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اطِي ُمْسَتِقيًام ( َق  َوَأنَّ َهَذا ِرصَ ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َوَال َتتَّبُِعوا السُّ َفاتَّ
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  ) .١٠٩:التوبة()َهيِْدي الَقْوَم الظَّاملِِنيَ 






 

 ب 

  اإلهداء
  
  

فأنت طب  rقدوتي وحبيبي رسول اهللا ، إىل مُعلم البشرية ومنبع العلم ومن أرجو شفاعته يوم الدين
  القلوب بأبي وأمي يا رسول اهللا

  إىل روح والدي العزيز رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  عمرها يف اهللا إىل والدتي العزيزة بارك

  إىل زوجي العزيز الذي ساندني وهيأ يل أسباب النجاح

  لدينه العظيم خادمتاً وأن جيعلها اهللا ، إىل ابنتي العزيزة بيان راجيًا من اهللا تعاىل أن يُنبتها نباتًا طيباً 

  خوتي وأخواتي سندي يف احلياة حفظهم اهللا تعاىلإإىل 

  وقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة .. جزاهم اهللا كل خري، إىل أساتذتي الكرام يف كلية أصول الدين

  إىل شهداء فلسطني وجرحاها وأسراها وجماهديها

  

  

  

  



 

 ج 

  شكر وتقدير
َام َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَ [قال تعالى: إِنَّ َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَوِين َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ

  .)٧:إبراهیم(]َلئِْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ [وقال تعالى: )٤٠:النمل(]َريبِّ َغنِيٌّ َكِريمٌ 

وأحمــده ، فــإني أحمــد اهللا تعــالى وأشــكره علــى مــا أنعــم علــي باإلســالم واالنتســاب إلــى عقیدتــه  
وأســأله ســبحانه أن یجعلــه خالصــًا لوجهــه وأن ، یســره لــي مــن إتمــام هــذا البحــث حمــدًا طیبــًا علــى مــا

  ویهدیني سبل الرشاد.وأن یوفقني للسداد ، یعفو عما وقع فیه من خطأ أو تقصیر

فـإني أشـكر كـل مـن أعـانني علـى إتمـام ، وتأسیًا بالصالحین، وانطالقًا من اآلیتین السابقتین  
الـذي أشـرف علـى هـذا ، أحمـد جـابر محمـود العمصـيوأخـص بالشـكر فضـیلة الـدكتور ، هـذا البحـث

  ودنیاه.فأعلى اهللا درجته ووفقه في دینه ، ولم یدخر جهدًا في توجیهه وتصویبه، البحث

   : لجنة المناقشةالكریمین عضوي كما أتقدم بالشكر والثناء لألستاذین 
  حفظه اهللا .        سعد عبد اهللا عاشور األستاذ الدكتور/

  الصفدي         حفظه اهللا .أسعد الدكتور/ نعیم األستاذ 
  تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة؛ لیثریاها بالمالحظات والتوجیهات.لوذلك 

والشــكر موصــول إلــى منــارة العلــم والعلمــاء أرض الربــاط الجامعــة اإلســالمیة بغــزة علــى مــا   
، محمد حسن بخیـتكما وأتقدم بالشكر لكلیة أصول الدین ممثلة بعمیدها الدكتور ، تقدمه من خدمة

  وٕالى قسم العقیدة على وجه الخصوص.، والموظفین، والهیئة التدریسیة الكرام

من أعانني بفائدة ونصیحة وتوجیه وتصحیح مما ساهم في إثراء هذا وفي الختام أشكر كل   
  البحث.

  وأتذكر قول الشاعر:

  )١(ن تجد عیبًا فُسد الخال **** جل ما ال عیب فیه وعالوإ 

                                                 
)، دار اآلفاق الجدیدة، ١/١٩٣القدس في مدارج معرفة النفس، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (معارج )١(

 م.١٩٧٥، ٢بیروت، ط
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  :ملخص البحث
سـیدنا محمـد ومـن سـار ، والصالة والسالم على سید الخلق أجمعین، الحمد هللا حمدًا طیبًا مباركًا فیه

  وبعد: ، إلى یوم الدینعلى هدیه 
  عند الشیعة واهل السنة والجماعة. ةاإلمامهذا بحث في  النبوة و 

  فصول وخاتمة. وثالثة  تمهیدي ومبحث  وقد جاء هذا البحث في مقدمة 
نهجـي الـذي ســرُت و ، ثـم ذكـرت خطـة البحــث، وأسـباب اختیــاره، أهمیــة الموضـوع بینـت فـي المقدمـة:

  علیه في كتابة فصول البحث. 
، وعقیــدة الشــیعة فــي النبــوة، عشــریةاإلثنیالتمهیــدي تحــدثت عــن تعریــف عــام بالشــیعة المبحــث وفــي 

  وأدلة ثبوت النبوة. ، والفرق بین النبوة والرسالة
والــــذي یشــــتمل عصــــمة  األنبیــــاءثــــم انتقلــــت إلــــى الفصــــل األول: وتحــــدثت عــــن عقیــــدة الشــــیعة فــــي 

  . األنبیاءوخصائص ووظائف 
 األئمـةبrویشتمل على: عالقـة النبـي ، rحدثت عن موقف الشیعة من النبي وفي الفصل الثاني: ت

  ومن زوجاته ومن أقاربه. rوموقفهم من سنة الرسول ، والتشیع
ویشــــتمل علــــى عصــــمة ووظــــائف  ةاإلمامــــتحــــدثت عــــن عقیــــدة الشــــیعة فــــي وفــــي الفصــــل الثالــــث: 

  .اإلماموخصائص 
روایــــاتهم وأقــــوالهم  ویشــــتمل علــــى األنبیــــاءعلــــى  األئمــــةتحــــدثت عــــن اعتقــــاد الشــــیعة فــــي تفضــــیل و 

  في ذلك.  ومؤلفاتهم
علـى  األئمـةتفضـیل : أهـم هـذه النتـائج  فكـان مـن أما الخاتمة: فـذكرت فیهـا أهـم النتـائج والتوصـیات

  وعن التوصیات فجاء من أهمها :ة لطف عام. اإلمامو ، لطف خاص النبوة ألن؛ وذلك األنبیاء
 ، ووالرجـوع للقـرآن الكـریم والسـنة النبویـة فـي تلقـي العقیـدة الصــحیحةتوجیـه طلبـة العلـم الشـرعي 

 توجیه طالب العلم لدراسة باقي عقائد الشیعة.

  
  
  
  
  
  



Abstract 

 ه 

Abstract 

Thank Allah a lot ،and peace upon the leader of all creatures 
(Mohammad) and his followers to the judgment day. 

First ،this research about communists' faith in prophecy and leadership 
comes through ،introduction ،introductory chapter ،four chapters and  
conclusion. 

In my introduction I referred to the importance of the topic and the 
reasons of choose it ،then I mentioned the research plan and my way that I 
followed in writing this research. 

In the introductory chapter I talked about general definition to 
communists ، عش  ریة اإلثن  ي their faith in prophecy ،the difference between the 
prophecy and the divine massage and the evidences on prophecy then I 
transferred to the first chapter and talked about communists' faith in 
prophets which includes their functions and characteristics. 

In the second chapter I talked about the communist's attitudes towards 
Mohammad (peace be upon him) which includes the prophets' relation to 
leaders and communism also their attitudes towards Mohammad's tradition 
his wives and his relatives. 

In the third chapter I talked about communist's faith in the principality 
and it includes leader characteristic and function and 

I talked about communists belief in preferring leaders rather than 
prophets and it includes their novelsand speech and writings. 

Finally I mentioned the most important results and recommendations. 
The most important results: 

preferring leaders to prophets because prophecy a special but leadership a 
general. 

and the most important recommendations 

-  directing the legal science students to return back to the Holy Quran and 
Sunna in their receiving to the right faith. 

- Directing Science Students to study the rest of communist's faiths. 
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  :البحث مقدمة
فـــي الفصـــاحة والبالغـــة  الحمـــد هللا الـــذي اخـــتص أمـــة اإلســـالم بخیـــر كتـــاب وجعلـــه إعجـــازاً 

العـاجزین عـن أن  فالعـرب موقـفوقـف أمامـه فصـحاء ، وجمع فیه علوم األولـین واآلخـرین، والبیان
  به األعداء. شهدتما -كما قیل-بل شهدوا له والفضل، یأتوا بآیة واحدة مثله

إلــى أنتوفــاه rأمــة محمــد وأمــة اإلســالم النمــوذج فــي عهــد رســول اهللا ، كانــت أمتنــا المرتجــاة
ـــة، وظهـــرت األطمـــاع، وتباینـــت اآلراء، فاختلفـــت األمـــة، اهللا مـــن  فكـــان مـــا كـــان، وعـــادت الجاهلی

وتطلبــه  وكلهــا تــدعى أنهــا تنشــر اإلســالم دینــاً ، والفــرق والجماعــات والحركــات واألحــزاب، المــذاهب
ظهــور الفــرق  وانعكــس، عملیــاً  وســلوكاً  فكریــاً  ونهجــاً  وحیــاةً ، وعقیــدةً ، ودولــةً ، وتــدعو لــه دینــاً ، دینــاً 

 اإلســالمیة ارتقــاءً ارج األمــة لمــد وكــان ظهورهــا رصــداً  والجماعــات واألحــزاب علــى أحــوال األمــة ،
سوف أتحدث و ، ثنى عشریة اإل فمن بین هذه الفرق ظهرت فرقة الشیعة، أو تأخراً  تقدماً ، وانعكاساً 

وبیــان  ةاإلمامــا الضــآلة  بشــأن النبــوة و عــن هــذه الفرقــة الضــآلة وبیــان انحرافاتهــ )تعــالى(بــإذن اهللا 
  .موقف أهل السنة والجماعة من ذلك 

  أسباب اختیار الموضوع وأهمیته -:أوالً 

  .ةاإلمامشیعة في النبوة و إثراء المكتبة اإلسالمیة برسالة علمیة تتحدث عن عقیدة ال .١

  .الرد على الفرق الضآلةفي ي الشدید لهذه الموضوعات وال سیما حبَ  .٢

ـــرة ظهـــور .٣ ـــادئ العقیـــدة اإلســـالمیة  ،الفـــرق یوجـــب توضـــیح المـــنهج الســـلیم كث وترســـیخ  مب
  الصحیحة.

  الخطر الشدید القادم والذي یمثله الفكر الشیعي في المنطقة. .٤

  أهداف البحث.:اً نیثا

  .األنبیاءعلى  األئمةبیان عقیدة الشیعة الباطلة في النبوة واألنبیاء وتفضیلهم  -١

  .ن وتوجیههم إلى الصراط المستقیم یقاظ الغافلیإ -٢

  في حیاة الناس. األنبیاءتوضیح أهمیة  -٣

 .الباطلةاالثنى عشریة بیان منهج أهل السنة والجماعة في الرد على فرقة الشیعة  -٤
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  : منهج البحث:ثالثاً 
وبما أن البحث الوصفي التحلیلـي هـو "، في كتابة البحث ١الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي اتبعت

منهــا علــى المــنهج الــذي یــدرس ظــاهرة أو حــدثًا أو قضــیة مطروحــة علــى الســاحة یمكــن الحصــول 
. فـإن الباحثـة اسـتخدمت هـذا المـنهج ٢"معلومات تجیب عـن أسـئلة البحـث دون تـدخل الباحـث فیهـا

فــي دراســة عقیــدة النبویــة واإلمامــة عنــد الشــیعة اإلثنــى عشــریة وذلــك مــن خــالل البحــث فــي كتــبهم 
یـــب حســـب ومؤلفــاتهم وٕاصـــدراتهم الموثقـــة بطریقـــة علمیـــة وتحلیلهــا وتركیبهـــا وتوثیقهـــا، وذلـــك بالترت

مطالب البحـث وتوزیعهـا كمـا أن الباحثـة اسـتخدمت هـذا المـنهج فـي دراسـة عقیـدة النبویـة واإلمامـة 
عنــد أهــل الســنة والجامعــة مــن خــالل الرجــوع إلــى اإلرث اإلســالمي مــن مؤلفــات وكتــب وصــحاح 

ي وعلــى رأســها القــرآن الكــریم، ومــن ثــم قارنــت بــین أهــل الســنة والجماعــة والشــیعة اإلنثــى عشــریة فــ
  لفوارق والخالفات في هذا الموضوع.، وتوصلت إلى أهم اتناولهم لهذا الموضوع

  :البحث ًا: طریقةرابع
  جمع اآلیات القرآنیة وتوثیقها بذكر السورة ورقم اآلیة مباشرة بعدها. -١
الصـحاح والسـنن  إلـىهـا و جمع األحادیث النبویة التي تعزز وتتمم  الموضـوع  فـي بحثـي وعز  -٢

  .ال یوجد في الصحیحین افیممع بیان حكم العلماء 
  .تیبة في الحاشیة إن وجدر بیان معنى المفردات الغ -٣
عند االقتباس الحرفي یوضع الـنص المنقـول بـین عالمتـي تنصـیص واإلشـارة إلـى المرجـع فـي  -٤

  الهامش.
  .)بلفظ (بتصرف أشرترفي مع التصرف عند االقتباس الح -٥
، باإلشــارة إلــى المرجــع  فــي الهــامش مســبوقا بلفــظ انظــر تیــكتفا، غیــر الحرفــي قتبــاساال عنــد -٦

  .، وال أحصره بین عالمتي تنصیصوذلك عندما یكون االقتباس بالمعنى من نفس المرجع
ویوم ، البحث عنوان االقتباس من مواقع الشبكة العنكبوتیة (اإلنترنت) یكون التوثیق بذكر عند -٧

، وٕاذا تكـــرر االقتبـــاس مـــن نفـــس الموقـــع، اســـم الموقـــع الـــذي تـــم االقتبـــاس منـــهو ، قتبـــاسوتـــاریخ اال
  بذكر اسم الموقع فقط. تیكتفا

  :أنهیت البحث بعمل خاتمة وفهارس متعددة تیسر االستفادة من البحث -٨
 فهرس اآلیات القرآنیة. •
 فهرس األحادیث النبویة. •

                                                 
 تعریف المنهج الوصفي التحلیلي: "هو وصف منظم للحقائق، ولمیزان مجموعة معینة أو میدان من میادن ١

) دار ٦٢المعرفة المهمة بطریقة موضوعیة وصحیحة" دلیل البحث التقویم التربوي، أحمد الخطیب، وأخرون (ص
 م، بدون ط.١٩٨٥المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

 .٤، ط٢٠٠٢تصمیم البحث التربوي: األغا إحسان، األستاذ محمود  ٢



 

٣ 

 فهرس األعالم . •
 فهرس المصادر والمراجع. •
 الموضوعات . فهرس •

  :الدراسات السابقة: خامساً 

عشریة"  ثنياالیة "اإلمامالشیعة عن یخلو من الحدیث  فرقال یكاد بحث متخصص في ال
قف على دراسة متخصصة تتحدث عن عقیـدة ة لم تة، لكن الباحثاإلماموعقائدهم الباطلة وخاصة 

ت ووظـائف أنهـا تحـدثت عـن صـفاة، وما یمیز رسـالتي عـن هـذه الرسـائل اإلمامالشیعة في النبوة و 
  عشریة وأقوال علمائهم وبیان موقف أهل السنة والجماعة في ذلك. االثنياألنبیاء عند الشیعة 

  في ثنایا الموضوع أو أجزاء منه.  تبا كموم
 ثني عشریة وموقف أهل السنة منهمیة اإلاإلمامالشیعة  -١

  ، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة. رسالة ماجستیر، للباحث: عبد اهللا الحاج التمبكتي
 عشریة اإلثنىیة عند الشیعة اإلمامفكرة  -٢

 رسالة ماجستیر، للباحث: أحمد محمود صبحي، جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب. 

ة عند الشیعة االثنـي عشـریة  رسـالة ماجسـتیر، للباحـث: جـالل الـدین محمـد حامـد، اإلمام -٣
 صول الدین. الجامعة اإلسالمیة، السعودیة، كلیة أ

 عشریة (عرض ونقد)  اإلثنىة یاإلماممصادر التلقي وأصول االستدالل عند  -٤

رسالة ماجستیر، للباحثة: إیمان صالح العلواني، جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة، كلیـة أصـول 
 الدین. 

ـــد الشـــیعة اإلمامـــأثـــر عقیـــدة  -٥ ـــى مصـــادر العقیـــدة عن محمـــد  رأفـــت:یـــة، للباحـــثاإلمامة عل
 صول الدین. أاألشقر. الجامعة اإلسالمیة بغزة، كلیة 

  :: خطة البحثسادساً 

  فصول وخاتمة . وثالثة مقدمة ومبحث تمهیدي  إلىوقد قسمتها 
  عشریة اإلثنيالمبحث التمهیدي: تعریف عام بالشیعة 

  ویتكون من أربعة مطالب:

  المطلب األول: تعریف الشیعة لغًة واصطالحًا.
  الثاني: لفظ الشیعة في القرآن الكریم ومعناه.المطلب 

  المطلب الثالث: نشأة الشیعة.
  .المطلب الرابع: مراحل التشیع وأطواره



 

٤ 

  الفصل األول

  األنبیاءعقیدة الشیعة في 

  ویتكون من أربعة مباحث:
  .المبحث األول : تعریف النبوة والرسالة والفرق بینهما

  ویتكون من ثالثة مطالب:

  األول: تعریف النبي والرسول لغة.المطلب 

  المطلب الثاني: الفرق بین النبي والرسول عند الشیعة .

  المطلب الثالث: الفرق بین النبي والرسول عند أهل السُّنة.

  .األنبیاءالمبحث الثاني: عصمة 

  ویتكون من ثالثة مطالب:

  المطلب األول: تعریف العصمة.

  عند الشیعة. األنبیاءالمطلب الثاني: عصمة 

  عند أهل السنة. األنبیاءالمطلب الثالث: عصمة 
  .األنبیاءالمبحث الثالث: خصائص وصفات 

  ویتكون من مطلبین:

  .األنبیاءالمطلب األول: خصائص 

  .األنبیاءالمطلب الثاني: صفات 

  األنبیاءالمبحث الرابع: وظائف 

  ویتكون من مطلبین:

  عند الشیعة. األنبیاءالمطلب األول: وظائف 

  عند أهل السنة. األنبیاءالمطلب الثاني: وظائف 

  
  
  



 

٥ 

  الفصل الثاني
  rعقیدة الشیعة من النبي محمد

  :ینحثمب ویتكون من
  السنة النبویة عند الشیعة وأهل السنة. :ألولالمبحث ا

  ویتكون من ثالثة مطالب:

  المطلب األول: تعریف السنة.

  المطلب الثاني: السنة عند الشیعة.

  المطلب الثالث: السنة النبویة عند أهل السنة.

  .rعقیدة الشیعة وأهل السنة من زوجات النبي : نيالمبحث الثا

  ویتكون من مطلبین:

  .rالمطلب األول: عقیدة الشیعة من زوجات النبي 

  .rالمطلب الثاني: عقیدة أهل السنة من زوجات النبي
  الفصل الثالث

  عقیدة الشیعة في اإلمامة
  من أربعة مباحث:ویكون 

  .المبحث األول: عصمة اإلمام

  ویتكون من مطلبین:

  المطلب األول : عصمة اإلمام عند الشیعة.

  المطلب األول : عصمة اإلمام عند أهل السنة.
  .المبحث الثاني: وظائف اإلمام

  ویتكون من مطلبین:

  المطلب األول : وظائف اإلمام عند الشیعة.

  اإلمام عند أهل السنة.المطلب الثاني : وظائف 

  



 

٦ 

  .خصائص اإلمام المبحث الثالث:

  ویتكون من مطلبین:

  المطلب األول : خصائص اإلمام عند الشیعة.

  المطلب الثاني : خصائص اإلمام عند أهل السنة.
  علیهم السالم األنبیاءالمبحث الرابع: تفضیل  األئمة على 

  ویتكون من  ثالثة مطالب:

  .األنبیاءالمطلب األول: روایات تفضیل األئمة على 

  .األنبیاءالمطلب الثاني:  أقوال علماء الشیعة في تفضیل األئمة على 

  .األنبیاءعلماء الشیعة في تفضیل األئمة على  مؤلفات الثالث:المطلب 

  :الخاتمة :اً سابع

  :وقسمت إلى قسمین

  أهم النتائج التي توصلت إلیها الباحثة . :القسم األول

  التوصیات . :القسم الثاني

  : الفهارساً ثامن

  ة فهارس: خمسوتشمل 

 فهرس اآلیات القرآنیة . -١
  فهرس األحادیث النبویة. -٢
  فهرس األعالم . -٣
  فهرس المصادر والمراجع . -٤
  . فهرس الموضوعات -٥



 

٧ 

  
  
  

  يالتمهيداملبحث 
  عشرية اإلثىنتعريف عام بالشيعة 

  

  :ویتكون من أربعة مطالب

  

 املطلب األول
ً
  .اصطالحاً و: تعريف الشيعة لغة

  

  .لفظ الشيعة يف القرآن الكريم ومعناهاملطلب الثاني: 

  

  .: نشأة الشيعةاملطلب الثالث

  

  .مراحل التشيع وأطوارهاملطلب الرابع: 



 

٨ 

  املطلب األول
 
ً
  اصطالحاً وتعريف الشيعة لغة

  أوًال: تعریف الشیعة لغًة:
قــــال األزهــــري: ، تبــــاع واألنصــــار واألعــــوان والخاصــــةأطلقــــت كلمــــة الشــــیعة مــــرادًا بهــــا األ

  )١(وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شیعة".، "والشیعة أنصار الرجل وأتباعه
، وأشــیاع جمــع الجمــع، وجمعهــا شــیع، والشــیعة أتبــاع الرجــل وأنصــاره " وقــال ابــن منظــور:

وأصــل الشــیعة: الفرقــة مــن النــاس ویقــع علــى الواحــد واالثنــین والجمــع والمــذكر والمؤنــث بلفــظ واحــد 
، حتـى صـار لهـم اسـمًا خاصـاً ، لیـًا وأهـل بیتـهقد غلب هذا االسم على من یتـولى عو ، ومعنى واحد

نـدهم وصـار ذلـك مـن وفـي مـذهب الشـیعة كـذا أي: ع، فإذا قیل: فالن من الشـیعة عـرف أنـه مـنهم
  )٢(." المشایعة وهي المتابعة والمطاوعة

وكل من عاون ، والشیعة الذین یتبع بعضهم بعضاً ، فكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شیعة
وشــیعة الرجــل أتباعــه وأنصــاره وأصــل ذلــك مــن المشــایعة وهــي ، إنســانًا وتحــزب لــه فهــو لــه شــیعة
  المطاوعة والمتابعة والمعاونة. 

  تعریف الشیعة اصطالحًا:: ثانیاً 
  )٣(أوجز أقوالهم فیما یلي:، اختلفت وجهات نظر العلماء في التعریف بحقیقة الشیعة  

  ة:سنأهل العلماء تعریف الشیعة عند  -أ 
حتـى صـار ، هل بیتـهأعلى كل من یتولى علیًا و  االسم: "وقد غلب هذا آبادي الفیروزقال   

وهـم ضـد ، السٌّـنة یتولـون علیـًا وأهـل بیتـهأهـل  نأل، سـدید وهذا التعریـف غیـر، )٤(اسمًا لهم خاصًا"
  الشیعة.

                                                 
حقیق: محمد عوض مرعب، دار ت) ٣/٤٠وي، أبو منصور (تهذیب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهر  )١(

  م٢٠٠١، ١بیروت، ط –إحیاء التراث العربي 
لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى  )٢(
  هـ. ١٤١٤ - ٣دار صادر، بیروت، ط )٨/١٨٨(
/ ١إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها: تألیف د. غالب بن علي عواجي ( تنتسبانظر: فرق معاصرة  )٣(

 م.١٩٩٧-هـ٣،١٤١٨) دار لینة للنشر والتوزیع، ط١٧٠ – ١٦٩
)تحقیق: مكتب تحقیق ٧٣٥القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (ص )٤(

 –رقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت التراث في مؤسسة الرسالة،إشراف: محمد نعیم الع
  م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ٨لبنان، ط



 

٩ 

أفضـل النـاس بعــد  tیعة فـي أن علیـًا شـقـال ابـن حـزم فـي تعریفـه للشـیعة: "ومــن وافـق الو 
وٕان خالفهم فیما عدا ذلك مما اختلف فیه ، ة وولده من بعده فهو شیعياإلمامحقهم بأو rرسول اهللا 
  )١(ذكرنا فلیس شیعیًا".فمن خالفهم فیما ، المسلمون

رضــوان اهللا (ألنهــم شــیعوا علیــاً  ؛حســن األشــعري: " إنمــا قیــل لهــم الشــیعة أبــو اإلمــاموقــال 
  )٢(. "rویقدمونه على سائر أصحاب رسول اهللا، )علیه

ثبتـت بـالنص علیـه بالـذات   tالشیعة هم القائلون بـأن إمامـة علـي " :أبو زهرة اإلماموقال 
  .)٣("من غیر تعریض بالوصف بل إشارة بالعین صادقاً  یقیناً  اظاهرً  نصاً  rمن النبي 

 فّضـلیتضح من خالل أقوال العلماء حـول معنـى الشـیعة والتشـیع أن المـراد بهمـا هـو مـن 
وأن خالفــة الخلفــاء الراشــدین وشــایع علیــًا بالخالفــة لــه وألوالده مــن بعــده دون غیــرهم مــن الصــحابة 

  .ة نصًا ووصیةاإلمامفإن الشیعة كفرقة من الفرق اإلسالمیة التي تؤمن بعقیدة  باطلة

  تعریف الشیعة عند علماء الشیعة: -ب 

وفـي موضـع  ")٥(هم شیعة علي بـن أبـي طالـب"الشیعة یقول:  )٤(يمْ یعرف شیخ الشیعة القُ 
، وبعـده rالشیعة هم فرقة علي بـن أبـي طالـب المسـمون شـیعة علـي فـي زمـان النبـي "آخر یقول: 

  .)٦( "معرفون بانقطاعهم إلیه والقول بإمامته

    
                                                 

) مكتبة الخانجي، ٩٠/ ٢الفصل في الملل واألهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري،( )١(
 القاهرة بدون ط. 

)مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن ٢(
)، عنى بتصحیحه: هلموت ریتر، دار فرانز ٥عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري (ص

 م. ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠، ٣شتایز، بمدینة فیسبادن (ألمانیا)، ط
 ) بدون ط، دار الفكر العربي .١١٩حمد أبو زهرة (ص)  تاریخ الجدل: م٣(
ه، في ٣٠٦ي: محمد بن علي بن الحسین بن موسى بابویه القمي، ویعرف بالشیخ الصدوق، ولد سنة مْ القُ  )٤(
المعروف بالصدوق األول، ثم أخذ من  بإیران، وتربى على ید والده الفقیه، علي بن الحسین بن موسى بابویه مْ قُ 

بعده من أكابر المشایخ بقم، فحاز إجازة الحدیث والروایة عنهم، له تصانیف كثیرة یقال: له ثالثمئة مصنف منها: 
دعائم اإلسالم، والخواتیم، والمالهي، وغریب حدیث األئمة، والتوحید، وغیرها من المؤلفات. انظر: األعالم: خیر 

 م. ٢٢٠٠، ٦)، نشر دار العلم للمالیین، ط٦/٢٧٤بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ( الدین بن محمود
)، مطبعـة ٣المقاالت والفرق: سعد بن عبد اهللا أبـو خلـف األشـعري القمـي، صـححه:محمد جـواد مشـكور، (ص )٥(

 م.١٩٦٣حیدري،طهران
 ).١٥المصدر السابق (ص   )٦(



 

١٠ 

بـي طالـب المسـمون بشـیعة فـي زمـان النبـي أهـم فرقـة علـي بـن "الشیعة بأنهم:  )١(یعرف النوبختيو 
r ٢(."فون بانقطاعهم إلیه والقول بإمامتهو ومعر ، وبعده(  

-"تطلــق علــى أتبــاع أمیــر المــؤمنین  :لفظــة الشــیعة حیــث یقــول )٣(ویعــرف شــیخهم المفیــد  
بـال  -صلى اهللا علیه وآلـه-على سبیل الوالء واالعتقاد إلمامته بعد رسول اهللا ، -صلوات اهللا علیه

وجعله في االعتقاد متبوعًا لهم غیر تابع ألحـد ، ة عمن تقدمه في مقام الخالفةاإلمامونفي ، فضل
  )٤(منهم على وجه االقتداء".

قـدي عومراحـل التطـور ال، ن تعریـف الشـیعة مـرتبط أساسـًا بـأطوار نشـأتهمأمما سبق یتبین   
وذلــك أن الملحــوظ أن عقائــد الشــیعة وأفكارهــا فــي تغیــر وتطــور مســتمر فالتشــیع فــي العصــر ، لهــم

  )٥(األموي غیر التشیع فیما بعده.

التعریف األقرب للصحة لمفهوم الشیعة هو: اسم لكـل خالصة األمر في هذه المسألة أن و   
ــمــن ف وأن ، ورأى أن أهــل البیــت أحــق بالخالفــة، جمیعــاً  yل علیــًا علــى الخلفــاء الراشــدین قبلــه ضَّ

  خالفة غیرهم باطلة.

                                                 
یكنى أبا محمد، مـتكلم فیلسـوف، كـان مـن العلمـاء، نسـخ بخطـه شـیئًا النوبختي: الحسن بن موسى النوبختي،   )١(

كثیرًا، وله مصنفات كثیرة: منها: كتاب اآلراء والدیانات لم یتمه، وكتاب الرد على أصحاب التناسـخ والفـالة وغیرهـا 
) ١/٤٢ه، انظر: الفهرس: أبو علي الحسن بـن محمـد بـن الحسـن الطوسـي، (٣١٠من المؤلفات، توفى في حدود 

) الطبعــة ١/٧٣. المكتبـة المرتضــویة، النجــف، بــدون ط، ورجــال ابــن داود: تقـي الــدین بــن علــي بــن داود الحلــى، (
 الحیدریة، النجف، بدون ط.

)، المطبعــة الحیدریــة، ١٧فــرق الشــیعة: الحســن بــن موســى النــوبختي، تحقیــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم (ص )٢(
 بدون ط. هـ،١٣٥٥نشر المكتبة المرتضویة، النجف، 

هــ، لقبـه الشـیعة ٣٣٨المفید: أبو عبد اهللا محمـد بـن محمـد بـن النعمـان الحـارثي البغـدادي العكبـري، ولـد سـنة   )٣(
بالشــیخ المفیــد "صــاحب الزمــان" لــه قریــب مئتــي مصــنف كبــار وصــغار منهــا: رســالة المقنعــة، األركــان فــي الفقــه، 

مامة، اإلفساخ، النقض على ابن عباد في األمة، النقض على رسالته في الفقه إلى ولده ولمیتمها، اإلیضاح في اإل
هــ، ٤١٣بن عیسى الرمان في اإلماة، النقض على ابن قتیبة في الحكایة والمحكي، والعدید من الكتـب، تـوفي سـنة 

) نشـــر مركـــز ١/٨انظــر: معـــالم العلمـــاء: ابــن شـــهر آشـــوب، تحقیـــق: محمــد صـــادق آل بحـــر العلــوم المازنـــدراني (
 لفقهي، نشر الكتروني مكتبة یعسوب، بدون ط، وبدون دار نشر.المعجم ا

أوائــل المقــاالت فــي المــذاهب والمختــارات: محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ابــن المعلــم أبــي عبــد اهللا، العكـــري   )٤(
 هـ.١٤١٤، ٢)، تحقیق: إبراهیم األنصاري،، دار المفید للطباعة والنشر، ط٣٥البغدادي(ص

یســـرة فــــي األدیـــان والمــــذاهب واألحـــزاب المعاصــــرة: النـــدوة العالمیــــة للشـــباب اإلســــالمي، انظـــر: الموســــوعة الم)٥(
) إشــــــراف: مــــــانع بــــــن حمــــــاد الجهینــــــي، نشــــــر دار النــــــدوة العالمیــــــة، بــــــدون ط، وانظــــــر: نزهــــــة العــــــین ٢/١٠٤٩(

میــة، )، نشــر دار النــدوة العال٣٧٧-٣٧٦النواظر:محمـد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب شــمس الـدین ابــن قــیم الجوزیــة (ص
 بدون ط. 



 

١١ 

  املطلب الثاني
  لفظ الشيعة يف القرآن الكريم ومعناه

  أوجه:ذكر أهل التفسیر أن التشیع في القرآن الكریم على أربعة 

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشيًَعا لَْسَت ِمنُْهْم ِيف (ومنه قوله تعالى:  :الِفَرق أحدها: إِنَّ الَِّذيَن َفرَّ
ءٍ  لِنيَ (:وقال")١٥٩:األنعام()َيشْ ُقْل ُهَو الَقادُِر (:وقول )١٠:الحجر()َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِيف ِشيَِع األَوَّ

َحتِْت َأْرُجلُِكْم َأْو َيْلبَِسُكْم ِشيًَعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبأَْس َعَىل َأْن َيبَْعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا ِمْن َفْوقُِكْم َأْو ِمْن 
وقال ابن جریر .)٤:القصص()إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال ِيف األَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيًَعا()٦٥:األنعام()َبْعضٍ 

  )١(."یقول: وجعل أهَلها فرًقا متفّرقین، یعني بالشیع: الِفَرق) ِشيًَعا َأْهَلَها َوَجَعَل ("الطبري: 

َوَدَخَل اَملِدينََة َعَىل ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهلَِها َفَوَجَد فِيَها َرُجَلْنيِ (ومنه قوله تعالى: :األهل والنسب والثاني:
هِ َيْقَتتَِالِن َهَذا ِمْن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن  ِه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعتِِه َعَىل الَِّذي ِمْن َعُدوِّ قال  )١٥:القصص()َعُدوِّ

  )٢(."هذا ِمْن ِشیَعِتِه أي من أصحابه. یعني: بني إسرائیل"ابن قتیبة:

ُْم َأَشدُّ َعَىل (:ومنه قوله تعالى :أهل الملة الثالث: ْمحَِن ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيُّ الرَّ
كِرٍ (وقوله:)٦٩:مریم()ِعتِي ا َوِحيَل َبْينَُهْم َوَبْنيَ َما (وقوله: )٥١:القمر()َوَلَقْد َأْهَلْكنَا َأْشَياَعُكْم َفَهْل ِمْن ُمدَّ

ْبَراِهيمَ (وقوله: )٥٤:سبأ()َيْشَتُهوَن َكَام ُفِعَل بِأَْشَياِعِهمْ   :الطبري روى.)٨٣:الصافات()َوإِنَّ ِمْن ِشيَعتِِه َإلِ
ْبرَاِهیمَ  ِشیَعِتهِ  ِمنْ  َوإِنَّ (عن قتادة "   )٣("قال: على دینه وملته )إلَِ

ُقْل ُهَو الَقاِدُر َعَىل َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا ِمْن َفْوقُِكْم َأْو (تعالى: ومنه قوله: األهواء المختلفة الرابع:
عن " الطبري روى )٦٥:األنعام()ِمْن َحتِْت َأْرُجلُِكْم َأْو َيْلبَِسُكْم ِشيًَعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعضٍ 

قال: یفرق ، )ْ◌ِشَیًعا َیْلِبَسُكم َأوْ (عن السدي:..و األهواء المفترقة.، )ِشَیًعا َیْلِبَسُكمْ  َأوْ (مجاهد:
  .)٤("قال: ما كان منكم من الفتن واالختالف، )ِشَیًعا َیْلِبَسُكمْ  َأو(عن مجاهد:.. و بینكم.

                                                 
جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن: محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب اآلملــي، أبــو جعفــر الطبــري،  )١(
  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠) تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ١٩/٥١٦(
)تحقیق : ٣٢٩تفسیر غریب القرآن غریب القرآن: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (ص  )٢(

  م. ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨أحمدصقر،الناشر: دار الكتب العلمیة،السنة: 
  .)٢١/٦١جامع البیان: الطبري، ()٣(
  .)١١/٤١٩جامع البیان: الطبري، ()٤(



 

١٢ 

ُْم َأَشدُّ َعَىل (: Uقوله ":بقوله فائدة بدیعة إلىویشیر ابن القیم    ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيُّ
ْمحَِن ِعتِي ا أي تابعه ومنه األشیاع أي األتباع  فالشیعة الفرقة التي شایع بعضها بعضاً  )٦٩:مریم()الرَّ

فالفرق بین الشیعة واألشیاع أن األشیاع هم التبع والشیعة القوم الذین شایعوا أي تبع بعضهم 
ِمَن الَِّذيَن (لب ما یستعمل في الذم ولعله لم یرد في القرآن إال كذلك كهذه اآلیة وكقوله:وغا بعضاً 

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا وم()َفرَّ َوَبْنيَ َما َيْشَتُهوَن َكَام ُفِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن َوِحيَل َبْينَُهْم (وقوله: )٣٢:الرُّ
ئتالف وذلك واهللا أعلم لما في لفظ الشیعة من الشیاع واإلشاعة التي هي ضد اال )٥٤:سبأ()َقْبُل 

واالجتماع ولهذا ال یطلق لفظ الشیع إال على فرق الضالل لتفرقهم واختالفهم والمعنى لننزعن من 

  .)١("ا فنلقیهم في النارعلى اهللا وأعظمهم فسادً  كل فرقة أشدهم عتواً 
   

                                                 
) دار الكتاب ١/١٥٥أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، (بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن  )١(

 .العربي، بیروت، لبنان



 

١٣ 

  املطلب الثالث
  نشأة الشيعة

بالنســبة لظهــور الفــرق تختلــف اآلراء فــي تحدیــد بدایــة ظهــور التشــیع اختالفــًا ال مثیــل لــه   
فعقیدة الخوارج عرفـت ، وذلك ألن عقائد الفرق ظهرت وثیقة االتصال باألحداث التاریخیة، األخرى

أمـا بالنسـبة للتشـیع فقـد كانـت هنـاك عـدة ، وقت حادثة التحكیم ال یختلف فـي ذلـك باحـث أو مـؤرخ
ى أهمیـة كـل منهـا وعـدها فـاختلف البـاحثون فـي مـد ،أحداث تاریخیة لها أثرها في المذهب الشیعي

  )١(نقطة البدایة في نشأة المذهب.

أولهمــا وثانیهمــا لعلمــاء الشــیعة  :أشــهرها أقــوال ثالثــة، فهنــاك عــدة أقــوال فــي نشــأة الشــیعة  
  )٢(وثالثهما للباحثین المحققین الصادقین من أهل السنة وغیرهم.، الروافض

  .rالتشیع قدیم ولد قبل رسالة النبي الرأي األول: 

وأنـه مـا مـن نبـي ، rیقول بعض الشـیعة الـروافض إن التشـیع قـدیم ولـد قبـل رسـالة النبـي "
، وقــد وضــع الشــیعة أســاطیر كثیــرة إلثبــات هــذه الشــنائع، إال وقــد عــرض علیــه اإلیمــان بوالیــة علــي

ولـن ، األنبیـاءومن ذلك ما جاء في الكافي عن أبي الحسن قال: "والیـة مكتوبـة فـي جمیـع صـحف 
  )٣(".uووصیة علّي ، -صلى اهللا علیه وآله  -سوًال إال بنبوة محمد یبعث اهللا ر 

كانت  - علیهم أفضل الصالة-ألن دعوة الرسل ؛ غلو وشططفیه لرأي األول اهذا و   
َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِمْن َرُسوٍل (قال اهللا تعالى: –كما یزعمون  – األئمةللتوحید ال إلى والیة علي و 

ُه َال إَِلَه إِالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ إِالَّ    )٢٥:األنبیاء()ُنوِحي إَِليِْه َأنَّ

                                                 
انظــر: نظریـــة اإلمامـــة لـــدى الشـــیعة اإلثنـــي عشـــریة، تحلیــل فلســـفي للعقیـــدة: د. أحمـــد حمـــد محمـــود صـــبحي،  )١(

 )، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت .٢٨(ص
 م،.٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، ١)، ط٤عقائد الشیعة للمؤلف د. صالح الرقب، (ص الوشیعة في كشف شنائع )٢(
) تحقیــق: ١/٢٤٧الكــافي فــي األصــول:أبو جعفــر ثقــة اإلســالم محّمــد بــن یعقــوب بــن إســحاق الكلینــي الــرازي ( )٣(

 ه. ١٣٨٨، ٣علي أكبر غفاري، مطبعة حیدري، نشر دار الكتب اإلسالمیة، طهران ط



 

١٤ 

ــاَس ": قَـالَ rَأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه ، tُعَمـر: َعـِن اْبـِن rوقـد قـال رسـول اهللا    ُأِمـْرُت َأْن ُأَقاتِـَل النَّ
ى َيْشَهُدوا َأْن الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ ـًدا َرُسـوُل اهللاَِّ، َحتَّ مَّ ـَالةَ ، َوَأنَّ ُحمَ َكـاةَ ، َوُيِقيُمـوا الصَّ َفـإَِذا َفَعُلـوا َذلِـَك ، َوُيْؤُتـوا الزَّ

ْم إِالَّ بَِحقِّ اِإلْسَالمِ  َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهمْ  ْم َعَىل اهللاَِّ، َوَأْمَواَهلُ   )١(."َوِحَساُهبُ

  .هو الذي غرس بذرة التشیع rالرسول الرأي الثاني: 

هـــو الـــذي غـــرس بـــذرة التشـــیع وتعهـــدها  rزعـــم كثیـــر مـــن الشـــیعة الـــروافض أن الرســـول 
وهــي فرقــة علــي بــن أبــي طالــب ، یقــول القمــي: "فــأول الفــرق الشــیعة، حتــى نمــت وأینعــت يبالســق

فهــم ، معروفــون بانقطــاعهم إلیــه والقــول بإمامتــه، وبعــده rالمســمون شــیعة علــي فــي زمــان النبــي 
وعمـار بـن یاسـر ، جنـادة الغفـاريوأبو ذر جندب بـن ، وسلمان الفارسي، المقداد بن األسود الكندي

  )٢(."باسم التشیع من هذه األمة اوهم أول من سمو ، المذحجي

إن أول من وضع بذرة التشیع في حقل اإلسـالم ": اءكاشف الغطالحسین آل یقول محمد و 
وسـواًء ، یعني أن بذرة التشیع وضعت مع بذرة اإلسـالم جنبـًا إلـى جنـب، هو نفس صاحب الشریعة

ثـم أثمـرت بعـد ، ولم یزل غارسها یتعاهدها بالسـقي والعنایـة حتـى نمـت وازدهـرت فـي حیاتـه، بسواء
  )٣(."وفاته

بل هو رأي ضد ، ولیس له أي سند تاریخي، الكتاب والسنة فيهذا القول ال أصل له و   
ال یفرق فیما بین ، لیجمع األمة على كلمة واحدة ؛فقد جاء اإلسالم، وینافي حقائقه، اإلسالم
يَن ِعنَْد اهللاِ اِإلْسَالمُ (قال تعالى:، األحزاب َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ (وقال تعالى أیضًا:)١٩:آلعمران()إِنَّ الدِّ

ينَ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِيف اآلَِخَرِة ِمَن    )٨٥:آلعمران()اَخلاِرسِ

إلـى حـدیث واحـد  rر النبـي یش مول rكما أن هذا التقسیم لم یكن موجودًا في زمن النبي   
  في هذه المسألة.

  

                                                 
َكاَة َفَخلُّوا كتاب اإلیمان باب: قوله تعالى: أخرجه البخاري في صحیحه  )١( َالَة َوَآَتُوا الزَّ [َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

وسننه وأیامه صحیح r) الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا ٢٥]، حدیث(٥(التوبة: َسبِيَلُهْم]
تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، 

  هـ.١٤٢٢النجاة، الطبعة: األولى ، 
 ).١٦المقاالت والفرق: القمي ( )٢(
) تحقیـق: عـالء آل جعفـر، نشـر مؤسسـة ١٨٥) أصل الشیعة وأصولها: محمد الحسـین آل كاشـف الغطـاء (ص٣(

 اإلمام علي، بدون ط.
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 .یهوديالن سبأ بر عبد اهللا و الشیعة عند ظه ةنشأالرأي الثالث: 

 )١(ســبأ بــنعشــریة عنــدما ظهــر رجــل یهــودي اســمه: عبــد اهللا  يثنــنشــأت فرقــة الشــیعة اإل  
وادعى لـه الوصـیة بالخالفـة ثـم رفعـه ، tوغالى في علي ، وزعم محبة أهل البیت، ادعى اإلسالم

فالشـیعي القمـي فـي كتابـه "المقـاالت ، وهذا ما تعترف به الكتب الشیعیة نفسـها، مرتبة األلوهیةإلى 
وأظهـر الطعـن فـي أبـي ، ورجعتـه tوالفرق" یقر بوجـوده واعتبـره أول مـن قـال بفـرض إمامـة علـي 

كمــــا قــــال بــــه عالمــــتهم النــــوبختي فــــي كتابــــه: (فــــرق ،  t بكــــر وعمــــر وعثمــــان وســــائر الصــــحابة
  )٢(الشیعة).

  الرأي المختار في نشأة التشیع:
وما تؤیده األدلة ، لكن أشهرها، تعددت األقوال والروایات في نشأة التشیع كما ذكرت سابقاً   

سبأ  بنعشریة كانت عندما ظهر رجل یهودي اسمه: عبد اهللا  اإلثنيهو: "أن نشأة فرقة الشیعة 
وادعى له الوصیة بالخالفة ثم رفعه ، tوغالى في علي ، وزعم محبة أهل البیت، ادعى اإلسالم

  )٣(إلى مرتبة األلوهیة.
محمــــد الحســـین آل الكاشــــف الغطـــاء: "أمــــا عبـــد اهللا بــــن ســـبأ الــــذین ، یقـــول شــــیخ الشـــیعة  

  )٤(فهذه كتب الشیعة بأجمعها تلعن بلقبه والبراءة منه.، أو یلصقون الشیعة به، یلصقونه بالشیعة
أن عبد اهللا بن سبأ كان یدعي النبوة  uجعفر ویروي أصحاب بحار األنوار: "عن أبي   

فدعاه  uفبلغ ذلك أمیر المؤمنین  –تعالى عن ذلك  -، هو اهللا tیزعم أن أمیر المؤمنین و 
  )٥(في روعي أنك أنت اهللا وأني نبي فنفاه". يوقد كان ألق، وسأله فأقره بذلك وقال: نعم أنت هو

                                                 
أصله من الیمن، كان  tهـ، وكان یقول بألوهیة علي ٤٠یة ولد نحو ئرأس الطائفة السب"عبد اهللا بن سبأ:  )١(

فأخرجه  tیهودیًا واظهر اإلسالم، ورحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة، ودخل دمشق في أیام عثمان بن عفان 
فكان یقول: "العجب ممن یزعم أن عیسى  rأهلها، فانصرف إلى مصر، وجهر ببدعته، ومن مذهبه رجعة النبي 

قام إلیه ابن سبأ فقال له: "أنت خلقت األرض وبسطت الرزق!"  tویكذب برجوع محمد". ولما بویع علي  یرجع،
فنفاه إلى المدائن، حیث القراطمة وغالة الشیعة، وكان یقال له: "ابن السوداء" لسواد أمه وقاالبن حجر: ابن سبأ 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن . انظر: لسان المیزان: أبو "م٦٦٠من غالة الزنادقة، وتوفي نحو 
م،  ٢٠٠٢، ١) تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر اإلسالمیة، ط٤/٤٨٣حجر العسقالني (
 ).٤/٨٨واإلعالم: الزركلي (

 ).٨انظر: الوشیعة: الرقب، (ص )٢(
ــــف الشــــیعة اإلثنــــي عشــــریة: د. صــــالح الرقــــب، مــــن منشــــورات جمعیــــة أهــــل ال )٣( ســــنة أنصــــار آل البیــــت تعری

 )، نشر مكتبة بیت المقدس، غزة.٥٢واألصحاب،( ص 
 ).٤٥أصل الشیعة وأصولها: آل كاشف الغطاء ( ص)٤(
)، مؤسســـة الوفـــاء، بیـــروت، لبنـــان، موقـــع یعســـوب الـــدیني ٢٥/٢٨٦بحـــار األنـــوار: محمـــد بـــاقر المجلســـي، (  )٥(

 االلكتروني، بدون ط.
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تحـــت عنـــوان: (الـــرأي المختـــار فـــي أهـــل التشـــیع):  یقـــول الباحـــث الـــدكتور ناصـــر القفـــاري  
"والــذي أرى أن التشــیع المجــرد مــن دعــوى الــنص والوصــیة لــیس هــو ولیــد مــؤثرات أجنبیــة، بــل إن 

بهم أمر طبیعي، وهو حب ال یفرق بین اآلل، وال یغلو فیهم، وال ینتقص أحدًا حالتشیع آلل البیت و 
ل بعــدما جــرى علــیهم مــن آل، وقــد نمــا الحــب وزاد لــمــن الصــحابة كمــا تفعــل الفــرق المنتســبة للتشــیع

  .)١(الم بدءًا من مقتل علي، ثم الحسین...الخالمحن واآل

ذلــك أن آراء ، فــدخل الحاقــدون مــن هــذا البــاب، وهــذه األحــداث فجــرت عواطــف المســلمین
 لكــن التشــیع بمعنــى عقیــدة، لتنمــو وتنتشــر إال بعــد تلــك األحــداث، ابــن ســبأ لــم تجــد الجــو المالئــم

  ...الخ.األئمةوعصمة ، والغیبة، والبدء، والرجعة، النص على علي

ترجــع أصــولها لعناصــر ، دخیلــة علــى المســلمین، فــال شــك أنهــا عقائــد طارئــة علــى األمــة  
وكـل مـن احتـال لیعـیش ، وأهلـه ذلك أنه  قد ركب مطیة التشیع كل من أراد الكید لإلسـالم، مختلفة

فـــي  تفـــدخل، وغیـــرهم، ومجوســـي، مـــن یهـــودي ونصـــراني فـــي ظـــل عقیدتـــه الســـابقة باســـم اإلســـالم
إلـى أن المنتسـبین  ،ولهذا ذهب شیخ اإلسالم ابـن تیمیـة ،التشیع كثیر من األفكار األجنبیة الدخیلة

وغیــرهم أمــورًا مزجوهــا ، والیهــود، والیونــان والنصــارى، خــذوا مــن مــذهب الفــرس والــرومأللتشــیع قــد 
وسـاق بعـض األحادیـث الـواردة فـي أن هـذه ، rر بـه النبـي ویقول: وهذا تصدیق لمـا أخبـ، بالتشیع

  )٢(بعینه صار في المنتسبین للتشیع. اوقال بأن هذ، األمة ستركب سنن من كان قبلها
   

                                                 
  )١٢الوشیعة : الرقب ، (ص)١(
انظر: منهاج السنة النبویة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي )٢(

 م. ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١)، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، نشر دار قرطبة، ط٤/١٤٧القاسم الدمشقي (
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  املطلب الرابع
  مراحل التشيع وأطواره

ص أحد من وأهل البیت بدون انتقا – t –كان التشیع عبارة عن حب علي  :المرحلة األولى -١
  .rصحابة رسول اهللاإخوانه 

بمعنــى المناصــرة  tذن كــان مــدلول التشــیع فــي بــدء الفــتن التــي وقعــت فــي عهــد علــي إ
وأن من نازعه فیهـا فهـو ، لیأخذ حقه في الخالفة بعد الخلیفة عثمان، tوالوقوف إلى جانب علي 

  یجب رده إلى الصواب.، مخطئ

أن علیـًا هـو أحـق بالخالفـة  حیـث رأوا، وكان على هذا الرأي كثیر مـن الصـحابة والتـابعین
وال یصـح أن یفهـم أن هـؤالء هـم أسـاس الشـیعة ، من معاویة بسبب اجتماع كلمة الناس على بیعته

  )١(.بمعنى أنصاره وأعوانه، tوال أنهم أوائلهم إذا كان هؤالء من شیعة على 

إن مبــدأ التشــیع تغیــر  ،ولكــن لــم یظــل التشــیع بهــذا النقــاء والصــفاء والســالمة والســمو بــل
والطعـن ، یتستر به كل من أراد الكید لإلسـالم اً وصار التشیع قناع، فأصبحت الشیعة شیعاً ، وتبدل

  .به من األعداء الحاسدین ومن المنافقین

ومــن عــرف التطــور العقــدي لطائفــة الشــیعة ال یســتغرب وجــود طائفــة مــن : "یقــول القفــاري
وقــد یكونــون مــن  ،لعلمــاء األعــالم أطلــق علــیهم لقــب الشــیعةأعــالم المحــدثین وغیــر المحــدثین مــن ا

غیــــر المفهــــوم والتعریــــف المتــــأخر ًا وتعریفــــ اً لتشــــیع فــــي زمــــن الســــلف مفهومــــلألن  ؛أعــــالم الســــنة
  )٢(.للشیعة"

التشــیع إلــى الــرفض وهــو الغلــو فــي مــن تطــور ثــم انتقــل التشــیع نقلــة أخــرى و  :المرحلــة الثانیــة -٢
مــع عقائــد أخــرى لیســت مــن ، وتكفیــرهم yوطائـــفة مــن آل بیتــه والطعــن فــي الصــحابة  tعلــي  

  والباطنیة .، والرجعة، والعصمة، ةاإلمامو ، كالتقیة :اإلسالم في شيء

                                                 
  ) . ١٧٩/ ١انظر: فرق معاصرة: عواجي، ( )١(
)، ٣٥عشریة عرض ونقد: الدكتور: ناصر بـن عبـد اهللا بـن علـي القفـاري. (ص أصول مذهب اإلمامیة اإلثني )٢(

  . ٢م، بدون دار نشر، ط١٩٩٤-ه ١٤١٥
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على سائر الصحابة وحینما علم علي بـذلك غضـب  yتمیزت هذه المرحلة بتفضیل علي 
  )١(.ة علیهیالفر وٕاقامة حد ، وتوعد من یفضله على الشیخین بالتعزیر

وغیر ذلك من ، والقول بالتناسخ، من بعده األئمةتألیه علي بن أبي طالب و  :المرحلة الثالثة -٣
  )٢(عقائد الكفر واإللحاد المتسترة بالتشیع والتي انتهت بعقائد الباطنیة الفاسدة .

إلـــى مرتبـــة  tفـــي هـــذه المرحلـــة ظهـــر المتطرفـــون مـــن الشـــیعة وهـــم الغـــالة ورفعـــوا علیـــًا 
صـــاغیة عنـــد كثیـــر مـــن جهـــال  اً ووجـــد لـــه آذانـــ، وقـــد تـــزعم هـــذه الطبقـــة عبـــد اهللا بـــن ســـبأ )٣(وةنبـــال

  .)٤(المسلمین ومن الحاقدین على اإلسالم

وقــد  rوذهــب إلــى النبــي ، أخطــأ  uولقــد زعــم بعضــهم أن النبــوة كانــت لــه وأن جبریــل 
إلـى مرتبـة اإللــه  مـنهم رفعـوا علیــاً  اً بـل إن كثیــر "  وهـم مـن غــاله الشـیعة )٥(قالـت بـذلك فرقـة الغرابیــة

وهو قول یوافق مذهب ، علي وبنیه األئمةوقالوا له هو أنت (اهللا) ومنهم من زعم أن اإلله حل في 
ومــنهم مــن ذهــب إلــى أن كــل روح إمــام حلــت فیــه اإللوهیــة ، النصــارى فــي حلــول اإللــه فــي عیســى

  .)٦(الذي یلیه اإلمامتنتقل إلى 

وبأنــه ال یحــل طعــامهم وال تــنكح نســاؤهم ، أفتــى علمــاء الســنة والشــیعة بكفــرهموهــؤالء قــد 
أفتـى بـذلك مـن علمـاء السـنة ابـن ، بـأي شـكل مـن األشـكال، وترك التعامل معهم مقاطعتهموینبغي 

  محمـد الحسـین آل الكاشــف الغطـاء حیــث یقـول: " ومــا ، وأفتــى بـه مــن علمـاء الشــیعة، تیمیـة وغیـره
  

                                                 
  ).١٧٦/ ١انظر: فرق معاصرة: عواجي، ( )١(
  ).١/١٧٦انظر: المصدر السابق  ( )٢(
  )، دار الفكر العربي، بدون ط.٣٧تاریخ المذاهب اإلسالمیة: محمد أبو زهرة، (ص  )٣(
  ).١٧٧/ ١انظر: فرق معاصرة:عواجي ( )٤(
د ألنه َكاَن ُیشبهُه  الى علي فغلط فى uأرسل ِجْبِریل Uالغرابیة: قوم َزَعُموا أن اهللا  )٥( َطِریقه َفذهب الى ُمَحمَّ

ُسل  ُسول وأوالده بعده هم الرُّ َوَهِذه َوَقاُلوا: َكاَن أشبه ِبِه من اْلُغَراب بالغراب والذباب بالذباب َوَزَعُموا أن علیّا َكاَن الرَّ
ن الفرق وبیان الفرقة الناجیة، عبد ، انظر: الفرق بیuاْلفْرَقة َتقول ألتباعها العنوا َصاحب الریش یعنون ِجْبِریل 

) دار اآلفاق الجدیدة ٢٣٧القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اهللا البغدادي التمیمي األسفراییني، أبو منصور (ص
  م.١٩٧٧، ٢بیروت، ط –
  ).١٢١تاریخ الجدل: أبو زهرة (ص  )٦(
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من الفرق الهالكـة ، وأشباههم )٣(یةوالبزیغ )٢(والغرابیة والمخمسة )١(ة كالخطابیةعیسمونهم غالة الشی
أمــا ، ونظــائرهمالتــي نســبتها إلــى الشــیعة مــن الظلــم الفــاحش ومــا هــي إال مــن المالحــدة كالقرامطــة 

علــى أن تلــك ، فیتبــرءون مــن تلــك الفــرق بــراءة التحــریم -علــیهم الســالم-یــة وأئمــتهم اإلمامالشــیعة 
  )٤(."ال تقول بمقولة النصارى الفرق

ممــا ســبق یتضــح أن التشــیع لــم یظهــر فجــأة، بــل إنــه أخــذ طــورًا زمنیــًا، ومــر بمراحــل ولكــن أصــل 
نــادى النشــأة ظهــرت علــى یــد الســبئیة بــاعتراف كتــب الشــیعة التــي قالــت أن ابــن ســبأ أول شــخص 

  .rمحمد  ى، وأن علیًا وصtبالقول بفرض إمامة علي 

  

   

                                                 
، وأنكرت إمامة من بعده، وقد كّفرت أبا الخطابیة:الفرقة التي ثبتت على مواالة أبي الخطاب في دعاویه كلها )١(

بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة، مع إخراجهم علیّا من اإلمامة في عصرهم، كما أخرجوا االمام عن أوالد علي 
  ). ١٦٤في عصور زعمائهم . الفرق بین الفرق:البغدادي ( ص 

ة:" فرقة من غالة الشیعة یقولون : سلمان الفارسي، والمقداد بن األسود، وعمار بن یاسر، وأبو ذر سَ مَّ خَ المُ  )٢(
الغفاري، وعمر بن أمیة الضمري هم خمسة أشباح أو صور، والمعنى شخص علي، وهؤالء كانوا أصحابه وأبرز 

ئون العالم، ورعایة مصالح العباد، شیعته، والصحابة الخمسة هم أقطاب الدنیا، ورئیسهم علي، وقد كلفهم بإدارة ش
وأناط بهم حفظ الحقوق، وأن ینعدل المیزان، وتقوم األحكام بالقسطاص" موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب 

  )، مكتبة مدبولي،بدون.  ٥٨٢واألحزاب والحركات اإلسالمیة، د. عبد المنعم الحفني، ( ص 
لیها الخطابیة بعد قتل أبي الخطاب، ویتبعون رجّال اسمه البزیغ بن من الفرق الغالیة التي انقسمت إ البزیغیة: )٣(

موسى و كان یعمل حائكّا بالكوفة،ولقد ادعى النبوة، وأن اإلمام موسى الصادق أرسله وأقر جماعته بنبوته، وزعم 
وسوعة أن جعفر الصادق كان إلها، كما زعمت الفرقة أن فیهم من هو أفضل من جبریل ومیكائل ومحمد. انظر م

  ). ١٦٠، ١٥٩الفرق: الحفني ( ص
 -هــ١٤٢٥، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد، األردن )٣٠ص (المیزان بین السنة والشیعة: یوسف عـارف الحـاج،  )٤(

  م.٢٠٠٤
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  الفصل األول
  األنبياءعقيدة الشيعة يف 

  
  ویتكون من أربعة مباحث:

  

تعريف النبوة والرسالة والفرق : املبحث األول
  .بينهما

  
  .األنبياءعصمة  :املبحث الثاني

  
  .األنبياء وصفات خصائص :الثالثاملبحث 

  
  .األنبياءوظائف  :رابعال املبحث
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  املبحث األول
  ة والفرق بينهمالاوالرسوة تعريف النب

  
  

  :مطالب ثالثةویتكون من 

  
  .لغة والرسول تعريف النبي املطلب األول:

  
  .الرسول عند الشيعة و النبي الفرق بنياملطلب الثاني: 

      
الرســول عنــد أهــل والنبــي  الفــرق بــنياملطلــب الثالــث: 

نة
ُّ
  .الس
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  املطلب األول
  لغة والرسول تعريف النبي

  .لغة تعریف النبيأوًال: 
)َعِن النَّبَإِ ١َعمَّ َيَتَساَءُلوَن((قال تعالى:، مشتق من النبأ وهو الخبر :النبیفي لغة العرب

أن اهللا  :أي، ر بَ خْ مُ فهو ، ر بِ خْ مُ ر بَ خْ مُ ألنه ، نما سمي النبي نبیاً إ و .)٢-١النَّبأ(. )) ٢الَعظِيِم(
بِريُ (:وأوحى إلیه، أخبره  .)٣:التحریم()َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِين اْلَعلِيُم اْخلَ

ِحيمُ (أمره ووحیه  - تعالى–ر عن اهللا بِ خْ وهو مُ   ْئ ِعَبادِي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ َوَنبِّْئُهْم (.)٤٩احلجر: ()َنبِّ
  .)٥١الحجر: (.)َعْن َضْيِف إِْبَراِهيمَ 

وتطلـق العـرب لفـظ النبـي علـى ، وهي ما ارتفع عـن األرض، ةوَ بْ النبوة مشتقة من النَّ  :وقیل
أي أن النبي ذو ، والمناسبة بین لفظ النبي والمعنى اللغوي، بها ىهتدعلم من أعالم األرض التي یُ 

تـدي بهـا هوهـم األعـالم التـي ی، فاألنبیـاء هـم أشـرف خلـق اهللا، رفعة وقـدر عظـیم فـي الـدنیا واآلخـرة
  )١(الناس فتصلح دنیاهم وأخراهم.

  :لغة الرسول تعریفثانیًا: 
قال تعالى حاكیًا ، رسولكفإذا بعثت شخصًا في مهمة فهو ، اإلرسال في اللغة: التوجیه

ِديَّةٍ (:قول ملكة سبأ ألنهم وجهوا من  ؛فالرسل: إنما سموا بذلك.)٥١الحجر: ()َوإِينِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم ِهبَ
وقد یریدون بالرسول ذلك )٤٤المؤمنون: ()َأْرَسْلنا ُرُسَلنا َتْرتاُثمَّ (قال تعالى: - جل وعال- الباري  قبل

 ،متتابعة :أي )٢(أخذًا من قول العرب: "جاءت اإلبل رسًال"، الشخص الذي یتابع أخبار الذي بعثه
ُیوِردها الحوَض َرسًال بعد َرسل، َوَال ُیوِرُدها جمَلة فتزَدحم على اْلَحْوض َوَال َتْرَوى. َفِإن القیِّم بَها "

ِبل َقْدر َعشر ُترسل بعد َقِطیع سُل: قطیٌع من اْإلِ   .)٣("والرَّ
                                                 

) تحقیق: عبد ١٠/٥١٩انظر: المحكم والمحیط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي( )١(
م. تاج العروس من جواهر ٢٠٠٠- هـ ١٤٢١العلمیة، بیروت، الطبعة: األولى، الحمید هنداوي، دار الكتب 

بیدي ( )، تحقیق: ١١/٤٠القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّ
لمجلسي ) بحار األنوار: ا١٥/٣٠٢مجموعة من المحققین، الناشر: دار الهدایة، ولسان العرب: ابن منظور،(

)١١/٢٩.( 
بیدي ١١/٢٨٤)، ولسان العرب: ابن منظور،(١٢/٢٧٢انظر: تهذیب اللغة: األزهري ( )٢( )، تاج العروس: الزَّ
)٢٩/٧٣.( 
 ).١٢/٢٧٢تهذیب اللغة: األزهري (  )٣(



 

٢٣ 

ده في موضع " والرسول یقال في تثنیته: رسوالن، وفي جمعه: رُسل. ومن العرب َمْن ُیوحِّ
  .)١("الرجالن رسولك والرجال رسولك التثنیة والجمع، فیقول:

ــمَّ َأْرَســْلنَا ُرُســَلنَا(:ألنهــم وٌجهــوا مــن قبــل اهللا تعــالى ؛فالرســل إنمــا ســمٌّوا بــذلك لمؤمنــون: ا()ُث

  .)٢( ومتابعتهاوهم مبعوثون برسالة معینة مكلفون بحملها وتبلیغها .)٤٤

وعلى ذلك فالرسول في اللغة إما أن یكون مأخوذا من اإلرسال بمعنى التوجیه وهو ظاهر 
  .من حیث المعنى وٕاما أن یكون مأخوذا من التتابع فیكون الرسول هو من تتابع علیه الوحي

 كنـوح  ،بعث رسـله برسـالة معینـة وكلفهـم بحملهـا وأمـرهم بتبلیغهـا إلـى النـاس -تعالى–فاهللا 
" أن أهــــل الموقــــف یقولــــون لنــــوح أنــــت أول رســــول أرســــله اهللا إلــــى أهــــل  صــــحیحالفقــــد ثبــــت فــــي 

  .)٣(األرض"

  .وقد كان قبله أنبیاء كشیث وٕادریس وقبلهما آدم كان نبیًا مكلماً  
   

                                                 
)المحقق: د. ١/٣٤الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري ( )١(

 .١٩٩٢- هـ ١٤١٢بیروت، الطبعة: األولى،  –حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة 
بیدي )، تاج الع١١/٢٨٤)، ولسان العرب: ابن منظور،(١٢/٢٧٢انظر: تهذیب اللغة: األزهري ( )٢( روس: الزَّ
)٢٩/٧٣.(  
أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب أحادیث األنبیاء ، باب قوله تعالى: "إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أنذر  )٣(

  . ٣١٦٢قومك من قبل أن یأتیهم عذاب ألیم " .رقم الحدیث 
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  املطلب الثاني
  الرسول عند الشيعةو لنبيا الفرق بني

نس لینبئ اإل ؛هو َمن یصطفیه الّله من عباده، ویؤتیه الحكم، ویوحي إلیه الكتاب، ویبعثه :النبيَّ 
وحي إلیه، أبما  -جّل اسمه- والجّن بما فیه صالح ُامور دنیاهم وُاخراهم، فهو المخبر عن الّله 

 .نبیاءوُیجمع النبّي على النبیِّین واأل

سالم، ومعه ة إلى قوم لهدایتهم إلى شرائع اإلخاصّ نسان الذي یبعثه الّله برسالة هو اإل :الرسولو 
آیة أو آیات من رّب العالمین تدّل على صدق رسالته، وتتّم بها الحّجة على من أرسله الّله إلیهم، 

خرة، وِمن ثمَّ في الدنیا، وأنواع العذاب في اآل أو هالكاً  وعذاباً  ویستتبع تكذیبه ومخالفته شقاءً 
رحمة ومغفرة وجّنة یمان به وطاعته سعادة في الدنیا و ویستتبع اإل، ِذرایكون الرسول َنذیرا وُمنْ 

 .خرة، فهو بذلك بشیر وُمبشِّرورضوانا في اآل

وقد كان ، یة على أن كل رسول فهو نبي ولیس كل نبي رسوالً اإلمام ت"اتفق علیه وبناءً 
الشرع من تسمیه أئمتنا وٕانما منع ، هم في المقامؤ حفظة الشرائع الرسل وخلفاUمن أنبیاء اهللا 

بالنبوة دون أن یكون العقل مانعًا من ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل لألنبیاء علیهم 
  السَّالم.

واتفقوا على جواز بعثة رسول یجدد شریعة من تقدمه وٕان لم یستأنف شرعًا ویؤكد نبوة من 
  )١(سلف وٕان لم یفرض غیر ذلك فرضًا." .

الصادق (علیهما الس الم) عندما ُسئل كل منهما عن تفسیر  اإلمامالباقر و  اإلمامفقد قال 
َطاُن ِيف ُأْمنِيَّتِهِ (اآلیة  يْ ُسوٍل َوَال َنبِيٍّ إِالَّ إَِذا َمتَنَّى َألَْقى الشَّ   )٥٢(الحج: )َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَّ

   ُیعاین الَمَلك.ویسمع الصوت وال، "النبي: الذي یرى في منامه نحو رؤیا إبراهیم

وّربما اجتمعت النبوة والرسالة ، وُیعاین الملك، ویسمع الصوت، والرسول الذي یرى في منامه
  .)٢(لواحد"

: "كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا قال    الكافي الكلیني في  ومنها روایة
u ؟ قال: فكتب أو قال: الفرق بین اإلمام: جعلت فداك أخبرني ما الفرق بین الرسول والنبي و

                                                 
 ).٤٦)أوائل المقاالت: العكبري، (ص١(
 ).١/١٧٦)الكافي في األصول: الكلیني، (٢(
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: أن الرسول الذي ینزل علیه جبرائیل فیراه ویسمع كالمه وینزل علیه الوحي اإلمامالرسول والنبي و 
والنبي ربما سمع الكالم وربما رأى الشخص ولم ، uوربما رأى في منامه نحو رؤیا إبراهیم 

  .)١(هو الذي یسمع الكالم وال یرى الشخص" اإلمامو ، یسمع

عن  uحول قال سألت أبا جعفر الحسن بن محبوب، عن األ ن"عأخرى  روایة فيو 
ئیل قبال فیراه ویكلمه فهذا الرسول، وأما اث، قال: الرسول الذي یأتیه جبر دِّ حَ الرسول والنبي والمُ 

صلى اهللا علیه (النبي فهو الذي یرى في منامه نحو رؤیا إبراهیم ونحو ما كان رأى رسول اهللا 
من عند اهللا بالرسالة وكان محمد صلى  uمن أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئیل  )وآله

له النبوة وجاء ته الرسالة من عند اهللا یجیئه بها جبرئیل ویكلمه بها  تاهللا علیه وآله حین جمع
له النبوة ویرى في منامه ویأتیه الروح ویكلمه ویحدثه، من غیر أن  تمن جمع األنبیاءقبال، ومن 

  .)٢("یكون یرى في الیقظة، وأما المحدث فهو الذي یحدث فیسمع، وال یعاین وال یرى في منامه
عن مروان بن مسلم، عن برید، عن أبي جعفر وأبي عبداهللا علیهما وفي روایة أخرى "

ُسوٍل َوَال َنبِيٍّ َوَما َأرْ (وجل: السالم في قوله عز " (وال محدث) "  )٥٢(الحج: )َسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ
قلت: جعلت فداك لیست هذه قراءتنا فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال: الرسول الذي یظهر له 
الملك فیكلمه والنبي هو الذي یرى في منامه وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد والمحدث الذي 

ى في النوم حق، یسمع الصوت وال یرى الصورة، قال: قلت: أصلحك اهللا كیف یعلم أن الذي رأ
  .)٣(" بكتابكم الكتب وختم بنبیكم األنبیاءوأنه من الملك؟ قال: یوفق لذلك حتى یعرفه، لقد ختم اهللا

  بما یلي: الرسول والنبيوقد فصل المجلسي خالف العلماء في الفرق بین 
  :اعلم أن العلماء اختلفوا في الفرق بین الرسول والنبي"

  .بینهمافمنهم من قال: ال فرق  :أوال
  .فمنهم وأما من قال: بالفرق ثانیَا:
رسول من لم المعجزة الكتاب المنزل علیه، والنبي غیر ال إلى من قال: إن الرسول من جمع -١

 .یدعو إلى كتاب من قبله ینزل علیه كتاب وٕانما
 من قبله فهو حب المعجز وصاحب الكتاب ونسخ شرعومنهم من قال: إن من كان صا -٢

 .صال فهو النبي غیر الرسولمستجمعا لهذه الخ الرسول، ومن لم یكن

                                                 
 ).١/١٧٦الكافي في األصول: الكلیني ()١(
 ).١/١٧٦المصدر السابق ()٢(
 ).١/١٧٦المصدر السابق ()٣(
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 خلق فهو الرسول، ومن لم یكنمن قال: إن من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة ال ومنهم -٣
 )١( ".بل رأى في النوم فهو النبي كذلك نهایته

سوى القول األخیر  ك من األخبار فساد ماوقد ظهر ل خیر فقال:"وقد رجح المجلسي الرأي األ
فالمعول على هذا  الكتب، وكون من نسخ شرعه لیس إالخمسة،ورد من عدد المرسلین و لما قد 

هارون، عن أبي یحیى الواسطي، عن  محمد بن، الخبر المؤید بأخبار كثیرة مذكورة في الكافي
والمرسلون  األنبیاءعنهما علیهما السالم قاال:  هشام بن سالم، ودرست بن أبي منصور الواسطي

ال یعدو غیرها، ونبي یرى في النوم ویسمع الصوت وال  ت: فنبي منبؤ في نفسهعلى أربع طبقا
ما كان إبراهیم على لوط، ونبي یرى في  :أحد وعلیه إمام، مثل یعاین في الیقظة ولم یبعث إلى

رسلناه وأرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا، كما قال اهللا: " أالملك وقد  منامه ویسمع الصوت ویعاین
ویعاین  ألف أو یزیدون " قال: یزیدون ثالثین ألفا "،  ونبي یرى في نومه ویسمع الصوت إلى مائة

  )٢(ولي العزم، ".أفي الیقظة وهو إمام مثل 
یلقي إلیه ویملي  u، وأن جبریل t اً اهللا سبحانه وتعالى ناجى علی أنّ الشیعة  تزعم

 علیه، اهللا صلوات ناجاه تعالى اهللا في كتابه البحار بابًا بعنوان:" باب أن علیه، فقد عقد المجلسي
روایة جمیعها تتحدث عن مناجاة  ةعشر  ، وفیه تسع)٣(علیه" أملى ئیلاإلیه وجبر  یلقى الروح وأن

  .)٤( tاهللا سبحانه وتعالى لعلي 
 :اً لكل نبي وصی، وأن مائة وأربعة وعشرون ألف نبي عدد األنبیاءأن  ویعتقد الشیعة - 

أنهم مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ومائة ألف  األنبیاءاعتقادنا في عدد ":یقول المجلسي
أوصى إلیه بأمر اهللا تعالى، ونعتقد  ،وصي وأربعة وعشرون ألف وصي، لكل نبي منهم وصي

 تعالى، وطاعتهم فیهم أنهم جاؤوا بالحق من عند الحق، وأن قولهم قول اهللا تعالى، وأمرهم أمر اهللا
طاعة اهللا ومعصیتهم معصیة اهللا، وأنهم علیهم السالم لم ینطقوا إال عن اهللا تعالى عن وحیه، وأن 

خمسة الذین علیهم دارت الرحى، وهم أصحاب الشرائع من أتى بشریعة مستأنفة  األنبیاءسادة 
العزم  ولوأوهم  ،ومحمد ،وموسى وعیسى ،وٕابراهیم ،نسخت شریعة من تقدمه، وهم خمسة: نوح

  .)٥("جاء بالحق وصدق المرسلین ،سیدهم وأفضلهم ن محمداً أو  ،صلوات اهللا علیهم
الفرق  ) فيبحار األنوارفي كتاب ( المجلسيأوردها العّالمة  ویستفاد من الّروایات التي

هو الشخص الذي یرى حقائق الوحي في حال النوم فقط، كرؤیا » الّنبي«بین الّنبي والرسول أّن 
                                                 

 ).١١/٥٤) بحار األنوار: المجلسي (١(
 ).١١/٥٥) المصدر السابق (٢(
  ).٣٩/١٥١) المصدر السابق (٣(
  ).١٥٧ـ٣٩/١٥١) انظر: المصدر السابق (٤(
  ).١١/٢٨) المصدر السابق (٥(
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 »الّرسول«ِإبراهیم، أو أّنه ِإضافة ِإلى النوم، فإّنه یسمع في الیقظة أیضًا صوت ملك الوحي. أّما 
  .فإّنه عالوة على تلقي الوحي في المنام، وسماع صوت الملك، فإّنه یراه أیضاً 

 .النبّي: الذي َیرى في منامه نحو رؤیا إبراهیم، ویسمع الصوت وال ُیعاین الَمَلك:  والخالصة

والّرسول اّلذي یرى في المنام، ویسمع الصوت، وُیعاِین الَمَلك، ورّبما اجتمعت النبّوة والرسالة 
 .لواحد
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  املطلب الثالث
  عند أهل السنةالرسول و النبي الفرق بني

فللعلمــاء فــي تحدیــد  ،فـي االصــطالح بینهمــا الفــرقو الرســول و  النبـي فــي تعریــفبعـد النظــر 
لكن األمر الراجح  ،الفرق بین النبي والرسول، وتحدید مسمى كل منهما كالم كثیر ال یسلم من نقد

بــین مســمى النبـي ومســمى الرســول وٕان اختلفـوا فــي تحدیــد  عنـد كثیــر مــن أهـل العلــم أن هنــاك فرقـاً 
  )١(أهمها.  تعددت اآلراء في تعریف النبي والرسول إلى أقوال كثیرة وعلیه فقد ،المراد بكل منهما

  النبي والرسول بینهما خصوص وعموم، وكل منهما له مدلول مختلف.: القول األول

وعرفوا النبـي بأنـه إنسـان أوحـي إلیـه ، سول"ذهب بعض العلماء إلى التفریق بین النبي والر 
  والرسول هو إنسان أوحي إلیه بشرع وأمر بتبلیغه للناس. ، بشرع سواء أمر بتبلیغه أو لم یؤمر

، ي ورسـولبـن فمن نبىء وُأمر بتبلیغ ما نبـىء بـه إلـى النـاس فهـو، فالنبي أعم من الرسول
  )٢(.رسول نبي ولیس كل نبي رسوالً وعلیه فكل ، وٕان لم یؤمر بتبلیغه فهو نبي غیر رسول

َسـاَلَة َأَعـمُّ " ، َوَلْیَس ُكلُّ َنِبيٍّ َرُسوًال، َوَلِكنَّ الرِّ ، َفُكلُّ َرُسوٍل َنِبيٌّ ُسوُل َأَخصُّ ِمَن النَِّبيِّ  ِمـْن َفالرَّ
َســاَلُة َتَتَنــاَوُل ال َســاَلِة، ِإِذ الرِّ ُســِل، َفــِإنَُّهْم َال ِجَهــِة َنْفِســَها، َفــالنُُّبوَُّة ُجــْزٌء ِمــَن الرِّ نُُّبــوََّة َوَغْیَرَهــا، ِبِخــَالِف الرُّ

ــاَوُلوَن  ــِة  األنبیــاءَیَتَن ــِة َنْفِســَها، َوَأَخــصُّ ِمــْن ِجَه َســاَلُة َأَعــمُّ ِمــْن ِجَه ــاْلَعْكِس. َفالرِّ ــُر ِب ــِل اْألَْم ــَرُهْم، َب َوَغْی
  )٣("َأْهِلَها

ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَّـِه  :َقالَ " األنبیاءَكَما ِفي َصِحیِح اْبِن ِحبَّاَن َعْن َعَدِد rَوُسِئَل َنِبیَُّنا ُمَحمٌَّد 
ثَـَالُث  :َقـالَ  ؟ِماَئُة أَْلٍف َوِعْشـُروَن أَْلًفـا ُقْلـُت َیـا َرُسـوَل اللَّـِه َكـِم الرُُّسـُل ِمـْن َذِلـكَ  :َقالَ  ؟األنبیاءَكِم 

                                                 
) انظر: جهود الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تقریر عقیدة السلف: عبد العزیز ین صالح بن إبراهیم ١(

م. ١٩٩٩هـ/١٤١٩): مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، ٢/٣٧٥الطویان (
الناشر: مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، )،١٤والرسل والرساالت: عمر بن سلیمان بن عبد اهللا األشقر العتیبي،  (ص

م.و شرح العقیدة السفارینیة  ١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠الكویت، دار النفائس للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة: الرابعة، 
) دار الوطن للنشر، ٥٢٧الدرة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیة: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (ص -

هـ. واإلرشاد إلى صحیح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد: صالح بن  ١٤٢٦لى، الریاض، الطبعة: األو 
  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠) دار ابن الجوزي، الطبعة: الرابعة ١٧٩فوزان بن عبد اهللا الفوزان،(ص

  م. ٢٠٠٢- م١،١٤٢٢) ط ١٦٠) دراسات في العقیدة اإلسالمیة: أ.د أحمد محمد أحمد الجلي، (ص٢(
دة الطحاویة: صدر الدین محمد بن عالء الدین علّي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، األذرعي شرح العقی )٣(

)تحقیق: شعیب األرنؤوط، عبد اهللا بن المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ١/١٥٥الصالحي الدمشقي (
  م. ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ١٠بیروت، ط
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ــرً  ــا َغِفی ــَر َجم  ــَة َعَش ــٍة َوَثَالَث والحــدیث ضــعفه مجموعــة مــن العلمــاء وهنالــك روایــات أخــرى  )١("اِماَئ
  .ىوأرقام أخر 

والرســل حكــم علــى المشــهور منهــا ابــن  األنبیــاءواألحادیــث الــواردة فــي عــدد " الهاللــيقــال 
ئة م األنبیاءالجوزي بالوضع، وقد رویت من طرق ضعیفة ومتونها مضطربة ففي بعضها أن عدد 

منهم ثالثمائة وخمسة عشرة رسوال وفي بعض الروایات ثالثة بدل خمسة ألف وأربعة وعشرون ألفا 
ف إلــى ف إلــى بنــي إســرائیل، وأربعــة آالعشــر وفــي بعضــها بعــث اهللا ثمانیــة ألــف نبــي، أربعــة آال

  )٢(."سائر الناس وفي بعضها أن عددهم ألف نبي، وفي بعضها ألف ألف نبي

) ٢٥الــذین ذكــروا فــي القــرآن الكــریم یجــب اإلیمــان بهــم تفصــیًال وهــم ( واألنبیــاء أمــا الرســل
  خمسة وعشرون وكلهم من الرسل وهم كاآلتي: 

آدم، إدریس، نوح، هود، صالح، إبراهیم، لوط، یونس، إسماعیل، إسحاق، یعقوب، (
أیوب، شعیب، موسى، هرون، الیسع، ذو الكفل، داود، زكریا، سلیمان، الیاس، یحیى،  یوسف،

  .)صلوات اهللا وسالمه علیهم أجمعین، عیسى، محمد
جمیع العصور المتطاولة، فلم تخل أمة من رسول  يوهؤالء الرسل أرسلهم اهللا إلى األمم ف

وهـــؤالء یجـــب اإلیمـــان بهـــم (تفصـــیًال) بمعنـــى أنـــه یتعـــین "، یـــدعوها إلـــى اهللا، ویرشـــدها إلـــى الحـــق
یجــب  األنبیــاءأمــا بقیــة ، وا فــي القــرآن الكــریمذكــر  مألنهــ ؛التصــدیق برســالتهم بأشخاصــهم وأســمائهم

، اإلیمان بهم (جملة) بمعنى أن نصدق بأن هناك أنبیاء غیر هؤالء الذین ذكروا في الكتاب العزیز
َوُرُسالً َقْد َقَصْصناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًال َملْ َنْقُصْصُهْم (عنهم بقوله:  أخبرألن اهللا تبارك وتعالى قد 

َم اهللاَُّ ُموسى َتْكلِيامً    ".)٣()٥٢(الحج: )َعَلْيَك َوَكلَّ

وخلـــف ، فقــد نبـــأه اهللا، "ومثــال النبـــي غیــر الرســـول یوشــع مـــن نــون صـــاحب موســى وفتـــاه
ومثـل النبـي ، موسى وهارون في بني إسـرائیل. وهـو الـذي غـزا بیـت المقـدس وفتحهـا اهللا علـى یدیـه

                                                 
) تعلیق ٣٦١باب الصدق واألمر بالمعروف، رقم( أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب البر واألحسان، )١(

األلباني: ضعیف جدًا، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 
بیروت،  –هـ) تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ٣٥٤التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: 

  .١٩٩٣ – ١٤١٤یة، الطبعة: الثان
)الطبعة: ٦٨الهدیة الهادیة إلى الطائفة التجانیة: أبو شكیب محمد تقي الدین بن عبد القادر الهاللي (ص)٢(

  الثانیة. 
 م. ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٢) بدون دار نشر، ط١٢-١١النبوة واألنبیاء: محد على الصابوني، (ص)٣(
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المرسـلین  األنبیـاءوكـذلك سـائر ، له إلـى النـاس أجمعـینإذ هو نبـي اهللا ورسـو rالرسول نبینا محمد 
  )١(إلى أقوامهم المذكورین في القرآن الكریم".

  ولهما مدلول واحد.، مترادفتان كلمتانالقول الثاني: النبي والرسول 

فیسـمى رسـوًال بـالنظر إلـى مـا بینـه وبـین النـاس ، فالنبي یسمى رسـوًال والرسـول یسـمى نبیـاً "
نه نبي وأوحي إلیه إویسمى نبیًا بالنظر إلى ما بینه وبین اهللا حیث ، إلیهم )تعالى(الذین أرسله اهللا 

  )٢(ب إلى هذا الرأي القاضي عیاض والسعد التفتازاني".ذهوقد ، وكالهما متالزمان
یصُح قول من یقول أنه ال فرق بـین النبـي والرسـول، إذ القـرآن شـاهد بعـدم صـحة هـذا  فال

َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ():تعالى (القول حیث ورد في كتاب اهللا العزیز عطف النبي على الرسول قال
ْيَطاُن ِيف ُأْمنِيَّ  ى َأْلَقى الشَّ ُسوٍل َوَال َنبِيٍّ إِالَّ إَِذا َمتَنَّ . وأیضـًا وصـف اهللا تعـالى بعـض )٥٢(الحـج: )تِـهِ ِمن رَّ

الرسل بالنبوة والرسالة وهذا یدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة كقوله تعالى في شـأن موسـى 
u :)ا َلصًا َوكاَن َرُسوالً َنبِي  ُه كاَن ُخمْ   .)٥٢(الحج: )َواْذُكْر ِيف اْلكِتاِب ُموسى إِنَّ

، اهللا إلیـه ىمفـاده أن النبـي هـو مـن أوحـ، غیـر هـذین الـرأیینب ابن تیمیة إلـى رأي هذوقد 
أما الرسول ، وهو یبلغ ما أوحى إلیه لكنه لم یرسل إلى قوم كافرین لیخرجهم من الكفر إلى اإلیمان

َوَمـا َأْرَســْلنَا ِمـن َقْبلِـَك ِمــن (قـال:  )تعـالى(فـإن اهللا ، هم للتوحیــدو فهـو مـن أرسـل إلـى قـوم كفـار یـدع
ُسوٍل وَ  ْيَطاُن ِيف ُأْمنِيَّتِهِ رَّ ى َأْلَقى الشَّ   .)٥٢الحج: ()َال َنبِيٍّ إِالَّ إَِذا َمتَنَّ

العلمــــاء ورثــــة : "rقــــال النبــــي ، كــــالعلم، رســــوًال یــــأمر المــــؤمنین بمــــا یعرفونــــه أنــــه حــــق
وكــان علــى ، فــإن یوســف كــان رســوالً ، ولــیس مــن شــرط الرســول أن یــأتي بشــریعة جدیــدة)٣("األنبیــاء

  )٤(".وكانا على شریعة التوراة، وسلیمان كان رسولین، وداود، إبراهیمملة 
الرســول ذكــر حــر بعثــه اهللا تعــالى بشــرع جدیــد المســألة هــو أن  صــة األمــر فــي هــذهفخال

، ویخاصـمونه وهـو مـأمور بـالتبلیغ واإلنـذار فیؤمن به قوم ویكذبه قـوم آخـرین )٥(".یدعو الناس إلیه
                                                 

  ).١٦٠دراسات في العقیدة اإلسالمیة: الجلي (ص)١(
  ). ١٦٠المصدر السابق (ص)٢(
) قال األلباني :صحیح. ٢٢٣أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اإلیمان، باب فضل العلماء، حدیث رقم (  )٣(

سنن الترمذي:محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، تحقیق وتعلیق:أحمد محمد 
)، ٥+ ٤ة عوض المدرس في األزهر الشریف (جـ )وٕابراهیم عطو ٣)ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢+ ١شاكر(جـ

 م.١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانیة،  –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 ).١٦١- ١٦٠دراسات في العقیدة اإلسالمیة: الجلي (ص )٤(
اهللا الحسیني انظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد  )٥(

  هـ.  ١٤١٥بیروت، الطبعة: األولى،  –) تحقیق: علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة ٩/١٦٥األلوسي (



 

٣١ 

ًال بشرع سابق وقد یأتي بشرع جدید وقد یكون مكم، وقد یكون معه كتاب وهو األقرب وقد ال یكون
  )١("والنبي هو إنسان أوحي إلیه بشرع سواء أمر بتبلیغه أو لم یؤمر"أي فیه زیادة ونسخ، 

  :Yقال  ز:یومما یدلل على تغایر النبي والرسول قول اهللا في كتابه العز 

ْنجِ ( يَّ الَِّذي َجيُِدوَنُه َمْكُتوباً ِعنَْدُهْم ِيف التَّْوراةِ َواْإلِ ُسوَل النَّبِيَّ اْألُمِّ  )١٥٧: األعراف()يِل الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ
طاُن يف ُأْمنِيَّتِهِ  َوال َنبِىٍّ  َوما َأْرَسْلنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن َرُسول( Y وقال يْ   )٥٢الحج:  ()إِالّ إِذا َمتَنّى َأْلَقى الشَّ
َلصاً َوكاَن َرُسوالً َنبِي ا( Yوقال ُه كاَن ُخمْ  )٥١مریم: ()َواْذُكْر ِيف اْلكِتاِب ُموسى إِنَّ
ُه كاَن صاِدَق الَْوْعِد َوكاَن َرُسوالً نَ ( Yوقال اَواْذُكْر ِيف اْلكِتاِب إِْسامِعيَل إِنَّ  )٥٤مریم: ()بِي 

عطف  والقول أنهیذكر النبي بعد الرسول، وهو آیة اختالفهما  )سبحانه(وهكذا ترى أّنه 
َوال  َوما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسول(المرادف على مثله خالف الظاهر، ال سیما في قوله سبحانه: 

  .)٥٢الحج: ()  نبي
   

                                                 
 .١٤) الرسل والرساالت: األشقر، ص١(
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  املبحث الثاني
  األنبياءة ــعصم

  

  :ویتكون من ثالثة مطالب

  

  تعريف العصمة.: املطلب األول
  
  

  عند الشيعة. األنبياءعصمة املطلب الثاني: 
  

  
  عند أهل السنة. األنبياءعصمة املطلب الثالث: 
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  املطلب األول
  تعريف العصمة

حتى یكونوا بمأمن عن  ؛أنبیاءه )تعالى(العصمة هي الحصانة التي یحیط بها اهللا 
إلى نفوسهم وحتى یظلوا منذ بعثتهم  االنزالق إلى الخطیئة وحتى ال تجد الشرور واآلثام سبیالَ 

  .من النقائص والعیوب مبرئینوحتى وفاتهم 

  العصمة لغة:ً أوًال: 
ــاُد َواْلِمــیُم َأْصــٌل َواِحــٌد َصــِحیٌح َیــُدلُّ َعَلــى ِإْمَســاَف" ٍك َوَمْنــٍع َوُمَالَزَمــٍة. (َعَصــَم) اْلَعــْیُن َوالصَّ

َعْبــَدُه ِمــْن ُســوٍء َیَقــُع  َواْلَمْعَنــى ِفــي َذِلــَك ُكلِّــِه َمْعًنــى َواِحــٌد. ِمــْن َذِلــَك اْلِعْصــَمُة: َأْن َیْعِصــَم اللَّــُه  َتَعــاَلى
َوَتُقوُل اْلَعَرُب: َأْعَصـْمُت ُفَالًنـا، َأْي  ،، ِإَذا اْمَتَنَع. َواْسَتْعَصَم: اْلَتَجأَ )َتَعاَلى(ِفیِه. َواْعَتَصَم اْلَعْبُد ِباللَِّه 

  َهیَّْأُت َلُه َشْیًئا َیْعَتِصُم ِبَما َناَلْتُه َیُدُه َأْي َیْلَتِجُئ َوَیَتَمسَُّك ِبِه. َقاَل النَّاِبَغُة:

ُح ُمْعَتِصًما   )١("ِباْلَخْیُزَراَنِة ِمْن َخْوٍف َوِمْن َرَعدِ *******َیَظلُّ ِمْن َخْوِفِه اْلَمالَّ

  وقال الشاعر:

  )٢( ."سیعصمكم إْن كان في الناِس عاِصمُ *******وقلُت علیكم مالكًا إّن مالكاً 

علـى أمتـه فـي ضـوء rحقـوق النبـي في كتابه محمد بن خلیفة بن علي التمیمي وقد جمع 
 و القــالدة و الحفــظو  المنــع عــدة معــان منهــا:بوردت فــي اللغــة وأنهــا العصــمة معنــى  الكتــاب والســنة

  )٣(.السبب و الحبل

قلت: إذا أمعنت النظر في هـذه المعـاني وجـدتها جمیعـا ترجـع إلـى المعنـى األول " ثم قال:
الــذي هــو "المنــع" فــالحفظ منــع للشــيء مــن الوقــوع فــي المكــروه أو المحظــور، والقــالدة تمنــع ســقوط 

  )٤(."الخرز منها، والحبل یمنع من السقوط والتردي، والسبب یمنع صاحبه عما یكره

ـــاه،    ـــع، یقـــال عصـــمه بعصـــمة عصـــمًا أي منعـــه ووق العصـــمة فـــي لغـــة العـــرب تعنـــي المن
ـــل ـــه مـــن المعصـــیة، وقی ـــه أو بلطف ـــاهللا إذا امتنـــع ب ـــنفس عـــن  :واعتصـــم فـــالن ب ملكـــة تكـــف بهـــا ال

                                                 
)تحقیق: عبد السالم ٤/٣٣١القزویني الرازي، أبو الحسین ( ) معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء١(

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
 ).١/٤٧٠) الزاهر في معاني كلمات الناس: األنباري (٢(
)، ١/٢٨١على أمته في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن خلیفة بن علي التمیمي( r) انظر: حقوق النبي ٣(

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١واء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طأض
 ).١/٢٨١) المصدر السابق(٤(
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َواْلَعاِصُم اْلَمـاِنُع، َواْعَتَصـَم فُـَالٌن ". یقول الرازي: )١(المعاصي والذنوب، أو خلق مانع من المعاصي
  )٢(."ِبالشَّْيِء ِإَذا َتَمسََّك ِبالشَّْيِء ِفي َمْنِع َنْفِسِه ِمَن اْلُوُقوِع ِفي آَفةٍ 

َقــاَل (وهـذه المــادة اســتعملت فــي القـرآن الكــریم أیضــًا فــي قولــه تعـالى علــى لســان ابــن نــوح:  
ــرِ  ــْن َأْم ــْوَم ِم ــَم اْلَي ــاَل ال َعاِص ــاِء َق ــْن اْملَ ــُمنِي ِم ــٍل َيْعِص وأیضــًا فــي قولــه: ) ٤٣هــود: ( )اهللاَِّ َســآِوي إَِىل َجَب

ُقوا(   ).١٠٣آل عمران: ( )َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاَِّ َمجِيعًا َوال َتَفرَّ

  .ثانیًا: العصمة اصطالحاً 

  العصمة اصطالحًا عند الشیعة: تعریف  - ١
لحججه هي التوفیق واللطف واالعتصام من  )تعالى(:" العصمة من اهللا المفیدقال الشیخ 

على من  )تعالى(، والعصمة تفضل من اهللا )تعالى(الحجج بها عن الذنوب والغلط في دین اهللا 
علم أنه یتمسك بعصمته، واالعتصام فعل المعتصم، ولیست العصمة مانعة من القدرة على 

بل هي الشيء الذي یعلم اهللا القبیح، وال مضطرة للمعصوم إلى الحسن، وال ملجئة له إلیه، 
أنه إذا فعله بعبد من عبیده لم یؤثر معه معصیته له، ولیس كل الخلق یعلم هذا من  )تعالى(

  )٣(حاله، بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة واألخیار".

العصمة لطف یفعله اهللا بالمكلف بحیث یمتنع منه وقوع ": أیضاً  قال الشیخ المفیدو 
  . )٤("مع قدرته علیهما المعصیة وترك الطاعة

العصمة لطف بالمكلف بحیث ال یكون له " فقال: العصمة تعریف ثم ذكر العالمة الحلي
  )٥(".داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصیة مع قدرته على ذلك

والمالئكة صلوات اهللا علیهم  األئمةوالرسل و  األنبیاءقال الشیخ أبو جعفر: "اعتقادنا في و 
أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم ال یذنبون ذنبًا، وال صغیرًا وال كبیرًا، وال یعصون 

ى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، فاهللا ما أمرهم، ویفعلون ما یؤمرون. ومن ن

                                                 
  ).٤٠٤-١٢/٤٠٣انظر: لسان العرب: ابن منظور،(  )١(
مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب   )٢(

 هـ. ١٤٢٠ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –)دار إحیاء التراث العربي ٨/٣٠٩بفخر الدین الرازي خطیب الري (
 ، ط: المؤتمر العالمي.)، مصنفات الشیخ المفید١٠/٣٧النكت االعتقادیة: الشیخ المفید ( )٣(
 ).١٠/٣٧) المصدر السابق (٤(
 )، سلسلة الكتب العقائدیة، إعدادمركز األبحاث العقائدیة.١٣السّید علي الحسیني المیالني(ص:) العصمة٥(



 

٣٥ 

ل أمورهم إلى أواخرها، ال یوصفون ل والتمام والعلم من أوائاواعتقادنا فیهم أنهم موصوفون بالكم
  )١(.”في شيء من أحوالهم بنقص وال عصیان وال جهل

بل یجب أن یكون "في كتاب العقائد:  )٢(كالشیخ المظفر ء الشیعةویضیف بعض علما
ة، كالتبّذل بین الناس من أكل في الطریق أو ضحك عال، وكل عمل ءمنّزهًا عما ینافي المرو 

والدلیل على وجوب ن الحكمة من العصمة، فقال "یثم یب)٣(".العامیستهجن فعله عند العرف 
وینسى، وصدر منه شيء من هذا  ئالعصمة؛ أّنه لو جاز أن یفعل النبي المعصیة، أو یخط

القبیل، فإّما أن یجب اتّباعه في فعله الصادر منه عصیانًا أو خطًأ أو ال یجب، فإن وجب اتّباعه 
وهذا باطل بضرورة الدین  ،، بل أوجبنا ذلك)تعالى(من اهللا  فقد جّوزنا فعل المعاصي برخصة

  )٤( ".وان لم یجب اتّباعه فذلك ینافي النبوَّة التي ال بّد أن تقترن بوجوب الطاعة أبداً ، والعقل

وبین  والرسل والمالئكة األنبیاء عصمة والمالحظ في كالم علماء الشیعة أنهم جمعوا بین
 األئمةوهذا یدل على أن  ،األنبیاءو  معصومون كالمالئكة والرسل األئمةف ،من جهة األئمة عصمة

 عنهم.   والرسل األنبیاء أرقى وأفضل من

  :أهل السنة العصمة اصطالحًا عند تعریف - ٢
ــ الشــرع بتعریفــات بعضــها یختلــف عــن بعــض لفظــًا إال أن  يعــرَّف أهــل الســنة العصــمة ف

التعبیــر، وتنوعــت جوانــب تناولهــا لمعنــى  يالمعنــى واحــد، وهــذه التعریفــات وٕان اختلفــت مناحیهــا فــ
علیهم الصالة والسالم، فإنها جمیعها تنتهى إلى حفظ اهللا تعالى إیـاهم مـن مواقعـة  األنبیاءعصمة 

وقبـــل البعثـــة علـــى  ،أهـــل الســـنة ممـــن یعتـــد بهـــمفـــاق المحققـــین الـــذنوب والمخالفـــات بعـــد البعثـــة بات
  .التعریفاتبعض هذه  التحقیق وهذه

                                                 
) تحقیق: عصام عبد السید، سلسلة الكتب العقائدیة، ٩٧) االعتقادات: محمد بن علي بن بابویه القمي،( ص١(

 البحاث العقائدیة.اعداد: مركز ا
النجفي، ولد في النجف سنة  هو محمد حسین بن علي بن الشیخ محمد رضا جعفر المالكي الجناجي)٢(

ه، ألف العدید من الكتب منها: اآلیات البینات في قمع البدع والضالالت، وأصل الشیعة وأصولها، ١٢٩٤
  ه.١٣٧٣ذي القعدة  ١٨والفردوس األعلى، واألرض والتربة الحسینیة، وغیرها من الكتب، توفي یوم االثنین 

انظر: شبكة المعلومات العالمیة، موقع الموسوعة الحرة االلكتروني، قسم األعالم والتراجم، بتاریخ 
 http://ar.wikipedia.orgم. ١٥/١/٢٠١٣

تحقیق:محمد جواد الطریحي ، )٦٥- ٦٤تألیفالعالمة الكبیر الشیخمـحـمـد رضـا المـظـفـر(ص :)َعـقـائـِـد اإلمـامـِـیــَّة٣(
  ..إعدادمركز األبحاث العقائدي)٣٩سلسلة الكتب العقائدیة (

 ).٦٥المـظـفـر(ص :)َعـقـائـِـد اإلمـامـِـیــَّة٤(

http://ar.wikipedia.org
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  .)١("الِعصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها" المناوي و قال الجرجاني

ِحْفُظـُه إّیـاهم أوّال بمـا خّصـهم بـه ": بقولـه األنبیـاءِعْصَمُة  ياألصفهاَن◌ِ  الراغبُ  فَ رَّ وقد عَ 
صــفاء الجـوهر، ثــم بمـا أوالهــم مـن الفضــائل الجسـمّیة، ثــّم بالّنصـرة وبتثّبــت أقـدامهم، ثــّم بــإنزال مـن 

  )٢(."الّسكینة علیهم وبحفظ قلوبهم وبالّتوفیق

ـــْیِهم األنبیـــاءَوِعْصـــَمُة : ")٣(وقـــال ابـــن حجـــر ـــَالُم ِحْفُظُهـــْم ِمـــَن  َعَلـــى َنبیَنـــا َوَعَل ـــَالُة َوالسَّ الصَّ
ْم ِصیُصُهْم ِباْلِكَماَالِت النَِّفیَسِة َوالنُّْصَرِة َوالثََّباِت ِفـي اْألُُمـوِر َوإِْنـَزاِل السَّـِكیَنِة َواْلفَـْرُق َبْیـَنهُ النََّقاِئِص َوَتخْ 

  )٤(."َوَبْیَن َغْیِرِهْم َأنَّ اْلِعْصَمَة ِفي َحقِِّهْم ِبَطِریِق اْلُوُجوِب َوِفي َحقِّ َغْیِرِهْم ِبَطِریِق اْلَجَوازِ 

مـن فعـل اْلمْعِصـَیة والمیـل ِإَلْیهَـا َمـَع  العبـد منـعی وتوفیق رباني خاص ملكة إلهیة اْلِعْصَمةف
  فعلها. علىاْلُقْدَرة 

 ُسـوءٍ  عن كـل إلى اهللا ئألنه معتصم وملتجالممتنع من جمیع محارم اهللا، هو  والمعصوم:
الـــذنوب والمحرمـــات مـــن قبـــل وبالتـــالي فهـــي تعنـــي االمتنـــاع عـــن الوقـــوع فـــي  .َیَقـــُع ِفیـــهِ  یمكـــن أن

المعصــوم بتوفیــق واصــطفاء إلهــّي مــع عــدم ســلب القــدرة علــى فعــل المعصــیة، وهــي عاّمــة لألنبیــاء 
  والرسل.

                                                 
) تحقیق: جماعة من العلماء بإشراف ١٥٠التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ص )١(

م.التوقیف على مهمات التعاریف: زین الدین ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت،
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط ٣٨)،عالم الكتب ٢٤٢(ص
) تحقیق: ٥٧٠سم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ص) المفردات في غریب القرآن: أبو القا٢(

 هـ. ١٤١٢ -دمشق بیروت، الطبعة: األولى  - صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
هـ، وكان والده ٧٧٣هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي العسقالني األصل المضري، ولد سنة  )٣(

أدیبًا ثریًا، أتم حفظ القرآن الكریم وهو ابن خمس سنین، ووصف بأنه كان ال یقرأ شیئًا إال انطبع في ذهنه، عالمًا 
له الكثیر من المؤلفات والتصانیف منها: فتح الباري في شرح صحیح البخاري، واإلصابة في تمییز الصحابة، 

  هـ.٨٥٢وغیرها كثیر، توفي في أواخر ذي الحجة سنة 
، ١م، ط١٩٨٤ه، ١٤٠٤) دار الفكر للطباعة والنشر ١/٢التهذیب، ابن حجر العسقالني، ( انظر: تهذیب

 ).١/١٧٨واألعالم الزركلي، (
) رقم ١١/٥٠٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،(٤(

صححه وأشرف على طبعه: محب الدین كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه و 
 هـ.١٣٧٩بیروت،  -الخطیب،علیه تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، دار المعرفة 
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حفــظ عبـاد اللّــه الصـالحین مــن الخطــأ  ممـا ســبق یتبـین أّن المقصــود مـن لفظــة "العصـمة":
ي حیاتــه وال یعصــي فــ ئوالعصــیان، وصــیانتهم فــي الفكــر والعــزم، فالمعصــوم المطلــق مــن ال یخطــ

  .فیهالّله في عمره وال یرید العصیان وال یفّكر 

ـــة، وأن  )تعـــالى(العصـــمة تعنـــى حفـــظ اهللا ف ـــذنوب الظـــاهرة والباطن ـــه عـــن مواقعـــة ال ألنبیائ
 عند أهل السنة المعتمد وهوكل أطوار حیاتهم قبل النبوة وبعدها،  يالعنایة اإللهیة لم تنفك عنهم ف

عنـه شـرعًا أو  اهللا نهـى یمـا تحرسهم مـن الوقـوع ف ون برعایة من اهللاطامح فهمتحقیقه،  يكما سیأت
  .عقالً 
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  املطلب الثاني
  عند الشيعة األنبياءعصمة 

  استدل الشیعة على العصمة بمجموعة من األدلة:
  من القرآن: األدلةاوًال: 

استدل علماء الشیعة على العصمة بمجموعة من اآلیات القرآنیة واستنبطوا منها وجوب 
  العصمة منها: 

ُه َيْسُلُك ٢٦عاِملُ اْلَغيِْب َفال ُيظِْهُر َعىل َغْيبِِه َأَحدًا ((قال تعالى :اآلیة اَالولى ) إِالَّ َمِن اْرَتىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ
ٍء ٢٧ْلِفِه َرَصدًا (ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخ  ِْم َوَأحاَط بِام َلَدْهيِْم َوَأْحىص ُكلَّ َيشْ ) لِيَْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرساالِت َرهبِّ

  .(الجن)))٢٨َعَددًا (

الرسل واَالنبیاء في مجال تلقى  إّن داللة اآلیات هذه على مصونیة: " السبحاني قال
ومعنى اآلیة: اّن اهللا  ...الوحى وما یلیه من التحفظ والتبلیغ تتوقف على توضیح بعض مفرداته

ین یجعل (یسلك) ما بین الرسول ومن أرسل إلیه، وما بین الرسول ومصدر الوحي مراقبین حارس
فظ على الوحي من كل تخلیط مام الرسول وخلفه إّال للتحأمن المالئكة، ولیس جعل الرصد 

  .)١("وتشویش بالزیادة والنقص التي یقع فیها من ناحیة الشیاطین بال واسطة أو معها

وى ((قال تعالى:  :ةنیاآلیة الثا طُِق َعِن اْهلَ   .)النجم(سورة  ))٤) إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوحى (٣َوما َينْ

الهوى.  يعن الهوى، أي ال یتكلم بداعفاآلیة تصرح بأّن النبي ال ینطق " السبحاني قال
فالمراد إّما جمیع ما یصدر عنه من القول في مجال الحیاة كما هو مقتضى إطالقه أو خصوص 

  )٢(."ما یحكیه من اهللا سبحانه، فعلى كل تقدیر فهو یدل على صیانته وعصمته

تِِه َداُووَد (قال تعالى :اآلیة الثالثة يَّ َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكال  َهَدْينَا َوُنوًحا َهَدْينَا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ
ْحِسنَِني ( َيى َوِعيَسى ٨٤َوُسَلْيَامَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َنْجِزي اْملُ ا َوَحيْ ) َوَزَكِريَّ

                                                 
إعداد:مركز األبحاث  )٣٢) سلسلة الكتب العقائدیة (٤٨)عصمة اَالنبیاءفي القرآن الكریم :جعفر السبحاني(ص١(

 العقائدیة.
 ).٥٣) المصدر السابق(ص٢(
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َني (َوإِْلَياَس كُ  اِحلِ ْلنَا َعَىل الَْعاملََِني (٨٥لٌّ ِمَن الصَّ ) َوِمْن ٨٦) َوإِْسَامِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكال  َفضَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم ( اِهتِْم َوإِْخَواِهنِْم َواْجَتَبْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إَِىل ِرصَ يَّ  )األنعام(سورة  ))٨٧آَبائِِهْم َوُذرِّ

ُأولئَِك الَِّذيَن َهَدى اهللاَُّ َفبُِهداُهُم اْقَتِدْه ُقْل ال  :(إّنه یصف هذه الصفوة من عباده بقولهثم 
 األنبیاءمن اآلیات تظهر عصمة ...)٩٠: األنعام()َأْسئَُلُكْم َعَليِْه َأْجرًا إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكرى لِْلعاَملِنيَ 

  :بوضوح وتوضیح ذلك

ّمة كما والمهدیون من األسوة اآلیات بأّنهم القدوة األ في...األنبیاءّنه سبحانه یصف إ
 األنبیاءفإذا كان ...یصرح في اللفیف الثاني بأّن من شملته الهدایة اِاللهیة ال ضاللة وال مضل له

مهدیین بهدایة اهللا سبحانه، ومن جانب آخر ال یتطرق الضالل إلى من هداه اهللا، ومن جانب 
 .عصیة ضالًال یستنتج أّن من ال تتطرق إلیه الضاللة ال یتطرق إلیه العصیانثالث كانت كل م

 :شكال المنطقیة فقلوٕان أردت أن تفرغ ما تفیده هذه اآلیات في قالب األ

 .النبي: من هداه اهللا

 .وكل من هداه اهللا فما له من مضل

  )١( ."ینتج: النبي ما له من مضل

ُسوَل َفُأولئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاَُّ َعَليِْهْم ِمَن النَّبِيَِّني  َوَمنْ (: تعالى قال :ةرابعالاآلیة  ُيطِِع اهللاََّ َوالرَّ
َني َوَحُسَن ُأولئَِك َرفِيقاً  اِحلِ َهداِء َوالصَّ يِقَني َوالشُّ دِّ   )٦٩:نساءال( )َوالصِّ

 )سبحانه(یب، وهو نبیاء من الذین أنعم اهللا علیهم بال شك وال ر وعلى مفاد هذه اآلیة فاأل"
َغْريِ اْملَغُضوِب َعَليِْهْم َوَال ) (بقوله: بأّنهم (من أنعم علیهم :یصف تلك الطائفة أعني

الِّنيَ  علیهم، إلى هذه اآلیة  باإلنعامنبیاء ولى الواصفة لألفإذا انضمت اآلیة االَ ) ٧:الفاتحة()الضَّ
العاصي  ألنبوضوح،  األنبیاءالواصفة بأّنهم غیر المغضوب علیهم وال الضالین، یستنتج عصمة 

  .ویكون ضاًال بقدر عصیانه ومخالفته )سبحانه(من یشمله غضب اهللا 

                                                 
 ).٦١- ٦٠)عصمة اَالنبیاءفي القرآن الكریم :السبحاني(ص١(
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وعلى الجملة: من كان غیر المغضوب علیه وال الضال فهو ال یخالف ربه وال یعصي أمره فإّن 
 )١(".ي یجلب غضب الرب، ویضل عن الصراط المستقیم قدر عصیانهالعاص

  .عند الشیعة األنبیاءاألدلة العقلیة على عصمة : ثانیاً 

  منها: األدلة العقلیة استدل علماء الشیعة على العصمة بمجموعة من 

، أوالً فدعوى ذلك المنصب ، إّن من ّیدعي منصبًا إلهیًا البّد أن یظهر المعجز على یدیه" -١
  إلى الناس. )تعالى(فیعلم صدقه ووساطته عن اهللا ، وٕاظهار المعجز ثانیاً 

وأكمل ، لیؤدي رسالته على أتّم وجه ؛ومقتضى هذه كلّه یجب أن یكون صادقًا وأمیناً 
أو یوسط بینه وبین خلقه من هو كاذٌب غیر أمین. ، إذ یقبح عقًال أن یبعث اهللا تعالى، صورة

  علیه.وهذا واضٌح ال غبار 

فكان المعجز قد وقع وأّن مدعي النبوة والرسالة والمقام اإللهي؛ فال بد أن یكون مانعًا من 
وذلك؛ ، یدلُّ على االتباع والتصدیق  بتأییدهألن تصدیق الكّذاب قبیح. وهذا المقام اإللهي ، الكذب

  )٢(ألّن الغرض االمتثال لما جاء به صاحب هذا المقام".

ویجب ، فیجب إطاعته؛ ألن مقامه یقتضي هذا، لزم اجتماع الضدین " لو صدر ذنب منه -٢
بل ردعه وحتى زجره لكي یترك ، واإلنكار علیه، عصیانه؛ ألّن ما جاء به ذنب. بل یجب منعه

إِنَّ الَِّذيَن (ولقوله تعالى:، وٕایذاؤه كما نعلم حرام باإلجماع، فلربما یولّد ذلك اإلیذاء له، ذلك الذنب
ْنيَا َواْآلِخَرةِ ُيْؤُذوَن اهللاََّ   .)٥٧:االحزاب () َوَرُسوَلُه لََعنَُهُم اهللاَُّ ِيف الدُّ

إِْن َجاَءُكْم (ولقوله تعالى:، باإلجماع، فیجب أن ُتردَّ شهادته، كما أنه لو أذنب كان فاسقاً  -٣
  فیلزم حینئٍذ أن یكون أدون من آحاد اُألّمة.)٦:الحجرات(. )َفاِسٌق بِنََبأٍ....

َطاِن أ(إذ قال تعالى:، فیلزم منه خسرانه، وبعصیانه یكون من حزب الشیطان -٤ يْ ال إِنَّ ِحْزَب الشَّ
وَن  اِرسُ   .)٣("هو باطل بالضرورة )١٩ :المجادلة()ُهُم اْخلَ

                                                 
 ).٦٢)عصمة اَالنبیاءفي القرآن الكریم :السبحاني (ص١(
 ) إعداد: مركز االبحاث العقائدیة، بدون ط .٤٢) العصمة، حقیقتها، أدلتها، تألیف: مركز الرسالة،(ص ٢(
 ).٤٥) العصمة: مركز الرسالة (ص ٣(



 

٤١ 

فعلى هذا یكون حظُّه أقّل مرتبة من أقل أحد من أفراد اُألّمة ، حسنات األبرار سیئات المقربین -٥
َوَمْن َيْعِص اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا (قال تعالى:، استحقاقه للعذاببل قد یلزم منه 

  .)١٤ :النساء()فِيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهٌني 

َأال َلْعنَُة اهللاَِّ َعَىل (:یقول واهللا تعالى، إذ بتعدیه للحدود یكون ظالماً ، وقد یستحق اللعن -٦
  واإلجماع.، وهو باطل بالضرورة)١٨ :هود()الظَّاملِِنيَ 

َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتتُْلوَن اْلكَِتاَب َأَفال (ویشمله التهوین في قوله تعالى: -٧
  )١(.")٤٤سورة البقرة  ()َتْعِقُلونَ 

  علیهم السالم: األنبیاءعلماء الشیعة في عصمة أقوال ثانیا: 
علــیهم الســالم ذنــب بتــرك واجــب مفتــرض وال  األنبیــاءقــال الشــیخ المفیــد: " أنــه ال یقــع مــن 

 غیـرل ومنـدوب إلیـه علـى عـوٕان جاز منهم تـرك ف، یجوز علیهم خطأ في ذلك وال سهو یوقعهم فیه
، رع مدة وأقـرب زمـانومن وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبیه علیه فینزلون عنه في أس، القصد والتعمد

فلــم یقــع مــنهم صــغیرة بعــد النبــوة  )علــیهم الســالم(مــن ذریتــه  األئمــةخاصــة و  rفأمــا نبینــا محمــد 
، )علـیهم السـالم(من تقـدمهم مـن الحجـج لفضلهم على ، وال مندوب إلیه، من ترك واجب، ةاإلمامو 

  )٢(ومنطق القرآن بذلك".

نـــا ء"رســـائل الشـــیعة" "إن علما وصـــاحب، وكتـــب الشـــیخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي
وصــرحوا فــي جمیــع كتــب األصــول بنفــي ، وفقهاءنــا قــد صــرحوا بــذلك فــي أكثــر كتــبهم فــي الفــروع

وأوردوا أدلة كثیـرة ، على وجه العموم واإلطالق الشامل للعبادة وغیرها) علیهم السالم(السهو عنهم 
  )٣(شاملة للعبادة".

وتأویـل مـا یــوهم ، علـیهم السـالم األنبیـاءبـاب عصــمة  "بحـار األنـوار: وقـال المجلسـي فـي 
أنهـــــم  )صـــــلوات اهللا علـــــیهم(والمالئكــــة  األئمـــــةوالرســـــل و  األنبیـــــاءخطــــأهم وســـــهوهم اعتقادنـــــا فــــي 

وال یعصــون اهللا مــا ، وال كبیــراً  وأنهــم ال یــذنبون ذنبــا صــغیراً ، معصــومون مطهــرون مــن كــل دنــس
واعتقادنـا ، العصـمة فـي شـيء مـن أحـوالهم فقـد جهلهـمومن نفى عـنهم ، أمرهم ویفعلون ما یؤمرون

                                                 
 ).٤٦(صالعصمة: مركز الرسالة )١(
التنبیه بالمعلوم من البرهان على تنزیه المعصوم عن السهو النسیان : محمـد بـن الحسـن  الحـر العـاملي (ص  )٢(

 .١)، تحقیق: محمود البدري، إصدار مركز النشر لمكتب اإلعالم اإلسالمي، ط٤٧
 ).٤٧المصدر السابق (ص)٣(



 

٤٢ 

ال یوصـفون فـي شـيء ، بالكمال والتمام والعلـم مـن أوائـل أمـورهم إلـى أواخرهـا فیهم أنهم موصوفون
  .)١("من أحوالهم بنقص وال جهل

، معصــومون عــن الصــغائر والكبــائر األنبیــاءیــة كافــة إلــى أن اإلمامذهبــت "الحلــي: وقــال 
ـــة ، والنســـیان، وبعـــدها . علـــى ســـبیل العمـــد، قبـــل النبـــوة، المعاصـــيومنزهـــون عـــن  وعـــن كـــل رذیل

وجـوزوا علـیهم المعاصـي. ، ومـا یـدل علـى الخسـة والضـعة . وخالفـت األشـاعرة فـي ذلـك، ومنقصة
وجوزوا علـیهم السـهو والغلـط ونسـبوا رسـول اهللا ، وبعدها، قبل النبوة، جوزوا الكفر علیهم :وبعضهم
r٢("قرآن بما یوجب الكفرإلى السهو في ال(.  

معصـــومون  األنبیـــاء: "ونعتقـــد أن األنبیـــاءوقـــال الشـــیخ محمـــد رضـــا المظفـــر فـــي عصـــمة 
  علیهم جمیعًا التحیات الزاكیات". األئمةوكذلك ، قاطبة

، كـالنبي یجـب أن یكـون معصـومًا مـن جمیـع الرذائـل والفـواحش اإلمـامونعتقد أن "قال: ثم 
كمـا یجـب أن یكـون معصـومًا ، عمدًا وسـهواً ، الطفولة إلى الموتمن سن ، ما ظهر منها وما بطن

، حالهم في ذلك حال النبي، والقّوامون علیه، حفظة الشرع األئمةألن ، من السهو والخطأ والنسیان
بــال  األئمــةهــو نفســه یقتضــینا أن نعتقــد بعصــمة  األنبیــاءوالــدلیل الــذي اقتضــانا أن نعتقــد بعصــمة 

  .)٣(فرق"

  ، إلى أربعة محاور:)علیهم السَّالم(األنبیاءالمجلسي عصمة  وقد قسم

  .ما یقع في باب العقائد - أحدها"

  .ما یقع في التبلیغ - وثانیها

  .ما یقع في األحكام والفتیا - وثالثها

  .)علیهم السَّالم(في أفعالهم وسیرهم  - ورابعها

  صمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها.قال: فأّما الكفر والضالل في االعتقاد فقد أجمعت اُألّمة على ع

  وأما النوع الثاني، وهو ما یتعلق بالتبلیغ: 

                                                 
 ).٧٢/ ١١بحار األنوار: المجلسي( )١(
 ).١/١٤٢نهج الحق وكشف الصدق: الحلي ( )٢(
 ) باب عقیدتنا في عصمة األئمة.٩٠عقائد اإلمامیة : المظفر، (ص  )٣(



 

٤٣ 

فقد اتفقت اُألّمة بل جمیع أرباب الملك والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب 
بكر، محمد بن الطیب الباقالني  اوالتحریف فیما یتعلق بالتبلیغ عمدًا وسهوًا إّال القاضي أب

  .)١("نه یجوز ما كان من ذلك على سبیل النسیان، وفلتات الّلسانإف ،البصري المتكلم األشعري

  وأما النوع الثالث؛ وهو ما یتعلق بالفیتا:"

  فأجمعوا على أّنه ال یجوز خطؤهم فیه عمدًا وسهوًا، إّال شرذمة قلیلة من العاّمة.

  وأّما النوع الرابع: وهو الذي یقع في أفعالهم:

  ال:فقد اختلفوا فیه على خمسة أقو 

، ال عمدًا وال اً وال كبیر  اً یة: وهو أّنه ال یصدر عنهم الذنب ال صغیر اإلمام: مذهب أصحابنا األول
ولم یخالف فیه إّال الصدوق، وشیخه  )سبحانه(سهاء من اهللا في التأویل، وال لإل ئنسیانًا، وال یخط

  .الذي یكون من الشیطانمحمد بن الحسن بن الولید قدس سرهما، فإّنهما جّوزا اإلسهاء، ال السهو 

  )علیهم السَّالم(الطاهرین  األئمةوكذا القول في 

ال یجوز علیهم الكبائر، ویجوز  ": قول أكثر المعتزلة: أنه وقت النبوة، وأّما قبله وهو أّنهالثاني
علیهم الصغائر، إّال الصغائر الخسیسة المنفرة كسرقة حبة، أو لقمة، وكل ما ینسب فاعله إلى 

  والّضعة.الدناءة 

وهو أنه ال یجوز أن یأتوا بصغیرة، وال كبیرة ": - المعتزلة من - : قول أبي على الجبائيالثالث
  "على جهة العمد، لكن یجوز على جهة التأویل، أو السهو.

وهو أنه ال یقع منهم الذنب "ومن تبعهما:  -المعتزلة من - : قول الّنظام وجعفر بن مبشر الرابع
والخطأ، لكّنهم مؤاخذون بما یقع منهم سهوًا، وٕان كان موضوعًا عن ُأممهم إّال على جهة السهو 

  "لقّوة معرفتهم وعلو رتبتهم، وكثرة دالئلهم، وأنهم یقدرون من التحفظ على ما یقدر علیه غیرهم.

وهو أنه یجوز علیهم الكبائر ": قول الحوثیة، وكثیر من أصحاب الحدیث من العاّمة: الخامس
  "وسهوًا وخطأ. والصغائر، عمداً 

  ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثالثة أقوال:

  األول: وهو مذهب أصحابنا: وهو أنه من وقت والدتهم إلى أن یلقوا اهللا سبحانه.

الثاني: مذهب كثیر من المعتزلة: وهو أّنه من حین بلوغهم، وال یجوز علیهم الكفر والكبیرة قبل 
  النبوة.

                                                 
 ).١١/٨٩بحار األنوار : المجلس ( )١(



 

٤٤ 

رة ومنهم الفخر الرازي، وبه قال أبو هذیل، وأبو علي الجبائي من الثالث: وهو قول أكثر األشاع
  )١( ."یجوز صدور المعصیة منهم أنهالمعتزلة؛ 

أن الشیعة یقولون بالعصمة لألنبیاء وهي منها نستنتج و  هذه هي مجمل األقوال حول العصمة.
   .)سبحانه وتعالى(عندهم منذ والدة النبّي إلى أن یلقى اهللا 

                                                 
 ).١١/٩٠بحار األنوار: المجلسي ( )١(



 

٤٥ 

  الثالثاملطلب 
  عند أهل السنة األنبياءعصمة 

إِنَّ اهللاََّ (إن الرســــل صــــلوات اهللا وســــالمه علــــیهم قــــد اصــــطفاهم اهللا واختــــارهم. قــــال تعــــالى
ــاَملِنيَ  ــَىل اْلَع ــَراَن َع ــَراِهيَم َوآَل ِعْم ــا َوآَل إِْب ــَطَفى آَدَم َوُنوًح )، ونــزههم عــن الســیئات ٣٣(آل عمــران: )اْص

ــلَّ (وعصــمهم مــن المعاصــي صــغیرها وكبیرهــا:  ــيٍّ َأْن َيُغ ــاَن لِنَبِ ــا َك )، وحالههــم ١٦١(آل عمــران: )َوَم
َتبِيــَك (بــاألخالق العظیمــة، مــن الصــدق واألمانــة والتفــاني فــي الحــق فاجتبــاهم وعلمهــم:  َوَكــَذلَِك َجيْ

ُمَك ِمن َتْأِويِل األََحاِدي ََّهـا َعـَىل َأَبَوْيـَك ِمـن َقْبـُل َربَُّك َوُيَعلِّ ِث َوُيـتِمُّ نِْعَمَتـُه َعَلْيـَك َوَعـَىل آِل َيْعُقـوَب َكـَام َأَمت
ِة () ٦٧(یوسـف: ، )إِْبَراِهيَم َوإِْسَحَق إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحكِيمٌ  يَّ ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ُذرِّ

ائِيَل َوِممَّْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتَىل  آَدمَ  ِة إِْبَراِهيَم َوإِْرسَ يَّ ْلنَا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ وا  َوِممَّْن َمحَ ْمحَِن َخـرُّ َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ
ا ًدا َوُبكِي    ). ٥٨(مریم: )ُسجَّ

 للكمــالوهــم النمــوذج الحــي والصــورة المثلــي ، هر والنزاهــة والقداســةطفاألنبیــاء یتســمون بــال
فــال یرتكبــون ، عــن الوقــوع فــي المعاصــي ومنزهــونومــن ثــم فهــم معصــومون عــن اآلثــام ، اإلنســاني

وال یتصــفون إال بــاألخالق العظیمــة. وقــد زكــاهم اهللا ســبحانه ، محرمــًا وال یقصــرون فــي أداء واجــب
ا َهـُؤَالِء ُأوَلئَِك الَّذِ (قال تعـالى: ، وتعالى وأدبهم وعلمهم َة َفإِْن َيْكُفْر ِهبَ ْكَم َوالنُُّبوَّ يَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َواْحلُ

ا بَِكافِِرينَ  ا َقْوًما َلْيُسوا ِهبَ ْلنَا ِهبَ   . ) ٨٩األنعام: ()َفَقْد َوكَّ

 أنبیائــهأفاضــه اهللا علــى ممــا ســبق مــن هــذه اآلیــات نســتنتج مــدى الكمــال اإلنســاني الــذي 
وبواطنهم فال یتركون واجبًا وال  وظواهرهمم اهللا تعالى أنبیاءه من المعاصي وحفظ لقد عصورسله و 
لـو نـا اهللا باتبـاعهم و لـو أذنبـوا لمـا أمر فویدل على أنهم معصومون من المعاصي ، هیًا عنهنیعقلون 

لـو و  )١٢٤البقـرة:()ال َينَاُل َعْهِدي الظَّاملِِنيَ (النبوة لقوله تعـالى:  هأذنبوا لكانوا ظالمین وما نالهم عهد
  )١(فتضیع الفائدة من إرسالهم.، أذنبوا لسقطت هیبتهم من القلوب ونفر الناس عنه

  

  

  
 

                                                 
- ١٤٠الفیفي(صانظر: الصفات الواجبة والمستحیلة من حق الرسل علیهم الصالة والسالم: طه عبد اهللا )١(

  م. ١٩٩٤- هـ١٤١٤، ١) الدار المصریة البنانیة ط١٤١



 

٤٦ 

  العصمة لألنبیاء:أنواع 
تتعلق باالعتقادات،  - علیهم الصالة والسالم  - لرسله  )تعالى(أوجبها اهللا  يالعصمة الت  

األمور  فيمحظور  فيأنبیاءه ورسله من الوقوع  Uفقد عصم اهللا  والتبلیغ، واألقوال واألفعال،
  .Uالسابقة حتى أدوا رسالتهم ولحقوا ببارئهم 

  أوًال: العصمة من الكفر
 هامن الكفر والشرك قبل النبوة وبعد األنبیاءنقل الجرجاني إجماع األمة على عصمة 

حیث قال: "وأما الكفر فأجمعت األمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها وال خالف ألحد منهم 
  .)١(في ذلك"

أجمع المسلمون من جمیع الفرق على عصمتهم من الكفر " محمد رشید رضاقال الشیخ و 
  )٢(."ولیس هنا شبهة ألحد فنتوسع فیه قبل النبوة وبعدها

صح عند أهل األخبار  من وقوع الكفر، ألن الذي قال الباقالني: " إنهم معصومونو 
یًا نقیًا زكیًا أمینًا مشهور قوالتواریخ أنه لم یبعث من أشرك باهللا طرفة عین وٕانما بعث من كان ت

  .)٣(النسب حسن التربیة "
في الشفاء: " ولم ینقل أحد من أهل األخبار أن أحدًا نبئ واصطفي  وقال القاضي عیاض

  .)٤(وٕاشراك قبل ذلك "ممن عرف بكفر 
َال َیُجوُز َأْن َیُكوَن ِللَِّه َرُسوٌل َیْأِتي َعَلْیِه َوْقٌت ِمَن اْألَْوَقاِت ِإالَّ َوُهَو ِللَِّه وقال البغوي :"

ٌد َوِبِه َعاِرٌف، َوِمْن ُكلِّ َمْعُبوٍد ِسَواُه َبِريٌء َوَكْیَف ُیَتَوهَُّم َهَذا َعَلى َمْن َعَصَمُه اللَّ  ُه َوَطهََّرُه َوآتَاهُ ُمَوحِّ
  )٥(."ُرْشَدهُ 

 في قوعالو  أجمعت على عصمتهم من األمةنقل عن أئمة وعلماء أهل السنة یبین أن  ما
  .، وال خالف ألحد منهم في ذلكوبعدها الكفر قبل البعثة

  
  

                                                 
  ).١/١٣٠: التمیمي، ( rحقوق النبي  )١(
) بدون ط، ٥/١٨مجلة المنار : مجموعة من المؤلفین، محمد رشید بن علي رضا  وغیره من كتاب المجلة( )٢(

  بدون تاریخ.
) كلیة ٣٩ید بن عیَّاد بن عاید المطَرفي، (صفي ضوء العصمة واالجتهاد: د. عو rآیات عتاب المصطفى  )٣(

  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦، ٣مكة المكرمة،ط - الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة الملك عبد العزیز 
  ).٣٩المصدر السابق( )٤(
 معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي: أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي )٥(

  هـ. ١٤٢٠، ١بیروت، ط–)تحقیق : عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي ٢/١٣٩الشافعي (



 

٤٧ 

  :ًا: العصمة في التبلیغثانی
أوجب اهللا العصمة ألنبیائه ورسله في هذا الجانب حتى تصل الرسالة إلى العباد كاملة 

  .تامة غیر منقوصة وال محرفة، وبذلك تقوم الحجة على العباد 
وهذه العصمة هي التي علیها المناط، فبها یحصل المقصود من البعثة فتبلیغ شرع اهللا إلى الخلق 

آخرهم فهم الواسطة بین اهللا وبین خلقه الذین أرسلوا إلیهم،  هي مهمة الرسل من أولهم إلىوالتي 
  فبطریقهم یهتدي البشر ویرشدون إلى دین اهللا إذ هم المبلغون عن اهللا أمره ونهیه وشرعه.

والرسل في  األنبیاءعلى اختالف مذاهبهم على عصمة ، فقد اتفق علماء األمةولذلك 
وقد تكفل اهللا ، شیئًا مما أوحاه اهللا إلیه إال شیئًا قد نسخفال ینسى الرسول ، تحمل الرسالة وتبلیغها

بأن یقرئه فال ینسى شیئًا مما أوحى إلیه إال شیئًا أراد اهللا أن ینسه إیاه: rسبحانه وتعالى لرسوله 
  . )٦األعلى: ()َسنُْقِرُئَك َفَال َتنَْسى إِالَّ َما َشاَء اهللاَُّ(

، ألن الرسـول إن أخطـأ فـي التبلیـغ، اهللا بـه إلـیهم أنهم ال یخطئـون فـي تنفیـذ مـا أوحـى كما
تبلیــغ بتبلیــغ أمــر ثــم رضــي ب أمــراهللا  یعنــي أنوهــذا ، فإمــا أن یســكت الــوحي عــن تصــحیح الخطــأ

وهـذا یـؤدي إلـى أن یفقـد النـاس الثقـة ، وٕاما أن ینزل الوحي بتصحیح الخطأ، وهذا ال یجوز، خالفه
وهذا كله ال یتفق مـع حقیقـة أن ، نفوسهم في إمكانیة خطئهمكما استقر في ، بما یبلغهم إیاه الرسل

فــإن ، الــوحي ال یــأتي إال بــالحق. وكــذلك إن أمكــن الخطــأ فــي تنفیــذ مــا أوحــى اهللا بــه إلــى الرســول
كمـا یتولـد ، تباع فال یعرفون أي طریق یسـلكوناإلثم في نفوس األإذ یضطرب ، ي حینئذْ فالقدوة تنت

تضـعف لـدیهم الرغبـة ، ن أن یخطئـوا مـادام قـدوتهم عرضـة للخطـأاإلحساس لدیهم بأنهم في حل مـ
  )١(في تحري الصواب.

َساَلِة؛ َفِإنَّ ": قال ابن تیمیة اْلِعْصَمُة الثَّاِبَتُة ِلْألَْنِبَیاِء ِهَي الَِّتي َیْحُصُل ِبَها َمْقُصوُد النُُّبوَِّة َوالرِّ
ُسوَل " ُهَو الَِّذي َأْرَسَلُه اللَُّه َتَعاَلى، َوُكلُّ َرُسـوٍل َنبِـيٌّ َولَـْیَس ُكـلِّ " النَِّبيَّ " ُهَو اْلُمَنبُِّئ َعْن اللَِّه، "  َوالرَّ

  )٢(."اْلُمْسِلِمینَ َنِبيٍّ َرُسوًال، َواْلِعْصَمُة ِفیَما ُیَبلُِّغوَنُه َعْن اللَِّه ثَاِبَتٌة َفَال َیْسَتِقرُّ ِفي َذِلَك َخَطٌأ ِباتَِّفاِق 

یخل  ءشي أيیستحیل علیهم  إذ في التبلیغ - علیهم الصالة والسالم - األنبیاءوعصمة 
 فيصورة الملك وتلبیسه علیهم  فيدعواها، وتصور الشیطان لهم  فيبه ككتمان الرسالة، والكذب 

                                                 
  ).١٧٥-١٧٤انظر: دراسات في العقیدة اإلسالمیة: الجلي (ص )١(
الفتاوى الكبرى: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن  )٢(

م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١)، الناشر: دار الكتب العلمیة،ط٥/٢٥٦تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي( محمد ابن
) تحقیق: عبد الرحمن بن ١٠/٢٩٠مجموع الفتاوى: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (
مملكة العربیة السعودیةعام النشر: محمد بن قاسم: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ال

  .م١٩٩٥هـ/١٤١٦



 

٤٨ 

سلطه على خواطرهم بالوساوس، ال على وجه العمد، وال على وجه تأول الرسالة وفیما بعدها، و 
أو السخط، والصحة أو المرض، ویجب على المسلمین اعتقاد ذلك  احال الرض فيالسهو، وال 

  فیهم.
قال الشیخ رشید نقًال عن اإلیجي: " ... إن أهل الملل والشرائع قد أجمعوا على عصمة 

عن تعمد الكذب فیما دل المعجز على صدقهم فیه كدعوى الرسالة وما یبلغونه عن اهللا  األنبیاء
ن اإلیمان بالوحي والنبوة وبین تجویز كذب النبي على اهللا تعالى تعالى، وٕان عاقًال ال یجمع بی

  .)١( فیما یبلغ عنه، فإن كان هذا جائزًا فأي ثقة بالوحي..."
ولقد دلت نصوص القرآن الكریم، والسنة المطهرة، والسیرة العطرة على عصمة نبینا محمد 

r األدلة  هذا الجانب، وانعقد إجماع األمة على ذلك وقبل تفصیل ذلك، أرى لزامًا علىَّ بیان يف
  .من القرآن والسنة على عصمة األنبیاء علیهم السالم

 من القرآن:األدلة  - ١

  علیهم السالم منها على سبیل المثال: األنبیاءت عصمة بهناك آیات كثیرة تث
طُِق (قوله تعالى:  -أ َوى (َوَما َينْ  على تنص اتفاآلی) اْلَحاقَّةِ ())٤) إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى (٣َعِن اْهلَ

من كل هوى وغرض فهو ال ینطق إال بما یوحى إلیه من ربه وال یقول إال ما rعصمة لسانه 
  .من غیر زیادة أو نقصان أمر به فیبلغه إلى الناس كامالً 

وذلك أنهم قالوا: إن محمًدا یقول القرآن من تلقاء وما یتكلم بالباطل، الواحدي " اإلمامقال 
ما القرآن إال من اهللا، وحي یوحى و ، فقال اهللا تعالى: ما ینطق محمد بالقرآن من هوى نفسه، نفسه

  )٢(."إلیه، یأتیه به جبریل

َل َعَلْينَا َبْعَض اْألََقاِويِل ( (قوله تعالى:  -ب ) ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتَِني ٤٥ْلَيِمِني() َألََخْذَنا ِمنُْه بِا٤٤َوَلْو َتَقوَّ
سبحانه - فاآلیات نصت على أن اهللا  ،)اْلَحاقَّةِ ()) ٤٧) َفَام ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزيَن (٤٦(

  ال یؤید من یكذب علیه بل البد أن یظهر كذبه وأن ینتقم منه. -وتعالى

                                                 
)، منهج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة: تامر محمد محمود ٥/١٨مجلة المنار: محمد رشید رضا ()١(

  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١) دار ماجد عسیري،ط٧١٣متولي، (ص
الواحدي، النیسابوري، الشافعي الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي )٢(
)تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، ٤/١٩٣(

الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عویس، قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، 
  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ١ان، طلبن –دار الكتب العلمیة، بیروت 



 

٤٩ 

َواْلَمْعَنى ِفي َهَذا  َبْل ُهَو َصاِدٌق َبارٌّ َراِشٌد؛ ِألَنَّ  قال ابن كثیر بعد أن فسر هذه اآلیات: "
ٌر َلُه َما ُیَبلُِّغُه َعْنُه، َوُمَؤیٌِّد َلُه ِباْلُمْعِجَزاِت اْلَباِهَراِت  َوالدََّالَالِت اْلَقاِطَعاِت.Uاللََّه،    .)١( "، ُمَقرِّ

ُذوَك َخلِيالً َوإِْن كاُدوا َلَيْفتِنُوَنَك َعِن (وقوله تعالى:  -ت َ ُه َوإِذًا الختَّ َي َعَلْينا َغْريَ الَِّذي َأْوَحْينا إَِلْيَك لَِتْفَرتِ
ياةِ َوِضْعَف اْملَامِت ُثمَّ ٧٤) َوَلْوال َأْن َثبَّْتناَك َلَقْد كِْدَت َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيئاً َقلِيالً (٧٣( )إِذًا َألََذْقناَك ِضْعَف اْحلَ

  . )اإلسراء())٧٥نا َنِصريًا (ال َجتُِد َلَك َعَليْ 

 .إلیه يفي تبلیغ ما أوحrوهذه اآلیات دالة على عصمة اهللا وتثبیته لنبیه 
َوَلْوال َأْن ثَبَّْتناَك، یقول: عصمناك، ویقال: حفظناك. َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن قال السمرقندي :" 

أمنیتهم شیئًا قلیًال. ِإذًا َألََذْقناَك ِضْعَف ِإَلْیِهْم، أي: هممت أن تمیل إلیهم. َشْیئًا َقِلیًال، وتعطي 
  )٢(."اْلَحیاِة، أي عذاب الدنیا، َوِضْعَف اْلَمماِت أي: عذاب اآلخرة

 األدلة من السنة: - ٢

  منها على سبیل المثال: - علیهم السالم-األنبیاءت عصمة بكثیرة تث یثدأحاهناك 

، َفَقاَل َعَىل ُرُؤوِس النَّْخلِ بَِقْوٍم rَمَرْرُت َمَع َرُسوِل اهللاِ َقاَل :  ،َعْن َأِبیهِ  ،َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحةَ   -  أ
ْثتُُكْم َعِن اهللاِ َشْيًئا، َفُخُذوا بِهِ َوَلكِْن إَِذا َح  ...": والحدیث نص .)٣("U، َفإِينِّ َلْن َأْكِذَب َعَىل اهللاِ دَّ

َأي َال " معلقًا على الحدیث: المناوي، قال من الكذب فیما یخبر به عن اهللاrعلى عصمته 
  )٤(".َوَال َسهواً  َیقع مني ِفیَما أبلغه َعن اهللا كذب َوَال غلط عمداً 

َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن اْألَْخَنِس، َأْخَبَرَنا اْلَوِلیُد ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن ُیوُسَف ْبِن  عن  - ب
ٍء َأْسَمُعُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ ٍرو، َقاَل: َماَهَك، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعمْ  ُأِريُد ِحْفَظُه، rُكنُْت َأْكُتُب ُكلَّ َيشْ

ٍء َتْسَمُعُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ  ُم ِيف r، َوَرُسوُل اهللاِ rَفنََهْتنِي ُقَرْيٌش، َفَقاُلوا: إِنََّك َتْكُتُب ُكلَّ َيشْ َبَرشٌ َيَتَكلَّ

                                                 
) تحقیق: ٨/٢١٨تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ( )١(

  م. ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٢سامي بن محمد سالم، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
  )،بدون ط ،وتاریخ.٢/٣٢٣بحر العلوم: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي( )٢(
) المسند ٦٢٠١، باب أنتم أعلم بأمر دنیاكم حدیث(rأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب فضائل النبي  )٣(

شیري النیسابوري، : أبو الحسین مسلم بن الحجاج القrالصحیح المختصربنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 
بیروت، الطبعة : مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول  –تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الجیل 

  هـ. ١٣٣٤سنة 
التیسیر بشرح الجامع الصغیر: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین )٤(

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ط، الریاض –) مكتبة اإلمام الشافعي ١/٣٦٠اهري (العابدین الحدادي ثم المناوي الق



 

٥٠ 

َضا، َفَأْمَس   الَِّذي َفوَ اْكتُْب  "؟ َفَقاَل: rْكُت َعِن اْلكَِتاِب، َفَذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل اهللاِ اْلَغَضِب َوالرِّ
  )١("َنْفِيس بَِيِدِه َما َخَرَج ِمنِّي إِالَّ َحقٌّ 

، إِنََّك ُتَداِعُبنَا؟ َقاَل:   - ت اإِينِّ َال َأُقوُل إِالَّ «َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللاَِّ " فورى المباركقال )٢(»َحق 
َلِل ِفي اْلَقْوِل َواْلِفْعلِ    )٣("َأْي َعْدًال َوِصْدًقا ِلِعْصَمِتي َعِن الزَّ

  اإلجماع: مناألدلة  - ٣
في تبلیغ ما أوحي إلیه rنقل غیر واحد من العلماء إجماع األمة واتفاقها على عصمته 

  .Uمن ربه 
َوَأْجَمَعِت اْألُمَُّة ِفیَما َكاَن َطِریُقُه اْلَبَالَغ َأنَُّه َمْعُصوٌم ِفیِه ِمَن  قال القاضي عیاض: "

ْخَباِر َعْن َشْيٍء ِمْنَها ِبِخَالِف َما ُهَو ِبِه َال َقْصًدا وََال َعْمًدا َوَال َسْهًوا َوَال َغَلًطا   .)٤(".اْإلِ
َمْعُصوُموَن ِفیَما ُیْخِبُروَن  - َصَلَواُت اللَِّه َعَلْیِهْم  -  األنبیاء" وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة:

یَماُن ِبُكلِّ َما  ِبِخَالِف ...ُأوُتوهُ ِبِه َعْن اللَِّه ُسْبَحاَنُه، َوِفي َتْبِلیِغ ِرَساَالِتِه ِباتَِّفاِق اْألُمَِّة، َوِلَهَذا َوَجَب اْإلِ
، َوَلْو َكاُنوا َأْوِلَیاَء ِللَِّه، َوِلَهَذا َمْن َسبَّ َنِبی ا األنبیاءِمیَن َكَما ُعِصَم َفِإنَُّهْم َلْیُسوا َمْعُصو  األنبیاءَغْیِر 
َوَهِذِه اْلِعْصَمُة الثَّاِبَتُة ِلْألَْنِبَیاِء ِهَي الَِّتي ، ُقِتَل ِباتَِّفاِق اْلُفَقَهاِء، َوَمْن َسبَّ َغْیَرُهْم َلْم ُیْقَتلْ  األنبیاءِمْن 

َساَلةِ َیْحُصُل ِبهَ    )٥("ا َمْقُصوُد النُُّبوَِّة َوالرِّ
  الذنوب.ًا: العصمة من ثالث

َغاِئِر َأْو ِمْن َبْعِضَها، َأْم َهْل اْلِعْصَمُة إنََّما العلماء " ُمَتَناِزُعوَن ِفي اْلِعْصَمِة ِمْن اْلَكَباِئِر َوالصَّ
ْقَراِر َعَلْیَها َال ِفي ِفْعِلَها؟ َأْم َال َیِجُب اْلَقْوُل ِباْلِعْصَمِة إالَّ ِفي التَّْبِلیِغ َفَقْط؟ َوهَ  ْل َتِجُب ِهَي ِفي اْإلِ

                                                 
قال أحمد شاكر في مسند  ).٦٥١٠، مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص حدیث(أخرجه أحمد في مسنده )١(

) سكت عنه (وقد قال في ٣٦٤٦) اسناده صحیح، وقال عنه أبو داوود في سنن أبي داوود ص (١٠/١٥أحمد (
) ٣٦٤٦مكة كل ما سكت عنه فهو صالح). وقال عنه األلباني في صحیح أبي داوود ص (ص  رسالته ألهل

  ) صحیح.٨٠٠صحیح، وقال عنه الوادعي في الصحیح المسند (ص
) األدب المفرد: محمد بن إسماعیل بن ٣٦١أخرجه البخاري في األدب المفرد مسنده، باب المزاح حدیث()٢(

بیروت،  –عبد اهللا، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمیة إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو 
  [قال الشیخ األلباني] :  صحیح. ١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة: الثالثة، 

 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى)٣(
  بیروت. -)الناشر: دار الكتب العلمیة ٦/١٠٨(
الشفا بتعریف حقوق المصطفى: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل )٤(
  هـ. ١٤٠٧ -الطبعة: الثانیة ، عمان –الناشر: دار الفیحاء ، )٢/٢٨٥(
  ).٥/٢٥٦الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة: ()٥(



 

٥١ 

َواْلَقْوُل الَِّذي َعَلْیِه ُجْمُهوُر النَّاِس، َوُهَو اْلُمَواِفُق ... ْصَمُة ِمْن اْلُكْفِر َوالذُُّنوِب َقْبَل اْلَمْبَعِث َأْم َال: اْلعِ 
ْقَراِر َعَلى الذُُّنوِب ُمْطَلًقا َلِف إْثَباُت اْلِعْصَمِة ِمْن اْإلِ   قسمان: والذنوب  )١("ِلْآلثَاِر اْلَمْنُقوَلِة َعْن السَّ

  الكبائر: العصمة من  -١
عمـــدًا أو ســـهوًا فـــإنهم  األنبیـــاءرغـــم اخـــتالف أهـــل الســـنة حـــول جـــواز وقـــوع الصـــغائر مـــن 

، كما أنهم مجمعـون علـى عصـمتهم مـن الكبـائر عمـدًا أو سـهواً ، فقون على أنهم ال یقرون علیهامت
هیبــــتهم مــــن القلــــوب یوجــــب ســــقوط ، والمرســــلین األنبیــــاءن صــــدور كبــــائر الــــذنوب عمــــدًا مــــن إإذ 

فسـاد إویلـزم منـه ، فیؤدي ذلك إلى النفرة عنهم وعدم االنقیـاد لهـم، وانحطاط رتبتهم في أعین الناس
أمــا القــول بصــدورها ســهوًا  ،العقــل والحكمــة مــا تقتضــيوهــو خــالف ، الخالئــق وتــرك استصــالحهم

والقول  ،كبائر مطلقاً فهم معصومون عن ال، عنهم أو على سبیل الخطأ في التأویل فال یجوز أیضاً 
وینــاقض مــا أثــر ، بارتكــابهم للمعاصــي یــدفع البشــر إلــى عــدم طــاعتهم أو االقتــداء بهــم فــي أفعــالهم

  )٢(عنهم من كمال الخلق والهدایة.

  العصمة من الصغائر -٢
قال ابن تیمیـة: ، لیسوا معصومین من الصغائر األنبیاءذهب أكثر علماء اإلسالم إلى أن 

ْســَالِم َوَجِمیــِع  األنبیــاءْلَقــْوَل ِبــَأنَّ ا" ــَغاِئِر ُهــَو َقــْوُل َأْكثَــِر ُعَلَمــاِء اْإلِ َمْعُصــوُموَن َعــْن اْلَكَبــاِئِر ُدوَن الصَّ
" َأنَّ َهـــَذا َقـــْوُل َأْكثَـــِر  اآلدمـــيالطََّواِئـــِف َحتَّـــى إنَّـــُه َقـــْوُل َأْكثَـــِر َأْهـــِل اْلَكـــَالِم َكَمـــا َذَكـــَر " َأُبـــو اْلَحَســـِن 

ـَلِف وَ اْألَْشَعِریَّ   األئمـةِة َوُهَو َأْیًضا َقْوُل َأْكَثِر َأْهِل التَّْفِسیِر َواْلَحِدیِث َواْلُفَقهَـاِء َبـْل ُهـَو لَـْم َیْنُقـْل َعـْن السَّ
َحاَبِة َوالتَّاِبِعیَن َوَتاِبِعیِهْم إالَّ َما ُیَواِفُق َهَذا اْلَقْوَل َوَلْم َیْنُقْل َعْنُهْم َما ُیَواِفُق اْلقَ    )٣("ْولَ َوالصَّ

  :أوردوا شبهتین األنبیاءوالذین منعوا وقوع الصغائر من 
ـــىالشـــبهة  ـــَوٌة ( أمـــر باتبـــاع الرســـل والتأســـي بهـــم أن اهللا :األول ـــوِل اهللاَِّ ُأْس ـــْم ِيف َرُس ـــاَن َلُك ـــْد َك َلَق

 مر باتبـاع الرسـول یسـتلزم أن تكـون اعتقاداتـهاآل، . وهذا شأنه كل رسول)٢١حزاب: سورة األ()َحَسنَةٌ 
ألنـــه لـــو جـــاز أن یقـــع فـــي الرســـول معصـــیة هللا تعـــالى ، وأفعالـــه وأقوالـــه جمیعهـــا طاعـــات ال محالـــة

وقعـت فـي الرســول  التــيالمعصـیة  إذ یقتضـي أن یجتمــع فـي هـذا، الحـلحصـل تنـاقض فـي واقــع ال
والنهي عن موافقتها من حیث كونها ، rبالرسول  يمر باتباعها من حیث كوننا مأمورین بالتأساآل

  .)٤( أنه ینهاه عنهفال یمكن أن یأمر اهللا عبدًا بشيء في حال ، وهذا تناقض، عنها اً منهی معصیة

                                                 
  ).١٠/٢٩٢)، مجموع الفتاوى: ابن تیمیة (٥/٢٥٨یمیة(الفتاوى الكبرى: ابن ت)١(
  ). ١٠٤)، الرسل والرساالت: األشقر،(ص١٧٦انظر: دراسات في العقیدة اإلسالمیة: الجلي(ص)٢(
 ).٤/٣١٩مجموع الفتاوى: ابن تیمیة()٣(
  ) بتصرف. ١٠٧الرسل والرساالت: األشقر،(ص)٤(



 

٥٢ 

وقــولهم هــذا یكــون صــحیحًا، لــو بقیــت معصــیة الرســول خافیــة غیــر ظــاهرة، بحیــث "الــرد علــیهم: 
ه إلــى مــا وقــع مــنهم مــن مخالفــات ءتخــتلط علینــا الطاعــة بالمعصــیة، أّمــا وأّن اهللا ینبــه رســله وأنبیــا

ویوفقهم إلى التوبة منها، من غیر تأخیر فـإّن مـا أوردوه ال یصـلح دلـیًال بـل یكـون التأسـي بهـم فـي 
هـذا منصـبًا علـى اإلسـراع فــي التوبـة عنـد وقـوع المعصـیة، وعــدم التسـویف فـي هـذا، تأسـیًا بالرســل 

  .)١( "واألنبیاء الكرام في مبادرتهم بالتوبة من غیر تأخیر
هؤالء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال، وأنها تكون نقصًا وٕان تاب التائب  أنّ  :الثانیةالشبهة 

  .منها
ـــیهم وهـــذا غیـــر صـــحیح، فـــإّن التوبـــة تغفـــر الحوبـــة، وال تنـــافي الكمـــال، وال یتوجـــه إلـــى : "الـــرد عل

صاحبها اللوم، بل إّن العبد في كثیر من األحیان یكون بعد توبته من معصیته خیرًا منه قبل وقوع 
المعصیة، وذلك لما یكون في قلبه من الندم والخوف والخشیة مـن اهللا تعـالى، ولمـا یجهـد بـه نفسـه 

ســـتغفار والـــدعاء، ولمـــا یقـــوم بـــه مـــن صـــالح األعمـــال، یرجـــو بـــذلك أن تمحـــو الصـــالحات مـــن اال
بعد التوبة خیرًا منه قبل الخطیئة "، وقال آخـر:  uالسیئات، وقد قال بعض السلف: " كان داود 

  )٢(" لو لم تكن التوبة أحّب األشیاء إلیه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق علیه ".
ِرينَ (وفي الكتاب الكـریم:  ابَِني َوُحيِبُّ اْملَُتَطهِّ قـال تعـالى مبینـًا . و )٢٢٢ :البقـرة()إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ التَّوَّ

ُل اهللاَُّ َسيَِّئاِهتِْم َحَسنَاٍت إ(توبة التائبین  ا َفُأوَلئَِك ُيَبدِّ   . )٧٠ الفرقان:()الَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلً
یدلنا هـذا أن القـرآن ، ب من نبي إال وقد سارع إلى التوبة واالستغفار"ومعلوم أنه لم یقع ذن

دم وزوجــه عصــیا فبــادرا بالتوبــة قــائلین فــآ، إال مقرونــة بالتوبــة واالســتغفار األنبیــاءلــم یــذكر ذنــوب 
نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن ( نَا َظَلْمنَا َأنُفَسنَا َوإِْن َملْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَمحْ ينَ َقاال َربَّ اِرسِ ة ب. ومـا كـادت ضـر )٢٣األعـراف: ()اْخلَ

َربِّ إِينِّ َظَلْمـُت َنْفِيسـ َفـاْغِفْر (ًال. موسى تسقط القبطي قتیًال حتـى سـارع طالبـًا الغفـران والرحمـة قـائ
ُه َوَخرَّ َراكًِعـا (اكعًا مسـتغفرًا ر بخطیئته حتى خر . وداود ما كاد یشعر )١٦ القصص:()ِيل  َفاْسَتْغَفَر َربَّ

  . )٢٤:ص()َوَأَناَب 
وهم بعد التوبة ، فاهللا عصمهم من ذلك، وال یؤخرون التوبة، فاألنبیاء ال یقرون على الذنب

  )٣(لها".بأكمل منهم ق
  دلوا بدعواهم على عدة أدلة منها: ، أما جمهور العلماء فقد استوهكذا تبطل هاتان الشبهتان

                                                 
  ).١١٠المصدر السابق (ص )١(
  ).١١٠(صالمصدر السابق )٢(
  ).١١١الرسل والرساالت: األشقر (ص )٣(



 

٥٣ 

وعدتـــه ، حیـــث صـــرحت اآلیــات بهـــذا، هـــي عــن األكـــل منهــانُ  التـــيالشــجرة  مـــنu دم آأكــل  .١
ُه َفَغَوى(صیانًا: ع   .)١٢١طه: ()َوَعَىص َآَدُم َربَّ
، فقد المـه اهللا تعـالى علـى موقفـه هـذا، وطلبه النجاة البنة الكافر، في سؤال ربهuإلحاح نوح  .٢

َقـاَل َربِّ (وتـاب وأنـاب: ، فاسـتغفر نـوح ربـه، وأعلمه أن ابنه لیس من أهله وأنه عمـل غیـر صـالح
ينَ  ـاِرسِ ـَن اْخلَ وانظـر  )٤٧هـود: (. )إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوإِالَّ َتْغِفْر ِيل َوَتْرَمحْنِي َأُكن مِّ

 ). ٤٦،٤٥،٤٩(اآلیات: 

ـْيطاِن (: فقتلـه همغریفوكز ، أراد نصرة أحد أبناء قومه بمصر uىوسم .٣ قاَل هـذا ِمـْن َعَمـِل الشَّ
ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِنيٌ   . )١٦-١٥القصص: ()إِنَّ

تّســرع فــي الحكــم قبــل ســماع قــول الخصــم الثــاني، حینمــا ،uومــن ذلــك مــا وقــع لنبــي اهللا داود  .٤
ُروا اْملِْحـَراَب (.فأسرع إلى التوبة فغفر اهللا له ذنبـه حینما أدرك خطأه، ْصـِم إِْذ َتَسـوَّ  )َوَهْل َأَتاَك َنَبـُأ اْخلَ

ُه َوَخرَّ َراكِعًا َوَأَناَب (إلى قوله تعالى   . )٢٤-٢١ص: ( )َفاْسَتْغَفَر َربَّ

علـى نفسـه أمـرًا  همثـل تحریمـ، مـن تصـرفات أو اجتهـاداتrومن ذلـك مـا وقـع مـن نبینـا محمـد  .٥
ـــَك َتْبَتِغـــي ي(لـــه اهللا تعـــالى لـــه حأ ُم َمـــا َأَحـــلَّ اهللاَُّ َل ـــرِّ ـــيُّ ِملَ ُحتَ ـــا النَّبِ َ ـــوٌر َأهيُّ َمْرَضـــاَت َأْزَواِجـــَك َواهللاَُّ َغُف

ِحيمٌ  الـذي جـاءه یطلـب االسـتماع إلـى كـالم ، أم مكتـومابـن . ومنها: عبوسه في وجه )١التحریم: ()رَّ
 ممكتــو أم بــن افلمــا ألــح ، فــي اســتمالتهم لإلســالم والرســول مشــغول عنــه بطواغیــت الكفــر أمــالً ، اهللا

َأْن َجــاءُه  َعــَبَس َوَتــَوىلَّ (فنـزل عتـاب اهللا تعــالى لـه فـي ذلـك ، وعـبس فــي وجهـه، rتضـایق الرسـول 
ْكَرى األَْعَمى ُر َفَتنَفَعُه الذِّ كَّ ى َأْو َيذَّ كَّ ُه َيزَّ َا َتْذكَِرةٌ (: إلى قوله، )َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ   . )١١ -١:عبس()َكالَّ إِهنَّ
، قتلهم كما اقترح عمر رضى اهللا عنهوقبوله الفدیة بدًال من ، منها اجتهاد في أمر أسرى بدرو 

ى ُيْثِخَن ِيف األَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض (نزل الوحي مؤیدًا لرأي عمـر: ثم  ى َحتَّ َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْرسَ
ـــَن اهللاِّ َســـَبَق  ـــْوالَ كَِتـــاٌب مِّ ـــيٌم لَّ ْنَيا َواهللاُّ ُيِريـــُد اآلِخـــَرَة َواهللاُّ َعِزيـــٌز َحكِ ـــيَام َأَخـــْذُتْم َعـــَذاٌب  الـــدُّ ـــُكْم فِ َملَسَّ

  .)٦٨-٦٧األنفال: ()١()َعظِيمٌ 
ال یجوز أن تتخذ سبیًال للطعن فیهم،  األنبیاءهذه الصغائر التي تقع من " :یقول األشقر  

وطهرهم منها، وعلى  واإلزراء علیهم، فهي أمور صغیرة ومعدودة غفرها اهللا لهم، وتجاوز عنها،
العبرة والعظة لنفسه من هذه، فإذا كان الرسل الكرام الذین اختارهم اهللا واصطفاهم المسلم أن یأخذ 

عاتبهم اهللا والمهم على أمور كهذه، فإّنه یجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا، 
وعلینا أن نتأسى بالرسل واألنبیاء في المسارعة إلى التوبة واألوبة إلى اهللا، وكثرة التوجه إلیه 

  .)٢("استغفارهو 
                                                 

 ). ١٧٨-١٧٧دراسات في العقیدة اإلسالمیة:الجلي(ص )١(
  ).١١٢الرسل والرساالت: األشقر (ص)٢(



 

٥٤ 

  

  

  املبحث الثالث
  األنبياء وصفات خصائص

  
  
  

  
  :ویتكون من مطلبین

  
  

  .األنبياء: خصائص املطلب األول
  

  .األنبياءصفات املطلب الثاني: 
  

  
   



 

٥٥ 

  املطلب األول
  األنبياءخصائص 

األنبیاء عند الشیعة لهم بعض الخصائص التي تمیزوا بها عن غیرهم وقد ذكر الشیعة 
  على الرغم من أنهم یفضلون األئمة على األنبیاء، ومن هذه الخصائص: ذلك في كتبهم

  :عند الشیعة األنبیاءأوًال: خصائص 
  .وقد سبق الحدیث عنها في المبحث األول األنبیاءعصمة  -١

  .األنبیاءمعجزة  -٢

ویرشــدهم إلیــه ، نعتقــد أنــه تعــالى إذ ینصــب لخلقــه هادیــًا ورســوًال البــد أن یعــرفهم بشخصــه"
، وذلـك منحصـر بـأن ینصـب علـى رسـالته دلـیًال وحجـة یقیمهـا لهـم، بالخصوص على وجه التعیین

  واستكماًال للرحمة.، وٕاتمامًا للطف

، الكائنـات ومـدبر الموجـودات قلوذلك الدلیل البـد أن یكـون مـن نـوع ال یصـدر إال مـن خـا
ون معرفـًا بـه ومرشـدًا لیكـ، یـه علـى یـدي ذلـك الرسـول الهـادير فیج، : فوق مستوى مقـدور البشـرأي

ألنـــه یكـــون علـــى وجـــه یعجـــز البشـــر عـــن ، وذلـــك الـــدلیل هـــو المســـمى بـــالمعجز أو المعجـــزة، إلیـــه
  مجاراته واإلتیان بمثله.

فالبــد أن تكــون ، وكمــا أنــه البــد للنبــي مــن معجــزة یظهــر بهــا النــاس إلقامــة الحجــة علــیهم  
فضًال عن ، وأهل الفن في وقته، علماءالمعجزة ظاهرة اإلعجاز بین الناس على وجه یعجز عنها ال

وحجــة بــین ، لتكــون دلــیًال علــى مــدعاه، مــع اقتــران تلــك المعجــزة  بــدعوى النبــوة منــه، ســائر النــاس
  فإذا عجز عنها أمثال أولئك ُعلم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة.، یدیه

، لنبـوة والرســالةوادعـى مـع ذلــك ا، وٕاذا تـم ذلـك لشــخص مـن ظهـور المعجــز الخـارق للعــادة  
والخضوع لقولـه وأمـره لیـؤمن بـه مـن ، یكون حینئٍذ موضعًا لتصدیق الناس بدعواه واإلیمان برسالته

مما سبق نستنتج أن الشیعة یؤمنون باألنبیاء ویقرون بمعجزاتهم وأنه  .)١("یؤمن ویكفر به من یكفر
  ال بد من معجزة للنبي لتدل على صدق دعواه في الرسالة. 

، عصــره مــن العلــوم والفنــونبــه وألجــل هــذا وجــدنا أن معجــزة كــل نبــي تناســب مــا یشــتهر "  
إذ كـان السـحر فـي عصـره ، هـي العصـا التـي تلقـف السـحر ومـا یـأفكون uفكانت معجزة موسـى 

، وعلمـوا أنهـا فـوق مقـدورهم وأعلـى مـن فـنهم، فلما جاءت العصـا بطـل مـا كـانوا یعملـون، فنًا شائعاً 
  ویتضاءل عندها الفن والعلم.، البشرمن نه مثله وأنها مما یعجز ع

                                                 
 ).٥٣عقائد اإلمامیة: المظفر، (ص )١(



 

٥٦ 

إذ جــاءت ، وهــي إبــراء األكمــه واألبــرص وٕاحیــاء المــوتى uوكــذلك كانــت معجــزة عیســى   
فعجــز ، وفیــه علمــاء وأطبــاء لهــم المكانــة العلیــا، فــي وقــت كــان فــن الطــب هــو الســائد بــین النــاس

  .uعلمهم عن مجاراة ما جاء به عیسى 

وفصــاحته فــي وقــت كــان فــن ، القــرآن المعجــز ببالغتــه، هــي القــرآن ومعجــزة نبینــا الخالــدة  
فجاء القرآن ، ن عند الناس بحسن بیانهم وسمو فصاحتهمیوكان البلغاء هم المقدم، البالغة معروفاً 

فخنعـوا لـه مهطعـین عنـدما عجـزوا عـن ، وأفهمهـم أنهـم ال ِقبـَل لهـم لـه، أذلهـم وأدهشـهم، كالصـاعقة
  .اتهاق بعبار مجاراته وقصروا عن اللح

ثــم تحــداهم أن یــأتوا ، نــه تحــداهم بإتیــان عشــر ســور مثلــه فلــم یقــدرواأویــدل علــى عجــزهم   
وعلمنــا لجــوءهم إلــى ، ولمــا علمنــا عجــزهم عــن مجاراتــه مــع تحدیــه لهــم، بســورة مــن مثلــه فنكصــوا

اهللا وقـد جــاء بـه محمــد بـن عبــد ، علمنـا أن القــرآن مـن نــوع المعجـز، المقاومـة بالسـنان دون اللســان
  )١(."rجاء بالحق وصدق به ، فعلمنا أنه رسول اهللا، مقرونًا بدعوى الرسالة

ـــه عقائـــد    ـــر مـــن الصـــفات كمـــا ذكرهـــا شـــیخهم محمـــد رضـــا المظفـــر فـــي كتاب ـــاك الكثی وهن
حیث قال: "ونعتقد أن النبـي كمـا یجـب أن یكـون معصـومًا یجـب أن یكـون متصـفًا بأكمـل  یةاإلمام

، والفطنــة، والصــبر، والتــدبیر، والسیاســة، مــن نحــو: الشــجاعة، الصــفات الخلقیــة والعقلیــة وأفضــلها
ألنـه لـوال ذلـك لمـا صـح أن تكـون لـه الرئاسـة العامـة علـى ، حتى ال یدانیه بشر سـواه فیهـا، والذكاء
منزهـًا عـن ، صـادقاً ، أمینـاً ، اهر المولدطكما یجب أن یكون ، وال قوة إدارة العالم كله، الخلق جمیع

بـل لكـي یسـتحق هـذا المقـام ، لكي تطمئن إلیه القلوب وتركن إلیه النفـوس، الرذائل قبل بعثته أیضاً 
  )٢(اإللهي العظیم".

فهــم یؤمنــون  األنبیــاءن الشــیعة تتفــق هنــا مــع أهــل الســنة فــي صــفات ممــا ســبق نســتنتج أ
  باألنبیاء ویصفونهم بالصفات الالئقة بهم.

، وأن یكون جید الحفظ، فاضالً ، البد للنبي أن یكون مؤیدًا من اهللا : " كما قال الشیعة أنه
وأصــحابه ، ومخــالفوه أشــرار، لــه أخیــار، ومقــدامًا مــن األمــور، مبغضــًا للظلــم، والــذكاء، جیــد الفطنــة

  .)٣( وأبواب حكمته" المختصون به خزان سّره

أو غیـر  مباشـراً  فـي المصـادر والمراجـع المتصـلة بالموضـوع اتصـاالً  الدراسة والتقصيبعد 
وذلــك ألن  ،علــى أي رأي أو تصــور فــي هــذا المجــال إال مــا ذكــر ســابقاً الباحثــة قــف تلــم  –مباشــر 

                                                 
 ).٥٤–٥٣عقائد اإلمامیة: المظفر(ص  )١(
 ).٤٨عقائد اإلمامیة:المظفر (ص )٢(
 )، دار العلم للمالیین، بیروت بدون ط.١٠٣٥–١٠٣٤مذاهب اإلسالمیین: عبد الرحمن بدوي، (ص  )٣(



 

٥٧ 

والمؤلفــات واألقــوال وقــد أفــردوا لــذلك العدیــد مــن المصــنفات  ،األنبیــاءعلــى  األئمــةالشــیعة یفضــلون 
  على حسب زعمهم. األئمةالخاصة ب

  .عند أهل السنة األنبیاءخصائص  :ثانیا
  همها:خصائص میزتهم عن غیرهم ومن ألألنبیاء 

ُكْم (،األنبیاءالوحي أول وأعظم خصائص : األولى الخصیصة َام إَِهلُ َام َأَنا َبَرشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِيلَّ َأنَّ ُقْل إِنَّ
ِه َأَحًداإَِلٌه  ْك بِِعَباَدِة َربِّ ا َوال ُيْرشِ ِه َفْليَْعَمْل َعَمًال َصاِحلً وبه )١١٠الكهف:()َواِحٌد َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِّ

یفرق ما بین النبیین وبین المصلحین في األرض، فال یمكن أن یرقى المصلحون من الساسة 
یعتمدون على وحي الرب تبارك وتعالى، واهللا یقول:  ءاألنبیاوالقادة وغیرهم إلى مقام النبوة؛ ألن 

َوى (( طُِق َعِن اْهلَ .وهذا الوحي ینزل به من السماء جبریل )النجم())٤) إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى (٣َوَما َينْ
u ،:َمُه َشِديُد اْلُقَوى(ثم قال اهللا بعدها   . )٤النجم:( )َعلَّ

فلیست هي ، Uصد بذلك أنها بوحي وتكلیف من اهللا (ربانیة) ویق األنبیاء أي أن دعوى 
 ري وجو غمن ظلم وب، تكون في زمانهم التيولیست نتیجة للعوامل االجتماعیة ، نابعة من نفوسهم

یعیشها  التيكما أنها لیست نتیجة تفكیرهم العمیق أو تألمهم على الحالة المؤسفة ، واستبداد
إنما مصدره  األنبیاءفكل ما جاء به ، الباري جل وعالبل هي بوحي من اهللا وتكلیف من ، الناس
إال تبلیغ أوامر اهللا یس لهم إذن ) فلى إليیقول (إن أتبع إال ما یوح األنبیاءفكل نبي من ، الوحي

وعن مصدرها: ، یختار لها الرسل التيویقول القرآن الكریم عن طبیعة الرسل ، سبحانه وتعالى
ُل اْملَالئَِكَة بِالْ ( ُه الَ إَِلَه إِالَّ َأَنْا َفاتَُّقونِ ُينَزِّ وِح ِمْن َأْمِرِه َعَىل َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأنِذُروْا َأنَّ   .)٢ :النمل()رُّ

ــیهم وبــین القــادة  األنبیــاءوهــذه هــي الســمة الفاصــلة األساســیة الممیــزة بــین  صــلوات اهللا عل
والــذین یالحظــون دائمــًا ، وثقــافتهم ومشــاعرهمالــذین تكــون رســالتهم وكفــاحهم هــي بیئــتهم ، والزعمــاء

مـــن  اً ویخضـــعون لهـــا كثیـــر ، ویراعـــون المصـــلحة والسیاســـة، والظـــروف واألحـــوال، البیئـــة والمجتمـــع
وشـعارهم ، ویتبادلون معها المنافع، وقد یتساومون مع األحزاب، األحوال فیتنازلون عن أشیاء كثیرة

  )١(.""در مع الدهر كیف دار الذي یأخذ كثیر منهم
، وال یقبلـون علـى تبلیـغ الرسـالة ثمنـًا مـن إنسـان، : أنهم ال یطلبون أجـرًا مـن أحـدةثانیال الخصیصة

كــان یعلــن علــى رؤوس  األنبیـاءفكـل نبــي مــن ، إنمـا یطلبــون األجــر والثـواب مــن اهللا تبــارك وتعــالى
ویقرر بكل وضوح وجالء أن دعوته لم تكن من أجل طلب ، أنه ال یرید أجرًا على الدعوة، األشهاد

  الدنیا أو طلب المال. 

                                                 
 ). ٣١-٢٩انظر: النبوة واألنبیاء: الصابوني، (ص)١(
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  واستمع إلى (هود) وهو یخاطب قومه فیقول: 

  . )٥١ :هود ()َيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِري إِال َعَىل الَِّذي َفَطَرِين َأَفال َتْعِقُلونَ (

إنمــا ، أو الــربح الــدنیوي، یــدعون أحــدًا بقصــد الكســب المــاديوهكــذا كــان الرســل الكــرام ال 
وفـــي نصــــحهم ، فهــــم فـــي دعـــوتهم یخلصـــون العمـــل، هم إال مـــن اهللاجـــر یعلنـــون أنهـــم ال یطلبـــون أ

ِه (وٕارشادهم ال یرجون الثناء أو المدیح إنما یقصدون ثواب األخـرة ووجـه اهللا  َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ
ِه َأَحداً َفْلَيْعَمْل َعَمالً  ْك بِِعَباَدِة َربِّ   . )١١٠الكهف آیة ()١() َصاِحلًا َوَال ُيْرشِ

... وهـذا هـو الهـدف )جـل وعـال(وٕافراد العبادة لـه ، )سبحانه(: إخالص الدین هللا ةثالثال الخصیصة
فلـم یكـن هـدف  ،وفي كـل بیئـة ومكـان، في كل عصر وزمان األنبیاءاألسمى الذي دعا إلیه جمیع 

، صــلوات اهللا وســالمه علــیهم إال أن یوجهــوا المخلــوق الضــعیف إلــى خالقــه العظــیم القــدیر األنبیــاء
مصداقًا لقوله تعالى: ، وأن یصرفوا وجهة البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب األرباب جل وعال

ينَ (   . )٥البینة آیة ()َوَما ُأِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا اهللاََّ ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ

المسـتحق للعبـادة ، وأنه النافع الضـار، الدعوة إلى (إخالص الدین) وٕافراد العبادة هللا وحدهو 
اء والنسـك وحـده.. وكانـت حملـتهم مركـزة موجهـة إلـى الوثنیـة القائمـة فـي عصـورهم جـوالدعاء وااللت

وات من األحیاء واألمـ، والصالحین والمقدسین، الممثلة بصورة واضحة في عبادة األوثان واألصنام
فــي  متــأهلینوجعلهــم ، الــذین كــان یعتقــد أهــل الجاهلیــة أن اهللا قــد خلــع علیــه لبــاس الشــرف والتألــه

، بمنزلة ملـك الملـوك یبعـث فـي قطـر ملكـاً ، ویقبل شفاعتهم فیهم باإلطالق، بعض األمور الخاصة
  )٢(وتقلیده تدبیر المملكة".

ــال الخصیصــة ، واإلشــادة بــذكرها، واللهــج بهــا، التشــدید علــى اآلخــرة ومالمــح دعــوتهم شــعار: ةرابع
ویشعر كل من یعیش فـي أخبـارهم ، ط األساسیة في دعوتهماوالتنویه بشأنها تنویهًا یجعلها من النق

مهم فهم إلى الجنة في لة أماثال تزال ما، ویتذوق كالمهم أن اآلخرة دائمًا نصب أعینهم، وأحادیثهم
وهـو شـيء طبیعـي قـد ملـك علـیهم مشـاعرهم واسـتولى علـى ، كبیـر حنین شدید ومن جهـنم فـي فـزع

وحســبنا أن نقــرأ مــا حكــاه القـرآن مــن قــول إبــراهیم وقــد جاشـت نفســه وفاضــت عواطفــه حــین ، فكـرهم
يِن َربِّ َهـْب ِيل ُحْكـًام (ذكر األخرة وتمثل هو لها وفزعهـا:  ـِذي َأْطَمـُع َأْن َيْغِفـَر ِيل َخطِيَئتِـي َيـْوَم الـدِّ  َوالَّ

َني َواْجَعْل ِيل لَِساَن ِصْدٍق ِيف اْآلِخِريَن َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم َواغْ  اِحلِ ْقنِي بِالصَّ ـُه َكـاَن َوَأْحلِ ِفْر ِألَِيب إِنَّ

                                                 
 )٣٠انظر النبوة واألنبیاء: الصابوني (ص)١(
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ـوَن إِالَّ َمـ ِزِين َيْوَم ُيْبَعُثوَن َيْوَم َال َينَْفـُع َمـاٌل َوَال َبنُ الَِّني َوَال ُختْ ـُة ِمَن الضَّ نَّ ْن َأَتـى اهللاََّ بَِقْلـٍب َسـلِيٍم َوُأْزلَِفـِت اْجلَ
ِحيُم لِْلَغاِوينَ  َزِت اْجلَ   .)٩١-٨٢ :الشعراء()١()لِْلُمتَِّقَني َوُبرِّ

اهللا فیهــا لعبــاده  ومــا أعــدَّ ، واإلیمــان بــاآلخرة وتمثــل مــا فیهــا مــن ســعادة دائمــة وشــقاء دائــم
هـو الحـافز الحقیقـي إلـى دعـوتهم وبـذل ، مـن عقـاب وللكفار العصاة، طیعین من جزاءالمؤمنین الم

ویجعلهـم ال یهـدأ لهـم بـال وال یقـر ، هـم ویطیـر نـومهم ویكـدر صـفو عیشـهمقوهو الذي یقل، نصحهم
وهــــو حــــافز أقــــوى وأعظــــم ســــلطانًا علــــى نفوســــهم ممــــا یشــــاهدونه مــــن اخــــتالل النظــــام ، لهــــم قــــرار

، بهــذا المجتمـع إذا انتشـر فیـه الفســاد ومـا یشـعرون بــه مـن األخطـاء المحیطـة، واضـطراب األحـوال
وهــو أول  –ویجعلــون ذلــك موجبــًا لــدعوتهم وٕانــذارهم وســببًا لعلــتهم وٕاشــفاقهم فیقــول القــرآن عــن نــوح 

 إِينِّ َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحـا إَِىل َقْوِمـِه إِينِّ َلُكـْم َنـِذيٌر ُمبِـٌني َأْن َال َتْعُبـُدوا إِالَّ اهللاََّ (: رسول یذكره القـرآن بتفصـیل
  ).٢٦-٢٥:هود ()َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيمٍ 

، وقـــد بعــث فـــي قــوم تهیــأت لهـــم أســباب العـــیش، األنبیــاءویقــول عــن هـــود وهــو مـــن أقــدم 
ُكْم بَِأْنَعاٍم (، وطابت لهم الحیاة، لهم الدنیا وتوسعت ُكْم بَِام َتْعَلُموَن َأَمدَّ ُقوا الَِّذي َأَمدَّ ـات َواتَّ َوَبنِـَني َوَجنَّ

  . )١٣٥-١٣٢:الشعراء ()َوُعُيون إِينِّ َأَخاف َعَلْيُكْم َعَذاب َيْوم َعظِيم

َ (لهم العـیش وانتشـر فـي أرضـهم الخصـب:  الن ،ویقول عن شعیب: وقد بعث في قوم إِينِّ
يطٍ  ِ َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم حمُّ   .)٨٣:هود ()٢()َأَراُكم بَِخْريٍ َوإِينِّ

وتجعلــه شــرطًا أساســیًا للهدایــة واالنتفــاع ، علــى اإلیمــان بالغیــب د: أنهــا تشــدةخامســال الخصیصــة
امل * َذلِـَك اْلكَِتـاُب َال َرْيـَب فِيـِه ُهـًدى لِْلُمتَِّقـَني * (فقـال: ، ة للمتقینموعال، وشعارًا للمهتدین، یندبال

َالَة َوِممَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن * َوالَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بَِام ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمـْن الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن  الصَّ
ِْم َوُأوَلئَِك ُهُم اْملُْفلُِحونَ    . )٥-١: البقرة()َقْبلَِك َوبِاْآلِخَرِة ُهْم ُيوقِنُوَن * ُأوَلئَِك َعَىل ُهًدى ِمْن َرهبِّ

هـو الـذي ، وتطلب من الذین یؤمنون باهللا ویدخلون في اإلسـالم، قوة وشدةوتطالب به في 
تتحــدى  التــيالعجیبــة وأفعالــه ، أن یصــدقوا بصــفات اهللا العلیــة وقدرتــه الواســعة، األنبیــاءدیــن جمیــع 

ویصـــدقوا بكـــل مـــا جـــاء عـــن الرســـل ، والعلـــم المحـــدود والتجـــارب القاصـــرة أحیانـــاً ، العقـــل الضـــعیف
 هواعتمــادًا علــى أنــ، اعتمــادًا علــى أخبــار الرســل، ا یروونــه وینســبونه إلــى اهللاوصــدقهم فیمــ، موحــده
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وسـن ، خلـق األسـباب، وهـو الخـالق المبـدع، یخلق مـا یشـاء ویفعـل مـا یشـاء، على كل شيء قدیر
رى علــى جــأخبــار الرســل ومــا أاإلیمــان بو ، والحــاكم علیهــا، ولكنــه ال یــزال خالقهــا ومالكهــا، الســنن

 uوتحـــول النـــار بـــردًا وســـالمًا علـــى إبـــراهیم،uىكـــانفالق البحـــر لموســـ، اتأیـــدیهم مـــن المعجـــز 
وانتقـال عـرش ، ومطاوعـة الریـاح لـه، وفهمـه لحـدیث النمـل، uمانیومنطق الطیر الذي علمـه سـل

 uىووالدة عیســ، توخروجــه مــن بطــن الحــو ، uوقصــة ذي النــون، ملكــة ســبأ فــي طرفــة عــینم
مـن المسـجد الحـرام إلـى  rبحجارة من سجیل وٕاسراء الرسولوهالك أصحاب الفیل ، الخارقة للعادة

  .)١( المسجد األقصى ومنه إلى السماء

فهـذه المزیـة واضـحة فـي دعـوة وعـدم التكلـف والتعقیـد، ، : البسـاطة فـي الـدعوةةسادسال الخصیصة
وال یتكلفــون فــي ، ویخــاطبون النــاس علــى قــدر عقــولهم، فــإنهم یســیرون مــع الفطــرة، األنبیــاءجمیــع 

دعـــوتهم كمـــا یفعـــل بعــــض الزعمـــاء والمصـــلحین وال یعقـــدون األمــــور أو یخـــاطبون النـــاس بمــــا ال 
وال بد لنجاح الدعوة من سلوك ، في الدعوة والتبلیغ، یفهمون أو یدركون "بل یسلكون طریق الحكمة

وعــدم التكلــف فــي دعــوة النــاس أو ، فــي البعــد عــن األســالیب الصــناعیة والتصــنیع األنبیــاءطریــق 
والعــالم ، الــذي یفهمــه الكبیــر والصــغیر، وٕاقامــة الحجــة علــیهم بــالنطق والبرهــان العقلــي، بتهممخــاط

، علـى خصـمه العنیـدالقویـة یقیم الحجة  ووه األنبیاءمن خصائص uانظر إلي إبراهیم، والجاهل
ـْمِس ِمـَن َقـاَل إِْبـَراِهيُم َفـإِنَّ اهللاََّ (ر السبل وأظهـر البـراهین الدافعـة ویقطع علیه الطریق بأیس َيـْأِيت بِالشَّ

ا ِمَن اْملَْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللاَُّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِنيَ  ِق َفْأِت ِهبَ ْرشِ   . )٢٥٨ :البقرة()اْملَ

ولهذا نجد أن أنجح طریق للدعوة هو (األسلوب الفطـري) الـذي یخاطـب الفطـرة بعیـدًا عـن 
  )٢( العویصة.واألمور ، والمناهج الكالمیة، األسالیب الصناعیة

وٕالـى ، : وضوح الهدف والغایة في الدعوة فهـم یـدعون النـاس إلـى هـدف واضـحةسابعال الخصیصة
ُقــْل (والرسـلین  األنبیــاءس فیهــا وال غمـوض اسـتمع إلـى قولــه تعـالى مخاطبـًا خـاتم بال لـ، فكـرة بینـة

كِنيَ َهِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاَِّ َعَىل  ْرشِ َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهللاَِّ َوَما َأَنا ِمَن اْملُ   . )١٠٨یوسف آیة ()َبِصَريٍة َأَنا َوَمِن اتَّ

وغایـة ، ذات هدف واضح، الكرام إنما دعوا الناس إلى رسالة ربانیة األنبیاءوهكذا نجد أن 
تخفــي وراءهــا الغــرض والهــدف مــن تلــك  التــيوهــم فــي دعــوتهم ال یســلكون الطــرق الملتویــة ، نبیلــة

  )٣(الدعوة.

                                                 
 ). ٧٤- ٧١انظر: النبوة واألنبیاء: الندوي (ص )١(
 ). ٧٣انظر: النبوة واألنبیاء: الندوي (ص  )٢(
  ).٣٥النبوة واألنبیاء: الندوى (ص )٣(
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، )١(أنهم یخیرون عند الموتأنهم یخیرون عند الموت بین الدنیا واآلخرة.  :الثامنة الخصیصة
ِإنَّ اللََّه «َیُقوُل:  rَعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُكْنُت َأْسَمُع َكِثیًرا َرُسوَل اللَِّه كما جاء ، rولذلك خیر النبي 

U  ََفَلمَّا َحَضَر َرُسوَل اللَِّه » َال َیْقِبُض َنِبی ا َحتَّى ُیَخیَِّرهr َفَكاَنْت آِخُر َكِلَمٍة ِسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه
r :ِفیَق اْألَْعَلى ِمَن اْلَجنَّةِ «َیُقوُل ِذي َكاَن َیُقوُل: َفُقْلُت: ِإًذا َواللَِّه َال َیْخَتاُرَنا َوَعَرْفَنا َأنَُّه الَّ » َبِل الرَّ

هُ  Uإِنَّ اهللاََّ « َ ريِّ ى ُخيَ ا َحتَّ َأنَُّه َال ُیْقَبُض َنِبيٌّ  األنبیاءِمْن َخَصاِئِص ،قال ابن حجر" )٢(»َال َيْقبُِض َنبِي 
  )٣(."َحتَّى ُیَخیََّر َبْیَن اْلَبَقاِء ِفي الدُّْنَیا َوَبْیَن اْلَمْوتِ 

،ودفن علیه الصالة والسالم في نفس موطن )٤(أنهم یدفنون حیث یموتون :التاسعة الخصیصة
: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه tَقاَل َأُبو َبْكٍر:  یدفنون حیث یموتون. األنبیاءموته في حجرة عائشة؛ ألن 

r :٥(.»َلْن ُیْقَبَر َنِبيٌّ ِإالَّ  َحْیُث َیُموتُ «َیُقوُل(  
ن اهللا أوحى إلى األرض أال تأكل أل،)٦(ال تأكل األرض أجسادهم األنبیاءأن  :العاشرة الخصیصة

ِإنَّ ِمْن َأْفَضِل َأیَّاِمُكْم َیْوَم : «rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َأْوِس ْبِن َأْوسٍ  كما جاء األنبیاءأجساد 
َالِة ِفیِه، َفِإنَّ  ْعَقُة، َفَأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصَّ  َصَالَتُكْم اْلُجُمَعِة، ِفیِه ُخِلَق آَدُم، َوِفیِه النَّْفَخُة، َوِفیِه الصَّ

                                                 
). الناشر: بیت األفكار ١/١٩٢انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي: محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا التویجري، ( )١(

  م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الدولیة، الطبعة: األولى، 
) مسند ٢/٥٦٣) (١١٣٧أخرجه اسحاق بن راهویه في مسنده، باب ما یروى عن عبد اهللا بن عامر رقم ( )٢(

إسحاق بن راهویه: أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهویه 
المدینة المنورةالطبعة:  -هـ)،تحقیق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، الناشر: مكتبة اإلیمان ٢٣٨(المتوفى: 
) غریب جدًا، وقال عنه ابن جریر في ٣/٢٧٦في تفسیر القرآن ( قال عنه ابن كثیر، ١٩٩١ – ١٤١٢األولى، 

، ) فیه جویبر وهو ضعیف٩/٢٨١) في إسناده نظر، وقال عنه هیثمي في مجمع الزوائد (١/٦٥تاریخ الطبري (
  ) غریب.٣/٤٢٨وقال عنه ابن عساكر في تاریخ دمشق (

  ).١٠/١٣١فتح الباري : ابن حجر ()٣(
)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: زین الدین ٢/٣٥٤لجامع الصغیر: المناوي (انظر: التیسیر بشرح ا )٤(

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، 
  ه.١٣٥٦مصر،الطبعة: األولى،  –)الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى ٣/٢٧٩(
) مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اهللا أحمد بن ١/٢٠٦سند أب بكر الصدیق(أخرجه أحمد في مسنده، م )٥(

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهللا  - محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني،تحقیق: شعیب األرنؤوط 
  م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١بن عبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

  ).٩٢الرسل والرساالت: األشقر(صانظر: )٦(
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 -َیْعِني َبِلیَت  - َالتَُنا َعَلْیَك َوَقْد َأَرْمَت؟َفَقاَل َرُجٌل: َیا َرُسوَل اللَِّه َكْیَف ُتْعَرُض صَ » َمْعُروَضٌة َعَليَّ 

  .)١(»األنبیاءِإنَّ اللََّه َقْد َحرََّم َعَلى اْألَْرِض َأْن تَْأُكَل َأْجَساَد «َفَقاَل: 
وقد مر النبي علیه  )٢(: أنهم أحیاء في قبورهم حیاة برزخیة اهللا أعلم بها،الحادیة عشر الخصیصة

كما أخبر وعیسى وٕابراهیم وهم یصلون في قبورهم الصالة والسالم في لیلة اإلسراء على موسى 
: َلَقْد رََأْیُتِني ِفي اْلِحْجِر rَقاَل : َقاَل َرُسوَل اِهللا  ،َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ " صلوات اهللا وسالمه علیه.

َبًة َما َوُقَرْیٌش َتْسأَُلِني َعْن َمْسرَاَي، َفَسأََلْتِني َعْن َأْشَیاَء ِمْن َبْیِت اْلَمْقِدِس َلْم ُأْثِبْتَها، َفُكِرْبُت ُكرْ 
وِني َعْن َشْيٍء ِإالَّ َأْنَبْأُتُهْم ِبِه، َوَقْد ُكِرْبُت ِمْثَلُه َقطُّ، َقاَل : َفَرَفَعُه اللَُّه ِلي َأْنُظُر ِإَلْیِه، َما َیْسأَلُ 

، َفِإَذا ُموَسى َقاِئٌم ُیَصلِّي، َفِإَذا َرُجٌل َضْرٌب، َجْعٌد َكَأنَُّه ِمْن ِرَجاِل األنبیاءرََأْیُتِني ِفي َجَماَعٍة ِمَن 
،  َقاِئٌم ُیَصلِّي، َأْقَرُب النَّاسِ  uَشُنوَءَة، َوإَِذا ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم  ِبِه َشَبًها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ

َالُة َفَأَمْمُتُهمْ  uَوإَِذا ِإْبرَاِهیُم    )٣("َقاِئٌم ُیَصلِّي، َأْشَبُه النَّاِس ِبِه َصاِحُبُكْم، َیْعِني َنْفَسُه، َفَحاَنِت الصَّ
: أنَّ أْزَواَج )ي اُهللا َعْنَهاَرضِ (َعْن َعاِئَشَة )٤(أنهم ال یورثون بعد موتهم الثانیة عشر: الخصیصة

، َفَقاَلْت rِحیَن ُتُوفَِّي َرُسوُل اِهللا rالنَِّبيِّ  أَرْدَن أْن َیْبَعْثَن ُعْثَماَن ِإَلى أِبي َبْكٍر َیْسأْلَنُه ِمیَراَثُهنَّ
َوَهَذا ِمْن  قال ابن كثیر: " .)٥(»ال ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدقةً «: rاَل َرُسوُل اهللاِ  قدفَعاِئَشُة: أَلْیَس 

َأنَُّهْم َال ُیوَرُثوَن، َوَما َذاَك ِإالَّ ِألَنَّ الدُّْنَیا َأْحَقُر ِعْنَدُهْم ِمْن َأْن َتُكوَن ُمَخلََّفًة َعْنُهْم،  األنبیاءَخَصاِئِص 
َیْحَتاُجوا َمَعُه ِإَلى َأْن َیْتُرُكوا  َوَأَشدُّ َوآَكُد ِمْن َأنْ ، وجل ِفي َذَراِریِِّهْم َأْعَظمُ  وألن توكلهم على اهللا عز

ِلَوَرثَِتِهْم ِمْن بعدهم ما ال َیْسَتْأِثُروَن ِبِه َعِن النَّاِس، َبْل َیُكوُن َجِمیُع ما تركوه صدقة لفقراء الناس، 
  )٦(."ومحاویجهم وذو َخلَِّتِهمْ 

 

                                                 
) سنن ابن ماجه: ١٠٨٥أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة، باب في فضل الجمعة،رقم( )١(

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 
  یصل عیسى البابي الحلبي،قال األلباني: صحیح.ف -إحیاء الكتب العربیة 

  ).١/١٩٢انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي: التویجري، ( )٢(
  ).٣٤٩أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب اإلیمان، باب االسراء والمعراج، حدیث رقم (  )٣(
) ٨٠انظر: مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة: محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا التویجري،(ص  )٤(

  م. ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١الناشر: دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الحادیة عشرة، 
  ).٤٦٠٦َدقًة، حدیث رقم ( أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب المغازي، باب ال ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا صَ  )٥(
)،تحقیق: علي ٢/١٨٦البدایة والنهایة: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ()٦(

  م. ١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨شیري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: األولى 
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ِألَن اِالْحِتَالم من الشَّْیَطان َفلم ُیَسلط َعَلْیِهم َوَكَذِلَك لم  ؛نهم َال یحتلمونأ" :الثالثة عشر الخصیصة
)١(."ُیَسلط على َأزَواجه تكریما َلهُ   

َال یْنَتقض وضوؤه ِبالنَّْوِم لَكون rَأنه و  )٢(،أنهم تنام أعینهم وال تنام قلوبهم:الرابعة عشرالخصیصة
ِحیح من َقْوله:  األنبیاءقلبه َال یَنام، َوَهَذا من َخَصاِئص  َالة َوالسََّالم، َكَما ثَبت ِفي الصَّ َعَلْیِهم الصَّ

ُه ِجْبِریُل  األنبیاءَناِئَمٌة َعْیَناُه َوَال َیَناُم َقْلُبُه، َوَكَذِلَك rَوالنَِّبيُّ " تََناُم َأْعُیُنُهْم َوَال َتَناُم ُقُلوُبُهْم، َفَتَوالَّ
  )٣( ." ُثمَّ َعَرَج ِبِه ِإَلى السََّماءِ 

 
النبوة والرسـالة فـیٌض إلهـي واصـطفاء  السابقة تدلل أن األنبیاءویتبین مما سبق أن خصائص 

وهـــــذا هــــو معنـــــى االجتبـــــاء  ،ربــــاني، وأن أیـــــًا منهمــــا ال یكـــــون أمـــــرًا مكتســــبًا بحـــــال مــــن األحـــــوال
ـاِس {قـال تعـالى:، واالصطفاء بِِرَسـاَلتي َوبَِكَالِمـي َفُخـْذ َمـآ َءاَتْيُتـَك َقاَل َيا ُموَسى إِّين اْصَطَفْيُتَك َعـَىل النَّ

اكِِرينَ  إِنَّ اهللاََّ اْصَطَفى َءاَدَم َوُنوحًا َوَءاَل إِْبَراِهيَم َوَءاَل ِعْمـَراَن {قال تعالى:و )١٤٤(األعراف/}َوُكن ِمَن الشَّ
  ).٣٣(آل عمران/}َعَىل اْلَعاَملِنيَ 

   

                                                 
)الناشر: المكتبة ١/٥٥تنویر الحوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ()١(

). ٣/٢٧٩هـ.انظر: فیض القدیر: المناوي ( ١٩٦٩ - ١٣٨٩مصر، عام النشر:  –التجاریة الكبرى 
)، ١/٢١١زهري(شرحالزرقاني على موطأ اإلمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري األ

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤القاهرة، الطبعة: األولى،  –تحقیق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة 
انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  )٢(

بیروت،انظر: تنویر الحوالك شرح موطأ  –اء التراث العربي )،الناشر: دار إحی٧/٢٠٤الحنفى بدر الدین العینى (
  ).١/١٠٨مالك: السیوطي (

  ).٣٥٧٠تنام، حدیث رقم (  rأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب كان النبي )٣(
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  املطلب الثاني
  اءــاألنبيات ــصف

  یؤمنون باألنبیاء، وصفات األنبیاء عندهم هي نفس الصفات التي عند أهل السنة.الشیعة 

  :الشیعةعند  األنبیاءأوًال: صفات 
یجب أن یكون متصفًا بأكمل  –كما یجب أن یكون معصومًا  –أن النبي  ونعتقد"

، والفطنة، والصبر، والتدبیر، والسیاسة، من نحو: الشجاعة، الصفات الخلقیة والعقلیة وأفضلها
والذكاء؛ حتى ال یدانیه بشر سواه فیها؛ ألنه لوال ذلك لما صّح أن تكون له الرئاسة العامة على 

  .)١(وال قوة إدارة العالم كله"، جمیع الخلق

لكي تطمئن  ؛أمینًا صادقًا منزهًا عن الرذائل قبل بعثته أیضاً ، كما یجب أن یكون طاهر المولد
  بل لكَي یستحق هذا المقام اإللهي العظیم.، وسإلیه القلوب وتركن إلیه النف

كما نؤمن بعصمتهم ، والمرسلین على حق األنبیاء"نؤمن على اإلجمال بأن جمیع   
وطهارتهم وأما إنكار بنوتهم أو سبهم أو االستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة؛ ألن ذلك یستلزم 

  )٢(إنكار نبینا الذي أخبر عنهم وصدقهم".

، والعدالة والسخاء الصدق للفضائل من أن النبي البد أن یكون جامعاً :الشیعةتعتقد و 
على األمور الدینیة، وأن یكون ذا أنفة  والصبر والشجاعة، والورع واألمانة والوفاء، والزهد والعفة

دنى إشارة أمور بوانتقام وحمیة وذكاء وعلم ومعرفة وتنبیه لألمور بأیسر دلیل، وٕادراك لغوامض األ
تعریض، وأن یكون قادرا على وجوه الكالم في اإلفهام واالستفهام التي بها تتم السیاسة اإللهیة و 

  .)٣(إلى الخیر وهادیاً  لیكون معلماً 

أفضل أهل زمانهم في كمال العقل والذكاء  -األنبیاءأي  -وٕانهم"  :یقول محسن األمین 
یثار جاعة والكرم والسخاوة والجود واإلوالفطنة وعدم السهو وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو والش

وٕانهم منزهون عن كل ما یوجب التنفیر عنهم  ،والغیرة والرأفة والرحمة والتواضع واللین وغیر ذلك
ر األمهات واألزواج ، وأنه یجوز في زوجة النبي أن تكون فیمن یتعلق بهم كدناءة اآلباء وعه

وفي أفعالهم كاألكل على الطریق ومجالسة  ،كافرة كما في امرأتي نوح ولوط وال یجوز كونها زانیة
وغیر ذلك من النقص الموجب سقوط محلهم  ،األرذال وفي خلقتهم كالبرص والجذام والبكم والبله

                                                 
 ).٤٨عقائد االمامیة: المظفر، (ص  )١(
 ).٥٦المصدر السابق (ص  )٢(
 ال بعنوان "عقیدة النبوة عند الشیعة اإلمامیة" بتاریخمق http://www.qadatona.orgانظر:  )٣(

٣٠/٨/٢٠١٢. 

http://www.qadatona.org
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ن أول من استعملها إدریس ، إ :اعات الدانیة بالحیاكة التي قیلمن القلوب ، وقد یورد على الصن
  .)١(" باختالف األزمانولعل ذلك یختلف  األنبیاءوبالرعي الذي كان یقع من 

مما سبق أستنتج وأالحظ أن الشیعة أوجبت لألنبیاء الصفات التي تلیق بهم، وٕان كانت 
كالمهم وحدیثهم دائمًا عن اإلمام هذه الصفات مجملة غیر مفصلة في كتبهم، وذلك ألن 

  وأفضلیته عن األنبیاء وما ذكرته في هذا المطلب هو كل ما قالته الشیعة في خصائص األنبیاء.

 :عند أهل السنة األنبیاء: صفات ثانیا
وسـفراء اهللا إلـى خلقـه مـن ، الرسـل صـلوات اهللا وسـالمه علـیهم هـم حملـة الرسـاالت اإللهیـة

ورجـال بمثـل هـذه المهمـات البـد أن یكونـوا القـدوة الحسـنة والنمـوذج ، واإلرشـادأجل الهدایة والـدعوة 
 التــي، ویجــب أن یكونــوا متصــفین بكــل الصــفات الخلفیــة، األعلــى فــي الســلوك والمعاملــة واألخــالق

  تؤهلهم للقیام بواجبهم وأداء مهامهم. 

وأنهــم الصــفوة ، تــدل علـى مكانــة الرســل التــيوقـد ورد فــي القــرآن الكــریم العدیـد مــن اآلیــات 
ًة َهيُْدوَن (ویدل على ذلك قوله تعالى: ، للبشریة األعلىوالمثل ، المختارة من خلق اهللا مَّ َوَجَعْلنَاُهْم َأئِ

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا الِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ ْريَ ومنـه مـا ، )٧٣: األنبیاء()َعابِِدينَ  بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اْخلَ
اً (: ورد في شأن إبراهیم بِي  يًقا نَّ ُه َكاَن ِصدِّ ـًة (، )٤١مـریم: ()َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ
ـكَِني ( َقانًِتا هللاَِِّ َحنِيًفـا َوَملْ َيـُك  ْرشِ اٍط ُمْسـَتِقيمٍ ١٢٠ِمـَن اْملُ النحـل: (، )) َشـاكًِرا ِألَْنُعِمـِه اْجَتَبـاُه َوَهـَداُه إَِىل ِرصَ

َقاَل َيا ُموَسى إِينِّ اْصَطَفْيُتَك َعَىل النَّاِس بِِرَساالِيت َوبَِكالِمي (وفي موسى ورد قوله تعالى:  .)١٢١-١٢٠
َلًصـا َوَكـاَن (، )١٤٤األعراف: (، )اكِِرينَ َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن ِمَن الشَّ  ـُه َكـاَن ُخمْ َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب ُموَسى إِنَّ

ا ْبنَاُه َنِجي  ا، َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِِب الطُّوِر اْألَْيَمِن َوَقرَّ َواْذُكـْر ِيف (وفي إسـماعیل:  .)٥٢-٥١مریم: ()َرُسوًال َنبِي 
َكاِة َوَكـاَن ِعنـَد رَ اْلكَِتاِب إِْسَامِعيَل  الِة َوالزَّ ا. َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّ بِي  ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوال نَّ ـِه إِنَّ بِّ

ا یـرد قـول اهللا ، والمرسـلین األنبیـاءوفي إبـراهیم أیضـًا وأبنائـه وأحفـاده مـن ، )٥٥-٥٤مریم: (، )َمْرِضي 
ا َأْخَلْصـنَاُهْم بَِخالَِصـٍة ِذْكـَرى واْذُكْر ِعَباَدنَ (تعـالى:  ا إْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِيل اْألَْيِدي َواْألَْبَصاِر إِنَّ

ْصَطَفْنيَ اْألَْخَيـاِر َواْذُكـْر إِْسـَامِعيَل َواْلَيَسـَع َوَذا اْلكِْفـِل َوُكـلٌّ  ُْم ِعنَْدَنا َملَِن اْملُ اِر َوإِهنَّ ص: (، )ِمـَن اْألَْخَيـارِ  الدَّ

٤٨-٤٥( .  
وأنهـــم كـــانوا ، فهـــذه اآلیـــات جمیعهـــا تـــدل علـــى أن الرســـل اجتبـــاهم اهللا تعـــالى واصـــطفاهم

تنفـر منهــا  التـيمبــرئین مـن العیـوب والنقـائص الخلقیــة واألمـراض ، متصـفین بكـل الصـفات الخلقیـة

                                                 
)١(http://www.alamin-sy.com  ٣٠/٨/٢٠١٢" بتاریخ موقع السید محسن األمین العاملي الدمشقي. 

http://www.alamin-sy.com
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یصــیبهم مــرض یقتضــى النفــرة مــنهم وعــدم قبــول دعــوتهم فیكــون ذلــك حجــة  مفلــ، الطبــائع البشــریة
كحسـن  ،وأما صفاتهم الخلقیة فهي كل كمال بشرى یلیق بهم ،نكار دعواهم فتضیع فائدة الرسالةإل

فیجــب أن یتصــف ، وغیرهــا مــن الصــفات المحمــودة، والحلــم، والعــدل، والصــبر والشــجاعة، الخلــق
فلــو اتصــفوا ، واالقتــداء بهــم، والنــاس مــأمورون بإتبــاعهم، ة للنــاسألنهــم قــدو ، الصــفاتبتلــك رســل ال

ومنهیـین عـن االقتـداء بهـم ، بغیر هذه الصفات لكان الناس مأمورین باالقتداء بهم بحكم أنهم رسـل
  )١(وكون الناس مأمورین منهیین في وقت واحد محال.، لسوء سلوكهم

واألمانـة، والفطانـة. والتبلیـغ فـي  فصفات الرسل واألنبیاء الواجبـة فـي حقهـم هـي: الصـدق،
والصـــفات المســـتحیلة فـــي حقهـــم أضـــداد الواجبـــة وهـــي: الكـــذب، والخیانـــة،  )٢(،حـــق الرســـل خاصـــة

والبالدة، والكتمـان. والصـفات الجـائزة فـي حقهـم هـي كـل صـفة یمكـن اتصـافهم بهـا باعتبـارهم بشـًرا 
مـــن األعـــراض كـــاألمراض  یفعلـــون مـــا یفعـــل ســـائر البشـــر كالنكـــاح، ویصـــیبهم مـــا یصـــیب البشـــر

صـحیح ال یعـارض  المعتادة، وقیل غیر المنفرة، هذا التقسیم ذكره بعض علماء العقائد، وهو تقسیم
  .الحدیث عن الصفات الواجبة وستقصر ،دلیًال نقلی ا وال عقلی ا

  ما یجب للرسل: 

هناك من الصفات الالزمة لتحقق النبـوة وبـدونها لـن یـتمكن الرسـول مـن القیـام بمهـام إبـالغ دعوتـه 
  إلى الناس. وتتمثل تلك الصفات فیما یلي: 

وهي وٕان كانت صفة ضروریة ، الصدق من الصفات الالزمة للنبوة والمالزمة لها )٣( :الصدق -١
وقد ، بل هي من الصفات الفطریة فیهم، ة الزمةفإنها بالنسبة لألنبیاء ودعوتهم صف، للبشر جمیعاً 

اشتهر الرسول صلوات اهللا وسالمه علیه بالصـدق حتـى كـان یلقـب بالصـادق األمـین. وعـرف عنـه 
فـي أحـد الطرقــات ، ذلـك وشـاع بـین أهـل مكـة. فقــد روى أن رجـًال مـن سـادة قـریش لقــي (أبـا جهـل)

أنشـدك بـاهللا هـل محمـد صـادق أم ، ي وغیـركفاستوقفه ثم قال له: یا أبا الحكم لیس هنا غیر ، بمكة
كم عكاذب؟ فأجابه أبو جهل بكل صراحة: واهللا إن محمدًا صادق وما كذب قط. فقال فما الذي یمن

، فـأطعموا فأطعمنـا، فقال أبو جهل: تنافسـنا نحـن وبنـو هاشـم وتنازعنـا الزعامـة والفخـر ؟من إتباعه
ثــم ، (أي اســتوینا وٕایــاهم فــي الســبق والفخــر)، هــاوأجــاروا فأجرنــا حتــى كنــا كفرســي ر ، وســقوا فســقینا

وفـي هـذا أنـزل ، ث منا نبي فمن أین نـأتیهم بنبـي؟ واهللا ال نـؤمن بـه وال نتبعـهیزادوا علینا فقالوا: بع
                                                 

 ). ١٦٨انظر: دراسات في العقیدة اإلسالمیة: الجلي (ص)١(
لبنان،  –)الناشر: دار الندوة الجدیدة، بیروت ١٢٣انظر: تبسیط العقائد اإلسالمیة: حسن محمد أیوب (ص)٢(

 ) . ١٢١م، الصفات الواجبة والمستحیلة والجائزة: العفیفى، (ص ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة: الخامسة، 
ة والجائزة: )، الصفات الواجبة والمستحیل١٣٩انظر:تبسیط العقائد اإلسالمیة:حسن أیوب(ص)٣(

 ).١٢١العفیفى،(ص
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ُبوَنَك (اهللا جل ثناؤه تسـلیة لنبیـه:  ُْم َال ُيَكذِّ ُه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفإِهنَّ َوَلكِنَّ الظَّاملَِِني بَِآَيـاِت َقْد َنْعَلُم إِنَّ
َحُدونَ  عـن أمـر ، وحني سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حـرب قبـل إسـالمه. )١()٣٣األنعـام: ()اهللاَِّ َجيْ

قائال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فرد أبو سـفيان ينفـي الكـذب عـن الرسـول ، حممد
r :٢(".عىل اهللاویكذب  ليدع الكذب عىل الناسفعرفت أنه مل يكن "فقال هرقل(  

، )َوَصـَدَق اهللاُ َوَرُسـوُلهُ (قـول اهللا تعـالى: ، ومما یدل من القرآن على لزوم الصدق لألنبیـاء
ـَوى إِْن ُهـَو إِالَّ َوْحـٌي ُيـوَحى(وقولـه: ، )٢٢األحـزاب: ( . كمـا أن العقـل )٤-٣الـنجم: ()َوَما َينطِـُق َعـِن اْهلَ

وتصـدیق ، فلو لـم یصـدقوا للـزم الكـذب فـي أخبـاره، أن اهللا أیدهم بالمعجزات، بصدقهمیستلزم القول 
والرســل معصــومون عــن ، كمــا أن الكــذب معصــیة ،والكــذب علــى اهللا تعــالى محــال، الكــاذب كــذب

 إضافة إلى أنهم لو كذبوا لما وثق الناس بهم فتضیع فائدة الرسالة. ، المعاصي
  )٣( للرسل علیهم الصالة والسالم األمانة، وهي العصمة. بیج العصمة: واألمانة: أ - ٢

وهي  - حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمعصیة. ویستحیل علیهم ضدها والعصمة هي: "
  )٤("الخیانة

فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر، والسرقة، والكذب، وأمثال ذلك من "
كما أنهم محفوظون باطنا من الحسد والكبر والریاء وأمثال ذلك من ، المنهیات والمستقبحات

باألمانة أنهم لو خانوا بفعل المعصیة لكان  اتصافهمالمنهیات الباطنة. والدلیل على وجوب 
أتباعهم مأمورین من اهللا بفعل المعصیة التي فعلها الرسول، ألن أتباع الرسل مأمورون من اهللا 

كما أن  صفة قرینة للصدق فال یكون الكاذب أمیناً  هوأحوالهم وهذوأفعالهم  باتباع الرسل في أقوالهم
وضد األمانة الخیانة واهللا  واألمین صادقاً  ؛ لذا یلزم أن یكون الصادق أمیناً الخائن ال یكون صادقاً 

سبحانه وتعالى یستحیل أن یأتمن الخائن لحمل رسالته إلى الناس كیف وقد قدمنا أن الرسل 

                                                 
. تفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر )١١/٣٣٣جامع البیان: الطبري، (انظر:  )١(

) تحقیق: عبد اهللا محمود شحاته، الناشر: دار إحیاء التراث، بیروت، الطبعة: ٢/١٢٠األزدي البلخى (
  هـ.  ١٤٢٣األولى

الناس إلى اإلسالم والنبوة... حدیث  rأخرجه البخاري  في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب دعاء النبي )٢(
  ).٢٩٤١رقم (

 ).١٢٢انظر: الصفات الواجبة والمستحیلة والجائزة: العفیفى،(ص)٣(
 ). ١٢٣انظر: تبسیط العقائد اإلسالمیة: حسن أیوب (ص)٤(
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: قد العصمةو)١("ارة من البشر تتمتع بالكمال الخلقي المستلزم لكل صفات الفضائلخالصة مخت
  سبق الحدیث عنها في المبحث الثاني من الفصل األول.

والرسل الكرام  األنبیاءوقد قام  ،والرسل أمناء على الوحي اإللهي األنبیاء: أن یكون یراد باألمانةو 
بأنه ، وكان كل نبي یخاطب قومه قائالً ، وكلت إلیهم على الوجه األكمل التيجمیعًا بأداء األمانة 

 .)٢٤التكویر: (، )َوَما ُهَو َعَىل اْلَغْيِب بَِضنِنيٍ (ناصح أمین لهم. كما وصف اهللا تعالى نبیه بقوله: 
ولما اطمأن الناس ، لتغیرت مظاهر الرسالة وتبدلت األنبیاءولو لم تكن األمانة صفة أساسیة في 

شیئًا مما أوحي r: "لو كتم محمد )رضي اهللا عنها(إلى الوحي المنزل. لهذا قالت السیدة عائشة 
َشى النَّاَس َواهللاَُّ َأَحقُّ َأْن (لكتم:  )تعالى( إلیه من كتاب اهللا ِفي ِيف َنْفِسَك َما اهللاَُّ ُمبِْديِه َوَختْ َوُختْ

َشاهُ  َعَبَس َوَتَوىلَّ (مثل قوله تعالى: rولكتم أیضًا اآلیات التي فیها عتاب له  )٢(.)٣٧األحزاب: ()َختْ
ِخَن ِيف األَْرِض (وقوله تعالى: ، )٢- ١عبس: ()َأن َجاءُه اْألَْعَمى ى ُيثْ ى َحتَّ َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْرسَ

ْنيَا َواهللاَُّ ُيِريُد اآلِخَرَة  ُكْم فِيَام َأَخْذُتْم َعَذاٌب ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ َن اهللاَِّ َسَبَق ملََسَّ َواهللاَُّ َعِزيٌز َحكِيٌم. لَّْوالَ كَِتاٌب مِّ
إِينِّ َلُكْم (. ومما یدل من القرآن الكریم على أمانة الرسل قول اهللا تعالى: )٦٨-٦٧األنفال: ()َعظِيمٌ 

  . )١٠٧الشعراء: ()َرُسوٌل َأِمنيٌ 
لو جاز أن یكون الرسول خائنا َلَغیََّر في الشرائع  أنه في لاألمانة: فتتمثلى أما الداللة العقلیة ع

اإللهیة وألفسد في األحكام التي یتلقاها عن اهللا تعالى فیضیع بذلك الغرض من رسالته وهو 
وحده، واهللا تعالى ال یحب المفسدین وال یؤید الخائنین فكیف  )تعالى(الصالح والعمل بأوامر اهللا 

أن رسل اهللا تعالى قد كانوا جمیعا أمناء في تبلیغ ما  نفال بد إذ ؟!یؤید من خانه وینصره ویظهره
تبلیغهم كل ما أرسلهم اهللا تعالى به وأداء رسالتهم ووظیفتهم  األنبیاءحملوا ومن كمال صفة 

والخیانة نقص ال یلیق بذواتهم صلوات اهللا ، عدم األمانة یؤدي إلى الخیانةن أل ؛المتمثلة في ذلك
 وٕاذا انتفت الخیانة ثبتت األمانة. ، وسالمه علیهم أجمعین

وقــد التــزم الرســل  ،إلیـه او لهـو إیصــال الرســل جمیـع مــا أمــروا بتبلیغــه إلـى مــن أرســ )٣( :التبلیــغ -٣
 )علیه السالم(دون أن ینقصوا حرفًا أو یخفوا شیئًا مما نزل علیهم. فهذا نوح ، بذلك في دقة وأمانة

ُغُكـْم ِرَسـاالِت (یقول عنه القرآن الكریم:  بِّ اْلَعـاَملَِني. ُأَبلِّ ـن رَّ َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِيب َضالَلٌة َوَلكِنِّي َرُسوٌل مِّ

                                                 
 ). ١٢٣انظر: المصدر السابق(ص)١(
لبنان،  –) الناشر: دار القرآن الكریم، بیروت ٢/٩٨انظر: مختصر تفسیر ابن كثیر: محمد علي الصابوني،( )٢(

  م. ١٩٨١ -هـ  ١٤٠٢الطبعة: السابعة، 
)، الصفات الواجبة والمستحیلة والجائزة: العفیفى، ١٤١انظر: تبسیط العقائد اإلسالمیة:حسن أیوب(ص)٣(

 ). ١٤٤(ص
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َفَتـَوىلَّ َعـنُْهْم (. وقـال عـن صـالح: )٦٢-٦١األعـراف: ()الَ َتْعَلُمـونَ  َريبِّ َوَأنَصُح َلُكْم َوَأْعَلـُم ِمـَن اهللاَِّ َمـا
 .)٩٣األعـراف: ()َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغـُتُكْم ِرَسـاالِت َريبِّ َوَنَصـْحُت َلُكـْم َفَكْيـَف آَسـى َعـَىل َقـْوٍم َكـافِِرينَ 

فـإن اهللا سـبحانه ، یبقـى ألحـد عـذر یـوم القیامـة ولـئال ؛والغرض من التبلیغ قطع الحجة على الناس
ـا (وأرحم من أن یعذبه بدون ذنـب: ، انا قبل أن یبلغه الرسالةنسوتعالى أكرم من أن یعذب أ َوَما ُكنَّ

ى َنْبَعَث َرُسوًال  بَِني َحتَّ هَ (. )١٥اإلسـراء: ()ُمَعذِّ ى َيْبَعَث ِيف ُأمِّ ا َرُسوًال َيْتُلـو َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّ
 . )٥٩القصص: ()َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِكِي اْلُقَرى إِالَّ َوَأْهُلَها َظاملُِونَ 

ـَك (األدلة النقلیة على التبلیغ قـول اهللا تعـالى: ومن  بِّ ْغ َما ُأنـِزَل إَِلْيـَك ِمـن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأهيُّ
ْ َتْفَعْل  ْغَت ِرَساَلَتهُ َوإِن ملَّ ومما یدل من العقل على وجوب تبلـیغهم علـیهم الصـالة ، )٦٧المائدة: ()َفَام َبلَّ

ولكنــا ، والخیانــة نقــص ال یلیــق بهــم، أنهــم لــو كتمــوا شــیئًا ممــا أمــروا بتبلیغــه لكــان خیانــة، والســالم
ولو جاز ، العلم ملعونوالالزم باطل ألن كاتم ، ألن اهللا أمرنا باالقتداء بهم ؛ن بكتمان العلمو مأمور 

تحمـل تأنبیـه ولومـه صـلوات  التـيتلـك اآلیـات السـابقة rعلیهم كتمان شـيء لكـتم الرسـول األعظـم 
َشـاهُ (اهللا وسالمه علیه مثال:  ـاَس َواهللاَُّ َأَحـقُّ َأْن َختْ َشـى النَّ ِفي ِيف َنْفِسَك َمـا اهللاَُّ ُمْبِديـِه َوَختْ األحـزاب: ()َوُختْ

٣٧( . 

ــة -٤ ــرِ  ":وهــي)١( :الفطان ــِرُد َعَلْیــِه ِمــن الَغْی ــا َی وذلــك بــأن یكــون )٢("جــوَدُة اْســِتعداِد الــذِّْهِن ِإلْدراِك َم
ویتصــرف فیــه علــى حســب مــا  ســریعاً  یــدرك مــا یــدور حولــه مــن األمــور إدراكــاً  ذكیــاً  الرســول فطنــاً 

على إقناع من یـدعوهم مـن  والفطنة الزمة للرسول حتى یكون قادراً  ،یقتضي العقل الحكیم األكمل
للمعانــدین الجاحــدین وحتــى یــتمكن مــن إزالــة الشــبهة والشــك مــن  أهــل اإلنصــاف واالعتــدال خالفــاً 

 نفوسهم.

كــان الرســل جمیعــًا   وقــد الباطلــةلــزام المخــالفین، وٕافحــام المعانــدین ورد دعــاویهم فالفطانــة إل    
قل والرشد. وفـي هـذا یقـول اهللا تعـالى: على درجة عظیمة من النباهة والذكاء الخارق مع كمال الع

. ویمكن اإلشارة إلى ما ورد في القـرآن )٥١: األنبیاء()َوَلَقْد آَتْينَآ إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملِِنيَ (
َفَجَعَلُهـْم ُجـَذاًذا إِالَّ (مع قومـه وجدالـه معهـم كمـا فـي قولـه تعـالى:  uالكریم من مواقف إلبراهیم 

ُه َملَِن الظَّاملَِِني َقاُلوا تِنَا إِنَّ ُهْم إَِلْيِه َيْرِجُعوَن َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا بَِآِهلَ ْم َلَعلَّ َسِمْعنَا َفًتـى َيـْذُكُرُهْم ُيَقـاُل َلـُه  َكبًِريا َهلُ
                                                 

)، الصفات الواجبة والمستحیلةوالجائزة: العفیفى، ١٤٠انظر: تبسیط العقائد اإلسالمیة:حسن أیوب(ص)١(
 ). ١٤٥(ص

بیدي ()٢( )، وانظر: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى، ٣٥/٥١٠تاج العروس: الزَّ
 ر: دار الدعوة. )، الناش٢/٦٩٥أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار،(
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تِنَا َيا إِْبَراِهيُم َقاَل َبْل َفَعَلُه إِْبَراِهيُم َقاُلوا َفْأُتوا بِِه َعَىل َأْعُنيِ النَّاِس  ُهْم َيْشَهُدوَن َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا بَِآِهلَ َلَعلَّ
ـاملُِ  ُكـْم َأْنـُتُم الظَّ طُِقوَن َفَرَجُعوا إَِىل َأْنُفِسـِهْم َفَقـاُلوا إِنَّ  وَن ُثـمَّ ُنكُِسـوا َعـَىل َكبُِريُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِْن َكاُنوا َينْ

طُِقونَ  َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاَِّ َما ال َينَفُعُكْم َشْيًئا (إلى قوله تعالى:  )ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما َهُؤَالِء َينْ
ـا َتْعُبـُدوَن ِمـن ُدوِن اهللاَِّ َأَفـال َتْعِقُلـونَ  ُكْم. ُأفٍّ لَُّكـْم َوملَِ مـع الطغـاة  قفـهومو ، )٦٧-٥٨: األنبیـاء()َوال َيُرضُّ

ــهِ (والــوارد فــي قولــه تعــالى: ، الــذین نــازعوا اهللا ــَراِهيَم ِيف َربِّ ــِذي َحــاجَّ إِْب إلــى قولــه تعــالى: )َأَملْ َتــَر إَِىل الَّ
  . )٢٥٨البقرة: ()َواهللاَُّ الَ َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِنيَ (

، وكمال العقل والرشدلم یبعث نبي إال وكان على جانب عظیم من الذكاء والنباهة ف هوعلی
فبالفطانة یستطیع النبي أو الرسول أن یعرف ما ُیلقى إلیه من وحي، وبها یستطیع أن یحفظه وال 
ینساه، وبها یستطیع أن یبلغه كما أوحي به إلیه، وبها یستطیع بعد ذلك أن یعالج أمته بالتربیة 

  .ع أن یحاجج ویجادل الخصومالحكیمة، والقیادة السلیمة، وفق طبائعهم وأخالقهم، وبها یستطی
وربمـا وصـل بعضـهم إلـى حالـة ، وتضـعف قـواهم العقلیـة، وٕاذا كـان البشـر یعتـریهم الـنقص

فــي القمــة العلیــا مــن رجاحــة العقــل  یظلــونالكــرام  األنبیــاءفــإن ، (الخــرف) عنــد بلــوغ مــن الشــیخوخة
وال یمكــن أن تضــعف ، قــد حفظهــم برعایتــه )لىاتعــ(ألن اهللا  ؛مهمــا امتــدت أعمــارهم، وقــوة التفكیــر

، یراعـاهم ویحفظهـم مـن الـنقص والعجـز )سـبحانه(ألنـه  ؛حواسـهم الفكریـة وتتعطـل مـواهبهم العقلیـة
  وذلك فضل اهللا یؤتیه من یشاء واهللا ذو الفضل العظیم.

قـول اهللا ، وما وهبهم اهللا من مواهـب عقلیـة، ومن األدلة النقلیة على فطانة الرسل وذكائهم
ُتنَا آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعـَىل َقْوِمـهِ  َوتِْلَك (تعالى:  ْم بِـالَّتِي ِهـَي َأْحَسـنُ (، )٨٣األنعـام: ()ُحجَّ النحـل: ()َوَجـاِدْهلُ

  . )٣٢هود: ()َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا(، )١٢٥

إقامــة الحجــة علــى مــن أمــا األدلــة العقلیــة: فــإن الرســل لــو لــم یكونــوا فطنــاء لمــا اســتطاعوا 
  والعبث على هللا تعالى محال. ، فیكون إرسالهم عبثاً ، أرسلوا إلیهم

كمــا ، لبیــان الشــرائع واألحكــام بعــد بیــان العقیــدة الحــق، فالرســل أجمعــون أرســلوا إلــى النــاس
أرسلوا إلقامة الحجـج والبـراهین علـى إثبـات دعـواهم وٕابطـال شـبه المعانـدین فلـو لـم یتمتعـوا بالـذكاء 

حدة العقل وسرعة البدیهة لما استطاعوا الدفاع عن الحق الذي جاءوا به وبیان زیف الباطل الذي و 
  )١(یتمسك به المعاندون.

  

                                                 
  ). ١٧١انظر: دراسات في العقیدة اإلسالمیة: الجلي (ص)١(
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  رابعملبحث الا
  األنبياءوظائف 

  
  
  
  
  

  :ویتكون من مطلبین
  

  .عند الشيعة األنبياء: وظائف املطلب األول
  
  

  .عند أهل السنة األنبياءوظائف املطلب الثاني: 
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  املطلب األول
  عند الشيعة األنبياءوظائف 

  ، عندهم هي نفس الصفات التي عند أهل السنة األنبیاءالشیعة یؤمنون باألنبیاء وصفات 

  وظائف النبي عند الشیعة:

  تلقي الوحي وٕابالغ الناس رساالت اهللا. )١

 تفسیر الوحي اإللهي وبیان مقاصده. )٢

  المستجدةبیان أحكام الموضوعات  )٣

  رد الشبهات والتشكیكات االعتقادیة. )٤

  المحافظة على الدین ومنع وقوع التحریف فیه. )٥

  القضاء بین الناس وتطبیق ما أنزل اهللا من أحكام القوانین. )٦

  )١(س السیاسیة واالجتماعیة واألمنیةالحكم والرئاسة العامة وقیادة أمور النا )٧

فكان بوجوده الشریف یسد الخلل الذي  ،في حیاته هذه الوظائف التي كان یقوم بها النبي األكرم
  )٢(وها نحن نشیر وحسب الترتیب إلى تلك الوظائف بصورة إجمالیة:، یحصل في تلك المجاالت

ال ریب أن هذه و لقد كان النبي مبینًا ألحكام جمیع المسائل المستحدثة التي تحتاج األمة "  ) أ
حیث تواجه األمة دائمًا مسائل مستحدثة األمر الذي یقتضي وجود rالحاجة استمرت بعد رحیله 

شخصیة تستطیع أن تبین لألمة أحكام تلك المسائل المستجدة التي لم تقع في زمن الرسول لكي 
ولذلك  ،وقد واجهت األمة بالفعل الكثیر من تلك المسائل التي تحیرت في حلها، أحكامهrیوضح 

فالتجأت إلى أدلة  ،ة عّمن یضع لها العالج الناجع والحل النافعأخذت األمة تشّرق وتغّرب باحث
  ."ظنّیة وتخیالت لم تزدها إّال حیرة وضیاعاً 

في حال حیاته المباركة یقوم بتوضیح وتفسیر قسم من اآلیات وبیان rلقد كان النبي األكرم " ب)
ن بقیت هذه الحاجة تالزم لك، وكان یسد بذلك حاجة المسلمین ،األبعاد المختلفة للقسم اآلخر منها

المسلمین بعد رحیله حتى أنهم انقسموا في تفسیر قسم من اآلیات بل اختلفوا حتى في اآلیات التي 
  ."تتعلق بالوضوء وحّد السارق والفرائض اختلفوا اختالفًا شدیداً 

                                                 
 م ٨/٢/٢٠١١االربعاء   www.ijtehadat.comموقع اجتهادات )١(
  موقع مؤسسة االمام الصادق  )٢(

٨/٢/٢٠١١االربعاء     http/imasdeq .com/ar.php/page.viewArticleAr/linked.٢٦٧٠  

http://www.ijtehadat.com
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شكاالت التي یثیرها الیهود والنصارى یتصدى للرد على الشبهات واإلrكما كان الرسول " ج)
وبقیة األقوام والملل القاطنة في المدینة أو الذین یترددون علیها. ویشهد على ذلك وبصورة جلیة 

ولقد بقیت هذه المهمة على قوتها بعد رحیل ، uلوهیة المسیح أاآلیة التي تدل على إبطال 
شكاالت التي أثارها أحبار الیهود حیث انحدر إلى المدینة سیل من الشبهات واإلrالرسول 

اإلجابة عن rوأّن تاریخ الخلفاء وعجز الكثیر من أصحاب الرسول ، وقساوسة النصارى وغیرهم
تلك اإلشكاالت ورّد الشبهات شاهد صدق على بقاء تلك الحاجة وبقاء تلك الثغرة التي تركها 

  ."رحیل الرسول مفتوحة

لتي انبرى للقیام بها ن مسألة حفظ وصیانة الرسالة اإلسالمیة من التحریف والوضع والجعل اإ" د)
فلقد كانت محاولة ، الكرام مرورال یمكن تجاهلها والمرور علیها  وضاعین والمغرضینالقله من 

موجودة بصورة أو أخرى. ولكنها راجت بصورة أكبر بعد rالوضع والتحریف في زمن الرسول 
  إلى الرفیق األعلى.rرحیله 

تمنى بالفشل الذریع من خالل  ومن الطبیعي أن كل محاولة للتحریف والجعل كانت
وعدم وجود الشخص rولكن بعد رحیله ، لمعالجة المشكلةrوالتصدي من قبله rمراجعة الرسول 

المعصوم الذي ینبغي الرجوع إلیه. الذي  اإلمامأو بعبارة أخرى عدم رجوع األمة إلى ، المعصوم
یمكن من خالله حل المشكلة والقضاء على كل محاوالت التحریف والوضع وتمییز الحق عن 

أوجد في المجتمع اإلسالمي مشكلة كبرى حیث تمكن تیار الدس ، الباطل والصحیح عن السقیم
مصادر التراث اإلسالمي  والوضع من زرق الكم الهائل من األحادیث والروایات المجعولة في

  ."بحیث تمكنت أن تقلب وجهة تاریخ الحدیث في صدر اإلسالم

فــي  اً عنــد الشــیعة فقــد واجهــت الباحثــة صــعوبة وشــح األنبیــاءوكمــا هــو الحــال مــع وظــائف 
 ورغـــم بحثهـــا وتقصـــیها فـــي المصـــادر والمراجـــع المتصـــلة بالموضـــوع اتصـــاالً  ،المراجـــع والمصـــادر

وكـذلك التواصـل مــع البـاحثین والعلمـاء المهتمــین بـنفس الموضــوعات ذات  ،أو غیـر مباشــر مباشـراً 
ألن  ؛وذلــك لــم تقــف الباحثــة علــى أي رأي أو تصــور فــي هــذا المجــال إال مــا ذكــر ســابقاً  –الصــلة 

وقــد أفــردوا لــذلك العدیــد مــن المصــنفات والمؤلفــات واألقــوال  ،األنبیــاءعلــى  األئمــةالشــیعة یفضــلون 
  حسب زعمهم .على  األئمةالخاصة ب
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  املطلب الثاني
  عند أهل السنة األنبياءوظائف 

إلى عباده  )تعالى(رسله للقیام بوظائف محددة باعتبارهم سفراء اهللا  )تعالى(لقد اصطفى اهللا 
  اآلتي.وحملة وحیه وتتمثل هذه الوظائف في 

  )١(. التبلیغ .١

تعالى إال إلبالغ الناس ما نزل إلیهم هذه الوظیفة هي المهمة األساسیة للرسل إذ ما بعثهم اهللا 
مـــن ربهـــم وقـــد جـــاء فـــي القـــرآن الكـــریم ثـــالث عشـــرة آیـــة تـــنص علـــى أن مهمـــة الرســـول إنمـــا هـــي 

ْغَت (r(البالغ) وقال اهللا تعالى آمرا رسـوله ْ َتْفَعْل َفَام َبلَّ بَِّك َوإِن ملَّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأهيُّ
ــاَلَتهُ رِ  )فالرســل هــم ســفراء اهللا إلــى عبــاده، ومهمــتهم األولــى هــي إبــالغ األمانــة التــي ٦٧:(المائــدة )َس

تحملوهـــا إلـــى عبـــاد اهللا والـــبالغ یحتـــاج إلـــى شـــجاعة وعـــدم خشـــیة النـــاس وهـــو یـــبلغهم مـــا یخـــالف 
د مركـز ویهـد ،خـالف مـا اعتـادوهو  ، وینهاهم عمـا ألفـوهویكرهون هم بما یستنكرونهر معتقداتهم، ویأم

ُغــوَن ِرَســاالَِت اهللاِ َوَخيَْشــْوَنُه َوالَ َخيَْشــْوَن (قـادتهم وكبــراءهم المســیطرین علـى النــاس بالباطــل ــِذيَن ُيَبلِّ الَّ
   ).٣٩:(األحزاب)َأَحًدا إِالَّ اهللاَ 

اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيـَك (أوحاها اهللا من غیر نقصان وال زیادة  التيالنصوص  ةیكون بتالو والبالغ 
  .)٣٩:العنكبوت()ِمَن اْلكَِتاِب 

ألنه أقدر من غیـره علـى التعـرف ، ومن البالغ أن یوضح الرسول الوحي الذي أنزله اهللا لعباده
: rوفـــي ذلـــك یقـــول اهللا لرســـول ، وأعـــرف مـــن غیـــره بمـــراد اهللا مـــن وحیـــه، علـــى معانیـــه ومرامیـــه

َ لِلنَّاِس َما( ْكَر لُِتَبنيِّ ُرونَ  َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ   . )٤٤ :النحل()ُنزِّ

والرسول في بالغه لرساالت اهللا تعالى مؤتمن في أدائه فال یزید فیها وال ینقص منها ولو كـان 
فـي rوأوضح مثال على ذلك ما تكرر في القرآن الكریم من عتاب للنبـي  األمر متعلقا به شخصیاً 

أكثر من موقـف مـن ذلـك حـین أعـرض عـن عبـد اهللا ابـن أم مكتـوم األعمـى الـذي جـاءه یسـأله فـي 
منشــغال بـــدعوة بعــض كبــراء قــریش فعاتبـــه اهللا تعــالى فــي ذلـــك rأمــور دینــه فــأعرض عنـــه النبــي 

  )َعَبَس ( ))٢) َأْن جاَءُه اْألَْعمى (١َعَبَس َوَتَوىلَّ ((بقوله: 
                                                 

انظر: النبوات: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن )١(
)تحقیق: عبد العزیز بن صالح الطویان، الناشر: أضواء ١/٢٨محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (

م، الرسل والرساالت: األشقر ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠ة السعودیة، الطبعة: األولى، السلف، الریاض، المملكة العربی
  ). ٤٤ – ٤٣(ص
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  )١( .الدعوة إلى اهللا .٢

ـــذلك قـــال اهللا تعـــالى:  ـــبالغ ل ـــة تعـــد مـــن كمـــال ال ُســـوِل إِالَّ اْلـــَبالُغ (هـــذه الوظیف َومـــا َعـــَىل الرَّ
ألنه الذي یبـین للنـاس الحـق مـن الباطـل ویـدعوهم التبـاع الحـق. وأعظـم الحقـائق )٥٤(النور: )اْملُبِنيُ 

  .والتدبیر والعبادةالتي دعت إلیها الرسل جمیعا: توحید اهللا تعالى وٕافراده بالخلق والملك 

فمهمــة الرســل لیســت فقــط بیــان الحــق وٕابالغــه، بــل علــیهم دعــوة النــاس إلــى األخــذ بــدعوتهم، 
واالستجابة لها، وتحقیقها في أنفسهم اعتقادًا وقوًال وعمًال، وهم في ذلك ینطلقون من منطلق واحد، 

لنعـرفكم كیـف تعبدونـه، وألننـا رسـل فهم یقولون للناس أنتم عباد اهللا، واهللا ربكم وٕالهكـم، واهللا أرسـلنا 
ــٍة (قــال اهللا تعـالى: اهللا مبعوثـون مـن عنـده فیجــب علـیكم أن تطیعونـا وتتبعونـا  ـا ِيف ُكــلِّ ُأمَّ َوَلَقــْد َبَعْثنَ

ــاُغوَت  ــ(وقــال اهللا تعـالى:  )٣٦(النمـل: )َرُســوًال َأِن ُاْعُبــُدوا اهللاََّ َواْجَتنُِبــوا الطَّ َك ِمــْن َوَمــا َأْرَســْلنَا ِمــْن َقْبلِ
ُه َال إَِلَه إِالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ    )٢( )٢٥: األنبیاء()َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ

ُه (وقد ذكر اهللا تعالى أن الرسل قـالوا ألقـوامهم:  ) ٦٥( األعـراف: )اْعُبُدوا اهللاََّ َما َلُكـْم ِمـْن إِلـٍه َغـْريُ

كما أن الرسل علیهم السالم یقومون بتعریف الناس بإلههم الواحد األحد وصفاته وقد جاء ذلـك فـي 
ـَمُد َملْ َيلِـْد َوَملْ (القرآن الكریم بأوجز عبارة في سورة اإلخالص قال اهللا تعـالى:  ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد اهللاَُّ الصَّ

ویقوم الرسل بتصحیح كل ما یخالف هذا االعتقاد فـي  )٤-١خـالص: ( اإل)ُيوَلْد َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد 
اهللا تعالى مثل جعل شریك له في ملكه أو خلقه أو عبادته أو جعل صاحبة له أو جعل ولـد لـه أو 

ــُدوا اهللاََّ َريبِّ (لقومــه:  uنســبة البنــات إلیــه فقــد قــال المســیح عیســى ابــن مــریم  ــَل اْعُب ائِي ــي إِْرسَ ِ ــا َبن َي
نََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملَِِني ِمْن َوَربَّكُ  َم اهللاَُّ َعَلْيِه اْجلَ ْك بِاهللاَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيْرشِ ولمـا   )٧٢( المائـدة: }َأْنَصارٍ ْم إِنَّ

طلــب قــوم موســى منــه أن یجعــل لهــم إلهــا مثــل اآللهــة الصــنمیة التــي رأوهــا عنــد المشــركین قــال اهللا 
ـْم َقـاُلوا (نه في ذلك: تعالى حكایة ع ائِيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَىل َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَىل َأْصـنَاٍم َهلُ َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِْرسَ

َهُلـونَ  ُكْم َقـْوٌم َجتْ ٌة َقاَل إِنَّ ْم آِهلَ ا َكَام َهلُ ٌ َمـا()١٣٨( األعـراف: )َيا ُموَسى اْجَعْل َلنَا إَِهلً ُهـْم فِيـِه  إِنَّ َهـُؤَالِء ُمَتـربَّ
َلُكْم َعَىل اْلَعاَملِنيَ ()١٣٩( األعراف: )َوَباطٌِل َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ا َوُهَو َفضَّ ( األعراف: )َقاَل َأَغْريَ اهللاَِّ َأْبِغيُكْم إَِهلً

١٤٠(  
ِإنِّـي رََأْیـُت ِفـَي "ففي الحدیث: ، مثًال توضح دوره وتبین وظیفتهrوقد ضربت المالئكة للرسول 

، َیُقوُل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبِه: اْضِرْب َلُه ِمثْ  ًال. َفَقـاَل اْلَمَناِم َكَأنَّ ِجْبِریَل ِعْنَد رَْأِسي َوِمیَكاِئیَل ِعْنَد ِرْجَليَّ

                                                 
 ).١٤٠انظر: تبسیط العقائد اإلسالمیة:حسن أیوب (ص)١(
 ).٤٦-٥٤انظر: الرسل والرساالت: األشقر، (ص)٢(
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ِتـَك، َكَمثَـِل َمِلـٍك اتََّخـَذ َدارًا، ثُـمَّ َبَنـى  َلُه: اْسَمْع َسمَعُه ُأُذُنَك، َواْعِقْل َعَقَل َقْلُبَك، ِإنََّما َمَثُلَك َوَمثَـُل ُأمَّ
اَب ِفیَهــا َبْیتًــا، ثُــمَّ َجَعــَل ِفیَهــا َمْأُدَبــًة، ثُــمَّ َبَعــَث َرُســوًال َیــْدُعو النَّــاَس ِإَلــى َطَعــاِمِهْم، َفِمــْنُهْم َمــْن َأَجــ

سْ  َالُم، َواْلَبْیُت اْلَجنَُّة، َوَأْنَت َیا ُمَحمَُّد الرَُّسـوُل الرَُّسوَل، َوِمْنُهْم َمْن َتَرَك، َفاللَُّه ُهَو اْلَمِلُك، َوالدَّاُر اإلِْ
ْسَالَم َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َدَخَل اْلَجنََّة َأَكَل ِمْنَها ْسَالَم، َوَمْن َدَخَل اإلِْ   )١(."َمْن َأَجاَبَك َدَخَل اإلِْ

رهم من صالة وصیام وٕاضافة إلى ذلك فإن الرسل یقومون بتعلیم الناس شئون عباداتهم وشعائ
: rوحج وزكاة وأحكـام هـذه العبـادات مـع التطبیـق العملـي النمـوذجي مـن الرسـول كمـا قـال الرسـول

ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم «في حجة الوداع التي مات بعدها: rوقال  )٢(»َوَصلُّوا َكَما رََأْیُتُموِني ُأَصلِّي«
وال یقتصــر األمــر علــى تطبیــق الشــعائر فقــط بــل یــدعوهم إلــى  )٣(»َلَعلِّــي َال َأرَاُكــْم َبْعــَد َعــاِمي َهــَذا 

اتباعه وتطبیق جمیع ما أنزل اهللا تعالى إلیهم دون أن یجعلـوا شـیئا مـن تشـریعاتهم لغیـر اهللا تعـالى 
ُكْم َوَال َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياءَ قال اهللا تعالى: { بُِعوا َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربِّ ُرونَ  اتَّ   } َقلِيًال َما َتَذكَّ

فهــــم یبشــــرون المــــؤمنین برضــــوان اهللا وثوابــــه وجنتــــه وینــــذرون العصــــاة : )٤(التبشــــیر واإلنــــذار .٣
  .والكافرین بما أعد اهللا لهم من العقوبة إن أصروا على معصیته

يَن َوما ُنْرِسُل اْملُْرَسلَِني (واْإلنذار والتبشیر هما أهم وظائف الّرسل، قال تعالى: ِ إِالَّ ُمَبرشِّ
 باإلنذار، النذارة، أمر )علیه الصالُة والسالم(وقد كانت أولى وظائف نبینا )٤٨: األنعام( )َوُمنِْذِرينَ 

                                                 
بن محمد بن  أخرجه النیسابوري في المستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا )١(

حمدویه بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة 
بیروت، الطبعة: األولى،  –)تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ٣٢٩٩یونس، حدیث رقم (

 قال الذهبي: صحیح. ١٩٩٠ - ١٤١١
). قال األلباني: صحیح، وقال ١٦٥٨) أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب الوحي، باب األذان،(حدیث رقم٢(

 األرنؤوط: إسناده صحیح على شرط البخاري.
) قال ٩٥٢٤أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب اإلیضاع في وادي محسر،حدبث رقم ( )٣(

بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، األلباني: صحیح. السنن الكبرى: أحمد 
قال ، م٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، لبنات،  –تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ل ) صحیح، قا٧٨٨٢) صح عنه عمر، قال األلباني في صحیح الجامع، ( ص٣٣األلباني في حجة النبي (ص 
 ) اسناده صحیح.٦/١٨٣ابن الملقن في البدر المنیر (

) الناشر: مكتبة الرشد، ١٩٦) انظر: حصول المأمول بشرح ثالثة األصول: عبد اهللا بن صالح الفوزان(٤(
) الناشر : دار الفكر ٧/٢٠٥بدون،التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحیلي، (

  هـ ١٤١٨ق، الطبعة: الثانیة، المعاصر، دمش
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، ثم أمر باإلنذار )٢١٤شعراء: ال()َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربَِني الشعراء(الخاص لعشیرته بقوله تعالى: 
َا املُْ (العام بقوله  ُر (َيا َأهيُّ ثِّ واإلنذار سابق على التبشیر طبًعا، ألنه یتعلق . )اْلُمدَّثِّر())٢) ُقْم َفَأْنِذْر (١دَّ

كفَرهم وشْركهم، وآمنوا باهللا، واتبعوا  اإلنذاربالكافرین والمشركین، ویتوجه به إلیهم، فإذا زعزع 
َأكاَن لِلنَّاِس َعَجباً َأْن َأْوَحْينا إِىل َرُجٍل ... ( :رسَله، وعملوا الصالحات، جاء التبشیُر. قال تعالى

ِْم  ْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَْد َرهبِّ ِ الَِّذيَن آَمنُوا َأنَّ َهلُ ِ الَِّذيَن آَمنُوا (. )٢(یونس:،)ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس َوَبرشِّ َوَبرشِّ
ْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمنْ  اِحلاِت َأنَّ َهلُ تَِها اْألَْهنارُ  َوَعِمُلوا الصَّ في  اإلنذاروقّدم التبشیر على  . )٢٥بقرة:الْ ()...َحتْ

  اللفظ أحیاًنا، ألنه النتیجُة والمقصود والثمرة
لما كانت الغایة األساسیة من وجود اإلنسان في حیاته الدنیا هي طاعة أوامـر اهللا تعـالى و 

األحكــام والمبلغــة عــن اهللا تعــالى لــزم أن واجتنــاب نواهیــه وكانــت رســل اهللا تعــالى هــي المبینــة لتلــك 
تكون من مهام الرسل الكرام علیهم السـالم مهمـة التبشـیر لمـن اتبـع أوامـر اهللا تعـالى بـالفوز الكبیـر 
فـي الـدنیا واآلخـرة واإلنـذار لمــن خـالف أوامـره بالوعیـد الشـدید والعــذاب األلـیم فـي اآلخـرة حتـى تقــوم 

قصـر القـرآن مهمـة و لى اهللا تقترن دائمًا بالتبشیر واإلنـذار؛ دعوة الرسل إفكانت  الحجة على الناس
يَن َوُمنِْذِرينَ (الرسل علیهما في بعض آیاته  ِ   .)٥٦ف:الكه()َوَما ُنْرِسُل اْملُْرَسلَِني إِالَّ ُمَبرشِّ

وهذه الوظیفة تقتضیها حكمة اهللا تعالى وكمال عدله ولطفه بعباده؛ إذ إنه ال یتركهم سدى 
لَِيْهلِـَك َمـْن (بـل كمـا قـال اهللا تعـالى:  ،ما یتقون فال یؤخـذون علـى حـین غـرة وغفلـةحتى یبین لهم 

يى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة َوإِنَّ اهللاََّ َلَسِميٌع َعلِـيمٌ  ومـن كمـال رحمتـه وعدلـه أنـه ).٤٢(األنفـال: )َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة َوَحيْ
لعباده المـؤمنین كمـا بـین أنـواع العـذاب المهلـك تكفل ببیان صنوف النعیم وألوان المتع التي أعدها 

  التي أعدها للمجرمین الكافرین.

، هـم فـي الـدنیا یبشـرون الطـائعین بالحیـاة الطیبـةف، يرو خـوتبشیر الرسل وٕانـذارهم دنیـوي وأ
ْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبةً ( ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُ ا مِّ َبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ (.)٩٧ :لنملا()َمْن َعِمَل َصاِحلً َفَمِن اتَّ

  .)٢٣(طه: )َوَال َيْشَقى

ویبــدو أّن ، ومــن یطــالع دعــوات الرســل یجــد أّن دعــوتهم قــد اصــطبعت بالتبشــیر واإلنــذار
التبشیر واإلنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس اإلنسانیة مطبوعة على طلب 

مــن وراء  ینالونــهفــإذا بصــّر الرســل النفــوس بــالخیر العظــیم الــذي ، الشــّر عنهــاودفــع ، الخیــر لــذاتها
وعندما تُبیَّن لها األضـرار ، اإلیمان واألعمال الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصیل ذلك الخیر
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ونعـیم ، تعیب اإلنسان من وراء الكفر والضالل فإن النفوس تهـرب مـن هـذه األعمـال التيالعظیمة 
  .)١(ویهیم به الخیال، وتلذُّه النفس، به القلب عذتر به نعیم یساهللا المبش

   :)٢(إصالح النفوس وتزكیتها .٤

ـا إَِلْيـَك (وینیرهـا بنـوره ، دهو نفوسـهم بوجـ یـيومن رحمته أن یح، اهللا رحیم بعباده َوَكـَذلَِك َأْوَحْينَ
ــاُب َوال  ــا اْلكَِت ــْدِري َم ــَت َت ــا ُكنْ ــا َم ــْن َأْمِرَن ــْن ُروحــًا ِم ــْن َنَشــاُء ِم ــِه َم ــِدي بِ ــورًا َهنْ ــاُه ُن ــْن َجَعْلنَ اِإليــَامُن َوَلكِ

  .)٥٢ الشورى:()ِعَباِدَنا

ظلمـات الكفـر والشـرك والجهـل ، واهللا یخرج النـاس بهـذا الـوحي اإللهـي مـن الظلمـات إلـى النـور
اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلـامت إىل النـور، ... َوَلَقـْد َأْرَسـْلنَا ُموَسـَى (إلى نور اإلسالم والحـق 

  . )٥٠ إبراهیم:()بِآَياتِنَآ َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الّظُلَامِت إَِىل النّورِ 

وٕاخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور ال یتحقق إّال بتعلیمهم تعالیم ربهم وتزكیة نفوسهم 
، عریفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعریفهم بمالئكته وكتبه ورسله وتعـریفهم مـا یـنفعهم ومـا یضـرهمبت

يَِّني َرُسـوًال هُ (وتعریفهم بعبادتـه ، توصلهم إلى محبته التيوداللتهم على السبیل  َو الَِّذي َبَعَث ِيف اْألُمِّ
يِهْم َوُيعَ  نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ بِـنيٍ مِّ ْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضـَالٍل مُّ ُمُهُم اْلكَِتاَب َواْحلِ  :الجمعـة()لِّ

نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوًال ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك ()٢   )٣(.)١٢٩البقرة: ()َربَّ

  تقویم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة .٥

ولكـــن جـــاءتهم  یعبـــدون اهللا وحـــده، وال یشـــركون بـــه أحـــدًا، ،لقـــد خلـــق اهللا تعـــالى عبـــاده حنفـــاء
وانحرفوا عـن الفطـرة السـلیمة التـي كـانوا علیهـا وال تـزال شـیاطین الجـن واإلنـس  فاجتابتهمالشیاطین 

، رحمـة منـه الرسـل رسل اهللا تعالىأیزینون لهم الباطل ویثیرون فیهم الشبه والضالالت وألجل ذلك 
دوا النــاس إلــى جــادة یــتفرقــوا واختلفــوا أرســل اهللا الرســل لیعو  المســتقیم كلمــا زاغ النــاس عــن الطریــقو 

ـيَن َوُمنـِذِرينَ (، وینتشلوهم من الضـالل، الصواب ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللاُّ النَّبِيَِّني ُمَبرشِّ البقـرة: ()َكاَن النَّاُس ُأمَّ

٢١٣( .  

وقد كان كل رسول یدعو قومـه إلـى ، أي كان الناس أمًة واحدة على التوحید واإلیمان ومنذرین
ثـم ُكـلُّ رسـول ، متفـق علیـه بـین الرسـل جمیعـاً  حـدٌ وهـذا ، الصراط المستقیم ویبینه لهم ویهـدیهم إلیـه

                                                 
  ).٤٩- ٤٧انظر: الرسل والرساالت: األشقر (ص)١(
  ). ١/٢٩انظر: النبوات: ابن تیمیة ()٢(
  ). ٥٠الرسل والرساالت: األشقر (ص)٣(
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فــاالنحراف عــن الصــراط المســتقیم ال یحصــره ضــابط ، م االنحــراف الحــادث فــي عصــره ومصــرهیقــوّ 
فنـوح أنكـر ، حـراف الموجـود فـي عصـرهوكلُّ رسول یعني بتقـویم االن، وهو یتمثل في أشكال مختلفة

وهـود أنكـر علـى قومـه االسـتعالء فـي األرض والتّجبـر ، وكـذلك إبـراهیم، على قومه عبـادة األصـنام
 التــيولــوط حــارب جریمـة اللــواط ، وصــالح أنكـر علــیهم اإلفســاد فـي األرض واتبــاع المفسـدین، فیهـا

فكـل هـذه ، وهكـذا، لمكیال والمیزانفي ا التطفیفوشعیب قاوم في قومه جریمة ، في قومه استشرت
سـل ، م خروج عن الصراط المستقیم وانحراف عنـهمارتكبتها األ التيالجرائم وغیرها  هـذا  یبینـونوالرَّ

  .)١( ج علیه بأي شكل من األشكال كانو الصراط ویحاربون الخر 

  :إقامة الحجة .٦

الرسول وأنزل الكتب كي ال یبقى فاهللا جل وعال أرسل ، من اهللا تعالى العذرال أحد أحّب إلیه "
ٌة َبْعَد (قال تعالى: ، للناس حجة في یوم القیامة يَن َوُمنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَىل اهللاَِّ ُحجَّ ِ ُرُسًال ُمَبرشِّ

ُسلِ    . )١٦٥النساء: ()الرُّ

ویقولـــون: كیـــف  Yخاصـــمون اهللا یولـــو لـــم یرســـل اهللا الرســـل إلـــى النـــاس لجـــاءوا یـــوم القیامـــة 
ـاُهْم (كما قال تعالى: ؟!وأنت لم ترسل إلینا من یبلغنا مرادك مناً ، تعذبنا وتدخلنا النار ا َأْهَلْكنَ َوَلْو َأنَّ

نَا َلْوَال َأْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسوالً َفنَتَّبَِع َآَياتَِك ِمْن َقْبِل َأْن َنِذلَّ  أي  )١٣٤طـه: ()َزى َوَنْخ بَِعَذاٍب ِمْن َقْبلِِه َلَقاُلوا َربَّ
لــو أهلكهــم اهللا بعــذاب جــزاء كفــرهم قبــل أن یرســل إلــیهم رســوًال لقــالوا: هــال أرســلت إلینــا رســوًال كــي 

  !نعرف مرادك ونتبع آیاتك ونسیر على النهج الذي ترید؟

یــأتي اهللا لكــل أمــة برســولها لیشــهد علیهــا  واآلخــرینوفــي یــوم القیامــة عنــدما یجمــع اهللا األولــین 
ـا بِـَك َعـَىل َهــُؤالء (وأقام علیها  الحجـة ، بأّنه بلغها رسالة ربه ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَ َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ أمَّ

ى ِهبِـُم األَ  ُسـوَل َلـْو ُتَسـوَّ  النسـاء:()ْرُض َوالَ َيْكُتُمـوَن اهللاَّ َحـِديثاً َشِهيدًا َيْوَمئٍِذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَعَصـُوْا الرَّ

٢(.")٤٢-٤١(  
  سیاسة اُألمة:  .٧

وهؤالء یحتاجون إلى من یسوسهم ویقودهم ، الذین یستجیبون للرسل ُیكونون جماعة وأّمة"
فهم یحكمون بین الناس بحكم اهللا ، والرسل یقومون بهذه المهمة في حال حیاتهم، ویدبر أمورهم

  . )٤٨ :المائدة()َبْينَُهْم بَِام َأنَزَل اهللاَُّ َفاْحُكْم (

                                                 
 ). ٥١الرسل والرساالت: األشقر (ص )١(
 ). ٥٣-٥٢المصدر السابق (ص )٢(
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قِّ (ونادي ربُّ العزة داود قائًال:  ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكم َبْنيَ النَّاِس بِاْحلَ  )٢٦:طه()َيا َداُووُد إِنَّ
  وأنبیاء بني إسرائیل كانوا یسوسون أمتهم بالتوراة.

، شؤون القضاء ویتولون، ویقودون األّمة في السلم والحرب، فالرسل یحكمون بین الناس
وطاعتهم في ذلك كله ، ذلك عاملون بطاعة اهللا وهم في كلّ ، ى رعایة مصالح الناسویقومون عل
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاََّ (طاعة اهللا  هللا ولن یصل العبد إلى نیل رضوان ا )٨٠النساء: ()َمْن ُيطِِع الرَّ

بِبُْكُم اهللاَُّ (الطاعةحبته إال بهذه مو  بُِعوِين ُحيْ   )١(.")٣١ :آل عمران()ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُحتِبُّوَن اهللاََّ َفاتَّ
فهذه بعض وظائف المرسلین، التي تزیدهم شرفًا إلى شرفهم، وفضًال إلى فضلهم، ویكفیهم 

ومنحهم هذه الوظیفة فسبحان من خصهم بهذه الرتبة العلیَّة، ، فخرًا أّنهم ُیبّلغون عن رّب العالمین
  السنیَّة، واصطفاهم واختارهم من بین سائر عباده، لیقوموا بهذه الخدمة المرضیَّة.

   

                                                 
  ).٥٥-٥٤الرسل والرساالت: األشقر (ص )١(
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  الفصل الثاني
  rالشيعة من النبي حممد عقيدة

  
  

  :مبحثینویتكون من 
  

  
  عند الشيعة و أهل السنة.: السنة النبوية األولاملبحث 

  
الشيعة وأهل السنة من زوجات  الثاني: عقيدةاملبحث 
  .rالنبي 
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  األولاملبحث 
  السنة النبوية عند الشيعة وأهل السنة.

  

  
  :ویتكون من ثالثة مطالب

  

  

  تعريف السنة.: املطلب األول
  

  املطلب الثاني: السنة عند الشيعة.
  

  النبوية عند أهل السنة. املطلب الثالث: السنة
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  املطلب األول
  تعريف السنة

  تعریف السنة لغًة:
  الشاعرقال ، والسیرة: حسنة كانت أم سیئة، : الطریقة)١(السنة في اللغة  

  فأول راٍض سنًة من یسیرها*******      "فال تجزعن من سیرة أنت سرتها

  وتسیرها لفظة ".، فالسنة هنا بمعنى الطریقة والسیرة

َف كاَن "قوله تعالى: ، التنزیل وفي   َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُِكْم ُسنٌَن َفِسُريوا ِيف اْألَْرِض َفاْنُظروا َكيْ
بِنيَ  "، هي المثاُل "والسُّنَّة جمع"سنَّة"،أبو جعفر: وأما"السنن" فإنها  قال) ١٣٧(آل عمران: " عاقَِبُة اْملَُكذِّ

فالن فینا ُسنة حسنة، وسّن ُسنة سیئة"، إذا عمل عمال  "سنّ  منه:المؤتمُّ به. یقال  اإلمامالمتبع، و 
  اتبع علیه من خیر وشر، ومنه قول لبید بن ربیعة:

  )٢(.َوِلكلِّ َقْوٍم ُسنٌَّة َوإَِماُمَها*******       ِمْن َمْعَشٍر َسنَّْت َلُهْم آباُؤُهْم 

من أهل السّنة، وَسننُت لكْم ُسّنة والسُّّنة الطریقُة المستقیمة المحمودة، َولَذِلك قیل: فالٌن "
لُسّنة ِفي اَألْصل: ُسّنُه الطَِّریق. َوُهَو طریٌق سنه َأَواِئل النَّاس َفَصاَر َمسَلكًا لَمن ... افاتبعوها

من الِبّر لم َیعِرفه َقوُمه، فاستَنُّوا ِبِه  بعَدهم. وَسنَّ فالٌن َطِریقا من اْلَخْیر َیُسّنه: ِإذا اْبَتَدَأ أمراً 
ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، «rوفي الحدیث قوله )٣(" وسَلُكوه َوُهَو َیْستنُّ الطَّریَق َسّنًا وسَنناً  َمْن َسنَّ ِفي اإلِْ

ِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِفي َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها َبْعَدُه، ِمْن َغْیِر َأْن َیْنُقَص ِمْن ُأُجورِ 
ْسَالِم ُسنًَّة َسیَِّئًة، َكاَن َعَلْیِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها ِمْن َبْعِدِه، ِمْن َغْیِر َأْن َیْنُقَص  ِمْن اإلِْ

  )٤(.»َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ 

                                                 
) تاج العروس: ١٢/٢١٠)، وتهذیب اللغة : األزهري(  ٢٢٦، ١٣/٢٢٥انظر: لسان العرب:ابن منظور،(  )١(

بیدي(  ). ٣٥/٢٣٢الزَّ
 ).٧/٢٣٠جامع البیان: الطبري ()٢(
 ).١٢/٢١٠تهذیب اللغة: األزهري( )٣(
 ).٢٣١٤أخرجه مسلمفي صحیحه، كتاب الزكاة، باب من سن في األسالم سنة حسنة، رقم()٤(
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  )١( السنة اصطالًحا: تعریف
  

السنة لها معان اصطالحیة متعددة بحسب الفن الذي تـرد فیـه، فالسـنة عنـد الفقهـاء غیرهـا 
وال یعنینــا هنــا تتبُّــع كــل تلــك المصــطلحات واالختالفــات؛  ،غیرهــا عنــد األصــولیینعنــد المحــدثین، 

ذلـــك ألن هـــذا االخـــتالف فـــي إطالقـــات الســـنة لفظـــي وغیـــر جـــوهري مرجعـــه اخـــتالف األغـــراض 
یعنینــا و هنــا ، ولعــل الــذي یفیــدنا ،واألهــداف والتخصصــات التــي ُعنــي بهــا كــل فریــق مــن أهــل العلــم

  .االعتقادمعناها عند علماء 

من قول أو فعـل أو تقریـر أو صـفة َخلقیـة أو rما أثر عن النبي ": عند المحدثینفالسنة   
فــي أحوالــه كلهــا،  rإذ غرضــهم معرفــة مــا كــان علیــه النبــي  .)٢("ُخلقیــة ســواء قبــل البعثــة أو بعــدها
  سواء أفاد حكمًا شرعیًا أم لم یفد.

حیث إنهم )٣(" من قول أو فعل أو تقریر rما نقل َعْن النَِّبيِّ " :والسنة عند األصولیین  
عنوا بمصادر الشریعة، ومناهج استنباط األحكام، وأخذها من النصوص، فنظروا إلى السُّنة من 

  .جهة كونها مصدرًا، أو دلیالً 
وال الطریقة الدینیة التي یطالب المكلف بإقامتها مـن غیـر افتـراض : " والسنة عند الفقهاء  
  )٤(.وجوب "

بّین ، وبذلك یتمصدر تؤخذ عنه الشرائع والعقائد متى ثبت إسنادها وصحت نسبتها فالسنة
 العظیمأنه ال غنى لكل مسلم عن السنة النبویة ویستحیل أن یقوم اإلنسان حتى بشعائر اإلسالم 

                                                 
) الجامعة ٩٠انظر: حجیة السنة النبویة ومكانتها في التشریع اإلسالمي: عبد القادر بن حبیب اهللا السندي،()١(

م، السنة ١٩٧٥هـ سبتمبر ١٣٩٥رمضان  - العدد الثاني  - اإلسالمیة المدینة المنورة، الطبعة: السنة الثامنة 
) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ٩لمفرج،(صالنبویة وحي من اهللا محفوظة كالقران الكریم: شیخة بنت مفرج ا

) مجلة الجامعة ١٦/٦٢الشریف بالمدینة المنورة. دراسات في السنة النبویة: محمد ضیاء الرحمن األعظمي،(
 اإلسالمیة بالمدینة المنورة، بدون.

ق، )المكتب اإلسالمي: دمش٤٧السنة ومكانتها في التشریع اإلسالمي: مصطفى بن حسني السباعي (ص)٢(
 م. ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢سوریا، بیروت، لبنان،(بیروت)الطبعة: الثالثة، 

 ).٤٧المصدر السابق(ص)٣(
انظر: النقص من النص حقیقته وحكمه وأثر ذلك في االحتجاج بالسنة اآلحادیة: عمر بن عبد العزیز بن  )٤(

جماد اآلخر  -محرم  ٧٨- ٧٧العددان  -  ٢٠عثمان، الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة، الطبعة: السنة 
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨
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یأت بتفاصیل هذه  كالصالة والصیام والحج والزكاة إال بعد اإلیمان بالسنة النبویة ألن القرآن لم
  .األشیاء

مما لم ینص علیها في rفالسنة بالنسبة إلى القرآن هي ما كانت منقولة عن النبي 
  له. أو تخصیصاً  Uلكتاب اهللا  وهي إما أن تكون بیاناً  ،الكتاب العزیز

والسنة تطلق ویراد بها عمل الصحابة، وال سیما عند االتفاق، وكذا عمل الشیخین: أبي بكر 
َفَعَلْیُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء  ...«، أو عمل الخلفاء األربعة. لحدیث:)رضي اهللا عنهما(وعمر 

وا َعَلْیَها ِبالنََّواِجِذ، َوإِیَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اْألُُموِر، فَ  ِإنَّ ُكلَّ اْلَمْهِدیِّیَن الرَّاِشِدیَن، َتَمسَُّكوا ِبَها َوَعضُّ
  )١(".»، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلةٌ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعةٌ 

بهذا االعتبار تطلق على طریقة النبي  وهياصطالح عام، یشمل التوحید وغیره،  والسنة
r  ًوهي السنة التي یجب اتباعها، ویحمد وأدباً  ، خلقاً وسلوكاً  ، اعتقاداً وعمالً  وأصحابه علما ،

  .)٢(أهلها، ویذم من خالفها
وٕاذا نظرنا في كالم كثیر من السلف، نجدهم یعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند 

وأصحابه، rإذ یعنون بالسنة: موافقة الكتاب وسنة الرسول ، ، أو الفقهاءاألصولیینالمحدثین، أو 
فیقال فالن على السنة: إذا كانت أعماله على وفق ، سواء في أمور االعتقادات، أو العبادات

، كان عمله مخالًفا للكتاب والسنة أو أحدهما افالن على البدعة؛ إذ :، ویقالrوسنة النبي  الكتاب
ألنها أصل الدین  من العلماء المتأخرین یخص اسم السنة بما یتعلق باالعتقاد فحسب؛ ن كثیراً وأ

  والمخالف فیها على خطر عظیم.
على جانب العقیدة  سنة" عنواناً وعلى هذا المعنى الخاص جاء استعمال علماء السلف لكلمة "ال

على الفرق المخالفة؛ لیمیزوا بین  أو رداً  للعقیدة اإلسالمیة ابتداءً  وأصول الدین فیما كتبوه بیاناً 
  عقیدة أهل السنة وعقیدة أهل البدعة، وهو ما نرمي إلیه في هذه الفقرة من البحث.

 

                                                 
سنن :  ) قال األلباني : صحیح.٤٦٠٧أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم ( )١(

أبي داود: أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني،تحقیق: محمد 
 بیروت. –مید، المكتبة العصریة، صیدا محیي الدین عبد الح

)، ١٥مبادئ ومقدمات علم التوحید عند أهل السنة والجماعة: محمد یسري، (ص - انظر: طریق الهدایة  )٢(
 م.٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الطبعة: الثانیة 
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  املطلب الثاني
  السنة عند الشيعة

  عند الشیعةالسنة أوًال : مفهوم 
  

ال یعتبـرون -أي الشیعة-"إنهم :بقوله السنة الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاءیعرف 
عن  -علیهم السالم  -إال ما صّح لهم من طرق أهل البیت  -أعني األحادیث النبویة -من السنة

ما رواه الصـادق عـن أبیـه البـاقر عـن أبیـه زیـن العابـدین عـن الحسـین السـبط  یعني:، -r- جدهم
  عن أبیه أمیر المؤمنین عن رسول اهللا سالم هللا علیهم جمیعًا". 

وعمـران ، ومـروان بـن الحكـم، وسـمرة بـن جنـدب، "أّمـا مـا یرویـه مثـل: أبـي هریـرة ویضیف الغطـاء:
یــة مــن االعتبــار مقــدار اإلماملهــم عنــد بــن حطــان الخــارجي وعمــرو بــن العــاص ونظــائرهم فلــیس 

ودل علـى ، كیف وقد صّرح كثیر مـن علمـاء السـنة بمطـاعنهم، بعوضة وأمرهم أشهر من أن یذكر
  .)١(جائفة جروحهم"

. )٢(مـــا یصــــدر عـــن المعصـــوم مـــن قـــوٍل أو فعـــٍل أو تقریــــٍر" "كـــل بقـــولهم:ویعرفهـــا آخـــرون 
وال فرق فـي كالم هؤالء ، إن هو إال وحي یوحى، اإلثنا عشر األئمةو ، rوالمعصوم هو رسول اهللا 

ال یخطئـون عمـدًا وال  -فــي نظـرهم -إذ إّنهـم، وسـن النضـج العقلـي، عشر بین سن الطفولة االثني
  .سهوًا وال نسیانًا طوال حیاتهم

، وفعلـه، السّنة فـي االصـطالح: عبـارة عـن قـول المعصـوم: ")٣(قال محمد الحسیني الشیرازي
أو ، أو أوصـیائهم المنصـوبین مـن قبـل اهللا تعـالى، السـابقین األنبیاءأن یكون من أعم من ، وتقریره

  ...."أو المالئكة، أو الصدیقة الزهراء، الصدیقة مریم

وٕان كـــان نفـــس الحـــدیث ال ، شـــمل الحـــدیث القدســـي الـــذي حكـــاه المعصـــومیو  ویضـــیف "بـــل
نقلت حدیثًا قدسیًا باعتبار أنها ُملَهمة، كما  )علیها السالم(رض أن السیدة زینب فلو فُ  یسمى سّنة.

                                                 
  ).٢٣٦أصل الشیعة وأصولها: ال كاشف الغطاء، (ص  )١(
  .٢للطباعة والنشر، ط u) مؤسسة آل البیت ١٢٢األصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكیم (ص )٢(
م، هو مرجع دین شیعي معروف ١٩٢٨محمد بن المهدي الحسین الشیرازي، ولد في العراق بالنجف سنة )٣(

"اإلمام الشیرازي" و "نابغة بألقاب عدیدة عند الشیعة منها: "سلطان المؤلفین" و "المجدد الشیرازي الثاني" و 
الدهر"، هاجر إلى كربالء بصحبة والده وهو في التاسعة من عمره، وقد تلقى العلوم الدینیة على ید العلماء 
والمراجع الشیعیة في الحوزة العلمیة بكربالء حتى بلغ درجة االجتهاد دون أن یبلغ العشرین، وله العدید من 

ى، توفي تاریخ واالجتماع واالقتصاد والقرآن واللغة العربیة وآدابها ومواضیع أخر المؤلفات في الدین والسیاسة وال
  ).٧١/١١انظر: مقدمة تراجم الرحال للشیرازي، والكنى واأللقاب، (م.٢٠٠١في قم بإیران سنة 
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دل القــرآن كــالم اهللا عــلــم یكــن مــن الســنة بــل هــي ، مــةعلّ عالمــة غیــر مُ  أنــتِ  :)١(uقــال الســجاد 
القـرآن الحكـیم، وســائر  )ســبحانه(وعلــى هـذا فللّـه ، سـمى أیضـًا (كتابــًا) فـي االصـطالحیُ تعـالى، وال 

  )٢(."للمعصومین الثالثة المتقدمةالكتب السماویة، واألحادیث القدسیة، و 

 ...قول النبي أو فعله أو تقریره :السنة في اصطالح الفقهاءویقول محمد رضا المطفر: "إن 
فلما ثبت لدیهم أن المعصوم من آل البیت یجري قوله مجرى قول ، یة بالخصوصاإلمامأما فقهاء 

توســعوا فــي اصــطالح الســنة إلــى مــا فقــد ، مــن أن قولــه حجــة علــى العبــاد واجبــة االتبــاع rالنبــي 
ـــره ـــه أو تقری ـــه أو ، یشـــمل كـــل واحـــد مـــن المعصـــومین أو فعل فكانـــت الســـنة قـــول المعصـــوم أو فعل

  .   )٣("تقریره

"والدارس  :یقول الباحث في الفكر الشیعي الدكتور ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري
إذ ، تقول بالسنة ظاهرًا وتنكرها باطناً لنصوص الشیعة وروایاتها قد ینتهي إلى الحكم بان الشیعة 

، في الفهم والتطبیق، ًا للسنة التي یعرفها المسلمونفإن معظم روایاتهم وأقوالهم تتجه اتجاهًا مجان
  )٤(وفي األسانید والمتون".

كما یزعم  –وقد جاء في الكافي ما یعدونه حجة لهم في هذا المذهب وهو قول أبي عبد اهللا 
، وحدیث جدي حدیث الحسین، وحدیث أبي حدیث جدي، "حدیثي حدیث أبي –صاحب الكافي 

وحدیث أمیر المؤمنین ، وحدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، وحدیث الحسین حدیث الحسن
  )٥(".Uوحدیث رسول اهللا قول اهللا ، rحدیث رسول اهللا 

 األطهار األئمةوذكر شارح "الكافي" أن هذا القول یدل على " أن حدیث كل واحد من   
لمن    )٦(وال اختالف في أقوالهم كما ال اختالف في قوله تعالى".، Uاهللا  قوَّ

                                                 
جمیعًا، وهذا المصطلح أطلقه الشیعة علـى  yیقصد بالسجاد اإلمام علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  )١(

ــــي  ــــة ( tعل ــــم ١٠/٥١٥العتقــــادهم بالصــــحیفة الســــجادیة. انظــــر التفســــیر الكاشــــف محمــــد جــــواد مغنی ) دار العل
  .٣م، ط١٩٨١للمالیین، بیرون، 

 .١م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٤) دار العلوم بیروت ٧حول السنة المطهرة: محمد الحسیني الشیرازي، ( ص )٢(
 ).٥٥العامة للفقه المقارن : الحكیم ( األ صول )٣(
 ).٢٠٨أصول مذهب اإلمامیة اإلثني عشریة : القفاري (ص  )٤(
 ).١/٥٣الكافي في األصول: الكلیني (  )٥(
) تعلیــق: المیــرزا أبــو الحســن الشــعراني، نشــر مركــز المعجــم ٢/٢٧٢شــرح جــامع علــى الكــافي: المازنــدراني (   )٦(

 الفقهي، قم، طهران، بدون ط .
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الحدیث أسمعه منك  –t–كما جاء في الكافي عن أبي بصیر قال: قلت ألبي عبد اهللا   
، إال أنك ترویه عن أبي أحب إليّ ، أرویه عن أبیك أو أسمعه عن أبیك أرویه عنك؟ قال: سواء

  )١(ما سمعت مني فاروه عن أبي". –لجمیل  –t -   وقال أبو عبد اهللا

أن السنة عند الشیعة هي أحادیث وأخبار وأقوال وضعها الشیعة على أئمتهم  والخالصة:
ونسبوها زورًا وبهتانًا إلیهم؛ إلثبات معتقداتهم، سواء كانت معتقداتهم حول اإللهیات من توحید 
الربوبیة واأللوهیة واالسماء والصفات، أو كانت معتقداتهم حول الكتب والنبوات، أو حول 

یبیات من اإلیمان بالمالئكة والیوم اآلخر والقضاء والقدر، فكانت هذه الروایات معتقداتهم في الغ
 الروایات هذه المنسوبة إلى أئمتهم تشمل كل ما یعتقده الشیعة االثنا عشریة من معتقدات، وكانت

  المساجد. وتعطیل المشاهد وعمارة وأضرحتهم، ،األئمة عبادة شیوع في السبب هي
الرواة  هؤالء اختالق من األصل في هي عة بهتانًا بالسنةالروایات والتي تسمیها الشی وهذه  
 الروایات تلك ثم صارت األئمةإلى  الخرافات هذه كل ونسبوا الشیعي، المذهب ألفوا الذین الشیعة،

 الباطنیة لألفكار والمنطلق، والقاعدة، األرضیة، الحقیقة؛ في الشیعي، وهي المذهب أساس هي
أحادیثهم التي و  ،)٢(للمأل مواجهتها عند التقیة بجحور وتلوذ األئمة تؤّله والتي الیوم المنتشرة

حتلها كتب الحدیث ، وتحتل هذه الروایات نفس المكانة التي تیروونها أكثرها كذب ولیس لها إسناد
 قراءة من الشیعة جمهور منع محاولة هو الروایات هذه مثل لوضع الدافع ولعل"عند أهل السنة، 

 ألضالیلهم وكشفاً  المذهب هذا مؤسسي لكذب افتضاحاً  ذلك في ألن ؛وفهمه تدبره اللهو كتاب
  .)٣(اهللا" كتاب تأویل في الباطنیة لمناهجهم وتعریة

هي أحادیث وأخبار وأقوال موضوعة على  األئمةن الروایات المنسوبة إلى أوبذلك یتبین 
 وأما، منسوبة إلیهم زورًا وبهتانًا، وهي من اختالق رواة الشیعة؛ إلثبات معتقداتهم الزائفة، األئمة

  .أئمة أطهار من الكذب واالفتراء الشیعي األئمةففي الحقیقة 

  :إنكار الشیعة للسنة النبویة الصحیحةثانیًا: 
وترّتب على ردِّهم ، ُیِقّرونهافال یعتبرونها وال ، جملًة وتفصیالً الشیعة یردَّون كتب السنة 

لذلك ال ، المنسوبة لهم كذبًا وزوراً  األئمةوهذه البدائل هي أقوال ، للسنة النبویة أن یوجدوا بدائل
ال ، وبالذات كتب الفقه الشیعي، إال نادراً  rتجد لهم في كتبهم من األحادیث ما هو مرفوع للنبي 

  م الروایات تسند عن أئمتهم.فمعظ، rتجد فیها عن فالن عن فالن عن النبي 
                                                 

 ).٢/٢٥٩الكافي في األصول: الكلیني ()١(
) دار طیبة ١/٢٩٨) انظر: مسألُة الّتقریب بین أْهل السُّنة والّشیَعةـد.ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري ـ(٢(

  م .١٩٩٨هـ ١٤٢٨ـ  ٣للنشر والتوزیع ـ ط
  ).١/١٤٠) أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثني عشریة: القفاري (٣(
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بالسند  rوال أظن أننا بحاجة إلى إثبات إنكارهم وجحودهم للسنة الثابتة عن النبي 
، فمذهبهم قائم على الهدم والرفض، ونصوصهم تدل على ذلك، فجمیع أقوالهم وكتبهم، الصحیح

وشعر ، ألئمتهمبل األساطیر واألكاذیب المنسوبة زورا ، وتكذیب الصدق، وعلى تصدیق الكذب
  )١(.البخاري ومسلم في صحیحي rالشعراء المالحدة خیر عندهم مما ثبت عن النبي 

أحادیــث النبــي  -أي الشــیعة الــروافض  -ومــع هــذا یــردون "قــال شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة: 
rویـــرون أن شـــعر شـــعراء ، الثابتـــة المتـــواترة عنـــه عنـــد أهـــل العلـــم مثـــل أحادیـــث البخـــاري ومســـلم

وقـد ، وعمارة الیمنـي خیـر مـن أحادیـث البخـاري ومسـلم، وكوشیار الدیلمي، ثل الحمیريالرافضة: م
وقرابته أكثر ممـا رأینـا مـن الكـذب فـي ، وصحابتهrرأینا في كتبهم من الكذب واالفتراء على النبي 

  .)٢("كتب أهل الكتاب من التوراة واإلنجیل

أصدق عندهم مما هـو ثابـت ، كتبهمالواردة في ، فروایة حدثني الحمار عن أبیه، عن جده
بالســـند الصـــحیح  علـــى أصـــول أهـــل الحـــدیث مـــن علمـــاء الجـــرح والتعـــدیل فـــي صـــحیحي البخـــاري 
ومســلم، وللتــدلیل علــى صــحة ذلــك نقتصــر علــى ذكــر الروایــة التــي رواهــا الكلینــي كــذبًا وزورًا فــي 

م رسول ك الحمار كلّ قال: إن ذل u عن علي بن أبي طالب قال: روي أن أمیر المؤمنین" الكافي
إن أبـي حـدثني عـن أبیـه، عـن جـده، عـن أبیـه أنـه كـان مـع نـوح فـي ، فقال: بأبي أنت وأميr اهللا 

الســفینة فقــام إلیــه نــوح فمســح علــى كفلــه ثــم قــال: یخــرج مــن صــلب هــذا الحمــار حمــار یركبــه ســید 
  .)٣("النبیین وخاتمهم، فالحمد هللا الذي جعلني ذلك الحمار

وهـذا مـن الطعـن ، فلم یجدوا غیر الحمار یفدي النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم بأبیه وأمـه
  )٤(!!الذي یجب أن ُیفدى بكل غاٍل وعزیز ونفیس، rواالستخفاف بقدر النبي 

عندهم فـي هـذه المسـألة.  ین خطرین وقاعدتین أساسیتینقوهم یقولون بهذا القول من منطل
عنــدهم یجــري مجــرى قــول  اإلمــاموقــد أشــار أحــد شــیوخهم المعاصــرین إلیهمــا حینمــا ذكــر أن قــول 

وأنهـم ال یملكـون إال عـن األحكـام الواقعیـة عنـد ، مـن كونـه حجـة علـى العبـاد واجـب االتبـاع، النبي
  اهللا تعالى كما هي:

                                                 
 -هــ١٤٢٩، ١) مكتبة بیـت المقـدس.ط٥٥، ٥٤تعریف عام بالشیعة االثني عشریة: صالح حسین الرقب (ص )١(

 م.٢٠٠٨
 ).٢٨/٤٨١مجموع الفتاوى: ابن تیمیة(  )٢(
 ).١/٢٣٧الكافي في األصول: الكلیني ()٣(
 ).٥٦تعریف عام بالشیعة اإلثني عشریة : الرقب (ص )٤(
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أو ، لهـام كـالنبي مـن طریـق الـوحيفتبین أن ذلـك یتحقـق لهـم عـن طـریقین: "مـن طریـق اإل
  r"علمنـي رسـول اهللا –u–عن طریق التلقي عن المعصوم قبله كما قـال موالنـا أمیـر المـؤمنین 

  ألف باب من العلم ینفتح لي من كل باب ألف باب". 

  نوعان: وفیما یلي توضیح لهذین األصلین الخطیرین عند الشیعة: األئمةفعلم 

  -:یتحقق عن طریق اإللهام والوحي األئمةاألصل األول: علم 

 )١(وحقیقــة اإللهــام كمــا قــال صــاحب الكــافي فــي روایتــه عــن أئمتــه: "النكــت فــي القلــوب".
أي أن العلــم ینقــدح فــي  )٢(وصــرح أن ذلــك هــو اإللهــام حیــث قــال: وأمــا النكــت فــي القلــوب بإلهــام.

  معصوم. اإلمامألن ، فیلهمهم القول الذي ال یتصور فیه الخطأ اإلمامقلب 
وهــو یســمع  )٣(وهــو نقــر فــي األســماع بتحــدیث الملــك، لهــاموهنــاك وســیلة أخــرى غیــر اإل

كما جاء في الروایات األربع في باب الفـرق بـین الرسـول والنبـي والمحـّدث ، الصوت وال یرى الملك
  )٤(هو الذي یسمع الكالم وال یرى الشخص". اإلماموكلها قالت: إن ، من أصول الكافي

یعلــم أنــه كــالم الملــك وهــو ال یــراه؟ قــال إمــامهم: "إنــه یعطــى الســكینة والوقــار ولكــن كیــف 
  )٥(حتى یعلم أنه كالم الملك".

ت ظهرهــا لكــل مــا روتــه هــذه ار قــد أد، الكــرام rإن الشــیعة فــي تكفیرهــا صــحابة رســول اهللا 
  وأفعاله وأحواله وِسَیره وأیامه.، rالزمرة الطیبة من أحادیثه 

ن تكفیر الصـحابة هـو رد إإذ ، واضعو هذه الدیانة  لهدم اإلسالم من أساسه وبهذا توصل  
حكامــه. فــأبو هریــرة وعائشــة ألكــل مــا یــروى عــنهم مــن ُســنن الرســول صــلى اهللا علیــه وآلــه وأخبــاره و 

عبد اهللا بن مسـعود وعبـد اهللا بـن عبـاس وعبـد اهللا بـن عمـر بـن و وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر 
، كلهـم كفـار مرتـدون، ممن حفظوا علینا أخبار رسول اهللا وأحوالـه وأیامـه وأحكامـهوغیرهم ، العاص

فینهــدم بــذلك الجســر الوحیــد الــذي نســتمد منــه ، وأحــادیثهم كلهــا باطلــة، وبالتــالي فأخبــارهم مــردودة
  .r أخبار نبینا وهدیه

                                                 
 ). ١/٢٦٤الكافي في األصول: الكلیني (  )١(
 ).١/٢٦٤المصدر السابق (  )٢(
 )١/٤٤المازندراني( :شرح جامع على الكافي   )٣(
 ) .١٧٧-١/١١٧انظر: الكافي في األصول: الكلیني ( )٤(
 ) .١/٢٧المصدر السابق (  )٥(
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ولهذا ال ، )صلى اهللا علیه وآله وسلم(وهذا بالفعل ما یعتقده الشیعة في صحابة رسول اهللا 
وعلى رأسهم البخاري صاحب أصح كتاب بعد ، یقبلون األحادیث التي یرویها أهل السنة في كتبهم

  )١(والترمذي وغیرهم.، وأبو داود، ومسلم، كتاب اهللا

  موقف الشیعة من صحیحي البخاري ومسلم:
بینمـــا ، مـــن أصـــح المصـــادر الحدیثیـــة عنـــد المســـلمین )٣(ومســـلم )٢(یعـــد صـــحیحا البخـــاري

ویتهجمون علیهما بعبارات كلها ، الشیعة الروافض تعداهما من الكتب الملیئة بالخرافات واألساطیر
  إسفاف وتبذل. 

                                                 
 م.٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨، ١) مكتبة الرضوان، ط٨٠الفاضح لمذهب الشیعة اإلمامیة: حامد اإلدریسي (ص  )١(
اإلمام البخاري هو أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبه الجعفي، ولد رحمه اهللا  )٢(

هـ، توفي ١٩٤في بخارى من مدن ما وراء النهر، في یوم الجمعة لثالث عشرة لیلة خلت من شهر شوال سنة 
ر، اشتغل وهو صغیر في طلب العلم والده وهو صغیر فنشأة في حجر أمه، وأقبل على طلب العلم منذ الصغ

وسماع الحدیث فسمع من أهل بلده، ثم رحل إلى أكثر محدثي األمصار في خراسان والشام ومصر ومدن العراق، 
وقدم بغداد مرارًا، واجتمع إلیه أهلها، واعترفوا بفضله، وشهدوا بتفرده في علمي الروایة والدرایة، وكان رحمه اهللا 

حفظ، ولإلمام البخاري مصنفات كثیرة أهمها: واألدب المفرد، ورفع الیدین في الصالة، قوي الذاكرة، سریع ال
والقراءة خلف اإلمام، وبر الوالدین، والتاریخ الكبیر، واألوسط، والصغیر، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والجامع 

سنة.  ٦٢هـ عمره  ٢٥٦ى سمرقند سنة الكبیر، والمسند الكبیر، والتفسیر الكبیر، توفي رحمه اهللا في حزتنك من قر 
) المحقق: عمرو بن ٥٢/٥٣انظر: تاریخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر،(

م، تهذیب األسماء  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر: 
)عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة ١/٦٧ى بن شرف النووي (واللغات: أبو زكریا محیي الدین یحی

 لبنان. –أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت 
اإلمام مسلم: هو اإلمام الكبیر الحافظ الحجة الثقة أبو الحسین، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن القشیري  )٣(

هـ على األرجح، تتلمذ اإلمام مسلم رحمه اهللا علیه على أیدي ٢٠٤النیسابوري، ولد اإلمام مسلم في نیسابور سنة 
و اإلمام البخاري رحمه اهللا، أجمع العلماء على كثیر من العلماء والحفاظ واألئمة، وأبرز شیوخ اإلمام مسلم ه

  جاللته وغمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في الصناعة الحدیثیة، لإلمام مسلم مصنفات كثیرة 
أهمها: الجامع الصحیح، وهو أشهرها، والكنى واألسماء، والمنفردات والوحداني وغیرها الكثیر، توفي عشیة یوم 

هـ بنیسابور وكان عمره سبعا وخمسین سنة . انظر: الكنى واألسماء: ٢٦١ن رجب سنة األحد ودفن یوم االثنین م
المحقق: عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، عمادة  )١/١٥ن القشیري النیسابوري (یحسلمسلم بن الحجاج أبو ا

ألولى، البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: ا
م،خالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال: أحمد بن عبد اهللا بن أبي الخیر بن عبد ١٩٨٤هـ/١٤٠٤

)المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب ٣٧٥العلیم الخزرجي األنصاري الساعدي الیمني، صفي الدین (ص
  هـ. ١٤١٦سة، حلب / بیروت، الطبعة: الخام - المطبوعات اإلسالمیة/دار البشائر 
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فَـِإنَّ الَّـِذي اتَّفَـَق َعَلْیـِه  ابن تیمیـة علـى إجمـاع علمـاء األمـة علـى ذلـك فیقـول: اإلمامویؤكد 
  اِن اْلِكَتاَبــاِن َأْهــُل اْلِعْلــِم َأنَّــُه َلــْیَس َبْعــَد اْلُقــْرآِن ِكتَــاٌب َأَصــحُّ ِمــْن ِكتَــاِب اْلُبَخــاِريِّ َوُمْســِلٍم. َوإِنََّمــا َكــاَن َهــذَ 

  
ـِحیَح اْلُمْسـَندَ  َد ِفیِهَما اْلَحِدیَث الصَّ ـَحاَبِة  )١(َكَذِلَك ِألَنَُّه َجرَّ َولَـْم َیُكـْن اْلَقْصـُد ِبَتْصـِنیِفِهَما ِذْكـَر آثَـاِر الصَّ

َد ِفیـــِه الْ  ـــَب َأنَّ َمـــا ُجـــرِّ َحـــِدیُث َوالتَّـــاِبِعیَن َوَال َســـاِئِر اْلَحـــِدیِث ِمـــْن اْلَحَســـِن َواْلُمْرَســـِل َوِشـــْبِه َذِلـــَك َوَال َرْی
ِحیُح اْلُمْسَنُد َعْن َرُسوِل اللَِّه  َصـحُّ اْلُكتُـِب؛ ِألَنَّـُه َأَصـحُّ َمْنقُـوًال َعـْن اْلَمْعُصـوِم ِمـْن اْلُكتُـِب َفهُـَو أَ rالصَّ

  )٢(". اْلُمَصنََّفةِ 
وللشــــیعة الكثیــــر مــــن األقــــوال الملیئــــة بالمطــــاعن واألكاذیــــب والســــخریات ضــــد صــــحیحي 

  :البخاري ومسلم منها
كتابــــًا أســــماه: "أضــــواء علــــى  )٣(كتــــب عالمــــة الشــــیعة المعاصــــر محمــــد صــــادق النجمــــي

الصــحیحین" ففــي كتابــه عقــد فصــًال أســماه: "أدلــة ضــعف الصــحیحین وســقمها" وضــم فیــه بعــض 
فیقــول فــي ذلــك: "ضــعف الســند األول ، علــى ضــعف البخــاري وعــدم صــحته -المزعومــة –األدلــة 

والســبب فــي عــدم الوثــوق بهمــا هــو ضــعف إســناد ، المؤاخــذات علــى ضــعف أحادیــث الصــحیحین
وٕان بعض رواة أحادیث الصحیحین لـم یكونـوا مسـتقیمي اإلیمـان وقـد ثبـت ، اة بعض أحادیثهماورو 

ـــة ـــالبراهین التاریخی ـــاقهم... وٕان بعـــض ، ب والشـــواهد القویمـــة التـــي ال ریـــب فیهـــا انحـــرافهم وعـــدم وث
وأضــف إلــى ذلــك ، وهــذا األمــر هــو مــن أبــرز صــفاتهم، uرواتهمــا كــانوا مشــهورین بالعــداء لعلــي 

  )٤(نوا من وّضاعي الحدیث الذین كذبوا على رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله.إنهم كا

                                                 
: عّرفه ابن الصالح: "الحدیُث المسَنُد الذي یتصل إسنادُه بنقلِ  العْدلِ  الضاِبط عن الحدیث الصحیح المسند)١(

) ١٥١،(صالَعْدلِ  الضابط، إلى منتهاه؛ وال یكون شاذ ا وال ُمَعلَّال". مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح
محاسن «عثمان بن الصالح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي، مؤلف »: علوم الحدیث«مؤلف 

االصطالح: عمر بن رسالن بن نصیر بن صالح الكناني، العسقالني األصل، ثم البلقیني المصري الشافعّي، أبو 
 حفص، سراج الدین،تحقیق: د عائشة عبد الرحمن، الناشر: دار المعارف.

 ). ٢٠/٣٢١جموع الفتاوى: ابن تیمیة(م  )٢(
محمد صادق النجمي: عـالم شـیعي معاصـر، وهـو صـاحب كتـاب: أضـواء علـى الصـحیحین، ضـم فیـه العدیـد  )٣(

من األكاذیـب واالفتـراءات وقـد تلقتـه الشـیعة بـالقبول، ولـه كتـاب: معتقـدات الشـیعة، ولـه منـاظرة علمیـة فـي الحـدیث 
) إعــداد مركــز األبحــاث ٣ – ١حین، محمــد صــادق النجمــي، المقدمــة (صوالمحــدثین. انظــر أضــواء علــى الصــحی

 العقائدیة بدون ط،بدون دار نشر.
 ).١/٢١مجموع الفتاوى: ابن تیمیة( )٤(
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بعــد أن أورد ، حقــده علــى الصــحیحین)١(محمــد جعفــر شــمس الــدین آخــر هــو:شــیعي عــالم یــذكر و 
ومــن الواضــح لــو أغمضــنا عــن مــتن الحــدیث الــذي فیقــول: "، حــدیث رؤیــة الــرب تعــالى یــوم القیامــة

التي توجب القطع بعدم صدوره ، مع ما فیه من الخرافات والسخافات، رواه كل من البخاري ومسلم
حتى لو أغمضـنا عـن كـل ذلـك فـإن ، rوٕانما هو من الموضوعات والمفتریات علیه  rعن النبي 

  )٢(في ضعف سنده ما یكفي لطرحه وعدم قبوله".
ین التســـلیم بدقـــة الصـــحیحیقـــول: "إن  )٣(الـــدكتور أحمـــد النفـــیس، وهـــذا المتشـــیع المعاصـــر

فالكتابــان یحتویــان علــى أحادیــث ضــعیفة إلــى جانــب األحادیــث ، إعــادة النظــر فیهــا يأســطورة ینبغــ
ظهور الصحیحین جاء بعد المذاهب وٕان ، بشر ولیس معصوما من الخطأ يكما أن البخار ، القویة

ـــم یكونـــا یومـــاً ، الفقهیـــة األربعـــة مـــن مصـــادر التشـــریع  مـــا مصـــدراً  ممـــا یعنـــى أن هـــذین الكتـــابین ل
 )٤(ي.اإلسالم

فیقــول: ، یقــدم لكتــاب القــول الصــراح فــي البخــاري وصــحیحه الجــامع، )٥(والشـیعي الســجاني  
یوجد فـي صـحیح البخـاري روایـات التجسـیم والتشـبیه بـوفرة وٕان حـاول ُشـّراح الصـحیح تأویلهـا غیـر 

ذكـر  ... وٕان البخـاري وٕان، ان ظهورها بمكـان یحـد مـن تأویلهـا والتالعـب بهـأل، أنها فشلت جمیعاً 
                                                 

محمد جعفر شمس الدین: عالم شیعي لبناني معاصر، صاحب كتاب دراسات في العقیدة اإلسالمیة، وقـد قـام  )١(
االستبصــار للطوســي، والكــافي للكلینــي، والســنن التاریخیــة لمحمــد صــدر  بتحقیــق العدیــد مــن كتــب الشــیعة، منهــا:

الباقر، ومن ال یحضره الفقیه القمي.انظر :شبكة المعلومات العالمیة،موقع  الموسوعة الحرة ،قسم األعالم والتراجم 
  http://ar.wikipedia.orgم٧/١١/٢٠١٢األربعاء

) دار الكتاب اللبناني، ودار الكتاب المصري، ١٤٥شمس الدین (دراسات في العقیدة اإلسالمیة: محمد جعفر  )٢(
 م.١٩٧٧، ١ط
م ١٩٥٢أحمد راسم النفیس: طبیب مصري، وأستاذ جامعي، شیعي إمامي، ولد في الثاني  من أغسطس سنة  )٣(

صـل في مدینة المنصورة بمصر، وأشتهر بسبب تحوله المذهبي من السنة إلى الشیعة، وقد كتب عددًا من الكتب ت
 ١٩٨٣م وماجسـتیر الباطنـة العامـة ١٩٧٧كتابًا تقریبًا، والنفیس حاصل على بكـالوریوس الطـب والجراحـة  ٣٠إلى 

وهو حالیًا أستاذ الباطنة العامة في كلیة الطب بجامعة المنصورة في مصر. انظـر  ١٩٩٢ودكتوراه الباطنة العامة 
  ٢٢/٨/٢٠١١المهتدون والمتشیعون، االثنین شبكة المعلومات العالمیة موقع البینة االلكتروني رقم 

http://www.ss-sunnah.net 
تصریح صحفي لصحیفة الیـوم السـابع المصـریة، نقـًال عـن موقـع الـدفاع عـن أهـل السـنة االلكترونـي المنـدیات  )٤(

 http://www.dd-sunnah.netم ٢٢/٨/٢٠١١العامة، قسم الحوار العام االثنین 
م ١٩٢٨: هو جعفر محمد حسین الخیاباني السجاني، عالم شیعي معاصر ولد في تبریز سـنة جعفر السجاني )٥(

م دخل الجامعة اإلسالمیة في ١٩٤٤كان والده محمد حسین السجاني من كبار علماء الشیعة في تبریز، وفي عام 
مــن الشــیعة، ومــنهم:  تبریــز، فقــرأ األدب العربــي والمنطــق، وشــیئًا مــن األصــول والفقــه علــى مشــاهیر أســاتذة عصــره

كتابــًا ورســاله: انظــر: شــبكة  ١٥٠البروجــردي، والموســوي الخمینــي، والطباطبــائي، لــه مؤلفــات كثیــرة قبــل أكثــر مــن 
 http://ar.wikipedia.org ٢٢/٨/٢٠١١المعلومات العالمیة، موقع الموسوعة الحرة، قسم األعالم والتراجم 

http://ar.wikipedia.org
http://www.ss-sunnah.net
http://www.dd-sunnah.net
http://ar.wikipedia.org
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ه إال أن قلمـه یـرتعش عنـدما یصـل إلـى فضـائلهم فیعبـث بالحـدیث  شیئًا من فضـائل علـي وأهـل بیتـ
  .)١( مهما أمكن"

ذي یعد أصّح الكتـب عنـد أهـل السـّنة بعـد كتـاب لفهذا الكتاب اوفي خاتمة المقدمة یقول: "  
وقـد قـام بهـذا ، مضـمون األحادیـث الـواردة فیـهبحاجة إلى تنقیب وبحث ودراسة رجالـه ودراسـة ، اهللا

فمـن أهـل السـّنة الحـافظ ابـن الجـوزي حیـث ألّـف كتابـًا ، األمر المهم غیر واحـد مـن أعـالم الفـریقین
، وأّمـا مـن الشـیعة، ولـم یـزل مخطوطـًا فـي أربعـة أجـزاء "مشكل الحـدیثین أو مشـكل الصـحاح"باسم 

بدراسة صـحیح  صفهاني المشهورشیخ فتح اهللا النمازي األفقد قام فقیه الطائفة والمتتبع المتضّلع ال
ّن تلمیـذه المتتّبـع الشـیخ آقـا أغیـر ، البخاري في كتاب هو ماثل بین یدیك وقد ألفه ولـم یسـّمه باسـم

  )٢("....القول الصراح في نقد الصحاح"بزرك الطهراني استكتبه لنفسه وأسماه بـ 

  :خالصة موقف الشیعة من السنة النبویة
ــنة وال یعملــون بهــا مثــل قــول اهللا  وعــدوه اإلمــامواستعاضــوا عنهــا بقــول ، الشــیعة یــرّدون السُّ

 ،)علـیهم السـالم(األنبیـاءیـوحى إلـیهم كمـا یـوحى إلـى  األئمةوأن ، أو یقدمونه علیهما، وقول رسوله
بـــالظن والـــرأي واالجتهـــاد  األحكـــام وغیرهـــا مـــن يءوال یحكمـــون فـــي شـــ بـــالوحي، إالفـــال یتكلمـــون 

، یــةاإلمامذلــك مــن ضــروریات دیــن  واعتبــروا إلــیهم، )تعــالى(، بــل یحكمــون بمــا أوحــى اهللا والقیــاس
، یختلــف كلیــًا عــن ســند أهــل الســنة، uلهــا ســند خــاص، عــن الرســول فالســنة فــي مفهــوم الشــیعة 

ـــنة النبویـــة كمـــاورّدوا مرویـــات الصـــحابة لكفـــرهم، و  یتخیلونهمـــا) مودعـــة عنـــد  الشـــریعة (القـــرآن والسُّ
  .السرداب وغابت معه ى، توارثوها حتى دخل الثاني عشر بها إلعشریة ياألئمة االثن

                                                 
الجــامع: األصــبهاني، تحقیــق: حســین الهرســاوي، تقــدیم: جعفــر انظــر: القــول الصــراح فــي البخــاري وصــحیحه  )١(

 هـ .١٤٢٢، ١) نشر مؤسسة الصادق، ط١/٢السجاني، (المقدمة 
 ).٢/٥القول الصراح في البخاري وصحیحه: األصبهاني ( )٢(



r 

٩٥ 

  املطلب الثالث
    السنة النبوية عند أهل السنة

ویشــكل ، السُّــنة النبویــة الشــریفة هــي المصــدر الثــاني للتشــریع اإلســالمي بعــد القــرآن الكــریم  
ألنهــا ، ویبــدو أثــر الســنة جلیــاّ ، فــي بنــاء الفــرد والمجتمــع والدولــةهــذان األصــالن الخالــدان األســاس 

، والسیاســـة، تفصـــیالت وتوضـــیحات لمـــا ورد ُمجمـــًال فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي أبـــوب العبـــادة والتربیـــة
مـن  rجمع المسلمون قدیمًا وحدیثًا على أن ما صدر عن رسول اهللا أوقد ، واالقتصاد، واالجتماع

وُنقـل إلینـا بسـند صـحیح ُیعـد حجـة علـى ، قول أو فعل أو تقریر على سبیل التشریع وتبلیغ الرسـالة
والقســم ، rألنــه أحــد قســمي الــوحي اإللهــي الــذي ینــزل بــه جبریــل األمــین علــى النبــي  ؛المســلمین

  )١(اآلخر من الوحي هو القرآن الكریم.
َوَمـا َينطِـُق َعـِن (ولهـذا قـال تعـالى: ، والوعلى هـذا فمـرد السُّـنة إلـى الـوحي فـي جمیـع األحـ  

َوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاََّ(وقال  )٤–٣النجم آیة: ()اْهلَ   )٨٠(النساء: )َمْن ُيطِِع الرَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا(وقال أیضًا:    .)٧:الحشر  (.)َوَما َآَتاُكُم الرَّ
ْكَمِة َيِعُظُكْم بِهِ (وقال أیضًا:    .)٢٣ :البقرة()َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللاَِّ َعَلْيُكْم َوَما َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلكَِتاِب َواْحلِ

فهـذا ، قـرن بـین الكتـاب والسُّـنة فـي اإلنـزال )تعـالى(واهللا ، فإذا كانـت الحكمـة معناهـا السُّـنة  
  عند اهللا تعالى.یقتضي كونها من 

  )٢("أال إني أُتيُت الكتاب ومثله معه...: "rوقال الرسول   
، كلــه فــي الــدین r: "... فصــح أن كــالم رســول اهللا )رحمــه اهللا()٣(قــال أبــو محمــد بــن حــزم

  والشــریعة فــي أن كــل، أهــل اللغــةوال خــالف بــین أحــد مــن ، الشــك فــي ذلــك Uوحــي مــن عنــد اهللا 

                                                 
)، ١/٨٢انظر: منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان بن علي حسن، ( )١(

 م،.١٩٩٣هـ ١٤١٣، ٢مكتبة الرشد، الریاض ، ط
) وصحح سنده األلباني انظر: ٤٦٠٤أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة باب في لزوم السنة. حدیث (  )٢(

) مشكاة المصابیح: محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري، أبو عبد اهللا، ١/٥٧)(١٦٣مشكاة المصابیح، حدیث (
 .١٩٨٥بیروت، الطبعة: الثالثة،  –ولي الدین، التبریزي،تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي 

 ٣٠في  ابن حزم األندلسي: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الیزیدي، ولد )٣(
م في قرطبة، اندلسي أصله، وهو إمام حافظ، فقیه ظاهري، ومتكلموأدیب، ٩٩٤نوفمبر  ٧هـ، ٣٨٤رمضان 

م. انظر: ١٠٦٣یولیو  ١٥هـ ٤٥٦شعبان  ٢٨وشاعر، بلغت مؤلفاته نحو أربع مئة مجلد، توفي عشیة یوم األحد 
بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالمي: محمد بن الحسن بن العربّي 

 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦ - لبنان، الطبعة: األولى -بیروت- ) دار الكتب العلمیة ٢/٤٤الفاسي،(
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  )١(وحي نزل من عند اهللا تعالى فهو ذكر منزل".
وداللـة النظـر الصـحیح علـى أن السُّـنة مـن الـوحي هـو أنـه قـام دلیـل النقـل والعقــل     

 –وهـذا ال یسـتقیم إال إذا كـان مـا یقولـه مـن السـنة ، عـن الخطـأ فـي الرسـالة rعلى عصـمة النبـي 
 rألن الــدلیل علــى العصــمة قــام مــن جهــة كونــه ، وحیــًا مــن عنــد اهللا تعــالى –فضــًال عــن القــرآن 

ـَك  (:كما قـال تعـالى، مبلغًا عن اهللا تعالى ال من جهة أخرى بِّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيـَك ِمـن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأهيُّ
ْغَت ِرَساَلَتُه َواهللاُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  ْ َتْفَعْل َفَام َبلَّ   .)٦٧المائدة:  ()...َوإِن ملَّ

صدر عنه مـن قـول أو فعـل  وما rفالسنة واجبة االتباع والطاعة في كل ما شرعه النبي   
  أو تقریر.

 اً فإن إنكارها واالعتداء علیها والتشكیك فیها یعتبر هدم، فهذه هي أهمیة السُّنة ومكانتها  
في تخلف المسلمین عن ركب الحضارة وهذا ما  اً وسبب، ألركان اإلسالم وعقائده وعباداته ونظمه

أو الالبسون عباءته ، سواء الظاهرون العداوة له المتظاهرون علیه، یخطط له أعداء اإلسالم
ُذوا (قال تعالى:، فلن یصلوا إلى هدفهم المنشود، وزورًا ولكن وٕان سعوا ما أمكنهمبهتانًا  َ اختَّ

إِالَّ ُهَو  ا َواِحًدا َال إَِلهَ َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللاِ َواَملِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِالَّ لِيَْعُبُدوا إِهلًَ 
ُكوَن( ) ُيِريُدوَن َأْن ُيطِْفُئوا ُنوَر اهللاِ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاُ إِالَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه ٣١ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيْرشِ

  .]٣٢ - ٣١: التوبة[.))٣٢الَكافُِروَن(

وأهل السُّـنة والجماعـة فیمـا یتعلـق  یةاإلمامأن االختالف بین الشیعة  ةوبذلك یظهر للباحث  
ــنة النبویــة المطهــرة ــنة ولكــن لیســت ، هــو اخــتالف فــي المضــمون، بالسُّ فالشــیعة تــدعي إقرارهــا بالسُّ

ــنة الصــحیحة ــنة النبویــة، السُّ ــنة والجماعــة یتحــدثون عــن السُّ یــة یتحــدثون اإلماموالشــیعة ، فأهــل السُّ
حتـى  األئمـةعن السـنة الجعفریـة وعـن سـنة سـائر  أو، أبي عبد اهللا جعفر الصادق اإلمامعن سنة 

  )٢(عصر الغیبة الكبرى.

                                                 
اإلحكام في أصول األحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، )١(
الدكتور إحسان عباس، دار اآلفاق الجدیدة، ) المحقق: الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم له: األستاذ ١/١٢١(

 بیروت.
المقصود بالغیبة الكبرى ما تدعیه الشیعة بعقیدة الغیبة، حیث یزعمـون أن إمـامهم محمـد بـن الحسـن العسـكري  )٢(

دخــل ســرداب بســامراء بعــد مــوت أبیــه، وهــو فــي غیبــة حتــى یومنــا هــذا وســمیت هــذي الغیبــة "الغیبــة الكبــرى" ســنة 
) دار ١٤١الســنة النبویــة وعلومهــا بــین أهــل الســنة والشــیعة اإلمامیــة د.عــدنان محمــد زرزور، (صهـــ، انظــر: ٢٦٠

 م، بدون ط،  ٢٠٠٨–ه ١٤٢٩اإلعالم للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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وأقـوالهم ، فقد أنزلوا الصحیحین منزلهمـا، أما بالنسبة للصحیحین عند أهل السُّنة والجماعة  
  الشیعة. أئمةومع ذلك فإنها ال تجد لها مكانًا في قلوب ، في بیان أهمیة ومكانة الصحیحین كثیرة

ــا ُكتُــُب اْلَحــِدیِث اْلَمْعُروَفــُة: ِمْثــَل اْلُبَخــاِريِّ َوُمْســِلٍم. َفَلــْیَس َتْحــَت َأِدیــِم  تیمیــة: "یقــول ابــن    َوَأمَّ
  )١(...".السََّماِء ِكَتاٌب َأَصحُّ ِمْن اْلُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم َبْعَد اْلُقْرآِن َوَما ُجِمَع َبْیَنُهَما

َأَبا عبد اهللا الُبَخاِرّي ِفـي  اإلمامح: " َوقد َرَأْیت في مطلع مقدمة الفت ابن حجر قال الحافظو   
ِحیح قد تصدى لالقتباس من  تقریرا واستنباطا   -یعني الكتاب والسنة  -نوارهما البهیةأَجامعه الصَّ

ــَعاَدة ِفیَمــا جمــع َحتَّــى اذعــن َلــُه  وكــرع مــن مناهلهمــا الرویــة انتزاعــا وانتشــاطا ورزق ِبحســن ِنیَّتــه السَّ
  .)٢( اْلُمَخالف والموافق وتلقى َكَالمه ِفي التَّْصِحیح ِبالتَّْسِلیِم المطاوع والمفارق.."

على أن أصح الكتب  )رحمهم اهللا(وقال النووي في مقدمة شرحه لمسلم: "اتفق العلماء 
بخاري ومسلم وتلقتهما األمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما بعد الكتاب العزیز الصحیحان ال

وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن یستفید من البخاري 
  .)٣(ویعترف بأنه لیس له نظیر في علم الحدیث" 

تّفق ُعَلَماء الشرق والغرب على َأنه اویقول الحافظ العیني في شرحه لصحیح البخاري: "
ِمْنُهم المغاربة و َلْیَس بعد كتاب اهللا َتَعاَلى أصح من صحیحي الُبَخاِرّي َوُمسلم فرجح اْلَبْعض 

َصِحیح ُمسلم على َصِحیح الُبَخاِرّي َواْلُجْمُهور على َتْرِجیح الُبَخاِرّي على ُمسلم ِألَنَُّه َأكثر َفَواِئد 
  )٤(...".ِمْنهُ 

في البدایة والنهایة: "َأُبو َعْبِد اللَِّه اْلُبَخاِريُّ اْلَحاِفُظ، ِإَماُم َأْهِل  )٥(وقال الحافظ ابن كثیر
لصحیح اْلَحِدیِث ِفي َزَماِنِه، َواْلُمْقَتَدى ِبِه ِفي َأَواِنِه، َواْلُمَقدَُّم َعَلى َساِئِر َأْضَراِبِه َوَأْقَراِنِه، وكتابه ا

                                                 
 ).١٨/٧٤مجموع الفتاوى:ابن تیمیة( )١(
 ).١/٣فتح الباري:ابن حجر()٢(
)، الناشر: دار ١/١٤محیي الدین یحیى بن شرف النووي،(المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: أبو زكریا )٣(

 .١٣٩٢الطبعة: الثانیة، ، بیروت –إحیاء التراث العربي 
) دار إحیاء التراث العربي، ١/٥عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، بدر الدین محمود بن أحمد العیني ( )٤(

 بیروت، بدون ط.
البصري ثم الدمشقي، صاحب التفسیر المشهور والمعروف بتفسیر عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر )٥(

ه، كان ابن كثیر من بیت ٧٠٦م، ثم رحل إلى دمشق مع أخیه سنة ١٣٠٢ه، ٧٠١ابن كثیر، ولد بالبصرة سنة 
علم وأدب، وتتلمذ على ید علماء عصره، فنشأ عالمًا، محققًا، ثقة متقنًا، له العدید من المؤلفات منها: البدایة 

لنهایة في التاریخ وكتاب تفسیر القرآن العظیم، وهو من أفضل كتب التفسیر لما امتاز به من عنایة بالمأثور وا
  م بعد أن ُكف بصره.١٣٧٣ه، ٧٧٤وتجنب لألقوال الباطلة والروایات المنكرة، توفي ابن كثیر في دمشق سنة 

 ).١/٣٢٠انظر: األعالم، (
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ْسَالِم یستقى بقراءته الغ مام، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فیه، وكذلك سائر َأْهُل اْإلِ
."…)١(  

وقال ابن السبكي في طبقات الشافعیة الكبرى: "وأما كتابه الجامع الصحیح فأجل كتب 
  .)٢(…"اإلسالم بعد كتاب اهللا

الصحیح وقال أبو عمرو ابن الصالح في علوم الحدیث بعد ذكره أن أول من صنف في 
البخاري ثم مسلم: "وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب اهللا العزیز" ثم قال: "ثم إن كتاب البخاري 

  .)٣(أصح الكتابین وأكثرهما فوائد"
ما ذكرٌته سابقًا في الكالم عن السُّنة عند أهل السُّنة والجماعة یعتبر رد على الشـیعة فیمـا   

وهذا یبین مدى حقد الشیعة على ، یعتبر جریمة كبرى فالطعن في السُّنة أو في الصحیحین، ادعوه
ألن هذین الكتابین یبینان مدى كذب وزور  وذلك ؛أهل السُّنة وعلى أصح كتابین بعد القرآن الكریم

  الشیعة فیما یّدعونه.
    

   

                                                 
 .)١١/٣٠البدایة والنهایة:ابن كثیر ()١(
 ).١٦٠مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح : ابن الصالح (ص)٢(
)،تحقیق: محمود محمد ٢/٢١٥طبقات الشافعیة الكبرى: تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، ()٣(

 هـ.١٤١٣الطناحي ،عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 
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  املطلب األول
  rموقف الشيعة من زوجات النبي 

ومــا خّصــهن اهللا بــه مــن نــزول الــوحي  yال یخفــى علــى المســلم فضــل أمهــات المــؤمنین 
فهـن مـن أحـب  rوما تمـتعن بـه مـن منزلـة سـامیة عنـد رسـول اهللا ، في بیوتهن rعلى رسول اهللا 

وأسرعهم إلـى التعلـق بأسـباب رضـاه فـي ، عز منهن بمطارح أنظارهأوأعزهن عنده و ، rالناس إلیه 
  .rكل ما تقر به عینه 

ــ والطــاهرة العفیفــة المبــرأة مــن ، والحبیبــة بنــت الحبیــب، قة بنــت الصــدیقدیِّ ال ریــب أن الصِّ
خصـــّهن مـــن هـــذه الرحمـــة أو ، أوالهـــن بهـــذه النعمـــة )رضـــي اهللا عنهـــا(عائشـــة ، اتو افـــوق ســـبع ســـم

  العمیقة.

فهي الحبیبة ، من بین سائر أزواجه rفقد حازت قصب السبق إلى قلب رسول اهللا   
، ولم ینزل علیه الوحي في فراش امرأة سواها، حبیبه وصدیقه ولم یتزوج بكرًا غیرها ةابن، المدللة

َیا ُأمَّ َسَلَمَة َال «صلوات اهللا علیه وسالمه بقوله لزوجه أم سلمة عنها: "كما نص على ذلك 
  )١(".»ُتْؤِذیِني ِفي َعاِئَشَة، َفِإنَُّه َواللَِّه َما َنَزَل َعَليَّ الَوْحُي َوَأَنا ِفي ِلَحاِف اْمرََأٍة ِمْنُكنَّ َغْیرَِها

، ضه في أیام حیاته الخیرةوتمری، rشرف خدمة النبي  )رضي اهللا عنها(وكان لعائشة   
؟ یرید أن داً ین أنا غ؟ أفما أن نزل مرضه األخیر الذي مات فیه حتى أخذ یسأل ! أین أنا غداً 

َأْیَن َأَنا «َلَیَتَعذَُّر ِفي َمَرِضِه: rَعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اللَِّه  ،یكون في بیت عائشة
اْسِتْبَطاًء ِلَیْوِم َعاِئَشَة، َفَلمَّا َكاَن َیْوِمي، َقَبَضُه اللَُّه َبْیَن َسْحِري َوَنْحِري  »؟الَیْوَم، َأْیَن َأَنا َغًدا

وتخدمه ، فبقي عندها ترعاه، فأذن له، .استأذن أزواجه أن یكون في بیتها)٢("َوُدِفَن ِفي َبْیِتي
وریقه ، سحرها ونحرهافي حجرها بین ضع رأسه وتسهر علیه في مرضه إلى أن قبضه اهللا إلیه و 

َكاَن َیْسَأُل ِفي َمَرِضِه الَِّذي rَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  " )َرِضَي اللَُّه َعْنَها(َعْن َعاِئَشَة ، جاء قد خالط ریقها
َیُكوُن َحْیُث َ◌َفَأِذَن َلُه َأْزَواُجُه  ُیِریُد َیْوَم َعاِئَشة» ؟، َأْیَن َأَنا َغًدا؟َأْیَن َأَنا َغًدا«َماَت ِفیِه، َیُقوُل: 

َشاَء، َفَكاَن ِفي َبْیِت َعاِئَشَة َحتَّى َماَت ِعْنَدَها، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَماَت ِفي الَیْوِم الَِّذي َكاَن َیُدوُر 
فكان  )٣("َعَليَّ ِفیِه، ِفي َبْیِتي، َفَقَبَضُه اللَُّه َوإِنَّ رَْأَسُه َلَبْیَن َنْحِري َوَسْحِري، َوَخاَلَط ِریُقُه ِریِقي

فرضي اهللا عن عائشة ، بر في بیتهاوقُ ، بض وهو راض عنهاوقُ ، موته في بیت أحب الناس إلیه

                                                 
)، ومسـلم ٣٧٧٥، بـاب فضـائل عائشـة، رقـم (rمتفق علیه: أخرجه البخاري في صحیحه كتابأصـحاب النبـي  )١(

 ).٦٣٧٣(رضي اهللا عنها)، رقم( في فضل عائشة كتاب، باب في صحیحه،
  ).١٣٨٩، رقم (r، باب ما جاء في قبر النبيrالجنائز  أخرجه البخاري في صحیحه كتاب )٢(
  ).٤٤٥٠ووفاته، رقم ( rالمغازي، باب مرض النبي ه كتابأخرجه البخاري في صحیح )٣(
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والمؤمن یحب ما یحب اهللا ، وأقرب الناس إلى قلبه وأحبهم إلیه rفهي حبیبة رسول اهللا ، وأرضاها
  ورسوله.
وینزلونها المنزلة التي  أنزل اهللا وأنزلها ، ب الشیعة أم المؤمنین عائشة ویحترمونهاحفهل ی  

؟ المنزلة التي تستحقها لكونهـا زوجـة سـید ولـد آدم وخیـر األولـین واآلخـرین ولكونهـا uرسول اهللا 
  !؟rأحب الناس وأقربهم إلى قلب هذا الرسول العظیم

أشــد الــبغض ویوجهــون إلیهــا الكثیــر مــن  )رضــي اهللا عنهــا(والجــواب: أن الشــیعة یبغضــون عائشــة 
  التهم والمطاعن منها:

  وزعمهم أنها من أهل النار:، ادعاء الشیعة كفرها وعدم إیمانها .١

والقول في  –زورًا وبهتانًا  –وهو من علماء الشیعة إلى جعفر الصادق  )١(أسند العیاشي  
ٍة َأنَكاًثاَوالَ َتُكوُنوْا َكالَّتِي َنَقَضْت (:قوله تعالىتفسیر  ا ِمن َبْعِد ُقوَّ قال: "التي  .)٩٢ :النحل ()َغْزَهلَ

  )٢(نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا: عائشة هي نكثت إیمانها".

فالشــیعة قــد نحــوا منحــى التأویــل البــاطني ، وتبــدو النزعــة الباطنیــة فــي هــذا التفســیر جلیــة  
علــى  انقضــت غزلهــا أي إیمانهــبتحــریفهم معنــى نقــض الغــزل إلــى نقــض اإلیمــان وزعمهــم أن التــي 

بینمــا إجمــاع المفســرین علــى عكــس ذلــك فــإنهم أجمعــوا ، )رضــي اهللا عنهــا(حــد قــولهم هــي عائشــة 
ریطــة بنــت عمــرو بــن علــى أن المــرأة التــي نقضــت غزلهــا امــرأة خرفــاء مــن أهــل الجاهلیــة تســمى: 

وكانـت  ،تـأمرهن فینقضـن مـا غـزلن ثـم، كانت تغزل هي وجوار لهـا مـن الغـداة إلـى الظهـر،)٣(كعب
مــثًال لهــم أال یتشــبهوا بهــا فینقضــوا العهــود مــن بعــد توكیــدها فشــبه بهــا فضــرب اهللا ، معروفــة عــنهم

ولم یقل أحد منهم إن المرأة المعنیـة بهـذه اآلیـة هـي الصـدیقة عائشـة  –نقض العهود بنقض الغزل 
  ولم یشبهه به.، اإلیمانولم یؤول واحد منهم نقض الغزل بنقض ، )رضي اهللا عنها(

                                                 
هو أبو النصر محمد بن مسعود بن محمد بك عّیاش، قیل: إنه من أهل سمرقند وأصله من بني تمیم، وكان  )١(

ه وهو جلیل القدر، ٢٤٠ه، ویظهر أن والدته كانت في حدود سنة ٣٢٩الذي توفي سنة  من طبقة الشیخ الكلیني
واسع األخبار یصیر بالروایات مطلع علیها، أكثر أهل المشرق علمًا وفضًال وأدبًا وفهمًا وله العدید من المؤلفات 

  لمعجزة، األنبیاء واألئمة.منها: ابتداء فرض الصالة، إثبات المسح على القدمین، األجوبة المسكتة، احتجاج ا
 م.١٦/٢/٢٠١٣، السبت http://www.imamreza.net/arb/listانظر: شبكة اإلمام الرضا علیه السالم 

) تحقیـــق: هاشـــم ٢٦٩/ ٢تفســـیر العیاشـــي: أبـــو النضـــر محمـــد بـــن مســـعود بـــن عیـــاش الســـمرقندي العیاشـــي،( )٢(
سولي المحالتي، المكتبة العلمیة اإلسالمیة، طهران، بدون ط، وانظر البرهان:البحراني: یوسف أحمد بن إبـراهیم الر 

 ).٧/٤٥٤) دار الكتب العلمیة، قم، إیران، بدون ط ، وبحار األنوار: المجلسي(٢/٣٨٣الدرازي البحراني (
انظر: الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  )٣(

 –) تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة ١٠/١٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي،(
 م. ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة، 

http://www.imamreza.net/arb/list
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مزیـة وفضـلة غیـر مـا  –علـیهم اللعنـة –: "فهـل لعائشـة ولمعاویـة )١(ویقول یوسف البحراني  
  )٢(ذكرنا من تظاهرهم زیادة على غیرهم على آل البیت بالظلم والفجور".

، على محمد وعلى آل محمد في كتابه (مفتاح الجنان): "اللهم صلِّ  )٣(ویقول عباس القمي  
لخ". ویعنون بذلك أبا بكـر وعمـر وعائشـة إوالعن صنمي قریش وجبتیهما وطاغوتیهما وابنتیهما... 

  .)٤( وحفصة
ثــم ینهــالون علیــه ضــربًا بالعصــي ورجمــًا ، وفــي یــوم عاشــوراء یــأتون بكلــب ویســمونه عمــر  

لیهـا ثـم یبـدؤون بنتـف شـعرها وینهـالون ع، ثم یأتون بسخلة ویسمونها عائشة، یموت بالحجارة حتى
  .)٥( ضربًا باألحذیة حتى تموت

بابًا من أبواب النار تدخل منه. فقـد أسـند  )رضي اهللا عنها(وزعم الشیعة أیضًا أن لعائشة   
أنـه قـال: فـي تفسـیر  –وحاشـاه ممـا نسـبه الشـیعة إلیـه  –رحمـه اهللا  –العیاشي إلى جعفر الصادق 

ــا َســْبَعُة (قولــه تعــالى حكایــة عــن النــار:  ــَواٍب َهلَ "یــؤتى بجهــنم لهــا ســبعة أبــواب...  .)٤٤ :الحجــر()َأْب
كمـــا زعـــم ذلـــك ، )رضـــي اهللا عنهـــا(لـــخ". وعســـكر كنایـــة عـــن عائشـــة إوالبـــاب الســـادس لعســـكر... 

  .)٦( المجلسي

                                                 
ف أحمـد بـن إبـراهیم الـدرازي البحرانـي، فقیـه ومحـدث شـیعي، كـان مولـده بقریـة "مـاحوز یوسف البحراني: یوس  )١(

بالبحرین" أخـذ اللغـة عـن والـده وحـاز مكانـة سـامیة فـي فنـون األدب وعلـوم البالغـة، رحـل إلـى العـراق وٕایـرام لطلـب 
مجلــدًا، والشــهاب  ٢٥العلــم حتــى أصــبح مــن علمــاء الشــیعة، وألــّف الكتــب ومــن هــذه المؤلفــات: الحــدائق الناضــرة 

الثاقب في بیان مضى الناصب وما یترتب علیه من المطالب، واألربعون حـدیثًا فـي مناقـب أیـد المـؤمنین، وغیرهـا، 
هـ  عن عمر یناهز الثمانین عامًا. انظر: شبكة المعلومـات العالمیـة،  ١١٨٦توفي في كربالء في ربیع األول عام 
 http://ar.wikipedia.orf ٤/٩/٢٠١١م األعالم والتراجم، األحد، موقع الموسوعة الحرة االلكتروني، قس

)، تحقیـق: ١٣٠الشهاب الثاقب في بیان معنـى الناصـب: یوسـف بـن الشـیخ بـن حمـد بـن ابـراهیم البحرانـي(ص )٢(
 .١مهدي الرجائي، نشر مطبعة أمیر، إیران، ط

ه بمدینة قم المقدسة، درس مرحلة ١٢٩٤هو الشیخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم العتمى، ولد سنة   )٣(
ه، سافر إلى النجف األشرف إلكمال دراسته، ١٣١٦المقّدمات، وكذلك الفقه واألصول في قم المقدسة، وفي عام 

كان یهتم بالتدریس والتألیف والترجمة، قال نجله األكبر حول تعّلق والده بالكتابة: "عندما كنت طفًال كنت أرى 
  ابة من الصباح إلى المساء دون انقطاع وحتى عندما كنا نسافر إلى خارج المدینة".والدي مشغوًال بالكت

ومن أشهر مؤلفاته: مفاتیح الجنان، هدیة األحباب في المعروفین بالكنى واأللقاب، الآللئ المنثورة في األحراز 
  ه بالنجف األشرف.١٣٥٩واألذكار المأثورة وغیرها، توفي سنة 

 م.١٦/٢/٢٠١٣، السبت http://www.al-shia.orgانظر: مركز البیت العالمي للمعلومات 
 ) بدون دار نشر ،بدون ط .٦عقائد الشیعة: عبد اهللا بن محمد السلفي(ص )٤(
 ) . ٦المصدر السابق (ص  )٥(
 ).٢٢٠/ ٨)(٤/٣٧٨بحار األنوار :المجلسي( )٦(

http://ar.wikipedia.orf
http://www.al-shia.org
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ایــة عــن اســمها بعســكر، كونهــا كانــت تركــب جمــًال، فــي موقعــة الجمــل، یقــال لــه ووجــه الكن  
  عسكر. كما ذكر ذلك المجلسي أیضًا.

حینمـا زار دیـار الشـیعة فـي إیـران والعـراق وحضـر  )١(وقد كشف لنا الشیخ موسى جـار اهللا  
مجالسها ومحافلها وحلقات دروسها في البیوت والمسـاجد والمـدارس فـاطلع علـى مـا یـدور فـي واقـع 

ن الصدیق عورضوا عنه حتى قال: "كان أول شيء سمعته وأنكرته هو ل yالشیعة من تكفیر لمن 
وكنـــت ، ولعـــن العصـــر األول كافـــة، والســـیدة حفصـــة، الســـیدة عائشـــة، أمهـــات المـــؤمنینوالفـــاروق و 

حتــى فــي األســقیة مــا كــان ، أســمع هــذا فــي كــل خطبــة وفــي كــل حفلــة ومجلــس فــي البدایــة والنهایــة
وكـل عمـل هـو الصـالة ، وأول كـل حركـة، وما كان یشرب شارب إال ویلعن، یسقي ساق إال ویلعن

ـــي وال، علـــى محمـــد وآل محمـــد ـــى الصـــدیق والفـــاروق وعثمـــان الـــذین غصـــبوا حســـن عل  –لعـــن عل
ویفــرح ، بــه الخطیــب یتلــذذحتــى أصــبح الســب واللعــن عنــدهم أعــرف معــروف ، وظلمــوه –بــزعمهم 

  )٢(."وترتاح إلیه الجماعة، عنده السامع

  )٤(.وب (الشیطانة) )٣(بل لقبوا عائشة في كتبهم (بأم الشرور)، ولم یكتف الشیعة بذلك  

  .)٦(وأن لقبها (حمیراء) واأللقاب التي یبغضها اهللا تعالى، )٥(rوزعموا أنها تكذب على رسول اهللا 

وهـي عنـدهم ، ولیسـت مـن أهـل اإلیمـان، إذن كـافرة عنـد الشـیعة )رضي اهللا عنهـا(فعائشة 
  من أهل النار.

المجردة عن الدلیل إلى أحب الناس إلى  ومعلوم أن الشیعة یوجهون هذه المطاعن المفتراة
فكیــف تتصـف مـزاعم الشـیعة مــع ، خبیـث وال یحـب فروالكـا، ب إال طیبــاً حـوكـان ال ی rرسـول اهللا 
  ؟!.)رضي اهللا عنها(من حبه لعائشة الصدیقة  rعن رسول اهللا  –تواترا معنویًا  –ما تواتر 

                                                 
موسى جار اهللا: التركستاني القازاني الروسي، شیخ إسالم روسیا، قبل الثورة البلشفیة وفي أیامهـا، ولـد بروسـیا  )١(

م، تفقــه بالعربیــة وتبحــر فــي علــوم اإلســالم، ثــم كــان إمــام الجــامع الكبیــر فــي بتروغــراد، وحــج ١٨٧٨هـــ ١٢٩٥ســنة 
م انظـر ١٩٤٩هــ ١٣٦٩د الشـیعة، وتـوفي فیهـا سـنة وجاور مكة ثالث سـنین، ومـن مؤلفاتـه: الوشـیعة فـي نقـد عقائـ

 ).٧/٣٢٠األعالم: الزركلي(
هــ ١٤٠٣) نشـر سـهیل أكـادیمي، الهـور، باكسـتان، ٢٧الوشیعة في نقد عقائد الشیعة، موسى جار ا هللا، (ص )٢(

 م.١٩٨٣
حقیـق: محمـد )، ت٣/١٦١الصراط المستقیم: زین الدین أبـي محمـد علـي بـن یـونس العـاملي النبـاطي البیاضـي( )٣(

 الباقر البهبودي، سلسلة الكتب العقائدیة، إعداد مركز االبحاث العقائدیة. 
 ).٣/١٣٥المصدر السابق( )٤(
) صححه وعلق علیه: ١/١٩٠الخصال:الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي، ( )٥(

، أیران  بدون ط.                                           علي أكبر غفاري منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة قم
 ).١/٢٤٧الكافي في األصول: الكلیني()٦(
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أنـه دخـل  )رضـي اهللا عنهمـا()١(أخرج أحمـد وأبـو حـاتم وغیرهمـا بأسـانیدهم عـن ابـن عبـاس
ولم یكـن یحـب رسـول اهللا ، إلیه rفقال لها: "كنت أحب نساء رسول اهللا ، على عائشة وهي تموت

r  ًَحدَّثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن َأِبي ُمَلْیَكَة، َأنَُّه َحدََّثُه َذْكَواُن، َحاِجُب َعاِئَشَة، َأنَُّه َجاَء َعْبُد اِهللا ْبنُ  ،إال طیبا 
: َهـَذا ْلـتُ َعبَّاٍس، َیْسَتْأِذُن َعَلى َعاِئَشـَة، َفِجْئـُت َوِعْنـَد َرْأِسـَها اْبـُن َأِخیهَـا َعْبـُد اِهللا بِـُن َعْبـِد الـرَّْحَمِن، َفقُ 
ْأِذُن، َوِهـَي اْبُن َعبَّاٍس َیْسَتْأِذُن، َفَأَكبَّ َعَلْیَها اْبُن َأِخیَها َعْبـُد اِهللا، َفقَـاَل: َهـَذا َعْبـُد اِهللا ْبـُن َعبَّـاٍس َیْسـتَ 

َتــاُه، ِإنَّ اْبــَن َعبَّــاٍس ِمــْن َصــاِلحِ  ي َبِنیــِك، ِلُیَســلِّْم َتُمــوُت، َفَقاَلــْت: َدْعِنــي ِمــَن اْبــِن َعبَّــاٍس، َفَقــاَل: َیــا ُأمَّ
لَـْت: َأْیًضـا َعَلْیِك، َوُیَودِّْعِك، َفَقاَلْت: اْئَذْن َلُه ِإْن ِشْئَت، َقاَل: َفَأْدَخْلُتُه، َفَلمَّـا َجلَـَس، قَـاَل: َأْبِشـِري، َفَقا

وُح ِمَن الَجَسِد، ُكْنِت َأَحـبَّ ِنَسـاِء  َواْألَِحبََّة، ِإال َأْن َتْخُرجَ rَفَقاَل: " َما َبْیَنِك َوَبْیَن َأْن َتْلَقْي ُمَحمًَّدا  الرُّ
  )٢(.، ِإَلى َرُسوِل اِهللا، َوَلْم َیُكْن َرُسوُل اِهللا ُیِحبُّ ِإال َطیًِّبا "rَرُسوِل اِهللا 
 َأْغِرْب َمْقُبوًحا َمْنُبوًحا«، َفَقاَل: )٣(َأّنَرُجًال َناَل ِمْن َعاِئَشَة ِعْنَد َعمَّاِر ْبِن َیاِسرٍ وروي   

  )٤(.»rَأُتْؤِذي َحِبیَبَة َرُسوِل اللَّهِ 

                                                 
عبد اهللا بن عباس: بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول  )١(

، كني بابنه العباس وهو ابن خالة خالد بن الولید وكان یسمى البحر، لسعة علمه، ویسمى حبر األمة ولد rاهللا 
والنبي وأهل بیته بالشعب من مكة، فاتى به النبي فحنكه بریقه، وذلك قبل الهجرة بثالث سنین، وقیل غیر ذلك، 

، tفارقها قبل أن یقتل علي بن أبي طالب  على البصرة، فبقي علیها أمیرًا، ثم tواستعمله علي بن أبي طالب 
هـ ٦٨بالطائف سنة  tوعاد إلى الحجاز، وشهد مع علي صفین، وكان أحد األمراء فیها مات عبد اهللا بن عباس 

في أیام ابن الزبیر، وكان ابن الزبیر من أخرجه من مكة إلى الطائف ومات بها وهو ابن سبعین سنة،وصلى علیه 
ر علیه أربعًا وقال: "الیوم مات رباني هذه األمة.." انظر:االستیعاب في معرفة األصحاب: محمد بن الحنفیة وكبّ 

)تحقیق: علي محمد ٣/٩٣٤أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، (
 .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢لطبعة: األولى، البجاوي، دار الجیل، بیروت، ا

قـال شـعیب األرنـؤوط  )٢٤٩٦مسندة، من مسند بني هاشم،  مسند عبد اهللا بن العبـاس، رقـم (أخرجه أحمد في )٢(
 :ِإسناده صحیح على شرط الشیخین.

بن الحصین العشي، قدم أبو یاسر  عمار بن یاسر: هو عمار بن یاسر بن عمار بن مالك بن كنانة بن متس )٣(
مكة هو أخوان له هما الحارس ومالك في طلب أخ لهما رابع، فرجع الحارث ومالك إلى الیمن، وبقي یاسر وتزوج 
أمته سمیة، فولدت له عمارًا، وهو صحابي جلیل، كان من السابقین لإلسالم، حین أسلم هو وصهیب بن سنان 

أظهروا إسالمهم، أمه سمیة أول شهیدة في اإلسالم هاجر إلى المدینة وشهد  في دار األرقم فكانا من أول سبعة
موقعة الجمل ومعركة صفین، وقتل یوم صفین، وله إحدى  tبدرًا والمشاهد كلها، شهد مع علي بن أبي طالب 

أبي هـ . انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن ٣٧وتسعون سنة، وقیل أربع وتسعون عام 
)، المحقق: ٤/١٢٢الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر(

م، صفة ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى،  -علي محمد معوض 
)تحقیق: أحمد بن علي، دار ١/١٦٦وزي، (الصفوة: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الج

 م. ٢٠٠٠-هـ١٤٢١الحدیث، القاهرة، مصر، الطبعة: 
) قال الترمذي: ٣٨٨٨أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب من فضل عائشة رضي اهللا عنها، رقم ( )٤(

 َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح،وقال األلباني : ضعیف اإلسناد.
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زعمه الشیعة عن عائشة بكونها من أهل النار مع ما ثبت عن  مع مایتناقض كل هذا و 
َلَقْد رََأْیُت َعاِئَشَة ِفي اْلَجنَِّة َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َبَیاِض : «rمن بشارته لها بالجنة بقوله rرسول اهللا 

ُن    )١(".»  ِبَذِلَك َعَليَّ ِعْنَد َمْوِتيَكفَّْیَها، َلُیَهوَّ
ِإنِّي َألَْعَلُم َأنََّها َزْوَجُتُه ِفي الدُّْنَیا : «،قولهtَعمَّارٌ ویتناقض أیضًا مع ما ثبت عن 

  )٢(.»َواآلِخَرةِ 
وزعمـوا أن عائشـة ، rثم الشیعة بعد هذه األدلـة الواضـحة الصـریحة قـد خـالفوا رسـول اهللا 

مـن أهـل ، بـل هـي مؤمنـة طـاهرة ،حاشـاها مـن ذلـك، وأنهـا مـن أهـل النـار، كافرة )رضي اهللا عنها(
  .rوجها رسول اهللا ز الفردوس األعلى في الجنة مع 

  .واتاالمبرأة من فوق سبع سمالصدیقة بنت الصدیق الفاحشة إلى ینسبون الشیعة  .٢

 )رضي اهللا عنها(لما رمى رأس النفاق عبد اهللا بن أبي بن سلول الصدیقة الطاهرة عائشة   
غضـــب اهللا جـــل وعــال النتهـــاك حرمـــة نبیــه فنفـــى التهمـــة عــن الصـــدیقة وأنـــزل ، بمــا برأهـــا اهللا منــه

والتوعــد بالعـذاب العظــیم فــي ، وات آیــات حـوت الوعیــد الشـدید فــي الـدنیااتبرئتهـا مــن فـوق ســبع سـم
  اآلخرة.

، والزجر العنیف، اهللا سبحانه وتعالى باآلیات الكثیرة المشحونة بالوعید الشدید أنزلوقد   
تنبیهًا لهم على علو منزلة  rوتكلمهم على زوجة رسول اهللا ، بسبب خوضهم في عرض نبیه

ا َلُكْم َبْل ُهَو َخْريٌ لَُكْم لُِكلِّ  إِنَّ الَِّذيَن جاؤُ (:قال تعالى،rرسول اهللا  َسُبوُه َرش  ْفِك ُعْصبٌَة ِمنُْكْم ال َحتْ بِاْإلِ
ُه ِمنُْهْم لَُه َعذاٌب َعظِيٌم ( ْثِم َوالَِّذي َتَوىلَّ كِْربَ ) َلْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ ١١اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ

ؤْ  ْؤِمنُوَن َواْملُ ْ َيْأُتوا ١٢ِمناُت بَِأْنُفِسِهْم َخْريًا َوقاُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبٌِني (اْملُ ) َلْوال جاُؤ َعَلْيِه بَِأْرَبَعِة ُشَهداَء َفإِْذ َمل
َهداِء َفُأولئَِك ِعنَْد اهللاَِّ ُهُم اْلكاِذُبوَن ( ْنيا وَ ١٣بِالشُّ ُتُه ِيف الدُّ ُكْم فِيام ) َوَلْوال َفْضُل اهللاَِّ َعَليُْكْم َوَرْمحَ اْآلِخَرِة َملَسَّ

َسُبوَنُه َهيِّناً ١٤َأَفْضُتْم فِيِه َعذاٌب َعظِيٌم ( ْوَنُه بَِأْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفواِهُكْم َما َليَْس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوَحتْ ) إِْذ َتَلقَّ
تاٌن َعظِيٌم  ) َوَلْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتمْ ١٥َوُهَو ِعنَْد اهللاَِّ َعظِيٌم ( حاَنَك َهَذا ُهبْ َم ِهبذا ُسبْ َما َيُكوُن َلنا َأْن َنتََكلَّ

ُ اهللاَُّ لَُكُم اْآلياِت َواهللاَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم (١٧) َيِعظُُكُم اهللاَُّ َأْن َتُعوُدوا ملِِثْلِِه َأَبدًا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني (١٦( ) ١٨) َوُيَبنيِّ

                                                 
)، ٢/٨٧١)(١٦٣٣ائل الصحابة، باب فضائل عائشة ام المؤمنین رضي اهللا عنها، رقم (أخرجه أحمد في فض)١(

فضائل الصحابة: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق: د. وصي اهللا محمد 
المعارف ، قال ابن رجب في لطائف م١٩٨٣ -ه١٤٠٣ت، الطبعة: األولى، بیرو  –عباس، مؤسسة الرسالة 

) مرسل، وابن كثیر في البدایة والنهایة ١٤) مرسل، ومال علي قاري في شرح مسند أبي حنیفة (ص٢١٠(ص
 ) اسناده ال بأس به.٥/٢١٠(
 ).٣٧٧٢، باب فضل عائشة رضي اهللا عنها، رقم (rأخرجه البخاري في صحیحه كتابأصحاب النبي)٢(
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ْنيا َواْآلِخَرِة َواهللاَُّ َيْعَلُم َوَأْنتُمْ  إِنَّ الَِّذيَن ُحيِبُّونَ  ْم َعذاٌب َألِيٌم ِيف الدُّ ال  َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمنُوا َهلُ
واعتذارهم إلى نبیهم ، وتوبتهم، وقد انتهى ذلك اإلفك بجلد الخائضین فیه)النور( ))١٩َتْعَلُموَن (

 وزوجه الطاهرة العفیفة.
فقـد زعـم الشـیعة أن قولـه وات ببراءة الطاهرة العفیفة انزول الوحي من فوق سبع سموبرغم   

ِذيَن َكَفُروا اِْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َحتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِحلَ (:تعالى َب اهللاَُّ َمَثًال لِلَّ ا َرضَ ْنيِ َفَخاَنَتاُمهَ
اِخلِنيَ َفَلــْم ُيْغنَِيــا َعــنُْهَام  ــاَر َمــَع الــدَّ مثــل ضـربه اهللا لعائشــة  .)١٠ :التحـریم() ِمــَن اهللاَِّ َشــْيًئا َوقِيــَل اْدُخــَال النَّ

  وحفصة رضي اهللا عنهما.

اهللا تعالى لعائشة  هذا مثل ضربه "جعفر محمد بن الحسن الطوسي  وشیخ الطائفة أبقال 
رسول اهللا إن لم یطیعا اهللا ورسوله، ویمتثال نه ال یغنیهما وال ینفعهما مكانهما من أوحفصة، وبین 

أمرهما، كما لم ینفع امرأة نوح وامرأة لوط كونهما تحت نبیین. وفي ذلك زجر لهما عن 
  .)١("المعاصي

" ثم ضرب اهللا المثل ألزواج النبي حثًا لهن على الطاعة وبیانًا لهن أن )٢(وقال الطبرسي
  .)٣(مصاحبة الرسول مع مخالفته ال تنفعهن"

 خیانتهمـا فـي وحفصـة بعائشـة تعـریض وفیـهاألصـفى"  فـي التفسـیر الكاشـاني وقال الفیض
 امرأتــا فعلــت كمــا ،علیــه وتظاهرهمــا ،إیــاه ونفاقهمــا ،ســره بإفشــاء ،وآلــه علیــه اهللا صــلى اهللا رســول

  .)٤(الرسولین"

                                                 
)، تحقیق وتصحیح : ١٠/٥١عفر محمد بن الحسن الطوسي، (التبیان في تفسیر القرآن: شیخ الطائفة أبي ج )١(

 أحمد حبیب قصیر العاملي، السعودیة، بدون ط.
هو الشیخ أبو منصور، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، لم تحدد المصادر تاریخ والدته، إال أنه ولد  )٢(

عاملي "عالم فاضل فقیه، محدث ثقة" في القرن السادس الهجري، ومن أشهر أقوال العلماء: قال الشیخ الحر ال
وقال الشیخ یوسف النجراني: "الفاصل العالم" كان من أجالء العلماء ومشاهیر الفضالء" ومن أشهر مؤلفاته: 
"االحتجاج، فضائل في الفقه، مفاخرة الطالبیة، فضائل الزهراء (علیها السالم)، كتاب الصالة، تاریخ األئمة 

  هـ.٦٢٠(علیهم السالم)، توفي سنة 
انظر: االحتجاج المقدمة، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعلیقات: محمد باقر المجلسي، 

 نشر مركز األبحاث العقائدیة، بدون ط.
)، حقق وعلق علیه: مجموعة ١٠/٦٤، (مجمع البیان في تفسیر القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي )٣(

من العلماء والمحققین، قدم له: السید محسن األمین العاملي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت، 
 م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥لبنان ط األولى، 

) مصادر التفسیر عند الشیعة، مركز األبحاث والدراسات ٢/١٣٢٥التفسیر األصفى: الفیض الكاشاني، ( )٤(
إلسالمیة، محمد حسین درایتي، محمد رضا نعمتي، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، مركز النشر التابع لمكتب ا

 هـ.١٣٧٨ –هـ١٤٢٠اإلعالم. ط األولى: 
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فـي ) اهللا قبحـه(، قال القمي :ارتكاب الفاحشة والعیاذ باهللا تعالىبالخیانة وقد فسر بعضهم   
-فالنـــة علـــى الحـــد ولیقـــیمن ،الفاحشـــة إال فخانتاهمـــا بقولـــه يعنـــ مـــا واهللا فقـــال تفســیر هـــذه اآلیـــة:

 لهـا قـال. . .  إلـى تخـرج نأ أرادت فلمـا یحبهـا -طلحـة -فـالن وكان طریق في أتت فیما -عائشة
  .)١("- طلحة -فالن من نفسها فزوجت محرم غیر من تخرجي نأ لك یحل ال فالن

كونهــا زوجــت نفســها مــن آخــر بعــد  :-علــى حــد زعــم الشــیعة  –ووجــه إقامــة الحــد علیهــا   
  من بعده أبدًا.rفاهللا تعالى قد حرم نكاح أزواج النبي ، مع حرمة ذلك، rرسول اهللا 

أن عائشــة جمعــت أربعــین دینــارًا مـــن  –وهــو مــن علمــائهم  – )٢(فلقــد ذكــر رجــب البرســي  
  .)٣( خیانة وفرقتها على مبغضي علي

وهــو مــن علمــائهم أیضــًا أن عائشــة "زینــت یومــًا جاریــة  –وذكــر أحمــد بــن علــي الطبرســي   
  .)٤( وقالت: لعلنا نصطاد شابًا من شباب قریش بأن یكون مشغوفًا بها"، كانت

  :yولعن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر التبرؤ  .٣

  المطاعن منها:وجه الشیعة إلى عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما العدید من   

وعقیــدتنا فــي التبــرؤ: أننــا نتبــرأ مــن األصــنام األربعــة: أبــي " یقــول محمــد بــاقر المجلســي:   
بكــر، وعمــر، وعثمــان، ومعاویــة، والنســاء األربــع: عائشــة وحفصــة، وهنــد، وأم الحكــم، ومــن جمیــع 

                                                 
) صححه وعلق علیه وقدم له،السید طیب الموسوي ٢/٣٧٧تفسیر القمي :أبو الحسن علي بن إبراهیم القمي،( )١(

 ــ .ه١٣٨٧الجزائري، مطبعة النجف 
هو رضى الدین رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي المعروف بالحافظ، من متأخري علماء اإلمامیة،  )٢(

كان ماهرًا في أكثر العلوم، له ید طولى، علم األسرار واألعداد ونحوها، وقد أبدع في كتبه حیث استخرج أسامي 
الفوائد وأسرار الحروف، وله من العرفان والحروف النبي واألئمة علیهم السالم من اآلیات ونحو ذلك من غرائب 

مسالك خاصة، كما أن له في والء أئمة الدین آراء ونظریات ال یرتضیها لفیف من الناس، ولذلك رموه بالغلو 
واالرتفاع، له تقدمه في األدب، من مصنفاته: مشارق أنوار البعثین في كشف حقائق أسرار أمیر المؤمنین، توفي 

  هـ.٨١٣سنة 
 م.١٦/٢/٢٠١٣، السبت http://www.alchamel.orgمنتدیات الشامل لعلوم الفلك والتنجیم، 

) تحقیـق: السـید علـي عاشـور، ٨٦: رجـب البرسـي(صuانظر: مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیرالمؤمنین  )٣(
 .م ١٩٩٩ – ـه ١٤١٩ ١للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط منشورات مؤسسة األعلمي

) تعلیقـات ومالحظـات: محمـد ٨٢بي طالب الطبرسـي(صأاحتجاج الطبرسي: أبي منصور أحمد بن علي بن  )٤(
 باقر الخرسان، نشر مركز األبحاث العقائدیة، بدون ط. 

http://www.alchamel.org
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 األئمـةرسـوله و أشیاعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق اهللا على وجه األرض، وأنـه الیـتم اإلیمـان بـاهللا و 
  )١(."إال بعد التبرؤ من أعدائهم

بـل ، ون مـنهم وال یكتفـون بـذلكءویتبـر  yیلعنون أبا بكر وعمـر وعثمـان ومعاویـة  نفهم إذ  
ویزعمــون أنهــم وأتبــاعهم ، ون منهمــاءویتبــر ، حفصــة، وابنــة عمــر، عائشــة، ویلعنــون ابنــة أبــي بكــر

  شر خلق اهللا على وجه األرض. –یعنون أهل السنة  –وأشیاعهم 

 األنبیـاءویعلم كـل مسـلم أن أبـا بكـر وعمـر وعثمـان خیـر خلـق اهللا علـى وجـه األرض بعـد   
 لـق اهللاخوزوجتـا خیـر ، عائشـة وحفصـة مـن خیـر خلـق اهللا، وأن ابنتي أبي بكـر وعمـر، والمرسلین

U ، والمرسـلین  األنبیـاءوسید ولـد آدم وٕامـامr ، وأن معاویـةt  صـحابي مـن الصـحابة الـذین هـم
وســـلك rهـــل الســـنة القـــائمین بكتـــاب اهللا العـــاملین بســـنة رســـول اهللا أوأن ، Uمـــن خیـــر خلـــق اهللا 

، مـن خیـر خلـق اهللا فكیـف نجعـل المسـلمین كـالمجرمین rالسائرین على منهج صحابة رسول اهللا 
  !بل وكیف نجعل المتقین كالفجار؟

  :rسقتا السم لرسول اهللا  )اهللا عنهمارضي (دعوى الشیعة أن عائشة وحفصة  .٤

، rعشــریة أن عائشــة وحفصــة تآمرتــا مــع أبویهمــا علــى رســول اهللا  اإلثنــى یــدعي الشــیعة  
  على حد مزاعمهم المكذوبة.، rفكان ذلك سبب موته ، وسقتاه السم، وأذاعتا سره وهتكتا ستره

شة وحفصة على وضـع والقصة المكذوبة التي ذكر فیها الشیعة تآمر أبي بكر وعمر وعائ  
من القـرآن على إثباتها بآیة  واواستدل، أنها ثابتة –بالرغم من كذبها  –یزعمون  rالسم لرسول اهللا 

وهـذه اآلیـة ، y ومعتقـداتهم فـي الصـحابة أهـواءهمالكریم حملوها ما ال تحتمل من المعـاني لتوافـق 
ــُتْم َعــَىل  (هــي قولــه تعــالى:  ــَل اْنَقَلْب ــإِْن َمــاَت َأْو ُقتِ ُســُل َأَف ــِه الرُّ ــْن َقْبلِ ــْت ِم ــْد َخَل ــٌد إِالَّ َرُســوٌل َق مَّ َوَمــا ُحمَ

  .)١٤٤ :آل عمران ()َأْعَقابُِكمْ 

رحمــه اهللا وحاشــاه ممــا نســبه  –جعفــر الصــادق روى المجلســي وغیــره: عــن أبــي عبــد اهللا   
: )َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعَىل َأْعَقابُِكمْ  (النبي أو قتل إن اهللا یقولتدرون مات " قال: –الشیعة إلیه 

  )٢(".فسم قبل الموت، إنهما سقتاه، فقلنا: إنهما وأبواهما شر من خلق اهللا
                                                 

) مكتبة ٥٧ن علّي الّرحیلي، (صاالنتصارللصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال: إبراهیم بن عامر ب )١(
م،نقًال: عن المجلسي في كتابه (حق الیقین)  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة: الثالثة، 

الَّبي (٥١٩(ص   ).٢/٩٤١)، أسمى المطالب : الصَّ
)،إجالء ٥١٦/  ٢٢). نقًال: بحار األنوار ( ١٢٧الفاضح لمذهب الشیعة اإلمامیة: اإلدریسي، (ص )٢(

دِّیقة: یاسین الخلیفة الطیب المحجوب،(  - ) الناشر: مؤسسة الدرر السنیة ١١٧الحقیقةفي سیرة عائشة الصِّ
 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الظهران، الطبعة: األولى،  –المملكة العربیة السعودیة 
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وذكروا اسم عائشة وحفصة ، وقد نقل هذه الحادثة المكذوبة عدد كبیر من مصنفي الشیعة  
  فمات بسببه. rوزعموا أنهم وضعوا السم لرسول اهللا ، وأبویهما صراحة

وهــذه القصــة مــن القصــص الباطلــة التــي افتراهــا الشــیعة وألصــقوها بخیــار الصــحابة الــذین   
ولـم یقـل بهـا أحـد مـن أهـل ، كما تقدم ذلـك كلـه، راضیًا عنهم توما، بالجنة rشهد لهم رسول اهللا 

ظهار خیار الصحابة بما یلصقونه بهـم مـن مفتریـات عدا الشیعة الذین یریدون إ، وال غیرهم، السنة
  .rكاذبة بمظهر الخائنین هللا ولرسوله 

مخالفـة للنقـل المتـواتر الصـحیح، ، ومن العجیب أنهم یلقون الـتهم جزافـًا مجـردة عـن الـدلیل  
 rوفضـــــائلهما وشـــــدة قربهمـــــا مـــــن رســـــول اهللا ، ومـــــن عـــــرف حـــــال أبـــــي بكـــــر وعمـــــر وخصـــــالهما

  فیه: هذا بهتان مبین. ءواختصاصهما به ویقول بمل

فــي  rوأنهمــا زوجتــا نبینــا ، قــد ثبــت علــو درجاتهمــا )رضــي اهللا عنهمــا(وعائشــة وحفصــة   
رضـي (والصـحابي الجلیـل عمـار بـن یاسـر  tفقد كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، الجنة

زوجـة رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه  )هللا عنهارضي ا(یحلفان باهللا أن عائشة أم المؤمنین  )اهللا عنهما
  وآله وسلم في الدنیا واآلخرة.

كما ، في الدنیا واآلخرة rزوجة رسول اهللا  )رضي اهللا عنها(وكذا أم المؤمنین حفصة   
َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن  فیما رواه عنه، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات اهللا وسالمه علیه

َوَیُقوُل ِإنََّها َلْزَوَجِتَك  ،َفَقاَل ِإنَّ اللََّه ُیْقِرُئَك السََّالمَ  uَطلََّق َحْفَصَة َفَأَتاُه ِجْبِریلُ rَأنَّ النَِّبيَّ tَماِلكٍ 
  )١(".ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرِة َفَراِجْعَها

وأبوهمـــا مـــن أحـــب ، rمـــن أحـــب أزواج رســـول اهللا  )رضـــي اهللا عنهمـــا(فعائشـــة وحفصـــة   
  .rومن أقربهم إلى قلبه ، uالناس إلیه 

فإنــه ال  rفكیــف یتجــرأ هــؤالء الشــیعة وال یســتحون مــن اهللا وال مــن عبــاده فیهینــون أزواجــه   
یرضــى زوج أبــدًا أن یقــوض أحــد لزوجتــه أو یطعــن فیهــا ویــذلها بــأي صــورة كانــت بــل إن الرجــل 

مكـن أن یتحمـل الـذل واإلهانـة والطعـن فـي زوجتـه الشهم ربما یتحمل ذل نفسه بسبب ما ولكن ال ی
  وأهله.

                                                 
طلق حفصة ثم راجعها، كتاب  r"ان رسول اهللا  tأخرجه أبي داوود في سننه من حدیث عمر بن الخطاب  )١(

)، وأخرجه األلباني في صحیح وضعیف سنن أبي ١٩٤٣)، رقم الحدیث (٦/٢٠٦الطالق، باب في المراجعة (
)، وقال عنه: "صحیح"، برنامج منظومة ٢٢٨٣) حدیث رقم (٥/٢٨٣داوود، محمد ناصر الدین األلباني (

 لقرآن والسنة، اإلسكندریة، بدون ط.التحقیقات الحدیثیة، إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث ا
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فـي زوجتـه وأحـب النـاس إلیـه، لقـد رموهـا بأشـد مـا رماهـا  rالنبي  طعنوافقاتلهم اهللا كیف   
  .rبه رأس المنافقین وأتباعه في زمن رسول اهللا 

وقد حكى  ،من قذف عائشة بما برأها اهللا منه كفر بال خالف"قال القاضي أبو یعلى: 
بهذا الحكم. ثم ذكر بعض الوقائع  األئمةاإلجماع على هذا غیر واحد. وصرح غیر واحد من 

  .)١(بعد نزول القرآن ببراءتها" رضي اهللا عنها)(التي قتل فیها من رماها 

بمـا برأهـا اهللا منـه فقـد  رضـي اهللا عنهـا)(رمـى عائشـة  ومـن تیمیـة"وقال شیخ اإلسالم ابـن   
    .)٣( ابن القیم: "َواتََّفَقِت اْألُمَُّة َعَلى ُكْفِر َقاِذِفَها " تلمیذه وقال)٢(".مرق من الدین

ْفـك اْلمَشـار ِإَلْیـِه َأن وقال ابن حجر الهیتمي بعد ما ذكر حدیث اإلفك: "   علم من َحِدیث اْإلِ
تَنـــا  ـــِه َأِئمَّ َنـــا َكـــاَن َكـــاِفًرا َوُهـــَو َمـــا صـــرح ِب ِألَن ِفـــي َذِلـــك َتْكـــِذیب  !َوَغیـــرهممـــن نســـب َعاِئَشـــة ِإَلـــى الزِّ

النُُّصـــوص القرآنیــــة ومكــــذبها َكــــاِفر ِبِإْجَمــــاع اْلُمســــلمین َوِبــــه یعلــــم اْلقطــــع ِبكْفــــر كثیــــرین مــــن غــــالة 
  .)٤( " َألنهم ینسبونها ِإَلى َذِلك َقاتلهم اهللا َأنى یؤفكون ؛الروافض

. فقـد جـاء بكـذب ظـاهر وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب: " من قذف عائشة بالفاحشة..
واكتسب اإلثم، واستحق العذاب، وظن بالمؤمنین سوءًا وهو كاذب، وأتى بأمر ظنه هینـًا وهـو عنـد 

  .)٥( "rاهللا عظیم، واتهم أهل بیت النبوة بالسوء، ومن هذا االتهام یلزم نقص النبي 

تكـذیب اهللا  ثم قال في رسالته في الرد على الرافضة: "والحاصل أن قذفها كیفمـا كـان یوجـب
  .)٦( تعالى في إخباره عن تبرئتها عما یقول القاذف فیها"

                                                 
) تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، الناشر: ٥٦٧-٥٦٦الصارم المسلول على شاتم الرسول: (ص )١(

 الحرس الوطني السعودي، المملكة العربیة السعودیة. 
 ).٥٦٨المصدر السابق (ص )٢(
بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، مؤسسة زاد المعاد في هدي خیر العباد: محمد بن أبي بكر بن أیوب  )٣(

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢٧الرسالة، بیروت، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، ط
السعدي  الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي )٤(

كامل  - ) تحقیق: عبد الرحمن بن عبد اهللا التركي ١/١٩٣األنصاري، شهاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس،(
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١لبنان، ط –محمد الخراط، مؤسسة الرسالة 

نشر، ) مدار الوطن لل٤٢٤نواقض اإلیمان القولیة والعملیة: عبد العزیز بن محمد بن علي العبد اللطیف (ص )٥(
 هـ.١٤٢٧، ٣ط
) تحقیق: ناصر بن ٢٤رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي،(ص )٦(

 سعد الرشید، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.



r 

١١١ 

ع علماُء اإلسـالم قاطبـًة ِمـن أهـل السُّـنَّة والجماعـة علـى أنَّ َمـن سـبَّ اْجمَ إ یتبین مما سبق
  وَرماها بما برَّأها اهللا منه كاِفٌر. (رضي اهللا عنها)أمَّ المؤمنین َعاِئَشة 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



r 

١١٢ 

  املطلب الثاني
  rموقف أهل السنة واجلماعة من زوجات النبي 

هذه األقوال والمعتقدات الباطلة من الشیعة ُتخالف منهج اهللا من أمهات المؤمنین. فقد   
  .rحفل القرآن الكریم والسنة النبویة باآلیات واألحادیث في بیان فضل ومكانة زوجات النبي 

  أذكر منها:

ْؤِمنَِني ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه (:rوجات النبي ز  قال تعالى في وصف أوًال: النَّبِيُّ َأْوَىل بِاْملُ
َهاُهتُمْ  وهي أنه تعالى أوجب ، واآلیة اشتملت على فضیلة عظمى لجمیع أزواجه، )٦:األحزاب()ُأمَّ

  .rمع ما لهّن من شرف الصحبة للنبي ، لهن حكم األمومة على كل مؤمن ومؤمنة

وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن، فال یحل ألحد التزوج بواحدة منهن، قال الواحدي " 
كما ال یحل التزوج باألم، وهذه األمومة تعود إلى حرمة نكاحهن ال غیر، ألنه لم یثبت شيء من 
أحكام األمومة بین المؤمنین وبینهن سوى هذه الواحدة، أال ترى أنه ال یحل رؤیتهن، وال یرثن 

: وأزواجه أمهاتهم في معنى دون معنى، وهو أنهن tؤمنین وال یرثونهن، ولهذا قال الشافعي الم
  )١(."محرمات على التأبید، وما كن محارم في الخلوة والمسافرة

فیعطیهن اهللا تعالى ، أخبر المولى أن ثوابهّن على الطاعة والعمل الصالح مثل أجر غیرهن ثانیًا:
َوَمْن َيْقنُْت ِمنُْكنَّ هللاَِِّ (قال تعالى:، اهللا لهّن في اآلخرة عیشًا هنیئًا في الجنةوأعد ، ثواب نساء الناس

ا ِرْزًقا َكِريًام  َتْنيِ َوَأْعتَْدَنا َهلَ ا ُنْؤِهتَا َأْجَرَها َمرَّ   .)٣١:األحزاب ()َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل َصاِحلً

الدُّْنَیا َواْآلِخَرة، َوَبین اْلجنَّة َوالنَّار، فاخترن ن اهللا َتَعاَلى خیرهن َبین إقال السمعاني: "
  .)٢("اْآلِخَرة على الدُّْنَیا، َواْلجنَّة على النَّار

لمین وتبشیرهن بالجنة، اروایات كثیرة تبین فضلهن على نساء الع ىجاء في سنة المصطف ًا:لثثا
َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُهْ◌، َعِن : )رضي اهللا عنها(خدیجة  قفي حrقال النبي 

ِباْلُكوَفِة َیُقوُل :  ،َ◌ُقوُل : َسِمْعُت َعِلی ا َجْعَفٍري اِهللا بن َعْبدِ  وفي روایة )٣(» «، َقاَل: rالنَِّبيِّ 

                                                 
 ).٣/٤٥٩الوسیط في تفسیر القرآن المجید: النیسابوري ()١(
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم  تفسیر القرآن:)٢(

، ١السعودیة، ط –)تحقیق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض ٤/٢٧٨الشافعي،(
 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 ).٣٨١٥خدیجة وفضلها، رقم (rبي أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مناقب األنصار، باب تزویج الن )٣(



r 
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َوَخْیُر ِنَساِئَها َخِدیَجُة ِبْنُت  َخْیُر ِنَساِئَها َمْرَیُم ِبْنُت ِعْمرَانَ : « ، َیُقولُ rَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

  )١(.»ُخَوْیِلدٍ 
كان یكثر ف rالنبي  عنددلت على شرفها وجاللة قدرها كثیرة ومناقبها (رضي اهللا عنها)

، حتى من ذكرها بعد موتها بالثناء علیها والمدح لها وكان یأتي من العمل ما یسرها في حیاتها
َما « َقاَلْت: َعْن َعاِئَشَة، (َرِضَي اللَُّه َعْنَها)،كما جاء في روایة  َعْنَها)، (َرِضَي اللَُّه َعاِئَشةُ  غارت

َجِني، ِلَما ُكْنُت َأْسَمُعُه rِغْرُت َعَلى اْمرََأٍة ِللنَِّبيِّ  ، َما ِغْرُت َعَلى َخِدیَجَة، َهَلَكْت َقْبَل َأْن َیَتَزوَّ
ا ِبَبْیٍت ِمْن َقَصٍب، َوإِْن َكاَن َلَیْذَبُح الشَّاَة َفُیْهِدي ِفي َخَالِئِلَها ِمْنَها َیْذُكُرَها، َوَأَمَرُه اللَُّه َأْن ُیَبشَِّرهَ 

َبشََّر النَِّبيُّ « َعْن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: ُقْلُت ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َأْوَفى: َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما،و  )٢(»َما َیَسُعُهنَّ 
r ٣(.»ِبَبْیٍت ِمْن َقَصٍب، َال َصَخَب ِفیِه َوَال َنَصبَ «َنَعْم َقاَل: » َخِدیَجَة؟(  

، َأنَُّه َسِمَع َعمَّاَر ْبَن َیاِسرٍ و  َلَقْد «: r، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه tَعْن َأِبي َیِزیَد اْلِحْمَیِريِّ
َلْت َمْرَیُم َعَلى  َلْت َخِدیَجُة َعَلى ِنَساِء ُأمَِّتي َكَما ُفضِّ   .)٤(»ِنَساِء اْلَعاَلِمینَ ُفضِّ

یدل على كثرة  )َرِضَي اللَُّه َعْنَها(ُخَوْیِلٍد  ِبْنتِ  َخِدیَجةَ ل rالنبيوال شك أن كثرة ذكر 
لكثرة محبته لها؛ یمدحها ویثني علیها، ویذكر أیادیها ها یكثر من ذكر rالمحبة، ولذلك كان 

  .البیضاء، وسالف أیامه الجمیلة مع تلك الزوجة الوفیة
َعْمُرو  :فیما یرویه عن عمرو بن العاص )رضي اهللا عنها(في حق عائشة rوقال النبي   

َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ َبَعَثُه َعَلى َجْیِش َذاِت السََّالِسِل، َفَأَتْیُتُه َفُقْلُت:  ،r، َأنَّ َرُسوَل اِهللا tْبُن اْلَعاصِ 
  ".)٥(َفَعدَّ ِرَجاًال » ُعَمرُ «ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: » َأُبوَها«الرَِّجاِل؟ َقاَل ُقْلُت: ِمَن » َعاِئَشةُ «ِإَلْیَك؟ َقاَل: 

                                                 
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل مریم بنت عمران رضي اهللا عنها،رقم  )١(
)٦٣٥٢.( 
 ).٣٨١٦خدیجة وفضلها، رقم (rأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مناقب األنصار، باب تزویج النبي  )٢(
 ).٣٨١٦خدیجة وفضلها، رقم (rأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مناقب األنصار، باب تزویج النبي  )٣(
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبید اهللا  )٤(

المدینة المنورة،  -لعلوم والحكم العتكي المعروف بالبزار، المحقق: محفوظ الرحمن زین اهللا وآخرون، مكتبة ا
ْسَناِد" فتح الباري:ابن حجر ٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: األولى، (بدأت  م، قال ابن حجر:"َحِدیٌث َحَسُن اْإلِ

)٧/١٣٥.( 
دِّیقِ y)متفق علیه:أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب فضائل الصحابة٥( ، t، باب َباُب ِمْن َفَضاِئِل َأِبي َبْكٍر الصِّ

: (لو كنُت متخذًا...) رقم r، باب قول النبي r).والبخاري في صحیحه، كتابأصحاب النبي ٦٢٥٣رقم (
)٣٦٦٢.( 
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َیا َعاِئَش، َهَذا ِجْبِریُل «َیْوًما:  r، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه )َرِضَي اللَُّه َعْنَها(وإِنَّ َعاِئَشَة   
  )١(.»rُتِریُد َرُسوَل اللَِّه «َوَرْحَمُة اللَِّه َوَبَرَكاُتُه، َتَرى َما َال َأَرى  uَفُقْلُت: وَ » ُیْقِرُئِك السََّالم
َواْستُْنِبَط ِمْن َهَذا اْلَحِدیِث َفْضُل َخِدیَجَة َعَلى َعاِئَشَة ِألَنَُّه َوَرَد ِفي َحقَِّها َأنَّ " :القاريقال 

  )٢(."َوَها ُهَنا ِمْن ِجْبِریَل َنْفِسهِ ِجْبِریَل َأْقَرَأَها السََّالَم ِمْن َربَِّها، 

َكَمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِثیٌر، َوَلْم َیْكُمْل ِمَن : r، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا tَعْن َأِبي ُموَسىو 
َوإِنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّریِد  ،َوآِسَیَة اْمرََأِة ِفْرَعْونَ  ،النَِّساِء َغْیُر َمْرَیَم ِبْنِت ِعْمرَانَ 

  .)٣("َعَلى َساِئِر الطََّعامِ 

فضل  ظاهر هذا اللفظ تفضیل مریم وآسیة على عائشة وال فيیبین  والقال ابن بطال: " 
 ، وٕانما یؤخذ بالتوقیف، فإذا عدمبالرأيذلك أن التفضیل ال یدرك  فيعائشة علیهما. فالجواب 

  .)٤("ذلك الحتمال اللفظ للتأویل فيذلك رجع إلى الدالئل، وقد اختلفت الدالئل  فيالتوقیف بالقطع 

َال َتْصِریح ِفیِه بأفضلیة َعاِئَشة على َغیرَها ِألَن فضل الثَِّرید على َغیره وقال المناوي:" 
  )٥(."طعامهمِإنََّما ُهَو لُسُهوَلة مساغه وتیسر تَناوله َوَكاَن یومئٍذ ُمعظم 

َنْعتَِقُد َأنَّ َأْفَضَل النَِّساِء َمْرَیُم َوَفاِطَمُة، َوَأْفَضَل ُأمََّهاِت "َقاَل السُُّیوِطيُّ ِفي النَِّقاَبِة: و 
ُف ِفي َحقِّ اْلُكلِّ اْلُمْؤِمِنیَن َخِدیَجُة َوَعاِئَشُة، َوِفي التَّْفِضیِل َبْیَنُهَما َأْقَواٌل. ثَاِلُثَها: التََّوقُُّف. َأُقوُل: التََّوقُّ 

ِنیَِّة َعَلى َأْوَلى، ِإْذ َلْیَس ِفي اْلَمْسَأَلِة َدِلیٌل َقْطِعيٌّ َوالظَّنِّیَّاُت ُمَتَعاِرَضٌة َغْیُر ُمِفیَدٍة ِلْلَعَقاِئِد اْلَمبْ 
  )٦(."اْلَیِقیِنیَّاتِ 

فقد نقلن عن النبي ، مةوٕاحسانهن إلى األrفضل نساء النبي یتبین من كل ما سبق 
r من العلم الشيء الكثیر النافع، ال سیما األحكام الشرعیة المنزلیة التي ال یطلع علیها إال هن

  فرضي اهللا عنهن وأرضاهن.rمن أعمال النبي 

                                                 
 ).٣٧٦٨، باب فضل عائشة رضي اهللا عنها،رقم (rأخرجه البخاري في صحیحه،كتابأصحاب النبي )١(
 ).٩/٣٩٩٠مرقاة المفاتیح: القاري،()٢(
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل مریم بنت عمران رضي اهللا عنها،رقم  )٣(
)٦٣٥٣.( 
) تحقیق: أبو ٩/٤٨٥شرح صحیح البخارى البن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،()٤(

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ السعودیة، الریاض، الطبعة: الثانیة، - تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد 
 ).٢/٢٢٣التیسیر بشرح الجامع الصغیر: المناوي()٥(
 ).٩/٣٩٩٤مرقاة المفاتیح: القاري،()٦(
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 أمهات المؤمنین مطهرات مبرآتجمیعًا فهن   rمن السنة: الترضي عن أزواج رسول اهللا ولذلك 
من كل سوء، أفضلهن خدیجة بنت خویلد، وعائشة الصدیقة بنت الصدیق، التي برأها اهللا في 

  في الدنیا واآلخرة، فمن قذفها بما برأها اهللا منه فقد كفر باهللا العظیم.rكتابه، زوج النبي 
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  الفصل الثالث
  ةاإلمامعقيدة الشيعة يف 

  
  

  :مباحث أربعةویكون من 
  

  .اإلمام عصمة :األولاملبحث 
  

  .اإلمام وظائف: املبحث الثاني
  

  .اإلمام خصائص :الثالثاملبحث 
  

  .عليهم السالم األنبياء: تفضيل  األئمة على لرابعاملبحث ا
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 تمهید:
" إن اإلسـالم ، كمـا جـاء فـي روایـة الكلینـية أصـل مـن أصـول الـدیناإلمامیرى الشیعة أن   

بنـي علـى خمــس: الصـالة والزكــاة والصـوم والحـج والوالیــة، ولـم ینــاد بشـيء كمـا نــودي بالوالیـة یــوم 
، یقــول رئــیس محــدثیهم محمــد بــن علــي بــن وأن النبــي وآلــه نــص علــى اثنــى عشــر إمامــاً )١(الغــدیر "

القمي الملقب عندهم بالصدوق في رسالة االعتقادات ما نصه: "واعتقادنا فـیمن  بأبویهالحسین بن 
مـن بعـده علـیهم السـالم أنـه عـن مجـد نبـوة  األئمـةمجد إمامه أمیر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب و 

أنـه بمنزلـة مـن  األئمـةوأنكر واحدًا مـن بعـده مـن واعتقادنا فیمن أقر بأمیر المؤمنین  األنبیاءجمیع 
  .)٢( وأنكر نبوة محمد صلى اهللا علیه وآله األنبیاءأقر بجمیع 

مـن بعـدي اثنـى عشـر أولهـم  األئمةوینسب أیضًا إلى النبي صلى اهللا علیه وآله أنه قال: "  
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب وآخـرهم القـائم طـاعتهم طـاعتي ومعصـیتهم معصـیتي مـن أنكـر 

  )٣(واحدًا منهم فقد أنكرني".
ة منزلـة اإلمامالرضا:  اإلماموأبلغ وصف إلمام الشیعة هو ما ورد في الكافي منسوبًا إلى   
ة زمـــــام الـــــدین ونظـــــام اإلمامـــــو ، اهللا وخالفـــــة الرســـــولة خالفـــــة اإلمامـــــو ، وٕارث األوصـــــیاء األنبیـــــاء

  .)٤(ة أسس اإلسالم النامي وفرعه السامياإلمامو ، المسلمین وصالح الدنیا وعز المؤمنین
بعـد رسـول  tة لعلي اإلماموقد أثبت علماء الشیعة العدید من النصوص التي أثبت فیها   

  عشر من بعده. االثنية لألئمة اإلماموكذا إثبات ، rاهللا 
علــي ، قــال: لعــن اهللا مــن خــالف علیــاً rأن النبــي  :عــن الصــدوق القمــي فــي (أمالیــه) يرو   

  )٥(ومن تقدم على علي فقد تقدم علي ومن فارقه فقد فارقني.، الخلیفة من بعدي، اإلمام
مكتوبـــة فـــي جمیـــع  uوالیـــة علـــي  "قـــال: uوروى الصـــدوق أیضـــًا عـــن أبـــي الحســـن   
ووصـــیه علـــي  rولـــن یبعـــث اهللا رســـوًال إال بنبـــوة محمـــد  –فضـــًال عـــن القـــرآن  – األنبیـــاءصـــحف 
u.")٦(  

  

                                                 
  ). ٨)، كتاب اإلیمان والكفر، باب دعائم اإلسالم (رقم ٢/٢٥) الكافي في األصول:الكلیني،(١(
 ).١٣٧٠االعتقادات: القمي (ص  )٢(
 ).١٣٧المصدر السابق( ص   )٣(
 ).٢٧، ٢٦انظر: نظریة اإلمامة لدى الشیعة اإلثني عشریة،: صبحي ( ص  )٤(
) مؤسسـة ٥٨٦أمالي الصدوق: أبي جعفر محمد بن علي بن بابویه القمـي المعـروف بالشـیخ الصـدوق، (ص  )٥(

 ، وهذا حدیث موضوع غیر صحیح لم یرد ال في كتاب وال في سنة.٥األعلمي، بیروت، ط
 ) .١٩٢المصدر السابق ( ص   )٦(
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وخزنـة علـم اهللا ، نحن والة أمـر اهللا "ویقول الكافي في األصول: عن جعفر الباقر أنه قال:  
  )١(."وغیبة وحي اهللا

العلــم ومختلــف المالئكـة ومعـادن ، ومحـط الرسـالة، نحـن شـجرة النبــوة "قــال: tوعـن علـي   
  )٢(."وینابیع الحكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ). ١/١٩٢الكافي في األصول: الكلیني ()١(
) تحقیـــق: حمیـــد الحسســـني، دار الحـــدیث للطباعـــة والنشـــر ١٩٤_١/١٩٢میـــزان الحكمـــة: محمـــد الریشـــهري ( )٢(

  م.٢٠٠٠، ٢والتوزیع، ط
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  املبحث األول
  اإلمامعصمة 

  ویتكون من مطلبین:
  
  

  .الشيعةعند  اإلمامعصمة املطلب األول : 
  

  أهل السنة. عند اإلمامعصمة :  الثانياملطلب 
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  املطلب األول
  الشيعة عند اإلمامعصمة 

أریــد أن أشــیر إلــى نشــأة فكــرة العصــمة عنــد الشــیعة: إن  األئمــةقبــل الحــدیث عــن عصــمة 
عنــد الشــیعة الرافضــة مــا هــي إال ردة فعــل شــیطانیة تجــاه مخــالفیهم فــي قضــیة  اإلمــامفكــرة عصــمة 
  ، لذلك كانت صفة الزمة لإلمام عندهم.tإمامة علي 

ولــه الوالیــة العامــة فــي rقــائم مقــام النبــي  اإلمــامیقــول: " )١(الرافضــيالتســتري  ولــذلك نــرى   
  )٢(إلزامًا". اإلمامالدین والدنیا وساد مسده، فكما أنه شرط في النبي اتفاقًا فكذا في 

مـــرًا یتعلـــق بمباحـــث العقائـــد أتبـــدو فـــي ظاهرهـــا  ورجعتـــهن عقیـــدة العصـــمة لإلمـــام أومـــع   
والشرائع، بید أن حقیقتها ذات صلة متینة بالخالفـة، وأحقیـة أئمـتهم بهـا، ویعتبـر الكلینـي فـي كتابـه 

وأسـبغوا علـیهم  األئمـةاألصول الكافي من أوائل الروافض الذین أسهبوا في بحث موضـوع عصـمة 
الكفریة بقوله: "ألن عصـمة المعصـوم . وقد برر الخمیني هذه البدعة األنبیاءصفات لم یصلها إال 

إنما كانت بسبب المنزلة العالیة والمقام المحمود الـذي ال یبلغـه ملـك مقـرب وال نبـي مرسـل، وأیضـًا 
  )٣(بسبب خالفته التكوینیة التي تخضع لوالیاتها وسیطرتها جمیع ذرات هذا الكون".

وهـو أحـد علمـاء  ،)٤(وية الـدكتور موسـى الموسـاإلمامـویؤكد حقیقـة صـلة العصـمة بثبـوت   
كـي  اإلمـامالشیعة المعاصرین من أن العصمة التي تتنـافى مـع العقـل والمنطـق، والتـي نسـبت إلـى 

                                                 
یمة في حقـه: كـان شـینمنا هو عز الدین المولى عبد اهللا بن الحسین التتري، قال المجلس االول في شرح المش )١(

وشیح الطائفة االمامیة في عصـره العالمـة المحقـق المـدقق الزاهـد العابـد الـورع واكثـر فوائـد هـذا الكتـاب فـي إفاداتـه 
رضي اهللا تعالى عنه ، حق االحبار والرجال واالصـول بمـا ال مزیـد علیـه، ولـه تصـانیف منهـا التتمـیم لشـرح الشـیخ 

حلي سبع مجلدات.. توفي في العشر االوائل من محرم الحرام وكان یوم وفاته بمنزلـه نور الدین علي على قواعد ال
العاشوراء وصلي علیه قریب من مائة الف ولم نر هذا االجتماع على غیره من الفضالء ودفن جوار اسـماعیل بـن 

ج. انظــر: الكنــي زیــد الحســن ثــم نقــل الــى مشــهد ابــي عبــد اهللا الحســین علیــه الســالم بعــد ســة ولــم یتغیــر حــین اخــر 
 ، بدون طبعة.٦٤، ص٢وااللقاب، المحقق الشهیر، جـ 

 )، إعداد: مركز األبحاث العقائدیة.٥٠الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة: نور اهللا التستري(ص )٢(
 . ٤) مؤسسة تنظیم ونشر تراث اإلمام الخمیني، طهران، ط٤٧الحكومة اإلسالمیة:الخمیني (ص  )٣(
م ودرس فیها وحصل على الشهادة العلیا في ١٩٣٠اسم مستعار وال یعرف إال به، ولد في النجف عام هذا  )٤(

الفقه اإلسالمي في جامعة طهران، ثم عمل أستاذًا لالقتصاد اإلسالمي في جامعة طهران، ثم أستاذ للفلسفة 
م، وأستاذًا زائرًا في ١٩٧٩ذ اإلسالمیة في جامعة بغداد، انتخب رئیسًا للمجلس اإلسالمي في غرب أمریكا من

جامعة "هالة" بألمانیا الدیمقراطیة، وأستاذًا في جامعة هارفارد بالوالیات المتحدة األمریكیة، وأستاذ موفد إلى جامعة 
  لوس أنجلوس، من مؤلفاته: الثورة البائسة، والجمهوریة الثانیة، والشیعة والتصحیح، وغیر ذلك من المؤلفات.

م، ١٩٨٨ه، ١٤٠٨، ١٧١تصحیح، الصراع بین الشیعة والتشیع، الدكتور موسى الموسوي، صانظر: الشیعة وال
 دار النسر بدون ط.
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نهـا مـن معصـوم یسد بها النقاش في محتواها على العقالء واألذكیاء، ویرغم الناس علـى قبولهـا، أل
وامـــتألت بهـــا كتـــب الروایـــات الموقوفـــة  األئمـــةال یخطـــئ. فهنـــاك أمـــور نســـبتها كتـــب الشـــیعة إلـــى 

عنـدهم مثـل الكـافي فـي األصـول والـوافي واالستبصـار ومـن ال یحضـره الفقیـه وغیرهـا وفیهـا الكثیــر 
  .)١( من الغلو من أجل إثبات عقیدة العصمة

والعصـمة ، عشـر معصـومون عـن الخطـأ االثنـيیزعم الشـیعة أن أئمـتهم فویقول الخمیني:   
 األئمةمفهوم عصمة  عنالخمیني: یقول و ، هي العصمة التي ینسبونها لألنبیاءالتي ینسبونها لهم 

ونعتقـــد فـــیهم اإلحاطـــة بكـــل مـــا فیـــه مصـــلحة ، ال نتصـــور فـــیهم الســـهو أو الغفلـــة األئمـــةعنـــدهم: "
  )٢(للمسلمین".

 األئمـةوالرسـل و  األنبیـاءقوله: "اعتقادنـا فـي  القميعن  )٣(وینقل إبراهیم الموسوي الزنجاني  
وال ، وأنهــم ال یــذنبون ذنبــًا ال صــغیرًا وال كبیــراً ، والمالئكــة أنهــم معصــومون مطهــّرون مــن كــل دنــس

یقــول ، األئمــةوهـو یكفّــر الــذین ال یقولـون بعصــمة  )٤(یعصـون اهللا مــا أمــرهم ویفعلـون مــا یــؤمرون".
مــن و ، بعــد كالمــه الســابق مباشــرة: "ومــن نفــى عــنهم العصــمة فــي شــيء مــن أحــوالهم فقــد جّهلهــم

ثــم قــال: "واعتقادنــا فــیهم أنهــم معصــومون موصــوفون بالكمــال والتمــام والعلــم  )٥(جّهلهــم فهــو كــافر".
  )٦(من أوائل أمورهم وأواخرهم ال یوصفون في شيء من أحوالهم بنقص وال عصیان".

مـــن الـــذنوب  األئمـــةو  األنبیـــاءجمعـــوا علـــى عصـــمة أیـــة اإلمام"أصـــحابنا  :وقـــال المجلســـي  
ن ل مـن وقـت والدتهـم إلـى أبـ، ة وبعـدهمااإلمامـقبـل النبـوة و ، الصغیرة والكبیرة عمدًا وخطـأ ونسـیاناً 

فإنهمــا ، وشــیخه ابــن الولیــد بأبویــهولــم یخــالف فــي ذلــك إال الصــدوق محمــد بــن ، )تعــالى(یلقــوا اهللا 

                                                 
 .١م، بدون دار نشر، ط ١٩٨٨-ه  ١٤٠٨) ٨٣_٨٢الشیعة والتصحیح : موسى الموسوي ( ص  )١(
 ).٩١الحكومة اإلسالمیة :الخمیني (ص  )٢(
اني اصــله مـن ســر ضــد یـزج" وســكن زنبجــان وكـان مــن علمائهــا "ابـراهیم بــن محمـد هــادي الرخــد یزجـي الزنجــ  )٣(

ربیــع  ٢٥البــارزین، وكتــب تقریطــا علــى كتــاب " تبیــان البیــان فــي قواعــد القــرآن" للشــي محمــد حســن الزنجــاني فــي 
، ١هــ، جــ١٤١٤السید احمـد الحسـني، مكتبـة المرعشـي النجفـي، قمـم،  –هـ. انظر تراجم الرجال ١٣٠٨الثاني سنة 

 طـ . ، بدون١٢ص 
)  مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ١٥٧عقائــد اإلمامیــة اإلثنــي عشریة:الســید ابــراهیم الموســوي الزنجــاني (ص  )٤(

 .٣م،ط١٩٩٢بیروت /لبنان، 
 ).١٥٧المصدر السابق( ص  )٥(
 ).١٥٨المصدر الساب( ص  )٦(
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ا یتعلـق بـالتبلیغ وبیـان اإلسهاء من اهللا تعـالى ال السـهو الـذي یكـون مـن الشـیطان فـي غیـر مـجوزا 
  )١(األحكام.

عصمة من  األئمةعلى فیها یسبغ والتي هذه الّصورة للعصمة التي یرسمها المجلسي، 
 ویعلن العصمة من الخطأ، ومن السهو والنسیان.، و كبیرةالو صغیرة ال كافة األوجه المتصورة

هذه الّصورة للعصمة لم تتحّقق ألنبیاء اهللا ورسله كما یدّل على ذلك  ،اتفاق الشیعة علیها بصراحة
تشبیه لهم بمن  األئمةبل إّن الّنفي المطلق للّسهو والّنسیان عن  ،جماعاإلصریح القرآن، والّسّنة، و 

  .ال تأخذه سنة وال نوم
ویترتـب ، ولـذا فـإنهم یكفـرون مخـالفیهم فیهـا، عندهم مسألة اعتقادیة رئیسة األئمةوعصمة   

ولـذا ، یعتبرونه دلـیًال شـرعیًا كـالقرآن والسـنة األئمةعلیها أمور كثیرة منها: أن الكالم المنسوب إلى 
، بـل هـو مسـتمر إلـى حـین غیبـة إمـامهم الثـاني عشـر rفإن التشریع لم ینته عندهم بوفاة الرسـول 
ن ذلك أنهم أحق بالخالفـة وم، الغائب بواسطة نوابه اإلمامبل یرون أنه یمكن أن یتلقوا رسائل من 

  فهم أحق من أبي بكر وعمر وعثمان وغیرهم من الصحابة.، من غیرهم

، معصـومون فــي تبلیــغ الــوحي األنبیــاء: "فكمــا أن األئمــةویـذكر الشــیعة قــولهم فــي عصـمة   
ألنـه مبلـغ عـن اهللا كـالنبي وبهـذا تولـدت ، بل وكـل إمـام ینبغـي اعتقـاد عصـمته، علي اإلمامفكذلك 
  )٢(أال وهي عقیدة العصمة.، قیدة عند الشیعةهذه الع

آخــذ بــه  tقــال: مــا جــاء بــه علــي ، ذكــر الكلینــي فــي (أصــول الكــافي) عــن أبــي عبــد اهللاو   
ولمحمـد الفضــل علــى جمیـع مــا خلــق rجـرى لــه مثــل مـا جــرى لمحمــد ، ومـا نهــى عنـه انتهــى عنــه

رسوله والـراد علیـه فـي صـغیرة وعلى ، المتعقب علیه في شيء من أحكامه كالمتعقب على اهللا، اهللا
أو كبیــرة علــى حــد الشــرك بــاهللا... وكــذلك یجــري علــى أئمــة الهــدى واحــدًا بعــد واحــد جعلهــم أركــان 

ـــد بأجلهـــا وكـــان أمیـــر ، حجتـــه البالغـــة علـــى مـــن فـــوق األرض ومـــن تحـــت الثـــرى، األرض أن یمت
أنـا صـاحب العصـار ، ق األكبـرأنـا الفـارو ، المؤمنین كثیرًا ما یقول: أنا مشـیم اهللا بـین الجنـة والنـار

المیسم ولقد أقـرت لـي جمیـع المالئكـة والـروح والرسـل بمثـل مـا أقـروا لمحمـد ولقـد حملـت علـى مثـل 
  )٣(حمولته وهي حمولة الرب.

إال أنهم لیسوا بأنبیاء وال rبمنزلة رسول اهللا  األئمة: "سمعت أبا عبد اهللا یقول: وفیه أیضاً   
  ".rیحل لهم من النساء ما یحل للنبي فأما ما خال ذلك فهم بمنزلة رسول اهللا 

                                                 
) وانظــر أثـر اإلمامــة فـي الفقــه الجعفـري وأصــوله: علـي أحمــد السالوســي، ٢٥/٢٠٩( بحـار األنــوار: المجلسـي )١(

 م.١٩٨٦ه،  ١٤٠٥) بدون ط، ٢١(ص
 ).١٠١منهج أهل البیت في مفهوم المذاهب اإلسالمیة : الحسني،( )٢(
 ).١١٧/ ١الكافي في األصول: الكلیني (  )٣(



 

١٢٣ 

قال: أشهد أن علیًا إمام فرض اهللا طاعتـه وٕان الحسـن إمـام  tوفیه أیضًا: "عن الصادق   
 وٕان علـــي بـــن الحســـین إمـــام فـــرض اهللا، ن الحســـین إمـــام فـــرض اهللا طاعتـــهإ و ، فـــرض اهللا طاعتـــه

  )١(وٕان محمدًا بن علي إمام فرض اهللا طاعته".، طاعته

 اإلمـامة مـن عنـد أنفسـهم حیـث جعلـوا اإلماممما سبق نستنتج أن الروافض اخترعوا معنى   
معصومًا مثل أنبیاء اهللا وجعلوه عالمًا للغیب وأوردوا لتأیید أهدافهم هذه الروایات الموضوعة افتـراًء 

  بمعنى القدوة مطلقًا. اإلماموكذبًا، والحق إن 
  أدلة الشیعة الرافضة على عقیدة عصمة أئمتهم والرد علیها:

  اعتمد الشیعة على كثیر من األدلة النقلیة لتدعیم بدعتهم وهي كاآلتي:

  
  القرآن الكریم:أوًال: 

َُّهنَّ َقاَل قوله تعالى: " -١ ُه بَِكلَِامٍت َفَأَمت تِـي َقـاَل َوإِْذ اْبَتَىل إِْبَراِهيَم َربُّ يَّ إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِمامًا َقاَل َوِمْن ُذرِّ
  )١٢٤البقرة:  (."ال َينَاُل َعْهِدي الظَّاملِِنيَ 

، فقـد حـاول الشـیعة الرافضـة االسـتدالل بهـذه اآلیـة علـى أن إمـامهم ال یكـون إال معصـوماً "
ة أي اإلمامــحســب زعمهــم ال یعطــي عهــده لظــالم والــذي هــو ب –بحســب زعمهــم  –ألن اهللا تعــالى 

  ة العظمى.اإلمام

عصـم اثنـین أن یسـجدا لصــنم  )سـبحانه(نـه ظـالم لنفسـه ولغیـره واهللاأوغیـر المعصـوم البـد و 
  )٢("ة.اإلمامtالرسالة وعلي rفنال محمد ، tوعلي rوهما محمد 

ن معنــى إنــي جاعلــك للنــاس إوقــد رّد أهــل الســنة علــى هــذا االســتدالل المنحــرف بقــولهم:  "  
حمیـدة إمامًا أي أن اهللا قد جعل إبراهیم علیه الصـالة والسـالم إمامـًا للنـاس فـي اإلسـالم وخصـاله ال

  : (الختان واالستحداد وتقلیم األظافر وقص الشارب ونتف اإلبط).والتي هي خصال الفطرة

جعل ابراهیم  )سبحانه وتعالى(به الناس في الخصال الحسنة واهللا  یقتديهو الذي  اإلمامو   
  .)سبحانه وتعالى(اهللا  اإمامًا في هذه الخصال یقتدى به من یرید رض

أن تكـون كـل  )تعـالى(: (ومن ذریتي) فهـو رجـاء مـن إبـراهیم إلـى اهللا uأما قول إبراهیم   
فأجابه اهللا سبحانه وتعالى أن سیكون من  )سبحانه وتعالى(ذریته أئمة هدى یدعون الناس إلى اهللا 

                                                 
 ).١٥٤/ ١المصدر السابق، ()١(
 ) مؤسسة: تحقیقات و نشر معارف أهل البیت ،بدون ط.١/٢٥٣لطوسي (انظر تلخیص الشافي :ا )٢(



 

١٢٤ 

الح والطالح وال یمكن أن ینال منصب القدوة الحسنة إال من كان صالحًا من ذریته علیه ذریته الص
  ) ١(الصالة والسالم.

يَن لذلك قال في كتابه العزیز: "   ا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اهللاََّ اْصَطَفى َلُكـْم الـدِّ َوَوىصَّ ِهبَ
  .)١٣٢البقرة:  ("ُتْم ُمْسلُِمونَ َفال َمتُوُتنَّ إِالَّ َوَأنْ 

َكاَة َوُهمْ إقال تعالى: " -٢ الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َام َولِيُُّكْم اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ المائدة: ("  ِنَّ

٥٥(.  
عشـــریة علـــى هـــذه اآلیـــة اســـم آیـــة الوالیـــة، ویعتمـــدون علیهـــا فـــي إثبـــات أن  ىثنـــاإلیطلـــق   

ثبـات إوفـي  tوخلیفتـه مـن بعـده، ولـذلك زعمـوا أنهـا نزلـت فـي علـي  rهو وصي الرسول tعلیاً 
  .إمامته على وجه الخصوص

وحیـث اعتبـروا rة بعد الرسول اإلماماستدل الشیعة بهذه اآلیة الكریمة على أحقیة علي بف
بـــل تمـــادى الشـــیعة بـــأن ادعـــوا  )٢(rبعـــد النبـــي  tأن هـــذه اآلیـــة تـــدل علـــى شـــرعیة إمامـــة علـــي 

حیـــث قـــال ابـــن المطهـــر الحلـــي الرافضـــي: "اتفـــق المفســـرون والمحـــدثون مـــن ، اإلجمـــاع علـــى ذلـــك
  )٣(العامة والخاصة أنها نزلت في علي لما تصدق على المسلمین بمحضر من الصحابة..".

ألن ، علـیهم فـي اسـتداللهم بهـذه اآلیـة أنهـا ال تثبـت شـیئًا ممـا یدعیـه الشـیعة الرافضـةفنرد   
  فقط. tولیس علیًا ، هذه اآلیة تخاطب مجموع المؤمنین

عـن معنـى (إنمـا ولـیكم  tوقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بـن أبـي طالـب   
یــذهب إلــى أن هــذا لجمیــع ، مــن المــؤمنین علــياهللا ورســوله) هــل هــو علــي بــن أبــي طالــب؟ فقــال: 

  وبهذا تبطل حجتهم بهذا االستدالل. )٤(المؤمنین.

ولـم یكـن یملـك نصـابًا مـن الفضـة لیخـرج عنـه  ،rكان فقیرًا على عهـد رسـول اهللا  tإن علیًا "ثم 
الزكاة، حتى ولو كان یملك نصاب الزكاة مـن الفضـة، فـإن إعطـاء الخـاتم فـي الزكـاة ال ُیجـزء عنـد 
، كثیر من الفقهاء، كما أن تقـویم المـال فـي الصـالة مـن المتعـذر، والقـیم تختلـف بـاختالف األحـوال

                                                 
 ).٢/٩٨انظر الجامع ألحكام القرآن: القرطبي ()١(
 ).٢/١٨٢مجمع البیان في تفسیر القرآن: الطبرسي ( )٢(
)  تحقیـق: ١٤٧منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة :أبي الحسن بن یوسـف بـن المطهـر العالمـة الحلـي،( ص   )٣(

 الرحیم مبارك، إعداد: مركز األبحاث العقائدیة.عبد 
 ) بدون ط،بدون دار نشر.٧ص( نسخ عقیدة اإلمام المعصوم وعودته: د. مسلم محمد جودت الیوسف  )٤(



 

١٢٥ 

ن التصــدق فـــي الصـــالة أمـــر یشغـــل المصــلي عـــن صالتـــه، وفعــل السائـــل بأخـــذ الخاتـــم مـــن كمــا أ
  )١(".على عمل غیـر مشـروع rاألصبـع عمـل غیـر مشـروع، فكیـف یسكـت

ابن تیمیة: "إنه من المعلوم المستفیض عند أهل السنة خلفًا عـن سـلف  وقال شیخ اإلسالم  
  )٢(واألمر بموالة المؤمنین"، أن هذه اآلیة نزلت في النهي عن موالة الكفار

  .tبالخالفة لعلي  rول ـة الرسـى وصیـة علـذه اآلیـبطل استدالل الشیعة بههذا یَ بو 
َكـاَة َوَأطِْعـَن َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ قولـه تعـالى: " -٣ الَة َوآتِـَني الزَّ ْمَن الصَّ اِهلِيَِّة األُوَىل َوَأقِ َج اْجلَ ْجَن َتَربُّ َوال َتَربَّ

َرُكْم َتْطِهرياً  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َام ُيِريُد اهللاَُّ لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ   .)٣٣األحزاب:  ("اهللاََّ َوَرُسوَلُه إِنَّ
مـــن القبـــائح  األئمـــةاآلیـــة بآیـــة التطهیـــر ویســـتدلون بهـــا علـــى عصـــمة یســـمى الشـــیعة هـــذه   

أن أهــل البیــت فــي اآلیــة مقصــورة علــى النبــي  "قــال الشــیعة فــي هــذه اآلیــة:، كاألنبیــاء ســواء بســواء
r معصـومین  األئمـةوعلى علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسین لیصلوا بعد ذلـك إلـى أن

فاآلیة تقتضي المـدح والتعظـیم فـي قبـول ، من جمیع القبائح بحسب منطوق واستدالل اآلیة السالفة
  )٣("من جمیع القبائح والذنوب والخطایا. األئمةعصمة آل البیت ومنهم 

ن هــذا التفســیر الــذي أخــذ بــه الشــیعة الرافضــة یخــالف مــا إوللــرد علــى هــذا االدعــاء نقــول "  
  لغة في تفسیر معنى الرجس والتطهیر.ذهب إلیه أهل ال

  :اآلتیةحد المعاني أأما الرجس فقد فسرها أهل اللغة بأنها تدور على 
ْجسِ  ": rالقذر: ومنه قول الرسول  -١ ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الرِّ   .)٤("اللَّ
ْجَس َعَىل الَِّذيَن َال َيْعِقُلونَ  "العقاب والغضب: ومنه قوله تعالى:  -٢ َعُل الرِّ  )١٠٠: یونس("َوَجيْ
ْجَس األوثان: ومنه قوله تعالى: " -٣  )٣٠الحج:  ("َفاْجَتنُِبوا الرِّ
ـَرُكمْ الشك: ومنه قوله تعالى: " -٤ ْجَس َأْهَل اْلَبْيـِت َوُيَطهِّ َام ُيِريُد اهللاَُّ لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ األحـزاب: ("إِنَّ

٥(".)٣٣( 

                                                 
هـ ١٤٢٤) الطبعة الثانیة،  ٤٤- ٤٣التاریخ اإلسالمي: محمد حسن بخیت(ص  في الِفَرق القدیمة والمعاصرة )١(
 م.٢٠٠٣ –
 ).٥منهاج السنة النبویة:ابن تیمیة (ص )٢(
 ).٥/١مجمع البیان في تفسیر القرآن: الطبرسي ( )٣(
)قال ٢٩٩أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما یقول الرجل إذا دخل الخالء، رقم()٤(

 األلباني: ضعیف.
)، مختار الصحاح: زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر ٩٥-٦/٩٤انظر: لسان العرب: ابن منظور ( )٥(

) تحقیق: یوسف الشیخ محمد،الناشر: المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، ١/١١٨بن عبد القادر الحنفي الرازي (
 م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠بیروت، صیدا، الطبعة: الخامسة، 



 

١٢٦ 

أهـل  طهـرألن ، وعلیه فـال یوجـد أي رابـط بـین مـا یدعیـه الرافضـة بعصـمة أئمـتهم وهـذه اآلیـة"
البیت یكون بعدم التبرج تبرج الجاهلیة وبإقامة الصالة وٕایتاء الزكاة وطاعـة اهللا ورسـوله وعنـد فعـل 

اهللا  اةمرضـكل هذه األوامر یكون الطهر لكـل أهـل البیـت بـل لكـل مـن یفعـل هـذه الطاعـات ابتغـاء 
  .)١( "سبحانه وتعالى

  السنة النبویة الشریفة:ثانیًا: 

اسـتدل الرافضــة بالسـنة النبویــة الشـریفة وكــان اســتداللهم لـیس مــن بـاب التصــدیق واإلیمــان   
فـاحتجوا واسـتدلوا بهـا تـدعیمًا  مـا یوافـق بـدعتهم بعـض هـذه األحادیـث فـيبـل ألنهـم وجـدوا ، بالسنة

  الغائب عنهم. اإلماموعودة  األئمةلبدعتهم في عصمة 

  .وهناك أحادیث ألهل السنة استدل بها الرافضة وأحادیث لهم استدلوا بها أیضاً 
  :أحادیث أهل السنة -١

َعْبِد الَمِلـِك، َسـِمْعُت َجـاِبَر ْبـَن َسـُمَرَة، قَـاَل: َسـِمْعُت النَّبِـيَّ بما رواه  )٢(احتج الشیعة الرافضة  
r :٣("» ُكلُُّهْم ِمْن ُقَرْیشٍ «، َفَقاَل َأِبي: ِإنَُّه َقاَل:  «، َیُقوُل(.  

مــا بــل ألن فیهــا rالحــدیث ال ألنهــم یؤمنــون بأحادیــث رســول اهللا  ذافالشــیعة یحتجــون بهــ  
  وافق هواهم وبدعتهم.ی

هـذه األحادیـث تـنص علـى أن  ن تكـون حجـة لهـم وذلـك ألنألكن هذه األحادیث ال یمكن   
فـإذا تتبعنـا  ،أمیرًا وفي روایة خلیفة أي أن هؤالء سیحكمون المسلمین حكمـًا فعلیـاً هناك اثني عشر 
نالحظ أن معظمهم لم یحكموا حتى أنفسهم بل عاشوا محكومین ومطـاردین فـي  ،سیرة أئمة الشیعة

  كثیر من الزمان والعصور.

لـى حـال أئمـة ومـن ینظـر إ، كما أن هذه األحادیث تقول: إن اإلسالم سیكون عزیزًا ومنیعاً   
ن مهدیهم مختبئ منذ إوحال المسلمین تتفاوت عزته من عصر إلى آخر بل ، عشر االثنيالشیعة 

  فهل یمكن أن یحمي اإلسالم؟؟، قرون ال یستطیع أن یحمي نفسه

كما أن عزة اإلسالم كانت في أعلى قمتها في عصر خلفاء بني أمیـة وبنـي العبـاس وبنـي   
  )٤(عشر. االثنية الشیعة عثمان أیضًا ولیس في عهد أئم

                                                 
 ).٨مام المعصوم وعودته:الیوسف  (صنسخ عقیدة اإل)١(
 م..٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٤)ط ١٢انظر: مسائل خالفیة حار فیها أهل السنة: علي آل حسن (ص)٢(
 )..٧٢٢٢أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب األحكام، باب االستخالف، رقم( )٣(
 ).١٠انظر نسخ عقیدة اإلمام المعصوم وعودته: الیوسف(ص )٤(



 

١٢٧ 

هذا  فيالمهلب: لم ألق أحًدا یقطع  قال" البخاريشرحه لصحیح  يف ابن بطالیقول 
الحدیث بمعنى فقوم یقولون: یكونون اثنى عشر أمیًرا بعد الخالفة العلویة مرضیین. وقوم یقولون: 

 فالذيزمن واحد كلهم من قریش یدعى اإلمارة،  فيیكونون متوالین إمارتهم. وقوم یقولون: یكونون 
وقت  فيیخبر بأعاجیب تكون بعده من الفتن حتى یفترق الناس rیغلب علیه الظن أنه إنما أراد 

العجب، كأنه أنذر بشرط من  فيعشر فهو زیادة  االثنيواحد على اثنى عشر أمیًرا، وما زاد على 
الشروط وبعضه یقع، ولو أراد غیر هذا لقال: یكون اثنا عشر أمیًرا یفعلون كذا ویصنعون كذا، 

  .)١("زمن واحد، واهللا أعلم فيفلما أعراهم من الخبر علمنا أنه أراد یكونون 
لجهل؛ عشر هم الذین یعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غایة ا االثنيفمن ظن أن هؤالء "

فإن هؤالء لیس فیهم من كان له سیف إال علّي بن أبي طالب، ومع هذا فلم یتمكن في خالفته 
من غزو الكفار وال فتح مدینة وال قتل كافًرا؛ بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض 

فلم  يّ غیر عل األئمةوأما سائر ، حتى طمع فیهم الكفار بالشرق والشام من المشركین وأهل الكتاب
یكن ألحد منهم سیف ال سیما المنتظر بل هو عند من یقول بإمامته إما خائف عاجز وٕاما هارب 
مختف، وال أفتى أحًدا في مسألة، وال حكم في قضیة، وال یعرف له وجود فأي فائدة في الدین 

  .)٢("والدنیا حصلت من هذا لو كان موجوًدا فضًال عن أن یكون اإلسالم به عزیًزا
  أحادیث الشیعة: -٢

بیـــد أن الطـــابع العـــام علـــى هـــذه ، جـــاءت الشـــیعة الرافضـــة بأحادیـــث كثیـــرة تـــدعم بـــدعتهم  
أو rاألحادیث أنها منقطعة اإلسناد ورواتها مجهولون أو فیهم من اشتهر بالكـذب علـى رسـول اهللا 

  مطعون في دیانته.

وِر ِمَن الرَّاِفَضِة، ": الشَّاِفِعيَّ  اإلمامقال    َلْم َأَر َأَحًدا َأْشَهَد ِبالزُّ

َوَقاَل. ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَهاٍب: َسِمْعُت َیِزیَد ْبَن َهاُروَن َیُقوُل: َیْكُتُب َعْن ُكلِّ َصاِحِب ِبْدَعـٍة ِإَذا لَـْم 
  َیُكْن َداِعَیًة ِإالَّ الرَّاِفَضَة، َفِإنَُّهْم َیْكِذُبوَن، 

َسِمْعُت َشِریًكا َیُقوُل: َأْحِمُل اْلِعْلَم َعْن ُكلِّ َمْن َلِقیُت ِإالَّ  ،ْبُن َسِعیٍد اْألَْصَبَهاِنيُّ  مَّدُ َوَقاَل. ُمحَ 

  )٣(." ،الرَّاِفَضَة، َفِإنَُّهْم َیَضُعوَن اْلَحِدیَث، َوَیتَِّخُذوَنُه ِدیًنا

                                                 
 ).١٣/٢١١)، فتح الباري : ابن حجر (٨/٢٨٧رى: ابن بطال (شرح صحیح البخا  )١(
آل رسول اهللا وأولیاؤه: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم   )٢(

 ) بدون ط، بدون تاریخ.٥٥العاصمي الحنبلي (ص
 ).١/٦٠منهاج السنة النبویة:ابن تیمیة (  )٣(



 

١٢٨ 

َواَیــِة،  َوَقــِد اتََّفــقَ : ")رحمــه اهللا تعــالى(وقــال شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة  َأْهــُل اْلِعْلــِم ِبالنَّْقــِل، َوالرِّ
ْســ ــُة اْإلِ ْســَناِد َعَلــى َأنَّ الرَّاِفَضــَة َأْكــَذُب الطََّواِئــِف، َواْلَكــِذُب ِفــیِهْم َقــِدیٌم، َوِلَهــَذا َكــاَن َأِئمَّ َالِم َیْعَلُمــوَن َواْإلِ

  )١(".اْمِتَیاَزُهْم ِبَكْثَرِة اْلَكِذبِ 

ومــن هــذه األحادیــث مــا روى الشــیخ مفیــد الرافضــي فــي كتابــه روضــة الــواعظین: "إن اهللا   
فقـال یـا محمـد إن ، بعد توجهه إلى المدینـة فـي الطریـق فـي حجـة الـوداعrنزل جبریل على النبي أ

: یــا rونبــه أمتــك علــى خالفتــه. فقــال النبــي ، اهللا یقرئــك الســالم ویقــول لــك: انصــب علیــًا لإلمامــة
إني أخاف منهم أن یجتمعوا على إضراري فاستعف لي ، ل إن اهللا بغض أصحابي بعليأخي جبری

 rربــي. فصــعد جبریــل وعــرض جوابــه علــى اهللا تعــالى. فأنزلــه اهللا تعــالى مــرة أخــرى. وقــال النبــي 
كمـــا فـــي المـــرة األولـــى. ثـــم صـــعد جبریـــل فكـــرر جـــواب النبـــي rفاســـتعفى النبـــي ، مثلمـــا قـــال أوالً 

r، ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن (:یر نزوله معاتبًا له مشددًا علیه بقولهفأمره اهللا بتكر ُسوُل َبلِّ َا الرَّ يا َأهيُّ
ْغـَت ِرسـاَلَتهُ  فجمـع أصـحابه وقـال: یـا أیهـا النـاس إن علیـًا أمیـر المـؤمنین  )٦٧(المائـدة:)َملْ َتْفَعْل َفام َبلَّ

اللهم وال ، من كنت مواله فعلي مواله، خلیفة بعدي سواه لیس ألحد أن یكون، وخلیفة رب العالمین
  )٢(من وااله وعاد من عاداه".

فقـال:  المفتري علـى رسـول اهللا، وقد رد شیخ اإلسالم محمد عبد الوهاب على هذا الحدیث  
"انظر أیها المؤمن إلى حدیث هؤالء الكذبة الذي یدل على اختالقه ركاكة ألفاظه وبطالن أغراضه 
وال یصــح منــه أال مــن كنــت مــواله، ومــن اعتقــد مــنهم صــحة هــذا فقــد هلــك، إذ فیــه اتهــام المعصــوم 

والســالم  علــیهم الصــالة األنبیــاءالفــة بعــدم امتثــال أمــر ربــه ابتــداء وهــو نقــص، ونقــص خالمبقطعــًا 
ومخالفـة rكفر، وأن اهللا تعالى اختار لصحبته من یبغض أّجل أهل بیته، وفي ذلـك ازدراء بـالنبي 

اُء مدح اهللا به رسوله وأصحابه من أجل المـدح، قـال تعـالى: " الم ـِذيَن َمَعـُه َأِشـدَّ ـٌد َرُسـوُل اهللاَِّ َوالَّ مَّ ُحمَ
اُء َبْينَُهْم َتَراُهمْ  اِر ُرَمحَ دًا َيْبَتُغوَن َفْضـًال ِمـْن اهللاَِّ َوِرْضـَوانًا ِسـيَامُهْم ِيف ُوُجـوِهِهْم ِمـْن َأَثـِر  َعَىل اْلُكفَّ عًا ُسجَّ ُركَّ

ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم ِيف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِيف اِإلْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلظَ  َفاْسَتَوى َعَىل ُسـوقِِه  السُّ
اَر يُ  اَع لَِيِغيَظ ِهبِْم اْلُكفَّ رَّ اِت  َوَعِمُلوا َآَمنُوا الَِّذينَ  اهللاُ َوَعَد ْعِجُب الزُّ اِحلَ الفـتح: ("َعظِـيًام  َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  ِمنُْهمْ  الصَّ

٢٩.(  
خـاف إضـرار النـاس وقـد قـال  rوأنه ، واعتقاد ما یخالف كتاب اهللا والحدیث المتواتر كفر  

ــاسِ [اهللا تعــالى:  ــَن النَّ ــُمَك ِم قبــل ذلــك كمــا هــو معلــوم بدیهــة واعتقــد عــدم  ]٦٧[المائــدة: ]َواهللاَُّ َيْعِص
  ونقصه كفر وٕان فیه كذبًا على اهللا تعالى.، توكله على ربه فیما وعده نقص

                                                 
 ).١/٥٩المصدر السابق( )١(
 ).١٣نسخ عقیدة اإلمام المعصوم وعودته: الیوسف ( ص  )٢(



 

١٢٩ 

ومــن اســتحل ذلــك فقــد ، rعلــى رســول اهللا  ممــن افتــرى علــى اهللا كــذبًا وكــذب ومــن أظلــم  
ولــو كــان نصــًا الّدعاهــا ، أن الــنص علــى خالفتــه متصــلة، مــواله ولــیس فــي قولــه: مــن كنــت، كفــر

ودعوى علمه یكون نصًا على خالفتـه ، ودعوى ادعائها باطل ضرورة، ألنه أعلم بالمراد، tعلي 
  )١(وترك ادعائها تقیه أبطل من أن یبطل".

َفَال َرْیَب َأنَُّهْم  یةاألمامَوَأمَّا " وأختم هذه الفقرة بقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في الرافضة:  
َحاَبِة، َفِإنَُّه َلْم  َیُكْن ِفي اْلِعْتَرِة ُمتَِّفُقوَن َعَلى ُمَخاَلَفِة ِإْجَماِع اْلِعْتَرِة النََّبِویَِّة، َمَع ُمَخاَلَفِة ِإْجَماِع الصَّ

َمْن  ِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمْ َوُعْثَماَن َوعَ َوَأِبي َبْكٍر َوُعَمَر rَعَلى َعْهِد النَِّبيِّ    - َبُنو َهاِشٍم  - النََّبِویَِّة 
َوَال ِبُكْفِر اْلُخَلَفاِء الثََّالَثِة، َبْل َوَال َمْنَیْطَعُن rَیُقوُل ِبِإَماَمِة اِالْثَنْي َعَشَر وََال ِبِعْصَمِة َأَحٍد َبْعَد النَِّبيِّ 

  )٢(...."ِفي ِإَماَمِتِهْم،.
إلـــى مـــا  لجـــأواوبعــد أن بینـــت أدلـــة الشـــیعة النقلیـــة وأظهـــرت ضـــعف حجـــتهم واســـتدالالتهم   

  إلنقاذ ما یمكن إنقاذه من عقیدتهم الفاسدة.، أسموه الحجج العقلیة
  : األدلة العقلیةثالثاً 

أتى الشـیعة بأدلـة أسـموها عقلیـة وهـي فـي حقیقتهـا خلـیط مركـب مـن الشـهوة والهـوى یسـیر   
  العقدیة وشهواتهم الشیطانیة ولعل أهم تلك األدلة هي:مع انحرافاتهم 

فكمــا أن شــرط ، ولــه الوالیــة العامــة فــي الــدین والــدنیا وســاد مســده،قــائم مقــام النبــي  اإلمــام"  
إلزامـًا وبالجملـة أن األدلـة علـى عصـمة النبـي دالـة علـى  اإلمـامفكـذا فـي ، العصمة في النبـي اتفاقـاً 

أیضًا على تقدیر عـدم عصـمته وللـزوم التسلسـل لـو  اإلمامنصب  وهي انتفاء فائدة، اإلمامعصمة 
معصــیة لــزم أن یكــون اهللا آمــرًا لنــا  تفلــو وقعــ، لــم یكــن معصــومًا... إن األمــر باتباعــه أمــر مطلــق

حــافظ للشــرع وكــل مــن كــان  اإلمــامألن ، وهــو قبــیح عقــًال ال یفعلــه الحكــیم تعــالى، بفعــل المعصــیة
  حافظًا للشرع البد من عصمته.

فإذا أردنا رفع الخطـأ الممكـن یجـب أن نرجـع إلـى المجـرد مـن ، إن الخطأ في البشر ممكن  
  الخطأ وهو المعصوم.

 ترجـع إلـى اإلمامألن الفكرة في وجوب ، مة لما كانوا بحاجة إلى إمامئلو ثبتت عصمة األ  
  )٣("صدور الخطأ عن المكلفین.

                                                 
 ).٧ – ٦رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب ( ص )١(
 ).٤٠٧ – ٤٠٦/ ٣منهاج السنة النبویة:ابن تیمیة (  )٢(
ـــة فـــي جـــواب الصـــواعق المحرقة:التســـتري  )٣( ـــي ٥٠( ص الصـــوارم المهرق ـــدى الشـــیعة اإلثن ـــة اإلمامـــة ل )، نظری

 ).١١٩ – ١١٦عشریة: صبحي( ص 



 

١٣٠ 

  الشیعة فیما یلي:لیها إلیة التي استند قویمكن تلخیص األدلة الع

، فبه یتم ارتفاع القبیح وفعل الواجب، وفعل القبیح )سبحانه(لطف من اهللا  اإلماموجوب وجود " .١
 اإلمامواإلخالل بالواجب ال یكونان إال ممن لیس بمعصوم، فالبد على هذا من أن یكون 

  معصومًا، فهو مكان النبي، متصف بكل صفاته إال النبوة.
یع الشریعة، فلو كان غیر معصوم لم نأمن في بعض أفعاله مما مقتدى به في جم اإلمام .٢

یدعونا إلیه أن یكون قبیحًا، ویجب علینا موافقته من حیث وجب االقتداء به، وال یجوز من الحكیم 
تعالى أن یوجب علینا االقتداء بما هو قبیح، فإذا لم یجز ذلك علیه تعالى دل على أن من أوجب 

  در منه فعل القبیح وال یكون كذلك إال المعصوم.علینا االقتداء به ال یص
إذا ثبت لنا عصمته في الظاهر، فالبد من عصمته في الباطن، إذ ال یحسن من الحكیم   .٣

ة ـ وهى منصب یقتضي التعظیم والتبجیل ـ من یجوز أن یكون مستحقا اإلمامتعالى أن یولى 
  للعنة والبراءة في باطنه.

ة ألنه لو لم یكن كذلك ألدى إلى التنفیر عنه، وعدم اإلمامالبد أن یكون معصوما قبل حال  .٤
  .)١("االطمئنان إلیه

  : وال شك أن هذه األدلة التي سماها الشیعة باألدلة العقلیة من السهل جدًا الرد علیها

فـأدلتهم ، هذه األدلة أثارت على الشیعة موجة من النقـد الممـزوج باالسـتخفاف واالسـتهجان
معصـوم  اإلمـامقـائم مقـام النبـي وأن  اإلمـامذلك أن قولهم أن ، إلى عقل وال نقل یة وال تستند الواه

بـالوحي إذا أخطـأ ال یقـره فهذا القول ال یسانده دلیل ال شرعي وال عقلي ذلك أن النبـي مؤیـد ، إلزاماً 
بل یصوبه أما غیر النبي فإن وقوع الخطأ وارد في حقـه دون تصـویب إال مـن بطانتـه  ئهعلى خط

مؤیــد بــالوحي فإنــه یجعلــه نبیــًا وهــذا كفــر  اإلمــامالصــالحة إذا كــان لــه تلــك البطانــة. ومــن یعتقــد أن 
  مخرج من الملة والعیاذ باهللا.

القــول أثبــت التــاریخ المعصــوم یحمــي األمــة مــن الوقــوع بالخطــأ فهــذا  اإلمــامن إأمــا قــولهم   
، فمن یقرأ التاریخ یرى أن الشیعة أكثر الفرق اإلسالمیة تفرقة وخرقًا ألصـول اإلسـالم، عدم صوابه

  )٢(دون أن تحمیهم عصمة أئمتهم بل تفرقوا إلى فرق كل واحدة تلعن أختها.
فتقر ِإَلى َمْعُصوما ال اإلمامَوَلو لم یكن :"  اإلمامالذهبي على دعواهم بعصمة  اإلمامویرد   

َكاَن ِفي اْألمة من ینبهه ِبَحْیُث َال  اإلمامِإَمام َمْعُصوم َفَنُقول لم َال یجوز َأن یكون ِإذا َأخَطأ 
َكَما ِإذا َأخَطأ أحد الّرعیة نبهه ِإَمامه َأو َناِئبه َوَتكون اْلِعْصَمة  ؟اْلكل على اْلَخَطأ اتفاقیحصل 

                                                 
) دار الفضیلة ٢٨٥-٢٨٤مع اإلثني عشریة في األصول والفروع: د علي بن أحمد علي السالوس، ( )١(

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٧بالریاض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن بمصر، ط
 ) بتصرف.١٥وعودته: الیوسف (ص نسخ عقیدة اإلمام المعصوم   )٢(



 

١٣١ 

أهل الّسنة َواْلَجَماَعة َوَنِظیره َأن كل  َیُقولاتَِّفاقهم على اْلَخَطأ َكَما  ِبَحْیُث َال یحصل ؟ثَاِبَتة للمجموع
َواِحد من أهل خبر التََّواُتر یجوز َعَلْیِه اْلَخَطأ َواْلكذب َوَال یجب َذِلك على اْلَمْجُموع ِفي اْلَعادة 

َفَال  اإلمامل اْلَمْقُصود من عصَمة فإثبات اْلِعْصَمة للمجموع أولى من ِإْثَباتَها لْلَواِحد َوِبَذِلك یحص
َومن جهل الرافضة َأنهم یوجبون عصَمة َواِحد من اْلُمسلمین ویجوزون على ، اإلمامتَتَعیَّن عصَمة 

  )١(."َمْجُموع اْلُمسلمین ِإذا لم یكن فیهم َمْعُصوم اْلَخَطأ
وبفضـل تمسـكهم  أما اعتقاد أهل السنة والجماعة فقد حمى اإلسالم بیضته بفضـل اهللا أوالً 

الستحالة اجتماع األمة اإلسالمیة على الخطأ وٕان جاز خطأ ، بحبل اهللا وسنة رسوله وٕاجماع أمته
  .فإن هذا ال یفید تعمیمه على المجموع، بعض األمة دون بعضها اآلخر

َفِإن اْلُعُلوم  اإلمامَال َحاَجة ِإَلى عصَمة " :الرافضةعلى  هویقول الغزالي في معرض رد
لیه َولكنه متعلم َوَطِریق تعلم َغیره كتعلمه ىإَال ُیولد َعالما َوَال یوح اإلمامیْشَترك ِفي َتْحِصیلَها اْلكل وَ 

ِإْذ َكاَن یْسَتْغنى َعنُه ِفي التَّْعِلیم ُقْلَنا ولماذا یْحتَاج  اإلمامَفِإن قیل فلماذا نحتاج ِإَلى ، من غیر فرق
َقاض َوهل یدل اِالْحِتَیاج ِإَلْیِه على َأنه َال ُبد َأن یكون َمْعُصوما َفَیُقوُلوَن انما  ِفي كل بلد الى

نحتاج الیه لدفع اْلُخُصوَمات َوجمع شتات اْألُُمور َوجزم الَقْول ِفي المجتهدات َوإَِقاَمة ُحُدود اهللا 
ل الى تعطیلها وََال َسِبیل ِإَلى تفویضها الى َتَعاَلى َواْسِتیَفاء ُحُقوقه وصرفها الى مستحقیها ِإْذ َال َسِبی

َكافَّة اْلخلق فیتزاحمون َعَلْیَها متقاتلین ویتكاسلون َعْنَها متواكلین ومتخاذلین فتعطل اْألُُمور فجملة 
كبلدة َواِحَدة ِفي حق الَقاِضي َفَكَما یْسَتْغنى َعن عصَمة الَقاِضي ِفي اْلَبَلد  اإلمامالدُّْنَیا ِفي حق 

َویْحتَاج ِإَلْیِه َكَما یْحتَاج الى اْلُقَضاة وألمور  اإلمامیْحتَاج الى َقَضاِئِه َفَكَذِلك یْسَتْغنى َعن عصَمة وَ 
ْسَالم والذب َعن بیضته والنضال دون حوزته وحشد العساكر  أخر ُكلیة سیاسیة من حراسة اْإلِ

غاة والبغاة والساعین ِفي اَألْرض ن الطمهل الطغیان والعناد وتطهیر َوجه اَألْرض أوالجنود الى 
ِباْلَفَساِد ومالحظة َأْطَراف اْلِبَالد ِباْلعیِن الكالئة َحتَّى ِإذا ثارت فْتَنة َبادر ِإَلى اْألَمر بتطفئتها َوإِذا 

حكم غائلتها وتستطیر ِفي اَألْرض نائرتها َهَذا َوَما تى اْلَفْور بإزالتها قبل َأن تسلنبغت َناِبَغة تقدم ع
  .)٢("َوَذِلَك یْحَتاج الى َعَداَلة َوعلم ونجدة وكفایة وصرامة اإلمامجله ي مْجَراه ُهَو الَِّذي ُیَراد ألیْجرِ 

وهكذا نرى أن ادعاء العصـمة ألئمـة الشـیعة تفتقـر إلـى أي دلیـل شـرعي صـحیح أو عقلـي   
موافــق  )بــال شــك(وهــذا ، ن أفعــال وأقــوال آل البیــت تــدل علــى خطــئهم واعتــرافهم بــذلكإبــل ، قــویم

  .األئمةلعقیدة أهل السنة والجماعة ومخالف لمذهب الرافضة في عصمة 

                                                 
المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزال: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد )١(

 ) تحقیق: محب الدین الخطیب، بدون ط،بدون تاریخ.٤١٠بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (ص
) تحقیق: عبد الرحمن بدوي، ١٤٤-١٤٣الطوسي (فضائح الباطنیة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  )٢(

 الكویت. -الناشر: مؤسسة دار الكتب الثقافیة 



 

١٣٢ 

لـم یـرد بـه دلیـل مـن التـي ، موافتـراءاتهبهم یذاأن إیجاب العصمة ألئمتهم من أكـ خالصةوال
الكتاب وال من السنة وال من اإلجماع وال من القیاس الصحیح وال من العقل السلیم، قاتلهم اهللا أنى 

  .یؤفكون
   



 

١٣٣ 

  املطلب الثاني
  عند أهل السنة اإلمامعصمة 

ویبــدو أن أول لقــب ، ة بــالمعنى الــذي اســتخدمه الشــیعةاإلمامــلــم یســتخدم المســلمون لفــظ   
سیاسي استخدم في اإلسـالم لیطلـق علـى شـخص الحـاكم هـو "الخلیفـة" فقـد روي عـن أبـي بكـر أنـه 

  .قال لست خلیفة اهللا ولكني خلیفة رسول اهللا
وٕاال لـزم أن ، ولقد كانت خالفـة أبـي بكـر نیابـًة عـن النبـي فـي سـلطته الزمنیـة دون الدینیـة"  

بینما ال یعطـي اإلسـالم للخلیفـة الحـق فـي وضـع الشـریعة أو تحـریم حـالل أو ، یكون الخلیفة رسوالً 
 )١("وكـل األحكـام التـي تصـدر عنـه أو عـن المجتهـدین هـي أحكـام اجتهادیـة ال إلهیـة.، تحلیل حرام

  .فكالهما یشیر إلى شخص واحد، اإلماموال یفرق السلمون من أهل السنة بین لقبي الخلیفة و 
خالفـــة النبـــوة فـــي حراســـة الـــدین وسیاســــة "ة بأنهـــا اإلمامـــ تعریـــف ویـــذهب المـــاوردي إلـــى  

المـذاهب السیاسـیة كلهـا تـدور حـول "، ویفسر الشـیخ أبـو زهـرة التـرادف بـین اللفظـین بقولـه: )٢"الدنیا
ة الكبــرى وســمیت خالفــة، ألن الــذي یتوالهــا ویكــون الحــاكم األعظــم للمســلمین اإلمامــالخالفــة وهــي 

ة، ألن الخلیفة كان یسمى إمامًا، وألن طاعته واجبة، اإلمامیخلف النبي في إدارة شئونهم، وتسمى 
  )٣(."ؤمهم بالصالةوألن الناس كانوا یسیرون وراءه كما یصلون وراء من ی

لصـلة مقصـورة بینهمـا فـي نظـر أن ا ة إالاإلمامـوبالرغم من الترادف اللغـوي بـین الخالفـة و   
  أهل السنة بتشبیه الخالفة بالصالة للرد على عقائد الشیعة  ونقضها ودحضها.

إذ كـل فـرد مـن البشـر ، والمرسلین األنبیاءفأهل السنة والجماعة ال ینسبون العصمة لغیر "  
، ه مـن الكبـائرئـحفـظ بعـض أولیا Uإال أن اهللا ، والوقـوع فـي المعصـیة، معرض للخطأ واالنحـراف

ال مــن العصــمة التــي ، عــن طریــق الحفــظ والتأییــد وهــذا مــن اللطــف اإللهــي، وصــانهم عــن الرذائــل
  )٤("خص بها رسله وأنبیاءه.

وقـد ، tوقد كـان مـن الصـحابة الكـرام مـن خصـه اهللا بـذلك الفضـل اإللهـي أمثـال أبـي بكـر وعمـر 
«: "tلعمـر rوقـال، بأن اهللا قد جعل الحق علـى لسـان عمـر وقلبـه )علیه الصالة والسالم(أخبر 

كَ     ا َغْیَر َفجِّ ا َقطُّ، ِإالَّ َسَلَك َفج    .)٥(»َساِلًكا َفج 
                                                 

  ).٩تاریخ المذاهب اإلسالمیة: أبو زهرة (ص )١(
) دار الكتــب ٤األحكــام الســلطانیة والوالیــات الدینیــة: أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي،(ص  )٢(

 م. ١٩٨٢ –ه  ١٤٠٢العلمیة، بیروت، 
 ).٣١تاریخ المذاهب اإلسالمیة: أبو زهرة (ص )٣(
 ).٥٦-٥٥النبوة واألنبیاء: الصابوني (ص  )٤(
، رقــم t، بــاب منافــب عمــر بــن الخطــاب rمتفــق علیــه: أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب أصــحاب النبــي)٥(
 ).٢٣٩٦،رقم(t)، ومسلم في صحیحه،كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم،بابمن فضائل عمر ٣٦٨٣(



 

١٣٤ 

وال برهان من كتاب أو ، بعصمة بعض األشخاص ال صحة لهاودعوى بعض المخالفین "
ألن اهللا جعلهــم قــدوة ، فمــا كانــت العصــمة ألحــد إال لألنبیــاء، وٕانمــا هــي مجــرد أوهــام وأحــالم، ســنة

ــْريَ  "كمــا قــال تعـالى:  )١("للعـالمین. ــا إَِلــْيِهْم فِْعــَل اْخلَ ــُدوَن بَِأْمِرَنــا َوَأْوَحْينَ ــًة َهيْ مَّ ــاُهْم َأئِ اِت َوإَِقاَمــِة َوَجَعْلنَ
َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِدينَ  الِة َوإِيَتاَء الزَّ   )٧٣: األنبیاء(" الصَّ

 )رحمـه اهللا تعـالى(مالك  اإلمامالكرام معرض للخطأ ولهذا قال  األنبیاءفكل إنسان ما عدا   
  )٢(."rكلٌّ یؤخذ من كالمه ویرد علیه، إال صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي علیه: "

فلیس كل قول قاله وعلیه tمالك  اإلمامهذه كلمات جامعة نافعة لم یرو مثلها عن غیر 
قوًال له حٌظ من األثر أو  عالم، صحیح، ولیس كل ما قاله فقیه من فقهائنا، مسلٌَّم به وصحیح، إال

ْن َتْأُخُذوَن ِدينَُكمْ إِنَّ َهَذا اْلِعْلَم ِديٌن، «َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسیِریَن، َقاَل: و ، النظر  )٣(»َفاْنُظُروا َعمَّ
 األنبیـــاءهنــا بـــأن العصــمة الكاملــة هللا وحــده ال شـــریك لــه فیهــا فعصــمة مــن الجــدیر ذكــره   

ل بالرسـالة وعصـمتهم خـوعصمتهم مـن الـذنوب التـي ت، والرسل مقصورة على أدائهم الرسالة بأمانة
من مخالفة ما یدعون إلیه الناس. أما فیما عـدا ذلـك فقـد یخطـئ الرسـول فـي االجتهـاد وكمـا حـدثنا 

وهو أفضل الخلـق حـین أعـرض عـن األعمـى فـي سـورة عـبس آیـة  rالقرآن عن عتاب اهللا لمحمد 
  .١رقم 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٥٥النبوة واألنبیاء: الصابوني (ص )١(
منازل األئمة األربعة أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد: أبو زكریا یحیى بن إبراهیم بن أحمد بن محمد أبو  )٢(

)المحقق: محمود بن عبد الرحمن قدح، الناشر: مكتبة الملك فهد ٢٣(ص بكر بن أبي طاهر األزدي السلماسي
 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الوطنیة، الطبعة: األولى، 

 ).٢٧أخرجه مسلم في صحیحه، المقدمة،باب في أن االسناد من الدین، رقم( )٣(



 

١٣٥ 

  املبحث الثاني
  اإلماموظائف 

  
  

  ویتكون من مطلبین:  
  
  

  .الشيعةعند  اإلمام وظائفاملطلب األول : 
  

  عند أهل السنة. اإلمام وظائف:  املطلب الثاني
   



 

١٣٦ 

  املطلب األول
  عند الشيعة اإلماموظائف 

كما عرفها الماوردي  عند الشیعة تتجاوز الوظیفة السیاسیة والعبادة الدنیویة، اإلماموظیفة   
كما هي وظیفته  علیه رحمة اهللا فقال: "اإلمامة هي: خالفة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا".

عنــدهم كوظیفــة النبــي، وصــفاته  اإلمــامفــي منظــور أهــل الســنة، بــل هــي اســتمرار للنبــوة، ووظیفــة 
ذلك أوردوا روایـات تصـف أئمـتهم لـ ،كتعیین النبي ال یـتم إال باختیـار إلهـي اإلمامكصفاته، وتعیین 

 والنبي. اإلمامرق عندهم بین فال فبكل صفات الكمال التي في الرسل واألنبیاء، 

وأنهـم الشـهداء علـى ، هم أولو األمر الذین أمر اهللا بطـاعتهم األئمةأن  الشیعة عتقدتحیث 
وأركـان ، وتـراجم وحیـه، علمهیبة في غوأنهم ، واألدالء علیه، والسبب إلیه، وأنهم أبواب اهللا، الناس

علــى ، كمــا أن النجــوم أمــان ألهــل الســماء، ولــذا كــانوا أمانــًا ألهــل األرض، وخــزان معرفتــه، توحیــده
، وفـي ذلـك یقـول الخمینـي: "إن تعــالیم األئمـة كتعـالیم القـرآن ال تخـص جـیًال خاصــًا، rحـد تعبیـره 

  .)١(تنفیذها واتباعها"وٕانما هي تعالیم الجمیع في كل عصر إلى یوم القیامة، یجب 

 ،)٢("أن لإلمام مقامًا محمودًا ال یبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل"  الشیعة عتقدوتكما 
  ة وَأهمیتها بصورة أوضح.اإلماملتتبّین مكانة  !لإلمام ونورد هنا أبرز هذه الوظائف

  من العاّم الشامل في المجتمع اِالسالميِّ .إقامُة الِقسِط والَعدل واأل .١
  ة تجاه اَالعداء.یسالمور، والحُدود، والثروة اإلالثغ ِحفظُ  .٢
، ورد المظالم وغیر ذلك مما والخمس نصاف المظلومین وقسمة الفيءإ الدعوة الى كتاب اهللا و  .٣

  .الشرعي اإلمامهو من وظائف 
: rإبالغ الّناس األحكام الشرعیة؛ حیث إّنهم عدل القرآن كما ورد في حدیث الثقلین، إذ قال  .٤
ى َيِرَدا َعَيلَّ إِينِّ « َقا َحتَّ َُام َلْن َيَتَفرَّ ِيت َأْهَل َبْيتِي، َوإِهنَّ ْوَض  َتاِرٌك فِيُكُم الثََّقَلْنيِ كَِتاَب اهللاِ َوِعْرتَ ، فعلمنا )٣(»اْحلَ

 أن بیان األحكام وظیفتهم (علیهم السالم) .

                                                 
 ).١١٣الحكومة اإلسالمیة: الخمیني (ص )١(
 ).٢المصدر السابق (ص )٢(
) ٤٩٨٠المعجم الكبیـر، بـاب الـزاي، حـدیث أبـو الضـحى مسـلم ابـن صـبیح، حـدیث رقـم(  أخرجه الطبراني في )٣(
) واللفـــظ لـــه، والحـــاكم فـــي المســـتدرك،كتاب معرفـــة الصـــحابة، بـــاب مـــن مناقـــب أهـــل رســـول اهللا، حـــدیث ٥/١٦٩(

َجــــاُه ووافقـــه الــــذهبي، قــــال ) وقــــال: َحـــِدیٌث َصــــِحیُح اِإلْســـَناِد َعَلــــى َشـــْرِط الشَّــــْیَخْیِن َولَـــْم ُیَخرِّ ٣/١٦٠) (٤٧١١رقـــم(
 األلباني: إسناده صحیح، رجاله رجال الصحیح.



 

١٣٧ 

، - على حد زعمهم- في قضّیة غدیر خم وغیرهاrالزعامة على الرعّیة حیث أثبتها رسول الّله  .٥

 .في حیاتهrإذ أثبت لهم الوالیة من بعده كما كانت له 
  . اإلماماْلِجَهاَد ِمْن َوَظاِئِف  .٦

، نحن خزان علم اهللا "جعفر الصادق: اإلمامالكلیني في أصول الكافي قال  اإلماموقد نقل   
اهللا البالغـة علـى ونحن حجة ، نحن قوم معصومون أُمر ونهي عن معصیتنا، أمر اهللا تراجمهنحن 

    )١(."من دون السماء وفوق األرض

إذا شــاء أن  اإلمــامعــن جعفــر أنــه قــال: "إن ، إذا شــاؤوا أن یعلمــوا علمــوا األئمــةویــرى الكلینــي أن 
  )٢(یعلمون حتى یموتون وٕانهم ال یموتون إال باختیارهم". األئمةوأن ، یعلم علم

ـــى أبـــي ـــد كمـــا نســـب إل ـــه اهللا عب ـــال أن  العصـــمة،:  اإلمـــام صـــفات مـــن خصـــال عشـــر": ق
 الوصــیة صـاحب یكـون وأن اهللا، بكتـاب وأعلمهـم هللا وأتقــاهم النـاس یكـون أعلـم وأن ،)٣(والنصـوص

 مـن خلفــه ویـرى فیــئ، لـه یكـون وال قلبـه، ینــام وال عینـه وتنـام والـدلیل، المعجــز لـه ویكـون الظـاهرة،
  )٤(.یدیه" بین من یرى كما

مــن تلــك األخبــار ال یخلــو مــن  اإلمــام"إن اســتنباط الفــرق بــین النبــي و  حتــى قــال المجلســي  
وال یصــل عقولنــا فــرق بــین ، األنبیــاءوال نعــرف جهــة لعــدم اتصــافهم بــالنبوة إال رعایـة خــاتم ، إشـكال
  .)٥(ة"اإلمامو النبوة 

إال أنهــــم لیســــوا rبمنزلــــة رســـول اهللا  األئمــــةوذكـــر الكلینــــي: "ســـمعت أبــــا عبــــد اهللا یقـــول:   
  .)٦( "rوال یحل لهم من النساء ما یحل للنبي فأما ما خال ذلك منهم بمنزلة رسول اهللا ، بأنبیاء

، أعطــاهم األرض وفوضــهم فــي التصــرف فیهــا )تعــالى(وزعمــت الشــیعة الــروافض أن اهللا   
  )٧(یضعها حیث یشاء ویدفعها إلى من یشاء".، : "أن الدنیا واآلخرة لإلمامuفعن أبي عبد اهللا 

                                                 
 ).١/١٦٥الكافي في األصول: الكلیني( )١(
 ).١/٢٥٨المصدر السابق،( )٢(
) بمعنى: أن ینص علیها عالم الغیوب تبارك وتعالى على لسان نبیه صلى اهللا علیه وآله، (بحاراألنوار: ٣(

  ).٢٥/١٩٩المجلسي (
  ).٢٥/١٤٠)، بحاراألنوار: المجلسي (٤٢٨) الخصال: القمي (ص٤(
 ).٢١/٨٢بحار األنوار: المجلسي ( )٥(
 ).١/١١١الكافي في األصول: الكلیني ( )٦(
 ).١/٣٣٧المصدر السابق()٧(



 

١٣٨ 

یـوحى  األئمـةأن  وازعمـ عندماافتراءات وضالالت كثیرة،  لشیعة االثنا عشریةلدي ایوجد ف
 مـن يءوال یحكمـون فـي شـ بـالوحي، إالفـال یتكلمـون  ،)علیهم السـالماألنبیـاء(إلیهم كما یوحى إلى 

 واعتبـروا ، بل یحكمون بما أوحى اهللا تعالى إلـیهم،بالظن والرأي واالجتهاد والقیاس األحكام وغیرها
، )علیهم السالماألنبیاء(، فالوحي في نظرهم غیر مقتصر على )١(یةاإلمامذلك من ضروریات دین 

تجــرى علــى أیــدیهم المعجــزات؛  األئمــةبــل یــأتي لالئمــة ویــوحي إلــیهم بــالوحي اإللهــي، وزعمهــم أن 
واألنبیــاء  األئمـة، فـإنهم بـذلك قــد سـاووا بـین )علیهم السـالماألنبیـاء(الخلـق كمــا  علـى الحجـة إلقامـة

معصــومون مــن كــل شــيء، معصــومون مــن ارتكــاب الكبــائر  األئمــة، وزعمهــم أن )علــیهم الســالم(
علیهم األنبیـــاء(علـــى  األئمـــةتفضـــیل  أوالصـــغائر، والزلـــل والخطـــأ والســـهو والنســـیان، فمـــن هنـــا بـــد

المقصـود،  غیر معصـومین مـن السـهو والنسـیان والخطـأ غیـر )علیهم السالماألنبیاء(ن ؛ أل)السالم
ضروریات مذهبنا أن ألئمتنا مقامًا محمـودًا ال یبلغـه ملـك  منقال الخمیني "وٕان  ،وصغائر الذنوب

  .ة عندهم منصب رباني له من القداسة ما للنبوة أو أكثراإلمامف )٢(مقرب وال نبي مرسل".

مـا ال نالحظ مما سبق أن الشیعة غالوا في أئمتهم وزعموا ألئمتهم من الصفات والفضائل   
فقد ادعوا ألئمتهم أنهم یعلمون علم ما كان وما یكون ویعلمون وقت موتهم بل ، یثبت ألحد إال اهللا

  .)٣(ةاإلماموعندهم عصا موسى وخاتم سلیمان واالسم األعظم وسالح ، وال یموتون إال باختیارهم

   

                                                 
  ).١٧/١٥٥) انظر بحار األنوار: المجلسي (١(
  )٢الحكومة اإلسالمیة :الخمیني (ص )٢(
  ).١٧٤، ١٥٩، ١/١٥٨المصدر السابق ( )٣(



 

١٣٩ 

  الثانياملطلب 
 عند أهل السنة اإلماموظائف 

  :عند أهل السنة  اإلماموظائف 
، َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل tَعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمرَ عن  مافي صحیحهالبخاري ومسلم  اإلمامروى   

ُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، «َیُقوُل: rاللَِّه  ُكْم َراٍع، َوُكلُّ ُجُل َراٍع ِيف  اإلمامُكلُّ َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ
اِدُم َراٍع ِيف َماِل َسيِِّدِه َأْهلِِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َواَملْرَأُة َراِعَيٌة ِيف َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّتَِها، َواَخل 

ُكْم « - َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل  -َقاَل: » َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ  ُجُل َراٍع ِيف َماِل َأبِيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوُكلُّ َوالرَّ
  ) ١(.»َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صالح قال القسطالني في تفسیر رعیة اإلمام بقوله: "
ما قام علیه فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فیه والقیام بمصالحه في دینه 
ودنیاه ومتعلقاته فإن وفى ما علیه من الرعایة حصل له الحظ األوفر والجزاء األكبر وٕان كان 

) األعظم أو نائبه اإلمامفقال: (فغیر ذلك طالبه كل أحد من رعیته بحقه ثم فصل ما أجمله 
(راٍع) فیما استرعاه اهللا فعلیه حفظ رعیته فیما تعین علیه من حفظ شرائعهم والذّب عنها وعدم 
إهمال حدودهم وتضییع حقوقهم وترك حمایتهم ممن جار علیهم ومجاهدة عدّوهم فال یتصرف 

  )٢("فیهم إال بإذن اهللا ورسوله وال یطلب أجره إال من اهللا
الفقهاء بعشرة أمور ها العلماء و حددكما (أو واجباته واختصاصاته)  اإلمامظائف و 

أساسیة، یمكن أن یتفرع عنها عدة اختصاصات أخرى بحسب تغیر الظروف واألوضاع 
  ویمكن تصنیفها أو قسمتها إلى وظائف دینیة ووظائف سیاسیة. ،والتطورات الحادثة

  الوظائف الدینیةأوًال: 
  وهي أربعة:

وحمایة حدوده وعقاب  ،: أي المحافظة على أحكامهعلى أصوله المستقرة الدین حفظ .١
حفظ الدین على أصوله المستقرة، وما أجمع علیه سلف األمة. فإن نجم «مخالفیه. قال الماوردي: 

                                                 
) واللفـظ ٨٩٣متفق علیه: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجمعة، بـاب الجمعـة فـي القـرى والمـدن، رقـم ( )١(

 ).١٨٢٩له، ومسلم في صحیحه، كتاب اإلمارة، باب فضیل واإلمام العادل، رقم(
بكر بن عبد الملك القسطالني القتیبي  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى )٢(

 هـ. ١٣٢٣)المطبعة الكبرى األمیریة، مصر، الطبعة: السابعة، ٤/٢٣٠المصري، أبو العباس، شهاب الدین (



 

١٤٠ 

مبتدع، أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة، وبین له الصواب، وأخذه بما یلزمه من الحقوق 
 .)١(»الدین محروسًا من خلل، واألمة ممنوعة من زللوالحدود، لیكون 

َر وقال ابن تیمیة :"  إَقاَمِة اْلُحُدوِد َواْلُعُقوَباِت ِممَّا َال َیْفَعُلُه إالَّ اْلوَُالُة َواْلَحاِكُم َفَال ُعْذَر ِلَمْن َقصَّ
، ِألَنَُّه إَذا َأْهَمَل َهؤَُالِء اْلِقَیاَم ِبَذِلَك َفَجِدیٌر َأَال َیْقِدَر َعَلْیِه َمْن ُهَو ُدوَنُهْم ِمْن َتَعاَلى ِمْنُهْم ِعْنَد اللَّهِ 

َالَیُة َرِعیَِّتِهْم ، َفُیوِشُك َأْن َتِضیَع ُحُرَماُت الدِّیِن َوُیْسَتَباَح ِحَمى الشَّْرِع َواْلُمْسِلِمیَن. َوَلمَّا َكاَنْت وِ 
  )٢("َوتَْفِویِضِه إَلى َغْیِرِه ِمْن َقِبیِل اِالْسِتَناَبةِ  اإلمامِة ِمْن اْلوَِالَیاِت الشَّْرِعیَِّة َوِهَي ِمْن َوَظاِئِف اْلِحْسبَ 

: أي قتــال مــن عانــد اإلســالم بعــد الــدعوة حتــى یســلم، أو یــدخل فــي الذمــة، لیقــام جهــاد األعــداء .٢
مشروط بوجود قوة للمسـلمین ووجـود عـدوان علـى بحق اهللا تعالى في إظهاره على الدین كله. وهذا 

ْســَالَم َبْعــَد الــدَّْعَوِة َحتَّــى ُیْســِلَم َأْو َیــْدُخَل "قــال المــاوردي: ،دعــاة اإلســالم أو بالده، ِجَهــاُد َمــْن َعاَنــَد اْإلِ
 .)٣("ِفي الذِّمَِّة؛ ِلُیَقاَم ِبَحقِّ اللَِّه َتَعاَلى ِفي إْظَهاِرِه َعَلى الدِّیِن ُكلِّهِ 

؛ ألن الحرب تدبیر، واحتیال،  اإلمامالتدبیر ووضع الخطط والحیل الحربیة من وظائف ف
یجتهد في وضع الخطط العسكریة والحیل  - مع اعتماده على اهللا وتوكله علیهrوكثیًرا ما كان 

في هذا الحدیث: َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة rالحربیة، واستعمال الرأي والمشورة في الحرب ؛ ولهذا قال 
وهذا یدل على أهمیة التدبیر ووضع  )٤( "ْدَعةً الَحْرَب خُ rَسمَّى النَِّبيُّ "، َقاَل: )َرِضَي اللَُّه َعْنهُ (

الخطط في المعارك؛ للفوز بالنصر وتجنب الزلل؛ وألن ذلك یشحذ الفكر، ویقوي العزیمة؛ قال 
َوَأْصُل اْلَخْدِع ِإْظَهاُر َأْمٍر َوإِْضَماُر ِخَالِفِه َوِفیِه التَّْحِریُض َعَلى َأْخِذ الحافظ ابن حجر رحمه اهللا: " 

ِكَس اْألَْمُر َعَلْیِه اْلَحَذِر ِفي اْلَحْرِب َوالنَّْدُب ِإَلى ِخَداِع اْلُكفَّاِر َوأنَّ َمْن َلْم َیَتَیقَّْظ ِلَذِلَك َلْم َیْأَمْن َأْن َیْنعَ 
ْو يُّ َواتََّفُقوا َعَلى َجَواِز ِخَداِع اْلُكفَّاِر ِفي اْلَحْرِب َكْیَفَما َأْمَكَن ِإالَّ َأْن َیُكوَن ِفیِه َنْقُض َعْهٍد أَ َقاَل النََّووِ 

َأَماٍن َفَال یجوز َقاَل بن اْلَعَرِبيِّ اْلِخَداُع ِفي اْلَحْرِب َیَقُع ِبالتَّْعِریِض َوِباْلَكِمیِن َوَنْحِو َذِلَك َوِفي 
َشاَرُة ِإَلى اْسِتْعَماِل الرَّْأِي ِفي اْلَحْرِب َبْل اِالْحِتَیاُج ِإَلْیِه آَكُد من الشَجاَعةالْ   .)٥("َحِدیِث اْإلِ
على المسلمین  المستحقة الصدقات األموال الواجبةب والمقصود :الفيءو  الصدقات جبایة .٣

أو كالزكاة، واألموال المفروضة على األغنیاء إذا خال بیت المال، واحتاجت الدولة لتجهیز الجیش 
                                                 

 ).٤٠األحكام السلطانیة: الماوردي(ص)١(
 الحسبة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة الحراني الحنبلي)٢(

 -هـ  ١٤٢٥جمادى األولى ١٧)حققه وعلق علیه: علي بن نایف الشحود، الطبعة: الثانیة، في ٣١الدمشقي(ص
 م. ٢٠٠٧/ ٧/ ٤الموافق لـ -هـ ١٤٢٨جمادى اآلخرة / ١٩م، وعدل تعدیال جذریا بتاریخ  ٧/٢٠٠٤/ ٥الموافق 

 ).٤٠األحكام السلطانیة: الماوردي (ص)٣(
) واللفـظ لـه، ٣٠٢٩متفق علیه: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب الحـرب خدعـة، رقـم ()٤(

 ).١٧٤٠ومسلم في صحیحه،كتاب الجهاد والسیر، بابجواز الخداع في الحرب،رقم(
 ).٦/١٥٨فتح الباري: ابن حجر( )٥(



 

١٤١ 

بالفيء والغنائم: األموال التي تصل إلى التي یراها اإلمام، والمقصود  من المصالح العامة انحوه
َدَقاِت "الماوردي:  قال وأما. المسلمین من المشركین أو كانوا سبب وصولها. ِجَباَیُة اْلَفْيِء َوالصَّ

ا َواْجِتَهاًدا ِمْن َغْیِر َخْوٍف وََال َعْسفٍ    .)١("َعَلى َما َأْوَجَبُه الشَّْرُع َنص 
من أذان وٕاقامة صالة الجمعة والجماعة واألعیاد، وصیام، وحج،  :القیام على شعائر الدین .٤

والمؤذن، ویصون المساجد ویرعاها، ویؤم الناس في الصالة  اإلمامفبالنسبة للصالة یعین الخلیفة 
الجامعة إذا حضر، ویشرف على توقیت الصیام بدءًا ونهایة، ویعاقب من یعلن اإلفطار دون 
عذر مقبول، وییسر أداء فریضة الحج بتعیین والة للسهر على أداء هذا الواجب، والوالیة على 

 الحج لتسییر الحجیج وٕاقامتهم.
َالِة ِمْن َوَظاِئِف اإلمامیوطي: "فقال الس اْألَْعَظِم َوِلَهَذا اْسَتَمرَّ اْلُخَلَفاُء َدْهًرا ُهُم  اإلمامُة ِفي الصَّ

 اإلمامِئِف الَِّذیَن ُیِقیُموَن اْلَجَماَعَة، َفتَْفِویُض َذِلَك ِإَلى َغْیِرِه اْسِتَناَبٌة، َوِممَّا َیُدلُّ َعَلى َأنََّها ِمْن َوَظا
َلمَّا َطَعَنُه أبو لؤلؤة َوَعِهَد ِإَلى َأْهِل الشُّوَرى َأْوَصى ِبَأْن ُیَصلَِّي tَظِم َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِ اْألَعْ 

َالِة َعَلْیِه َأَراَد عثمان َأنْ   صهیب ِبالنَّاِس َحتَّى َیْجَتِمُعوا َعَلى َخِلیَفٍة، َفَلمَّا ُتُوفَِّي عمر َوَحَضُروا ِللصَّ
ي َوَذِلَك َقْبَل اْلَبْیَعِة َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف: َلْیَس َذِلَك َلَك اْآلَن ِإنََّما ُهَو لصهیب الَّذِ  َیَتَقدَّمَ 

  .)٢("َأْوَصى َلهُ 
ْرَناُه، َوتَْفِویُضُه  اإلماماْلُجُمَعِة َواْلُخْطَبِة ِمْن َوَظاِئِف  أیضًا: "ِإَقاَمةُ قال    اْألَْعَظِم َأْیًضا َعَلى َما َقرَّ

 )٣(."ِلْلَغْیِر اْسِتَناَبةٌ 
  الوظائف السیاسیة:ثانیًا: 

الخلیفة یجمع أحیانًا بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة، فإن وظائفه السیاسیة كانت تشمل   
ستة منها تعد في الحقیقة على سبیل المثال ال على  وغیره أورد الماورديكما التنفیذ والقضاء. 

  سبیل الحصر، وهي:
ِحَماَیُة اْلَبْیَضِة "عبر الماوردي عن ذلك بقوله:  :المحافظة على األمن والنظام العام في الدولة .١

َف النَّاُس ِفي اْلَمَعاِیِش، َوَیْنَتشِ  ُروا ِفي اْألَْسَفاِر آِمِنیَن (الوطن) َوالذَّبُّ َعِن اْلَحِریِم(الحرمات) ؛ ِلَیَتَصرَّ
  في وقتنا الحاضر.قوم به الشرطة توهذا ما  )٤("ِمْن َتْغِریٍر ِبَنْفٍس َأْو َمالٍ 

                                                 
 ).٤٠األحكام السلطانیة: الماوردي (ص)١(
)دار الفكر للطباعة والنشر، ١٨٨- ١/١٨٧الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (الحاوي للفتاوي: عبد )٢(

 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، عام النشر: -بیروت
 ) .١/١٨٨المصدر السابق ()٣(
 ).٤١األحكام السلطانیة: الماوردي (ص)٤(



 

١٤٢ 

َتْحِصیُن الثُُّغوِر ِباْلُعدَِّة وعبر عنه الماوردي بقوله:  الدفاع عن الدولة في مواجهة األعداء: .٢
ًما، َأْو َیْسِفُكوَن ِفیَها ِلُمْسِلٍم َأْو اْلَماِنَعِة َواْلُقوَِّة الدَّاِفَعِة َحتَّى َال  َتْظَفَر اْألَْعَداُء ِبِغرٍَّة َیْنَتِهُكوَن ِفیَها ُمَحرَّ

  .)١("ُمَعاَهٍد َدًماً 
َأْن ُیَباِشَر ِبَنْفِسِه ُمَشاَرَفَة اْألُُموِر، َوَتَصفَُّح "قال الماوردي:  :اإلشراف على األمور العامة بنفسه .٣

ُل َعَلى التَّْفِویِض َتَشاُغًال ِبَلذٍَّة َأْو ِعَباَدٍة، فَ اْألَْحَواِل؛ ِلَینْ  َقْد َهَض ِبِسَیاَسِة اْألُمَِّة َوِحَراَسِة اْلِملَِّة، َوَال ُیَعوِّ
ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة ِيف األَْرِض النَّاِصُح، وقد قال اهللا تعالى: " َیُخوُن اْألَِمیُن َوَیُغشُّ  َفاْحُكْم َبْنيَ َيا َداُووُد إِنَّ

َوى َفيُِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللاَِّ قِّ َوال َتتَّبِْع اْهلَ   .)٢( )"٢٦سورة: ("النَّاِس بِاْحلَ
  وذلك على النحو التالي: :إقامة العدل بین الناس .٤

أـ تنفیذ األحكام بین المتشاجرین وقطع الخصام بین المتنازعین حتى تعم التصفیة، فال یتعدى 
  مظلوم. ظالم وال یضعف

ب ـ إقامة الحدود لتصان محارم اهللا تعالى عن االنتهاء، وتحفظ حقوق عباده من إتالف 
  واستهالك.

َتْقِدیُر اْلَعَطاَیا َوَما َیْسَتِحقُّ ِفي َبْیِت اْلَماِل ِمْن َغْیِر َسَرٍف َوَال تَْقِتیٍر، "قال الماوردي:  :إدارة المال .٥
 .)٣( "ِفیِه َوَال َتْأِخیرَ  َوَدْفُعُه ِفي َوْقٍت َال َتْقِدیمَ 

ُیْعِطي ُكل َشْخٍص َقْدَر َحاَجِتِه َفَیْعِرُف َحاَلُه، َوَعَدَد َمْن ِفي َنَفَقِتِه، َوَقْدَر َنَفَقِتِهْم وقال النووي "ف    
َماَن َواْلَمَكاَن َوَما َیْعِرُض ِمْن ُرْخٍص  َوَغَالٍء، َوَحال الشَّْخِص َوِكْسَوِتِهْم َوَساِئِر ُمْؤَنِتِهْم، َوُیَراِعي الزَّ

َناِت ِلَیَتَفرََّغ ِلْلِجَهاِد َفُیْعِطیِه ِألَ◌ْوَالِدِه مِفي ُمُروَءِتِه َوِضدَِّها، َوَعاَدَة اْلَبَلِد ِفي اْلَمَطاِعِم، َفَیْكِفیِه اْلُمؤْ 
ِتهِ ْلَحاَجُة الَِّذیَن ُهْم ِفي َنَفَقِتِه َأْطَفاًال َكاُنوا َأْو ِكَباًرا، َوُكلََّما َزاَدِت ا   )٤("ِباْلِكَبِر َزاَد ِفي ِحصَّ

ُض "بقوله:  ذلكوعبر الماوردي عن  تعیین الموظفین: .٦ اْسِتْكَفاُء اْألَُمَناِء َوَتْقِلیُد النَُّصَحاِء ِفیَما ُیَفوَّ
ِباْلَكَفاَءِة َمْضُبوَطًة، َواْألَْمَواُل ِباْألَُمَناِء إَلْیِهْم ِمَن اْألَْعَماِل َوَیِكُلُه إَلْیِهْم ِمَن اْألَْمَواِل؛ ِلَتُكوَن اْألَْعَماُل 

  ..)٥( ""َمْحُفوَظةً 
                                                 

 ).٤٠األحكام السلطانیة: الماوردي (ص)١(
 ).٤١(صاألحكام السلطانیة: الماوردي )٢(
 ).٤٠األحكام السلطانیة: الماوردي (ص)٣(
)تحقیق: زهیر ٦/٣٥٩روضة الطالبین وعمدة المفتین: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ()٤(

م الموسوعة الفقهیة ١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت
 ١٤٢٧ - ١٤٠٤) الكویت، الطبعة: (من ٢٢/٢٠٤ألوقاف والشئون اإلسالمیة(الكویتیة: صادر عن: وزارة ا

: الطبعة األولى، مطابع دار ٣٨ - ٢٤الكویت، األجزاء  –: الطبعة الثانیة، دارالسالسل ٢٣ - ١هـ)األجزاء 
  : الطبعة الثانیة، طبع الوزارة.٤٥ - ٣٩مصر، األجزاء  –الصفوة 

 ).٤٠األحكام السلطانیة: الماوردي (ص)٥(



 

١٤٣ 

عنـد أهـل السـنة والجماعـة هـو أننـا ال نعتقـد فـي أئمتنـا  اإلمـامفخالصة األمر فـي وظـائف   
ُرُج ِمـْن َأْفـَواِهِهمْ (علیهم أفضل الصالة والسالم ما یعتقده الشیعة الـروافض: ْت َكلَِمًة َختْ الكهـف: ()َكُربَ

٥(.  
، إنما هم عباد مكرمون، وعلیهم ما علینا، لهم ما لنا، بل عقیدتنا الخاصة: إنهم بشر مثلنا  

إذا كــانوا فــي أعلــى درجــات الكمــال الالئقــة بهــم فــي ، وحبــاهم بوالیتــه، اختصــهم اهللا تعــالى بكرامتــه
والصــــفات ، اضــــلةوجمیــــع األخــــالق الف، والعفــــة، والكــــرم، والشــــجاعة، والتقــــوى، البشــــر: مــــن العلــــم

ومرجعًا ، وبهذا استحقوا أن یكونوا أئمة وهداة، ال یدانیهم أحد من البشر فیما اختصوا فیه، الحمیدة
  وما یرجع للدین من بیان وتشریع.، بعد النبي في كل ما یعود للناس من أحكام وحكم

  

   



 

١٤٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثالث
  امـــاإلمائص ـخص

  
  ویتكون من مطلبین:

  

  .الشيعةعند  اإلمام خصائصاملطلب األول : 
  

  عند أهل السنة. اإلمام خصائص:  املطلب الثاني
  
  
  

   



 

١٤٥ 

  املطلب األول
  الشيعةعند خصائص اإلمام 

  .تكون بالنص ةاإلمامأوًال: 
ال تكــون إال بــالنص مــن اهللا تعــالى علــى لســان رســوله أو علــى لســان  عنــد الشــیعة ةاإلمامـ

یـة أن إمامـة علـي اإلماموعلى هذا األساس اعتقـد الشـیعة  ،إذا أراد أن ینص على إمام بعده اإلمام
t  قــد ثبتـــت بــالنص علیـــه بالــذات دون تعـــریض بالوصـــف ؛ ولــذلك حـــاولوا االســتدالل بأدلـــة مـــن

معتقـدهم معتمـدین علـى تأویلهـا وصـرفها عـن حقیقتهـا دون قرینـة لتتفـق مــع  إلثبـاتالكتـاب والسـنة 
  رأیهم ومعتقدهم . 

یقـول الخمینـي  كمـاحـق التـدخل فـي تعیینـه  عامـة لنـاسألهل الحـل والعقـد خاصـة وا لیسف
فـي كتابــه الحكومــة اإلسالمیـــة: " فقــد اسـتخلف بــأمر مــن اهللا مــن یقــوم مـن بعــده علــى هــذه المهــام، 

تخالف یــدل بوضــوح علــى ضــرورة اســتمرار الحكومــة بعــد الرســول األكــرم، وبمــا أن هــذا وهــذا االســ
االســتخالف كــان بــأمر مــن اهللا، فاســتمرار الحكومــة وأجهزتهــا وتشــكیالتها، كــل ذلــك بــأمر مــن اهللا 

   )١(.أیضًا "
 . ویؤكــد) ٢(اســتخلف بــأمر مــن اهللا " rویقـــول أیضــًا : " إننـــا نعتقــد بالوالیــة، وبــأن الرســول

قوله : " والضرورات التي جعلت اإلمـام علیـًا یتـولى النـاس هـي اآلن موجـودة بفـارق واحـد، هـو أن 
  )٣(.اإلمام منصوص علیه بالذات "

  .اإلمامعصمة  ثانیًا:

متفقون على عصمة أئمتهم من جمیع الذنوب، صغیرها وكبیرها،  یةاإلمامالشیعة   
، وال )٤(أي ذنب إطالقًا، ال عمدًا وال سهواً  ومعصومون من ارتكاب الذنب أصًال، فال یقع منهم

 السالم علیهم األئمة عصمة اتفقوا على یةاإلمام أن "اعلمخطًا وال نسیانًا، وهذا ما قاله المجلسي: 
 التأویل، في لخطأ وال نسیانًا، وال ال عمداً  أصًال، ذنب منهم یقع فال وكبیرها، صغیرها الذنوب من
  )٥(.سبحانه" اهللا من لإلسهاء وال

                                                 
  ) . ٢٥)  الحكومة اإلسالمیة: الخمیني (ص١(
  ). ٢٠)  المصدر السابق (ص٢(
  ).  ٣٩)  المصدر السابق ( ص٣(
  ).٣٥١ـ٢٥/٣٥٠باب نفي السهو عنهم علیهم السالم ( -) انظر: بحار األنوار:المجلسي ٤(
  ).٢٥/٢٠٩) بحار األنوار: المجلسي، (٥(



 

١٤٦ 

  .)١(وقد سبق اإلسهاب في هذا الموضوع (عصمة األئمة عند الشیعة) 

  الغیب:ب علماإلمام یًا: لثثا
إن مــن المجمــع علیــه بــین أهــل الســنة، أن اهللا اســتأثر بعلــم الغیــب، فــال ُیطلــع علــى غیبــه   

َفال ُيْظِهُر َعـَىل َغْيبِـِه َأَحـدًا، إِالَّ َعاِملُ اْلَغْيِب أحدًا، إال من ارتضى من رسله المبلغین عنه. قال تعالى: "
ُه َيْسُلُك ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً    ).٢٧ – ٢٦الجن:  ("َمْن اْرَتَىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ

َمَواِت َواألَْرِض اْلَغْيـَب إِالَّ اهللاَُّ "وقال تعـالى:  وقـال علـى ). ٦٥النحـل: (" ُقْل ال َيْعَلُم َمْن ِيف السَّ
  )٥٠األنعام:  (" ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزائُِن اهللاَِّ َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب  لسان نبیه نوح: "

ـوُء إِْن َأَنـا  ": rوعلى لسان محمـد    ـنِي السُّ ْريِ َوَما َمسَّ َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْكَثْرُت ِمْن اْخلَ
  )٢(فهؤالء أولو العزم من الرسل یتبرؤون من دعوى علم الغیب.  )١٨٨األعراف: (" إِالَّ َنِذيٌر َوَبِشريٌ 

لكـــن الشـــیعة تـــزعم أن أئمتهـــا تعلـــم الغیـــب، وبالغـــت فـــي ذلـــك كأشـــد مـــا تكـــون المبالغـــة،   
  الم.قت في ذلك من األحادیث ما ُیتعب األضعوو 

: "أمــا علمــه فهــو یتلقــى المعــارف واألحكــام اإللهیــة اإلمــامیقــول إمــامهم المظفــر فــي علــم   
من قبله. وٕاذا استجد شيء البـد أن یعلمـه مـن طریـق  اإلماموجمیع المعلومات من طریق النبي أو 

اإللهام بالقوة القدسیة التي أودعها اهللا تعالى فیه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن یعلمـه علـى وجهـه 
وال یحتـاج فـي كـل ذلـك إلـى البـراهین العقلیـة  وال إلـى تلقینـات  الحقیقي، ال یخطيء فیه وال یشـتبه،

  )٣(المعلمین، وٕان كان علمه قابًال للزیادة واالشتداد".

بــل یزعمــون أن أئمــتهم یّطلعــون علــى اللــوح المحفــوظ: یقــول أحــد معاصــریهم وهــو الشــیخ   
ب المكتــوب وهــو غــالم رضــا: "یــرى محققــوا المفســرین أن الضــمیر فــي (ال یســمه) یعــود إلــى الكتــا

علــى  االطـالعاللـوح المحفـوظ، فیســتفاد حینئـِذ مــن اآلیـة أن األفــراد الـذین طهــرهم اهللا قـادرون علــى 
  )٤(وات واألرض".االلوح المحفوظ وحقائقه وهي غیب السم

  

                                                 
    ) وما بعدها.١٣٢) انظر (ص١(
 ).١٨انظر: الفاضح لمذهب الشیعة اإلمامیة: اإلدریسي ( ص )٢(
 ).٦٨-٦٧عقائد اإلمامیة: المظفر (ص )٣(
)، سلســلة الكتــب المؤلفــة فــي الــرد علــى ابــن تیمیــة ١٧الــرد علــى شــبهات الوهابیــة: غــالم رضــا كــاردان (ص   )٤(

 والوهابیة،إعداد:مركز األبحاث العقائدیة. 



 

١٤٧ 

في حـق أئمـتهم التـي ال تعـد وال تحصـى منهـا علـى  لعلوم الغیبیةوقد ذكروا الكثیر من ا
  سبیل المثال:

فمــن ذلــك مــا أورد الكلینــي فــي كتابــه الكــافي، الــذي هــو بمثابــة صــحیح البخــاري عنــدهم، الــذي  .١
  خصص فیه أبوابًا في علمهم الغیب، ذكر منها:

  )١(علیهم السالم یعلمون ما كان وما یكون، وأنهم ال یخفى علیهم الشيء. األئمةباب أن  •
  )٢(باختیار منهم. یعلمون متى یموتون وأنهم ال یموتون إال األئمةوباب أن  •
ــیم الســالم یعلمــون جمیــع العلــوم التــي خرجــت إلــى المالئكــة واألنبیــاء  األئمــةوبــاب أن  • عل

  )٣(والرسل علیهم السالم.

  .التي تقشعر القلوب من هولهاوتحت كل باب من هذه األبواب عشرات األحادیث،   

یقـــول فیهــا: "ولقـــد ُأعطیـــُت خصــاًال مـــا ســـبقني إلیهــا أحـــد قبلـــي:  tروایــة ینســـبونها إلــى علـــي  .٢
علمت المنایا والبالیا، واألنساب وفصل الخطاب، فلـم یفتنـي مـا سـبقني، ولـم یعـزب عنـي مـا غـاب 

  .)٤( عني، أبشر بإذن اهللا وأؤدي عنه، كل ذلك من اهللا مكنني فیه بعلمه"
ُأعطیـُت تسـعًا لـم یعـط  ":uالمـؤمنین  وفي روایة أخرى عن جعفـر بـن محمـد قـال: "قـال أمیـر .٣

، لقـــد ُفتحـــت لــــي الســـبل، وعلمـــت المنایـــا والبالیـــا، واألنســـاب، وفصــــل rأحـــد قبلـــي ســـوى النبـــي 
الخطاب، ولقـد نظـرت فـي الملكـوت بـإذن ربـي، فمـا غـاب عنـي مـا كـان قبلـي، وال مـا یـأتي بعـدي، 

  .)٥( ورضي لهم إسالمهم"وٕان بوالیتي أكمل اهللا لهذه األمة دینهم، وأتم علیهم النعم، 
ار كل أرض عندنا وما یحدث فیها، وأخبار الجن وأخبار أهل ب"وما من لیلة تأتي علینا إال وأخ .٤

الهوى من المالئكة، وما من ملك یموت في األرض ویقوم غیره إال أتانا خبره، وكیف سـیرته قبلـه، 
لـذلك فهـم یعلمـون كـل مـا  )٦(وما من أرض من ستة أرضین إلى السابعة إال ونحـن نـؤتي بخبـرهم".

 .یحدث، كما ورد في روایاتهم
 ألخبرتهمـا والخضـر موسـى بـین كنـت لـو الكعبـة ورب "...أنـه قـال: عبد اهللا ما نسب إلى أبي .٥

 ما علم أعطیا السالم علیهما والخضر موسى الن أیدیهما، في لیس بما وإلنباتهما منهما أعلم أني

                                                 
 ).٢٦٠/ ١ني (الكافي في األصول: الكلی  )١(
  ).٢/٢٥٨المصدر السابق ( )٢(
 ).١/٢٥٥الكافي في األصول:الكلیني  ( )٣(
 ).١٩٧ -١/١٩٦المصدر السابق (  )٤(
 ). ٢٠٥أمالي الصدوق: بن بابویه القمي ( ص  )٥(
.) مؤسسة النشر ٥٤٢_ ٥٤١كامل الزیارات: جعفر بن محمد بن قولویه الشیخ جواد القیومي، ( ص)٦(

  .ج١طاإلسالمي، 



 

١٤٨ 

 اهللا صـلى اهللا رسـول مـن ورثنـاه وقـد السـاعة تقـوم حتـى كائن هو وما یكون ما علم یعطیا ولم كان
  .)١(وراثة" وآله علیه

  )٢( أن علي أعلم من موسى وعیسى علیهما السالم. :قوله جعفر ما نسب إلى أبي .٦
 وأورثنــا بــالعلم وفضـلهم الرســل مــن العـزم أولــوا خلـق اهللا "إن :قولــه اهللا عبــد مــا نســب إلــى أبــي .٧

 وعلمنـا یعلمـوا ما لم وآله علیه اهللا صلى اهللا رسول وعلم علمهم في علیهم وفضلنا وفضلهم علمهم
  )٣( .وعلمهم" وآله علیه اهللا صلى الرسول علم

 الزمان آخر في یأتي أنه ، فتزعم الروایة:rیرث علم النبي  tأن علي تزعم إحدى روایاتهم:  .٨
 فــي الملقــاة القطــرة مثــل علمــه عنــد واألرض وأهــل الســماء والمغــرب المشــرق أهــل علــم یكــون نبــي

علـــم مــن موســـى والخضـــر علیهمـــا أووصـــیه، ویكـــون هــذا الوصـــي  عمـــه ابــن علمـــه ویـــرث البحــر،
  )٤( السالم.

كنـت  ولـو جـواب عنـده یكـن لـم مسـألة العـالم موسـى سـأل "لقد :أنه قال tما نسب إلى الباقر  .٩
  )٥(جواب". فیها عندهما یكن لم مسألة ولسألتهما بجوابه، منهما واحد كل ألخبرت شاهدهما

َوَمـا َتْسـُقُط ِمـْن  وهذا العلم التفصیلي للحوادث هـو مـا اخـتص اهللا تعـالى بـه. قـال تعـالى: "  
  ).٥٩األنعام: (" َوَرَقٍة إِالَّ َيْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِيف ُظُلَامِت األَْرِض َوال َرْطٍب َوال َيابٍِس إِالَّ ِيف كَِتاٍب ُمبِنيٍ 

وكمـــا رأیـــت فـــإن الشـــیعة ینســـبون  اهللا،فـــال یعلـــم مـــا یحـــدث فـــي الكـــون علـــى التفصـــیل إال 
  ألئمتهم هذا العلم.

  :تفوق معجزات األنبیاء معجزاتاإلمام له ًا: رابع

یعرف ابن حمدان الحنبلي المعجزة بأنها: " ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءًا بحیث ال یقدر أحد على مثلها وال على 

 هذه الحقیقة ال ینكرها إال صاحب هوى، فال یمكن لإلمام أو الولي أن یأتي بمعجزة )١(ما یقاربها "
                                                 

باب أن األئمة (علیهم السالم) یعلمون علم ما كان وما یكون وأنه ال یخفى  -الكافي في األصول: الكلیني  )١(
)، بصائر الدرجات الكبرى في فضائل ١٩٦ـ٢٦/١١١)، وبحار األنوار:( ١/٢٦١علیهم الشئ صلوات اهللا علیهم (

ب في األئمة علیهم السالم أنهم أعطوا علم ما :أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ " الصفار" با rآل محمد 
)، وباب في أئمة علیهم السالم أفضل من موسى والخضر علیهما ١٤٣مضى وما بقى إلى یوم القیامة(ص

  هـ.١٣٦٢-) ط: األعلمي ـ إیران، طهران ٢٤٣السالم: (ص
  ).٢٤١(ص وأولوا العزم أیهم اعلم، u) بصائر الدرجات : الصفار ـ باب في أمیر المؤمنین ٢(
  ).٢٤١وأولوا العزم أیهم اعلم، (ص u) بصائر الدرجات :الصفار ـ باب في أمیر المؤمنین ٣(
  )٢٦/٢٠٠( - ) انظر: بحار األنوار: المجلسي ٤(
  )٢٦/٢٠٠( - ) بحار األنوار : المجلسي ٥(



 

١٤٩ 

، كما الشیعةواحدة من معجزات النبي، فضًال عن قدرتهم على معجزات جمیع األنبیاء كما تزعم 
أنها ال تمتلك أدلة تستدل بها على مزاعمها في معجزات أئمتها سوى روایات واهیة، ال سند لها، 

نها أصدق زورًا وبهتانًا إلى أئمتها، بینما معجزات األنبیاء علیهم السالم تحدث عالشیعة نسبتها 
علیهم السالم یثبتون أن معجزاتهم من اهللا تعالى، والمعجزات تجري على  األنبیاءكان كتاب، ف

َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأْن َيْأِيتَ بِآَيٍة إِال {علیهم السالم بإذن اهللا وتأیید منه، كما قال تعالى: األنبیاءأیدي 
لم یخلق من الطین كهیئة الطیر إال بإذن اهللا، ولم یبرئ  u، فإن عیسى ]٣٨: الرعد[}بِإِْذِن اهللاَِّ

 :uاألكمه واألبرص، ولم یحیي الموتى إال بإذن اهللا تعالى، كما قال تعالى على لسان عیسى 
ا بِإِْذِن اهللاَِّ َوُأْبرِ { ْريِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفيَُكوُن َطْريً ُئ اْألَْكَمَه َواْألَْبَرَص َوُأْحِي َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّ

ْريِ بِإِْذِين َفَتنُْفُخ فِيَها { وقوله تعالى: ،]٤٩:عمران آل[}اْملَْوَتى بِإِْذِن اهللاَِّ ُلُق ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّ َوإِْذ َختْ
ُئ اْألَْكَمَه َواْألَْبَرَص بِإِْذِين َوإِذْ  ا بِإِْذِين َوُتْربِ ِرُج اْملَْوَتى بِإِْذِين  َفَتُكوُن َطْريً وٕان زعمت  ]١١٠:المائدة[}ُختْ

علیهم  األنبیاءأن معجزات أئمتها بإذن اهللا، فان المعجزات ال یأتي بها إال  الرافضة الشیعة
األئمة، وهذا كتاب ظهور المعجزات عند أضرحة ب الرافضة الشیعةالسالم، كما سبق، بل زعمت 
  .)١(الشیعة، ال یوجد فیهما ما تدعیه rوسنة نبینا  ربنا سبحانه وتعالى بین أیدینا،

قادر على أن یخلق، وأطلقوا على ذلك من معجزاته،  tأن علي  الشیعةت زعمفقد    
وقادر على أن یحیي الموتى، ویبرئ األكمه واألبرص، واعتبروا ذلك من معجزاته، وزعموا أن هذه 

قادرون  األئمةعلى علي فحسب، فجمیع ، ولیس مقتصرة األئمةالمعجزات تجري على أیدي جمیع 
على إحیاء الموتى وٕابراء األكمه واألبرص، وغیرها من المعجزات، بل زعموا أن جمیع معجزات 

 ، وقد بوب المجلسي في كتابه البحار بابًا بعنوان: " باباألئمةعلیهم السالم یقدر علیها  األنبیاء
  .)٢(السالم" علیهم األنبیاء وجمیع معجزات واألبرص األكمه وٕابراء الموتى إحیاء على یقدرون أنهم

یــة تــزعم أن اهللا أیــّد اإلمام، فــإن الشــیعة اإلمــامة أخــت النبــوة، والنبــي مثــل اإلمامــوبمــا أن 
  بمعجزات تثبت حجیتهم، وتدل الناس علیهم. األئمة

دلیـل علـى صـدقهم  األئمـةو  األنبیـاءیقول عالمهم هاشم البحراني: "اعلـم أن المعجـزات مـن 
 وأقــدارهمة، ألن المعجــز الخــارق للعــادة، فعلــه تعــالى، اإلمامــعلــى اهللا ســبحانه فــي دعــواهم النبــوة و 

                                                 
الخافقین ومكتبتها ، ) لوامع األنوار البهیة، شمس الدین أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، مؤسسة ١(

  .٢م، ط١٩٨٢- هـ١٤٠٢دمشق، 
  ).٢٧/٢٩) بحار األنوار: المجلسي (٢(



 

١٥٠ 

والحجـب والشـمس  شعلى ذلـك منـه جـل جاللـه، ومـن العـاجز مثـل كتابـة أسـمائهم علـى سـاق العـر 
  .)١("والقمر، وما شاكل مثل كتابتهم على األشجار وغیرها

ن المعجزات في حق أئمتهم التي ال تعد وال تحصى منها علـى سـبیل وقد ذكروا الكثیر م
  المثال:

 أعطاه وقد إال قط شیئاً  نبیاً  اهللا أعطى "... ما أنه قال: الحسین بن ما نسب إلى علي .١
 صلى اهللا رسول عند كان ما عندهم...وكل یكن لم وأعطاه ما وآله، علیه اهللا صلى محمداً 

 إمام كل بعد من ثم والحسین، الحسن ،...ثمu أمیر المؤمنین أعطاه فقد وآله، علیه اهللا
 كل وفي واهللا إي شهر، كل وفي سنة، كل في تحدث التي الزیادة مع القیامة، إلى یوم إماماً 

  )٢(ساعة".
، وعقد المجلسي أبوابًا في ذلك، "باب األئمةیة ظهور المعجزات عند أضرحة اإلمامزعمت و  .٢

 قبره على الخلفاء ، و"باب جور)٣(والكرامات" المعجزات من المقدس الضریح عند ظهر ما
  .)٤(علیه" اهللا تربته وزیارته صلوات ومن ضریحه عند من المعجزات ظهر وما الشریف،

، tأن أسدًا أقبل نحو قبر علي  فتروي إحدى القصص الواردة في بحار األنوار للمجلسي: .٣
 القبر عن انزاح ثم ساعة، یمرغهیزل  فجعل األسد یمرغ ذراعه على القبر، وفیه جراح فلم

  )٥(.ومضى
 أحب المؤمنین أمیر یا: فقلت u المؤمنین أمیر موالنا مع كنا: قال t الفارسي سلمان عن .٤

 منزله ودخل قام ثم U اهللا شاء إن أفعل: علیه اهللا صلوات قال شیئا، معجزاتك من أرى أن
 إلي أخرج قنبر یا: نادى ثم بیضاء، وقلنسوة أبیض قباء وعلیه أدهم، فرس وتحته إلي وخرج
 بقضیب علیه شجرة اهللا صلوات ...هز:سلمان قال أدهم،... آخر فرسا فأخرج الفرس، ذلك
 ذراعا،...قال أربعون وعرضها ذراعا ثمانون طولها ناقة منها وخرج فانشقت، یده في كان

 ناقة فخرجت: قال حسناء یا اخرجي: علیه اهللا صلوات المؤمنین أمیر موالي فنادى: سلمان
: لها وسالمه علیه اهللا صلوات قال ثم ذراعا...، ستون وعرضها ذراع ومائة عشرون طولها
 قال وبركاته، اهللا اسم على قوموا: u قال الوقت...، ثم من ورجعت الصخرة، إلى ارجعي

                                                 
 ).٢٣الفاضح لمذهب الشیعة اإلمامیة: اإلدریسي ( ص )١(
  ).٢٧/٢٩بحار األنوار: المجلسي ( )٢(
)، وفي الباب أكثر من عشرین قصة من خرافات اإلمامیة: ٤٢/٣١١بحار األنوار: المجلسي( )٣(

  ).٣٤١ـ٤٢/٣١١أنظر:(
  ).٤٠٨ـ٤٥/٣٩٠)، وفي الباب أربعة عشر روایة، أنظر:(٤٥/٣٩٠بحار األنوار: المجلسي ( )٤(
  ).٤٢/٣١٥) بحار األنوار: المجلسي (٥(



 

١٥١ 

 روضة فإذا فنظرنا: قال ماء، الموضع ذلك في یكن ولم بالجبانة أتى حتى معه فقمنا
  .)١( ماء..." ذات خضراء

 وقالوا: نخرج r النبي على دخلوا كانوا النصارى من قوما أن :ینقل المجلسي روایة أخرىو  .٥
 فصیل كل واحدة من سوداء الحجر من ناقة مائة لنا أخرجت أنت فإن وقومنا، بأهلینا ونجئ
 وفاة بعد فلما كان بالدهم، إلى وانصرفوا وآله علیه اهللا صلى اهللا رسول ذلك فضمن آمنا،
 وآله علیه اهللا النبي صلى عن فسألوا المدینة، فدخلوا رجعوا وآله علیه اهللا صلى اهللا رسول
 على لنا: علیه، فقالوا فدخلوا! uعلى علي  وآله، فدلوا علیه اهللا صلى توفي: لهم فقیل
: قالوا ؟ حینئذ وتسلمون: uعلي  قال مخصوصة، بصفات دیناً  ناقة مائة دین نبیكم

 الحجر على اهللا رسول ضرب بقضیب ثم ،خفیاً  ودعا ركعتین صلى إلیهم وصل نعم،...فلما
 ناقة رأس منه وخرج الحجر انشق كذلك إذا فبینما مخاضها، عند للنوق یكون أنین منه فسمع

 واحدة كل مع ناقة مائة منه فخرج خذه،: البنه الحسن u فقال الزمام، رأس منه تعلق وقد
 وكان واحدة النبي صالح ناقة كانت: قالوا ثم النصارى كلهم فأسلم األلوان، سود كلها فصیل
 لئال الحجر في وفصالها النوق تدخل حتى المؤمنین یا أمیر فادع كثیر، قوم هالك بسببها
  . )٢(خرجت كما فدخلت فدعا أمه محمد، هالك سبب منها ءشي یكون

 حمل قد رجل إلى فانتهى الكوفة، أزقة في یوما مر علیاً  أنقوله:  الباقروما نسب إلى  .٦
 الجریث صار متى: الرجل وقال فأنكر إسرائیلیا، حمل قد هذا إلى واانظر : فقال ،)٣(جریثا

 صدغه من الرجل لهذا ارتفع یوم الخامس كان إذا إنه أما: u علي فقال!  ؟ إسرائیلیا
 جاء دفن فلما قبره، إلى فحمل ذلك فمات، الخامس الیوم في فأصابه مكانه، فیموت دخان
 یدیه بین قائم الرجل فإذا برجله رفسه ثم اهللا، قبره فدعا إلى جماعة مع u المؤمنین أمیر

                                                 
) تحقیق:محمد ٥٠ –٤٩)، خصائص األئمة: الشریف الرضي (ص٤٢/٥٠،٥٥) بحار األنوار: المجلسي (١(

  هـ.١٤٠٦المیة، هادي األمیني،نشر مجمع البحوث اإلس
) ٧٢،٧٣/ ٢)، ونحوه في الخرائج والجرائح ـ قطب الدین الراوندي (٤١/١٩٨) بحار األنوار : المجلسي (٢(

  م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤٠٩ـ  ١تحقیق: مؤسسة اإلمام المهدي. المطبعة  العلمیة ـ قم ـ إیران ـ ط
یث: بكسر الجیم وتشدید الراء المكسورة، هو ضرب من السمك٣( ، حرمه الیهود على أنفسهم، كتاب العین: ) الِجرِّ

)المحقق: د مهدي المخزومي، د ٦/٩٨أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (
إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. غریب الحدیث: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

لبنان، الطبعة:  –بیروت  -لدكتور عبد المعطي أمین القلعجي، دار الكتب العلمیة ) المحقق: ا١/١٥٣الجوزي (
  م.١٩٨٥ -ه١٤٠٥األولى، 
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 فانطبق فیه فعاد قبرك، في عد: فقال رسوله، وعلى اهللا كالراد على علي على الراد: یقول
  .)١(علیه القبر

 كان من :ینادي u علي كان ...":قالأنه  t أبیه عن الحسین، بن عليما نسب إلى  .٧
: سلمان قال أعرابي،... فأتاه فلیأتني، دین أو عدة وآله علیه اهللا صلى اهللا رسول عند له

 رسالة إلیه فأدى اهللا، رسول ابن یا لبیك: صالح فأجابه الحسن یا فنادى الوادي إلى فمضینا
 فأخذ األرض، من ناقة زمام إلینا خرج إذا یلبث فلم والطاعة السمع: فقال u المؤمنین أمیر

 على تم الثمانون حتى یخرج النوق وجعلت خذ،: فقال األعرابي فناوله الزمام uالحسن 
  .)٢(الصفة"

 هذا نحن ورثنا وقد ...: "قالـ علي زین العابدین ـ أنه  األول الحسن أبيما نسب إلى  .٨
 الماء نعرف ونحن الموتى، به ونحیى البلدان، به وتقطع الجبال به تسیر ما فیه الذي القرآن
 .)٣( الهواء..." تحت

 uعلي  من خؤولة لهم مخزوم بني من قوم كان ":قال أنه الصادقما نسب إلى جعفر  .٩
 فتحب: قال ،شدیداً  حزناً  علیه فحزنت لي )٤(ترب مات خال یا: فقال یوما منهم شاب فأتاه
 المیت فإذا اهللا، بإذن فالنیا  قم: وقال اهللا فدعا قبره إلى بنا فانطلق نعم،: قال ؟ تراه أن

 أمیر فقال سیدنا، لبیك معناه لبیك سأال وینه، وینه: یقول وهو القبر رأس على جالس
 على مت ولكني نعم: قال ؟ العرب من وأنت رجل تمت ألم اللسان هذا ما: u المؤمنین

  . )٥(أهل النار ألسنة على لساني فانقلب وفالن فالن والیة
ا قتلها الم فروة بعدم uفي إحیاء علي  روایة أخرى عن سلمان الفارسي ینقل المجلسيو  .١٠

 أم قتل وبلغه قدم فلما القرى، بوادي له ضیعة في uعلي  وكانأبو بكر حدًا الرتدادها، 
 بعد النفوس محیي یا :وقال السماء إلى ومدیده قبرها عند قبرها، ووقف إلى فخرج فروة

: بهاتف فإذا عصاك، عبرة لمن واجعلها فروة أم لنا أحي الدارسات العظام منشئ ویا الموت

                                                 
  ).٤١/١٩٢) بحار األنوار : المجلسي (١(
  ).٤١/١٩٤) بحار األنوار: المجلسي (٢(
الذین من ) الكافي في األصول: الكلیني، باب أن األئمة ورثوا علم النبي وجمیع األنبیاء واألوصیاء ٣(

  ).٢٦/١٦٢، ١٧/١٣٣، ١٤/١١٣)، وبحار األنوار: المجلسي (١/٢٢٦قبلهم(
) الترب: من یتربى مع الشخص ممن هو في سنه أصله من التراب ألنهما یكونان في تربة واحدة. التوقیف ٤(

  ).٩٥على مهمات التعاریف: المناوي (ص
  ).١/٤٥٧األصول: الكلیني ( في الكافي في ونحوها،)٤١/١٩٢) بحار األنوار: المجلسي (٥(



 

١٥٣ 

 السندس من خضراء )١(بریطة ملتحفة فروة أم وخرجت المؤمنین، أمیر یا ألمرك امض
 واآلخرین األولین یحیى أن اهللا على الحسن أبو أقسم لو :سلمان لهما األخضر...فقال

 ستة علي بعد وعاشت له غالمین وولدت زوجها، إلى uالمؤمنین  أمیر وردها ألحیاهم،
 .)٢(أشهر

 )٣(ـ أحیا مقبرة بكاملها. tـ  علیاً بل زعموا في روایاتهم أن  .١١

ة، احتكم معه اإلمامعلى  الحنفیةزین العابدین حین نازعه عمه محمد بن  اإلماموروي أن  .١٢
إلى الحجر األسود قالوا: "فتحرك الحجر حتى كاد أن یزول عن موضعه، ثم أنطقه اهللا 

ة بعد الحسین بن علي علیهما السالم إلى اإلمامبلسان عربي مبین فقال: اللهم إن الوصیة و 
  )٤(".rي بن الحسین بن علي، ابن فاطمة بن رسول اهللا لع

ة أمر سّكینة كانت مع زید أن تنطق اإلمامالباقر في  اإلماموعندما نازع زید بن الحسن  .١٣
كینة من ید زید بن الحسن على األرض، ثم قالت: یا زید، أنت ظالم، ومحمد س"فوثبت ال

أحق منك وأولى، ولئن لم تكف ألّلینَّ قتلك..." ثم أمر صخرة فیما یزعمون: "فرجعت 
ثم قالت: یا زید أنت  –الباقر، ألن الراوي ولده  اإلمامأي  –الصخرة التي مما یلي أبي 

فكف عنه وٕاال ولیت قتلك، فخر زید مغشیًا علیه، فأخذ أبي ظالم، ومحمد أولى باألمر منك، 
بیده وأقامه، ثم قال: یا زید أرأیت إن أمرت هذه الشجرة تسیر لي أتكف؟ قال: نعم، فدعا أبي 

u  الشجرة فأقبلت تخد األرض حتى أظلتهم قم قالت: یا زید أنت ظالم، ومحمد أحق باألمر
  )٥(وایة".منك فكف عنه، وٕاال قتلتك، إلى آخر الر 

فأقبل أمیر المؤمنین علي،  rفقد رووا بأسانیدهم، أن جنَّیًا كان جالسًا عند رسول اهللا " .١٤
فاستغاث الجني، وقال: أخبرني یا رسول اهللا من هذا الشاب المقبل، قال: ما فعل بك؟ قال: 
تمردت على سلیمان، فأرسل إلّي نفر من الجن، فطلت علیهم فجاءني هذا الفارس، فأسرني 

  )٦(."وجرحني، وهذا مكان الضربة إلى اآلن لم تندمل
إذ دخل علي بن أبي طالب فقال  rكنا مع النبي  "عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال: ورد .١٥

رسول اهللا: یا أبا الحسن أتحب أن نریك كرامتك على اهللا؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي یا رسول 

                                                 
یطة ١( : كل ثوب یشبه الملحفة، ولم یكن لفقین بل هو نسج واحد مثل الكفن، -بفتح الراء وسكون الیاء  - )الرَّ

  ). ١٤/١٣)، تهذیب اللغة: األزهري(٧/٤٤٨انظر:العین:الفراهیدي (
  ).٢/٦٣( -)، والخرائج والجرائح ـ الراوندي ٤١/٢٠١) بحار األنوار: المجلسي (٢(
  ).١/٢١٧)، والخرائج والجرائح ـ الراوندي ـ(٤١/١٩٨،١٩٤) بحار األنوار: المجلسي (٣(
 ) وكررها في عشر مواضع .٨٢ – ٤٢/٧٨بحار األنوار: المجلسي (  )٤(
 ) ٤٦/١١٢بحار األنوار: المجلسي (  )٥(
 ) . ٨٥مشارق أنوار الیقین: البرسي (  )٦(



 

١٥٤ 

اهللا. قال: فإذا كان غدّا فانطلق إلى الشمس معي فإنها ستكلمك بإذن اهللا تعالى... إلى أن 
قال: فقال علي: السالم علیك ورحمة اهللا وبركاته... أیها الخلق السامع المطیع، فقالت 
الشمس: وعلیك السالم ورحمة اهللا وبركاته یا خیر األوصیاء، لقد ُأعطیت في الدنیا واآلخرة 

: ماذا ُأعطیت؟ فقالت: ولم یؤذن لي أن uعین رأت وال أذن سمعت، فقال علي  ما ال
  )١("العلم والحكمة في الدنیا واآلخرة. لكأخبرك فیفتن الناس، ولكن هنیئًا 

شــاهد  اإلمـامفلـذلك یقـررون فـي كتـبهم هــذه العقیـدة: "إن ظهـور المعجـز علــى یـد النبـي أو 
المتعـالي تكذیبـه وٕاال لـزم اإلغـراء إلـى الضـاللة وهـو ال  ة إذ لو كان كاذبـًا وجـب علـى الحكـیمقصد

  .)٢( یصدر منه تعالى"

وٕاذا ، فنسجوا لكل إمام معجزات تدل على إمامته، وتلجم من خالفه، وتكون حجة بین یدیه
 )٣(مقتـوًال فـدل علـى قاتلـه بـإذن اهللا. امیتـًا قتلـه قومـه، فـإن علیـًا كـذلك أحیـلـه حیـي كان موسى قـد أُ 

  هللا عما یقولون علوًا كبیرًا.تعالى  ا
  التي ذكرها الشیعة في كتبهم منها: اإلمامهناك أیضًا العدید من صفات 

  ال یموت حتى یوصى ویكون له خلف. اإلمامأن  -١

 ة إال في األعقاب وأعقاب األعقاب.اإلمامال تكون  -٢

 وال تكون إال في الكبیر من األوالد. -٣

 ال یغسله إال إمام. اإلمامو  -٤

 ویكون علیه وقفًا. rوأن یستوى علیه درع رسول اهللا  -٥

 مع السالح حیثما كان. اإلمامف rویكون عنده سالح رسول اهللا  -٦

 أن یكون أشجع الناس وأعلمهم. -٧

 ال یحتلم وال یجنب. اإلمامأن  -٨

 )٤(یعلم ما یكون وال یخف علیه شيء. اإلمامأن  -٩

                                                 
  ه.١٤١٤سنة١)تحقیق: مؤسسة المعارف األسالمیة،ط ١/٢٢٠الجراني (مدینة المعاجز: السید هاشم   )١(
 .١) بدون دار نشر،ط٢٤٦بدایة المعارف اإللهیة  في شرح عقائد اإلمامیة: السید محسن الخزاري ( ص  )٢(
)تحقیــق:فالح الشریفي،نشــر مؤسســة بصــفة صــلى وآلــه ٢٢عیــون المعجــزات : حســین بــن عبــد الوهــاب،( ص  )٣(

 ه.١٤٢١راث أهل البیت علیهم السالم ،وسلم ألحیاء ت
) دار ترجمـان السـنة، باكسـتان سـنة ٢٨٥- ٢٨٣انظر: الشیعة والتشیع فرق وتاریخ: إحسـان إلهـي ظهـري، (  )٤(

 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥



 

١٥٥ 

 أنه یولد مختونًا. - ١٠

 یدیه، وال یكون له خال. وأنه یرى من خلفه كما یرى من بین - ١١

 وٕاذا ولد نطق بالشهادة، وتنام عینه وال ینام قلبه. - ١٢

 وال یرى له بول، وال غائط، ورائحته كالمسك، ویكون دعاؤه مستجابًا. - ١٣

 )١(فیهما جمیع العلوم، ویكون عنده مصحف فاطمة. *والجفر *ویكون عنده الجامعة - ١٤

األئمة تظهر علـیهم األعـالم والمعجـزات ویقول اإلمام األشعري عنهم بأنهم: " یزعمون أن 
  .)٢(كما تظهر على الرسل؛ ألنهم حجج اهللا سبحانه وتعالى، كما أن الرسل حجج اهللا "

، ومفتـراهوكل مـا ذكـره الشـیعة سـابقًا مـن أحادیـث وروایـات وأسـاطیر كلهـا باطلـة ومزعومـة 
لـم تـرد أي روایـة منهـا ال فـي كتـاب وال فـي  ابتدعوها من عنـد أنفسـهم ونسـبوها زورًا وبهتانـًا لألئمـة

  سنة، ولم یجمع علیها أحد من العلماء.
  
  
  
  
  

   

                                                 
یقول اإلمام الصادق علیه السالم: " تلك صحیفة طولها سبعون ذراعًا في عرض األدیم مثل فخذ الفالج، فیها  *

ج الناس إلیه، ولیس من قضیة إال وهي فیها حتى أرش الخدش"، تكملة المنهاج: السید الخوئي كل ما یحتا
)٢/١٤٤.(  
زعمت الشیعة اسم الجفر أطلق على أحد أبواب العلم الذي دونه اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم من إمالء  *

على جلد، ویبدو أن كتاب الجفر غیر الجامعة من ناحیة المدلول الذي یتضمنه ، فالجفر كما تفید  rرسول اهللا 
ینطوي على حوادث المستقبل وصحف األنبیاء السابقین والكتب  -علیهم السالم–روایات األئمة من أهل البیت 

حیفة والجفر والجامعة ومصحف المنزلة على القرآن الكریم، انظر: أصول الكافي، الجزء األول، باب ذكر الص
  .٦٦فاطمة علیها السالم وعقیدة الشیعة في اإلمام الصادق، ص

 ).٢٨٧-٢٨٦انظر: المصدر السابق (ص   )١(
  ) . ١٦)  مقاالت اإلسالمیین: األشعري (ص٢(



 

١٥٦ 

  املطلب الثاني
  عند أهل السنة اإلمامخصائص 

  

من یكون أهًال للـدخول فی هاتوفر  یجبشروط و  والجماعة خصائصأهل السنة  علماءحدد   
  في هذه الفئة من الناس، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمین:

اْلعلــم َواْلَعَداَلــة والسیاســة وأوجبــوا مــن اْلعلــم َلــُه ِمْقــَدار َمــا  اإلمــاممــن َشــرط "یقــول البغــدادي: 
ــن یجــوز حكــم  فــيیصــیر ِبــِه مــن اهــل اِالْجِتَهــاد  االحكــام الشَّــْرِعیَّة وأوجبــوا مــن َعَداَلتــه َأن یكــون ِممَّ

اْلَحاِكم ِبَشَهاَدِتِه َوَذِلَك ِبَأن یكون عدال ِفي دینـه مصـلحا لَمالـه وحالـه غیـر مرتكـب لكبیـرة َوَال مصـر 
ذُُّنوب كلهَـا خـالف على َصِغیَرة َوَال َتاِرك للمروءة ِفـي جـّل اسـبابه َولَـْیَس مـن َشـرطه اْلِعْصـَمة مـن الـ

  )١(."یكون َمْعُصوما من الذُُّنوب كلَها اإلمامیة َأن اإلمامَقول من زعم من 
  :الوالیة العامة وهي خصائصأوًال: 

وهذا شرط أساسي في كل والیة في البالد اإلسالمیة فال یجوز فیهـا تولیـة مـن لـیس  اإلسالم:" -١
َعَل بمسلم وذلك لقولـه تعـالى: " ـْؤِمنَِني َسـبِيالً َوَلْن َجيْ وألنـه ال والیـة  ).١٤١النسـاء: (" اهللاَُّ لِْلَكافِِريَن َعَىل اْملُ

 .)٢("لكافر على مسلم

: َأْجَمَع ُكلُّ َمْن ُیْحَفُظ َعْنُه ِمْن َأْهِل اْلِعْلـِم َأنَّ اْلَكـاِفَر َال ِوَالَیـَة َلـُه َعلَـى ُمْسـِلٍم : "َل اْبِن اْلُمْنِذرِ اْ قَ   
وألنـــه ال تجـــب طاعـــة غیـــر المســـلم، وال االنقیـــاد لـــه، وال تعزیـــزه وال تـــوقیره وقـــد أذلـــه اهللا  )٣(".ِبَحـــالٍ 

  .بسبب كفره، فال تجوز تولیته على شيء من شؤون المسلمین

ــْوِلَیُتُهْم َنْوًعــا ِمــْن قــال ابــن القــیم: "   ــْت َت ــِة َكاَن ــُة َشــِقیَقَة اْلِوَالَی ــِت التَّْوِلَی ــا َكاَن ــْد َحَكــَم َوَلمَّ ــَولِّیِهْم، َوَق َت
یَمــاُن ِإالَّ ِبـــاْلَبَراَءِة ِمـــْنُهْم، َواْلَوَالَیــ ُهْم َفِإنَّـــُه ِمـــْنُهْم، َوَال َیـــِتمُّ اْإلِ ُة تَُنـــاِفي اْلَبـــَراَءَة، َفـــَال َتَعــاَلى ِبـــَأنَّ َمـــْن تَــَوالَّ

، َفــَال َتْجَتِمــُع ِهــَي َوإِْذَالُل اْلُكْفــِر َأَبــًدا، َواْلَوَالَیــُة ِصــَلٌة، َفــَال َتْجَتِمــُع اْلَبــَراَءُة َواْلَوَالَیــُة َأَبــًدا، َواْلَوَالَیــُة ِإْعــَزازٌ 
  )٤(".ُتَجاِمُع ُمَعاَداَة اْلَكاِفِر َأَبًدا

                                                 
 ).٣٤١الفرق بین الفرق:البغدادي (ص  )١(
-هـ١٤١٥)، نشر دار البیان، ١/٧٦النظم القضائي في الفقه اإلسالمي، تألیف: محمد رأفت عثمان ( )٢(

 .٢م، ط١١٩٤
) المحقق: ١/٧٨٧أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ( )٣(

 – ١٤١٨الدمام، الطبعة: األولى،  –شر شاكر بن توفیق العاروري، الناشر: رمادى للن - یوسف بن أحمد البكري 
١٩٩٧. 

 ).١/٤٤٩المصدر السابق ( )٤(



 

١٥٧ 

أو لطـارئ طـرأ فـادى إلـى  -أي یبلـغ  –فال یجوز تولیة غیر العاقل سواء كان لصغره  العقل: -٢
شــخص علــى التمییــز فهــذا ال یــولى مــن أمــور زوال عقلــه أو نقصــانه، وهــو مــا یــؤثر فــي مقــدرة ال

 المسلمین شیئًا فكیف باختیار خلیفة لهم.

َثَالَثٍة: َعْن  ُرِفَع اْلَقَلمُ :  «rَعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  فال تصح والیة المجنون  
  .)١(»َیْحَتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى ُیِفیقَ َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْسَتْیِقَظ، َوَعِن اْلُغَالِم َحتَّى 

"فال تنعقد إمامة ذاهب العقل بجنون أو غیـره، ألن العقـل آلـة التـدبیر، فـإذا فـات العقـل فـات 
التدبیر، فأما ما ال یرجى زواله كالجنون والخبل فیمنع من عقد اإلمامة سواء كان مطبقًا ال یتخلله 

  .)٢(اكثر من زمن اإلفاقة أو زمن اإلفاقة أكثر من زمن الجنون" إفاقة وسواء كان زمن الجنون
َوَال ُیْكَتَفــى ِفــي َشــْرِط اْلَعْقــِل ِباْلَعْقــِل الَّــِذي َیــَتَعلَُّم ِبــِه التَّْكِلیــَف ِمــْن " الفاســي  أبــو عبــد اهللاقــال   

ُروِریَّاِت َبْل َحتَّى َیُكوَن َصِحیَح  التَّْمِییِز َجیَِّد اْلِفْطَنـِة َبِعیـًدا ِمـْن السَّـْهِو َواْلَغْفَلـِة؛ ِعْلِمِه ِباْلُمْدِرَكاِت الضَّ
َل ِبَذِلَك إَلى ُوُضوِح َما َأْشَكَل َوَفْصِل َما َأْعَضلَ   )٣(".َحتَّى َیَتَوصَّ

اُمـوَن َعـَىل یشترط الفقهاء الـذكورة فـي الوالیـات العامـة وذلـك لقولـه تعـالى: " :الذكورة -٣ َجـاُل َقوَّ الرِّ
مْ النِّ  َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض َوبَِام َأنَفُقـوا ِمـْن َأْمـَواِهلِ َأنَّ rَلمَّـا َبلَـَغ َرُسـوَل اللَّـِه و ).٣٤النسـاء:  ("َساِء بَِام َفضَّ

  )٤(.»اْمرََأةً َلْن ُیْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم «َأْهَل َفاِرَس، َقْد َملَُّكوا َعَلْیِهْم ِبْنَت ِكْسَرى، َقاَل: 

بمعنى الخالفة واإلمارة لذلك  "َولَّْوا َأْمَرُهمُ "العلماء من هذا الحدیث أن المراد بقوله  ستنتجاو 
أو الخلیفة أن یكون ذكرًا ألن المرأة بطبیعتها ال تصلح لرئاسة الدولة وما تعطیه  اإلمامیشترط في 

ما دونها من ، ویجوز الجیوش وتدبیر األمور دةیاقهذه الوظیفة من المتاعب والعمل المستمر و 
موضوع الحكم الذي جرى علیه  ، والیة عامةمناصب الدولة ألن موضوع الحدیث والیة بني كسرى

  الحدیث .

                                                 
أخرجـــه ابـــن حبـــان فـــي صـــحیحه، كتــــاب اإلیمـــان، بـــاب ذكـــر األخبـــار عــــن العلـــة التـــي مـــن أجلهـــا، حــــدیث  )١(

وصــححه الحــاكم، مــن طریــق أبــي الولیــد  )قــال األرنــؤوط: إســناده صــحیح علــى شــرط مســلم،١/٣٥٥) (١٤٢رقــم(
 .وموسى بن إسماعیل، عن حماد، به، ووافقه الذهبي الطیالسي

) ، تحقیق: ١/٣٢مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، أحمد بن علي بن أحمد الغزاري القلقشندي ثم القاهري، (  )٢(
 م.١٩٨٥، ٢عبد الستار أحمد فراج، نشر : مطبعة حكومة الكویت، ط

بشرح میارة: أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن محمد  اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف  )٣(
 )الناشر: دار المعرفة.١/١١الفاسي، میارة (

 ).١/٣٥٥) (٤٤٢٥،حدیث رقم(rأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي)٤(



 

١٥٨ 

َال َیْسَتْغِني َعن اإلختالط ِبالرَِّجاِل  اإلمامن ... ألَ َفَال تَْنَعِقد ِإَماَمة اْلَمْرَأة "  القلقشنديقال 
هم ِفي اْألُُمور َواْلَمْرَأة َمْمُنوَعة من َذِلك وَِألَن اْلَمْرَأة َناِقَصة ِفي َأمر َنفسَها َحتَّى َال والمشاورة َمعَ 

  )١(."تملك النَِّكاح َفَال تْجَعل ِإَلْیَها اْلوَالَیة على َغیرَها
شــرط أساســي فــي أدنــى الوالیــات، ومــن ثــم یجــب توافرهــا فــي أهــل الحــل والعقــد، ألن  الحریــة: -٤

 اكتمال األهلیة شرط فیهم، وألنه مولى لغیره فكیف یكون والیًا على مواله وغیره من الناس.

َب السَّْبِق ِفي َكَذِلَك َال ُیَناُط َهَذا اْألَْمُر ِباْلَعِبیِد، َوإِْن َحَوْوا َقصَ " : الجویني قال إمام الحرمین 
  )٢(".،اْلُعُلومِ 

  ثانیًا: الشروط الخاصة:

  باإلضافة إلى ما سبق

: وهي هیئة كامنة في النفس توجب على اإلنسان اجتنـاب الكبـائر والصـغائر، التعفـف العدالة -٥
للمروءة، وبناًء على هـذا الشـرط فـال یجـوز تولیـة الفاسـق وال مـن فیـه  عن بعض المباحات الخارمة

اْلَعَداَلـَة  ، قال ابن تیمیة فـي تفسـیر العدالـة:"نقص یمنع الشهادة وثبتت العدالة باالستفاضة والشهرة
ــَالُح ِفــي الــدِّیِن َواْلُمــُروَءةُ  هــي التحلــي بــالفرائض والفضــائل والتخلــي عــن  :العدالــةإذن  )٣( "ِهــَي الصَّ

 .المعاصي والرذائل وعن كل ما یخل بالمروءة

َأَحُدَها:  ِة َفالشُُّروُط اْلُمْعَتَبَرُة ِفیِهْم َسْبَعٌة:اإلمامَوَأمَّا َأْهُل وقال الماوردي في اشتراط العدالة "
اْلَعَداَلُة، َوِهَي ُمْعَتَبَرٌة ِفي ُكلِّ وَِالَیٍة، َواْلَعَداَلُة َأْن َیُكوَن ثم قال: " )٤("اْلَعَداَلُة َعَلى ُشُروِطَها اْلَجاِمَعةِ 

ْیِب، َمْأمُ  وًنا ِفي َصاِدَق اللَّْهَجِة َظاِهَر اْألََماَنِة، َعِفیًفا َعِن اْلَمَحاِرِم، ُمَتَوقًِّیا اْلَمآِثَم، َبِعیًدا ِمَن الرَّ
َضا َواْلَغَضِب، ُمْسَتْعِمًال لِ  ُمُروَءِة ِمْثِلِه ِفي ِدیِنِه َوُدْنَیاُه، َفِإَذا َتَكاَمَلْت ِفیِه َفِهَي اْلَعَداَلُة الَِّتي َتُجوُز الرِّ

َلْم ُیْسَمْع َلُه ِبَها َشَهاَدُتُه، َوَتِصحُّ َمَعَها وَِالَیُتُه، َوإِْن اْنَخَرَم ِمْنَها َوْصٌف ُمِنَع ِمَن الشََّهاَدِة َواْلوَِالَیِة، فَ 
 )٥(".َوَلْم َیْنُفْذ َلُه ُحْكمٌ  َقْولٌ 

                                                 
  .)١/٣١مآثر اإلنافة في معالم الخالفة: أحمد القلقشندي ( )١(
غیاث األمم في التیاث الظلم: عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي،  الغیاثي )٢(

 ه.ـ١٤٠١)المحقق: عبد العظیم الدیب، مكتبة إمام الحرمین، الطبعة: الثانیة، ٦٢الملقب بإمام الحرمین (ص
سالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن السیاسة الشرعیة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ال) ٣(

 -) وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد ١١١محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (ص
 هـ.١٤١٨المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، 

 ) .١٩ألحكام السلطانیة:الماوردي(ص)  ا٤(
 ) .١١٢لمصدر السابق(ص)  ا٥(



 

١٥٩ 

  )٢(".َفَمِن اْشُتِهَرْت َعَداَلُتُه َبْیَن َأْهِل اْلِعْلِم، َوَشاَع الثََّناُء َعَلْیِه ِبَها َكَفى ِفیَها:)١(قال النوويو  
 
یشترط في أهل الحل والعقد درجة معینة من العلم تؤهلهم إلى حسـن االختیـار للخلیفـة،  العلم: -٦

ـــُل قـــال  ـــا َأْه ـــْبَعةٌ اإلمامـــالمـــاوردي: َوَأمَّ ـــیِهْم َس ـــَرُة ِف ـــُروُط اْلُمْعَتَب ـــى ...ِة َفالشُّ ـــَؤدِّي إَل ـــُم اْلُم َوالثَّـــاِني: اْلِعْل
 )٣(اِالْجِتَهاِد ِفي النََّواِزِل َواْألَْحَكاِم ".

َباِلًغـا َمْبلَـَغ اْلُمْجَتِهـِدیَن، ُمْسـَتْجِمًعا ُمْجَتِهـًدا  اإلمـامَفَأمَّا اْلِعْلُم، َفالشَّْرُط َأْن َیُكوَن وقال الجویني: "    
َتَعلَّـــُق ِصــَفاَت اْلُمْفِتـــیَن، َولَــْم ُیـــْؤَثْر ِفــي اْشـــِتَراِط َذِلـــَك ِخــَالٌف. َوالـــدَِّلیُل َعَلْیــِه َأنَّ ُأُمـــوَر ُمْعَظــِم الـــدِّیِن تَ 

، َوَأمَّا َما َعَداُه ِمـْن َأْحَكـاِم اإلمامَشكَّ ِفي اْرِتَباِطِه بِ . َفَأمَّا َما َیْخَتصُّ ِباْلوَُالِة َوَذِوي اْألَْمِر، َفَال األئمةبِ 
ــْرِع، َفَقــْد َیَتَعلَّــُق ِبــِه ِمــْن ِجَهــِة اْنِتَداِبــِه ِلْألَْمــِر ِبــاْلَمْعُروِف َوالنَّْهــِي َعــِن اْلُمْنَكــِر، َفَلــْو َلــ  اإلمــامْم َیُكــِن الشَّ

ِإَلى ُمَراَجَعِة اْلُعَلَماِء ِفي َتَفاِصـیِل اْلَوقَـاِئِع َوَذِلـَك ُیَشـتُِّت َرْأَیـُه، َوُیْخِرُجـُه  ُمْسَتِقال  ِبِعْلِم الشَِّریَعِة، َالْحَتاجَ 

  )٤("..َعْن ُرْتَبِة اِالْسِتْقَاللِ 

باإلضــافة إلــى العلــم باألحكــام الشــرعیة فإنــه یشــترط أیضــًا أن یكــون المختــار  الــرأي والحكمــة: -٧
من ذوي الرأي السدید والنظر الثاقب الذي یعرف حاجات الدول وطبـائع الرجـال، ویكـون عنـده مـن 

 القدرة على التمییز الكافي في االختیار لیوافق األصلح لتولي الخالفة.
ــام:    ــلو  اإلســالمإذن شــروط اإلم ــذكورةو  العق ــةو  ال ــةو  الحری ــمو العدال ــرأي والحكمــة:و  العل  ال

البلوغ والشــجاعة وســالمة وهنــاك شــروط أخــري وضــعها العلمــاء وهــي محــل خــالف بیــنهم مثــل(
أول مــن  وأنفهــذه هــي الشــروط التــي ینبغــي أن تتــوفر فــیهم، ) ، وغیرهــاالحــواس والنســب القرشــي

ِة َفَفْرُضـَها َعلَـى اْلِكَفاَیــِة اإلمامـَذا ثََبــَت ُوُجـوُب فَـإِ ل المـاوردي: "و قـیولیـة اإلمــام كمـا یـأثم فـي تـأخیر ت
 َیُقْم ِبَها َأَحٌد َكاْلِجَهاِد َوَطَلِب اْلِعْلِم، َفِإَذا َقاَم ِبَها َمْن ُهَو ِمْن َأْهِلَها َسَقَط َفْرُضَها َعَلى اْلِكَفاَیِة، َوإِْن َلمْ 

  َخَرَج ِمَن النَّاِس َفِریَقاِن:

                                                 
اإلمــام النــووي: هــو أبــو زكریــا یحیــى ابــن الشــیخ الزاهــد أبــي یحیــى شــرف بــن مــري بــن حســن بــن حســین ابــن   )١(

هــ قـرأ علـم األصـول واخـذ الفقـه ٦٣١محمد بن جمعة بن حزام النووي الشـافعي، ولـد فـي أرض حـوران بسـوریا سـنة 
ومـــن أهـــم مؤلفاتـــه: شـــرح مســـلم،  والمصـــطلح، واللغـــة والتـــراجم، والتوحیـــد، وغیـــر ذلـــك.والحـــدیث، وشـــرح الحـــدیث، 

وروضة الطالین، وریاض الصالحین، والتبیـان فـي آداب حملـة القـرآن، واألربعـون النوویـة وغیرهـا كثیـر. تـوفي سـنة 
  ).٤/١٤٩( :الزركليهـ، في دمشق . انظر األعالم٦٧٦

تحقیق:أبو قتیبـة نظـر محمـد  )١/٣٥٣عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (:)  تدریب الراوي شرح تقریب النووي٢(
 الفاریابي، نشر دار طیبة.

 ) .١٩ألحكام السلطانیة:الماوردي(ص)  ا٣(
 ).٨٤الغیاثي غیاث األمم: الجویني ( ص  )٤(



 

١٦٠ 

  ُل اِالْخِتَیاِر َحتَّى َیْخَتاُروا إَماًما ِلْألُمَِّة.َأَحُدُهَما: َأهْ 
  )١(."ِة َحتَّى َیْنَتِصَب َأَحُدُهْم ِلْإلَِماَمةِ اإلمامَوالثَّاِني: َأْهُل 

  

   

                                                 
 ).١٧األحكام السلطانیة :الماوردي( ص)١(



 

١٦١ 
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  عليهم السالم األنبياءتفضيل  األئمة على 

  
  
  :البمطثالثة  ویتكون من  

  
  

  .األنبياءعلى  األئمةتفضيل  روايات :املطلب األول
  

على  األئمةيف تفضيل  علماء الشيعةأقوال :  املطلب الثاني
  .األنبياء

  
 األئمـةيف تفضـيل  الشـيعة علمـاء مؤلفـات:لثالثااملطلب 

  .األنبياءعلى 
 
   



 

١٦٢ 

  املطلب األول
  األنبياءعلى  األئمةتفضيل  روايات

َوَوَهْبنا َلُه [قال تعالى: كما  أفضل خلق اهللا تعالى، األنبیاء في عقیدة أهل السنة والجماعة
تِِه داُوَد َوُسَلْيامَن َوَأيُّوَب َوُيوُس  يَّ َف َوُموسى إِْسحاَق َوَيْعُقوَب ُكال  َهَدْينا َوُنوحًا َهَدْينا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ

ْحِسنَِني (َوهاُروَن َوَكذلِ  ا َوَحيْيى َوِعيسى َوإِْلياَس )٨٤َك َنْجِزي املُْ َني ( َوَزَكِريَّ اِحلِ ) َوإِْسامِعيَل ٨٥ُكلٌّ ِمَن الصَّ
ْلنا َعَىل اْلعاَملَِني ( أّن اهللا فّضل  تبین الكریمة اآلیاتهذه ]األنعام[])٨٦َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوكال  َفضَّ

   .أنبیاءه على العالمین من خلقه
َعَلْیِهُم السََّالُم َیِجُب َأْن َیُكوُنوا  األنبیاءاْآلَیِة: َأنَّ ِمَن اْألَْحَكاِم اْلُمْستَْنَبَطِة ِمْن َهِذِه  قال الرازي"

ْلنا َعَلى اْلعاَلِمینَ  َوكال  ، ُیوِجُب َذِلكَ  َأْفَضَل ِمْن ُكلِّ اْألَْوِلَیاِء، ِألَنَّ ُعُموَم َقْوِلِه َتَعاَلى: َوكال  َفضَّ
ْلَناُه َعَلى َعاَلِمي َزَماِنِهْم. َقاَل اْلَقاِضي: َوُیْمِكُن َأْن ُیَقاَل اْلمُ  ْلنا َعَلى اْلعاَلِمیَن َمْعَناُه َفضَّ َراُد: َفضَّ

ُلوَن َعَلى ُكلِّ َمنْ  األنبیاءَوُكال  ِمَن    .)١("ِسَواُهْم ِمَن اْلَعاَلِمینَ  ُیَفضَّ
ُسُل ٱتِْلَك [ قال تعالى:كما بعد ذلك متفاضلون فیما بینهم  وهم األنبیاءوالرسل أفضل من " لرُّ

َم  ن َكلَّ ْلنَا َبْعَضُهْم َعَىلٰ َبْعٍض ّمنُْهْم مَّ ْدَنـُٰه ٱْبَن َمْرَيَم ٱهللاَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجـٍٰت َوءاَتْينَا ِعيَسى ٱَفضَّ ـِٰت َوَأيَّ ْلَبيِّنَ
وأفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة: محمد ونوح وٕابراهیم وموسى  ]،٢٥٣[البقرة:  ]ْلُقُدسِ ٱبُِروِح 

َفاْصِربْ َكام َصَربَ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن [ وعیسى علیهم الصالة والسالم قال تعالى:
ُسلِ  َع لَُكم ّمَن [ ]، وقد ذكرهم اهللا في أكثر من موضع فقال:٣٥[األحقاف: ]الرُّ ٰ ٱَرشَ لِِديِن َما َوىصَّ

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسىٰ ٱُنوحًا وَ بِِه  َوإِْذ [ ] وقال:١٣[الشورى:  ]لَِّذى َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ
، )٢( "]٧[األحزاب: ]ْبِن َمْرَيمَ ٱلنَّبِّيْنيَ ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوِمن نُّوٍح َوإِْبٰرِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسى ٱَأَخْذَنا ِمَن 

َقاَل :  ،ُهَرْیَرةَ  يَأبُ  جاء في الحدیث عن، rوأفضل هؤالء كلهم محمد بن عبد اهللا الرسول األمي 
ُل ": rَقاَل َرُسوُل اِهللا  ُل َشاِفٍع َوَأوَّ ُل َمْن َیْنَشقُّ َعْنُه اْلَقْبُر، َوَأوَّ َأَنا َسیُِّد َوَلِد آَدَم َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَأوَّ

  )٤(."َأَنا َسیُِّد الَقْوِم َیْوَم الِقَیاَمةِ " روایة أخري وفي ،)٣("ُمَشفَّعٍ 

                                                 
 )١٣/٥٣مفاتیح الغیب: الرازي ( )١(
 ).٢١٧الرسل والرساالت: األشقر (ص )٢(
 ).٦٠٠٤یوم القیامة، رقم (  r، باب مكانته rصحیحه،كتاب فضائل النبيأخرجه مسلم في  )٣(
، رقم [ِإنَّا َأْرَسْلنا ُنوحًا ِإلى َقْوِمِه]أخرجه البخاري في صحیحه،كتاب أحادیث األنبیاء باب قول اهللا تعالى:  )٤(
)٣٣٤٠.( 
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وباألخص أهل البیت رضي اهللا عنهم، أنهم یفضلون  آخر إذولكن الشیعة لهم رأي 
  ، نعم یفضلونهم على أنبیاء اهللا علیهم السالم!!األنبیاءعشر، حیث یفضلونهم على  ثنىاإل األئمة

علـیهم السـالم  األنبیـاءعلـى  األئمـةوكعادة الشیعة فقد وضـعت روایـات كثیـرة تفیـد أفضـلیة 
واألئمــة  rومفتــراه علــى النبــي ةبــو كذل هــي روایــات ممســلم بــو  البخــاري يوتلـك لــم تــرد فــي صــحیح

مــذكورة فــي كتــاب اإلفــك والضــالل "الكــافي" للكلینــي وغیــره مــن كتــب علــیهم الســالم، هــذه الروایــات 
  ، ونذكر منها على سبیل المثال ال الحصر بعض الروایات.أحبارهم

جماعـة مـن الشـیعة فـي الحجـر فقـال: علینـا  uكنا عند أبـي عبـد اهللا " )١(عن سیف الثمار -١
 -، فقلنـا: لـیس علینــا عـین، فقــال: ورب الكعبـة ورب البنیــة عـین، فالتفتنـا یمنــة ویسـرة فلــم نـر أحــداً 

بمــا لــیس فــي  وإلنباتهمــالــو كنــت بــین موســى والخضــر ألخبرتهمــا أنــي أعلــم منهمــا  -ثــالث مــرات 
أیدیهما، ألن موسى والخضر علیهما السالم أعطیا علم ما كـان ولـم یعطیـا علـم مـا یكـون ومـا هـو 

  .)٢( "رسول اهللاكائن إلى یوم القیامة وقد ورثناه من 
: أي شـيء تقـول الشـیعة فـي عیسـى uقـال لـي أبـو عبـد اهللا  "قـال: عن عبد اهللا بـن الولیـد -٢

. قـال: أیزعمـون أن أمیـر المـؤمنین قـد علـم مـا علّـم رسـول uوموسـى أفضـل مـن أمیـر المـؤمنین 
اهللا؟ قلت: نعم...  ولكن ال یقدمون على أولي العزم من الرسل أحدًا. قـال: فخاصـمهم بكتـاب اهللا. 

َكَتْبنَا َلُه ِيف اْألَْلَواح ِمْن ُكّل (: uقلت وفي أي موضع منه أخاصمهم؟ قال: قال اهللا تعالى لموسـى 
ء َتلُِفــوَن (وقــال اهللا تبــارك و تعــالى لعیســى  )١٤٥، آیــة: (األعــراف)َيشْ ــِذي َختْ َ َلُكــْم َبْعــَض الَّ َوِألَُبــنيِّ

ْلنا َعَلْيَك اْلكِتاَب تِْبيانـًا (وقال اهللا تعالى لمحمد )٦٣(الزخرف، آیـة: )فِيهِ  َوِجْئنا بَِك َشِهيدًا َعىل هُؤالِء َوَنزَّ
ء   .)٣( )٨٩(النحل:  )لُِكلِّ َيشْ

كنت عنده فذكروا سلیمان وما أعطى مـن  "قال:uعن عبد اهللا بن بكیر عن أبي عبد اهللا  -٣
العلم وما أوتى من الملك. فقال لي: وما أعطى سلیمان بـن داود؟ إنمـا كـان عنـده حـرف واحـد مـن 
االسم األعظم وصاحبكم الـذي قـال اهللا" قـل كفـى بـاهللا شـهیدا بینـي وبیـنكم ومـن عنـده علـم الكتـاب"  

  )٤(."واهللا عند علي علم الكتاب. فقلت: صدقت واهللا جعلت فداك وكان

                                                 
هللا السالم، نفسة وابنة الحسن قال النجاشي: سیف بن سلیمان الثمار ابو الحسن كوفي روي عن ابي عبد ا  )١(

بن سیف، روى عنه الحسن بن علي بن فضال. انظر: معجم رجال الحدیث، السید ابو القاسم الموسوي الخوي، 
 ٣٨١، ص٩بدون دار نشر، بدون ط، مجلد 

 ) .٢٦٢ – ١/٢٦١الكافي في األصول: الكلیني( )٢(
 یعلمون جمیع القرآن.) باب إنهم علیهم السالم ٢٢٧بصائر الدرجات: الصفار( )٣(
 ) باب "أنهم علیهم السالم ومن عنده علم الكتاب".١٥بصائر الدرجات: الصفار (ص )٤(
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عن عبد الملك بـن سـلیمان قـال: وجـد فـي ذخیـرة أحـد حـواري عیسـى فـي رق مكتـوب بـالقلم " -٤
السریاني من منقور من التوراة وذلك: لما تشاجرا موسى والخضر علیهما السالم في قصة السـفینة 
والغالم والجدار، ورجع موسى إلى قومه فسأله أخوه هارون عما استعمله من الخضر وشـاهده مـن 

: بینما أنا والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بیننا طائر أخذ في uر فقال موسى عجائب البح
منقـاره قطـرة مــن مـاء البحـر ورمــى بهـا نحـو المشــرق، وأخـذ منـه ثانیــة ورمـى بهـا نحــو المغـرب، ثــم 
أخذ الثالثة ورمى بها نحو السماء ثم أخذ رابعة ورمى بها نحـو األرض ثـم أخـذ خامسـة وألقاهـا فـي 

مــن ذلــك وســـألته عنــه فقـــال: ال أعلــم. فبینمــا نحـــن كــذلك وٕاذا بصـــیاد  uوالخضـــر هــت بف ،البــر
فقلنـا: هـو كـذلك. فقـال:  ،یصید في الجحر فنظر إلینا فقال: مالي أراكمـا فـي فكـرة مـن أمـر الطـائر

. Uفقلنــا: ال نعلــم إال مــا علمنــا اهللا  ،أنــا رجــل صــیاد وقــد علمــت إشــارته وأنتمــا نبیــان ال تعلمــان
وأشــار برمــي المــاء مــن  ،الطــائر یســمى مســلمًا ألنــه إذا صــاح یقــول فــي صــیاحه مســلمفقــال: هــذا 

منقاره نحو المشرق والمغرب والسماء واألرض وفي الجحر یقول: یأتي في آخر الزمان نبـي یكـون 
وات واألرض عند علومه بمثل هذه القطرة الملقـاة فـي هـذا البحـر اعلم أهل المشرق والمغرب والسم

. فعنـد ذلـك سـكن مـا كنـا فیـه مـن التشـاجر uن عمه ووصیه علي بـن أبـي طالـب ویرث علمه اب
  . )١("واستقل كل واحد منا علمه

قال: كان سلیمان عنده اسم اهللا األكبـر الـذي إذا سـأله uعن أبي بصیر عن أبي عبد اهللا  -٥
  )٢(أعطى وٕاذا دعا به أجاب، ولو كان الیوم الحتاج إلینا.

عن علم النبي، فقـال: علـم النبـي uعلي  سئل" قال:uعن أبي بصیر عن أبي عبد اهللا  -٦
جمیع علم النبیین وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قیام الساعة. ثم قال: والذي نفسي بیـده إنـي 

  .)٣("كان وعلم ما هو كائن فیما بیني وبین الساعةا ألعلم علم النبیین وعلم م
إن اهللا خلـــق أولـــي العـــزم مـــن الرســـل "قـــال: uعـــن أبـــي عبـــد اهللا عـــن الحســـین بـــن علـــوان  -٧

مـا لـم یعلمـوا، وعلمنـا  Uوفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضـلنا علـیهم فـي علمهـم وعلـم رسـول اهللا 
  .)٤("علم الرسل وعلمهم

، إن سلیمان ورث داود، وٕانا ورثنا محمـداً  :uقال أبو عبد اهللا "عن المفضل بن عمر قال: -٨
  . )٥("علم التوراة واإلنجیل والزبور وتبیان ما في األلواحوٕان عندنا 

                                                 
  ).٢١المصدر السابق (ص )١(
 ) "باب أنهم (ع) أعطاهم اهللا جل جالله اسمه العظم".٣١المصدر السابق (ص )٢(
 ) "باب عندهم علم ما في السماوات وما في األرض".٣٧المصدر السابق( ص )٣(
 )"باب عندهم علم ما في السماوات وما في األرض".٣٨المصدر السابق (ص )٤(
 ).١/٢٤الكافي في األصول: الكلیني( )٥(
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: قلـت لـه: جعلـت "قـالuعن أحمد بن حماد عن إبراهیم عـن أبیـه عـن أبـي الحسـن األول  -٩
فداك أخبرني عن النبي: ورث النبیین كلهم؟ قال: نعم. قلت: مـن لـدن آدم حتـى انتهـى إلـى نفسـه؟ 

: إن عیسى بن مریم كان یحـي المـوتى بـإذن قال: قلت ،هإال ومحمد أعلم من قال: ما بعث اهللا نبیاً 
اهللا. قـــال: صـــدقت وســـلیمان بـــن داود كـــان یفهـــم منطـــق الطیـــر وكـــان رســـول اهللا یقـــدر علـــى هـــذه 

َفَقـاَل َمـا ِيلَ َال َأَرى  (قال: فقال: إن سلیمان بن داود قال للهدهد حین فقده وشك فـي أمـره " ،المنازل
ْدُهــَد َأْم َكــاَن ِمــَن اْلَغــائِبِنيَ  ــُه َأْو (فغضــب علیــه فقــال:  )٢٠: النمــل()اْهلُ ــُه َعــذابًا َشــِديدًا َأْو َألَْذَبَحنَّ َبنَّ َألَُعذِّ

ــٍني  ــْلطاٍن ُمبِ ــْأتَِينِّي بُِس د قــ -وهــو طــائر -وٕانمــا غضــب ألنــه یدلــه علــى المــاء، فهــذا   )٢١: النمــل()َلَي
أعطـــي مـــا لـــم یعـــط ســـلیمان، وقـــد كانـــت لـــه الـــریح والنمـــل واإلنـــس والجـــن والشـــیاطین والمـــردة لـــه 

ْت بِِه (طائعین، ولم یكن یعرف الماء تحت الهواء، وكان الطیر یعرفه وٕان اهللا یقول َ َوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسريِّ
ـوْ  ـَم بِـِه اْملَ باُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه اْألَْرُض َأْو ُكلِّ وقـد ورثنـا نحـن القـرآن الـذي فیـه تسـّیر بـه  )٣١: الرعـد()تى اْجلِ

الجبال وتقطع بـه البلـدان، وتحیـى بـه المـوتى، ونحـن نعـرف المـاء تحـط الهـواء، وأن فـي كتـاب اهللا 
آلیات ما یراد بها أمر إال أن یأذن اهللا به ما قد یأذن اهللا مما كتبـه الماضـون، جعلـه اهللا لنـا فـي أم 

ـامِء َواْألَْرِض إِالَّ ِيف كِتـاٍب ُمبِـٍني (:ولالكتاب. إن اهللا یق ُثـمَّ (ثـم قـال: )٧٥: النمـل()َوما ِمْن غائَِبـٍة ِيف السَّ
وأورثنـا هـذا الـذي  Uفنحن الذین اصـطفانا اهللا  )٣٢: فاطر()َأْوَرْثنَا اْلكِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا 

  .)١("فیه تبیان كل شيء
قال رسـول اهللا: مـا خلـق اهللا خلقـا أفضـل منـي  :"قال  uي لعن ععن الرضا عن آبائه  - ١٠

فقــال: یــا ؟  uقلــت: یــا رســول اهللا فأنــت أفضــل أو جبریــل : uوال أكــرم علیــه منــي. قــال علــي 
والمرسـلین  األنبیـاءعلي إن اهللا فضل أنبیائه المرسلین على مالئكته المقربین وفضلني على جمیـع 
یــا علــي: الــذین  ،والفضــل مــن بعــدي لــك ولألئمــة مــن بعــدك وٕان المالئكــة لخــدامنا وخــدام محبینــا

یـا علـي: لوالنـا مـا  ،یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنـوا بوالیتنـا
ون أفضـــــل مـــــن خلـــــق اهللا آدم وال حـــــواء وال الجنـــــة وال النـــــار وال الســـــماء وال األرض فكیـــــف ال نكـــــ

المالئكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبیحه وتقدیسه ألن أول ما خلق اهللا خلـق أرواحنـا فأنطقنـا 
اســـتعظموا أمرنـــا  واحـــداً  بتوحیـــده وبتمجیـــده وبتحمیـــده ثـــم خلـــق المالئكـــة فلمـــا شـــاهدوا أرواحنـــا نـــوراً 

 ...المالئكـــة بتســـبیحنا فســبحنا لـــتعلم المالئكـــة أنـــا خلـــق مخلوقـــون وأنـــه منـــزه عـــن صـــفاتنا فســـبحت
  .)٢("الخ

                                                 
  )٢٢٦بصائر الدرجات: الصفار ( ص )١(
). الفصل الخامس في أن رسول اهللا ٣١لحسن العاملي (صمقدمة "تفسیر مرآة النوار ومشكاة األسرار" :أبي ا )٢(

 م.١٨٨٥واألئمة علة خلق الخلق،طبعه طهران، 



 

١٦٦ 

یقول: والیتنـا والیـة اهللا التـي لـم  uسمعت أبا عبد اهللا  "وعن محمد بن عبد الرحمن قال: - ١١
  .)١("یبعث نبي إال بها

 وآلـــه علیـــه اهللا صـــلى( النبـــي "...قـــال :قـــال عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا أنـــه ابـــن نســـب إلـــى - ١٢
 أتـاني آت سـلمت فلمـا بهـم فصـلیت صـفاً  ورائـي u جبرئیـل فصـفهم النبیـین إلى جمع اهللا ):وسلم
 مـن مـاذا أرسـلتهم علـى الرسـل سـل: لـك ویقـول السـالم یقرئك ربك محمد یا: لي فقال ربي عند من

 علـي ووالیـة علـى والیتـك: الرسـل فقالـت ؟ قبلـي ربـي بعـثكم ماذا على الرسل معاشر: فقلت ؟ قبلك
   )٢( .]٤٥:الزخرف [}َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن ُرُسلِنَاَواْسَأْل َمْن {: تعالى قوله وهو طالب، أبي بن

إال بوالیتنــا و  أرســلوال مــن رســول نبــئ  نبــي مــن "مــا: قــال أنــه اهللا عبــد مــا نســب إلــى أبــي - ١٣
  )٣(".تفضیلنا على من سوانا

 "لتؤمنن به ولتنصرنه"، فـي قولـه تعـالى: ما نسب إلى أبي عبد اهللا الصادق أنه قال معنى - ١٤
ـا َمَعُكـَوإِْذ { ٌق ملَِ ْم َلُتـْؤِمنُنَّ بِـِه َأَخَذ اهللاَُّ ِميَثاَق النَّبِيَِّني َملَا آَتْيُتُكْم ِمْن كَِتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسـوٌل ُمَصـدِّ

نَّهُ  ُرصُ  وخبـر بخبـره تخبروا أممكم علیه اهللا صلوات أمیر المؤمنین ، قال: یعني]٨١: عمران آل[}َوَلَتنْ
   )٤( .ئمة"األ من ولیه

 وآلـــه علیـــه اهللا صـــلى اهللا "رأیـــت رســـول: قـــال أنـــه t الخـــدري ســـعید أبـــي مـــا نســـب إلـــى - ١٥
  )٥( ". كارهاً  أو طائعاً  والیتك دعاه إلى وقد إال نبیاً  اهللا بعث ما علي یا یقول وسمعته

 علي والیة على النبیین میثاق أخذ وتعالى تبارك اهللا : "إنما نسب إلى أبي جعفر أنه قال - ١٦
 )٦(.بوالیة علي" النبیین عهد وأخذ

    )٧(."بها إال قط نبًیا یبعث لم التي اهللا والیة والیتنا" :قالما نسب إلى أبي عبد اهللا أنه  - ١٧
فعــن حذیفــة قــال رســول اهللا: "مــا تكاملــت النبــوة  إال بــاإلقرار بــذلك األنبیــاءوال تكتمــل نبــوة  - ١٨

  .)٨(له فأقروا بطاعتهم ووالیتهم" لنبي حتى عرضت علیه والیتي ووالیة أهل بیتي ومثلوا
                                                 

 ).٢٥المصدر السابق( ص )١(
  ).٢٦/٣١٨مثله:( t)، ونسب إلى ابن مسعود ٢٦/٣٠٧) بحار األنوار : المجلسي (٢(
  ).٢٦/٢٨١)المصدر السابق (٣(
  ).٢٦/٢٦٨)انظر: المصدر السابق (٤(
)، بصائر الدرجات :الصفار ـ باب ما خص اهللا به األئمة من آل محمد علیهم ١١/٦٠)المصدر السابق (٥(

  )٨١السالم من والیة أولى العزم لهم في المیثاق وغیره:(ص
  )٨٢)، بصائر الدرجات: الصفار(ص١١/٢٨١)بحار األنوار: المجلسي (٦(
)، بحار األنوار: ١/٤٣٦ن الروایة في الوالیة ()الكافي في األصول: الكلیني، باب فیه نتف وجوامع م٧(

  ).٨٤)، وبصائر الدرجات: الصفار (ص٢٦/٢٨١المجلسي:(
 ). ٢٥بصائر الدرجات: الصفار ( ص)٨(



 

١٦٧ 

إال بوالیتنـا و تفضـیلنا  أرسـلوال من رسول نبئ  نبي من "ما: قال أنه t اهللا عبد أبي عن - ١٩
  )١(".على من سوانا

 وبإدخالــه لــه مالئكتــه بإســجاد ذكــره تعــالى اهللا أكرمــه لمــا آدم : "...إنالرضــا أنــه قــال عــن - ٢٠
 ارفـع :فنـاداه نفسـه فـي وقـع مـا U اهللا فعلـم ؟ منـي أفضـل بشـراً  اهللا خلـق هـل: نفسه في الجنة قال

 ال علیـه مكتوبـاً  فوجـد العـرش ساق إلى فنظر رأسه آدم فرفع عرشي، ساق إلى فانظر آدم یا رأسك
 نســـاء ســـیدة وزوجتـــه فاطمـــة المـــؤمنین، أمیـــر طالـــب أبـــي بـــن علـــي اهللا، رســـول محمـــد اهللا إال إلـــه

: U فقـال ؟ هـؤالء مـن رب یـا: u آدم فقـال الجنـة، أهل شباب سیدا والحسین والحسن العالمین،
 السـماء وال والنـار الجنـة خلقـت وال خلقتـك مـا خلقـي ولـوالهم جمیـع ومـن منـك خیـر وهـم ذریتـك من

 وتمنـى الحسـد بعـین إلـیهم فنظـر جـواري، عـن فأخرجـك الحسـد إلیهم بعین تنظر أن فإیاك واألرض
 إلـى لنظرهـا حـواء على وتسلط عنها نهي التي الشجرة من أكل حتى الشیطان علیه فتسلط منزلتهم
 عــن U اهللا فأخرجهمــا آدم أكــل كمــا الشــجرة مــن أكلــت حتــى الحســد بعــین) علیهــا الســالم( فاطمــة

   )٢(.األرض" إلى جواره عن جنته وأهبطهما

 إلى أحوالهم والوصول تمني الحسد بنظر المراد "لعل ویعلق المجلسي على الروایة بقوله:
 ینبغي كان علیهما تعالى فضلهم اهللا بأن العلم مع األولى؛ ألنه ترك منهما ذلك وكان منازلهم،

   )٣(.علیهم" اهللا صلوات یتمنیا درجاتهم ال وأن والتسلیم الرضا مقام في یكونا أن لهما
 طالـب أبـي بـن علـي إلـى) وسـلم علیه وآلـه اهللا صلى( النبي "نظر :قال أنه t ذر أبي عن -٢١
u ســــید وهــــذا األرضــــین، وأهــــل الســــماوات أهــــل اآلخــــرین مــــن وخیــــر األولــــین خیــــر هــــذا: فقــــال 

  )٤(الوصیین". وسید الصدیقین
 أبـي بـن لعلـي) وسـلم وآلـه علیـه اهللا صـلى( اهللا رسـول قـال: آبائـه أنـه قـال عـن الرضـا عن - ٢٢
  )٥(كافر. إال فیه یشك ال البشر خیر أنت علي یا: u طالب
حبسه اهللا في بطن الحوت إلنكاره والیة علـي بـن  uأن نبي اهللا یونس "ومن ضالالتهم:  - ٢٣

 )٦"(أبي طالب ولم یخرجه حتى قبلها.
  

                                                 
  ).٢٦/٢٨١بحار األنوار: المجلسي ( )١(
  ).٢٦/٢٧٣المصدر السابق ( )٢(
  ).٢٦/٢٧٣المصدر السابق ( )٣(
  )٢٦/٣٠٩بحار األنوار: المجلسي  ( )٤(
  )٢٦/٣٠٦المصدر السابق ( )٥(
 ).٢٦/٣٣٣المصدر السابق ( )٦(



 

١٦٨ 

األشجار وأینعت الثمار، وبهم تجري األنهار، وبهـم ینـزل  تثمر أ األئمةبومن خرافاتهم أنه  - ٢٤
  )١(غیث السماء، وینبت عشب األرض، ولوالهم ما ُعبد اهللا.

والمرسلین علیهم السالم ما أرسلهم اهللا تعالى تبین أن األنبیاء  هذه الروایات المزعومة
لتبلیغ الناس الدین، وتوحید اهللا تعالى وعبادته، بل بزعمهم أرسلهم اهللا تعالى؛ لغایة واحدة وهي 

  تبلیغ الناس والیة األئمة، فمن أخذ بها نجح وأفلح، ومن أنكرها خاب وخسر.
 مــن المخلوقــات ســائر مــن أفضــل عشــر االثنــي األئمــةو  rالنبــي  أنوخالصــة مــا ســبق   
هو صحابي جلیـل لـه مـن  tعلي بن أبي طالب وغیرهم، و  والمالئكة السابقین واألوصیاء األنبیاء

الفضــائل الكثیــرة الثابتــة فــي الســنة، والتــي ال یجــرؤ مســلم یــؤمن بــاهللا والیــوم األخــر أن ینكرهــا، أمــا 
والمرسـلین علـیهم السـالم، وأنـه  األنبیـاءعلى جمیع المخلوقات ومـن بیـنهم  األئمةو  tتفضیل علي 

لــوالهم مــا خلــق اهللا تعــالى الخلــق كمــا تــزعم هــذه الروایــات، فلــیس فیــه دلیــل ال فــي الكتــاب وال فــي 
كلهــا باطلـة مــن بــاب الكــذب واالفتــراء و  ،السـنة، ســوى أدلــة الشــیعة المتمثلـة فــي الروایــات المزعومــة

  .والضالل والعیاذ باهللا

    
   

                                                 
 ).١/١١٢الكافي في األصول: الكلیني()١(
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  ملطلب الثانيا
  األنبياءعلى  األئمةيف تفضيل  علماء الشيعةأقوال 

على  األئمةأخذ علماء الشیعة تلك الروایات التي ذكرت في المطلب األول في تفضیل 
علماءهم ومراجعهم المعتمدة عندهم، والرسل ونسجوا علیها عقائدهم وهذه طائفة من أقوال  األنبیاء

  هو مذهب غالة الروافض. األنبیاءعلى  األئمةوتفضیل 

  كانوا ثالث فرق: األئمةعلى  األنبیاءن الشیعة في مسألة تفضیل أاألشعري  ویبین
أم ال یجوز ذلك وهم ثالث  األنبیاءواختلفت الروافض في األیمة هل یجوز أن یكونوا أفضل من "

  فرق:
أفضل منهم  األنبیاءبل  األنبیاءمنهم یزعمون أن األیمة ال یكونون أفضل من  :فالفرقة األولى

  ر أن بعض هؤالء جوزوا أن یكون األیمة أفضل من المالئكة.غی
والمالئكة وأنه ال یكون أحد أفضل من  األنبیاءمنهم یزعمون أن األیمة أفضل من  :والفرقة الثانیة

  األیمة، وهذا قول طوائف منهم.
أفضل من  ة یزعمون أن المالئكة واألنبیاءاإلماممنهم وهم القائلون باالعتزال و  :والفرقة الثالثة

  )١(." والمالئكة األنبیاءاألیمة وال یجوز أن یكون األیمة أفضل من 
  :والرسل األنبیاءه مجموعة من أقوال علماء تؤكد انهم یقدمون ویفضلون األئمة على وهذ

 األنبیاءعلى  –علیهم السالم  – األئمةتفضیل  "مسألة المیالني  السحیني علي الشیعيیقول  -١
أو هذا  مطروحة في كتب أصحابنا منذ قدیم األیام، ولهم على هذا القول –علیهم السالم  –

  )٢(".االعتقاد أدلتهم الخاصة

یمكن االستدالل لتفضیل األئمة سالم علله علیهم على األنبیاء بوجوه كثیرة، منها  "وأضاف
   الوجوه األربعة اآلتیة:

  .rوالنبي المؤمنین رأمی نمسألة المساواة بی: األول الوجه

    تشبیه أمیر المؤمنین باألنبیاء السابقین. جه الثاني:وال

    .لقاًطإلى اهللا م قالخلب أحن علي و: كالوجه الثالث
                                                 

 ) .٤٨مقاالت اإلسالمیین: األشعري (ص )١(
) مركــــز األبحــــاث العقائدیــــة، ٧،(صالسالم:عليالسحینيالمیالنيمعلیهیــــاءالسالمعلىاألنبماألئمة علیهتفضــــیل  )٢(

 ـ.ه١٤٢١الطبع: ایران، قم، الطبعة األولى سنة 



 

١٧٠ 

  .)١("يدالمه فابع: صالة عیسى خلرال الوجه

 األئمةیقول السید أمیر محمد الكاظمي القزویني في كتابه الشیعة في عقائدهم وأحكامهم " -٢
  .)٢("األنبیاءمن أهل البیت علیهم السالم أفضل من 

وهو أحد أعوان الخمیني: "وأئمتنا االثنا عشر علیهم  )٣(ویقول آیة اهللا السید عبد الحسین -٣
صلى اهللا علیهم وسلم ولعل أحد أسباب  األنبیاءباستثناء خاتم  األنبیاءالسالم أفضل من جمیع 

  .)٤(ذلك هو أن الیقین لدیهم أكثر"
یة في اإلماماألنوار النعمانیة  مبینًا رأي  كتابه في )٥(الشیعي ویقول نعمة اهللا الجزائري -٤

: "اعلم أنه ال خالف بین أصحابنا رضوان اهللا علیهم في أشرفیة األئمةو  األنبیاءالمفاضلة بین 
علیهم السالم لألخبار المتواترة، وٕانما الخالف في أفضلیة أمیر المؤمنین  األنبیاءنبینا على سائر 

  .)٦("ما عدا جدهم األنبیاءالطاهرین علیهم السالم على  األئمةو 

                                                 
  ).٨صالسالم: المیالني(م علیهیاء السالم على األنب ماألئمة علیه) تفضیل ١(
 .٢) بدون دار نشر، ط٧٣) الشیعة: القزویني (ص٢(
) هو عبد الحسین عالم دین ومجتهد شیعي معروف، ولد في شیراز، مركز محافظة فارس جنوبي ایران سنة ٣(

م، كان والده السید محمد تقي بن هدایة اهللا مرجعًا كبیرا في شیراز، اما اسرته فهي من االسر المعروفة في ٩١٣
ا كان یتمتع به من الذكاء وانهى مرحلة محافظة فارس، انهى مرحلة المقدمات في الدراسات في سن الطفولة، لم

السطوح واصبح امامًا لمسجد باقر خان في شیراز، واخذ یمارس االرشاد، وله الكثیر من المؤلفات منها ما هو 
باللغة العربیة ومنها ما هو باللغة االنجلیزیة، ومنها باللغة االلمانیة ومنها باللغة االوردویة، وفي تلك المؤلفات 

م. انظر ١٩٨١عین، القصص العجیبة، الذنوب الكبیرة، المعا االیمان، وغیرها الكثیر، توفي سنة صالة الخاش
م، ١/٣/٢٠١٣شبكة المعلومات العالمیة، موقع الموسوعة الحرة، االلكتروني، قسم االعالم والتراجم، بتاریخ 

http://ar.wikipedia.org 
 م.١٩٨٩،  ) دار التعارف/ بیروت، لبنان، ط٤٦) الیقین ( ص ٤(
نعمة اهللا بن السید عبد اهللا بن السید محمد الموسوي الجزائري، عالم شیعي، ولد في الصباغیة، وهي قریة  )٥(

قرى الجزائر ودرس فیها، ثم انتقل إلى الحوزة العلمیة، وقرأ على علمائها، وله مؤلفات كثیرة منها: األنوار 
ة، وشرح توحید الصدوق، وشرح روضة الكاف الكبیر وغیرها، توفي النعمانیة، وهو أشهر كتبه، والتحفة في الصال

)، واألنوار النعمانیة نعمة اهللا بن السید ٨/٣٩هـ . انظر: األعالم: الزركلي (١١١٢من شوال سنة  ٢٣لیلةالجمعة 
 هـ١،١٤٢٩) دار الكوفة، ودار القارئ، بیروت، لبنان ط١/٣عبد اهللا بن السید محمد الموسوي الجزائري (

 م.٢٠٠٨
 ).٢١_٢/٢٠األنوار النعمانیة: الجزائري ( )٦(

http://ar.wikipedia.org


 

١٧١ 

ما خال أولي العزم فإنهم أفضل  األنبیاءوذهب جماعة إلى أنهم أفضل من باقي "ویقول 
علیهم السالم على أولي  األئمةإلى أفضلیة ، وبعضهم إلي المساواة، وأكثر المتأخرین األئمةمن 

  .)١( "العزم وغیرهم، وهو الصواب

سوى  األنبیاء) أفضل وأشرف من جمیع األئمةوغنهم (أي "كما یذكر محمد باقر المجلسي:  -٥
  .)٢( نبینا صلوات اهللا علیه وعلیهم"

 األنبیاءاالثنا عشر أفضل من سائر المخلوقات من  األئمةویذكر الحر العاملي قائًال: " -٦
  .)٣( واألوصیاء السابقین والمالئكة وغیرهم"

الخمیني ومن یشایعه في هذا العصر كما قّرر ذلك في  هیجاهر ب ذيال وه االعتقادوهذه  -٧
یسلك وهو بذلك  :األنبیاءل الخمیني أئمة الشیعة على جمیع فضوی كتابه الحكومة اإلسالمّیة

على أنبیاء اهللا و رسله، فیقول:  األئمةفي التشیع في تفضیل  –غالة الروافض  - مسلك الغالة 
  .)٤(إن من ضرورات مذهبنا أن ألئمتنا مقاما ال یبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل""

بعـث اهللا rلما توفي رسـول اهللا  -)رضي اهللا عنها( –ویذكر الخمیني أیضًا: "عن فاطمة 
  .)٥( مالئكة یكلمونها ویسلونها، وكان علي یكتب ما یقول الملك"لها ثالثة 

كتعــالیم القــرآن ال تخــص جــیًال خاصــًا، وٕانمــا هــي تعــالیم  األئمــةوقــال أیضــًا: " إن تعــالیم 
  .)٦(للجمیع في كل عصر ومصر إلى یوم القیامة"

المهـــدي الـــذي أبقـــاه اهللا ســـبحانه وتعـــالى ذخـــرًا مـــن أجـــل البشـــریة،  اإلمـــامویقـــول أیضـــًا: "ف
ســــیعمل علــــى نشــــر العدالــــة فــــي جمیــــع أنحــــاء العــــالم، وســــینجح فیمــــا أخفــــق فــــي تحقیقــــه جمیــــع 

  .)٧("األنبیاء

                                                 
 ).١/٢١المصدر السابق ( )١(
طهران  -، دار الكتب االسالمیة  ) تحقیق: السید جعفر الحسیني٢/٢٩٠مرآة العقول: محّمد باقر المجلسي ( )٢(

 هـ، باب الفرق بین الرسول والنبي والمحدث. ١٤١٠
) ١٥٢في معرفه احوال االئمه علیهم السالم: نور الدین الصفاقسي المالكي ابن الصباغ (ص الفصول المهمه )٣(

 م.١٩٨٨هـ ١٤٠٩، ٢دار االضواء بیروت، ط
 ) .٥٢انظر: الحكومة اإلسالمیة ص( )٤(
 ).١٠٥تعریف الشیعة اإلثني عشریة: الرقب(ص )٥(
 ).١١٢المصدر السابق (ص )٦(
 ).                   ١٠٥الرقب (صتعریف الشیعة اإلثني عشریة:  )٧(



 

١٧٢ 

جمیعـــًا مـــن أجـــل إرســـاء قواعـــد  األنبیـــاءویقـــول الخمینـــي عـــن الغائـــب المنتظـــر: "لقـــد جـــاء 
الـذي جـاء إلصـالح البشـریة لـم یـنجح فـي  األنبیـاءلنبي محمـد خـاتم العدالة لكنهم لم ینجحوا حتى ا

  )١(."ذلك، وٕان الشخص الذي سینجح في ذلك هو المهدي المنتظر

بعدم تبلیغ الرسالة كما ینبغي یقول: "وواضح أن النبي لو كـان rبل ویتهم الخمیني النبي 
هــذا المجــال لمــا نشــبت فــي البلــدان ة طبقــًا لمــا أمــر اهللا بــه وبــذل المســاعي فــي اإلمامــقــد بلــغ بــأمر 

اإلســـالمیة كـــل هـــذه االختالفـــات والمشـــاحنات والمعـــارك، ولمـــا ظهـــرت خالفـــات فـــي أصـــول الـــدین 
  .)٢(وفروعه"

(ع) من آل  األئمةة بفضل اإلمامقد قطع قوم من أهل ":أوائل المقاالتفي  )٣(العكبريویقول  -٨
  )٤(."محمد على سائر من تقدم من الرسل واألنبیاء سوى نبینا محمد

وهذا الذي ذهب إلیه علماء الشیعة كفر باهللا وباإلسالم وهذه طائفة من أقوال علماء السنة 
    والرسل: األنبیاءتبین حكم من فضل األئمة على 

اهللا حتــــى المالئكــــة  خلــــقأفضــــل مــــن جمیــــع  األنبیــــاءأن " قــــال األلوســــي رحمــــه اهللا فــــي 
وال یمكن أن یستوي غیر النبي في الثواب والقرب والمنزلة عند اهللا تعالى، فضال عن أن  المقربین،

یكـــون أفضـــل منـــه. وهـــذا هـــو مـــذهب أهـــل الحـــق وجمیـــع فـــرق اإلســـالم إال المعتزلـــة فـــي المالئكـــة 
ولهــم فــي هــذه المســالة تنــازع وتخــالف كثیــر فیمــا بیــنهم،  ،األطهــار األئمــةیــة فــي اإلمامالمقــربین، و 

ولكنهم أجمعوا على أن األمیر أفضل من غیر أولي العزم من الرسل واألنبیاء، ولـیس بأفضـل مـن 
وأمــا غیــره مــن ســائر أولــي العــزم فقــد توقــف فیــه بعضــهم كــابن ، علیــه وعلــیهم الســالم خــاتم النبیــین

األئمة، وأن من قال لهم وهذا مخالف لما ورد عن  نه مساوٍ المطهر الحلي وغیره، ویعتقد بعضهم أ

                                                 
 ).١٠٧المصدر السابق (ص )١(
  م.١٩٨٧هـ ١٤٠٨،  ١) دار عمار، ط٥٥انظر: كشف األسرار: الخمیني(ص )٢(
محب الدین عبد اهللا بن الحسین بن ابي البقاء الحنبلي العكبري البغدادي الفقیه المحدث النموي، اخذ  النحو  )٣(

مشایخ عصره ببغداد، یحكى انه عمي بصره في ایام صباه، وكان مكبًا على تحصیل عن ابن الخشاب وغیره في 
العلم، وكان ینظم الشعر وصنف العدید من الكتب منها: التبیان في اعراب القرآن المعروف بتركیب أبي البقاء، 

 .١ـهـ. انظر الكني وااللقاب، ج٦١٦وشرح المفصل والمقامات ودیوان المتنبي، توفي ببغداد سنة 
 ).٤٢أوائل المقاالت: العكبري (ص )٤(



 

١٧٣ 

أحــب إلــى اهللا  األنبیــاءعــن الصــادق مــا یــنص علــى أن  بأبویــهوروى ابــن ، غیــر ذلــك فهــو ضــال
  . )١("تعالى من علي

 ةاألئمَوَكَذِلَك َنْقَطُع ِبَتْكِفیِر ُغَالِة الرَّاِفَضِة ِفي َقْوِلِهْم: ِإنَّ ولذلك قال القاضي عیاض: "
  . )٢("  األنبیاءَأْفَضُل ِمَن 

كونه أفضل منهم  األنبیاءمحمد بن عبد الوهاب أن "من اعتقد في غیر  اإلماموقد ذكر 
  .)٣("ومساوًیا لهم فقد كفر"، وقد نقل اإلجماع على ذلك غیر واحد من العلماء

 

  
   

                                                 
مختصر التحفة االثني عشریة، أّلف أصله باللغة الفارسیة: عالمة الهند شاه عبد العزیز غالم حكیم الدهلوي  )١(

هـ) الشیخ الحافظ غالم محمد بن محیي الدین بن عمر  ١٢٢٧) نقله من الفارسیة إلى العربیة: (سنة ١٠٠(ص
هـ) عالمة العراق محمود شكري األلوسي، حققه وعلق حواشیه: محب  ١٣٠١به: (سنة األسلمي، اختصره وهذ

 .هـ ١٣٧٣الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة، عام النشر: 
 .)٢/٦١٦(،)٢/٢٩٠الشفا بتعریف حقوق المصطفى: القاضي عیاض ( )٢(
) نقًال عن: رسالة في الرد على الرافضة: ١/١٤٠( أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثني عشریة: القفاري )٣(

 ).٢٩محمد بن عبد الوهاب (ص



 

١٧٤ 

  الثالثاملطلب 
  األنبياءعلى  األئمةيف تفضيل  علماء الشيعة مؤلفات

للتأكید على أفضلیة  ،في مؤلفاتهموفصول  أبواب أو ،الشیعة مجموعة كتب مستقلةكتب 
  :)١(ومن أهم هذه المؤلفات األنبیاءعلى  األئمة

المتوفى  ،طالب عبید اهللا بن أبي زید أحمد بن یعقوب بن نصر االنباري ألبي -التفضیل  .١
 .  ه ٣٥٦سنة 

 ..القزویني  هویه مالفارس بن حاتم بن  -التفضیل  .٢
لحلي صاحب للحسن بن سلیمان بن خالد ا - األنبیاء ىعلعلیهم السالم  األئمةتفضیل  .٣

 . مختصر بصائر الدرجات 
للسید هاشم  -الخاتم صلوات اهللا علیه وعلى آله الذي هو أشرف الخالئق وأفضلهم  .٤

 .  ه ١١٠٧المتوفي سنة  ،البحراني
للمولي محمد  -علیهم السالم  األنبیاءعلیهم السالم على غیر جدهم من  األئمةتفضیل  .٥

سنة  المتوفىكاظم بن محمد شفیع الهزار جریبي الحائري صاحب كتاب ( البراهین الجلیة ) 
 .  ه ١٢٣٢

) ٧ذكره . النجاشي في كتابه ( ،للشیخ المفید -علیهم السالم على المالئكة  األئمةتفضیل  .٦
 .وصاحب إیضاح المكنون 

 ،للشیخ میرزا یحیى بن محمد شفیع االصفهاني -علیهم السالم على المالئكة  األئمةتفضیل  .٧
  . ه ١٣٢٥سنة  ١٣٢٥والمتوفى سنة  )األكبرصاحب كتاب ( تعیین الثقل 

المتوفى  ،للشیخ أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي - uتفضیل أمیر المؤمنین  .٨
 .مطبوع  ، ه ٤٤٩سنة 

 األدیب ،الرمانيالحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد اهللا  ألبي - uتفضیل علي   .٩
ترجم له القفطي في ( إنباه الرواة ) وعدد كتبه  ، ه ٣٨٤المتوفى سنة  ،يالنحوي المعتزل

 .وعد منها هذا الكتاب ،الكثیرة واألدبیةالكالمیة 
المتوفى  ،للعالمة السید هاشم البحراني -عل أولي العزم من الرسل  uتفضیل علي  .١٠

 .  ه ١٠٧١سنة 
وتفضیل أوالده  ،على غیر النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم uتفضیل أمیر المؤمنین  .١١

المتوفى  ،للسید محمد بن العالمة السید دلدار علي النقوي اللكهنوي - على أوالد الشیخین 
   .على بعض العامة المعاصرین له ألفه رداً  ، ه ١٢٨٤سنة 

                                                 
 انظر المكتبة الشیعیة اإللكترونیة، المكتبة العقائدیة االلكترونیة، موسوعة الرد على الشیعة اإللكترونیة. )١(



 

١٧٥ 

 - على من عدا خاتم النبیین صلى اهللا علیه وآله وسلم  uتفضیل أمیر المؤمنین  .١٢
حكى عنه الشیخ سلیمان بن علي بن  ، ه ١١١١المتوفى سنة  ،للعالمة محمد باقر المجلسي

 .سلیمان في كتابه ( عقد الالل في فضائل النبي واالل علیهم السالم ) 
والمرسلین  األنبیاءعین على جمیع متفضیل نبینا محمد وآله الطاهرین صلوات اهللا علیهم أج .١٣

 .للشیخ محمد بن عبد علي بن عمد بن أحمد آل عبد الجبار القطیفي  -
للمولى محمد مسیح  -تفضیل النبي وآله الطاهرین علیهم السالم على المالئكة المقربین  .١٤

فیه لقول الفخر الرازي : إن الملك  ،تعرض ، ه ١١٢٧المتوفى سنة  ،بن إسماعیل الفسوي
 واآللضل من البشر . ثم وجه كالمه بعدم إرادته العموم حیث إن دلیله خاص بغیر النبي أف

 .علیهم السالم 
للسید الشریف المرتضى علم الهدى أبي  -الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة علیهم السالم  .١٥

علیهم  األئمةأثبت فیها تقدیم  ، ه ٤٣٦المتوفى سنة  ،القاسم علي بن الحسین الموسوي
 ،صلى اهللا علیه واله وسلم األنبیاءالسالم وتفضیلهم على جمیع الخالئق عدا جدهم خاتم 

 .المرتضى) رسائل الشریفوالرسالة مطبوعة ضمن (
والمرسلین علیهم  األنبیاءعلى سائر  uمنهاج الحق والیقین في تفضیل أمیر المؤمنین  .١٦

المعاصر لوالد الشیخ البهائي  ،الحائري للسید ولي بن نعمة اهللا الحسیني الرضري -السالم 
من كتب الفریقین ورتبه  uوالبراهین على تفضیل أمیر المؤمنین  األدلةفیه  عجم ،العاملي

 .على عدة مطالب 
والمرسلین سوى  األنبیاءعلى سائر  uالمنهج القویم في تفضیل الصراط المستقیم علي  .١٧

من أفاضل  ،للشیخ مهذب الدین أحمد -وسلم ذي الفضل العمیم  نبینا صلى اهللا علیه وآله
  .  ه ١١٠٤المتوفى سنة  ،تالمذة الحر العاملي

 .  ه ١١٠٧هاشم البحراني، المتوفى سنة  :األنبیاءعلى  األئمةكتاب تفضیل  .١٨
(ت  علیاشه فتحمن تألیف فارسي یدعى  "األئمةتفضیل القائم المهدي على سائر  .١٩

 .) هـ١٢٥٠
 ،مركزعليالسحینيالمیالني :السالمم علیهیاء السالم على األنب علیهماألئمة تفضیل  .٢٠

 .ـه١٤٢١: األبحاث العقائدیة، ایران، قم، الطبعة األولى سنة الطبع
: العالمة الحلي، تحقیق حسین الدركامي، uكشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین  .٢١

 إعداد مركز األبحاث العقائدیة. ،سلسلة الكتب العقائدیة
: الشـیخ المفیـد محمـد بـن محمـد بـن نعمـان العكبـري البغـدادي، uفضل أمیـر المـؤمنین  .٢٢

 تحقیق علي مدرسي الكعبي.
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علــیهم الصــالة والســالم مــن اســم  األئمــةبصــائر الــدرجات: الحــر العــاملي، بــاب ممــا عنــد  .٢٣
 اهللا األعظم وعلم الكتاب.

دیــة إعــداد مركــز األبحــاث ، سلســلة الكتــب العقائ)١(آیــة المباهلــة: علــي الحســیني المیالنــي .٢٤
 .ومركز األبحاث العقائدیة: إیران، قم ،العقائدیة

أهــــم منــــاظرات الشــــیعة فــــي شــــبكات االنترنــــت، المجلــــد األول بحــــوث  :انظــــر االنتصــــار .٢٥
بحـــوث فـــي المـــنهج العـــاملي، سلســـلة كتـــب  –تمهیدیـــة: قصـــة الشـــیعة فـــي شـــبكات الحـــوار 

 إعداد مركز األبحاث العقائدیة. ظراتالمنا
ة والقیادة: السید مجتبـي الموسـوي الـالري، ترجمـة: كمـال الشـید، مركـز اإلمامس في درو  .٢٦

 الغدیر للدراسات اإلسالمیة، بدون معلومات طبع.
محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ابــن المعلــم أبــي  :أوائــل المقــاالت فــي المــذاهب والمختــارات .٢٧

، ٢دار المفید للطباعـة والنشـر، ط ،عبد اهللا، العكري البغدادي، تحقیق: إبراهیم األنصاري،
 واألنبیاء. األئمةباب القول في المفاضلة بین  هـ، وقد عقد بابًا سماه،١٤١٤

صححه وعلق علیه ، للشیخ المفید محمد بن النعمان العكبري البغدادي :االختصاص .٢٨
منشورات جماعة ، ورتب فهارسه السید محمود الزرندي المجرمي، علي أكبر الغفاري

  قم المقدسة.–ن في الحوزة العلمیة المدرسی
، وقــد عقــد الكلینــي أبــواب ووضــع تحــت كــل بــاب روایــات للكلینــي :الكــافياألصــول فــي  .٢٩

  .سماء هذه األبوابأوهذه بعض  األنبیاءعلى  األئمةمزعومة على أئمتهم للتبریر بأفضلیة 
v باب أن االرض ال تخلو من حجة  
v أحدهما الحجة ال رجالن لكانإرض باب أنه لو لم یبق في األ  
v  األئمةباب فرض طاعة.  
v  على خلقه وجل عزشهداء اهللا  األئمةباب في أن.  
v  علیهم السالم هم الهداة األئمةباب أن.  
v  علیهم السالم والة أمر اهللا وخزنة علمه األئمةباب أن  

                                                 
ني، فوالده هو نور هـ، ینتسب لعائلة المیال١٣٦٧ولد في مدینة النجف بجنوب العراق في شهر رمضان سنة  )١(

الدین المیالني الذي كان إمام العتبة الحسینیة، ومن كبار رجال الدین بكربالء، بعدما اكمل دراسته هاجر الى 
مدینة النجف الكمال دروسه في الفقه واالصول، فلم یحضر اال قلیًال حتى اضطر الى مغادرة العراق كسائر 

مركز الحقائق االسالمیة ، ومن أشهر مؤلفاته: تشیید المراجعات وتغنید رجال الین االیرانیین، اسس في مدینة قمم 
المكابرات، شرح منهاج الكرامة في معرفة االمامة، الرسائل العشر في االحادیث الموضوعة في كتب السنة 

اجم ، بتاریخ انظر شبكة المعلومات العالمیة، موقع الموسوعة الحرة، االلكتروني، قسم االعالم والتر . وغیرها الكثیر
 http://ar.wikipedia.orgم، ١/٣/٢٠١٣

http://ar.wikipedia.org
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v  في أرضه وأبوابه التي منها یؤتى وجل عزخلفاء اهللا  السالم علیهم األئمةباب أن.  
v  وجل عزعلیهم السالم نور اهللا  األئمةباب أن.  
v  هم أركان االرض األئمةن أباب.  
v  وصفاته اإلمامباب نادر جامع في فضل.  
v  مر وهم الناس المحسودون الذین ذكرهم اهللا علیهم السالم والة األ األئمةباب أنU. 
v  علیهم السالم هم العالمات التي ذكرها اهللا  األئمةن أبابU في كتابه.  
v  علیهم السالم األئمةفي كتابه هم  وجل عزالتي ذكرها اهللا  اآلیاتباب أن.  
v  باب ما فرض اهللاU  علیهم السالم األئمةورسوله صلى اهللا علیه وآله من الكون مع.  
v  علیهم السالم األئمةن أهل الذكر الذین أمر اهللا الخلق بسؤالهم هم أباب.  
v  علیهم السالم األئمةباب أن من وصفه اهللا تعالى في كتابه بالعلم هم.  
v  علیهم السالم األئمةن الراسخین في العلم هم أباب.  
v  قد أوتوا العلم واثبت في صدورهم األئمةن أباب.  
v  علیهم السالم األئمةباب في أن من اصطفاه اهللا من عباده وأورثهم كتابه هم.  
v  لإلمامن القرآن یهدي أباب.  
v  علیهم السالم األئمةفي كتابه  وجل عزباب أن النعمة التي ذكرها اهللا.  
v األئمةاب أن المتوسمین الذین ذكرهم اهللا تعالى في كتابه هم ب.  
v علیهم السالم األئمةعمال على النبي صلى اهللا علیه وآله و باب عرض األ.  
v باب أن الطریقة التي حث على االستقامة علیها والیة عليu.  
v  معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف المالئكة األئمةباب أن.  
v  علیهم السالم ورثة العلم، یرث بعضهم بعضا العلم األئمةباب أن.  
v  واالوصیاء الذین من قبلهم األنبیاءورثوا علم النبي وجمیع  األئمةن أباب.  
v  وجل. علیهم السالم عندهم جمیع الكتب التي نزلت من عند اهللا عز األئمةن أباب..  
v  نهم یعلمون علمه كلهأعلیهم السالم و  األئمةال إباب انه لم یجمع القرآن كله.  
v  علیهم السالم من اسم اهللا االعظم األئمةباب ما أعطى.  
v  علیهم السالم األنبیاءمن آیات  األئمةباب ما عند.  
v  علیهم السالم یزدادون لنفد ما عندهم األئمةن أباب لوال.  
v  علیهم السالم یعلمون جمیع العلوم التي خرجت إلى المالئكة و... األئمةباب أن  
v باب نادر فیه ذكر الغیب.  
v  علیهم السالم إذا شاؤوا أن یعلموا علموا األئمةباب أن.  
v  نهم ال یموتون اال باختیار منهمأیهم السالم یعلمون متى یموتون، و عل األئمةباب أن.  
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v  نه ال یخفى علیهم .أا یكون و علیهم السالم یعلمون علم ما كان وم األئمةباب أن  
v  اال أمره أن یعلمه أمیر المؤمنین  لم یعلم نبیه علماً  وجل عزباب أن اهللا.  
v  علیهم السالم األئمةباب جهات علوم.  
v  كل امرئ بما له وعلیه خبرواألعلیهم السالم لو ستر علیهم  األئمةن أباب.  
v  علیهم السالم في أمر  األئمةلى إ باب التفویض إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و

  .الدین
v  بمن یشبهون ممن مضى وكراهیة القول فیهم بالنبوة األئمةباب في أن.  
v  الذي كان قبله اإلمامجمیع علم  اإلمامباب وقت ما یعلم  
v باب انه من عرف امامه لم یضره تقدم هذا االمر او تأخر.  
v ن االمر قد صار الیهأمتى یعلم  اإلمامن أب في با.  
v  علیهم السالم األئمةمام من أال إال یغسله  اإلمامن أباب.  
v  رواحهم وقلوبهم علیهم السالمأو  األئمةباب خلق أبدان.  
v فیسألونه عن  اإلمامم أن یأتوا باب أن الواجب على الناس بعد ما یقضون مناسكه.  
v  علیهم السالم باألخبارتدخل المالئكة بیوتهم وتطأ بسطهم وتأتیهم  األئمةباب أن.  
v  علیهم السالم انهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود  األئمةباب في.  
v  علیهم السالم األئمةال ما خرج من عند إمن الحق في ید الناس  ءشينه لیس أباب.  
v لإلمامرض كلها باب أن األ u.  
"  فــروخ بـن الحسـن بـن محمــد جعفـرأبـو :rآلمحمـد فضــائل فـي الكبـرى الـدرجات بصـائر .٣٠

  هـ.١٣٦٢- طهران إیران،ط: األعلمي ـ "الصفار

وقد عقد الصفار في كتابه أبوابًا، ووضع تحت كل باب مجموعة من الروایات والتي تؤكد اعتقاد  
 من عناوین األبواب: مجموعةوهذه  األنبیاءالشیعة بأفضلیة األئمة على 

v  ن المالئكة تدخل منازلهم ویطوف أو  األئمةباب في.  
v  خزان اهللا في السماء  نهمأ األئمةباب في.  
v  علیهم السالم عرض علیهم ملكوت  نهأ األئمةباب في.  
v  الرسل. ولى العزم منأورثوا علم  نهمأ األئمةباب في  
v  مر أمن  ءشي األئمةباب ماال یحجب من.  
v  خباره إ علم السماء و  األئمةباب ماال یحجب عن.  
v  رض والجنة والنار وات واألاالسم فى بما األئمةباب في علم.  
v  في لیلة الجمعة من العلم  األئمة یزاد ماباب.  
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v  نجیل اإلة و االتور  فى بماحكامه أمیر المؤمنین بأباب قول.  
v  ة االتور  األنبیاءولین كتب من كتب األ األئمة عند ماباب.  
v  لواح إلى آل محمد فیه كیفیة وصول األ یبین ماباب.  
v  نهم الراسخون في العلم أعلیهم السالم  األئمةباب في.  
v  اهللا االعظم. نهم اعطوا اسمأعلیهم السالم  األئمةباب في  
v  میر المؤمنین أباب فيu  یهم أولوا العزم أو.  
v  فضل من موسى والخضر أباب في ائمة علیهم السالم.  
v  عظم أنهم یخاطبون ویسمعون الصوت ویأتهم صور أباب في.  
v  ترایا له جبرئیل ومیكائیل و نهأ اإلمامباب في....  
v  في الكتاب والسنة من ... لیس ما اإلمامباب ما یلهم  
v  ضمار وحدیث النفس.یعرفون اإل نهمأ األئمةباب في  
v  فعالهم وسرهم أیخبرون شیعتهم ب نهمأ األئمةباب في.  
v  نفسهم أضمارهم وحدیث إیخبرون شیعتهم ب األئمةباب في.  
v  تيأینهم یعملون من أعلیهم السالم  األئمةباب في .  
v  یعرفون من یمرض من شیعتهم  نهمأ األئمةباب في.  
v  نهم یعرفون علم المنایا والبالیا أعلیهم السالم  األئمةباب في.  
v  نهم یحیون الموتى ویبرؤن أعلیهم السالم  األئمةباب في.  
v  اهللا ذنإحیوا الموتى بأعلیهم السالم  األئمةن أباب في.  
v  یعرفون من یدخل علیهم بالخیر والشر  األئمةباب في.  
v  عن  ورثوه ماصول العلم أعندهم  نأ األئمةباب في.  
v  الكتاب والسنة  فى ماعندهم جمیع  األئمةباب في.  
v  ن یعلم العلم أن شاء إنه أب اإلمامباب في.  

 علیهم السالم لیس افتراءً  والرسل األنبیاءتفضیل الشیعة لألئمة على وخالصة األمر أن 
المنهج العلمي الموضوعي في ت بالتزم الباحثة براء وبما أن م منهلشیعة مما هأو رمي اعلیهم 

 يلئال یقال إنن ت روایاتهم وأقوال علماؤهم ومؤلفاتهمنقلفقد عرض عقائد الشیعة من مصادرهم 
   .بالحدس والتخمین بدل االستدالل وٕابراز الدلیل تعمل
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على األولیاء كما  األنبیاءمتفقون على تفضیل شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه اهللا: "یقول 
  َوَقْد اتََّفَق َسَلُف اْألُمَِّة َوَأِئمَُّتَها َوَساِئرُ وقال ")١(".اتفق على ذلك سائر علماء المسلمین

  

  )٢("َأْفَضُل ِمْن اْألَْوِلَیاِء الَِّذیَن َلْیُسوا بأنبیاء األنبیاءَأْوِلَیاِء اللَِّه َتَعاَلى َعَلى َأنَّ  
على درجة واحدة من الفضل والمكانة، بل بعضهم أفضل  ااألطهار لیسو  األنبیاءوهؤالء 

ْلنَا َبْعَضُهْم  ":من بعض، فقد جعلهم اهللا تعالى درجات وفي ذلك یقول القرآن الكریم ُسُل َفضَّ تِْلَك الرُّ
ْلنَا َبْعَض النبيني عىل َبْعٍض َوآَتْينَا َداُووَد َزُبوراً ویقول أیضًا: "  ).٢٥٣ :البقرة ("َعَىل َبْعضٍ   ("َوَلَقْد َفضَّ

  .)٥٥:اإلسراء 
والمرسلین، أنه لم یبعث نبي قط  األنبیاءسید الرسل وأفضل rومما یدلل على أن محمدًا   
خذ اهللا تعالى علیه العهد والمیثاق إن أدرك محمدًا في حیاته لیؤمنن به، ولیكونن من أإال وقد 

، وفي ذلك یقول اهللا rأنصاره وأتباعه فهذا من أعظم الشواهد على جلیل قدره، وعظیم فضله 
U" : ٌََق ملَِا َمَعُكْم َلتُْؤِمنُنَّ بِِه َوإِْذ َأَخَذ اهللاَُّ ِميَثاَق النَّبِيَِّني مل ا آَتْيتُُكْم ِمْن كَِتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمعَ  ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَىل َذلُِكْم إِْرصِ نَّ ُرصُ اِهِدينَ َوَلَتنْ آل ("ُكْم ِمَن الشَّ

  .)٨١عمران: 
  وجاء في السنة:

ــ": rقولــه  -١ ــةِ َأَن ــْوَم اْلِقَیاَم ــِد آَدَم َی ــیُِّد َوَل ــرُ  ،ا َس ــُه اْلَقْب ــْن َیْنَشــقُّ َعْن ُل َم ُل  ،َوَأوَّ ــاِفٍع َوَأوَّ ُل َش َوَأوَّ
 )٤(."َأَنا َسیُِّد الَقْوِم َیْوَم الِقَیاَمةِ ،وفي روایة أخري")٣("ُمَشفَّعٍ 

ــَرَة، َأنَّ َرُســوَل اِهللا : rوفــي صــحیح مســلم قــال  - ٢ ــاَل: rَعــْن َأِبــي ُهَرْی ــى َق ــْلُت َعَل ــاء" ُفضِّ  األنبی
: ُأْعِطیــُت َجَواِمــَع اْلَكِلــِم، َوُنِصــْرُت ِبالرُّْعــِب، َوُأِحلَّــْت ِلــَي اْلَغَنــاِئُم، َوُجِعَلــْت ِلــَي اْألَْرُض َطُهــ ورًا ِبِســتٍّ

  )٥(.ًة، َوُخِتَم ِبَي النَِّبیُّوَن "َوَمْسِجًدا، َوُأْرِسْلُت ِإَلى اْلَخْلِق َكافَّ 

                                                 
الصفدیة: تقي الدین أبو الَعباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن  )١(

)المحقق : محمد رشاد سالم، مكتیة ابن تیمیة، مصر، الطبعة : الثانیة، ١/٢٤٨تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (
 هـ.١٤٠٦

 ).١١/٢٢١مجموع الفتاوى:ابن تیمیة ( )٢(
 ).٦٠٠٤یوم القیامة، رقم (  r، باب مكانته rأخرجه مسلم في صحیحه،كتاب فضائل النبي )٣(
، رقم [ِإنَّا َأْرَسْلنا ُنوحًا ِإلى َقْوِمِه]أخرجه البخاري في صحیحه،كتاب أحادیث األنبیاء باب قول اهللا تعالى)٤(
)٣٣٤٠.( 
 ).٥٢٣أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب المساجد ومواضع الصالة، رقم ( )٥(



 

١٨١ 

َأَنـا َسـیُِّد َوَلـِد آَدَم َیـْوَم الِقَیاَمـِة : «rَعْن َأِبي َسِعیٍد، قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه وفي سنن الترمذي  - ٣
ُه ِإالَّ َتْحـَت ِلـَواِئي، َوَأَنـا َوَال َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء الَحْمِد َوَال َفْخـَر، َوَمـا ِمـْن َنِبـيٍّ َیْوَمِئـٍذ آَدَم َفَمـْن ِسـَوا

ُل َمْن َتْنَشقُّ َعْنُه اَألْرُض َوَال َفْخرَ    )١(.»َأوَّ

والرسل بعد ذلك متفاضلون ، األنبیاءوأخیرًا فقد أجمعت األمة على أن الرسل أفضل من 
 وهؤالء هم، ونوح وٕابراهیم وموسى وعیسى rفیما بینهم وأفضل الرسل واألنبیاء خمسة هم: محمد 

  أولو العزم من الرسل.
صاحب المقام المحمود واللواء المقصود یوم القیامة وجمیع r وأفضل الرسل هو محمد   
وأفضل الخلق بعد األنبیاء والمرسلین  ،والمرسلین تحت لوائه كما مر في األحادیث آنفاً  األنبیاء

:" ما rللحدیث الذي یرویه اإلمام الطبراني، قال رسول اهللا  tهو سیدنا أبو بكر الصدیق 
  .  ٢طلعت الشمس وال غربت بعد النبیین على رجل أفضل من أبي بكر "

وأن ما ذهب إلیة الشیعة عبارة عن خرافات وخزعبالت اخترعتها نفوسهم المریضة  
  .لماء األمةمخالفین بذلك نصوص القرآن الظاهرة وأحادیث النبي الصریحة، وٕاجماع ع

وأمیر المؤمنین من بعد رسول اهللا علیه الصالة والسالم أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنه، 
ثم عمر الفاروق من بعده ثم عثمان ثم علّي رضي اهللا عنهم أجمعین، وما مضى النبي صلى اهللا 

تولیة علیه وسلم على إمامة أحد بعده وتولیت إذا لو نّص على ذلك لظهر واشتهر كما اشتهرت 
  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم سائر والته وكما اشتهر كل أمر خطیر.

وٕاذا ثبت أن اإلمامة لم تثبت نصًا ألحد وّل أنها ثبت اختیارًا، ثم المسلمون أجمعوا على 
إمامة أبي بكر رضي اهللا عنه وانقادوا بأجمعهم من غیر مخالفة وكذلك جرى األمر في زمن عمر 

هللا عنهم ومعاویة وٕان قاتل علیًا فإنه كان ال ینكر إمامته وال یدعیها لنفسه وعثمان وعلي رضي ا
  وٕانما كان یطلب قتلة عثمان رضي اهللا عنه.

                                                 
) حكم األلباني: ٣١٤٨أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة بني إسرائیل، رقم ()١(

 صحیح.
 من حدیث أبي الدراء، وأخرجه أیضًا في كتاب فضائل ٢١٢أخرجه بنحوه عبد بن حمید في مسنده ورقمه  )٢(

، ولفظه في مسند عبد بن حمید: عن أبي الدرداء أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم قال: "ما ٥٠٨الصحابة رقمه 
طلعت الشمس وال غربت على أحد أفضل، وأخیر من أبي بكر، إال أن یكون نبي" وقال الطبراني في األوسط 

عنه أبو عل النیسابوري والدارقطني  ) وهو حدیث موضوع فإن فیه إسماعیل بن یحیى، قال٩/٤٤ومجمع الزوائد (
  ).١/١٥٣والحاكم: "كذاب"، وقال صالح جزرة "كان یضع األحادیث" انظر: المیذان (



 

١٨٢ 

فخیر الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
تشهیًا منهم وٕانما قدموا من ، إذ المسلمون كانوا ال یقدمون لإلمامة أحدًا أجمعینرضي اهللا عنهم 

  .)١(قدموه العتقادهم كونه أفضل وأصلح لإلمامة من غیره

ویقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم في أبي بكر وعمر: "هذان سیدا كهول أهل الجنة من 
  .)٢(األولین واآلخرین إال النبیین والمرسلین"

                                                 
لمنع األدلة في قواعد أهل السنة والجماعة، عبد الملك بن عبداهللا بن موسى بن محمد الجویني، أبو المعالي،  )١(

 .١م، ط١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ٢لبنان ط -حسن محمود، نشر عالم الكتب تحقیق: فوتیة
) من حدیث علي بن أبي طالب، وقال عنه ٣٦٦٥) من حدیث أنس ابن مالك، و(٣٦٤٦أخرجه الترمذي رقم ( )٢(

یضعف في الحدیث ولم یسمع علي بن  الترمذي في سننه حسن غریب من هذا الوجه فیه الولید بن محمد الموقري
) ال نعلمه یروي عن جابر عن علي إال ٤/٣٦٠الحسین من علي. وقال عنه البزاز في االحكام الشرعیة الكبرى (

) لیس بمحفوظ من حدیث عبید اهللا وري عن جماعة من ٢/٣٤٥( من هذا الوجه، والعقیلي في الضعاف الكبیر
  ) غریب جدًا.٣٠/١٧٦٧نه ابن عساكر في تاریخ دمشق (الصحابة من غیر هذا الطریق، وقال ع



 

١٨٣ 

  ةـاخلامت
ال إلــــه إال أنــــت ســــبحانك ، اللهـــم لــــك الحمــــد كمــــا ینبغـــي لجــــالل وجهــــك وعظــــیم ســـلطانك  

  وعلى آله وصحبه أجمعین. rوالصالة والسالم على نبیك ورسولك محمد 

فـإن ، وحسبي أنـي بـذلت فـي هـذا البحـث ُقصـارى ُجهـدي، فإني ال أدعي الكمال واإلحاطة  
وٕان أخطــأت فهــو مــن نفســي ومــن ، فلــه الفضــل والمنــة والحمــد، مــن اهللا تعــالى وحــدهأصــبت فهــو 

  واستغفر اهللا وأتوب إلیه.، الشیطان ورسوله منه براء

  وقد قسمت البحث إلى قسمین:

  .ةإلیها الباحث تالقسم األول: أهم النتائج التي توصل

  وهذا عرض ألبرز نتائج البحث التي توصلت إلیها.

ألن عقائــــد الشــــیعة ، ومراحــــل التطــــور العقــــدي، مــــرتبط بــــأطوار نشــــأتهمتعریــــف الشــــیعة  -١
ـــك ، وهـــذا مـــا تؤیـــده أقـــوال الشـــیعة أنفســـهم، وأفكارهـــا فـــي تغیـــر وتطـــور مســـتمر وعلـــى ذل

، yفالتعریف المختار للشیعة هو: "اسم لكل مـن فّضـل علیـًا علـى الخلفـاء الراشـدین قـبلهم
  یرهم باطلة".ورأى أن أهل البیت أحق بالخالفة وأن خالفة غ

 ومرت بمراحل عدیدة.، بل أخذت طورًا زمنیاً ، الشیعة لم تظهر فجأة -٢

هـذا باطـل فالتشـیع  وكالمهمهو أول من وضع بذرة التشیع،  rالشیعة بأن الرسول  تعتقد -٣
 .rظهر متأخرًا بعد عصر النبي 

وترجــع ، أحــادیثهموأصــًال ثابتــًا تــدور علیــه ، ة ركنــًا مــن أركــان الــدیناإلمامــاعتبــر الشــیعة  -٤
فهـــي ُشـــغلهم ، واعتبروهـــا مـــن األمـــور التـــي ال یســـع المكلـــف الجهـــل بهـــا، إلیهـــا عقائـــدهم

 ومن أهم األسس العقائدیة عندهم.، ومركز بحوثهم، الشاغل

اعتقدت الشـیعة فـي العصـمة بأنهـا قـوة فـي العقـل تمنـع صـاحبها مـن مخالفـة التكلیـف مـع  -٥
ألن مــا یلــزم لإلمــام یلــزم ، أنهــا واجبــة األنبیــاء قدرتــه علــى مخالفتــه. وعقیــدتهم فــي عصــمة

 ة لطف عام.اإلمامو ، للنبي من باب أولى. فالنبوة لطف خاص

الشـــیعة بـــأن لألنبیـــاء خصـــائص منهـــا العصـــمة والمعجـــزة لألنبیـــاء وغیـــر ذلـــك مـــن  تعتقـــد -٦
 .األنبیاءالصفات الالئقة بهم فهم بذلك یتفقون مع أهل السنة في صفات 



 

١٨٤ 

معصـوم كـالنبي وجعلـوه عالمـًا للغیـب وأوردوا الكثیـر مـن الروایـات  اإلمامأن  تعتقدالشیعة  -٧
 المفتراة الملیئة بالكذب واالفتراء.

بـل غـالى بعضـهم وجعـل ، الشیعة بـأن لإلمـام خصـائص ووظـائف مثـل النبـي تمامـاً  تعتقد -٨
 بمرتبة أعلى من النبي. اإلمام

جمــاع المســلمین، وصــار لهــم فــي مخــالف إلیــة اإلمامالشــیعة عنــد الســنة النبویــة المطهــرة  -٩
السنة مفهوم خاص، فالسنة عنـدهم: كـل مـا یصـدر عـن المعصـوم مـن قـول، أو فعـل، أو 

وعلــى  عشــر الــذین یؤمنــون بهــم. األئمــة االثنـي، و rتقریـر، ویقصــدون بالمعصــوم: النبــي 
 ذلك فقد أنكـروا السـنة النبویـة بمفهومهـا عنـد أهـل السـنة والجماعـة، ویعتمـدون علـى أقـوال
األئمة وأفعالهم وتقریراتهم، كما أنهم یردون كتب أهـل السـنة التـي بـین أیـدي المسـلمین وال 

ُیعــدانهما  اللــذانیعتبرونهــا وال یقرونهــا، وعلــى رأس هــذه الكتــب صــحیحي البخــاري ومســلم 
، وال یقبلــون مشــینةمــن الكتــب الملیئــة بالخرافــات واألســاطیر، ویتهجمــون علیهمــا بعبــارات 

  الواردة فیهما إال بالقلیل وألجل المجادلة والعناد فقط.باألحادیث 

واللعـن  علـى الشـتم rیة في أمهـات المـؤمنین وأقـارب الرسـول اإلمامعقیدة الشیعة  تقوم  - ١٠
  والتكفیر.

هم طائفــة مــن الروایــات  تعقیــد ىوالرســل ونســجوا علــ األنبیــاءالشــیعة األئمــة علــى  تفضــل - ١١
ك نصــــوص القــــرآن الظــــاهرة وأحادیــــث النبــــي وأقــــوال علمــــاءهم ومــــراجعهم، مخــــالفین بــــذل

  .الصریحة، وٕاجماع علماء األمة

  القسم الثاني: التوصیات:

ى الكتــاب الكــریم والســنة النبویــة أوصــي إخــواني المســلمین طلبــة العلــم الشــرعي بــالرجوع إلــ -١
  مرجعین ومصدرین أساسیین في تلقي العقیدة الصحیحة.

وأن ، كــل مــن كــان لــه قلــب وحــب وانتمــاء للعقیــدة اإلســالمیة أن یكــون جنــدیًا لهــا يأوصــ -٢
 یقف على ثغر من ثغورها.

ـــع  -٣ أوصـــي جـــامعتي اإلســـالمیة أن ُتـــدرس مســـاق خـــاص بالشـــیعة كمتطلـــب جـــامعي لجمی
 الطلبة في الجامعة.

 أوصي الباحثین في قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة لدراسة باقي عقائد الشیعة. -٤

 صي األساتذة الكرام بتألیف وكتابة كتب وأبحاث عن عقائد الشیعة.أو  -٥

 أوصي بتزوید مكتبة الجامعة اإلسالمیة بالمزید من كتب العقیدة والسیما كتب الشیعة. -٦



 

١٨٥ 

فأسـأل اهللا أن یعفـو ، هذه هي أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها مـن خـالل بحثـي
  ا كتبت یوم فقري وحاجتي.وان ینفعني بم، وأن یغفر خطئي، عن زللي

وأســأله تعــالى أن یجعلنــا هــداة ُمهتــدین غیــر ، وفــي الختــام: أشــكره تعــالى علــى منــه وكرمــه  
  ضالین وال مضلین.

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  الفهارس العامة
  
  
  

  أوال: فهرس اآلیات القرآنیة.
  ثانیا: فهرس األحادیث النبویة.

  ثالثا: فهرس األعالم.
  فهرس المصادر والمراجع. رابعًا:

  .فهرس الموضوعاتخامسا: 
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  أوال: فهرس اآلیات القرآنیة
 رقم الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة الكریمة م
الِّنيَ  َغْريِ اْملَغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال  .١  ٣٩ ٧ الفاتحة الضَّ
 ٤١ ٤٤ البقرة َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكمْ  .٢
  ٤٥ ١٢٤ البقرة ال َينَاُل َعْهِدي الظَّاملِِنيَ  .٣
ِرينَ  .٤ ابَِني َوُحيِبُّ اْملُتَطَهِّ   ٥٢ ٢٢٢ البقرة إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ التَّوَّ
  ٥٩ ٥-١ البقرة َال َرْيَب فِيهِ امل * َذلَِك الْكَِتاُب  .٥
ِق  .٦ ْرشِ ْمِس ِمَن اْملَ   ٦٠ ٢٥٨ البقرة َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللاََّ َيْأِيت بِالشَّ
  ٧٠ ٢٥٨ البقرة َأَملْ َتَر إَِىل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيمَ  .٧
اِحلاِت  .٨ ِ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ   ٧٧ ٢٥ البقرة َوَبرشِّ
نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوًال ِمنُْهْم َيْتُلو َعَليِْهْم  .٩ َربَّ

 آَياتَِك 

  ٧٨ ١٢٩ البقرة

  ٩٥ ٢٣ البقرة َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللاَِّ َعَلْيُكْم َوَما َأْنَزَل َعَلْيُكمْ  .١٠
ُه بَِكلَِامٍت  .١١   ١٢٣ ١٢٤ البقرة َوإِْذ اْبتََىل إِْبَراِهيَم َربُّ
ا  .١٢   ١٢٤ ١٣٢ البقرة إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َوَوىصَّ ِهبَ
ْلنَا َبْعَضُهْم َعَىلٰ َبْعضٍ ٱتِْلَك  .١٣ ُسُل َفضَّ   ١٦٢ ٢٥٣ البقرة لرُّ
يَن ِعنَْد اهللاِ اِإلْسَالمُ  .١٤   ١٤ ١٩ آل عمران إِنَّ الدِّ
  ١٤ ٨٥ آل عمران َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقبََل  .١٥
ُقوا .١٦   ٣٣ ١٠٣ آل عمران َواْعَتِصُموا بَِحبِْل اهللاَِّ َمجِيعًا َوال َتَفرَّ
  ٤٥ ٣٣ آل عمران إِنَّ اهللاََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيمَ  .١٧
  ٤٥ ١٦١ آل عمران َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُغلَّ  .١٨
  ٦٣ ٣٣ آل عمران إِنَّ اهللاََّ اْصَطَفى َءاَدَم َوُنوحاً  .١٩
بِْبُكمُ  .٢٠ بُِعوِين ُحيْ   ٨٠ ٣١ آل عمران ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُحتِبُّوَن اهللاََّ َفاتَّ
  ٨٣ ١٣٧ آل عمران َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُِكْم ُسنٌَن َفِسُريوا ِيف اْألَْرضِ  .٢١
ٌد إِالَّ َرُسوٌل  .٢٢ مَّ   ١٠٨ ١٤٤ آل عمران َوَما ُحمَ
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ْريِ َأينِّ َأْخُلُق لَُكْم ِمَن الطِِّني  .٢٣   ١٤٩ ٤٩ آل عمران َكَهْيَئِة الطَّ
  ١٦٦ ٨١ آل عمران َوإِْذ َأَخَذ اهللاَُّ ِميَثاَق النَّبِيَِّني ملََا آَتْيتُُكمْ  .٢٤
  ١٨٠ ٨١ آل عمران َوإِْذ َأَخَذ اهللاَُّ ِميَثاَق النَّبِيَِّني ملََا آَتْيتُُكمْ  .٢٥
ُسوَل َفُأولئَِك َمَع  َوَمنْ  .٢٦   ٤١ ٦٩ النساء الَِّذيَن َأْنَعمَ ُيطِِع اهللاََّ َوالرَّ
  ٤١ ١٤ النساء َوَمْن َيْعِص اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلهُ  .٢٧
يَن َوُمنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَىل  .٢٨ ِ   ٧٩ ١٦٥ النساء ُرُسًال ُمبَرشِّ
ٍة بَِشِهيٍد  .٢٩   ٧٩ ٤٢- ٤١ النساء َوِجْئنَا بَِك َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ أمَّ
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاََّ  .٣٠   ٨٠ ٨٠ النساء َمْن ُيطِِع الرَّ
َوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى .٣١   ٩٥ ٨٠ النساء َوَما َينطُِق َعِن اْهلَ
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاََّ  .٣٢   ٨٠ ٨٠ النساء َمْن ُيطِِع الرَّ
َعَل اهللاَُّ  .٣٣ ْؤِمنَِني َسبِيالً َوَلْن َجيْ   ١٥٦ ١٤١ النساء لِْلَكافِِريَن َعَىل اْملُ
اُموَن َعَىل النَِّساءِ  .٣٤ َجاُل َقوَّ   ١٥٧ ٣٤ النساء الرِّ
  ١٢٩ ٦٧ المائدة َواهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  .٣٥
ْغ َما ُأنِزَل إَِليَْك  .٣٦ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ   ٦٩ ٦٧ المائدة َيا َأهيُّ
َا  .٣٧ بَِّك َيا َأهيُّ ْغ َما ُأنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ   ٧٤ ٦٧ المائدة الرَّ
ُكْم إِنَّهُ  .٣٨ ائِيَل اْعُبُدوا اهللاََّ َريبِّ َوَربَّ   ٧٥ ٧٢ المائدة َيا َبنِي إِْرسَ
  ٧٩ ٤٨ المائدة َفاْحُكْم َبْينَُهْم بَِام َأنَزَل اهللاَُّ  .٣٩
ْغ َما ُأنِزَل  .٤٠ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ بَِّك َيا َأهيُّ   ٩٦ ٦٧ المائدة إَِليَْك ِمن رَّ
َام َولِيُُّكْم اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُواإ .٤١   ١٢٤ ٥٥ المائدة  ِنَّ
ْغ َما ُأْنِزَل إَِليَْك  .٤٢ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ   ١٢٨ ٦٧ المائدة يا َأهيُّ
ُلُق ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ بِإِْذِين  .٤٣   ١٤٩ ١١٠ المائدة َوإِْذ َختْ
اطِي ُمْسَتِقيًام  .٤٤ بُِعوهُ  َوَأنَّ َهَذا ِرصَ   أ ١٥٣ األنعام َفاتَّ
ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا .٤٥   ١١ ١٥٩ األنعام إِنَّ الَِّذيَن َفرَّ
  ١١ ١٦٥ األنعام ُقْل ُهَو الَقادُِر َعَىل َأْن َيْبَعَث َعَليُْكْم َعَذاًبا .٤٦
  ١١ ٦٥ األنعام َعَليُْكْم َعَذاًباُقْل ُهَو الَقادُِر َعَىل َأْن َيْبَعَث  .٤٧
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  ٣٨ ٨٧- ٨٤ األنعام َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكال  َهَدْينَا .٤٨
  ٣٩ ٩٠ األنعام ُأولئَِك الَِّذيَن َهَدى اهللاَُّ َفبُِهداُهُم اْقَتِدهْ  .٤٩
ةَ  .٥٠ ْكَم َوالنُُّبوَّ   ٤٥ ٨٩ األنعام ُأوَلئَِك الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َواْحلُ
ُْم َال  .٥١ ُه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقولُوَن َفإِهنَّ   ٦٧ ٣٣ األنعام َقْد َنْعَلُم إِنَّ
ُتنَا آَتيْنَاَها إِْبَراِهيَم َعَىل َقْوِمهِ  .٥٢   ٧٠ ٨٣ األنعام َوتِْلَك ُحجَّ
ينَ  .٥٣ ِ   ٧٦ ٤٨ األنعام َوما ُنْرِسُل اْملُْرَسلَِني إِالَّ ُمَبرشِّ
لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن اهللاَِّ َوال َأْعَلُم ال َأُقوُل  .٥٤

 اْلَغْيَب 

  ١٤٦ ٥٠ األنعام

  ١٤٨ ٥٩ األنعام َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إِالَّ َيْعَلُمَها .٥٥
  ١٦٢ ٨٦- ٨٤ األنعام َوَوَهْبنا َلُه إِْسحاَق َوَيْعُقوَب  .٥٦
يَّ  .٥٧ ُسوَل النَّبِيَّ اْألُمِّ الَِّذي الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

 َجيُِدوَنهُ 

  ٣١ ١٥٧ األعراف

نَا  .٥٨ نَا َظَلْمنَا َأنُفَسنَا َوإِْن َملْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَمحْ   ٥٢ ٢٣ األعراف َقاال َربَّ
  ٦٣ ١٤٤ األعراف َقاَل َيا ُموَسى إِّين اْصَطَفْيتَُك َعَىل النَّاسِ  .٥٩
  ٦٥ ١٤٤ األعراف َقاَل َيا ُموَسى إِينِّ اْصَطَفْيتَُك َعَىل  .٦٠
  ٦٨ ٦٢- ٦١ األعراف َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِيب َضالَلٌة َوَلكِنِّي .٦١
  ٦٩ ٩٣ األعراف َفَتَوىلَّ َعنُْهْم َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكمْ  .٦٢
هُ  .٦٣   ٧٥ ٦٥ األعراف اْعُبُدوا اهللاََّ َما َلُكْم ِمْن إِلٍه َغْريُ
ائِيَل  .٦٤   ٧٥ ١٣٨ األعراف اْلَبْحَر َفأََتْوا َعَىل َقْومٍ َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِْرسَ
ٌ َما ُهْم فِيِه َوَباطٌِل َما َكاُنوا  .٦٥ إِنَّ َهُؤَالِء ُمَتربَّ

 َيْعَمُلونَ 

  ٧٥ ١٣٩ األعراف

َلُكمْ  .٦٦ ا َوُهَو َفضَّ   ٧٥ ١٤٠ األعراف َقاَل َأَغْريَ اهللاَِّ َأْبِغيُكْم إَِهلً
ْريِ َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب  " .٦٧   ١٤٦ ١٨٨ األعراف الْستَْكَثْرُت ِمْن اْخلَ
ء .٦٨   ١٣٦ ١٤٥ األعراف  ََتْبنَا َلُه ِيف اْألَْلَواح ِمْن ُكّل َيشْ
ى .٦٩ ى َحتَّ   ٥٣ ٦٨- ٦٧ األنفال َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن لَُه َأْرسَ
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ى .٧٠   ٦٨ ٦٨- ٦٧ األنفال َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن لَُه َأْرسَ
  ٧٧ ٤٢ األنفال لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة َوَحيْيى َمْن َحيَّ َعنْ  .٧١
َس ُبنَْياَنُه َعَىل َتْقَوى .٧٢   أ ١٠٩ التوبة َأَفَمْن َأسَّ
َالةَ  .٧٣   ١٤ ٥ التوبة َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا .٧٤ َ   ٩٦ ٣٢- ٣١ التوبة اختَّ
  ٧٧ ٢ یونس َأكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا َأْن َأْوَحْينا إِىل َرُجلٍ  .٧٥
ْجَس َعَىل الَِّذيَن َال َيْعِقُلونَ  .٧٦ َعُل الرِّ   ١٢٥ ١٠٠ یونس َوَجيْ
  ٣٣ ٤٣ هود َقاَل َسآِوي إَِىل َجَبٍل َيْعِصُمنِي .٧٧
  ٥٢ ٤٧ هود َقاَل َربِّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسأَلََك َما َليَْس  .٧٨
  ٥٨ ٥١ هود َيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِري .٧٩
َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إَِىل َقْوِمِه إِينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمبٌِني  .٨٠

 أ

  ٥٩ ٢٦- ٢٥ هود

َ َأَخاُف َعَليُْكمْ  .٨١ َ َأَراُكم بَِخْريٍ َوإِينِّ   ٥٩ ٨٣ هود إِينِّ
  ٧٠ ٣٢ هود َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَاَقاُلوا َيا ُنوُح َقْد  .٨٢
ُمَك ِمن َتْأِويِل  .٨٣ َتبِيَك َربَُّك َوُيَعلِّ َوَكَذلَِك َجيْ

 األََحاِديِث 

  ٤٥ ٦٧ یوسف

  ٦٠ ١٠٨ یوسف ُقْل َهِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاَِّ َعَىل  .٨٤
  ١٤٩ ٣٨ الرعد اهللاَِّ َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأْن َيْأِيتَ بِآَيٍة إِال بِإِْذِن  .٨٥
باُل  .٨٦ ْت بِِه اْجلِ َ   ١٦٥ ٣١ الرعد َوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسريِّ
  ١٦٥ ٥٠ إبراهیم  اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت .٨٧
لِنيَ  .٨٨   ١١ ١٠ الحجر َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِيف ِشيَِع األَوَّ
ْئ ِعَبادِي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر  .٨٩ ِحيمُ َنبِّ   ٢٢ ٤٩ الحجر الرَّ
ِف إِْبَراِهيمَ  .٩٠   ٢٢ ٥١ الحجر َوَنبِّْئُهْم َعْن َضيْ
ِديَّةٍ  .٩١   ٢٢ ٥١ الحجر َوإِينِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم ِهبَ
ا َسْبَعُة َأْبَواٍب  .٩٢   ١٠٢ ٤٤ الحجر َهلَ



 

١٩١ 

 رقم الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة الكریمة م
ًة َقانًِتا هللاَِِّ َحنِيًفا .٩٣   ٦٥ ١٢١- ١٢٠ النحل  إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ
ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  .٩٤   ٧٠ ١٢٥ النحل َوَجاِدْهلُ
َل  .٩٥ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ   ٧٤ ٤٤ النحل َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ
ةٍ  .٩٦ ا ِمن َبْعِد ُقوَّ َوالَ َتُكوُنوْا َكالَّتِي َنَقَضْت َغْزَهلَ

 َأنَكاًثا

  ١٠١ ٩٢ النحل

َمَواِت َواألَْرِض ُقْل ال َيْعَلُم َمْن ِيف  " .٩٧ السَّ
 اْلَغْيَب إِالَّ اهللاَُّ 

  ١٤٦ ٦٥ النحل

  ١٦٣ ٨٩ النحل َوِجْئنا بَِك َشِهيدًا َعىل هُؤالءِ  .٩٨
  ٤٩ ٧٥- ٧٣ اإلسراء َوإِْن كاُدوا َلَيْفتِنُوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْينا إَِليَْك  .٩٩

ى َنْبَعَث َرُسوًال  .١٠٠ بَِني َحتَّ   ٦٩ ١٥ اإلسراء َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
ْلنَا َبْعَض النبيني عىل َبْعضٍ  .١٠١   ١٨٠ ٥٥ اإلسراء َوَلَقْد َفضَّ
َام َأَنا َبَرشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِيلَّ  .١٠٢   ١٨٠ ١١٠ الكهف ُقْل إِنَّ
ِه َفْليَْعَمْل  .١٠٣   ٥٨ ١١٠ الكهف َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ
يَن  .١٠٤ ِ   ٧٧ ٥٦ الكهف َوُمنِْذِرينَ َوَما ُنْرِسُل اْملُْرَسلَِني إِالَّ ُمَبرشِّ
ُرُج ِمْن َأْفَواِهِهمْ  .١٠٥ ْت َكلَِمًة َختْ   ١٤٣ ٥ الكهف َكُربَ
ُمْ  .١٠٦   ١١ ٦٩ مریم ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيُّ
ُمْ  .١٠٧   ١٢ ٦٩ مریم ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيُّ
ُه كاَن  .١٠٨ َلصاً َواْذُكْر ِيف اْلكِتاِب ُموسى إِنَّ   ٣٠ ٥١ مریم ُخمْ
ُه كاَن صاِدَق  .١٠٩   ٣١ ٥٤ مریم َواْذُكْر ِيف اْلكِتاِب إِْسامِعيَل إِنَّ
ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن  .١١٠

ْلنَا َمعَ  ِة آَدَم َوِممَّْن َمحَ يَّ  ُذرِّ

  ٤٥ ٥٨ مریم

ُه َكانَ َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب  .١١١   ٦٥ ٤١ مریم إِْبَراِهيَم إِنَّ
َلًصا َوَكاَن  .١١٢ ُه َكاَن ُخمْ َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب ُموَسى إِنَّ

 َرُسوًال َنبِي ا

  ٦٥ ٥٢- ٥١ مریم

ُه َكاَن َصاِدَق  .١١٣   ٦٥ ٥٥- ٥٤ مریم َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب إِْسَامِعيَل إِنَّ



 

١٩٢ 

 رقم الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة الكریمة م
ُه َفَغَوى .١١٤   ٥٢ ١٢١ طه َوَعَىص َآَدُم َربَّ
ا َأْهَلْكنَاُهْم بَِعَذاٍب ِمْن َقبْلِهِ  .١١٥   ٧٩ ١٣٤ طه َوَلْو َأنَّ
ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة ِيف  .١١٦   ٧٩ ٢٦ طه َيا َداُووُد إِنَّ
  ١٣ ٢٥ األنبیاء َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي .١١٧
ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا  .١١٨   ٦٥ ٧٣ األنبیاء َوَأْوَحْينَا إَِليِْهمْ َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ
َوَلَقْد آَتْينَآ إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمن َقبُْل َوُكنَّا بِِه  .١١٩

 َعاملِِنيَ 

  ٦٩ ٥١ األنبیاء

ُهْم إَِلْيِه  .١٢٠ ْم َلَعلَّ َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا إِالَّ َكبًِريا َهلُ
 َيْرِجُعوَن َقاُلوا 

  ٦٩ ٦٧- ٥٨ األنبیاء

  ٧٥ ٢٥ األنبیاء َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسولٍ َوَما  .١٢١
ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا .١٢٢   ١٣٤ ٣٧ األنبیاء َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ
ُسوٍل َوَال  .١٢٣   ٢٤ ٥٢ الحج َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ
ُسوٍل َوَال َنبِيٍّ  .١٢٤   ٢٥ ٥٢ الحج َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ
  ٢٩ ٥٢ الحج َوُرُسالً َقْد َقَصْصناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسالً  .١٢٥
َلصًا َوكانَ  .١٢٦ ُه كاَن ُخمْ   ٣٠ ٥٢ الحج َواْذُكْر ِيف اْلكِتاِب ُموسى إِنَّ
  ٣١ ٥٢ الحج َوما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسول َوال َنبِىٍّ  .١٢٧
  ٢٢ ٤٤ المؤمنون ُثمَّ َأْرَسْلنا ُرُسَلنا َتْرتا .١٢٨
ُسوِل إِالَّ اْلَبالُغ اْملُبِنيُ  .١٢٩   ٧٥ ٥٤ النور َوما َعَىل الرَّ
ْفِك ُعْصَبٌة ِمنُْكمْ  .١٣٠   ١٠٥ ١٩- ١١ النور إِنَّ الَِّذيَن جاُؤ بِاْإلِ
ا .١٣١   ٥٢ ٧٠ الفرقان الَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلً
  ٥٨ ٩٠- ٨٢ الشعراء َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِيل َخطِيَئتِي .١٣٢
ُكمْ  .١٣٣ ُكْم بَِام َتْعَلُموَن َأَمدَّ ُقوا الَِّذي َأَمدَّ   ٥٩ ١٣٥- ١٣٢ الشعراء َواتَّ
  ٦٨ ١٠٧ الشعراء إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنيٌ  .١٣٤
  ٧٦ ٢١٤ الشعراء َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربَِني الشعراء .١٣٥
وِح ِمْن  .١٣٦ ُل املَْالئَِكَة بِاْلرُّ   ٥٧ ٢ النمل َأْمِرِه َعَىل ُينَزِّ



 

١٩٣ 

 رقم الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة الكریمة م
ٍة َرُسوًال َأِن ُاْعُبُدوا اهللاََّ  .١٣٧ َوَلَقْد َبَعْثنَا ِيف ُكلِّ ُأمَّ

 َواْجَتنُِبوا

  ٧٥ ٣٦ النمل

ى َوُهَو ُمْؤِمنٌ  .١٣٨ ن َذَكٍر َأْو ُأنثَ ا مِّ   ٧٧ ٩٧ النمل َمْن َعِمَل َصاِحلً
ْدُهَد  .١٣٩   ١٦٥ ٢٠ النمل َفَقاَل َما ِيلَ َال َأَرى اْهلُ
َبنَُّه َعذابًا َشِديداً  .١٤٠   ١٦٥ ٢١ النمل َألَُعذِّ
امِء َواْألَْرضِ  .١٤١   ١٦٥ ٧٥ النمل َوما ِمْن غائَِبٍة ِيف السَّ
  ١١ ٤ القصص إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال ِيف األَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيًَعا .١٤٢
  ١١ ١٥ القصص َوَدَخَل اَملِدينََة َعَىل ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهلَِها َفَوَجَد  .١٤٣
  ٥٢ ١٦ القصص َربِّ إِينِّ َظَلْمُت َنْفِيس َفاْغِفْر ِيل  .١٤٤
ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ  .١٤٥ طاِن إِنَّ يْ قاَل هذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 ُمبِنيٌ 

  ٥٣ ١٦- ١٥ القصص

ى .١٤٦   ٦٩ ٥٩ القصص َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّ
  ٧٤ ٣٩ العنكبوت اْتُل َما ُأوِحَي إَِليَْك ِمَن الْكَِتاِب  .١٤٧
ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا .١٤٨   ١٢ ٣٢ الروم ِمَن الَِّذيَن َفرَّ
  ٤٠ ٥٧ األحزاب إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه لََعنَُهمُ  .١٤٩
  ٥١ ٢١ األحزاب َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ  .١٥٠
  ٦٧ ٢٢ األحزاب َوَرُسولُهُ َوَصَدَق اهللاُ  .١٥١
َشى .١٥٢ ِفي ِيف َنْفِسَك َما اهللاَُّ ُمْبِديِه َوَختْ   ٦٨ ٣٧ األحزاب َوُختْ
ِفي ِيف َنْفِسَك َما اهللاَُّ ُمْبِديهِ  .١٥٣   ٦٩ ٣٧ األحزاب َوُختْ
الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساالَِت اهللاِ َوَخيَْشْوَنُه َوالَ  .١٥٤

 َخيَْشْونَ 

  ٧٤ ٣٩ األحزاب

ْؤِمنَِني ِمْن َأنُفِسِهمْ  .١٥٥   ١١٢ ٦ األحزاب النَّبِيُّ َأْوَىل بِاْملُ
  ١١٢ ٣١ األحزاب َوَمْن َيْقنُْت ِمنُْكنَّ هللاَِِّ َوَرُسولِهِ  .١٥٦
  ١٢٥ ٣٣ األحزاب َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ َوال َتَربَّْجنَ  .١٥٧
ْجَس  .١٥٨ َام ُيِريُد اهللاَُّ لِيُْذِهَب َعنُْكْم الرِّ   ١٢٥ ٣٣ األحزاب إِنَّ



 

١٩٤ 

 رقم الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة الكریمة م
  ١٦٢ ٧  األحزاب لنَّبِيّْنيَ ِميَثاَقُهمْ ٱَوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن  .١٥٩
َوِحيَل َبْينَُهْم َوَبْنيَ َما َيْشتَُهوَن َكَام ُفِعَل  .١٦٠

 بَِأْشَياِعِهمْ 
  ١١ ٥٤ سبأ

َوِحيَل َبْينَُهْم َوَبْنيَ َما َيْشتَُهوَن َكَام ُفِعَل  .١٦١
 بَِأْشَياِعِهْم ِمْن َقبُْل 

  ١٢ ٥٤ سبأ

  ١٦٥ ٣٢ فاطر ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْنا ِمْن ِعبادِنا .١٦٢
ْبَراِهيمَ  .١٦٣   ١١ ٨٣ الصافات َوإِنَّ ِمْن ِشيَعتِِه َإلِ
ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب  .١٦٤   ٥٢ ٢٤ ص َفاْسَتْغَفَر َربَّ
ُروا اْملِْحَراَب  .١٦٥ ْصِم إِْذ َتَسوَّ   ٥٣ ٢٤- ٢١ ص َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْخلَ
  ٦٥ ٤٨- ٤٥ ص واْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِيل  .١٦٦
  ٧٨ ٥٢ الشورى َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِرَنا .١٦٧
َع َلُكم ّمَن  .١٦٨ ٰ بِهِ ٱَرشَ   ١٦٢ ١٣ الشورى لِِديِن َما َوىصَّ
َ َلُكْم َبْعَض الَِّذي  .١٦٩ َتلُِفوَن فِيهَوِألَُبنيِّ   ١٦٣ ٦٣ الزخرف َختْ
  ١٦٦ ٤٥ الزخرف َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِمْن ُرُسلِنَا .١٧٠
  ١٦٢ ٣٥ األحقاف َفاْصِربْ َكام َصَربَ ُأوُلوا الَْعْزمِ  .١٧١
اُء َعَىل  .١٧٢ ٌد َرُسوُل اهللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ مَّ ُحمَ

ارِ   اْلُكفَّ

  ١٢٨ ٢٩ الفتح

١٧٣.  ْ  ٍ   ٤٠ ٦ الحجرات َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنَبَأ
وى ( .١٧٤ طُِق َعِن اْهلَ ) إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ٣َوما َينْ

 ُيوحى

  ٣٨ ٤-٣ النجم

َوى .١٧٥ طُِق َعِن اْهلَ   ٤٨ ٤-٣ النجم َوَما َينْ
َمُه َشِديُد الُْقَوى .١٧٦   ٥٧ ٤ النجم َعلَّ
َوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي  .١٧٧   ٦٧ ٤-٣ النجم ُيوَحىَوَما َينطُِق َعِن اْهلَ
  ١١ ٥١ القمر َوَلَقْد َأْهَلْكنَا َأْشيَاَعُكْم َفَهْل  .١٧٨
ونَ  .١٧٩ اِرسُ ْيَطاِن ُهُم اْخلَ   ٤٠ ١٩ المجادلة ال إِنَّ ِحْزَب الشَّ



 

١٩٥ 

 رقم الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة الكریمة م
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكمْ  .١٨٠   ٩٥ ٧ الحشر َوَما َآَتاُكُم الرَّ
يَِّني َرُسوًال  .١٨١ نُْهْم َيتُْلو ُهَو الَِّذي َبَعَث ِيف اْألُمِّ   ٧٨ ٢ الجمعة مِّ
بِريُ  .١٨٢   ٢٢ ٣ التحریم َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِين الَْعلِيُم اْخلَ
ُم َما َأَحلَّ اهللاَُّ لََك َتْبتَِغي  .١٨٣ رِّ َا النَّبِيُّ ِملَ ُحتَ َأهيُّ

 َمْرَضاَت 

  ٥٣ ١ التحریم

ِذيَن َكَفُروا  .١٨٤ َب اهللاَُّ َمثًَال لِلَّ   ١٠٦ ١٠ التحریم اِْمَرَأَة ُنوٍح َرضَ
َوى ( .١٨٥ طُِق َعِن اْهلَ ) إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ٣َوَما َينْ

 ُيوَحى

  ٤٨ ٤-٣ الحاقة

َل َعَلْينَا َبْعَض اْألََقاِويلِ  .١٨٦   ٤٨ ٤٧- ٤٤ الحاقة َوَلْو َتَقوَّ
ُر ( .١٨٧ ثِّ َا اْملُدَّ   ٧٧ ٢-١ المدثر )٢) ُقْم َفَأْنِذْر (١َيا َأهيُّ
  ٧٧ ٢-١ النبأ )٢) َعِن النََّبإِ الَعظِيِم(١َيَتَساَءُلوَن(َعمَّ  .١٨٨
  ٥٣ ١١-١ عبس َعَبَس َوَتَوىلَّ َأْن َجاءُه األَْعَمى َوَما .١٨٩
  ٦٨ ٢-١ عبس َعَبَس َوَتَوىلَّ َأن َجاءُه اْألَْعَمى .١٩٠
  ٧٤ ٢-١ عبس ) َأْن جاَءُه اْألَْعمى١َعَبَس َوَتَوىلَّ ( .١٩١
  ٦٨ ٢٤ التكویر اْلَغيِْب بَِضنِنيٍ َوَما ُهَو َعَىل  .١٩٢
  ٤٧ ٦ األعلى َسنُْقِرُئَك َفَال َتنَْسى إِالَّ َما َشاَء اهللاَُّ .١٩٣
ينَ  .١٩٤   ٥٨ ٥ البینة َوَما ُأِمُروا إِالَّ لِيَْعُبُدوا اهللاََّ ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ
١٩٥.  ْ َمُد َمل   ٧٥ ٤-١ اإلخالص ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد اهللاَُّ الصَّ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٩٦ 

  ثانیا: فهرس األحادیث النبویة
  رقم الصفحة  الحدیث  م
: ُأْعِطیُت َجَواِمَع اْلَكِلِم، .١ ْلُت َعَلى األنبیاء ِبِستٍّ   ١٨٠  " ُفضِّ
  ١٦٢  َأَنا َسیُِّد الَقْوِم َیْوَم الِقَیاَمةِ " .٢
  ١٠٥  َأُتْؤِذي َحِبیَبَة َرُسوِل اللَّهِ  .٣
  ١٠٤  إال طیباً  rإلیه، ولم یكن یحب رسول اهللا  rأحب نساء رسول اهللا  .٤
  ٩٥  أال إني ُأتیُت الكتاب ومثله معه .٥
  ١٤  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  .٦
  ٦١  َال َیْقِبُض َنِبی ا َحتَّى ُیَخیَِّرهُ  Uِإنَّ اللََّه  .٧
َم َعَلى اْألَْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد األنبیاءِإنَّ اللََّه َقْد  .٨   ٦٢  َحرَّ
 ،َفَقاَل ِإنَّ اللََّه ُیْقِرُئَك السََّالمَ  uَطلََّق َحْفَصَة َفَأتَاُه ِجْبِریلُ rَأنَّ النَِّبيَّ  .٩

  َوَیُقوُل ِإنََّها َلْزَوَجِتَك ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرِة َفَراِجْعَها
١٠٩  

َأْیَن َأَنا «َكاَن َیْسَأُل ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفیِه، َیُقوُل: rَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  .١٠
  »؟، َأْیَن َأَنا َغًدا؟َغًدا

١٠٠  

ْن َتْأُخُذوَن ِدیَنُكمْ  .١١   ١٣٤  ِإنَّ َهَذا اْلِعْلَم ِدیٌن، َفاْنُظُروا َعمَّ
  ١٨٠  َأَنا َسیُِّد الَقْوِم َیْوَم الِقَیاَمةِ  .١٢
  ١٨١  َأَنا َسیُِّد َوَلِد آَدَم َیْوَم الِقَیاَمِة وََال َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء الَحْمِد َوَال َفْخرَ  .١٣
ُل َمْن َیْنَشقُّ  .١٤   ١٦٢  َأَنا َسیُِّد َوَلِد آَدَم َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَأوَّ
ُل َمْن َیْنَشقُّ  .١٥   ١٨٠  َأَنا َسیُِّد َوَلِد آَدَم َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَأوَّ
  ١٣٦  ِإنِّي َتاِرٌك ِفیُكُم الثََّقَلْیِن ِكَتاَب اِهللا َوِعْتَرِتي َأْهَل َبْیِتي .١٦
  ٧٥  ِإنِّي َرَأْیُت ِفَي اْلَمَناِم َكَأنَّ ِجْبِریَل ِعْنَد َرْأِسي .١٧
  ٥٠  ِإنِّي َال َأُقوُل ِإالَّ َحق ا .١٨
  ١٠٥  »َواآلِخَرةِ ِإنِّي َألَْعَلُم َأنََّها َزْوَجُتُه ِفي الدُّْنَیا  .١٩
  ١٠٠  َأْیَن َأَنا الَیْوَم، َأْیَن َأَنا َغًدا .٢٠
  ١٣٤  ِإیًها َیا اْبَن الَخطَّاِب، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َما َلِقَیَك الشَّْیَطانُ  .٢١
ِبَبْیٍت ِمْن َقَصٍب، َال َصَخَب ِفیِه «َقاَل: َنَعْم » َخِدیَجَة؟ rَبشََّر النَِّبيُّ  .٢٢

  َوَال َنَصبَ 
١١٣  

  ٧٦  ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم َلَعلِّي َال َأَراُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذا .٢٣
  ١١٣  َخْیُر ِنَساِئَها َمْرَیُم ِبْنُت ِعْمَراَن َوَخْیُر ِنَساِئَها َخِدیَجُة ِبْنُت ُخَوْیِلدٍ  .٢٤



 

١٩٧ 

  رقم الصفحة  الحدیث  م
  ١١٢  َخْیُر ِنَساِئَها َمْرَیُم، َوَخْیُر ِنَساِئَها َخِدیَجةُ  .٢٥
  ١٥٧  اْلَقَلُم َعْن َثَالَثٍة: َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْستَْیِقَظ،ُرِفَع  .٢٦
  ١٤٠  ْدَعةً الَحْرَب خُ rَسمَّى النَِّبيُّ  .٢٧
  ٣٠  العلماء ورثة األنبیاء .٢٨
  ٢٨  َقاَل ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّه َكِم األنبیاء َقاَل ِماَئُة َأْلفٍ  .٢٩
  ١٣٩  َرِعیَِّتِه، اإلمام َراٍع َوَمْسُئولٌ ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن  .٣٠
  ١١٤  َكَمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِثیٌر، َوَلْم َیْكُمْل ِمَن النَِّساِء َغْیُر َمْرَیَم ِبْنِت ِعْمَرانَ  .٣١
  ٤٩  ُكْنُت َأْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َأْسَمُعُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ  .٣٢
  ٦٢  ال ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدقةً  .٣٣
  ١٠٥  َرَأْیُت َعاِئَشَة ِفي اْلَجنَِّة َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َبَیاضِ  َلَقدْ  .٣٤
  ٦٢  َلَقْد َرَأْیتُِني ِفي اْلِحْجِر َوُقَرْیٌش َتْسَأُلِني َعْن َمْسَرايَ  .٣٥
َلتْ  .٣٦ ِتي َكَما ُفضِّ َلْت َخِدیَجُة َعَلى ِنَساِء ُأمَّ   ١١٣  َلَقْد ُفضِّ
  ١٥٧  َأْمَرُهُم اْمَرَأةً َلْن ُیْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا  .٣٧
  ٦١  َلْن ُیْقَبَر َنِبيٌّ ِإالَّ  َحْیُث َیُموتُ  .٣٨
  ١٢٥  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الرِّْجسِ  .٣٩
، َما ِغْرُت َعَلى َخِدیَجَة، َهَلَكْت َقْبَل َأْن rَما ِغْرُت َعَلى اْمَرَأٍة ِللنَِّبيِّ  .٤٠

  َیَتَزوََّجِني
١١٣  

  ٤٩  ِبَقْوٍم َعَلى ُرُؤوِس النَّْخلِ rَمَرْرُت َمَع َرُسوِل اِهللا  .٤١
ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجرُ  .٤٢   ٨٣  َمْن َسنَّ ِفي اْإلِ
  ٦٣  َناِئَمٌة َعْیَناُه َوَال َیَناُم َقْلُبهُ rَوالنَِّبيُّ  .٤٣
  ٦٧  إسالمهوحین سأل هرقل ملك الروم أبا سفیان بن حرب قبل  .٤٤
  ٧٦  َوَصلُّوا َكَما َرَأْیُتُموِني ُأَصلِّي .٤٥
  ١٠٠  ا ُأمَّ َسَلَمَة َال ُتْؤِذیِني ِفي َعاِئَشَة، َفِإنَُّه َواللَّهِ ی .٤٦
  ١١٤  َیا َعاِئَش، َهَذا ِجْبِریُل ُیْقِرُئِك السََّالم .٤٧
  ١٢٦  ، َفَقاَل َكِلَمًة َلْم َأْسَمْعَها»َیُكوُن اْثَنا َعَشَر َأِمیًرا .٤٨

  
  
  
  



 

١٩٨ 

  ثالثا: فهرس األعالم.
  أوال: أعالم الشیعة.

  رقم الصفحة  العلم  م
  ١٠  النوبختي .٤٩
  ١٠  المفید .٥٠
  ٤١  الحر العاملي .٥١
  ١٠١  العیاشي .٥٢
  ١٠٢  البحراني .٥٣
  ١٠٧  القمي .٥٤
  ٨٦  محمد الشیرازي .٥٥
  ٩٢  محمد صادق النجمي .٥٦
  ٩٣  محمد جعفر شمس الدین .٥٧
  ٩٣  أحمد راسم النفیس .٥٨
  ٣٨  السبحانيجعفر  .٥٩
  ١٠٢  یوسف البحراني .٦٠
  ١٧٠  نعمة اهللا الجزائري .٦١
  ١٥  عبد اهللا ابن سبأ .٦٢
  ٣٥  محمد رضا المظفر .٦٣
  ١٢٠  موسى الموسوي .٦٤
  ١٠١  ترجمة العیاش .٦٥
  ١٠٢  مىعباس الق .٦٦
  ١٠٦  أحمد بن علي الطبرسي .٦٧
  ١٢١  إبراهیم الزنجاني .٦٨
  ١٦٣  سیف التمار .٦٩
  ١٧٦  علي المیالني .٧٠
  ١٧٠  عبد الحسین آیة اهللا السید .٧١
  ١٢٠  التستري الرافضي .٧٢
  ١٧٢  العكبري .٧٣

  



 

١٩٩ 

  هل السنةأثانیا: اعالم 
  

  رقم الصفحة  العلم  م
  ٨  الفیروز أبادي .١
  ٩٦  ابن حزم .٢
  ٤٧  ابن تیمیة .٣
  ٣٣  فخر الدین الرازي .٤
  ٩١  اإلمام البخاري .٥
  ٩١  اإلمام مسلم .٦
  ١٣٤  أبو البقاء الحسیني .٧
  ٩٢  ابن الصالح .٨
  ٩٧  العینيبدر الدین  .٩

  ١٠٣  موسى جار اهللا .١٠
  ١٠٤  عبد اهللا ابن عباس .١١
  ١٠٤  عمار بن یاسر  .١٢
  ١٥٩  اإلمام النووي .١٣
  ٣٦  ابن حجر العسقالني .١٤
  ٩٧  ابن كثیر .١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٠٠ 

  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم -

  أوال: المصادر والكتب:
اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارة: أبو عبد اهللا، محمد بن  .١

 أحمد بن محمد الفاسي، الناشر: دار المعرفة.
، ـه ١٤٠٥أثر اإلمامة في الفقه الجعفري وأصوله: د. علي أحمد السالوسي،  بدون ط،  .٢

 م.١٩٨٦
 الرحمن عبد بن اهللا عبدـ  الهدامة األفكار ضد اإلسالمیة األمة تحصین في اإلیمان أثر .٣

 العربیة المملكة المنورة، المدینة اإلسالمیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة: ـ  الجربوع
  م.٢٠٠٣/هـ١٤٢٣األولى، :السعودیة ـ ط

دِّیقة: یاسین الخلیفة الطیب المحجوب في الحقیقةإجالء  .٤ الناشر: ، سیرة عائشة الصِّ
هـ ١٤٣٢الطبعة: األولى، ، الظهران –المملكة العربیة السعودیة  - مؤسسة الدرر السنیة 

 .م٢٠١١ - 
بـــي طالـــب الطبرســـي ،تعلیقـــات أ: أبـــي منصـــور أحمـــد بـــن علـــي بـــن احتجـــاج الطبرســـي .٥

 ومالحظات: محمد باقر الخرسان، نشر مركز األبحاث العقائدیة، بدون ط. 
والوالیــات الدینیــة: أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي،  األحكــام الســلطانیة .٦

 م. ١٩٨٢ –ه  ١٤٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  .٧

 –الناشر: رمادى للنشر ، شاكر بن توفیق العاروري -المحقق: یوسف بن أحمد البكري 
 .١٩٩٧ – ١٤١٨الطبعة: األولى، ، الدمام

اإلحكام في أصول األحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي  .٨
قدم له: األستاذ الدكتور إحسان ، : الشیخ أحمد محمد شاكرالمحقق ،الظاهريالقرطبي 

 .دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، عباس
المحقق: ، إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللاألدب المفرد: محمد بن إسماعیل بن  .٩

 – ١٤٠٩الطبعة: الثالثة، ، بیروت –دار البشائر اإلسالمیة ، محمد فؤاد عبد الباقي
  .[قال الشیخ األلباني] :  صحیح ١٩٨٩

  
  



 

٢٠١ 

األدب المفرد: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا (المتوفى:  .١٠
، بیروت –الناشر: دار البشائر اإلسالمیة ، هـ)المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي٢٥٦

 .١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة: الثالثة، 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  .١١
المطبعة الكبرى األمیریة، ، القسطالني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین 

 .هـ ١٣٢٣الطبعة: السابعة، ، مصر

اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد: صالح بن فوزان بن عبد   .١٢
  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الطبعة: الرابعة ، دار ابن الجوزي، اهللا الفوزان

االستیعاب في معرفة األصحاب: أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر  .١٣
، دار الجیل، بیروت، المحقق: علي محمد البجاوي ، النمري القرطبيبن عاصم 

 م  ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢الطبعة: األولى، 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  .١٤
المحقق: علي محمد ، الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر

 - هـ ١٤١٥، الطبعة: األولى، دار الكتب العلمیة، عادل أحمد عبد الموجود - معوض 
 .م١٩٩٤

: َعلي محمد محمد tأسمى المطالب في سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  .١٥
الَّبي  - هـ  ١٤٢٥عام النشر: ، اإلمارات ،: مكتبة الصحابة، الشارقةالناشر ،الصَّ
 م. ٢٠٠٤

محمـــد الحســـین آل كاشـــف الغطـــاء  تحقیـــق: عـــالء آل جعفـــر،  :أصـــل الشـــیعة وأصـــولها .١٦
 نشر مؤسسة اإلمام علي، بدون ط.

للطباعـــة  u، مؤسســـة آل البیـــت األصـــول العامـــة للفقـــه المقـــارن: محمـــد تقـــي الحكـــیم  .١٧
  .٢والنشر، ط

عشریة عرض ونقد: الدكتور: ناصر بن عبد اهللا بن علي  ىاإلثنأصول مذهب اإلمامیة  .١٨
   .٢م، بدون دار نشر، ط١٩٩٤- ـه١٤١٥،  القفاري



 

٢٠٢ 

أضواء على الصحیحین، محمد صـادق النجمـي، إعـداد مركـز األبحـاث العقائدیـة ط دار  .١٩
 .نشر بدون

االعتقادات: محمد بن علي بن بابویه القمي، تحقیق: عصام عبد السید، سلسلة الكتب  .٢٠
 العقائدیة، اعداد: مركز االبحاث العقائدیة.

نشر دار العلم  ،األعالم: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  .٢١
 م. ٢٢٠٠، ٦للمالیین، ط

آل رسول اهللا وأولیاؤه: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن  .٢٢
 ،بدون طبعة بدون تاریخ.محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي 

:أبي جعفر محمد بن علي بن بابویه القمـي المعـروف بالشـیخ الصـدوق،  أمالي الصدوق .٢٣
 . ٥مؤسسة األعلمي، بیروت،ط

شخصیته وعصره: َعلي محمد  -  tأمیر المؤمنین الحسن بن علي بن أبي طالب  .٢٤
الَّبي  -هـ  ١٤٢٥الطبعة: األولى، ، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، مصر، محمد الصَّ

  .م ٢٠٠٤

واآلل من افتراءات السماوي الضال: إبراهیم بن عامر بن علّي  للصحب االنتصار .٢٥
م  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣الطبعة: الثالثة، ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة،  الّرحیلي

٥١٩.( 

، تحقیـق: السـید رجب البرسـي :u المؤمنین أمیرفي أسرار  مشارق أنوار الیقینانظر:  .٢٦
 –ه  ١٤١٩ ١األعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنـان، طعلي عاشور، منشورات مؤسسة 

 م ١٩٩٩

دار  ،األنوار النعمانیة نعمة اهللا بن السید عبد اهللا بن السید محمد الموسوي الجزائري  .٢٧
 .م٢٠٠٨هـ ١،١٤٢٩الكوفة، ودار القارئ، بیروت، لبنان ط

محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ابــن المعلــم أبــي  :أوائــل المقــاالت فــي المــذاهب والمختــارات .٢٨
عبــد اهللا، العكـــري البغـــدادي، تحقیـــق: إبـــراهیم األنصـــاري،، دار المفیـــد للطباعـــة والنشـــر، 

 .هـ١٤١٤، ٢ط



 

٢٠٣ 

في ضوء العصمة واالجتهاد: د. عوید بن عیَّاد بن عاید rآیات عتاب المصطفى  .٢٩
مكة  -لملك عبد العزیز كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة ا،  المطَرفي

  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ٣المكرمة،ط

زوائد األمالي والفوائد والمعاجم والمشیخات على  - اإلیماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  .٣٠
، أضواء السلف، الكتب الستة والموطأ ومسند اإلمام أحمد: نبیل سعد الدین َسلیم َجرَّار

 .م ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨الطبعة: األولى، 

محمـــد بـــاقر المجلســـي، مؤسســـة الوفـــاء، بیـــروت، لبنـــان، موقـــع یعســـوب  :بحـــار األنـــوار .٣١
 الدیني االلكتروني، بدون ط.

طبعة  بدون ،السمرقنديبحر العلوم: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم  .٣٢
  وتاریخ.

دار  ، بـــدونالســـید محســـن الخـــزاري  :بدایـــة المعـــارف اإللهیـــة  فـــي شـــرح عقائـــد اإلمامیـــة .٣٣
 .١نشر،ط

، البدایة والنهایة: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .٣٤
 - ، هـ ١٤٠٨الطبعة: األولى ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، المحقق: علي شیري

  .م ١٩٨٨

دار  ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة: بدائع الفوائد .٣٥
 .الكتاب العربي، بیروت، لبنان

،دار الكتــب العلمیــة، قــم،  یوســف أحمــد بــن إبــراهیم الــدرازي البحرانــي :لبحرانــيا :البرهــان .٣٦
 إیران، بدون ط .

"  فروخ بن الحسن بن محمد جعفر:أبو  rمحمد آل فضائل في الكبرى الدرجات بصائر .٣٧
  هـ.١٣٦٢- طهران إیران،ط: األعلمي ـ  "الصفار

تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو   .٣٨
بیدي    .الناشر: دار الهدایة، ق: مجموعة من المحققینیحق،تالفیض، الملّقب بمرتضى الزَّ

 



 

٢٠٤ 

بیدي :تاج العروس .٣٩ إبراهیم ، المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، وانظر:  الزَّ
 . : دار الدعوةالناشر ،النجارمحمد ، حامد عبد القادر، أحمد الزیات ،مصطفى

 بدون ط، دار الفكر العربي . ،محمد أبو زهرة  :تاریخ الجدل .٤٠

الناشر: ، تاریخ الخلفاء الراشدین الفتوحات واإلنجازات السیاسیة: د محمد سهیل طقوش .٤١
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة األولى ، دار النفائس

  .المذاهب اإلسالمیة: محمد أبو زهرة، ، دار الفكر العربي، بدون طتاریخ  .٤٢

المحقق: ، تاریخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر .٤٣
هـ  ١٤١٥عام النشر: ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمرو بن غرامة العمروي

 .م ١٩٩٥ - 

 –الناشر: دار الندوة الجدیدة، بیروت ،تبسیط العقائد اإلسالمیة: حسن محمد أیوب  .٤٤
: الصفات الواجبة والمستحیلة والجائزة، م ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣الطبعة: الخامسة، ، لبنان

 .   العفیفى

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  .٤٥
  .بیروت -الناشر: دار الكتب العلمیة ، المباركفورى

قتیبة  أبو تحقیق:، الرحمن بن أبي بكر السیوطي عبد :النوويتدریب الراوي شرح تقریب  .٤٦
 نظر محمد الفاریابي، نشر دار طیبة.

هـ، بدون ط، ١٤١٤تراجم الرجال ، السید أحمد الحسیني، مكتبة المرعشي النجفي، قم،  .٤٧
  الجزء األول.

 المعلممحمد بن محمد بن النعمان ابن : اإلمام الشیخ المفید: اإلمامیة اعتقاداتتصحیح  .٤٨
سلسلة الكتب العقائدیة  ،حسین درگاهى: تحقیق، عبد اهللا، العكبري، البغدادي أبي

 .مركز األبحاث العقائدیة: إعداد)١٨٩(

من منشورات جمعیة أهل السنة أنصـار  ،د. صالح الرقب :عشریة االثنيتعریف الشیعة  .٤٩
 آل البیت واألصحاب، نشر مكتبة بیت المقدس، غزة.

، ١صـــالح حســـین الرقـــب مكتبـــة بیـــت المقـــدس.ط :تعریـــف عـــام بالشـــیعة االثنـــي عشـــریة .٥٠



 

٢٠٥ 

 م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

ق: جماعة من یحق،تالتعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني  .٥١
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،١، طلبنان، دار الكتب العلمیة بیروت ،الناشرالعلماء بإشراف 

: تحقیـق العیاشـي،: أبـو النضـر محمـد بـن مسـعود بـن عیـاش السـمرقندي تفسـیر العیاشـي .٥٢
 هاشم الرسولي المحالتي، المكتبة العلمیة اإلسالمیة، طهران، بدون ط. 

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار): محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین  .٥٣
الهیئة المصریة العامة ، بن محمد بهاء الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني 

  .للكتاب

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم : تفسیر القرآن العظیم .٥٤
 ،٢ط، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، بن محمد سالمق: سامي یحق،تالدمشقي 

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

تفسیر القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى  .٥٥
المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن ، السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة: األولى، ، السعودیة –دار الوطن، الریاض ، غنیم

 الســید لــه،تفسـیر القمــي :أبـو الحســن علـي بــن إبــراهیم القمـي، صــححه وعلـق علیــه وقـدم  .٥٦
 هــ .١٣٨٧طیب الموسوي الجزائري، مطبعة النجف 

  .٣م، ط١٩٨١، تبیرو محمد جواد مغنیة  دار العلم للمالیین،  :التفسیر الكاشف .٥٧

 ،الدینوريتفسیر غریب القرآن غریب القرآن: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة  .٥٨
  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨: السنة ،العلمیة: دار الكتب الناشر ،صقر أحمد: المحقق

 ،البلخىتفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر األزدي  .٥٩
الطبعة: ، بیروت ،دار إحیاء التراثالناشر: ، : عبد اهللا محمود شحاتهالمحقق
  . هـ ١٤٢٣األولى

 والدراسات األبحاث التفسیر األصفى: الفیض الكاشاني، مصادرالتفسیرعندالشیعة، مركز .٦٠
اإلسالمي،  اإلعالم مكتب نعمتي، مطبعة رضا محمد، درایتي حسین محمد اإلسالمیة،

 هـ.١٣٧٨ –هـ١٤٢٠ط األولى:  اإلعالم. لمكتب التابع النشر مركز



 

٢٠٦ 

مركز  األئمة علیهم السالم علي األنبیاء علیهم السالم: علي السحیني المیالني، تفضیل .٦١
 .ـه١٤٢١: األبحاث العقائدیة، ایران، قم، الطبعة األولى سنة الطبع

 البیت ،بدون ط.هل أقات و نشر معارف یتحق، مؤسسة: لطوسي:اتلخیص الشافي  .٦٢

ن :محمد حسین الحر تنزیه المعصوم عن السهو النسیا البرهان علىمن التنبیه بالمعلوم  .٦٣
 .١تحقیق: محمود البدري، إصدار مركز النشر لمكتب اإلعالم اإلسالمي، ط العاملي

تنویر الحوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  .٦٤
 .هـ ١٩٦٩ -  ١٣٨٩عام النشر: ، مصر –الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 

عنیت بنشره ، تهذیب األسماء واللغات: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .٦٥
، وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة

 .لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت 

: محمد عوض المحقق ،منصورتهذیب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو  .٦٦
  م٢٠٠١، ١، طبیروت –دار إحیاء التراث العربي  ،مرعب

التوقیف على مهمات التعاریف: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین  .٦٧
عبد الخالق  ٣٨عالم الكتب ،بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 

الناشر: دار ، ق: صفوان عدنان الداوديیحق. تم١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١، طالقاهرة، ثروت
 .هـ ١٤١٢ - الطبعة: األولى ، دمشق بیروت - القلم، الدار الشامیة 

التیسیر بشرح الجامع الصغیر: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین  .٦٨
 –مكتبة اإلمام الشافعي  ،بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٣ط، الریاض

محمد بن جریر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو  :جامع البیان في تأویل القرآن .٦٩
هــ  ١٤٢٠ق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، یتحق، جعفر الطبري

  .م ٢٠٠٠ -

= صحیح  وسننه وأیامهrالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  .٧٠
تحقیق: محمد زهیر بن ، البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي

  هـ.١٤٢٢الطبعة: األولى ،  ،دار طوق النجاة، ناصر الناصر



 

٢٠٧ 

الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  .٧١
، حقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیشت، فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي

 .م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة، ، القاهرة –دار الكتب المصریة 

جهود الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تقریر عقیدة السلف: عبد العزیز ین صالح بن  .٧٢
األولى، الطبعة: ، إبراهیم الطویان مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 . م١٩٩٩هـ/١٤١٩

دار الفكر للطباعة ، الحاوي للفتاوي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  .٧٣
 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤عام النشر: ، لبنان- والنشر، بیروت

، حجیة السنة النبویة ومكانتها في التشریع اإلسالمي: عبد القادر بن حبیب اهللا السندي .٧٤
رمضان  - العدد الثاني  -الطبعة: السنة الثامنة ، المدینة المنورةالجامعة اإلسالمیة 

 .م١٩٧٥هـ سبتمبر ١٣٩٥

الحسبة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة الحراني  .٧٥
الطبعة: الثانیة، في ، حققه وعلق علیه: علي بن نایف الشحود، الحنبلي الدمشقي

م، وعدل تعدیال جذریا بتاریخ  ٧/٢٠٠٤/ ٥الموافق  - هـ  ١٤٢٥جمادى األولى ١٧
 .م ٢٠٠٧/ ٧/ ٤الموافق لـ - هـ ١٤٢٨جمادى اآلخرة / ١٩

، : مكتبة الرشدالناشر الفوزانحصول المأمول بشرح ثالثة األصول: عبد اهللا بن صالح  .٧٦
، الزحیليلتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى بدون ط . ا

  .هـ ١٤١٨الطبعة : الثانیة، ، دمشق ،الناشر : دار الفكر المعاصر

، على أمته في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن خلیفة بن علي التمیميrحقوق النبي  .٧٧
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١، طأضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 .٤تنظیم ونشر تراث اإلمام الخمیني، طهران،ط مؤسسة یني،لخما :اإلسالمیةالحكومة  .٧٨

م، ١٩٩٤هــ، ١٤١٤محمـد الحسـیني الشـیرازي، دار العلـوم بیـروت  :حول السنة المطهـرة .٧٩
 .١ط

. المطبعة  المهدي اإلمام مؤسسة تحقیق:، الراوندي الدین قطب: والجرائح الخرائج .٨٠
  . م١٩٩٠هـ ـ ١٤٠٩ـ  ١العلمیة ـ قم ـ إیران ـ ط



 

٢٠٨ 

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي، صححه  لصدوقا :الخصال .٨١
وعلق علیه: علي أكبر غفاري منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة قم، أیران  

 بدون ط.                                           

مجمع البحوث  نشر األمیني،هادي  محمد تحقیق:، الرضي فلشری:ا خصائص األئمة .٨٢
  .ه١٤٠٦اإلسالمیة،

خالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال: أحمد بن عبد اهللا بن أبي الخیر بن  .٨٣
المحقق: عبد الفتاح أبو ،عبد العلیم الخزرجي األنصاري الساعدي الیمني، صفي الدین 

: الطبعة، حلب / بیروت -الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمیة/دار البشائر ، غدة
  .هـ ١٤١٦الخامسة، 

  م. ٢٠٠٢-م١،١٤٢٢دراسات في العقیدة اإلسالمیة: أ.د أحمد محمد أحمد الجلي،ط .٨٤

دار الكتــاب اللبنــاني، ودار ،محمــد جعفــر شــمس الــدین  :دراســات فــي العقیــدة اإلســالمیة .٨٥
 م.١٩٧٧، ١ط ،الكتاب المصري

الَّبي .٨٦ ، الدوَلة األمویَّة َعوامُل االزدهاِر َوَتداعیات االنهیار: َعلي محمد محمد الصَّ
 ١٤٢٩الطبعة: الثانیة، ، لبنان –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م ٢٠٠٨ - هـ 

  تقــــي الــــدین بــــن علــــي بــــن داود الحلــــى، الطبعــــة الحیدریــــة، النجــــف،  :رجــــال ابــــن داوود .٨٧
 .ط دونب

، سلسـلة الكتـب المؤلفـة فـي الـرد علـى ابـن غالم رضا كـاردان:الرد على شبهات الوهابیة  .٨٨
 األبحاث العقائدیة . مركز إعداد: والوهابیة،تیمیة 

  ،رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي .٨٩

الناشر: مكتبة الفالح ،  ،األشقر العتیبيالرسل والرساالت: عمر بن سلیمان بن عبد اهللا  .٩٠
 ١٤١٠الطبعة: الرابعة، ، للنشر والتوزیع، الكویت، دار النفائس للنشر والتوزیع، الكویت

  .م ١٩٨٩ - هـ 

 



 

٢٠٩ 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد اهللا  .٩١
، بیروت –دار الكتب العلمیة ، عطیةق: علي عبد الباري یحقتالحسیني األلوسي 

  . هـ ١٤١٥الطبعة: األولى، 

، روضة الطالبین وعمدة المفتین: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  .٩٢
الطبعة: الثالثة، ، عمان - دمشق -المكتب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: زهیر الشاویش

 .م١٩٩١هـ / ١٤١٢

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن زاد المعاد في هدي خیر العباد:  .٩٣
الطبعة: ، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت ،مؤسسة الرسالة، بیروت، قیم الجوزیة

 . م١٩٩٤- هـ١٤١٥السابعة والعشرون ، 

الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري  .٩٤
الطبعة: ، بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، الضامن المحقق: د. حاتم صالح، 

 .١٩٩٢.-هـ  ١٤١٢األولى، 

مجمع ، السنة النبویة وحي من اهللا محفوظة كالقران الكریم: شیخة بنت مفرج المفرج .٩٥
دراسات في السنة النبویة: محمد  .الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة

 ، بدون ط.الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورةمجلة ، ضیاء الرحمن األعظمي

: عـــدنان محمـــد زرزور،  دار الســـنة النبویـــة وعلومهـــا بـــین أهـــل الســـنة والشـــیعة اإلمامیـــة .٩٦
 م، بدون ط،  ٢٠٠٨–ه ١٤٢٩اإلعالم للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

المكتب ، مصطفى بن حسني السباعي : السنة ومكانتها في التشریع اإلسالمي .٩٧
 ١٩٨٢- ه ١٤٠٢(بیروت)الطبعة: الثالثة، ،لبنان ،سوریا، بیروت ،اإلسالمي: دمشق

 .م

، سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید .٩٨
فیصل عیسى  -الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي

  .صحیح: األلباني قال ،الحلبيالبابي 

  



 

٢١٠ 

السنن الكبرى: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  .٩٩
الطبعة: ، لبنات –دار الكتب العلمیة، بیروت ، المحقق: محمد عبد القادر عطا، البیهقي
 م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الثالثة، 

السیاسة الشرعیة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد  .١٠٠
وزارة الشئون ، اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

الطبعة: األولى، ، المملكة العربیة السعودیة - اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 .هـ١٤١٨

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري  .١٠١
الناشر: دار ، خرج أحادیثه: عبد القادر األرناؤوط، الحنبلي، حققه: محمود األرناؤوط

 .م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦الطبعة: األولى، ، بیروت –ابن كثیر، دمشق 

الدرة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیة: محمد بن صالح  -  شرح العقیدة السفارینیة .١٠٢
 .هـ ١٤٢٦الطبعة: األولى، ، دار الوطن للنشر، الریاض ،بن محمد العثیمین 

شرح العقیدة الطحاویة: صدر الدین محمد بن عالء الدین علّي بن محمد ابن أبي العز  .١٠٣
عبد اهللا بن المحسن  ،: شعیب األرنؤوطتحقیق الدمشقيالحنفي، األذرعي الصالحي 

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١٠ط، بیروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، التركي

، تعلیـق: المیـرزا أبـو الحسـن الشـعراني، نشـر مركـز المازنـدراني :شرح جامع علـى الكـافي .١٠٤
 المعجم الفقهي، قم، طهران، بدون ط .

، البن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك شرح صحیح البخارى .١٠٥
الطبعة: الثانیة، ، السعودیة، الریاض - مكتبة الرشد ، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

على موطأ اإلمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني  الزرقاني شرح .١٠٦
 –الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة ، الرءوف سعد تحقیق: طه عبد، المصري األزهري

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الطبعة: األولى، ، القاهرة

: دار الناشر الخركوشي،شرف المصطفى: عبد الملك بن محمد بن إبراهیم النیسابوري  .١٠٧
 .ه١٤٢٤ ،الطبعة: األولى، مكة ،البشائر اإلسالمیة



 

٢١١ 

الشفا بتعریف حقوق المصطفى: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  .١٠٨
  .هـ ١٤٠٧ -الطبعة: الثانیة ، عمان –الناشر: دار الفیحاء ، السبتي، أبو الفضل

یوسف بن الشیخ بن حمد بن ابراهیم البحراني،  :الشهاب الثاقب في بیان معنى الناصب .١٠٩
 .١إیران، طتحقیق: مهدي الرجائي، نشر مطبعة أمیر، 

 ســنة باكســتانترجمــان الســنة،  دار ظهــري،إحســان إلهــي  :الشــیعة والتشــیع فــرق وتــاریخ .١١٠
 م.١٩٩٥ -ه١٤١٥

 ١م، بدون دار نشر، ط ١٩٨٨-ه  ١٤٠٨، د. موسى الموسوي :الشیعة والتصحیح  .١١١

  .٢بدون دار نشر، ط أمیر محمد الكاظمي القزویني  ، الشیعة: .١١٢

الرسول: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد الصارم المسلول على شاتم  .١١٣
، السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

الناشر: الحرس الوطني السعودي، المملكة ، المحقق: محمد محي الدین عبد الحمید
  . العربیة السعودیة

 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  .١١٤
ق: شعیب یحقتهـ) ٣٥٤َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: 

  .١٩٩٣ – ١٤١٤الطبعة: الثانیة، ، بیروت –مؤسسة الرسالة ، األرنؤوط

سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن صحیح  .١١٥
العصریة،  المكتبة ،الحمیدالمحقق: محمد محیي الدین عبد ، عمرو األزدي السِِّجْستاني

 .بیروت –صیدا 

، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي سنن الترمذي: صحیح .١١٦
)وٕابراهیم ٣)ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢ +١شاكر(جـ أحمد محمد تحقیق وتعلیق:

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، )٥ +٤عطوة عوض المدرس في األزهر الشریف (جـ 
  .م١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانیة، ، مصر –البابي الحلبي 

 



 

٢١٢ 

البیاضـــي،  : زیـــن الـــدین أبـــي محمـــد علـــي بـــن یـــونس العـــاملي النبـــاطيالصـــراط المســـتقیم .١١٧
 تحقیق: محمد الباقر البهبودي، سلسلة الكتب العقائدیة، إعداد مركز االبحاث العقائدیة. 

الصفات الواجبة والمستحیلة من حق الرسل علیهم الصالة والسالم: طه عبد اهللا الفیفي،  .١١٨
  م. ١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١ط بنانیةلالالدار المصریة 

المحقق: ، الرحمن بن علي بن محمد الجوزي صفة الصفوة: جمال الدین أبو الفرج عبد .١١٩
 . م٢٠٠٠- هـ١٤٢١الطبعة: ، دار الحدیث، القاهرة، مصر، أحمد بن علي

الصفدیة: تقي الدین أبو الَعباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي  .١٢٠
، سالمالمحقق : محمد رشاد ، القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 هـ.١٤٠٦الطبعة : الثانیة، ، ابن تیمیة، مصر ةبمكت

نظریــة اإلمامــة لــدى الشــیعة  ،التســتري :المحرقــةة فــي جــواب الصــواعق قــالصــوارم المهر  .١٢١
 صبحي. : صبحي:عشریة االثني

التستري، إعداد: مركز األبحـاث اهللا  نور :المحرقةالصوارم المهرقة في جواب الصواعق  .١٢٢
 العقائدیة.

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن  .١٢٣
: المحقق ،العباسحجر الهیتمي السعدي األنصاري، شهاب الدین شیخ اإلسالم، أبو 

، لبنان –مؤسسة الرسالة ، كامل محمد الخراط - عبد الرحمن بن عبد اهللا التركي 
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة: األولى، 

المحقق: د. ،  الشافعیة الكبرى: تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي طبقات .١٢٤
، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو

 .هـ١٤١٣الطبعة: الثانیة، 

، مبادئ ومقدمات علم التوحید عند أهل السنة والجماعة: محمد یسري - طریق الهدایة  .١٢٥
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧الثانیة  الطبعة:

سلسلة الكتب العقائدیة  ،جعفر السبحاني:القرآن الكریم  في األنبیاءعصمة  .١٢٦
 .مركز األبحاث العقائدیة:إعداد+٩،



 

٢١٣ 

األبحاث  مركز إعدادالسّید علي الحسیني المیالني، سلسلة الكتب العقائدیة، :العصمة .١٢٧
 العقائدیة.

العصمة، حقیقتها، أدلتها، تألیف: مركز الرسالة، إعداد: مركز االبحاث العقائدیة، بدون  .١٢٨
 .ط 

،مؤسســــة األعلمــــي ابــــراهیم الموســــوي الزنجــــاني  الســــید :عشــــریة ىاإلثنــــعقائــــد اإلمامیــــة  .١٢٩
 .٣م،ط١٩٩٢للمطبوعات بیروت /لبنان، 

والتعلیق  بتحقیقه ،المـظـفـررضـا  مـحـمـد الشیخالكبیر  العالمة تألیف :َعـقـائـِـد اإلمـامـِـیــَّة .١٣٠
 ..األبحاث العقائدي مركز إعداد، جواد الطریحي سلسلة الكتب العقائدیة  محمد علیه

 ، بدون دار نشر ،بدون ط .عبد اهللا بن محمد السلفي :عقائد الشیعة .١٣١

، داویت م. رونلدس: عقیدة الشیعة وهو كتاب عن تاریخ اإلسالم في إیران والعراق .١٣٢
 م.١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، ١ط ، بیروت، حارة حریك

عقیدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم : ناصر بن علي  .١٣٣
الطبعة: ، : مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیةالناشر ،الشیخعائض حسن 

 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١الثالثة، 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .١٣٤
  . بیروت –: دار إحیاء التراث العربي الناشر ،العینىحسین الغیتابى الحنفى بدر الدین 

دار إحیاء  ،عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، بدر الدین محمود بن أحمد العیني  .١٣٥
 .التراث العربي، بیروت، بدون ط

نشـر مؤسسـة بصـفة  فـالح الشـریفي، تحقیـق: حسین بن عبد الوهاب، :عیون المعجزات  .١٣٦
 ه.١٤٢١صلى وآله وسلم ألحیاء تراث أهل البیت علیهم السالم ،

غریب الحدیث: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المحقق:  .١٣٧
الطبعة: ، لبنان –بیروت  - العلمیة دار الكتب ، الدكتور عبد المعطي أمین القلعجي

  م.١٩٨٥ - ه١٤٠٥األولى، 

  



 

٢١٤ 

الغیاثي غیاث األمم في التیاث الظلم: عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد  .١٣٨
مكتبة إمام ، المحقق: عبد العظیم الدیب، الجویني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمین

 ـ.ه١٤٠١الطبعة: الثانیة، ، الحرمین

-هـــ ١٤٢٨، ١مكتبــة الرضــوان، ط ،حامــد اإلدریســي :الفاضــح لمــذهب الشــیعة اإلمامیــة .١٣٩
 م.٢٠٠٧

الفتاوى الكبرى: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا  .١٤٠
الناشر: دار الكتب ، بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١ط،العلمیة

فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  .١٤١
قام بإخراجه وصححه ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، الشافعي

علیه تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد  ،وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب
 ه.١٣٧٩بیروت،  - دار المعرفة  ،اهللا بن باز

الحسن بن موسى النوبختي، تحقیق: محمـد صـادق بحـر العلـوم ، المطبعـة  :فرق الشیعة .١٤٢
 هـ، بدون ط.١٣٥٥الحیدریة، نشر المكتبة المرتضویة، النجف، 

ثانیة،  الطبعة ال ،محمد حسن بخیت :اإلسالمي التاریخ في والمعاصرةالِفَرق القدیمة  .١٤٣
 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤

 بن علي فرق معاصرة تنسیب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها: تألیف د. غالب .١٤٤
 م.١٩٩٧- هـ٣،١٤١٨، دار لینة للنشر والتوزیع، طعواجي

في الملل واألهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، مكتبة  الفصل .١٤٥
 الخانجي، القاهرة بدون ط. 

نور الدین الصفاقسي المالكي : في معرفه احوال االئمه علیهم السالم المهمةالفصول  .١٤٦
 م .١٩٨٨هـ ١٤٠٩، ٢، دار االضواء بیروت ،ط غابن الصبا

 نمحمد ب العاملي، تحقیق: الحر الحسن بن األئمةـ محمد أصول في المهمة الفصول .١٤٧
 – األولى: ـالطبعةاإلسالمیة ـ قم ـ إیران  المعارف القائینى ـ مؤسسة الحسین محمد

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨



 

٢١٥ 

المحقق: عبد الرحمن ، فضائح الباطنیة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  .١٤٨
 .الكویت - الناشر: مؤسسة دار الكتب الثقافیة ، بدوي

، فضائل الصحابة: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني .١٤٩
الطبعة: األولى، ، بیروت –مؤسسة الرسالة ، محمد عباسالمحقق: د. وصي اهللا 

 م.١٩٨٣ - ه١٤٠٣

الفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالمي: محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي  .١٥٠
 -الطبعة: األولى ، لبنان -بیروت -دار الكتب العلمیة ، الثعالبي الجعفري الفاسي

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

أبو علي الحسـن بـن محمـد بـن الحسـن الطوسـي، المكتبـة المرتضـویة، النجـف،  :الفهرس .١٥١
  .بدون ط

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  .١٥٢
الناشر: المكتبة ،  العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري

  ه.١٣٥٦ألولى، : االطبعة ،مصر –التجاریة الكبرى 

تحقیق: مكتب  آبادى الفیروزالقاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب  .١٥٣
مؤسسة الرسالة ، : محمد نعیم العرقُسوسيإشراف ،الرسالةتحقیق التراث في مؤسسة 

  .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦، ٨ط، لبنان –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

األصــبهاني، تحقیــق حســین الهرســاوي،  :وصــحیحه الجــامعالقــول الصــراح فــي البخــاري  .١٥٤
 .هـ ١٤٢٢ ،١ط ،تقدیم: جعفر السجاني،  نشر مؤسسة الصادق

 جعفر ثقة اإلسالم محّمد بن یعقوب بـن إسـحاق الكلینـي الـرازي  وأب :األصولالكافي في  .١٥٥
، ٣تحقیــق: علــي أكبــر غفــاري، مطبعــة حیــدري، نشــر دار الكتــب اإلســالمیة، طهــران ط

 .ه ١٣٨٨

مؤسسة النشر  الشیخ جواد القیومي،  قولویهبن محمد بن  : جعفركامل الزیارات .١٥٦
  .١اإلسالمي، ط

  



 

٢١٦ 

كتاب األربعین في مناقب أمهات المؤمنین رحمة اهللا علیهن أجمعین: عبد الرحمن بن  .١٥٧
المحقق: محمد مطیع ، محمد بن الحسن، ابن منصور ابن عساكر الدمشقّي الشافعي 

 هــ.١٤٠٦الطبعة: األولى، ، دمشق –دار الفكر ، الحافظ ، غزوة بدیر

كتاب العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري  .١٥٨
 .دار ومكتبة الهالل، إبراهیم السامرائي د المخزومي،المحقق: د مهدي ،

  م.١٩٨٧هـ ١٤٠٨، ١، دار عمار ، طلخمینيا :رااألسر كشف  .١٥٩

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: عالء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي  .١٦٠
خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي 

الطبعة الخامسة، ، مؤسسة الرسالة ،صفوة السقا - المحقق: بكري حیاني 
 .م ١٩٨١هـ/١٤٠١

المحقق: عبد الرحیم ،الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  الكنى واألسماء: مسلم بن .١٦١
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ، محمد أحمد القشقري

 ،م١٩٨٤هـ/١٤٠٤الطبعة: األولى، ، المملكة العربیة السعودیة
  الكنى واأللقاب ، المحقق الشهیر: عباس القمي، الجزء الثاني، بدون ط. .١٦٢

محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي : الآللي المنثورة في األحادیث المشهورة للزركشي .١٦٣
 دار الكتب العلمیة.، ـصفحات هذه النسخة مرقمة حسب طبعة، 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري  .١٦٤
  هـ. ١٤١٤ - ٣ط، بیروت ،الرویفعى اإلفریقى دار صادر

لسان المیزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .١٦٥
 ،م ٢٠٠٢، ١، طالناشر: دار البشائر اإلسالمیة، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة

لوامع األنوار البهیة وسواطع األسرار األثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة  .١٦٦
الناشر: ، العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبليالمرضیة: شمس الدین، أبو 

  .م١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ -الطبعة: الثانیة ، دمشق –مؤسسة الخافقین ومكتبتها

  



 

٢١٧ 

، مآثر اإلنافة في معالم الخالفة: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري .١٦٧
الطبعة: الثانیة، ، الكویت –مطبعة حكومة الكویت ، المحقق: عبد الستار أحمد فراج

  م.١٩٨٥

مجلة المنار : مجموعة من المؤلفین، محمد رشید بن علي رضا  وغیره من كتاب  .١٦٨
  ة، بدون ط، بدون تاریخ.المجل

منهج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة: تامر محمد ، مجلة المنار: محمد رشید رضا  .١٦٩
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ،١محمود متولي، دار ماجد عسیري،ط

 علیه،وعلق  حقق الطبرسي،و علي الفضل بن الحسن في تفسیر القرآن: أب مجمع البیان .١٧٠
مؤسسة  منشورات العاملي،له :السید محسن األمین  قدم والمحققین،من العلماء  اجنة

 م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥ط األولى،  لبنان بیروت، للمطبوعات،األعلمي 

ق: یحق، تمجموع الفتاوى: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  .١٧١
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة 

  .م١٩٩٥هـ/١٤١٦النشر:  عام السعودیةالنبویة، المملكة العربیة 

محمد بن سعود، الریاض، المملكة جامعة اإلمام ، المحقق: ناصر بن سعد الرشید .١٧٢
 .العربیة السعودیة

ق: عبد یحقتالمحكم والمحیط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  .١٧٣
 .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١الطبعة: األولى، ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الحمید هنداوي

 القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد باآلثار: أبو المحلى .١٧٤
  بیروت. – الفكر دار الظاهري،

مختار الصحاح: زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  .١٧٥
الدار النموذجیة،  ،: المكتبة العصریةالناشر ،محمد: یوسف الشیخ المحقق ،.الرازي
  .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الطبعة: الخامسة، ، صیدا ،بیروت

  

 



 

٢١٨ 

أّلف أصله باللغة الفارسیة: عالمة الهند شاه عبد العزیز ، التحفة االثني عشریةمختصر  .١٧٦
هـ) الشیخ  ١٢٢٧نقله من الفارسیة إلى العربیة: (سنة ) ١٠٠(ص غالم حكیم الدهلوي

 ١٣٠١اختصره وهذبه: (سنة ، الحافظ غالم محمد بن محیي الدین بن عمر األسلمي
، حققه وعلق حواشیه: محب الدین الخطیب، هـ) عالمة العراق محمود شكري األلوسي

 .هـ ١٣٧٣عام النشر: ، المطبعة السلفیة، القاهرة

مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة: محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا  .١٧٧
الطبعة: الحادیة ، الناشر: دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة، التویجري
  .م ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١عشرة، 

 –: دار القرآن الكریم، بیروت الناشر ،الصابونيمختصر تفسیر ابن كثیر: محمد علي  .١٧٨
  ،. م ١٩٨١ - هـ  ١٤٠٢الطبعة: السابعة، ، لبنان

،تحقیــــــــــــــق: مؤسســــــــــــــة المعـــــــــــــــارف الســــــــــــــید هاشــــــــــــــم الجرانــــــــــــــي  :مدینــــــــــــــة المعــــــــــــــاجز .١٧٩
  ه.١٤١٤سنة١األسالمیة،ط

 دار العلم للمالیین، بیروت بدون ط. عبد الرحمن بدوي،  اإلسالمیین:مذاهب  .١٨٠

دار الكتب االسالمیة ،  تحقیق: السید جعفر الحسیني، محّمد باقر المجلسي :مرآة العقول .١٨١
 .باب الفرق بین الرسول والنبي والمحدثـ، ه ١٤١٠طهران  - 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین  .١٨٢
 - هـ ١٤٢٢الطبعة: األولى، ، لبنان –الناشر: دار الفكر، بیروت ، المال الهروي القاري 

 .م٢٠٠٢

 طیبة دارـ ، القفاري علي بن عبد اهللا بن ناصر والّشیَعة: السُّنة أْهل بین التّقریب مسألةُ  .١٨٣
  .م ١٩٩٨هـ ١٤٢٨ـ  ٣طـ  والتوزیع للنشر

 م..٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٤،ط  علي آل حسن :مسائل خالفیة حار فیها أهل السنة .١٨٤

لمستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه ا .١٨٥
تحقیق: ، ، بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع

 -  ١٤١١الطبعة: األولى، ، بیروت –دار الكتب العلمیة ، مصطفى عبد القادر عطا
١٩٩٠ . 



 

٢١٩ 

مسند أبي یعلى: أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هالل  .١٨٦
الطبعة: ، دمشق –دار المأمون للتراث ، المحقق: حسین سلیم أسد، التمیمي، الموصلي

 م.١٩٨٤ –ه١٤٠٤األولى، 

مسند إسحاق بن راهویه: أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم الحنظلي  .١٨٧
المحقق: د. عبد الغفور بن عبد ، هـ)٢٣٨المروزي المعروف بـ ابن راهویه (المتوفى: 

 -  ١٤١٢: األولى، الطبعة المنورةالمدینة  - الناشر: مكتبة اإلیمان ، الحق البلوشي
١٩٩١.  

أحمد بن حنبل: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد مسند اإلمام  .١٨٨
إشراف: د عبد اهللا بن ، عادل مرشد، وآخرون - المحقق: شعیب األرنؤوط ، الشیباني

  .م٢٠٠١- هـ ١٤٢١الطبعة: األولى، ، : مؤسسة الرسالةالناشر ،التركيعبد المحسن 

كر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو ب .١٨٩
وآخرون،  المحقق: محفوظ الرحمن زین اهللا، خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار

م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: األولى، (بدأت ، المدینة المنورة - مكتبة العلوم والحكم 
 .م٢٠٠٩

أبو الحسین مسلم : rالعدل عن العدل إلى رسول اهللا  بنقل المختصرالمسند الصحیح  .١٩٠
 –دار الجیل ، المحقق : مجموعة من المحققین، بن الحجاج القشیري النیسابوري

  .هـ ١٣٣٤الطبعة: مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول سنة ، بیروت

مشكاة المصابیح: محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري، أبو عبد اهللا، ولي الدین،  .١٩١
الطبعة: ، بیروت –المكتب اإلسالمي ، محمد ناصر الدین األلبانيالمحقق: ، التبریزي
 .١٩٨٥الثالثة، 

دار الفضیلة ، عشریة في األصول والفروع : علي بن أحمد علي السالوس ىاإلثنمع  .١٩٢
 - هـ  ١٤٢٤الطبعة: السابعة، ، بالریاض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن بمصر

 .م ٢٠٠٣

معرفة النفس، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار اآلفاق  معارج القدس في مدارج .١٩٣
 .م١٩٧٥، ٢ط ،الجدیدة، بیروت



 

٢٢٠ 

معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي: أبو محمد الحسین بن مسعود بن  .١٩٤
دار إحیاء التراث العربي ، ق : عبد الرزاق المهديیحقت محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

  .هـ ١٤٢٠، ١ط، بیروت–

نشـر ، ابن شهر آشوب، تحقیق: محمد صادق آل بحر العلوم المازندراني :معالم العلماء .١٩٥
 مكتبة یعسوب، بدون ط، وبدون دار نشر. إلكترونيمركز المعجم الفقهي، نشر 

المعجم األوسط: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  .١٩٦
 ،عوض اهللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني : طارق بنالمحقق ،الطبراني

 ، بدون.القاهرة ،دار الحرمین

المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  .١٩٧
الطبعة: ، القاهرة –مكتبة ابن تیمیة ، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، الطبراني

  .الثانیة
  معجم رجال الحدیث، السید أبو القاسم الخوئي، بدون دار نشر ، بدون ط. .١٩٨

المحقق: ، معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  .١٩٩
  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، عبد السالم محمد هارون

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین  .٢٠٠
 –دار إحیاء التراث العربي ، التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 .هـ ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة ، بیروت

مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن  .٢٠١
عنى ، سالم بن إسماعیل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري 

هـ  ١٤٠٠ ،٣، طدار فرانز شتایز، بمدینة فیسبادن (ألمانیا)، بتصحیحه: هلموت ریتر
 .م ١٩٨٠ - 

جــواد  محمــد صــححه:: ســعد بــن عبــد اهللا أبــي خلــف األشــعري القمــي، المقــاالت والفــرق .٢٠٢
 م،.١٩٦٣مشكور، مطبعة حیدري،طهران

 ،طبعه طهران ،أبي الحسن العاملي :مقدمة "تفسیر مرآة النوار ومشكاة األسرار"  .٢٠٣
 .م١٨٨٥



 

٢٢١ 

عثمان بن الصالح »: علوم الحدیث«مؤلف ، مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح .٢٠٤
محاسن االصطالح: عمر بن «مؤلف ، موسى بن أبي النصر الشافعي عبدالرحمن بن

رسالن بن نصیر بن صالح الكناني، العسقالني األصل، ثم البلقیني المصري الشافعّي، 
 الناشر: دار المعارف.، المحقق: د عائشة عبد الرحمن، أبو حفص، سراج الدین

د: أبو زكریا یحیى بن إبراهیم بن منازل األئمة األربعة أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحم .٢٠٥
المحقق: محمود بن عبد ،أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر األزدي السلماسي 

 .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الطبعة: األولى، ، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنیة، الرحمن قدح

المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزال: شمس الدین أبو  .٢٠٦
، المحقق: محب الدین الخطیب،عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي 

 تاریخ. بدون طبعة،بدون 

منهاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدریة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  .٢٠٧
الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المحقق: محمد رشاد سالم، الدمشقي 
  .م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦الطبعة: األولى، 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد  :منهاج السنة النبویة .٢٠٨
 ،١اهللا بن أبي القاسم الدمشقي ، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، نشر دار قرطبة، ط

 م. ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

فــي معرفــة اإلمامــة :أبــي الحســن بــن یوســف بــن المطهــر العالمــة الحلــي  منهــاج الكرامــة  .٢٠٩
 إعداد: مركز األبحاث العقائدیة.تحقیق: عبد الرحیم مبارك، 

، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .٢١٠
 .١٣٩٢الطبعة: الثانیة، ، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان بن علي حسن،  .٢١١
 م،.١٩٩٣هـ ١٤١٣، ٢الرشد، الریاض ، طمكتبة 

، أبــو الحســن محیــي الــدین الحســیني:  مــنهج أهــل البیــت فــي مفهــوم المــذاهب اإلســالمیة .٢١٢
 دار األمل للنشر والتوزیع، األردن.



 

٢٢٢ 

موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمیة، د. عبد المنعم  .٢١٣
  ط.  بدون مدبولي،الحفني، مكتبة 

الناشر: بیت األفكار ، موسوعة الفقه اإلسالمي: محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا التویجري .٢١٤
 .م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة: األولى، ، الدولیة

، الكویت ،صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة: لموسوعة الفقهیة الكویتیةا .٢١٥
 –السالسل  انیة، دار: الطبعة الث٢٣ -  ١هـ)األجزاء  ١٤٢٧ -  ١٤٠٤الطبعة: (من 

 ٣٩األجزاء ، مصر –: الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة ٣٨ - ٢٤األجزاء ، الكویت
 .: الطبعة الثانیة، طبع الوزارة٤٥ - 

الموســوعة المیســرة فــي األدیـــان والمــذاهب واألحــزاب المعاصـــرة: النــدوة العالمیــة للشـــباب  .٢١٦
  ، نشر دار الندوة العالمیة، بدون ط، اإلسالمي، إشراف: مانع بن حماد الجهیني

: محمد الریشهري ، تحقیق: حمید الحسسني، دار الحدیث للطباعة والنشر میزان الحكمة .٢١٧
  م.٢٠٠٠، ٢والتوزیع، ط

یوســف عــارف الحــاج، عــالم الكتــب الحــدیث، إربــد، األردن  :المیــزان بــین الســنة والشــیعة .٢١٨
  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي النبوات: تقي الدین أبو  .٢١٩
المحقق: عبد العزیز بن صالح ، القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

الطبعة: األولى، ، الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطویان
  . م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠

القرآن، أبو الحسن علي الحسني الندوي ،دار تعلم، دمشق،  النبوة واألنبیاء في ضوء .٢٢٠
 م. ١٩٨٤- هـ١٤٠٤، ٦ط

 م. ١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ٢دار نشر، ط بدون الصابوني،النبوة واألنبیاء: محد على  .٢٢١

، نشـر  بـن أبـي بكـر بـن أیـوب شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة محمد النواظر:نزهة العین  .٢٢٢
  دار الندوة العالمیة، بدون ط. 

 



 

٢٢٣ 

 بدون ،ط بدون ،الیوسفد. مسلم محمد جودت  :نسخ عقیدة اإلمام المعصوم وعودته .٢٢٣
 دار نشر .

النظام القضائي في الفقه اإلسالمي، تألیف: محمد رأفت عثمان، نشر: دار البیان ،  .٢٢٤
  م.١١٩٤ - هـ ١٤١٥، ٢ط

د. أحمـد حمـد محمـود  :ةدعشـریة، تحلیـل فلسـفي للعقیـ ىاإلثننظریة اإلمامة لدى الشیعة  .٢٢٥
 صبحي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت .

النقص من النص حقیقته وحكمه وأثر ذلك في االحتجاج بالسنة اآلحادیة: عمر بن عبد  .٢٢٦
العددان  -  ٢٠الطبعة: السنة ، الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة، العزیز بن عثمان

  .م١٩٨٨هـ/١٤٠٨جماد اآلخر  -محرم  ٧٨- ٧٧

 عبد بن المقصود عبد ابن السید: تحقیق الماوردي" ـ الماوردي، العیون  "تفسیر النكتو .٢٢٧
  ـلبنان. بیروت -  العلمیة الكتب الرحیم ـ دار

بن یوسف المطهر الحلي،  علق علیة :عبد اهللا  الحسن الصدق:نهج الحق وكشف  .٢٢٨
رضا الصدر، منشورات دار الهجرة، إیران، قم  السید له:الحسني األرموي، قدم 

 . هــــ١٤٢١

مدار ، القولیة والعملیة: عبد العزیز بن محمد بن علي العبد اللطیف اإلیمان نواقض .٢٢٩
 .هـ١٤٢٧الطبعة: الثالثة ، الوطن للنشر

الهدیة الهادیة إلى الطائفة التجانیة: أبو شكیب محمد تقي الدین بن عبد القادر الهاللي  .٢٣٠
  . ٢،ط

داوودي ـ  عدنان صفوان: تحقیق الواحدي، الحسن العزیز ـ أبو الكتاب تفسیر في الوجیز .٢٣١
   م.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥ األولى،: دمشق ـ الطبعة - القلم دار

الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .٢٣٢
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي تحقیق وتعلیق: ، النیسابوري، الشافعي 

محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور 
دار الكتب ، قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، عبد الرحمن عویس

  .م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥، ١ط، لبنان –العلمیة، بیروت 



 

٢٢٤ 

  
  

  اإللكترونیة:ثانیا: المواقع 
  

١. http://www.qadatona.org" عقیدة النبوة عند الشیعة اإلمامیةمقال بعنوان " 
٢. http://www.alamin-sy.com  موقع السید محسن األمین العاملي الدمشقي " 

   www.ijtehadat.comاجتهادات موقع  .٣

  موقع مؤسسة االمام الصادق  .٤

http/imasdeq .com/ar.php/page.viewArticleAr/linked.٢٦٧٠  
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