف فػػرض الطاعػػة ،ف ػػك كػػافر ػػاؿ مسػػتحؽ لمهمػػكد فػػي النػػار" ،)7( .كذكػػر المجمسػػي فػػي
كتابط لتأييد رأيط.

كب ػػذا يتبػػيف أف أركػػاف تكحيػػد ارلكهيػػة التػػي نسػػبكها آلؿ البيػػت تنحصػػر فقػػط فػػي اإليمػػاف

بكالية ارئمة ف ي أصؿ قبكؿ ارعماؿ ،كعمي ا مدار الجزاء في اآلهرة.

( )1تفسير العياشي.353/2 ،
( )2أصكؿ الكافي.18/2 ،
( )3بحار ارنكار.167/27 ،
( )4أصكؿ الكافي.437 /1 ،
( )5بحار ارنكار.166 / 27 ،
()6عقائد اإلمامية :محمد ر ا المظفر ،تقديـ :د .حامد حنفي داككد ،انتشارات أنصارياف ،قـ ،ص.99-98 :
( )7بحار ارنكار.390/23 ،
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الم م الثالا :نواقض توم األلو

عن آل الل

ف م ا

الش ع االثنا عش

بعػػد النظػػر كالتأمػػؿ فػػي عػػدد كبيػػر م ػػف الركايػػات المنسػػكبة آلؿ البيػػت فػػي مصػػادر االثنػ ػا

العش ػرية ،فإنػػط لػػـ يظ ػػر لمباحثػػة تقريػػرهـ لنػػاقض مػػف ن ػكاقض تكحي ػد ارلكهيػػة سػػكل الشػػرؾ كلكنػػط

ػي أعنػػاؽ اآليػػات القرآنيػػة لتهػػدـ
الشػػرؾ بػػالمعنى الهػػاص الػػذم ٍ
أممتػػط عمػػي ـ أهػكاؤهـ كلػػذلؾ قػػامكا بمػ ٌ
أطماع ـ في هذا المعنى .فالش ك عن م و الش ك ف الوال ف .
أما الكالية ف ي:
يعطي االثنا عشرية ل ئمة أنكاعان كثيرة مف الكالية من ا:

-1

الكالية التككينية :هي التي تجعم ػـ شػركاء ﵀ فػي تػدبير الكػكف ،كأف ل ػـ سػمطة عمػى الكػكف

بكػػؿ مػػا فيػػط ،كيسػػتدلكف عمي ػػا بمػػا كػػذبك عمػػى ارئمػػة كقػػكؿ :عمػػي  عػػف ارئمػػة ":ككٌالهػػـ أمػػر
مممكت ػػط...ال بػػػؿ ل ػػـ الكػ ػػاؼ كالن ػػكف ...مبػػػدأ الكج ػػكد كغايتػػػط ،كق ػػدرة الػ ػػرب كمش ػػيئتط ،كأـ الكتػ ػػاب

()1
أمػا ٌإنػط مػا كػاف مػف هػذا الرعػد ،كمػف هػذا البػرؽ فإنػط مػف
كهاتمتط"  ،كقكؿ جعفر الصادؽ  " : ى
أمر صاحبكـ ،قمت -سماعة بف م راف :-ىم ٍف صاحبنا قاؿ :أمير المؤمنيف .)2( "

-2

الكالية التشريعية :هي التي تعطي ـ الحؽ فػي التشػري بالتحميػؿ كالتحػريـ ،كيسػتدلكف عمي ػا

بما كذبك عمى ارئمة مف آؿ البيت فعف أبي جعفر الباقر قاؿ...":رف ارئمة منا مف ٌػكض إلػي ـ فمػا
()3
كعميػان،
محمػدانٌ ،
أحمٌكا ف ك ح ؿ ،كما ٌ
حرمػكا ف ػك حػراـ ، ".كعػف أبػي جعفػر الثػاني قػاؿ ":ث ٌػـ همػؽ ٌ
..ثـ همؽ جمي ارشياء ،فأش دهـ همق ا كأجرل طاعت ـ عمي ػا ،كف ٌػكض ايمكرهػاإلػي ـ ف ػـ
كفاطمةنٌ .،
كيحرمكف ما يشاؤكف.)4( "...
يحمٌكف ما يشاؤكفٌ ،

الكاليػة الحاكميػة (السياسػية) :كهػي كاليػة اله فػة كالحكػـ، ،كاذا أطمقػت الكاليػة فػي مصػادرهـ
-3
ف ذ هي المقصكدة أم :أف ل ئمة االثني عشػر المعػركفيف الحػؽ فػي تػكلي اإلمامػة كاله فػة ل ٌمػة
ػص عميػط القػرآف الكػريـ كالنبػي  ،كػالنبكة بػؿ أعمػى
كم ا ،في أم زماف كانكا ،كهػي منصػب إل ػي ن ٌ
درجة مف النبكة ،كمف جحد الكالية ف ك مشرؾ كافر.

( )1بحار ارنكار ،174 ،169/25 ،مجم البحريف :ص.23
( )2االهتصاص :ص.327
( )3االهتصاص ص .330

( )4مستدرؾ سفينة البحار.1/8 ،
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كقد تكاترت أقكاؿ عممائ ـ في منزلة الكالية الحاكمية أك اإلمامة ،كككن ا منصب إل ي كمن ا:
الصحيح لإلمامة كهك
 قاؿ شيخ الشيعةمحمد الريش رم" :ه صة القكؿ في كء المبنى
أ-
ٌ
()1
مشركعيتط مف الشعب".
بالنص ،كال يستقي
أف اإلمامة منصب إل ي ،يتحقٌؽ
ٌ
ٌ
ٌ
ب-

 قػػاؿ محمػػد صػػادؽ الركحػػاني مػػف سػػادات الشػػيعة " :فػػي ثبػػكت منصػػب الحككمػػة كالرئاسػػة

الدنيكيػػة بػػإدارة شػػئكف ارمػػة لمنبػػي صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط كارئمػػة صػػمكات ا﵀ عمػػي ـ .ال ينب ػػي الشػػؾ
كالك ـ في ثبكت هذا المنصب ل ـ ،كأنط فكض إلي ـ مف قبػؿ ا﵀ تعػالى ،ف ػك منصػب إل ػي ال مػف

قبؿ الناس".
ج-

()2

الرسالة."...
العامة التي هي فكؽ درجة ٌ
بكة ك ٌ
قاؿ شيه ـ نعمة ا﵀ الجزائرم" :اإلمامة ٌ
الن ٌ

()3

()4
إف اعتبػار الشػيعة كػكف اإلمامػػة
د -قػاؿ الشػيخ الشػيعي محمػد الحسػيف آؿ كاشػػؼ ال طػاء  " :ى
أصؿ مف اصػكؿ الػديف ،كمنصػب ال ػي ىي يم ٌػف بػط ا﵀ تبػارؾ كتعػالى عمػى مػف يشػاء مػف عبػاد الػذيف

يمتػازكف عػػف غيػػرهـ بمكاصػػفات هاصػة تجعم ػػـ اهػ ن ل ػػذا التكميػػؼ العظػيـ ،لػػيس هػػك نتػػاج أفكػػارهـ

الهاصة .كمػا يحمػك لمػبعض إطػ ؽ ذلػؾ دكف دليػؿ أك حجػة بػؿ بصػراحة عمػى صػحة كصػكاب مػا
ذهبنا اليط" .

()5

( )1مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب  في الكتاب كالسنة كالتاريخ :محمد الريش رم ،كالمساعداف :السيد
محمد كاظـ الطباطبائي ،السيد محمكد الطباطبائي ،تحقيؽ  :مركز بحكث دار الحديث ،دار الحديث لمطباعة
كالنشر ،ط.31/4 ،1425 ، ،2
( )2فقط الصادؽ :السيد محمد صادؽ الركحاني ،156/1 ،من اج الفقاهة.217/1 ،

الربي  ،ص ،12 :نق ن عف كتاب أصكؿ مذهب اإلمامية ،د .ناصر القفارم.
( )3زهر ٌ
( )4محمد حسيف آؿ كاشؼ ال طا :محمد حسيف بف عمي بف الر ا بف مكسى بف جعفر آؿ كاشؼ ال طاء،
مجت د إمامي ،فقيط أصكلي ،أديب ،مف زعماء الثكرات الكطنية في العراؽ ،ككاف مف الكتاب الشعراء الدعاة إلى
كتصدر لمتدريس ،كرحؿ إلى سكرية ،كلبناف،
الكفاؽ بيف المسمميف ،كلد بالنجؼ سنة 1294ق ،كتمقى عمكمط في ا،
ٌ
كمصر ،كفمسطيف، ،كايراف ،كباكستاف كغيرها ،كساهـ في الثكرة العراقية د االستعمار البريطاني ،كتكفي بقرية كرند

بإيراف سنة 1373ق ،كنقؿ إلى النجؼ كدفف في مقبرتط الهاصة في كادم الس ـ .مف مصنفاتط :المراجعات
الريحانية ،أصؿ الشيعة كأصكل ا ،الديف كاالس ـ ،المثؿ العميا في اإلس ـ ،كديكاف شعر .انظر( :ارع ـ لمزركمي،
 ،106 /6معجـ المؤلفيف.)250 / 9 ،
( )5أصؿ الشيعة كأصكل ا :محمد الحسيف آؿ كاشؼ ال طاء ،تحقيؽ :ىع ء آؿ ىجعفر ،مؤسسة اإلماـ عمي ،
.24/3
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ق -أمػػا الهمينػػي فقػػد تبػ سػػمفط فػػي هػػذا المعتقػػد فقػػاؿ ":أك ػػحنا أف اإلمامػػة إحػػدل أصػػكؿ الػػديف

اإلس ػ مي" ،)1( .ثػػـ جعم ػػا مػػف أركػػاف اإليمػػاف فقػػاؿ ":إف أصػػكؿ اإليمػػاف كأركانػػط كهػػي عبػػارة عػػف:
المعرفة ،كالتكحيد ،كالكالية".

()2

ككذلؾ فقد أك ح في كثير مف كتبط كمحا راتط أف الكالية كانت بتعييف رسكؿ ا﵀  كفؽ

أمر ا﵀ تعالى ،كمف ذلؾ قكلط ":قكمكا أنتـ ببياف اإلس ـ كما هك ،كبينكا الكالية كاشرحكها كما هي،
قكل ػكا :إننػػا إذ نعتقػػد بالكاليػػة ،كبػػأف الرسػػكؿ اركػػرـ  قػػد عػػيف هميفػػة ،كقػػد ألجػػأ ا﵀ تعيػػيف الهميفػػة
ككلي أمر المسمميف" )3( .كقاؿ " :السمطنة مجعكلػة بجعػؿ ا﵀ تعػالى لرسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀ عميػط كآلػط

كبجعمػػط تعػػالى ،أك بجعػػؿ رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط ،ب ػأمر تعػػالى مجعكلػػة رميػػر المػػؤمنيف،

كارئمة الطاهريف مف بعد " )4( .كيعني بالسمطنة كالية الحكـ كاله فة.

فإف عمماء الشػيعة عمػى م ٌػر تاريه ػا ،متفقػكف عمػى أف الكاليػة :أصػؿ
كبمجمكع هذ ارقكاؿ ٌ
مف أصكؿ الديف ،كأن ا منصب إل ي.
أمةةةا الشةةة ك فةةة الوال ةةة ف ػػك :اتهػػاذ أحػػد مػػف المسػػمميف غيػػر ارئمػػة االثنػػي عشػػر إمام ػان كهميفػػة

لممسمميف ،أك اتهاذ إمامان مف غير االثني عشر شريكان لط حاؿ كجكد .

كعمى هذا كاف إجماع السمؼ كالهمؼ من ـ كلػذلؾ ص ٌػرح صػاحب مػرآة ارنػكار فقػاؿ " :إف
ارهبار مت افرة فػي تأكيػؿ الشػرؾ بػا﵀ الشػرؾ بعبادتػط بالشػرؾ فػي الكاليػة كاإلمامػة ،أم يشػرؾ مػ

اإلمػاـ مػػف لػيس مػػف أهػؿ اإلمامػػة ،كأف يتهػػذ مػ كاليػػة آؿ محمػد  ،أم :ارئمػػة االثنػا عشػػر كاليػػة
غيرهـ".

()5

أف إط ػ ؽ لفػػظ ال ٌشػػرؾ كالكفػػر  -يعنػػي فػػي نصكص ػ ـ -
كقػػاؿ ع مػػت ـ المجمسػػي" :اعمػػـ ٌ
السػ ـ ،كف ٌ ػؿ عمػي ـ غيػرهـ يػد ٌؿ
ارئمػة مػف كلػد عمػي ـ ٌ
عمى مػف لػـ يعتقػد إمامػة أميػر المػؤمنيف ك ٌ

ٌأن ـ كفٌار مهمٌدكف في النار" )6( .كقاؿ أي ان" :ال يقبؿ التكحيد مف أحد إال إذا كاف مقركنػان باالعتقػاد

( )1كشؼ ارس ارر.149 ،129 ،
عربط :أحمد الف رم ،مؤسسة ارعممي لممطبكعات  ،ص.62 :
( )2جنكد العقؿ :الهمينيٌ ،
( )3الحككمة اإلس مية ،ص.19 :
( )4المكاسب المحرمة.105/2 ،
( )5مرآة ارنكار :أبك الحسف العاممي ،ص.202 :
( )6بحار ارنكار.390 /23 ،
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بػكاليت ـ ،كمػػا كرد فػػي أهبػػار كثيػرة أف مهػػالفي ـ مشػػرككف ،كأف كممػػة التكحيػد فػػي القيامػػة تسػػمب مػػف
غير الشيعة".

()1

كمف هذ ارقكاؿ يتبيف إجماع عمماء المذهب االثني عشرم السػمؼ كالهمػؼ مػن ـ عمػى أف

الشرؾ هك :الشرؾ في الكالية ،كليس الشرؾ في عبادة ا﵀ تعالى.

كمما استدلكا بط كنسبك افتراء آلؿ البيت الذيف ط ٌرهـ ا﵀ مف الشرؾ ،ما يمي:
ِ َ
ؼ َك بِ ِف ﴾ ،يعني أنػط ال ي فػر لمػف
-1
عف أبي جعفر الباقر قاؿ" :أما قكلط ﴿:إِ َّن اهللَ َٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
()2
ون َذفِ َ ِ
ٚء﴾ ،يعني لمف كالى عميان ."
يكفر بكالية عمي  ،كأما قكلطَ ﴿ :و َيٌ ٍِْ ُر َمَ َُ ٚ
ؽ َد ْـ َي َن ُ
ِ
نسبكا آلؿ البيت في تفسير قكلط تعػالى ﴿:و َف ََدْ ُأ ِ
يـ ِم ْـ َؿ ْبِِ َ ِ َ
وح َل إِ َف ْٔ َ
ْٝ
-2
ذـ َ
ؽ َوإِ َػ ا َّفذ َ
َ
ؽ َفً ْـ أ ْ َ
اْل ِ ِ
ؽ َو َف َتُُقٕ ََّـ ِم َـ َْ
َف َٔ ْح َب َى َّـ َظ َّ ُِ َ
يـ ﴾ الزمػر ،65 :قػاؿ أبػك عبػد ا﵀ الصػادؽ" :يعنػي إف أشػركت
اٚه َ
في الكالية غير " )3( .كفي تفاسيرهـ قاؿ عمماؤهـ " :لئف أمرت بكاليػة أحػد مػ كاليػة عمػي مػف بعػدؾ
ليحبطف عممؾ".
ٌ

()4

عف أبي جعفر الباقر في تفسير قكلػط َ ﴿: ذفُِ ُْؿ بِ َٖ َّٕ ُف إِ َذا َُ ِظ َل اهللُ َو ْحدَ ُه َـ ٍَ ْرتُؿ﴾ بػأف لعمػي
-3
()5
ؼ ْك بِ ِف﴾ مف ليست لط كالية ﴿ ت ُْٗ ِمُْقا َؾ ُْ
ِٚلُ ُْؿ هللِ ا ْف ًَ ِ ِّع ا ْف َُبِ ِر﴾ غافر."12 :
كالية ﴿ َوإِ ْن ُي ْ َ

-4

رتب الشيعة عمى اعتقادهـ بكفر كشرؾ مف أنكػر الكاليػة ،كفػر كشػرؾ مػف تػرؾ زيػارة قبػكر

ارئمػػة رف زيػػارة قبػػكرهـ تػػدؿ عمػػى كمػػاؿ إيمانػػط بالكاليػػة ،فػػإف ترك ػػا فقػػد كفػػر ،كاسػػتحؽ الهمػػكد فػػي

النار ،كيسػتدلكف بمػا كػذبك عمػى آؿ البيػت :فعػف أبػي عبػد ا﵀ الصػادؽ  قػاؿ :سػألتط عمػف تػرؾ
الزيارة ،زيارة قبر الحسيف  مف غير عمٌة ،فقاؿ :هذا رجؿ مف أهؿ النار" (.)6

( )1بحار ارنكار.138/99،

( )2مرآة العقكؿ في شرح أهبار آؿ الرسكؿ.42/10 ،
( )3الكافي ،427/1 ،بحار ارنكار.380/ 23 ،
( )4تفسير القمي ،251/2 ،كانظر :البرهاف ،83/4 ،كتفسير الصافي.328/4 ،
( )5الكافي ،421/1 ،بحار ارنكار ،364/23 ،تفسير القمي ،256/2 ،البرهاف ،94-93/4 ،تفسير الصافي،
.337/4

( )6كسائؿ الشيعة ،337-336/10 ،كامؿ الزيارات ،ص.193 :
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فمف مجمكع الركايات المنسكبة زك انر آلؿ البيت يجزـ الشيعة أف الكالية منصب إل ي كأصػؿ

مػػف أصػػكؿ الػػديف كعميػػط فنػػاقض تكحيػػد ارلكهيػػة هػػك الشػػرؾ فػػي الكاليػػة كلػػذلؾ فػػإف منكرهػػا كػػافر.
كهذا االعتقاد المنسكب آلؿ البيت لا ل وم و لأل لا التال :
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كرد فػي كتػػب ـ المعتمػدة ركايػػات عػف آؿ البيػػت تنػاقض تمامػان-كالتنػاقض ع مػػة الػػبط ف -

أ-

قاؿ عمي بف أبي طالػب  : سػمعت رسػكؿ ا﵀  يقػكؿ لمػا نزلػتُ ﴿ :ؿاؾ ٓ َأ ْش َاٖ ُفُ ُْؿ َظ َِ ْٔ ِاف

اعتقادهـ بأف الكالية أصؿ الديف ،كأف الشرؾ هك الشرؾ في ا ،كمن ا:

َأ ْج ًرا إِٓ ا َْد َق ََّ َة ِِم ا ْف َُ ْر َبك ﴾ الشكرل ،23 :قاؿ جبرائيؿ :يا محمد ،إف لكؿ ديػف أصػ ن كدعامػة ،كفرنعػا

كبنيان ػػا، ،كاف أص ػػؿ ال ػػديف كدعامت ػػط ق ػػكؿ :ال إل ػػط إال ا﵀، ،كاف فرع ػػط كبنيان ػػط محب ػػتكـ أه ػػؿ البي ػػت،
ن
()1
كمػكاالتكـ فيمػػا كافػػؽ الحػػؽ كدعػػا إليػػط" .ف ػػذ الركايػػة ت ػػدـ مػػا ذهبػػت إليػػط أهبػػارهـ ،حيػػث جعمػػت

كعدت محبة أهؿ البيت هي الفرع ،كهي مشركطة بمػف كافػؽ
أصؿ الديف ش ادة التكحيد ،ال الكاليةٌ ،
الحؽ من ـ كدعا إليط.

ً
محمػدان
ماـ الباقر عف االماـ عمػي أف رجػ ن قػاؿ لػط :مػف شػ د أف ال إلىػط إالٌ ا﵀ ك ٌ
أف ٌ
ب -ركل اإل ي
ائض ا﵀"  ،ىكقػػاؿ  أي ػان" :لػػك
ػأيف فػر ي
ػاف مؤمنػان قػػاؿ" :فػ ى
رسػػك يؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط كسػػمـ كػ ى
كػػاف ً
ػكـ ،كال ص ػ ةه ،كال ح ػ هؿ ،كال ح ػراـ" )2( .فجعػػؿ عبػػادة ا﵀ مػػف
االيمػػاف ك م ػان ،لػػـ ينػ ٍ
ى
ػزؿ فيػػط صػ ه
لكازـ اإليماف بػط ،كلػـ يػذكر كلػك إشػارة إلػى أف الكاليػة ركػف أك أصػؿ مػف أصػكؿ الػديف ،كلػـ يقػؿ مػا
زعمك عف آؿ البيت أف العبادة ال تقبؿ إال بالكالية.
لى مف قكلط ﴿:إِ َّن اهللَ
ج-
ركل الصدكؽ في التكحيد عف عمي  قاؿ :ما في القرآف آية أحب إ ٌ
ِ َ
ؼ َك بِ ِف﴾ اآلية ،كفي حديث طكيؿ قاؿ :هرجت م رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميػط كآلػط كسػمـ
ٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
إلى قاع حكلط حجارة ،فقاؿ لي :اجمس حتى أرج إليؾ ،فانطمؽ في الحرة حتى لػـ أر كتػكارل عنػي

فأطاؿ ...حتى قمت يا نبي ا﵀ جعمني ا﵀ فداؾ مف تكمـ في جانب الحرة فػإني مػا سػمعت أحػدان يػرد
عميؾ شيئان قػاؿ :ذاؾ جبرئيػؿ عػرض لػي فػي جانػب الحػرة ،فقػاؿ :بشػر أمتػؾ أف مػف مػات ال يشػرؾ

با﵀  شيئان دهؿ الجنة ،قاؿ :فقمت :يا جبرئيػؿ ك إف زنػى ك إف سػرؽ قػاؿ :نعػـ ،قمػت، :كاف زنػى

( )1تفسير الفرات الككفي :تحقيؽ :محمد الكاظـ ،المطبعة التابعة لك ازرة الثقافة كاإلرشاد ،ط راف1410،ق  ،ص:
 ،149-148بحار ارنكار.247/23 ،
( )2العقيدة اإلس مية عمى

اربحاث العقائدية ،ص.262 :

كء مدرسة أهؿ البيت :جعفر السبحاني ،سمسمة الكتب العقائدية ،إعداد مركز
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،كاف سرؽ قاؿ :نعـ ك إف شرب الهمر" )1( .كبعد هذ الركاية أك ح الشارح –كعػادت ـ -أف الم فػرة
كالجنػة هاصػػة بػػالمؤمنيف أم مػػف آمنػكا بالكاليػػة لكػػف النبػػي  لػػـ يشػر مطمقنػػا إلػػى اشػػتراط كاليػػة آؿ
بيتط لدهكؿ الجنة كتحقيؽ التكحيد.

-2

كرد في كتب الشيعة المعتمدة أف آؿ البيت حػذركا أتبػاع ـ أف يأهػذكا مػف أقػكال ـ مػا هػالؼ

-3

إف مف نظر في أركػاف اإلسػ ـ يجػدها عبػادات مح ػة ﵀  ، أمػا اإلمامػة التػي يزعمػكف

دس ػكا كلفٌق ػكا عمػػي ـ فػػي كتػػب ـ ،كهػػذا القػػكؿ بػػأف
الكتػػاب كالسػػنة رن ػػـ عمم ػكا أف بعػػض أتبػػاع ـ قػػد ٌ
الكاليػػة ركػػف مػػف أركػػاف الػػديف كمنكرهػػا كػػافر لػػـ يػػرد ص ػراحة كال تعري ػان فػػي الق ػرآف ،كقػػد قػػاؿ ا﵀
ش ْ ٍء﴾ ارنعاـ ،38 :كقد ذكر النبي  في أحاديث كثيرة أركاف
تعالىَ ﴿:ما فَ ْنا ِف ا ْل ِكتا ِ ِم ْن َ
اإليماف ،كاإلس ـ كلـ يذكر من ا الكالية ،أك اإلمامة كما يزعمكف.
ف ي منصػب دنيػكم كلػيس دينػي ،كتعمق ػا بالػديف مػف ناحيػة أن ػا تت ػمف حمايػة الػديف كالػدفاع عنػط

،كاقام ػػة الح ػػدكد كالع ػػدؿ ب ػػيف الن ػػاس ،فاإلمام ػػة كس ػػيمة إلقام ػػة ال ػػديف ،كليس ػػت م ػػف أص ػػؿ ال ػػديف ف ػػي

شيء.
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()2

ركل محمد بف عمي بػف أبػي طالػب -ابػف الحنفيػة -قػاؿ :قمػت ربػي يعنػى عميػان :أم النػاس

هير بعد رسكلط  قاؿ :أبك بكر ،قمت :ثـ مف قاؿ :ثـ عمر ،كهشػيت أف يقػكؿ عثمػاف ،قمػت :ثػـ

أنت ،قاؿ :ما أنا إال رجؿ مف المسمميف" )3( .ف ػذا اعتقػاد عمػي فػي نفسػط ،كفػي الهمفػاء قبمػط ،كلػـ
يقؿ أنط أحؽ من ـ باله فة ،رن ا نص مػف ا﵀ ،كلػـ يكفػرهـ ،رن ػـ تق ٌػدمكا عميػط باله فػة بػؿ كثػر
ثناؤ كترحمط عمي ـ.

-5

إف اإلمامة التي يزعمكف هػي دعػكل غيػر حقيقيػة حيػث لػـ يتػكؿ اإلمامػة مػف أئمػت ـ سػكل

أمػا مػف عػداهـ فمػـ
عمي بعد ث ثة همفػاء ،ثػـ الحسػف بػف عمػي لمػدة سػتة أشػ ر ،ثػـ تنػازؿ عن ػاٌ ،
يتػػكؿ أحػػد مػػن ـ شػػيئان مػػف أمػػكر الػػدنيا ،ف ػ ن عػػف اإلمامػػة الكبػػرل ،فتكػػكف دعػكاهـ فػػي اإلمامػػة مػػف
باب الكذب.

()4

إف الناظر فػي سػبب تف ٌػرؽ الشػيعة إلػى فػرؽ عديػدة حممػت أسػماء بعػض آؿ البيػت يتأكػد لػط
-6
نص الجتمعػكا عمػى إمػاـ معمػكـ
نص عميط القرآف رنط لك كجد ٌّ
كذب ـ في أف اإلمامة منصب إل ي ٌ
( )1مرآة العقكؿ في شرح أهبار آؿ الرسكؿ.42/10 ،
( )2انظر :أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة :سعكد بف عبد العزيز الهمؼ ،مكق المكتبة الشاممة،
ط1420:هػ1421-هػ.87 /2 ،
( )3صحيح البهارم :كتاب أصحاب النبي  ،باب قكؿ النبي " :لك كنت متهذا همي ".7/5 ،)3671( ،
( )4انظر:أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة سعكد بف عبد العزيز الهمؼ.89/2 ،
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بالنص بعد مكت كؿ إماـ ،كلما اجتمعت كؿ جماعػة عمػى رجػؿ بعػد مػكت اإلمػاـ ،كلمػا كانػت فػرؽ

الشيعة التي يكفر بع
-7

ا بع ان مكجكدةن أص ن .

إف اردلة الدالة عمػى أحقيػة أبػي بكػر لمه فػة بعػد رسػكؿ ا﵀  كا ػحة كمن ػا اسػته ؼ

النبي  ربي بكر لإلمامة في الص ة في مر ط الذم مات فيط ،كهي داللة كا حة ،رف الص ة
عمي كما يزعمكف هك اإلماـ الهتار النبي بدؿ أبي
أعظـ أركاف اإلس ـ بعد الش ادتيف ،كلك كاف ه
أف المسػػتحؽ لمه فػػة هػػك
بكػر ،فممػػا لػػـ يجعمػط كػػذلؾ ،د ٌؿ عمػػى كػػذب الشػيعة فػػي دعػكاهـ اإلمامػة ،ك ٌ
أبك بكر .

إف كؿ ما يدعيط االثنا عشرية مف اردلػة فػي اسػتحقاؽ عمػي لإلمامػة هػي أدلػة عامػة لػيس
-8
ل ـ في ا دليؿ مثؿ قكلط تعالى﴿ :إَِّٕاَم وفِأُُؿ اهللُ ورشاق ُفف وا َّف ِاذيـ آمُْاقا ا َّفا ِذ ِ
ُاقن
افهاال َة َو ُي ْٗت َ
ّٔ َ
اقن َّ
َ
ََ ُ ُ َ
يـ ُيَ ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ
قن﴾ المائدة ،55 :قاؿ الطبرسي" :كهذ اآلية مف أك ح الدالئؿ عمى صحة إمامػة
افزَّ ـََ ٚة َو ُه ْؿ َراـِ ًُ َ
عمي بعد النبي ب فصؿ".

()1

بؿ زعمكا أف أهؿ السنة يكافقكهـ في أن ا نزلت في عمي حيف تصدؽ

عميا
بهاتمط في الص ة كلكف أهؿ العمـ أجمعكا بالنقؿ عمى أن ا لـ تنزؿ في عمي بهصكصط ،كأف ن

لـ يتصدؽ بهاتمط في الص ة ،كأف هذ القصة مكذكبة )2( .كالصحيح أف هذ اآلية نزلت في الن ػي
عف مكاالة الكفار ،كارمر بمكاالة المؤمنيف )3( .كهذا الدليؿ ي ر الشيعة أكثر مما ي ر أهػؿ السػنة

رف إنمػػا تفيػػد الحصػػر فتحص ػر الكاليػػة كاإلمامػػة لعمػػي كتسػػمب ا مػػف ارئمػػة مػػف بعػػد  ،كهػػذا ال

يريدك  ،فبطؿ استدالل ـ.
-9

()4

إف الكالية المقصكدة في اآلية التي جعمكها أعظػـ كأكؿ دليػؿ عمػى كاليػت ـ ،ال تعنػي اإلمػارة

كالحكـ مف ناحية الم ة كسياؽ اآلية، ،كانما تعنى الكالية التي هي

د العداكة )5( .كمثم ا مػا كرد فػي

السنة كاحتجػكا بػط ف ػك ف ػيمة لعمػي  ،كلػيس فيػط داللػة عمػى اله فػة ،كذلػؾ مثػؿ قػكؿ النبػي :

( )1مجم البياف.128/2 ،
( )2من اج السنة4./4 ،
( )3السابؽ4./5 ،
( )4انظر :تفسير ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب المثاني :ش اب الديف محمكد بف عبد ا﵀ الحسيني
ارلكسي ،تحقيؽ :عمي عبد البارم عطية ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1415 ،1هػ.334/3 ،

( )5انظر :السابؽ.335/3 ،
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"مف كنت مكال فعمي مكال " )1( .فالكاليػة هػي المحبػة كالنصػرة التػي هػي حػؽ لكػؿ مػؤمف ،فمػـ ييػرد بػط
قطعان اله فػة بعػد إذ لػيس فػي المفػظ مػا يػدؿ عميػط ،كمثػؿ هػذا ارمػر العظػيـ يجػب أف يبمػغ ب غػان
مبينان )2( .كأما حديث" :أال تر ى أف تككف مني بمنزلة هاركف مف مكسى إال أنط ال نبي بعػدم".

()3

لم ػا اسػػتهمفط مكسػػى عمػػى أهمػػط كبنػػي إس ػرائيؿ ،فعمػػي
ف ػػذا فيػػط بيػػاف أف يكػػكف عمػػي بمنزلػػة هػػاركف ٌ
لمػا اسػػتهمؼ عميػان عمػى المدينػػة فػػي غػػزكة تبػكؾ ،كلػػـ يكػػف فػػي
كػذلؾ ٌ
رف هػػذا القػػكؿ قالػػط النبػي ٌ 
المدينة إال النساء كالصبياف ،فهػرج عمػي يبكػي قػاؿ :تهمفنػي عمػى النسػاء كالصػبياف! فطيػب هػاطر

النبي بذلؾ ،ف ذ ف يمة لط كليس في ا داللػة عمػى اإلمامػة المزعكمػة ،كمػا أف التشػبيط ال يقت ػي
المساكاة ،كقد ثبت قكلط  مثؿ ذلؾ ربي بكر كعمر

 ،كشب ما بإبراهيـ كنكح عمي ما الس ـ.

()4

 -10لقػػد تبػ ٌػيف أف الق ػرآف الك ػريـ لػػيس فػػي ظػػاهر مػػا يػػدؿ عمػػى مػػا يػػذهبكف إليػػط مػػف الػػنص عمػػى
عمي ،أك بقية االثني عشػر ،كأف كػؿ مػا يسػتدلكف بػط مػف آيػات يحػاكلكف أف يصػرفكا معناهػا إلػى مػا
ٌ
()5
يريدكف ،بمقت ى ركايات مك كعة ،كتأكي ت باطمة.
 -11أم ػػا زعم ػػـ أف منك ػػر الكالي ػػة ه ػػك مش ػػرؾ كك ػػافر ،ال ييقب ػػؿ من ػػط عم ػػؿ ،كل ػػك ج ػػاء بأعم ػػاؿ
رف نصػػكص
عظيمػػة ،ك يسػػتحؽ الهمػػكد فػػي النػػار ،فيػػط افت ػراء عمػػى ا﵀ تعػػالى كعمػػى رسػػكلط
ٌ
عقكبة الشرؾ جاءت كا حة جمية ،كقكلط تعالى ﴿ :إِ َّٕ ُف َم ْـ ُي ْ ِ
ؼ ْك بِٚهللِ َؾ ََدْ َح َّار َم اهللُ َظ َِ ْٔ ِاف َْ
الَّْا ََ ٜو َم ْاٖ َوا ُه
َّااٚر ﴾ المائػػدة ،72:كلػػـ تشػػر إلػػى أف الشػػرؾ هػػك إنكػػار كاليػػة ارئمػػة ،ثػػـ مػػا هػػك حكػػـ المكحػػديف
افْ ُ
العابديف الذيف لـ يبم ـ تفسير الشيعة لمشرؾ ب ذا العدكاف عمى ا﵀!

 -12إف تكفيػػر منكػػر اإلمامػػة فيػػط تكفيػػر ل مػػة مػػف أكل ػػا إلػػى آهرهػػا ،سػػكل شػػرذمة قميمػػة مػػف
الركافض ،كهذا مؤد إلى إبطاؿ الديف كمط كما أدل إلى إبطاؿ الديف ف ك باطؿ.

()6

( )1قاؿ ابف حزـ" :كأما مف كنت مكال فعمي مكال ف يصح مف طريؽ الثقات أص ن" (الفصؿ في الممؿ كارهكاء

كالنحؿ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ ارندلسي الظاهرم ،مكتبة الهانجي – القاهرة ،)224/4 ،ككثير
مف العمماء الذيف حسنك قالكا :فيط زيادات مكذكبة.
( )2انظر:من اج السنة.321/ 7 ،

( )3سنف ابف ماجط ،كتاب :اإليماف كف ائؿ الصحابة كالعمـ ،باب ف ؿ عمي بف أبي طالب،42/1 ،)115( ،
قاؿ ارلباني :صحي(صحيح الجام الص ير.)311/1 ،
( )4انظر :من اج السنة.330/7 ،
( )5انظر :أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية ،د .ناصر القفارم .684/2 ،كقد فصؿ -ج از ا﵀ هي انر -كثي ار في إبطاؿ
اعتقادهـ المزعكـ في الكالية.

( )6انظر :أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة :سعكد بف عبد العزيز الهمؼ.91/2 ،
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-13

إف تكفيػر منكػر اإلمامػػة فيػط تكفيػر لمػػف أقػر لمعاكيػة  باإلمامػػة ،فيػدهؿ فيػط الحسػػف 

الػذم تنػػازؿ عن ػػا لمعاكيػة  ،كالحسػػيف  الػػذم أقػر لمعاكيػػة  ب ػػا بعػد تنػػازؿ أهيػػط ،كسػػائر آؿ

البيت  ،كمف كاف م عمي  في العراؽ ،رن ـ اصطمحكا عمى إمامة معاكية كبايعك فمف زعـ
كفر مف أنكر اإلمامة فقد كفر جمي هؤالء كمن ـ أئمة آؿ البيت كتكفيرهـ كفر ،فمف كفٌرهـ ف شؾ
()1
في كفر عند الركافض ،ف ذا دليؿ ظاهر عمى بط ف دعكل الركافض في منكر اإلمامة.
الملما:
بعد هذا العرض لعقيدة عقيدة آؿ البيت في تكحيد ارلكهية عند االثنػا عشػرية ،التػي اسػتدلكا
عمي ا ب ذ الركايات التي طفحت كف انر ،كشركان منسكبان آلؿ البيت -كذبان كزك انر  -في مصادر الشيعة

المعتمػدة ،كػي يثبتػكا هػػذا الشػرؾ ،كال مػك الػػذم يسػمكنط تكحيػدان ،كبالمقارنػة بمػػا ذكرنػا عػف آؿ البيػػت

 ممػػا كرد فػػي كتػػب السػػنة صػػحيحة اإلسػػناد ،كمعمكمػػة الػػركاة ،فإنػػط يتبػػيف لنػػا بمػػا ال يػػدع مجػػاالن

لمشػػؾ أف :هػػذ العقيػػدة فػػي تكحيػػد ارلكهيػػة ليسػػت عقيػػدة آؿ البيػػت ، كانمػػا نسػػج ا كتٌػػاب العقيػػدة
يحصنكا تكحيدهـ.
الشيعة مف عقكل ـ المنحرفة ،كمف عقائد الممؿ ال الة التي اهتمطكا ب ا دكف أف
ٌ

( )1انظر :أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة.91/2 ،
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املبحح الجالح
مناقشة عقيدة الشيعة االثنا عشرية يف توحيد األلوهية
وآثارها على املخالفني هلم
وف ه أ لع م ال :
الم م األول :تأل ه األ م والغمو ف هم.
الم م الثان  :التو ل والتل ك غ

المش وع ،وتعظ م ال لو والم ا ا وال و .

الم م الثالا :الش ك ف ال عاء والممف وا ق ام لغ

ا﵀.

الم م ال الع :ال م والكهان .
الم م ال امس :آثا توم األلو

عن الش ع االثنا عش
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تمه :
بعػػد أف تعرفنػػا عمػػى العقيػػدة الهاصػػة بتكحيػػد ارلكهيػػة التػػي نسػػبت ا االثنػػا عش ػرية فػػي كتب ػػا

المعتمدة آلؿ البيت ،نذكر في هذ المبحث مناقشة لعقيدة االثنا عشرية التػي اسػتقر عمي ػا المػذهب
الرد عمي ا مف مصادرهـ المعتمدة كغيرها ،في هذ المطالب التالية:
كديف لط ،ك ٌ

الم م األول :تأل ه األ م والغمو ف هم.
هصػكا اإلمػاـ عمػي  ،كغيػر ،
ذكرنا في الفصؿ المتعمؽ باعتقاد الشيعة في الربكبية أن ػـٌ :
ػدبركف الكػكف فػي كػؿ أمػكر ،
باسـ الرب كبصفات الربكبية كم ا فجعمكا ل ئمة ه فة تككينية ،ف ـ ي ٌ

مػػف رعػػد كمطػػر كغيػػر ذلػػؾ ،كجعمػكا ل ئمػػة ممػػؾ الػػدنيا كاآلهػرة ،فعمػػي ـ تيعػػرض أعمػػاؿ العبػػاد ،كهػػـ
فيػػدهمكف أتبػػاع ـ الجنػػة ،كيسػػكقكف مهػػالفي ـ إلػػى
الػػذيف يحيػػكف المػػكتى ،كيتكلػػكف الحسػػاب كالجػزاء ،ي

النار ،كقد ذكرنا أدلت ـ المزعكمة ،كقمنا بالرد عمي ا (.)1

ككما هك معمػكـ فػإف هصػائص كصػفات الػرب هػي هصػائص كصػفات لإللػط رف الربكبيػة

ػص مػػا أسػػندك ل ئمػػة مػػف
مسػػتمزمة ل لكهي ػة ،كارلكهيػػة مت ػػمنة لمربكبيػػة .كفػػي هػػذا المطمػػب نهػ ٌ
هصائص ارلكهية كالتي أشرنا ل ا سابقان.
المناقش وال :
أكالن :لقد كرد فػي كتػب الشػيعة المعتمػدة عػدة ركايػات عػف أئمػت ـ المعتبػريف ،ت ػدـ هػذا ال مػك كالتأليػط

ل ئمة كمن ا:

أقركا بعبكديت ـ ﵀ تعالى :في مناجػات ـ ﵀ كدعػائ ـ لػط ،فػأمير المػؤمنيف
-1
ما يفيد بأف ارئمة ٌ
عمي هطيئتي ،ثـ أذكر العظيـ مف أهذؾ ،فتعظـ
عمي  كاف يقكؿ" :إل ي أفكر في عفكؾ فت كف ٌ
عمي بميتي ،ثـ قاؿ :آ إف أنا قرأت في الصحؼ سيئة أنا ناسي ا كأنت محصي ا ،فتقكؿ :هػذك ! فيػا

لػػط مػػف مػػأهكذ ال تنجيػػط عشػػيرتط ،كال تنفعػػط قبيمتػػط".
عشيرتط ،كال يحصى أعمالط ،بؿ ينسى ما فعمط.

-2

()2

ف ػػك يقػ ٌػر هنػػا بأنػػط عبػػد ﵀ تعػػالى ،ال تنفعػػط

ِ
اااـ َُ ِ
فس ػػر ب ػػط ارئم ػػة ق ػػكؿ ا﵀ تع ػػالىَّ ﴿ :اَت ُ
ون اهللَِّ﴾
اااَٚنُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبااا ٚم ْ
اااٚر ُه ْؿ َو ُر ْه َب َ
َاااذوا َأ ْح َب َ
م ػػا ٌ

بأف عبادة ارحبار كالرهباف ،هي منح ـ الحؽ في التحميؿ كالتحريـ ،فقد جاء في أصكؿ
التكبةٌ ،31:
الكافي حيث قاؿ أبك عبد ا﵀ جعفر الصادؽ" :أما كا﵀ ما دعكهـ إلى عبادة أنفس ـ ،كلك دعكهـ مػا
( )1انظر :المبحث الثالث مف الفصؿ اركؿ.
( )2بحار ارنكار.12 / 41 ،

066

الفصلىالثاني
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()1
كحرمػكا عمػي ـ حػ الن مػف حيػث ال يشػعركف"  ،كهػك مكافػؽ تمامػان
أجابكهـ كلكف أحمٌكا ل ـ ح ارمػانٌ ،
لمػػا كرد مػػف تفسػػير ل ػػذ اآليػػة الكريمػػة عنػػد أهػػؿ السػػنة ( )2فكيػػؼ يعطػػي الشػػيعة رئمػػت ـ الحػػؽ فػػي

التشري
لمر ػػا  -كهػػك اإلمػػاـ الثٌػػامف
-3
مػػا يػػد ٌؿ عمػػى إنكػػار ارئمػػة عمػػى مػػف كصػػف ـ بالعصػػمة :قيػػؿ ٌ
السػ ك فػػي
أف ٌ
قكمػا يزعمػكف ٌ
الػذم ت ٌػدعي الشػيعة عصػمتط ٌ " :-
ػي  لػػـ يقػ عميػط ٌ
إف فػػي الككفػة ن
النب ٌ
إف الػذم ال يسػ ك هػك ا﵀ الػذم ال إلػط إال هػك" ،)3( .كعػف أبػػي
صػ تط ،فقػاؿ :كػذبكا  -لعػن ـ ا﵀ ٌ -
ػي صػ تي" )4( .كفي ػا إقػرار منػط بسػ ك فػي
عبد ا﵀ كاف يقكؿ" :رٌبمػا أقعػدت الهػادـ همفػي يحفػظ عم ٌ
الص ة كلذلؾ يجعؿ هادمط يتاب ص تط ليحفظ ا عميط.

مػػا يػػد ٌؿ عمػػى كصػػية ارئمػػة رتبػػاع ـ بمػػزكـ التكحيػػد ،كالبعػػد عػػف الشػػرؾ :عػػف أبػػي عبػػد ا﵀
-4
ت ،كاف
جعفر الصادؽ " :أف رج ن أتػى النبػي  فقػاؿ :أكصػني ،فقػاؿ :ال تشػرؾ بػا﵀ شػيئان ،كاف يعػ ٌذ ٍب ى
ػت" ،)5( .كفي ػػا الن ػػي عػػف الشػػرؾ بػػا﵀ عمػػى إط قػػط س ػكاء ،كػػاف إش ػراؾ ل ئمػػة ،أك اريػػاـ ،أك
يح ٌرقػ ى

الطير ،أك غير .

مػػا د ٌؿ عمػػى أن ػػـ ال يممكػػكف ق ػػاء الحاجػػات، ،كانمػػا يقصػػدكف ا﵀ بػػدعائ ـ :كػػاف عمػػي بػػف
-5
الحسيف صمكات ا﵀ عمي ما يصمي عامة ليمتط في ش ر رم اف ،فإذا كاف السحر دعا ب ذا الدعاء:
إل ي...مف أيف لي الهير يػا رب كال يكجػد إال مػف عنػدؾ ،كمػف أيػف لػي النجػاة كال تسػتطاع إال بػؾ،
ال الػػذم أحسػػف اسػػت ني عػػف عكنػػؾ كرحمتػػؾ ...كالحمػػد ﵀ الػػذم أسػػألط فيعطينػػي ،كالحمػػد ﵀ الػػذم

اناديط كمما شئت لحاجتي ،كأهمك بط حيث شئت لسػرم ،ب يػر شػفي فيق ػي لػي حػاجتي ،كالحمػد﵀
الػػذم ال أدعػػك غيػػر كلػػك دعػػكت غيػػر لػػـ يسػػتجب لػػي دعػػائي ،كالحمػػد ﵀ الػػذم ال أرجػػك غيػػر كلػػك

رج ػػكت غي ػػر رهم ػػؼ رج ػػائي...كق ػػد قص ػػدت إلي ػػؾ بطمبت ػػى ،كتكج ػػت إلي ػػؾ بح ػػاجتي كجعم ػػت ب ػػؾ
اسػػت اثتي ،كبػػدعائؾ تكسػػمي ،مػػف غيػػر اسػػتحقاؽ السػػتماعؾ منػػي ،كال اسػػتيجاب لعفػػكؾ عنػػي ،بػػؿ

لثقتي بكرمؾ ،كلجائي إلى اإليماف بتكحيدؾ ،كثقتي بمعرفتؾ مني :أف ال رب لي غيرؾ ،كال إلػط إال
حؽ ،ككعدؾ صػدؽَ [ :و ْاش َٖ ُفقا اهللََّ ِم ْـ َؾ ْوِِ ِف إِ َّن اهللََّ
أنت كحدؾ ال شريؾ لؾ .الم ـ أنت القائؿ كقكلؾ ٌ
( )1أصكؿ الكافي ،53/1 ،مجم البياف لمطبرسي ،49-48/3 ،كتفسير الصافي.336/2 ،
( )2انظر :تفسير الطبرم ،210/14 ،تفسير الب كم.340/2 ،
الر ا البف بابكيط: ،ص.326 :
( )3بحار ارنكار ،350/25 ،كانظر :عيكف أهبار ٌ
( )4بحار ارنكار.351/25 ،
( )5الكافي ،126/2 ،بحار ارنكار .34/71 ،حكـ الدكتكر عبد الرحمف دمشقية عميط بالج الة كال عؼ .انظر:
(نقد أصكؿ كتاب الكافي كصاحبط.)6/1 ،
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ر ٍء َظِِ ًَٔم ] النساء )1( ."32 :فأيف الشيعة مف هذا التكحيد كاله ػكع ﵀ ف ػا هػك عمػي بػف
ـ َ
َٚن بُِ ُِّؾ َ ْ
الحسيف يدعك ا﵀ بػ كاسػطة ،كيتكسػؿ إليػط باإليمػاف بػط ،كمػا مػف إمػاـ إال قػد رككا عنػط الكثيػر مػف

أمثاؿ هذا الدعاء

()2

كلكف الشيعة يتكسمكف بقبكرهـ ،كيسألكن ـ ق اء حكائج ـ!
ٌ

إف كؿ ما نسبتط الشيعة ل ئمة مف هصائص ارلكهية ،يتصادـ م صريح القرآف الكريـ الذم
ثانيانٌ :
كثػػر عػػف ارئمػػة كصػػية شػػيعت ـ بػػأال يأهػػذكا مػػا هالفػػط ،فع ػف أبػػي الحسػػف الر ػػا ":ف ػ تقبم ػكا عمينػػا
ه ؼ القرآف ،فإنػا إف تح ٌػدثنا حػدثنا بمكافقػة القػرآف كمكافقػة الس ٌػنةٌ ،إنػا عػف ا﵀ كعػف رسػكلط نح ٌػدث،
إف ك ـ آهرنا مثؿ ك ـ أكلنا كك ـ أكلنا مصادؽ لك ـ
كال نقكؿ قاؿ ف ف كف ف فيتناقض ك مناٌ ،

فردك عميط".
آهرنا ،فإذا أتاكـ مف يحدثكـ به ؼ ذلؾ ٌ

()3

اٚظ َِ ْؿ َإَّٔا ُف َٓ إِ َفا َف إِ َّٓ اهللُ﴾
كلكف الشيعة لـ يستجيبكا ﵀ تعالى كال ل ئمة ،فػا﵀ تعػالى يقػكؿَ ﴿:ؾ ْ

محمد ،19:كالشيعة تقكؿ :اإللط هك اإلماـ .كا﵀ تعالى يقػكؿ َٓ ﴿:ت َْٖ ُخ ُذ ُه ِشَْ ٌَ ٜو َٓ ٕ َْاق ٌم﴾ البقػرة،255:
كالشيعة تنفي عف ارئمة الس ك كال فمة ،كا﵀ تعالى يقكؿ﴿ :و َٓ َت َُق ُفقا َد ِ ٚت ِ
َه ُ
ػ َأ ْف ِسَْ ُتُ ُُؿ ا ْفُ َِذ َب َه َاذا
َ
ِ
سوا َظ َذ اهللِ ا ْفُ َِذ َب﴾ النحؿ ،116:كالشيعة تقكؿ إف ارئمة يحمكف كيحرمكف كما
َح َال ٌل َو َه َذا َح َرا ٌم ف َت ٍْ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ار﴾ الشػػكرل ،11:كالشػػيعة تقػػكؿ:
افسااّ ُ
ر ٌء َو ُها َاق َّ
ٔع ا ْف َبها ُ
يشػػاءكف .كا﵀ تعػػالى يقػػكؿَ ﴿:ف ا ْٔ َس ـَّ ْثِااف َ ْ
ارئمػػة عػػيف ا﵀ ،ككجػػط ا﵀ كنػػكر .كا﵀ يقػػكؿ﴿:وإِ َذا شا َاٖ َف َ ِ ِ
ا ﴾ٛالبق ػرة،186:
ؽ ظ َبااَٚي َظِّْاال َؾ اِ٘ ِِّ َؿ ِريا ٌ
َ َ
ِ
اـ َُ ِ
ون اهللِ َمآَ ٚ
كالشيعة تقكؿ ارئمة هـ بابط ،كسبيمط ،كالكاسطة إليػط .كا﵀ تعػالى يقػكؿَ ﴿:و َٓ تَادْ َُ م ْ

َيْْ ٍَ ًُ َ
ُض َك ﴾ يكنس ،106:كالشيعة تقكؿ إف الحاجات ال تيق ى إال ب ـ ،كالدعاء ال ييرف إال
ؽ َو َٓ َي ُ ُّ
بأسمائ ـ .كا﵀ تعالى يقػكؿَ ﴿:م ْـ ُّي ِد اهللُ َؾ ُٓ َق ا ُْد ْٓت َِد َو َم ْـ ُي ْوِِ ْؾ َؾ َِ ْـ َ ِ
َتدَ َفا ُف َوفِٔاُ ٚم ْر ِصادً ا ﴾الك ػؼ،17:
َْ
كالشيعة تقكؿ :ال هداية إال بارئمة.
ثالثػان :إف االعتقػػاد بحمػػكؿ اإللػػط ،أك جػػزء منػػط فػػي ارئمػػة ،هػػي عقيػػدة أهػػذها الباطنيػػة الصػػكفية مػػف
ِ
يـ َؿاُ ٚفقا إِ َّن
النصارل ،كقد حكـ ا﵀ عمى النصارل بالكفر ب ذا القكؿ ،فقاؿ ا﵀ تعػالىَ ﴿:ف ََدْ َـ ٍَ َار ا َّفاذ َ
اهللَ ُه َق ا َْد ِسٔ ُ ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ﴾ المائدة ،17:فكيؼ تقكلكف إف ا﵀ هك اإلماـ ،كتفسركف عمى ذلؾ كػ ـ ا﵀
قػػاؿ شػػيخ اإلس ػ ـ ابػػف تيميػػة

فػػي حديثػػط عػػف مشػػاب ة الباطنيػػة كاالسػػماعيمية لمنصػػارل، ":كانمػػا

( )1بحار ارنكار.82 /95 ،
( )2انظر :بحار ارنكار.12/41 ،

( )3كفي كسائؿ ال ٌشيعة.119/27 ،
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يفرؽ بيف الرب كالعبد ،كحقيقة التكحيد عندهـ أف الرب هك
التكحيد في ك منا هذا" :يعني أف القرآف ٌ
()1
العبد".
رابعان :إف القكؿ بعصمة ارئمة هي فكرة دهيمة ليس ل ا أصكؿ في اإلس ـ ،حيث كاف عبد ا﵀ بف

سبأ الي كدم هك أكؿ مف قاؿ بعصمة عمي .

()2

ِ
ِ
ِ
افر ُش َ
اقل
كهي مردكدة بصريح القرآف الكريـ حيث قػاؿ تعػالىَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُّي ٚا َّفذ َ
يـ َآمُْاقا َأضٔ ًُاقا اهللَ َو َأضٔ ًُاق ْا َّ

َو ُأ ْو َِل إَم ِر ِمُُْؿ َؾِ٘ن َتَْٚزَ ْظتُؿ ِِم َر ٍء َؾر َُّو ُه إِ َػ اهللِ َوافرش ِ
قل﴾ النساء ،59 :فمـ يأمرنا بالرد عند التنازع
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
إال إلى ا﵀ كالرسػكؿ ،كلػك كػاف لمنػاس معصػكـ غيػر الرسػكؿ رمػرهـ بػالرد إليػط فػد ٌؿ القػرآف أف ال
()3
معصكـ إال الرسكؿ.
كذلؾ فقد أثبت القرآف الكريـ كقػكع النسػياف ،كصػ ائر الػذنكب مػف ارنبيػاء الػذيف هػـ أف ػؿ
لكف ا﵀ قد غفرها ل ـ ،حيث إن ـ قد سارعكا لمتكبة من ا ،فقاؿ تعالىَ ﴿ :و َظ َل َآ ََ ُم َر َّب ُف َؾٌ ََقى
البشرٌ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َز
اج َت َبُ ٚه َر ُّب ُف َؾت َ
َ ُث َّؿ ْ
َٚب َظ َِ ْٔف َو َهدَ ى﴾ طط ،121 ،120:كقاؿ سبحانطَ ﴿:و َف ََدْ َظٓدْ َٕ ٚإِ َػ َآ ََ َم م ْـ َؿ ْب ُؾ َؾْ َ
()4
َو َِل ٕ ِ
َجادْ َفا ُف َظزْ ًماا ﴾ٚطػػط ،115:كقػاؿ النبػي ..." :فجحػػد فجحػدت ذريتػط ،كنسػػي فنسػيت ذريتػػط".
ْ
()5
ػرد دعػػكل
فصػػار النسػػياف ،كالهطػػأ مػػف طبيعػػة ذريػػة آدـ  . كارئمػػة مػػف بنػػي آدـ ب ػ ش ػ ٌ
ؾ ،كيػ ٌ
رد إال رسكؿ ا﵀
كي ٌ
عصمة ارئمة:اتفاؽ العمماء مف أهؿ السنة عمى ٌ
أف كؿ شهص ييؤهذ مف قكلط ،ي

فإنط يجب تصديقط في كؿ ما أهبػر ،كاتباعػط فيمػا أمػر كاجتنػاب مػا ن ػى عنػط كزجػر ،كأال ييعبػد
ٌ ،
ا﵀ إال بمػػا شػػرع سػػبحانط عمػػى لسػػاف نبيػػط  فإنػػط المعصػػكـ الػػذم ال ينطػػؽ عػػف ال ػػكل ،كهػػك الػػذم
يمػػتحف بػػط النػػاس فػػي قبػػكرهـ ،فيقػػاؿ رحػػدهـ :مػػا تقػػكؿ فػػي هػػذا الرجػػؿ الػػذم بعػػث فػػيكـ فيثبػػت ا﵀

الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت ،فيقكؿ :هك عبد ا﵀ كرسكلط ،كلك ذكر بدؿ الرسكؿ غير مف الصحابة،
أك ارئمة ،أك التابعيف ،أك العمماء لـ ينفعط ذلؾ.

()6

( )1مجمكع الفتاكل.127/2 ،
( )2انظر مجمكع الفتاكل.518/4 ،
( )3من اج السنة.318/3 ،

( )4سنف الترمذم ،كتاب تفسير القرآف ،دكف اسـ لمباب ،453/5 ،)3368( ،قاؿ ارلباني :صحيح .انظر( :مشكاة
المصابيح :محمد بف عبد ا﵀ الهطيب العمرم ،أبك عبد ا﵀ ،كلي الديف ،التبريزم ،تحقيؽ :محمد ناصر الديف
ارلباني ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1985 ،3ـ.)1321/3 ،
( )5انظر :تفسير السعدم.514/1 ،

( )6انظر :من اج السنة.191-190/6 ،
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هامسان :إف التحميؿ كالتحريـ هك حؽ ا﵀ تعالى ،ف ك الذم لط الحاكمية التي هي مف أهػص صػفات

ارلكهية ،كقد أنكر ا﵀ تعػالى فػي كتابػط الكػريـ عمػى الػذيف أشػرككا معػط مشػرعان آهػر ،فقػاؿ سػبحانط:
ِ
ِ
ِ
ِ
َه ُ َ ِ
﴿و َٓ َت َُق ُفقا َد ِ ٚت ِ
ون َظ َاذ
س َ
سوا َظ َذ اهللِ ا ْفَُذ َب إِ َّن ا َّفذ َ
َ
يـ َي ٍْ َ ُ
ػ أ ْفسَْ ُتُ ُُؿ ا ْفَُذ َب َه َذا َح َال ٌل َو َه َذا َح َرا ٌم ف َت ٍْ َ ُ
َ
ذ ُظقا ََُل ْؿ ِم َـ افدِّ ِ
يـ َمَِ ٚل ْ َي ْٖ َذ ْن بِ ِف اهللُ َو َف ْاق َٓ
اهللِ ا ْفُ َِذ َب َٓ ُي ٍِِْ ُح َ
ذـ ُ
َٚء َ َ
قن﴾ النحػؿ ،116:كقػاؿ﴿ :أ ْم ََُل ْؿ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أؿ﴾ الشػكرل .21:كعميػط فػإف الشػيعة الػذيف جعمػكا
ِض َب ْْٔ َُٓ ْؿ َوإِ َّن اف َّيٚد َ
اؿ َظ َاذ ٌ
اب َأف ٌ
غ ََُل ْ
ـَِ َّ ُ ٜا ْف ٍَ ْه ِؾ َف َُ َ
حاكمية التشري رئمت ـ ،يدهمكف تحت الكعيد الذم ذكر ا﵀ في هاتيف اآليتيف.
كقػػد ذكػػر آيػػة ا﵀ البرقعػػي ( )1فػػي كتابػػط كسػػر الصػػنـ تعقيب ػان عمػػى الركايػػة المنسػػكبة لجعفػػر

الصادؽ في الكافي ،فقاؿ " :فأجاب الصادؽ" :أما كا﵀ ما ىدعكهـ إلى عبادة أنفس ـ ،كلك ىد ىع ٍك يهـ ما
كحرمػكا عمػػي ـ حػ الن ،فى ىعبػػدكهـ مػػف حيػػث ال يشػػعركف" .يعنػػي أف
أجػػابكهـ كلكػػف أحمٌػكا ل ػػـ ح ارمػانٌ ،
قب ػػكؿ أحك ػػام ـ ه ػػك عب ػػادت ـ .كلن ػػا أف نق ػػكؿ اآلف :إذا ك ػػاف الش ػػيعة ق ػػد قبمػ ػكا ه ػػذ الركاي ػػة ،فمم ػػاذا

يتكج كف إلى أكابرهـ (يعني إلى أئمت ـ) كقت العبادة ،كيعتقػدكف بح ػكرهـ مع ػـ ،كاط ع ػـ عمػى

نكايػػاهـ كدهػػائم ـ كلمػػاذا يعتبػػركن ـ م ػ ذان لق ػػاء حاجػػات ـ ،كاذا كػػانكا يقبمػػكف مػػا أمػػر ا﵀ كاإلمػػاـ
ػػعؼ سػػند فإننػػا
الصػػادؽ فممػػاذا يجعمػػكف أنفسػ ـ مشػػركيف كأهػػؿ الكتػػاب ! إذف هػػذا الحػػديث مػ
نقبمػػط رنػػط يكافػػؽ الق ػرآف فػػي اآليػػة  13مػػف سػػكرة التكبػػة كلكػػف الشػػيعة لػػـ يقبمػػك بػػؿ عػػادك كقمٌػػدكا

فحرمكا الح ؿ ،كأحمٌكا الحراـ مهالفيف بذلؾ أمر ا﵀ تعالى ،كقكؿ اإلماـ الصادؽ" (.)2
أكابرهـٌ ،
ً
كجعم ـ شفعاء يسػتجاب ب ػـ الػدعاء،
سادسان :إف القكؿ بأف ارئمة هـ الكاسطة بيف ا﵀ كبيف عباد ،
عبػاد ارصػناـ ،قػاؿ ابػف تيميػة
كتطمب ب ـ الحاجات ،هك الشرؾ الذم كفٌر ا﵀ بػط ٌ

، ":كاف أثبػت ـ

( )1البرقعي :آية ا﵀ العظمى السيد أبك الف ؿ بف الر ا البرقعي مف س لة الحسيف بف عمي بف أبي طالب ،
كاف مف أقراف الهميني كأعمى مرجعية منط في المذهب الشيعي االثنا عشرم ،هرج مف التشي كأعمف اعتناقط

=مذهب السنة في ع د الشا بعد دهكلط معركة البحث عف الحقيقة بس حيف اثنيف ،هما كتاب ا﵀ القرآف الكريـ،
كس ح العقؿ الفطرم اليقيني .تمٌقى عممط في الحكزة العممية في قـ في إيراف ،كناؿ درجة االجت اد في المذهب
جد ارعمى مكسى المبرق ابف
الجعفرم االثنا عشرم ،كلط مئات التصانيؼ ،كالمؤلفات ،كالبحكث ،كالرسائؿ ،ككاف ٌ
اإلماـ محمد التقي بف عمى بف مكسى الر ا كل ذا يسمى البرقعي ،كقد كفد إلى قـ كقبر اآلف مش كر في ا .مف

أش ر مؤلفاتط :تحطيـ الصنـ أك :كسر الصنـ (عرض أهبار ارصكؿ عمى القرآف كالعقكؿ) ،كهك في الرد عمى
أصكؿ الكافي لمكميني الشيعي كيق في  411صفحة بالفارسية ،ك 360صفحة بالعربية كهك دراسة حديثيط =لكتاب
الكافي حيث يقارنط بالقرآف كالعقؿ ،ثـ يفند كينقض مف ه لط عقيدة القكـ بشكؿ غير مسبكؽ .مات

مقتكال،

كقيؿ مسمكما ،كأكصى بدفنط في مقابر أهؿ السنة .انظر :مقاؿ بعنكاف :مف هك آية ا﵀ البرقعي ،شبكة الدفاع عف
السنة ،http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=149985 ،الث ثاء.2015/11/3 ،

( )2كسر الصنـ.37/1 ،
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كسائط بيف ا﵀ كبيف همقػط  -كالحجػاب الػذيف بػيف الممػؾ كرعيتػط  -بحيػث يككنػكف هػـ يرفعػكف إلػى

ا﵀ حػكائج همقػػط فػػا﵀ إنمػػا ي ػػدم عبػػاد كيػػرزق ـ بتكسػػط ـ فػػالهمؽ يسػػألكن ـ كهػػـ يسػػألكف ا﵀ ...
()1

فمف أثبت ـ كسائط عمى هذا الكجط :ف ك كافر مشرؾ يجب أف يستتاب فإف تاب ،كاال قتؿ".
سابعان :إف هداية التكفيؽ لإليماف ال يقدر عمي ا إال ا﵀ كحد  ،كقد نفاها سبحانط عف نبيط  ،كش د
ِ
التػػاريخ أنػػط لػػـ يقػػدر عم ػى هدايػػة عمػػط أبػػي طالػػب فقػػاؿ ا﵀ تعػػالى ﴿:إِٕ َ
اا﴾ٝ
ااـ َأ ْح َب ْب َ
َّااؽ َٓ َ ْ اادي َم ْ
القصص )2( ."56:فكيؼ تقكلكف إف ال داية كمعرفة ا﵀ ال تككف إال بارئمة

ثامنان :إف الشيعة جعمت ل ئمة كالية التشري  ،كما جعمت ل ـ كالية تدبير الككف-التككينية ،-م أف
هؤالء ارئمة كما ذكرت كتب الشيعة عاشكا هػائفيف مست ػعفيف بػؿ عاشػكا عمػى هبػات كهػدايا مػف
كصػػفكهـ بأعػػدائ ـ ،كهاصػػة معاكيػػة كابنػػط يزيػػد

اررض كهػب ألػػؼ ألػؼ درهػػـ ،كابنػط أكؿ مػػف

 ،حيػػث ذكػػرت كتػػب ـ ":كمعاكيػػة أكؿ رجػػؿ فػػي
ػاعؼ ذلػػؾ فإنػط كػػاف يجيػز الحسػػف كالحسػيف ابنػػي

عمي في كؿ عاـ ،لكؿ كاحػد من مػا بػألؼ ألػؼ درهػـ ،ككػذلؾ كػاف يجيػز عبػد ا﵀ بػف العبػاس ،كعبػد

ا﵀ بف جعفر ،فمما مات كقاـ يزيد ،كفد عميط عبد ا﵀ بف جعفر فقػاؿ لػط :إف أميػر المػؤمنيف معاكيػة

كاف يصؿ رحمي فػي كػؿ سػنة بػألؼ ألػؼ درهػـ ،قػاؿ :فمػؾ ألػؼ ألػؼ درهػـ فقػاؿ :بػأبي أنػت كأمػي،

أمػػا إنػػي مػػا قمت ػػا البػػف أنثػػى قبمػػؾ قػػاؿ :فمػػؾ أربعػػة آالؼ ألػػؼ درهػػـ" )3( .كب ػػذا يتبػ ٌػيف أن ػػـ عاش ػكا
محركميف مف التصرؼ القدرم ،كالتصرؼ الشرعي ،فأم فائدة مف هذ الدعكل (.)4

( )1مجمكع الفتاكل.126/1 ،
ِ
ِ
ِ
( )2صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلط تعالى﴿ :إِٕ َ
ٚء﴾
َّؽ َٓ َ ْ دي َم ْـ َأ ْح َب ْب َ
َ ٝو َفُ َّـ اهللََّ َ ُّْيدي َم ْـ َي َن ُ
القصص.112/ 6 ،)4772( ،56 :
( )3شرح ن ج الب غة :ابف أبي الحديد المعتزلي ،تحقيؽ :محمد أبك الف ؿ إبراهيـ ،دار إحياء الكتب العممية،
طبعة1378:ق1959/ـ.251/1 ،

( )4انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات :د .أحمد بف سعد ال امدم ،ص.124 :
070
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الم م الثان  :التو ل والتل ك غ

المش وع ،وتعظ م ال لو والم ا ا وال و .

كانت الشيعة أكؿ مف أدهؿ عمى ارمة اإلس مية شػركيات القبػكر ( ،)1حيػث بنػكا ار ػرحة

كالمػ ازرات كالمشػػاهد ،كغػػالكا فػػي تعظػػيـ بنائ ػػا كزهرفت ػػا ،حتػػى فاقػػت المسػػاجد فػػي االهتمػػاـ ب ػػا ،ثػػـ

صرفكا ل ا كثي انر مف العبادات التي هػي حػؽ ا﵀ كحػد  ،قػاؿ النبػي  ":فػإف حػؽ ا﵀ عمػى العبػاد أف
يعبدك  ،كال يشرككا بط شػيئان" )2( .فكػانكا أكؿ مػف أحيػا مظػاهر الشػرؾ بعػدما هػدم ا النبػي  فػي فػتح

مك ػػة .كص ػػنفكا كتبػ ػان ف ػػي ف ػػائم ا ،س ػ ٌػمكها" :مناس ػػؾ المش ػػاهد" أك "مناس ػػؾ الزي ػػارات" ( ،)3ق ػػاؿ ش ػػيخ

اإلس ـ ابف تيمية

" :كأكؿ مف ك

هذ ارحاديػث فػي السػفر لزيػارة المشػاهد التػي عمػى القبػكر

أهػػؿ البػػدع مػػف الػػركافض كنحػػكهـ ،الػػذيف يعطمػػكف المسػػاجد كيعظٌمػػكف المشػػاهد ،التػػي ييشػػرؾ في ػػا،
كيبتدع في ا ديف لـ ينػزؿ ا﵀ بػط سػمطانان ،فػإف الكتػاب كالسػنة إنمػا في مػا ذكػر المسػاجد
كيكذب في ا ،ي
ي

دكف المشػػاهد" )4( .أمػػا السػػبب إلنشػػائ ـ هػػذ المشػػاهد ف ػػك:ج م ػػـ بحقيقػػة اإلس ػ ـ كمف ػػكـ العبػػادة
الحقيقي ،إ افة إلى غمكهـ الفاحش في أئمة آؿ البيت الذم ال يستند إلػى كتػاب ا﵀ ،كال إلػى السػنة
الصحيحة عف نبيط كآؿ بيتط ارط ار.

()5

إف مػػف أحسػػف مػػا يكتػػب فػػي هػػذا المك ػػكع رسػػالة ( )6لمباحثػػة عبيػػر قػػب ف ج ازهػػا ا﵀ هي ػ انر،
الرد عمي ا.
ثت في ا عف شركيات القبكر بتفاصيم ا م
ٌ
بعنكاف عبادة القبكر عند الشيعة ،تحد ٍ
فػػي هػػذا المطمػػب أذكػػر باهتصػػار أهػػـ الشػػركيات ،التػػي أحػػدثت ا الشػػيعة كالمتعمقػػة بػػالقبكر
كأهم ا غالبان.

( )1انظر :أصكؿ مذهب اإلمامية لمقفارم.1189/3 ،
( )2سنف ابف ماجط ،كتاب الزهد ،باب ما يرجى مف رحمة ا﵀ يكـ القيامة ،1435/2 ،)4296( ،قاؿ ارلباني:
صحيح( .الجام الص ير كزياداتط.)1319/2 ،
( )3كمن ا :كتاب المزار لممفيد ،ككامؿ الزيارات لجعفر بف محمد بف قكلكيط.

( )4الرد عمى ارهنائي قا ي المالكية :تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية الحنبمي الدمشقي ،تحقيؽ :الداني
بف منير آؿ زهكم ،المكتبة العصرية – بيركت ،ط1423 ،1هػ.40/1 ،
( )5انظر :إغاثة الم فاف مف مصايد الشيطاف :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابف قيـ الجكزية ،تحقيؽ:
محمد حامد الفقي ،مكتبة المعارؼ -الرياض ،السعكدية.193/1 ،
( )6عبادة القبكر عند الشيعة عرض كنقد :عبير عبد المالؾ قب ف ،إشراؼ :د .صالح الرقب ،الجامعة اإلس مية-
غزة1435 ،ق2013/ـ.
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أوالً :التو ل والتل ك غ

المش وع.

أما التكسؿ فمط في االصط ح تعريفاف:
تعريؼ عاـ :كهك التقرب إلى ا﵀ تعػالى بفعػؿ المػأمكرات كتػرؾ المحرمػات ،كتعريػؼ هػاص
ببػػاب الػػدعاء :كهػػك أف يػػذكر الػػداعي فػػي دعائػػط مػػا يرجػػك أف يكػػكف سػػببان فػػي قبػػكؿ دعائػػط ،أك أف

يطمب مف عبد صالح أف يدعك لط (.)1

كينقسػػـ التكسػػؿ إلػػى قسػػميف :تكسػػؿ مشػػركع ،كتكسػػؿ بػػدعي غيػػر مشػػركع ( ،)2كهػػك الػػذم
كقعػػت فيػػط الشػػيعة .أمػػاالتكسػػؿ المشػػركع ف ػػك كػػؿ مػػا نػػدبنا ا﵀ تعػػالى إليػػط فػػي كتابػػط كحثنػػا عميػػط

كك حط لنا رسػكلط ارمػيف  أم مػا كػاف مكافقػان لمػا شػرع ا﵀ مػف التقػرب إليػط بالطاعػات كارعمػاؿ

الصالحة التي يحب ا ا﵀ كير اها كال يحب كال ير ى إال الذم أمر بط.
أنكاع التكسؿ المشركع:

 -1تكسؿ المؤمف إلى ا﵀ تعالى :بذاتط العمية ،كبأسمائط الحسنى ،كبصفاتط الع .
 -2تكس ػػؿ الم ػػؤمف إل ػػى ا﵀ تع ػػالى بأعمال ػػط الص ػػالحة ،كي ػػدهؿ في ػػا التكس ػػؿ إل ػػى ا﵀ باإليم ػػاف ب ػػط،
كباإلقرار بالذؿ كاله كع كاالفتقار لط ،كبارعماؿ الصالحة الهاصة كالصدقة كبر الكالديف كغيرها.

 -3تكسؿ المؤمف إلى ا﵀ تعالى بدعاء أهيط المؤمف الحي لط (.)3
أنكاع بع
-1

أمػػا التكسػػؿ البػػدعي :هػػك التكسػػؿ إلػػى ا﵀ تعػػالى بمػػا لػػـ يثبػػت فػػي الشػريعة أنػػط كسػػيمة ،كهػػك
ا أشد هطكرة مف بعض ،من ا:

التكسػؿ إلػى ا﵀ تعػالى بػدعاء المػكتى ،كال ػػائبيف ،كاالسػت اثة ب ػـ،كسػؤال ـ ق ػاء الحاجػػات

ً
المهرج مف الممة.
كتفريج الكربات ،كنحك ذلؾ ،ف ذا مف الشرؾ اركبر

( )1انظر :مهتصر تس يؿ العقيدة اإلس مية :عبد ا﵀ بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف ،مكتبة الرشد ،ط،2
1424هػ.133/1 ،
( )2انظر :قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة :تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية الحراني ،تحقيؽ :ربي بف
هادم عمير المدهمي ،مكتبة الفرقاف – عجماف ،ط1422 ، ،1هػ 2001 /ـ.123/1 ،

( )3انظر :التكسؿ أنكاعط كأحكامط :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ارلباني ،تحقيؽ :محمد عيد العباسي،
مكتبة المعارؼ -الرياض ،ط2001/1 ،1421ـ ،29/1 ،رسالة الشرؾ كمظاهر  :مبارؾ بف محمد الميمي
الجزائرم ،تحقيؽ كتعميؽ :أبي عبد الرحمف محمكد ،دار الراية لمنشر كالتكزي  ،ط1422 ، ،1هػ 2001 /ـ،
 ،293/1التكصؿ إلى حقيقة التكسؿ  -المشركع كالممنكع :أبك غزكاف ،محمد نسيب بف عبد الرزاؽ بف محيي الديف
الرفاعي ،دار لبناف لمطباعة كالنشر -بيركت ،ط 1399 ، ،3هػ  1979 /ـ.22/1 ،
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-2
كك

التكسػػؿ إلػػى ا﵀ بفعػػؿ العبػػادات عنػػد القبػػكر كار ػػرحة بػػدعاء ا﵀ عنػػدها ،كالبنػػاء عمي ػػا،

القناديػؿ كالسػتكر كنحػك ذلػؾ ،كهػذا مػف الشػرؾ ارصػ ر المنػافي لكمػاؿ التكحيػد ،كهػك ذريعػة

مف ية إلى الشرؾ اركبر.
-3

التكسؿ إلػى ا﵀ بجػا ارنبيػاء كالصػالحيف كمكػانت ـ كمنػزلت ـ عنػد ا﵀ ،كهػذا محػرـ ،بػؿ هػك

مف البدع المحدثة (.)1

التبرؾ بالشيء :طمب البركة بكاسطتط ( .)2كمنط المشركع كالممنػكع(،)3
التبرؾ هك:هك طمب البركة ،ك ٌ
فالتبرؾ المشركع هك:كهك أف يفعؿ المسمـ العبادات المشركعة طمبان لمثكاب المترتب عمي ا.
التبرؾ المشركع يككف بأمكر ،من ا ما يأتي:
ك ٌ
التب ػ ٌػرؾ ب ػػذكر ا﵀ ،كتػ ػ كة القػ ػرآف الكػ ػريـ ،كه ػػك طم ػػب البرك ػػة م ػػف ا﵀ تع ػػالى ب ػػذكر بالقم ػػب،
-1
كالمسػػاف ،كالعمػػؿ بػػالقرآف كالسػػنة عمػػى الكجػػط المشػػركع رف مػػف بركػػات ذلػػؾ اطمئنػػاف القمػػب ،كالقػػكة
ِ
َٚب َأ ْٕزَ ْفَُْ ٚه إِ َف ْٔ َ
اٚر ٌك فِ َٔادَّ َّب ُروا آ َيٚتِ ِاف َوفِ َٔت ََاذـ ََّر ُأو ُفاق
عمى الطاعة ،كالشفاء مف اآلفات ،لقكلػط ﴿ :ـت ٌ
اؽ ُم َب َ
ْإَ ْف َبا ِ
ااٚب﴾ ص ،29:كال ييتبػ ٌػرؾ بالمصػػحؼ بك ػػعط فػػي البيػػت أك فػػي السػػيارة، ،كانمػػا التبػ ٌػرؾ يكػػكف
بالت كة ،كالعمؿ بط.

التبرؾ المشركع بذات النبي  في حياتط كبآثار رف النبي  مبارؾ في ذاتط ،كما اتصػؿ
-2
ٌ
بذاتط كل ذا تبرؾ الصحابة  بط  ،كمف ذلؾ ،ما ثبت عف أبي جحيفة قاؿ " :هرج رسكؿ ا﵀
 بال ػػاجرة إلػػى البطحػػاء ،فتك ػػأ ثػػـ صػػمى الظ ػػر ركعتػػيف ،كالعصػػر ركعتػػيف ،كقػػاـ النػػاس فجعمػكا
يأهذكف يديط ،فيمسحكف ب ا كجكه ـ ،قاؿ :فأهذت بيػد  ،فك ػعت ا عمػى كج ػي ،فػإذا هػي أبػرد مػف

الػثمج ،كأطيػػب رائحػػة مػػف المسػؾ" ،)4( .ككػػاف الصػػحابة يتبركػػكف بثيػاب النبػػي  كمكا ػ أصػػابعط،

( )1انظر :التكسؿ أنكاعط كأحكامط ،42/1 ،كتاب أصكؿ اإليماف في

كء الكتاب كالسنة :نهبة مف العمماء ،ك ازرة

الشؤكف اإلس مية كاركقاؼ كالدعكة كاإلرشاد – السعكدية ،ط1421 ،1هػ.51-50/1 ،

( )2انظر :الن اية في غريب الحديث كارثر :أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد الجزرم ابف
ارثير ،تحقيؽ :طاهر أحمد الزاكل  ،محمكد محمد الطناحي ،المكتبة العممية  -بيركت1399 ،هػ 1979/ـ،
.120/1
( )3انظر :نكر السنة كظممات البدعة في

كء الكتاب كالسنة :د .سعيد بف عمي بف كهؼ القحطاني ،مطبعة

سفير -الرياض ،ص ،78-72 :تس يؿ العقيدة اإلس مية :عبد ا﵀ بف جبريف.287/1 ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب المناقب ،باب صفة النبي.188/4 ،)3553( ،
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كبم ػػاء ك ػػكئط ،كبف ػػؿ شػ ػربط ( ،)1كيتبرك ػػكف بارش ػػياء المنفص ػػمة من ػػط :كالش ػػعر ،كارش ػػياء الت ػػي

استعمم ا كبقيت بعد  :كالثياب ،كاآلنية ،كالنعؿ ،كغير ذلؾ مما اتصؿ بجسد )  .)2(كقد يركم عف
أـ سػػممة  :عػػف عثمػػاف بػػف عبػػد ا﵀ بػػف مكهػػب ،قػػاؿ :أرسػػمني أهمػػي إلػػى أـ سػػممة زكج النبػػي 
بقدح مف ماء  -كقبض إسرائيؿ ث ث أصػاب مػف قصػة  -فيػط شػعر مػف شػعر النبػي  ،ككػاف إذا
أصاب اإلنساف عيف أك شػيء بعػث إلي ػا مه ػبط ،فاطمعػت فػي الجمجػؿ ،ف أريػت شػعرات حمػ انر".

()3

كفػػي مسػػند اإلمػػاـ إسػػحاؽ شػػيخ البهػػارم زيػػادة ":ككػػاف إذا اشػػتكى أحػػد كأصػػابتط عػػيف ،جػػاء بإنػػاء

فحصحصػػت لػػط فشػػرب منػػط" )4( .كالمعنػػى أف أـ سػػممة

 :كانػػت تحػػتفظ بإنػػاء فيػػط بقايػػا مػػف شػػعر

النبػػي  المه ٌ ػػب بػػالحمرة ،ككػػاف النػػاس يعرفػػكف ذلػػؾ ،فػػإذا اشػػتكى أحػػدهـ م ػف عػػيف أك مػػرض،
أرسؿ إلي ا بإناء فتجعؿ فيط تمؾ الشعرات ،كت سم ا فيط كتعيدها ،فيشػربط صػاحب اإلنػاء ،أك ي تسػؿ
بط استشفاء ب ا ،فتحصؿ لط بركة تمؾ الشعرات الطاهرة.

()5

كيستشػفى بشػربط مػ النيػة الصػالحة مػف
-3
التبرؾ بشرب ماء زمزـ رنط أف ؿ ميػا اررض ،ي
ٌ
()6
ارسقاـ رنط لما يش ًرب لط بدليؿ قكلط في ماء زمزـ" :إن ا مباركة ،إن ا طعاـ طيعـ".
ِ
ِ
اٚء ُم َب َٚرـًا ﴾ ٚؽ ،9 :كعػف أنػس 
-4
التبرؾ بماء المطر ،لقكلط سبحانطَ ﴿ :و َٕزَّ ْفَْ ٚم َ
اـ َّ
افس َاَمء َم ً
ٌ

قاؿ :أصابنا كنحف م رسكؿ ا﵀  مطر .قاؿ :فحسر رسكؿ ا﵀  ثكبط حتى أصابط مف المطر،
()7
حديث ع ود بربط".
فقمنا :يا رسكؿ ا﵀ لـ صنعت هذا قاؿ" :رنط
ي

التبرؾ الممنكع ف ك
أما ٌ
أ-

()8

:

أف يعتقد المتبرؾ أف المتبرؾ بط ي ب البركة بنفسط ،فيطمب ا منط كهذا شرؾ أكبر.

( )1انظر :التبرؾ ،أنكاعط كأحكامط :الدكتكر ناصر بف عبد الرحمف بف محمد الجدي  ،مكتبة الرشد-الرياض ،أصؿ
الكتاب رسالة دكتك ار لممؤلؼ –جامعة اإلماـ محمد بف سعكد1411 ،ق ، ،ص.250 - 248 :

( )2السابؽ :ص .260 - 252
( )3صحيح البهارم ،كتاب المباس ،باب ما يذكر في الشيب.160/7 ،)5896( ،
( )4مسند إسحاؽ بف راهكيط :إسحاؽ بف إبراهيـ بف مهمد بف إبراهيـ المعركؼ بػ ابف راهكيط ،تحقيؽ :د .عبد

ال فكر بف عبد الحؽ البمكشي ،مكتبة اإليماف -المدينة المنكرة ،ط1412 ،1ق1991 /ـ ،باب ما يركل عف أهؿ
الككفة ،الشعبي.141/4 ،
()5انظر :شرح صحيح البهارم البف بطاؿ ،150 /9 ،فتح البارم.353/10 ،

( )6صحيح مسمـ ،كتاب ف ائؿ الصحابة ،باب مف ف ائؿ أبي ذر.1919/4 ،)1473( ،
( )7صحيح مسمـ ،كتاب المساجد كمكا

الص ة ،باب الدعاء في االستسقاء.615/2 ،)898( ،

( )8انظر :تس يؿ العقيدة اإلس مية303/1 ،
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ب-

كهػػك التبػػرؾ بمػػا لػػـ يػػرد دليػػؿ شػػرعي يػػدؿ عمػػى ج ػكاز التبػػرؾ بػػط ،معتقػػدان أف ا﵀ جعػػؿ في ػط

بركة ،أك التبرؾ بالشيء الذم كرد التبرؾ بط لكف عمى غير الكجط الػكارد فػي الشػرع ،كهػذا بػ شػؾ

محرـ رف فيط إحداث عبادة ال دليؿ عمي ا.
أنكاع التبرؾ الممنكع:
التبرؾ بالنبي  بعد كفاتط ممنكع إال في أمريف:
ٌ -1
ارمر اركؿ :اإليماف بط ،كطاعتط كاتباعط ،ف ذا ما أمر ا﵀ بط كلمطاعة بركات ال تيعد.
ارمر الثاني :التبرؾ بما بقي مف أشياء منفصمة عنط  : كثيابط ،أك شعر  ،أك آنيتط.
كما عدا ذلؾ مف التبرؾ ف ييشػرع ،فػ ييتب ٌػرؾ بقبػر  ،كال تشػد الرحػاؿ لزيػارة قبػر ، ،كانمػا تيش ٌػد
الرح ػػاؿ لزي ػػارة أح ػػد المس ػػاجد الث ث ػػة :المس ػػجد الحػ ػراـ ،كالمس ػػجد ارقص ػػى ،كالمس ػػجد النب ػػكم، ،كانم ػػا
تيسػػتحب الزيػػارة لقبػػر لمػػف كػػاف فػػي المدينػػة ،أك زار المسػػجد ثػػـ زار قبػػر  ،كصػػفة الزيػػارة :إذا دهػػؿ

المسجد صمى تحية المسجد ،ثـ يذهب إلى القبر كيقؼ و
بأدب مستقب ن الحجرة ،فيقكؿ بػأدب كهفػض

صػػكت" :السػ ـ عميػػؾ يػػا رسػػكؿ ا﵀"، " ،كاف زاد :السػ ـ عميػػؾ يػػا رسػػكؿ ا﵀ ،يػػا هيػرة ا﵀ مػػف همقػػط،
أش ػ د أنػػؾ رسػػكؿ ا﵀ حق ػان ،كأنػػؾ قػػد بم ػػت الرسػػالة ،ك ٌأديػػت ارمانػػة ،كجاهػػدت فػػي ا﵀ حػػؽ ج ػػاد ،
كنصػػحت ارمػػة" ،ف ػ بػػأس بػػذلؾ رف ذلػػؾ مػػف صػػفاتط" ( ،)1كال يػػدعك عنػػد القبػػر لظنػػط أف الػػدعاء

يقبمػػط ،كال شػػيء مػػف جد ارنػػط ،كال
عنػػد يمسػػتجاب ،كال يطمػػب منػػط الشػػفاعة ،كال يتمسػػح بػػالقبر ،كال ٌ
ػث عمي ػػا كالرك ػػة بالمسػػجد النبػػكم ،كال
يتب ٌػرؾ بالمكا ػ التػػي جمػػس في ػا أك صػػمى في ػػا ،إال مػػا ح ٌ

بالطرؽ التي سار عمي ا ،كال بالمكاف الذم أنزؿ عميط فيط الكحي ،كال بمكاف كالدتط ،كال بميمػة مكلػد ،

كال بالميمة التي أيسرم بط في ا ،كال بذكرل ال جرة ،كال غير ذلؾ مما لـ يشرعط ا﵀ ،كال رسكلط .)2(

التبػػرؾ بالصػػالحيف ،ف ػ ييتبػ ٌػرؾ بػػذكات ـ ،كال آثػػارهـ ،كال مكا ػ عبػػادات ـ ،كال بقبػػكرهـ ،كال
-2
تيش ٌػد الرحػػاؿ إلػػى زيارت ػػا ،كال ييصػمٌى عنػػدها ،كال تيطمػػب الحػكائج عنػػد قبػػكرهـ ،كال ييتمسػػح ب ػػا ،كغيػػر
ذلػػؾ كمػػف فعػػؿ شػػيئان مػػف ذلػػؾ تقرب ػان إلػػي ـ فقػػد أشػػرؾ بػػا﵀ شػػركان أكبػػر ،إذا اعتقػػد أن ػػـ ي ػػركف أك
ينفعكف ،فإف ترجي من ـ البركة فقد ابتدع في ديف ا﵀ ما ليس منط.

-3

التبرؾ بالجباؿ كالمكا ػ

رف ذلػؾ يهػالؼ مػا كػاف عميػط النبػي  ،كال يجػكز القيػاس عمػى

تقبيػػؿ الحجػػر ارسػػكد ،أك الطػكاؼ بالبيػػت فػػإف ذلػػؾ عبػػادة تكقيفيػػة ،كال يمسػػح غيػػر الحجػػر ارسػػكد

( )1مجمكع فتاكل ابف باز في الحج كالعمرة.289 /5 ،

( )2انظر :مجمكع الفتاكل ،223/27 ،التبرؾ :أنكاعط كأحكامط ،لمدكتكر ناصر الجدي  ،ص.380 - 315 :
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كالػ ػػركف اليمػ ػػاني مػ ػػف الكعبػ ػػة رف النبػ ػػي

العمماء( ،)1قاؿ اإلماـ ابف القيـ



لػ ػػـ يسػ ػػتمـ مػ ػػف ارركػ ػػاف إال الػ ػػركنيف اليمػ ػػانييف باتفػ ػػاؽ

" :لػيس عمػى كجػط اررض مك ػ يشػرع تقبيمػط كاسػت مط كتحػط

اركزار فيط غير الحجر ارسكد كالركف اليماني".

()3( )2

إذف فالتكسؿ كالتبرؾ غير المشركعيف هما :التقرب إلى ا﵀ تعالى ب يػر مػا شػرع فػي كتابػط،

صح عف نبيط  ،كطمب البركة بما لـ يرد في الشرع أنط مبارؾ.
ك ب ير ما ٌ
أما اعت ا الش ع ف هما:

أف كػؿ تبػرؾ أك تكسػؿ
إننا مف ه ؿ النظر في ركايات الشيعة في كتب ـ المعتمدة تبيف لنػا ٌ
ممنػػكع فػػي الشػػرع أبػػاحك  ،كجعم ػكا فيػػط جممػػة مػػف الف ػػائؿ كالبركػػات كمػػف ذلػػؾ :تكسػػم ـ كاسػػت اثت ـ
بارئمػػة المقبػػكريف مػػف آؿ البيػػت إمػػا :بأسػػمائ ـ ،أك بقبػػكرهـ ،أك بت ػربت ـ ،أك منػزلت ـ كمكػػانت ـ عنػػد

ا﵀ .لق ػػاء ح ػكائج ـ ،كشػػفاء مر ػػاهـ ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف أح ػكال ـ معتقػػديف أف ذلػػؾ يق ػرب ـ إلػػى ا﵀

()4
أف التكس ػػؿ ،كاله ػػكع ،كالتكا ػ ػ  ،أم ػػاـ العتب ػػات
تع ػػالى ،ق ػػاؿ أح ػػد عمم ػػائ ـ ":كص ػػفكة الق ػػكؿ ٌ
المقدسة التي ي ـ ثراها نبيان ،أك معصكمان ،أك كليػان مػف الصػالحيف ،هػك فػي حقيقتػط تكسػؿ كه ػكع

كتكا

لمهالؽ تبارؾ كتعالى".

()5

كأمػػا الهمينػػي فقػػد قػػاؿ" :فػػإف طمػػب الشػػفاعة مػػف اإلمػػاـ ،كالنبػػي الػػذم يصػػبح بعػػد المػػكت
()6

عد شرؾ".
كقطعة هشب ،أك حجر ،أك أم جماد آهر ،لف يي ٌ
كلقد استد ٌؿ عمماء الشيعة عمى معتقدهـ هذا بركايات منسكبة آلؿ البيت  ،من ا:

-1

عقد صاحب بحار ارنكار بابػان بعنػكاف":االستشػفاع بمحمػد كآؿ محمػد فػي الػدعاء ،كأدعيػة

التكجػػط إلػػي ـ ،كالصػػمكات عمػػي ـ ،كالتكسػػؿ ب ػػـ صػػمكات ا﵀ عمػػي ـ" كذكػػر تحتػػط ركايػػات كثي ػرة فػػي
التكسؿ بالنبي  كارئمة مف آؿ بيتط )7( .كمما جاء تحت هذا الباب:

( )1انظر :اقت اء الصراط المستقيـ ،البف تيمية.799/2 ،
( )2زاد المعاد في هدم هير العباد.48/1 ،
( )3انظر في أنكاع التبرؾ الممنكع :نكر السنة كظممات البدعة في
كهؼ القحطاني.76/1 ،

كء الكتاب كالسنة :د .سعيد بف عمي بف

( )4محمد بف مكي العاممي الجزيني .عند الشيعة هك مف أع ـ القرف الثامف ال جرم  786 - 734ه.
( )5المزار :محمد بف مكي العاممي الجزيني الش ير ب الش يد اركؿ ،تحقيؽ كنشر :مدرسة اإلماـ الم دم -
قـ ،ط1410 ،1ق ،ص.3:
( )6كشؼ ارسرار ،ص.94 :
( )7بحار ارنكار.1/91 ،
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"إذا كػػاف لػػؾ حاجػػة إلػػى ا﵀



فاكتػػب رقعػػة عمػػى بركػػة ا﵀ ،كاطرح ػػا عمػػى قبػػر مػػف قبػػكر

االئمػػة ،إف شػػئت ،أك فشػػدها كاهتم ػػا ،كاعجػػف طينػان نظيفػان كاجعم ػػا فيػػط ،كاطرح ػػا فػػي ن ػػر جػػار أك
بئر عميقة ،أك غدير ماء ،فإن ا تصؿ إلى السػيد



كهػك يتػكلى ق ػاء حاجتػؾ بنفسػط ،كا﵀ بكرمػط

ال تهيػػب أممػػؾ ،تكتػػب :بسػػـ ا﵀ الػػرحمف الػػرحيـ ،كتبػػت إليػػؾ يػػا مػكالم صػػمكات ا﵀ عميػػؾ مسػػت يثان،
كشككت ما نزؿ بي مستجي انر با﵀

-2



ثـ بؾ مف أمر قد دهمني ،كأش ؿ قمبي كأطاؿ فكرم."...،

()1

عػػفالحسػػف بػػف عمػػي العسػػكرم فػػي تفسػػير عػػف آبائػػط ،عػػف النبػػي  قػػاؿ" :إف ا﵀ سػػبحانط

تحبػػكف أجبػػتـ دعػػاء  ،أال فػػاعممكا أف أحػػب
يقػػكؿ :عبػػادم ،مػػف كانػػت لػػط إلػػيكـ حاجػػة فسػػألكـ بمػػف ٌ
ػي ب مػا،
الي كأكرم ـ ٌ
ػي فميتكسػؿ إل ٌ
لدم محمػد كعمػي حبيبػي ككليػي ،فمػف كانػت لػط حاجػة ال ٌ
عبادم ٌ

أرد سؤاؿ سػائؿ يسػألني ب مػا كبػالطيبيف مػف عترت مػا ،فمػف سػألني ب ػـ فػإني ال أرد دعػاء ،
فإني ال ٌ
أرد دعػػاء مػػف سػػألني بحبيبػػي ،كصػػفكتي ،ككليػػي ،كحجتػػي ،كركحػػي ،كنػػكرم ،كآيتػػي ،كبػػابي
ككيػػؼ ٌ
كرحمتي ،ككج ي ،كنعمتي أال ،كاني همقت ـ مف نكر عظمتي ،كجعمت ـ أهؿ كرامتي ككاليتي ،فمف
()2
عمي.
سألني ب ـ عارفان بحق ـ كمقام ـ أكجبت لط ٌ
مني اإلجابة ،ككاف ذلؾ حقا ٌ

-3

ِ
يـ َآمُْااقا ا َّت َُااقا اهللََّ َوا ْب َت ٌُااقا إِ َف ْٔا ِاف
فسػػر عممػػاء الشػػيعة الكسػػيمة فػػي قػػكؿ ا﵀ تعػػالىَ ﴿:يااَ ٚأ ُّ َُّياا ٚا َّفااذ َ

ا ْف َق ِشاأ َِ َ ﴾ٜالمائػػدة ،35 :بقػػكل ـ":تقرب ػكا إليػػط باإلمػػاـ

مسػػتدليف بركايػػة مكذكبػػة عمػػى النبػػي

ارئمػػة مػػف كلػػد الحسػػيف ":مػػف أطػػاع ـ فقػػد أطػػاع ا﵀ كمػػف عصػػاهـ فقػػد عصػػى ا﵀ هػػـ العػػركة

الكثقى كالكسيمة إلى ا﵀".

()3

ذكر المجمسي في التبرؾ كالتكسؿ بالمقبكريف " :ثـ تىٍن ٌكب عمى القبر ،كتقبمط ،كتعفر هػديؾ
-4
عميػػط ،كتػػدعك بمػػا تريػػد ،ثػػـ تتحػػكؿ إلػػى ال ػرأس تقػػكؿ :الس ػ ـ عميػػؾ يػػا م ػكالم يػػا مكسػػى بػػف جعفػػر
كرحمة ا﵀ كبركاتط"...

()4

حنككا ب ا مكاليدهـ تبركان :معتقديف أف
-5
شرعكا تبرك ـ بالتربة الحسينية كاستشفاؤهـ ب ا حتى ٌ
ٌ
تربػ ػػة ك ػ ػرب ء التػ ػػي ػ ػػمت أجسػ ػػاد بعػ ػػض ارئمػ ػػة أط ػ ػػر بقعػ ػػة عمػ ػػى كجػ ػػط اررض ف ػ ػػي" :البقعػ ػػة

( )1بحار ارنكار.29/ 91 ،
( )2كسائؿ الشيعة.103/7 ،
( )3التفسير الصافي ،33/2 ،تفسير القمي.168/1 ،
( )4بحار ارنكار.16/99 ،
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

()1
ِ ِ
ِ
اـ َّ
اج َر ِة ﴾ القصػػص ،30 :مسػػتدليف بركايػػات
افنا َ
المباركػػة" .فػػي قكلػػط تعػػالىِِ ﴿ :م ا ْف ُب َْ ًَاا ٜا ُْد َب َٚر َـاا ٜما َ

مكذكبة كثيرة عف آؿ البيت  من ا:
أ-

ركل محمد بف مسمـ عف اإلماميف الباقر ،كالصادؽ عمي ما السػ ـ أف لإلمػاـ الحسػيف 

ثػ ث ف ػػائؿ مميػزات ينفػرد ب ػػا عػػف غيػر مػػف جميػ الهمػػؽ مػ مػػا لػػط مػف الف ػػائؿ االيهػػرل كالتػػي
يصػػعب عػ ٌػدها ،قػػاال" :إف ا﵀ تعػػالى عػػكض الحسػػيف ً مػػف قتمػػط " :أف جعػػؿ ً
االمامػػة فػػي ذريتػػط،
ٍ
ٌ
كالشفاء في تربتط، ،كاجابة الدعاء عند قبر ." ...

()2

ب-

رككا عف أبي عبػد ا﵀ الصػادؽ ،أنػط قػاؿ" :إف ا﵀ جعػؿ تربػة جػدم الحسػيف  شػفاء مػف

جسد ".

()3

كؿ داء كأمانان مف كؿ هكؼ ،فإذا تناكل ا أحدكـ فميقبم ػا كلي ػع ا عمػى عينيػط ،كليمرهػا عمػى سػائر

ػرت يػكـ
ج -ركل الكميني عػف عمػي بػف محمػد النػكفمي قػاؿ :قمػت ربػي عبػد ا﵀  " :إنػي أفط ي
()4
و
كسنة ".
الفطر عمى طيف القبر كتمر ،فقاؿ:
ى
جمعت بيف بركة ي
المناقش وال :
-1

لقػػد هالفػػت الشػػيعة الكتػػاب كالسػػنة الصػػحيحة ،فيمػػا ذهبػػت إليػػط مػػف ج ػكاز التكسػػؿ كالتبػػرؾ

بالمقبكريف مف ارئمة كالصالحيف ،كليس ل ـ قدكة في فعم ـ إال مشركي العرب الذيف عبدكا ارصناـ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اٚء َماُ ًْ َٕ ٚبادُ ُه ْؿ إِ َّٓ فِ ُٔ ََ ِّر ُبقَٕا ٚإِ َػ
يـ َّاَت َُذوا م ْ
قربانان ﵀ تعالى حسب زعم ـ ،قاؿ تعالىَ ﴿ :وا َّفذ َ
اـ َُوٕاف َأ ْوف َٔ َ
قن إِ َّن اهللَ َٓ ُّي ِدي مـ هق ـ ِ
ِ
ُيُ ُُؿ َب ْْٔ َُٓ ْؿ ِِم َمُ ٚه ْؿ ؾِ ِٔف َ ْ
َٚذ ٌب َـ ٍَّ ٌٚر ﴾ الزمر.3 :
ُيتَِِ ٍُ َ
َْ َ ْ ُ َ
افِٓزُ ْف ٍَك إِ َّن اهللَ َ ْ

-2

كرد عػف آؿ البيػت فػي كتػب الشػيعة المعتمػدة مػػا يػدؿ عمػى تكسػم ـ المشػركع ،كمػف ذلػؾ مػػا

ركم عف جعفر الصادؽ أنط كاف يدعك":الم ـ إني أصبحت ال أممؾ لنفسػي ػ انر كال نفعػان ،كال حيػاةن
كال مكتػ ػان ،كال نش ػػك انر قػػػد ذؿ مص ػػرعي ،كاسػ ػتكاف م ػ ػػجعي ،كظ ػػر ػػرم ،كانقط ػ ػ ع ػػذرم ،كقػ ػػؿ

العػ ٌػدات إال عػػدتؾ .الم ػػـ ،كاف مناهػػؿ الرجػػاء لػػؾ
ناصػػرم ،كانقط ػ الرجػػاء إال مػػف ج تػػؾ ،كأهمفػػت ي

( )1مستدرؾ سفينة البحار.1/9 ،
( )2بحار ارنكار ،69/98 ،تفسير نكر الثقميف.140/5 ،
( )3ارمالي :الشيخ الطكسي ،ص.318 :

( )4الكافي .170/4 ،حكـ الدكتكر عبد الرحمف دمشقية ب عفط ،انظر( :كتاب الكافي هدية الدمشقية.)427/9 ،
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مترعة ،كأبكاب الدعاء لمف دعاؾ مفتحة ،كاالست اثة لمف است اث بؾ مباحة ،كأنت لداعيؾ بمك

إجابة."...
-4

()1

عف أبي جعفر محمػد بػف عمػي بػف الحسػيف عمػي ـ السػ ـ قػاؿ :قػاؿ أميػر المػؤمنيف ": 

أف ؿ ما تكسؿ بط المتكسمكف االيماف با﵀ ،كرسكلط ،كالج اد في سػبيؿ ا﵀ ،ككممػة االهػ ص فإن ػا

الفطرة، ،كاقاـ الص ة فإن ا الممة، ،كايتاء الزكاة فإن ا مف فرائض ا﵀ ،كصياـ ش ر رم اف فانط جنػة

مػػف عػػذاب ا﵀ ،كحػػج البيػػت فإنػػط ميقػػات لمػػديف ،كمدح ػػة لمػػذنب ،كصػػمة الػػرحـ فإن ػػا مث ػراة لممػػاؿ،
كمنسأة ل جؿ ،كالصدقة في السر فإن ا تذهب الهطيئة ،كتطف غ ػب الػرب ،كصػنائ المعػركؼ،

فإن ا تدف ميتة السكء ،كتقي مصارع ال ػكاف" )2( .ف ػذا هػك إمػام ـ المعظػـ يشػرح التكسػؿ كأننػا نقػ أر

مف كتب عمماء السنة ،لكف التقية أعمت أبصار قمكب ـ عف اتباع هذا الحؽ.

-5

إف ج ػػا الص ػػالحيف كمك ػػانت ـ عن ػػد ا﵀ إنم ػػا ت ػػنفع ـ ه ػػـ ،كم ػػا ق ػػاؿ ا﵀ تع ػػالىَ ﴿ :و َأ ْن َفااا ْٔ َس

ْلٕ َْس ِ
فِ ْ ِ
ٚن إِ َّٓ َمَ ٚش ًَك﴾ النجـ ،39 :كلذا لـ يكف هذا التكسؿ معركفان في ع د النبي  كأصحابط ،كقػد
نص عمى المن منط كتحريمط غير كاحد مف أهؿ العمـ.

()3

-6

كػذلؾ كردت ركايػات تػنقض اعتقػادهـ فػػي أكػؿ الطػيف كالتبػرؾ بػػط مثػؿ:مػا ركم عػف الر ػػا

-8

ما دامت هذ الركايات مكجػكدة فػي كتػب ـ فممػاذا يترككهػا إلػى مػا هػالؼ الكتػاب كالسػنة كقػد

()4

 قاؿ ":أكؿ الطيف حرهاـ ،مثؿ أكؿ الميتة كلحـ الهنزير".
()5
عف الصادؽ  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :مف أكؿ الطيف ف ك ممعكف ".
-7
كثر عف آؿ البيت كصيت ـ لمشيعة أال يقبمكا عمي ـ إال ما كافؽ الكتاب كالسنة.
-9

إف بسطاء العقكؿ مف المسمميف يركف فػي الحػاكـ الػذم ي ػ كسػطاء بينػط كبػيف رعيتػط أنػط

جعؿ حاج انز بينط كبين ـ ،كيككف حب ـ كطاعت ـ لط أعظـ إذا كاف يستقبم ـ دكف كسطاء كال يح ٌجاب،
فكيػػؼ تقبمػػكف عمػػى ا﵀ تعػػالى أنػػط يريػػد مػػف عبػػاد كهػػك القريػػب مػػن ـ الػػرحيـ ب ػػـ ،أف يجعم ػكا بينػػط

كبين ـ كسطاء كشفعاء مف

عاؼ همقط بؿ ممف صاركا ترابان كعظامان بالية إف هذا جك انر عظيمان.

 -10في تبرك ـ بتربة الحسيف نسأل ـ :لماذا ال يكجد تربة محمدية كما عندكـ تربة حسينية
( )1بحار ارنكار.317 / 83 ،
( )2بحار ارنكار.398 / 74 ،
( )3انظر :أصكؿ اإليماف في

كء الكتاب كالسنة.51/1 ،

( )4بحار ارنكار.151 / 57 ،
( )5كسائؿ الشيعة.225/2 ،
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كلمػػاذا لػػـ يستشػ ً
ػؼ آؿ البيػػت أك يتبركػكا بتربػػة النبػػي  أك عمػػي لمػػاذا سػػاكيتـ بػػيف ارئمػػة فػػي

اإلمامة كالعصمة كلـ تساككا بين ـ في التربة

 -11إف الركاي ػػات الت ػػي ك ػػعت ا الش ػػيعة ف ػػي ف ػػائؿ ترب ػػة قب ػػكر ارئم ػػة ه ػػي ركاي ػػات
كمج كلة الركاة كما حكـ عمي ا عمماء الحديث عندهـ.

()1

ػػعيفة،

 -12إنط لـ يػؤثر عػف النبػي  أنػط أمػر بػالتبرؾ ب يػر مػف الصػحابة  أك غيػرهـ ،كلػـ ينقػؿ أف
الصػػحابة  فعمػكا ذلػػؾ مػ غيػػر ال فػػي حياتػػط كال بعػػد مماتػػط ،كلػػـ يفعمػػك مػ السػػابقيف اركلػػيف مػػف

الم ػػاجريف كارنصػػار ،كال مػ الهمفػاء ال ارشػػديف الم ػػدييف ،كال مػ العشػرة المشػ كد ل ػػـ بالجنػػة ،قػػاؿ
اإلماـ الشاطبي

" :الصحابة بعد مكتط عميط الص ة كالس ـ ،لـ يقػ مػف أحػد مػن ـ شػيء مػف

ذلػؾ بالنسػػبة إلػػى مػػف همفػط ،إذ لػػـ يتػػرؾ النبػػي  بعػد فػػي ارمػػة أف ػػؿ مػف أبػػي بكػػر الصػػديؽ،
ف ك كاف هميفتط ،كلـ يفعؿ بط شيء مف ذلؾ ،كال عمػر  ،كهػك كػاف أف ػؿ ارمػة بعػد  ،ثػـ كػذلؾ
عثماف ،ثـ عمي ،ثـ سائر الصحابة  الذيف ال أحد أف ؿ من ـ في ارمة ،ثـ لـ يثبت لكاحد من ـ

مف طريػ و
متبركػان تب ٌػرؾ بػط عمػى أحػد تمػؾ الكجػك أك نحكهػا"،)2( .بػؿ الػذم كرد
ؽ صػحيح معػركؼ أف ٌ
عن ـ أن ـ أغمقكا الباب عمى كؿ كسيمة قد تؤدم إلى بدعة التبرؾ ،كمف ذلؾ ما فعمط الفػاركؽ عمػر
بػف الهطػػاب  مػػف قطػ الشػػجرة التػػي بكيػ تحت ػػا النبػػي  ،هشػػية أف يفػػتف النػػاس ب ػػا )3( .كن يػػط

يهص ػ ا بف ػػؿ ،فعػػف المعػػركر بػػف سػػكيد قػػاؿ" :هرجنػػا
عػػف تتب ػ أمػػاكف ص ػ ة النبػػي  التػػي لػػـ
ٌ
حجاجػان مػ عمػػر بػػف الهطػػاب ،فع ػرض لنػػا فػػي بعػػض الطريػػؽ مسػػجد ،فابتػػدر النػػاس يصػػمكف فيػػط،

فقػػاؿ عمػػر :مػػا شػػأن ـ فقػػالكا :هػػذا مسػػجد صػػمى فيػػط رسػػكؿ ا﵀  ،فقػػاؿ عمػػر" :أي ػػا النػػاس ،إنمػػا
ت لط فيط ص ة فميصؿ ،كمف
همؾ مف كاف قبمكـ باتباع ـ مثؿ هذا ،حتى أحدثكها بًىيعا ،فمف عر ٍ
()4
لـ تعرض لط فيط ص ة فميمض".
ثان اً :تعظ م ال لو والم ا ا وال و :
يعتقد الشػيعة أف مػا يقيمكنػط مػف مناسػؾ كشػعائر عنػد قبػكر ارئمػة ،هػك نػكع مػف التقػرب ﵀

تعالى ،كهذا ما قرر كبار عممائ ـ ،كمف ذلػؾ":أمػا زيػارة القبػكر، ،كاقامػة المػآتـ فميسػت هػي مػف نػكع
( )1انظر :كتاب الكافي هدية الدمشقية.427/9 ،
( )2االعتصاـ :إبراهيـ بف مكسى بف محمد المهمي ال رناطي الش ير بالشاطبي ،تحقيؽ :سميـ بف عيد ال لي،
دار ابف عفاف -السعكدية ،ط1412 ،1هػ 1992 /ـ.9 -8 /2 ،
( )3انظر :البدع كالن ي عن ا :أبك عبد ا﵀ محمد بف ك اح القرطبي ،تحقيؽ كدراسة :عمرك عبد المنعـ سميـ،
مكتبة ابف تيمية ،القاهرة -مصر ،مكتبة العمـ ،جدة ،ط  1416 ،1هػ.88/2 ،

( )4البدع البف ك اح.87/2 ،
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التقرب إلى غير ا﵀ تعالى في العبادة ،كما تكهمط بعض مف يريد الطعف في طريقػة اإلماميػة...،بػؿ
ه ػػي م ػػف ن ػػكع التق ػػرب إل ػػى ا﵀ تع ػػالى بارعم ػػاؿ الص ػػالحة ك ػػالتقرب إلي ػػط بعي ػػادة المػ ػريض ،كتش ػػيي

الجنائز ،كزيارة اإلهكاف فػي الػديف ،كمكاسػاة الفقيػر ،فػإف عيػادة المػريض  -مػث  -فػي نفسػ ا عمػؿ
صػػالح يتقػػرب بػػط العبػػد إلػػى ا﵀ تعػػالى .كلػػيس هػػك تقربػان إلػػى المػريض يكجػػب أف يجعػػؿ عممػػط عبػػادة

ل يػر ا﵀ تعػػالى أك الشػػرؾ فػػي عبادتػط .ككػػذلؾ بػػاقي أمثػػاؿ هػػذ ارعمػاؿ الصػػالحة التػػي من ػػا :زيػػارة
القبػكر، ،كاقامػػة المػآتـ ،كتشػػيي الجنػائز ،أمػػا كػكف زيػػارة القبػكر، ،كاقامػػة المػآتـ مػػف ارعمػاؿ الصػػالحة
الشرعية ،فذلؾ يثبت في عمـ الفقط ،كليس هنا مك

إثباتط ،كال رض أف إقامة هذ ارعماؿ ليسػت

مف نكع الشرؾ في العبادة كما يتكهمػط الػبعض .كلػيس المقصػكد من ػا عبػادة ارئمػة، ،كانمػا المقصػكد
من ا إحياء أمرهـ ،كتجديد ذكرهـ ،كتعظيـ شعائر ا﵀ في ـ﴿ َذفِ َ
ؽ َو َم ْـ ُي ًَ ِّي ْؿ َص ًَٚئِ َر اهللِ َؾِ٘ ََّنَِ ٚم ْـ َت َْ َقى
ا ْف َُ ُِ ِ
قب﴾ الحج ،32 :فكؿ هذ أعماؿ صالحة ثبت مف الشرع اسػتحباب ا ،فػإذا جػاء االنسػاف متقربػان
ب ا إلى ا﵀ تعالى ،طالبان مر اتط ،استحؽ الثكاب منط كناؿ جزاء ".

()1

كقد تنكعت مظاهر التعظيـ لمقبكر عند الشيعة فمن ا:
تعظػػيـ بنائ ػػا .أم رفع ػػا عػػف مسػػتكل اررض كالم ػػاالة فػػي تشػػييدها كزهرفت ػػا ،كقػػد عػ ٌػد
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عممػػاء السػػنة سػػببان ل عتقػػاد الشػػركي فػػي قػػدرات المػػكتى" ،ال شػػؾ كال ريػػب أف السػػبب ارعظػػـ الػػذم
نشػػأ منػػط هػػذا االعتقػػاد فػػي ارم ػكات هػػك مػػا زٌينػػط الشػػيطاف لمنػػاس مػػف رف ػ القبػػكر ،كك ػ السػػتكر
عمي ا ،كتجصيص ا كتزيين ا بأبمغ زينة ،كتحسين ا بأكمؿ تحسيف .فإف الجاهؿ إذا كقعت عينط عمى

قبر مف القبكر قد بنيػت عميػط قبػة فػدهم ا ،كنظػر عمػى القبػكر السػتكر الرائعػة كالسػرج المت لئػة ،كقػد
سػطعت حكلػط مجػػامر الطيػب ،فػ شػؾ كال ريػب أنػػط يمتمػ قمبػػط تعظيمػان لػذلؾ القبػػر ،كي ػيؽ ذهنػػط
عػػف تصػػكر مػػا ل ػػذا الميػػت مػف المنزلػػة ،كيدهمػػط مػػف الركعػػة كالم ابػػة مػػا يػػزرع فػػي قمبػػط مػػف العقائػػد

الشيطانية التي هي مف أعظػـ مكائػد الشػيطاف لممسػمميف ،كأشػد كسػائمط إلػى

ػ ؿ العبػاد مػا يزلزلػط

عف اإلس ـ قمي ن قمي ن ،حتى يطمب مف صاحب ذلؾ القبر ما ال يقدر عميط إال ا﵀ تعالى.

()2

كلمػػا كػػذبت الش ػيعة كك ػػعت ف ػػائؿ ل ئمػػة ،كقبػػكرهـ ،كت ػربت ـ تسػػابؽ أبنػػاء الشػػيعة فػػي
ٌ
تعظػػيـ بنػػاء القبػػكر كالمشػػاهد ،منفقػػيف فػػي ذلػػؾ ارم ػكاؿ الطائمػػة عػػف طيػػب هػػاطر مػػن ـ ،فصػػارت
القبكر كالقصكر ت في اإلج ؿ كالقداسة عمى المقبكريف في ا ،كقد امت ت كتػب ـ بػاالعتراض كالػرد

عمى أهؿ السنة الذيف يسػمكن ـ الكهابيػة كهاصػة اإلمػاـ ابػف تيميػة

لمػا قػالكا بػط مػف تحػريـ بنػاء

محمد ر ا المظفر ،سمسمة الكتب العقائدية ( ،)133مركز اربحاث العقائدية.30-29/1 ،
( )1عقائد االماميةٌ :
( )2شرح الصدكر بتحريـ رف القبكر :محمد بف عمي الشككاني ،ص.32-30
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القب ػػكر كرفع ػػا كالتب ػػرؾ ب ػػا كم ػػف ذل ػػؾ":قال ػػت الكهابي ػػة :ال يج ػػكز بن ػػاء القب ػػكر ،كتش ػػييدها ،كجع ػػؿ

ال رائح عمي ا ،كأف ذلؾ شرؾ كفاعمط مشرؾ .كقالت اإلمامية :يجكز بناء القبكر ل نبياء كاركلياء،

كتشييدها ،كحفظ ا عف اإلنػدراس كاالنطمػاس، ،كاف ذلػؾ تعظػيـ لمػديف" )1( .كيقكلػكف":كقػد كػاف النبػي
صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط ،كالزه ػراء ،كعمػػي ،ككػػؿ أهػػؿ البيػػت عمػػي ـ الس ػ ـ ،يػػزكركف القبػػكر ،كيبنكن ػػا،
كيصمكف عندها."...

-2

()2

ك ػ ف ػػائؿ لزيارت ػػا :ال تجػػد كتاب ػان عنػػد الشػػيعة يهمػػك مػػف ف ػػائؿ زيػػارة قبػػكر كمشػػاهد

ارئم ػػة ،حت ػػى جعمكه ػػا تف ػػكؽ زي ػػارة الكعب ػػة المشػ ػرفة ،فزيارت ػػا ت ػػدف ال ػػب ء كتجم ػػب ال ػػرزؽ ،كعن ػػدها
يسػػتجاب الػػدعاء ،كيشػػفى مػػف المػػرض ،كزيارت ػػا تح ػػرها الم ئكػػة ،كتعػػدؿ الحػػج كالعم ػرة عش ػرات

()3
"مركا شيعتنا بزيارة
المرات كمف أمثمة ما نسبكا آلؿ البيت في ف ؿ زيارت ا :عف أبي جعفر قاؿ :ي
ػإف زيارتػط تػدف ال ػدـ ،كال ػرؽ ،كالحػرؽ ،كأكػؿ السػب  ،كزيارتػط مفتر ػة عمػى مػف أق ٌػر
الحسيف  ف ٌ
لمحسػػيف باإلمامػػة مػػف ا﵀" ،)4( .كعػػف الصػػادؽ  قػػاؿ" :إف أبػكاب السػػماء لتفػػتح عنػػد دهػػكؿ ال ازئػػر

رميػػر المػػؤمنيف



" )5( .كمػػا ركا بشػػير الػػدهاف قػػاؿ :قمػػت ربػػي عبػػد ا﵀

فأعرؼ عند قبر الحسيف





" :ربمػػا فػػاتني الحػػج

فقاؿ :أحسنت يا بشير ،أيما مؤمف أتى قبر الحسػيف



عارفػان بحقػط

في غير يكـ عيد كتب ا﵀ لط عشريف حجة كعشريف عمرة مبركرات مقبػكالت ،كعشػريف حجػة كعمػرة

مػ نبػػي مرسػػؿ ،أك إمػػاـ عػػدؿ كمػػف أتػػا فػػي يػػكـ عيػػد كتػػب ا﵀ لػػط مائػػة حجػػة ،كمائػػة عمػرة ،كمائػػة
غزكة م نبي مرسؿ أك إماـ عدؿ".

()6

ػفاء مػػف المػػرض،
-3
ك ػ ف ػػائؿ لتربػػة القبػػكر ،حيػػث يعتقػػدكف أف فػػي تربػػة قبػػكر ارئمػػة شػ ن
كأمانان مف الهكؼ ،ككصؿ ب ـ تقديس ا إلى تحنيؾ مكاليدهـ ب ا ،كك ػع ا مػ مكتػاهـ فػي أكفػان ـ،

مستدليف بما كذبك عمى آؿ البيت كمف ذلؾ :ما كرد عف اإلماـ الصادؽ أنط قاؿ" :إذا هفت سػمطانان

ػرجف مػػف منزلػػؾ إالٌ كمعػػؾ مػػف طػػيف قبػػر الحسػػيف
أك غيػػر سػػمطاف ،فػ تهػ ٌ



فتقػػكؿ  :الم ػ ٌػـٌ ،إنػػي

الكهابية :محمد حسف القزكيني الحائرم ،سمسمة الكتب المؤلفة في الرد عمى
الجمية في رف تشكيكات
( )1البراهيف
ٌ
ٌ
ابف تيمية كالكهابية ( ،)5إعداد مركز اربحاث العقائدية ،ص.52 :
( )2االنتصار لمعاممي.493/6 ،
( )3انظر كتاب بحار ارنكار لممجمسي ف ك طافح بالركايات في ف ائؿ الزيارة.
( )4مستدرؾ سفينة البحار ،352/4 ،كنسبة رمالي الصدكؽ.
( )5بحار ارنكار.262 /97 ،

( )6الكافي .580/4 ،حكـ الدكتكر عبد الرحمف دمشقية ب عفط ،انظر( :كتاب الكافي هدية الدمشقية.)87/11 ،
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الفصلىالثاني
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

اتٌهذتط مف قبر كليؾ كابف كليؾ ،فاجعمط لي أمنان كحػر انز لمػا أهػاؼ كمػا ال أهػاؼ" )1( .كعػف الحسػيف
طيف قبر
بف الع ء قاؿ :سمعت أبا عبد ا﵀ يقكؿ " :ىحنًككا أكالدكـ بتربة الحسيف ،فإنط أمػاف يك
الحسيف م الميت في قبر كيهمط بحنكطط" )2( .ك كذلؾ ي عكف ل ا آدابان ال يتس المقاـ لذكرها.
-4
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ك

مناسؾ هاصة بالقبكر كمن ا:

الص ة إلي ا كاتهاذها مساجد:
اته ػػذت الش ػػيعة قب ػػكر ارئم ػػة مس ػػاجد ،كاس ػػتقبمكها ف ػػي ص ػػمكات ـ ليكافقػ ػكا أس ػػيادهـ الي ػػكد

كالنصارل الذيف لعن ـ رسكؿ ا﵀  كركل لعنط ل ـ آؿ بيتػط .كلػذلؾ كثػرت ركايػات ـ فػي زيػادة ثػكاب
الص ػ ة عنػػد قبػػكر ارئمػػة ركايػػة بعػػد أهػػرل ،كيسػ ٌػمكف الص ػ ة عنػػد القبػػر بص ػ ة الزيػػارة ،كيشػػترط
لصػػحت ا اسػػتقباؿ القبػػر ،كاف هػػالؼ القبمػػة .كمػػف أدلػػت ـ المزعكمػػة :عػػف أبػػي جعفػػر قػػاؿ" :تػػأتي قبػػر

الحسيف صمكات ا﵀ عميط فتصمي عند أرب ركعات ،ثـ تسػأؿ حاجتػؾ ،فػإف الصػ ة الفري ػة عنػد

تعػػدؿ حجػػة ،كالص ػ ة النافمػػة تعػػدؿ عم ػرة" )3( .كفػػي كصػػؼ زيػػارة قبػػر النبػػي  كعمػػي  يقكلػػكف":

كأنت منكس الػرأس مطػرؽ البصػر ،حتػى تقػؼ بالبػاب الػذم هػك محػاذم الػرأس ،كاسػجد إذا الحظتػط

إعظامػػا ﵀ تعػػالى كحػػد كلكليػػط ،ثػػـ ارفػ أرسػػؾ كالتفػػت يسػرة القبمػػة إلػػى النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط،
كقؿ :الس ـ عميؾ يا رسكؿ ا﵀ كرحمة ا﵀ كبركاتط ،كأقبؿ إلى االماـ بكج ؾ ،كقؿ :الس ـ عميؾ يا

مكالم كمكلى كؿ مؤمف كمؤمنة ،ثـ تنكب عمى القبر كتقبمط كتمكذ بط ك تسأؿ ا﵀ تعالى ما أحببػت،

كتص ػػمي عن ػػد الػ ػرأس س ػػت ركع ػػات ركعت ػػيف آلدـ كركعت ػػيف لن ػػكح ،كركعت ػػيف رمي ػػر الم ػػؤمنيف عم ػػي ـ

الس ـ ،كتدعك لنفسؾ كلكالديؾ كلممؤمنيف تيجب إف شاء ا﵀ تعالى )4( .كفيط تصريح بصرؼ الص ة
التػػي هػػي أـ العبػػادات ل ئمػػة كلػػذلؾ قػػاؿ المجمسػػي محرفػان لكػ ـ ا﵀":إف اسػػتقباؿ القبػػر أمػػر الزـ،
،كاف لـ يكف مكافقان لمقبمة ،استش د بقكلط تعالىَ ﴿ :ؾ َٖ ْيْ َََم ت َُق ُّفاقا َؾا َث َّؿ َو ْجا ُف اهللِ﴾ البقػرة ،115 :أم نسػبتط
تعػػالى إلػػى جمي ػ ارمػػاكف عمػػى الس ػكاء ،كاسػػتقباؿ القبػػر لم ازئػػر بمنزلػػة اسػػتقباؿ القبمػػة ،كاالستش ػ اد
باآلية بناء عمى أف المراد بكجط ا﵀ هـ ارئمة عمي ـ الس ـ ،كال يبعد أف يككف القبمة تصحيؼ

القبر

كارظ ر هك الكجط اركؿ ،كحكمكا باستقباؿ القبر مطمقان كهك المكافؽ ل هبار" )5( .فتج أر بكفر ث ث

( )1ارمالي لمطكسي ،ص ،318 :بحار ارنكار.118 / 98 ،
( )2كسائؿ الشيعة ،29/11 ،بحار ارنكار.34 / 79 ،
( )3بحار ارنكار.82 / 98 ،
( )4بحار ارنكار.334 / 97 ،
( )5بحار ارنكار.369 / 98 ،
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الفصلىالثاني
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

مرات في ركاية كاحدة فنفى الج ة كهي عمك ا﵀ ،كجعؿ كجط ا﵀ هك ارئمة ،ثـ قاؿ القبمة تصػحيؼ

لمقبر.

أما الهميني فقاؿ" :ككذا يستحب الص ة فػي مشػاهد ارئمػة عمػي ـ السػ ـ هصكصػان مشػ د

أمير المؤمنيف  ،كحائر-اسـ المكاف الذم بط قبر الحسيف - أبي عبد ا﵀ الحسيف ." 

()1

ب -الطكاؼ حكل ا :لػـ يشػرع فػي اإلسػ ـ طػكاؼ إال حػكؿ الكعبػة كعمػى هػذا إجمػاع المسػمميف (،)2
إال القبػػكرييف مػػف الشػػيعة كغيػػرهـ الػػذيف شػػرعكا رتبػػاع ـ الط ػكاؼ حػػكؿ ار ػػرحة كالقبػػكر ،كػػاذبيف

عمػػى آؿ البيػػت ،كمػػف ركايػػات ـ المكذكبػػة ،عػػف محمػػد بػػف أبػػي العػ ء ،قػػاؿ" :سػػمعت يحيػػى بػػف أكػػثـ
قا ي سامراء بعد ما ج دت بػط ،كناظرتػط ،كحاكرتػط ،ككاصػمتط ،كسػألتط عػف عمػكـ آؿ محمػد عمػي ـ

الس ػ ـ ،فقػػاؿ :بينػػا أنػػا ذات يػػكـ دهمػػت أطػػكؼ بقبػػر رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كالػػط كسػػمـ ،ف أريػػت
محمػػد بػػف عمػػي الر ػػا عمي مػػا الس ػ ـ يطػػكؼ بػػط ،فناظرتػػط فػػي مسػػائؿ عنػػدم ،فأهرج ػػا لػػي".

()3

كنصػت كتػػب ـ فػػي االسػتدالؿ عمػػى جػكاز الطػكاؼ بػالقبر  ":كيػػدؿ عميػػط م ػػافان إلػى مػػا تقػػدـ مػػا كرد
ٌ
()4
مػػف ط ػكاؼ فاطمػػة الزه ػراء صػػمكات ا﵀ عمي ػػا حػػكؿ قبػػر أبي ػػا" .كل ػػذا أكردكا فػػي كتػػب الم ػ ازرات
قكل ـ ":يا آؿ المصطفى ٌإنا ال نممؾ إالٌ أف نطكؼ حكؿ مشاهدكـ".

()5

ج -االنكبػػاب عمي ػػا :كهػػك م مسػػة الكجػػط لمقبػر كمسػػحط بػػط ،كتقبيمػػط عنػػد الزيػػارة ،كهػػك فػػي الحقيقػػة

سػػجكد لمقبػػر ،يرغػػب عممػػاؤهـ فيػػط كيجعمكنػػط مػػف آداب الزيػػارة لمقبػػكر ،كمن ػػا:الس ػ ـ عميػػؾ يػػا أبػػا
الحسف كرحمة ا﵀ كبركاتػط إنػط حميػد مجيػد ثػـ تنكػب عمػى القبػر فتقبمػط ،كت ػ هػدؾ اريمػف عميػط،
كتقػػكؿ الم ػػـ إليػػؾ صػػمدت مػػف أر ػػي ،ك قطعػػت الػػب د رجػػاء رحمتػػؾ ،ف ػ تهيبنػػي يػػا م ػكالم ،كال

تردني ب ير ق اء حاجة مف حكائجي ،كارحـ تقمبي عمى قبر ابػف رسػكلؾ صػمى ا﵀ عميػط كآلػط".

()6

ككػػذلؾ فػػي كتػػب الم ػ ازرات مػػا نصػػط ":لعػػف ا﵀ مػػف هالفػػؾ ،كلعػػف مػػف قتمػػؾ ،كلعػػف مػػف بم ػػط ذلػػؾ

فر ػػي بػػط ،أنػػا الػػى ا﵀ مػػن ـ ب ػراء .ثػػـ تنكػػب عمػػى القبػػر كتقبمػػط ،كت ػ هػػدؾ اريمػػف عميػػط ،ثػػـ

( )1تحرير الكسيمة.152/1 ،

( )2مجمكع فتاكل شيخ اإلس ـ.521/4 ،
( )3بحار ارنكار.68 / 50 ،
( )4مستدرؾ سفينة البحار.1/6 ،
( )5بحار ارنكار ،167 / 99 ،المزار :الشيخ محمد بف المش دم ،تحقيؽ :جكاد القيكمي ارصف اني ،مؤسسة
النشر اإلس مي -ط راف ،ط1419 ،1ق ،ص.299 :

( )6المزار لممفيد ،ص.198 :
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االيسر ،ثـ تتحكؿ الى عند الرأس ،تقؼ عميط كتقكؿ :الس ـ عميػؾ يػا كصػي اركصػياء ككارث عمػـ
ارنبياء )1( ." ،كي يفكف لمسجكد طمب الحاجات ،كلعف أهؿ السنة ع نية.

د -النياحة كالمطـ :يعد الشيعة إقامة المآتـ في ذكرل استش اد الحسيف في العاشر مف كؿ محػرـ
مػػف العبػػادات الكاجبػػة عمػػى شػػيعتط ،كمػػا تقػػكـ عميػػط هػػذ المجػػالس مػػف لػػبس الس ػكاد ،كلطػػـ الهػػدكد
كالبك ػػاء كالنحيػػػب ،ك ػ ػػرب اركتػ ػػاؼ بالس سػ ػػؿ ،كشػ ػػج الػ ػػرؤكس كم ػػػا م ػػف القربػ ػػات ﵀ تعػ ػػالى.

()2

ػؽ ثكبػػط عمػػى
كينسػػبكف آلؿ البيػػت :عػػف هالػػد بػػف سػػدير ،قػػاؿ :سػػألت أبػػا عبػػد ا﵀  عػػف رجػػؿ شػ ٌ
أبيػػط ،فقػػاؿ :ال بػػأس بشػػؽ الجيػػكب ،قػػد شػػؽ مكسػػى بػػف عم ػراف عمػػى أهيػػط هػػاركف ...كلقػػد شػػققف
الجيكب ،كلطمف الهدكد الفاطميات عمى الحسيف بف عمي عمي ما الس ـ ،كعمى مثمط تيمطـ الهػدكد،
كتيشػػؽ الجيػػكب"، )3( .كاف فيمػػا ن ػ ار فػػي يػػكـ عاشػػكراء مػػف بػػدع المػػآتـ التػػي تبث ػػا القن ػكات الشػػيعية،
أصدؽ دليؿ عمى إحيائ ـ ل ذ العقائد الفاسدة الدهيمة عمى اإلس ـ مف أعدائط.

ق -طمػػب ق ػػاء الحاجػػات مػػف أصػػحاب ا :تجاهػػؿ الشػػيعة أف ارمػكات ال يممكػػكف رنفسػ ـ نفعػان كال
ػ انر ف ػ ن عػػف أف يمنحػكا غيػػرهـ النفػ كيكشػػفكا عنػػط ال ػػر ،ف ػػذا ال يقػػدر عميػػط إال ا﵀ كلج م ػػـ

كقفػكا بقبػػكر ارئمػػة يطمبػػكف حاجػػات ـ بػػذؿ كه ػػكع يتكسػػمكف ب ػػـ كيسػػت يثكف ،يطمبػػكف مػػن ـ الػػرزؽ

كالشفاء ككؿ حكائج ـ إما بألسنت ـ أك بكتابت ا في رقاع كك ع ا عمػى قبػكرهـ ،مسػتدليف بمػا افتػرك

عمػػى آؿ البيػػت مػػف ركايػػات كثيػرة مك ػػكعة كمن ػػا :عػػف الصػػادؽ قػػاؿ ":مػػف كانػػت لػػط حاجػػة م مػػة

فمي تسؿ يكـ الهميس كليصؿ ركعتيف يأهذ المصحؼ فيرفعػط فػكؽ أرسػط ثػـ يقػكؿ :بحػؽ مػف أرسػمتط
بط إلى همقؾ ،يا سيدم با﵀ عشر مرات ،بحؽ محمد عشر مػرات ،بحػؽ عمػى عشػ انر ،كبحػؽ فاطمػة
عش انر ثـ تعد كؿ إماـ عشر مرات حتى تنت ي إلى إماـ زمانؾ ،اصن بػي كػذا ككػذا تق ػى حاجتػؾ

إف شاء ا﵀.

()4

المناقش وال :
-1

لقد كردت كثير مػف الركايػات عػف أئمػة آؿ البيػت كفػي كتػب الشػيعة المكثكقػة ت ػدـ كػؿ هػذا

ال مك كالتقديس لمقبكر ،كتناقض المذهب ،كهذا ع مة بط نط ،كمف هذ الركايات عمى سبيؿ المثاؿ

ال الحصر ما يمي:

( )1المزار لممش دم ،ص.262:
( )2انظر :ركايات كثيرة في كتاب كامؿ الزيارات ص 208 :كما بعدها.
( )3كسائؿ الشيعة.402/22 ،

( )4بحار ارنكار.315 / 87 ،
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أ-

قكؿ أبي جعفر محمد الباقر " :إف رسكؿ ا﵀  قاؿ :ال تتهػذكا قبػرم قبمػة كال مسػجدان ،فػإف

ب-

عػػف حنػػاف قمػػت ربػػي عبػػد ا﵀  :مػػا تقػػكؿ فػػي زيػػارة قبػػر الحسػػيف صػػمكات ا﵀ كس ػ مط

ا﵀  لعف الذيف اتهذكا قبكر أنبيائ ـ مساجد ".

()1

عميط ،فإنط بم نا عف بع كـ أنط قاؿ :تعدؿ حجة كعمرة قاؿ ،فقاؿ ":ما أ عؼ هػذا الحػديث ،مػا

تعدؿ هػذا كمػط كلكػف زكرك كال تجفػك فإنػط سػيد شػباب أهػؿ الجنػة " )2( .ككعػادة مشػايخ الشػيعة ردكا

هػػذا ارمػػر إلػػى التقيػػة عنػػد تأكيػػؿ كػ ـ أبػػي عبػػد ا﵀ ! ف ػػا هػػك المجمسػػي يقػػكؿ" :لعػػؿ المػراد أن ػػا ال
تعدؿ الكاجبيف مف الحج كالعمرة ،كارظ ر أنط محمكؿ عمى التقية ".

-2

()3

إننػػي ال أجػػد فرق ػان بػػيف اعتقػػاد الشػػيعة فػػي أف القبػػكر كتربت ػػا كسػػيمة لمتقػػرب إلػػى ا﵀ تعػػالى،

ػيد آؿ البيػػت عنػػد
كبػػيف اعتقػػاد كفػػار قػريش فػػي أصػػناـ الجاهميػػة الػػذيف بعػػث عمػػي ـ رسػػكؿ ا﵀  سػ ى
الشيعة ي ػدـ كػؿ مظػاهر شػرك ـ ،حيػث يركل عػف أبػي ال يػاج ارسػدم ،قػاؿ :قػاؿ لػي عمػي بػف أبػي

طالػػب  " :أال أبعثػػؾ عمػػى مػػا بعثنػػي عميػػط رسػػكؿ ا﵀ " أف ال تػػدع تمثػػاالن إال طمسػػتط ،كال قبػ انر

مشرفان إال سكيتط".

()4

إف تعظػػيم ـ لمقبػػكر فػػي بنائ ػػا كعمارت ػػا بالزيػػارة كالمناسػػؾ فػػاؽ كثي ػ انر إعمػػار المسػػاجد فػػي
-3
بنائ ا كعمارت ا بالصػمكات كالجماعػات ،فهػالفكا صػريح القػرآف الػذم قػاؿ ا﵀ تعػالى فيػط﴿:إِٕ ََّاَم َي ًْ ُّ ُار
ٚفِٓ َقا ْف َٔ ْق ِم ْأَ ِخ ِر﴾التكبػةَ ﴿ ،18 :و َم ْـ َأ ْط َِ ُؿ ِِم َّ ْـ َمْ ََع َم َس ِ
َم َس ِ
ٚجدَ اهللِ َم ْـ َآ َم َـ بِ ِ
ٚجدَ اهللِ َأ ْن ُي ْاذـ ََر ؾِ َٔٓاْ ٚاش ُاّ ُف

اَباا ﴾ٚالبقػرة .114 :كعميػػط فػػإف القػرآف يشػ د ل ػػـ بنقػػيض اإليمػػاف كبػػالظمـ رن ػػـ أهممػكا
َو َش ا ًَك ِِم َخ َر ِ َ
المساجد كهربكها.
-4

اتفؽ المسممكف عمى أف ا﵀ لػـ يشػرع لعبػاد طكافػان إال حػكؿ البيػت العتيػؽ ،كقػاؿ ابػف القػيـ

عنػد ك مػػط عمػى هصػػائص مكػة " :لػػيس عمػػى كجػط اررض بقعػػة يجػب عمػػى كػؿ قػػادر السػػعي

إلي ا ،كالطكاؼ بالبيت الذم في ا غيرها" )5( .كل ذا تحرج الصحابة مف الطكاؼ بيف الصفا كالمػركة
ِ
ِ
اـ
افه ٍََ ٚوا َد ْر َو َة م ْـ َصا ًَٚئ ِر اهللِ َؾ َّ ْ
هكفان مف إحياء مناسؾ كانت في الجاهمية فنزؿ قكؿ ا﵀ تعالى﴿:إِ َّن َّ
( )1عمؿ الشرائ البف بابكيط ،ص ،358 :كبحار ارنكار.128/100 ،
( )2بحار ارنكار.35/101 ،
( )3بحار ارنكار.35/101 ،
( )4صحيح مسمـ ،كتاب الجنائز ،باب ارمر بتسكية القبر.666/2 ،)969( ،
( )5زاد المعاد في هدم هير العباد :محمد بف أبي بكر بف أيكب شمس الديف ابف قيـ الجكزية ،مؤسسة الرسالة،

بيركت ،ط1415 ،27هػ 1994/ـ.49/1 ،
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اظت ََّ َار َؾا َ
ف َِبِ َاَم ﴾البقػرة ،)1( 158 :فكيػؼ تشػرعكف الطػكاؼ حػكؿ
َاٚح َظ َِ ْٔ ِاف َأ ْن َي َّى َّاق َ
َح َّ ٟاف َب ْٔ َ
ال ُجْ َ
اَ ٝأ ِو ْ
القبكر  ،إف هذا افتراء عمػى ا﵀ كمنازعػة لػط فػي حاكميتػط كشػرعط كلػذا ف ػك مػف كبػائر البػدع ،قػاؿ

شيخ اإلس ـ ابف تيمية

في حكـ الطكاؼ ب ير الكعبة" :كأما الطكاؼ بذلؾ ف ك مف أعظـ البدع

المحرمة ،كمف اتهذ دينان ييستتاب ،فإف تاب ،كاال قيتؿ" (.)2

اء عمى ا﵀ تعالى ،الذم لـ
-5
إف في تشري الطكاؼ حكؿ القبكر ،هك م اهاة لشرع ا﵀ ،كافتر ن
يشرع طكافا في كتابط ،إال حكؿ الكعبة ،كما قاؿ تعالى﴿:و ْفٔ َّىق ُؾقا بِْ ٚفبٔ ِ
 ٝا ْف ًَتِ ِ
ٔؼ﴾ الحج.92:
ن
َ َ َّ
َْ
ٌ
إف االنكباب عمى القبػكر هػك سػجكد ل يػر ا﵀ ،كقػد ن ػى ا﵀ تعػالى عنػط فػي قكلػط سػبحانط:
-6
ِ
ِ
ِنا ْاّ ِ
اجدُ وا فِ َّ
ون ﴾ فصػػمت،37 :
اـ إِ ْن ُـْْ ات ُْؿ إِ َّيااُ ٚه َت ًْ ُباادُ َ
اجدُ وا هللِ ا َّفااذي َخ َِ ََ ُٓا َّ
س َو َٓ ف ِْ ََ َّا ِار َو ْاشا ُ
﴿ َٓ ت َْسا ُ
فالشػػيعة حقػان ال يعبػػدكف ا﵀ ،كال يتبعػػكف سػػنة آؿ البيػػت  ،فقػػد كرد فػػي كتػػب ـ المعتبػرة عػػدـ ج ػكاز

السجكد عمى القبر ،كذكر المجمسي منسكبان لمقائـ المزعكـ ":القائـ



يسألط عػف الرجػؿ يػزكر قبػكر

االئمة عمي ـ الس ـ هؿ يجكز أف يسجد عمى القبر أـ ال كهؿ يجكز لمف صمى عند بعض قبكرهـ
عمي ـ الس ـ فأجاب



أما السجكد عمى القبر ف يجكز في نافمة ،كال فري ة ،كال زيارة ".

()3

إف هذا الديف الذم ال تتبعكف فيط كتاب كال سنة ال يرقي رف تحترمط العقكؿ الساذجة فكيؼ تطبقك
ب كمؿ كال ممؿ
-7

إف تش ػري عممػػاء الشػػيعة لمنياحػػة كالمطػػـ كمػػا يق ػ فػػي مػػآتم ـ هػػك إحيػػاء لمجاهميػػة اركلػػى،

كمهػػالؼ رمػػر ا﵀ بالصػػبر كاالحتسػػاب عنػػد المصػػيبة ،كفيػػط مػػف السػػهط عمػػى قػػدر ا﵀ المنػػاقض
ِ
ِ
ِ
يـ﴾ البقػرة:
افهٚبِ ِر َ
افه َالة إِ َّن اهللَ َم َع َّ
ٚفه ْ ِز َو َّ
يـ َآمُْقا ْاشتًَُْٔقا بِ َّ
رركاف اإليماف ،قاؿ تعػالى َ ﴿:يَ ٚأ ُّ َُّي ٚا َّفذ َ
 ،153كمػػا كرد فػػي كتػػب ـ المكثكقػػة ن ػػي النبػػي  عػػف النياحػػة كمنػػط ":أف أبػػا جعفػػر يقػػكؿ فػػي هػػذ
َؽ ِِم مًااار ٍ
ِ
وف﴾ الممتحن ػة ،12 :قػػاؿ :إف رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط قػػاؿ
اآليػػةَ ﴿ :و َٓ َي ًْهااأْ َ َ ْ ُ
لفاطمة عمي ا الس ـ :إذا أنا مت ف تهمشي عمي كج ان ،ك ال ترهي عمي شع انر ،كال تنادم بالكيؿ،
كال تقيمي عمي نائحةن ،ثـ قاؿ :هذا المعركؼ الذم قػاؿ ا﵀  فػي كتابػط" )4( .فمػف تتبعػكف فػي هػذ

النياحة ،إذا كاف النبي  ن ى عنط كما في كتبكـ المعتبرة عندكـ !

( )1فتح البارم.499/3 ،
( )2مجمكع فتاكل ابف تيمية.121 /26 ،
( )3بحار ارنكار315/80 ،

( )4بحار ارنكار.460/22 ،
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إف طمػػب ـ لمحاجػػات مػػف المقبػػكريف هػػك نػػاقض لتكحيػػد ا﵀ فػػي ربكبيتػػط فمػػف أهػػص صػػفاتط

سبحانط أنط الذم يقػدر عمػى نفػ عبػاد كدفػ ال ػر عػن ـ ،كاال فمػاذا أبقيػتـ لػط مػف صػفات ربكبيتػط

صرفكـ ل ذ العبادات القكلية كالعممية لمقبكر كالمكتى ،شرؾ كا ح في تكحيػد ارلكهيػة الػذم
ككذلؾ ٍ
اتفقت معاجـ العربية أف معنى اإللط هك المعبكد، ،كاال فماذا بقي لط سبحانط مف تكحيد

لقد أثبت القرآف الكريـ الذم آمف بط آؿ البيت حؽ اإليماف أف كؿ مػا تطمبػك مػف المػكتى ال
-9
ا ٛا ُْد ْوا َى َّر إِ َذا ََ َظااُ ٚه
اـ َُئِا ُ
يقػدر عميػػط إال ا﵀ كحػػد فػػي كثيػػر مػػف اآليػػات ،كمن ػػا قػػكؿ ا﵀ تعػػالىَ ﴿:أ َّما ْ
ِ
ِ
ِ
ٚء ْإَ ْر ِ َأإِ َف ٌف َم َع اهللِ َؿِِ ًٔال َم ٚت ََذـ َُّر َ َ
َو َيُ ِْن ُ
ز َوا ْف َب ْح ِار
قء َو َ ْ
ػ ُّ
َي ًَ ُُِ ُْؿ ُخ َِ ٍَ َ
افس َ
ون َ أ َّم ْـ َ ُّْيديُ ُْؿ ِم ُط ُِ ََمت ا ْف َ ِّ
ِ
اٚػ اهلل َظ َّاَم ُي ْ ِ
ِتِ ِاف َأإِ َفا ٌف َم َاع اهللِ َت ًَ َ
ُقن ﴾ النمػؿ .63-62 :كقكلػط
ؼاـ َ
ؼاا َب ْ َ
ي َر ْ َ
اغ َيادَ ْ
افر َي َ
َو َم ْـ ُي ْرش ُؾ ِّ
اٚح ُب ْ ً
ِ
ِ
سػبحانطَ ﴿:أ َّم ْـ َي ْبدَ ُأ َْ
افس ََم ِء َو ْإَ ْر ِ َأإِ َف ٌف َم َع اهللِ ُؿ ْؾ َهٚتُقا ُب ْر َهُْ َُٕ ٚؿ إِ ْن ُـْْت ُْؿ
اْل ِْ َؼ ُث َّؿ ُئًدُ ُه َو َم ْـ َي ْرزُ ُؿُ ُْؿ م َـ َّ
ِِ
غ﴾ النمؿ.64 :
َصَٚؿ َ
ػاد ارص ػػناـ ،كمش ػػركي الع ػػرب اركائ ػػؿ ف ػػي
عب ػ ى
كه ص ػػة الق ػػكؿ :لق ػػد ف ػػاؽ الش ػػيعةي اإلمامي ػػة ٌ
عبادت ـ لمقبكر ،كتألي ـ لممقبكريف في ا.
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الم م الثالا :الش ك ف ال عاء والممف وال م لغ

ا﵀.

غالت الشيعة في ارئمة غمكان فاحشان حتى أكصمكهـ إلى اإلل ية ،كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ صرفكا

ػص فػػي هػػذا المطمػػب بالد ارسػػة كالػػرد:
ل ػػـ العبػػادة بأنكاع ػػا الظػػاهرة كالباطنػػة ،كالقكليػػة كالفعميػػة ،كأهػ ٌ
الشرؾ في الدعاء ،كالحمؼ كالقسـ ب ير ا﵀ ،هذ العبادات القكلية التي ال يستطي المسمـ أف يترك ا
في اليكـ كالميمة ،كال في ً
الحؿ كالترحاؿ.
أوالً :الش ك ف ال عاء:
قػػاؿ الطيبػػي

فػػي تعريػػؼ الػػدعاء" :الػػدعاء هػػك إظ ػػار غايػػة التػػذلؿ ،كاالفتقػػار إلػػى ا﵀

كاالسػػتكانة لػػط ،كمػػا شػػرعت العبػػادات إال لمه ػػكع لمبػػارم، ،كاظ ػػار االفتقػػار إليػػط" )1( .كالػػدعاء مػػف
ُاؿ ا َْ ُظ ِ
اقِ
أهص العبادات بؿ هك العبادة لقكؿ النبي  ":إف الدعاء هك العبادة" ثـ ق أرَ ﴿ :و َؿ َٚل َر ُّبُ ُ
َأ ْشاات ِ
ُااؿ﴾ غػػافر )2( ."60 :كل ػػذا فحقيقػػة العبػػادة غايػػة الػػذؿ فػػي غايػػة اله ػػكع ،كهػػي تشػػمؿ
َج ْ
َ ٛفُ ْ
جمي القربات التي يتقرب ب ا العبد إلى ا﵀ تعالى.

()3

كي ػ ػػدهؿ ف ػ ػػي ال ػ ػػدعاء االس ػ ػػتعانة ،كاالس ػ ػػت اثة ،كاالس ػ ػػتعاذة الش ػ ػػتراك ا ف ػ ػػي معن ػ ػػى الطم ػ ػػب

كالسؤاؿ )4(.كالدعاء نكعاف :دعاء مسألة ،كدعاء عبادة.
أ-

()5

دعػػاء المسػػألة :هػػك طمػػب الحاجػػات كس ػؤاؿ الػػرب  ،كهػػك عبػػادة إذا كػػاف مػػف العبػػد لربػػط،

رنط يت مف االفتقػار إلػى ا﵀ تعػالى كالمجػكء إليػط .كيجػكز إذا صػدر مػف العبػد لمثمػط مػف المهمػكقيف

ارحياء إذا كاف المدعك يعقؿ الدعاء ،كيقدر عمى اإلجابة يا ف ف اطعمني أك اسقني.
يتعبػد بػط لممػدعك طمبػان لثكابػط ،كهكفػان مػف عقابػط ،كهػذا ال يصػح ل يػر ا﵀
ب -دعاء العبػادة أمٌ :
تعالى ،كصرفط ل ير ا﵀ تعالى شرؾ أكبر مهرج مف الممة ،كعميط يقػ الكعيػد فػي قكلػط تعػالى﴿ :إِ َّن
ِ
ِ
يـ﴾ سكرة غافر.60 :
ون َظ ْـ ِظ َبِِ ََ ٚت َش َٔدْ ُخ ُِ َ
ْز َ
قن َج َْٓ ََّؿ ََاخ ِر َ
ا َّفذ َ
يـ َي ْس َتُ ِ ُ

( )1فتح البارم.79/11 ،

( )2سنف ابف ماجط ،كتاب الدعاء ،باب ف ؿ الدعاء ،1258/2 ،)3828( ،حكـ ارلباني :صحيح( .صحيح
ك عيؼ سنف ابف ماجط.)328/8 ،
( )3انظر :الحساـ الماحؽ لكؿ مشرؾ كمنافؽ :أبك شكيب محمد تقي الديف بف عبد القادر ال لي ،دار الفتح –
الشارقة ،ط1415 ،1هػ  1994 /ـ.6/1 ،
( )4انظر :رسالة الشرؾ كمظاهر .272/1 ،

( )5انظر :شرح ث ثة ارصكؿ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار الثريا ،ط1424 ،4هػ2004 /ـ.56/1 ،
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كقػػد ص ػرفت الشػػيعة الػػدعاء ،كمػػا يػػدهؿ تحتػػط مػػف اسػػتعانة ،كاسػػت اثة ،كتكسػػؿ ،ل يػػر ا﵀

تعالى ،كجعمت هذا الشرؾ تكحيدان بؿ نسبتط آلؿ البيت زك انر كب تانان.

كفيما يمي تك يح اعتقادهـ في الدعاء م أدلت ـ مف كتب ـ المكثكقة.
-1

إنط ال يقبؿ الدعاء إال بأسماء ارئمة:
حيػ ػػث جػ ػػاء فػ ػػي أهبػ ػػارهـ عػ ػػف ارئمػ ػػة" :مػ ػػف دعػ ػػا ا﵀ بنػ ػػا أفمػ ػػح ،كمػ ػػف دعػ ػػا ب يرنػ ػػا همػ ػػؾ

كاسػػت مؾ" ،)1(.ككػػذبكا عمػػى النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط أنػػط قػػاؿ :إف ا﵀ سػػبحانط يقػكؿ :عبػػادم ،مػػف

ػي كأكػػرم ـ
كانػػت لػػط إلػػيكـ حاجػػة فسػػألكـ بمػػف تحبػػكف أجبػػتـ دعػػاء  ،أال فػػاعممكا أف أحػػب عبػػادم الػ ٌ
ػدم محمػػد كعمػػي حبيبػػي ككليي...،فػػإني ال أرد س ػؤاؿ سػػائؿ يسػػألني ب مػػا كبػػالطيبيف مػػف عترت مػػا،
لػ ٌ

أرد دعػاء مػف سػألني بحبيبػي كصػفكتي ،...فمػف سػألني
أرد دعػاء  ،ككيػؼ ٌ
فمف سألني ب ػـ فػإني ال ٌ
()2
عمي".
ب ـ عارفان بحق ـ كمقام ـ أكجبت لط ٌ
مني االجابة ،ككاف ذلؾ حقان ٌ

إف دعػػاء ارنبيػػاء اسػػتجيب بالتٌكسػػؿ
-2
ذكػػر المجمسػػي بابػان فػػي كتابػػط بحػػار ارنػكار ،بعنػكافٌ " :
كاالستشفاع ب ـ صمكات ا﵀ عمي ـ أجمعيف" )3( .كأكرد تحتط عدة ركايات ،من ا:
أ -قاؿ ا﵀ تعالى ":يا آدـ هذا محمد نبيي ،كهذا عمػي أميػر المػؤمنيف ابػف عػـ نبيػي ،ككصػيط ،كهػذ

فاطمة ابنة نبيي ،كهذاف الحسف كالحسيف ابنا عمي ،ككلدا نبيي ،ثـ قاؿ :يا آدـ هـ كلدؾ ففرح بذلؾ

فمما اقترؼ الهطيئة قاؿ :يا رب أسألؾ بمحمد ،كعمي ،كفاطمة ،كالحسػف ،كالحسػيف ،لمػا غفػرت لػي
()4
ِ ِ ٍ
ِ
تٚب َظ َِ ْٔ ِف﴾".
ف فر ا﵀ لط ب ذا ،ف ذا الذم قاؿ ا﵀ َ ﴿ :ؾ َت َِ ََّك آ ََ ُم م ْـ َر ِّبف ـََِمت َؾ َ
كلمػا
لما أشػرؼ نػكح  عمػى ال ػرؽ ،دعػا ا﵀ بحقٌنػا فػدف ا﵀ عنػط ال ػرؽٌ ،
ب -عف الر ا قاؿٌ " :
لمػا
النار ،دعا ا﵀ بحقٌنػا فجعػؿ ا﵀ ا ٌلنػار عميػط ب ن
يرًمي إبراهيـ  في ٌ
ػردا كسػ مان، ،كا ٌف مكسػى ٌ 
لمػا أراد الي ػكد قتمػط ،دعػا ا﵀
رب طريقنا في البحر ،دعػا ا﵀ بحقٌنػا فجعمػط يبسػان، ،كا ٌف عيسػى ٌ 
()5
فنجي مف القتؿ فرفعط ا﵀".
بحقٌنا ٌ
 -3ش ػ ٌػرعت الش ػػيعة ربنائ ػػا دع ػػاء المقب ػػكريف :فف ػػي آداب زي ػػارة القب ػػكر ي ػػكردكف م ػػاال ييحصػ ػى م ػػف
اردعيػػة الشػػركية ،التػػي تقػػاؿ عنػػد الكصػػكؿ لمقبػػر ،كعنػػد الػػكداع لممقبػػكر كمن ػػا :مػػا ذكػػر المجمسػػي":
( )1بحار ارنكار ،103/23 ،كسائؿ ال ٌشيعة.1142/4 ،
( )2كسائؿ الشيعة.102/7 ،

( )3كهذا أحد أبكاب بحار ارنكار.319/26 ،
( )4اليقيف :سيد عمى بف مكسى بف طاككس ،مؤسسط دار الكتاب -قـ1413 ،ق.66/1 ،
( )5بحار ارنكار ،325/26 ،كسائؿ ال ٌشيعة.1143/4 ،
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أتيتػػؾ يػػا ابػػف رسػػكؿ ا﵀ ازئػ انر عارفػان بحقػػؾ ،عائػػذان بقبرؾ...،مكاليػان لمػػف كاليػػت ،معاديػان لمػػف عاديػػت،
كب

لة مف هالفؾ ،مستشفعان بؾ إلى ا﵀ لي فر بؾ ذنكبي ،كيتجػاكز عػف سػيئاتي ،فاشػف لػي عنػد

ربؾ.ثـ تنكب عمى القبػر كتقبمػط كتػدعك بمػا تريػد" )1( .كذكػر أي ػان ":يػا مكسػى بػف جعفػر كيػا محمػد
بف عمي ،اجع ني في همكما ،كصيراني في حزبكما ،كأده ني في شفاعتكما ،كاذكراني عنػد ربكمػا

صػػمى ا﵀ عميكمػػا كعمػػى أهمكمػػا ،ثػػـ تػػدعك بمػػا تحػػب ثػػـ تهػػرج كال تجعػػؿ ظ ػػرؾ إلػػى ال ػريح".

()2

كفي ا أن ـ يقدمكف أسماء ارئمة المقبكريف بػيف يػدم الػدعاء بػدؿ أسػماء ا﵀ كصػفاتط ،التػي شػرع ا﵀

الدعاء ب ا بؿ كيسألكف المقبكريف صراحة كما يقكؿ :اجع ني ،أده ني...إلخ.
المناقش وال :

ػرؾ مشػػركي العػػرب اركائػػؿ ،حيػػث إف المشػػركيف فػػي كقػػت
ؾ الشػػيعة فػػي الػػدعاء شػ ى
أكالن :لقػػد فػػاؽ شػػر ي
ااؽ َظاااقا اهللَ ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ااغ َفااا ُف
ُمِها َ
الشػػدة يهمص ػػكف الػػدعاء ﵀ تع ػػالى ،قػػاؿ ا﵀ ع ػػن ـَ ﴿ :ؾاااِ٘ َذا َرـ ُباااقا ِِم ا ْف ٍُ ِْا َ َ ُ
أما الشيعة فإن ـ يشرككف في الرهػاء كالشػدة ،بػؿ يزعمػكف أف الشػدة ال تيرفػ
افدِّ َ
يـ﴾العنكبكتٌ 65 ،:
إال بالدعاء بأسماء ارئمة.

()3

ثانيان :إف نسبت ـ تشري الدعاء بأسماء ارئمة ككذب ـ عمى ارئمة مردكد مف ج تيف:
اركلى :معار تط لصريح القرآف الكريـ الذم آمف بط آؿ البيت ،كأكصكا أتبػاع ـ أال يقبمػكا عػن ـ مػا
يهالؼ القرآف ،حيث قاؿ ا﵀ سبحانطَ ﴿ :وهللِ إَ ْش َاَمء ُْ
اِل ْساَْك َؾاُ َْ ٚظق ُه ِ ََبا ﴾ٚارعػراؼ ،180 :كلػـ يقػؿ
سبحانط :فادعك بأسماء ارئمة أك مقامات ارئمة أك مشاهدهـ ،كقاؿ جؿ شأنطَ ﴿ :و َؿ َٚل َر ُّبُ ُُؿ ا َْ ُظ ِ
قِ
َأ ْشت ِ
َ ٛفُ ُْؿ﴾ غافر ،60:كلـ يقؿ ادعكني بارئمة كأ رحت ـ.
َج ْ
كم ػػا أف دع ػػكل أف ارنبي ػػاء س ػػألكا ا﵀ بأس ػػماء ارئم ػػة فأنج ػػاهـ ا﵀ م ػػردكدة بصػ ػريح القػ ػرآف

الك ػريـ :فػػآدـ الػػذم كػػذبكا عميػػط أنػػط تػػاب إلػػى ا﵀ بدعائػػط بحػػؽ آؿ البيػػت ،قػػاؿ ا﵀ تعػػالى عنػػط:
ِ
ِ
اْل ِ ِ
اـ َْ
يـ﴾ ارعػراؼ .23 :فداللػة القػرآف
اٚه َ
َِْاَ ٚفَُُْاقٕ ََّـ م َ
﴿ َؿَ َٓٚر َّبََْ ٚط َِ ََّْْ ٚإٔ ٍُ َساََْ ٚوإِن َِّل ْ َتٌٍْ ْار َفَْاَ ٚوت َْر َ ْ
يقؿ كما يزعمكف :بحؽ نبي ،كال إماـ .كنبي
كا حة ،أف آدـ  اعترؼ بهطئط كاست فر ربط ،كلـ ٍ
ا﵀ نػػكح  الػػذم زعمػكا أنػػط نجػػا مػػف ال ػػرؽ بحق ػػـ ،قػػاؿ ا﵀ عنػػطَ ﴿:ؾ َْٖٕجٔ َْااٚه ومااـ مً اف ِِم ا ْف ٍُ ِْا ِ
اؽ
َ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ
اح ِ
قن﴾ الشػػعراء ،119:فأك ػػح ا﵀ أنػػط نجػا بالسػػفينة التػػي أكحػػى إليػط بصػػنع ا ،كلػػيس بالػػدعاء
ا َْد ْنا ُ
( )1بحار ارنكار.24-23/99 ،
( )2السابؽ.24/99 ،

( )3أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية لمقفارم.446/2 ،
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الشػػركي المزعػػكـ ،بحػػؽ ارئمػػة ،كنبػػي ا﵀ مكسػػى  الػػذم كػػذبكا أنػػط فمػػؽ البحػػر بحق ػػـ ،قػػاؿ ا﵀
قشك َأ ِن ْ ِ
اَض ْب بِ ًَ َه َ
ٚك ا ْف َب ْح َر َؾاَ َِ ٍَ ْٕ ٚؼ﴾ الشػعراء ،63:فػانفمؽ البحػر
تبارؾ كتعالى عنػطَ ﴿:ؾ َٖ ْو َح َْْٔ ٚإِ َػ ُم َ
بالعصا التي جعم ا ا﵀ معجزة لمكسى  ،كنبي ا﵀ يكنس الذم زعمكا أنط هػرج مػف بطػف الحػكت
َؽ إِِ ـ ُ ِ
لمػػا سػػأؿ ا﵀ بػػأئمت ـ ،قػػاؿ ا﵀ عنػػطَ ﴿:ؾَْااَٚى ِِم اف ُّي ُِااَم ِ
ااـ
ت َأن ٓ إِ َفاا َف إِٓ َأ َ
ٕااُ ٝشاا ْب َحِّ َ ٕٚ
ُْاا ٝم َ
َ
َ
ٌ
ِ
غ﴾ ارنبياء .87 :فما هرج إال باالست فار ﵀ كحد  ،كنبي ا﵀ إبراهيـ الػذم نجػا مػف النػار لمػا
اف َّيٚد َ
ِ
َٚر ـ ِ
ٔؿ﴾ ارنبيػاء.69:
ُقِ َب ْر ًَا َو َش َال ًمَ ٚظ َذ إِ ْب َاراه َ
دعا بحق ـ كمقام ـ ،قاؿ ا﵀ سبحانط عنػطُ ﴿ :ؿ ََِْْ ٚيُ ٕ ٚ
فالنار انقادت رمر ا﵀ فصارت عميط بردان كس مان.
ثػػـ س ػؤاؿ بسػػيط نطرحػػط عمػػى الشػػيعة ،هػػؿ كػػاف ارئمػػة فػػي ارزمنػػة التػػي عػػاش في ػػا ه ػؤالء

ارنبياء فمف المعمكـ أن ـ كلدكا ،كعاشكا ،كماتكا في غير أزماف ارنبياء عمي ـ الس ـ.

الثانية :إف اردعية العامرة بالتكحيد التي كردت في كتب ـ عمى لساف ارئمة ،مػا قصػدكا في ػا إال ا﵀
كحد ال شريؾ لط ،كمن ا :قاؿ أمير المؤمنيف عمي  في كصيتط البنط الحسف

" :كاعمـ أف الذم

بي ػػد هػ ػزائف الس ػػماكات كاالرض ،ق ػػد أذف ل ػػؾ ف ػػي ال ػػدعاء ،كتكف ػػؿ ل ػػؾ باإلجاب ػػة ،كأم ػػرؾ أف تس ػػألط

ليعطيؾ" )1( .كمن ا :كػاف عمػي بػف الحسػيف يػدعك فػي كقػت السػحر فيقػكؿ ":الحمػد ﵀ الػذم ال أدعػك
غيػػر  ،كلػػك دعػػكت غيػػر لػػـ يسػػتجب لػػي دعػػائي ،كالحمػػد ﵀ الػػذم ال أرجػػك غي ػر  ،كلػػك رجػػكت غيػػر

رهمؼ رجائي".

()2

ثالث ػان :إف دعػػاء المػػكتى ،كطمػػب ق ػػاء الحاجػػات مػػن ـ ،كاالسػػت اثة ب ػػـ ،كالتكجػػط إلػػي ـ ،هػػك أصػػؿ

شػػرؾ العػػالـ ( ،)3لػػذا حػ ٌذر مػػف فعمػػط الصػػحابة كالتػػابعكف مػػف أصػػحاب القػػركف المف ػػمة الػػذيف مػػا
ترككا هي انر إال كفعمك  ،كال ش انر إال تركك  ،كح ٌذركا منط.

رابعان :إذا كانت ل ئمة هذ القدرات عمى إجابة الدعاء ،كق ػاء الحاجػات فممػاذا عاشػكا مست ػعفيف

فقراء ،كلـ يدفعكا الظمـ الذم زعمتط الشيعة عف أنفس ـ كعف شيعت ـ

هامسان :اتفؽ عمماء المسمميف أف كػؿ مػف دعػا ميتػان ،أك غائبػان :مػف ارنبيػاء ،كالصػالحيف سػكاء كػاف
بمفظ االست اثة ،أك غيرها فقد فعؿ الشرؾ اركبر الذم ال ي فر ا﵀ إال بالتكبة منط )4( .كمف سأؿ ا﵀

( )1بحار ارنكار.301/90 ،
( )2بحار ارنكار.83/95 ،
( )3انظر :مدارج السالكيف.353/1 ،
( )4انظر :مجانبة أهؿ الثبكر المصميف في المشاهد كعند القبكر :عبد العزيز بف فيصؿ الراجحي ،مكتبة الرشد- ،
السعكدية ،ط 1425 ،1هػ  2004 /ـ.337/1 ،
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بالمكتى كحق ـ ف ذا مف البػدع المحدثػة فػي اإلسػ ـ ،كاف لػـ يصػؿ إلػى الشػرؾ اركبػر ( ،)1كمػف ظػف
أف الػػدعاء عنػػد القبػػر مسػػتجاب ،كأنػػط أف ػػؿ مػػف الػػدعاء فػػي المسػػجد ف ػػذا كق ػ فػػي البػػدع المنك ػرة
باإلجماع.

()2

ثان اً :الممف وال م:
كهما مف العبادات القكلية التي ال يجكز أف تيصرؼ ل ير ا﵀ كسائر أنكاع العبادة.
فالحمؼ هك :تأكيد شيء بذكر معظـ بأحد حركؼ القسـ ،التػي هػي :الػكاك كالبػاء كالتٌػاء.

()3

()4
كسػػمي الحمػػؼ بػػاليميف رن ػػـ يتقاب ػػكف باريمػػاف ،كسػػمي
كالحمػػؼ هػػك القسػػـ كمػػا عنػػد ارزهػػرم  ،ي
()5
القسـ رن ـ يتقاسمكف اريماف بين ـ.

كالحمؼ فيط تعظيـ لممحمكؼ بط كالتعظيـ :حؽ ﵀ تعالى ف يجكز الحمؼ ب يػر  ،فقػد أجمػ

العمماء عمى أف اليميف ال تككف إال با﵀ أك بأسمائط كصفاتط ،ف يجكز القسـ بمهمكؽ لحديث النبي
" :مف كاف حالفان فميحمؼ با﵀ ،أك ليصمت" )6( .كأجمعكا عمى المن مف الحمؼ ب ير .

( )1انظر :عقيدة المسمـ في

()7

كء الكتاب كالسنة  :د .سعيد القحطاني.561/1 ،

( )2انظر :الدرر السنية في ارجكبة النجدية.174 - 165 /6 ،
( )3انظر :إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد :صالح بف فكزاف بف عبد ا﵀ الفكزاف.270/2 ،
( )4انظر :ت ذيب الم ة.43/5 ،

( )5انظر :فكائد مف شرح كتاب التكحيد :عبد العزيز بف محمد بف عبد ا﵀ السدحاف ،دار المسمـ لمنشر كالتكزي ،
.128/1
( )6صحيح البهارم ،كتاب الش ادات ،باب كيؼ يستحمؼ.180/2 ،)2679( ،
( )7انظر :أ كاء البياف في إي اح القرآف بالقرآف :محمد ارميف بف محمد المهتار الشنقيطي ،دار الفكر -لبناف،
 1415هػ 1995 /مػ ،423 /1 ،التكحيد :صالح بف فكزاف بف عبد ا﵀ الفكزاف ،ك ازرة الشؤكف اإلس مية كاركقاؼ

كالدعكة كاإلرشاد – السعكدية ،ط1423 ،4هػ ،ص.92
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حكـ الحمؼ ب ير ا﵀ (: )1
يدكر الحكـ عمى الحمؼ حسب نية الحالؼ ،كفي ذلؾ ث ثة أحكاـ هي:
أف يكػػكف الحػػالؼ معظمػان بقصػػد كقمبػػط لممحمػػكؼ بػػط ،فػػالتعظيـ عبػػادة ﵀ تعػػالى ،كب ػػذا فقػػد

-1

كق الحالؼ في الشرؾ اركبر المهرج مف الممة.

أف يككف الحالؼ ال يقصد تعظيـ المحمػكؼ بػط ،كهػذا شػرؾ أصػ ر ال ييهػرج مػف الممػة ،لمػا
-2
()2
يركل أف رسكؿ ا﵀  قاؿ" :مف حمؼ ب ير ا﵀ فقد كفر أك أشرؾ".
أف يسػػبؽ إليػػط لسػػانط ب ػ قصػػد ،كهػػذا ال ييعػ ٌػد يمين ػان ،بػػؿ ل ػػك يمػػيف كال ييكصػػؼ بالك ارهػػة،
-3
كيستحب لكؿ مف تكمـ بقبيح أف يست فر ا﵀ تعالى.
ذلؾ ب:
أ-

أما الشيعة فإن ا تعتقد بجكاز الحمؼ ب ير ا﵀ تعالى مف ارئمة كالمقبكريف ،كيسػتدلكف عمػى

إف ا﵀ تعالى أقسـ فػي القػرآف بكثيػر مػف مهمكقاتػط ،قػاؿ جعفػر السػبحاني -مػف عممػائ ـ":-
()3

ٌإنط سبحانط تبارؾ كتعالى حمؼ بذكات مقدسة ،بما يربك عمى االىربعيف مرة".
()4
ب  -أنػػط كرد عمػػى لسػػاف النبػػي ":أمػػا كأبيػػؾ لتنبأنػػط أف تصػ ٌػدؽ كأنػػت صػػحيح شػػحيح."...
فحمؼ بكالد الرجؿ الذم سألط أم الصدقة أعظـ

كل ذا يفتي عمماؤهـ بجكاز الحمؼ كالقسـ ب ير ا﵀ كمن ـ:

-1

آية ا﵀ السيستاني -مف مراج الشيعة المعتمديف فػي العػراؽ ،-قػاؿ" :الظػاهر جػكاز اليمػيف

ب يػػر ا﵀ تعػػالى مػػف الػػذكات المقدسػػة ،كارشػػياء المحترمػػة فيمػػا إذا كػػاف الحػػالؼ صػػادقان فيمػػا يهبػػر
عنػػط ،كلكػػف ال يترتػػب عمي ػػا أثػػر أصػ ن ،كال تكػػكف قسػػمان فاص ػ ن فػػي الػػدعاكل كالمرافعػػات" )5( .كقػػاؿ

( )1انظر :رك ة الطالبيف كعمدة المفتيف :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ،تحقيؽ :زهير الشاكيش،
المكتب اإلس مي ،بيركت -دمشؽ -عماف ،ط1412 ،3هػ 1991 /ـ ،7-6/11 ،شرح الدر الن يد في إه ص
كممة التكحيد لإلماـ الشككاني :محمد حسف عبد ال فار ،دركس صكتية قاـ بتفري ا مكق الشبكة اإلس مية،
 ،http://www.islamweb.netالدرس 10ص.9

( )2سنف الترمذم ،كتاب أبكاب النذكر كاريماف ،باب ما جاء في كراهية الحمؼ ب ير ا﵀ ،110/4 ،)1535( ،قاؿ
ارلباني :صحيح( .السمسمة الصحيحة.)177/1 ،
( )3ارقساـ في القرآف ،جعفر السبحاني ،دكف دار نشر ،ط1420 ،1ق ،ص.20 :
( )4صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب بياف أف أف ؿ الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.716/2 ،)1032( ،
( )5من اج الصالحيف :فتاكل عمي الحسيني السيستاني ،المعام ت ،دار المؤرخ العربي -بيركت ،ط،14

مسألة.222/3 ، ،685
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كذلؾ :يجػكز الحمػؼ بػالنبي  ،كارئمػة عمػي ـ السػ ـ ،كسػائر النفػكس المقدسػة ،كبػالقرآف الشػريؼ،
كالكعبػػة المعظمػػة ،كسػػائر االمكنػػة المحترمػػة كلكػػف ال تنعقػػد اليمػػيف بػػالحمؼ ب ػػا كال يترتػػب عمػػى

مهالفت ا إثـ كال كفارة.
-2

( ()1

آيػػة ا﵀ الهػػكئي-المرج ػ السػػابؽ فػػي الع ػراؽ -قػػاؿ حػػيف يس ػئؿ:مػػا حكػػـ الحمػػؼ ب يػػر ا﵀،

ك ػػالحمؼ بالرس ػػكؿ أك ارئم ػػة أج ػػاب :ال يترت ػػب عم ػػى الحم ػػؼ ب ي ػػر ا﵀ آث ػػار اليم ػػيف م ػػف الحن ػػث
كالكفارة" .كلـ يقؿ تجكز أكالن ،ثـ ال يترتب عميط كفارة ،فد ٌؿ عمى أنط يجيزها.

-3

()2

آية ا﵀ الهميني فقد أكثر في مصنفاتط مف ذكر إقسػامط كحمفػط ب يػر ا﵀ تعػالى ،كمػف ذلػؾ:

قاؿ" ":أقسـ با﵀ كبال مير ،)3( "...كقاؿ ":قسمان بحقيقة العرفاف كالعشؽ" )4( .ككذلؾ عند حديثط عف
عمػػي بػػف الحسػػيف قػػاؿ ":أقسػػـ بػػط صػػمكات ا﵀ كس ػ مط عميػػط، ،كانػػط لقسػػـ عظػػيـ" ( .)5كال نحتػػاج بعػػد
أقكالط هذ لدليؿ عمى جكاز الحمؼ ب ير ا﵀ عند الشيعة.
كلقد كرد في كتب الشيعة المعتمدة ما يرد هذ ارقكاؿ ،كمن ا:

-1

مػػا ركا الصػػادؽ عػػف آبائػػط عػػف النبػػي  ":مػػف حمػػؼ ب يػػر ا﵀ فمػػيس مػػف ا﵀ فػػي شػػيء،

كن ػػى أف يحمػػؼ الرجػػؿ بسػػكرة مػػف كتػػاب ا﵀ ،كقػػاؿ :مػػف حمػػؼ بسػػكرة مػػف كتػػاب ا﵀ فعميػػط بكػػؿ آيػػة

من ا يميف".
-2

()6

عف عمي بف الحسيف عمي ما الس ـ قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميػط كآلػط :ال تحمفػكا إال

با﵀ كمف حمؼ با﵀ فميصدؽ ،كمف حمؼ لػط بػا﵀ فميػرض ،كمػف حمػؼ لػط بػا﵀ فمػـ يػرض فمػيس مػف

ا﵀ .

()7

( )1من اج الصالحيف ،مسألة .224/3 ، ،691
( )2شبكة السراج في الطريؽ إلى ا﵀ ،فتاكل السيد الهكئي،
 ،http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?T7N5hVdPNw1074534825&31&60&2ارحد،

 2015/10/18ـ.

( )3كشؼ ارسرار ،ص.216 :
( )4ارربعكف حديثان ،ص.459 :
( )5ارربعكف حديثان ،ص.55 :
( )6بحار ارنكار.331/73 ،
( )7الكافي.621/7 ،
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-3

قػػاؿ بعػػض عممػػائ ـ بتح ػريـ الحمػػؼ ب يػػر ا﵀ مثػػؿ:قػػكؿ شػػيه ـ المفيػػد":كال يمػػيف عنػػد آؿ

محمد إال با﵀  كبأسمائط الحسنى ،كمف حمؼ ب ير اسـ مف أسماء ا﵀ تعػالى ،فقػد هػالؼ السػنة،
كيمينط باطمة ال تكجب حنثان كال كفارة".

-4

()1

أما استدالل ـ بأف ا﵀ تعالى أقسـ في كتابط بكثيػر مػف مهمكقاتػط ف ػذا مػردكد عمػي ـ رف ا﵀

تعػػالى هػػك الهػػالؽ كلػػط أف يقسػػـ بمػػا يشػػاء مػػف همقػػط ،كال يقػػاس المهمػػكؽ عمػػى الهػػالؽ ،كمػػا أف ا﵀

تعػػالى أقسػػـ ب ػػذ المهمكقػػات ليمفػػت أذهاننػػا إلػػى قدرتػػط فػػي همقػػط

()2

فيكػػكف القسػػـ ب ػػا الػػداؿ عمػػى

تعظيم ا كرف شأن ا مت منا لمثناء عمى ا﵀  ،بما تقت يط مف الداللػة عمػى عظمتػط )3( .كشػب ة

استدالؿ بإقساـ ا﵀ بمهمكقاتط مردكدة عمي ـ مػف كتػب ـ فعػف محمػد بػف مسػمـ قػاؿ :قمػت ربػي جعفػر
 :قكؿ ا﵀ َ ﴿ :واف َِّ ْٔ ِؾ إِ َذا َيٌ َْنك﴾ الميػؿَ ﴿ ،1:وافْ َّْج ِؿ إِ َذا َه َاقى ﴾ الػنجـ 1:كمػا أشػبط ،فقػاؿ:
إف ﵀  أف يقسـ مف همقػط بمػا شػاء كلػيس لهمقػط أف يقسػمكا إال بػط" )4( .كأجػاب العممػاء عمػى هػذ

()5
رجح من ا اإلماـ ابف
شب ة بقكؿ النبي  ":أما كأبيؾ" كقكلط" :أفمح كأبيط إف صدؽ" .بعدة أجكبة ٌ
حجػػر فػػي الفػػتح ،كهػػك مػػا تطمػػئف إليػػط الباحثػػة :إف ارحاديػػث التػػي كرد في ػػا الحمػػؼ باآلبػػاء أحاديػػث

منسػػكهة جػػاءت قبػػؿ الن ػػي عػػف الحمػػؼ ب يػػر ا﵀ رف الحمػػؼ ب يػػر ا﵀ كػػاف شػػائعان فػػي الجاهميػػة

كصدر اإلس ـ ،فمما ن ى النبي  أصبحت منسكهة بن يط.

()6



( )1المقنعة :الشيخ المفيد ،مؤسسة النشر اإلس مي ،قـ ط 1413 ،2ق ،ص.554 :
( )2انظر :قاعدة جميمة ،ص.236-235 :

( )3انظر :القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار ابف الجكزم -السعكدية،
ط1424 ،2هػ.214/2 ،
( )4الكافي ،499/7 ،بحار ارنكار.286 / 101 ،
( )5صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بياف الصمكات التي هي أحد أركاف اإلس ـ.40/1 ،)11( ،
()6انظر :فتح البارم ،108/1 ،القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد .215/2
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الم م ال الع :ال م والكهان .
ذهب أهؿ السنة ،كجم كر عمماء ارمة إلى إثبػات السػحر ،كأف لػط حقيقػة كحقيقػة غيػر مػف

ارشياء الثابتة.

()1

كالسػػحر فػػي االصػػط ح ،ال يمكػػف حػ ٌػد بحػػد جػػام  ،مػػان  ،لكث ػرة ارن ػكاع المهتمفػػة الداهمػػة
تحتط ،كال يتحقؽ قدر مشترؾ بين ا ،يككف جامعان ل ا مانعان ل يرها ،كمف هنا اهتمفت عبارات العمماء

في حد اهت فان متباينان )2( .كمف أجم هذ التعريفات:
أ-

السحر هك :عزائـ كرقى ،كعقد تؤثر بإذف ا﵀ في اربداف كالقمكب ،فيمػرض ،كيقتػؿ ،كيفػرؽ

ب-

 الس ػػحر ه ػػك" :ك ػػؿ أم ػػر هف ػػي س ػػببط ،كتهي ػػؿ عم ػػى غي ػػر حقيقت ػػط ،كيج ػػرم مج ػػرل التمكي ػػط

بيف المرء كزكجط.
كالهداع".

ج-

()3

()4

السحر هك :أمر غريب يشػبط الهػارؽ ،إذ يجػرم فيػط الػتعمـ ،كيسػتعاف فػي تحصػيمط بػالتقرب

إلى الشيطاف بارتكاب القبائح قكالن كالرقى التي في ا ألفاظ الشرؾ ،كمدح الشػيطاف ،كتسػهير  ،كعمػ ن
كعبادة الككاكب ،كالتزاـ الجنابة ،كسائر الفسكؽ ،كاعتقادان كاستحساف ما يكجب التقرب إليط ،كمحبتط
إيا .

()5

كلك لـ يكف لمسحر حقيقة ،لـ يأمر ا﵀ تعالى باالستعاذة منط ،حيث قاؿ ا﵀ سبحانط:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َو ِم ْـ
ذ افَّْ ٍََّ ٚثاٚت ِِم ا ْف ًُ ََاد َ
اَ َ ٛوم ْ
ذ ؽَ ٚش ٍاؼ إِ َذا َو َؿ َ
اـ َ ِّ
ذ َمَ ٚخ َِ َؼ َ َوم ْـ َ ِّ
﴿ ُؿ ْؾ أ ُظق ُذ بِ َر ِّب ا ْف ٍَ َِؼ َ م ْـ َ ِّ
َذ ح ِ
ٚش ٍد إِ َذا َح َسادَ ﴾ الفمػؽ ،5-1:كالنفاثػات فػي العقػد تعنػي :السػكاحر ال تػي يعقػدف فػي سػحرهف،
ِّ َ
كينفثف في عقدهف ( ،)6لكف بع ط ال حقيقة لط ف ك نكع مف التهييؿ.

( )1انظر :شرح النككم عمى مسمـ.174/14 ،
( )2انظر :أ كاء البياف لمشنقيطي.444/4 ،

( )3انظر :الكافي في فقط اإلماـ أحمد :عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ،دار الكتب العممية ،ط،1
1414هػ 1994 /ـ.64/4 ،
( )4تفسير الطبرم ،463/ 1 ،أحكاـ القرآف :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص ،تحقيؽ :عبد الس ـ محمد
عمي شاهيف ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط1415 ،1هػ1994/ـ.51/1 ،
( )5انظر :ركح المعاني.338/1 ،

( )6انظر :الكافي في فقط اإلماـ أحمد البف قدامة المقدسي.65/4 ،
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كعف ابف عباس

قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀



" :مف اقتبس شعبة مف النجكـ فقد اقتػبس شػعبة

مف السحر ،زاد ما زاد" ،)1( .فاالرتباط كثيؽ بيف التنجيـ كالسحر ،فعمـ التنجيـ مف السحر.

()2

مكم ال م :
عػ ٌػد النبػػي  السػػحر مػػف السػػب المكبقػػات فقػػاؿ ":قػػاؿ" :اجتنبػكا السػػب المكبقػػات .قػػالكا :يػػا
-1
رسػكؿ ا﵀ ،كمػػا هػػف قػاؿ :الشػػرؾ بػػا﵀ ،كالسػػحر )3( ."...،أم :الم مكػات :كسػػميت الكبػػائر مكبقػػات،
رن ا ت مؾ فاعم ا في الدنيا بما يترتب عمي ا مػف العقكبػات ،كفػي اآلهػرة مػف العػذاب )4( .ف ػك داهػؿ
في الشػرؾ مػف نػاحيتيف :الناحيػة اركلػى :مػا فيػط مػف اسػتهداـ الشػياطيف كالتعمػؽ ب ػـ كالتقػرب إلػي ـ
بمػػا يحبكنػػط ،ليقكمػكا بهدمػػة السػػاحر .فالسػػحر مػػف تعمػػيـ الشػػياطيف ،قػػاؿ تعػػالى﴿ :و َفُِااـ َّ ِ
غ
افن ا َٔٚض َ
َ َّ
احرَ﴾ البقػرة ،102 :الناحيػة الثانيػة :مػا فيػط مػف دعػكل عمػـ ال يػب كدعػكل
َـ ٍَ ُروا ُي ًَ ِِّ ُّ َ
افس ْ
قن افْ َ
َّاٚس ِّ
ِ ِ ِ
مشاركة ا﵀ في ذلؾ .كهػذا كفػر ك ػ ؿ ،قػاؿ تعػالىَ ﴿ :و َف ََادْ َظِِ ُّاقا َد ِ
اـ
اسا ُه َماَ ٚفا ُف ِِم ْأخ َارة م ْ
اـ ْاص َ َ
()5
َخ َال ٍ ﴾ البقرة ،102 :أم نصيب ،كاذا كاف كذلؾ ف شؾ أنط كفر كشرؾ يناقض العقيدة.

يكفر المرء بتعمـ السحر كالعمؿ بط لقكؿ ا﵀ تعالى﴿ :ومَ ٚـ ٍَر ش ََِٔم ُن و َفُِـ َّ ِ
غ َـ ٍَ ُروا
-2
افن َٔٚض َ
َ ُ ْ َ َ َّ
ََ
افس ْح َر َو َمُ ٚإٔ ِْز َل َظ َذ ا َْد َُِ ْ ِ
وت َو َمُ ٚي ًَ ِِّ ََم ِن ِم ْـ َأ َح ٍد َحتَّك َي َُقٓ إِٕ َََّم ٕ َْح ُـ
وت َو َم ُٚر َ
َغ بِ َبٚبِ َؾ َه ُٚر َ
ُي ًَ ِِّ ُّ َ
قن افْ َ
َّٚس ِّ
ؾِ ْتَْ ٌَ ٜؾاال َت ُْ ٍُارْ﴾ البقػرة .102 :فػد ٌؿ هػذا عمػى أنػط يكفػر بتعممػط )6( .كقػاؿ ابػف عبػاس  فػي تفسػير
قكلط تعػالى﴿ :إِٕ َََّم ٕ َْح ُـ ؾِ ْت َْ ٌَ ٜؾاال َت ُْ ٍُ ْار﴾" :فػإذا أتاهمػا اآلتػي يريػد السػحر ن يػا أشػد الن ػي ،كقػاال لػط:
إنمػػا نحػػف فتنػػة ف ػ تكفػػر ،كذلػػؾ أن مػػا عممػػا الهيػػر كالشػػر كالكفػػر كاإليمػػاف ،فعرفػػا أف السػػحر مػػف
فصػؿ
الكفر" )7( .كقاؿ بكفر الساحر :مالؾ ،كأحمد ،كأبك حنيفة رحم ـ ا﵀ ( ،)8أما الشافعي
فقد ٌ
( )1سنف أبي داككد ،كتاب الطب ،باب النظر في النجكـ ،51/6 ،)3905( ،قاؿ ارلباني :صحيح( .صحيح
الجام الص ير.)1049/2

( )2انظر :معارج القبكؿ.543/2 ،
( )3صحيح البهارم ،كتاب الحدكد ،باب رمي المحصنات.175/8 ،)6857( ،
( )4انظر :تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد.328/1 ،
( )5انظر :التكحيد لمفكزاف ،ص.45 :

( )6انظر :الكافي في فقط اإلماـ أحمد.65/4 ،
( )7تفسير ابف كثير ،362/1 ،تفسير ابف أبي حاتـ :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر الرازم
ابف أبي حاتـ ،تحقيؽ :أسعد محمد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز-السعكدية ،ط  1419 ، ،3هػ)1010( ،
.192/1
( )8انظر :الفقط عمى المذاهب ارربعة :عبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ،2
 1424هػ  2003/ـ.405/5 ،
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في المسألة ،فقاؿ:قمنا لطً :
صؼ لنا سحرؾ ،فإف كصؼ مػا يكجػب الكفػر مثػؿ مػا اعتقػد أهػؿ بابػؿ
مف التقرب إلى الككاكب السبعة كأن ا تفعؿ ما يمتمس من ا ف ك كافر، ،كاف كاف ال يكجب الكفػر فػإف
()1
اعتقد إباحتط ف ك كافر.
()2

-3

فقد ذهب جم كر العمماء إلى كجكب قتؿ الساحر.

-4

كأمػػا اسػػتتابة السػػاحر في ػػا قػكالف :اركؿ :ال يسػػتتاب رف الصػػحابة  لػػـ يسػػتتيبكهـ كرف

عمػػـ السػػحر ال يػػزكؿ بالتكبػػة .كبػػط قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك حنيفػػة،كالمشػ كر عػػف اإلمػػاـ أحمػػد رحم مػػا ا﵀،

كقػػاؿ مالػػؾ

 :إذا ظ ػػر عميػػط تكبتػػط رنػػط كالزنػػديؽ ،فػػإف تػػاب قبػػؿ أف يظ ػػر عميػػط كجاءنػػا تائب ػان

ػي سػػبيمط رف دينػػط ال يزيػػد
قبمنػػا  .القػػكؿ الثػػاني :أف السػػاحر ييسػػتتاب .فػػإف تػػاب ،قبمػػت تكبتػػط ،ي
كهمػ ى
عمػػى الشػػرؾ ،كالمشػػرؾ يسػػتتاب ،كتقبػػؿ تكبتػػط ،فكػػذا السػػاحر ،كعممػػط بالسػػحر ال يمنػ تكبتػػط ،بػػدليؿ

ػح إيمػػاف سػػحرة فرعػػكف كتػػكبت ـ .كبػػط قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافعي
سػػاحر أهػػؿ الكتػػاب إذا أسػػمـ ،كلػػذلؾ صػ ٌ
()3
كركاية عف اإلماـ أحمد.
ثان اً :الكهان

الك ان ػػة كالع ارف ػػة :كهم ػػا ادع ػػاء ال ي ػػب كمعرف ػػة ارم ػػكر ال ائب ػػة ،كاإلهب ػػار بم ػػا س ػػيق ف ػػي

اررض ،كما سيحصؿ ،كاإلهبار مكاف الشيء المفقكد )4( .ككاف ذلؾ عف طريػؽ اسػتهداـ الشػياطيف
الذيف يسترقكف السم مف السماء .قاؿ تعػالى﴿ :ه ْؾ ُأ َٕب ًُُُؿ ظ َاذ ماـ َتَْازَّ ُل َّ ِ
غ َ َتَْازَّ ُل َظ َاذ ـ ِّ
ُاؾ
افنا َٔٚض ُ
ِّ ْ َ َ ْ
َ
اقن افسااّع و َأ ْـ َثاارهؿ َـا ِ
ٍ ِ
قن﴾ الشػػعراء ،223 – 221 :كذلػػؾ أف الشػػيطاف يسػػترؽ
اٚذ ُب َ
َأ َّؾااٚك َأثاأ ٍؿ َ ُي ِْ َُا َ َّ ْ َ َ ُ ُ ْ
الكممػػة مػػف ك ػ ـ الم ئكػػة ،فيمقي ػػا فػػي أذف الكػػاهف ،كيكػػذب الكػػاهف مػ ػ هػػذ الكممػػة مائػػة كذب ػػة،
فيصدقط الناس بسبب تمؾ الكممة التي سمعت مف السماء .فعف عائشػة

قالػت" :سػأؿ رسػكؿ ا﵀

نػػاس عػػف الك ػػاف ،فقػػاؿ" :ليسػكا بشػػيء" .فقػػالكا يػػا رسػػكؿ ا﵀! إن ػػـ يحػػدثكننا أحيانػػا بشػػيء فيكػػكف
حقػػا! فقػػاؿ رسػػكؿ ا﵀" :تمػػؾ الكممػػة مػػف الحػػؽ ،يهطف ػػا الجنػػي ،فيقرهػػا ( )5فػػي أذف كليػػط ،فيهمطػػكف

( )1انظر :ارـ لمشافعي.293/1 ،

()2انظر :شرح العقيدة الطحاكية.764/2 ،
()3انظر :الكافي في فقط اإلماـ أحمد ،65/4 ،مهتصر معارج القبكؿ :أبك عاصـ هشاـ بف عبد القادر بف محمد
آؿ عقدة ،مكتبة الككثر – الرياض ،ط1418 ،5هػ.148/1 ،
()4انظر :النبكات :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ ابف تيمية  ،تحقيؽ :عبد العزيز بف
صالح الطكياف ،أ كاء السمؼ -الرياض ،السعكدية ،ط1420 ،1هػ2000/ـ ،ص ،13 :التكحيد لمفكزاف ،ص.46:

( )5مف القر ،كهك ترديد الك ـ في أذف المهاطب حتى يف ـ .انظر( :ت ذيب الم ة.)224/8 ،
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مع ا مائة كذبة" ،)1( .كهذا النكع انت ى بالبعثة النبكية كما قاؿ العمماء لقكلػط تعػالىَ ﴿:و َإَُّٔ ٚـَّْاًُ َْ َٕ ٚادُ
()2
ِ ِ
ِ
ِس ّْ ِع َؾ َّ ْـ َي ْست َِّ ِع ْأ َن ََيِدْ َف ُف ِص ًَٓ ٚبَ ٚر َصدً ا﴾ الجف.9:
مْ ََْٓ ٚم ََٚظدَ ف َّ
كمػػف العممػػاء ىمػ ٍػف فػ ٌػرؽ بػػيف الكػػاهف كالع ػراؼ ،فقػػاؿ :الكػػاهف :هػػك الػػذم يػ ٌػدعي عمػػـ ال يػػب،
كيهب ػػر الن ػػاس ع ػػف المس ػػتقبؿ ،والعػ ػراؼ :ال ػػذم ي ػ ٌػدعي معرف ػػة ارم ػػكر بمق ػػدمات يس ػػتدؿ ب ػػا عم ػػى

المسركؽ كمكاف ال الة ،كنحك ذلؾ )3( .كمن ـ مف الكاهف كالعراؼ كالمنجـ عمى السكاء.

()4

مكم الكهان :
ذهػػب العممػػاء إلػػى أف الك انػػة هػػي نػػكع مػػف أنػكاع الكفػػر كذلػػؾ لحػػديث أبػػي هريػرة  عػػف

النبػػي  قػػاؿ" :مػػف أتػػى كاهنػان فصػػدقط بمػػا يقػػكؿ ،فقػػد كفػػر بمػػا أنػػزؿ عمػػى محمػػد  )5( ." فػػإذا كػػاف

النبي قد أطمؽ الكفر عمى مف يأتي الكاهف كيصدقط ،فالكاهف نفسط إذا كاف معتقدان ب ا أكلى ب ذا

()6
أف دعكل عمـ ال يب هي كفر مهػرج مػف الممػة ( .)7فتكػكف ب ػذا الك انػة مهرجػة مػف
الحكـ .كبما ٌ
الممة.

كقػػد اهتمػػؼ الفق ػػاء فػػي الكػػاهف ،كالع ػراؼ ،عمػػى قػػكليف :فمػػن ـ مػػف ألحػػؽ الكػػاهف كالع ػراؼ
بالساحر في كفر  ،فقالكا بقتمط ،كمن ـ مف قاؿ :ال يقتؿ رنط ال يكفر بؿ يعزر.

()8

موقف الش ع من ال م والكهان :
بعػػد النظػػر فػػي كتػػب الشػػيعة المعتمػػدة كالمكثكقػػة عنػػدهـ ،أريػػت في ػػا مػػف الرمػػكز كالط سػػـ

المنس ػػكبة رئم ػػة آؿ البي ػػت –حاش ػػاهـ ا﵀ ،-كبمقارنت ػػا مػ ػ م ػػا يس ػػتهدمط الس ػػحرة كالمش ػػعكذكف م ػػف
( )1صحيح البهارم ،كتاب الطب ،باب الك انة.136/7 ،)5762( ،
( )2انظر :شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،223/14 ،كانظر :نيؿ اركطار لمشككاني.368/7 ،
( )3انظر :معالـ السنف ،229/4 ،شرح السنة .182/12
( )4انظر :مجمكع الفتاكل.137/35:
( )5سنف ابف ماجط ،كتاب الط ارة كسنن ا ،باب الن ي عف إتياف الحائض .209/1 ،)639( ،قاؿ ارلباني:
صحيح( .السمسمة الصحيحة.)1031/2 ،

()6انظر :الرك ة الندية الرك ة الندية شرح الدرر الب ية :أبك الطيب محمد صديؽ هاف بف حسف بف البهارم
ً
القنكجي ،دار المعرفة ،293/2 ،ارلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية ،ص 430:
( )7انظر :القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد.5/2 ،
( )8انظر في حكـ الكاهف :الم ني ،37 - 35/9 ،الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ :أحمد بف إدريس بف
عبد الرحمف المالكي الش ير بالقرافي ،عالـ الكتب ،دكف رقـ كتاريخ طبعة ،259/4 ،تفسير القرطبي ،28/19

حاشية ابف عابديف.298/3،
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تبيف لنا أف الشػيعة يجيػزكف تعمػـ السػحر كالعمػؿ بػط بػؿ كيجعمكنػط دينػان منسػكبان ل ئمػة،
رمكز ،فإنط ٌ
بػػؿ جعم ػكا عمػػـ ال يػػب هػػك مػػف هصػػائص ارئمػػة ( ،)1كقػػد ذكرنػػا أف عممػػاء اإلس ػ ـ اتفق ػكا عمػػى أف
السحر كفر لقكلط تعالى﴿ :و َفُِـ َّ ِ
اح َر﴾ البقػرة ،102 :كبػالنظر فػي
غ َـ ٍَ ُروا ُي ًَ ِِّ ُّ َ
افن َٔٚض َ
افس ْ
قن افْ َ
َ َّ
َّٚس ِّ
أصكؿ معتقدات الشيعة ،يتأكد لممرء أف الشيعة يجيزكف السػحر اتباعػان رسػ ف ـ الي ػكد الػذيف ذم ػـ
القرآف بترك ـ ما جاء بط الرسؿ كانصراف ـ إلى السحر في قكلط تعػالى﴿:و ََّد ٚجٚءهؿ رش ٌ ِ
اـ ِظْ ِْاد
اقل م ْ
َ َ َُ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َٚب اهللِ َو َر َاء ُط ُٓ ِ
قن َوا َّت َب ًُاقا َماٚ
قر ِه ْؿ ـ ََٖ ََّنُ ْؿ ٓ َي ًْ َِ ُّ َ
َٚب ـت َ
يـ ُأوتُقا ا ْفُت َ
اهللِ ُم َهدِّ ٌ َدَ ٚم ًَ ُٓ ْؿ َٕ َب َذ َؾ ِر ٌيؼ م َـ ا َّفذ َ
اؽ ش ا ََِٔم َن ومااَ ٚـ ٍَاار ش ا ََِٔم ُن و َفُِااـ َّ ِ
ِ
َت ْت ُِااقا َّ ِ
اح َر﴾
غ َـ ٍَا ُاروا ُي ًَ ِِّ ُّا َ
افن ا َٔٚض َ
افن ا َٔٚض ُ
افسا ْ
َ ُ ْ َ َ َّ
اقن افَّْااَ ٚس ِّ
غ َظا َاذ ُم ِْا ُ ْ َ َ َ

البق ػرة ،102-101:ككػػذلؾ فالشػػيعة لػػدي ـ كثيػػر مػػف الكتػػب فػػي تعمػػيـ السػػحر ،كالشػػعكذةكبع ػ ا
نسبكها الى ارئمة ،كمن ا (: )2

 -1المداهؿ في عمـ الجفر كالط سـ لإلماـ جعفر الصادؽ.
 -2الككاكػ ػػب المماعػ ػػة فػ ػػي استح ػ ػػار ممػ ػػكؾ الجػ ػػف بالكقػ ػػت كالسػ ػػاعة لمشػ ػػيخ عمػ ػػي أبػ ػػك حػ ػػي ا﵀

المرزكقي.

 -3مدينة الط سـ كارشكاؿ المكرمة النافعة لمحمد حسف صادؽ آؿ طعمة.
كمف اردلة عمى اشت ال ـ بالسحر ،ما يمي:
أكالن مف كتب ـ:
-1

ما كرد في كتاب بحار ارنكار لممجمسي:

أ-

حرز رمير المػؤمنيف صػمكات ا﵀ عميػط لممسػحكر ،كالتكابػ  ،كالمصػركع ،كالسػـ ،كالسػمطاف،

كالشيطاف ،كجمي ما يهافط االنساف ،كمػف عمٌػؽ عميػط هػذا الكتػاب ال يهػاؼ المصػكص كالسػارؽ كال

شيئان مف السباع كالحيات كالعقارب ،ككؿ شػيء يػؤذم النػاس ،كهػذ كتابتػط :بسػـ ا﵀ الػرحمف الػرحيـ

أم كنكش أم كنكش ارشػش عطنيطنػيطح يػا ميططػركف فريالسػنكف مػا كمػا سػاما سػكيا طيطشػالكش
هيطػػكش مشػػفقيش مشاصػػعكش أك طيعينػػكش ليطفيػػتكش اهػػرج بقػػدرة ا﵀ من ػػا أي ػػا المعػػيف بعػزة رب

العالميف".

()3

( )1سأفرد لط حديثان مستق ن في الفصؿ القادـ بإذف ا﵀.

( )2مقاؿ بعنكاف  :السحر كالشعكذة عند الشيعة ،شبكة الدفاع عف السنة ،س3:30ـ .2015/5/12
http://www.dd- sunnah.net/forum/showthread.php?t=92903

( )3بحار ارنكار.193 / 91 ،

212
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ب-

مػف جممػػة دعػػاء الصػباح كالمسػػاء حػػرز مكالنػػا أميػر المػػؤمنيف عمػػي بػف أبػػي طالػػب صػػمكات

ا﵀ عميػػط يكتػػب كيشػػد عمػػى الع ػػد اريمػػف ،كهػػك :بسػػـ ا﵀ الػػرحمف الػػرحيـ أم كنػػكش أم كنػػكش ار

شػػش عطيطسػػفيخ يػػا مطيطػػركف قربالسػػيكف مػػا كم ػا سػػا مػػا سػػك مػػا طيسػػطالكس حنطػػكس مسػػفقمس
مساصعكس اقرطيعكس لطفيكس ".

ج-

()1

حرز اإلماـ الباقر :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ كمف قكـ مكسى أمة ي دكف بالحؽ كبط يعػدلكف.

يػػا حػػي يػػا قػػكـ يػػا ديػػاف يػػا ديػػاف ،يػػا أهيػػا شػراهيا آذكنػػا اصػػباؤثآؿ شػػدال ،أسػػألؾ بحػػؽ هػػذ االسػػماء

الطاهرة المط رة ،أف تدف عف صاحب هذا الكتػاب جميػ الب يػا ،كتق ػي حكائجػط ،إنػؾ أنػت أرحػـ
الػراحميف ،كصػػمكات ا﵀ عمػػى محمػػد كآلػط الطػػاهريف ،الم ػػـ ك ك ػػيج هسػط مج ػػا مسػػم  ،دكر م فتػػاـ
كبعكنػػؾ إال مػػا أهػػذت لسػػاف جمي ػ بنػػي آدـ كبنػػات ح ػكاء عمػػى ف ػ ف بػػف ف ػ ف إال بػػالهير يػػا أرحػػـ

ال ػراحميف فسػػيكفيك ـ ا﵀ كهػػك السػػمي العمػػيـ ،كصػػمى ا﵀ عمػػى محمػػد كآلػػط الطػػاهريف" )2( .ىمػ ٍػف هػػذ
إف ك ػ
ارسػػماء المقصػػكدة بالطػػاهرة إن ػػا أسػػماء الشػػياطيف حتمػان، ،كاال لمػػاذا تهفػػي بػػالرمكز ،ثػػـ ٌ
اآليات القرآنية هك لمتمبيس عمى الناس ،كقد يستدعى ب ا الشيطاف في ارماكف القذرة.

الحمػى ":تكتػب كأنػت تكػرر
د -مف كتاب ارمػاف مػف أهطػار االسػفار كارزمػاف ،كصػفة لعػ ج ٌ
هذ الكممػات ،قػد عممنػا مػاتنقص اررض مػن ـ سػب مػرات ،كبعػدها اهيػا شػراهيا ادكنػا الصػباكث اؿ
شدال ث ث مرات".
ق-

()3

مف كتاب مكارـ اره ؽ":لمف باؿ في النػكـ" :يكتػب عمػى الػرؽ ،كيعمػؽ عميػط" :هػؼ هػؼ

هد هد هؼ هؼ هات هات أنا لط كؼ كؼ كؼ هؼ هفؼ هفؼ هفؼ مع ـ مسعر لػـ قػؿ هػك ا﵀

أحد ال الب مف حيث يستحسر العدك إبميس ...شددت شددت بسكرة سكرة صػفط صػفط هتمػت بهػاتـ
سميماف بف داكد ﵀ رب العالميف".

()4

إف السيستاني -مرجع ـ المعتمد في العراؽ -يحمؿ لبس الحرز كالتعكيذة ( ،)5كهذ مف أعماؿ
ثانيانٌ :
السحرة كالمشعكذيف ،كل ا دليؿ في كتب ـ حيث نسبكا ربػي عبػد ا﵀ الصػادؽ " :الهػاتـ العقيػؽ حػرز
( )1بحار ارنكار.228/91 ،
( )2بحار ارنكار.267/91 ،
()3ارماف مف أهطار ارسفار كارزماف ،السيد عمي بف مكسى بف طاككس ،تحقيؽ :مؤسسة آؿ البيت عمي ـ
الس ـ إلحياء التراث ،المكتبة الشاممة الشيعية  ،ص.162 :
( )4مكارـ االه ؽ ،ر ي الديف أبي نصر الحسف بف الف ؿ الطبرسي ،ط1392 ، ،6ق 1972/ـ ،ص.408
( )5مكق قناة السرداب https://www.youtube.com/watch?v=jeEVQ-LS8FQ ،الث ثاء س 3:10ـ
2015/5/12ـ.
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فػػي السػػفر" )1( .كمػػا ينسػػبكف لجعفػػر الصػػادؽ ط سػػـ لتح ػػير ارركاح ،كدف ػ ارم ػراض كط سػػـ

لق ػػاء الحػكائج ،كهػػي مرسػػكمة فػػي كتػػب ـ تمامػان كط سػػـ السػػحرة ،كيكصػػي باسػػتهداـ تربػػة الحسػػيف
 م هذ الط سـ.

()2

ثالثان :إقرار أحد التائبيف مف السحرة أف الط سـ التي كاف يسػتعمم ا مكجػكدة فػي كتػب الشػيعة مثػؿ:
ػ ػػياء الصػ ػػالحيف لصػ ػػالح الجػ ػػكهرجي ،كأن ػ ػػا ط سػ ػػـ كرمػ ػػكز السػ ػػحرة التػ ػػي يسػ ػػتدعكف ب ػ ػػا الجػ ػػف

كالشياطيف ،كقد هصصت كتب ـ لكؿ يكـ طمسمان هاصان.

()3

المناقش وال :
إف اتفاؽ أهؿ العمـ عمى أف أصػكؿ الشػيعة هػي أصػكؿ ي كديػة يؤكػد لنػا أف إبػاحت ـ لمعمػؿ

-1

بالسحر ،كتعممط ليست مف اإلس ـ كال مف سنة آؿ البيت.
ذـ السػػحرة كالك نػػة عمػػى ألسػػنة آؿ البيػػت ي ػػدـ اعتقػػادهـ بػػأف العمػػؿ
-2
مػػا كرد فػػي كتػػب ـ مػػف ٌ
بالسحر مف سنة آؿ البيت رف التناقض ع مة البط ف ،كمف هذ ارقكاؿ:
أ-

عػػف ال يػػثـ قػػاؿ " :قمػػت ربػػي عبػػد ا﵀  أف عنػػدنا بػػالجزيرة رج ػ ربمػػا أهبػػر مػػف يأتيػػط

يسألط عف الشيء يسرؽ ،أك شبط ذلؾ ،أفنسألط قاؿ :فقاؿ :قاؿ رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀ عميػط كآلػط مػف

مشى إلى ساحر ،أك كاهف ،أك كذاب يصدقط بما يقكؿ فقد كفر بما أنزؿ ا﵀ مف كتاب" )4( .ف ك هنا

يتفؽ م ما كرد في كتب السنة عف النبي  فػي كفػر مػف ص ٌػدؽ السػحرة كالك نػة ،حيػث قػاؿ " :

عرافان ،فصدقط بما يقكؿ ،فقد كفر بما أنزؿ عمى محمد ".
مف أتى كاهنان ،أك ٌ
ب-

()5

 مػػا ركم عػػف الصػػادؽ " :نحػػف كرثػػة االنبيػػاء لػيس فينػػا سػػاحر كال كػػاهف ،بػػؿ نػػدعك ا﵀

فيجيب".

()6

( )1ارماف مف أهطار ارسفار كارزماف ،ص.52 :
()2انظر :زاد المعاد ،محمد باقر بف محمد تقي المجمسي ،مؤسسة ارعمى-بيركت ،ص.583 ،570 :
( )3انظر :مكق قناة السرداب https://www.youtube.com/watch?v=jeEVQ-LS8FQ ،الث ثاء س

3:10ـ 2015/5/12ـ

( )4مستطرفات السرائر :ابف إدريس الحمي ،المكتبة الشاممة الشيعية ،ص ،593 :الفصكؿ الم مة في أصكؿ
ارئمة :الحر العاممي ،تحقيؽ  :محمد بف محمد الحسيف القائينى ،مؤسسة معارؼ إس مي إماـ ر ا ،ط،1
1418ق ،قـ.238/3 ،
( )5مسند اإلماـ أحمد .331/15 ،)9536( ،قاؿ ارلباني :إسناد صحيح( .السمسمة الصحيحة.)1009/6 ،
( )6بحار ارنكار.110/47 ،
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تبػ ٌػيف لنػػا مػػف حكػػـ العممػػاء المسػػتند إلػػى الكتػػاب كالسػػنة أف السػػحر كفػػر بػػا﵀ ،كأف السػػاحر
-3
كػػافر بػػا﵀ يسػػتحؽ القتػػؿ كحتػػى بػػاالهت ؼ البسػػيط بػػيف أق ػكاؿ العممػػاء فمػػـ يقػػؿ أحػػد أنػػط معصػػية
بسيطة لما فيط مف التعامؿ م الشياطيف كالتقرب إلي ـ مػف دكف ا﵀ ،كادعػاء عمػـ ال يػب الػذم هػك
ِ
ا ٛإِ َّٓ اهلل﴾
افسا َاَم َوات َو ْإَ ْر ِ ا ْف ٌَ ْٔا َ
اؿ َما ْ
اـ ِِم َّ
مػػف هصػػائص الػػرب سػػبحانط لقكلػػط تعػػالىُ ﴿ :ؿا ْاؾ َٓ َي ًْ َِا ُ
النمؿ.65:
إف تعمـ السحر هك مف العمـ المحرـ ( )1لما فيط مف
-4
ٌ
عمى صػاحبط إال بال ػرر فػي دينػط كدنيػا  ،كاركلػى بالمسػمـ أف يػتعمـ مػا ينفػ المسػمميف كنفسػط مػف
ياع الكقت في غير المفيد ،كال يعكد

العمكـ.

-5

لقػػد عمٌمنػػا النبػػي مػػف الرقػػى كاردعيػػة لعػ ج المر ػػى ،كدفػ أعػػيف اإلنػػس كالجػػف الشػػيء

الكثير الذم نست ني بط عف المجكء إلى تعاكيذ كط سـ السحرة.

إف السػػحر بػػاب مفس ػدة عمػػى المسػػمـ فػػي عقيدتػػط ،قػػد تجػ ٌػر بػػط الشػػياطيف إلػػى فعػػؿ كبػػائر
-6
ٌ
المعاص ػػي ،ب ػػؿ ق ػػد تكقع ػػط ف ػػي الكف ػػر كالعي ػػاذ ب ػػا﵀ ،ق ػػاؿ ال يثم ػػي  ":كالصػ ػكاب أف التق ػػرب إل ػػى
ػاف مػػف السػػحر ،كهػػك الػذم أ ػػؿ الحػػاكـ العبيػػدم لعنػػط ا﵀ حتػػى ٌادعػػى
الركحانيػػة كهدمػػة ممػػكؾ الجػ ٌ
()2
ارلكهية ،كلعبت بط الشياطيف حتى طمب المحاؿ".

( )1تفسير ابف كثير.371/1 ،

( )2الفتاكل الحديثية :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر ال يثمي ،الناشر :دار الفكر ،دكف تاريخ طبعة.88/1 ،
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الم مةةة ال ةةةامس :آثةةةا توم ةةة األلو ةةة عنةةة الشةةة ع االثنةةةا عشةةة

فةةة مةةةواقفهم مةةةن

الم الف ن لهم.
إف الشيعة ال تتهمى في أم زماف أك مكاف عػف نظرت ػا ربنػاء المػذهب الشػيعي نظػرة العمػك
كالكبرياء ،حتى لك كانكا مست عفيف ،ف ـ يكاسكف أنفس ـ بما قرر ل ـ أس ف ـ كعمماؤهـ مػف منزلػة

فسمكا أنفس ـ الهاصة ،كالفرقة الناجيػة ،كغيػر ذلػؾ مػف التسػميات المكحيػة بالتعػالي
كمكانة هاصة
ٌ
ػح عمػى مػكقف ـ ممػف هػالفكهـ
عف باقي المػذاهب ،كقػد كػاف العتقػادهـ فػي تكحيػد ارلكهيػة أث هػر كا ه

فػػي هػػذا االعتقػػاد المزعػػكـ ،كبعػػد د ارسػػتنا لركايػػات ـ فػػي هػػذا المك ػػكع فإنػػط يت ٌ ػح لنػػا أف اعتقػػادهـ
الهاص ب ـ في تكحيد ارلكهية هك الذم صبغ كؿ ع قات ـ م المهالفيف ل ـ ،كهك الذم يحدد كؿ
تصرؼ ربناء الشيعة حكاـ كمحككميف ،في معام ت ـ الحياتية م المهالفيف ،كنستطي أف نمهص

هذا ارثر لتكحيدهـ في ارلكهية عمى مهالفي ـ في النقاط التالية:
-1

ركجكا الشرؾ كمظاهر في ارمة اإلس مية ،بؿ كعطٌمكا المساجد:
لقػػد قػػررت طائفػػة مػػف أهػػؿ العمػػـ أف الشػػيعة هػػـ أكؿ مػػف أحػػدث الشػػرؾ ،كعبػػادة القبػػكر فػػي

ارمػػة اإلس ػ مية )1( .فبن ػكا ار ػػرحة ،كالمشػػاهد ،كالم ػ ازرات ،كزينكهػػا بشػػتى فنػػكف العمػػارة كالزهػػارؼ
المعماريػػة ،كأنفق ػكا فػػي ذلػػؾ ارم ػكاؿ الطائمػػة عػػف طيػػب هػػاطر ،حتػػى تبػػدك كالقصػػكر الفارهػػة .بػػؿ

كجاهركا بكجكب السفر إلي ا ،كالطكاؼ حكل ا ،كالتمسح ب ا ،كدعاء المقبػكريف في ػا ،كغيػر ذلػؾ مػف
الشػػركيات ،أمػػا المسػػاجد فقػػد جعمكهػػا أمػػاكف ثانكيػػة تف ػػم ا المشػػاهد كالم ػ ازرات ،التػػي جعمكهػػا تفػػكؽ
حتى مكانة المسجد الحراـ الذم قػاؿ ا﵀ تعػالى عنػط﴿ :إِ َّن َأو َل بٔ ٍ
اُ ٝو ِو َاع فِِْ ِ
َّاٚس َف َِّ ِاذي بِ َبَُّا َُ ٜم َب َٚرـًاٚ
َّ َ ْ
ِ ِ
غ﴾ آؿ عمػراف ،96 :كمػا ف ٌ ػمكا كػرب ء عمػى مكػة ،كجعمػكا الصػ ة في ػا أف ػؿ بكثيػر
َو ُهدً ى ف ِْ ًََ ٚد َ

مػػف الصػ ة فػػي غيرهػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ مكػة )2( .مسػػتدليف عمػػى ذلػػؾ بمػػا افتػػرك عمػػى ارئمػػة ،كمنػػط مػػا

كقدسػ ا،
ركك عف الباقر أنط قاؿ" :همؽ ا﵀ كرب ء قبؿ أف يهمؽ الكعبة بأربعة كعشػريف ألػؼ عػاـٌ ،
كبػػارؾ عمي ػػا ،فمػػا ازلػػت قبػػؿ أف يهمػػؽ ا﵀ الهمػػؽ مقدسػػة مباركػػة ،كال تػزاؿ كػػذلؾ كجعم ػػا ا﵀ أف ػػؿ

()3
اررض في الجنة" ، .كقاؿ عمي بف الحسف  -كمػا يزعمػكف" :-اتٌهػذ ا﵀ أرض كػرب ء حرمػان آمنػان

( )1انظر :أصكؿ مذهب اإلمامية.1189/3 ،
( )2انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ ،ص.172 :
( )3ت ذيب ارحكاـ.72 /6 ،
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مباركػان ،قبػػؿ أف يهمػػؽ ا﵀ أرض الكعبػػة كيتٌهػػذها حرمػان ...كأف ػػؿ منػػزؿ كمسػػكف يسػػكف فيػػط أكليػػاء
()1
الجنة".
في ٌ
ػث
-2
ػهركا إع م ػػـ المعاصػػر مػػف ف ػػائيات ،كمكاقػ إلكتركنيػػة لنشػػر عقيػػدت ـ الفاسػػدة ،كبػ ٌ
سػ ٌ
الشب ات كالشككؾ في عقكؿ كقمكب أهؿ السػنة ،فيعػرض إع م ػـ ممارسػات ـ الشػركية فػي المػ ازرات
كالمشاهد ،في كؿ مناسبات ـ السنكية لتصبح صكرة الشرؾ كال مك مقبكلػة فػي العػالـ اإلسػ مي ،فػ

ينكرهػػا البسػػطاء رف اإلعػ ـ يعطي ػػا طػػاب القداسػػة ،كمػػا يعر ػػكف قصػػائدهـ الشػػركية ،كأناشػػيدهـ

الكفرية ،التي تيس ؿ تقبؿ اآلذاف لعبارات الشػرؾ كاإللحػاد ،كال يي فمػكف ارطفػاؿ مػف مهططػات ـ عبػر
()2
الصكر المتحركة ،كأناشيد الطفكلة ،المميئة بالدعكة لحب التشي كالكالء ل ئمة.
-3

ممارسة الظمـ كاالستبداد الديني كالفكرم

د أهػؿ السػنة ،هاصػة فػي الػب د التػي تكجػد ب ػا

أعداد مف الشيعة كالعراؽ كلبناف ،كمف أمثمة ذلؾ :تكزيػ الشػيعة لكتػب ـ الداعيػة لعقائػدهـ فػي لبنػاف

باآلالؼ مجانان ،بينما ييمن أهؿ السنة مف طباعة الكتب العممية التػي تػرد عمػى تمػؾ الفػرؽ .كاعتقػاؿ
هرفػات الراف ػة ككفريػات ـ ،كمثػؿ
مف يػرد عمػي ـ مػف أهػؿ السػنة ،كمصػادرة الكتػب التػي تشػير إلػى ا
ػب العػػذاب عمػػى مػػف سػػب ارصػػحاب" لإلمػػاـ
ذلػػؾ مػػا كق ػ عمػػى المطبعػػة التػػي طبعػػت كتػػاب "صػ ٌ
( ()3
صػػرح الم ٌتىػ ًػدم الشػػيخ
ارلكسػػي ،حيػػث يهػ ٌػدد أصػػحاب ا بحػػرؽ المطبعػػة إف أعػػادكا طباعتػػط .كقػػد ٌ
حسػػيف المكسػػكم فػػي كتابػػط الش ػ ير :﵀ ثػػـ لمتػػاريخ بػػبعض مػػا يػػدكر بػػيف قػػادة الشػػيعة ،فػػي جمسػػات
التآمر عمى أهؿ السنة فقاؿ" :كفي جمسة هاصة م اإلماـ -يقصد الهميني -قاؿ لػي :سػيد حسػيف

آف اركاف لتنفيذ كصايا ارئمة صمكات ا﵀ عمي ـ ،سنسفؾ دماء النكاصب ،كنقتؿ أبنػاءهـ كنسػتحيي
نسػػاءهـ ،كلػػف نتػػرؾ أحػػدان م ػػن ـ يفمػػت مػػف العقػػاب ،كسػػتككف أمػ ػكال ـ هالصػػة لشػػيعة أهػػؿ البي ػػت،

كسػػنمحك مكػػة كالمدينػػة مػػف كجػػط اررض رف هػػاتيف المػػدينتيف صػػارتا معقػػؿ الكهػػابييف ،كال بػػد أف

تككف كرب ء أرض ا﵀ المباركة المقدسة ،قبمة لمناس في الص ة ،كسنحقؽ بػذلؾ حمػـ ارئمػة عمػي ـ
الس ـ ،لقد قامت دكلتنا التي جاهدنا سنكات طكيمة مف أجؿ إقامت ا ،كما بقي إال التنفيذ!!"
-4

()4

سهركا أمكال ـ ،كط ب ـ في الحػكزات العمميػة لنشػر مػذهب ـ فػي العػالـ اإلسػ مي بالكسػائؿ

المتنكعػػة ،فػدعاة التشػػي فػػي العصػػر يشػػكمكف ه يػػا سػرية نشػػطة ،تسػػرح فػػي العػػالـ اإلسػ مي لنشػػر
( )1بحار ارنكار.101/107 ،
( )2انظر :رسالة اإلمامة مف ه ؿ القنكات الشيعية لمباحثة :عبير ار ي أبك زرقة ،إشراؼ :د .يحيى الدجني
الجامعة اإلس مية غزة2014 ،ـ.
( )3انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ ،ص.170 :
ً
ارئمة ارىط ًار :حسيف المكسكم ،دار ارمؿ ،ط  ،4ص.92:
( )4﵀ ثـ لمتاريخ كشؼ ارسرار كتىٍب ًرىئةي
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ال ػرفض ،بمكجػػب هطػػة مدركسػػة ،كتمػػكيف مػػالي مػػف الحػػكزات العممي ػة التػػي تسػػتمد رصػػيدها المػػالي
أبن ػػاء الش ػػيعة ال ػػذيف ه ػػدرت أفك ػػارهـ ،كش ػػحنت عػ ػكاطف ـ بتم ػػؾ ال ػػدعكل الجميم ػػة الهادع ػػة "ح ػػب آؿ

البيػػت" ،كالتػػي لػػيس لشػػيكخ الشػػيعة نصػػيب من ػػا إال االسػػـ كالػػدعكل ،فاسػػتكلكا عمػػى ارم ػكاؿ الكبي ػرة
باسـ همس اإلماـ ،كهذ اله يا السرية تتهػذ شػعارات أشػبط مػا تكػكف بشػعارات الماسػكنية ف ػي تػارة

ترف شعار "التقريب بيف المذاهب اإلس مية" ،كأهرل باسػـ "جمعيػة أهػؿ البيػت")1( ( .كهػدف ا تسػكيؽ
فكرة التقارب بيف السنة كالشيعة ،رجؿ زيادة سكاد كقكة الشيعة فػي العػالـ، .كاذا كانػت أمػكاؿ الهمػس
قد نجحت في شراء بعػض الػذمـ مػف العممػانييف كالماركسػييف ،فإننػا عمػى يقػيف مػف أن ػا لػف تسػتطي
شراء ذمـ المسمميف مف أهؿ السنة الذيف يحبكف رسكؿ ا﵀  كيحبكف أصحابط.
-5

()2

تكفيػػر ارمػػة اإلسػ مية كم ػػا عػػدا أبنػػاء الشػػيعة ،فيعتقػػدكف أف مػػا عػػداهـ مػػف المسػػمميف كفػػار

مرتدكف ليس ل ـ في اإلس ـ نصيب ،رن ـ لـ يأتكا بالكالية التي يعتقػد الشػيعة أن ػا ركػف مػف أركػاف

كلما كانت جمي الفرؽ اإلس مية ال تكافؽ الشيعة عمػى هػذ العقيػدة الفاسػدة حكػـ الشػيعة
اإلس ـٌ .
بكفر جمي هذ الفرؽ كأهرجكهـ مف اإلس ـ كاستباحكا دماءهـ كأمػكال ـ ،كعمػى أرسػ ـ بػالطب أهػؿ
السػ ػػنة كالجماعػ ػػة ،الػ ػػذيف تسػ ػػمي ـ الشػ ػػيعة تػ ػػارة بالنكاصػ ػػب ،كتػ ػػارة بالعامػ ػػة ،كتػ ػػارة بالس ػ ػكاد ،كتػ ػػارة
بالكهابية )3(.كقد استدلكا عمى تكفير غيػرهـ مػف المسػمميف بركايػات كثيػرة مكذكبػة عمػى آؿ البيػت فػي

كتػػب ـ المعتمػػدة من ػػا :مػػا زعمػػط شػػيه ـ البح ارنػػي كالػػذم يمقبكنػػط بػػالمحقؽ" :كالتحقيػػؽ المسػػتفاد مػػف
أهبػػار أهػػؿ البيػػت عمػػي ـ الس ػ ـ ،كمػػا أك ػػحنا بمػػا ال مزيػػد عميػػط فػػي كتػػاب "الش ػ اب الثاقػػب" أف
صػاب ،ككفػار ،كمشػرككف لػيس ل ػـ
جمي المهالفيف العػارفيف باإلمامػة كالمنكػريف القػكؿ ب ػا ،كم ػـ ين ٌ

في اإلس ـ ،كال في أحكامط حظٌ كال نصيب".

()4

لما كفٌركا المسمميف عاممكهـ معاممػة الكفػار كالمشػركيف ،ف ػـ ال يػأكمكف ذبػائح
ثـ إف الشيعة ٌ
المسمميف ،العتقاد أن ـ مشرككف ،زاعميف أف جعفر الصادؽ قاؿ :فػي ذبيحػة الناصػبي كالي ػكدم" :
ال تأكؿ ذبيحتط حتى تسمعط يذكر اسـ ا﵀".
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()5

استحمكا دماء كأمكاؿ مهػالفي ـ مػف أهػؿ السػنة ،كهػذا أثػر مترتػب عمػى الحكػـ بكفػرهـ ،يقػكؿ

محقق ـ البحراني" :إنط لما استفا ت ارهبػار عػن ـ عمػي ـ السػ ـ ،بكفػر الناصػب كشػركط كنجاسػتط
( )1انظر :أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية.1199/3 ،
( )2انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ ،ص.178 :
( )3انظر :مكسكعة الفرؽ مف مكق الدرر السنية ،إشراؼ د .عمكم بف عبد القادر السقاؼ.
( )4الحدائؽ النا رة.159/14 ،
( )5تفسير العياشي.375 /1 ،
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كحؿ مالط كدمط ،كتب إليط يسألط عف معنى الناصب كمظ ر النصب بما يعرؼ ،حتػى تترتػب عميػط

ارحكػػاـ المػػذككرة ،كأنػػط هػػؿ يحتػػاج إلػػى شػػيء ازئػػد عمػػى مجػػرد تقػػديـ الجبػػت كالطػػاغكت ،كاعتقػػاد

إمامت مػػا فرج ػ الجػكاب أف مظ ػػر النصػػب كالعػػداكة رهػػؿ البيػػت عمػػي ـ الس ػ ـ ،هػػك مجػػرد التقػػديـ

كالقكؿ بإمامة اركليف" )1( .كمف هذ ارهبار ما ركم عف ابف فرقد قاؿ :قمػت ربػي عبػد ا﵀ ...

ما تقكؿ في قتػؿ الناصػبي قػاؿ " :حػ ؿ الػدـ أتٌقػي عميػؾ " أم أهػاؼ عميػؾ " فػإف قػدرت أف تقمػب
عميط حائطان أك ت رقط في ماء لكي ال يش د بط عميؾ فافعؿ " ،قمت فما ترل في مالط قاؿ " :تك ما

قدرت عميط ".

()2

كشػيعة اليػكـ هػـ عمػى هػذ العقيػدة ،حيػػث يقػكؿ إمػام ـ المعاصػر الهمينػي عنػد حديثػط عػػف

الهمػػس " :ك ارقػػكل إلحػػاؽ الناصػػبي – يعنػػي السػػني – بأهػػؿ الحػػرب ،فػػي إباح ػة مػػا غنمػػتـ مػػن ـ،
كتعم ػػؽ الهم ػػس ب ػػط ،ب ػػؿ الظ ػػاهر جػ ػكاز أه ػػذ مال ػػط أي ػػف كج ػػد ،كب ػػأم نح ػػك ك ػػاف ،ك كج ػػكب إهػ ػراج

همسػػط"( .)3كػػذلؾ فػػإف عممػػاء الشػػيعة يجػػكزكف أهػػذ الربػػا مػػف مهػػالفي ـ ،كهػػـ يكافقػػكف بػػذلؾ أسػػيادهـ

الي كد ،مستدليف بما نسبك إلى الرسكؿ كذبان كزك انر أنط قاؿ " :ليس بيننا كبيف أهػؿ حربنػا ربػا نأهػذ
مػػن ـ ألػػؼ درهػػـ بػػدرهـ كنأهػػذ مػػن ـ كال نعطػػي ـ " )4( .كزعم ػكا أف جعفػػر الصػػادؽ قػػاؿ  ":لػػيس بػػيف

المسمـ كبيف الذمي ربا ...كال بيف المرأة كبيف زكج ا ربا ".
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()5

طعن ػكا فػػي أع ػراض مهػػالفي ـ كحكم ػكا بنجاسػػت ـ :فقػػذفكا كػػؿ المسػػمميف بالزنػػا ،حيػػث ركل

الكميني" :أ ٌف كؿ النػاس أكالد ب ايػا مػا هػ شػيعتنا" )6( .كقػالكا بنجاسػت ـ كيؤيػد هػذا مػا ذكػر صػاحب
نصػط " :كأمػا الناصػبي -يعنػي السػني -كأحكالػط كأحكامػط ف ػك
كتاب "ارنكار النعمانية" حيث قاؿ ما ٌ
مما يتـ ببياف أمريف :اركؿ :في بياف معنى الناصب الذم كرد في ارهبار أنط نجس ،كأنط شر مػف

الي كدم ،كالنصراني ،كالمجكسي ،كأنط كافر نجس بإجماع عمماء اإلمامية ر كاف ا﵀ عمي ـ".
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()7

طعنكا في المذاهب الفق يػة ارربعػة عنػد أهػؿ السػنة كأصػحاب ا ارعػ ـ ،كنصػكا فػي كتػب ـ:

"كال ػػذم ي من ػػا فػ ػػي ه ػػذا البح ػػث أف نب ػػيف باردل ػػة الكا ػػحة !! ب ػػأف الم ػػذاهب ارربع ػػة ره ػػؿ الس ػػنة
( )1الحدائؽ النا رة.361/10 ،
( )2بحار ارنكار.231/27 ،

( )3تحرير الكسيمة.318 /1 ،
( )4الكافي ،146/5 ،كسائؿ الشيعة.135/18:
( )5مف ال يح ر الفقيط.180 /3 ،
( )6الكافي.285/8 ،

( )7ارنكار النعمانية.306 /2 ،
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كالجماعة هي مذاهب ابتدعت ا السياسة ،)1( "...ككذلؾ" :ف ذا أبك حنيفػة نجػد قػد ابتػدع مػذهبان يقػكـ

عمػػى القيػػاس كالعمػػؿ بػػالرأم مقابػػؿ النصػػكص الص ػريحة...كهػػذا مالػػؾ...نجػػد قػػد ابتػػدع مػػذهبان ف ػػي

اإلس ـ...كهذا الشافعي...كهػذا أحمػد بػف حنبػؿ )2( "...اسػت زاء كطعنػان مػن ـ فػي أئمػة الفقػط حاشػاهـ

ا﵀.
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حكمػكا بحرمػػة الػػزكاج مػػف أهػػؿ السػػنة فػ يجيػػزكف مناكحػػة أهػػؿ السػػنة ،مسػػتدليف بمػػا يركم

عف الف يؿ بف يسار قاؿ :سألت أبا عبد ا﵀  عف نكػاح الناصػب يعنػي السػني " قػاؿ :ال كا﵀

مػػا يحػػؿ " ( .)3كعػػف أبػػي جعفػػر قػػاؿ ذكػػر الناصػػب  -يعنػػي السػػني – فقػػاؿ " :ال تنػػاكح ـ كال تأكػػؿ
ذبيحػػت ـ كال تسػػكف مع ػػـ " ( ،)4ككمػػا كػػاف سػػمف ـ عمػػى ذلػػؾ فػػإف الهمػػؼ مػػن ـ يحيػػكف هػػذ العقائػػد

صرح الهميني بتحريـ نكاح أهؿ السنة فقاؿ " :ال يجػكز لممؤمنػة أف تػنكح الناصػب -
الفاسدة كلذا ٌ
يعنػػي السػػني ،-المعمػػف بعػػداكة أهػػؿ البيػػت  ..." إلػػى أف قػػاؿ " :ككػػذا ال يجػػكز لممػػؤمف أف يػػنكح
الناصبية " يعني المرأة السنية " .ككذا ال يجكز لممؤمف – أم الشيعي – أم ينكح الناصبية كال البػة

رن ما بحكـ الكفار، ،كاف انتح ديف االس ـ " (.)5

حرمكا ص ت ـ عمى مػكتى أهػؿ السػنة ،كت سػيؿ مكتػاهـ
-10
حرمكا الص ة همؼ أهؿ السنة ،ك ٌ
ٌ
فيركف الص ة همؼ أهؿ السنة باطمة ،إال إذا كانت لممداراة كالتقية ،مستنديف بما ركم عف الف يؿ

ب ػػف يس ػػار ق ػػاؿ :س ػػألت أب ػػا جعف ػػر الب ػػاقر  ع ػػف مناكح ػػة الناص ػػب ،كالصػ ػ ة همف ػػط فق ػػاؿ" :ال
تناكحط ...كال تصمي همفط " (.)6

أمػػا صػ ت ـ عمػػى الميػػت السػػني ف ػػي غيػػر جػػائزة عنػػدهـ ،ففػػي كتػػاب الحػػدائؽ النا ػرة مػػا
نصط ":ال ه ؼ في كجكب الص ة عمى المؤمف ،كهػك المسػمـ المعتقػد إلمامػة ارئمػة االثنػي عشػر
ٌ
عم ػػي ـ السػ ػ ـ كم ػػا أن ػػط ال هػ ػ ؼ كال إش ػػكاؿ ف ػػي ع ػػدـ الكج ػػكب ب ػػؿ ع ػػدـ الجػ ػكاز إال لمتقي ػػة عم ػػى

السنة :الدكتكر محمد التيجاني السماكم ،سمسمة الرحمة الى الثقميف ،إعداد مركز اربحاث
( )1الشيعة هـ اهؿ ٌ
العقائدية ،ص.109 :
( )2السابؽ ص.88 :

( )3الكافي.350 /5 ،
()4االستبصار فيما اهتمؼ مف ارهبار :أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي ،تحقيؽ :حسف المكسكم الهرساف،
دار الكتب اإلس مية-ط راف ،ط1390 ،4ق.184 /3 ،
( )5تحرير الكسيمة.260 /2 ،
( )6المحاسف ،ص.161 :
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الهػكارج ،كالنكاصػػب ،كال ػ ة ،كالزيديػػة ،كنحكهػػا ممػػف يعتقػػد ه ػ ؼ مػػا عمػػـ مػػف الػػديف

ػػركرة".

()1

كمنع ـ لمص ة عمى مػكتى أهػؿ السػنة مػرتبط بنظػرت ـ لممصػير ارهػركم رهػؿ السػنة ،فػإف الشػيعة

يعتقػػدكف أف أهػػؿ السػػنة ،ككػػؿ مػػف هػػالف ـ مػػف طكائػػؼ المسػػمميف أن ػػـ هالػػدكف مهمػػدكف فػػي النػػار،
كأن ػػـ م مػػا تعبػػدكا كاجت ػػدكا فػػإف ذلػػؾ ال ينجػػي ـ مػػف عػػذاب ا﵀ يػػكـ القيامػػة ،فقػػد رككا عػػف جعفػػر

الصػادؽ-كػذبان -أنػػط قػاؿ " :إف الناصػػب لنػا أهػػؿ البيػت ال يبػالي صػػاـ ،أـ صػمى ،زنػػا ،أـ سػرؽ إنػػط
في النار ،إنط في النار".

()2

كل ذا يقرر عمماؤهـ هذا المعنى كالمصير لمناصب فيقكلكف" :اعمـ أف

إط ؽ لفظ الشرؾ ،كالكفر عمى مف لـ يعتقد إمامة أمير المؤمنيف ،كارئمة مػف كلػد عمػي ـ السػ ـ،
كف ؿ عمي ـ غيرهـ ،يدؿ عمى أن ـ كفار مهمدكف في النار".

()3

ػدبركف المكائػػد ،كيحيكػػكف الم ػؤامرات
 -77تحػػالفكا م ػ أعػػداء اإلس ػ ـ ػػد أهػػؿ السػػنة :حيػػث يػ ٌ
إلذالؿ أه ػػؿ الس ػػنة، ،كالح ػػاؽ ال ػػرر بعقي ػػدت ـ ،كأركاح ػػـ ،كأمػ ػكال ـ ،كق ػػد كقع ػػت بس ػػبب ـ كبأي ػػدي ـ
مجػ ػازر

ػػد أه ػػؿ الس ػػنة عم ػػى م ػػدار الت ػػاريخ ( ،)4يق ػػكؿ ص ػػاحب كت ػػاب "الش ػػيعة فػػػي الميػػزاف"" :إف

اإلج ػراءات الصػػارمة التػػي اتهػػذت ا حككمػػة اإلمػػاـ الهمينػػي

ػػد أمػػة السػػنة كالجماعػػة فإن ػػا ليسػػت

غريبة عمي ـ ،حيث إف التاريخ يشػ د بػأف الشػيعة كػانكا كراء تمػؾ النكسػات ،كالنكبػات التػي تعر ػت

ل ا ارمة اإلس مية عمى مر التاريخ" )5( .كهذا التآمر إنما بنػك عمػى عقيػدة افتركهػا عمػى آؿ البيػت،

كمػػف ذلػػؾ مػػا قػػالك عمػػى لسػػاف جعفػػر الصػػادؽ -حاشػػا " :-أهػػؿ الشػػاـ شػػر مػػف أهػػؿ الػػركـ ،كأهػػؿ

المدينة شر مف أهؿ مكة ،كأهؿ مكة يكفركف با﵀ ج ػرة" )6( .فعنػد الشػيعة يعػد أهػؿ الشػاـ المسػممكف
ػػد

شػر مػف أهػؿ الػركـ الكفػار ،كلعػ ٌؿ هػذا هػػك سػبب مػكاالة الشػيعة اآلف ل مريكػاف ،كقتػال ـ مع ػـ
المسػػمميف فػػي الع ػراؽ ،كأف انسػػتاف )7( .كمػػا كػػانكا مػػف قبػػؿ سػػببان فػػي سػػقكط ب ػػداد عمػػى يػػد هكالكػػك
كتعػػاكن ـ معػػط

ػػد المسػػمميف )8( .كحتػػى مػػا يصػػكر اإلع ػ ـ مػػف عػػداء بػػيف إي ػراف كلبنػػاف كالكيػػاف

( )1الحدائؽ النا رة لمبحراني.359/10 ،
( )2بحار ارنكار.235/27 ،
( )3بحار ارنكار.33/29 ،

( )4مستفاد مف كتاب أصكؿ مذهب اإلمامية لمقفارم 1187/3 ،كما بعدها.
( )5الشيعة فػي الميزاف ،د .محمد يكسؼ النجرامي ،ص.7:
( )6الكافي.409 /2 :
( )7انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ.174/1 ،
( )8انظر :من اج السنة.374/6 ،
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الص ػ يكني ،كمقاكمػػة مسػػمحة فػػي لبنػػاف فإن ػػا ال تقػػكـ عمػػى حمايػػة مقدسػػات ارمػػة اإلس ػ مية ،كال

لتحرير بيت المقدس ،كانما لتحقيؽ مصالح هاصة بالمشركع الشيعي.

()1

أمػػا أس ػ ف ـ فكػػانكا كراء نشػػأة الفػػرؽ الباطنيػػة كالممحػػدة عمػػى مػػدار التػػاريخ :فقػػامكا برعايػػة

الفػػرؽ ال ػػالة كتشػػجي أتباع ػػا كذلػػؾ لتحقيػػؽ أهػػداف ـ بإفسػػاد عقيػػدة المسػػمميف كتف ػريق ـ .قػػاؿ ابػػف
 " :كل ػػذا كػػاف الػرفض أعظػػـ بػػاب كدهميػػز إلػػى الكفػػر كاإللحػػاد" ( ،)2كقػػاؿ" :فالراف ػػة هػػـ

تيميػػة

الباب ل ؤالء الممحديف من ـ يدهمكف إلى سائر أصناؼ اإللحاد في أسػماء ا﵀ ،كآيػات كتابػط المبػيف،

كمػػا قػػرر ذلػػؾ رؤكس الم حػػدة مػػف القرامطػػة ،كالباطنيػػة ،كغيػػرهـ مػػف المنػػافقيف" )3( .كل ػػذا أكصػػى
أعداء اإلس ـ بع

ـ بكلكج باب التشي لمدهكؿ عمػى المسػمميف لككنػط أيسػر طريػؽ رهػداف ـ ،قػاؿ

شيخ اإلس ـ" :كالشيعة استتبعكا أعداء الممة مف الم حدة كالباطنيػة كغيػرهـ كل ػذا أكصػت الم حػدة

مثؿ القرامطة الذيف كانكا في البحريف كهـ مف أكفر الهمؽ ،كمثؿ قرامطة الم رب كمصر كهػـ كػانكا

يستتركف بالتشي أكصكا بػأف ييػدهؿ عمػى المسػمميف مػف بػاب التشػي فػإن ـ يفتحػكف البػاب لكػؿ عػدك
لإلسػ ـ مػػف المشػػركيف كأهػػؿ الكتػػاب كالمنػػافقيف ،كهػػـ مػػف أبعػػد النػػاس عػػف القػرآف كالحػػديث كمػػا قػػد
يبسط هذا في مكا

ال

".

()4

:
ػبه آلؿ
إف عقيػػدة آؿ البيػػت المكذكبػػة عمػػي ـ فػػي مصػػادر االثنػػا عش ػرية ال يقبم ػػا عاقػػؿ يمحػ ٌ

بيت رسكؿ ا﵀  رن ا دهيمة عمي ـ ،جاءت ـ مف الفرؽ ال الة التي اهتمطكا ب ا ممف زعمكا حب

آؿ البيت ليككف حب ـ سممان يصعدكف عميط لتحقيؽ أهداؼ أعداء اإلس ـ فحسب.

( )1انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ ،ص.170 :
( )2من اج السنة.3/4 ،
( )3من اج السنة.3/1 ،

( )4مجمكع الفتاكل.210/1 ،
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انفصم انثانث

عقيذة آل انبيج يف حىحيذ األمساء وانصفاث
بني أهم انسنت وانشيعتاالثنا عشريت

وف ه ث ث ملاما:
الملما األول :ع
الملما الثان  :ع

آل الل
آل الل

الملما الثالةا :مناقشة ع ة
عمى الم الف ن لهم.

ف توم األ ماء وال فا
ف توم

األ ماء وال فا

الشة ع االثنةا عشة

عن أ ل ال ن .
عن الش ع االثنا عش

فة توم ة األ ةماء وال ةفا

.
وآثا ةا

ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد إشَمء وافهٍٚت بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ

الفصلىالثالث
رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

املبحح األول
عقيدة آل البيت يف توحيد األمساء والصفات عند أهل السنة.
ف ه ث ث م ال :
الم م األول :ع

آل الل

ف أ ماء ا﵀ تعالى عن أ ل ال ن .

الم م الثان  :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ ال ات عن أ ل ال ن .

الم م الثالا :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ الفعم عن أ ل ال ن .
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تمه :
ييعد تكحيد ارسماء كالصفات هك النكع الثالث مف أنكاع التكحيػد عنػد أهػؿ السػنة كالجماعػة،
بعد تكحيد الربكبيػة ،كتكحيػد ارلكهيػة .هػذا التكحيػد الػذم ٌبينػط ارنبيػاء كالمرسػمكف رقػكام ـ كمػا ٌبينػكا

تكحيد ارلكهية ،كعمٌمط النبي  لصحابتط الكراـ ،كآؿ بيتط  كما عمٌم ـ تكحيد

ارلكهية .

"ذل ػػؾ رف ا﵀  هم ػػؽ الهم ػػؽ ليعرف ػػك  ،كيعب ػػدك  .كالطري ػػؽ إل ػػى معرف ػػة ا﵀ يك ػػكف بمعرف ػػة

عرؼ رسػكؿ ا﵀  أمتػط بػط .كا﵀ تبػارؾ كتعػالى كصػؼ لنػا نفسػط
أسمائط كصفاتط ،كالتعبد ب ا ،كقد ٌ
سبحانط ،ككصفط رسكلط  ،كليس لنا طريؽ لمعرفتط إال الكتاب كالسنة" (.)1
كبعد أف تعرفنا عمى عقيدة آؿ البيت  في النكع اركؿ كالثاني مػف أنػكاع التكحيػد ،نتعػرؼ
في هػذا الفصػؿ عمػى اعتقػادهـ فػي النػكع الثالػث مػف أنػكاع التكحيػد ،كذلػؾ مػف هػ ؿ مػا يركم عػن ـ
في كتب السنة الصحيحة.
أوالً :تع ف أ ل ال ن لتوم األ ماء وال فا :
هػػك االعتقػػاد الجػػازـ بػػأف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى هػػك المتفػػرد بالكمػػاؿ المطمػػؽ ،كذلػػؾ بإثبػػات مػػا
أثبتط ا﵀ لنفسط ،أك أثبتط لط رسكلط  مػف جميػ ارسػماء كالصػفات ،كمعاني ػا كأحكام ػا الػكاردة فػي
الكتػػاب كالسػػنة ،عمػػى الكجػػط ال ئػػؽ بعظمتػػط كج لػػط ،مػػف غيػػر نفػ وػي لشػ و
ػيء من ػػا ،كال تعطيػػؿ ( ،)2كال
تحريؼ ( ،)3كال تمثيؿ ( ،)1كال تكييؼ ( .)2كنفي ما نفػا ا﵀ تعػالى عػف نفسػط ،أك نفػا عنػط رسػكلط 

( )1ج كد الشيخ محمد ارميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ :عبد العزيز يف صالح بف إبراهيـ الطكياف ،مكتبة
العبيكاف -الرياض ،السعكدية ،ط1419 ،1هػ1999/ـ.235 /1 ،
( )2التعطيؿ :هك إنكار ما يجب ﵀ تعالى مف ارسماء كالصفات ،أك إنكار بع ط.
( )3التحريؼ :هك ت يير النص لفظان ،أك معنى .كالت يير المفظي قد يت ير معط المعنى ،كقد ال يت ير ،ف ذ ث ثة
قشك َتُِِْٔ ًَم﴾النساء:
أقساـ :اركؿ :تحريؼ لفظي يت ير معط المعنى كتحريؼ بع ـ قكلط تعالىَ ﴿ :و َـ َِّ َؿ اهللُ ُم َ
صب لفظ الج لة ليككف التكميـ مف مكسى .
 ،164إلى ىن ٍ
ِ
الثاني :تحريؼ لفظي ال يت ير معط المعنى كفتح الداؿ مف قكلط تعالىَْ ﴿ :
غ﴾ الفاتحة ،2 :كهذا
اِل ّْدُ هللِ َر ِّب ا ْف ًَٚدَ َ
في ال الب ال يق إال مف جاهؿ إذ ليس فيط غرض مقصكد لفاعمط غالبان.

الثالث :تحريؼ معنكم كهك :صرؼ المفظ عف ظاهر ب دليؿ كتحريؼ معنى اليديف الم افتيف إلى ا﵀ تعالى إلى
هراس ،
القكة كالنعمة ،كنحك ذلؾ .انظر( :شرح العقيدة الكاسطية ،كيميط ممحؽ الكاسطية :محمد بف هميؿ حسف ٌ
الممحؽ :عمكم بف عبد القادر السقاؼ ،دار ال جرة لمنشر كالتكزي – الهبر ،ط،3
بط نصط كهرج أحاديثط كك

 1415ق=.)66/1 ،
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ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد إشَمء وافهٍٚت بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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مف ارسماء كالصفات التي تت مف العيب كالنقص.

()3

ثان اً :أق ام ال فا عن أ ل ال ن (: )4
أ-

يقسـ عمماء السنة صفات ا﵀ تعالى مف حيث تعمق ا بذاتط
 ٌ



إلى قسميف هما:

اركؿ:صػػفات ذاتيػػة :كهػػي التػػي لػػـ يػػزؿ كال ي ػزاؿ ا﵀ تعػػالى متصػػفان ب ػػا ،كػػالعمـ ،كالقػػدرة ،كالحيػػاة،
كالسم  ،كالبصر ،كالكجط ،كاليديف ...كنحك ذلؾ مف الصفات التي هي مف لكازـ ذاتط .

الثاني :صفات فعمية :كهي الصفات المتعمقة بمشيئة ا﵀ كقدرتط ،إف شاء فعم ا، ،كاف شاء لـ يفعم ا،
ك ػػالمجيء ،كالن ػػزكؿ ،كال ػػب ،كالف ػػرح ،كال ػػحؾ ،كالهم ػػؽ ،كاإلمات ػػة ،كال ػػرزؽ ،كالعط ػػاء ،كالمنػ ػ ،
كنحػػك ذلػػؾ ،كتيسػػمى الصػػفات االهتياريػػة أك ارفعػػاؿ االهتياريػػة ،كهػػذا النػػكع مػػف صػػفات ا﵀ آحػػاد

=( )1التمثيؿ كالتشبيط :هك إثبات مشابط لط .فالتمثيؿ يقت ي المماثمة ،كهي المساكاة مف كؿ كجط ،كالتشبيط يقت ي
المشاب ة ،كهي المساكاة في أكثر الصفات ،كقد يطمؽ أحدهما عمى اآلهر .التشبيط الذم

ؿ بط مف

ؿ مف

الناس ،عمى نكعيف:
أحدهما :تشبيط المهمكؽ بالهالؽ .كمعنا  :إثبات شيء لممهمكؽ مما يهتص بط الهالؽ مف ارفعاؿ ،كالحقكؽ،
كالصفات .كفعؿ مف أشرؾ في الربكبية ممف زعـ أف م ا﵀ هالقان.

كالثاني :تشبيط الهالؽ بالمهمكؽ .كفعؿ المشركيف بأصنام ـ ،حيث زعمكا أف ل ا حقًّا في ارلكهية ،فعبدكها م ا﵀،
ككقكؿ القائؿ :إف يدم ا﵀ مثؿ أيدم المهمكقيف .انظر( :فتح رب البرية بتمهيص الحمكية :محمد بف صالح بف
محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشر ،الرياض.)20/1 ،
( )2التكييؼ :هك حكاية كيفية الصفة كقكؿ القائؿ :كيفية يد ا﵀ ،أك نزكلط إلى السماء الدنيا كذا ككذا .انظر:
(مذكرة عمى العقيدة الكاسطية ،7-6/1 ،فتح رب البرية بتمهيص الحمكية.)19/1 ،

( )3انظر :مجمكع الفتاكل ،3/3 ،لكام ارنكار الب ية كسكاط ارسرار ارثرية لشرح الدرة الم ية في عقد الفرقة
المر ية :أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني ،مؤسسة الهافقيف – دمشؽ ،ط 1402 ،2هػ  1982 /ـ،
 ،129/1نكر التكحيد كظممات الشرؾ في

كء الكتاب كالسنة :د .سعيد بف عمي بف كهؼ القحطاني ،مطبعة

سفير -الرياض ،ص ،11 :تقريب التدمرية محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار ابف الجكزم ،المممكة العربية
السعكدية ،الدماـ ،ط1419 ،1هػ.116/1 ،
( )4انظر :مجمكع الفتاكل ،233 ،217/6 ،شرح العقيدة الطحاكية ،80/1 ،شرح العقيدة السفارينية  -الدرة
الم ية في عقد أهؿ الفرقة المر ية :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشر -الرياض ،ط،1
1426هػ ،155/1 ،تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد ال ني المقدسي :عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر،

غراس لمنشر كالتكزي  ،ط1424 ،1هػ2003/ـ.189/1 ،
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حادثة ( ،)1أم :تحدث شيئان فشيئان ،كأما جنس الفعؿ فإنط أزلي أبدم ،فجنس ككف ا﵀ فعػاالن أزليػان ،لػـ
يأت كقت مف اركقات كاف ا﵀ تعالى فيط معطٌ ن عف الفعؿ ،فإف ا﵀ لـ يزؿ كال يزاؿ فعػاالن لمػا يريػد

 .كهناؾ صفات ذاتية باعتبار كفعمية باعتبار آهر ،كمف أمثمة ذلؾ :صفة الك ـ.
ب-

 أما مف حيث طريؽ ثبكت ا ف ي كذلؾ عمى نكعيف ،هما:

اركؿ :صفات هبرية:هيالتي ال سبيؿ إلثبات ا إال بالهبر الصادر عف ا﵀  ،أك عف رسكلط ،
فميسػػت مػػف المعػػاني المعقكلػػة ،بػػؿ هػػي مػػف ارمػػكر المدركػػة بالسػػم فقػػط .كل ػػذا تسػػمى الس ػػمعية

النقميػ ػػة ،كدكر العقػ ػػؿ فقػ ػػط التصػ ػػديؽ ب ػ ػػا بعػ ػػد ثبكت ػ ػػا ،كمن ػ ػػا العػ ػػيف ،كاليػ ػػد ،كالكجػ ػػط ،كارصػ ػػاب ،
كاالستكاء ،كالنزكؿ ،كال حؾ.
الثػاني :صػفات هبريػة عقميػة :كهػي التػي يشػترؾ فػي إثبات ػا الػدليؿ الهبػرم السػمعي كالػدليؿ العقمػي،
كالفطرة السميمة ،كهي أكثر صفات ا﵀  ،بؿ أغمب الصفات الثبكتية يشترؾ في ا الدلي ف الهبػرم

كالعقمي.


( )1حادثة ليس بمعنى مهمكقة، ،كانما يعني أن ا تتكرر كتتجدد كؿ كقت ،فا﵀ تعالى ي حؾ مف فعؿ العبد حيف
يشاء ا﵀ أف ي حؾ ،كي

ب مف فعؿ عبد آهر حيف يشاء سبحانط بإرادتط تبارؾ كتعالى كاهتيار  ،كهكذا يهمؽ

شيئان ،كيحي آهر ،كيميت آهر ،كيعطي ف ف ،كيمن آهر...إلخ لكف أصؿ هذ الصفات قائمة بذات ا﵀ تعالى،
كلـ يتصؼ ب ا بعد كقكع شيء من ا ،بؿ هك متصؼ ب ا أزالن كأبدان .لقكلط تعالى﴿ :إِٕ َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا ََ َص ًًَْٔ ٚأ ْن َي َُ َ
قل َف ُف

ٚء َو َ ْ
ؽ َْ
ُقن﴾ يس ،82:كقكلط تعالىَ ﴿ :و َر ُّب َ
ُيت َُٚر﴾ القصص .68 :انظر( :شرح العقيدة السفارينية،
ـ ُْـ َؾ َُٔ ُ
ُي ُِ ُؼ َمَ ٚي َن ُ
.)156/1
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الم م األول :ع

آل الل

ف أ ماء ا﵀ تعالى عن أ ل ال ن .

بعد التأمؿ العميؽ كالف ـ الدقيؽ لما ركل آؿ البيت عف رسكؿ ا﵀ مف أحاديث ،كما كتبػط

ٌشراح هذ ارحاديث مػف عممػاء السػنة ،فإنػط تبػيف لمباحثػة أف اعتقػاد آؿ البيػت فػي أسػماء ا﵀ تعػالى
كاف عمى النحك التالي:
يعتقػػد آؿ البيػػت أف ا﵀ تعػػالى لػػط ارسػػماء الحسػػنى التػػي تػػدؿ عمػػى كمالػػط سػػبحانط ،كتنزهػػط
-1
عف كؿ نقص ،إيمانان بقكلط سػبحانط﴿:اهللُ َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َف ُف ْإَ ْش ََم ُء ُْ
اِل ْساَْك﴾ طػط ،8:فعػف عائشػة ،
قالت :كاف النبي  إذا سمٌـ لـ يقعد إال مقدار ما يقكؿ" :الم ـ أنت الس ـ كمنؾ الس ـ ،تباركت ذا

الج ؿ كاإلكراـ" )1( .كفيػط إثبػات اسػـ ا﵀ السػ ـ ،كصػفتط الجػ ؿ كاإلكػراـ .كقػاؿ ابػف عبػاس

فػي

افه َّدُ ﴾ اإلهػ ص" ،2 :السػيد الػذم كمػؿ فػي سػؤدد  ،كالشػريؼ الػذم
تفسير قكلط تبارؾ كتعالىَّ ﴿ :
كمؿ في شرفط ،كالعظيـ الذم قد كمؿ في عظمتط ،كالحميـ الذم قد كمؿ في حممط ،كال نػي الػذم قػد
كمؿ في غنا  ،كالجبار الذم قد كمؿ في جبركتط ،كالعالـ الذم قد كمؿ في عممػط ،كالحكػيـ الػذم قػد
كمؿ في حكمط ،كهك الذم قد كمؿ فػي أنػكاع الشػرؼ كالسػؤدد كهػك ا﵀  هػذ صػفتط ال تنب ػي إال
لط ليس لط كفك كليس كمثمط شػيء ،فسػبحاف ا﵀ الكاحػد الق ػار" )2(.كفيػط إثبػات اسػـ ا﵀ الصػمد ،كأف
أسماء ا﵀ تد ٌؿ عمى ذاتط سبحانط ،كتد ٌؿ عمى صفات الكماؿ لط جؿ ج لط.

سمى ا﵀ بط نفسط في كتابط الكريـ ،كبما سما بط نبيػط مػف أسػماء حػؽ
 -2آمف آؿ البيت  بما ٌ
اإليماف .كذلؾ ب:
أ-

إثبات ما أثبت ا﵀ لنفسط كما أثبتط لط نبيطمف أسماء.

ب-

 نفي ما نفا ا﵀ عف نفسط كنفا عنط نبيط  مف أسماء.

كبذلؾ نقكؿ :إن ـ يعتقدكف أف أسماء ا﵀ تعالى تكقيفية ،ال مجػاؿ في ػا ل جت ػاد العقمػي بػؿ يتكقػؼ
آؿ البيػػت عنػػد النصػػكص الشػػرعية الدالػػة عمػػى أسػػماء ا﵀ تعػػالى فػػي الق ػرآف الك ػريـ كالسػػنة النبكيػػة،
كينأكف بأنفس ـ عف اإللحاد في أسماء ا﵀  .كمف ذلؾ مػا ركا ابػف عبػاس  :أف النبػي  كػاف

( )1صحيح مسمـ ،كتاب المساجد كمكا

الص ة ،باب استحباب الذكر بعد الص ة كبياف صفتط،)592( ،

.414/1
( )2ارسماء كالصفات لمبي قي ،حققط كهرج أحاديثط كعمؽ عميط :عبد ا﵀ بف محمد الحاشد ،مكتبة السكادم ،جدة –
ط1413 ،1هػ 1993 /ـ ،156/1 ،)98( ،تفسير الطبرم .692/24 ،كهك أثر حسف( .انظر :رسالة أقكاؿ
الصحابة المسندة :هشاـ الصيني).
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ػرَ ﴿:ش ِّب ِ ْاش َؿ َر ِّب َ
ؽ ْإَ ْظ َاذ﴾ قػاؿ " :يسػبحاف ربػي ارعمػى" )1( .كفيػط إثبػات اسػـ ا﵀ ارعمػى ،كأف
إذا ق أ
آؿ البيت يعتمدكف النص دلي ن رسماء ا﵀ كصفاتط كال يجت دكف بعقكل ـ في ا .كقاؿ ابػف عبػاس 
()2
في تفسير قكلط تعػالىَ ﴿:ه ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّٔ ﴾ ٚمػريـ" ،65 :يقػكؿ :هػؿ تعمػـ لمػرب مػث ن أك شػبي ان".

كفيط دليؿ عمى أف آؿ البيت نأكا بأنفس ـ عف اإللحاد فػي أسػماء ا﵀ سػكاء بالتمثيػؿ ،أك التشػبيط ،أك
غيػػر ذلػػؾ مػػف أنػكاع اإللحػػاد التػػي بػ ٌػيف بع ػ ا ابػػف عبػػاس كمجاهػػد  بقكل مػػا" :عػػدلكا بأسػػماء ا﵀
عمػا هػي عميػػط فسػمكا ب ػا أكثػان ـ فػزادكا كنقصػكا فاشػتقكا الػ ت مػػف ا﵀ ،كالعػزل مػف العزيػػز،
تعػالى ٌ
()3
كمناة مف المناف" كركم عف ابف عباس" :يمحدكف في أسمائط :يكذبكف عميط".
كترل الباحثة أف تفسير ابف عباس  آليات ارسماء كالصفات ب ذ الدقػة إنمػا هػك ثمػرة
لدعاء النبي  لط حيث قاؿ ابف عباس:

مني إليط النبي  ،كقاؿ" :الم ـ عممط الكتاب".

()4

كػػاف آؿ البيػػت هػػـ أحػػرص النػػاس عمػػى كتػػاب ا﵀ الػػذم ال تهمػػك سػػكرة منػػط مػػف أسػػماء ا﵀
-3
الحسنى كصفاتط العميا ،حرصان من ـ عمى العمـ كالعمؿ بكتاب ا﵀ تعالى ،فكاف أمير المػؤمنيف عمػي
 مف يكتٌاب الكحي الكريـ ككانت زكجات النبي  أم ات المؤمنيف ر ي ا﵀ عن ف يش دف نزكؿ
هذا الكحي فيسبقف الصحابة لإليماف بط لذلؾ كانكا أسػبؽ كأصػدؽ النػاس إيمانػان بقكلػط تعػالىَ ﴿:وهللِ
اِلسَْك َؾَٚظقه َِب ٚو َذروا ا َّف ِذيـ ي ِْ ِ
ون ِِم َأ ْش ََمئِ ِف ﴾ األعراف 180 :فعممكا أن ػا تقت ػي كجػكب
حدُ َ
َ ُ
ُْ ُ َ َ ُ
ْإَ ْش ََم ُء ُْ ْ
اإليمػػاف بأسػػماء ا﵀ كعبادتػػط ب ػػا ،كتقت ػػي البعػػد عػػف اإللحػػاد ( )5فػػي أسػػماء ا﵀ تعػػالى ،حيػػث إف
( )1سنف أبي داككد ،كتاب الص ة ،باب الدعاء في الص ة ،160/2 ،)883( ،قاؿ محققا الطبعة :شعيب
اررناؤكط ،محمد بممي :صحيح مكقكفان ،كهذا إسناد رجالط ثقات ،قاؿ ارلباني :حديث صحيح( .صحيح أبي داككد،
.)38/1
( )2تفسير الطبرم ،585/15 ،تفسير ابف كثير.221/5 ،
( )3معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف :أبك محمد الحسيف بف مسعكد الب كم ،حققط كهرج أحاديثط :محمد عبد ا﵀
النمر ،عثماف جمعة ميرية ،سميماف مسمـ الحرش ،دار طيبة ،ط 1417 ،4هػ  1997 /ـ ،307/3 ،مدارج
السالكيف.54/1 ،
( )4صحيح البهارم ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،بدكف اسـ باب.91/9 ،)7270( ،
( )5اإللحاد في أسماء ا﵀ هك :الميؿ ب ا كبحقائق ا كمعاني ا عف الحؽ الثابت ل ا .كهك أنكاع من ا:
أ -أف يسمى ارصناـ بأسماء ا﵀ كتسميت ـ (ال ت) مف اإللط ،ك (العزل) مف العزيز ،كتسميت ـ الصنـ إل ا.
تسمية ا﵀ بما ال يميؽ بج لط كتسمية النصارل لط أبا ،كتسمية الف سفة لط مكجبا بذاتط ،أك عمة فاعمة ،كغير ذلؾ.
ب -أف يعتقد أف أسماء ا﵀ تعالى تدؿ عمى صفات تشبط صفات المهمكقيف مف النقائص كقكؿ أهبث الي كد :إنط
فقير، ،كانط استراح يكـ السبت ،كقكل ـ :يد ا﵀ م مكلة.
ج -تعطيؿ ارسماء الحسنى عف معاني ا كجحد حقائق ا كقكؿ الج مية كأتباع ـ :أن ا ألفاظ مجردة ،ال تت مف
صفات كال معاني فيطمقكف عميط اسـ السمي البصير ،كيقكلكف :ال سم لط كال بصر مث ن ،كهذا مف أعظـ اإللحاد
في ا عق ن كشرعان( .مذكرة عمى العقيدة الكاسطية :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،مدار الكطف لمنشر –
الرياض1426 ،ق ،ص ،11:الصفات اإلل ية في الكتاب كالسنة النبكية في كء اإلثبات كالتنزيط ،ص،361:
اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أهؿ الشرؾ كاإللحاد :صالح بف فكزاف بف عبد ا﵀ الفكزاف ،دار ابف
الجكزم ،ط1420 ،4هػ 1999 /ـ ،ص.)146 :
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اإللح ػػاد يع ػػرض العب ػػد ل ػػب ا﵀ كعقاب ػػط ،ف ػػأثبتكا أس ػػماء ا﵀ تعػ ػالى كم ػػا ه ػػي عم ػػى حقيقت ػػا ،كل ػػـ
يجعمكها مجػا انز لكػكن ـ أهػؿ التكحيػد ،كالفصػاحة كالب غػة ،كنػأكا بأنفسػ ـ عػف اإللحػاد فػي أسػماء ا﵀
تعالى.
-4

لقػػد كػػاف لإليمػػاف بأسػػماء ا﵀ تعػػالى صػػب ة كا ػػحة فػػي حيػػاة آؿ البيػػت بكػػؿ جكانب ػػا ،فػ

يقكمكف بعبادة ،أك عادة إال كيبدؤكها باسـ ا﵀ ،كهـ في ذلؾ يقتدكف بالنبي الذم قاؿ " :كػؿ كػ ـ

أك أمر ذم باؿ ال يفتح بذكر ا﵀  ف ك ٍأبتىر أك قاؿ أ ٍقطى " )1( .أم ال بركة فيط ،كعمم ـ  حقيقة
اإليماف بأسماء ا﵀ كصفاتط ،ككاف هذا اإليماف كاقعان عمميان في حياتػط .فكػاف  إذا دهػؿ بيتػط قػاؿ:

بسـ ا﵀، ،كاذا هرج قاؿ :بسػـ ا﵀، ،كاذا أكػؿ أك شػرب ذكػر اسػـ ا﵀ تعػالى، ،كاذا آكل إلػى ف ارشػط ذكػر
اسػػـ ا﵀، ،كاذا عاشػػر أهمػػط ذكػػر ا﵀ تعػػالى، ،كاذا لػػبس ثكبػػط أك نعمػػط ذكػػر اسػػـ ا﵀ ،ككػػذلؾ إذا ركػػب
()2

دابتط ذكر اسـ ا﵀، ،كاذا رقى مري ان رقا باسـ ا﵀ ،كهكذا إذا ذبح لنسؾ أك صدقة ذكر اسـ ا﵀.
فتكحيػػد ا﵀ فػػي أسػػمائط كػػاف م زم ػان لػػط فػػي كػػؿ حركاتػػط كسػػكناتط ،كعباداتػػط كعاداتػػط .ككػػاف ل ػػذا
أثر كا هح في أهؿ بيتط  ،ف ك قدكت ـ الحسنة كمثم ـ اركؿ .
التكحيد ه

آمف آؿ البيػت أف ا﵀ تعػالى لػط مػف ارسػماء مػا ال يحصػر بعػدد ،ف نػاؾ أسػماء ذكرهػا فػي
-5
أف ﵀ اسػػمان أعظمػان إذا يسػػئًؿ بػػط أعطػػى،
كتابػػط كعمم ػػا لنبيػػط  ،كهنػػاؾ أسػػماء اسػػتأثر ا﵀ بعمم ػػا ،ك ٌ
،كاذا يد ًع ىي بط أجاب .كمػف ذلػؾ مػا ركا محمػد بػف شػاذاف الجرج ارنػي ،قػاؿ :سػمعت محمػد بػف جعفػر
بػف محمػد بػف عمػي بػف الحسػيف بػف عمػي بػف أبػي طالػب ،قػاؿ" :كػاف أبػي إذا حزبػط أمػر قػاـ فتك ػػأ
كصػػمى ركعتػػيف ،ثػػـ قػػاؿ فػػي دبػػر ص ػ تط...:الم ػػـ كأسػػألؾ بكػػؿ اسػػـ هػػك لػػؾ سػػميتط فػػي كتابػػؾ ،أك

عممتط أحدا مف همقؾ أك استأثرت بط في عمـ ال يب عندؾ ،كأسألؾ باالسـ ارعظػـ الػذم إذا سػئمت
بط كاف حقػان عميػؾ أف تجيػب ،أف تصػمي عمػى محمػد كعمػى آؿ محمػد ،كأف تق ػي حػاجتي ،كيسػأؿ

حاجتط" )3( .كفيط ما يدؿ عمى اعتقاد آؿ البيت بأف أسماء ا﵀ غيػر محصػكرة فػي العػدد المػذككر فػي

قكؿ النبي ":إف ﵀ تسعة كتسعيف اسما مائة إال كاحػدا ،مػف أحصػاها دهػؿ الجنػة" ( )4فمػيس المػراد
منػػط حصػػر ارسػػماء، ،كانمػػا الم ػراد اإلهبػػار بػػأف مػػف أحصػػى هػػذ ارسػػماء دهػػؿ الجنػػة ،كقػػد اهتمػػؼ

( )1مسند اإلماـ أحمد .395/8 ،)8694( ،قاؿ محقؽ النسهة الشيخ أحمد شاكر :إسناد صحيح.
( )2انظر :صحيح البهارم ،كتاب التكحيد ،باب السؤاؿ بأسماء ا﵀ تعالى كاالستعاذة ب ا.119/9 ،
( )3الدعاء لمطبراني ،ص.316 :
( )4صحيح البهارم ،كتاب الشركط ،باب المكاتب كما ال يحؿ مف الشركط التي تهالؼ كتاب ا﵀،)2736( ،
.198/3
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العمماء في معنى اإلحصاء ،كأقرب ارقكاؿ إلى الصكاب أف المراد باإلحصاءً :حفظ ا م اعتقاد ما
دلٌت عميط كالعمؿ بذلؾ".

()1

كما أف هذ الركاية تدؿ عمى اعتقاد آؿ البيت أف ﵀ تعػالى اسػمان أعظمػان ،ال يػرد بػط سػائؿ،

اج .كقد ركل آؿ البيت في اسـ ا﵀ ارعظـ ركايات متفاكتة في صػحة السػند ،أع هػا
يهيب بط ر و
كال ٌ
صحة":سم النبي  رج ن يقكؿ" :الم ـ إنػي أسػألؾ بأنػؾ أنػت ا﵀ ارحػد الصػمد ،الػذم لػـ يمػد كلػـ
يكلػد ،كلػـ يكػػف لػط كفػكان أحػد" ،فقػػاؿ رسػكؿ ا﵀ " : لقػػد سػأؿ ا﵀ باسػػمط ارعظػـ ،الػػذم إذا سػئؿ بػػط

أعطػػى، ،كاذا دعػػي بػػط أجػػاب" )2( .كعػػف أنػػس بػػف مالػػؾ قػػاؿ :سػػم النبػػي  رجػ ن يقػػكؿ" :الم ػػـ إنػػي
أسػػألؾ بػػأف لػػؾ الحمػػد ،ال إلػػط إال أنػػت ،كحػػدؾ ال ش ػريؾ لػػؾ ،المنػػاف ،بػػدي السػػمكات كاررض ،ذك

الجػ ػ ؿ كاإلكػ ػراـ" ،فق ػػاؿ" :لق ػػد س ػػأؿ ا﵀ باس ػػمط ارعظ ػػـ ،ال ػػذم إذا س ػػئؿ ب ػػط أعط ػػى، ،كاذا دع ػػي ب ػػط
()3

أجاب".
تعبػ ػد آؿ البي ػػت رب ػػـ س ػػبحانط بحس ػػف اردب مػ ػ أس ػػمائط س ػػبحانط ،فػ ػ ي ػػذكركف أس ػػماء
-6
ٌ
المت زمة إال معان ،فقد كجدناهـ يقكلكف :المقدـ المؤهر ،الناف  ،ال ػار ،كهكػذا ال يػذكركف أحػد هػذ

ارسماء منفردان ،أدبان م ا﵀ سبحانط .كمف ذلؾ قكل ـ فػي افتتػاح الصػ ة مػا عمٌم ػـ النبػي  ":أنػت

المقدـ ،كأنت المؤهر ،ال إلط إال أنت".

( ()4

سمكا ا﵀ تعالى بالماكر ،كال بالمهادع ،كال غير ذلؾ مف أسماء تحتمم ا صػفات كصػؼ
-7
لـ يي ٌ
ِ
يـ﴾
ااار َ
ااار ا َْدااااٚـ ِر َ
ون َو َي ّْ ُُا ُ
ا﵀ ب ػػا نفس ػػط ف ػػي ب ػػاب المش ػػاكمة كقكل ػػط س ػػبحانطَ ﴿ :و َي ّْ ُُا ُ
ااار اهللُ َواهللُ َخا ْ ُ
ارنفاؿ .30:فقد جاء رجؿ إلى ابف عباس  ،فقاؿ" :إف عمط طمٌؽ ث ثان ،فندـ .قاؿ :أ أريػت إف أنػا
تزكجت ا عف غير عمـ منط ،أترج إليط فقاؿ :مف يهادع ا﵀  يهدعط ا﵀" )5( .كفيط أف آؿ البيت

( )1فتح البارم.378/13 ،
( )2سنف ابف ماجط ،كتاب الدعاء ،باب اسـ ا﵀ ارعظـ .1267 /2 ،)3857( ،قاؿ ارلباني :صحيح( .صحيح
ك عيؼ سنف ابف ماجط.)357/8 ،
( )3سنف ابف ماجط ،نفس الكتاب كالباب السابقيف .1268 /2 ،)3858( ،قاؿ ارلباني :حسف صحيح( .صحيح
ك عيؼ سنف ابف ماجط.)358/8 ،
( )4صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف كقصرها ،باب الدعاء في ص ة الميؿ كقيامط.534/1 ،)771( ،
( )5سنف سعيد بف منصكر :أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الهراساني ،تحقيؽ :حبيب الرحمف ارعظمي،
الدار السمفية – ال ند ،ط 1403 ،1هػ 1982-ـ ،كتاب الط ؽ ،باب التعدم في الط ؽ،300/1 ،)1065( ،
كهك أثر صحيح( ،انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة ،هشاـ الصيني) ،شرح معاني اآلثار :أبك جعفر أحمد بف
محمد =بف س مة المعركؼ بالطحاكم ،تحقيؽ كتقديـ :محمد زهرم النجار ،محمد سيد جاد الحؽ ،عالـ الكتب،
ط 1414 ،1هػ 1994 /ـ.57/3 ،)4476( ،
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ال يجعم ػػكف م ػػف ك ػػؿ ص ػػفات ا﵀ أس ػػماء ل ػػط ،ف ن ػػا اب ػػف عب ػػاس ل ػػـ يس ػ ٌػـ ا﵀  بالمه ػػادع –حاش ػػا
سبحانط.-
-8

اعتقد آؿ البيت أف لتكحيد ا﵀ بكجط عاـ ثمرات طيبة عمى المكحد في الدنيا كاآلهرة ،كمػف

ثمرات تكحيد ارسماء كالصفات :تفريج الكػركب كال مػكـ فػي الحيػاة الػدنيا ،كزكاؿ الشػؾ فػي اإليمػاف
أف ذكر أسػماء
كحمكؿ اليقيف كالطمأنينة في القمب ،كحصكؿ البركة في كؿ ما يذكر عميط اسـ ا﵀ ،ك ٌ
ا﵀ كصفاتط كتقديم ا بيف يدم الدعاء يجعؿ الدعاء أرجى ل ستجابة ،كالشفاء مف ارمراض الحسية

كالنفسية مف العيف كالحسد كغيرها .كثمرتط في اآلهرة التي ينتظرها كؿ مكحد هػي النجػاة مػف النػار،

كالفكز بالجنة ،كنيؿ الزيادة بالنظر إلى كجط ا﵀ الكريـ .كمف اردلة عمى ذلؾ:
أ-

مػا ركتػط أـ المػؤمنيف عائشػػة

 :أف النبػي بعػث رجػ ن عمػػى سػرية ،ككػاف يقػ أر رصػػحابط

فػي صػ ت ـ فيهػػتـ بُ ﴿:ؿا ْاؾ ُها َاق اهللُ َأ َحاادٌ ﴾ اإلهػ ص ،1:فممػػا رجعػكا ذكػػركا ذلػػؾ لمنبػػي  ،فقػػاؿ:
"سمك رم شيء يصن ذلؾ " ،فسألك  ،فقاؿ :رن ا صفة الرحمف ،كأنا أحب أف أق أر ب ا ،فقاؿ النبي
" :أهبرك أف ا﵀ يحبط" ( .)1كفيط إثبات اسـ ا﵀ الرحمف ،كاسمط ارحد كالصمد ،كصػفاتط المػذككرة

في سكرة اإله ص ،كصفة المحبة لعباد الطائعيف.

حدث أبك زميؿ -مف التابعيف ،-قاؿ :سألت ابف عباس ،فقمت :ما شيء أجد في صػدرم
بٌ  -
ؾ قػاؿ :ك ػحؾ ،قػاؿ :مػا نجػا
قاؿ :ما هك قمػت :كا﵀ مػا أتكمػـ بػط ،قػاؿ :فقػاؿ لػي :أشػيء مػف شػ ٌ
ِ
ؽ ِِمََّ ٚأ ْٕزَ ْفَْا ٚإِ َف ْٔ َ
ِِْ ٝم َص ٍّ
ون
مف ذلؾ أحد ،قاؿ :حتى أنزؿ ا﵀  اآليةَ ﴿:ؾِ٘ ْن ُـْ َ
يـ َي َْ َار ُء َ
ٚش َاٖ ِل ا َّفاذ َ
اؽ َؾ ْ
ِ
َٚب ِم ْـ َؿ ْبِِ َ
اؽ ﴾ يػكنس 94:قػاؿ فقػاؿ لػي :إذا كجػدت فػي نفسػؾ شػيئان فقػؿُ ﴿:ه َاق ْإَ َّو ُل َو ْأ ِخ ُار
ا ْفُت َ
ٚهر وا ْفبٚضِـ وهق بُِ ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ
ٔؿ ﴾ الحديد )2( ."3 :كفيط مف ثمػرات هػذا التكحيػد زكاؿ الشػؾ فػي
َواف َّي ُ َ َ ُ َ ُ َ
رء َظِ ٌ
ْ
اإليمػػاف ،كحمػػكؿ اليقػػيف بالقمػػب .كمػػا ذكػػرت هػػذ اآليػػة الكريمػػة ارسػػماء المت زمػػة فكانػػت دلػػي ن آلؿ
البيت في اعتقادهـ في ذكر هذ ارسماء مت زمةن أدبان م ا﵀ تعالى.

ج -عػػف ابػػف عبػػاس  قػػاؿ " :حسػػبنا ا﵀ كنعػػـ الككيػػؿ ،قال ػػا إب ػراهيـ  حػػيف ألقػػي فػػي النػػار،
ِ
اؿ
َج ًُقا َفُ ُْؿ َؾ ْ
َّٚس َؿدْ َ َ
كقال ا محمد  "حيف قػالكا﴿:إِ َّن افْ َ
ٚخ َن ْاق ُه ْؿ َؾازَ ا ََ ُه ْؿ إِ َيَمًٕاَ ٚو َؿاُ ٚفقا َح ْسا ُبَْ ٚاهللُ َوٕ ًْ َ

( )1صحيح البهارم ،كتاب التكحيد ،باب ما جاء في دعاء النبي أمتط إلى تكحيد ا﵀ تبارؾ كتعالى،)7375( ،
 .115/9كفي مسمـ.)813( ،
شعيب
( )2سنف أبي داككد ،كتاب أبكاب النكـ ،باب في رد
ٍ
الكسكسة ،434/7 ،)5110( ،قاؿ محققا الطبعة :ى
اررنؤكط -محمد ً
كامؿ قر بممي :إسناد قكم .كحسنط ارلباني( .صحيح ك عيؼ سنف أبي داككد.)2/1 ،
ى
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ا ْف َقـِ ُ
ٔؾ﴾آؿ عمراف )1( ."173 :كفيط إثبات اسـ ا﵀ الككيؿ ،كفيط مف ثمرات هذا التكحيد غرس الثقة
با﵀ في قمب المكحد ف يهاؼ عدك بؿ يي ٍقًدـ عمى ج اد .
-9

كاف آؿ البيت  مػف أكمػؿ النػاس تكحيػدان ﵀ فػي أسػمائط كصػفاتط ،حيػث كػانكا ال يسػألكف

ا﵀ إال بأسمائط كصفاتط ،كال يردكف سائ ن سأل ـ بأسماء ا﵀ كصػفاتط ،كال يسػتهيركف فػي أمػكرهـ كال
يسترقكف مف أم ار

أ-

صح عن ـ في ذلؾ ،ما يمي:
ـ إال بأسماء ا﵀ كصفاتط ،كمما ٌ

عف عائشة

 ،زكج النبي  ،أن ا قالت :كاف إذا اشتكى رسكؿ ا﵀  رقا جبريػؿ ،قػاؿ:

"باسـ ا﵀ يبريػؾ ،كمػف كػؿ داء يشػفيؾ ،كمػف شػر حاسػد إذا حسػد ،كشػر كػؿ ذم عػيف" )2(.كفيػط مػف
كماؿ تكحيد ارسماء كالصفات الرقية كاالستشفاء ب ا.

ب-

ق ػ ػػاؿ رس ػ ػػكؿ ا﵀  لفاطم ػ ػػة

" :م ػ ػػا يمنع ػ ػػؾ أف تس ػ ػػمعي م ػ ػػا أكص ػ ػػيؾ ب ػ ػػط أف تق ػ ػػكلي إذا

أصبحت، ،كاذا أمسيت :يا حي يا قيكـ برحمتؾ أست يث ،أصمح لي شأني كمط ،كال تكمني إلػى نفسػي
طرفة عيف" )3( .كفيط إثبات سؤاؿ ا﵀ بأسمائط كصفاتط ،كيدهؿ فػي سػؤاؿ ا﵀ :االسػت اثة كاالسػتعاذة
كالتكسؿ كغير ذلؾ مما يشترؾ في الطمب ( ،)4كفيط إثبات الحي كالقيكـ مف أسماء ا﵀ تعالى.

ج-

 عف عبد ا﵀ بف جعفػر ،عػف عمػي بػف أبػي طالػب

 ،قػاؿ" :عمٌمنػي رسػكؿ ا﵀  إذا نػزؿ

بي كرب أف أقكؿ" :ال إلط إال ا﵀ الحميـ الكريـ ،سبحاف ا﵀ ،كتبارؾ ا﵀ رب العرش العظيـ ،كالحمػد

﵀ رب العػػالميف" ( ،)5ككػػاف عبػػد ا﵀ بػػف جعفػػر يمقن ػػا الميػػت ،كينفػػث ب ػػا عمػػى المكعػػكؾ ،كيعمم ػػا

الم تربة مف بناتط.

()6

ٚخ َن ْق ُه ْؿ﴾ آؿ عمراف،)4563( ،173 :
َج ًُقا َفُ ُْؿ َؾ ْ
َّٚس َؿدْ َ َ
( )1صحيح البهارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب ﴿إِ َّن افْ َ
.39/6

( )2صحيح مسمـ ،كتاب الس ـ ،باب الطب كالمرض كالرقى.1718 /4 ،)2185( ،
( )3المستدرؾ عمى الصحيحيف :أبك عبد ا﵀ الحاكـ محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف حمدكيط النيسابكرم المعركؼ
بابف البي  ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1411 ،1ق1990 /ـ ،كتاب
الدعاء كالتكبير كالت ميؿ ،730/1 ،)200( ،كقاؿ الحاكـ :هذا حديث صحيح عمى شرط الشيهيف ،كلـ يهرجا ،

السنف الكبرل لمنسائي )10330( ،قاؿ ارلباني :سند حسف( .السمسمة الصحيحة)449/1 ،
( )4انظر :رسالة الشرؾ كمظاهر .272/1 :

( )5مسند اإلماـ أحمد ،باب مسند عمي بف أبي طالب .109/2 ،)701( ،كفي صحيح ابف حباف ،)865( ،قاؿ
ارلباني :حسف صحيح( .الركض الن ير ،ص.)679 :
( )6ف ائؿ الصحابة :أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :د .كصي ا﵀ محمد عباس ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط،1
1403ق 1983 /ـ ،مف ف ائؿ عمي بف أبي طالب.659/2 ،)1124( ،
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د -عػػف ابػػف عبػػاس ،أف رسػػكؿ ا﵀  ،قػػاؿ" :مػػف اسػػتعاذ بػػا﵀ ،فأعيػػذك  ،كمػػف سػػألكـ بكجػػط ا﵀،
فأعطك " قاؿ عبيد ا﵀" :مف سألكـ با﵀" )1( .كهذا كماؿ إيمػان ـ بأسػماء ا﵀ ف ػـ يسػألك ب ػا حاجػات ـ
في دعائ ـ ،كمف سأل ـ بأسماء ا﵀ أك صفاتط ال يردك .



( )1سنف أبي داككد ،كتاب أبكاب النكـ ،باب في الرجؿ يستعيذ مف الرجؿ ،328 /4 ،)5108( ،قاؿ ارلباني:

حسف صحيح( .صحيح أبي داككد.)363/5 ،
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الم م الثان  :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ ال ات

عن أ ل ال ن :

تمه :
ػاء
ٌ
إف آؿ البيت  يعرفكا بصدؽ اإليماف بالكتاب كالسنة عممان كعم ن ،فأثمر هذا اإليماف نق ن
كصفاء في تكحيدهـ ﵀ تعالى في أسمائط كصفاتط ،حيث إن ـ كما تعػاممكا مػ أسػماء ا﵀ تعػالى بمػا
ن
كافؽ الكتاب كالسنة ،تعاممكا م صفات ا﵀ تعالى بما كافؽ الكتاب كالسنة.
كمػػف ه ػ ؿ مػػا ركم عػػف آؿ البيػػت  مػػف آثػػار مرفكعػػة كمكقكفػػة فػػي كتػػب السػػنة ،تبػػيف

لمباحثة أن ـ يعتقدكف أف صفات ا﵀ تعالى عمى نكعيف مف حيث تعمق ا بذاتط  ،كهما:
النكع اركؿ :الصفات الذاتية ،كالنكع الثاني :كالصفات الفعمية.

ففة النةةوع األول :يعتقػػد آؿ البيػػت أف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى يتصػػؼ بصػػفات الجػ ؿ كالكمػػاؿ،
التي ال يشبط في ا أحدان مف همقط، ،كاف اشترؾ المفظ في كصؼ الهالؽ كالمهمكؽ بصفة ما لكػف ا﵀
يتٌصؼ بما يميؽ بج لط ككمالط ،كب ذا الف ـ جاء قكؿ ابػف عبػاس  - مػف آؿ البيػت -فػي تفسػير
()1
ِ
يـ ،65 :قاؿ" :هؿ تعمـ لمرب مث ن أك شبي نا".
قكلط تعالىَ ﴿:ه ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َشّٔ ﴾ٚمر ى
كمػػا يعتقػػدكف أف لػػذات ا﵀ صػ و
ػفات م زم ػةن ل ػػا ال تنفػػؾ عن ػػا أزالن كأبػػدان ،كالتػػي سػػماها أهػػؿ

العمػػـ ممػػف جػػاء بعػػد آؿ البيػػت ،كاقتػػدل بعقيػػدت ـ فسػ ٌػمكها :الصػػفات الذاتيػػة ،كمن ػػا :العمػػـ ،كالقػػدرة،
كالحيػػاة ،كاإلرادة ،كالكجػػط ،كاليػػديف ،كالعينػػيف ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف الصػػفات التػػي اسػػتدلكا عمي ػػا بالكتػػاب
كالسنة.

كأذكر هنا نماذج مف صفات ا﵀ الذاتية التي ركاها آؿ البيت :
أكالن :في إثبات صفة العمـ:
ػت -تعنػػي عثمػػاف - 
قالػػت عائشػػة " :كايػػـ ا﵀ ،إنػػي رهشػػى لػػك كنػػت أحػػب قتمػػط لقيتًمػ ي
كلكف عمـ ا﵀ مف فكؽ عرشط أني لػـ أحػب قتمػط " )2( .كفيػط إثبػات صػفتي العمػـ كالفكقيػة مػف صػفات
ا﵀ الذاتية .كعف ابف عباس  ،قػاؿ :يسػئًؿ رسػكؿ ا﵀  عػف أكالد المشػركيف ،فقػاؿ" :ا﵀ إذ همق ػـ

( )1تفسير الطبرم ،226/18 ،تفسير ابف كثير ،250/5 ،ارسماء كالصفات لمبي قي.40/2 ،)610( ،
( )2الرد عمى الج مية لمدارمي.57/1 ،)83( ،
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أعمـ بما كانكا عامميف" )1( .كقد ثبتت هذ الصفات في كتاب ا﵀ تبػارؾ كتعػالى ،فقػاؿ ُ ﴿ :ه َاق اهللُ
ا َّف ِذي َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َظ ِِٚل ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
َ ٛو َّ
افن َِٓ ََ ٚة﴾ الحشر.22:
ثانيان :في إثبات صفة المشيئة:
ع ػػف اب ػػف عب ػػاس  ق ػػاؿ :ق ػػاؿ رس ػػكؿ ا﵀  " : إذا حم ػػؼ أح ػػدكـ فػ ػ يق ػػؿ :م ػػا ش ػػاء ا﵀

كشئت ،كلكف ليقؿ :مػا شػاء ا﵀ ،ثػـ شػئت" )2( .كفيػط إثبػات صػفة المشػيئة مػف الصػفات الذاتيػة .كقػد
ٚء اهللُ
اٚء َ
ون إِ َّٓ َأ ْن َي َنا َ
أثبت القرآف الكريـ هذ الصفة في آيػات عديػدة ،من ػا قػكؿ ا﵀ تعػالىَ ﴿ :و َما ٚت ََن ُ

ِ
غ﴾ التككير.29:
َر ُّب ا ْف ًََ ٚد َ

ثالثان :في إثبات صفة اإلرادة:
ركل الػػدارمي

 :هطػػب عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  النػػاس الهطبػػة التػػي لػػـ يهطػػب بعػػدها،

فقػػاؿ" :الحمػػد ﵀ الػػذم دنػػا فػػي عمػػك  ،كنػػاء فػػي دنػػك  ،ال يبمػػغ شػػيء مكانػػط ،كال يمتن ػ عميػػط شػػيء

أراد " )3(.كفيػػط إثبػػات صػػفة العمػػك ،كاإلرادة مػػف صػػفات ا﵀ الذاتيػػة.كهػػي صػػفة أثبت ػػا ا﵀ لنفسػػط فػػي
ِ
ِ َ ِ
اح َصادْ َر ُه فِ ْ ِ
َي ًَ ْاؾ َصادْ َر ُه َوا ِّٔ ًَٚ
ْل ْش َاال ِم َو َم ْ
ؼ ْ
اـ ُي ِار َْ َأ ْن ُيوا َِّ ُف َ ْ
كتابط الكريـ فقػاؿَ ﴿:ؾ َّ ْـ ُي ِرَ اهللُ أ ْن َ ُّْيد َي ُف َي ْ َ
َح َر ًج ﴾ٚارنعاـ.125:
رابعان :في إثبات صفة الحياة:
ركل اب ػػف عب ػػاس  أف النب ػػي  ك ػػاف يق ػػكؿ" :الم ػػـ ل ػػؾ أس ػػممت...،أنت الح ػػي ال ػػذم ال

يمكت ،كالجف كاإلنس يمكتكف" )4( .كفيط إثبات صفة الحيػاة مػف الصػفات الذاتيػة .كهػذ الصػفة ثابتػة
﵀ تعالى بنص القرآف الكريـ ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿:اهللُ َٓ إِ َفا َف إِ َّٓ ُه َاق َْ
ال ا ْف ََ ُّٔاق ُم َٓ ت َْٖ ُخ ُاذ ُه ِشاَْ ٌَ ٜو َٓ ٕ َْاق ٌم﴾
اِل ُّ
البقرة.255:
هامسان :في إثبات صفتي السم كالبصر:

( )1صحيح البهارم ،كتاب الجنائز ،باب ما قيؿ في أكالد المشركيف.100/2 ،)1383( ،
( )2سنف ابف ماجط ،كتاب الكفارات ،باب الن ي أف يقاؿ :ما شاء ا﵀ كشئت ،684/1 ،)2117( ،قاؿ ارلباني:
حسف صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف ابف ماجط.)117/5 ،
( )3الرد عمى الج مية لمدارمي ،باب استكاء الرب تبارؾ كتعالى عمى العرش.58/1 ،)85( ،

( )4صحيح مسمـ ،كتاب الذكر كالدعاء ،باب التعكذ مف شر ما عمؿ كمف شر ما لـ يعمؿ.2086/4 ،)2717( ،
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ع ػػف عائش ػػة
النبي:

قال ػػت" :الحم ػػد ﵀ ال ػػذم كسػ ػ س ػػمعط ارصػ ػكات ،ف ػػأنزؿ ا﵀ تع ػػالى عم ػػى

ِ
ِ
اّع اهللُ َؿااق َل ا َّفتِاال ُ ََت ِ
ِ
ُ َٚفا َ
ٔع
اٚو َرـ ََُم إِ َّن اهللَ َشااّ ٌ
زَو ِج َٓااَ ٚوت َْناتَُل إِ َػ اهللِ َواهللُ َي ْسا َاّ ُع َ َحا ُ
اؽ ِِم ْ
ْ
﴿ َؿاادْ َشا َ

ِ
اار﴾ المجادل ػػة .)1( "1:كفي ػػا إثب ػػات اس ػػمي الس ػػمي كالبص ػػير ،ك يت ػػمف إثب ػػات ص ػػفتي الس ػػم
َبها ٌ

كالبصر لط  ،كصفة العمك لقكل ا" :فأنزؿ ا﵀" فاإلنزاؿ ال يككف إال مف ع وػؿ ،كهػذ الصػفات أثبت ػا
ِ
ِ
ار﴾ غػافر ،20:كقػاؿ سػػبحانط فػي صػػفة
افسااّ ُ
القػرآف الكػريـ فػػإف ا﵀ تعػالى قػػاؿ﴿ :إِ َّن اهللَ ُها َاق َّ
ٔع ا ْف َبها ُ
ٚهر َؾق َ ِظب ِ
ِ
ِ َٚه﴾ ارنعاـ.18:
َ
العمك كالفكقيةَ ﴿:و ُه َق ا ْف ََ ُ ْ
سادسان :في إثبات صفة الكجط:
عف ابف عباس ،أف رسكؿ ا﵀  ،قػاؿ" :مػف اسػتعاذ بػا﵀ ،فأعيػذك  ،كمػف سػألكـ بكجػط ا﵀،

فأعطك " )2( .كفيط إثبات صفة الكجط مف صفات ا﵀ الذاتية ،كفيط كماؿ إيمان ـ بأسماء ا﵀ كصفاتط،
ف ـ يسػألك ب ػا حاجػات ـ فػي دعػائ ـ ،كمػف سػأل ـ بأسػماء ا﵀ أك صػفاتط ال يػردك  .كقػد أثبػت القػرآف
ال َاال ِل َو ْ ِ
اؽ ُذو َْ
الكريـ أف ﵀ كج ان يتصؼ بالج ؿ كاإلكراـ ،فقاؿ سبحانطَ ﴿:و َي ْب ََك َو ْجا ُف َر ِّب َ
اْلـ َْارا ِم﴾

الرحمف.27:
سابعان :في إثبات صفة اليديف:
عف عمي بف أبي طالب  ،أنػط قػاؿ" :أنػا أكؿ مػف يجثػك بػيف يػدم الػرحمف لمهصػكمة يػكـ
القيامة"كقاؿ قيس بف عباد :كفي ـ أنزلتَ ﴿ :ه َذ ِ
اخت ََه ُّقا ِِم َر َِّبِ ْؿ﴾ الحػج ،19 :قػاؿ" :هػـ
ان َخ ْه ََم ِن ْ
الذيف تبارزكا يكـ بدر :حمزة ،كعمي ،كعبيدة ،أك أبك عبيدة بف الحارث ،كشيبة بف ربيعة ،كعتبة بف

ربيعة ،كالكليػد بػف عتبػة" )3( .كفيػط أثبػت  صػفة اليػديف ﵀ تعػالى ،يػديف عمػى حقيقت ػا دكف تأكيػؿ،
بما يميؽ بج لط سبحانط ،كدكف مشػاب ة لهمقػط.كهػذ الصػفة أثبت ػا ا﵀ تعػالى لنفسػط فقػاؿَ ﴿ :ؿ َ
اٚل َياٚ

ِ
ٔس َمَ ٚمَْ ًَ َ
ي﴾ ص.75:
ؽ َأ ْن ت َْس ُجدَ َد َِ ٚخ َِ َْ ُ
 ٝبِ َٔدَ َّ
إِ ْبِ ُ

َٚن اهلل َش ِّٔ ًًَ ٚب ِه ًرا﴾ النساء ،134 :بدكف رقـ
اب قى ٍك ًؿ الم ًط تى ىعالىىَ ﴿ :وـ َ
( )1صحيح البهارم ،كتاب التكحيد ،ىب ي
لمحديث .117/9 ،سنف ابف ماجط.)188( ،

( )2سنف أبي داككد ،كتاب أبكاب النكـ ،باب في الرجؿ يستعيذ مف الرجؿ ،328 /4 ،)5108( ،قاؿ ارلباني:
حسف صحيح( .صحيح أبي داككد.)363/5 ،

( )3صحيح البهارم ،كتاب الم ازم ،باب قتؿ أبي ج ؿ.75/5 ،)3965( ،
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ثامنان :في إثبات العمك كالفكقية:
عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ  قػػاؿ" :كانػػت زينػػب بنػػت جحػػش تفهػػر عمػػى أزكاج النبػػي  ،تقػػكؿ:

زكجكف أهاليكف ،كزكجني ا﵀ تعالى مف فكؽ سب سػمكات" )1( .كفيػط تثبػت صػفة عمػك ا﵀ كأنػط فػكؽ
عباد  ،كما قاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى في كتابط الكريـَ َ ﴿:
قن َر َّ َُبؿ ِّمـ َؾ ْقؿِ ِٓ ْؿ﴾ النحؿ.50:
ُيُ ٚؾ َ
تاسعان :في إثبات صفة القدرة:

عف عبد ا﵀ بف عمر ،كابف عباس  قاال :كنا نتعمـ االستهارة كما يتعمـ أحدنا السكرة مف
القػرآف" :الم ػـ إنػػي أسػتهيرؾ بعممػؾ ،كأسػػتقدرؾ بقػدرتؾ ،فإنػػؾ تقػدر كال أقػدر ،كتعمػػـ كال أعمػـ ،كأنػػت
ع ـ ال يكب ،الم ـ ما ق يت عمي مف ق ػاء فاجعػؿ عاقبتػط إلػى هيػر" ( )2كفػي هػذا الػدعاء إثبػات

صفتي :عمـ ا﵀ كقدرتط كهما صفاتط الذاتية ،كما فيط دليؿ عمى جكاز سػؤاؿ ا﵀ بصػفاتط العميػا ،كقػد
اؽ افسااَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ َواهللُ َظا َاذ ُـا ِّاؾ
أثبػت القػرآف الكػريـ ﵀ تعػػالى صػفة القػػدرة ،فقػاؿ تعػػالىَ ﴿:وهللِ ُم ِْا ُ َّ َ َ
َر ٍء َؿ ِدير﴾ آؿ عمراف ،189:كقاؿ سبحانطُ ﴿:ؿ ْؾ إِ َّن اهللَ َؿ ِ
ٌ َٚر َظ َذ َأ ْن ُيَْزِّ َل آ َي ً ﴾ٜارنعاـ.37:
ٌ
ْ

أقوال آل الل

ف

ف الك م (نمو ج ل ف

ات

فعم ) :

كػ ـ ا﵀ صػػفة ذاتيػػة ال تنفػػؾ عػػف ذاتػػط ،ف ػػك ال يػزاؿ متكممػان سػػبحانط ،كصػػفة فعميػػة متعمقػػة

بمشيئتط ،ف ك إف شاء سبحانط تكمـ، ،كاف شاء سكت عف الك ـ جؿ ج لط.

()3

َٚن ظر ُصف ظ َذ ادَ ِ
ٚء﴾ هكدَ ﴿ ،7 :و ُه َق َر ُّب اف ًَ ْر ِ
ش اف ًَئِ ِؿ﴾ التكبة:
( )1صحيح البهارم ،كتاب التكحيد ،باب ﴿ َوـ َ َ ْ ُ َ
.124/9 ،)7420( ،129
( )2الدعاء لمطبراني:ص.389أما عف غير آؿ البيت فدعاء االستهارة في صحيح البهارم ،كتاب الدعكات ،باب
الدعاء عند االستهارة.81/8 ،)6382( ،

( )3انظر :مجمكع الفتاكل ،435/12 ،شرح الطحاكية لمبراؾ .56/1 ،جاء في مكقؼ ابف تيمية مف ارشاعرة" :كقد
ذكر السمؼ  -تك يحان لمذهب ـ ،كتمي انز لط عف مذهب الك بية كارشعرية كمف اتبع ـ  -أف ا﵀ يكصؼ بالسككت،

كأنط إذ اشاء تكمـ ،كاذا شاء سكت ،ككاف مف أش ر ما كق في ذلؾ قصة ابف هزيمة م الك بية" (مكقؼ ابف تيمية
مف ارشاعرة :عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط 1415 ،1هػ1995 /ـ،

.)1277/3
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الفصلىالثالث
رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

ِ
اأَم﴾ النسػػاء ،164:فك ػ ـ ا﵀  باعتبػػار أصػػمط كنكعػػط
ااؿ اهللُ ُم َ
قػػاؿ َ ﴿: و َـ َِّ َ
قشااك َتُِْ ً

صفة ذات قديمة ،كباعتبار آحاد الك ـ كأفراد صفة فعؿ حادثة.)2( )1( .
كق ػػد آم ػػف آؿ البي ػػت  بص ػػفة الكػ ػ ـ ﵀ تع ػػالى بم ػػا يمي ػػؽ بج ل ػػط ككمال ػػط ،فك م ػػط تب ػػارؾ
كتعػػالى ال يشػػبط ك مػػط المهمػػكقيف ال فػػي لفظػػط ،كال فػػي كيفيتػػط ،كمػػف اردلػػة عمػػى هػػذا االعتقػػاد فػػي

ك ـ ا﵀ مف ركايات آؿ البيت : 
-1

عػف عائشػػة

قالػػت":كلشػأني فػػي نفسػػي كػاف أحقػػر مػػف أف يػتكمـ ا﵀ فػػي بػػأمر يتمػػى".

()3

فأثبتت أف الكحي المنزؿ عمى رسكؿ ا﵀  هك ك ـ ا﵀.
ػت
-2
عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  أن ػػـ قػػالكا لػػط يػػكـ صػػفيف :ح ٌكمػػت رجمػػيف :فقػػاؿ" :مػػا ح ٌكمػ ي
()4
مت إال القرآف ".
مهمكقان ،ما ح ٌك ي
-3

عف عكرمة  قاؿ :كاف ابف عباس  في جنازة ،فممػا ك ػ الميػت فػي لحػد قػاؿ رجػؿ:

الم ـ رب القرآف اغفر لط .فكثب إليط ابف عباس فقاؿ :مط ! " القرآف منػط" ( ،)5كقػاؿ فػي تفسػير قكلػط
تعالىُ ﴿:ؿ ْرإًَٓ ٚظ َربِٔ ٚؽَ ْ َر ِذي ِظ َقجٍ ﴾ الزمر ،28:قاؿ" :غير مهمكؽ" (،)1

( )1انظر :صفات ا﵀  الكاردة في الكتاب كالسنة :عمكم بف عبد القادر السقاؼ ،الدرر السنية  -دار ال جرة،
ط 1426 ،3هػ  2006 /ـ :ص.33

( )2معنى أف ك ـ ا﵀ قديـ النكع أم :أف نكعط أك إف أصمط غير مسبكؽ بعدـ ،كأف ا﵀ لـ يزؿ متكممان ال أنط كاف

معط ن عف ك مط ثـ اكتسب هذا الك ـ ،كما قاؿ بعض أهؿ البدع .قاؿ اإلماـ االبف أبي العز الحنفي في شرح
الطحاكية" :كأف نكع الك ـ قديـ ،كاف لـ يكف الصكت المعيف قديمان ،كهذا المأثكر عف أئمة الحديث كالسنة"( .شرح

الطحاكية.)129/1 ،

كمعنى حادث اآلحاد أم :أنط سبحانط يتكمـ بما شاء متى شاء ،أم يتكمـ بالشيء بعد إف لـ يكف متكممان بط ،قاؿ ا﵀
تعالى﴿ :إِٕ َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا ََ َص ًًَْٔ ٚأ ْن َي َُ َ
ُقن﴾ يس ،82:ال كما قاؿ المبتدعة بأف ك ـ كمط أزلي ،كيمزم ـ أف
قل َف ُف ـ ُْـ َؾ َُٔ ُ
ا﵀ كاف يأمر كين ى ،كال مأمكر كال من ي ،كأنط تكمـ بالناسخ كالمنسكخ معان ،قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في الرد عمى

الج مية " :إف ا﵀ لـ يزؿ متكممان إذا شاء"( .الرد عمى الج مية ،أحمد بف حنبؿ ،)135/1 ،كانظر لمتفصيؿ في

معنى العبارة ( :شرح الطحاكية ،135/1 ،من اج السنة ،156/1 ،مجمكع الفتاكل ،28/8 ،كتقرير بعنكاف :معنى
قكل ـ :قديـ النكع حادث اآلحاد :عبد ا﵀ الهميفي ،المجمس العممي ،مكق ارلككة عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات).
( )3سبؽ تهريجط.
( )4ارسماء كالصفات لمبي قي ،593/1 ،)525( ،شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة.253/2 ،
( )5ارسماء كالصفات لمبي قي ،590/1 ،)519( ،شرح السنة لمب كم ،186/1 ،شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة،
(.276/2 ،)376
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-4

عف جعفر الصادؽ

كال مهمكؽ ،كلكنط ك ـ ا﵀."...

 ،أنط يسئًؿ عػف القػرآف أهػالؽ هػك ،أ ىىك مهمػكؽ فقػاؿ" :لػيس بهػالؽ،
()2

كب ػػذ ارق ػكاؿ يتبػ ٌػيف أف اعتقػػاد آؿ البيػػت  فػػي صػػفات ا﵀ الذاتيػػة ،هػػك االعتقػػاد السػػميـ
الذم سار عمى الكتاب كالسنة ،فأصبح من جان ل مة المسممة مف بعدهـ ،حيث اتفقػت أقػكاؿ العممػاء

مػػف أهػػؿ السػػنة م ػ مػػا يركم عػػف آؿ البيػػت  ،فقػػد ذكػػر ال لكػػائي أسػػماء جم ػ كبيػػر مػػف السػػمؼ
رحم ـ ا﵀ ممف قالكا :القرآف ك ـ ا﵀ غير مهمكؽ ،كقاؿ" :ف ؤالء همسمائة كهمسكف نفسان أك أكثػر
كم ً ي السنيف ،كارعػكاـ
مف التابعيف ،كارئمة المر ييف ،سكل الصحابة عمى اهت ؼ ارعصار ،ي
()3
كفي ـ مف نحك مائة إماـ ممف أهذ الناس بقكل ـ ،كتدينكا بمذاهب ـ".


( )1ارسماء كالصفات لمبي قي ،590/1 ،)518( ،شرح السنة لمب كم ،183/1 ،شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة،
(.241/2 ،)354
( )2همؽ أفعاؿ العباد لمبهارم ،44/1 ،شرح السنة لمب كم ،187/1 ،شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة،)390( ،
.264/2

( )3شرح أصكؿ اعتقاد اهؿ السنة ل لكائي ،344/2 ،مجمكع الفتاكل.504/12 ،
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الم م الثالا :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ الفعم :

ذكرن ػػا أف آؿ البي ػػت  يعتق ػػدكف – م ػػف هػ ػ ؿ م ػػا كرد ع ػػن ـ-أف ص ػػفات ا﵀ تع ػػالى عم ػػى

نكعيف :صفات ذاتية ،كصفات فعمية ،هي :صفات ا﵀ تعالى التػي تتعمػؽ بمشػيئتط ،كارادتػط كاهتيػار ،

فإف شاء فعم ا، ،كاف شػاء لػـ يفعم ػا ،كمن ػا :صػفة النػزكؿ ،كالمجػيء ،كاإلتيػاف ،كاالسػتكاء ،كالر ػا،
كال ػػب ،كالسػػهط ،كالحػػب ،كال ػػحؾ ،كالسػػتر ،كالعجػػب ،كاإلحيػػاء ،كاإلماتػػة ،كالهمػػؽ ،كغيػػر ذلػػؾ

مما د ٌؿ عميط الكتاب كالسنة.


كأفعاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى نكعاف:

-1

()1

الزمػػة كهػػي التػػي تهػػص ذاتػػط سػػبحانط :كاالسػػتكاء ،كالنػ يػزكؿ ،كاإلتيػػاف ،كال ػػحؾ ...كنحػػك

ذلؾ.

متعدية كهي التي تتعدل لمهمكقاتط :كالهمؽ ،كاإلماتة ،كاإلعطاء ،كالمن  ...كنحك ذلؾ.

-2

كقػػد ركت كتػػب السػػنة النبكي ػة عػػف آؿ البيػػت  فػػي هػػذ الصػػفات ركايػػات كثي ػرة ،دلٌػػت عمػػى نقػػاء
تكحيدهـ ﵀ في أسمائط كصفاتط ،كأذكر نماذج من ا:

أكالن :في إثبات صفة المحبة:
ركت عائشة

 :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :م ن يا عائشة ،إف ا﵀ يحب الرفؽ في ارمر كمط"

()2

كفيط إثبات صفة المحبػة مػف صػفات ا﵀ الفعميػة المتعديػة ،حيػث يحػب مػف عبػاد الرفػؽ فػي ارمػكر
كم ػػا .كركت ك ػػذلؾ ف ػػي ح ػػؽ الرج ػػؿ ال ػػذم ك ػػاف يكث ػػر م ػػف قػ ػراءة س ػػكرة اإلهػ ػ ص حبػ ػان من ػػط لص ػػفة

الرحمف ،فقاؿ النبي " :أهبرك أف ا﵀ يحبط" ( .)3كقد ثبتت هذ الصفة في كتػاب ا﵀ تعػالى ،حيػث
ف َي ْٖ ِِت اهللُ بِ ََ ْق ٍم ُُيِ ُّب ُٓ ْؿ َو ُُيِ ُّبق َٕ ُف ﴾المائدة.54:
قاؿ سبحانطَ ﴿ :ؾ َس ْق َ

( )1انظر :صفات ا﵀  الكاردة في الكتاب كالسنة :عمكم بف عبد القادر السقاؼ :ص.32
( )2صحيح البهارم ،كتاب اردب ،باب الرفؽ في ارمر كمط ،12/8 ،)6024( ،صحيح مسمـ،)2165( ،
.1706/4
( )3صحيح البهارم ،كتاب التكحيد ،باب ما جاء في دعاء النبي أمتط إلى تكحيد ا﵀ تبارؾ كتعالى،)7375( ،
 .115/9كفي مسمـ.)813( ،
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ثانيان :في إثبات صفة الستر:
عػػف عائشػػة

أف النبػػي  قػػاؿ" :ال يسػػتر ا﵀ عمػػى عبػػد فػػي الػػدنيا ،إال سػػتر عميػػط فػػي

اآلهرة" ( )1كفيط إثبات صفة الستر مف أفعػاؿ ا﵀ المتعديػة ،فػإف شػاء سػتر عبػاد ، ،كاف شػاء ف ػح ـ
كما ف ح المنافقيف في سكرة التكبة.
ثالثان :في إثبات صفة النزكؿ:
قالت " :نً ٍعـ اليكـ يكـ ينزؿ ا﵀ فيط إلى سػماء الػدنيا ،قيػؿ :يػا أـ المػؤمنيف
عف أـ سممة
كأم يكـ هك قالت :يكـ عرفة " )2( .كفيط إثبات صػفة النػزكؿ ﵀ تعػالى ،نػزكالن يميػؽ بج لػط ككمالػط،
كهي صفة فعمية الزمة ثبتت في السنة النبكية الصحيحة ،)3( .كقاؿ ابف عبػاس " : إف ا﵀ تعػالى

ليم ؿ في ش ر رم اف كؿ ليمػة ،حتػى إذا ذهػب ثمػث الميػؿ اركؿ ،هػبط إلػى السػماء ،ثػـ قػاؿ :هػؿ
مف سائؿ يعطى هؿ مف مست فر ي فر لط هؿ مف تائب يتاب عميط ".

()4

رابعان :في إثبات صفات العطاء كالمن  ،كالرحمة:
ػؽ إحػػدل بنػػات النبػػي  :عػػف أسػػامة بػػف زيػػد ،قػػاؿ :كنػػا عنػػد النبػػي  إذ جػػاء
كرد فػػي حػ ٌ
رسكؿ إحدل بناتط ،يدعك إلى ابن ا في المكت ،فقاؿ النبي " : ارجػ إلي ػا فأهبرهػا أف ﵀ مػا أهػذ
كلط ما أعطى ،ككؿ شيء عند بأجؿ مسمى ،فمرها فمتصبر كلتحتسب"...،ففا ت عينػا  ،فقػاؿ لػط

سعد :يا رسكؿ ا﵀ ،ما هذا قاؿ" :هذ رحمة جعم ا ا﵀ في قمػكب عبػاد ، ،كانمػا يػرحـ ا﵀ مػف عبػاد
الرحمػػاء" )5( .كفيػػط مػػف صػػفاتط العطػػاء كالمن ػ  ،كهػػي صػػفات مت زمػػة ال تيػػذكر إال مقترنػػة ببع ػ ا،
كصػػفة الرحمػػة ،ككم ػػا صػػفات فعميػػة متعديػػة ،كفيػػط دليػػؿ عمػػى أنػػط يجػػب عمػػى المكحػػد أف يتحمػػى

( )1مسند اإلماـ أحمد ،162/42 ،)25272( ،قاؿ محققك الطبعة :شعيب اررنؤكط ك عادؿ مرشد ،كآهركف:
حسف ل ير  ،مصنؼ ابف أبي شيبة ،328/5 ،)26570( ،في مستدرؾ الحاكـ ( ،425/4 ،)8161كسكت عنط

الذهبي في التمهيص.
( )2اإلبانة عف أصكؿ الديانة :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ ارشعرم ،تحقيؽ :د .فكقية
حسيف محمكد ،دار ارنصار – القاهرة ،ط1397 ،1ـ ،226/7 ،)177( ،شرح أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة،)768( ،
.499/3

( )3كهي كثيرة كمن ا :في صحيح البهارم ( ،)1145كفي صحيح مسمـ (.)758
( )4السنة :أبك بكر بف أبي عاصـ كهك أحمد بف عمرك بف ال حاؾ ،تحقيؽ :محمد ناصر الديف ارلباني ،المكتب
اإلس مي – بيركت ،ط1400 ،1ق ،224/1 ،)513( ،كقد حكـ ارلباني عميط بالصحة في هذا الكتاب.
( )5صحيح البهارم ،كتاب الجنائز ،باب قكؿ النبي " : يعذب الميت ببعض بكاء أهمط عميط" إذا كاف النكح مف

سنتط ".115/9 ،)1284( ،
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بصفات ا﵀ التي تكافؽ ما شرع لنا مف العبادة كصفة الرحمة ،كقد ثبتت هذ الصفات في كتػاب ا﵀
اٚل ربَْاا ٚا َّفا ِاذي َأظ َىااك ُـا َّاؾ َ ٍ
اؿ َهاادَ ى﴾ طػػط ،50:كقػػاؿ
ْ
تعػػالى ،فقػػاؿ فػػي صػػفة العطػػاءَ ﴿:ؿا َ َ ُّ
رء َخ ِْ ََ ا ُف ُثا َّ
ْ
قك َؾ َُ ْؾ ربُُؿ ُذو رِ ٍ ٜو ِ
سبحانط في صفة الرحمةَ ﴿:ؾِ٘ ْن ـ ََّذ ُب َ
اش ًَ ٍ ﴾ٜارنعاـ.147:
َ ُّ ْ َ ْ َ َ
هامسان :في إثبات صفة العجب:
عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  قػػاؿ رسػػكؿ ا﵀  " :إف ربػػؾ ليعجػػب مػػف عبػػد إذا قػػاؿ :رب

اغفر لي ذنكبي إنط ال ي فر الذنكب غيرؾ" )1( .كفيط إثبات صفة العجب ﵀ تعالى ،كهي مف صفاتط

تعػػالى:

الفعميػػة التػػي تميػػؽ بعظمتػػط فػ تشػػابط تعجػػب المهمػػكقيف ،كقػػد ثبتػػت بػػالقرآف الكػريـ فػػي قكلػػط
﴿ َبا ْاؾ َظ ِ
ػت" ،فتكػػكف عائػػدة عمػػى
ج ْبا َ
اَ ٝو َي ْسااخَ ُر َ
ون﴾ الصػػافات ،12 :حيػػث قيػ ًػرأت ب ػػـ التػػاء" :عجبػ ي
ا﵀.

()2

سادسان :في إثبات صفة التكبة:
قاؿ ابف عباس  سمعت النبي  يقكؿ" :لك كاف البف آدـ كاديػاف مػف مػاؿ البت ػى ثالثػان،

كال يم جكؼ ابػف آدـ إال التػراب ،كيتػكب ا﵀ عمػى مػف تػاب" ،)3( .كفيػط إثبػات صػفة التكبػة .،كهػي

صفة فعمية فإف شاء ا﵀ تاب عمى العبد، ،كاف شاء لـ يتب ،يفعؿ كؿ أفعالط بحكمتط كعدلط سبحانط،

كصػػفة متعديػػة رن ػػا تتعػػدل إلػػى العبػػد التائػػب ،كقػػد أثبػػت القػرآف الكػريـ هػػذ الصػػفة ﵀ تعػػالى ،فقػػاؿ
ٚر ا َّف ِذيـ ا َّتبًقه ِِم ش ِ
َٚب اهللُ َظ َذ افَّْبِ ِّل َوا ُْد َٓ ِ
يـ َو ْإَٕ َْه ِ
ن ِة﴾ التكبة.117:
َ َُ ُ َ َ
ٚج ِر َ
جؿ ج لطَ ﴿ :ف ََدْ ت َ
ٚظ ٜا ْف ًُ ْ َ
سابعان :في إثبات صفة اإلتياف:

ون إِ َّٓ َأ ْن ي ْاٖتِٔٓؿ اهللُ ِِم ُط َِ ٍ ِ
اـ ا ْفٌ ََاَم ِم
عف ابف عباس  في تفسير قكلط تعػالىَ ﴿:ه ْؾ َيْْ ُي ُار َ
اؾ م َ
َ َُ ُ

ِ
ِ
قر﴾ البقرة ،210:قاؿ ":حتى يجيء ربؾ في ظمؿ مف ال ماـ
ِض ْإَ ْم ُر َوإِ َػ اهللِ ت ُْر َج ُع ْإُ ُم ُ
َوا َْد َالئ َُ َُ ٜو ُؿ َ
كالم ئكػػة صػػفكفان ال يتكممػػكف" )4( .ييثبًػػت في ػػا  صػػفة مجػػيء ا﵀ تعػػالى ،كهػػي صػػفة فعميػػة الزمػػة
( )1سنف الترمذم ،كتاب أبكاب الدعكات ،باب ما يقكؿ إذا ركب دابة.501/5 ،)3446( ،قاؿ ارلباني :صحيح.
(صحيح ك عيؼ سنف الترمذم.)446/7 ،

( )2كال ـ قراءة حمزة كالكسائي ،انظر :فتح القدير.445/4 ،
( )3صحيح البهارم ،كتاب الرقاؽ ،باب ما يتقى مف فتنة الماؿ.92/8 ،)6436( ،
( )4الزهد :أبك سعيد أسد بف مكسى بف إبراهيـ بف الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف ارمكم ،تحقيؽ :أبك اسحاؽ
الحكيني ،مكتبة التكعية اإلس مية إلحياء التراث اإلس مي ،ط1413 ،1هػ 1993 -ـ ،43/1 ،)52( ،كهك أثر
صحيح( ،انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة :هشاـ الصيني) ،كجاء ارثر في تفسير الطبرم ،261/19 ،كتفسير

ابف كثير 105/6بألفاظ قريبة.
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تميؽ بج لط ككمالط ،كلـ يػرد أف أحػدان مػف السػمؼ بمػا فػي ـ آؿ البيػت  تحػدث أك سػأؿ عػف كيفيػة

مجيئط .

ثامنان :في إثبات صفة االستكاء:
عف ابف عباس  قاؿ" :إف ا﵀  استكل عمػى عرشػط قبػؿ أف يهمػؽ شػيئان ،ككػاف أكؿ مػا

همػػؽ القمػػـ ،كأمػػر أف يكتػػب مػػا هػػك كػػائف إلػػى ي ػكـ القيامػػة" )1( .كفيػػط يثبػػت ﵀ صػػفة االسػػتكاء عمػػى
ِ ُـ َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش ْاشت ََقى﴾طػط ،5:كقكلػط
افر ْ َ
عرشط ،كهي صفة ثابتة بالقرآف الكريـ في قكلط تعػالىَّ ﴿:

تبارؾ كتعالىُ ﴿:ث َّؿ ْاشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ٚش َٖ ْل بِ ِف َخبِ ًرا ﴾ الفرقاف ،59:كهي صفة فعمية الزمة.
افر ْ َ
ِ ُـ َؾ ْ
ش َّ
كبعد عرض هذ الركايات يتبيف لمباحثة أف آؿ البيػت  فػي تكحيػدهـ رسػماء ا﵀ كصػفاتط

مكافقكف تمامان لداللة آيات القرآف الكريـ ،كسنة النبي  التي ركاها غيرهـ مف الصحابة .

كقد اقتدل أهؿ السنة عمى مر العصكر بعقيدة آؿ البيت  في تكحيد أسػماء ا﵀ كصػفاتط،

حيث احتكت كتب السنة عمى عدد ال أستطي حصر في هذ الدراسة مف أقكاؿ العممػاء مػف السػمؼ
كالهمؼ التي جاءت مطابقة تمامان لعقيدة آؿ البيت في هذا التكحيد ،كهذ بعض ارمثمة عمى ذلؾ:
-1

قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك حنيفػػة

 " :كال يشػػب ط شػػيء مػػف همقػػط لػػـ يػػزؿ كال يػزاؿ بأسػػمائط كصػػفاتط

الذاتي ػػة كالفعمي ػػة ،أم ػػا الذاتي ػػة :فالحي ػػاة ،كالق ػػدرة ،كالعم ػػـ ،كالكػ ػ ـ ،كالس ػػم  ،كالبص ػػر ،كاإلرادة ،كأم ػػا
الفعمية :فالتهميؽ ،كالترزيؽ ،كاإلنشاء ،كاإلبداع ،كالصن  ،كغير ذلؾ مػف صػفات الفعػؿ ،لػـ يػزؿ كال
يزاؿ بصفاتط كأسمائط ".

()2

( )1القدر أبك بكر جعفر بف محمد بف الحسف بف المستىفاض ً
الف ٍريابًي ،تحقيؽ :عبد ا﵀ بف حمد المنصكر ،أ كاء
يٍ
السمؼ – السعكدية ،ط1418 ،1هػ 1997 /ـ ،80/1 ،الشريعة لآلجرم ،867/2 ،)444( ،كهك أثر صحيح،
(انظر :رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة :هشاـ الصيني)

( )2الفقط اركبر (مطبكع م الشرح الميسر عمى الفق يف اربسط كاركبر المنسكبيف ربي حنيفة :محمد بف عبد
الرحمف الهميس) ،ينسب ربي حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي بف ما  ،مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية ،ط،1
1419هػ 1999/ـ.16 ،14/1 ،
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-2

عف اإلماـ مالؾ إماـ دار ال جرة  -كهك مف تابعي التابعيف  -سألط رجػؿ فقػاؿ :يػا أبػا عبػد

ِ ُـ َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش ْاشت ََقى﴾ طط ،5 :كيؼ استكل فأطرؽ مالػؾ ب أرسػط حتػى عػ
افر ْ َ
ا﵀َّ ﴿ :

الرح ػاء

الع ىػرؽ -ثػـ قػاؿ" :االسػتكاء غيػر مج ػكؿ ،كالكيػؼ غيػر معقػكؿ ،كاإليمػاف بػط كاجػب ،كالسػؤاؿ عنػػط
– ى
()1
بدعة ،كما أراؾ إال مبتدعان" ثـ أمر بط أف يهرج".
هػػك مي ػزاف عػػاـ لجمي ػ الصػػفات التػػي أثبت ػػا ا﵀ لنفسػػط فػػي

،كا ٌف مػػا قالػػط اإلمػػاـ مالػػؾ
كتابط ،كعمى لساف رسكلط  ،كفي بياف ذلؾ قاؿ ابف القيـ

" :إف العقؿ قػد يػئس مػف تعػرؼ كنػط

صػػفات ا﵀ ككيفيت ػػا ،فإنػػط ال يعمػػـ كيػػؼ ا﵀ إال ا﵀ ،كهػػذا معنػػى قػػكؿ السػػمؼ (بػ كيػػؼ) ،أم :بػ
كيؼ يعقمط البشر ،فإنط مف ال تعمـ حقيقة ذاتط كماهيتط ،كيؼ تعرؼ كيفية نعكتط كصفاتط كال يقدح

ذلؾ في اإليماف ب ا ،كمعرفة معاني ا ،فالكيفية كراء ذلؾ ،كما أنا نعرؼ معػاني مػا أهبػر ا﵀ بػط مػف
حقائؽ ما في اليكـ اآلهر ،كال نعرؼ كيفيت ا م قرب ما بيف المهمكؽ كالمهمكؽ ،فعجزنا مف معرفة

كيفية الهالؽ ،كصفاتط أعظـ كأعظـ"

()2

" :نثبت هذ الصفات كننفي عنط التشبيط كمػا نفػى عػف نفسػط فقػاؿ:

قاؿ اإلماـ الشافعي
-3
()3
ِ ِِ
ر ٌء ﴾ الشكرل."11:
﴿ َف ْٔ َس ـَّ ْثِف َ ْ
-4

نقػ ػػؿ الحػ ػػافظ الػ ػػذهبي عػ ػػف أبػ ػػي القاسػ ػػـ ارصػ ػػب اني أنػ ػػط قػ ػػاؿ" :م ػ ػذهب مالػ ػػؾ ،كالثػ ػػكرم،

كارك ازعػػي ،كالشػػافعي ،كحمػػاد بػػف سػػممة ،كحمػػاد بػػف زيػػد ،كأحمػػد ،كيحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف ،كعبػػد

الرحمف بف م ػدم، ،كاسػحاؽ بػف راهكيػط :أف صػفات ا﵀ التػي كصػؼ ب ػا نفسػط ،ككصػفط ب ػا رسػكلط

مف السػم  ،كالبصػر ،كالكجػط ،كاليػديف ،كسػائر أكصػافط إنمػا هػي عمػى ظاهرهػا المعػركؼ المشػ كر،
مف غير كيؼ يتكهـ في ا ،كال تشبيط ،كال تأكيؿ".

()4

قػػاؿ اإلسػػماعيمي فػػي اعتقػػاد أئمػػة أهػػؿ الحػػديث ":كيعتقػػدكف أف ا﵀ تعػػالى مػػدعك بأسػػمائط
-5
الحسػػنى ،كمكصػػكؼ بصػػفاتط التػػي سػ ٌػمى ككصػػؼ ب ػػا نفسػػط ،ككصػػفط ب ػػا نبيػػط  ،همػػؽ آدـ بيػػد ،

( )1الرد عمى الج مية ص ،280 :الصفات لمبي قي ص ،867 :التم يد البف عبد البر.151/7 ،
( )2مدارج السالكيف.359/3 ،
( )3فتح البارم.407/13 ،
( )4العمك لمعمي ال فار في إي اح صحيح ارهبار كسقيم ا :شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذهبي ،تحقيؽ :أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد ،مكتبة أ كاء السمؼ – الرياض ،ط1416 ،1هػ 1995/ـ،

.263/1
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كيدا مبسكطتاف ينفؽ كيؼ يشاء ب اعتقاد كيؼ ،كأنط  ،استكل عمى العرش ،ب كيؼ فػإف ا﵀
()1
تعالى انت ى مف ذلؾ إلى أنط استكل عمى العرش ،كلـ يذكر كيؼ كاف استكاؤ ".
ذكػػر أهػػؿ العمػػـ أقػكاالن لعممػػاء السػػمؼ فػػي كػػؿ اسػػـ كصػػفة ﵀ تعػػالى ال يتسػ المقػػاـ لػػذكرها
-6
()2
لكن ا تتفؽ تمامان م ما كرد عف آؿ البيت .

( )1اعتقاد أئمة أهؿ الحديث ربي بكر اإلسماعيمي ،مطبكع مف كتاب اعتقاد أئمة السمؼ أهؿ الحديث ،محمد
بف عبد الرحمف الهميس ،دار إي ؼ الدكلية ،الككيت ،ط1420 ،1هػ1999/ـ.396/1 ،
( )2انظر :مصادر لمتكس  :الرد عمى الج مية ،168-95/1 ،ارسماء كالصفات لمبي قي ،485-276/1 ،شرح
أصكؿ اعتقاد أهؿ السنة ،9/30-1/19 :اعتقاد أئمة السمؼ أهؿ الحديث 396/1 ،كما بعدها.
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املبحح الجاني
عقيدة آل البيت يف توحيد األمساء والصفات عند الشيعة
االثنا عشرية
وف ه ث ث م ال :
الم م األول :ع

آل الل

ف أ ماء ا﵀ تعالى عن الش ع االثنا عش

.

الم م الثان  :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ ال ات

عن الش ع االثنا عش

.

الم م الثالا :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ الفعم

عن الش ع االثنا عش

.
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الم م األول :ع

آل الل

ف أ ماء ا﵀ تعالى عن الش ع االثنا عش

.

لقػػػد افتػ ػػرت االثنػ ػػا عش ػ ػرية عمػ ػػى آؿ البيػ ػػت  شػ ػػركان ،ككف ػ ػ انر بكاح ػ ػان فػ ػػي تكحيػ ػػدم الربكبيػ ػػة

كارلكهيػة ،كسػ ٌمت ذلػؾ تكحيػػدان ،كتابعػػت الشػيعة هػػذا االفتػراء ليشػػمؿ تكحيػػد آؿ البيػت فػػي أسػػماء ا﵀
كصػػفاتط .كمػػف هػ ؿ مػػا اطٌمعػػت عميػػط الباحثػػة ممػػا نسػػبتط الشػػيعة آلؿ البيػػت زك انر كب تانػان تبػػيف أف

اعتقاد آؿ البيت  في أسماء ا﵀ عمى النحك التالي:

إف أسػ ػػماء ا﵀ الحسػ ػػني تعنػ ػػي ارئمػ ػػة االثن ػ ػي عشػ ػػر مػ ػػف آؿ البيػ ػػت ،حيػ ػػث نسػ ػػبكا رميػ ػػر
-1
ٌ
المؤمنيف عمي " :كأنا أسماء ا﵀ الحسنى ،كأمثالػط العميػا ،كآياتػط الكبػرل" ( .)1كلػذا فكػؿ آيػة ذكػرت

أسػػماء ا﵀ الحسػػنى فسػػركها بأسػػماء ارئمػػة ،فنسػػبكا لجعفػػر الصػػادؽ فػػي تفسػػير قػػكؿ ا﵀ َ ﴿ :وهللِ

ْإَ ْش ََم ُء ُْ
اِل ْسَْك َؾُ َْ ٚظق ُه ِ ََب ﴾ٚارعراؼ ،180 :أنط قػاؿ" :نحػف كا﵀ ارسػماء الحسػنى التػي ال يقبػؿ ا﵀
مف العباد عم ن إال بمعرفتنا" ( .)2كقػد ٌبينػت فػي الفصػميف السػابقيف أن ػـ س ٌػمكا ارئمػة بػأهص أسػماء
ا﵀ تعالى ،كهي :الرب ،كاإللط ،كذكرت فيما سبؽ أدلت ـ كالرد عمى زعم ـ (.)3
-2

إف ال ػػدعاء ال ػػذم ش ػػرعط ا﵀ ،كأم ػػر أف يك ػػكف بأس ػػمائط الحس ػػني ،ه ػػك عن ػػد الش ػػيعة ال ػػدعاء

بأسػػماء ارئمػػة كلػػذلؾ نسػػبكا لإلمػػاـ البػػاقر ،قكل ػط" :مػػف دعػػا ا﵀ بنػػا أفمػػح ،كمػػف دعػػا ب يرنػػا همػػؾ

كاست مؾ".
-3

()4

نسبت الشيعة ﵀ تعالى أسماء لـ تػرد فػي الكتػاب كال فػي السػنة ،كجعمت ػا مػف أقػكاؿ ارئمػة

ظمم ػان كعػػدكانان كرم ػػاف ،كآ  ،كبعػػض أسػػماء اريػػاـ ،كالش ػ كر الفارسػػية القديمػػة جعمت ػػا أسػػماء ﵀
تعالى .فقالكا :قاؿ رسكؿ ا﵀ " : عمي ،كالحسف ،اسماف مف أسماء ا﵀ تعالى" ( ،)5كجاء في بحار
ارنكار لممجمسي" :قاؿ رجؿ ي كدم في مجمس رسكؿ ا﵀ " : ما الفائدة في حركؼ ال جػاء فقػاؿ

رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػط كآلػػط لعمػػي  : أجبػػط كقػػاؿ :الم ػ ٌػـ كفٌقػػط ك سػ ٌػدد  ،فقػػاؿ عمػػي بػػف أبػػي
طالػػب  : مػػا مػػف حػػرؼ إال كهػػك اسػػـ مػػف أسػػماء ا﵀  ،)6( "كنسػػبكا لإلمػػاـ البػػاقر قكلػػط " :ال
( )1مستدرؾ سفينة البحار.1/5 ،
أما متنط ،فقد نقؿ
( )2أصكؿ الكافي ،144 – 143 /1 ،قاؿ آية ا﵀ البرقعي" :سند  :مج كؿ كما قاؿ المجمسي ،ك ٌ
هؤالء المج كلكف نق ن ه فان لمقرآف عف اإلماـ الصادؽ ...،كالكميني أصبح ناش انر ل ذ الهرافات كمقمدك يقمدكنط ب
عمـ" (كسر الصنـ.)146/1 ،

( )3انظر :المبحث الثاني مف الفصؿ اركؿ ،كالمبحث الثاني مف الفصؿ الثاني.
( )4كسائؿ الشيعة.103/12 ،
( )5العكالـ ،اإلماـ الحسيف  : الشيخ عبدا﵀ البحراني  ،المكتبة الشاممة الشيعية ،ص.27 :
( )6بحار ارنكار.320/2 ،
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فإف رم ػاف اسػـ مػف أسػماء ا﵀ ،)1( "
تقكلكا :هذا رم اف ،كال ذهب رم اف ،كال جاء رم اف ٌ
كافتػػركا عم ػػى جعف ػػر الص ػػادؽ أن ػػط ك ػػاف يق ػػكؿ" :آ اسػػـ م ػػف أس ػػماء ا﵀ الحس ػػنى ،فم ػػف ق ػػاؿ آ  :فق ػػد

اسػػت اث بػػا﵀" ( .)2كجػػاء فػػي مصػػادرهـ المعتمػػدة" :فػػأكؿ يػػكـ مػػف كػػؿ ش ػ ر "هرمػػزد ركز" اسػػـ مػػف

أسػػماء ا﵀ تعػػالى ،همػػؽ ا﵀  فيػػط آدـ  .تقػػكؿ الفػػرس :إنػػط يػػكـ جيػػد صػػالح لمشػرب كلمفػػرح ،ك
يقكؿ الصادؽ :إنط يكـ سعيد مبػارؾ ،يػكـ سػركر ،تكممػكا فيػط ارمػراء كالكبػراء ،كاطمبػكا فيػط الحػكائج،

فإن ػػا تػػنجح بػػإذف ا﵀" ( " ،)3ديبػػديف" اسػػـ مػػف أسػػماء ا﵀ تعػػالى ،يػػكـ جيػػد صػػالح لمسػػفر ،كالنكػػاح،
كالفصد كالحماـ ،كأهذ الشعر (.)4

مػػف المعمػػكـ أ ٌف معػػاني أسػػماء ا﵀ تعػػالى هػػي صػػفات لػػط رف أسػػماء ا﵀ تػػدؿ عمػػى ذاتػػط
-4
كلمػػا عطٌمػػت الشػػيعة-كمػػا سػػنعرؼ ال حقػان -صػػفات ا﵀ فإن ػػا تكػػكف قػػد عطٌمػػت
كتت ػػمف صػػفاتطٌ ،
أسػػماء ا﵀ تعػػالى عػػف معاني ػػا الحقيقيػػة التػػي هػػي صػػفاتط .فنسػػبكا لعمػػي  - : قػػاؿ" :كأنػػا اركؿ
كاآلهر ،كالباطف كالظاهر ،كبكؿ شػيء عمػيـ ،كعػيف ا﵀ ،كجنػب ا﵀ ،كأمػيف ا﵀ عمػى المرسػميف ،بنػا
يعبد ا﵀ ،كأنا أيحيي كأيميت ،كأنا حي ال أمكت" (.)5

-5

زعمت الشيعة أف هناؾ أسماء ﵀ تعػالى ال يعمم ػا إال ارئمػة ،كآؿ البيػت  كلػذلؾ نسػبت

كتػػب ـ قصػػة مكذكبػػة عم ػى اإلمػػاـ أبػػك جعفػػر البػػاقر ،جػػاء في ػػا " :فعمػػد أبػػك جعفػػر إلػػى نهمػػة يابسػػة

في ا ،فدنا من ا كقاؿ :أيت ا النهمة أطعمينا مما همؽ ا﵀ فيؾ " فمقػد أريػت النهمػة تنحنػي حتػى جعمنػا
نتنػاكؿ مػف ثمرهػا كنأكػؿ، ،كاذا أع اربػي يقػكؿ :مػا أريػت سػاح انر كػاليكـ ،فقػاؿ أبػك جعفػر :يػا أع اربػي ال
كلكنػا عممنػػا أسػػماء مػػف أسػػماء ا﵀ تعػػالى
تكػػذبف عمينػػا أهػػؿ البيػػت ،فإنػػط لػػيس منػػا سػػاحر كال كػػاهفٌ ،

فنجػػاب" ( .)6كفيػػط كػػذب عمػػي ـ أف ا﵀ عمٌم ػػـ مػػف أسػػمائط مػػا لػػـ يعمٌمػػط
فنعطػػى ،كنػػدعك ي
نسػػأؿ ب ػػا ي

ل يرهـ.

،كاذا كػػاف هػػذا مػػا حكتػػط مصػػادر الشػػيعة القديمػػة المعتمػػدة فػػإف أبشػ مػػا زعمػػط المعاصػػركف

من ـ في أسماء ا﵀  :ما قالط الشيخ االثنا عشرم المدعك حسيف الب باني :إبميس اسػـ مػف أسػماء

( )1الكافي ،69 /4 ،مف ال يح ر الفقيط ،172/2 ،كسائؿ الشيعة.269/7 ،
( )2مستدرؾ الكسائؿ.148 /2 ،
( )3بحار ارنكار.93 /56 ،

( )4بحار ارنكار.104/56 ،
( )5بحار ارنكار.34/103 ،

( )6الهرائج كالجرائج :قطب الديف الراكندم  ،المطبعة العممية – قـ ،ط 1409 ،1ق.116/ 2 ،
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()1
صرح أف إبميس هػك :شػيطاف عصػى ا﵀ فمعنػط ا﵀ ،فتع ػد
ا﵀  .كهذا يصادـ صريح القرآف ،الذم ٌ
ُاقن ماع افس ِ ِ
ِ
يـَ ...ؿاَ ٚل
اٚجد َ
الممعكف بإغكاء عباد ا﵀ ،كا ل ـ ،كما قاؿ تعالى ﴿:إِ َّٓ إِ ْبِ َ
أس َأ َباك َأ ْن َيُ َ َ َ َّ
ِ
ؽ اف َِّ ًَْْ َ ٜإِ َػ َي ْق ِم افدِّ ِ
اؿ ِِم ْإَ ْر ِ
ٔؿ َ َوإِ َّن َظ َِ ْٔ َ
ٚخ ُر ْج ِمْ ََْٓ ٚؾِٕ٘ َ
َؾ ْ
يـ ََ ...ؿ َٚل َر ِّب بِ ََم َأؽْ َق ْيتَْل َُٕزَ ِّيْ ََّـ ََُل ْ
َّؽ َر ِج ٌ
ِ
ِ
ِ
و َُٕؽْ ِقيَّْٓؿ َأ ِ
غ﴾ الحجر.40 ،39 ،35 ،34 ،31:
غ َ إِ َّٓ ظ َبَ ََ ٚك مْ ُْٓ ُؿ ا ُْدخْ َِه َ
َجً َ
َ ُ ْ َْ
َ

كمػػا زعػػـ أحػػد مشػػايه ـ المعاص ػريف أف اسػػـ ا﵀ ارعظػػـ هػػك :عمػػي  ،حيػػث ذكػػر قصػػة
مكذكبة عميط  أنط سار عمػى المػاء فتجمػد تحػت قدميػط ،فسػألط رجػؿ هيبػرم عػف السػبب ،فب ٌػيف لػط
ػي محمػد  .)2( كب ػذا
ػي محمػد  ،كأنػا كص ٌ
أنط تكسػؿ إلػى ا﵀ باسػمط ارعظػـ ،فقػاؿ :أسػألؾ بكص ٌ
و
لسمؼ اليف.
يككف الشيعة المعاصركف همفان اليف
إف الشيعة االثنا عشرية في اعتقادها في أسماء ا﵀ الحسني ،المنسكب كذبان آلؿ البيت ،
ٌ
قد كافقت الفرؽ ال الة المنتسبة لإلس ـ كالتي من ا:
أ-

الج ميػ ػػة ( )3تمػ ػػؾ الفرقػ ػػة الك ميػ ػػة التػ ػػي عطٌمػ ػػت أسػ ػػماء ا﵀ تعػ ػػالى كصػ ػػفاتط ،حػ ػػيف نفت ػ ػػا

ب-

 المعتزلة ( )1( )5أكلئؾ الذيف عطٌمكا أسػماء ا﵀ تعػالى عػف معاني ػا الحقيقيػة ،كجعمكهػا جكفػاء

()4
كلمػ ػا قال ػػت الش ػػيعة إف أس ػػماء ا﵀ تع ػػالى ه ػػي أس ػػماء ل ئم ػػة فإن ػػا ب ػػذلؾ عطٌم ػػت ه ػػذ
بالكمي ػػة ٌ ،
ارسماء عف حقيقت ا الدالة عمى ذات ا﵀ كصفاتط ،فمـ تهتمؼ عف الج مية.

مجردة عف المعنى كالم مكف ،فقالكا :سػمي بػ سػم  ،بصػير بػ بصػر ،كهكػذا .كقػد يككنػكا بػذلؾ
( )1شبكة الدفاع عف السنة،http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=93307
ارربعاء  ،2015/5/20س 12ـ.
( https://www.youtube.com/watch?v=wUOeljFIZA4 )2ارربعاء ،2015/5/20 ،س 12:30ـ.
( )3الج مية :فرقة تنتسب إلى الج ـ بف صفكاف الترمذم ،انتشرت في أكاهر دكلة بني أمية ،كمذهب ـ في اإليماف
أنط مجرد المعرفة بأف ا﵀ هك الرب الهالؽ لكؿ شيء ،كمف أتى بتمؾ المعرفة ،ثـ جحد بمسانط لـ يكفر بجحد ،
كمذهب ـ نفي ارسماء كالصفات كلذا ف ـ معطمة ،كما أن ـ مف يغ ة المرجئة كالجبرية( .مقاالت اإلس مييف
ل شعرم ،214-213 /1 ،كالفرؽ بيف الفرؽ لمب دادم ،ص.)211
( )4قاؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية" :ج ـ كاف ينكر أسماء ا﵀ تعالى ف يسميط شيئان ال حيان كال غير ذلؾ إال عمى
سبيؿ المجاز" (مجمكع الفتاكل.)311 /12 ،

( )5المعتزلة هـ :فرقة نشأت في أكاهر العصر ارمكم كازدهرت في العصر العباسي ،كهـ أتباع كاصؿ بف عطاء
الذم اعتزؿ مجمس الحسف البصرم كقاؿ بأف مرتكب الكبيرة في منزلة بيف المنزلتيف ،كهـ عشركف فرقة ،كهـ
ج مية في الصفات ،كقالكا بأف أفعاؿ العباد مهمكقة ف ـ قدرية (مقاالت اإلس مييف ،155/1 ،الفرؽ بيف الفرؽ،
 ،93/1الممؿ كالنحؿ)43/1 ،
فالمعتزلة تجم عمى غاية كاحدة كهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات كمتميزة عن ا .كلكن ـ سمككا طريقيف في

مكقف ـ مف الصفات=.
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أهؼ جرمان مف الشيعة رن ـ هربكا مف التشبيط حسب ٌادعائ ـ لكن ـ كقعكا في التعطيػؿ ،كلػـ ييػذكر
أمػا الشػػيعة فػػإن ـ صػرفكا
عػػن ـ أن ػػـ عبػػدكا غيػػر ا﵀ ب ػػذ ارسػػماء مػػف المػػكتى ،كالقبػػكر ،كالمشػػاهدٌ .

أسماء ا﵀ تعالى ل ير قصدان من ـ ،كجعمكا ذلؾ دينان عف ارئمة فصػرفكا أتبػاع ـ عػف الهػالؽ الحػؽ
إلى عبادة المهمكقيف مف آؿ بيت نبيط .

كمػػف جكانػػب مػكافقت ـ لممعتزلػػة فػػي تكحيػػد ارسػػماء ،أف المعتزلػػة جعمػػت أسػػماء ا﵀ غيػػر تكقيفيػػة (،)2
كأما الشيعة فقد أجازت تسمية ا﵀ بأسماء لـ ترد في الكتاب كال في السنة مثؿ :رم ػاف ،آ  ،أسػماء

الش كر الفارسية ،حركؼ ال جاء ،إبميس.

ػؽ
لكف المعتزلة اشترطت أف يككف ا﵀ متصػفان بمعنػى هػذا االسػـ ،كأال يػكهـ هػذا االسػـ نقصػان فػي ح ٌ
ٌ
()3
لكف الشيعة أثبتت في حؽ ا﵀ أسماء تكهـ النقص.
ا﵀ تعالى
ٌ


= الطريؽ اركؿ :الذم عميط أغمبيت ـ كهك نفي ا صراحة فقالكا :إف ا﵀ عالـ بذاتط ال بعمـ كهكذا في باقي الصفات.
كالطريؽ الثاني :الذم عميط بع

ـ كهك إثبات ا اسمان كنفي ا فع ن ،فقالكا :إف ا﵀ عالـ بعمـ كعممط ذاتط كهكذا بقية

الصفات ،فكاف مجتمعان م الرأم اركؿ في ال اية كهي نفي الصفات( .مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد ارسماء

كالصفات ،ص)102 :

( )1انظر :الصمة بيف التشي كاالعتزاؿ :محمد الجدعاني.245/1 ،
( )2انظر :حاشية العطار عمى شرح الج ؿ المحمي عمى جم الجكام  :حسف بف محمد بف محمكد العطار
الشافعي ،دار الكتب العممية ،بدكف رقـ طبعة.496/2 ،

( )3انظر :المصدر السابؽ ،حاشية العطار.496/2 ،
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الم م الثان  :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ ال ات

عن الش ع االثنا عش

:

أكالن :عقيدة آؿ البيت في صفات ا﵀ عامةن كأقسام ا عند الشيعة:
ٌإن ػػط م ػػف مجم ػػكع م ػػا نس ػػبتط مص ػػادر الش ػػيعة المعتم ػػدة آلؿ البي ػػت  ف ػػي تكحي ػػد ارس ػػماء
كالصفات ،كمف ه ؿ أقكاؿ عمماء الشيعة المكثكقيف عندهـ التي بنكهػا عمػى أقػكاؿ كػذبكها عمػى آؿ
البيت في هذا التكحيد فإنط يتبيف لنا أمراف:
اركؿ :أف تكحيد الصفات المزعكـ عمى آؿ البيت  هك :نفي الصػفات عػف ا﵀ تعػالى ( ،)1كجعم ػا
هي عيف ذاتط  ،كمنح صفات ا﵀ تعػالى ل ئمػة مػف آؿ البيػت .كعمػى هػذا جػاءت أقػكاؿ عممػائ ـ

المعتمديف كمن ا:

قاؿ شيه ـ المفيد" :إف ا﵀  اسمط حي لنفسط ال بحياة ،كأنط قادر لنفسػط ،ك عػالـ لنفسػط،

()2
يبيف أف نفي الصفات محؿ إجماع
ال بمعنى ،...كهذا مذهب اإلمامية كافة كالمعتزلة" .كفي قكلط ٌ
اإلماميػػة ،كأن ػػـ يقػ ٌػركف بمكافقػػة المعتزلػػة فيػػط ،كقػػاؿ ع مػػة الشػػيعة الحمػػي" :أنػػط تعػػالى يسػػتحيؿ أف

معنى ،أك حاالن ،أك صفة غيرهما رف كجكب الكجػكد
يتصؼ بصفة زائدة عمى ذاتط ،سكاء جعمناها
ن
يقت ي االست ناء عف كؿ شيء ،ف يفتقر في ككنط قاد انر إلى صفة القدرة ،كال فػي ككنػط عالمػان إلػى

ص ػػفة العم ػػـ ،كال غي ػػر ذل ػػؾ م ػػف المع ػػاني كارحػ ػكاؿ، ،كانم ػػا قي ػػد الص ػػفات بال ازئ ػػدة عينػ ػان رن ػػط تع ػػالى

مكص ػػكؼ بص ػػفات الكم ػػاؿ لك ػػف تم ػػؾ الص ػػفات نف ػػس ال ػػذات ف ػػي الحقيق ػػة، ،كاف كان ػػت م ػػايرة ل ػػا
باالعتبار (.)3

كقد جاءت ألفاظ ـ كأدلت ـ العقمية تمامان كالمعتزلة ،فقد جاء في عقائد اإلمامية" :ا﵀ تعػالى

منفي عنط المعاني كالصفات ال ازئدة ،بمعنى أنط ليس عالمان بالعمـ ،كال قاد انر بالقدرة ،...بػدليؿ أنػط لػك

( )1كاف اعتقاد أكائؿ الشيعة في صفات ا﵀ يقكـ عمى إثبات الصفات ﵀ تعالى ،كأن ا مف جنس ما عميط
المهمكقيف( .الفصؿ في الممؿ كالنحؿ )40/5 ،أما المتأهركف من ـ الذيف استقر عمى قكل ـ اعتقاد الشيعة إلى
عصرنا هذا فقالكا بنفي الصفات ،كهـ الذيف تبنكا اعتقاد المعتزلة في الصفات أكائؿ القرف الراب ال جرم إلى عصرنا

هذا.
( )2أكائؿ المقاالت في المذاهب كالمهتارات :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف ،تحقيؽ :إبراهيـ ارنصارم
الزنجاني الهكئيني ،سمسمة الكتب العقائدية ( ،)188إعداد مركز اربحاث العقائدية ،ص.52 :
( )3كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد :الع مة الحمي ،تحقيؽ :آية ا﵀ حسف زاد اآلممي ،سمسمة الكتب
العقائدية ( ،)175إعداد مركز اربحاث العقائدية ،ص .411
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كاف كذلؾ لزـ ككنط مح ن لمحكادث لك كانت حادثػة ،كتعػدد القػدماء لػك كانػت قديمػة ،كهمػا محػاالف،
كأي ا لزـ افتقار الكاجب إلى صفاتط الم ايرة لط ،فيصير ممكنان ،كهك ممتن " (.)1

تبن ػكا هػػذ العقيػػدة الفاسػػدة ،ف ػػذا إمػػام ـ الهمينػػي يك ٌ ػػح
أمػػا المعاصػػركف مػػف الش ػيعة فقػػد ٌ
اقتداؤ بطريقة المعتزلة في التعبير عف صفات ا﵀ ،بقكلط ":كعمى ػكء الحقيقػة ،كالكاقػ فػإف جميػ

اركصػاؼ تعػكد جميعػان إلػى الػذات المقدسػػة ،كتكػكف عينػط" ( ،)2كقكلػػط":كحيػث أف اإلرادة ،كالمشػػيئة،

()3
كالقػػدرة عػػيف ذاتػػط المقدسػػة ،كانػػت الفاعميػػة بالػػذات ،عػػيف الفاعميػػة بػػاإلرادة كالقػػدرة"  .فػ نجػػد فرقػان

بػ ػػيف ألفاظػ ػػط كألفػ ػػاظ المعتزلػ ػػة الػ ػػذيف عطٌم ػ ػكا صػ ػػفات ا﵀ تعػ ػػالى ،فق ػػالكا فػػػي التعبيػ ػػر ع ػػف تعطػ ػػيم ـ
لمصػػفات ":لػػك أف ا﵀ تعػػالى كػػاف عالم ػان بعمػػـ ،حيػػاًّ بحيػػاة ،قػػاد انر بقػػدرة ،ازئػػدةن عمػػى ذاتػػط ،قائم ػةن بػػط

سػػبحانط :لكػػاف جسػػمان رف العمػػـ ،كالقػػدرة ،كاإلرادة ،كالحيػػاة تحتػػاج إلػػى محػػؿ مهصػػكص ،كالمحػػؿ
المهصػػكص البػػد أف يكػػكف جسػػمان ،كا﵀ سػػبحانط لػػيس بجسػػـ ،كال يصػػح أف يكػػكف جسػػمان، ،كاال لكػػاف
محدثان رف الحكادث ال تقكـ إال بحادث".

()4

لكػ ٌػف الشػػيعة االثنػػا عش ػرية كمػػا هػػي عػػادت ـ ،أهػػذكا فسػػاد عقيػػدت ـ مػػف الفػػرؽ ال ػػالة التػػي
اهتمط ػكا ب ػػا ،كلػػـ يكتف ػكا بػػذلؾ ،بػػؿ ألصػػقكا هػػذا الفسػػاد بػػآؿ البيػػت  ظمم ػان كعػػدكانان ،كذلػػؾ عبػػر
ركايات كذبكها عمى ألسنة آؿ البيت  ،من ا:

أ-

ما يفيد أف كماؿ التكحيد هك نفي الصفات عف الهالؽ  ،فنسبكا إلى عمػي بػف أبػي طالػب

الديف معرفتط ،ك كماؿ معرفتط التٌصديؽ بط ،ك كماؿ التٌصديؽ بط تكحيد  ،ك كماؿ تكحيد
"أكؿ ٌ
ٌ :
اإله ص لط ،ككماؿ اإله ص نفي الصفات عنط فمف كصفط فقد قرنط ،كمػف قرنػط فقػد ٌثنػا  ،كمػف

حد فقد
جز  ،كمف ٌأ
ٌثنا فقد ٌأ
حد  ،كمف ٌ
جز فقد ج مط ،كمف ج مط فقد أشار اليط كمف أشار اليط فقد ٌ
()5
عد ".
ٌ

ب-

 ما يفيد أف الصفة هي عػيف المكصػكؼ ،كأف إثبػات الصػفات يقت ػي التشػبيط ،فنسػبكا إلػى

المٍم ً ػـ عبػاد
أبي الحسف الر ا أنط كتب لمف سألط عف التكحيد" :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ ،الحمد ﵀ ي

( )1أ كاء عمى عقائد الشيعة اإلمامية كتاريه ـ :الشيخ جعفر السبحاني ،مؤسسة اإلماـ الصادؽ ،قـ ،ط،1
1421ق ،ص.371 :

( )2المصدر السابؽ.181/2 ،
( )3السابؽ.175/2 ،
( )4شرح ارصكؿ الهمسة ،ص.440 ،162:
( )5من اج البراعة في شرح ن ج الب غة لمهكئي ،170/1 ،من اج البراعة :قطب الديف الراكندم ،المكتبة الشاممة
الشيعية  ،23/1 ،تفسير القمي،27/1 ،
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الحمد ،كفاطرهـ عمى معرفة ربكبيتط ،الممتن مف الصفات ذاتػط كمػف اربصػار رؤيتػط ،كمػف اركهػاـ
اإلحاطػػة بػػط ،ال أمػػد لككنػػط ،كال غايػػة لبقائػػط ،أكؿ الديانػػة معرفتػػط ،ككمػػاؿ المعرفػػة تكحيػػد  ،ككمػػاؿ
التكحيػػد نفػػي الصػػفات عنػػط ،لش ػ ادة كػػؿ صػػفة أن ػػا غيػػر المكصػػكؼ ،كش ػ ادة المكصػػكؼ أنػػط غيػػر

الصفة ،ك ش ادت ما جميعان عمى أنفس ما بالبينة الممتن من ا ارزؿ ،فمف كصػؼ ا﵀ فقػد ح ٌػد كمػف
حػ ٌػد فقػػد عػ ٌػد  ،كمػػف عػػد فقػػد أبطػػؿ أزلػػط ،كهػػك فػػكؽ مػػا يصػػفط الكاصػػفكف" )1( .كفيػػط يؤكػػد مػػا افتػػرك
سابقان عمى عمي .
ارمػػر الثػػاني :أف أقسػػاـ صػػفات ا﵀ تعػػالى عنػػد آؿ البيػػت حسػػب مػػا زعمػػط عممػػاء الشػػيعة ،قسػػماف
هما(: )2

كيعرف ػػا ع م ػػت ـ محمػػد ر ػػا المظفػػر بقكلػػط " :ص ػػفاتط
أ-
صػػفات الكمػػاؿ كتسػػمى الثبكتيػػةٌ :
تعػػالى الثبكتي ػػة الحقيقيػػة الكمالي ػػة التػػي تس ػػمى بص ػػفات الجمػػاؿ كالكم ػػاؿ .كػػالعمـ ،كالق ػػدرة ،كال ن ػػى،
كاإلرادة ،كالحيػػاة .هػػي كمٌ ػػا عػػيف ذاتػػط ،ليسػػت هػػي صػػفات ازئػػدة عمي ػػا ،كلػػيس كجكدهػػا إالٌ كجػػكد

الػػذات ،فقدرتػط مػػف حيػػث الكجػػكد حياتػػط كحياتػػط قدرتػػط ،بػػؿ هػػك قػػادر مػػف حيػػث هػػك حػػي ،كحػػي مػػف
الكمالية" )3( .إذف هي
اثنينية في صفاتط ككجكدها ،كهكذا الحاؿ في سائر صفاتط
حيث هك قادر ،ال
ٌ
ٌ
ما د ٌؿ عندهـ عمى كماؿ ا﵀ كالعمـ ،كالقدرة ،كالمشيئة ،كالحياة ،كهي عيف الذات ،كثبكت ا هك نفػي

أ ػدادها رف صػػفاتط ال سػػبيؿ إلدراك ػػا ،فحياتػػط عػػدـ المػػكت ،كعممػػط عػػدـ الج ػػؿ ،كهكػػذا ( .)4كهػػي
عندهـ عمى قسميف كذلؾ :ذاتية ،كفعمية ( )5أتحدث عن ا إف شاء ا﵀ في المطمبيف التالييف.

أمػا الصػفات السػمبية التػي تس ٌػمى
ب -صفات الج ؿ كتسمى السمبية :كقاؿ المظفػر فػي بيان ػاٌ ":
ػإف سػػمب اإلمكػػاف
بصػػفات الج ػ ؿ ،ف ػػي ترج ػ جميع ػػا إلػػى سػػمب كاحػػد هػػك سػػمب االمكػػاف عنػػط ،فػ ٌ
الزمط بؿ معنا  :سمب الجسػمية ،كالصػكرة ،كالحركػة ،كالسػككف ،كالثقػؿ ،كالهفٌػة ،كمػا إلػى ذلػؾ ،بػؿ
سمب كؿ نقص" )6( .إذف ف ي عندهـ الصفات التي يجب سمب ا عف الذات ،كتنزي ػا ممػا فيػط داللػة

عمى النقص كالعجز لككن ا تتنافي م كجكب الكجػكد ،كتسػمى ج ليػة رف الػذات اإلل ػة تجػ ٌؿ عػف

( )1التكحيد :الصدكؽ ،ص.57-56 :
( )2تصحيح اعتقادات اإلمامية لممفيد ،ص ،41 :عقائد اإلمامية لممظفر ،ص.33 :
( )3عقائد اإلمامية لممظفر ،ص.31-30 :
( )4انظر :حؽ اليقيف ،عبد ا﵀ شبر ،ص.41 :
( )5انظر :تصحيح اعتقادات اإلمامية لممفيد ،ص ،41 :عقائد اإلمامية لممظفر ،ص.39-38 :
( )6عقائد اإلمامية لممظفر ،ص.31 :
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()1
ػص هنػػا صػػفات
االتصػاؼ ب ػػا" .بعػػد أف تب ٌػيف لنػػا أف الشػػيعة يعتقػدكف بنفػػي صػػفات ا﵀ عامػةن ،نهػ ٌ
ا﵀ الذاتية ،ببياف اعتقادهـ في ا ،يقكؿ الشيخ المفيػد -مػف كبػار عممػاء الشػيعة" :-صػفات المٌػط عمػى

فيقاؿ عن ا أن ا صفات لمذات .كثاني ما منسػكب إلػى ارفعػاؿ،
ربيف ،أحدهما منسكب إلى الذات ،ي
فتككف صفة ل ا" ( .)2كهذا التقسيـ مكجكد كمعتمد في مصادر أهؿ السنة -كما ذكرت سابقان.)3( -
تع ف ال فا ال ات

عن الش ع :

يعرف ػا عممػاء الشػيعة بقػػكل ـ " :كيػراد بصػفات الػذات ،تمػػؾ التػي ال يتصػؼ المٌػط بأ ػػدادها،
ٌ
كال يج ػػكز أف يهم ػػك عن ػػا ،ك ػػالعمـ ،كالق ػػدرة ،كالحي ػػاة .فػ ػ يكص ػػؼ س ػػبحانط بالج ػػؿ ،أك العج ػػز ،أك

المكت .كما ال يجكز أف يهمك عػف هػذ الصػفات أبػدان" )4( .ف ػي عنػدهـ الصػفات الم زمػة لػذات ا﵀
مف العمـ ،كالقدرة ،كغيرها ،كهي في حقيقت ا عيف الذات، ،كاف اهتمفت في معاني ا (.)5

كقػػد جػػاءت هػػذ العقيػػدة المزعكمػػة فػػي صػػفات ا﵀ مسػػتندة إلػػى ركايػػات مكذكبػػة-كمػػا هػػي

ع ػػادت ـ -م ػػف الش ػػيعة عم ػػى آؿ البي ػػت  كمن ػػا( :ركاي ػػات ت ػػكحي ب ػػالنفي كالتعطي ػػؿ كه ػػك اعتق ػػاد
المتأهريف مف الشيعة ،كركايات تكحي بالتشبيط كالتجسيـ كهك اعتقاد المتقدميف من ـ).
كجسػمكها كشػب كها ،ك ٌادعكهػا رنفسػ ـ ،فقػد
أكالن :ما يشير إلػى أف ارئمػة عطٌمػكا صػفات ا﵀ الذاتيػةٌ ،
الناطؽ ،كعيف ا﵀
نسبكا إلى أمير المؤمنيف عمي ": أنا عمـ ا﵀ ،كأنا قمب ا﵀ الكاعي ،كلساف ا﵀ ٌ
النػػاظرة ،كأنػػا جنػػب ا﵀ ،كأنػػا يػػد ا﵀" )6( .كفػػي هػػذ الركايػػة مػػف التشػػبيط كالتجسػػيـ لصػػفات ا﵀ تعػػالى
ٌ

بػػالمهمكؽ م ػػف عبػػاد  ،كم ػػا في ػػا تعطيم ػػا عن ػػط سػػبحانط ،كمنح ػػا ل ئمػػة م ػػف آؿ البيػػت ك ػػذبان عم ػػى

ألسنت ـٌ -برأهـ ا﵀ -كفي ا نسبة صػفات ﵀ لػـ تػرد فػي الشػرع مثػؿ :القمػب كالمسػاف ،كقػد أثبػت الشػرع
صػػفة الك ػ ـ ﵀ تعػػالى لكنػػط لػػـ يػػدلنا عمػػى ارداة التػػي تكمػػـ ب ػػا سػػبحانط ،فمػػف أيػػف نسػػبكا ﵀ قمب ػان
كلسانان إال مف تشبي ط بالمهمكقيف.

ثانيػان :مػػا يشػػير إلػػى أف ارئمػػة جعمػكا تعطيػػؿ الصػػفات هػػك التكحيػػد ،كأف الصػػفات هػػي عػػيف الػػذات،

كمنط:

( )1العقيدة اإلس مية عمى

كء مدرسة آؿ البيت :جعفر السبحاني ،ص.65 :

( )2تصحيح اعتقادات اإلمامية لممفيد ،ص.41 :
( )3انظر :المبحث اركؿ مف هذا الفصؿ.
( )4دراسات في العقيدة اإلس مية :جعفر شمس الديف ،ص.177 :
( )5انظر :تفسير الميزاف.29/7 ،

( )6أصكؿ الكافي ،145 /1 ،بحار ارنكار.257/26 ،
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أ-

عف بشر بف بشار النيسابكرم قاؿ :كتبت إلى الرجؿ (عمي بف الحسيف) " :إف مف قبمنا

قد اهتمفكا في التكحيد ،فمن ـ مف يقكؿ :هك جسـ كمػن ـ مػف يقػكؿ :هػك صػكرة ،فكتػب إلػي :سػبحاف

حد ،كال يكصؼ ،كال يشب ط شيء ،كليس كمثمط شيء كهػك السػمي البصػير" )1( .كفي ػا تنزيػط
مف ال يي ٌ
ا﵀ عف الصفات ،حيث جعمكا التعطيؿ تنزي ان لط سبحانط.
ب-

 عف أبي بصير ،قاؿ :سمعت أبا عبػد ا﵀ الصػادؽ  يقػكؿ" :لػـ يػزؿ ا﵀  ربنػا كالعمػـ

ذاتػػط كال معمػػكـ ،كالسػػم ذاتػػط كال مسػػمكع ،كالبصػػر ذاتػػط كال مبصػػر ،كالقػػدرة ذاتػػط كال مقػػدكر ،فممػػا
أحدث ارشياء كق العمـ منػط عمػى المعمػكـ ،كالسػم عمػى المسػمكع ،كالبصػر عمػى المبصػر ،كالقػدرة
عمػػى المقػػدكر" )2( .كفيػػط مػػا يؤكػػد أف الصػػفات الذاتيػػة هػػي عػػيف الػػذات ،كفيػػط إشػػارة إلػػى أنػػط يكتسػػب

الصفة بعد إحداث ارشياء-تعالى ا﵀ عف ظمم ـ.-

ج -عف أبي جعفر الباقر  أنط قاؿ في صػفة ً
القػ ىدـ :إنػط كاحػد ،أحػد ،صػمد ،أحػدم المعنػى،
ليس بمعاف كثيرة مهتمفة .قػاؿ :قمػت :يجعمػت فػداؾ يػزعـ قػكـ مػف أهػؿ العػراؽ أنػط يسػم ب يػر الػذم
كشب كا ،تعالى ا﵀ عف ذلؾ إنط سمي
يبصر ،كيبصر ب ير الذم يسم  .قاؿ :فقاؿ :كذبكا ،كألحدكاٌ ،
بصير ،يسم بما يبصر ،كيبصر بما يسم  .قاؿ :قمت :يزعمكف أنط بصير عمػى مػا يعقمكنػط .قػاؿ:
فقاؿ :تعالى ا﵀ إنمػا يعقػؿ مػا كػاف بصػفة المهمػكؽ كلػيس ا﵀ كػذلؾ" )3( .كفيػط إثبػات أف صػفات ا﵀
الذاتية هي عيف ذاتط ،فسػمعط هػك بصػر  ،ككحدانيتػط هػي ًق ىدمػط ،كفي ػا كصػؼ ا﵀ بصػفة لػـ تػرد فػي

الشرع :القدـ كهي مف صن المتكمميف ،بينمػا عبػر عن ػا القػرآف الكػريـ باسػـ اركؿ  كمػا فػي قػكؿ
ا﵀ تعػػالىُ ﴿:ها َاق ْإَ َّو ُل َو ْأ ِخ ا ُر﴾الحديػػد ،.3:كعػػف البػػاقر أي ػان قػػاؿ" :إف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى كػػاف كال
شيء غير  ،نك انر ال ظ ـ فيط ،كصادقان ال كذب فيط ،كعالمان ال ج ؿ فيط ،كحيان ال مكت فيػط ،ككػذلؾ
هػك اليػكـ ،ككػػذلؾ ال يػزاؿ أبػػدا" )4( .كفيػط أف الصػػفات الثبكتيػة الذاتيػة عنػػدهـ ثابتػة بنفػػي

ذات ا﵀ حسب زعم ـ.

ػدها عػػف

ثالثان :ما يشير إلى تعطيؿ الصفات الذاتية م تأكيم ا إلى معاني أهرل ،فعػف أبػى حمػزة قػاؿ" :قمػت
ر ٍء َهٚفِ ٌ
ؽ إِٓ َو ْج َٓا ُف ﴾
ربى جعفر  جعمني ا﵀ فداؾ أهبرني عف قكؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى ﴿:ـ ُُّؾ َ ْ
قاؿ :يا ف ف ف مؾ كؿ شيء ،كيبقى كجط ا﵀ أعظـ مف أف يكصؼ كلكف معناها :كؿ شػيء هالػؾ
( )1الكافي.103/1 ،
( )2الكافي ،107/1 ،بحار ارنكار.161/54 ،
( )3الكافي.108/1 ،

( )4بحار ارنكار.69/4 ،
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ركيػة" )1( .كفيػط تعطيػؿ
إال دينط .نحف الكجط الذل يؤتى ا﵀ منط لـ نزؿ في عباد ا﵀ مػا داـ ﵀ فػي ـ ٌ

لصػػفة الكجػػط ،كص ػرف ا ل ئمػػة كػػذبان عمػػي ـ .عػػف أميػػر المػػؤمنيف عمػػي  قػػاؿ كهػػك يهاطػػب أحػػد
ر ٍء َهٚفِ ٌ
ؽ إِٓ َو ْج َٓ ُف﴾ العنكبػكت ،88:فإنمػا نزلػت
الزنادقة إلقناعط باإلس ـ! قاؿ":كأما قكلط﴿:ـ ُُّؾ َ ْ
كؿ شيء هالؾ إال دينط رف مف المحاؿ أف ي مؾ منط كؿ شيء كيبقى الكجط ،هك أج ٌؿ كأعظـ مف
ذلؾ" )2( .كفيط تأكيؿ صريح لصفة ذاتية ﵀ تعالى إلى معنى ال تقت يط الم ػة ،أك يػد ٌؿ عميػط الشػرع،
فأكلكا صفة الكجط بديف ا﵀ ،كهذا كا ح البط ف.
ٌ

كهذا "قكؿ اإلمامية :عدـ ارهذ بظكاهر هذ الصفات، ،كاثبات ػا عمػى نحػك المجػاز مػف غيػر
تأكيؿ .أم :حمؿ هذ الصفات عمى معاني ا الم كية مف باب الكنايػة عػف مفػاهيـ عاليػة ال مػف بػاب
التأكيؿ".

()3

رابعػان :مػػا يشػػير إلػػى أف ارئمػػة عطمػكا صػػفات ا﵀ ،هشػػية الشػػرؾ بػػا﵀ ،بػػدعكل أف إثبػػات الصػػفات،
إثبات آلل ة م ا﵀ تعالى ،فرككا عف الحسيف بف هالد قاؿ سمعت اإلماـ الر ػا يقػكؿ" :لػـ يػزؿ ا﵀

تبارؾ كتعالى عميمان ،قاد انر ،حيان ،قديمان ،سميعان ،بصي انر ،فقمت لط :يا ابف رسكؿ ا﵀ إف قكمان يقكلػكف:

إنػػط  لػػـ يػػزؿ عالمػان بعمػػـ ،كقػػاد انر بقػػدرة ،كحيػان بحيػػاة ،كقػػديمان بقػػدـ ،كسػػميعان بسػػم  ،كبصػػي انر ببصػػر

فقاؿ  : مف قاؿ ذلؾ كداف بط فقد اتهذ م ا﵀ آل ة أهرل ،كليس مف كاليتنا عمى شيء ،ثـ قاؿ

 : لػـ يػزؿ ا﵀  عميمػان ،قػاد انر ،حيػان ،قػػديمان ،سػميعان ،بصػػي انر لذاتػط ،تعػالى عمػػا يقػكؿ المشػػرككف
كالمشػػب كف عم ػكان كبي ػ انر" )4( .كفيػػط تجريػػد أسػػماء ا﵀ عمػػا تػػدؿ عميػػط مػػف معػػاني الصػػفات ،كأف جمي ػ
الصفات الذاتية بمعنى كاحد كهي عيف الذات ،كأف مف كالية ارئمة االعتقاد ب ذا التعطيؿ.

بعد عرض هذ الركايات يتبيف لمباحثة أف :الركايات التي كذبت ا الشيعة عمػى آؿ البيػت 
تنكعت في داللت ا ففي ا :ما د ٌؿ عمى نفي الصفات كتعطيم ا بشكؿ كامؿ ،كمن ا ما د ٌؿ عمى تشبيط
كتجسيـ الصفة ( )5كصرف ا ل ئمة ،كفي ا ما د ٌؿ عمى أف الصفة هي عيف الذات كليست زائدة عن ا،
( )1بصائر الدرجات.74/1 ،

( )2االحتجاج :الطبرسي ،تعميؽ :محمد باقر الهراساف ،دار النعماف-النجؼ1386،ق1966/ـ  ،بحار ارنكار،
.121/90
( )3التكحيد عند مذهب أهؿ البيت عمي ـ الس ـ :ع ء الحسكف ،المكتبة الشيعية عمى شبكة المعمكمات الدكلية،
ص.349 :
( )4التكحيد :الصدكؽ ،ص.140:
( )5قاؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية

" :كقدماء اإلمامية كمتأهركهـ متناق كف في هذا الباب ،فقدماؤهـ غمك في

التشبيط ،التجسيـ ،كمتأهركهـ غمك في النفي كالتعطيؿ" (من اج السنة)103/2 ،
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كفي ا ما د ٌؿ عمى تأكيؿ الشػيعة لمصػفة ،كصػرف ا إلػى معػاني ال تحتمم ػا .كب ػذا فقػد جمعػت الشػيعة
فػػي تكحيػػد الصػػفات كػػؿ أسػػاليب الفػػرؽ ال ػػالة فػػي تكحيػػد الصػػفات ،كزادت عمي ػػا بػػأف جعمػػت هػػذ
ارساليب دينان منسكبان آلؿ البيت ٌبرأهـ ا﵀.
أقوال آل الل

عن الش ع ف

ف الك م لاعتلا ا

ف

ات

فعم :

لما أقرت الشيعة عمى ألسنة كبار عممائ ا أن ا تبنت عقيدة المعتزلة فػي الصػفات كػاف مػف
ٌ
لكازـ ذلؾ أف تقػكؿ بقػكؿ المعتزلػة فػي صػفة كػ ـ ا﵀ تبػارؾ كتعػالى ،كتقػكؿ تبعػان لػذلؾ بهمػؽ القػرآف

ػ ل ـ ،فق ػػالكا بتحري ػػؼ القػػرآف،

الك ػريـ لك ػ ٌػف الش ػػيعة كعػػادت ـ زادكا عم ػػى ك ػػؿ الفػػرؽ ال ػػالة ف ػػي
كنقصط ،كأف فيط ما ليس منط ( ،)1كعمدكا إلى صرؼ معانيط عف دالالت ا الحقيقية التي تكافؽ الم ة،
ككقائ نزكؿ اآليات إلى ما يهدـ غمكهـ في آؿ البيت .
تع ف الش ع لك م ا﵀ تعالى :قالكا إنط  متكمـ بمعنى أنط يهمؽ صػكتان يسػمعط مػف أراد سػماعط

أف صػػفة الك ػ ـ صػػفة قائمػػة بذاتػػط  ،كب ػػذا المعنػػى جػػاءت أق ػكاؿ
ممػػف يهػػاطب ـ ،كلػػيس بمعنػػى ٌ
عمم ػػائ ـ ،فق ػػاؿ الحم ػػي " :ق ػػاؿ أه ػػؿ الح ػػؽ :إن ػػط م ػػتكمـ بمعن ػػى أن ػػط فع ػػؿ الكػػ ـ ال ػػذم ه ػػك الح ػػركؼ

حدث ،كمجعكؿ ،كمهمكؽ ،بمعنى أنط فاعؿ لط" )2( .كقاؿ أي ان" :إنط تعالى
كارصكات ،كأف الك ـ يم ى
مػػتكمـ باإلجمػػاع ،كالمػراد بػػالك ـ الحػػركؼ كارصػكات المسػػمكعة المنظمػػة ،كمعنػػى أنػػط تعػػالى مػػتكمـ
أنػػط يكجػػد الكػ ـ فػػي جسػػـ مػػف ارجسػػاـ )3( ".كقػػاؿ محمػػد جػكاد م نيػػة –مػػف عممػػائ ـ-عػػف كػ ـ ا﵀
تعالى " :كقالت اإلمامية  :بؿ هك حادث كمهمكؽ" (.)4

( )1انظر :السيكؼ المشرقة كمهتصر الصكاعؽ المحرقة ،كهك :مهتصر لكتاب (الصكاعؽ المحرقة إلهكاف
الشياطيف كالزندقة)  :نصير الديف محمد الش ير بهكاجط نصر ا﵀ ال ندم ،اهتصر كهذبط :أبك المعالي محمكد

شكرم بف عبد ا﵀) ارلكسي ،تحقيؽ :د .مجيد الهميفة ،مكتبة اإلماـ البهارم ،القاهرة ،ط 1429 ،1هػ  2008 /ـ،
ص.360:
الحمي ،تحقيؽ :ر ا ارستاذم ،مجم البحكث
( )2المسمؾ في أصكؿ الديف :أبك القاسـ جعفر بف الحسف بف سعيد
ٌ
اإلس مية -مش د-إيراف ،ط1414 ، ،1ق ،ص.72:
( )3الناف يكـ الحشر ،الحمي ،دار ار كاء  -بيركت ،ط 1417هػ1996 /ـ ص.44 :
( )4الشيعة في الميزاف :محمد جكاد م نية.2/13 ،
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كعميط فإف الشيعة االثنا عشػرية تقػكؿ إف كػ ـ ا﵀ مهمػكؽ كلػذلؾ قالػت بهمػؽ القػرآف تمامػان

كالمعتزلة ( ،)1حيث قاؿ آية الشيعة محسف ارميف" :قالت ال ٌشيعة كالمعتزلة :القرآف مهمكؽ".

()2

أمػػا المعاصػػركف اليػػكـ ،فقػػد حمم ػكا أفكػػار أس ػ ف ـ ،فقػػالكا بقػػكل ـ فػػي صػػفة الك ػ ـ ،يقػػكؿ

الػ ػػدكتكر محمػ ػػد التميمػ ػػي ":كأفكػ ػػار المعتزلػ ػػة يحمم ػ ػػا اليػ ػػكـ كػ ػػؿ مػ ػػف :الراف ػ ػػة اإلماميػ ػػة ،كالزيديػ ػػة
()3

كاإلبا ية ،ككذلؾ مف ييسمكف بالعق نييف".
كل ػػذا جػػاء قػػكؿ الهمينػػي ع مػػت ـ فػػي هػػذا العصػػر ":كهػػذا الكتػػاب الػػذم ظ ػػر فػػي كسػػكة

العبػػارات ،كارلفػػاظ ،هػػك صػػكرة التجميػػات الذاتيػػة ،فػػي مرتبػػة الػػذات ،كعػػيف التجمػػي الفعمػػي فػػي مرتبػػة

الفعػػؿ ،كمػػا قػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف صػػمكات ا﵀ عميػػط" :إنمػػا ك مػػط فعمػػط" )4( .كمعنػػى هػػذا أف الهمينػػي
يتبنػػي عقيػػدة الج ميػػة كالمعتزلػػة فػػي أف ك ػ ـ ا﵀ هػػك :همقػػط الك ػ ـ فػػي غيػػر  ،فصػػفة الك ػ ـ عنػػد

الهميني محدثة مهمكقة.

كعمى عادت ـ فقد نسبكا هذا االعتقاد كذبان آلؿ البيت، كمف ذلؾ:

ما ينسب إلى جعفر الصادؽ:
سألط أبك بصير" :فمـ يزؿ ا﵀ متكممان فقاؿ جعفر الصادؽ :إف الك ـ صػفة محدثػة ليسػت
-7

بأزلية ،كاف ا﵀  كال متكمـ" )5( .كفيط جعؿ صفة الك ـ محدثة مهمكقة.
ُقن ُأ َّم ٌِ ٜه َل َأ ْر َبك ِم ْـ ُأ َّم ٍ ﴾ٜالنحػؿ ،92:لػيس كػ ـ ا﵀ ،بػؿ
-2
عف أبي عبد ا﵀ أنط قػاؿَ ﴿" :أ ْن َتُ َ
المنزؿ :أئمة هي أزكى مف أئمتكـ" )6( .كفيػط نفػي صػريح آليػة ثابتػة فػي كتػاب
يحرؼ عف مك عط ،ك ي
ا﵀ ،مكذكب عمى لساف جعفر الصادؽ.
(ٌ )1بيف ذلؾ شيخ اإلس ـ ابف تيمية ،بقكلط" :الج مية كالمعتزلة يقكلكف :إنط همؽ ك مان في غير مف غير أف يقكـ
بط ك ـ رنط لك قاـ بط ك ـ بمشيئتط كقدرتط لقامت بط الحكادث قالكا :كال تقكـ بط الحكادث .قالت الج مية.
كالمعتزلة .رف الحكادث هي مف جممة الصفات التي يسمكن ا ارعراض .كعندهـ ال يقكـ بط شيء مف الصفات قالكا
رف الصفات أعراض كالعرض ال يقكـ إال بجسـ كليس هك بجسـ رف الجسـ ال يهمك مف الحكادث كما ال يهمك مف

الحكادث ف ك حادث"( .مجمكع الفتاكل).315/12 ،

( )2أعياف الشيعة ،محسف ارميف.461/1 ،

( )3مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد ارسماء كالصفات :محمد بف هميفة بف عمي التميمي ،أ كاء السمؼ -الرياض،
السعكدية ،ط1422 ،1هػ2002/ـ.88/1 ،
( )4اآلداب المعنكية لمص ة :الهميني ،نقمط لمعربية كعمٌؽ عميط :أحمد الف رم ،منشكرات مؤسسة ارعظمي-

بيركت1406،ق1986/ـ  ،ص.493:

( )5الكافي ،107/1 ،بحار ارنكار.161/45 ،
( )6الكافي ،293/1 ،بحار ارنكار.170/36 ،
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

كتبعان ل ذ الركاية ،فقد زعمت الشػيعة أف القػرآف الحقيقػي ،كانػت فيػط سػكرة كاممػة فػي ف ػؿ

آؿ البيت ،كامامت ـ ،أسقط ا أعداء آؿ البيت تسمى ،سكرة الكالية (.)1
كيكفينا في الرد عمي ـ أف نذكر:

الركايػػات التػػي ثبتػػت عػػف آؿ البيػػت  فػػي كتػػب الشػػيعة المعتمػػدة ،التػػي يقػ ٌػركف في ػػا بػػأف
-1
القرآف هك ك ـ ا﵀ تعالى ،كمن ا:
أ-

عف عمي بف سالـ ،عف أبيط قاؿ :سألت الصادؽ  فقمت لط :يػا ابػف رسػكؿ ا﵀ مػا تقػكؿ

ب-

 قيؿ ربي الحسف مكسى " : يا ابف رسكؿ ا﵀ ،ما تقػكؿ فػي القػرآف فقػد اهتمػؼ فيػط مػف

في القرآف فقاؿ :هك ك ـ ا﵀ ،كقكؿ ا﵀ ،ككتاب ا﵀ ،ككحي ا﵀ ،كتنزيمط ،كهك الكتاب العزيز".

()2

قبمنػػا فقػػاؿ قػػكـ :إنػػط مهمػػكؽ ،كقػػاؿ قػػكـ :إنػػط غيػػر مهمػػكؽ فقػػاؿ  :أمػػا ٌإنػي ال أقػػكؿ فػػي ذلػػؾ مػػا
()3
صرحكا بأف القرآف كػ ـ ا﵀ غيػر مهمػكؽ لك ٌػف
يقكلكفٌ ،
كلكني أقكؿ :إنط ك ـ ا﵀  ." فارئمة ٌ
مبدأ التقية ييبطؿ العمؿ ب ذ الركايات ليستقر المذهب عمى القكؿ بهمؽ القرآف.

إف ا﵀ تبارؾ كتعالى أثبت في القرآف الكريـ الذم آمف آؿ البيت  أنط منزؿ غير مهمػكؽ،
-2
ِ
أَم﴾ النسػاء:
اؿ اهلل ُم َ
فأثبت  لنفسط صػفة الكػ ـ فػي مكا ػ عديػدة ،كقكلػط تعػالىَ ﴿:و َـ َِّ َ
قشاك َتُِْ ً
 ،164ج ػػاء ف ػػي ف ػػتح الق ػػدير":كقػ ػراءة الجم ػػكر برفػ ػ االس ػػـ الشػ ػريؼ عم ػػى أف ا﵀ ه ػػك ال ػػذم كم ػػـ

مكسى ...،كفائدة التأكيد دف تكهـ ككف التكميـ مجا انز" )4( ،فك ـ ا﵀ صفة ثابتة لط ،ال يعمػـ كيفيت ػا
ِ
قن
َاٚن َؾ ِر ٌ
ياؼ ِماْ ُْٓ ْؿ َي ْس َاّ ًُ َ
ُاؿ َو َؿادْ ـ َ
إال هك  ،كقاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى كذلؾَ ﴿ :أ َؾ َت ْى َّ ًُ َ
قن َأ ْن ُي ْٗمُْقا َفُ ْ
قن﴾ البقرة .75:كقاؿ سػبحانط ﴿ :وإِ ْن َأحدٌ ِمـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ
ُي ِّر ُؾق َٕ ُف ِم ْـ َب ًْ ِد َمَ ٚظ ََ ُِق ُه َو ُه ْؿ َي ًْ َِ ُّ َ
ؼـ َ
َ
َ
َ
ـ ََال َم اهللِ ُث َّؿ ُ َ
ْاشت ََج َٚر َك َؾ َٖ ِج ْر ُه َحتَّك َي ْس َّ َع ـَال َم اهللِ﴾ التكبة.6:
-3

ِ
قػػاؿ ا﵀ تعػػالىَ ﴿ :أٓ َف ا ُف َْ
غ﴾ ارع ػراؼ ،54 :كهػػذ اآليػػة
اٚر َك اهللُ َر ُّب ا ْف ًَااَ ٚد َ
اْل ِْا ُاؼ َو ْإَ ْما ُار َت َبا َ

الكريمة تدؿ عمى أمريف:

( )1فصؿ الهطاب في إثبات تحريؼ كتاب رب اررباب :حسيف بف محمد النكرم الطبرسي ،طبعة إيراف1398،ق،
ص.180 :
( )2بحار ارنكار.117 / 89 ،
( )3التكحيد لمقمي.224/1 ،
( )4فتح القدير.248/2 ،
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اركؿ :أنػػط تعػػالى فػ ٌػرؽ بػػيف الهمػػؽ كارمػػر ،كهمػػا صػػفتاف مػػف صػػفاتط ،أ ػػاف ما إلػػى نفسػػط،
أما الهمؽ ففعمط ،كأما ارمر فقكلط ،كارصػؿ فػي المتعػاطفيف الت ػاير إال إذا قامػت القرينػة عمػى عػدـ
إرادة ذلؾ ،كهنا قد قامت القرائف عمى تككيد الفرؽ بين ما ،كمن ا الكجط التالي.
كالثاني :أف الهمؽ إنما يككف بارمر ،كما قاؿ تعالى﴿ :إِٕ َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا ََ َص ًْٔ ًَ ٚأ ْن َي َُ َ
ُقن﴾
قل َف ُف ـ ُْـ َؾ َُٔ ُ
يػػس .82:فقكلػط تعػالى( :كػف) هػك أمػر فمػك كػاف مهمكقػان ،الحتػاج همقػط إلػى أمػر ،كارمػر إلػى أمػر،

إلى ما ال ن اية ،كهذا باطؿ.

()1

عمى الج مية المعتزلة ب ذ اآلية ،فقاؿ " :قمت :قاؿ ا﵀ تعػالى:
كقد احتج اإلماـ أحمد
-4
()2
﴿ َأٓ َفاا ُف َْ
اار اهللِ﴾...
اْل ِْ ُ
اار﴾ ففػػرؽ بػػيف الهمػػؽ كارمػػر"  ،كقػػاؿ ل ػػـ  " :قػػاؿ ا﵀َ ﴿ :أتَااك َأ ْم ُ
ااؼ َو ْإَ ْم ُ
()3
و
ببعض".
فأم ير ك يمط كاستطاعتيطي ليس بمهمكؽ ،ف ت ربكا كتاب ا﵀ بع ى ط
النحؿٍ 1:

أثبت النبي  صفة الك ـ ﵀ تعالى في كثير مف ارحاديػث ،حيػث ركت هكلػة بنػت حكػيـ
-5
قالػػت :سػػمعت رسػػكؿ ا﵀  يقػػكؿ" :مػػف نػػزؿ من ػزالن ثػػـ قػػاؿ :أعػػكذ بكممػػات ا﵀ التامػػات مػػف شػػر مػػا
همػػؽ ،لػػـ ي ػػر شػػيء حتػػى يرتحػػؿ مػػف منزلػػط ذلػػؾ" )4( .فأثبػػت النبػػي  بمػػا ذكرنػػا عنػػط شػػرعية
االستعاذة بكممات ا﵀ فمك كانت كمماتط مهمكقة لكانت االسػتعاذة ب ػا شػركان ،رن ػا اسػتعاذة بمهمػكؽ،
كمػػف المعمػػكـ أف االسػػتعاذة ب يػػر ا﵀ تعػػالى كأسػػمائط كصػػفاتط شػػرؾ ،فكيػػؼ يصػػح أف يعمػػـ النبػػي 
أمتط ما هك شرؾ ظاهر ،كهػك الػذم جػاءهـ بالتكحيػد الهػالص! فػد ٌؿ هػذا عمػى أف كممػات ا﵀ تعػالى
– شػػيخ اإلمػػاـ البهػػارم كمػػف أئمػػة السػػنة" :-ال ييسػػتعاذ
غيػػر مهمكقػػة ( .)5كقػػاؿ نعػػيـ بػػف حمػػاد
بػػالمهمكؽ ،كال بكػ ـ العبػػاد ،كالجػػف ،كاإلنػػس ،كالم ئكػػة ،كفػػى هػػذا دليػػؿ أف كػ ـ ا﵀ غيػػر مهمػػكؽ،
()6
كأف سكا همؽ".

( )1انظر :بحث بعنكاف :ك ـ ا﵀ تعالى بيف أهؿ السنة كالمعتزلة ،مكق ارلككة المجمس العممي ،إشراؼ :د .سعد
الحميد ،د .هالد الجريسي.

اله ؿ ،تحقيؽ :د .عطية الزهراني ،دار الراية – الرياض،
( )2السنة :أبك بكر أحمد بف محمد بف هاركف بف يزيد ى
ط 1410 ،1هػ 1989 /ـ.137/5 ،
( )3الرد عمى الج مية كالزنادقة :أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :صبرم بف س مة شاهيف ،دار
الثبات لمنشر كالتكزي  ،ط .40/1 ،1

( )4صحيح مسمـ ،كتاب الذكر كالدعاء ،باب في التعكذ مف سكء الق اء كدرؾ الشقاء كغير ،)2708( ،
.2080/4
( )5انظر :بحث بعنكاف :ك ـ ا﵀ تعالى بيف أهؿ السنة كالمعتزلة ،مكق ارلككة المجمس العممي ،إشراؼ :د .سعد
الحميد ،د .هالد الجريسي.
( )6همؽ أفعاؿ العباد :محمد بف إسماعيؿ بف إبراهيـ بف الم يرة البهارم ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف عميرة ،دار
المعارؼ السعكدية – الرياض ،ص.96:
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-6

حكػػـ عممػػاء السػػنة بػػالكفر عمػػى مػػف أنكػػر صػػفة الكػ ـ ﵀ تعػػالى ،كعمػػى مػػف قػػاؿ إف القػرآف

مهمكؽ ،كقد تػكاترت أقػكال ـ فػي ذلػؾ ،كمن ػا :قػاؿ الربيػ بػف سػميماف – صػاحب كتمميػذ الشػافعي –
حاكيان المنػاظرة التػي جػرت بينػط كبػيف حف و
ػص الفػرد فػي القػرآف الكػريـ  :فسػأؿ الشػافعي ،فػاحتج عميػط

الشافعي كطالت فيط المنػاظرة ،فأقػاـ الشػافعي الحجػة عميػط بػأف القػرآف كػ ـ ا﵀ غيػر مهمػكؽ ،ك ىكفػر

حفص الفرد .قاؿ الربي " :فمقيت حفصان الفرد في المجمس ىب ٍع يد ،فقاؿ  :أراد الشافعي قتمي " )1( .قػاؿ
اإلماـ أحمد بف حنبؿ " :مف قاؿ :القرآف مهمػكؽ ف ػك عنػدنا كػافر ،رف القػرآف مػف عمػـ ا﵀ ،
كفيط أسماء ا﵀ ." 

()2

 -7حكػػـ آيػػة ا﵀ البرقعػػي فػػي كتابػػط كسػػر الصػػنـ ،عمػػى الػػركاة الػػذيف نسػػبكا لإلمػػاـ الصػػادؽ أنػػط
ُقن ُأ َّم ٌِ ٜه َل َأ ْر َبك ِم ْـ ُأ َّم ٍ ﴾ٜالنحؿ ،92:كقاؿ إن ا ليسػت مػف كػ ـ ا﵀ ،بػأن ـ غػ ة
حرؼ اآلية"﴿ َأ ْن َتُ َ
ٌ
كمج كلي ال كية ،ثـ قاؿ ":إال أف الركاة الكذابيف لـ ينتب كا إلى أف هذ اآليات في سكرة النحؿ كهي

سػػكرة مكيػػة نزلػػت فػػي مكػػة ...كفػػي مكػػة لػػـ يكػػف هنػػاؾ نقػػض لع ػػد اإلمامػػة كارئمػػة حتػػي تنػػزؿ هػػذ
اآليات .أال لعنة ا﵀ عمى الكذابيف الك اعيف"

()3

قدـ لط كحقؽ أصمط
( )1آداب الشافعي كمناقبط :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ابف أبي حاتـٌ ،
كعمٌؽ عميط :عبد ال ني عبد الهالؽ ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط 1424 ، ،1ق 2003 /ـ.149/1 ،
( )2السنة :أبك عبد الرحمف عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :د .محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني،
دار ابف القيـ – الدماـ ،ط  1406 ،1هػ  1986 -ـ.102/1 ،
( )3كسر الصنـ .276/1 ،كقاؿ الشيخ عبد الرحمف دمشقية :مجمسي مج كؿ - 269/3ب بكدم
(كتاب الكافي تحقيؽ المجمسي كالب بكدم هدية الدمشقية)34/2 ،
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الم م الثالا :ع

آل الل

ف

فا ا﵀ الفعم

عن الش ع االثنا عش

:

عرؼ عممػاء الشػيعة هػذا النػكع مػف الصػفات كفػؽ مػا نسػبكا آلؿ البيػت مػف ركايػات مكذكبػة
يي ٌ
فيقكلكف :صفات ا﵀ الفعمية هي" :الصفات التي تيكصؼ الذات ً
االلى ٌية ب ا بم حظة صدكر فعؿ ٌما
كيكصؼ ب ا
تنتزعي مف مقاـ الفعؿ،
شابطى ذلؾ مف الصفات التي ى
منط تعالى ،كالهالقية ،كال ارزقية كما ى
ى

ا﵀ تعػػالى بعػػد م حظػػة مػػا صػػدر منػػط مػػف ارفعػػاؿ" )1( .كهػػذا يعنػػي أف هػػذ الصػػفات يكتسػػب ا ا﵀
أمػا صػفات
حسب زعم ـ مف إيجاد ل فعاؿ ،ف يكصؼ ب ا قبؿ كجكد الفعؿ كل ذا يقكؿ المفيػدٌ ":
ارفعػػاؿ فيكصػػؼ مسػػتحق ا ب ػػدها ،كمػػا يصػػح همػػك عن ػػا ،ف ػ يكصػػؼ بػػالمكت كال بػػالعجز ،كال
بالج ؿ ،كما ال يكصؼ بهمك عف الحياة كالعمـ كالقدرة ،رف هذ الصفات ثابتة لذاتط تعالى ،كيصح

أف ييقاؿ فيط إٌنط غير هالؽ اليكـ ،كال رازؽ لزيد ،كال محيي لمميت الف ني ،كال مبدئ لشيء فػي هػذ
الحالػػة" )2( .كيقػػكؿ محمػػد ر ػػا المظفػػر" :كال نقػػكؿٌ :إنػػط  لػػـ يػػزؿ ه ٌق ػان ،فػػاع ن ،شػػائيان ،مريػػدان،
كهابػان ،متكممػان ر ٌف هػػذ صػػفات أفعالػػط ،كهػػي محدثػػة ال يجػػكز أف يقػػاؿ :لػػـ
ار ػػيان ،سػػاهطان ،ارزقػانٌ ،
()3
يزؿ ا﵀ مكصكفان ب ا".
كعميػػػط فالصػ ػػفات الفعميػػػة عنػ ػػد الشػػػيعة هػ ػػي صػػػفات حادثػ ػػة ال تق ػػكـ بػ ػػذات ا﵀  ،حيػ ػػث

يعبػػر عن ػػا بالصػػفات اإل ػػافية  -هػػي تمػػؾ التػػي ال تتصػػؼ
يؤكػػدكف ":إف صػػفات ارفعػػاؿ  -كقػػد ٌ
الذات إال ب ا مف ه ؿ ارفعاؿ الصادرة عن ا ،ف ي إذف عمى هذا حادثة ،رن ا تابعة لما تتعمػؽ بػط

مف ارفعػاؿ الحادثػة ،كعميػط ،يسػتحيؿ أف تتحػد مػ الػذات اإلل يػة ،السػتحالة اتحػاد الحػادث بالقػديـ،
كالممكف بالكاجب".

()4

أما صفات ا﵀ الفعمية التي ثبتت باردلة النقمية مػف الكتػاب كالسػنة مثػؿ :االسػتكاء كالنػزكؿ،

كالمجػػيء ،فقػػد نفكهػػا بالكامػػؿ ،ف ػ هػػي عػػيف الػػذات ،كال هػػي ازئػػدة تقػػكـ بالػػذات بػػؿ صػػفات تػػكحي
بالتشبيط كالتجسيـ كالنقص حسب زعم ـ فينفكها بالكامؿ عف ا﵀ تعالى.
كفي بياف نفي ـ لمصفات ،يقكؿ الشيعي محمد جعفر شمس الديف ":يتبيف أف الحؽ ما عميػط
االماميػػة كالمعتزلػػة ،مػػف القػػكؿ بالتجريػػد ،يع ػػدهـ فػػي مػػكقف ـ هػػذا ،حكػػـ العقػػؿ باسػػتحالة أف يكػػكف
المٌط سبحانط جسمان ،مؤيدان بالنقؿ مف الكتاب العزيز كالسنة الشريفة ،كب ذا ين دـ ارساس ،الذم بنػى
( )1العقيدة اإلس مية ،جعفر السبحاني ،ص.69 :
( )2تصحيح اعتقادات اإلمامية لممفيد ،ص.41:
( )3عقائد اإلمامية ،ص.34 :

( )4دراسات في العقيدة اإلس مية ،محمد جعفر شمس الديف ،ص.185
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

عميػػط المجسػػمة-يعنػػي أهػػؿ السػػنة، -كاه ػكان ـ مػػف ارشػػاعرة ،مقػػاالت ـ الفاسػػدة ،كالتػػي كان ػت الزمػػة

لعقيدت ـ بالتجسػيـ ،كهػي جػكاز رؤيتػط سػبحانط ،كككنػط فػي ج ػة معينػة ،كتجػكيز الحركػة ،كاالنتقػاؿ،

كالسككف عميط".
ذلؾ:

()1

كهػػذا االعتقػػاد ال ػػاؿ ك يػػر مػػف المعتقػػدات نسػػبك إلػػى آؿ البيػػت ظممػان كعػػدكانان ،كمػػف أمثمػػة

أكالن :ما يفيد أف ارئمة نسبكا رنفس ـ أسماء ا﵀ تعالى ،كصفاتط الفعمية كم ا ،حيث نسػبكا إلػى عمػي
أمير المؤمنيف  " :إف أمير المػؤمنيف  هطػب فػي جػام البصػرة فقػاؿ في ػا :معاشػر المػؤمنيف
كالمسػمميف إف ا﵀  أثنػػى عمػػى نفسػػط فقػػاؿ" :هػػك اركؿ" يعنػي قبػػؿ كػػؿ شػػيء" ،كاآلهػػر" يعنػػي بعػػد

ك ػػؿ ش ػػيء" ،كالظ ػػاهر" عم ػػى ك ػػؿ ش ػػيء" ،كالب ػػاطف" لكػ ػؿ ش ػػيء سػ ػكاء عمم ػػط عمي ػػط ،س ػػمكني قب ػػؿ أف

تفقدكني ،فأنا اركؿ كأنا اآلهر ،إلى آهر ك مط ،فبكى أهؿ البصرة كم ػـ كصػمٌكا عميػط ،كقػاؿ :

ػت
"أنا
ػت أشػجارها ،كأطعم ي
ػققت أن ارهػا ،كغرس ي
ػرت عيكن ػا ،كش ي
ػأت جبال ػا ،كفج ي
دحكت أر ا ،كأنش ي
ي
ػت
حيت شمس ا ،ك
ت برق ا ،كأ
أنشأت سحاب ا ،ك
أطمعت قمرهػا ،كأنزل ي
ي
ي
أسمعت رعدها ،كنكر ي
ي
ثمارها ،ك ي
ػأت جػكارم الفمػػؾ في ػػا،
ػكنت أطكادهػػا ،كأنشػ ي
قطرهػػا ،كنصػػبت نجكم ػػا كأنػػا البحػػر القمقػػاـ ال ازهػػر ،كسػ ي
كأشرقت شمس ا ،كأنا جنػب ا﵀ ككممتػط ،كقمػب ا﵀ كبابػط الػذم ييػؤتى منػط ،ادهمػكا البػاب سػجدان أغفػر
ػي يرتػػاب المبطمػػكف ،كأنػػا اركؿ،
لكػػـ هطايػػاكـ كأزيػػد المحسػػنيف ،كبػػي كعمػػى يػػدم تقػػكـ السػػاعة ،كفػ ٌ

كاآلهر ،كالظاهر ،كالباطف ،كبكؿ شيء عميـ" )2( .ففي ا نسػبة أسػماء ا﵀ ،كصػفاتط الذاتيػة التػي تػدؿ

بر ا﵀ مما كذبكا عميط.
عمي ا ،كأفعالط في تدبير الككف ،إلى عمي ٌ أ

ثانيان :ما يشير إلى أف ارئمة ٌأكلكا صفات ا﵀ تعالى ،كصرفكها عف حقيقت ا إلى غيرها ،حيث نسبكا
إلػػى أبػػي جعفػػر البػػاقر :عػػف أبػػي عبيػػدة الحػػذاء قػػاؿ :سػػألت أبػػا جعفػػر البػػاقر  عػػف االسػػتطاعة
 ٝـ َّ
ر ٍء﴾
ِتِل َو ِشا ًَ ْ
فأجابني بجكاب فمما انت ى قاؿ :بطاعة اإلماـ الرحمة التي يقكؿ ا﵀َ ﴿ :و َر ْ َ
ُاؾ َ ْ
ارعراؼ ،156:يقكؿ :عمـ اإلماـ كس عممط ،الذم هك مف عممط كؿ شيء ،كهـ شػيعتنا" )3( .كفي ػا
تأكيؿ كا ح لصفة الرحمة مف صفات ا﵀ الفعمية بأن ا عمـ اإلماـ دكف دليؿ كال سند.

( )1دراسات في العقيدة اإلس مية ،ص .176
( )2بحار ارنكار.348 /39 ،

( )3مرآة العقكؿ في شرح أهبار آؿ الرسكؿ.111/5 ،
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ثالثان :ما يشير إلى أف ارئمة عطٌمكا ،كجسمكا ،كشب كا صفات ا﵀ تعالى الذاتيػة ،ك ٌادعػكا صػفات ا﵀
الفعمي ػة رنفس ػ ـ بعػػد تعطيم ػػا عػػف ذات ا﵀ تعػػالى ،كقػػد نسػػبكا إلػػى جعفػػر الصػػادؽ كثيػػر مػػف هػػذا
االفتراء ،كمنط:
-0

ركل عنط عبد ا﵀ بف سناف أنط قاؿ " :إف ا﵀ ليهاصػر العبػد المػؤمف يػكـ القيامػة ،كالمػؤمف

يهاصػػر ربػػط يػػذكر ذنكبػػط ،قمػػت :كمػػا يهاصػػر قػػاؿ :فك ػ يػػد عمػػى هاصػرتط فقػػاؿ :هكػػذا ينػػاجي
الرجؿ منا أها في ارمر يي ًسر إليط" )1( .كفيط مف قبيح التجسيـ كالتشبيط ،ف ن عف ابتداع أفعاؿ ﵀
تعالى ،لـ تثبت لط سبحانط في الكتاب كال في السنة.
عف عبد ا﵀ بػف سػناف قػاؿ سػمعت أبػا عبػد ا﵀  يقػكؿ" :إ ٌف ا﵀ ينػزؿ فػي يػكـ عرفػة فػي
-2
أكؿ الزكاؿ إلى اررض عمػى جمػؿ أفػرؽ ،يصػاؿ بفهديػط أهػؿ عرفػات يمينػان كشػماالن ،كال يػزاؿ كػذلؾ
حتى إذا كاف عند الم رب كنفر الناس ،ك ٌكؿ ا﵀ ممكيف بجباؿ المػازميف يناديػاف عنػد الم ػيؽ الػذم

الرب يصعد إلى السماء كيقػكؿ  :آمػيف آمػيف يػا رب العػالميف فمػذلؾ ال
رب سمٌـ سمٌـ ،ك ٌ
رأيت :يا ٌ
تكاد ترل صريعان كال كسي انر" )2( .كفي ا إثبات صػفة النػزكؿ ف ػي مناق ػة لمػا يركم عػف اإلمػاـ الر ػا

كلكف هذ الركاية في ػا مػف بشػاعة التجسػيـ كالتشػبيط لمهػالؽ بػالمهمكؽ،
عندهـ مف نفي هذ الصفةٌ ،
ف ك يركب جم ن كلط فهذيف كيصعد إلى السماء ،تعالى ا﵀ عف إفك ـ عمكان كبي انر.

كعػػف أبػػي عبػػد ا﵀ الصػػادؽ قػػاؿ" :إف ا﵀ همقنػػا فأحسػػف همقنػػا ،كصػ ٌػكرنا فأحسػػف صػػكرنا،
-3
كجعمنػػا عينػػط فػػي عبػػاد  ،كلسػػانط النػػاطؽ فػػي همقػػط ،كيػػد المبسػػكطة عمػػى عبػػاد بال أرفػػة كالرحمػػة،
كهزنػػط فػػي سػػمائط كأر ػػط ،بنػػا أثمػػرت ارشػػجار،
ككج ػػط الػػذم يػػؤتى منػػط ،كبابػػط الػػذم يػػدؿ عميػػطٌ ،ا
كأينعػػت الثمػػار كجػػرت ارن ػػار ،كبنػػا ينػػزؿ غيػػث السػػماء ،كينبػػت عشػػب اررض ،كبعبادتنػػا يعبػػد ا﵀،
كل ػكال نحػػف مػػا عبػػد ا﵀" )3( .كفيػػط تجسػػيـ لصػػفات ا﵀ الذاتيػػة ،كمػػنح صػػفاتط الفعميػػة ل ئمػػة ،كه ػػذا

تعطيؿ ل ا.

رابعػان :مػا فيػػط نفػي صػريح لصػفة النػػزكؿ ،فقػد نسػػبكا إلػى مكسػػى بػف جعفػػر (الكػاظـ) أنػػط قػاؿ عنػػدما
يذ ًكر عند قكـ يزعمكف أف المٌط تبارؾ كتعالى ينزؿ إلى السماء الدنيا" :إف المٌط ال ينزؿ كال يحتػاج أف
ينزؿ ،إنما نظر أم عممط في القرب كالبعد سكاء ،لـ يبعد منط قريػب ،كلػـ يقػرب منػط بعيػد ال إلػط إال

( )1بحار ارنكار.277/ 7 ،
صكؿ الستىة ىع ىش ٍر مف ارصكؿ اركلية في الركايات كأحاديث أهؿ البيت عمي ـ الس ـ :الحر العاممي ،دار
( )2االي ي
الشبسترم ،قـ -إيراف ،ص.56 :
( )3أصكؿ الكافي ،144 /1 ،التكحيد لمقمي ،ص ،152 - 151 :بحار ارنكار.197 /24 ،
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هك العزيز الحكيـ .أما قكؿ الكاصفيف :إنط ينزؿ تبارؾ كتعالى ،فإنما يقكؿ ذلؾ مف ينسبط إلى نقص

أك زيادة ،ككؿ متحرؾ محتاج إلى مػف يحركػط أك يتحػرؾ بػط ،فمػف ظ ٌػف بالمٌػط الظنػكف همػؾ ،فاحػذركا
في صفاتط مف أف تقفكا لط عمى حد تحدكنػط بػنقص ،أك زيػادة ،أك تحريػؾ ،أك زكاؿ ،أك اسػتنزاؿ ،أك
ن ػػكض ،أك قع ػػكد" )1( .كفي ػػط نف ػػي ص ػػفة الن ػػزكؿ ع ػػف ا﵀ تع ػػالى ،كه ػػي م ػػف ص ػػفاتط الفعمي ػػة الثابت ػػة
بصحيح السنة النبكية عف أـ سممة مف آؿ البيت

(.)2

هامس ػان :مػػا يشػػير إلػػى نفػػي صػػفة اإلتيػػاف ،كتأكيػػؿ كتحريػػؼ آيػػات الق ػرآف الك ػريـ الكا ػػحة الداللػػة
ون إَِّٓ َأن َي ْاٖتِ َٔ ُٓ ُؿ
عمي ا ،حيث نسبكا إلى أبي الحسف الر ا :في تفسير قكؿ ا﵀ سػبحانطَ ﴿ :ه ْاؾ َيْ ُي ُار َ

ِ
ِ
ِ
اقر﴾ البقػرة ،210:قػاؿ الر ػا" :إن ػا هػؿ
إم ُ
ِض إَ ْم ُر َوإِ َػ اهللِ ت ُْر َج ُاع ُ
اهللُ ِم ُط َِ ٍؾ ِّم َـ ا ْفٌ َََم ِم َوا َْدمئ َُ َُ ٜو ُؿ َ
ينظركف إال أف يأتي ـ ا﵀ بالم ئكة في ظمؿ مف ال ماـ ،كهكذا نزلت".

()3

أف ما نسػبتط الشػيعة آلؿ البيػت  فػي صػفات ا﵀ الذاتيػة
مف هذا كمط فإنط قد ٌ
تبيف لمباحثة ٌ
كالفعميػػة مػػف ركايػػات مكذكبػػة ،سػػمكت فيػػط االثنػػا عشػرية كػػؿ أسػػاليب الفػػرؽ ال ػػالة فػػي التعامػػؿ م ػ

صفات ا﵀ تبارؾ كتعالى.

()4

إننػػا كمػػا ع ػػدنا الشػػيعة يأهػػذكف مػػف كػػؿ فرقػػة كمػػذهب ،مػػا يػػركؽ ل ػػـ مػػف

ػ ؿ يكافػػؽ

أهكائ ـ ،فإف الشيعة قد كافقت الي ػكد كغيػرهـ مػف الفػرؽ المنتسػبة لإلسػ ـ فػي اعتقادهػا فػي صػفات

ا﵀ تعالى كمف ذلؾ:
-1

الج مية :اتفقت االثنا عشرية م الج مية في تعطيؿ الصفات ،كالقكؿ بهمؽ القرآف ( ،)5فقد

قاؿ اإلماـ البهارم

تعالى في همؽ أفعاؿ العباد" :ما أبػالي صػميت همػؼ الج مػي الراف ػي ،أـ

صميت همؼ الي كد كالنصارل" )6( .فساكل

بيف الج مية كالشيعة االثنا عشرية.

( )1بحار ارنكار.312/3 ،
( )2سبؽ تهريجط.
( )3بحار ارنكار.319/3 ،

طمعت عميط في بياف عقيدة الشيعة في
( )4لمتكس في هذا المك كع أشير إلى رسالة عممية ،هي مف أكمؿ ما ا ٌ

صفات ا﵀ تعالى ،لمباحث :حساـ بف محمد كردية رسالة بعنكاف :مكقؼ الشيعة االثنا عشرية مف الصفات اإلل ية
عرض كنقد ،حساـ بف محمد بف عطا كردية ،إشراؼ :أ.د .صالح بف حسيف الرقب ،الجامعة اإلس مية –غزة،
1433ق.2012/

( )5انظر :مقاالت اإلس مييف ،456/2 ،كالممؿ كالنحؿ.45/1 ،
( )6همؽ أفعاؿ العباد لمبهارم.33/1 ،
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المعتزلػ ػػة :إف المسػ ػػائؿ التػ ػػي قررهػ ػػا المعتزلػ ػػة فػ ػػي بػ ػػاب الصػ ػػفات أهػ ػػذ ب ػ ػػا شػ ػػيكخ الشػ ػػيعة

-2

المتػػأهركف ،كمسػػألة همػػؽ الق ػرآف ،كنفػػى رؤيػػة المػػؤمنيف لػرب ـ فػػي اآله ػرة، ،كانكػػار الصػػفات ،بػػؿ إف
الشب ات التػي يثيرهػا المعتزلػة فػي هػذا ،هػي الشػب ات التػي يثيرهػا شػيكخ الشػيعة المتػأهركف ،كالفػرؽ
الذم نممسط في هذ المسألة ،هك أف الشيعة أسندكا ركايات إلى ارئمة تصرح بنفي الصفات ،كتقكؿ

بالتعطي ػػؿ ليس ػػندكا ب ػػا م ػػذهب ـ ( .)1كل ػػذا ب ػ ٌػيف عمم ػػاء اإلسػ ػ ـ اركائ ػػؿ م ػػدل التكاف ػػؽ ب ػػيف الش ػػيعة
كالمعتزلة فقاؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية " :ف ذ المقاالت التي نقمت في التشػبيط كالتجسػيـ ،لػـ نػر

النػػاس نقمكهػػا عػػف طائفػػة مػػف المسػػمميف أعظػػـ ممػػا نقمكهػػا عػػف قػػدماء الراف ػػة .ثػػـ الراف ػػة يحرم ػكا
الصػ ػكاب ف ػػي ه ػػذا الب ػػاب كم ػػا حرم ػػك ف ػػي غيػ ػر  ،فق ػػدماؤهـ يقكل ػػكف بالتجس ػػيـ ال ػػذم ه ػػك ق ػػكؿ غػ ػ ة

المجسمة ،كمتأهركهـ يقكلكف بتعطيؿ الصفات ،مكافقة ل ػ ة المعطمػة مػف المعتزلػة كنحػكهـ ،فػأقكاؿ
أئمت ـ دائرة بيف التعطيؿ كالتمثيؿ ،لـ تعرؼ ل ـ مقالة متكسطة بيف هذا كهذا".

()2

الي ػػكد :أمػػا مػكافقت ـ لمي ػػكد فػػإف الػػذيف ٌأرهػكا لنشػػأة التشػػي ال يهتمفػػكف فػػي أف الي ػػكد كػػانكا
-3
كراء فك ػرة التشػ ٌػي  ،كظم ػكا عمػػى اتصػػاؿ ب ػػا فػػي العقيػػدة كارشػػهاص حتػػى عص ػرنا هػػذا .كقػػد أهػػذت
الشػػيعة مػػف الي ػػكد كثيػػر مػػف العقائػػد الفاسػػدة ( ،)3كفػػي هػػذا التكحيػػد أمثمػػة عمػػى هػػذا االتفػػاؽ العقػػدم
بين ما كمنط:
أ-

()4
فاجأ
قكل ـ بالبداء كهي عقيدة مف صن الي كد ،كالشيعة تقكؿ ب ا فا﵀  عند الشيعة يي ى

بارشياء دكف عممط ب ا ،أك عمى ه ؼ ما كاف يعمـ ف ـ بذلؾ ينسبكف الج ؿ كالنسياف ﵀ ،)5( 
كنسبكا ربي عبد ا﵀ الصادؽ قكلط في البػداء" :مػا يعبػد ا﵀ بشػيء مثػؿ البػداء" ،كقػاؿ" :مػا يعظٌػـ ا﵀

( )1بتصرؼ :سيرة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ،لمص بي.36/3 ،
( )2بياف تمبيس الج مية في تأسيس بدع ـ الك مية= نقض تأسيس الج مية :أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ

بف عبد ا﵀ ابف تيمية ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،مجم الممؾ ف د لطباعة المصحؼ الشريؼ ،ط،1
1426هػ ،54/1 ،من اج السنة.217/2 ،
( )3بتصرؼ بسيط :مهتصر التحفة االثنا عشرية ،ألٌؼ أصمط بالم ة الفارسية :ع مة ال ند شا عبد العزيز غ ـ

حكيـ الدهمكم ،نقمط مف الفارسية إلى العربية :الحافظ غ ـ محمد بف محيي الديف بف عمر ارسممي ،اهتصر

كهذبط :محمكد شكرم ارلكسي ،تحقيؽ :محب الديف الهطيب ،المطبعة السمفية ،القاهرة1373 ،هػ.298/1 ،
( )4قاؿ ابف منظكر" :البداء استصكاب شيء يعًم ىـ بعد أف لـ يعمـ" (لساف العرب ،)66/14 ،فالبداء لط معنياف:
اركؿ :الظ كر بعد الهفاء ،الثاني :نشأة الرأم الجديد (مصطمحات في كتب العقائد :محمد بف إبراهيـ بف أحمد
الحمد ،د ار بف هزيمة ،ط.)261/1 ،1
( )5انظر :الرد عمى الدكتكر عبد الكاحد كافي في كتابط بيف الشيعة كأهؿ السنة :إحساف إل ي ظ ير الباكستاني،
.175/1
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 بمثؿ البداء" ،ككذلؾ قاؿ" :لك يعمـ الناس مػا فػي القػكؿ بالبػداء مػف ارجػر ،مػا فتػركا عػف الكػ ـ

فيط" )1( .كسبب قكل ـ بالبداء :أن ـ زعمكا أف أئمت ـ يعممكف ال يب ،كال يهفى عمي ـ شيء في ٌػدعكف
أف ارئمة يقكلكف سيحدث كذا ككذا فإف كقػ الشػيء عمػى كٍفػؽ مػا قػالك  ،قػالكا :ألػـ ين ً
عممكػـ أف هػذا
ٍ
ى
يكػكف فػنحف نعمػػـ مػف ًقبػػؿ ا﵀  مػا ىعمًمتػػط ارنبيػاء، ،كا ٍف كقػ الشػيء عمػػى هػ ؼ مػػا قػالك  ،قػػالكا
لشيعت ـ :بدا ﵀ في ذلؾ فمـ يي ىككٍنط.
الهمػؼ فػي الكعػد،
كهذا القكؿ غاية في الهطكرة رن ـ ب ذا المعتقد ٌنزهكا المهمكؽ كهػك اإلمػاـ عػف ي
كاالهت ؼ في القكؿ ،كالت ير فػي الػرأم ،كنسػبكا ذلػؾ إلػى عػالـ ال يػب كالشػ ادة تعػالى عمػا يقكلػكف

عمكان كبي انر فنزهكا المهمكؽ دكف الهالؽ رف غمكهـ في ارئمة لـ يجعؿ ﵀  كقا انر في قمكب ـ (.)2

ب  -افتػراؤهـ عمػػى ا﵀ تعػػالى ،فقػػالكا ببش ػرية اإللػػط ،حيػػث جعم ػكا ا﵀ فػػي صػػفاتط
مجس ػمان مشػػب ان
ٌ
ػكد ال ػػرب يمش ػػي ،كيم ػػك ،كين ػػدـ،
بهمق ػػط ،كم ػػا كص ػػفت الي ػػكد اله ػػالؽ ف ػػي تحريفات ػػا ،فجعم ػػت الي ػ ي
كينسػػى( ،)3كالشػػيعة جعمػػت ﵀ لسػػانان ،كفهػػذان ،كأنػػط يػػزكر الحسػػيف كيهاصػػر عبػػد  ،تعػػالى ا﵀ عػػف

()4
كحرفكا ك ـ ا﵀ عف مقصد  ،بتأكيؿ آيات الصفات كغيرها إلى غمػك فػي ارئمػة ،كػالي كد
كذب ـ ٌ ،
ِ
اـ
َٚن َؾ ِر ٌيؼ ِمْ ُْٓ ْؿ َي ْس َاّ ًُ َ
قن َأ ْن ُي ْٗ ِمُْقا َفُ ُْؿ َو َؿدْ ـ َ
الذيف قاؿ ا﵀ عػن ـَ ﴿ :أ َؾ َت ْى َّ ًُ َ
ُي ِّر ُؾقَٕا ُف م ْ
اؿ ُ َ
قن ـ ََاال َم اهللِ ُث َّ
قن﴾ البقرة.)5( 75:
َب ًْ ِد َمَ ٚظ ََ ُِق ُه َو ُه ْؿ َي ًْ َِ ُّ َ



( )1مستدرؾ سفينة البحار 290/1 ،الركايات الث ث في نفس الصفحة.
( )2انظر :أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية لمقفارم.943/2 ،
( )3انظر :دراسات في اردياف الي كدية كالنصرانية :سعكد بف عبد العزيز الهمؼ ،مكتبة أ كاء السمؼ -الرياض،
ط1425 ،4هػ2004/ـ.103/1 ،
( )4ركايات سبؽ تهريج ا في هذا المبحث.

( )5انظر :اإللحاد الهميني في أرض الحرميف.221/1 ،
258
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املبحح الجالح
مناقشة عقيدة الشيعة االثنا عشرية يف توحيد األمساء
والصفات وآثارها على املخالفني هلم.
وف ه أ لع م ال :
الم م األول :ت م

األ م لأ ماء ا﵀ تعالى.

الم م الثان  :و ف األ م ل فا ا﵀ تعالى.
الم م الثالا :األ م

عممون الغ .

الم م ال الع :آثا اعت ا االثنا عش

لهم.

ف توم األ ماء وال فا ف مواقفهم من الم الف ن
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الم م األول :ت م

األ م لأ ماء ا﵀ تعالى:

دفػ تقػػديس الشػػيعة رئمػػت ـ ،كغمػػكهـ المفػػرط فػػي ـ إلػػى أف يطمقػكا عمػػي ـ أسػػماء ا﵀ تعػػالى،

حرفكا ألفاظ أسماء ا﵀
لما غمك في أصنام ـٌ ،
كهذا ال ؿ لـ يسبق ـ إليط أحد ،حيث إف المشركيف ٌ
سمكا صنم ـ
سمكا صنم ـ  :ي
العزل ،كمف اسـ "ا﵀" ٌ
كسمكا ارصناـ ب ا ،فمف اسـ "العزيز" ٌ
الحسنى ٌ

ال ػ ت لكػػن ـ لػػـ يسػ ٌػمكا صػػنمان باسػػـ مػػف أسػػماء ا﵀ دكف تحريػػؼ لفظػػط لكػ ٌػف االثنػػا عش ػرية أطمقػػت
ً
تكتؼ بتعطيؿ أسماء ا﵀ عف معاني ا بنفي
أسماء ا﵀ تعالى عمى ارئمة مف آؿ البيت كما هي ،فمـ

الصػفات التػي تػدؿ عمي ػا أسػػماؤ  بػؿ أشػركت في ػا عبػػاد  ،كأم عبػاد إن ػـ آؿ بيػت رسػػكلط 
الذيف ش دكا ﵀ بالكحدانية ،كعبدك كفؽ سنة رسكلط .

كغالى زعيم ـ المعاصر الهميني ،فجعؿ كؿ حقائؽ الكجكد هي أسػماء ﵀ ،حيػث قػاؿ ":إ ٌف
ػإف االسػػـ هػػك
سمسػػمة الكجػػكد كمراتب ػػا ،كدائ ػرة الش ػ كد كمػػدارج ا ،كدرجات ػػا ،كم ػػا أسػػماء إل يػػة ،فػ ٌ

الع مػػة ،كك ػػؿ م ػػا ده ػػؿ ف ػػي الكجػػكد م ػػف ح ػ ػرة ال ي ػػب ،ع م ػػة بارئػػط كمظ ػػر م ػػف مظ ػػاهر رب ػػط،
فالحقائؽ الكمية مف أيم ات ارسماء اإلل يػة ...كمػا فػي ركايػة الكػافي بإسػناد عػف أبػى عبػد المٌػط فػي
()1
َمء ُْ
اِل ْسَْك َؾُ َْ ٚظقه َِب﴾ٚارعراؼ 180:قاؿ :نحف كالمٌط ارسماء الحسنى".
قكؿ المٌط تعالى﴿:وهللِ إَ ْش ُ
كقػد ذكػػرت فػي ثنايػػا هػػذ الد ارسػة مػػف الركايػػات التػي كػػذبكها عمػػى آؿ البيػت ،كالتػػي صػ ٌػرحكا

في ػػا عمػػى ألسػػنة ارئمػػة أن ػػـ :هػػـ المقصػػكدكف باسػػـ الػػرب المعػػرؼ غيػػر الم ػػاؼ ،كباسػػـ اإللػػط،

ف ػ ن عمػا حممػػط هػػذيف االسػػميف مػػف معػ و
ػاف كصػفات يهػػتص ب ػػا ا﵀ كحػػد  ،كتناكلػػت هػػذ الركايػػات
بالمناقشة كالرد حيف تحدثت عف تكحيدهـ في الربكبية كارلكهية (.)2

المناقش وال :
إف االدعػػاء أف ارئمػػة هػػـ أسػػماء ا﵀ الحسػػنى يتصػػادـ بشػػكؿ ص ػريح م ػ قػػكؿ ا﵀ تعػػالى:
-1
ِِ
ااذيـ ي ِْ ِ
ِ
﴿ َوهللِ ْإَ ْشا َااَم ُء ُْ
ااقن﴾
زَو َن َماااَ ٚـااإُٚقا َي ًْ َّ ُِا َ
حااادُ َ
ون ِِم َأ ْشا َااَمئف َشااا ُٔ ْج ْ
اِل ْساااَْك َؾاااُ َْ ٚظق ُه ِ ََباااَ ٚو َذ ُروا ا َّفا َ ُ
ارعراؼ ،180:كقكلط ﴿ :اهللُ َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َف ُف ْإَ ْش ََم ُء ُْ
اِل ْساَْك﴾ طػط ،8:حيػث إف هػذ اآليػات دلٌػت
أف ا﵀ كحد هك الذم ينفرد بأسمائط الحسنى الدالة عمى معاني الج ؿ كالكماؿ.
عمى ٌ

( )1شرح دعاء السحر لمهميني ،ص.116 ،115:

( )2انظر :المبحث الثالث مف الفصؿ اركؿ ،المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني.
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-2

َ
اااَم ُء ُْ
اِل ْساااَْك﴾ ارعػ ػراؼ ،180:ق ػ ٌػدـ ا﵀ تع ػػالى قكل ػػط:
ف ػػي قكل ػػط تب ػػارؾ كتع ػػالىَ ﴿ :وهللِ ْإ ْش َ

فقدمػط عمػى المبتػدأ -رغػـ ككنػط معرفػة ،)1( -كفائػدة ذلػؾ:
هبر شبط جممةٌ ،
﴿ َوهللِ﴾ ،كهك في النحك :ه

الحصػػر ( .)2فكيػػؼ تجاهم ػت الشػػيعة داللػػة الم ػػة كنحػػك العػػرب إلػػى القػػكؿ :إف ارئمػػة هػػـ ارسػػماء
الحسنى

-3

كردت عػف ارئمػة فػػي كتػب الشػػيعة المعتمػدة ،كثيػػر مػف الركايػػات التػي تػػدؿ عمػى كصػػيت ـ

لشيعت ـ بمػزكـ القػرآف الكػريـ فػي التكحيػد ،كركايػة عبػد العزيػز بػف الم تػدم قػاؿ" :سػألت الر ػا 
عػػف التكحيػػد فقػػاؿ :ك ػ ٌؿ مػػف ق ػ أرُ ﴿ :ؿا ْاؾ ُها َاق اهللُ َأ َحاادٌ ﴾ كآمػػف ب ػػا فقػػد عػػرؼ التكحيػػد ،قمػػت  :كيػػؼ
يقرؤهػػا قػػاؿ  :كمػػا يقػ أر النػػاس ،كزاد في ػػا  :كػػذلؾ ا﵀ رٌبػػي ،كػػذلؾ ا﵀ رٌبػػي"، )3( .كاف كانػػت الزيػػادة-
كذلؾ ا﵀ ربي -مرفك ػة لكػف مػف أيػف اهتػرع االثنػا عشػرية تكحيػدهـ فػي صػفات ا﵀ ،كهػـ يثبتػكف

إف هػػذا يؤكػػد أن ػػـ ال يتبعػػكف فػػي التكحيػػد إال أه ػكائ ـ ،ثػػـ
هػػذ الركايػػة كأمثال ػػا فػػي كتػػب ـ المعتب ػرة ٌ
ل ـ عمى هيئػة ركايػات كيسػندكها ل ئمػة كػذبان ،كزك انر .كالحػؽ أف هػذ الركايػة كأمثال ػا
يصكغكف

تػػد ٌؿ داللػػة قاطعػػة عمػػى أف آؿ البيػػت  كػػانكا عمػػى التكحيػػد الػػذم يعتقػػد بػػط أهػػؿ السػػنة كالجماعػػة،
حيث قالت أـ المؤمنيف عائشة  :كاف رسكؿ ا﵀  يصمي ركعتيف قبؿ الفجر ،ككػاف يقػكؿ" :نعػـ
()4
ون﴾".
السكرتاف هما ،يق أر ب ما في ركعتي الفجر﴿ ُؿ ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ﴾ ك﴿ ُؿ ْؾ َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا ْفَُٚؾِ ُر َ
-4

أثبتػت كتػب الشػيعة نفسػ ا ركايػات عػف ارئمػة يثبتػكف في ػا أسػماء ا﵀ تعػالى كمػا كردت فػػي

القرآف الكريـ ،حيث ركم القمي بسند عف محمد بف أبي عمير ،قاؿ :دهمت عمى سيدم مكسى بػف

جعفػػر الكػػاظـ عمي مػػا الس ػ ـ ،فقمػػت لػػط :يػػا ابػػف رسػػكؿ ا﵀ عممنػػي التكحيػػد فقػػاؿ :يػػا أبػػا أحمػػد ال
تتجاكز في التكحيد مػا ذكػر ا﵀ تعػالى فػي كتابػط فت مػؾ ،كاعمػـ أف ا﵀ تعػالى كاحػد ،أحػد ،صػمد ،لػـ

يمػػد فيػػكرث ،كلػػـ يكلػػد فيشػػارؾ ،كلػػـ يتهػػذ صػػاحبة كال كلػػدان كال ش ػريكان، ،كانػػط الحػػي الػػذم ال يمػػكت،
كالقادر الذم ال يعجز ،كالقاهر الذم ال ي مب ،كالحميـ الذم ال يعجؿ ،كالدائـ الػذم ال يبيػد ،كالبػاقي

الذم ال يفنى ،كالثابت الذم ال يزكؿ ،كال ني الذم ال يفتقػر ،كالعزيػز الػذم ال يػذؿ ،كالعػالـ الػذم ال
( )1الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ :محمكد بف عبد الرحيـ صافي ،دار الرشيد ،دمشؽ  -مؤسسة اإليماف،

بيركت ،ط  1418 ،4هػ.133/9 ،

( )2مفاتيح ال يب "التفسير الكبير" :أبك عبد ا﵀ محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفهر
الديف الرازم ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط1420- ،3ق.414/15 ،
( )3كسائؿ الشيعة.71/6 ،
( )4سنف ابف ماجط ،كتاب أبكاب إقامة الصمكات ،باب ما جاء فيما يق أر في الركعتيف قبؿ الفجر،)1150( ،
 ،363/1قاؿ ارلباني :صحيح( .صحيح ك عيؼ سنف ابف ماجط.)150/3 ،
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يج ؿ ،كالعدؿ الذم ال يجكر ،كالجكاد الذم ال يبهؿ ،ك إنط ال تقػدر العقػكؿ ،كال تقػ عميػط اركهػاـ،
كال تح ػػيط ب ػػط ارقط ػػار ،كال يحكي ػػط مك ػػاف ،كال تدرك ػػط اربص ػػار كه ػػك ي ػػدرؾ اربص ػػار كه ػػك المطي ػػؼ

الهبير ،كليس كمثمط شيء كهك السمي البصير" )1( .في هذ الركاية كصية مػف ارئمػة بعػدـ مجػاكزة

القرآف الكػريـ فػي التكحيػد، ،كاثبػات لعػدد كبيػر مػف أسػماء ا﵀ تعػالى ،كنفػي صػفات الػنقص عنػط ،
دكف أف تشير إلى أف ارئمة ل ـ أسماء ا﵀ تعالى كما زعمت الشيعة .فمماذا تفترم الشػيعة عمػى ا﵀
ثـ عمى آؿ بيت رسكلط  هذا الكذب

-5

ااذيـ ي ِْ ِ
ِ
ون ِِم َأ ْشا َااَمئِ ِف﴾
حااادُ َ
يظ ػػر مػػف ه ػ ؿ تفسػػير عممػػاء السػػنة لقكلػػط تعػػالىَ ﴿:و َذ ُروا ا َّفا َ ُ

ارعراؼ .180:ك بياف أنكاع اإللحاد في أسماء ا﵀ تعالى ( ،)2أف الشيعة يجمعكف أنكاع اإللحاد في
أسماء ا﵀ كم ا كيدينكف ب ا كعميط ف يستحقكف أف نقكؿ :إن ـ مكحػدكف فػي أسػماء ا﵀ تعػالى بػؿ
ِِ
يستحقكا ما هتـ ا﵀ بط اآليػة مػف الكعيػد ،حيػث قػاؿ﴿ :و َذرو ْا ا َّف ِاذيـ ي ِْ ِ
زَو َن َماٚ
حادُ َ
ون ِِم َأ ْش َاّآئف َشا ُٔ ْج ْ
َ ُ
َ ُ
قن﴾ ارعراؼ.180:
ـَُٕٚق ْا َي ًْ َّ ُِ َ
كقػػد بػ ٌػيف عممػػاء السػػنة أف الشػػيعة قػػد كافق ػكا الم حػػدة كالباطنيػػة ،فػػي اعتقػػادهـ الفاسػػد فػػي
أسماء ا﵀ تبػارؾ كتعػالى ،فقػاؿ ابػف تيميػة " :فالراف ػة هػـ البػاب ل ػؤالء الممحػديف مػن ـ يػدهمكف
إلى سائر أصػناؼ اإللحػاد فػي أسػماء ا﵀ ،كآيػات كتابػط المبػيف ،كمػا قػرر ذلػؾ رؤكس الم حػدة مػف

القرامطة ،كالباطنية كغيرهـ مف المنافقيف".
-6

()3

إف ابت ػػداع أس ػػماء ﵀  ل ػػـ ت ػػرد ف ػػي الش ػػرع ،كرم ػػاف كح ػػركؼ ال ج ػػاء ،كأس ػػماء بع ػػض

ارش ػ ر الفارسػػية القديمػػة كغيرهػػا ،يػػد ٌؿ عمػػى أم ػريف :اركؿ :أف الشػػيعة ال يؤمنػػكف بػػأف أسػػماء ا﵀
تكقيفية كالمعتزلة ،كأن ا مف ال يب الذم ال كسيمة إليط إال الكتاب كصحيح السنة ،الثاني :أف ع قة

( )1التكحيد لمصدكؽ.77/1 ،
( )2أنكاع اإللحاد في ارسماء هي:
أ -تسمية غير ا﵀ بأسمائط سبحانط ،كتسمية المشركيف رصنام ـ بأسماء ا﵀ كتسميت ـ (ال ت) مف اإللط،
ك(العزل) مف العزيز ،كمناة مف المناف.

ب -تسمية ا﵀ ب ير أسمائط مما لـ يأذف بط.
ج-أف يعتقد أف أسماء ا﵀ تعالى تدؿ عمى صفات تشبط صفات المهمكقيف مف النقائص كقكؿ أهبث الي كد :إنط
فقير، ،كانط استراح يكـ السبت ،كقكل ـ :يد ا﵀ م مكلة.
د-تعطيؿ ارسماء الحسنى عف معاني ا كجحد حقائق ا كفعؿ معطمة الصفات .انظر( :تفسير الب كم،254/2 ،
تفسير القرطبي.)328/7 ،

( )3من اج السنة.3/1 ،
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الشػػيعة بػػالفرس ع قػػة تاريهيػػة أصػػيمة ،تركػػت أثرهػػا الكا ػػح فػػي هػػذا التكحيػػد ،حيػػث جعم ػكا أسػػماء
ارش ر الفارسية أسماء ﵀ تعالى.

لقػػد نسػػبكا إلػػى عمػػي  قكلػػط :أنػػا اركؿ ،كاآلهػػر ،كالظػػاهر ،كالبػػاطف ،كهػػذا يتصػػادـ م ػ
-7
آيػػات القػرآف الكا ػػحة كالشػػمس فػػي رابعػػة الن ػػار ،حيػػث قػػاؿ تعػػالى فػػي كصػػؼ نفسػػطُ ﴿ :ها َاق ْإَ َّو ُل
ٚهر وا ْفبٚضِـ وهق بُِ ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ
ِ
ٔؿ﴾ الحديد ،3:ف ؿ يقبؿ عمي  بنسبة هذ الركايػة إليػط
َو ْأخ ُر َواف َّي ُ َ َ ُ َ ُ َ
رء َظِ ٌ
ْ

ك ٌأي مػػا أصػػدؽ حػػديثان آيػػة فػػي كتػػاب ا﵀ تعػػالى ،أـ ركايػػة مكذكبػػة عمػػى ارئمػػة ،ف ػ ن عػػف انقطػػاع
سندها ،كج الة ركات ا ( )1ككجكد نقيض لط في مركيات ـ عف عمي  حيث قاؿ في إحدل هطبط:
"سػػبحاف الػػذم لػػيس لػػط أكؿ مبتػػدا ،كال غايػػة منت ػػى ،كال آهػػر يفنػػى ،سػػبحانط هػػك كمػػا كصػػؼ نفسػػط
كالكاصفكف ال يبم كف نعتط".

()2

إف زعم ـ أف رم اف اسـ مف أسماء ا﵀ الحسنى مردكد بصريح القرآف الذم قاؿ ا﵀ فيط:
-8
آن﴾ البقػرة ،185:ثػػـ إف العػرب قبػػؿ اإلسػ ـ كػانكا ييسػ ٌػمكا الشػ ر
اٚن ا َّفا ِاذي ُأ ْٕا ِاز َل ؾِٔا ِاف ا ْف َُا ْار ُ
﴿ َصا ْآ ُر َر َم َوا َ
التاسػ ػ م ػػف الع ػػاـ القم ػػرم :رم ػػاف كذل ػػؾ لمػ ػػا ك ػػاف يكاف ػػؽ مجيئ ػػط ش ػػدة الح ػػر ،فتص ػػبح اررض

()3
أم حسف ككماؿ في هذا االسـ حتى نسمي ا﵀ تعالى بط ! كا﵀ تعالى يقػكؿ﴿ :اهللُ َٓ
رم اء  ،ثـ ٌ
إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َف ُف ْإَ ْش ََم ُء ُْ
اِل ْسَْك﴾ طط.8:

-9

كيؼ يككف ارئمة أسماء كصفات كهـ ذكات ،فإف االسـ كالصفة لفظاف ،كيؼ ينقمباف إلى

ذكات مف لحـ كدـ كعظـ ،كطعاـ داهؿ كف

ت هارجة ! ثـ قبؿ أف يهمقكا هػؿ كػاف ﵀ أسػماء أـ

ال فػػإف قػػالكا :نعػػـ ،فقػػد كػػذبكا أنفسػ ـ فػػي هػػذ الػػدعكل، .كاف قػػالكا :ال ،فقػػد كفػػركا رف دعػػكل عػػدـ
كمػؿ إال بعػد أف يك ًجػد هػؤالء
كجػكد أسػماء ﵀  فػي ارزؿ هػك تنقػػيص لػط سػبحانط ،كدعػكل أنػط لػػـ ىي ي
ارئمة!! ثـ بعد أف ماتكا هؿ بقي لط سبحانط أسماء أـ ال ! (.)4

( )1انظر :التشي نشأتط كمراحؿ تككينط :أ .د .أحمد بف سعد ال امدم ،دار الدراسات العممية ،مكة المكرمة ،ط-3
1433ق ،ص .19-14
( )2الكافي.134/1 ،
( )3مهتار الصحاح.128/1 ،

( )4انظر :براءة آؿ البيت مما نسبتط إلي ـ الركايات لم امدم ،ص.68:
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 -10إف الركاي ػ ػػة الت ػ ػػي زعم ػ ػػت في ػ ػػا الش ػ ػػيعة أف جعف ػ ػػر الص ػ ػػادؽ يق ػ ػػكؿ" :نح ػ ػػف كا﵀ ارس ػ ػػماء
الحسنى ،)1( "...قد حكـ عمي ا عمماء الحديث الشػيعة بج الػة ركات ػا ،ك ػعف ا ،كبالتػالي فػ صػحة
الستدالل ـ ب ا عمى اعتقادهـ بأف ارئمة هـ أسماء ا﵀ الحسنى (.)2

أم ػا مػػا قالػػط الهمينػػي فػػي أسػػماء ا﵀ تعػػالى ف ػػك مبنػػي عمػػى اعتقػػاد بكحػػدة الكجػػكد ،كهػػذا
ٌ -11
مػػذهب ظػػاهر الػػبط ف "رف كحػػدة الكجػػكد عن ػكاف آهػػر لإللحػػاد فػػي كجػػكد ا﵀ ،كتعبيػػر ممتػ وػك لمقػػكؿ
بكجكد المادة فقط" ،)3( .كقكلط مبني عمى التمثيؿ كالتشبيط رسماء ا﵀ ،كهذا الذم نفا ا﵀ تعالى عف
نفسط بقكلطَ ﴿ :فٔس ـ َِّ ْثِِ ِف َرء وهق ِ
ٔع ا ْف َب ِه ُر﴾ الشكرل.11:
افسّ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ


( )1أصكؿ الكافي.144 - 143 /1 ،
( )2قاؿ الدكتكر عبد الرحمف دمشقية( :مجمسي مج كؿ - 115/2ب بكدم

عيؼ) ،انظر( :نقد أصكؿ كتاب

الكافي كصاحبط ،المكتبة الشاممة.)15/1 ،
( )3المكسكعة الميسرة في اردياف كالمذاهب كارحزاب المعاصرة :الندكة العالمية لمشباب اإلس مي ،إشراؼ

كتهطيط كمراجعة :د .مان بف حماد الج ني ،دار الندكة العالمية ،ط  1420 ،4هػ.788/2 ،
264

الفصلىالثالث
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الم م الثان  :و ف األ م ل فا ا﵀ تعالى.
عظٌمػػت االثنػػا عش ػرية ارئم ػةى مػػف آؿ البيػػت  تعظيم ػان فاحش ػان ،لػػـ يسػػبؽ إليػػط أحػػد ،حتػػى

كصػػؿ ب ػػـ إلػػى درجػػة ال مػػك المفػػرط ،كعمػػى هػػذا التعظػػيـ اتفػػؽ القػػدامى كالمعاصػػركف مػػن ـ ،حيػػث

جعمكا ارئمة أف ؿ مػف ارنبيػاء كالمرسػميف ،كقػالكا بعصػمت ـ مػف الهطػأ كالنسػياف كصػ ائر الػذنكب
ككبائرها ،فقالكا عن ـ " :قػكل ـ قػكؿ ا﵀ ،كأمػرهـ أمػر ا﵀ ،كطػاعت ـ طاعػة ا﵀ ،كمعصػيت ـ معصػية

()1
ا﵀، ،كان ػـ لػػـ ينطقػكا إال عػف ا﵀ تعػػالى ،كعػػف كحيػػط" ، .ثػـ امتػ ٌػد ب ػػـ ال مػك إلػػى أف جعمػكهـ أربابػان
كآل ػػة م ػ ا﵀ ،تعػػالى ا﵀ عػػف شػػرك ـ عم ػكان كبي ػ انر ،فنسػػبكا ل ػػـ أسػػماء الحسػػنى ،ككصػػفكهـ بصػػفاتط

حد.
الع  ،كفي كصؼ أئمت ـ بصفات ا﵀ جاكزكا كؿ ٌ
المناقش وال :

إف هذا االفتراء كالكذب عمى ا﵀ تعالى ،ثـ عمػى آؿ بيػت نبيػط  مػردكد بكتػاب ا﵀ تعػالى،
-1
قاؿ ا﵀ تعػالى﴿ :وهللِ ا َْد َث ُؾ ْإَظ َذ وهاق ا ْفً ِزيازُ َْ ِ
أؿ﴾ النحػؿ ،60:كقػاؿ َ ﴿: و َفا ُف ا َْد َث ُاؾ ْإَ ْظ َاذ ِِم
ْ َ ُ َ َ
َ
اِلُ ُ
ات و ْإَر ِ وهق ا ْفً ِزيازُ َْ ِ
ِ
أؿ ﴾ الػركـ .27:ففػي هػاتيف اآليتػيف داللػة قاطعػة عمػى تفػرد ا﵀
َ ُ َ َ
اِلُ ُ
افس ََم َو َ ْ
َّ
تعػػالى بصػػفات الكمػػاؿ ،كحصػػر المثػػؿ ارعمػػى لػػط سػػبحانط ،حيػػث قػ ٌػدـ شػػبط الجممػػة" :﵀" فػػي اآليػػة

اركلػػى ،كشػػبط الجممػػة" :لػػط" فػػي اآليػػة الثانيػػة عمػػى قكلػػط " :المثػػؿ ارعمػػى" كه ػذا أسػػمكب قصػػر يفيػػد
الحصر كالتهصيص .كقد أك ح اإلماـ القرطبي هذا الحصػر ،فقػاؿ

الكصؼ ارعمى" (.)2

 ":ك﵀ المثػؿ ارعمػى :أم:

أثبت القرآف الكريـ في كثير مف اآليات ﵀ تعالى صفاتط الذاتية ،كصفاتط الفعمية بما ال يدع
-2
ااؽ ُذو َْ
الا َ
لعاقػػؿ مجػػاالن لنفػػي صػػفاتط عنػػط ،فقػػاؿ سػػبحانط فػػي صػػفة الكجػػطَ ﴿ :و َي ْب ََاااك َو ْجااا ُف َر ِّبا َ
ااال ِل
ِ
َو ْ ِ
ٔس َماَ ٚمَْ ًَا َ
ي﴾
اجدَ َد ِاَ ٚخ َِ َْ ُ
ا ٝبِ َٔادَ َّ
ؽ َأ ْن ت َْس ُ
اْلـ َْرا ِم﴾ الرحمف ،27 :كفي صفة اليد قػاؿَ ﴿ :ؿ َٚل َي ٚإِ ْبِ ُ
اّع اهللُ َؿااق َل ا َّفتِاال ُ ََت ِ
ِ
ُ َٚفا َ
زَو ِج َٓاا ﴾ٚالمجادلػػة  ،1:كفػػي
اؽ ِِم ْ
ْ
ص ،75:كفػػي صػػفة السػػم قػػاؿَ ﴿ :ؿاادْ َشا َ
ِ
ااقن ُ ْ ِ ِ
ااؽ َوفِ َ
ااذفِ َ
ااؿ َر ُّب َ
ااؿ﴾
صػػفاتط الفعميػػة ،كالرحمػػة كالهمػػؽ قػػاؿَ ﴿:و َٓ َيزَ ا ُف َ
ُمتٍَِ َ
ااغ إِ َّٓ َم ْ
ؽ َخ َِ ََ ُٓ ْ
ااـ َرح َ

هكد ،119 ،118:كفي صفة إنزاؿ الػرزؽ قػاؿُ ﴿ :ؿ ْؾ َأر َأيتُؿ ماَ ٚأ ْٕازَ َل اهللُ َفُ ِ
اـ ِرزْ ٍ ﴾ يػكنس،59:
ُاؿ م ْ
ْ
َ ْ ْ َ
ؽ َوا َْد َِ ُ
ٚء َر ُّب َ
ؽ َصٍَ ٚصٍ ﴾ٚالفجر ،22:كال يتس المقاـ إليراد مزيد مػف
كفي صفة المجيء قاؿَ ﴿:و َج َ

اردلة القاطعة عمى أف هذ الصفات الع ﵀ كحد .
( )1االعتقادات البف بابكيط ،ص.106 :
( )2تفسير القرطبي.119/10 ،
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إف زٍعـ االثنا عشرية نسػبة صػفات ا﵀ آلؿ البيػت مػردكد بمػا نقمتػط عػف آؿ البيػت ممػا ركك
-3
ٌ
عف النبي  فػي إثبػات صػفات ا﵀ تعػالى فػي كتػب السػنة الصػحيحة ،كبمػا قػالك  تفسػي انر كشػرحان
رقكالط .)1( 

-4

"كانت حياة أمير المؤمنيف في المجتم دعكة لمتكحيػد كمحاربػة لمشػرؾ ،ككػاف حريصػان عمػى

تعميـ النػاس أسػماء ا﵀ كصػفاتط ،كربػط قمػكب ـ بػط كحػد  ،كتػذكيرهـ بػنعـ ا﵀ ،كح ٌ ػ ـ عمػى شػكرها،
كقػػد كػػاف  مثػػاب انر عمػػى محػػك آثػػار الجاهميػػة ،متهػػذان جمي ػ الكسػػائؿ الدعكيػػة مػػف هطابػػة ككعػػظ،
كشػػعر كحكػػـ" ( .)2فقػػد ذكػػر الشػػيعة أنفسػ ـ فػػي ن ػػج الب غػػة مػػف ك مػط أنػػط قػػاؿ":التكحيػػد أف ال

تتكهمط ،كالعدؿ أف ال تت مط" )3( .كمف هطبة لط  ":نحمد عمى مػا أهػذ كأعطػى ،كعمػى مػا أبمػى

كابتمى ،الباطف لكؿ هفية ،الحا ر لكؿ سريرة ،العالـ بمػا تكػف الصػدكر كمػا تهػكف العيػكف ،كنشػ د

أف ال إلػػط غيػػر  ،كأف محمػػدان نجيبػػط كبعيثػػط ،ش ػ ادة يكافػػؽ في ػػا السػػر االع ػ ف كالقمػػب المسػػاف،)4( ".
كقاؿ":ما كاف ا﵀ ليفتح عمى عبد باب الشكر ،كي مؽ عنط باب الزيادة ،كال ليفتح عمى عبد الدعاء،
كي مؽ عنط باب اإلجابة ،كال ليفتح لعبد باب التكبة ،كي مؽ عنط باب الم فرة" )5( .كقػاؿ ":مػف أصػمح

سريرتط أصمح ا﵀ ع نيتط ،كمف عمؿ لدينط كفا أمر دنيا  ،كمف أحسف فيما بينط كبيف ا﵀ كفػا ا﵀
ما بينط كبيف الناس".

-5

()6

تنػػاقض الشػػيعة حيػػث كرد عػػف ارئمػػة فػػي كتػػب الشػػيعة المعتمػػدة كالمكثكقػػة مػػا ي ػػدـ هػػذا

المعتقد في نسبة صفات ا﵀ تعالى ل ئمة مف آؿ البيت ،كمن ا:
أ-

ما يفيد أف ارئمة ينفكف عف ا﵀ التشبيط كالتجسيـ ،كيكصكف أتباع ـ بالتكقؼ عنػد مػا أثبتػط

لط القرآف الكريـ مف الصفات ،فعف إبراهيـ بف محمد الهػزاز ،كمحمػد بػف الحسػيف ،قػاال :دهمنػا عمػى

أبي الحسف الر ا  ،فحكينا لط ما ركم أف محمدان صمى ا﵀ عميط كآلط رأل ربط في هيئة الشػاب
المكفؽ في سف أبناء ث ثػيف سػنةً ،رجػ فػي ه ػرة ،كقمػت :إف هشػاـ بػف سػالـ ،كصػاحب الطػاؽ،
كالميثمي يقكلكف :إنط أجػكؼ إلػى السػرة ،كالبػاقي صػمد ،فهػر سػاجدان ،ثػـ قػاؿ :سػبحانؾ مػا عرفػكؾ،
كال كحدكؾ فمف أجػؿ ذلػؾ كصػفكؾ ،سػبحانؾ لػك عرفػكؾ لكصػفكؾ بمػا كصػفت بػط نفسػؾ ،سػبحانؾ

( )1انظر :عقيدة آؿ البيت في صفات ا﵀ عند أهؿ السنة في المبحث اركؿ مف هذا الفصؿ.
( )2أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب .363 /1 ،
( )3ن ج الب غة.108/4 ،
( )4ن ج الب غة.14/2 ،
( )5السابؽ.102/4 ،
( )6السابؽ.99/4 ،
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كيػػؼ طػػاكعت ـ أنفس ػ ـ أف شػ ٌػب كؾ ب يػػرؾ ،إل ػػي ال أصػػفؾ إال بمػػا كصػػفت بػػط نفسػػؾ ،كال أشػػب ؾ
ػكهمتـ مػػف
بهمقػؾ ،أنػػت أهػػؿ لكػػؿ هيػػر فػ تجعمنػػي مػػف القػكـ الظػػالميف ،ثػػـ التفػػت إلينػػا ،فقػػاؿ :مػػا تػ ٌ

فتكهمػكا ا﵀ غيػر" )1( .ف ػذا اإلمػاـ الر ػا ين ٌػز ا﵀ تعػالى م ٌمػا كقعػت فيػط الشػيعة مػف التشػبيط،
شيءٌ ،
كالتجسيـ ،كألصقك بارئمة في كثير مف الركايات!!
ب-

عف عبد الرحيـ بف عتيؾ القصير قاؿ" :كتبت عمى يدم عبد الممؾ بف أعيف إلى أبػي عبػد

ا﵀  :أف قكم ػان بػػالعراؽ يصػػفكف ا﵀ بالصػػكرة كبػػالتهطيط ،فػػإف أريػػت جعمنػػي ا﵀ فػػداؾ أف تكتػػب

ػي :سػػألت رحمػػؾ ا﵀ عػػف التكحيػػد كمػػا ذهػػب إليػػط مػػف
ػي بالمػػذهب الصػػحيح مػػف التكحيػػد فكتػػب إلػ ٌ
إلػ ٌ
قبم ػػؾ ،فتع ػػالى ا﵀ ال ػػذم ل ػػيس كمثم ػػط ش ػػيء كه ػػك الس ػػمي البص ػػير ،تع ػػالى عم ػػا يص ػػفط الكاص ػػفكف
المشب كف ا﵀ بهمقط المفتػركف عمػى ا﵀ ،فػاعمـ رحمػؾ ا﵀ أف المػذهب الصػحيح فػي التكحيػد مػا نػزؿ

بػػط الق ػرآف مػػف صػػفات ا﵀  ،فػػانؼ عػػف ا﵀ تعػػالى الػػبط ف كالتشػػبيط ف ػ نفػػي كال تشػػبيط ،هػػك ا﵀

تعػدكا القػرآف فت ػمكا بعػد البيػاف" )2( .كقػد س ٌػمى
الثابت المكجكد تعالى ا﵀ عما يصفط الكاصػفكف ،كال ٍ
الكمينػػي هػػذا البػػاب :بػػاب الن ػػي عػػف الصػػفة ب يػػر مػػا كصػػؼ بػػط نفسػػط تعػػالى ،فكيػػؼ نجم ػ هػػذا

التناقض
ج -ع ػػف المف ػػؿ ق ػػاؿ :س ػػألت أب ػػا الحس ػػف  ع ػػف ش ػػيء م ػػف الصػ ػفة فق ػػاؿ" :ال تج ػػاكز م ػػا ف ػػي

القرآف" )3(.ف ؤالء أئمة آؿ البيت يكصكف الناس في كتػب الشػيعة المكثكقػة ،بمػزكـ القػرآف الكػريـ ،فػي
عمػا ن ٌػز نفسػط ،فمػا بػاؿ الشػيعة ال تسػتجيب ل ئمػة الػذيف
إثبات صفات ا﵀ تعالى ،كتنزي ػط سػبحانط ٌ
تزعـ االنتماء لمذهب ـ !
-6

إف هذ الطريقة التي اتبعت ا الشيعة فػي التعامػؿ مػ صػفات ا﵀ تعػالى كاالعتقػاد في ػا ،هػي

قدمكا عقكل ـ عمى نصػكص الكتػاب كالسػنة ،ف ى ػمٌكا
طريقة أهؿ الك ـ مف الج مية كالمعتزلة ،الذيف ٌ
كأ مكا ،كهي طريقة ليست مف اإلس ـ في شػيء ،كقػد أق ٌػر عممػاء الشػيعة بتبنػي ـ لطريقػة المعتزلػة،
التي تثبت أف ا﵀ تعالى ال يتصؼ بصفات زائدة عمى ذاتط ،فالصفات عندهـ هي عيف الذات ،فػا﵀

تعالى-حسب

ل ـ -عالـ ب عمـ ،سمي ب سم  ،كمف ذلؾ قكؿ المفيد شيخ الشيعة " :كأقكؿ:

إف ا﵀  اس ػػمط ح ػػي لنفس ػػط ال بحي ػػاة ،كأن ػػط ق ػػادر لنفس ػػط ،كع ػػالـ لنفس ػػط ال بمعن ػػى كم ػػا ذه ػػب إلي ػػط
ٌ
()4
المشػب ة مػف أصػػحاب الصػفات -يقصػد أهػػؿ السػنة ...-كهػذا مػػذهب اإلماميػة كافػة كالمعتزلػػة"، .
( )1التكحيد لمصدكؽ.114-113/1 ،
( )2أصكؿ الكافي.143/1 ،
()3الكافي.102/1 ،

( )4أكائؿ المقاالت ،ص.52:
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ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد إشَمء وافهٍٚت بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ

رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

كقكؿ محمد جعفر شمس الديف مف عممائ ـ" :كنحف نهتار مػا عميػط اإلماميػة كبعػض المعتزلػة ،مػف
القكؿ بأف صفاتط تعالى عيف ذاتط ،متحدة مع ا مستدليف بحكـ العقؿ ،كبما كرد مف النقؿ" (.)1

إف ا﵀ تعػالى همػػؽ الهمػػؽ لعبادتػػط ،كال يسػػتطيعكف عبادتػػط حتػػى يعرفػػك  ،فعػ ٌػرف ـ عمػػى نفسػػط
-7
بأسمائط كصفاتط ( ،)2فإذا عطٌمت الشيعة ارسماء كالصفات كنسبت ا ل ير ا﵀ مف ارئمة فماذا يعبد
الكاحد من ـ سيعبد إل ان معدكمان مج كالن حسب افترائ ـ.

إف مف مقت يات االعتقاد السميـ أ ٌف القكؿ في الصفات كالقكؿ في الذات ،كهذ قاعدة أهؿ
-8
ٌ
السنة في هذا التكحيد ( )3كعميط فإف تعطيؿ الشيعة لصفات ا﵀ هػك تعطيػؿ لذاتػط ،كتجسػيـ كتمثيػؿ
صفات ا﵀ هك تجسيـ كتمثيؿ لذاتط ،فإذا اعتمػدت التعطيػؿ -هػك الػذم اسػتقر عميػط معتقػدهـ -ف ػي

تعبد العدـ، ،كاذا اعتمدت التمثيؿ كالتجسيـ – كهك مكجكد في كتب ـ -فقد كافقت الي ػكد الػذيف ش ٌػب كا
كجسمك  ،كقالكا بككنط بش انر ف ك عندهـ يتعب ،كيندـ ،كيتصؼ بالفقر كالبهؿ ،فأكذب ـ ا﵀ بقكلط:
ا﵀ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ٛماَ ٚؿاُ ٚفقا ﴾ آؿ عمػراف ،181:كقػاؿ
اٚء َشاَْ ُْت ُ
ار َوٕ َْح ُ
﴿ َف ََدْ َشّ َع اهللُ َؿ ْاق َل ا َّفاذ َ
اـ َأؽْ ْ َٔ ُ
يـ َؿاُ ٚفقا إِ َّن اهللَ َؾَ ٌ
سبحانط مكذبا ل ـ﴿ :و َؿَ ٚف ِ
َ ٝأ ْي ِدُّيِ ْؿ َو ُف ًُِْقا بِاَم َؿاُ ٚفقا َب ْاؾ َيادَ ا ُه َم ْب ُساق َضت ِ
َٚن ُيْ ٍِْ ُاؼ
 ٝا ْف َٔ ُٓق َُ َيدُ اهللِ َم ٌْ ُِق َف ٌ ٜؽُ َِّ ْ
ن
َ
َ
َـ ْٔ َ
ٚء﴾ المائدة.64:
ػ َي َن ُ
-9

إف تأكيؿ آيات الصفات بركايات مكذكبة عمى آؿ البيت :هك تأكيؿ باطؿ كمبتدع ،حيث لػـ

يرد فػي كػ ـ العػرب ،كل ػة القػرآف الكػريـ فتأكيػؿ الشػيعة هػك :صػرؼ المفػظ عػف ظػاهر كحقيقتػط إلػى

مجػػاز كمػػا يهػػالؼ ظػػاهر  ،أم :تفسػػير بػػالمعنى الػػذم يتكهمػػك  ،كهػػذا التأكيػػؿ يفػػتح رصػػحاب البػػدع
الباب إلفساد ديف ا﵀ (.)4

 -10إف كص ػػؼ ارئم ػػة ب ػػذ الص ػػفات العظيم ػػة م ػػف :العم ػػـ ،كالق ػػدرة ،كالت ػػدبير ،كغي ػػر ذل ػػؾ م ػػف
ص ػػفات ا﵀ الذاتي ػػة ،كالفعمي ػػة ،هػ ػػك أم ػػر مه ػػالؼ لمكاقػ ػ الػ ػػذم عاش ػػط آؿ البي ػػت  ،حي ػػث عاش ػ ػكا
كتعر كا لمتشريد ثـ القتؿ ،فمـ يتم ٌكنكا مف دف ارذل عف
مست عفيف مف الحكاـ كما تزعـ الشيعةٌ ،

( )1دراسات في العقيدة اإلس مية :محمد جعفر شمس الديف :ص .187
( )2انظر :الصفات اإلل ية في الكتاب كالسنة النبكية في

كء اإلثبات كالتنزيط :أبك أحمد محمد أماف بف عمي

جامي عمي ،المجمس العممي بالجامعة اإلس مية ،المدينة المنكرة ،ط1408 ،1هػ.379/1 ،
( )3انظر :الرسالة التدمرية ،ص.43:
( )4انظر :بحث بعنكاف  :مكقؼ الشيعة مف صفات ا﵀ تعالى عرض كنقد  :أ .د .صالح بف حسيف الرقب،
الجامعة اإلس مية – غزة1430 ،ق ،2009/ص.14 ،13:
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أنفس ػ ـ ،كال عػػف أتبػػاع ـ مػػف الشػػيعة ،فكيػػؼ يككن ػكا مكصػػكفيف بصػػفات ال تظ ػػر آثارهػػا فػػي كاق ػ

الحياة

 -11إف تعطيػػؿ الصػػفات أك القػػكؿ بمشػػاب ة صػػفات ا﵀ لصػػفات مهمكقاتػػط هػػك كفػػر عظػػيـ ،قػػاؿ
شبط ا﵀ بهمقط فقد كفر ،كمف جحد مػا كصػؼ ا﵀ بػط
نعيـ بف حماد شيخ البهارم رحم ما ا﵀ ":مف ٌ
نفسط فقد كفر ،كليس ما كصؼ ا﵀ بط نفسط كال رسكلط تشبي ان" (.)1

رد عمى دعكل الشػيعة أف مقصػدها مػف تعطيػؿ كنفػي
 -12قاؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية
في ٌ
الصفات هك التنزيط ﵀ عف التشبيط كالجسيـ ،قاؿ ":أهؿ السنة أحؽ بتنزي ط عػف مشػاب ة المهمكقػات
مف الشيعة ،فإف التشبيط كالتجسيـ المهػالؼ لمعقػؿ كالنقػؿ ال يعػرؼ فػي أحػد مػف طكائػؼ ارمػة أكثػر
منػط فػي طكائػؼ الشػػيعة ،كهػذ كتػب المقػاالت كم ػػا تهبػر عػف أئمػة الشػػيعة المتقػدميف مػف المقػػاالت
المهالفػػة لمعقػػؿ كالنقػػؿ فػػي التشػػبيط كالتجسػػيـ بمػػا ال يعػػرؼ نظيػػر عػػف أحػػد مػػف سػػائر الطكائػػؼ ،ثػػـ

قػ ػػدماء اإلماميػ ػػة كمتػ ػػأهركهـ متناق ػ ػػكف فػ ػػي هػ ػػذا البػ ػػاب ،فقػ ػػدماؤهـ غم ػ ػكا فػ ػػي التشػ ػػبيط كالتجسػ ػػيـ،
كمتأهركهـ غمكا في النفي كالتعطيؿ ،فشارككا في ذلػؾ الج ميػة كالمعتزلػة دكف سػائر طكائػؼ ارمػة،

كأما أهؿ السنة المثبتكف له فة الث ثة ،فجمي أئمت ـ كطكائف ـ المش كرة متفقكف عمى نفػي التمثيػؿ

عف ا﵀ تعالى" (.)2

 -13كأهتـ هذا المطمب بما قالط آية ا﵀ البرقعػي ( ،)3فػي كتابػط كسػر الصػنـ ،معمٌقػان عمػى الركايػة
كرنا" يبدك أف ا﵀ همؽ غيرهـ في صكرة
المنسكبة لجعفر الصادؽ ،بقكلط " ":إف ا﵀ همقنا
ى
فأحسف ي
صى
الناطؽ في همقط" إلى أف يقكؿ" :نحف عينط في عبػاد " يعنػي:
كلسانط
عينط في عباد
ى
ى
سيئة! "كجعمنا ى

إذا لـ نكف نحف لـ ير ا﵀ عباد  -نعكذ با﵀" -كنحف لسانط الناطؽ في همقط" يعني :إذا لـ نكػف لػـ
يقػػدر ا﵀ أف يكجػػد الصػػكت كيف ػػـ ك مػػط مػ الم ئكػػة كارنبيػػاء" ،كنحػػف يػػد المبسػػكطة عمػػى عبػػاد

كب يابػط الػذم
بالرأفة كالرحمة" يعني :إذا لـ نكف لـ يكف ﵀ رأفة كرحمة ! "كنحف كج ط الذم يؤتى منط ى
كه ٌازنػػط فػػي سػػمائط كأر ػػط" يعنػػي :أف ا﵀ باب ػان كبكاب ػان ،كحاجػػة إلػػى مػػف يحفػػظ هزائنػػط فػػي
ىيػػدؿ عميػػط ي

السػػماء كاررض لكػػي يس ػرقط السػػارؽ ،كنحػػف ارئمػػة ذلػػؾ البػػاب كالب ػكاب كالهػ ٌػزاف! كاآلف ال بػػد أف
يسػػأؿ هػؤالء الػػركاة العممػػاء! العػػارفكف! لػػك كػػاف ﵀ بػػاب كبػكاب ،فممػػاذا قػػاؿ سػػيدنا ارميػػر" :لػػيس لػػط
( )1أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ ارسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتب ات :مرعي بف يكسؼ بف أبى بكر
الكرمى المقدسي الحنبمى ،تحقيؽ :شعيب اررناؤكط ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط  ،1ق.114/1-1406
( )2من اج السنة النبكية.103/2 ،
لكف ا﵀ كفقط لم داية ،فهتـ لط بالمكت عمى
( )3البرقعي :عالـ شيعي ،اكصؿ إلى مرتبة آية ا﵀ عند الشيعة
ٌ
مذهب أهؿ السنة.
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هزاف فمماذا قػاؿ لرسػكلط  فػي سػكرة ارنعػاـُ ﴿:ؿ ْاؾ َٓ َأ ُؿ ُ
اقل
اب" ،كاذا كاف بحاجة إلى ٌ
باب كال لط ىبك ه
ه
ِ
ِ ِ
 ﴾ٛارنعاـ ...،50:هؿ كذب ا﵀ في القرآف -حاشا لط  -كصدؽ
َفُ ُْؿ ظْْدي َخزَ ائ ُـ اهلل ِ َو َٓ َأ ْظ َِ ُؿ ا ْف ٌَ ْٔ َ
هؤالء الركاة ! كيؼ أصبح الكميني كمقمدك ناش انر لما يتعارض مػ القػرآف ،كبعػد ذلػؾ يقػكؿ فػي هػذا
الهبػػر" :بنػػا أثمػػرت ارشػػجار ،كأينعػػت الثمػػار ،كجػ ً
ػرت ارن ػػار ...إلػػى أف يقػػكؿ" :كبعبادتنػػا يعبػ ىػد ا﵀
ي
بد ا﵀" ،ال بد مف القكؿ :إف إمػاـ ال ػ ة الػذيف هػـ أسػكأ مػف المشػركيف يبػاهي بنفسػط
كلكال نحف ما يع ى

إلػػى هػػذا الحػػد ،كيفتهػػر ،كيقمػػؿ مػػف عظمػػة ا﵀ ب ػػذا الشػػكؿ ،أجػػؿ ،إمػػاـ ال ػ ة كيؤلٌػػط نفسػػط ال يكػػكف
()1
رد أحد آيات الشيعة عمى مزاعم ـ ،إذا كانت ردكد أهؿ السنة ال تقنع ـ!!
هي انر مف ذلؾ" .ف ذا ٌ

( )1كسر الصنـ.147/1 ،
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ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد إشَمء وافهٍٚت بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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الم م الثالا :األ م وعمم الغ .
يتف ٌػرد الهػػالؽ  فػػي ربكبيتػػط ،كأسػػمائط كصػػفاتط بهصػائص ال يشػػاركط في ػػا أحػػد ،كمػػف أهػػـ
ه ػػذ الهص ػػائص  :عمم ػػط لم ي ػػب ،فػ ػا﵀ س ػػبحانط يعم ػػـ م ػػا ك ػػاف ،كم ػػا س ػػيككف ،كم ػػا ه ػػك ك ػػائف كي ػػؼ

سػػيككف ،ف ػػك سػػبحانط الػػذم لػػط عمػػـ ال يػػب الما ػػي كالمسػػتقبؿ ،كمػػا لػػط عمػػـ الحا ػػر الشػػاهد ،كقػػد
كصؼ ب ذا نفسط في اثنتي عشرة آية مف كتابط ،قػاؿ تعػالىَ ﴿ :ظ ِِٚلِ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
َ َٓ ٛي ًْزُ ُب َظْْا ُف ِم ْث ََ ُ
اٚل َذ َّر ٍة ِِم
افسَمو ِ
َٚب ُمبِ ٍ
َ
ْز إِ َّٓ ِِم ـِت ٍ
ات َو َٓ ِِم ْإَ ْر ِ َو َٓ َأ ْصٌ َُر ِم ْـ َذفِ َ
غ﴾ سػبأ ،3:كقػاؿ تعػالىُ ﴿ :ه َاق اهللُ
َّ َ َ
ؽ َو َٓ أـ َ ُ
ِ
 ٛو َّ ِ
ِ
ٔؿ﴾ الحشػر ،22:ككصػفط نبيػط  بعمػـ ال يػب
افار ْ َ
ا َّفذي َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َظ ِِٚل ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ َ
افارح ُ
ِ ُـ َّ
افن َََٓ ٚة ُه َق َّ
ف ػػي عشػ ػرات ارحادي ػػث الص ػػحيحة ،حي ػػث ق ػػاؿ ":الم ػػـ رب جبرائي ػػؿ ،كميكائي ػػؿ، ،كاسػ ػرافيؿ ،ف ػػاطر
السماكات كاررض ،عالـ ال يب كالش ادة."...

()1

أمػػا الشػػيعة االثنػػا عش ػرية فقػػد أشػػركت فػػي هػػذ الصػػفة ،كهػػذ الهصيصػػة مػػف هصػػائص

أبيف اعتقادها في عمـ ا﵀ لم يب في النقاط التالية:
ربكبية ا﵀  ،ك ٌ
-1

عطٌمػػت الشػػيعة صػػفة عمػػـ ال يػػب عػػف ذات الهػػالؽ  ،كجعمػػت عمػػـ ال يػػب مػػف هصػػائص

كصػػفات ارئمػػة مػػف آؿ البيػػت ،حتػػى زعمػكا أف اإلمػػاـ الػػذم ال يعمػػـ ال يػػب ال ييعػػد إمام ػان كال حج ػةن،
حيث نسبكا لجعفر بف الباقر أنط قاؿ" :أم إماـ ال يعمـ مػا ي يبػط ،كالػى مػا يصػير ،فمػيس ذلػؾ بحجػة

ا﵀ عمى همقط" ( ،)2كقاؿ اإلماـ أبك الحسف الر ػا" :إف اإلمػاـ ال يهفػى عميػط كػ ـ أحػد مػف النػاس،
كال طير ،كال ب يمة ،كال شيء فيط الركح ،فمف لـ يكف هذ الهصاؿ فيط فميس هك بإماـ" (.)3

-2

زعمػػت الشػػيعة عبػػر ركايػػات منسػػكبة آلؿ البيػػت أف ارئمػػة يعممػػكف مػػا كػػاف ،كمػػا سػػيككف،

كيعممػػكف مػػا فػػي السػػماكات كمػػا فػػي اررض ،كيعممػػكف عمػػـ الكتػػب السػػماكية السػػابقة ،كيعممػػكف أهػػؿ

الجنػػة ،كأهػػؿ النػػار بػػؿ كيعممػػكف متػػى سػػيمكتكف ،كمػػا فػػي ارص ػ ب كال ػػمائر ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف

العمػػكـ .فنسػػبكا لجعفػػر الصػػادؽ قكلػػط" :كا﵀ لقػػد أيعطينػػا عمػػـ اركلػػيف كاآله ػريف ،فقػػاؿ لػػط رجػػؿ مػػف

أصػػحابط :جعمػػت فػػداؾ أعنػػدكـ عمػػـ ال يػػب فقػػاؿ لػػط :كيحػػؾ إنػػي رعمػػـ مػػا فػػي أص ػ ب الرجػػاؿ،

( )1صحيح مسمـ ،كتاب ص ة المسافريف ،باب الدعاء في ص ة الميؿ.534/1 ،)770( ،
( )2الكافي .285/1 ،قاؿ الشيخ عبد الرحمف دمشقية" :مجمسي

عيؼ - 119/3ب بكدم

عيؼ" .نقد أصكؿ

كتاب الكافي كصاحبط.18/1 ،
( )3الكافي .285/1 ،قاؿ الشيخ عبد الرحمف دمشقية" :مجمسي

كتاب الكافي كصاحبط.18/1 ،
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ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد إشَمء وافهٍٚت بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ

رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى
()1
السػػماكات كمػػا فػػي اررض ،كأعمػػـ مػػا فػػي الجنػػة
كأرحػػاـ النسػػاء"  ،كأنػػط قػػاؿٌ :
"إنػػي رعمػػـ مػػا ف ػػي ٌ
كالنػػار ،كأعمػػـ مػػا كػػاف كمػػا يكػػكف" ( .)2ككػػذلؾ أنػػط قػػاؿ" :إف عنػػدنا عمػػـ التػػكراة ،كاإلنجيػػؿ ،كالزبػػكر،

كبيػػاف مػػا فػػي ارلػكاح" ( ،)3كقػػد بػ ٌػكب الكمينػػي بابػان بعنػكاف" :إف ارئمػػة عمػػي ـ السػ ـ يعممػػكف عمػػـ مػػا
كاف ،كما يككف، ،كانط ال يهفى عمػي ـ الشػيء" ،)4( .كبابػان آهػر بعنػكاف" :أف ارئمػة كرثػكا عمػـ النبػي،
كجمي ارنبياء ،كاركصياء الػذيف مػف قػبم ـ" ( ،)5كأكرد تحػت هػذيف البػابيف عػدة ركايػات عػف ارئمػة

في هذا ارمر.
ٌادعت الشيعة أف ارئمة يكتسبكف العمكـ بكسائؿ عديدة من ا :االط ع عمى المكح المحفكظ،
-3
كالكحي عف طريؽ الم ئكة ،كالرؤل في المناـ ،كاإلل اـ ،كغير ذلػؾ .حيػث رككا أف جعفػر الصػادؽ
منا لمف يسم صكت السمسػمة
منا لمف ييؤتى فػي منامط، ،كا ٌف ٌ
منا لى ىم ٍف يينكت فػي أذنط، ،كا ٌف ٌ
"إف ٌ
قاؿٌ :
منا لمف يأتيط صكرة أعظـ مػف جبرائيػؿ كميكائيػؿ" ( ،)6كعنػط قػاؿ" :كرب
تق عمى الطشت كذا، ،كا ٌف ٌ

الكعبػػة ،كرب البنيػػة -ث ػ ث م ػرات -لػػك كنػػت بػػيف مكسػػى كاله ػػر ،رهبرت مػػا أنػػي أعمػػـ من مػػا،
كرنبأت ما بما ليس في أيدي ما رف مكسى كاله ر عمي ما الس ـ أيعطيػا عمػـ مػا كػاف ،كلػـ يعطيػا

عمـ ما يككف كمػا هػك كػائف حتػى تقػكـ السػاعة ،كقػد كرثنػا مػف رسػكؿ ا﵀  ك ارثػة" ( )7كقػاؿ أي ػان:

"إذا كاف ليمة الجمعة كافى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميط كآلط العرش ،ككافى ارئمػة عمػي ـ السػ ـ معػط،

ككافػينا مع ـ ،ف تيرد أركاحنا إلى أبداننا إال بعمـ مستفاد ،كلكال ذلؾ رنفذنا" (.)8

( )1بحار ارنكار.28 ،27/26 ،
( )2أصكؿ الكافػي .261/1 ،قاؿ الشيخ عبد الرحمف دمشقية" :مجمسي
عيؼ" .نقد أصكؿ الكافي كصاحبط.18/1 ،

عيؼ عمى المش كر - 130/3ب بكدم

( )3الكافي ،226/1 ،بحار ارنكار.187 / 26 ،
( )4الكافي.261 /1 ،
( )5أصكؿ الكافػي.226-223/1 ،

( )6بحار ارنكار ،358/26 ،بصائر الدرجات ،ص.63:
( )7الكافي .261/1 ،قاؿ الشيخ عبد الرحمف دمشقية" :مجمسي

عيؼ - 129/3ب بكدم

عيؼ" نقد أصكؿ

كتاب الكافي كصاحبط.18/1 ،
( )8أصكؿ الكافػي ،254/1 ،بحار ارنكار ،89-88/26 ،بصائر الدرجات ،ص .36 :الشيخ عبد الرحمف
دمشقية " :مجمسي

.450/1

عيؼ - 106/3ب بكدم

عيؼ" .كتاب الكافي تحقيؽ المجمسي كالب بكدم هدية الدمشقية،
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-4

جعمت االثنا عشرية ارئمػة هػـ هزنػة عمػـ ا﵀ تبػارؾ كتعػالى .حيػث نسػبكا لإلمػاـ ال ػادم-

اإلمػػاـ العاشػػر -قكلػػط فػػي زيػػارة الحسػػيف" :الس ػ ـ عمػػيكـ يػػا أهػػؿ بيػػت النبػػكة ...ه ػزاف العمـ...كنػػكر
ا﵀ ...كهزنة عمـ ا﵀.)1( "...

-5

أهػذت الشػيعة عقيػػدة البػداء مػػف الي ػكد حفاظػان عمػى كصػؼ ارئمػػة بعمػـ ال يػػب .كقػد أشػػرت

-6

"ينكػػركف عمػػى النبػػي  مػػا أكحػػى ا﵀ بػػط إليػػط مػػف أمػػر ال يػػب ،كهمػػؽ السػػماكات كاررض،

إلى ذلؾ في مكافقت ـ لمي كد في تكحيد ارسماء كالصفات (.)2

كصفة الجنة كالنار".

()3

كب ذ العقيدة في عمـ ارئمة لم يب جاءت أقكاؿ عممائ ـ القدامى كالمعاصريف ،كمن ا:
أف عميان استمر فػي تمقي العمـ مف فـ الرسكؿ حتى بعػد مكتػط  ،كعقػد
-1
ذهب المجمسي إلى ٌ
ل ذا بابان بعنكاف" :باب ما عمٌمط الرسكؿ صمى ا﵀ عميط كآلط عنػد كفاتػط كبعػد  ،)4( "...ككػذلؾ عنػكف

أف عنػدهـ صػمكات ا﵀
بابػان قػاؿ فيػط بػأف ارئمػة لػدي ـ كتػب ارنبيػاء السػابقيف كم ػا ،فقػاؿ" :بػاب فػي ٌ
الس ـ يقرؤكن ا عمى اهت ؼ ل ات ا" (.)5
عمي ـ كتب ارنبياء عمي ـ ٌ

-2

قاؿ المفيد في كتابط أكائؿ المقػاالت" :إف ارئمػة مػف آؿ محمػد  قػد كػانكا يعرفػكف

بعض العباد ،كيعرفكف ما يككف قبؿ ككنط" (.)6

ػمائر

زعػػـ شػػيه ـ كآيػػت ـ محمػػد بػػف حسػػيف آؿ كاشػػؼ ال طػػا :أ ٌف ارحكػػاـ فػػي اإلسػ ـ قسػػماف:
-3
قسـ أعمنط النبي  لمصحابة ،كقسـ كتمط كأكدعط أكصياء  ،كؿ كصي ييهرج منط ما يحتاجط الناس
أف النبي  قد يذكر حكمان عامان ،كال يذكر مهصصػط
فػي كقتط ثـ يع د بط إلى مف بعد  ،حتى زعـ ٌ
أص ن بؿ يكدعط عند كصيط إلى كقتط (.)7

( )1مستدرؾ الكسائؿ.615 ،614/10 ،
( )2انظر :المبحث الثاني مف هذا الفصؿ.

( )3الهطكط العري ة ل سس التي قاـ عمي ا ديف الشيعة اإلمامية االثنا عشرية :محب الديف بف أبي الفتح بف عبد
القادر بف صالح الهطيب ،تقديـ :محمد نصيؼ ،المكتبة الشاممة.30/1 ،
( )4بحار ارنكار.218-213/40 ،
( )5بحار ارنكار.180/26 ،
( )6أكائؿ المقاالت ،ص.75:

( )7انظر :أصؿ الشيعة.9/13 ،
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

 -4ق ػاؿ إمػػام ـ المظفػػر فػػي عمػػـ اإلمػػاـ" :أمػػا عممػػط ف ػػك يتمقٌ ػى المعػػارؼ ،كارحكػػاـ اإلل يػػة،
كجمي المعمكمات مف طريؽ النبي ،أك اإلماـ مف قبمط، .كاذا استجد شيء ال بد أف يعممط مػف طريػؽ
اإلل اـ بالقكة القدسية التي أكدع ػا ا﵀ تعػالى فيػط ،فػإف تكجػط إلػى شػيء كشػاء أف يعممػط عمػى كج ػط

الحقيقػػي ،ال يهط ػ فيػػط كال يشػػتبط ،كال يحتػػاج فػػي كػػؿ ذلػػؾ إلػػى الب ػراهيف العقميػػة كال إلػػى تمقينػػات

المعمميف، ،كاف كاف عممط قاب ن لمزيادة كاالشتداد" (.)1

زعمكا أف أئمت ـ يطٌمعكف عمى المكح المحفكظ ،يقكؿ شػيه ـ المعاصػر غػ ـ ر ػا " :يػرل
-5
ون﴾ الكاقعػػة ،79 ،:يعػػكد إلػػى
اار َ
محققػػك المفس ػريف أف ال ػػمير فػػي قكلػػط تعػػالىَ َٓ ﴿ :ي َّ ُّساا ُف إِ َّٓ ا ُْد َى َّٓ ُ
الكتاب المكنكف ،كهك المػكح المحفػكظ ،فيسػتفاد حينئػذ مػف اآليػة أف ارفػراد الػذيف ط ٌػرهـ ا﵀ قػادركف
عمى االط ع عمى المكح المحفكظ ،كحقائقط ،كهي غيب السماكات كاررض" (.)2
-6

قػػاؿ مجت ػػدهـ الشػػيخ محمػػد حسػػف ارشػػتياني (" : )3إف الرسػػكؿ  إذا أهبػػر عػػف ارحكػػاـ

الشػػرعية أم مثػػؿ نػكاقض الك ػػكء ،كأحكػػاـ الحػػيض كالنفػػاس ،يجػػب تصػػديقط كالعمػػؿ بمػػا أهبػػر بػػط،
ػديف بػط
،كاذا أهبر عف ارمكر ال يبية مثؿ :همؽ السماكات كاررض ،كالحكر كالقصكر ،فػ يجػب الت ٌ
الظف بط" (.)4
بعد العمـ بط -أم بعد العمـ بصحة صدكر عف الرسكؿ  -ف ن عف ٌ

كهػػذ ارق ػكاؿ كعػػادت ـ بنكهػػا عمػػى ركايػػات مكذكبػػة عم ػى آؿ البيػػت  الػػذيف تك ٌف ػؿ ا﵀ أف
يط ٌرهـ تط ي انر مف كؿ رجس.

( )1عقائد اإلمامية  :الشيخ محمد ر ا المظفر ،ص.68 – 67 :

( )2الرد عمى شب ات الكهابية  :الشيخ غ ـ ر ا كارداف ،ص .17 :نق ن عف :الفا ح لمذهب الشيعة اإلمامية:

حامد مسكحمي اإلدريسي ،مكتبة الر كاف -مصر ،ط 1428 ،1هػ  2007 /ـ ،ص.27:

( )3ارشتياني :هك محمد حسف بف جعفر بف محمد ارشتياني الط راني .فقيط ،أصكلي شيعي .كلد في اشتياف في
حدكد سنة  1248ق ،كنشأ ب ا ،تكفي بط راف سنة1319ق ،كدفف بالنجؼ ،مف آثار  :حاشية كبيرة عمى الرسائؿ

سماها بحر الفكائد ،مباحث ارلفاظ في ارصكؿ ،الهمؿ في الفقط ،الكقؼ ،كاحياء المكات كاإلجارة .انظر( :معجـ
ٌ
المؤلفيف ،186/9 ،ارع ـ لمزركمي.)186/2 ،
( )4مجمة رسالة اإلس ـ ،دار التقريب  -القاهرة ،العدد ( ،)4ص ،368 :كيعدكنط مف ألم عممائ ـ العصرييف،
مقاؿ بعنكاف( :مف اجت ادات الشيعة اإلمامية) بقمـ رئيس المحكمة العميا الشرعية الشيعية في لبناف ،مف عمماء
الشيعة المعاصريف ،ذكر فيط هذا القكؿ كنسبط إلى كتاب ارشتياني (بحر الفكائد .)267/1نق ن عف  :الهطكط

العري ة ل سس التي قاـ عمي ا ديف الشيعة اإلمامية االثنا عشرية ،لمحب الديف الهطيب ،ص.30 :
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المناقش وال :
إف ٌادعاء الشيعة أف ارئمػة يعممػكف ال يػب مػردكد بصػريح القػرآف الكػريـ ،حيػث أك ٌػد ا﵀ 
-1
في كثير مف اآليات المحكمات أنط ال يعمـ ال يب إال هك سبحانط ،كمف أمثمة هذ اآليػاتَ ﴿:و ِظْْادَ ُه

ِ
ِ
َم ٍَٚتِ ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
اـ ِِم
اؿ َم ْ
از َوا ْف َب ْح ِار﴾ ارنعػاـ ،59:كقػاؿ ُ ﴿: ؿ ْاؾ َٓ َي ًْ َِ ُ
َ َٓ ٛي ًْ َِ ُّ َٓ ٚإ َّٓ ُه َق َو َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚم ا ْف َ ِّ
ِ
اقن﴾ النمػؿ ،65:كقػاؿ أي ػانَ ﴿:ظ ِ
اِٚل ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
اَ ٛؾ َاال
ٚن ُي ْب ًَ ُث َ
ون َأ َّي َ
 ٛإِ َّٓ اهللُ َو َمَ ٚي ْن ًُ ُر َ
افس ََم َوات َو ْإَ ْر ِ ا ْف ٌَ ْٔ َ
َّ
ِ ِ
ي ْي ِٓر َظ َذ ؽَ ٔبِ ِف َأ َحدً ا َ إِ َّٓ م ِـ ارت ََِ ٙم ْـ رش ٍ
ؽ ِم ْـ َب ْ ِ
قل َؾِ٘ َّٕ ُف َي ْس ُِ ُ
اـ َخ ِْ ٍِ ِاف َر َصادً ا ﴾الجػف،26:
غ َيدَ ْياف َوم ْ
َ ُ
َ ْ
ْ
ُ ُ
.27

-2

إف النبػػي



الػػذم يػػزعـ الشػػيعة أف ارئمػػة قػػد كرث ػكا منػػط عمػػـ ال يػػب كمػػا نصػػت الركايػػات

السػابقة ،كأف ارئمػة يأهػػذكف منػط العمػكـ حتػػى بعػد مكتػط أكػػد القػرآف الكػريـ أنػػط  بشػر ال يعمػـ مػػف
ِ
ِ ِ
ال يب إال ما أكحى ا﵀ إليط ،حيث قػاؿ ا﵀ ُ ﴿ : ؿ ْؾ ٓ َأ ُؿ ُ
اٛ
اؿ ا ْف ٌَ ْٔ َ
قل َفُ ُْؿ ظْْادي َخازَ ائ ُـ اهللِ َوٓ َأ ْظ َِ ُ

َوٓ َأ ُؿ ُ
قل َفُ ُْؿ إِ ِِّ َم َِ ٌ
قحك إِ َ ََّل ﴾ارنعاـ 50:كقاؿ ا﵀ لط عػف المنػافقيفَ ﴿:و ِِم َّ ْـ َح ْق َفُ ُْؿ
ؽ إِ ْن َأ َّتبِ ُع إَِّٓ َمُ ٚي َ
ِ ِ
اب مَْٚؾِ َُ َ ِ
ِ
اؿ ﴾التكبػة ،101:كهػك 
قن َوم ْـ َأ ْه ِؾ ا َْدديََْ ٜم َر َُوا َظ َذ افِّْ ٍََ ٓ ِ ٚت ًْ َِ ُّ ُٓ ْؿ ٕ َْح ُـ َٕ ًْ َِ ُّ ُٓ ْ
م َـ إَ ْظ َر ِ ُ
افر ُش َاؾ َؾ َٔ َُ ُ
اقل َماَ ٚذا
كارنبياء قبمط ال يعممكف مف ال يب إال ما عمٌم ـ ا﵀ ،قاؿ تعالىَ ﴿ :ي ْاق َم َ ْ
َي َّ ُاع اهللُ ُّ
َْ ٝظ َّال ُم ا ْف ٌُ ُٔ ِ
ُأ ِج ْبت ُْؿ َؿُ ٚفقا َٓ ِظ ِْ َؿ َفَْ ٚإِٕ َ
قب﴾ المائدة109:
َّؽ َإٔ َ
إف التفاص ػػيؿ الدقيق ػػة الت ػػي ذك ػػرت ركاي ػػات الش ػػيعة أف ارئم ػػة يعممكن ػػا ال يعمم ػػا إال ا﵀
-3
كحد  ،كقد ذكر ذلؾ في كتابط حيث قاؿ سبحانط﴿ :وم ٚتَس َُ ُك ِمـ ور َؿ ٍ ٜإِ َّٓ يً َِّٓا ٚو َٓ حب ٍاِِ ٜم ُط ُِاَم ِ
ت
َ ْ ُ َ َ َ َّ
ْ ََ
ََ ْ
َ
َٚب ُمبِ ٍ
س إِ َّٓ ِِم ـِت ٍ
ْإَ ْر ِ َو َٓ َر ْض ٍ
َ ٛو َٓ َيٚبِ ٍ
غ ﴾ ارنعاـ 59:فارئمة بشر ل ـ قدرات محػدكدة ،فكيػؼ
يحيطػػكف بعمػػـ السػػماكات كار ار ػػيف ،كعمػػـ مػػا فػػي اررحػػاـ ،كمػػا فػػي الجنػػة كالنػػار ،كمػػا كػػاف كمػػا
ِ
ِ
ِ
اـ َو َماْ َ ٚ
سيككف كقد رد ا﵀ زعم ـ بقكلػطَ ﴿ :ر َّبَْا ٚإِٕ َ
ر ٍء ِِم
ُي ٍَاك َظ َاذ اهللِ م ْ
اؿ َمإُ ٚخْ ٍال َو َماُ ًِْ ُٕ ٚ
َّاؽ َت ًْ َِ ُ
اـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اٚظ َِ ٜو ُيَْاازِّ ُل ا ْف ٌَ ْٔا َ
اؿ َمااِِ ٚم
افسا َ
اَ ٞو َي ًْ َِا ُ
اؿ َّ
افسا َاَمء ﴾إبػراهيـ ،28:كقكلػط ﴿: إِ َّن اهللَ ظْْاادَ ُه ظ ِْا ُ
ْإَ ْر ِ َو َٓ ِِم َّ
ِ
ِ
ٔؿ َخبِ ٌر ﴾ لقماف.34:
ي َأ ْر ٍ َتَ ُ ُ
 ٛؽَ دً ا َو َم ٚتَدْ ِري َٕ ٍْ ٌس بِ َٖ ِّ
ْإَ ْر َحِ ٚم َو َم ٚتَدْ ِري َٕ ٍْ ٌس َمَ ٚذا َتُْس ُ
قت إِ َّن اهللَ َظِ ٌ
إف زعم ـ أف ارئمة يعممكف سرائر النفكس كال مائر مردكد بقكؿ ا﵀ تعػالىَ ﴿:ي ًْ َِ ُؿ َخٚئِ َْ َٜ
-4
ِ
ْإَ ْظا ُ ِ
ور﴾ غػػافر ،19:كقػػكؿ النبػػي  الػػذم يػػدعكف أف ارئمػػة هػػـ أكصػػياؤ كمنػػط
اغ َو َمااَُ ٚتٍْاال ُّ
افهاادُ ُ
كرثػكا عمػػـ ال يػػب ،حيػػث قػػاؿ" :إنمػػا أنػػا بشػػر، ،كانكػػـ تهتصػػمكف إلػػي ،كلعػ ٌؿ بع ػػكـ أف يكػػكف ألحػػف
بحجتط مف بعػض ،كأق ػي لػط عمػى نحػك مػا أسػم  ،فمػف ق ػيت لػط مػف حػؽ أهيػط شػيئا فػ يأهػذ،
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رقودةىآلىالبوتىفيىتوحودى

فإنما أقط لط قطعة مف النار" )1( .ف ك يكجط الصحابة  إلى أنط بشر ال يعمـ المحؽ مف المبطؿ،

إال أف يسم مػف كمي مػا حجتػط ،كيهشػى أف يميػؿ إلػى مػف هػك ألحػف بحجتػط ،كلػك كػاف يعمػـ ال يػب

لى ىمػا نػػب ـ إلػػى ذلػػؾ .كالحػكادث الدالػػة عمػػى عػػدـ عممػػط لم يػػب فػػي سػػيرتط الشػريفة كثيػرة ،من ػػا :عػػف
أنس " : أف امرأة ي كدية أتت رسكؿ ا﵀ بشاة مسمكمة فأكؿ من ا فجيء ب ا فقيػؿ :أال نقتم ػا،

قػاؿ :ال " )2( .فػإذا هفػػي عميػط شػػيء ك ػذا كأمثالػػط ،كاذا مسػط مػػرض أك أذل ال نقػكؿ لمػػاذا رنػا نعمػػـ
أف رسكؿ ا﵀  بشر ،كسػنة ا﵀ فػي البشػر أن ػـ مبتمػكف ،كأشػدهـ بػ نء الرسػؿ ،ثػـ ارمثػؿ فارمثػؿ،
كما قاؿ هك ،)3( فإذا كاف ال يعمـ ال يػب هميػؿ ا﵀ كحبيبػط ،فمػف بػاب أكلػى ٌأال يعممػط ارئمػة مػف

آؿ بيتط .)4( 

دعكل عمـ ارئمة لمكتب السماكية السابقة ،ال فائدة من ا كال تػد ٌؿ عمػى عمػك مكانػة رف ا﵀
-5
تعالى أكد أف الكتب السابقة تعر ت لمتحريؼ كالت ييػر ،كقػد أنػزؿ سػبحانط القػرآف الكػريـ ناسػهان ل ػا
ِ ِ
ِ
كم يمنا عمي ا ،قاؿ ا﵀ ﴿ :و َأ ْٕزَ ْفَْ ٚإِ َفٔ َ ِ
اـ ا ْفُِت ِ
َٚب بِ َْ
َاٚب َو ُم َٓ ْٔ ًِّْاَ ٚظ َِ ْٔا ِف
ِٚل ِّؼ ُم َهدِّ ًؿَ ٚدَ ٚب ْ َ
ن
غ َيدَ ْيف م َ
ؽ ا ْفُت َ
َ
ْ
اٚحُ ُْؿ َب ْٔاْ َُٓ ْؿ بِا َاَم َأ ْٕاازَ َل اهللُ َو َٓ َت َّتبِا ْاع َأ ْها َاق َاء ُه ْؿ ﴾المائػػدة، .48:كاذا كػػانكا يعممػػكف هػػذ الكتػػب ،فممػػاذا ال
َؾا ْ
يهرجكن ا في معرض الرد عمػى الي ػكد كالنصػارل، ،كاقامػة الحجػة عمػي ـ فػي كتػب ـ التػي سػممت مػف

التحريؼ رف ارئمة كما زعمكا سيعمم ـ ا﵀ الكتب غير المحرفة
-6

إف افتراء الشيعة ككذب ا عمى ارئمة أن ـ يكحي إلػي ـ بطػرؽ الػكحي التػي دؿ عمي ػا الشػرع،

كبطرؽ لـ ترد في الشرع أص ن كالنقر في ارسماع ،كالنكت في القمكب ،كغير ذلؾ .يدؿ عمى تبنػي

الشػػيعة لمعقيػػدة القائمػػة بعػػدـ انقطػػاع الػػكحي ،كالتػػي قالػػت ب ػػا بعػػض الفػػرؽ ال ػػالة بعػػدهـ ،كمػػا أف

قػكل ـ إف ارئمػػة يػػكحى إلػي ـ يػػدؿ عمػػى القػػكؿ بنقصػاف الػػديف ،كحاجتػػط ل كتمػاؿ بمػػا يػػكحى ل ئمػػة.
ً
كلما قيؿ
انتفاء النبكة يعني
ى
"ك ي
انقطاع الكحي ،كهذ هي عقيدةي ارمة اإلس مية مف ع د الصحابة ٌ 
البػػف عمػػر" :إف المهتػػار يػػزعـ أنػػط يػػكحى إليػػط .قػػاؿ :صػػدؽ﴿ :وإِ َّن َّ ِ
اقن إِ َػ َأ ْوفِ َٔااٚئِ ِٓ ْؿ
قحا َ
افن ا َٔٚض َ
غ َف ُٔ ُ
َ
ى
ي

( )1صحيح البهارم ،كتاب الحيؿ ،باب إذا غصب جارية فزعـ أن ا ماتت.25/9 ،)6967( ،
( )2صحيح البهارم ،كتاب ال بة كف م ا ،باب قبكؿ ال دية مف المشركيف.163/3 ،)2617( ،
( )3سنف الترمذم ،كتاب أبكاب الزهد ،باب ما جاء في الصبر عمى الب ء ،601/4 ،)2398( ،قاؿ ارلباني:
حسف صحيح( .السمسمة الصحيحة.)273/1 ،
( )4انظر :أ كاء إس مية عمى بعض ارفكار الهاطئة :ربي بف هادم بف محمد عمير المدهمي ،الجامعة
اإلس مية بالمدينة المنكرة ،ط1392 ،4ق1972/ـ ،ص.53 :
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ظَٔدة آل افبِٔ ٝم تقحٔد إشَمء وافهٍٚت بغ أهؾ افسْ ٜوافنًٔ ٜآثْ ٚظؼيٜ
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فِٔج ِ
ُاؿ َُد ْ ِ
ُ َٚفقـ ُْؿ َوإِ ْن َأ َ
قه ْؿ إِ َّ
ػكحي الربػاني قػد انقطػ ،
ل
ا
أف
ل
ػر
ي
ػك
ف
،
"
121
ػاـ:
ع
ارن
﴾
ُقن
ـ
ا
ؼ
ُ
ٕ
ُّ
ت
ً
ض
َ
ُ
ْ
ُ َ
ْ
ُ
ى
ى
ع بذلؾ الرد" (.)1
،كانما هك
الكحي الشيطاني ..كلك لـ يكف كذلؾ لى ىما سار ى
ي

ػص ب ػػا ارئمػة مػػف آؿ
-7
إف قػكؿ الشػػيعة أف النبػي  أهفػػى بعػض العمػػكـ عػف الصػػحابة ،كه ٌ
قل ب ِِّغْ مُ ٚإٔ ِْز َل إِ َفٔ َ ِ
اـ َر ِّب َ
ؽم ْ
ْ
افر ُش ُ َ َ
البيت هك طعف في القرآف الكريـ الذم قاؿ ا﵀ فيػطَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُّيَّ ٚ
اؽ َوإِ ْن َِل ْ
اِ ٝرشاَ ٚف َتف واهللُ يً ِهااّ َ ِ
اـ افَّْا ِ
اٚس﴾ المائػدة ،67:كقػد بمػغ  الػػديف عمػى أكمػؿ كجػػط،
ؽ ما َ
َت ٍْ ًَ ْاؾ َؾا َاَم َب َِّ ٌْا َ َ ُ َ َ ْ ُ
كقكل ـ بإهفائط بعض العمكـ هك طعػف فػي أمانػة النبػي  عمػى ديػف ا﵀ تعػالى ،كهػك قػكؿ مكػذكب

رف آؿ البيت أكدكا فيما ركا أهؿ السنة عن ـ أف النبي  لػـ يهصػ ـ بعمػـ مػف دكف النػاس ،حيػث

هصػنا رسػكؿ ا﵀  بشػيء،
هصػكـ رسػكؿ ا﵀  بشػيء فقػاؿ :مػا ٌ
قاؿ عمي  حيف يسػئؿ" :هػؿ ٌ
يعـ بط الناس كافة" (.)2
لـ ٌ
-8

إف الذم ع دنا عمى مصادر الشيعة مف التنػاقض ي ػدـ دعػكاهـ المزعكمػة ،كمػف تناق ػ ـ

أ-

عف سدير أنط قاؿ :كنت أنا كأبك بصير كيحيى البزار كداؤكد بف كثير في مجمس أبػي عبػد

في هذ المسألة:

ا﵀ الصػػادؽ  إذ هػػرج عمينػػا كهػػك م

ػػب ،فممػػا أهػػذ مجمسػػط قػػاؿ ":يػػا عجبػان رقػكاـ يزعمػػكف ٌأنػا

ػت
ػت ب ػرب جػاريتي ف نػة ،ف ربػت ٌ
منػي فمػا عمم ي
نعمـ ال يب ،مػا يعمػـ ال يػب إال ا﵀  ،لقػد همم ي
أم دار هي " (.)3
في ٌ
ب  -يسئؿ جعفر الصادؽ أف أبا الهطاب  -أحد ت مذتػط  -يقػكؿ" :إنػؾ تعمػـ ال يػب كأنػت قمػت
لط هذا فقاؿ جعفر :كأما قكلط :إني كنت أعمـ ال يب فػكا﵀ الػذم ال إلػط إال هػك مػا أعمػـ ال يػب ،كال
آجرني ا﵀ في أمكاتي ،كال بارؾ لي في أحيائي إف كنت قمت لط ،قاؿ- :أم الراكم -كقٌدامط جكيرية
سػػكداء تػػدرج قػػاؿ -أم جعفػػر :-لقػػد كػػاف منػػي إلػػى أـ هػػذ بهطػػة القمػػـ فػػأتتني هػػذ فمػػك كنػػت أعمػػـ
ال ي ػػب م ػػا كان ػػت ت ػػأتيني ،كلق ػػد قاس ػػمت مػ ػ عب ػػد ا﵀ حائطػ ػان بين ػػي كبين ػػط ،فأص ػػابط السػ ػ ؿ كالش ػػرب
كأصابني الجبؿ ،فمك كنت أعمـ ال يػب رصػابني السػ ؿ كالشػرب ،كأصػابط الجبػؿ" ( .)4كأقػكاؿ جعفػر

َ
( )1ىكا يم ىحم ىدا ي ﴿إِ َّن َصَ ًِٕٚ
س﴾ :أبك التراب سيد بف حسيف بف عبد ا﵀ العفاني ،دار العفاني -مصر ،ط ،1
َؽ ُه َق ْإ ْب َ ُ
1427هػ 2006 /ـ.157/2 ،

( )2مسند اإلماـ أحمد ،19/2 ،)952( ،قاؿ المحقؽ الع مة أحمد شاكر في نفس النسهة :إسناد صحيح.
( )3الكافي.257/ 1 ،

( )4رجاؿ الكشي ،ص.248 :
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الصادؽ هذ كغيرها صريحة في أنػط عبػد كعبػاد ا﵀ ،كال يعمػـ مػف ال يػب شػيئان ،فكيػؼ تػزعـ الشػيعة
عمى لسانط أكثر ركايات ا كأدلت ا في عمـ ارئمة لم يب كما ال حظنا في سرد أدلت ـ !

ج -ذكػر المجمسػػي ركايػػة جػػاء في ػا" :لػػـ يكػػف إمػػاـ إال مػػات مقتػكالن أك مسػػمكمان" )1( .فػػإذا كػػاف اإلمػػاـ
يعمـ ال يب كما ذكر الكمينػي ،فسػيعمـ مػا يقػدـ لػط مػف طعػاـ كشػراب ،فػإف كػاف مسػمكمان عمػـ مػا فيػط

سـ كتجنبط ،فإف لـ يتجنبط مات منتحػ انر رنػط يعمػـ أف الطعػاـ مسػمكـ! فيكػكف قػات ن لنفسػط ،كقػد
مف ٌ
أهبر النبي  أف قاتؿ نفسط في النار ( ! )2ف ؿ ير ى الشيعة هذا ل ئمة ! (.)3
د -ذكر الكميني أف عميان بف أبي طالب  قػد عػرؼ قاتمػط ،كالميمػة التػي يقتػؿ في ػا ،كالمك ػ الػذم

يقتؿ فيط ،كأنط قد عرؼ أف ابف ممجـ قاتمط بالسيؼ ،كذكر الكميني أف عميػان بػف أبػي طالػب  يهٌيػر

فػػي تمػػؾ الميمػػة )4( .فػػإف كػػاف ذلػػؾ صػػحيحان فكيػػؼ يهػػرج عمػػي  تمػػؾ الميمػػة بػ سػ ح  -كمػػا ذكػػر
الكميني -كيعرض نفسط لمقتؿ أال يعد ذلؾ انتحا انر !! ف ؿ ير ى الشيعة هذا لعمي ! 

-9

()5

إف كجػػكد أق ػكاؿ لػػبعض عممػػائ ـ المكثػػكقيف عنػػدهـ كالتػػي تػػدؿ عمػػى إنكػػارهـ كصػػؼ ارئمػػة

بعمػـ ال يػػب ،يػػدؿ عمػػى تناق ػ ـ فػي هػػذا االعتقػػاد ،كبطػ ف هػػذ الػدعكل ،كمػػف هػػذ ارقػكاؿ :يقػػكؿ
محمد جكاد م نية " :ككيؼ نسب إلى الشيعة اإلمامية القكؿ بأف أئمت ـ يعممكف ال يب كهػـ يؤمنػكف
ِ
اْل ْ ِ
اـ َْ
ار﴾
بكتاب ا﵀ كيتمكف قكلط تعالى حكاية عف نبيط َ ﴿ : و َف ْاق ُـْ ُ
اْ َٓ ٛشا َت ُْ َث ْر ُت م َ
اؿ ا ْف ٌَ ْٔ َ
ْاَ ٝأ ْظ َِ ُ

ارعراؼ ،188:كقكلط﴿ :إََِّٕم ا ْف ٌَٔ ٛهللِ﴾ يػكنس ،20:كقكلػطُ ﴿ :ؿ ْاؾ َٓ يً َِاؿ ماـ ِِم افساَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
َّ َ َ
َْ ُ َ ْ
َ ْ ُ

ا ٛإِ َّٓ اهللُ﴾النمػؿ ،65 :كذكػػر قػػكؿ الشػػيخ الطبرسػػي ":لقػػد ظمػػـ الشػػيعة اإلماميػػة مػػف نسػػب إلػػي ـ
ا ْف ٌَ ْٔا َ
القػػكؿ بػػأف ارئمػػة يعممػػكف ال يػػب" ( ...)6ثػػـ يقػػكؿ م نيػػة، " :كاف مػػف نسػػب إلػػي ـ شػػيئان مػػف ذلػػؾ ف ػػك
جاهػػؿ متطفػػؿ أك مفتػ وػر كػػذاب" ( .)7ف ػػؿ نأهػػذ بقػػكؿ م نيػػة ،أـ بقػػكؿ مػػف أثبػػت ل ئمػػة عمػػـ ال يػػب

( )1بحار ارنكار.364 /43 ،

( )2صحيح البهارم ،كتاب الطب ،باب شرب السـ كالدكاء بط كبما يهاؼ منط كالهبيث.139/7 ،)5778( ،
( )3انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ ،ص.41 :
( )4الكافي.259 /1 ،
( )5انظر :الشيعة هـ العدك فاحذرهـ ،ص.41 :
( )6مجم البياف لمطبرسي.301/5 ،

( )7الشيعة في الميزاف ،ص.48 ،43 :
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كالعجيػػب فػػي ارمػػر أف الكػػؿ يػػزعـ أف مػػا يقكلػػط هػػك مػػذهب الشػػيعة ،كعمػػى رأم م نيػػة فػػإف الكمينػػي،

كالمجمسي ،كغيرهـ هـ مف الج مة المتطفميف أك المفتريف الكذابيف (.)1

رد مػا ذكػر ارشػتياني :فيػا ﵀ العجػب!! يكػذبكف عمػى ارئمػة فينسػبكف إلػي ـ عمػـ ال يػب
 -10أما ٌ
كيؤمنكف بذلؾ ،م أف نسبة ذلؾ إلى ارئمة ليست قطعية الثبكت ،كيستبيحكف رنفس ـ عدـ كجػكب

ػحت ع ػػف الرسػػكؿ  بم ػػا ه ػػك قطعػػي الدالل ػػة ،كاآلي ػػات كارحادي ػػث
التػػديف بأهب ػػار ال ي ػػب التػػي ص ػ ٌ
ػح
الصػػحيحة فػػي همػػؽ السػػماكات كاررض كصػػفة الجنػػة كالنػػار م ػ أف الرسػػكؿ  فػػي كػػؿ مػػا صػ ٌ
صدكر عنط ال ينطؽ عف ال كل ،إف هك إال كحي يكحى (.)2

صح عف الرسكؿ  مف ال يبيات يتبػيف لػط
" -11إف الذم يقارف بيف ما نسبك رئمت ـ ،كبيف ما ٌ
أف :ما ثبت مف ذلؾ عف الرسكؿ  في القرآف ،كارحاديث المتكاترة كالصػحيحة ال يبمػغ جػزءان يسػي انر
ممػػا زعمتػػط الشػػيعة ل ئمػػة االثنػػي عشػػر مػػف عمػػـ ال يػػب بعػػد انقطػػاع الػػكحي اإلل ػػي عػػف اررض.
كجمي ركاة ال يبيات عف ارئمة االثني عشر معركفكف عند عمماء الجرح كالتعػديؿ ،مػف أهػؿ السػنة

بأن ـ كانكا كذبة ،لكف أتباع ـ مف الشيعة ال يأب كف لذلؾ ،كيصدقكن ـ فيمػا ركك مػف ال يبيػات عػف

ارئمة" (.)3

" -12اتفؽ عمماء السنة أف اعتقاد عمـ ال يب ل ير ا﵀ هك كفر با﵀ كبكتابط ،لقكلط تعالىُ ﴿ :ؿ ْاؾ
ِ
 ٛإِ َّٓ اهللُ﴾".
افس ََم َوات َو ْإَ ْر ِ ا ْف ٌَ ْٔ َ
َٓ َي ًْ َِ ُؿ َم ْـ ِِم َّ

()4

 -13لقػػد حكػػـ الشػػيخ عبػػد الػػرحمف دمشػػقية -العػػالًـ السػػني -عمػػى معظػػـ أدلػػت ـ فػػي هػػذ المسػػألة
بال ػػعؼ ،كج الػػة الػػركاة مػػف الناحيػػة الحديثيػػة ،مسػػتندان إلػػى كتػػب ـ المعتمػػدة فػػي الحػػديث كالرجػػاؿ،

ف ي ركايات باطمة سندان ،كمتنان.

()5

( )1انظر :مسألة التقريب بيف أهؿ السنة كالشيعة :د .ناصر بف عبد ا﵀ القفارم ،دار طيبة ،ط1413 ،2ق،
.71/2

( )2انظر :الهطكط العري ة ل سس التي قاـ عمي ا ديف الشيعة اإلمامية االثنا عشرية لمحب الديف الهطيب،
ص.30 :
( )3الهطكط العري ة ل سس التي قاـ عمي ا ديف الشيعة اإلمامية االثنا عشرية ،ص.31 :
( )4ج كد عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية :أبك عبد ا﵀ شمس الديف بف محمد بف أشرؼ بف قيصر
ارف اني ،دار الصميعي( ،أصؿ هذا الكتاب رسالة دكتك ار ) ،ط 1416 ،1هػ  1996 /ـ.931 ،933/2 ،

( )5انظر :نقد كتاب الكافي كصاحبط.18/1 ،
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الم م ال الةع :آثةا اعت ةا االثنةا عشة

فة توم ة األ ةماء وال ةفا فة مةواقفهم مةن

الم الف ن لهم.
إف اعتق ػػاد الش ػػيعة ف ػػي أنػ ػكاع التكحي ػػد عام ػػة ك ػػاف ل ػػط ص ػػب ة كا ػػحة ف ػػي حي ػػات ـ العام ػػة،
كتعام ت ـ كم ا ،كقد أثٌر هذا االعتقاد في تعػامم ـ مػ المهػالفيف ل ػـ أثػ انر بػار انز كا ػحان ،مػف هػ ؿ
ما أثبتط عمماؤهـ المكثكقكف في مصػادرهـ المعتمػدة ،كمػف هػ ؿ الكاقػ العممػي التطبيقػي العتقػادهـ

فػػي مهػػالفي ـ كهػػـ :أهػػؿ السػػنة كالجماعػػة ،الػػذيف كص ػفت ـ الشػػيعة بالنكاصػػب ،كالعامػػة ،ككفٌػػركهـ،

كاسػػتباحكا دمػػائ ـ كأم ػكال ـ ،كغيػػر ذلػػؾ ممػػا سػػبؽ الحػػديث عنػػط .بينمػػا الػػذيف هػػالفكا اإلس ػ ـ جمم ػةن

كتفصي ن مف :الي كد ،كالنصارل ،كالفرؽ الباطنية ،كالماسكنية العالمية المعاصرة فإف الشػيعة تزلٌفػكا
ل ـ ،كتعاكنكا مع ـ في مراحؿ التاريخ المهتمفة ،ككثي انر ما حقٌقكا أهداف ـ في تفرقة المسػمميف ،كالكيػد

رهؿ السنة كالجماعة.

كمف آثار اعتقادهـ في تكحيد ارسماء كالصفات في تعامم ـ م المهالفيف ،أذكر ما يمي:
ردكا أقػكاؿ الصػػحابة  ،كأقػكاؿ عممػػاء السػػنة فػػي أسػػماء ا﵀ كصػػفاتط بالكامػػؿ ،كمن ػػا التػػي
-1
ٌ
كافقػػت أق ػكاؿ أئمػػة آؿ البيػػت  عنػػد الشػػيعة رن ػػـ حكم ػكا بكفػػر الصػػحابة كردت ػػـ  ،)1( كجعم ػكا

قاعػػدة لشػػيعت ـ تقت ػػي أف :الحػػؽ فػػي مهالفػػة العامػػة يعنػػي أهػػؿ السػػنة ( ،)2كعميػػط فقػػد سػ ٌػبكا عممػػاء
السنة ،ككصفكهـ بما ال يميؽ ب ـ ،هاصة إماـ التكحيد أبي حنيفة  ،حيػث قػالكا فيػط-حاشػا ا﵀:
"نظػػر -أبػػك جعفػػر البػػاقر-إلػػى أبػػي حنيفػػة ،كسػػفياف الثػػكرم فػػي ذلػػؾ الزمػػاف كهػػـ ًحمػػؽ فػػي المسػػجد،
فقاؿ :هؤالء الصادكف عف ديف ا﵀ ب هدل مف ا﵀ ،كال كتاب مبيف".

-2

()3

حكمكا بكفر القائميف بصفة العمك ﵀ تعالى :حيػث نفػت الشػيعة أف يكػكف ا﵀ بذاتػط فػي ج ػة

و
مستك عمى العرش ،كنسبكا لجعفر الصادؽ قكالن " :مف زعـ أف ا﵀ مف شيء ،أك
العمك ،أك أف يككف

في شيء ،أك عمى شيء ،فقد كفر… مف زعـ أف ا﵀ مف شيء ،فقد جعمط محدثان ،كمف زعـ أنط في

شػيء ،فقػػد جعمػػط محصػػك انر ،كمػػف زعػػـ أنػػط عمػػى شػيء ،فقػػد جعمػػط محمػكالن" )4( .أمػػا هػػذ الصػػفة التػػي
ِ َٚه وهق َْ ِ
ِ ِ
ِ
ٔؿ َْ
اْلبِ ُر﴾
أثبت ا القرآف الكريـ كصحيح السنة النبكية ،كمػا قػاؿ َ ﴿ :و ُه َق ا ْف ََٚه ُر َؾ ْق َ ظ َب َ ُ َ
اِلُ ُ
ارنعاـ ،18:كقاؿ أي ػانَ َ ﴿ :
ون﴾ النحػؿ ،50:فأثبػت سػبحانط
اقن َماُ ٚي ْاٗ َم ُر َ
قن َر َّ َُب ْؿ ِم ْـ َؾ ْقؿِ ِٓ ْؿ َو َي ٍْ ًَ ُِ َ
ُيُ ٚؾ َ
( )1انظر :بحار ارنكار.440/22 ،
( )2انظر :رسالة التعادؿ كالترجيح ،ص.80 ،71 :
( )3الكافي ،392/1 ،بحار ارنكار.365/47 ،
( )4الكافي.99/1 ،
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لمػا سػأل ا :أيػف ا﵀ فقالػت فػي السػماء ( ،)1كفطػر
لنفسط الفكقية عمى عباد  ،كأق ٌر النبػي  الجاريػة ٌ
لكف الشيعة نسػبت ل ئمػة كفػر مػف قػاؿ أف ا﵀ فػي ج ػة
ا﵀ العباد عمى التكجط لمسماء عند الدعاء ٌ

العمػػك ،أك أنػػط مسػ و
ػتك عمػػى العػػرش ،بػػدعكل تنزي ػػط أف يكػػكف محم ػكالن ،كأغفم ػكا إيمػػاف ارئمػػة بقكل ػػط
ِ ُـ َظا َاذ ا ْف ًَا ْار ِ
ش ْاشات ََقى﴾ طػػط ،5:ف ػػك سػػبحانط عػ عمػػى عرشػػط الػذم هػػك ىهٍمػػؽ مػػف
سػبحانط﴿ :افا َّار ْ َ
محتاج إليط (.)2
همقط ،كهك مست وف عنط ،غير
و

-3

كقف ػكا مكقػػؼ التأييػػد لمسػػجف كالتعػػذيب فػػي حػػؽ مػػف قػػاؿ بإثبػػات أف الق ػرآف ك ػ ـ ا﵀ تعػػالى،

كليس مهمكقان ،كذلؾ في ع د الدكلة العباسية ،لمعمماء الذيف قالكا بأف القرآف كػ ـ ا﵀ غيػر مهمػكؽ،

فإف دكلة بني العباس
هاصة اإلماـ أحمد بف حنبؿ في ع د المأمكف العباسي .قاؿ ابف تيمية ٌ ":
دهػؿ في ػػا كثيػػر مػػف الشػػيعة كغيػرهـ مػػف أهػػؿ البػػدع" )3( .كال نسػػتبعد أف مػن ـ مػػف شػػارؾ فػػي تعػػذيب
أهؿ الحؽ بيد في تمؾ الفتنة (.)4

-4

تعػػاممكا بالمهاصػػمة كالمجادلػػة لمػػف أثبػػت رؤيػػة ا﵀ فػػي اآله ػرة بػػؿ حكػػـ بعػػض عممػػائ ـ

بػػالردة عمػػى مػػف يثبػػت الصػػفات ،كهاصػػة الرؤيػػة كقػػكؿ شػػيه ـ جعفػػر النجفػػي " :كلػػك نسػػب إلػػى ا﵀
كالرؤية يح ًكـ بارتداد " ،)5( .كسأفرد ل ذ الصفة عندهـ مطمبان هاصان فػي المبحػث
بعض ٌ
الصفاتٌ ...
القادـ بإذف ا﵀.
-5

حكمػكا عمػى مػف أنكػر صػفات ارئمػة التػي كصػفكهـ ب ػا تعطػي ن مػن ـ لصػفات ا﵀ تعػالى،

ػدبركف
بأنػػط جاهػػؿ بػػالقرآف ،كأنػػط منكػػر لصػػفات ا﵀ تعػػالى ،حيػػث جعم ػكا ارئمػػة يعممػػكف ال يػػب ،كيػ ٌ

الككف ،كيحيكف المكتى ،كيحاسػبكف النػاس ،فكصػفكا مػف أنكػر أف هػذ الصػفات ل ئمػة ب ٌأنػط :جاهػؿ
ب ػػالقرآف كمنك ػػر لق ػػدرة ا﵀ .مس ػػتدليف بم ػػا ك ػػذبك عم ػػى آؿ البي ػػت ف ػػي كت ػػب ـ ،كمن ػػط" :أف م ػػف أنك ػػر

المعج ػ ػزات لعمػ ػػي  ،كأكالد ارحػ ػػد عشػ ػػر م ػ ػ إثباتػ ػػط لمنبػ ػػي صػ ػػمى ا﵀ عميػ ػػط كآلػ ػػط فإنػ ػػط جاهػ ػػؿ
بالقرآف" ،)6(.ككذلؾ" :رف مف أنكر شيئان مما أعطانا ا﵀ ،فقد أنكر قدرة ا﵀  كمشيئتط فينػا" ...

()7

( )1صحيح مسمـ ،كتاب المساجد ،باب تحريـ الك ـ في الص ة ،كنسخ ما كاف مف إباحتط.381/1 ،)537( ،
( )2انظر :شرح العقيدة الطحاكية.258/1 ،
( )3من اج السنة.178/2 ،

( )4انظر :مقاؿ بعنكاف :الشيعة ب ء ل مة اإلس مية منذ قديـ الزماف ،شبكة الدفاع عف السنة،
 ،http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=92051ارحد.2014/5/24 ،
( )5كشؼ ال طا :جعفر النجفي ،ص ،417 :نق ن عف أصكؿ مذهب الشيعة لمقفارم.
( )6الهرائج كالجرائح.17/1 ،
( )7بحار ارنكار.7/26 ،
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كعددكا بعد هذ العبارات ماال ن اية لط مف صفات ،كأفعػاؿ جعمكهػا ل ئمػة .بينمػا جػاء حكم ػـ عمػى

الػػذيف يثبتػػكف صػػفات ا﵀ عمػػى حقيقت ػػا ،بػػأن ـ مشػػرككف بػػط سػػبحانط ،كبريئػػكف مػػف كاليػػة ارئمػػة ،فقػد
يسئًؿ اإلماـ الر ا " :يا ابف رسكؿ ا﵀ إف قكمان يقكلكف :إنط  لـ يزؿ عالمان بعمـ ،كقاد انر بقدرة،
كحيان بحياة ،كقديمان بقدـ ،كسميعان بسم  ،كبصي انر ببصر فقاؿ " :مف قاؿ ذلؾ كداف بػط فقػد اتهػذ
م ا﵀ آل ة أهرل ،كليس مف كاليتنا عمى شػيء ،ثػـ قػاؿ  : لػـ يػزؿ ا﵀  عميمػان ،قػاد انر ،حيػان،

قديمان ،سميعان ،بصي انر لذاتط ،تعالى عما يقكؿ المشرككف كالمشب كف عمكان كبي انر".

( )1التكحيد :الصدكؽ ،ص.140:
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ال اتم
الحمػػد ﵀ الػػذم بنعمتػػط تػػتـ الصػػالحات ،كبتكفيقػػط كهدايتػػط تيػػرد كتيٍبطىػػؿ الشػػب ات ،كالص ػ ة
كالس ـ عمى نبيط محمد  هير البريات ،كعمى آلط كصحبط كأزكاجط الطاهرات ،كبعد.
يسر ا﵀ لي إتماـ هػذ الد ارسػة ،كأسػألط تبػارؾ كتعػالى أف أكػكف قػد يكًفقػت لعػرض عقيػدة
فقد ٌ
آؿ البيت  عند أهؿ السنة ،كعند الشيعة االثنا عشرية في مسائؿ اإلل يات عمى أحسف ما ينب ي،
ػت كػػذلؾ لػػنقض ،كابطػاؿ مػػا افترتػػط الشػيعة عمػػى آؿ البيػػت 
كأسػألط بف ػػمط ككرمػط أف أكػػكف قػػد يكًفق ي
المنػة ،كمػا كػاف
فيما عر تط مف مسػائؿ ،فمػا كػاف مػف صػكاب ف ػك بتكفيػؽ ا﵀ كحػد  ،فمػط الف ػؿ ك ٌ

مػػف هطػػأ فمػػف نفسػػي كالشػػيطاف ،فأسػػت فر ا﵀ مػػف كػػؿ هطػػأ ،كأنػ ٌػز ا﵀ تعػػالى ككتابػػط ،كرسػػكلط 
كسنتط عف أم نقص أك زلؿ.
كأهتـ هذ الدراسة بذكر أهـ ما تكصمت إليط مف نتائج كتكصيات ،عمى النحك التالي:
أوالً :أ م النتا ج.
-1

فعرفػكا
كاف تعريؼ أهؿ السنة لمصطمح آؿ البيػت  هػك التعريػؼ ارلػزـ ل دلػة الشػرعيةٌ ،

آؿ البيت بأن ـ الذيف تحرـ عمي ـ الصدقة ،كهـ بنك هاشـ كبنك عبد المطمب ،عمى الراجح عند أهؿ

السنة ،بينما حصر الشيعة آؿ البيت في أصحاب الكسػاء الهمسػة ،كهػـ :النبػي  كفاطمػة ،كعمػي،
كالحسف ،كالحسيف  ،كتسعة مف ذرية الحسيف .

هص ػ ـ ب ػػا الشػػرع ،فقػػامكا بحقػػكق ـ حػػؽ
-2
عػ ىػرؼ أهػػؿ السػػنة آلؿ البيػػت  مكػػانت ـ التػػي ٌ
القياـ ،بينما انقسمت الشيعة في ذلؾ قسميف :قسـ غالى في ـ غمكان مفرطان ،فأعطػاهـ فػكؽ مػا ينب ػي
ل ـ ،حتى جعم ػـ أربابػان كآل ػة مػ ا﵀ تعػالى ،كقسػـ ف ٌػرط فػي ـ تفريطػان مػذمكمان ،حتػى اتهػذ أسػماءهـ
ست انر لنشر ال ؿ كاالنحراؼ العقدم.

-3

أثٌػػر اعتق ػػاد الش ػػيعة االثن ػػا عشػ ػرية ف ػػي مكان ػػة آؿ البي ػػت أثػ ػ انر ب ػػار انز ف ػػي ع ق ػػة الش ػػيعة مػ ػ

-4

جػػاءت عقيػػدة آؿ البيػػت  فػػي تكحيػػد الربكبيػػة كفػػؽ مػػا ذكػػر أهػػؿ السػػنة عػػف آؿ البيػػت فػػي

كس ػػمكا أه ػػؿ الس ػػنة بالنكاص ػػب ،كبالعام ػػة ،كاس ػػتحمكا
المه ػػالفيف ل ػػـ ،فحكمػ ػكا بكف ػػر المه ػػالفيف ل ػػـٌ ،
دماءهـ ،كأع ار ـ ،كأمكال ـ ،كتآمركا م أعداء اإلس ـ د أهؿ السنة في كؿ زماف كمكاف.
مصػػادرهـ المعتمػػدة ،مطابقػػة تمامػان لمػػا ذكػػر ا﵀ تعػػالى فػػي الق ػرآف الك ػريـ ،كلمػػا ذكػػر النبػػي  فيمػػا

صح عنط في مسػائؿ تكحيػد الربكبيػة ،كقػد اقتػدل أهػؿ السػنة بػآؿ البيػت  فػي اعتقػادهـ فػي تكحيػد
ٌ
ا﵀ فػػي ربكبيتػػط ،كات ػػح هػػذا االقتػػداء فػػي أق ػكاؿ ،كحيػػاة العممػػاء كالعامػػة مػػف أهػػؿ السػػنة عمػػى مػ ٌػر
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العصػػكر ،بينمػػا جػػاء اعتقػػاد آؿ البيػػت فػػي هػػذا التكحيػػد كفػػؽ مػػا ذكرتػػط الشػػيعة االثنػػا عش ػرية فػػي
صح عف نبيط  ،كمتناق ان م ما ركا
مصادرها المكثكقة ،متصادمان م كتاب ا﵀ تعالى ،كم ما ٌ
آؿ البيػػت عنػػط  فػػي المصػػادر التػػي شػ د العممػػاء ل ػػا بصػػحة أسػػانيدها ،كعدالػػة ركات ػػا كصػػحيحي

البهارم كمسمـ ،كالسنف ارربعة ،كما تناقض هذا االعتقػاد مػ مػا ركتػط الشػيعة أي ػان فػي مصػادرها

المكثكقػػة عػػف نفػػس الػػركاة مػػف أئمػػة آؿ البيػػت ،ف ػ ن عػػف تعػػارض هػػذا االعتقػػاد مػ العقػػؿ السػػميـ،
كالفطرة النقية.

-5

جاء اعتقاد آؿ البيت المكذكب عمي ـ في تكحيػد ارلكهيػة عنػد الشػيعة االثنػا عشػرية بجعػؿ

ارئم ػػة آل ػػة مػ ػ ا﵀ تع ػػالى ،فم ػػـ يص ػػمي الش ػػيعة ،كل ػػـ يحج ػػكف ،كب ػػـ ي ػػدعكف ،كب ػػـ يتبرك ػػكف،

كيتكسمكف ،كحكؿ قبكرهـ يطكفكف ،بؿ لـ يترككا عبادة قكلية أك فعميػة إال كصػرفكها ل ئمػة  ظممػان

كعدكانان ،كنسجكا هذا الديف الفاسد بركايات أسندكها آلؿ البيت .
-6

جعم ػػت االثن ػػا عشػ ػرية ل ئم ػػة أس ػػماء ا﵀ الحس ػػنى ،كص ػػفاتط العػ ػ  ،كم ػػا يترت ػػب عمي ػػا م ػػف

عبػػادات قكليػػة كفعميػػة ،كقػػد اتفقػػت الشػػيعة االثنػػا عش ػرية فػػي تكحيػػد ارسػػماء كالصػػفات م ػ اعتقػػاد

المعتزلة في هذا التكحيد ،فقالكا بتعطيػؿ الصػفات عػف ذات ا﵀ تبػارؾ كتعػالى ،كجعمػكا الصػفات هػي
عيف الذات ،فأنكركا ك مط  ،كقالكا بهمؽ القرآف الكريـ.

أثر كبير في مسائؿ التكحيد ،فالتكحيد عندهـ هك
-7
كاف لعقيدة االثنا عشرية في كالية ارئمة ه
ػدبر ،
اإلمامػػة ،كالشػػرؾ هػػك إنكػػار اإلمامػػة ،كمهالفػػة ارئمػػة رف اإلمػػاـ عنػػدهـ هػػك هػػالؽ الكػػكف كمػ ٌ
كهك الذم تيصرؼ إليط العبادة بأنكاع ا ،كهك الذم لط أسماء ا﵀ كصفاتط كم ا-كما زعمكا.-

-8

كػػاف العتقػػاد الشػػيعة االثنػػا عش ػرية فػػي تكحيػػد الهػػالؽ  فػػي :ربكبيتػػط ،كألكهيتػػط ،كأسػػمائط

ػردكا كػػؿ مػػا ذكػػر أهػػؿ
ػح عمػػى مػػدار التػػاريخ فػػي تعامػػؿ الشػػيعة مػ أهػػؿ السػػنة ،فػ ٌ
كصػػفاتط أثػ هػر كا ػ ه
السنة في أقساـ التكحيد ،ككاجبات ػا ،كنكاق ػ ا ،حتػى صػار أبنػاء الشػيعة دعػاةن لمشػرؾ بكػؿ مػا أيتػيح

كسهركا كؿ طاقات ـ العممية كالسياسية إلفساد عقيػدة
ل ـ مف كسائؿ :عممية، ،كاع مية ،كاقتصاديةٌ ،
أهؿ السنة الصحيحة ،فساعدكا الفرؽ ال الة عبػر التػاريخ ،كتحػالفكا مػ المسػتعمريف لػديار اإلسػ ـ
في كؿ زماف كمكاف.
إف هذ العقائد التػي نسػبت ا الشػيعة آلؿ البيػت  فػي مصػادرها المكثكقػة ،كقػاؿ ب ػا عممػاء
-9
ٌ
ػت بصػػمة آلؿ البيػػت ، ،كانمػػا كانػػت نتيج ػةن التصػػاؿ الشػػيعة
الشػػيعة القػػدامى كالمعاصػػركف ،ال تى يمػ ٌ

بالفرؽ ال الة المنتسبة لإلس ـ مف :الباطنية ،كالج مية ،كالمعتزلة ،كغيرها ،ككانت منسجمة تمامػان

م أهداؼ أعداء اإلس ـ مف الم حدة ،كالي كد ،كالنصارل عمى مدار التاريخ.
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أمر ال ينت ي عند الشيعة في جمي مسائؿ هذ الدراسة ،فأغمب الركايات التػي
 -10إف التناقض ه
نسبكها آلؿ البيت ،كبنكا عمي ا عقائد فاسدة ،هي ركايات عيفة ،كمج كلة الركاة كفؽ أحكاـ عمماء
الحديث عند الشيعة أنفس ـ ،كما أف مصادر الشيعة المعتمدة عندهـ لـ تهجؿ مف ذكر ركايات عف
كدس ـ الكذب في مصادرهـ.
آؿ البيت تفيد عمـ آؿ البيت بكذب الشيعة عمي ـٌ ،

كبيػػر فػػي إهمػػاؿ كدفػػف كػػؿ ركايػػة شػػيعية عػػف آؿ البيػػت  كافقػػت
دكر ه
 -11كػػاف لعقيػػدة التقيػػة ه
التكحيد النقي المركم عف آؿ البيت  في مصادر أهؿ السنة.
 -12إف المعاصريف مف عمماء الطائفة الشيعية االثنا عشرية ال يهتمفكف ًقيد أنممة عف أسػ ف ـ
في أم مسألة مف مسائؿ هذ الدراسة ،كبذلؾ ف ك أسكأ و
سمؼ رسكأ همؼ.
تعرفػػت عميػػط الباحثػػة فػػي هػػذ الد ارسػػة مػػف مسػػائؿ تعمقػػت بتكحيػػد ا﵀ تعػػالى جعم ػػا
 -13إف مػػا ٌ
تقكؿ :إف أصدؽ ما يصؼ المفارقة بيف التكحيد عند أهػؿ السػنة كاالثنػا عشػرية هػك :قػكؿ ا﵀ تبػارؾ
ون َمَ ٚأ ْظ ُبدُ َ َو َٓ َإََٔ ٚظٚبِدٌ َماَ ٚظ َبادْ ت ُْؿَ
ونَ َو َٓ َأ ْٕت ُْؿ َظٚبِدُ َ
ونَ َٓ َأ ْظ ُبدُ َمَ ٚت ًْ ُبدُ َ
كتعػالىُ ﴿ :ؿ ْؾ َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا ْفَُٚؾِ ُر َ
ون َمَ ٚأ ْظ ُبدُ َ َفُ ُْؿ َِياُُْ ُْؿ َو ِ ََل َِ ِ
ياـ ﴾ الكػافركف ،6-1:كهػذ النتيجػة ال تنفػي كجػكد عقائػد
َو َٓ َأ ْٕت ُْؿ َظٚبِدُ َ
ص ػػحيحة منس ػػكبة آلؿ البي ػػت ف ػػي مص ػػادر الش ػػيعة لكن ػػا م ٌي ىبػ ػة ب ػػدعكل التقي ػػة ،كبت ػػأكي ت عقمي ػػة
باطمػػة ،كهػػذ العقائػػد الصػػحيحة ال كجػػكد ل ػػا فػػي الكاق ػ العممػػي لم ارج ػ االثنػػا عش ػرية فػػي هطػػب ـ
كمحا رات ـ العممية.
ثان اً :التو ا .
-1

إعداد دراسة حديثية تجم مركيات آؿ البيت  العقدية في كتب السنة كالحكـ عمي ا.

-2

إتبػػاع هػػذ الد ارسػػة بد ارسػػة عقيػػدة آؿ البيػػت  فػػي :النب ػكات ،اليػػكـ اآلهػػر ،الق ػػاء كالقػػدر

-3

تسميح الجيؿ المسمـ بعقيدة أهؿ السػنة الصػحيحة كتحصػين ـ ب ػا ،حتػى ال تهػدع ـ الشػيعة

كدراسة مقارنة بيف أهؿ السنة كالشيعة ،عمى أثر هذ الدراسة.

بما تثير مف شب ات كأكاذيب عمى القنكات الف ائية ،كمكاق الشبكة الدكلية لممعمكمات.
-4

كجكب قياـ الدعاة كأهؿ العمـ الشػرعي ببيػاف المفارقػة الشاسػعة بػيف أهػؿ السػنة كالشػيعة فػي

كؿ مسائؿ الديف ،كرفض فكر التقارب العقدم م الشيعة الذيف يدينكف ب ذ الكفريات الكا حات.
ثةةةةةةةةةةةةم ال ةةةةةةةةةةةة ُ لعةةةةةةةةةةةة ُ وال ةةةةةةةةةةةة ُم

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةام
والممةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ﵀ لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تة
ُ
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ِ
ةةةةةةةةةةةمله وتةةةةةةةةةةةةالع ِم ْنوالِةةةةةةةةةةةةه (.)1
و ة

عمةةةةةةةةةةى النلةةةةةةةةةة الم ةةةةةةةةةة فى وآلة ِ
ةةةةةةةةةه

( )1منظكمة المقدمة فيما يجب عمى قارئط أف يعممط :محمد بف محمد بف عمي بف الجزرم ،تحقيؽ :د .أيمف سكيد،
دار نكر المكتبات -جدة ،ط1427 ،4ق2006/ـ ،ص.34:
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انفهارس انعايت
وتشتمل عمى:
فه س اآل ا ال آن .
فه س األما ا الش ف .
فه س األع م المت جم لها.
فه س الم ا

والم اجع.

فه س الممتو ا .

فكرسىاآلواتىالقرآنوة

فهرس اآلياث انقرآنيت
م.

اآل ةةة

.1

ِ
﴿ َْ
غ﴾
اِل ّْدُ هللِ َر ِّب ا ْف ًََ ٚد َ
ِ
ٚك َٕ ًْ ُبدُ َوإِ َّي َ
﴿إِ َّي َ
غ﴾
ٚك ٕ َْستًَ ُ
ِ
ِ
ك َ
ٔؿ﴾
اط ا ُْد ْستََ َ
﴿ا ْهدَٕ ٚاف ِّ َ

.4

قن﴾
﴿ َؾ َال َ َْت ًَ ُِقا هللِ َأ ْٕدَ ا ًَا َو َأ ْٕت ُْؿ َت ًْ َِ ُّ َ

.2
.3

.5

قم

اآل
و الفاتم

2

215 ،46

5

113

6

76

و الل

ون بِ اٚهللِ و ُـْْ اتُؿ َأمقا ًتااَ ٚؾ َٖحٔااٚـُؿ ُثا ِ
﴿ َـ ْٔا َ
اؿ
اػ َت ُْ ٍُا ُار َ
ْ َْ
َ
اؿ ُئّ ا ُتُ ُْؿ ُثا َّ
ْ َ ْ َّ
قن ﴾
ُئُِٔ ُْؿ ُث َّؿ إِ َف ْٔ ِف ت ُْر َج ًُ َ
ُْ

22
28

.6

قن ـ ََاال َم
َٚن َؾ ِر ٌيؼ ِماْ ُْٓ ْؿ َي ْس َاّ ًُ َ
قن َأ ْن ُي ْٗ ِمُْقا َفُ ُْؿ َو َؿدْ ـ َ
﴿ َأ َؾ َت ْى َّ ًُ َ
75
قن﴾
ُي ِّر ُؾق َٕ ُف ِم ْـ َب ًْ ِد َمَ ٚظ ََ ُِق ُه َو ُه ْؿ َي ًْ َِ ُّ َ
اهللِ ُث َّؿ ُ َ
قل ِمـ ِظْ ِْد اهللِ مهدِّ ٌ َد ِ ٚمًٓؿ َٕب َاذ َؾ ِر ٌ ِ
اـ
ياؼ م َ
َ َُ ْ َ
ُ َ
ٚء ُه ْؿ َر ُش ٌ ْ
﴿ َو ََّدَ ٚج َ
ِ
ِ
ِ
َاٚب اهللِ َو َر َاء ُط ُٓ ِ
اقر ِه ْؿ ـ ََاٖ ََّنُ ْؿ ٓ َي ًْ َِ ُّ َ
َٚب ـت َ
يـ ُأوتُقا ا ْفُت َ
ا َّفذ َ
اقن -101
افنٔٚضِغ ظ َذ م ِْ ِ
ؽ ُش َِ ْٔ ََم َن َو َمَ ٚـ ٍَ َر ُش َِ ْٔ ََم ُن َو َفُِ َّـ 102
َوا َّت َب ًُقا َمَ ٚت ْت ُِقا َّ َ ُ َ ُ
َّ ِ
افس ْح َر﴾
غ َـ ٍَ ُروا ُي ًَ ِِّ ُّ َ
افن َٔٚض َ
قن افْ َ
َّٚس ِّ
﴿ومَ ٚـ ٍَر ش ََِٔم ُن و َفُِـ َّ ِ
اح َر
غ َـ ٍَ ُروا ُي ًَ ِِّ ُّ َ
افن َٔٚض َ
افس ْ
قن افْ َ
َ ُ ْ َ َ َّ
َّاٚس ِّ
ََ
ٍ
ِ
َو َمُ ٚإٔ ِْز َل َظ َذ ا َْد َُِ ْ ِ
وت َو َم ُٚر َ
َغ بِ َبٚبِ َؾ َه ُٚر َ
وت َو َمُ ٚي ًَ ِِّ ََم ِن م ْـ َأ َحاد 102
َحتَّك َي َُقٓ إِٕ َََّم ٕ َْح ُـ ؾِ ْت َْ ٌَ ٜؾال َت ُْ ٍُرْ﴾

.9

102

.7

.8

.10

قم ال فم

ِ
سا ُه َمَ ٚف ُف ِِم ْأ ِخ َر ِة ِم ْـ َخ َال ٍ ﴾
﴿ َو َف ََدْ َظِ ُّقا َد ِـ ْاص َ َ

اـ َياادْ ُخ َؾ َْ
اٚرى تِ ِْا َ
اؽ
اـ َـا َ
الَّْ ا َ ٜإِ َّٓ َما ْ
﴿ َو َؿااُ ٚفقا َفا ْ
اٚن ُهااق ًَا َأ ْو ٕ ََها َ
-111
ِِ
ِ
اـ َأ ْشا َِ َؿ
َأ َمااْ ُٓ ُّٔ ٕٚؿ ُؿا ْاؾ َهااٚتُقا ُب ْر َهااُْ َُٕ ٚؿ إِ ْن ُـْْات ُْؿ َصااَٚؿ َ
غ َ َبا َاذ َما ْ
112
اؿ
َم ِس ٌـ َؾ َِ ُف َأ ْج ُر ُه ِظْْدَ َر ِّب ِف َو َٓ َخ ْق ٌ
َو ْج َٓ ُف هللِ َو ُه َق ُ ْ
ف َظ َِا ْٔ ِٓ ْؿ َو َٓ ُه ْ
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199
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م.

قم

اآل ةةة

اآل

قم ال فم

ُيزَ ُٕقن ﴾
َْ
.11

﴿ َو َم ْـ َأ ْط َِ ُؿ ِِم َّ ْـ َمْ ََع َم َس ِ
اٚجدَ اهللِ َأ ْن ُي ْاذـ ََر ؾِ َٔٓاْ ٚاش ُاّ ُف َو َشا ًَك ِِم

114

187

.12

﴿ َؾ َٖ ْيْ َََم ت َُق ُّفقا َؾ َث َّؿ َو ْج ُف اهللِ﴾

115

184

.13

[ َو َؿُ ٚفقا َّاَت ََذ اهللُ َو َفدً ا ُش ْب َحُ َٕ ٚف ﴾
قن ُ ْ ِ ِ
ؽ َوفِ َذفِ َ
غ إِ َّٓ َم ْـ َر ِح َؿ َر ُّب َ
ؽ َخ َِ ََ ُٓ ْؿ﴾
﴿ َو َٓ َيزَ ا ُف َ
ُمتٍَِ َ

116

57

.15

ااز وافه َ ِ
ِ
ِ
ااع
ااالة إِ َّن اهللََّ َم َ
ٚفه ْ ِ َ َّ
يـ َآمُْااقا ْاشااتًَُْٔقا بِ َّ
﴿ َيااَ ٚأ ُّ َُّياا ٚا َّفااذ َ

اَب﴾ٚ
َخ َر ِ َ

.14

يـ﴾
افهٚبِ ِر َ
َّ

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

.23

ِ
ِ
اظت ََّ َار َؾا َ
ال
ا ٟاف َب ْٔ َ
اَ ٝأ ِو ْ
اـ َح َّ
افه ٍََ ٚوا َد ْر َو َة م ْـ َص ًَٚئ ِر اهللِ َؾ َّ ْ
﴿إِ َّن َّ
ف َِبِ ََم ﴾
َٚح َظ َِ ْٔ ِف َأ ْن َي َّى َّق َ
ُجْ َ
ِ
َّٚس مـ يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمـ َُ ِ
 ٛاهللِ﴾
قَنُ ْؿ ـ َُح ِّ
ون اهللِ َإٔدَ ا ًَا ُُي ُّب َ
﴿ َوم َـ افْ ِ َ َ
آن﴾
ٚن ا َّف ِذي ُإٔ ِْز َل ؾِ ِٔف ا ْف َُ ْر ُ
﴿ َص ْٓ ُر َر َم َو َ
[وإِ َذا ش َٖ َف َ ِ ِ
ي﴾ٛ
ؽ ظ َبَٚي َظِّْل َؾِ٘ ِِّ َؿ ِر ٌ
َ َ

ون إِ َّٓ َأ ْن يا ْاٖتِٔٓؿ اهللُ ِِم ُط َِا ٍ ِ
اـ ا ْف ٌَا َاَم ِم َوا َْد َالئِ َُ ا ُٜ
﴿ َها ْاؾ َي ْْ ُيا ُار َ
اؾ ما َ
َ َُ ُ
ِ
قر﴾
ِض ْإَ ْم ُر َوإِ َػ اهللِ ت ُْر َج ُع ْإُ ُم ُ
َو ُؿ َ
﴿ َٓ ت َْٖ ُخ ُذ ُه ِشَْ ٌَ ٜو َٓ ٕ َْق ٌم﴾
و ال عم ان
اؽ ماـ ت ََناٚء و َتْ ِْازَ ا ُْد ِْ َ ِ
ِ
﴿ ُؿ ِؾ افِٓ َّؿ َمٚفِ َ
اـ
اؽ ِم َّ ْ
ُ َ ُ
ؽ ا ُْد ِْاؽ ت ُْاٗ ِِت ا ُْد ِْ َ َ ْ
ِ
ِ
ٚء بِ َٔ ِد َك َْ
اْل ْ ُر إِٕ َ
ر ٍء
ٚء َوتُذ ُّل َم ْـ ت ََن ُ
ٚء َوتًُزُّ َم ْـ ت ََن ُ
ت ََن ُ
َّؽ َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ
اِل ِ
ِ
َؿ ِد ٌير تُقفِ ُ ٟاف َِّ ْٔ َؾ ِِم افْ ََّٓ ِ
اـ
ال م َ
ٚر َوتُقف ُ ٟافْ ََّٓ َٚر ِِم اف َِّ ْٔ ِؾ َو َُت ِْر ُج َْ َّ

ا َْدٔ ِ
ٚء بٌِ ْ ِ
َر ِح َس ٍ
ِ ٝم َـ َْ
ٚب﴾
َ ٝو َُت ِْر ُج ا َْد ِّٔ َ
ِّ
اِل ِّل َوت َْرزُ ُ َم ْـ ت ََن ُ
اؽ ماـ ت ََناٚء و َتْ ِْازَ ا ُْد ِْ َ ِ
ِ
﴿ ُؿ ِؾ افِٓ َّؿ َمٚفِ َ
اـ
اؽ ِم َّ ْ
ُ َ ُ
ؽ ا ُْد ِْاؽ ت ُْاٗ ِِت ا ُْد ِْ َ َ ْ
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ِ
ِ
ٚء بِ َٔ ِد َك َْ
اْل ْ ُر إِٕ َ
ر ٍء
ٚء َوتُذ ُّل َم ْـ ت ََن ُ
ٚء َوتًُزُّ َم ْـ ت ََن ُ
ت ََن ُ
َّؽ َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ
َؿ ِد ٌير َ تُقفِ ُ ٟاف َِّ ْٔ َؾ ِِم افْ ََّٓ ِ
ٚر َوتُقفِ ُ ٟافْ ََّٓ َٚر]....
ِ
﴿إِ َّن اهللََّ اصااا َى ٍَك َآَم وُٕقحااا ٚو َآ َل إِب ِ
ان َظ َ
اااذ
ااار َ
ْ
ٔؿ َو َآ َل ظ ّْ َ
اااراه َ
ََ َ ً َ ْ َ
ِ
غ﴾
ا ْف ًََ ٚد َ
ِ
ِ
[ َؾّـ حٚج َ ِ ِ ِ
اـ ا ْف ًِ ِْا ِؿ َؾ َُ ْاؾ َت ًَاَ ٚف ْقا َٕادْ َُ
ٚء َك م َ
َ ْ َ َّ
ؽ ؾٔف م ْـ َب ًْد َمَ ٚج َ
ِ
ِ
اؿ َٕ ْبت َِٓ ْاؾ
ٚءـ ُْؿ َو َأ ْٕ ٍُ َساََْ ٚو َأ ْٕ ٍُ َساُ ُْؿ ُث َّ
ٚءََٕ ٚوٕ َس َ
َٚءـ ُْؿ َوٕ َس َ
َٚءََٕ ٚو َأ ْبْ َ
َأ ْبْ َ
َ ٝاهللِ ظ َذ ا ْفُ ِ
َٚذبِغ]
َؾْ َْج ًَ ْؾ َف ًْْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
افر ُش َ
قل َؾ ُٖو َفًِ َ
اـ
يـ َأ ْٕ ًَ َؿ اهللُ َظ َِا ْٔ ِٓ ْؿ م َ
ؽ َم َع ا َّفذ َ
﴿ َو َم ْـ ُيى ِع اهللََّ َو َّ
ِ
ِ
ِ
غ َو َح ُس َـ ُأو َفًِ َ
غ َو ُّ
ؽ َرؾِٔ ًَ﴾ٚ
افهِٚل َ
افهدِّ يَ َ
افَّْبِ ِّٔ َ
افن َٓدَ اء َو َّ
غ َو ِّ
ِ ِ
 ٝو ِوع فِِْ ِ ِ
ٍ
غ﴾
َّٚس َف َِّذي بِ َب َُّ َُ ٜم َب َٚرـًَ ٚو ُهدً ى ف ِْ ًََ ٚد َ
﴿إِ َّن َأ َّو َل َب ْٔ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ ٛظ َِ ا ْٔ ِٓ ُؿ ا ْف ََ ْتا ُاؾ إِ َػ
يـ ـُتا َ
اززَ ا َّفااذ َ
﴿ ُؿا ْاؾ َفا ْاق ُـْْ ات ُْؿ ِم ُب ُٔااقتُ ُْؿ َفا َ َ
َم َو ِ
ٚج ًِ ِٓ ْؿ﴾
ٚخ َن ْق ُه ْؿ َؾزَ ا ََ ُه ْؿ إِ َيَمًَٕ ٚو َؿاُ ٚفقا َح ْسا ُبَْٚ
َج ًُقا َفُ ُْؿ َؾ ْ
َّٚس َؿدْ َ َ
﴿إِ َّن افْ َ
اهلل َوِٕ ًْ َؿ ا ْف َقـِ ُ
ٔؾ﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ُٛ
ٚء َشَْ ُْت ُ
﴿ َف ََدْ َشّ َع اهللُ َؿ ْق َل ا َّفذ َ
يـ َؿُ ٚفقا إِ َّن اهللََّ َؾَ ٌر َوٕ َْح ُـ َأؽْ ْ َٔ ُ
َمَ ٚؿُ ٚفقا ﴾

.31
.32
.33
.34
.35

ِ
َ
﴿ َوهللِ ُم ِْ ُ
ر ٍء َؿ ِد ٌير﴾
ؽ َّ
افس ََم َوات َو ْإ ْر ِ َواهلل َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ
و الن اء
ر ٍء َظِِ ًَٔم ]
[و ْاش َٖ ُفقا اهللََّ ِم ْـ َؾ ْوِِ ِف إِ َّن اهللََّ ـ َ
َ
َٚن بُِ ُِّؾ َ ْ
اظ ُبدُ و ْا اهللَ َوَٓ ت ْ ِ
ُؼـُق ْا بِ ِف َص ْٔ ًً﴾ٚ
﴿ َو ْ
ون َذفِ َ ِ
ِ َ
اـ
ؼ َك بِ ِف َو َيٌ ٍِْ ُر َماَ َُ ٚ
اٚء َو َم ْ
اؽ َد ْ
اـ َي َن ُ
﴿إِ َّن اهللََّ َٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
ِ
ُي ْ ِ ِ
سى إِ ْث ًَم َظيِ ًَٔم﴾
ؼ ْك بٚهللِ َؾ ََد ا ْؾ َ َ
﴿إ ُي ْر ـ َ
ون َظ َذ اهللِ افُ َِذ َب َو َـ ٍَك بِ ِف إِ ْث ًَم ُّمبِْٔ ً﴾ٚ
س َ
َٔػ َي ٍْ َ ُ
290
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.36

﴿ َظ ِزيزً ا َحُِ ًَٔم﴾
﴿ َش ِّٔ ًًَ ٚب ِه ًرا ﴾
َ ِ
ِ
ِ
افر ُش َ ُ
ر ٍء َؾ ُار َُّو ُه
﴿ َو َأضٔ ًُق ْا َّ
قل َوأ ْو َِل إ ْم ِر مُْ ُْؿ َؾِ٘ن َتَْٚزَ ْظت ُْؿ ِم َ ْ
إِ َػ اهللِ َوافرش ِ
قل﴾
َّ ُ

.39

ٚء َ
ٚش َت ٌْ ٍَ ُروا اهللََّ َو ْاش َت ٌْ ٍَ َر ََُل ُؿ
وك َؾ ْ
﴿ َو َف ْق َأ ََّنُ ْؿ إِ ْذ َط َِ ُّقا َأ ْٕ ٍُ َس ُٓ ْؿ َج ُ
ِ
افر ُشا ُ
أَمَ َؾا َاال َو َر ِّبا َ
اقن َح َّتااك
اؽ َٓ ُي ْٗ ِمُْا َ
َّ
اقل َف َق َجاادُ وا اهللََّ ت ََّقا ًبااَ ٚرحا ً
ُيُ ُِّّ َ
ٝ
قك ؾِ ََٔم َص َج َر َب ْْٔ َُٓ ْؿ ُث َّؿ َٓ ََيِدُ وا ِِم َأ ْٕ ٍُ ِس ِٓ ْؿ َح َر ًجِِ ٚمََّ ٚؿ َو ْٔ َ
َُ
َو ُي َس ِِّ ُّقا ت َْسِِ ًَٔم﴾
ُيُ ُِّّ َ
﴿ َؾال َو َر ِّب َ
قك ؾِ ََٔم َص َج َر َب ْْٔ َُٓ ْؿ﴾
ؽ ٓ ُي ْٗ ِمْ َ
ُقن َحتَّك ُ َ
ِ
افر ُش َ
 َٚاهللََّ﴾
قل َؾ ََدْ َأ َض َ
﴿ َم ْـ ُيى ِع َّ

.37
.38

.40
.41
.42
.43
.44
.45

قرا َر ِح ًَٔم ﴾
[ َوـ َ
َٚن اهللُ ؽَ ٍُ ً
ون َذفِ َ ِ
ِ َ
اـ
ؼ َك بِ ِف َو َيٌ ٍِْ ُر َمَ َُ ٚ
اٚء َو َم ْ
ؽ َد ْ
اـ َي َن ُ
﴿ إِ َّن اهللََّ َٓ َيٌٍْ ُر أ ْن ُي ْ َ
ُي ْ ِ
ؼ ْك بِٚهللِ َؾ ََدْ َو َّؾ َو َال ًٓ َب ًِٔدً ا﴾
َٚن اهللُ َش ِّٔ ًًَ ٚب ِه ًرا﴾
﴿ َوـ َ
قشك َتُِِْٔ ًَم﴾
﴿ َو َـ َِّ َؿ اهللُ ُم َ
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.46
.47
.48
.49
.50
.51

﴿ َو َأ ْن ت َْس َت َْ ِس ُّقا بِ َْٕٚزْ ٓ ِم َذفُِ ُْؿ ؾِ ْس ٌؼ﴾
ِ
يـ َؿُ ٚفقا إِ َّن اهللََّ ُه َق ا َْد ِسٔ ُ ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ﴾
﴿ َف ََدْ َـ ٍَ َر ا َّفذ َ
ِ
يـ َآمُْقا ا َّت َُقا اهللََّ َوا ْب َتٌُقا إِ َف ْٔ ِف ا ْف َق ِشٔ َِ َ﴾ٜ
﴿ َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا َّفذ َ
ُيُ ُْؿ بِ ََم َأ ْٕزَ َل اهللُ َؾ ُٖو َفًِ َ
ؽ ُه ُؿ ا ْفَُٚؾِ ُرو َن﴾
﴿ َو َم ْـ َِل ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
﴿و َأ ْٕزَ ْفَْ ٚإِ َفٔ َ ِ
اـ ا ْفُِت ِ
َاٚب بِ َْ
َاٚب
اِٚل ِّؼ ُم َهادِّ ًؿَ ٚداَ ٚب ْ َ
اغ َيدَ ْياف م َ
ؽ ا ْفُت َ
َ
ْ

ِ
ِ
ٚحُ ُْؿ َب ْْٔ َُٓ ْؿ بِ ََم َأ ْٕزَ َل اهللُ َو َٓ َت َّتبِ ْع َأ ْه َق َاء ُه ْؿ ﴾
َو ُم َٓ ًَّْْٔ ٚظ َِ ْٔف َؾ ْ
ف َي ْٖ ِِت اهللُ بِ ََ ْق ٍم ُُيِ ُّب ُٓ ْؿ َو ُُيِ ُّبق َٕ ُف ﴾
﴿ َؾ َس ْق َ
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﴿إِ َّٕااَم وفِأُُؿ اهللُ ورشااق ُفف وا َّفا ِاذيـ آمُْااقا ا َّفا ِاذ ِ
افهااال َة
ّٔا َ
اقن َّ
َ
ََ ُ ُ َ
يـ ُيَ ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ
قن﴾
ُقن افزَّ ـََ ٚة َو ُه ْؿ َراـِ ًُ َ
َو ُي ْٗت َ
﴿و َؿَ ٚف ِ
َ ٝأ ْي ِادُّيِ ْؿ َو ُف ًُِْاقا بِ َاَم َؿاُ ٚفقا َب ْاؾ
 ٝا ْف َٔ ُٓق َُ َيدُ اهللِ َم ٌْ ُِق َف ٌ ٜؽُ َِّ ْ
َ
َيدَ ا ُه َم ْب ُسق َضت ِ
َٚن ُيْ ٍِْ ُؼ َـ ْٔ َ
ٚء﴾
ػ َي َن ُ

.54

افر ُش ُ
ؽ ِم ْـ َر ِّب َ
قل َب ِِّغْ َمُ ٚإٔ ِْز َل إِ َف ْٔ َ
ؽ﴾
﴿ َيَ ٚأ ُّ َُّيَّ ٚ
اـ ُي ْ ِ
اك بِاٚهللِ َؾ ََادْ َح َّار َم اهلل َظ َِ ْٔ ِاف َْ
ؼ ْ
َّاٚر َو َماٚ
﴿إِ َّٕ ُف َم ْ
الَّْا ََ ٜو َم ْاٖ َوا ُه افْ ُ
ِ ِ
غ ِم ْـ َإٔ َْه ٍ
ٚر﴾
فِ َّيٚد َ

.56

ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
يـ ؾِ َٔٓاٚ
اٚر َخٚفاد َ
َٚب ُؿ اهللُ بِ ََم َؿُ ٚفقا َجَّْٚت َ َْت ِري م ْـ َ ْحت َْٓ ٚإَ َْنَ ُ
﴿ َؾ َٖ َث َ ُ
ِ ِ
َو َذفِ َ
غ﴾
ؽ َجزَ ُاء ا ُْد ْحسْ َ
ِ
افر ُش َؾ َؾ َٔ َُ ُ
اؿ َفَْا ٚإِٕ َ
َّاؽ
﴿ َي ْق َم َ ْ
قل َماَ ٚذا ُأ ِج ْبات ُْؿ َؿاُ ٚفقا َٓ ظ ِْ َ
َي َّ ُع اهللُ ُّ

.55

.57

َْ ٝظ َّال ُم ا ْف ٌُ ُٔ ِ
قب﴾
َإٔ َ
.58

.59

ِ
ؽ َو َظ َاذ َوافِادَ تِ َ
ٔسك ا ْب َـ َم ْر َي َؿ ا ْذـ ُْر ِٕ ًْ َّتِل َظ َِ ْٔ َ
ؽ
﴿إِ ْذ َؿ َٚل اهللُ َي ٚظ َ
ُؽ بِ ُروحِ ا ْف َُدُ ِ
إِ ْذ َأ َّيدْ ت َ
َّٚس ِِم ا َْد ْٓ ِد َوـ َْٓ ًال﴾
س ُت َُ ِِّ ُؿ افْ َ
و االنعام
َت ُذ وفَِٔ ٚؾٚضِ ِر افسَمو ِ
ِ
ات َو ْإَ ْر ِ َو ُه َق ُي ْى ًِ ُؿ َو َٓ
َّ َ َ
﴿ ُؿ ْؾ َأؽَ ْ َر اهللِ َأ َّ َ
ِ
اـ
اؿ ُؿا ْاؾ إِ ِِّ ُأ ِما ْار ُت َأ ْن َأ ُـا َ
اـ َأ ْش ا َِ َؿ َو َٓ َت ُُااقٕ ََّـ ما َ
اقن َأ َّو َل َما ْ
ُي ْى ًَا ُ
ا ُْد ْ ِ ِ
غ﴾
ؼـ َ

.60
.61
.62
.63
.64

ٚهر َؾق َ ِظب ِ
ِ
ِ َٚه﴾
َ
﴿ َو ُه َق ا ْف ََ ُ ْ
﴿ ُؿ ْؾ إِ َّن اهللََّ َؿ ِ
ٌ َٚر َظ َذ َأ ْن ُيَْزِّ َل آ َي ً﴾ٜ
﴿مَ ٚؾر ْضَِِْ ٚم ا ْفُِت ِ ِ
ر ٍء﴾
َ َّ
َٚب م ْـ َ ْ
ِ
ِ ِ
﴿ ُؿ ْؾ َٓ َأ ُؿ ُ
﴾ٛ
قل َفُ ُْؿ ظْْدي َخزَ ائ ُـ اهللِ َو َٓ َأ ْظ َِ ُؿ ا ْف ٌَ ْٔ َ
ااق َو َي ًْ َِ ُ ِ
﴿ َو ِظْْاادَ ُه َم ٍَااٚتِ ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
ااز
ااَ َٓ ٛي ًْ َِ ُّ َٓاا ٚإِ َّٓ ُه َ
ااؿ َمااِ ٚم ا ْف َ ِّ
َوا ْف َب ْح ِر﴾

293

اآل

55

قم ال فم
162

64

268

67

277

72
85
109
110

163 ،125
97
275
69
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51
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280 ،227
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228
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50

270
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﴿ َذفُُِؿ اهللُ ربُُؿ َٓ إِ َفف إِ َّٓ هق َخٚفِ ُؼ ـ ُِّؾ َ ٍ
ٚظ ُبدُ و ُه َو ُه َاق َظ َاذ
رء َؾ ْ
ُ َ
َ
َ ُّ ْ
ُ
ْ
ر ٍء َوـِ ٌ
ٔؾ﴾
ـ ُِّؾ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
﴿وإِ َّن َّ ِ
قه ْؿ
قح َ
افن َٔٚض َ
قن إِ َػ َأ ْوف َٔٚئ ِٓ ْؿ ف ُٔ َجُ َٚفقـ ُْؿ َوإِ ْن َأ َض ًْت ُُّ ُ
غ َف ُٔ ُ
َ
إِ َُّٕ ُْؿ َُد ْ ِ
ُقن﴾
ؼـ َ

.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73

ُقرا َي ّْ ِق بِ ِف ِِم افْ ِ
َّٚس﴾
﴿ َأ َو َم ْـ ـ َ
َٚن َم ْٔتًَ ٚؾ َٖ ْح َٔ َُْْٔ ٚه َو َج ًَ ََِْْ ٚف ُف ٕ ً
ِ َ ِ
ؼ ْح َصدْ َر ُه فِ ْ ِ
ْل ْش َال ِم َو َم ْـ ُي ِار َْ َأ ْن ُي ِوا َِّ ُف
﴿ َؾ َّ ْـ ُي ِرَ اهللُ أ ْن َ ُّْيد َي ُف َي ْ َ

اآل

102

قم ال فم
78

121

277

122

75

125

َي ًَ ْؾ َصدْ َر ُه َو ِّٔ ًََ ٚح َر ًج﴾ٚ
َْ
ُؿ ْؾ َٓ َأ ِجدُ ِِم مُ ٚأ ِ
َم َّر ًم﴾ٚ
وح َل إِ َ ََّل ُ َ
145
َ
قك َؾ َُ ْؾ ربُُؿ ُذو رِ ٍ ٜو ِ
﴿ َؾِ٘ ْن ـ ََّذ ُب َ
اش ًَ ٍ﴾ٜ
َ ُّ ْ َ ْ َ َ
147
اِلج ُ ٜا ْفبٚفِ ٌَ َُ ٜؾ َِق َصٚء ََلدَ اـُؿ َأ ِ
ِ ِ
غ﴾
َجً َ
ْ َْ
﴿ ُؿ ْؾ َؾِ ِّف ُْ َّ َ
149
ْ َ
ِ
ٚي َو َِم َ ِ
غ َ َٓ َ ِ
ذ َ
[إِ َّن َص َال ِِت َوٕ ُُسُِل َو َ ْ
اِٚت هللِ َر ِّب ا ْف ًَاَ ٚد َ
َم َٔ َ
ياؽ -161
ِِ
َفف وبِ َذفِ َ ِ
غ﴾
162
ؽ ُأم ْر ُت َو َإََٔ ٚأ َّو ُل ا ُْد ْسِّ َ
ُ َ
ِ
اٚي َو َِمَا ِ
غ َ َٓ
﴿ ُؿااؾ إِ َّن َصا َاال ِِت َوٕ ُُسااُِل َو َ ْ
اِٚت هللِ َر ِّب ا ْف ًَااَ ٚد َ
َم َٔا َ
-162
َ ِ
ذ َ
يؽ َف ُف ﴾...
163

226
113
233
55
116

116 ،49

و االع اف

.74

ِ
ِ
اـ
َِْااَ ٚفَْ ُُااقٕ ََّـ ما َ
﴿ َؿااَ َٓٚر َّبَْااَ ٚط َِ َّْْااَ ٚإٔ ٍُ َس اََْ ٚوإِن َِّل ْ َتٌٍْا ْار َفَْااَ ٚوت َْر َ ْ
اْل ِ ِ
َْ
يـ﴾
ٚه َ

23

.75

افو َال َف ُ﴾ٜ
ون َؾ ِري ًََ ٚهدَ ى َو َؾ ِري ًََ ٚح َّؼ َظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ َّ
﴿ـ َََم َبدَ َأـ ُْؿ َت ًُق َُ َ

-29

.76

ِ ِ
ِ
إِ َّن ربُُااؿ اهللُ ا َّف ِ
ااؿ
ااذي َخ َِ َ
افس َااَم َوات َو ْإَ ْر َ ِِم شااتََّ ٜأ َّيااٍ ٚم ُث َّ
ااؼ َّ
َ َّ ُ
اشتَقى ظ َاذ ا ْفًار ِ ِ
اٚر َي ْى ُِ ُبا ُف َحثِٔ ًثاَ ٚو َّ
افن ْاّ َس
ْ َ َ
ش ُيٌْقا اف َِّ ْٔ َاؾ افْ ََّٓ َ
َ ْ
وا ْف ََّر وافُّْجقم مسخَّ ر ٍ
ات بِ َاٖ ْم ِر ِه َأ َٓ َفا ُف َْ
اٚر َك اهللُ
اْل ِْ ُاؼ َو ْإَ ْم ُار َت َب َ
َ ََ َ ُ َ ُ َ َ
ِ
غ﴾
َر ُّب ا ْف ًََ ٚد َ
294

30

54

192
48
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.77

 ٝشحٚب ٚثِ ََ ًٓٚش ََْْٚه فِب َِ ٍد مٔ ٍ
َ ٝؾ َٖٕزَ ْفَْ ٚبِ ِف ا َْدٚء ﴾
﴿ َحتَّك إِ َذا َأ َؿ َِّ ْ َ َ ً
ُ ُ َ َّ ِّ
ر ٍء﴾
ِتِل َو ِش ًَ ْ
﴿ َو َر ْ َ
 ٝـ َُّؾ َ ْ
ؽ ِم ْـ َبِْل آ ََ َم ِم ْـ ُط ُٓ ِ
﴿ َوإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َ
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُٓ ْؿ َو َأ ْص َٓدَ ُه ْؿ َظ َاذ
 ٝبِ َر ِّبُ ُْؿ َؿُ ٚفقا َب َذ َص ِآدْ ََٕ ٚأ ْن َت َُق ُفاقا َي ْاق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ِا ٜإَِّٕاٚ
َأ ْٕ ٍُ ِس ِٓ ْؿ َأ َف ْس ُ
ِِ
غ﴾
ُـََّْ ٚظ ْـ َه َذا ؽَ ٚؾِ َ

.80

﴿ َوهللِ إَ ْش ََمء ُْ
اِل ْسَْك َؾُ َْ ٚظق ُه ِ ََب﴾ٚ

.81

﴿ و َذروا ا َّف ِذيـ ي ِْ ِ
ون ِِم َأ ْش ََمئِ ِف﴾
حدُ َ
َ ُ
َ ُ

.78
.79

.82

اآل

57

91

156

254

172

180

ْ َٓ ٛش َت ُْ َث ْر ُت ِم َـ َْ
اْل ْ ِر﴾
﴿ َو َف ْق ُـْ ُ
َْ ٝأ ْظ َِ ُؿ ا ْف ٌَ ْٔ َ

قم ال فم

49
،219 ،192
260

180

262 ،260

188

278

و االنفال

.83
.84
.85
.86
.87

﴿ إََِّٕم ا ُْد ْٗ ِمْ َ ِ
قَب ْؿ ﴾
يـ إِ َذا ُذـِ َر اهللُ َو ِج َِ ْ
ُقن ا َّفذ َ
ُ ٝؿ ُِ ُ ُ
َ
ِ
يـ﴾
﴿ َو َي ُّْ ُُر َ
ون َو َي ُّْ ُُر اهللُ َواهللُ َخ ْ ُر ا َْدٚـ ِر َ
قن]
إن َأ ْوفِ َٔٚؤُ ُه إِ َّٓ ا ُْد َّت َُ َ
[ ْ

ِ
ِ
اـ َر ٍء َؾ َاٖ َّن هللِ ُمُسا ُف َوفِِرش ِ
َ
اقل َوفِ ِاذي
[ َو ْ
َّ ُ
َ
اظ َِ ُّاقا إٔ ََّاَم ؽَ ْ ّْات ُْؿ م ْ ْ
ا ْف َُ ْر َبك َوا ْف َٔت ََٚمك َوا َْد َسٚـِ ِ
افسبِ ِ
ٔؾ]
غ َوا ْب ِـ َّ
[ َؾ ُُ ُِقا ِِمَّ ٚؽَ ْ ِ ّْت ُْؿ َحالًٓ َض ِّٔ ًب]ٚ

.88
.90

افه َ
ال َة َوآت َُقا افزَّ ـََ ٚة َؾخَ ُِّقا َشبِٔ َِ ُٓ ْؿ﴾
﴿ َؾِ٘ ْن تَُ ٚبقا َو َأ َؿ ُٚمقا َّ
ِ
ِ
غ ْاشت ََج َٚر َك َؾ َٖ ِج ْر ُه َحتَّك َي ْس َّ َع ـَال َم اهللَِّ﴾
﴿ َوإِ ْن َأ َحدٌ م َـ ا ُْد ْؼـ َ
﴿إََِّٕم َي ًْ ُّ ُر َم َس ِ
ٚجدَ ِ
افِٓ َّ ْـ َآ َم َـ بِٚهللِ َوا ْف َٔ ْق ِم ْأَ ِخ ِر﴾
َ
﴿ َّاَت َُذو ْا َأ ْح َب َٚر ُه ْؿ َو ُر ْه َب ََٚنُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبِّ ٚمـ َُ ِ
ون اهللِ َوا َْد ِسٔ َ ا ْب َـ َم ْار َي َؿ

.91
.92
.93

30

221

38

9

41

33 ،24

69

24

و التول

﴿ َأ َّن اهللَ ب ِريء مـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ َو َر ُشق ُف ُف﴾
ؼـ َ
َ ٌ ِّ َ
﴿ َأ َّن اهللَ ب ِريء مـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ َو َر ُشق ُف ُف﴾
ؼـ َ
َ ٌ ِّ َ

.89

2

141

295

1

107

3

69

5

121

6

250

18

187

31
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ِ
ِ
ِ
ااق ُشاا ْب َحُ َٕ ٚف َظ َّااَم
َو َمااُ ٚأم ُاارو ْا إَِّٓ ف َٔ ًْ ُباادُ و ْا إِ ًََلااَ ٚواحاادً ا َّٓ إِ َفاا َف إَِّٓ ُه َ
ُي ْ ِ
ُقن﴾
ؼـ َ

.94
.95
.96
.97
.98
.99

افر ْه َب ِ
﴿إِ َّن ـَثِرا ِم َـ ْإَ ْح َب ِ
قن َأ ْم َق َال افْ ِ
َّٚس بِْ ٚف َبٚضِ ِؾ﴾
ٚن َف َٔ ْٖ ُـ ُِ َ
ٚر َو ُّ
ً
﴿إِٕ َََّم افْ َِّز ُء ِز َيٌ ََ ٚة ِِم ا ْف ُُ ٍْ ِر﴾
ِِ
ِ ِ
ِِ
يـ ؾِ َٔٓ﴾ٚ
﴿ َو َظدَ اهللُ ا ُْدَْٚؾَ َ
َٚر َج َْٓ ََّؿ َخٚفد َ
غ َوا ُْدَْٚؾ ََٚت َوا ْف ُُ ٍَّ َٚر ٕ َ
﴿ َو ِِم َّ ْـ َح ْق َفُ ُْؿ ِم َـ إَ ْظ َر ِ
قن َو ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا َْد ِديْ ََِ ٜم َر َُوا َظ َذ
اب ُمَْٚؾِ َُ َ
افِّْ ٍََ ٓ ِ ٚت ًْ َِ ُّ ُٓ ْؿ ٕ َْح ُـ َٕ ًْ َِ ُّ ُٓ ْؿ ﴾
اٚج ِريـ و ْإَْٕه ِ ِ
يـ ا َّت َب ًُاق ُه ِِم
اٚر ا َّفاذ َ
َ
ال َوا ُْد َٓ ِ َ َ
﴿ َف ََدْ ت َ
َٚب اهللُ َظ َذ افَّْبِ ِّ
ش ِ
ن ِة﴾
َ َ
ٚظ ٜا ْف ًُ ْ َ
﴿ َو ُه َق َر ُّب اف ًَ ْر ِ
ش اف ًَئِ ِؿ﴾

 ٛهللِ﴾
﴿ .100إِٕ َََّم ا ْف ٌَ ْٔ ُ

و

اآل

قم ال فم

34

34

37

59

68

97

101

275

117

233

129

228

ونس

ِ
ِ
ُ ﴿ .101ؿ ْ
ااـ َي ِِّْ ُ
ااّ َع
افس َااَمء َو ْإَ ْر ِ َأ َّم ْ
اارزُ ُؿُ ُْؿ م َ
ااؾ َم ْ
افس ْ
ااؽ َّ
ااـ َّ
ااـ َي ْ
ُي ِرج ا َْدٔ َ ِ
ِ
ُي ِرج َْ ِ
اـ َْ
اـ
ال َو َم ْ
ٝم َ
َو ْإَ ْب َه َٚر َو َم ْـ ُ ْ ُ
اِل ِّ
اِل َّل م َـ ا َْد َِّٔ ٝو ُ ْ ُ ِّ
قن﴾
قن اهللُ َؾ َُ ْؾ َأ َؾ َال َت َّت َُ َ
ُيدَ ِّب ُر ْإَ ْم َر َؾ َس َٔ َُق ُف َ
ِ
ِ
ُ ﴿ .102ؿ ْ
ااـ َي ِِّْ ُ
ااّ َع
افس َااَمء َو ْإَ ْر ِ َأ َّم ْ
ااـ َي ْاارزُ ُؿُ ُْؿ م َ
ااؾ َم ْ
افس ْ
ااؽ َّ
ااـ َّ
ُي ِرج ا َْدٔ َ ِ
ِ
ُي ِرج َْ ِ
اـ َْ
اـ
ال َو َم ْ
ٝم َ
َو ْإَ ْب َه َٚر َو َم ْـ ُ ْ ُ
اِل ِّ
اِل َّل م َـ ا َْد َِّٔ ٝو ُ ْ ُ ِّ
قن َ َؾ َذفُِ ُُؿ اهللُ َر ُّبُ ُُؿ َْ
اِل ُّؼ
قن اهللُ َؾ َُ ْؾ َأ َؾ َال َت َّت َُ َ
ُيدَ ِّب ُر ْإَ ْم َر َؾ َس َٔ َُق ُف َ
َ
َؾ ََم َذا َب ًْدَ َْ
قن﴾
اِل ِّؼ إِ َّٓ َّ
ُك ُؾ َ
افو َال ُل َؾَّٖٕك ت ْ َ
ُ [ .103ؿ ْؾ َٓ َأمِِ ُ ِ ِ
ٚء اهللُ ﴾
ْ
ؽ فَْ ٍْز ََضا َو َٓ َٕ ٍْ ًً ٚإِ َّٓ َمَ ٚص َ
ُ ﴿ .104ؿ ْؾ َأ َر َأ ْيت ُْؿ َمَ ٚأ ْٕزَ َل اهللُ َفُ ُْؿ ِم ْـ ِرزْ ٍ ﴾
ِ
َِ
َ
ون َظ َذ
س َ
س َ
َو َمَ ٚط ُّـ ا َّفذ َ
ون َ
يـ َي ٍْ َ ُ
ُ ﴿ .105ؿ ْؾ آهللُ أذ َن َفُ ُْؿ أ ْم َظ َذ اهللِ َت ٍْ َ ُ
اهللِ ا ْف َُا ِاذب يااقم ا ْف َِٔٚم ِ
اؾ َظ َااذ افْ ِ
ااذو َؾ ْوا ٍ
اا ٜإِ َّن اهللَ َف ُ
َّااٚس َو َفاااُِ َّـ
َ َ ْ َ َ َ
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ون﴾
َأ ْـ َث َر ُه ْؿ َٓ َي ْنُ ُُر َ
ؽ َؾٚش َٖ ِل ا َّف ِذيـ ي َْرء َ ِ
ِِْ ٝم َص ٍّ ِ
َاٚب
َ ﴿ .106ؾِ٘ ْن ُـْ َ
ون ا ْفُت َ
ؽ ِمََّ ٚأ ْٕزَ ْفَْ ٚإِ َف ْٔ َ ْ
َ َ َ ُ
ِم ْـ َؿ ْبِِ َ
ؽ﴾
َ ﴿ .107و َٓ تَدْ َُ ِم ْـ َُ ِ
ون اهللِ َمَ َٓ ٚيْْ ٍَ ًُ َ
ُض َك ﴾
ؽ َو َٓ َي ُ ُّ
َٚن ظر ُصف ظ َذ ا َد ِ
ٚء﴾
َ ﴿ .108وـ َ َ ْ ُ َ

و

اآل

قم ال فم

94

222

106

168

و

ِ
َٚن ُي ِريدُ َْ
اؿ
اِل ََٔ ٚة افدُّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْت َََُٓ ٕ ٚق ِّ
َ ﴿ .109مـ ـ َ
ف إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْظ ََم ََُل ْؿ ؾ ََٔٓ ٚو ُه ْ
ِ ِ
اقن َ ُأو َفًِا َ ِ
ِ
اٚر
اؽ ا َّفااذ َ
ؾ َٔٓااُ َٓ ٚي ْبخَ ُسا َ ْ
اؿ ِِم أخا َارة إَِّٓ افَّْا ُ
يـ َفا ْٔ َس ََُلا ْ
قن ﴾
َو َحبِ َك َمَ ٚصَْ ًُق ْا ؾِ ََٔٓ ٚو َبٚضِ ٌؾ َّم ٚـَُٕٚق ْا َي ًْ َّ ُِ َ
[ .110إِ َّٕ ُف َف ْٔ َس ِم ْـ َأ ْهِِ َ
ؽ إِ َّٕ ُف َظ َّ ٌؾ ؽَ ْ ُر َصٚفِ ]
ِ
ِ
ِ
يـ ـ ََّذ ُبقا بِآ َيٚتَِْ﴾ٚ
يـ َم ًَ ُف ِِم ا ْف ٍُ ِْؽ َو َأؽْ َر ْؿَْ ٚا َّفذ َ
َ ﴿ .111ؾ َٖٕ َْج َُْْٔ ٚه َوا َّفذ َ

و و ف
ااقن َخاار َأ ِم اهللُ ا ْفق ِ
ِ
احاادُ
َ
ااج ِـ َأ َأ ْر َب ٌ
افس ْ
َ ﴿ .112يااَ ٚصااٚح َب ِل ِّ
ااٚب ُم َت ٍَ ِّر ُؿ َ ْ ٌ
ا ْف ََ َّٓ ُٚر﴾

َ ﴿ .113و َمُ ٚي ْٗ ِم ُـ َأ ْـ َث ُر ُه ْؿ بِٚهللِ إِ َّٓ َو ُه ْؿ ُم ْ ِ
ُقن﴾
ؼـ َ
افر ُش ُؾ﴾
َ ﴿ .114حتَّك إِ َذا ْاش َت ْٔ َٖ َس ُّ

7
-15
16

228
126

46

9

64

69

39

82

106

103

110

118

و ال ع

ٚت َفً َُُِّؿ بِِِ ََ ِ
﴿ .115يدَ بر إَمر ي ٍَه ُؾ أي ِ
ُقن﴾
ٚء َر ِّبُ ُْؿ تُقؿِْ َ
َ
ُ ِّ ُ ْ َ ُ ِّ
َ
ٍ
﴿ .116اهللُ ا َّفا ِاذي ر َؾااع افسااَمو ِ
ات بِ ٌَا ْ ِ
اؿ ْاش ات ََقى َظا َاذ
َ َ َّ َ َ
ار َظ َّااد ت ََر ْو ََنَااُ ٚثا َّ
َي ِاري َِٕ َج ٍ
ا ْف ًَ ْر ِ
افن ْاّ َس َوا ْف ََ َّ َار ـ ٌّ
ش َو َشخَّ َر َّ
اؾ ُم َساّك ُيادَ ِّب ُر
ُاؾ َ ْ
ِ ِ
ِ
َو ُه َاق ا َّف ِاذي َمادَّ
ُاؿ تُقؿِْ َ
ُقن َ
ْإَ ْم َر ُي ٍَ ِّه ُؾ ْأ َيٚت َف ًَ َُِّ ُْؿ بِِ ََٚء َر ِّبُ ْ

ْإَ ْر ]....
ِ
ِ ِ
ٚب اف ِّث ََ َٚل﴾
افس َح َ
كء َّ
ز َ َخ ْق ًؾَ ٚو َض َّ ًًَ ٚو ُيْْن ُ
ُ ﴿ .117ه َق ا َّفذي ُيريُ ُُؿ ا ْف َ ْ
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ٚش ِ
َ ﴿ .118ـب ِ
ك َـ ٍَّ ْٔ ِف ﴾
َ

اؽ َؾإِ٘ َََّم َظ َِ ْٔا َ
اا ا َّفا ِاذي ٕ ًَِاادُ ُه ْؿ َأ ْو َٕت ََق َّؾ ََّْٔا َ
َ ﴿ .119وإِ ْن َمااُِ ٕ ٚر َيَّْا َ
اؽ َب ًْا َ
اؽ
ا ْفب َال ُي وظ ََِِْْٔ ٚ
ٚب﴾
اِل َس ُ
َ
َ َ ْ

14

118

40

97

و ال ا م

ٚء﴾
َ ﴿ .120و َي ٍْ ًَ ُؾ اهللُ َمَ ٚي َن ُ

27

و المج
اقن مااع افسا ِ ِ
ِ
اٚخ ُر ْج ِمْ َْٓااٚ
يـَ ...ؿ َٚل َؾا ْ
اٚجد َ
 ﴿ .121إِ َّٓ إِ ْبِا َ
أس َأ َبااك َأ ْن َي ُُا َ َ َ َّ
ؽ اف َِّ ًَْْ َ ٜإِ َػ َي ْق ِم افادِّ ِ
يـ ََ ...ؿ َ
ٔؿ َ َوإِ َّن َظ َِ ْٔ َ
َؾِٕ٘ َ
اٚل َر ِّب بِ َاَم
َّؽ َر ِج ٌ

،31

َأؽْ قيتَِْل َُٕزَ يَْـ ََُلاؿ ِِم ْإَر ِ و َُٕؽْ ِاقيَّْٓؿ َأ ِ
اغ َ إِ َّٓ ِظ َباَ ََ ٚك
َجً َ
َ ُ ْ َْ
َ
ْ
ِّ َّ ْ
َْ
ِ
ِ
غ﴾
مْ ُْٓ ُؿ ا ُْدخْ َِه َ

ِ
﴿ .122ويًبادُ َ ِ
اـ َُ ِ
اؿ بِا ِاف
ون م ْ
ََ ُْ
ون اهللِ َماَِ ٚل ْ ُي َْاازِّ ْل بِاف ُشا ِْ َىَ ًٕٚٚو َمااَ ٚفا ْٔ َس ََُل ْ
ِظ ِْ ٌؿ﴾
قن﴾
َ ﴿ .123ف ًَ ّْ ُر َك إِ ََّنُ ْؿ َف ٍِل َشُ َْر ِ ِ ْؿ َي ًْ َّ ُٓ َ
َ ﴿ .124أتَك َأ ْم ُر اهللِ﴾...

.127
.128
.129

217

،34
،35
،39

240

.40
71

153

72

134

و النمل

َ َ ﴿ .125
قن َر َّ َُبؿ ِّمـ َؾ ْقؿِ ِٓ ْؿ﴾
ُيُ ٚؾ َ
.126

قم ال فم

﴿وهللِ ا َْد َث ُؾ ْإَظ َذ وهق ا ْفً ِزيزُ َْ ِ
ٔؿ﴾
ْ َ ُ َ َ
َ
اِلُ ُ
اؽ ََُلااؿ ِرزْ ًؿااِ ٚمااـ افسااَمو ِ
ِ
﴿ويًباادُ َ ِ
اـ َُ ِ
ات
َ َّ َ َ
ون ما ْ
ََ ُْ
ون اهللِ َمااَ َٓ ٚي ِّْا ُ ْ
قن﴾
َو ْإَ ْر ِ َص ًًَْٔ ٚو َٓ َي ْستَىِٔ ًُ َ
ُقن ُأ َّم ٌِ ٜه َل َأ ْر َبك ِم ْـ ُأ َّم ٍ﴾ٜ
﴿ َأ ْن َتُ َ
ػ َأ ْف ِسَْ ُتُُؿ ا ْفُ ِ
﴿و َٓ َت َُق ُفقا َد ِ ٚت ِ
َه ُ
َاذ َب َه َاذا َح َاال ٌل َو َه َاذا َح َارا ٌم
َ
ُ
ون ظ َااذ اهلل ِا ْفُ ِ
ِ
ِ
ِ
َااذ َب َٓ
ااس َ َ
اسوا َظ َااذ اهللِ ا ْفَُااذ َب إِ َّن ا َّفااذ َ
يـ َي ٍْ َ ُ
ف َت ٍْا َ ُ
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116

140

فكرسىاآلواتىالقرآنوة

م.

قم

اآل ةةة

اآل

قن﴾
ُي ٍِِْ ُح َ
و الكهف
َ ﴿ .130م ْـ ُّي ِد اهللُ َؾ ُٓ َق ا ُْد ْٓت َِد َو َم ْـ ُي ْوِِ ْؾ َؾ َِ ْـ َ ِ
َتدَ َف ُف َوفُِٔ ٚم ْر ِصدً ا ﴾
َْ
ال ص ِ
ِ
ِ
ِٚل ًَ ٚوٓ ُي ْ ِ
ؼ ْك بِ ًِ َبِ ََ ٚة
َ [ .131ؾ َّ ْـ ـ َ
ٚء َر ِّبف َؾ ِْ َٔ ًْ َّ ْؾ َظ َّ ً َ
َٚن َي ْر ُجق ف ََ َ
َر ِّب ِف َأ َحدا]

قم ال فم

17

168

110

ح

و م م
ِ
غ َذفِ َ
َ ﴿ .132و َمَ َٕ ٚتَْزَّ ُل إِ َّٓ بِ َٖ ْم ِر َر ِّب َ
اؽ
غ َأ ْيديََْ ٚو َمَ ٚخ ِْ ٍَََْ ٚو َمَ ٚب ْ َ
ؽ َف ُف َمَ ٚب ْ َ
َٚن َر ُّب َ
ؽ ٕ َِسٔ﴾ٚ
َو َم ٚـ َ
َ ﴿ .133ه ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّٔ﴾ ٚ
و

64

48

65

225 ،219

ه

ِ ُـ َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش ْاشت ََقى﴾
افر ْ َ
َّ ﴿ .134
﴿ .135اهللُ َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َف ُف ْإَ ْش ََم ُء ُْ
اِل ْسَْك﴾
ِ َ
ر ٍء َخ ِْ ََ ُف ُث َّؿ َهدَ ى﴾
َ ﴿ .136ؿ َٚل َر ُّبَْ ٚا َّفذي أ ْظ َىك ـ َُّؾ َ ْ
َ ﴿ .137و َف ََدْ َظ ِٓدْ َٕ ٚإِ َػ َآ ََ َم ِم ْـ َؿ ْب ُؾ َؾْ َِز َو َِل ٕ ِ
َجدْ َف ُف َظزْ ًم﴾ٚ
َ ْ
َٚب َظ َِ ْٔ ِف َو َهدَ ى﴾
اج َت َبُ ٚه َر ُّب ُف َؾت َ
َ ﴿ .138و َظ َل َآ ََ ُم َر َّب ُف َؾٌ ََقى َ ُث َّؿ ْ

5

234

8

218

50

233

115

169

-120
121

169

و االنل اء

أَٓم َ ِ
َ ﴿ .139ف ْق ـ َ ِ ِ
ٚن اهللِ َر ِّب ا ْف ًَ ْار ِ
ش َظ َّاَم
آَلا ٌ ٜإَِّٓ اهللُ َف ٍَ َسادَ تََ ٚؾ ُسا ْب َح َ
َٚن ؾ َ
قن﴾
َي ِه ٍُ َ
قل إَِّٓ ٕ ِ
ؽ ِمـ رش ٍ
َ ﴿ .140و َمَ ٚأ ْر َش َِِْْ ٚمـ َؿ ْبِِ َ
ُقحل إِ َف ْٔ ِف َأ َّٕ ُف ٓ إِ َف َف إَِّٓ َإَٔٚ
َّ ُ
ٚظ ُبدُ ِ
ون ﴾
َؾ ْ
ُ ﴿ .141ثؿ ُُِٕسقا ظ َذ رء ِ
قن ﴾
وش ِٓ ْؿ َف ََدْ َظِِ ّْ َ
َ ٝمَ ٚه ُٗ َٓ ِء َيْْىِ َُ َ
َّ ُ َ ُ ُ
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ِ
َٚر ـ ِ
ٔؿ﴾
ُقِ َب ْر ًَا َو َش َال ًمَ ٚظ َذ إِ ْب َراه َ
ُ ﴿ .142ؿ ََِْْ ٚيُ ٕ ٚ
َؽ إِِ ـُْا ُ ِ
َ ﴿ .143ؾَْااَٚى ِِم اف ُّي ُِااَم ِ
اـ
ت َأن ٓ إِ َف ا َف إِٓ َإٔا َ
اُ ٝش ا ْب َحِّ َ ٕٚ
ا ٝما َ
َ
َ
ِ
غ﴾
اف َّيٚد َ
و المج
َ
ؽ بِ َٖ َّن اهللََّ ُه َق َْ
َ ﴿ .144ذفِ َ
ر ٍء َؿ ِد ٌير﴾
اِل ُّؼ َو َأ َّٕ ُف ُ ْ
ُي ِل ا َْد ْقتَك َوأ َّٕ ُف َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ
َ ﴿ .145فبًِ َْس ا َْد ْق َػ َو َفبًِ َْس ا ْف ًَ ِن ُر﴾
َ ﴿ .146ه َذ ِ
اخت ََه ُّقا ِِم َر َِّبِ ْؿ﴾
ان َخ ْه ََم ِن ْ
َ ﴿ .147و َم ْـ ُي ًَ ِّي ْؿ َص ًَٚئِ َر اهللِ َؾِ٘ ََّنَِ ٚم ْـ َت َْ َقى ا ْف َُ ُِ ِ
قب﴾
﴿ .148و ْفٔ َّىق ُؾقا بِْ ٚفبٔ ِ
 ٝا ْف ًَتِ ِ
ٔؼ﴾
َ َ َّ
َْ
و النو
ِ
ِ
َ
َ ﴿ .149وهللِ ُم ِْا ُ
ار َ َأ َِل ْ َتا َار َأ َّن اهللََّ
اؽ َّ
افسا َاَم َوات َو ْإ ْر ِ َوإِ َػ اهللِ ا َْدها ُ
سى ا ْف َق َْ َ َ ْ
ُيزْ ِجل َش َحً ٚبُ ٚث َّؿ ُي َٗ ِّف ُ
ُي ُر ُج ِم ْـ
ػ َب َْْٔ ُف ُث َّؿ َ ْ
َي ًَ ُِ ُف ُرـ ً
َٚمَ ٚؾ َ َ
ِ
ٍ ِ
ِخ َالفِ ِف ويَْزِّ ُل ِمـ افسَم ِء ِماـ ِجب ٍ ِ ِ
اـ
أ ٛبِاف َم ْ
اـ َب َارَ َؾ ُٔه ُ
اٚل ؾ َٔٓا ٚم ْ
ْ َ
َُ
َ َّ َ
ِِ
 ٛبِ ْْ َٕٚب َه ِ
ٚء َو َي ْ ِ
ٚر﴾
ٚء َيََُ َُ ٚشََْ ٚب ْرؿف َي ْذ َه ُ
ك ُؾ ُف َظ ْـ َم ْـ َي َن ُ
َي َن ُ

اآل

قم ال فم

69

173 ،69

87

193

6

77

13

32

19

227

32

182

92

188

-42
43

91

و الف قان

َٚن ا ْفَُٚؾِ ُر َظ َذ َر ِّب ِف َط ِٓ ًرا﴾
َ ﴿ .150وـ َ
﴿ .151ويًبدُ َ ِ
ِ
َاٚن ا ْفَُاٚؾِ ُر
ُض ُاه ْؿ َوـ َ
ََ ُْ
ون م ْـ َُون اهللِ َماَ َٓ ٚياْْ ٍَ ًُ ُٓ ْؿ َو َٓ َي ُ ُّ
َظ َذ َر ِّب ِف َط ِٓ ًرا ﴾
ُ ﴿ .152ث َّؿ ْاشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ٚش َٖ ْل بِ ِف َخبِ ًرا ﴾
افر ْ َ
ِ ُـ َؾ ْ
ش َّ

55

67

55

152

59

234

و الشع اء
قشاك َأ ِن ْ ِ
َ ﴿ .153ؿ َٚل ـ ََّال إِ َّن َم ًِ َل َر ِِّّب َش َٔ ْٓ ِد ِ
اَض ْب
يـ َ َؾ َٖ ْو َح َْْٔا ٚإِ َػ ُم َ

-62

بِ ًَ َه َ
ٚك﴾

63

قشك َأ ِن ْ ِ
اَض ْب بِ ًَ َه َ
ٚك ا ْف َب ْح َر َؾَ َِ ٍَ ْٕ ٚؼ﴾
َ ﴿ .154ؾ َٖ ْو َح َْْٔ ٚإِ َػ ُم َ

311

63
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﴿ .155و َإْٔجَْٔ ٚمقشك ومـ مًف َأ ِ
غ﴾
َجً َ
َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َُ َْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
﴿ .156ا َّف ِذي َخ َِ ََِْل َؾ ُٓ َق َ ُّْي ِد ِ
يـ َ َوا َّفذي ُه َق ُي ْىً ُّْل َو َي ْساَغ َ َوإِ َذا -78
ِ ِ
ِ
ُئِ ِ
َ ٝؾ ُٓ َق َي ْن ٍِ ِ
غ﴾
َم ِر ْو ُ
81
غ َ َوا َّفذي ُئّتُْل ُث َّؿ ُ ْ
َ ﴿ .157ؾ َْٖٕجَْٔٚه ومـ مًف ِِم ا ْف ٍُ ِْ ِ
ؽ ا َْد ْن ُح ِ
قن﴾
َ ْ ُ َ َ ْ َ َُ
119
َ ﴿ .158و َإٔ ِْذ ْر َظ ِن َرت َ
غ﴾
َؽ ْإَ ْؿ َربِ َ
214
افنٔٚضِغ َ َتَْزَّ ُل ظ َذ ـ ُِّؾ َأ َّؾ ٍ
ٚك َأثِٔ ٍؿ َ
َ ﴿ .159ه ْؾ ُأ َٕ ِّب ًُُ ُْؿ َظ َذ َم ْـ َتَْزَّ ُل َّ َ ُ
َ
-221
قن افسّع و َأ ْـ َثرهؿ ـ ِ
قن﴾
َٚذ ُب
َ
ُي ِْ َُ َ َّ ْ َ َ ُ ُ ْ
223
65

و النمل
َ [ .160و َم ْـ َصُ ََر َؾِٕ٘ َََّم َي ْنُ ُُر فَِْ ٍْ ِس ِف َو َم ْـ َـ ٍَ َر َؾِ٘ َّن َر ِِّّب ؽَ ْ ِ ٌّل ـ َِريؿ]
قن﴾
َ ﴿ .161أإِ َف ٌف َّم َع اهللِ َب ْؾ َأ ْـ َث ُر ُه ْؿ ٓ َي ًْ َِ ُّ َ
ٔ ٛا ُْد ْو َى َّر إِ َذا ََ َظُ ٚه َو َيُ ِْن ُ
قء﴾
َ [ .162أ ْم َم ْـ َُيِ ُ
ػ ُّ
افس َ
ٔ ٛا ُْد ْو َى َّر إِ َذا ََ َظُ ٚه َو َيُ ِْن ُ
اٚء
َ ﴿ .163أ َّم ْـ َُيِ ُ
اقء َو َ ْ
َي ًَ ُُِ ْ
ػ ُّ
ُاؿ ُخ َِ ٍَ َ
افس َ
ون َ َأماـ ُّي ِاديُُؿ ِِم ُط ُِاَم ِ
ْإَ ْر ِ َأإِ َف ٌف َم َع اهللِ َؿِِ ً
ت
ْ
َ
أال َما ٚت ََاذـ َُّر َ َّ ْ َ ْ
ِ
ِتِ ِاف َأإِ َفا ٌف َم َاع اهللِ
ؼاا َب ْ َ
ي َر ْ َ
اغ َيادَ ْ
افر َي َ
ز َوا ْف َب ْح ِر َو َم ْـ ُي ْرش ُؾ ِّ
ٚح ُب ْ ً
ا ْف َ ِّ
َت ًَ َٚػ اهللُ َظ ََّم ُي ْ ِ
ُقن ﴾
ؼـ َ
ِ
ِ
َ ﴿ .164أ َّم ْـ َي ْبدَ ُأ َْ
افس ََم ِء َو ْإَ ْر ِ َأإِ َفا ٌف
اْل ِْ َؼ ُث َّؿ ُئًدُ ُه َو َم ْـ َي ْرزُ ُؿُ ُْؿ م َـ َّ
ِِ
غ﴾
َم َع اهللِ ُؿ ْؾ َهٚتُقا ُب ْر َهُْ َُٕ ٚؿ إِ ْن ُـْْت ُْؿ َصَٚؿ َ
ِ
 ٛإِ َّٓ اهللُ ﴾
افس ََم َوات َو ْإَ ْر ِ ا ْف ٌَ ْٔ َ
ُ ﴿ .165ؿ ْؾ َٓ َي ًْ َِ ُؿ َم ْـ ِِم َّ

قم ال فم
146
75
192
25
200

40

د

61

144

62

103

-62
63

189

64

189

65

56

و ال

ِِ ﴿ .166م ا ْف ُب َْ ًَ ِ ٜا ُْد َب َٚرـ َِِ ٜم َـ َّ
افن َج َر ِة ﴾
 ﴿ .167إِٕ َ
﴾ٝ
َّؽ َٓ َ ْ ِدي َم ْـ َأ ْح َب ْب َ

30

179

56

171

ٚء َو َ ْ
ؽ َْ
َ ﴿ .168و َر ُّب َ
ُيت َُٚر﴾
ُي ُِ ُؼ َمَ ٚي َن ُ

68

217
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قم ال فم

و العنكلو

ون ِم ْـ َُ ِ
ون اهللِ َأ ْو َث﴾ًٚ ٕٚ
﴿ .169إِٕ َََّم َت ًْ ُبدُ َ
ؽ َظقا اهللَ ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ
اٚه ْؿ إِ َػ
ُمِه َ
يـ َؾ َِ َّاَم ٕ ََّج ُ
غ َف ُف افادِّ َ
َ ﴿ .170ؾِ٘ َذا َرـ ُبقا ِِم ا ْف ٍُ ِْ َ َ ُ
ز إِ َذا ُه ْؿ ُي ْ ِ
ُقن﴾
ؼـ َ
ا ْف َ ِّ
ر ٍء َهٚفِ ٌ
ؽ إِٓ َو ْج َٓ ُف﴾
﴿ .171ـ ُُّؾ َ ْ
و ال وم
ات و ْإَر ِ وهق ا ْفً ِزيزُ َْ ِ
ِ
ٔؿ ﴾
َ ُ َ َ
اِلُ ُ
افس ََم َو َ ْ
َ ﴿ .172و َف ُف ا َْد َث ُؾ ْإَ ْظ َذ ِِم َّ
ِ
ِ
َّٚس َظ َِ ْٔ َٓ﴾ٚ
 ﴿ .173ؾ ْى َر َت اهللِ ا َّفتل َؾ َى َر افْ َ
ِ
﴿ .174اهللُ ا َّف ِذي َخ َِ ََُُاؿ ُثاؿ رزَ َؿُُاؿ ُث ِ
اـ
ُئِأُ ُْؿ َه ْاؾ م ْ
اؿ ُ ْ
اؿ ُئّا ُتُ ُْؿ ُث َّ
ْ َّ
ْ َّ َ
ُذ َـااٚئُُِؿ مااـ َي ًٍْا ُاؾ ِمااـ َذفِ ُُا ِ
ر ٍء ُش ا ْب َحُ َٕ ٚف َو َت ًَا َ
اٚػ َظا َّاَم
اؿ ما ْ
ْ
ْ َ ْ َ
ْ
اـ َ ْ
َ
ُي ْ ِ
ُقن ﴾
ؼـ َ
ِ
ِ
ِ
افس َاَمء َـ ْٔ َ
اػ
ار َش َ
افر َي َ
احً ٚبَ ٚؾ َٔ ْب ُسا ُى ُف ِِم َّ
﴿ .175اهللُ ا َّفاذي ُي ْرش ُاؾ ِّ
اٚح َؾتُث ُ
َي َنٚء﴾

17

58

65

125

88

246

27

265

30

84

40

95

48

91

و ل مان

ِ
ِ
ٚظ َِ ٜو ُيَْزِّ ُل ا ْف ٌَ ْٔ َ
اؿ َماِِ ٚم ْإَ ْر َحاِ ٚم
افس َ
اَ ٞو َي ًْ َِ ُ
﴿ .176إِ َّن اهللََّ ظْْدَ ُه ظ ِْ ُؿ َّ
ِ
ي َأ ْر ٍ
اس بِ َاٖ ِّ
ا ٛؽَ ادً ا َو َما ٚتَادْ ِري َٕ ٍْ ٌ
َو َم ٚتَدْ ِري َٕ ٍْ ٌس َماَ ٚذا َتُْس ُ
ِ
ٔؿ َخبِ ٌر ﴾
َتَ ُ ُ
قت إِ َّن اهللََّ َظِ ٌ

34

275

و االم ا

اج ُف ُأ َّم َْٓ ُ ُ ٚؿ﴾
زْو ُ
َ ﴿ .177و َأ َ
ِ
زْو ِ
ؽ إِ ْن ُـْْات َُّـ ت ُِار َْ َن َْ
اج َ
اِل َٔاَ ٚة افادُّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْت ََٓاٚ
َ ﴿ .178يَ ٚأ ُّ َُّي ٚافَّْبِ ُّل ُؿ ْؾ َٕ َ
ُ
َؾ َت ًََ ٚف ْ َ ُ
احاََ ٚجِ ً
أال َ َوإِ ْن ُـْْات َُّـ ت ُِار َْ َن اهللََّ
ه ً
ه ْحُ َُّـ َ َ
غ أ َم ِّت ًُْ َُّـ َوأ َ ِّ
ورشااق َفف وافاادَّ ار ْأ ِخاار َة َؾ اِ٘ َّن اهللََّ َأظاادَّ فِ ِّْح ِس اْ ِ
َٚت ِم اُْْ َُّـ َأ ْجا ًارا
ُ ْ
َ
ََ ُ ُ َ
َ
َ

312

6
-28
29

30
16
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َظيِ ًَٔم﴾
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
اٚظ ْ
ػ ََلااٚ
اـ َيا ْاٖت م اُْْ َُّـ بِ ٍَٚح َنااُ ٜم َب َِّْٔااُ ٜي َوا َ
ال َما ْ
اٚء افَّْبِا ِّ
َ ﴿ .179يااَ ٕ ٚسا َ
اب﴾
ا ْف ًَ َذ ُ
﴿ِ .180إ َّٕااَم ي ِرياادُ اهللُ فِٔا ْاذ ِه ٛظ اُُْْؿ افاارجس َأها َاؾ ا ْفبٔا ِ
اَ ٝو ُي َى ِّٓا َارـ ُْؿ
َ َ ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ
َ ُ
َت ْى ِٓ ًرا﴾
﴿ .181يِٕ ٚسٚء افَّْبِال َفساتُـ ـ ََٖح ٍاد ِماـ افِّْس ِ
اٚء إِ ِن ا َّت ََ ْٔات َُّـ َؾ َاال ََت َْوا ًْ َـ
ِّ ْ َّ َ
َ َ
َ َ َ
بِْ ٚف ََ ْق ِل َؾ َٔ ْى َّ َع ا َّف ِذي ِِم َؿ ِْبِ ِف َم َر ٌ َو ُؿ ِْ َـ َؿ ْق ًٓ َم ًْ ُرو ًؾَ َ ٚو َؿ ْار َن ِِم
ُب ُٔقتُِ َُّـ﴾....
ِ
يـ َآ َمُْقا َص ُِّقا َظ َِ ْٔ ِف
﴿ .182إِ َّن اهللََّ َو َم َالئِ َُ َت ُف ُي َه ُِّ َ
قن َظ َذ افَّْبِ ِّل َيَ ٚأ ُّ َُّي ٚا َّفذ َ
َو َش ِِّ ُّقا ت َْسِِ ًَٔم﴾
و

30
33
-31
34
56

25
2

7

17

لأ

 َٓ ٛيًزُ ب ظْْف ِم ْث ََ ُٚل َذر ٍة ِِم افسَمو ِ
ات َو َٓ ِِم ْإَ ْر ِ
َّ َ َ
َ ﴿ .183ظ ِِٚلِ ا ْف ٌَ ْٔ ِ َ ْ ُ َ ُ
َّ
َٚب ُمبِ ٍ
َ
ْز إِ َّٓ ِِم ـِت ٍ
َو َٓ َأ ْصٌ َُر ِم ْـ َذفِ َ
غ﴾
ؽ َو َٓ أـ َ ُ
قَنَ﴾ٚ
َ ﴿ .184جْ ُ
َّٚت َظدْ ٍن َيدْ ُخ ُِ َ

اآل

قم ال فم

3

271

و فا
33
و

33

س

﴿ .185إِٕ َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا ََ َص ًًَْٔ ٚأ ْن َي َُ َ
ُقن﴾
قل َف ُف ـ ُْـ َؾ َُٔ ُ

82

229 ،217

و ال افا

َ ﴿ .186ب ْؾ َظ ِ
ون﴾
ج ْب َ
َ ٝو َي ْسخَ ُر َ

12

و
ِ
ؽ ُم َب َٚر ٌك فِ َٔدَّ َّب ُروا آ َيٚتِ ِف َوفِ َٔت ََذـ ََّر ُأو ُفق ْإَ ْف َب ِ
َٚب َأ ْٕزَ ْفَُْ ٚه إِ َف ْٔ َ
ٚب﴾
﴿ .187ـت ٌ
ِ
ٔس َمَ ٚمَْ ًَ َ
ي﴾
ؽ َأ ْن ت َْس ُجدَ َد َِ ٚخ َِ َْ ُ
 ٝبِ َٔدَ َّ
َ ﴿ .188ؿ َٚل َي ٚإِ ْبِ ُ

29

174

75

265 ،227

313
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و ال م
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اٚء َماُ ًْ َٕ ٚبادُ ُه ْؿ إِ َّٓ فِ ُٔ ََ ِّر ُبقَٕا ٚإِ َػ اهللِ
يـ َّاَت َُذوا م ْ
﴿ َوا َّفذ َ
اـ َُوٕاف َأ ْوف َٔ َ
ِ
ُيُ ُُؿ َب ْْٔ َُٓ ْؿ ِِم َمُ ٚه ْؿ ؾِ ِٔف َ ْ
اـ
ُيتَِِ ٍُ َ
قن إِ َّن اهللََّ َٓ َ ُّْيدي َم ْ
زُ ْف ٍَك إِ َّن اهللََّ َ ْ
هق ـ ِ
َٚذ ٌب َـ ٍَّ ٌٚر ﴾
ُ َ
﴿ َمُ ًْ َٕ ٚبدُ ُه ْؿ إِٓ فِ ُٔ ََ ِّر ُبقَٕ ٚإِ َػ ِ
افِٓزُ ْف ٍَك﴾
يـ َْ
اْلٚفِ ُ ﴾
[ َأٓ هللِ افدِّ ُ
﴿ ُؿ ْؾ إِِ ُأ ِمر ُت َأ ْن َأظبدَ اهللََّ ُ ْ ِ
يـ﴾
ُمِ ًهَ ٚف ُف افدِّ َ
ُْ
ِّ ْ
﴿ ُق ْرآنًا َع َربِ ًّيا َغ ْ َْي ِذي ِع َوج﴾
ِ َ
اْل ِ ِ
ؽ َو َف َتُُقٕ ََّـ ِم َـ َْ
َْ ٝف َٔ ْح َب َى َّـ َظ َّ ُِ َ
يـ﴾
ذـ َ
ٚه َ
﴿ َفً ْـ أ ْ َ
﴿ب ِؾ اهللََّ َؾٚظبدْ وـُـ ِمـ َّ ِ
يـ ﴾
افنٚـ ِر َ
ُْ َ ْ َ
َ

قم ال فم

3

179

3

146

3

122

11

154

28

229

65

81

66

84

و غاف

.196

﴿ ت ُْٗ ِمُْقا َؾ ُْ
ِٚلُ ُْؿ هللِ ا ْف ًَ ِ ِّع ا ْف َُبِ ِر﴾
ِ
﴿ َي ًْ َِ ُؿ َخٚئَِْ َْ ٜإَ ْظ ُ ِ
ور﴾
غ َو َمَُ ٚتٍْل ُّ
افهدُ ُ
﴿إِ َّن اهللََّ هق ِ
ٔع ا ْف َب ِه ُر﴾
افسّ ُ
ُ َ َّ
﴿ َأ َْ ِخ ُِقا َآ َل ؾِ ْر َظ ْق َن َأ َصدَّ ا ْف ًَ َذ ِ
اب﴾

12

159

19

275

20

227

ِ
اقِ َأ ْشات ِ
اؿ ا َْ ُظ ِ
َ ﴿ .200و َؿ َ
اـ
ْز َ
ون َظا ْ
اؿ إِ َّن ا َّفاذ َ
َج ْ
َ ٛف ُُا ْ
اٚل َر ُّب ُُا ُ
يـ َي ْسا َتُ ِ ُ
ِ
يـ﴾
ِظ َبِِ ََ ٚت َش َٔدْ ُخ ُِ َ
قن َج َْٓ ََّؿ ََاخ ِر َ

46

8

60

146

َ ﴿ .201ؾِ٘ َذا َؿ ََ ٙأ ْم ًرا َؾِٕ٘ َََّم َي َُ ُ
ُقن﴾
قل َف ُف ـ ُْـ َؾ َُٔ ُ

68

91

.197
.198
.199

و ف م

ِ
ِ
ِن ّْ ِ
 َٓ ﴿ .202ت َْس ُجدُ وا فِ َّ
اـ إِ ْن
اجدُ وا هللِ ا َّفاذي َخ َِ ََ ُٓ َّ
س َو َٓ ف ِْ ََ َّ ِر َو ْاش ُ
ون ﴾
ُـْْت ُْؿ إِ َّيُ ٚه َت ًْ ُبدُ َ

37

188

و الشو ى

َ ﴿ .203فٔس ـ َِّ ْثِِ ِف َرء وهق ِ
ٔع ا ْف َب ِه ُر﴾
افسّ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ

314

11

87

فكرسىاآلواتىالقرآنوة

م.

قم

اآل ةةة

َ
ذ ُظقا ََُل ْؿ ِم َـ افدِّ ِ
يـ َمَِ ٚل ْ َي ْٖ َذ ْن بِ ِف اهلل َو َف ْق َٓ ـَِِ َّ ُٜ
ذـ ُ
َٚء َ َ
﴿ .204أ ْم ََُل ْؿ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٔؿ﴾
ِض َب ْْٔ َُٓ ْؿ َوإِ َّن اف َّيٚد َ
غ ََُل ْؿ َظ َذ ٌ
اب َأف ٌ
ا ْف ٍَ ْه ِؾ َف َُ َ
ُ ﴿ .205ؿ ْؾ َٓ َأ ْش َٖ ُفُ ُْؿ َظ َِ ْٔ ِف َأ ْج ًرا إِ َّٓ ا َْد َق ََّ َة ِِم ا ْف َُ ْر َبك﴾
و ال
ُقن ﴾
َ ﴿ .206و َفًِ ْـ َش َٖ ْفت َُٓ ْؿ َم ْـ َخ َِ ََ ُٓ ْؿ َف َٔ َُق ُف َّـ اهللُ َؾ ََّٖٕك ُي ْٗ َؾُ َ

اآل

قم ال فم

21

170

23

18

ف

و الجاث
ِ ِ
ِ
اٛ
َي َّ ًُُ ُْؿ إِ َػ َي ْاق ِم ا ْفَ َٔ َٚماَ َٓ ٜر ْي َ
ُئُِٔ ُْؿ ُث َّؿ ُئّ ُتُ ُْؿ ُث َّؿ َ ْ
ُ ﴿ .207ؿ ِؾ اهللُ ُ ْ
ؾِ ِٔف َو َفُِ َّـ َأ ْـ َث َر افْ ِ
قن ﴾
َّٚس َٓ َي ًْ َِ ُّ َ
ٚظ َِ ْؿ َأ َّٕ ُف َٓ إِ َف َف إِ َّٓ اهللُ﴾
َ ﴿ .208ؾ ْ
﴿ .209إِ َّن َأـ َْر َمُ ُْؿ ِظْْدَ اهللِ َأ ْت ََٚـ ُْؿ﴾

87

26

19

168

و المج ا
13

25

و ق

ِ
ِ
ٚء ُم َب َٚرـً﴾ ٚ
َ ﴿ .210و َٕزَّ ْفَْ ٚم َـ َّ
افس ََمء َم ً

و ال ا ا
اْلٕ َْس إِ َّٓ فِ َٔ ًْ ُبدُ ِ
ِْ ٝ
ال َّـ َو ْ ِ
ون﴾
َ ﴿ .211و َمَ ٚخ َِ َْ ُ

56

179
92

و النجم

َ ﴿ .213و َف ََدْ َرآ ُه َٕزْ َف ًُ ٜأ ْخ َرى ﴾
َ ﴿ .214ؾِِ َِّ ِف ْأَ ِخ َر ُة َو ْإُ َ
وػ ﴾
ْلٕ َْس ِ
َ ﴿ .215و َأ ْن َف ْٔ َس فِ ْ ِ
ٚن إِ َّٓ َمَ ٚش ًَك﴾
ٍ
َٚه ْؿ بِ َس َح ٍر﴾
﴿ .216إِ َّٓ َآ َل ُفقط ٕ ََّج ْْٔ ُ

95

و ممم

9

َ ﴿ .212وافْ َّْج ِؿ إِ َذا َه َقى ﴾

154

1

198

13

56

25

86

39

180

و ال م
34

315

8

فكرسىاآلواتىالقرآنوة

م.

قم

اآل ةةة

اآل

قم ال فم

و ال ممن

ال َال ِل َو ْ ِ
ؽ ُذو َْ
َ ﴿ .217و َي ْب ََك َو ْج ُف َر ِّب َ
اْلـ َْرا ِم﴾
ون﴾
َ َٓ ﴿ .218ي َّ ُّس ُف إِ َّٓ ا ُْد َى َّٓ ُر َ

27

227

و الواقع

قن﴾
قن ِرزْ َؿُ ُْؿ َأ َُّٕ ُْؿ ُتُ َِّذ ُب َ
َ ﴿ .219و َ َْت ًَ ُِ َ

79

274

82

105 ،60

و الم
ٚهر وا ْفبٚضِـ وهق بُِ ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ
ِ
ٔؿ ﴾
ُ ﴿ .220ه َق ْإَ َّو ُل َو ْأخ ُر َواف َّي ُ َ َ ُ َ ُ َ
رء َظِ ٌ
ْ

3

و المجا ل
َ ﴿ .221ؿدْ ش ِّع اهللُ َؿق َل ا َّفتِل ُ ََت ِ
ُ َٚف َ
زَو ِج َٓ﴾ٚ
ؽ ِِم ْ
ْ
َ َ

1

263 ،222
227

و المش

افر ُش ُ
قل َؾخُ ُذو ُه َومََ ٚنٚـ ُْؿ َظْْ ُف َؾْٕ ٚت َُٓقا﴾
َ ﴿ .222وم ٚآتٚـ ُُؿ َّ
ِِ ِ
اؾ ا ْف َُارى َؾِِا ِاف َوفِِرشا ِ
اقل َوفِا ِذي
اٚء اهللُ َظا َاذ َر ُشاقفف ما ْ
َّ ُ
اـ َأ ْها ِ َ
َ .223ماَ ٚأ َؾا َ
ا ْف َُ ْر َبك َوا ْف َٔت ََٚمك َوا َْد َسٚـِ ِ
افسبِ ِ
ٔؾ﴾
غ َوا ْب ِـ َّ

7

121

7

24

ُ ﴿ .224ه َق اهللُ ا َّف ِذي َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ُه َق َظ ِِٚل ُ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
َ ٛو َّ
افن َِٓ ََ ٚة﴾

22

226

َؽ ِِم مًر ٍ
ِ
وف﴾
َ ﴿ .225و َٓ َي ًْهْٔ َ َ ْ ُ

و الممتمن
12

و التم م
ََ ﴿ .226ضب اهللُ م َث ًال فِ َِّ ِذيـ َـ ٍَروا اِمر َأ َة ُٕقحٍ وامر َأ َة ُف ٍ
اٝ
قط ـََٕ ٚتَْ َ ٚح َ
َ َ
َ َْ
َ ُ َْ
َ
ِ
ِ
 ََٕٚٚص َِ
ظبدَ ي ِـ ِمـ ِظب ِ
ِٚل ْ ِ
اـ اهللِ َصا ًًْٔٚ
َُٚهَ ٚؾ َِ ْؿ ُيٌْْ ََٔ ٚظاْ ُْٓ ََم م َ
َ
ْ َ
غ َؾخَ َٕ ٚت ُ َ
َْ ْ
ِ ِ
َوؿِ َ
غ﴾
ٔؾ ا َْ ُخ َال افْ ََّٚر َم َع افدَّ اخِ َ
﴿ .227فِ َٔ ْب ُِ َقـ ُْؿ َأ ُّيُ ُْؿ َأ ْح َس ُـ َظ َّ ً
ال﴾

10

188

31

و الممك
2

316

123
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قم

اآل ةةة

اآل

قاظَ ،ٚوَٓ َيٌ َ
ُقث َو َي ًُق َ ﴾
َ ﴿ .228وَا َوَٓ ُش ً

قم ال فم

و نوح
23

و الجن
ِ ِ
ِ
اـ َي ْسات َِّ ِع ْأ َن ََيِادْ َفا ُف
ِس ْاّ ِع َؾ َّ ْ
َ [ .229و َإَّٔاُ ٚـَّْاًُ َْ َٕ ٚادُ مْ َْٓاَ ٚم ََٚظادَ ف َّ
ِص ًَٓ ٚبَ ٚر َصدً ا﴾
ُ ﴿ .230ؿ ْؾ إِ ِِّ َٓ َأ ْمِِ ُ
ؽ َفُ ُْؿ ََضا َو َٓ َر َصدً ا﴾
َ ﴿ .231ظا ِ
اِٚل ُ ا ْف ٌَ ْٔا ِ
اَ ٛؾااال ُي ْي ِٓا ُار َظا َاذ ؽَ ْٔبِا ِاف َأ َحاادً ا َ إِٓ َما ِ
اـ ْارت ََٙا ِمااـ
رش ٍ
قل﴾...
َّ ُ

58

9

201

21

103

-26
27

275 ،78

و االن ان
َ ﴿ .232و َم ٚتنٚؤون إِ َّٓ َأن َي َنٚء اهللُ ﴾

40

131

و التكو
ِ
غ﴾
ٚء َ
ٚء اهللُ َر ُّب ا ْف ًََ ٚد َ
ون إِ َّٓ َأ ْن َي َن َ
َ ﴿ .233و َم ٚت ََن ُ

29

226

و الغاش

ِ
َٚب ْؿ﴾
َٚب ْؿ َ ُث َّؿ إِ َّن َظ َِ َْْٔ ٚح َس َ ُ
 ﴿ .234إِ َّن إِ َف َْْٔ ٚإِ َي َ ُ

-25
26

ؽ َوا َْد َِ ُ
ٚء َر ُّب َ
ؽ َصٍَ ٚصٍ﴾ٚ
َ ﴿ .235و َج َ
َ ﴿ .236واف َِّ ْٔ ِؾ إِ َذا َيٌ َْنك﴾

و الفج
22

265

و الم ل

َ ﴿ .237ؾ َٖ َّمَ ٚم ْـ َأ ْظ َىك َوا َّت ََك َ َو َصدَّ َ بِ ُْ
ِٚل ْسَْك﴾
ُ ﴿ .238ؿ ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ﴾

97

1

197

6-5

50

و اال
1

317

44
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اآل

افه َّدُ ﴾
َّ ﴿ .239

2

و الفمق
ُ ﴿ .240ؿ ْؾ َأظق ُذ بِرب ا ْف ٍَ َِ ِؼ َ ِمـ َذ ماَ ٚخ َِ َاؼ َ و ِماـ َذ ؽَ ِ
ٚش ٍاؼ إِ َذا
ُ َ ِّ
ْ ِّ َ
َ ْ ِّ
ٚت ِِم ا ْفً ََ ِدَو ِمـ َذ ح ِ
و َؿ َ ٛو ِمـ َذ افَّْ ٍََّ ٚث ِ
ٚش ٍد إِ َذا َح َسدَ ﴾
َ ْ ِّ َ
ُ
َ َ َ ْ ِّ

318

5-1

قم ال فم
218

198

فكرسىاألحادوثىالنبووة

فهرس األحاديث اننبىيت
قم ال فم

الم ا
" ...أف ال تدع تمثاالن إال طمستط ،كال قب انر مشرفان إال سكيتط"

187

" ...فأما الرككع فعظٌمكا فيط الرب  ،كأما السجكد فاجت دكا في الدعاء...
حديث ع ود بربط"
" ...رنط
ي
"...أم الناس هير بعد رسكؿ ا﵀  قاؿ" :أبك بكر" ،قمت :ثـ مف قاؿ" :ثـ

175

عمر" ،كهشيت أف يقكؿ عثماف ،قمت :ثـ أنت قاؿ" :ما أنا إال رجؿ مف

20

"...أيف ا﵀ فقالت في السماء".

281

المسمميف"

"...جعؿ رسكؿ ا﵀



ث ثة أياـ كليالي ف لممسافر ،كيكما كليمة لممقيـ".

"...فجحد فجحدت ذريتط ،كنسي فنسيت ذريتط"

119

19
171

"اجتنبكا السب المكبقات .قالكا :يا رسكؿ ا﵀ ،كما هف قاؿ :الشرؾ با﵀،
كالسحر"...

"أجعمتني كا﵀ عدالن بؿ ما شاء ا﵀ كحد ".

199
131

"إذا حمؼ أحدكـ ف يقؿ :ما شاء ا﵀ كشئت ،كلكف ليقؿ :ما شاء ا﵀ ،ثـ شئت" 226 ،131
"إذا سألت فاسأؿ ا﵀، ،كاذا استعنت فاستعف با﵀"...
"أذهب الباس ،رب الناس ،كاشؼ أنت الشافي ،ال شفاء إال شفاؤؾ ،شفاء ال
ي ادر سقمان".

"ارج إلي ا فأهبرها أف ﵀ ما أهذ كلط ما أعطى ،ككؿ شيء عند بأجؿ
مسمى ،فمرها فمتصبر كلتحتسب...
"ارقبكا

محمدان

في آؿ بيتط".

126
50
232
18

"ارقي ما لـ يكف في ا شرؾ"

115

"أشد الناس عذابا يكـ القيامة الذيف ي اهكف بهمؽ ا﵀"

116

"أصبح مف عبادم مؤمف بي ككافر ،فأما مف قاؿ :مطرنا بف ؿ ا﵀ كرحمتط...

103

"اعر كا عمي يرقاكـ ،ال بأس بالرقى ،ما لـ يكف فيط شرؾ"
"أال تر ى أف تككف مني بمنزلة هاركف مف مكسى إال أنط ال نبي بعدم"

132
163

"ا﵀ إذ همق ـ أعمـ بما كانكا عامميف"

225

319

فكرسىاألحادوثىالنبووة

قم ال فم

الم ا

6

"الم ـ اجعؿ رزؽ آؿ محمد قكتان "

صيبان نافعان"
"المٌ ـ اجعمط ٌ
"الم ـ أعكذ بر اؾ مف سهطؾ ،كبمعافاتؾ مف عقكبتؾ ،كأعكذ بؾ منؾ ال

47
112

ثناء عميؾ أنت كما أثنيت عمى نفسؾ"
أحصي ن
"الم ـ أنت الس ـ كمنؾ الس ـ ،تباركت ذا الج ؿ كاإلكراـ".

218

"الم ـ إني أسألؾ هيرها ،كهير ما في ا ،كهير ما أرسمت بط...

49

"الم ـ إني أسألؾ عممان نافعان ،كرزقان طيبان...

112

"الم ـ إني أستهيرؾ بعممؾ ،كأستقدرؾ بقدرتؾ ،فإنؾ تقدر كال أقدر ،كتعمـ كال
أعمـ ،كأنت ع ـ ال يكب...

228

"الم ـ اهدني فيمف هديت ،كعافني فيمف عافيت...

119

"الم ـ رب جبرائيؿ ،كميكائيؿ، ،كاسرافيؿ ،فاطر السماكات كاررض ،عالـ ال يب
كالش ادة...

271
7

"الم ـ ص ٌؿ عمى محمد كعمى آؿ محمد"

17

"الم ٌـ صؿ عمى محمد ،كأزكاجط ،كذريتط"
"الم ـ عممط الكتاب"

219

"الم ـ لؾ أسممت...،أنت الحي الذم ال يمكت ،كالجف كاإلنس يمكتكف".

226

"الم ـ هؤالء أهؿ بيتي فأذهب عن ـ الرجس ،كط رهـ تط ي انر "

17

أحؽ"
"الم ـ هؤالء أهمي ،الم ـ أهمي ٌ

"المتشب بما لـ يعط ك بس ثكبي زكر"

9
25

"أما إن ـ لـ يككنكا يعبدكن ـ كلكن ـ كانكا إذا أحمٌكا ل ـ شيئان استحمٌك ، ،كاذا
حرمك "
حرمكا عمي ـ شيئان ٌ
ٌ
فإف أصدؽ الحديث كتاب ا﵀، ،كا ٌف أف ؿ ال دم هدم محمد ،كشر
أما بعدٌ ،
"ٌ
ارمكر محدثات ا...

146
114

تصدؽ كأنت صحيح شحيح...
"أما كأبيؾ لتنبأنط أف ٌ
"أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يش دكا أف ال إلط إال ا﵀...،

121

"إف أهكؼ ما أهاؼ عميكـ الشرؾ ارص ر"

131

"إف الدعاء هك العبادة"

192
301

195

فكرسىاألحادوثىالنبووة

قم ال فم

الم ا
"إف الشمس كالقمر آيتاف مف آيات ا﵀ ،ال يهسفاف لمكت أحد ،كال لحياتط"

47

"إف ا﵀ اصطفى كنانة مف كلد إسماعيؿ ،كاصطفى قريشان مف كنانة...

23

"إف الم ئكة ال تدهؿ بيتان فيط تصاكير".

"أف امرأة ي كدية أتت رسكؿ ا﵀ بشاة مسمكمة فأكؿ من ا فجيء ب ا فقيؿ :أال
نقتم ا ،قاؿ :ال "

"إف أكلئؾ إذا كاف في ـ الرجؿ الصالح فمات ،بنكا عمى قبر مسجدا ،كصكركا

فيط تمؾ الصكر...

"إف ربؾ ليعجب مف عبد إذا قاؿ :رب اغفر لي ذنكبي إنط ال ي فر الذنكب
غيرؾ"

"إف رسكؿ ا﵀
رسكؿ ا﵀





مكث تس سنيف لـ يحج ،ثـ أذف في الناس في العاشرة ،أف

حاج ،فقدـ المدينة بشر كثير...

"أف ال تدع تمثاالن إال طمستط..

138
276
114
233
44
،129 ،117
191

"إف ﵀ تسعة كتسعيف اسما مائة إال كاحدا ،مف أحصاها دهؿ الجنة"
"إف هذ الصدقات إنما هي أكساخ الناس، ،كان ا ال تحؿ لمحمد ،كال آلؿ محمد".
"إف يرزقؾ ا﵀ شيئان يأتؾ ،كسأدلؾ عمى هير مف ذلؾ :إذا لزمت م جعؾ،

فسبحي ا﵀ ث ثان كث ثيف...
ٌ
"أنت المقدـ ،كأنت المؤهر ،ال إلط إال أنت"

220
6
44
221

"إنؾ تقدـ عمى قكـ مف أهؿ الكتاب ،فميكف أكؿ ما تدعكهـ إلى أف يكحدكا ا﵀
تعالى...

ردؾ"
"إنما الطيرة ما أم اؾ أك ٌ

116
136

"إنما أنا بشر، ،كانكـ تهتصمكف إلي ،كلع ٌؿ بع كـ أف يككف ألحف بحجتط مف
بعض...

275

"إن ا مباركة ،إن ا طعاـ طيعـ"

177

"أ ىىك ال تدريف أف ا﵀ همؽ الجنة ،كهمؽ النار"
"آية المنافؽ ث ث ،إذا حدث كذب، ،كاذا كعد أهمؼ، ،كاذا اؤتمف هاف"
"باسـ ا﵀ يبريؾ ،كمف كؿ داء يشفيؾ ،كمف شر حاسد إذا حسد...
300

47
141
223 ،114

فكرسىاألحادوثىالنبووة

قم ال فم

الم ا

117

"حؽ ا﵀ عمى عباد أف يعبدك كال يشرككا بط شيئان"

"هير أمتي القرف الذيف يمكني ،ثـ الذيف يمكن ـ ثـ الذيف يمكن ـ"

88

"ذاؽ طعـ اإليماف مف ر ي با﵀ ربان ،كباإلس ـ دينان"...

51

"ذهبت أنا كأبك بكر ،كعمر ،كدهمت أنا كأبك بكر ،كعمر ،كهرجت أنا كأبك
بكر ،كعمر".

20

عمي،
عمي ،كامكر لي كال تمكر ٌ
عمي ،كانصرني كال تنصر ٌ
"رب أعني كال تعف ٌ
كاهدني كيسر ال دل لي...

233

"رب اغفر لي ذنكبي ،كافتح لي أبكاب رحمتؾ"

119

"رهص النبي



"سأؿ رسكؿ ا﵀

الرقية مف كؿ ذم حمة"


114
200

ناس عف الك اف ،فقاؿ" :ليسكا بشيء".

220

" يسبحاف ربي ارعمى"
"سجد كج ي لمذم همقط ،كشؽ سمعط ،كبصر بحكلط ،كقكتط"

112

"سمك رم شيء يصن ذلؾ " ،فسألك  ،فقاؿ :رن ا صفة الرحمف ،كأنا أحب أف
أق أر ب ا ،فقاؿ النبي " :أهبرك أف ا﵀ يحبط
"سىئؿ رسكؿ ا﵀
ي
إِ ََّّل ا ُْْل َّت ُق َ
ون ﴾ا ٍر ٍىنفىاؿ"38 :


مف آؿ محمد فقاؿ :كؿ تقي ،كت رسكؿ ا﵀



﴿ ْ
اؤ ُه
إن َأ ْول ِ َي ُ

222
9

"عالجي ا بكتاب ا﵀"

115

عمي ارمـ ...،هذ أمتؾ كمع ـ سبعكف ألفان يدهمكف الجنة ب ير
" يعر ت ٌ
حساب كال عذاب...

117

"عمٌمني رسكؿ ا﵀



إذا نزؿ بي كرب أف أقكؿ" :ال إلط إال ا﵀ الحميـ الكريـ،

سبحاف ا﵀ ،كتبارؾ ا﵀ رب العرش العظيـ ،كالحمد ﵀ رب العالميف"

"فإف حؽ ا﵀ عمى العباد أف يعبدك  ،كال يشرككا بط شيئان"
"قاتؿ ا﵀ الي كد"

"قاتم ـ حتى يش دكا أف ال إلط إال ا﵀ ،كأف محمدان رسكؿ ا﵀ ،فإذا فعمكا ذلؾ فقد
منعكا منؾ دماءهـ كأمكال ـ...

"قاؿ ا﵀ :ك ٌذبني ابف آدـ كلـ يكف لط ذلؾ ،كشتمني ،كلـ يكف لط ذلؾ ،فأما

302

223
174
128
49
75

فكرسىاألحادوثىالنبووة

قم ال فم

الم ا
تكذيبط إيام"...
"قالت عائشة :يا رسكؿ ا﵀ ،ابف جدعاف كاف في الجاهمية يصؿ الرحـ ،كيطعـ
المسكيف ،ف ؿ ذاؾ نافعط قاؿ " :ال ينفعط"...

"قكلكا :الم ـ ص ٌؿ عمى محمد ،كعمى آؿ محمد ،كما صميت عمى آؿ إبراهيـ،
إنؾ حميد مجيد ،الم ـ بارؾ عمى محمد ،كعمى آؿ محمد ،كما باركت عمى آؿ

51

23 ،17

إبراهيـ ،إنؾ حميد مجيد
"كاف رسكؿ ا﵀



إذا أكل إلى فراشط نفث في كفيط بػ :قؿ هك ا﵀ أحد،

كبالمعكذتيف جميعان...

"كاف رسكؿ ا﵀



يصمي ركعتيف قبؿ الفجر ،ككاف يقكؿ" :نعـ السكرتاف هما،

يق أر ب ما في ركعتي الفجر...
"كاف رسكؿ ا﵀  يكثر مف قكؿ" :سبحاف ا﵀ كبحمد أست فر ا﵀ كأتكب إليط"
"كاف رسكؿ ا﵀  يؤتى بالتمر عند ً
صراـ النهؿ ،فيجيء هذا بتمر  ،كهذا مف
ي
يمعباف بذلؾ
تمر حتى يصير عند ككمان مف تمر ،فجعؿ الحسف كالحسيف

132
261
112
5

التمر"...

"كأني قد يدعيت ،فأجبت ،إني قد تركت فيكـ الثقميف...
"كؿ ك ـ أك أمر ذم باؿ ال يفتح بذكر ا﵀  ف ك ٍأبتىر أك قاؿ أ ٍقطى ".

عمي ،فإف ص تكـ تبم ني حيثما
"ال تتهذكا قبرم عيدان ،كال بيكتكـ قبك انر ،كصمكا ٌ
كنتـ".

"ال تسبكا أصحابي ،فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد ،ذهبا ما بمغ مد أحدهـ ،كال
نصيفط"

17
220
129
88

"ال تصمكا إلى قبر ،كال تصمكا عمى قبر"

129

"ال طيرة كال عدكل ،كال هامة ،كال صفر".

61

كرث ،ما تركنا صدقة ،إنما يأكؿ آؿ محمد مف هذا الماؿ"...
"ال ين ى
"ال يستر ا﵀ عمى عبد في الدنيا ،إال ستر عميط في اآلهرة"

5

"ال يشكر ا﵀ مف ال يشكر الناس".

233
د

"ال يؤمف عبد حتى يؤمف بأرب  :يش د أف ال إلط إال ا﵀ ،كأني رسكؿ ا﵀ بعثني
بالحؽ ،كيؤمف بالمكت...

303

50

فكرسىاألحادوثىالنبووة

الم ا
"لدغت النبي



قم ال فم

عقرب كهك يصمي فمما فرغ ،قاؿ" :لعف ا﵀ العقرب ال يدع

مصميان كال غير ثـ دعا بماء كممح كجعؿ يمسح عمي ا كيقرأ...

"لعف ا﵀ الي كد كالنصارل ،اتهذكا قبكر أنبيائ ـ مسجدا"

116
115

"لعف ا﵀ مف ذبح ل ير ا﵀ ،كلعف ا﵀ مف سرؽ منار اررض...

123

"لعنة ا﵀ عمى الي كد كالنصارل ،اتهذكا قبكر أنبيائ ـ مساجد"

128

"لقد سأؿ ا﵀ باسمط ارعظـ ،الذم إذا سئؿ بط أعطى، ،كاذا دعي بط أجاب".
"لـ يكف يترؾ في بيتط شيئان فيط تصاليب إال نق ط"

221

"لك كاف البف آدـ كادياف مف ماؿ البت ى ثالثان ،كال يم

جكؼ ابف آدـ إال

التراب ،كيتكب ا﵀ عمى مف تاب"

"ليس مف رجؿ ادعى ل ير أبيط كهك يعممط إال كفر با﵀ ،كمف ادعى قكمان ليس

لط في ـ نسب فميتبكأ مقعد مف النار"

كدالٌن ،كهديان برسكؿ ا﵀ في قيام ا كقعكدها مف
"ما رأيت أحدان أشبط سمتان ،ى
فاطمة بنت رسكؿ ا﵀ "...
"ما شب آؿ محمد



مف هبز مأدكـ ث ثة أياـ حتى لحؽ با﵀



"

114
233
25
19
6

"ما منكـ مف أحد ،ما مف نفس منفكسة ،إال كتب مكان ا مف الجنة كالنار...

50

"ما يمنعؾ أف تسمعي ما أكصيؾ بط أف تقكلي إذا أصبحت، ،كاذا أمسيت :يا
حي يا قيكـ برحمتؾ أست يث...

223

"ماذا كنتـ تقكلكف في الجاهمية ،إذا يرًمي بمثؿ هذا "
عرافان فصدقط بما يقكؿ لـ تقبؿ لط ص ة أربعيف يكمان "
"مف أتى ٌ
"مف أتى كاهنان فصدقط بما يقكؿ ،فقد كفر بما أنزؿ عمى محمد

59
95


"

201

عرافان ،فصدقط بما يقكؿ ،فقد كفر بما أنزؿ عمى محمد".
"مف أتى كاهنان ،أك ٌ
"مف أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيط ف ك رد".

113

"مف استعاذ با﵀ ،فأعيذك  ،كمف سألكـ بكجط ا﵀ ،فأعطك "

224

"مف اقتبس شعبة مف النجكـ فقد اقتبس شعبة مف السحر ،زاد ما زاد"

199

"مف اقتبس عممان مف النجكـ اقتبس شعبة مف السحر ،زاد ما زاد".

60

بدؿ دينط فاقتمك ".
"مف ٌ

"مف حمؼ ب ير ا﵀ فقد كفر أك أشرؾ"

204

61
195 ،134

304

فكرسىاألحادوثىالنبووة

قم ال فم

الم ا
"مف ردتط الطيرة عف حاجتط ،فقد أشرؾ" ،قالكا :فما كفارة ذلؾ قاؿ...
"مف صن إليكـ معركفان فكافئك  ،فإف لـ تجدكا ما تكافئكنط ،فادعكا لط حتى تركا
أنكـ قد كافأتمك ".

صكر صكرة في الدنيا كمؼ يكـ القيامة أف ينفخ في ا الركح ،كليس بنافخ".
"مف ٌ
"مف عمؽ تميمة فقد أشرؾ".

136
د
137
133

"مف قاؿ :ال إلط إال ا﵀ ،ككفر بما يعبد مف دكف ا﵀ ،يح ًرـ مالط ،كدمط ،كحسابط
عمى ا﵀".

121

"مف كاف حالفان فميحمؼ با﵀ ،أك ليصمت"

194
144

"مف كذب عمي متعمدان ،فميتبكأ مقعد مف النار"

"مف مات ال با﵀ شيئان دهؿ الجنة ،كمف مات يشرؾ با﵀ يشرؾ شيئان دهؿ

النار"

"مف مات كلـ ي ز كلـ يحدث بط نفسط مات عمى شعبة مف نفاؽ".
"مف نزؿ منزالن ثـ قاؿ :أعكذ بكممات ا﵀ التامات مف شر ما همؽ ،لـ ي ر
شيء حتى يرتحؿ مف منزلط ذلؾ"

"م ن يا عائشة ،إف ا﵀ يحب الرفؽ في ارمر كمط"

251

125
117

"كاعمـ أف ارمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء ،لـ ينفعكؾ إال بشيء قد
كتبط...
مؤمف ،كال يب

141

231

جصص".
"ن ى رسكؿ ا﵀  أف ييبنى عمى القبر ،أك يي ٌ
"هك في ح اح مف نار...

"كالذم فمؽ الحبة ،كب أر النسمة ،إنط لع د النبي ارمي

125



إلي :أف ال يحبني إال

ني إال منافؽ".

48
22

"كالذم نفسي بيد ال يدهؿ قمب رجؿ اإليماف ،حتى يحبكـ ﵀ كلرسكلط"

22

إلي مف إس ـ الهطاب لك أسمـ"...
"كا﵀ ،إلس مؾ يكـ أسممت كافأحب ٌ
إلي مف أصؿقرابتي"
"كا﵀ ،لىقرابة رسكؿ ا﵀ أحب ٌ

19

"كأهؿ بيتي ،أذكركـ ا﵀ في أهؿ بيتي ،أذكركـ ا﵀ في أهؿ بيتي"...،

"كج ت كج ي لمذم فطر السماكات كاررض حنيفان ،كما أنا مف المشركيف" ..

305

19
5
،49

،11496

فكرسىاألحادوثىالنبووة

قم ال فم

الم ا

122
45

"كال يقؿ المممكؾ :ربي كربتي"
"يا عائشة إف ا﵀ همؽ لمجنة أه ن ،همق ـ ل ا كهـ في أص ب آبائ ـ ،كهمؽ

لمنار أه ن...

48

"يا عائشة ،حكليط ،فإني كمما دهمت فرأيتط ذكرت الدنيا"

135

"يا عـ ،قؿ :ال إلط إال ا﵀ ،كممة أش د لؾ ب ا عند ا﵀"

121

"يا غ ـ إني أعممؾ كممات ،احفظ ا﵀ يحفظؾ ،احفظ ا﵀ تجد تجاهؾ ،إذا

سألت فاسأؿ ا﵀...

"يا فاطمة بنت رسكؿ ا﵀ ،سميني بما شئت ال أغني عنؾ مف ا﵀ شيئان"

"يا معشر قريش! اشتركا أنفسكـ مف ا﵀ ،ال أغني عنكـ مف ا﵀ شيئان ،يا عباس
بف عبد المطمب! ال أغني عنؾ مف ا﵀ شيئان...

قاؿ عمي



 ":يا رسكؿ ا﵀ عمى ماذا أقاتؿ الناس

قاؿ

" :قاتم ـ حتى

يش دكا أف ال إلط إال ا﵀...
كاف رسكؿ ا﵀



يصمي ركعتيف قبؿ الفجر ،ككاف يقكؿ " :نعـ السكرتاف هما،

يق أر ب ما في ركعتي الفجر...

306

113
98
24
117 ،49
53

فكرسىاألرالمىالمترجمىلكا

فهرس األعالو الرتجى هلا
العمم

م

قم ال فم

.1

ارشتياني

274

.2

البحراني

12

.3

الجزائرم

28

.4

الحر العاممي

78

.5

الهميني

28

.6

الراغب ارصف اني

2

.7

الطبرسي

14

.8

الطيبي

17

.9

عبد ا﵀ شبر

29

.10

القمي

10

.11

الكاشاني

70

.12

الكراجكي

74

.13

الكميني

77

.14

المجمسي

13

.15

محمد حسيف آؿ كاشؼ ال طا

157

.16

محمد ر ا المظفر

27

.17

المفيد

11
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فكرسىالمصادرىوالمراجع

فهرس الصادر والراجع
ال آن الك م.
الم اجع:
 .1اإلبانػػة عػػف أصػػكؿ الديانػػة :أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ بػػف سػػالـ ارشػػعرم،
تحقيؽ :د .فكقية حسيف محمكد ،دار ارنصار – القاهرة ،ط1397 ،1ـ.

 .2ارجكبػػة المفيػػدة لم مػػات العقيػػدة ،عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف همػػؼ بػػف عبػػد ا﵀ الدكسػػرم،
مكتبة دار اررقـ ،الككيت ،ط 1402 ،1هػ  1982 /ـ.

 .3ارحاديث المهتارة أك المستهرج مػف ارحاديػث المهتػارة ممػا لػـ يهرجػط البهػارم كمسػمـ فػي
صػػحيحي ما:

ػػياء الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد المقدسػػي ،د ارسػػة كتحقيػػؽ :معػػالي ارسػػتاذ

الػدكتكر عبػػد الممػؾ بػػف عبػد ا﵀ بػػف دهػػيش ،دار ه ػر لمطباعػػة كالنشػر كالتكزيػ  ،بيػػركت،

ط1420 ،3هػ  2000/ـ.
 .4االحتجػ ػ ػ ػ ػػاج :الطبرسػ ػ ػ ػ ػػي ،تعميػ ػ ػ ػ ػػؽ :محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػاقر اله ارسػ ػ ػ ػ ػػاف ،دار النعمػ ػ ػ ػ ػػاف-النجػ ػ ػ ػ ػػؼ،
1386ق1966/ـ.
 .5أحكاـ القرآف :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي ،تحقيؽ :عبػد السػ ـ محمػد
عمي شاهيف ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط1415 ،1هػ1994/ـ.

 .6أحكاـ القرآف :القا ي محمد بف عبد ا﵀ أبك بكػر بػف العربػي المػالكي ،ارجػ أصػكلط كهػرج

أحاديثػػط كعمػػؽ عميػػط :محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت – لبنػػاف ط،3
1424هػ 2003 /ـ.

 .7االهتص ػػاص :الش ػػيخ المفي ػػد ،تحقي ػػؽ :عم ػػي أكب ػػر ال ف ػػارم ،محم ػػكد الزرن ػػدم ،دار المفي ػػد
لمنشر -بيركت ،ط1414 ،2ق1993/ـ.

 .8اهتيػار معرفػة الرجاؿ=رجػاؿ الكشػػي :الشػيخ أبػي جعفػر الطكسػػي ،تحقيػؽ :م ػدم الرجػػائي،
مؤسسة آؿ البيت عمي ـ الس ـ إلحياء التراث1404 ،ق.

 .9آداب الزفاؼ في السنة المط رة :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ارلباني ،دار السػ ـ،
الطبعة الشرعية الكحيدة1423 ،هػ2002/مػ.
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 .10آداب الشافعي كمناقبط :أبك محمد عبد الرحمف بف محمػد بػف إدريػس الػرازم ابػف أبػي حػاتـ،
قدـ لط كحقػؽ أصػمط كعمٌػؽ عميػط :عبػد ال نػي عبػد الهػالؽ ،دار الكتػب العمميػة -بيػركت ،ط
ٌ
1424 ،1ق 2003 /ـ.

 .11اآلداب المعنكي ػػة لمصػ ػ ة :الهمين ػػي ،نقم ػػط لمعربي ػػة كعمٌ ػػؽ عمي ػػط :أحم ػػد الف ػػرم ،منش ػػكرات
مؤسسة ارعظمي-بيركت1406 ،ق1986/ـ.

 .12إرش ػػاد الس ػػارم لش ػػرح ص ػػحيح البهػػػارم ،أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف أبػػػى بك ػػر ب ػػف عب ػػد الممػػػؾ
القسط ني ،المطبعة الكبرل ارميرية -مصر ،ط1323 ،7ق .

 .13اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أهؿ الشرؾ كاإللحاد :صػالح بػف فػكزاف بػف عبػد ا﵀
الفكزاف ،دار ابف الجكزم ،ط1420-4هػ 1999 /ـ.

 .14اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أهؿ الشرؾ كاإللحاد :صػالح بػف فػكزاف بػف عبػد ا﵀
الفكزاف ،دار ابف الجكزم ،ط1420 ،4هػ 1999 /ـ.
 .15االستبصار فيما اهتمؼ مف ارهبار :أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسػي ،تحقيػؽ :حسػف
المكسكم الهرساف ،دار الكتب اإلس مية-ط راف ،ط1390 ،4ق.
 .16االستقامة :شيخ اإلس ـ ابف تيمية ،تحقيػؽ :د .محمػد رشػاد سػالـ ،جامعػة اإلمػاـ محمػد بػف
سعكد -المدينة المنكرة ،ط1403 ،1ق.

 .17االسػػتيعاب فػػي معرفػػة ارصػػحاب :يكسػػؼ بػػف عبػػد ا﵀ بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر القرطبػػي،
تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،دار الجيؿ -بيركت ،ط  1412 ،1هػ  1992 /ـ.

 .18ارسػػماء كالصػػفات لمبي قػػي ،حققػػط كهػػرج أحاديثػػط كعمػػؽ عميػػط :عبػػد ا﵀ بػػف محمػػد الحاشػػد،
مكتبة السكادم ،جدة – ط1413 ،1هػ 1993 /ـ.

 .19أسػػمى المطالػػب فػػي سػػيرة أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ( شهصػػيتط كعصػػر -
دراسة شاممة) :ىعمي محمد محمد الص بي ،مكتبػة الصػحابة ،الشػارقة – اإلمػارات1425 ،
هػ  2004 /ـ.
 .20أصؿ الشيعة كأصكل ا :محمد آؿ كاشػؼ ال طػاء ،تحقيػؽ :عػ ء آؿ جعفػر ،مؤسسػة اإلمػاـ
عمي-قـ ،ط1415 ،1ق1994/ـ.

 .21أصػػكؿ الػػديف عن ػػد اإلمػػاـ أب ػػي حنيفػػة :محمػػد ب ػػف عبػػد ال ػػرحمف الهمػػيس ،دار الص ػػميعي،
السعكدية.
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صكؿ الستىة ىع ىش ٍر مف ارصكؿ اركلية في الركايػات كأحاديػث أهػؿ البيػت عمػي ـ السػ ـ:
 .22االي ي
الحر العاممي ،دار الشبسترم ،قـ –إيراف.
 .23أص ػػكؿ الك ػػافي :أب ػػك جعف ػػر محم ػػد ب ػػف يعق ػػكب ب ػػف إس ػػحاؽ الكمين ػػي ،تحقي ػػؽ :عم ػػي أكب ػػر
ال فارم ،دار الكتب اإلس مية-ط راف ،ط1988 ،5ـ.

 .24أصكؿ مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية عػرض كنقػد :د .ناصػر بػف عبػد ا﵀ بػف عمػي
القفارم ،دار الر ا -الجيزة ،ط1418 ،3ق.
 .25أصػػكؿ مسػػائؿ العقيػػدة عنػػد السػػمؼ كعنػػد المبتدعػػة :سػػعكد بػػف عبػػد العزيػػز الهمػػؼ ،مكق ػ
المكتبة الشاممة ،ط1420:هػ1421-هػ.
 .26أ ػكاء إس ػ مية عمػػى بعػػض ارفكػػار الهاطئػػة :ربي ػ بػػف هػػادم بػػف محمػػد عميػػر المػػدهمي،
الجامعة اإلس مية بالمدينة المنكرة ،ط1392 ،4ق1972/ـ.

 .27أ ػكاء البيػاف فػػي إي ػاح القػرآف بػالقرآف :محمػد ارمػػيف بػف محمػػد المهتػار الشػػنقيطي ،دار
الفكر -لبناف 1415 ،هػ 1995 /مػ .

 .28أ ػ ػكاء عم ػػى عقائ ػػد الش ػػيعة اإلمامي ػػة كت ػػاريه ـ :الش ػػيخ جعف ػػر الس ػػبحاني ،مؤسس ػػة اإلم ػػاـ
الصادؽ ،قـ ،ط1421 ،1ق.

 .29االعتصاـ :إبراهيـ بف مكسى بف محمد المهمي ال رناطي الشػ ير بالشػاطبي ،تحقيػؽ :سػميـ
بف عيد ال لي ،دار ابف عفاف -السعكدية ،ط1412 ،1هػ 1992 /ـ.
 .30اعتقػػاد أئمػػة السػػمؼ أهػػؿ الحػػديث ،محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الهمػػيس ،دار إي ػ ؼ الدكليػػة،
الككيت ،ط1420 ،1هػ1999/ـ.
 .31االعتقادات :الشيخ محمد بف عمي بف بابكيط القمي (الصدكؽ) ،تحقيؽ :عصاـ عبد السػيد،
مركز اربحاث العقائدية.

 .32ارع ـ :هير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي ،دار العمػـ لمم يػيف،
ط 2002 ،15ـ.

 .33أعياف الشيعة :محسف ارميف ،طبعة دار التعارؼ -بيركت ،دكف تاريخ لمطبعة.
 .34إغاثة الم فاف مف مصايد الشيطاف :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابػف قػيـ الجكزيػة،
تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،مكتبة المعارؼ -الرياض ،السعكدية.
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 .35أقاكيػػؿ الثقػػات فػػي تأكيػػؿ ارسػػماء كالصػػفات كاآليػػات المحكمػػات كالمشػػتب ات :مرعػػي بػػف
يكسؼ بف أبػى بكػر الكرمػى المقدسػي الحنبمػى ،تحقيػؽ :شػعيب اررنػاؤكط ،مؤسسػة الرسػالة

– بيركت ،ط 1406 ،1ق.
 .36اقت ػػاء الصػراط المسػػتقيـ لمهالفػػة أصػػحاب الجحػػيـ :أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد السػ ـ

ابػػف تيميػػة الح ارنػػي ،تحقيػػؽ :ناصػػر عبػػد الك ػريـ العقػػؿ ،دار عػػالـ الكتػػب -بيػػركت ،ط ،7
1419هػ1999 /ـ.

 .37آؿ البيت كحقكق ـ الشرعية ،صالح بف عبد ا﵀ الدركيش ،دار ابف الجكزم.
 .38آؿ رس ػػكؿ ا﵀ كأكليػ ػػاؤ  :محم ػػد بػػػف عبػػػد ال ػػرحمف بػ ػػف محم ػػد العاص ػػمي الحنبمػػػي ،المكتبػػػة
الشاممة.

 .39اإللحػػاد الهمينػػي فػػي أرض الحػػرميف أبػػك عبػػد الػػرحمف يم ٍقبػػؿ بػػف هػػادم بػػف يم ٍقبػػؿ بػ ًػف قاىئػػدة
ال ىمداني الكادعي ،دار اآلثار لمنشر كالتكزي  ،صنعاء – اليمف ،ط1428 ،3هػ 2007/ـ.
 .40ألػػؼ س ػؤاؿ ،كاشػػكاؿ عمػػى المهػػالفيف رهػػؿ البيػػت الطػػاهريف :عمػػى الكػػكراني العػػاممي ،دار
ال دل ،ط 1430-3ق .

 .41ارلف ػػاظ كالمص ػػطمحات المتعمق ػػة بتكحي ػػد الربكبي ػػة :آم ػػاؿ بن ػػت عب ػػد العزي ػػز العم ػػرك ،رس ػػالة
دكتك ار .

 .42ارـ :الش ػػافعي محم ػػد ب ػػف إدري ػػس ب ػػف العب ػػاس ب ػػف عثم ػػاف ب ػػف ش ػػاف القرش ػػي المك ػػي ،دار
المعرفة  -بيركت1410 ،هػ1990/ـ.

 .43ارمالي :الشيخ الطكسي ،دار الثقافة ،قـ ،ط1414 ،ق.
 .44ارماف مف أهطار ارسفار كارزمػاف ،السػيد عمػي بػف مكسػى بػف طػاككس ،تحقيػؽ :مؤسسػة
آؿ البيت عمي ـ الس ـ إلحياء التراث ،المكتبة الشاممة الشيعية.

ػاب ً
اص ػػر مك ػػارـ ً
ا﵀ المن ػ ىػزؿ :ال ىش ػػيخ ىن ً
 .45ارمث ػػؿ ف ػػي تفس ػػير كت ػ ً
الش ػػيرازم1407 ،ق ،المكتب ػػة
ى
ي
الشاممة الشيعية.
 .46االنتصار لمعاممي ،الحر العاممي ،دار السيرة-بيركت ،ط1422 ،1ق.
 .47اإلنص ػػاؼ ف ػػي معرف ػػة الػ ػراجح م ػػف الهػ ػ ؼ :عػ ػ ء ال ػػديف أب ػػك الحس ػػف عم ػػي ب ػػف س ػػميماف
المرداكم الحنبمي ،دار إحياء التراث العربي ،دكف تاريخ لمطبعة.
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 .48أن ػكار التنزيػػؿ كأس ػرار التأكيػػؿ :أبػػك سػػعيد عبػػد ا﵀ بػػف عمػػر بػػف محمػػد البي ػػاكم ،تحقيػػؽ:
محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط 1418-1ق.

 .49ارنكار النعمانية في معرفة النشأة اإلنسانية ،نعمة ا﵀ الجزائرم ،دار القػارئ –الككفػة ،ط،1
1429ق.

 .50أكائؿ المقاالت في المذاهب كالمهتارات :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف ،تحقيؽ:
إب ػ ػراهيـ ارنصػ ػػارم الزنجػ ػػاني الهػ ػػكئيني ،سمسػ ػػمة الكتػ ػػب العقائديػ ػػة ( ،)188إعػ ػػداد مركػ ػػز

اربحاث العقائدية.

 .51اإليم ػػاف حقيقت ػػط ،هكارم ػػط ،نكاق ػػط عن ػػد أه ػػؿ الس ػػنة كالجماع ػػة :عب ػػد ا﵀ ب ػػف عب ػػد الحمي ػػد
ارثرم ،مدار الكطف لمنشر ،الرياض ،ط 1424 ،1هػ  2003/ـ.

 .52بحار ارنػكار الجامعػة الػدرر أهبػار ارئمػة ارط ػار :الشػيخ محمػد بػاقر المجمسػي ،تحقيػؽ:
إبراهيـ الميانجي ،محمد الباقر الب بكدم ،مؤسسة الكفاء -بيركت ،لبناف ،ط1403 ،2ق.
 .53البحػ ػػث العمم ػ ػي أساسػ ػػياتط النظريػ ػػة كممارسػ ػػتط العمميػ ػػة :رجػ ػػاء كحيػ ػػد دكيػ ػػدرم ،دار الفكػ ػػر
المعاصر-بيركت ،ط  1421 ،1هػ2000 /ـ.
 .54بحث بعنكاف :دعكل تف يؿ الشػيعة أئمػت ـ عمػى ارنبيػاء عمػي ـ السػ ـ عػرض كنقػض :د.
صالح حسيف الرقب ،كمية أصكؿ الديف -الجامعة اإلس مية ،غزة -فمسطيف.

 .55بحػػث بعن ػكاف :ك ػ ـ ا﵀ تعػػالى بػػيف أهػػؿ السػػنة كالمعتزلػػة ،مكق ػ ارلككػػة المجمػػس العممػػي،
إشراؼ :د .سعد الحميد ،د .هالد الجريسي.

 .56بحػػث بعن ػكاف :مكقػػؼ الشػػيعة مػػف صػػفات ا﵀ تعػػالى عػػرض كنقػػد :أ .د .صػػالح بػػف حسػػيف
الرقب ،الجامعة اإلس مية – غزة1430 ،ق.2009/
 .57بػػدائ الصػػنائ فػػي ترتيػػب الش ػرائ  :أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد الكاسػػاني الحنفػػي ،دار
الكتب العممية ،ط1406 ،2هػ 1986 /ـ.

 .58بػػدائ الصػػنائ فػػي ترتيػػب الش ػرائ  :ع ػ ء الػػديف ،أبػػك بكػػر ب ػف مسػػعكد بػػف أحمػػد الكاسػػاني
الحنفي ،دار الكتب العممية ،ط1406 ،2هػ 1986 /ـ.

 .59بػػدائ الفكائػػد :محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،دار
الكتاب العربي -بيركت.
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 .60البػػدع كالن ػػي عن ػػا :أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف ك ػػاح القرطبػػي ،تحقيػػؽ كد ارسػػة :عمػػرك عبػػد
المنعـ سميـ ،مكتبة ابف تيمية ،القاهرة -مصر ،مكتبة العمـ ،جدة ،ط  1416 ،1هػ.

 .61بػػذؿ المج ػػكد فػػي إثبػػات مشػػاب ة الراف ػػة لمي ػػكد ،عبػػد ا﵀ الجميمػػي ،مكتبػػة ال ربػػاء ،ط،2
بدكف سنة طب .

 .62براءة آؿ البيت مما نسبتط إلػي ـ الركايػات ،أ .د .أحمػد بػف سػعد ال امػدم ،جامعػة أـ القػرل،
ط1431 ،1ق.
 .63براهيف أصكؿ المعارؼ اإلل ية كالعقائد الحقة لإلمامية :أبك طالب التجميؿ ،المكتبة الشػاممة
الشيعية.
الكهابيػػة :محمػػد حسػػف القزكينػػي الحػػائرم ،سمسػػمة الكتػػب
الجميػػة فػػي رفػ تشػػكيكات
ٌ
 .64البػراهيف ٌ
المؤلفة في الرد عمى ابف تيمية كالكهابية ( ،)5إعداد مركز اربحاث العقائدية.
 .65بصائر الدرجات :محمد حسف الصفار ،تحقيؽ :الحاج ميػر از حسػف ككجػط بػاغي ،منشػكرات
ارعممي ،ط راف1404 ،ق.

 .66بيػػاف تمبػػيس الج ميػػة فػػي تأسػػيس بػػدع ـ الك ميػػة= نقػػض تأسػػيس الج ميػػة :أحمػػد بػػف عبػػد
الحميـ بف عبد الس ـ بف عبد ا﵀ ابف تيمية ،تحقيؽ :مجمكعة مػف المحققػيف ،مجمػ الممػؾ

ف د لطباعة المصحؼ الشريؼ ،ط1426 ،1هػ.

 .67تأثير المعتزلة في الهكارج كالشيعة أسبابط كمظاهر :عبػد المطيػؼ بػف عبػد القػادر الحفظػي،
دار ارندلس اله راء ،ط1421 ،1ق2000/ـ.

ػرزاؽ الحسػػيني ،الممقٌػػب بمرت ػػى الزبيػػدم ،دار
محمػػد بػػف عبػػد الػ ٌ
محمػػد بػػف ٌ
 .68تػػاج العػػركسٌ :
ال داية.
 .69تػػاريخ ابػػف همػػدكف دي ػكاف المبتػػدأ كالهبػػر فػػي تػػاريخ العػػرب كالبربػػر كمػػف عاصػػرهـ مػػف ذكم
الشػأف اركبر(تػػاريخ ابػػف همػػدكف) :عبػػد الػػرحمف بػف محمػػد بػػف محمػػد ،ابػػف همػػدكف ،تحقيػػؽ:

هميؿ شحادة ،دار الفكر ،بيركت ،ط1408 ،2ق 1988 /ـ .

 .70تاريخ ال يبة الص رل :محمد باقر الصدر ،مكتبة ارلفيف ،ط 1400 ،2ق.
 .71تػػاريخ دمشػػؽ :عمػػي بػػف الحسػػف بػػف هبػػة ا﵀ المعػػركؼ بػػابف عسػػاكر ،تحقيػػؽ :عمػػرك بػػف
غرامة العمركم ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزي  1415 ،هػ  1995 /ـ.
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 .72التبرؾ ،أنكاعط كأحكامط :الدكتكر ناصػر بػف عبػد الػرحمف بػف محمػد الجػدي  ،مكتبػة الرشػد-
الرياض ،أصؿ الكتاب رسالة دكتك ار لممؤلؼ –جامعة اإلماـ محمد بف سعكد1411 ،ق.

 .73تجريػػد التكحيػػد المفيػػد :أحمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد القػػادر ،تقػػي الػػديف المقريػػزم ،تحقيػػؽ :طػػط
محمد الزيني ،الجامعة اإلس مية ،المدينة المنكرة ،ط1409هػ1989/ـ.

 .74تحرير الكسيمة :الهميني ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .75تحؼ العقكؿ :ابف شعبة الحراني ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .76تحفػ ػػة ارحػػػكذم بشػ ػػرح جػ ػػام الترمػػػذم :أبػػػك الع ػ ػ محم ػػد عب ػػد الػ ػػرحمف ب ػػف عبػػػد الػ ػػرحيـ
المباركفكرل ،دار الكتب العممية – بيركت.
 .77التحفػػة الم ديػػة شػػرح العقيػػدة التدمريػػة :فػػالح بػػف م ػػدم بػػف سػػعد الدكسػػرم ،مطػػاب الجامعػػة
اإلس مية بالمدينة المنكرة ،ط1413 ،3هػ.

 .78ته ػ ػريج العقيػ ػػدة الطحاكيػ ػػة :أبػ ػػك جعفػػػر أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد ب ػػف س ػ ػ مة المصػ ػػرم المعػ ػػركؼ

بالطحاكم ،شرح كتعميؽ :محمػد ناصػر الػديف ارلبػاني ،المكتػب اإلسػ مي – بيػركت ،ط،2

1414هػ.
 .79تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد ال ني المقدسي :عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر،
غراس لمنشر كالتكزي  ،ط1424 ،1هػ2003/ـ.

 .80التشػػي نشػػأتط كم ارحػػؿ تككينػػط :أ.د .أحمػػد بػػف سػػعد ال امػػدم ،دار الد ارسػػات العمميػػة ،مكػػة
المكرمة ،ط1433-3ق.

 .81تصحيح اعتقادات اإلماميػة :الشػيخ المفيػد محمػد بػف محمػد بػف النعمػاف بػف المعمػـ العكبػرم
الب دادم ،تحقيؽ :حسيف درگاهى ،مركز اربحاث العقائدية.

صادر :إحسػاف إل ػي ظ يػر الباكسػتاني ،إدارة ترجمػاف السػنة ،الهػكر–
صك ي
الم ى
 .82الت ى
ؼ المن ىشأ ىك ى
باكستاف ،ط1406 ،1ق1986/ـ.
 .83التعادؿ كالترجيح :الهميني،

مف رسائؿ الهميني.

 .84التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمط مف صحيحط ،كشاذ مف محفكظط:

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،ارلبػاني الناشػر :دار بػا كزيػر لمنشػر كالتكزيػ  ،جػدة –
السعكدية ،ط 1424 ،1هػ  2003 /ـ.
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 .85تفسير البرهاف :هاشـ البحراني ،دار الكتب العممية-بيركت.
 .86تفس ػػير الث ػػكرم :أب ػػك عب ػػد ا﵀ س ػػفياف ب ػػف س ػػعيد ب ػػف مس ػػركؽ الث ػػكرم ،دار الكت ػػب العممي ػػة،
بيركت ،ط1403 ،1هػ1983 /ـ.
 .87تفسير الشافعي :أبػك عبػد ا﵀ محمػد بػف إدريػس المطمبػي القرشػي ،تحقيػؽ كد ارسػة :د .أحمػد
بف مصطفى الفراف (رسالة دكتك ار ) ،دار التدمرية – السعكدية ،ط  2006 / 1427 ،1ـ.

 .88التفسػػير الصػػافي :محسػػف الفػػيض الكاشػػاني ،تصػػحيح :حسػػف ارعممػػي ،مؤسسػػة ال ػػادم –
قـ ،مكتبة الصدر – ط راف ،ط1416 ،2ق.

 .89تفسػػير العياشػػي :أبػػك الن ػػر محمػػد بػػف مسػػعكد بػػف عيػػاش السػػممى المعػػركؼ بالعياشػػى،
المكتبة العممية اإلس مية –ط راف.

 .90تفس ػػير الفػ ػرات الك ػػكفي :تحقي ػػؽ :محم ػػد الك ػػاظـ ،المطبع ػػة التابع ػػة ل ػػك ازرة الثقاف ػػة كاإلرش ػػاد،
ط راف1410 ،ق.
 .91تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر
الرازم ابف أبي حاتـ ،تحقيؽ :أسعد محمػد الطيػب ،مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز -السػعكدية،

ط1419 ،3هػ.

 .92تفسػػير القػرآف العظػػيـ :أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي ،تحقيػػؽ :سػػامي بػػف
محمد س مة ،دار طيبة لمنشر كالتكزي  ،ط1420 ،2هػ 1999 /ـ.
 .93تفسير القمي :أبك الحسف عمي بػف إبػراهيـ القمػي ،تحقيػؽ :طيػب مكسػى الج ازئػرم ،مؤسسػة
دار الكتاب لمطباعة ،قـ ،طَُّْْ ،ق.
 .94تفسير ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب المثػاني :شػ اب الػديف محمػكد بػف عبػد

ا﵀ الحسيني ارلكسي ،تحقيؽ :عمي عبد البارم عطية ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط،1
 1415هػ.

 .95تفسػػير كنػػز الػػدقائؽ :الميػػر از محمػػد المش ػ دم القمػػي ،تحقيػػؽ :الحػػاج آقػػا مجتبػػى الع ارقػػي،
مؤسسة النشر اإلس مي ،قـ1407 ،ه.
 .96تفس ػػير ن ػػكر الثقم ػػيف :عب ػػد عم ػػي ب ػػف جمع ػػة العركس ػػي الح ػػكيزم ،تحقي ػػؽ :هاش ػػـ الرس ػػكلي
المح تي ،مؤسسة اسماعمياف ،قـ-إيراف1412 ،ق.

325

فكرسىالمصادرىوالمراجع

 .97تف ػػيؿ ارئمػػة عمػػي ـ السػ ـ عمػػى ارنبيػػاء عمػػي ـ السػ ـ :عمػػي الحسػػيني المي نػػي ،مركػػز
اربحاث العقائدية.

 .98تقريػػب التدمريػػة محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد العثيمػػيف ،دار ابػػف الجػػكزم ،المممكػػة العربيػػة
السعكدية ،الدماـ ،ط1419 ،1هػ.

 .99تقريػر بعنػكاف :معنػػى قػكل ـ :قػػديـ النػػكع حػادث اآلحػػاد :عبػػد ا﵀ الهميفػي ،المجمػػس العممػػي،
مكق ارلككة عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات.
 .100تمبيس إبميس :عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركت،
لبناف ط1421 ،1هػ2001 /ـ.
 .101التم يد لمػا فػي المكطػأ مػف المعػاني كارسػانيد :أبػك عمػر يكسػؼ بػف عبػد ا﵀ بػف محمػد بػف
عبػػد البػػر القرطبػػي ،تحقيػػؽ :مصػػطفى بػػف أحمػػد العمػػكم ،محمػػد عبػػد الكبيػػر البكػػرم ،ك ازرة
عمكـ اركقاؼ كالشؤكف اإلس مية – الم رب1387 ،ق.
 .102ت ػػذيب ارحكػػاـ فػػي شػػرح المقنعػػة لممفيػػد :أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف الحسػػف الطكسػػي ،تحقيػػؽ:
حسف المكسكم ،دار الكتب اإلس مية-ط راف ،ط.4
 .103ت ذيب الم ة :محمد بف أحمد بف ارزهرم ،تحقيؽ :محمد عكض مرعب ،دار إحيػاء التػراث
العربي – بيركت ،ط2001 ،1ـ.

 .104التكحيد عند مػذهب أهػؿ البيػت عمػي ـ السػ ـ :عػ ء الحسػكف ،المكتبػة الشػيعية عمػى شػبكة
المعمكمات الدكلية.

 .105التكحيػد كمعرفػػة أسػػماء ا﵀ عػػز كجػؿ كصػػفاتط عمػػى االتفػػاؽ كالتفػرد :أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف
إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف ىم ٍن ىد العبدم ،حققط كعمؽ عميط كهرج أحاديثط :الدكتكر عمي
بف محمد ناصر الفقي ي ،مكتبة العمكـ كالحكـ -المدينة المنكرة ،ط 1423 ،1هػ 2002/ـ.

 .106التكحيػػد :أبػػك جعفػػر محمػػد عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف بابكيػػط القمي(الصػػدكؽ) ،تحقيػػؽ :هاشػػـ
الحسيني المط راني ،منشكرات جماعة المدرسيف بالحكزة العممية-قـ.

 .107التكحيػػد :صػػالح بػػف فػػكزاف بػػف عبػػد ا﵀ الفػػكزاف ،ك ازرة الشػػؤكف اإلس ػ مية كاركقػػاؼ كالػػدعكة
كاإلرشاد – السعكدية ،ط1423 ،4هػ.

 .108التكسؿ أنكاعط كأحكامط :أبك عبد الػرحمف محمػد ناصػر الػديف ارلبػاني ،تحقيػؽ :محمػد عيػد
العباسي ،مكتبة المعارؼ -الرياض ،ط2001/1 ،1421ـ.
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 .109التكصؿ إلى حقيقة التكسؿ  -المشركع كالممنكع :أبك غػزكاف ،محمػد نسػيب بػف عبػد الػرزاؽ
بف محيي الديف الرفاعي ،دار لبناف لمطباعة كالنشر -بيركت ،ط 1399 ،3هػ 1979 /ـ.

 .110التكقيؼ عمى م مات التعاريؼ ،زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف
عمي بف زيف العابديف الحدادم المناكم ،عالـ الكتب  -القاهرة ،ط1410 ،1هػ1990/ـ.

 .111تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذم هك حؽ ا﵀ عمى العبيد :سميماف بف عبػد
ا﵀ بف محمد بف عبد الكهاب ،تحقيؽ :زهير الشاكيش ،المكتب االس مي ،بيركت ،دمشؽ،

ط 1423 ،1هػ2002/ـ.

 .112تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ك ـ المناف :عبد الرحمف بػف ناصػر بػف عبػد ا﵀ السػعدم،
تحقيؽ :عبد الرحمف بف مع المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هػ  2000/ـ.

 .113جام أحاديث الشيعة :م عمي كني ،تحقيؽ :محمد مكلكم ،دار الحديث1313 ،ق.
الديف :الشيخ محمد بف محمػد السػبزكارم ،تحقيػؽ:
 .114جام ارهبار= معارج اليقيف في اصكؿ ٌ
ع ء آؿ جعفر ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .115جام البياف في تأكيؿ القرآف (تفسير الطبرم) :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بػف غالػب
اآلممي ،أبك جعفر الطبرم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1ه ػ /
2000ـ.

 .116جػػام العمػػكـ كالحكػػـ فػػي شػػرح همسػػيف حػػديثا مػػف جكامػ الكمػػـ :عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف

رجػػب بػػف الحسػػف الحنبمػػي ،تحقيػػؽ :شػػعيب اررنػػاؤكط ،كاب ػراهيـ بػػاجس ،مؤسسػػة الرسػػالة –
بيركت ،ط1422 ،7هػ 2001 /ـ.

 .117الجػػدكؿ فػػي إع ػراب الق ػرآف الك ػريـ :محمػػكد بػػف عبػػد الػػرحيـ صػػافي ،دار الرشػػيد ،دمشػػؽ -
مؤسسة اإليماف ،بيركت ،ط  1418 ،4هػ.133/9 ،

 .118ج ء ارف ػاـ فػي ف ػؿ الصػ ة عمػى محمػد هيػر ارنػاـ :محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف

سػػعد ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،تحقيػػؽ :شػػعيب اررنػػاؤكط ،عبػػد القػػادر اررنػػاؤكط ،دار العركبػػة –

الككيت ط  ،2ق1987 / 1407ـ.
عربط :أحمد الف رم ،مؤسسة ارعممي لممطبكعات.
 .119جنكد العقؿ :الهمينيٌ ،
 .120ج ػػكد الشػػيخ محمػػد ارمػػيف الشػػنقيطي فػػي تقريػػر عقيػػدة السػػمؼ :عبػػد العزيػػز يػػف صػػالح بػػف
إبراهيـ الطكياف ،مكتبة العبيكاف -الرياض ،السعكدية ،ط1419 ،1هػ1999/ـ.
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 .121ج ػػكد عممػػاء الحنفيػػة فػػي إبطػػاؿ عقائػػد القبكريػػة :أبػػك عبػػد ا﵀ شػػمس الػػديف بػػف محمػػد بػػف
أشػػرؼ بػػف قيصػػر ارف ػػاني ،دار الصػػميعي (أصػػؿ هػػذا الكتػػاب رسػػالة دكتػػك ار مػػف الجامعػػة
اإلس مية) ،ط 1416 ،1هػ  1996 /ـ.
 .122الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشػافي أك الػداء كالػدكاء :محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب
بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ،دار المعرفة – الم رب ،ط1418 ،1هػ 1997 /ـ.

 .123حاشية الركض المرب شرح زاد المستقن  :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ الحنبمي النجػدم،
بدكف دار نشر ،ط1397 ،1هػ.

 .124حاشية العطار عمى شرح الج ؿ المحمػي عمػى جمػ الجكامػ  :حسػف بػف محمػد بػف محمػكد
العطار الشافعي ،دار الكتب العممية ،بدكف رقـ طبعة.

 .125حاشػػية كتػػاب التكحيػػد :عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ القحطػػاني ،المكتبػػة الشػػاممة ،ط،3
1408ق.
ػي ارصػؿ ،تحقيػؽ :بػدر الػديف
 .126الحجة لمقراء السبعة :الحسف بف أحمد بف عبػد ال فػار الفارس ٌ
ق ػػكجي ،بش ػػير جكيج ػػابي ،راجع ػػط كدقق ػػط :عب ػػد العزي ػػز رب ػػاح ،أحم ػػد يكس ػػؼ ال ػػدقاؽ ،دار
المأمكف لمتراث – دمشؽ ،بيركت ،ط  1413 ،2هػ 1993 /ـ.

 .127الحدائؽ النا رة :يكسؼ البحراني ،مؤسسة النشر اإلس مي -قـ ،ط.1
 .128الحساـ المػاحؽ لكػؿ مشػرؾ كمنػافؽ :أبػك شػكيب محمػد تقػي الػديف بػف عبػد القػادر ال لػي،
دار الفتح –الشارقة ،ط1415 ،1هػ  1994 /ـ.

 .129حػ ػػؽ اليقػػػيف فػ ػػي معرفػ ػػة أصػػػكؿ الػ ػػديف :عبػػػد ا﵀ شػ ػػبر ،مؤسسػػػة ارعممػػػي-بيػ ػػركت ،ط،1
1418ق1997 /ـ.

 .130حقيقػػة الشػػيعة "حتػػى ال ننهػػدع" :عبػػد ا﵀ المكصػػمي ،دار اإليمػػاف لمطبػ كالنشػػر كالتكزي ػ -
إسكندرية ،ط.2
 .131الحككم ػ ػػة اإلسػ ػ ػ مية :الهمين ػ ػػي ،إع ػ ػػداد ك ازرة اإلرش ػ ػػاد بجم كري ػ ػػة إيػ ػ ػراف ،طبع ػ ػػة الق ػ ػػاهرة،
1979ـ.
 .132الهرائج كالجرائج :قطب الديف الراكندم ،المطبعة العممية – قـ ،ط 1409 ،1ق.
 .133الهصاؿ :الشيخ الصدكؽ ،تصحيح :عمي أكبر غفارم ،منشكرات جماعة المدرسيف ،قـ.
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 .134الهطكط العري ة ل سس التي قاـ عمي ا ديف الشيعة اإلمامية االثني عشػرية :محػب الػديف
بف أبي الفتح بف عبد القادر بف صالح الهطيب ،تقديـ :محمد نصيؼ ،المكتبة الشاممة.

 .135ه صة ارقكاؿ :الحسف بف يكسؼ بف عمي بف المط ر الحمي1310 ،ق ،المكتبة الشاممة
الشيعية.

 .136همػػؽ أفعػػاؿ العبػػاد :محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إب ػراهيـ بػػف الم ي ػرة البهػػارم ،تحقيػػؽ :د .عبػػد
الرحمف عميرة ،دار المعارؼ السعكدية – الرياض.
 .137الداء كالدكاء كهك الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي :محمد بف أبي بكر بف أيػكب
اإلص ػ ىحي ،مجم ػ الفقػػط
بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،تحقيػػؽ :يم ىحمػػد أجمػػؿ
ٍ
اإلس مي بجدة ،دار عالـ الفكائد بجدة ،ط1429/1ق.
 .138دائرة المعارؼ اإلس مية الشيعية ،دار المعارؼ لممطبكعات -بيركت ،دكف تاريخ طبعة.
 .139درء تعارض العقؿ كالنقؿ :تقػي الػديف أبػك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػ ـ بػف
عبػػد ا﵀ بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف محمػػد ابػػف تيميػػة ،تحقيػػؽ :الػػدكتكر محمػػد رشػػاد سػػالـ ،جامعػػة

اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية ،السعكدية ،ط1411 ،2هػ1991 /ـ.
 .140د ارسػػات ف ػػي ارديػػاف الي كدي ػػة كالنص ػرانية :س ػػعكد ب ػػف عبػػد العزي ػػز الهمػػؼ ،مكتب ػػة أ ػ ػكاء
السمؼ -الرياض ،ط1425 ،4هػ2004/ـ.

 .141د ارس ػػات ف ػػي ال ػػديانات ال ندي ػػة :محم ػػد
بالمدينة المنكرة.

ػػياء ال ػػرحمف ارعظ ػػـ ،مجم ػػة الجامع ػػة اإلسػ ػ مية

 .142دراسات في العقيدة اإلس مية :محمد جعفر شمس الديف ،ط-2بيركت1979 ،ـ.
 .143دراسة عف الفػرؽ فػي تػاريخ المسػمميف الهػكارج كالشػيعة ،د .أحمػد محمػد جمػي ،مركػز الممػؾ
فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلس مية ،ط1408 ،2ق.

 .144ديػكاف اإلمػػاـ الشػػافعي ،إعػػداد :محمػػد إبػراهيـ سػػميـ ،مكتبػػة ابػػف سػػينا -القػػاهرة ،بػػدكف تػػاريخ
طبعة.

 .145الذريعػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى تصػ ػ ػػانيؼ الشػ ػ ػػيعة :آغػ ػ ػػا بػ ػ ػػرزؾ الط ارنػ ػ ػػي ،دار ار ػ ػ ػكاء-بيػ ػ ػػركت ،ط،3
1403ق1983/ـ.
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 .146رجػػاؿ ابػػف داككد  :الحسػػف بػػف عمػػي بػػف داككد الحمػػي ،تحقيػػؽ :محمػػد صػػادؽ بحػػر العمػػكـ،
منشكرات مطبعة الحيدرية-النجؼ1392 ،ق1972/ـ.

 .147رجاؿ الكشي= اهتيار معرفة الرجاؿ :الشيخ أبػي جعفػر الطكسػي ،تحقيػؽ :م ػدم الرجػائي،
مؤسسة آؿ البيت عمي ـ الس ـ إلحياء التراث1404 ،ق.

 .148الػػرد عمػػى ارهنػػائي قا ػػي المالكيػػة :تقػػي الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ ابػػف تيميػػة الحنبمػػي
الدمشقي ،تحقيؽ :الداني بف منير آؿ زهكم ،المكتبة العصرية – بيركت ،ط1423 ،1هػ.
 .149الػػرد عمػػى الج ميػػة كالزنادقػػة :أبػػك عبػػد ا﵀ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ ،تحقيػػؽ :صػػبرم بػػف
س مة شاهيف ،دار الثبات لمنشر كالتكزي  ،ط .1
 .150الرد عمى الج مية ،أبك سعيد عثماف بف سعيد بف هالد بف سػعيد الػدارمي ،تحقيػؽ :بػدر بػف
عبد ا﵀ البدر ،دار ابف ارثير – الككيت ،ط1416 ،2هػ 1995 /ـ.

 .151الرد عمى الدكتكر عبد الكاحد كافي فػي كتابػط بػيف الشػيعة كأهػؿ السػنة :إحسػاف إل ػي ظ يػر
الباكستاني ،إدارة ترجماف السنة ،الهكر –باكستاف.

 .152ال ػػرد عم ػػى ش ػػب ات الكهابي ػػة  :الش ػػيخ غػ ػ ـ ر ػػا ك ػػارداف ،ص .17 :نقػ ػ ن ع ػػف :الفا ػػح

لمػ ػػذهب الشػ ػػيعة اإلمامي ػ ػػة :حامػ ػػد مسػ ػػكحمي اإلدريس ػ ػػي ،مكتبػ ػػة الر ػ ػكاف -مص ػ ػػر ،ط،1
1428هػ  2007 /ـ.

 .153رسالة أقكاؿ الصحابة المسندة في مسائؿ االعتقػاد ،هشػاـ بػف إسػماعيؿ الصػيني ،جامعػة أـ
القرل ،رسالة دكتك ار .

 .154رسالة اإلس ـ كالصحابة الكراـ بيف السنة كالشػيعة لمشػيخ محمػد ب جػة البيطػار :ص ،6فػي
تاريخ  26ربي اركؿ سنة 1382هػ ،نق ن عف أصكؿ مذهب اإلمامية :د .ناصر القفارم.

 .155رسالة اإلمامة مف ه ؿ القنكات الشيعية لمباحثة :عبير ار ي أبك زرقة ،إشراؼ :د .يحيى
الدجني الجامعة اإلس مية غزة2014 ،ـ.
 .156رسالة الشرؾ كمظاهر  :مبارؾ بف محمد الميمي الجزائرم ،تحقيؽ كتعميؽ :أبي عبد الػرحمف
محمكد ،دار الراية ،ط1422-1هػ2001/ـ.
 .157الرسالة المفيدة :محمد بف عبد الكهاب بػف سػميماف التميمػي ،تحقيػؽ :محمػد بػف عبػد العزيػز
المان  ،رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.
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 .158رسػػالة بعن ػكاف :مكقػػؼ الشػػيعة االثنػػا عش ػرية مػػف الصػػفات اإلل يػػة عػػرض كنقػػد ،حسػػاـ بػػف

محمػد بػف عطػػا كرديػة ،إشػراؼ :أ .د .صػػالح بػف حسػيف الرقػػب ،الجامعػة اإلسػ مية –غػزة،
1433ق.2012/

 .159رسالة دكتك ار  :أقكاؿ التابعيف في مسائؿ التكحيد كاإليماف ،عبد العزيػز بػف عبػد ا﵀ المبػدؿ،
جامعة أـ القرل1420 ،ق.

 .160رسالة ف ػؿ أهػؿ البيػت كحقػكق ـ :شػيخ االسػ ـ ابػف تيميػة تعميػؽ أبػك تػراب الظػاهرم ،دار
القبمة -جدة ،ط1405 ،1ق1984/ـ.

 .161رسالة في الرد عمى الراف ة :محمد بػف عبػد الكهػاب بػف سػميماف التميمػي النجػدم ،تحقيػؽ:
ناصر بف سعد الرشيد ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،الرياض.

 .162رك ػػة الطػػالبيف كعمػػدة المفتػػيف :أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم ،تحقيػػؽ:
زهير الشاكيش ،المكتب اإلس مي ،بيركت -دمشؽ -عماف ،ط1412 ،3هػ 1991 /ـ.
 .163الرك ة الندية الرك ة الندية شرح الدرر الب ية :أبػك الطيػب محمػد صػديؽ هػاف بػف حسػف
بف عمي ابف لطؼ ا﵀ الحسيني البهارم ً
القنكجي ،دار المعرفة.
 .164رك ة الكاعظيف ،الشيخ محمد بف الفتاؿ النيسابكرم ،منشكرات الر ي ،قـ – إيراف.
 .165زاد المعاد في هدم هير العباد :محمد بف أبي بكر بف أيكب شمس الديف ابف قيـ الجكزيػة،
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1415 ،27هػ 1994/ـ.
 .166زاد المعاد ،محمد باقر بف محمد تقي المجمسي ،مؤسسة ارعمى-بيركت.
 .167الزهػػد :أبػػك سػػعيد أسػػد بػػف مكسػػى بػػف إب ػراهيـ بػػف الكليػػد بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف ارمػػكم،
تحقيػػؽ :أبػػك اسػػحاؽ الحػ ػكيني ،مكتبػػة التكعيػػة اإلسػ ػ مية إلحيػػاء الت ػراث اإلسػػ مي ،ط،1
1413هػ 1993 -ـ.

 .168سمسػػمة ارحاديػػث الصػػحيحة كشػػيء مػػف فق ػػا كفكائػػدها :أبػػك عبػػد الػػرحمف محمػػد ناص ػػر
الديف ،ارلباني ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزي  -الرياض ،ط.1

الهػ ؿ ،تحقيػػؽ :د .عطيػػة الزه ارنػػي،
 .169السػػنة :أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف هػػاركف بػػف يزيػػد ى
دار الراية – الرياض ،ط1410 ،1هػ 1989/ـ.

330

فكرسىالمصادرىوالمراجع

 .170السػنة :أبػػك بكػر بػػف أبػي عاصػػـ كهػك أحمػػد بػف عمػػرك بػف ال ػػحاؾ ،تحقيػؽ :محمػػد ناصػػر
الديف ارلباني ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1400 ،1ق.

 .171سنف ابف ماجط :أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكينػي ،تحقيػؽ :محمػد فػؤاد عبػد البػاقي ،دار
إحياء الكتب العربية ،بدكف رقـ كتاريخ لمطبعة.

 .172سػػنف أبػػي داكد ،أبػػك داكد سػػميماف بػػف ارشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك
ارزدم الس ًجستاني ،تحقيؽ :شعيب اررنؤكط ،محمد ً
كامػؿ قػر بممػي ،دار الرسػالة العالميػة،
ى
ٍ
ى
ط2009-1ـ.
 .173س ػػنف الترم ػػذم :محم ػػد ب ػػف عيس ػػى ب ػػف ىس ػ ٍػكرة الترم ػػذم ،أب ػػك عيس ػػى ،تحقي ػػؽ :بش ػػار عػ ػكاد
معركؼ ،دار ال رب اإلس مي – بيركت1998 ،ـ.
 .174سػػنف الػػدارمي :عبػػد ا﵀ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الف ػػؿ الػػدارمي ،تحقيػػؽ :حسػػيف سػػميـ أسػػد
الداراني ،دار الم ني لمنشر كالتكزي  ،السعكدية ،ط 1412 ،1هػ  2000-ـ.
 .175السػػنف الكبػػرل :أبػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي النسػػائي ،حققػػط كهػػرج أحاديثػػط:
حسف عبد المنعـ شمبي ،أشػرؼ عميػط :شػعيب اررنػاؤكط ،مؤسسػة الرسػالة – بيػركت ،ط،1

 1421هػ  2001/ـ.

 .176السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي الهراساني ،أبك بكر البي قػي ،تحقيػؽ :محمػد عبػد
القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1424 ،3هػ  2003 /ـ.
 .177سنف سعيد بف منصكر :أبك عثماف سعيد بف منصػكر بػف شػعبة اله ارسػاني ،تحقيػؽ :حبيػب
الرحمف ارعظمي ،الدار السمفية – ال ند ،ط 1403 ،1هػ 1982-ـ.
 .178السيكؼ المشػرقة كمهتصػر الصػكاعؽ المحرقػة ،كهػك :مهتصػر لكتػاب (الصػكاعؽ المحرقػة
إلهكاف الشياطيف كالزندقة) :نصير الديف محمد الش ير بهكاجط نصر ا﵀ ال نػدم ،اهتصػر

كهذبط :أبك المعالي محمكد شكرم بػف عبػد ا﵀) ارلكسػي ،تحقيػؽ :د .مجيػد الهميفػة ،مكتبػة

اإلماـ البهارم ،القاهرة ،ط 1429 ،1هػ  2008 /ـ.

 .179الشافي في اإلمامة :أبك القاسـ عمػي بػف الحسػيف المكسػكم ،المعػركؼ بالشػريؼ المرت ػى،
تحقيؽ :السيد عبد الزهراء الحسيني الهطيب ،مركز اربحاث العقائدية.
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 .180شرح أصكؿ اعتقػاد أهػؿ السػنة :أبػك القاسػـ هبػة ا﵀ بػف الحسػف بػف منصػكر الطبػرم الػرازم

ال لك ػػائي ،تحقي ػػؽ :أحم ػػد ب ػػف س ػػعد ب ػػف حم ػػداف ال ام ػػدم ،دار طيب ػػة – الس ػػعكدية ،ط ،8
1423هػ 2003 /ـ.

 .181شرح ارصكؿ الهمسة :القا ي عبد الجبار ،تعميؽ :أحمد بػف الحسػيف بػف أبػي هاشػـ ،دار
إحياء التراث العربي-بيركت ،طُِِْ ،1ق.

 .182ش ػ ػػرح الرس ػ ػػالة التدمري ػ ػػة :محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف الهم ػ ػػيس ،دار أطم ػ ػػس اله ػ ػ ػراء ،ط:
1425هػ2004/ـ.

 .183شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبػد البػاقي بػف يكسػؼ الزرقػاني المصػرم

ارزهػ ػ ػػرم ،تحقيػ ػ ػػؽ :طػ ػ ػػط عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرؤكؼ سػ ػ ػػعد ،مكتبػ ػ ػػة الثقافػ ػ ػػة الدينيػ ػ ػػة – القػ ػ ػػاهرة ،ط،1
1424ق2003/ـ.

 .184شرح الصدكر بتحريـ رف القبكر :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشػككاني ،الجامعػة
اإلس مية-المدينة المنكرة ،ط1408 ،4هػ.

 .185شرح العقيدة السفارينية  -الدرة الم ية في عقد أهؿ الفرقة المر ػية :محمػد بػف صػالح بػف
محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشر -الرياض ،ط1426 ،1هػ.

ػي بػػف محمػػد ابػػف أبػػي العػػز
 .186شػػرح العقيػػدة الطحاكيػػة ،صػػدر الػػديف محمػػد بػػف عػ ء الػػديف عمػ ٌ
الحنفػػي ،تحقيػػؽ :أحمػػد شػػاكر ،ك ازرة الشػػؤكف اإلس ػ مية كاركقػػاؼ كالػػدعكة كاإلرشػػاد ،ط،1
 1418هػ.

ػي ب ػػف محم ػػد اب ػػف أب ػػي الع ػػز الحنف ػػي،
 .187شػػرح العقي ػػدة الطحاكي ػػة ،محم ػػد ب ػػف عػ ػ ء ال ػػديف عمػ ٌ
تحقيؽ :شعيب اررنؤكط ،عبػد ا﵀ بػف المحسػف التركػي ،مؤسسػة الرسػالة – بيػركت ،ط،10
1417هػ 1997 /ـ.

 .188شرح العقيػدة الكاسػطية :محمػد بػف صػالح بػف محمػد العثيمػيف ،تحقيػؽ :سػعد فػكاز الصػميؿ،
دار ابف الجكزم -الرياض ،ط 1419 ،5هػ.

 .189شػرح العقيػدة الكاسػطية ،كيميػط ممحػػؽ الكاسػطية :محمػد بػف هميػػؿ حسػف ه ٌػراس،
كهرج أحاديثط كك

ػبط نصػػط

الممحؽ :عمكم بف عبد القادر السقاؼ ،دار ال جرة لمنشػر كالتكزيػ –

الهبر ،ط1415 ،3ق.
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 .190الشػػرح الممتػ عمػػى زاد المسػػتنق  :محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد العثيمػػيف ،دار ابػػف الجػػكزم،
ط1422 ،1ق 1428 -ق.

 .191شػػرح ث ثػػة ارصػػكؿ :محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد العثيمػػيف ،دار الثريػػا ،ط1424 ،4هػ ػ/
2004ـ.

 .192شرح دعاء السحر :الهميني ،مؤسسة العركج ،ط 1416 ،1ق.
 .193شرح رياض الصالحيف :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار الكطف لمنشػر -الريػاض،
طبعة 1426 :هػ.

 .194شػػرح سػػنف أبػػي داكد :عبػػد المحسػػف بػػف حمػػد بػػف عبػػد المحسػػف البػػدر ،دركس صػػكتية قػػاـ
بتفري ا مكق الشبكة اإلس مية ،المكتبة الشاممة ،الدرس .450

 .195شػػرح صػػحيح البهػػارم :ابػػف بطػػاؿ أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف همػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ ،تحقيػػؽ :أبػػك
تميـ ياسر بف إبراهيـ ،مكتبة الرشد  -السعكدية ،ط1423 ،2هػ 2003 /ـ.

 .196شرح معاني اآلثار :أبك جعفػر أحمػد بػف محمػد بػف سػ مة بػف عبػد الممػؾ بػف سػممة ارزدم
المعػػركؼ بالطحػػاكم ،تحقيػػؽ كتقػػديـ :محمػػد زهػػرم النجػػار ،محمػػد سػػيد جػػاد الحػػؽ ،راجعػػط
كرقـ كتبط كأبكابط كأحاديثط :د يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ،عالـ الكتب ،ط 1414 ،1هػ/

 1994ـ.

 .197شرح ن ج الب غة :ابف أبي الحديد المعتزلي ،تحقيؽ :محمد أبك الف ػؿ إبػراهيـ ،دار إحيػاء
الكتب العممية ،طبعة1378:ق1959/ـ.

اآلجػػرم الب ػػدادم ،تحقيػػؽ :الػػدكتكر عبػػد
 .198الشػريعة :أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد ا﵀ ي
ا﵀ بف عمر بف سميماف الدميجي ،دار الكطف  -الرياض ،ط 1420 ،2هػ  1999/ـ.
اله ٍسػ ىػرٍك ًجردم اله ارسػػاني ،أبػػك بكػػر
 .199شػػعب اإليمػػاف :أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى ي
البي قػػي ،حقق ػػط ك ارج ػ نصكص ػػط كهػػرج أحاديث ػػط :الػػدكتكر عب ػػد العمػػي عب ػػد الحميػػد حام ػػد،
أشػػرؼ عمػػى تحقيقػػط كته ػريج أحاديثػػط :مهتػػار أحمػػد النػػدكم ،مكتبػػة الرشػػد لمنش ػر كالتكزي ػ
بالرياض بالتعاكف م الدار السمفية ببكمبام بال ند ،ط 1423 ،1هػ  2003 /ـ.
 .200الشػػفا بتعريػػؼ حقػػكؽ المصػػطفى :عيػػاض بػػف مكسػػى بػػف عيػػاض بػػف عمػػركف اليحصػػبي
السبتي ،دار الفيحاء – عماف ،ط 1407 ،2هػ
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 .201الشػ ػ ػػيعة فػ ػ ػػي المي ػ ػ ػزاف :محمػ ػ ػػد ج ػ ػ ػكاد م نيػ ػ ػػة ،دار التعػ ػ ػػارؼ لممطبكعػ ػ ػػات-بيػ ػ ػػركت ،ط،4
1399ق1979/ـ.

 .202الشيعة هـ العدك فاحذرهـ :شحاتة محمد صقر ،مكتبة دار العمكـ ،البحيرة -مصر.
 .203الش ػػيعة ه ػػـ الع ػػدك فاح ػػذرهـ :ش ػػحاتة محم ػػد ص ػػقر ،مكتب ػػة دار العم ػػكـ -البحيػ ػرة ،دكف رق ػػـ
كتاريخ لمطبعة.

السنة :الدكتكر محمد التيجػاني السػماكم ،سمسػمة الرحمػة الػى الثقمػيف ،إعػداد
 .204الشيعة هـ اهؿ ٌ
مركز اربحاث العقائدية.
 .205الشيعة كالتصحيح :الدكتكر مكسى المكسكم ،طبعة1408:هػ .1988/
 .206الشيعة كأهؿ البيت :إحساف إل ي ظ ير ،إدارة ترجماف السنة ،باكستاف-الهكر.
 .207ص ػػحيح أب ػػي داكد -ارـ :محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف ارلب ػػاني ،مؤسس ػػة غػ ػراس لمنش ػػر كالتكزيػ ػ ،
الككيت ،ط1423 ،1هػ 2002/ـ.
 .208صحيح البهارم :محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا﵀ البهػارم ،تحقيػؽ :محمػد زهيػر بػف ناصػر
الناصر ،دار طكؽ النجاة ،ط1422 ،1ق.
 .209صحيح الجام الص ير كزياداتط :أبك عبػد الػرحمف محمػد ناصػر الػديف ارشػقكدرم ارلبػاني
المكتب اإلس مي -بيركت.

 .210صحيح مسمـ :مسمـ بػف الحجػاج أبػك الحسػف القشػيرم النيسػابكرم ،تحقيػؽ :محمػد فػؤاد عبػد
الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،دكف تاريخ نشر.

 .211صػػحيح ك ػػعيؼ سػػنف ابػػف ماجػػط :محمػػد ناصػػر الػػديف ارلبػػاني ،مصػػدر الكتػػاب :برنػػامج

منظكمػ ػػة التحقيقػ ػػات الحديثيػ ػػة مػ ػػف إنتػ ػػاج مركػ ػػز نػ ػػكر اإلس ػ ػ ـ ربحػ ػػاث الق ػ ػرآف كالسػ ػػنة –

اإلسكندرية.

 .212صػػحيح ك ػػعيؼ سػػنف أبػػي داككد محمػػد ناصػػر الػػديف ارلبػػاني ،مصػػدر الكتػػاب :برنػػامج

منظكمػ ػػة التحقيقػ ػػات الحديثيػ ػػة مػ ػػف إنتػ ػػاج مركػ ػػز نػ ػػكر اإلس ػ ػ ـ ربحػ ػػاث الق ػ ػرآف كالسػ ػػنة –

اإلسكندرية.
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 .213ص ػػحيح ك ػػعيؼ س ػػنف الترم ػػذم :محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف ارلب ػػاني ،مص ػػدر الكت ػػاب :برن ػػامج

منظكمػ ػػة التحقيقػ ػػات الحديثيػ ػػة مػ ػػف إنتػ ػػاج مركػ ػػز نػ ػػكر اإلس ػ ػ ـ ربحػ ػػاث الق ػ ػرآف كالسػ ػػنة -

اإلسكندرية.
 .214الصراط المسػتقيـ :زيػف الػديف أبػي محمػد عمػي بػف يػكنس العػاممي البيا ػي ،تحقيػؽ :محمػد
الباقر الب بكدم ،سمسمة الكتب العقائدية ( ،)192إعداد مركز اربحاث العقائدية.

 .215الصفات اإلل ية في الكتاب كالسنة النبكية في

كء اإلثبات كالتنزيط :أبك أحمد محمػد أمػاف

بف عمي جامي عمي ،المجمس العممي بالجامعة اإلس مية ،المدينة المنكرة ،ط1408 ،1هػ.

 .216صػفات ا﵀  الػكاردة فػػي الكتػػاب كالسػنة :عمػػكم بػػف عبػػد القػادر السػػقاؼ ،الػػدرر السػػنية -
دار ال جرة ،ط 1426 ،3هػ  2006 /ـ.

 .217الصمة بيف التشي كاالعتزاؿ :محمد بف حامد الجدعاني ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل،
السعكدية1419 ،ق.
 .218الصكارـ الم رقة فػي جػكاب الصػكاعؽ المحرقػة :القا ػي نػكر ا﵀ التسػترم ،مركػز اربحػاث
العقائدية.
 .219الصكاعؽ المحرقة عمى أهؿ الرفض كال

ؿ كالزندقة :أحمد بف محمػد بػف عمػي بػف حجػر

ال يثمي ،ػتحقيؽ :عبد الرحمف بف عبد ا﵀ التركي ،كامؿ محمػد الهػراط ،مؤسسػة الرسػالة –
لبناف ،ط 1417 ،1هػ 1997 /ـ.

 .220الصكاعؽ المرسمة الشػ ابية عمػى الشػبط الداح ػة الشػامية :سػميماف بػف سػحماف بػف مصػمح
الهثعمي ،دار العاصمة ،الرياض.
 .221الطبقات الكبرل :محمػد بػف سػعد بػف منيػ المعػركؼ بػابف سػعد ،تحقيػؽ :محمػد عبػد القػادر
عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط  1410 ،1هػ  1990/ـ.

 .222ط ارئػؼ المقػاؿ فػػي معرفػة طبقػػات الرجػاؿ :السػػيد عمػي أصػ ر بػف محمػػد شػفي البركجػػردم،
تحقيؽ :م دم الرجائي ،مكتبة المرعشي -قـ ،ط.1

 .223عبادة القبكر عند الشيعة عرض كنقد :عبيػر عبػد المالػؾ قػب ف ،إشػراؼ :د .صػالح الرقػب،
الجامعة اإلس مية-غزة1435 ،ق2013/ـ.

 .224العبكديػػة البػػف تيميػػة ،تحقيػػؽ :محمػػد زهيػػر الشػػاكيش ،المكتػػب اإلس ػ مي – بيػػركت ،ط،7
1426هػ2005 /ـ.
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 .225العػرش :محمػػد بػػف أحمػد بػػف عثمػػاف بػف قى ٍايمػػاز الػػذهبي ،تحقيػؽ :محمػػد بػػف هميفػة بػػف عمػػي
التميمػ ػ ػ ػ ػػي ،عمػ ػ ػ ػ ػػادة البحػ ػ ػ ػ ػػث العممػ ػ ػ ػ ػػي بالجامعػ ػ ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ ػ ػ مية ،المدينػ ػ ػ ػ ػػة المنػ ػ ػ ػ ػػكرة ،ط،2
1424هػ2003/ـ.
 .226عقائ ػػد اإلمامي ػػة االثنػ ػي عشػ ػرية :إبػ ػراهيـ الزنج ػػاني ،منش ػػكرات ح ػػرت م ػػدم-ق ػػـ ،ط،5
1402ق1982/ـ.

 .227عقائد اإلمامية :محمد ر ا المظفر ،تقديـ :د .حامد حنفي داككد ،انتشارات أنصارياف ،قـ.
 .228العقيدة اإلس مية عمى

كء مدرسة أهؿ البيت :جعفر السػبحاني ،سمسػمة الكتػب العقائديػة،

إعداد مركز اربحاث العقائدية.
 .229عقيػػدة التكحيػػد فػػي القػرآف الكػريـ :محمػػد أحمػػد محمػػد عبػػد القػػادر هميػػؿ ممكػػاكم ،مكتبػػة دار
الزماف ،ط1405 ،1هػ 1985 /ـ.

 .230عقيػػدة المسػػمـ فػػي

ػػكء الكتػػاب كالسػػنة -المف ػػكـ ،كالف ػػائؿ :د .سػػعيد بػػف عمػػى بػػف كهػػؼ

القحطاني ،مطبعة سفير -الرياض.

 .231عمؿ الشرائ  :الشيخ الصدكؽ أبي جعفر محمد بف عمػي ابػف الحسػيف بػف مكسػى بػف بابكيػط
القمي ،المكتبة الحيدرية كمطبعت ا –النجؼ.

 .232العمك لمعمي ال فار في إي ػاح صػحيح ارهبػار كسػقيم ا :شػمس الػديف محمػد بػف أحمػد بػف
عثمػػاف بػػف قى ٍايمػػاز الػػذهبي ،تحقيػػؽ :أبػػك محمػػد أشػػرؼ بػػف عبػػد المقصػػكد ،مكتبػػة أ ػكاء
السمؼ – الرياض ،ط1416 ،1هػ 1995/ـ.
 .233عمدة القارم شرح صحيح البهارم :محمكد بف أحمد بف مكسى ال يتابى بدر الديف العينى،
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 .234العكالـ ،اإلماـ الحسيف  : الشيخ عبد ا﵀ البحراني ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .235عكف المعبػكد شػرح سػنف أبػي داكد ،كمعػط حاشػية ابػف القػيـ :محمػد أشػرؼ بػف أميػر ،شػرؼ
الحؽ العظيـ آبادم ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1415 ،2هػ.

 .236عي ػػكف ارهب ػػار :أب ػػك محم ػػد عب ػػد ا﵀ ب ػػف مس ػػمـ ب ػػف قتيب ػػة ال ػػدينكرم ،دار الكت ػػب العممي ػػة –
بيركت ،ط 1418ق.
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 .237ال ػػارات :اب ػراهيـ بػػف محمػػد الثقفػػي ،تحقيػػؽ :السػػيد ج ػ ؿ الػػديف المحػػدث ،المكتبػػة الشػػاممة
الشيعية.

 .238غاي ػػة المػ ػراـ ف ػػي تهػ ػريج أحادي ػػث الحػ ػ ؿ كالحػ ػراـ :محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف ارلب ػػاني ،المكت ػػب
اإلس مي – بيركت ،ط1405 ،3ق.

 .239غريب الحديث ،أبك يعبيد القاسـ بف سػ ٌـ بػف عبػد ا﵀ ال ػركم الب ػدادم ،تحقيػؽ :د .محمػد
عبػػد المعيػػد هػػاف ،مطبعػػة دائػرة المعػػارؼ العثمانيػػة ،حيػػدر آبػػاد -الػػدكف ،ط1384 ،1ق -
1964ـ.

 .240الفتػػاكل الحديثيػػة :أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر ال يثمػػي ،الناشػػر :دار الفكػػر ،دكف
تاريخ طبعة.

 .241فتاكل م مة لعمكـ ارمة :الشيهاف عبد العزيز بف باز ،محمد بف صالح العثيمػيف ،تحقيػؽ:
إبراهيـ الفارس ،دار العاصمة –الرياض ،ط1413 ،1هػ.
 .242فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البهػػارم :أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الف ػػؿ العسػػق ني ،دار
المعرف ػػة  -بي ػػركت1379 ،ق ،رق ػػـ كتب ػػط كأبكاب ػػط كأحاديث ػػط :محم ػػد فػ ػؤاد عب ػػد الب ػػاقي ،ق ػػاـ
بإهراجط كصححط كأشرؼ عمى طبعط :محب الديف الهطيب.

 .243فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسػي المعػركؼ بػابف ال مػاـ ،دار الفكػر،
بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .244فػػتح القػػدير ،محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ الشػػككاني ،دار ابػػف كثيػػر ،دار الكمػػـ
الطيب  -دمشؽ ،بيركت ط1414 ،1ق.
 .245فتح المجيد شػرح كتػاب التكحيػد :الشػيخ عبػد الػرحمف بػف حسػف بػف محمػد بػف عبػد الكهػاب،
تحقي ػ ػ ػ ػػؽ :محم ػ ػ ػ ػػد حام ػ ػ ػ ػػد الفق ػ ػ ػ ػػي ،مطبع ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػػنة المحمدي ػ ػ ػ ػػة ،الق ػ ػ ػ ػػاهرة ،مص ػ ػ ػ ػػر ،ط،7
1377هػ1957/ـ.
 .246فتح رب البرية بتمهيص الحمكية :محمد بف صالح بػف محمػد العثيمػيف ،دار الػكطف لمنشػر،
الرياض.
 .247فػػرؽ الشػػيعة :الحسػػف بػػف مكسػػى النػػكبهتي ،سػػعد بػػف عب ػد ا﵀ القمػػي ،تحقيػػؽ :عبػػد المػػنعـ
الحنفي ،دار الرشيد ،ط1412 ،1ق.1992/
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 .248الف ػػرؽ ب ػػيف الف ػػرؽ كبي ػػاف الفرق ػػة الناجي ػػة :عب ػػد الق ػػاهر ب ػػف ط ػػاهر ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀
الب دادم ،دار اآلفاؽ الجديدة – بيركت ،ط 1977 ،2ـ.

 .249فرؽ معاصرة تنتسب إلػى اإلسػ ـ كبيػاف مكقػؼ اإلسػ ـ من ػا :د .غالػب بػف عمػي عػكاجي،
المكتبة العصرية الذهبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ -جدة ،ط 1422-4هػ  2001 /ـ.

 .250الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ :أبك العباس ش اب الديف أحمد بف إدريس بف عبد
الرحمف المالكي الش ير بالقرافي ،عالـ الكتب ،دكف رقـ كتاريخ طبعة.
 .251فصػؿ الهطػػاب فػي إثبػػات تحريػؼ كتػػاب رب ارربػػاب :حسػيف بػػف محمػد النػػكرم الطبرسػػي،
طبعة إيراف1398 ،ق.
 .252الفصػػؿ فػػي الممػػؿ كارهػكاء كالنحػػؿ :أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ ارندلسػػي
القرطبي الظاهرم ،مكتبة الهانجي – القاهرة.

 .253الفص ػػكؿ الم م ػػة ف ػػي أص ػػكؿ ارئم ػػة :الح ػػر الع ػػاممي ،تحقي ػػؽ  :محم ػػد ب ػػف محم ػػد الحس ػػيف
القائينى ،مؤسسة معارؼ إس مي إماـ ر ا ،ط1418 ،1ق ،قـ .

 .254ف ائؿ الصحابة :أحمد بف حنبؿ ،تحقيػؽ :د .كصػي ا﵀ محمػد عبػاس ،مؤسسػة الرسػالة –
بيركت ،ط1403 ،1ق 1983 /ـ.

 .255ف ؿ أهؿ البيت كعمػك مكػانت ـ عنػد أهػؿ السػنة كالجماعػة ،عبػد المحسػف بػف حمػد بػف عبػد
المحسف العباد البدر ،دار ابف ارثير ،الرياض ،ط1422 ،1هػ2001/ـ.
 .256الفقط اركبر (مطبكع م الشرح الميسر عمى الفق يف اربسط كاركبر المنسكبيف ربي حنيفة
تأليؼ محمد بف عبد الرحمف الهميس) ،ينسب ربي حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطػي بػف

ما  ،مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية ،ط1419 ،1هػ 1999 -ـ.

 .257الفقػط عمػى المػذاهب ارربعػة :عبػد الػػرحمف بػف محمػد عػكض الجزيػرم ،دار الكتػب العمميػػة،
بيركت ،ط  1424 ،2هػ  2003/ـ.
 .258الفكر الصكفي في

كء الكتاب كالسنة :عبػد الػرحمف بػف عبػد الهػالؽ اليكسػؼ ،مكتبػة ابػف

تيمية ،الككيت ،ط1406 ،3هػ 1986/ـ.
 .259فكائػػد مػػف شػػرح كتػػاب التكحيػػد :عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ السػػدحاف ،دار المسػػمـ
لمنشر كالتكزي .
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 .260فيض القدير شرح الجام الص ير :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العػارفيف

ب ػػف عم ػػي ب ػػف زي ػػف العاب ػػديف الح ػػدادم المن ػػاكم ،المكتب ػػة التجاري ػػة الكب ػػرل – مص ػػر ،ط،1

1356ق.

 .261قاعػػدة جميمػػة فػػي التكسػػؿ كالكسػػيمة :تقػػي الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ ابػػف تيميػػة الح ارنػػي،
تحقيػ ػػؽ :ربي ػ ػ بػ ػػف هػ ػػادم عميػ ػػر المػ ػػدهمي ،مكتبػ ػػة الفرقػ ػػاف – عجمػ ػػاف ،ط1422 ،1هػ ػ ػ /

2001ـ.
 .262القػػدر أبػػك بكػػر جعفػػر بػػف محمػػد بػػف الحسػػف بػػف المسػػتىفاض ً
الف ٍريػػابًي ،تحقيػػؽ :عبػػد ا﵀ بػػف
يٍ
حمد المنصكر ،أ كاء السمؼ – السعكدية ،ط1418 ،1هػ 1997 /ـ.
 .263قكاعد الحديث :محي الديف المكسكم ال ريفي ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .264القػكؿ المفيػد عمػى كتػػاب التكحيػد :محمػد بػػف صػالح بػف محمػػد العثيمػيف ،دار ابػف الجػػكزم-
السعكدية ،ط1424 ،2هػ.
 .265الكافي تحقيؽ المجمسػي كالب بػكدم هديػة الدمشػقية :عبػد الػرحمف دمشػقية ،المكتبػة الشػاممة،
مكتبة الراف ة :مؤلفات الشيخ عبد الرحمف دمشقية.
 .266الكػػافي فػػي فقػػط اإلمػػاـ أحمػػد :عبػػد ا﵀ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي ،دار الكتػػب
العممية ،ط1414 ،1هػ 1994 /ـ.

 .267كامؿ الزيارات :جعفػر بػف محمػد بػف قكلكيػط ،تحقيػؽ :جػكاد القيػكمي ،مؤسسػة نشػر الفقاهػة،
1417ق.

 .268الكبػػائر :تنسػػب لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذهبي ،دار النػػدكة الجديػػدة –
بيركت.

 .269كتاب أصكؿ اإليماف فػي

ػكء الكتػاب كالسػنة :نهبػة مػف العممػاء ،ك ازرة الشػؤكف اإلسػ مية

كاركقاؼ كالدعكة كاإلرشاد – السعكدية ،ط1421 ،1هػ.
 .270كتػػاب التكحيػػد :صػػالح بػػف فػػكزاف بػػف عبػػد ا﵀ الفػػكزاف :ك ازرة الشػػؤكف اإلس ػ مية كاركقػػاؼ
كالدعكة كاإلرشاد -المممكة العربية السعكدية ،ط1423 ،4هػ.
 .271كتاب الكافي هدية الدمشقية :الشيخ عبد الرحمف دمشقية ،المكتبة الشاممة ،مكتبػة الراف ػة:
مؤلفات الشيخ عبد الرحمف دمشقية.
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 .272كس ػػر الص ػػنـ= م ػػا كرد ف ػػي الكت ػػب المذهبي ػػة م ػػف ارم ػػكر المهالفػ ػة لمقػ ػرآف كالعق ػػؿ :آي ػػة ا﵀

العظمى السيد أبك الف ؿ بػف الر ػا البرقعػي ،نقمػط لمعربيػة :عبػد الػرحيـ مػ زاد البمكشػي،
راجعط :عمر بف محمكد أبك عمر ،دار البيارؽ ،ط1419 ،1ق1998/ـ.

 .273كشؼ ارسرار :السيد الهميني ،ترجمػة عػف الفارسػية ،د .محمػد البنػدارم ،دار عمػار لمنشػر
كالتكزي  -عماف ،ط1408 ،1ق.

 .274كشؼ الحقائؽ :عمي آؿ محسف ،دار الصفكة – بيركت.
 .275كشؼ ال طا :جعفر النجفي ،نق ن عف أصكؿ مذهب الشيعة لمقفارم.
 .276كشؼ المػراد فػي شػرح تجريػد االعتقػاد :الع مػة الحمػي ،تحقيػؽ :آيػة ا﵀ حسػف زاد اآلممػي،
سمسمة الكتب العقائدية ( ،)175إعداد مركز اربحاث العقائدية.

 .277كيػػؼ نق ػ أر تػػاريخ اآلؿ كارصػػحاب :عبػػد الك ػريـ بػػف هالػػد الحربػػي ،مب ػرة اآلؿ كارصػػحاب –
الككيت ،ط1427 ،1ق2006/ـ.
 .278لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ابف منظكر ارنصارم ،دار صػادر – بيػركت ،ط،3
1414هػ.
 .279لساف الميزاف :أبك الف ؿ أحمد بف عمي بف محمد بػف أحمػد بػف حجػر العسػق ني ،تحقيػؽ:
عبد الفتاح أبك غدة ،دار البشائر اإلس مية ،ط2002 ،1ـ.

ً
ارئمة ارىط ًار :حسيف المكسكم ،دار ارمؿ ،ط .4
 .280﵀ ثـ لمتاريخ كشؼ ارسرار كتىٍب ًرىئةي
 .281لكام ارنكار الب ية كسكاط ارسرار ارثرية لشػرح الػدرة الم ػية فػي عقػد الفرقػة المر ػية:
أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني ،مؤسسة الهافقيف – دمشػؽ ،ط1402 ،2ق/
1982ـ.

 .282لؤلؤة البحريف في اإلجازات كتراجـ رجاؿ الحديث :يكسؼ بف أحمػد البح ارنػي ،دار ار ػكاء
–بيركت1406 ،ق1986/ـ.
 .283مجانبػػة أهػػؿ الثبػػكر المصػػميف فػػي المشػػاهد كعنػػد القبػػكر :عبػػد العزيػػز بػػف فيصػػؿ الراجحػػي،
مكتبة الرشد - ،السعكدية ،ط 1425 ،1هػ  2004 /ـ.
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 .284المجتبى مف السنف (السنف الصػ رل لمنسػائي) :أبػك عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف عمػي

الهراساني ،النسػائي ،تحقيػؽ :عبػد الفتػاح أبػك غػدة ،مكتػب المطبكعػات اإلسػ مية – حمػب،
ط 1406 ،2ق 1986 /ـ.

 .285مجم البحريف :الشيخ فجر الديف الطريحي ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .286مجم ػ البيػػاف فػػي تفسػػير الق ػرآف :أب ػك عم ػي الف ػػؿ بػػف الحسػػف الطبرسػػي ،المجم ػ العػػالمي
رهؿ البيت.
 .287مجمكع الفتاكل :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،تحقيؽ :عبد الػرحمف بػف محمػد بػف
قاس ػ ػ ػ ػ ػػـ ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ المم ػ ػ ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػ ػ ػػد لطباع ػ ػ ػ ػ ػػة المص ػ ػ ػ ػ ػػحؼ الشػ ػ ػ ػ ػ ػريؼ -المدين ػ ػ ػ ػ ػػة النبكي ػ ػ ػ ػ ػػة،

طبعة1416هػ1995/ـ.

 .288المجمػكع شػػرح الم ػذب :أبػػك زكريػػا محيػي الػػديف يحيػى بػػف شػػرؼ النػككم ،دار الفكػػر ،بػػدكف
رقـ كتاريخ لمطبعة.
 .289مجمػػكع فتػػاكل الع مػػة عبػػد العزيػػز بػػف بػػاز

 :عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد ا﵀ بػػف بػػاز ،مكق ػ

المكتبة الشاممة.
 .290المحاسػػف النفسػػانية فػػي أجكبػػة المسػػائؿ الهرسػػانية :حسػػيف بػػف الشػػيخ محمػػد آؿ عصػػفكر
الدرازم البحراني.

 .291المحاسػػف :أحمػػد بػػف محمػػد بػػف هالػػد البرقػػي ،تصػػحيح :ج ػ ؿ الػػديف الحسػػيني ،دار الكتػػب
اإلس مية-ط راف.
 .292مهتػػار الصػػحاح :زيػػف الػػديف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر ال ػرازم ،تحقيػػؽ :يكسػػؼ
الش ػػيخ محم ػػد ،المكتب ػػة العصػ ػرية -ال ػػدار النمكذجي ػػة ،بي ػػركت – ص ػػيدا ،ط1420 ،5ه ػ ػ /
1999ـ.

 .293مهتصػػر التحفػػة االثنػػي عش ػرية :شػػا عبػػد العزيػػز الػػدهمكم ،كاهتصػػر الشػػيخ محمػػد شػػكرم
ارلكسي ،المطبعة السمفية.
 .294مهتص ػ ػػر بص ػ ػػائر ال ػ ػػدرجات :الحس ػ ػػف ب ػ ػػف س ػ ػػميماف الحم ػ ػػي ،المطبع ػ ػػة الحيدري ػ ػػة-النج ػ ػػؼ،
طبعة1370:ق1950/ـ.
 .295مهتصػػر تس ػ يؿ العقيػػدة اإلس ػ مية :عبػػد ا﵀ بػػف عبػػد العزيػػز بػػف حمػػادة الجب ػريف ،مكتبػػة
الرشد ،ط1424 ،2هػ.
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 .296مهتصر معارج القبكؿ :أبك عاصـ هشاـ بف عبد القادر بػف محمػد آؿ عقػدة ،مكتبػة الكػكثر
– الرياض ،ط 1418 ،5هػ .أ فتط

 .297مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد ،كاياؾ نستعيف :محمد بف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد
ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،تحقيػػؽ :محمػػد المعتصػػـ بػػا﵀ الب ػػدادم ،دار الكتػػاب العربػػي– بيػػركت،
ط 1416 ،3هػ 1996 /ـ.

 .298مػػذكرة عمػػى العقيػػدة الكاسػػطية محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد العثيمػػيف ،مػػدار الػػكطف لمنشػػر –
الرياض1426 ،ق.

 .299مػرآة العقػػكؿ فػػي شػػرح أهبػػار آؿ الرسػػكؿ :محمػػد بػػاقر المجمسػػي ،تحقيػػؽ :جعفػػر الحس ػيني،
دار الكتب اإلس مية-ط راف1410 ،ق.

 .300مرجعية المرحمة كغبار الت يير :جعفر الشاهكرم ،دار الرسكؿ اركرـ ،ط.1
 .301مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :عمي بف (سمطاف) محمد أبك الحسف نكر الديف الم
ال ركم القارم ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ،ط1422 ،1هػ 2002 /ـ.

 .302المػ ػ ازر :الش ػػيخ محم ػػد ب ػػف المشػ ػ دم ،تحقي ػػؽ :جػ ػكاد القي ػػكمي ارص ػػف اني ،مؤسس ػػة النش ػػر
اإلس مي -ط راف ،ط1419 ،1ق.

 .303الم ػزار :محمػػد بػػف مكػػي العػػاممي الجزينػػي الش ػ ير ب الش ػ يد اركؿ ،تحقيػػؽ كنشػػر :مدرسػػة
اإلماـ الم دم  -قـ ،ط1410 ،1ق.
 .304مسػػألة التقريػػب بػػيف أهػػؿ السػػنة كالشػػيعة :د .ناصػػر بػػف عبػػد ا﵀ القفػػارم ،دار طيبػػة ،ط،2
1413ق.
 .305المسائؿ الجاركدية :الشيخ المفيد ،قـ 1413 ،ق.
 .306مستدرؾ سفينة البحار :عمي النمازم الشاهركدم ،تحقيؽ :حسف بف عمي النمػازم ،مؤسسػة
النشر اإلس مي1419 ،ق.
 .307المسػتدرؾ عمػى الصػػحيحيف :أبػك عبػػد ا﵀ الحػاكـ محمػػد بػف عبػػد ا﵀ بػف محمػػد بػف حمدكيػػط
بػػف ينعػػيـ بػػف الحكػػـ ال ػػبي الط مػػاني النيسػػابكرم المعػػركؼ بػػابف البيػ  ،تحقيػػؽ :مصػػطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1411 ،1ق1990 /ـ.
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 .308المستدرؾ عمى مجمكع فتاكل شيخ اإلس ـ :أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف تيميػة الح ارنػي ،جمػ
كترتيب :محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ ،ط1418 ،1ق.

 .309مستدركات أعياف الشيعة ،حسف ارميف ،دار التعارؼ ،ط1987 /1ـ.
 .310مستطرفات السرائر :ابف إدريس الحمي ،المكتبة الشاممة الشيعية.
ػي ،تحقيػػؽ :ر ػػا
 .311المسػػمؾ فػػي أصػػكؿ الػػديف :أبػػك القاسػػـ جعفػػر بػػف الحسػػف بػػف سػػعيد الحمػ ٌ
ارستاذم ،مجم البحكث اإلس مية -مش د-إيراف ،طُُُْْ ،ق.
 .312مسند إسحاؽ بف راهكيط :إسحاؽ بػف إبػراهيـ بػف مهمػد بػف إبػراهيـ المعػركؼ ب ػ ابػف راهكيػط،
تحقي ػػؽ :د .عب ػػد ال ف ػػكر ب ػػف عب ػػد الح ػػؽ البمكش ػػي ،مكتب ػػة اإليم ػػاف -المدين ػػة المن ػػكرة ،ط،1

1412ق1991 /ـ.

 .313مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد :أبػػك عبػػد ا﵀ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ه ػ ؿ بػػف أسػػد الشػػيباني،
تحقي ػػؽ :ش ػػعيب اررن ػػؤكط ،ع ػػادؿ مرش ػػد ،كآه ػػركف ،إشػ ػراؼ :د عب ػػد ا﵀ ب ػػف عب ػػد المحس ػػف

التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط  1421 ،1هػ  2001 /ـ.

 .314مسند االماـ الر ا :الشيخ عزيز ا﵀ عطاردم ،مؤسسة طبػ كنشػر آسػتاف قػدس الر ػكم،
 1406ه.

 .315مشارؽ ارنكار عمى صحاح اآلثار :عياض بػف مكسػى بػف عيػاض بػف عمػركف اليحصػبي،
المكتبة العتيقة كدار التراث.
 .316مشكاة المصابيح :محمد بف عبد ا﵀ الهطيب العمػرم ،أبػك عبػد ا﵀ ،كلػي الػديف ،التبريػزم،
تحقيؽ :محمد ناصر الديف ارلباني ،المكتب اإلس مي – بيركت ،ط1985 ،3ـ.
 .317مص ػػباح الفقاه ػػة ف ػػي المع ػػام ت ،أبح ػػاث أب ػػك القاس ػػـ اله ػػكئي ،بقم ػػـ المي ػػر از محم ػػد عم ػػي
التكحيدم ،دار ال ادم –بيركت.

 .318مصباح ال داية إلى اله فة كالكالية :الهميني ،مؤسسة ارعممي لممطبكعات ،بيركت ،ط،1
1427ق.

 .319مصطمحات في كتب العقائد :محمد بف إبراهيـ بف أحمد الحمد ،د ار بف هزيمة ،ط.1
 .320المصػػنؼ فػػي ارحاديػػث كاآلثػػار ،أبػػك بكػػر بػػف أبػػي ش ػيبة ،عبػػد ا﵀ بػػف محمػػد بػػف إب ػراهيـ
العبسي ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1ق.
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 .321معػػارج القبػػكؿ بشػػرح سػػمـ الكصػػكؿ إلػػى عمػػـ ارصػػكؿ :حػػافظ بػػف أحمػػد بػػف عمػػي الحكمػػي،
تحقيؽ :عمر بف محمكد أبك عمر ،دار ابف القيـ – الدماـ ،ط 1410 ،1هػ  1990 /ـ.

 .322معػػالـ أصػػكؿ الػػديف :أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف التيمػػي ال ػرازم

الممقػػب بفهػػر الػػديف الػرازم ،تحقيػػؽ :طػػط عبػػد الػػرؤكؼ سػػعد ،دار الكتػػاب العربػػي – لبنػػاف،
بدكف تاريخ كرقـ لمطبعة.

 .323معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف :أبك محمد الحسيف بف مسعكد الب كم ،حققط كهرج أحاديثط:
محمػ ػد عب ػػد ا﵀ النم ػػر ،عثم ػػاف جمع ػػة

ػػميرية ،س ػػميماف مس ػػمـ الح ػػرش ،دار طيب ػػة ،ط،4

 1417هػ  1997 /ـ.
 .324معالـ المدرستيف :السيد مرت ى العسكرم ،دار النعماف –بيركت.
 .325معاني ارهبار= عيكف ارهبار :أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيط
القمي ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .326معاني القرآف ،كاعرابط :إبراهيـ بف السرم بف س ؿ الزجاج ،تحقيؽ :عبد الجميؿ عبد شمبي،
عالـ الكتب –بيركت ،ط 1408-1هػ  1988 /ـ.
 .327المعجػػـ اركسػػط :سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أي ػػكب ،أبػػك القاسػػـ الطب ارنػػي ،تحقيػػؽ :طػػارؽ ب ػػف
عػػكض ا﵀ بػػف محمػػد ،عبػػد المحسػػف بػػف إب ػراهيـ الحسػػيني ،دار الحػػرميف – القػػاهرة ،دكف
تاريخ طبعة.
 .328معجـ البمداف :ش اب الديف أبك عبػد ا﵀ يػاقكت بػف عبػد ا﵀ الركمػي الحمػكم ،دار صػادر-
بيركت ،ط 1995 ،2ـ.
 .329المعجـ الكبير ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المهمي الشامي ،أبك القاسػـ الطب ارنػي،
تحقيؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية – القاهرة ،ط .2

 .330معجـ المؤلفيف :عمر كحالة ،مكتبة المثنى ،بيركت-لبناف ،دكف تاريخ كرقـ لمطبعة.
 .331معجػػـ رجػػاؿ الحػػديث رجػػاؿ الحػػديث كتفصػػيؿ طبقػػات الػػركاة :السػػيد أبػػك القاسػػـ المكسػػكم
الهكئي ،ط1992 ،5ـ.
 .332الم نػػي ،أبػػك محمػػد مكفػػؽ الػػديف عبػػد ا﵀ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي ،مكتبػػة
القاهرة1968 ،ـ.
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 .333مفاتيح الجناف :عباس بف محمد بف ر ا القمي ،مكتبة الرسكؿ اركرـ -بيركت1997 ،ـ.
 .334مفاتيح ال يب "التفسير الكبير" :أبك عبد ا﵀ محمد بػف عمػر بػف الحسػف بػف الحسػيف التيمػي
الرازم الممقب بفهر الديف الرازم ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط1420 ،3ق
 .335المفػردات فػي غريػب القػرآف :أبػك القاسػـ الحسػيف بػػف محمػد المعػركؼ بال ارغػب ارصػػف انى،

تحقي ػ ػػؽ :ص ػ ػػفكاف ع ػ ػػدناف ال ػ ػػداكدم ،دار القم ػ ػػـ ،ال ػ ػػدار الش ػ ػػامية – دمش ػ ػػؽ ،بي ػ ػػركت ،ط،1

1412هػ .
 .336المف ػـ شػػرح صػػحيح مسػػمـ أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عمػػر بػػف إبػراهيـ القرطبػػي ،تحقيػػؽ :محػػي
الديف مستك ،أحمد السيد ،كآهركف ،دار ابف كثير ،ط1417 ،1ق1996/ـ.
 .337مق ػ ػػاؿ عب ػ ػػر مكقػ ػ ػ كاش ػ ػػؼ الحقػػ ػػائؽ الش ػ ػػبكة الميبرالي ػ ػػة العربي ػ ػػة ،الس ػ ػػبت ،2015/4/18
س11ص ،الشبكة العنكبكتية.

 .338مقاالت اإلس مييف كاهػت ؼ المصػميف :أبػي الحسػف عمػي بػف إسػماعيؿ ارشػعرم ،تحقيػؽ:
محمد محي الديف عبد الحميد ،مكتبة الن

ة المصرية ،القاهرة ،ط1389 ،2ق1969/ـ.

 .339المقاالت كالفرؽ :سعد بف عبد ا﵀ القمي ،مطبعة حيدرم-ط راف1963 ،ـ.
 .340مقػػاييس الم ػػة :أحمػػد بػػف فػػارس القزكينػػي ال ػرازم ،تحقيػػؽ :عبػػد الس ػ ـ محمػػد هػػاركف ،دار
الفكر 1399هػ 1979 /ـ.

 .341المقنعة :الشيخ المفيد ،مؤسسة النشر اإلس مي ،قـ ط 1413 ،2ق.
 .342مك ػ ػ ػػارـ االهػ ػ ػ ػ ؽ ،ر ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػديف أب ػ ػ ػػي نص ػ ػ ػػر الحس ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػف الف ػ ػ ػػؿ الطبرس ػ ػ ػػي ،ط،6
1392ق 1972/ـ.
 .343المكاسب المحرمة :الهميني ،مؤسسة اسماعيمياف -قـ ،ط1410 ،3ق.
 .344الممػػؿ كالنحػػؿ :أبػػك الفػػتح محمػػد بػػف عبػػد الك ػريـ بػػف أبػػى بكػػر أحمػػد الش رسػػتاني ،مؤسسػػة
الحمبي ،دكف تاريخ أك رقـ لمطبعة.
 .345مف ال يح ر الفقيط ،الصدكؽ ،تحقيؽ :عمي أكبر غفارم ،مؤسسة النشر اإلس مي ،ط.2
 .346مف مهازم الراف ة عبر التاريخ ،تحقيؽ :عمي بف نايؼ الشحكد ،ط1432 ،2هػ2011/ـ.
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 .347منار القارم شرح مهتصػر صػحيح البهػارم :حمػزة محمػد قاسػـ ،راجعػط :الشػيخ عبػد القػادر

اررناؤكط ،عني بتصحيحط كنشر  :بشير محمػد عيػكف ،مكتبػة دار البيػاف -دمشػؽ1410 ،
هػ  1990/ـ.

 .348المنػػار المنيػػؼ فػػي الصػػحيح كال ػػعيؼ :محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب ابػػف قػػيـ الجكزيػػة،
تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،مكتبة المطبكعات اإلس مية ،حمب ،ط1390-1هػ1970/ـ.

 .349منار ال دل في إثبات النص عمػى ارئمػة االثنػي عشػر النجبػا :عمػي بػف عبػد ا﵀ البح ارنػي،
تحقيؽ :عبد الحميـ الحمي ،مكتبة دار مهطكطات العتبة العباسة المقدسة.

 .350مناقػػب آؿ أبػػي طالػػب :أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف عمػػي بػػف ش ػ ر آشػػكب ،المطبعػػة الحيدريػػة-
النجؼُّٕٓ ،قُٗٓٔ/ـ.

 .351المنتقػػى شػػرح المكطػػا :أبػػك الكليػػد سػػميماف بػػف همػػؼ بػػف سػػعد القرطب ػي البػػاجي ارندلسػػي،
مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ،ط1332 ،1هػ.
 .352منظكمػػة المقدمػػة فيمػػا يجػػب عمػػى قارئػػط أف يعممػػط :محمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الجػػزرم،
تحقيؽ :د .أيمف سكيد ،دار نكر المكتبات -جدة ،ط1427 ،4ق2006/ـ.
 .353من اج البراعة في شرح ن ج الب غة :حبيب ا﵀ ال اشمي الهكئي ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .354من اج البراعة :قطب الديف الراكندم ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .355من اج السنة النبكية في نقض ك ـ الشيعة القدرية :تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد
الس ػ ـ ابػػف تيميػػة الح ارنػػي الحنبمػػي ،تحقيػػؽ :محمػػد رشػػاد سػػالـ ،جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف

سعكد اإلس مية ،ط 1406 ،1هػ  1986 /ـ.

 .356المن ػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج :أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم،
دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط1392/2ق.

 .357م ػكارد الظمػػآف إلػػى زكائػػد ابػػف حبػػاف :أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سػػميماف ال يثمػػي،
تحقيؽ :حسػيف سػميـ أسػد ال ٌػدا ارني -عبػد عمػي الككشػؾ ،دار الثقافػة العربيػة ،دمشػؽ ،ط،1
1411ق 1412 -هػ.

 .358مكاقؼ الطكائؼ مػف تكحيػد ارسػماء كالصػفات :محمػد بػف هميفػة بػف عمػي التميمػي ،أ ػكاء
السمؼ -الرياض ،السعكدية ،ط1422 ،1هػ2002/ـ.
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 .359مكاه ػػب الجمي ػػؿ لش ػػرح مهتص ػػر الهمي ػػؿ :ش ػػمس ال ػػديف محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف
الطرابمسي ،المعركؼ بالحطاب الرعيني المالكي ،دار الفكر ،ط1412 ،3هػ 1992/ـ.

 .360مكسػػكعة اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  فػػي الكتػػاب كالسػػنة كالتػػاريخ :محمػػد الريش ػ رم،
كالمس ػػاعداف  :الس ػػيد محم ػػد ك ػػاظـ الطباطب ػػائي ،الس ػػيد محم ػػكد الطباطب ػػائي ،دار الح ػػديث

لمطباعة كالنشر ،ط1425 ،2ق.

 .361المكسكعة الحرة ،شبكة المعمكمات الدكلية.
 .362مكسػػكعة الصػػحيح المسػػبكر مػػف التفسػػير بالمػػأثكر :أ .د .حكمػػت بػػف بشػػير بػػف ياسػػيف ،دار
المآثر لمنشر كالتكزي كالطباعة-المدينة النبكية ،ط1420 ،1هػ 1999 /ـ.
 .363المكسػ ػ ػػكعة الفق يػ ػ ػػة الككيتيػ ػ ػػة ،ك ازرة اركقػ ػ ػػاؼ كالشػ ػ ػػئكف اإلس ػ ػ ػ مية – الككيػ ػ ػػت ،ط ،2دار
الس سؿ – الككيت.

 .364المكس ػػكعة الميسػ ػرة ف ػػي اردي ػػاف كالمػ ػػذاهب كارحػ ػزاب المعاصػ ػرة :الن ػػدكة العالمي ػػة لمشػػػباب

اإلس مي ،إشراؼ كتهطيط كمراجعة :د .مان بف حماد الج ني :دار الندكة العالميػة ،ط،4
1420ق.

 .365مكقؼ ابف تيمية مف ارشاعرة :عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمػكد ،مكتبػة الرشػد –
الرياض ،ط 1415 ،1هػ1995 /ـ.

 .366ميزاف الحكمة :محمد الرم ش رم ،دار الحديث ،ط 1416 ،1ه
 .367الناف يكـ الحشر ،الحمي ،دار ار كاء  -بيركت ،ط 1417هػ1996 /ـ.
 .368النبػكات :تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد السػ ـ بػػف عبػػد ا﵀ بػػف أبػػي

القاسػػـ بػػف محمػػد ابػػف تيميػػة ،تحقيػػؽ :عبػػد العزيػػز بػػف صػػالح الطكيػػاف ،أ ػكاء السػػمؼ-

الرياض ،السعكدية ،ط1420 ،1هػ2000/ـ.

 .369النصب كالنكاصب :محسف المعمـ ،دار ال ادم-بيركت.
 .370نقد أصكؿ كتاب الكافي كصاحبط :عبػد الػرحمف دمشػقية ،المكتبػة الشػاممة ،مكتبػة الراف ػة:
مؤلفات الشيخ عبد الرحمف دمشقية.
 .371ن اية المراـ :السيد العاممي ،المكتبة الشاممة الشيعية1091 ،ق.
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 .372الن اية في غريب الحديث كارثر :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بػف
محمػػد ابػػف عبػػد الكػريـ الشػػيباني الجػػزرم ابػػف ارثيػػر ،تحقيػػؽ :طػػاهر أحمػػد الػزاكم ،محمػػكد

محمد الطناحي ،المكتبة العممية  -بيركت1399 ،هػ 1979/ـ.
 .373ن ج الب غة مجمكع ما اهتار الشريؼ الر ي مف هطب منسكبة لإلماـ عمي ،شرح محمػد
عبد  ،دار الذهائر-قـ ،ط1412 ،1ق.

 .374ن ج الب غة :أبك الحسف محمد بف الحسيف بف مكسى بػف محمػد بػف مكسػى بػف إبػراهيـ بػف
الحسكف ،إعداد مركز اربحاث العقائدية.
اإلماـ مكسى الكاظـ  ،تحقيؽ :الشيخ فارس
ٌ

 .375ن ػػكر التكحي ػػد كظمم ػػات الش ػػرؾ ف ػػي

القحطاني ،مطبعة سفير -الرياض.

 .376نكر السنة كظممات البدعة في

ػػكء الكت ػػاب كالس ػػنة :د .س ػػعيد ب ػػف عم ػػي ب ػػف كه ػػؼ

كء الكتاب كالسنة :د .سعيد بف عمي بف كهؼ القحطاني،

مطبعة سفير -الرياض.
 .377ني ػػؿ اركط ػػار :محم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ الش ػػككاني ،تحقي ػػؽ :عص ػػاـ ال ػػديف
الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،ط1413 ،1هػ 1993 /ـ.
 .378هدية العارفيف ،ف ارس الكتب ،المكتبة الشاممة الشيعية.
 .379ىكا يم ىحمػ ىػدا ي ﴿إًف ىشػػانًىئ ىؾ يهػ ىػك ٍار ٍىبتىػ يػر﴾ :أبػػك التػراب سػػيد بػػف حسػػيف بػػف عبػػد ا﵀ العفػػاني ،دار
العفاني -مصر ،ط 1427 ،1هػ 2006 /ـ.
 .380كسػػائؿ الشػػيعة :محمػ ٍػد بػػف الحسػػف الحػػر العػػاممي ،تحقيػػؽ :مؤسسػػة آؿ البيػ ً
ػت عمػػي ـ السػ ـ
ي
ٌ
ي ٌ
إلحياء التر ً
اث.
 .381الكشػػيعة فػػي كشػػؼ كفريػػات كشػػنائ ديػػف الشػػيعة :أ.د .صػػالح حسػػيف الرقػػب ،جمعيػػة أهػػؿ
السنة أنصار آؿ البيت كارصحاب ،ط1435 ،2ق2004/ـ.

 .382اليقيف :سيد عمى بف مكسى بف طاككس ،مؤسسط دار الكتاب -قـ1413 ،ق.
م اجع االنت ن :
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 http://www.alehkaky.com/vb/showthread.php?t=22590 .1منت ػ ػ ػ ػ ػ ػػديات يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
حسيف ،السبت 2015/4/18ـ ،س 9:50ص ،إجابة مف أحد عممائ ـ :الحاج مير از حسف

الحائرم ارحقاقي ،عمى سؤاؿ رقـ.354 :
،https://www.youtube.com/watch?v=2oUDWuBWI9E .2
الجمعة ،2015/5/22،س12ـ.

 https://www.youtube.com/watch?v=wUOeljFIZA4 .3ارربعاء.2015/5/20،
https://www.youtube.com/watch?v=zXhBtPY_hM4- .4
الجمعة.2015/5/22،
 .5شػػرح الػػدر الن ػػيد فػػي إهػ ص كممػػة التكحيػػد لإلمػػاـ الشػػككاني :محمػػد حسػػف عبػػد ال فػػار،

دركس ص ػػكتية ق ػػاـ بتفري ػػا مكقػ ػ الش ػػبكة اإلسػ ػ مية، http://www.islamweb.net،

الدرس .10
 .6قناة الككثر الشيعيةhttps://www.youtube.com/watch?v=9I6vVXwPhqs ،
 .7مكاقػ ػ إلكتركني ػػة :مق ػػاؿ بعنػ ػكاف :أس ػػاليب الش ػػيعة ف ػػي الطع ػػف ب ػػأعراض مه ػػالفي ـ كتش ػػكيط
سػػمعت ـ كارسػػاس العقائػػدم ل ػػا / http://www.dd-sunnah.netشػػبكة الػػدفاع عػػف

السنة.

 .8مكق حقيقة الشيعة الركافض ./http://www.alshe3h.com/2

.9

مكق فيصؿ نكر./http://fnoor.com/main

 .10مكق ػ ػ قنػ ػػاة السػ ػػردابhttps://www.youtube.com/watch?v=jeEVQ-LS8FQ ،
الث ثاء 2015/5/12ـ.

 .11مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ قن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة أه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ البي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
الشيعيةhttps://www.youtube.com/watch?v=85JZr3wtbB8:
 .12مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ قن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنية
https://www.youtube.com/watch?v=BSMXdgRwl0g
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