الدكتوز صاحل حشني السقب
أستاذ سابق للعقيدة واملراهب املعاصسة
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نحم يده كنستى ًعينو كنستى ٍغ ًفره ،كنعكيذ بً ً
اهلل ًم ٍف يش ير ً
كر أٍىنفي ًسىنا ىك ًم ٍف
ى ٍ ى ي ى ى ٍ ي ي ىى ٍ يي ى ى ي
ً
مف يي ًد ًه اهلل ىفبل م ً
م لىوي ،ىكأى ٍشيى يد
ض َّؿ لىوي ،ىك ٍم ٍف ىي ٍ
ضمي يؿ فى ىبل ىىاد ى
ىٍ ىٍ
ي
ي

ًإ َّف اٍلحمد ً
هلل،
ىٍ
سيىّْئ ً
ىع ىم ًالىنا،
ات أ ٍ
ى
َّ
ً
ً
يؾ لىوي ،ىكأى ٍش ىي يد أ َّ
ىف يم ىح َّم ىدان ىعٍب يدهي ىكىر يسكليوي.
ىف ال إلىوى إال اهللي ىك ٍح يدهي ال ىش ًر ى
أٍ

المقدمة:
صنؼ بعض شيكخ ّْ
لقد َّ
يعة كتبٌا في تفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء عمييـ
الش ى
الصبلة كالسبلـ )1(،كمف ىذه الكتب :تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ:

الشيخ المفيد محمد بف محمد بف نعماف .كتفضيؿ األئمة عمى األنبياء الذيف
كانكا قبؿ جدىـ النبي الخاتـ صمى اهلل عميو كسمـ ،كتفضيؿ عمي عميو

السبلـ عمى أكلي العزـ مف الرسؿ :لياشـ بف السيد سميماف بف سيد إسماعيؿ

الحسيني البحراني.

()2

كتفضيؿ األئمة عمى غير جدىـ مف األنبياء :لمحمد

كاظـ اليزار جريبي الحائرم ،كيقصد بالجد رسكؿ اهلل صمى اهلل كعميو كسمـ.
كمنيا :التفضيؿ :لفارس بف حاتـ بف ماىكيو القزكيني .كالتفضيؿ :ألبي
طالب عبيد اهلل بف أبي زيد أحمد بف يعقكب بف نصر األنبارم .في إثبات

إمامة كأفضمية أمير المؤمنيف عميو السبلـ :ألبي الفضؿ محمد بف المكارـ

العمكم الحسيني ،كتفضيؿ األئمة عمى األنبياء :لمحسف بف سميماف الحمي
صاحب مختصر بصائر الدرجات.

()3

كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ

عمى غير النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كتفضيؿ أكالده عمى أكالد

كتابي :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة :لمشيخ آقا بزرؾ الطيراني .361-360/6
 -1ذكرت كثير مف ىذه المصنفات في ى
كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف نعماف ص .8-4
 -2انظر غاية المراـ كحجة الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ :ىاشـ البحراني المكسكم التكبمي ،ص.10
 -3انظر بحار األنكار .361/4
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الشيخيف :لمحمد بف دلدار عمي النقكم المكينكم .كتفضيؿ أمير المؤمنيف
عميو السبلـ عمى مف عدا خاتـ النبييف صمى اهلل عميو كآلو كسمـ :لمحمد
باقر المجمسي.
كمنيا :تفضيؿ نبينا محمد كآلو الطاىريف صمكات اهلل عمييـ أجمعيف عمى
جميع األنبياء كالمرسميف :لمحمد بف عبد عمي بف عمد بف أحمد آؿ عبد
الجبار القطيفي .كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :لمشيخ أبي الفتح محمد
ب ف عمي بف عثماف الكراجكي ،كمنياج الحؽ كاليقيف في تفضيؿ أمير
المؤمنيف عميو السبلـ عمى سائر األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ :لكلي بف
نعمة اهلل الحسيني الرضكم الحائرم .كالمنيج القكيـ في تفضيؿ الصراط
المستقيـ عمي عميو السبلـ عمى سائر األنبياء كالمرسميف سكل نبينا صمى اهلل

عميو كآلو كسمـ ذم الفضؿ العميـ :لمشيخ ميذب الديف أحمد ،كالرسالة الباىرة
في العترة الطاىرة عمييـ السبلـ :لمسيد الشريؼ المرتضى أبي القاسـ عمي بف
الحسيف المكسكم ،كتفضيؿ عمي عميو السبلـ :ألبي الحسف عمي بف عيسى

بف عمي بف عبد اهلل الرماني )1(.كتفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء

عمييـ السبلـ :لمشيخ المعاصر عمي الحسيني الميبلني.

كنظر لكث ًرة ىذه الكتب كتداكليا بيف ّْ
يعة ،كجيرىـ بيذا المعتقد الفاسد
نا
الش ى
الضاؿ في منتدياتيـ ككسائؿ إعبلميـَّ ،
أف
فإنو مف الكاجب عمى أىؿ العمـ ٍ

فساد ىذا المعتقد  ،كينقضكه لمخالفتو المعمكـ مف الديف بالضركرة ،كلما
ييىبيّْنكا ى
لو مف أثر كبير في زلزلة عقيدة مف يؤمف بو ،لذا كاف ىذا البحث.

 -1انظر تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد ص .8-4

3

تمييد:
موقف أىل السنة من أفضمية األنبياء عمييم السالم عمى
غيرىم من البشر
أجمع أىؿ السنة كالجماعة عمى تفضيؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ
عمى غيرىـ مف صالحي المؤمنيف ،فيـ الذيف اصطفاىـ اهلل تعالى مف بيف
البشر بالرسالة ،كخصيـ بكبلمو ككحيو ،كأنزؿ عمييـ الكتب السماكية،
األمة ،كدعكة الناس لعبادة اهلل
كتحممكا تكاليؼ أعباء القياـ بالرسالة ،كتبميغ َّ
َّ

تعالى كأداء األمانة ،كجاىدكا في سبيمو َّ
حؽ جياده ،كبمغكا الكماؿ في تحقيؽ
عز َّ
العبكدية هلل َّ
كجؿ .كقد رتَّب المَّو عباده السعداء المنعـ عمييـ "أىربع مراتب"،
ىعمىٍي ًي ٍـ ًم ىف
اهلل تعالى

َّ
َّ ً
ً
فقاؿ تعالى  :ىك ىم ٍف يي ًط ًع المَّوى ىك َّ
الر يس ى
يف أٍىن ىع ىـ الموي
كؿ فىأيكلىئ ىؾ ىم ىع الذ ى
اء ك َّ ً ً
ُّ ً
النبًيّْيف ك ّْ ً
يف ىك ىح يس ىف أيكلىئً ىؾ ىرًفيقنا فبدأ
الصالح ى
الص ّْديق ى
يف ىكالشيى ىد ى
َّ ى ى
بالصديقيف بعد النبييف ،كالصديقكف ىـ :المبالغكف في التصديؽ ،كأبك بكر
رضي اهلل عنو عمى رأسيـ ،لقكة تصديقو النبي عميو الصبلة كالسبلـ.

يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" :كقد اتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا كسائر أكلياء
()1

اهلل تعالى عمى َّ
األنبياء أفض يؿ مف األكلياء الذيف ليسكا بأنبياء".
أف
ى
ض يؿ أحدان مف األكلياء عمى و
أبك جعفر الطحاكم" :كال ين ىف ّْ
أحد مف األنبياء
احد أفض يؿ مف جميع األكلياء".
عمييـ السبلـ ،كنقك يؿ :ىنبً هي ك ه

 -1مجمكع الفتاكل :ابف تيمية .221/11

 -2شرح العقيدة الطحاكية :عمي بف عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي 741/2
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()2

كقاؿ

كيقكؿ الحافظ جبلؿ الديف السيكطيَّ :
"فإف مف عقيدة أىؿ السنة كالجماعة

جمعي عمييا َّ
كسبلموي أٌفض يؿ مف
ات اهلل عمييـ
أف
األنبياء ك ُّ
الر ى
سؿ صمك ي
ى
ي
الم ى
ي
ً
أحدىـ
بمغ ي
غيرىـ مف األكلياء ،كالصديقيف كالشيداء كآحاد المؤمنيف ،ك َّأنو ال ىي ي
و
يقؿ بتفضيميـ عمى
عمؿ
عمؿ مف
مقاميـ ،كال درجتيـ ميما
و
صالح ،كلـ ٍ
ى
ى
()1
َّ
ً
األنبياء إال ضبل يؿ ّْ
يعة الرافضة  -أقمأىـ اهلل ، -فمف عقائدىـ الباطمة
الش ى
و
َّ ً
بعض
رسالة ىس َّكىدىا
ت عمى
أف األىئ ىمةى أفض يؿ مف األنبياء كالمرسميف ،فقد ىكق ٍف ي
ي
ً
ُّ
فالحمد هلل الذم
األنبياء)،
سماىا( :تفضي يؿ األىئً َّم ًة عمى
عممائًيـ المعاصريف َّ
مما ابتبلى يى يـ بً ًو".
ىعافىانا َّ

()2

ِ
األدلَّ ُة َّ
الشرعي ُة في أفضميَّة األنبياء عمييم السالم عمى غيرىم:

ً
َّ
تفضيؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ
استدؿ أى يؿ السَُّّنة كالجماعة عمى
اس بالكتاب كالسَّنة ،ك ً
الن ً
عمى غيرىـ مف َّ
كبياف
الصريح ،كاإلجماع.
العقؿ َّ
ي
ي
ذلؾ- :

أوال :أدلة القرآن الكريم:
إف القرآف الكريـ ُّ
َّ
يدؿ عمى اصطفاء األنبياء عمييـ السبلـ كاختيارىـ عمى

جميع العالميف ،كأنيـ أفضؿ منيـ،

()3

كمف ذلؾ- :

ِّ
كحا ىى ىدٍيىنا ًمف
 -1قاؿ اهلل تعالى  :ىكىك ىىٍبىنا ىلوي إً ٍس ىح ى
كب يكبل ىى ىدٍيىنا ىكين ن
ؽ ىكىي ٍعقي ى
كف ىك ىك ىذلً ىؾ ىن ٍج ًزم
كس ى
قىٍب يؿ ىك ًمف يذّْرَّيتً ًو ىد ياك ى
اف ىكأىي ى
كسى ىك ىى يار ى
كد ىك يسمىٍي ىم ى
ؼ ىك يم ى
ُّكب ىكيي ي
الصالً ًحيف ،كًاسم ً
ًً
يؿ
اس يك ّّؿ ّْم ىف
اع ى
اٍل يم ٍحسن ى
يسى ىكًاٍلىي ى
يف ،ىكىزىك ًريَّا ىكىي ٍحىيى ىك ًع ى
َّ ى ى ٍ ى
 -1أقمأىـ اهلل أم أذليـ ،انظر تيذيب المغة :محمد بف أحمد بف األزىرم .270/9
 -2العرؼ الكردم في أخبار الميدم :لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي .119/1

 -3انظر مختصر التيحفة اإلثنى عشرية :شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم ص.101
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ً
طا ىك يكبلِّ َّ
يف[ سكرة األنعاـ.]86-84 :
كن ىس ىكليك ن
ىكاٍلىي ىس ىع ىكيي ي
فضٍمىنا ىعمىى اٍل ىعالىم ى
يـ َّ
أفضؿ
أف يككنكا
األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ
أف
ى
يجب ٍ
ي
ّْف القر ي
ييبًي ي
ى
آف الكر ي

الن ً
َّ
اس.

()1

ّْيف ىعمىى ىب ٍع و
ض َّ
 -2قاؿ اهلل تعالى  :ىكلى ىق ٍد ىف َّ
كد
ض ىكآتىٍيىنا ىد ياك ى
ضٍمىنا ىب ٍع ى
النبًي ى
كر[ سكرة اإلسراءَّ ،]55 :
إف تفضيؿ اهلل األنبياء بعضيـ عمى بعض فيو
ىزيب نا
إشارة إلى تفضيؿ األنبياء عمييـ السبلـ عمى غيرىـ مف َّ
كقع
الناس ،إ ٍذ ى
ً
َّ
الن ً
ض ًؿ عمى َّ
الم ىف َّ
بي مف المزايا
اس ،بما َّ
خص يك َّؿ ىن و
التفضي يؿ في ىذا الجنس ي
كالخصائص التي لـ تكف لغيرىـ.

()2

َّ ً
الن ً
اٍل ىم ىبلئً ىك ًة ير يسبلن ىك ًم ىف َّ
يع
اس إً َّف الموى ىسم ه
إف اهلل اصطفى آدـ كنكحا كآؿ إبراىيـ

َّ
صطى ًفي ًم ىف
 -3قاؿ تعالى :الموي ىي ٍ
ب ً
ص هير[ الحج ،]75 :كقاؿ تعالى:
ى
كآؿ عمراف عمى العالميف [ ى ً
كسى
اف .]33 :كقاؿ تعالى :قى ى
آؿ ع ٍم ىر ى
اؿ ىيا يم ى
الن ً
طفىٍيتي ىؾ ىعمىى َّ
اس بً ًر ىساالىتًي ىكبً ىكبلى ًمي فى يخ ٍذ ىما آتىٍيتي ىؾ ىك يكف ّْم ىف
اص ى
إًنّْي ٍ
َّ ً
ادىنا إبراىيـ كاسحاؽ
يف[ ألعراؼ ،]144 :كقاؿ تعالى :كاذكر ًعىب ى
الشاك ًر ى
ً
ص وة ًذ ٍك ىرل الدار ىكًاَّنيي ٍـ
ىكىي ٍعقي ى
كب أ ٍيكلًى األيدم كاألبصار إًَّنا أخمصناىـ بً ىخال ى
ندىنا لى ًم ىف المصطفيف األخيار[ سكرة ص .]47-45 :فقكلو تعالى:
ًع ى
مكف عمى ً
يفيد َّ
األنبياء ىـ الذيف يي ّْ
غيرىـ في
أف
المصطفيف األخيار ي
فض ى
ى

المناقب الحميدة ،كالصفات الكريمة .كأخيار :جمع خير ،كأخيار :أفعؿ

تفضيؿ.

()3

 -1انظر تفسير مفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ :فخر الديف الرازم .54/13
 -2انظر تفسير البحر المحيط :أبك حياف األندلسي .68/7

 -3انظر التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ :د .محمد سيد طنطاكم .171/12
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إف االص ػػطفاء كاالختي ػػار لؤلىنبي ػ ً
َّ
ػاء ًمَّنػ ػةي إليي ػ ػةه ام ػػتى َّف اهلل س ػػبحانو بي ػػا عمػ ػػى
ى
ى
األنبيػ ً
ػاء كالمرسػػميف عمػػييـ الصػػبلة كالسػػبلـ .ككػػكف النبػػكة منح ػةن إليي ػةنَّ :
أف اهلل
الرس ػ ػ ً
ص ػ ػػيـ كمي ػ ػ َّػزىـ
ػالة إالَّ رج ػ ػػاالن ىخ َّ
لم ًي َّم ػ ػ ًػة ّْ
تع ػ ػػالى ال ىيخت ػ ػ ي
ػار كال ىيص ػ ػػطفي ي
بخصػػائص كممي ػز و
ات ليسػػت مكجػػكدةن فػػي سػ ً
الرسػػؿ عمػػييـ
ػائر البشػػر ،فجميػػعي ُّ
ى
ً
ػاء ،كأطي يػرىـ قمبػان،
السبلـ أكم يؿ البشر خمقةن ي
كخمقان ،كأرجحيـ عقػبلن ،كأكفػرىـ ذك ن
اختص ػػيـ بكحيً ػ ًػو ،كجعمي ػػـ
كق ػػد أىىي ػ َّػدىـ اهلل تع ػػالى ب ػػالمعجزات كق ػػكًة البػ ػراىيف ،ك َّ
كخصػيـ بػأنكاع كراماتًػو ،فمػنيـ
أمناء عمى رسالتو ،ككاسػطة بينػو كبػيف عبػاده،
َّ
ى
َّ
مكانػػا ىعمي ػان ،كلػػـ
رفعػػوي ن
مػػف اتَّخ ػ ىذه خمػػيبلن ،كمػػنيـ مػػف كم ىمػػو تكميم ػان ،كمػػنيـ مػػف ى
ً
لعباده كصكالن إليو إالَّ مػف طػريقيـ ،كال دخػكالن إلػى الجنػة إالَّ خمفيػـ ،كلػـ
يجعؿ
و َّ
ػرب الخمػؽ إليػو كسػيمةن.
كرـ أحدان منيـ بكرامة إال عمػى أيػدييـ ،فيػـ أق ي
يي ٍ
()2
ً
الن ً
فيـ أفض يؿ َّ
اىـ.
اس بتفضيؿ اهلل تعالى إًيَّاىـ عمى ىم ٍف س ىك ي

()1

لػذلؾ

 -4قاؿ تعالىُّ  :رسبلن ُّمب ّْش ًريف كم ًنذ ًر ً َّ
كف ًل َّمن ً
اس ىعمىى المٌ ًو يح َّجةه ىب ٍع ىد
يف لىئبل ىي يك ى
ي ى ى ىي ى
الرس ًؿ ك ىكاف المٌو ع ًز نا ً
سبحانو كتعالى
يما[ النساء .]165 :لقد ى
ى
ُّ ي ى ى ي ى
جعؿ اهللي
يز ىحك ن
عقاب ،فيذا ُّ
يح َّجةى األنبياء عمييـ السبلـ مبطمىةه لمعذر ،كمخالفتييـ مكجبةه لم ً
يدؿ
ي
عمى ً
عمك مرتبتيـ عمييـ السبلـ كأفضميتًيـ عمى غيرىـ مف الناس.

ثانيا :أدلة السنة النبوية:
 -1ع ٍف أىبًي ىرٍيرةى ر ً
سيد
ض ىي المَّوي ىعٍنوي قى ى
اؿ :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :أنا ي
ى
يى ى ى
)
3
(
سيد ً
كلد آدـ يكـ القيامة ،ك َّأك يؿ مف
القكـ يكـ القيامة" .كركم بمفظ" :أنا ي
 -1انظر طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف :محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ص .350

 -2انظر تفسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي – بتصرؼ.300/2 -
ىف
ىف أٍىن ًذ ٍر قى ٍك ىم ىؾ ًم ٍف قىٍب ًؿ أ ٍ
كحا إًلىى قى ٍك ًم ًو أ ٍ
 -3ركاه البخارم ،رقـ  ،3340كتاب األنبياء ،باب قكؿ اهلل تعالى( :إًنَّا أ ٍىر ىسٍمىنا ني ن
يأٍتًييـ ع ىذ ه ً
يـ).
ى ى يٍ ى
اب أىل ه
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القبر ك َّأك يؿ شافع ك َّأك يؿ مشفع" )1(.في الحديث داللةه عمى َّ
أف محمدان
ىي ي
نشؽ عنو ي
ّْد
صمى اهلل عميو كسمـ
ي
أفضؿ األنبياء كالمرسميف في الدنيا كاآلخرة ،كىك ًسي ي
و
ً
كلد آدـ يكـ القيامةَّ ،
ألحد بالشفاعة لمخبلئؽ يكـ القيامة إال
ألنو ال ييؤىذ يف
لمحمد عميو الصبلة كالسبلـ ،كىذا ىك المقاـ الذم يحمده عميو األكلكف
كدا .كاذا كاف
كاآلخركف ،قاؿ تعالى  :ىع ىسى أىف ىيٍب ىعثى ىؾ ىرب ى
اما َّم ٍح يم ن
ُّؾ ىمقى ن
كذلؾ فذا يعني أنو أفضؿ الناس.
 -2عف أنس بف مالؾ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :ال يؤمف
()2

كعف أنس

أحب إليو مف كلده ككالده كالناس أجمعيف".
أحدكـ حتى أككف
ٌ
كجد حبلكة
بف مالؾ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:
ه
"ثبلث مف يك َّف فيو ى
مما سكاىما ،كمف َّ
اإليماف :مف كاف اهلل كرسكلو َّ
عبدا ال ىي ًحبُّو
أحب إليو َّ
أحب ن
َّ
أف ييمقىى في
أف ى
يعكد في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل ،كما يكره ٍ
إال هلل ،كمف يكره ٍ
النار" )3(.كفي الحديثيف داللةه عمى َّ
إيماف المرًء ال ىيتً ُّـ كال يكتمؿ إالَّ بمحبة
أف
ى

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

جميكر ا ّْ
يعة مف المتقدميف كالمتأخريف بتفضيؿ غيره عميو.
لش ى

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

الفضائؿ ،باب تفضيؿ نبيّْنا عمى األنبياء.
ب الرَّس ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ك ىسَّمـ ًم ٍف ًٍ
يم ً
ُّ
اف .كمسمـ ،رقـ  ،63كتاب
اإل
كؿ
ح
اب
ب
،
اإليماف
 -2ركاه البخارم رقـ  ،15كتاب
ي
ى
ى
ي
ى
ى ى
اإليماف ،باب كجكب محبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكثر مف األىؿ كالكلد كالكالد كالناس أجمعيف كاطبلؽ عدـ اإليماف

عمى مف لـ يحبو ىذه المحبة.
ىف يٍمقىى ً
كد ً
َّار ًم ٍف ًٍ
يم ً
ً
ً
اف .كمسمـ رقـ
اإل
الن
ي
ف
أ
ه
ر
ك
ي
ا
م
ك
ر
ف
ك
ل
ا
ي
ف
ع
ي
ىف
أ
ًه
ر
ك
ف
م
اب
ب
اإليماف،
كتاب
 -3ركاه البخارم رقـ ،21
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ي
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى ى ىي ي
ى ىي
ى
ى ى
 ،67كتاب اإليماف ،باب بياف خصاؿ مف اتصؼ بيف كجد حبلكة اإليماف.
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 -3ركل أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو فقاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ في أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما" :ىذاف سيدا كيكؿ أىؿ الجنة مف
ال النبييف كالمرسميف".
األكليف كاآلخريف ،إ ٌ

()1

كركم بمفظ" :أبك بكر كعمر سيدا

كيكؿ أىؿ الجنة مف األكليف كاآلخريف إالَّ النبييف كالمرسميف".

()2

كفي الحديث

داللة عمى َّ
أف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ أفضؿ الخمؽ مف األكليف
كاآلخريف.

()3

ثالثا :العقل الصريح:
بالرسالة ،قاؿ اهلل
الرسؿ ٌ
َّإنو مف المعمكـ مف الديف بالضركرة ٌ
أحؽ الناس ٌ
أف ٌ
ث ىي ٍج ىع يؿ ًر ىسالىتىوي[ األنعاـ ،]124 :لذا اصطفاىـ اهلل
ىعمى يـ ىحٍي ي
تعالى :المٌوي أ ٍ
آدـ كينكحان ك ى ً ً
آؿ
يـ ىك ى
تعالى كاختارىـ ،قاؿ اهلل تعالى :إً َّف المٌوى ٍ
آؿ إٍب ىراى ى
ى
اصطىفىى ى ى ى
ً
ً
يف[ سكرة آؿ عمراف .]33 :كلقد كاف األنبياء خيار
اف ىعمىى اٍل ىعالىم ى
ع ٍم ىر ى
أقكاميـ قبؿ نبكاتيـ ،فقد عصميـ اهلل عما يصغر أقدراىـ ،كلما كانت النبكة

اصطفاء فبل تبمغ بكسب كال بغيره .فجمع اهلل لؤلنبياء الفضؿ
اختيا ار مف اهلل ك
ن
مف أطرافو ،كميزىـ عمى خمقو قبؿ النبكة ،كاصطنعيـ لنفسو ،ثـ زادىـ فضبلن
 -1سنف الترمذم رقـ  ،3664ك ،3665ك ، 3666كتاب المناقب ،باب في مناقب أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو األرقاـ.
قاؿ أبك عيسى" :ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو" ،قاؿ الشيخ األلباني :صحيح ،كركاه أحمد في المسند رقـ ،602

 202/4قاؿ شعيب األرنؤكط :صحيح ،كىذا إسناد حسف ،كابف ماجو في المقدمة ،رقـ  ،38/95،1باب فضؿ أبي بكر

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

 -2أخرجو ابف ماجو رقـ  ،71/1 ،95كرقـ  ،75/1 ،100كقاؿ الشيخ ناصر الديف األلباني :صحيح ،كابف حباف في
صحيحو رقـ  ،330/15 ،6904قاؿ شعيب األرنؤكط :حديث صحيح ،كذكره الشيخ ناصر الديف األلباني في سمسمة
األحاديث الصحيحة رقـ .467/2 ،844

 -3انظر مجمكع الفتاكل :ابف تيمية  ،221/11 ،222/2لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية
في عقد الفرقة المرضية :محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي .303/2
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عمييـ بالنبكة ،فبل يبمغ أحد منزلتيـ.

()1

كلقد حقؽ األنبياء عمييـ الصبلة

عز َّ
العبكدية هلل تعالى ،كأتمكا تٌبميغ الرسالة كما أمرىـ اهلل َّ
كجؿ،
كالسبلـ كماؿ
ٌ
الرسالة ،كفضمكا بمنزلة النبكة عف
كأكممكا ميمة ٌ
الدعكة ،كقد امتازكا برتبة ٌ
الناس .كقد أكجب اهلل عمى المسمميف متابعتيـ كطاعتيـ .قاؿ تعالى:
سائر ٌ
كما أىرسٍمىنا ًمف َّرس و
النساء .]64 :كالعقؿ
كؿ إًالَّ ًلييطى ى
اع بًًإ ٍذ ًف المٌ ًو[ سكرة ٌ
ي
ىى ٍ ى
()2
يجزـ َّ
بأف مف كانت ىذه مكانتيـ فيـ أفضؿ مف غيرىـ مف البشر.
إف العقؿ الصريح ِّ
يدؿ عمى َّ
َّ
أف اهلل تعالى أكجب إتباع كطاعة النبي عميو

الصبلة كالسبلـ ،كجعمو أم انر كناىيان كحاكمان عمى اإلطبلؽ ،كمف المعمكـ َّ
أف
غيره تابع لو ،كمف كاف ىذا حالو فيك األفضؿ.

()3

كا َّف العقؿ الصريح يجزـ

َّ
أم إنساف بعد رسكؿ اهلل عمييـ الصبلة كالسبلـ لو مكانة األنبياء
بأنو ال يكجد ُّ
كالرسؿ ،أك أفضؿ مف مكانتيـ ،كيككف حجة عمى عباده أك تجب طاعتو
عمى الناس كاألنبياء كالرسؿ ،كاالَّ فبل معنى العتقاد المسمميف بعقيدة ختـ

النبكة ،كفي ىذا أيضا مصادرة لحقيقة نبكة رسكلنا صمى اهلل عميو كسمـ.

كالعقؿ الصريح يجزـ َّ
المرسميف
بأف
ى
تفضيؿ أحد مف البشر عمى األنبياء ك ى
عمييـ الصبلة كالسبلـ جفاء فييـ.

 -1انظر مباحث المفاضمة في العقيدة :محمد بف عبد الرحمف الشظيفي ص  ،177المكسكعة العقدية :إعداد مجمكعة مف
الباحثيف بإشراؼ الشيخ ىعمكم بف عبد القادر السقاؼ.
 -2انظر المنياج في شعب اإليماف :الحسيف بف الحسف الحميمي .238/1
 -3انظر مختصر التحفة اإلثنى عشرية ص.101
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يقكؿ شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم :إف العقبلء مف سائر الممؿ
يركف تفضيؿ األنبياء عمييـ السبلـ عمى جميع خمؽ اهلل ،ألف مرتبة النبكة ال
يصؿ إلييا أحد في كؿ الشرائع.

()1

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

ّْ
يعة -عمى تفضيؿ جميع األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمى جميع
الش ى
الصحابة رضي اهلل عنيـ ،كمنيـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كغيره
مف الصديقيف كالصالحيف كالشيداء.

()2

إف القكؿ َّ
قاؿ فخر الديف الرازمَّ :
بأف

()4

كسعد الديف التفتازاني( :)5لقد انعقد

غير النبي أفضؿ مف النبي باطؿ باالتفاؽ.
كذكر كؿ مف الشريؼ الجرجاني

()3

اإلجماع عمى تفضيؿ األنبياء عمى األكلياء ،كأف نبيان كاحدان أفضؿ مف جميع

األكلياء.

()6

 -1انظر المصدر السابؽ ص.41

 -2انظر الصفدية :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  .248/1مختصر الصكاعؽ المرسمة :ابف قيـ الجكزية ص ،187-186
المختار في أصكؿ السنة :أبك عمي الحسف بف أىحمد بف البنا الحنبمي البغدادم ص .88

 -3انظر مفاتيح الغيب :فخر الديف الرازم .9/3

 -4الشريؼ الجرجاني :ىك عمي بف محمد بف عمي الشريؼ الحسيني الجرجاني المعركؼ بسيد مير شريؼ ،فمكي كعالـ حياة

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

 -5سعد الديف التفتازاني :ىك مسعكد بف عمر بف محمد بف أبي بكر بف محمد بف أبي سعيد التفتازاني مف عمماء القرف

الثامف اليجرم ،فقيو متكمـ ،أصكلي نحكم ،منطقي ،انتيت إليو رياسة الحنفية في زمانو حتى كلي قضاء الحنفية .انظر ىدية
العارفيف  ،430 ،429/2معجـ المؤلفيف .228/12

 -6انظر بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية :محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف
الحنفي .90/2
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ىىؿ السَُّّنة
ؽ ىسمى ي
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" :اتَّفى ى
ؼ األ ٍَّم ًة ىك ىخىمفييىا ًم ٍف أ ٍ
َّ ً
اعة ىعمىى أ َّ
يف لىٍيسكا بًأٍىنبًىياء ،ىكأَّىنوي الى
ىف األنبياء أى ٍف ى
ىكاٍل ىج ىم ى
ضؿ مف األ ٍٍكلًىياء الذ ى
اء عمىى أىح ود ًمف األٍٍنبًي ً
ً
ً
اء" )1(.كقىاؿ القشيرم" :رتبة
ىي يج ي
ى
كز تى ٍفضيؿ أىحد م ىف األ ٍٍكًلىي ى
ى ى
األكلياء ال تبمغ رتبة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ لئلجماع المنعقد عمى
ذلؾ".

()2

 -1الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية .5/1
 -2بستاف العارفيف :اإلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم ص .65
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المطمب األول
دعوى اعتقاد ِّ
يعة في تفضيل األئمة عمى األنبياء
الش َ
عمييم الصالة والسالم
إف تفض ػػيؿ األئمػ ػػة االثن ػػا عشػ ػػر عمػ ػػى األنبي ػػاء عمػ ػػييـ الس ػػبلـ مػ ػػف أصػػػكؿ

يعة االثنا عشػرية ،حيػث غالػت ّْ
معتقدات ّْ
ػيعة فػي أئمػتيـ فكضػعكىـ فػػي
الش ى
الش ى
درجة أفضؿ مف األنبيػاء كالرسػؿ كالمبلئكػة المقػربيف ،كمػا ذكػر ذلػؾ أكثػر مػف

عػػالـ شػػيعي ،لقػػد صػ َّػنؼ بعػػض شػػيكخ ّْ
ػيعة كتب ػاٌ فػػي بيػػاف معتقػػدىـ ىػػذا،
الشػ ى
كمف ىذه الكتب

()1

كعقػػد ثقػػة اإلسػػبلـ عنػػد ّْ
ػيعة أبػػك يعقػػكب الكمينػػي فػػي كتابػػو الكػػافي بابػػا
الشػ ى
بعنكاف( :طبقات األنبياء كالرسؿ كاألئمة) ،كذكر تحتو مجمكعػة مػف األحاديػث

َّ
أف رتبػة اإلمامػة فػكؽ رتبػة النبػكة .كزعػـ َّ
استدؿ بيا عمػى َّ
أف إبػراىيـ عميػو
التي
الصبلة كالسبلـ كػاف نبيػان ،كلػـ يكػف إمامػان حتػى قػاؿ اهلل تعػالى فػي حقػو( :إًّْنػي
ج ً
ػؾ لً َّمنػ ً
ػاس ًإ ىمامػان) )2(.يقصػػد الكمينػػي أف مرتبػػة اإلمامػػة فػػكؼ مرتبػػة النبػػكة،
اعميػ ى
ى
فإبراىيـ عميو السبلـ استحؽ بعد مرتبة النبكة .كسػكؼ ننػاقش ىػذا القػكؿ كنبػيف

بطبلنو عند مناقشة أدلة ّْ
يعة في تفضيؿ أئمتيـ.
الش ى

()3

 -1ذكرت معظـ ىذه المصنفات في كتابي :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة :لمشيخ آقا بزرؾ الطيراني .361-360/6
كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف نعماف ص .8-4

 -2انظر أصكؿ الكافي .443/1

 -3انظر ص  41مف ىذا البحث.
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كلبيػ ػػاف اعتقػ ػػاد ّْ
ػيعة فػ ػػي تفضػ ػػيؿ األئمػ ػػة عمػ ػػى األنبيػ ػػاء عمػ ػػييـ الصػ ػػبلة
الشػ ػ ى
كالسبلـ ،نذكر أقكاؿ عمماء ّْ
يعة ،كتكفيرىـ لمف فضؿ األنبياء عمييـ السػبلـ
الش ى

عمى األئمة.

أوال :أقوال ا ِّ
يعة وروايات في تفضيل األئمة:
لش َ

لقػػد حفمػػت كتػػب ّْ
ػيعة عػػددا كثي ػ ار مػػف أق ػكاؿ عممػػاء المػػذىب فػػي تفضػػيؿ
الشػ ى
عمي كغيره مف األئمة االثني عشػر عمػى األنبيػاء عمػييـ الصػبلة كالسػبلـ ،كقػد

اختمفػػت ّْ
ػيعة االثنػػا عش ػرية فػػي تفضػػيؿ عمػػي رضػػي اهلل عنػػو عمػػى األنبيػػاء
الشػ ى
عمييـ الصبلة كالسبلـ إلى عدة أقكاؿ ،كبياف ذلؾ- :
األول :تفضيؿ األئمة عمى جميع الرسؿ ما عدا أكلي العزـ مف الرسؿ :كقد

ذكر الشيعي ابف المطير الحمي أف ّْ
يعة اإلمامية أجمعت عمى أف عميان في
الش ى
الفضؿ يأتي بعد أكلى العزـ مف األنبياء ،كفي تفضيؿ عمي عمييـ خبلؼ بيف

ّْ
يعة ،أما ىك فمف المتكقفيف".
الش ى

()1

الثاني :تفضيؿ األئمة عمى جميع الرسؿ بما فييـ أكلي العزـ مف الرسؿ ما

عدا رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ .قاؿ الشيخ المفيد" :قد قطع قكـ
مف أىؿ اإلمامة بفضؿ األئمة (ع) مف آؿ محمد عمى سائر مف تقدـ مف
الرسؿ كاألنبياء سكل نبينا محمد".

()2

كما قالو الشيخ المفيد كاف مذىبان لمشيعة

المتقدميف ،كبعض ّْ
يعة المعاصريف.
الش ى

 -1انظر رسالة في الرد عمى الرافضة :محمد بف عبد الكىاب ص .28

 -2أكائؿ المقاالت :لممفيد باب القكؿ في المفاضمة بيف األئمة كاألنبياء ،ص  .42كانظر بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار
األئمة األطيار :محمد باقر المجمسي .297/26
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كمف ىؤالء جعفر مرتضى العاممي فقد قاؿ :إف عميا عميو السبلـ أفضؿ
مف األنبياء جميعان باستثناء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو.

()1

كآية ّْ
يعة
الش ى

العظمى المعاصر المير از جكاد التبريزم تحت عنكاف( :التفضيؿ بيف األئمة
كاألنبياء) حكؿ سؤاؿ كجو إليو( :س :ىؿ ىناؾ تفضيؿ بيف األئمة عمييـ

السبلـ كاألنبياء باستثناء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ كاذا كاف فما ىك

الدليؿ عمى ذلؾ؟ ج :بسمو تعالى :أئمتنا أفضؿ مف األنبياء ما عدا الرسكؿ
صمى اهلل عميو كسمـ كاهلل العالـ).

()2

كأضاؼ" :كقد ثبت أنيـ عمييـ السبلـ

أكلياء النعـ ككسائط نزكؿ بركات الرحمف ،كاذا كانكا عمييـ السبلـ بمنزلة

نفس النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ فبل يصؿ أحد إلى مراتبيـ عمييـ السبلـ

حتى الممؾ المقرب كالنبي المرسؿ ،كالمٌو العالـ".

()3

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

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

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

الصبلة كالسبلـ:

 -1أسئمة كأجكبة في الديف كالعقيدة (المجمكعة األكلى) :جعفر مرتضى العاممي ص.124
 -2األنكار اإلليية في المسائؿ العقائدية :المير از جكاد التبريزم ص.179
 -3المصدر السابؽ ص.180
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 -1عقد محمد باقر المجمسي في كتابو (بحار األنكار) باباٌ بعنكاف" :باب
تفضيميـ عمييـ السبلـ عمى األنبياء كعمى جميع الخمؽ .كأخذ ميثاقيـ عنيـ
كعف المبلئكة كعف سائر الخمؽ ،كأف أكلي العزـ إنما صاركا أكلي العزـ

لحبيـ صمكات اهلل عمييـ .يعني ما صاركا أكلي عزـ إال بسبب حبيـ آلؿ
البيت".

()1

كاستشيد ليذا االعتقاد الشيعي بثمانية كثمانيف حديثا نسبيا لؤلئمة

االثني عشر كعادتو ،كزعـ المجمسي َّ
أف ىذه األحاديث أكثر مف أف تحصى،
كانو أكرد في الباب القميؿ منياَّ )2(.
لكف المجمسي نفسو صنؼ كتابا بعنكاف:
(تفضيؿ أمير المؤمنيف عمي عمى مف عدا خاتـ النبييف) .كىك مف قاؿ:

"كبالجممة ال بد لنا مف اإلذعاف بعدـ ككنيـ عمييـ السبلـ أنبياء كبأنيـ أشرؼ

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

()3

َّ -2
أكػػد محمػػد بػػف الحسػػف الحػػر العػػاممي َّ
األئمػػة االثنػػا عشػػر عمػػى
أف تفضػػيؿ َّ
األنبياء كالمبلئكة كغيرىـ مف أصػكؿ مػذىب ّْ
لؤلئمػة .كأكرد
الش ى
ػيعة التػي نسػبيا ٌ
()4
فػػي كتابػػو "الكسػػائؿ" باب ػان يػػدلّْؿ فيػػو عمػػة ىػػذا المعتقػػد عنػػد ّْ
ػيعة بركايػػاتيـ.
الشػ ى
كزعـ َّ
بأف الركايات عندىـ في ذلؾ أكثر مف أف تحصى.

()5

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

 -1بحار األنكار .267/26

 -2انظر المصدر السابؽ .298-297/26
 -3بحار األنكار .82/26

األئمة .97/1
 -4انظر الفصكؿ
الميمة في أصكؿ ٌ
ٌ
 -5انظر المصدر السابؽ ص.154
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النبييف أفضؿ مف األنبياء ،...كفي بعض الركايات َّ
أف مرتبة اإلمامة أعمى
مف مرتبة النبكة".

()1

كقرر شيخ ّْ
يعة الصدكؽ ابػف بابكيػو ىػذا االعتقػاد ،كركل فػي أكثػر مػف
الش ى
 َّ -4ى
كتاب لو حديثا مكذكبا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كىك" :يػا عمػي إف
اهلل تبػػارؾ كتعػػالى فضػػؿ أنبيػػاءه المرسػػميف عمػػى مبلئكتػػو المق ػربيف ،كفضػػمني
عمػ ػػى جميػ ػػع النبيػ ػػيف كالمرسػ ػػميف ،كالفضػ ػػؿ بعػ ػػدل لػ ػػؾ يػ ػػا عمػ ػػى كلؤلئمػ ػػة مػ ػػف
بعػػدؾ".

()2

ثػ َّػـ قػػاؿ" :يجػػب أف يعتقػػد َّ
أف اهلل تعػػالى لػػـ يخمػػؽ خمقػػا أفضػػؿ مػػف

محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كاألئمػة ،ك َّأنيػـ أح ُّ
ػب الخمػؽ إلػى اهلل ،كأكػرميـ

عمي ػػو ،كأكلي ػػـ إقػ ػ ار انر ب ػػو لم ػػا أخ ػػذ اهلل ميث ػػاؽ النبي ػػيف ف ػػي ال ػػذر ،ك َّ
أف اهلل تع ػػالى
أعطى كؿ نبي عمى قدر معرفتو نبينا صمى اهلل عميو كسمـ كسبقو إلػى اإلقػرار
بػػو .كيعتقػػد أف اهلل تعػػالى خمػػؽ جميػػع مػػا خمػػؽ لػػو ،كألىػػؿ بيتػػو عميػػو السػػبلـ،

لجنة ك َّ
ك َّأنو لكالىـ ما خمؽ السماكات ،كال األرض ،كال ا َّ
النار ،كال آدـ كال حػكاء،
()3

كق ػػد نق ػػؿ

مم ػػا خم ػػؽ ص ػػمكات اهلل عم ػػييـ أجمع ػػيف".
كال المبلئك ػػة ،كال ش ػػيئان َّ
صػػاحب بحػػار األنػكار ىػػذا الػَّػنص كعقَّػػب عميػػو بقكلػػو :اعمػػـ َّ
أف مػػا ذكػره رحمػػو
اهلل مػػف فضػ َّػؿ نبينػػا كأئمتنػػا صػػمكات اهلل عمػػييـ عمػػى جميػػع المخمكقػػات ،ككػػكف

أئمتنػػا أفضػػؿ مػػف سػػائر األنبيػػاء ،ىػػك الػػذم ال يرتػػاب فيػػو مػػف تتبػػع أخبػػارىـ

 -1شرح أصكؿ الكافي الجامع :محمد صالح المازندراني .116/5

 -2عيكف أخبار الرضا :أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف الحسيف بف بابكيو القمى  .237/2ككتاب الخصاؿ :لمصدكؽ

أيضا  .413/2كعمؿ الشرايع :أيضا لمشيخ الصدكؽ  .5/1كانظر الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة :الحر العاممي.410/1

كبحار األنكار  .147/345،22/326،18/140،16/11كىي ركاية مكذكبة مف اختبلقات الشيعة ،إذ لـ ترد في كتب
الحديث التي تركم األحاديث الصحيحة كالمكضكعة.

 -3االعتقادات :الشيخ الصدكؽ ص.93
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عم ػػييـ الس ػػبلـ عم ػػى كج ػػو اإلمع ػػاف كاليق ػػيف ،كاألخب ػػار ف ػػي ذل ػػؾ أكث ػػر م ػػف أف
تحصى ،كعميو عمدة اإلمامية ،كال يأبى ذلؾ إال جاىؿ باألخبار.

()1

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

()2

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

()3

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

أحب الخمؽ إلى اهلل ،كىذا
الدنيا بخبلفتو" )4(.كيقكؿ أيضا:
"عمي عميو السبلـ ٌ
ٌ
بأحب الخمؽ إليؾ يأكؿ معي مف ىذا
"الميـ ائتني
دؿ عميو حديث الطٍَّير:
ما ٌ
ٌ
ٌ
الطائر"....كاذا كاف عمي عميو السبلـ أفضؿ الخمؽ إلى اهلل سبحانو كتعالى،
فيككف أفضؿ مف األنبياء ،كما ىك كاضح".

()5

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

()6

إف مركياتًكـ عف األئمة كثيرة ،كىػي غثػاء كغئ ً
أقكؿ ليذا الشيعيَّ :
ػاء السَّػيؿ،
ه
تصدر إالَّ عف نفسيات حاقدة عبى جميع األنبيػاء
فيي مختمقةه كمكضكعةه ،كال
ي
 -1انظر بحار األنكار .298-297/26

 -2األنكار النعمانية :نعمة اهلل الجزائرم .21-20/1

 -3الشيعة في عقائدىـ كأحكاميـ :محمد الكاظمي القزكيني ص.73

 -4الصراط المستقيـ إلى مستحقي التقديـ :أبك محمد عمي بف يكنس العاممي النباطي البياضي .20/1
 -5المصدر السابؽ .28/1

 -6الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف :ضياء السيد عدناف الخباز القطيفي ص.145
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كالمرس ػػميف عم ػػييـ الس ػػبلـ ،فم ػػف بداى ػػة العق ػػكؿ أف األنبي ػػاء عم ػػييـ الس ػػبلـ ى ػػـ
المصطفكف المختاركف مف اهلل تعالى بصريح نصكص القرآف الكريـ كمف ذلػؾ
آدـ كنكحػان ك ى ً ً
يـ
اصػ ى
طفىى ى ى ى ي
قكلو في بعض رسػمو عمػييـ السػبلـ :إً َّف المٌػوى ٍ
آؿ إٍب ىػراى ى
ى
آؿ ًعم ػػراف عمى ػػى اٍلع ػػالى ًميف[ س ػػكرة آؿ عمػ ػراف ،]33 :كل ػػـ يثب ػػت باي ػ وػة كاح ػ و
ػدة
ىك ى ٍ ى ى ى
ى ى
اصػػطفاء أئمػػتكـ ،فضػ نػبل عػػف حػ و
ػحيح عػػف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل
ػديث كاحػ وػد صػ و
ي
ً
مناقشة المركيات المزعكمة شيعتكـ.
عميو كسمـ ،كىذا ما ينىبيىّْنوي في
الزعيـ الشيعي آية اهلل الخميني مذىب غبلة ّْ
 -9ذىب َّ
يعة االثنا عشرية
الش ى
في تفضيؿ األئمة عمى جميع األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ بما فييـ خاتميـ
محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،كمما ُّ
يدؿ عمى ذلؾ أقكالو في بعض كتبو،
"إف لئلماـ مقامان محمكدنا كدرجةن ساميةن ،كخبلفةن
كخطبو ،كمف ذلؾ قكلوٌ :
تككينيةن تخضع لكاليتيا كسيطرتيا جميع ذرات ىذا الككف ،كا َّف مف ضركرات
مذىبنا أف ألئمتنا مقامان ال يبمغو ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ ..كقد كرد عنيـ

(ع) َّ
أف لنا مع اهلل حاالت ال يسعيا ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ".

()1

كقاؿ الخميني عف الغائب المنتظر" :لقد جاء األنبياء جميعان مف أجؿ إرساء

قكا عد العدالة لكنيـ لـ ينجحكا حتى النبي محمد خاتـ األنبياء الذم جاء
إلصبلح البشرية ،لـ ينجح في ذلؾ ،كا َّف الشخص الذم سينجح في ذلؾ ىك

الميدم المنتظر".

()2

ككصؼ الخميني األنبياء عمييـ السبلـ بالعجز في تحقيؽ العدؿ ،بينما

اإلماـ المختفي في السرداب سينجح عند خركجو ،فقاؿ" :كنقكؿ َّ
بأف األنبياء
 -1الحككمة اإلسبلمية ص .52

 -2مف خطاب ألقاه الخميني بمناسبة ذكرل مكلد الميدم في  15شعباف 1400ىػ.
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لـ يكفقكا في تنفيذ مقاصدىـ ،كا َّف اهلل سبحانو سيبعث في آخر الزماف شخصان
يقكـ بتنفيذ مسائؿ األنبياء...ك َّ
أف اإلماـ الميدم الذم أبقاه اهلل سبحانو كتعالى

ذخ انر مف أجؿ البشرية ،سيعمؿ عمى نشر العدالة فػي جميع أنحاء العالـ،
كسينجح فػيما أخفؽ فػي تحقيقو جميع األنبياء.

()1

إف أق ػكاؿ الخمينػػي تضػػمف الكفػػر الص ػريح ككنيػػا تنػػاقض مناقضػػة ص ػريحة
لمكتػػاب الك ػريـ ،كالسػػنة النبكيػػة ،كمػػا أجمػػع عميػػو المسػػممكف كأئمػػتيـ كعممػػاؤىـ،

كفيػػو إنكػػار لممعمػػكـ باالضػػطرار مػػف ديػػف اإلسػػبلـ ،فػػاهلل َّ
عزكجػ َّػؿ قػػاؿ فػػي حػػؽ

نبيػػو عميػػو السػبلـ :إنػػا أنزلنػػا إليػػؾ الكتػػاب بػػالحؽ لػػتحكـ بػػيف النػػاس بمػػا أراؾ

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

رضي اهلل عنو قاؿ بينما نحف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كىػك يقسػـ
قسما أتاه ذك الخكيصرة ،كىػك رجػؿ مػف بنػي تمػيـ ،فقػاؿ :يػا رسػكؿ اهلل اعػدؿ،
فقاؿ :كيمؾ كمف يعدؿ إذا لـ أعدؿ ،قد خبت كخسرت إف لػـ أكػف أعػدؿ .فقػاؿ

عمر :يا رسكؿ اهلل ائػذف لػي فيػو فأضػرب عنقػو ،فقػاؿ :دعػو ف َّ
ػحابا،
ػإف لػو أص ن

يحقػ يػر أحػ يػد يكـ صػػبلتىو مػػع صػػبلتيـ ،كص ػيامو مػػع صػػياميـ ،يقػػرءكف الق ػرآف ال
()2
يجاكز تراقييـ ،يمرقكف مف ّْ
الد ً
الرًميَّة".
َّيـ مف َّ
يف كما ىي ٍم ير ي
ؽ الس ي

كأقكاؿ الخميني فييا مف الطعف في كماؿ رسالة نبينا محمد صمى اهلل عميو
كسمـ ،كانتقاص مف مقامو عميو السبلـ ،كقد قاؿ تعالى :ك ىمف يي ىش ًاق ً
ؽ
ى

 -1خطاب ألقاه الخميني بمناسبة الخامس عشر مف شعباف عاـ 1401ىػ.

 -2ركاه البخارم رقـ  ،3610كتاب المناقب ،باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ ،كرقـ  ،6163كتاب استتابة المرتديف ،باب
ترؾ قتؿ الخكارج لمتألؼ ،كركاه مسمـ عف جابر بف عبد اهلل رقـ ،1064كتاب الزكاة ،،باب ذكر الخكارج كصفاتيـ.
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ً
ً
الرس ى ً
َّف لىوي اٍلي ىدل كىيتَّبًع ىغٍير سبً ً
يف ين ىكلّْ ًو ىما تىىكلَّى
يؿ اٍل يم ٍؤ ًمن ى
كؿ مف ىب ٍعد ىما تىىبي ى
ي ى ٍ ى ى
َّ ي
اءت م ً
كن ً ً
صي انر[ سكرة النساء.]115 :
ىي ٍ
صمو ىجيىَّن ىـ ىك ىس ٍ ى
كيقاؿ لمخميني إذا لـ يحقؽ رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العدؿ اإلليي كما

زعمت ،فيذا يعني أنو لـ يبمغ رسالة ربو تعالى التي تضمف غاية العدؿ
الر يسك يؿ ىبمّْ ٍغ ىما أ ً
ّْؾ
ككماؿ اإلنصاؼ قاؿ اهلل تعالى :ىيا أىيُّيىا َّ
ينز ىؿ إًلىٍي ىؾ ًمف َّرب ى
كًاف لَّـ تى ٍفع ٍؿ فىما بمَّ ٍغت ًرسالىتىو كالمٌو يع ً
الن ً
ص يم ىؾ ًم ىف َّ
اس إً َّف المٌوى الى ىي ٍي ًدم اٍل ىق ٍكىـ
ى ٍ ى ى ى ى ى ي ى ي ىٍ
ً
يف[ سكرة المائدة ،]67 :ككؿ مسمـ يؤمف أف الرسكؿ صمى اهلل عميو
اٍل ىكاف ًر ى
كسمـ حقؽ العدؿ اإلليي بما ال مزيد عميو ،ككؿ خميفة أك أمير حقؽ شيئان مف
()1

كاذا لـ يحقؽ أحد مف األنبياء عمييـ

اإلنصاؼ بعده فإنما حققو مقتديان بو.
السبلـ العدؿ إال ميدم ّْ
يعة كما زعـ الخميني فإف العدؿ لف يتحقؽ في
الش ى
ألف ميدم ّْ
األرض َّ
يعة شخصية خرافية كىمية ،ليس ليا كجكد سكل في
الش ى
الكتب التي تركم المكضكعات كاألكاذيب ،كفي الرؤكس المحشكة بالخرافات،
فالحسف العسكرم اإلماـ الحادم عشر قد ثبت بالدليؿ كالبرىاف أنو كاف عقيما

كلـ ينجب ،كأف ميراثو قد تـ قسمتو بعد كفاتو.

()2

كق ػػد اس ػػتنكرت أقػ ػكاؿ الخمين ػػي رابط ػػة الع ػػالـ اإلس ػػبلمي ف ػػي بي ػػاف أص ػػدرتو

الرابطػػة بيػػذا الشػػأف ،كتػػـ نش ػره فػػي جريػػدة أخبػػار العػػالـ اإلسػػبلمي بتػػاريخ 9
رمضاف 1400ىػ ،كما أصدر عمماء المغرب فتكل دينية ردان عمى تصريحات

خميني نشرت في العدد الرابع مف مجمة (دعكل الحؽ) عػدد شػعباف -رمضػاف

سػنة 1400ىػػ ،كالصػادرة عػف ك ازرة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية فػي المممكػػة
 -1انظر الخميني شذكذ في العقائد شذكذ في المكاقؼ :سعيد حكل ص .15
 -2تكجد عدة دراسات عممية جادة في بياف أف ميدم الشيعة شخصية خيالية خرافية .كمف ذلؾ :مف ىك الميدم؟ :لمشيخ
عثماف بف محمد الخميس ،كالميدم المنتظر ىذه الخرافة :لمدكتكر طو حامد الدليمي.
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المغربيػػة .كقػػد جػػاء فػػي ىػػذه الفتػػكل :أف أق ػكاؿ خمينػػي أق ػكاؿ شػػنيعة ،كم ػزاعـ

باطمة فظيعػة ،تػؤدم إلػى اإلشػراؾ بػاهلل َّ
عزكج َّػؿ" .كمػا أصػدرت رابطػة العممػاء
في العراؽ بيانا بشأف تخرصات الخميني ،كاتيامػو األنبيػاء عمػييـ السػبلـ بعػدـ

تحقػػيقيـ لمعدالػػة ،جػػاء فيػػو" :كحيػػث إف ىػػذا الػػزعـ يشػػكؿ انح ارف ػان عػػف جػػكىر
الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كردة عػػف تعػػاليـ الػػديف الحنيػػؼ ،كمخالفػػة ص ػريحة لقكلػػو

تعػػالى :اليػػكـ أكممػػت لكػػـ ديػػنكـ كأتممػػت عمػػيكـ نعمتػػي كرضػػيت لكػػـ اإلسػػبلـ
دينان[ سكرة المائدة ،]3 :كدسان خطي انر يبتغي بو زاعمو – ألغراض فػي نفسػو–
تحكيؿ أنظار المسمميف عػف النبػي العربػي الكػريـ صػاحب الخمػؽ العظػيـ الػذم

بعثو اهلل رحمة لمعالميف كمنقذان لمبشرية مف الظممات إلى النكر.

()1

كقػد اسػػتنكرت الجماعػػة اإلسػػبلمية أقػكاؿ الخمينػػي  -التػػي أنشػػأىا الشػػيخ أبػػك

األعمى المكدكدم في باكستاف -كعدتيا نفيا لئلسبلـ كتاريخو ،كأم ار ال يحتممػو
حتى األصدقاء.

()2

 -1نشر بياف رابطة العالـ اإلسبلمي كبياف رابطة عمماء العراؽ في كثير مف الصحؼ كالمجبلت ،كىما منشكراف في كثير
مف المنتديات كالمكاقع اإلسبلمية في شبكة المعمكمات الدكلية (اإلنترنت) ،كمف ذلؾ مثبل :مكقع االتحاد العالمي لمنسب

الشريؼ.

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

أمر ال يحتممو حتى األصدقاء" .كقد نقمتو مجمة امباكت انترناشنؿ،
تحت عنكاف" :ىذا نفي لئلسبلـ ،كتاريخ اإلسبلـ ،ك ه
الصادرة في لندف بتاريخ 1984/8/24ـ ،كىي مف مجبلت الجماعة اإلسبلمية.
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كقد ذكر اعتقاد ّْ
يعة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء بعض عمماء أىؿ
الش ى
السنة منيـ :أبك منصكر عبد القاىر البغدادم الشافعي( ،)1كالقاضي عياض

الحنبمي( ،)2كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية.

()3

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

ثانيا :تكفير ِّ
يعة لمن فضل األنبياء عمييم السالم عمى األئمة:
الش َ

كثير مف عمماء ّْ
يعة في معتقدىـ بتفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء
الش ى
لقد غالى ه
عمييـ الصبلة كالسبلـ ،فذىبكا إلى تكفير مف اعتقد خبلؼ ذلؾ ،كزعمكا

ُّ
أنكره فيك
كجكد الركايات الكثيرة الصحيحة التي تدؿ عمى معتقدىـ ىذا ،كمف ى
إطبلؽ ً
لفظ ّْ
ككافر عندىـ ،قاؿ المجمسي" :اعمـ َّ
الشرؾ كالكفر عمى
أف
معاند
ه
ى
ه

َّ
كفض ىؿ
مف لـ يعتقد إمامة أمير المؤمنيف كاألئمة مف كلده عمييـ السبلـ،
()4
عمييـ غيرىـ ىي ُّ
دؿ َّأنيـ مخمدكف في النار".
ى
كزعمت ّْ
يعة َّ
خير البشر،
أف
ى
الش ى
رسكؿ اهلل صمى عميو كسمـ قاؿ" :عمي ي
صَّرح بو ك هؿ مف
حديث
كمف أبى فقد ىكفى ىر" ،كزعمكا َّأنو
ه
ه
اتر .كما ى
صحيح متك ه

 -1أصكؿ الديف :أبك منصكر عبد القاىر البغدادم الشافعي ص.298
 -2الشفاء :القاضي أبك الفضؿ عياض اليحصبي ص.1078
 -3منياج السنة :ابف تيمية .177/1
 -4بحار األنكار.390/23 :
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محمد بف طاىر الشيرازم.

()1

كمحمد بف جرير بف رستـ الطبرم الرافضي.

كزعـ أحمد المحمكدم محقؽ المسترشد َّ
أف الحديث متكاتر جدان.

()2

()3

كألىمية الحديث عند ّْ
أفرد لو جعفر بف أحمد بف عمي اإليبلقي
يعة ى
الش ى
خير البشر).
ادر األىثىر في و
عمي ي
القمي المعركؼ بابف الرازم كتابان بعنكاف( :نك ي

فقد
خير البشر ،فمف
(محمد
ككتبكا مرةن عمى مساجدىـ ببغداد
ه
رضي ٍ
كعمي ي
ه
ى
ىش ىك ىر ،كمف ىأبى فقد ىكفىر)َّ ،
فأدل ذلؾ إلى كقكع قتاؿ عنيؼ بينيـ كبيف أىؿ
السنة )4(.كأعادكا كتابة ذلؾ سنة 443ىػ ،كحدثت فتنةه عظيمةه بينيـ كبيف
أىؿ السنة.

()5

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

()6

أف الخطيب كاف متساىبلن في ً
كذىب الذىبي إلى َّ
حكمو عمى الحديث ،إذ
ى
ً
اب َّ
مكضع آخر :ىذا
مي )7(،كقاؿ في
أف يقكؿ ىك مف
َّ
الج ً
و
الباطؿ ى
الصك ي
باطؿ ،كيركيو الكذابكف كيزعمكف رفعوَّ )8(.
كعده في مكضع آخر مف
الحديث
ه
ي

 -1انظر األربعيف في إمامة األئمة الطاىريف :محمد بف طاىر الشيرازم ص.456
 -2انظر المسترشد :الطبرم الشيعي ص.281
 -3انظر المصدر السابؽ ص.273

 -4انظر المنتظـ :ابف الجكزم  ،329/15البداية كالنياية :ابف كثير .719 /15
 -5انظر الكامؿ :ابف األثير  ،69/8كالبداية كالنياية :ابف كثير .719/15

 -6تاريخ بغداد :أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم  .446/8كانظر كنز العماؿ في سنف األفعاؿ كاألقكاؿ :عبلء
الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم ،حديث رقـ .625/11 ،33045

 -7ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي .521/1

 -8ميزاف االعتداؿ :لمذىبي  .273/2كانظر المغني في الضعفاء :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي .241/1
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المكضكعات.

()1

ض ىعوي كاختىمىقىوي.
ىك ى

حديث مكضكعهَّ ،
كقب ىح اهلل مف
كقاؿ الحافظ ابف كثير:
ه

()2

()4

كحكـ السيكطي بكضعو )3(.كذكره ابف الجكزم في المكضكعات.
و
الحافظ ابف حجر" :أخرجو ابف عدم مف طر و
ضعيفة" )5(.كقاؿ الشيخ
ؽ يكمّْيا
كقاؿ

الحديث كرد بطر و
ناصر الديف األلبانيَّ :
معدكد مف األحاديث
ؽ كثيروة ،كىك
إف
ى
ه
المكضكعة )6(.قاؿ الشككاني" :ركاه الخطيب عف عمي مرفكعان ،كىك مكضكعه،

ك َّ
يـ بًو :محمد بف كثير الككفي .كركاه الحاكـ عف ابف مسعكد عف النبي
ى
المت ي
صمى اهلل عميو كآلو كسمـ عف جبريؿ َّأنو قاؿ :يا محمد ،عمي خير البشر،
مف أبى فقد كفر .كفي إسناده :محمد بف عمي الجرجاني ،كىك المتيـ بو،
كمحمد بف شجاع الثمجي كىك كذاب ،كعمر بف حفص الككفي ،كىك ليس

بشيء .كركاه الخطيب عف جابر مرفكعان بيذا المفظ ،كلـ يذكر جبريؿ .كفي

إسناده :كذاب .كقاؿ في الميزاف :إنو باطؿ".

()7

 -1الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة :محمد بف عمي بف محمد الشككاني .348/1
 -2البداية كالنياية :أبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير.395/7
 -3الآللئ المصنكعة328/1 :

 -4المكضكعات :عبد الرحمف ابف الجكزم.348/1

 -5فردكس األخبار بمأثكر الخطاب المخرج عمى كتاب الشياب -كمعو تسديد القكس لمحافظ ابف حجر ،كمسند الفردكس
ألبي منصكر الديممي :-الحافظ أبك شجاع شيركيو بف شيردار الديممي .89/3

 -6دفاع عف الحديث النبكم كالسيرة :الشيخ محمد ناصر الديف األلباني ص  .112كانظر ضعيؼ الجامع :رقـ .3806
 -7الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة :محمد بف عمي بف محمد الشككاني .348 /1

25

المطمب الثاني
أسباب تفضيل األئمة االثنا عشر عمى األنبياء والرسل
زعـ ّْ
يعة َّ
أف تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ السبلـ لخصائص ،امتاز
الش ى
بيا ىؤالء األئمة عمف سكاىـ مف البشر ،كأنيـ فضمكا عمى األنبياء عمييـ

السبلـ بصفات لـ يعطكىا ،كخصائؿ لـ ينالكىا ،كلتأكيد ىذه الخصائص
ثـ أقكيـ بمناقشتيـ
أىـ ما أكردكهَّ ،
اختمقكا مركيات نسبكىا ألئمتيـ ،كأذكر ىنا َّ
كؿ ك و
بعد ذكر ّْ
احدة مف ىذه الخصائص المزعكمة- :
أوال :ككف اهلل تعالى خصيـ بالكالية :لقد زعمت ّْ
يعة َّأنو ما استحؽ
الش ى
األنبياء ما ىـ فيو مف الفضؿ إال بسبب الكالية .كرككا عف عبد الرحمف عف
أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ" :كاليتنا كالية اهلل التي لـ يبعث نبيا قط إال
بيا".

()1

محدث ّْ
يعة محمد باقر المجمسي َّ
كركل ّْ
عدةى ركايات في ذلؾ منيا :عف
الش ى
محمد بف الفضيؿ عف أبي الحسف عميو السبلـ قاؿ :كاليةي عمي مكتكبةه في
و
و
عمي
محمد،
جميع صحؼ األنبياء ،كلف يبعث اهلل نبيا إالَّ بنبكة
ككصية و
صمكات اهلل عمييما.

()2

كمنيا :عف أبي ىاركف العبدم عف أبي سعيد الخدرم

نبيا
قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو يقكؿ" :يا ُّ
عمي ما بعث اهلل ن

 -2أصكؿ الكافي :الكميني  .437/1كبحار األنكار  .136/27 ،281/26كبصائر الدرجات  .75/1كمستدرؾ الكسائؿ:
النكرم الطبرسي  .195/2األمالي :أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف العكبرم البغدادم الممقب بالشيخ المفيد ص

 .142كالبرىاف في تفسير القرآف :ىاشـ البحراني ،ص  .339قاؿ المجمسي :مجيكؿ ،انظر مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ

الرسكؿ :لممجمسي  ،164/5كقاؿ البيبكدم :ضعيؼ ،انظر :مبلحظة سنية دمشقية حكؿ كتاب الكافي :عبد الرحمف دمشقية
ص .634

 -2بحار األنكار  .280/26كانظر أصكؿ الكافي 276،437/1
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طائعا أك كارنىا .كمنيا :عف فيض ابف أبي شيبة عف
إالَّ كقد دعاه إلى كاليتؾ
ن
محمد بف مسمـ قاؿ :سمعت أبا جعفر عميو السبلـ يقكؿَّ :
"إف اهلل تبارؾ
النبييف عمى كالية عمي ،كأخذ عيد َّ
كتعالى أخذ ميثاؽ َّ
النبييف بكالية عمي".

()1

عميا رضي اهلل عنهو بالواليهة
ولبيان تيافت ما زعموه كون اهلل تعالى َّ
خص ً
ولغيرىم من أئمة ِّ
يعة ،أذكر ما يمي:
الش َ

إف َّ
كؿ ما تزعمو ّْ
أَّ -
يعة مف إثبات الكالية لعمي رضي اهلل عنو كلباقي
الش ى
األئمة االثنا عشر ،كأف األنبياء ما كاف ليـ مف فضائؿ إال بإقرارىـ بكالية ليـ
مف العقائد الباطمة المخالفة لمقرآف الكريـ كلجميع الشرائع ،كبداىة العقكؿ،

كالركايات التي ضمنتيا كتب ّْ
يعة في ذلؾ مف المكضكعات كاألكاذيب،
الش ى
فميس فييا ركاية كاحدة صحيحة ،كلـ ترد أية ركاية منيا أىؿ الحديث في
كتب الصحاح كالسنف .كذىب العالـ الشيعي آية اهلل البرقعي إلى اتياـ ركات

أحاديث اعتبار الكالية مف أصكؿ الديف ،كعدىـ مف الكضاعيف الكذابيف،

()2

كأصحاب العقائد الفاسدة ،كسيئي السمعة ،كناقمي الخرافات ،كأف مركياتيـ ما

ىي إال حفنة مف المكضكعات المخالفة لمقرآف الكريـ.

()3

مما يبيّْف مناقضةى رك ً
ايات ّْ
يعة لبداىة العقكؿَّ :أنو لك كانت الكالية
ب َّ -ي ى ي
الش ى
لؤلئمة مف أركاف الديف كأصكؿ اإليماف ،ك َّ
األنبياء كمَّيـ ما كانت ليـ
أف
ى
المعجزات كالكرامات إالَّ بكالية عمي رضي اهلل عنو كما في مركياتكـ ،فميس
مف المعقكؿ أف ال يذكرىا اهلل تعالى أكثر مف مروة في كتابو الكريـ ،كما ذكر

 -1بصائر الدرجات .73/1

 -2ىيتَّ ًي يـ آية اهلل السيد أبك الفضؿ ابف الرضا البرقعي ركاة األحاديث الشيعة بالكذابيف الكضاعيف في مكاضع متعددة مف
كتابو كسر الصنـ.
 -3انظر كسر الصنـ :آية اهلل العظمى السيد أبك الفضؿ ابف الرضا البرقعي ص.294-292
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ذكر ً
الكاليةي في القرآف الكريـ
غيرىا مف العقائد ،كليس مف المعقكؿ ٍ
أف ال تي ى
ى
بالرغـ مف أىميتيا العظيمة مع ذكر الصبلة كالزكاة كالصكـ كالحج كىي
أركاف اإلسبلـ .يقكؿ في ذلؾ آية اهلل البرقعي" :إذا كانت ىذه الكالية ىي ديف
جميع المبلئكة كاألنبياء فمماذا لـ يبينيا اهلل في القرآف ألمة محمد ،كلـ يفيميا

إال عدد مف الركاة الغبلة الكذابيف .كاذا كاف ىؤالء الركاة يريدكف أف يثبتكا

محبة األئمة لشعبنا فإف ىذا أمر ال ينكره أحد ،كال حاجة لكضع كؿ ىذه
الركايات".

()1

تنص صراحة بتكفير منكر الكالية ،كأنو
كمف ذلؾ مركياتكـ التي َّ

ُّ
يصح شيء مف العبادات كاالعتقادات إال باإليماف بيا .فمف ذلؾ :عف
ال

جعفر الصادؽ قكلو" :إف أكؿ ما يسأؿ عنو العبد إذا كقؼ بيف يدم اهلل جؿ
جبللو عف الصمكات المفركضات ،كعف الزكاة المفركضة ،كعف الصياـ

ثـ
المفركض ،كعف ٌ
الحج المفركض ،كعف كاليتنا أىؿ البيت ،فإف ٌ
أقر بكاليتنا ٌ
مات عمييا قبمت منو صبلتو كصكمو كزكاتو كحجو ،كاف لـ يقر بكاليتنا بيف
يدم جؿ جبللو لـ يقبؿ اهلل منو شيئا مف أعمالو".

()2

ككما يقكؿ عمماؤكـ،

كمف ذلؾ ما قالو الشيخ الشيعي محمد رضا المظفر" :نعتقد َّ
أف اإلمامةى أص هؿ
()3
يتـ اإليماف إالَّ باالعتقاد بيا ،فاإلمامة استمرار لمنبكة".
مف أصكؿ الديف ال ُّ
كما زعمو آية اهلل الخميني" :أف اإليماف ال يحصؿ إالٌ بكاسطة كالية عمي

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

 -1كسر الصنـ :آية اهلل البرقعي ص.294

 -2أمالي الصدكؽ ص  ،154بحار األنكار  ،10،19/83 ،390/54 ،167/27 ،51/24عيكف األخبار ص .270
 -3عقائد اإلمامية :محمد رضا المظفر ص.85،86،98،95
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األعماؿ يعتبر مف األمكر المسمٌمة ،بؿ تككف مف ضركريات مذىب التشيع

المقدس".

()1

ج -إف اهلل تعالى بيف في القرآف الكريـ أصكؿ اإليماف كالكفر فقاؿ :كمف
يكفر باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر فقد ضؿ ضبلالن بعيدنا[ سكرة

النساء ،]631 :كلـ يقؿ سبحانو كتعالى مف كفر بكالية عمي أك كالية غيره،
أكلـ يقؿ مف لـ يعرفو فيك كافر .بؿ ثبت في كتاب نيج الببلغة المعتمد
عندكـ أف عميا رضي اهلل عنو قاؿ" :أنا أتبع الديف" ،كلـ يقؿ أنا أصؿ لمديف
أك فرع لو.

()2

كلك كانت اإلمامة مف أصكؿ الديف كما تزعـ ّْ
يعة فيجب أف ال يقكؿ اهلل
الش ى
سبحانو :مف آمف باهلل كاليكـ اآلخر كعمؿ صالحان فميـ أجرىـ عند ربيـ كال
خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف ،بؿ كاف يجب أف يقكؿ اهلل تعالى :مف آمف

باهلل كاليكـ اآلخر كاإلماـ التاسع كعمؿ صالحان فبل خكؼ عمييـ كال ىـ

يحزنكف.

()3

د -زعمت ّْ
يعة في ركاياتيا أف اهلل بعث الرسؿ عمييـ السبلـ بكالية عمي
الش ى
رضي اهلل عنو ،كىذا باطؿ ألمريف- :
األول :ال برىاف عميو مف كتاب اهلل كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ،بؿ

بيف اهلل الغاية مف إرساؿ الرسؿ في القرآف الكريـ ،فقاؿ اهلل تعالى  :ىكلىقى ٍد
ً
كـ الناس بالقسط
أ ٍىر ىس ىمنا ير يسمىىنا بالبينات ىكأ ى
ىنزٍلىنا ىم ىعيي يـ الكتاب كالميزاف لىيقي ى
 -1األربعكف حديثا مع شرح لممصطمحات الفمسفية كالعرفانية كالفقيية كالركائية :آية اهلل الخميني ص.632-631
 -2كسر الصنـ :آية اهلل البرقعي ص .294
 -3المصدر السابؽ نفسو.
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يم وة ىر يسكالن أ ً
اعيب يدكا المَّ ىو
[الحديد ،]25 :كقاؿ اهلل  :ىكلى ىق ٍد ىب ىعثٍىنا ًفي يك ّْؿ أ َّ
ىف ٍ
كت[ النحؿ ،]36 :كقاؿ اهلل تعالى :رسبلن مبشريف كمنذريف
اجتىنًيبكا الطَّ ي
ىك ٍ
اغ ى
لئبلٌ يككف لمناس عمى اهلل حجة بعد الرسؿ ككاف اهلل عزي انز حكيمان[ النساء:

.]165

ص
الثاني :ىذا
ترد آيةه كاحدةه تىين ُّ
كتاب اهلل تعالى بيف أيدم المسمميف كلـ ٍ
ي
صراحةن عمى كالية عمي ،أك ذكرت اسموّْ ،
عـ َّ
أف كاليةى و
عمي مكتكبةه
فالش ى
يعة تىز ي
في جميع صحؼ األنبياء ،فأيف ىي في القرآف الكريـ ،نعـ أقدمت ّْ
يعة
الش ى
عمى تحر ً
أف لعمي رضي اهلل عنو ثبلثمائة و
يؼ كتاب اهلل تعالى ،كزعمت َّ
اسـ

في القرآف الكريـ كما قاؿ بذلؾ عبلمتيـ المجمسي ،كشيخيـ محمد بف عمي

شير اشكب،

()1

لثقات ّْ
يعة.
الش ى

كذكر ذلؾ الشيخ رجب البرسي في كتابو باإلسناد الذم يرفعو

()2

كمف يطالع كتاب (مناقب آؿ أبى طالب) لمحمد بف عمى

بف شير اشكب المازندرانى ،ككتاب(المكامع النكرانية في أسماء عمي كأىؿ

بيتو النكرانية) لياشـ الحسيف البحراني ييكلو كيؼ يجرؤف في تحريؼ كتاب
اهلل تعالى ليخترعا أسماء لعمي رضي اهلل عنو في آم القرآف الكريـ .كصدؽ
شيخيـ ىاشـ معركؼ الحسني في قكلو" :كبعد التتبع في األحاديث المنتشرة
في مجاميع الحديث كالكافي كالكافي كغيرىما نجد الغبلة كالحاقديف عمى

األئمة اليداة لـ يترككا بابان مف األبكاب إال كدخمكا منو إلفساد أحاديث األئمة
كاإلساءة إلى سمعتيـ كبالتالي رجعكا إلى الق اٌرف الكريـ لينفثكا سمكميـ

 -1بحار األنكار  .62/35مناقب آؿ أبى طالب :محمد بف عمى بف شير اشكب المازندرانى  .80/3كانظر المكامع النكرانية
في أسماء عمي كأىؿ بيتو النكرانية :ىاشـ الحسيف البحراني ص1

 -2المكامع النكرانية في أسماء عمي كأىؿ بيتو النكرانية ص1
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كدسائسيـ ألنو الكبلـ الكحيد الذم يتحمؿ ماال يتحممو غيره ففسركا مئات
اآليات بما يريدكف كألصقكىا باألىىئ َّمة اليداة زك ار كبيتانان كتضميبلن".

()1

بأن األئمة أعطهاىم اهلل تعهالى مهن العمهم مها لهم يعطهو
ثانيا :الزعم َّ
غيرىم من األنبياء عمييم السالم وما دونيم:

كتب ّْ
يعة َّ
أف األئمة قد كرثكا عمـ النبي محمد كجميع األنبياء
لقد ركت ي
الش ى
عمييـ السبلـ كاألكصياء الذيف مف قبميـ ،كمف ذلؾ :عندىـ عمـ الببليا
كالمنايا ،كأنساب العرب ،كعندىـ جميع الكتب التي نزلت مف عند اهلل

عز َّ
َّ
كجؿ ،كأنيـ يعرفكنيا عمى اختبلؼ ألسنتيا .فعندىـ عمـ التكراة كاإلنجيؿ
كالزبكر ،كتبياف ما في األلكاح ،كصحؼ إبراىيـ ،كألكاح مكسى عمييما

السبلـ.

()2

كزعمكا َّ
أف األئمة يعممكف جميع العمكـ التي خرجت إلى المبلئكة

كاألنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ.

()3

بؿ عندىـ مف العمـ الذم لـ يعط لغيرىـ،

كزعمت ّْ
أف إماميـ السادس أبا عبد اهلل جعفر الصادؽ أنو قاؿَّ :
يعة َّ
"إف
الش ى
عندنا كاهلل س انر مف أسرار اهلل ،كعممان مف عمـ اهلل ،كاهلل ما يحتممو ممؾ مقرب،

كال نبي مرسؿ".
منيـ.

()5

()4

كاألئمة يعممكف متى يمكتكف ،كأنيـ ال يمكتكف إال باختيار

 -1المكضكعات في اآلثار كاألخبار :ىاشـ معركؼ الحسني ص.253

 -2ركل الكميني في الكافي عدة ركايات عف أئمة أىؿ البيت تفيد ذلؾ ،انظر  .230-222/1كانظر بصائر الدرجات:
الصفار.139-135/3

 -3ركل الكميني في أصكؿ الكافي عدة ركايات عف أئمة أىؿ البيت تفيد ذلؾ ،انظر .257-255/1
 -4أصكؿ الكافي :الكميني .402-401/1

 -5ركل الكميني في الكافي عدة ركايات عف أئمة أىؿ البيت تفيد ذلؾ ،انظر .258/1
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(باب في األئمة َّأنيـ كرثكا عمـ
فار في كتابو بصائر الدرجات
كذكر َّ
ه
الص ي
الرسؿ كجميع األنبياء ،كأنيـ صمكات اهلل عمييـ أمناء اهلل في
أكلى العزـ مف ُّ
أرضو كعندىـ عمـ الببليا كالمنايا كأنساب العرب) ،كركل تحتو َّ
عدةى ركايات،
منيا" :عف عبد اهلل التمار قاؿ :كنا مع أبي عبد اهلل جماعة مف ّْ
يعة في
الش ى

سرةن ،كلـ ىنر أحداه فقمنا :ليس عمينا
الحجر ،فقاؿ :عمينا عيف؟ فالتفتنا يي ى
منةن ي
كي ى
ّْ
كرب الكعبة كرب البيت– ثبلث مرات– لك كنت بيف مكسى
عيف ،فقاؿ:
أعمـ منيما ،كألنبأتيما بما ليس في أيدييماَّ ،
ألف
كالخضر ألخبرتيما أنّْي ي
ً
ً
كائف إلى يكـ
عمـ ما ىك ه
عمـ ما كاف ،كلـ ييعطىيا ى
مكسى كالخضر أيعطىيا ى
ً
كائف إلى يكـ القيمة،
عمـ ما كاف كما ىك ه
القيمة ،كا َّف رسكؿ اهلل أيعط ىي ى
فكرثناه مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كراثة" )1(.كفي ىذه الركاية نفسيا ما
الغيب فمماذا يسأليـ:
يعمـ
ى
ينقض عمـ األئمة ،كذلؾ َّإنو لك كاف أبك عبد اهلل ي
الخكؼ معان.
العمـ ك
عمينا ىعٍي هف؟ كلماذا
أف ىي ٍس ىم ىعوي ه
ي
ي
يخاؼ ٍ
أحد ،فكيؼ ييؤتىى ي

بابا بعنكاف( :باب قكؿ الرسكؿ لعمي :أعطيت ثبلثنا ما
كعقد المجمسي ن
أعطيت مثمو) .كأكرد فيو :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ" :أعطيت
ثبلثنا كعمي مشاركي فييا ،كأعطي عمي ثبلثنا كلـ أشاركو فييا ،فقيؿ يا رسكؿ
اهلل :كما ىي الثبلث التي شاركؾ فييا عمي عميو السبلـ؟ قاؿ :لي لكاء الحمد
كعمي حاممو ،كالككثر لي كعمي ساقيو ،كلي الجنة كالنار كعمي قسيميما ،كأما
الثبلث التي أعطييا عمي كلـ أشاركو فييا فإنو أعطي ابف عـ مثمي كلـ أعط

 -1بصائر الدرجات .129/ 3 :كانظر مثمو :أصكؿ الكافي  ،261/1كبحار األنكار .194/26
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مثمو ،كأعطي زكجتو فاطمة كلـ أعط مثميا ،كأعطي كلديو الحسف كالحسيف
كلـ أعط مثميما.

()1

لقد نسبت ّْ
يعة لؤلئمة كثي ار مف العمكـ المتعمقة بالغيب ،كبسبب ذلؾ
الش ى
كانكا أفضؿ مف األنبياء عمييـ السبلـ كما يزعمكف .كما اعتقدتو ّْ
يعة مف
الش ى

عمكـ األئمة معظميا مف الخرافات كاألساطير التي نسجتيا شخصيات شريرة
ىدفيا إدخاؿ الشركيات كالضبلالت في مذىب يي ّْ
كيعظّْـ أصحابو آؿ
قدس ي
البيت كمنيـ األئمة االثني عشر .يقكؿ العالـ الشيعي آية اهلل البرقعيَّ :
إف

ركاة الركايات الست التي تزعـ َّ
أف( :األئمة يعممكف عمـ ما كاف كما يككف
أحدىما إبراىيـ بف إسحاؽ األحمر النياكندم
كأنو ال يخفى عمييـ شيء) ،ي
عمماء الرجاؿ مف ّْ
يعة كىك عندىـ مف الغبلة،
ه
ضعَّفىوي
كمبتدعه ،كقد ى
الش ى
ي
فاسؽ ي

سيؼ التمار الذم تخالؼ أخباره القرآف الكريـ ،كثالثيما :أحمد بف
كثانييما:
ي
محمد البرقي أحد الشكاؾ في الديف ،كرابعيما :محمد بف سناف مف الكذابيف
المشيكريف كمف الغبلة ،كخامسيما :يكنس بف يعقكب الفطحي المذىب،

كسادسيما :سيؿ بف زياد الكذاب .كبعد أف ذكر أحكاليـ قاؿ" :ماذا يتكقع مف
ركاة كيؤالء سكل ضرب اإلسبلـ كالكيد لو ،كالغمك في أشخاص ذكم سيرة

حسنة ،الصطياد السمؾ في الماء بعد تعكيره بترىاتيـ".

()2

 -1بحار األنكار  .90/39كانظر مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ في الكتاب كالسنة كالتاريخ :محمد

الريشيرم ،المساعداف :محمد كاظـ الطباطبائي ،كمحمكد الطباطبائي رقـ .106/3554،9
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ولبيان تيافت مرويات ِّ
يعة في ىذا الجانب ،نذكر ما يمي:
الش َ

إف معظـ مركيات ّْ
َّ -1
يعة في المغاالة في عمكـ األئمة كردت في كتاب
الش ى
ى
الكافي ،كىذا الكتاب مميء بالخرافات كاألكاذيب كالركايات المدسكسة عمى
األئمة ،مما يجعؿ مف االستحالة االلتفات إلى مركياتو كاعتمادىا مصد انر
و
و
مخالؼ لممعمكـ مف ّْ
الد ً
يف بالضركرة مف َّ
الغيب ال يعممو إالَّ اهلل
أف
العتقاد
ى
ض لو فيما يأتي .كىذا ما أشار إليو آية اهلل البرقعي
تعالى ،كىذا ما ى
تعَّر ي
سن ى
الذم تتبع مركيات الكميني في كتابو الكافي ،حيث كجد َّ
معظميـ مف
أف
ى
الضعفاء أك المجاىيؿ أك الممعكنيف عمى ألسنة األئمة ،أك فاسدم االعتقاد،
أك مف كانت ركاياتو مميئة بالخرافات .كقاؿ البرقعي" :كعجبان لمكافي ركاتو
()1

أناس كيؤالء".

كقاؿ البرقعي" :كمف ذلؾ أيضان كتاب أصكؿ الكافي الذم

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

()2

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

عز َّ
يختص بو اهلل َّ
كجؿ كليس عند الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كال غيره مف

عز َّ
الناس شيء مف عمـ الغيب ،فيك مختص باهلل َّ
كجؿ ،كما في قكلو اهلل
تعالى  :يقؿ َّال يعىمـ مف ًفي الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ب إً َّال المَّوي[ سكرة النمؿ:
ض اٍل ىغٍي ى
ى
ىٍ ي ى
َّم ىاك ى
ً
 ،]65كقكلو :كقى ى ًَّ
َّاعةي يق ٍؿ ىبمىى ىكىربّْي لىتىأٍتًىيَّن يك ٍـ ىعالًًـ
يف ىكفى يركا ىال تىأٍت ىينا الس ى
اؿ الذ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
َّماكات كال في األ ٍىر ً
ىص ىغ ير مف
اٍل ىغٍي ًب ال ىي ٍع يز ي
ض ىكال أ ٍ
ب ىعٍنوي مثٍقىا يؿ ىذَّرة في الس ى ى ى
 -1المصدر السابؽ ص .63
 -2المصدر السابؽ ص .29
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ىذلً ىؾ كال أى ٍكىبر إًال ًفي ًكتى و
اب ُّمبً و
أحد إالَّ اهلل
يعمـ
الغيب ه
ى
ي
يف[ سبأ .]3 :فبل ي
ى
مكرـ.
تعالى ،ال مم ه
ؾ يم ه
قرب كال ىنبً هي يم ى
كلي ه
رس هؿ كال ه
كقكلو سبحانو كتعالى لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ في سكرة األعراؼ  :يقؿ
َّ
الَّ أىممً ي ً ً
ت
ب ى
نت أ ٍ
ال ٍستى ٍكثىٍر ي
ضِّار ًإال ىما ىشاء المٌوي ىكلى ٍك يك ي
ىعىم يـ اٍل ىغٍي ى
ؾ لىن ٍفسي ىن ٍف نعا ىكالى ى
ٍ
َّ ً
ً
ً
ً ّْ
كف[ سكرة
ُّكء إً ٍف أىىن ٍا إًال ىنذ هير ىكىبش هير لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
م ىف اٍل ىخٍي ًر ىك ىما ىمسَّن ىي الس ي
ندهي ىمفىاتً يح اٍل ىغٍي ًب الى ىي ٍعمى يميىا إًالَّ يى ىك
األعراؼ .]188 :كيقكؿ اهلل تعالى  :ىك ًع ى
[سكرة األنعاـ.]59 :
عز َّ
عز َّ
كحده َّ
فالغيب عند اهلل َّ
كجؿ
كجؿ
كمختص بو سبحانو كتعالى ،فيك ي
ه
يعمـ ما كاف ،كما ىك كائف ،كما سيككف ،كما لـ يكف لك كاف كيؼ يككف،
يعمـ ما يككف في الدنيا كاآلخرة ،كيعمـ كؿ شيء سبحانو كتعالى ،كالرسؿ

عمييـ السبلـ إنما يعممكف ما جاءىـ بو الكحي ،فما أكحى اهلل بو إلييـ
ً
ىح ندا
يعممكنو ،كما قاؿ سبحانو كتعالى  :ىعالً يـ اٍل ىغٍي ًب فى ىبل يي ٍ
ظ ًي ير ىعمىى ىغٍيبًو أ ى
ًً
ً
كؿ فىًإَّنو يسمي ي ً
ً
صدنا[ سكرة
إً َّال ىم ًف ٍارتى ى
ضى مف َّر يس و ي ى ٍ
ؾ مف ىبٍي ًف ىي ىدٍيو ىك ًم ٍف ىخٍمفو ىر ى
عز َّ
الجف .]27-26 :كمف المعمكـ أف :الرسكؿ المرتضى يظيره اهلل َّ
كجؿ
عمى بعض الغيكب المتعمقة برسالتو فإنو يخبره اهلل بما اقتضت حكمتو أف
يخبره بو ،كىك ما يتعمؽ برسالتو كالمعجزة ،كعامة التكاليؼ الشرعية ككيفيات
األعماؿ ،كجزاء األعماؿ ،كما يبينو مف أحكاؿ اآلخرة ،كنحك ذلؾ مف األمكر

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

()1

 -1انظر ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :محمكد ابف عبد اهلل الحسيني األلكسي .كفتح القدير الجامع
بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير :محمد بف عمي بف محمد الشككاني
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كيقاؿ لمشيعة َّ
أكثريىـ مف األكلياء المرتضيف
إف أىئمةى االثنا عشر ٍ
إف كاف ي
َّ
سؿ فقط مف بيف المرتضيف باالطبلع
برس وؿ ،كقد
َّ
خص اهلل ُّ
الر ى
فإنيـ ليسكا ي
عمكما لؤلئمة ما َّادعاىا
عمى الغيب .فبطمت دعكاكـ كركاياتكـ التي أضافت
ن

رسك هؿ لنفسو ،كما زعميا أتباعي المرسميف لرسميـ ،بؿ انفردتـ بيا مخالفيف
بذلؾ جميع العقبلء مف المسمميف كغيرىـ.
 -2ركايات ّْ
يعة في نسبة العمكـ لؤلئمة متيالكة ،كىي مكضكعة مكذكبة،
الش ى
كركاتيا مف الكذابيف كالكضاعيف ،كأصحاب عقيدة فاسدة ،كبعضيـ مف
المجاىيؿ .كمركياتيـ مناقضة كمخالفة لمقرآف الكريـ كمسممات العقؿ ،كلقد

اعترؼ بذلؾ أحد كبار عمماء ّْ
يعة كىك آية اهلل البرقعي في كتابو كسر
الش ى
الصنـ )1(.كنقؿ عف المجمسي صاحب مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ
الرسكؿ تضعيفو لمعظـ ركايات الكافي المتعمقة بعمكـ األئمة .فتحت عنكاف:

(باب نادر فيو ذكر الغيب) قاؿ البرقعي عف ركايات الكميني في الكافي:
"جاء في ىذا الباب أربع ركايات ،كميا متناقضة كمتعارضة مع بعضيا

عد الركايتيف
البعض ،كىؤالء الركاة المجيكلكف عمى حد قكؿ المجمسي الذم ٌ
مجيكلتيف ،كأنيـ أعرضكا عف القرآف ،ككأف ليـ عداكة معو" )2(.كتعقب آية
اهلل البرقعي ما كرد في الكافي مف نسبة عمـ الغيب لؤلئمة ،كمف ذلؾ( :باب:
أف األئمة يعممكف متى يمكتكف كأنيـ ال يمكتكف إال باختيار منيـ) ،فقاؿ:
"ىذا الباب الذم خالؼ القرآف صراحة جاء فيو عدة أحاديث كىي كميا إما
ضعيفة أك مرسمة ،كعد المجمسي سبعة منيا مرسمة كضعيفة ،كنحف نعجب!
 -1كسر الصنـ :ص .200-188

 -2كسر الصنـ :آية اهلل البرقعي ص  .188كراجع مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ :لمشيخ المجمسي -110 /3
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فأم كتاب ىذا الذم يسعى في جمع أخبار أكثرىا تخالؼ القرآف أك تغالي في
تعظيـ األئمة".

()1

كتحت عنكاف :باب( :أف األئمة يعممكف جميع العمكـ التي خرجت إلى

المبلئكة كاألنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ) ،قاؿ البرقعي عف الكميني صاحب
الكافي" :ذكر في ىذا الباب عف ركاة كذابيف كفاسدم العقيدة ،كسيؿ بف
زياد ،كعمي بف أبي حمزة البطائني الكاقفي الذم اختمس ألكؼ الدنانير مف
اإلماـ مكسى بف جعفر رضي اهلل عنيـ ،كأمثاؿ ىؤالء زعمكا أف اإلماـ يعمـ
جميع ما تعممو المبلئكة كاألنبياء كالرسؿ ،دكف أف يسأليـ أحد عف فائدة ىذه

العمكـ ؟ كاذا كاف اإلماـ عارفان بكؿ ىذه العمكـ فمماذا لـ يسخر الجف كاإلنس
ليقيـ حككمة عادلة؟! كاذا كاف يعرؼ منطؽ َّ
الطٍير فإف عميو أف يكشؼ
()2
عمكمان مفيدة".
عدةي ركايات في كتب ّْ
 -3لقد كردت َّ
يعة كأقكاؿ لعممائيـ تثبت أف معظـ
الش ى
َّ
قطعا َّأنو
األئمة مات إما مسمكمان أك مقتكال ،فإذا كاف اإلماـ يعمـ الغيب
فبلبد ن
و
طعاـ كشر و
الس َّـ فيو ،فإف كاف مسمكمان فمما لـ
يعمـ ما يقدـ لو مف
اب قد َّ
دس ي
ي
َّ
جنىبو كىك يعمـ الغيب؟!! كاال مات منتح انر؛ َّ
ىيتى َّ
يعمـ َّ
مسمكـ!
الطعاـ
أف
ي
ى
ألنو ي

بل لنفسو ،كقد أخبر النبي صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ
فيككف قات ن
أف قاتؿ نفسو في النار )3(،فيؿ يرضى ّْ
يكف
يعة ىذا لؤلئمة؟! كا ٍف ٍلـ ٍ
الش ى
عالما بالسًُّـ الذم يد َّس لو في الطعاـ فناقض ذلؾ َّ
كؿ ما ينسب ليـ مف عمـ
ن

 -1كسر الصنـ ص .193
 -2كسر الصنـ ص .188

 -3انظر ما ركاه البخارم رقـ  .2179/5 .5442،6161كمسمـ رقـ 103/1 ،158،159،160،161
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الغيب ،كمف ذلؾ :عمـ ما كاف كما سيككف كما ىك كائف ،عمى ً
حد زعـ
الركايات الشيعية.
كمف ركايات ّْ
يعة في مكت أئمتيـ بالسًُّـ أك القتؿ ما نسبكه لمرسكؿ صمى
الش ى
اهلل عميو كآلو َّأنو قاؿَّ :
"إف مف أكالدم مف أتاني مسمكما ،كا َّف مف أكالدم مف
أتاني مقتكال".

()1

قاؿ المجمسي صاحب البحار" :كذىب كثير مف أصحابنا إلى َّأنو عميو
السبلـ قبض مسمكما ككذلؾ أبكه ،كجده ،كجميع األئمة عمييـ السبلـ خرجكا
مف الدنيا عمى الشيادة ،كاستدلكا في ذلؾ بما ركم عف الصادؽ عميو السبلـ
()2
ً
مف قكلو" :كاهلل ما َّ
بحقيقة ذلؾ".
شييد" ،كاهلل أعمـ
منا إالَّ مقتك هؿ
ه
أما ما ذكره الشيخ أبك جعفر رحمو اهلل
الشيخ
كقاؿ
المفيد في شرًح العقائد :ك َّ
ي
ي
بالسـ ك ً
ثبت كمنو ما لـ
مف مضي نبينا كاألئمة عمييـ السبلـ ُّ
القتؿ فمنو ما ى

ثبت ،كالمقطكعي بًو َّ
أمير المؤمنيف كالحسف كالحسيف صمكات اهلل عمييـ
ىي ٍ
أف ى
خرجكا مف الدنيا بالقتؿ ،كلـ يمت أحدىـ حتؼ أنفو ،كمف بعدىـ مسمكما
مكسى بف جعفر عميو السبلـ ،كيقكل في النفس أمر الرضا عميو السبلـ".

()3

كبعد أف نقؿ المجمسي قكؿ الشيخ المفيد عقب عميو بالقكؿ" :كأقكؿ :مع كركد
األخبار الكثيرة الدالة عمكما عمى ىذا األمر كاألخبار المخصكصة الدالة

عمى شيادة أكثرىـ ككيفيتيا كما سيأتي في أبكاب تكاريخ كفاتيـ عمييـ

السبلـ ،ال سبيؿ إلى الحكـ برده كككنو مف األراجيؼ ،نعـ ليس فيمف سكل
أ مير المؤمنيف ،كفاطمة ،كالحسف ،كالحسيف ،كمكسى بف جعفر ،كعمي بف
 -1بحار األنكار .329/49
 -2بحار األنكار .238/50

 -3تصحيح اعتقادات اإلمامية :الشيخ المفيد ص.131
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مكسى عمييـ السبلـ أخبار متكاترة تكجب القطع بكقكعو ،بؿ إنما تكرث الظف
القكم بذلؾ ،كلـ يقـ دليؿ عمى نفيو ،كقرائف أحكاليـ كأحكاؿ مخالفييـ شاىدة
بذلؾ ،ال سيما فيمف مات منيـ في حبسيـ كتحت يدىـ ،كلعؿ مراده رحمو

اهلل أيضا نفي التكاتر كالقطع ال رد األخبار".

()1

كمما يبيف اختبلؽ ركايات نسبة عمـ الغيب لؤلئمة َّ
أف اإلماـ جعفر
َّ -4

الصادؽ قد تب أر مف غمك ّْ
يعة ،كنفى ما نسب إليو مف العمـ بالغيب ،فعف
الش ى
سدير قاؿ :كنت أنا كأبك بصير كيحيى البزاز كداكد بف كثير الرقي في
مجمس أبي عبد اهلل عميو السبلـ إذ خرج إلينا كىك مغضب ،فمما أخذ مجمسو

قاؿ :يا عجباه ألقكاـ يزعمكف َّأنا نعمـ الغيب ،ما يعمـ الغيب إال اهلل ،لقد

ىممت بضرب جاريتي فبلنة فيربت مني فما عممت في أم بيكت الدار

ىي".

()2

كقد تب أر أيضا جعفر الصادؽ مف أبي الخطاب الذم نسب إليو عمـ

الغيب ،فقاؿ" :كأما قكلو :إني قمت :أعمـ الغيب ،فكاهلل الذم ال إلو إال ىك ما
أعمـ ،فبل آجرني اهلل في أمكاتي كال بارؾ لي في أحيائي إف كنت قمت لو..
فمك كنت أعمـ الغيب ما كانت تأتيني ،كلقد قاسمت مع عبد اهلل بف الحسف

حائطا بيني كبينو فأصابو السيؿ كالشرب كأصابني الجبؿ".

()3

كقد تب أىر اإلماـ الميدم مف نسبة عمـ الغيب لؤلئمة ،فقد ركت كتب ّْ
يعة:
الش ى

"كمما خرج عف صاحب الزماف صمكات اهلل عميو ردا عمى الغبلة مف التكقيع
جكابا لكتاب كتب إليو عمى يدم محمد بف عمي بف ىبلؿ الكرخي :يا محمد

 -1بحار األنكار .216/27

 -2أصكؿ الكافي  .257/1بحار األنكار  .197/26كالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة  .395/1كبصائر الدرجات
.231-230/5

 -3بحار األنكار  .322/25معجـ رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة :أبك القاسـ المكسكم الخكئي ص.258-257
اختيار معرفة الرجاؿ المعركؼ برجاؿ الكشى :أبك جعفر الطكسي ،ص .581-580
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عز َّ
بف عمي تعالى اهلل َّ
كجؿ عما يصفكف ،سبحانو كبحمده ،ليس نحف شركاءه
في عممو كال في قدرتو .بؿ ال يعمـ الغيب غيره كما قاؿ في محكـ كتابو
تبارؾ كتعالى  :يق ٍؿ ال يعمىـ مف ًفي الس ً
األر ً
ب إًال المَّوي
ىٍ ي ى ٍ
ض اٍل ىغٍي ى
َّم ىاكات ىك ٍ
ى
[النمؿ .]65 :كأشيد اهلل الذم ال إلو إال ىك ككفى بو شييدا كمحمدا رسكلو
كمبلئكتو كأنبياءه كأكلياءه كأشيدؾ كأشيد كؿ مف سمع كتابي ىذا أني برئ

الغيب أك نشارؾ اهلل في ممكو أك
نعمـ
ى
إلى اهلل كالى رسكلو ممف يقكؿَّ :إنا ي
()1
َّ
المحؿ الذم نصبو اهلل لنا".
يحمَّنا محبلن سكل

 -5إذا كاف اإلماـ يعمـ جميع ما تعممو المبلئكة كاألنبياء كالرسؿ كعمـ ما
سيككف كما ىك كائف ،فالسؤاؿ :ما فائدة ىذه العمكـ المتنكعة؟ كاذا كاف األئمة

عارفيف بكؿ ىذه العمكـ فمماذا يكتمكنيا كال يظيركنيا ألجؿ أف ينتفع بو
عز َّ
أف اهلل َّ
الناس؟ خاصة َّ
كجؿ قد نيى نييا قاطعا عف كتـ العمـ الذم فيو

منفعة لمناسَّ ،
ألف فعميـ ىذا مع َّأنو كتماف لمحؽ فيك في الكقت نفسو اعتداء
عمى مستحقيو الذيف ىـ في أشد الحاجة إليو .قاؿ تعالىًَّ َّ  :
كف
يف ىي ٍكتي يم ى
إف الذ ى
ما أٍىن ىزٍلنا ًمف اٍلبي ً
اس ًفي اٍل ًك ً
ّْنات كاٍلييدل ًم ٍف ىب ٍع ًد ما ىبيََّّناهي لً َّمن ً
تاب أيكلئً ىؾ ىيٍم ىعينيي يـ
ى ى
ى
َّ ً
َّ
كف[ سكرة البقرة ،]159 :كلماذا لـ يسخركنو في إقامة
الموي ىكىيٍم ىعينيي يـ البلعين ى
حككمة إسبلمية عالمية عادلة ؟! كبًيذا اآلية الكريمة ٍ َّ
اء ىعمىى
استى ىدؿ اٍل يعمى ىم ي
ى ى
ً ()2
ك يج ً
يغ اٍل ًعٍمًـ اٍل ىح ّْ
ؽ ،ىكتًٍبىي ً
اف اٍل ًعٍمًـ ىعمىى اٍل يج ٍممىة.
كب تىٍبًم ً
ي
ثالثاً :عف محمد بف عيسى بف عبيد ،عف محمد بف شعيب ،عف عمراف بف

إسحاؽ الزعفراني ،عف محمد بف مركاف ،عف أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ:

 -1بحار األنكار  .267/25االحتجاج :أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي .283/2

 -2الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم الخزرجى شمس الديف القرطبي .184/2
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عز َّ
"إف اهلل َّ
سمعتو يقكؿَّ :
صكرىـ مف
كجؿ خمؽ األئمة مف نكر عظمتوَّ ،
ثـ ٌ
()1
النكر فيو.
طينة مخزكنة مكنكنة مف تحت العرش فأسكف ذلؾ ى

ولبيان عدم صحة مرويات ِّ
يعة وتيافتيا أذكر ما يمي:
الش َ
 -1ىذه الركاية لـ يركىا أصحاب الصحاح كالسنف ،كانما ذكرت في كتب
ّْ
يعة التي تركم السخائـ كالخرافات مما ال يؤمف بو مف لديو ذرة مف إيماف
الش ى
أك مسكة عقؿ.

 -2ىذا الحديث في سنده محمد بف الحسيف ،كأبك سعيد العصفكرم ،كعمر
بف ثابت ،كىـ مف الركاة الميمميف كالمجيكليف.
يح القرآف الكريـ َّ
يقكؿ َّ
َّ -3
إف اهلل خمؽ محمدان
ألنو ي
متف الركاية يخالؼ صر ى
إف ى
ككؿ رك و
و
نطفة كالدييماُّ ،
اية عف األئمة
كعميان كسائر البشر ،فقد يخمًقا مف
يخالؼ مضمكنيا كتاب اهلل تعالى فيي مختمقة كمردكدة.

()2

الناس كميـ مف

سبللة كذريتو أبييـ آدـ الذم خمقو اهلل مف الطيف ،بينما خمؽ اهلل ذريتو مف

أف األنبياء كاألئمةُّ ،
الن ً
ً
ككؿ َّ
المعمكـ بداى نة َّ
اس ىـ ذريةي آدـ،
ماء مييف ،كمف

أشار اهلل تعالى إلى ىذه الحقيقة الككنية ،كالقضية االعتقادية لدل جميع
كلقد ى
ؽ ًٍ
اإلٍن ىس ً
اف
ىح ىس ىف يك َّؿ ىش ٍي وء ىخىمقىوي ىكىب ىدأى ىخٍم ى
المسمميف ،قاؿ اهلل تعالى :الَّ ًذم أ ٍ
يو ًم ٍف ر ً
يف ثيَّـ س َّكاه كىنفى ىخ ًف ً
يف ثيَّـ جع ىؿ ىنسمىو ًم ٍف س ىبللى وة ًم ٍف م و
اء ىم ًي و
ًم ٍف ًط و
كح ًو
ىى ٍ ي
ي
ي
ى
ى يى
كعد
ص ىار ىك ٍاألى ٍفئً ىدةى ىقمً ن
كف[ السجدةٌ .]9-7 :
يبل ىما تى ٍش يك ير ى
َّم ىع ىك ٍاألٍىب ى
ىك ىج ىع ىؿ لى يك يـ الس ٍ

اهلل تعالى مف قاؿ بغير ذلؾ فيك مف أىؿ الشككؾ كالريب ،قاؿ تعالى  :يى ىك

 -1الكافي :الكميني  .389/1كبحار األنكار .45/58 ،13/25
 -2انظر كسر الصنـ :لمبرقعي ص .341
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ً
الًَّذم ىخىمقى يك ٍـ ًم ٍف ًط و
كف
ىج نبل ىكأ ى
ضى أ ى
يف ثيَّـ قى ى
ىج هؿ يم ىس ِّمى عٍن ىدهي ثيَّـ أٍىنتي ٍـ تى ٍمتىير ى
[األنعاـ.]2 :
رابعاًَّ :
إف اليقيف لدل األئمة أكثر مف األنبياء عمييـ السبلـ ،كقد ذىب إلى

ذلؾ الشيعي المعاصر آية اهلل عبد الحسيف دستغيب – الذم كاف مف أحد

أعكاف الخميني قائد الثكرة اإليرانية.-

()1

خامساًَّ :
إف عمي رضي اهلل عنو أعطي خصاالن خاصة بو ،كقد أكردكا في
ذلؾ نصكصا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .كركت ّْ
يعة حديثا
الش ى

مكذكبا عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كآلو" :لك َّ
أف الرياض أقبلـ ،كالبحر مداد ،كالجف حساب ،كاإلنس كتاب ما
أحصكا فضائؿ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ".

 -1انظر حؽ اليقيف :آية اهلل عبد الحسيف دستغيب ص.46

 -2كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :العبلمة الحمي ص.2
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()2

المطمب الثالث
أدلَّة ِّ
رد عمييا
يعة في تفضيل أئمتيم وال ِّ
الش َ
األئمة
يقكؿ الشيعي عمي الحسيني الميبلني" :يمكف االستدالؿ لتفضيؿ
ٌ

سبلـ اهلل عمييـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ بكجكه كثيرة" .كيضيؼ" :مسألة

األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ مطركحة في كتب
تفضيؿ
ٌ
األياـ ،كليـ عمى ىذا القكؿ أك ىذا االعتقاد أدلَّتيـ
أصحابنا منذ قديـ ٌ
()1
الخاصة".
ٌ

أفضؿ مف جميع األنبياء السابقيف
"كلما كاف نبيُّنا
كيقكؿ في كتاب آخرَّ :
ى
استدؿ
مما
بالكتاب
ٌ
ٌ
عمي أيضان كذلؾ ،كىذا الكجو ٌ
كبالسنة كباإلجماع ،فيككف ٌ
أئمة أىؿ البيت مف سائر األنبياء
بو عمماؤنا السابقكف ...كالقكؿ
ٌ
بأفضمية ٌ
()2
نبينا صمى اهلل عميو كآلو كسمـ مكجكد بيف عمماء ىذه الطائفة".
سكل ٌ
َّ
استدؿ ّْ
يعة في بياف معتقدىـ بتفضيؿ أئمتيـ عمى األنبياء بالقرآف
كقد
الش ى
ّْف
الكريـ ،كالسنة ،كداللة العقؿ .كنذكر أدلتيـَّ ،
ثـ نقكـ بمناقشتيا بما يبي ي

إبطاؿ استدالالىـ كفساد اعتقادىـ ،كككن و مخالؼ لمكتاب كالسنة كصريح

العقؿ ،كاجماع المسمميف.

أوالً :القرآن الكريم:
أف القرآف الكريـ ُّ
يزعـ ّْ
يعة َّ
يدؿ عمى تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ
الش ى
السبلـ ،كمف ذلؾ ما كرد في القرآف مف المساكاة بيف عمي رضي اهلل عنو
 -1محاضرات في االعػتقادات  -القسـ الثاني  :-عمي الحسيني الميبلني ،ص ،477كانظر ما بعدىا.
 -2تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص.9
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كالنبي صمى اهلل عميو كسٌمـ .كيستدلكف عمى ذلؾ ّْ
يعة بعدة آيات مف
الش ى
القرآف الكريـ ،منيا- :
ضيي ٍـ ىعمىى ىب ٍع و
الر يس يؿ فى َّ
ض ّْمٍنييـ
اآلية األولى :قكلو تعالى :تًٍم ىؾ ُّ
ضٍمىنا ىب ٍع ى
َّمف ىكمَّـ المٌو كرفىع بعضيـ ىدرج و
ات[ سكرة البقرة .]253 :يقكؿ ضياء السيد
ى ي ى ى ى ى ٍ ى يٍ ى ى
ظاىر مف اآلية َّ
عدناف الخباز القطيفيَّ :
أف جية التفضيؿ بتكفر بعض
إف ال ى
الكماالت كالخصائص لبعض األنبياء دكف البعض ،كالمقصكد مف األفضمية
ككف األئمة أفضؿ ثكابا كأفضؿ كماال عند اهلل مف األنبياء ،ألف األئمة لدييـ

مف الخصائص كالكماالت ما ليس عند األنبياءَّ ،
جميع ما عند األنبياء
ألف
ى
()1
مف الكماالت جمعت في محمد كآؿ محمد عمييـ السبلـ كزيادة.
ولمرد عمى استدالليم بيذه اآلية أذكر ما يمي- :

إف قكؿ ّْ
يعة بأ َّ
َّ -1
ٌف أئمتيـ أفضؿ مف األنبياء مخالؼ لنصكص القرآف
الش ى
الكريـَّ ،
فإنو لـ يذكر مرتبة أفضؿ مف مرتبة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ،
كمف المستحيؿ القكؿ بكجكد مرتبة أعمى مف مرتبة األنبياء عمييـ الصبلة
كالسبلـ ،كمف قاؿ غير ذلؾ فقكلو شاذ يناقض بو كبلـ رب العالميف ،كىذا لـ

يقؿ بو أحد مف المسمميف ،فمـ يبؽ إال أف يقاؿ َّ
إف األئمة أقؿ درجة مف
كؿ
األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ،قاؿ اهلل تعالى  :ىك ىمف يي ًط ًع المٌوى ىك َّ
الر يس ى
الشي ىداء ك َّ ً ً
َّ ً
ً
الص ّْد ًيق ى ُّ
يف أٍىن ىع ىـ المٌوي ىعمىٍي ًيـ ّْم ىف َّ
يف
ّْيف ىك ّْ
الصالح ى
النبًي ى
فىأ ٍيكلىئ ىؾ ىم ىع الذ ى
يف ىك ى ى
عز َّ
أف اهلل َّ
ىك ىح يس ىف أيكلىئً ىؾ ىرًفيقنا[ سكرة النساء ،]69 :ككجو االستدالؿ َّ
كجؿ
رتَّب عباده السعداء الذيف أنعـ عمييـ أربع مراتب ،أكليا كأعبلىا األنبياء ،ثـ

الصديقكف ،ثـ الشيداء ،ثـ الصالحكف ،فيككف األنبياء أفضؿ عباد اهلل
 -1الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف :ضياء السيد عدناف الخباز القطيفي -بتصرؼ -ص .138
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الصالحيف ،كال تكجد درجة بيف ىذه الدرجات التي حددىا القرآف الكريـ ،بؿ ما
عداىا الشؾ أدنى منيا درجة كرتبة.

()1

إف زعـ ّْ
يعة َّ
َّ -2
بأف األئمةى أفض يؿ ثك نابا عند اهلل مف األنبياء ،كأفض يؿ
الش ى
كماال منيـَّ ،
ألف األئمة لدييـ مف الخصائص كالكماالت ما ليس عند
ن

ّْمت عمى األنبياء
األنبياء ،فمنقكض فإف
النبي صمٌى المٌو عميو كسمٌـ قاؿ" :فيض ي
ٌ
َّ
ٍّ
كجعمًت لي
بست ،أكتيت جكامع الكمـ ،كنصرت ُّ
بالرعب ،كأيحمت لي الغنائـ ،ي
يرسمت إلى الخم ً
النبيكف" )2(.كىذه
ؽ كافَّة ،ي
كختـ بي ٌ
األرض مسجدان كطيك انر ،كأ ي
و
بنص مف كتاب اهلل تعالى أك السنة النبكية
ثبت
لنبي كال و
لـ تيعطى و
لكلي ،كلـ ىي ٍ
الصحيحة أف أحدا مف الناس سكاء كاف كليا أك إماما راسخا في الديف آتاه
اهلل تعالى شيئا مف الخصائص أك المعجزات التي أعطاىا اهلل ألنبيائو عمييـ

السبلـ.

كيقاؿ لمشيعةَّ :
بعض أكلي العزـ كنبينا كنكح كابراىيـ كمكسى كعيسى
إف
ى
عمييـ الصبلة كالسبلـ ،فضميـ اهلل تعالى عمى غيرىـ مف عباد اهلل كمنيـ

عمي رضي اهلل عنو بخصكصيات أكرميـ اهلل تعالى بيا ذكرىا اهلل سبحانو
في القرآف الكريـ ،كىذا يقر بو كؿ المسمميف ببل خبلؼ.

()3

ػإف زعػ ػػـ ّْ
ػيعة بػ ػ َّ
كأيض ػ ػان فػ ػ َّ
ػأف األئمػ ػػة أفض ػ ػ يؿ ثك نابػ ػػا عن ػ ػد اهلل مػ ػػف األنبيػ ػػاء
الشػ ػ ى
ى
فمنقكض بما كرد عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ" :أش ُّػد َّ
ػبلء األنبيػاء،
ه
النػاس ب ن
 -1مجمكع الفتاكل :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية .221/11
ً
ً
َّ
ً
ام ىس يحكا بً يك يجكًى يك ٍـ
ف
ا
ّْب
ي
ط
ا
يد
ع
ص
ا
ك
َّم
م
ي
ت
ف
اء
م
ا
ك
د
ج
ت
ـ
م
ف
(
:
ى
ل
ا
ع
ت
و
الم
ؿ
ك
ى
ىى ى
 -2أخرجو البخارم رقـ ً ،335كتىاب التَّىيمًُّـ ،باب ىكىق ٍ ي
ى ى ٍ ى ي ى ن ى ىى ي ى ن ن ى ٍ
ىكأٍىي ًدي يك ٍـ ًمٍنوي) كرقـ  ،438كتاب الصبل ة ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعمت لي األرض مسجدا كطيكرا .كمسمـ رقـ
اج ًد كمك ً
ً
ً
كطيكرا.
مسجدا
الص ىبلةى ،باب يجعمت لي األرض
اض ًع َّ
ن
 ،523كتى ي
ن
اب اٍل ىم ىس ى ى ى
 -3مختصر التيحفة اإلثنى عشرية :شاه عبد العزيز الدىمكم ص .42
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ثـ الصالحكف."..
َّ

()1

كاَّنما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ األنبيػاء أكالن ،ث َّػـ قػاؿ

ثاني ػان :فالصػػالحكف ،بالفػػاء لئلع ػػبلـ بالبعػػد كالت ارخػػي ف ػػي المرتبػػة بػػيف األنبيػػاء
كغيػػرىـ ،كعػػدـ ذلػػؾ بػػيف غيػػر األنبيػػاء ،إذ ال شػػؾ أف البعػػد بػػيف النبػػي كالػػكلي

أكثر مػف البعػد بػيف كلػي ككلػي ،إذ م ارتػب األكليػاء بعضػيا قريبػة مػف الػبعض،

كاهلل تعالى يبتمي األنبياء في الدنيا ليرفع درجػتيـ فػي اآلخػرة ،كلبيػاف أفضػميتيـ
كعظـ ثكابيـ ،كىذا دليؿ عمػى أف األنبيػاء أكثػر مثكبػة مػف غيػرىـ مػف األكليػاء

أك األئمة كاألمراء بخبلؼ ما زعمتو ّْ
يعة.
الش ى

اج ىؾ ًف ً
اآلية الثانية :آية المباىمة :كىي قكلو تعالى :فى ىم ٍف ىح َّ
يو ًمف ىب ٍع ًد ىما
ً
ج ى ً
اءنا ىكنً ىساء يك ٍـ ىكأىنفي ىسىنا
اءنا ىكأٍىبىناء يك ٍـ ىكنً ىس ى
اءؾ م ىف اٍلعٍمًـ ىف يق ٍؿ تى ىعالى ٍكٍا ىن ٍدعي أٍىبىن ى
ى
ً
ً
َّ
يف[ سكرة آؿ عمراف،]61 :
كأىنفي ىس يك ٍـ ثيَّـ ىنٍبتى ًي ٍؿ فىىن ٍج ىعؿ ل ٍعىن ىة المٌو ىعمىى اٍل ىكاذبً ى
حيث ِّ
يدؿ قكلو تعالى :كأنفسنا كأنفسكـ عمى المساكاة بيف عمي رضي اهلل
عنو كالنبي صمى اهلل عميو كسٌمـ ،كليس المراد بقكلو :كأنفسنا نفس النبي

ألف اإلنساف ال يدعك نفسو ،بؿ المراد بو غيره،
صمى اهلل عميو كآلو كسمٌـٌ ،
أف ذلؾ الغير كاف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ ،فدلَّت اآليةي
كأجمعكا عمى ٌ

عمى َّ
أف نفس عم ي ىي نفس النبي (ص) ،كال يمكف أف يككف المراد منو أف
أف ىذه النفس مثؿ تمؾ النفس ،كذلؾ
ىذه النفس ىي عيف تمؾ النفس ،فالمراد ٌ
األفضمية ،لقياـ الدالئؿ
النبكة ك
ٌ
يقتضي االستكاء في جميع الكجكه ،إالٌ في ٌ
 -1أخرجو الحاكـ رقـ  ،99/1 ،119كقاؿ :صحيح عمى شرط مسمـ ،كالبييقي رقـ  .372/3 ،6325كابف ماجو رقـ

 ،1334/2،4024قاؿ البكصيرم  :188/4ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات .كالحديث أخرجتو كتب الشيعة مع اختبلؼ في

المفظ ،انظر :الكافي  .60/2كبحار األنكار  ،201،207 ،200/64ككسائؿ الشيعة :محمد بف الحسف الحر العاممي-77 ،
باب استحباب احتساب الببلء كالتأسي باألنبياء كاألكصياء كالصمحاء رقـ  .3584كمشكاة األنكار في غرر األخبار :عمي

الطبرسي ،ص  .297كمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ .734/2 :قاؿ محمد باقر المجمسي معقبا عمى ركاية الكافي:

حسف كالصحيح .انظر مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ .321/9
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أف
محمدنا كاف نبي ن
َّا ،كما كاف عمي كذلؾ ،كالنعقاد اإلجماع عمى ٌ
عمى ٌ
أف ٌ
محمدان كاف أفضؿ مف عمي ،فيبقى فيما كراءه معمكالن بو ،ثـ اإلجماع َّ
دؿ
ٌ
ٌ

محمدان صمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ كاف أفضؿ مف سائر األنبياء عمييـ
عمى ٌ
أف ٌ
()1
عمي عميو السبلـ أفضؿ مف سائر األنبياء.
السبلـ ،فيمزـ أف يككف ٌ
إف آيػةى المباىمػة ت ُّ
يقكؿ عمي الحسيني الميبلنيَّ :
ػدؿ عمػى المسػاكاة بػيف أميػر

المػؤمنيف عميػو السػبلـ كالنبػي صػػمى اهلل عميػو كسػمـ ،فقكلػو تعػالى  :ىكأٍىنفي ىسػ يك ٍـ

كلمػا كػاف
دا هؿ عمى المساكاة بيف أميػر المػؤمنيف كالنبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـٌ ،
النبي صمى اهلل عميو كسمـ أفضؿ مف جميع األنبياء السابقيف بالكتػاب كبالس ٌػنة
َّ
ػاء ّْ
ػيعة
عمي أيضان كذلؾ ،كىذا الكجو َّ
الش ى
مما استدؿ بػو عمم ي
كباإلجماع ،فيككف ٌ
()2
السابقكف.

ولمرد عمى استدالل ِّ
يعة بيذه اآلية أذكر ما يمي:
الش َ

أف اآليةى ليست فييا ما ُّ
يدؿ عمى زعـ ّْ
يعة ،ك َّ
لقد بيَّف أىؿ العمـ َّ
اف
الش ى
استدالليـ بيا تعسؼ منيـ كتكمؼ خاطئ كفاسد ،كغاية ما ُّ
تدؿ عميو اآلية

الكريمة :أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أشركو في المباىمة إلرضاء الخصـ
كافحامو ،إذ المعركؼ مف طبيعة اإلنساف أال يعرض أقاربو لميبلؾ ،فككنو
النبي عميو الصبلة كالسبلـ يدعك أقرب الناس إليو دليؿ كاضح عمى صحة

نبكتو .ويمكن بيان بطالن استدالل ِّ
يعة باآلية من عدة وجوه ،منيا- :
الش َ

 -1انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص  .10كمحاضرات في
االعتقادات :عمي الحسيني الميبلني ص  .480-479كالمباىمة :عبد اهلل الحسيني ص .100-99

 -2تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني-بتصرؼ -ص.9
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َّ -1
ّْف ذلؾ
إف ما يزعمكنو مف المساكاة خبلؼ المستعمؿ في لغة العرب ،كيبي ي
َّ
أف قكلو تعالى( :أنفسنا) ليس مختصان بعمي رضي اهلل عنو ،لككنو صيغة

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

(أبناءنا) صيغة جمع ،كانّْما دعا الحسف كالحسيف َّ
ألنو لـ يكف حينئذ
قكلو:
ي
()1
ممف ينسب إليو بالبنكة سكاىما.
َّ

كال ّْ
نسمـ َّ
اد نفسو الشريفة صمى اهلل عميو
أف المر ىاد بأنفسنا عميان ،بؿ المر ي
كعمي داخ هؿ في األبناء ،كفي العرؼ يعد الختف ابنان مف غير ريبة،
كسمـ،
ّّ

كيمتزـ عمكـ المجاز إف قمناَّ :
إف إطبلؽ االبف عمى ابف البنت حقيقة ،كا ٍف
حتج إلى القكؿ بعمكمو ،ككاف إطبلقو عمى عمي كابنيو
قمناَّ :إنو
ه
مجاز لـ ىي ٍ
رضي اهلل تعالى عنيـ عمى حد سكاء في المجازية .فالقكؿ بأف عميا رضي
اهلل يساكل الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ غمك ال يقبمو عمي رضي اهلل نفسو،
كال يذىب إليو مسمـ ،فمنزلة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ غير منزلة مف

اىتدل بيديو ،كاستفاد مف عممو ،كاقتبس مف نكره.

أف المر ىاد بأنفسنا عمي رضي اهلل عنوَّ ،
فإنا ال ينسمّْـ َّ
 -2لك سمَّمنا جدالن َّ
أف
المراد مف النفس ذات الشخص ،إذ جاء لفظ النفس بمعنى القريب كالشريؾ
كف أٍىنفي ًس ًي ٍـ ّْمف دياركـ
في الديف كالممة ،كمف ذلؾ قكلو تعالى  :ىكالى تي ٍخ ًر يج ى
[سكرة البقرة ،]84 :كقكلو  :ىكالى تىٍم ًم يزكٍا أىنفي ىس يك ٍـ[ سكرة الحجرات ،]11 :كقكلو:
ظ َّف المؤمنكف كالمؤمنات بًأىنفي ًس ًي ٍـ ىخٍي نار[ سكرة النكر،]12 :
لَّ ٍكال إً ٍذ ىس ًم ٍعتي يمكهي ى
فمعمو لما كاف لعمي رضي اهلل عنو اتصاؿ بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ في

 -1انظر منياج السنة  .35/4كالمكاقؼ في عمـ الكبلـ :عبد الرحمف اإليجي ص .409
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النسب كالمصاىرة كاتحاد في الديف عبر عنو بالنفس ،كحينئذ ال تمزـ المساكاة
التي ىي عماد استدالليـ.

()1

كاآلية الكريمة ال تشير إلى شيء مما زعمتو

ّْ
يعة ،كانما يذكر األبناء كالنساء كاألنفس في مجاؿ التضحية إلثبات صحة
الش ى
دعكل النبكة كاقامة الحجة عمى النصارل ،كالمذككركف في اآلية مف أقرب
الناس إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كبيذا يتحقؽ لممعانديف صحة

دعكاه لتقديمو لممباىمة أقرب الناس إليو.

()2

إف قكؿ عمماء ّْ
َّ
يعة إف إرادة نفسو الشريفة صمى اهلل عميو كسمـ مف
الش ى
ع) ،كالشخص ال يدعك نفسو ،فإف ىذا مف
(ن ٍد ي
"أنفسنا" ال تجكز لقكلو تعالى :ى

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

(ن ٍدعي أىنفي ىسىنا) نحضر أنفسنا ،كال محذكر في ذلؾ.
حاصؿ ى

()3

 -3لك كاف المراد مساكاة عمي رضي اهلل عنو لرسكؿ اهلل عميو الصبلة

كالسبلـ في جميع الصفات لمزـ منو اشتراؾ عمي رضي اهلل في النبكة،

كختميا ،كالبعثة إلى كافة الخمؽ كنحك ذلؾ ،كىذا باطؿ باإلجماعَّ َّ ،
ابع
ألف الت ى
المتبكًع ،كلك كاف المراد المساكاة في البعض لـ يحصؿ الغرضَّ ،
ألف
دكف ى
المساكاة في بعض صفات األفضؿ كاألكلى بالتصرؼ ال تجعؿ مف ىي لو

أفضؿ كأكلى بالتصرؼ بالضركرة.

()4

 -1انظر مختصر التحفة اإلثنى عشرية ص  .156كركح المعاني :محمكد ابف عبد اهلل الحسيني األلكسي .181/3
 -2انظر مع االثني عشرية في األصكؿ كالفركع :د .عمي السالكس ،ص ،62كانظر ص .947
 -3ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني .189/3

 -4انظر مختصر التحفة اإلثنى عشرية ص  .156كركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ .189/3
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يقكؿ ابف تيمية" :قمنا ال نسمـ إنو لـ يبؽ إال المساكاة ،كال دليؿ عمى ذلؾ،
بؿ حممو عمى ذلؾ ممتنع ،ألف أحداي ال يساكم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ ال عميا كال غيره ،كىذا المفظ في لغة العرب ال يقتضي المساكاة ،قاؿ
ً
ات بًأىنفي ًس ًي ٍـ
كف ىكاٍل يم ٍؤ ًمىن ي
تعالى في قصة اإلفؾٍ  :لكىال إً ٍذ ىسم ٍعتي يمكهي ظى َّف اٍل يم ٍؤ ًمين ى
يف[ سكرة النكر ،]12 :كلـ يكجب ذلؾ أف يككف
ىخٍي انر ىكقىاليكا ىى ىذا إً ٍف هؾ ُّمبً ه

المؤمنكف كالمؤمنات متساكيف ،كقد قاؿ اهلل تعالى في قصة بني إسرائيؿ
فىتيكيبكٍا إًلىى ىب ًارئً يك ٍـ فىا ٍقتيميكٍا أىنفي ىس يك ٍـ ىذلً يك ٍـ ىخٍيهر لَّ يك ٍـ ًع ى
اب ىعمىٍي يك ٍـ إًَّنوي
ند ىب ًارئً يك ٍـ فىتى ى
الر ًحيـ[ سكرة البقرة ،]54 :أم يقتؿ بعضكـ بعضا ،كلـ يكجب
اب َّ
يى ىك التََّّك ي
ذلؾ أف يككنكا متساكيف ،كال أف يككف مف عبد العجؿ مساكيا لمف لـ يعبده،

ككذلؾ قد قيؿ في قكلو :كال تقتمكا أنفسكـ أم ال يقتؿ بعضكـ بعضا ،كاف
كانكا غير متساكيف".

()1

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

المسمميف قبؿ ظيكر ىذا اإلنساف ،عمى أف النبي أفضؿ ممف ليس بنبي،
كأجمعكا عمى أف عمي نا رضي اهلل عنو ما كاف نبي نا ،فمزـ القطع بأف ظاىر

اآلية كما أنو مخصكص في حؽ محمد صمى اهلل عميو كسمٌـ ،فكذلؾ
مخصكص في حؽ سائر األنبياء عمييـ السبلـ".

 -1منياج السنة النبكية :شيخ اإلسبلـ بف تيمية .87/7

()2

 -2تفسير اإلماـ الفخر الرازم المسمى مفاتيح الغيب :فخر الديف الرازم .72/8
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اآلية الثالثة :إمامة إبراىيم عميو السالم :يقكؿ اهلل تعالى  :ىكًا ًذ ٍابتىمىى
اؿ إًنّْي ج ً
اىيـ ربُّو بً ىكمًم و
ً ً
اعمي ىؾ ًل َّمن ً
اؿ
اؿ ىك ًمف يذّْريَّتًي قى ى
اس إً ىمامان قى ى
ات فىأىتى َّميي َّف قى ى
ى
إٍب ىر ى ى ي ى
َّ ً ً
ً
يف[ سكرة البقرة.]124 :
الى ىيىنا يؿ ىع ٍيدم الظالم ى
ُّ
يستدؿ ّْ
يعة باآلية الكريمة عمى أفضمية اإلماـ عمى النبي ،فيزعمكف َّ
أف
الش ى
مرتبةى اإلمامة أعمى كأسمى مف مرتبة النبكة بمراتب ،ك َّ
مقاـ اإلمامة أسمى
أف ى
مف النبكة ،ك َّ
أف األئمة كصمكا المرتبة األسمى فبل تككف المرتبة األدنى مكجبة

لتفضيؿ غيرىـ عمييـ.

()1

إف سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ كاف نبيان كرسكالنَّ ،
كيقكلكفَّ :
كلكنو لـ يحصؿ

عمى اإلمامة إال بعد االبتبلءَّ ،
فإف معنى ذلؾ أف منزلة اإلمامة ىي أعمى مف
()2

يقكؿ محمد باقر الحكيـَّ :
"إف

النبكة كالرسالة.
منزلة النبكة ،بؿ تفكؽ منزلة ٌ
اإلمامةى ىي مرتبةه عاليةه أعمى مف درجة النبكة  ..كعندما تككف اإلمامة أعمى

درجةن مف النبكة ،فبل َّ
بد أف تجتمع فييا أبعاد النبكة كمسؤكلياتيا بأعمى
درجاتيا ،بؿ يمكف أف نقكؿ بأف اإلمامة تمثؿ تطك انر كسمكان في حركة النبكة..

كركد التصريح بو في ركايات أىؿ البيت عمييـ السبلـ مف أف اإلمامة أعمى

عز َّ
درجة مف النبكة" )3(.كدليؿ ذلؾ :أف المٌو َّ
كجؿ بشر إبراىيـ باإلمامة بعد أف
نبيا ،ك َّ
إليي ال يتدخؿ فيو اإلنساف فاإلماـ اختيار إليي،
ألف اإلمامةى ٌع ه
كاف ن
يد ه
ال انتخاب بشرل )4(.كتركم كتب ّْ
يعة عف جعفر الصادؽ َّأنو قاؿ" :كقد
الش ى
كاف إبراىيـ نبيا كليس بإماـ ،حتى قاؿ اهلل تعالى" :إني جاعمؾ لمناس إمامان"،

 -1انظر الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف ص .142

كتاب ً
اصر مكارـ ً
اهلل الم ىنزؿ :ال ىشيخ ىن ً
 -2انظر األىمثى يؿ في تفسير ً
الشيرازم  .19/9كاالنتصار -أىـ مناظرات الشيعة في
ٍ
ى
ي
شبكات اإلنترنت ،المجمد األكؿ بحكث تمييدية :قصة الشيعة في شبكات الحكار -بحكث في المنيج :العاممي.119/6 ،
 -3اإلمامة كأىؿ البيت -النظرية كاالستدالؿ :-السيد محمد باقر الحكيـ ص .25-22
 -4دركس في اإلمامة كالقيادة :السيد مجتبى المكسكم البلرل ص .12
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صنما أك
قاؿ :كمف ذريتي ،فقاؿ اهلل" :ال يناؿ عيدم الظالميف" ،أم مف عبد
ن
إماما" )1(.كرككا عف جابر عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ:
ن
كثنا ال يككف ن
ً
"سمعتو يقكؿَّ :
نبيا،
"إف اهلل اتَّ ىخ ىذ إبراىيـ عميو السبلـ ن
عبدا قبؿ أف ىيتَّخ ٍذهي ن
كاتٌ ىخ ىذه نبيان قبؿ أف ىيتَّخ ىذه رسكالن ،كاتٌ ىخ ىذهي رسكالن قبؿ أف ىيتَّخ ىذه خميبل ،كاتَّ ىخ ىذه

خميبلن قبؿ أف ىيتَّخ ىذه إماما".

()2

ولبيان فساد استدالل ِّ
يعة بيذه اآلية أذكر ما يمي:
الش َ

إف زعـ ّْ
َّ -1
يعة بأف إبراىيـ عميو الصبلة كالسبلـ كاف نبيان ،كفاقدان لمقاـ
الش ى
اإلمامة ،كىذا يعني أف الزعـ بأف مقاـ اإلمامة فكؽ مقاـ النبكة ىك زعـ

فاألك يؿَّ :
الجع يؿ
باطؿ ،مخالؼ لمقرآف الكريـ ،فالجعؿ في كتاب اهلل نكعاف،
َّ
الج ً
الجع يؿ التشريعي :فمف َّ
التككيني ،كالثانيَّ :
عؿ التككيني ما جاء في قكلو
ىنز ىؿ ًمف الس ً
تعالى :الًَّذم جع ىؿ لى يكـ األىر ً
اء
َّماء بًىناء ىكأ ى
ي ٍ ى
ى
َّماء ىم ن
ىى
ى
ض ف ىراشان ىكالس ى
َّ
ً
ىخ ىرىج بً ًو ًم ىف الثَّ ىم ىرات ًرٍزقان ل يك ٍـ[ سكرة البقرة ،]22 :كما جاء في قكلو تعالى:
فىأ ٍ
كجع ىؿ الظُّميم ً
ات ىك ُّ
كر[ سكرة األنعاـ ،]1 :كما جاء في قكلو تعالى:
ىىى
الن ى
ى
َّ
َّ
 ىك ىج ىع ىؿ المٍي ىؿ ىس ىكنان ىكالش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر يح ٍسىبانان[ سكرة األنعاـ ،]69 :كما جاء
في قكلو تعالى :كجعٍمىنا جيَّنـ لًٍم ىك ًاف ًريف ح ً
صي نار[ سكرة يس.]8 :
ى ى
ىىى ىىى
إف الجعػػؿ التكػػكيني ال يفيػػد رتبػػة المقػػاـ كالفضػػيمة لممجعػػكؿ ،بينمػػا يفيػػد ذلػػؾ
الجعؿ التشريعي ،ألنو جعؿ المقاـ كالفضيمة كما جاء فػي قكلػو تعػالى  :ىك ىىٍبىنػا

ػكب ىك يكػ ٌػبلن ىج ىعٍمىنػػا ىنبًٌي ػان[ سػػكرة م ػريـ ،]49 :كمثػػؿ مػػا جػػاء فػػي
لىػػوي إً ٍسػ ىػح ى
اؽ ىكىي ٍعقيػ ى
 -1أصكؿ الكافي .175/1

 -2بحار األنكار  .13/12كالبرىاف في تفسير القرآف :المحدث المفسر ىاشـ الحسيني البحراني  .321/1كشرح أصكؿ
الكافي :مكلي محمد صالح المازندراني .114/1
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ً
كف بًأ ٍىم ًرىنػ ػػا[ سػ ػػكرة األنبيػ ػػاء" .]37 :كاهلل
قكلػ ػػو تعػ ػػالى  :ىك ىج ىعٍمىنػ ػ ي
ػاى ٍـ أىئ َّم ػ ػةن ىي ٍيػ ػ يػد ى
عز َّ
َّ
كجؿ لـ يقؿ سكؼ أجعمؾ إمامان بعد إتماـ األمػر كبعػد النبػكة ،فػاهلل لػـ يػذكر

َّ
َّس بالفعػػؿ
الجعػ ىػؿ بفعػػؿ المسػػتقبؿ ،بػػؿ باسػػـ الفاعػػؿ ،كىػػك حقيقػػة فػػي مػػف تىمىػػب ى
ماض ػػيان أك دائمػ ػان" .كا َّف م ػػا َّ
يدعي ػػو بعض ػػيـ م ػػف َّ
أف مق ػػاـ أئم ػػتيـ ف ػػكؽ األنبي ػػاء
ػتند ليػـ فيػو .كفضػبلن
كيستدلكف باآلية السابقة ىك اليراء كالباطػؿ بعينًػو ،كال مس ى
عػػف ىػػذا ربمػػا يتشػػبث أحػػد بيػػذا الباطػػؿ كػػي ال يعتبػػر األنبيػػاء أئم ػةن ،كيجعػػؿ

تنص عمى أف األنبياء ىـ األئمة .كمػا
اإلمامة فكؽ النبكة ،مع أف آيات القرآف ٌ
ً
كف بًأ ٍىم ًرىنػا ىكأ ٍىك ىحٍيىنػا إًلى ٍػي ًي ٍـ ًف ٍع ىػؿ
قاؿ تعالى في سكرة األنبياء  :ىك ىج ىعٍمىن ي
اى ٍـ أىئ َّمةن ىي ٍي يد ى
ً
الصػ ىػبل ًة كًايتىػػاء َّ ً
ً
يف[ األنبيػػاء .]37 :كقػػاؿ
الزىكػػاة ىك ىكػ ي
ػانكا لىىنػػا ىعابًػػد ى
اٍل ىخٍيػ ىػرات ىكًاقىػ ى
ػاـ َّ ى
ً
ً
ػانكا
ص ىػب يركا ىك ىك ي
تعػالى فػي سػكرة السػجدة  :ىك ىج ىعٍمىنػا م ٍػنيي ٍـ أىئ َّمػةن ىي ٍي يػد ى
كف بًأ ٍىم ًرىنػا لى َّمػا ى
()1
ً
كف[ السجدة.]24 :
بً ىاياتىنا ييكًقين ى
َّ -2
إف اإلمامة كالقيادة ثابتة لجميع األنبياء عمييـ السبلـ ،سكاء كاف نبي اهلل

إبراىيـ أـ يعقكب عمييما السبلـ أك غيرىماَّ ،
ألف األنبياء عمييـ السبلـ
عز َّ
يقكدكف الناس لميداية عف طريؽ أكامر اهلل َّ
كجؿ ككحيو لقكلو تعالى:
ً
اؽ كيعقيكب ىن ًافمىةن ك يك ٌبلن جعٍمىنا ً ً
كف
 ىكىك ىىٍبىنا لىوي ًإ ٍس ىح ى ى ى ٍ ى
يف ىك ىج ىعٍمىنا يى ٍـ أىئ َّمةن ىي ٍي يد ى
صالح ى
ى
ىى
ى
بًأىم ًرىنا كأىكحٍيىنا ًإلىٍي ًيـ ًفع ىؿ اٍل ىخٍير ً
الص ىبل ًة كًايتىاء َّ
الزىك ًاة ىك ىك يانكا لىىنا
ات ىكًاقى ىاـ
َّ
ىٍى
ٍ ٍ
ٍ
ى
ى
ً
ً
اب فى ىبل
كسى اٍلكتى ى
ىعابًد ى
يف[ سكرة األنبياء ،]73-72 :كقكلو  :ىكلىقى ٍد آتىٍيىنا يم ى
ً
ً
كف
تى يكف ًفي ًم ٍرىي وة ّْمف لّْقىائً ًو ىك ىج ىعٍمىناهي يى ندل لّْىبنًي ًإ ٍس ىرائً ى
يؿ ىك ىج ىعٍمىنا مٍنيي ٍـ أىئ َّمةن ىي ٍي يد ى
()2
ً
كف[ سكرة السجدة.]24-23 :
صىب يركا ىك ىك يانكا بً ىاياتىنا ييكًقين ى
بًأ ٍىم ًرىنا لى َّما ى
 -1انظر كتاب كسر الصنـ ص .128-127
 -2انظر المصدر السابؽ ص .129
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كيقاؿ لمشيعة َّ
إف إبراىيـ عميو الصبلة كالسبلـ أكتي النبكة كالرسالة كالخمة
النبكةى كالرسالةى ك ً
فبأم ش و
إف ّْ
نؿ ُّ
يء فى َّ
الخمَّةى؟!َّ .
يعة لـ
ً
ضمتيـ عميو ىم ٍف ٍلـ ىي ٍ
الش ى
بدليؿ ك و
اإلتياف و
قنع في ىذا األمر.
يستطيعكا
احد يم و
ى

أما قكؿ ّْ
يعة َّ
بأف نبي اهلل إبراىيـ عميو السبلـ لـ يبتمى إال بعد أعطي
 -3ك َّ
الش ى
ى
ألف َّ
اإلمامة فباطؿَّ ،
كؿ األنبياء عمييـ السبلـ يبتمكف بمجرد قياميـ بدعكة
الناس لعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو ،كيبتمكف بتكذيب أقكاميـ كمحاربتيـ
كاضطيادىـ ليـ ،كالصد عف دعكتيـ ،كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :إً َّف ًم ٍف
ًَّ
ًَّ
َّ ً
الن ً
أى ىش ّْد َّ
يف
يف ىيمي ى
يف ىيمي ى
كنيي ٍـ ،ثيَّـ الذ ى
كنيي ٍـ ،ثيَّـ الذ ى
اء ،ثيَّـ الذ ى
اس ىب ىبل نء ٍاألٍىنبًىي ى
ً
محبة اهلل تعالى ،فعف أنس بف مالؾ
مكطف
كنيي ٍـ" )1(.كاألنبياء عمييـ السبلـ
ىيمي ى
ي
عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،أنو قاؿ" :عظـ الجزاء مع عظـ الببلء،
كاف اهلل إذا أحب قكما ابتبلىـ ،فمف رضي فمو الرضا ،كمف سخط فمو
السخط".

()2

الظاىر َّأنو تفصيؿ لمطمؽ
ثـ
يقكؿ محمد فؤاد عبد الباقيَّ " :
ي

 -1ذكر البخارم في صحيحو :كتاب المرض ،باب :أشد الناس ببلء األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ  .115/7كالحديث ركاه عدد
مف أىؿ الحديث ،منيـ :اإلماـ أحمد في المسند رقـ  .45/27079،10قاؿ شعيب األرنؤكط :حديث صحيح لغيره ،كىذا

إسناد حسف .كالبييقي في شعب اإليماف رقـ  9774كرقـ  .142/7 .9776كالحاكـ في المستدرؾ رقـ  ،99/1 ،119كقاؿ:
ه
صحيح عمى شرط مسمـ .كشرح مشكؿ اآلثار :أبك جعفر أحمد بف محمد الطحاكم ،رقـ .454/1832،1833،1834،5

كفي سنف ابف ماجو بمفظ :عف سعد بف أبي كقاص قاؿ قمت يا رسكؿ اهلل أم الناس أشد ببلء قاؿ األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ،

سنف ابف ماجو :محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني ،رقـ  ،371/2 ،4013قاؿ األلباني :صحيح .كسمسمة األحاديث

الصحيحة :الشيخ ناصر الديف األلباني ،225/1كقاؿ األلباني :كىذا سند جيد رجالو كميـ رجاؿ الشيخيف".

 -2أخرجو أحمد في المسند ،رقـ  ،35/39 ،23623قاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده جيد .كالترمذم في سننو رقـ ،2396

 ،179/4كقاؿ :ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو .كلكف الشيخ األلباني بعد ذكر قكؿ الترمذم قاؿ" :كسنده حسف رجالو
كميـ ثقات رجاؿ الشيخيف غير ابف سناف ىذا ،كىك صدكؽ" ،انظر :سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا:

لؤللباني ،رقـ .267/1 ،146كأخرجو األلباني في :صحيح الجامع الصغير كزياداتو برقـ  .242/1 ،2110كابف ماجو في
سننو رقـ .1338/4031،2قاؿ الشيخ األلباني :حسف.
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المبتميف ال لمف أحبيـ فابتبلىـ .إذ الظاىر َّأنو تعالى يكفقيـ لمرضا فبل
أحد".
يسخطي منيـ ه

()1

ثانياً :السنة النبوية:
َّ
نت أنا كعمي نك انر بيف يدم
األول :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " :يك ي
قسـ
اهلل تعالى قبؿ ٍ
فمما خمؽ اهلل آدـ ٌ
أف يخمؽ آدـ بأربعة عشر ألؼ عاـٌ ،
نكر ك و
ذلؾ النكر جزأيف ،فجزء أنا ،كجزء عمي" )2(.فيما مخمكقاف مف و
احد،
كلما كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمٌـ أفضؿ البشر مطمقان فعمي كذلؾ،
َّ
فيك أفضؿ مف جميع األنبياء .يقكؿ عمي الحسيني الميبلني" :كمما َّ
يدؿ عمى
المساكاة بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ كعمي رضي اهلل عنو قكلو عميو
نكر ك و
ت أنا كعمي مف و
احد" )3(،ففي تمؾ األحاديث يقكؿ
الصبلة كالسبلـ :ي
"خمً ٍق ي

رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـَّ :
َّـ ذلؾ النكر
إف اهلل سبحانو كتعالى قس ى
َّـ ذلؾ ُّ
كر نصفيف ،كىما مخمكقاف مف
نصفيف،
فنصؼ ىأنا ك ه
ه
الن ى
نصؼ عمي ،قس ى
()4
أفضؿ البشر مطمقان ،فعمي كذلؾ".
كلما كاف رسك يؿ اهلل
نكر كاحدَّ ،
ى

ولمرد عمى استدالل ِّ
يعة بيذا الحديث نذكر ما يمي:
الش َ
 -1ىامش سنف ابف ماجو .1338/2

 -2انظر الركاية في بحار األنكار :المجمسي  .85/39 ،150/38 ،34،38/35 ،150/34كالعمدة :أبك الحسيف يحيى بف
الحسف بف البطريؽ األسدم الحمي ص .88كدالئؿ اإلمامة :أبك جعفر محمد بف جرير بف رستـ بف يزيد الطبرم ص .187

كالمسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ :محمد بف جرير بف رستـ الطبرم ص .630كاألربعيف

في إمامة األئمة الطاىريف :محمد طاىر القمي الشيرازم ص  .452كمختصر بصائر الدرجات :حسف بف سميماف الحمي ص

.116

 -3بحار األنكار :المجمسي  ،85/ 39 /38،150/35،34/34،150/35كالخصاؿ :الشيخ الصدكؽ ص .31كعيكف أخبار
الرضا :الشيخ الصدكؽ ص .64كتفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :لمميبلني ص.20

 -4تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص ،13محاضرات في االعتقادات
(القسـ الثاني) :عمي الحسيني الميبلني ص.482
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َّ
حديث مكضكعه بإجماع عمماء
إف ىذا الحديث ال يمكف االستدالؿ بو ،فيك
ه
أىؿ السنة ،ففي إسناده محمد بف خمؼ المركزم ،قاؿ عنو يحيى بف معيف:
كذاب .كقاؿ الدارقطني :متركؾ ،كلـ يختمؼ أحد في كذبو .كيركل
ىك
ه
الحديث مف طريؽ آخر فيو جعفر بف أحمد ،ككاف رافضيا غاليا كذابا
كضاعا ،ككاف أكثر ما يضع في مدح الصحابة رضي اهلل عنيـ كسبيـ.
كعزاه الحسف بف يكسؼ الحمي إلى مسند اإلماـ أحمد.

()2

()1

كليس فيو أك في

كتب الحديث المعتمدة عند أىؿ السنة كالجماعة ،لكف ركاه ابف عساكر مف
ركاية الحسف بف عمي بف صالح أبك سعيد العدكم البصرم الممقب بالذئب.

()3

قاؿ الدارقطني عنو :متركؾ ،كقاؿ ابف عدم :يضع الحديث كيسرؽ الحديث،
كيمزقو عمى قكـ آخريف ،كيحدث عف قكـ ال يعرفكف ،كىك متيـ فييـ.
كحكـ عميو بالكضع ابف الجكزم.
و ()6
ليس بشيء.
ك ٌذ ه
اب ،كمف ىك ى

()5

()4

كقاؿ السيكطي :في ركاتو مف ىك

ُّ
يستدؿ بو
كاذا كاف ىذا حاؿ الحديث كما بيف عمماء الجرح كالتعديؿ ،فكيؼ

عمماء ّْ
يعة في إثبات عقيدة مف أىـ عقائدىـ؟!!.
الش ى

 -1مختصر التيحفة اإلثنى عشرية ص .224
 -2انظر نيج الحؽ نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ :الحسف بف يكسؼ المطير الحمي ص .212
 -3تاريخ دمشؽ :ابف عساكر .67/42

 -4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :عبد اهلل أبك أحمد الجرجاني  .338/2كانظر ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :شمس الديف

محمد بف أحمد الذىبي .257/2 ،كلساف الميزاف :أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  .229/2كتكممة اإلكماؿ :محمد بف
عبد الغني البغدادم أبك بكر ص  .661كطبقات الشافعية الكبرل :تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي .120/1

 -5المكضكعات :عبد الرحمف بف الجكزم .340/1

 -6الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة :الحافظ جبلؿ الديف السيكطي رقـ.299/300،1
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الحديث الثاني :تشبيو عمي رضي اهلل عنو باألنبياء السابقيف :فقد كرد عف
أف يرل آدـ في عممو ،كالى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمٌـ" قكلو" :مف أر ىاد ٍ
نكح في فيمو ،كالى إبراىيـ في حممو ،كالى يحيى بف زكريا في زىده ،كالى
()1

قالت

مكسى بف عمراف في بطشو ،فمينظر إلى عمي بف أبي طالب".
الشيعة االثنا عشرية :ىذا الحديث ُّ
أفضمية أمير المؤمنيف مف
يدؿ عمى
ٌ
ّْ ى
تفرؽ في أكلئؾ مف الصفات
األنبياء السابقيفٌ ،
ألنو قد اجتمعت فيو ما ٌ

الحميدة ،كمف اجتمعت فيو الصفات المتفرقة في جماعة ،يككف ىذا الشخص

الذم اجتمعت فيو تمؾ الصفات أفضؿ مف تمؾ الجماعة.

()2

يقكؿ الشيعي المعاصر عمي الحسيني الميبلني" :تشبيو أمير المؤمنيف عميو

نسميو بحديث األشباه
السبلـ باألنبياء عمييـ السبلـ السابقيف ،كىذا الحديث ٌ
أك حديث التشبيو ،كىك قكلو" :مف أراد أف يرل آدـ في عممو ،كنكحان في

طاعتو ،كابراىيـ في خمٌتو ،كمكسى في ىيبتو ،كعيسى في صفكتو ،فمينظر
إلى عمي بف أبي طالب".

()3

ويمكن إبطال استدالل ِّ
يعة بيذه الرواية وما بنوه عمييا من اعتقاد من
الش َ
عدة وجوه ،عمى النحو التالي-:
َّ -1
إف تشبيو عمي رضي اهلل عنو باألنبياء السابقيف عمييـ السبلـ باطؿ،
َّ
ألف التشبيو إنما كاف بخصاؿ األنبياء عمييـ السبلـ ال بذكاتيـ ككؿ

 -1بحار األنكار :المجمسي  .283/21كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد ص .14كتفضيؿ األئمة عمييـ

السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص .15كتشييد المراجعات كتفنيد المكابرات :عمي الحسيني

الميبلني  .462/1كالمباىمة :عبد اهلل الحسيني ص .100

 -2انظر تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد ص .14

 -3انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص .13كالركاية ذكرىا المجمسي
في بحار األنكار .21/283
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خصائصيـ ،كىذا ال يثبت األفضمية لعمي رضي اهلل عنو عمى األنبياء عمييـ
السبلـ ،كاإلجماع منعقد عمى أف األنبياء عمييـ السبلـ أفضؿ مف األكلياء.
أفضؿ مف الم ىشب ً
و
باخر ال يقتضي َّ
َّ -2
َّو بو .بؿ
ي
المشبَّوى
إف تشبيوى
شخص ى
ي
أف ي
إف كاف التَّشبيو بكؿ فضائمو كخصائصو ،كالتشبيو بيف
ربما يقتضي المساكاة ٍ

اثنيف مف البشر بكؿ الفضائؿ كالخصائص مستحيؿ أف يككف ،فاألنبياء
عمييـ السبلـ مع أنيـ رسؿ اهلل تعالى كبينيـ خصائص مشتركة إالَّ َّ
أف
ىعمى يـ بً ىمف ًفي
بعضيـ عمييـ السبلـ أفضؿ مف بعض ،قاؿ اهلل تعالى  :ىكىرب ى
ُّؾ أ ٍ
الس ً
ّْيف ىعمىى ىب ٍع و
ات كاأل ٍىر ً
ض َّ
ض ىكلىقى ٍد فى َّ
كد ىزيبك انر
ض ىكآتىٍيىنا ىد ياك ى
ضٍمىنا ىب ٍع ى
النبًي ى
ى
َّم ىاك ى
[اإلسراء.]55 :
 -3يقكؿ شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم :ىذا الحديث أكرده الحمي في
كتبو ،كقد نسبو إلى البييقي مرة ،كالى البغكم مرة أخرل ،كليس في
تصانيفيما أثر منو ...كما ذكر محض تشبيو لبعض صفات عمي رضي اهلل
عنو ببعض صفات األنبياء عمييـ السبلـ ،كقد أجاز أىؿ البياف أف يقاؿ :مف

أف ينظر القمر ليمة البدر فمينظر إلى كجو فبلف ،كىذا ال يعني المساكة
أراد ٍ
بيف القمر ككجو فبلف ،كال أفضميةى أحدىما عمى اآلخر ،كلك تجاكزنا عف ذلؾ
ً
المشبَّو بو مف
الم ىشبَّو ك ي
لكاف استعارةن مبناىا عمى التشبيو ،كفيـ المساكاة بيف ي
كماؿ السفاىة ،كقد ركل في األحاديث الصحيحة تشبيو أبي بكر رضي اهلل
عنو بإبراىيـ كعيسى عمييما السبلـ ،كتشبيو عمر رضي اهلل عنو بنكح عميو

كلما كاف ألىؿ
السبلـ ،كتشبيو أبي ذر رضي اهلل عنو بعيسى عميو السبلـَّ ،
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بل بؿ
السنة حظ عظيـ مف العقؿ لـ يحممكا ذلؾ التشبيو عمى المساكاة أص ن
أعطكا كبل مرتبتو.

()1

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

مكجبة لمزعامة الكبرل )2(.كذكر شيخ اإلسبلـ بف تيمية" :عف سعيد بف حسف

قاؿ :سمعت ليث بف أبي سميـ يقكؿ أدركت ّْ
يعة األكلى كما يفضمكف عمى
الش ى
()3
أبي بكر كعمر أحدا".

الحديث الثالث :ما يعرؼ بحديث َّ
الطٍير :كىك قكؿ النبي صمى اهلل عميو
بأحب الخم ً
ّْ
ؽ إليؾ يأكؿ معي مف ىذا الطٍَّير ،فجاء عمي
كسمٌـ" :الميـ ائتني
()4
عدد مف المصادر الشيعية .كأفرد لو
فأكؿ معو" .ىذا
ي
الحديث ذكرتو ه
بعضيـ كتابا منيا( :حديث َّ
الطٍير) تأليؼ عمي الحسيني الميبلني ،يقكؿ
ن
ي
أف أحدان َّ
الشيخ المفيد :ىذا الحديث تمقتو األمة بأجمعيا بالقبكؿ ،كلـ يركا َّ
رده
عمى أنس ،كال أنكر صحتو عند ركايتو ،فصار اإلجماع عميو ىك الحجة في

صكابو.

()5

 -1مختصر التيحفة اإلثنى عشرية – بتصرؼ -ص .166
 -2المصدر السابؽ نفسو.

 -3منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة كالقدرية :شيخ اإلسبلـ بف تيمية .136/6

 -4انظر بحار األنكار  .355،356/355،356،38/316،374،34/31كالفصكؿ المختارة :الشيخ المفيد  .96/1ككتاب
الخصاؿ :لمشيخ الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمى  .555/2كاألمالي :الشيخ الصدكؽ

ص .291كاألربعكف في إمامة األئمة الطاىريف :الشيخ محمد طاىر القمي الشيرازم  .221/1كمستدرؾ سفينة البحار :الشيخ

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

الطبرم ص .336

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

كفي تعقيبو عمى الحديث يقكؿ َّ
أف َّ
يخ المفيد" :كقد ثبت َّ
أحب الخمؽ إلى
الش ي
الناس ثكابا ال يككف إالَّ
ً
أعظـ َّ
اهلل سبحانو كتعالى أعظميـ ثكابان عند اهلل ،ك َّ
أف
ن
َّ
ىاف عمى فضؿ أمير
أكثرىـ عبادةن هلل تعالى ،كفي ذلؾ بر ه
ألنو أشرفييـ أعماالن ك ي
المؤمنيف عميو السبلـ عمى الخمؽ كميـ سكل النبي صمى اهلل عميو كآلو

كسمٌـ".

()2

إن حديث الطَّ ْير الذي روتو كتب ِّ
يعة ،وزعم المفيد اإلجماع عمى
َّ
الش َ
صح االستدالل بو ،وبيان ذلك من عدة وجوه- :
صحتو ،ال َي ُّ
َّحوي أئمةي الحديث ،بؿ
أ -الحديث لـ يركه ه
صح ى
أحد مف أصحاب الصحيح ،كال ى
ىك مف المكذ كبات المكضكعات عند أىؿ العمـ كالمعرفة مف عمماء الحديث.
يقكؿ شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم كىذا الحديث قد حكـ أكثر

المحدثيف بأنو مكضكع ،كممف صرح بكضعو الحافظ شمس الديف الجزرم،
ككذلؾ الذىبي في تمخيصو.
()4

()3

كقاؿ الذىبي في المغني في الضعفاء :حديث

كذكر َّ
أف أبا حاتـ قد ضعفو.

()5

كيقكؿ الحافظ الذىبي" :كحديث

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

 -1انظر المسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ :محمد بف جرير بف رستـ الطبرم ،ص ،336
كتفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد ،ص ،15كتفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص .28

 -2الفصكؿ المختارة :الشيخ المفيد .97/1
 -3المصدر السابؽ ص.219

 -4المغني في الضعفاء :شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي .349/2
 -5المصدر السابؽ .480/2

 -6سير أعبلـ النببلء :شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي .233/13
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"سئً ىؿ أبك عبد اهلل الحاكـ عف حديث الطٍَّير فقاؿ ال
الحافظ الذىبي أنو :ي
ً
عمي بعد النبي صمى اهلل عميو
أحد
أفضؿ مف و
ى
ص َّح لما كاف ه
ىيص ُّح ،كلك ى
()1
كسمـ".
كؿ ك و
كقد أكرده ابف الجكزم مف ً
ستة عشر طريق نا ،مبينان عمَّ ًة ّْ
احدة منيا

كقاؿ" :قد ذكره ابف مردكيو مف نحك عشريف طريقان كميا مظمـ كفييا

مطعف" )2(.كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةَّ :
حديث الطائر مف المكذكبات
"إف
ى
الحاكـ عف حديث
كسئً ىؿ
المكضكعات عند أىؿ العمـ كالمعرفة بحقائؽ النقؿ ،ي
ي
الطٍَّير فقاؿ" :ال ي ً
ص ُّح" )3(.كيقكؿ الحافظ ابف كثير" :كىذا الحديث قد صنؼ
ى
طرؽ متعددةه ،كفي ٍّ
ككتب في
الناس فيو كلو
نظرَّ ..
ه
ى
ض ىعفَّوي
كممف ى
كؿ منيا ه
ّْ
بعض
ذكر
ى
رده كتضعيفو سندان كمتنان مجمدان كبي انر أبك بكر الباقبلني ."..ث َّـ ى
ً
نظر ،كا ٍف ىكثيىرت
ص َّحة ىذا الحديث ه
طرقو كقاؿ" :كفي الجممة ففي القمب مف ن
()5

()4
كمتنا.
منكر ن
سندا ن
طرقيو" .كقاؿ :ركاه الحاكـ في مستدركو كىك ه
ي
َّ
كماؿ الديف الدميرم" :حديث الطٍير ركاه الطبراني ،كأبك يعمى ،كالبزار مف

كيقكؿ

عدة طرؽ كميا ضعيفة ،كقد صححو الحاكـ ،كىك مف األحاديث المستدركة

عمى المستدرؾ".

()6

 -1سير أعبلـ النببلء  .168/17كانظر تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم
أبك العبل .154/1

 -2العمؿ :ابف الجكزم .233/1
 -3منياج السنة .99/4

 -4البداية كالنياية :ابف كثير .351/7
 -5البداية كالنياية .351/7

 -6حياة الحيكاف الكبرل :كماؿ الديف محمد بف مكسى بف عيسى الدميرم .463/2
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كنقؿ الشككاني عف المجد محمد بف يعقكب الفيركز آبادم في المختصر

()1
كضعَّفىو الشيخ
عف ىذا الحديث قكلو" :لو طرؽ كثيرة كميا ضعيفة".
ى
يب" ،قاؿ الشيخ
األلباني فقاؿ تعميق نا عمى قكؿ الترمذم" :ىذا
ه
حديث غر ه

ضعيؼ ،كىك كما قاؿ" )2(.كقاؿ أبك مكسى المديني" :قد جمع
األلباني" :أم
ه
أحاديث َّ
ً
غير ك و
الطٍير لبلعتبار كالمعرفة ،كالحاكـ
طرؽ
احد مف الحفَّاظ
ى
ي
كسئً ىؿ الحاكـ عف حديث الطٍَّير فقاؿ:
النيسابكرم ،كأبي ينعيـ ،كابف مردكيو .ي
صح" )3(.قاؿ محمد بف طاىر المقدسي :قاؿ الحاكـ حديث َّ
ً
الطٍير لـ
ال ىي ٌ
يخرج في الصحيح كىك صحيح ،بؿ مكضكعه ال يركل إالَّ عف أسقاط أىؿ
الككفة مف المجاىيؿ عف أنس".

منكر".
خبر ه
ه

()4

()5

كقاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني" :ىك

و
ت طرقيو ككثييرت ركاياتيو
كقاؿ الزيمعي في نصب الراية" :كـ مف
حديث تى ىع َّد ىد ٍ
()6
ؼ كحديث َّ
الطٍير".
كىك ضعي ه

ب -ما جاء في حديث َّ
الطٍير مف الزعـ َّ
أحب الخمؽ إلى اهلل
عميا
ي
بأف ن
كتب ّْ
يعة مف قكؿ رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ" :أنا
يناقضو ما ركتو ي
الش ى
()7
أف َّ
أثبت َّ
أحب الخمؽ إلى اهلل
كلد آدـ،
كعمي سي ي
سيد ي
ي
ّْد العرب" .فالحديث ى
ه
 -1الفكائد المجمكعة :الشككاني ص.382

 -2مشكاة المصابيح :الشيخ محمد ناصر الديف األلباني  .245/3كضعيؼ سنف الترمذم :الشيخ محمد ناصر الديف
األلباني ،رقـ ،3987ص.500

 -3منياج السنة النبكية :شيخ اإلسبلـ بف تيمية .372/7
 -4البداية كالنياية .355/11

 -5لساف الميزاف :أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي .354/2

 -6نصب الراية ألحاديث اليداية :عبد اهلل بف يكسؼ أبك محمد الحنفي الزيمعي ،361-359/1كانظر تحفة
األحكذم.224/10

 -7ذكرت في بحار األنكار في عدة مكاضع ،منيا .326،387/503،31/198،22/4 :كركضة الكاعظيف :لمفتاؿ
النيسابكرم ص  .101معاني األخبار :أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيو الفقيو القمي ،رقـ ،1
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عمي رضي اهلل
ىك رسك يؿ اهلل عميو السبلـ ،كىك أفضمييـ عمى اإلطبلؽ ،بينما ه
عنو ُّ
أفضؿ
عميا
أحب العرب إلى اهلل ،كىك أفضمييـ عمى اإلطبلؽ .فبل
ى
يككف ن
ي

الخم ً
ؽ كال أحبَّيـ عند اهلل تعالى.

ج -لقد َّ
كض ىح شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ما يبيف كذب الركاية عف رسكؿ اهلل
َّ
صمَّى اهلل عميو كسمَّـ فقاؿَّ :
أف
عظيـ
أمر
يناسب ٍ
ي
إف أكؿ الطٍير ليس فيو ه
ه
ُّ
أحب الخمؽ إلى اهلل ليأكؿ منوَّ ،
لمبر
فإف
يجيء
ى
إطعاـ الطعاـ مشركع ٌ
ى

كالفاجر ،كليس في ذلؾ زيادةه كقربةه عند اهلل تعالى ليذا اآلكؿ ،كال معكنةه
ً
و
فأم و
جعؿ َّ
أحب الخمؽ إلى
أمر
عمى
مصمحة ديف كال دنياُّ ،
ناسب ى
عظيـ ىنا يي ي

اهلل تعالى يفعمو؟! كىذا الحديث يناقض مذىب الرافضة؛ فإنيـ يقكلكفَّ :
إف
َّ
َّ
عميان ُّ
يعمـ َّ
أحب الخمؽ إلى اهلل ،ك َّأنو جعمىو
أف ٌ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف ي
خميفةن مف ً
الحديث ُّ
يعرؼ َّ
أحب الخمؽ إلى
يدؿ عمى َّأنو ما كاف
بعد ًه .كىذا
ي
ي

اهلل.

()1

الرد عمى استدالؿ ّْ
د -كلمزيد مف ّْ
"إما
يعة يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةَّ :
الش ى
عميان ُّ
أف يككف النبي صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كاف يعرؼ َّ
أحب الخمؽ إلى اهلل،
أف ٌ
ٍ

يرسؿ يطمبو ،كما كاف
أف
ى
فإف كاف يعرؼ ذلؾ ،كاف يمكنو ٍ
أك ما كاف يعرؼٍ .
(باب) معنى قكؿ النبي (ص) في عمى بف أبى طالب عميو السبلـ أنو سيد العرب .125/1ككتاب األربعيف في إمامة األئمة

الطاىريف :محمد طاىر بف محمد حسيف الشيرازم النجفي القمي  .57/1كركاه الحاكـ ( )124/3كصححو مع أنو قاؿ" :كفي
إسناده عمر بف الحسف كأرجك أنو صدكؽ" .كتعقبو الذىبي فقاؿ" :كضعو الحسيف بف عمكاف كعمر بف مكسى الكجييي .قاؿ

الحافظ" :كىك مكضكع" .انظر لساف الميزاف  ،290/4كمختصر المستدرؾ الحاكـ :لمحميد  .1357كقاؿ الييثمي" :كفيو

خاقاف :ضعفو أبك داكد ،كفيو إسحاؽ بف إبراىيـ الضبي كىك متركؾ" .انظر (مجمع الزكائد .)131/9،116/9كقاؿ الشيخ

مبل عمي قارم في(األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة " :)220/1مكضكع" .كضعفو السخاكم ،كاحتج بحكـ الذىبي

عميو بالكضع .كانظر(المقاصد الحسنة .)394/1كصرَّح العجمكني في(كشؼ الخفاءَّ :)561/1
بأف كؿ طرؽ ىذا الحديث
ضعيفة.

 -1منياج السنة .374/7
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بعمي َّ
ُّ
أحب الخمؽ
فإنو
الميـ ائتني
احد مف الصحابة ،أك يقكؿ:
َّ
ٍّ
يطمب الك ى
و
أنس
إليؾ ،فأم حاجة إلى الدعاء كاإلبياـ في ذلؾ؟! كلك ىس َّمى ٌ
عميان الستراح ه
عمي ..كا ٍف كاف النبي صمَّى اهلل
مف الرجاء الباطؿ ،كلـ يغمؽ الباب في كجو ٍّ
عميو كسمَّـ لـ يعرؼ ذلؾ ،ىبطي ىؿ ما َّ
ثـ َّ
إف
يدعكنو مف ككنو كاف يعرؼ ذلؾَّ .
أحب الخم ً
"أحب الخمؽ إليؾ كالي" فكيؼ ال يعرؼ َّ
ُّ
ؽ إليو؟!".
في لفظو:
ٌ

()1

ىهَّ -
الصحاح التي أجمع أى يؿ الحديث عمى
إف األحاديث الثابتة في كتب ّْ
حديث َّ
الطٍير المكذكب المكضكع ،كمنيا ما
ناقض
ى
صحتيا كتمقٌييا بالقبكؿ ،تي ي

جاء في صحيح البخارم كمسمـ كغيرىما مف فضائؿ الصحابة رضي اهلل

عنيـ كخاصة أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما ،ففي الصحيحيف أف النبي
الن ً
صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ" :لك كنت يمتَّ ًخ نذا ًم ىف َّ
التخذت أبا بكر
يبل
اس ىخًم ن
ي
اتر عند أىؿ العمـ بالحديث؛ فإَّنو
الحديث
خميبلن" )2(.كىذا
ي
ه
مستفيض ،بؿ متك ه
قد أخرج في الصحاح مف كجكوه م و
تعددة ،مف حديث ابف مسعكد كأبي سعيد
ى
ى
ي
يح في َّأنو لـ يكف عنده مف أىؿ األرض
كابف عباس كابف الزبير ،كىك صر ه
ب ،كىذا ال يصميح إالَّ
أحب إليو مف أبي بكر؛ َّ و َّ
أحد َّ
الح ّْ
ه
ى ي
فإف الخمةى ىي كما يؿ ي
أحب َّ
هلل ،فإذا كانت ممكنةن ،كلـ ىيصمي ىح ليا إالَّ أبك بكر ،يعمـ َّأنو ُّ
الناس إليو.
الن ً
"أم َّ
ُّ
أحب إليؾ؟ قاؿ" :عائشة"
اس
لما يسئًؿُّ :
كقكلو في الحديث الصحيح َّ
قيؿ :مف الرجاؿ؟ قاؿ" :أبكىا")3(.

 -1منياج السنة .376-357/7
 -2سبؽ تخريجو.

 -3منياج السنة  .376/7كانظر اإلمامة في ضكء الكتاب كالسُّنة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،جمع كتقديـ كتعميؽ محمد ماؿ
اهلل.62/2 ،
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الحديث الرابع :قالت ِّ
يعة :قد ثبت َّ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
أف
ى
الش َ
ىك أفض يؿ البشر بدالئؿ ييسمً يميا الجميع ،منيا :قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:
()1

كاذا ثبت َّأنو عميو

ّْد كلد آدـ كال فخر".
ّْد البشر" ،كقكلو" :أنا سي ي
"أنا سي ي
عمي في الفضؿ ،بداللتو
جب ٍ
أف ى
السبلـ أفض يؿ البشر ،ىك ى
يميو ي
أمير المؤمنيف ه

لما دعا نصارل نجراف إلى
عمى ذلؾ .فمف ذلؾ َّأنو صمى اهلل عميو كسمـ َّ
بكتًو ،كليقيـ الح َّجةى عمييـ في كجكب إتّْ ً
المباىمة ،ليبر َّ
باعو،
ىف ليـ
ثبكت ين َّ
ى
ي
بأنو َّ
عدلىو ،كقضى لو َّ
جعؿ عميان رضي اهلل عنو في مرتبتو ،كحكـ َّ
بأنو نفسو،

كساكل بينو كبينو في الفَّضؿ ،فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ مخب نار عف رب ً
ّْو
ى
اج ىؾ ًف ً
عز َّ
َّ
كجؿ بما حكـ بو كشيد كقضى  :ىم ٍف ىح َّ
اءؾ ًم ىف
يو ًمف ىب ٍع ًد ىما ىج ى
اءنا ىكنً ىساء يك ٍـ ىكأىنفي ىسىنا كأىنفي ىس يك ٍـ ثيَّـ
اءنا ىكأٍىبىناء يك ٍـ ىكنً ىس ى
اٍل ًعٍمًـ فى يق ٍؿ تى ىعالى ٍكٍا ىن ٍدعي أٍىبىن ى
ً
ً
َّ
يف[ سكرة آؿ عمراف .]61 ،فدعا الحسف
ىنٍبتى ًي ٍؿ فىىن ٍج ىعؿ ل ٍعىنةى المٌو ىعمىى اٍل ىكاذبً ى
كالحسيف لممباىمة ،فكانا ابنيو في ظاىر المفظ ،كدعا فاطمة رضي اهلل عنيا

حككـ لو َّ
بأنو
الم ىعب يَّر عنيا بنسائو ،كدعا أمير المؤمنيف عمي فكاف ى
ككانت ي
الم ي
()2
نفسو.
ي

 -1الحديث صحيح ،كركاه عدد مف المصادر الشيعية منيا :بحار األنكار :لممجمسي في عدة مكاضع منيا:

 ،78/45،59،63/70،40/325،35/16،294/9كعيكف أخبار الرضا :أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف الحسيف بف
بابكيو القمى  .38/1ركضة الكاعظيف :محمد بف الفتاؿ النيسابكرم ص .142كميزاف الحكمة :محمدم الريشيرم ص.3202

كاألربعكف حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ سميماف بف عبد اهلل الماحكزم البحراني ص .396كركاه

مف عمماء أعؿ السنة :الحاكـ كقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه" ،134/3،رقـ  .4627كأخرجو الطبراني في
األكسط  202/5رقـ  ،5082كالييثمى ،376/10كركاه ابف ماجة في سننو ،كتاب الزىد ،باب ذكر الشفاعة ،رقـ ،4308
قاؿ الشيخ األلباني :صحيح .كركاه مسمـ عف أبي ىريرة بمفظ :قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :أنا سيد كلد آدـ يكـ

القيامة" .رقـ  ، 4223كتاب الفضائؿ ،باب تفضيؿ نبينا صمى اهلل عميو كسمـ عمى جميع الخبلئؽ .كركاه الترمذم في سننو،
رقـ  3073مف سكرة يني إسرائيؿ ،كرقـ  3548في فضؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كقاؿ :كًفي اٍلح ًد ً
يث
يث ًق َّ
صةه ىك ىى ىذا ىح ًد ه
ى
ى
م بًيى ىذا ًٍ
ض ىرةى ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
َّاس ىع ٍف َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،قاؿ الشيخ األلباني:
اإل ٍسىن ًاد ىع ٍف أىبًي ىن ٍ
ص ًح ه
النبً ّْي ى
يح ىكقى ٍد يرًك ى
ىح ىس هف ى
صحيح ،كركاه أحمد في المسند  ،540/2رقـ  ،10985كأبك داكد في سننو  ،218/4رقـ .4673
 -2تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد ص .23-20
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ولمرد بما ذكرتو ِّ
يعة من روايات فهي تفضهيل عمهي رضهي اهلل عنهو عمهى
ِّ
الش َ
غيره نذكر ما يمي- :
ايات عف أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنو َّأنو كاف
 -1لقد تكاترت الرك ي
"خير ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر" .كقد
يقك يؿ عمى منبر الككفة : :ي
ركل ىذا عنو مف ثمانيف طريقا.

()1

كيركل عف عمي بف أبي طالب أنو كاف

قاؿ عمى منبر الككفة" :ال أكتى بأحد يفضمني عمى أبي بكر كعمر إال جمدتو

حد المفترم" )2(.كنقمت ىذه الركايات كتب ّْ
يعة نفسيا.
الش ى
في كتابو (الشافي) في الحديثَّ :
"إف عميان عميو السبلـ قاؿ في خطبتو :خير
()3

فقد ركل الطكسي

ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر" .كفى بعض األخبار َّأنو عميو السبلـ

خطب بذلؾ بعد ما أنيى عميو َّ
أف رجبلن تناكؿ أبا بكر كعمر بالشتيمة ،فدعي
()4
و
بو َّ
أف شيدكا عميو بذلؾ".
كتقد ىـ
بعقكبة بعد ٍ
كنقؿ أبك القاسـ البمخي عف شريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر -مف ّْ
يعة
الش ى

األكؿَّ -أنو سئؿ" :أييا أفضؿ؟ أبك بكر أـ عمي؟ فقاؿ لو :أبك بكر ،فقاؿ لو
 -1انظر منياج السنة :ابف تيمية  .511/137،7/6كالحديث ركاه أحمد في المسند ،األرقاـ60 ،2109 ،1060،839 :

 ،926كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط :إسناده قكم ،كقاؿ أيضا :إسناده صحيح .كركاه أحمد أيضا في فضائؿ الصحابة األرقاـ

 .80،84،90كابف أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد الشيباني في السنة :رقـ  ،993قاؿ الشيخ األلباني في ظبلؿ الجنة في

تخريج السنة :إسناده صحيح .المعجـ األكسط :الطبراني ،رقـ .5759،3815،3548

 -2انظر منياج السنة :ابف تيمية  ،220-219/1كمجمكع الفتاكل :ابف تيمية  ،34-32/13كفضائؿ الصحابة :اإلماـ
أحمد  .83/1كالسنة :ابف أبي عاصـ الضحاؾ رقـ .1219،1018كتاريخ مدينة دمشؽ :أبك القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة
اهلل المعركؼ بابف عساكر.365/44،383/30

 -3انظر بحار األنكار .355/7

 -4انظر الشافي في اإلمامة :أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكسكم الشريؼ المرتضى  .92/6كقكؿ عمي رضي اهلل عنو:

"خير ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر" ،ركم في السنة :الحافظ أبك بكر عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد

الشيباني ،كمعو ظبلؿ الجنة في تخريج السنة :لمشيخ ناصر الديف األلباني بأرقاـ ،1197،1201،1193،1196 :قاؿ

األلباني :صحيح .كأخرجو أبك نعيـ في الحمية  .201/7كأخرجو عبلء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم في كنز
العماؿ رقـ .36098
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السائؿ :تقكؿ ىذا كأنت شيعي؟ فقاؿ لو :نعـ ،مف لـ يقؿ ىذا فميس شيعيِّا،
خير ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر
عمي ،فقاؿ :أالى ي
كاهلل لقد رقي ىذه األعكاد ٌ
ثـ عمر ،فكيؼ ُّ
كذابا" )1(.فإذا كاف ىذا
نرد قكلىو ككيؼ ين ىك ّْذىبو؟ .كاهلل ما كاف ن
ممف ييفى ّْ
ضمىو عمى سكاه مف البشر ،فكيؼ يدعي
مكقؼ و
عمي رضي اهلل عنو َّ
ي
َّ
فبلبد َّ
إنكاره عمى
يككف
أف
السبلـ؟!
تفضيؿ عمي عمى األنبياء عمييـ
قكـ
ى
ى
ي
ٌ
ي

ىؤالء َّ
نكيرا.
أشد ن

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

ثـ عمر.
ثـ مف؟ قاؿَّ :
صمى اهلل عميو كسمـ؟ قاؿ :أبك بكر ،قمتَّ :

()2

مما َّ
يدؿ عمى بطبلف ركاياتيـ في أفضمية أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل
َّ -2

عنو عمى غيره مف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمكـ األخبار التي كردت

عف أئمتيـ التي تفيد أف درجة األكلياء في الفضؿ تأتي بعد األنبياء عمييـ
اس ابتبلء ،كتحقيقنا لعبكدي ً
َّة اهلل تعالى ،كقياما بك ً
الن ً
أكثر َّ
اجب
ن
السبلـ الذيف ىـ ي
ن
ثـ يعكدكف َّ
َّ
الدعكة كالتبميغ ،ك َّ
لمذنب بخبلؼ األنبياء عمييـ
أف األئمة يتكبكف َّ
الن ً
"إف َّ
أشد َّ
السبلـ ،فعف أبي عبد اهلل قاؿَّ :
ثـ الذيف يمكنيـ،
ببلء األنبياءَّ ،
اس ه
األمثؿ فاألمثؿ".
ثـ
َّ
ي

()3

"أشد ًَّ
ُّ
ثـ
كعف أبي جعفر قاؿ:
ببلء األنبياءَّ ،
الناس ه

 -1منياج السنة :ابف تيمية  ،4-3/1تثبيت دالئؿ النبكة :لمقاضي عبد الجبار اليمذاني  ،549/1كعف عبد اهلل بف سممة عف
عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ :أال أخبركـ بخير ىذه األمة بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :أبك بكر كعمر بف الخطاب.
انظر مصنؼ ابف أبي شيبة  .477/7كركل الطبراني مثمو في المعجـ الكبير .87/1

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

 -3أصكؿ الكافي .252/2
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ثـ األمثؿ فاألمثؿ".
الكصيكفَّ ،

()1

كعف أبي عبد اهلل قاؿ" :كاف رسكؿ اهلل

عز َّ
صمى اهلل عميو كسمـ يتكب إلى اهلل َّ
كجؿ في كؿ يكـ سبعيف مرة ،فقمت:

أتكب إلى اهلل،
أكاف يقكؿ :أستغفر اهلل كأتكب إليو؟ قاؿ ال ،كلكف كاف يقكؿ:
ي
قمتَّ :
نتكب
يعكد ،كنحف
يتكب كال
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف
إف
ى
ي
ي
ي
سأؿ أبا جعفرً :
كنعكد" )2(.كركل الكميني في الكافي َّ
مت
أف
ي
"جع ي
ي
ىشاـ األحكؿ ى ى
ى
()3
بؿ األنبياء".
فداؾ أنتـ أفض هؿ ًأـ األنبياء؟ قاؿٍ :
 -3قد كرد في كتب ّْ
يعة نفسيا ما يتٌفؽ مع َّ
ص كاإلجماع كالعقؿ عمى
الن ّْ
الش ى
أف األنبياء عمييـ السبلـ ىـ خير البشر ،كينفي ذلؾ ُّ
َّ
الشذكىذ الشيعي؛ كىك ما
ى
ي
ركاه الكميني عف ىشاـ األحكؿ عف ز ويد بف عمي َّ
أف األنبياء عمييـ السبلـ
()4

األئمة ،ك َّ
ضاؿ.
أف مف قاؿ غير ذلؾ فيك
ه
أفضؿ مف ٌ
األنبياء عمييـ السبلـ ُّ
ّْف َّ
عمي رضي اهلل
أف
َّ
أحب إلى اهلل مف و
الصادؽ ما ييىبي ي
ى
عنو.

كركل ابف بابكيو عف

()5

 -4إف الركايات التي حشدىا الكميني في الكافي في تفضيؿ األئمة عمى
األنبياء مف المكضكعات كاألكاذيب ،كقد بيف ذلؾ أحد كبار عمماء ّْ
يعة.
الش ى

يقكؿ آية اهلل البرقعيَّ :
بكب في كتابو الكافي بابان ليجعؿ
إف أبا يعقكب الكميني َّ

األئمة في مراتب األنبياء ،كقد أكرد فيو ركايات ضعيفة ،كجعؿ اإلماـ أعمى

مرتبة مف األنبياء عمييـ السبلـ ،مع أ َّ
ىف اإلماـ إذا لـ يؤمف باألنبياء كالرسؿ
 -1أصكؿ الكافي .259/2
 -2أصكؿ الكافي 438 /2

 -3أصكؿ الكافي  .174/1كبحار األنكار  .181،190/46كمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ :مير از حسيف النكرم
الطبرسي .25/11

الصكاعؽ ص .187
 -4انظر مختصر ٌ
 -5انظر مختصر التيحفة اإلثنى عشرية ص.100
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عمييـ السبلـ فمف يككف مسممان ،ألف اإليماف باألنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ
كجؿ :كاٍلم ٍؤ ًمين ى ّّ
عز َّ
مف أصكؿ اإلسبلـ ،قاؿ اهلل َّ
آم ىف بًالمٌ ًو ىك ىمآلئً ىكتً ًو
كف يكؿ ى
ى ي
()1
ىك يكتيبً ًو ىكير يسمً ًو[ سكرة البقرة اآلية.]482 :
نبي اهلل عيسى عميو السبلـ خمؼ اإلماـ الميدم :كرككا
الخامس :صبلة ّْ
َّ
أف أبا جعفر محمد بف عمي الباقر ذكر سير الخمفاء االثني عشر الراشديف
فمما بمغ آخرىـ قاؿ" :الثاني عشر الذم يصمي عيسى بف مريـ عميو السبلـ

خمفو (عميؾ) بسنتو كالقرآف الكريـ" )2(.كزعمت ّْ
يعةي َّ
أف ىذا الحديث مف
الش ى
()3
األدلة عمى أفضميَّة األئمة عمى األنبياء السابقيف.

هتدالل ِّ
هيعة بصههالة عيسههى عميههو السههالم خمههف الميههدي فههي آخههر
َّ
إن اسه َ
الشه َ
الزمان بكون أفضمية الميدي عميو فاستدالل باطل ،من عدة وجوه- :
بأف ميدم ّْ
عـ َّ
أَّ -
أفضؿ مف نبي اهلل تعالى عيسى عميو السبلـ
يع ًة
ي
الش ى
إف الز ى
ًً
كجؿ :كتًٍم ىؾ حجَّتيىنا آتىٍيىن ً ً
عز َّ
مخالؼ لقكؿ اهلل َّ
ى
ي
يـ ىعمىى قى ٍكمو ىن ٍرفىعي
اىا إٍب ىراى ى
ى
ً
ات َّمف َّن ىشاء إً َّف رب ى ً
ىدرج و
كب يكبلِّ ىى ىدٍيىنا
يـ ىكىك ىىٍبىنا لىوي ًإ ٍس ىح ى
اؽ ىكىي ٍعقي ى
ىى
يـ ىعم ه
َّؾ ىحك ه
ى
ً
ً
ً
كسى
كس ى
ىكينكحان ىى ىدٍيىنا مف قىٍب يؿ ىك ًمف يذّْريَّتو ىد ياك ى
اف ىكأىي ى
كد ىك يسىمٍي ىم ى
ؼ ىك يم ى
ُّكب ىكيي ي
ًً
ً
اس يك ّّؿ ّْم ىف
كف ىك ىك ىذل ىؾ ىن ٍج ًزم اٍل يم ٍحسن ى
ىك ىى يار ى
يسى ىكًاٍلىي ى
يف ىكىزىك ًريَّا ىكىي ٍحىيى ىك ًع ى
ً
الصالً ًحيف كًاسم ً
كن ىس ىكليكطان ىك يكبلِّ َّ
يف[ سكرة
اع ى
يؿ ىكاٍلىي ىس ىع ىكيي ي
فضٍمىنا ىعمىى اٍل ىعالىم ى
َّ ى ى ٍ ى
 -1انظر كتابو كسر الصنـ ص 108

 -2انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص  .29كالركاية ذكرت في:

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

المجمسي.137/272،51/36،238/15

 -3انظر تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني الميبلني ص  .29كمعجـ أحاديث اإلماـ
الميدم ع :مف منشكرات مكقع الككثر اإلسبلمية في شبكة اإلنترنت ).)www.kawthar.com
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عز َّ
األنعاـ ،]86-82 :فاهلل َّ
كجؿ َّ
فض ىؿ األنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ
كمنيـ عيسى عميو الصبلة كالسبلـ -عمى كافة الخمؽ ،كمف قاؿ بخبلؼكذب صريح القراف الكريـ ،كمف َّ
ذلؾ فقد َّ
كذب بالقرآف الكريـ كفر برب
العالميف.

استدالؿ ّْ
بَّ -
يع ًة بصبلة عيسى عميو السبلـ خمؼ الميدم منقكض
إف
ى
الش ى
إماما بجميع الصحابة رضي اهلل عنيـ كفييـ
بصبلة أبي بكر رضي اهلل عنو ن

ُّ
ثبت في الصّْحاح عف
عمي رضي اهلل عنيـ جميعا،
كيدؿ عمى ذلؾ ما ى
مرض رسك يؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ
"لما
عائشة رضي اهلل عنيا فقالتَّ :
ى
فميصؿ
مرضو الذم مات فيو فحضرت الصبلة فأذف ،فقاؿ :مركا أبا بكر
ٌ

بالناس" .فقيؿ لوَّ :
قاـ في مقامؾ لـ يستطع أف
إف أبا بكر رجؿ أسيؼ ،إذا ى
"إن َّ
كف صكاحب يكسؼ!
يصمّْ ىي بالناس؛ كأعاد فأعادكا لو ،فأعاد الثالثة ،فقاؿٌ :
النبي صمَّى اهلل
مركا أبا بكر
ٌ
فميصؿ بالناس .فخرج أبك بكر فصمَّى ،فكجد ٌ
كأني أنظر رجميو
عميو كسمَّـ مف نفسو خفٌةن ،فخرج ييادم بيف رجميفٌ ،
أف يتأ َّ
النبي صمٌى اهلل عميو
ىخ ىر ،فأكمأ إليو ٌ
تخطٌاف مف الكجع ،فأراد أبك بكر ٍ

أف مكانؾ" .ثـ أتي بو حتٌى جمس إلى جنبو .قيؿ لؤلعمش :ككاف النبي
كسٌمـ ٍ
صمٌى اهلل عميو كسمٌـ يصمٌي كأبك بكر يصمّْي بصبلتو ،كالناس ييصمُّكف بصبلة
()1
أبي بكر؟ فقاؿ برأسو :نعـ".

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

الجماعة ،كرقـ  ،712باب مف أسمع الناس تكبير اإلماـ ،كرقـ  ،713باب الرجؿ يأتـ باإلماـ كيأتـ الناس بالمأمكـ ..الخ.

كركل مسمـ قريبا منو ،رقـ ،420-418 :كتاب الصبلة ،باب استخبلؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر مف مرض كسفر ،كغيرىما

مف يصمي بالناس.
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أف الحسيف رضي اهلل عنو  -كىك إماـ معصكـ عند ّْ
ج -لقد ثبت َّ
يعة-
الش ى
صمى صبلة الجنازة خمؼ أمير المدينة عند كفاة الحسف رضي اهلل عنو ،فيؿ

يعني ىذا َّ
أمير المدينة أفض يؿ مف الحسيف الذم صمى خمؼ ذاؾ األمير؟
أف ى
()1
كمعمكـ َّ
أف يصمي عمى أخيو.
الحسي ىف أفض يؿ مف ذلؾ األمير الذم أمره ٍ
أف ي
ى
ويضاف لما سبق من بيان فساد استدالل ِّ
يعة بما ذكروه من مرويات،
الش َ
نضيف ما يمي من الردود العامة عمى استالليم بالسنة:

 -1مما يدؿ عمى فساد استدالالىـ بالسنة كجكد الركايات المنسكبة ألئمتيـ

التي تناقض معتقد ّْ
يعة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء .كمف ذلؾ :ما
الش ى
يركم الكميني كغيره مف عمماء ّْ
يعة َّ
أف أبا جعفر ىشاـ األحكؿ سأؿ أبا
الش ى
ت فداؾ أنتـ أفضؿ أـ األنبياء؟ فقاؿ محمد الباقر:
"ج ًعٍم ي
جعفر محمد الباقر :ي
"بؿ األنبياء" )2(.يقكؿ أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكسكم المعركؼ
بالشريؼ المرتضى" :كاإلمامة ىي أعمى منازؿ الديف بعد النبكة".

()3

"إف َّ
أشد َّ
كمف ذلؾ ما رككه عف أبي عبد اهلل جعفر الصادؽ َّأنو قاؿَّ :
الناس

ثـ الذيف يمكنيـ،
ببلء األنبياء َّ
ه
السبلـ َّ
بلء يعًم ىـ
أشد الناس ابت ن
فييـ األئمة.

()4

ثـ األمث يؿ فاألمثؿ".
َّ
يقينا ىأنيـ أفض يؿ مف غيرىـ مف المؤمنيف بما
ن

 -1انظر منياج السنة النبكية :شيخ اإلسبلـ بف تيمية .284/4

فإذا كاف األنبياء عمييـ

 -2أصكؿ الكافي  .174/1بحار األنكار  .181،190/46االحتجاج :أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبى طالب الطبرسي
ص  .141مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ :مير از حسيف النكرم الطبرسي .25/11

 -3الشافي في اإلمامة. 83/3 :
 -4أصكؿ الكافي .253/2
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إف مف مناقضات ّْ
َّ -2
يعة في اعتقادىـ في مفاضمة األئمة عمى األنبياء
الش ى
عميو السبلـ بيف ما ركاه شيخيـ ابف بابكيوَّ :
"إف اهلل لـ يخمؽ أفضؿ مف
محمد كاألئمة ،كىؤالء أحب أحباء اهلل ،كاف اهلل يحبيـ أكثر مف غيرىـ مف

جميع خمقو كبريتو.

()1

كما ركاه المجمسي مف ركاية قصة تزكيج رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ ابنتو فاطمة لعمي رضي اهلل عنيما ،جاء فييا" :أال إنّْي
()2

َّ
ّْ
إلي بعد النبييف".
إلي مف
زكجت
أحب ّْ
الرجاؿ َّ
أحب النساء َّ
إف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ُّ
صريحة في بياف َّ
أحب إلى اهلل مف عمي

فالركاية

رضي اهلل عنو لككنو أحب إليو بعدىـ ،كال عذر لمشيعة في ىذا التناقض

الصريح في اعتقاداتيـ.

 -3إف مركيات ّْ
يعة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ السبلـ كاضافة
الش ى
بعض خصائص األلكىية لؤلئمة ،كمنيا :عمكـ الغيب يجب القطع بتيافتيا،
لمخالفتيا الكاضحة كالصريحة لمكتاب كالسنة الصحيحة ،كما أنيا مركيات
مختمقة مف كضاعيف أصحاب عقيدة فاسدة ،نسبكىا لؤلئمة زك ار ككذبا ،كلقد

حذر األئمة أف تنسب إلييـ أقكاؿ كعقائد مخالفة لمكتاب كالسنة ،ك َّ
الشؾ َّ
أف

منيا مركيات ّْ
يعة في تفضيؿ األئمة عمى األنبياء ،كنسبة العمكـ كالمعارؼ
الش ى
كؿ رك و
التي فاقكا بيا األنبياء عمييـ السبلـ .فاإلماـ أبك الحسف الرضا أنكر َّ
اية
ى
و
ثبت مف أقكاؿ رسكؿ اهلل صمى
منسكبة ليـ ال تتك ي
افؽ مع القرآف الكريـ كما ى

نسبيا الركاةي ّْ
يعةي لئلماـ
نفسو
أنكر
ى
أحاديث كثيرةن ى
الش ى
اإلماـ ي
اهلل عميو كسمـ ،ك ى
ي
إف تى َّ
خبلؼ القرآفَّ ،
حدثنا يح ًدثنا
جعفر الصادؽ ،فقاؿ" :فبل تقبمكا عمينا
ى
فإنا ٍ
بمكافقة القرآف كمكافقة السنةَّ ،إنا عف اهلل كعف رسكلو ين ّْ
ث ،كال نقك يؿ :قاؿ
حد ي
 -1انظر االعتقادات :الشيخ الصدكؽ ص.93

 -2انظر بحار األنكار  .103/43ركضة الكاعظيف :الشيخ محمد بف الفتاؿ النيسابكرم ص .145
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إف كبلـ آخرنا مث يؿ ً
كبلمناَّ ،
كبلـ َّأكلينا ،ككبلـ َّأكلنا
فبلف كفبلف فيتناقض
ي
ى
مصداؽ لكبلـ آخرنا ،كاذا أتاكـ مف يحدثُّكـ بخبلؼ ذلؾ ُّ
فردكه عميو ،كقكلكا:
فإف مع ّْ و ً
جئت بًوَّ ،
نكر ،فما ال حقيقةى
أعمـ كما ى
كؿ قكؿ مَّنا حقيقةن كعميو ه
أنت ي
"إف ّْ
نكر عميو فذلؾ قكؿ الشيطاف" )1(.كعف جعفر الصادؽ قاؿَّ :
لكؿ
معو كال ى
ً
و
رجؿ َّ
ب عميو ،كقاؿ :إف المغيرة بف سعيد دس في كتب
منا ،رج هؿ ىيكذ ي
أصحاب أبي – أم محمد الباقر -أحاديث لـ ّْ
يحدث بيا ،فاتقكا اهلل ،كال تقبمكا
قكؿ ىربًىناَّ ،
كسنةى نبينا".
عمينا ما
خالؼ ى
ى

()2

اعترؼ بو نفس األئمة المكحى إلييـ -بزعـ
كالكذب المدسكس عمى األئمة
ى
ّْ
يعة -فعف جعفر الصادؽ قاؿَّ :
"إنا أىؿ بيت صادقكف ال نخمك مف كذاب
الش ى
يكذب عمينا ،فيسقط صدقنا بكذبو" )3(.كركل الكشى عف اإلماـ الصادؽ َّأنو
قاؿَّ :
شر مف الييكد
"إف ممف ينتحؿ ىذا األمر -أم
ٌ
التشيع -لمف ىك ٌ
كالنصارل كالمجكس كالذيف أشرككا" )4(.كقد اعترؼ المغيرة بف سعيد بكث ًرة ما

يد َّس في كتب ّْ
يعة مف الركايات المكذكبة فقاؿ" :دسست في أخباركـ أخبا انر
الش ى
()5
كثيرة تقرب مف مائة ألؼ حديث".
كعف يكنس أنو قاؿ" :كافيت العراؽ فكجدت قطعة مف أصحاب أبي جعفر

كأبي عبد اهلل عمييما السبلـ متكافريف ،فسمعت منيـ ،كأخذت كتبيـ كعرضتيا
 -1بحار األنكار  .264/96 ،103/84 ،250/2كتاب الرجاؿ :تقي الديف الحسف بف عمى بف داكد الحمي ص .289

كرجاؿ الخاقاني :الشيخ عمي الخاقاني ،تحقيؽ محمد صادؽ بحر العمكـ ص  .210-209اختيار معرفة الرجاؿ المعركؼ

برجاؿ الكشى :الشيخ أبك جعفر الطكسي ،رقـ  401ص  ،480رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة :السيد أبك القاسـ
المكسكم الخكئي .300/19

 -2انظر نفس المصادر السابقة.

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

اهلل عميو السبلـ فبل تقبمكا عمينا خبلؼ القرآف".

()1

الم ّْ
حدث الشيعي المعاصر ىاشـ معركؼ الحسيني فقاؿ:
كقد اعترؼ بذلؾ ي
"كما كضع قصاص ّْ
يعة مع ما كضعو أعداء األئمة عددان كثي ار مف ىذا
الش ى

النكع لؤلئمة اليداة كلبعض الصمحاء كاألتقياء" .كقاؿ أيض نا" :كبعد التتبع في
نجد َّ
أف
األحاديث المنتشرة في مجامع الحديث كالكافي كالكافي كغيرىما ي
بابا مف األبكاب إالَّ كدخمكا منو
الغبلة كالحاقديف عمى األئمة اليداة لـ يترككا ن
()2
ً
إلفساد أحاديث األئمة كاإلساءة إلى سمعتيـ."..

أيضا عف اإلماـ الباقر َّأنو قاؿ" :لك كاف َّ
اس كمُّيي يـ لنا
كركل الكشى ن
الن ي
()3
ً
َّ
أحمؽ".
آلخر
ه
شيعةن ى
لكاف ثبلثةي أرباعيـ لنا يشكا نكا ،كالربعي ا ي
كقاؿ الطكسي" :إف كثي انر مف مصنفي أصحابنا كأصحاب األصكؿ ينتحمكف
()4

كقاؿ ابف أبي الحديد مبينان

مف المذاىب الفاسدة ،كا ٍف كانت كتبيـ معتمدة".
أكاذيب ّْ
يعة كنفاقيـ" :كاعمـ َّ
أف أصؿ الكذب في حديث الفضائؿ كاف مف
الش ى
جية ّْ
يعةَّ ،
أحاديث مختمفةن في صاحبيـ،
فإنيـ كضعكا في مبدأ األمر
ى
الش ى

الحر العاممي ،99/27اختيار
 -1بحار األنكار  ،264/96 ،103/84 ،250/2كسائؿ الشيعة:
ي
حم ٍد بف الحسف ي
الشيخ يم ٌ
معرفة الرجاؿ المعركؼ برجاؿ الكشى :الشيخ أبك جعفر الطكسي ،ص  ،489تنقيح المقاؿ في أحكاؿ الرجاؿ :آية اهلل
المامقاني .175-174/1

 -2المكضكعات في اآلثار كاألخبار :ىاشـ معركؼ الحسيني ص.165،252

 -3بحار األنكار  .149/47 ،251/46اختيار معرفة الرجاؿ :أبك جعفر الطكسي ص .460كانظر رجاؿ الحديث كتفصيؿ
طبقات الركاة :أبك القاسـ المكسكم الخكئي .251/3

 -4نياية الدراية في شرح الرسالة المكسكمة بالكجيزة :لمبيائي حسف الصدر ص .89-88
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نحك حديث السطؿ ،كحديث
حممىيـ عمى كضعيا عداكةي خصكميـ،
ى
الرمانة.....كأحاديث كثيرة تقتضي نفاؽ و
قكـ مف أكابر الصحابة كالتابعيف
األكليف ككفرىـ".

()1

ثالثاً :األدلة العقمية:
يزعم ِّ
أن اإلمامة أعمى رتبة ومكانة من النبوة ،ألمور منيا- :
يعة َّ
الش َ

الدليل األولَّ :
أفضؿ مف األنبياء
إف األىئً َّمة باعتبار ككنيـ أىئً َّمة يككنكف
ى
و
محمد صمى اهلل عميو كسمـَّ ،
ألنو جمع بيف النبكة
عمييـ السبلـ ،ما عدا
أما غيره مف األنبياء عمييـ السبلـ كإبراىيـ عميو
كاإلمامة في كقت كاحد ،ك َّ

السبلـ َّ
فإف اإلمامة أعطيت لو بعد النبكة ،كىذا ىك الفارؽ في تفضيؿ األئمة
عمى األنبياء ،إذ لـ تكف ىناؾ حالة انتظارية ،أك تعميؽ بشرط في إعطاء
ً
بخبلؼ ىمٍن ًح إبراىيـ عميو السبلـ ىذه المكانة الرفيعة،
اإلمامة لؤلئمة االثني
َّ
فإف األمر قد حصؿ بعد ابتبلءات متعددة كصعبة ،قاؿ تعالى  :ىكًا ًذ ٍابتىمىى
اؿ إًنّْي ج ً
اىيـ ربُّو بً ىكمًم و
ً ً
اعمي ىؾ ًل َّمن ً
اس إً ىمامان[ سكرة البقرة:
ات فىأىتى َّميي َّف قى ى
ى
إٍب ىر ى ى ي ى
.]124

ويرد عمييم بما يأتي:
إف العقؿ َّ
أف اهلل تعالى جعؿ َّ
يدؿ صراحة عمى َّ
َّ -1
النبي عميو الصبلة
كالسبلـ كاجب الطاعة ،كجعمو آم انر كناىيان كحاكمان عمى اإلطبلؽ ،كاإلماـ

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

 -1شرح نيج الببلغة :ابف أبي الحديد .49-48/11
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تفضيؿ األئمة أك األكلياء
مف األئمة أفضؿ مف النبي ،بؿ يستحيؿ ىذا .كا َّف
ى
كال سيّْما عمى أكلي العزـ مف األنبياء خبلؼ ما عميو العقبلء مف أتباع الممؿ
فإف الكلًي أك اإلماـ ال يص يؿ إلى مر ً
فضبل عف ممة اإلسبلـَّ ،
تبة النبي في أم
ى
()1
شر و
يعة مف الشرائع.
عز َّ
 -2يمزـ ّْ
أف اهلل َّ
يعة مف تفضيميـ األئمة عمى األنبياء َّ
كجؿ لـ يحسف
الش ى
اختيار األفضؿ لمنصب النبكة ،لككف منصب اإلمامة أىـ منيا ،كقد قاؿ اهلل
المو س ًميع ب ً
َّ
َّ
الن ً
ط ًفي ًم ىف اٍل ىم ىبلئً ىك ًة ير يس نبل ىك ًم ىف َّ
ص هير
صى
اس إً َّف ى ى ه ى
تعالى :الموي ىي ٍ
[سكرة الحج )2(.]75 :يقكؿ الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم في تفسيره

الن ً
يختار كيجتبي مف المبلئكة رسبلن ،كمف َّ
لآلية الشريفة" :أم:
اس رسبلن
ي
ً
سؿ
يككنكف أزكى ذلؾ النكع ،كأجمعو
لصفات المجد ،كأحقّْ ًو باالصطفاءُّ ،
فالر ي
ال يككنكف إالَّ صفكةى الخم ً
ؽ عمى اإلطبلؽ ،كالذم اختارىـ كاصطفاىـ ليس
شيء ،كاَّنما المصطفى ليـ
شيئا دكف و
يعمـ ى
جاىبلن بحقائؽ األشياء ،أك ي

كبصره بجميع األشياء،
كسمعو
عممو
ي
ي
السميع ،البصير ،الذم قد أحاطى ي
()3
فاختياره إيَّاىـ ،عف و
عمـ منوَّ ،أنيـ أىؿ لذلؾ".

مما ُّ
يدؿ عمى فساد مف قاؿ مف ّْ
يعة َّ
َّ -3
إف اإلمامة أعمى رتبة مف
إف َّ
الش ى
النبكةَّ :
أف نبي اهلل إبراىيـ عميو السبلـ قد أكتي النبكة كالرسالة كالخمة ،فبأم
شيء ّْ
فضؿ عميو مف لـ ينؿ النبكة كالرسالة كالخمة؟ كقد قاؿ العالـ الشيعي
محمد آؿ كاشؼ الغطاء" :فاإلماـ في الكماالت دكف النبي ،كفكؽ البشر".

 -1انظر مختصر التحفة االثني عشرية ص.41

 -2انظر يمزـ الشيع المكازـ الفاسدة في عقيدة الشيعة :عبد الرحمف محمد سعيد دمشقية ص .15

 -3تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :الشيخ عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم .546/1
 -4انظر أصؿ الشيعة كأصكليا :محمد كاشؼ الغطاء ص .214
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()4

كيقاؿ لمشيعة َّ
إف التفضيؿ يرجع الختيار اهلل تعالى كحده ،ال لسبب يكجب
تفضيمو كجدت في الفاضؿ كلـ تكجد في المفضكؿ ،كاهلل تعالى يفضؿ مف
يشاء بما يشاء عمى مف يشاء ،كذلؾ مقتضى إيماننا بربكبيتو سبحانو كتعالى.
كال شؾ أف الفاضؿ ال يجب أف يفضؿ بما لـ يجعمو اهلل تعالى سببا لتفضيمو،

كأف المفضكؿ ال يجب أف يجعؿ مفضكالن لسبب لـ يجعمو اهلل تعالى سببان
ً
أف اهلل تعالى ال يي ُّ
لمفضكليتو ،ك َّ
بما لـ يجعمو
حب أف يي
ى
فاضؿ ه
أحد بيف أحبابو ى
الكقكؼ عمى ُّ
النصكص
اب في التفضيؿ كىك
َّف َّ
ي
الصك ي
ن
سببا لممفاضمة ،فتعي ى
القرآنية ،كاألحاديث النبكية الصحيحة.

()1

كجكد رك و
ً
مما يبطؿ زعـ ّْ
يعة َّ
َّ -4
ايات عف
اإلمامة
دكف
إف َّ
ي
بأف مرتبةى النبكة ى
الش ى
سأؿ أبا عبد اهلل عميو
أئمتيـ
عـ ،فعف أبى عمرك الزبيرم َّأنو ى
ي
تناقض ىذا الز ى
بأف اإلماـ ال يككف إالَّ عالمان ً
الحجةي َّ
بيذه األشياء الذم ذكرت؟
السبلـ :كما ي
ً
ً
أذف اهللي لىيـ في
الحككمة كجعمىييـ أىمىيا :إًَّنا أىنزٍلىنا التٍَّكىراةى
يمف ى
قاؿ" :قك يؿ اهلل ف ٌ
ادكا ك َّ ً
ًًَّ
َّ ً
ً
كر ىي ٍح يك يـ بًيىا َّ
ُّكف
الربَّاني ى
ىسمى يمكا لمذ ى
ُّكف الذ ى
النبًي ى
يف أ ٍ
فييىا يى ندل ىكين ه
يف ىى ي ى
األحىب يار فيذه األىئمة دكف األنبياء الذيف يي ىربُّكف َّ
األحبار
أما
اس بعمميـ ،ك َّ
ىك ٍ
الن ى
ي
ثـ أخبر فقاؿ" :بًما استي ً
ً
حفظكا مف ً
كتاب اهلل ككانكا
فيـ العمماء دكف الربَّانييف َّ ،ى
ى
()2
عميو شيداء".
كقد عمَّؽ عبلَّمتييـ محمد حسيف الطباطبائي عمى قكؿ جعفر الصادؽ فقاؿ:
لطيؼ منو عميو السبلـ يظير بو عجيب معنى اآلية ،كىك
"كىذا استدال هؿ
ه
مما تى َّ
تيب الذم اتَّخذتو اآليةه في ّْ
حصميوَّ :
العد
كم ّْ
ؽ َّ
معنى أ ٌَّد ي
قد يـ ي
أف التر ى
بيانو ي

 -1انظر لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية :الحنبمي – بتصرؼ.300/2 -
 -2بحار األنكار .149/25
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فذكرت األنبياء ثيَّـ الربَّانييف ثيَّـ األحبار ُّ
يدؿ عمى ترتيبيـ بحسب الفضؿ
ى
()1
كالكماؿ :فالربانيكف ً
كفكؽ األحبار ."..كأضاؼ" :فقكلو عميو
دكف األنبياء
ى

ً
بحسب
أخفض منزلةن مف األنبياء
السبلـ" :فيذه األئمة دكف األنبياء" ،أم ىـ
ي
()2
التَّر ً
تيب الم ً
أخكذ في اآلية كما َّ
األحبار -كىـ العمماء -دكف الربانييف".
أف
ى
ى

خاص ،إلمكاف ً
عاـ ،ك ُّ
الدليل الثانيَّ :
خمك
لطؼ
النبكة
إف اإلمامةى
ه
ه
ي
لطؼ ه
ّْ
كلكؿ و
قكـ
منذر
نبي و
الزماف مف و
حي ،بخبلؼ اإلماـ ،لقكلو تعالىَّ  :إنما أٍىن ى
ت ه
ىاد ،كال َّ
شؾ َّ
أف االحتياج إلى ال يداية كىي اإلمامة دائـ بخبلؼ اإلنذار
الذم ىك ميمة األنبياء.

()3

كبدعكل َّ
أف الرسالةى "ىي منزلةي إببلغ الكحي،

كنشر أحكاـ اهلل ،كتربيةي األفراد عف طريؽ التعميـ كالتكعية ،بينما منزلة
ي
اإلمامة ىي منزلة قيادة البشريةً ،
ً
فاإلماـ يسعى إلى تطبيؽ أحكاـ اهلل عمميان

()4
ب عمى
عف طريؽ إقامة حككمة إليية كاستبلـ مقاليد األمكر البلزمة" .كتىىرتَّ ى
أف اإلمامة مرتبة فكؽ النبكة كالرسالة ،ك َّ
ىذا َّ
مقاـ اإلماـ فكؽ المقامات
أف ى

األخرل ،ما عدا مقاـ الربكبية.

()5

ولمرد عمى ىذا الزعم نذكر ما يمي:
ِّ
إف قكؿ ّْ
عاـ ،ك ُّ
مزـ منو َّ
يعة َّ
َّ -1
أف
طؼ
النبكةي لي ه
بأف اإلمامةى ه
ه
الش ى
لطؼ ه
خاص ،ىي ي
اإلمامةى أفض يؿ مف ُّ
ىاف ،ال شرعي
عـ باط هؿ ،ال ى
دليؿ عميو كال بر ى
النبكة! كىذا ز ه

 -1الميزاف في تفسير القرآف :محمد حسيف الطباطبائي .362/5
 -2المصدر السابؽ .363/5

 -3انظر األلفيف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ :الحسف يكسؼ بف المطير الحمي ص .23
 -4األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ :الشيخ ىناصر مكارـ ً
الشيرازم .371-370/1
 -5اإلمامة كقيادة المجتمع :كاظـ الحسيني الحائرم ص.29 ،26
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المطؼ الخاص أعمى منز و
كال عقمي ،بؿ العقؿ يجزـ َّ
لة مف المطؼ العاـ
أف
ى
ى
الذم يشترؾ فيو كثيركف.
بعض أعبلـ ّْ
َّ -2
يعة الذيف يشيركف إلييـ بالبناف في المكانة العممية
إف
ى
الش ى
النبكة ،ك َّ
ركف َّ
النبكةى أعمى منيا كأفضؿ ،كمف
أف ي
أف مرتبةى اإلمامة دكف ي
ييقىّْر ى
ىؤالء عبلمة ّْ
يعة عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف طاككس الحسني
الش ى
()1

كمنيـ عبلمة ّْ
يعة
الش ى

الحسيني فقد قاؿَّ :
أعظـ مف اإلمامة.
النبكةى ىي
إف ي
ي
الحسف يكسؼ بف المطير الحمي ،حيث قاؿ" :حيث اإلمامة شرطيا العدالة،
كاإلمامة إمامة مطمقة ال أعمى منيا أصبلن غير ُّ
النبكة ،فشرطيا العدالة
المطمقة التي منيا ال أعمى منيا كىي العصمة".

()2

كمنيـ الشيخ عمي بف عبد

اهلل البحراني ،قاؿَّ :
أىؿ العقكؿ مف جميع المسمميف ال يعممكف منزلة بعد
"إف ى
النبكة أشرؼ كأجؿ مف اإلمامة" )3(.كمنيـ القاضي نكر اهلل التسترم قاؿ" :إف
االستدالؿ المذككر كسائر تشكيكاتو ظاىر البطبلف ،ألف درجة النبكة أعمى
مرتبة اإلسبلـ".

()4

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

َّ
فضل األئمة عمى األنبياء عمييم السالم:
حكم من
إف مف المعمكـ مف الديف بالضركرة َّ
َّ
أف رتبة األنبياء عميو الصبلة كالسبلـ
أشرؼ الرتب ،كدرجاتيـ أرفع الدرجات ،كمكانتيـ فكؽ كؿ مكانة ،كلذا فرتبة
 -1انظر سعد السعكد :عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد الحسيني ص .70-69

 -2األلفيف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ :الحسف يكسؼ بف المطير الحمي ص .280
األئمة االثني عشر النَّجبا :عمي بف عبد اهلل البحراني ص .209
 -3منار اليدل في إثبات
ٌ
النص عمى ٌ
 -4الصكارـ الميرقة في جكاب الصكاعؽ المحرقة :القاضي نكر اهلل التسترم ص .311
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كدرجة كمكانة ما عداىـ مف الناس أدنى منيـ ،سكاء كانكا مف األكلياء أـ
األمراء أـ األئمة ،كعمى ىذا انعقد إجماع المسمميف .لذا ذىب أىؿ السنة

كالجماعة إلى تكفير مف اعتقد َّ
أف األئمة أفضؿ مف األنبياء عمييـ السبلـ،

بأف مف َّ
قرر بعض أىؿ العمـ َّ
فضؿ عميا رضي اهلل عنو عمى أحد
كقد َّ

األنبياء عميو الصبلة كالسبلـ فإنو أشد كف انر مف الييكد كالنصارل.

()1

ً
ً
تفضيؿ
ذىب إلى
تكفير مف
عمي بف أحمد بف حزـ الظاىرم إلى
ى
كذىب ه
يذىب ً
و
أحد مف َّ
الناس عمى األنبياء عمييـ السبلـ ،كقاؿَّ :
أحد
إف ىذا لـ
إليو ه
ٍ
مف أىؿ اإلسبلـ ،كتفضيؿ و
كقدح
مجرد،
ؾ
أحد عمى األنبياء عميو السبلـ ًشر ه
ه
ه
في ُّ
خفاء بًو.
النبكة ال
ى

()2

بتكفير يغ ً
ً
الرافضة في قكليـَّ :
ىئمة
يقكؿ القاضي عياض :ى"نقطى يع
بلة َّ
إف األ َّ
()3
أفض يؿ مف األنبياء".
كقاؿ أبك حيَّاف عند الكبلـ في قكلو تعالى :كلكف رسك يؿ
الَّن ّْبييًف[ األحزاب" :]40 :كمف ذىب إلى َّ
أفضؿ مف
أف الكلي
ي
()4
ً
عمماء
كفير
ز ه
نديؽ يجب قتمو" .كقد نقؿ ي
ابف حجر الييتمي تى ى
()5
ً
األنبياء عميو الصبلة كالسبلـ.
أفضؿ مف
يقكؿ :األئمةي
ي

ً
كخاتى يـ
اهلل ى
النبي فيك
األ َّيم ًة لً ىم ٍف

 -1انظر منياج السنة النبكية :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية .69/4

 -2انظر الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ :عمي بف أحمد بف حزـ الظاىرم.21/4 ،

 -3الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى -مذيبل بالحاشية المسماة مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء :-القاضي أبك الفضؿ عياض
بف مكسى بف عياض اليحصبي ص .589

 -4تفسير البحر المحيط :محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي .229/7

 -5انظر الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي .48/1
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شيخ اإلسبلـ ابف تيمية :إلى َّ
أف مػف
جعؿ أحدان
ى
كذىب ي
ػإف
الصبلة كالسبلـ ،أك أفضػؿ مف األنبياء ،فىييستتاب ،ف ٍ

مثؿ األنبياء عميو
ى
َّ ً ()1
ػاب كاال قيت ىؿ.
ت ى

كيقكؿ ابف تيميةَّ :
قكؿ الكلي أفض يؿ مف النبي عميو الصبلة كالسبلـ ىك
إف ى
أحد مف المسمميف ،كاَّنما
مف مقاالت أىؿ اإللحاد ،كا َّف ىذا
ى
القكؿ لـ يقؿ بو ه
تفضيؿ و
ؼ عف مبلحدة الييكد أك النصارلَّ ،
أحد
فإف فييـ مف ىيرل جكاز
ى
يع ًر ى
()2
عمى النبي عميو الصبلة كالسبلـ.
كقد كفَّر محمد الخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج مف قاؿ بتفضيؿ

األئمة عمى األنبياء )3(.كقاؿ المفسر أبك البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي:
ٌ
و
ً
ً
"كقد َّ
لي عمى َّ
بي كىك يك ٍفهر
الضبلؿ في
أقداـ أقكاـ مف
زؿ
الن ً
الك ً
تفضيؿ َّ
ي
()4
ىجمً هي".

كقاؿ اإلماـ مبلَّ عمي القارمَّ :
اعتقد جك ىاز ككف الكلي أفض يؿ مف
"إف مف
ى
()5
َّ
النبي  -كما ينقؿ عف الكراميةَّ -
لحاد كضبللةه".
كفر كا ه
أف ىذا ه

كقاؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب" :كمف اعتقد في غير األنبياء ككنو
اإلجماع عمى ذلؾ غير ك و
احد مف
كمساكيا ليـ فقد ىكفى ىر ،كقد نقؿ
أفضؿ منيـ
ى
ن
ي
خير في و
فأم و
فرىـ" )6(.كقاؿ الشيخ محمد رشيد
العمماءُّ ،
قكـ اعتقادىـ يكجب يك ي
رضاَّ :
مخالؼ إلجماع عمماء األمة
تفضيؿ األكلياء عمى األنبياء
إف
ى
ه

 -1انظر الصفدية .262/1

 -2مجمكع الفتاكل :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية .29/13

 -3مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :محمد الخطيب الشربيني .136/4

فتح البياف في مقاصد
 -4مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي  .252/2كانظر ي
القرآف :صديؽ بف حسف بف عمي الحسيف القنكجي .81/8
 -5شرح الفقو األكبر :مبلٌ عمي القارم ص .349

 -6رسالة في الرد عمى الرافضة :اإلماـ محمد بف عبد الكىاب ص .29
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مما يقكلكفَّ :
أفضؿ مف
الكلي
إف
افؽ لبعض أكلياء الشيطافَّ ،
َّ
ي
المسممة ،كمك ه
النبي عميو الصبلة كالسبلـ )1(.كذكر َّ
َّ
يؼ الجرجاني َّ
تفضيؿ الكلي
أف
ى
الشر ي
ي
ً
تحقير َّ
كفر كضبل هؿ ،كعمَّة ذلؾ َّ
لمنبًي
أف فيو
ه
عمى النبي ،فضبلن عف الرسكؿ ه
()2
عميو الصبلة كالسبلـ ،كمخالفةه َّ
لمنقؿ كاإلجماع.

 -1انظر تفسير المنار :محمد رشيد بف عمي رضا .343/11

 -2انظر بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية :محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف،
أبك سعيد الخادمى الحنفي .90/2
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الخاتمة
وتتضمن أىم النتائج ،وىي-:
إف ىناؾ مف ّْ
 َّيعة المتقدميف كالمعاصريف مف يي ىف ّْ
ض يؿ األىئً َّمةى عمى جميع
الش ى
محمد صمَّى اهلل عميو كسمـ ،كلقد
األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ بما فييـ
ه
بعض شيك ًخ ّْ
يعة يكتبان في تفضيؿ أىئً َّمتىيـ عمى األنبياء عمييـ
صَّنؼ
ي
الش ى
ى
الصبلة كالسبلـ.
و
غالت ّْ
أفضؿ مف األنبياء كالرسؿ
درجة
يعةي في أىئً َّمتيـ فكضعكىـ فػي
ى
ٍ
الش ى
ً
ً
ً
العتقادىـ ًخبلى ًف ًو.
المسمميف
الفاسد
المعتقد
كالمبلئكة المقربيف .ك ىكفَّ ىرت بيذا
ى

ً
لمش ً
ينيض ً
أم و
معتقدىـ:
عي اعتمدكا عميو في
 ٍلـيعة ُّ
دليؿ شر و
أفض َّميةي
ٍ
ى
أىئً َّمتًيـ عمى جميع األنبياء عمييـ السبلـ.
إف ّْ
تعتمد في تقر ً
 َّير عقائدىا الفاسدة عمى األحاديث
يعةى اإلثنا عشرية
ي
الش ى
المختمقة كالمفتراه عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كبالركايات التي
بالكضع ،كفس ًاد االعتقاد.
نسبكىا زك انر ككذبًان ألنئً َّمتًيـ ،فركاتييا متيمكف
ً
و
 إف ّْيعةى فى َّ
كخصائص
بصفات
ضمت أىئً َّمتىيـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ
ى
الش ى
لـ ي ً
شيء ،فمركياتييـ مكضكعةه مكذكبةه.
ص ٍح منيا
ى
ه
الن ً
أفضميةى األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمى مف سكاىـ مف َّ
َّ
 َّاس ىك
إف
معتقد ً
يح
أىؿ السَُّّنة كالجماعة ،كىك مف العقائد الثابتة بالكتاب كالسنة ،كصر ً
ي
العقؿ.
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 َّإف منكرم تفضيؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عمى مف سكاىـ مف
عند ً
ً
الن ً
المعمكـ مف ّْ
الد ً
ً
أىؿ الُّ َّ
َّ
يف بالضركرة،
إلنكارىـ
سنة كالجماعة،
اس يكفَّ هار ى
الد ً
الرتب ،كدرجاتييـ أرفعي َّ
رجات.
فى ير ىتب ًة األنبياء عمييـ السبلـ
أشرؼ ُّ
ي
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المهراجهع والمصادر
أوال :مراجع أىل السنة:
 -1أحاديث الشيكخ الثقات (المشيخة الكبرل) :محمد بف عبد الباقي بف
محمد األنصارم الكعبي ،المعركؼ بقاضي ً
المار ٍستاف ،المحقؽ الشريؼ حاتـ
بف عارؼ العكني ،دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى 1422ىػ.

 -2اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف :محمد بف حباف بف أحمد بف
حباف ،ترتيب األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي ،حققو كخرج أحاديثو
كعمؽ عميو :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة -بيركت -الطبعة األكلى،
1408ى ػ1988 -ـ.
 -3أصكؿ الديف :أبك منصكر عبد القاىر بف طاىر البغدادم الشافعي ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة الثانية 1400ىػ1980-ـ.
 -4أص ػػكؿ م ػػذىب ّْ
ػيعة اإلمامي ػػة االثن ػػي عشػ ػرية ع ػػرض كنق ػػد :الػػػدكتكر
الش ػ ى
ناصر بف عبد اهلل بف عمي القفارم ،الطٌبعة الثٌانية1415 ،ىػ1994-ـ.
ً
الكتاب كالسَُّّن ة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،جمع كتقديـ
ضكًء
امةي في ى
اإلم ى
 -5ى
كتعميؽ محمد ماؿ اهلل.
 -6بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية:

محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف ،أبك سعيد الخادمى الحنفي ،مطبعة

الحمبي1348 ،ىػ.
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 -7البداية كالنياية :أبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير ،تحقيؽ د .عبد اهلل بف عبد
المحسف التركي الناشر دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،الطبعة
األكلى 1418ىػ1997 -ـ ،كنشر 1424ىػ2003 -ـ.
 -8بستاف العارفيف :اإلماـ أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم ،دار الرياف
لمتراث ،القاىرة.
 -9تػاريخ بغػداد :أحمػػد بػف عمػي أبػػك بكػر الخطيػب البغػػدادم ،تحقيػؽ الػػدكتكر
بشػ ػ ػػار ع ػ ػ ػكاد معػ ػ ػػركؼ ،دار الغػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػػبلمي ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى
1422ىػ2002 -ـ
 -10تاريخ مدينة دمشؽ :عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي
المعركؼ بابف عساكر ،دراسة كتحقيؽ عمي شيرم ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة األكلى 1419ىػ1998 -ـ.
 -11التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف :طاىر بف
محمد األسفراييني ،المحقؽ كماؿ يكسؼ الحكت -بيركت -عالـ الكتب،

الطبعة األكلى 1403ىػ1983-ـ.

 -12تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ

المباركفكرم أبك العبل ،دار الكتب العممية  -بيركت.

 -13تفسير البحر المحيط :محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،

تحقيؽ صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر – بيركت -الطبعة 1420ىػ .

 -14تفسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ،تحقيؽ
محمكد حسف ،دار الفكر ،الطبعة الجديدة 1414ىػ1994-ـ.
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 -15تفسير المنار :محمد رشيد بف عمي رضا ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،القاىرة1990،ـ.
 -16التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ :د .محمد سيد طنطاكم ،دار نيضة
مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الفجالة ،القاىرة .

 -17تكممة اإلكماؿ :محمد بف عبد الغني البغدادم أبك بكر تحقيؽ د .عبد
القيكـ عبد رب النبي ،دار النشر جامعة أـ القرل -مكة المكرمة -الطبعة
األكلى 1410ـ.
 -18تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :الشيخ عبد الرحمف بف
ناصر بف السعدم ،تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة،

الطبعة األكلى 1420ىػ2000-ـ.
 -19الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم الخزرجي
القرطبي ،تحقيؽ أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية -
القاىرة -الطبعة الثانية 1384ىػ1964 -ـ.
 -20حمية األكلياء كطبقات األصفياء :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل
األصبياني ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة الرابعة1405 ،ىػ.
 -21حياة الحيكاف الكبرل :كماؿ الديف محمد بف مكسػى بػف عيسػى الػدميرم،
تحقي ػ ػػؽ أحم ػ ػػد حس ػ ػػف بس ػ ػػج ،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ،بي ػ ػػركت ،الطبع ػ ػػة الثاني ػ ػػة

1424ىػ2003 -ـ.

 الخمين ػػي ش ػػذكذ ف ػػي العقائ ػػد ش ػػذكذ ف ػػي المكاق ػػؼ :س ػػعيد ح ػػكل ،دار عم ػػارلمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى عماف -األردف1407،ىػ1987 -ـ.
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 -22رسالة في الرد عمى الرافضة :اإلماـ محمد بف عبد الكىاب ،تحقيؽ د.
ناصر بف سعد الرشيد ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الرياض.
 -23الرسؿ كالرساالت :الدكتكر عمر األشقر ،مكتبة الفبلح-الككيت-

الطبعة الثالثة 1405ىػ1985 -ـ.

 -24الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر
الييتمي ،دار الفكر ،الطبعة األكلى 1407ىػ 1987 -ـ.
 -25سنف الترمذم :أبك عيسى محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف
الضحاؾ ،الترمذم ،المحقؽ بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي –

بيركت1998 -ـ.

 -26سنف ابف ماجو :محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني ،تحقيؽ محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي.
 -27سير أعبلـ النببلء :شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي،
مؤسسة الرسالة  -بيركت -الطبعة التاسعة 1413ق1993 -ـ.
 -28شرح العقيدة الطحاكية :القاضي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز
الحنفي ،تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل التركي كشعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة،
بيركت ،الطبعة األكلى 1408ىػ1988-ـ.
 -29شرح الفقو األكبر :مبلٌ عمي القارم ،طبعة دار الكتب العممية ،بيركت،

الطبعة األكلى 1404ىػ.

 -30شرح مشكؿ اآلثار :أبك جعفر أحمد بف محمد الطحاكم ،تحقيؽ شعيب
األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1415ىػ1494 -ـ.
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م البغدادم،
اآلجّْر ُّ
 -31الشريعة :أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل ي

المحقؽ :الدكتكر عبد اهلل بف عمر بف سميماف الدميجي ،دار الكطف -
الرياض– الطبعة الثانية 1420ىػ1999 -ـ.
 -32الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى  -مذيبل بالحاشية المسماة مزيؿ الخفاء
عف ألفاظ الشفاء :-أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي ،دار
الفكر الطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت 1423ىػ2002 -ـ.
 -33صحيح البخارم :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم،
تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،الطبعة األكلى

1422ىػ.

 -34صحيح الجامع الصغير كزيادتو (الفتح الكبير) :محمد ناصر الديف
األلباني ،المكتب اإلسبلمي -بيركت -الطبعة الثالثة 1408ىػ1988 ،ـ.
 -35صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم،
المحقؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
 -36الصفدية :شيخ اإلسبلـ أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية،
تحقيؽ د .محمد رشاد سالـ ،مكتبة ابف تيمية -مصر -الطبعة الثانية،

1406ىػ.
 -37صكرتاف متضادتاف عند أىؿ السنة ك ّْ
يعة :العبلمة أبك الحسف
الش ى
الندكم ،دار البشير لمنشر كالتكزيع ،جدة السعكدية.
 -38طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف :محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية،
دار السمفية ،القاىرة ،الطبعة الثانية1394 ،ىػ.
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 -39ضعيؼ سنف الترمذم :الشيخ محمد ناصر الديف األلباني ،أشرؼ عمى
استخراجو كطباعتو كالتعميؽ عميو كفيرستو زىير الشاكيش ،المكتب
اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة األكلى 1411ى.
 -40طبقات الشافعية الكبرل :تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي،
تحقيؽ د .محمكد محمد الطناحي كد .عبد الفتاح محمد الحمك ،ىجر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية 1413ىػ.
فتح البياف في مقاصد القرآف :صديؽ بف حسف بف عمي الحسيف
 -41ي
ً
األنصارم،
كقدـ لو كراجعو الشيخ ىعبد اهلل بف إبراىيـ
القنكجي ،عني
بطبعو ٌ
ى
يدا -ىبيركت1412 .ىػ1992-ـ
صى
المكتبة العصريَّة ،ى
ى
 -42فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير :محمد بف
عمي بف محمد الشككاني ،دار الفكر ،بيركت.
 -43فردكس األخبار بمأثكر الخطاب المخرج عمى كتاب الشياب -كمعو
تسديد القكس لمحافظ ابف حجر ،كمسند الفردكس ألبي منصكر الديممي:-

الحافظ أبك شجاع شيركيو بف شيردار الديممي ،قدـ لو كحققو فكاز أحمد

الزمرلي كمحمد المعتصـ البغدادم(الجزء الثالث) ،دار الكتاب العربي،
الطبعة األكلى 1407ىػ1987-ـ.

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

كالتكزيع ،األكلى 1414ىػ.
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 -45الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد
بف حزـ األندلسي الظاىرم ،مكتبة الخانجي – القاىرة.-
 -46الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :عبد اهلل بف عدم عبد اهلل بف محمد أبك

أحمد الجرجاني ،تحقيؽ يحيى مختار غزاكم ،دار الفكر ،بيركت-1409 ،

1988ـ.
 -47كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ :عبلء الديف عمي المتقي بف
حساـ الديف اليندم ،ضبطو كفسر غريبو :الشيخ بكرم حياني ،صححو
ككضع فيارسو كمفتاحو الشيخ صفكة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة

الخامسة 1401ىػ1981-ـ.

 -48لساف الميزاف :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي،
مؤسسة األعممي لممطبكعات – بيركت -الطبعة الثالثة 1406ىػ1986 -ـ.
 -49الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة :جبلؿ الديف السيكطي،
المحقؽ :أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة ،دار الكتب العممية
-بيركت -الطبعة األكلى1417،ىػ1996 -ـ.

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

الخافقيف كمكتبتيا ،دمشؽ ،الطبعة الثانية1402 ،ىػ1982-ـ.
 -51مباحث المفاضمة في العقيدة :محمد بف عبد الرحمف أبك سيؼ
الشظيفي ،دار بف عفاف لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ.
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 -52مجمكع الفتاكل :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أبك العباس أحمد بف عبد
الحميـ ،تحقيؽ أنكر الباز كعامر الجزار ،دار الكفاء ،الطبعة الثالثة
1426ىػ2005-ـ.
 -53المختار في أصكؿ السنة :أبك عمي الحسف بف أىحمد بف البنا الحنبمي
البغدادم ،تحقيؽ عبد الرزاؽ بف عبد المحسف العباد البدر ،مكتبة العمكـ
كالحكـ ،المدينة المنكرة.
 -54مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة :محمد بف أبي بكر
بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ،اختصره :محمد بف محمد بف
عبد الكريـ بف رضكاف المكصمي ،المحقؽ سيد إبراىيـ ،دار الحديث -القاىرة

– الطبعة األكلى1422 ،ى ػ2001-ـ.
 -55مختصر التيحفة االثنا عشرية :شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم،
اختصره كىذبو عبلمة العراؽ السيد محمكد شكرم األلكسي ،تحقيؽ كتعميؽ
محب الديف الخطيب ،طبع كنشر الرئاسة العامة لئلدارات كالبحكث العممية

كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد ،الرياض1404 ،ىػ.

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

2005ـ.
 -57مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ :لمشيخ محمد باقر المجمسي.
دار الكتب اإلسبلمية ،طيراف1404 ،ىػ.
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 -58مسألة التقريب بيف أىؿ السنة ك ّْ
يعة :د .ناصر بف عبد اهلل بف عمي
الش ى
القفارم ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة الثالثة 1428ىػ170./1،
 -59المسند :أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني ،تحقيؽ السيد أبك
المعاطي النكرم ،عالـ الكتب ،بيركت ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ1998 -ـ.

 -60مشكاة المصابيح :محمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم ،تحقيؽ الشيخ
محمد ناصر الديف األلباني ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة الثالثة
1405ق1985 -ـ.
 -61مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو :أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ

الكناني ،تحقيؽ محمد المنتقى الكشناكم ،دار العربية 1403ـ.

 -62مفاتيح الغيب :فخر الديف محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف
التيمي ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى 1421ىػ 2000 -ـ.
 -63المعجـ األكسط :سميماف بف أحمد بف أيكب الشامي ،أبك القاسـ
الطبراني ،المحقؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ،كعبد المحسف بف إبراىيـ
الحسيني ،دار الحرميف – القاىرة1415 ،ىػ.

 -64مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :مغني المحتاج إلى
معرفة معاني ألفاظ المنياج :محمد الخطيب الشربيني ،الناشر دار الفكر،
بيركت.
 -65المغني في الضعفاء :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي ،تحقيؽ أبي
الزاىر حازـ القاضي ،دار الكتب العممية -بيركت -الطبعة األكلى 1418ىػ-
1997ـ.
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 -66مبلحظة سنية دمشقية حكؿ كتاب الكافي :عبد الرحمف دمشقية-بدكف
معمكمات الطبع.
 -67المنياج في شعب اإليماف :الحسيف بف الحسف الحميمي ،تحقيؽ حممي

محمد الرازم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1421 ،ىػ-

2000ـ.
 -68مع االثني عشرية في األصكؿ كالفركع :د .عمي السالكس ،دار
الفضيمة الرياض ،دار الثقافة بقطر ،مكتبة دار القرآف بمصر ،الطبعة
السابعة 1424ىػ2003-ـ.
 -69المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف
محمد الجكزم ،المحقؽ محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العممية  -بيركت -الطبعة األكلى 1412ىػ 1992 -ـ.
 -70منياج السنة النبكية :شيخ اإلسبلـ بف تيمية ،تحقيؽ د محمد رشاد
سالـ ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة األكلى 1406ىػ.
 -71ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي،
تحقيؽ عمي محمد البجاكم ،دار المعرفة  -بيركت.
 -72المكاقؼ في عمـ الكبلـ :القاضي عبد الرحمف بف أحمد اإليجي ،عالـ
الكتب ،بيركت.
 -73المكضكعات :عبد الرحمف ابف الجكزم :ضبط كتقديـ كتحقيؽ عبد
الرحمف محمد عثماف ،الطبعة األكلى 1386ىػ1966 -ـ.
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 -74نصب الراية ألحاديث اليداية :عبد اهلل بف يكسؼ أبك محمد الحنفي
الزيمعي ،تحقيؽ محمد عكامة ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ،بيركت ،كدار
القبمة لمثقافة اإلسبلمية ،جدة الطبعة األكلى 1418ىػ1997-ـ.
 -75يمزـ الشيع المكازـ الفاسدة في عقيدة ّْ
يعة :عبد الرحمف محمد سعيد
الش ى
دمشقية ،بدكف معمكمات طبع.
ثانيا :الكتب الشيعية
 -1االحتجاج :أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي تعميقات
كمبلحظات :محمد باقر الخرساف ،سمسمة كتب المناظرات( ،)5إعداد مركز
األبحاث العقائدية .كطبعة أخرل :مطابع النعماف النجؼ ،حسف الشيخ

إبراىيـ الكتبي1386 ،ىػ1966 -ـ.
 -2األربعكف حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ
سميماف بف عبد اهلل الماحكزم البحراني ،تحقيؽ السيد ميدم الرجائي ،مطبعة
أمير ،الطبعة األكلى 1417ىػ.
 -3األربعكف حديثا مع شرح لممصطمحات الفمسفية كالعرفانية كالفقيية
كالركائية :آية اهلل الخميني ،تعريب محمد الغركم ،دار زيف العابديف ،بيركت،
الطبعة األكلى1431ىػ2010-ـ.
 -4األربعكف في إمامة األئمة الطاىريف :الشيخ محمد طاىر القمي
الشيرازم ،تحقيؽ ميدم الرجائي ،مطبعة األمير الطبعة األكلى 1418ىػ،

إيراف.
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 -5أسئمة كأجكبة في الديف كالعقيدة (المجمكعة األكلى) :جعفر مرتضى
العاممي ،المركز اإلسبلمي لمدراسات ،الطبعة األكلى 1423ىػ2002-ـ.
 -6أصؿ ّْ
يعة كأصكليا :محمد كاشؼ الغطاء ،مؤسسة األعممي ،بيركت،
الش ى
الطبعة الرابعة 1413ىػ.
 -7أصكؿ الكافي :أبك جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني الرازم،
صححو كعمؽ عميو عمي أكبر الغفارم ،دار الكتب اإلسبلمية ،طيراف،
الطبعة الثالثة 1388ىػ.
 -8االعتقادات :الشيخ الصدكؽ محمد بف عمي بف بابكيو القمي ،تحقيؽ
عصاـ عبد السيد ،سمسمة الكتب العقائدية ( )186إعداد مركز األبحاث

العقائدية.
 -9اإلفصاح في إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد محمد بف
محمد بف النعماف العكبرم البغدادم ،تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسبلمية،
مؤسسة البعثة ،سمسمة الكتب العقائدية ( )190إعداد مركز األبحاث

العقائدية ،قـ بإيراف.

 -10األلفيف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ:

جماؿ الديف الحسف يكسؼ بف المطير الحمي ،سمسمة الكتب العقائدية

( ،)172إعداد مركز األبحاث العقائدية ،قـ بإيراف.
 -11اإلمامة كأىؿ البيت النظرية كاالستدالؿ :محمد باقر الحكيـ ،المركز
اإلسبلمي المعاصر ،الطبعة األكلى 2003ـ.
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 -12اإلمامة كقيادة المجتمع :آية اهلل كاظـ الحسيني الحائرم ،القسـ الثالث،
الكتاب مكجكد في مكقع الشيخ كاظـ الحائرم عمى شبكة المعمكمات
العنكبكتية.
 -13األمالي :الطكسي محمد بف عمي بف الحسيف ابف مكسى بف بابكيو
القمي ،دار الثقافة ،قـ1414 ،ىػ.
 -14األمالي :أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف العكبرل البغدادم
الممقب بالشيخ المفيد ،تحقيؽ الحسيف أستاذ كلي عمى اكبر الغفارم،
منشكرات جماعة المدرسيف في الحكزة العممية بقـ ،المطبعة اإلسبلمية

1403ىػ.

اصر مكارـ ً
 -15األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ :ال ىشيخ ىن ً
الشيرازم،
ى
الطبعة األكلى 1410ى1990 -ـ ،طيراف.
 -16الميزاف في تفسير القرآف :العبلمة محمد حسيف الطباطبائي .منشكرات
جماعة المدرسيف في الحكزة العممية ،قـ.
 -17األنكار اإلليية في المسائؿ العقائدية :المير از جكاد التبريزم ،دار
الصديقة الشييدة عمييا السبلـ ،مطبعة نينكل بقـ ،الطبعة الرابعة 1425ىػ.
 -18األنكار النعمانية :نعمة اهلل الجزائرم ،تحقيؽ محمد عمي القاضي
الطباطبائي ،نشر مطبعة شركت جاب ،تبريز ،إيراف.
 -19أكائؿ المقاالت :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف ابف المعمـ
أبي عبد اهلل العكبرم ،دار المفيد لمطباعة كالنشر ،بيركت ،الطبعة الثانية
1414ىػ– 1993ـ.
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 -20بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار :محمد باقر
المجمسي ،مؤسسة الكفاء ،بيركت ،الطبعة الثانية 1403ىػ1983 -ـ.
 -21البرىاف في تفسير القرآف :ىاشـ البحراني ،مقدمة تفسيره ،تحقيؽ قسـ
الدراسات اإلسبلمية مؤسسة البعثة ،قـ ،إيراف.

 -22بصائر الدرجات في فضائؿ آؿ محمد (ع) :أبك جعفر محمد بف
الحسف بف فركخ الصفار ،صححو كعمؽ عميو المير از محسف ككجة باغي
التبريزم ،مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي-قـ1404 -ؽ.
 -23تشييد المراجعات كتفنيد المكابرات :عمي الحسيني الميبلني -بدكف
معمكمات الطبع.-

 -24تصحيح اعتقادات اإلمامية :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف
البغدادم ،تحقيؽ حسيف درگاىى ،سمسمة الكتب العقائدية( ،)189إعداد مركز
األبحاث العقائدية.
 -25تفسير فرات الككفي :أبك القاسـ فرات بف إبراىيـ بف فرات الككفي،
تحقيؽ محمد الكاظـ .الطبعة األكلى 1410ىػ ،طيراف.

 -26تفضيؿ األئمة عمييـ السبلـ عمى األنبياء عمييـ السبلـ :عمي الحسيني
الميبلني سمسمة الكتب العقائدية ( ،)86إعداد مركز األبحاث العقائدية.
 -27تفضيؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :الشيخ المفيد محمد بف محمد بف
نعماف ،تحقيؽ عمي مدرسي الكعبي ،طبعة إيراف -قـ.

 -28حؽ اليقيف :آية اهلل عبد الحسيف دستغيب ،دار التعارؼ ،بيركت،
1989ـ.
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 -29الحككمة اإلسبلمية :آية اهلل الخميني ،الطبعة الثالثة ،شبكة الفجر.
 -30اختيار معرفة الرجاؿ المعركؼ برجاؿ الكشي :أبك جعفر الطكسي،
تصحيح كتعميؽ المعمـ الثالث ميرداماد االستربادم ،تحقيؽ السيد ميدم

الرجائي ،مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ ،قـ.

 -31الخصاؿ :الشيخ الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف
بابكيو القمي ،صححو كعمؽ عميو عمى أكبر الغفارم ،منشكرات جماعة
المدرسيف في الحكزة العممية ،قـ.
 -32خطاب ألقاه الخميني بمناسبة ذكرل مكلد الميدم في  15شعباف
1400ىػ ،كنشرتو جريدة الرأم العاـ الككيتية يكـ 1980/6/30ـ ،كالمجتمع

الككيتية يكـ 1980/7/8ـ.
 -33خطاب ألقاه الخميني بمناسبة الخامس عشر مف شعباف عاـ 1401ىػ.
 -34خطاب ألقاه الخميني بمناسبة عيد المرأة ،يكـ األحد 1986/3/2ـ.
 -35دركس في اإلمامة كالقيادة :السيد مجتبى المكسكم البلرم ،ترجمة:
كماؿ السيد ،مركز الغدير لمدراسات اإلسبلمية ،بدكف معمكمات الطبع.

 -36دفاع عف الحديث النبكم كالسيرة :الشيخ محمد ناصر الديف األلباني،
منشكرات مؤسسة كمكتبة الخافقيف ،دمشؽ.
 -37دالئؿ اإلمامة :أبك جعفر محمد بف جرير بف رستـ بف يزيد الطبرم،
تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسبلمية -مؤسسة البعثة -سمسمة الكتب العقائدية

(،)184إعداد مركز األبحاث العقائدية.
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 -38الذريعة إلى تصانيؼ ّْ
يعة :لمشيخ آقا بزرؾ الطيراني ،دار األضكاء،
الش ى
الطبعة الثانية ،بيركت.
 -39رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة :أبك القاسـ المكسكم الخكئي،

الطبعة الخامسة 1413ىػ1992-ـ.

 -40رجاؿ الخاقاني الكاتب :الشيخ عمي الخاقاني ،تحقيؽ محمد صادؽ
بحر العمكـ ،مركز النشر ،مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي الطبعة الثانية 1404ىػ.
 -41ركضة الكاعظيف :محمد بف الفتاؿ النيسابكرم ،كضع المقدمة محمد
ميدم السيد حسف الخرساني ،منشكرات الرضي-قـ -إيراف.
 -42سعد السعكد :أبك القاسـ عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف
طاككس الحسني الحسيني ،منشكرات المطبعة الحيدرية ،النجؼ ،الطبعة
األكلى 1369ىػ.
 -43الشافي في اإلمامة :أبك القاسـ عمي بف الحسيف المكسكم الشريؼ
المرتضى ،حققو كعمؽ عميو السيد عبد الزىراء الحسيني الخطيب ،سمسمة

الكتب المؤلفة في رد الشبيات ( ،)122إعداد مركز األبحاث العقائدية.

 -44شرح أصكؿ الكافي الجامع :محمد صالح المازندراني ،تعاليؽ المير از
أبك الحسف الشعراني ،ضبط كتصحيح السيد عمي عاشكر ،دار إحياء التراث
العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت.
 -45شرح نيج الببلغة :ابف أبي الحديد ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه-القاىرة -الطبعة
األكلى 1378ىػ.
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ّْ -46
يعة في عقائدىـ كأحكاميـ :محمد الكاظمي القزكيني ،دار الزىراء
الش ى
لئلعبلـ العربي ،الطبعة الثانية.
 -47الصراط المستقيـ إلى مستحقي التقديـ :زيف الديف أبي محمد عمي بف
يكنس العاممي النباطي البياضي صححو كعمؽ عميو محمد باقر البيبكدم،

نشر المكتبة المرتضكية إلحياء اآلثار الجعفرية ،المطبعة الحيدرية ،الطبعة
األكلى.
 -48الصكارـ الميرقة في جكاب الصكاعؽ المحرقة :القاضي نكر اهلل
التسترم ،سمسمة الكتب المؤلفة في رد الشبيات ( ،)49إعداد مركز األبحاث

العقائدية.

 -49الفصكؿ المختارة :الشيخ المفيد أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف
النعماف العكبرم البغدادم ،تحقيؽ السيد عمي مير شريفي ،دار المفيد
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة الثانية 1414ىػ1993 -ـ.
الميمة في أصكؿ األئمة :الشيخ محمد بف الحسف الحر
 -50الفصكؿ
ٌ
العاممي ،تحقيؽ محمد بف محمد الحسيف القائينى ،مؤسسة معارؼ إسبلمي
إماـ رضا(ع) ،الطبعة األكلى 1418ى.ق1376 -ى.ش .نكيف ،قـ.
 -51الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة :محمد بف عمي بف محمد
الشككاني ،تحقيؽ عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني ،دار الكتب العممية،

بيركت.
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 -52االعتقادات :الشيخ الصدكؽ محمد بف عمي بف بابكيو القمي ،تحقيؽ
عصاـ عبد السيد ،سمسمة الكتب العقائدية ( ،)186إعداد ،مركز األبحاث
العقائدية.
 -53عقائد اإلمامية :محمد رضا المظفر ،عنى بتحقيقو كالتعميؽ عميو محمد
جكاد الطريحي ،سمسمة الكتب العقائدية ( )39إعداد مركز األبحاث العقائدية.
 -54العرؼ الكردم في أخبار الميدم :لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي،
تحقيؽ أبك يعمى البيضاكم1426 ،ىػ.
 -55عمؿ الشرايع :أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف الحسيف بف بابكيو
القمي ،منشكرات المكتبة الحيدرية كمطبعتيا ،النجؼ1386،ق1966-ـ.

 -56العمدة :أبك الحسيف يحيى بف الحسف بف البطريؽ األسدم الحمي،
مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف ،قـ -إيراف ،جمادل
األكلى 1407ى.
 -57عيكف أخبار الرضا :أبك جعفر الصدكؽ محمد بف عمى بف الحسيف بف
بابكيو القمي ،صححو كقدـ لو كعمؽ عميو حسيف األعممي ،منشكرات مؤسسة

األعممي لممطبكعات بيركت ،الطبعة األكلى1404 ،ىػ.
 -58غاية المراـ كحجة الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ:
السيد ىاشـ البحراني المكسكم التكبمي ،تحقيؽ عمي عاشكر ،سمسمة الكتب

العقائدية ( ،)196إعداد مركز األبحاث العقائدية.

 -59كتاب الرجاؿ :تقي الديف الحسف بف عمى بف داكد الحمي ،منشكرات
المطبعة الحيدرية  -النجؼ1392 -ىػ1972-ـ.
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 -60كتاب الغيبة :الشيخ ابف أبى زينب محمد بف إبراىيـ النعماني ،تحقيؽ
عمى أكبر الغفارم ،مكتبة الصدكؽ ،طيراف.
 -61كسر الصنـ :آية اهلل البرقعي آية اهلل العظمى السيد أبك الفضؿ ابف
الرضا البرقعي ،قدـ لو عمر محمكد أبك عمر ،كترجمو لمعربية عبد الرحيـ

مبل زاده البمكشي ،دار الثقافة بالدكحة قطر ،مكتبة دار القرآف بالقاىرة.
 -62كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ :العبلمة الحمي،
تحقيؽ حسيف الدرگاىي ،سمسمة الكتب العقائدية ( )176إعداد مركز األبحاث
العقائدية.
 -63المكامع النكرانية في أسماء عمي كأىؿ بيتو النكرانية :ىاشـ الحسيف
البحراني ،تصحيح الشيخ محمد دكرم ،منشكرات دار التفسير ،الطبعة الثانية،
1385ق .ش1427-ىػ.
 -64المباىمة :عبد اهلل الحسيني ،مطبكعات مكتبة النجاح ،بغداد ،الطبعة
الثانية 1982ـ1402 -ىػ.
 -65محاضرات في االعتقادات (القسـ الثاني) :عمي الحسيني الميبلني،
سمسمة الكتب العقائدية (،)167إعداد مركز األبحاث العقائدية.
 -66مختصر بصائر الدرجات :حسف بف سميماف الحمي ،المطبعة الحيدرية،
النجؼ بالعراؽ ،الطبعة األكلى1370ىػ.
 67مستدرؾ سفينة البحار :الشيخ عمي النمازم ،تحقيؽ كتصحيح نجؿ
المؤلؼ الحاج الشيخ حسف بف عمي النمازم ،مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة
لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة.
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 -68مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ :مير از حسيف النكرم الطبرسي،
تحقيؽ مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحياء التراث ،الطبعة المحققة األكلى
1408ىػ 1987-ـ ،بيركت.
 -69المسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ:
محمد بف جرير بف رستـ الطبرم ،تحقيؽ الشيخ أحمد المحمكدم ،مؤسسة
الثق افة اإلسبلمية لككشانبكر بطيراف ،المطبعة سمماف الفارسي -قـ -الطبعة
األكلى1415 ،ىػ.
 -70مشكاة األنكار في غرر األخبار :عمي الطبرسي ،الطبعة الثانية،
منشكرات المكتبة الحيدرية ،النجؼ 1385ىػ.

األئمة االثني عشر َّ
النجبا :الشيخ
 -71منار اليدل في إثبات النص عمى
ٌ
عمي بف عبد اهلل البحراني ،المحقٌؽ عبد الحميـ عكض الحمٌي ،مكتبة كدار
اسية ،كرببلء ،الطبعة األكلى 1430ىػ2009-ـ.
العب ٌ
مخطكطات العتبة ٌ

 -72مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ في الكتاب كالسنة
كالتاريخ :محمد الريشيرم ،المساعداف السيد محمد كاظـ الطباطبائي ،السيد
محمكد الطباطبائي ،التحقيؽ مركز بحكث دار الحديث ،دار الحديث لمطباعة

كالنشر ،الطبعة الثاني 1425ىػ.

 -73المكسكعة العقدية :إعداد مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ ىعمكم

بف عبد القادر السقاؼ ،الناشر مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت

.dorar.net
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 -74المكضكعات في اآلثار كاألخبار :ىاشـ معركؼ الحسني ،دار الكتاب
المبناني ،بيركت ،الطبعة األكلى 1973ـ.
 -75معجـ أحاديث اإلماـ الميدم(ع) :مف منشكرات مكقع الككثر اإلسبلمية
في شبكة المعمكمات العنكبكتية (.)www.kawthar.com

 -76معجـ رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة :أبك القاسـ المكسكم
الخكئي ،الطبعة األكلى 1413ىػ1992 -ـ.
 -77مناقب آؿ أبى طالب :محمد بف عمى بف شير اشكب المازندرانى،
المطبعة الحيدرية1376 ،ىػ1956 -ـ.
 -78ميزاف الحكمة :محمدم الرم شيرم ،دار الحديث ،الطبعة الثانية
1416ىػ ،قـ بإيراف.
 -79االنتصار :أىـ مناظرات ّْ
يعة في شبكات اإلنترنت ،المجمد األكؿ
الش ى
بحكث تمييدية :قصة ّْ
يعة في شبكات الحكار -بحكث في المنيج:
الش ى
العاممي ،سمسمة كتب المناظرات ( )7إعداد مركز األبحاث العقائدية.
 -80نياية الدراية في شرح الرسالة المكسكمة بالكجيزة لمبيائي :السيد حسف
الصدر ،تحقيؽ ماجد الغرباكم ،الناشر :نشر المشعر.
 -81نيج الحؽ نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ :الحسف بف يكسؼ المطير
الحمي ،سمسمة الكتب المؤلفة في رد الشبيات ( ،)119إعداد مركز األبحاث

العقائدية.

 -82كسائؿ ّْ
مؤسسة
يعة:
ي
حم ٍد بف الحسف ي
الحر العاممي ،تحقيؽ ٌ
الش ى
الشيخ يم ٌ
البيت إلحياء التُّر ً
آؿ ً
اث ،قـ بإيراف.
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 -83الكالية التككينية بيف القرآف كالبرىاف :ضياء السيد عدناف الخباز
القطيفي ،بدكف معمكمات طبع.
 -84ينابيع المعاجز كأصكؿ الدالئؿ :ىاشـ الحسيني البحراني ،طبع باىتماـ
أبك القاسـ محمد بف الحسف التفرشي ،المطبعة العممية ،قـ -إيراف.

ثالثا :كتب أخرى
 الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ :أبك القاسـمحمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم ،دار

إحياء التراث العربي ،بيركت.
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