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  َعَقائِدُ 
يَّة يَعِة االثََنْ َعْْشِ

 الشِّ
 ُسؤاٌل وجواٌب 

ُ
ُتقديم

صاحب السماحة الشيخ / صالح بن حممد 
 اللحيدان

ُرئيسُجملسُالقضاءُاألىلعُسابقا ُ
صاحب السماحة الشيخ/ عبد اهلل بن حممد 

 الغنيمان
 ُ رئيسُادلراساتُالعلياُباجلامعةُاإلسالميةُسابقا

ُ درِّسُبمسجدُانليبِّ  والْم 

صاحب السماحة الشيخ/عبد اهلل بن عبد الرمحن 
 اجلربين

  عضوُالرئاسةُالعامةُلإلفتاءُسابقا ُ
صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرمحن بن صالح 

 املحمود
ُاألستاذُجبامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالمية
صاحب الفضيلة الشيخ / عبد اهلل بن عبد الرمحن 

 السعد
ُ
ُ

ُ

ُتأيلف
 بن يلع الشرثي عبدالرمحن بن سعد

ََُل ُولوادليهُوذريَّتِهُوزوجهُومشاخيهُومجيعُاملسلمني َُغَفَرُاهلل 
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ُ

بَعُىلعُنفقةُأحدُاملحسننيَُ ُط 
َُلُولوادليه ُوأاعذهمُمنُفتنةُعذابُالقرِبُُ،وأذَهَبُعنهمُابلأسُ،َغَفَرُاهلل 

 .آمنيُ،وأدخلهمُاجلنَةُبالُِحسابُوالُعذابُ،وفتنِةُعذاِبُجهنم
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وسدو  ،ُأنصُح َمن يَقُع يف يده هذا الكتاب أن يقرأه بتددبرر إنَنُُُُُ
ا يُثرُي االسدتغراب ى  العقد   إندَن ال ..ُ.جيُد الَعَجَب الُعجاب َممَّ

ُف يف هدذا الكتداب مدن تد ال   
شرَي إىل ما نقَل املؤلِّ

ُ
حبر أن أ

ُ
أ

ّ والشيعّ ، وطوام دَنِّ حبر أن يقرأ ذلك السر
ُ
 ...بل أ

ُُُُُ 
ُ
ُد ىلع ُط َّب العلم والراغبني يف عزِّ اإلس م أن يقدر وا إنَن أ ؤكِّ

..ُ.أهل السنة وهؤال  القدوم مدن اعُعدد هذا الكتاب ملعرفة ما بنيَ 
يلعرفوواُُكما أنَن أنصُح شباب الشيعة بقدرا   ملدل هدذا الكتداب

يفُصالحهم،ُع قولُشيوخهم ُذلكُيكونُسبباُ  ُ.ولعلَّ
ُصالح بن حممد اللحيدانُُُُُُ

ُُُُُ 

،ُوفقهُاهللُتعوا ُمواُي كنِّونوهُومواُيعتقدونوهفقد بنيَّ الاكتُب ُُُُُ
، لكنها فََضدَحتهم، ا فيهارؤن ىلع شْش مَ ن كتبهم اليت ال جَي ناق ً عَ 

ُمنُالقارئُ َ للناس ِحقدهم وُبغضهم للسر فنأمل  ، نة وأهلهاأن يُبنيِّ
ُ.نخدَع بهم َمن جَيهُل حقيقتهمحَّتَّ ال يَ 
ُاهلل بن عبد الرمحن اجلربينعبد ُُُُُُ

ُ

ُ
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دُ ُُُُُ وهوذاُ.ُ.موذهبُالورف : عقائد اعمة املسدلمني وإنَّ مما يُهدِّ
ًُ ُيسدر ُ«عقائد الشيعة سؤاٌل وجواب» الكتاب ً ُببو  ُوحيدوُل ،ُثغور

ُ.بنيُقبولُهذهُالعقائدُووصوهلاُإ ُقلوبُاملسلمني
ُعبد اهلل بن حممد الغنيمانُُُُُُ

ُ

كشف حقيقة الرافضة االثىن عْشدية ايي  وهذا املوتوع هوُُُُُ
جددا   هددذه الرسددالة السددهلة الواتددحة هكشددف حقيقددتهم 

نبِّه إىل عددَّ  أمدو ..ُ.وعقائدهم العلمية والعملية
ُ
حبر هنا أن أ

ُ
: وأ

ُهذهُالرسالةُ: أحدها وإنُجاءتُىلعُطريقةُالسؤالُواجلووابُُ-أنَّ
دز ً  ا حَو  ُخ صدةً ألنه، إالَّ أنَّ ط َّب العلم حمتاجون إيلهاُ-  مركَّ

..ُ.مزي  هدذه الرسدالة اهوثيد : اثلاين..ُ.لعقائد هؤال  القوم موثقةً 
ايي أحتَف األمة بهذه اخل صة الديت جدا   .ُ.نشكرُأخانا: أخرياً 

 .صيحة نذير لألمة اإلس مية من خطر  داهم، يف وقتها املناسب
ُعبد الرمحن بن صالح املحمودُُُُُُ

ُ
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ُرمحنُالرحيمبسمُاهللُال
ُ

مةُ قدِّ ُم 
ُاديةُعرًالطبعةُاحل
ُ

ُونستغفرهُ ُُُُُ ُهلِلُنستعين ه  سنا،ُاحلمد  وِرُأنف  وذُباهلِلُمنُُش   ُ،ُونع  َمنُيهدهُِاهلل 
َُل ُاهللُ ،ُوَمْنُي ضللُفالُهادَيَُل،ُفالُم ضلَّ ُأنُالُهلإَُإالَّ ُ،ُوأشهد  ُأنَّ وأشوهد 

 ُ عبده ُورسوَل  ُب،ُحممداُ  ُباحلقِّ بنَيُيََدْيُالساعةُِأرسلَه  ونذيراُ  َموْنُي طوعُ،ُش اُ 
وُإالَُّنفسوهُ ،ُاهلَلُورسوََل ُفقْدُرَشدَُ وُاهلَلُ،ُوَمْنَُيْعصِهماُفإنوهُالُيَُّ  والُيُّ 

ُ.شيئا ُ
ا بعدُُُُُ عقائدُالشويعةُاالثو ُ):ُاديةُعرًُلكتابفهذهُيهُالطبعةُاحل: أمَّ

تُبإضافاٍتُُ(عريةُسؤالُوجواب ُاهلَلُأنُينفَعُبهاأس،ُيس ًوتمَّيَّ ُ.أل 
مُوراجَعُالطبعُماُأسأَلُسبحانهُأنُجيزَيُمشاييخبُُُُُ نُقدَّ اتُاألجالَّءُِممَّ

َُمنُساهمُيفُإعدادُوطبعُوتوزيعُهذاُالكتوابُ،ُخ ا ُُالسابقة وأنُجيزيُلكَّ
ُ.خ ا ُ
،ُوأزواجنوا،ُوذريَّاتنوا،ُووادلينوا،ُوإيَّواهمُي كفبماُأسأَلُسبحانهُأنُيُُُُُ
ُ.ُُُُُ،ُلمنيُواملسلماتُُشارُخلقهواملس
ُاهللُوسلَّمُىلعُعبدهُورسوَلُ،ُواحلمدُهللُأوال ُوآخرا ُُُُُُ حممدُوآَلُنبيِّناُوصَّلَّ

ُ.وصحبه
 فاملؤلِّ 
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ُعبدُالرمحنُبنُسعدُالشرثي
81/5/8341ُيفُ

ُ
ُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم

ُالعاملنيُُُُُ ُهللُربِّ ً ُوالسالم ُىلعُخاتمُاألنبيواءُواملرسولني،ُاحلمد  ،ُوالصال
ُالتسليم ُ.نبيناُحممٍدُعليهُوىلعُآَلُوأصحابهُأفضلُالصالًُوأتم 

ا بعدُُُُُ بنعمةُاهللُتعا : أمَّ ثاُ  ُ:ُفتحد   ُ  ُُ ُُُُ[88ُ]ُسورًُالضىحُ،

سلمٍُ ُم  ُللرسورُىلعُلكِّ وٌ  تُدخلُُه » وإدخاال  َحبر األعماِل إىل اهللِ تعاىل ُُسُ
َ
وأ

ُهذاُالكتابُ (1)«ىلع ُمسلم   ُ(عقائدُالشيعةُاالث ُعريةُسؤاٌلُوجواب)فإنَّ
َُحَسنا ُمنُالعلماِءُوطلبِةُ ً ُ،ُالعلِمُمنُأهلُاتلوحيدُِليَقُقَوب وال  فتنافَسُد اع
ُوترمجتهُِ ُونرهِ ُطبعِه ُيف ُاتلوحيِد ُداخَلُ، ا  ستمرَّ ُم  ُعليه لَب  ُالطَّ ُزاَل وما

ُوخارجهاُاململكةُِ ُهلل، ُواحلمد  ُهذهُ، ُيف ضيَف
 
ُأ ُأن ُاملشايخ ُبع   ورأى

ورً ُوالس  ُاآليِة ُرقَم ُالطبعِة ُاملراجع، ُبأهم ُوقائمة ،ُ ُالكتاب  ُيكون وأن
َُطلَبهمُجزاهمُاهللُخ ا ُ،ُبلونني ُ.فأجبت 
ُبإضافةُرقمُاألحاديثُمعُذبرُاألبوابُوالفصولُفيماُأنقلهُمنُُُُُُ وقمت 

ُ.بتبهم
                                                           

يف  633يحننا ااسنن   هلل  اف ي  لعنند ال نن طه ن واا  ا نند    63يف قضنن ا اانن ا     181رواه ابننأ يبنند اانن        (1)

ن  196-41/191يف تن را  د اسند طد نن      171عمنوو بنأ طاسن ر عنأ ابننأ عمنو ن وابنأ ع ن  و          16343ااكن     
 .911يف صح ح اارتغ ا واارته ا   1413وح سه األا   د  
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ُماُوقعَُُُُُُ حت  ُالوفاًُُوقدُصحَّ ُسنَة ا ُوأضفت  ُجدَّ منُتطبيعاٍتُويهُنادرًٌ
ُأيضا ُوهللُاحلمدللمؤلِّفنيُ بتقديمُصاحبُالسماحةُ:ُوامتازتُهذهُالطبعة 

والشيخُُ-رئيسُجملسُالقضاءُاألىلعُُ-صالحُبنُحممدُاللحيدانُ:ُيخالش
ُ،ُاُلزَمُبيانههذاُم،ُجزاهماُاهللُخ ا ُ،ُرمحنُالسعدعبدُاهللُبنُعبدُال واحلمد 
ُالعاملني ُ.هللُربِّ
ُ/ُعبدُالرمحنُبنُسعدُالشرثيُاملؤلفُ

88455ُالرياضُُ-571115ُبُُ.ص1515775111ُُ ـج
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ُتقديم
ُصالحُبنُحممدُاللحيدان/ُشيخُصاحبُالسماحةُال

ُ

ُهللُوحدهُُُُُ ُبعده،ُاحلمد  ً ُوالسالم ُىلعَُمنُالُنيبَّ نبّيناُحممودُوىلعُ،ُوالصال
ُوبعدُ:،ُآَلُوصحبه

لوَعُىلعُُُُُُ فقدُطلََبُم ُالشيخُعبدُالرمحنُبنُسعدُبنُيلعُالشرثيُأنُأطَّ
،ُؤالُواجلوواباذليُألَّفهُىلعُنمطُالسُ(عقائدُالشيعةُاالث ُعرية)بتابهُ

ُسؤاٍلُجبوابه،ُواكنُعددُاألسئلةُمئةُواثننيُوستنيُسؤاالُ  تبََعُلكَّ
َ
ُ،ُوأ وقدُألَحَّ

ُبهذاُالطلب ثالثٌةُمنُاملشايخ،ُيلعَّ رتَّبهمُفضيلتهُ،ُواكنُقدُبتَبَُلُتقريظاُ 
والشويخُعبودُاهللُ،ُفضيلةُالشيخُعبدُاهللُابنُعبدُالرمحنُاجلربين:ُهكذا

ُيفُ،ُالشيخُعبدُالرمحنُابنُصوالحُاملحموودو،ُبنُحممدُالغنيمان ُأنَّ فرأيوت 
ُفأجبتهُإ ُذلك،ُهؤالءُاملشايخُالكفاية ُيلعَّ ُاملؤلَِّفُألَحَّ ُ،ُلكنَّ وإنُلمُأَرُأنَّ
ُ.األمَرُيستديعُذلك

ُمنُالرسالةُأكرَثُمنُمئةُوثالثنيُصفحةُ ُُُُُ ُ-ُفوجدُ  أنَّ املؤلِّدَف ،ُفقرأت 
وبارَكُفيهُ قد اعتىن بأن يكون احلكُم ىلع عقيد ِ أوئلَك ُ-جزاهُاهللُخ اُ 

َلُنصوصهمُمونُمؤلفواتهم،ُالقوم من كتبهم ُاألمانوَةُتقت وُ،ُوأنُيَنق  ألنَّ
ُ.وقد أحسَن يف ذلك كلرياً ،ُاإلحالةُىلعُماُيعتمدونهُمصدرُعلمهم

وسدو  جَيدُد ،ُإنَن أنصُح َمن يَقُع يف يده هدذا الكتداب أن يقدرأه بتددبررُُُُُ
ا يُثرُي االستغراب ى  الُعَق   الَعَجَب  ثونُىلعَُنَموٍطُالُعجاب َممَّ أنهمُيتحدَّ
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 سؤال وجواب

ُيفُالضحكُىلعُالعقول ثواُعنُأئمتهم،ُاغية  جعلوهمُفوو ُاألنبيواءُ:ُإْنُحتدَّ
 القدا  وسيجُد ،ُبْلُيذبرونُعنُاملالئكةُماُالُي عقل،ُوالر سلُواملالئكة

 اعقل  ،ُعجائب
ُ.!؟يعِة ُعقوٌل هل عند هؤال  الش: وسيقوُل لكر

ُوالصووم):ُإنهمُيقولونُىلعُالواليةُُُُُ ُ(أنهاُأفضلُمنُالصالًُوالزاكًُواحلجِّ
ُ(.الاكيف)وهذاُيفُأحدُأصولُمذهبهمُ

ُ(.َمنُأنكرهُأنكَرُاإلسالم):ُيقولونُعنُعيدُالغديرُُُُُ
قورٌَّبُُُُُُ الُيبلغهَُملَوٌكُم  ُألئمتهمُمقاماُ  رسوٌلُ،ُيزعمونُأنَّ ُم  ُوأ،ُوالُنويب  نَّ

ُ.ذلكُمنُرضورياتُمذهبهم
حمموودا ُُُُُُ ُلإلمامُمقامواُ  ُسواميةُ ،ُوأنَّ ُ،ُودرجوة  ُعضوع  ُتكوينيوة  وخالفوة 

ُ.لواليتهاُوسيطرتهاُذرَّاتُهذاُالكون
ًُُُُُ ُبهمُيفُحروٍبُعدَّ ُماُحلَّ ُ.فأيَنُهذاُانلفوذُواملقامُاملحمودُلصدِّ
ُالفقيهُالشييعُبمزنلةُموىسُ):ُومماُقالواُُُُُ ُُ(وهارونُعليهماُالسالمإنَّ لعلَّ

بسببُماُللمذهبُمونُصولٍةُقديموٍةُبوابنُسوبأُُ-اتلمثيلُبموىسُوهارونُ
ُ.واهللُأعلمُ-ايلهوديُ
ُف يف هذا الكتداب مدن تد ال   ُُُُُ

شرَي إىل ما نقَل املؤلِّ
ُ
حبر أن أ

ُ
إنَن ال أ
ّ والشيعّ ، وطوام دَنِّ حبر أن يقرأ ذلك السر

ُ
،ُرَفُاحلوقألنُاهلدفُأنُي ع،ُبل أ

ُوت عرَّىُضالالتهُوخمازيه،ُوت عرفُمناراته ُ.وأنُي فضَحُابلاطل 
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ُمنُالشيعةُُُُُ ُاحلقَّ َُمنُي ريد  ُأنُيهتديُببيانُاحلقِّ حب 
 
ويلحذرُمنُ،ُإن ُأ

ُ.مزالقُالتشي عَُمنُاكنُىلعُاملنهجُالقويم
ُد ىلع ُط َّب العلم والدراغبني يف عدزِّ اإلسد م أنُُُُُ ؤكِّ

ُ
يقدر وا هدذا  إنَن أ

ننواُوَموَعُذلوكُفإ،ُالكتاب ملعرفة ما بنَي أهل السنة وهؤال  القوم من اعُعد
ُ ُاحلقَّ ُأنُن بنيِّ اول  ُالعلمُبيانُالطريقُاملؤدِّيُإيلهُن  الَّب  ُط  لو ىُ،ُوأنُيتوَّلَّ

ُالشيعةُعنُالقرآن ُعلماء  ،ُوماُيقولونهُعونُالصوحابة،ُأبناءُالسنةُماُيقول 
وماُيقولونوهُعونُالووذلُاذليُزعموواُأنوهُلومُ،ُالئكةوماُيقولونهُعنُامل

ُ.ينقطع
ة  إىل االجتمداع ىلع ُُُُُ مَة اإلس مية يف حاجة  ماسَّ

ُ
إنَّ مما ال شكَّ فيه أن األ

وإىل توِّلِّ َمن شهَد هلدم  سدوُل ، وإىل  جوع  إىل القرآن والسنة، منهج  واتح  
ُ.اهلل صىل اهلل عليه وسلم بأنهم خري القرون

بِلُاله دىُُُُُ ُالعلمُملواصلةُبيانُس  الَّب  ،ُواإلرشادُإيلها،ُفأرجوُأنُينشطُط 
ُ.واتلحذيرُمنها،ُوتعريةُسبلُالغوايةُوالضالل

قولُُكما أنَن أنصُح شباب الشيعة بقرا   ملل هذا الكتابُُُُُ ُع  يلعرفوا
يفُصالحهم،ُشيوخهم ُذلكُيكونُسبباُ  وسلوكُرصاطُاهللُاذليُقالُ،ُولعلَّ
ُ:ُهاهللُعن ُ ُُ   ُ   ُُ ُ  ُ ُ  ُُُ  ُُُ

ُمستقيما ُ ا  ُخطَّ ُبأنُخطَّ ُصَّلُاهللُعليهُوسلمَُمثاَل  ُواذليُرضبهُانليب  ثمُ،
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غ ُمستقيمة ُعنُيمينهُوشماَلُخطوطاُ  ُاملس،ُخطَّ هذاُ:ُتقيموقالُعنُاخلطِّ
ُ..ُالخ.وأنُىلعُلكُسبيٍلُشيطانا ُ،ُوعنُتلكُاخلطوطُبأنهاُالسبل،ُرصاطُاهلل

ُاهللُأنُينفعناُبماُعلَّمناُُُُُُُ وأن ينفَع بهذا ،ُوي باركُنلاُفيماُأعطانا،ُأسأل 
ويلهتدَي ، الكتاب وينْشه بني انلاس يلعلَم أهُل احل ِّ ما أخفاه املبطلون

وجترَّد من ، ع املذهب اإلثَن عْشي َمن اكن اعق ً َمن أ اَد اخلري من أتبا
ُأمرٍُ،ُو غب بمعرفة احل ِّ يلتبعه، اهلو  ُىلعُلكِّ ُاملستعان  ُ،ُواهلل  ،ُوإيلهُاملآب 

ُاهللُىلعُنبيِّناُحممٍدُوىلعُآَلُوصحابتهُوَمنُاهتدىُبهداهم ُ.وصَّلَّ
ُصالح بن حممد اللحيدانُُُُُُ

ُه87/7/8351
ُ
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ُتقديم
ُالشيخُ/ُعبدُاهللُبنُعبدُالرمحنُاجلربينصاحبُالسماحةُ

ُ

ُهللُاذليُُُُُ ونذيرا ُُاحلمد  بش اُ  إ ُاهللُبإذنهُورساجواُ ،ُأرسَلُحممداُ  وداعياُ 
مُفضال ُبب ا ُ،ُمن ا ُ لُصحابتهُوَمنَحه  ُاهللُوسلَّمُىلعُحممدُوآَلُ،ُوفضَّ فصَّلَّ

بث ا ُ متتابعاُ  ُ.وصحبهُصالًُوسالماُ 
ُ:ُُ وبعدُُُُُ ُ/ُعبودُالرسالَة القيِّمةَ هذهُُفقدُقرأت  ُاليتُمَجََعَهاُوألََّفَهواُالشويخ 

ُوايي ََجَدَع فيهدا مدا يتعلَّدُ  ،ُأحدُطلبوةُالعلوم،ُالرمحنُابنُسعدُالشرثي
نوا وانتْشدوا وَدَعدوا إىل ،ُبعقيدًُالرافضةُاالثىنُعرية حيُث أنهم قد تمكَّ

َهلَة، عقيدتهم الزائغة
ْ
َُُُُأهَلُبيِتُحُيبرونمُأنهُوأْوَهُموا العامَّة واجل ،ُانلويبِّ

دونُُمع اقتصا هم ىلع اإلمام يلّع بن أيب طالب واثنني من أوالده الكلدريين
هُوسائرُب ُهاشم، مدع أنهدم أََهدُروا عقيددتهم يف بقيَّدة  أعمامهُوأبناءُعمِّ

اٌ  منافقون ،ُدونُيلعُيوباألخّص اخللفا  األ بعة ، الصحابة وأعلَدُنوا أنهم ُكفَّ
بمواُ،ُوسدبِّهم، وأقدذعوا يف ذلدك، ورصَّحوا بكلِّ وقاحة  بلعنهم، كونُمْش

ُبهُبتبهمُوأُشطتهمُود اعتهم ح  وفقوهُاهللُتعوا ُمواُفقد بنيَّ الاكتدُب ،ُت رصِّ
، ناق ً َعن كتبهم اليت ال جَيرؤن ىلع شْشد َمدا فيهدا،ُي كنِّونهُوماُيعتقدونه

ُمنُالقارئُ، لكنها فََضَحتهم َ فنأمل  نة  أن يُبنيِّ للناس ِحقدهم وُبغضهم للسر
ُ.حَّتَّ ال يَنخدَع بهم َمن جَيهُل حقيقتهم، وأهلها
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ُاملسلمنيُُُُُ ُاهللُتعا ُأنُيَهديُضالَّ وأنُي بطَلُ،ُوأنُي رشَدُاغويهم،ُونسأل 
ُاهللُىلعُحممٍدُوآَلُوصحبهُوسلَّم،ُواهللُتعا ُأعلم،ُاملابرينُبيدَُ ُ.وصَّلَّ
 رمحن اجلربينعبد اهلل بن عبد الُُُُُُ

ُعضوُإفتاءُمتقاعد
ُتقديم
ُعبدُاهللُبنُحممدُالغنيمانصاحبُالسماحةُالشيخُ/ُ
ُ

ُالعاملنيُُُُُ ُاهللُوسلَّمُىلعُعبدهُورسوَلُحممودُوىلعُآَلُ،ُاحلمدُهللُربِّ وصَّلَّ
ُ.وأزواجهُوأصحابه

القيامُىلعُمحايةُعقائدُاملسولمنيُمونُ:ُأوجب الواجبدا ُمنُفإنَّ :ُوبعدُُُُُ
ُواالُنرافات:ُومن املهمِّ يف هذا،ُرافُوالفساداالُن ألنوهُ،ُاتلعر فُىلعُالرِّ

ُاألشياء:ُبماُقيل هاُتتبنيَّ  ُ.بضدِّ
اكَن »:ُوقدُثبَتُيفُالصحيحُعنُحذيفةُبنُايلمانُريضُاهللُعنهُأنهُقالُُُُُ

وكنُت أسأهل عدن ، انلاُس يسألوَن  سوَل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم عن اخلري
ُ.وهذاُمنُفقههُريضُاهللُعنه «ََمافَة أن أقَع فيه الْشِّ 
ُد عقائد اعمة املسلمنيُُُُُ انٌبُ،ُمذهبُالرف : وإنَّ مما يُهدِّ وهوُمذهٌبُجم 

ُاهللُعليهُوسلَّم ًٌُيفُهذهُاألزمنوة،ُمِلاُجاَءُبهُرسولُاهللُصَّلَّ ،ُوقدُصاَرَُلُقوَّ
ُالكثَ ُمنُاملال ُالكث ينُ،ُودوٌلُت نفق  منُرجاَلُلرتوجيهُونرهُبالقوًُوت ِعد 

ُ.يفُسائرُبقاعُاألرض
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ُُُُُُ ًُ ُيَسدر ُ«عقائد الشيعة سؤاٌل وجواب» وهذاُالكتاب  ً ُبب  بنَيُُوحيوُل ،ُثغر
ُ.ووصوهلاُإ ُقلوبُاملسلمني،ُقبولُهذهُالعقائد

وزادهُ،ُفجزىُاهللُمؤلِّفهُاألخُعبدُالرمحنُبنُسعدُالشرثيُخ ُاجلوزاءُُُُُ
ُاهللُوسلَّمُىلعُعبودهُورسووَلُحممودُيفُسبيلُاهللُتعا ُُعلما ُوجهادا ُ وصَّلَّ
ُ.وآَلُوصحبه

ُقاَلُُُُُُ
 عبد اهلل بن حممد الغنيمان

ُتقديم
ُعبدُالرمحنُبنُصالحُاملحمودالشيخُ/ُُالفضيلةصاحبُ

ُ

ُالعاملنيَُُُُُُ ُهللُربِّ ً ُوالسالم ُىلعُأُشِفُاألنبياِءُواملرسولني،ُاحلمد  ،ُوالصال
ُوبعدُ:،ُمدُوىلعُآَلُوصحبهُأمجعنينبّيناُحم
ُىلعُهذهُُُُُُ الرسالِة انلافعدِة الديت جدا   ىلع طريقدة السدؤال فقدُاطلعت 

اءُوطاليبُالفائدً،ُواجلواب للقرَّ حوَلُموضوعُواضوحُاملعوالمُعنوَدُ،ُتيس اُ 
ُبصائرهمُبنورُالكتاِبُوالسنةُِ رُاهلل  ومنهاجُوعقيدًُالسلفُالصالحُ،َُمنُنوَّ

ُاهللُ- غو ُُ-ولألسفُالشوديدُُ-ولكنهُ،ُُبمنِّهُوررمهُأنُجيعلناُمنهمنسأل 
حقوائَقُديونُاملسولمنيُوعقيودتهمُُبل ملتدب  عندَد َمدن جهلدوا،ُواضح
اتلودليسُواتللبويسُالويتُيقوذفهاُيفُقلووبهمُُوقعدوا يف فدنأوُ،ُالصافية

وَمنُتأثَرُبهومُمونُأهوِلُابلودعُُوأذناب هدؤال ،ُالعلمانيونُوداعًُالرافضة
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ايي ، هو كشف حقيقة الرافضدة االثدىن عْشدية: وهذا املوتوعُ ،ُموغ ه
وعقائددهم ، هكشدَف حقيقدتهم، جا   هدذه الرسدالة السدهلة الواتدحة

:ُالقائمةُىلعُالروكُاألكوربُيفُأنوواعُاتلوحيودُا الثوة،ُالعلمية والعملية
ُعنهُمنُأنواعُالغلووُِّ،ُواألسماءُوالصفات،ُواأللوهية،ُالربوبية ع  يفُُوماُيتفرَّ

ُيفَُعوداءُِ،ُاألئمةُاالثىنُعر وسونةُ،ُالقورآنُالكوريمُوماُي قابل هُمنُالغلوِّ
تهم،ُولعنهم،ُوطعنهم،ُوسّبُالصحابة،ُالرسولُ َُعنُ،ُوالقولُبردَّ ع  ويتفرَّ

اليت أشدا   هدذه الرسدالة ذلَكَُعَراتُاألقوالُواألفعالُالعجيبةُالغريبةُ
ُ.إ ُبثٍ ُمنهاُاملفيد 
حبر هُُُُُ
ُ
نبَِّه إىل عدَّ  أمو  :وأ

ُ
 نا أن أ

ُهذهُالرسالةُ: أحدهاُُُُُ إالَّ ُ-وإنُجاءتُىلعُطريقةُالسؤالُواجلووابُُ-أنَّ
دز ً ُموثقدًة لعقائدد ، أنَّ ط َّب العلم حُمتاجون إيلها ألنها َحَو  ُخ صًة مركَّ

ُإيلوهُاملطووَّالتُُهؤال  القوم تواٌجُإ ُمواُي قورِّب  فالعالمُوطالوبُالعلومُحم 
اتُو ُ.بملل هذا اهخليص انلافعاملجَّلَّ
ُروايةٍُ،ُاهوثي : مزي ُ هذه الرسالة: اثلاينُُُُُ وثَّوٌقُ،ُأوُنقٍلُ،ُأوُقولٍُ،ُفأية  فهوُم 

عترَبًُعندهم ُ.ِمنَُمصَدرهُاألصيلُيفُبتبُالقومُومصادرهمُالْم 
ُوع: اثلالُث ُُُُُ اُاكَنَُمذهب  ُاشتملَتُىلعقيدًُهؤالءُالقومُباطلةُوفاسدًُلَمَّ

ُهذهُالرسالةُ،ُبثٍ ُمنُاتلناق  ُُ-وقدَُحرصُاكتب  ُاهلل  أنُي شَ ُإ ُُ-وفَّقه 
وِمنُبتبهم فهو ِمن باِب إَها  هذا اهناقض الشنيع يف مذهب ،ُذلكُأحياناُ 
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ُُ-ُودعو  لَِمن أ اد احلد َّ مدنهم، يلكوَن عرب ً للمخدوعني بهم، القوم نسوأل 
ُ.-اهلَلُاهلدايَةُللجميعُ

ُُ أن تددخَل يف بداِب املزايددا  ، العقائدد والدوال  والدربا : بعُ الراُُُُُ ال جَيدو
ةُاإلسالمُُالسياسية مَّ

 
ُاألمِسُوأخوناُاذليُالُُ-اليتُتعيشهاُأ ُحبيب  في صبح 

ُواملاليكُِّ ُُ-فرَ ُبينناُوبينهُإالَُّاكلفرِ ُبنيُالشافيعِّ ُصواحب  ُالاكفر  هوُالعدو 
ُ،ُوالُموَّياٍنُربَّوا ُّ،ُبٍَبَُعَقِدييُالُلِسَُ،ُالعقائدُالفاسدًُالضالَّة وإنمواُتلغو  

ُ.األحوالُفقط
ُمنُأحدٍُُُُُُ ُهذاُالُي قبل  ُإ ،ُإنَّ العلومُوادلعووًُإ ُُوباألخصُممنُينتسب 

ُ.اذلينُينبيغُأنُتكونَُمواقفهمُوموازينهمُثابتةُراسخةاهللُتعا ُ
ُأخاناُالشيخُالفاضولُابلاحوثُ/ُعبودُالور: أخرياً ُُُُُ محنُبونُسوعدُنشكر 

ُ صة الديت جدا   يف وقتهدا املناسدب،ُالشرثي
ْ
، ايي أحتَف األمة بهذه اخل

ُاهللُتعوا ُأنُينفوَعُبهواُ، صيحة نذير لألمة اإلس مية من خطر  داهم أسأل 
ُاهللُىلعُنبيِّنواُ،ُوا وابُاألجرَُُبعهاُونرهاوَمنُقاَمُبطوأنُالُحيرمهُ وصوَّلَّ

ُ.حممدُوآَلُوصحبهُوسلَّم
ُُعبد الرمحن الصالح املحمودُ/ُورتبهُ

ُه8/8/8351الرياضُ
ُتقديم

ُصاحبُالفضيلةُالشيخُ/ُعبدُاهللُبنُعبدُالرمحنُالسعد
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ُهللُوحدهُُُُُ ُبعده،ُاحلمد  ُ.والصالًُوالسالمُىلعَُمنُالُنيبَّ
اُبعدُُُُُ ُىلعُالكتابُاذليُألَّفهُأخوناُالشيخُعبدُالرمحنُبنُ:ُأمَّ فقدُاطلعت 

فوجدتهُقدُأجوادُُ(عقائدُالشيعةُاالث ُعرية):ُوُبعنوانسعدُالشرثيُوه
َ ُمعتقَدهم أتمَّ بيدان  ،ُوأفاد عتَموَدًُ،ُوبنيَّ وذلوكُبوالر جوعُإ َُموراجعهمُالْم 

ُ.ورتبهمُاملشهورً
عتََقودُوإنَّ انلاََر فيما نقَل من كتبهمُُُُُ ُعلَمُايلقنِيُب طالنُهذاُالْم  ،ُيلعلم 

مواُيَور د ُىلعُُتوح ذلَك فقدد نقدَل مدن كتدبهموَمَع وُ ،ُوفسادُهذاُاملذهب
ُبعضا ُ،َُمذهبهم ُ،ُفمذهب همُبعضهُيَهدم  ُابلعو ُاآلخورُأتومَّ وبعضهُي نواق  
ناقضة ُ.الْم 

ُ.وباهللُتعا ُاتلوفيقُُُُُ
ُأمالهُ

 عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد
ُه85/6/8351
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ُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم
ُالعاملنيهللُُاحلمدُ ُُُُُ ُ.والصالًُوالسالمُىلعُأُشفُاألنبياءُواملرسلني،ُربِّ
ا بعدُُُُُ ُأمَّ ُأوجَبُُبلعِ ُُفأداءُ : ُوانلصحُُاهللُ ُما ،ُ ُوابليان ُابلالغ من

،ُواتلوايصُبهُ،ُوادلاللةُعليهُ،ُوبذلُاألسبابُُقُِّواإلرشادُ،ُوادلعوًُإ ُاحل
ماُاإلسالمُبُدلفعُالرورُعنُاملسلمنيُ،ُواتلحذيرُمنهاُ،ُحىتُتكونُأمةُ 

ُتَُُأرادَُ ُأمةُمتماسكةُ،ُمرتابطةُمرتامحةُ، ،ُ ُباإلسالمُدينُ اهللُمنها ُاعتقادا ُ:
الكتابُوالسنةُ،ُالُتتقاسمهاُ:ُمستمسكةُبالوحينيُالريفنيُوعمالُ ُوقوالُ 

مبلغهمُبماُُمنهاُاألعداءُ ُامةُ،ُوالُيبلغُ اهلدَُُّاألهواءُ،ُوالُتنفذُإيلهاُاألفاكرُ 
ُ:ُقالُاهللُتعا  ُ  ُ ُ ُ ُ ُُ  ُُُُ[818ُ]ُسورًُآلُعمران.ُ

ُتعا ُُُُُ ُوقال :ُ ُ  ُُ    ُ   ُُُ  ُ ُ   ُُ ُ

  ُُ ُ ُ ُ   ُ ُُُُ[854ُ]ُسورًُاألنعام.ُ
منُاهلدىُودينُاحلقُُُاهللُبهُرسوََلُُىلعُماُبعَثُُاملسلمونَُُوقدُاكنَُُُُُُ

ُاملعقول ُاملنقولُورصيح ُُاملوافقُلصحيح أم ُاملؤمننيُاخلليفةُُتَل ا قُ فلمَّ ،
ُ ُالراشد ُعفانعثمان ُالفتنةُ عَُقَُوَُوَُُ<ُبن ُفاقتتَلُُت ُبصفُُِّ، ،ُُنياملسلمون

ُاملارقةُ قَُرَُمَُ ُانليبُ ُ(8)ت ُفيها ُقال ُُاليت  ا ِ مَ  ُق رُ مْ تَ ):
 نَ مِ  ة  قَ رْ فُ  ندَ ع ةٌ قَ

  اهَ لُ ، يقتُ  املسلمنيَ 
َ
ِ  الطَّ وَل أ َ  نْيِ دتَ دفَ ائ

ْ
ُ.(8)( ِّ باحل

                                                           

دٌّ ن فق ت نعد ع ن   د بلن  ااححكن   ع ند    : هد اانياأ روون ا ع ن     واخل ار ن  دأ ياق ب اخل ار  قٌاَا : امل رقد (1)

   ن  ف ند ااينح حع ع نوح يح طانا فن عد     ن  بقحن مد يف األح طانا ااينح حد     اانس ي  قن  يدنو   ن و ا م ااسعنووا

شنو  اا ح واند   ُاسظنو :  )س  وه   ~ 131  د  داإلد م ن ويرو   دسع  ثالثد ~ 113  اا خ رياإلد م يرو  
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َُمُ ُواكنَُُُُُُ ُ،ُوتفرَُُّانُِمَُكَُواحْلَُُمَُاُحكَُمَُّروقهاُل ُ.ىلعُغ ُاتفا ُ ُانلاس 
بمواُُ ُِرَُوتتابعُخروجُالِفو،ُ(2)عالتشيُ ُعُ بدَُبدعةُاخلوارجُُبعدَُُحدَثُُثمَُُُُُُّ
ُاهللبذلكُُأخربَُ ًُأحاديثُمنهاُماُرواهُُُرسول  :ُقوالُ<هريرًُُوأبيفُعدَّ
ُُقاَلُ وافرتقدت ، ىلع إحدد  وسدبعني فرقدة افرتقت ايلهدودُ ):ُُاهللُرسول 

 ، انلصدا   ىلع إحدد  أو اثنتددني وسدبعني فرقدة
ُ
يت ىلع ثدد   مَّدوتفددرتق أ

 .(3)(وسبعني فرقة
مُيفُأخبارُالشويعةُبأنوهُلَوُجاءَُُوذللَكُ،ُ(4)عُمنُالكوفةالتشيُ ُوقدُخرجَُُُُُُ
يفُُذلوَكُُبعودَُُانتَروُمَُّثو،ُ(5)قبلُدعوتهمُمنُأمصارُاملسلمنيُإالَُّالكوفوةيَُ

مونُالكوفوةُُِاإلرجاءُ ُجَُبماُخرَُ،ُغ ها ،ُُ،ُواالعواالُرُ دَُالَقوُرََُهو،ُوَظُُأيضاُ 
 َهو ُ  واكنَ ،ُراسانمُمنُناحيةُخُ رُاتلجهُ ظهو،ُُوالنسكُالفاسدُمنُابلرصً

                                                                                                                             

اا ننسأ  يف تعننياا ~ 711 ابننأ ااقنن د اإلدنن م وسنن قع  ع لنن   ن  (~ 791البننأ يبنند اانني ااس نند    163ص
 4/148-116. 
 13-1/11 اا ين   ن  ~ 418ا  غن اطي    ودن  بلن ه    71ص : اا وق بع اا وق سظو يف عق   هد وفوقعدُاو     
  .~ 148ا  عوسح  د   ود  بل ه  1/143  امل   وااسح ن  ~ 413البأ حيم  
 .(  وص  تعدب ب ذ و اخل ار 1418   ح ب ااي  ح) دأ روااد يبد سل   اخل ري  د  د رواه (1)

 .119-1/118  ~ 718  ابأ ت م د    اإلسالم ع   اا سد اس: د ُاسظو (1)
عننأ حنن اا افننرتاق األدنند هلل   ~ن وقنن ش شنن   اإلسننالم ابننأ ت م نند  1913  ~ 141رواه اإلدنن م ي نن    (6)
 .6/641جمم ع اا ح وى   (ح اٌا صح ٌح د ع ٌر يف اا سأ وامل     )ثالث وس لع فوقد : 

 .13/631   ح وىااجمم ع ظو : ُاس (4)

 .(1111 )ا  خعد حمم  ب قو اجمل  د  133/119ُاسظو : حب ر األ  ار اجل دلد ا رر ير  ر األ مد األطع ر   (1)
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إالَُُّالُتنموُوتنترُ ُابلدعةَُُألنَُّ،ُ(1)ةانلبويَُُّارُِعنُادلَُُّدُِعابلُ ُِبُسَُبَُُهذه اعدع
ُأيووبُُقواَلُُواإليموان،ُوذللوَكُُأهولُالعلومُُِ،ُوغيبوةُُِاجلهوِلُُيفُظلُِّ اإلموام 

ِ قهمدا وفِّ   واألعجيم أن يُ من سعاد  احلدَ ):ُ~848السختيا ُت م اهلل للعدال
ُلضعِفُُوابلدعةُُِةُِالفتنُبأاعص ُُِهؤالءُُِتأثرُُِلرسعةُُِوذلَكُ،ُ(2)(من أهل السنة

ُ.وارهاعَُُهلا،ُوابتشاِفُالََُضُُعرفةُِدرتهمُىلعُمَُق ُ
وُودرءُالفرقةُابلدعةُملقاومةُُِنهجمَ  خريَ  ويا فإنَّ ُُُُُ وُ،ُهووُنر  نةُبونيُالس 
ُُانلاس ُالسنةُبهوذاُاألمورُأئمةُ ُنهَ ُُلَكُذل،ُوُلُاخلارجنيُعنهاالَُّ،ُوبنيُض 
دُىلعُيفُالرَُُّ~ُأمحدُاإلمامُ ُ،ُبماُفعَلُمُواُشبهاتهوردُ ُأهلُابلدعةُنواُحاَلُوبيَُّ

ُ،ُوابونُقتيبوةُدُىلعُاجلهميوةيفُالورَُُّ~ُ،ُواإلمامُابلخاريُواجلهميةُُِالزنادقةُِ
ُبروُدُىلعيفُالرَُُّ~511ُتُ،ُوادلاريمُهةواملشبُُِّاجلهميةُِىلعُدُيفُالرَُُّ~576ُت

ُ.املرييسُوغ هم
ُبعضهُىلعُبع ُُُُُ ُيفُهذاُالزمانُاذليُانفتَحُفيهُالعالَم  حوىتُ،ُوإنناُنعيش 

َتُيفُدياِرُاملسلمنيُاألخالط ُأه،َُبورث  ِموْنُُيفُوََسوٍطُلُالفور ُوَروث وَرَُسواد 
َمِمُعليناُ

 
ُقواَلُ:ُقواَلُُموَّلُرسوولُاهللُُ<بماُيفُحديثُثوبانُتََدايعُاأل
ُ  داَع تَ  نْ أ وشُك يُ ):ُُاهللُرسول 

ُ
  من لكِّ  مُ مَ  عليكم األ

ُ
اع دَ كمدا تَد    فُدأ

 
َ
 :ُاهللُقلناُياُرسوَلُ:ُقال، هاتِ دعَ ْص ىلع قَ  ةُ لَ كَ األ

َ
 : ُقوال، بنا يومئذ   ة  لَّ قِ  نْ مِ أ

                                                           

 .631-13/633  ح وى ااجمم ع ُاسظو :  (1)
   .~ 418االاك  د    1/33 شو  يص ش اعحق ط يه  اا سد  (1)
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مدن  املهابدةُ  عُ َتَ دنْ تُد يلِ كغلا  السَّ  لا ً غُ  تكونونَ  ولكنْ ، كلريٌ  أنتم يومئذ  
:ُُقواَلُ نُ هْ وما الدوَ :ُقلنا:ُقال، نُ هْ  قلوبكم الوَ يف عُل كم وجُي قلوب عدوِّ 

 .(1)(ُِاملو  وكراهيةُ ، احليا ِ  بر حُ 
ُبثٍ ُمنُر ؤوِسُأهلُالعلمُحينا ُ:ُوأماَم هذاُُُُُ وقعودهمُعنُتبص ُ،ُغياب 

بضوعِفُ،ُويفُحالِةُغفلٍةُرَسَتُإ ُمناهجُاتلعليم،ُاألمةُيفُاالعتقاِدُأحيانا ُ
ًُِأوالِدُاملسلمنيوتث،ُاتلأهيلُالَعَقدي سلَّماِتُاالعتقاِدُيفُأفئد وقيامُ،ُبيِتُم 

دهاُيفُعقولُاألمة ودُعنُغرسُعقيدًُالسلفُوتعاه  د  ُوالص  ،ُعواملُالصدِّ
ُباملسلمنَيَُمْورا ُ الدوال ِ ُكرُس حداجزِ :ُاألول:ُجيمعهاُاغيتان،ُيفُأسباٍبُتمور 

ّ ُوابلديعُّ،ُبنيُاملسلمُوالاكفرُوالدربا ِ  ُيفُالرتريوبُ،ُوبنيُالس  وهوُماُي سَّمَّ
ُباسم ِ َودلَّ ُالتسدامح:ُفي كرَسوُحتوَتُشوعاراٍتُم ضولِّلَةٍُ،ُاحلاجز انلفسد:ُالم 
ددب، واهطددرر ، ونبددذ الشددذوذ،ُالقلددوبُوتددأيلف ، (2)واإلشسددانية،ُواهعصر

                                                           

بن ب  ) 4197  171ن ويبن  طاوط    11697ن واإلدن م ي ن      ( ح ب اا نت) 169  161رواه ابأ يبد ش  د   (1)

 .8186يف صح ح اجل دع رقد  1413ن وصحَّحه األا   د   (يف ت اعد األدد ع   يه  اإلسالم

وهيه  ظ ح وس    اارتغ نا ااالالثند اانن تسحح نع  امل سن   د      ):  ~ 1419ق ش اا    بكو بأ ع   اف يب  زا    (1)

 .اا الم ن وااو د ن واإل     ديو :  ناد ن واإلر ا ن وامل  واح ااو :

رو  امل نن د ن ورو  اا عنن طي ن ورو    :ااووح نند اا االنند ااق  منند ع نن  اضنن  األروا       :وذاننب ب انن ع ح هلل        

 وهن  األسنح ذ حممن     أ ر من  بن َّ  ن ادد ا  اايع    د اال مل د ام َّ  ع وهد دأ ط ن  ااسيوا د ن ورو  اا  ذي ن وغ هد

اإلب  ش اسظواند   (يف  ح به : ااووح د اا االد طع ح ه ادد / اض  األروا  وص حه ب ايع    د اال مل د ~ حمم  ح ع

 .3اخل ط بع األطا   ص
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ُمدؤامراٌ  :ُوالويتُحقيقتهوا،ُيوقوُنوهاُمنُاأللفوا ُذاتُالرب،ُ(1)والعاملَية
ُلغاُختريبيةٌ  ُ.يةُالقضاءُىلعُاملسلمُاملستمسكُبدينهجتتمع 
ميَِّة اىينيةُُّ ُفُُشو:ُاثلانيةُُُُُ

ُ
ُينفرَطُالِعقدُاأل ويسوقطُ،ُوتتمزَّ ُاألموة،ُحىتَّ

إ ُغ ُذلوكُممواُي عايشوهُ،ُوحتتُلواءُحزبياتهم،ُاملسلمُبالُثمنُيفُأيديهم
،ُتهمأفقدتهمُاتلووازنُيفُحيواُأُمة فكرية ُغلائية حادَّ املسلمونُيفُقالبُ

ُمنُهذهُ،ُوِْحَد  العقيد :ُوزلزلتُالسندُاالجتمايعُللمسلم ُبقدرُماُعلَّ لك 
ُ،ُاألسبابُوَنَهَلُ َخل  ُوضعفتُابلصو ً،ُفصاَرُادلَّ َخن  ُ،ُوثاَرُادلَّ َووََجوَدُأهول 

نلرثُبدعهمُونرها ُ،ُاألهواءُوابلدعُجماال ُفسيحاُ  ُلكِّ حىتُأصبحتُيفُبفِّ
ُأمٍرُتعبُ ،ُالقٍطُ َْدثُالُديلَلُعليهوذلكُمنُلكِّ ُحم  خا ج عن دائر  وقف ،ُديي

ُ!وَظَهوَرُالزيوغُ ُ!فامتد  من املبتدعة األعنداُق ُ،العبادا  ىلع انلصِّ ومو ده
فكومُسومعناُُ!وجتارتُاألهواءُبأقوامُبعدُأقووامُ!واعثواُيفُاألرضُالفساد
وُِناَلُ ،ُوبابلَّلُمنُديارُاإلسالم،ُبآالفُمنُاملسلمني قاُ  ر  حَمَاهواُُيعتقدونُط 

ُاملسلمونُيفُحرارتهوا،ُاإلسالم ،ُإ ُآخرُماُهنالكُمنُالويالتُاليتُيتقلَّب 
ُُُ.(2)ويتجرَّعونُمرارتها

                                                           

 : ديها دل صو ن ا ع  هلل  اا حا عأ حق قد واح ح ا حخ يع  دأ طا  ن   االن ا املحلن طح ن وحق قحنه     اال مل د) (1)

 .671-173ص ~ا     بكو يب  زا  دلجد املس هد اا  ظ د  (اإلسالم ٌف   :
 .بحيوف ا   3-1ص ~ُاسظو : هجُو امل ح ع ا     بكو يب  زا   (1)
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،ُإخراَج ما كتبُته عن معتقد الشيعة اإلمامية االثَن عْشية  أيُت يلَك ُُُُُ
ُالسؤالُواجلواب ُىلعُطريقة ُاختصاره، ُارتأيت  ُاعتصاَرُ(1)وقد ُارتأيت  ُثمَّ ،

خ ُترصالْم  ُوإلنقاذُُِبفرائِ ُُتذب ا ُ: ،ُ ُمَُّمُُِاملسلمنيَُُادلين
َ
ُأ ُبعَ ُُذَُخَُا

ُسَُ ُاذلين ُط ُقَُاملفتونني ُيف ُفتنةُِالوا ،ُ ُذلَك ُحراسة لدلينلك  ُمنُ، ومحايته
ُ.وىلعُأهله،ُالعادياتُعليه

ُاإلسالمُابنُتيميةُُُُُُ فالَْمرَصُدوَن للعلم عليهم لألمة حفظ ):ُ~قالُشيخ 
ين أو تيَُّعوا حفظه، علم اىين وتبليغه اكَن ذلَك ، فإذا لَم يُبلِّغوهم علَم اىِّ

ُتباركُوتعا ، من أعظم الظلم للمسلمني ُُ:ُوهلذاُقاَلُاهلل   ُ ُُ

 ُُ  ُ   ُ ُ ُ ُُ ُُ  ُُ   ُ    ُُ    ُ

  ُُ كتمانهم تعدَّ  إىل اعهائم وغريها  َ فلََعنُهم ، فإنَّ ََضَ
ُ.(2)(ال عنون حَّتَّ اعهائم

ُاكَنُحيىيُبنُحيىيُيقول ُ،ُفالرَّاُد ىلع أهل اعدع ُُماهدٌ ):ُوقالُأيضا ُُُُُُ :ُحىتَّ
نة أفضُل من   .(3)(اجلهادايَّبر عن السر

ُتُُُُُ ُيلحىي):ُ~731ُزاَدُاذلهيب  ، ويُتعدُب نفسده، الرَّجُل يُنفُ  ماهَل :ُفقلت 
ُ.(4)(َنَعْم بكلري:ُقال،ُفهذا أفضُل منه، وجُياهدُ 

                                                           

 .يف ي الو دأ يربلم  د ص حد (د ا ى اا  لد اإلد د دخمحيو سؤاش وو اب يف يهدِّ املعمَّ   االق ا)بلس ا  :  (1)

 .18/187جمم ع اا ح وى   (1)

 .6/14املي ر اا  ب    (6)

 .13/118س  يعالم ااس الا   (4)
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ُُُُُُ لَِف واألئمة  محهم اهلل ىلع اعدع)ولقد وصاحوا ، اشتدَّ نكرُي السَّ
وبالغوا يف ذلك ما ، هحذيروحذَّ وا فتنتهم أشدَّ ا، بأهلها من أقطا  األ ض

، إذ مرضَّ ُ اعدع، والعدوان، والظلم، لَم يُبالغوا ملله يف إنكا  الفواحش
ين ُ.(1)(ومنافاتها هل أشدّ ، وهدمها لدلِّ

إذا أ دَ  أن تعلَم حملَّ اإلس م من ):ُ~584ُوقالُأبوُالوفاءُبنُعقيلُتُُُُُ
ُحدامهم يف أبدواب اجلو، أهل الزمان وال تدجيجهم يف ، امدعفد  تنظدر إىل 
اونديُُِّابنُ ُاعَشُ، وإنما انظر إىل مواطأتهم أعداَ  الْشيعة، املوقف بلبيك ُالرَّ

ونَُُاهللُعائنُ لَُُعليهماُواملعرِّي ُ ُ:ُيقوول ُُهذاُ،ُونرثوينُيَنظم  رافَوةَُُحوديث  ،ُخ 
ُْ ُُعرِّي ُمَُوال َُصاِرما ُُوجلَْوا،ُباطالُ ُتَلَْوا:ُيقول  َُصَدْقنَاُوقالوا، ُعومن:ُفقلنا، ُيعو ،

ُُعزَُُّاهللُبتاَبُُبابلاطِلُ وا،ُوجلَّ َموْتُ،ُسوننيَُُواعش  ظِّ مُُْوع  َيْتُ،ُقب وور ه  ُواشورت 
مُْ ه  ين يف القلدِب ،ُتصانيف  ًُإالَُّ،ُ(2)(وهذا يدلر ىلع بُرود  اىِّ والُحوولُوالُق ووَّ

 .باهللُالعزيزُاحلكيم
ُوإنَن أدعو اهلل عزَّ وجلَّ ُُُُُ ُالرسالة: ُأنُجَيعَلُهذه ُوأصلها، سبٌبُمبارٌكُ،

ُ ُهذه ُىلعُإعماِل ُانلفوِس ُاملسلمنيُاجلهاديَّةُُالسنِة املاتيةحلمل ًِ ُحيا يف
َماتُاإلسالم ر  ُعنُح  ُادلفاعيَّة ُمنُجنس، ُمنُحقو ُاهللُاتلعب ديَّة :ُوأنها

ةُيفُ،ُوانليهُعنُاملنكر،ُواألمرُباملعروف،ُاجلهاد لحَّ الُسيَّماُواحلاجةُإيلهاُم 
ُاألزمنة ُهذه ُطأ َ األهوا ِ شديد ٌ فإنَّ و، تاكثرًٌُ، ُم  ب لَها ُوَس  ُالْم ضلِّنيُ، لكرثًِ

                                                           

 .-بحيويف  - ~ا لالدد ابأ ااق د  1/671د ار  اا  اكع   (1)
 .~ 736البأ د  ح   1/138اآلطاب اا وع د   (1)
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م،ُاملفتوننيُالرابضنيُبيننا ٍءُساقطٍةُبآرا،ُاملنطوينُىلعُرَْشٍحُأصاَبَُضَمائَره 
ُ ُبعضا ُمنَُعلْمنٍة ها ْزيُبعض  ُخي  ُأيُ-ولربايلٍة ُوَحَداثةٍُُ-انلفا ُ: ،ُوتنويرية،

ُ..ُ.وإباحيَّة،ُوعرصانيةٍُ
ُة الفاجر ُ وتلَك ُُُُُ عو ُ الفجَّ يةُاألديانُاىَّ رِّ ،ُوجَممعُاألديان،ُحتَتُغطاء:ُح 

ُ.وزمالةُاألديانُالعاملية ُإنُشاَءُاهلل  ُالفاشلة   ً .ُواليتُرَسَتُيفُظالهلاُادلعو
ُواملذاهبُاألخرى ُتعا ُللتقريبُبنيُالسنة ُاليتُ، َعواِت ُادلَّ ُتلَك إ ُآخِر

ُمنُالقلوبُقاعدًُاإلسالم ُ،ُلوال  والربا ا:ُجتتث  ُ:ُواهللُتعا ُيقول  ُ ُ

    ُ   ُُ  ُُ ُ ُ ُُ  ًُُُُُ[34ُ]ُسورًُاملائد.ُ
م تلَك األهوا ِ ُُُُُ

َ
أل
َ
ُالَْمنْبَت: ومن أ  ً ٌةُاكفر طَّ تسليُط املطاعِن ىلع الُسنَّة :ُخ 
خريِةُمنهمُهاومَحَلَت وهذاُمنُأوسعُ،ُوالتسليِطُعليهم،ُواالستهزاِءُبهمُوالس 

ُنهارا ُ بطلونُجهارا  ُالْم  ُاليتُخيوضها ُابلاطِل ُأوديِة : ومن أسوأ تلَك األهوا ِ ،
ُمنَّا ين ُالْم قرصِّ لنَي ُالْم خذِّ َُنَفثَاِت ُاتلقص ، ُجبراح ثَْخَن ُالْم  ُفرتى الاكتمُ،

ُإ ُتقص هإذاُ،ُابلخيلُببذلُالعلم،ُللحق نَّةُي ضيف  :ُقاَمُإخوانهُبنرصًُالس 
ُ.َمَرَضُاتلخذيل

ُالقيمُ      ُابن  ،ُفويمنُيَوَرىُحَموارَمُاهللُُوأير خدري  ، وأير دين  ):ُ~قاَلُاإلمام 
ُرسولُاهللُ ت نتهك ُ نَّة  ُ،ُوس  ُ،ُودينهُي رتك  ودهُت ضاع  ُعنهاُ،ُوحد  وهوُ ي رغب 

وتمَِّمُبابلاطوِلُ، اٌن أخدرسسداكُت اللسداِن ، شديط با ُد القلِب  ُالْم  بمواُأنَّ
!ُاذليَنُإذاُسلمتُهلمُمآلك همُ!وهْل بليَُّة اىيِن إالَّ من هؤال ِ  !؟شيطاٌنُناطٌقُ
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ُبماُجرىُىلعُادلين،ُورياستهم ًَ باال ُ ؟فالُم  تلمِّظ  ُالْم  ن  تحزِّ ولوُ،ُوخيار همُالْم 
ُن وزَعُيفُبع ُماُفيهُغضاضٌةُعليهُيفُجاههُأوُمواَلُبَوذَُ َلُ،ُوََجودَّ َلُوتبوذَّ

َمدَع :ُبََسوبُوسوعهُ،ُوهوؤالءُِ واستعمَلُمراتَبُاإلنكاِرُا الثوةُِ،ُواجتهدَُ
ُُسقوطهم من عنِي اهللِ ومقِت اهللِ هلم  قدُب ل واُيفُادلنياُبأعظمُبَِلويٍَّةُتكون 

ُلكَّماُاكنوتُحياتوهُأتوّمُاكنُوهو َمْوُ  القلوب وهمُالُيشعرون ُُِفإنهُالقلب 
ُ.(1)(أقوىُوانتصار هُلَّلينُأكملُُتعا ُورسوَلَُغَضب هُهلل

ُوقد يقوُل قائٌل ُُُُُ ُحقيقةُُما فائد ُ إخراج: ُبكشف ُالرسالة ُهذه مثل
ُهذهُُ(مذهبُالشيعةُاالث ُعرية) ُيفُظلِّ َر ُولنُي ؤخِّ َم ُي قدِّ ُلَن ُذلَك وأنَّ

 .؟العولََمِةُإالَُّأنُيشاَءُاهللُ 
ُبتاَبُاهللُت:ُفاجلواُب ُُُُُ ال يدزال قودُدالَُّىلعُأنوهُ:ُعا ُوسنةُرسوَلُُأنَّ

ُُيف هذه األمة طائفة ُبهُحمموداُ  إ ُقيوامُُمتمسكةُباحلقُاذليُبعَثُاهلل 
  نْ مِ  اُل زَ تَ ال ):ُبقوَلُ،ُالساعة

ُ
 يِت مَّ أ

ُ
دال يَ  اهلل بدأمرِ  ٌة قائمدةٌ مَّ  أ  نْ م َمدهُ رُضر

َ خَ  ُ.(2)(م ىلع ذلكاهلل وهُ  أمرُ  مْ هُ  يأتيَ حَّتَّ ، مْ هُ فَ الَ خَ  نْ وال مَ ، مهُ ذل

                                                           

 .1/111هللعالم امل قلع   (1)

 .(وم ااَق ا  ق ق  ُدفأراُهن  آاد   ااس ي ُدُعوا ُا يْ  امل و ع  سؤاِش ب ُب) 6341 رواه اا خ ري  (1)
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ُرسوَلُُ}حلديثُعبدُاهللُبنُعمرُُ؟الُجتتمعُىلعُضاللةُُأمتهُوأنَُُُُُُّ أنَّ
مَّيت ):ُقاَلُُاهللُ

ُ
َة حممدد   -أوُقالُُ-إنَّ اهلل ال جَيَْمُع أ مَّ

ُ
، ىلع َتد لَة   ُأ

ُ.(1)(َويَُد اهلل ىلع اجَلماعةِ 
َََعدَلددُه اهلل):ُُوقالُُُُُ تِدِه َمدا ِمدْن ندَب  مَّ

ُ
دة  قدبل إالَّ اكَن هل ِمدْن أ مَّ

ُ
 يف أ

صحاٌبُ َحَواِري ونَُ
َ
ِ ، هِ تنَّ بُس يَأخُذوَن  وأ ْمرِه

َ
ُ، ويَقتُدوَن بأ ُإِنََّهواَُعل وف  ِمدن  ث ومَّ

فَموْنُ، ونَ رُ ؤمَ يُدمدا ال  وَيفعلوونَُ، َمدا ال يفعلدونَ  يقولوونَُ، ََْعدهِم ُخلُدوٌ  
مُْ مُْوَمْنُ، بَيدهِ َفُهَو ُمْؤمنٌ  جاَهَده  وَمْنُجاهدهمُ، بلسانِه فُهَو مؤمنٌ  جاَهَده 
ُ.(2)(َخرَْدلٍُُةُ بَُّحَُوليَسُوراَءُذلَكُِمَنُاإليماِنُ مؤمنٌ بقلبه فهو 

ُالقلبُهوُُُُُ فإذاُحصوَلُ،ُوكراهته يلك، اإليماُن بأنَّ هذا منكر:ُوإنكار 
ُمعرفةُهوذاُاملعوروِفُوإنكوار،ُاكنُيفُالقلبُإيمانٌُ،ُهذا ُوإذاَُفَقَدُالقلب 

ُمنُالقلب،ُهذاُاملنكر حوالُالفور ُُبيانَُُبأنَُُّشكَُُّالو،ُارتفَعُهذاُاإليمان 
ُُْاخلارجةُعنُاجلماعة ،ُوبيوانُُلرفوعُاالتلبواسُللسونةُرضورٌيُُةُِبَُجانُِمُ ،ُوال

ائفوةُاملخالفوةُ،ُوإقامةُاحلجةُىلعُالطُ،ُونرُدينُاهللُسبحانهسُللناُاحلقُِّ
ُ،ُفوإنَُُّنوةعنُبيُُِّنُذلَُّاُمَُيَُووحَيُُْنةعنُبيَُُِّكُنُهلَُمََُُكُ،ُيلهلُِللكتابُوالسنةُ

هوؤالءُأتبواعهمُبالشوبهاتُُل ُضولُِّ،ُوإنمواُي ُُخيو ُىلعُأحودُالُيكادُ ُاحلقَُّ

                                                           

ن  6/11حه األا ن  د يف امل نك ح    ن وصنحَّ  (د  و ا يف انيوم اجلم عند   ب ب) 1137  ~ 179 رواه اارتديي  (1)
 .1/11يف عم ح ااق ري   811   ه اال ينفق  ضلَّ (ال جتحمع يدن ع   ضالاد)ويد  ا ظ : 

سكنو دنأ اإل ن   ن وي َّ اإل ن   ايان  وانسق َّ ن وي َّ األدنو بن مللووف         ب ب ب        ااسعند عنأ امل  ) 13  د  درواه  (1)

 .(وااسعد عأ املسكو واو   
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املخالفةُللكتوابُوالسونةُُةئفاأتباعُتلكُالطُ،ُوذللكُفإنَُُّواألقوالُاملوهمة
ورشوفُحوالُُ،ُومنُالُّوريُتعلويمُاجلاهولُهمُماُبنيُزنديقُأوُجاهل

ُعرالزنديقُيل ُ ُ.ذرفُوحي 
ُباتفاق املسلمني وبيان حال أئمة اعدع املخالفة للكتاب والسنة واجٌب ُُُُُ
(ُ ُالرجلُيصومُويُ »:ُُقيلُألمحدُبنُحنبلحىتَّ ،ُأوُُإيلكُُويعتكفُأحّبُصيلِّ
ُ:ُفقالُ؟مُيفُأهلُابلدعيتمَُّ وإذا  ،ُُواعتكفُفإنماُهووُنلفسوهإذاُقامُوصَّلَّ
ُ،ُ«، هذا أفضدل منيم يف أهل اعدع فإنما هو للمسلتكلَّ  هوذاُُُأنُنفوعَُفبنيَّ
،ُإذُتطه ُسبيلُاهللُُمن جن  اجلهاد يف سبيل اهللللمسلمنيُيفُدينهمُُاعمٌُ

ىلعُُدفعُبيغُهوؤالءُوعودوانهمُىلعُذلوكُواجوٌبُوُودينهُومنهاجهُوُشعته
ُدََُسوفَُدلفوعُرضرُهوؤالءُلَُُقيمده اهللن يُ ولوال َمد،ُُباتفا ُاملسلمنيالكفايةُ
ُ،ُفوإنَُُّمنُأهولُاحلوربُمنُفسادُاستيالءُالعدوُِّساده أعظم واكن ف،ُُادلين

َُ وُدواُالقلوبُومواُفيهواُمونُادليونُإالَُّتبعوا ُفسُِمُي ُهؤالءُإذاُاستولواُل اُ،ُوأمَّ
ُُ.(1)(فسدونُالقلوبُابتداءُ أوئلكُفهمُي ُ

منُايلهودُوانلصارىُواملنوافقنيُومجيوعُملولُالكفورُُالعدوُ ُدَُجَُوقدُوَُُُُُُ
وسيلةُإليقاعُالفتنةُُ،ُةُيفُهذهُالفر ُاخلارجةُعنُاجلماعةباألمُنياملرتبص
ُُ،ُوالُيفُاألمة للفرصةُأمامُُبيانُاحلقُيفُأمرُهذهُالفر ُفيهُتفويٌتُُأنَُُّشكَّ

توركُرؤوسُزنادقوةُابلودعُُإنَُّفو،ُالعدوُتلوسيعُرقعةُاخلوالفُواسوتمراره

                                                           

 .1/113 جمم عد ااوس    وامل      (1)
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،ُُاعهماتلغريرُبأتبو،ُُ،ُويعملونُىلعُتكث ُسوادهمُيسعونُإلضاللُانلاس
تعداىل ن دين اهلل ع هو من باب الصدِّ ،ُماُهمُعليهُهوُاإلسالمُعونُأنَُّويدَُّ

ُ،ُورشعه اإلسالمُهوُماُعليوهُُمنُأسبابُخروجُاملالحدًُظنهمُأنَُُُّأنَُّحىتَّ
ُ.(1)يفُالعقلُفكفرواُبادلينُأصالُ ُفاسدٌُُذلَكُُ،ُورأواُأنَُُّفر ُأهلُابلدعة

ولنُ،ُأتباعُاملذهبُالشييعُلنُيرترواُمذهبهمُأنناُعلمناُأنَُّ: ثمَّ لو فُرَض ُُُُُ
ُأهلُالسنةُبضاللُاملذهبُالشييع مونُُ؟يعرتَفُجهلَة  لَمُيكنُذلكُمانعواُ 

والُوجووَبُ،ُبلُذلكُالُي سقطُوجوَبُاإلبوالغ،ُإبالغُالرسالةُوبيانُالعلم
،ُ~األمرُوانليهُيفُإحدىُالروايتنيُعنُإمامُأهلُالسنةُأمحودُبونُحنبولُ

ُُ.(2)أهلُالعلموقولُبث ُمنُ
ُاملبطلونُأهواءهم: وقْل يل بربِّكُُُُُ ُأظهَر ُإذا واحٌدُ:ُصدونُيفُاألمةواملر،

ُ ل ذِّ ُاحلّقُخي  ُيَتبنيَّ  ُفمىت ُسابٌت، ُتساويُ؟وواحٌد ُانلتيجة ُإنَّ ُأال ظهورُ:
ينُاحلقُِّ،ُاألقوالُابلاطلة وتغ ُرسومهُ،ُبلُواتلبديل،ُواألهواءُالغابلةُىلعُادلِّ
ُاملس ُفَِطِر ُلمنييف ُحقا ُ، ُإذا  ُابلاطل ُعن ُالسكوت  ُيكون  ُفكيف واهللُ،
ُُ:ُسبحانهُيقول  ُ ُ ُ   ُ   ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُ

ُُُ[81ُ]ُسورًُاألنبياء.ُ
هام من كنانة احل ِّ دوإنَّ انلفرَي ِخفافاً وثقاالً نلَ  أال      للرَّدِّ ىلع لكِّ ، ْلدِل السِّ
 هو من ح ِّ اهلل ىلع، وكشف فُتونه وتعريتهونقض ُشدَبِهِه ، لف  لعقيدتناَُما

                                                           

 .ا       صو بأ ع   اف ااق  ري 8-1/1ُاسظو : دق دد  ح ب يص ش ديها اا  لد االثس  ع واد   (1)
 .ا    اإلسالم ابأ ت م د 149-1/147ُاسظو : اقحض ا اايواط امل حق د   (1)
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الَفتهوح ِّ املسلمني ىلع علمائهم ، عباده ُوخم  الٍِف ُخم  ُلكِّ ُردِّ ُيف ،ُ وم ضلي
ُوضالتله ُوخطئه، طيٍء ُىلعُامل.وخم  ُتتداىعُاألهواء  ُال ُحىت ُتَعث واُ.. سلمني
ُفطرهمفََسا ُيف ُدا  ،ُ ُوحدتهم ُوُشٍعُوتَقصم  ٍل بَدَّ ُم  ُديٍن ُإ  ُبدينهم وتؤول

رَّفُور اكٍمُمنُانلِّحلُواألهواء ُ.(1)حم 
شويوخُ،ُومنُأكابرُالعلماءُاذليونُأبلووُابلوالءُاحلسونُيفُهوذاُابلوابُُُُُ

الوهوابُوأئموةُادلعووًُُابنُتيميةُوابونُالقويمُوحممودُبونُعبود:ُاإلسالم
 .وغ همُبث ،ُانلجدية
ُاحلارضُُُُُ ُعرصنا ُويف ُاهلل: ُشاء ُإن ُالشهيد ُالشيخ ُإليهُظه : ،ُإحسان

وغ همُ،ُونارصُبنُعبدُاهللُالقفاريُوفقهُاهلل،ُوحممدُمالُاهللُرمحهماُاهلل
ُ.منُالعلماءُاألجالَّء

ُاملعتمدًُُُُُُ ُعرية ُاالث  ُاإلمامية ُبتب ُىلع ُانلقل ُيف ُاعتمدت  وقد
ُ ُعندهماملعتربً ُالشيعية، ُالفر  ُبتب ُبع  ُوىلع ُالعدلُ، ُباب من

ُواإلنصافُوإقامةُاحلجة ُعقائدهم، لِّ ُأنفسهمُيفُج  ُي ناقضونُبه ،ُوذبرُما
ُإنُشاءُاهللُمنُأعظمُالعونُىلعُرجوعَُمْنُبتَبُاهللَُلُاهلدايةُمنُ وهذا

مذهبُصحابةُرسولُاهللُ،ُشبابُوفتياتُاملذهبُالشييعُإ ُاملذهبُاحلق
.ُُُ

                                                           

 .بحيوف دع بلض اايا طا  11-1ص  ش اإلسالم ا     بكو يب  زا ُاسظو : ااوط ع   املخ اف دأ يص (1)
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صوالحُ:ُوالُيفوت ُأنُأعرتَفُبالشكرُبعدُاهللُتعا ُملشاييخُالفضوالءُُُُُ
وعبودُاهللُبونُحممودُ،ُوعبدُالرمحنُبونُنوارصُالورباك،ُبنُحممدُاللحيدان

،ُوعبدُاهللُبنُعبودُالورمحنُاجلوربين،ُوحممدُبنُإبراهيمُالفوزان،ُالغنيمان
وعبدُالرمحنُ،ُوعبدُالعزيزُبنُعبدُاهللُالراجيح،ُوصالحُبنُفوزانُالفوزان

ونوارصُبونُعبودُاهللُ،ُوعبودُالورمحنُبونُصوالحُاملحموود،ُبنُمحَّادُالعمر
وعبودُ،ُوإبراهيمُبونُحممودُاخلوراعن،ُوحممدُبنُنارصُالسحيبا ،ُالقفاري

وعبودُاملحسونُ،ُوعبدُالرمحنُبنُعبدُاهللُالعجالن،ُالعزيزُبنُسالمُالعمر
ونُبوذلَُاُانل،ُبنُمحدُالعبوادُابلودر ،ُصوحُواتلوجيوهُوادلاعءوغو همُِممَّ

وجعَلُموزنهلمُ،ُفجزاهمُاهللُتعا ُع ُوعنُاإلسالمُواملسلمنيُخ ُاجلزاء
ُ.آمني،ُووادليناُوأزواجناُوذرياتناُومجيعُاملسلمني،ُالفردوسُاألىلعُمنُاجلنة

باهللُتعا ُوحدهُالُُشيكَُل،ُوإ ُالرسالةُُُُُ والُحوَلُوالُقوًُإالَُّ،ُمستعيناُ 
ُوعال،ُاُونعمُالوريلوهوُحسبن،ُبه ُ.ونعمُانلص ،ُفنعَمُاملوَّلُجلَّ
ُاملؤلفُ

ُعبدُالرمحنُبنُسعدُالشرثي
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم
ُُ.؟نُهمُالشيعة/ُم8َُسُُُُُُ
وبُعنودهمُباملفيودُج/ُُُُُُ لقَّ همُحممدُبنُحممدُبنُانلعمانُالْم  أجاَبُشيخ 
ُواالعتقوادُُِىلعُسوبيلُالووالءُُِ(8)عُيلعُُّاملوؤمننيَُُأمو ُُِأتباعُ )ُ:بأنهم384ُت

وُونيفُاإلماموةُِ،ُ(5)بالُفصٍلُُصُالرسولُُِإلمامتهُبعدَُ ُيفُمقوامُنُتقدَُّعمَّ َموه 
                                                           

 (ع)ن واودننيو  بننن  ارحينن را  اقنن مد : صنن   اف ع  ننه وآاننه ن وهننيا تقينن  يف حنن  ااننس ِّ   (ص)اودننيو  بننن  (1)

 .{وبق د ي محعد بال طا   طو  غ هد دأ اآلش واايح بد  ي  َّ ال دِّ ن ويف هيا ختارحي را  اق مد 
د  شنوح بنال فين  ن يي :     اخل   ند بلن  ااوسن ش     املواط بياب : ي  اا  لد اإلد دد ه  دنأ الحقن  ي  ع  ن       (1)

بكنو وعمنو وعالمن      يبن   ) د رالفند اخل  ن ا ااالالثند   نع ن  هلل كن ر اا ن لد ايحَّن     هنيا دن ينٌّ  و فع  اخل   د بلن  ااوسن ش   

ممحن ح دنأ    بأ يبد ط انا   رالفد ع دِّ أ اعحق  هللالَّ ع   د  -امل    ش خعد يف  ظو  -ق يُ ع ال ا ااح  ي ف صُف ({

 . ع دٌّ اسُح ع  ب اوف   األع   هلل  ي    حع ااحح ق ااوس ش
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هلومُغو ُتوابعُألحودٍُ،ُاخلالفة مونهمُىلعُوجوهُُوجعلهُيفُاالعتقادُمتبوواعُ 
ُ.ُ(5)((8)االقتداء
طلَ  ايلوم فإنه ال يَن:ُاتلعليقُُُُُ

ُ
رصُ  إالَّ إىل طائفة االثدىن إنَّ لفَظ الشيعِة إذا أ

، والعدراق، وذلَك ألنَّ االثىن عْشية هم اغعيُة الشديعِة ايلدوم يف إيدران، (3)عْشية
وألنَّ مصداد هم يف ، وغدري ذلدك مدن األمداكن، وعنان ودول اخللديج، وسو يا

احلديث والروايِة قد استوعبت ُمعظَم آ ا ِ الفرِق الشيعيِة اليت َخرََجدت يف فدرتا  
ُ.ا يخاه

ُ

ُ.؟/ُماُأصلُنشأًُاملذهبُالشييع5سُ     
قنيُُُُُ ُدلىُالْم حقِّ ُالراجح  ُوأظهَره ُهوو:ُج/ُالقول  ُاذليُغرََسه  عبودا ُ:ُأنَّ

ُاملذهبُالشييعُنفسها:ُبلُ؟بنُسبأُايلهودي فَتُبهُبتب  ُُ.؟وهذاُماُاعرَتَ
تفقدُُُُُُ ُبإماموةُيلعُيَُلُالقووُنُأشهرَُمَُُايلهوديُهوُأول ُبنُسبأُاُىلعُأنَُُّنصَّ
ُُذه،ُوه ُ،ُباإلمامةُُىلعُيلعُيُعقيدًُانلصِّ ُ.عالتشيُ ُويهُأساس 

                                                           

 - امل  ن  شن خعد  يف  ظنو   -ف ت  عنه ا خ  ن ا    مند  ا خ   ا ااالالثند ويف اا ن طأ دح ن عٌ    يف ااظ هو ت بٌع هعس   فل دٌّ (1)
 .ا س ع   ووه االقح اا وهللمن  ع   ووه ااحق َّد ن وا س ع   ووه االعحق ط وهللمن  ع   ووه امل افقد يف ااظ هو فقط

 ن   بنه هلل    ا ن لد ف من   ُ  بن ب ااقن ش يف اا نوق بنع ا    ) 61ص ا ن خعد امل  ن    يوا   املق ال  يف املياها املخحن را   (1)

 .(  به اسد االعحياشامللحياد ف م  اسححقَّون ع   يااح

ن وهننيا ااكحنن ب د ننح ر  ع نن   6/611 اا سنن    د ننح ر   ح بننه يف  1613 ق اننه : ح ننع ااسنن ري اا  سنند  (6)

ايعد ف ه ااس ري ي ه عع  ف ه رواا   ويح طاا ي محه ن ويوونا    1134وس    اا  لد حملم  بأ اا أ ااو اال د د  

ع ن  ع م  نه    - 463رقند   111-1/113يف  ح به اايرالد هلل  تي   ف اا ن لد    - 1689غ  بير  اا عوا د  آاحعد ي
 واوولن ا ن ع   ع دد اجملحع اأ اا حن ش ي  ا  لن ا ع  عن      جيُا)ع   امل ح ر  الظد دسياحه عس هد ن فق ش : االطالع 

ق   ااوو ع هلل  امل نح ر  واالطنالع ع ن         هيا ال تحديبأ  ااجد ا مجحع  يف عيو)وق ش :  (حك مهللا ع  يف اسحس  ط األ

 1673ا    شف ااغ  آش حملم   (املقي  ااال  د) 36يص  اا  لد ويص م  صُاسظو : ن  (ح طااد  ف ه دأ األ

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
31 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُبكرُأيب:ُأصهارُرسولُاهللُيفُُالطعنَُُنُأظهرَُأولُمَُبأنهُ:ُرماُقالتوُُُُُ
ُُ{وعمرُوعثمانُ .ُ.ُوقوالُبألوهيوةُيلعُيبالرجعوةُُالقوَلُُنُأظهرَُمَُُوهوُأول 

ُ.الخ
ُ: السدبئية):ُخبيتقالُعالَّمتهمُاحلسنُانلووُُُُُ وأنهدا ُقوالواُبإماموةُيلعي

واكن ممدن أَهدَر ،ُوهمُأصحابُعبودُاهللُبونُسوبأ،ُفرٌض من اهلل عزَّ وجلَّ 
ُمنهم،ُوالصحابة،ُوعثمان،ُوعمر،ُىلعُأيبُبكرُالطعنَ 

َ
ُعلياُ :ُوقاَلُ،ُوتربَّأ إنَّ

ُُأَمَرهُبذلك،ُ ُبهُفأخذهُيلع  ُ(فوأمَرُبقتلوه،ُفسأَلُعنُقوَلُهذاُفأقرَّ
أنَّ عبد اهلل بدن سدبأ اكَن يهوديداً :ُوحىكُمجاعٌةُمنُأهلُالعلم):ُإ ُأنُقال
يف يوشدع  هواكن يقوُل وهو ىلع يهوديتد):ُإ ُأنُقال، (ووا ُعلياُ ُفأسلمَ 
ُبنُأيبُطالوبُ،ُ(8)بعدُموىسُصُبهذهُاملقالةُبن نون فقاَلُيفُإسالمهُيفُيلعِّ
ُمثلُذلك.ُ
ُوَل وهو أوُل َمن أشهَر القُُُُُ .ُ.مونُأعدائوهوأَهَر الدربا  َ ،ُبفرضُإمامةُيلعي

م إنَّ أصَل التشيرَع والرفض مأخوٌذ من : فِمن هاهنا قاَل َمن خالَف الشيعة،ُوأكفَره 
 .(5)(ايلهودية

                                                           

 .بل د  تظ هو  ب إلسالم ا َّعد ف عم  األا ه د يا م اع طاحه ن ثد اطَّع ه  يف ع دِّ بأ يبد ط اا  يي : (1)

ف ع ن   اسلمند ا  (  ر يف ب    اا وق ويطا  ع  ود  احل َّ  به دأ املق د   واا  احن  ) 1/164ُاسظو : األ  ار ااسلم   د       

ف ضن   )بق انه :   1134حممن  بنأ اا نأ اانو االن د د       ن ووص ه ش خعد  1111اف اا  ين امل س ي اجليا وي  

 .1361رقد  1/663 ا و   ع د   يد  اآلد  يف ع م (ع ا حمق  عالدد و    ااق ر

 .ا ح أ بأ د س  ااس خبن ن دأ ش  رعد  يف ااقو  ااال اا امجوي 44-61و 13-19ص فوق اا  لد (1)
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ُشيوخُاملذهبُالشييعُسعدُالقيمُتُُُُُ موقوَفُابونُسوبأ418ُُثمُذبَرُشيخ 
ُ وقوالُبرجعتوهُ،ُُأنهُلَمَُيم تحيثُادَّىع،ُايلهوديُحينماُبلَغهُموتُيلعي

ُ.(1)وََغاَلُفيه
ُ

     ُ ُالشيعة4ُُس ُاعتقاد ُعرُيف ُاالث  ُاألئمة ُهم َُمن ُنلا فتم ُعرَّ ُلو /
ُ.؟اإلمامية
ُُُُُُ ُ: أولُُهمج/ ُأيب ُيلعُبن ُالراشد ُبأيبُطالبُاخلليفة ،ُاحلسنُي كىنَّ

بونهُباملرتىض ُ.31ُسنةُواست شهدُ،ُقبلُاهلجر54ًُودلُسنةُ،ُوي لقِّ
ُبُابنهُاحلسنُُ-2ُُُُُ كُِّ،ُأيبُحممدي كىنَّ ُ.51-5ُوي لقِّبُبالزَّ
ُ.68-4ُوي لقِّبُبالشهيد،ُأيبُعبدا ي كىنُبُابنهُاحلسنيُُ-3ُُُُُ
ُبأيب،ُيلعُبنُاحلسنيُبنُيلعُبنُأيبُطالبُ-4ُُُُُ وي لقِّبُبزينُ،ُحممدُي كىنَّ

ُ.~45ُُ-41ُالعابدين
ُُبنُيلعُبنُأيبُطالبحممدُبنُيلعُبنُاحلسنيُ-5 ُُُُ ،ُ ،ُُبأيبُجعفري كىنَّ

ُ.~883ُُ-57ُوي لقِّبُبابلاقر

                                                           

 . ل  بأ ع   اف األشلوي ااقمدا 11-13صواا وق املق ال   (1)
و حممن  بنأ اا نأ اا  سند     ألبند ول ن   613حملم  ااك ند   وو ش ااك د : ارح  ر دلوفد ااوو ش امللووف ب وُاسظو     

ن  1611ال نن  اف امل دقنن  د   1/84  املقنن ش يف ع نند ااوونن شتسقنن ح  ن (ع نن  اف بننأ سنن أ) 1/191  174  433 

بن ب االنع    1/481يف و دع ااوواح وهللزاحد االشح  ه   عأ اا وق واإلسنس ط    1131وق ش حمم  بأ ع د األرطب  د  

 يااني  نالسنه اف   ٌّ  نه  ن  يانه و هلل  ع  ن     َّي     انيعدُ ن ب اس ر  د  املؤدسع يقه حوَّ د ل ٍ  غ ٍش أع   اف بأ س ): 

 .(ظعو ااغ  يروع هلل  ااك و و
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ُبأ،ُجعفرُبنُحممدُبنُيلعُبنُاحلسنيُبنُيلعُبنُأيبُطالبُ-6ُُُُُ يبُي كىنَّ
ُ.~831ُ-14عبدُاهلل،ُوي لقِّبُبالصاد ُ

،ُموىسُبنُجعفرُبنُحممدُبنُيلعُبنُاحلسنيُبنُيلعُبنُأيبُطالبُ-7ُُُُُ
ُب ُ.~814ُُ-851ُوي لقِّبُبالاكظم،ُإبراهيمأيبُي كىنَّ
بنُاحلسنيُبنُيلعُبنُأيبُُيلعُبنُموىسُبنُجعفرُبنُحممدُبنُيلعُ-8ُُُُُ

ُطالبُ  .~514ُُ-831ُوي لقِّبُبالرضا،ُُبأيبُاحلسني كىنَّ
حممدُبنُيلعُبنُموىسُبنُجعفرُبنُحممدُبنُيلعُبنُاحلسنيُبنُيلعُُ-9     

ُ،ُبنُأيبُطالب ُ.~551ُُ-845ُوي لقِّبُباجلواد،ُُبأيبُجعفري كىنَّ
يلعُبنُحممدُبنُيلعُبنُموىسُبنُجعفرُبنُحممدُبنُيلعُبنُاحلسنيُُ-11ُُُُُ

ُ،ُبنُيلعُبنُأيبُطالب ُ.~553ُ-585ُوي لقِّبُباهلادي،ُبأيبُاحلسنُي كىنَّ
احلسنُبنُيلعُبنُحممدُبنُيلعُبنُموىسُبنُجعفرُبنُحممدُبنُيلعُبنُُ-11ُُُُُ

ُبأيبُحممداحلسنيُبنُيلعُبنُ ُ.~561ُ-545وي لقِّبُبالعسكريُ،ُأيبُطالبُي كىنَّ
ُبنُُ-12ُُُُُ حممدُبنُاحلسنُبنُيلعُبنُحممدُبنُيلعُبنُموىسُبنُجعفر

ُطالب ُأيب ُبن ُيلع ُبن ُحممد ُباملهديُِّ، بونه ُوي لقِّ ُالقاسم ُبأيب ،ُي كن ونه
ُ.(1)ويُؤمنون بأنه يٌح إىل ايلوم 556ُأو555ُيزعموَن أنه وَى سنة 

ُجربيَلُ/3سُُُُُُ قدُغلَطُيفُإنزاَلُُهلُقالتُفرقٌةُمنُفر ُالشيعةُبأنَّ
ُ.؟الوذل

                                                           

ألبند ول نو حممن  بنأ القن ب       (ثين ع و وااس َِّّ ع ن عد ب ب د  و ا يف اال) 436-1/431ُاسظو : يص ش ااك يف   (1)
صن  ا  اف ع  نه ف سحح نسه ن    ُعنو  ع ن  ااقن  د     ي َّ ااكن يف  لحق  بلض ع من  عد : وان  618بأ هللسح ق ااك  ين  

 .11دق دد ااك يف صن ُاسظو :    ف ا  لحس : وق ش
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ُ):ُفقدُقالتُالغرابية!ُ!نعم ج/ُُُُُ صُاكنُأشوبَهُبعويلي ُحمموداُ  مونُُبأنَّ
راب رابُبالغ  ُفغلَط جربئيُل ،ُبَعَث جربئيَل بالويح إىل يلَع ُوأنَّ اهللَ ،ُالغ 

نزَلُالوذَلُىلعُحممٍدُص
َ
ُ.(1)(وأ
هل هناَك فرٌق بنَي مقالدِة الغرابيدة وبدنَي مقالدِة شديوىن االثدىن :ُمهمُتعليٌقُُُُُُ

َل أبا جعفر فقدال
َ
ومدا يكفديهم ): عْشية فيما  واه شيُخُهم اللكيَنر أنَّ  ج ً َسأ

اً : قال ؟القرآنُ  َه  سدوُل اهلل صدىلَّ اهلل عليده : قال، بىل إْن وََجُدوا هل ُمفرسِّ وما فَرسَّ
َن ذلَك الرَُّجِل وهو يلعر بُن أيب : لقا ؟وآهل

َ
ِة شأ مَّ
ُ
ه لرجل  واحد  ، وفَرسَّ لأل

بىل قد فرسَّ
: واإلمدام، بدالقرآن الصدامت: وهلذا سَّمَّ شيوىُن الشديعة القدرآن، )(2)طالب  

ُ .؟بالقرآن انلاط 
ُعلياُ ُُُُُ وأنا ، هذا كتاُب اهلل الصامُت ):ُ-وحاشاهُُ-قاَلُُ<روىُشيوخهمُأنَّ
ُ.(4)(ُب اهلل انلاطُ  كتا
ُ:ُعنُأيبُبص ُيفُقولُاهلل):ُوروىُشيخهمُالعيَّايشُُُُُ   ُ ُ ُ

ُُُُُُُُُ ،ُ ُيلعي : ُُُقالُأبوُجعفر
)(4) .ُُ

                                                           

ااحس  نه واانوط ع ن  يهن  األهن اا      أل ن  بنأ ى ن  املوتضن  اايان ي ن       63املس د واألدن  يف شنو  امل ن  وااسحن  ص     (1)

 .ألبد اا ع حمم  بأ ي   امل  د 118واا  ع ص

 .(ب ب يف شأ  : هلل   ي ياس ه يف ا  د ااق ر وت   ه ) 3  1/179 ش ااك يف  يص (1)

حكن م ااسظواند دنأ ظن اهو     دنأ األ  داعن م ون از اسنحس  ط شن     بن ب ) 1  1/191اا ي ش املعمد يف يص ش األ مد   (6)

  ن وسن    اا ن لد هلل   ( ن عد اا نالم   مد عااقوآ  هللال بل  دلوفد ت   ه  و  سخع  ودس  رع  وحمكمع  ودح  بعع  دأ األ

ب ب اواد ااكد بغن  ااكحن ب واا نسد ووون ب  قنض ااكند دنع ظعن ر         ) 11حن  18/616ون  اي   د     اا والد

   .1134ن  الهم  حملم  بأ اا أ ااو اال د د   (أاخل 

 .(س رح األعواف) 88ح اا رقد  1/61  613ت    اال  شد حملم  بأ د ل ط بأ ع  ش اا  مد   (4)
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ُتعارضُُُُُ عن قول اهلل عزَّ  سألُت أبا جعفر : بل قالعن أيب خاى الاك):
ُ: وجلَّ  ُ ُُ  ُ ُ  ُُُانلوُ  واهللِ األئمُة : يا أبا خاى  : فقال

من آِل حممد  صىلَّ اهلل عليه وآهل إىل يوِم القيامِة ، وهم واهللِ نوُ  اهلل ايي 
نزلَ 
َ
ُ. (1)(أ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
عَطوا أمرَي املؤمننَي علياً ُُُُُ

َ
، الرسالَة بدون دعو  الغلَدط إنَّ االثىن عْشية أ

بأنَّ وَيفدَة : ! ويقولون!فقط اهعريف بعَل : وُعموا أنَّ  سالَة  سوِل اهلل 
ُُُُُ: يقدول واهلل  ؟وحدده بيان القرآن لعدَل  الرسول 

   ُ   ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ    ُ  ُُُُوأتدرُك لدَك  [33ُ]ُسورًُانلحل
ُ.!؟أيها القا ُ  تدبرَر اعايق

ُالقرآن5َُسُ     ُقولُأحدُأئمتهمُيَنسخ  ،ُ/ُهلُقالُأحٌدُمنُشيوخُالشيعةُبأنَّ
طلََقهُ ُأوُي قيِّدُ  هُ ،ُم  ُاعمَّ ص  صِّ ُ.؟أوُخي 
ُشيخهمُحممدُآلُاكشوفُالغطواء!وهمُبث ٌُ،ُج/ُنعمُُُُُ ُ):ُ!ُوذللَكُيقول  إنَّ

ُ،ُوكتمان َجلةحكمةُاتلدريجُاقتَضتُبياَنُمجلٍةُمنُاألحاكمُ ولكنهُسوالم 
ُبهُإ ُاآلخرُيلنرهُيفُالوقِتُ،ُاهللُعليهُأوَدَعهاُعنَدُأوصيائه ُيَعهد  ُويصي لك 

ّصصا قيَّد،ُملناسبَُلُحسَبُاحلكمةُمنُاعمُخم  طلقُم  ُ،ُأوُم  بنيَّ ،ُأوُجمملُم 
ُاعما ُ،ُإ ُأمثالُذلك ُانليب  صهُبعدُب رهٍةُمنُحياتوه،ُفقدُيذبر  صِّ ُخم  ،ُويذبر 

ُ. (2)(بل يُودُعُه عنَد َوصيِّه إىل وقته، وقد ال يذُكرُه أص ً 
                                                           

 .(ب ب ي  األ مد ع  عد اا الم   ر اف عي وو ) 1  1/169يص ش ااك يف   (1)

 .(متع   وت طئد) 81يص  اا  لد ويص م  ص ( 1)
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إلمداَم هدو قديُِّم القدرآن وهدو القدرآُن وهذه املقالة مبنيٌة ىلع اعتقادهم بدأنَّ اُُُُُ
 .انلاط 
ُعليوواُ ُُُُُ وأنددا كتدداُب اهلل هددذا كتدداُب اهلل الصددامُت ):ُقوواَلُُزعمووواُأنَّ

ُ.(1)(انلاط 
ُأئمتهمُُُُُُ وعليندا ، وأهدل ديدن اهلل، وَعْيبُة ويح اهللِ ، َخَزنُة علِم اهللِ )وأنَّ

:ُويفُروايووةٍُ،ُ(2)(ولوالنددا مددا ُعددر  اهلل، وبنددا ُعبددد اهلل، نددزل كتدداب اهلل
ُ.(4)(وما يُْدَ ُك ما عنَد اهللِ إالَّ بنا):ُويفُروايةٍُ،ُ(3)(وَحدَفدَظدُة ُسِّ اهلل)
أو ، أو تقييد مطلقه، فإنَّ مسألَة ختصيص اعمِّ القرآن: بنا اً ىلع ذلك:ُاتلعليقُُُُُ

ألنَّ انلدَص ، يه مسدألٌة لَدم تنتده بوفدا  الرسدول ، شسخه عند شيوىن الشديعة
 ... الخ.والتْشيع اإلليَه استمرَّ ، نلبويَ ا
همُحممدُاملازندرا ُُُُُ ُالشيعِةُيَعتقدونُبماُقالُشيخ  إنَّ حدديَث ):ُفعلماء 

وال اخدت َ  يف أقدواهلم ، لّك واحد  من األئمِة الطاهريَن قوُل اهللِ عزَّ وجدلَّ 

                                                           

 .19تق م ختوجيه ص (1)

بند ول نو حممن  بنأ اا نأ بنأ فنوو         بي  و اا رو   ااك ى يف فض    آش حمم  ص  ا  اف ع  عد يعلع ن أل (1)

ن ؤت  دسنه  ُان  يدنو اف ووونه اف ااني   ي عند حجند اف وبن ب اف ووالح    وي مند  بن ب يف األ ) 6  1/168  193ااي  ر  

ب ب ي  األ مد ع والح يدنو اف  ) 1  1/168 ن يص ش ااك يف  (  ااه والاه وعدَّ ووسا اف وعع اف وري د ع مه و َّ

 .(وري د ع مه

ن د نننح ر  اا سننن      (ااياننن رح اجل دلننند) 418ص 933اا  ننن  األدنننع وااننن رع ااينننع إلبنننواه د ااك لمننند     (6)

 .(  اطر د  احل   ب مليارب ب ) 1ااوقد اخل ص  11131رقد اا اا اال م  13/434 

 قو يف ذ نو اإلدن م اا ن   اانو أ ااال انا :   ) 174ص 148 سند   هللعالم اا رى بأعالم ام ى ا  ض  بنأ اا نأ اا    (4)

 و  ي دأ ير  ره ري  يه نيف ذ و طوف دأ دس ق ه و:  اا ي  ااوابع). 
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وطبدع  ،وجه االحتاد َاهر ملن هل عقل سدليم، كما ال اخت َ  يف قوهل تعاىل
ُ.(1)(مستقيم
عنُأيبُعبودُاهللُُحديثا ُُمعَُنُسَُمَُُوزُ فعَّلُهذاُجَيُ:ُفإنُقلَتُ):ُوقالُأيضا ُُُُُُ
َُُقوالُ:ُأنُيقووَلُُوزُ ،ُبلُجَيوُمنُأجدادهُ،ُأوُعنُأحدٍُُرويهُعنُأبيهأنُي

ُ.؟اهللُتعا 
ُُُُُُ ممواُُسوتفادُ ،ُي ُُنعوم،ُمنُهذاُاحلديثُآخرُغ ُمستفادٍُُهذاُحكمٌُ:ُقلت 
جواُ ذلك ُمنُروايةُأيبُبص ُوروايةُمجيلُعنُأيبُعبدُاهللُُا ُسابقُذبرَُ
ُ. (2)(أْولَويِّدُته بل
همُالمي ُ ُُُُُ صَّلُاهللُعليهُباُب اهفويِض إىل  سوِل اهلل ):ُوقدُبوَّبُشيخ 

ُ.(3)(يف أمِر اىينِ  عليهمُالسالموإىل األئمِة  وآَلُوسلم
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُل هلذه املقُُُُُ يُد ُك أن اهلدَ  منها هدو تبدديُل ديدن ، واملحلُِّل ألبعادها، الةِ املتأمِّ

أو ، من قَِبِل شيوىن الشيعِة أو ِمن بعضدهم، اإلس م وتغيري رشيعة سيِد األنام 
وعن األئمدة  وملِاذا ال يأخذون بما  ووه عن انلبِّ  ؟... أو.. أو.ِمن َجَهدلَتهم أو

فما وافَ  كتداَب ، فاعرتوهما ىلع كتاِب اهللِ  إذا جا كم عنَّا حديلان): أنهم قالوا

                                                           

بن ب روااند ااكحنا واان اا وفضن  ااكح بند       ) 1/111  1381 شنو  يصن ش ااكن يف حملمن  صن ز امل ز ن را د        ( 1)

 .(وااحم ب ب اكحا

 .املي ر اا  ب  ( 1)

 .ن وذ و ف ه ع وح يح طاا ( ح ب ااجد) 194-1/191يص ش ااك يف   (6)
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روا قوَل اهلل تبا َك وتعاىل، (1)(وما خالفه فاطرحوه، اهلل فخذوه ُُڃُُڃُُڃُُڄژُ: ويلتذكَّ
ُ.[61ُ-66]ُسورًُاألحزابُُژُُڈُُڈُُڎُُُڎُُڌُُڌُُُُُُڍُُڍُُڇُُڇُُڇُُڇُُُچُُچُُُُُچُُچُُُُُُُڃ
ُ

ُيفُتأويِلُالقرآن/ُماُاعتقاد ُشيوخُاملذهب6ُُسُ      ُ.؟الشييعِّ
 :الظاهر  الُف للقرآن معاين باطنة خُت  أنَّ  الشيعةِ  شيوىنُ  يعتقدُ :ُأوالُ ج/ ُُُُُ
ُُُُُُ ُ،ُوهلذاُيروونُعنُانليبِّ إنَّ ):ُ-وحاشواهماُُ-ُأنهماُقاالُوعنُيلعي

ُ.(2)(للقرآن َهراً وبطناً 
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
أنَّ كتاَب اهلل تعاىل َخ َ مدن ذكدر : ا االعتقاِد هوإنَّ اىافَع لعلما ِ الشيعِة هلذُُُُُ

وهدذا ، ومن انلصِّ ىلع أعدائهم من صدحابِة  سدول اهلل ، أئمتهم االثَن عْش
وهم َمَع ذلَك قد رصَّحوا ، وأفسَد عليهم أمَرُهم، األمر أقضَّ َمضاجَع شيوىن الشيعة
: قدال عن أيب عبد اهلل ): فرو  العيَّايش، بأنَّ القرآَن قد َخ َ من ذكر أئمتهم

مني نزَل أللفيتنا فيه ُمسَّ
ُ
  .(3)(لو قد قُرَ  القرآُن كما أ

 : وانظر هداين اهلُل تعاىل وإياَك َسواَ  السبيلُُُُُ
باطنا ُ: يف بداية األمرُُُُُ لآليةُوواحداُ  واحداُ  ُ.!!أنُهناكُمعىنُظاهراُ 

                                                           

وامل قَّا عس هد ب    اا    ند   433ر  ر ألبد ول و حمم  بأ اا أ اا  سد  االسح ي ر ف م  ارح ف ف ه دأ األ (1)

  دنأ تنيو    يبن ب  ) 6حن 14/441ا  لد ونن وس    ا (ب ب اخلمو اي ا ااال ب وااس  ي امل كو) 9  1/144-141 
 .(ا ر  بع    اهللدع  وو تع  ويادويح حود  ع  ه 

املق دند ااوابلند : يف ُ  ني ممن  ون ا يف دلن  د وون ه اآلان           ) 61-1/63  1391ت    ااين يف حملمن  ااك شن  د      (1)

 .(واق   ااق ش يف املح  به وتأوا ه

 .(د  عين به األ مد دأ ااقوآ ) 4  1/11ت    اال  شد   (6)
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بطناً وعطنده بطدٌن إىل سدبعة إنَّ للقرآن َهراً و):ُفقالواُثم تطوَّ  األمرُ ُُُُُ
ُ. (1)(أبطن
ُمنُأبونيُاألشوياءُ): ثمَّ طاشت تقديرا  شيوىن املذهب الشيع فقالواُُُُُ إنَّ

ُآيوةُمونُامُاهللُاملجيود:ُوأوضحُاألمورُوأشهرها،ُوأظهرها ُلوِِّّ ولكُ،ُأنَّ
وبطنا ُ وتأويالُ ،ُفقرًُمنُبتابُاهللُاحلميدُظهراُ  بدل لد ِّ واحدد   ،ُوتفس اُ 

وقودُ، سبعة بطون  وسدبعون بطنداً : نها كما يَظهُر من األخبا  املستفيضةِ م
دلَّتُأحاديثُمتاكثرًُاكدتُأنُتكونُمتواترًُىلعُأنُبطونهاُوتأويلهاُبولُ

منُتزنيلهاُوتفس هاُ وإظهوارُجاللوةُ، يف فضل شأن الساد  األطهدا بث اُ 
عليهمُصولواتُ،ُبرارأع ُانليبُاملختارُوآَلُاألئمةُاأل،ُحالُالقادًُاألخيار

تبنيُوالصود ُاملبوني،ُامللكُالغفار ُالْم  بمواُالُخيو ُىلعُابلصو ُ،ُبلُاحلقَّ
املرتويُمنُعيونُعلومُأمنواءُاحلكويمُ،ُبأرسارُامُالعليمُالقدير،ُاخلب 
ُأكرثُآياتُالفضلُواإلنعامُواملدحُواإلبرام،ُالكب  بلُلك هواُفويهمُويفُ،ُأنَّ

بدل ، واههديد واهفظيدع، فقرا  اهوبيخ والتشنيع وأن ُجل،ُأويلائهمُنزلَت
ُجعوَلُمجلوَةُبطونُ.َجلتها يف َمالفيهم وأعدائهم و د  ُوجلَّ ُاهللُعزَّ ..ُوأنَّ

                                                           

 4/137ع ااد ااآلائ االياياد يف األح طاا اا اس د البأ يبد عع ر األح ن  د دنأ شن  رعد يف ااقنو  اال شنو        (1)

املق دد ااوابلند: يف ُ  ني ممن  ون ا     ) 1/61ن ت    ااي يف   (ه ه وح د  هيح طاا املحل قد ب ال د ويف األ :اجلم د ااال   د )

 .(يف دل  د وو ه اآلا   واق   ااق ش يف املح  به وتأوا ه
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ُظهورهُيفُدعووًُاتلوحيودُ،ُالقرآنُيفُدعوًُاإلمامةُوالوالية ولَّ بماُجعَلُج 
ُ.(1)(وانلبوًُوالرسالة

ُ

 :ُ{فيهم ويف أعدائهم من الصحابة  يعتقدون بأنَّ ُجلَّ القرآن نزَل :ُثانيا ُُُُُُ
ُشيخهمُالفي ُالاكشا ُتُُُُُ ويف ،ُُجلر القرآن إنما نزل فديهم):8148ُيقول 

ُ.(2)(أويلائهم وأعدائهم
ُبن8817ُُهاشمُبنُسليمانُابلحرا ُالكتاك ُتُبلُزعَمُشيخهمُُُُُُ ُيلعَّ بأنَّ

8853ًُ)ذ بَرُوحدهُيفُالقرآنُُأيبُطالبُ اهوألََّفُبُ(مرَّ سومَّ اللواموعُ:ُتاباُ 
ُ بَعُيفُاملطبعةُالعلميةُ،ُوأهلُبيتهُالقرآنيةُانلورانيةُيفُأسماءُيلعي وقدُط 

ُ.8443اعمُ،ُبقم
حَت القدرآَن الكدريم: أيها القا ُ  املنصُف :ُاتلعليقُُُُُ وأخدذَ  َمَعدَك ، لو تصفَّ

ُ.!!َن عْشلََمدا وجدَ  اسم واحد  من أئمتهم االث، َجيَع قوامي  اللغة العربية
عندُشيوخُالشيعةُبماُيهُاعدتهمُيفُاتلطوو رُيفُالوضوعُ   األمرُ تطوَّ  ثمَّ  ُُُُ

مواُالقرآنُأربعةُأقسامُ؟والكذب تهمُالمي ،ُفقسَّ جَّ عنُأيبُعبدُ):ُفقالُح 
َوُ ُبدٌع ، َوُ ُبدٌع َحدرامٌ ، ُ ُبٌع َح ٌَل : إنَّ القرآَن نزَل أ بعَة أ باع  :ُقالُاهللُ

                                                           

 .1143اال د د  ال د بأ حمم  اا ح  د  1دق دد ت    اا ه   امل م ح مبوآح األ  ار ود ك ح األسوار ص (1)

ُاسظنو : د نح ر  اا سن        (ب اجد ن وي   ح به َاد ُالم  وا ُاكحنا دال نه  )و و ص ف  ش  رعد ص ح عد اا ح  د :      

ُاسظو : روض   اجلسن   يف يحن اش    (وي ه دأ يعظد فقع  عد املحأرواأ)ن  1896رقد  13/134ن اايرالد   6/681 

 .1616 ا   ري املح ف  سسد حملم  ب قو اخل 318اال م ا واا  طا  ص

يف ُ  ي مم  و ا يف ي  و َّ ااقوآ  هللمن   يش ف عد ويف يوا   عد ويع ا عد وب ن    املق دد ااال االد : ) 1/14ت    ااي يف   (1)

 .(سّو ذاب
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 ما يكوُن بعددكم، َوُ ُبٌع َخرُب ما اكَن قبلكم، مٌ ُسدََنٌ وأحاك
ُ
وفصدُل ، َونبأ

ُ.(1)(ما بينكم
 .؟أيَن ذكُر األئمِة االثَن عْش:ُاتلعليقُُُُُ
ُشيوخُاملذهبُالشييعُُُُُُ حيوثُلَومُي وذبرُ،ُهذاُاألمورُتداركَُحاوَلُبع  

همُالمي ُروايةُ ،ُأئمتهمُاالث ُعرُيفُالروايةُالسابقة :ُتقوولُفأصدَرُشيخ 
ُأمَ ُاملوؤمننَيُ:ُعنُاألصبغُبنُن باتَةُقاَلُ) ُُسمعت  ندزَل القدرآُن :ُيقوول 

نا: أث ثاً  ُ.(2)(وثلٌث فرائُض وأحاكمٌ ، وثلٌُث ُسََنٌ وأملاٌل ، ثلٌُث فينا ويف َعُدوِّ
:ُقوالُعنُأيبُجعفرُ):ُفقالوا،ُفزادواُيفُانلصيبشيوخهمُُثمُتداركَُُُُُُ

نا، ُ ُبٌع فينا: عنَزَل القرآُن أ بعَة أ با ، و بدٌع ُسدٌَن وأملداٌل ، وُ ُبدٌع يف عددوِّ
ُ.(3)(و بٌع فرائُض وأحاكمٌ 

ُُوالحَظُُُُُُ سلمنيُأنهُليَسُلألئمِةُمَّيًُيَنفردونُبهاُيفُالقرآنَُعنُاملُبع  
همُالعيوايش،ُخمالفيهمُبالنسبةُهلذاُاتلقسيم َنُذللوكُشويخ  فأصودَرُ،ُفتفطَّ
ُالسا ُبنفسُانلصِّ ُرابعة  ُأنهُزاَدُفيهارواية  ،ُ(4)(ونلدا كدرائُم القدرآن):ُبقُإالَّ

                                                           

 .(ب ب ااس اطر 6 ح ب فض  ااقوآ   ) 1/811يص ش ااك يف   (1)

ويهن  ب حنه    اا  ادع ااس را  ند يف يان ا ع ند     ن  ( ب ااس اطرب 1 ح ب فض  ااقوآ   ) 1/811يص ش ااك يف   (1)

 .1137م شد بأ س  م   اا حوا د   11ااقوآ  د ص

 .(ب ب ااس اطر 4 ح ب فض  ااقوآ   ) 1/811يص ش ااك يف  (6)

 .(ف م  ُي يش  ااقوآ ) 1  1/13ت    اال  شد   (4)
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ُتفس ُالصايف ُاَد العيايشر ):ُفقال،ُوقدُأشاَرُإ ُذلكُصاحب  ونلا كدرائم : و
 .(1)(القرآن

ُ
ُوجذورُهذهُاتلأويالتُاليتُيذبرونهاُللقرآن7ُسُ      موعُذبورُ،ُ/ُماُأصل 

ُ.؟بعِ ُاألمثلِةُذللك
ُأوَلُبتاٍبُوََضَعُاُُُُُ هدو :ُألساَسُهلوذاُاللوونُمونُتفاسو ُالشويعةج/ُإنَّ

شيخهم جابر بن يزيد بن احلا   اجلعيف الكويف  اذليُوضعهتفسري القرآن 
بتكف هُألصحابُرسولُاهلل857ُُاملتوىفُسنةُ ُ.واكنُمعروفاُ 

ُ:ُاتلعليقُُُُُ
من الغريدب أنَّ احلدديث عدن توثيقده وتضدعيفه يف كتدب املدذهب الشديع      

وتُضديف عليده صدفا  ، باٌ  جتعلُه ممن انتىه إيله علُم أهل اعيتفأخ!، متناقضة
وقدال شديخهم حممدد بدن ، ... إلخ.ويعلُم ما يف األ حام، األلوهية بأنه يَعلُم الغيَب 

 .(2)(سبعني ألف حديث: خاصة بأنَّ جابراً  و  عن اعاقر ): حسني املظفر
 أخبا اً أخر  عندهم تطعُن فيه وأنه كذَّ      

ُ
  .!!؟اٌب دجاٌل ونقرأ

                                                           

ي ممن  ون ا يف ي  ون َّ ااقنوآ  هللمنن   نيش فن عد ويف يوا ن  عد ويعن ا عد          يف   ن املق دند ااال االند :   ) 1/14ت    ااي يف   (1)

 .(وب    سّو ذاب

عم      د اا قه يف ااسجف ن وُاسظو : د  ا  ااالقن   اغنالم    1681 حملم  اا ع املظ و  146اإلد م ااي طق ص (1)

 .(اا عو  اال م األس دد) 117رض  عوف      ص
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مدا : فقال ؟عن أحاديث جابر سألُت أبا عبد اهلل : عن ُ ا  َ قال): فروواُُُُُ
 .(1)(وما دخَل يلعَّ قطر ،  أيته عند أيب قطر إالَّ مرَّ ً واحد ً 

 .!!وهذا من اهناقض وهو كلرٌي يف احلكم ىلع  جال الشيعة وشيوخهم     
ُاملهمُ ُُُُُ ُعر: ُاالثىن ُبتَب ُيةأنَّ ُتأويلهُ، ُجابر ُشيخهم ُمن ُورثت قد

ُ:ُُُللشيطانُيفُقوَل  ُُُ  ُ ُ  ُ  ُُ ُ  ُُ

ُ ُُُ   ُُُُُاملؤمنني[86ُُ]ُسورًُاحلر عمرُبنُاخلطابُ:ُبأنهُأم  
ُ ُو، ُأكرثُمنُإبليسُأنه ب  ُي عذَّ ُاالثناُ، ُقدُورثه ُبعينه ُاتلأويل  وهذا

نهُشيوخهمُيفُمصادرهمُاألصليةُاملعتمَدًُواعتمدوهُوتناقلوه،ُعرية ،ُودوَّ
رواَُمنُلَمُيقلُبه ُمصدرهُيهودي،ُبلُورفَّ ُ.(2)!؟معُأنَّ

ُالشيعةُُُُُ ُشيوخ ُوقال :(ُ ُجعفر ُأبو ُقال َََعَث اهلُل نبياً قطر : إالَّ ما 
نا ُُچُُُچُُچُُچُُڃُُڃُُڃُُڃُُڄُُڄژُ:ُوذلكُقولُاهللُيفُبتابه،ُبواليتنا والربا   من عدوِّ

ُ.(3)(بتكذيبهم آل حممد ژُُڈڈُُڎُُڎُُُڌُُڌُُڍُُڍُُڇُُڇُُڇڇ
ُُُُُُ ُوعمَر ُبكٍر مونُأبا ُشيوخهمُاملتقدِّ ُُ}وَينعت    ُ   ًُُُُسور [

ُ ُ[58النساء ُالمُ ُروى ُجعفر ُأيب ُعن ُوحاشاهُ~ي  ُقال ُأنه واجلبت ):
ُ.(1)(ف ن وف ن: والطاغو 

                                                           

 .1/136ن تسق ح املق ش   (و بو بأ ايا  اجلل د يف) 6/134  661رو ش ااك د   (1)

ن ت  نن   (سنن رح هللبننواه د) 6/84ن ت  نن  ااينن يف   (سنن رح هللبننواه د) 9  8  1/143ُاسظننو : ت  نن  اال  شنند   (1)

 .4/413ن  ح ب ااك  ين امل   ع بع دش دوآح االق ش   (س رح هللبواه د) 4  4/617اا ه    

ن ت  نن  اا هنن     (سنن رح ااسحنن  ) 6/164ن ت  نن  ااينن يف    ( رح ااسحنن سنن) 11  1/183ت  نن  اال  شنند    (6)

 .1111اا ايي   ال   اف (س رح ااسح ) 19  6/16 ن ت      ر ااالق ع  (س رح ااسح ) 1  4/441 
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ُ.(2)(أبو بكر وعمر: واملراد بف ن وف ن):ُقالُشيخهمُاملجليسُُُُُ
مرُ      ُ):ُفرووابا ا ُُوينعتونُأم ُاملؤمننيُع  ُ   ُ ُ ُ  ُ

ُ اكن ىلع أمريِ املؤمنني  الاكفُر اثلاين:ُقالُُُُ )(3).ُ
ُُُُُُ ُجعفر ُأبا ُأن ُالصفار ُُ~وروىُشيخهم ُُ-قال ُ-وحاشاه  يفتفسريها ):

ُُ.(4)(والطاعة ه يف الواليةِ هو  بر  يلعي : يعَن بطن القرآن
ُ:ُوقالواُيفُقوَلُتعا ُُُُُ ُُُ  ُ ُ ُ ُُ  ُُُ(ُ يع
 .(5)ُ(وال تتخذوا إمامني إنما هو إماٌم واحدٌ :ُبذلك
ُ):ُ-وحاشواهُُ-أنهُقالُُ~وروواُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُُ    ُُُ   ُُ

ُ  ضإمام األ:  ض يعَناأل  بر :ُقال :ُقوالُ؟مواذاُيكونُ ُجَُرَُذاُخَُإف:ُ،ُفقلت 
َ  إذاً  ُ.(6)(مامون بنو  اإلئوجيت القمرِ  ونو ِ  الشمِ   عن تو ِ  ستغَن انلاُس ي
ُ:ُورقوَلُتعا ُُُُُ ُُُُ  ُ  ُُُ ُ ُُُُ ُُ ُ   ُُ

ُ.إالَّ أئمتهم: أي
ُ.(1)(ايي يُؤىت اهلُل منه حنن الوجهُ ):ُأئمتهُأنهمُقالواُافرتىُالقيمُىلعُُُُُ

                                                                                                                             

 .(ب ب ف ه  ك  و حف دأ ااحسيا  يف اا الاد) 86  611-1/614يص ش ااك يف   (1)
 .(وتأوا  آا   ااس ر ف عد عن  عد ي  ار اف ي  بب) 1  16/633 ار  حب ر األ  (1)

 .637ألبد اا أ ع د بأ هللبواه د ااقمد املح ف  سسد  (س رح اا وق  ) 471ت    ااقمد ص (6)

 .(ااس اطر دأ األب اب يف اا الاد) 1  1/139بي  و اا رو   ااك ى   (4)

 .(س رح ااسح ) 111  6/33االق ع  ن ت      ر ا (س رح ااسح ) 63  1/186ت    اال  شد   (1)

 .(س رح اايدو) 4/661ن ت    ااي يف   (س رح اايدو) 191ت    ااقمد ص (3)
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ُ.(2)(اهلل وجهُ  حننُ :ُقال: ُُُُُعنُالصاد ُ):ُوُُُُُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ما مىض ذكره من أمللة تفسري شيوىن الشيعة للقرآن قد اشتمَل ىلع ذكدر ُ-8ُُُُُُ

آالَ  وقدد حشدَد شديوىن الشديعة هلدذه املسدألة ، أئمتهم االثَن عْش وَمالفيهم
ما يقوهل شيوىن الشديعة مدن تأويدل ُ~ وقد نُقل أليب عبد اهلل، انلصوص إلثباتها

ُ وَي عدنكم أنَّ اخلمدَر ): حيدُث قيدَل هل، آيا  اهلل بتلدك اهدأوي   اعاطنيدة
ما اكن اهلُل عزَّ وجلَّ يلخاطَب خلقه بما : فقال ؟وامليرَس واألنصاَب واألُالَم  جاٌل 

 .(3)؟(ال يعلمون
 هذا وايي َوَ َد يف أوث  كتب الرجال يف املذهبُ~ نَّ قوَل أيب عبد اهللإ     

وذلك اإلحلاد يف كتاب ، الشيع يهدُم لكَّ ما بناه شيوخهم من تلك اهحريفا 
 : قال اهلل تعاىل، اهلل تعاىل وآياته ُ ُ   ُ  ُ  ُ   ُ  ًُُسور [

ُُُ: وقال تعاىل،ُ[5ُيوسفُ  ُ ُ ُ  ُ  ُُُُ[4ُ]ُسورًُاحلجر.ُ
ُ:ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ

                                                                                                                             

ألبنند اا ننحح حممنن  بننأ ع نند ااكواوكنند   119ن  سنني ونن دع اا  ا نن  ص ( رح ااقينن َّسنن) 131ت  نن  ااقمنند ص (1)

 عند ع ن عد اا نالم وسنا     يبن ب  ) 7  14/191حبن ر األ ن ار    ن  (س رح ااو أ) 1/113ااي يف  ن ت     449 

 . (وا  اف ويدال م ن وووه اف ن اف 

 عند وسنا اف ووونه اف وان  اف     يبن ب  ) 3  14/191ن حب ر األ  ار   (س رح ااو أ) 1/113ت    ااي يف   (1)

 .(س رح ااو أ) 19/136  1431حمم  اا      د   ااقوآ  ا  خعد االواقد املل صو ن امل يا  يف ت    (ويدال م 

د  روي يف حممن  بنأ يبند زاسنا ن اانه دقنالص ن يبن  اخل ن ب اان اط األون ع           ) 4/633  116رو ش ااك د   (6)

ااقمنن ر ححنن  ااكلنن ب واجلنن ز واا نن ض وهلل   نن    بنن ب اننواد   ننا) 16حننن 11/686وننن ن وسنن    اا نن لد (األسنن ي

 .(ن واواد فل  ااقم ر اا  ع  غ  دك ف
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إنَّ هذه اهأوي   اعاطنية مدن شديوىن الشديعة يف كتدبهم املعتمدد  واملتفد  ُُُُُ
 َمدن قاهلدا بأنده رٌش مدن ايلهدود ىلعُ~ُعليها بينهم حَكَم اإلمداُم أبدو عبدد اهلل

أنه قداَل ُ~ُفرو  شيوىن الشيعة أنفسهم عنه، وايين أرشكوا واملجوسُوانلصا  
َر عَظمَة ، ُهْم رٌش من ايلهود وانلصا   واملجوس وايين أرشكوا): فيهم واهلل ما صغَّ

 . واهلل لدو أقدر ُ  بمدا يقدوُل يفَّ أهدُل الكوفدة ألخدذتَن..اهلل تصغريهم يش  قّط 
ُ.(1)(َُضَ وال نفع، وما أنا إالَّ عبٌد مملوٌك، ال أقدُ  ىلع يش   ، األ ض
، هذه اهأوي   ليست آ اً  اجتهاديًة قابلة للمناقشة بني شيوىن الشديعةُ-5ُُُُُُ

سة قطعية اثلبدو  بدل ، هلدا سدمة الدويح، بل يه عند شيوىن الشيعة نصوٌص مقدَّ
 .؟!من القرآن قد يَنسخه إمامهموالويح ، وأ فع من الويح ألنها ال تُنسخ

إنَّ ، ُجعلدُت فدداك: قلدُت أليب عبدد اهلل ): عن سفيان السمط قال:  ووا     
ُ  باحلديث فنستبشعه،  ج ً يأتينا من قبلكم فقال أبدو ، يُعر  بالكذب فُيحدِّ

 :قدال، ال: قدال، أو للنها  إنه يلٌل ، يقوُل لَك إين قلُت لليل  إنه نها ٌ : عبد اهلل 
ب به  . (2)(فإنك إنما تكذبَن، فإن قال لَك هذا إين قلته ف  تُكذِّ

م َاهٌر وباطنٌ ُ-4ُُُُُُ  .!!واجلميُع ُمعَترب، للتفسري عند شيوىن الشيعة كما تقدَّ
ا اعاطُن ف  يُقال إالَّ خلواصِّ شديعتهم، فالظاهُر يُقاُل جلميع شيعتهم      ممدن ، وأمَّ

عطوا خاصيََّة اهحمرل
ُ
 قلدُت ): فعن عبد اهلل بن سنان عن ذ يح املحا يبِّ قدال !!!أ

                                                           

اخل ن ب اان اط األون ع    يبن   د  روي يف حممن  بنأ يبند زاسنا ن اانه دقنالص ن       ) 4/637  168 د  رو ش ااك (1)

وب ن    ن  مند صن  ا  اف ع  نه وع ن عد       د ااغ   يف ااس  واأل ب ب) 16  191-11/194حب ر األ  ار  ن  (األس ي

 .(ا عد دسع  ود  اس غد ي  اس اهللس ا ود  ال اس غد ي  ُان دل  د ااح  اض 

  حن االعد ع ن عد اا نالم صنلا د حينلا وي   الدعند ذو وون ه        ي بن ب ) 113  111-1/111حب ر األ  ار   (1)

 .(المع  عد اا  و يف ير  رهدوفض  ااح بي ن  ال ح
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 اهلل أمرين يف كتابه بأمر  فأحبر أن أعملَهُ : أليب عبد اهلل 
، ومدا ذاكَ : قدال، إنَّ

: ُُقوُل اهلل:ُقلُت  ُ  ُ   ُ  ُ ُ قدال :ُ  ُ   ُُ  ُلقدا
ُُاإلمامِ   ُ ُُ فأتيُت أبا عبِد اهلل : قال عبُد اهلل بن سنان، تلَك املناسُك
  قدوُل اهلل ، ُجعلُت فدداكَ : فقلُت: ُ ُ  ُ   ُ  ُ ُُقدال :

ذ يدَح  إنَّ ، ُجعلُت فدداك: قلُت : قال، وما أشبَه ذلَك ، وقُص األَفا ، أخُذ الشا ب
ثَن عنك بأنَك قلَت هل ُ: املحا يبِّ حدَّ  ُ   ُُُلقاُ  اإلمدامُ  ُ ُ

ُ وَمدن ، إنَّ للقدرآن َداهراً وباطنداً ، َصَدَق ذ يٌح وصددقَت : فقالَ ، تلَك املناسُك
ُ.(1)(!؟حَيتمُل ما حَيتمُل ذ يحٌ 

اهرصديح بدأنَّ للقدرآن معداين َداهر  تُقدال ، هيف هذا انلدصِّ وغدريُ:ُاتلعليقُُُُُ
ة ممن يستطيُع احتماهلا وهم قلَّة قدد ، لعامَّتهم وهل معاين باطنة ال تُذكر إالَّ للخاصَّ

ُ .!(!ومن حيتمُل ما حيتمُل ذ يح)ال يوجدون 
ويتحاشدون ، إذا اكن أئمة الشيعة يَضنرون بهدذا العلدم اعداطَن:ُوالسؤالُهناُُُُُ

! فلمداذا خالفدت كتدب !يع الشيعة إالَّ َمدن اكن ىلع مسدتو  ذ يدحذكره عند َج
وأشاعت هذا العلم املضنون به ىلع غري أهله للخداصِّ ، االثَن عْشية نهج أئمتهم

ُُُ!؟بل وألعدا  ملَّتهم من أهل السنة وغريهم، والعام  ُ  ُ  ًُُُُسوور[

 و  شيخهم ، فسهم بالْْنَق وقلَّة الكتمانفقد وصفوا أن ؟ولكن ال َعَجَب ،ُ[5ُصُ

                                                           

بد ول و حمم  بأ ع د بنأ  ألن وُاسظو : د أ ال ىضوه اا ق ه  (ب ب ات  ع اا  ب ايا رح) 4  4/746فووع ااك يف   (1)

ن ت  نن  اا هنن     (بنن ب قضنن ا ااح ننا  ) 8  1/419  681مل قننا عسنن هد ب اينن وق     ب اننه ااقمنند ا اا ننع بننأ ب 

     .حملم ط بأ املع ي امل س ي 1/118ن د ح   ااكحا األربلد   (س رح اا ) 16  1/183 
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َوِدْدُ  واهلل أين افتدديُت َخصدلَتني يف : قدال عدن يلع بدن احلسدني ): اللكيَن
َق : الشيعِة نلا ببعِض حَلِْم ساعدي َ  .(1)(وقلََّة الكتمانِ ، الْنَّ

إنَّ هذه اهأوي   اعاطنية اليت يفعلها ويعتقدها ويدعو إيلها شيوىن ُ-3ُُُُُُ
ُُ: وقد قال اهلل تعاىل، يه من باب اإلحلاد يف كتاب اهلل وآياته، يعةالش  ُ

  ُ ُ   ُُ ُ   ُُ  ُ  ُُ ُُُُ   ُ ُُ     ُُ ُ ُ

ُُُُُُ  ُ[31ُ]ُسورًُفصلت.ُ
     ُ ُشيوخ1ُس ُمن ُوحتريفه ُوزيادته ُالقرآن ُبنقص ُقال َُمن ُأول  َُمْن /

ُ.؟الشيعة
همُُُُُ فإنوهَُزَعوَمُ،ُاجلهيمُالقائلُباتلجسيمُهشام بن احلكم:ُج/ُهوُشيخ 

القدرآن وأنَّ ، <علمان بدن عفدان : أنَّ القرآَن ُوتع يف أيام اخلليفة الراشد
ُ.(5)كما يعتقدُ ُ{احلقييق ُصِعَد به إىل السما  عندما ا تدَّ الصحابة 

ُفيوهُاعتقوادهمُبونقصُالقورآنُوأوُل كتاب  من كتب الشديعة ُُُُُ ل  ي َسوجَّ
أرادُُ(41املتوىفُسنةُُكتاب شيخ الشيعة ُسليم بن قي  اهل يل):ُوزيادتهُهو

ُإ ُأبانُبنُأيب
َ
ُ.(8)عياشُقتلهُاحلجاجُفهَرَبُمنهُوجَلأ

                                                           

 ب ب وو ب  نحد اان اأ عنأ غن     ) 1حن 11/118س    اا  لد ونن و (ب ب ااكحم  ) 1  1/171يص ش ااك يف   (1)

 .(و ظد ااغ ظ واال   اا د ب ب) 43  38/413ن حب ر األ  ار   (يه ه دع ااحق د

 (ثقند يف ااوواان   ن ح نأ ااححق ن     )ا م  د ن ووصف شن    اا ن لد ه ن م بنأ ااكند بأ نه        11ااحس  ه وااوط ص (1)

 .1ه دش رقد  41و اب   امل ص  ا م    ص
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اُحُّتهُالوفاًُأعطاهُسليمُهذاُالكتابُُُُُُ فورواهُعنوهُأبوانُبونُأيبُ)ولَمَّ
ُ.(5)(لمُيروهُعنهُغ ه،ُعياش
ََ  هو أوُل )ُوُُُُُ ُ.(4)(للشيعة رَ هَ كتاب 
وهدذا ممدا ، وأقدُم كتاب ُصدنَِّف يف اإلسد م، أصٌل من أصول الشيعة)وُُُُُُ

ُ.(3)(أنعم اهلل تعاىل ىلع الطائفة اإلمامية
بتابُسليمُبنُقيسُاهلالاُُيفُأنَُُّخالٌفُ):ُبلُليسُبنيُشيوخُالشيعةُُُُُ
اليتُرواهاُأهولُالعلومُومحلوةُحوديثُأهولُصول كرب كتب األأمن  أصٌل 

صدل إنمدا َجيع ما اشتمل عليه هذا األ نَّ أل،ُوأقدمها،ُابليتُعليهمُالسالم
..ُورويُ.ُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسولمُوأمو ُاملوؤمننيُهو عن  سول اهلل

من لدم يكدن عندده مدن شديعتنا »:ُأنهُقالُعنُأيبُعبدُاهللُالصاد ُ
وال يعلم ،  عنده من أمرنا يش ينا كتاب سليم بن قي  اهل يل فليَ  بِّ وحُم 

                                                                                                                             

يبن   بنأ   ):  713ن ق ش عسه اا أ بنأ ع ند اا ند      168ح ف  سسد ه  يب   بأ يبد ع  ش ف وز يب  هللا ع   امل (1)

ااق ند ااالن  د : بن ب    ) 113رون ش ابنأ طاوط اا ند ص    (. ضل ف ن ق   : هلل ه وضنع  حن ب سن  د بنأ قن س     .يبد ع  ش

 .(ب ب األاف) 1/9ن وُاسظو : و دع ااوواح   (1امميح رقد 

اا نو  حممن  بنأ هللسنح ق ااسن اد      ن اا عوسن  ألبند    174ألبند ول نو ي ن  بنأ حممن  اا قند         4-6ااوو ش ص (1)

ر ن ر  ياا أ اخل دس دأ املق اد اا  طسند دنأ  حن ب اا عوسن  يف      .فقع ا اا  لد وحم ث عد وع م  عد) 1/119  683 

ابنأ طاوط   رون ش  (ا ا د  صس  ه دأ ااكحاير  ر فقع ا اا  لد وين وىح ى ع    ا ا د  صس  ه دأ ااكحاياال م ا و

 .193رقد  1/114تي   ف اا  لد   ن اايرالد هلل  (113ااق د ااال  د : ب ب اا ع املعم د رقد ) 149ص اا د

 .يف  حا اارتاود ا ى يه  اا سد وا س  ا   د بأ ق س ذ ٌو     

ود يف اا ح ر ودن  ف نه وتلوا نه : املق دند ااال   ند يف تنوا      ) 138/8ر  حب ر األ  ا ن 1/119اا عوس  البأ ااس اد   (6)

 .193رقد  1/116اايرالد هلل  تي   ف اا  لد  ن  (دؤا د دي طر ااكح ب

 .(يف اا ح ر ود  ف ه وتلوا ه : املق دد ااال   د يف تواود دؤا د دي طر ااكح ب) 138/8ر  حب ر األ  ا (4)
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صوَّلُاهللُُمدن أُسا  آل حممدد   وهو ُسي ، وهو أجبد الشيعة، من أسبابنا شيئاً 
ُ.(1)(«عليهُوآَل

ُُُُُُ بانوذبرُالكيشُبأنَّ
َ
ُبنُاحلسنيُُأ ه ُىلعُيلعِّ

َ
َصدَدَق ):ُفقالُ،ُقََرأ

ُ.(2)(هذا حديث نعرفه،ُرمحةُاهللُعليهُسليمٌ 
تأيلُه يلعِّ بن أيب : مع أنَّ الكتاب حيمُل أصَل اعتقاد شيوىن الشيعة السبئية وهوُُُُُ
ُ: طالب 
ُشيوخُالشيعةُحنيُي ناد ونُعلياُ ُُُُُ ُجاءُفيهُأنَّ  ،يدا أوُل ):ُيقولونُحيث 

ُ.!؟؟!(يا َمْن ُهَو بكلِّ يش   عليم، يا باطنُ ، يا َاهرُ يا آخُر 
ُبنُأيبُطالبُُخماطبةُيلعسليمُبنُقيسُجاءُيفُبع ُرواياتُبتابُُُُُُ
 يش    كدلِّ بهدو  ن، يا باطن ، يا مَ  ، يا َاهر ، يا آخر يا أول):ُهذهُاأللقابب

ُ.(عليم
بكورُوعمورُومجاعوةُمونُُومعوهُأبووُُاملؤمننيَُُأم ُ ُجَُرَُخَُ):ُفروواُُُُُ

و،ُىلعُنزشوُمونُاألرضَُفَُقووَُوَُ،ُاملهاجرينُواألنصارُحىتُواىفُابلقيع اُفلمَّ
اهللُاجلديدُاملطيوعُُياُخلَقُُعليِكُُالسالمُ :ُأطلعتُالشمسُقرنيهاُقالُ

، يدا  يدا أوُل  الس مُ  وعليَك :ُيقول ُُمنُالسماءُوجوابُقائٍلُُا ُويَُّواُدَُمعُ فسَُ،َُل
                                                           

 .193رقد  1/111اايرالد هلل  تي   ف اا  لد   (1)

بن ب  ) 14  9/1174ن وُاسظنو : تعنياا األحكن م      (اند سن  د بنأ قن س امال   ) 1/184  137رو ش ااك د   (1)

وسن د  ب ب وو ب االم  بأح طاا ااس  ص   اف ع  نه وآانه   ) 78حن 18/616لد ونن وس    اا   (اا ص د ووو بع 

 اا ين  اخلن دس :  ) 1/79ر  حبن ر األ ن ا   ( مد ع  عد اا الم املسق اد يف ااكحا امللحم ح وروااحع  وصححع  وث  تعن  واأل

 .(اكحا املأر ذ دسع  يف د حححع صح ب ايدأ ذ وه مم  ذ وه   َُّب ال بلض د  ذ و يف
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ُأبووُبكورٍُُمعَُاَُسوفلمَُّ،ُعليم    يش بكلِّ  وَ ن هُ يا مَ  باطنُ  ، يا ، يا َاهرُ  آخرُ 
ُ ،ُسوااعٍتُُأفواقواُبعودَُُثمَُّ،ُعقواوعمرُواملهاجرونُواألنصارُامُالشمسُص 

اهللُصَّلُاهللُعليوهُُعنُاملاكنُفوافواُرسوَلُُاملؤمننيُُوقدُانرصفُأم ُ 
د خاطبته الشم  مللنا وق بَْشٌ  علياً  إنَّ  تقوُل  أنَت :ُوآَلُمعُاجلماعةُوقالوا

ُ.(1)(هُ به اعا ي نفَس  بما خاطَب 
ُ.(2)(ثمَّ أفاقوا بعَد ساعة):  وواُ:ُتعارضُُُُُ
ُيفُبتبهمُاألساُُُُُ سيةُويفُمصادرهمُاملعتمدًُدليهومُوقدُساَغُهذاُاملعتقد 

ُ:ُويروونُأيضا ُ ُوجلُقالُيفُيلعي ُاهللُعزَّ ويلعي ، يلعي األوُل :ُيواُحممودُ ):ُأنَّ
ُألويسُذلوكُ:ُفقال، وهو بكلِّ يش   عليم، الظاهر واعاطنو، اآلخرُ  يواُربِّ
ُ.(3)(؟أنت
ُوجاهَرُبذلكُآيتهمُعبدُاحلسنيُالعاميلُفقالُ:ُُُُُ

ُُُُُُُُُُُ أبَوواَُحوَسوٍنُأنوَتُعويوون 
ُاإللووووووهُِ

ُقوودرتووووووهُُُُُ وعونووووووووووووان 
ُالوسوامويوة

ُبعولووومُُُُُُُُُُُ وأنووَتُاملوحويوووط 
ُووِبُُُُُُُُُُالغويو

ُموونُُُُُ فوهووولُعونوووودَكُتوعوووزب 
ُخافية

ُرََحوووو ُُُُُُُُُُُ وَدبِّوووور  وعولَّوووووووووةُإيوجووادهوووووووواُُُُُوأنووَتُم 

                                                           

 .(وآاه ص   اف ع  ه بأدو ااس ِّ اا مس  ُدك ُِّا املؤدسع  يدُ ) 414-416 ح ب س  د بأ ق س ص (1)

 .(ر   الم اا مس دله )تقوا     333ا  ذا  بأ و     ااقمد   39اا ض    ص (1)

 .(ب ب ااس اطر يف األ مد ع  عد اا الم ويع و  عد) 67  1/471ااك ى    و اا رو   بي (6)
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ُالووبووواقووويوووووةُالوكوائوناِتُ
ُإْنُشوئَتُت نوو ُُُُُُُُُُُ لََكُاألمر 
ُغودا ُ

ُُُُُ وإْنُشوئوووووووَتُتوسووفوووووووع 
ُ(1)بالونواصويووة

ُالُُُُُ ة  ُُُ:ُكربىُىلعُشيوخُالشيعةالطامَّ
فرأوا كشفه قبل أن ، اكتشَف بعُض شيوىن الشيعة أمراً عظيماً يف كتاب سليمُُُُُ

وال تظن أيها القا   أنده تأيلدُه أمدري ، يُقوَِّض أساَس التشيرع االثىن عْشي نفسه
ولكددنَّ اخلَطددَر ايي اكتشددفوه يف ، ألنهددم يُسددلِّمون بهددذا، ال املددؤمنني يلع 

ُد بنيدان (!أنه جعَل األئمة ث ثة عْش) :الكتاب ة الكرب  الديت تُهددِّ ؟ وهذه الطامَّ
 .؟االثَن عْشية بالسقوط

اكنتُبدايةُقولُشويوخُالشويعةُبونقصُالقورآنُوزيادتوهُُ/ُبيَف4ُسُُُُُُ
ُ.؟وحتريفه
ُُُُُُ ُبنُقيسُوذلكُبروايتنيُفقطُلقدُاكنتُابلدايةج/ ،ُمنُبتابُسليم

:ُفقال417ُتُيلع بن إبراهيم القيم يخ الشيعةش فأحياها،ُواكدتُأنُتندثر
ُإ ُأنُقال (فالقرآُن منه ناسٌخ ومنه منسوىنٌ ) ، ومنه حر  ماكن حر ):

نزَل اهللُ ، ومنه حمرَّ 
َ
ُإ ُأنُقالُ(ومنه ىلع خ ِ  ما أ ا ما هو ىلع مَّ أو):

ُقوَلُاهللُ  نزلَ أخ   ما  ُفهو :ُُُُ   ُ  ُ   ُ    ُ

 ُ ُ  ُُ ُُُ،ُُاهللُعبدُبوأفقالُُلقاريُهذهُاآلية:ُ

                                                           

  نوه : حممن  بن قو األروا ند ن      48طا ا  شلواا اا ع اجليا األوش دأ ااق د ااالن  د اخلن ص بن ألطب االوبند ص     (1)

 .1671ألدع اال د د  حمل أ بأ ا 1/119حملم  اا  وي ن يع    اا  لد   1/116وُاسظو : دقح س األثو   
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ُ ُ ُُُ ُ؟السالمُماملؤمننيُواحلسنُواحلسنيُبنُيلعُعليهُم َُأيقتلون
َُل ُفقيل ُاهلل: ُرسول ُفقالُ؟وريفُنزلتُيابن ُنزلتإ: ُنما :ُُُُ أئمة

   ُ ُ)ُا ما هو حمرٌَّ  منه):ُإ ُأنُقال ُ: فهوُقوَل،ُوأمَّ ُُ ُ

 ُ ُ  ُُُيفُيلعُي ُ   ُُ     ُ  ُُُ،ُوقوَل:ُُُڇڍُُڇُُُڇُُڇُُچُُچُُچُُچ  

ُُ:ُ،ُوقوَل   ڈڈُُڎُُڎُُڌُُُُڌُُڍُيفُيلعُي ُ  ُ ٍُدُحقهم مَّ ُُُُآَلُحم 

   ُ ُُ،ُوقوَل:ُُیُُیُُىئُآلُحممدُحقهم   ىئُُىئُُېئ  ،ُُوقوَل:ُاذلينُظلمواُ   ڭُُڭ
هم ٍدَُحقَّ مَّ ُ.(1)( ُنذبرهُيفُمواضعهومثلهُبث،ُُُُُآَلُحم 

قالُأبوُجعفورُ):ُومنُذلكُقوَل،541ُتُحممدُبنُاحلسنُالصفار:ُومنهم ُُُُ
ُا كتاَب اهلل فحرَّفوا:ُقال ا الكعبَة فهدموا، أمَّ دا الِعدرت  فقتلدوا، وأمَّ ، وأمَّ

وا  .(2)(ولّك ودائع اهلل فقد تربَّ
عنُأيبُجعفرُ):َُلومنُذلكُقو،451ُحممدُبنُمسعودُالعيَّايشُت:ُهمومن     
ُندا ىلع ذي :ُقال لوال أنه ُيَد يف كتداب اهلل ونُقدَص منده مدا خديَف حقر
ُ.(3)(حىج

                                                           

 .(دق دد املؤاف) 18-14ت    ااقمد ص (1)
هلل نند تنن ر  فنن كد ااننالق ع :  حنن ب اف ن   يف قنن ش رسنن ش اف ص :بنن ب ) 6  1/193 رو   ااكنن ى  بينن  و اانن (1)

 .(ويه  ب ن

  .(د  عين به األ مد دأ ااقوآ ) 3  1/11ت    اال  شد   (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
55 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ومنُ،451ُحممدُبنُيعقوبُبنُإسحا ُالمي ُالرازيُتُشيخهم:ُهمومن ُُُُ
 إنَّ القرآَن ايي جاَ  به جربائيُل :ُقالُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُذلكُقوَل
ُ.(1)(سبعَة َعَْشَ ألَف آية   َلُوسلمصَّلُاهللُعليهُوآإىل حممد  

:ُشوهَدُبواتلحريفُفقوال455ُتُيلعُبنُأمحدُأبوُالقاسمُالكويف:ُمومنهُُُُُ
يددي أهدذا ايي يف  نَّ أثا  مدن اخلداص والعدام هل القبلة واآلأَجاع إمع )

نه قد ذهب من القرآن مدا لدي  أو، ن لكهآانلاس من القرآن لي  هو القر
  ٌ اكن يف تلدك الصدحف يشنهُأماُقلناهُُهحلقااُمماُ،ُوهذ يدي انلاسأهو يف 

ىلعُُ،ُورو ُبوذلكُشواهدا ُ يدي انلاسأُاهل من أمن القرآن كرهه علمان ف
ُ.(2)(عنادهُهللُولرسوَلُص

:ُجعفرُقالُأبو):ُومنُذلكُقوَل455ُتُفراتُبنُإبراهيمُالكويف:ُومنهمُُُُُ
ُ:ُكذاتُهذهُاآليةُىلعُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُهنزلَُ   ُ  ُ ُ

ُُُُُُُُُيفُيلعُيُ)(3).ُ
ماُرواهُعنُاألصوبغُومنُذلكُ،411ُتُحممدُبنُإبراهيمُانلعما :ُومنهمُُُُُ

ُ):ُبنُنباتهُقال ُُُعليا ُُسمعت  بالعجمُفساطيطهمُيفُمسوجدُُبأ :ُيقول 
ُمونُانلاسُالقرآنُبماُعلُِّالكوفةُي ُ

 
ُ،ُنزلأ  :ُاملؤمننيُياُأم :ُقلت 

َ
هو  ليَ   وَ أ

                                                           

 .(ب ب ااس اطر 19فض  ااقوآ    ح ب ) 1/813يص ش ااك يف   (1)

 ؟. فكد اا وق هللذ ! !آاد  3163عأ  ويد  ع ط آا   ااقوآ  ااكواد عس  امل  مع فإ ع  ا تيط     

 .(في  يف ذ و ب ع ااال اا دسعد) 1/91االسحغ ثد يف ب ع ااالالثد   (1)

 .16  33ت    فوا  ص (6)
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 كما 
ُ
،  بأسمائهم وأسدما  آبدائهم منه سبعون من قريش   حَ مُ ، الفقال:ُُ؟نزلأ
َ  أبو ركَ وما تُ    ب  هَ ل

نوهَُلُوسولمُألآصوَّلُاهللُعليوهُوُىلع  سول اهلل ُ ا ً إ إالَّ
ُُُُُُ.(1)(همُ عَُ
وبُبحممدُا شيخهم:ُمنهموُُُُُ َلُيفُبتابوه384ُتُاملفيودنلعمانُامللقَّ :ُسوجَّ

ونَقوَلُذلوكُيفُ،ُإَجاع شيوىن الشيعة ىلع هذا الكفر58ُأوائلُاملقاالتُص
 .465اإلرشادُص:ُبتابه
 .(2)صاحبُاالحتجاج531ُالطربيسُت:ُومنهمُُُُُ
نَّ احلد َّ ايي ال حَمديَص اعلدم أ):ُحيثُقال،ُأبوُاحلسنُالعاميل:ُومنهمُُُُُ
أنَّ هذا القدرآَن ايي يف أيددينا : ب األخبا  املتواتر  اآلتية وغريهاحبسعنه 

، يشٌ  مدن اهغيدريا صَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمُقد وَقَع فيه بعد  سول اهلل 
سقَط اييَن ََجَُعوه بعَدهُ كلرياً من اللكما  واآليا 

َ
وإن القرآن املحفدو  ، وأ

َجعده يلعي وحفظده إىل أن وصدل إىل املواف  ملِا أنزهل اهلل تعاىل مدا ، عما ذكر
وهو ايلدوم عندده صدلوا  اهلل ، وهكذا إىل أن انتىه إىل القائم، ابنه احلسن

ُ.(3)(عليه
ُُ:ُللشيعةىُتُالفضيحةُالكربعَُُوقََُرُويفُآخرُالقرنُا الثُعَُُُُُُ

                                                           

ن د ح ر  س  سد  (وق  ه وبل ه  لد عس  روو  ااق  د د  و ا يف ذ و يح اش اا  ب ب) 1  618ااغ  د ص (1)

 .ال د ااسم زي اا  هووطي (االجد حع ظع ر املع ي املسحظو) 7/138اا ح ر  

 .6ح ش د رقد  1/364ُاسظو : يص ش ااك يف   (1)

 .(...املق دد ااال   د : يف ب    د  ا ضح وق ع بلض تغ   يف ااقوآ ) 31ص دوآح األ  ار (6)
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ألَّوف8451ُُتُحسني انلدو ي الطدربيحيثُألََّفُشيخُشيوخُالشيعةُُُُُُ
ؤلَُّ اهُتهشيعمجعُاعتقادُشيوخُُفهُالضخمُيفم  فصدل ):ُىلعُهذاُالكفرُوسمَّ

ُاعراُ (،ُاأل باب يف إثبا  حتريف كتاب  بِّ  اخلطاب فأصوبَحُهوذاُالكتواب 
ُ.الشيعةُأبَدُادلهرُىلعوشناراُ 
ُمنكمُ/81ُسُُُُُُ شويوخُالشويعةُُتلخيَصُمعتقدُ-غفَرُاهللُلكمُُ-نأمل 
ُ.؟يفُالقرآنوالزيادًُانلقصُووجودُاتلحريفُُحول
إنَّ األخباَ  قد جا   مستفيضة عن أئمة : أقوُل ):ُاملفيدُهمشيخج/ُقالُُُُُ

اهلد  من آل حممد ص باخت   القرآن وما أحدثه بعُض الظاملني فيه من 
لفوا خداُ(3)ىلع أنَّ أئمَة الض ل (2)واتفقوا):ُوقاَلُأيضا ُ،ُ(1)(احلذِ  وانلقصان

، نلدبِّ صوسنة ان ُموجب اهْنيل يف كلري  من تأيلف القرآن وعَدلُوا فيه ع
ىلع خ ِ   وأَجََعِت املعتلُة واخلوا ُج والزيديُة واملرجئُة وأصحاُب احلديث

وعندي يف ُوتدوح ):ُوقالُشيخهمُالعاميل،ُ(4)(اإلمامية يف َجيع ما عددناه
ة هذا القول دص اآلثدا بعدَد تتبردع األخبدا  ، (5)صحَّ حبيدُث يمكدن ، وتفحر

                                                           

 .(ود  ذ و ق م دأ اايا طح ف ه وااسقي  ن ااق ش يف تأا ف ااقوآ  ) 81-83ص ا   املق ال يو (1)
 .يي : اا  لد اإلد د د (1)

 .{يي :    ر اايح بد  (6)

 .(ااق ش يف ااوولد واا  اا وتأا ف ااقوآ ) 43ص املياها املخح را يف يوا   املق ال   (4)

 .يي : اواف ااقوآ  ااكواد (1)
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وأنده مدن أكدرب مفاسدد ، َضو يدا  مدذهب التشديرع احلكم بكونه من
ُ.(1)(غصب اخل فة

 .(2)أنه اكفرٌ : وُمنكر الرضو ي عندهم حكمهُُُُُ
بعوا فدات عملوا َعَمدَل قدوم مدوى صولكنَّ أصحابه ):ُاملجليسوقالُُُُُُ

فغَصَب املنافقون خ فتده ، وعمرأبا بكر : أعَن ِعجَل هذه األمة وسامّريها
ُا إىل خليفة اهلل  ص من خليفتهخ فة  سول اهلل أي الكتاب ايي ، وجتاو
ُ.(3)(وعملوا به ما أ ادواوه وغريَّ  أنزهل فحرَّفوه

ويف ، كزيا   الغدير وغريها، قد َوَ َد  يف ُيا ا   عديد ):ُوقالُالعاميلُُُُُ
عبدا اٌ  رصحيدٌة يف حتريدف ، كداع ِ َصَنيَمْ قريش وغريه، اىعوا  الكلري 
وذَبَرُإحدىُوعرينُ(،ُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلميريه بعد انلبِّ القرآن وتغ

ُ.(4)روايةُيفُإثباتُمعتقدهُيفُاتلحريف

                                                           

.. اا ين  ااوابنع : رالصند    .املق دند ااال   ند : يف ب ن   دن  ا ضنح وقن ع بلنض تغن   يف ااقنوآ          ) 84ص ح األ  اردوآ (1)

 .(يق اش ع م  س  يف تغ   ااقوآ  وع ده وتيا ف اسح الش دأ ي كو ااحغ  

-1/688وام  ا    اا واد ااي  اد اجمل  ند ن دعنيب األحكن م يف ب ن   اانالش واان       93ُاسظو : االعحق طا  ص (1)
 .ال   األع   امل س ي اا  ياواري 696

 .ا مج  د 1/141ح  ح ااق  ب   (6)

.. اا ي  األوش : يف ب      ي ممن   .املق دد ااال   د : يف ب    د  ا ضح وق ع بلض تغ   يف ااقوآ ) 37ص دوآح األ  ار (4)

   .(ح بس  يف  ح عددأ ااوواا   اان  ق ع  يصن وتغ  ه ن و قيه ن ورط يف عع ااقوآ  
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ُ، ويه كلريٌ  جدداً ):ُوقالُالطربيسُعنُاألخبارُيفُالطعنُيفُالقرآنُُُُُ حىتَّ
يَكُعنوه إنَّ األخبداَ  :ُقالُالسيدُنعمةُاهللُاجلزائريُيفُبع ُمؤلَّفاتهُبماُح 

ُ.(1)( ذلك تزيُد ىلع أليف حديثاىالة ىلع
إنَّ تسليم تواترها عن الدويح اإللديه ): وقالُشيخهمُنعمةُاهللُاجلزائريُُُُُ

وكون ال ِّ قد نزَل به الروُح األمني  يُفيض إىل طرح األخبا  املستفيضة بل 
الة برصحيها ىلع وقوع اهحريف يف القرآن الكماً ومادَّ  وإعراباً  ، املتواتر  اىَّ

تها واهصدي  بهامَ  ُ.(2)(َع أنَّ أصحابنا  توان اهلل عليهم قد أطبقوا ىلع صحَّ
هلُالقولُبتحريفُالقرآنُونقصانهُيفُاعتقوادُشويوخُالشويعةُُ/88سُُُُُُ
ُ.؟اتلواترُعندهمُغَُبلَُمَُُغَُبلَُ
ُ.!!ج/ُنعمُُُُُ
نزل ىلع انلدبِّ ص ):ُاهللُشربُقالُعالَّمتهمُعبدُُُُُ

ُ
أكدرث بأنَّ القرآَن ايي أ

سقَط منه يشٌ  كلدريٌ ، مما يف أيدينا ايلوم
ُ
كمدا دلَّدت عليده األخبداُ  ، وقد أ

منيوةُ:ُوقدُأوضحناُذلكُيفُبتابنوا، املتظافر ُ اليت اكد  أن تكون متواتر 
ُ.(3)(املحصلنيُيفُحقيةُطريقةُاملجتهدين

ُ:ُقاصمةُالظهرُُُُُ

                                                           

 .ا ع ااس ري اا  سد 111في  اخل  ب ص ( 1)

 .اسلمد اف اجليا وي (  ر ف م  خيح َّ ب ايالح) 1/617األ  ار ااسلم   د   (1)

 .1141اف بأ حمم  ُش َّو   ال   116  1/191دي ب ح األ  ار يف ح  د كال  األر  ر   (6)
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ُُُُُُُُُُُُُُُىبُُمبُُخبُُحبُُُُُُُجبُُيئُُىئُُمئُُُحئُُجئژُ: قال يف قوهل تعاىل   ووا أنَّ علياً ُُُُُ
األخددذ : فددالردر إىل اهلل)ُ[54ُ]ُسووورًُالنسوواءُُُُُُُژُُُىثُُمثُُجثُُيتُُىتُُختمتُُحتُُجتُُيب

ُ.(1)(بمحكم كتابه
  .حمفوٌ  من اهحريف وذلك ألنَّ كتاب اهلل يف اعتقاده      
بدن أيب طالدب أنَّ أمدري املدؤمنني يلع : ويكيف يف بيان كذب شيوىن الروافض     
  ايي هو عند أكرثهم هلإٌ خالٌ  ، وعند بعضهم نبي ناطٌ  ، وعند سائرهم إماٌم

والقرآن يُقدرأ ، معصوٌم، فبيق مخسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطااعً َاهر األمر
فلدو  أ  ، يف املساجد يف لكِّ ماكن وهو يؤمر انلاس به واملصاحف معه وبدني يديده

ثدم أ  ابنده احلسدن  ؟ول شيوىن الرافضة أكان يُقررهم ىلع ذلكفيه تبدي ً كما يق
 فكيَف يسوُغ هلؤال  اخلونة أن يقولوا إنَّ ، وهو عندهم كأبيه فجر  ىلع ذلك

الً  يف املصحف ُائداً أو ناقصاً أو ُمبدَّ ! ولقد اكن جهاُد مدن حدرَّ  القدرآن ؟حرفاً 
ل اإلس م أوكد عليه من قتال أهل الشدام اييد ن إنمدا خدالفوه يف  أي   أوه ، وبدَّ
 .واحلمُد هلل  بِّ العاملني، فَ ََح كذُب شيوىن الرافضة بربهان  ال حَميَد عنه

ُ

َحُمثلوةُبع ُاألُذبرُ-غفرُاهللُلكمُُ-نأملُمنكمُُ/85سُُُُُُ الويتُرصَّ
ُ.؟بمعتقدهمُبتحريفُالقرآنُشيوخُالشيعةُفيها

                                                           

 ح نه األشنرت ااسخلند ر نه      ودأ ععن طه  ) 194رقد 699ص 433 ي   ع  اا الغد حملم  بأ اا ع امل س (1)

وهنيا ااكحن ب ع ن رح عنأ      (  واله ديو ويعم م  حع اض وب يدو يد ه  حمم  بأ يبد بكو وه  يطن ش ععن   ح نه   مَّاف َا

 ن  ارنحالف   بن ب ع ) 48ن حب ر األ  ار   جمم عد دأ ااك م   واخل ا امليع دد ألد  املؤدسع ع د بأ يبد ط اا 

 .(األر  ر و    د اجلمع ب سع  واالم  بع  ووو ه االسحس  ط وب    ي  اع د  جي ز االسح الش به
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ُ،ُنهُمذبوٌرُفيهاُواليةُيلعُيزعمونُأ!!ُ؟سو   الواليةمنهاُ،ُج/ُنعمُُُُُ بأنَّ
ُالقرآن ُيف ُقال ُتعا  ُاهلل يا أيها ايين آمنوا آمنوا بانلبِّ والوِّلِّ الذَليِْن ):

نَب ووَِّل بعُضهما من بعض وأنا ، بعلناهما يهديانكم إىل رصاط مستقيم
تليت إنَّ ايين يُوفون بعهد اهلل هلم جناُ  انلعيم وايين إذا ، العليُم اخلبريُ 

فإنَّ هلم يف جهنم مقاماً عظيماً إذا نُودي ، عليهم آياتنا اكنوا بآياتنا مكذبني
ما خلفهم املرسلني إالَّ ، هلم يوم القيامة أين الظاملون املكذبون للمرسلني
سبِّح حبمد  بك ويلعي من  ؟باحل  وما اكن اهلل يلظهرهم إىل أجل قريب

 .(1)(الشاهدين
ُ:ُعنُجابرُقال):ُمي الُماُرواه:ُومنهاُُُُُ بهذهُاآليةُىلعُُنزَلُجربائيل 

ٍدُهكذا مَّ ُُُُيفُيلعُيُُُُُُُُُُ:ُحم 

ُ)(5)ُ ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُوروى، ُُ:ُهكذاُنزلتُهذهُاآلية:

ُُُُُُُُيفُيلعُيُُُ)(3).ُ
ُُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُوروىُُُُُ ُوجلَّ ُ:ُيفُقولُاهللُعزَّ  ُُ ُ     ُُ

ُبعده ُمن ُاألئمة ُووالية ُيلعي ُوالية هكذاُُُُُُُُيف
ُ.(3)(نزلَت

                                                           

 .ا س ري 183حملم  ب قو اجمل  د ن في  اخِل  ب ص 13-9تي وح األ مد ص (1)
 .(ب ٌب ف ه  كٌ  و حٌف دأ ااحسيا  يف اا الاد) 13  1/611يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ٌب ف ه  كٌ  و حٌف دأ ااحسيا  يف اا الاد) 33  1/613 يص ش ااك يف  (6)

 .(ب ٌب ف ه  كٌ  و حٌف دأ ااحسيا  يف اا الاد) 8  1/611يص ش ااك يف   (4)
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ُاهللُُُُُُ ُقالوأنَّ :(ُُُُ ُعلويَّواُُُُُُُُ

)(8).ُ
ُوروىُالمي ُبسندهُُُُُ يفُُعنُعبدا ُبنُسنانُعنُأيبُعبدا ُ):
ُقوَل :ُ  ُ   ُ ُُ ُ  ُُوفاط ُويلعي ُيفُحممٍد ُواحلسِنُلكماٍت مَة

ُعليهمُالسالمُمنُذريَّتهمُ واحلسنِيُواألئمِة ُُ هكذا واهلل نزلَت ىلع
ُ.(5)(حممد  
ُُعنُأبويُعبدُاهللُ):ُوروىُأيضا ُُُُُُ ُوجلَّ ُ:ُيفُقولُاهللُعزَّ   ُ

 ُ ُ ُ  ُ  ُُ ُرِّبِّ ُأنبأتكمُرسالَة بنيُحيث  يفُواليِةُياُمعَرُالْم كذِّ
ُ نزلَت ُُُُُُُواألئمِةُِمنُبعدهُُيلعي

ُ
ُ.(4)(كذا أ

ُوروىُأيضا ُُُُُُ ُعنُأمحدُبنُحممدُبنُأيبُنرصُقال): دَفَع إيلَّ أبو احلسن :
  ًففتحُته وقرأُ  فيه، ال تنظر فيه: وقال، ُمصحفا :ُ ُ  ُ ُ   ُُ

:ُقال، فيها اسَم سبعنَي  ج ً من قريش  بأسمائهم وأسما ِ آبائهمفوجدُ  
ُ.(4)(ابعث إيلَّ باملصحف، َفَبَعَث إيلَّ 

                                                           

 (منه يانف بن ب وي نه  ن   حمن ث        وي  اانس  صن   اف ع  نه وآانه ع َّ     ع مه  ب ب) 14  43/113حب ر األ  ار   (1)

 . سدا س ري اا  113في  اخل  ب ص 

 .(ب ب ف ه  ك  و حٌف دأ ااحسيا  يف اا الاد) 16  1/614يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب ف ه  ك  و حٌف دأ ااحسيا  يف اا الاد) 41  1/618يص ش ااك يف   (6)

ن دق ِّدنند املؤاننف   1/43ت  نن  ااينن يف   ن  (بنن ب ااسنن اطر  17ب فضنن  ااقننوآ     حنن ) 1/814يصنن ش ااكنن يف    (4)

 .(د : يف   ي مم  و ا يف عع ااقوآ  واوا ه وزا طته و قيه وتأوا  ذاباملق دد اا  طس)
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مكتوبٌة يف َجيع  واليُة يلَع :ُقالُعنُأيبُاحلسنُ):ُوروىُأيضا ُُُُُُ
 صَّلُاهللُعليهُوآَلولَن يَبعَث اهلُل  سوالً إالَّ بنبوَّ ِ حممد  ، ُصُحِف األنبيا ِ 

(ووصيِِّه يلَع  لموس
(1).ُُ

املستفاُد من َجيع هذه األخبا  وغريها من الروايا  من ):ُالاكشا وقالُُُُُُ
إنَّ القرآَن ايي بني أَهرنا لي  بتمامده :ُعليهمُالسالمطري  أهل اعيت 
نزَل ىلع حممد  

ُ
بل منه ما هو خ ُ  ما أنزل ،ُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمكما أ

ٌ حُمرٌَّ  ، وإنه قد ُحذَ  عنه أشيا  كلري  اهلُل ، ومنه ما اسم : منها، هو ُمغريَّ
غدري مدرَّ  ، ومنهدا  «ع»يف كلري من املواتع، ومنها لفظة آل حممد  يلَع 

وأنه لي  أيضداً ىلع الرتتيدب  قني يف مواتعها ومنها غري ذلكأسما  املناف
ُ.(2)(املريضِّ عند اهلل وعند  سوهل

يف انلصوص السابقة شهاد  من شيوىن الشيعة ىلع أنه ليَ  ألمر ُ:ُهمٌُمُ ُتعليٌقُُُُُُ
وهدذا ينسدُف بنيدانهم مدن تعداىل ذكٌر يف كتداب اهلل  أئمتهم وال وصاية يلَع 

القواعد فلم يكن أماَم شيوىن املذهب الشيع من َمسدلَك  إالَّ القدوُل بتحريدف 
هم بهدذا االعتقداد ا َشدهَد إمداُمهم وهلدذ ؟القرآن ونقصده وُيادتده وإلدزام عدوامِّ

املجلسر كما سبَ  أنَّ أخبا  حتريف القرآن عندهم ال تقلر عدن أخبدا  اإلمامدة 
وأنه إذا لَم يثبت اهحريف ف  تثبدت اإلمامدة وال يثبدُت غريهدا مدن عقائددهم 

                                                           

بن ب ت ضن  عد   ) 14ن حبن ر األ ن ار     (وو ادنع دنأ ااووااند يف اا الاند     ب ب ف ه  حٌف) 3  1/661يص ش ااك يف   (1)

 .(... ع  عد اا الم ع   األ    ا وع   ع ع اخل   ويري د ال قعد عسعد وعأ املال كد وعأ س  و اخل 

املق دد اا  طسد : يف   ي مم  و ا يف عع ااقنوآ  واوا نه وزا طتنه و قينه     )ن دق ِّدد املؤاف  1/49ت    ااي يف   (1)

 .(وتأوا  ذاب

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
64 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

وقد أصاَب املجلسر فداهحريُف لَدم يقدع ومسدألة اإلمامدة لَدم تثبدت ، الشيعية
 احنر  به شيوىن املذهب الشيع.والرجعة كذلك وغريها مما 

ُماُهوُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُالعددُالصحيحُآلياتُالقرآن:ُ/ُإذا 84ُسُُُُُُ
ُ.؟وهلُاتفقوا،ُالكريم
عنُهشامُبنُسالمُعونُأيبُ):ُ(1)!ُروىُشيخهمُالمي !ج/ُالُبلُاختلفواُُُُ

ُاهللُصَّلإىل حممد   إنَّ القرآَن ايي جاَ  به َجربائيُل :ُقالُعبدُاهللُ
ُ(.سبعَة َعَْشَ ألَف آية   عليهُوآَلُوسلم

ة هذه األسطو  ُُُُُ ُ.(2)(فاخلرُب صحيحٌ ):ُاملجليسُقال ؟وقد َحدَكموا بصحَّ
وقالُصاحبُإبمالُاإلبمالُشوارحُمسولمُ):ُدرا وقالُشيخهمُاملازنُُُُُ
منهاُمخسوةُآالفُ،ُومخسمائةُنُآيُالقرآنُستةُآالفأ:ُعنُالطربيسُنقالُ 

ُ،ُيدُوبقيتهاُيفُاألحاكمُوالقصوصُواملوواعظيفُاتلوح ىلع  اكن الزائددُ :ُأقوول 
 َت وإسقاط بعض القرآن وحتريفه ثَبد، باهحريف َط قَ ذلك مما يف احلديث سَ 
معىًن كما يظهر ملن تأمَّل يف كتب األحاديث من أوهلا إىل من طرقنا باهواتر 

ُ.(3)(آخرها

                                                           

 .(ب ب ااس اطر 19فض  ااقوآ    ح ب ) 1/813يص ش ااك يف   (1)

 . (ب ب ااس اطر) 1/163دوآح االق ش يف شو  ير  ر آش ااوس ش ا مج  د   (1)

 .( ح ب فض  ااقوآ  : ب ب ااس اطر) 11/88شو  يص ش ااك يف ا م ز  را د   (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
65 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

 وكلري مدن األخبدا  الصدحيحة إنَّ هذا اخلربَ ):ُوقالُعالَّمتهمُاملجليسُُُُُ
ُ.(1)(رصحيٌة يف نقص القرآن وتغيريه

ُ.(2)(عْش  آال  آية): هذه األسطو    واها شيوىن الشيعة بلفظ:ُاتلعليقُُُُُ
 .(3)(سبعة عْش ألف آية): ثم تطوَّ  العدد يف املزاد العلَنِّ عندهم إىلُُُُُ
 .(4)(ثمانية عْش ألف آية): ثم تطوَّ  املزاد إىلُُُُُ
ُال اهطوَّ  ُمستمرَّاً حَّت ايلومُُُُ   .!!وال
عقيودًُُمونُيناملعارصُاإلماميةُاالث ُعرية/ُماُموقفُشيوخ83ُُسُُُُُ

ُ.؟مذهبهمُبالقولُبتحريفُالقرآن
ُ:ُج/ُلقدُانقسَمُشيوخُالشيعةُاملعارصونُإ ُأربعةُأقسامُُُُُ
 : تبهم أص ً وجود هذه العقيد  يف ك تظاهروا بإنكا :ُالقسمُاألولُُُُُ
حيثُقوالُيفُردِّهُىلعُمواُ،8445ُعبدُاحلسنيُاألمي ُانلجيفُت:ُومنهمُُُُُ

ُالقورآَنُحمورٌَّفُ:ُ~ذبرهُاإلمامُابنُحزمُ ُشيوخُالشيعةُيقولونُبوأنَّ :ُمنُأنَّ
أو ، يلَت هذا املجرت  أشاَ  إىل مصد  فريته من كتاب للشيعة موثوق بده)

أو طالدب مدن  واد ، جلامعدة وُنداً حاكية عن اعلم من علمدائهم تقديم هل ا
داهلم، علومهم ولو لم يعرفه أكرثهم ، بل نتناُُل معه إىل قول جاهل  مدن ُجهَّ

                                                           

 .(ب ب ااس اطر) 1/163دوآح االق ش   (1)

 .1/174اا ايف اجمل   ااال  د   (1)

 .(ب ب ااس اطر 19 ح ب فض  ااقوآ   ) 1/813يص ش ااك يف   (6)

 .( اطر ح ب فض  ااقوآ  : ب ب ااس) 11/88شو  يص ش ااك يف   (4)
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متهم اإلمامية.أو ثرثا ، أو قََروي من بسطائهم ، .. وهذه فرُق الشيعة يف ُمقدَّ
فتني هو ذلك الكتاُب ال  يَب فيه ُ.(1)(ُُممعٌة ىلع أنَّ ما بنَي اىَّ

ُُ:اتلعليقُُُُُ
فأو َد آيًة ، لقد أنطَ  اهلُل تعاىل عبد احلسني انلجيف نفسه من حيث ال يشعر     

ايلوَم أكملُت لكم دينكم بإمامته فَمدْن لَدم يدأتمَّ بده ): (2)مفرتا  يف نف  كتابه
من وىي من صلبه إىل يوم القيامة فأوئلَك َحبطت أعماهلم ويف انلدا   اكن وبمن

، من اجلنة مع كونده صدفو  اهلل باحلسدد آدَم  إنَّ إبلي  أخرجَ ، هم خاىون
 . (ف  حتسدوا فتحبط أعمالكم وتزلَّ أقدامكم

بأنها نزلَت يف يلعِّ بن أيب طالدب : قال  بأنَّ  سوَل اهلل: وذكَر آيُتهم انلجيف     

ُ؟ ويأيت بما لَم يأِ  بده ايلهدود!وانظر إيله أخزاه اهلل ينسُب األوالد إىل اهلل، (3)
ىلعُاهللُأنهُتعوا ُقوال،ُصارىُواذلينُأُشرواوانل مدن وَىي مدن ):ُفيقولُمفرتياُ 

تهمُأوالد ُاهللُ(صلبه إىل يوم القيامدة ُ!فأئمَّ لبُيلعي !ُنعووذُبواهللُمونُ؟؟ُومنُص 
ُ:ُقالُاهللُتعا ،ُالركُوأهله                                    

                                                          

                                                   

                                   ُُُ[45ُ-11]ُسورًُمريم.ُ 
                                                           

 قنن  وهللصننال  حنن ش ااكحننا  ) 6/147ااغنن او يف ااكحنن ب واا ننسد واألطب ال نن  اا ننع ي نن  األدنن ين ااسج نند     (1)

   .(وااحآا ف امليورح

 .(ااغ او يف ااكح ب االياي) 1/411  املي ر اا  ب  (1)

 .املي ر اا  ب  (6)
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ُ.؟حاولواُتربيرهلكنُواعرتفوا بوجود اهحريف يف القرآن :ُالقسمُا ا      
ُ: منهم قال فصنٌف ُُُُُ
ُرواياتُاتلحريفُُُُُ وأخباُ  آحداد  ال تفيدُد علمداً وال ، تعيفٌة شاذ ):ُبأنَّ
ل بنحو من االعتبا ، عم ً  ا أن تُؤَّ  .(1)(أو يرُضب بها اجلدا ، فإمَّ
ُ:ُعليقاتلُُُُُ
ده كبا هم من القدولُُُُُ ا يُردِّ باستفاتدة وتدواتر أخبدا  وقدوع : ماذا جييبون عمَّ

وَمن  و   وايا  اهحريف وأَهَر إيمانده ، اهحريف وانلقص والزياد  يف القرآن
ُُ أن يُوثَ  به  .بها واعتقدها ال جيو

ُالروايواتُ: ثان يقول وصنٌف ُُُُُ يفُبثو ُمونُُاملوراد)ولكونُ،ُثابتدةبوأنَّ
هو اهفسدري حبسدب ،ُبذاُنزَلُ:ُرواياتُاتلحريفُمنُقوهلمُعليهمُالسالم

ُ.(2)(اهْنيل يف مقابل اعطن واهأويل
فكيدَف ، هذا القول تأكيٌد لقدوهلم بداهحريف ولدي  دفدااعً عندهُ:ُعليقاتلُُُُُ

وحتريدُف شديخهم القديم ، حتريفاً يف نظدر هدذه الفئدةُ{ يكوُن تفسري الصحابة
ُ.!!؟يَن واملجلس للقرآن هو اهفسريواللك
ُاملورادُبوذلكُالنسوخ: ثالث من شيوىن شيعتهم يقول وصنٌف ُُُُُ أو ):ُبوأنَّ

ُ مَّ مِ ُ(1)يكون ُ.(2)(سخ ت وتها ش

                                                           

 .(ااس  ح) 37يص  اا  لد ويص م  ص (1)

ن اا ينن     ااقننوآ  دينن   عننأ ااححواننف يف فينن ش  ي ننالم يف ) 11/138آ  ا     نن  د  امل ننيا  يف ت  نن  ااقننو  (1)

 .(ااال  د
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ُ:ُالفاضحةُُُُُ
بونده باإلمدام األكدرب، لكنَّ شيخ الشيعة ايلدومُُُُُ واآليدة العظدَّم ، ، وايي يُلقِّ

: قدال 1413أبو القاسم املوسوي اخلويئ  : األكرب ُعيم احلوُ  العلمية ، ومرجعها
 .(3)(إنَّ القوَل بنسخ اه و  هو بعينه القول باهحريف)
وقدد ذمَّ ، والفرق واتٌح بني النسخ واهحريف ، فاهحريُف مدن صدنع البْشد     

ُ: قال اهلل تعاىل، اهلل فاعله ، والنسخ من اهلل تعاىل ُ ُ ُ  ُُ  ُ ُُ

   ُُ    ُُ ُ  ُُُ ُُ ُُُ ًُوهو ال يستلزُم مد َّ ُ[816ُ]ُسورًُابلقر
ُ.كتاب اهلل بأيِّ حال

ُالقرآنُاملوجودُبونيُأيوديناُ: يقول  ابعٌ  وصنٌف       لديَ  فيده حتريدٌف بأنَّ
ُبواليةُأم ُاملؤمننيقدُسَقَطُمنهُماٌُص ولكنه ناق وَّلُواكنُاأل)ُُخيتص 

ُْأنُي ُ حىتُالُُحُبزنولُوذلُآخرُوعدمهرصَُّأوُي ُُبحثُبتنقيصُالوذلمَُعنونُال
سد م يف كتداب اإل نَّ أبدمنُاتلمويوهُىلعُضوعفاءُالعقوولُُنُالكفارُ يتمكَُّ
ُ.(4)(من املسلمني باعرتا  طائفة   حتريفاً 
ُ:ُعليقاتلُُُُُ
هذا القوُل كسابقه فلديَ  بددفاع بدل تأكيدد ىلع وقدوع اهحريدف بدالقول ُُُُُ

 .بنقصه
                                                                                                                             

 .اايا   عم  يف ااقوآ  طاال : يي  (1)

 .1/174 اا ايف اجمل   ااال  د  (1)

 .(ص   د ااقوآ  دأ ااححواف) 131يف ت    ااقوآ  ألبد ااق سد امل س ي اخل  د ص اا     (6)

 .1111رقد  6/614  ف اا  لد  اايرالد هلل  تي  (4)
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ُبهذاُالقرآنُاملوجود: يقوُل  خامٌ   وصنٌف ُُُُُ وليَسُفيهُنقوٌصُ،ُبأنناُنؤمن 
ًٌُ ىلع أننا معارَش الشيعة االثَن عْشية نعدرتُ  بدأنَّ هنداَك قرآنداً )والُزياد

أن فََرغ من َكَفِن  سول اهلل وتنفيذ  بعدَ  بيده الْشيفة َُكتَبه اإلماُم يلعّ 
وَداً إىل أن َدلَّ حمفمام  حيتفُظ عليه كوديعة إهليدة .. ولَم يزل لكر إ.وصاياه

َل اهلل تعاىل فَرََجنا بظهو هعند اإلمام املهدي القائم  ُ.(1)(عجَّ
ُ:ُعليقاتلُُُُُ
بداهلل مدن الكفدر نعدوذ ، هذا القوُل يَعرتُ  فيه قائلوه بأنَّ هناَك قرآنداً آخدرُُُُُ

 .والض ل
مع حماولة إثبا  ، اهظاهُر بإنكا  نقص القرآن وحتريفه:ُالقسمُا الثُُُُُ

هذاُالطريقُشيخهمَُُكُنُسلَُمَُُِثُنُأخبومُِ ؟انلقِص واهحريِف بطرق  ماكر   
يفُوذلوكُ،ُيفُالعرا ُوبعو ُاألقطوارُاألخورىُسابقا ُمرجعُالشيعةُ،ُاخلويئ

، بدل  قديهمقِّ الشديعة وحُم  علما بني  املشهو َ  أنَّ ):ُرُ قرُِّفهوُي ُ،ُنتفس هُابليا
 َ ُُ.(5)(هو القول بعدم اهحريف: عليه بينهم مُ املتسال
: لكن اخلويئ نفسه يقطُع بصحة َجلة من  وايا  اهحريف فيقولُ :ُاتلعليقُُُُُ
إنَّ كرث َ الروايا  تُو ُ  القطَع بصدو  بعضها عن املعصومني علديهم السد م ، )

ُ.(3)(ّل من االطمئنان بذلك ، وفيها ما ُ وي بطري   ُمعتربوال أق

                                                           

 .ا ع اخلواس  د 134اإلسالم ع   ض ا ااح  ع ص ( 1)

 .(ص   د ااقوآ  دأ ااححواف) 131اا     يف ت    ااقوآ  ص ( 1)

 .(ص   د ااقوآ  دأ ااححواف) 111املي ر اا  ب  ص ( 6)
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واخلويئ ايي يدنيف عقيدد  علمائده بدنقص القدرآن يُثبدُت عقيدتده بوجدود ُُُُُ
وفيهمدا ُيدادا  ليسدت يف ، مذكو  فيهما أسما  األئمةُ}ُمصحف لفاطمة ويلع

آيدا  القدرآن  مَحلُدواُ{ُويزعُم بأنَّ األمة ويف طليعتهم الصحابة، كتاب اهلل تعاىل
ا حتريفا  اللكيَن والقيم والعيايش آليدا  القدرآن ، ىلع غري معانيها احلقيقية أمَّ

ُ.(1)فيه اهفسري احلقييّق عنده لكتاب اهلل
وإنَّ األمدة ): فقدال، فََضَح اخلويئر نفسه وبنيَّ ُمعتقَدهُ يف اهحريف:ُالفاضحةُُُُُ

اللكمدا  وجعلَدت ماكنهدا لكمدا    بعد انلبِّ صدىل اهلل عليده وآهل غدريَّ  بعدَض 
سألُت أبدا عبدد اهلل ع : عن العيايش عن هشام بن سالم قال): إىل أن قال (أخر 

ُُُ: عددن قددوهل تعدداىل  ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُهددو آل : قددال
ُ.(2)(ن اسمفوتعوا اسماً ماك، إبراهيم وآل حممد ىلع العاملني

ُ:بهذا الكفر واالستدالل به  املجاهر ُ :ُالرابعالقسمُُُُُُ
ُبربُهذاُالكفرُمنُشويوخُالشويعةُُُُُ حسونيُانلووريُ:ُهوو،ُواذليُتوَّلَّ

إلثبواتُإيموانُشويوخُ،ُفصلُاخلطواب:ُاذليُألََّفُبتابه8451ُالطربيسُت
،ُقوةفجموَعُيفُبتابوهُلّكُأقووالُشويوخُشويعتهُاملتفرُِّ،ُشيعتهُبهذاُالكفر

فةُيفُاعتقادهم ُوطبعهُيفُبتاٍبُواحود،ُواآلياتُاملحرَّ بوعُهوذاُ،ُفَجَمعه  وط 
ُ.8541الكتابُيفُإيرانُسنةُ

                                                           

 .(ص   د ااقوآ  دأ ااححواف) 163-119ُاسظو : املي ر اا  ب  ص ( 1)
 .119املي ر اا  ب  ص ( 1)
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عتربين85ُسُ      بوجوِدُآياٍتُسخيفٍةُ:ُ/ُهلُقالُأحٌدُمنُشيوخُالشيعةُالْم 
ُ.؟يفُبتابُاهللُتعا 

ُبفصواحةُبعو ُوىلعُاختالفُانلظم):ُالطربيس!ُقالُشيخهمُ!نعم ج/ُُُُُ
ُاإلعجازُ ختالفُمراتبُوىلعُا، وسخافة بعضها األخر فقراتهاُابلالغةُحدَّ

ُ.(1)(ووصول بعضها إىل أدىن مراتبهاببلوغُبعضهاُأىلعُدرجاتهاُالفصاحةُ
 :ُاتلعليقُُُُُ
! واحلمدد هلل فقدد !لقد نَزَّهَ شيوىن الشيعة كتبهم أْن يوجد فيهدا يشٌ  سدخيٌف      

ُ: قدددال اهلل  ُ  ُ  ُُ  ُ   ُ     ُ    ُ ُ  ُ   ًُُُُُسوووور[
ُ.[56ُفصلتُ

ُ

لوُذبرتمُنلاُنمواذجُمونُتفسو ُشويوخُالشويعةُبلعو ُآيواتُ/86ُسُُُُُُ
ُ.؟القرآن
ونهُُفالقرآنُ،ُج/ُنعمُُُُُ ُ.!!باألئمةالكريمُي فرسِّ
ُأباُجعفرُ:ُعنُأيبُخادلُالاكبيلُقال):ُروىُالمي ُ ُُُُُ عنُقولُُسألت 

ُوجلَُّ ُ:ُاهللُعزَّ ُ ُُ  ُُ ُُُأباُخادل:ُفقال انلوُ  ، يا

                                                           

 .111اا ث قد ص (1)
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هم واهللِ نوُ  و، إىل يوم القيامةِ  صَّلُاهللُعليهُوآَلواهللِ األئمُة من آل حممد 
 
َ
ُ.(1)(، َوُهْم واهللِ نوُ  اهللِ يف السماواِ  ويف األ ضنزلاهللِ ايي أ

ُُُُ:ُسبحانهُاهللُقولتفس ُيفُُوروىُالقيمُُُُُ  ُُ ُُُُ

ُ   ُُُُ ُابلقرً :ُقالُاهللُُيبُعبدأيبُبص ُعنُأعنُ)ُ[5ُ-8]ُسورً
ُُ.(2)(لشيعتناُبيانٌُ:ُقالُُُُُ،ُفيه ال شكَّ ُُالكتاب يلعي 

ونهُ: وكذلك انلو ُ*ُُُُُ ُ.!؟باألئمةي فرسِّ
ُُُ:ُاهللُتعا ُيفُقولُُاهللُعبدُقالُأبو):ُروىُشيخهمُالمي ُُُُُ

  ُ ُُ ُ ُ  ُُ عليهاُالسالمُفاطمةُُ ُُُسناحل
ُ  ُُ  ُُ ُُاحلسنيُ  ُ   ُ ُُُ ُيي  ِّ دُ  كوكٌب  فاطمة 

ُُُأهل اىنيا بني شسا ِ  ُ  ُ  ُُ ُإبراهيم ُُ ُُ  ُ ُ

 ُُوال نرصانية   ة  ال يهودي ُ ُ   ُ ُُ ُُبها فجرُ نيَ  العلمُ  يكادُ ُ

 ُ  ُ ُُُ ُُُ   ُإماٌم منها بعد إمامُ ُُُ ُ  ُُ  يهدي
ُ.ُُُُُُ)(3)ُاهلُل لألئمِة َمن يشا ُ 

                                                           

ن تأوانن  اآلانن    (بنن ب ي َّ األ منند ع نن عد اا ننالم  نن ُر اف عننيَّ وونن َّ  1 حنن ب ااجنند  ) 1/169يصنن ش ااكنن يف   (1) 

سن رح ااحغن بأ ودن  ف عن      ) 1  1/393  943ااظ هوح يف فض    االرتح اا  هوح ال د اا  ين األسرت آبن طي ااسج ند    

 .(س رح ااحغ بأ) 8/17ن ت    اا ه     (يف األ مد ام اح دأ اآلا  

 .(س رح اا قوح) 66ت    ااقمد ص (1) 

 .(ب ب ي  األ مد ع  عد اا الم   ر اف عيَّ وو َّ 1 ح ب ااجد  ) 1/143يص ش ااك يف   (6)
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وَن اآليا  اليت تنىه عنُ*ُُُُُ بالْشك يف واليدة يلَع بدن أيب : الْشكُويُفرسِّ
ُ!.أو الكفر بواليته طالب 
ُ:ُيفُقووَلُتعوا ُ-وحاشواهُُ-أنهُقالُُ~روىُالقيمُعنُأيبُجعفرُُُُُُ  ُ

ُ   ُ ُ  ُ ُ   ُُ  ُُ(مرَ  بواليدِة أحدد  َمدَع :ُتفس ها
َ
لنَْئ أ

 .ُُُُُُُ)(1)ُواليِة يلَع من بعدكَ 
ُ:ُيفُقوَلُتعوا ُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُوروىُالمي ُ ُُُُُ  ُ ُ   ُ ُ

ُُُُُُُُُُإن أرشكدددَت يف الواليدددة يعووو ُ:ُقوووال
ُ.(2)(غريَهُ 
ُُُُ:ُأماُقوَل:ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُوروىُشيخهمُالعيَّايشُُُُُ   ُ

ُُ  ُُ ُوأماُقوَل، أنه ال يَغفُر ملِن يكفُر بوالية يلعَ :ُيع:ُ   ُُُ

ُُُُُ ُملِن واىل علياً :ُيع)(3). 
ون ُ*      : اد  اهلل وحدده واجتنداب الطداغو بعبد اآليا  اليت تدأمرُ ويُفرسِّ

ُُُُ.!!؟بوالية األئمة والربا   من أعدائهم
ُأباُجعفرُُُُُُ َََعَث اهلُل نبيَّاً قطي إالَّ بواليتندا):ُ-وحاشاهُُ-قالُُ~روواُأنَّ  ما 

نا ُاهللُيفُبتابوه، والربا   من عدوِّ ُُڇڇُُچُُُچُُچُُچُُڃُُڃُُڃُُڃُُڄُُڄژُ:ُوذلَكُقول 

ُ.(1)(بتكذيب آل حممدُژُُڈڈُُڎُُڎُُُڌُُڌُُڍُُڍُُڇُُڇ
                                                           

 .(س رح اايدو) 196ت    ااقمد ص (1)

 .(ب ف ه  ك  و حف دأ ااحسيا  يف اا الادب  73 ح ب ااجد  ) 1/616يص ش ااك يف   (1)

 .(س رح ااس  ا) 1  1/169ن وُاسظو : ت    اا ه     (س رح ااس  ا) 149  1/171ت    اال  شد   (6)
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ُأباُعبدُُُُُ ُ:ُيفُقوولُاهللُ-وحاشواهُُ-قالُُ~اهللُُوأنَّ  ُُُ  ُ   ُ

ُُُ:(وال تتخذوا إمامني إنما هو إماٌم واحدٌ :ُذلكيع ُب)(2).ُ
ون اآليا  الوا د  يف الكفا  واملنافقنيُ*ُُُُُ بأكابر صدحابة  سدول :ُويُفرسِّ
ُ.!؟وريضُاهللُعنهمُُاهلل
ُأباُعبدُاهللُ      ُ:ُيفُقوَلُتعوا ُ-وحاشاهُُ-قالُُ~روواُأنَّ  ُ   ُ  ُ

 ُ ُ   ُ  ُ ُ  ُ ُ     ُ ُ   ُ  ُ ُ  ًُُُُُسووور[

ُقالُهما)[54ُُفصلتُ ُ(.واكن ف ٌن شيطاناً :ُ،ُثمَّ
: «فد ن»أبو بكر وعمر ، واملراد بدد : أي «هما»):ُقالُعالَّمتهمُاملجليس     

َ به ألنه اكن شيطاناً ، ذكو  يف اآليةعمر أي اجلن امل إما ألنه اكن ، وإنما ُسيمِّ
، رشك شيطان لكونه وى ُنا ، أو ألنده اكن يف املكدر واخلديعدة اكلشديطان

ُُ.(3)(أبا بكر: وىلع األخري حُيتمُل العك  بأن يكون املراد بف ن
ُعنُُُُُُ ُيفُقوَلُأيبُبص ُعنُأيبُعبدُاهللُ)ورووا :ُ ُ ُُ

ُُُ(4)(والية اثلاين واألوليهُ:ُقال.ُ
ُأباُجعفرُُُُُُ ُُ:ُيفُقولُاهللُتعا ُ-وحاشاهُُ-قالُُ~وروواُأنَّ   ُ

ُُُ(1)ُ(ف ن وف ن)ُ[58ُ]ُسورًُالنساء.ُ

                                                                                                                             

 .(س رح ااسح ) 6/164ن ت    ااي يف   (س رح ااسح ) 11  1/183ت    اال  شد   (1)

 .(س رح ااسح ) 111  6/33      ر ااالق ع  ن ت (س رح ااسح ) 63  1/186ت    اال  شد   (1)

 .4/413فووع ااك يف اايي بع دش دوآح االق ش   (6)

 .(س رح اا قوح) 633  1/111ت    اال  شد   (4)
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ُ.(2)(وبكر وعمرأب: واملراد بف ن وف ن):ُقالُشيخهمُاملجليسُُُُُ
ون األيام والشهو  باألئمةُ*ُُُُُ ُ: ويُفرسِّ
فالسبتُاسمُرسولُ):ُ-وحاشاهُُ-قالُُ~روواُعنُأيبُاحلسنُالعسكريُُُُُُ

احلسونُُواالثنني،ُُحدُبنايةُعنُأم ُاملؤمنني،ُواألُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَل
ءُاربعواألُ،ُيلعُبنُاحلسنيُوحممدُبنُيلعُوجعفرُبنُحممدُ اواثلللُواحلسني

،ُواخلميسُاب ُاحلسونُُموىسُبنُجعفرُويلعُبنُموىسُوحممدُبنُيلعُوأنا
ُ.(3)(..،ُواجلمعةُابنُاب ُبنُيلع
عن أيب عبد اهلل )! منها ما  ووه ؟أصد وا  وايا  تذمر بعَض األيام:ُالفاضحةُُُُُ
 ميَّدة ،  السبُت نلا ، واألحُد لشيعتنا ، واالثننِي ألعدائنا ، واثل ثا ُ : قال

ُ
عَن أ

وا  ُ.(4)(..واأل بعاُ  يوُم رُشِب اىَّ
ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُ:ُُُُُ
دوا احلْشدا  الدوا د  يف ُُُُُ لقد َوَصَل االسدتخفاُ  بشديوىن الشديعة إىل أْن فرسَّ

 .!؟القرآن الكريم بعلِّ بن أيب طالب 

                                                                                                                             

ف ننه دلوفنند ي منند امنن ى دننأ ي منند ااضننالش وي عنند اجل نن  واا نن غ          13بنن ب ) 6  1/87بينن  و اانن رو      (1)

ن ب  رح املي    ا  لد املوتض  ألبد ول و حممن  بنأ    (س رح ااس  ا) 116  1/176ن ت    اال  شد   (واا  احش

 .(اجليا اخل دس) 67  197يبد ااق سد اا  ي دأ ش  رعد يف ااقو  اا  ط  ص

 .( عد ي  ار اف ن وتأوا  آا   ااس ر ف عد ع  عد اا الميب ب ) 1  16/633  ار  حب ر األ (1)

 .( مد ع  عد اا الما م واا ع ر ب ألتأوا  األ ب ب) 1  14/169  ار  حب ر األ (6)

 واوحسن ب ع نع احملودن      ب ب وو ب تلظ د ا م اجلملد وااح   بنه واختن ذه ع ن ا    ) 18   1/46لد  وس    اا   (4)

 .(ف ه
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 ُُُ: قول اهلل تعاىل: فمل ً ُُُُُ   ُُُُُ  ُ ُ  ُ  
ُفاععوتُة أمرُي املؤمنني): أصَدَ  شيخهم القيم  واية عن أيب عبد اهلل أنه قال

)(1).ُ
ُ

ُ /ُبماذاُي 87ُسُُُُُُ ُُ:ُقولُاهللُتعا ُشيوخُالشيعةُفرسِّ  ُ ُ ُ

  ُُُ  ُ  ُ ُ   ُُ   ُ ُ ُ  ُُ[811ُ]ُسورًُاألعرافُُ؟.ُ
إذا نزلَت بكم شدَّ  فاستعينوا بنا ):ُأنهُقالُ~ج/ُروواُعنُاإلمامُالرضاُُُُُ

ُُ:ُ،ُوهوُقولُاهللُىلع اهلل  ُ ُ ُ  ُُُُقالُأبوُعبدُاهلل:ُقال:
ُُ:ُقالُ؟حنُن واهلل األسما  احلسىن ايي ال يُقبل من أحد  إالَّ بمعرفتنا

ُُ)(2).ُ
ُ

ُ.؟عرُعندُشيوخُاملذهبُالشييعُث الماُمزنلةُأقوالُاألئمةُا/81ُُسُُُُُُ
لكِّ واحدد مدن  إنَّ حدديَث ):ُقالواُ!ُاهلل تعاىل و سوهل /ُيهُبأقوالجُُُُُ

وال اخت   يف أقواهلم كما ال اخت   ، األئمة الظاهريَن قول اهلل عزَّ وجلَّ 
ُ.(3)(!يف قوهل تعاىل

                                                           

 .(س رح اا قوح) 67ت    ااقمد ص (1)

ع نن  اف حممنن  بننأ   دبننأل 111ص ن االرحينن ص (سنن رح األعننواف) 119  1/41ت  نن  اال  شنند واا  ننظ اننه    (1)

ن ت  ن  اا هن      (سن رح األعنواف  ) 111-1/114ن ت    ااي يف   416 اا غ اطي امل قا ب مل     يااسلم   االك 
 .(س رح األعواف) 6  6/149 

 .(ب ب روااد ااكحا واا اا وفض  ااكح بد وااحم ب ب اكحا) 1/111اك يف  شو  يص ش ا (6)
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ُُ َمن َسَمَع حديلاً عن أيب عبد اهلل ):ُبلُقالواُُُُُ أن يرويه عن أبيده ، عجيو
ُُ أن يقول، أو عن أحد أجداده عليهم الس م ُ(!.قال اهلُل تعاىل: بل جيو

ْوَل  بلُهذاُُُُُ
َ
ُُ!.هو األ

ُأليبُعبدُاهللُ:ُأيبُبصٍ ُقاَلُ)حلديثُُُُُُ ُمنوَكُ:ُقلت  ه  ُأسوَمع  احلديث 
ُعنُأبيَكُأرويهُعنَكُ،ُأرويهُعنُأبيَكُ ه  سواٌ  إالَّ أنَك ترويده :ُقالُ؟أوُأسمع 
ما سمعَت مَنِّ فدا وهِ عدن :ُجلميٍلُُ!ُوقالُأبوُعبدُاهللُعن أيب أحبر إيلَّ 

ُ.(1)(أيب
ُتعارضُ:ُُُُُ
عَ ): قال  و  اللكيَن نفسه عن أيب عبد اهلل ُُُُُ  ؟إيَّداكم والكدذب الُْمفدرَتَ

ثَك الرَّجدُل باحلدديث فترُتَكدُه وترويَدُه : قال ؟قيل هل: وما الكذُب الُْمفرَتعُ  أن حُيدِّ
ثَك عنه ُ.(2)(عن ايي حدَّ

ُ.(3)(اإلمامة إذن يه امتداد واستمرا  للنبو ):ُوقالواُُُُُ
إنَّ تعددايلم األئمددة كتعددايلم ):8314ُوقووالُإمووامهمُروحُاهللُاخلميوو ُتُُُُُ

ُُ.(4)(جيُب تنفيذها واتباعها، القرآن
ُمغنيةُُُُُ ُجواد ُحممد ُويقولُشيخهم ُاكتلزنيلُ): ُتماما  ُوأمره ُاملعصوم قول

ُ.ُُُُُُُُُُُُ)(1):ُمنُاهللُالعليم
                                                           

 .(واا اِا وفضِ  ااكح بِد وااحم  يِب ب اُكحِا ب ُب روااِد ااكحِا) 4  1/43ش ااك يف  يص  (1)

 .(...ب ُب روااِد ااكحا واا اِا وفضِ  ااكح بِد) 11  1/41ك يف  يص ش اا (1)
صنن  غحه  ن يعنن َّ 1681حملمنن  رضنن  املظ ننو    (اا ينن  ااال اننا : اإلد دنند ) 91عق  نن  اإلد د نند يف ث بننه اجل انن  ص  (6)

 .1419ف ر  اال دو ن األد ح ا    عد وااس و ن اا  لد األو   اجل ا ح

 .16ااك دد اإلسالد د ص (4)
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ُ:ُاتلعليقُُُُُ
وهل انتىه وجود األئمة  ؟انلصر انلبوير استمرَّ يف اعتقادهم حَّتَّ آخر أئمتهمُُُُُ

، ! وإنَّ هذه الروايا  رصحية يف استساغتهم الكذب اعُوَاح الرُصَاح؟يف اعتقادهم
بل ، بل قاهل أحد أحفاده، ما لَم يقله حيُث يَنسبون مل ً ألمري املؤمنني يلّع 

ْوَل كما يف الرواية السابقة
َ
 !.هو األ
ُ.؟شيوخُالشيعةُعندماُيهُالسنةُ:ُ/ُإذا 84ُسُُُُُُ
ُ.(2)(ليهمُالسالمعة املعصومني نَّ سُ ):ُيهُهمالسنةُعندُج/ُُُُُ
ألنهم هم املنصوبون من اهلل تعاىل ىلع لسان انلدبِّ هبليد  )وذلكُ:ُقالواُُُُُ

عن األحاكم الواقعية عند اهلل تعاىل كمدا  ف  حيكمون إالَّ ، األحاكم الواقعية
ًُ مَُُفليستُحينئذٍُُ(3)(يه ُ.؟املعصومُوحدهُُىلعُسنةُرسولُاهللُقصور
 الطفولة وسدنِّ  بني سنِّ ، عْش املعصومني االثَن هميف الكم أئمت وال فرَق ُُُُُ
ُ.؟ضج العقلانلُ 
ريةُومنُالصوفاتُالُّوو:ُأنُيكونُمعصوما ُ):ُمنُصفاتُأئمتهمُألنَُُُُُُّ

اكنليبُِّ منُمجيعُالرذائولُ،ُاملهمةُبلُمنُُشائطُاإلمامةُأنُيكونُمعصوماُ 
ُالطفولوةُحوىتُالوفواً،ُوالفواحشُماُظهرُمنهاُوماُبطن عموداُ ،ُمونُسونِّ

منُالسهوُواخلطأُوالنسيان،ُوسهوا ُ ُ.(4)(وأنُيكونُمعصوماُ 
ُ

                                                                                                                             

 .19اخلم ين واا واد اإلسالد د ص (1)

 .ن هللص ار وزارح اإلرش ط اإلاوا  د 13اا سح ر اإلسالدد جلمع راد هللاوا  ص (1)

 .حملم  رض  املظ و 6/11يص ش اا قه املق ر    (6)

 .(اا ي  ااال اا : اإلد دد) 97 د د يف ث به اجل ا  صعق    اإلد (4)
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ُاهللُ:ُ/ُإذا 51ُسُُُُُُ تهُيفُالريعةُلكَّهاُقبلُوفاُفهلُبلََّغُرسول 
ُ.؟اعتقادهم

منُالريعة،ُج/ُالُُُُُ ُ،ُبلُبلَّغُجزءاُ  ُ.؟وأودَعُابلايقُعندُيلعي
تداقت عليده  إنَّ انلدبَّ ):ُقالُآيتهمُالعظَّمُشهابُادلينُانلجويفُُُُُ

م االشدتغال .ولم يسعه املجال هعليم َجيع أحاكم اىيدنالفرصة  . وقدد قددَّ
ص ببيان تفاصيل األ .. ال سيَّما َمدَع عددم كفايدة .حاكمباحلروب ىلع اهمحر

ُ.(1)(استعداد انلاس يف ُمنه هليقِّ َجيع ما حيتاج إيله طول قرون
بددأنَّ األنبيددا  لَددم يُوفَّقددوا يف تنفيددذ : ونقددوُل ):ُوقووالُإمووامهمُاخلميوو ُُُُُ

وأنَّ اهلل َسيبعُث يف آخر الزمدان شخصداً يقدوم بتنفيدذ مسدائل ، مقاصدهم
ُ.(2)(..األنبيا 

ُ

ُ.؟{/ُماُموقفُشيوخُاملذهبُالشييعُمنُمروياتُالصحابة58ُسُ     
، السدنة ال يَعتدربون مدن):ُآلُاكشفُالغطاءُعنُشيعتهُبأنهمُج/ُيقولُُُُُ

هم، أعَن األحاديث انلبوية ، إالَّ ما َصحَّ هلم من طرق أهدل اعيدت عدن جددِّ
ني عن أبيه اعاقر عن أبيه ُين العابددين عدن احلسديعَن ما  واه الصادق 

أمدا ، س م اهلل عليهم َجيعداً السبط عن أبيه أمري املؤمنني عن  سول اهلل 
وعمدران ، ومروان بن احلكدم، وسمر  بن جندب، أيب هرير : ما يرويه ملل

                                                           

 .189-1/188شع ب اا اأ ااسج د وتل  ق ته ع   هللحق ق اا  ا ح رتي   (1)
 .11د أاد املع ي دع د أاد يروى ص (1)
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فليَ  هلم عند اإلماميدة ، ونظائرهم، بن حطان اخلا يج وعمرو بن العاص
ُ.(1)(مقدا  بعوتة: من االعتبا 

ُمنُأصوهلُُُُُ ُوذللكُفإنَّ ُ.(2)(لكَّ يش   لَم ََيرج من عندهم فهو باطٌل )مُأنَّ
ُ  شيوىُن الشيعة َ درهم ملرويا  الصحابةُ:ُالقاصمةُُُُُ بأنهم أنكرو إمامة ،ُ{ُيرُبِّ

فلمداذا يَقبلدون  ؟ىلع حددِّ ُعمهدم يلع بدن أيب طالدب : واحد من أئمتهم وهو
شديعة كمدا أكددَّ ذلدك وملاذا يعمل شيوىن ال ؟ وايا  َمن أنكر كلرياً من أئمتهم

ُ.؟ملل عبد اهلل بن بكري (3)بروايا  الفطحية: احلر العامل
ومع ذلك لكِّده وََّّدَ   ؟(5)وانلاووسية، سماعة بن مهران: ملل (4)وأخبا  الواقفة     

نَكدَر  كلدرياً مدن األئمدة االثدَن 
َ
شيوىُن الشيعة بعَض  جال هذه الفدرق الديت أ

 .؟عْش

                                                           

 .(متع   وت طئد) 84-86يص  اا  لد ويص م  ص (1)
ان ِّ يف ان  ااسن   هللالَّ دن  ر نو    دنأ عسن  األ مند         ي نه ان س شندا دنأ ا     ح ب ااجد ن بن ب  ) 1/633يص ش ااك يف   (1)

 .(وي َّ   َّ شدٍا ا خيو  دأ عس هد فع  ب ط ع  عد اا الم ن 

. واانياأ قن ا ا   .بإد دد ع   اف بأ ول و بأ حمم  ن وُسمي ا بياب : أل َّه ق   : هلل ه     يف نح اانوي    هد ااق     ) (6)

رون ش ااك ند    (.. ثد هلل  ع   اف د   بلن  يب نه ب ن لع ا دن      .ه  د ا ا هلل  هيه املق ادبإد دحه ع دَّد د  ا  االي بد وفقع ؤ

   .196 شئ األ    ال   اف بأ ااس 43ص د     اإلد ددن وُاسظو :  (اا  ح د) 6/618  471رقد 

د د نأ بلن ه ن ح نُا    : هد ااياأ وق  ا ع   اإلد م اا  بع ا  ن لد : د سن  بنأ ول نو ن ف ند اق ان ا بإد دن        اا اق د (4)

ن رون ش ااك ند    47زعم ا ي َّ د س  بأ ول و َاد  ن  وي نه حندٌّ ن واسحظنوو  رووونه ن ُاسظنو : د ن    اإلد دند ص        

 .ا ل  ااقمد 96ن املق ال  واا وق ص (يف اا اق د) 3/111-113 
ن وه  حدٌّ وسن ف اظعنو وا ند    . ق ا ا : بأ  اإلد م اا  ط  ول و بأ حمم  َاد    .:   وو  يت  ع رو  ُاق ش اه (1)

 .83ن املق ال  واا وق ص 37 لد صاألدو ن ُاسظو : فوق اا 
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، حممدد بدن الويلدد اخلدزاُ: ال الفطحيدة كأملدالقال الكيش عن بعدض  جد     
هؤال  ): وحممد بن سالم بن عبد احلميد، ومصّدق بن صدقة، ومعاوية بن حكيم

وبعضدهم أد ك الرتدا  والعددولوهم من أجلَّة العلمدا  والفقهدا  ، لكرهم فطحيَّة
)(1). 
: مدا قلنداه وألجدل): وأخرَب املجلسر بأن طائفته تعمُل بمرويا  هؤال  فقدالُُُُُ

عملُت الطائفُة بأخبا  الفطحية ملل عبد اهلل بن بكري وغريه ، وأخبا  الواقفدة 
 .(2)(..ملل سماعة بن مهران

ُمعرتاً هو وإخوانده مدن شديوىن شديعته  وقال الكيش يف بعض  ؤوس الواقفة     
وُمقيٌم ، الواقُف اعند عن احل ): عن قول إمامهم املعصوم يف اعتقادهم أبو احلسن

 .(3)(ىلع سيئة إن ماَ  بها اكنت جهنم مأواه وبئَ  املصري
ُ.(4)(ويَموتون ُنادقة، يَعيشون حيا  ):ُ~ُوقوهلُُُُُ
ُ.(5)(فإنهم كفاٌ  مْشكون ُنادقة):ُ~ُوقوهلُُُُُ
ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُ:ُُُُُ

                                                           

 .(..يف حمم  بأ اا ا   اخلياز ودل واد بأ حك د ودي ق بأ ص قد) 3/331  1331ااك د رقد رو ش  (1)

 ه االسنحس  ط وب ن     ر  ر و    د اجلمع ب سع  واالمن  بعن  ووون   ب ب ع   ارحالف األ) 71  1/116حب ر األ  ار   (1)

 .(ي  اع د  جي ز االسح الش به

رط ديها اا اق  ند واا ن ا    ب ب) 18   48/136ار   ن حب ر األ   (يف اا اق د) 3/111  833ااك د  رو ش  (6)

 .(ق   ب ا قف ع   د س   و هأل يااي

 .  ب : املي ر اا 48/136 ن حب ر األ  ار   (يف اا اق د) 3/111  831رو ش ااك د   (4)

دنيها اا اق  ند واا ن ا     رطي بن ب ) 19  48/136ن حب ر األ  ار    ( ديف اا اق) 3/111  831ااك د  رو ش  (1)

 .(...ق   ب ا قف و هأل يااي
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ُم أنه قال أليب عبدد اهللُُُُُ فدأخربين ):ُ~ُلقد  و  شيخهم اللكيَن عن ابن حا
ن أصحاب  سول اهلل صىل اهلل عليده وآهل وسدلم َصدَدقُوا ىلع حممدد  صدىل اهلل ع

ْم َكَذبُوا
َ
ُ.(1)(بْل َصَدقُوا: قال ؟عليه وآهل وسلم أ

ُُاهلل أكربُُُُُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُُُ   ُ ُ  ُُُُ[18ُ]ُسورًُاإلرساء.ُ
ُ.؟وماُماكنتهاُيفُاملذهبُالشييع،ُماُيهُحقيقةُحاكياتُالرقاعُ/55سُُُُُُ
َ إمامهم احلسن العسكري )ج/ُُُُُ ا تويفِّ ولَدم يُعدر  ، لَم يَُر هل خلٌَف  لَمَّ

د من ذلك، هل َوَىٌ َاهرٌ  حَّتَّ تبنيَّ هلم ، وقد تمَّ استربا  ُوجاته وإمائه للتأكر
َم مرياثه بني أمه ، بط ن احَلَبل مرده وصديَّته، وأخيه جعفرفُقسِّ

ُ
، وأوَدَعدت أ

ُ(2)(وثبَت ذلَك عند القايض والسلطان
ُ.!؟فاكنتُهذهُالواقعةُقاصمةُالظهرُللتشي عُُُُُ
ُ.(3)(انقطعت اإلمامة):ُفمنهمُمنُقالُُُُُ
َ وال َعِقدَب هل عإنَّ احلسن بن يلَع ):ُومنهمُمنُقالُُُُُ واإلمدام بعدده ، تويفِّ

ُ.(4)(جعفر بن يلع أخوه
قامُرجٌلُ،ُاليت يعيشها شيوىن الشيعةهذه احلري  واالتطراب  مِّ ضَ ويف خِ ُُُُُ

ُللحسونُالعسوُ(عثمانُبنُسوعيدُالعموري)ي دىعُ يفُوادَّىعُأنَّ كريُودَلاُ 

                                                           

 .(ب ب ارحالف اا اا 6 ح ب فض  اال د  ) 1/13يص ش ااك يف   (1)

 .131املق ال  واا وق ص (1)

 .(ث    ااغ  دهللع    ~طاد اان ذ وه  ش   اا    د األ ذ و ب ب) 11/116حب ر األ  ار   (6)

 .113-138املق ال  واا وق ص (4)
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عنُانلاساخلامسةُمنُعمرهُ ُألحدُغ ه،ُخمتفياُ  وهوُاإلموامُبعودُ،ُالُيظهر 
ُهذاُالطفلُاإلمامُقدُاعذهُور،ُأبيهُاحلسن ،ُيال ُعنهُيفُقوب ُاألمووالوأنَّ

ُعنهُيفُاملسائلُادلينية يب  جي  ُ.(1)ونائباُ 
ُبنُسعيدُسنةُُُُُُ اُماَتُعثمان  ادَّىعُابنهُحممدُبونُعثموانُنفوس511ُُولَمَّ

ُ.دعوىُأبيه
ُحممدُسنةُُُُُُ اُتويفِّ بونُروحُانلووخبيتُيفُنفووسُخلََفوهُاحلسوني415ُُولَمَّ

ُ.ادلعوى
ُسنةُُُُُُ اُتويفِّ ُ(2)454خلََفهُأبوُاحلسنُيلعُبنُحممدُالسومريُسونة456ُُولَمَّ

عنيُللنيابةُعندُشيوخُالشيعةُاإلماميوة عون ،ُوهوُآخرُاملدَّ دا َكدرث املددَّ ولَمَّ
قال شيوىن الشديعة بانقطداع ، للبابية من أجل األ صد  اعاهر  من األموال
موامُواكنُهؤالءُانلوَّابُعنُاإل،ُاعابية ووقوع الغيبة الكرب  بوفا  السمري
فونُأمواهلم !ُويأتونُبأجوبتهاُوإيصاهلاُمنُ!يَتلَّقونُأسئلةُالسفهاءُبماُيتلقَّ

ونهاُتوقيعات،ُاإلمامُاملنتظر ُ.(3)ويهُخطوطهُبزعمهم،ُوي سم 
ا عن ماكنة هذه اخلرافةُُُُُ ُ:ُوأمَّ

                                                           

 .حملم  ص ز اا حوا د 67-63ُاسظو : حي    اا كو يف يح اش اإلد م املسحظو ص (1)
 .(اا  واا املم وح   يف زد   ااغ  د) 616ا   سد صُاسظو :  ح ب ااغ  د  (1)

يحنن اش اا نن واا ااننياأ  نن   ا يف زدنن   ااغ  نند اايننغوى وسنن  ط بننع   بنن ب) 631-11/619ُاسظننو : حبنن ر األ نن ار   (6)

 .(اا  لد وبع ااق  د 
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وواُهوذهُ،ُفيهُبقولُاهللُتعا ُورسوَلُُُُُُ ح  ُشيوَخُالشويعةُرجَّ ُإنَّ حىتَّ
ُاتلوقيعاتُ يفُحوالُُىلعُماُر ويُبإسونادُصوحيحُعنودهمُعوونُانلويبِّ
ُبتوابُعنودهمُ،ُاتلعارض ُشيخهمُابنُبابويهُحلديثُيفُأصحِّ ومنُذلكُرد 

الفُهذهُاخْل رافةُفقال فويتُبهوذاُاحلوديث):ُألنهُخي 
 
ُأ فويتُبمواُُ؟لست 

 
بولُأ

ُالعواميلُبقووَل(،ُعنديُخبطُاحلسنُبنُيلعُ فدإنَّ خدطَّ ):ُوعقَّبُاحلر 
ُ.(1)(عصوم أقو  من انلقل بوسائطامل
ُالشيعةُاملعارصونُهذهُالرُُُُُُِّ نة):ُقاعُمنواعترَبُشيوخ  اليت ال يأتيهدا ، السر

ُُ.(2)(اعاطُل 
ورومُعوددُ،ُ/ُماُسببُتأيلفُالطويسُلكتابوهُتهوذيبُاألحواكم54سُُُُُُ

ُ.؟أحاديثه

                                                           

ن وسن      (بسينف اارت ند   ب ب ااوو ع ا ص  هللا عم  ف س وط  ن  واحن  دسعمن    ) 1  4/884دأ ال ىضوه اا ق ه   (1)

 .(ط ع   د  ذ و  ه دأ االعرتا اال وح يف و اب د  ع  ه اواا    ح ر متد ااكح ب/ ) 13/148اا  لد  

ال اأت ه اا  ط  ! ُاسظنو دنالال    بعيه ااح ق ل   وطوَّ  ه  ن أل ع  يف اعحق طهد دأ اا حد اايي  واق  اهحدَّ ش    اا  لد     

ذ نو   بن ب ) 1/468  681 ب انه ااقمند    ن  من ش اان اأ البنأ ب    (ب ب د ا  ااي حا ) 1/696يص ش ااك يف  

ويد  ظع ر امللجيا  اا ااد ع ن  صنحد هللد دحنه    : في  ) 181ااغ  د ا   سد صن  (عأ ااق  د  ااح ق ل   اا ارطح

اححجن    ) 498-1/433  188 اا  سند   ع ند  ن  بنأ   ألن االححجن     (فعند ي النو دنأ ي  اين      يف زد   ااغ  د
يف بلنض ااح ق لن     ) 14-1/11ن األ ن ار ااسلم   ند     (ااجد ااق  د املسحظو املع ي ص حا اايدن   صن  ا  اف ع  نه    
   .(هلل  بلض ع م  س  اان ورط  دأ د ال   ص حا اايد   

 .ألبد اا أ اخلس يي 1/111اا ع ح اإلسالد د هلل  وح ح يه  اا سد واإلد د د   (1)
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فهُوإ ُمنذُتأيل،ُج/ُهذاُالكتابُهوُأحدُأصولُاملذهبُالشييعُاملعتربًُُُُُ
وي عتربُالكتابُا ا ُبعدُالواكيفُلشويخهمُُ(84541)وبلغتُأحاديثهُ،ُايلوم
 .المي 
ح يف كتابده عدد  األصدول أنَّ :ُاتلعليقُُُُُ العجيُب أنَّ املؤلَِّف الطوي قدد رصَّ

أي ال تزيدد ىلع السدتة ، مخسدة آال : أحاديث كتابه اههذيب وأخبا ه تزيد ىلع
ُ.!؟آال 
 .!؟ ذلك أنه قد ُيَد عليها أكرث من انلصف يف العصو  املختلفةفهل معىن     
 .؟ال شكَّ أنها إتافا  أليد  خفيَّة تسرت  باسم اإلس م من شيوىن شيعتهم     
فهوُبَسبَِبُماُآلتُإيلهُأحاديثهمُبماُاعورَتََفُبوذلكُ:ُوأما َسَبب تأيلفهُُُُُ

حدَّتَّ ال يكداُد يتفدُ  ، دِّ من االخت   واهباين واملنافا ِ واهضدا):ُالطويس
هُ  ُائه ما يُضادر حَّتَّ ، وال يسلُم حديٌث إالَّ ويف مقابلته ما يُنافيه، خرٌب إالَّ وبا

عون ىلع مذهبنا  .!!(1)(..عدَّ َمالفونا ذلَك من أعظم الطر
سو  ، بدون ديلل (الدتَّقيَّة)وقد علَّ  كلرياً من اخت فا  شيوخهم ىلع ُُُُُ

ُ.أو ذاك يُواف  أعدائهم أهل السنة أنَّ هذا اىيلل
وهولَُسووِلَمُمونُُ؟/ُماُمزنلةُبتابُالاكيفُعنودُشويوخُالشويعة53ُسُُُُُُ

ُ.؟وهلُاتفقواُىلعُعددُبتبهُوأحاديثهُ؟زياداتهمُعليه

                                                           

 .: املق ِّدد 1/9تعياا األحك م   (1)
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اُألََّفُبتابوهُالواكيفَُعَرضوهُىلعُُُُُُ جُ/ُيعتقدُبع ُشيوخهمُأنُالمي ُلَمَّ
اك   ):ُفاستحسونهُوقوال،ُ(1)الغائوبإمامهمُا ا ُعرُأوُا الوثُعروُ

ُ.(2)(لشيعتنا
، الاكيف ايي هدو أجدلر الكتدب اإلسد مية):ُوقالُشيخهمُعباسُالقيمُُُُُ

قالُاملوَّلُحممودُ، وايي لَم يُعَمل لإلمامية ملله، وأعظم املصنَّفا  اإلمامية
 أنده لَدم: سمعنا عن مشداننا وعلمائندا»:ُأمنيُاإلسرتاباديُيفُحميّكُفوائده

ُ.(4)(«يَُصدنَّْف يف اإلس م كتاٌب يُواُيه أو يُدانيه
ثمَّ تأمَّل مع كدم ، تأمَّل مع بعض أبواب الاكيف فض ً عن نصوصه:ُاتلعليقُُُُُ

اختلَُفوا يف كتاب الروتة هدل هدو مدن ): يقول شيخهم اخلواشسا ي ؟ُاُدوا عليه
ُ.(4)؟(تأيلف اللكيَن أو مزيد فيما بعد ىلع كتابه الاكيف

إنَّ كتاَب الاكيف ): 1176وقال ثقتهم سيُِّدهم حسني بن حيد  الكريك العامل       
 .(5)(..مخسون كتاباً باألسانيد اليت فيه ل ِّ حديث متصل باألئمة

                                                           

ثالثند ع نو ن وهنيا اس نف بس ن  عد دنأ        ح ُا وو   رواان   عسن هد ُتال نُ  بنأ  عن ط ي منحعد       94ُاسظو : اا ؤاش  (1)

 .ااق اع  ن وُاخوي ع  عد سقف ديه عد اا  س 

 .11دق دد ااك يف ص (1)

 .(ااك  ين) 318رقد  194-1/196  1619ااكس  واألاق ب ال    ااقمد   (6)
 .ن د  لد االوف   ن ص  ا 6/98ااكس  واألاق ب   (4)

 .3/114املي ر اا  ب    (1)

 .436ص 1اك  ين وااك يف ال   ااوس ش ااغ  ر ن ه دش رقد وُاسظو : ا       
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كتاب الاكيف وهو يشتمل ىلع ث ثني ): 461بينما يقول شيخ الطائفة الطوي       
. أخربنا جبميع كتبده .آخر كتاب الاكيف .. وكتاب الروتة.أوهل كتاب العقل، كتاباً 

 .(1)(و واياته الشيخ املفيد
مةُُُُُ تقدِّ ُلَكُمنُاألقوالُالْم  أنَّ ما ُيد ىلع الاكيف ما بني القرن اخلام  :ُيتبنيَّ

أنَّ : أي، عْشون كتاباً ولّك كتاب يضمر الكلري من األبدواب: والقرن احلادي عْش
، عددا تبدديل الروايدا  (%41)هذه املد  يبلد   شسبة ما ُيد يف كتاب الاكيف طيلة

ُاَد يف الاكيف عْشدين !وإتافة أخر ، وحذ  فقرا ، وتغيري ألفاَها ! َفَمن ايي 
وهل هدو يهدوديي ، أيمكُن أن يكون من أصحاب العمائم من شيوىن يهود ؟كتاباً 
َكدَذَب ىلع فمدن  ؟! أم أنَّ هذا أمر طبيعٌ ؟أو َيُهوٌد ُكدرُث طيلة هذه القرون ؟واحدٌ 

 .فمن باب أول أن يكذب ىلع شيوخهُ{ُوالصحابة والقرابة  سول اهلل 
ُشييعُي      ُلكَّ ل 

َ
سأ
َ
ُاَل اكفيكم ُموثَّقاً من قَِبِل معصومكم يف ُسدابه:ُوأ وما ، أَما 

اكً برأيه فيه وتوثيقه وأنه اك   لشيعته ؟ شسدأُل اهلل تعداىل نلدا ولكدم ؟ُاَل ُمتمسِّ
 .!!اهلداية
55ُسُُُُُُ ُالشيعةُاملعارصونُعنُمصادرهمُيفُاتلليقِّ ُشيوخ  ُ.؟/ُماذاُيقول 
ُىلعُأصوولُشويوخهمُالقديموةُاملُُُُُ جموعوةُيفُج/ُلقدُاعتمدواُيفُاتلليقِّ

االستبصوارُوَمونُالُحيُّوهُالاكيفُواتلهذيبُو:ُويهالكتبُاألربعةُاألوَّلُ

                                                           

 .(17ب ب ااالم رقد ) 111-113اا عوس  ا   سد ص (1)
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َرُذلك،ُالفقيه ُ(1)لطهورا بوأاغُبورزكُاُبع ُشويوخهمُاملعوارصينُبماُقرَّ
ُ.وغ هماُ(2)وحمسنُاألمني

وأحسنُماُمجعُمنهاُالكتبُاألربعةُ):ُقالُشيخهمُعبدُاحلسنيُاملوسويُُُُُ
اليتُيهُمرجعُاإلماميةُيفُأصووهلمُوفوروعهمُمونُالصودرُاألولُإ ُهوذاُ

ويه ،ُومنُالُحيُّوهُالفقيوه،ُواالستبصار،ُواتلهذيب،ُالاكيف:ُويه،ُالزمان
تهاومضامينها مق، متواتر   وأعظمهدا وأحسدنهاوالاكيف أقددمها ، طوٌع بصحَّ
ُ.(3)(وأتقنها
منيُمونُشويوخهمُُُُُُ فشيوخُالشيعةُاملعوارصونُالُخيتلفوونُعونُاملتقودِّ

ولدي  هدذا ُ؟ومصدرُواحد،ُفهمُمجيعا ُيرجعونُإ ُمعنيُواحد،ُالغابرين
قودُأصوبََحتُعمودًُعنودُُ(4)بل إنَّ بعض املصداد  اإلسدماعيلية، فحسب
مثلُبتابُداعئمُاإلسالمُللقوايضُانلعموانُبونُ،ُيعةُاملعارصينشيوخُالش

                                                           

 .93رقد    17/141ُاسظو : اايرالد   (1)

 .حمل أ األدع اال د د 1/183ُاسظو : يع    اا  لد   (1)

 .1677 س ي  ال   اا ع شوف اا اأ امل (113املواولد رقد ) 719املواول   ص (6)

إد دند حممن  بنأ هللا ع ن      : هد ااياأ ق ا ا : اإلد م بل  ول و ه  هللا ع   بأ ول و ن ثندَّ قن ا ا : ب   اإلا ع   د (4)

 وي كووا هللد دد س  و وَا  ول و ن ودأ اإلا ع   د ا  ال  ااقواد د واا  شن   واا ن طم    واان روز وغ هند    بأ ول و 

وب طسنه ااك نو احملنض ن       ا  ن وديه عد : ظ هوه اانوفض  ق ب  ال ح ختح ُف ب رحالف ااوياواإلا ع   د فوٌق دحل ِّطح 

وال ُاظعنوو  ذانب هللالَّ ِام نأ و ص ن   اا روند      ته وُا      ااس  ح واال  طا  وُاسكوو  اا لا فعد ُال ِّ    اف تل   عأ ص  

اا ننأ اخلنن دس دننأ ) 187-1/183 ااسنن اد  ن اا عوسنن  البننأ 187ص ظننو : ااياسنند ا ننوازياألرن ح يف دننيه عد ن ُاس 
 .ا م  د 118وااوط ص ااحس  ه (...ا ا د  صس  ه دأ ااكحاير  ر اال م ا وياملق اد اخل د د دأ  ح ب اا عوس  يف 
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ُأئمةُالشيعةُبعوَدُجعفورُ،464ُحممدُبنُمنصورُت ُلكَّ وهوُإسماعييلُي نكر 
ُ.(1)فهوُاكفٌرُعنَدهمُإلنكارهُإمامَةُواحٍدُفأكرَثُمنُأئمتهم،ُالصاد 
ُبباَرُشيوخهمُاملعارصينُيعتمدونُعليهُيفُبتبهُُُُُ ُُ.(2)؟مَوَمَعُذلَكُفإنَّ
/ُهلُيوجدُيفُاملذهبُالشوييعُاالصوطالحُاملعوروفُيفُتقسويم56ُسُُُُُُ

ُ.؟بماُهوُعندُأهلُالسنة،ُوضعيفٍُنُسَُحَُاحلديثُإ ُصحيحُوَُ
ستَحَدثُُُُُ ُ(3)والفائدد  يف ذكدره):ُبماُيعرتفون ذلَك  ُب بَ سَ وَ ،ُج/ُإنماُهوُم 

منقولدة مدن  بدل، بأنَّ أحاديلهم غدري معنعندة للشيعة (4)دفع تعيري العامة
، واالصط ح اجلديد موافٌ  العتقاد العامَّة واصط حهم)، (أصول قددمائهم

ُ.(5)(بل هو مأخوٌذ من كتبهم كما هو َاهٌر باهَّتبرع
ًة وتدعفاً :ُاتلعليقُُُُُ ، معىن ذلك أنهم ال مقياس هلم يف معرفة األحاديدث صدحَّ

نها دفع نقد أهل السدنة هلدم واملقصُد م، وأنَّ هذه املقايدي  صو ية ال حقيقة هلا
ُ.!!وأنهم ال يعرفون صحيحها من سقيمها، بأنَّ أحاديلهم ال إسناَد هلا

/هلُيوجدُيفُاملوذهبُالشوييعُتناقضواتُواختالفواتُيفُجورح57ُسُُُُُُ
ُ.؟وتعديلهُتهمبع ُروا

                                                           

 .489حملم  بأ ع د بأ شعو آش ب امل ز  را د   169ُاسظو : دل ا اال م ا ص (1)

 .37ُاسظو : ااك دد اإلسالد د ص (1)

 .اا س يي  (6)

 .يي يه  اا سد (4)

يف ذ و االسح الش ع   صحد يح طانا ااكحنا اانن    : اا    ح ااح سلد ر متد ااكح ب/ ) 13/146اا  لد ونوس     (1)

 .(ووو ب االم  بع   ق س  دسع  هيا ااكح ب ويدال م  ت ي ال 
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، يف اجلدرح واهعدديل ورشائطهمدا اخت فداٌ  ):ُقوالُالاكشوا ،ُج/ُنعمُُُُُ
بمواُالُ،ُاهاٌ  ال تكاُد ترتفُع بما تطمدنئر إيلده انلفدوسواشتب، وتناقضاٌ  

ُ.(1)(خي ُىلعُاخلب ُبها
ثهمُالشه :ُومن األمللة ىلع ذلكُُُُُ دِّ صاحبُأئموتهمُ،ُزرارًُبنُأعني:ُحم 

ُ~فروىُشيخهمُالكيشُعنُأيبُعبدُاهللُ،ُابلاقرُوالصاد ُوالاكظم:ُا الثة
َ اَ  ُ رٌش من ايلهود وانل):ُأنهُقال ُ.(2)(إنَّ اهلَل ثالُث ث ثة: وَمن قاَل ُصا  ُُ
ُأباُعبدُاهللُقالُوروىُالكيشُُُُُ ُُ ا  ُ إنَّ اسدمَك يف أسداه أهدل ):ُأنَّ يدا 
علتُفداك:ُقلتُ؟بغ ُألفُاجلندة بوتُ:ُنعمُج  اسيمُعبودُرّبوهُولكو ُل قِّ
ُ!.(3)(بزرارً
، مدد بدن مسدلموحم، كجابر اجلعديف: ملل هذا اهناقض كلرٌي وكلري:ُاتلعليقُُُُُ

وَمن يُك هذا ، وغريهم، ومحران بن أعني، وبريد العجل، وأيب بصري الليث املرادي
ُ.؟شأنهم وهذه أحواهلم فبأيِّ يش   حُيَكُم ىلع مروياتهم وأخبا هم اليت  ووها

ُ

ٌةُعندُشيوخُاملذهبُالشييع51سُُُُُُ جَّ ُ.؟ومىت،ُ/ُهلُاإلمجاعُح 
ةُإالَُُُُُُّ :ُابنُاملطهرُاحلويلُقال،ُأحدُأئمتهمُاملعصومنيُُبوجودج/ُليَسُبجَّ
ٌة عندنا الشتماهل ىلع قول املعصوم) ف ر َجاعة  كرث  ، اإلَجاُع إنما هو ُحجَّ

                                                           

 .(املق دد ااال   د) 11-1/11اا ايف   (1)
 .638ألبد غ اا اايراري    1/31ن ت را  آش زرارح   (بأ يعع زرارح) 1/167  137رو ش ااك د   (1)

 .(زرارح بأ يعع) 1/113  138رو ش ااك د   (6)
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دة ألجلدهفإَجاُعَهدا  أو قلَّت اكن قول اإلمام يف َجلدة أقواهلدا ال ألجدل  ُحجَّ
ُ.(8)(اإلَجاع
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
 .؟فقوهل وحده اك ، ا يعتقدون عصمة إمامهمما دامو، ما قيمة اإلَجاع حينئذ     
ُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُاملذهبُالشييعُيفُتوحيدُاأللوهية54سُُُُُُ
ُذلكُيفُاألسئلةُواألجوبةُاآلتيةُإنُشاءُاهللُتعا ُُُُُ ُ.ج/ُيتبنيَّ 
بَدُاهللُتعا ُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة41ُسُُُُُُ ُ.؟/ُبيفُع 
بوَدُاهللجُ/ُيعتقدُشيوخُالشيعةُبأنهُلُُُُُ واُتعوا ُ،ُوالُأئمتهمُلََماُع  اهللُعمَّ

إنَّ اهلَل خلََقندا فأحسدَن خلْقندا ):ُوافرتواُىلعُأيبُعبدُاهللُأنهُقوال،ُيقولون
َ نا فأحسَن ُصَوَ نا ، ولسانه انلاطَ  يف خلقده، وَجعلَنا عيَنُه يف عباده، وصوَّ

وبابَدُه ، ي يُدؤىَت مندهووجَهدُه اي، ويَدهُ املبسوطَة ىلع عباده بالرأفِة والرمحدةِ 
بندا أثمدرِ  األشدجاُ  وأينعدِت ، وأ تدهِ  ايي يَُدلر عليه، وُخزَّانُه يف سمائهِ 

، أل ِض ويَنبدُت ُعشدُب اُ ، وبندا يَدْنُل غيدُث السدما ِ وََجَرِ  األنهدااثلماُ  
ُ.(2)(ولوالنا حنُن ما ُعبَد اهللُ وبعبادتنا ُعبَد اهلُل 

ُ

ُشيوخُا48ُسُُُُُُ ُ.؟لشيعةُباحللولُواالحتادُاليلك/ُهلُيعتقد 

                                                           

 111ا أ بأ ا سنف بنأ امل عنو اا ند ن وُاسظنو : يوا ن  املقن ال  ص        73تعياا اا ص ش هلل  ع د األص ش ص (1)

 .ا أ بأ امل عو اا د 36ص ن األا ع يف هللد دد يد  املؤدسع ع د  (ااق ش يف اإلع ع)

 .(ب ب ااس اطر 1 ح ب ااح ح    ) 1/136يص ش ااك يف   (1)
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ُباحللولُاجلزيئفقُ!نعمج /       ُالقوَل ُُدُجتاوزا ُأوُاحللولُاخلاصُبعيلي
ُعبدُاهللُقال ُأبا ُأنَّ ُفزعموا ُ(1)(ثمَّ َمَسَحنا بيمينِه فأفىَض نُو َهُ فينا): ويفُ،

ُرواية ُ(2)(ولكنَّ اهلَل خلََطنا بنفسه): ُقال، ُالصاد  ُوأنَّ  نلا َمَع اهلل):
ُ.(3)(وحنُن حننُ ، إالَّ أنه ُهَو ُهوَ ، حنُن فيها هو ، َوُهَو حننُ : حاال 
/ُماُاملرادُعندُشيوخُالشيعةُبنصوصُالقرآنُالواردًُيفُتوحيد45ُُسُُُُُُ

ُ.؟العبادً
أنَّ األخبدا  ):ُوقاعودتهمُ!واألئموةُُتقريرُواليوةُيلعُي:ُجُ/ُاملرادُبهاُُُُُ

، بالْشك يف الوالية واإلمامة: والْشك بعبادتهمتضافر ٌ يف تأويل الْشك باهلل 
وأْن يَتخدذ َمدَع واليدة آِل ، يُْشك مع اإلمام َمن ليَ  ِمن أهل اإلمامدة: أي

ُُ.(4)(حممد  ع والية غريهم
َُفَمثالُ ُُُُُ ُ:ُقولُاهللُتعا :  ُ ُ  ُ ُ ُُ  ُ ُ  ُ   ُ

  ُ  ُُ ُُُُ[65ُ]ُسورًُالزمر.ُ
ُعندهمُُُُُ ُبتاب ُأصحِّ ُيف ُاآلية ُهذه ُفمعىن إن أرشكَت يف الوالية ):
ُ.(5)(غريَهُ 

                                                           

 .(ب ب د ا  ااس  ص   اف ع  ه وآاه وس د ووف ته) 6  1/664يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب ف ه  ك  و حف دأ ااحسيا  يف اا الاد 91 ح ب ااجد  ) 1/619يص ش ااك يف   (1)

اخلي يند اا طاند وااالالثن   : يف ذ نو بق ند      ) 1/163ا خمن ين ن اخلين   َّ اا  طم ند      114دي    ام ااد ص (6)

 .حملم  ب قو ااكج ري (مش    يد  املؤدسع 

 .131دوآح األ  ار ص (4)

 .(ب ب ف ه  ك  و حف دأ ااحسيا  يف اا الاد 73 ح ب ااجد  ) 1/616يص ش ااك يف   (1)
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ُومنهاُُُُُ ُأباُعبدُاهللُ: ُُ-قالُُ~زعمهمُبأنَّ ُ:ُيفُقولُاهللُتعا ُ-وحاشاه

ُ  ُ ُُُ ُ  ُُُ ُ ُُُ ُُ   ُ  ُُ ُ[

مَرُاهللُبواليته)[85ُُسورًُاغفرُ
َ
دُبواليةُمنُأ ُُإذاُذبرُاهللُووحِّ   ُُُُ

َُُُمن ليست هل واليةَُُُُُلُواليةب ُ.(1)(أنَّ
ُومنهاُُُُُ ُأباُعبدُاهللُ: ُُ-قالُُ~زعمهمُبأنَّ ُ:ُيفُقولُاهللُتعا ُ-وحاشاه

ُُُُُُ(2)(إماُم هد  َمَع إماِم ت ل  : أي)ُ[61ُ]ُسورًُانلمل.ُ
ُ:ُالقاصمةُُُُُ
 -ٌك باهلل َمن قال هذا فهو مْش): فيمن يقول بهذا اهفسريُ~ُقال أبو عبد اهللُُُُُ
ُُُ.(3)(-ث ثاً  -بْل َعىَن اهلُل بذلك نفسه  -ث ثاً  -أنا إىل اهلل منه بريٌ   -ث ثاً 
ُ.؟/ُماُأصلُقبولُاألعمالُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة44سُُُُُُ
ُ.(4)!ج / اإليمان بإمامة أئمتهمُُُُُ
ُ.(5)(عملهُبطَل َمنُلمُي قرُبواليةُأم ُاملؤمننيُ):ُروواُُُُُ

                                                           

 .(س رح غ فو) 197ت    ااقمد ص (1)

سالم بعند      وامل  مع واإلب ب تأوا  املؤدسع واإل) 18  16/631  ار  ن حب ر األ 137 سي و دع اا  ا   ص (1)

صننس م وبنن الاحعد ع نن عد اا ننالم ن وااك نن ر وامل ننو ع وااك ننو واا ننو  واجل نن  واا نن غ   وااننال  واالننيى واأل       

 .(بأع ا عد وخم ا  عد

 .(اايدو س رح) 6  3/141ت    اا ه     (6)

 .(ي ه ال ُتق   األعم ش هللالَّ ب ا الادب ب ) 17/133ُاسظو : حب ر األ  ار   (4)
 .املي ر اا  ب  (1)
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َفَمدن ، َعلََماً بينه وبني خلقده إنَّ اهلل عزَّ وجلَّ نَصَب علياً ):ُواوروُُُُُ
وَمن نَصَب ، وَمن جهله اكن تاالً ، وَمن أنكره اكن اكفراً ، َعَرفَُه اكن مؤمناً 

ُ.(1)(وَمن جاَ  بواليته َدخَل اجلنة، معه شيئاً اكن ُمْشاكً 
،ُُمنهُصالتهُتبلَ قُ عليهاُُماَتُُثمَُُّنادبواليت فإن أقرَّ ):ُوقالواُيفُرواياتهمُُُُُ
َُُ،ُوإنُُْه،ُوحجُ ُوزاكتهُهوصومُ  ُمُي ُل ُُقرُبواليتناُبنيُيوديُاهللُجولَّ مُُلَوجوالَل 
ُيَُ ُُاهللُعزَُُّقبل   .(2)(منُأعماَلُشيئا ُُوجلَّ
عدن : ماذا جييُب شيوىن الشيعة عن هذه الرواية ويف كتبهم املعتدرب :ُتعارضُُُُُ

ا  سوَل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يقوُل ملدسمعُت ): قال يلعِّ بن أيب طالب 
 ُُ: نزلت اآلية ُ   ُ   ُ ُ ُ ُ         قال جربئيُل : يا حممُد
قدوُل ال هلإ إالَّ : وإنَّ أصَل اىين وداعمته، وفراعً وبنياناً ، دين أص ً وداعمة إنَّ ل ِّ 
حَمبَّدُتكم أهَل اعيت ومواالتكم فيما واف َّ احل َّ وَدَعددا : إن فرعه وبنيانهو، اهلل
ُ.(3)(إيله
ويَعددر حمبدَة أهدل ، ال الواليدة، شهاد  اهوحيد: إنَّ هذا انلص جيعُل أصَل اىين     

 .؟ويه مْشوطة بمن واف َّ احل َّ وداع إيله، اعيت يه الفرع
 .!؟توا يف األمم السابقة ولَم يعلَموا بعَل وال بأهل بيتهوأيضاً فما ذنُب اييَن ما     

                                                           

 .(ب ب ف ه  حف وو ادع دأ ااووااد يف اا الاد 7 ح ب ااجد  ) 661-1/661يص ش ااك يف   (1)
اننه ااقمنند امللننووف عسنن هد ب ا نن     حملمنن  بننأ ع نند بننأ ب ب   (ربلنن  اجمل ننس ااوابننع واأل) 11  618دنن اد صاأل (1)

 .(ي ه ال ُتق   األعم ش هللالَّ ب ا الادب ب ) 1  17/137ن حب ر األ  ار   681ااي وق املح ف  سسد 

وسنن  و دن   ننيش يف     دن طتعد يوننو ااوسن اد  هلل بنن ب) 19  16/147 ار  ن حبنن ر األ ن  118  697ت  ن  فنوا  ص   (6)

 .(د طتعد
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ُالشيعةُبوجودُواسوطةُبونَيُاهللُوبونَيُخلقوه43سُُُُُُ ُشيوخ  ُ؟/ُهلُيعتقد 
ُ.؟وَمْنُهم
ُالشيعةُيعتقدونُ؟ !ج / نعمُُُُُ بأنَّ أئمدتهم هدم الواسدطة بدني اهلل فشيوخ 

ُ.؟سبحانه وبني خلقه
همُاملجلُُُُُ بعنوانوهلذاَُعَقَدُشيخ  انلاَس ال يهتددوَن  أنَّ :6ُبابُ):ُيسُباباُ 

وأنده ال يَددخُل اجلندَة إالَّ َمدن ، وأنهم الوسائُل بنَي اخلل  وبدنَي اهللإالَّ بهم 
ُ.(َعَرَفُهم
ُ):ُوفيهُُُُُ ُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُلعيلي قسدُم أنهدنَّ : قالُرسول 

ُ
ثد ٌ  أ

، يُعرُ  اهلُل إالَّ بسبيل معدرفتكم ال، إنك واألوصيا  من بعدك ُعَرفَا : ح ي 
وُعَرفاُ  ال يددخُل انلداَ  ، وعرفاُ  ال يدخُل اجلنة إالَّ َمن عرفكم وعرفتموه

 .(1)(إالَّ َمن أنكركم وأنكرتموه
ُ.(2)(والوسائُط بينه وبني اخلل ، فإنهم ُحُجُب الرَّب):ُوقالُاملجليسُُُُُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
رنا باعتقاد اعبدي األصنامإنَّ اعتقاد شيوىن الشيعُُُُُ :ُقال اهلل تعاىل ؟ة هذا يُذكِّ

ُ ُُ ُُُ   ُ ُُ ُ   ُ ُ  ُُ    ُ ُُ

                                                           

ي َّ ااسنن    ال اعحنن و   هللالَّ بعنند ن وي عنند اا سنن  ُ  بننع  اخل نن  وبننع  اف ن وي ننه ال  ب بنن ) 1  16/99حبنن ر األ نن ار   (1)

 .(ا  رُ  اجلسَد هللالَّ د أ ع و َفُعد

 .(دسعد فق  ي كو اجلم ع   دأ ي كو واح ا ي ب ب) 6  16/97 حب ر األ  ار  (1)
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  ُُُُ ُُ ُُ ُ  ُُُُُ ُ ُُ ُ  ُُُ
 .[4ُسورًُالزمرُ]
ُعليهمُالسالم45سُُُُُُ ومواُالطريوقُلرؤيوةُاهللُُ؟/ُبيَفُاهتدىُاألنبياء 

ُ.؟تعا ُيفُاعتقادُشيوخُالشيعةُاإلماميةُاالث ُعرية
ُأباُعبودُاهللُ جُ/ُُُُُ واهلل مدا ):ُ-وحاشواهُُ-قوالُُ~زعمُشيوخُالشيعةُأنَّ

، استوجَب آدُم أن َيلقه اهلل بيده وينفخ فيه من  وحه إالَّ بواليدة يلَع 
وال أقداَم اهلُل عي د ابدن ، وما لكَّم اهلُل موى تكليماً إالَّ بوالية يلَع 
ُقاَلُُمريم آيًة للعاملني إالَّ باخلضوع لعَل  َجُل األمدرَ :ُثمَّ

ُ
مدا اسدتأهَل : أ

ُ.(1)(ظَر إيله إالَّ بالعبودية نلاخلٌ  من اهلل انل
ُ

َدُاهلل46سُُُُُُ رَفَُوو حِّ بَدُوع  وماُالسبيلُإيلهُسوبحانهُوتعوا ُُ؟/ُبيفُع 
ُ.؟يفُاعتقادُشيوخُالشيعة

ُ.!!؟بأئمتهم جُ/ُُُُُ
ُأباُجعفٍرُُُُُُ ، وبندا ُعدرَ  اهللُ ، بنا ُعبدَد اهللُ ):ُ-وحاشاهُُ-قالُُ~زعمواُأنَّ

َد اهلُل تبا ُ.(2)( َك وتعاىلوبنا وُحِّ
ولوالنا ما ، حنن األدالَّ  ىلع اهلل، وبنا ُعبد اهلل، بنا ُعر  اهلل):ُويفُروايةُُُُُ

ُ.(1)(ُعبد اهلل
                                                           

   ن ا وع ن  ع نع    اا نالم ع ن  األ   ت ضن  عد ع ن عد   ب ب) 13  13/194ن حب ر األ  ار   113االرحي ص ص (1)

 .(عدواد االيم حب ِّيمن  ص روا هللواد االيم ي  يو عد وعأ املال كد وعأ س  و اخل  اخل   ويري د ال قعد عس

 .(ب ب ااس اطر 13 ح ب ااح ح    ) 1/134يص ش ااك يف   (1)
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ُ.(2)(وحنُن السبيُل إىل اهلل):ُويفُروايةُُُُُ
وأهدُل ، وعيبدُة ويح اهلل، وَخَزنُة علم اهلل، حنُن وال ُ أمر اهلل):ُويفُروايةُُُُُ

وحنُن ، ولوالنا ما ُعرَ  اهلل، وبنا ُعبَد اهلل، نَزَل كتاُب اهللوعلينا ، دين اهلل
ُ.(3)(و ثُة نبِّ اهلل وعرتته

ُاتلعليقُ:ُُُُُ
ُُ: قال اهلل تعاىلُُُُُ ُُ ُ  ُُُ ُ ُ ُ ُ  ُ   ُُُُ[

ُ: وقال تعاىل،ُ[87ُسورًُالكهفُ ُُ  ُ ُ  ُ   ُُ ُ ُ  ُُ ُ  ُ

     ُُُُ[56ُ]ُسورًُالقصص.ُ
ُ

ُُُُُُ ُاالثىن47ُس ُالشيعة ُشيوخ ُاعتقاد ُيف ُاهلل ُعند ُادلاعء ُي قبل /مىت
ُ.؟عرية
:ُأنوهُقوالُ~روواُعنُأيبُجعفرُ!ُ؟ةاألئمإالَّ بأسما   ال يُقبُل اىاع ُ  جُ/ُُُُُ
ُ.(4)(وَمن َداَعه بغرينا هلََك واستهلك، َمن َداَع اهلَل بنا أفلحَ )

                                                                                                                             

  ب ب ت    ق ش اف عيَّ وو َّ : ) 9  147ااح ح   ص (1)        ) ااقمد البأ ب ب اه. 

بن ب يف بلنض قضن ا  يدن  املنؤدسع      ) 1/493هللرش ط ااق  ب هلل  ااي اب اْاُمسجد د نأ عمن  بنه دنأ يان د االقن ب         (1)

 ا ح أ بأ يبد اا أ اا ا مد دأ يعالدعد يف ااقو  ااال دأ (: يح طاا يف فض    يه  اا    ع  عد اا الم. 

 يدنو اف ووونه اف ااني   ي عند حجند اف وبن ب اف ووالح    ي مند  بن ب يف األ ) 6  1/168 رو   ااكن ى   بي  و اان  (6)

 .(والاه وعد   ااه اؤت  دسه ووسا اف وعع اف وري د ع مه و َّ

بن ب اسنحح  ب   ) 11  4/319ن وسن    اا ن لد     ( داجليا ااال ) 113  113ب  رح املي    ا  لد املوتض  ص (4)

  عند يبعند ن و  الَّهلل  ااس   ال اعح و  يب ب ) 13  16/131ن حب ر األ  ار   (   يف اا ع ا مبحم  وآش حمم ااح س

 .(...اا س    بع اخل   وبع اف
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ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ: قال اهلل تعاىلُُُُُ ُ   ُُُُُُ  ُُُُوقدال ،ُ[81ُ]ُسورًُاجلن

ُ: تعدداىل ُ ُ ُُُ ُُ  ُ ُُُُ   ُ ُ ُ ُ  ُُُُ[

ُ.[816ُسورًُيونسُ
ُ

ُتعا ُداعَءُأنبيائهُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة41سُُُُُُ ُ.؟/ُبيَفُاستجاَبُاهلل 
لواُواستشفعواُباألئمةُُُُُ ُ.!!؟جُ/ُعندماُتوسَّ
بداُب أنَّ داعَ  األنبيدا  اسدُتجيَب ):ُصفويةُعنُأئمتوهقالُشيخُادلولةُالُُُُُ

ِل واالستشفاع بهم  ُ.(1)(صلواتُاهللُعليهمُأمجعنيباهوسر
ا أرشَ  نوٌح ىلع الغدرق داع ):ُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~وروواُعنُالرضاُُُُُُ لَمَّ

نا فَدَفَع اهلُل عنه الَغَرَق  ا ُ َه إبدراهيُم يف انلدا  دَ ، اهلل حبقِّ ندا ولَمَّ اَع اهلل حبقِّ
دا ََضََب طريقداً يف ، فَجعَل اهلُل انلاَ  عليه انلاَ  بدرداً وسد ماً  وإنَّ مدوى لَمَّ

نا فُجعَل يَدبََساً  ا أ اَد ايلهوُد قتلَدُه َداَع اهلَل ، اعحر َداَع اهلَل حبقِّ وإنَّ عي  لَمَّ
نا فَنَجا ِمن القتلِ  ُ.(2)(فَرَفَعُه إيلهِ ، حبقِّ

                                                           

 .(ص  ا  اف ع  عد ديب اب س  و فض   عد ودس ق عد وغوا ا شؤو ع) 13/619األ  ار   حب ر (1)

 ن ار  ن حبن ر األ  (ع  عد اا نالم    ب ااح س  يف اا ع ا مبحم  وآش حمم ب ب اسحح) 16  4/319وس    اا  لد   (1)

 .(    ا اسحج ا ب اح س  واالسح   ع بعد صا األ   طعيب ب ) 7  13/611 
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بلُوقالُشيوخهمُبوأنُأئموتهمُ،ُ(1)يا أ حم الدرامحني:َُمهديَّهمُبووي نادونُُُُُُ
اعء يبونُادل  ُإ ُاخللقُمنُاخلوالقُ،ُجي  ُوأنهمُأقرب    ُُ ُ ُُُُ[
ُإ ُإماموهُأيبُاحلسونُُ[841ُسورًُاألعرافُ ُأحَدُشيوخهمُأرسوَلُرسوالة  فروواُأنَّ

الرجدَل حُيدبر أن يُفيَضد إىل إمامده مدا حُيدبر أن  إنَّ ):ُا الثُيشتيكُويقول ُ
ُ.!؟(يُفيَض إىل  بِّه

ُُُُُُ إذا اكنددت لددَك حاجددة فحددرِّك شددفتيك فددإنَّ اجلددواَب ):ُفجوواَءُاجلووواب 
ُ.(2)!(يأتيك
ُ: قال اهلل تعاىل عن املْشكني:ُاتلعليقُُُُُ  ُُُُُُ ُ ُ

  ُ ُ   ُ   ُُُُُُُ ُُ  ُ ُ  ُ ُ ُ

ُُ    ُ   ُ ُُُُُ[81ُ]ُسورًُيونس.ُ
ُ

ُنصوفنيُلرسوولُاهلل44ُسُُُُُُ ُالقمور  تقوادُشويوخُيفُاعُ/ُبيَفُانشقَّ
ُ.؟الشيعة
ُ.(3)ُبنُأيبُطالبُج/ُباالستشفاعُوباتلوسلُبداعءُيلعُُُُُُِّ

ُ

                                                           

ن عنن ش  148اوضنن  اانن اأ اا ننأ بننأ اا ضنن  اا  سنند املحنن ف  سننسد   663ُاسظننو :  حنن ب دكنن رم األرننالق ص (1)

ن دين    ااك لمند    334ال د بأ د سن  بنأ ول نو بنأ طن و  املحن ف  سنسد         183األس  ع بكم ش االم  امل ووع ص

 .933بأ اا أ ااك لمد  إلبواه د بأ ع د  173ص

االسح ن  ع مبحمن  وآش حممن  يف اان ع ا ن ويطع ند ااح ونه هللان عد ن وااين  ا          ب ب ) 18  91/11حب ر األ  ار   (1)

 .(ع  عد ن وااح س  بعد ص  ا  اف ع  عد

 .(ذ و دلجيح اوس ش اف ص   اف ع  ه وآاه وس د)تقد مل زا حمم   1صصح  د األبوار :  ُاسظو (6)
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ُبأحٍدُغ ُاهللُتعا ُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة31سُُُُُُ ُ.؟/ُهلُي ستغاث 
ُ.نسألُاهللُالعافيةُ؟ال يُستغاُ  إالَّ بأئمتهم وهم انلجا  واملفزعجُ/ُُُُُُ
ه يَندتقُم فإن:ُوأماُأبوُاحلسنُأيخ. .):ُقاَلُوحاشاهُروواُأنُرسولُاهللُُُُُُ

ُبونُاحلسوني ...لَك ِممَّن َلَمك اُيلع  ا  ِمدن السد طني ونفدث فللنجد:ُوأمَّ
اُموىسُبنُجعفر.الشياطني ، فاهم  به العافيدة مدن اهلل عدزَّ وجدلَّ :ُ..ُوأمَّ

اُيلعُبنُموىس اُحممودُبونُ، به الس مة يف الربا ي واعحا فاطلب :ُوأمَّ وأمَّ
اُاحلسنُبنُيلع.فاستْنل به الرَُق من اهلل تعاىلُ:يلع واُ، فلآلخر :ُ..ُوأمَّ وأمَّ

ُالزمان ُ.(1)(...ايبح فاستعن به فإنه يُعينك فإذا بلَ  منك السيف:ُصاحب 
ُ:ُتناق ُُُُُ
 :  و  كتبهم أنَّ اإلمام جعفر الصادق اكن من داعئهُُُُُ
وال حيددا ً وال موتدداً وال ، ال نفعداً امهلل إين أصدبحُت ال أملددُك نلفسدد َضَّاً و)     

ي، واستاكَن َمضجع، ششو اً، قد ذلَّ َمرَصيع . وَدَ سدت .وانقطَع ُعذ ي، وَهَر َُضِّ
 .(2)(..وانقطَع الرجاُ  إالَّ من جهتك، اآلماُل إالَّ منَك 

ُ: َوَصَدَق اهلُل القائُل يف كتابه الكريم      ُ ُُُ ُُُُُ

  ُ  ُ ُ ُ    ُ ُ ُ    ُ  ُُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ

 ُ     ُ   ُُُُُاألحقاف ُسورً [5-6ُ]ُ ُ: والقائل،  ُُ ُ ُ ُ

                                                           

 .(...ع د ااح وه هللا عداالسح   ع مبحم  وآش حمم  يف اا ع ا ن ويطب ب ) 11  91/66حب ر األ  ار   (1)

 ر األ نن ارن حبنن  334اوضنن  اانن اأ ع نند بننأ د سنن  بننأ طنن و        113دعنن  اانن ع ا  ودننسع  اال نن طا  ص   (1)

 .(األطع د واألذ  ر عس  ااي    وامل  اب ب ) 37  86/617 
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  ُُُُ  ُ  ُُ ُ ُ  ُ ُُُُ ُالزمر ُُ: والقائل،ُ[1ُ]ُسورً

  ُُ ُ ُُُُ  ُُُُُُ  ُُُ ُ

ُ   ُُُ  ُُ  ُُ ُُُُُ[38ُ-31]ُسورًُاألنعام.ُ
ُ

ُشيوخ38ُسُُُُُُ ُمنُالرسلُأويلُعزمُيفُاعتقاد ُالعزم ُأولو ُأصبَح ُبيَف /
ُ.؟الشيعة
ُ.!؟حبُبِّهم لألئمة جُ/ُُُُُ
بُُُُُ نبيا  تفضيلهم عليهم الس م ىلع األ):ُعنوانأورَدُشيخهمُاملجليسُباباُ 

وعنُاملالئكةُوعنُسوائرُاخللوقُ،ُ،ُوأخذُميثاقهمُعنهم،ُوىلعُمجيعُاخللق
ُ.(1)(صلواتُاهللُعليهمُهموِّل العزم حببِّ أنما صا وا إوِّل العزم أن أو
ُ

أداءُُأمُإ ُمشواهدُاألئموةُشيوخُالشيعةُاحلجُ ُ/ُأيهماُأعظمُعند35سُُُُُُ
ُُ.؟مسُمنُأراكنُاإلسالمالررنُاخلا

ُ.!؟!جُ/ُاحلجُإ ُمشاهدُأئمتهمُُُُُ
ُ):ُقالُلرجلُجاءُمونُايلمونُلزيوارًُاحلسونيُ~روواُأنُأباُعبدُاهللُُُُُُ إنَّ

معُرسولُاهللُصَّلُُزابيةُ ُلةُ متقبَُُّمقبولةُ ُةً حجَّ تعدلُُُزيارًُأيبُعبدُاهلل
ُمربورتونيُتدنيحجَّ ُإيُواهلل:ُفقالُ؟منُذلكُجَبُفتعَُّ،ُوسلماهللُعليهُوآَلُ

مونُُجوَبُفتعَُّ،ُوسولمتنيُزابيتنيُمعُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليوهُوآَلُلَُمتقبَُّ

                                                           

 .( عدويب اب س  و فض   عد ودس ق عد وغوا ا شؤ ح ب اإلد دد / ) 13/137  ار  يف حب ر األ (1)
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د:ُحوىتُقوال،ُيزيودُ ُُفلمُيزلُأبوُعبدُاهللُ؟ذلك ًُ ُةً ث ثدني حجَّ ُموربور
ُ.(1)(معُرسولُاهللُزابيةُ ُةُ لَُمتقبَُّ
ُرسولُاهللُُوافرتواُُُُُ دَلُُاهللُ َُبُتَوفمنُزارهُبعدُوفاتهُبَُ):ُقالُأنَّ ُةحجَّ

،ُتدنيوحجَّ نعومُ:ُقوالُ؟ةُمنُحججوكياُرسولُاهللُحجَُّ:ُقالت،ُمنُحج 
ُسدبعنيحىتُبلوغُُفلمُتزلُتزادهُوهوُيزيدُ ،ُوأ بعاً نعمُ:ُقالُ؟تنيحجَُّ:ُقالت
ُ.؟!!(2)(بأعما هاةُمنُحججُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُحجَُّ
ة مع القائم):ُوروواُُُُُ وألَف ألَف عمدر  مدع ، عليهُالسالمُألَف ألَف ِحجَّ

ُ.(3)( سول اهلل
ُادوا فقالواُ*ُُُُُ ة): ثمَّ  ، وأليف ألف غدزو ، وأليف ألف عمر ،ُأليف ألف حجَّ

ة وعمر  وغزو  كلواب َمن حجَّ واعتمر وغزا مع  سدول اهلل ُوثواب لك حجَّ
ُ.(4)؟(ومعُاألئمةُالراشدينُعليهمُالسالمصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمُ

                                                           

أ ب ب انه ااقمند   البن  (ث اب دأ زار ق  اا ع ع  ه اا الم) 43حن 111-111ث اب األعم ش وعق ب األعم ش ص (1)
 .(ع   اا  واالموح املس وبع ع  ه اا الم زا رح اا ع ب ب اسحح  ب ارح  ر) 16  13/488س    اا  لد  ن و
 .(ع   اا  واالموح املس وبع  زا رح اا ع ب ب اسحح  ب ارح  ر) 14  13/489وس    اا  لد   (1)

بن ب فضن  زا رتنه    ) 18  3/1611كن م   ن تعياا األح (ب ب فض  زا رته ا م عوفد) 43 ح ب امليار ا م    ص (6)

  نه  جم نس يف ذ نو دقحن  اا نع ع    ) 116ص 138اا حن ش ااس  ن ب ري    عظع وبين ح املنحلظع حملمن     ن روضد اا ا (ع

ا  ند عوفند    زا رح اا ع اسحح  بتأ   ب ب ) 1  13/491ن وس    اا  لد   (اف ياف عموحودئد ي)وف ه :  (اا الم

 .(يف ا م عوفد يو اال  اأ فض  زا رتهب ب ) 18  98/88األ  ار   حب ر ن (وا م عوفد وا م اال  
ثن اب د نأ زار   :  71اا ن ب  ) 9  137ص 638  د  اايا را  ألبد ااق سد ول نو بنأ حممن  بنأ ق ا انه ااقمند         (4)

 .(    د زا رته ص  ا  اف ع  ه ا م ع ش رااب ب ) 1  98/193ن حب ر األ  ار   (ا م ع ش راا اا ع 
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ُاَ  قدرَب أيب عبدد :ُقالُعنُأيبُاحلسنُالرضاُ): فقالوا ثمَّ َطَغوُ*ُُُُُ َمدن 
ُاَ  اهلل فوَق عرشهُاهلل  ُ.(1)(بشطِّ الفرا  اكن َكَمن 
ُاَ  قرَب احلسني بدن يلع :ُقالُاهللُُعنُأيبُعبد):ُوروواُُُُ يدوَم  َمن 

ُاَ  اهلَل يف عرشه ه َكَمْن  ُ.(2)(اعشو ا  اع فاً حبقِّ
ُأليبُعبدُاهللُ:ُزيدُالشحامُقالعنُ):ُويفُروايةُُُُُ ماُملنُزارُقربُ:ُقلت 

ُا  اهلل يف عرشه:ُقالُ؟احلسنيُ ُ.(3)(كمن 
زايداتُُُُُ ُ.!!؟وهلُتوقَّفتُهذهُالَْمزاداتُوالْم 
ما تقدوُل : قلُت أليب عبد اهلل : َعن حنَّان بن سدير قال):  وواُ:ُتناق ُُُُُ

ة وعمر : بعضكم أنه قالَ فإنه بلَغنا عن ، يف ُيا   قرب احلسني   ؟تعدُل ِحجَّ
، ولكدن ُو وه وال جتفدوه، ما تعدُل هذا لكَّه، ما أتعَف هذا احلديث: فقال: قال

ُ.(4)(وسيُِّد شباب أهل اجلنة، فإنه سيُِّد شباب الشهدا 

                                                           

بن ب و ادنع دن     ) 6  73-98/39ن حب ر األ ن ار    (ث اب دأ زار ق  اا ع ) 1  111ث اب األعم ش ص (1)
 .(و  اطره  ورط دأ اا ض  يف زا رته 

 334البنأ طن و      6/34ن هللق ن ش األعمن ش     (بن ب فضن  زا رتنه ع ان م ع شن راا     ) 11 ح ب امليار ا م  ن  ص  (1)

بن ب فضن  زا رتنه    ) 11  98/131  األ ن ار  ن حبن ر  (ان م ع شن راا    اا نع  في  ف م   ي وه دنأ فضن  زان رح   )

بن ب  ) 6  49ن   ر االع يف امل د هلل  زا رح قن  اا نع حملمن  األصن ع    تد ص     (...ص  ا  اف ع  ه يف ا م ع ش راا

 .( مأ زار اف يف عوشه : هلل  دأ زار اا ع  19

تأ ن  اسنحح  ب زان رح     بن ب ) 11اانوقد اخلن ص    11833ا االن م  اان ا  رقند  13/181وسن    اا ن لد    د ح ر   (6)

 .(ااس  ص   اف ع  ه وآاه واأل مد ص  ا  اف ع  عد ري ص   بل  اا 

 44  98/61حب ر األ ن ار    ن 663  133-99اقو  ااال اا صقوب اإلسس ط ال   اف اام ي دأ ش  رعد يف ا (4)
 .(واإلعح قاالموح واجلع ط و ب ب ي  زا رته ع تل ش اا َّ)
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ُ:ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ
تهم اللكيَنر       : املدؤمنني قال أمدري : قال عن أيب عبد اهلل ):  و  ُحجَّ

َو ، بعلَن  سوُل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يف هدم الُقُبو   .(1)(وكرس الصر
بعلدَن : قدال أمدرُي املدؤمنني : قدال عن أيب عبد اهلل ): و و  أيضاً      

، ال تَدْع ُصدو  ً إالَّ حموَتَهدا:  سوُل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم إىل املدينِة فقال
 .(2)(وال لكباً إالَّ قتلَْتهُ ،  َسويَّتهوال قرباً إالَّ 

ُ

/ُهلُألحدُحّقُاتلحليولُواتلحوريمُغو ُاهللُيفُاعتقوادُشويوخ34ُسُُُُُُ
ُ.؟الشيعة
ُأباُجعفورُ؟نعمج / ُُُُُ ألنَّ األئمدَة منَّددا ):ُ-وحاشواهُُ-قوالُُ~!ُفزعمواُأنَّ

موا َفُهَو ، فما أحلروا َفُهَو َح ٌل ، ُمفوٌَّض إيلهم ُ.(3)(َحرامٌ وما حرَّ
ُوُُُُُ ُ.(4)(انلاُس عبيٌد نلا يف الطاعة):ُ-وحاشاهُُ-قالُُ~ُالرضازعمواُأنَّ
ُالقاصمةُ:ُُُُُ
ُ: قال تعاىلُُُُُ  ُ   ُ   ُ ُ ُُُ   ُُ ُ ُ

  ُ ُ   ُ  ُ ُُُ  ُ ُُُ    ُُ  ُُُُ[48ُ]ُسورًُاتلوبة.ُ

                                                           

 .(ب ب تيوا  اا     11 ح ب اايي وااحجمي  واملوواح  ) 3/1133فووع ااك يف   (1)

 .(ب ب تيوا  اا     14 ح ب اايي وااحجمي  واملوواح  ) 3/1131فووع ااك يف   (1)

 .(ل   هفيٌ  يف ب    ااح  اض ود) 11  11/666ا م    ن حب ر األ  ار   663االرحي ص ص (6)

 مند    د ااغ ن  يف اانس  واأل   ب ب) 11  11/179  ار  األ ن حب ر ا م    (اجمل س ااالالث  ) 6  116األد اد ص (4)

 .(ا عد دسع  ود  اس غد ي  اس اهللس ا ود  ال اس غد ي  ُان وب    دل  د ااح  اض ن ص  ا  اف ع  ه وع  عد 
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َما واهللِ ما َدَعْوُهم إىل عباد ِ أنفسهم):ُ~ُقال أبو عبد اهللُُُُُ
َ
ولدو َدَعدْوُهم مدا ، أ

ُموا عليهم َح الً َفَعبددُ ، أجابوهم ولكْن أحلروا هلم َحرَاماً  وهم مدن حيدُث ال وحرَّ
ُُُُ.(1)(يشعرون

ُ

ُ.؟/ُماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُترابُوطنيُقربُاحلسني33ُسُُُُُُ
ُ.(2)؟(دا    ن لكِّ مِ  شفا ٌ   وطني قرب احلسني تراَب  إنَّ ):ُ/ُقالوا جُُُُُ
ي احلسني):ُوروواُُُُُ وأمانداً ، شفاً  ِمدن لكِّ دا   ُُإنَّ اهلَل َجَعَل تربة جدِّ

ُ.(3)(   ِمن لكِّ خو
فإنده  َحدنِّدُكوا أوالدكم برتبدة احلسدني ):ُوروواُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُ
ُ.(4)(أمانٌ 
ُ.(5)(كوا أوالدكم بما  الفرا دفحنِّ ):  ووا عن أيب عبد اهلل قال:ُتعارضُُُُُ
وال يُلحُ  به طنٌي غري قربه حَّتَّ قرَب انلبِّ صدىل ):ُوقالُشيخهمُاخلمي ُُُُُ

ُ.(6)(ىلعُاألقوىُألئمة عليهم الس ماهلل عليه وآهل وا
ُ

                                                           

 .(ااحق    ب ب 1 ح ب فض  اال د  ) 1/41يص ش ااك يف   (1)

وفضن ع  وآطاب ي  نع  ن ويحك دعن      روااد عأ توبد اا ع  86: د  اي  هلل  168-98/118يف حب ر األ  ار   (1)

 .توبحه ص  ا  اف ع  ه وفض ع  وآطابع  ويحك دع  ب بم  اجمل  د : !! وب َّب 

 .433د  اا أ اا  س بد ول و حمم  بأيا    اا    د  (س اا طي ع واجمل ) 96  618األد اد ص (6)

ن اا نج ط ع ن  اارتبند اا ن س د      (شن  ا ويدن     هللّ  طع ق  اا ع :  91اا  ب ) 1  114  د  اايا را  ص (4)

  .ا  خعد املل صو : حمم  دع ي امل س ي اخلوس   (اسحح  ب اس ب امل ا ط بع ) 639ص

 .(غ   ف هفض  اا وا  وشوبه واا:  16اا  ب ) 17  49  د  اايا را  ص (1)

 .( ح ب األطلمد واألشوبد ن ااق ش يف غ  اا  ا  : امل أاد ااح سلد) 1/116اواو اا س  د   (3)
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ُالشيعةُباالستنفاعُبادلاعءُبالطالسمُوالرمووز35سُُُُُُ ُشيوخ  ،ُ/ُهلُيقول 
ُ.؟واالستغاثةُباملجهول

ُِحرَزُأم ُاملوؤمننيُ:ُومنُأمثلةُذلك،ُجُ/ُنعمُُُُُ للمسوحورُُزعمهمُأنَّ
يطحُأيُبنوشُأيُبنوشُ،ُارشوشُعطنيطنو،ُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم):ُهو

لووشُخيطووشُ،ُياُمطيطرونُفريالسنونُ،ُماُومواُ،ُسواماُسووياُطيطشواُ
ُ.(1)(...مشاُصعوشُأوُطيعينوشُيلطفيتكش،ُمشفقيش

ُُُُُُ ُمونكم):ُأنهُقالُوافرتواُىلعُيلعي أوُخواَفُىلعُ،ُيفَُسوَفرٍُُوَمنَُضلَّ
ُ،ُيا صالُِح أغلَن:ُفلينادُِنفسهُ ي سوَّمَّ ُجنوويَّاُ  ُيفُإخووانكمُمونُاجلونِّ ُفوإنَّ
ُ.(2)(...صاحلا ُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ: قاَل اهلُل عدن املْشدكنيُُُُُ   ُ ُ  ُ ُُ ُ   ُ ُ  ُ  ُ

   ُُُُاكن الرجل ينطلد  إىل ): قالُ~فرو  القيم أن أبا جعفر ،ُ[6ُ]ُسورًُاجلن
ُ.(3)(قل لشيطانك ف ٌن قد اعذ بك: الشيطان فيقولالاكهن ايي يُويح إيله 

ُ.(4)(فزادوا اجلن باستعاذتهم بهم كرباً وعتواً ): وقال الفيض الاكشاينُُُُُ
ُ.؟/ُماُحكمُاالستخارًُباألزالمُيفُاملذهبُالشييع36سُُُُُُ

                                                           

 .(ع ذا  األ مد ع  عد اا الم ا ح ظ وغ ه دأ اا  ا  ب ب ) 6  91/196حب ر األ  ار   (1)

يصنح به يف جم نس واحن  يربنع د  ند       ب ب اا احن  هلل  امل  ند : ع ند يدن  املنؤدسع ع     ) 13  1/318 ح ب اخلي ش   (1)

بنن ب اسننحح  ب ) 4  8/413ن وسنن    اا ن لد    681اننه ااقمند   البنأ ب ب   (بن ب ممنن  اين ح ا م نن د يف طاسنه وط  نن ه   

 .(..عأ اا وا  وي  اس طي ا  ص ز ااح  دأ ملأ ض َّ
 .(س رح اجلأ) 711ت    ااقمد ص (6)

 .(س رح اجلأ) 161-1/164ت    ااي يف   (4)
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اسووتخارًُموالنوواُأموو ُاملووؤمننيُيلعُبوونُأيبُ):ُرووا،ُ(1)؟!مْشدوعة جُ/ُُُُُ
وتكتوَبُهوذهُاالسوتخارًُوجتعلهواُيفُ،ُْنُت ضومَرُشويئا ُأُويهُطالبُ
 وتضعهماُيفُإناٍءُفيهُماءٌُُاُيفُمثلُابلند ُويكونُباملَّيانوجتعلهم،ُرقعتني

َمواَُطلَوَعُىلعُ.ال تفعْل :ُويفُاألخرىافعْل : ويكوُن ىلع َهر إحداهما ه  ..ُفأي 
الفه،ُوجهُاملاء ُبع ُشيوخهمُمواكنو،ُ(2)(فافعْلُبهُوالُع  ُاالسوتخارًُخصَّ

عندُرأسُاحلسنيُ
(3).ُ

ُ: هذه االستخا   وغريها كلرٌي َُمالٌف لقول اهلل تعاىل:ُاتلعليقُُُُُ ُ  ُ

   ُ  ُُُُ ُ ُُ ُ     ُ   ُ  ُ   ُ ُ

ُ ُ ُ ُ  ُُُ ُ ُ ُ    ُ  ُُُ ُُ  ُ ُ

  ُ  ُ ُُُ  ُ   ُُ  ُ  ُُُ  ُ  ُ   ُ

 ُُ  ُُُ ُ ُ ُ  ُُ   ُ ُُُُ ُ ُُُُ[

ُ ُاملائدً ُ[4ُسورً أنه اكن يُعلِّم  وَمالٌف ملِا  واه بعض أئمتهم عن  سول اهلل ،

: يقول ، كما يُعلِّمهم السو   من القرآن، االستخا   يف األمو  لكِّهاُ{ُالصحابة
امهلل إين : ثمَّ يلقل، إذا همَّ أحدكم بأمر فلريكع  كعتني من غري الفريضة)

                                                           

 .(ب ب ص د االسحخ رح 6 ح ب اايالح  ) 6/611ُاسظو : فووع ااك يف   (1)

بن ب  ) 4  88/168ن حبن ر األ ن ار     (اسحح  ب االسحخ رح ب اوقن ع و    حعن    ب ب) 4  1/117  اا  لدوس     (1)

 .(االسحخ رح ب ا س طق
 .(  د دوحد  ب ب اسحح  ب االسحخ رح عس  ري  اا ع) 1/166اا  لد  ُاسظو : وس     (6)
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فإنَك تقدُ  ، وأسألَك من فضلَك العظيم، بقد تَك أستخريَك بعلمَك وأستقد َك 
ُ.(1)(...وأنَت ع َُّم الغيوب، وتعلُم وال أعلمُ ، وال أقد ُ 

ُ

ُ.؟/ُماُحكمُالتشاؤمُباألمكنةُواألزمنةُعندُشيوخُالشيعة37سُُُُُُ
موونُ،ُجُ/ُالتشواؤمُباألمكنوةُواألزمنووةُمونُعقيودتهمُُُُُ وافوورتواُبثو اُ 

ُ:ُمنهاُ،الرواياتُادلالةُىلعُذلك ُانليبَّ انَتُحوا ):ُقالُماُافرتاهُشيوخهمُأنَّ
ياثة:ُوالُأحسبهُإالَُّقالوال تطلبوا املْكَث فيها ، ، مرصَ  ُ.(2)(وهو يُو ُ  اىِّ
هومُ،ُمدن أهدل الشدوم:ُولكْنُقولوا،ُمنُأهلُالشام:ُالُتقولوا):ُوافرتواُُُُُ

ُمنهمُالُأبناءُمرصُل عنواُىلعُلسانُداودُ ُ.(3)(قردًُواخلنازيرفَجعَلُاهلل 
ُُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ: قال اهلل تعاىل عدن أ ض الشدامُُُُُ                             

                                                          ُُُ[ُ
ُ.[8ُسورًُاإلرساءُ

ُعندُشيوخُالشيعةُداعءُغ ُاهللُتعا 31سُُُُُُ ُ.؟ومىت،ُ/هلُجيوز 
ُ.!!؟! بْشط أالَّ يعتقَد أنَّ ذلَك املدعّو  بَّاً ؟نعمج/ُُُُُُ

                                                           

 .(االسحخ رح ب اوق عب ب ) 4  88/118أل  ار  ن حب ر ا (يف صالح االسحخ رح) 671دك رم األرالق ص (1)

 .(املم و  دأ اا   ا  وامليد م دسع  وغوا  ع  ب ب) 11  17/111حب ر األ  ار   (1)

 .8  17/138 اا  ب اا  ب  حب ر األ  ار  (6)
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ُيشءُمن):ُقالُآيتهمُاخلمي ُُُُُ ُالرَكُهوَُطلَب  أحدُغ ُاهللُباعتبوارُُإنَّ
ُ ُوامليت،ُعداُذلكُفليسُُشاك ُُوماأنُرب  حىتُأنُ،ُالُفرَ ُيفُذلكُبنيُاليحِّ

 .(1)(أَطلَبُاحلاجةُمنُاحْلََجِرُوالَْمَدِرُليسُُشاك ُ
ُُ:ُاتلعليقُُُُُ
 .هذا هو عنُي رشك أهل اجلاهليةُُُُُ
ُ: عدنهم تعداىل قال اهلل      ُُ  ُ ُُ   ُ ُُ ُ    ُ ُ

  ُ ُ    ُ ُُ   ُُُُ  ُ ُ ُُ ُ  ُُُُُ ُ

 ُُ  ُ  ُُُُ[4ُ]ُسورًُالزمر.ُ
ُ

ُرسووََل34ُسُُُُُُ لوةُاملعوراجُيفُاعتقوادُشويوخُيلُ/ُبيَفُخاطَبُاهلل 
ُ.؟الشيعة
ُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليهُ:ُعنُعبدُاهللُبنُعمرُقال):ُج/ُافرتواُُُُُ سمعت 

ئل ُلغٍةُخاطبكُرب كُيللةُاملعراج:ُوآَلُوقدُس  خاطبَن بلغة يلعِّ :ُفقالُ؟بأيِّ
ُ، بن أيب طالب ُ.(2)(؟يا  بِّ خاطبتَن أم يلعّ :ُفأهلم ُأْنُقلت 

ُُ:اتلعليقُُُُُ
ُ: قال اهلل تعاىلُُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ  ُ  ُ

  ُُ ُُُ ُ   ُ ُُ ُ ُ ُُُُ[35ُ]ُسورًُالشورى.ُ
ُ

                                                           

 .(ق اد األو / ااح ح   : ط ا اا ود دأ األد ا امل) 13  ف األسوار ا خم ين ص (1)

 .(ب ب يف فض    يد  املؤدسع ع د بأ يبد ط اا ) 1/198هللرش ط ااق  ب ألبد اا أ اا ا مد   (1)
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ُ.؟فرِّ ُشيوخُالشيعةُبنيُاهللُتعا ُوبنيُأئمتهم/ُهلُي 51ُسُُُُُُ
ُألئموتهمُ؟ج/ُالُُُُُ ُالشيعةُبأنَّ حالدة  وحانيدة برُخيدة ):ُفقدُذبَرُشيوخ 

شري يف اىاع ، أويلَّة جتري عليهم فيها صفا  الربوبية
ُ
ال فرق بينَك : وإيله أ

ُ.(1)(وبينهم إالَّ أنهم عبادَك املخلصون
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ: اهلل تعداىلقال ُُُُُ ُ ُُُ ُُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ ُ  ُ

 ُ  ُُُُُ ُُُُ   ُ  ُُ   ُُُُ74]ُسووورًُانلحوول-

سدت نفُسددهوقدال سدبحان،ُ[73ُُ ُ: ه عدن نفسده تقدَّ ُ   ُ ُُ ُ  ُ

  ُُُُ[88ُ]ُسورًُالشورى.ُ
ُ

/ماُهوُالركُباهللُتعوا ُومواُمفهوومُالورباءًُمونُاملرورنيُيف58ُسُُُُُُ
ُ.؟اعتقادهم

ُأوُُالْشكج/ُمادًُُُُُُ ل  ت طلوقُعنودُيفُالقرآنُالكريمُيفُمجيعُمواردهاُت َؤو 
ىلع َمن لَم يعتقد إمامدة أمدري املدؤمنني واألئمدة مدن وىه ):ُشيوخُالشيعة
َل عليهم غريَهم،ُعليهمُالسالم ُ.(2)(وفضَّ

ُأباُجعفرُُُُُُ ُ.(3)(ُُُُبوالية يلعَ ُُُُ):ُقالُ~فروواُأنَّ

                                                           

 .111  1/697دي ب ح األ  ار يف ح  د كال  األر  ر   (1)

وبن الاحعد ع ن عد اا نالم     سنالم بعند  مع واإل    وامل ن  واإل تأوا  املؤدسع ب ب) 133  16/693حب ر األ  ار   (1)

 .(بأع ا عد وخم ا  عد ..واجل   واا  غ   وااال  وااليى ..وااك  ر وامل و ع

 .131  673ت    فوا  ص (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
000 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

األخباَ  متضافرٌ  يف تأويِل الْشِك  إنَّ ):ُوقالُشيخهمُأبوُاحلسنُالريفُُُُُ
ُ.(1)(بالْشك يف الوالية واإلمامة: باهلل والْشك بعبادته

ُاملجليسُ ُُُُُ هم ُسيِّد  ُوقال ُالالكم): ُوحاصل ُيفُ: ُظاهر ها ُالرك ُآيات أنَّ
ُالظاهرً ُاألصنام ،ُ ُاحلقِّ ُأئمة ُمع ُشروا

 
ُأ ُاذلين ُاجْلَْور لَفاء ُخ  ُيف وباطنها

ُ:ُُسبحانهفقوَل،ُون صبواُماكنهم    ُ ُ   ُُُ  ُ  ُُُ

 يد يف بطنها 
ُ
ُبالالَّتأ ُوبالعزَّى، األول: ُوباملناً، اثلاين: حيثُ، اثلالث:

وهم َُسمَّ ُوآَلوخبليفة  سول اهلل ، بأمري املؤمنني: ُعليه ُاهلل ،ُصَّل
ي  ُ.(2)(وأمثالُذلك، ذي انلو ينو، والفا وق، وبالصدِّ

ُوقالُُُُُ ا ُعدَّ من َضو يا  دين اإلمامية): ، .. الربا   من أيب بكر.وِممَّ
ُ.{(3)(ومعاوية، وعلمان، وعمر
ُعندُشيوخُالشيعةوُمنكُر ُُُُُ م!اكفرٌ : الُّوريِّ ُ.!ُبماُتقدَّ
: هميف اعتقدادُ-ُ{أيُالصوحابةُُ-وأوُل َمن أَهَر الربا   من املْشدكني ُُُُُ

مُ؟عبدا ُبنُسبأُايلهودي ُ.بماُتقدَّ
واليتُي ناديُبهاُ،ُفهذه يه الربا  ُ من املْشكني يف اعتقاد شيوىن الشديعةُُُُُ

وأُشفُ،ُويفُأفضلُأيامُالعام،ُآياتهمُعرَبُمس اتهمُالغواغئيةُيفُموسمُاحلج
ُ.أماكنُادلنيا

                                                           

 .ا ل د د 131دوآح األ  ار ص (1)

 .(..دلجياته واسحج بد طع اته ودل اد يد ره وغوا ا شأ ه ب ب) 133  48/93حب ر األ  ار   (1)

 .ا مج  د 91-93االعحق طا  ص (6)
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ُ:ُبل إنَّ من عقائد شيوىن الشيعةُُُُُ
ُأباُبكرُوعُُُُُ ُموسوِمُحوجُيُ}مورُأنَّ حوىتُيرمونهمواُ،ُي ظَهورانُهلومُيفُلكِّ

ُ.(1)باحلجارًُأثناءُريمُاجلمار
ُ

ويفُدخوولُ،ُ/ُهلُللكواببُوانلجومُتأثٌ ُيفُالسوعادًُوالشوقاو55ًسُُُُُُ
 .؟اجلنةُوانلارُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة

ُ.!!ج/ُنعمُُُُُ
ُأباُعبدُاهللُقاُُُُُ ُالشيعةُالمي ُأنَّ ج ):ُلفقدُافرتىُشيخ  َمن سافَر أو تدزوَّ

ُسىن
ْ
ُ.اجلنة:ُأي،ُ(2)(والقمر يف العقرب لَم يََر احل

ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُُُڀُُپُُپُُپپُُٻُُٻُُٻُُٻُُٱژُ: قدال اهلل تعداىلكمدا ، إنَّ اهطرير من عقائد املْشكنيُُُُُ
ُ.[848ُ]ُسورًُاألعرافُُژُُٹُُٹُُٹُُٹُُُٿُُٿُُٿُُٿُُٺُُٺُُٺٺُُڀُُڀُُڀ
بمفاتحُالغيبُغ ُنفسهُيفُاعتقادُشيوخ54ُسُُُُُُ ُاهللُأحداُ  /ُهلُاختصَّ

ُ.؟الشيعة

                                                           

عن ا عد وهنند  ي عند الوضن   ع ن عد    ي مند ع نن عد اا نالم   يف األ بن ب ) 8  49-1/48  و اان رو     ُاسظنو : بين   (1)
وتظعنو  . . عد اظعوو  بل  د تعد واظعنو دنسعد ااغوا نا   ي ب ب) 13  633-17/631األ  ار  ن حب ر  (د ت  واوو عد
 .( عدد ا  دأ يوا   عد ويع امد األ

 .(ا م ااق  دد ح اا      413 ح ب ااووضد  ) 8/1136  ااك يفدأ ووضد اا (1)
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ُعلياُ ُُُُُ نبيَّداً إالَّ وأندا  ومدا بعدَث اهللُ ):ُقالُج/ُافرتىُشيوخُالشيعةُأنَّ
جنُز عداتهأقيض دينه 
ُ
ولقدد وفددُ  ، ولقد اصطفاين  يبِّ بالعلم والظفر، وأ

ُ.(1)(وأعطاين مفاتيح الغيب، فعرَّفَن نفسه، إىل  يب اثَن عَْش وفاد 
ُأبوواُعبوودُاهللُقووالُُُُُ إين ألعلددُم مددا يف السددماواِ  ومددا يف ):ُوافوورتواُبووأنَّ

وأعلددُم مددا اكَن ومددا ، وأعلددُم مددا يف انلددا ، وأعلددُم مددا يف اجلنددة، األ تدني
ُ.(2)(يكونُ 
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُُ: اهلل تعاىل يقول عن نفسه يف كتابهُُُُُ  ُ   ُُ   ُُُُ  ُ

 ُ ُ ُ    ُُ ُ ُ ُ  ُ ُ   ُ ُ ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ ُ

 ُ ُُ ُُُُُاألنعام ُ[54ُ]ُسورً ُُُ: ويقول سبحانه،  ُ ُ ُ  ُ

 ُ   ُُُُ ُ   ُ ُ   ُُُُ[56ُ]ُسورًُانلمل.ُ
ُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُتوحيدُالربوبية53سُُُُُُ
ُ جُ/ُُُُُُ ُ.عا إنُشاءُاهللُت ألسئلة واألجوبة اآلتيةصاً يف املخَّ  يتبنيَّ
ُ
ُُ.؟/ُهلُيقولُشيوخُالشيعةُبوجودُرٍبُمعُاهللُتعا 55سُُُُُُ

                                                           

 .(س رح اا قوح) 67  37ت    فوا  ص (1)

ن واجلسند وااسن ر  ن ر  عنسعد ع ند اا نم ا واأل    حجناُ  عد ع ن عد اا نالم ال اُ  ي ب ب) 8  13/111حب ر األ  ار   (1)

 .(وال م   ع د د      ود  اك   هلل  ا م ااق  دد نر  و  ع  عد د ك   اا م وا  واألوي ه ُع
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ُعليوواُ  جُ/ُُُُُ ُالشوويعةُأنَّ أنددا فددرٌع مددن فددروع ):ُقووالُزعووَمُشوويوخ 
ُ.(1)(الربوبية
ُتطوَّرواُيفُالضاللةُفقالواُبأنهُُُُُُ أندا  بر األ ِض ):ُ-وحاشواهُُ-قالُُثمَّ

ُ.(2)(ايي يَسكُن األ ُض به
ُ.(3)(إمام األ ض:ُيع )ُُُُُُ:ُاُيفُقولُاهللُتعا وقالوُُُُُ
ُويفُقوَلُتعا ُُُُُ :ُ ُُ ُ  ُ  ُ  ُُ ُ ُ ُُ يُردر إىل أمري

ُُ.ُُُُُ)(4)ُاملؤمنني
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
: ُُُُُُُُُُقال اهلل تعاىل َُماطباً نبيَّه ُُُُُ

ُُُوقال تعاىل،ُ[584ُ]ُسورًُالشعراء :ُ ُُُُ  ُ  ُُُ ُ ُُُُ ُ

 ُ ُ   ُُُُ  ُ  ُُُُ[11ُ]ُسورًُالقصص.ُ
ُ

نياُواآلخرًُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة56سُُُُُُ ُ.؟/َُمنُاذليُيترصَّفُيفُادل 
َما علمَت أنَّ ):ُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~جُ/ُروىُالمي ُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُُ

َ
أ

نيا واآلخر َ لإلمامِ  ُ.(5)(ويَدَفُعها إىل َمن يَشا ُ ، يََضُعها حيُث يَشا ُ ، اىر
                                                           

 . 1/73شو  اايا رح اجل دلد ااك  ح   (1)

 .ا ل د د 19دوآح األ  ار ص (1)

ن دلجنند يح طاننا اإلدنن م  (سنن رح اايدننو) 1  3/131 هنن    ن ت  نن  اا (سنن رح اايدننو) 191ت  نن  ااقمنند ص (6)

 .ل د ااك را د اال د دا (ي  األر  ت وق بس ر املع ي ) 1/681املع ي  

 .19دوآح األ  ار ص (4)

 .(ب ب ي َّ األر    ع  اإلد م  4 ح ب ااجد  ) 1/638يص ش ااك يف   (1)
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ُاتلعليقُ:ُُُُ
ُُُُ: قال اهلل تعاىلُُُُ ُ ُُ ُ  ُُ  ُُُُ،

هُم اهلُل تعاىل ُمنكراً عليهم رشكهم بقوهل ا اعرتََ  املْشكوَن وخبَّ ُُ: فلمَّ ُ

 ُُُ،ثمَّ قاَل اهلُل تعاىل :ُُُُ  ُ ُُ   ُ  ُُ

  ُُُُ،هم اهلُل تعاىل ُمنكراً عليهم رشكهم بقوهل وا وخبَّ ا أقرر ُُ: فلمَّ ُ

 ُُُ،اىلثمَّ قال اهلل تع :ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ

ُُ   ُُ  ُُُُ هُم اهلُل تعاىل ُمنكراً عليهم وا وخبَّ ا أقرر فلمَّ
ُُ: رشكهم بقوهل  ُ   ُُُ ُ  ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ

 ُُ ُ   ُ ُ ُُ ُ  ُُ  ُُ ُ  ُ  ُ ُ ُُ ُُ

 ُ ُُ ُ   ُ   ُ    ُُُُُُ45ُ-13]ُسورًُاملؤمنون
].ُ
ُ

ُاحلوادَثُالكونيةُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة57سُُُُُُ ِدث  ُ.؟/َُمنُاذليُحي 
:ُروواُعنُسماعةُبنُمهرانُقال،ُجُ/ُأم ُاملؤمننيُيلعُبنُأيبُطالبُُُُُُ
ُعندُأيبُعبدُاهللُ) ُوأبَرقَتُبنت  فقالُأبووُعبودُاهللُ،ُفأرَعَدتُالسماء 

ُ: فإنده ِمددن أمددِر ، مدن هددذا الرعددد ومدن هددذا الددربقأَمدا إندده َمددا اكَن
ُُ؟صاحبكم ُأم ُ:ُورووا،ُ)(1)ُأمرُي املؤمنني:ُقاَلُُ؟َمْنُصاحب نا:ُقلت  أنَّ
أنا لساُن ، أنا عنُي اهلل يف أ ته):ُوقالُوهوُفوقها،ُررَبُسحابةُاملؤمننيُ

                                                           

 .و مد األس  ب(وا  سخنو مد اا ح ب ع عد ي ب ب) 4  66-17/61ن حب ر األ  ار   617االرحي ص ص (1)
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 ، اهلل انلاط  يف خلقه
ُ
، ي يُؤىت منهأنا باُب اهلل اي، أنا نوُ  اهلل ايي ال يَطفأ

دُته ىلع عباده ُ.(1)(...وُحجَّ
ألديَ  ، ماذا تستنبُط أيها املسلُم املنصُف العاقُل من هدذه الروايدا :ُاتلعليقُُُُُ

وأنَّ هل رشاكً يف ، فيهددا اداع  ممددن وتددعها مددن شدديوىن الشدديعة لربوبيَّددة يلَع 
ُُ: واهلل يف كتابدده الكددريم يقددول، الربوبيددة ُ ُ  ُ  ُ   ُ ُ

   ُ   ُُُُ[85ُ]ُسورًُالرعد.ُ
ُألئمتهمُقدرًُىلعُإحياءُاملوىت51سُُُُُُ ُ.؟/ُهلُيعتقدُشيوخُالشيعةُبأنَّ
ُعلياُ !نعم جُ/ُُُُُ اذليُمنُأخواَلُمنُبو ُُأحياُالشابُ!ُفقدُافرتواُبأنَّ

ُرَرَ ُقرَبه ُخمزومُ ُ،ُبرجلهحيث  ُمنُقربهُوقودُانقلَوَبُلسوان ه  فَخَرَجُالشاب 
ُ.(2)}ألنهُماَتُبماُيزعمونُىلعُسنةُأيبُبكرُوعمرُ

وطُ):ُتقوولُروايوتهم،ُموىتُمقربًُاجلبانوةُبوأمجعهمُوأحياُُُُُُ واُتوسَّ فلمَّ
وَدخلَهمُمنُاذلعورُمواُ،ُاجلبانةُتكلََّمُبكلمةُفاضطربتُوارجتَّتُقلوبهم

ُ.(3)(..ألوانهمشاءُاهللُ،ُوامتقعتُ
ُرَضََبُ):ُتقوولُروايوتهم،ُاحْلََجَرُفخرَجتُمنهُمائةُناقوةَُورَضََبُُُُُُ ثومَّ

مَعُمنهُأننيُيكونُللنو ُعندُخماضوهاُ،ُ بقضيبُرسولُاهللُىلعُاحلجرُفس 

                                                           

 .(س  بوا نو مد األن  ح ب  عد ع سخنو مد اايب ب ) 1  17/64أل  ار  حب ر ا (1)

 .(ب ب د ا  يد  املؤدسع ص  ا  اف ع  ه 7 ح ب ااجد  ) 1/647ُاسظو : يص ش ااك يف   (1)

وابنحالا  ن وشن  ا املوضن    ن ح ن ا املن ت    هللب ب اسحج بد طع اته صن  ا  اف ع  نه يف   ) 1  41/194حب ر األ  ار   (6)

 .(ع اا ب ا الا  وحن  ذاباأل
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وقدُتعلَّوَقُمنوهُرأسُ،ُوخرجُمنهُرأسُناقة،ُفبينماُبذلكُإذاُانشقُاحلجر
ُواحودًُخذهُ:ُالبنهُاحلسنُالزمامُ،ُفقالُ ،ُفخَرَجُمنهُمائةُناقةُمعُلكِّ

ُ.(1)!(!فصيلُلك هاُسودُاأللوان
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
ُ: قال اهلل تعاىلُُُُُ ُُُ ُ   ُ ُ  ُ ُُُ ُُ ُ ُ

 ُ ُ   ُُ ُُ ُ    ُ ُُُُ  ُ ُ   ُ ُ ُُ ُ

ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ  ُ ُ ُ ُُُُُ  ُ

 ُ ُ  ُ ُ  ُ ُُ  ُ   ُُ ُ ُ   ُ  ُُ ُ ُ ُ

 ُ  ُُ ُ  ُ ُ ُُ  ُ ُ ُ ُُ ُ  ُ   ُُُ
ُ.[14ُ-77]ُسورًُيسُ

ُ

ُ.؟فماُأىلعُمقاماتُاتلوحيدُعندُشيوخُالشيعة:ُ/ُإذا 54ُسُُُُُُ
أنَّ وجود أئمتهم هدو عدنُي وجدوِد :ُوحقيقتها!!ُ!القول بوحد  الوجودجُ/ُُُُُُ

ُيفُاتلوحيد،ُاهلل تعاىل ُ  (2)فهوُالغاية  واُيقولووَنُعلووا َسُعمَّ تعا ُاهللُوتقودَّ
ُ.بب ا ُ
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
إنَّ االجتاه الصدويف املتطدرِّ  قدد تغلغدل يف كيدان املدذهب االثدَن عْشدي ، ُُُُُ

وعشعش يف عقول أساطني املذهب من املتأخرين ، وبني األفاك  الصوفية الغايلة 
ُ.والعقائد الشيعية املتطرِّفة تشابٌه وت ق  

ُ

ُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُتوحيدُاألسماءُوالصفات61سُُُُُُ
                                                           

 .اا  ب اا  ب  .13  41/198  ر اا  ب املي  (1)

 .1139حملم  دع ي بأ يبد ذر ااسواقد املح ف  سسد  166-161ُاسظو : و دع اا ل طا  ص (1)
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يفُاملسائلُاآلتيةُإنُشاءُاهللُتعا جُ/ُيُُُُُ صاُ  لخَّ ُذلكُم  ُ.تبنيَّ 
ُ

ُشيوخُالشيعةُباتلجسيم68سُُُُُُ  ُ.؟/ُهلُيقول 
ُبنُاحلكومه:ُوأوُل َمن قاَل من شيوخهم بأنَّ اهلل جسمٌ ؟ُ!نعم جُ/ُُُُُ ،ُشام 
ُاهلَلُجسمٌُقالُ ُونهاية،ُبأنَّ ُطوَلُمثلُ،ُوأنهُطويٌلُعريٌ ُعميٌقُ،ُذوُحدي وأنَّ
ُاهللُسبعةُأشبارُبشربُنفسه،ُضهعر إنَّ ):ُوقالُابنُاملرتىضُالزيودي،ُ(1)وأنَّ

ُ. (2)(إالََُّمنُاختلَطُمنهمُباملعالة،ُُجلَّ الروافض ىلع اهجسيم
إنَّ بعدض : قلُت أليب عبدد اهلل : عن يعقوب الرسَّاج قال):  ووا:ُتعارضُُُُُ

إنده يف صدو  ِ أمدرد  : قال آخدرو، أصحابنا يزعُم أنَّ هلل صو   ملل صو   اإلشسان
سبحاَن اهلل ايي ليَ  : فقال، ثمَّ  فَع  أسه، فخرَّ أبو عبد اهلل ساجداً  !جعد  َقَطط  

ُ.!!(3)(...وال حُييط به علم، كملله يشٌ  وال تد كه األبصا 
ُ

ُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُاتلعطيل65سُُُُُُ
ُقوالُ،ُمُلصفاتُاهللُتعوا جُ/ُبعدُأنُغالُشيوخُالشيعةُيفُإثباتهُُُُُ حوىتَّ

ُيفُاملذهبُالشييعُيفُأواخورُاملائوةُُ!بعضهمُبالقولُبوحدًُالوجود بدأُاتلغ  
بتعطيلُاهللُتعوا ُمونُ:ُحيثُتأثَّرُشيوخهمُبأئمةُاملعالةُالقائلني،ُا ا ة

                                                           

ن حبن ر   ( حن ب ااح ح ن  ن بن ب ااسعند عنأ ااين د بغن  دن  وصنف بنه    نه تلن              ) 1/76ُاسظو : يصن ش ااكن يف     (1)

 .(... ش واالا طااح   ه واا ب ب   د اجل د وااي رح و) 6/188األ  ار  

 .149-148ص ن اا ر االع 19ص املس د واألد  (1)
 41  6/634ن حبن ر األ ن ار     (بن ب ي نه عنيَّ وون َّ ان س ال ند وال صن رح       ) 19  131صالبنأ ب ب انه   ااح ح    (6)

 .(...ب ب   د اجل د وااي رح وااح   ه واا  ش واالا ط وي ه ال ا ر  ب ا ا )
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حُعالَّمتهمُابنُاملطهورُبوذلكُ صفاتهُا ابتةَُلُيفُالكتابُوالسنة،ُوقدُرصَّ
ُ.(1)(نَّ مذهبنا الشيع يف األسما  والصفا  كمذهب املعتلةبأ):ُفقال
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
لُُُُُ َََعَث  سله عليهم الس م يف صفاته بإثبا  ُمَفصَّ ، ونيف ُُممل، اهلُل سبحانه 

قال اهلل ، وانليف ُمم ً ، وهلذا يأيت اإلثبا  للصفا  يف كتاب اهلل تعاىل ُمفصَّ ً 
ُ: تعاىل ُ  ُ ُُ ُُُ ُ ُُ  ُ  ُُ ُ

ُُُ   ُ ُُ ُ  ُ  ُُُُفانليف جاَ  ُُمم ً ُ[88ُ]ُسورًُالشورى :ُ

 ُ   ُ ُُُا يف اإلثبا  ، ه طريقة القرآن الكريم يف انليف اغعاً وهذ وأمَّ
ُ: فيأيت اهفصيل ُ  ُ  ُُُ وكآخر سو   احلْش وشواهد هذا كلري. .

ُ.لخا
ُ

ُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُالقولُخبلقُالقرآن64سُُُُُُ
يف القول خبل   (3)واملعتلةُ،(2)لقد حذا شيوىُن الشيعة َحْذَو اجلهمية جُ/ُُُُُ

همُاملجليسُالقرآن بداُب أنَّ القدرآَن ):ُيفُبتوابُالقورآنُ(4)وقدَُعَقَدُشيخ 
ُ.(َملوٌق 

                                                           

 .713ا ح أ بأ ا سف بأ امل عو اا د املح ف  سسد  61صيف يص ش اا اأ امل رتش اأ   ع  (1)

: يت  ع اجلعد بأ صن  ا  ن دنأ ضنالالته : ااقن ش بس ند ااين    ن وبن ع يرنوى ن  ن اق ش ب إلرون ا ن            اجلعم د (1)

 .ا م  د 118. ُاسظو : ااحس  ه وااوط ص.واجل  ن وفس ا اجلسد وااس ر

ويدن  دنيه س  يف   ):  118يف شو  األصن ش اخلم ند ص   411ع   اجل  ر بأ ي   امم ا د امللحياد   ق ش ااق ضد (6)

 .(فع  : ي َّ ااقوآ   الُم اف تل   ووح ه ن وه  خم  ٌق ُدح  ث -يي يف ااقوآ   -ذاب 

 .روااد (11)وذ و ف ه  89/117حب ر األ  ار   (4)
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ُالشيعةُحمسنُاألمنيُبقووَلُُُُُ ُذلكُآية  د  : قالدت الشديعة واملعتلدة):ُوي ؤرِّ
ُ.(1)(القرآن َملوق

ىلعُإنكارهمُلصفةُالالكمُهللُتعوا ُُُُُ ُاهللُعونُقووهلمُتعوا ،ُوهذاُبناءاُ 
بب ا ُ ُ.علواُ 

ُ:ُالقاصمةُُُُُ
ُ.(2)(إنه الكم اهلل غري َملوق): ُسئل إمامهم الرتا عن القرآن فقالُُُُُ

ُُُ

/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُرؤيةُاملوؤمننيُلوربِّهمُسوبحانهُيووم63ُسُُُُُُ
واُىلعَُمنُقوالُبرؤيوةُاملوؤمننيُلوربِّهمُسوبحانهُيوومُ،ُالقيامة وبماذاُحَكم 

ُ.؟لقيامةا
ُأباُعبدُاهللُجعفورُبونُ:ُعنُإسماعيلُبنُالفضلُقال):ُجُ/ُروواُُُُُ سألت 

ُ؟اهللُتبواركُوتعوا ُهولُي ورىُيفُاملعوادُعن:ُحممدُالصاد ُعليهماُالسالم
إنَّ األبصداَ  :ُياُابنُالفضول، سبحاَن اهلل وتعاىل َعن ذلك علواً كبرياً :ُفقاَلُ

ُ.(3)(، واهلُل خالُ  األلوان والكيفيةال تُد ُك إالَّ ما هَلُ لوٌن وكيفيةٌ 

                                                           

 .1/431يع    اا  لد   (1)

 .(يف فض  ااقوآ ) 17  1/19  شد ت    اال  (1)

 .(ا   ف ع وا  اآلأب ب   د ااوؤاد وت) 1  4/61  حب ر األ  ار (6)
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همُاحلّرُالعاميلُُُُُُ وَحَكدَم ، (1)نيف الرؤيدة مدن أصدول أئمدتهموََجعَلُشيخ 
ُاكلرؤيدة، با تداد َمن شَسدَب إىل اهلل بعدض الصدفا  جعفرُانلجيفشيُخهم 
 .(2)وغ ها
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُن نيف الوجود احلد ِّ ُُُُُ ! ألنَّ َمدا ال ؟هلل تعداىل هذه العقيد  لشيوىن الشيعة تتضمَّ

وهذا يُناقض أيضاً ما  واه شديخهم اللكيدَن عدن أيب ، كيفيَة هل ُمطلقاً ال وجوَد هل
ها غدريُهُ ): أنه قال ~ عبد اهلل وال ، ولكْن ال بُدَّ من إثبا  أنَّ هل كيفيًة ال يستحقر
ُ.(3)(وال يَعلَُمها غريُهُ ، وال حُياُط بها، يُشاَ ُك فيها

ُةُظهورُشيوخُالشيعةُ:قاصمُُُُُ
ُ: قال اهلل تعاىلُُُُُ ُ ُُُُ  ُ  ُُُُوقال يف ،ُ[54ُ-55]ُالقيامة

ُُ: الكفا  ُ ُ  ُ ُ   ُُُُوسأل أبو بصري أبا عبد ،ُ[85ُ]ُاملطففني
ُُُُُ.(4)(نعم: قالَ  ؟هل يراهُ املؤمنوَن يوَم القيامة أخربين عن اهلل ): ~ اهلل

ُ

                                                           

  اف س ح  ه ال تواه عع وال ا ر ه بينو يف اان     وال يف   ي ب ب) 1/177 يص ش األ مد ا ي ش املعمد يف ُاسظو : ا (1)

 .(اآلروح وال يف ااس م وال يف اا قظد

 .جلل و رضو ااسج د 417صأ ر     د عم   اا والد ااغواا ع  ف ااغ    (1)

 .(ب ب هللطالق ااق ش بأ ه شدا 3 ح ب ااح ح    ) 1/36يص ش ااك يف   (6)

وان   أب ب   د ااوؤاند وت ) 14  4/44ن حب ر األ  ار   (ب ب د  و ا يف ااوؤاد) 13  116ااح ح   البأ ب ب اه ص (4)

 سن ي اجليا نوي   اسلمند اف ع ن  اف اا ن ين امل    (اق   ح ش ااجنا واأل ن ار  ) 1/198ن   ر اا اهع   (ا   ف ع اآل

 .1111املح ف  سسد 
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ُ؟/ُهلُيقولُشيوخُالشيعةُبصفةُالزنولُهللُتعوا ُلسوماءُادلنيوا65سُُُُُُ
واُىلعَُمنُأثبَتُهذهُالصفةُىلعُماُيليقُجباللُاهللُوعظمته ُ.؟وبماذاُحَكم 

ُالشيعة جُ/ُُُُُ وحَكَموواُ، (1)إ ُسماءُادلنيواُنزوَل اهلل تعاىل لقدُنَ ُشيوخ 
ُ!.ىلعَُمنُأثبَتُهذهُالصفةُبالكفر

. إنده يدْنُل إىل السدما  .وَمن قال):ُقالُشيخهمُاملعارصُحممدُبنُاملظفرُُُُُ
فإنده بمْنلدة الاكفدر ، أو حنو ذلك، أو أنه يظهُر إىل أهل اجلنة اكلقمر، اىنيا
ُ.(2)(خللقه يوم القيامةإنه يرتا   : . وكذلك يُلحُ  بالاكفر َمن قاَل .به
ُ:ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ
ُإ ُالسماءُادلنيا):ُ~َُسأل  جٌل أبا عبد اهللُُُُُ ُإنهُيزنل  قالُأبوُعبدُاهللُُ؟فتقول 
ُ: ت به واألخبا ، نقوُل ذلَك  .(3)(ألنَّ الروايا  قد صحَّ
بدا  بتشدبيه إث: إن للناس يف اهوحيد ث ثة مدذاهب):ُ~ُقال إمامهم الرتاوُُُُُ

ُُ ، ومذهب إثباٌ  بد  تشدبيه، ومذهب انليف ، فمدذهُب اإلثبدا  بتشدبيه ال جيدو
ُ.(4)(إثباٌ  ب  تشبيه: والطري  يف املذهب اثلالث، ومذهب انليف ال جيوُ

ُ

                                                           

 حنن ب ااح ح نن  ن بنن ب ااو نند   ) 91-1/93ُاسظننو بلننض رواانن تعد يف هلل كنن ر ااسننيوش اإلمنند : يصنن ش ااكنن يف        (1)
 .( حق ش عسه تل  ب ب   د اايد   واملك   وااو د واال) 6/611ن حب ر األ  ار   (واال حق ش

 .ا مظ و (: عق  تس  يف اف 1اا ي  األوش : اإلم    ) 63عق    اإلد د د ص (1)

   .(ك   وااو د واال حق ش عسه تل  ب ب   د اايد   وامل) 61  6/661حب ر األ  ار   (6)

 .(..ب ب   د اجل د وااي رح وااح   ه واا  ش واالا ط) 41  6/634  حب ر األ  ار (4)
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ُشيوَخُالشيعةُاإلماميةُاالث ُعرويةُيصوفوَن66ُسُُُُُُ /ُهلُصحيٌحُبأنَّ
ونهمُبُ؟أئمتهمُبصفاتُاهللُتعا  ُ.؟أسماءُاهللُتعا وي سم 

ُبتابُعندهم!َُووَُ؟جُ/ُنعمُُُُُ ُ.رََدُذلَكُيفُأصحِّ
ُُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُروىُشيخهمُالمي ُُُُُ ُوجلَّ ُُ:ُيفُقولُاهللُعزَّ

  ُ ُ ُ  ُُُحنُن واهللِ األسماُ  احلسىن اليت ال يَقبُل اهلُل ِمن :ُقال
ُ.(1)(َعَم ً إالَّ بمعرفتنا العبادِ 
لُشيوخُالشيعةُفأصدرواُروايةُىلعُلسوانُأيبُجعفورُُُُُُ :ُأنوهُقوالُ~وفصَّ
وحندُن ، صَّلُاهللُعليهُوآَلُوسولمحنُن امللاين ايي أعطاهُ اهلُل نبيَّنا حممدداً )

ويَدُدهُ ، وحندُن عدنُي اهلل يف خلقدهِ ، وَْجُه اهللِ نتقلَُّب يف األ ض بنَي أَهركم
ُ.(2)(وَجِهلَنا َمن َجِهلَنا، َعَرفَنا َمْن َعَرفَندا، سوطُة بالرمحِة ىلع عبادهِ املب
وَصدوَّ نا ، إنَّ اهلَل خلَقنا فأحَسَن خلْقَندا):ُقالُ~اهللُُوافرتواُأنُأباُعبدُُُُُ

ويَدَدهُ ، ولسدانه انلداطَ  يف خلقدهِ ، وجعلنا عيَنُه يف عبادهِ ، فأحسَن ُصَو نا
وبابَُه ايي يَُدلر ، َووْجَهُه ايي يُؤىت منه، بالرأفِة والرَّمحةِ  املبسوطَة ىلع عبادهِ 

وَجَرِ  ، وأينعِت اثلما ُ ، بنا أثمَرِ  األشجا ُ ، عليه، وُخزَّانَُه يف سمائِه وأ تهِ 
وبعبادتندا ُعبدَد ، ويَنُبدُت ُعشدُب األ ض، وبنا يَندزُل غيُث السما ِ ، األنها ُ 
ُ.(3)(اهللُ ولوالنا حنُن ما ُعبَد ، اهللُ 

                                                           

 .(ب ب ااس اطر 4 ح ب ااح ح    ) 1/136يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب ااس اطر 6 ح ب ااح ح    ) 1/136يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب ااس اطر 1 ح ب ااح ح    ) 1/136يص ش ااك يف   (6)
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،ُزنلُالرمحوةوبهمُي ُ،ُوبهمُيدفعُالضيم،ُفبهمُيمحوُالسيئات):ُويفُروايةُُُُُ
ييُميتاُ  وبهومُيق وُيفُخلقوهُوبهمُيبتيلُخلقوهُ،ُميتُحيَّا ُوبهمُي ُوبهمُحي 

ُ.(1)(قضيَّته
ُأئمتهمُقالواُُُُُ ُ.(2)(ثمَّ يُؤىت بنا فنجلُ  ىلع عرش  بنا):ُويفُروايٍةُأنَّ
ُ:ُوافرتواُُُُُ ُوجولُقوالُيفُيلعي ُاهللُعوزَّ ويلعي ، يلعي األوُل :ُيواُحممودُ ):ُأنَّ
ُ.(3)(وهو بكلِّ يش   عليم، والظاهر واعاطن، اآلخرُ 
أنا وجه :ُقالُأم ُاملؤمننيُ:ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُوروىُالكيشُُُُُ
وأنواُ،ُوأندا اعداطنُ ، وأندا الظداهرُ ، وأنا اآلخرُ ، وأنا األوُل ، أنا جنُب اهلل، اهلل

ُاألرِضُ ُاهلل،ُوارث  ُعليه،ُوأناُسبيل  ُ.(4)(وبهُعزمت 
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ: ما أشبه قوهلم يف أئمتهم بقول فرعونُُُُُ ُُ ُُُُ[53ُ]ُسورًُانلازاعت.ُ
ُ: الشيعة أنَّ أئمتهم هم املراُد بقول اهلل تعاىل عن نفسه ويعتقُد شيوىنُ ُُُُُ

  ُ  ُُُ   ُ  ُُُُ[57ُ]ُسورًُالرمحن.ُ

                                                           

 .(ب ب دلس  االع واألذ  واا    ) 1  131ااح ح   البأ ب ب اه ص (1)

 .(س رح اإلسواا) 9  4/337  اا ه  ن ت     (س رح بين هللسوا   ) 141  1/661ت    اال  شد   (1)

ن حبن ر األ ن ار    (ب ب ااس اطر يف األ مد ع  عد اا الم ويعن و  عد ) 67  473-1/471ااك ى  بي  و اا رو    (6)

 .(يطع د اا ع طا  واالق    ب ب) 7  91/183 

 .(يف دلووف بأ روَّب ذ) 6/186  674رو ش ااك د   (4)
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ُُ:ُوبقوَلُُُُُ ُ ُ ُ    ُُُُُافرتواُىلعُأئمتهمُ[11ُُُ]ُسورًُالقصص حيث 
ُ.(1)(حنُن وجه اهلل ايي ال يَهلك):ُأنهمُقالوا

ُوجليفُقُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُويفُروايةُُُُُ ُُ:ُولُاهللُعزَّ  ُ ُ ُ

ُُُنعوذُباهللُمنُالركُوأهله،ُ(2)(حنن:ُقال.ُ
ُُ:ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ
تعداىل اهلُل ):  ووا أنَّ إمامهم املهدي صاحب الزمان قدال عدن شديوىن شديعتهُُُُُ

ا يصفون بدل ،  علمه وال يف قد تهليَ  حنُن رشاكؤه يف، سبحانه وحبمده، وجلَّ عمَّ
ُُُ: ال يعلُم الغيَب غريه كما قال يف حمكم كتابده تبا كدت أسدماؤه   ُ ُ ُ

  ُ ُ    ُ ُُُ. قد آذانا ُجهد ُ  الشديعة ومحقداُؤهم وَمدن دينده ..
شهُد اهلَل ايي ال هلإ إالَّ ، جناح اععوتة أ جح منه

ُ
.. أينَّ . هدو وكدش بده شدهيداً فأ

ن يقولُ  أو حُيلرنا ، وششا ُكه يف ملكه، إنا نعلُم الغيب: بريٌ  إىل اهلل وإىل  سوهل ِممَّ
ُ.(3)(..حَم ً سو  املحلِّ ايي  تيه اهلل نلا وخلقنا هل

ُ.؟/ُماُمفهومُاإليمانُعندُشيوخُاملذهبُالشييع67سُُُُُُ
ُالشيعةُُُُُُ إليمان بأئمتهم االثدَن عْشد هدو اإليمدان اج/ُلقدُجعلُشيوخ 
ُ.!!لكّه

                                                           

   بنن ب ت  نن  قنن ش اف   ) 4 141ااح ح نن  ا قمنند ص  (1)        )    4/138ت  نن  ااينن يف 

 .( عد ع وسا اف وووه اف وا  افي ب ب) 66  14/131ن حب ر األ  ار   (س رح ااقي َّ)

  :  ب ب ت    ق ش اف عيَّ وو َّ) 1  141ااح ح   البأ ب ب اه ص (1)        ). 

بنن ب ) 9  137-11/133األ نن ار   حبن ر واا  نظ اننه ن   (ت ق لنن   ااس ح ند املق َّسنند ) 474-1/476االححجن      (6)
 .(ص مد واأل   د ااغ   يف ااس ِّ
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يه أحدُد أ اكن اإليمدان : مسألة اإلمامدة):ُقالُشيخهمُابنُاملطهرُاحليلُُُُُ
ُ.(1)(واهخلرص من َغَضِب الرمحن، املستح ِّ بسببه اخللود يف اجلنان

ُ):ُوقالُأم ُحممدُالاكظويمُالقوزوي ُُُُُ َُمونُيكفورُبواليوةُيلعي ُإنَّ
ُ.(2)(وأحبَطُبذلكُعمله،ُهُفقدُأسقَطُاإليماَنُمنُحسابهوإمامت

ُ

ًٍُثا ٍةَُمَعُالشهادتني61سُُُُُُ ُالشيعةُبشهاد ُ.؟/هلُقاَلُشيوخ 
،ُف دِّدونهواُيفُأذانهوم،ُوِّلر اهلل تعداىل شهاد ُ أنَّ عليداً ويهُ،ُج/ُنعمُُُُُ

نوهاُموتاهم، (3)وبعدُصلواتهم ُ.؟وي لقِّ
تهمُالميُُُُُ جَّ ندوا موتداكم ):ُ-وحاشاهُُ- ُعنُأيبُجعفرُقالُروىُح  فلقِّ

ُ.(4)(عنَد املوِ  شهاد َ أن ال هلإ إالَّ اهلُل والواليةَ 
ُ.؟/ُماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإلرجاء64سُُُُُُُ
ُاإليمانُعندُاملرجئةُُُُُ :ُوأماُعندُالشويعةُفهوو،ُهوُمعرفةُاهللُ:ُج/ُإنَّ

بِّه ُ؟ُوهلذاُافو!معرفةُاإلمامُأوُح  :ُ-وحاشواهُُ-أنوهُقوالُُرتواُىلعُانلويبِّ
ُ.(1)(ٌَُحَسنٌة ال ترضر َمَعها سيئة بر يلَع حُ )

                                                           

يا شن   اإلسنالم ابنأ ت م ند     ن ورطَّ ع ن   ح بنه هن    713البنأ امل عنو اا ند      1اإلد دد ص هللث   دسع   ااكوادد يف  (1)

 .ن وش خد : ع   اف ااغس م   ح ظه اف ~بكح ب ضخد اَّ ه : دسع   اا سد ااس  اد ن وارحيوه اايه   ~

 .-دأ ش    اا  لد املل صواأ  -ألد  حمم  ااك ظمد ااقيواين  14اا  لد يف عق   هد ويحك دعد ص (1)
 .(مد ع  عد اا الم بل    ِّ صالحاسحح  ب اا ع طتع واإلقوار ب أل  ب ب) 1  4/199 اا  لد وس    ُاسظو :  (6)
بنن ب ت قننع  ) 3  1/191  ن تعننياا األحكنن م  (بنن ب ت قننع امل نن    1 حنن ب اجلسنن  ي   ) 6/81 فننووع ااكنن يف   (4)

اا ن لد      ن وسن  (احملحضواأ وت و ععد عس  اا ف ح ود  ايسع بعد يف ت ب اا ش وت ع هد ب اغ   وهللسك  عد األ    

 .(وت م حعد بأا  عد ا الما دب ب اسحح  ب ت قع احملحضو اإلقوار ب أل مد ع  ع) 1  1/411 
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يب أبدن  يلعِّ  بِّ لدو اجتمعدت اخل ئد  ىلع ُحد):ُ-وحاشاهُُ-قالُُوأنهُُُُُُ
ُ.(2)(انلا ُتعاىل اهللُ  َ  ما خلَ  طالب  
وال يدخُل ، واآلخرين ال يدخُل اجلنَة إالَّ َمن أحبَُّه من األولني):ُوافرتواُُُُُ

ُ.(3)(انلا  إالَّ َمْن أبغضه من األولني واآلخرين
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
ُ: قال تعاىلُُُُُ ُ ُ  ُ  ُ ُُ ُ ُُُُ  ُ ُ ًُُُُُسور[

ُ: وقال تعاىل،ُ[854ُالنساءُ ُ ُ  ُُ  ُ  ُُُ ُ  ُُ ُ  ُ

ُُُ ُالزلزلة ُسورً [7-1ُ]ُ وَجيع العقائد ، وبرسوهل  وأسقطوا اإليمان باهلل ،
! ؟. ولَم يُبقوا يف رشيعة اإلس م يف اعتقادهم غري ُحبِّ أمري املؤمنني .اىينية

! وإذا اكنت السيئا  ال ترضر مع ُحبِّ ؟من األمم السابقة وما ذنُب ايين لم يعرفوه
فإنه إذا لم ، ف  حاجة إىل مهديهم املعصوم ايي هو لطٌف يف اهلكيف يلَع 

اكفياً فسواً  وُجَد اإلماُم  يوجد إنما توجد سيئا  ومعاص ، فإذا اكن ُحبر يلَع 
 سل
ُ
نزلت الكتب ورُشعت أو لم يوجد ولو اكن األمُر كما يزعمون ملَا أ

ُ
ت الررسل وأ

ُ.الْشائع
ُُ ُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُ

                                                                                                                             

ن   ننف ااغمنند يف دلوفنند األ منند     (يف فضنن    اإلدنن م ع نند   ) 93اا ضنن    ا نن ذا  بننأ و   نن  ااقمنند ص     (1)

 .396ال د بأ ع    األرب د   (يف فض  دس ق ه) 1/116 

 .(سدر  املق )اا ض     (1)

دنأ يو نع  صن ر ع ند بنأ       اال د اانب ب ) 1  1/131امل قا عس هد ب اي وق  بأ ب ب اه ااقمد اا وا ع الع    (6)

 .(ق  د اف بع اجلسد وااس ر يب  ط اا
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71ُسُُُُُُ وجزاء  ُالشيعةُشعائَرُوأعماال ُورتَّبواُعليهاُثواباُ  /هلُابتدَعُشيوخ 
ُمنُاهللُوالُسنةُعنُرسوَلُ دى  ُمونكمُغفورُاهللُلكومُُ؟بغ ُه  نأمل 

ُ.؟ذبَرُأمثلٍةُذللك
ُ:ُفمثالُ ،ُج/ُنعمُُُُُ
ُصوالًُُ{ُن أيب بكر وعمر وعلمان ومعاوية واعئشة وحفصة لَعُُُُُ بعدُلكِّ

ُالشيعةُمنُأفضلُالقربات:ُمكتوبة ُشيوخ  ُ.(1)َجَعلَه 
مونُعظويمُُ<باسمُعوزاءُاحلسونيُُوش َّ اجليوب،ُوَجَعلُوا لَطَم اخلدودُُُُُ

 .(2)الطااعت
ئلُشيخهمُآلُاكشفُالغطاءُعنُُُُُ حكدم االحتفدال يف العدارش مدن :ُوس 
ُاعٍمُبتمثيلُقتلُاحلسنيُُمحمرَّ  وإعوالنُ،ُوماَُجَرىُعليهُوىلعُأهلهُ<يفُلكِّ

ياُ:ُواالستغاثةُبهُبرتديد،ُاحلزنُمنُانلدبُوالعويلُوابلاكءُورضبُالصدور
ُ.؟..حسنيُياُحسني

ُُ):ُفأجاَبُُُُُُ ُ  ُ   ُُ  ُ ُ ُ   ُُ.ُو.ُ الُريَبُأنَّ
ُاملشجيةُ ُالفاجعة ُوتمثيلُهاتيَك ُالْم حزنة ُاملوابَب ِمن أعظم شعائر تلَك

ُ.ُ(1)(الفرقة اجلعفرية
                                                           

وسنن    اا نن لد   ن (بنن ب ااحلق ننا بلنن  اايننالح واانن ع ا    13 حنن ب اايننالح   ) 6/114ُاسظننو : فننووع ااكنن يف     (1)

 .(بأا  عد حح  ب الأ يع اا اا اأ عق ا اايالحاس ب ب) 1  4/199 
  11/733 اا نن ل د اإلسننالد د ن طا ننوح امللنن رف  (امل ا ننا اا نن س د) 1/189ا يجننن  د  عق  نن  اإلد د نند ُاسظننو :  (1)

 .األدع
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ُ:ُو ووا أنَّ أئمتهم يملكوَن الضماَن لشيعتهم بدخول اجلنةُُُُُ
إذاُ):ُ-وحاشواهُُ-قوالَُلُُ~روىُالمي ُعنُأيبُبص ُأنُأبواُعبودُاهللُُُُُُ

ُحممودٍُ:ُأتيكُفقلَُلرجعَتُإ ُالكوفِةُسي ُبن  ُلكُجعفر  دعُمواُأنوَتُ:ُيقول 
ُ.(وأتمُن لَك ىلع اهلل اجلنة عليه
اُاحت ُُّهذاُالرجلُداعُأباُبصو ُفقوالَُلُُُُُ قدد َوَى يواُأبواُبصو ُ):ُولَمَّ

ُاهللُعليهُصاحبك نلا ُأباُعبودُاهللُ،ُثمُق ب ُرمحة  ُأتيت  اُحججت  ُفلمَّ
ُقا اُدخلت  ُعليهُفلمَّ ُفاستأذنت  ُمنُداخلُابليتُوإحودىُرجويلَّ لُاُابتداء 

خرىُيفُدهلَّيُداره
 
ُ.(2)(قد َوَفْيَنا لصاحبَك ياُأباُبصٍ ُ:ُيفُالصحنُواأل

مونُ:ُالرمحنُبونُاحلجواجُقوالُعنُعبد)وروىُالكيشُُُُُُ خرجوتُاعمواُ 
ُيلعُبنُيقطنيُرسوالةُُاألعوامُوميعُمالُبث ُأليبُإبراهيمُ وأودع ُإنَّ

جعلوتُ:ُقلوت،ُماُفرغتُمنُحوائ ُوأوصلتُاملوالُإيلوهفل،ُسأَلُادلاعء
ُُ؟لآلخرً:ُفقاَلُُ!سأل ُيلعُبنُيقطنيُأنُتدعوُاهللَُل،ُفداك :ُقال،ُنعم:ُقلت 

ُقال ه انلا ُ :ُفوضَعُيدهُىلعُصدرهُثمَّ ُ.(3)(تمنُت لعل بن يقطني أالَّ تمسَّ
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
ائن  محة اهلل ، وبيدهم مقايلُد لكِّ يش   ما هذا اهأيلِّ ىلع اهلل ، وكأنَّ ىيهم خزُُُُُ

ُِّعون صكوك الغفران واحلرمان ، فهل هلم مع اهلل تدبري ُُ؟، فهم يُو  ُ   ُُ

 ُُ  ُ  ُُُُ ُ ُ ُُ  ُ ُ   ُُُ   ُُ

                                                                                                                             

 .1673حملم  ح ع آش   شف ااغ  ا   1اآلا   اا  س   يف قمع اا  ع وااضالال  ص (1)

 .(ب ب د ا  يبد ع   اف ول و بأ حمم   1   ح ب ااجد) 1  631-1/631  يص ش ااك يف (1)

 .(ع د بأ اق ع وهللر ته) 491-1/493  838 رو ش ااك د  (6)
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 ُ  ُ  ُُ  ُُُُ   ُ ُ ُ  ُُُُ   ُ     ُ

 ُ  ُ ُُُُ[15ُ-71]ُسورًُمريم.ُ
ُ

ُأربعوةُعروُقرنو78سُُُُُُ يفُزعومُشويوخُ/ُماُاذليُحفَظُاإلسالمُمنذ  اُ 
ُ.؟الشيعة
وإقامددِة  إنَّ اعدداكَ  ىلع سدديِِّد الشددهدا  ):ُج/ُقووالُإمووامهمُاخلميوو ُُُُُ

ُ.(1)(يه اليت َحفَظِت اإلس َم من أ بعة عْش قرناً ، املجال  احلسينية
ُالشوويعةُوعيديووةُخوووارجُيفُموووقفهمُموون75ُسُُُُُُ /ُموواُادليلوولُىلعُأنَّ

ُ.؟خمالفيهم
ىلع أنَّ أصدحاب اعددع لكرهدم : اتفقت اإلماميدة):ُفيدج/ُقالُشيخهمُاملُُُُ

نُبعدُادلعووًُهلومُوإقاموةُ،ُكفدا ٌ  ُىلعُاإلمامُأنُيستتيبهمُعندُاتلمك  وأنَّ
وإالَّ قدتلَهم فإنُتوابواُعونُبودعهمُوصوارواُإ ُالصووابُ،ُابليناتُعليهم

وأنَّ َمن ماَ  مدنهم ىلع تلدك اعدعدة فهدو مدن أهدل ، لردتهم عن اإليمان
ُ.(2)( انلا
واعتقاُدنا فيَمن خالفندا يف يش   واحدد  ):ُوذللَكُقاَلُشيخهمُابنُبابويهُُُُُ

ُ.ُ(3)(اكعتقادنا فيَمن خالفنا يف َجيع أمو  اىين، من أمو  اىين
كمدا أنهدم ُمرجئدٌة فديمن داَن ، فعلماُ  الشيعة وعيدية بالنسبة لَِمن خدالفهم     

ندا حسداَب شديعتناإذا اك):ُوذللكُرووا، واعتقَد عقيدتهم ،َُن يوُم القيامة ُويلِّ

                                                           

 .ن وُاسظو : هللقس ع ااال د ع   هللق دد املآمت 13/8/1699يف  (11931اال ط )ووا ح االطالع   اإلاوا  د  (1)

 .(اا  ع ود  ا ححق   ع  ه دأ األا ا واألحك مااق ش يف يصح ب ) 49يوا   املق ال  ص (1)

 .133ن وُاسظو : االعحق طا  ا مج  د ص (ب ب االعحق ط يف ااحق د) 113ص االعحق طا  (6)
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ُ ُوجلَّ وَمونُ،ُحكمناُفيهاُفأجابنا،ُفَمنُاكنتُمظلمتهُفيماُبينهُوبنيُاهللُعزَّ
وَمونُاكنوتُ،ُاكنتُمظلمتهُفيماُبينهُوبنيُانلاسُاستوهبناهاُفو هبوتُنلوا

نَّاُأحّقَُمنُعفاُوصفح،ُمظلمتهُفيماُبينهُوبيننا  .(1)(ب 
ُ

شيوخُاملذهبُالشييعُيفُاإليمانُباملالئكوةُعلويهمُ/ُماُاعتقاد74ُسُُُُُُ
ُ.؟السالم
ُ: أنَّ امل ئكة عليهم الس م ُخلقوا من نو  األئمةج/ُيعتقدوَنُُُُُُ
ُبونُأيبُ):ُأنهُقالُافرتواُىلعُرسولُاهللُُُُُُ ُمونُنوورُوجوهُيلعِّ خلَقُاهلل 

حبِّيوهُإ ُطالبُ يوومُُسبعنَيُألوفَُملَوٍكُيسوتغفروَنَُلُولشويعتهُولِم 
ُ.(2)(القيامة
ُ:ُ<ُاعاك  ىلع قرب احلسني:ُمن وَائف امل ئكةُ*ُُُُُ
ُأبواُعبودُاهللُ:ُعنُهارونُقال)روواُُُُُُ ُبقوربُ:ُيقوولُسومعت  ُاهلل  َ ولكَّ

ُ.(3)(..يبكونهُإ ُيومُالقيامة،ُشعٌثُغربٌُ،ُأربعَةُآالفَُملٍَكُُاحلسنيُ
ْمنِدَيُة م ئكة السموا *ُُُُُُ
ُ
ُ:ُأ

                                                           

 .(ب ب اا   عد) 14  8/43حب ر األ  ار   (1)

   ن ي ون دع اا  ا  سن ن  (املسق ند ااح سنلد ع نو   ) 41بنأ شن ذا  ااقمند دنأ شن  رعد يف ااقنو  ااوابنع ص       د  د دسق ند ال  (1)

   .(وتأوا  آا   ااس ر ف عد ع  عد اا الم عد ي  ار اف يب ب ) 61  16/613حب ر األ  ار  ن ا كواوكد  664ص

 .(ث اب دأ زار ق  اا ع ) 17  113-111ث اب األعم ش ص (6)
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ليَسُملٌَكُيفُالسوماواتُواألرضُ):ُاُىلعُعنُأيبُعبدُاهللُأنهُقالافرتوُُُُُ
ُوهمُ ُُقوربُاحلسونيُُيَسألوَن اهلَل أن يأذَن هلم يف ُيدا  إالَّ ُففووٌجُيوزْنل 

ُ.(1)(وفوٌجُيَعرجُ 
،ُُملكَّفدوَن بمسدألة واليدة أئمدتهمُامل ئكة يف اعتقاد شيوىن الشديعةُ*ُُُُُ

ُشيوخُالشيعةُيقولون َُ:ُولكنَّ مُيسوتجبُمونُاملالئكوةُإالَُّطائفوةُبأنهُل
بني ُمنُاملالئكة،ُاملقرَّ الف  ُالعقوبَةُبمنُخي  ِل  ُاهلَلُحي  ُأحَدُ،ُر غَمُأنَّ ُإنَّ حىتَّ

وقَبُبكرسُجناحوهُلرفضوهُواليوةُأمو ُاملوؤمننيُ روىُ!ُ!<املالئكةُع 
فوهم رِّ ُاهللَُعوَرَضُواليوةُأمو ُاملوؤمننيُ):ُعنُأيبُعبدُاهللُأنهُقوال:ُخم  إنَّ

ُجناحه:ُفقبلهاُاملالئكةُوأباهاُملٌَكُي قالَُل ُاهلل  وذهوبُ،ُ(فطرسُ،ُفَكرَسَ
فوأمرهُي هنِّئهُبوالدًُفاطمةُباحلسونيُاملسكنيُبصحبةُجربيلُإ ُرسولُاهللُ

غُبمهدُاحلسني حُويتمرَّ :ُقوالُرسوولُاهلل):ُ!ُليكُي ش !رسولُاهللُبأنُيتمسَّ
ُوجيريُفيهُادل ُإ ُريشهُوإنهُيلطل ع  ُحوىتُحلوقُجبناحوهُ،ُمفنظرت  ويطوول 

ُ.(2)(اآلخرُ،ُوَعَرَجُمعُجربئيلُإ ُالسماءُوصارُإ ُموضعه

                                                           

بن ب   11ملنيار    حن ب ا ) 3/1611تعياا األحك م  ن  (ث اب دأ زار ق  اا ع) 41  114ث اب األعم ش ص (1)

 .(تأ   اسحح  ب زا رح اا ع بأ ع د ووو بع     اد ب ب) 13  13/474وس    اا  لد  ن  (فض  زا رته

دنن  رنن ََّّ اف بننه األ منند دننأ آش حممنن  ص ع نن عد يعلننع   بنن ب ) 7  111-1/111 بينن  و اانن رو   ااكنن ى   (1)

ااننس  ويهنن  ب حننه ص ع نن  املال كنند وشننع طتعد  بنن ب فضنن ) 13  641-13/643حبنن ر األ نن ار  ن  (ووالانند املال كنند

 .(ب الاحعد
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لويَسُ)فاملالئكوةُ،ُحيا  امل ئكة موقوفة ىلع األئمة والص   عليهمُ*ُُُُُ
ُالصالًُىلعُأم ُاملوؤمننيُيلّعُبونُأيبُطالوبُ ُهلمُطعاٌمُوالُُشاٌبُإالَّ

بِّيه ُ.(1)(نبنيُوموايلهواالستغفارُلشيعتهُاملذ،ُوحم 
منُقبولُتسوبيحنا)ُُُُُُ والُتقديساُ  ُتسبيحاُ  أيُُ(واكنتُاملالئكةُالُتعرف 
ُ.(2)(وتسبيحُشيعتنا)األئمةُ
ُ  اهلُل امل ئكَة إالَّ بقبوهلا والية يلعّ ُ*ُُُُُ فوافرتواُأنُرسوولُ،ُُلَم يَُْشِّ
 ويلعَ  ملحمدد   هدابِّ حبُ  إالَّ  ت امل ئكدةُ فَدوهدل رَشُ ):ُ-وحاشواهُُ-قالُُاهللُ

ُإنهُالُأحدُمُُِ؟وقبوهلا لواليتهما ُنُحم  رُذَُوقدُنظفُقلبهُمونُقَوُُُيلعُييبِّ
ُ مددن  وأفضددَل  اكن أطهددرَ  إالَّ  وجناسوواتُاذلنوووبُوالغوولُُِّغووِلُوادلَُُّالغووشِّ
ُ.(3)(امل ئكة

 <ُيدْنُل ىلع يلعِّ بدن أيب طالدب إذا تشاَجَر امل ئكُة فإنَّ جربيَل *ُُُُُُ
ُ.(4)السما  ليك يُصلَح بينهمفيعُرُج به إىل 

ُاعتلوا:ُبعضهاُبلع ُقالتُاحلفظةُ ):ُإذا خ  الشيع بصاحبه الشيعُ*ُُُُُ
ُُبنا ُ.(1)(اهللُعليهماُوقدُسرتَُاُ هلماُرسُلعلَّ

                                                           

ب ب فض  اانس  ويهن  ب حنه صن  ا  اف ع ن عد      ) 11  13/649ه ن حب ر األ  ار  البأ ب ب ا 9و دع األر  ر ص (1)

 .(ع   املال كد وشع طتعد ب الاحعد

ه ص  ا  اف ع  عد ع ن  املال كند   ب ب فض  ااس  ويه  ب ح) 13  13/644ن حب ر األ  ار   9و دع األر  ر ص (1)

 .(وشع طتعد ب الاحعد

 .(يفض  دأ املال كد هللش رح هلل  ي َّ حم ِّد ع د ) 131رقد 611ت    اا أ اال كوي ص (6)

 .ا م    116ُاسظو : االرحي ص ص (4)
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ُ:ُتعارضُُُُُ
: ُُهذا تكذيٌب لقول اهلل ُُُُُ ُ     ُ ُ  ُ ُ ُ  ُُ

 ُ   ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ًُُولقوهل،ُ[81ُ-87]ُسور: ُُ  ُ ُُ

 ُ ُ ُُُ ُ  ُ  ُُُُ[11ُ]ُسورًُالزخرف.ُ
لقرآن من أسما   للم ئكة فاملراُد به عند شديوىن الشديعة ما َوَ َد يف اُ*ُُُُُ

أنهومُعلويهمُ:ُبواب):ُوهلذاَُعَقوَدُشويخهمُاملجليسو: أئمتهم االثَن عْش
،ُومَحَلَةُعورشُالورمحن،ُالسالمُالصاف وَنُواملسبِّحوَنُوصاحبُاملقامُاملعلوم

ُ.(2)(وأنهمُالسفرًُالكرامُالربرً
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
بني ، والكذب عليهمإنَّ تطاول شيُُُُُ . أقرب .وىن الشيعة ىلع مقام امل ئكة املقرَّ

ألنَّ إنكدا  شديوىن الشديعة ، ما يكدون إىل إنكدا  امل ئكدة علديهم السد م
فهددم اهلل بدده ، ووتددع الواليددة ديندداً  لوَددائف امل ئكددة وخصائصددهم ومددا رشَّ

لقدرآن للم ئكة ، ثمَّ إنكدا  وجدود امل ئكدة بتأويدل أسدمائهم وألقدابهم يف ا
. إىل آخدر أقدول شديوىن الشديعة يف .باألئمة ، أو جعل وَدائف امل ئكدة لألئمدة

ُُ: واهلل سبحانه يقول عدن م ئكتده، امل ئكة ُ ُُُ     ُ

    ُ ُ   ُ  ُُُُويقول سبحانه،ُ[57ُ-56]ُسورًُاألنبياء :ُ ُ ُ ُ

ُ     ُُ ُ  ُُُُ   ًُُُُ[41ُ]ُسورًُابلقر.ُُ

                                                                                                                             

 .(اواد حجا اا  لدب ب ) 1  8/169وس    اا  لد   (1)
 .وذ و هللح ى ع وح روااد (دد ح ب اإلد ) 14/87حب ر األ  ار   (1)
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/ماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإليمانُبالررنُا الثُوهووُاإليموان73ُسُُُُُُ
ُ.؟بالكتب
بأنَّ اهلل سدبحانه :ُمنُشيوخُالشيعةي ؤ:ُاملسألةُاألوَّل:ُجُ/ُفيهُمسأتلانُُُُُ

ُ:ُمنهاُ؟وتعاىل أنزَل ُكتباً ىلع أئمتهم
ُيلعُي (8ُُُُُ ُوجووَدُم صوحٍفُألمو ُ):ُقوالُشويخهمُاخلوويئ:ُ< م صحف  إنَّ

ُالقرآَنُاملوجوَدُيفُترتيبُالسوورُُاملؤمننيُ دا ال يندبا الشدكر ي غاير  ِممَّ
 .(1)(فيه
ُيلعُي (5ُُُُُ ..ُهذاُ.مثلُفخذُالرجلُمطوي):ُواياتهمُبأنهَووَصفتهُر:ُ< بتاب 

ُرسولُاهلل،ُبيدهُواهللُخّطهُيلّعُ  .(2)(وإمالء 
ُفاطمة (4ُُُُُ ُ.):ُقالُ~روواُعنُأيبُعبدُاهللُ: > مصحف  ..ُوخلََّفتُفاطمة 

ماُهوُقرآن ُرسولُاهللُ،ُالكٌم من الكم اهلل أنزهل عليهاولكنهُ،ُم صحفاُ  إمالء 
ُ ُيلعي  .)(3)وخط 

                                                           

 .(ص   د ااقوآ  دأ ااححواف) 116يف ت    ااقوآ  ص اا     (1)

ب ب يف األ مد ع  عد اا الم وي ه صن ر  هللان عد  حنا رسن ش اف صن        ) 14  1/661 بي  و اا رو   ااك ى  (1)

 .(اف ع  ه وآاه و حا يد  املؤدسع ص   اف ع  عم  وع   يوالطهم 

ب ب يف األ مد ع  عد اا الم ي عد يع  ا اجل و واجل دلد وديحف ف طمد ع  عن   ) 14  1/611 و اا رو    بي  (6)

سقنو يف   نه اُ يود  عسن هد دنأ ااكحنا و      عد اا المب ب وع   ع  دعد ع) 76  41-13/41حب ر األ  ار  ن  (اا الم
 .(سك  يف ق  بعدآذا عد وُا
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واهللُماُفيهُمنُ، مصحٌف فيه ملُل قرآنكم هذا ث َ  مرَّا ):ُويفُروايةُُُُُ
ُ،ُقرآنكمُحرٌفُواحدٌُ إنوهُلعلوٌمُومواُهووُ:ُقال،ُهذاُواهلِلُالعلمُ :ُقالُقلت 

ُ.(1)(بذاكَُ
ُمصحف فاطمة عليها الس م ما فيده يشٌ  مدن ): يف  واية  ُمناقضة  ُ:ُتعارضُُُُُ

لديقَ ، كتاب اهلل
ُ
عليهدا بعدد مدو  أبيهدا صدىل اهلل عليهمدا وىلع  وإنما هو يشٌ  أ

ُ.(2)(أوالدهما
يف حدديث   و  شيخهم اللكيَن عن أيب بصدري عدن  سدول اهلل :ُتناق ُُُُُ
ُ: ثمَّ أ  الويُح إىل انلبِّ صىل اهلل عليه وآهل فقال): طويل  ُ ُ  ُ ُُ

     ُُُِيلعُيُبوالية  ُ  ُ ُُُُُ   ُُُ ُجعلدُت : قال قلدُت
هكذا واهلل نزَل بها جربئيُل ىلع حممدد  صدىل اهلل : فقال، فداَك إنا ال نقرؤها هكذا

ُ.(3)(وهكذا هو واهلل ُملبٌت يف مصحف فاطمة عليها الس م، عليه وآهل
ا عن كيفية نزول هذا املصحفُُُُُ فوإيلكمُهوذهُالروايوةُعونُأئموةُ: وأمَّ

:ُعنُأيبُبصو ):ُعنهاُاملزعومُ>الشيعةُيفُالوصفُادلقيقُملصحفُفاطمةُ
ُأباُجعفرُحممدُبنُيلعُعنُمصحفُفاطمة نزَلُعليهواُبعودُ،ُسألت 

 
فقال:ُأ

ُ،ُموتُأبيها ،ُمواُفيوهُيشٌءُمونُالقورآن:ُفقال،ُففيهُيشٌءُمنُالقرآن:ُقلت 

                                                           

 .(ب ب ف ه ذ و اايح  د واجل و واجل دلد وديحف ف طمد 1جد   ح ب اا) 171-1/171يص ش ااك يف   (1)

بن ب يف األ مند ع ن عد اا نالم ي عند يع ن ا اجل نو واجل دلند ودينحف          ) 17  1/611ااكن ى   بي  و اان رو     (1)

 .(...عد ع ود  عس هد دأ ااكحاوع   ع  د ب ب) 89  13/48حب ر األ  ار  ن  (ف طمد ع  ع  اا الم

 .(هللا ه ياض   رس اد دسه  18 ح ب ااووضد  ) 8/1939اك يف  ااووضد دأ ا (6)
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ُ ،ُجدتنيُىلعُطولُالور ُوعرضهُمحراويندفتانُمنُزبر:ُقال،ُفصفهُا:ُقلت 
ُ ُفداكُفصفُاُورقهُقال:ُقلت  علت  ُأبوي ُقيولَُل:ُج  كونُ:َُوَرق هُمنُد ري
ُ،ُفاكن ُفداكُفماُفيه:ُقلت  علت  ُإ ُ:ُقال،ُج  ُماُيكون  َُماُاكَنُوخرب  فيهَُخرَب 

ُسماءُسماء،ُيومُالقيامة ُمواُيفُالسومواتُمونُاملالئكوةُ،ُوفيهَُخرَب  وََعدد 
َُمنُخلََقُاهللُمرسال ُوغ ُمرسل،ُلكوغ ُذ ُلكِّ وأسوماؤهمُوأسوماءُ،ُوعدد 

رسَلُإيلهم
 
بُوأجاب،َُمنُأ َُمنُبذَّ ُمجيعَُمنُخلََقُاهللُمونُ،ُوأسماء  وأسماء 

ُابلَّلانوالاكفرينُمنُاألولنيُواآلخرينُاملؤمننيُ ُبوَّلُيفُ،ُوأسماء  ُلكِّ وصفة 
ُمواُفيهواُمونُاملوؤمنني،ُُش ُاألرضُوغربها ُمواُفيهواُمونُُ،وعدد  وعودد 

ب،ُالاكفرين َُمنُبذَّ ُلكِّ ُالقرونُاألوَّلُوقصصوهم،ُوصفة  وَمونُويَلُ،ُوصفة 
ًُملكهمُوعددهم دَّ ُاألئمةُوصفتهم،ُومواُيملوكُ،ُمنُالطواغيتُوم  وأسماء 

ُومجيعَُمنُتوردَّدُيفُاألدوارُ،ُوصفةُبربائهم،ُلّكُواحدُواحد ُ:ُقلوت  علوت  ج 
وفيوهُأسوماءُويهُسوبعةُأدوارُ،ُلوفُاعمسوَنُأمخ:ُقال،ُورمُاألدوار،ُفداك

وعوددَُمونُ،ُوصفةُأهلُاجلنةُوعددَُمنُيدخلها،ُمجيعُماُخلقُاهللُوآجاهلم
نوزلُ،ُوعلومُ،ُوأسماءُهؤالءُوهؤالء،ُيدخلُانلار

 
وفيهُعلومُالقورآنُبمواُأ

نزلت
 
نزل،ُاتلوراًُبماُأ

 
وعددُلكُشوجرًُ،ُوعلمُالزبور،ُوعلمُاإلجنيلُبماُأ

 .(1)(..دومدرًُيفُمجيعُابلال
ُهذاُاملصحُُُُُ ُوورقةفُاخل ُفياُت رىُكمُسوفُيكون  َّلَّ ُ.؟رايفُالكب ُمنُجم 

                                                           

 .(ر  ديح ع  ص  ا  اف ع  ع ) 64  133-131ص بأ رسحد اا  ي اا  لدال طال   اإلد دد (1)
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ُإمامهمُقال:ُبلُويقولُالراويُُُُُ وما وصفُت لدَك بعدد مدا يف الو قدة ):ُإنَّ
ُ.(1)(وال تكلَّمُت حبر  منه، اثلانية
نزَلُىلعُالرسولُ (3ُُُُُ

 
ُ: قبلُأنُيأتيهُاملوتُبتاٌبُأ

جَُُُُُُّ نزَلُىلعُ):ُقالُ~تهمُالمي ُعنُأيبُعبدُاهللُروىُح 
َ
ُأ ُوجلَّ ُاهلَلُعزَّ إنَّ

قبلُوفاتهُِ ُ:ُفقال،ُنبيِّهُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمُبتاباُ  هذه وصيَّدُتَك ياُحممد 
ُأيبُطالٍبُ:ُفقالُ؟وَما انلرَجَبُة يا جربائيدل: قال، إىل انلرَجَبِة من أهلَِك  ُبن  يلع 

ه ُعليهمُا دْل  ُمنُذهٍبُ،ُلسالمَوو  ُصَّلُ،ُواكَنُىلعُالكتاِبُخواتيم  فدفعهُانليب 
منهُويعمَلُ،ُاهللُعليهُوآَلُوسلمُإ ُأم ُاملؤمننيُ ُخاتماُ  كَّ َمَره ُأنَُيف 

َ
وأ

ُاملؤمننيُ،ُبماُفيه ُأم   وََعِمَلُبمواُفيوهَُفَفكَّ ُإ ُابنوِهُ،ُخاتماُ  ثومَُدَفَعوه 
ُخاتما ُُاحلسِنُ ُبذلَكُ.ففكَّ  .(2)(إ ُقياِمُاملهديُُِّ..ُثمَّ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُُُُُُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُُ[5ُ]ُسورًُاحلر.ُ
لَم يعرفه حَّتَّ  فهو  ؟َمن هو انلجيب: هنا كما يزعموَن يسألُ  فالرسوُل ُُُُُ

لَم يُعلن للناس َمدن ، تهم هذهكما يف  واي فهذا يعَن أنَّ الرسول  !نزَل به املو 
ُُُ، هو انلجيب الويص من أهله بل لَم يعر  ذلك إالَّ عند وفاتده 

 ُُُُ[5ُ]ُسورًُاحلر.ُ

                                                           

 .املي ر اا  ب  (1)

 (دو دسهوي  ا ل    هللال بلع  دأ اف ا ا ل  ا ش ئ   وال ب ب ي  األ مد ع) 1  134-1/136يص ش ااك يف   (1)
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ُ: > لوحُفاطمة (5ُُُُُ
زَنٌلُمنُعنودُاهللُتعوا ُىلعُنبيوهُ:ُوهوُيفُاعتقادُشيوخهمُُُُُ ،ُبتاٌبُم 

ُأباُعبدُ،ُُابنتهُفاطمةُريضُاهللُتعا ُعنهاوأهداهُإ  فروواُعنُأيبُبص ُأنَّ
ُبواهللُأ ُ):ُاهللُسأَلُجابرُبنُعبدُاهللُعنُلوحُفاطموةُفقوالُجوابر شوهد 

َ
أ

ًُِ ًُِرسووِلُاهللُفهنيَّووت هاُبووالد َكُفاطمَةُعليهاُالسالمُيفُحيا مِّ
 
ُىلعُأ دخلت 
أخَُُّ،ُاحلسنيُِ ُيفُيديهاُلوحاُ  ُ،ُورأيت  ر دٍُُظننت  م  ُفيهُبتاباُ ،ُأنهُمنُز  ورأيت 
ُ(....شبَهُلوِنُالشمِسُ،ُأبيَ ُ
ُاهللُقالُُُُُ هذاُبتواٌبُمونُاهللُالعزيوزُ،ُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم):ُوفيهُأنَّ

ُمونُ،ُاحلكيمُملحمٍدُنبيِّهُونورهُوسف هُوحجابهُوديلله ُاألمني  نَزَلُبهُالروح 
ُالعاملني وه..ُإ ُلَمُأبعثُنبيَّو.عندُربِّ ُأيام  كملَوت 

 
فأ توهُإالَُّ،ُاُ  دَّ وانقضوتُم 

لت َكُىلعُاألنبياءُِ،َُجعلُت هل َوصيَّاً  ُوصيََّكُىلعُاألوصوياءُِ،ُوإ ُفضَّ لت  ،ُوفضَّ
َسنيٍُ،ُوأكرمت َكُبشبليَكُوسبطيَكُ معدَنُعلويم،َُحَسٍنُوح  َُحَسناُ  ،ُفجعلت 

ًُِأبيه دَّ خازنُوحيي،ُبعدُانقضاِءُم  ُحسيناُ  ُ(....وجعلت 
،ُلوُلَمُتسمعُيفُدهرَكُإالَُّهذاُاحلديَثُلكفواكَُ:ُقالُأبوُبص ):ُيفُآخرهوُُُُُ

َُعنُأهله ُإالَّ نْه  شيوخهمُهذهُالروايةُيفُوجوودُهوذاُاللووحَُُفَُصُوَُوَُ، (1)(فَص 
ُ.(2)(املشتهرُاملعروفُاذليُاجتمعتُالشيعةُاإلماميةُولمُعتلفُفيه)بأنهُ

                                                           

 .(ثين ع و وااس َّ ع  عدب ب د  و ا يف اال 6 ح ب ااجد  ) 431-1/436 يص ش ااك يف  (1)
 .(دل صو)أل وم بو     (ا   ف طمد) 49حق قد ديحف ف طمد عس  اا  لد ص (1)
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تاب املزعوم  واية هدَّ  بنيانهم من لقد  ووا يف هذا الك:ُالقاصمةُالفاضحةُُُُُ
ليَ  من األوصيا  ُ<ُأنَّ علياً : فقد حكموا، يهم سقف تشيرعهموخرَّ عل، القواعد

: عن جابر بدن عبدد اهلل األنصدا يِّ قدال عن أيب جعفر ): فقالوا يف  وايتهم
، هدادخلُت ىلع فاطمَة عليها الس م وبنَي يديها لَْوٌح فيه أسماُ  األوصيا ِ من وى

ُ.(1)(وث ثٌة منهم يلعي ، ث ثٌة منهم حممدٌ  فعددُ  اثَن عَْش آخُرُهُم القائُم 
ُ: > صحيفةُفاطمة (6ُُُُُ
:ُبماُرووهُعنُأيبُعبودُاهللُبونُجوابر،ُومنُصفتهاُيفُاعتقادُشيوخهمُُُُُ
ُىلعُمواليتُفاطموةُبنوتُرسوولُاهللُصوَّلُاهللُعليوهُوآَلُوسولم) ،ُدخلت 

هنِّئهاُبمولوده
 
ً،ُاُاحلسنيُأل ُمنُد رَّ ُ،ُفإذاُبيديهاُصحيفٌةُبيضاء  :ُفقلوت 

ُاألئمةُ:ُقالتُ؟ياُسيِّدًُالنساءُماُهذهُالصحيفةُاليتُأراهاُمعك فيهاُأسماء 
ُ،ُمنُودلي ُأفعل:ُقالت،ُناويل ُألنظَرُفيها:ُقلت  ،ُياُجابرُلوالُانليهُلكنت 

ها إالَّ نبي   .(2)(...أو أهل بيت نبَ ، أو ويصر نبَ ، لكنه قد نيُه أن يَمسَّ
 االثناُعرُصحيفةُ: (7ُُُُُ

                                                           

 .(ثين ع و وااس َّ ع  عدب ب د  و ا يف اال 9 ح ب ااجد  ) 1/438يص ش ااك يف   (1)

 ن عد  ثنين ع نو ع  ب إلد دد يف ع ند األ مند اال   ااسي ص ع   ااوض   3ب ب ) 1  1/73 ع    ير  ر ااوض   (1)

 . ب اه ااقمدبأ بال (اا الم
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ُرسولُاهللُ      ُاهللُتباركُوتعا ):ُقالُروواُأنَّ ندزَل يلعَّ اثدَن عْشد  إنَّ
َ
أ

ُإمووامُىلعُخاتمووه،ُواثنوويتُعرووًُصووحيفةخاتمدداً  وصووفتهُيفُ،ُاسوومُلكِّ
 .(1)(صحيفته
ُيلعُي (1ُُُُُ ف  ح  ُ: < ص 
ًُصحيفةُقدُحباهاُأوُخباهواُرسوولُاهللُصحيفةُفيهاُتسعُعر:ُومنهاُُُُُ
إنَّ :ُقوالُأمو ُاملوؤمننيُ:ُقوالُأيبُجعفورُ)فعونُ،ُعندُاألئمةُ

صوَّلُاهللُُعندي لصحيفة فيها تسعة عْش صحيفة قد حباهدا  سدول اهلل
ُ.(2)(عليهُوآَل

ُ:ُصحيفةُذؤابةُالسيف (4ُُُُُ
صحيفةُصغ ًُُُاكنُيفُذؤابةُسيِفُيلعُي):ُروواُعنُأيبُعبدُاهللُقالُُُُُ

ُعلياُ  وقالَُلودف،ُفََدَفَعهاُإيلهُداعُابنهُاحلسنُُ،ُوإنَّ :ُعُإيلهُسكيناُ 
ُفقرأُاحلسنُ،ُاقرأ:َُفَفتََحهاَُلُ،ُثمُقالَُل،ُفلمُيستطعُأنُيفتحهاُافتحها

بعدُحرفُ،ُثمُطواهواُفودفعهاُإ ُابنوهُ األلفُوابلاءُوالسنيُوالالمُوحرفاُ 
،ُاقورأُيواُب و َُّ:ُثمُقوالَُل،ُففتحهاَُل،ُأنُيفتحهافلمُيقدرُىلعُُاحلسنيُ

                                                           

 ع ن  ااقن  د    صن   اف ع  نه وآانه يف اانس َِّّ     وي عأ ااس ُِّر د  ب ب) 11  1/111أ ومت م ااسلمد   م ش اا ا (1)

 877امل نحق د هلل  د نححقد ااحقن اد ال ند بنأ ان  س اا   ضند          ن اايواط (م مد ع  عد اا الوي ه ااال  د ع و دأ األ

 .(ب ب ف م  و ا دأ ااسي ص املحظ فوح ع   يوالطه ع  عد اا الماا  ب اال شو : ) 1/111 

ب ب يف األ مد ي  عسن هد ااينح  د اجل دلند اانن هند هللدنالا رسن ش اف        ) 11  1/194بي  و اا رو   ااك ى   (1)

بن ب وعن   ع ن دعد ع ن عد     ) 19  13/14أل ن ار   حبن ر ا  ن ( عم  ب  ه وهند سن ل   ذراعن     ورط ع د ص   اف ع 

 .(سك  يف ق  بعدسقو يف آذا عد وُا ه ُاياا الم ود  عس هد دأ ااكحا و
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ثمُطواهاُفدفعهاُإ ُابنهُابنُاحلنفيةُفلمُيقدرُ،ُفقرأهاُبماُقرأُاحلسنُ
،ُ،ُاقورأ:ُفقالَُل،ُففتحهاَُلُيلعُ ،ُىلعُأنُيفتحها فلومُيسوتخرجُمنهواُشويئاُ 
ُ ُعلَّقهاُمنُذؤابةُالسيف،ُوطواهاُفأخذهاُيلع  ُأليب:ُقال،ُثمَّ عبودُُقلت 

ُيشٍءُاكنُيفُتلكُالصحيفة:ُاهلل يهُاألحرفُاليتُيفتحُلكُحرفُ:ُقالُ؟وأي 
فماَُخَرَجُمنهاُإالَُّحرفانُ:ُقالُأبوُعبدُاهللُ:ُقالُأبوُبص ،ُألفُحرف
 .(1)(إ ُالساعة

ُ:ُاجلفرُاألبي ُواجلفرُاألمحر (81ُُُُُ
تهمُالمي ُُُُُ جَّ ُأبواُعبودُ:ُعنُاحلسنيُبنُأيبُالعالءُقال):ُروىُح  سمعت 
ُ:ُقال،ُإنَّ عندي اجلفَر األبيض:ُيقولُاهللُ ُيشءُفيوه:ُقلت  :ُقوالُ؟فوأي 

،ُعلويهمُالسوالموصحُف إبراهيم ، وإجنيُل عي ، وتو ا ُ موى، ُبوُ  داودَ 
ُ:ُقال،ُوعندي اجلفُر األمحرَ ُ...ومصحُف فاطمة، واحل ُل واحلرامُ  ُ:ُقلت  وأي 

ُالس:ُقال:ُيشءُيفُاجلفِرُاألمحر يَفتحده صداحب ، وذلك إنما يُفتُح لدلمالح 
ُهذاُبنوُ،ُأصلَحَكُاهللُ :ُفقالَُلُعبدُاهللُبنُأيبُيعفورٍُُالسيف للقتل أيعرِف 

ولكنهم ،ُوانلهاَرُأنهُنهارٌُ،ُإيُواهللُبماُيعرفونُالليَلُأنهُيلٌلُ:ُفقالُ؟احلسن
ُولوُطلبواُا،ُىلعُاجلحوِدُواإلنكارحيملُُهم احلَسُد وطلَُب اىنيا  ُبواحلقِّ حلوقَّ

هلم ُ.(2)(لاكنُخ اُ 
                                                           

بنن ب ف ننه ااننووف ااننن ع َّنند رسنن ش اف صنن   اف ع  ننه وآاننه ع  نن      ) 1  87-1/83ااكنن ى  بينن  و اانن رو    (1)

 .111  13/13 اا  ب اا  ب  حب ر األ  ار ن  (هص  ا  اف ع  

 .(ب ب ف ه ذ و اايح  د واجل و واجل دلد وديحف ف طمد ع 6 ح ب ااجد  ) 1/176يص ش ااك يف   (1)
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ُإموامهمُالرضواُ:ُصحيفةُانلاموس (88ُُُُُ إنَّ ):ُ-وحاشواهُُ-قوالُُ~روواُأنَّ
،ُأخذُاهللُعليناُوعليهمُامليثوا ، شيعتنا ملكتوبون بأسمائهم وأسما  آبدائهم

ُ.(1)(ليَ  ىلع ملَّة اإلس م غرينا وغريهم،ُويدخلونُمدخلنا،ُيردونُموردنا
ُ-قوالُُ<روواُعنُأم ُاملؤمننيُيلّعُبنُأيبُطالبُ:ُصحيفةُالعبيطة (85ُُُُُ

ُُوَلُحلدثتكمُحوىتُحَيوُاُونذنيأطُوشنأاهللُلوُُيمُ وأ):ُ-وحاشاهُ الُُاحلوول 
فُبث ًُقطايعُرسوولُاهللُصوَّلُاهللُ،ُحرفا ُُعيدُ أ ح  ُعنديُلص  ُاهللُإنَّ وأيم 

ُفيهواُلصوحيفةُي قوالُ،ُعليهُوآَلُوأهلُبيتوه ومواَُورََدُىلعُ،ُيطدةهل العبوإنَّ
ُعليهمُمنها ُفيهاُلستنيُقبيلةُمنُالعربُمبهرجة،ُالعربُأشدَّ مواُهَلواُ،ُوإنَّ
ُ.(2)(يفُدينُاهللُمنُنصيب

تهمُالمي ُعنُأيبُبص ُعنُأيبُعبدُاهللُ:ُاجلامعة (84ُُُُُ جَّ أنوهُُ~روىُح 
ُقواُ!وماُي دريهمُماُاجلامعوةُ ،ُوإنَّ عندنا اجلامعةَ ):ُ-وحاشاهُُ-قالُ :ُلُقلوت 

،ُقال ُفداَكُوماُاجلامعة  علت  بوذراعُرسوولُُصحيفٌة طوهلا سبعون ذ ااعً :ُج 
فيهدا ، وَخطِّ يلَع بيمينهِ ، وإم ئِه من فَلِْ  فيهاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمُ

 ح ل  وحرام  
َْدِش ، لكر

ْ
ُ.(3)(...ولكر يش   حيتاُج انلاُس إيله حَّت األ ُش يف اخل

                                                           

ن  (دنأ طان ا  شن لحعد اانيي ف نه يان ؤهد ويان ا آبن  عد         ب ب د  عس  األ مد ع) 9  1/643بي  و اا رو     (1)

    وحبق قد ااس  ق وعس هد  ح ب ف نه   عد ع  عد اا الم الوف   ااس   حبق قد اإليب ب ) 17  13/116حب ر األ  ار  

 .(ح امدي  ال م   دأ خ  عمَّ ه ال ايا عد ر  ُديع ا عد وييا ا يه  اجلسد ويا ا ش لحعد و

ب وعن   ع ن دعد   ب ) 37  13/67ن حب ر األ  ار   (ب ب آرو ف ه يدو ااكحا) 11  1/636بي  و اا رو     (1)

 .(واسك  يف ق  بعدن  ه اسقو يف آذا عد يون ود  عس هد دأ ااكحا ن ع  عد اا الم 

 .(ب ب ف ه ذ و اايح  د واجل و واجل دلد وديحف ف طمد ع 1 ح ب ااجد  ) 171-1/171يص ش ااك يف   (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
044 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

أن تكون لكر هذه الكتب قد نزلدت ، من أغرب األمو  وأنكرها إنَّ :ُاتلعليقُُُُُ
ولكنهدا ، واألئمة مدن بعددهُ<ُمن عند اهلل تعاىل، واختصَّ بها أمري املؤمنني يلعّ 

، تبىق مكتومة عن األمة وبايا  عنكم أيها الشديعة سدو  قدرآن أهدل السدنة
م هلذه الكنوُ فما معىن إذاً إخفا  أئمتك، وايي يعتقد شيوخكم حتريفه ونقصه

ُ.؟السماوية عنكم
منذ مدا يُقدا ب األلدف ، (1)هذه الكتب َمزونة عند مهديكم املنتظر: وأخرياً      

دت هدذه  ؟ملاذا ؟ملاذا، ومئيت سنة أف  تكون هناك أيد  خبيلة سدبئية يهوديدة دسَّ
فنحُن نعلُم َجيعاً أنه ليَ  للمسلمني ، الروايا  يف كتبكم وَكَذبَْت ىلع أئمتكم

د الكتددب فهددو مددن خصددائص ايلهددود ، الَّ كتدداٌب واحددٌد هددو القددرآنإ ددا تعدددر وأمَّ
 .؟! أف  يكفر علماؤكم عن مشابهة ايلهود وانلصا  !وانلصا  

ُمجيعُالكتوبُالسوماويةُعنودُ):ُي ؤمنُشيوخُالشيعة:ُاملسألةُا انيةُُُُُ بأنَّ
ُ.؟(أئمتهمُوأنهمُحيكمونُبهاُبنيُانلاس

تهمُالمُُُُُ جَّ ُإمامهمُأبوُاحلسنُقرأُاإلجنيروىُح  ُي قالُي ُأنَّ لُأمامُنرصا ي
نذُمخسنيُسنةُأوُمثلكُ،ُقال:ُفقالُبريه)َلُبريهُ ُم  ُأطلب  فآمَنُ:ُإيَّاَكُبنت 
َنُإيمانه،ُبريه ُُ(.وَحس 

                                                           

 .184-1/114 لد  آلاحعد املل صو حمم  آصف احمل ين ن يع    اا  6/647ُاسظو : صواط اا    (1)
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ُلكمُاتلوراًُواإلجنيلُورتبُاألنبياء):ُوسألُاإلمامُفقالُُُُُ يهُ:ُقوالُ؟أَّنَّ
إنَّ اهلل ال ؤهاُبماُقرؤوهاُونقوهلواُبمواُقوالواُ،ُعندناُوراثةُمنُعندهمُنقر

ة يف أ ته يُسأُل عن يش   فيقوُل ال أد ي ُ.(8)(جيعُل ُحجَّ
يُؤخذ من هذه الرواية أنَّ شيوىن الشيعة جعلوا ألئمتهم قرا   اهو ا  :ُاتلعليقُُُُُ

نلاس واإلجنيل وغريهما كما قرأها األنبيا  حَّت جيدوا ما جُييبون فيه ىلع أسئلة ا
واهلل تعاىل ، وهذا خروج عن اإلس م ودعو  لوحد  األديان، من هذه الكتب

ُ: يقول  ُُُ  ُُ ُ ُُ ُ ُ  ُ ُ   ُُُ[ًُُآلُسور

ُ[15ُُعمران ُ: اوية لكَّها ، قال تعاىلواهلل سبحانه قد شََسَخ بالقرآن الكتب السم،

  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُُُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ ُ

 ُ ُُُ ُُ    ُ ُ  ُ ُ ُُُ  ُُ ُ  ُُ ُ  ُ

ُ    ُ ُُ   ُ  ُ ُ ُ  ُُ   ُ ُُ ُُ   ُ

 ُ  ُ ُ ُُ   ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ    ُ

   ُُ ُ ُ ُُ ُُ  ُُُ ُ  ُ ُ ُُُ ُ

  ُ ُُُ  ُُ ُ  ُُُ[ًُُ34-31املائدًُسور].ُُ
ُُ ُُُ ُُُُُُُُُُُُُ

أوُُواألنبيواءُرسوولُاهللُ:ُ/ُأيهماُأفضلُعندُشويوخُالشويعة75سُُُُُُ
ُ.؟أئمتهم

                                                           

ب ُب ي َّ األ مد ع  عد اا الم عس هد ع ع ااكحا اان  يان  دنأ عسن      1 ح ب ااجد  ) 1/134يص ش ااك يف   (1)

 .(اف عيَّ وو َّ ن وي عد الوف  ع  ع   ارحالف يا سحع 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
046 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

:ُ!!ُبلُلقدُاكنُشيخهمُالعلباءُبونُدرَّاعُادلويسُأوُاألسودي!ج/ُأئمتهمُُُُُ
ىلعُانليبُصَّلُاهللُعل) لُعلياُ  وُعدم أنده ايي بعدث حممدداً ،ُيوهُوآَلي فضِّ

ُعدَم أنده بُعدَث يلددعو إىل يلَع فدداع إىل ، حممدد بذمِّ واكنُيقولُُوسماه إهلاً 
ُ.(8)(نفسه
 :ُالقاصمةُُُُُ
مون شيخهم العلبا  بأن أصد وا  وايًة عدن ُُُُُ َوَمَع ذلَك جنُد شيوىَن الشيعة يُعظِّ

ُ.(2)(دنَّا لََك ىلع اهلل اجلنةَتمْ ): أنه قال لشيخهم العلبا ُ~ُأيب عبد اهلل
وىلع َجيدع ، ىلع األنبيا  عليهمُالسالمتفضيلهم : باب):ُوعقدُاملجليسُُُُُ
وِّل ، وعدن سدائر اخللد ، وعن امل ئكة، وأخذ ميلاقهم عنهم، اخلل 

ُ
وأنَّ أ

وِّل العزم حببِّهم صلوا  اهلل عليهم
ُ
 .(العزم إنما صا وا أ

ُيفُذلكُأكرثُمونُأنُحت  و):ُوقال،ُحديثا ُُ(11)وذبرُُُُُُ وإنمواُ،ُواألخبار 
ُ.(3)(..أوردناُيفُهذاُابلابُقليال ُمنها

ُاألنبياءُعليهمُالصالًُوالسوالمُمواُ،ُوليسُهذاُفحسبُُُُُ بلُماُاستحقَّ
ُ-قالُُ~!ُفافرتواُىلعُأيبُعبدُاهللُ!همُفيهُمنُاملزنلةُإالَُّبسببُأئمةُالرافضة

وينفخُفيهُمونُروحوهُُأن َيلقه اهلل بيدهُآدمُ  واهللُماُاستوجَبُ):ُ-وحاشاهُ
ُ ُُبواليةإالَّ ُُلكََّم اهلُل مدوىوماُ،ُيلعي ُبواليوةُيلعي إالَّ والُ،ُتكليمواُ 

                                                           

 .(...  د ااغ   يف ااس  واأل مدب ب ) 1رقد  ح ش د 11/631حب ر األ  ار  ُاسظو :  (1)

 .(يف ع   ا بأ طرَّاع األس ي ويبد بي ) 6/171  611رو ش ااك د   (1)

 .( ح ب اإلد دد/ يب اب ع  دعد ع  عد اا الم) 13/197حب ر األ  ار   (6)
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ُُأقاَم اهلُل عي  ُباخلضوعُلعيلي ُللعاملنيُإالَّ ُقاَلُ،ُابنُمريمُآية  ُ:ُثمَّ مجل 
 
أ

:ُويفُروايوة،ُ(1)(نلدا ما استأهَل خلٌ  من اهلل انلظَر إيله إالَّ بالعبودية:ُاألمر
نَكَرها يوش .)
َ
ُبهاُ. أ ُأقرَّ ُيفُبطنُاحلوتُحىتَّ ُ.(2)(فحبََسهُاهلل 
حممودا ُ):ُوقالُإمامهمُاخلمي ُُُُُ ُلإلمامُمقاماُ  ُساميةُ ،ُفإنَّ وخ فدًة ،ُودرجة 

وإنَّ مدن ،ُتكوينيًة ختضدُع لواليتهدا وسديطرتها َجيدع ذ َّا  هدذا الكدون
متنددا مقامدداً ال يبلُغدده َملَددٌك مقددرٌَّب وال نددبي أنَّ ألئ: َضو يددا  مددذهبنا

ُ.(3)(مرسٌل 
جاَ  حرٌب : قال عن أيب عبد اهلل الصادق ):ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ

: فقدال ؟.. يا أمرَي املؤمنني أفندبي أندَت :.فقالُمن األحبا  إىل أمري املؤمنني 
ُ.(4)(هلويلَك إنما أنا عبٌد من عبيد حممد  صىل اهلل عليه وآ

 .(5)(إنَّ خرَي هذه األمة بعد نبيِّها أبو بكر ثمَّ عمر): قوهل  وتواتَر عن يلعَ ُُُُُ
وىت برجل  يُفضلَِّن ىلع أيب بكر وعمر إالَّ جدلته حدَّ املفرتي): وقوهلُُُُُ

ُ
 .(6)(ال أ

                                                           

ت ض  عد ع  عد اا الم ع   األ    ا ن وع ن  ع نع اخل ن  ن ويرني د الن قعد      ب ب ) 13  13/194األ  ار  حب ر  (1)

 .(...عسعد

 64  13/181ن حبن ر األ ن ار     (بن ب آرنو يف والاند يدن  املنؤدسع ص     ) 1  1/131رو   ااكن ى   بي  و اان   (1)

 .(...ب ب ت ض  عد ع  عد اا الم ع   األ    ا)

 .اا الاد ااحك اس د (11ص)ااك دد اإلسالد د  (6)

 .(هللث    ق ده تل   وادحس ع اايواش عسه ب ب) 1  6/186حب ر األ  ار   (4)

 .ن و  ه ع   ااحق د 1319اس ر اف ااح رتي   13رقد  11املعوقد يف و اب ااي اع  احملوقد ص ااي ارم (1)

 .ا مج  د 116-1/111اال    واحمل سأ   (3)
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له ىلع األنبيا  والرسل عليهم السد مُ<ُفماذا سيفعُل ُُُُُ  وال شدكَّ أنَّ  ؟بمن فضَّ
يدن  هذا املذهب واتح اعط ن ، يُد ُِك بط نه برصي العقدل وبمدا ُعلدَم مدن اىِّ
ف  يف إبطداهل وهدو أحدد 

بالرضو   وباها يخ والسري والفطر ، وال حيتاج إىل تكلر
ُ.الرباهني ىلع فساد املذهب الرافيض

76ُسُُُُُُ ُ/ُهلُتقومُاحلجوةُمونُاهللُتعوا ُىلعُخلقوهُبإرسواَلُللنويبِّ
ُ.؟أوُباإلمامُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة،ُُالقرآنُالكريموإنزاَل
باب أنَّ احلجدَة ال تقدوُم هلل ):ُ!ُقالُثقتهمُالمي ؟ج/ُالُتقومُإالَُّباإلمامُُُُُ

وبعبادتنا ُعبدَد ):ُأنهُقالُ~وروىُعنُأيبُعبدُاهللُ،ُ(1)(ىلع خلقه إالَّ بإمام  
ُ.(2)(ولوالنا ما ُعبَد اهللُ ، اهلُل عزَّ وجلَّ 

ُ.(3)(لوال حنُن ما ُعبد اهلل، بعبادتنا ُعبد اهلل):ُويفُروايةُُُُُ
ُ.(4)(..ولوالهم ما ُعرَ  اهلُل عزَّ وجلَّ ):ُويفُروايةُُُُُ
ُ.(5)(وال يُد   كيَف يُعبُد الرمحن):ُوزادُاملجليسُُُُُ
ُُ: قال اهلل تعاىل:ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ ُ ُُُ

 ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُوقال تعاىلُ[865ُ]ُسورًُالنساء :
                                                           

 .وذ و ف ه يربع رواا   ( ح ب ااجد) 1/113يص ش ااك يف   (1)

 .(يدو اف وري د ع مهب ب ي  األ مد ع  عد اا الم والح  3 ح ب ااجد  ) 1/168يص ش ااك يف   (1)

  ب ب ت    ق ش اف عيَّ وو َّ : ) 8  143ااح ح   البأ ب ب اه ص (6)        ). 

ب ب ي  األ مد ع  عد اا الم ر   ا اف عي وو  يف يرضنه ويب ابنه اانن     1 ح ب ااجد  ) 1/169يص ش ااك يف   (4)

 .(ُاؤت  دسع 

 .(ت را  والطته وح  حه ومش   ه 1ب ب . .يف فض    يد  املؤدسع) 14  61/19األ  ار  حب ر  (1)
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ُ ُُ ُ  ُ ُُ  ُ ُ  ُُ  ُ    ُُ   ُ

  ُ    ُُُ ُ ُ ُُُ ُ  ُ  ُ  ُ

   ُ ُ   ُ  ُ ُُ ُ  ًُُُُ[858ُ-851]ُسورًُابلقر.ُ
ُ

ولُالوذلُىلعُأئمتهم77سُُُُُُ ُالشيعةُبزن  ُشيوخ  ُ.؟/ُهلُيقول 
ُقاعدتهمُأنُُُُُ .ُ.ال يتلكموَن إالَّ بالويح صلواتُاهللُعليهماألئمة ):ُج/ُإنَّ

ُ.(1)(وهذا من َضو يا  دين اإلمامية
 وإنَّ ، إنَّ منَّا ملَن يُنكُت يف أذنده):ُوروواُعنُإمامهمُأيبُعبدُاهللُأنهُقالُُُُُ

، وإنَّ منَّا لََمن يَسمُع صوَ  السلسة يقُع ىلع الطشت، منا ملَن يُؤىت يف منامه
ُ.(2)(وإنَّ منَّا لََمن يأتيه صو   أعظم من جربئيل ومياكئيل

وتنقلدُب ىلع ، إنَّ امل ئكَة هدْنُل عليندا يف  حانلدا):ُويفُروايةُأنهُقالُُُُُ
ُ،ُموائدناوحترُض ، فرشنا ،ُُبرطوبُويوابس،ُاتُيفُزمانوهنبوُوتأتينواُمونُلكِّ
ُقلُِّوت ُ ُقلُِّ،ُوت ُُعليناُأجنحتهاُب  ُُىلعُأجنحتهاُصوبيانناُب  أنُُ،ُوتمنوعُادلوابَّ

وما من يوم يأيت عليندا ، يف وقت لكِّ ص   فتصليها معنا وتأتينا،ُتصلُإيلنا
ُ.(3)(وما حَيدُ  فيها، وال يلل إالَّ وأخبا  أهل األ ض عندنا

                                                           

   ن ا ع ن عد   األ ب ب ع مه ص   اف ع  ه وآانه ودن  طفنع اا نه دنأ ااكحنا واا صن ا  وآثن ر        ) 17/111حب ر األ  ار   (1)

 .(..دحه ع  هيعم ش ع  ه ن وعو  ا ه وعو  األهللأ طفله اا الم ن ود 

 .(  املال كد تأت عد وت أ فوشعد وي عد اوو عد ص  ا  اف ع  عد يعلعيب ب ) 16  13/618 ر األ  ار  حب (1)

 .(ا يف   اطر امللجي 13اا  ب ) 37  1/811  176ااواو  ي   اخلوا   واجلوا ح ا ل   بأ ع   اف (6)
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حمموودا ُُفوإنَُّ):ُوقالُاخلميو ُُُُُ ُسواميةُ ،ُلإلموامُمقامواُ  وخ فدًة ،ُودرجوة 
وإنَّ مدن ،ُتكوينيًة ختضدُع لواليتهدا وسديطرتها َجيدع ذ َّا  هدذا الكدون

أنَّ ألئمتنددا مقامدداً ال يبلُغدده َملَددٌك مقددرٌَّب وال نددبي : َضو يددا  مددذهبنا
نكرُالُّ،ُ(1)؟؟؟(مرسٌل  م،ُوريُعندهمُاكفرٌُوم  ُ.بماُتقدَّ
ُالفقيووهُالشووييعُبمزنلووةُموووىسُوهووارونُعليهموواُ:ُوذبووَرُاخلميوو ُُُُُ أنَّ

ُ.(2)السالم
ُاخلميو ُأفضولُمونُمووىسُ:ُوذللَكُألَْمَحُشيخهمُجووادُمغنيوةُُُُُ إ ُأنَّ
(3).ُ
ُالفاضحةُ:ُُُُُ
: ُُُُُُُُُقال اهلل تعاىل َُماطباً نبيَّه حممداً ُُُُُ

  ُ ُ ُُ   ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ

ُ  ُ   ُُ  ُ  ُ ُُُُ ُ  ُُُُُ

  ُ   ُُ ُُُ  ُُُُُ ُُ ُ ُ

ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ  ُُ ُ ُ ُ  ُُ  ُ   ُُ

     ُ  ُُ  ُ ُ   ُُُ ُ  ُُُ ُُُُ  ُ

   ُُُ  ُ  ُ ُُ ُُ    ُ ُ ُ  ُ  ُُُ ُ ُ

                                                           

 .اا الاد ااحك اس د (11ص)ااك دد اإلسالد د  (1)

 .91د د صااك دد اإلسال (1)

 .137اخلم ين واا واد اإلسالد د ص (6)
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  ُُ ُُ ُ ُ ُُ  ُُ    ُ ُُ  ُ ُ  ُ ُُ

 ُ  ُُُُ  ُُُُ ُ  ُ ُُ ُُ  ُ  ُُُُ[

ُ.[871ُ-864سورًُالنساءُ
/ماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإليمانُبوالررنُاخلوامسُمونُأراكن71ُسُُُُُُ

ُ.؟اإليمانُوهوُاإليمانُبايلومُاآلخر
لَواُآياتُالقرآنُيفُايلومُاآلخرُُُُُ ،ُبمواُسووفُيوأيتُبيانوهُةبالرجعد ج/ُأوَّ
ويدفعها إىل ، أما علمَت أن اىنيا واآلخر َ لإلمام يَضُعها حيُث يشا ُ ):ُورووا
ُ.(1)(َمن يشا ُ 

ُ

ُموَتُالاكفورينُيفُاعتقواد74ُسُُُُُُ د  ُموَتُاملؤمننيُوي شدِّ ل  /َمنُاذليُي سهِّ
ُشيوخُالشيعة؟.

 واألئمدة االثدَن جيُب اإلقدراُ  حبضدو  انلدبِّ ):ُج/ُقالُشيخهمُاملجليسُُُُُ
دا علويهمُالسوالمُعْش  ، واملدؤمنني والكفدا ، عندَد مدو  األبدرا  والفجَّ

،ُفينفعونُاملؤمننيُبشفاعتهمُيفُتسوهيلُغموراتُاملووتُوسوكراتهُعلويهم
بغ وُأهولُابليوتُعلويهمُالسوالم دونُىلعُاملنافقنيُوم  ُ،ُوي شدِّ والُجيووز 

رُيفُبيفيةُذلك أوُ،ُُاألجسوادُاألصوليةيفُ-بوذاُُ-ُإنهومُحيُّوون،ُاتلفك 
 .(2)(أوُبغ ُذلك،ُاملثايلة

ُ

                                                           

 .(ب ب األر    ع  اإلد م  4 ح ب ااجد  ) 1/638يص ش ااك يف   (1)

 .ا مج  د 94-96ص االعحق طا  (1)
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ُللميِّتُمنُعذابُالقربُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة11سُُُُُُ ُ.؟/ُماُاألمان 
عَلُمعهُتربةُمنُترابُقوربُاحلسونيُوتوضوعُمعوهُيفُاحلنووطُُُُُُ ج/ُأنُجي 

ُ.(1)والكفن
ُ: ال أماَن إالَّ ألهِل اهوحيد كما قال تعاىل:ُتعارض       ُ ُ ُ   ُ

  ُ  ُ   ُ ُ ُ ُ ُُُُ[15ُ]ُسورًُاألنعام.ُ
 

ُعنهُامليتُعندُوضعهُيفُقربهُيفُاعتقادهم18سُُُُُُ ُماُي سأل  ُ.؟/ُماُأول 
ُحددبرنا أهدل : ه العبددُ أوُل مدا يُسدأُل عند):ُ!ُرووا!حبر أئمة الشديعةج/ُُُُُُ
ُ.(2)(اعيت
بعدُواحدُُُُُ بُعونُ،ُفيسأَلُملاكنُعنُاعتقادهُيفُاألئمةُواحداُ  ُلَمُجي  فإنَّ

إ ُيومُالقيامة،ُيُّبانهُبعمودُمنُنار،ُواحدُمنهم ُ.(3)!يمتلئُقربهُناراُ 
ُ:ُتعارضُُُُُ
أوَل ما يُسأُل عنده  إنَّ : يا يلعر : قال  سول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم):  وواُُُُُ

ُ.(4)(وأن حممداً  سول اهلل، شهاد  أن ال هلإ إال اهلل: العبُد بعد موته
ُ.؟/ُهلُيوجدُيفُاعتقادُالشيعةُحٌرُبعدُاملوتُقبلُيومُالقيامة15سُُُُُُ

                                                           

 ععد عسن  اا فن ح ودنن  اينسع بعند يف ت ننب     بنن ب ت قنع احملحضنواأ وتنن و  ) 31  1/139  تعنياا األحكن م  ُاسظنو :   (1)

 6-1  473-1/439  وسن    اا ن لد   ك لمند ن  ا 111ص ي   ن امل (غ   وهللسك  عد األ    اا ش وت ع هد ب ا
 .(ب ب اسحح  ب وضع اارتبد اا  س د دع امل   يف ااس ط وااك أ ويف ااق )

 .(..ب ب ث اب ح عد و يوهد) 18  17/79حب ر األ  ار   (1)

 .ا مج  د 91االعحق طا  ص (6)

 ..(.ا مأد   يف حمض اإلسالم وشوا ع اا اأ د   ح ه ااوض   61ب ب ) 8  1/416ع    ير  ر ااوض    (4)
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مجاعوٌةُمونُُيف ُمدن القدائم أو قبيلدهُحَيُْش اهلل تعداىل):ُروواُ!ج/ُنعمُُُُُ
ُأعيوونهمُبر،ُاملووؤمنني ومجاعووةُموونُالاكفوورينُ،ُؤيووةُأئمووتهمُودوتلهوومتلقوورَّ

ُ.(1)(واملخالفنيُلالنتقامُاعجال ُيفُادلنيا
/َُموونُاذليُي سووتثىنُموونُطووولُاملقووامُواملوورورُىلعُالرصوواطُيف14ُسُُُُُُ

ُ.؟اعتقادهم
ُتقولُعونُُافافرتو!ُ!بإيرانُمررزُادلولةُالصفويةُقمج/ُأهلُمدينةُُُُُُ رواية 
ُ.(2)(وحُيْشون من حفرهم إىل اجلنة، رهمحُياسبون يف حفُفإنَّهم):ُقم
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
  !.من أجل ذلَك أصبَح شيوىُن الشيعة أكرب سماُس  العقا  يف تلك املدينةُُُُُ

ُ

ُ.؟ولَِمنُتكون،ُ/ُماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُعددُأبوابُاجلنة13سُُُُُُ
ُللجنةُثمانيةُأبواب):ُالج/ُروواُعنُأيبُاحلسنُالرضاُقُُُُُ وواحٌد منها ُإنَّ

ُشيعتناُمنُبنيُسائرُابلالد،ُألهل ُقمْ  ُتعوا ُواليتنواُيفُ،ُوهمُخيار  مَخَّوَرُاهلل 
ُ.(4)(طينتهم
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ا  العقا  من شيوخهم املعارصين يف عددد أبدواب اجلندة املفتوحدة ُاد أحد جُتَّ ُُُُُ

ل ثدة منهدا ف، للجنة ثمانية أبدواب): أنه قال وحاشاهُ~ُىلع قم، فرو  عن الرتا
                                                           

 .ا مج  د 98االعحق طا  ص (1)

 .(ب ب املم و  دأ اا   ا  وامليد م دسع  وغوا  ع ) 48  17/118حب ر األ  ار   (1)

 .69  17/113  املي ر اا  ب  (6)
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! أد كدوا !فلماذا االنتظا  يدا شديعة العدرب، (1)(ثمَّ طوىب هلم، فطوىب هلم، ألهل قُم
ُ.؟!قبل أن تُغل  يف وجوهكم، أبواب جنتكم اثل ثة

ُُ ُُُُُُُُُُُُُُ

ُانلاَسُيوَمُالقيامةُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة15سُُُُُُ اِسب  ُ.؟/َُمنُاذليُحي 
وإيلندا ، إيلنا الرصاط):ُأنهُقالُوحاشاهُ~اهللُُ!!ُفعنُأيبُعبد؟ج/ُأئمتهمُُُُُ
ُ.(5)(وحساب شيعتنا، املزيان
ُزادواُيفُانلصيبُفقالُشيخهمُاحلرُالعاميلُُُُُ إنَّ حساب َجيع اخلل  ):ُثمَّ

ُ.(3)(يوم القيامة إىل األئمة عليهم الس م
اُفمو،ُوعلينا حسابهم، إيلنا إياب هذا اخلل ):ُوروواُأنُأحدُأئمتهمُقالُُُُُ

إ ُُفأجابندايفُترروهُُحتَّمندا ىلع اهللاكنُهلمُمنُذنبُفيماُبينهمُوبنيُاهللُ
ُ.(4)(..ذلك
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُُ: قال اهلل تعاىلُُُُُ   ُ ُ ُ  ُُُ   ُُُُوقال تعاىل،ُ[884ُ]ُالشعراء :

ُُ   ُ  ُُُُ   ُ   ُُُُ[56ُ-55]ُالغاشية.ُ
ُُ

                                                           

 .األص ع  د حملم  614-616ص اا طالد يح أن  31  17/118املي ر اا  ب    (1)
ن حبنن ر األ نن ار  (دنن  ُروي  يف زانن  اا ننح م واانن رث بننأ املغنن ح ااسيننوي ) 1  111رقنند 4/186رونن ش ااك نند   (1)

 .(.. .دلجياته 1.. ب ب .يب اب تأرا  اإلد م امم م دظعو ااق    يبد ع   اف ول و بأ حمم )13  47/78 

 .وذ و ف ه ح اال   113ب ب  1/443  األ مداا ي ش املعمد يف يص ش  (6)

 .(ااق  دد هلل  األ مد ع هلل  ح  ب ع ع اخل   ا مب ب ) 1  1/447  األ مداا ي ش املعمد يف يص ش  (4)
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ُاإلنسوانُالرصواطُيوومُالقياموةُيفُاعتقوادُشويوخ16ُسُُُُُُ /ُبيَفُجيوز 
ُ.؟الشيعة
إذا اكن يوم القيامدة : يا يلعر ):ُقالُرسولُاهللُ:ُج/ُعنُأيبُجعفرُقالُُُُُ

إالَّ َمن اكنت معه ف  جَيوُ ىلع الرصاط ، أقعُد أنا وأنت وجربئيل ىلع الرصاط
ُ.(1)(برا ٌ  بواليتك

ُُُُ

ُاجلنووة17سُُُُُُ َُموونُيشوواء  ُإ ُانلووارُيفُ،ُ/َُموونُاذليُي وودخل  وَموونُيشوواء 
ُ.؟اعتقادهم

ُعلياُ ،ُ<ج/ُهوُيلٌعُُُُُُ أندا ):ُقوالُ<نعوذُباهللُمنُالضاللُروىُالمي ُأنَّ
ُ.(2)(قَسيم ال يدخلها داخٌل إالَّ ىلع حدِّ ، قسيُم اهلل بني اجلنة وانلا 

ُُُُُُ إ ُأنُأصودرواُروايوةُيفُيلعي ُبعلماءُالشيعةُأيضاُ  :ُأنوهُ<ووصَلُاألمر 
،ُالُيودخلهاُداخولُُاجلنةُوانلارُبنيُاهللُوقسيم، ىيَّان انلاس يوم القيامة)

ُ.(3)(كربالفارو ُاألُهوإنُحدُقسمنيأإالُىلعُ
ُأباُعبدُاهللُُُُُُ ُال):ُقالُ~وافرتواُأنَّ قيامةُو ضعُمنرٌبُيراهُمجيعُإذاُاكنُيوم 

،ُوعونُيسوارهُملَوٌكُ،ُفيقومُعنُيمينوهُملَوٌكُ،ُفيصعدُعليهُرجٌلُ،ُاخلالئق
يُدخُل  هذا يلُع بن أيب طالب ،ُياُمعَرُاخلالئق:ُي ناديُاذليُعنُيمينه

                                                           

 .(ب ب يف االعحق ط يف اايواط) 91البأ ب ب اه صاالعحق طا   (1)

 .(ب ب ي  األ مد هد ير    األر  6 ح ب ااجد  ) 1/141يص ش ااك يف   (1)

 178ن ت  ن  فنوا  ص   (ي ه ق  د اجلسند وااسن ر   ب ب يف يد  املؤدسع ) 4  1/199   و اا رو   ااك ىي ب (6)

 .واا  ظ اه 163 
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هذا يلُع بدن أيب ، يا معَْش اخل ئ : ويُنادي ايي َعن يسا ه، اجلنَة َمن يشا ُ 
ُ.(1)(َ  َمن يشا يُدخُل انلا طالب 
،ُيدا يلعي : يُسدمع هلدا طندني وتقدول: بل إنَّ ِحلَ  أبواب اجلنة إذا ُحرِّكتُُُُُ

إنُحلقةُبابُاجلنةُمنُياقوتوةُ):ُأنهُقالُوحاشاهُفافرتواُىلعُرسولُاهللُ
يدا :ُفإذاُدقَّتُاحللقُىلعُالصفيحةُطنَّتُوقالوت،ُمحراءُىلعُصفائحُاذلهب

ُ.(2)(يلعّ 
ُ

ُاجلنوةُمونُخلوقُاهللُ:ُوُاعتقادُشيوخُالشيعة/ُماُه11سُُُُُُ فيمنُيَدخل 
ُ.؟تعا 
الشيعةُيَدخلونُاجلنةُقبلُسوائرُانلواسُمونُاألمومُ):ُج/ُقالُشيوخهمُُُُُ

ُ.(3)(بثماننيُاعما ُ
إنمدا ُخلقدِت ):ُفأصدرواُهذهُالروايوةُ!!ثمَّ  أو أن يستأثروا جبنتهم لوحدهمُُُُُ

ُ.(4)(داهموانلاُ  لَِمن اع، اجلنُة ألهل اعيِت 
ُ: لقد شابهوا ايلهوَد حيُث قالوا:ُاتلعليقُُُُُ  ُ ُ ُ   ُ ُ ُ ُ ُُ

 ُُ  ُ  ُُُ ُ    ُُ ُ  ًُُُُ[888ُ]ُسورًُابلقر.ُ
ُ

                                                           

ع ن   ن  (ي نه ق ن د اجلسند وااسن ر     ب ب يف يد  املنؤدسع  ) 1  461-464واا  ظ اه صبي  و اا رو   ااك ى  (1)

 .(ق  د اف بع اجلسد وااس ر  ع د بأ يب  ط اادأ يو ع  ص ر  اال د اان ب ب) 4  1/134 اا وا ع 

 .(ق  د اف بع اجلسد وااس ر  دأ يو ع  ص ر ع د بأ يب  ط اا اال د اانب ب ) 1  1/134 ع   اا وا ع  (1)

 .1137م شد بأ س  م   اا حوا د ااكحك  د   111صيف ب    يح اش ااس أح األو  واألروى املل ا اايا    (6)

 .111ص ل ا اايا  امل (4)
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ُ.؟شيوخُالشيعةُيفُاإليمانُبالقضاءُوالقدرُ/ُماُاعتقاد14سُُُُُُ
أنَّ أفعاَل العباد غري ُ ُعنُآِلُحممٍدُصُالصحيح):ُج/ُقالُشيخهمُاملفيدُُُُُ

ُ.ُوقدُر وَيُعنُأيبُاحلسنُع.َملوقة هلل تعاىل ئَلُعنُأفعالُالعباد، ،ُأنهُس 
ُلََماُتربَُّ:ُفقالُعُ؟هلُيهُخملوقٌةُهللُتعا :ُفقيَلَُل ،ُأُمنهالوُاكنُخالقا ُهلا

ُُُ:ُوقدُقالُسبحانه  ُُ  ُُ ُُُُولَمُي ردُالرباءًُِمنُخلق
ُ.(1)(وإنماُتربَّأُِمنُُشرهمُوقباحئهم،ُذواتهم
واستمرَّ عدم اهرصيح من شيوىن الشيعة باعتقادهم بمذهب املعتلة يف      

ُالعاميلُفقالإ ُ،ُاإليمان بالقضا  والقد  حُشيخهمُاحلر  ُ):ُأْنُرصَّ :37ُباب 
ُ ُلكِّ ُاهللُسبحانهُخالق  ُ(.ُيشٍءُإالَُّأفعالُالعبادأنَّ

مذهب اإلمامية واملعتلة أنَّ أفعال العبداد صداد   عدنهم : أقول):ُوقالُُُُُ
ُ.(2)(وهم خالقون هلا

 :ُاتلعليقُُُُُ
إنَّ اهلل أ حدُم : ما الس م قاالعن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليه):  و  اللكيَن     

بُهم عليها واهلُل أعزر من أْن يُريَد أمراً ، خبلقه من أْن جُيرَب خلَْقُه ىلع اينوِب ثمَّ يُعذِّ
: قداال ؟هل بني اجلربِ والَقَد ِ مْنلٌة ثاثلةٌ : فُسئ  عليهما الس م: قال، ف  يكون

ا بني السما ِ واأل ِض ، نعم ُ.(3)(أوسُع ِممَّ

                                                           

 .د ح  بكح ب يوا   املق ال  16-11ص شو  عق    ااي وق (1)
 .1/117اا ي ش املعمد يف يص ش األ مد   (1)

 .(ب ب اجل  وااق ر واألدو بع األدواأ 9 ح ب ااح ح    ) 1/111يص ش ااك يف   (6)
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ُ:ُقاصمةُالظهرُُُُُ
ُ: إنمدا يقدرؤون هدذه اآليدة، ويح هذه القد يدة): قال أبو عبد اهللُُُُُ ُ    ُ

ُُُُُ(1)(وحيهم َمن قدَّ ها إالَّ اهلل تبا ك وتعاىل.ُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ عن مذهب األئمة يف إثبا  الُُُُُ قد  ، وقد تُشدري إىل مدا عليده هذه الرواية تُعربِّ

رون بد   قَُدما  الشيعة من اإلثبا  ، وقد أعرَض عن هذه الروايا  الشيعة املتأخِّ
ا يُعا ُض ذلدك مدن  وايدا   ديلل  سو  تقليد أهل االعتال ، وأغمضوا انلظر عمَّ

ُادوا يف تقليد أهل االعتال حَّت قالوا  بدأنَّ : كلري  عندهم ، بل إنَّ شيوىن الشيعة 
إنكا  : ومعىن هذه اللكمة، اكملعتلة سواً  بسوا ، من أصول دينهم الشيع العدل

 .قََد ِ اهلل تعاىل
واُاإلماميوة):ُقالُشيخهمُهاشمُمعوروفُُُُُ ُمونُأراكنُادليونُ،ُأمَّ فالعودل 

ُ.(2)(بلُومنُأصولُاإلسالم،ُعندهم
ُ:ُقاصمةُالقواصمُُُُُ
ُ.(3)ول أهل السنةجا  عن بعض شيوخهم القول يف القَد  بقُُُُُ

ُ

                                                           

دنو بنع   ث ن   األ هللب ن ش اجلن  وااح ن اض ن و   هللب ب   د ااظ ند واجلن ر عسنه تلن   ن و    ) 131  1/13حب ر األ  ار   (1)

 .(رح  ر واالسح  عدث    اإلهللدواأ ن واأل

 .ال   األد  ق ال  46م شد دلووف ن عق  ح املؤدأ ص 143اا  لد بع األش عوح وامللحياد ص (1)

 ع نواد يف ااقضن ا   عق ن ح اا ن لد اإلد د ند اإلثنين    ) 173-6/171ع واد ا يجنن  د    عق    اإلد د د االثينُاسظو :  (6)

 .13-11صيف ث به اجل ا  عق    اإلد د د ن  (وااق ر
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ومنُهووُ،ُورمُعددُاألوصياء،ُ/َُمنُاذليُاخرتعُالقولُباألوصياء41سُُُُُُ
ُ.؟آخرهمُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة

مج/ُأولَُمنُاخرتعهُعبدُاهللُُُُ ُ.ُبنُسبأُايلهوديُبماُتقدَّ
يعتقددون بدأنَّ لد ِّ ندَب ):ُقالُابنُبابويهُالقيمُيفُذبرهُلعقائدُشويعتهُُُُُ
ويص إيله بأمر اهلل تعاىل وصيَّاً 
ُ
ُ(.أ
ُعددُاألوصياءُُُُُ ُ.(1)(مائة ألف وأ بعة وعْشون ألف ويصَ ):ُوذبَرُبأنَّ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
َخَطدَب ): فدرو ، أن عليَّاً هو آخُر األوصيا : ذكر شيخهم املجلس يف أخبا هُُُُُ

خاتم : قالوذكر أمري املؤمنني ف احلسن بن يلع عليهما الس م بعد وفا  يلَع 
ُ.(2)(وويص خاتم األنبيا  ، وأمري الصديقني والشهدا  والصاحلني، الوصيني
وأنَّ إمامة َمن بعده باطلة ، < أنه ال ويصَّ بعد أمري املؤمنني يلع: فمعىن هذا     

فينقض ، وهذا ينقُض مذهب االثىن عْشية من أصله، ألنهم ليسوا بأوصيا 
ُ: ولكن صدق اهلل، به يلك شيوىن شيعتهمكيف لَم ينت، بنيانهم من القواعد

 ُ ُُُُُ ُُ   ُ ُُُُ[15ُ]ُسورًُالنساء.ُ 
ُ

ُ.؟/ُماُمزنلةُاإلمامةُعندُشيوخُاملذهبُالشييع48سُُُُُُ
ُ.(3)( نلبوَّ اإلمامة َمنصٌب إليهي اك):ُقالوا:ًُأنهاُاكنلبوَُّ -8ُج/ُُُُُُ

                                                           

 .133عق    ااي وق ص (1)

 .(..ر  د بل  شع طح يب ه ص 17 ب ب. .يب اب د  خيح َّ ب إلد م ااي د) 6  46/631حب ر األ  ار   (1)

 .(املقي  ااال  د) 31صويص م  يص  اا  لد  (6)
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أنهُُ<وذللكُافرتىُشيخهمُابلحرا ُىلعُأم ُاملؤمننيُيلعُبنُأيبُطالبُُُُُُ
ُ.(1)(َمن لَم يُقرَّ بوالييت لَم ينفعه اإلقرا  بنبو  حممد):ُقال
ُادوا يف الغلوِّ واهطرر  فقالوا :ُُُُُ  ثمَّ 
:ُئوريقوالُشويخهمُوعالَّموتهمُاجلزا:ُأنهاُأعظمُوأجوّلُمونُانلبووً -5ُ ُُُُ
ُ.(2)(اإلمامة العامة اليت يه فوق د جة انلبو  والرسالة)
ُاإلمامةُتعلوُىلعُمرتبةُانلبوً:ُ(3)ويفُأحاديثُالمي ُُُُُ ُ.أنَّ
ُومنُوجهُآخرُجعلواُاإلمامةُ:ُُُُُ
إنَّ ):ُقالُشويخهمُهواديُالطهورا :ُأعظمُماَُبَعَثُاهللُبهُنبيَّهُُ-4ُُُُُُ

ُ.(4)(إنما هو أمُر اإلمامة، من اىين ه أعظم ما بعث اهلل تعاىل نبيَّ 
ُيفُأمرُاإلمامةُإالَُّدخلوهُُُُُ منُأبوابُالغلوِّ ُفقالواُ:،ُولَمُيرترواُباباُ 
:ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُبلُأعظمُأراكنه،ُبونهاُأحدُأراكنُاإلسالمُ-3ُ ُُُُ

ولَدم ، لواليدةِ وا، واحلدجِّ ، والصدومِ ، والزاك ِ ، ىلع الص  ِ : بََُن اإلس ُم ىلع مخ   
ُ.(5)(يُناَد بيش   كما نُودي بالوالية

                                                           

وف نه ذ نو عن  دنأ فضنن   عد     ن يف دلنوفحعد صن  ا  اف ع نن عد ب اس را  ند     ن طر  بن ب  ) 1  13/6 ار  حبن ر األ ن   (1)

 .(ع  عد اا الم

 .1111ين امل س ي اجليا وي  اسلمد اف ع   اف اا   11ص  زهو ااوب ع (1)

 .( ح ب ااجد ن ب ب ط ق   األ    ا وااوس  واأل مد ع  عد اا الم) 1/114يص ش ااك يف   (6)

 .آلش   شف 4صرس اد عع امل يا  م طي اا عوا د ن وُاسظو  111يف اا الاد واملقح  ص   حوطااع ااس (4)

ن وقن ش شن خعد ع ن ام طي اا ضنن د     (بنن ب طعن  د اإلسنالم   1 حن ب اإل ن   وااك نو     ) 1/464يصن ش ااكن يف     (1)

 .(أ َّ اإلد دد ر أ دأ ير    اا اأب):  36األسح ذ اجل دلد بإح ى و دل   املم كد س بق   يف  ح به اارتب د اا اس د ص
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بُدََن اإلسد ُم ىلع مخسدِة :ُقوالُعنُأيبُجعفرُ):ُوروىُالمي ُأيضا ُُُُُُ
ًُ ، والواليةِ ، والصومِ ، واحلجِّ ، والزاك ِ ، ىلع الص  ِ : أشيا َ  ُ:ُقالُز رار وأير :ُفقلوت 

ُ.(1)(تاُحهنَّ الواليُة أفضُل ألنها مف:ُفقالُ؟يش   من ذلَك أفضُل 
ُ:ُالفاضحةُُُُُ
ُادوا ): لقد فََضَحُهم شيخهم آل اكشف الغطا  فقالُُُُُ ولكنَّ الشيعة اإلماميدة 

ُ.(2)( كناً خامساً وهو االعتقاد باإلمامة
ُ.؟/ُلوُذبرتمُبع ُاألعيادُاليتُأحدثهاُشيوخُالشيعة45سُُُُُُ
ُمنُأشهرُاألعيوادُالويتُأحودثوهاُُُُُ قوالُشويخهمُ،ُعيدد الغددير:ُج/ُإنَّ

َفَمدن أنكدره فقدد ، إنَّ عيد الغدير جدزٌ  مدن اإلسد م)عبدا ُالعالييل:ُ
ُ.(3)(أنكَر اإلس َم بايا 

ايلوومُهووُاحتفوالُبوالقرآنُُنُاحتفانلاُبهذاإ):ُوقالُحممدُجوادُمغنيةُُُُُ
ُنَُّإ،ُسوالمويوومُاإلُسوالمالكريمُوسنةُانليبُالعظيمُباذلاتُ،ُاحتفوالُباإل

والسونةُ،ُُخوذُبالكتوابمُالغديرُتعبو ُثوانُعونُانلويهُباألانليهُعنُيو
ُ.(4)(سالمُومبادئهاإلُهوتعايلم

                                                           

 .(ب ب طع  د اإلسالم 1 ح ب اإل    وااك و  ) 1/461يص ش ااك يف   (1)

 .(املقي  ااال  د) 31يص  اا  لد ويص م  ص (1)

 .ر  س احملكمد اجلل واد ب  و  1433حملم  و اط دغس د   1ه دش رقد  164اا  لد يف امل يا  ص (6)

 .164  صاا  لد يف امل يا (4)
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دهُفقوالُُُُُ وُويوومُ ):ُوروواُبأنُإمامهمُأبوُعبدُاهللُحدَّ  أفضدُل ُمُيغوديرُخ 
ُ.(1)(وهوُا امنُعرُمنُذيُاحلجةُاألعياد
فواريسُلؤلؤًُالُأيبُىلعُيدُ<عيدُمقتلُعمرُبنُاخلطابُ: ومن أعيادهمُُُُُ

يكشفُعنُثوابُيومُ:ُنورُسماوي):ُشيخهمُاجلزائريبوَّبُاملجويس،ُوقدُ
هووُاتلاسوعُمونُُ<وسا ُبسندهُأنُيومُمقتلُعمورُُ(قتلُعمرُبنُاخلطاب

ُإمامهمُأبوُاحلسنُالعسكريُيقوولُعونُاالحتفوالُبيوومُ،ُربيعُاألول وأنَّ
رموةُمونُهوذاُايلوومُعنودُأهولُابليو):ُ<مقتلُعمرُ ُيوٍمُأعظمُح  تُوأي 

ُرسولُاهللُ(،ُوأفرح خماطبواُ ُ<قالُعنُاالحتفالُبيومُمقتولُعمورُُوأنَّ
بما):ُاحلسنُواحلسني ُجودِّ وَّهُوعودوَّ ..ُ.فإنهُايلومُاذليُيَقب ُاهللُفيهُعود 

بما بماُونوارصُعودوِّ بغ ُجدِّ .ُفإنوهُ..فإنهُايلومُاذليُي كرسُفيهُشورةُم 
هومايلومُاذليُي فقدُفيهُفرعونُأهلُبييتُوهامانهمُوظ .ُ.املهمُواغصوبُحقِّ

ًُاخلزي ُانلاسُعنُسوبيلُاهلل،ُوحيملُىلعُبتفهُد رَّ ورِّفُبتابوهُ،ُوي ضل  وحي 
نَّيت ُس  ُفقال.وي غ ِّ ُالكورامُالاكتبونيُأنُ.ياُحممود:ُ..ُفأوىحُاهللُإاَّ .ُوأمورت 

ُعلويهمُ يرفعواُالقلمُعنُاخللقُثالثةُأيامُمنُأجلُذلوكُايلوومُوالُأكتوب 
منُخطاياهم ُذلكُعيدا ُ:ُياُحممدُ...شيئاُ  ُىلعُنفيسوُ.إ ُقدُجعلت  .ُوآيلت 

                                                           

 واوحسن ب ع نع احملودن      ب ب وو ب تلظ د ا م اجلملد وااحن   بنه واختن ذه ع ن ا     ) 18  1/46اا  لد  وس     (1)

 .(ااق ش يف يق  م ااي م : ويدَّ  املس وب دسه) 1/173اواو اا س  د  ن وُاسظو :  (ف ه

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
063 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

وعُيفُذلوكُايلوومُىلعُأهلوهُ َُمنُوسَّ يتُوجالاُوعلوِّيُيفُرفيعُماك ُأنَّ بعزَّ
ُسعيهُمشوكوراُ  ُيفُماَلُوعمرهُوألعتقنَّهُمنُانلارُوألجعلنَّ وأقاربهُألزيدنَّ

وأعماَلُمقبولة ُ.(1)(...وذنبهُمغفوراُ 
،ُُمونُيومُانلو وزعظُِّبماُي ُ،ُ(2)(باباُشجاعُادلين)ُُلؤلؤًُأيبىلعُواأطلقوُُُُُ

ُ.(3)بفعلُاملجوس
ُ.(4)لقد اعرتفت أخبا هم بأنَّ يوم انلريوُ من أعياد الفرس:ُاتلعليقُُُُُ
44ُسُُُُُُ ُ.؟/ُهلُاإلمامةُعندُشيوخُالشيعةُحمصورًُيفُعددُمعنيَّ
ينوتيهُبوأمرُ،ُديج/ُلقدُاكنُشيخُشيوخُشيعتهمُاألولُابنُسوبأُايلهووُُُُُ

ُعلياُ ،ُ<ُالوصيَّةُعندُيلعُي مائوةُألوفُُوختمُت أنا):ُقالُ<حيثُزعمواُبأنَّ
ُ.(5)(وأربعةُوعرينُألفُويص،ُويص
مهاُيفُجمموعةُمنُأوالده:ُولكنُُُُُُْ ُ.جاءُفيماُبعدَُمْنُعمَّ

                                                           

 .< (اخل  ببأ   ر ا وي اك ف عأ ث اب قح  عمو ) 111-1/138 األ  ار ااسلم   د  (1)
 .ط لد دؤس د ااس و اإلسالدد (ب ب  شج ع اا اأ) 1/31  ااكس  واألاق ب (1)

وانن س ي ظننف وااين م   انن م اانس وز وااغ نن  ف ننه  صنالح بنن ب اسننحح  ب ) 174-1/176  : وسنن    اا ن لد  ُاسظنو  (6)
 136-19/131 األثننو دقحنن س ن  (عمنن  انن م ااننس وز بنن ب) 91/419 حبنن ر األ نن ار ن  (..وتلظ مننه ااال ن ب واا  ننا 
 .األع مد

يبن اب تن را  اإلدن م اال نن د يبند هللبنواه د د سن  بنأ ول نو ااكن ظد اا نن د          ) 9  48/138 : حبن ر األ ن ار    ُاسظنو  (4)

 .(ع  طته وس ه ودك رم يرالقه ووف ر ع مه ص  ا  اف ع  ه:  1ب ب .. : .ص  ا  اف ع  ه

: دن  بن َّأ    93اا ااد ع   فضن ه وهللد دحنه : بن ب     ااس زاد يف شأ ه  يب اب اآلا  ) 16  69/641حب ر األ  ار   (1)

 .(دأ دس قا    ه ااق س د
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هو ايي بدأ يُشيع  ؟أنَّ مؤمن الطاق أو شيطان الطاق:ُويفُرجالُالكيشُُُُُ
ُ.!!أنَّ اإلمامة حمصو   بأناس َمصوصني من آل اعيتالقول ب
ُزيدُبنُيلعُُُُُُ :ُياُأباُجعفور):ُاستداعهُفقالَُلُ~وعندماُعلمُبذلكُاإلمام 

ُمعُأيبُىلعُاخِلَوانُفي لِْقم  ُابَلْضَعَةُالسمينةَُ ُأجلس  وي وربِّد ُاُاللقموَةُ،ُبنت 
ُ،ُولمُي شفق ُيلعَّ ًَُحىتُترب َدُ،َُشَفَقة  ُانلارُُِاحلارَّ ُمنُحرِّ ينُ،ُيلعَّ أخرَبََكُبادلِّ إذاُ 

ربينُبه َُلُ؟ولمُخي  ُانلوارُلومُ:ُفقلت  ُفداَكُمنُشفقتِهُعليَكُمنُحورِّ علت  ج 
ربَكُ،ُ ُ،ُ،ُوأخوربينُأنواخاَ  عليَك أن ال تقبلَُه فتدُخَل انلاَ  خي  فوإنُقبلوت 

َلُانلارَُ ُ،ُوإنُلمُأقبْلُلَْمُي باِلُأنُأدخ  ُُ.(1)(جنوت 
ُعليقُ:اتلُُُُُ
ياندة       هكذا اخرتَع شيطاُن الطاق أكذوبة اإلمامة ، اليت صا   من أصدول اىِّ

عند الشيعة ، واتهم اإلماَم علياً ُين العابدين بن احلسني بأنه َكَتَم أساس اىيدن 
حَّتَّ عن ابنه ايي هو من صفو  آل حممد ، كما اتهَم اإلماَم ُيدداً بأنده لَدم يَبلُد  

. وعلماُ  الشيعة ..شيوىن الشيعة يف قابليته لإليمان بإمامة أبيه اعد جة أخ ِّ أتب
هم ايين يَْرُوون هذا اخلرب يف أوث  املصداد  عنددهم ويُعلندون فيده أنَّ شديطان 
الطاق يزعُم بوقاحته أنه يَعرُ  عن واى اإلمام ُيد ما ال يعرفه اإلمداُم ُيدد مدن 

  بأصل  من أصول اىين عند
 !.همواىه مما يتعلَّ

ُ.؟/ُهلُيوجدُبنيُشيوخُالشيعةُاختالٌفُيفُعددُاألئمة43سُُُُُُ
ُ.!!؟ج/ُنعمُُُُُ

                                                           

 .(ب ب االض وار هلل  ااجد 1 ح ب ااجد  ) 1/116يص ش ااك يف   (1)
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ُاهللُأرسَّهاُإ ُ):ُأنهُقالُوحاشاهُ~فقدُروىُالمي ُعنُأيبُجعفرُُُُُُ والية 
وأرسَّهواُحممودُ،ُوأرسَّهاُجربئيلُإ ُحممدُصَّلُاهللُعليهُوآَل،ُجربئيلُ

ُإ َُمنُ ُ.(1)(شاءُاهللإ ُيلعُوأرسَّهاُيلع 
ُ.(2)(منُاملؤمننيُوأهلُالرسُِّ،ُمنُأوالدهُالطاهرين):ُوقالُاملازندرا ُُُُُ
د هذه الرواية الَعَدد      فكأنَّ األمَر غري ُمستقرِّ يف تلدَك ، وال األشخاص، فلم حُتدِّ

 : ثمَّ تطوَّ  األمر عند شيوىن الشيعة ؟الفرت ِ اليت ُوتَع فيها هذا اخلربُ 
وهذاُماُ،ُ(3)(سابعنا قائمندا):ُوتقول،ُ وايا  جتعل األئمة سبعة فوُجد ُُُُُ

ُعليهُاألمرُعندُاإلسماعيلية ُ.استقرَّ
وميِّتُُُُُُ ُاألئمةُأكرثُعندُاملوسويةُأوُالقطعيةُواليتُس  اُزاَدُعدد  ولكْنُلَمَّ

باالثىنُعرية،ُصارُهذاُانلّصُاآلنفُاذلبرَُمبعَثُشكُيفُعقيدًُاإلمامةُ
وحاولُمؤسسوُاملذهبُالشييعُاتلخل صُمنهُونيفُ،ُالطائفةُدلىُأتباعُهذه

ُأليبُاحلسونُ):ُعنُداودُالريقُقال:ُشكُاألتباعُبإصدارُالروايةُاتلايلة قلت 
ُفداكَُ:ُالرضاُ علت  ُيفُصودريُمونُأموركُيشٌءُإالَُّ،ُج  إنهُواهللُماُيلوج 

سمعتهُمنُذريحُيرويهُعنُأيبُجعفرُ :ُقوالُ؟ومواُهوو:ُقوالُا،ُحديثاُ 
ُ قال:ُصدقَتُوصدَ ُذريٌحُوَصوَدَ ُ،ُإنُشاءُاهللسابعنا قائمنا :ُسمعتهُيقول 

                                                           

 .(ب ب ااكحم   13 ح ب اإل    وااك و  ) 1/177يص ش ااك يف   (1)

 .(ك و : ب ب ااكحم   ح ب اإل    واا) 9/161  يص ش ااك يفشو   (1)

 دننيها اا اق  نند بنن ب رطي) 16  48/133  ن حبنن ر األ نن ار (يف ذراننح احملنن ربد) 1/469  733رونن ش ااك نند   (6)

 .(و ه ق   ب ا قف ع   د س  واا  ا اايي أل
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ً ،ُأبوُجعفرُ َُدد ر واهلل شاكَّ ُقالُفا ُبنُأيبُخوادل:ُقالُا:ُثمَّ أَمواُ:ُياُداود 
ُموىسُقالُللعالِم مواُسوأَلُعونُ:ُواهللُلوالُأنَّ ستجد ُإنُشواءُاهللُصوابراُ 

:ُقوال،ُإنُشاءُاهللُلاكنُبمواُقواللوالُأنُقالُُورذلكُأبوُجعفرُ،ُيشء
ُعليه ُ.(1)(فقطعت 

كما سو  يأيت إن ، فََجعَل شيوخهم هذا من باب اعدا  وتغرير املشيئة هلل تعاىل     
 : ثمَّ تطوَّ  األمر عند شيوىن الشيعة، شا  اهلل مفصَّ ً 

   .!؟!بأنَّ األئمة عددهم ث ثة عْش: فوُجد   وايا  يف الاكيف تقولُ      
قالُرسوولُاهللُصوَّلُاهللُ:ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُ(2)فقدُروىُالمي ُُُُُ

يعو ُُ-وأنَت يدا يلعر ُ ر األ ض ، إين واثَن َعَْشَ من وىي:ُعليهُوآَلُوسلم
ُاألرَضُأنُتسيَخُبأهلهواُ-أوتاَدهاُوجباهَلاُ فوإذاُذهوَبُاالثنواُ،ُبناُأوتَدُاهلل 
ُمنُودلي َُ،َُعَرَ ُبأهلهاُول ُ(.مُي نظرواساخِتُاألرض 

ُ

ومع اإلمام ، اثنا عْش هذا انلصر أفاَد أنَّ أئمتهم بدون اإلمام يلع :ُاتلعليقُُُُُ
ُ.!!وهذا واهلل يَنسُف بنيان الشيعة لكِّه، يُصبحون ث ثة عْشُيلع 
ُُعنُأيبُجعفرُ):ُوروىُالمي ُُُُُ عنُجابرُبونُعبودُاهللُاألنصواريِّ
ُىلعُفاطمةُعليهاُالس:ُقال وبنَي يديها لوٌح فيه أسماُ  األوصديا ِ المُدخلت 

ُ.)(3)ُآخُرُهُم القائمُ ، فعددُ  اثَْن َعَْشَ  ؟من وىها
                                                           

 .املي ر اا  ب  (1)

 .( عد اا المب ب د  و ا يف االثين ع و وااس َّ ع  عد ع  17 ح ب ااجد  ) 1/439يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب د  و ا يف االثين ع و وااس َّ ع  عد ع  عد اا الم 9  ح ب ااجد ) 1/438يص ش ااك يف   (6)
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روىُشيخهمُفراتُالكويفُ:ُويكيفُيفُبيانُضالهلمُبأنُأختَمُبهذهُالروايةُُُُُ
ُقال ُأنه ُاحلسني ُيلعُبن ُبن ُزيد ُاإلمام ُإ  ُبسنده ُمنَّاُ): ُاملعصومون إنما

 .(1)(..هَلمُسادٌسُالُواهللُماُ،ُمخسة
ُقاصمةُالقواصمُ:ُُُُُ
هدل تعلمدون كدم يعتقدُد شديوخكم مدن مهددَي : يا أتباَع املذهَب الشيع     
 .؟ىيهم
إنَّ بعدَد : إنَّ من غرائب االعتقادا  اليت يعتقدها شديوخكم ، أنهدم يقولدون     

 .!!قائمكم اثَْن عَْش مهدياً آخر
قدال  سدول اهلل صدىل اهلل ): أنده قدال   ووا عن جعفر عن آبائه عدن يلعَ      

، أحرضد صدحيفة ودوا : يا أبدا احلسدن: عليه وآهل يف الليلة اليت اكنت فيها وفاته
إنده سديكون : يدا يلع: فأم   سول اهلل وصيَّته حَّت انتىه إىل هذا املوتدع فقدال
فأندت أوُل االثدَن عْشد ، بعدي اثنا عْش إماماً ، ومن بعدهم اثندا عْشد مهددياً 

إىل ابنه حممد املسدتحفظ  (2)وليُسلِّمها احلسن): وساق احلديث إىل أن قال (ماماً إ
فدإذا ، ثمَّ يكون من بعده اثنا عْشد مهددياً ، من آل حممد ، فذلك اثنا عْش إماماً 

هل ث ثة أسداه اكسديم ، واسدُم أيب ُحرضته الوفا  فليُسلِّمها إىل ابنه أول املقربني
ُ.(3)(سم اثلالث املهدي ، وهو أول املؤمننيواال، اهلل ، وأمحد وهو عبد
ُ:ُتعارضُُُُُ

                                                           

 .434  669صت    فوا   (1)

 .الين : اإلد م اال كوي (1)

 .( ي ص ااوس ش ص   اف ع  ه وآاه ع  عد ع  عد اا المب ب ) 81  131-63/133حب ر األ  ار    (6)
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 عن أيب محز  عن أيب عبد اهلل )! ؟أنهم أحد عْش:  و  شيخهم الطويُُُُُ
إنَّ منَّا بعد القائم أحَد عَْش مهددياً مدن وى : يا أبا محز : يف حديث طويل أنه قال

ُ.(1)(احلسني
ُاحلارقةُ:ُُُُُ
وهذه الرواية تهددم ، ف  ويصَّ بعده: إذاً  ؟خاتم الوصيني هو  ووا بأن علياً      

 بنيانهم من القواعد وخُترر عليهم سقف ترفرضهم من فوقهم :
ه، وأنا أمدنُي اهلل): قال وحاشاه تقول  وايتهم أنَّ علياً       ، وخاُنده وعيبدة ُسِّ

ُة اهلل اليت جَيمدُع وأنا لكم، وأنا احلارُش إىل اهلل، ومزيانه، ورصاطه، ووجهه، وحجابه
ق ُق بها املجتمع، بها املتفرِّ وأندا أسدماُ  اهلل احلسدىن وأملداهل العليدا وآياتده ، ويُفرِّ
. .وإيلَّ إياُب اخللد  َجيعداً ، وإيلَّ عذاُب أهل انلا ، . وإيلَّ تزويُج أهل اجلنة.الكرب 

، وآيدُة السدابقني، . وأنا أمرُي املؤمنني ويعسوُب املتقني..وإيلَّ حساُب اخلل  َجيعاً 
ورصاُط ، وخليفُة  بِّ العداملني، ووا ُ  انلبيِّني، وخاتُم الوصيني، ولساُن انلاطقني
وأندا ، واحلجة ىلع أهل السماوا  واأل تني وما بينهمدا، وقسطاطه،  يَب املستقيم

وأندا ايي ، وأنا الشاهُد يوم اىيدن، عليكم يف ابتدا  خلقكم ايي احتجَّ اهلُل به
.. وأندا ايي سدخر  يل .واألشسداب، وفصل اخلطداب، واع يا، لَم املناياعلمُت ع

، وانلجدوم، واجلبال واعحدا ، والرياح، واألنوا ، والظلم، والربق، السحاب، والرعد
. وأندا ايي أحنلدَن  يب .وأندا ايي أحصديُت لكَّ يش   عددداً ، . وأنا اهلادي.والقمر
ُ.(2)(..وفهمه، وعلمه، وحكمته، ولكمته، اسمه

                                                           

 .(يف ذ و طوف دأ ص  ته ودس زاه وس ته  : في ) 639صااغ  د ا   سد  ح ب  (1)

 .أل   األح   د 131 ح ب ااوولد ص (1)
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ُُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُُ: هلل  بِّ العدداملني وامدداذا أبقددُُُُُ ُُُُُ ُ  ُ  ُُ

     ُ   ُ ُ   ُُ     ُ   ُ ُُُُُ[67ُ]ُسورًُالزمر.ُ
ُ

ُبعضوهم45ُسُُُُُُ /ُهلُحصلُبسببُاختالفهمُيفُعوددُأئموتهمُتكفو  
ُ.؟بلع 
اجتمعُستةُُ(844)يفُسنةُ:ُفمثالُ ،ُ!!ُوهذاُبثٌ ُنسألُاهللُالعافية؟ج/ُنعمُُُُُ

دىعُفقوالَُلُأحودهمُوي و،ُعرُرجال ُىلعُبابُأيبُاحلسنُا ا ُيلعُالرضا
ُ!ما حنُن فيه من أصحابناُإيلكششكو إىل اهلل وُياُسيِّدي):ُجعفرُبنُعيىس

قونا :ُفقوالُجعفورُ؟وماُأنوتمُفيوهُمونهم:ُفقال هدم واهلل يدا سديِّدي يُزنددِّ
ون منَّا رونا ويتربَّ اُب يلع بن احلسني وحممدد هكذا اكن أصح:ُفقال،ُويُكفِّ

ولقدد اكن أصدحاُب ُصولواتُاهللُعلويهموأصحاب جعفر ومدوى  بن يلع
رون غريهم درونهموكذلك غ، ُ ا  َ يُكفِّ :ُ..ُوقوالُيوونس.ريهم اكنوا يُكفِّ

ُفداَكُإنهمُيزعمونُأنَّاُزنادقة علت  ُ.(1)!(ج 
ُاتلعليقُُُُُ فكيف بمن أ  بعدهم إىل عرص شيوىن ، هذا حاُل  عيلهم األول:

ُ: وصدق اهلل !شيعتهم يف العرص احلاَض ُ   ُ    ُ ُُ ُ ُ  ُ

  ُُُُ[71ُ-64]ُسورًُالصافات.ُ
ُ

                                                           

د  روي يف ا  س بأ ع   اانو أ ن وه ن م بنأ هللبنواه د امل نوقد ن وول نو بنأ        ) 3/149  913 رو ش ااك د  (1)

 .(ع    بأ ع    ن ود س  بأ ص ز ن ويبد األس  ريّد ع د بأ اق ع

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
071 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

همُمنُورطوتهمُيفُالقوول46ُسُُُُُُ /ُماُاملخرجُاذليُخرجواُبهُأماَمُعوامِّ
ُ.؟بتحديدُعددُاألئمة

فقودُ:ُومدع ذلدك،ُ!؟!نيابدة املجتهدد عدن اإلمدام:ُج/ُهوُقوهلمُبمسألةُُُُُ
مُيفُحتديدُانليابة ُشويوخُالشويعةُُ:هذاُالعرصوُويف،ُ(1)اختلَفُقوهل  اضوطرَّ

عنُهذاُاألصلُاذليُهوُقاعدًُدينهم فجعلواُرئاسةُادلولةُ،ُللخروجُنهائياُ 
ُعنُطريقُاالنتخاب ُ.(2)اإليرانيةُتتم 

ُ

/ُماُحكمَُمنُأنكرُإمامَةُواحٍدُمنُاألئموةُيفُاعتقوادُشويوخ47ُسُُُُُُ
ُ.؟الشيعة
َُمنُأنكَرُإمامَةُأحدٍُ:ُاتفقت اإلمامية)ج/ُُُُُُ منُاألئمةُوَجَحَدُماُُىلعُأنَّ

فهو اكفدٌر تداٌل مسدتحٌ  للخلدود يف ،ُأوجبهُاهللُتعا َُلُمنُفرضُالطاعة
ُ.(3)(انلا 
م أنهم يَقبلون  وايا  َمن أنكَر كلدرياً مدن أئمدتهم:ُاتلعليقُُُُُ كروايدا   !تقدَّ

، سدماعة بدن مهدران: وأخبدا  الواقفدة ملدل، عبداهلل بدن بكدري: الفطحية ملل
ومع ذلك لكِّه َوَََّّ  شيوىُن الشيعة بعَض  جال هذه الفدرق الديت ، الخ ...وانلاووسية

نكَر  كلرياً من أئمتهم!
َ
ُ.أ
ُ

                                                           

 .38اخلم ين وااك دد اإلسالد د ص (1)

 .48ااك دد اإلسالد د ص (1)

 .(ااق ش يف ت م د و ح ي اإلد دد ودسكوي د  يووا اف األ مد دأ فو  اا  عد) 44يوا   املق ال  ص (6)
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بهمُوأئموةُالشويعةُمونُالصوحابةُيفُبتوُماُموقفُالرسوولُ/41سُُُُُ
ُ.؟املعتربً
وألبنواءُ،ُوألبنواءُاألنصوار،ُامهللَّ اغفر لألنصدا ):ُج/ُقالُالرسولُُُُُُ

،ُأَماُترضوَنُأنُيرجَعُغ رمُبالشاًُوانلََّعم:ُاألنصارُياُمعرَُ،ُأبناءُاألنصار
ُصَّلُاهللُ،ُبَّلُرضينا:ُقالواُ؟ورجعتمُأنتمُويفُسهمكمُرسولُاهلل فقالُانليب 

ُواديوا ُ،ُاألنصارُبريشُوعيبيت:ُعليهُوآَلُحينئذ وسولَكِتُ،ُلوُسلََكُانلاس 
ُشعبا ُ ُ.(1)(ارامهللَُّاغفرُلألنص،ُلَسلَكُت شعَب األنصا ،ُاألنصار 

ُبنُأيبُطالبُُُُُُ َُ أهل السب  بسبقهم):ُ<وقالُيلع  وذهدَب املهداجروَن ، فا
ُ.(2)(األولوَن بفضلهم

ُأصحاَبُحممٍدُصَّلُاهللُعليهُوآَل):ُ<وقالُُُُُُ رىُأحوداُ ،ُلقدُرأيت 
َ
فَمواُأ

عثا ُغ ربا ُ،ُي شبههمُمنكم وقياموا ُ،ُلقدُاكنواُي صبحوَنُش  داُ  وجَّ ،ُوقدُبواتواُس 
،ُونُىلعُمثلُاجلمرُمنُذبرُمعوادهمويقف،َُنُبنَيُجباههمُوخدودهميراوحو
َُهَملَوتُ،ُبنيُأعينهمُرربُاملعوزىُمونُطوولُسوجودهمُبأنَُّ إذاُذ بوَرُاهلل 

                                                           

ي رسن ش  اا  ب ااوابع : يف ذ و دغن ز ) 161ن هللعالم اا رى ص (يف غيوح حسع) 77واا  ظ اه ص  م   ااإلرش ط  (1)

 .ا حح اف ااك ش  د 4/643يف هللايام املخ ا ع  ت    دسع  ااي طقع ن  (اف ص بس  ه وسواا ه

 66/131األ ن ار    ن حبن ر  (هلل  دل واد و اب   عأ  حن ب دسنه   ودأ  ح ب اه ) 118رقد  643ص ع  اا الغد  (1)
 .(  يصح بههلل  دل واد واححج و ته ع  ه ودواسالته هللا ه وهلل  ح ه  ب ب) 437 
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ُجيوبهمُوماد واُبماُيم ُتبلَّ ُيووَمُالوريِحُالعاصوفأعينهمُحىتَّ ُالشوجر  ،ُيد 
منُالعقاب ُللثواب،ُخوفاُ  ُ.(1)(ورجاء 

وصوويكمُ):ُ<وقووالُُُُُُ
 
فووإنهمُ،ُالُتسووب وهمُيفُأصووحاِبُرسوووِلُاهللُأ
ُنبيِّوكم ولَمُي وقِّرواُُأصحابه ايين لَم يَبتدعوا يف اىين شيئاً وهمُ،ُأصحاب 
فلمواُآوواُ):ُوقوالُعونُاألنصوار،ُ(2)(أوصا ُيفُهؤالء:ُنعم،ُصاحَبُبدعة

ُعونُقووٍسُ،ُونرصواُاهلَلُودينه،ُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَل َُرمتهمُالعرب 
فتجورَّدواُ،ُوغزتهمُالقبائلُقبيلةُبعدُقبيلة،ُوحتالفتُعليهمُايلهود،ُواحدًٍُ

ًَُادليون.لَّلينُوقطعواُماُبيونهمُوبونيُالعوربُمونُاحلبائول ،ُ.ُوأقوامواُقنوا
واُحتَتُأحالسُاجلالد ُدانتُلرسولُاهللُصوَّلُاهللُعليوهُوآَلُ،ُوتصربَّ حىتَّ

ًُالعنيُقبلُأنُيقبضهُاهلل،ُالعرب ُ.(3)(..ُإيلهورأىُفيهمُق رَّ
ُحممٍدُ):ُيدعوُهلمُيفُصالتهُفيقولُ<واكنُزينُالعابدينُُُُُُ امهللَُّوأصحاب 

..ُامهللَُّ.واذلينُأبلواُابلالَءُاحلسَنُيفُنرصوهُِ،ُاذلينُأحسنواُالصحابةَُ،ُخاصةُ 
ربنواُاغفورُنلواُوإلخواننواُ:ُوأوصلُإ ُاتلابعنيُهلمُبإحسانُاذلينُيقولوونَُ

                                                           

 .(ودأ  الده اه ع يف يصح به ويصح ب رس ش اف ص   اف ع  ه وآاه وس د) 97رقد  144ص ع  اا الغد  (1)

 .ا مج  د 1/311ح  ح ااق  ب   (1)

ن  (اجمل س اا ن ط  ) 41  174-176ن األد اد ا   سد ص 186 االق د بواه د اإل 483-1/479  ااغ را  (6)
 .(غ رح س     بأ ع ف ااغ د ي ع   األ   ر) 1/89د اا ا  امللحياد  شو   ع  اا الغد البأ يب
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.ُوفوارقواُاألزواجُواألوالدُيفُإظهوارُ..خَ ُجزائوكاذلينُسبقوناُباإليمانُ
ته،ُلكمته ُ.(1)(..وقاتلواُاآلباءُواألبناءُيفُتثبيتُنبوَّ
ُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُاثو ُ):ُ~أبوُعبدُاهللُوقالُُُُُُ اكَنُأصحاب 

،ُوألفانُمونُالطلقواء،ُوألفانُمنُمكة،ُثمانيةُآالفُمنُاملدينة،ُعَرُألفا ُ
،ُوال صاحُب  أي، وال ُمعتِّلي ، وال َحُرو ِيي ، وال ُمْريجي ، فيهم قََد ِيي ولَم يَُر 

منُقبلُأنُنأكولُخو ُُاقب ُأرواحنا:ُاكنواُيبكونُالليلُوانلهارُويقولون
ُ.(2)(اخلم 
ئَلُالرضاُُُُُ ُ.؟(أصحايب اكنلجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم):ُُعنُقوَلُوس 
ُ.؟(َدُعوا يل أصحايب):ُُوقوَلُُُُُ
لُهذا صحيحٌ ):ُفقالُُُُُ ُبعدهُولمُي بدِّ ُمنُلمُي غ ِّ ُ.(4)(ي ريد 
ُلكيَمُاهللُموىسُُ~وروىُاحلسنُالعسكريُُُُُُ :َُسأَلُاهللُتعا ُفقالُأنَّ
يواُ:ُقالُاهللُعوزُوجولُ؟فهلُيفُصحابةُاألنبياءُأكرمُعندكُمنُصحابيت)

ُ َماُعلمَتُأنَّ
َ
يوهُوآَلُىلعُمجيوعُصوَّلُاهللُعلفضدَل صدحابة حممدد  موىسُأ

                                                           

 .41و16صح  د   د د اياأ اال ب اأ ص (1)

 .(ب ب اا اح  هلل  امل  د :     يصح ب رس ش اف ص اثين ع و ياف) 11  1/343  اخلي ش ح ب  (1)

وي نه جينوي فن عد دن       ثنالث وسن لع فوقنه    دد بل  اانس  ص ع ن   افرتاق األ ب ب) 13  19-18/18حب ر األ  ار   (6)
 .(  ر دوتض ى) 1/133ن األ  ار ااسلم   د   (دد وارت اطهد عأ اا اأووى يف غ هد دأ األ
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ىلعُمجيعُآلُانلبينيُورفضولُحممودُىلعُُكفضل آل حممد  صحابةُاملرسلنيُ
ُ.(1)(؟مجيعُاملرسلني

أنُاهللُتعا ُقالُآلدمُُُُُُ ُآَلُحممودُ):ُوروىُأيضاُ  ُرجال ُممنُي وبغ   إنَّ
َمُىلعُمثلَُعَددُِ لوُق سِّ ُعذاباُ  ُاهلل  به  منهمُلََعذَّ ينُأوُواحداُ  ماُُوأصحابهُاخل ِّ

ُ.(2)(خلقُاهللُتعا ُألهلكهمُأمجعني
ُ

ُ.؟وهلُأخذواُبهاُ؟/ُبماذاُمَحلُشيوخُالشيعةُهذهُالروايات44سُُُُُُ
ُ.(3)؟!ةىلعُاتلقيَُّمحلوهاُُجُ/ُُُُُ
،ُفهمُُوتلعنُ ُرُ فُِّكوألنهاُرواياتُقليلةُبالنسبةُألخبارهمُالكث ًُاليتُت ُُُُُُ

ةُالُيكورثُروايتوهُاُخرجُللتقيَّوم):ُفيدُيقولشيخهمُامل،ُفُبهاُالُيأخذونَُ
ُُ.(4)(املعمولُبهُةعنهمُبماُتكرثُرواي

هونده وفد        لعوبدة بأيدديهم يوجِّ
ُ
فشيوىن الشيعة جعلدوا عقيددتهم يف اهقيَّدة أ

، إ ادتهم ، فلَْم َيُعد مذهب أهل اعيت ، إنما مذهب اللكيَن واملجلسد وأَضابهدم
 .ويتبنيَّ ذلك باآليت

ُ

                                                           

حبن ر األ ن ار   ن  (ت ض   يدد حمم  ص   اف ع  ه وآانه ع ن  ع نع األدند    ) 11رقد  11ت    اا أ اال كوي ص (1)

 .(...ا ه دأ ااكدهللوح  يه ود  بَّر د    و  به د س   ب ب) 18  16/641 

 .(ذ و ت بد آطم وت س ه مبحم  وآاه ص  ا  اف ع  عد يعلع) 137رقد  631ت    اا أ اال كوي ص (1)

   .دأ هيا ااكح ب 161وحح   117ُاسظو د  احل َّ  بلق  تعد يف ااحق د : األسئ د رقد  (6)

 .(في  يف األح طاا املخح  د) 148-147تيح ح اعحق طا  اإلد د د ا م    ص (4)
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تبعُشيوخُالشيعةُأئمتهمُيفُمدحُوحمبَّةُصحابةُرسولُاهللُ/ُهلُا811ُسُُُُُُ
ُ.؟وباختصار،ُ
ُلَكُذلَكُعرَبُاملسأتلنيُاآلتيتنيُبإذنُاهللُتعا ُ:!ج/ُالُُُُُ ُ!ُويتبنيَّ 
ُاألوَّلُُُُُ ُشيوخهم:ُاملسألة  ُاملسولمنَيُبعودُوفواًُرسوولُاهللُ:ُيعتقد  ِّ ًَُلك  رِدَّ
صَّلُاهللُعليهُوآَلُوسولمَُُ  انلبر ما):ُقالُشيخهمُحممدُرضاُاملظفر!ُ؟

ُ.(1)(ال أد ي اآلن قد انقلبوا ىلع أعقابهم، وال بدَّ أن يكون املسلمون لكرهم
ُ:ُبلُقالواُُُُُ وهووُ،ُ جدٌل واحددٌ منُالبرُلكّهمُإالَُُّبأنهُلَمُي ؤمنُبانليبِّ

ُاحلقيقة ُ.(2)<سلمانُالفاريسُ:ُ.ُأالُوهو.اذليُخرجُمنُبالدهُيطلب 
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
كيَف حَكَم شيوىُن الشيعة ىلع لكِّ املسلمني من الصحابة والقرابة وآل : انظرُُُُُ
ُ.نعوذ باهلل من الض ل وأهله، بانق بهم ىلع أعقابهمُ{ُاعيت
ُالشيعةُالتسرتيُعنُالصحابةُُُُُُ جاَءُحممٌدُصُوهدىُخلقاُ ):ُ{وقالُشيخ 
وا ىلع أعقاببث اُ  ُ.(3)!(هملكنهم بعد وفاته ا تدر
ُأباُجعفرُقاَلُُُُُُ صَّلُاهللُُاكَن انلاُس أهَل  دَّ   بعَد انلبِّ ):ُوروىُالمي ُأنَّ

ُ،ُإالَّ ث ثةً  عليهُوآَل ُ:ُفقالُ؟وَمنُا الثةُ :ُفقلت  ُبن  ُ،ُاألسودُِاملقداد  وأبووُذري
ُ ُالفاريسالغفاري  ُ.(1)(وسلمان 

                                                           

 .19اا ق  د ص (1)

 .حم  مد بق د     11-13 ح ب اا  لد واا سد يف امل يا  ص (1)
 .1319 اا  شرتي ااح رتي  ا ق ضد املال   ر اف بأ ع   اف 613هللحق ق اا  وهللزه ق اا  ط  ص (6)
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ُ:ُتعارضُُُُُ
انلاس لكرهم بعد انلبِّ صىل اهلل عليه وآهل إالَّ  ا تدَّ »: قال ): قال اجلزائريُُُُُ
ا : أ بعة ا ال إشاكل فيه «سلمان وأبو ذ  واملقداد وعمَّ ُ.(2)(وهذا ممَّ
ُ:ُتعارضُُُُُ
إنَّ  سول اهلل صىل اهلل عليه : قال عن الفضيل بن يسا  عن أيب جعفر )ُُُُُ

دا قُدبَض صداَ  انلداُس لكرهدم أهدَل جاهليد يلٌع واملقدداد : ة  إالَّ أ بعدةوآهل وسلم لَمَّ
دا : فقلُت ، وسلمان وأبو ذ  إن كندَت تريدُد اييدن لَدم يَددخلهم يشٌ  : فقال، فعمَّ
ُ.!؟مع أنه ذكر أ بعة (3)(فهؤال  اثل ثة

إنَّ هذه الروايا  املشئومة ىلع شيوىن الشيعة :ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُُُُُ
كما أنهم أعداٌ  ، ال  أعداٌ  ألهل اعيتوأنَّ هؤ، تكشُف حقيقَة التشيرع املصطنع

، ومن غباوتهم أنَّ هذه الروايا  ديلٌل منهم ىلع أنَّ احلسن، وصحابته لرسول 
لكرهم أهل  {وآل يلع ، وآل العباس، وآل عقيل وآل جعفر، وفاطمة، واحلسني

 إالَّ ديلٌل واتٌح ىلع أنَّ : فهل هذا أيها القا  ، نعوذ باهلل، جاهلية ومرتدون
وأنَّ واتع هذه ، التشيرَع إنما هو ستاٌ  هنفيذ أغراض  خبيلة  تدَّ اإلس م وأهله

                                                                                                                             

ن رون ش   (دنع ايان  السنه اف     نع  حن اا ع ند بنأ اا    641 ح ب ااووضد  ) 8/1384ااووضد دأ ااك يف   (1)

 .(س م   اا  رسد) 1/37  11ااك د  

 .(  ر دوتض ى) 1/81األ  ار ااسلم   د   (1)

ت  نن  ن  (سنن رح آش عمننوا  ) 1/689  ن ت  نن  ااينن يف  (سنن رح آش عمننوا  ) 149  1/116ت  نن  اال  شنند    (6)

فضنن    سنن م   ويبنند ذر ودقنن اط  ب بنن ) 43  11/666حبنن ر األ نن ار  ن  (سنن رح آش عمننوا ) 7  1/113اا هنن    

 .(يعلع ن وف ه فض    بلض ي  بو اايح بد {وعم ر 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
077 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُ.؟{ُللصحابة وأهل اعيتُأعدا ٌ ُالروايا  من شيوىن الشيعة
ُ

ُ.؟ُنفا ُأكرثُالصحابةُيفُحياتهاعتقادهمُ:ُاملسألةُا انيةُُُُُ
كلرُي  غبًة يف جاه بل استسلَم ال، إنهم لَم يُسلموا):ُقالُشيخهمُالتسرتيُُُُُ

ح انلفاق. سول اهلل ح الشقاق، . إنهم داموا ُمبولني ىلع توشر ُ.(1)(وترشر
،ُوجيرتونُىلعُاهلل،ُأكرثهم اكنوا يُبطنون انلفداق):ُوقالُشيخهمُالاكشا ُُُُُ

ًٍُوشقا  ُ.(2)(ويفرتونُىلعُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمُيفُعزَّ
ونهم املنافقني):ُوقالُإمامهمُاخلمي ُُُُُ ُ.(3)(الصحابة ايين يَُسمر
 :ُالقاصمةُُُُُ
اكَن أصحاُب  سدول اهلل صدىل اهلل ): أنه قالُ~ُ ووا عن إمامهم أيب عبد اهللُُُُُ

وألفان من مكدة وألفدان مدن ، ثمانية آال  من املدينة، عليه وآهل اثَن عَْش ألفاً 
، ال َحُرو ِيي وال ُمعتِّلي وال صاحُب  أيولَم يَُر فيهم قََد ِيي وال ُمْريجي و، الطلقا 

اقدبض أ واحندا مدن قبدل أن نأكدل خد  : اكنوا يبكون الليل وانلهدا  ويقولدون
ُ.(4)(اخلمري

ُ

ُ.؟باختصارُ</ُلوُذبرتمُعقيدًُاألئمةُيفُأيبُبكٍر818ُُسُُُُُُ
ُ*ُج/ُُُُُُ يقُُ<لقدُاكَنُيلع  ُخلَفُأيبُبكرُالصدِّ بإمامتهُ<ي صيلِّ ُ.راضياُ 

                                                           

 .6هللحق ق اا  وهللزه ق اا  ط  ص (1)

 .(طا  ود ااكح ب) 1/9ت    ااي يف   (1)

 .ا   ح ر ااوافضد   ري ول و 11ن وُاسظو : ع د ودس و  ه ص 39ااك دد اإلسالد د ص (6)

 .(ب ب اا اح  هلل  امل  د :     يصح ب رس ش اف ص اثين ع و ياف) 11  1/343  اخلي ش ح ب  (4)
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ُُ-ثومُقوامُ):ُقالُشيخهمُالطربيسُُُُُ ُوتهيَّوُ-ُ<أيُيلع 
َ
وحَُ،ُوَُُللصوالًُأ ََُُّ

ُ،ُوخادلُبنُالويلدُي ُُأيب بكر  خلَف وصىلَّ ُاملسجدَُ ُُ.(1)(ُجبنبهصيلِّ
ُ.(2)(ألنه الظاهر، فذاَك مسلَّمٌ ):ُقالُشيخهمُالطويسُُُُُ
ُ وتواترَُُ*ُُُُُ  .(3)(أبو بكر ثمَّ عمرإنَّ خري هذه األمة بعد نبيِّها ):ُ<عنُيلعي
ُ):ُ<ُوقوَلُُُُُ وىتُبرجٍلُي فضلِّ ُىلعُأيبُبكورُوعمورُإالَّ

 
جدلتده حددَّ الُأ

ُ.(4)(املفرتي
ئَلُ*ُُُُُُ اُس  لدوال أنَّددا ):ُباخلالفوةُقوالُ<عنُسببُبيعتهُأليبُبكرُُ<ولَمَّ

ُ.(5)( أينا أبا بكر  هلا أه ً لََما تركناه
اُقيَلَُل*ُُُُُُ ويص:ُقوال،ُالُت وويصأ):ُوقالُلَمَّ

 
ُاهللُصُفوأ و ُرسوول 

َ
،ُمواُأ

استجمعهمُىلعُخ هم كمدا ََجََعُهدم بعدد ،ُولكنُإذاُأرادُاهللُبانلاسُخ اُ 
ُ.(6)(ىلع خريهم صنبيِّهم 
: الراشددين بده اخللفدا َ  امهلل أصلحنا بما أصلحَت ):ُيفُخطبتهُ<وقالُُُُُُ
ُ.؟منهم:ُقيل

                                                           

 .(...  دسل  ف طمد اايهواا ف  مَّبكو وعمو َا دبيد  املؤدسع ع   ياححج   ) 1/94  سد  ا االححج    (1)

 .ا   سد 614ص ت خ  َّ اا  يف (1)

 .ا ح رتي و  ه ع   ااحق د 13رقد  11ااي ارم املعوقد يف و اب ااي اع  احملوقد ص (6)

 .116-1/111اال    واحمل سأ   (4)
 .(ح اا اا ق  د) 1/41البأ يبد اا ا   شو   ع  اا الغد  (1)

 .ال د ام ى املوتض  ع د بأ اا ع 171يف اإلد دد ص اا  يف (3)
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 ن تبدعَ وَمد صدمَ بهمدا عُ  ن اقتدد ، َمد أبو بكر وعمر إماما اهلد :ُقالُُُُُ
ُ.(1)(مستقيم إىل رصاط   ديَ آثا هما هُ 

ُاحلسنيُُُُُ ُبن ُالعابدينُيلّع ُزين ُالشيعة ُالعرا ُىلعُإمام ُمن ُنفٌر ،ُوقَِدَم
ُوعثمان) ُوعمر ُيفُأيبُبكر ُفقالوا ُمنُامهم، ُفرغوا ا ُفلمَّ ُهلم، ُقال أالُ:

ربوين ُ!.ال:ُقالواُُُُُېُُۉُُُۉُُۅۅُُۋُُۋُُٴۇُُۈُُۈُُۆُُۆُُُُۇُُۇُُڭُُڭُُڭُُڭُأنتمُ،ُع 
ُقالُُُُُ ُُأنتم:   ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ

 ُ  ُ ُُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُُُال:ُقالوا.!ُ
شهُد ،ُأَماُأنتمُقدُتربَّأتمُأنُتكونواُمنُأحدُهذينُالفريقني:ُقالُُُُُ

َ
نا أ
َ
وأ

ُ: أنكم لستم من ايين قال اهلل فيهم   ُ  ُُ  ُ ُ ُ

  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُُ ُ ُُُ ُ

ُُُ(2)!(َفَعَل اهلل بكم، اخرجوا عَن.ُ
ئَلُأبوُجعفرُابلاقرُعنُِحليةُالسيفُُُُُ ُأبوُ،ُالُبأَسُبه):ُفقاَلُ،ُوس  قدُحَّلَّ

يقُ ُ:ُقال،ُسيفهُ<بكرُالصدِّ ُا:ُقلت  يقتقول  ي :ُقالُ؟لصدِّ نعدم ، نعم الصددِّ
ي  ي ، الصدِّ َق اهلُل قوهل يف اىنيدا ، نعم الصدِّ ي  ف  صدَّ فَمن لَم يقل هل الصدِّ
ُ.(3)(ويف اآلخر 

                                                           

 .(رالفحعم  بع في  يف رواا   ارح ق ه  ا  ح ا ا ع   :  14اا  ب ) 113-6/149اايواط امل حق د   (1)

ن ااينن ارم املعوقنند يف ونن اب ااينن اع  احملوقنند     (ذ ننو اإلدنن م ااوابننع ) 1/141  ننف ااغمنند يف دلوفنند األ منند     (1)

 .ن و َ ه ع   ااحق د 81رقد  161ص

 .ن و َ ه ع   ااحق د 74رقد  119ص املعوقد ااي ارم (6)
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ناٌسُمنُرؤساءُالكوفةُوأُشافهاُواذلينُبايعواُزيدا ُ)وُُُُُُ
 
:ُفقالواَُل،ُحَُُّأ
ُأيبُبكرُوعمر،ُرمحَكُاهلل ُفيهمواُإالَُُّ:<قوالُُ؟ماذاُتقولُيفُحقِّ مواُأقوول 

بماُلَمُأسمعُفيهماُمنُأهلُبييتُإالَُّخ ا ُ غ نوا،ُخ اُ  ،ُماُظلََماناُوالُأحداُ 
اُسمَعُمنهُأهولُالكوفوةُهوذهُاملقالوةُ،ُوَعِمالُبكتابُاهللُوسنةُرسوَل فلَمَّ

وا هذه ،  فضونا ايلوم:ُ<فقاَلُزيٌدُ،ُومالواُإ ُأخيهُابلاقر،ُرفضوه ويلك َسمَّ
اُقوالواَُل،ُ(1)(بالرافضة اجلماعة :ُوروىُعنهُشيخهمُنشوانُاحلم يُأنهمُلَمَّ

ُرسوولُاهللُ،ُاهللُأكورب:ُفقالُ؟ فضناكإْنُبَرئَتُمنهماُوإالَُّ) ث ُأيبُأنَّ حودَّ
ُعُ عوَن ُحبَّنا:ُقالُلعيلي فدإذا ، هَلم نَدْ ٌ يُعَرفدوَن بده، إنه سيكوُن قوٌم يدَّ

ُ.(2)!!(الرافضةاذهبواُفأنتمُُ،لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مْشكون
ُ

يق815ُسُُُُُُ /هلُاتَّبعُشيوخُالشيعةُأئمتهمُيفُاعتقادهمُيفُأيبُبكرُالصدِّ
ُ.ُ؟<
ُ.!!ج/ُالُُُُُ
ولَمُُ<بلُلقدُأعلََنُشيوخُالشيعةُاتلكف ُواتلفسيقُواللعنُأليبُبكرُُُُُُ

اُيعتقدونهُفيهُ،ُيتَّبعواُأئمتهمُيفُذلك ُ:ُ<وِممَّ

                                                           

ن قن ش عسنه   ا منوزا تقند رن   سن  عو     اال بن اأ ع ن  ن ا  عسن ا  : يحن اش اإلدن م زانأ      1/193    س  ااح ارا  (1)

   .161ص 1  1ا  عس ا  ط ق   املؤررع ق د ن يع    اا  لد (ا ُالم  دال ه)ش    اا  لد : 

 .ا حم ي 181اا ر االع ص (1)
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ُُ.(2)(اعبداً لألصنام)،ُ(1)(يف أكرث عمره لألوثان مَ دَ خَ )ُ<أنهُُُُُُ
ُ.(3)بإيمانُايلهودُوانلصارىُ<ُوأنَّ إيمانهُُُُُ
وة):ُاجلزائريالصفويُوقالُشيخهمُُُُُُ ُأبواُ،ُقدُر ويُيفُاألخبوارُاخلاصَّ أنَّ

والصدنُم معلَّدٌ  يف رسوولُاهللُصوَّلُاهللُعليوهُوآَلُُاكن يُصلِّ خلَف بكرُ
ُ.(4)(وسجوده هل، عنقه
ره شيوىُن الشيعة لقتاهل للمرتدينُُُُُ :ُأوُقوالُلووُمنعووينُعقواالُ ):ُ<ولقوَلُُوكفَّ
فداكن هدذا ،ُجلاهودتهم:ُأوُقوال،ُهمت ُرسوولُاهللُلقواتلإمماُاكنواُيدفعونهُ،ُاقا ُتع

عدن اهلل  هذا خدا جٌ  وقائُل .ُ.؟ناً بيِّ  وتعدياً  ؟عظيماً  وَلماً ، فظيعاً  الفعل منه فع ً 
 فديكيف خزيداً َُدالمٌ نوهُإ:ُنُقالواإو، عند ذي فهم ُاهللُعليهُوآَلصَّل ودين حممد  
ُ.(5)(وجه ً  وكفراً 
ُ.(6)<بعدم إيمانه  وَجَزَمُشيخهمُاملجليسُُُُُ
ُالرسوَلُُُُُُ ربُُ<لَمُيأخذُأباُبكرُُوأنَّ منهُأنُخي  معهُإ ُالغارُإالَُّخوفاُ 

ُُ.!!املررنيُبماكنُرسولُاهللُ

                                                           

 .(في  يف رواا   ارح ق ه  ا  ح ا ا ع   رالفحعم  بع /14اا  ب ) 6/111اايواط امل حق د   (1)

 .(د ددد م وشوا ط اإليف ص    اإلو دع ب ب  ح ب اإلد دد/ ) 11/171األ  ار  حب ر  (1)

 .781ا  ر بأ ع د بأ ح  ر اا د اآلد د ن     ح َّ   سسد  134ُاسظو : ااك ك ش ص (6)

 .(  ر دوتض ى) 1/16األ  ار ااسلم   د   (4)

 .(عدفي  : ذ و ب ع األوش دس) 66-1/61االسحغ ثد يف ب ع ااالالثد   (1)
 .463-6/419ُاسظو : دوآح االق ش   (3)
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ُصوَّلُاهللُعليوهُ):ُاوسقالُشيخهمُابنُطُُُُُ ومنُطريفُالروايواتُيفُأنُانلويبَّ
..ُفوأمرُرسوولُ.ما َصحَب أبا بكر  إىل الغا  خوفاً منه أن يدلَّ الكفا  عليدهوآَلُ

وخيَش ابُن أيب قحافة أن يُدلَّ القوم عليده فأخدذه ،ُفنامُىلعُفراشهُاهللُعلياُ 
ُ.(1)(معه ومىض إىل الغا 

ُ

ُ.؟باختصارُ<مةُيفُعمرُبنُاخلطابُماُعقيدًُاألئ/814ُسُُُُُُ
ُرَضَبُ،ُوويلهمُواٍلُفأقواَمُواسوتقامَُ):ُ<ج/ُقالُيلعُبنُأيبُطالبُُُُُُ حوىتَّ

ُ.(2)(ادلينُجبرانه
احُانلهجُُُُُ َّ ُالواا):ُومنهمُامليثمُابلحرا ُوادلنبيل،ُوقالُُش  عمورُبونُ:ُإنَّ

نوهبنايةُبالوصفُاملستعارُعنُاسوتقرا:ُ..ُورضبهُجبرانه.اخلطاب ،ُرهُوتمك 
نُابلع ُابلاركُمنُاألرض ُ.(3)(بتمك 

ُ:ُمبايعتهَُل*ُُُُُُ اُاحت َُُّ):ُ<قالُيلع  فسومعناُ،ُالَّهبعَثُإ ُعمورُفووُ(4)فلمَّ
ُالس ًوأطعناُوناصحناُ  .(5)(ميمونُانلقبة،ُواكنُمريضَّ

                                                           

ح اا ااغن ر وعن م   ) 1/111  334اا وا ف يف دلوفد ديها اا  ا ف البأ ط و  ع د بأ ط و  اا  ين   (1)

 .(اا ض  د يف جموَّط دي ح د ااس  ص   اف ع  ه وآاه

األ مند ألبند اا نأ     ن ري   َّ (اعظِهود  ب ُب املخح ِر دأ ِحَكِد يد  املؤدسع ) 487  134ص ع  اا الغد  (1)

 .(اايا طا  يف آرو ااس خد املخ  طد) 114ص 433حمم  بأ اا ع امل س ي اا غ اطي  

بن ب املخحن ر دنأ    ) 469رقند   1/1363  379مل الد بأ ع د بأ د نالد اا حوا ند     1/1363شو   ع  اا الغد   ( 6)

 .د ن وه  شو  اسع  اا الغدا      694رح ااسج  د صن اا ي (حكد يد  املؤدسع 

 .<يي : يب  بكو ااي ا   ( 4)
 . الق دا 1/637ااغ را    (1)
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 :ُتزوجيهُمنُابنتهُأمُلكثوم*ُُُُُُ
ويفُهذهُ):ُيعقوبُيفُتارخيهُفقالُأمحدُبنُأيب:ُذبرهُبب ُمؤريخُالشيعةُُُُُ
،ُوأمهواُفاطموةُُلكثومُبنوتُيلعُبنُأيبُطالبُأمَُُّإ ُيلعُُِّعمرُ َُبُخَطُ:ُالسنة

ُُمُْإ ُلَو:ُفقوالُ!إنهاُصوغ ً:ُ،ُفقالُيلعُ ُبنتُرسولُاهلل
 
.ُ.ردُحيوثُذهبوَتُأ

ُ.(1)(ا عْش  آال  دينا هَ رَ ، وأمهَ  جهافتوَّ 
ُُُُُُ*ُ ُيلعي َمَرُُ<خوف  ،ُألنهُردأُانلاسُوَمثابةُللمسلمني،ُالرومُمنُ<ىلعُع 

ُ:ُوأصلُالعرب
اُأرادُعمرُُُُُُ فقوالَُلُ،ُ<استشارُعلياُ ،ُاخلروجُبنفسهُإ ُغزوُالرومُ<لَمَّ
ُ إنَكُمىتُترسُإ ُهذاُالعدوُبنفسوكُفوتلقهمُفت نكوبُالُتكونُ):ُ<يلع 

، لديَ  بعددك مرجدٌع يرجعدون إيلده،ُللمسلمنيُاكنفةُدونُأق ُبالدهوم
فإنُأظهرهُاهللُ،ُواحفزُمعهُأهلُابلالءُوانلصيحة،ُبعثُإيلهمُرجال ُحمربا ُفا

ب ُللناسُومثابةُللمسلمنيوإنُتكنُاألخرىُبن،ُفذاَكُماُحت 
 
 (.تُردأ

ُاألاعجمُإنُينظرواُإيلكُغودا ُيقولووا):ُ<قالُيلعُ:ُويفُروايةُُُُُ هدذا :ُإنَّ
ُ.(2)(فإذاُاقتطعتموهُاسرتحتم،ُأصُل العرب

                                                           

ن وُاسظنو : فنووع ااكن يف     (يا م عمنو بنأ اخل ن ب   ) 1/43  184  اا  لد    بأ يبد الق بألت را  اا لق بد  (1)

ن دس قنا آش   (اس ن ا بن ب عن ط ا  ) 117  8/1931ن تعنياا األحكن م     (ب ب تيوا  يم   الن م ) 1ن  1  1/1313 

ن  188عو آشن ب امل ز ن را د    حملم  بأ ع د بأ ش (في  يف يزواوه ويوالطه ويقوب  ه ور اده) 6/848يبد ط اا  

 .ال د ام ى 113اا  يف ص

 اا خ ص اقح ش اا و  بس  ه(وق  اسح  ره عمو بأ اخل  ب يف  )ودأ  الم اه 143رقد  193الغد ص ع  اا  (1)
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ُُُُُُ*ُ َمَرُُ<ُيلّعُتم ِّ  :ُ<أنُيَلىقُاهللُتعا ُبمثلَُعَمِلُع 
َمَرُبنُاخلطابُُُُُُ دخَلُعليهُابنواُ،ُ<ملَاَُطعَنُأبوُلؤلؤًُاملجويسُالفاريّسُع 

ُالرسولُ :ُ<قالُابنُعبواسُ،ُاهللُبنُعباسُيلعُبنُأيبُطالبُوعبد:ُعمِّ
معهواُنسووًُُواكنَُ،ُواعمراه:ُفسمعناُصوَتُأّمُلكثومُبنتُيلعُبنُأيبُطالب)

ُبكاءُ ،ُيبكني ُابليت  فدواهلل لقدَد اكن إسد ُمَك .ُ:..ُفقالُابنُعباس.فارتجَّ
ُاُبوذلكُ:ُفقالُعمر، وإما تك فتحاً ولقد َملئَت األ ض عدالً ، عزَّاً  أتشهد 

ُ،ُلشهادًُفتوقَّففكأنهُبرهُا:ُقال،ُياُابنُعباس ، قدْل نعدم:ُفقالَُلُيلع 
ُوملَاُغُ ، (نعم:ُفقال،ُوأنا معك َلُعمر  ُبثوبهُ<سِّ َ َنُوس  ِّ فِّ ُ،ُور  ُ<نظَرُإيلهُيلع 
حبر إيلَّ أن ألىق اهلل بصحيفة من هذا املسىجَّ ):ُفقال

ُ
ُ.(1)(ما أحٌد أ

ُ:ُ{ُآلل اعيت <بلََ  من إكرام عمر ُُُُُ
لُاحلسونيُُُُُُ ُقوالُ،ُ<اهللُُىلعُابنوهُعبودُ<أنهُاكنُي فضِّ لكمتوهُُ<حوىتَّ

نبَتُالشعرُىلعُالرأسُغ رم):ُ<املشهورًُيفُاحلسنيُ
َ
ُ.(2)(وهلُأ

ُ

ُالشيعةُأئمتهمُيفُاعتقادهمُيفُعمرُبنُاخلطاب813ُسُُُُُُ /ُهلُاتبَعُشيوخ 
ُ.ُ؟<

                                                           

 .(ب ب   اطر املل  د) 131  411ص مدبأ ب ب اه ااقد األر  ر الال د ام ى ن دل   171 ح ب اا  يف ص (1)

 .( ك  دأ  الم عمو وس ته ويرالقه) 11/33شو   ع  اا الغد البأ يبد اا ا    ( 1)
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..ُألم ُاملؤمننيُعمورُبونُ.بلُأعلنواُاتلكف ُواتلفسيقُواللعن!!ُ!ج/ُالُُُُُ
اكن )ُ<ُبماُقوالُشويخهمُاجلزائوريُبأنوهُ<ومماُيعتقدونهُفيهُُ<اخلطابُ
ُمناُنقل ه،ُ. وبه داٌ  دواؤه ماُ  الرجال.لاً َُمنَّ  وي علِّوقُ،ُ(1)(وغ ُذلكُمماُي ستقبح 

العقدل ال يمندع ):ُبوأنَُُّ{شيوخُالشيعةُىلعُتزويجُيلعُابنتهُأمُلكثومُلعمورُ
ُ،ُوإنماُيمنعُمنهُالرعإباحة نكاح الكفا   ُيلعي ةُيفُأحاكمُجَُّأقوىُحُ وفعل 
ُ.(2)(الُاختيارا ُُقهرا ُُإنكاح الاكفرُُشاع ُُمتنعُ الرعُىلعُأنهُالُيَُ

،ُمساو  لكفر إبلي  إن لَم يكن أشّد مندهُ<أنَّ ُكفَر عمر  ويزعمونُُُُُ
ًُمضاعفةُالعذابُىلعُعمرُ بُمنُشدِّ ُإبليسُيتعجَّ َمن هذا ):ُفيقولُ<وأنَّ
ُ.(3)(؟اي  أتعفه اهلل هل العذاب وأنا أغويت هذا اخلل  َجيعاً 

فلعندُة ، ال ُماَل لعاقل  أن يَشكَّ يف ُكفر ُعَمدر):ُاملجليسُوقالُشيخهمُُُُُ
وىلع لكِّ َمدن يكدفر َعدن ، وىلع لكِّ َمن اعتدربه ُمسدلماً ، اهلل و سوهل عليه

ُ.(4)(لعنه
وافرتواُأنُإمامهمُ،ُوجيعلونه عيداً  <وحيتفُل شيوىُن الشيعة بيوم مقتله ُُُُُ

يوتُالشواعرُالكمُوأنشودَُ،ُمو  عمدر يدوم عيدد َل عَ جَ )احلسنُالعسكريُ
                                                           

 .(  ر دوتض ى) 1/36األ  ار ااسلم   د   (1)

 .ا ح رتي 184وُاسظو : هللحق ق اا  ص (دأ خم ا  ه اا  ع   اا ارطح يف رطِّ 14بن) 6/119  يواط امل حق داا (1)

 .(س رح هللبواه د) 1  618-4/617ن ت    اا ه     (س رح هللبواه د) 9  1/143ت    اال  شد   (6)
ا خم ين : ح ا وصنف اخل   ند ااواشن  عمنو      113ا مج  د ن وُاسظو :   ف األسوار ص 41والا اال    ص (4)

 .ب اك و وااي  قد <بأ اخل  ب 
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ْ  إنَّ :ُبًُُّاإلمامُابلواقرُ دمُ ال ْ ، ين ىلع ذنبيهمدارصِّ خفيدا الفتندة يف مُ وال
، واحلدام  الددوُ  ىلع َهريهمددا، واخلالعددا العقدد  مددن عنقيهمددا، قلبيهمدا

ُفضوحكُابلواقر،ُفلعندة اهلل ىلع  وحيهمدا، اكجلبت والطاغو  يف ملليهما
)(1).ُ
بونُأباُلؤلؤًُُُُُ ُ.(2)(شجاعُادلينباباُ)بوُ:ُوي لقِّ
فقد حصَل اإلَجداُع ىلع كفدره ):ُقالُشيخُالصفوينيُاملجليس:ُوأخ ا ُُُُُُ

ُ.(3)(بعد إَها ه اإليمان
ُ

ُ.؟جمتمعنيُ}/ماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُأيبُبكرُوعمر815ُسُُُُُُ
ؤ منهما، لقد أَجعوا ىلع وجوب لعن الشيخنيج/ُُُُُُ وا ُبدل،ُوىلع اهربر وعددَّ

ُ.(4)دين اإلمامية ذلك من َضو يا 
ُمنكرُالُّوريُاكفٌرُيفُاعتقادهمُُُُُ مُأنَّ ُ.وتقدَّ
َُمنُلعنهماُيفُاملساءُلَمُي كتبُعليهُذنوٌبُحوىتُي صوبحُُُُُ ُوقوال،ُ(5)وأنَّ

ُ.(1)(ايي حُيبرهما فهو اكفٌر أيضاً ، إنَّ أبا بكر وعمر اكنا اكفرين):ُاملجليس
                                                           

 ن دنه بظ منه وع وا نه   يف اا لنأ فن مأ تق َّ   تحمد اا  ب ااال  د ع نو ) 6/19اايواط امل حق د هلل  د ححقد ااحق اد   (1)

 .(يف عمو: ااس ع ااال  د 

واألاقنن ب  ن ااكسنن  (بنن ب دنن  احل نن  ب نن ا ح شننع ر اا ننسد االوب نند ودنن  شنن   ع  ) 91/199ُاسظننو : حبنن ر األ نن ار   (1)

 .د دؤس د ااس و اإلسالددط ل (يب  اؤاؤح) 1/193 

 .1/9اال    واجمل اس   (6)

 .ا مج  د 91-93ُاسظو : االعحق طا  ص (4)
 .آلاحعد املل صو حمم  ص ز اجل هوي 116ُاسظو : ض  ا ااي اع ص (1)
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ً)وُُُُُُ ُ.(2)(يفُاإلسالمُأنهماُلَمُيكنُعندهماُمثقالُذرَّ
 أبدا بكدر  وُعَمدر همدا ):ُعبداحلسونيُاملرشويت:ُوقالُآيتهمُاملعوارصُُُُُ

إنَّ
ُ.(3)(السببان إلت ل هذه األمة إىل يوم القيامة

ُروواُُُُُ ُيفُقولُاهللُتباركُوتعا ُعنُأيبُعبدُاهللُ): :ُُ ُ  ُ

  ُ ُ ُ ُ    ُ ُ  ُ ُ ُ  ُُُُقالُهما:ُقال :ُ،ُثمَّ
 (.واكن ف ٌن شيطاناً 

ُُ.(4)(عمر «ف ن»أبو بكر وعمر ، واملراد بد : أي «هما»):ُقالُاملجليس     
سُروايتانُيفُحكومُُوأوَ َد شيُخ شيوىن الشيعة اللكيدَنُُُُُ يفُاكفيهمُاملقدَّ
ُأليبُبكرُوعمرمَُ فروىُعنُأيبُعبدُاهللُ:ُنصيٌبُيفُاإلسالمُ}ُنَُزَعَمُبأنَّ
يهمُوهلمُعذاٌبُأيلومٌُ):ُقال ُيوَمُالقيامةُوالُي زرِّ ُاهلل  َمونُ:ُثالثٌةُالُي كلِّمهم 

منُاهللُ،ُ ُمنُاهللُليستَُلُ،ُوَمنَُجَحَدُإماماُ  ََُعَم أنَّ هلما ادَّىعُإمامة  وَمن 
ُ.(5)(يف االس م نصيباً 

شويخهمُإبوراهيمُبونُيلعُلُ(ابلَّلُاألمونيُوادلرعُاحلصوني)ُويفُبتابُُُُُ
داعءُشيوخُالشيعةُاملشهورُىلعُأيبُبكرُوعمرُوابنتيهمواُ:411ُالكفعيمُت

                                                                                                                             

 .ا خم ين 111ا مج  د ن   ف األسوار ص 111ح  اا قع ص ( 1)

 .ع   اايم  اال د د  ع بأا 94وص ش األر  ر هلل  يص ش األر  ر ص (1)

 .1676ال   اا ع بأ ع    ااوَّشن املح ف  سسد  98  ف االشح  ه ص (6)

 .4/413فووع ااك يف اايي بع دش دوآح االق ش   (4)

بن ب د نأ اطَّعن  اإلد دند وان س من  بأهن  ن ود نأ و ح ن             11و  4 حن ب ااجند    ) 183-1/179يص ش ااك يف   (1)

 .(يث   اإلد دد ملأ ا س م  بأه األ مد يو بلضعد ن ود أ 
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ُ،ُ{اعئشةُوحفصةُ ورذبا ُُ<واذليُينسبونهُلعيلي وهوُمنُأعظومُأذاكرُ،ُزوراُ 
ووه،ُالصووباحُواملسوواءُعنوودهم ريش  وجبتيهددا امهلل العددن َصددَنيَمْ قدد):ُونص 

، وخالفدا أمدرك، وجحدا آالئدك، وطاغوتيها وابنتيهما الذلين أك  إنعامك
د  ، وحرَّفدا كتابدك، وقلبدا ديندك، وعصديا  سدولك، وأنكرا وحيك وعطَّ
َددَدا يف آياتددك، وأبطدد  فرائضددك، أحاكمددك

ْ
ووايلددا ، واعديددا أويلائددك، وأحل

فقدد ، ا وأنصدا هماامهلل العنهمد، وأَضَّا بدب دك، وأفسدا عبدادك، أعدائك
واعيلده ، وأحلقا سما ه بأ تده، ونقضا سقفه، و دما بابه، أخربا بيت انلبو 

، وقدت  أطفداهل، وأبدادا أنصدا ه، واستأصد  أهلده، وَاهره بباطنه، بسافله
ته وأرشاَك بربِّهمدا، وأخليا منربه من وصيِّه ووا ِ  علمه دم ، وَجَحدا نبوَّ فعظِّ

هما يف َسَقر، ذنبهما امهلل العنهم ، ال تُبيق وال تذ ُ ، وما أد اَك ما سقرُ ، وخدلِّ
 ُمنكر  أتوه

، ومدؤمن أ دوه، ومناف  ولَّوه، ومنرب علوه، وحَ  أخفوه، بعدد لكِّ
وفرض ، وإمام قهروه، واكفر نرصوه، وصاحب طردوه، وطريد آووه، ووَِّل آذوه
وه ، وحكدم قلبدوه، وهلودم  أ قوه وخرب بددَّ ، ورَش أتمروه، وأثر أنكروه، غريَّ

، حت أكلدوهوُسد، ويف   اقتطعوه، وإ   غصبوه، سوهوكذب دلَّ ، وكفر أبدعوه
، ووعد أخلفوه، وَلم شْشوه، وجو  بسطوه، سوهوباطل أسَّ ، وه  استحلر ومُخُ 

، وغدد  أتدمروه، وهونفاق أُسر ، لوهوحرام حلَّ ، موهوح ل حرَّ ، وعهد نقضوه
، وهوذيلدل أعدزر ، دوهوشدمل بددَّ ، وهقدوصدك مزَّ ، وتلع كرسوه، وبطن فتقوه
، مهلل العدنهم بكدلِّ آيدة  حرَّفوهداوإمام خالفوه ا، منعوه وحَ  ، وهوعزيز أذلر 
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وشهادا  ، لوها وأ حام قطعوهاوأحاكم عطَّ ، وهاوسنة غريَّ ، وفريضة تركوها
وبيعددة ، ودعددوً  أبطلوهددا، وأيمددان نكلوهددا، عوهاة تدديَّ ووصدديَّ ، كتموهددا
ودبداب ، وعقبدة ا تقوهدا، وخياندة أو دوهدا، حددثوهاوحيلدة أ، أنكروها
وَداهر الع نيدة  امهلل العنهما يف مكنون الرسِّ ، وأُيا  لزموها، دحرجوها

لعناً يغدو أوهل وال ، وال نفاد لعدده، لعناً دائماً دائباً ُسمداً ال انقطاع ألمده
، إيلهدميهم ومدوايلهم واملسدلمني يروح آخره هلم وألعوانهم وأنصا هم وحمبِّ 

قني بدأحاكمهم، دين بك مهمواملقت، وانلاهضني باحتجاجهم ُ، واملصددِّ ثومَّ
ُ،ُامهلل العنهم عذاباً يستغيث منه أهل انلا :ُيقول أربوعُ،ُالعواملنيُآمنيُربَّ
 .(1)(مرات
ونهماُُُُُ َلُأباُعبدُاهللُاملفضلُُروواُأنُراويتهم:ُبفرعون وهامانُ}ُويُسمر

َ
سأ

ُ.(2)(أبو بكر وعمر:ُقالُعُ؟رعون وهامانن فومَ :ُياُسيدي):ُفقال
َلُأباُجعفر: وبالَوثدَننْيِ ُُُُُ

َ
ُاهللُ):ُروىُالعيايشُأنُأباُمحزًَُسأ وَمونُأعوداء 

ُ:ُ،ُقالُاألوثان األ بعة:ُقالُ؟أصلَحكُاهلل ، أبو الفصديل:ُقالُ؟َمنُهم:ُقلت 

                                                           

ن وُاسظنننو : ع ننند ااننن قع   (فيننن  : يف ذ نننو قس تننن   األ مننند ع ) 347-343اا  ننن  األدنننع وااننن رع ااينننع ص  (1)
 414-416ألسنن  اف اانن  وي ن ا نند عنن ام دق نن ش ص   114-116ا ك شنن  د ن د حنن   اجلسنن   ص  1/731-736 
 .ن وغ هد (ااقس ت   اا  ا د املوواد عأ يه  اا    ع يفب ب ) 81/161ر  حب ر األ  املسظ ر ح ع ن 

ن قننوح اال نن       783ا ننأ اا نند امل قننا عسنن هد ب ا ننع   األوش       196-191خمحيننو بينن  و اانن رو   ص   (1)

ااغيأ ااال دأ : يف عال ند ظعن ر ااقن  د    ) 1/181ا ك ش  د ن هللايام ااس صا يف هللث    ااجد ااغ  ا   466-461ص

 .1666ال د اا ذي اا  وي   (.. اا وع ااوابع.وير  ر ااس دأ آا   ااقوآ  
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فَمدن اعد  هدؤال  فقدد اعد  ،ُوَمنُداَنُبودينهم،ُومعاوية، ونعلل، و مع
ُ.(1)(عداَ  اهللأ
ُ.(2)(ال َّ  والُعزَّ )وبد ُُُُُ
إىل آخر الزمدان فهدو مدن فعدل أيب  وأنَّ لك ذنب  فُعل من عهد آدم ُُُُُ

تقولُروايتهمُعونُأيبُعبودُاهللُأنهمواُالو انُُبماُ}!!ُفهماُ؟}ُبكر وعمر
يفُُُيوسوَفُُوطدرح،ُبوراهيمُإلُوَجدع انلدا ،ُهابيلُبنُآدمُعُقتَل )
ُاجْل ُ ،ُعيىسوُُوصلب،ُحيىيُُوقتل،ُيفُاحلوتُُيونَسُُب حو،ُبِّ

ل اشدعإو،ُالفاريسُسلمانَُُوَضب،ُجرجيسُودانيالُعليهماُالسالمُوعذب
ُلويهمُالسوالمىلعُبابُأم ُاملوؤمننيُوفاطموةُواحلسونُواحلسونيُعُانلدا 
،ُبالسووطعليهاُالسوالمُيقةُالكربىُفاطمةُيدُالصدُِّوَضب ،ُحراقهمُبهاإل

ُُهاسقاطإو،ُبطنهاُو ف  ،ُطفواَلأُوذبدح،ُاحلسنيُوقتل،ُاحلسنُمّ وسَ ،ُسنا ُحم 
ُ اقدةإو،َُلآذراريُرسوولُاهللُصوَّلُاهللُعليوهُوُوسب،ُنصارهأو،ُوب ُعمه
،ُوخبوث،ُزىنُولكر ،ُحراموا ُُنكوحَُُفدرج ولكر ،ُفَكُسُ ُدم   ولكر ،ُآلُحممدُدما 

 لكر ، آدم إىل وقت قيام قائمنا منذ عهدِ ،ُوغشم،ُرُِوُْوجَُ،ُوظلم،ُثمإو،ُوفاحشة

                                                           

بن ب وون ب دن االح يوا ن  عد     ) 13  17/18ن حبن ر األ ن ار     (سن رح اان ااح  ) 111  1/111ت    اال  شد   (1)

عمنو   : دق ن ب  وردعأل  اا ي   واا كو دحق رب   يف امللس  ن ن : يب  بكو  ويب  اا ي  )وق ش : ن  (ودل طاح يع ا عد

 .(: ه  عالم   ن  م  صّو  به يف  حا اا غد و لال ن 

ااالن  د ع نو دنأ     وي نه  ع ن  ااقن  د     ن َّ اف ت ن ر   وتلن      16ب ب ) 1  1/143 م ش اا اأ ومت م ااسلمد   (1)

 .أل   األح   د 111ن  ح ب ااوولد ص ( مد ع  عد اا الماأل
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ُ،ُيداه فيعرتفدان بدهإلزمهما يُ ده عليهما وعدِّ ذلك يُ  منهمواُيفُذلوكُُفيقوتصَّ
مونُُعورجُ ُندا اً  ويدأمرُ ،ُىلعُالشجرًُيصلبهما ثمَّ ،ََُُُّنُحَُالوقتُبمظالمُمَُ

قوالُ،ُنسوفا ُُفتنسوفهماُيفُايلومُُِّ حيداً  يدأمرُ  ثمَّ ،ُفتحرقهماُوالشجرًُرضاأل
ُ:ُلقاُ؟ديُذلكُآخرُعذابهماياُسيُِّ:ُاملفضل ُ..دنَُّهيهاتُياُمفضولُواهللُلو  
ُ ويردانُ،ُلف قتلةأ ويللة   يوم   قت ن يف لكِّ ويلُ ،ُمنهماُجبميعُفعلهماُويلقتصَّ

ُ.(1)(إ ُماُشاءُربهما
ق بهذه اخلرافا  مَ :ُاتلعليقُُُُُ ُ.؟بْشيَ  ن عنده أدىن مسكة من عقل  هل يُصدِّ
ت جعفر الصادق عن أيب بكر أنَّ امرأ ً سأل:  و  اللكيَن :ُقاصمةُالقواصمُُُُُ
: فدأقوُل لدريب إذا لقيُتده: ! قالدت؟تويلهما: فقال هلا) ؟أتتوالهما وحُتبرهما: } وعمر

ُ.(2)(نعم: قال، إنَّك أمرتَن بواليتهما
أنَّده لَدم ): أصدحابَهُ  {ُبْل وأخرَب ُيُد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالدبُُُُُ

 ):ُ~ُوقال،ُ(3)(ن أيب بكر وعمريَسمْع أحداً من آبائه يَتربَّأ م
ُ
دن يتدربَّأ  ِممَّ

ُ
أنا أتربَّأ

ُ.(4)(إذن نرفضك: فقالوا هل، والربا  ُ من أيب بكر وعمر برا ٌ  من يلعَ ، منهما
ُ

                                                           

ااغيننأ ااالنن دأ : يف عال نند ظعنن ر  ) 181-1/181  ن هللاننيام ااس صننا 188-187خمحيننو بينن  و اانن رو   ص  (1)
 .(.. اا وع ااوابع.ااق  د

 .(ي  دع املويحح اا يبد ب 71 ح ب ااووضد  ) 8/1991ااووضد دأ ااك يف   (1)

 .م شد اا  ين 497اال ح  ض   اا  ل د ص (6)

وضن   اجلسَّن   يف يحن اش    ن ر 463ا   لد ع د بأ اا ع امل ل طي   6/113دوو  اايها ودل ط  اجل هو   (4)

 .حملم  ب قو اخل ا   ري 1/614اال م ا واا  طا   

 .(اذه  ا فأ حد ااوافضدهلل    وفضب ن فق ش : ):  73رقد  111ويف ااي ارم املعوقد ا ح رتي        

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
091 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُ/816ُسُُُُُُ ُ.؟باختصارُ<معُعثمانُُ<لوُذبرتمُنلاُبعَ ُمواقفُيلعي
قوالُ:ُ{ُلعويلُيُإعطاءُعثموانَُمْهوَرُفاطموة *:ُفمنُهذهُاملواقف،ُج/ُنعمُُُُُ

ُ ُ:ُ>درعهُمنُأجلُمهرُفاطموةُُ<شيخهمُاإلربيلُيفُقصةُبيعُيلعي قوالُيلع 
ُوبعتهُبأربعمائةُدرهمُسودُهجريةُمنُعثمانُبنُعفان):ُ< فلماُ،ُفانطلقت 

ُادلراهمُمنهُوقب ُادلرعُم ُقال ياُأباُاحلسنُألستُأوَّلُبادلرعُ:ُقبضت 
،ُفإنُادلرعُهديةُم ُإيلك:ُقالُ،بَّل:ُفقلتُ؟منكُوأنتُأوَّلُبادلراهمُم 

،ُفأخذتُالردعُوادلراهمُوأقبلتُإ ُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليوهُوآَلُوسولم
فطرحتُادلرعُوادلراهمُبنيُيديهُوأخربتهُبماُاكنُمنُأمرُعثمانُفوداعَُلُ

ُ.(1)(...خب 
ُلعثمانَُ*ُُُُُُ ُيلعي ُ: } مبايعة  اُق تَلُجعل ُسادَسُستةُ): <قالُيلع  ُفدخلَمَّ لت 

ُأدخل  فرَّ ُمجاعةُاملسلمني،ُحيث 
 
ُأنُأ ُعصواهم،ُوررهت  فبوايعتمُ،ُوأشقَّ

ُ.(2)(فبايعته،ُعثمان
ُ:ُالشيعةُشيوخقاصمةُظهورُُُُُُ
 .ومبايعته ألمري املؤمنني علمان   هذا هو فعل يلعَ ُُُُُ
 .؟فماذا حَكَم شيوىُن الشيعة ىلع َمن بايَع علمان      
ُ.شسأل اهلل العافيةُ(1)!!(بالكفر): َحدَكُموا عليه     

                                                           

 .(ف طمد س  ح    ا اال ملع ع  ع  اا الم يف ذ و تيوجيه ) 1/614  ف ااغمد   (1)

 .(اجمل س ااال دأ ع و) 13  137ص األد اد ا   سد ( 1)
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ُيلعُي*ُُُُُُ  : { ابنيهُاحلسنُواحلسنيُىلعُعدمُنرصتهماُلعثمان رَضْب 
وقوالُ،ُادلارُوهوُاكلواَلُاحلزينُودخَلُيلٌعُ):ُقالُمؤرخهمُاملسعوديُُُُُ
ُاملؤمننيُوأنتمواُىلعُابلواب:ُالبنيه ورضَبُ،ُولََطوَمُاحلسونُ؟بيفُق تَلُأم  

 .(2)(اهللُبنُالزب ُولعَنُعبد،ُتَمُحممدُبنُطلحةوش،ُصدرُاحلسني
ُ

ُالشيعةُأئمتهمُيفُعقيدتهمُيفُعثمانُبنُعفوان817ُسُُُُُُ /ُهلُاتَّبَعُشيوخ 
ُُ.؟<
وممواُيعتقدونوهُ،ُ<!ُبلُأعلنواُاتلكف ُواللعنُلعثمانُبنُعفوانُ!الج/ُُُُُُ
فورهُُ،اسٌمُىلعُأفوواهُانلواسُإالَُّالاكفورُ<أنهُماُاكنُلعثمانُ:ُ<فيهُ ُك  وأنَّ

ُالصحابةُلكهمُتوربؤواُمنوهُ(3)ليسُفيهُشك وشوبََّهُشويوخُالشويعةُ، (4)وأنَّ
ُ)ُ<عثمانُ ُُ؟قاربهُثمُأكلهُصيدا ُُبعُألنهُإذاُصادَُبالضَّ

 
ُحودَُّبواملرأًُتلُ ُيتَُإنهُأ

ُنُي ُمَُّاكنُعثمانُمُِ:ُقالُالميبُيفُبتابُاملثالبُ...برمجهاُأمرَُُفقاربهاُثمَُّ ُلعب 
ُ.(5)(نُيُّبُبادلفواك،ُثويتخنَُّ،ُبه

                                                                                                                             

 .ا مج  د 173ح  اا قع ص (1)

 .1/634ن ط لد طار ااق رئ   1/644دوو  اايها   ( 1)

اا ي  ااوابنع : امل ن عأ اانن ذ وهن      ) 1/147  1141ُاسظو : ح  اا قع يف دلوفد يص ش اا اأ ال   اف ُش َّو   (6)

 .(اال دد يف اخل   ا ااالالثد

 .ملي ر اا  ب ُاسظو : ا (4)

ن وُاسظو : األ ن ار   (اا  ب ااال  د ع و : ااس ع ااال اا : يف عالم  ) 6/63اايواط امل حق د هلل  د ححقد ااحق اد   (1)

 .(  ر دوتض ى) 1/31ااسلم   د  
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ُعثمواَنُ):ُوقالُشيخُالصفوينيُاملجليسُُُُُ ثالثوةُُحدذَ  مدن القدرآنإنَّ
واخللفواءُ،ُوذّمُقريش،ُوأهلُابليتُع،ُمناقبُأم ُاملؤمننيُيلّعُ:ُأشياء
ُ.(1)(ياُيلت ُلَمُأعذُأباُبكٍرُخليالُ :ُمثلُآية،ُا الثة
ُعبدُاهللُبنُمسعودَُُبُرَضَُ)ُ<عثمانُُأنَُّوُُُُُ ُيلطلبُمنوهُمصوحفهُحوىتَّ
ُي ُ ُ،ُنلفسهُماُاصطنعَُلمثُبدَلهُويُ غ ِّ ُ.(2)(صحيحُحمفوٌ ُُُالُيبىقُقرآنٌُحىتَّ
وأماُعثمانُفقدُشهدواُعليوهُبارتودادهُعونُ):ُوُقالُشيخهمُاجلزائريُُُُُ

قدد اكن  صَّلُاهللُعليهُوآَلعلمان يف اكن يف ُمن انلبِّ ):ُ،ُوقال(3)(اإليمان
ُ.(4)(وأبطَن انلفاق ِممَّن أَهَر اإلس مَ 

، ولَم يستحلَّ عرتده، أنَّ َمن لَم جيد يف قلبه عداو  لعلمان):ُويعتقدونُُُُُ
ُ.(5)(اكفٌر بما أنزل اهلل، فهو عدٌو هلل و سوهل، ولَم يعتقد كفره

ُُُُُُ ُ:ُيفُقوَلُعزُوجلُعنُأيبُعبدُاهللُ)ورووا  ُُ ُ ُ

 ُ  ُ ُُُُاآلية ُأنهُقال، قيَّةُبنتُرسولُ: ُرَضبهُاهللُلر  َُمثٌَل هذا
ُ:ُوقوَل:ُقال،ُاهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلمُاليتُتزوَّجهاُعثمانُبنُعفان

                                                           

 .حملم  ب قو اجمل  د 9تي وح األ مد ص (1)

 .مل زا حمم  ب قو امل س ي 647ص حبو اجل اهو (1)

 .(  ر دوتض ى) 1/34م   د  األ  ار ااسل (6)

 .(  ر دوتض ى) 1/81  املي ر اا  ب  (4)

 .948/ي ال د بأ هالش ااكو د املح ف  سسد 17  ح   اااله   يف الأ اجل   واا  غ   ق (1)
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 ُ ُ ُُُُ ُيع ُوعمله: ُا الث ُمن ،ُ  ُُ   ُ

ُُ(1)(ب ُأميَّة:ُيع ُبه.ُ
واُقوَلُتعا ُُُُُ ُ:ُوفرسَّ ُُ ُ ُ  ُ ُُُُيع ُعثمانُ[5ُُ]ُسورًُابلَّل
>ُُ ُ.يفُقتلهُابنةُانليبِّ
ُُُُُ:ُيفُقوَلُعنُأيبُجعفرُ)ُ(2)روىُالقيمُيفُتفس هُُُُُ

  ُ ُُُ ُعليهُوآَلُوسلمصَّلُاهللُُنعلل يف قتله بنت انلبِّ :ُيع،ُ ُ

  ُُ  ُُُ ُيع َز به انلبَّ : يف عليهُوآَلُوسلمُصَّلُاهللُُايي جهَّ
ُجيش العرس   ُُُ  ُ ُُُُفساٌد اكن يف نفسه:ُقال،ُ ُ  ُ

 ُُُُ ُعليهُوآَلُوسلمصَّلُاهللُُ سوَل اهلل:ُيع،ُ   ُُ أمري :ُيع
ُ،ُُاملؤمنني  ُُُ عليهماُالسالمُاحلسن واحلسني:ُيع.)ُ
ُاملقتولةُيهُرقيةُ:ُوقالواُُُُُ ُ.(3)>بأنَّ
ُاتلعليقُ:ُُُُُ
،  واية أخر  بأنَّ املقتولة يه أم لكلوم وألنَّ اعقبة الكذب الفضيحة فقالوا يفُُُُُ

ختها  قيَّة): قال شيخهم اجلزائري
ُ
ج أيضاً علمان بعد أ ا أم لكلوم فتوَّ ، وأمَّ

ُ.(4)(وتوفِّيت عنده وذلك أنه َضبها َضباً ُمربِّحاً فماتت منه
                                                           

 .(س رح ااححواد) 4  8/31ت    اا ه     (1)

 .(س رح اا   ) 711-714ت    ااقمد ص (1)
 .1/86لوفد يص ش اا اأ  ُاسظو : ح  اا قع يف د ( 6)

 .(  ر يف د ا ط ااس  ص   اف ع  ه وآاه وع ط يوالطه وزوو ته) 1/637األ  ار ااسلم   د   (4)
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َ أت عها <بأنه : وافرتواُُُُُ ُ.(1)كرسَّ
ُ.(2)(ُوجها علمان برضب ماتت  قية بنت انلبِّ ):ُوقالواُُُُُ
ُ{الشوويعةُيفُاخللفوواءُا الثووةُُشوويوخعقيوودًُ/ُلوووُبيَّنووَتُنلووا811ُسُ ُُُُ
ُ.؟ختصاربا
ُ:ُج/ُيعتقدُشيوخهمُُُُُ الدربا   مدن أيب : من َضو يا  ديدن اإلماميدة)أنَّ
ُ.(3)(ومعاوية، وعلمان، وعمر، بكر
مُذلكُمرارا ُُ!ومنكرُالُّوريُعندهمُاكفرٌُُُُُُ ُ.بماُتقدَّ
ُمزنلُاخللفاءُا الثة *ُُُُُُ ُيفُجُ ):ُ{ُوأنَّ ،ُقفوٍلُمُ ُيفُقعرُجهنمُيفُتوابوٍتُُبي

ُىلعُذلكُاجْل ُ الصخرًُُتلَكُُشَفُنارُجهنمُبَُُرَُسعُِّنُي ُأُاهللُ ُإذاُأرادَُ،ُصخرًُبِّ
ُعنُذلكُاجْل ُ ُجُذلكُاجْل ُهَُمنُوَُُفاستعاذتُجهنمُ ُبِّ ُ.(4)(بِّ

ُصالًُ{ُوىلعُوجوبُلعنهمُ*ُُُُُ ب َرُلكِّ ُ.(5)د 

                                                           

 .م شد اا  ين 1/37ُاسظو : س ح األ مد االثين ع و   (1)

 .( اا  ب ااال  د ع و : ااس ع ااال اا : يف عالم ) 6/64اايواط امل حق د هلل  د ححقد ااحق اد   (1)

 .ا مج  د 17االعحق طا  ص (6)

ذ و طوف مم  ووى بل  وف ح رس ش اف ص دأ اا ج   وااج   يف يدو اخلالفد دنأ  ) 1/83االححج   ا   سد   (4)

 .(...ق   دأ اسححقع  ودأ ا ا حح 

حكنن م ن تعننياا األ (بنن ب ااحلق ننا بلنن  اايننالح واانن ع ا   13 حنن ب اايننالح  ) 6/114ُاسظننو : فننووع ااكنن يف    (1)

بن ب  ) 1  4/499ن وسن    اا ن لد     (  ب ب     د اايالح وص حع  وامل نوو  دنأ ذانب وامل نس    ) 139  1/113 

 .(بأا  عد اسحح  ب الأ يع اا اا اأ عق ا اايالح
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َُمنُتربَّأُمنهمُ*ُُُُُ :ُقالُاملجليس،ُ(1)يفُيللةُفماَتُيفُيللتهَُدَخَلُاجلنة { وأنَّ
أيب بكددر وعمددر   اهددربؤ أننددا نتددربأ مددن األصددنام األ بعددةوعقيدددتنا يف)

وأنهدم رشر خلد  اهلل ىلع وجده ،ُومنُمجيوعُأتبواعهمُوأشوياعهم.. .وعلمان
ُ.(2)(...األ ض
عليهمُللعنُعليهمُُقا  واحلاال  وأشسبهاأنَّ أرش  األمكنة واألو)وُُ*ُُُُُ
ُواحوٍدُمونُ،ُاللعنة اهخليدة واالسدتربا  إذاُبنتُيفُاملبوالُفقولُعنودُلكِّ

ُ،ُثدمَّ أبدا بكدر وعمدر، امهلل العن عمر:ُبفراغُمنُابلالُواهطهري مرا اً  ثومَّ
ُمعويةُ،ُوعمرعثمانُ ُيزيدُ،ُوعمرثمَّ ُابنُزيادُ،ُوعمرثمَّ ُابونُ،ُوعمدرثمَّ ثومَّ
ُشمراُ ،ُعمروسعدُ ُعسكرهمُُوعمرثمَّ ُ.(3)(...وعمرثمَّ
رادُباتلوبة*ُُُُُُ ُالْم  وب ُُ{وعثمانُُوعمربكرُالرجوعُمنُواليةُأيبُ:ُوأنَّ

ُ.<ُأميةُإ ُواليةُيلعُي
:ُيفُقوَلُتعا ُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~روىُشيخهمُالقيمُعنُأيبُجعفرُُُُُُ
(ُ   ُ ُ ُُ ِميةأ وف ن وبَن ف ن   من والية ،ُ   ُ ُُُيأ:

ُُ.(4)(اهلل وِّلّ  والية يلعَ 
ُُُ

                                                           

ن وسنن    اا نن لد   (   واإلد نن ابنن ب ااقنن ش عسنن  اإلصنن     6 حنن ب اانن ع ا   ) 1/711ُاسظننو : يصنن ش ااكنن يف     (1)

 .(ا م ي  اق ش   َّ  ححاي يح مم  ُاب ب  ) 3  4/739 

 .ا مج  د 119ح  اا قع ص (1)

 .حملم  ااح رس    د ن ط لد قد بإاوا  4/96 ادا األر  ر  اس (6)

 .(س رح غ فو) 4/661ن ت    ااي يف   (س رح غ فو) 197ت    ااقمد ص (4)
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814ُسُُُُُُ ُ.؟}اعئشةُوحفصةُُ/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُزوجيتُانليبِّ
ُ:ُ} كفرُاعئشةُوحفصةُونيعتقد *ج/ُُُُُُ
ُُُ:ُيفُقووَلُعنُالصاد ُ):ُافرتواُُُُُ ُ ُ ُ  ُ ُُُيه

ُ:ُيفُقوهلاَُكَفَر :ُحفصةُ،ُقالُالصاد ُ ُ  ُ  ُُُ،ُوقالُاهللُفيها
ُ.(1)(الكفرُ : والزي ُ أيُزاَغتُ،ُُُُُُُُُُُ:ُويفُأختها

عنُأيبُ):ُيفُتفس ه8315ُبايئُالعرايقُتالطبطُحممدُحسنيوقالُشيخهمُُُُُُ
ُ:ُقوَلُتعا :ُأنهُقالُعبدُاهللُ  ُُُ ُ  ُ  ُُ   ُ

ُُُ أنُتظاهرتاُىلعُرسولُاهللُصَّلُُلعائشة وحفصة به اهللُ ََضَ  اآلية ملٌل
ُُ.(2)(هاهللُعليهُوآَلُوسلمُوأفشتاُرسَُّ

ُهمُاذلينُقتلوواُرسووَلُ { أنُاعئشةُوحفصةُوأبويهما:ُويعتقدونُأيضا ُُ*ُُُُُ
ُ:ُ اهلل
ُصوَّلُاهللُ:ُقالُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُالعيايشُروىُُُُُ تدروَنُماَتُانلويب 

ُاهللُيقوولُ؟عليهُوآَلُوسولمُأوُق تول ُ:ُإنَّ  ُ ُُ ُ  ُ ُ  ُُُ

َُمنُخلََقُاهلل:ُفقلنا،ُإنهماَُسَقتاهُفُسمَّ قبَل املو   .(3)(إنهماُوأبوهماُُش 

                                                           

حبن ر   (اا ارطح دأ خم ا  ه ن في  يف يرحع  ح يد اا  ب ااوابع ع و : يف رطِّ اا  ع  ) 6/138اايواط امل حق د   (1)

ف من  جينا االعحقن ط بنه دنأ يدنو       ) 117ن حم سنأ االعحقن ط ص   ( ند وح يند   ب ب يحن اش ع  ) 17  11/143األ  ار  

 .(اإلد م ااال  د ع و

 .19/643امل يا  يف ت    ااقوآ    (1)

 .(س رح آش عموا ) 693-1/689يف  ن ت    ااي  (س رح آش عموا ) 111  1/114ت    اال  شد   (6)
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عتربُعونُالصواد ):ُقالُاملجليسُُُُُ ُالعيايشُروىُبسندُم  أنَّ اعئشدة :ُإنَّ
ُ.(1)(قتلَتا  سوَل اهلل بالسمِّ دبرتاه، وحفصة لعنة اهلل عليهما وىلع أبويهما

!!ُ؟قودُوقعتواُيفُالفاحشوة } اعئشةُوحفصةُالشيعةُأنَُُّشيوخيعتقدُوُ*     
 إالَّ  ژںُُژُ:  بقدوهلىَن واهلل مدا َعد):ُأقسوَمُىلعُذلوكُشويخهمُالقويمُفقوالو

ُُ.(2)(الفاحشة
 .نعوذ باهلل ممن هذه عقيدتهُُُُُ

ُ

ُ.؟>/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُأمُِّاملؤمننيُاعئشة881ُُسُُُُُُ
ُأحَدُأبوابُانلاُونَُيعتقدُ*ج/ُُُُُُ ُ!.>رُالسبعةُلعائشةُأنَّ
ُ:ُفقالواُيفُتفس ُقولُاهللُتعا ُُُُُ  ُ   ُُُُيُؤىت جبهنم )ُ[33ُ]ُسورًُاحلجور

 .ُ(3)(واعاُب السادُس لعسكر.ُ.هَلا سبعة أبواب
ُالشيعةُ*ُُُُُ ُشيوخ ُويعتقد  ُاعئشة: ُرجبُُ(!!زانية) > بأنَّ ُشيخهم قال

ُيلعُقال ُبن ُاحلسن ُُالربيسُبأن ُاعئشة ُاملؤمنني ُ{ألم ُجرداُ ): فأخرَجِت
ُفيه ما ََجَعته من خيانة  أخُُّ ُالُِِ منه أ بعنَي دينا اً حىتُأخذت، عددا 

                                                           

ا مج  د ن ويث   اا  لد املل صو : جن   اا   د عق  ته وشن    شن لحه يف ي  ااينح بد     1/733ح  ح ااق  ب   (1)

   قح  ا ااس  : ن  (طار ام ى إلح ن ا اانرتاث بن  و     1411ه  اغح   ااس  حمم  ؟ اا  لد ااال االد )ب ا د يف  ح به

 .ه االق  ح اخل  الد د  زاا  عس  ش    اا  لد املل صواأمم  ا ع ي  هي

 .(س رح ااححواد) 711ت    ااقمد ص (1)

و : حبن ر األ ن ار   ن ُاسظن  >   ند  : ع واملنواط بل نكو عسن هد   ن  (سن رح ااجنو  ) 19  1/136ت    اال  شد   (6)
يم ):  >ن وُا نمي  ع    ( قع  وغ ن  سع  ااس ر يع ذ   اف وس  و املؤدسع دأ م ع  و  مع  وغ ن ب ب ) 17  8/631 
 .> (اا  ب ااوابع ع و : في  : يف يم اا وور) 6/131  يواط امل حق دُاسظو : اا (اا وور
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،ُصلواتُاهللُعليهُمنُتيمُوعديُففرَّقتيها يف ُمبغيض يلعَ ،ُتعلمنيُهلاُوزنا ُ
]ُ ُُُُُُ،ُ(1)(قدُاكنُذلك:ُفقالت،ُوقدُتشفيتُبقتله

 .[86ُسورًُانلورُ
ُاعئشةُ*ُُُُُ ُلمُي ربِّأ وهمُأنُاهلَل فرسِّ ُمنُالزناُ>ُوأمجعُم  وأنُاآلياتُاليتُ،

ُ.> (5)(تْنيٌه نلبيِّه عن الزنا ال هلا)نزلتُيفُأوائلُسورًُانلورُإنماُيهُ
ُعليهاُ*ُُُُُ َُمهديَّهمُاملنتظرُسي قيم  إذا ):ُقالُشيخهمُاملجليسو،ُاحلدُُّ>ُوأنَّ

ُ.(4)(َهَر املهدير فإنه سُيحيي اعئشة ويُقيُم عليها احلدَّ 
أَمواُلووُقواَمُ):ُعنُأيبُجعفرُقوالُ-الكذوبُُ-وروىُشيخهمُالصدو ُُُُُُ

ُ.(3)(ُ دَّ  إيله احلمريا  حَّت جيدلها احلدقائمناُلقدُ
عنُعبدُ):ُفروىُشيخهمُالعيايش،ُنكثتُإيمانهاُ>ُويعتقدونُبأنهاُ*ُُُُُ

: ُسالمُاألشلُعنهُالرمحنُبنُ   ُ  ُ   ُُ ُُ  ُُ اعئشة
ُ.(5)(يه نكلت إيمانها

 .نعوذ باهلل العظيم من هذا الكفر املبنيُُُُُ
ُ

                                                           

 816د نن رق ي نن ار اانن قع يف يسننوار يدنن  املننؤدسع ن اووننا بننأ حممنن  بننأ روننا ااُ وسنند اا نند ن  نن   ح َّنن   سننسد    (1)

 .(أ بأ ع د ع  عم  اا الماا ي  ااوابع : يف يسوار اا ) 164ص

 .> (يم اا ووراا  ب ااوابع ع و : في  : يف ) 6/131  يواط امل حق داا (1)
 .(س رح ااححواد) 711ا مج  د ن وُاسظو : ت    ااقمد ص 647ح  اا قع ص (6)

القننه بن ب سن ه وير  ) 9  11/614األ نن ار   ن حبن ر  ( نن اطر اال ن  :  681بن ب  ) 13  1/131ع ن  اا نوا ع     (4)

 .(ح اش يصح به ص  ا  اف ع  ه وع   آب  هيون وري   َّ زد  ه ن وع ط يصح به 

 .(دأ س رح ااسح ) 31  6/11ت    اال  شد   (1)
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ُعليهُشيوخُالشيعةُيفُأمرُرسوولُاهلل888ُسُُُُُ موعُُ/ُماُآخرُماُاستقرَّ
ُ.؟}زوجتيهُاعئشةُوحفصةُ

إنَّ انلدبَّ ال بددَّ ):ُ-أحدُأكربُشيوخُاحلوزًُُ-مُيلعُغرويُج/قالُسيدهُُُُُ
ُُ.(1)(ألنه َوطئ بعَض املْشاك ، أْن يَدُخَل فرجه انلا 

ُقاصمةُظهورُشيوخُالشيعةُ:ُُُُُ
مدن  >أختُم هذا املبحث املتعلِّ  بعقيد  شيوىن الشيعة يف أمِّ املؤمنني اعئشة ُُُُُ

 .!؟القاصمة ل ِّ بنيان الرافضة. بهذه الرواية .تكفريها ولعنها ووو
حيُث أسنَد شيُخ الشيعة أبو يلع حممد بن حممد األشدعث الكدويف إىل احلسدني      

أنَّ  سول اهلل ص قبل أن يمو  داع بالسواك فأ سله : أنَّ أبا ذ  أخربه):ُ<ُبن يلع
يت بده فجعدَل يسدتاُك بده ، هبلِّينه يل بريقك ففَعلَت: إىل اعئشة فقال

ُ
ويقدوُل ثمَّ أ

ثدمَّ مدا  ، ثمَّ َشَخص حُيدرُِّك شدفتيه اكملخاطدب،  ييق ىلع  يقك يا محريا : بذلك
ُ.(2)(ص
م من أقوال شيوىن بَن  فض، وىلع لكِّ حالُُُُُ  : َوَمَع مرا   ما تقدَّ
فأحبَّ اهلل أن ال ، انقطَع عنهم العمل، أَجعني {ُوأُواجه فأصحاُب حممد      

ُُ: ىلقال تعا ؟يقطع عنهم األجر ُُُ   ُ   ُ   ُ ُ    ُ   ُ

ُُ ُ  ُ  ُ ُُ ُُ  ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ 

                                                           

 .ا م س ي 14  ف األسوار وت  د األ مد األطع ر ص (1)

 13473 رقند اان اا االن م    461-13/464د نح ر  وسن    اا ن لد     األشنلا ااكن يف ن    111األشلال    ص (1)
وا ن     يصن بله  ن ودن َّّ  ن واا نوب دنأ هلل ن ا شنوب دسنه      ب ب و از ي   اقمند روون  دنأ فند ااغن      ) 1ااوقد اخل ص 

 .(اايوود واا س 
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 ُ  ُ ُ ُُ   ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ   ُ   ُُ

 ُ  ُ ُ  ُ ُ   ُُُُ[54ُ]ُسورًُالفتح. 
ائده بأسدما  َسدَّمَّ بعدض أبنُ<ُبدأنَّ عليداً : وقد ذكَر شيوىن الشديعة أنفسدهم     

مره يلىل بنت مسعود احلنظلية: اخللفا  الراشدين اثل ثة
ُ
ه أمر ، أيب بكر وأ مر

ُ
وعمر أ

ده أم اعندني مر
ُ
وعلمدان األصدغر ، حبيب الصهبا  بنت  بيعة اعكرية ، وعلمان وأ

ُ.(8)وأمه أسما  بنت عمي  اخللعمية
ن مدن الدوى ثمانيدة واكن للحسد): قال شيخهم ايلعقويب، وكذلك َفَعَل احلسنُُُُُ

 .(5)(. وعمر والقاسم وأبو بكر وعبد الرمحن ألمها  أوالد شَّت.ذكو ، وهم
ُ.{(4)وكذلك فعل احلسني فقد سَّمَّ أحد أبنائه بأيب بكر     
ُ.؟/ُماُحقيقةُأرضُفََدكُبماَُنَطَقتُبهُبتبُالشيعة885سُُُُُُ
اُأفاءُاهللُ،ُوخنلُفيهاُعني،ُبناحيةُاحلجاز:ُوقيل،ُقريةُخبيرب:ُج/ُفدكُُُُُ ِممَّ

إ ُخليفةُرسوولُاهللُُأرسلتُفاطمةُوبعدُوفاًُالرسولُ،ُىلعُرسوَلُ
ُم اثهاُمنُرسوولُاهللُُ<أيبُبكرُالصديقُُ ،ُيفُأرضُفودكُتطلب 

ُأباُبكرُقالُهلا ُلكُماُألبيك):ُوذبرُشيخهمُابنُامليثمُبأنَّ ُ،ُإنَّ اكَنُرسوول 
ُمنُ ُمنوهُ،ُويقسمُابلايق،ُفدكُقوتكماهللُصَّلُاهللُعليهُوآَلُيأخذ  وحيمل 

                                                           

 ال ند  118  نه واإلشنواف ص  ن ااحس (رالفد يد  املؤدسع  ع د بأ يبد ط انا ع ) 1/113ُاسظو : ت را  اا لق بد   (1)

ن اإلرشن ط ا م  ن     613ألبد اا و  ع د بأ اا ع األصن ع  د    84 ع صن دق ت  اا  ا 641امل ل طي اا  لد  

 111-113ن هللعنالم اان رى ص   (ب ب ذ و يوالط يد  املؤدسع ع وعن طهد ويان  عد وخمحينو دنأ ير ن رهد     ) 183ص
 .181ن والا اال    ص (وع طهد ويا  عد اا  ب اخل دس : يف ذ و يوالط يد  املؤدسع )

 . 78ن وُاسظو : دق ت  اا  ا ع ص (وف ح اا أ بأ ع د) 1/167 بد  ت را  اا لق (1)

 .181ن والا اال    ص 136ُاسظو : ااحس  ه واإلشواف ص ( 6)
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ُأنُأصنَعُبهاُبماُيصونعُ ،ُيفُسبيلُاهلل فرضويتُبوذلكُوأخوذتُ،ُولِكُيلعَّ
ُإيلهومُمواُيكفويهم،ُالعهدُعليهُبه ُغلَّتهاُفيودفع  ثومُفعلوتُ،ُواكنُيأخذ 

ُ.(1)(اخللفاءُبعدهُبذلك
ُاهلل):ُ<زيدُبنُيلعُبنُاحلسنيُ قالوُُُُُ ُإاَُّ:ُوأيم  ُُلوُرجوَعُاألمور  لقضويت 

ُ.(2)(فيهاُبقضاءُأيبُبكر
ُُ:ُالقاصمةُُُُُ
إنَّ النسداَ  لديَ  : فدإذا فيده): إنَّ من تناقض هؤال  أْن  ووا يف كتاب يلَع ُُُُُ

هذا واهلل خّطده يلّع : فقال أبو جعفر، لَُهنَّ ِمن عقا  الرَُّجل إذا هو تُويفِّ عنها يش 
 عدن أيب ): و و  اللكيدَن،  (3)(وآهلوإم ُ   سول اهلل صىل اهلل عليده ، بيده

ُ. (4)(ال ترُ  النساُ  من عقا  األ ض شيئاً : جعفر ع قال

                                                           

ن وذ نو دال نه اان    د يف     (ب ب املخحن ر دنأ  حنا د ال ن  يدن  املنؤدسع       ) 44رقد  1/871 شو   ع  اا الغد  (1)

   .661شوحه اا رح ااسج  د ص

ذ و د  ورط دأ اا   واألر  ر يف يدو ف  / اا ي  األوش : ف من   ) 13/113البأ يبد اا ا   غد اا ال شو   ع  (1)

 .77رقد  113املعوقد صااي ارم  (ورط دأ األر  ر واا   املسق اد دأ يف اه يه  اا اا و ح عد

سن ش اف ص و حنا يدن     بن ب يف األ مند ع وي نه صن ر  هللان عد  حنا ر      ) 14  1/661 بي  و اا رو   ااكن ى   (6)

 .(. ه اسقو يف آذا عديوع   ع  دعد ع ود  عس هد دأ ااكحا و ب ب) 131  13/114حب ر األ  ار  (املؤدسع ص

 .(ب ب ي  ااس  ا ال اوثأ دأ االق ر ش ئ   4 ح ب امل اراا  ) 7/1378فووع ااك يف   (4)
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ُفاطمة884سُ      تبهمُأنَّ ُُ>ُ/ُهلُذَبَرتُب  ُ.؟َغضبَتُىلعُيلعِّ
مَُغَضَبُرسولُاهللُ،ُج/ُنعمُُُُُ ه  وق  ُُ>وابنتهُفاطموةُُروىَُصد  ىلعُيلعي
>ُُ ُاهللُ.أيبُجهولُالوزواجُبابنوةُ<عندماُأرادُيلع  ُقوالُرسوول  ُ.ُحوىتَّ

لعيلُي ناصحاُ  َفَمدن ، أَما علمَت أنَّ فاطمة بضعة مَن وأندا منهدا: يا يلعر ):ُ<ُم 
وَمن آذها بعد مويت اكن كَمن آذها ، آذها فقد آذاين وَمن آذاين فقد آذ  اهلل

ُ.(1)(وَمن آذها يف حيايت اكن َكَمْن آذها بعد مويت، يف حيايت
،ُويهُر وذلُالويتُبونيَُجنْويبَُّ،ُفاطموٌةُبضوعٌةُمو ):ُقالُنَّهُوروواُأُُُُُ

وؤينُماُساءها ينُماُرسَّها،ُيَس  ُ.(2)(ويرس 
عُيفُحجرُُتُإ ُرأسُيلعُينظرَُ)وكذلَك فقد أغضَب يلعي فاطمة عنددما ُُُُُ

ُ:ُفقالُ؟باُاحلسنُفعلتهاأياُ:ُاجلاريةُفقالت ُالُواهللُياُبنتُحممدُمواُفعلوت 
،ُىبُرسولُاهللُصأتأذنُاُيفُاملص ُإ ُمزنلُ:ُقالتُ؟ذليُتريدينفماُاُشيئا ُ

ُ:ُفقالُهلا ُقعتُبربقعهاُوأرادتُانلويبَُّوتربَُّ،ُببتُجبلبابهافتجلَُّ،ُلكُقدُأذنت 
ُُُُُ.(3)(ص

ُ

                                                           

 .(  طفس  ف طمد ع ب ا    وا ت فأ ب اسع ردأ يو ع اال د اان:  149ب ب ) 1  1/184ع   اا وا ع   (1)

 .(وو ب د االح يوا   عد ودل طاح يع ا عد ب ب) 11  17/36حب ر األ  ار   (1)

حن    ن (ق  د اف بنع اجلسند وااسن ر    بأ يب  ط اا ع دي دأ يو ع  ص ر  اال د اانب ب ) 1  1/136ع   اا وا ع   (6)

 .134-136اا قع ص
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/ُماُمعىنُعصمةُاإلمامُوهولُيهُمونُاملسوائلُالْم جَموعُعليهوا883ُسُُُُُُ
ُ.؟عندهم
اتفقوا ىلع عصمة األئمة ُ{أنَّ اإلمامية  اعلم):ُج/ُقالُشيخهمُاملجليسُُُُُ

ال ، ف  يقُع منهم ذندٌب أصد ً ، صغريها وكبريها، من اينوبعليهمُالسالمُ
ُ.(1)(وال لإلسها  من اهلل سبحانه، عمداً وال شسياناً وال خلطأ يف اهأويل

ُ:ُاتلعليقُُُُُ
، ق الشديعة عليهداويُعلُن اتفا، إنَّ هذه الصو   للعصمة اليت يرسمها املجلسُُُُُ

كمدا دلَّ ىلع ذلدك رصيدح ، لَم تتحق  ألنبيا  اهلل تعداىل و سدله علديهم السد م
واملسلمون يعتقدون أنَّ األمة معصدومة بكتداب  ؟وإَجاع األمة، والسنة، القرآن

ا شيوىُن الشيعة فيعتقدون أنَّ األمة معصومة مدن ، اهلل تعاىل وسنة  سوهل  وأمَّ
بل يعتقدون أنده أعظدُم مدن ، ألنه اكنلبِّ  ؟اخلائف الض ل بإمامهم املختيف

م انلبِّ  ُ.(2)(استمراٌ  للنبو ): واإلمامة يف اعتقادهم، كما تقدَّ
ُُُُ

ُ.؟/ُهلُيعتقدُشيوخهمُبعدمُحصولُالسهوُوالنسيانُمنُأئمتهم885سُُُُُُ

                                                           

 .(د م ع  عد اا المب ب عيمحعد وايوم عيمد اإل) 11/139حب ر األ  ار   (1)

 .(اا ي  ااال اا : اإلد دد) 91عق    اإلد د د يف ث به اجل ا  ص (1)
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ويعتربهاُشيخهمُاملعارصُحممودُ،ُ(1)مذهبهمَُضو يا وهوُمنُ،ُج/ُنعمُُُُُ
وأنده ال يُوجدد فيهدا أدىن خد   ،ُمنُعقائودُشويعتهُا ابتوة:ُاملظفررضاُ
ُ.(2)عندهم
ُ.(3)إَجاع الشيعة عليها:ُحممدُآصفُاملحس :ُونقَلُشيخهمُاملعارصُُُُُ
األنبياءُُإنَّ أصحابنا اإلمامية أَجعوا ىلع عصمة):ُوقالُشيخهمُاملجليسُُُُُ

ُصلواتُاهللُعليهمُمونُاذلنووبُالصوغ ًُواُواألئمة
 
وخطوأ لكبو ًُعموداُ 

بل مدن وقدت والدتهدم إىل أن يلقدوا ، واإلمامة وبعدهماانلبوًُُقبلُوشسياناً 
ُالصدو ُحممودُبونُبابويوهُوشويخهُابونُُاهلل سبحانه الفُفيهُإالَّ ،ُولمُخي 

سُاهللُروحهما زاُاإلسوهاءُمونُاهللُتعوا ُ،ُالُالسوهوُاذليُ،ُالويلدُقدَّ فجوَّ
هما ال َُيلر باإلَجداع لكونهمدا معدرويف ولعلَّ خروجيكونُمنُالشيطانُ،ُ

ُ.(4)(النسب
ُإمامهمُاخلمي ُُُُُ ُ.(5)ينيف ُمرَّد تصور  السهو يف أئمته:ُبلُإنَّ
كما سيأيت بيانده إن  -واكن هذا املعتقد من أسباب ششو  عقيد  اعدا  واهَِقيَّة      

بدا  أو تَِقيَّدة كمدا  هذا: فإذا حصَل اخت   أو تناقض يف أقواهلم قالوا -شا  اهلل 

                                                           

ن تسقن ح املقن ش يف ع ند ااوون ش      (فين  يف ااغ ن  وااح ن اض   ) 161ُاسظو : تينح ح اعحقن طا  اإلد د ند ا م  ن  ص     (1)

 .اف امل دق  د ال   6/143 

 .(اا ي  ااال اا : اإلد دد) 99-97عق    اإلد د د يف ث به اجل ا  صُاسظو :  (1)
 .(امل حا اال شو : يف عيمد ااس  اخل مت) 136-6/131صواط اا    (6)
 .(سع ه و  ده ص   اف ع  ه وآاه عأ اايالح ب ب) 17/138حب ر األ  ار   (4)

 .91ااك دد اإلسالد د ص (1)
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سليمان بن جرير وايي ترَك مذهب اإلمامية وتبعه َجاعدة : اعرتَ  بهذا إمامهم
 .من شيعتهم

إنَّ يف سواد الكوفة قومداً يزعمدون أنَّ انلدبَّ ): ~ُقيل إلمامهم الرتا:ُاتلعليق     
، لعدنهم اهللَكَذبُوا : فقال، صىل اهلل عليه وآهل وسلم لَْم يقع عليه السهو يف ص ته

ُ.(1)(إنَّ ايي ال يسهو هو اهلل ال هلإ إالَّ هو
مني يُعلنون برائتهم من هذه العقيد :ُالفاضحةُُُُُ بدل ، إنَّ شيوىن الشيعة املتقدِّ

روا َمن قال بها وذكروا أنَّ  دَّ الروايا  اليت فيها إثبا  سهو انلدبِّ  يُفيضد  وكفَّ
إنَّ الُغد   والُْمفوِّتدة لعدنهم ): ابن بابويهقال شيخهم ، إىل إبطال اىين والْشيعة

َُ أن تُردَّ األخبداُ  الدوا د ُ يف .اهلل يُنكرون سهو انلبِّ صىل اهلل عليه وآهل .. ولو جا
ين والْشيعة ها إبطاُل اىِّ ُ.(2)(هذا املعىن جلاُ أن تُردَّ َجيُع األخبا  ويف  دِّ

ونها: وجنُد شيوىن الشديعة املتدأخرينُُُُُ وُمنكدر ، مدن الرضدو ي عنددهم يَعددر
م  .؟الرضو ي عندهم اكفٌر كما تقدَّ

رون املتأخرين      مون يُكفِّ رون ، فشيوخهم املتقدِّ واملتأخرون يُكفِّ
مني  .!!؟املتقدِّ

ُ

َرُشويوخُالشويعةُعقيودتهمُبعصومة886ُسُُُُُُ /ُلوُخَلَّصتمُنلاُبيوفُطووَّ
ُ.؟أئمتهم

                                                           

  ن عد اا نالم  يف وونه طال ن  األ مند ع    د  و ا عنأ ااوضن     43ب ب ) 1  141-1/143ير  ر ااوض    ع    ( 1)

   .(ع  عد اا الم  د اا ع  عسعد ب ب ) 1  11/613ن حب ر األ  ار   (وااوط ع   ااغالح وامل  ضد السعد اف

 17/111ن وُاسظنو: حبن ر األ ن ار      (بن ب يحكن م اا نع  يف ااينالح    ) 48  173-1/139دأ ال ىضوه اا ق نه    (1)
 .(ب ب سع ه و  ده ص   اف ع  ه وآاه عأ اايالح)
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ُأستاذهمُاألولُاُُُُُ مُأنَّ ُج/ُلقدُتقدَّ ،ُ<بنُسبأُايلهووديُقوالُبألوهيوةُيلعي
ُ.؟القولُبعصمتهُحسبُنظريةُشيوخُالشيعة:ُولَمُي نقلُعنه

َ  العصمةُ*ُُُُُ ُ.(1)إنَّ اإلماَم ال يُذنب:ُشيخهمُهشامُبنُاحلكمُفقالُثمَّ طوَّ
أن يكون معصوماً اكنلبِّ ):ُواشرتطُشيخهمُآلُاكشفُالغطاءُيفُإمامهُُُُُ

ُ.(2)(عن اخلطأ واخلطيئة
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
يتعا ُض مدع اعتقدادهم يف الَقدَد  ِمدن قدوهلم ، إنَّ قوهلم بأنَّ إمامهم ال يُذنبُُُُُ

ا يدلرك أيها القدا ي  املنصدف؟وأنَّ العبد ََيلُ  فعله، باحلرية واالختيا  أنَّ : ! ِممَّ
وايي أخدذوه عدن املعتلدة يف ، مفهوم العصمة عندهم سابٌ  ملِدذهبهم يف الَقدَد 

 !.املائة اثلاثلة
َ  العصمةُ*ُُُُُ :ُفقالُيفُاعتقوادهُيفُأئمتوه418ُشيخهمُابنُبابويهُتُثمَّ طوَّ
وأنهم ال يُذنبون ذنبداً صدغرياً وال ، ُمطهَّروَن ِمن لكِّ َدشَ ، أنهم معصومون)

وَمدن ندش عدنهم ، ويفعلون ما يُدؤمرون، وال يعصون اهلل ما أمرهم، كبرياً 
واعتقادناُ، وَمن جهلهم فهو اكفرٌ ، هلم فقد جهلهمالعصمة يف يش   من أحوا

أنهم معصومون موصوفون بالكمال واهمام والعلم من أوائل أمدو هم : فيهم
ُُُ.(3)(ال يُوصفون يف يش  من أحواهلم بنقص وال عصيان وال جهل، وأواخرها

                                                           

 .(عيمحعد وايوم عيمد اإلد م ع  عد اا المب ب ) 1  196-11/191ُاسظو : حب ر األ  ار   (1)
 .(املقي  ااال  د) 31يص  اا  لد ويص م  ص (1)

 .ب ب االعحق ط يف االيمد 139-138االعحق طا  ص (6)
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العصمةُلطٌفُيفعلهُاهللُ):ُفقال384ُشيخهمُاملفيدُت ثمَّ طوَّ  العصمةُ*ُُُُُ
ُمنهُوقوَعُاملعصيةت ُيمتنع  موعُقدرتوهُ،ُوتوركُالطاعوة،ُعا ُباملمَّفُبيث 

ُ.(1)(عليهما
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
اصدطباغ مفهدوم العصدمة بدبعض األفداك  االعتايلدة : ت حُظ أيهدا القدا  ُُُُُ

أن جُيدرَب : فليَ  معىن العصدمة، وفكر  االختيا  اإلشساين، كفكر  اللطف اإلليه
 .؟بل يفعُل به ألطافاً يرتُك معها املعصية َمتا اً ، رك املعصيةاهلل إمامهم ىلع ت

ُأصحابناُاإلماميةُ):ُشيخهمُاملجليسُفقال ثمَّ طو  العصمةُ*ُُُُُ أَجعدوا إنَّ
مدن ايندوب الصدغري  ،ُصولواتُاهللُعلويهمُىلع عصمة األنبيدا  واألئمدة

 وشسياناً قبل انلبو  واإلمامة وبعدهما بدل
ً
ِمدن وقدت  والكبري  عمداً وخطأ

ُ.(2)(والدتهم إىل أن يلقوا اهلل تعاىل
 :ُالفاضحةُُُُُ
ىاللدة كلدري مدن ، املسئلة يف اغية اإلشداكل: وباجلملة): قال املجلس نفسه     

وإطبداق األصدحاب إالَّ ، األخبا  واآليا  ىلع صدو  السهو عنهم عليهم السد م
 ُُ.(3)(..من شذَّ منهم ىلع عدم اجلواُ

ُ:ُاتلعليقُُُُُ

                                                           

 .(اا ي  ااال اا يف ااس  ح) 67   صااسك  االعحق طاد ا م  (1)

 .(  د اا ع  عسعد ع  عد اا الم ب ب) 611-11/613 حب ر األ  ار  (1)
 .11/611 اا  ب اا  ب  حب ر األ  ار  (6)
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فهذا اعرتاٌ  من شيخهم املجلس ىلع أنَّ إَجداع شديعته ىلع عصدمة أئمدتهم ُُُُُ
إنَّ شيوىن شديعتهم قدد : وهذا جيعلهم يقولون وبمضاتة شديد ، يُصادُم  واياتهم
 .!!أَجعوا ىلع ت لة

ُُ ُُُُ

أنُتوذبرواُبعو ُمواُُ-بواركُاهللُفويكمُُ-/ُهلُمنُاملمكن887ُسُُُُُُ
ُ.؟ئلُألئمتهميزعمهُشيوخُالشيعةُمنُفضا

ُْ،ُج/ُنعمُُُُُ م ختلَقةُادلالةُىلعُفضلُلقدُأكرثُشيوخُالشيعةُمنُالرواياتُال
ُ.؟!وأنهمُيَصل ونُإ ُدرجةُاأللوهيةُأحيانا ُُأئمتهم
بثو ًُيفُبتوبُموذهبهمُالشوييعُاملعتمودًُُُُُُ وذللكُعقدُشيوخهمُأبواباُ 
ُ:ُُومنها
وفيوهُثالثوةُعروُُ؟(سد مباُب أنهم أعلُم من األنبيدا  علديهم ال)ُ-8ُُُُُُ

منهاُ: ُحديثاُ 
ُ):ُ-وحاشواهُُ-أنهُقوالُُ~ماُافرتوهُىلعُأيبُعبدُاهللُُُُُُ ُالكعبوةُوربِّ وربِّ

اٍتُُ-ابَلنِيَِّةُ ُُ-ثالَثُمرَّ مواُأ ُأعلوم  ُ ه  ُبونَيُمووىسُواخلُِّوُألخرب نت  لوُب 
ُُ.(1)(وألنبأتهماُبماُليَسُيفُأيديهما،ُمنهما
وأخدذ ، ىلع األنبيا  وىلع َجيع اخلل  ليهمُالسالمعتفضيلهم )بابُُ-5ُُُُُُ

وِّل العزم إنما صا وا ، ميلاقهم عنهم وعن امل ئكة وعن سائر اخلل 
ُ
وأنَّ أ

                                                           

ب ب ي َّ األ مد ع  عد اا الم ال م   ع د د   ن   ودن  اكن   ن وي نه ال      1 ح ب ااجد  ) 1/188يص ش ااك يف   (1)

 .(ص  ا  اف ع  عد خي   ع  عد اا دا
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مواُافورتوهُ:ُمنها،ُحديثا 11ُُوفيهُ، (1)(صلواتُاهللُعليهمأوِّل العزم حبُدبِّهم 
ن َيلقده أُآدمُ  واهللُمواُاسوتوجَبُ):ُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~ىلعُأيبُعبدُاهللُ

ُُاهلل بيده ُُبواليدةوينفخُفيهُمونُروحوهُإالَّ ُلكَّدَم اهلُل مدوىومواُ،ُيلعي
ُ إالَُّبواليةُيلعي ُللعواملنيُإالَُُّأقاَم اهلُل عي دوالُ،ُتكليماُ  ابنُمريمُآية 

ُ ُقاَلُ،ُباخلضوعُلعيلي ُاألمر:ُثمَّ مجل 
 
ما اسدتأهَل خلدٌ  مدن اهلل انلظدَر :ُأ

ُ.(2)(اإيله إالَّ بالعبودية نل
نَكَرهدا يدوش .):ُويفُروايةُُُُُ

َ
فحبََسده اهلُل يف بطدن احلدو  حدَّتَّ أقدرَّ ُ. أ

ُ.(3)(بها
حممودا ُ):ُوقالُإمامهمُاألكربُاخلمي ُُُُُ ُلإلمامُمقاماُ  ُسواميةُ ،ُفإنَّ ،ُودرجوة 

وإنَّ ،ُوخ فًة تكوينيًة ختضُع لواليتها وسيطرتها َجيدع ذ َّا  هدذا الكدون
أنَّ ألئمتندا مقامداً ال يبلُغده َملَدٌك مقدرٌَّب وال ندبي  من َضو يا  مذهبنا

ُ.(4)(مرسٌل 
،ُ(5)(صأنَّ داعَ  األنبيا  اسُتجيَب باهوسل واالستشدفاع بهدم )بابُُ-4ُُُُُُ
ُ.حديثا 86ُُوفيهُ

                                                           

 .(يب اب س  و فض   عد ودس ق عد وغوا ا شؤ عد ص ح ب اإلد دد/ ) 13/137األ  ار  حب ر  (1)

 .اا  ب اا  ب  .13  13/194حب ر األ  ار   (1)

األ نن ار ن حبنن ر  (بنن ب آرننو يف والانند يدنن  املننؤدسع صنن  ا  اف ع  ننه    ) 1  1/131بينن  و اانن رو   ااكنن ى     (6)

 .(...ت ض  عد ع  عد اا الم ع   األ    اب ب ) 64  13/181 

 .اا الاد ااحك اس د (11ص)ااك دد اإلسالد د  (4)

 .( ح ب اإلد دد/ يب اب س  و فض   عد ودس ق عد وغوا ا شؤ عد) 13/619حب ر األ  ار   (1)
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ندا :ُقوالُعنُالرضاُ):ُمنهاُُُُُ َ  ندوٌح ىلع الَغدَرِق َداَع اهلل حبقِّ رْشَ
َ
دا أ لَمَّ

ندا فجعدَل اهلُل ، الغرقفََدَفَع اهلُل عنه  ا ُ ِه إبراهيم يف انلا  َداَع اهلل حبقِّ ولَمَّ
ا ََضََب طريقاً يف اعحر َداَع  نا انلاَ  عليه برداً وس ماً، وإنَّ موى لَمَّ  اهلل حبقِّ

نا فنَجا من القتدل فُجعل يَدبَساً  ا أ اَد ايلهوُد قتله َداَع اهلل حبقِّ وإنَّ عي  لَمَّ
ُ.(1)(فَرَفَعُه إيله

ُ:ُاتلعليقُُُُُ
إذ لي  ألئمتهم وجوٌد يف حيا  األنبيا  عليهم  ؟هذه دعو  جاهلية غبيَّةُُُُُ

إذ إنهم جعلوا مفتاح ، الس م ، ويه دعوٌ  من شيوىن الشيعة للْشك باهلل سبحانه
اإلجابة وأساس القبول هو ذكر أسما  أئمتهم ، واألنبيا  عليهم الس م إنما َدَعُوا 

ُكما قال سبحانه عن يوش ، وجلَّ باسمه سبحانه وبوحدانيته جلَّ شأنه اهلل عزَّ 
: ُ  ُُ  ُُُ  ُ ُُ   ُ ُُ ُ  ُُُ[ُ

 .[17ُاألنبياءسورًُ
، مدا اكن وعلدم، وعلم مدا يف األ ض، أنَّ عندهم علم ما يف السما )ُ-3ُُُُُُ

وعلم ما يكون وما حيدُ  بالليل وانلها  وسداعة وسداعة وعنددهم علدم 
ُ.(2)(وُياد ، انلبيِّني

                                                           

بنن ب ) 16  4/319  اا نن لد  ن وسنن   176اق ننا اانن اأ سننل   بننأ ع نن  اف ااواو نن ي     131ااقينن َّ ص (1)

   ن ا اسنحج ا   ا األ   طعن يبن ب  ) 7  13/611 ن ار   ن حبن ر األ  (اسحح  ب ااح س  يف اان ع ا مبحمن  وآش حممن     

 .(ب اح س  واالسح   ع بعد ص  ا  اف ع  عد يعلع

 .(اا  ب اخل دس) 61ص 1137اس ب ع املل وي ويص ش اا ال   م شد بأ س  م   اا حوا د   (1)
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وحبقيقدة ، يعرفون انلاس حبقيقة اإليمدان عليهمُالسالمأنهم )بابُُ-5ُُُُُُ
، وأسدما  شديعتهم وأعددائهم، وعندهم كتاٌب فيه أسما  أهل اجلنة، انلفاق

ُ.(1)(يعلمون من أحواهلموأنه ال يزيلهم خرب َمرب عما 
وفيووهُثالثووةُ (إذا شددا وا أن يعلمددوا علِمددوا عبدداُب أنَّ األئمددة )ُ-6ُُُُُُ

ُ.(2)أحاديث
وأنهدم ال ، يَعلَمدون مدَّت يموتدون علويهمُالسوالمباُب أنَّ األئمدة )ُ-7ُُُُُُ

 باختيا   منهم
ُ.(3)وفيهُثمانيةُأحاديث (يموتون إالَّ

ُأ)ُ-1ُُُُُُ ُنهُالُحي  موةُيلهُاألإوماُحتتاجُ،ُمنُأحوالُشيعتهمُعنهمُيشءٌُُجب 
ولوُ،ُصيبهمُمنُابلالياُويصربونُعليهانهمُيعلمونُماُي ُأمنُمجيعُالعلومُ،ُو
وعلدم املنايدا ، وأنهدم يعلمدون مدا يف الضدمائر جيبواُ،دعواُاهللُيفُدفعهاُأل

ُ.(4)(وفصل اخلطاب واملوايلد، واع يا
ولََمدا ، لََما َعَرَ  جربيُل  بَّه تعداىل باُب أنه لوال أمري املؤمنني )ُ-4ُُُُُُ

ُ.(5)(َعَرَ  اسَم نفسه
، ويقدر ون القدرآن، أنهم يسمعون ويتلكَّموَن وهم يف بطون أمهاتهمُ-81ُُُُُُ

وعندد الرتداع تُطديعهم ، ويعبدون  بَّهم عزَّ وجلَّ وهم يف بطدون أمهداتهم
                                                           

 .وف ه يربل   ح اال   13/117ر  حب ر األ  ا (1)

 .( ح ب ااجد) 1/183يص ش ااك يف   (1)

 .( ح ب ااجد) 188-1/183يص ش ااك يف   (6)
 .ح اال   46وف ه  116و13/167حب ر األ  ار   ( 4)

 .ا خ  د 1/671شو  اايا رح اجل دلد ااك  ح   ( 1)
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يف لكِّ بددل  وتوتدع هلدم مندا ا ، وتْنُل عليهم صباحاً ومسدا اً ، امل ئكة
ُ.(1)ينظرون منها إىل أعمال العباد

ُ.!؟أنَّ األئمة أوالُد اهللِ وِمن ُصلِْب يلعَ ُ-88ُُُُُُ
فرتاًُُُُُ ُ):ُحيثُأوردُآيتهمُعبدُاحلسنيُانلجيفُهذهُاآليةُالْم  ايلوَمُأكملت 

ُبهُوبمنُاكن إ ُيومُمن وىي من صلبه  لكمُدينكمُبإمامتهُفَمْنُلَمُيأتمَّ
ُ.!!(2)(فأوئلَكَُحبطتُأعماهلمُويفُانلارُهمُخادلونالقيامةُ
ُعلياُ (،ُأنهم أ اكُن األ ض)ُ-85ُُُُُُ عطيُت خصداالً لَدم ولقدُ):ُقالُ<وأنَّ

ُ
أ

، وفصَل اخلطداِب ، واألشساَب ، واع يا، علمُت علَم املنايا، يُعطهنَّ أحٌد قبل
ُ.(3)(ولَم يَعُزب عَنِّ ما اغَب عَنِّ ، فلم يفتَن ما َسَبَقَن

أنَّ اهلل عزَّ وجلَّ لَم يُعلِّم نبيَّه ِعلماً إالَّ أَمرَهُ أن يُعلِّمده أمدرَي : باُب )ُ-84ُُُُُُ
ُ.(4)(وأنه رشيكه يف العلم، املؤمنني
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
، إنَّ هذه اىاعو  من شيوىن الشيعة ألئمتهم يف اغيدة الغرابدة واغيدة الكفدرُُُُُ

وأحيانداً ، إىل مْنلة انلبو  والرسالة أحيانداً ، امةَُيرجون بها أئمتهم من مْنلة اإلم
وال َيتلُف اثنان أنَّ هدذا هدو ، نعوذ باهلل من الشيطان وحزبه، إىل مرتبة األلوهية

                                                           

وي يف د الط ااق  د صن حا اايدن   حجند اف ابنأ     ُر د  ب ب) 1  694-1/696ُاسظو :  م ش اا اأ ومت م ااسلمد   (1)

 .م شد اا حوا د 193ن اا ح مد واا رح ااالم سد ص (.. ص  ا  اف ع  عد.اا أ

   .(ااغ او يف ااكح ب االياي) 1/411ااغ او   ( 1)

 .(ب ب ي  األ مد هد ير    األر  1 ح ب ااجد  ) 141-1/141يص ش ااك يف   (6)
 .ن وذ و ف ه ثالثد يح طاا ( ح ب ااجد) 1/193يف  يص ش ااك  (4)
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لَم يأِ  أحٌد من األولني واآلخرين بملل هدذا الكفدر : بْل ، الكفر األكرب بعينه
 .والض ل

ُ

ُالشيعةُبقاَءُمعجزا881سُُُُُُ ُشيوخ  ُبعدُموتهم/هلُيعتقد  ،ُتُأئمتهمُحىتَّ
ُذلكُيفُحياتهمُايلومية ُ.؟وماُأثَر 

د،ُج/ُنعمُُُُُ ُعندهمُوتتجدَّ ُ،ُبلُوالُتزالُتودلَّ  واعذتُصورًُواقعيةُتتمثل 
لغدائبهم املنتظدر مدن معجدزا  ماُينسبهُشيوخُالشيعةُ: األول:ُيفُجانبني
ُ.؟وخوا ق
عيهُشيوخُشيعتهمُمنُ: اثلاينُُُُُ ،ُوا ق عند قبدو  أئمدتهمحصول اخلماُيدَّ

ُعنُشفاءُالُّيحُلألمراضُاملستعصية ُأعوَّمُ،ُبقصصُتتحدث  ُأنَّ فتذبر 
ُبمجردُجماورتهُللُّيح برَصَ

َ
ُ.!!أ
ُاخلنوازيرُواحلمو ُُُُُ ُاحليواناتُوخاصوة  ُلألرضحوةُطلبواُ ؟وأنَّ !!!ُتوذهب 

ُ.!!للشفاء
ُعنودُأرضحوتهمُُُُُ ُاألئمةُيفُقبورهمُت وَدع  ُأنَّ ث  األمانواتُُوقصصُتتحدَّ

َدنة (1)!والودائعُفيحفظونها ُ!.فا تفعت بذلك أ صد  السَّ
/ُماُحكمُزيارًُقبورُوأرضحةُاألئمةُواألويلاءُعندُشيوخ884ُسُُُُُُ

ُُ.؟الشيعة
ُتاررها،ُج/ُفريضةُمنُفرائ ُمذهبهمُالشييعُُُُُ ُ.(1)ويكفر 

                                                           

 .618-41/611ُاسظو : حب ر األ  ار ون (1)
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ُابنُخارجةُإمامهمُأبوُعبدُاهللُوحاشاهُُُُُ َلُهارون 
َ
نُتركُزيوارًُعمَُّ):ُوََسأ

ُ.(2)(هذا  جٌل من أهل انلا :ُقال،ُمنُغ ُعلَّةُقربُاحلسنيُ
ُتعارضُ:ُُُُُ
مدن شديعتنا اكن  َمدن لدم يدأ  قدرب احلسدني ):  ووا عن أيب جعفر قالُُُُُ

ين ُ.(3)(وإْن دخل اجلنة اكن دون املؤمنني يف اجلنة، منتقص اإليمان منتقص اىِّ
ُ

ُ.؟ي وجبونهاُىلعَُمنُأراَدُزيارًُاملشاهدُ/ُماُيهُاآلدابُاليت851سُُُُُُ
واالستئذانُُالوقو وُقبلُدخولُاملشهدُُغسلالُ*:ُومنها،ُج/ُبث ًُُُُُ

ُ.(4)ولوُأحدثُأاعدُالغ سل،ُباملأثور
 .(5)يفُثيابُطاهرًُنظيفةُجديدً،ُاإلتيان خبضوع وخشوعُ*ُُُُُ
:ُالشو ازيقوالُآيوتهمُالعظوَّمُحممودُ:ُوتقبيلدهُالوقو  ىلع الرضيحُ*ُُُُُ
ََجر األسود، ُنَقبُِّل أَضحتهم)

ْ
ُ.(6)(كما نُقبُِّل احل

ُىلعُاالتكاءُىلعُالُّيحُوتقبيله):ُوقالُاملجليسُُُُُ ُ.(1)(فقدُن صَّ

                                                                                                                             

األحكن م  ن تعنياا   (فن مأ تنو  زان رح اا نع      78اا ن ب  ) 186ُاسظو رواا   ذانب يف :   دن  اايان را  ص    (1)

 .( ع واهد تو  زا رح اا  ب ب) 13/481وس    اا  لد   (ب فض  زا رته عب ) 3/1633 
 16  13/481  اا نن لد  ن وسنن   (فنن مأ تننو  زانن رح اا ننع  :  78اا نن ب ) 1  184  دنن  اايانن را  ص (1)

 .( واهد تو  زا رح اا ع ب ب )

 .(ف مأ تو  زا رح اا ع :  78اا  ب ) 1  186  د  اايا را  ص (6)

 .(وبلض ااس اطرن ااووض    ويحك من  ب ب آطاب اايا رح) 169-97/114األ  ار  ُاسظو : حب ر  (4)
 .ُاسظو : املي ر اا  ب  (1)

 .ملوولعد اا اين حمم  اا  ازي 8دق اد اا  لد ص (3)
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بدل هدو ُسدنٌة ،ُالُبراهةُيفُتقبيلُالُّائح):ُوقالوا،ُ(2)وتع اخلدِّ عليهُ*ُُُُُ
ُ.(3)(ولوُاكنُهناكُتقيَّةُفرترهُأوَّل،ُعندنا
ُ.(4)(أنُنطوَفُحولُمشاهدكمإالَّ )ُلطوا  بهاُ*ُُُُُ
ُ:ُتعارضُُُُُ
ُ.(5)(وال تطْف بقرب  ): لقد أصد وا هم بأنفسهم  وايا  تنىه عن ذلك ومنهاُُُُُ
هُاملجليسُبقوُُُُُ ُأنُيكوونُاملورادُبوالطوافُاملونيفُهنواُ):َُلوردَّ تمول  حي 

ُ.(6)(اهغورط
ُ:ُتدبا  القبلةواسصاحب القرب يف الص   استقبال وجه ُ*ُُُُُ
ُ):ُقووالُاملجليسووُُُُُ ُمٌ إنَّ وافقوواُ ،ُاسددتقباَل القددرب أمددٌر ال وإْنُلَوومُيكوونُم 

 .(7)(...وهو وجه اهلل،ُبمزنلةُاستقبالُالقبلة،ُواستقبالُالقربُللزائرُ...للقبلة
ُ.(1)(أن  سول اهلل لََعَن َمن َجَعَل القبو  مصىلَّ ):  و  يلعي :ُالقاصمةُُُُُ

                                                                                                                             

ن وتل هن ه  وزا رتعن    ن واأل مند صن  ا  اف ع ن عد     ب ب ث اب تلم  ق ن ر اانس ِّ  ) 14  97/164 ار  حب ر األ  (1)

 .(وي  املال كد ايورو عد ع

 .ا  ر اا  ين ااك ظمد 61و يف األطع د واايا را  صُاسظو : عم ح اايا  (1)

 .(...واأل مد ب ب ث اب تلم  ق  ر ااس ِّ) 14  97/163حب ر األ  ار   (6)

ن د نح ر  وسن    اا ن لد     (آطاب اايان رح ويحكن م ااووضن   وبلنض ااسن اطر      بن ب ) 6  97/113حب ر األ ن ار    (4)

اسنحح  ب ارح ن ر اإلق دند يف شنعو ردضن   وااين م ع ن         بن ب  ) 1 رقند رن ص   11196ا اا اال م رقد ا 13/633 

 .(اا  و ا يا رح واإلف  ر

ب ب  واه د ي  ا    اإل  ن   وحن ه واخلين ش املسعند      8 ح ب اايي وااحجم  واملوواح  ) 3/1133فووع ااك يف   (1)

 .(امل ا ااسق ععأ اا  ش يف  دع د ااسع:  133ب ب ) 1  1/173ن ع   اا وا ع   (عسع  ال د خم فد

 .(ب ب آطاب اايا رح ويحك م ااووض   وبلض ااس اطر) 4  97/117حب ر األ  ار   (3)

 .(زا رته وزا رح س  و األ مد ع  عد اا الم دأ اا ل   ب ب) 11  98/639حب ر األ  ار   (7)
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،ُإذاُأتيوَتُابلواب):ُومنهُقووهلم: اب ىلع القرب واىاع  باملأثو االنكبُ*ُُُُُ
ياُمواليُياُأباُعبدُاهللُيواُ:ُوأومُبطرفكُُنوُالقربُوقل،ُفقفُخارجُالقبة
وُيفُ،ُاييلُل بني يديك،ُعبدك وابن عبدك وابن أمتكابَنُرسولُاهللُ املقرصِّ 
ُقدرك ، إىل َحَرِمدَك  قاصدداً ، جا َك مستجرياً بدذمتك،ُاملعرتفُبقك،ُعلوِّ

هاً إىل مقامك ُانكبُىلعُالقربُوقلُ(...متوجِّ يا موالَي أتيُتدَك خائفداً ):ُثمَّ
وأتيُتددَك فقددرياً فددأغنَن سدديِّدي ، وأتيُتددَك ُمسددتجرياً فددأجرين، فددآمَنِّ 
ُ.(2)(...وموالي
:ُوجوبداً   القدربوص    كعتدني إىل، واستدبا  الكعبة، اختاذ القرب قبلةُ*ُُُُُ

منُرسدابهُقالُفيهروواُأنُإما ا الص  ):ُمهمُأرسلُهلمُخطاباُ   (3)فإنهدا: وأمَّ
َماَمهُ ، خلفه

َ
ُبنَيُيديِهُوالُعونُيَمينوِهُوالُ، وجَيعُل القرَب أ ُأنُي صيلِّ والُجيوز 

ُاهللُعليهُوآَلُألنَّ اإلماَم عنُيَسارهُ ُم وال يساو صَّلَّ ُ.(4)(ال يتقدَّ
ُبأنَُُُُُُّ ُيعتقدون ُشيوخُالشيعة ُالكعبةُوألنَّ ُهم ُذللكُأصدرواُ؟أئمتهم !!

ُعنُأيبُعبدُاهللُأنهُقال وُننُُوجل،ُالصالًُيفُبتابُاهللُعزَُُُّننُ ):ُرواية 
ُالزاكً ُالصيام، ُاحلجُوُننُ ُوُنن ُاحلرام، ُالشهر ُوُنن ُاحلرام، ُابلَّل ،ُوُنن

                                                                                                                             

 .حملم  ح ع األع مد (حوف امل د : حمم ) 13/434طا وح امللوف اا  ل د اال دد   (1)

 .(يف ا  ن ع   اا  و وع   األضح زا رته ص  ا  اف ع  ه  ب ب) 41  98/116حب ر األ  ار   (1)

 .يي : ااكل د (6)

بنن ب آطاب اايانن رح ) 8  97/118حبنن ر األ نن ار  ن  (ت ق لنن   ااس ح نند املق سنند) 1/493االححجنن   ا   سنند   (4)

 .(ويحك م ااووض   وبلض ااس اطر
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ُ:ُقالُاهللُتعا ،ُوجه اهلل وحنن قبلة اهلل وحننُ ، وحنن كعبة اهلل  ُ ُ

ُُُُُ)(1).ُ
ُأئمتهمُهمُاملساجدُُُُُ بأنَّ ُتقول،ُويعتقدونُأيضاُ  ُ:ُوذللكُأصدرواُرواية 
ُيفُقوَلُعنُأيبُعبدُاهللُ)ُُُُُ :ُ  ُ ُُُ  ُُُقال:

ُ.(2)(يعَن األئمة
ُيف: ويعتقدون أيضاً ُُُُُ ُالوارد ُالسجود ُأئمتهمأن ُوالية ُهو ُإنما ،ُُالقرآن

ُ:ُوذللكُقالواُيفُقولُاهللُتعا  ُ ُُ ُ  ُ ُ ُُُ(ُ إ
ُ.(3)(وهمُيستطيعونُواليتهُيفُادلنيا

ُ.(4)(إنَّ  كعيت الزيا   ال بُدَّ منهما عند لكِّ قرب):ُوروواُُُُُ
..ُوي وهموونُ.ويَعدر شيوىن الشيعة هذه الْشدكيا  مدن أفضدل القربدا ُُُُُ

ُ ُهذهُالررياتُت وجب  والعتد  ، ودخول اجلنة، غفران اينوب)أتباعهمُبأنَّ
 .(5)(وإجابة اىعوا ، وحطِّ السيئا  و فع اى جا ، من انلا 
 .(1)(واإلعتاق، واجلهاد، والعمر ، وتعدُل احلجَّ )ُُُُُ

                                                           

اا ن احش   ن ويعن اؤهد   عد اايالح وااي  ح واا  وااي  م وس  و اا  ع  ي ب ب) 14  14/636حب ر األ  ار   (1)

 .(ااغوا ا وتأوا ع  ن وف ه بلض واملل صد يف ب أ ااقوآ 

 .(س رح األعواف) 1/188ن ت    ااي يف   (دأ س رح األعواف) 18  1/11ت    اال  شد   (1)

 .(س رح ااق د) 1/111ت    ااي يف   (6)

 .(وبلض ااس اطرن ويحك م ااووض   ن ب ب آطاب اايا رح ) 14  97/164حب ر األ  ار   (4)

 ح ب امليار : يب اب فض  زا رح س   شن  ب يهن  اجلسند    )ضمأ  4ب ب  18-98/11هيا دأ عس واأ حب ر األ  ار   (1)

 .د يف هيا امللس رواا (67)ن وق  ضدَّ  (يبد ع   اف اا ع ص  ا  اف ع  ه وآطابع  ود  اح لع 
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نىه  سوُل اهلل صىل اهلل عليه : قالُُأيب عبد اهلل عن أبيه عن):ُتناق ُُُُُ
 ىلع قرب  

 عليه، أو يُقعَد عليه، وآهل وسلم أن يُصىلَّ
َ
ُ.(2)(أو يُبىَن عليه، أو ُيتَّكأ

ثمَّ أليست هذه انلصوص املروية كذباً عن أئمتهم دعو  إىل الْشدك بداهلل عدزَّ ُُُُُ
، حنلددة املْشددكني ىلع ملَّددة املسددلمني واختيددا ، وجددلَّ وتغيددري رشع اهلل وديندده
 .بىل واهلل ايي ال هلإ غريه وال  بَّ سواه ؟واستبدال الوثنية باحلنيفية

واستقبال قبو  ، ماذا يُسَّمَّ هذا اىين ايي يأمُر أتباعه باستدبا  الكعبة     
روا بيو  الْشك ا، األئمة ليت وماذا يُسَّمَّ هؤال  الشيوىن الُْمفرَتُون ايين عمَّ

لوا بيو  اهوحيد  ونها املشاهد وعطَّ  .؟والواقُع خرُي شاهد (املساجد)يُسمر
ُُ: وصدق اهلل العظيم القائل       ُ ُُ ُ ُ  ُُُ ُ ُ

ُُ ُ ُ  ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُُُ[58ُ]ُالشورى.ُ
ال تتخدذوا قدربي ): قدال لقد  و  اعداقر أنَّ  سدول اهلل :ُقاصمةُالظهرُُُُُ

ُ.(3)(فإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ لََعَن اييَن اختذوا قُبوَ  أنبيائهم مساجد، قبلًة وال مسجداً 
ُ

ُ.؟فضٌلُعندهمُ،والكوفة،ُء/ُهلُلِم دنُبرُبال858سُُُُُُ
                                                                                                                             

 ح ب امليار : يب اب فض  زا رح س   شن  ب يهن  اجلسند    )ضمأ  1ب ب  44-98/18يا دأ عس واأ حب ر األ  ار  ه (1)

 .روااد يف هيا امللس  (84)ن وق  ضدَّ  (يبد ع   اف اا ع ص  ا  اف ع  ه وآطابع  ود  اح لع 

ن  (بنن ب اايننالح ع نن  املنن ف   ) 4  1/611االسح ينن ر   ن (بنن ب اايانن طا ) 13  6/396تعننياا األحكنن م   (1)

و از اايالح ع   امل   بل  اا فأ ملأ ا اي  ع  ه ع    واهند هلل   ن   امل ن  قن       ب ب) 1  1/136اا  لد  وس    

 .(..ص د ع  ه وح  ذاب
ن ع ن  اا نوا ع    (  واملنآمت ب ب ااحلياد واجليع عس  املي  د وزا رح ااق  ر وااسن  ) 61  1/87 ق ه  د أ ال ىضوه اا (6)

آطاب بنن ب ) 7  97/118األ نن ار   ن حبنن ر (اال نند ااننن دننأ يو ننع  ال تحخنني ااق نن ر ق  نند  :  71بنن ب ) 1  1/611 

 .(وبلض ااس اطرن ويحك م ااووض   ن اايا رح 
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ُأباُعبدُاهللُ؟ج/ُنعمُُُُُ .ُ..):ُقوالُفيمواُأوحواهُاهللُإ ُالكعبوةُ~!ُروواُأنَّ
لتِكُُ َ ولوال تربُة كرب  نتهُأرضُبرُبالُماُفضَّ مواُخلقتوكُُءولوالَُماُتضمَّ

ُابليتُاذليُ تواضوعاُ ،ُافتخرِتُبهوالُخلقت  م  فقرِّيُواستقرِّيُوروينُدنيواُ 
ُبوكُُءوالُمستكربُألرضُبرُبوالنكفُغ ُمستَمهيناُ ُذيلالُ  وإالَُّسوخت 

ُبِكُيفُنارُجهنم ُ.(1)(وهويت 
سةُاملباررة):ُوروواُىلعُلسانُبربالءُُُُُ ُاهللُاملقدَّ ُيفُتربيتُ،ُأناُأرض  الشفاء 

ُ.(2)(ومايئُوالُفخر
ُ.(3)(أرشُ  بقاع األ ض بالرضو  ):ُآلُاكشفُالغطاءُعنُبربالءوقالُُُُُُ
م مرا اً وُمنكر الرضو ُُُُُ  .ي عندهم اكفٌر كما تقدَّ
ُ:ُويقولُآيتهمُم زاُحسنيُاحلائريُُُُُ
لإلمامَُموزاراُ ورذلكُأصبحتُهذهُابلقعةُاملباررةُبعدماُصارتُمَُ)ُُُُُ دفناُ 

للملوووكُوالسووالطنيُ!وكعبددًة للموحدددينُللمسوولمني ومسددجداً !ُومطافوواُ 
ُ.(4)(للمصلِّني

ُاتلعليقُ:ُُُُُ

                                                           

 .(َفض   وبالا وزا رح اا ع :  88اا  ب ) 1  143  د  اايا را  ص (1)

 .(َفض   وبالا وزا رح اا ع :  88اا  ب ) 17  149  د  اايا را  ص (1)

 .آلش   شف ااغ  ا 13-11األر  واارتبد اا  س د ص (6)
 .ال  اجل اط آش طلمد 113-111مل زا ح أ اا  وي ن وُاسظو : ت را   وبالا ص 1/61يحك م اا  لد   (4)
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، فيهدا <ه الفضائل يف اعتقادهم لوجدود جسدد احلسدني استمدَّ  كرب   هذُُُُُ
ولو بعض هذه الفضائل لوجود جسدد  سدول اهلل ، فلماذا لم تستمد املدينة املنو  

ويدلر يلك قول شيخهم  ؟يف اعتقادهم أفضل أم أنَّ َجَسَد احلسني ، فيها 
أطيدَب أن تكدوَن ، أفليَ  من صميم احلد ِّ واحلد ِّ الصدميم): آل اكشف الغطا 

ُ.(1)(بقعة  يف األ ض مرقداً وَضحياً ألكرم شخصية يف اىهر؟
سةُُُُُ أنَّ احلجر األسود سيُْنُع من ماكنده مدن : وقد جا  يف بعض نصوصهم املقدَّ

ُ.(2)ويُوتع يف َحَرِمهم يف الكوفة، الكعبة املْشفة
شدهو   يف وهذا ما َدَفَع إخوانهم القرامطة إىل فعلتهم وجدريمتهم امل:ُاتلعليقُُُُُ

ُ.(3)317بيت اهلل احلرام وانتاعهم احلجر األسود من الكعبة املْشفة اعم 
ُ.!!؟ملاذا، لكنهم لَم يضعوه يف حرمهم بالكوفةُُُُُ
 .؟أف  تكوُن مصاد  شيوىن الشيعة َمز عًة ألملال ما َفَعَل إخوانهم القرامطة     
 .؟ثمَّ ملَاذا احلرص فقط ىلع الكوفة     
 (!.الكوفة)لَم يستمع ىين ابن سبأ ايلهودي من ب د املسلمني سو   أألنه     
وذلك أنَّ ب د اإلس م لقربها مدن العلدم واإليمدان لَدم تقبدل ديدن ابدن سدبأ      

سو  الكوفة اليت بُليت بها بتأثري ابن سبأ ايلهودي ايي طاَ   (التشيرع)ايلهودي 
الَّ يف ذلك املاكن القايص اععيد يف تلدك فلم جيد َمن يَقبُل دعوته أحٌد إ، األمصا 

 (.التشيرع من الكوفة)وهلذا َخَرَج ، الفرت  عن نو  العلم واإليمان
                                                           

 .آلش   شف ااغ  ا 13-11األر  واارتبد اا  س د ص (1)
 .8/111ب اا ايف اجمل   ااال  د يف   م  يف  ح  (1)

 .416ا م      131- 84ُاسظو :  ح ب امل     االك اد ص (6)
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َهَر اإل جاُ  أيضاً من الكوفة      ََ َهَر الَقَد ُ ، كما  ََ والنسدُك الفاسدد ، واالعتالُ ، و
سدب واكن َهدو  هدذه اعددع حب، وَهر اهجهرم من ناحية خراسدان، من اعرص 

 أمدة هدو َخَفداُ  ُسدََنِ ، اععد عن اىا  انلبوية
ذلك أنَّ َسَبَب َهو  اعددع يف لكِّ

وأخدتُم هدذا ، وبهذا يقُع اهلد ك، املرسلني فيهم وُبعِدهم َعن ديا  العلم واإليمان
ُُہۀُُُُۀُُڻُُڻُُڻُُڻُُںُُںُُڱُُُُڱُُُُُُُڱُُڱُُڳُُڳُُڳُُڳژُُ: تبا ك وتعاىلُاهعلي  بقول اهلل

]ُسووورًُآلُعموورانُ ژُُۋُُُُُُُٴۇُُۈُُۈُُۆُُۆُُُُُُُُُۇُُۇُُڭڭُُڭُُڭُُۓُُُُۓُُےُُُےُُھُُھُُھھہُُہُُُُُہ

46-47ُ].ُُُُُُُ 
ُإيلهاُ؟/ُماُهوُاعتقادهمُيفُالصالًُعندُقبورُأئمتهم855ُسُُُُُُ ُ.؟واحلجِّ
ُ<أنهُقالُعنُالصالًُعنودُقوربُاحلسونيُُ~ج/ُافرتواُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُُ
واعتمدَر ، لَك بكلِّ  كعة  تركعها عنده كلواِب َمن حجَّ ألَف حجة):ُزعومامل

وكأنما وقَف يف سبيل اهلل ألف ألف مرَّ  مدع ، ألَف عمر ، وأعتَ  ألَف  قبة
ُُ.(1)(نَب ُمْرَسل

ُرجووال ُجوواَءُإ ُأيبُعبوودُاهللُُُُُُ ُقوودُ):ُفقووالَُلُ~وروىُالميوو ُأنَّ إ ِّ
ًََُحجَُّ ُتسَعُعر ةُ ،ُةُ َحَججت  ُاهللُأنُيرزق ُتمامُالعرينُحجَّ :ُقوال،ُفادع 
ُُ َ  قددرَب احلسددني لَزيا تُددُه خددرٌي مددن عْشددين :ُقووال،ُال:ُقووالُ؟ُهددل 

ةً  ُ.(2)(َحجَّ
                                                           

   نوبالا وفضن  ااينالح عسن  قن ه      وفضن  بن ب حن  حنوم اا نع     ) 9  1641-3/1641تعياا األحك م   (1)

 .(...وفض  اارتبد ن ود  اق ش عس  يريه  ن وفض  ااح   ح بع  ن واأل   دسع 

 111ن ثن اب األعمن ش ص   (بن ب فضن  زان رح يبند ع ن  اف اا نع       ) 6 ح ب اا    4/734ع ااك يف  فوو (1)

 .(ث اب دأ زار ق  اا ع ) 41 
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فدإذا ): -وحاشداه  -أنه قدال  ~ُ و  اللكيَن نفسه عن أيب عبد اهلل:ُتعارضُُُُُ
ةً  ُ.(1)(ُُ ته َكَتَب اهلُل لَك به مخساً وعْشين َحجَّ

ُتعارضُ:ُُُُُ
تعددُل  ُيا  ُ قرب احلسدني ): قالُ~ُ و  اللكيَن نفسه عن أيب عبد اهللُُُُُ

ًة وأفضُل  ةً ، عْشين َحجَّ ُ.(5)(ومن عْشين عمر ً وحجَّ
ُا  قرب أيب عبد اهلل ):  ووا عن أيب عبد اهلل قال:ُتعارضُُُُُ كتب اهلل  من 

ُ.(4)(هل ثمانني حجة مربو  
ُ:ُتعارضُُُُُ
اع فداً حبقده اكن  مدن أ  قدرب احلسدني ): ن أيب عبد اهلل أنه قال ووا ع     

 .(4)(كمن حجَّ مائة حجة مع  سول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم
ُ:ُتعارضُُُُُ
 أيمدا مدؤمن أ  قدرب احلسدني ):  و  اللكيَن نفسه أن أبا عبد اهلل قالُُُُُ

ةً اع فاً حبقه يف غري يوم عيد  َكَتَب اهلُل هل عْشين ح وعْشين عمر ً مربو ا   ، جَّ
 مع نَب ُمرسل  ، مقبوال   

ًة وعمر ً وَمدن أتداه يف يدوم ، أو إمام عدل  ، وعْشين حجَّ
ة   أو إمدام  ، ومائَة عزو   مدع ندَب ُمرسدل  ، ومائَة عمر   ، عيد  َكَتَب اهلُل هل مائَة حجَّ

بَه الُْمغَضِب ثدمَّ قدال فنظَر إيلَّ ش: قال ؟قلُت هل: كيف يل بملل املوقِف : عدل  ، قال
                                                           

 .(ب ب فض  زا رح يبد ع   اف اا ع  4 ح ب اا   ) 4/734فووع ااك يف   (1)

 .( اا ع ب ب فض  زا رح يبد ع   اف 1 ح ب اا   ) 4/734فووع ااك يف   ( 1)

 .(ث اب دأ زار ق  اا ع ) 69  111ث اب األعم ش ص ( 6)

 .(ث اب دأ زار ق  اا ع ) 68  111ث اب األعم ش ص ( 4)
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ثمَّ ، واغتسَل من الفرا ، يوَم عرفةَ  يا بشرُي إنَّ املؤمن إذا أ  قرب احلسني : يل
ددًة بمناسددكها دده إيلدده َكَتددَب اهلُل هل بكددلِّ ُخطددو   َحجَّ : وال أعلمدده إالَّ قددال، توجَّ

ُ.(1)(وغزو ً 
ثتكم بفضل ُيا ته):ُوأخ ا ُُُُُُ لرتكتم احلجَّ ، هوبفضل قرب، واهلل لو أين حدَّ
ثهم،ُ(2)(وما حجَّ منكم أحدٌ ،  أساً  ُ.!!!ويا يلته حدَّ
ا عن اعتقادهم يف فضل احلجِّ يف يوم عرفة لقرب احلسني ُُُُُ  : <وأمَّ
 ):ُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~روواُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُُ

ُ
إنَّ اهلَل تبا َك وتعاىل يَبدأ

ُ:ُقال، عرفة َعشيَّةَ  بانلظر إىل ُوَّا  قرب احلسني  قبلُنظورهُألهولُ:ُقلت 
ُ،ُنعم:ُقالاملوقفُ وئلَكُ:ُقاَلُ،ُبيَفُذلك:ُقلت 

 
ُيفُأ وليسُيفُ،ُأوالُد ُناألنَّ

ُ.(3)(هؤالءُأوالدُزنا
ُأليبُعبدُاهللُ:ُزيدُالشحامُقال)وعنُُُُُُ ماُلَِمنُزاَرُقرَبُاحلسنيُ:ُقلت 
ُاَ  اهلَل يف عرشه:ُقالُ؟  .(3)(اكَن َكَمْن 

                                                           

 .(ب ب فض  زا رح يبد ع   اف اا ع  1 ح ب اا   ) 4/736فووع ااك يف   (1)

 .( رح اا ع َفض   وبالا وزا:  88اا  ب ) 1  143-141  د  اايا را  ص (1)

 17  118ن ثن اب األعمن ش ص   (ان م عوفند   ث اب زان رح اا نع   :  73اا  ب ) 6  136  د  اايا را  ص (6)

 .(ث اب دأ زار ق  اا ع )

يف يع نن   حننا وُ   نن    مننأ زار اف يف ع وشننه هلل  د ننأ زار اا ننع :  19اا نن ب ) 1  146  دنن  اايانن را  ص (4)

 19  98/73ن حبنن ر األ نن ار   (بنن ب فضنن  زا رتننه  61 حنن ب املننيار  ) 3/1613  ن تعننياا األحكنن م (ع نن ع

و ادنع  :  13بن ب  يب اب فض  زا رح س   ش  ب يه  اجلسد يبد ع   اف اا ع ص  ا  اف ع  ه وآطابع  ود  اح لعن  :  )

: هلل  دنأ زار   18بن ب  ) 1  49 صن   ر االع يف امل د هلل  زا رح ق  اا نع  (د  ورط دأ اا ض  يف زا رته ع و  اطره 

وقد اخلن ص  اان  11833رقند اان اا االن م     13/181ن د ح ر  وس    اا  لد   ( مأ زار اف يف عوشه اا ع 
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يوومُُإنُاملؤمنُإذاُأىتُقربُاحلسنيُ):ُاُعنُأيبُعبدُاهللُأنهُقالورووُُُُُ
وهُإيلوهُ،ُعرفةُواغتسولُبوالفرات ُتوجَّ ُكتبدت هل بكدل خطدو  حجدة ثومَّ

ُ.(8)(وعمر  وغزو :ُوالُأعلمهُإالَُّقال،ُبمناسكها
ُ

واُهذهُالفضائلُاملزعومةُىلعُزيارًُقبورُأئمتهمُفقط854سُ      ُ.؟/ُهلُقرََص 
ُ؟ بددل جدداوُوا ذلددك إىل قبددو  أويلددائهم ومشدداَيهم وأقددا بهم!الج/ُُُُُُ

ُ:!وأصدقائهم
أمدا إندك لدو ُ َ  ):ُ-وحاشاهُُ-روواُعنُأيبُاحلسنُالعسكريُأنهُقالُُُُُُ

نووَتُبَموونُزاَرُاحلسوونيُبوونُيلعُعليهموواُُقددرَب عبددد العظدديم عنوودكمُلك 
ُ.(2)(السالم
ُاَ  قرَب عمَّ ):ُ-وحاشاهُُ-وعنُابنُالرضاُقالُُُُُُ ُ.(3)(فلهُاجلنةُيت بقمَمن 
َمنُزاَرُقربُ):ُ-وحاشاهُُ-وذبرواُعنُأيبُاحلسنُموىسُبنُجعفرُأنهُقالُُُُُُ

ة مربو  ودليُ ُ:ُقوال، اكن هل عند اهلل كسبعني حجَّ دة:ُقلوت  ،ُسدبعني حجَّ

                                                                                                                             

: تأ ن  اسنحح  ب زان رح اانس  صن   اف ع  نه وآانه واأل مند صن  ا  اف ع ن عد            1يب اب امليار ود  اس س ه / بن ب  ) 11

 .(ري ص   بل  اا 

 .(ث اب دأ زار ق  اا ع ) 11  118اب األعم ش صث  (1)

ن ث اب  (اف اا ينِّ ب اوَّيِّ االظ د بأ ع   فض  زا رح ق  ع  :  137اا  ب ) 1  191  د  اايا را  ص (1)

 .(ث اب زا رح ق  ع   االظ د اا ين ب اوي) 117األعم ش ص

ن  ( طمنند بسنن  د سنن  بننأ ول ننو ع  عمنن  اا ننالم بقنند فضنن  زانن رح ف:  133ب اا نن ) 1  194  دنن  اايانن را  ص (6)

 .(بقد ول و  ب ب اسحح  ب زا رح ق  ف طمد بس  د س  بأ) 1  13/169وس    اا  لد  
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ة:ُقال ُ، نعم وسبعمائة حجَّ ة:ُقلت  نعدم وسدبعنَي ألدف :ُقالُ؟وسبعمائةُحجَّ
ة ُا َه وباَ  ُ..حجَّ ُاَ  اهلَل يف َعرشه ده يللةً عن َمن  ُ.(1)(اكن كمن 
غضَب إماَمُه فزاَد اإلماُم يف انلصيبُُُُُ

َ
 .!!لقد أ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
دون ويعتمدرون ذنملَاذا إ      ويدزو ون ، يُشاَهُد عموم الشيعة بدل وشديوخهم حيجر

 .مع وجود هذه الفضائل العظيمة هلذه القبو  املزعومة ؟مكة واملدينة انلبوية
ُ

ُ</ُلوووُذبوورتمُنلوواُبعووَ ُفََضووائلهمُاملزعومووةُلزيووارًُقووربُيلّع853ُسُُُُُُ
ُ.؟باختصار
يُاعرفاُ ):ُفمنُذلكُماُرووهُعنُجعفرُالصاد ُقال،ُج/ُنعمُُُُُ َمنُزاَرُجدِّ

ٍةُمقبولةٍُ ًٍَُحجَّ طو ُخ  َُلُبكلِّ ًُ ،ُبقهُبتَبُاهلل  ً ُموربور واهلِلُيواُابوَنُ،ُوعمر
ُانلا:ُماردٍُ ُاهلل  اغربَّتُيفُزيارًُأم ُاملؤمننيُماُي طِعم  اكنَُُرُقََدماُ  ماشوياُ 

ُ.(2)(ياُابنُمارٍدُابت بُهذاُاحلديَثُبماِءُاذلهِبُ،ُأوُراببا ُ
ٍَُُمنُزاَرُقرَبُأم ُاملؤمننيُ):ُويفُروايةُُُُُ تجوربِّ وهُغوَ ُم  بقِّ والُ،ُاعرفاُ 

ٍُ تكربِّ َُلُأجَرُمائةُألفُشهيد،ُم  َُل،َُبتَبُاهلل  مُمونُذنبوهُوغفَرُاهلل  ،ُماُتقودَّ
،ُُ،ُواستقبلتهُاملالئكةُعليهُاحلسابُنَُوُِّ،ُوهُ ُمنُاآلمننيُعَثُوبُ ،ُوماُتأخر

                                                           

اا ننالم  منن ثنن اب زانن رح يبنند اا ننأ ع نندِّ بننأ د سنن  ااوِّضنن  ع  ع  :  131اا نن ب ) 16  178  دنن  اايانن را  ص (1)

 .(ب ب فض  زا رته  6يار   ح ب امل) 3/1649ن تعياا األحك م   (ب   

 بن ب ) 6  13/418ن وسن    اا ن لد     (بن ب فضن  زا رتنه     3 حن ب املنيار    ) 3/1633تعياا األحك م   (1)

 .(ط اا ع و واهه تو ع  اسحح  ب زا رح يد  املؤدسع ع د بأ يبد
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عوهُباالسوتغفارُ،ُوإنُماتُشيَُُّاعدوهُرَضُنُمَُإفُعتهُإ ُمزنَلشيَُُّفإذاُانرصَفُ
ُ.(1)(إ ُقربه
ُأباُعبدُاهللُ:ُوأخ ا ُُُُُُ ولومُُملنُجاءهُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~روىُالمي ُأنَّ

ويزو ه ، ع امل ئكةأالَ تزوُ  َمن يزو ه اهلُل م):ُ<يزرُقربُيلعُبنُأيبُطالبُ
ُ.(2)(...ويزو ه املؤمنوناألنبياُ  

ُ

ُ</لوُذبرتمُنلاُبع ُفضوائلهمُاملزعوموةُلزيوارًُقوربُاحلسوني855ُسُُُُُُ
ُ؟.باختصار

ُالشيعةُرواياتُبث ًُُُُ لو :ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُمنها،ُج/ُافرتىُشيوخ 
عت ، من الفضل لََماتُوا شوقاً  يَعلُم انلاُس ما يف ُيا   قرب احلسني  وتقطَّ

ُ.(4)(..أنفسهم عليه َحرَسا 
ُأباُاحلسنُالرضاُقالُُُُُ ُعليهماُالسوالمُ):ُوروواُأنَّ َمنُزاَرُاحلسنيُبنُيلعي

هُ بقِّ يث اهلل فوَق اكن ِمن حُمَ اعرفاُ  أيبُمونُزارُقوربُ):ُويفُرواية،ُ(3)(عرشه دِّ
ُالفراتُُعبدُاهللُ ُا  اهلل فوق عرشهبشطِّ ُ.(5)(اكن كمن 

                                                           

 .(ع و واهه تو ع ط اا  اسحح  ب زا رح يد  املؤدسع ع د بأ يبد ب ب) 1  13/418وس    اا  لد   (1)

بن ب  ) 1  13/418وسن    اا ن لد    ن  (اايان را  وث ابعن   بن ب فضن    ) 6 حن ب اان      4/736فووع ااكن يف    (1)

 .(ط اا ع و واهه تو ع  اسحح  ب زا رح يد  املؤدسع ع د بأ يبد

 13/489لد  وسنن    اا نن ن  (ق   هللا ننهت نن ي د ننأ زار اا ننع  13اا نن ب ) 6  169-168  دنن  اايانن را  ص (6)

 .(ع   اا  واالموح املس وبع  زا رح اا ع ب ب اسحح  ب ارح  ر) 18 
 .(ع رف   حبقِّه  ث اب د أ زار اا ع:  14اا  ب ) 19  167  د  اايا را  ص (4)

 .( اا عق  ث اب د أ زار ) 1  111ث اب األعم ش ص (1)
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ُ:ُالقاصمةُُُُُ
ا  ووهُُُُُ قلُت أليب عبد : َعن حنَّان بن سدير قال): ماذا جييُب شيوىن الشيعة عمَّ
: فإنه بلَغنا عن بعضكم أنه قدالَ  ؟ما تقوُل يف ُيا   قرب احلسني : اهلل 

ة وعمر  ، مدا تعددُل هدذا لكَّده، ا أتدعف هدذا احلدديثمد: فقال: قال ؟تعدُل ِحجَّ
ُ.(1)(وسيُِّد شباب أهل اجلنة، فإنه سيُِّد شباب الشهدا ، ولكن ُو وه وال جتفوه

ُ

ُ،ُ/ماُعقيدًُشيوخهمُيفُاملجتهدُمنُشيعتهم856سُُُُُُ وماُحكومَُمونُردَّ
ُ.؟عليه
:ُئطعقيدتناُيفُاملجتهدُاجلامعُللرا):ُج/ُقالُشيخهمُحممدُرضاُاملظفرُُُُُ

َلُمواُ،ُوهوُاحلاكمُوالرئيسُاملطلوق،ُيف حال غيبته أنه نائٌب لإلمام 
والدرادر عليده  اٌد ىلع ،ُلإلمامُيفُالفصلُيفُالقضاياُواحلكوموةُبونيُانلواس

ُ.(2)(وهو ىلع حدِّ الْشك باهلل،ُوالراّدُىلعُاإلمامُراٌدُىلعُاهللُتعا ،ُاإلمام
ُمعظومُف):ُوقالُإمامهمُاخلمي ُُُُُ قهائنواُيفُهوذاُالعرصوُتتووفَّرُفويهمُإنَّ

والفقيده ):ُوقالُأيضوا ُ(،ُهمُللنيابةُعنُاإلمامُاملعصوماخلصائصُاليتُت ؤهل
ُ.(3)(ويف عرص الغيبة يكون إماماً للمسلمني وقائدهم، صُهو ويُص انلبِّ 

                                                           

 13/489  (دن  يصنلا  )    اا  لد ب  نظ :  اام ي ن وس ال   اف بأ ول و 663  133-99قوب اإلسس ط ص (1)
بن ب ي   ) 44  98/61 ر األ ن ار   حبن ن  (ع   اا  واالموح املس وبع  زا رح اا ع ب ب اسحح  ب ارح  ر) 11 

 .(عح قزا رته ع  ه اايالح واا الم تل ش اا  واالموح واجلع ط واال

 .( تس  يف اجملحع عق ) 18عق    اإلد د د يف ث به اجل ا  ص (1)

 .116و 37ااك دد اإلسالد د ص (6)
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وتعلَّقدوا بهدذا ، إنَّ شيوىن الشيعة بهذا قد ختلَّوا عن آل اعيدت  أسداً :ُاتلعليقُُُُُ
فد ر ، ووتعوا أنفسهم ماكَن اإلمام من أهل اعيدت باسدم هدذا املعددوم، دوماملع

جددايب )و  (حدداكم ُمطلدد  مطدداع)و  (إمددام)و  (آيددة اهلل)واحددد  مددن شدديوخهم 
 .وال يُقاسمهم يف ذلك أحٌد من أهل اعيت (األموال
يعُ):ُيفُامُطويلَُمفوادهُ ،ُ(1)وقالُشيخهمُحممدُجوادُمغنيةُُُُُ بيوفُيَودَّ
أو ، واإلمام الغائب بمْنلة انلدبِّ ،ُي ُانليابةُاملطلقةُعنُاإلمامُالغائباخلم

ُ(....اإلهل عندنا
وإالَُُُُُُّ معيَّنواُ  حيَّواُ  تهداُ  ُجم  َ فجميدُع عباداتده ) وأوجبواُىلعُالشييعُأنُي قَّلِّ

ُوصامُوتعبَّدُطولُعمرهُإالَُّإذاُوافَقُعملهُرأيُُباطلٌة ال تُقبُل منه وإنُصَّلَّ
هُبعدُذلكَمنُي ُ ُ.(2)(قَّلِّ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
رنا بماكنة اعاباوا  ، إنَّ هذه املاكنة العايلة للمجتهدين من شيوىن الشيعةُُُُُ تُذكِّ

 .بل يه أعظم !والقس  عند انلصا  
ُ

ُ.؟وماُفضل هاُعندُشيوخُاملذهبُالشييع،ُ/ُماُيهُاتلقيَّة857ُسُُُُُُ
ورتمانُ،ُوسرت االعتقاد فيه،ُانُاحلقاتلقيَّةُبتم):ُج/ُقالُشيخهمُاملفيدُُُُُ

يفُادلينُأوُادلنيا،ُاملخالفني راُ  ُرَضَ ُ.(3)(وتركُمظاهرتهمُبماُيَعقب 

                                                           

 .19اخلم ين يف  ح به اا واد اإلسالد د ص  (1)

 .(عق  تس  يف ااحق    ب ا ووع) 17عق    اإلد د د يف ث به اجل ا  ص (1)

 .ن د ح  بكح ب يوا   املق ال  131شو  عق    ااي وق ص (6)
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فهاُحممدُجوادُمغنيهُبوُُُُُُ تلودفَعُ،ُأنُتقولُأوُتفعلُغو ُمواُتعتقود)وعرَّ
رُعنُنفسك َ ُ.(1)(أوُتلحتفظُبكرامتك،ُأوُمالك،ُالَُّّ

وإخفدا  اإليمدان مدذهب ، ل السنة واجلماعدةفيه إَهاُ  اإليمان بمذهب أهُُُُُ
 !.الشيعة االثَن عْشية

ُعلياُ ُُُُُ ُ.(2)(اتلقيَّةُمنُأفضلُأعمالُاملؤمن):ُقالُوحاشاهُ<وروواُأنَّ
ُاحلسنيُبنُيلعُُُُُُ نا):ُوحاشاهُ}وأنَّ ُ.(3)(لوال اهقيَّة ما ُعر  ويلرنا من عدوِّ
ُأباُعبدُُُُُ ، اهلُل بيش   أحبَّ إيلده مدن اخلدب ِ  ما ُعبدَ ):ُوحاشاهُ~اهللُُوأنَّ

ُ ُ.(4)(اهقيَّة: قال ؟وماُاخلبءُ فقلت 
ُ.(5)(فإنه ال إيماَن لَِمن ال تَِقيََّة هل):ُوقالُُُُُ
ُأباُجعفرُوُُُُُ وال إيماَن ملِن ، من ديَن ودين آبايئُاهقيَّةُ ):ُقالُوحاشاهُ~أنَّ

ُ.(6)(ال تَِقيََّة هل

                                                           

 .(بع اا سد واا  لد  اا وااوولد واجل و وديحف ف طمدااحق د واا ) 133صاا  لد يف امل يا   (1)
 .(يف وو ب االهحم م ب احق د وقض ا حق ق املؤدسع) 136رقد 196ت    اا أ اال كوي ص (1)

 .(يف وو ب االهحم م ب احق د وقض ا حق ق املؤدسع) 131رقد 196ت    اا أ اال كوي ص (6)

    اا ن لد واا  نظ انه    وسن  (خلاا اايي د  ُع   اف ب دا يحا هللا ه دسهب ب دلس  ا) 1  131دل  د األر  ر ص (4)

 (ب ب وو ب ااحق د دع اخل ف هلل  روو  ص حا اايد  ) 14  11/147 
 .(ب ب ااحق د 1 ح ب اإل    وااك و  ) 1/176يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب ااحق د 11 ح ب اإل    وااك و  ) 1/174يص ش ااك يف   (3)
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 نبيدا ِ األ نَّ إ:ُالُرسولُاهللُصَّلُاهللُعليوهُوآَلق):ُوقالُشيخهمُاخلمي ُُُُُ
وحسدن عداءُدينُاهللًُُمداراتهمُألبشدَُِّجعني ألهم اهلل ىلع خلقه نما فضَّ إ
ُ.(1)(تهمتقيِّ 
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
الشهيد سنة ) هذه انلصوص املاتية يُسنُدها شيوىُن الشيعة إىل أئمتهم يلع      
وأبدي عبد  (114املتوى سنة )وأيب جعفر  (61الشهيد سنة ) وابنه احلسني  (41
وإالَّ فأي حاجة ، فهم اعشوا يف فرت  عزِّ اإلس م واملسلمني (148املتوى سنة ) اهلل

نعوذ باهلل مدن ، إالَّ إذا اكن اىين الُْمتَّىَق به غري اإلس م، إىل اهقيَّة يف ذلك الزمن
 .؟ذلك

ُ

ُ.؟خُاملذهبُالشييع/ُماُحكمُتركُاتلقيَّةُعندُشيو851سُُُُُُ
ُ):ُأنهُقالُالصاد ُُروواُعن: أنَّ تا كها كتا ك الص  ُ*ج/ُُُُُُ لوُقلوت 

ُصادقا ُُإنَّ تا َك اهقيَِّة كتا ِك الص   ُُ.(2)(لكنت 
ُادوا يف الغلوِّ ُ*ُُُُُ ،ًُانلبووَُُّيهُجحدُ ُاليتُاملوبقا )إنَّ تركها من :ُفقالواثمَّ 
ُ.(3)(ترك اهقية أو،ُخوانهإأوُظلمُ،ُمامةأوُاإل

                                                           

 .ا خم ين 136/ 1ك سا احملودد  امل ( 1)

وونن ب  بنن ب) 13  11/148وسنن    اا نن لد  ن  (بنن ب صنن م انن م اا ننب) 3  1/616دننأ ال ىضننوه اا ق ننه   (1)

 .(ااحق د دع اخل ف هلل  روو  ص حا اايد   
 .1/136املك سا احملودد   (6)
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ُادوا ُ*ُُُُُ ُفقالواثمَّ  وال ديدَن ، إنَّ تسعَة أعشدا ِ اىيدِن يف اهقيَّدةِ ):ُيفُالغلوِّ
ُ.(1)(لَِمن ال تَِقيََّة هل

ُادوا ُ*ُُُُُ ُفقالواثمَّ  يلعُبونُقوالُ)ُبأنَّ تركهدا ذندٌب ال يُغفدر أبدداً :ُيفُالغلوِّ
ُاهللُغفرُ يَُ:ُالسالمُماعليهزينُالعابدينُاحلسنيُ و،ُويُ ُذنبُُللمؤمنُلكَّ رهُطهِّ

حقووو ُُ،ُوتضووييعَُُاهقيددة تددركَ :ُمنووهُيفُادلنيوواُواآلخوورًُموواُخووالُذنبووني
ُ.(5)(خواناإل
ُ:ُقالُأبوُعبدُاهللُ):ُوروىُالمي ُُُُُ إنكدم ىلع ديدن  َمدن ياُسوليمان 

ُ اهللُ ، َكَتَمُه أعزَّهُ اهللُ  ُ.(3)(وَمن أذاَعُه أذهلَّ
ُ.(4)( ك اهقيَّة اكفٌر خا ٌج عن دين اهللتا)بأنَّ : وأخرياً ُ*ُُُُُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
إنَّ  جد ً ، ُجعلدُت فدداك: قلُت أليب عبد اهلل ): عن سفيان السمط قالُُُُُ

ُ  باحلديث فنستبشعه، يأتينا من قبلكم فقال أبدو عبدد ، يُعر  بالكذب فُيحدِّ

                                                           

 .(ب ب ااحق د 1 ح ب اإل    وااك و  ) 1/171يص ش ااك يف   (1)

    اا ن لد  ن وسن  (يف وو ب االهحم م ب احق ند وقضن ا حقن ق املنؤدسع    ) 133رقد 196ص اا أ اال كوي ت    (1)

 .(ر ا  املؤدسعاإل عحس ا واالهحم م ب احق د وقض ا حق قب ب وو ب اإل) 3  11/111 
 .(ب ب ااكحم   6إل    وااك و   ح ب ا) 1/173يص ش ااك يف   (6)

بنن ب دنن اعظ ) 4  71/647  ن حبنن ر األ نن ار (بنن ب االعحقنن ط يف ااحق نند) 111-114صاالعحقنن طا  البننأ ب ب اننه  (4)
 .(د س  بأ ول و وحكمه ع  عم  اا الم
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فإن قدال لدَك : قال، يلٌل  أو للنها  إنه، يقوُل لَك إين قلُت لليل  إنه نها ٌ : اهلل 
ب به ُ.(1)(فإنك إنما تكذبَن، هذا إين قلته ف  تُكذِّ

يدلر ىلع أنَّ من الشيعة َمن يستبشُع  وايا  شيوخهم ، فهذا انلصر وغريه كلريُُُُُ
 .ولكنهم يُلزمونه باإليمان األعَّم بها، عن األئمة

 صدىل اهلل عليده قدال  سدول اهلل: قال أبو جعفدر ): و ووا عن جابر قال     
أو ندبي ، ال يُؤمُن به إالَّ ملٌَك مقدرٌَّب ، إنَّ حديَث آل حممد  َصعٌب ُمستصَعٌب : وآهل
فما َوَ َد عليكم من حدديث آِل حممدد  ، أو عبٌد امتحَن اهلُل قلبه لإليمان، ُمرسٌل 

َُّ  منده قلدوبكم وأنكرتمدوه ، ف نت هل قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ومدا اشدمأ
وإنمدا اهلالدُك أن حُيدددِّ  ، إىل اهلل وإىل الرسدول وإىل العدالم مدن آل حممدد   فدُردروه

، واهللِ مدا اكن هددذا، واهللِ مدا اكن هدذا: أحدُدُكم بيشد   منده ال حيتملده فيقدولَ 
ُ.(2)(واإلنكاُ  هو الكفرُ 

ُ.؟/ُمىتُت رتكُاتلقيَّةُعندُشيوخُالشيعة854سُُُُُُ
ُم الِزمٌةُللشييعُُُُُُِّ ُالشويعةُ،ُمواُداَمُيفُديوارُاملسولمنيُج/ُاتلقيَّة  فعلمواء 

ونُدارُاإلسالم ُ.(3)(واهقيَّة يف دا  اهقيَّة واجبة):ُروواُ؟دا  اهقيَّة:ُي سم 

                                                           

وي   الدعند ذو وون ه   ن   حن االعد ع ن عد اا نالم صنلا د حينلا      يب ب ) 14  111-1/111حب ر األ  ار   (1)
 .(المع  عد اا  و يف ير  رهدوفض  ااح بي ن  ال ح

 1/631ن يصن ش ااكن يف     (بن ب يف ي مند آش حممن  ع حن االعد صنلا د حينلا      ) 1  1/31اان رو     بين  و   (1)

 . (ب ب د  و ا يف ي  ح االعد صلا د حيلا 1 ح ب ااجد  )واا  ظ اه 

 .(ااحق د وامل اراحب ب ) 16  71/691ن حب ر األ  ار   113و دع األر  ر ص (6)
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وَنُداَرُاإلسالمُأيضا ُُُُُُ َمدن اكن يُدؤمُن بداهلل ):ُروواُ؟بدولة اعاطل:ُوي سم 
ُ.(1)(وايلوم اآلخر ف  يتلكَّم يف دولة اعاطل إالَّ باهقيَّة

وَنُداَرُاإلسالمُأيضا ُُُُُُ اهقيَّة فريضٌة واجبٌة ):ُروواُ؟بدولة الظاملني:ُوي سم 
ُ.(2)(فَمن ترَكَها فقد خالَف ديَن اإلمامية وفا قه، علينا يف دولة الظاملني

ُ.!؟وأوجبواُمعاُشًُأهلُالسنةُباتلقيَّةُُُُُ
ُ.(3)(ةيَُّبابُوجوبُعرًُالعامةُباتلق):ُبوَّبُشيخهمُالعاميلُُُُُ
ُ:ُتناق ُُُُُ
 .؟ملِاذا،ُ(4)(َفَمن ترَك اهقيَّة قبَل ُخروج قائمنا فلي  منَّا): لقد  وواُُُُُ
ُتررهواُي وؤدِّي8311ُأجاَبُشيخهمُحممدُبواقرُالصودرُتُُُُُ إىل بدط  ):ُألنَّ

اييدن يُشد  وجدودهم أحدد ، وجود العدد الاكيف من املخلصني املمحصني
ُُ.(5)( الْشائط األساسية للظهو

ُخلوفُأئموةُاملسوجدُاحلورام841سُُُُُُ ،ُ/ملاذاُن شاهدُبع ُالشيعةُي صويلِّ
ُ.؟واملسجدُانلبوي

                                                           

 .(ااحق د وامل اراح ب ب) 31  71/411ن حب ر األ  ار   113و دع األر  ر ص (1)

 .(ااحق د وامل اراحب ب ) 79  71/411حب ر األ  ار   (1)

 .(13ب ب  ح ب األدو ب مللووف وااسعد عأ املسكو/ ) 11/111وس    اا  لد   (6)

ع ن    بأ د س  ع  عم  اا الم يف ااس َِّّ دوي عأ ااوض  ع ُر د  61ب ب ) 1  1/643 م ش اا اأ ومت م ااسلمد   (4)

ب ب وون ب ااحق ند دنع اخلن ف هلل  رنوو       ) 11  11/148وس    اا  لد  ن  (وي ه ااال  د ع و ويف غ  حه  ااق  د

 .(ص حا اايد   

 .حملم  ب قو ااي ر 616ت را  ااغ  د ااك ى ص (1)
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، َمن صىلَّ معهم يف الصدف األول):ُج/ُأصدرُشيوخُالشيعةُهذهُالروايةُُُُُ
ُ.(1)(يف الصف األول صَّلُاهللُعليهُوآَلفكأنما صىلَّ َمَع  سول اهلل 

ُالصوالًُمعوهُصُصوحيحةُذاتُ):ُوعلََّقُاخلميو ُبقووَلُُُُُ والُريوَبُأنَّ
ُ.(2)(فكذلك الص   معهم حال اهقيَّةفضيلةُمجَّةُ

اكن َكَمددن صددىلَّ خلددَف ، َمددن صددىلَّ خلددَف املنددافقني بتقيَّددة):ُوروواُُُُُ
ُ.(3)(األئمة

ُ

ُ.؟/ُهلُماُزالتُاتلقيَّةُت ؤدِّيُدورهاُاخلط ُيفُاملذهبُالشييع848سُُُُُُ
الُاألثرُالعمويلُللتَوِقوويَّةُي وؤدِّيُدورهُاخلطو ُيفُجوانوبُالُيز،ُج/ُنعمُُُُُ

ُعقيودًُاتلقيَّوةُ: أوالً :ُمنهوا،ُعديدً اسدتغلَّها داع  اهفرقدة بدني األمدة أنَّ
ُ،ُاستغل وهاُإلبقاءُاخلالفُبنيُاملسولمني، والزندقة من شيعتهم وذلوَكُبوردِّ

ئموتهمُواآلثوارُاملنقولوةُعونُأ،ُاألحاديثُالصحيحةُعونُرسوولُاهللُ
:ُفموثالُ ُ؟ دروها حبجة أنها تَدِقديَّة ملِوافقتها ملِا عندد أهدل السدنة،ُاملوافقةُهلا

ُ.قالواُبأنهاُتَوِقويَّة،ُ{ىلعُالصحابةُاألحاديثُالواردًُيفُا ناءُ ..ُوتزويجُانليبِّ
،ُأمجعنيُتَوِقوويَّةُ{وأيبُالعاصُبنُالربيعُ،ُالبنتيهُمنُعثمانُبنُعفانُ

ُ.(4)....ُالخ.تَوِقويَّة،ُ{تهُأّمُلكثومُلعمرُبنُاخلطابُوتزويجُيلّعُابن
                                                           

 .(ب ب ااحق د وامل اراح) 79  71/411حب ر األ  ار   (1)

 .138 د دأ رس    اخلم ين صرس اد يف ااحق َّد ضمأ اجليا ااال  (1)

 .(ااحق د وامل اراحب ب ) 31  71/411ن حب ر األ  ار   113و دع األر  ر ص (6)

 .1/13فووع ااك يف اايي بع دش دوآح االق ش   (4)
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ُ: اً يثانُُُُُ ُاتلقيَّة ُيف ُعقيدتهم ُشيوخهم يه املخرج من االخت فا  َجعَل
ُواهناقض يف أخبا هم وأحاديلهم ُاتلناق ُيفُأحاديثهمُاكنتُ، ًَ ُظاهر فإنَّ

ُأقوىُادلالئلُىلعُأنهاُمنُعندُغ ُاهللُ ُ ُُُُُ ُُ    ُ

  ُُُُ[15ُ]ُالنساء. 
مواُي عانيوهُالشويعةُمونُاحلو ًُ:ُولقدُبشَفُشيخهمُيوسفُابلحورا ُُُُُ

أوُ،ُأوُيتوقفوون،ُوبوأيُاألقووالُيأخوذون،ُواالضطرابُيفُرواياتُأئموتهم
ونُأتبواعهم ،ُعارضوةُاملتناقضوةأمُمواذاُيفعلوونُبهوذهُالروايواتُاملت،ُخي  ِّ

مناط األحاكم ال ختلو من شوب  و يب  ):ُفَجعلتُاتلقيَّةُبماُيقولُابلحرا 
ُ.(1)(وتدافع األما ا ، لكرث  االخت فا  يف تعا ض األدلة، وتردد  
لقد اكن االخت   الكلري يف أخبا  شيوىن الشيعة من أسباب ترك :ُالقاصمةُُُُُ

كمدا اعدرتَ  بدذلك شديخهم ،  مدن شديوخهمبل وحَّتَّ ، كلري من الشيعة للتشيرع
دتهم الطدوي لَِمدا آلدت ؟نفكيف بزماننا اآل، الطوي يف ُمنه ؟؟ ولقد تألََّم ُحجَّ
من االخت   واهبايُن واملنافا ِ واهضادِّ حَّت ال يكاُد يتفُ  خدرٌب )إيله أحاديلهم 

هُ  ُائه ما يُضادر ِه مدا يُنافيده حدَّت جعدَل وال يَسلُم حدديٌث إالَّ ويف ُمقابلَتد، إالَّ وبإ
ُعون ىلع مذهبنا وكدذلك اشدتأ أيضداً شديخهم ،ُ(2)(َُمالفونا ذلَك من أعظم الطر

تراهم َيتلفون يف املسدألة الواحدد  ): فقال، الفيض الاكشاين من اخت   طائفته

                                                           

 .ا  سف بأ ي   اا حوا د 31طرح جن  د ص (1)

 .1/9تعياا األحك م ن املق دد   (1)
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لَم تب  مسألة فرعيدة : بل لو شئُت أقولُ ، ىلع عْشين قوالً أو ث ثني قوالً أو أُيد
ُ.(1)(أو يف بعض متعلقاتها، فوا فيهالَم َيتل
مُبعصمةُأئمتهمُوأنهمُالُينسونُوالُيسهونُقالُش:ُثاثلاً ُُُُُ يوخهمُبماُتقدَّ

طئون الفُذلك،ُوالُخي  ُبتبهمُاملعتمدًُحفظتُماُخي  فقال شديوخهم ،ُمعُأنَّ
تلدك العصدمة الديت ، حينئذ باهقيَّة للمحافظة ىلع دعواهم بعصمة أئمتهم

ُُُُ.املذهب الشيع بأكملهبسقوطها يسقُط 
وأنَّ ، مبدأ وجوب َمالفة أهل السنة،ُانبثَقُمنُعقيدتهمُيفُاتلقيَّة:ُ ابعاً  ُُُُ

ُماُورَدُعنُأئمتهمُمنُموافقةُأهلُالسنة،ُفيه اهلداية إنماُهوُمنُبوابُ،ُوأنَّ
ُ.؟اتلقيَّة
 َوَ َد علديكم حدديلانِ إذا ):ُأنهُقالُوحاشواهُ~فروواُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُُ

ُ.أهلُالسنة:ُأي،ُ(2)(فخذوا بما خالَف القومَُمتلفان 
ُ.أهلُالسنة:ُأيُ(3)(فخذوا بأبعدهما من قول العامة):ُويفُروايةُُُُُ
حَّت ولو وافَ  قول أهل ، فع َمُة إصابتهم للح ِّ هو َمالفة ما عليه أهل السنة     

املدذهب كمدا هدو واتدٌح يف اعتقداد شديوىن ، والكم الرسدول ، السنة القدرآن
 .الشيع
ُُ.؟وماُعقيدًُشيوخُالشيعةُفيها،ُومِلنُتكون،ُ/ُماُيهُالرجعة845سُُُُُُ

                                                           

 .(املق دد) 9اا ايف ص (1)

ن حبن ر األ نن ار   (ح طاننا املخح  ند و    ند االمن  بعن     بن ب وون ه اجلمنع بنع األ    ) 63  18/631اا ن لد   وسن      (1)

 .(... سع  واالم  بع ر  ر و    د اجلمع بب ب ع   ارحالف األ) 17  1/166 
 .ا م    14و اب   يه  امل ص  يف اال ط وااوؤاد ص (6)
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يف )ُ( جعة كلري من األموا  إىل اىنيا قبل يوم القيامة):ُج/ُالرجعةُيهُُُُُ
ُ):ُيفُاعتقادهمُهومُوالراجعون إىل اىنيا،ُ(1)(صو هم اليت اكنوا عليها انلويب 

وَمونُ،ُوَمنُحَمَّو ُيفُاإلسوالم،ُألئمةُاملعصومونوا،ُوسائرُاألنبياء،ُاخلاتم
ُعنهاُباملستضعفني ُ.(2)(حَمَّ ُيفُالكفرُدونُالطبقةُاجلاهليةُاملعربَّ

واتفقدت ):ُفقدُقالُشيخهمُوعالَّموتهمُاملفيود: وأما عن عقيدتهم فيهاُُُُُ
:ُوأصودرواُهوذهُالروايوة،ُ(4)(ىلعُوجوبُرجعةُبث ُمنُاألموواتُاإلمامية

تنداليَ  منَّ ) أَجعدت ):ُوقوالُشويخهمُاملجليسو،ُ(3)(ا َمن لَم يُدؤمن بكرَّ
واشوتهرتُبيونهمُاكلشومسُيفُرابعوةُ،ُالشديعة عليهدا يف َجيدع األعصدا 

ُُ.(5)(انلهار
ُُ:ُوقالُالطربيسُواحلّرُالعاميلُوابنُاملظفرُوغ همُُُُُ
ُالرجعةُموضعُُُُُُ ُ.(6)(إَجاع َجيع الشيعة اإلمامية)بأنَّ

                                                           

 .(اا وتأا ف ااقوآ ااق ش يف ااوولد واا  ) 43يوا   املق ال  ص (1)

 .جل اط ت را 1/116طا وح املل رف اال  اد   (1)

 .(ااق ش يف ااوولد واا  اا وتأا ف ااقوآ ) 43يوا   املق ال  ص (6)

ن وسنن    اا نن لد  (سنن رح ااس نن ا) 1/443ن ت  نن  ااينن يف   (بنن ب املحلنند) 1  6/719دننأ ال ىضننوه اا ق ننه    (4)

 .إلبواه د اايجن  د 143    االثين ع واد صعق ن (ب ححع هللب ب ) 13حن 14/484 
 .(ب ب ااوولد) 16/111حب ر األ  ار   (1)

ن اإلاقنن ظ دننأ امجلنند  148ألبنند ع نند اا ضنن  بننأ اا ننأ اا  سنند    1/111جممننع اا  نن   يف ع نن م ااقننوآ     (3)

 حنو  ا (ك  عن  ووق ععن   اا ن ب ااالن  د يف اإلشن رح هلل  االسنح الش ع ن  صنحد ااوولند وهللد       ) 36ب ا ه   ع   ااوولند ص 

عق نن تس  يف ) 144ن عق  نن  اإلد د نند يف ث بننه اجل انن  ص (بنن ب ااوولنند) 16/116ن حبنن ر األ نن ار   1134االنن د د  

 .(ااوولد
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، َضو يا  مذهب اإلمامية عند َجيدع العلمدا  املعدروفنيمن ) بلُيهُُُُُ
ُ.(8)(واملصنِّفني املشهو ين

مُُُُُ ُاكفٌرُبماُتقدَّ ُمنكرُالُّوريِّ ُ.وقدُحكمواُىلعُأنَّ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُ: لقد أبطَل اهلُل تعاىل الرجعة بقوهل سبحانه      ُ ُ  ُ  ُ ُُُ

  ُُ  ُُ  ُ  ُ  ُُُُ ُ  ُُ   ُُُ  ُ  ُ ُُ

   ُُُُ[811ُ-44]ُسورًُاملؤمنون.ُ
ُ: وبقوهل سبحانهُُُُُ ُ  ُُ   ُ  ُُ   ُ ُ  ُُ   ُُُُ[

ُ.[48ُُسورًُيسُ
ُ

ُاألنبياءُواملرسلنيُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة844سُُُُُُ ُمجيع  ُُ.؟/ُمِلاذاُي رَجع 
ُُُُُُ ي قاتلونُحتَتُرايةُيلعي واُجنوداُ  ُ.!؟<ج/ُليكُي ْصبح 
حدَّت ،  سدوالً إالَّ  دَّ َجديعهم إىل اىنيدافلَم يَبعُث اهلُل نبيَّداً وال ):ُروواُُُُُ

ُ.)(2)يُقاتلوا بني يََدْي يلعِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني 
ُ،ُ/ُمىتُيكونُحسوابُاخللوقُيوومُالقياموة843سُُُُُُ وَمونُاذليُيتووَّلَّ

ُ.؟احلساب
ُ.!!ج/ُيكونُقبلُيومُالقيامةُُُُُ

                                                           

 .()اا  ب ااال  د يف اإلش رح هلل  االسح الش ع   صحد ااوولد وهللدك  ع  ووق عع  33االاق ظ دأ امجلد ص (1)

 .(ااوولد  بب) 9  16/41حب ر األ  ار   (1)
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ُأباُعبدُاهللُُُُُُ ُاذلي):ُقالُوحاشاهُ~روواُأنَّ ييلُحساَبُانلاسُقبلُيومُُإنَّ
اُيومُالقيامةُفإنماُهوُبعٌثُإ ُ،ُعليهماُالسالماحلسنُي بدن يلَع : القيامة فأمَّ

ُ.(1)(اجلنةُوبعٌثُإ ُانلار
ُ:ُتعارضُُُُُ
ُُ: قال تعاىلُُُُُ   ُ ُ ُ  ُُُ   ُُُُوقال تعداىل،ُ[884ُ]ُسورًُالشعراء :ُ

ُُ   ُ   ُُُُ[56ُ]ُسورًُالغاشية.ُ
ُ

لَُمونُقوالُبالرجعوة845ُسُُُُُُ تُهوذهُالعقيودًُىلعُوريوَفُدخلَو/َمنُأوَّ
ُ.املذهبُالشييع؟

بمواُ،ُاهلل بن سبأ ايلهودي عبد:ُج/ُهوُاملؤسسُاألولُللمذهبُالشييعُُُُُ
ُُ.؟حيثُقالُبرجعةُرسولُاهللُ،ُنطقتُبذلكُبتبهم

ل األمرُ ُُُُُ ُ.<يلعُالقولُبرجعةُُإ ُثم حتوَّ
اُبلغهُنيعُأم ُاملؤمننيُيلٌعُُُُُُ لووُجئتنواُ،ُبوذبَتُ):ُقالُل يُنعواهُ<فلمَّ

ً َّ لمناُأنهُلَومَُيم وتُوأقمَتُىلعُقتلهُسبعنَيُعدال ُلع،ُبدماغهُيفُسبعنَيُرص 
ُيملكُاألرضولَمُي قتلُ ُحىتَّ ُ.(2)(...والَُيم وت 

وابلالغةُأكرثُ،ُحىتُقالتُأكرثُفر ُاملذهبُالشييعُأيضا ُُ  األمرثم تطوَّ ُُُُُ
فرقوةُمونُالكيسوانيةُينتظورونُ:ُفمثالُ !،ُبرجعةُإمامها،ُمنُثالثمائةُفرقة

                                                           

 .(ب ب ااوولد) 16  16/46حب ر األ  ار   (1)

 . 13ا ل  ااقمد ن وااس خبن يف فوق اا  لد ص 11املق ال  واا وق ص (1)
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ويزعمونُأنهُذٌلُحمبوٌسُجببلُرضوىُإ ُأنُي وؤذنُ،ُاإلمامُحممدُبنُاحلنفية
عبودُاهللُبونُحممدُبنُ:ُ،ُورذاُفرقةُاملحمديةُينتظرونُإمامهم!َلُباخلروج

قونُبقتلهُوالُبموته،ُاحلسنُبنُاحلسنُبنُيلعُبنُأيبُطالب ُ.(1)والُي صدِّ
ُ

وَمنُأولَُمنُقالُبهُ،ُوماُعقيدًُشيوخُالشيعةُفيه/ُماُهوُابلداء846ُسُُُُُُ
ُ.؟منهم
الظهوورُ:ُاألول:ُنيوانج/ُابلداءُيفُاللغةُعنودُشويخهمُاملجليسوَُلُمعُُُُُ

عقيدد  : واعددا  يف األصدل،ُ(2)يُاجلديودنشوأًُالورأ:ُ،ُا ا واالنكشاف
ُايلهوودُي نكورونُالنسوخ،ُألنوهُيفُاعتقوادهمُ ؟!يهودية تالَّة ومعُذلكُفإنَّ
ُ.(3)يستلزم ُابلداء

فم هومُيقولووَنُ،ُمونُالشويعةُالسبئيةإ ُفر ُ: اعدا بوانتقل االعتقاد ُُُُُ
ُاهللُتبدوَُلُابلداوات،ُبابلداء بب ا ُتعا ُاهللُعنُقولُاُ(4)إنَّ  .لاكفرينُعلواُ 
 : والقول باعدا  من أصول عقائد الشيعةُُُُُ
ملددِل     مددا ُعبددَد اهلل بيشدد):ُروواُعوونُأيبُعبوودُاهللُأنووهُقووالُوحاشوواهُُُُُ
ُ.(1)(اعدا 

                                                           

 .46-17ُاسظو : املق ال  واا وق ص (1)
 .(ب ب اا  اا وااس  ) 111-4/114ُاسظو : حب ر األ  ار   (1)
ن وسن و قضن ح    (14-11فقنوح   61اا ين   )ن وسن و اخلنوو     (1:  اا ين  اا ن ط  فقنوح   )ُاسظو : سن و ااحكن اأ    (6)
 .ن وغ ه   ال  (18اا ي  ااال  د فقوح )

 .اف بأ حمم  ااس شئ األ   ال    71ص ودقح     دأ ااكح ب األوسط يف املق ال وُاسظو : د     اإلد دد        

 .ألبد اا ع امل  د 19ُاسظو : ااحس  ه وااوط ص (4)
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ُماُيفُالقولُبابلداءُمنُاألجرُ):ُوأنهُقالُوحاشاهُُُُُ وا لوُعلَمُانلاس  ما فدرَتُ
ُ.(2)(عن الالكِم فيه

ُ:ُُع اتفاق بني شيوىن الشيعةويه َموتُُُُُ
ُ.(3)(ىلعُإطال ُلفظُابلداءُيفُوصفُاهللُتعا ُاتفقوا):ُحيثُُُُُ
ْلُأيخُاملسلمُُُُُ بََدا ):ُمنُقوَلُ~قراءًُماُنسبوهُإ ُاإلمامُأيبُاحلسنُ:َُوحَتَمَّ

ُُُ.(4)(..َما لَم يكْن يَعرُ   هلل يف أيب جعفر 
ُژ،ُ[83ُ-84]ُسوورًُنووحُ ژُُڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺژُ: يا شيوىن الشديعةُ:ُاتلعليقُُُُُ

                                                          

                  ُُإنَّ عقيدتكم هذه واليت تقولدون،ُ[67ُ]ُسورًُالزمورُُژ :
تعداىل اهلل عدن ، .. تستلزم وصدفكم اهلل تعداىل باجلهدل.بأنه لَم يُعبد اهلل بمللها

ا عن وصفكم يا شيوىن الشيعة ألئمتكم، ذلك : فافرتيتم أنَّ أبا عبد اهلل قال: أمَّ
ُ.(5)(إنَّ اإلماَم إذا شاَ  أن يَعلََم علمَ )
ُالقاصمةُ:     

                                                                                                                             

حن اال   ن ااح ح ن  البنأ ب ب انه ااقمند       13وذ نو   (بن ب اا ن اا   1 حن ب ااح ح ن     ) 131-1/134اكن يف   يص ش ا (1)
 .ح اال   73وذ و  (ب ب اا  اا وااس  ) 19  4/137ح اال   ن حب ر األ  ار   11وذ و  (ب ب اا  اا) 1  614ص

ن (بن ب اا ن اا  ) 7  611ب ب انه ص ن ااح ح ن  البنأ    (بن ب اا ن اا   11 ح ب ااح ح ن    ) 1/133يص ش ااك يف   ( 1)

 .(ب ب اا  اا وااس  ) 13  4/138حب ر األ  ار  

 .(ااق ش يف ااوولد واا  اا وتأا ف ااقوآ ) 43يوا   املق ال  ص (6)

 .املي ر اا  ب  (4)

 .(ب ب ي  األ مد ع  عد اا الم هللذا ش ؤوا ي  ال م ا ع م ا 1 ح ب ااجد  ) 1/183يص ش ااك يف   (1)
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ُم قدال): َن و  اللكي      هدل : سدألُت أبدا عبدد اهلل : عن منصو  بدن حدا
َمدن قدال هدذا فدأخزاهُ ، ال: قال ؟يكوُن ايلوَم يشٌ  لَم يكن يف علِم اهلل باألمِ  

، بىل: قال، أ أيَت ما اكَن وما هو اكئٌن إىل يوم القيامة أليَ  يف علم اهلل: قلُت ، اهلل
 .(8)(قبل أن ََيلَُ  اخللَ  

ىن الشدديعة اع اً وفضدديحًة أن ينسددبوا إىل اهلل جددلَّ وعدد  هددذه وحْسددُب شدديو     
ؤون ويَُْنِّهون منها أئمتهم، العقيد   .شسأل اهلل العافية، ىلع حني أنهم يرُبِّ

ُ

ُقوهلمُبعقيدًُابلداء847سُُُُُُ ،َُمَعُخمالفتهاُللنقلُمنُالكتوابُ؟/ُماَُسبَب 
ُ.؟والعقل،ُوأقوالُأئمتهملسنةُوا
إنَّ أئمة الرافضدة وتدعوا لشديعتهم ):ُسليمانُبنُجريرج/ُقالُشيخهمُُُُُُ

، القول باعدا : وهما، مقاهني ال يَظهرون َمعُهما من أئمتهم ىلع كذبهم أبداً 
ُ:ُفأماُابلداء، وإجاُ  اهقيَّة اُأحل واُأنفسهمُمنُشويعتهمُحمولَّ ُأئمتهمُلَمَّ فإنَّ

بارُبمواُيكوونُيفُواإلخ،ُاألنبياءُعُمنُرعيتهاُيفُالعلمُفيماُاكنُويكون
فوإنُ،ُبوذاُوروذا:ُإنهُسيكونُيفُغٍدُويفُاغبرُاأليام:ُوقالواُلشيعتهم،ُالغد

ُ،ُألمُنعلمكمُأنُهذاُيكون:ُقالواُهلم،ُجاءُذلكُاليشءُىلعُماُقالوه فنحن 
ُماُعلمهُاألنبياء ُوجلَّ ُمنُقبلُاهللُعزَّ وإنُلومُيكونُذلوكُاليشوءُ،ُنعلم 

ُ.(2)(بداُهللُيفُذلك:ُواُلشيعتهمُبقوهلماذليُأخربواُبهُىلعُماُقالواُاعتذر

                                                           

 .(ب ب اا  اا 11 ح ب ااح ح    ) 1/133 ش ااك يف  يص (1)

 .31ا ل  ااقمد ن فوق اا  لد ص 78املق ال  واا وق ص (1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
145 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُاق، علدم اآلجدال:ُزعمواُألئموتهم:َُفَمثاَلُ ُُُُُ ، واألعدراض، واع يدا، واأل 
ُ.ُ(1)ويُشرتُط هلم فيه اعدا ، واألمراض

 .فاعدا  حيلة ليسرتوا به كذبهم إذا أخربوا خ   الواقعُُُُُ
ُالشويعةُأتبواعهمُبمقتىضوُهوذهُُُُُُ العقيودًُبالتسوليمُوقدُأموَرُشويوخ 

ُإموامهمُعنودماُأخورَبُخبوالفُ،ُباتلناق ُواالختالفُوالكذب فوروواُأنَّ
ثناكمُبيشوٍءُفواكنُبمواُنقوول ُ):ُقال،ُالواقع ُ:ُفقولووا،ُإذاُحدَّ صوَدَ ُاهلل 

ُ تُددؤجروا ، َصددَدَق اهلُل و سددوهُل :ُفقولوووا،ُوإنُاكَنُخبووالفُذلووك،ُورسوووَل 
ُ.(2)(مرتني

ُ

لَُمنُأحدثها،ُُالَغيْبَة/ُماُيهُعقيدتهمُيف841سُُُُُُ َوُأوَّ ُ.؟وَمنُه 
الغيبدة مدن العقائدد األساسدية عندد ):ُاهللُفياضُج/ُقالُشيخهمُعبدُُُُُ

أنَّ األ َض ال ختلددوا مدن إمددام  حلظددة : فشدديوىُن الشديعة يعتقدددونُ(3)(اإلماميدة
ُ.!!واحد 
 لدو بقيدِت األ ُض بغدريِ إمدام  ):ُروىُالمي ُعنُأيبُعبدُاهللُأنوهُقوالُُُُُ

لو أنَّ اإلماَم ُ فدَع مدن األ ض :ُقالُعنُأيبُجعفرُ):ُورووا، (4)(لساخت
ُ.(5)(ساعًة لََماَجْت بأهلها كما يموُج اعحر بأهله

                                                           

 .(ب ب اا  اا وااس  ) 11  4/131ن حب ر األ  ار   (س رح اا ر  ) 361ُاسظو : ت    ااقمد ص (1)

 .( اا وااس  ب ب اا ) 8  4/99ن حب ر األ  ار   (س رح ا  س) 188ت    ااقمد ص (1)

 .ال   اف ف    131ت را  اإلد د د ويسالفعد دأ اا  لد ص (6)

 .(ب ب األر  ال خت   دأ حجد 13 ح ب ااجد  ) 1/117يص ش ااك يف   (4)

 .(ر  ال خت   دأ حجد  األيب ب االض وار هلل  ااجد و) 13  16/64  ار  حب ر األ (1)
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ُاإلمامُعندهمُهوُُُُُُ ة ىلع أهل األ ض)وذلكُأنَّ ُجَّ
ْ
ُ.(1)(احل

ُ،ُةُعندهمُسواهجَُّفالُحُ ُُُُُ ةُبودونُاإلموامُُُبتابُاهللُتعا حىتَّ جَّ ليسُح 
ُأل ًة إالَّ بقيِّم)نَّ ُ.(2)(القرآَن ال يكوُن ُحجَّ
هوُأحدُأئمتهمُاالثو ُعروُبمواُهووُمعلووٌمُمونُنصوصوهمُ:ُوالقيِّمُُُُُ

 .العقدية
عبودُاهللُبونُ:ُشيخهمُاألول:ُوأوُل َمن أحَدثها باعرتا  شيوىن الشيعةُُُُُ

ُ،ُسبأُايلهودي ُ.(3)وغيبتهُ<اذليُقالُبالوقفُىلعُيلعي
ُ

ُ.؟أيَنُإمام كمُايلوم:ُونلاُأنُنسأَلُشيوَخُالشيعةُفنقول ُ/844ُسُُُُُُ
ُاحلسنُالعسكريُإمامهمُاحلاديُعرُسنةُُُُُُ ،ُبالَُعِقب561ُج/ُلقدُت ويفِّ

تبهمُالشيعيةُبأنه فَتُب  ، ولَدم يُعدرْ  هل وٌى َداهرٌ ، لَم يَُر هل َخلَدٌف ):ُواعرَتَ
ُ.(4)(فاقتسَم ما َهَر من مرياثه أخوه جعفر وأمه

وتفرَّقوا فيمن ََيلُفدُه فَِرقَداً ، واتطَرَب شيوىُن شيعتهم بعد وفا  احلسن ب  َوَى      
 .(1)واملفيد،ُ(5)أربعُعرًُفرقةُبماُقاَلُانلوخبيت: شَّتَّ حَّت بلغوا

                                                           

بن ب فنو  ط عند     11 ح ب ااجد  ) 161-1/164 ش ااك يف  ا حم ي ن يص 1118  617قوب اإلسس ط ص (1)
 .(اا  ب األوش : يف دلجيا     س  حمم  ] ف   [) 191  1/111اخلوا   واجلوا ح   (األ مد ع  عد اا الم

 111بن ب  ) 1  1/193ن ع ن  اا نوا ع     (ب ب االض وار هلل  ااجند  1 ب ااجد   ح) 1/119يص ش ااك يف   (1)

 .( مد ص  ا  اف ع  عدع د هللث    األ: 
 .11ن فوق اا  لد ص 13-19ُاسظو : املق ال  واا وق ص (6)
 .93ن فوق اا  لد ص 131املق ال  واا وق ص (4)

 .93ُاسظو : فوق اا  لد ص (1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
147 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُ.(2)أوُمخسةُعرُفرقةُأوُأكرثُبماُقاَلُالقيمُُُُُ
ُ.(3)أوُإ ُعرينُفرقةُبماُقاَلُاملسعوديُُُُُ
ُ.(4)(إنَّ اإلمامَة قد انقطعت):ُبع ُشيوخهمُقالُحىتُإنَُُُُُُّ
ولدي  ، فا تفعت األئمدةُإن اإلمامة قد بطلَت بعد احلسن ):ُوقيَلُُُُُُ

نهاية ، واكَد أن يكون مو  احلسن ب  َعِقب،ُ(5)(يف األ ض حجة من آل حممد
ُ.اإلمام: حيُث سقَط عموُده وهو، املذهب الشيّع والشيعة والتشيرع

اكنتُيهُالقاعدًُاليتُقاَمُعليهواُبيوانهمُُ(فكر  غيبة اإلمام)ُولكنَُُُُُُّ
هم عُوأمسكُبنيانهمُعونُاالنهيوارُأموامُعووامِّ هلوذاُأصوبَحُ،ُبعدُأنُتصدَّ

ُعليوهُُ(ابونُللحسونُالعسوكري)اإليمانُبغيبةُ هووُاملحوورُاذليُتودور 
فلومُيكونُ،ُودانُبذلكُأكرثُشيعتهمُبعدُاتلخب طُواالضطراب،ُعقائدهم
ُذلكلشيوخُ ىلعُ:ُأي،ُالشيعةُملجأُإالَّ ُفكرًُالقولُبغيبةُاإلمامُحفاظواُ  إالَّ

 .؟؟دسائسهمُيفُمذهبهمُالشييعُمنُاالنهيار

                                                                                                                             

 .(وتل اط اا وق في  : افرتاق اا  لد بل  د   اإلد م اال كوي ) 613ُاسظو : اا ي ش املخح رح ص (1)

 .131ق ال  واا وق صُاسظو : امل (1)

 .4/117ن يف ط لد طار ااق رئ   4/193ُاسظو : دوو  اايها   (6)

ث ن    هللع ن    ~طاد اان ذ وه  ش   اا    ند  األ ب ب ذ و) 11/116حب ر األ  ار  ن  138املق ال  واا وق ص (4)
 .(ااغ  د

ن حبن ر   (وتلن اط اا نوق   ال نكوي  في  : افرتاق اا ن لد بلن  وفن ح اإلدن م ا    ) 613اا ي ش املخح رح ا م    ص (1)

 .(..ديف ذ و دياها ااياأ ر ا  ا اا وقد احملق ب ب) 67/11ر  األ  ا
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هو ايي َوَتدَع عقيدد  ، ابن سبأ ايلهودي: وإذا اكن شيخ شيوىن الشيعة األول     
 .؟اليت يه أساس تشيرعهم (باإلمامة انلص ىلع يلَع )
بعدد انتهائهدا  (لفكر  اإلمامدة)هو ايي َوَتَع اعديل ، سبأ آخرفإنَّ هناَك ابن      

لكنده ، أو أنه واحٌد من ُمموعة َوَتَعت هذه الفكر ، حسيَّاً بانقطاع شسِل احلسن
أبووُعمورُعثموانُبونُسوعيدُ:ُهذاُالرجلُهوو، هو الوجه اعا ُ هلذه اىعو 

وثقتوهُُىلعُعداتلوهُجمتمعوةٌُُالشويعةُ و)511ُاألسديُالعسكريُتُالعمري
ُ.(1)(وأمانته
ُ.(2)ََُعَم أنَّ لإلمام احلسن وَىاً قد اختش وعمره أ بع سنوا ُُُُُ
أكرث الروايا  اكن ابدن أقدل مدن مخد  سدنني ):ُقالُشيخهمُاملجليسُُُُُ
ُ.!؟(3)(أو بسنة وأشهر، بأشهر
أبيده لَم يظهر يف حيا  ، ىلع الرغم من أنَّ هذا الَوَى كما تعرتُ  كتبهم الشيعيةُُُُُ

ََسن 
ْ
ُ.(4)(وال َعَرفَُه اجلمهوُ  بعَد وفاته)احل
ُهذاُالرجلُُُُُُ ُأنهُيعرفهُ(أيُعثمان)ولكنَّ وأنهُوريلهُيفُ،ُهوُاذليُيَزعم 

ُ.؟واإلجابةُعنُأسئلتهم،ُاستالمُأموالُشيعتهم
ُاتلعليقُ:ُُُُُ

                                                           

 .(يف ذ و طوف دأ ير  ر اا  واا ااياأ     ا يف ح ش ااغ  د:  فيٌ ) 143 ح ب ااغ  د ا   سد ص (1)

 .(: ف م  ذ و يف ب    عموه  في ) 186ُاسظو : املي ر اا  ب  ص (1)

 .(ح امد ع  عد اا الم يف اا أي ب ب) 3  11/136 ر األ  ار  حب (6)

 .(ب ب يف ذ و وف ح يبد حمم  اا أ بأ ع د ع  عم  اا الم ود ضع ق ه وذ و وا ه) 641اإلرش ط ص (4)
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حدَّت ، مأنَّ شيوىَن الشيعة يزعموَن أنهم ال يَقبلون إالَّ قول معصو: من الغريبُُُُُ
وها هم يقبلدون يف أهدمِّ عقائددهم الشديعية ، إنهم  فضوا اإلَجاع بدون املعصوم

ولكي منهم يزعُم أنه اعاب ، وقد ادَّع ملل دعواه آخرون، دعو   جل غري معصوم
ولّك واحدد مدنهم َُيدرج توقيعداً ، واكن الْناع بني هؤال  املرتزقة شدديداً ، للغائب

وقدد ذكدَر ، يَدلعُن فيده اآلخدرين ويُددكذبهم، املنتظر يزعُم أنه َصَدَ  من الغائب
ذكر املذمومني ايين ادَّعدوا اعابيَّدة والسدفا   ): بعَضهم شيخهم املجلس يف باب

ُ.(1)(كذباً وافرتاً  لعنهم اهلل
ُوَمنَُمَعهُ ُُُُُ أوُذبورُ،ُابَلْوَحُباسِمُهذاُالوودلُاملزعووم:ُبْلُلقدُرفَ ُعثمان 

ُ.-ُبادئُاألمرُوذلكُيفُ-ماكنُوجودهُ
وُأيبُحممودُ:ُأيبُعبدُاهللُالصاليحُقال)فعنُُُُُُ سأل ُأصوحابناُبعودُم  ِّ
ُ،ُأنُأسأَلُعنُاالسومُواملواكن،ُ إْن دلَلَدُتم ىلع االسدم :ُفخوَرَجُاجلوواب 
 .(2)(وإْن َعَرفُوا املاكن دلروا عليه، أذاعوه
ُهوذا:ُقوالُعنُأيبُعبدُاهللُ):ُوقدُروىُالمي ُُُُُ ال األمورُُصواحب 

يه باسمه إالَّ اكفرٌ  اُقيَلُللحسنُالعسكري،ُ(3)(يُسمِّ :ُقوالُ؟بيَفُنذبره:ُولَمَّ
ُمنُآلُحممدُصلواتُاهللُعليهُوسالمه:ُقولوا) ة  ُ.(4)(احْل جَّ

                                                           

 .(السعد اف وافرتاًا د واا   رح  يب  ع ا اا  ب َّذ و امليد دع ااياأ اطَّ ب ب) 11/637حب ر األ  ار   (1)

 .(ب ب يف ااسعد عأ االسد 1 ح ب ااجد  ) 147-1/143يص ش ااك يف   (1)
 .(ب ب يف ااسعد عأ االسد 4 ح ب ااجد  ) 1/147يص ش ااك يف   (6)

 .(ب ب يف ااسعد عأ االسد 1 ح ب ااجد  ) 1/143يص ش ااك يف   (4)
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مدا يه إالَّ حمداوال  لسدرت ، يبدوا أن عملية كتمان اسمه وماكنده:ُالفاضحةُُُُُ
ال يعر  )ه وهم أنفسهم يقولون َمن إذ كيَف يأمُر شيوخهم بكتمان، هذا الكذب

،ُ(1)(هكدذا واهلل َتد الً ، اإلمام منا أهدَل اعيدت فإنمدا يعدرُِ  ويَعُبدُد غدرَي اهلل
ُ.(2)(من ما  ال يعر  إمامه ما  ميتة جاهلية): ويقولون
وعقيدًُالغيبةُبماُنادىُبهاُعثمانُنادىُبهاُِمنُبعدهُابنوهُأبووُجعفورُُُُُُ

فلََعوَنُ،ُفانقسَم الشيعُة عددَّ  انقسداما (،415ُُأو413ُت)حممدُبنُعثمانُ
همُبعضا ُ هووُالطموعُيفُمجوعُ:ُواكنُالَسوبََبُ،ُوتربَّأُبعضهمُمنُبعو ،ُبعض 

ُبنُعثمانُمنُبعدهُأبوُالقاسمُاحلسونيُبونُروحُ،ُ(3)األموال ُحممد  َ ثمُعنيَّ
َُ،ُفأحَدَثُهذاُاتلعينيُنزااع ُبب ا ُبنيُاملرتزقوة،ُانلوخبيت ُفانفصولواُوَروورث 

ُبينهم ُ.(4)اتلالعن 
ُبنُحممدُالسمري:ُوأخرياً وقطعاً للْناعُُُُُ ُ.(5)أو ُابنُروحُبابلابيةُلعيلِّ

                                                           

 .(هب ب دلوفد اإلد م وااوَّط هللا  4 ح ب ااجد  ) 1/119يص ش ااك يف   (1)

 .183يو  174ا  قد   1/173  176  ( ح ب عق ب األعم ش : عق ب دأ ا الوف هللد ده)احمل سأ  (1)

 .(في  يف ذ و طوف دأ ير  ر اا  واا ااياأ     ا يف ح ش ااغ  د) 163ح ب ااغ  د ا   سد صُاسظو :   (6)

سل   االموي يب  ااق سد اا ع بنأ رو    ذ و هللق دد يبد ول و حمم  بأ عالم   بأ) 111ُاسظو : املي ر اا  ب  ص (4)

 .(دق ده بل ه

ص  ر ن ر اانس ِّ  ير ن ر اف و يورط دنأ   بن ب دن   ) 138-11/137ن حبن ر األ ن ار     134صُاسظو : املين ر اا ن ب     (1)
 .(دأ طوق اخل صد واال دد ب اق  د 
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ُالسمريُيفُمنصبهُثالثُسنواتُُُُُ وشعَر بتفاهة ، اخليبةوأدررتهُ،ُواستمرَّ
اُقيَلَُلُوهووُىلعُفوراشُاملووت، منصبه كوكيل ُمعتمد لإلمام الغائب :ُفلمَّ

ُ.(1)(هلل أمٌر هو بالغه:ُقالُ؟عدكَمنُوصي كُِمنُب)
ُفرتًُنيابةُهؤالءُاألربعةُعنُاملهديُُُُُ ُ.الغيبة الصغر :ُوت سَّمَّ
فبدال ُمنُأنُتكونُبيودُواحودُ،ُعقيدًُالغيبةشيوخُالشيعةُُروقدُطوَُُُُُُّ

أعلنوا انقطداع الصدلة املباِشددر  ،ُمنُشيوخُشيعتهمُيلتيقُباإلمامُمباُشً
للمنتظورُاملوهووموأصَدرَتُادلو،ُباملهدي منسووباُ  :ُائرُاالثناُعريةُتوقيعاُ 

تهدُشييعُهوُنائبُعنُاإلموام ُجم  ُلكَّ وأمدا احلدواد  ):ُيقوولُاتلوقيوع،ُبأنَّ
يت عليكمفا جعوا فيها إىل  وا  حديثنا ، الواقعة ة اهلل ، فإنهم ُحجَّ وأنا ُحجَّ
ُ.(2)(عليهم
ِ ُ؟وملاذاُلمُي رجعهمُإ ُالكتابُوالسنةُُُُُ  وا ذلدَك وشَسدُبوه للبدابا فعلاذمَ ول

قالُأحدُانلوابُعنُاملهديُوهوُشيخهمُأبوُجعفرُحممدُبونُيلعُ ؟السمري
إالَُّ،ُماُدخلناُمعُأيبُالقاسمُاحلسونيُبونُروحُيفُهوذاُاألمور):ُالشلمغا 

                                                           

اا    يبند ااق سند اا نع بنأ رو       ذ و يدو يبد اا ع ع د بأ حمم  اا موي بل ) 7  11/631ار  حب ر األ   (1)

 .(وا ق  ع األعالم به وهد األب اب

فعند ي النو دنأ ي      ويد  ظع ر امللجيا  اا ااند ع ن  صنحد هللد دحنه يف زدن   ااغ  ند      : في  )197ااغ  د ا   سد ص (1)

وع ن عد  يف عالدن   ودواتنا    سن  ويوصن   ه ع  نه      : اا ن ب اال نوو    ) 63  6/1114ن اخلوا   واجلنوا ح    (اي 

وسننن    اا ننن لد   ن (ت ق لننن   ااس ح ننند املق سننند  ) 1/473ن االححجننن   ا   سننند    (يفضننن  ااينننالح ويمت اا نننالم  

 مند  وو ب ااوون ع يف ااقضن ا واا حن ى هلل  رواح اان اا دنأ اا ن لد ف من  رووه عنأ األ         ب ب) 9  18/673-671 

 .ا مج  د 4/11االق ش  ن دوآح  (ع  عد اا الم دأ يحك م اا والد ال ف م  اق ا  ه بوياعد
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ُفيماُدخلناُفيهُ ُنعلم  كمدا تتهدا ُش ، لقد كنا نتها ُش ىلع هدذا األمدروُنن 
ُ.(1)(الالكُب ىلع اجليف

ُمسألةُ،ُنعمُُُُُ مدن ،ُويهُمونُأراكنُموذهبهمُالشوييعُ(غيبوةُاإلموام)إنَّ
َ  كلرياً من شيوىن شيعتهم همُيفُأمره، املسائل اليت حريَّ ،ُوطولُغيبته،ُلشكِّ

ُهلمُذلك،ُوانقطاعُأخباره قَّ ُإ ُ):ُيقولُشيخهمُابنُبابويهُالقيمُ؟وح  رَجعت 
ُبها تهم فوجدُ  أكرَث املختلفنَي إيلَّ ،ُنيسابورُوأقمت   من الشديعة قدد حدريَّ

ُ.(2)(...الشبهة وَدخلَْت عليهم يف أمر القائم ، الغيبة
ُ:ُأيهاُالقارئُاملنصفُالعاقلُُُُُ
 (381  )هذا الشك يف أمر منتظدرهم يف عرصد شديخهم ابدن بابويده القديم ُُُُُ

 .؟فكيَف يكوُن الشكر اآلن بعد ميض هذه القرون الطويلة
ُ

ُالشيعِةَُسبََبَُغيبةُمهديهمُاملزعوم/ُبماذاُي عل831ُِّسُُُُُُ ُشيوخ  ُ.؟ل 
ُ.(3)(ََياُ  القتل):ُج/ُي علِّلوَنُغيبتهُبأنهُُُُُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ

                                                           

ذ و هللق دد يبد ول و حمم  بنأ  ب ب يح اش اا  واا ااياأ     ا يف زد   ااغ  د اايغوى : ) 11/619األ  ار  حب ر  ( 1)

 .(دق ده بل ه بأدو اإلد م ص  ا  اف ع  ه }عالم   بأ سل   االموي يب  ااق سد اا ع ابأ رو  

اا ين  اخلن دس يف   ) 1/76ن حبن ر األ ن ار     (ملق دند : سن ا تنأا ف ااكحن ب    ا) 1/14ش اا اأ ومت م ااسلمند    م  (1)

 .(كحا املأر ذ دسع  يف د حححع صح ب اايدأ ذ وه مم  ذ وه   َُّب بلض د  ال ذ و

يف ذ نو اال ند   :  فين ٌ ) 111ن  ح ب ااغ  د ا   سد ص (ب ٌب يف ااغ  د 9 ح ب ااجد  ) 1/111يص ش ااك يف   (6)

 .(دأ ااظع ر دو ألامل  لد اي حا ا
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! وهم يُلزمون َعدوامَّهم بدأن يعتقددوا بدأنَّ أئمدتهم !كيف يقولون هذا االفرتا ُُُُُ
 .(1)ختيا   منهمبْل وال يَموتوَن إالَّ با، بْل وكيَف يموتون، يَعلمون مَّت يَموتون

 !.وإذا اكن منتظركم قد اختش خلوفه ىلع نفسه     
ويُعلُن نفسه عندما استول آل بويده الشديعة ، فَلَِم لَْم يظهر ساكُن الرسداب     

وا خلفداَ  بدَن العبداس َطدْوَع أمدرهم، ىلع بغداد ُالدوا بسد، وصريَّ يو  يدأجوج وأ
دَل اهلُل فهل اكنت تلك الفرصة غ، ومأجوج دولة اإلس م  ري صداحلة ألن يُعجِّ

 .؟فَرََجهُ 
لَِم لَْم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجر  من دمدا  أهدل السدنة      
 .  ؟أنها اً 
 -وهو من أكدابر سد طني إيدران  -لَِم لَْم يظهر عندما اكن كريمخان الزندي      

 .؟وكي ً عنه ويَعدر نفسه (صاحب الزمان)يرَضُب ىلع السكة اسم إمامهم 
ايي يدزعُم انليابدة عدن ، لَِم لَْم يظهر ايلوم وقد قامت دولدة إمدامهم اخلميدَن     

 .!!؟املعصوم يف لكِّ يش 
وقد َكُمَل عدد الشيعة ىلع حددِّ ُعمهدم أكدرث ، فَلَِم لَْم يظهر حَّتَّ ايلوم: وبعد     

 .!!؟وأكرثُهم من منتظريه،ُ(2)من مائيت مليون
ا لَْم َيُمْت حدَّتَّ اآلن، هذه املد  الطويلة وكيَف اعَش       وإمداُمهم يلّع الرتدا ، ولَمَّ

: قدال، يزعمون أنه لَدم َيُمدت، قوٌم قد َوَقَفوا ىلع أبيَك : جعلُت فداك): قال هل  جل

                                                           

 حن ب ااجند ن بن ب ي  األ مند ع ن عد اا نالم ال من   دحن    تن   ن وي عند ال           ) 1/183ُاسظو : يص ش ااكن يف    (1)

 .رواا   8وذ و ف ه  (  ت   هللال ب رح  ر دسعد

 .161ُاسظو : ااك دد اإلسالد د ص (1)
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، وهم كفاٌ  بما أنزَل اهلل عزَّ وجلَّ ىلع حممد  صىل اهلل عليه وآهل وسلم، َكَذبُوا: قال
َجدِل ولو اكن اهلل َيمُ 

َ
َحد  من بَن آدَم حلاجدِة اخللدِ  إيلده لََمددَّ اهلُل يف أ

َ
َجِل أ
َ
در يف أ

ُ.(1)( سوِل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم
ُ

ُ.؟/ُماُحكمُشيوخُاملذهبُالشييعُفيَمْنُأنَكَرُخروجُقائمهم838سُُُُُُ
ُرسولُاهللُُافرتواج/ُُُُُُ َمدن أنكدَر القدائَم ِمدن وَىي فقدد ):ُقوالُأنَّ
ُ.(2)(رينأنك
،ُيفُغيبتوهُومثلَُمنُأنكرُالقائمُ):ُوقالُشيخهمُابنُبابويهُالقيمُُُُُ

بذلكُر ويُعنُالصواد ُجعفورُ، ملل إبلي  يف امتناعه من السجود آلدم
ُ.(3)(بنُحممد
، واألخبا  الدوا د  يف فضديلة االنتظدا  كلدري ٌ ):ُوقالُلطفُاهللُالصايفُُُُُ

ُ.(4)(متواتر ٌ 
ُ: من غيبته من أصول دينهموانتظا  خروجه ُُُُُ
ُأباُجعفرُقالُأليبُاجلارودُُُُُ عطينََّكُدي ُوديوَنُ):ُروىُالمي ُأنَّ

 
واهللُأل

ُبه ُوجلَّ ُاهلَلُعزَّ ًَُأنُالُهلإُإالَُّاهللُ :ُآبايَئُاذليُندين  ُ،ُشوهاد رسول  ُحممداُ  وأنَّ
                                                           

رط دنيها اا اق  ند واا ن ا     بن ب ) 11  48/131ن حب ر األ ن ار    (يف اا اق د) 3/117  837رو ش ااك د   (1)

 .(ق   ب ا قف ع   د س   و هأل يااي

دنأ طنوق    صن   اف ع  نه وآانه ب اقن  د      ر ن ر اانس ِّ  ير  ر اف ويورط دأ  ب ب د ) 13  11/76ار  حب ر األ   (1)

 .(اخل صد واال دد

 .(طم  كد ب ا ج ط آلدوه تل   املالياا و يف ) 1/11  م ش اا اأ ومت م ااسلمد  (6)

 .ا ي يف 499دسحخا األثو  (4)
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والواليوَةُ،ُواإلقراَرُبماُجاءُبهُمونُعنودُاهلل،ُاهلِلُصَّلُاهللُعليهُوآَلُوسلم
نا،ُوالتسليَمُألمرنوا،ُلَِويلِّنَا ًَُمنُعدوِّ ،ُواالجتهوادَُ،ُوانتظداَ  قائمندا،ُوالرباء
ُ.(1)(والَوَرعَُ

                                                           

 .(ب ب طع  د اإلسالم 13 ح ب اإل    وااك و  ) 1/467يص ش ااك يف   (1)
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/ُماُالفائدًُاليتَُجنَاهاُشويوخُالشويعةُمونُاخورتاعهمُلعقيود835ًُسُُُُُُ
ُ.؟الغيبة
ُ.؟ا تداُد أكرث شيعتهم عن دينهم:ُج/ُالفائدًُالكربىُيهُُُُُ
رب أيهدا القدا   فهدذا لديَ  مدن الكه ولكنده موجدوٌد يف جفدرهم ال تستغُُُُُ

س ُإمامهمُجعفرُالصاد ُ!املقدَّ ُأصحاب  ُقاَلُأحد  ُفيوهُموودلُ):ُحيث  تأملت 
وبلوىُاملؤمننيُبهُمنُبعودهُيفُذلوكُ،ُوطولُعمره،ُوغيبته،ُوإبطاؤه،ُقائمنا
عدن وا تدداد أكدرثهم ،ُيفُقلوبهمُمنُطوولُغيبتوهُوتوىر الشكوك،ُالزمان
ُُ.(1)(وخلعهم  بقة اإلس م من أعناقهم، دينهم

ُ

ً ُاجلمعةُعندُشيوخُالشيعة834سُُُُُُ ُصال ُ.؟/ُمىتُجتب 
ُبهمُُُُُ َجُمهديهمُمنُرسدابهُليكُي صيلِّ ُخَير  ُحىتَّ :ُوذللكُقوالوا،ُج/ُالُجتب 

ُشويوخهمُفقوالُ؟(2)اجلمعةُواحلكومةُإلمامُاملسلمني :ُواعرتَفُبذلكُبع  
ُ.(3)(من ُمان األئمة اكنوا تا كني للجمعة إنَّ الشيعةَ )
ُ

ُاجلهاد ُقبلُخروجُمهديُشيوخُالشيعة833سُُُُُُ ُ.؟/ُهلُجيوز 

                                                           

 .(واالسح الش بغ   تعد ع   غ  حه     ادأ سسأ األ ف ه  د  ب ب) 9  11/113حب ر األ  ار   (1)

 .( ح ب اايالح) 1/39  1113م  و اط اال د د  ُاسظو : د ح   ااكوادد يف شو  ق اع  االالدد حمل (1)

ب سعن  وبنع صنالح     وا خ َّن ُد عين رِ هنيه األ  يف اجلملندِ  صنالحُ  جتناُ )وق ش اخلم ين عس د  ط ا  غ  د هللدن دعد املخح ند :        

 .(اا حا يف صالح اجلملد : امل أاد األو ) 1/131اواو اا س  د   (يح ط وااظعُون يفض   ااظعو ن واجلملُد

 .161 ق  ذاب ش خعد اخل ايد يف  ح به اجلملد ص (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
157 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُامليتوةُِ،ٌُُحدرام إنُالقتاَلُمعُغ ُاإلمامُاملفرتضُطاعت هُ ):ُج/ُروواُُُُُ ،ُمثول 
ُ.(1)(وحَلِمُاخلزنيرُِوادلِمُ
ُاألمر):ُوقالُآيتهمُاخلمي ُُُُُ ولُو،ُيفُعرصُغيبةُويلِّ سولطانُالعرصوُعجَّ

ابوهُالعاموةُوهومُالفقهواءُاجلوامعونُلروائطُ،ُاهللُفرَجهُالريف ُن وَّ يَقوم 
ُيفُإجوراءُالسياسوات : إالَّ ،ُوسوائِرَُمواُلإلموامُ،ُالفتوىُوالقضاءَُمَقاَمه 

ُ.(2)(اعدأ  باجلهاد
ُ:ُتعارضُُُُُ
أنَّ جديش ): احينمدا أقداَم آيدُتهم وإمدامهم اخلميدَنر دوهده قدرَّ  يف دسدتو هُُُُُ

وإنمدا ، . ال يتحمَّ ن فقط مسئويلة حفظ وحراسة احلددود.اجلمهو ية اإلس مية
وانلضال مدن أجدل ، يتكفَّ ن أيضاً حبمِل  سالة  عقائدية  أي اجلهاد يف سبيل اهلل

ع حاكمية قانون اهلل يف اكفة أ جا  العالم ُ.(3)(تَوَسر
ُ

ُاملجاهوديَنُاذل835سُُُُُُ كم  ماُح  ُ/ُإذاُ  وارُىلعُمورِّ فَّ وواُبوالَدُالك  يونُفَتح 
ُ.؟اتلاريخ
لُون):ُج/ُقالُإمامهمُُُُُ ُيفُادلنيا،ُالويُل يتعجَّ ُيفُاآلخورًُِ،َُقتَلَة  واهلل ،ُوَقتَلَة 

ُُُ.(4)(ولوُماتواُىلعُف ر شهمَُما الشهيُد إالَّ شيعتنا
                                                           

 ن تعنياا  (ب ب طر ش عموو بأ ع    وامللحياند ع ن  يبند ع ن  اف      1 ح ب اجلع ط  ) 1/787فووع ااك يف   (1)

  .(ب ب دأ جيا دله اجلع ط) 1  3/1683األحك م  
 .(م ف ه د     : امل أاد ااال   داملوت د ااال االد : اإل ك ر ب ا   ن رح ) 1/461اواو اا س  د   (1)

 .13وُاسظو : اا  لد األروى اان يص رتع  وزارح اإلرش ط اإلاوا  د ص 13اا سح ر جلمع راد هللاوا  ص (6)

 .(ب ب املواب د يف س    اف عي وو ) 6  3/1674تعياا األحك م   (4)
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ُ

همُا وا ُعرو836ُسُُُُُُ ُإموام  /ُماُعقيدًُشيوخُالشويعةُفيمواُسويفعل ه 
ُ.؟ملزعومُعندُخروجها
ُ: { االنتقامُمنُأيبُبكرُوعمرُواعئشة -8ُج/ُُُُُُ
نتََظرُُُُُ مُالْم  ه  َُمهديَّ ُالشيعةُبأنَّ يوخ  َحُش  ييُأباُبكورُوعمورُ،ُلقدُرصَّ ،ُ}حي 

ُيَصلبهماُىلعُجذعُخنلة يصولبهماُىلعُُثومَُّ)ُويقتلهما لكَّ يوم ألف قتلة،ُثمَّ
ُرحيوا ُُيوأمرُ ُثومَُّ،ُفتحرقهماُوالشوجرًُضرمنُاألُعرجُ ُنارا ُُويأمرُ ،ُالشجرً

:ُقوالُ؟ديُذلوكُآخورُعوذابهماياُسيُِّ:ُقالُاملفضل،ُفتنسفهماُيفُايلمُنسفا ُ
ُ.(1)(هيهاتُياُمفضل

ُيوومُلويكُخيورجُُُُُ مُلكَّ ه  فينوتقمُ،ُوي صنِّفونُاألدعيةُاليتُي ْدىَعُبهاُقوائم 
ُ.(2)منهما
َهَر املهددير ):ُوقالُاملجليسُُُُُ ََ سدُيحيي اعئشدَة ويُقديُم عليهدا فإنده ، إذا 
ُ.(4)(احلدَّ 

ُ

 :ُوضعُالسيفُيفُالعرب -5ُُُُُُ

                                                           

 .ا أ بأ س  م   اا د 188-187خمحيو بي  و اا رو   ص (1)
 .(  ر يف     د رولحه ع) 83-1/81سظو : األ  ار ااسلم   د  وُا       
 .حملم  رض  اا    د ااسج د 169ن اا  لد وااوولد ص 196-191ُاسظو : خمحيو بي  و اا رو   ص (1)
 .ا مج  د 647ح  اا قع ص (6)
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،ُايبحماُبيَقُبينناُوبنيُالَعَربُإالَُّ:ُقالُأبوُعبدا ُ):ُروىُانلعما ُُُُُ
ُ.(8)(وأومأُبيدهُإ ُحلقه

ق :ُاتلعليقُُُُُ يُ حظ أنَّ هذا االستئصال العام الشامل للجدن  العدريب ال يُفدرِّ
: ويلدك  و  شديوخهم الفدرس، شيع وُسَنِّ مع أنه يُوجد شيعة من العدرببني 

َمدا إنده ال ََيدرُج َمدَع ، فإنَّ هلم َخدرَب ُسدو   ، ات  الَعَرب): عن أيب عبد اهلل أنه قال
َ
أ

وحرُب اخلميَّن ىلع الشعب العرايق وب  تفري   بني شديعته ،ُ(5)(القائم منهم واحد
 .القتل العام للَعَرب: وهو،   هذا املبدأوُسنَّتِه يه بدايٌة يف تطبي

 :  أف  آَن لكم يا شيعَة العرب     
َ  دينكم هو      َع وأسَّ ابن سبأ ايلهودي وإخوانده مدن : أْن تعلموا أنَّ ايي اخرَتَ

دونكم بمهديِّهم إذا خَرَج بقتلكم لُكِّكم وانظدروا  ؟املجوس، انظروا كيف يتوعَّ
صدول ديدانتهم احلقيقيدةإىل ما اخرَتََعُه شيوىُن مذ

ُ
ويه املجوسدية ، هبكم حوَل أ

 .؟وايلهودية
، أحيا َملِِك ديانتكم كرس  أنَّ أمرَي املؤمنني يلّع : َ َو  شيوىن شيعتكم     

 ؟أقسمُت عليِك يا َججمة هخربيَن مدن أندا ومدن أندِت ): وقال جلمجمة كرس 
ا أنَت فأمرُي املؤمنني: فقالت اجلمجمُة بلسان  فصيح وإمداُم ، وسديُِّد الوصديني، أمَّ

                                                           

يف صن حه   يوُر دن   ببن  ) 14  141وهن  دنأ ي ن بو تالدنيح ااك ن ين ص      683ااغ  د حملمن  بنأ هللبنواه د ااسلمن  د       (1)

ن سن ه ويرالقنه وعن ط يصنح به      بن ب ) 131  11/649ن حب ر األ ن ار    (وس ته وفل ه ود   يش دأ ااقوآ  ف ه 

 .(ح اش يصح به صيون وري   َّ زد  ه 

ا )ن حبن ر األ ن ار وف نه :     (يف ذ و طوف دأ ص  ته ودس زاه وس ته :  فيٌ ) 638 ح ب ااغ  د ا   سد ص (1)

 .(..ب ب س ه ويرالقه وع ط يصح به) 31  11/666  (خيو 
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ا أنا، املتقني .. ولكَن مدع هدذا .فعبُد اهلل وابُن أمِة اهلل كرس  بن أنو شريوان: وأمَّ
مٌة يلعَّ  ...الكفر خلَّصَن اهلل تعاىل من عذاب انلا  ُ.(1)(وانلاُ  حُمرَّ

 .؟وملِاذا يُعِمُل َمهديركم املزعوُم َسْيَفُه فيكم     
ألديَ  ، وَجيع أئمدتكم َعدَرٌب  وأمري املؤمنني ، َعَريبي  هلل ألنئَّ  سوَل ا     

 .!؟!! أْم أنه ِمن يهوِد فُقها  أصبهان!..َمهديكم املزعوُم َعَريبي 
ُيَذهَبُ):ُوروواُُُُُ ُحىتَّ ُهذاُاألمر  ُ.(5)(تسعة أعشا  انلاسالُيكون 
ُتعارضُ:ُُُُُ
األمدُر حدَّت يدذهَب ثللدا ال يكدوُن هدذا : عن أيب عبد اهلل ع يقدول):  وواُُُُُ
ُ.(3)(انلاس
اجُبنيُالصفاُواملروًُ-4ُُُُُُ ُاحْل جَّ َبأ ُبمرانُبنُأعنيُوميرسُ):ُرووا:ُقتل 

ُ.(4)(ََيبطان انلاَس بأسيافِهَما بنَي الصفا واملرو ابنُعبدُالعزيزُ
ُالفقيهُالشييعُنائٌبُعنُإمامهمُالغائبُُُُُ ُواذليُيَرىُبأنَّ ،ُوحاوَلُاخلمي  
ُفق ُبتنفيذُهذاُاحللمُاملجويّسُيفُابلَّلُاحلرامُبمكةُاملكرمةُيفُحجِّ ه  اَمُأتباع 
ُاهللُخيََّبُآماهلم8317 ُبَعَمِلُحوادِثُاتلفجو اتُيفُ،ُ،ُولكنَّ ه  ُقاَمُأتباع  ثمَّ

                                                           

 .(ت را  يد  املؤدسع ) 41/114حب ر األ  ار   (1)

ب ب عالد   ظع ره صن  ا  اف ع  نه دنأ اا ن    د واان و ش وغن  ذانب وف نه         ) 113  11/144ار  حب ر األ   (1)

 .(ذ و بلض يشواط اا  عد

 .(دأ ااظع ر اال د امل  لد اي حا األدو  يف ذ و فيٌ ) 119 ح ب ااغ  د ا   سد ص (6)

 .(ااوولد:  19ب ب يب اب ااسي ص دأ اف تل   ودأ آب  ه ع  ه ص : ) 7  16/43حب ر األ  ار   (4)
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ُ اجُاآلمنني8314ُحجِّ وارُ،ُوذَهَبُضحيَّتهاُبع ُاحْل جَّ مَّ اجُوع  جَّ ُح  َحِفَظُاهلل 
ُ.بيتهُالعتيق

 :ُواحلجرًُانلبوية،ُواملسجدُانلبوي،ُاملسجدُاحلرامُمُ دُْهَُ -3ُُُُُُ
حىتُيَور ّدهُُالقائُم يَهدُم املسجد احلرام:ُقاَلُُعنُأيبُعبدُاهللُ):َُروواُُُُُ

ُ.(8)(ومسجدُالرسولُصَّلُاهللُعليهُوآَلُإ ُأساسه،ُإ ُأساسه
َرَُمهدي همُاملزعومُمنُاخلروجُمنُخمبأهُُُُُ ُقلوَعُنفَُّ،ُوعنَدَماُتأخَّ َذُالقرامطة 

ولكنُلَومُيوذهبواُبوهُإ ُ،487ُاحلجرُاألسودُيفُغزوهمُملكةُاملكرمةُاعمُ
ُ.!!سنةُ(55)وبيقُيفُحوزتهمُ،ُبلُذهبواُبهُإ ُابلحرينُ(قم)
ُأموَ ُاملوؤمننيُ ؟وأيَن سدتكوُن قِبلَدة انلداس ؟وملِاذاُُُُُ َخَطوَبُيفُُ<روواُأنَّ

ُبمواُلومُُياُأهَلُالكوفةُِ):ُفقال،ُمسجدُالكوفة ُوجولَّ ُعوزَّ مُاهلل  لقدَُحبَاك 
منُفضل ُبهُأحداُ  ،ُوبيوتُإدريوَسُوبيتُنووحُ،ُم صالَّكمُبيتُآدمَُ،ُحَيْب 

ُإبراهيمَُ وال تذهُب األيداُم والليدايل حدَّت يُنصدَب احلَجدُر األسدوُد .ُ.ومصَّلَّ
 ُ.(2)(فيه
ُمهديهمُيقولُُُُُ ُإ ُيرثب):ُوزعمواُأنَّ ُ.(3)(فأهدُم احلجر ،ُوأيجء 

                                                           

ن حبنن ر األ نن ار   (يف ذ ننو طننوف دننأ صنن  ته ودس زاننه وسنن ته      فيننٌ )واا  ننظ اننه   633ااغ  نند ا   سنند ص  (1)

 .(...هع ط يصح بس ه ويرالقه وب ب ) 83  11/668 

وسنن    اا نن لد  ن (بنن ب فضنن  امل نن و  وحودحعنن  وثنن اب دننأ صنن َّ  ف عنن   ) 17  1/116دننأ ال ىضننوه اا ق ننه   (1)

 .(... ال ر اايالح ف ههللوا  دأ بل   و تأ   اسحح  ب قي  د ج  األعظد ب اك فد ب ب) 18  6/639 
 .(ب ب ااوولد) 161  16/134حب ر األ  ار   (6)
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همُوآيوت همُاملعوارصُحسونيُاخلراسوا ُُُُُ إنَّ طوائدَف الشديعِة ):ُقالُشيخ 
بون ِمن حني  آلخر

سة ، أنَّ يوماً قريباً آ   ، يرَتقَّ يَفتُح هلم تلك األ ايض الُْمقدَّ
خدر 

ُ
وا ، فيطوفدوا ببيدت  بِّهدم، يلددخلوها آمندني ُمطمئندني، ملدر   أ ويُدؤدر

. وال يكدوُن هنداَك سدلطاٌن .َيهمويزو وا قبوَ  ساداتهم ومشا، مناسكهم
ُعليهمُبهتكُأعراضوهمجائٌر  رموةُإسوالمهم،ُيتجاوز  وسوفِكُ،ُوذهوابُح 

وعودوانا ُ،ُدمائهمُاملحقونة لماُ  ُتعوا ُ،ُونهِبُأمواهلمُالْم حرَتمةُظ  وَقُاهلل  حقَّ
ُ.(1)(آمانلا
قويَمُيفُعبوادانُيفُُُُُُ

 
ُأ ُومجواه يي مُاملوافوق87/4/8474ُويفُاحتفاٍلُرسيمي

ُشويوخهمُوهوو،ُتأييداُ  ورًُاخلمي 81/3/8444ُ ادلبتوورُحممودُ:ُألىقُأحد 
ُقواَلُفيهوا،ُمهديُصاديق طبة  ُح يدا إخدواين املسدلمني يف مشدا ق ):ُخ  رصِّ

ُ
أ

مدة َحدَرُم اهلل اآلمدن حَيتلرهدا رشذمدٌة مدن ، األ ض ومغا بها أنَّ مكَة املكرَّ
ُيفُإعالمُا،ُووَعَدهمُبفتحهاُ(2)(ايلهود ًُ:ُدلولةُاخلمينيةوَيكرث  الصورُاملعربِّ

ُالكعبة:ُومنها،ُعنُهذاُاالعتقاد ،ُوإ ُجانبهاُاملسجدُاألق ،ُصورًُت مثِّل 
هيٌدُقابضٌةُىلعُبندقيةُ:ُينهماوب ُ  القبلتني:ُوحتتهاُتعليٌقُنص  ُُ.(3)َسُنحرِّ
 : (4)حكمُآلُداودُإقامةُ ُ-5ُُُُُُ

                                                           

ن وون ا   هلل  دكح د طار ااحقوانا ب اقن هوح   ى  ح بهيه  ق وا خواس  د ن  166-161   ض ا ااح  ع صاإلسالم ع (1)
 . و ب ا غ   ااالالثد االوب د واا  رس د واإلجن  يادن وح ز ع   رض  وزارح املل رف اإلاوا  دع   غالفه بأ ه ُ 

 .م17/6/1979ظعوا  دأ ا م  11عد ُيذال  هيه اخل  د دأ : ص   ااال رح اإلسالد د دأ ع  ا  ن اا   (1)

 .17/11/1433ن وُاسظو : ووا ح امل اسد اا ل طاد  13/13/1433يف  (43)ع ط  -جم د اا ع   اإلاوا  د  (6)
 .يي ي عد اس خ   اا اأ اإلسالدد واوول   هلل  طاأ اا ع ط !! (4)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
163 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ألئمةُعلويهمُالسوالمُأنهومُإذاَُظَهوَرُباٌبُيفُا):ُبوَّبُثقةُدينهمُالمي ُّ     
مُ ْمر ه 

َ
علويهمُالسوالمُ،ُوالُي سوألونُابلينوة،ُحَكُموا حبكم داود وآل داودأ

أل(،ُوالرمحةُوالرضوان ُبنُاحلسنيُس  ُيلعَّ كٍمُ):ُوروىُبأنَّ ُح  مونَُبأيِّ ُ؟حَتك 
انا به ُ وُح الُقُدسُحكمُآلُداود:ُقاَلُ  .(1)(فإْن أعيانا يشٌ  تلَقَّ
يقيض القائم بقضايا يُنكرها بعض أصحابه ممن ): عن أيب جعفر قال:ُارضتعُُُُُ

ثدم ، فيقددمهم فيرضدب أعنداقهم، قد َضب قدامه بالسيف وهو قضدا  آدم 
يقيض اثلانية فينكرها قوم آخرون ممن قد َضب قدامه بالسيف وهدو قضدا  داود 

 ،ممدن قدد ثم يقيض اثلاثلة فينكرها قوم آخدرون ، فيقدمهم فيرضب أعناقهم
ثدم ، فيقددمهم فيرضدب أعنداقهم، َضب قدامه بالسيف وهو قضا  إبراهيم 

ُ.(5)(يقيض الرابعة وهو قضا  حممد صىل اهلل عليه وآهل ف  ينكرها أحد عليه
فمن ، إذا قاَم قائُم أهل اعيت قََسَم بالسويَّة ، وَعَدَل يف الرعيَّة):  ووا:ُتعارضُُُُُ

َ املهدير مهدياً ألنده ومن عص، أطاعه فقد أطاع اهلل اه فقد عىص اهلل ، وإنما ُسيمِّ
يهدي إىل أمدر  خديف ، ويسدتخرج اهدو ا  وسدائر كتدب اهلل عدزَّ وجدل مدن اغ   

وبدنَي ، وبنَي أهِل اإلجنيدل باإلجنيدل، وحَيُكَم بني أهل اهو ا  باهو ا ، بأنطاكية
بو  بو  بالزَّ ُ.(4)(وبني أهل القرآن بالقرآن، أهل الزَّ

عو  إىل اىيانة العاملية اليت تَرفُع شعاَ  املاسونية: أيُُُُُ  .!؟اىَّ
                                                           

 (و  َيْدُوُهد حَكُم ا حبكد طاوط وآش طاوطب ٌب يف األ مد ع ي عد هللذا َظع  4) ح ب ااجد   1/633يص ش ااك يف   (1)

 .(...وري   َّ زد  هن وع ط يصح به ن س ه ويرالقه  ب ب) 137  11/689حب ر األ  ار   (1)

ن حبن ر   (يف صن حه وسن ته وفل نه ودن   نيش دنأ ااقنوآ  ف نه          يوُر : د 16ب ب ) 13  146ااغ  د ا سلم  د ص (6)

 .136  11/611اا  ب اا  ب   األ  ار 
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ُإيلهُبنَيُالور كنُ):ُأنهُقالُوحاشاهُ~وروواُعنُابلاقرُُُُُُ واهللُلكأ ُأنظر 
ُ.(1)(ىلعُالَعَرِبُشديد،ُيُبايُع انلاَس ىلع كتاب  جديد  واملقامُ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ذلَك تعدرتُ   وايداتكم السدابقة بدأنَّ أفعداَل  َوَمعَ ، مساكني يا شيعة الَعَربُُُُُ

 !.َُيرُج كتاباً غرَي القرآن املوجود عند املسلمني اآلن: القائم مهدي شيعتكم
واحلسدني ، واحلسدن، ويلعّ  وبأنه يَسرُي يف انلاس خ َ  سدري   سدوِل اهلل      
  عليده وآهل  إن اهلل تبا ك وتعاىل بعدث حممدداً صدىل اهلل): (2)فيف حبا  األنوا
 (.نقمةً  وبعَث القائم ،  محةً 
ُأباُجعفرُعنُالقائمُُُُُ  ً َلُزرار

َ
وٍدُصوَّلُاهللُعليوهُ):ُوَسأ مَّ ًُِحم  ُبسو  أيس  
ُفداكُلِومَُ:ُقلتُ!ياُزرارًُماُيس ُبس تهُهيهدا ُهيهاَ  :ُقاَلُُ؟وآَل علت  ُ؟ج 
تهُباملنُِّ:ُقال مَّ

 
ُرسوَلُاهلِلُصَّلُاهللُعليهُوآَلُساَرُيفُأ ، يتألَُّف انلاس اكن،ُإنَّ

ُ ُ.(4)(يَسرُي بالقتل وال يستتيب أحداً والقائم 
 : فمقتىض هذا عند شيوىن الشيعة     

                                                           

وتنو    دنو بنه اا ن لد دنأ ااين  وااكنف واال حظن ر ا  نو         ف من  يُ  يودن  رُ :  11ب ب ) 1  133ااغ  د ا سلم  د ص (1)

ود   اا ن لد يف زدن   ااغ  ند    ن فض  ا حظ ر اا و   ب ب) 43  11/161 ر األ  ار  ن حب (االسحلج ش بأدو اف وت ب ه

 .(ود  اس غد فل ه يف ذاب اايد  
 .(ح اش يصح به صيون ب ب س ه ويرالقه وع ط يصح به وري   َّ زد  ه ) 9  11/614-611  (1)

 (يف صن حه وسن ته وفل نه ودن   نيش دنأ ااقنوآ  ف نه          يوُر : دن  16ب ب ) 14  167-163ااغ  د ا سلم  د ص (6)

حن اش  يون ورين   َّ زد  نه   ن وعن ط يصنح به   ن ب ب س ه ويرالقه ) 139  (ب ا ع): وف ه  11/616حب ر األ  ار  

 .(يصح به ص  ا  اف ع  ه وع   آب  ه
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؟ أفد  ؟واحلسدني ، ويلَع واحلسدن أنَّ القائَم ال يَسرُي بسري   سوِل اهلل      
 .؟(املسيح اىجال)أو  (إُسائيل)يكوُن قائُمُكم الُْمنَتَظر هو دولة يهود 

 .؟وملاذا ُحكم آل داود     
فقياُم دولة إُسائيل ال بُدَّ أْن  ؟أليَ  إشا   إىل األصول ايلهودية للتشيرع     

وإذا قامت دولُة إُسائيل فإنَّ ِمن أوائل أعماهلا وتع ، يسودها حكم آل داود
ة هدم املسجد : وحلم دولة بَن إُسائيل، السيف يف املسلمني من الَعَرِب خاصَّ

عيه ، وأن يَضعوا بدَل القرآن كتاباً جديداً ، ملسجد انلبويوا، احلرام وما يَدَّ
، هو َعَدد أسباط بَن إُسائيل، مؤسس مذهب التشيع من أنَّ األئمة اثَن عْش

ُُ: واهلل سبحانه وتعاىل وكرهوا جربيل  ُ ُُ ُ  ُ   ُُ

  ُُُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ

      ُُ ُ  ُُُُ  ُُ  ًُ[41ُ-47]ُسورًُابلقر. 
ُاملواريثُ-6ُُُُُُ ُتغي   ُأنهُقاَلُوحاشاهُ~د ُروواُعنُالصا: ُاهلَلُآىخُ): إنَّ

ُاألبدانُبأليفُاعم ُأنُخَيلَق ُبنيُاألرواحُيفُاألظلَّةُقبَل ناُ، ُقائم  فلوُقدُقاَم
ُيفُاألظلَّة ُاألخُاذليُآىخُبينهما ْورََث

َ
ُابليتُأ ُأهل ُي ورثُاألخُمنُ، ولم

ُ.(1)(الوالدً
ُ

ُ.؟املزعومُ/ُهلُورَدُعنُشيوخُالشيعةُتوقيٌتُخلروجُقائمهم837سُ      
ُ:ُ(2)فيفُأصولُالاكيف،ُج/ُنعمُُُُُ

                                                           

 .(ب ب االعحق ط يف ااس    واألروا ) 86االعحق طا  البأ ب ب اه ص (1)

 .(ب ب يف ااغ  د) 7  1/668  (1)
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ُعليَّاُ ُُُُُ ئَلُُ<أنَّ ًُوالَغيْبَة):ُس  ُاحْلَْ َ أو سدتة ، سدتة أيدام:ُقالُ؟َكْمُتكون 
ُ، أو ست سننيأشهر  ُهذاُلاكئنٌُ:ُفقلت  ُُُُ(...بماُأنهُخملوٌ ُ،ُنعم:ُفقالُوإنَّ
همُظهورهُيف !؟فَلَْم ََيُْرجُُُُُ  .؟منُالَغيْبَة السبعني فوقَّتُشيوخ 
وهُإ ُ؟فَلَْم ََيُْرجُُُُُ ُ.؟مائة وأ بعني سنة فغ َّ
همُبعَدُذلَكُُ؟!فَلَْم ََيُْرجُُُُُ علََنُشيوخ 

َ
ُ.؟؟أنه ال َوْقَت ُمعنيَّ  خلروجهفأ

 .!!واستبدَّ  بهم احلري ، أْن طاَل بهم االنتظا  وذلكُبعدُُُُُ
تهمُالمي ُنفسهُُُُُُ جَّ :ُقوالُعنُأيبُعبودُاهللُُعنُأيبُبص )فروىُح 

ُ.(1)(إنا أهُل بيت  ال نَُوقُِّت ، َكَذَب الوقَّاتون:ُفقالُُ؟سأتل هُعنُالقائمُ
ُ

/ماُاملخرجُاذليُخرجواُبهُأمواَمُأتبواعهمُمونُعقيودًُوجووب831ُسُُُُُُ
ُ.؟انوتوظارُمهديهمُاملزعوم

ُ.؟بعموم والية الفقيه:ُج/ُيهُقوهلمُُُُُ
لكر  ايدة  تُرفدُع قبدَل قيدام ):ُ-وحاشاهُُ-أنهُقالُُ~ُفافرتواُعنُأيبُجعفرُُُُُ

ُ.(2)(القائم فصاحبها طاغوٌ  يُعبُد من دون اهلل عزَّ وجلَّ 
ُ.(3)(وإن اكن  افعها يدعو إىل احل ):ُقالُاملازندرا ُُُُُ

                                                           

 .(ب ب  واه د ااح ق   6 ح ب ااجد  ) 1/171يص ش ااك يف   (1)

 .(ا م ااق  دد ح اا      411 ح ب ااووضد  ) 8/1114ااووضد دأ ااك يف   (1)

 .(ا م ااق  دد  ح ب ااووضد : ح اا     ) 11/447شو  يص ش ااك يف   (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
167 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

هُلم بعض ص حيا  مهدديهم املزعدومُُُُُ دا احلدوادُ  ): واخرتعوا توقيعاً َُيوِّ وأمَّ
دُة اهلل الواقعُة فا  يت عليكم وأندا ُحجَّ جعوا فيها إىل ُ وا  حديثنا فإنهم ُحجَّ
ُ.(1)(عليكم
فاستقرَّ الرأي عند شيوخهم ىلع أنَّ واليدة فقهدائهم خاصدة بمسدائل اإلفتدا  ُُُُُ

وأملاهلا وأما الوالية العامة اليت تشمل إقامة اىولة فديه مدن خصدائص الغائدب 
وا ىلع ذلك !حَّت يرجع  !.واستمرر

قد مدرَّ ىلع ):ُفقال،ُحىتَُضَجَرُاخلمي ُمنُطولُاالنتظارُلعلمهُخبرافتهُُُُُ
لددو  ، الغيبددة الكددرب  إلمامنددا املهدددي أكددرث مددن ألددِف اعم  

ُ
وقددد َتُمددرر أ

ُ.(2)(..السنني
ة ىلع انلاس)وقالُاخلمي ُعنُنفسهُوزمالئهُبأنهمُُُُُُ ُجَّ

ْ
كمدا اكَن ، هم احل

ة اهلل علديهم صالرسوُل  فدإنَّ اهلَل ،  َمدن يتخلَّدف عدن طداعتهمولّك ، ُحجَّ
ُ.(3)(يُؤاخذه وحُياسبه ىلع ذلك

األنبياُ  َجيدَع مدا فُدوَِّض إيلهدم ُ(4)وىلع لكِّ حال فقد فَوََّض إيلهم):ُوقالُُُُُ
ُُ.(5)(وائتمنوهم ىلع ما اؤتمنوا عليه

ُ:ُالقاصمةُُُُُ
                                                           

 .111تق م ختوجيه ص (1)
 .13ااك دد اإلسالد د ص (1)

 .83املي ر اا  ب  ص (6)

 .الين : زدالاه دأ فقع ا ش لحه (4)

 .83ااك دد اإلسالد د ص (1)
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تهم اخلميَن ىلع فساُُُُُ د مدذهب شديعته مدن هذه شهادٌ  خطريٌ  من آيتهم وُحجَّ
وأنَّ عقيددتهم يف ، أصله وأنَّ إَجاع طائفته لّك القدرون املاتدية اكن ىلع تد لة

روا من أجله الصحابة، انلصِّ ىلع إمام ُمعنيَّ  أمٌر فاسدٌ  أثبَت اها يُخ ُ{ُوايي كفَّ
ون للخروج عليه بعقيدد  جديدد  ويه ، والواقُع فساده بوتوح تام وهاهم يضطرر

هدر !الفقيهعموم والية  ويئسدوا مدن خدروج صداحب ، بعد أن تطاوَل عليهم اىَّ
فأفَرَغها اخلميَنر نلفسه وععض ُم ئه مدن ، ىلع ص حياته لكِّها الزمان فاستولوا
وبالرغم من عدم وجدود ندَص ىلع شدخِص َمدن يندوب عدن ): فقها  شيعته فقال

  يف معظدم . موجدود.حال غيبته إالَّ أن خصدائص احلداكم الْشديع اإلمام 
 .(1)(فقهائنا يف هذا العرص

ُُ ُُُُُُ

ُ.؟/ُماُيهُاحلقيقةُيفُانتسابُشيوخُالشيعةُآللُابليت834سُُُُُُ
ُشويعيتُلَومُ):ُقوالُ<ج/ُروىُالمي ُأنُأم ُاملؤمننيُعليواُ ُُُُُ ت  لووُموَّيَّ

ين،ُأجدهمُإالَُّواصفةُ  صوت همُ، ولو امتحنتهم لََما وجدتهم إالَّ ُمرتددِّ ولوُتمحَّ
َُ ُلَمُيبَقُمنهمُإالَُّماُاكنُا،َُماَُخل َصُمنُاأللفُواحدٌُل ،ُولوُغربلتهمُغربلة 

ُ.(2)(..ُننُشيعةُيلعُي:ُإنهمُطاملَاُاتكواُىلعُاألرائِكُفقالوا
ُاألطفوالُِ،ُياُأشباَهُالرِّجوالُوالُرجواَلُ):ُ<وقالُُُُُُ ل ووم  ُربَّواِتُ،ُح  قوول  وع 

ُأ ُلَومُأررومُولَومُأعورفك ُواهللُجو،ُماحْلِجال،ُلووددت  ،ُرَّتُنَوَدَما ُمعرفوة 

                                                           

 .49-48املي ر اا  ب  ص (1)
 .(ح اا اأو   ودأو   193 ح ب ااووضد  ) 8/1376اك يف  ااووضد دأ ا (1)
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واُ  مُاهللوأعقبتُذمَّ وشوحنتمُصودريُ،ُلقودُمألتومُقلويبُقيحوا ُُ!قواتلَك 
ُ.(1)(..غيظا ُ
ُفقالُ<ورفعُاحلسنيُُُُُُ ُيفُداعئهُىلعُشيعته ُيده ُإ ُ): ُمتَّعتهم ُفإْن امهللَّ

قهمُفَِرقَا ُ فإنَّهم ُ؟والُت رضُالوالًُعنهمُأبدا ُ،ُواجعلهمُطرائقُقَِدَدا ُ،ُحنٍيُففرِّ
ونا ُ.(2)(ثم َعَدْوا علينا َفَقَتلُونا، َدَعْونا يلنرُصُ

ِعنَُُ<وقالُُُُُُ اُط  يَزعمون أنهم ،ُأرىُواهللُأنُمعاويةُخٌ ُاُمنُهؤالء):ُلَمَّ
َذُمنُمعاويةُ، وأخذوا مايل، وانَتَهُبوا ثقل، ابَتَغْوا قتل، يل شيعة واهللُألنُآخ 

َُديم ُبه ُأحقن  ُعهدا  ُيفُأهيلُواومنُبه، ُمنُأنُيقتلوين، ُخٌ  فتضيعُأهلُ،
ُوأهيل ُبييت ُإيلهُ، ُيدفعوين ُحىت ُبعنيق ُألخذوا ُمعاوية ُقاتلت ُلو واهلل

ُ.(3)(سلما ُ
قاتُاجليوبُُُُُ شقِّ اُرأىُزينُالعابدينُنساءُالكوفةُينتدبنُم  والرِّجالُ،ُولَمَّ

ُيبكون كدون إنَّ هدؤال  يب:ُبصوتُضئيلُوقودُنَهَكت وهُالعلَّوة)قالُُ؟معهنَّ
ُ.(4)(َفَمْن َقَتلَنا غريهم، علينا

                                                           

 .(ب ب فض  اجلع ط 3 ح ب اجلع ط  ) 771-1/774فووع ااك يف   (1)
اا ين  ااوابنع يف   ) 116ن هللعنالم اان رى ا   سند ص    (ويهن  ب حنه   شع طح اا نع  ) 141اإلرش ط ا م    ص (1)

 .341جلل و بأ ه د اف بأ من  اا د   13حيا  صن دال  األ (ذ و ع د خمحيوح دأ ير  ر روووه ودقح ه

 .(ه هلل  ااحقي  يف ط ا حقه   كو ع  ه دي اد دل واد و   يع ع   دأ ه اححج و) 1/193االححج     (6)

 .(ه  ااك فدياححج   ف طمد اايغوى ع   ) 1/634االححج     (4)
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 ...يا أهَل اخلتل والغد  واخلذل يا أهَل الكوفة):ُ}وقالتُزينبُبنتُيلعُُُُُُ
،ُفوابكواُبثو ا ُ،ُفإنكمُأَحَرىُبوابلاكء،ُ!ُأجْلُواهللُفابكوا؟أتبكون أيخ

بليتمُبعارها،ُواضحكواُقليالُ 
 
نيتمُبشنارها،ُفقدُأ .ُوب وؤتمُبغضوٍبُمونُ.وم 

ُواملسكنةُ،اهلل لَّة  َبتُعليكمُاذلِّ لو اكَن انلداُس ):ُ~وقالُابلاقرُ، (1)(...ورض 
ُ.(2)(لاكَن ث ثُة أ باعهم نلا شاكاكً والربع اآلخر أمح ، لكرهم نلا شيعة

اُجاَءُز عماءُالشيعةُإ ُأيبُعبدُاهللُُُُُُ فإناُقدُن  نواُنو اُ ):ُفقالواَُلُ~ولَمَّ
ورنا ه  ً ُدماءنواُيفُ،ُتَُلُأفئودتناوماتو،ُانَكرَستَُلُظ  واسوتحلَّتَُلُالووال

م ُ:ُقالُ؟الرافضةُ :ُفقالُأبوُعبدُاهللُ،ُحديٍثُرواهُهلمُفقهاؤ ه  ،ُنعم:ُقلت 
وُكم:ُقال اُكم به، ال واهلل َما ُهْم َسمَّ ُ.(3)(ولكنَّ اهلل َسمَّ
فضل الرافضدة ومددح التسدمية ):ُوبوَّبُشيخُادلولةُالصفويةُاملجليسُُُُُ
ُ.(4)رُأربعةُأحاديثوذبُ(بها
ُالقاصمةُ:ُُُُُ
: قال أبدو عبدد اهلل :ُقال أبو احلسن : عن يلع بن يزيد الشاه قال)ُُُُُ

ُ.(1)(ما أنزَل اهلُل سبحانه آيًة يف املنافقني إالَّ ويه فيمن يَنتحُل التشيرع

                                                           

اا قن  ع   بن ب ) 7  41/136ن حبن ر األ ن ار     (هن  ااك فند  ياححج   ف طمد اايغوى ع   ) 1/634االححج     (1)

 .(ح اشيف ت ب األ عج زه صهللدأ  ظعو ود  هلل  امل اسد هلل  رو ع يه  اا    ع املحأروح عأ قح ه ص

 .(دلجياته ودل اد يد ره وغوا ا شأ ه ص  ا  اف ع  هب ب ) 41  43/111حب ر األ  ار   (1)

 .(ر  د اا  ا ت د 3 ح ب ااووضد  ) 8/1916ااووضد دأ ااك يف   (6)

 .(يب اب اإل    واإلسالم وااح  ع ودل   ع  وفض ع  وص  تع )ضمأ  17ب ب  98-31/93حب ر األ  ار   (4)
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ُُُ

ُابليت851ُسُُُُُ ُوطعنُشيوخُالشيعةُ{/ُهلَُسِلَمُآل  ُ.؟مْنَُسبِّ
مواُعوداُيلعُ،ُبل لقد حكَم شيوىن الشيعة بردَّ  آل اعيت لكِّهدمُ؟ج/ُالُُُُُ
ُأباُجعفر!< ُرسوولُاهللُصوَّلُاهللُعليوهُ):ُقالُ!ُفروىُشيوخُالشيعةُأنَّ إنَّ

ا قُبَض صاَ  انلاُس لكرهم أهل جاهلية إالَّ أ بعدةوآَلُوسلمُ يلٌعُواملقودادُ:ُلَمَّ
ُ.(2)(وسلمانُوأبوُذر

ُوطلبوهُمونُالرسوولُُيف قبوهل لإلسد م < يلع دبتلعلم وتردر :ُوقالواُُُُُ
هلةُ وأندا أنظدُر  إنَّ هذا ديٌن َُمالٌف ديَن أيب):ُوزعمواُبأنهُقالُللرسولُم 
ُ.(3)(فيه
بمدذلِّ :ُ<تسميةُسفيانُبنُيلوَّلُللحسونُبونُيلعُ:ُ(4)ويفُبع ُبتبهمُُُُُ

ُُ.<تلنازَلُعنُاخلالفةُملعاويةُبنُأيبُسفيانُُ؟املؤمنني

                                                                                                                             

ن حبنن ر األ نن ار  (دنن  ُروي يف حممنن  بننأ يبنند زاسننا ااننه دقننالص ابننأ اخل نن ب  ) 4/633  163رونن ش ااك نند   (1)

 .(ار وااا ع   االم  وااحق ىوذم االغرت ص    اا  لد ويصس فعد ب ب) 13  31/133 

 .تق م ذ وه (1)

رنو ت  ن    آف من   ني وه دنأ جم ن      :  فين  ) 113ص 334  اا ن ين   سل  اا ل ط البأ ط و  ع ند بنأ طن و    (6)

 .(رو ااقوآ آ  هللواه س رح حمم  ص ي ااك  

 638ااوابنع ص ااقنو   يف  بأ شل د ااوا د دنأ شن  رعد   ا أ ا م    ن اف االق ش 81ُاسظو : االرحي ص ص (4)

 (طتنه دلوفند وال ) 8  133ن طال   اإلد دد البأ رسحد اا ن ي ص  (ح شبد ول و حمم  بأ ااسلم   األأل وص حه )

 .(ا وه يف د  ملد اا أ ملل وادا) 139ص 463 امل قا بل د ام ى   بأ د س ل د بأ اا عا ن تسياه األ    ا
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،ُباحلسونُيفُشوهرُربيوعُاألولَُوَوثدَب أهدل عسدكر احلسدن )بل ُُُُُ
،ُوطعنه ابن بشدري األسددي يف خارصتده،ُوأخذواُمتاعه،ُفانتهبواُفسطاطه

إ ُاملدائن ُ.(1)(فرّدوهُجرحياُ 
يٌب ، فداجٌر مداجنٌ ، جعفٌر ُمعلٌُن الفس ):ُوقالواُعنُجعفرُبنُيلعُُُُُ ِشددرِّ

َُمنُرأيتوهُمونُالرجوالُوأللخمو  قليوٌلُيفُخفيوٌفُ،ُهوتكهمُنلفسوه،ُأقل 
ُ.(2)(...نفسه
ثُالشيعةُالشه ُز رارًُُُُُُ دِّ يرَُضُط يف حلية أيب عبدد ُ-أخزاهُاهللُُ-واكنُحم 
ُ):ُ!ُقالُزرارً!~ُاهلل نُالُأُشهدُ أ:ُفقالُ؟دعنُالتشهُ ُأباُعبدُاهللُُسألت 
ُ،ُقُعبوودهُورسوووَلُا ُحمموودُنَُّأاهللُوحوودهُالُُشيووكَُلُوأشووهدُُالَُّإُهلإ :ُلووت 

ُ ُرَُاُخَُفلمَُّ،ُاتلحياتُوالصلوات:ُقالُ؟الصلواتُاتلحيات  ُُجت  لقيتهُُنُْإ:ُقلت 
ُ،ُبمثولُذلوك:ُ،ُفقوالُفسأتلهُمنُالغودُعونُالتشوهدُسأنلهُغدا ُأل :ُقلوت 

ُُاتلحياتُوالصلوات:ُقالُ؟اتلحياتُوالصلوات سأنلهُأللقاهُبعدُيومُأ:ُ،ُقلت 
ُُفقالُبمثلهُفسأتلهُعنُالتشهدُ؟غدا ُ :ُقوالُ؟اتُوالصولواتاتلحيو:ُ،ُقلت 

د،ُاتلحياتُوالصولوات  فلدحُ ال يُ : وقلدُت ، يف حليتده طدُت ََضَ  جدُت رَ ا خَ فلمَّ
ُ.(3)!!(بداً أ

                                                           

يحنن اش رشنن   بنن ب ) 11  41/118ن حبنن ر األ نن ار   (بننأ اال نن  ع  نن  اف ) 1/193  179رونن ش ااك نند   (1)

 .(امجوى ود الد ااحم ر وقس  رض  اف عسعد يعلع

 .(ب ب د ا  يبد حمم  اا أ بأ ع د ع  عم  اا الم 1 ح ب ااجد  ) 1/683يص ش ااك يف   (1)

 .(زرارح بأ يعع) 1/167  131رو ش ااك د   (6)
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 !.أال تستحون ؟هل يُعقل هذا يا شيوىن الشيعةُُُُُ
ُقولُاهللُتعا ُُُُُ ُرسولُُ<نزلَتُيفُالعباسُ[84ُُ]ُاحلجُ ژُُُوئُُُوئُُەئُُەئُُائژُُ:ُوأنَّ عمِّ
ُ.(1)اهللُ
ُ.(2)بالكفرُ<المي ُىلعُعبدُاهللُبنُعباسُُوحَكمَُُُُُُ
ُزعماءُالشيعةُيفُابنُإمامهمُالرضاُهلُهوُابنهُأمُالُُُُُ وعرَّتوا بزىن ،ُوشكَّ

ُُُوجته مواُالقافةُفََحَكَمتُالقافة  ُحكَّ قواُبعودُذلوكُولَمُيقتنعواُحىتَّ فصدَّ
ُ.(3)إمامهم
ُفاطمةُُُُُُ ُُ>وروواُأنَّ ياُرسوولُاهللُ):ُفقالتُ<استنكرتُزواجهاُمنُيلعي

 .(3)(زوَّجت ُيلعُبنُأيبُطالبُوهوُفقٌ ُالُمالَُل
ُ

858ُسُُُُُُ ُ.؟عندُشيوخُالشيعةُ/ُكمَُعَددُبناتُانليبِّ
 زوجتاُعثمانإنَّ  قيَّة وُينب ):ُج/ُقالُبب ُشيوخهمُأبوُالقاسمُالكويفُُُُ

إنماُدخلوتُو، وال وى خدجية ُوجة  سول اهلل، اهلل للم يكونا ابنيت  سو
ُمعرفتهمُباألنساب ُ.(5)(وفهمهمُاألسباب،ُالشبهةُىلعُالعوامُفيهماُلقاًَّ

ىُاتلحقيوقُيفُانلصووصُاتلارخييوةُ):ُوقالُبع ُشيوخهمُُُُُ لَدم جندد ودَلَ
ُابلنواتُاألخريواتُ:ُبلُالظواهر،ُديل ً ىلع ثبو  بنوَّ  غري الزهرا  منهنَّ  أنَّ

ُ.(1)(مد صكنَّ بنا  خدجية من ُوجها األول قبل حم

                                                           

 .(ع   اف بأ ع   ) 1/119  131ُاسظو : رو ش ااك د   (1)

 .وت   ه  (هلل   ي ياس ه يف ا  د ااق ر)ب ب يف شأ   1 ح ب ااجد   1/177ُاسظو : يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب اإلش رح وااس َّ ع   يبد ول و ااال  د  14 ح ب ااجد  ) 1/168ُاسظو : يص ش ااك يف   (6)

 .(ف طمد س  ح    ا اال ملع ع  ع  اا الم  و تيوجيه يف ذ) 1/611  ف ااغمد يف دلوفد األ مد   (4)

 .(ف م  يب عه ااال اا دسعد) 1/138االسحغ ثد يف ب ع ااالالثد   (1)
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ُ

ُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُالطينة855سُُُُُُ
لَقُمنُطينةُ،ُالشيع ُخلَ  ِمن طينة  خاصة:ُجُ/ُيعتقدونُبأنَُُُُُُّ والس  ُخ 

ُُأخرىُوَجَرىُاملزجُبنيُالطينتني عنيَّ فَمواُيفُالشوييعُِمونُمعواٍصُ،ُبوجهُم 
َن،ُوجرائم صالًُوصيامُوصوالحُُوماُيفُالس  ُمن،ُهو ِمن تأثره بطينة السر
ُسويئاتُ،ُفوإذاُاكَنُيوومُالقياموة،ُهوُمنُتأثرهُبطينوةُالشوييع،ُوأمانة فوإنَّ

ونة وحسوناتُأهولُالسونةُت عطو ُ،ُوموبقاتُالشويعةُت وضوعُىلعُأهولُالس 
ُ.(2)للشيعة
إنَّ أصحابنا قد  ووا هذه األخبا  باألسدانيد املْتَكددرثِّ  ):ُوقالُاجلزائريُُُُُ

واحلكم عليها بأنها أخبدا  ، لم يَب  َُماٌل يف إنكا هاف، يف األصول وغريها
ُ.(3)(بل متواتر ، بل صا   أخبا اً مستفيضة، آحاد
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
ُُُُ: كما قال إبلي ُُُُُ ُُ     ُُ ُ    ُ ُُُُُ[76ُ]ُسورًُصُ

ُ.89كما تقدم يف السؤال ، تهم يف القضا  والقد وعقيدتهم هذه ختالف عقيد
قتطفاٌتُم ضحُُُُُ ُُُُُُ:َُكةٌُم 

                                                                                                                             

ا نع األدنع ن وُاسظننو :   نف ااغ ن ا عننأ د عمن   اا نوالد ااغننواا        1/17طا نوح امللن رف اإلسنالد د اا نن ل د      (1)

 .1117جلل و رضو ااسج د   (ااال  د : يف ااس  حاا أ األوش : االعحق طا  ن امل حا ) 1/17 

والمن  ااكن فو    اال ند اانن دنأ يو نع  قن  اوتكنا املنؤدأ احملن رم        بن ب  ) 1  483-1/478ُاسظو : ع ن  اا نوا ع     (1)

 .(ب ب اا  سد وامل ال ق) 63  148-1/143األ  ار  ن حب ر  (اا س  
ب ب ط سد املنؤدأ وااكن فو ن وذ نو ف نه     )ب ب   بلس ا  :  1/416يف  وُاسظو هلل  د  عق ه ش خعد ااك  ين يف يص ش ااك      

 .!! ود  زاا  هيه األح طاا اا  لد يف ازطا ط وت اُّ  (س لد يح طاا

 .ن ود  زاا  تح اَّ  حح  عيو   اا ضو ؟!! 173-1/111ح اال     37حح  ب َ غ   يف عع  ش خعد اجمل  د هلل         
 .(  ر ط س ) 1/196األ  ار ااسلم   د   (6)
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وهوووُادلواءُ،ُالشددفا  مددن لك دا  يفُطوونيُقووربُاحلسوونيُ):ُروواُ*ُُُُُ
ُ.(1)(األكرب
ُإ ُاألرضُالسابعةُىلعُطنيُقربُاحلسنيُُالسجود):ُوروواُ*ُُُُُ ر  ُ.(2)(ي نوِّ
ُ.(3)(طنيُقربُاحلسنيُ:ُليهيُفطر عأفضلُماُ):ُوروواُ*ُُُُُ
ُ.(4)(فإنهاُأمانُبرتبةُاحلسنيُُحنُِّكوا أوالدكم):ُوروواُ*ُُُُُ

ُ

ونهمُبانلواصوب854ُسُُُُُُ ُ(5)/ُماُعقيودتهمُيفُأهولُالسونةُواذليونُي سوم 
ة ُ.؟والعامَّ

                                                           

 4  111ن   دن  اايان را  ص   (وحنواد قن ه   بن ب فضن  توبند اا نع     ) 1  1/111ا ق نه   دأ ال ىضنوه ا  (1)

بن ب فضن  طنع    ) 146و 111ن  ح ب امليار ا م  ن  ص   (وي َّه ِش  ا  ححاي دأ طع ق  اا ع د  ُا:  91اا  ب )

وفض   وبالا وفض  ااينالح عسن  قن ه     حوم اا ع  ب ب ح ) 11  3/1641األحك م   ن تعياا (ق  اا ع

روضند  ن  (ي  ا ل ن ه  وفض  اارتبد ود  اق ش عس  يرنيه  وفضن  ااح ن  ح بعن  واأل ن  دسعن  ودن  جينا ع ن  زا وانه           

دنأ د نم ع     ) 137األرنالق ص ن دكن رم   (يف ذ و فض  امل اسند وب ن  املقن   وااك فند     جم ٌس) 416اا اعظع ص

 .(ح اا اأ يبد اا     امل ع يد م   صاا    اإل

ألرضنع  ا)اا ن لد ب  نظ :   ن وسن      (ب ب د  ا ج  ع  ه ودن  ال ا نج  ع  نه   ) 1  1/118دأ ال ىضوه اا ق ه   (1)

يو ان   دسعن  واختن ذ اا ن حد دسعن  واسحينح بع         ب ب اسحح  ب اا ج ط ع   توبد اا ع ) 1  6/611  (اا  لد

 .(ضد وااس ف د دع ر ف اا ع  وو از ااح   ح بع  ب ا   رطارتع  حح  يف اايالح اا واهللو
 .(ب ب عم  ا  ن اال  اأ وا دعم  وفض عم  وااحك  ا  ف عم  ويف يا م ااح وا ) 66  88/166حب ر األ  ار   (6)

بن ب   11 حن ب املنيار    ) 3/1641ن تعنياا األحكن م     (ب ب طع قن  اا نع ص  ) 144 ح ب امليار ا م    ص (4)

 .(..وفض   وبالا وفض  اايالح عس  ق ه ن وفض  اارتبد ن ود  اق ش عس  يريه  حوم اا ع ح  

يف  ح به احمل سأ ااس     د يف يو بند امل ن    اخلوسن   د : امل نأاد اا  طسند       1113ق ش ش خعد ح ع آش عي  ر   (1)

.. وال  الم يف ي  املواط ب اس صن د  .س هد ُسس َّ  بأ  ااس صا ه  د  ُاق ش اه عب  ير  رهد ع  عد اا الم تس طي ):  147ص

 .(ف ه هد يه  ااح سيأ
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رىُعليهمُأحاكمُاإلسالمُيفُالظاهرُفقط -8ُجُ/ُُُُُُ وأمجعوواُىلعُأنهومُ،ُجت 
ُ:ُمنُأهلُانلار

أيُُ-إذُالقوائلونُبإسوالمهمُ):ُقالُاملجليسُنقال ُعونُبعو ُعلمائوهُُُُُ
ة جريان أكرث أحاكم املسدلمني علديهم .ُ.يريدونُ-بإسالمُأهلُالسنةُ صحَّ

ويا نقلوا اإلَجاع ىلع دخدوهلم ، يف الظاهر ال أنهم ُمسلمون يف نف  األمر
يف اىنيدا أيضداً يف أنهم :ُبث ُمنهامنُبلُ،ُمنُبع ُاألخبارُظهرُ ويَُ..ُ.انلا 

ُأئموَةُاجلوورُوأتبواعهمُيسوتولونُىلعُ، حكم الكفا  ُأنَّ اُعلمُاهلل  لكنُلَمَّ
وتوركُ،ُوالُي مكونهمُاالجتنوابُعونهموهومُي بتلوونُبمعواُشتهمُ،ُلشيعةا

كَمُاإل،ُهممعاُشتهمُوخمالطتهمُومنابحت ُعليهمُح  ُأجَرىُاهلل  سالمُتوسعة 
َهَر القائُم ،ُ ََ ، حكم سائر الكفدا  يف َجيدع األمدو  جُيري عليهم فإذا 

وبده جُيمدع بدني ، ويف اآلخر  يدخلون انلاَ  ماكلني فيها أبدداً مدع الكفدا 
ُ.(1)(بماُأشارُإيلهُاملفيدُوالشهيدُا ا ،ُاألخبا 
 :ُأنهمُبفارُأجناسُباإلمجاع -5ُُُُُ
     ُ إنده جندٌ  وأنده رٌش مدن ايلهدودي ):ُقالُشيخهمُاجلزائريُعونُالسو ِّ
رصاين واملجوي وأنه اكفٌر جنٌ  بإَجداع علمدا  اإلماميدة  تدوان اهلل وانل
 .(2)(عليهم
ُذباحئهم -4ُُُُُ ُالصالًُعليهمُوالُحَتِل  ُ:ُالُجتوز 

                                                           

 .(خو  دسع أ ُا  يف ااس ر ود خ َّب ب يف ذ و دأ ُا) 673-8/638حب ر األ  ار   (1)
 .(ظ مد ح اكد يف ب    يح اش ااي ف د وااس اصا) 1/633األ  ار ااسلم   د   (1)
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ُ):ُقالُاخلمي ُُُُُ ُُسولمٍُمُ ُالصوالًُىلعُلكُُِّجيوب  ىلعُُللحوقُُِّالفوا ُوإنُاكنُخم 
رتدُىلعُالاكفرُبأقساصحُ،ُوالُجيوزُاأل ُالْم  نُومَُمهُحىتَّ نُح كمُبكفرهُِممَّ

ُمجيعُفر ُاإلسالمُ):ُوقالُأيضا ُ،ُ(1)(انتحَل اإلس م اكنلواصب ُذبيحة  فتحل 
ُ.(2)(عدا انلاصب وإْن أَهَر اإلس م

ُ:ُأنهمُأوالد ُزنا -3 ُُُُ
:ُقالُوحاشاهُ~روىُشيخهمُوإمامُشيوخُشيعتهمُالمي ُعنُأيبُجعفرُُُُُُ
(ًَُ ُ.(3)(ما خ  شيعَتناُبغاياُُهم أوالدُ إنَّ انلاَس لُكَّ واهللُياُأباُمحز
مواُمونُمولوودُي وودلُإالَُّ:ُقالُعنُجعفرُبنُحممدُ):ُوروىُالعيايشُُُُُ

ُعنُذلكُ،ُوإبليٌسُمنُاألبالسةُبُّته ُأنَّهُمنُشيعتناَُحَجبَه  فإنَُعِلَمُاهلل 
ب ورهُُوإْن لَم يكن من شيعتنا،ُالشيطان صبعهُالسوبابةُيفُد 

 
أثبَتُالشيطانُأ

ُ.(4)(فاجر فإنُاكنتُامرأًُأثبتُيفُفرجهاُفاكنتُ،ُمأبوناً نُفاك
 ُ.(5)أنهمُقردًُوخنازير -5ُُُُُ
ُ:ُوجوبُقتلُأهلُالسنةُواغتياهلم -6ُُُُُ

                                                           

 .(اايالح ع   اْام ِّ ااق ش يف ) 1/74اواو اا س  د   (1)

 .(امل أاد األو اايب حد :  ااق ش يف) 1/163اواو اا س  د   (1)

 14/611ن حبن ر األ ن ار     (ان م ااق  دند   ح اا  ن     461 ح ب ااووضد  ) 8/1139ااووضد دأ ااك يف   (6)

 .(ف عد ع  عد اا الم و  اطره   يش  ب ب و ادع تأوا  د ) 17 

 .(س رح ااوع ) 76  1/164ت    اال  شد   (4)

وع نع  ن بنوص   منه واأل بنواا األ هللون ح ن ا املن ت    هلل عند اقن رو  ع ن     يب بن  ) 1  17/63 ن ار   ُاسظو : حب ر األ (1)

 .(    ا ع  عد اا المدلجيا  األ
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ُأليبُعبودُاهللُ):ُروواُعنُابنُفرقدُقوالُُُُُ ُيفُقتولُ:ُقلوت  مواُتقوول 
م:ُقالُ؟انلاصب عليوهُفإنُقَودرَتُأنُتقلوبُ،ُلك ُأتيقُعليك،ُح ُل اىَّ
ُ.(1)(أوُت غرقهُيفُماٍءُلكيالُي شِهَدُبهُعليكُفافعل،ُحائطا ُ
قَةُأموالُأهلُالسنةُ-7ُُُُُُ ُرَسِ ُ:ُوجوب 
ذُماَلُانلاصبُحيث َماُوجدته):ُروواُُُُُ ُ.(2)(وادفعُإيلناُاخْل م س،ُخ 
ُ):ُوروواُُُُُ ه  ُيشٍءُيَملك  ُانلاصِبُولك  َح ٌل لك إالَّ امرأته فإنَّ نكداح مال 
ُ.(3)(ل الْشك جائزأه
ُاالختالفُمعهم -1ُُُُُُ ُ:ُوجوب 
َُلُ):ُروىُصدوقهمُعنُيلعُبنُأسباطُقوالُُُُُ ُ-ُيعو ُالرضواُُ-قلوت 

منُمعرفته اُ  ُمنُأمريُالُأجدُب دَّ وليَسُيفُابلَّلُاذليُأناُفيوهُ،ُحدثُاألمر 

                                                           

بن ب قحن    ) 1  139-18/138 ن لد   ن وس    اا (  اطر اال   681ب ب ) 17  181-1/184ع   اا وا ع   (1)
انن م األحنن    3831وقنن  ُ  ننو يف ووانن ح اا ننوق األوسننط يف االنن ط     ن  (.. منند عيو غنن ه دننأ األ     نن  ع دننأ سنناَّ 

 .اا وط   د (افال    ع)اإلاوا د مب طح  اا  ح تَ  يث وارطا  طواد اإلد را  االوب د دأ  ر  16/1/1418

ن  (سنن رح األ  نن ش ) 11  6/613ن ت  نن  اا هنن     (بنن ب اخلمننس وااغسنن  د ) 7  4/849تعننياا األحكنن م   (1)

ظ مند  ) 1/638ن األ ن ار ااسلم   ند     (ب ب حكند دن ش ااس صنا وادويتنه وطدنه     ) 1  467-11/463وس    اا  لد  
 .(ح اكد يف ب    يح اش ااي ف د وااس اصا

حكند دن ش ااس صنا     بن ب ) 1  11/467ن وس    اا  لد   ( ساب ب املك) 171  3/1143تعياا األحك م   (6)

 .(وطده وادويته
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فوإذاُاكنُذلوكُ،ُإيوِتُفقيوهُابلوَّل:ُفقوال:ُقوالُ؟أحٌدُأستفتيهُمنُموايلك
ُ.(1)(فَُخْذ خب فه فإنَّ احل َّ فيهفإذاُأفتاَكُبيشٍءُ،ُيهُيفُأمركفاستفت
ُالصووواد ُ:ُوروواُُُُُ إذاُوردُعلووويكمُحوووديثانُخمتلفوووانُ):ُقوووالُ~أنَّ

وهماُىلعُبتابُاهلل وماُخالفُبتوابُ،ُفماُوافقُبتابُاهللُفخذوه،ُفاعرض 
فَمواُ،ُلعامةفإنُلمُجتدوهماُيفُبتابُاهللُفاعرضوهماُىلعُأخبارُا،ُاهللُفرد وه

ُ.(2)(وَما خالَف أخبا هم فخذوه،ُوافَقُأخبارهمُفذروه
ُالعباداتُ:ُ-4ُُُُُُ ُلَعِنُأهلُالسنةُوأنهُمنُأجلِّ ُوجوب 
بل لعلَّ هجا هم ىلع  ؤوس األشدهاد ):ُقالُشيخهمُحممدُحسنُانلجيفُُُُُ

َجَرتُُوأوَّلُمنُذلكُِغيبت همُاليت، من أفضل عباد  الُعبَّاد ما لم تمنع اهقيَّة
حوىتُعصارُواألمصوارُعلموائهمُوعووامهمُس ًُالشيعةُعليهاُيفُمجيعُاأل

،ُوأكمل الُقربا ، بل يه عندهم من أفضل الطااع ،ُملئواُالقراطيسُمنها
بدل يُمكدُن دعدو  ،ُبماُعنُبعضهم،ُف  غرابة يف دعو  حتصيل اإلَجاع

ُ.(3)(فض ً عن القطعيا ، كون ذلك من الرضو يا 
م ذلك مرا اً ومنكر الُُُُُ   .رضو ي عندهم اكفٌر كما تقدَّ

                                                           

تعنياا   (رني خبنالف دن  تق انه اال دند     اال ند اانن دنأ يو نع  جينا األ      ب ب) 4  1/119ع   اا وا ع واا  ظ اه   (1)
بن ب وون ه   ) 16  18/633ن وسن    اا ن لد     (ا  واألحك مب ب دأ اايا طا  يف ااقض ) 17  3/1483األحك م  

 .آلاحعد اخلم ين 81ااحل طش واارتو ح ص ن رس اد (ح طاا املخح  د و    د االم  بع اجلمع بع األ

 .19  18/631  -املي ر اا  ب   -وس    اا  لد  (1)
 .ا  خعد ااسج د 11/31و اهو ااكالم   (6)
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ملاذا شُشاهُد بعَض الشيعة االثَن عْشدية يُصدلرون ىلع أمدوا  : وقد يقول قائلُُُُُ
 .؟أهل السنة يف املسجد احلرام واملسجد انلبوي

ُ.؟!(1)ليكُيدعونُعليهم:ُاجلوابفُُُُُ
فقل يف تكبريك ُ(2)لفاً وإذا اكن امليُِّت َُما):ُقالُشيخهمُابنُبابويهُالقيمُُُُُ

امهلل أذقه أيلم ، امهلل أصله نا ك، امهلل اخز عبدك وابن عبدك هذا: الرابعة
، وتيِّ  عليه حلدده، وامأل جوفه نا اً ، وأو ده نا اً ، عقابك وشديد عقوبتك
، امهلل ال خُتفِّف عنده العدذاب، وموايلاً ألعدائك، فإنه اكن ُمعادياً ألويلائك
فوَعُجنازتوهُفقول، ب صدبَّاً واصُبب عليه العذا امهلل ال ترفعده وال :ُفوإذاُر 

ه ُ.(3)(تُزكِّ
ُيفُُ(4)والُجيوزُألحٍدُمونُأهولُاإليموان):ُوقالُأيضا ُُُُُُ للحوقِّ الفواُ  ولُخم  أنُي غسِّ

ُعليهُإالَُّأنُ،ُالوالية ول هُ،ُتدعوه َضو ٌ  إىل ذلك من جهدة اهقيِّدةوالُي صيلِّ في غسِّ

                                                           

 .وذ و ف ه س لد يح طاا ( ح ب اجلس  ي ن ب ب اايالح ع   ااس صا) 6/111ُاسظو : فووع ااك يف   (1)

ن قن ش آانحعد حممن  ااكن د يف  ح بنه احملكند يف يصن ش اا قنه          }كنو وعمنو   اقي و  ب ملخن اف : د نأ احن اَّ  يبن  ب     (1)

 .(ااياأ اح ا   اا  خع واوو  شوع د رالفحعم  ع   ارحالف فوقعدااظ هو ي  املواط ب ال دد املخ ا    ) 3/194 

 .(ب ب اايالح ع   امل  ) 178فقه ااوض  البأ ب ب اه ص (6)

اإل ن   اانيي هن  ع ن رح عنأ دلوفند       )اا  لد  م  ق ش ُدحن ِّثعد ا سنف اا حوا ند :    املواط بأه  اإل    عس  ش     (4)

واانيي طاَّن  ع  نه األر ن ر  من  تقن َّد  اإلشن رح        )ا  حوا د ن وق ش ياض   :  97اا ع ب ااال قا ص (اإلد م وااق ش به

اا ا   ااس ضنوح يف يحكن م    (ق    به ن وهللال ايم طر ش غ هد اجلسد ن وال اإل    ال ايُ ق ع   غ  اإلد د دهللا ه : ي  

 .1183ا  سف اا حوا د   ( ح ب اا ق ف وااي ق   : اق   دلس  اإل   ) 11/134االرتح اا  هوح  
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ًُ والُيَُ،ُتغسيَلُأهِلُاخلالف ُمعهُجريد وإذا صىلَّ عليه لََعندُه يف صد ته ولَدْم ،ُرتك 
ُ.(1)(يَدُع هل فيها

 .؟وملاذا يَفعُل شيوىن الشيعة هذا بأهل السنةُُُُُ
،ُاملخدالف ألهدل احلد ِّ اكفدرٌ فالوجوهُفيوهُأنُ):ُأجابُشيخهمُالطويسُبقووَلُُُُُ

ُأنُيكونُحكمهُحكمُالكفار ُ.(2)(فيجب 
ُ.؟وماُحكمَُمنُأنكرهاُعندهم،ُُاملتعة/ُهلُوردُفضٌلُيف853ُسُ     
ُُُُُُ ًٍُمؤمنوة):ُأنهُقالُوحاشاهُجُ/ُافرتواُىلعُانليبِّ ُاَ  ،َُمنُتَمتَّعُبوامرأ كأنمدا 

ُ.(3)(الكعبة سبعني مرَّ 
رسَيُبهُإ ُالسماءقالُُوأنهُُُُُُ

 
اُأ ُ):ُلَمَّ ُ:ُفقالُحَلق ُجربئيل  ُإنَّ يواُحممود 
ُ ُ.(4)( قد غفرُ  للمتمتعنَي من أمتك من النسا إين:ُاهللُتباركُوتعا ُيقول 

همُفتحُاهللُالاكشا ُعنُانليبُُُُُُ َمن تَمتَّدَع مدرَّ ً اكندت ):ُأنهُقالُوروىُسيِّد 
تني فََد َجُتُه كد جة احلسدن، َد ََجُته كد جة احلسني وَمدن تَمتَّدَع ، وَمن تَمتََّع مرَّ

                                                           

بن ب ت قنع احملحضنواأ وتن و ععد عسن  اا فن ح       ) 149  1/111ا  خعد امل    ن تعياا األحك م   81املقسلد ص (1)

 .(د ب اغ   وهللسك  عد األ    ود  ايسع بعد يف ت ب اا ش وت ع ه

بن ب ت قنع احملحضنواأ وتن و ععد عسن  اا فن ح ودن  اينسع بعند يف ت نب اان ش            ) 149  1/111تعنياا األحكن م     (1)

ا   سند ن ااكن يف    111دي    ااحعج  ص وُاسظو امليا  دأ هيه االق  ح :ن  (وت ع هد ب اغ   وهللسك  عد األ    

 134ن هللشنن رح اا نن   ص 181البننأ زهننوح اا نن    134غس نند ااسننيوع ص ن 447ألبنند اايننال  اا نن    117ص

ن    اند األحكن م    (بن ب صنالح اجلسن زح   ) 111ص 393ألبد اجمل  اا   ن اجلن دع ا  نوااع ا ح ن  بنأ سنل   اا ند        

-1/483وسن    اا ن لد    ن  1111ا من زا ااقمند     483-6/479ن غسن  د األان م     1393ا   يواري   11ص
 .(ظعو اإلسالمهللذا     ُا و واهد اا وار دأ وس زته     د اايالح ع   املخ اف ب ب) 488

 .ا م س ي 61  ف األسوار وت  د األ مد األطع ر ص (6)

 .(ب ب املحلد 19 ح ب ااسك    ) 6/711دأ ال ىضوه اا ق ه   (4)
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وَمدن َتَمتَّدَع أ بدع مدرَّا   ، بدن أيب طالدب ث   مرَّا   اكنت َد ََجُتدُه َكَد ََجدِة يلعّ 
ُ.(1)(فََد َجُتُه كد جيت

ُ.؟!وأنَّ إيمان املؤمن ال يكمُل حَّتَّ يتمتَّعُُُُُ
ُ.(2)(إنَّ املؤمَن ال يَكمُل حَّت يتمتَّع):ُروواُُُُُ
واُىلعَُمنُأنكَرُاملتعةُبالكفر      ُ!.وَحَكم 
ُ.(3)(ة من َضو يا  مذهب اإلماميةألنَّ إباحة املتع):ُقالُشيخهمُالعاميلُُُُُ
مُُُُُ نكرُالُّوريُيفُاعتقادهمُاكفٌرُبماُتقدَّ ُ.وم 
حرََّم  سوُل اهلل صدىل اهلل عليده وآهل وسدلم يدوَم : قال عن يلَع ) ووا :ُتناق ُُُُُ

ُُمِر األهليةِ 
ْ
ُ.(4)(ونكاَح الُْمتعةِ ، خيرَب حُلُوَم احل

ِّ  نفسك بها): قالعن املتعة فُ~ُوُسئل أبو عبد اهللُُُُُ ُ.(5)(ال تُدش
ُ

855ُسُُُُُُ وباملرأًُ،ُوبالزانية،ُعندُشيوخُالشيعةُاتلمتعُبالرضيعة/ُهلُجيوز 
ُ.؟وابنتها

                                                           

 .ا مال فحح اف ااك ش  د 613دسع  ااي طقع ص (1)

 .(ب ب املحلد) 61  6/716دأ ال ىضوه اا ق ه   (1)

 .(هللب ححع يب اب املحلد : ب ب ) 14/483وس    اا  لد   (6)

 (لند بن ب ا  ن  املح  ) 1  6/389ن االسح ين ر    (ب ب ت ي   يحك م ااسكن   ) 13  7/1731تعياا األحك م   (4)

 .(ب ب هللب ححع :  يب اب املحلد) 61  14/483ن وس    اا  لد  

ن  (بنن ب  كنن   املحلنند وشننووطع   ) 198  87ص 193  بننأ ع  نن  األشننلوي ااقمنند    ااسنن اطر أل نن  بننأ حممنن   (1)

 واهند املحلند دنع ااغسن  عسعن        بن ب ) 1اانوقد اخلن ص    17138رقند اان اا االن م     14/411 ح ر  وس    اا ن لد   د

 .(واسح يادع  اا سلد يو ف  ط ااس  ا
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ُاالستمتااعت):ُ!ُقالُإمامهمُاخلمي ُ !ج/ُنعمُُُُُ اُسائر  ،ُاكللمسُبشهوًٍُ:ُوأمَّ
مُِّ :ُيخهمُالطويسوقالُش،ُ(1)(ف  بأَس بها حَّتَّ يف الرتيعة،ُواتلفخيذ،ُوالضَّ
ُ.(2)(وقدُر ويتُر خصٌةُيفُاتلمت عُبالفاجرًُإالَُّأنهُيمنعهاُمنُالفجور)
ُُ ):ُوقالُاخلمي ُيفُاتلمتوعُبالزانيوةُُُُُ ُبالزانيوةُىلعُُجيدو ،ُكراهيدةاتلمتوع 

لوُاكنتُمنُالعواهرُواملشهوراتُبالزنا فليمنعهدا مدن وإنَُفَعوَلُ،ُخصوصاُ 
 .(3)(الفجو 
، وبدني املدرأ   ، وبدني املدرأ  وأختهدا بني املرأ  وأمها عَ ََجَ  ع  متِّ تن مُ مِ  مْ وكَ ُُُُُ

ُببارُمشواخيهم، أو خاهها وهو ال يد ي، وعمتها حيوثُ،ُبلَُفَعَلُذلَكُأحد 
ُ.(4)وقاَمُبعدُسننيُفتمتَّعُبتلكُابلنت،ُتمتَّعُبامرأًُفودلتُمنهُبنتا ُ

856ُسُُُُُُ ُ.؟يهوماُعقيدًُشيوخُالشيعةُف،ُ/ُماُهوُاخْل م س 
ُالشيعةُألئمتهمُُُُُ ُرضيبٌةُادَّاعهاُشيوخ  :ُوأصدرواُروايةُتقولُ؟ج/ُاخلمس 
ُ.(5)(واخلمُ  نلا فريضة)
ُ:  ومن أسباب اخرتاع هذا اخلم ُُُُُ

                                                           

 .(وح ح ب ااسك   : امل أاد ااال   د ع ) 1/111اواو اا س  د   (1)

 .(ب ب ت ي   يحك م ااسك  ) 14  1733-7/1731تعياا األحك م   (1)
 .(18ااق ش يف ااسك   املسق ع : امل أاد : ) 1/131اواو اا س  د   (6)

 .43ق ش ذاب اا    امل س ي يف   ف األسوار وت  د األ مد األطع ر ص (4)

ن وسن      (منس  حن ب اخل ) 9  1/176ه اا ق نه   ن دنأ ال ىضنو   (سن رح األ  ن ش  ) 31  1/38ت    اال  شد   (1)

 .(وو بهب اب د  جيا ف ه اخلمس : ب ب  ح ب اخلمس/ ي) 1  3/114اا  لد  
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ُ)الشييعُفعنُُباتباعُمذهبهم،ُإغراءُالعلماءُوطلبةُالعلمُُُُُ :ُأيبُبص ُقالُقلوت 
ُ،ُأكوَلُمونُموالُايلتويمُدرهموا َُُمن:ُقالُ؟ما أيرس ما يَدخُل به العبُد انلا  وُنون 

ُ.(1)(ايلتيم
ُرزقكم):ُويفُروايةُُُُُ فتاح  ُيفُإخراجهُم  ُ.(2)(فإنَّ
ُ:ُاتلعليقُُُُُ
أتد ي ِمن أيَن َدَخَل ىلع انلداس : قال أبو عبد اهلل : عن َضي  الكناي قال)ُُُُُ
نا إالَّ شديعتنا ، هدَل اعيدتِمدن قَِبدِل مُخُِسدَنا أ: قداَل ، ال أد ي ُجعلدُت فدداك: قلُت  ؟الزِّ

ُ.(3)(فإنه حُمَلٌَّل هلم ملي دهم، األطيبني
 وقد أثبَت شيوىن الشيعة يف كتبهم املعتمد  :     
ولكنَّ شيوخهم آنذاك قيَّدوه بزمان الغيبة،  ؟أن أئمتهم أسقطوا مخسهم عن شيعتهم     

 .حَّت َيرج املهدي من َمبأه ولن ََيرج
د  يف ذلدك إالَّ بدإذن اإلمدام حدال ): قال شيخهم حيىي احلل      ُُ ألحدد  اهرصر وال جيو

ا حال الغيبة، حضو ه فقد أحلَّوا لشيعتهم اهرصر  يف حقوقهم من األمخاس وغريها : فأمَّ

                                                           

بن اب دن     حن ب اخلمس/ي ) 1  3/114ن وسن    اا ن لد     (منس  ح ب اخل) 13  1/176دأ ال ىضوه اا ق ه   (1)

 .ا م س ي 11/119ن د ح   ااكحا األربلد   (وو بهجيا ف ه اخلمس : ب ب 

   .(ب ب اا دا واأل   ش وت    اخلمس وح وطه ود  جيا ف ه 11 ح ب ااجد  ) 1/419يص ش ااك يف   (1)

 .(ب ب اا دا واأل   ش وت    اخلمس وح وطه ود  جيا ف ه 13 ح ب ااجد  ) 1/418يص ش ااك يف   (6)
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لك ما اكن يف أيدي شيعتنا مدن »: وقال الصادق ، واملساكن، واملتاجر، من املناكح
ُ.(1)(«قائم كرماً منهم وفض ً إىل أن يقوم ال، األ ض فهم فيها حُملَّلون

ُ

َّوارُشويوخُاملوذهب857ُسُُُُُُ /نأملُمنكمُتلخيصُتطوَّرُاخلمسُدلىُجت 
ُ.؟الشييع
وُ  األولُ*ج/ُُُُُُ وغيبةُاملهديُ،ُزعومةبعدُانقطاعُسلسلةُاإلمامةُامل: الطَّ

فقوامُأكورثُمونُُ؟أنَّ اخلم  مدن حد ِّ اإلمدام الغائدب فقدط:ُوهواملزعومُ
َعو اُانليابةُعنُاإلمامُاملزعومُاملختيف!ُ!عرينُسارقا ُ مونُأجولُأخوذُ،ُوادَّ

ُ.!!اخلمسُوإعطائهُإيلهُيفُرسدابه
و  اثلاينُ*ُُُُُ وا:ُثمَّ تطوَّ  األمر إىل الطَّ وقوالواُ،ُانل وابُىلعُرسقاتهمُفَحَسد 

حوىتُُ!بدل َُيدرج ويُددفن بداأل ضُ؟بوجوبُدفعُاخلمسُولكنُالُللنواب
ُ.رسدابهُفيأخذهخيرجُاإلمامُاملختيفُمنُ

و  اثلالث *ُُُُُ ُاخلمسُولكونُالُي ودفنُفقالوا: ثمَّ تطوَّ  إىل الطَّ َُدفع  ،ُجَيب 
،ُوالُتتوفرُهوذهُاألمانوةُإالَُّيفُفقهوائهم، بل جَيُب أن يُوتع عند  جل  أمني  
ُ.(2)اذلينُسيوصلونهاُللمهديُالغائب

                                                           

ن وُاسظنو : شنوا ع اإلسنالم يف د ن         (عم بن ب اخلمنس واأل  ن ش وق نمح    ) 111اجل دع ا  وا ع ا ح   اا ند ص  (1)

 .( ح ب اخلمس) 186-181ص 373ااالش وااوام اسجد اا اأ اا د  
 .ال   األع   امل س ي اا  ياواري 1/183ُاسظو : دعيب األحك م يف ب    ااالش وااوام   (1)
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و  الرابعُ*ُُُُُ لفقهدا  هوذهُاألمخواسُوهوُوجوبُتسوليمُ: ثمَّ تطوَّ  إىل الطَّ
دداً هلدا مدن ُ؟الُحِلفظها،ُاملذهب الشيع بل هوُيعها ىلع َمن يرونه ُمسَتِحقَّ
 .(1)فقرا  آل اعيت

و  اخلام ُ*ُُُُُ ُللفقهاءُأنُيرصفواُهذهُ: ثم تطوَّ  إىل الطَّ األمخاس وهوُأنَّ
وأنُيبدأُالفقيهُبأخذُحصوتهُالكوربىُ،ُبنرُبتبهميف الوجوه اليت يرونها 

ُ.(2)!نهاُأوالُ م
 .!!!وخاصة أنَّ لكَّ فقها  الشيعة يزعمون أنهم من آل اعيت     
ُأتباعهمُعونُإيوداعُهوذهُاملبوالغُيفُأرصودتهمُُُُُ ،ُوعندماُتقاعَسُبع  

ُ ُتقول  ُ):ُأصدرواُرواية  أوُأقلَّ يفُالظواملنيُ،ُوَمنَُمنََعُمنهُدرهماُ  اكنُمندرجاُ 
ُ.(3)(...اكن من الاكفرينستَِحال ُذللكُبلَُمْنُاكنُمُ ،ُوالغاصبنيُحلقهم،ُهلم
ُبنيُشيوخُالشيعةُيفُبيفيوةُاحلصوولُىلعُأكوربُعوددُُُُُُ َمُاتلنافس  َوَعظ 

فكرث  اىعو  منهم ع نيًة للتخفيضا  اهلائلة ،ُممكنُمنُهذهُاألمخاس
ل د أوالً بأوَّ !ُ!بنيُشيوخهمُ(!!الْشيفة)وررثتُاملنافساتُاتلجاريةُُ!!ملن يُسدِّ

ُ.(4).ُوهكذا.وذاك أكرث، عالم يُْنِّل ختفيضاً بمقدا  مخسني يف املائةفهذا ال
                                                           

 .133  امللووف ب بأ  يحاا  سد  دبد ول و حمم  بأ ع أل 167اا ض  د صُاسظو : اا س  د هلل       (1)

 .1667حملم    ظد اا   ط   د اا يطي   9/148ُاسظو : االووح اا ثق    (1)

 .( ح ب اخلمس) 4/163االووح اا ثق    (6)

 .ا م س ي 74ُاسظو :   ف األسوار وت  د األ مد األطع ر ص (4)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
187 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

أنُأصودرواُ:ُوآخر ما وصلت إيله األمخاس يف هدذه السدنوا  األخدري ُُُُُ
ُأوُيعتمر ُمنُأرادُأنُحيجَّ مُمجيعُممتلاكتوه،ُفتاوىُبأنَّ ويودفعُ،ُعليهُأنُي قوِّ

هُباطٌلُ،ُمخسهاُإ ُفقهاءُشيعته ُ.(1)!!وإذاُلمُيفعلُفحج 
 سدمعُت أبدا عبدد اهلل : عن عبد اهلل بن سنان قدال):ُقاصمةُالقواصمُُُُُ
ُُمُ  إالَّ يف الغنائم خاصةً : يقولُ 

ْ
 .(2)(ليَ  اخل

 : وختام القول يف عقيد  شيوىن الشيعة يف َضيبة أو َضائب اخلم ُُُُُ
بعلماءُانلصارىُيفُالقرونُالوسوط ُُُُُ يفُُأنهمُأخذواُهذهُالعقيدًُاقتداءاُ 

ُ.؟!حنيُفرضواُىلعُأتباعهمُاإلتاواتُوالعشور،ُاتلاريخُاألورِّب
ويهُلَومُ،ُرضيبوةُالعشوورُىلعُراعياهواُ(3)فََرَضت):ُيقولُانلرصا ُويلزُُُُُ

ُهلذاُاألمرُبوصفهُعمال ُمنُأعمالُاإلحسوانُوالوربُِّ بولُطابلوتُبوهُ،ُتَْدع 
ُُُُُُُ.(4)(بحق

                                                           

 .1416ااق سد امل س ي اخل  د  ا  خعد امل قا ب إلد م األ   يب   11ُاسظو :  ح ب دس سب اا  ص (1)

ن  (ب ب اخلمس وااغسن  د ) 13  4/813ن تعياا األحك م   ( ح ب اخلمس) 3  1/176دأ ال ىضوه اا ق ه   (1)

 1  3/111ن وسن    اا ن لد     ( شب ب وو ب اخلمس ف م  ا ح   ه اإل     ح ال  بل  ح) 3  1/691االسح ي ر  

 .(...بد وااس صاويف د ش ااو وو ب اخلمس يف غس  د طار ااوبب ب )

 .يي : ااكس  د (6)

 .6/891دل ا ت را  اإل     د   (4)
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ُ.؟يعُيفُابليعة/ُماُعقيدًُشيوخُاملذهبُالشي851ُسُُُُُُ
لكر  ايدة  تُرفدُع قبدل قيدام ):ُأنهُقالُوحاشاهُ~ج/ُروواُعنُأيبُعبدُاهللُُُُُُ

ُ.(1)(القائم فصاحُبها طاغوٌ  
َمدن حتداكم ):ُوأصدرواُفيمنُيتحاكمُملحاكمُأهلُالسنةُووالتهومُُُُُ

 وما حُيكُم هل فإنما يأخذُ ، إيلهم يف حَ  أو باطل  فإنما حتاكَم إىل الطاغوِ  
ُ.(2)(ألنه أخذه حبكم الطاغو وإن اكن حقاً ثابتاً ، ُسحتاً 
علِّقا ُىلعُهذاُاحلديثُبقوَلوقالُُُُُُ اإلموامُنفسوهُيوننُعونُ):ُاخلمي ُم 

ويَعتددرُب الرجددوع إيلهددم  جددواعً إىل ،ُوقضوواتهم،ُالرجوووعُإ ُالسووالطني
ُ.(3)(الطاغو 

هدل السدنة إالَّ بعدم جواُ العمل ى  حكومدا  أ:ُوي فيتُشيوخُالشيعةُُُُُ
وإالَّ َوَقَع فيما يُعادُل الكفر ، ونفع شيعته، وألهلها، بْشط إتما  الكيد هلا

ُتقولُ!!؟باهلل العظيم ُأليبُ:ُعنُسليمانُاجلعفريُقال):ُفأصدرواُرواية  قلت 
لطانُِ:ُاحلسنُالرضا ُيفُأعماِلُالس  اىخدوُل يف :ُيواُسوليمانُ :ُفقوالُ؟ماُتقول 

                                                           

ن ااغ  ند ا سلمن  د    (ا م ااق  دند  ح اا      411 ح ب ااووضد  ) 8/1114ااووضد دأ ااك يف واا  ظ اه   (1)

ق ن  ق ن م ااقن  د     وفنعُ   رااند تُ وي   ن ن دن م  إدن م وان س ب  هللد دد ودأ زعد ي نه  ع  اإلف مأ اطَّ يوُر د  ب ب) 9  111ص

 ن وقنن ش (ب ا نن ف ق نن  ق نن م ااقنن  د    حكنند اخلننوو   بنن ب) 3  11/16  ن وسنن    اا نن لد  (فينن ح ع  طنن غ   

 .11/447ااك يف   شو  يص ش (وهلل      رافلع  ا ع  هلل  اا )امل ز  را د : 
 11  3/1681ا األحكنن م  ن تعننيا (بنن ب ارننحالف اانن اا 13 حنن ب فضنن  اال نند  ) 1/11يصنن ش ااكنن يف   (1)

 .(ب ب دأ اايا طا  يف ااقض ا  واألحك م)

 .74و 64-66ااك دد اإلسالد د ص (6)
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وانلََّظر إيلهدم ىلع ، عديُل الكفرِ : والسُع يف حواجئهم ،والعوُن هلم، أعماهلم
ُ.(1)(الَعْمِد من الكبائر اليت يُستح ر به انلا 

ُُُُُُ ُقبَل854ُس ُاألمراء ُمن ُأحدا  ُي بايَع ُأن ُالشيعة ُمن ُألحٍد ُجيوز  /هل
ُ.؟خروجُقائمهمُاملْزعوم

ُانلصوَصُاليتُيرويهاُشيوخهمُعنُأئمتهمُُُُُ ُ،ُج/ُإنَّ ُُتدعواُلكَّ ُمنوذ  شييعي
ُتَِقيَّوة،ُأكرَثُِمنُأحَدُعَرُقرنا ُ ،ُأْنُالُي بايعُخلليفٍةُمنُخلفاءُاملسولمنيُإالَّ

ُصباح دواُابليعةُللقائمُلكَّ دِّ ُعليهمُأنُجي  ُ.وجيب 
َُلُيفُصوبيحةُ):ُوفيه،ُداعءُالعهد:ُومنُأدعيةُشيوخهمُُُُُ د  جودِّ

 
امهللُإ ُأ

ُفيهُمنُأيايم،ُيويمُهذا َُلُيفُع نيقُعهدا ُ،ُوماُعشت  وبيعة  ُ،ُوعقداُ  الُأحول 
ُأبدا ُ ُ.(2)(...عنهاُوالُأزول 

ُ: وسبُب ذلكُُُُُ
 التشديرع ال ينفصدُل ):ُماُقاَلُشيخهمُاملعارصُحممدُجوادُمغنيوةُُُُُ

ُ
فمبددأ

انلوصُواحلكموةُ:ُإذاُلمُتتوفَّرُفيهُالروطُويهُحبال  عن معا تة احلاكم
ُ.(3)(ون احلزب املعا ض ديناً وإيماناً وِمن هنا اكنوا يُملِّلُ .ُ.واألفضلية

ُ

ُالعملُدلىُخلفاءُاملسلمني861سُُُُُُ ُللشييعِّ ُ.؟/ُمىتُجيوز 

                                                           

 .(س رح ااس  ا) 113  1/134ت    اال  شد   (1)

 .(طع ا االع ) 169-168د  ت ح اجلس   ص (1)
 .1433حملم  و اط حمم ط دغس د   (شووط اإلد م ) 41اا  لد واا  م   ص (6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
191 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُبوادلخولُيفُ):ُج/ُقالُإمامهمُوآيتهمُاخلمي ُُُُُ وطبييعُأنُيَسمَحُاإلسالم 
ُمنُوراءُذلك ُاحلقييق  ُمنُاملظوالم،ُأجهزًُاجلائرينُإذاُاكنُاهلدف  ،ُهوُاحلد 

ُ،ُق ب ىلع القائمني بداألمرأو إحدا  ان ُذلوَكُادلخووَلُقودُيكوون  بلُإنَّ
ُ.(1)(وليَسُعندناُيفُذلكُخالف،ُواجبا ُ
ُيفَُرْروِبُالسوالطني):ُوقالُُُُُ َُُمنُاتلقيَّةُاجلائزًُدخولُالشييعِّ إذا اكَن ،ُإنَّ

ملددل دخددول نصددري اىيددن ، واملسددلمني، يف دخددوهل الشددٌ نرٌصدد لإلسدد م
ُ.(2)(الطوي
ُاتلوطئوَةُلظهوورُاإلموامُ):ُشيخهمُاملعارصُعبداهلاديُالفضويلُوقالُُُُُ إنَّ

،ُتكونُبالعملُالسيايسُعونُطريوقُإثوارًُالوويعُالسويايسُاملنتظرُ
ُ.(3)(والقيام باثلو   املسلحة

َقوهواُيف868ُسُُُُُُ /لوُذبرتمُنلاُأبرَزُفتوحاتهمُاليتُيزعمُالرافضةُأنهمُحقَّ
ُ.؟اتلاريخُوعربُبتبهمُاملعتمدً

بلُسلَّمواُماُاستطاعواُعليهُ،ُلَْم يَفَتُحوا شرباً واحداً من ديا  الكفرُج/ُُُُُ
ُ،ُمنُبالدُاملسلمنيُوَعْوراتهمُوأمواهلمُللكفارُمنُمجيوعُادليانوات ويَشوهد 

عنُبع ُمواُفعلوهُ:ُماُذبرهُبع ُشيوخُالشيعة:َُفَمنُذلك،ُذللكُاتلاريخ

                                                           

 .ا خم ين 146-141والاد اا ق ه ص (1)
 .ا خم ين 141ااك دد اإلسالد د ص (1)

 .ال   ام طي اا ض د ن األسح ذ بإح ى و دل   املم كد س بق   73يف ا حظ ر اإلد م ص (6)
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اج بيت ، عبة املْشفةوالك، أبو طاهر القرمطي ببيت اهلل احلرامشيخهُ وُحجَّ
ُ.487اعمُُاهلل احلرام

اجُبيتُاهللُاحلرامُإ ُمكةُسواملنيُُُُُ جَّ ُوََصَلُح  ُ،ُحيث  ُفوجي وأتوواُمونُلكِّ
ُبأيبُطاهرُالقرمطيُقدُخورجُعلويهمُيوومُالرتويوة،ُعميق ،َُفَماُشعرواُإالَّ

املسوجدَُفَقتََلُيفُرحابُمكةُوشعابهاُويفُ،ُواستباحُقتاهلم،ُفانتهبُأمواهلم
بثو ا ُ،ُاحلرام اجَُخلْقاُ  ُىلعُ،ُويفُجوفُالكعبةُمنُاحْل جَّ وجلَوَسُالقرمطوي 

اجُي رصعونُحوَلُوالسيوفُت عملُفيهم،ُبابُالكعبة ُوهوُيقولُ:،ُواحْل جَّ
فنيهمُأناُ

 
ُاخللَقُوأ ُأناُهللُوباهللُأناُخيوووُُُُُُُُُوولق 

رمطيُ ُُُُُ ُ.زمأنُي دفَنُالقتَّلُيفُبرئُزمُوأمَرُالق 
منهمُيفُأمابنهمُمنُاحلرمُويفُاملسجدُاحلورامُُُُُ بَّوةُ،ُوَدَفَنُبث اُ  وَهوَدَمُق 
َمَرُبقلعُالكعبة،ُزمزم

َ
َقهاُبنيُأصوحابه،ُونََزَعُبسوتهاُعنها،ُوأ َموَرُ،ُوشقَّ

َ
وأ

فعندُ،ُفََسَقَطُىلعُأمُِّرأسهُفمات،ُرجال ُأنُيَصعدُإ ُمَّيابُالكعبةُفيقتلعه
ُعنُاملَّيا ُُ.بذلكُانكفَّ

ُأمَرُبأنُي قلَعُاحلجرُاألسودُُُُُ وَبُاحلجورُ،ُثمَّ فجاَءُرجٌلُمونُجنوودهُفََُّ
أيدَن احلجدا   مدن ، أيدَن الطدري األبابيدل:ُاألسودُبمثقلُيفُيدهُوهوُيقوول

فمكوثُعنودهمُثنتونيُ،ُوأخوذوهُمعهوم،ُثمَّ قلَدَع احلجدر األسدود، سجيل
ُ.وعرينُسنة
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َّجُتلكُالسنةُُُُُ نعَُ،ُولَمُحي  ُم  ُمنُالوقوفُبعرفةُحيث  ُُ.(1)انلاس 
وروذاُ،ُوزيرُاخلليفوةُالعبوايسُاملستعصومُما فعله ابن العلقيم:ُوأيضا ُُُُُُ

ُاجتهدُابنُالعلقيمُوالطويسُيفُنق ُاجلويشُ،ُنصري اىين الطوي حيث 
اإلساليمُفطَرَداُالكث ُمنُاجليشُاإلساليمُببغدادُحىتُصاَرُقوامهُعروًُ

هماُيفُأخوذُبغودادُوَرَشوَفاُهلومُضوعفُابلوالدُواكتباُاتلتارُوأطمعا،ُآالف
اُجاَءُجيشُاتلتارُننُابنُالعلقيمُاخلليفةُواملسولمنيُعونُ،ُوعوراتها ولَمَّ
ُاتلتارُماُجاؤاُإالَُّملصاحلتهم،ُقتاهلم وأقنَعُاخلليفةُبواخلروجُإ ُاتلتوارُ،ُوأنَّ

لح وت هُمنُأجلُالص  ُ.ومعهُخاصَّ
بْلُ،ُيسُىلعُاتلتارُبعدمُمصاحلةُاملسلمنيوأشارُابنُالعلقيمُوأخاهُالطوُُُُُ

ُوَمنُمعهُمجيعا ُ،ُوبقتلُاخلليفةُوَمنُمعه تَلُاخلليفة  ُىلعُ،ُفق  ُمواَلُاتلتوار  ثمَّ
ُ،ُبغدادَُفَقتَل واُمجيَعَُمنُقدرواُعليهُمنُالرجالُوالنساءُوالوودلان ولومُيَونج 

ُأهلُاذلمةُمنُايلهودُوانلصارى ملليدون مدن فقتلوا ما يقدا ب ا؟ُ؟!!أحٌدُإالَّ
ولَم يَُر يف اإلس م ملحمدة ملدل ملحمدة الدرتك الكفدا  ، املسلمني ببغداد
ُ.الُمسمَّني باهَّدرَت 

ُ.(2)...وقتلواُاهلاشمينيُوَسبَواُنساءهمُمنُالعباسينيُوغ ُالعباسينيُُُُُ
لِّوونُشويخهمُابونُالعلقويمُُُُُ وزميلوهُ،ُوبعدُذلكُنرىُشيوخُالشيعةُجي 

ونُف،ُالطويس وُ،ُعلتهمُباملسلمنيُمنُعظيمُمناقبهموَيعد  فوصوَفُاملجليس 

                                                           

 .ا م    131- 84ُاسظو :  ح ب امل     االك اد ص (1)
 .1/631ُاسظو : يع    اا  لد  البأ اا  عد اا  لد ن و 167-163خمحيو ير  ر اخل   ا ص (1)
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خواجةُنص ُادلينُُواكن الشيخ األعظدم):ُشيخهُنص ُادلينُالطويسُبقوَل
ُ.(1)(وُيراً للسلطان هوال كوحممدُبنُاحلسنُالطويسُقدسُاهللُروحهُ

. بفقدان اخلواجة نصدري اىيدن ..ويَشعُر انلاُس باخلسا  ):ُوقالُاخلمي ُُُُُ
م َخَدَما   جليلة لإلس م الطوي ُ.(2)!(!وأَضابه ِممَّن قدَّ
َبَشَفَهاُشيخهُاخلوانساريُمنُقبلوهُيفُقووَلُيفُ،ُوهذهُاخلدماتُاجلليلةُُُُُ

املعدرو  املنقدول حاكيدة ، ومن َجلة أمره املشهو ):ُترمجةُانلص ُالطويس
. وُميئده يف موكدب السدلطان .. ه كدو خدان.استزيا ه للسلطان املحتشم

إل شداد العبداد وإصد ح ، ؤيد مع كمال االستعداد إىل دا  الس م بغدادامل
وإيقداع القتدل العدام مدن أتبداع أوئلدك ، . بإباد  ملك بَن العبداس.اع د
فانهداَ  بهدا يف ، كأملدال األنهدا ، إىل أن أساَل من دمائهم األقدذا ، الطغام
ُ.(3)(ومنها إىل نا  جهنم دا  اعوا ، دجلة
َقتَوَلُيفُيللوٍةُ،ُوزيرُاخلليفةُالرشيد،ُيلعُبنُيقطني:ُخهمُاآلخروهذاُشيُُُُُ

ُمنُاملسلمنيُمخسمائةُمسلم ًٍ ُيلعُ):ُقالُاجلزائري،ُواحد ويفُالروايواتُأنَّ
واكنُ،ُقدُاجتمَعُيفُحبسهُمجاعةُمنُاملخالفني،ُبنُيقطنيُوهوُوزيرُالرشيد

،  املحبوسدنيىلع فأمَر غلمانه وَهَدُموا أسدقَف املحدب ،ُمنُخواّصُالشيعة
ُ.(4)(..واكنوا مخسمائة  جل تقريباً فماتوا لكرهم 

                                                           

ون زح اا ن   ح نأ ابنأ اا نع   ااالن  د ا  ن   جنند اان اأ بنأ           هللصن رح   ح ب اإلو زا / ) 133/11حب ر األ  ار   (1)

 .713ا ح أ بأ ا سف اا د   83:   ف اا قع ص وُاسظو (و زح ااك  ح امللووفداا    حمم  اا  ين ب إل

 .118ااك دد اإلسالد د ص (1)

 ط لد دؤس د ااس و   (اال قمد اا زاو) 1/746ن وُاسظو : ااكس  واألاق ب   631-3/633روض   اجلس     (6)
 .(ظ مد ح اكد يف ب    يح اش ااي ف د وااس اصا) 1/638األ  ار ااسلم   د   (4)
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اُفتحُبغدادُ)وهذاُإمامهمُُُُُُ أمَر بأن السلطانُاألعظمُشاهُعباسُاألولُلَمَّ
بغلتني،ُجُيعل قرب أيب حنيفة كنيفاً  ُشعياُ  وأموَرُبربطهمواُ،ُوقدُأوقفُوقفاُ 

مدا ويميضد إىل قدرب أيب حَّت أن لكَّ َمن يريُد الغائَط يركبهىلعُرأسُالسو ُ
فقالَُلُحنيفة لقضا  احلاجدة ماُعودمُيفُهوذاُ:ُوقدُطلََبُخادَمُقربهُيوماُ 

إنَّ يف هدذا القدرب لكبداً :ُفقالُ؟وأبو حنيفة اآلن يف أسفل د ك اجلحيمالقربُ
دا فدتح بغدداد قبلدك، أسود ك املرحوم الشاه إسماعيل لَمَّ فدأخرَج ، َدَفَنه جدر

ُعلََّقُُ(فأنا أخدُم ذلَك اللكدبباً أسود َل موتعها لكعظاَم أيب حنيفَة وَجع ثمَّ
يفُمقاتله):ُقوَلشيخهمُاجلزائريُب شواهُإسوماعيلُُألنَّ املرحومُواكنُصادقاُ 
ُ.(1)(فعَل ملل هذا

ُأهولُالسونةُىلعُهلُشيوخُالشيعةُجيتمعونُمعناُُن:ُ/ُوأخ ا 865ُسُُُُُُ ن 
ُ ُواحدي ُربي ُواحدي ُ.!؟وإماميُواحد،ُونيبي

، ىلع هلإَ ُ(2)إنا لَم جنتمع معهم):ُج/ُأجابُإمامهمُنعمةُاهللُاجلزائريُبقوَلُُُُ
إنَّ  بَُّهُم هدو ايي اكن حممدد : وذلكُأنهمُيقولون، وال ىلع إمامَ ، وال ىلع نبَ 

وحنُن ال نقوُل بهذا الرَّبِّ ، وخليفته بعده أبو بكر، نبيرهصَّلُاهللُعليهُوآَلُ
ُ بِّ وال بذلك انلَّ  ه أبو بكدر  لديَ   برندا:ُبلُنقول 

، إنَّ الرَّبَّ ايي خليفة نبيِّ
ُ.(3)(وال ذلَك انلبر نبيرنا

                                                           

 .(  ر يف اا ع رح واايالح) 1/614  املي ر اا  ب  (1)

 .يي : دع يه  اا سد (1)

 .(  ر يف حق َّد طاأ اإلد د د وي ه جيا ات  عه طو  غ ه) 178/ 1م   د  األ  ار ااسل (6)
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ُاخلاتِمةُ 
ُاملسلم      ُأيخ وبعد هذه الرحلة القصري  يف معرفة عقيد  الشيعة :

ُفاعلم، اإلمامية االثَن عْشية ُلقاءَُ: ُال ُالْم خالفِةُُأنه ُالفر  ُوبني بيننا
ُُللكتاِبُوالسنة :ُت عليها اآلية الكريمةاليت نصَّ الْشعية األصول  وفَ  إالَّ

ُُ   ُ ُ   ُُ  ُ  ُ ُُ ُ  ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ

 ُ  ُ ُ  ُُُُُُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُُُُآلُعمران[

ُويهُ[63ُ ُاهللُتوحيدُ : ُبه، ُاإلُشاك ُونبذ ُوالتريع، ُاحلكم ُيف ،ُوطاعته
 .خاتمُاألنبياءُواملرسلنيُُواتباع
ُأن تكون هذه اآلية فيجُب ُُُُُ يقُتلحقُي بذل ُُهدٍُجُ ُولك ُ،ُجمادلةُلكُُِّشعارَُ:

ُُ.(1)باطٌلُُ..باطٌلُُ..غ ُهذهُاألصولُفهوُباطٌلُ
ُشيوخُالشيعةُايلومُوهوُيزعمونُأنهُالُخالَفُبينهمُوبنيُاملسلمنيُُُُُ ،ُإنَّ

وَنُأْنُيَرجَعُاملسلمونُإ ُبتبهم ُُ.!؟وَيْدع 
فكيَف حَيتجر ويلُ  املسلمون بكتب الشيعة اليت تواتَر فيهدا الطعدُن يف ُُُُُ

ُاملسلمونُمعُالشيعةُىلعُ، وأنه ناقٌص وحمرٌَّ  كتاب اهلل تعاىل  وريَفُجيتمع 
ُ،ُابلاط ُوتفسريهم،ُاملنحرفُتأويلهمبتابُاهللُىلعَُحَسِبُ ُبيَفُي ؤِمن  ثمَّ

ُ سماويٍةُىلعُُبُْنول ُكتب  إالهية  املسلمونُبتلكُادلاعوىُالشيعيةُاليتُتزعم 
ُ.أئمتهمُبعدُالقرآن

                                                           

 .~ا     بكو بأ ع   اف يب  زا   19ُاسظو : اإلب  ش اسظواد اخل ط بع طاأ اإلسالم وغ ه دأ األطا   ص (1)
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دنَّةوكيَف جَيتمُع املسلمون مع اُُُُُ ُأقووالُُوهوم:ُلشيعة يف السر يزعموونُأنَّ
ُالرسولُ،ُأئمتهمُاالث ُعَرُبأقوالُاهللُورسوَلُ منُُوأنَّ زءاُ  َبتَمُج 

ُعندُأئمتهم قواع،ُالريعةُوأوَْدَعه  ويبنوونُعليهواُ،ُوي ؤمنووَنُباكيواتُالرِّ
جالني،ُدينهم عودُويطعنونُيفُخيارُاخللوقُب،ُويقبلونَُمْروياتُالَكَذبةُوادلَّ

ُ.انلبينيُعليهمُالصالًُوالسالم
وهمُيَقذفونُأمهاتُاملؤمننيُاعئشةُ: وكيَف جَيتمُع املسلمون مع الشيعةُُُُُ

ُالعاملنيُُ-ُ}وحفصةُ ناُ-ُزوجيتُرسولُربِّ ُ.بالزِّ
ودونُ،ُوهمُيرفضونُاإلمجاع: وكيف جَيتمُع املسلمون مع الشيعةُُُُُ ويتعمَّ

ُيفُخمالفةُ،ُخمالفةُاملسلمني ُ.املسلمنيُالرَّشادُيفُاعتقادهمألنَّ
رونُمجيَعُاملسلمني: وكيف جَيتمُع املسلمون مع الشيعةُُُُُ وىلعُ،ُوهمُي كفِّ

ُ.(1)وأكرثُزوجاتُرسولُاهللُ،ُرأسهمُصحابةُرسولُاهللُ
ىلع إنا لَم جنتمع معهم ): وكيف جَيتمُع املسلمون مع الشيعة وهم يقولونُُُُُ

إنَّ  بَُّهدُم هدو ايي اكن : وذلوكُأنهومُيقولوون،  إمامَ وال ىلعهلإَ وال ىلع نَب 
بدذلك وال ، وحنن ال نقول بهذا الدرَّبِّ ، وخليفته بعده أبو بكر، حممداً نبيره
ه أبو بكدر  لدي   برندا:ُبلُنقول، انلَّبِّ 

وال ذلدك ، إن الرَّبَّ ايي خليفة نبيِّ
ُُ.(2)(انلبر نبيرنا

                                                           

 .بحيوفا       صو بأ ع   اف ااق  ري ن  693-1/671د أاد ااحقواا بع يه  اا سد واا  لد   (1)
 .ا جيا وي 179-178/ 1األ  ار ااسلم   د   (1)
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ُ،ُلن جتتمع ىلع تد لةأمةُاإلسالمُ،ُ:ُمةهذه األمة املرحو وإنَّ ُُُُُ ُوالُيوزال 
ُ طائفة َاهر  ىلع احلّ  فيهاُبمدُاهللُ من أهدل العلدم ،ُُُتقومُالساعة،ُحىتَّ
د  واعيان ، تنيف عن ديدن اهلل حتريدف الغدالني ، وانتحدال والقرآن ، والهُ 

عليناُوىلعُمجيعُاملسلمني،ُفاكنُحقَُّاملبطلني ، وتأويل اجلداهلني  اتلعليمُ:ُاُ 
  ن حذَّ ومَ ،ُالعادياتُعنُدينُاإلسالمُ،ُوابليانُ،ُوانلصحُ،ُواإلرشادُ،ُوصدُِّ

ُُ.(1)(فقد بْشَّ 
نُمََُُكُلَُسُْمََُُكُفيسل ُ،ُغ هُبماُأصاَبُُعتربُ هُيَُلَُعَُسعادتهُجَُُاهللُ ُنُأرادَُومَُ)ُُُُُ

ُ.(2)(ُاهللُوأهانهنُخذََلُسلكُمَُتنبُمَُونرصهُ،ُوجَيُُأيدهُاهللُ 
ُ.(3)(عن ديننا فَن ىلع أعقابنا أو نُ  أن نرجعَ  بَك  نعوذُ  امهلل إنا)ُُُُُ
عبدُالعزيزُبونُعبودُ الشيخ:ُقالُرئيسُوأعضاءُاللجنةُادلائمةُلإلفتاءُُُُُ

والشويخُعبودُاهللُُ-رمحهمواُاهللُُ-والشيخُعبدُالرزا ُعفوييفُبازُُاهللُبن
ُ:ُالغديان
مونُابلابيوةُُوهموَمدن حدذا حدذ، إنَّ اى وُ وانلصريية واإلسماعيلية)ُُُُُ

، ورَشَعوا ألنفسهم ما لَم يدأذن بده اهلل، قد ت عبوا بنصوص اىينوابلهائيةُ
للهووى، وسلكوا َمسلك ايلهود وانلصدا   يف اهحريدف واهبدديل ،ُاتبوااعُ 

                                                           

 .11اإلب  ش اسظواد اخل ط بع طاأ اإلسالم وغ ه دأ األطا   ص (1)

 .61/688جمم ع اا ح وى   (1)

بن ب هللث ن   حن      ) 1196ن ود ن د    (بن ب اان    ) 3113ن رواه اا خن ري    ~دأ طع ا ابأ يبد د  كد  (6)
 .(وص  ته   س  ص   اف ع  ه وس د 
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،  أس االبتدداع، اهلل بدن سدبأ احلمدريي عبدد وتقليداً لزعيم الفتنة األول
ُُشهُوبالؤه،ُواإليقاع بني َجاعة املسلمني، واإلت ل وافتو ُبوهُ،ُوقدَُعمَّ
نووتُبسووببهُالفرقووةُبوونيُُفكفددروا بعددد إسدد مهم،ُبثوو ًٌُمجووااعٌتُ وتمكَّ
فاكنت اىعو  إىل اهقا ب بني هذه الطوائف وَجاعدة املسدلمني ،ُاملسلمني

واكن السدع يف حتقيد  اللقدا  بيدنهم وبدني ، الصادقني دعو  غدري مفيدد 
ألنهدم وايلهدود وانلصدا   تشدابهت ، الصادقني من املسلمني سعياً فاشد ً 

والكفر والض ل واحلقد ىلع املسدلمني والكيدد ، قلوبهم يف الزي  واإلحلاد
فاكن ، تنوَّعت مناُعهم ومشا بهم واختلَفت مقاصدهم وأهواؤهم وإنْ ، هلم

وألمٍرُمواَُسوَ ُمجاعوةُ،ُمللهم يف ذلك ملل ايلهود وانلصا   مع املسلمني
يفُأعقوابُاحلوربُُمع الُقيمِّ اإليدراين الرافيضدينيُمنُشيوخُاألزهرُاملرص

وا يف اهقا ب املزعوم،ُالعامليةُا انية واخنودعُبوذلكُقلَّوةُمونُببوارُ،ُوجدر
َرتُقلوبهم نَُطه  وأصدرواُجَملَّةُ،ُولَمُتعررهمُاحلياً، (1)العلماءُالصادقنيُِممَّ

وها فباَ  أمُر ، بهم وُساعن ما انكشَف أمرهم ملِن ُخدع،ُُملة اهقريب:َُسمَّ
، واألفاك  متضدا بة، فالقلوب متباينة، وال َعَجب،َُجاعة اهقريب بالفشل
أو يتفدد  ، وهيهددا  هيهددا  أن جيتمددع انلقيضددان، والعقائددد متناقضددة

ان  .(2)(الضدَّ

                                                           

 .ى    عد  ياب وال ُاي ُّ   ع   اف تل   يح ا  (1)

 .164-1/166  7837اا ح ى رقد  (اجملم عد األو )فح وى اا جسد اا ا مد ا  ح ث اال م د واإلفح ا  (1)
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ئلُالشيخُعبدُالعزيزُبنُبازُُُُُُ ُسماحتكمخاللُمعرفةُُمن:7ُس):ُ~وس 
بونيُأهولُالسونةُُبددأ اهقريدبمدن مبتاريخُالرافضةُ،ُماُهووُمووقفكمُ

 .؟وبينهم
 العقيدد  ألنَّ ، كدناهقريب بني الرافضة وبني أهل السنة غدري ممُ :7ُجُُُُُ
ُ.تلفةَُم 
،ُوأنوهُُفعقيدًُأهلُالسنةُواجلماعةُتوحيدُاهللُوإخالصُالعبوادًُهللُُُُُُ

ُمُ علَُيَُُياذلهوُُاهللُُوأنَُّ،ُرسلمُ ُوالُنيبُ ٌُبُمقرٌَُُّكُالُملَُُُمعهُأحدٌُىَعُدُْالُي ُ
ُ،ُمجيعوا ُُ{ةُالصحابةُبَُّحَمُ:ُنُعقيدًُأهلُالسنةالغيبُ،ُومُِ ،ُعونهمُوالورتيضِّ

أفضلهمُأبوُبكرُالصديقُُوأنَُّ،ُواإليمانُبأنهمُأفضلُخلقُاهللُبعدُاألنبياء
،ُثمُيلعُ،ُريضُاهللُعنُاجلميعُ،ُوالرافضةُخالفُذلكُ،ُثمُعثمانُعمر،ُثمُ
مكنُاجلمعُبونيُايلهوودُوانلصوارىُي ُبماُأنهُالُُبينهمامكنُاجلمعُفالُي ُ

مكنُاتلقريبُبنيُالرافضةُوبنيُأهلُي ُُالوالوثنينيُوأهلُالسنةُ،ُفكذلكُ
ُُ.الختالفُالعقيدًُاليتُأوضحناها،ُالسنة
اكلشديوعية  اخلدا يجمكن اهعامل معهدم لرضدب العددو يُ  وهل:1ُسُُُُُ

 .؟وغريها
ُبلُجَيُ،ُكنا ُالُأرىُذلكُمم ُ:1ُجُُُُُ يكونواُُوأنواُحدُ سنةُأنُيتَُّىلعُأهلُالُب 
ُ
 
ًُ ُةُ مَُّأ ُعُ دُْوأنُيَُ،ُواحدا ُُوجسدا ُُواحد عليوهُُواُالرافضوةُأنُيلاموواُبمواُدلَّ

،ُفإذاُالامواُبوذلكُصوارواُإخواننواُُمنُاحلقُُِّوسنةُالرسولُُاهللبتابُ
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غو ُمونُب ُُين ىلع ما هم عليدهرصِّ ا داموا مُ ا مَ أمَّ معهمُ،ُُأنُنتعاونَُُوعلينا
ُ ُنَُُالصحابةُالصحابةُوسبِّ ُوسَُ،ُقليالُ ُا ُرَُفَُإالَّ وواع،ُيقُوعمرالصدُُِّبِّ ةُأهولُمَّ
ثو ُواحلسنُواحلسونيُ،ُواعتقوادهمُيفُاألئموةُاالُوفاطمةُ<ُابليتُبعيلُي

ُ،ُهذا من أبطل اعاطدل لكر ُالغيبُيعلمونعرًُأنهمُمعصومونُوأنهمُ ُولك 
ُ ُ.(1)(الفُماُعليهُأهلُالسنةُواجلماعةهذاُخي 
ُرسولُاهللُ):ُ<ُسعيدُاخلدريُوعنُأيبُُُُُ :ُفاكَنُفيماُقالقاَم خطيباً ُأنَّ

، فبأ أبو سعيد:ُقال، أْن يقوَل حبَ  إذا علمهُ هيبُة انلاِس أال ال يَمنعنَّ  ج ً 
ُ.(2)( أينا أشياَ  فَِهْبَنا !قد واهلل:ُوقال
ُ.(3)(هامللَ  نةِ اهلل عنهم من السر  عَ إالَّ نزَ  بدعةً  قومٌ  ما ابتدعَ ):ُوقالُُُُُُ
دكوا ، عليكم بسنيت وسنِة اخللفا  الراشديَن املهددينيَ ):ُوقالُُُُُُ تَمسَّ
وا عليها بانلواجدذِ ، بها فدإنَّ لكَّ حُمَدثدة  ، وإيداكم وحُمدَدثاِ  األمدو ِ ، وَعضر
ُ.(4)(ولكَّ بدعة  ت لةٌ ، بدعةٌ 

                                                           

 .161-1/163 جمم ع فح واه  (1)
ن  (وف وااسعنند عننأ املسكننو  بنن ب : األدننو بنن مللو  ) 4337  176ن وابننأ د وننه    11113رواه اإلدنن م ي نن     (1)

ن وصنحَّحه األا ن  د يف    (يصنح به مبن  هن   ن  أ هلل  ان م ااق  دند       ب ب : د  و ا دن  يرن  اانس     ) 1191واارتديي  

 .138اا    د اايح حد  

 .16/137يف فحح اا  ري   811ن وو َّط هللسس طه اا فظ ابأ حجو   13973رواه اإلد م ي     (6)

بن ب يف انيوم   ) 4337ن ويبن  طاوط واا  نظ انه      (ب ب ات ن ع سنسد اخل  ن ا ااواشن اأ    ) 41د وه   رواه األ مد : ابأ (4)

 .(ب ب د  و ا يف األري ب ا سد واوحس ب اا  ع) 1373ن واارتديي وصحَّحه   (اا سد
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والقدائلني أنَّ حتذير األمة من اعددع ):ُ~وذبرُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُُُُُُ
ُ.(1)(بها واجٌب باتفاق املسلمني

ُبتايبُهذاُبديثُحذيفةُبنُايلمانُُُُُُ ُيسوألوَنُ):ُقالُ<وأختم  اكَنُانلاس 
ُخَمافَةُأْنُي درَرِ ُُرسوَلُاهللُ ُعنُالرِّ َل 

َ
ُأْسأ ُ،ُعنُاخلِ ُ،ُورنت  ياُ:ُفقلت 

ُبهذاُاخلو:ُرسوَلُاهلل ُفجاءناُاهلل  ِ ُ،ُفهولُبعوَدُهوذاُإناُبنَّاُيفُجاهليٍةُوُشي
ُُ!نَعم:ُقالُُ؟اخلِ ُُشُ  ُِمنُخ ٍُ:ُفقلت  ،ُنعوم:ُقالُُ؟هلُبعَدُذلكُالرِّ

ُ وونَّيتُوَيْهودوَنُ:ُقالُُ؟وماَُدَخن ه:ُوفيهَُدَخٌنُقلت  قوٌمُيْسوتَون وَنُبغِ ُس 
ُمنهمُوت نِكرُ  ُ،ُبغِ ُهدييُ،ُتَعرِف  قوالُُ؟هلُبعَدُذلَكُاخلوِ ُِموْنُُشُي:ُفقلت 

تِنا،ُنَعمُْ:ُ ُُ!ويتَمَّموَنُبألِسنَِتناُ!قوٌمُمنُجَّْلَ فماُتورىُ:ُياُرسوَلُاهلل:ُقلت 
م:ُقالُُ؟إْنُأدَرر ُذلك ُمجاعَةُاملسلمنَيُوإماَمه  ُُ!تلزم  فوإْنُلَوْمُ:ُفقلوت 

ُ:ُقالُُ؟تكْنُهَلمُمجاعٌةُوالُإمامٌُ َّهاُ،ُولَْوُأْنُتع َّ فاعِاْلُتلَكُالِفَرَ ُلك 
،ًٍُ ُوأنَتُىلعُذلكُىلعُأصِلُشجر ُي درَرَكُاملوت  ُ.(2)(حىتَّ

وفوإذاُتعلَُّ،ُموواُاإلسوالمَُتعلَُّ:ُقالُأبوُالعايلوةَُ)ُُُُُ ،ُبوواُعنوهفوالُترغَُُوهمتم 
يمينواُ ُفواُعنُالرصاِطُرُِحَُنوالُت،ُفإنهُاإلسالمُ ،ُاملستقيمُوعليكمُبالرصاِطُ

ُ.انتنُ.اكمُوهذهُاألهواءَُوإيَُّ،ُُكمنبيُُِّوعليكمُبسنةُِ،ُوالُشماالُ 

                                                           

 .18/161جمم ع اا ح وى   (1)

وونن ب دالزدنند ع عنند   بنن ب ) 1847ن ود نن د   (اإلسننالمعالدنن   ااس نن ح يف  بنن ب ) 6411رواه اا خنن ري   (1)

 .(امل  مع عس  ظع ر اا نت ويف   ِّ ح ش ن واواد اخلوو  ع   اا  عد ود  رقد اجلم عد
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وُهُ واعرفُزمانَُ،ُهُ أيبُالعايلةُهذاُماُأجلَُُّلُامَُتأمَُُُُُُّ فيوهُمونُُرُ ذُِّاذليُحي 
َُُُِّنُاليتُمَُُاألهواءُِ ،ُبالسونةُُِاإلسوالمُُِوتفسو َُ،ُعنُاإلسالمَُُِبُغُِهاُفقدُرَُعَُبَُا
ُيتبنيُ !ُ!والكتاِبُُعنُالسنةُُِهمُمنُاخلروِجُوعلمائُُِابعنيَُاتلَُُّهُىلعُأعالمُِوخوفَُ
ُُ:ُتعا ُمعىنُقوَلُلَكُ ُ ُ  ُ ُُُ،ُوقووَل:ُُ  ُ ُ ُ  ُ

  ُُُ  ُُ  ُُ ُ ُ  ُ  ُُ.ُ
ُ:ُتعووا ُوقوووَلُُُُُ ُ  ُ ُُ ُ ُ ُ  ُ    ُُُ، ُهووذهُُوأشووباه

ُُالكبارُُِاألصولُِ ُ،ُاألصولُُِاليتُيهُأصل  هُِتووبمعرفَُ،ُعنهواُيفُغفلوةٍُُوانلاس 
 ُ و،ُوأمثاهلواُيفُهذاُابلاِبُُمعىنُاألحاديِثُُيتبنيَّ ُُاُاإلنسوانُ وأمَّ

 
هواُاذليُيقرأ

ُُِئٌُطمَُمُ ُنٌُوهوُآمُِ،ُهاوأشباهَُ ُُ!!اكنواُفبادواُهاُيفُقومٍُويظنُ !ُ!أنهاُالُتناَل   ُ

ُُُُُُُُُُُ)(8).ُ
ُإ ُقدُبيَُُّامهللَُُُُُّ ُُنت  ُُونصحت  ،ُقودرهاُقَُّرُنفسوهَُحومسلمُقدَُُّيفُهذاُلكَّ
،ُوبمحمدٍُمُ  وباإلسالمُديناُ  باهللُرباُ  للحوقُ،ُُورسوال ُ،ُفوأذعنَُاُ نبيَُُُّؤمناُ 

ُ.فاشهدُامهللَّ
ُاملسولمنيُُُُُ ُاهللُسبحانهُأنُيهديُضوالَّ وأنُي وذهبُعنواُوعونهمُ،ُأسأل 

ىلعُاإلسوالمُُوأنُي ثبِّتنا،ُوأنُيرصَفُعناُوعنهمُبيدُالاكئدين،ُابلأس مجيعاُ 
ُ.حىتُنلقاه

                                                           

 .~ 1133اا ه ب   ا    اإلسالم حمم  بأ ع   19-18فض  اإلسالم ص ح ب  (1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
313 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

انليَّوةُوأنُي صولَحَُاُ،ُوأْنُيرزق ُاإلخالصُوالصوابُيفُالقولُوالعملُُُُُ
سنَُاُاخلاتمة ُلّكُذيُُشُي،ُواذلريَّةُوأنُحي  وأنُيغفوَرُاُ،ُوأنُيكفيو ُُشَّ

ُوذريَّيتُوأزوايجُومشاييخ ،ُومجيعُاملسلمنيُاألحياءُمنهمُوامليتني،ُولوادليَّ
ُ.َرُخلقهُبماُيشاءُإنَّهُهوُالسميعُالعليموأنُيكفيناُُشا

ُالعاملنيُُُُُ ُهللُربِّ ُاهللُ،ُواحلمد  وسلَّمُىلعُعبدهُورسوَلُحممدُوىلعُآَلُوصَّلَّ
ُ.وصحبهُأمجعني
ُاملؤلفُُ

ُعبدُالرمحنُبنُسعدُالشرثي
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ُثبتُبأهمُاملراجع
ملحمودُمهوديُ،ُأحسنُالوديعوةُيفُتوراجمُمشواه ُجمتهوديُالشويعةُُُُُ

ُ.8411سنة5ُُط،ُاملطبعةُاحليدريةُانلجف،ُالاكظيمُاألصفها 
،ُاهللُاحلسوي ُالشوشورتيُالتسورتيُنلوور،ُإحقا ُاحلقُوإزها ُابلاطلُُُُُ
ُ.طهران،ُاملطبعةُاإلسالمية،ُشهابُادلينُانلجيف:ُتعليق
مُجعفورُالصواد ُمكتبوةُاإلموا،ُملو زاُحسونُاحلوائريأحاكمُالشيعةُُُُُُ

ُ.8446ُس4ُطو،ُبالكويت
ُس8ُدارُاملرتىضوُبو وتُطووُ،ُيو ملحمدُبنُيعقوبُالمأصولُالاكيفُُُُُُ
8356.ُ
ُ.8415سانلجفُ:ُط،ُملحمدُرضاُاملظفرُ،أصولُالفقهُُُُُ
ُ.8384س4ُعليمُطمؤسسةُاأل،ُآلُاكشفُالغطاءالشيعةُوأصوهلاُُأصلُُُُُ
تصوحيحُ،ُللفضولُبونُاحلسونُالطوربيس،ُإعالمُالورىُبأعالمُاهلودىُُُُُ

ُ.8353ُس8ُط،ُمؤسسةُاألعليم،ُيلعُالغفاري:ُوتعليق
ُ.دمشق،ُزيدونُمطبعةُبن،ُملحسنُاألمنيُالعاميل،ُأعيانُالشيعةُُُُُ
ادليونُيلعُبونُُرىضلو،ُمضمارُالسبقُيفُميدانُالصود إقبالُاألعمالُُُُُُ

مكتوبُ:ُنر،ُقُجوادُالقيويمُاالصفها يقحت،ُموىسُبنُجعفرُبنُطاووس
ُُ.8383س8ُط،ُإلعالمُاإلساليما
ُ.8354س8ُط،ُدارُاملرتىض،ُادليليمُإرشادُالقلوبُللحسنُُُُُ
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قسومُادلراسواتُ:ُحتقيق،ُُبنُبابويهُالقيمملحمدُبنُيلع،ُأمااُالصدو ُُُُُ
ُ.8387س8ُط،ُقم،ُمؤسسةُابلعثة،ُسالميةاإل
:ُحتقيوق،ُملحمدُبنُاحلسنُاحلرُالعاميل،ُأملُاآلملُيفُعلماءُجبلُاعملُُُُُ

ُ.8415املحققةُاألوَّلُ:ُط،ُمكتبةُاألندلسُبغداد،ُأمحدُاحلسي 
ُ.8383ُس5ُطُ وتببُرُاملفيدُللطباعةدا،ُللمفيداملقاالتُأوائلُُُُُُ
ُس3ُتُطبو ومؤسسةُاألعلويمُ،ُئريعمةُاهللُاجلزااألنوارُانلعمانيةُنلُُُُُ
8313.ُ
ُس4ط،ُطُدارُالزهوراءُببو وت،ُظفرملحمدُاحلسنيُامل،ُاإلمامُالصاد ُُُُُ
8447.ُ
ؤسسوةُم،ُوحسنيُاألسوتادويلكربُالغفاريُأُيلع:ُحتقيق،ُللمفيد،ُاألمااُُُُُ

ُ.8355س5ُطُقم،ُالنرُاإلساليم
قسومُادلراسواتُ:ُحتقيق،ُالطويسُجعفرُحممدُيبأمااُلشيخُالطائفةُاألُُُُُ
ُط،ُدارُا قافووة،ُمؤسسووةُابلعثووةُللطباعووةُوالنرووُواتلوزيووع،ُسووالميةاإل
ُ.8383س8
حممودُبواقرُُتعليوق،ُألمحدُبنُيلعُبنُأيبُطالوبُالطوربيس،ُاالحتجاجُُُُُ

ُ.8358ُس4ُطُمؤسسةُاألعليماخلرسانُ
ابلغداديُامللقوبُُيعبدُاهللُحممدُبنُانلعمانُالعكربُيبألتصاصُاالخُُُُُ

رتبُفهارسهُالسويدُ،ُكربُالغفاريأُقُعليهُيلعحهُوعلَُّصحَُّ،ُبالشيخُاملفيد
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منشوراتُمجاعةُاملدرسنيُيفُاحلووزًُالعلميوةُيفُ،ُاملجريمُيحممودُالزرند
ُُ.قم
ُ.8381س4ُط،ُمؤسسةُاألعليم،ُللمفيد،ُاإلرشادُُُُُ
دارُاتلعارفُ،ُآلُاكشفُالغطاءُملحمدُحسني،ُضُوالرتبةُاحلسينيةاألرُُُُُ
ُ.ب وتب
،ُرسوانحسونُاخل:ُحتقيق،ُالطويس،ُتلفُمنُاألخباراالستبصارُفيماُاخُُُُُ

4ُالكتبُاإلسالميةُطهورانُطدارُانلاُشُ،ُدارُصعبُدارُاتلعارفُبب وت
ُ.8441ُس
تُمنشوورا،ُدُالكوويفاالستغاثةُيفُبدعُا الثةُأليبُالقاسمُيلعُبنُأمحُُُُُ

ُ.8474ُس8ُط،ُاألعليمُبطهران
بدونُذبرُللطبعةُأوُتواريخُ،ُحلسنيُاخلراسا اإلسالمُىلعُضوءُالتشيعُُُُُُ
ُ.الطبع
البونُبابويوهُُ(أوُدينُاإلماميوة،ُوتمسَّمُعقائدُالصدو )االعتقاداتُُُُُُ
ُ.8451إيرانُ:ُط،ُالقيم
للحسونُبونُاملطهورُ،ُيبُطالوباأللفنيُيفُإمامةُأم ُاملؤمننيُيلعُبنُأُُُُُ
ُ.8315ُس4ُط،ُب وت،ُمؤسسةُاألعليم،ُاحليل
فوالحُ:ُتصوحيح،ُلعويلُاحلوائريئوبُإلزامُانلاصبُيفُإثباتُاحلجةُالغاُُُُُ

ُ.8351ُس5ُدارُأنوارُاهلدىُبإيرانُط،ُالعبيدي
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موعُابلودعُوالضوالالتُآللُاكشوفُالغطواءُدارُاآلياتُابلينواتُيفُقُُُُُ
ُبب وت.ُاملرتىض

،ُملحمدُبنُاحلسنُاحلرُالعاميل،ُاإليقا ُمنُاهلجعةُبالربهانُىلعُالرجعةُُُُُ
ُ.8355س8ُط،ُمنشوراتُديللُما،ُحتقيقُمشتا ُاملظفر

ُس5ُمؤسسوةُاألعلويمُط،ُابلحورا هلاشومُ،ُربهانُيفُتفس ُالقرآنالُُُُُ
8357.ُ
ُس3ُدارُا قلونيُبقومُط،ُاخلوويئُابليانُيفُتفس ُالقرآنُأليبُالقاسومُُُُُ
8355.ُ
:ُتقديمُوتعليق،ُإلبراهيمُبنُيلعُالكفعيم،ُابلَّلُاألمنيُوادلرعُاحلصنيُُُُُ

ُ.8355ُس5ُط،ُمؤسسةُاألعليم،ُعالءُادلينُاألعليم
،ُملحمدُبواقرُاملجليسو،ُبارُاألنوارُاجلامعةُدلررُأخبارُاألئمةُاألطهارُُُُُ
ُ.8314ُس4ُط،ُب وت،ُءُالرتاثُالعرِّبإحيا
ُس5ُدارُالصوفوًُط،ُمُبوراكتألكرمةُعندُالشيعةُحقيقةُمصحفُفاطُُُُُ

8355.ُ
،ُيبُجعفرُحممدُبنُأيبُالقاسمُالطربيأل،ُبشارًُاملصط ُلشيعةُاملرتىضُُُُُ
ُ.8351س5ُط،ُدارُاحلوراء،ُصفها جوادُالقيويمُاأل:ُحتقيق
لرجبُبنُحممدُبونُرجوبُ،ُمشار ُأنوارُايلقنيُيفُأرسارُأم ُاملؤمننيُُُُُ

يس ُ.8357ُس5ُط،ُسةُاألعليممؤس،ُيلعُاعشور:ُحتقيق،ُالرب 
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أليبُجعفورُحممودُبونُ،ُبصائرُادلرجاتُالكربىُيفُفضائلُآلُحممودُعُُُُُ
8ُط،ُدارُجوادُاألئمة،ُحممدُالسيدُاملعلم:ُقيقحت،ُاحلسنيُبنُفروخُالصفار

ُ.8351ُس
قُعليوهُهاشومُاحلسوي ُحهُوعلَّوصوحَُّ،ُالبنُبابويوهُالقويم،ُاتلوحيدُُُُُ

ُ.8357ُس4ُط،ُالنرُاإلساليمُؤسسةم،ُالطهرا 
ُ.ب وت،ُدارُصعب،ُلعيلُبنُاحلسنيُاملسعودي،ُاتلنبيهُواإلُشافُُُُُ
ُسورتعيلُاحلسوي ُاألل،ُياتُالظاهرًُيفُفضائلُالعرتًُالطاهرًتأويلُاآلُُُُُ
،ُقومبمامُاملهوديُبواحلوزًُالعلميوةُمدرسةُاإل:ُحتقيقُونر،ُباديُانلجيفآ
ُ.8317ُس8ُط،ُبطيحُاالصفها رتىضُاملوحدُاألحممدُباقرُبنُاملُُشافإ
ُ.8445ُس5ُمؤسسةُاألعليمُبب وت،ُط،ُلعبدُاهللُفياضُيخُاإلماميةتارُُُُُ
5ُمكتبةُاأللفونيُبالكويوتُط،ُرملحمدُباقرُالصدتاريخُالغيبةُالكربىُُُُُُ
ُ.8314س
ُ.8384ُس8ُط،ُمؤسسةُاألعليم،ُتاريخُايلعقوِّبُُُُُ
ُ.8353سدارُاتلعارفُللمطبواعتُ،ُي لخمحتريرُالوسيلةُلُُُُُ
،8313ُس5ُطكربُالغفاريُأُيلع:ُتصحيحُوتعليق،ُلحرا لقولُحتفُالعُُُُُ

ُ.يرانإ،ُجلماعةُاملدرسنيُبقمُةاتلابع،ُساليممؤسسةُالنرُاإل
ُ.8383س5ُطدارُاملفيدُ،ُ،ُتصحيحُاالعتقادُللمفيدُُُُُ
ُ.8413ُس8ُطشيكُحممدُالصاليحُاألنديم:ُحتقيق،ُالعسكريتفس ُُُُُُ
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4ُمنشوراتُمكتبوةُالصودرُبطهورانُإيورانُط،ُلاكشا تفس ُالصايفُلُُُُُ
ُ.8474س
ُ.8388س8ُمؤسسةُاألعليمُط،ُتصحيحُهاشمُاملحاليت،ُيايشتفس ُالعُُُُُ
ُ.إيران،ُطهران8381ُس8ُط،ُإبراهيمُالكويفُلفراتُبنتفس ُفراتُُُُُُ
8ُببو وتُطُارُاملحجةُابليضواءد،ُلعبدُاهللُشربتفس ُالقرآنُالكريمُُُُُُ
ُ.8357ُس
ُ.8351ُس8ُمؤسسةُاألعليمُط،ُتفس ُالقيمُُُُُ
هاشمُاملحاليت،ُاملطبعوةُُتصحيح،ُنورُا قلنيُلعبدُاهللُاحلويريتفس ُُُُُُ

ُ.5ط8415ُقمُ،ُالعلمية
،ُحسنيُبورُالعلووم:ُتعليق،ُملحمدُبنُاحلسنُالطويس،ُتلخيصُالشايفُُُُُ

ُ.4ط8443ُ،ُقم،ُدارُالكتبُاإلسالمية
منشوراتُالريفُالرايضُ،ُسنيبنُاحلُللريفُاملرتىضتزنيهُاألنبياءُُُُُُ
ُ.إيرانب
املطبعوةُاملرتضوويةُ،ُاملامقوا رجوالُلعبودُاهللُتنقيحُاملقالُيفُعلومُالُُُُُ

8431ُبانلجفُ
ُ.8351ُس8ُب وتُطبدارُاملرتىضُ،ُتهذيبُاألحاكمُملحمدُالطويسُُُُُ
ُ.8411طهرانُ:ُط،ُبنُاملطهرُاحليل ُعلمُاألصولُاللُإتهذيبُالوصوُُُُُ
ُ.8357س5ُمؤسسةُاألعليمُط،ُثوابُاألعمالُالبنُبابويهُالقيمُُُُُ
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ُ.وزارًُاإلرشادُجبمهوريةُإيران،ُللخمي ،ُاحلكومةُاإلسالميةُُُُُ
دارُمكتبوةُ،ُحوالُاإلموامُاملنتظورُملحمودُابلحورا حصائلُالفكرُيفُأُُُُُ
ُ.ب وتبُاحلياً
مؤسسوةُاألعلويمُ،ُحقُايلقنيُيفُمعرفةُأصوولُادليونُلعبودُاهللُشوربُُُُُ
8381ُُس8ط
ُ.8453إيرانُ:ُط،ُالبنُبابويهُالقيم،ُجامعُاألخبارُُُُُ
ملحمودُبونُيلعُ،ُجامعُالرواًُوإزاحةُاالشتباهاتُعنُالطور ُواإلسونادُُُُُ

ُ.8314ب وتُ،ُدارُاألضواء،ُاألردبييلُالغرويُاحلائري
دارُانلعمانُ،ُحممدُانرتحتقيقُ،ُملحمدُمهديُالرنايق،ُاداتجامعُالسعُُُُُ
ُ.3ط
ُُ.العلميةءُالشهدادُسيةُمؤسس،ُاحليلدُسعينُبُحىييل،ُعللرائعُاجلامُُُُُ
ُ،ُمهديُجنف:ُحتقيق،ُجواباتُأهلُاملوصلُيفُالعددُوالرؤيةُللمفيدُُُُُ
ُ.8388س5ُمؤسسةُانلورُط،ُلقطبُادلينُالراوندي،ُاخلرائجُواجلرائحُُُُُ
مؤسسةُاألعلويمُ،ُيلعُأكربُالغفاري:ُحققه،ُبنُبابويهُالقيمال،ُاخلصالُُُُُ

ُ.8381الطبعةُاألوَّلُاملحققةُ،ُللمطبواعت
ُوادلولةُاإلسالميةُملحمدُمغنيوةُدارُالعلومُللماليونيُببو وتُاخلمي ُُُُُ
ُ.8مُط8474
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حممودُادلبتورُ:ُحتقيق،ُلريفُالريضل،ُئمةُعليهمُالسالمخصائصُاألُُُُُ
ُ.8316اآلستانةُالرضويةُ:ُطبعُونر،ُسالميةجممعُابلحوثُاإل،ُمي هاديُاأل

نُبوُمووىسنُبوُيلعمُالقاسوُيبأل،ُفالطوائبُمذاهةُمعرفُيففُالطرائُُُُُ
ُ.8351مؤسسةُاألعليمُ،ُيلعُاعشور:ُحتقيق،ُسي احلسُووطا
،ُتسورتىنورُاهللُالُلقايضل،ُالصوارمُاملهرقةُيفُجوابُالصواعقُاملحرقةُُُُُ

ُ.8357الطبعةُاألوَّلُ،ُمؤسسةُابلالغ
،ُلعيلُبنُيونسُانلبايطُابليايض،ُالرصاطُاملستقيمُإ ُمستحيقُاتلقديمُُُُُ
ُ.8355املكتبةُاملرتضويةُ،ُحممدُابلاقرُابلهبودي:ُحتقيق
ُ.8383بب وتُُدارُاجليل،ُتيقمل زاُحممدُ،ُصحيفةُاألبرارُُُُُ
ُ.8531طىبُلككتهُباهلندُ:ُبعةطُ،صحيفةُاكملةُلزينُالعابدينُُُُُ
ُ.8415مطبعةُانلجفُ،ُملحمدُآصفُاملحس ،ُرصاطُاحلقُُُُُ
وبهامشوهاُتعليقواتُ،ُملحمدُاكظومُالطباطبوايئُالوَّيدي،ُالعروًُالوثىقُُُُُ

مؤسسةُالنرُاإلساليمُاتلابعةُ:ُحتقيقُوطبع،ُمراجعُالشيعةُيفُهذاُالعرص
ُ.8387ُس8ُط،ُجلماعةُاملدرسنيُبقم

ُ.8357س8ُط،ُدارُاملرتىض،ُالبنُبابويهُالقيم،ُللُالرائععُُُُُ
ُ.8315ب وتُ،ُمؤسسةُالوفاء،ُنلوريُجعفر،ُيلعُومناوئوهُُُُُ
8444ُبو وتُدارُاتلعارفُب،ُوالزياراتُللاكظيمعمدًُالزائرُيفُاألدعيةُُُُُُ
ُ.4ط
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ُ.8354س8ُط،ُدارُاملرتىض،ُالبنُبابويهُالقيم،ُعيونُأخبارُالرضاُُُُُ
،ُبنُأيبُمجهوورُاألحسوايئعوااُالآللئُالعزيزيةُيفُاألحاديثُادلينيةُالُُُُُ

ُ.8314ُس8ُةُسيدُالشهداءُبإيرانُطمطبع،ُاحلاجُآقاُجمتىبُالعرايقحتقيقُ
ُ.8384ُس4ُمؤسسةُاألعليمُط،ُلزجنا االث ُعريةُلعقائدُاإلماميةُُُُُُ
أعودُصوياغتهُ،ُملحمودُرضواُاملظفور،ُعقائدُاإلماميةُيفُثوبوهُاجلديودُُُُُ

الطبعوةُاألوَّلُ،ُاألمو ًُللطباعوةُوالنروُببو وت،ُاجلديدهُفارسُالعامر
8354.ُ
،ُقومُ-يرانُإُ-انتشاراتُأنصاريانُ،ُملحمدُرضاُاملظفر،ُعقائدُاإلماميةُُُُُ
ُ(.موقعُشبكةُالشيعةُالعاملية)
8475ُ،ُانلجوف،ُمطبعوةُالغوري،ُلعبدُاحلسنيُاألمي ُانلجويف،ُالغديرُُُُُ
ُ.5ط
مؤسسوةُ،ُفوارسُحسوون:ُحتقيوق،ُملحمدُبنُإبوراهيمُانلعموا ،ُالغيبةُُُُُ
ُ.8356ُس8ُنتشاراتُمدينُبقمُطا
وبهرادُ،ُُالغفاريحتقيقُيلع،ُملحمدُبنُجعفرُبنُاحلسنُالطويس،ُالغيبةُُُُُ

ُ.8354ُس8ُط،ُبطهرانُسالميةاإلُدارُالكتب،ُاجلعفري
بنُحممدُبونُطواووسُيبُالقاسمُيلعُبنُموىسُبنُجعفرُألسعدُالسعودُُُُُُ

ُ.8464ُس8ُط،ُمنشوراتُاملطعبةُاحليدريةُيفُانلجف،ُاحلس ُاحلسي 
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م8471ُب وتُدارُالقلمُب،ُاشمُمعروفهلُالشيعةُبنيُاألشاعرًُواملعالةُُُُُ
ُ.8ط
ُ.5ط8444ُب وتُ،ُدارُاآلثار،ُالعاميلُملحمد،ُعةُيفُاتلاريخالشيُُُُُ
ُ.4ط8447ُب وتُدارُالزهراءُ،ُوي للقزالشيعةُيفُعقائدهمُوأحاكمهمُُُُُُ
ُ.8356ُس8ُط،ُالكتابُاإلساليمُدار،ُمغنيةمدُملح،ُالشيعةُيفُاملَّيانُُُُُ
انلجوفُ،ُمطبعوةُاآلداب،ُالطبييسوُانلجويفملحمودُ،ُالشيعةُوالرجعةُُُُُ
8415.ُ
دارُ،ُنواديُاخلاقوا :ُنر،ُحمابمةُبقلمُسُخ،ُالشيعةُوالسنةُيفُاملَّيانُُُُُ

ُ.8477تُالزهراء،ُب و
مؤسسوةُ،ُسايمُالغريري:ُحتقيق،ُملحمدُجوادُمغنية،ُالشيعةُواحلابمونُُُُُ
ُ.8356س8ُط،ُالكتابُاإلساليمدارُ
مؤسسةُ،ُحتقيقُيلعُاعشور،ُملحمدُصالحُاملازندرا ،ُُشحُأصولُالاكيفُُُُُ

حةُواملنقحةُ،ُاتلاريخُالعرِّب ُ.8354الطبعةُا انيةُاملصحَّ
ُشحُحممدُ،ُدارُالكتابُالعرِّب،ُبنُحسنيُاملوسويملحمدُ،ُنهجُابلالغةُُُُُ
ُ.8357،ُمراجعةُأمحدُزهوً،ُعبده
ُ.8351ُس8ُط،ُمكتبةُفخراوي،ُمليثمُابلحرا ،ُُشحُنهجُابلالغةُُُُُ
،ُبوراهيمإحممدُأبووُالفضولُ:ُحتقيق،ُاحلديدُيبأُشحُنهجُابلالغهُالبنُُُُُُ
ُ.8417الطبعةُا انيةُ،ُرتاثُالعرِّبحياءُالإدارُ
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8315ُدارُاألضواءُب وتُ،ُللمفيدلُاملختارًُمنُالعيونُواملجالسُالفصوُُُُُ
ُ.3ط
حتقيوقُ،ُملحمدُبنُاحلسنُاحلرُالعواميل،ُالفصولُاملهمةُيفُأصولُاألئمةُُُُُ

بدونُذبورُسونةُ،ُدارُإحياءُالرتاثُالعرِّبُبب وت،ُحممدُبنُحممدُالقائي 
ُ.طبع
منشووراتُ،ُبنُجربائيلُالقيميبُالفضلُشاذانُأالبنُشاذانُ،ُالفضائلُُُُُ

ُ.8418سنةُاملطبعةُاحليدريةُومكتبتهاُيفُانلجفُ
ُ.4ط8314ُب وتُ،ُمؤسسةُالوفاء،ُملحمدُبنُاحلسنُالطويس،ُالفهرستُُُُُ
،ُقوم،ُمؤسسةُآلُابليوتُإلحيواءُالورتاث:ُحتقيق،ُالبنُبابويهفقهُالرضاُُُُُُ
ُ.8316الطبعةُاألوَّلُ،ُاملؤتمرُالعاليمُلإلمامُالرضا:ُنر
ُ.4ط8313ُب وتُ،ُدارُاألضواء،ُحلسنُبنُموىسُانلوخبيت،ُفر ُالشيعةُُُُُ
ُ.8351ُس8ُُط،ُدارُاملرتىضُب وتُبلنان،ُلمي لفروعُالاكيفُُُُُُ
حلسونيُبونُحممودُ،ُفصلُاخلطابُيفُإثباتُحتريفُبتابُربُاألربابُُُُُ

ُ.8441إيرانُ:ُط،ُتيقُانلوريُالطربيس
مؤسسوةُآلُ:ُحتقيقُونرو،ُالعباسُعبدُاهللُاحلم يُيبأل،ُقربُاإلسنادُُُُُ

ُ.8384وَّلُاألُالطبعة،ُقم،ُحياءُالرتاثابليتُعليهمُالسالمُإل
،ُأليبُاحلسنُاخلنوَّيي،ُادلعوًُاإلسالميةُإ ُوحدًُأهلُالسنةُواإلماميةُُُُُ

ُ.8476ب وتُ،ُاملطبعةُاتلجارية
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ُ.5ط8444ُ،ُب وت،ُارفدارُاتلع،ُحلسنيُاألمني،ُدائرًُاملعارفُالشيعيةُُُُُ
،ُمؤسسةُاألعليم،ُملحمدُحسنيُاألعليم،ُدائرًُاملعارفُالشيعيةُالعامةُُُُُ

ُ.8384الطبعةُا انيةُ
ُ.8483حجرُ:ُط،ُطهران،ُيلوسفُبنُأمحدُابلحرا ،ُدرًُجنفيةُُُُُ
ُ.وزارًُاإلرشادُاإليرانية،ُدستورُاجلمهوريةُاإلسالميةُيفُإيرانُُُُُ
8464ُُاملطبعةُاحليدريةُبانلجفُ،ُستمُالطربيرُالبن،ُاإلمامةدالئلُُُُُُ
اجلزءُاألولُمونُالقسومُا وا ُاخلواصُبواألدبُ،ُديوانُشعراءُاحلسنيُُُُُ

ُ.8473طهرانُ:ُط،ُنره:ُحممدُباقرُاألروا ،ُالعرِّب
،ُبو وت،ُدارُاألضواء،ُألاغُبزركُالطهرا ،ُاذلريعةُإ ُتصانيفُالشيعةُُُُُ

ُ.8314الطبعةُا ا ةُسنةُ
ملحمودُبونُاحلسونُ،ُاختيارُمعرفوةُالرجوالُاملعوروفُبرجوالُالكيشوُُُُُ

حمموودُتوويقُامليبووديُوأبوووُالفضوولُ:ُحتقيووقُوتصووحيحُوتعليووق،ُالطووويس
مؤسسةُالطباعةُوالنرُبوزارًُا قافةُواإلرشادُاإلساليمُبإيرانُ،ُاملوسويان
8415.ُ
لوروحُاهللُُ(يو ضمنُاجلوزءُا وا ُمونُرسوائلُاخلم)رسالةُيفُاتلقيَّةُُُُُُ

ُ.8415قمُ،ُاملطبعةُالعلمية،ُاخلمي 
ُ.م8468املطبعةُانلموذجيةُ،ُترمجةُأمنيُالريف،ُم ُيلعروحُاإلسالمُألُُُُُ
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،ُملحمدُبواقرُاخلوانسواري،ُروضاتُاجلناتُيفُأحوالُالعلماءُوالساداتُُُُُ
ُ.م8451املطبعةُاحليدريةُ،ُأسدُاهللُإسماعيليان:ُحتقيق
ُ.8354ُس8ُدارُاملرتىضُط،ُريملحمدُالفتالُانليسابو،ُعظنيروضةُالواُُُُُ
عبدُاهللُ:ُحتقيق،ُالرازيُاإلسماعييلألمحدُالزينةُيفُالمماتُاإلسالميةُُُُُُ

ُ.8445بغدادُ،ُمطبعةُاحلكومة،ُضمنُبتابُالغلوُوالفر ُالغايلة،ُالسامرايئ
ُ.8355ُس8ُةُالنرُاإلساليمُطمؤسس،ُلعباسُالقيم،ُالكىنُواأللقابُُُُ
تصوحيحُ،ُملحمودُبونُيلعُبونُبابويوهُالقويم،ُبمالُادلينُوتمامُانلعمةُُُُُ

ُ.8353الطبعةُا انيةُ،ُمؤسسةُاألعليم،ُوتعليقُحسنيُاألعليم
الطبعوةُاألوَّلُ،ُادلارُالعامليوةُببو وت،ُبتابُالرجعةُألمحدُاألحسوايئُُُُُ
8383.ُ
حممودُصواد ُآلُ:ُحتقيوق،ُللحسنُبنُيلعُبنُداودُاحليل،ُبتابُالرجالُُُُُ

ُ.8445منشوراتُاملطبعةُاحليدريةُبانلجفُ،ُبرُالعلوم
يوقُقحت،ُاحليلسُإدرينُبدُحممل،ُرُاحلاويُتلحريرُالفتاوىالرسائبُبتاُُُُُ
 .8351ةُاخلامسةُالطبع،ُساليماإلُالنرةُمؤسسقُباتلحقيةُنجل
:ُقيقحت،ُإسحا ُانلديمنلديمُأبوُالفرجُحممدُبنُبنُاال،ُبتابُالفهرستُُُُُ

منُإصدارُاهليئةُالعامةُلقصوورُا قافوةُ،ُحممدُعبدُالرؤوفُوإيمانُجالل
5116.ُ
ُ.8354س8ُُدارُاملرتىضُط،ُبنُقولويهُالقيماراتُالاكملُالزيُُُُُ
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طبعةُقمُمؤسسوةُنروُ،ُحممدُباقر:ُحتقيق،ُبتابُسليمُبنُقيسُاهلالاُُُُُ
ُُ.8351اهلاديُ
ُ.8464طهرانُ:ُط،ُللخمي ،ُبشفُاألرسارُُُُُ
ُ.8461املطبعةُالعسكريةُبطهرانُ،ُلعبدُاحلسنيُالرشيت،ُبشفُاالشتباهُُُُُ
جلعفورُخُّوُ،ُبشفُالغطاءُعنُخفيواتُمبهمواتُالرويعةُالغوراءُُُُُ

الطبعوةُاألوَّلُ،ُفورعُخراسوان،ُمكتبُاإلعالمُاإلسواليم:ُحتقيق،ُانلجيف
8355.ُ
هاشومُ:ُتعليوق،ُلعيلُبنُعيىسُاألربويل،ُبشفُالغمةُيفُمعرفةُاألئمةُُُُُ

ُ.8418قمُ،ُالرسويل،ُاملطبعةُالعلمية
ُ.8455إيرانُ:ُط،ُملحمدُبنُيلعُبنُعثمانُالكراجيك،ُبزنُجامعُالفوائدُُُُُ
ُ.8511إيرانُ:ُط،ُهلاشمُبنُسليمانُابلحرا ُالكتاك ُاملعالمُالزل ُُُُُ
:ُتصوحيحُوتعليوق،ُلسعدُبنُعبدُاهللُاألشعريُالقيم،ُاملقاالتُوالفر ُُُُُ
ُ.م8464طهرانُ،ُمطبعةُحيدري،ُمدُجوادُمشكورحم
املجمعُالعاليمُ،ُمهديُالرجايئ:ُحتقيق،ُألمحدُبنُحممدُالربيق،ُاملحاسنُُُُُ

ُ.8386الطبعةُا انيةُ،ُألهلُابليت
،ُحلسونيُآلُعصوفور،ُاملحاسنُانلفسانيةُيفُأجوبةُاملسوائلُاخلرسوانيةُُُُُ

ُُ.ِّبُالكب ُبب وتمنشوراتُدارُاملر ُالعر
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:ُحتقيوق،ُيلوسوفُابلحورا ،ُاحلدائقُانلارضًُيفُأحاكمُالعرتًُالطواهرًُُُُُ
ُ.8315الطبعةُا انيةُ،ُدارُاألضواء،ُحممدُتيقُااليروا 

نروُمجاعوةُاملدرسونيُيفُ،ُاملَّيانُيفُتفس ُالقرآنُملحمودُالطباطبوايئُُُُُ
ُ.احلوزًُبقم

مؤسسوةُ،ُهورا موعُتوذييالتُملجتوىبُالط،ُلخميىنل،ُاملاكسبُاملحرمةُُُُُ
ُ.8381الطبعةُا ا ةُ،ُسماعيليانُللطباعةُوالنرُواتلوزيعإ
ادلارُ،ُحسوونيُالوورايض:ُحتقيووق،ُلعبوودُاحلسوونيُاملوسوووي،ُاملراجعوواتُُُُُ

ُ.8387الطبعةُالرابعةُ،ُاإلسالميةُبب وت
ُ،ُمصابيحُاألنوارُيفُحلُمشوالكتُاألخبوارُُُُُ وربَّ ،ُلعبودُاهللُبونُحممودُش 

ُ.8317الطبعةُا انيةُ،ُبواعتُبب وتمؤسسةُانلورُللمط
املطبعوةُاحليدريوةُ،ُيبُابلقواءُهبوةُاهللُبونُنمواُاحلويلألحوزانُمث ُاألُُُُُ
ُ.8464انلجفُب
موامُاملهوديُمدرسوةُاإل:ُحتقيوقُونرو،ُبنُشاذانُالقويمالمائةُمنقبةُُُُُُ

ُ.مطبعةُأم ُقم8317ُُس8ُطُ،ُاالبطيحُُشافُحممدإ،ُقم،ُباحلوزًُالعلمية
تصوحيحُيلعُأكوربُ،ُملحمودُبونُيلعُبونُبابويوهُالقويم،ُخبارمعا ُاألُُُُُ

ُُ.8381الطبعةُاألوَّلُ،ُمؤسسةُاألعليم،ُالغفاري
،ُلرىضُادلينُيلعُبنُموىسُبونُطواوس،ُمهجُادلعواتُومنهجُالعباداتُُُُُ

ُ.4ط8444ُب وتُ،ُمؤسسةُاألعليم
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وسووويُلعبوودُاألىلعُامل،ُمهووذبُاألحوواكمُيفُبيووانُاحلوواللُواحلوورامُُُُُ
ُ.8446انلجفُ،ُمطبعةُاآلداب،ُالسَّياواري

ُس8دارُاملرتىضوُط،ُ بنُشهرُآشووبُاملازنودراالمناقبُآلُأيبُطالبُُُُُُ
8351.ُ
دارُاتلعارفُبو وتُدارُصعبُ،ُالقيممنُالُحيُّهُالفقيهُالبنُبابويهُُُُُُ
8318.ُ
ُ.8476إيرانُ:ُط،ُللطربيس،ُماكرمُاألخال ُُُُُ
مونُإصودارُمؤسسوةُجمموعُابلحووثُ،ُُأصولُادلينحماسنُاالعتقادُيفُُُُُ

ُ.8383الطبعةُاألوَّلُ،ُالعلميةُبابلحرين
ُ.لطربيسُدارُمكتبةُاحلياًُبب وتل،ُقرآنجممعُابليانُيفُتفس ُالُُُُُ
ُ.8455إيرانُ:ُط،ُملحمدُباقرُاملجليس،ُمرآًُالعقولُُُُُ
،ُعوديلعويلُبونُاحلسونيُبونُيلعُاملسو،ُمروجُاذلهبُومعادنُاجلووهرُُُُُ
ُ.5ط8444ُُدارُالفكرُ،ُحممدُميحُادلينُعبدُاحلميد:ُحتقيق
ُ.8356ُس8ُطدارُالقارئُ،ُلعيلُاملسعودي،ُمروجُاذلهبُومعادنُاجلوهرُُُُُ
لعبودُاهللُمسائلُاإلمامةُومقتطفاتُمنُالكتابُاألوسوطُيفُاملقواالتُُُُُُ

ب وتُيةُبعهدُاألملا ُلألباثُالرقامل،ُيوسفُفانُحتقيق،ُانلايشءُاألكرب
ُ.م8478
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طهورانُاملكتبةُاإلسوالميةُب،ُيُالطربيسحلسنيُانلور،ُمستدركُالوسائلُُُُُ
8415.ُ
ُ.إيران:ُط،ُإلبراهيمُبنُيلعُالكفعيم،ُاملصباحُُُُُ
ُ،ُمصابيحُاألنوارُيفُحلُمشالكتُاألخبارُُُُُ مؤسسةُانلوورُ،ُلعبدُاهللُشربَّ

ُ.بلنان،ُب وت،ُللمطبواعت
منشووراتُاملطبعوةُ،ُسنُبنُسوليمانُاحلويلحل،ُرجاتخمترصُبصائرُادلُُُُُ

ُ.8471الطبعةُاألوَّلُ،ُاحليدريةُيفُانلجف
ُ.بغداد،ُدارُالرتبية،ُلعباسُالقيم،ُمفاتيحُاجلنانُُُُُ
،ُدارُالكتبُالعلمية،ُملحمودُبنُاملهديُاملوسوي،ُمفتاحُالكتبُاألربعةُُُُُ
ُ.8416انلجفُ،ُمطبعةُاآلداب،ُإيران،ُقم
ملحمودُحسونيُاألعلويمُُ(دائرًُاملعوارف)ألثرُوجمددُماُدثرُمقتبسُاُُُُُ

ُ.ب وت،ُمؤسسةُاألعليم،ُاحلائري
:ُحتقيوقُونرو،ُشوعريُالقويممحدُبنُحممودُبونُعيىسوُاألأل،ُانلوادرُُُُُ

ُ.8311ُالطبعةُاألوَّل،ُ،ُقمُأم :ُمطبعة،ُقم،ُمامُاملهديمؤسسةُاإل
دارُاملفيودُللطباعوة8383ُُالطبعوةُا انيوةُ،ُللمفيود،ُانلكتُاالعتقاديةُُُُُ
ُ.ب وتب
أمحودُ:ُحتقيوق،ُحلسنُبنُيوسفُاحليل،ُنهجُاملسرتشدينُيفُأصولُادلينُُُُُ

ُ.إيران،ُقم،ُجممعُاذلخائرُاإلسالمية،ُهاديُايلوسيف،ُاحلسي 
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ُس8رُاملَّيانُبب وتُطدامليشُإ ُزيارًُقربُلإلصطهبانايتُنورُالعنيُيفُاُُُُُ
8386.ُ
ُاللوامعُانلوراُُُُُ هلاشمُاحلسوي ُ،ُوأهلُبيتهُالقرآنيةُنيةُيفُأسماءُيلعي

ُ.8353الطبعةُاألوَّلُ،ُدارُاألضواء،ُابلحرا 
:ُحتقيق،ُيبُجعفرُالطويسُاملعروفُبابنُمحزًألالوسيلةُإ ُنيلُالفضيلةُُُُُُ

ُ.8311مطبعةُاخليامُ،ُقم،ُمكتبةُاملرعيشُانلجيف:ُنر،ُحممدُاحلسون
ُ.طهران،ُاملكتبةُاإلسالمية،ُشا للفي ُالاك،ُالوايفُُُُُ
ُ.8448مكتبةُدارُالعلمُ،ُهلاديُالطهرا ،ُيفُالواليةُواملقتلُودايعُانلبوًُُُُُ
،ُملحمدُبنُاحلسنُاحلرُالعاميل،ُوسائلُالشيعةُإ ُحتصيلُمسائلُالشيعةُُُُُ
ُ.8357الطبعةُاألوَّلُ،ُمؤسسةُاألعليم،ُشهابُادلينُاملرعيش:ُتقديم
األعلويمُ،ُفارسُحسون:ُحتقيق،ُهلاشمُابلحرا ،ُدلرًُا مينةايلتيمةُواُُُُُ

ُ.8385الطبعةُاألوَّلُ،ُللمطبواعت
حممدُ:ُحتقيق،ُهلاشمُاحلسي ُابلحرا ،ُينابيعُاملعاجزُوأصولُادلالئلُُُُُُ

 .قمُبإيران،ُاملطبعةُالعلمية،ُبنُاحلسنُاتلفرىشُاملشتهرُبدرودى
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ُفهرسُاملوضواعت
ُ

مةُالطبعةُاحل قدِّ ُ.اديةُعرًم 
مةُالطبعةُا امنة قدِّ ُ.م 

ُ.تقديمُصاحبُالسماحةُالشيخ/ُصالحُبنُحممدُاللحيدان
تقديمُصواحبُالسوماحةُالشويخُ/ُعبودُاهللُبونُعبودُالورمحنُ

ُ.اجلربين
ُ.تقديمُصاحبُالسماحةُالشيخُ/ُعبدُاهللُبنُحممدُالغنيمان
ُ.تقديمُصاحبُالفضيلةُالشيخُ/ُعبدُالرمحنُبنُصالحُاملحمود

ُ.يمُصاحبُالفضيلةُالشيخُ/ُعبدُاهللُبنُعبدُالرمحنُالسعدتقد

4ُ
3ُ
5ُ
1ُ
4ُ
81ُ
85ُ

مة قدِّ 84ُُ.الْم 
84ُُ.؟بدايةُظهورُاخلوارج
83ُُ.؟بدايةُظهورُالتشي ع

َُمنهٍجُمِلقاومِةُابلدع 85ُُ.؟خ  
َممُىلعُاملسلمني

 
85ُُ.؟منُأسبابُتَدايعُاأل

ضلُِّ 86ُُ.؟لَةبرسُحاجزُالوالءُوالرباءُحتتُشعاراتُم 
ويَّةُادلينية مِّ

 
ّوُاأل 86ُُ.؟ف ش 

مُالالَّعنونُحىتُابلهائم 87ُُ.؟إذاُلِمُي بلِّغُالعلماءُعلمُادلينُلََعنَه 
نةُأفضلُمنُاجلهاد ُعنُالس  ب  87ُُ.؟اذلَّ
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81ُُ.؟اشتدادُنك ُالسلفُواألئمةُرمحهمُاهللُىلعُابلدعُوأهلها
مُاألهواء

َ
أل
َ
84ُُ.؟أ

84ُُ.؟أسوأُاألهواء
فائدًُإخراجُمثلُهذهُالرسالةُبكشفُحقيقةُموذهبُالشويعةُ

ُاالث ُعريةُ
51ُ

باتفوا ُُحالُأئمةُابلدعُاملخالفةُللكتوابُوالسونةُواجوٌبُُبيانُ 
ُ.؟املسلمني

58ُ

ُالعلماءُاذلينُأبلوُابلالءُاحلسنُيفُهذاُابلاب ُ.؟أكابر 
ُ.شكٌرُوتقدير

54ُ
54ُ

55ُُ.؟نُهمُالشيعة/ُم8َُسُ
56ُُ.؟شأًُاملذهبُالشييع/ُماُأصلُن5سُ
فتمُنلاَُمنُهمُاألئمةُاالث ُعرُيفُاعتقادُالشويعة4ُُسُ /ُلوُعرَّ

ُاإلمامية.
57ُ

ُجربيولُقودُغلوَطُيف3ُسُ /ُهلُقالتُفرقٌةُمنُفر ُالشيعةُبوأنَّ
ُ.؟إنزاَلُالوذل

ُ
51ُ

5ُسُ ُقولُأحدُأئمتهمُينسخ  /ُهلُقالُأحٌدُمنُشيوخُالشيعةُبأنَّ
ُ طلََقهُ القرآَنُأوُي قيِّد  هُ ،ُم  ُاعمَّ ص  صِّ ُ.؟أوُخي 

ُ
41ُ

45ُُ.؟/ُماُاعتقادُشيوخُاملذهبُالشييعُيفُتأويلُالقرآن6ُسُ
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ُُشيوخُالشيعةُأنَُُّيعتقدُ :ُأوالُ  الفُللقرآنُمعا ُباطنةُع 
ُ.؟الظاهر
ُالقرآنُنزَلُفيهمُويفُأعدائهمُمنُ:ُثانيا ُ لَّ ُج  يعتقدونُبأنَّ

ُ.؟الصحابةُ

45ُ
43ُ

معُ،ُرُهذهُاتلأويالتُاليتُيذبرونهاُللقرآن/ُماُأصلُوجذو7ُسُ
ُ.؟ذبرُبع ُاألمثلةُذللك

ُ
46ُ

َُمنُقالُبنقصُالقرآنُوزيادتهُوحتريفهُمنُشيوخ1ُسُ /َُمْنُأول 
ُ؟الشيعة

42ُ

اكنوتُبدايوةُقوولُشويوخُالشويعةُبونقصُالقورآنُُ/بيَف4ُسُ
ُ.وزيادتهُوحتريفه

35ُ

ُتلخيَصُمعتقد/81ُسُ تلحريوفُوجودُاُحولشيوخُالشيعةُُنأمل 
ُ.؟يفُالقرآنوالزيادًُانلقصُو

ُ
34ُ

هلُالقولُبتحريفُالقورآنُونقصوانهُيفُاعتقوادُشويوخُُ/88سُ
ُ.؟اتلواترُعندهمُغَُبلَُمَُُغَُالشيعةُبلَُ

ُ
51ُ

ُمنكمُُ/85سُ بعو ُُذبورُ-غفَرُاهللُلكمُولووادليكمُُ-نأمل 
َحُفيهوامثلوةُاأل بمعتقوودهمُبتحريووفُُشوويوخُالشويعةُالوويتُرصَّ

ُ.؟القرآن

ُ
55ُ

ُماُهوُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُالعددُالصحيحُآليواتُ:ُ/ُإذا 84ُسُ
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55ُُ.؟وهلُاتفقوا،ُالكريمُالقرآن
ُمونُيناملعوارصُاإلماميةُاالث ُعروية/ُماُموقفُشيوخ83ُُس

ُ.؟ختصارمذهبهمُبالقولُبتحريفُالقرآنُباعقيدًُ
وجوودُهوذهُالعقيودًُيفُبتوبهمُُتظاهرواُبإنكوار:ُالقسمُاألول

ُ.؟أصالُ 
حواولواُلكنُاعرتفواُبوجودُاتلحريفُيفُالقرآنُو:ُا ا القسمُ
ُ.ُ؟تربيره

ُبإنكارُنقصُالقرآنُوحتريفه:ُالقسمُا الث معُحماولةُ،ُاتلظاهر 
ُ.؟إثباتُانلقِصُواتلحريِفُبطرٍ ُمابرًٍُ

ًُ :ُالقسمُالرابع ُ.؟بهذاُالكفرُواالستداللُبهُاملجاهر

ُ
56ُ
56ُ
57ُ
ُ
61ُ
68ُ

عتربين/ُهلُقالُأحٌدُمنُشيوخ85ُُسُ بوجوودُآيواتُ:ُالشيعةُالْم 
ُ.؟!!سخيفةُيفُبتابُاهللُتعا 

ُ
68ُ

لوُذبرتمُنلاُنمواذجُمونُتفسو ُشويوخُالشويعةُآليواتُ/86ُسُ
ُالكتابُالعزيز

68ُ

ُ /ُبماذاُي 87ُسُ ُُ:ُقولُاهللُتعا ُشيوخُالشيعةُفرسِّ ُ ُ

 ُ  ُُُ ُ  ُ ُ   ُُ   ُ ُ ُ  ُُ؟.ُ
ُ
66ُ

عرُعنودُشويوخُاملوذهبُُث الماُمزنلةُأقوالُاألئمةُا/81ُُسُ
ُُ.؟الشييع

66ُ
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67ُُ.؟شيوخُالشيعةُعندماُيهُالسنةُ:ُ/ُإذا 84ُسُ
ُاهللُ:ُ/ُإذن51سُ وفاتوهُيفُُالريعةُلكَّهواُقبولُفهلُبلََّغُرسول 

ُ.ُ؟اعتقادهم
ُ
61ُ

/ُماُموقفُشيوخُاملذهبُالشييعُمنُمروياتُالصحابة58ُسُ
؟.ُ

64ُ

/ُماُيهُحقيقةُحاكياتُالرقاعُوماُماكنتهاُيفُاملذهب55ُسُ
ُ.؟الشييع

78ُ

الطويسُلكتابهُتهذيبُاألحاكمُورمُعددُُ/ُماُسببُتأيلف54سُ
ُُ.؟أحاديثه
وهلَُسوِلَمُمونُُ؟لشيعة/ُماُمزنلةُبتابُالاكيفُعندُشيوخُا53سُ

ُ.؟وهلُاتفقواُىلعُعددُبتبهُوأحاديثهُ؟زياداتهمُعليه

ُ
74ُ
ُ
73ُ

ُالشويعةُاملعوارصونُعونُمصوادرهمُيف55ُسُ ُشيوخ  /ُماذاُيقول 
ُ ُ.؟اتلليقِّ

76ُ

/ُهلُيوجودُيفُاملوذهبُالشوييعُاالصوطالحُاملعوروفُيف56ُسُ
بماُهووُعنودُأهولُ،ُوضعيفٍُنُسَُحَُتقسيمُاحلديثُإ ُصحيحُوَُ

ُ.؟سنةال

ُ
77ُ

/هلُيوجدُيفُاملوذهبُالشوييعُتناقضواتُواختالفواتُيف57ُسُ
ُ.؟وتعديلهُتهمجرحُبع ُروا

ُ
77ُ
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ٌةُعندُشيوخُاملذهبُالشييع51سُ جَّ 71ُُ.؟ومىت،ُ/ُهلُاإلمجاعُح 
74ُُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُاملذهبُالشييعُيفُتوحيدُاأللوهية54سُ
بَدُاهللُتعا ُيفُاعتقادُشيوخُالش41ُسُ 74ُُ.؟يعة/ُبيفُع 
ُشيوخُالشيعةُباحللولُواالحتادُاليلك48ُسُ 74ُُ.؟/ُهلُيعتقد 
/ماُاملرادُعندُشيوخُالشويعةُبنصووصُالقورآنُالوواردًُيف45ُسُ

ُ.؟توحيدُالعبادً
11ُ

18ُُ.؟/ُماُأصلُقبولُاألعمالُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة44سُ
ُالشويعةُبوجوودُواسوطةُبونَيُاهللُوبونَي43ُسُ ُشيوخ  /ُهلُيعتقد 
ُ.؟...قهخل

15ُ

ُعليهمُالسالم45سُ وماُالطريقُلرؤيوةُُ؟/ُبيَفُاهتدىُاألنبياء 
ُ.؟اهللُتعا ُيفُاعتقادُشيوخُالشيعةُاإلماميةُاالث ُعرية

ُ
14ُ

َدُاهلل46سُ رَفَُوو حِّ بَدُوع  وماُالسبيلُإيلوهُسوبحانهُُ؟/ُبيفُع 
ُ.؟وتعا ُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة

ُ
14ُ

اهللُيفُاعتقادُشيوخُالشيعةُاالثوىنُ/مىتُي قبلُادلاعءُعند47ُسُ
ُعرية؟.ُ

13ُ

ُتعا ُداعَءُأنبيائهُيفُاعتقوادُشويوخ41ُسُ /ُبيَفُاستجاَبُاهلل 
ُ.؟الشيعة

15ُ

ُنصفنيُلرسولُاهلل44ُسُ ُالقمر  16ُيفُاعتقادُشيوخُُ/ُبيَفُانشقَّ
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ُالشيعة؟
ُبأحووٍدُغوو ُاهللُتعووا ُيفُاعتقووادُشوويوخ31ُسُ /ُهوولُي سووتغاث 

ُ.؟الشيعة
16ُ

/ُبيَفُأصبَحُأويلُالعزمُمنُالرسلُعليهمُالصالًُوالسالم38ُسُ
ُ.؟أويلُعزمُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة

ُ
17ُ

ُأمُإ ُمشاهدُاألئمةُشيوخُالشيعةُاحلجُُّ/ُأيهماُأعظمُعند35سُ
ُ.؟أداءُالررنُاخلامسُمنُأراكنُاإلسالم

ُ
11ُ

ُ/هلُألحدُحّقُاتلحليلُواتلحريمُغ ُاهللُيفُاعتقادُشيوخ34سُ
ُالشيعة

41ُ

48ُُ.؟</ُماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُترابُوطنيُقربُاحلسني33ُسُ
ُالشويعةُباالسوتنفاعُبوادلاعءُبالطالسوم35ُسُ ُشيوخ  /ُهلُيقول 

ُ.؟واالستغاثةُباملجهول،ُوالرموز
ُ
45ُ

45ُُ.؟/ُماُحكمُاالستخارًُباألزالمُيفُاملذهبُالشييع36سُ
ةُعنوودُشوويوخُ/ُموواُحكوومُالتشوواؤمُباألمكنووةُواألزمنوو37سُ

ُ.؟الشيعة
43ُ

ُعندُشيوخُالشيعةُداعءُغ ُاهللُتعا 31سُ 43ُُ.؟ومىت،ُ/هلُجيوز 
ُرسووََل34ُسُ يللوةُاملعوراجُيفُاعتقوادُُ/ُبيَفُخاطوَبُاهلل 

ُشيوخُالشيعة
45ُ
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45ُُ.؟/ُهلُي فرِّ ُشيوخُالشيعةُبنيُاهللُتعا ُوبنيُأئمتهم51سُ
ومُالرباءًُمونُاملرورنيُوماُمفهُ؟/ماُهوُالركُباهللُتعا 58سُ

ُ.؟يفُاعتقادهم
ُ
46ُ

ويفُ،ُ/ُهلُللكواببُوانلجومُتوأثٌ ُيفُالسوعادًُوالشوقاو55ًسُ
ُ.؟دخولُاجلنةُوانلارُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة

ُ
47ُ

بمفاتحُالغيبُغ ُنفسهُيفُاعتقواد54ُسُ ُاهللُأحداُ  /ُهلُاختصَّ
ُشيوخُالشيعة؟.ُ

ُ
41ُ

41ُُ.؟وحيدُالربوبية/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُت53سُ
44ُُ.؟/ُهلُيقولُشيوخُالشيعةُبوجودُرٍبُمعُاهللُتعا 55سُ
وفُيفُادلنيواُواآلخورًُيفُاعتقوادُشويوخ56ُسُ /َُمنُاذليُيترصَّ

ُ.؟الشيعة
44ُ

ُاحلوووادَثُالكونيووةُيفُاعتقووادُشوويوخ57ُسُ ووِدث  /َُموونُاذليُحي 
ُ.؟الشيعة

811ُ

ُألئموتهمُقو51سُ درًُىلعُإحيواءُ/ُهلُيعتقدُشيوخُالشيعةُبوأنَّ
ُ.؟املوىت

818ُ

815ُُ.؟فماُأىلعُمقاماتُاتلوحيدُعندُشيوخُالشيعة:ُ/ُإذن54سُ
815ُُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُتوحيدُاألسماءُوالصفات61سُ
815ُُ.؟/ُهلُيقولُشيوخُالشيعةُباتلجسيم68سُ
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814ُُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُاتلعطيل65سُ
813ُُ.؟عةُيفُالقولُخبلقُالقرآن/ُماُعقيدًُشيوخُالشي64سُ
/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُرؤيةُاملؤمننيُلوربِّهمُسوبحانه63ُسُ

واُىلعَُمونُقوالُبرؤيوةُاملوؤمننيُلوربِّهمُ يومُالقيامةُوبماذاُحَكم 
ُسبحانهُيومُالقيامةُ

ُ
815ُ

/ُهلُيقولُشيوخُالشيعةُبصوفةُالوزنولُهللُتعوا ُلسوماء65ُسُ
واُىلعُ؟ادلنيا َُمنُأثبَتُهذهُالصفةُىلعُماُيليقُجباللُوبماذاُحَكم 

ُاهللُوعظمته

ُ
816ُ

ُشيوَخُالشيعةُاإلماميوةُاالثو ُعروية66ُسُ /ُهلُصحيٌحُبأنَّ
ونهمُبأسماءُاهللُتعا ُ؟يصفوَنُأئمتهمُبصفاتُاهللُتعا  ُ.؟وي سم 

ُ
817ُ

814ُُ.؟/ُماُمفهومُاإليمانُعندُشيوخُاملذهبُالشييع67سُ
ًٍُثا ٍةَُمَعُالشهادتنيُ/هلُقاَلُشيوخُ 61سُ 881ُُ.؟الشيعةُبشهاد
881ُُ.؟/ُماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإلرجاء64سُ
ُورتَّبوواُعليهواُثوابواُ 71سُ ُالشيعةُشعائَرُوأعماال  /ُابتدَعُشيوخ 

ُمنُاهللُوالُسنةُعنُرسوَلُ دى  ُبغ ُه  ُُ؟وجزاء  ُغفَرُاهلل  نأمل 
ُ.ُ؟لكمُذبَرُأمثلٍةُذللك

ُ
ُ
888ُ

يفُزعومُ/ُم78سُ ُأربعوةُعروُقرنواُ  اُاذليُحفَظُاإلسوالمُمنوذ 
ُ.؟شيوخُالشيعة

ُ
884ُ

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
330 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُالشيعةُوعيديةُخوارجُيفُمووقفهمُمون75ُسُ /ُماُادليللُىلعُأنَّ
ُ.؟خمالفيهم

ُ
884ُ

/ُماُاعتقادُشيوخُاملذهبُالشييعُيفُاإليموانُباملالئكوة74ُسُ
ُ.؟عليهمُالسالم

ُ
883ُ

نُبوالررنُا الوثُوهووُ/ماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإليما73سُ
ُ.؟اإليمانُبالكتب

ُ
887ُ

ُاهللُ:ُاملسألةُاألوَّل ىلعُُي ؤمنُشيوخُالشويعةُبوأنَّ تبواُ  أنوزَلُب 
ُ.؟أئمتهم

887ُ

8)ُُ ُيلعي 881ُُ.؟<م صحف 
5)ُُ ُيلعي 881ُُ.؟<بتاب 

ُفاطمةُُ(4 881ُُ.؟>مصحف 

نزَلُىلعُالرسولُُ(3
 
851ُُ.؟قبلُأنُيأتيهُاملوتُبتاٌبُأ

858ُُ.؟>فاطمةُلوحُُ(5
855ُُ.؟>صحيفةُفاطمةُُ(6
854ُُ.؟االثناُعرُصحيفةُ(7
1)ُُ ُيلعي ف  ح  854ُُ.؟<ص 
854ُُ.؟صحيفةُذؤابةُالسيفُ(4
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853ُُ.؟اجلفرُاألبي ُواجلفرُاألمحرُ(81
853ُُ.؟صحيفةُانلاموسُ(88
855ُُ.؟صحيفةُالعبيطةُ(85
855ُُ.؟اجلامعةُ(84

ُمجيوعُالكتوبُالسوماويةُي ؤمنُشيوخُال:ُاملسألةُا انية شيعةُبأنَّ
ُ.ُ؟عندُأئمتهم

ُ
856ُ

،ُواألنبيواءُرسولُاهللُ:ُ/ُأيهماُأفضلُعندُشيوخُالشيعة75سُ
ُ.؟أوُأئمتهم

ُ
857ُ

76ُسُ ُ/ُهلُتقومُاحلجةُمنُاهللُتعا ُىلعُخلقهُبإرساَلُللنيبِّ
ُ.؟أوُباإلمامُيفُاعتقادُشيوخُالشيعة،ُوإنزاَلُالقرآنُالكريم

ُ
854ُ

ولُالوذلُىلعُأئمتهمُ/77سُ ُالشيعةُبزن  ُشيوخ  841ُُ.؟هلُيقول 
/ماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإليمانُبالررنُاخلوامسُمون71ُسُ

ُ.؟أراكنُاإليمانُوهوُاإليمانُبايلومُاآلخر
ُ
845ُ

ُمووَتُالاكفورينُيف74ُسُ د  ُموَتُاملؤمننيُوي شدِّ ل  /َُمنُاذليُي سهِّ
ُ.؟اعتقادُشيوخُالشيعة

ُ
845ُ

ُللميِّوتُمونُعوذابُالقوربُيفُاعتقوادُشويوخُُ/ُما11سُ األمان 
ُ.؟الشيعة

845ُ

ُعنووهُامليووتُعنوودُوضووعهُيفُقووربهُيف18ُسُ ُموواُي سووأل  844ُ/ُموواُأول 
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ُ.؟اعتقادهم
/ُهلُيوجدُيفُاعتقادُالشيعةُحٌروُبعودُاملووتُقبولُيووم15ُسُ

ُ.؟القيامة
844ُ

ُ/َُمنُاذليُي ستثىنُمنُطولُاملقامُواملورورُىلعُالرصواطُيف14سُ
ُ.؟اعتقادهم

ُ
844ُ

ولَِمونُ،ُ/ُماُاعتقادُشويوخُالشويعةُيفُعوددُأبووابُاجلنوة13سُ
ُ.؟تكون

843ُ

ُانلاَسُيووَمُالقياموةُيفُاعتقوادُشويوخ15ُسُ اِسب  /َُمنُاذليُحي 
ُ.؟الشيعة

843ُ

ُاإلنسانُالرصاطُيومُالقيامةُيفُاعتقادُشيوخ16ُسُ /ُبيَفُجيوز 
ُالشيعة؟

845ُ

َُمن17ُس ُإ ُانلوارُيفُ/َُمنُاذليُي دخل  ُاجلنوةُوَمونُيشواء  يشاء 
ُ.ُ؟اعتقادهم

845ُ

/ُماُهوُاعتقادُشيوخُالشيعةُفيمنُيَدخلُاجلنةُمنُخلوق11ُسُ
ُ.؟اهلل

846ُ

847ُُ.؟/ُماُاعتقادُشيوخُالشيعةُيفُاإليمانُبالقضاءُوالقدر14سُ
،ُورومُعوددُاألوصوياء،ُ/َُمنُاذليُاخرتعُالقولُباألوصياء41سُ

ُ.؟قادُشيوخُالشيعةومنُهوُآخرهمُيفُاعت
ُ
841ُ
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844ُُ.؟/ُماُمزنلةُاإلمامةُعندُشيوخُاملذهبُالشييع48سُ
838ُُُ.؟/ُلوُذبرتمُبع ُاألعيادُاليتُأحدثهاُشيوخُالشيعة45سُ
44ُسُ 834ُُ.؟/ُهلُاإلمامةُعندُشيوخُالشيعةُحمصورًُيفُعددُمعنيَّ
833ُُ.؟/ُهلُيوجدُبنيُشيوخُالشيعةُاختالٌفُيفُعددُاألئمة43سُ
45ُسُ /ُهلُحصولُبسوببُاخوتالفهمُيفُعوددُأئموتهمُتكفو  

ُبعضهمُبلع ُ
831ُ

همُمونُورطوتهمُيف46ُسُ /ُماُاملخرجُاذليُخرجواُبهُأماَمُعوامِّ
ُ.؟القولُبتحديدُعددُاألئمة

ُ
834ُ

/ماُحكمَُمنُأنكرُإمامةُواحوٍدُمونُاألئموةُيفُاعتقواد47ُسُ
ُشيوخُالشيعة؟ُ

834ُ

بماُُالشيعةُمنُالصحابةُوأئمةُُ/ُماُموقفُالرسول41ُسُ
ُ.؟يفُبع ُبتبُالشيعةُاملعتربً

ُ
851ُ

ُ.؟وهلُأخذواُبهاُ؟/ُبماذاُمَحلُشيوخُالشيعةُهذهُالروايات44سُ
/هلُاتبعُشيوخُالشيعةُأئمتهمُيفُاعتقوادهمُيفُالصوحابة811ُسُ
ُ؟وباختصار.ُ

855ُ
ُ
854ُ

ُاملسلمنَيُبعدُ ِّ ًَُلك  ُشيوخهمُرِدَّ ُاألوَّل:ُيعتقد  وفواًُرسوولُاملسألة 
ُاهللُ

854ُ

855ُيفُُاملسألةُا انية:اعتقادُشيوخُالشيعةُنفوا ُأكورثُالصوحابةُ
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ُ؟حياتهُ
856ُُ.؟باختصارُ/ُلوُذبرتمُعقيدًُاألئمةُيفُأيبُبكٍر818ُسُ
/هلُاتَّبعُشيوخُالشيعةُأئمتهمُيفُاعتقوادهمُيفُأيبُبكور815ُسُ

يق ُالصدِّ
851ُ

854ُُ.؟باختصارُ<اخلطابُُماُعقيدًُاألئمةُيفُعمرُبن/814ُسُ
ُالشيعةُأئمتهمُيفُاعتقادهمُيفُعمر813ُسُ 865ُُ.؟</ُهلُاتبَعُشيوخ 
864ُُ.؟جمتمعنيُ}/ماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُأيبُبكرُوعمر815ُسُ
ُ/816ُسُ ُ<مووعُعثمووانُُلوووُذبوورتمُنلوواُبعووَ ُمواقووفُيلعي

ُباختصار؟
861ُ

864ُُ.؟<همُيفُعثمانُ/ُهلُاتبَعُشيوخُالشيعةُأئمتهمُيفُعقيدت817سُ
ُالشيعةُيفُاخللفاءُا الثوةُُشيوخعقيدًُ/ُلوُبيَّنَتُنلا811ُسُ
ُختصارُبا

875ُ

814ُسُ اعئشوةُُ/ُماُعقيدًُشويوخُالشويعةُيفُزوجويتُانلويبِّ
ُ؟وحفصة

874ُ

873ُُ.؟>/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُأمُِّاملؤمننيُاعئشة881ُسُ
ُعليهُشيوخ888ُسُ الشويعةُيفُأمورُرسوولُاهللُ/ُماُآخرُماُاستقرَّ
ُ.؟}معُزوجتيهُاعئشةُوحفصةُُ

ُ
876ُ
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877ُُ.؟/ُماُحقيقةُأرضُفََدكُبماَُنَطَقتُبهُبتبُالشيعة885سُ
ُفاطمة884ُسُ تبهمُأنَّ ُُ>/هلُذَبَرتُب  874ُُ.؟غضبتُىلعُيلعِّ
/ماُمعىنُعصمةُاإلمامُوهلُيهُمنُاملسائلُالْم جمعُعليها883ُسُ

ُ.؟عندهم
ُ
874ُ

هلُيعتقدُشيوخهمُبعدمُحصولُالسوهوُوالنسويانُمونُُ/885سُ
ُأئمتهم؟ُ

811ُ

َرُشيوخُالشيعةُعقيدتهمُبعصمة886ُسُ /ُلوُخَلَّصتمُنلاُبيفُطوَّ
ُ.؟أئمتهم

ُ
815ُ

/ُهلُمنُاملمكنُذبورُبعو ُمواُيزعمونوهُمونُفضوائل887ُسُ
ُ.؟أئمتهم

813ُ

ُبعد881ُسُ ُالشيعةُبقاَءُمعجزاتُأئمتهمُحىتَّ ُشيوخ  /ُهلُيعتقد 
ُذلكُيفُحياتهمُايلومية ُُ.؟موتهمُوماُأثَر 

ُ
811ُ

/ُماُحكمُزيارًُقبوورُوأرضحوةُاألئموةُواألويلواءُعنود884ُسُ
ُ.؟شيوخُالشيعة

ُ
814ُ

814ُُ.؟/ُماُيهُاآلدابُاليتُي وجبونهاُىلعَُمنُأراَدُزيارًُاملشاهد851سُ
844ُُ.؟فضٌلُعندهم،ُوالكوفة،ُء/ُهلُملدنُبرُبال858سُ
ُإ ُ،ُواتلوسل،ُوادلاعء،ُالصالً:ُتقادهمُيف/ُماُهوُاع855سُ واحلجِّ

ُ.؟قبورُأئمتهم
ُ
846ُ
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واُهذهُالفضائلُاملزعومةُىلعُزيارًُقبورُأئموتهم854ُس /هلُقرََص 
ُفقط؟ُ

841ُ

/ُلوُذبرتمُنلاُبعَ ُفََضائلهمُاملزعوموةُلزيوارًُقوربُأمو 853ُسُ
ُ.؟باختصارُاملؤمننيُيلّعُ

ُ
844ُ

ضائلهمُاملزعومةُلزيارًُقوربُاحلسونيُ/لوُذبرتمُنلاُبع ُف855سُ
ُ.؟باختصار

ُ
511ُ

/ماُعقيدًُشيوخهمُيفُاملجتهدُمنُشيعتهمُوماُحكمَُمن856ُس
ُردَُّعليه

518ُ

515ُُ.؟وماُفضل هاُعندُشيوخُاملذهبُالشييع،ُ/ُماُيهُاتلقيَّة857سُ
513ُُ.؟/ُماُحكمُتركُاتلقيَّةُعندُشيوخُاملذهبُالشييع851سُ
516ُُ.؟اتلقيَّةُعندُشيوخُالشيعةُ/ُمىتُت رتك854سُ
ُخلوفُأئموةُاملسوجد841ُسُ /ُمِلاذاُن شاهدُبع ُالشويعةُي صويلِّ

ُ.؟احلرامُواملسجدُانلبوي
ُ
517ُ

/ُهلُماُزالوتُاتلقيَّوةُت وؤدِّيُدورهواُاخلطو ُيفُاملوذهب848ُسُ
ُ.؟الشييع

517ُ

وماُعقيودًُشويوخُالشويعةُ،ُ/ُماُيهُالرجعةُومِلنُتكون845سُ
ُ.؟فيها

514ُ

ُاألنبيواءُواملرسولنيُيفُاعتقوادُشويوخ844ُسُ ُمجيوع  588ُ/ُمِلاذاُي رَجع 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 
 
 
338 

 

www.alukah.net 

 عشرية الشيعة االثنيعقائد 
 سؤال وجواب

ُُ؟الشيعة
ُ،ُ/ُمىتُيكونُحسابُاخللقُيومُالقيامة843سُ وَمنُاذليُيتوَّلَّ

ُ.؟احلسابُيفُاعتقادهم
ُ
588ُ

لَُمنُقالُبالرجعة845سُ وريَفُدخلَوتُهوذهُالعقيودًُُ؟/َُمنُأوَّ
ُ.؟ىلعُاملذهبُالشييع

ُ
588ُ

وَمونُهووُُ؟وماُعقيدًُشيوخُالشيعةُفيوهُ؟هوُابلداء/ُما846ُسُ
ُ.؟أولَُمنُقالُبهُمنهم

ُ
585ُ

ُقوهلمُبعقيدًُابلداء847سُ َموَعُخمالفتهواُللنقولُمونُُ؟/ُماَُسبَب 
ُ.؟والعقل،ُوأقوالُاألئمة،ُوالسنة،ُالكتاب

ُ
583ُ

لَُمنُأحدثها،ُ/ُماُيهُعقيدتهمُيفُالَغيْبَة841سُ َوُأوَّ 585ُُ.؟وَمنُه 
586ُُ.؟أيَنُإمام كمُايلوم:ُونلاُأنُنسأَلُشيوَخُالشيعةُفنقول ُُ/844سُ
ُالشيعِةَُسبََبَُغيبةُمهديهمُاملزعوم831سُ ُشيوخ  558ُُ.؟/ُبماذاُي علِّل 
/ُماُحكمُشيوخُاملذهبُالشوييعُفويَمْنُأنَكوَرُخوروج838ُسُ
ُ.؟القائم

554ُ

دًُ/ماُالفائدًُاليتَُجنَاهاُشيوخُالشيعةُمنُاخرتاعهمُلعقي835س
ُالغيبة؟ُ

553ُ

ً ُاجلمعةُعندُشيوخُالشيعة834سُ ُصال 553ُُ.؟/ُمىتُجتب 
ُاجلهاد ُقبلُخروجُمهديُشيوخُالشيعة833سُ 553ُُ.؟/ُهلُجيوز 
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835ُسُ ارُىلعُمرِّ فَّ واُبالَدُالك  ُاملجاهديَنُاذلينُفَتح  كم  ماُح  /ُإذاُ 
ُاتلاريخُ

555ُ

ُإما836سُ همُا ا ُعرُ/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُفيماُسيفعل ه  م 
ُ.؟عندُخروجه

ُ
555ُ

/ُهوولُورَدُعوونُشوويوخُالشوويعةُتوقيووٌتُخلووروجُقووائمهم837ُسُ
ُ.؟املزعوم

545ُ

/ماُاملخرجُاذليُخرجوواُبوهُأمواَمُأتبواعهمُمونُعقيود831ًُسُ
ُ.؟وجوبُانوتوظارُمهديهمُاملزعوم

ُ
544ُ

545ُُ.؟/ُماُيهُاحلقيقةُيفُانتسابُشيوخُالشيعةُآللُابليت834سُ
ُابليتُ/851ُسُ ُوطعنُشيوخُالشيعةُهلَُسِلَمُآل  547ُُ.؟ِمْنَُسبِّ
858ُسُ 544ُُ.؟عندُشيوخُالشيعةُ/ُكمَُعَددُبناتُانليبِّ
544ُُ.؟/ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُالطينة855سُ
ونهم854ُُسُ /ُماُعقيدًُشيوخُالشيعةُيفُأهلُالسنةُواذلينُي سوم 

ُ.؟بانلواصب
ُ
538ُ

وموواُحكوومَُموونُأنكرهوواُ،ُاملتعووة/ُهوولُوردُفضووٌلُيف853ُُسُ
ُ.؟عندهم

536ُ

ُاتلمتعُبالرضيعة855سُ 537ُُ.؟وباملرأًُوابنتهاُ؟وبالزانيةُ؟/ُهلُجيوز 
856ُسُ 531ُُ.؟وماُعقيدًُشيوخُالشيعةُفيه،ُ/ُماُهوُاخْل م س 
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َّوارُشويوخ857ُسُ ُمنكمُتلخيصُتطووَّرُاخلموسُدلىُجت  /نأمل 
ُ.؟املذهبُالشييع

ُ
534ُ

555ُُ.؟شيوخُاملذهبُالشييعُيفُابليعةُ/ُماُعقيد851ًُسُ
منُاألمراءُقبَل854ُسُ ُألحٍدُمنُالشيعةُأنُي بايَعُأحداُ  /هلُجيوز 

ُ.؟خروجُقائمهمُاملْزعوم
ُ

554ُ
ُالعملُدلىُخلفاءُاملسلمني861سُ ُللشييعِّ 554ُُ.؟/ُمىتُجيوز 
لوُذبرتمُنلاُأبرَزُفتوحواتهمُالويتُيوزعمُالرافضوةُأنهومُ /868سُ

َقوهاُ ُ.؟وعربُبتبهمُاملعتمدً،ُيفُاتلاريخحقَّ
ُ
553ُ

ُأهلُالسنةُ:ُ/ُوأخ ا 865ُسُ هلُشيوخُالشيعةُجيتمعونُمعناُُنن 
ُواحدُي ُ،ُىلعُربي ُواحدي ُ.؟!!؟وإماميُواحد،ُونيبي

ُ
557ُ

551ُُ.اخلاتمة
561ُُ.؟فتوىُاللجنةُادلائمةُلإلفتاءُيفُاتلقريبُبنيُالسنةُوالشيعة

ملكةُصاحبُالسوماحةُالشويخُالعالَّموةُاملفيتُالعامُللمُموقف
منُمبدأُاتلقريوبُبونيُأهولُُ~عبدُالعزيزُابنُعبدُاهللُبنُبازُ

ُ.؟الشيعةُالسنةُوبني
ُ.املراجع
ُ.الفهرس

ُ
568ُ
565ُ
574ُ

ُ
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