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 داءـــإه
 أىدي ىذا البحث المتواضع .. 

 

عمى إلى مْن نذرت عمرىا في أداء رسالٍة صنعتيا من أوراق الصبر, وطرزتيا في ظالم الدىر 
 سراج األمل .. إليِك أمي الحنون ..

 

إلى مْن كمل العرق جبينو, وشققت األيام يديو, إلى مْن حرم نفسو ليعطيني, وضعف جسده 
يني .. إليك أبي العزيز ..  لُيقوّْ

 

إلى رفيقة دربي ونور سيري, إلى من سارت معي نحو اآلمال حتى تحققت, وصبرت عمى اآلالم 
 لحبيبة ..واحتسبت .. إلى زوجتي ا

 

إلى قرة عيني وميجة قمبي, إلى من ال تحمو الدنيا بدونيم, وال تصفو الحياة إال بسعادتيم 
 وىنائيم .. إلى أبنائي الغوالي ..

 

إلى الذين رفع اهلل قدَرىم, وأعمى اهلل ذكرىم, وأثنى عمييم في كتابو, إلى أئمة اليدى ومصابيح 
 الدجى .. إلى شيوخي ومعمميَّ ..

 

لذين خّصيم اهلل من بين األمم بالفضل والرفعة, إلى الذين تمسكوا بدينيم وساروا عمى ما إلى ا
.. إلى الطائفة الناجية والفرقة المنصورة .. إلى أىل السنة  وأصحابو  كان عميو محمد 

 والجماعة..

 

 الباحث
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 شكر وتقدير
ظاىرة وباطنة, ال تعّد وال الحمد هلل ذي الفضل والعطاء, والمّن والسخاء, أنعم عمينا بنعم 

ی  ی    چ  كقاؿ سبحانو: [.ّٓالنحؿ: ] چ جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  چ تحصى, قال سبحانو: 

الكريم َلَما َتمّكن الباحث  , وتوفيق اهللولو ال ىذا الفضل العظيم [.ُُّالنساء: ] چجئ  حئ  مئ  

 من إنجاز ىذا البحث المتواَضع, فالميم لك الحمد ولك الشكر.

ّن  اَل َيْشُكُر المََّو : "شكَر كلّْ مْن لو فضٌل عمى اإلنسان, قال رسول اهلل  من شكِر اهلل وا 
إلى اإلنسان, فوجب بذلك  فأىل الفضل ىم وسائط في إيصال نعم اهلل  .(ُ)"النَّاَس َمْن اَل َيْشُكُر 

كر والعرفان لفضيمة فإّنني أتقدم بالش شكرىم والعرفان بفضميم, وامتثااًل واقتداًء بيدي النبي 
)حفظو اهلل(, عمى ما قّدم من توجييات وتحسينات وتصحيحات حممد حسن خبيت الدكتور: 

إليو وغفر  خير الجزاء, وأحسن اهلل  ليذا الرسالة العممية, حتى خرجت بيذه الصورة, فجزاه اهلل 
 لو ورضي عنو.

ّنني أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة الفضالء:  كما وا 

 . مناقًشا خارجًيا.)حفظو اهلل( العرابيد مخيس عبد السميعاألستاذ الدكتور: فضيمة 

 . مناقًشا داخمًيا.)حفظو اهلل( العمصي جابر أمحدفضيمة الدكتور: 

رشاداتيم الحكيمة, فجزاىما   المَذْين تكّرما بمناقشة ىذه الرسالة؛ إلبداء توجيياتيم الكريمة وا 
 خير الجزاء. اهلل 

و دعوة صالحة بالشكر لكّل من ساىم في ىذه الرسالة بنصيحة أو توجيو أو إرشاد أكما وأتقّدم 
 م اهلل خير الجزاء.في ظير الغيب, فجزاى

 

 الباحث

                                 
(, كصححو األلباين يف سلسلة ّّٗ/ْ(, كالَبمذم بنحوه: )َّْ/ْ(, كأبو داكد: )ِِّ/ُّأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ُ)

 (.ُْٓ/ُاألحاديث الصحيحة: )
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 املقدمة
 فٍ ئات أعمالنا، مى سيٌ  شركر أنفسنا كمفٍ  الحمد هلل نحمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ باهلل مفٍ  إفٌ 

 ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أفٌ  فبل ىادم لو، كأشيد أفٍ يضمؿ  فٍ ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمى 
 و صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ. ه كرسكلي محمدان عبدي 

 [.َُِآؿ عمراف: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ : قاؿ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ : قاؿ 

 [.ُالنساء: ] چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    چ : قاؿ  

 [.ُٕ – َٕاألحزاب: ] چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽    ﮴﮳

 أما بعد:

ع كالخرافات، كفشا ما تأخر الزماف، كبىعيدى الناس عف آثار الرسالة، حدثت البدو كمٌ فمف المعمكـ أنٌ 
 الجيؿ كعظمت غربة الديف، كاشتدت كطأة أعداء اإلسبلـ مف الخارج كالداخؿ عمى أىؿ اإلسبلـ.

نٌ  مف الخارج،  لوا ييكجو كأخطر ممٌ  و لئلسبلـ مف الداخؿ أشدٌ العداء الذم ييكج   المعمكـ أفٌ  فى مً و لى كا 
 اإلسبلـ، كاهلل المستعاف. اإلسبلـ كاف كال زاؿ باسـ كيؼ ال؟ كالعداء مف الداخؿ ضدٌ 

يا عمى أىؿ السنة، الشيعة؛ فإٌف ىجكمى  كلعؿ ًمٍف أشدٍّ الفرؽ عداءن ألىًؿ اإلسبلـ مف الداخؿ فرؽى 
االثني عشرية ىي أشٌد فرؽ الشيعة سعينا في  يا لنشر التشييع بينيـ يزداد يكمنا بعد يكـ، كلعٌؿ الشيعةى كسعيى 

 ثني عشرية في ىذا العصر، بييادة الخميني.ىذا الباب، خاصة بعد قياـ دكلتيـ اال

ٌنو لٌما كاف ىذا، كبعد االستشارة كاالستخارة عيدتي العـز عمى أٍف أىٍدرىس عييدةى  إماميـ الخميني،  كا 
 في ضكء فيـ السمؼ الصالح.  كعرضيا عمى كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو 

 اد، كالحمد هلل رب العالميف.أٍف يكفيني لذلؾ، كأٍف يميمني الصكاب كالرش أسأؿ اهلل 

 :يرجع ذلؾ إلى عٌدة أسباب:ك  سبب اختيار البحث 



ث  

 

محاكلة الشيعة االثني عشرية نشر مذىبيا، كالدعكة إليو، كقد تشيع بسبب الجيكد التي  أواًل:
 يبذليا شيكخيـ الكثير مف الناس، فالمسؤكلية كبيرة في إيضاح خطر ىذا المخطط الشيعي أماـ المسمميف.

دعكة ىذه الفرقة إلى التيريب مع أىؿ السنة، في محاكلة منيـ لمتغرير بيـ، كقد استجاب  ًا:ثاني

 مف النصح ليـ. ال بدٌ ك ليذه الدعكة الزائفة بعض المغرريف، فكاف 

افتتاف بعض أبناء أىؿ السنة بحككمة الخميني، ظاٌنيف أٌنيا تمثؿ اإلسبلـ الحٌؽ في ىذا  ثالثًا:

تأييد ىذه الحككمة كاإلشادة بيا، غاٌضيف الطرؼ عف خطر الركافض عمى عييدة العصر، فاندفعكا إلى 
 الحككمة الخميني. ال بد مف بياف عييدة إماـ ىذهك المسمميف، فكاف 

عدـ إفراد الباحثيف دراسةن مستيمةن عف عييدة الخميني، فمعظـ الكتابات عنو ما بيف مياؿ  رابعًا:

، كييعذر ليـ تأخر ترجمة كتب الخميني الفارسية إلى المغة في مجمة، أك مباحث مختصرة في رسالة
 العربية.

 سؤاؿ الكثير مف الناس عف عييدة ىذا الرجؿ، كعف حييية دعكتو. خامسًا:

 :ىدف البحث 

 إظيار حييية عييدة الخميني كالتي بدكرىا تبٌيف االتصاؿ الكثيؽ بيف الرافضة قديمنا كحديثنا.

 :منيج البحث 

ا كافبحث منيجي في ىذا ال في ىذا البحث إلى التعامؿ  مدتي كعتحميمينا نيدينا،  اكصفين  منيجن
 مباشرة مع كتب الخميني، كمع الكتب الشيعية التي تناكلت أفكاره.

عميو مف  تي قفبإنكار ما ك  تي م، كمف ثىـ  قعممٌية كاممة مكضكعينا في النيؿ مف كتبيـ بأمانة تي نكك
 مسمـ. جب كؿٌ فساده، كىذا ىك كا منكر، كأظيرتي 

في مناقشة عيائده منيج الميارنة مف  تي سمك، ك نقديعيائده بمنيج  تي عرضكعمى ىذا فإٌنني 

بياف ما بينيا مف تناقض خبلؿ ميارنة أفكاره بعضيا ببعض، كميارنة أفكاره بأفكار أسبلفو فيما يتيسر، ك 
 .كسٌنة نبيو  عرضيا جميعنا عمى كتاب اهلل  كمفارقات، كمٍف ثىـٌ 
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 لدراسات السابقة:ا 

مف خبلؿ اطبلعي كبحثي لـ أقؼ عمى رسائؿ عممية أفردت عييدة الخميني بدراسة، كلكف ىناؾ 
مىف تناكؿ شيئنا مف عييدتو خبلؿ دراستو العممية، مثؿ: )أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية 

 عرض كنيد(. د. ناصر بف عبد اهلل اليفارم.

 ان عقيدة الخميني كتابات مجممة وميمة, منيا:وكتَب بعض أىل العمم في بي

 سراب في إيراف. د. أحمد األفغاني. .ُ

 نيد كتاب الحككمة اإلسبلمية. د. محمكد الخالدم. .ِ

مؤلفات محمد ماؿ اهلل عف الخميني، كمنيا: مكقؼ الخميني مف أىؿ السنة، الخميني كتزييؼ  .ّ
 كالتصكؼ، الخميني كنكاح المتعة. التاريخ، الخميني كتفضيؿ األئمة عمى األنبياء، الخميني

 الخمينية: شذكذ في العيائد كشذكذ في المكاقؼ. لؤلستاذ سعيد حكل. .ْ

 الخمينية: كريثة الحركات الحاقدة كاألفكار الفاسدة. كليد األعظمي. .ٓ

 الخميني بيف التطرؼ كاالعتداؿ. د. عبد اهلل الغريب. .ٔ

 كجاء دكر المجكس. د. عبد اهلل الغريب. .ٕ

 ممة أخرل في التمييد بإذف اهلل تعالى.كسيتـ عرض ج

 :خطة البحث 

 يتكون البحث من تمييد وستة فصول وخاتمة.

 .حياة الخميني :التمييد

 :كفيو أربعة مباحث    

 .هالمبحث األكؿ: عصر          

 كنشأتو كحياتو.المبحث الثاني: مكلده          

 إيراف.محككمة الشيعية في لالمبحث الثالث: إقامتو          

 المبحث الرابع: أىـ مؤلفاتو.         



ح  

 

 مصادر اإلسالم: فيالفصل األول: عقيدة الخميني 

 كفيو ثبلثة مباحث:    

 في اليرآف الكريـ.المبحث األكؿ: عييدتو          

 في السنة النبكية.المبحث الثاني: عييدتو          

 .هالمبحث الثالث: مصادر التميي عند         

 :األلوىياتالثاني: عقيدة الخميني في  الفصل

 كفيو ثبلثة مباحث:    

 في األلكىية.المبحث األكؿ: عييدتو          

 في الربكبية.المبحث الثاني: عييدتو          

 في األسماء كالصفات.المبحث الثالث: عييدتو          

 الفصل الثالث: عقيدة الخميني في النبوات:

 ث:كفيو ثبلثة مباح    

 في تحصيؿ النبكة.المبحث األكؿ: عييدتو          

 األئمة عمى األنبياء. والمبحث الثاني: تفضيم         

 في تبميغ األنبياء.الثالث: نظرتو المبحث          

 الفصل الرابع: عقيدة الخميني في سائر أركان اإليمان:

 كفيو أربعة مباحث:   

 لمبلئكة.في االمبحث األكؿ: عييدتو         

 في الكتب.المبحث الثاني: عييدتو         

 في اليـك اآلخر.المبحث الثالث: عييدتو         

 في اليضاء كاليدر.المبحث الرابع: عييدتو         



خ  

 

 : عقيدة الخميني االثنا عشرية:خامسالفصل ال

 كفيو ثبلثة مباحث:    

 في اإلمامة.المبحث األكؿ: عييدتو          

 ة.في التييٌ المبحث الثالث: عييدتو          

 في كالية الفييو. المبحث الخامس: عييدتو         

 فصل السادس: موقف الخميني من أىل السنة, وأثر عقيدتو عمى العالم اإلسالمي:ال

 كفيو ثبلثة مباحث:   

 مف الصحابة.المبحث األكؿ: مكقفو          

 السنة. مف أىؿالمبحث الثاني: مكقفو          

 عمى العالـ اإلسبلمي.المبحث الثالث: أثر عييدتو   

 كفييا الحكـ عميو كعرض أىـ النتائج كالتكصيات. الخاتمة:

 

 وأخيرًا سيتّم تذييل الرسالة بفيارس توضيحية, وستكون عمى النحو التالي:

: فيرس اآليات اليرآنية.  أكالن

 ثانينا: فيرس األحاديث النبكية.

 عبلـ المترجـ ليـ.ثالثنا: فيرس األ

 رابعنا: فيرس المصادر كالمراجع.

 خامسنا: فيرس المكضكعات.
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 التمييد

 حيـــــاة الخــــمينــــــي
 

 :مطالبوفيو أربعة 

 .هاألول: عصر  المطمب 

 ونشأتو وحياتو.الثاني: مولده  المطمب 

 محكومة الشيعية في إيران.الثالث: إقامتو ل المطمب 

 : أىم مؤلفاتو.الرابع المطمب 
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 األول المطمب

 يـــــمينـــــر الخـــــــعص

 .أواًل: بداية دخول التشيع إلى إيران

كؿ التشيع إلى التنكيو بشيء مف االختصار عمى بداية دخ –بدايةن  - إٌف مف الميـ ذكره
 ببلد فارس )إيراف(، ككيؼ انتشر في أرجائيا كأطرافيا؟

ىػ ، إلى عاـ ُِتيا في عاـ عمى جنباو ـ منذ شركؽ شمساإلسبل عاشت إيراف في ظؿٌ "
كظمت سنية  ،يفيفي عصكر الخمفاء الراشديف كاألمكييف كالعباس ، كىي سنية المذىبىػَٕٗ

 - ىػ َٔٗدكلة فييا في عاـ  لمصفويينقامت  فٍ أبعد سيكط الخبلفة العباسية إلى المذىب 
 .(ُ)"ـََُٓ

عية مؤسسيا إسماعيؿ بف حيدر، كىك أعظـ ممكؾ لة شيدك "كالدكلة الصفكية في فارس: 
ممكو مف جيحكف إلى البصرة، كشمؿ اتخذ مف تبريز عاصمة لو، كأخضع إيراف كٌميا، كمٌد الدكلة، 

 .(ِ)"خراساف كأفغانستاف كببلد الفرات

ديننا ليا، كفرضتو عمى الناس بيكة السيؼ، كقتمكا ليد اتخذت الدكلة الصفكية مف التشيع 
 سبيؿ تحييؽ ذلؾ مئات اآلالؼ مف أىؿ السنة. كذبحكا في

 إعبلف أٌف مذىبى  إسماعيؿ الصفكم أكؿ ما قاـ بوإٌف ": (عكدة الصفكييف)جاء في كتاب 
مذىب  أفٌ  حى و سيعممو في جميع ببلد إيراف، كعندما نيصً ، كأنٌ عشرية االثنا اإلماميةي  الصفكيةً  وً دكلتً 

تنطؽ الرعية بحرؼ كاحد فسكؼ  فإفٍ   أخاؼ مف أحدإنني ال)أىؿ إيراف ىك مذىب الشافعي قاؿ: 
ال إلو إال اهلل، )ا عمييا: سٌؾ عممة لمببلد كاتبن  ثـٌ (. عمى قيد الحياة اـ كلف أترؾ أحدن امتشؽ الحسا

كأمر الخطباء في المساجد بسب الخمفاء الراشديف ، ثـ كتب اسمو (رسكؿ اهلل، عمي كلي اهلل محمد
 ،كقد عانى أىؿ السنة في إيراف معاناة ىائمة، يديس األئمة االثني عشرالغة في تالثبلثة، مع المب

بضع الشاه إسماعيؿ مميكف إنساف سني في  ؿى تى قى  مامي بعد أفٍ ركا عمى اعتناؽ المذىب اإلجبً كأي 

                                 
 (.ٗباكستاف. )ص  –ا٤بركز اإلسالمي بلوشستاف  إعدادراف قبل ثورة ا٣بميِب كبعدىا, أىل السنة كا١بماعة يف إي (ُ)
ىػ, تأليف أٞبد معمور العسّبم, فهرسة مكتبة ا٤بلك ُُْٕموجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدـ إىل عصرنا ا٢باضر  (ِ)

 (.َْٓـ. )صُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالرياض, الطبعة األكىل,  –فهد الوطنية 
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ا مف كيطمب مف الشخص مزيدن  ،يسمع منيـ السب لمخمفاء ككاف يمتحف اإليرانييف السنة بأفٍ  ،سنيف
ال قي  فإف كافؽ ،السب  اكارع كاألسكاؽ عمى المنابر منذرن السب في الش أعمفك  ت عنيو فكران،عى طً كا 

 .(ُ)"المعانديف بيطع رقابيـ

إٌف ىذا الرجؿ عمد إلى فرض التشيع عمى اإليرانييف باليكة، كجعؿ شعاره سب الخمفاء "
رىه أك ال يجاريو، الثبلثة، ككاف شديد الحماس في ذلؾ، سفاٌكا ال يتردد أٍف يذبح كٌؿ مف يخالؼ أم

استطاع الشاه إسماعيؿ أٍف يفتح بغداد، كتشير أكثر المصادر  ـَُٖٓ -ىػ ُْٗ كفي عاـ
التاريخية إلى أٌنو فعؿ بأىؿ بغداد مثؿ ما فعؿ باإليرانييف مف قبؿ، فأعمف سٌب الخمفاء، كقتؿ الكثير 

 .(ِ)" أبي حنيفة اإلماـ مف أىؿ السنة، كنبش قبر

كية في االعتداء كالطغياف، حتى حاكلت االعتداء عمى الدكلة العثمانية، تمادت الدكلة الصف
 بيزيمة الدكلة الصفكية.كنشبت بينيما معارؾ ضارية، انتيت 

 ،العثمانية الدكلةمشتركة مع تكسعت الدكلة الصفكية حتى أصبح الصفكيكف عمى حدكد "
ف جيدكا لنشر التشيع في الصفكيي مف أىـ أسبابو أفٌ  كلعؿٌ  ،سرعاف ما نشب الصراع بيف اليكتيفك 

فياـ السمطاف سميـ بيتؿ كحبس جميع الشيعة في ببلده، ثـ سار إلييـ فألحؽ بيـ ىزيمة  ،األناضكؿ
كضـ ديار بكر كما  ،كدخؿ عاصمتيـ تبريز ،ـُُْٓ - ىػَِٗمنكرة في معركة جالديراف سنة 

 .(ّ)"الجبيتيفحكليا، كمنذ ذلؾ الحيف استمرت الحركب بيف 

قضى عمييا العثمانيكف  يثـ، حُِِٕـ حتى ََُٓفكية منذ عاـ اشت الدكلة الصع"
كاألفغاف، كخمفيـ األفشاريكف الذيف اشتير منيـ الممؾ نادر شاه، كبعد انتياء عيد األفشار حكمت 

حيث انتيى الحكـ إلى ، ـُِٓٗ - ىػُّْْإيراف األسرة الياجارية التي استمر حكميا حتى عاـ 
 .(ْ)"أسرة بيمكم

                                 
مصر, الطبعة األكىل,  –لصفويْب, تأليف عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعي, مكتبة اإلماـ البخارم عودة ا (ُ)

 (.َُـ. )ص ََِٕ -ىػ ُِْٖ
 (.ّْ/ُقم, الطبعة األكىل. ) –حملات اجتماعية من تاريخ العراؽ, تأليف الدكتور علي الوردم, مطبعة أمّب  (ِ)
 (.َْٓموجز التاريخ اإلسالمي: )ص  (ّ)
 (.ٗٗكجاء دكر اَّوس: )ص  (ْ)
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 ثانًيا: حكم األسرة البيموية.

لمكاء  اأصبح قائدن  ثـٌ  ،رضا شاه في بدايتو بالجيش اإليرانيمؤسس األسرة البيمكية  عمؿ"
 ـ كىك عمى رأس كزارة الحربية )الدفاع( بحؿٌ ُُِٗاـ سنة ق، الدكلة الياجارية عيداليكزاؽ في 

آخر قاـ بخمع  بعد أفٍ ك ، ـ منصب رئيس الكزراءُِٓٗ - ُِّٗتكلى ما بيف سنكات ، ك الحككمة
عمى  انتخبو شاىن ي ـ، أجبر البرلماف )المجمس الكطني( عمى أفٍ ُِٓٗالشاىات الياجارييف سنة 

 .(ُ)"الببلد

ـ ألغى رضا بيمكم الحجاب الشرعي، ككانت زكجتو أكؿ مف كشفت عف ُِٔٗكفي عاـ "
 رأسيا في احتفاؿ رسمي.

ـ ألغى رضا بيمكم أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ككضع قانكننا مدنينا، كآخر ُِٕٗكفي عاـ 
 لمعيكبات بيًنيىا عمى األساس الفرنسي.

ص مادة التعميـ الديني في المدارس الحككمية، ثـٌ جعميا غير إلزامية ـ قمٌ َُّٗكفي عاـ 
 في المدارس االبتدائية كالثانكية، كفرض المغة الفارسية بدالن مف المغة العربية.

 .(ِ)"ـ غٌير اسـ الدكلة فأصبحت )إيراف( بعد أٍف كانت )فارس(ُّٓٗكفي عاـ 

 ثانية، فاحتمت الجيكش البريطانيةلعالمية المع ألمانيا النازية في الحرب ا رضا بيمكم كقؼ"
 .(ّ)"ابنو محمد رضا ومفى كخى  ،رضا يى فً ـ، فني ُُْٗ -ػ ىَُّٔإيراف عاـ الركسية ك 

 مفٍ  اخكفن ؛ برضا بيمكم أطاحت قكل التحالؼ ا إليراف بعد أفٍ خمؼ محمد رضا أباه شاىن "
فيامت قكات التحالؼ باحتبلؿ  ،كتزكيده بالنفط الحرب العالمية الثانية في دكلؼ ىتمرأ جنكحو ناحيةى 

 .(ْ)"منو دالن كتنصيب كلده محمد رضا بيمكم ب ،إيراف كاإلطاحة برضا بيمكم

ليكات التسييبلت كالمساعدات، كبعد الحرب خرجت ا كؿٌ  قٌدـ محمد رضا ليكات التحالؼ"
طمؽ، كاتجو حكـ ىذا اإلمبراطكر لمديكتاتكرية كاالستبداد كالحكـ الم، الغربية كالركسية مف إيراف

                                 
 /ar.wikipedia.org/wikiرضا_ُّلوما٤بوسوعة ا٢برة كيبيكيديا:  (ُ)
 (.َُُكجاء دكر اَّوس: )ص  (ِ)
 (.ْٖٓموجز التاريخ اإلسالمي: )ص  (ّ)
 /ar.wikipedia.org/wikiرضا_ُّلوما٤بوسوعة ا٢برة كيبيكيديا:  (ْ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بإيراف  فيبت ،ـ أعمف خطة إصبلحيةُّٔٗ - ىػُّّٖكفي سنة  ،ككانت اتجاىاتو غير إسبلمية
 .(ُ)"ثكرة عارمة بسبب ىذه الخطة االستبدادية كبسبب اعترافو بإسرائيؿ، كقاد ىذه الثكرة الخميني

ليد عمؿ الشاه عمى تغييرات سياسية، مف أىميا إلغاء األحزاب السياسية مع اإلبياء عمى "
الشيعة( في كجو كأٌدل ىذا إلى تكحيد قكل المعارضة )الشيكعييف كرجاؿ الديف "، (ِ)"الحزب الحاكـ

 .(ّ)"نظاـ الشاه

 قاـ محمد رضا بيمكم"يد ف كالذم ينبغي أف ييعرؼ أٌف أسرة بيمكم أسرة شيعية اثني عشرية،
 .(ْ)"ـُّٓٗبمراسـ الزيارة في الكاظمية ككرببلء كالنجؼ عندما التجأ إلى بغداد عاـ 

، كسيأتي بياف حيييية ىذه ة؛ الشتعاؿ الثكر أماـ الثٌكاركلكف يبدك أٌف تجاكزاتيـ كانت مبررنا 
 .الثكرة بإذف اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.َْٖموجز التاريخ اإلسالمي: )ص  (ُ)
 /ar.wikipedia.org/wikiرضا_ُّلوما٤بوسوعة ا٢برة كيبيكيديا:  (ِ)
 http://www.hukam.net/family.php?fam=31تاريخ ا٢بكاـ كالسالالت ا٢باكمة:  (ّ)
 /ar.wikipedia.org/wikiرضا_ُّلوما٤بوسوعة ا٢برة كيبيكيديا:  (ْ)

http://www.hukam.net/family.php?fam=31
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 الثاني المطمب

 مولد الخميني ونشأتو وحياتو

 .ووفاتو ومولده أواًل: اسمو ونسبو

ًلد في العشريف مف جمادل اآلخرة "، (ُ)"ركح اهلل بف مصطفى بف أحمد المكسكم الخميني" كي

 .(ِ)"ـَُِٗ/ٗ/ُِىجرية، المكافؽ  َُِّعاـ 

لً " لييا يينسبكي كتذكر بعض المصادر أٌف الخميني تعكد  .(ّ)"د في بمدة خميف قرب قـ، كا 

 .(ْ)أصكلو إلى اليند، جاء في )ذيؿ األعبلـ(: "الخميني عالـ كزعيـ ديني شيعي مف أصؿ ىندم"

المفتير ييكؿ في ميدمة كتابو )شرح دعاء السحر(: "ييكؿ و الخميني نفسو، إذ بتى ثٍ ما أى كىذا 
، السيد ركح الم و ابف السيد مصطفى باالنتساب إلى الرسكؿ الكريـ، كالمفتخر العظيـ إلى الرب
 .(ٓ)"اليندم الخميني

في  كبيذا يبطؿ ما زعمو الشيعة مف انتسابو إلى أىؿ البيت، فيد جاء في بعض كتبيـ
 .(ٔ)مف أسرة تنتسب إلى الصديية فاطمة الزىراء": "تعريفو

جٌد الخميني أحمد  الذم يعرفو الجميع ىك أفٌ  إفٌ : ")اإلمامي( (ٕ)المكسكمييكؿ الدكتكر مكسى 

                                 
: (. كا٤بوسوعة ا٢برٌة كيكيبيدياّاإلماـ يقود الثورة, دركس من ا٢بياة السياسية للخميِب, مركز باء للدراسات: )ص  (ُ)

 /ar.wikipedia.org/wikiركح_اهلل_ا٤بوسوم_ا٣بميِب
(, ٗـ. )ص ََِٔ -ىػ ُِْٕسورية, الطبعة األكىل,  –اإلماـ ا٣بميِب سّبة كمسّبة, إعداد مكتب ا٣بامنئي  (ِ)

 (.ّإلماـ يقود الثورة: )ص كا
ذيل األعالـ, قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا٤بستعربْب كا٤بستشرقْب, تأليف أٞبد العالكنة, دار  (ّ)

 (.ْٖـ. )ص ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖا٤بنارة, الطبعة األكىل, 
 (.ْٖا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
 (.ٓ-ْ. )ص ىػُُْٔالعركج, الطبعة األكىل,  تأليف ا٣بميِب, مطبعة مؤسسةشرح دعاء السحر,  (ٓ)
 (.ٔـ. )ص ُِٗٗ ,كىل, الطبعة األا٣بميِب , مؤسسة تنظيم كنشر تراث)االنطالقة الكربل( كتاب الكوثر (ٔ)
ـ, انتخب نائبنا عن مقاطعة أصفهاف َُّٗإمامي حفيد السيد أيب ا٢بسن ا٤بوسوم األصبهاين, كلد يف النجف  (ٕ)

, كقد  ا للمجلس اإلسالمي األعلى يف غرب أمريكا, كعمل ٧باضرنا كباحثنا يف جامعات عربية كغربيةمرتْب, كانتخب رئيسن 
 (.ُّٓ)ص  (.ـ.ُّٖٗ)الثورة البائسة, تأليف الدكتور موسى ا٤بوسوم, طبعة لوس أ٪بلوس, . كاف مقربنا جدًّا من ا٣بميِب
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شعب ما يعرفو ال كىذا كؿٌ  ... كسكف قرية خميف ،قدـ مف اليند إلى إيراف، كذلؾ قبؿ مائة عاـ
ا مف ىـ أسرتو كأيف كاف مكطنيا في اليند قبؿ اليجرة إلى أمٌ  ،اإليراني مف نسب الرجؿ كأىمو

د، كال أجيزة كال ىك أشار إلييا ال مف اليريب كال البعي ،عنيا اأحد شيئن  فيذا شيء ال يعرؼ ،إيراف
 إلى ىذا المكضكع الحيكم مف حياة أسرة خميني، ككما أشرنا قبؿ قميؿ بما أفٌ  ااإلعبلـ أشارت شيئن 

 اتاريخن  ىجرة جٌد خميني إلى إيراف كانت قبؿ مائة عاـ، كالمائة مف السنيف في حياة األسرة يعتبر
بأسرتو في اليند كقد نساىـ، صمة الخميني ميطكعة  ال يمكف أف نصدؽ أفٌ  اثة أجياؿ فيط، فإذن لثبل
ا أليس ىناؾ ما يعتبر غريبن  ؟ي أسرتو كأقربائو كقطع الصمة بيـتناسفي ما ىك السر الدفيف  افإذن 

رية في ىذا الكتماف الشديد؟ كىذا التعتيـ غير طبيعي عمى نسب خميني كمؤسس الجميك  اكخطيرن 

 .(ُ)"اإلسبلمية كمرشد الثكرة اإلسبلمية في إيراف
ـ، كدفف جثمانو في )بشت الزىراء( ُٖٗٗحزيراف )يكنيك( عاـ  ْخ يتكفٌي الخميني بتار "

 .(ِ)"طيرافجنكب 
 .أسرتو وأوالدهثانًيا: 

خو  السيد مصطفى المكسكم ابف  بكه الشييدييكؿ حسف األميف )اإلمامي(: "أ تو:أبوه وا 
اية المسمميف ، التـز رعجؼ األشرؼ كسامراء كعاد إلى خميفدرس في الن ،المكسكم حمدأالسيد 

ذم اليعدة  ُِأم في يـك  ،ايكمن  ِِأشير ك بأربعةكبعد كالدة ابنو ركح اهلل ، فييا كفي ضكاحييا
نيؿ جثمانو إلى النجؼ األشرؼ  ثـٌ ، ؿ كىك في طرييو مف خميف إلى أراؾغتيػ، اىَُِّسنة 

 ،هالمعركؼ بسنديد ،ىالسيد مرتض :كأبناؤه ىـ ،ككاف لو ثبلثة أبناء كثبلث بنات حيث دفف فييا
د ركح اهلل كىك أصغر السي، ك السيد نكر الديف، ككاف يسكف طيراف، ك مف العمماء كسكف مدينة قـ

 .(ّ)"أكالد أبيو

                                 
 (.ُْٖالثورة البائسة: )ص  (ُ)
, الطبعة الثانية, تتمة األعالـ للزركلي, كيل (ِ) يو ا٤بستدرؾ األكؿ كالثاين, تأليف ٧بمد خّب رمضاف يوسف, دار ابن حـز

 (.ُٖٓ/ُـ. )ََِِ -ىػ ُِِْ
ـ. ُٕٖٗ -ىػ َُْٖبّبكت,  –مستدركات أعياف الشيعة, تأليف حسن األمْب, دار التعارؼ للمطبوعات  (ّ)
 (. بتصرؼ يسّب.ِٖ/ّ)
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كقد  .(ُ)"كأٌمو ىاجر كريمة الميرزا أحمد مجتيد الخكانسارم األصؿ الخميني المسكف" أمو:

 .(ّ)"كفي كفالة عٌمتو )صاحبة خانـ(". (ِ)"الخميني في كنؼ أٌمو كشيييو األكبر عاش"

ـ بكريمة الميرزا محمد الثيفي الطيراني، كجاء ُِٗٗاقترف الخميني عاـ " زوجتو وأبناؤه:
 ، كعمي -ـ ُٕٕٗعمى أثر حادث غامض في العراؽ عاـ تيكفي  – مصطفىلو ثمانية أبناء كىـ: 

تكفيت كليا مف العمر سبعة  - ، كصديية، كفريدة، كفييمة، كسعيدة - سف الرابعة تكفي في -
 .(ْ)"– تكفيت كىي طفمة - ، كأحمد، كلطيفة - شيكر

 .مسيرتو العمميةثالثًا: 

ككاف ىذا  ،ا صغيرن كىك لـ يزؿ طفبلن  (الميرزا محمكد)الدراسة لدل معمـ اسمو  الخميني بدأ"
 كاصؿ التعمـ لدل معمـ آخر اسمو ، ثـٌ ا في اليراءة كالكتابةدركسن  وعمملي ؛تي إلى المنزؿأالمعمـ ي

 تميى بعض ميدمات العمـك، ك درسة حديثة لتعمـ الكتابةإلى م كذىب بعدئذو  (المبل أبك الياسـ)
حيث كانت الحكزة  ،إلى مدينة أراؾ ىػُّّٗ، ثـ تكجو سنة (ٓ)مرتضىاإلسبلمية لدل أخيو السيد 

كدرس ىناؾ آداب المغة العربية  ،(ٔ)اليزدمعبد الكريـ الحائرم  تحت زعامة ذو قتئالعممية في أراؾ ك 

 .(ٕ)"ؽكالمنط الببلغة كالنحك كالصرؼك 

                                 
 http://alwelayah.net/?p=12528ـ: شبكة دار الوالية للثقافة كاإلعال (ُ)
 (.ْٖذيل األعالـ: )ص  (ِ)
 (.َُاإلماـ ا٣بميِب سّبة كمسّبة: )ص  (ّ)
 (. ُُا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
درس  ,ة ٗبدينة ٟبْبللهجر  ُُّّيف السابع عشر من شواؿ عاـ  , ا٤بلقب بسنديده, كلدلخميِبالشقيقي األكرب ل (ٓ)

إىل أصفهاف كدرس فيها ا٤بنطق كاألدب كالكالـ كالفقو كاألصوؿ  ُِّٕا٤بقدمات عند علماء تلك ا٤بنطقة. سافر عاـ 
لصالة ا١بمعة  اار إمامن كبعد أف أّْى دركس ا٢بوزة يف مرحلٍب السطوح كا٣بارج عاد إىل ٟبْب كص, كعلم ا٥بيئة كعلم النجـو

شبكة دار الوالية للثقافة . )ت نفسػو حوزة يٌدرس فيها الفقو كاألصوؿ كالكالـ كا٤بنطق كالنحوفيهػا, كفتح فػي الوق
 (.http://alwelayah.net/hiic/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub: كاإلعالـ

كؿ س األكاف ا٤بؤس  ,: فقيو إمامي اشتهر يف النجفـ(ُّٔٗ - ُٖٗٓ) عبد الكرًن بن ٧بمد جعفر اليزدم ا٢بائرم (ٔ)
األعالـ تأليف خّب الدين الزركلي, دار العلم للماليْب, . )ك٤بستشفى قم ,١بامعة قم العلمية, كمكتبة ا٤بدرسة الفيضية

 (.ٔٓ/ْ(. )ـََِِبّبكت, الطبعة ا٣بامسة عشرة, 
 (.ٖٔ/ّمستدركات أعياف الشيعة: ) (ٕ)

http://alwelayah.net/?p=12528
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كاف الحائرم قد أسسيا  ىػ، التيَُّْإلى الحكزة العممية في مدينة قـ عاـ تكٌجو الخميني "
 .(ُ)"ؾإلى قـ بعد سنة مف ذل ، ثـٌ عاد كنيمياىػُّّٗراؾ عاـ بداية في أ

طكل الخميني سريعنا مراحؿ دراستو التكميمية في الحكزة العممية عمى أيدم أساتذتيا، فيد "
كما ، (ِ)الطيرانيأكمؿ سريعنا )المطٌكؿ( في عمـ المعاني كالبياف عمى يد الميرزا محمد عمي األديب 

عمي اليثربي ، كالسيد (ْ)الخكانسارمعمى يد السٌيد محمد تيي  (ّ)كأكمؿ دركس مرحمة السطكح

، كذلؾ أتـٌ دركس خارج الفيو كاألصكؿ عمى يد زعيـ الحكزة العممية في قـ عبد الكريـ (ٓ)الكاشاني

فصؿ األخير مف الدراسة االستداللية العالية في محضر كأنيى الخميني ال" .(ٔ)"الحائرم اليزدم

 .عند الشيعة (ٕ)"األستاذ الحائرم حتى بمغ درجة االجتياد

                                 
  (.ّاإلماـ ا٣بميِب يقود الثورة: )ص  (ُ)
من آثاره صراؼ , , ٫بوم, صريفديب: أـ( َُٓٗ - ُٖٖٓ) ن ٧بمد تقي حكيم باشي الطهراينديب بأ٧بمد علي  (ِ)

العربية, تأليف عمر رضا  )معجم ا٤بؤلفْب تراجم مصنفي الكتب . الصرؼ يف علم الصرؼ, كحاشية على ا٤بغِب يف النحو
 (.َّٕ/َُـ(. )ُّٗٗ –ق ُُْْسسة الرسالة, الطبعة األكىل, ؤ كحالة, م

: ا٤برحلة الثانية من مراحل الدراسة يف ا٢بوزة العلمية, كمرحل الدراسة يف ا٢بوزة ثالثة, ا٤برحلة األكىل: السطوحمرحلة  (ّ)
كالصرؼ كالعلـو البالغية كالعركض كا٤بنطق كأصوؿ الفقو  )مرحلة ا٤بقدمات( كيقتصر الطالب فيها على دراسة النحو 

ة السطوح( كيتفرغ الطالب فيها لدراسة الكتب االستداللية األصولية كبعض النصوص األدبية, كا٤برحلة الثانية: )مرحل
كالفقهية كالفلسفية, كا٤برحلة الثالثة: )مرحلة البحث ا٣بارج( كتتم الدراسة فيها خارج نطاؽ الكتب الٍب يعتمدىا األستاذ 

 (./ar.wikipedia.org/wikiعلمية_حوزةيف ٙبضّب مادتو. )ا٤بوسوعة ا٢برة كيبيكيديا: 
كلد يف : ـ( ُِٓٗ - ُٖٖٖ) ا٣بوانسارم يب القاسم ا٤بوسومأاهلل بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن  ٧بمد تقي بن أسد (ْ)

 ٕيراف, كتويف ُّمداف يف إعن ٝباعة من العلماء, كعاد إىل  خوانسار يف رمضاف, كنشأ ُّا, مث ىاجر إىل النجف كأخذ
 (.ُِٕ/ٗ)معجم ا٤بؤلفْب:  ذم ا٢بجة كنقل إىل قم, فدفن فيها.

ىػ بسامراء يف العراؽ, عاد بو كالده إىل كاشاف كىو ُُُّعلي بن ٧بمد رضا بن إ٠باعيل اليثريب الكاشاين, كلد عاـ  (ٓ)
ابن ٟبس سنْب, درس ا٤بقدمات كالسطوح عند كالده كبعض العلماء كأكمل مراحل السطوح كىو ال يزاؿ شابنا, كيف عاـ 

ىػ بناءن على طلب كالده كاشتغل ُّّٗها يف ا٢بوزة, عاد إىل إيراف ىػ ىاجر إىل النجف كدرس على علمائُُِّ
ىػ طلب ا٢بائرم من كالده ا٤بساح لو باَّيء إىل قم لالستفادة من خدماتو يف ٦باؿ التدريس, كيف َُّْبالتدريس, كيف 

 قم: ىػ. )شبكة مؤسسة اإلماـ علي يفُّٕٗ/رجب/ٓىػ تويف كالده فعاد إىل كاشاف, تويف يف كاشاف ُّْٕ
http://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/yasrebi.htm.) .بتصرؼ 

 (.ٕالكوثر )االنطالقة الكربل(: )ص  (ٔ)
 (.ِٖ/ّمستدركات أعياف الشيعة: ) (ٕ)

http://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/yasrebi.htm
http://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/yasrebi.htm
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الثاني إلقامة الخميني في مدينة قـ، استيبمت ىذه المدينة ثمة مف مراجع  كخبلؿ العاـ"
إثر قياميـ بالثكرة المسمحة ضد االحتبلؿ البريطاني  ذيف أيبًعدكا عف بمدىـالٌديف كالحكزة في العراؽ ال
حمد ، كآية اهلل م(ِ)النائينيآية اهلل ، ككاف مف جممة ىؤالء (ُ)الشيرازمبييادة الميرزا محمد تيي 

 .(ٓ)"(ْ)األصفياني، كآية اهلل السٌيد أبك الحسف (ّ)الصدر

تككيف شخصية الخمينٌي الثكرية، فجممتيـ  شيعية كاف ليا أثر كبير فيإٌف ىذه المراجع ال
 كانكا مف الثكار، الذيف ليـ باع طكيؿ في الممارسات السياسية.

رس بحكث الفمسفة ـ بدأ الخميني بمزاكلة التدريس، فدٌ ُِٗٗ -ىػ ُّْٕكفي عاـ "
 .(ٔ)"كالعرفاف النظرم كالعممي كأصكؿ الفيو كاألخبلؽ

 عمماء الحكزةعف غيره مف  لخمينيامتاز ا، كقد ستاذه الحائرمأتكفي  ىػُّٓٓكفي سنة "
، كاف لييةية كتحييياتو في الفمسفة اإلحاطتو الكاسعة في العمكـ العيمإلك ، بتخصصو في عمكـ كثيرة

 .(ٕ)"مسفة في الحكزة العممية بمدينة قـاألستاذ األكؿ في الف

كبعد كفاة الحائرم نجحت جيكد الخميني برفية عدد مف عمماء الحكزة بيـ في إقناع آية "

                                 
من أركاف الثورة العراقية : ٦بتهد إمامي, ـ(َُِٗ) شن ا٢بائرم الشّبازم٧بمد تقي بن ٧بب علي بن ٧بمد علي كل (ُ)

 (.ّٔ/ٔ. )األعالـ للزركلي: كلد بشّباز, كنشأ يف ا٢بائر, كأقاـ بسامراء ,٪بليز, كأكؿ من دعا إليهاعلى اإل
صوؿ كالفتيا يف ة األنكليز, كمن أساتذ: من زعماء الثورة على اإلـ( ُّٔٗ - ُٕٖٓ) حسْب بن عبد الرحيم النائيِب (ِ)

 (.َِْ/ِ. )األعالـ للزركلي:  العربية كالفارسيةتْبكاف من أدباء اللغ, ككفاتو ُّا ,النجف
ـ, كلعب دكرنا بارزنا ُُٗٗـ, أسس حزب حرس االستقالؿ عاـ ٧ُٖٖٕبمد حسن الصدر من مواليد سامراء عاـ  (ّ)

ىػ, ترأس ٦بلس ُِْٗـ, عاد إىل العراؽ ُِِٗالعراؽ  ـ, نفاه ا٤بندكب السامي الربيطاين إىل خارجَُِٗيف ثورة 
ـ, ٙبت عنواف: السيد َُِِ/ٔ/ُٗـ. )جريدة ا٤بستشار ُْٖٗاألعياف لدكرتو األكىل كالرابعة, كشكل كزارتو عاـ 

 الصدر رئيس كزراء العراؽ يف العهد ا٤بلكي(.
ىػ(: مرجع كفقيو شيعي اثِب عشرم, ُّٓٔ – ُِٕٕأبو ا٢بسن بن ٧بمد بن عبد ا٢بميد ا٤بوسوم األصفهاين ) (ْ)

تسٌلم ا٤برجعية بعد كفاة ٧بمد حسْب النائيِب, فصار من كبار مراجع الشيعة كقياداّّم الدينية كالسياسية يف إيراف كالعرؽ. 
 (./ar.wikipedia.org/wikiاألصفهاين_ا٤بوسوم_ا٢بسن_أبو: )ا٤بوسوعة ا٢برٌة كيكيبيديا

 (.ّة: )ص اإلماـ ا٣بميِب يقود الثور  (ٓ)
 (.ُُاإلماـ ا٣بميِب سّبة كمسّبة: )ص  (ٔ)
 (.ِٖ/ّمستدركات أعياف الشيعة: ) (ٕ)
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 .(ِ)"لممجيء إلى قـ، كتسٌمـ زعامة الحكزة العممية فييا (ُ)البركجردماهلل 

 ،ائؿ الخمسيناتفي أك  اغمكرن مكاف " :ى المكسكم )اإلمامي( أٌف الخمينيالدكتكر مكسكيرل 
البركجردم زعيـ  عرؼ عنو أفٌ ما كاف يي  عندما كاف في قـ ييكـ بتدريس الفمسفة اإلسبلمية، ككؿٌ 

ىذا الرجؿ سييدـ الحكزة  فٌ إ :عنو كقد قاؿ ،بسبب تطرفو الديني ؛إيراف الديني آنذاؾ غاضب عميو
 خمفو في الزعامة ثـٌ  -كم ممكسالكبلـ ل –البركجردم  ي، كتكفالدينية كيككف عمى اإلسبلـ كباالن 

كلـ يذكر أحد  ،ككميـ اآلف عمى قيد الحياة ،(ٓ)المرعشيكالنجفي  (ْ)كالكمبايكاني(ّ)الشريعتمدارم

الخميني سيككف في عداد الزعماء  الخميني في عداد خمفاء اإلماـ الراحؿ، كلـ يفكر أحد قط أفٌ 
كلـ تكف تنظر إليو  ،ليو كأستاذ في الفمسفةالحكزة الدينية كانت تنظر إ الدينييف الجدد في قـ، ألفٌ 

مف شركط الزعامة الدينية التفيو في الديف  لو تصدير الفتكل، خاصة أفٌ  كفييو مجتيد يحؽٌ 
 .(ٔ)"كاالجتياد في األحكاـ

                                 
ىػ ٗبدينة بركجرد يف إيراف, درس ُِِٗحسْب بن علي الطباطبائي الربكجردم: عامل دين شيعي إيراين, كلد يف صفر  (ُ)

ىػ إلكماؿ َُِّاستو, مٌث إىل النجف عاـ ىػ إلكماؿ در َُُّا٤بقدمات يف مدينة بركجرد, مث سافر إىل أصفهاف عاـ 
ىػ ىاجر إىل قم كاستقر ُّا, بناءن على طلب ُّْٔىػ ناؿ درجة االجتهاد, كيف عاـ ُِّٖدراستو ا٢بوزكية, كيف عاـ 

 (./ar.wikipedia.org/wikiالربكجردم_حسْب: علمائها. )ا٤بوسوعة ا٢برٌة كيكيبيديا
 (.ٖالكوثر )االنطالقة الكربل(: )ص  (ِ)
ـ(: مرجع شيعي إيراين, كانت لو أدكار دينية كسياسية يف إيراف ُٖٔٗ – ٧َُٗٓبمد كاظم ا٢بسيِب الشريعتمدارم ) (ّ)

ـ بعد كفاة ا٤برجع الربكجردم. )ا٤بوسوعة ُُٔٗكالعراؽ, كاف لو دكر يف إنقاذ ا٣بميِب من اإلعداـ, توىٌل ا٤برجعية سنة 
 (./ar.wikipedia.org/wikiمالشريعتمدار _كاظم٧بمد_: ا٢برٌة كيكيبيديا

ىػ, ٗبدينة كلبايكاف يف إيراف, درس بعض ٧ُُّٔبمد رضا بن ٧بمد باقر الكلبايكاين, كلد يف الثامن من ذم القعدة  (ْ)
ا٤بقدمات فيها, الـز عبد الكرًن ا٢بائرم يف أراؾ, كسافر معو إىل قم, كبعد كفاة ا٢بائرم ٙبولت زعامة ا٢بوزة إىل 

ح الكلبايكاين من ا٤برجعيات يف ا٢بوزة. )شبكة أعالـ الشيعة اإلمامية: الربكجردم, كأصب
http://alolmaa.wordpress.com/1-15/) 

درس العلـو ىػ يف مدينة النجف, ُُّٓصفر  َِىػ(: كلد يف ُُْ – ُُّٓشهاب الدين ا٤برعشي النجفي ) (ٓ)
صوؿ نساب كالتفسّب كالفقو كاألدبية كالتجويد كاألـو األدرس مقدمات العل شرؼ, مثٌ ينية التقليدية يف حوزة النجف األالد

ىل إىػ ىاجر  ُِّْيف عاـ ك  ,كا٢بديث كالرجاؿ كالدراية كعلم الكالـ كالرياضيات على يد علماء ا٢بوزة البارزين آنذاؾ
دركس  ىػ ٢بضور ُّّْذىب اىل قم ا٤بقدسة يف سنة  طهراف, كبقي ىناؾ ٤بدة سنة يدرس العرفاف كالعلـو العقلية

. )شبكة مؤسسة اإلماـ علي يف يػاـ عػمرهأ ىػ ا٘بو ا٤برعشي ٫بو تدريس يف مدينة قم اىل آخػر ُّّْبعد عاـ , اساتذّّا
 (.http://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/m-najafi.htmقم: 

 (.ُٓٓالثورة البائسة: )ص  (ٔ)
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 المطمب الثالث

 إقامة الخميني الحكومة الشيعية في إيران

الندالع دافعنا رئيسنا م كانت إٌف التجاكزات التي قامت بيا حككمة الشاه محمد رضا بيمك 
الثكرة اإليرانية، كفي ىذا المطمب سرده مختصر لمكاقع الذم كاف يعيشو الناس في ظٌؿ حككمة 

 الشاه.

ـ صادقت حككمة الشاه عمى تعديؿ الئحة مجالس األقاليـ ُِٔٗتشريف األكؿ  ٖفي "
 ـ في المرشحيف كالناخبيف،ي الذككرة كاإلسبلطى رٍ مثؿ تغيير شى كالمدف، كتغيير بعض مضامينيا، 

كأقٌرت " .(ُ)"كز حساسة مف ىيكؿ النظاـ الحاكـكالذم أٌدل إلى دخكؿ عناصر مف البيائية في مرا
ا إمكاف المنتخً   .(ِ)"ب مف أداء اليسـ بأٌم كتاب سماكمحككمة الشاه أيضن

اع بإببلغ قاـ الخميني عمى إثر ىذا بدعكة عمماء الحكزة العممية لبلجتماع، كانتيى االجتم"
كأمر الخميني  الشاه برقينا بمعارضة كمخالفة الحكزة لبلئحة المذككرة، مطالبيف بإلغائيا عمى الفكر،

بالفعؿ رضخت حككمة بطبع كتكزيع نص البرقية المكجية لمشاه كنشرىا في األكاسط االجتماعية، ك 
 .(ّ)"الشاه كأعمنكا إلغاء البلئحة

مة مكاجية نظاـ الشاه في أكثر مف مكقؼ، كفي يـك تصٌدر الخميني في تمؾ األكقات زعا"
يو ـ اعتمى الخميني المنبر، كأليى خطابنا شديد الميجة كسط حشكد كبيرة ىاجـ فُّٔٗعاشكراء 

، كعمى إثر يكمنا ْٓ، كحبسو ليمة الرابع مف حزيرافإلى اعتياؿ الخميني  كىذا أٌدلالنظاـ الحاكـ، 
 .(ْ)"زيرافاندلعت مظاىرات في الخامس مف حىذا 

كفي الثاني مف آب نيًيؿى الخميني مف السجف إلى  فيتؿ كجرح اآلالؼ، ليا تصٌدل النظاـ"
 ـُْٔٗنيساف  ٕ كفي ليمةمنزؿ أيًعد  لو في منطية الداككدية بطيراف، ككضع تحت اإلقامة الجبرية، 

 .(ٓ)أيدخؿ مدينة قـ دكف إعبلف مسبؽ كأيطمؽ سراحو

                                 
 ( بتصرؼ. ِٓالكوثر )االنطالقة الكربل(: )ص  (ُ)
 (.ِْاإلماـ يقود الثورة: )ص  (ِ)
 ( بتصرؼ.ْْ – ِْا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ّٕـ يـو انطالقة الثورة يف إيراف. )الكوثر االنطالقة الكربل: ص ُّٔٗكاف ا٣بامس من حزيراف  (ْ)
 ( بتصرؼ.ٓٓ – َٓاإلماـ يقود الثورة: )ص  (ٓ)
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عبر خطاباتو كبياناتو، كفي ىذه األثناء صدرت  جمة النظاـشرع الخميني مف جديد بميا"
مصادقة الحككمة عمى الئحة )الحصانة اليضائية( التي تنص عمى منح المستشاريف العسكرييف 
كالسياسييف األمريكييف الحصانة اليضائية، كما أف اٌطمع الخميني عمى ىذا حتى بدأ بتحركات 

   معمننا عزمو عمى إلياء خطاب يسير فيؼ أنحاء إيراف، كاسعة، كقاـ بإرساؿ مبعكثيو إلى مختم
، كفعبلن أليى الخميني خطابو في ـُْٔٗتشريف األكؿ  ِٔ - ىػُّّٖجمادل اآلخرة عاـ  َِ

 .(ُ)"اليـك المحدد، دكف أف يعبأ بتيديد النظاـ ككعيده، فانتيد الئحة الحصانة اليضائية

حتى داىـ رجاؿ الككماندك المكفكدكف  ظاـ،المنكاؿ في نيد الن استمر الخميني عمى ىذا"
كبعد ذلؾ  ـ منزؿ الخميني في قـ العتيالو،ُْٔٗمف طيراف في فجر الرابع مف تشريف الثاني عاـ 

ـٌ نيمو مباشرة إلى مطار )مير آباد( الدكلي، حيث كانت طائرة عسكرية بانتظاره، فأقٌمتو إلى أنيرة  ت
في الصحؼ  -منظمة المخابرات كاألمف اليكمي  – افاؾفي تركيا، كفي عصر اليكـ نفسو نشر الس

 .(ِ)"المحمية خبر نفي الخميني بتيمة التآمر عمى النظاـ

بمنعو مف ممارسة أٌم نشاط ك قامت قكات األمف اإليراني كالتركي المكمفة بمراقبة الخميني، "
 .(ّ)"جتماعيي أك اسياس

ا مف نفي الخميني إلى تركيا، ـ، أٌم بعد أحد عشر شيرن ُٓٔٗكفي الرابع مف نيساف "
 .(ْ)"قامت السمطة عبر عناصرىا مف رجاؿ السافاؾ بنيؿ الخميني إلى العراؽ

كأكضح الدكتكر مكسى المكسكم أٌف ذىاب الخميني إلى العراؽ كاف بطمب منو، فييكؿ: 
ـٌ تركيا   .(ٓ)العراقية"بعد ذلؾ إلى العراؽ بمكافية الشاه، كاستئذاف الحككمة  –تركيا  –"ث

لينطمؽ مف خبلليا ضٌد نظاـ الشاه، كليحيؽ ليد كاف الخميني يبحث عف أرضو خصبة 
 مخطط ليا مف تأسيس دكلة شيعية كبرل.أىدافو ال

                                 
 (.ُٕاإلماـ ا٣بميِب السّبة كا٤بسّبة: )ص  (ُ)
 (.ْْثر )االنطالقة الكربل(: )ص الكو  (ِ)
 (.ُٖاإلماـ ا٣بميِب السّبة كا٤بسّبة: )ص  (ّ)
 (.ِٕاإلماـ يقود الثورة: )ص  (ْ)
 (.ُٔٓالثورة البائسة: )ص  (ٓ)
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كصؿ الخميني إلى بغداد برفية نجمو مصطفى، كبعد أربعيف يكمنا مف دخكلو العراؽ افتتح "
، كشرع الخميني في إلياء الخطابات، حكزتو الدينية كالعممية في النجؼ في جامع الشيخ األنصارم

رساؿ الرسائؿ كالبرقيات إلى عمماء إيراف يحثيـ عمى الكقكؼ في كجو الشاه  .(ُ)"كا 

كصػػكؿ حػػزب البعػػث إلػػى كيػرل آخػػركف أٌف الخمينػػي لػػـ يكػف لػػو تحركػػات فػػي العػػراؽ، حتػى 
لػػو برنػػامج  عمػػى نفسػػو اكػػاف الخمينػػي فػػي النجػػؼ منطكينػػسػػٌدة الحكػػـ، ييػػكؿ د. مكسػػى المكسػػكم: "

أم السػنة التػي كصػؿ  ـ،ُٖٔٗخاص يتبعو كؿ يكـ، لـ يكػف لػو نشػاط يػذكر ضػد الشػاه حتػى عػاـ 
 ،فييا حزب البعث إلى الحكـ، فمـ تمػض شػيكر قبلئػؿ عمػى تسػمـ الحككمػة الحاضػرة لمياليػد األمػكر

ذا األخيػر بسبب المساعدات التي كاف ييػدميا ىػ ؛حتى نشب نزاع مرير بيف الحككمة العراقية كالشاه
إعبلمية ضد الدكلة األخرل،  اكبدأت أجيزة إعبلـ الدكلتيف حربن لممبل البرازاني كاالنفصالييف األكراد، 

مػػف حكػػـ الشػػاه،  اكم كػػؿ الجػػل يصػػؿ إلػػى العػػراؽ ىاربنػػيػػا تسػػاعد كتػػؤ كأعمنػػت الحككمػػة العراقيػػة أنٌ 
معارضػة اإليرانيػة، كمػف فكصمت إلى العراؽ جماعات كثيرة مف مختمػؼ األحػزاب كاالتجاىػات فػي ال

فػػػي  كاىػػػـ كأعطػػػى األكلكيػػػةآمؤيػػػدم الخمينػػػي، فػػػأكرميـ العػػػراؽ ك ضػػػمف ىػػػذه مجمكعػػػات رجػػػاؿ مػػػف 
ػكعنػدما بػدأت اإلذ، العناية لمخمينػي كلجماعتػو ضػد حكػـ  اا عنيفنػاعػة الفارسػية فػي بغػداد تشػف ىجكمن

يػػدعى محمػػكد الشػػاه خصصػػت قنػػاة خاصػػة لمخمينػػي كػػاف ييػػـك عمػػى البػػث فييػػا رجػػؿ مػػف أنصػػاره 
دعائي ككاف اسـ البرنامج )النيضة الركحية(، كحصؿ تعاكف كثيؽ بيف الخميني كالحككمة الحاضرة 

إلػػييـ رسػػائؿ أبيػػو كثنػػاءه  فػػي بغػػداد حػػامبلن بحيػػث كػػاف ابنػػو مصػػطفى يػػزكر الشخصػػيات السياسػػية 
يحممػػكف  كاكشػػكره لمحككمػػة التػػي آكتيػػـ كأعطػػتيـ كػػؿ اإلمكانيػػات لبلنطػػبلؽ السياسػػي الػػذم مػػا كػػان

 .(ِ)"بمثمو في أم مصر كعصر

استمر الخميني بمتابعة األحداث الجارية عمى الساحات الدكلية، ككاف يظير تعاطفو مف 
 جميع األطراؼ العربية؛ في محاكلة منو لكسب الرأم العاـ.

فكانت لو خطابات تتعمؽ بالشأف العراقي كالفمسطيني كغيرىا، كاستمر عمى ىذا المنكاؿ 
 ائو في العراؽ.سنكات بي

                                 
 ( بتصرؼ.ّٕ – ِٕاإلماـ يقود الثورة: )ص  (ُ)
 (.ُٖٓ – ُٕٓالثورة البائسة: )ص  (ِ)
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في ىذه األثناء كاف الشاه يمارس نشاطو الدكتاتكرم ضد شعبو؛ مٌما ساعد الخميني عمى 
 .الكصكؿ إلى تحييؽ أىدافو التي يسعى ليا

عمؿ الشاه عمى إيجاد اليكاعد العسكرية األمريكية داخؿ إيراف، كزاد مف ـ ُُٕٗففي سنة "
، كحٌمؿ الشعب اإليراني نفيات ىائمة إلقامة ئيؿمستكل العبلقات التجارية كالعسكرية مع إسرا

ييصد عمى يد  – عامنا عمى نشكء الممكية في إيراف ََِٓاالحتفاالت األسطكرية في ذكرل مركر 
 .(ُ)"عديدة بيذه االحتفاالت، كقد ندد الخميني عبر بيانات  - الفرس

خيز( كيعني ـ أعمف الشاه عف تشكيؿ حزب الببلد )رستإُْٗكفي أكاسط شير آذار "
اه بتحريـ االنتماء ليذا كعمى الفكر أصدر الخميني فتك كاعتمد سياسة الحزب الكاحد، البعث، 
 .(ِ)"الحزب

عمى تغيير التاريخ اليجرم إلى التاريخ الشاىنشاىي، ـ صٌكت البرلماف ُٕٓٗكفي عاـ "
ا شديد الميجة حٌرـ في و عمى الجميع استعماؿ كعند ىذه الخطكة الجديدة أصدر الخميني بياننا معارضن

 .(ّ)"ىذا التيكيـ

، كيعتيد الشيعة أف ـ تيكًفي نجؿ الخميني )مصطفى( بشكؿ مفاجلُٕٕٗأيمكؿ  ِّكفي "
 . (ْ)"كمع انتشار خبر مكتو شيدت طيراف عٌدة مجالس تأبينيةنظاـ الشاه كراء مكتو، 

دل الصحؼ بنشر مياؿ في إحفي غضكف ذلؾ بادر الشاه إلى االنتياـ مف الخميني، "
، فأثار المياؿ استنكارنا كاسعنا، كقاد إلى اندالع اليكمية الرسمية لمببلد، يسيء فيو إلى الخميني

كمرة أخرل تندلع الثكرة مف مدينة ، ـ في مدينة قـ، كالتي قيتؿ فييا العديدُٖٕٗ/ُ/ٗفاضة في انت
تو تحث عمى مكاصمة ، كفي ىذه الفترة كانت نداءات الخميني كخطاباقـ كتعـٌ أنحاء الببلد

 .(ٓ)"الثكرة

                                 
 (.ّٔالكوثر )االنطالقة الكربل(: )ص  (ُ)
 (.ٓٔا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ٖٓاإلماـ يقود الثورة: )ص  (ّ)
 (.ٖٗا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
 ( بتصرؼ.ِِا٣بميِب سّبة كمسّبة: )ص  (ٓ)
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فيد اتفؽ الطرفاف في االجتماع الذم كانت خطابات الخميني سببنا في خركجو مف العراؽ، "
يراف في نيكيكرؾ عمى إخراج الخميني مف العراؽ، كفي الرابع مف  عيًيد بيف كزيرم خارجية العراؽ كا 

كفي ليائو  ات النظاـ العراقي،ـ حكصر منزؿ الخميني في النجؼ مف ًقبىؿ أمف قك ُٕٖٗأيمكؿ 
الخميني أبمغو رئيس دائرة األمف العراقي بأٌف شرط إقامتو في العراؽ الكٌؼ عف نشاطو كعدـ التدخؿ 

كفي الرابع مف تشريف األكؿ مف العاـ نفسو، غادر الخميني كلكف الخميني رفض، بالسياسة، 
كبعد تشاكر الخميني مع نجمو تيبالو، النجؼ متكجينا إلى الككيت، غير أٌف الككيت امتنعت عف اس

ـ كصؿ الخميني إلى ُٖٕٗأحمد قرر السفر إلى باريس، كفي السادس مف تشريف األكؿ عاـ 
 .(ُ)"باريس

كاف الخميني مدة إقامتو في باريس، كالتي دامت أربعة أشير ييصدر كٌؿ يـك بياننا يكجو "
ـ ُٖٕٗ، كمع إطبللة شير كانكف األكؿ عاـ ككانت بياناتو تكزع في كافة مناطؽ إيراففيو الثكرة، 

 .(ِ)"، لعٌؿ ذلؾ يخمد الثكرةالسياسييفاضطر الشاه إلى إطبلؽ سراح السجناء 

صٌعد مف حٌدة تظاىراتو، كنتيجة التساع رقعة اإلضرابات، شيٌمت  رانيالشعب اإلي كلكفٌ "
عبلف اعتذاره  حركة المراكز كالمؤسسات الحككمية، ككؿ محاكالت الشاه في تغيير رئاسة الكزراء كا 

طبلؽ سراح السجناء السياسييف  كأسفو ماد إلى غير ذلؾ، لـ تجًد نفعنا في إخعف أعمالو السابية، كا 
 الثكرة.

كفي ىذه األثناء أعمف الخميني عف تشكيؿ مجمس قيادة الثكرة كتعييف أعضائو، كقرر الشاه 
اه إغبلؽ المطارات بالتنسيؽ مع ـ، حاكؿ نظاـ الشُٕٗٗ/ُ/ُٔالخركج مف الببلد في  بدكره

اليكات األمريكية، لكف نظاـ الشاه انصاع بسبب الضغط الشعبي، كفتح مطار مير آباد بطيراف، 
 . (ّ)"ـ بعد أربعة عشر عامنا مف النفيُٕٗٗككصؿ الخميني إلى إيراف في األكؿ مف شباط عاـ 

 ما بعد الثورة:

سمطة: الحككمة الرسمية كالمنظمات الثكرية، في السنة األكلى لمثكرة كاف ىناؾ مركزاف لم

                                 
 (.ِٕالكوثر )االنطالقة الكربل(: )ص  (ُ)
 (.ُُٓا٣بميِب يقود الثورة: )ص  (ِ)
 ( بتصرؼ.ِٔ – ِٓا٣بميِب السّبة كا٤بسّبة: )ص  (ّ)
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عمى إنشاء حككمة إصبلحية ديميراطية، في  الخميني نوالذم عيٌ  ركافز ميدم با رئيس الكزراءعمؿ 
، كأتباعو مف رجاؿ الديف الخميني ف مفالمككٌ  المجمس الثكرم مف حيف عممت بشكؿ مستيؿ كؿٌ 

المجمس  سمطة اتخاذ اليرارات النيائية ىك في الييئات الثكرية كفي بات مف الكاضح أفٌ قد ك 
تكتر بيف  حدكث ، كىذا أٌدل إلىالحزب الثكرم اإلسبلمي عمى كجو الخصكص، كفيما بعد الثكرم

 .الخميني قرت مف قبؿت كأي عى ضً كمتييما كي  السمطتيف بدكف شؾ، رغـ أفٌ 

٘ عمى المذىب  ََُبنسبة تككف قائمة  الحككمة الجديدة يجب أفٍ  بأفٌ  الخميني صرحليد 
ا أكجد مف خبللو منصب اليائد األعمى لمخميني، ا جديدن دستكرن  مجمس الخبراء كضعك ، الشيعي

في نيض المرشحيف لممناصب، كما أقر  األمنية، كالحؽٌ  ةكمنحو السيطرة عمى الجيش كاألجيز 
المرشحيف يجب أف يحكزكا عمى  انتخاب رئيس جديد يتمتع بصبلحية أضيؽ، لكفٌ الدستكر ب

ا نفسو رئيسن  الخميني ، كقد أصبحعبر مجمس صيانة الدستكر افية المباشرة مف اليائد األعمىالمك 
في استفتاء أجرم في  الدستكر ، كعندما تمت المكافية عمىلمدكلة مدل الحياة باعتباره قائد الثكرة

ي تشريف ، كتيدـ رئيس الكزراء ف(المرشد الركحي األعمى)أصبح ـ ُٕٗٗ ديسمبر – كانكف األكؿ
 .(ُ)إليو باستيالتونكفمر إثر شعكره بالضعؼ كخبلفو مع ما آلت  - يالثان

ليد قاـ الخميني " دكتاتكرية الخميني في الحكـ فييكؿ:كيصؼ الدكتكر راغب السرجاني 
ـ، كأطاح بحكـ الدكتاتكر اإليراني السابؽ الشاه بيمكم، الذم كاف ُٕٗٗبثكرتو الشيعية في سنة 

بيرة جدًّا في إيراف، إضافةن إلى صبلحيات النظاـ الحاكـ المنتمي لو، فماذا فعؿ يممؾ صبلحيات ك
ف دكتاتكرية أكبر بكثير مف دكتاتكرية الشاه، كجمع مف الصبلحيات ما يفكؽ  الخميني؟! ليد كك 

ىذه الفرصة  صبلحيات الشاه بكثير، كلك كانت ىناؾ فرصة لبلعتراض في زمف الشاه، فإفٌ 
ا الذم نراه اليـك مف صراعات كاعتراضات أمٌ  ،ي زمف الخميني كمف بعدهمعدكمة ف أصبحت

شعار  كمعسكرات فما ىك إال في إطار محدكد كمعركؼ ييدؼ في النياية إلى تجميؿ النظاـ، كا 
 (ِ)"!اختيار الشعب محتـر البمد بخير، كأفٌ  الحرية مكجكدة، كأفٌ  الجميع أفٌ 

ـ عدً أي  مف الثكرة بعد شيريففإعداـ كبار الجنراالت،  داية إلىبادرت قيادة الثكرة في البليد 
المدنييف بيدؼ إزالة خطر أم انيبلب، كأجرل قضاة الثكرة  الشاه مف كبار مسؤكلي ََِأكثر مف 

                                 
 . بتصرؼ./ar.wikipedia.org/wikiةياإلسالم_اإليرانية_الثورة سوعة ا٢برٌة كيكيبيديا:انظر ا٤بو  (ُ)
 /islamstory.com/arمن_ٰبكم_إيرافمقاؿ )من ٰبكم إيراف( للدكتور راغب السرجاين:  (ِ)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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محاكمات مكجزة افتيرت إلى ككبلء لمدفاع أك محمفيف  صادؽ الخمخالي مف أمثاؿ الياضي الشرعي
فافية، كلـ تمنح المتيميف الفرصة لمدفاع عف أنفسيـ، كمف بيف الذيف أعدمكا بدكف أك إلى الش

ا الذيف ىربكا مف إيراف فميسكا رئيس الكزراء السابؽ إليراف، أمٌ  (أمير عباس ىكفيدا) اعممين  اكمةمح
، كىك كاحد مف )ختيارشابكر ب) محصنيف، فبعد مركر عيد اغتيؿ في باريس رئيس الكزراء األسبؽ

 .بالشاه كا أك جرحكا منذ اإلطاحةمي تً ا قي إيرانين  ّٔييؿ عف  ما ال

أغسطس تـ إغبلؽ عشرات الصحؼ كالمجبلت المعارضة لفكرة  - في منتصؼ شير آب
 .الحككمة الخمينية

، حزب الشعب الجميكرم المتمثمة فيالخمينية بعد نصؼ سنة بدأ قمع المعارضة ك 
حت الذم كضع ت -كىك شيعي إمامي  - يعتمدارمشر  كاضطيد العديد مف كبارىا، كرمكزىا منيـ

 .قامة الجبريةاإل

ا مف تيريبن  َََٖمف المعمميف ك ََََِ الخمينيةمت الدكلة صى يكليك فى  - في تمكزك 
 .يجب اأكثر ممٌ  الضباط باعتبارىـ متغربيف

حزب  ا أسمكب التكفير لمتخمص مع معارضيو، كعندما دعا قادةأحيانن  الخميني استخدـكقد 
باإلعداـ  الخميني ، ىددىـاليصاص ضدـ ُُٖٗ إلى التظاىر في منتصؼ عاـ الجبية الكطنية

 .(ُ)لـ يتكبكاإذا  الردة بتيمة

 أحوال أىل السنة في إيران بعد الثورة:

 رة الخميني فحدٍّث كال حرج، ليد عانى أىؿ السنة فيكأٌما عف أحكاؿ أىؿ السنة بعد ثك 
 ماـ األمكر.الكيبلت بعد سيطرة الخمينية عمى ز كثيرنا كذاقكا  إيراف

اكلة اليضاء عمى محمكشستاف حييية ما جرل، كمف ذلؾ: كقد أظير المركز اإلسبلمي ب
كمف  أىؿ السنة ييف في اليضاء عمى عييدةكذكر المركز بعض مكائد الخمين ،عييدة أىؿ السنة

بينما ألئمة الرافضة  ،منعيـ أئمة أىؿ السنة مف حرية بياف عيائدىـ عمى المنابر يكـ الجمعة :ذلؾ
نكا مكظفيف مف يـ عيٌ كذلؾ حيث إنٌ  ،حرية تامة في مذىبيـ بؿ كالتعدم عمى عيائد أىؿ السنة

ذا خرج عفك ، كفالمخابرات كالمباحث، فمف ىنا ال ييدر الخطيب الخركج عف دائرة ما يريد  حدكد ا 

                                 
 . بتصرؼ./ar.wikipedia.org/wikiةياإلسالم_اإليرانية_الثورة انظر ا٤بوسوعة ا٢برٌة كيكيبيديا: (ُ)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D8%A9
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كبيذا االتياـ قبضكا عمى عدد كثير مف  ،و كىابي يريد نشر الكىابيةاتيمكه بأنٌ الميٌرر مف قبميـ 
كقبضكا عمى آالؼ مف  ، كأعدمكا عشرات مف العمماء البارزيف،العمماء كأدخمكىـ في جحيـ السجكف

 .(ُ)العمماء كالشباب

ف التنكيبلت الشديدة مف ًقبىؿ حككمة الخميني كقد ذكر تيرير المركز اإلسبلمي بمكشستا
 كالجماعة في كٌؿ مجاالت الحياة، فبل حكؿ كال قكة إال باهلل. تجاه أىؿ السنة

ابو: )أحكاؿ أىؿ السنة في إيراف(، كال كقد أظير بعض الحيائؽ د. عبد اهلل الغريب في كت
 مجاؿ لسرد تفاصيؿ ذلؾ في ىذا التمييد المختصر.

يذكر الدكتكر ف ينييف فاقت الخياؿ، كقد أٌكد عمى ذلؾ بعض اإلمامييف،الخمتجاكزات ك 
 بعض أعماؿ الخميني بعد سيطرتو عمى زماـ األمكر:" )اإلمامي( مكسى المكسكم

كقػػدـ اسػػمو حتػػى عمػػى اسػػـ النبػػي الكػػريـ،  ،أدخػػؿ الخمينػػي اسػػمو فػػي أذاف الصػػمكات -ُ
اهلل أكبػر  اهلل أكبػر ي كػؿ جكامعيػا كمػا يمػي:فأذاف الصمكات في إيراف بعد استبلـ الخميني لمحكـ كفػ

 اهلل ... الخ. رسكؿ امحمدن  أشيد أفٌ  الخميني ىك اليائد، ثـٌ  )خميني رىبر( أم أفٌ 
صػػٌمى الحاضػػركف ليػػد جػػرت العػػادة فػػي الػػببلد اإلسػػبلمية إذا ذكػػر اسػػـ النبػػي الكػػريـ  -ِ
كبارن عميو إجبلالن   ى الحاضركف ثبلث مٌرات.، كفي إيراف اليكـ إذا ذكر اسـ الخميني صمٌ ا كا 
قتػػػؿ ، ك المفسػػػديف فػػػي األرض تحػػػت مسػػػٌمىلسياسػػػييف قتػػػؿ اآلالؼ مػػػف المعارضػػػيف ا -ّ

اآلالؼ مف األقميات اليكمية التي كانت تطالب بحيكقيا المغتصبة باسـ الكفار الذيف شيركا السػبلح 
 في كجو الدكلة اإلسبلمية.

 ي مائة دقيية.شخص ف ََُالمحاكمات الثكرية االرتجالية التي تحاكـ  -ْ
 باسـ حماية المستضعفيف. اا كبيتانن مصادرة أمكاؿ الناس زكرن  -ٓ

 .(ِ)"اهلل يفعؿ ما يشاء كيحكـ ما يريد بأمر ارة كالية الفييو كجعؿ نفسو حاكمن تبني فك -ٔ

 حييية ثكرة الخميني كأىدافيا، كما قاـ بو بعد السيطرة عمى إيرافكالمياـ ال يسع ىنا لذكر 
رىاب   .ذيب لكٌؿ مف خالؼ كعارضوكتعمف قتؿ كا 

                                 
 ( بتصرؼ.ُِ-َِانظر كتاب أىل السنة كا١بماعة يف إيراف قبل ثورة ا٣بميِب كبعدىا: )ص  (ُ)
 (.ُْٔ – ُّٔالثورة البائسة: )ص  (ِ)
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 المطمب الرابع

 اتـــــــــــؤلفــــّم المـــــــأى

 الخميني.أواًل: مؤلفات 

 شرح دعاء السحر: يضـ مسائؿ عرفانية كفمسفية ككبلمية. -ُ
شرح حديث رأس الجالكت: شرح لحديث احتجاجات اإلماـ الرضا عمى أصحاب األدياف  -ِ

 المختمفة.
تعميؽ عمى شرح الياضي سعيد اليمي رأس الجالكت:  شرح حديث اإلماـ عمىحاشية  -ّ

 لحديث رأس الجالكت.
الحاشية عمى شرح الفكائد الرضكية: كتب الخميني آراءه عمى شرح الفكائد الرضكية  -ْ

 لسعيد اليمي.
 يضـ آراء الخميني الكبلمية كاألخبلقية كالعرفانية.شرح حديث جنكد العيؿ كالجيؿ:  -ٓ
 .(ُ)كالكاليةاليداية إلى الخبلفة مصباح  -ٔ
الحاشية عمى شرح فصكص الحكـ: كتب الخميني حاشية بالمغة العربية عمى شرح  -ٕ

 .(ِ)الطائيفصكص الحكـ لمييصرم، كفصكص الحكـ البف عربي 
كمصباح األنس شرحه كتبو محمد بف حمزة الغفارم عمى  الحاشية عمى مصباح األنس: -ٖ

الذم كاف مف تبلمذة  (ّ)يكنكمالكتاب )مفتاح الغيب( ألبي المعالي محمد بف إسحاؽ 
 محي الديف بف عربي البارزيف.

 
                                 

  آؿ البيت, كما كحشده بعقيدة االٙباد ككحدة الوجود كما سيأ ي يف ٧بلو.كتاب مأله ا٣بميِب بالغلو يف (ُ)
ىػ(: لو كتابو ا٤بسمى بفصوص ا٢ًبكم فيو ّٖٔأبو عبد اهلل ٧بمد بن علي بن ٧بمد ابن عريب الطائي األندلسي )ت  (ِ)

بن كثّب القرشي البصرم مث البداية كالنهاية, لإلماـ أيب الفداء إ٠باعيل بن عمر أشياء كثّبة ظاىرىا كفر صريح. )
(. كسيأ ي ُِٖ/ُّـ(. )ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ, الطبعة األكىل, الدمشقي, ٙبقيق علي شّبم, دار إحياء الَباث العريب

 ا٢بديث عن تعظيم ا٣بميِب البن عريٌب الطائي, كموافقتو يف عقائده.
شيخ  ,على مذىب أىٍىل الوحدة: (ق ِٕٔ)ت  كمٌي, الص ويفٌ بو عىٍبد الٌلو ٧بيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ ٍبن ٧بيىمَّد ٍبن يوسف الر  أ (ّ)

تاريخ اإلسالـ كىكىفيات ا٤بشاىّب كىاألعالـ, تأليف مشس الدين أبو عبد . )صحب ٧بيي الدين ابن العريب, االٌٙبادية بقيونية
ب اإلسالمي, الطبعة األكىل, اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب, ٙبقيق الدكتور بشار عٌواد معركؼ, دار الغر 

 (.َِْ/ُٓـ(. ) ََِّ
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كتاب كتاب ضـٌ أربعيف حديثنا مف األحاديث التي كردت في شرح األربعيف حديثنا:  -ٗ
 كشممت األحاديث األخبلقية كاالعتيادية. .(ُ)لمكميني)أصكؿ الكافي( 

ياف األسرار سٌر الصبلة أك صبلة العارفيف كمعراج السالكيف: كتاب عرفاني في ب -َُ
 المعنكية لمصبلة.

 كشرح فيو اآلداب اليمبية.آداب الصبلة:  -ُُ
 رسالة لياء اهلل: رسالة مكجزة تناكلت المسائؿ العرفانية. -ُِ
 الحاشية عمى األسفار: تعمييات عمى األسفار األربعة لمفيمسكؼ صدر المتألييف. -ُّ
مف شبيات، كقد  –برعمو  –رٌد فيو عمى ما أثاره أحد الكىابييف  :(ِ)األسراركشؼ  -ُْ

استعرض الخميني آراء فبلسفة اليكناف اليديمة كفبلسفة اإلسبلـ كفبلسفة الغرب في 
 أحيٌية التشيع.

يتناكؿ المباحث العيمية في عمـ أصكؿ الفيو، أنكار اليداية في التعميية عمى الكفاية:  -ُٓ
 كتبو الخميني بصكرة حاشية عمى كتاب )كفاية األصكؿ( لآلخكند الخراساني.

 رسالة تحيييية حكؿ قاعدة )ال ضرر(.ائع الضرر في قاعدة نفي الضرر: بد -ُٔ
 رسالة اجتيادية حكؿ بحث )االستصحاب(.رسالة االستصحاب:  -ُٕ
مف البحكث التكميمية في عمـ أصكؿ الفيو التي تدكر حكؿ رسالة في التعادؿ كالتراجيح:  -ُٖ

 المبلؾ في انتخاب الدليؿ إذا ما تعارضت األدلة.
مف البحكث التكميمية في عمـ أصكؿ الفيو، كالتي ضمنيا د كالتيميد: رسالة االجتيا -ُٗ

 الخميني آراءه.
 كتاب تحيييي كاجتيادم في ألفاظ أصكؿ الفيو.مناىج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ:  -َِ
 كتاب أصكلي فمسفي كعرفاني.رسالة في الطمب كاإلدارة:  -ُِ
ما تدكر حكؿ حفظ الديف ال رسالة في التيٌية: برىف فييا عمى أف فمسفة كجكب التيٌية إن -ِِ

 محكه.
 )مف ممؾ(. الفييية ياعدةالرسالة اجتيادية في رسالة في قاعدة مف ممؾ:  -ِّ

                                 
 سيأ ي بياف حقيقة الكليِب ككتابو الكايف يف الفصل األكؿ بإذف اهلل. (ُ)
حشد ا٣بميِب كتاب كشف األسرار بالكثّب من العقائد الشركية, كما سيأ ي يف موقفو من األلوىيات, كما كأبدل  (ِ)

 , فقد ىاجهم بشراسة كاّّمهم بأشنع التهم كما سيأ ي يف موقفو من الصحابة.ا٣بميِب حقيقة موقفو من الصحابة الكراـ
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رسالة فييية استداللية في بياف كيفية تعييف رسالة في تعييف الفجر في الميالي الميمرة:  -ِْ
 طمكع الفجر في الميالي الميمرة.

 أحكاـ الطيارة. كتاب فييي استداللي كاجتيادم فيكتاب الطيارة:  -ِٓ
ة لمخميني عمى مسائؿ كتاب )العركة الكثيى( لمحمد يحاشتعميية عمى العركة الكثيى:  -ِٔ

 كاظـ الطبطبائي اليزدم، كيتضمف فتاكل فييية.
 بحكث اجتيادية استداللية تتناكؿ أنكاع المكاسب المحرمة.المكاسب المحرمة:  -ِٕ
كسيمة النجاة( ألبي الحسف حاشية لمخميني عمى كتاب )تعميية عمى كسيمة النجاة:  -ِٖ

 األصفياني، كتضمنت فتاكل فييية.
 رسالة تضمنت فتاكل الخميني في األحكاـ الفييية.رسالة نجاة العباد:  -ِٗ
عمى )رسالة اإلرث( لممبل ىاشـ حاشية كتبيا الخميني الحاشية عمى رسالة اإلرث:  -َّ

 الخراساني، كتضمنت فتاكل فييية في أحكاـ اإلرث.
كتب فيو تيريراتو عف دركس األصكؿ التي صكؿ آلية اهلل البركجردم: تيريرات درس األ -ُّ

 حضرىا عند البركجردم.
 تحرير الكسيمة: كتاب يضـ فتاكل الخميني. -ِّ
 المتعمية بالبيع كالتجارة.األبكاب المختمفة يتناكؿ  كتاب في الفيو االستدالليكتاب البيع:  -ّّ
راء الخميني االجتيادية حكؿ مبدأ يضـ الكتاب آالحككمة اإلسبلمية أك كالية الفييو:  -ّْ

 ، ككالية الفييو في زمف الغيبة.الحككمة اإلسبلمية
لية حكؿ بحث يضـ الكتاب آراء الخميني االجتيادية كاالستدالكتاب الخمؿ في الصبلة:  -ّٓ

 الخمؿ في الصبلة. األحكاـ الفييية بشأف
نفس، حكت دركس لمخميني حكؿ ضركرة تيذيب الالجياد األكبر أك جياد النفس:  -ّٔ

 مسائؿ سياسية.
 تكضيح المسائؿ: كتاب يضـ فتاكل الخميني في أبكاب الفيو المختمفة. -ّٕ
 مناسؾ الحج: فتاكل لمخميني حكؿ أعماؿ كمناسؾ الحج. -ّٖ
 تفسير سكرة الحمد: تفسير عرفاني لفاتحة الكتاب. -ّٗ
سية العديد مف اليصائد الشعرية العرفانية كالسيا الخميني منذ شبابو نظـديكاف شعر:  -َْ

 كاالجتماعية.
 كىي رسائؿ الخميني إلى أىؿ بيتو كأرحامو.الرسائؿ العرفانية:  -ُْ
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رشاداتو بشأف الخميني كٌضح فييا الكصٌية السياسية اإلليية:  -ِْ عييدتو، كأىـ آرائو كا 
 .(ُ)اليضايا السياسية كاالجتماعية

 الخميني: في كشف حقيقةمؤلفات ثانًيا: 

 أبي عبد الرحمف ميبؿ بف ىادم الكادعي.: اإللحاد الخميني في أرض الحرميف -ُ
 إيراف بيف طاغية الشاه كدمكية الخميني: ذيباف الشمرم. -ِ
 عبد اهلل الغريب.الخميني بيف التطرؼ كاالعتداؿ:  -ّ
 عبد الجبار العمر.لة: ك الديف كالدالخميني بيف  -ْ
 محمد البكاء.خميني التجربة الميتة: ال -ٓ
رىاب: محمد مخمص  -ٔ  العربي.الخميني دماء كتخريب كا 
 الخميني كتزييؼ التاريخ: محمد ماؿ اهلل. -ٕ
 محمد ماؿ اهلل.الخميني كتفضيؿ األئمة عمى األنبياء:  -ٖ
 كليد األعظمي.الخمينية كريثة الحركات الحاقدة كاألفكار الفاسدة:  -ٗ

: صابر عبد الرحمف معيف. -َُ  الخمينية بيف األمس كاليـك
 د حكل.الخمينية شذكذ في العيائد كشذكذ في المكاقؼ: سعي -ُُ
 سراب في إيراف كممات سريعة حكؿ الخميني كديف الشيعة: أحمد األفغاني. -ُِ
 : محمد إبراىيـ شيرة.شيادة الخميني في أصحاب رسكؿ اهلل  -ُّ
 جماؿ صبحي عطية.الظاىرة الخمينية كالصراع عمى السمطة:  -ُْ
 كجيو المدني.لماذا أفتى عمماء المسمميف بكفر الخميني:  -ُٓ
 ميف الخميني: كجيو المدني.لماذا كٌفر عمماء المسم -ُٔ
 كماؿ شعث.مع الخميني في كشؼ أسراره: أحمد  -ُٕ
 المؤامرة عمى الكعبة مف اليرامطة إلى الخميني تاريخ ككثائؽ: عبد المنعـ النمر. -ُٖ
 مكقؼ الخميني مف أىؿ السنة: محمد ماؿ اهلل. -ُٗ
 محمكد سعد ناصح.مكقؼ الخميني مف الشيعة كالتشيع:  -َِ
 .(ِ)فكر اإلسبلمي: أحمد مطمكب كآخركفالخميني في ميزاف النيج  -ُِ

                                 
 ( بتصرؼ.ُٗٓإىل ص  ُْٗالكوثر )االنطالقة الكربل(: )ص  (ُ)
 (.ُٖٔ – ُٖٓ/ُتتمة األعالـ للزركلي: ) (ِ)
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 الفصل األول

 عقيدة الخميني في مصادر اإلسالم

 

 

 وفيو ثالثة مباحث:

 في القرآن الكريم.األول: عقيدتو المبحث 

 في السنة النبوية.المبحث الثاني: عقيدتو 

 .هالمبحث الثالث: مصادر التمقي عند
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 المبحث األول

 القرآن الكريمعقيدة الخميني في 

 

 

 وفيو أربعة مطالب:

 في حجية القرآن الكريم.تو المطمب األول: عقيد

 في نص القرآن الكريم.تو المطمب الثاني: عقيد

 في تأويل القرآن الكريم.تو المطمب الثالث: عقيد

 في القراءات القرآنية وعمم التجويد.تو المطمب الرابع: عقيد
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 المطمب األول

 ي في حجية القرآن الكريمعقيدة الخمين

 المسألة األولى: قول الخميني بأن القرآن لم يبين الكميات والضوابط الجامعة.

 :طرح كالم الخميني 

: "ليصبح معمكمنا الخمينيُّ اليرآفى الكريـ مصدرى كؿٍّ شيء، حيث قاؿ عف كتاب اهلل  رلي
 .(ُ)كالسياسة..." أٌف ىذا الكتاب مصدر كؿ شيء، مف العرفاف كالفمسفة حتى األدب

 إٌف المتأمؿ في ىذا الكبلـ يرل أٌف الخميني جعؿ اليرآف الكريـ مصدرنا لمعرفاف كالفمسفة
كغيرىما، كمف المستغرب أف الخميني لـ يذكر اليرآف الكريـ كمصدر ألصكؿ الديف كأىـ الميمات، 

 ؽ أكثر فييكؿ:كلربما يككف ذلؾ عنده مف باب األكلى، كلكف يصٌرح الخميني في ىذا النطا

"كالمراد مف ككف اليرآف ككبلمو )صمى اهلل عميو كآلو( مف جكامع الكمـ ليس أف اليرآف أك 
 .(ِ)ا الكميات كالضكابط الجامعة..."نى ي  أنو )صمى اهلل عميو كآلو( بى 

ليد خالؼ الخميني في ىذا الكبلـ صريح اليرآف الكريـ كصحيح السنة النبكية، بؿ كلعمو 
ا خالؼ ع مماءى الشيعة االثني عشريةأيضن

(ّ). 

كلعٌؿ ما يدفع الخميني لمثؿ ىذه الميكلة إيجاد حجةو كتبريرو لعدـ ذكر إمامتيـ في اليرآف 
الرجكع إلى أقكاؿ أئمة الشيعة االثني إلى يدفع الناس س ىذامف أصكؿ الديف، ك  يركنياالكريـ، كالتي 

 عشرية كالتي نيسبت إلييـ ظممنا كعدكاننا.

 الم الخميني:مناقشة ك 

  ليد دلت النصكص الصريحة عمى أٌف اليرآف الكريـ تبياننا لكؿ شيء، قاؿ اهلل تعالى:

                                 
 (.ٖٕالقرآف الثقل األكرب, للخميِب, طبعة مركز ا٣بميِب الثقايف. )ص  (ُ)
للصالة, للخميِب, عرٌبو عن الفارسية كشرحو كعٌلق عليو أٞبد الفهرم, منشورات مؤسسة األعظمي اآلداب ا٤بعنوية  (ِ)

 (.ّْٕـ. )ص ُٖٔٗ -ىػ َُْٔللمطبوعات, بّبكت, 
ذكر الكليِب يف الكايف عن أيب عبد اهلل قاؿ: "إٌف اهلل تبارؾ كتعاىل أنزؿ يف القرآف تبياف كٌل شيء حٌب كاهلل ما ترؾ اهلل  (ّ)

ٰبتاج إليو العباد..." )الكايف, أليب جعفر ٧بمد بن يعقوب الكليِب, صححو كعٌلق عليو: علي أكرب الغفارم, دار  شيئنا
 (.ٗٓ/ُىػ(. )ُّٖٖبازا سلطاين, الطبعة الثانية,  –الكتب اإلسالمية, ّّراف 
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 [.ٖٗالنحؿ: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ چ

 . (ُ): "قد بٌيف لنا في ىذا اليرآف كؿ عمـ ككؿ شيء" قاؿ ابف مسعكد

إٌف اليرآف اشتمؿ عمى كؿ : "كقكؿ ابف مسعكد أعـٌ كأشمؿ، فابف كثير  الحافظ كقاؿ
عمـ نافع مف خبر ما سبؽ، كعمـ ما سيأتي، كحكـ كؿ حبلؿ كحراـ، كما الناس إليو محتاجكف في 

 .(ِ)أمر دنياىـ كدينيـ كمعاشيـ كمعادىـ"

في تفسيره: "تبياننا لكٌؿ شيء: في أصكؿ الديف  السعدم  الشيخ عبد الرحمف كقاؿ
 .(ّ)كفركعو..."

في تفسيره: "ال شؾ أف اليرآف فيو بياف كؿ  الشنييطي  ميفالشيخ محمد األ كقاؿ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ شيء، كالسنة كميا تدخؿ في آية كاحدة منو، كىي قكلو تعالى:

 .(ْ)..." [ٕالحشر: ] چہۀ    ہ  ہ

 كاألدلة عمى بطبلف ىذا االعتياد كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: قكلو تعالى:

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ چ

األنعاـ: ] چڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ كقكلو تعالى: [.ُُُيكسؼ: ] چجئ  حئ      مئ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چكقكلو تعالى:  .[ّٖ

 .[ٗاإلسراء: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچكقكلو تعالى:  .[ّسكرة المائدة: ] چڎڌ

                                 
مود شاكر كأٞبد شاكر, مكتبة جامع البياف عن تأكيل آم القرآف, لإلماـ أيب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم, ٙبقيق ٧ب (ُ)

 (.ِٕٗ/ ُٕابن تيمية, الطبعة الثانية. )
تفسّب القرآف العظيم, للحافظ عماد الدين أيب الفداء إ٠باعيل بن كثّب الدمشقي, ٙبقيق مصطفى السيد ٧بمد  (ِ)

 (.ِّْ/ٖـ. )َََِ -ىػ ُُِْكآخركف, مؤسسة قرطبة كمكتبة أكالد الشيخ للَباث, الطبعة األكىل, 
تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كالـ ا٤بناف, للعالمة عبد الرٞبن السعدم, اعتُب بو ٙبقيقنا كمقابلة عبد الرٞبن بن معاٌل  (ّ)

 (.ْْٕـ. )صََِِ -ىػ ُِّْاللوٰبق, مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل, 
بكر أبو زيد, دار علم الفوائد. كذكر  أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف, للعالمة ٧بمد األمْب الشنقيطي, إشراؼ (ْ)

 (.َْْ/ّالشنقيطي أقواالن مفيدة عن أئمة السلف يف ذلك. )
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بية: "يعني: الطريية المستييمة، كلك لـ يكمؿ في اآلية السا  (ُ)قاؿ اإلماـ الشاطبي

فيو جميع معانييا لما صح إطبلؽ ىذا المعنى عميو حييية كأشباه ذلؾ اآليات الدالة عمى أٌنو ىدل 
 .(ِ)كشفاء لما في الصدكر، كال يككف شفاء لجميع ما في الصدكر إال كفيو بياف كؿ شيء"

، كخبر ما نبأ ما قبمكـتاب اهلل، فيو "كقاؿ:  كعف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
مو اهلل، كمف ابتغى اليدل  ٍكـ ما بينكـ، ىك الفصؿ ليس باليىٍزؿ، مف تركو مف جبار قىصى بعدكـ، كحي
في غيره أضمو اهلل، ىك حبؿ اهلل المتيف، كىك الذكر الحكيـ، كىك الصراط المستييـ، ىك الذم ال 

نة، كال يشبع منو العمماء، كال يىٍخمىؽ عف كثرة الرد، كال تنيضي تزيغ بو األىكاء، كال تىٍمتىًبس بو األلس

ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ    چ عجائبو، ىك الذم لـ تنتو الجف إٍذ سمعتو حتى قالكا:

دؽ، كمف عمؿ بو أًجر، كمف حكـ بو عىدىؿ، كمف دعا [ِ – ُالجف: ] چٿ  ٿ ، مف قاؿ بو صى

  .(ّ)إليو ىدل إلى صراط مستييـ"

: "ال أحد مف العمماء لجأ إلى اليرآف في كأختـ ىذه المسألة بيكؿ اإلماـ الشاطبي 
"  .(ْ)مسألة إال كجد ليا فيو أصبلن

كبيذا ييعمـ أٌف الخميني جانبى الحؽ  في ىذه المسألة، ككبلمو طعفه صريح في كتاب اهلل 

                                 
إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي, الغرناطي, ا٤بالكي الشهّب بالشاطيب, أبو إسحاؽ, ٧بدث, فقيو, أصويل, لغوم,  (ُ)

 (.ٕٕ/ُا٤بؤلفْب:  ألحكاـ, كاالعتصاـ. )معجمق. من مؤلفاتو: ا٤بوافقات يف األصوؿ كإَٗمفسر, مات يف شعباف 
ا٤بوافقات, لإلماـ أيب إسحاؽ إبراىيم الشاطيب, ٙبقيق أبو عبيدة مشهود بن حسن آؿ سلماف, دار ابن عفاف, الطبعة  (ِ)

 (.ُْٖ/ْـ. )ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕاألكىل, 
 بعة مصطفي البايب ا٢بليب كأكالده, مصر,أخرجو الَبمذم مرفوعنا يف سننو, ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر, شركة كمكتبة كمط (ّ)

(, كأخرجو الدارمي ُِٕ/ٓ) , كتاب فضائل القرآف, باب ما جاء يف فضل القرآف:ـُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗالطبعة الثانية, 
, كتاب فضائل القرآف, ـَََِ -ىػ ُُِْ, الطبعة األكىل, يف سننو, ٙبقيق حسْب الداراين, دار ا٤بغِب للنشر كالتوزيع

(, كا٢بديث مرفوعنا ضعيف انظر تفصيل ذلك يف: سلسلة األحاديث الضعيفة َِٖٗ/ْ) قرأ القرآف: باب فضل من
 -ىػ ُِْٓكا٤بوضوعة للمحدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع, الرياض, الطبعة األكىل, 

, قاؿ ا٢بافظ علي بن أيب طالب (. كالذم يَبجح أٌف ا٢بديث موقوؼ على الصحايب ا١بليل ّٖٖ/ُّـ. )ََِْ
ابن كثّب: "كقصارل ىذا ا٢بديث أف يكوف من كالـ أمّب ا٤بؤمنْب علي رضي اهلل عنو, كقد كىم بعضهم يف رفعو, كىو  

 (.ِٕ/ُكالـ حسن صحيح" )تفسّب ابن كثّب: 
 (.ُْٖ/ْا٤بوافقات للشاطيب: ) (ْ)
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 حاطتو، بؿ تيريره أٌف اليرآف لـ يبٌيف ا لضكابط كالكمٌيات الجامعة مدخؿ كانتياصه لشمكليتو كا 
 كي يطعنكا في ديننا كفي أصؿ شريعتنا. ألعداء اهلل 

 األئمة اختصوا بمعرفة القرآن. المسألة الثانية: قولو بأنّ 

 :طرح كالم الخميني 

بأٍف يبٌمغ كيبٌيف اليرآف لجميع الناس  اليرآف الكريـ لمناس كافة، كأمر نبٌيو   أنزؿ اهلل
ىذا أمر تكاترت عميو النصكص مف اليرآف المبيف كالسنة الشريفة، إال أٌف الخميني ببل استثناء، ك 

خالؼ ىذا األصؿ المعركؼ مف الديف بالضركرة، كحصر معرفة اليرآف الكريـ باألئمة االثني عشر 
 دكف غيرىـ.

قاؿ الخميني: "كمف كتٌاب الكحي اإلليي مف ييدر عمى تحٌمؿ ىذا اليرآف ىك النفس الشريفة 
 .(ُ)لكلي اهلل المطمؽ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ"

دكف غيره، ليك طعف في  إٌف تخصيص تحٌمؿ اليرآف الكريـ بعمي بف أبي طالب 
 كرضي اهلل عنيـ الذيف كاف ليـ السبؽ بما فييـ عمي بف أبي طالب  صحابة رسكؿ اهلل 

بأٌنو لـ يؤًد  ي رسكؿ اهلل ، بؿ ىك طعف ففي تميي اليرآف الكريـ كعمكمو مف رسكؿ اهلل 
 .األمانة كلـ يبمغ الرسالة كما أمره اهلل 

كما كيخصص الخميني عمكـ اليرآف الكريـ باألئمة االثني عشر، فييكؿ: "كأما شارحو 
 .(ّ)عجؿ اهلل فرجو..." (ِ)كمبٌينو فالذكات المطيرة المعصكمكف مف رسكؿ اهلل إلى حجة العصر

الخميني يحصر تأكيؿ اليرآف الكريـ باألئمة االثني عشر دكف  مف خبلؿ ما سبؽ تبٌيف أفٌ 
 غيرىـ، كليتو اكتفى عند ذلؾ الحد بؿ يكٌضح الخميني سبب ذلؾ فييكؿ:

 –كىك عبارة عف إرجاع الصكرة إلى المعنى، كاليشر إلى المب  –"إٌف تأكيؿ الكتاب اإلليي 
ـ، كلـ يكف في قمكبيـ شيء غير نكر الحٌؽ ال يتيسر عمى نحك الكماؿ  إال لمذيف لـ ينحرفكا بأنفسي

تعالى شأنو، ككصمكا إلى مياـ المشيئة المطمية كالفناء المطمؽ كىك مياـ التأكيؿ، كليس ىذا إال 

                                 
 .َِّاآلداب ا٤بعنوية للصالة:  (ُ)
 لقب حجة العصر على مهديهم الغائب. كسيأ ي تفصيل ذلك يف الفصل ا٣بامس بإذف اهلل. ق الشيعةلً طٍ يي  (ِ)
 (.ُٖالقرآف الثقل األكرب: )ص  (ّ)



31 

 

 .(ُ)لمرسكؿ األكـر كخمفائو الميدسيف عمييـ السبلـ فإنيـ الراسخكف في العمـ كالمعرفة"

بأٌف ظاىره صكرة  اـ كاضح لكتاب اهلل إٌف ىذا الكبلـ السابؽ في قمة الخطكرة، كىك اتي
رجاعيا إلى حيييتيا إال عف طريؽ األئمة االثني عشر، كيؤكد الخميني   كقشكر كال يمكف فيميا كا 

 كبلمو ىذا بصكرة أسكء، فيجعؿ في اليرآف رمكزنا ال يمكف فيميا حتى مف المبلئكة، فييكؿ:

ة، كليس مف مصمحة الببلد الكشؼ "ككما لمدكلة رمكز تستعمميا في االتصاالت البلسمكي
ا مثؿ ىذه الرمكز التي تيكؿ الركايات بأٌف جبرائيؿ الذم جاء باليرآف لـ يكف  عنيا، ففي اليرآف أيضن

، أم أف الكسيط  (ِ)يعرفيا . كييكؿ: "إٌف الميصكد بػ )ال يعرفو إال مف خكطب بو( ىك الرسكؿ األكـر
ا" –كىك جبرائيؿ  –  .(ّ)ال يمكنو الفيـ أيضن

رمكزنا ليس مف  أٌف ًمٍف كبلـ اهلل  -بيياس فاسد  -تبٌيف مٌما سبؽ أٌف الخميني يرل 
ا نرل الطعف الصريح في المبلئكة ككصفيـ بعدـ الفيـ  مصمحة العباد معرفتيا! كمما سبؽ أيضن

، كالذم يصكره الخميني لنا ، كفي الحييية الطعف بالدرجة األكلى في كبلـ اهلل لكبلـ اهلل 
. لصكرة كاليشكر كالرمكز، ككأٌف اهلل با  أنزؿ ألغازنا لمعباد ال بياننا كتفصيبلن

كليت الخميني اكتفى بيذا الحد، بؿ جعؿ مف اليرآف آيات ليس مف الضركرم فيميا؛ ألٌنيا 
ال تنسجـ مع فيـ العامة، فييكؿ: "أٌما اآليات كاألحاديث العممية، فميس مف  -في حد زعمو –

ٌب بشكؿ مفيكـ، بؿ إٌف تبياف مثؿ ىذه األمكر ال يمكف أف يتـ بشكؿ منسجـ مع الضركرم أٍف تي  صى

دراكيـ..."  .(ْ)فيـ العامة كا 

فأٌم كتاب ىذا الذم يدعك الخميني في الكثير مف كتبو إلى الرجكع إليو كالتمسؾ بو، ثـ 
 لناس؟!ينسؼ بنيانو فيجعؿ اليرآفى الكريـ كتابنا فيو ما ىك معيد كال ينسجـ مع فيـ ا

إٌف الخميني يحاكؿ مف كؿ ذلؾ تعميؽ الناس بكبلـ األئمة االثني عشر كالذم نسبو إلييـ 

                                 
 (.ِِٓجنود العقل, للخميِب, عرٌبو عن الفارسية أٞبد الفهرم, مؤسسة األعلمي للمطبوعات. )ص  (ُ)
د البندارم, علق عليو سليم ا٥باليل, قٌدـ لو د. ٧بمد أٞبد كشف األسرار, للخميِب, ترٝبو عن الفارسية الدكتور ٧بم (ِ)

ا٤بعٌلق كا٤بقٌدـ من  تنبيه:(. ُِّـ. )ص ُٕٖٗ -ىػ َُْٖا٣بطيب, دار عٌمار للنشر كالتوزيع, عماف, الطبعة األكىل, 
 تعليقات طيبة على الكتاب تبٌْب ٨بالفات ا٣بميِب. اأىل السنة, ك٥بم

 .ِٖالقرآف الثقل األكرب:  (ّ)
 .ُِّكشف األسرار:  (ْ)
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 أىؿ الضبلؿ زكرنا كبيتاننا، كأئمة آؿ البيت في الحييية بريؤكف مف ذلؾ كمو.

ىذا كيحاكؿ الخميني بعد كؿ ىذا اختبلؽى حجةو في ككف ىذه اآليات ال تنسجـ مع فيـ 
 بمة، فييكؿ: الناس، فيزيد الطيفى 

"تيكؿ اآلية: )كالنجـ كالشجر يسجداف( ىؿ نستطيع رد اليرآف الذم قاؿ قكالن غير متفؽ مع 

 .(ُ)الحس؟ أـ نيكؿ: إف السجكد ىك الخضكع كتنفيذ لسنة اهلل في الحركة؟"

ربما يستطيع الحس الفاسد رد ذلؾ ألنو ال يؤمف بيدرة اهلل العظيمة، كلكف نفكس المؤمنيف 
ا.المطمئنة   تيبؿ ذلؾ بكؿ إيماف كتصديؽ كيسممكا تسميمن

إٌف كؿ ىذه المحاكالت الخمينية تسعى لتشكيؾ الناس في صريح اليرآف الكريـ كي يتسنى 
 لئلمامييف نشر عيائدىـ عف طريؽ ما نسبكه إلى األئمة االثني عشر في صرؼ اليرآف عف ظاىره.

 .موافقة الخميني لمشيعة المتقدمين 

، أيكرد بعضيا ليعمـ الجميع الركابط الكثيية بيف نسب الشيعة إلى ا ألئمة االثني عشر أقكاالن
 عييدة الشيعة المتيدميف كالمتأخريف.

أنزؿ عمي  اليرآف، كىك الذم  قاؿ: "إٌف اهلل  جاء في كتب الشيعة أٌف رسكؿ اهلل 
 . (ِ)مف خالفو ضؿ، كمف ابتغى عممو عند غير عميٍّ ىمؾ"

أٌنو سئؿ: ما نصنع بما قد خبرنا بو في  ف أبي طالب كجاء عندىـ عف عمي ب
 .(ّ)الصحؼ؟ فياؿ: "ييسأؿ مف ذلؾ عمماء آؿ محمد"

                                 
 .َِّ: كشف األسرار (ُ)
األمايل, أليب جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن موسى بن بابويو القمي, لقبو الصدكؽ, ٙبقيق الدراسات اإلسالمية,  (ِ)

(. ككسائل الشيعة إىل ٙبصيل مسائل الشريعة, حملمد بن ُِِق. )صُُْٕنشر مؤسسة البعثة, قم, الطبعة األكىل 
(. كٕبار األنوار ا١بامعة لدرر ُّٖ/ُٖن ا٢بر العاملي, ٙبقيق ٧بمد الرازم, دار إحياء الَباث العريب, بّبكت. )ا٢بس

 (.ْٗ/ّٖـ. )ُّٖٗق َُّْأخبار األئمة األطهار, حملمد باقر اَّلسي, مؤسسة الوفاء, بّبكت, الطبعة الثانية, 
رؾ الوسائل كمستنبط ا٤بسائل, ٢بسْب النورم الطربسي, , مستدٖٗ/ٖٗ, ٕبار األنوار: ُّٕ/ُٖكسائل الشيعة:  (ّ)

 (. ِّٕ/ُٕـ. )ُٖٖٗ –ق َُْٗمؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث, الطبعة الثانية, 
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في ركاية طكيمة عف اليرآف الكريـ: "قد فسره لرجؿ كاحد،  (ُ)كجاء عندىـ عف أبي جعفر

 .(ِ)كفسر لؤلمة شأف ذلؾ الرجؿ كىك عمي بف أبي طالب"

اؿ: "عمـ الكتاب كمو كاهلل عندنا، عمـ الكتاب كمو كاهلل ق (ّ)كجاء عندىـ عف أبي عبد اهلل

 .(ْ)عندنا"

كىناؾ ركايات كثيرة ذكرىا عمماء الشيعة في كتبيـ عمى أٌف عمـ اليرآف الكريـ مكجكد فيط 
:  عند األئمة، أذكر بعض األبكاب عند بعضيـ لينظر المنصؼ مدل جـر فعؿ ىؤالء اليـك

)مستدرؾ الكسائؿ(: )باب عدـ جكاز استنباط األحكاـ في كتابو  (ٓ)بٌكب الحر العاممي 

النظرية مف ظكاىر اليرآف إال بعد معرفة تفسيرىا مف كبلـ األئمة عمييـ السبلـ كفيو ثمانكف 
 . (ٔ)حديثنا(

ا في كتابو )الكافي( أبكابنا في ذلؾ منيا: )باب في أٌف مف اصطفاه  (ٕ)كذكر الكميني أيضن

                                 
أبو جعفر الباقر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب ركل عن أبيو كجابر بن عبد اهلل كأيب سعيد كابن عمر كعبد اهلل بن جعفر  (ُ)

سلمة كابن عباس. مولده سنة ست كٟبسْب, عٌده النسائي كغّبه يف فقهاء التابعْب با٤بدينة كعدة, كأرسل عن عائشة كأـ 
قاؿ أبو نعيم كٝباعة: مات سنة أربع عشرة كمائة كقيل سنة سبع عشرة. )تذكرة ا٢بفاظ, لإلماـ أيب عبد اهلل مشس الدين 

 .بتصرؼ( ُِْ/٧ُبمد الذىيب, دار الكتب العلمية, بّبكت: 
 .ِٕ/ِٓ, ٕبار األنوار: ُُّ/ُٖ(, كسائل الشيعة َِٓ/ُكايف: )أصوؿ ال (ِ)
أحد السادة األعالـ كابن بنت القاسم  ,سْب بن علي بن أيب طالب ا٥بامشيجعفر بن ٧بمد بن علي ابن الشهيد ا٢ب (ّ)

قيل مولده  بن ٧بمد كأـ أمو ىي أ٠باء بنت عبد الرٞبن بن أيب بكر فلذلك كاف يقوؿ: كلدين أبو بكر الصديق مرتْب.
 .بتصرؼ( ُٔٔ/ُسنة ٜبانْب, تويف سنة ٜباف كأربعْب كمائة. )تذكرة ا٢بفاظ:  

 .ُٓٗ/ِٔ, ٕبار األنوار: ّّّ/ُٕ, مستدرؾ الوسائل: ُّْ/ُٖ, كسائل الشيعة: ِٕٓ/ُأصوؿ الكايف:  (ْ)
كلد يف قرية مشغر من ق(: فقيو إمامي, مؤرخ, َُُْ –ق ٧َُّّبمد بن ا٢بسن بن علي العاملي, ا٤بلقب با٢بر ) (ٓ)

 .بتصرؼ( َٗ/ُجبل عامل بلبناف, كانتهى إىل طوس ٖبراساف فأقاـ كتويف فيها. )األعالـ للزركلي: 
 .ُِٗ/ُٖمستدرؾ الوسائل:  (ٔ)
٧بمد بن يعقوب كيقاؿ ٧بمد بن علي أبو جعفر الكليِب من شيوخ الرافضة, من أىل كلْب بالرم كاف شيخ الشيعة  (ٕ)

كالكيلٍّيِب: نسبة إىل كلْب, كىي قرية  ,(من كتبو )الكايف يف علم الدين ,ـ ُْٗ -ىػ  ِّٗها سنة  كتوىف في ببغداد,
انظر: )تاريخ دمشق, لإلماـ أيب القاسم علي بن ا٢بسن ا٤بعركؼ بابن عساكر, ٙبقيق عمر العمركم, دار الفكر,  .بالرم

ـ أيب سعيد عبد الكرًن بن ٧بمد السمعاين, تعليق (. ك)األنساب لإلمإِٗ/ٔٓـ(. )ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة األكىل, 
 (. ُْٓ/ٕ(. ك)األعالـ للزركلي: ُٗ/ٓـ(. )ُٖٖٗ –ق َُْٖعبد اهلل عمر الباركدم, دار ا١بناف, الطبعة األكىل, 
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ك )باب أٌنو لـ يجمع اليرآف كمو إال األئمة  (ُ)و ىـ األئمة عمييـ السبلـ(اهلل مف عباده كأكرثيـ كتاب

 . (ِ)عمييـ السبلـ كأنيـ يعممكف عممو كمو(

ا في كتابو )بحار األنكار( عشرات األبكاب في ذلؾ منيا: )باب:  (ّ)كذكر المجمسي أيىضن

 .(ْ)راسخكف في العمـ(أٌنيـ عمييـ السبلـ أىؿ عمـ اليرآف، كالذيف أكتكه كالمنذركف بو كال

 :مناقشة كالم الخميني 

 األمر األول: َحْصُر الخميني فيم القرآن ومعرفتو باألئمة االثني عشر.

تبٌيف مٌما سبؽ أٌف الخميني يرل حصر معرفة اليرآف الكريـ كعمكمو باألئمة االثني عشر 
فاليرآف الكريـ ليس حجة دكف غيرىـ، كأٌف العامة لف تفيـ اليرآف الكريـ إال عف طريييـ، كبذلؾ 

بنفسو بؿ حجة بغيره مف كبلـ األئمة االثني عشر، كىذا مف أبطؿ الباطؿ، كالرد عمى ىذا الكبلـ ال 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ: يحتاج إلى زيادة بياف، كيكفي في ذلؾ قكؿ اهلل 

و اهلل لتبيف لمناس ما نيزؿ إلييـ: أرسم: ". قاؿ قتادة [ْْالنحؿ: ] چڤ   ڤ  ڦ

 .(ٓ)إلييـ ليتخذ بذلؾ الحجة عمييـ"

لبياف اليرآف كتعميمو لمناس  أرسؿ نبٌيو  إٌف اآلية الكريمة صريحة في أٌف اهلل 
ٌف حصر الخميني بياف رسكؿ اهلل  التياـ مباشر  اليرآف بعمٌي بف أبي طالب  أجمع، كا 

بو، كالذم يظير مف كبلـ  بعدـ أداء األمانة عمى الكجو الذم أمره اهلل  لرسكؿ اهلل 
كبيف عمٌي بف أبي طالب لـ يكف سكل كاسطة بيف رٌب العالميف  الخميني أٌف رسكؿ اهلل 

كيؤكد ىذا الكبلـ ما زاده عمماء  كأٌف مبمغ الرسالة كمبينيا ىك عمي بف أبي طالب  ،

                                 
 .ُِْ/ُأصوؿ الكايف للكليِب:  (ُ)
 .ِِٖ/ُا٤بصدر السابق:  (ِ)
فقيو إمامي, كيل ا٤بشيخة يف أصفهاف, لو )ٕبار األنوار(. ٧بمد باقر بن ٧بمد تقي بن مقصود علي األصفهاين:  (ّ)

 (.ْٖ/ٔ)األعالـ للزركلي: 
 .ُٖٖ/ِّٕبار االنوار:  (ْ)
ا عن رسوؿ اهلل كالصحابة كالتابعْب, لإلماـ ابن أيب حامت, ٙبقيق أسعد ا٣بطيب, مكتبة نزار  (ٓ) تفسّب القرآف العظيم مسندن

 (.ِِٖٗ/ٕ. )ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕلطبعة األكىل, , االرياض –مصطفى الباز, مكة ا٤بكرمة 
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 .مة شأف عمي كفٌسر لؤل فٌسر اليرآف الكريـ لعمي  الشيعة في ركايتيـ أٌف رسكؿ اهلل 

 ىي تعريؼ الناس بعمي بف أبي طالب  فيؿ الرسالة التي أيرسؿ بيا رسكؿ اهلل 
 ؟! سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ.أـ تعريؼ الناس بربيـ 

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چقكلو تعالى:  كاآليات في ىذا الباب كثيرة جدنا، منيا: 

: . كقكلو تعالى[ْٔالنحؿ: ] چجت  حت  خت  مت  يبجب  حب   خب  مب  ىب

. كقكلو [َُٓالنساء: ] چۇئې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئچ

 .[ُّٖآؿ عمراف: ] چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ تعالى: 

نىض رى "ييكؿ:  قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  كأما مف السنة، فعف عبد اهلل ابف مسعكد 

ت ى ييبىمٍّغى  ًفظىوي حى ًديثنا فىحى "الم وي اٍمرىأن سىًمعى ًمن ا حى وي فىريب  ميبىم غو أىٍحفىظي لىوي ًمٍف سىاًمعو
(ُ). 

كحٌثيـ عمى التبميغ، كىك خطابه  الصحابةى  في الحديث الشريؼ خاطب النبيُّ 
 عاٌـّ لـ يخص  أحدنا دكف غيره ليذه الميمة الشريفة.

لىٍك آيىةن "قاؿ:  أٌف رسكؿ اهلل  كعف عبد اهلل بف عمرك   .(ِ)"بىمٍّغيكا عىنٍّي كى

كمف بعدىـ، كقيؿ:  : "كالخطاب ىنا عاـ لجميع الصحابة  (ّ)قاؿ المباركفكرم

                                 
 -ىػ َُِْالطبعة الثانية, , أخرجو اإلماـ أٞبد يف مسنده, أشرؼ على ٙبقيقو: شعيب األرناؤكط, مؤسسة الرسالة (ُ)

, كتاب العلم, باب ما جاء يف ا٢بث على (. كقاؿ ٧بققو: ىذا إسناد حسن. كأخرجو الَبمذم بنحوهُِِ/ٕ) ـ.ُٗٗٗ
بّبكت  -كقاؿ: "حديث حسن صحيح", كأخرجو أبو داكد يف سننو, دار الكتاب العريب  (.ّْ/ٓ): عتبليغ السما 

 –دار الفكر  ,ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي , كابن ماجو يف سننو,َّٔ/ّ: , كتاب العلم, باب فضل نشر العلمبنحوه
اين: "ىذا سند صحيح كقاؿ الشيخ األلب ,ْٖ/ُ: كتاب اإلٲباف كفضائل الصحابة كالعلم, باب من بٌلغ علمنا  بّبكت,

 .(ُٕٔ/ُ سلسلة األحاديث الصحيحة:)رجالو ثقات" 
أخرجو البخارم يف صحيحو, تشٌرؼ ٖبدمتو كالعناية بو ٧بمد زىّب الناصر, دار طوؽ النجاة, طيبع با٤بطبعة الكربل  (ِ)

(. كأخرجو اإلماـ َُٕ/ْ) بِب إسرائيل:, كتاب أحاديث األنبياء, باب ما ذيكر عن ىػُُُّاألمّبية ببوالؽ, مصر, 
 (.ِٓ/ُُأٞبد يف مسنده: )

, كلد يف بلدة مباركفور كنشأ ُّا, كقرأ العلـو ُّّٓعبد الرٞبن ا٤بباركفورم )ت (ّ) (: عامل مشارؾ يف أنواع من العلـو
فة األحوذم شرح جامع العربية كا٤بنطق كالفلسفة كا٥بيئة كالفقو كأصوؿ الفقو على علماء كثّبين, كمن أشهر كتبو ٙب

 (.َُٕ/ِالَبمذم. )معجم ا٤بؤلفْب: 
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كىك أعـٌ مف المتمكة" المراد مف اآلية الحكـ المكحى إليو 
(ُ). 

مٍٍّموي  م ييـ  فىيٍٍّيوي ًفي الدٍّيفً ال" : فياؿ بخير البف عباس  ىذا كقد دعا النبي  كىعى
" " مسعكد . كقد كصفو ابف (ِ)الت ٍأًكيؿى بىاسو اًف الييٍرآف اٍبف عى مى ـى تيٍرجي بيكلو: "ًنٍع

كالبف عباس  .(ّ)

آثاره كثيرة في تفسير آيات مف اليرآف مرفكعة إلى النبي  
(ْ). 

ـي ": كقاؿ ابف مسعكد  ا أيٍنًزلىٍت سيكرىةه ًمٍف ًكتىاًب الم ًو ًإال  أىنىا أىٍعمى ٍيريهي مى  كىالم ًو ال ًذم الى ًإلىوى غى
ـى أيٍنًزلىٍت" ـي ًفي أىٍيفى أيٍنًزلىٍت كىالى أيٍنًزلىٍت آيىةه ًمٍف ًكتىاًب الم ًو ًإال  أىنىا أىٍعمى

(ٓ). 

، قاؿ: " كعنو  كافى الرجؿ ًمن ا إذا تعم ـ عىٍشر آياتو لـ يجاكزىيٌف حتى يعرؼ معانيييف 
"   .(ٔ)كالعمؿى بيف 

يـ كانكا يستيًرئكف ذيف كانكا يييًرئكننا: أنٌ : حدثنا ال (ٕ)كقاؿ أبك عبد الرحمف السممي

فكانكا إذا تعم مكا عىٍشر آيات لـ يخمٍّفكىا حتى يعممكا بما فييا مف العمؿ، فتعم منا   مف النبي

                                 
ٙبفة األحوذم شرح جامع الَبمذم, لإلماـ ا٢بافظ أيب العلي ٧بمد عبد الرٞبن ا٤بباركفورم, ضبطو كراجع أصولو  (ُ)

 (.ِّْ/ٕكصححو عبد الرٞبن ٧بمد عثماف, دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع. )
سلسلة ) .ده صحيح على شرط مسلم"(, كقاؿ الشيخ األلباين: "سنِِٓ/ْمسنده: )أخرجو اإلماـ أٞبد يف  (ِ)

 .(ُّٕ/ٔاألحاديث الصحيحة: 
أخرجو ابن جرير الطربم يف ّّذيب اآلثار كتفضيل الثابت عن رسوؿ اهلل من األخبار, قرأه كخرج أحاديثو ٧بمود ٧بمد  (ّ)

كذكره ابن كثّب يف تفسّبه كقاؿ: "فهذا إسناد صحيح إىل ابن  (.ُِٕ/ُشاكر, مطبعة ا٤بدين ا٤بؤسسة السعودية ٗبصر. )
 .(ٗ/ُتفسّب ابن كثّب: ) .و قاؿ عن ابن عباس ىذه العبارة"مسعود أن

 (.ُٗٓ – ُّٓ/ٗييرجع على سبيل ا٤بثاؿ إىل صحيح البخارم: ) (ْ)
 (.ُٕٖ/ٔ: ), كتاب فضائل القرآف, باب القراء من أصحاب النيب أخرجو البخارم (ٓ)
على ابن كىو موقوؼ  ,قق ٧بمود شاكر: "ىذا إسناد صحيح(, كقاؿ احملَٖ/ُأخرجو ابن جرير الطربم يف تفسّبه: ) (ٔ)

, فهو ٰبكي ما كاف يف ذلك ا تعلم القرآف من رسوؿ اهلل إ٭بٌ   ابن مسعود ألفٌ  ؛مسعود, كلكنو مرفوع معُب
 العهد النبوم ا٤بنّب".

قرأ  د اهلل بن حبيب بن ربيعة الكويف, من أكالد الصحابة, مولده يف حياة النيب مقرئ الكوفة اإلماـ العلم: عب (ٕ)
: كقد كاف ثبتنا يف -الذىيب–القرآف كجوده كمهر فيو كعرض على عثماف فيما بلغنا, كعلى علي, كابن مسعود. قلت 

 أعالـ النبالء, لإلماـ مشس الدين القراءة, كيف ا٢بديث حديثو ٨برج يف الكتب الستة. يقاؿ: تويف سنة أربع كسبعْب. )سّب
٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب, أشرؼ على ٙبقيقو كخرج أحاديثو شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 

 (.ِِٕ-ِٕٔ/ْـ(. )ُِٖٗق َُِْ
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اليرآف كالعمؿ جميعنا"
(ُ). 

مكث عمى سكرة البيرة ثماني  أٌنو بمغو أٌف عبد اهلل بف عمر  كذكر اإلماـ مالؾ 

ڄ  ڄ  چعمى ىذا األثر فياؿ: "كذلؾ أٌف اهلل قاؿ:  . كعٌيب السيكطي (ِ)سنيف يتعمميا

بر كتدٌ  [.ِْمحمد: ] چک  گ  گچ  كقاؿ: [.ِٗص: ] چڄ  ڄ  ڃ   ڃ

 .(ّ)الكبلـ بدكف فيـ معانيو ال يمكف.."

بىي فى ألصحابو معاني  يجب أف يعمـ أف النبي ": قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كؿ كبلـ فالميصكد منو فيـ معانيو دكف مجرد  كمف المعمكـ أفٌ  ... ألفاظواليرآف كما بيف ليـ 

ييرأ قـك كتابان في فف مف العمـ كالطب كالحساب  فالعادة تمنع أفٍ  كأيضان   ، ألفاظو، فاليرآف أكلى بذلؾ
كال يستشرحكه، فكيؼ بكبلـ الٌمو الذم ىك عصمتيـ، كبو نجاتيـ كسعادتيـ، كقياـ دينيـ 

 .(ْ)"كدنياىـ

ؿ عميو ألصحابو كقرأه عمى الناس زً نٍ ما أي   غ الرسكؿي بم   ثـٌ ": (ٓ)كقاؿ الزرقاني 
  شرح الرسكؿ ثـٌ  ،ا أخذه كيحفظكا لفظو كيفيمكا سرهعمى ميؿ كتؤدة ليحسنك  :أم ،ثو كٍ عمى مي 

ا اتو مصداقن ليـ اليرآف بيكلو كبعممو كبتيريره كبخميو أم بسنتو الجامعة ألقكالو كأفعالو كتيريراتو كصف

. [ْْالنحؿ: ] چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ: ليكلو سبحانو
ا متمتعيف بجميع خصائص العركبة كمزاياىا الكاممة مف قكة ا خمصن كانكا عربن  الصحابة كقتئذو  كلكف  

في الحافظة كذكاء في اليريحة كتذكؽ لمبياف كتيدير لؤلساليب ككزف لما يسمعكف بأدؽ المعايير 

                                 
 (, كقاؿ احملقق ٧بمود شاكر: "ىذا إسناد صحيح متصل".َٖ/ُتفسّب ابن جرير: ) (ُ)
 (.ِٕٖ/ِـ. )ََِْ -ىػ ُِْٓيق ٧بمد مصطفى األعظمي, مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ ّْياف, الطبعة األكىل, ا٤بوطأ, ٙبق (ِ)
اإلتقاف يف علـو القرآف, لإلماـ جالؿ الدين السيوطي, طبعو كصححو كخرج آياتو ٧بمد سامل ىاشم, دار الكتب  (ّ)

 (.ِّٓ/ِـ. )َََِ -ىػ ُُِْالعلمية, بّبكت, الطبعة األكىل, 
دار الوفاء ديثها عامر ا١بزار كأنور البار, ٦بموع الفتاكل, لشيخ اإلسالـ تقي الدين أٞبد بن تيمية, اعتُب ُّا كخرٌج أحا (ْ)

 (.ُٕٕ/ُّ. )ـََِٓ -ىػ ُِْٔالطبعة الثالثة,  للطباعة كالنشر كالتوزيع, ا٤بنصورة,
 –ق َُٓٓألزىرم ا٤بالكي, أبو عبد اهلل )٧بمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أٞبد بن علواف الزرقاين ا٤بصرم ا (ٓ)

. )األعالـ ق(: خاٛبة احملدثْب بالديار ا٤بصرية. مولده ككفاتو بالقاىرة, كنسبتو إىل زرقاف )من قرل منوؼ ٗبصر(ُُِِ
 (.ُْٖ/ٔللزركلي: 
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ـ ما ال نستطيع نحف أف ندركو مع ى أدرككا مف عمكـ اليرآف كمف إعجازه بسمييتيـ كصفاء فطرتيحت
 .(ُ)حمة العمكـ ككثرة الفنكف"ز 

كاجتيدكا في  ىذا كقد تميى التابعكف رحميـ اهلل بعد ذلؾ عمكـ اليرآف مف الصحابة 
كعطاء  ابف عباس  ذلؾ كاشتير منيـ خمؽ كثير منيـ: مجاىد كسعيد بف جبير كعكرمة مكلى

بف أبي رباح كالحسف البصرم كمسركؽ بف األجدع كسعيد بف المسيب كأبي العالية كالربيع بف أنس 
 .(ِ)كقتادة كالضحاؾ بف مزاحـ كغيرىـ مف التابعيف كتابعييـ كمف بعدىـ

 األمر الثاني: قول الخميني بأن اآليات العممية ليس من الضروري فيميا.

يات العممية ليس مف الضركرم أٍف تيصىب  بشكؿو مفيكـ، بؿ كأٌف بياف يرل الخميني أٌف اآل
ىذه اآليات ال يمكف أٍف ينسجـى مع فيـ العامة عمى حد زعمو، كقد صٌرح الخميني أكثر فصٌرح أٌنو 

  ثىٌمت في اليرآف صكر كقشكر كرمكز ال يفيميا أحد. 

ں  ں  ڻ  چ : قاؿ اهلل كىذا الكبلـ مخالؼ لؤلدلة النيمية مف الكتاب كالسنة، 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   چ: كقاؿ . [ُٕاليمر: ] چڻ     ڻ   ڻ  ۀ

ې  ى  ى  ائ  چ  :كقاؿ . [ٕٗمريـ : ] چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

 .[ٖٓالدخاف: ] چائ

 .(ّ): "أم سيمنا لفظو كيسرنا معناه لمف أراده، ليتذكر الناس"ابف كثير  الحافظقاؿ 

ا ىذا اليرآف، ألفاظو لمحفظ كاألداء، كمعانيو لمفيـ : "أم يسرنا كسيمنكقاؿ السعدم 
كالعمـ، ألنو أحسف الكبلـ لفظنا، كأصدقو معنى، كأبينو تفسيرنا، فكؿ مف أقبؿ عميو يسر اهلل عميو 
مطمكبو غاية التيسير، كسيمو عميو... ليذا كاف عمـ اليرآف حفظنا كتفسيرنا أسيؿ العمـك كأجميا عمى 

 .(ْ)اإلطبلؽ"

                                 
دار الكتاب العريب, مناىل العرفاف يف علـو القرآف, بقلم الشيخ ٧بمد الزرقاين, حققو كاعتُب بو فٌواز أٞبد زكيل,  (ُ)

 (.ِٗ/ُ. )ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ, الطبعة األكىل, بّبكت
 (, فقد فٌصل القوؿ يف ىذه ا٤بسألة.ُٖٗ/ُّانظر ٦بموع الفتاكل لشيخ اإلسالـ ابن تيمية: ) (ِ)
 (.ِٖٗ/ُّتفسّب ابن كثّب: ) (ّ)
 (.ِٖٓتيسّب الكرًن الرٞبن: )ص  (ْ)
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كعف سنة رسكؿ  في معرض رٌده عمى الميعرضيف عف كتاب اهلل  نييطي كقاؿ الش
ا زعـ باطؿ، ألف تعمـ اهلل  ٍف كاف قصدىـ أٌف تعمميما صعب ال ييدر عميو، فيك أيضن : "كا 

 .(ُ)الكتاب كالسنة أيسر مف تعمـ مسائؿ اآلراء كاالجتياد المنتشرة مع ككنيا في غاية التعييد كالكثرة"

حؽ الذم ال شؾ فيو: أٌف كؿ مف لو قدرة مف المسمميف عمى التعمـ كالتفيـ، كقاؿ: "بؿ ال 
دراؾ معاني الكتاب كالسنة يجب عميو تعمميا كالعمؿ بما عمـ منيما"  .(ِ)كا 

ک  گ  گ   گ   گ  چ: بتدٌبر آيات اليرآف الكريـ، فياؿ  كقد أمر اهلل 

ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ : كقاؿ . [ِْمحمد: ] چڳ  ڳ

 چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھچ : كقاؿ   .[ِٗص: ] چچ 

 .[ٖٔالمؤمنكف: ]

: "ييكؿ تعالى آمرنا عباده بتدبر اليرآف، كناىينا ليـ عف اإلعراض عنو، قاؿ ابف كثير 
 .(ّ)كعف تفيـ معانيو المحكمة كألفاظو البميغة"

كف مكاعظ اهلل التي يعظيـ بيا في : "أفبل يتدبر ىؤالء المنافي كييكؿ اإلماـ الطبرم
آم اليرآف الذم أنزلو عمى نبيو عميو الصبلة كالسبلـ، كيتفكركف في حيججو التي بينيا ليـ في 

 .(ْ)تنزيمو فيعممكا بيا خطأ ما ىـ عميو مييمكف"

مييا لنا الشنييطي في تفسيره فييكؿ في معرض  كفي كبلـ اإلماـ الطبرم حجةه دامغة ييجى

يتدبر : "كمعمكـ أٌف ىذا الذـ كاإلنكار عمى مف لـ چک  گ  گچ و تعالى تفسيره ليكل
كمما يكضح ذلؾ: أٌف المخاطبيف األكليف بو الذيف نزؿ فييـ ىـ  كتاب اهلل عاـ لجميع الناس،

صكؿ بؿ ليس المنافيكف كالكفار، ليس أحد منيـ مستكمبلن لشركط االجتياد الميررة عند أىؿ األ
فمك كاف اليرآف ال يجكز أف ينتفع بالعمؿ بو كاالىتداء بيديو إال  ،عندىـ شيء منيا أصبلن 

                                 
 (.ْْٔ/ٕأضواء البياف: ) (ُ)
 (.ْٗٓ/ٕلسابق: )ا٤بصدر ا (ِ)
 (.ُِٕ/ْتفسّب ابن كثّب: ) (ّ)
 (.ُٖٕ/ِِتفسّب الطربم: ) (ْ)
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 .(ُ)لما كبخ اهلل الكفار كأنكر عمييـ عدـ االىتداء بيداه" –باالصطبلح األصكلي  –المجتيدكف 

بو الكٌفار كالمشركيف؛ كي يتدبركه، كفي ذلؾ  فإف كاف ىذا الكتاب المبيف خاطب اهلل 
 نيو، فمف باب أكلى أف يككف ىذا الكتاب العظيـ بياننا كتفصيبلن لممؤمنيف.داللة عمى سيكلة فيـ معا

گ  گ  گ  ڳ  چ : كتابو بمساف عربي مبيف، قاؿ اهلل  ىذا كقد أنزؿ اهلل 

الشعراء: ] چڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  

     . [ّمت: فص] چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ : . كقاؿ [ُٓٗ-ُِٗ

 :. كقاؿ [ٕالشكرل: ] چک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ چ  :كقاؿ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  :. كقاؿ [ِيكسؼ: ] چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ

 .[َُّالنحؿ: ] چٺ  ٺ  ٺ   ٺچ :. كقاؿ [ّالزخرؼ: ] چڈ  ژ

م أنزلناه إليؾ : "قكلو )بمساف عربي مبيف( أم: ىذا اليرآف الذقاؿ الحافظ ابف كثير 
ا ظاىرنا، قاطعنا لمعذر، مييمنا  أنزلناه بمسانؾ العربي الفصيح الكامؿ الشامؿ، ليككف بٌيننا كاضحن

 .(ِ)لمحجة، دليبلن إلى المحجة"

: "بمساف عربي مبيف: كاضح المعنى لئبل ييكلكا ما نصنع (ّ)البيضاكم اإلماـ كقاؿ

 .(ْ)بما ال نفيمو"

 ر مف أٍف تيحصر في ىذا البحث المتكاضع، كقد كصؼ اهلل كاآليات في بياف ذلؾ أكث

                                 
 (.َْٔ-ْٗٓ/ٕأضواء البياف: ) (ُ)
 (.َّٕ/َُتفسّب ابن كثّب: ) (ِ)
اإلماـ القاضي, أبو الفتح, عبد اهلل بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن البيضاكم الفارسي, مث البغدادم, ا٢بنفي قاؿ  (ّ)

صاحل متواضع, متحر يف قضائو ا٣بّب, متثبت, تويف يف نصف ٝبادل األكىل سنة سبع كثالثْب كٟبس السمعاين: شيخ 
 (.ُِٖ/َِمئة. )سّب أعالـ النبالء: 

تفسّب البيضاكم ناصر الدين عبد اهلل بن عمر الشّبازم كمعو حاشية القونوم عصاـ الدين إ٠باعيل بن ٧بمد ا٢بنفي,  (ْ)
ح الدين مصطفى بن إبراىيم الركمي ا٢بنفي, ضبطو كصححو كخرٌج آياتو عبد اهلل ٧بمود كمعو حاشية ابن التمجيد مصل

 (.ُُّ/ُْـ. )َُُِ -ىػ ٧ُِِْبمد عمر, دار الكتب العلمية, بّبكت, الطبعة األكىل, 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ بالنكر في الكثير مف اآليات، منيا قكلو تعالى: اليرآف 

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  كقكلو تعالى: .[ُٓالمائدة: ] چڍ   ڍ

ې  ې   ې  ې     ى     چ كقكلو تعالى:  .[ُْٕالنساء: ] چې  ى  ى  ائ

 .[ٖبف: التغا] چىائ

ىذا الكتاب المبيف  فيؿ مف الممكف أف يبعث اهلل لعباده نكرنا ال يراه أحد؟! ليد أنزؿ اهلل 
 مف ىذه اليداية أحد. ليخرج الناس مف الظممات إلى النكر، كلـ يستثف اهلل 

 األمر الثالث: قول الخميني أّن اآليات العممية ال تتفق مع الحس.

، كاآليات في ىذا الباب كثيرة منيا: مف يشؾ في قدرة اهلل كىذا اعتياد ال ييكؿ بو إال 

ڄ  چ   . كقكلو تعالى:[ُٓالرعد: ] چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃچ قكلو تعالى: 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ  . كقكلو تعالى:[ُٖالحج: ] چ ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ

. كقكلو تعالى: [ْْاإلسراء: ] چۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ ڱ   ڳڳ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ

 .[ّٖآؿ عمراف: ] چېئ

ثابت  -األرض –: "كاألكلى ىك أف ييياؿ: إٌف سجكد المكات  (ُ)قاؿ اإلماـ السمعاني

 .(ِ)ككؿ إليو، كىك مذىب أىؿ السنة"بنص الكتاب، ىك عمى ما أراد اهلل تعالى، كالعمـ بحيييتو مك 

                                 
كأربع  أبو بكر ٧بمد بن أيب ا٤بظفر منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار التميمي السمعاين ا٤بركزم كلد سنة ست كعشرين (ُ)

مئة. قاؿ كلده: نشأ يف عبادة كٙبصيل كبرع يف األدب ككاف متصرفنا يف فنوف ٗبا يشاء كبرع يف الفقو كا٣بالؼ كزاد على 
 تذكّبه الذم يصدع صم الصخور عند أقرانو بعلم ا٢بديث كمعرفة الرجاؿ كاألنساب كالتاريخ كطرز فضلو ٗبجالس

(. ُُْ/ُٗشر كٟبسمائة كلو ثالث كأربعوف سنة. )سّب أعالـ النبالء: ٙبذيره ... إىل أف قاؿ: كمات يف صفر سنة ع
 (.ٖٔ/ْ)تذكرة ا٢بفاظ: 

تفسّب القرآف, لإلماـ أيب ا٤بظفر منصور بن ٧بمد السمعاين, ٙبقيق ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم, دار  (ِ)
 (.ِّّ/ٓـ. )ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالوطن, الرياض, 
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 الجمادات التي ال تنطؽ، كقد اختيمؼ في تسبيح":  (ُ)كقاؿ الشيخ محمد خميؿ ىراس

لىًكٍف الى تىٍفيىييكفى ): بدليؿ قكلو تعالى ،كعند أٌف الثاني أرجح؟ أك بمساف المياؿ ىؿ ىك بمساف الحاؿ كى

ييـٍ   .(ِ)"فبل يصح االستدراؾ، لكاف ذلؾ معمكمنا؛ ف الحاؿتسبيحيا بمسا إذ لك كاف المراد؛ (تىٍسًبيحى

 فييا حجج قطعية عمى ما أثبتنا: واألدلة الحسية التي عايشيا الصحابة 

بىٍت الش ٍمسي  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   الغفارم عف أبي ذرٌ  أىتىٍدًرم  :أًلىًبي ذىرٍّ ًحيفى غىرى
ـي الم وي كىرىسيكليوي أى  :قيٍمتي  ؟أىٍيفى تىٍذىىبي  دى تىٍحتى اٍلعىٍرًش فىتىٍستىٍأًذفى فىييٍؤذىفي لىيىا " :قىاؿى  .ٍعمى ت ى تىٍسجي فىًإن يىا تىٍذىىبي حى

ٍيثي ًجٍئًت  تىٍستىٍأًذفى فىبلى ييٍؤذىفى لىيىا يييىاؿي لىيىا اٍرًجًعي ًمٍف حى دى فىبلى ييٍيبىؿى ًمٍنيىا كى ييكًشؾي أىٍف تىٍسجي فىتىٍطميعي ًمٍف كى

ٍغًرًبيىا  .(ّ)"مى

ـي : "قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كعف جابر بف سمرة  مٍّ رنا ًبمىك ةى كىافى ييسى جى ىٍعًرؼي حى ًإنٍّي ألى

" ىٍعًرفيوي اآٍلفى مىي  قىٍبؿى أىٍف أيٍبعىثى ًإنٍّي ألى عى
(ْ). 

مىى عىٍيًد رىسيكًؿ الم ًو "قاؿ:  كعف ابف مسعكد   ًشي تىٍيًف فىيىاؿى  اٍنشىؽ  اٍليىمىري عى

اٍشيىديكا": يُّ الن بً 
(ٓ). 

                                 
 ـ يف بلدة الشْب, مركز قطور, ٧بافظة ُُٓٗرٞبو اهلل, كلد رٞبو اهلل عاـ  بن خليل حسن ىراس الشيخ الدكتور ٧بمد (ُ)

ـ, ككاف موضوع الرسالة َُْٗـ, مث ٚبرج من كلية أصوؿ الدين عاـ ُِٔٗالغربية مث بدأ تعليمو يف األزىر الشريف عاـ 
بو ٠باحة العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز لكي مث طل )ابن تيمية السلفي(. مث شغل كظيفة أستاذ بكلية أصوؿ الدين,

معة أـ القرل. )بقلم ٗبكة ا٤بكرمة فشغل منصب رئيس قسم العقيدة اإلسالمية بكلية الشريعة ٔبا يدرس العقيدة اإلسالمية
 (.http://shamela.ws/index.php/author/159 :أحد تالميذه عبد الفتاح سالمة

شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, تأليف الشيخ ٧بمد خليل ىراس, الرئاسة العامة إلدارات البحوث  (ِ)
 (.ُُٓـ. )صُِٗٗ -ىػ ُُّْالعلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد, الطبعة األكىل, 

ا٤بسٌمى: )ا٤بسند  (, كمسلم بنحوهَُٖ/ْ: )لشمس كالقمر ٕبسباف, كتاب بدء ا٣بلق, باب صفة اأخرجو البخارم (ّ)
الصحيح ا٤بختصر, لإلماـ مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم, ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء 

 (.ُّٗ/ُ بّبكت, كتاب اإلٲباف, باب بياف الزمن الذم ال يقبل فيو اإلٲباف:  –الَباث 
(, كأٞبد يف ُِٖٕ/ْ: )كتسليم ا٢بجر عليو قبل النبوة , كتاب الفضائل, باب فضل نسب النيب لمأخرجو مس (ْ)

 (.ُْٗ/ّْمسنده: )
(, َِٔ/ْ: )فأراىم انشقاؽ القمر , كتاب ا٤بناقب, باب سؤاؿ ا٤بشركْب أف يريهم النيب أخرجو البخارم (ٓ)

 (.ُِٖٓ/ْ: )القمر , كتاب صفة القيامة ا٤بنافقْب كأحكامهم, باب انشقاؽكمسلم

http://shamela.ws/index.php/author/159
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ؿى ًإلىٍيًو  قاؿ: "كىافى الن ًبيُّ  كعف ابف عمر  ك  ذى اٍلًمٍنبىرى تىحى يىٍخطيبي ًإلىى ًجٍذعو فىمىم ا ات خى
مىٍيًو" ف  اٍلًجٍذعي فىأىتىاهي فىمىسىحى يىدىهي عى فىحى

(ُ). 

ٍت الن ٍخمىةي ًصيىاحى الص  : "جابر بف عبد اهلل  كفي ركاية احى  ًبيٍّ ثيـ  نىزىؿى الن ًبيُّ فىصى
" ًبيٍّ ال ًذم ييسىك في م وي ًإلىٍيًو تىًئفُّ أىًنيفى الص   .(ِ)فىضى

"قاؿ: " ف ابف مسعكد كع كين ا نىٍسمىعي تىٍسًبيحى الط عىاـً كىىيكى ييٍؤكىؿي
(ّ). 

قاؿ البيييي قصة حنيف الجذع مف األمكر الظاىرة التي : "قاؿ الحافظ ابف حجر 
مميا الخمؼ عف السمؼ كركاية األخبار الخاصة فييا كالتكمؼ كفي الحديث داللة عمى أف ح

ف مف أؽ اهلل ليا إدراكا كالحيكاف بؿ كالجمادات قد يخم شرؼ الحيكاف كفيو تأييد ليكؿ مف يحمؿ كا 
 .(ْ)شيء إال يسبح بحمده عمى ظاىره"

نما ىي كزعـ مف ال عمـ عنده أف ىذه األمكر ال: " كقاؿ الشنييطي  حييية ليا، كا 
ضرب أمثاؿ، زعـ باطؿ؛ ألف نصكص الكتاب كالسنة ال يجكز صرفيا عف معناىا الكاضح 

 .(ٓ)المتبادر إال بدليؿ يجب الرجكع إليو. كأمثاؿ ىذا كثيرة جدان"

في ىذه  إٌف ىذه األحاديث كغيرىا كثير تدؿ داللة كاضحة كصريحة عمى أٌف هلل 
مف ىنا نعمـ أٌف اآليات كاألحاديث العممية تنسجـ كتتكافؽ مع الحس السميـ الكائنات عممنا كقدرة، ك 

 عمى كؿ شيء قدير. الذم يؤمف بأٌف اهلل 

 

 

                                 
 (.ُٓٗ/ْ: ), كتاب ا٤بناقب, باب عالمات النبوة يف اإلسالـأخرجو البخارم (ُ)
 .(ُٓٗ/ْ): ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.ُْٗ/ْ: )نفسوا٤بصدر  (ّ)
فتح البارم شرح صحيح البخارم, للحافظ أٞبد بن حجر العسقالين, قرأ أصلو تصحيحنا كٙبقيقنا عبد العزيز بن باز,  (ْ)

و ٧بب الدين ا٣بطيب, دار كتبو كأبوابو كأحاديثو ٧بمد فؤاد عبد الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طباعت  رٌقم
 (.َُٔ/ٔبّبكت. ) - ا٤بعرفة

 (.ُِٗ/ُٗأضواء البياف: ) (ٓ)
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 المطمب الثاني

 عقيدة الخميني في نص القرآن الكريم

 المسألة األولى: توثيقو لمقائمين بتحريف القرآن.

ي مرجعو األكؿ كاألىـٌ، كالخميني ييكثر يعتمد الخميني عمى كتب اإلمامية اعتمادنا كبيرنا، في
مف النيؿ عنيـ كينصح بكتبيـ، كيبالغ في الثناء عمييـ، كىذا مؤشره عمى مكافية الخميني ليـ في 
معتيداتيـ، كالتي منيا اليكؿ بتحريؼ اليرآف الكريـ، كيىٍيكىل ىذا المؤشر باليييف عندما نعمـ أٌف 

كأمر آخر فالخميني لـ ينتيد ىؤالء  -كما سيأتي  –يـ الخميني نفسو ييكؿ بتحريؼ اليرآف الكر 
 اإلمامييف في عيائدىـ كلـ ييًشر إلى مخالفاتيـ.

كفي ىذه المسألة أذكر بعض مف يكثييـ الخميني كيىنصح بيـ كبكتبيـ، ثـ أذكر شيئنا مف 
 أقكاليـ في فرية تحريؼ اليرآف الكريـ، فأبدأ كباهلل التكفيؽ:

 كافي(.الكميني صاحب كتاب )ال -ٔ

يىعيٌد الخمينيُّ الكميني  "عالـ آؿ محمد"
، كيصفو بػ (ِ)كىك عنده مف "المحدثيف الفيياء" (ُ)

 .(ٓ)ك"فخر الطائفة الحية كميدميـ" (ْ)ك"سمطاف المحدثيف" (ّ)"ثية اإلسبلـ"

ىذا كيرل الخميني أٌف كتاب )الكافي( "مرجعنا لجميع عمماء األمة، كيتميى باليبكؿ لدل  
ىـ أعاظـ العمماء كأفاخـ  -عمى حد زعمو–، كما كيىعيٌد "شٌراح كتاب الكافي الشريؼ (ٔ)عمماء"كافة ال

 .(ٕ)الفضبلء كزبدة المحيييف كقدكتيـ كأساتذة العمـ كاإلتياف كأساطيف الفمسفة كالعرفاف"

ىذا كلمخميني سند متصؿ إلى الكميني، فييكؿ: "بسندنا المتصؿ إلى سمطاف المحدثيف 

                                 
 (.ُِّاألربعوف حديثنا: )ص (ُ)
 (.ٕٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ْٓاألربعوف حديثنا: )ص (ّ)
 (.ُٓٔالسابق: )صا٤بصدر   (ْ)
 (.ُٕٓا٤بصدر نفسو: )ص (ٓ)
 (.ُِّا٤بصدر نفسو: )ص (ٔ)
 (.ْجنود العقل كا١بهل: )ص (ٕ)
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. كييكؿ: "بأسانيدنا المتصمة إلى ثية اإلسبلـ كالمسمميف، فخر الطائفة (ُ)عيكب الكميني"محمد بف ي

 .(ِ)الحية كميدميـ محمد بف يعيكب الكميني"

شيخ أصحابنا : "(اإلمامي) (ّ)الشيعة اإلمامية، ييكؿ النجاشي كالكميني لو قدر كبير عند

 .(ْ)أثبتيـ"في كقتو بالرم ككجييـ، ككاف أكثؽ الناس في الحديث، ك 

كييعىٌد كتاب )الكافي( أحد الكتب األربعة المعتمدة عند الشيعة اإلمامية
، كقد جمع مؤلفو (ٓ)

يؤلؼ  اليجرماليرف الرابع  في: "(ٔ)ييكؿ أ. د. عمي السالكسفيو مف الطكاـ الشيء الكثير، 

، ا بعيدن ضؿ ضبلالن ، كقد ، الكتاب األكؿ في الحديث عندىـالكافيكتابو  كىك تمميذ اليمي ،الكميني
 .(ٖ)كزاد عمييا كفران كضبلال" ،(ٕ)كنيج منيج التفاسير الثبلثة

 بعض ما جاء عند الكميني: 

اء بو ػ"إٌف اليرآف الذم ج قاؿ: جعفر الصادؽ عف أبي عبد اهلل (ٗ)عف ىشاـ بف سالـ

                                 
 (.ُٓٔاألربعوف حديثا: )ص (ُ)
 (.ُٕٓا٤بصدر السابق: )ص (ِ)
: مؤرخ إمامي, يعرؼ بابن ق( ِٖٗ -ىػ  َْٓ) األسدمأٞبد بن علي بن أٞبد بن العباس النجاشي  أبو العباس (ّ)

علماء الشيعة كأ٠باء مصنفاّّم.  , كيقاؿ لو الصّبيف. من أىل بغداد. تويف ٗبطّب آباد. لو كتاب )الرجاؿ( يف تراجمالكويف
 (.ُُٕاألعالـ للزركلي: ص )
رجاؿ النجاشي, أليب العباس أٞبد بن علي النجاشي, ٙبقيق موسى الشبّبم الز٪باين, مؤسسة النشر اإلسالمي, قم,  (ْ)

 (.ّٕٕ. )صقَُْٕ
العصر عبد ا٢بسْب ا٤بوسوم )اإلمامي( عن كتبهم األربعة: "الكتب األربعة الٍب ىي مرجع  قاؿ شيخهم يف ىذا (ٓ)

اإلمامية يف أصو٥بم كفركعهم من الصدر األكؿ إىل ىذا الزماف كىي: الكايف كالتهذيب كاالستبصار كمن ال ٰبضره الفقيو, 
قدمها كأحسنها كأتقنها". )ا٤براجعات, بقلم عبد ا٢بسْب شرؼ , كالكايف أومضامينها مقطوع بصحتهاكىي متواترة, 

 (.ُْٗ)ص ـ(.ُِٖٗ -ىػ َُِْالدين ا٤بوسوم, ٙبقيق كتعليق حسْب الراضي, ا١بمعية اإلسالمية, الطبعة الثانية, 
ٗبجمع كخبّب  اختّب عضونا فيو,ك قو يف منظمة ا٤بؤٛبر اإلسالمي أستاذ الفقو كاألصوؿ يف جامعة قطر, كخبّب ٗبجمع الف (ٔ)

 .(http://ar.islamway.net/scholar/1132  شبكة طريق اإلسالـ:)الفقو برابطة العامل اإلسالمي ٗبكة كاختّب عضونا فيو. 
 يقصد: التفسّب ا٤بنسوب للحسن العسكرم, كتفسّب العياشي, كتفسّب القمي. (ٕ)
ثِب عشرية يف األصوؿ كالفركع, تأليف أ. د. علي أٞبد السالوس, دار الفضيلة بالرياض كدار الثقافة بقطر مع اال (ٖ)

 (.ُُـ. )صََِّ -ىػ ُِْْكمكتبة دار القرآف ٗبصر, الطبعة السابعة, 
 =صورة اإلنسافىشاـ بن سامل ا١بواليقي مل ٙبدد ا٤بصادر مكاف مولده ككفاتو, كاف يزعم أف معبوده جسم, كأنو على  (ٗ)

http://ar.islamway.net/scholar/1132
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 .(ُ)"عشر ألؼ آية إلى محمد صمى اهلل عميو كآلو سبعة بلـػو السػػػػؿ عميػػػجبرائي

عندنا لمصحؼ فاطمة عمييا  إفٌ قاؿ: " جعفر الصادؽ كركل الكميني عف أبي عبد اهلل
كما مصحؼ فاطمة  قمت :-الراكم  – قاؿ "ما مصحؼ فاطمة عمييا السبلـ؟السبلـ كما يدرييـ 

مصحؼ فيو مثؿ قرآنكـ ىذا ثبلث مرات، كاهلل ما فيو مف قرآنكـ حرؼ "عمييا السبلـ؟ قاؿ: 
 .(ِ)كاحد"

لؾ بأنو ذ: "جعفر الصادؽ ما افتراه عمى أبي عبد اهلل فو الكميني صراحةثمة ما حرٌ كمف أم
ا كذكر .(ّ)إذا دعي اهلل كحده )كأىؿ الكالية( كفرتـ" قاؿ:  محمد الباقر عف أبي جعفر الكميني أيضن

)آؿ فبدؿ الذيف ظممكا } :مى اهلل عميو كآلو ىكذانزؿ جبرئيؿ عميو السبلـ بيذه اآلية عمى محمد ص"
 .(ْ)"...{ غير الذم قيؿ ليـ فأنزلنا عمى الذيف ظممكامحمد حييـ( قكالن 

كبر عمى المشركيف )بكالية "كجؿ:  في قكؿ اهلل عز (ٔ)عف الرضا (ٓ)عف محمد بف سناف

 .(ٕ)ىكذا في الكتاب مخطكطة" "مف كالية عمي". يا محمد: "عمي( ما تدعكىـ إليو

                                 
كلكنو ليس بلحم كال دـ, بل ىو نور ساطع يتالأل بياضنا, كلو حواس ٟبس كحواس اإلنساف, كيد كرجل كسائر =

(. كىشاـ ىذا عند الشيعة ّْٔ/ٓاألعضاء, كأف نصفو األعلى ٦بوؼ, كنصفو األسفل مصمت. )األنساب للسمعاين: 
)خالصة األقواؿ يف معرفة الرجاؿ, أليب منصور ا٢بسن بن كانظر: (. ّْْاإلمامية: ثقة ثقة. انظر: )رجاؿ النجاشي: ص

 (.ِٖٗق(. )صُُْٕيوسف بن ا٤بطهر األسدم ا٤بعركؼ با٢بلي, ٙبقيق جواد القيومي, مؤسسة نشر الفقاىة, الطبعة األكىل, 
 (.ّْٔ/ِالكايف للكليِب: ) (ُ)
 (.ِّٗ/ُا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ُِْ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ِّْ/ُصدر نفسو: )ا٤ب (ْ)
قاؿ أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن سعيد: إنو ركل عن اىرم, يقوؿ النجاشي )اإلمامي(: "٧بمد بن سناف أبو جعفر الز  (ٓ)

ا ال يعوؿ عليو كال يلتفت إىل ما تفرد بو, كقد  الرضا عليو السالـ, قاؿ: كلو مسائل عنو معركفة, كىو رجل ضعيف جدن
قاؿ أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن قتيبة النيسابورم: قاؿ أبو ٧بمد الفضل بن شاذاف: ال أحل  ذكر أبو عمرك يف رجالو

 (.ِّٖلكم أف ترككا أحاديث ٧بمد بن سناف". )رجاؿ النجاشي: ص
علي بن موسى بن جعفر بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي ا٥بامشي, يلقب: )الرضى( بكسر الراء كفتح ا٤بعجمة,  (ٔ)

 ب التهذيب, للحافظ٩بٌن ركل عنو من كبار العاشرة مات سنة ثالث كمائتْب كمل يكمل ا٣بمسْب. )تقري صدكؽ كا٣بلل
 –ق ُُُْشهاب الدين أٞبد بن علي بن حجر العسقالين, ٙبقيق ٧بمد عوامة, دار الرشيد, حلب, الطبعة الثالثة, 

 (.َْٓ/ُـ(. )ُُٗٗ
 (.ُْٖ/ُالكايف للكليِب: ) (ٕ)
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 .(بحار األنوار)المجمسي صاحب كتاب  -ٕ

   (ّ)ك"المحدث الكبير" (ِ)ك"المحدث المحيؽ" (ُ)صؼ الخمينيُّ المجمسي  بػ "العبلمة"ي

، كىك عنده "المحيؽ الخبير (ٓ)، كالمجمسي في نظر الخميني "شيخ المحدثيف"(ْ)ك"المحدث العظيـ"

 .(ٔ)كالمحدث المنيطع النظير"

مكالنا الجميؿ العاممي: " كالمجمسي ىذا لو مكانة عظيمة عند الشيعة اإلمامييف، ييكؿ الحر
عالـ فاضؿ ماىر محيؽ مدقؽ عبلمة فيامة فييو متكمـ  ،باقر بف مكالنا محمد تيي المجمسيمحمد 

لو مؤلفات ، محدث ثية ثية جامع لممحاسف كالفضائؿ، جميؿ اليدر، عظيـ الشأف أطاؿ اهلل بياءه
يجمع أحاديث كتب الحديث كميا  األطيار األئمةفي أخبار  األنكاركثيرة مفيدة منيا: كتاب بحار 

 .(ٕ)"منيا إال قميبل مع حسف الترتيب كنيج الببلغة فبل ينيؿ األربعةإال الكتب 

 :بعض ما جاء عند المجمسي 

أنيؿ بعض ما خٌطو المجمسي في كتابو بحار األنكار كغيره؛ لييعمـ مدل خطكرة ما قاؿ 
لى جرأة ما فعؿ، بٌكب المجمسي في كتابو الكثير مف  األبكاب التي تضمنت ركايات إثبات تحريؼ كا 

، )باب تأليؼ اليرآف كأنو عمى غير ما أنزؿ اهلل  (ٖ)اليرآف الكريـ، منيا: )باب التحريؼ في اآليات(

 .(ٗ)عز كجؿ(

كأىكرىدى المجمسي تحت ىذه األبكاب كغيرىا أحاديث كثيرة ينسبيا إلى أئمة آؿ البيت كىـ 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ چاؿ: عف أبي عبد اهلل في قكلو تعالى: منيا براء، كمنيا عمى سبيؿ المث

                                 
 (.ٖٕص – ْْا: )صاألربعوف حديثن  (ُ)
 (.ُّٔا٤بصدر السابق: )ص( ِ)
 (.ُُٕا٤بصدر نفسو: )ص (ّ)
 (.ْْا٤بصدر نفسو: )ص (ْ)
 (.ّٖسر الصالة أك صالة العارفْب, للخميِب, عرٌبو كعلق عليو أٞبد الفهرم, دار التعارؼ للمطبوعات, بّبكت. )ص (ٓ)
 (.ٖٔاألربعوف حديثنا: )ص (ٔ)
 (.ِْٖ/ِقم. ) –ا٢بر العاملي, ٙبقيق أٞبد ا٢بسِب, دار الكتاب اإلسالمي, مطبعة ٭بونو  أمل اآلمل, حملمد بن ا٢بسن (ٕ)
 (.َٔ/ٖٕٗبار األنوار: ) (ٖ)
 (.ٔٔ/ٖٗ: )ا٤بصدر السابق (ٗ)
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، قاؿ: "ال كاهلل ما ىكذا أنزليا [.ُٕىكد: ] چہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ

 .(ُ)"(ربو كيتمكه شاىد منو إمامنا كرحمة كمف قبمو كتاب مكسىما ىك )أفمف كاف عمى بينة مف إنٌ 

ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ : "ففي آؿ عمرا ييكؿ المجمسي: "كمثموك 

 أن يءش األمر ليس لؾ مف)إنما أنزؿ اهلل ": اهلل عبد كأب . فياؿ[ُِٖ]آؿ عمراف:  چۓ  ﮲   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ . كقكلو: (ظالمكف فإنيـ تعذبيميتكب عمييـ أك 

في سكرة عـ  . كقكلو(اء عمى الناسا لتككنكا شيدكسطن  ئمةأ) :كىك [.ُّْ]البيرة:  چڦ  

ا، عمكين  :أم (،اترابيً ليتني كنت  يا) إنما ىك[. َْ]النبأ:  چڱ  ڱ  ں  ں          ڻچ لكف: ءيتسا

 .(ِ)"عمييما بأبي تراب كذلؾ أف رسكؿ اهلل كنى أمير المؤمنيف صمكات اهلل

هلل حديث ىشاـ بف سالـ عف أبي عبد افينيؿ  ،كيرل المجمسي أٌف أخبار التحريؼ متكاترة
عشر ألؼ  "إٌف اليرآف الذم جاء بو جبرائيؿ عميو السبلـ إلى محمد صمى اهلل عميو كآلو سبعةقاؿ: 
 .(ّ)"آية

ـٌ يعيب المجمسي قائبلن  فالخبر صحيح، كال يخفى أٌف ىذا الخبر ككثير مف  ... "مٌكثؽ :ث
ب متكاترة األخبار الصحيحة صريحة في نيص اليرآف كتغييره كعندم أف األخبار في ىذا البا

معنى، كطرح جميعيا يكجب رفع االعتماد عف األخبار رأسنا، بؿ ظني أف األخبار في ىذا الباب ال 
 .(ْ)ييصر عف أخبار اإلمامة فكيؼ يثبتكنيا بالخبر"

ا: "إٌف عثماف حذؼ عف اليرآف ثبلثة أشياء: مناقب أمير المؤمنيف عمي، كأىؿ  كييكؿ أيضن
"البيت، كذـ قريش كالخمفاء الثبل  .(ٓ)ثة، مثؿ آية: يا ليتني لـ أتخذ أبا بكر خميبلن

                                 
 (.ُٔ/ٖٗ: )ٕبار األنوار (ُ)
 (.ٕٔ-ُٔ/ٖٗ: )السابقا٤بصدر  (ِ)
 (.ّْٔ/ِالكايف للكليِب: ) (ّ)
 (.ِٓٓ/ُِإيراف. ) –سوؿ, للمجلسي, دار الكتب اإلسالمية مرآة العقوؿ يف شرح أخبار الر  (ْ)
ـ. ُْٕٗ -ىػ ُّْٗالشيعة كالسنة, تأليف إحساف إ٥بي ظهّب, طبع يف مطبعة معارؼ الىور, الطبعة الثالثة,  (ٓ)

 (.ٗ(. عن كتاب: "تذكرة األئمة للمجلسي: )صُُّ)ص
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 .(ُ)محمد بن محمد بن النعمان, الممقب بـ )الشيخ المفيد( -ٖ

، كيراه الخميني "إماـ (ِ)الشيخ المفيد عند الخميني "فخر الطائفة كسنادىا كذخرىا كعمادىا"

 .(ْ)يعية"، كأنو في "طميعة مجمكعة شامخة مف العيكؿ الش(ّ)الفيياء كالمتكمميف"

كلممفيد مكانة عظيمة عند اإلمامييف، ييكؿ الطكسي عنو: "كاف ميدمنا في العمـ كصناعة 
ا فيو، حسف الخاطر، دقيؽ الفطنة، حاضر الجكاب" الكبلـ، ككاف فييينا متيدمن

(ٓ). 

 . (ٔ)كييكؿ النجاشي: "فضمو أشير مف أف ييكصؼ في الفيو كالكبلـ كالركاية كالثية كالعمـ"

، ككاف اليمٌي ييظير عدـ (ٕ)المفيد ىك تمميذ ابف بابكيو اليمي المميب بػ )الصدكؽ(كالشيخ 

، كرغـ ذلؾ فإٌف تمميذه المفيد كاف مف رؤكس اليائميف بذلؾ، بؿ كينيؿ (ٖ)جكاز اليكؿ بتحريؼ اليرآف

                                 
صاحب التصانيف, كىي مائتا تصنيف  ,عبد اهلل بن ا٤بعلم ٧بمد بن ٧بمد بن النعماف الشيخ ا٤بفيد عامل الرافضة أبو (ُ)

طعن فيها على السلف, مات سنة ثالث عشرة كأربع مائة. قاؿ ا٣بطيب: صنف كتبنا كثّبة يف ضال٥بم, كالذب عن 
)لساف  اعتقادىم, كالطعن على الصحابة كالتابعْب كأئمة اَّتهدين, كىلك ُّا خىٍلق, إىل أف أراح اهلل منو يف شهر رمضاف.

ا٤بيزاف, للحافظ أٞبد بن علي بن حجر العسقالين, اعتُب بو عبد الفتاح أبو غدة, مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية, الطبعة 
 (.ْٖٔ/ٕـ(. )ََِِ –ق ُِّْاألكىل, 

 (.َّّاألربعوف حديثنا: )ص (ِ)
 (.ّا٤بصدر السابق: )ص (ّ)
خميِب, تأليف عبد اهلل القصّب, مركز ا٣بميِب الثقايف, بّبكت, حركة التجديد كاالستنهاض, قراءة يف الفكر السياسي لل (ْ)

 (.ّّـ. )صَََِالطبعة األكىل, 
الفهرست, أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, ٙبقيق مؤسسة نشر الفقاىة, طبع مؤسسة النشر اإلسالمي, الطبعة  (ٓ)

 (.ِّٖىػ. )صُُْٕاألكىل, 
 (.ّٗٗرجاؿ النجاشي: )ص (ٔ)
 - َّٔرأس اإلمامية, أبو جعفر, ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن موسى بن بابويو القمي, ييلقب بالصدكؽ )ابن بابويو  (ٕ)

ىػ(, صاحب التصانيف السائرة بْب الرافضة, نزؿ بغداد, كحدث ُّا عن أبيو, ككاف من شيوخ الشيعة, كمشهورم  ُّٖ
( ك)األنساب للسمعاين: َّّ/ُٔأعالـ النبالء: الرافضة, حدث عن أيب جعفر ٝباعة منهم: ابن النعماف ا٤بفيد. )سّب 

 (.ِْٕ( ك)األعالـ للزركلي: صْْٓ/ْ
يقوؿ ابن بابويو القمي: "اعتقادنا أٌف القرآف الذم أنزلو اهلل تعاىل على نبيو ٧بمد كىو ما بْب الدفتْب كىو ما يف أيدم  (ٖ)

هو كاذب" )االعتقادات يف دين اإلمامية, البن الناس ليس بأكثر من ذلك... كمن نسب إلينا أنا نقوؿ أكثر من ذلك ف
(. كالغريب أٌف الصدكؽ نفسو ْٖىػ(. )صُُْْبابويو القمي, ٙبقيق عصار عب السيد, دار ا٤بفيد, الطبعة الثانية, 

 =ينقل يف كتبو ركايات التحريف دكف اعَباض أك انتقاد, يقوؿ علي ا٤بيالين )اإلمامي(: "مع العلم بأٌف الصدكؽ نفسو
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 اإلجماع عمى قكلو اآلثـ كما سيأتي.

ف )الصدكؽ( كبيف تمميذه )المفيد(، بعد ذكر ما سبؽ لنرل الميارنة التي يجرييا الخميني بي
ييكؿ الخميني: "الشيخ المفيد كأمثالو ىـ مف المجتيديف الذيف ييعممكف نظرىـ في الركايات كاألخبار، 

 .(ُ)بينما الصدكؽ مف الفيياء الذيف ال يعممكف نظرىـ أك يعممكنو بمستكل أقؿ"

إٍف دٌؿ فإٌنما يدؿ عمى أٌف شيعة  إٌف الخميني يميؿ غالبنا إلى متشددم الشيعة اإلمامية، كىذا
اليكـ أشد تعصبنا مف شيعة األمس، فالتيية التي كاف يتستر بيا الصدكؽ قديمنا ليس ليا داعو ىذه 

 األياـ بعد أٍف قكيت شككة الشيعة كأصبح ليـ دكلة يحتمكف بيا.

 :بعض ما جاء عند المفيد 

:     -مثبلن  –ة التحريؼ، فييكؿ ليد أطاؿ المفيد في ىذه اليضية كلو كبلـ كثير في مسأل
ف عمى كجكب رجعة كثير مف األمكات إلى الدنيا قبؿ يكـ الييامة "اتفيت اإلمامية  كاف بينيـ في كا 

كاتفيكا عمى إطبلؽ لفظ البداء في كصؼ اهلل تعالى كأف ذلؾ مف جية  ،معنى الرجعة اختبلؼ
عف  في كثير مف تأليؼ اليرآف، كعدلكا فيوكاتفيكا عمى أف أئمة الضبلؿ خالفكا  ،السمع دكف اليياس

كأجمعت المعتزلة كالخكارج كالزيدية كالمرجئة كأصحاب الحديث  ،مكجب التنزيؿ كسنة النبي )ص(

 .(ِ)"عمى خبلؼ اإلمامية في جميع ما عددناه

(:       في تأليؼ اليرآف كما ذكر قكـ مف الزيادة فيو كالنيصاف اؿ تحت باب: )اليكؿكق
ار قد جاءت مستفيضة عف أئمة اليدل مف آؿ محمد )ص(، باختبلؼ اليرآف كما أحدثو إف األخب"

بعض الظالميف فيو مف الحذؼ كالنيصاف، فأما اليكؿ في التأليؼ فالمكجكد ييضي فيو بتيديـ 

                                 
كم بعض الركايات الدالة على التحريف يف بعض كتبو". )عدـ ٙبريف القرآف, لعلي ا٢بسيِب ا٤بيالين, مركز األٕباث ير =

(. كمن الركايات الٍب ذكرىا  الصدكؽ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عيو كآلو ِٖىػ(. )صُُِْالعقائدية, الطبعة األكىل, 
ا٤بصحف كا٤بسجد كالعَبة, يقوؿ ا٤بصحف: يا رب حرقوين : قاؿ: "ٯبيء يـو القيامة ثالثة يشكوف إىل اهلل 

كمزقوين..." )كتاب ا٣بصاؿ, البن بابويو القمي, صححو كعلق عليو علي أكرب الغفارم, منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب يف 
 (.ُٕٓـ(. )صُِٖٗ -ىػ َُّْا٢بوزة العلمية, قم, الطبعة األكىل, 

 (.ِٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص (ُ)
 -ىػ ُُْْقاالت, حملمد بن ٧بمد بن النعماف, ا٤بعركؼ بالشيخ ا٤بفيد, دار ا٤بفيد, بّبكت, الطبعة الثانية, أكائل ا٤ب (ِ)

 (.ْٔـ. )صُّٗٗ
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 .(ُ)"كأما النيصاف فإف العيكؿ ال تحيمو كال تمنع مف كقكعو ....المتأخر كتأخير المتيدـ

 ب )تفسير الصافي(.فيض الكاشاني صاح -ٗ

، كىك عنده (ّ)ك "المحدث العارؼ" (ِ)يصؼ الخمينيُّ فيض الكاشاني بػػ "المحيؽ الجميؿ"

، أٌما عف اجتياده فيك يراه "صاحب كتب األخبار كاألخبلؽ كالكبلـ (ْ)"مف أجبلء اإلمامية"

 .(ٓ)كالتفسير"

المكلى الجميؿ محمد ي: "كلمكاشاني مكانة عظيمة عند الشيعة اإلمامية، ييكؿ الحر العامم
ا ا محيين ا فييين ا محدثن ا متكممن ا حكيمن ا ماىرن  عالمن بف مرتضى المدعك بمحسف الكاشاني. كاف فاضبلن 

 .(ٔ)ا، حسف التصنيؼ، مف المعاصريف"ا أديبن شاعرن 

 :بعض ما جاء عند الكاشاني 

عؿ ميدمةن الكاشاني ممف ضٌؿ ضبلالن بعيدنا في مسألة التحريؼ، فأٌصؿ كفٌصؿ فييا، كج
 طكيمة في تفسيره سرد فييا مف األكاذيب كاالفتراءات الشيءى الكثير.

ييكؿ في ميدمة تفسيره )الصافي( بعد أف سرد عشرات األدلة المنسكبة كذبنا كزكرنا إلى آؿ 
البيت: "كالمستفاد مف ىذه األخبار كغيرىا مف الركايات مف طريؽ أىؿ البيت عمييـ السبلـ أف 

يف أظيرنا ليس بتمامو كما أنزؿ عمى محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، بؿ منو ما ىك اليرآف الذم ب
خبلؼ ما أنزؿ اهلل، كمنو ما ىك مغير محرؼ، كأنو قد حيذؼ منو أشياء كثيرة منيا اسـ عمي عميو 
السبلـ في كثير مف المكاضع، كمنيا لفظة آؿ محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ غير مرة، كمنيا 

ا عمى الترتيب المرضي عند اهلل، أسماء  المنافييف في مكاضعيا، كمنيا غير ذلؾ، كأنو ليس أيضن

                                 
 (.ُٖ – َٖأكائل ا٤بقاالت: )ص (ُ)
 (.ّّٓاألربعوف حديثنا: )ص (ِ)
 (.ّٕٓا٤بصدر السابق: )ص (ّ)
 (.ٓٔ. )صكصايا عرفانية, للخميِب, طبعة مركز ا٣بميِب الثقايف (ْ)
 (.ٕٔالتوحيد كالفطرة, للخميِب, طبعة مركز ا٣بميِب الثقايف. )ص (ٓ)
 (.َّٓ/ِأمل اآلمل للحر العاملي: ) (ٔ)
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 .(ُ)كعند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ"

ثـ ييكؿ: "لـ يبؽ لنا اعتماد عمي شيء مف اليرآف، إذ عمى ىذا يحتمؿ كؿ آية منو أف 
يبؽ لنا في اليرآف حجة أصبلن فتنتفي يككف محرفنا كمغيرنا، كيككف عمى خبلؼ ما أنزؿ اهلل فمـ 

 .(ِ)فائدتو كفائدة األمر باتباعو كالكصية بالتمسؾ بو إلى غير ذلؾ"

 صاحب كتاب )مستدرك الوسائل(. (ّ)حسين النوري -٘

كىك الذم تكلى ًكبره مف اليكـ، فجمع شتات ضبلؿ اإلمامية اليائميف بتحريؼ اليرآف 
 اب كاحد، سٌماه:كالمنشكر في كتب البيتاف، كجعميا في كت

 )فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب(

ىذا كينيؿ الخميني عف النكرم الطبرسي كثيرنا في كتبو كيترحـ عميو
، كيصفو بيكلو: (ْ)

 .(ٓ)"المكلى العالـ الزاىد العابد الفييو المحدث الميرزا حسيف النكرم نٌكر اهلل مرقده"

لشيعة اإلمامية، يصفو محسف األميف )اإلمامي(: كلحسيف الطبرسي مكانة عظيمة عند ا
 افاحصن  امنيبن  كالتاريخ بالسير اعارفن  ،كالرجاؿ الحديث عممي في امتبحرن  امحدثن  فاضبلن  اعالمن  كاف"

 ،الميؿ صبلة تفتو لـ اعابدن  ازاىدن  ،كالرجاؿ الحديث بعممي اعتنائيـ عدـ عصره أىؿ عمى اناقمن 
 نفائس مف كجمع ،الغربية كالكتب كاآلثار األخبار عمى الطبلعكا اإلحاطة في عصره كحيد ككاف

 .(ٔ)"اكتبن  المخطكطات

                                 
(, من كتاب: ْٗ/ُطهراف. ) –تفسّب الصايف, للفيض الكاشاين, منشورات األعلمي, بّبكت, كمنشورات الصدر  (ُ)

 (.ُْـ. )صُٗٗٗبد الرٞبن السيف, دار األمل, الطبعة الثانية, الشيعة االثنا عشرية كٙبريف القرآف, تأليف ٧بمد ع
(, من كتاب: الشيعة كٙبريف ُّ/ُىػ. )ُّٕٓطهراف,  -تفسّب الصايف, للفيض الكاشاين, طبع كتابفركش إسالمية  (ِ)

 (.ٖٓـ. )صُِٖٗ -ىػ َُِْالقرآف, تأليف ٧بمد ماؿ اهلل, دار الوعي اإلسالمي, بّبكت, 
ىػ(: فقيو إمامي, كلد يف قرية يالو من قرل نور  َُِّ - ُِْٓتقي النورم ا٤بازندراين الطربسي ) حسْب بن ٧بمد (ّ)

إحدل كور طربستاف, كتويف يف الغرم بالكوفة, من كتبو )مستدرؾ الوسائل( يف الفقو ثالثة أجزاء, ك )فصل ا٣بطاب يف 
 (.ِٖٓ-ِٕٓ/ِٙبريف كتاب رب األرباب(. )األعالـ للزركلي: 

 (.ٕٔا٢بكومة اإلسالمية: )صظر ان (ْ)
 (.ِاألربعوف حديثنا: )ص (ٓ)
 (.ُّْ/ٔبّبكت. ) –أعياف الشيعة, تأليف ٧بسن األمْب, ٙبقيق كٚبريج: حسن األمْب, دار التعارؼ للمطبوعات  (ٔ)
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 بف حسيف ميرزا الحاج اإلسبلـ ثية األجؿ "شيخناكييكؿ تمميذه عباس اليمي )اإلمامي(: 
 عمكـ مركج كالمسمميف اإلسبلـ شيخ الكسائؿ مستدرؾ صاحب الطبرسي النكرم تيي محمد العبلمة
 الناقد كالمحدث الخبير المتبحر النبيؿ الكامؿ كالعالـ الجميؿ الثية" السبلـ عميو" سميفكالمر  األنبياء
 الباىر الغزيرة كالعمكـ الشييرة الكثيرة التصانيؼ صاحب األخبار شمؿ كجامع اآلثار ناشر البصير
 حكلو تحكـ ما كفكؽ يذكر أف مف أشير كىك راية أعظـ المكاـر لخميس كالرافع كالدراية بالركاية
 .(ُ)العبارة"

 :بعض ما جاء عند النوري الطبرسي 

حفظو اهلل محتكيات ىذا الكتاب، بعد حصكلو عمى  (ِ)اليفارم بف عبد اهلل يفٌصؿ د. ناصر
 أما صفحات الكتاب فتشتمل عمى ثالث مقدمات وبابين:" نسخ خطٌية منو، فييكؿ:

يرآف كجامعو كسبب جمعو : في األخبار الكاردة عف الشيعة في جمع الالمقدمة األولى
في معرض النيص بالنظر إلى كيفية الجمع، كبأف تأليفو  -كما يعتيد ىذا المجكسي  -كككنو 

 .ِْ -ِيخالؼ تأليؼ المؤلفيف. ص 

       و في اليرآف كالممتنع دخكلو فيو.: في أقساـ التغيير الممكف حصكلالمقدمة الثانية
 .- كما يزعـ - ِٔ -ِْص 

 .ّٔ -ِٔ: في ذكر أقكاؿ عمماء الشيعة في تغيير اليرآف كعدمو. ص المقدمة الثالثة

     : أدلة ىذا المجكسي كأىؿ ممتو عمى كقكع التغيير كالنيص في اليرآف. الباب األول
 .َّٔ -ّٔص 

    : في ذكر أدلة اليائميف بعدـ تطرؽ التغيير كجكاب ىذا المجكسي عنيا. الباب الثاني
 .(ّ)"ّٖٗ -َّٔص 

                                 
 (.ْْٓ/ِطهراف. ) –الكُب كاأللقاب, تأليف عباس القمي, تقدًن ٧بمد ىادم األميِب, مكتبة الصدر  (ُ)
ناصر بن عبد اهلل بن علي القفارم: عمل رئيسنا لقسم العقيدة كا٤بذاىب ا٤بعاصرة ٔبامعة القصيم, كعضونا يف اَّلس  (ِ)

األعلى فيها, كلو إسهامات متعددة يف اإلصالح األسرم, فهو يرأس حالينا ١بنة الرعاية األسرية بربيدة, باإلضافة إىل 
 (.http://shamela.ws/index.php/author/559ملة: تدريسو ٔبامعة القصيم. )موقع ا٤بكتبة الشا

مسألة التقريب بْب أىل السنة كالشيعة, تأليف د. ناصر بن عبد اهلل القفارم, دار طيبة للنشر كالتوزيع, الطبعة الثانية,  (ّ)
 =صورة من فارم: "كقد استطعت ا٢بصوؿ على(. عن كتاب: )فصل ا٣بطاب(. كيقوؿ د. القُٕ-ُٔ/ِىػ. )ُُّْ
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جمع فيو مئات النصكص عف : "كاصفنا الكتاب شيخ محب الديف الخطيب ييكؿ ال
كقد طبع كتاب  ،اليرآف قد زيد فيو كنيص منو عمماء الشيعة كمجتيدييـ في مختمؼ العصكر بأفٌ 

كعند طبعو قامت حكلو ضجة ألنيـ كانكا يريدكف أف يبيى  ،ىػُِٖٗالطبرسي ىذا في إيراف سنة 
ال  ا في مئات الكتب المعتبرة عندىـ، كأفٍ كران في خاصتيـ كمتفرقن التشكيؾ في صحة اليرآف محص

يجمع ذلؾ كمو في كتاب كاحد، تطبع منو ألكؼ مف النسخ، كيطمع عميو خصكميـ، فيككف حجة 
 .(ُ)عمييـ ماثمة أماـ أنظار الجميع"

كتاب إال أٍف يفضح ىذه العيائد الباطمة، كيكشؼ خفاءىا كخباءىا، فكاف ىذا ال يأبى اهلل 
ا عمى ما يبطنكنو ليذا الديف، لمنكرم الطبرسي دليبلن ص كعندما صدر ىذا الكتاب كذاع صيتو، ريحن

أحدث خبلفات بيف عمماء الشيعة اإلمامية، فمنيـ مف استنكر ىذا الفعؿ الذم فضح قكليـ في 
عؿ كأخذ يبرر ، كمنيـ مىٍف ىٌكف جـر الف(ّ)، كمنيـ مف دافع كبٌرأ النكرم مف ىذا الفعؿ(ِ)المسألة

، فأصبحكا كالمكج المتبلطـ في أعماؽ البحار، ظممات بعضيا فكؽ بعض. (ْ)بمبررات كاىية كاذبة

                                 
النسخة ا٣بطية للكتاب من اَّمع العلمي بالعراؽ". قلت: كقد حصلت على نسخة خطية كاملة سرُّا ا٤بستشرقوف =

 على شبكات اإلنَبنت للطعن يف اإلسالـ كالقرآف.
ا٣بطوط العريضة لألسس الٍب قاـ عليها دين الشيعة اإلمامية االثِب عشرية, للكاتب اإلسالمي الكبّب ٧بب الدين  (ُ)

 (.ُِـ. )صََِٔ -ىػ ُِْٕب, دار احملجة البيضاء, الطبعة األكىل, ا٣بطي
يقوؿ ٧بسن األمْب )اإلمامي(: "فصل ا٣بطاب مطبوع كمل يكن مرضينا عند علماء عصره كىو كذلك, فلذلك رد  (ِ)

ف الشيعة: بعضهم عليو, فرد ىو على الرد بالرسالة اآلتية: رسالة يف رد بعض الشبهات على كتاب فصل ا٣بطاب". )أعيا
 (. قلت: فالنورم كاف ميصرنا على قولو, ككاف يػىريد  على من انتقده أك خالفو. كقاؿ ٧بمد مهدم ا٤بوسومُْْ/ٔ
لكاظمي )اإلمامي(: "ليتو ما ألفو كقد كتب يف رده بعض العلماء رسالة شريفة بْب فيها ما ىو ا٢بق كشنع على احملدث ا

يف تراجم أشهر مشاىّب ٦بتهدم الشيعة, بقلم ٧بمد مهدم ا٤بوسوم الكاظمي, النورم علماء زمانو".  )أحسن الوديعة 
 (.َٗ. )ص(بغداد –مطبعة النجاح 

منهم تلميذه الطهراين )اإلمامي(, قاؿ عن كتاب فصل ا٣بطاب: " أثبت فيو عدـ التحريف بالزيادة كالتغيّب كالتبديل  (ّ)
اؿ: "ك٠بعت عنو شفاىنا يقوؿ: إين أثبت يف ىذا الكتاب أف ىذا كغّبىا". قلت: مث أراد أف يربر فزاد الطْب بلة, فق

ا٤بوجود اَّموع بْب الدفتْب كذلك باؽ على ما كاف عليو يف أكؿ ٝبعو كذلك يف عصر عثماف, كمل يطرأ عليو تغيّب كتبديل  
فتسميتو ُّذا كما كقع على سائر الكتب السماكية, فكاف حرينا بأف ييسمى )فصل ا٣بطاب يف عدـ ٙبريف الكتاب( 

بل مرادي إسقاط بعض االسم الذم ٰبملو الناس على خالؼ مرادم خطأ يف التسمية, لكِب مل أرد ما ٰبملوه عليو, 
". )الذريعة, تأليف آقا الوحي المنزل اإللهي، وإن شئت قلت اسمه: )القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل(

 (.ِِّ – ُِّ/ُٔعة الثالثة. )بّبكت, الطب –بزرگ الطهراين, دار األضواء 
 =يقوؿ علي ا٤بيداين )اإلمامي(: "صحيح أف ا٤بّبزا نورم من كبار احملدثْب, إننا ٫بَـب ا٤بّبزا النورم, ا٤بّبزا النورم رجل (ْ)
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لكٌف النكرم الطبرسي حٌطـ آماؿ المريديف المدافعيف، فياؿ في أكؿ كتابو )فصؿ الخطاب(: "ىذا 
 .(ُ)لعدكاف"، كفضائح أىؿ الجكر كاعممتو في إثبات تحريف القرآنكتاب لطيؼ، كسفر شريؼ، 

ككتاب النكرم طار بو النصارل كطبعكه كنشركه، ليككف ليـ حجة عمى كفرىـ كضبلليـ 
 .(ِ)كصدىـ عف سبيؿ اهلل

 صاحب كتاب )االحتجاج(. (ّ)الطبرسي -ٙ

 (ٓ)،كينيؿ عف كتاب )االحتجاج((ْ)ينيؿ الخميني عنو في الكثير مف المكاطف كيترحـ عميو

 الذم مؤله صاحبو بركايات التحريؼ.

 رسكؿ تكفي لما": قاؿ أنو  الغفارم ذر أبياالحتجاج عف يذكر الطبرسي في كتابو 
 ،كاألنصار المياجريف إلى بو كجاء ،اليرآف السبلـ عميو عمي جمع ،كآلو عميو اهلل صمى اهلل

 أكؿ في خرج بكر أبك فتحو فمما كآلو، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بذلؾ أكصاه قد لما عمييـ كعرضو
، فضائح تحياف صفحة  السبلـ عميو فأخذه فيو، لنا حاجة فبل اردده عمي يا: كقاؿ عمر فكثب اليـك

                                 
كبار علمائنا, كال نتمكن من االعتداء عليو بأقل شيء, كال ٯبوز, كىذا حراـ, إنو ٧بدث كبّب من علمائنا, لكنكم  من=

الذين  بعض ا٣بليجيْب, أك بعض ا٤بصريْبمل تقرؤكا كتاب فصل ا٣بطاب, لرٗبا قرأمت كتبا لبعض ا٥بنود, أك الباكستانيْب, أك 
يتهجموف على الشيعة, كال يوجد عندىم يف التهجم إال نقاط منها مسألة ٙبريف القرآف, كليس عندىم إال ا٤بّبزا النورم 

ا زالوا يكرركف ىذا, ما زالوا كحٌب يومنا ىذا, بعضهم ٰباكؿ أف ينسب إىل الطائفة ككتاب فصل ا٣بطاب, ىذا تقرؤكنو, كم
ىذا القوؿ من أجل كتاب فصل ا٣بطاب, كلكنكم لو قرأمت كتاب فصل ا٣بطاب لوجدمت ٟبسْب با٤بائة من ركاياتو من 

٤بختلفة الٍب تقبل ا٢بمل على أىل السنة أك أكثر من ٟبسْب با٤بائة, كلوجدمت أف فصل ا٣بطاب يشتمل على الركايات ا
اختالؼ القراءات, كتقبل ا٢بمل على ا٢بديث القدسي, كتقبل ا٢بمل على الدعاء, كال يبقى ىناؾ إال القليل الذم أشرت 

: كذب كاهلل ا٤بيالين ِّ-ُّص إليو من قبل, كالذم ٯبب أف يدرس من الناحية السندية". )عدـ ٙبريف القرآف: (. قلتي
 على التحريف عند أىل السنة ٤با توانوا للحظة يف كشفو كنشره. كلو كاف عندىم نص

 .(ِفصل ا٣بطاب )٨بطوط(: )ص (ُ)
٧بمد مهدم ا٤بوسوم الكاظمي )اإلمامي(: "كقد أخربين بعض الثقات أف ا٤بسيحيْب ترٝبوا ىذا الكتاب بلغاّّم  يقوؿ (ِ)

 (.َٗكنشركىا". )أحسن الوديعة: ص
ق( : فقيو إمامي, كاف من مشايخ ابن شهراشوب, لو  َٔٓأبو منصور الطربسي )ت أٞبد بن علي بن أيب طالب, (ّ)

 (.ُّٕ/ُكتب, منها )االحتجاج على أىل اللجاج(, ك )تاريخ األئمة(. )األعالـ للزركلي: 
 (.ِِْ حديثنا: )صْباألربعانظر  (ْ)
 (.ُُٓا٤بصدر السابق: )ص (ٓ)
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 كفيو باليرآف جاء اعمين  إف: عمر لو فياؿ - لميرآف اقارين  ككاف - ثابت بف زيد أحضركا ثـ كانصرؼ
 كىتؾ فضيحة فيو كاف ما منو كنسيط اليرآف نؤلؼ أف رأينا كقد كاألنصار، المياجريف فضائح

 كأظير سألتـ ما عمى اليرآف مف فرغت أنا فإف: قاؿ ثـ ذلؾ، إلى زيد فأجابو كاألنصار، لممياجريف
 أعمـ أنتـ: زيد قاؿ الحيمة؟ فما: عمر قاؿ عممتـ؟ ما كؿ بطؿ قد أليس ،ألفو الذم اليرآف عمي

 فمـ الكليد بف خالد يد عمى قتمو في فدبر منو، كنستريح نيتمو أف دكف حيمتو ما: عمر فياؿ بالحيمة،
 إلييـ يدفع أف السبلـ عميو اعمين  سأؿ عمر استخمؼ فمما ذلؾ، شرح مضى كقد ذلؾ، عمى ييدر
 بكر أبي إلى بو جئت قد كنت الذم باليرآف جئت إف الحسف أبا يا: فياؿ بينيـ، فيما فيحرفكه اليرآف
 لتيكـ بكر أبي إلى بو جئت إنما سبيؿ، ذلؾ إلى ليس ىييات: السبلـ عميو فياؿ عميو، نجتمع حتى

 الذم اليرآف فإ ،بو جئتنا ما تيكلكا أك غافميف، ىذا عف كنا إنا الييامة يـك تيكلكا كال عميكـ، الحجة
 فياؿ. معمكـ كقت إلظياره فيؿ: عمر قاؿ كلدم، مف كاألكصياء المطيركف إال يمسو ال عندم
 اهلل صمكات بو السنة فتجرم عميو، اسالن كيجمؿ يظيره كلدم، مف اليائـ قاـ إذا نعـ: السبلـ عميو
 .(ُ)عميو"

 عمي بن إبراىيم القمي صاحب التفسير. -ٚ

. ييكؿ اليمي: "فاليرآف منو (ِ)يركم الخميني عنو مف تفسيره، كيكثؽ رجاؿ أسانيد ما ينيؿ
ناسخ كمنو منسكخ، كمنو محكـ كمنو متشابو، كمنو عاـ كمنو خاص، كمنو تيديـ كمنو تأخير، كمنو 

 .(ّ)كمنو معطكؼ، كمنو حرؼ مكاف حرؼ، كمنو عمى خبلؼ ما أنزؿ اهلل"منيطع 

اكييكؿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :نزؿ اهلل فيك قكلوأ ما ما ىك كاف عمى خبلؼ ماأك : "أيضن

 [.َُُآؿ عمراف: ] چڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
منيف كالحسف كالحسيف مير المؤ أمة ييتمكف أ"خير  :اهلل عميو السبلـ ليارم ىذه اآلية عبد أبكفياؿ 

 أئمةكنتـ خير نما نزلت "إ :بف رسكؿ اهلل؟ فياؿا ككيؼ نزلت يا :فييؿ لو "بف عمي عميو السبلـ؟
                                 

طربسي, تعليق كمالحظات: ٧بمد باقر ا٣برساف, دار النعماف للطباعة أيب منصور أٞبد بن علي ال تأليف ,االحتجاج (ُ)
 (.ِِٖ/ُـ. )ُٔٔٗ –ىػ ُّٖٔالنجف,  –كالنشر 

 (.ََْ(. كاألربعوف حديثنا: )صّٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص (ِ)
اعة تفسّب القمي, أليب ا٢بسن علي بن إبراىيم القمي, ٙبقيق طيب موسوم ا١بزائرم, مؤسسة دار الكتاب للطب (ّ)

 (.ٓ/ُىػ. )َُْْقم, الطبعة الثالثة,  –كالنشر 
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تأمركف بالمعركؼ كتنيكف عف المنكر " :ال ترل مدح اهلل ليـ في آخر اآليةأ ."خرجت لمناسأ

ۀ  ۀ     ہ  ہ    ڻچ  :اهلل عميو السبلـ عبد أبيكمثمو آية قرئت عمى . "كتؤمنكف باهلل

اهلل  عبدأبك فياؿ . [ْٕالفرقاف: ]  چھ  ھ  ھ   ے    ےہ  ہ  ھ  
بف رسكؿ اهلل كيؼ نزلت؟ ا فييؿ لو يا ".ماماإف يجعميـ لممتييف أا ليد سألكا اهلل عظيمن " :عميو السبلـ

من المتقين  واجعل لناعيف أزكاجنا كذرياتنا قرة أالذيف ييكلكف ربنا ىب لنا مف ك " :ا نزلتإنمفياؿ 

 بكأفياؿ . [ُُالرعد: ] چ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ  :كقكلو ."ماماإ
فييؿ لو ككيؼ ذلؾ  ".مر اهلل ككيؼ يككف المعيب مف بيف يديوأمف  يءكيؼ يحفظ الش" :اهلل عبد
 "اهلل بأمرنو من خمفو ورقيب من بين يديو يحفظو "لو معيبات  :نما نزلتإ بف رسكؿ اهلل؟ فياؿا يا

نزلو بعممو أ يليؾ في عمإنزؿ أ"لكف اهلل يشيد بما  :ما ما ىك محرؼ منو فيك قكلوأك  كمثمو كثير.
لـ تفعؿ فما  فإف يليؾ مف ربؾ في عمإنزؿ أييا الرسكؿ بمغ ما أ"يا  :كقكلو .(ُ)"كالمبلئكة يشيدكف

 :كقكلو .(ّ)لـ يكف اهلل ليغفر ليـ"ف الذيف كفركا كظممكا آؿ محمد حييـ إ" :كقكلو .(ِ)"وبمغت رسالت

كلك ترل الذيف ظممكا آؿ محمد " :كقكلو .(ْ)م منيمب ينيمبكف"أ"كسيعمـ الذيف ظممكا آؿ محمد حييـ 

انتيى كبلـ اليمي تعالى اهلل عف  .(ٔ)كمثمو كثير نذكره في مكاضعو" .(ٓ)حييـ في غمرات المكت"
 ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

 وسائل الشيعة(.الحر العاممي صاحب كتاب ) -ٛ

ا بػ "الشيخ" خمينييميبو ال دائمن
الخميني كتاب كسائؿ الشيعة "مف أعظـ كتب  عيدٌ ، كيى (ٕ)

 .(ٖ)اإلمامية، كمدار المذىب كمرجع العمماء كالفيياء"

                                 
 .ُٔٔالنساء:  چک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱچ  نص اآلية الصحيح: (ُ)
 .ٕٔا٤بائدة:  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   چ نص اآلية الصحيح: (ِ)
 .ِِٕالشعراء:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ  نص اآلية الصحيح: (ّ)
﮴  چ  نص اآلية الصحيح: (ْ) ﮳        .ُٖٔالنساء:  چھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  
 .ّٗاألنعاـ:  چۆ    ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆچ  نص اآلية الصحيح: (ٓ)
 (.ُُ-َُ/ُتفسّب القمي: ) (ٔ)
 (.ّٖسر الصالة أك صالة العارفْب: )ص (ٕ)
 (.ُْْاألربعوف حديثنا: )ص (ٖ)
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: "محمد بف الحسف (ُ)ردبيميقاؿ األكلمحر العاممي مكانة عظيمة عند الشيعة اإلمامية، 
صمكات أفضميا كمف التحيات ، عمى ساكنيا مف اللميدس الرضكما : ساكف المشيدالحر العاممي

عالـ  ،المحؽ المدقؽ، جميؿ اليدر، رفيع المنزلة، عظيـ الشأف ،العبلمة اإلماـالشيخ  ،أكمميا
، ال تحصى فضائمفاض عمره، كزاد اهلل  ، مد اهلل تعالى فيكمناقبو وؿ، كامؿ متبحر في العمـك

، ككتاب األمةكبير، ككتاب ىداية  ، كتابنيا: كتاب كسائؿ الشيعةتعالى في شرفو، لو كتب كثيرة م
 .(ِ)كغيرىا مف الكتب" ،بداية اليداية، ككتاب الفكائد الطكسية

 .بعض ما جاء عند الحر العاممي 

 أىكرىد الحر العاممي في كتابو )كسائؿ الشيعة( ركايات التحريؼ، كىذه بعضيا:

مضى كما يحدث كما ىك كائف، ككانت فيو أسماء عف أبي عبد اهلل قاؿ: "إٌف اليرآف ما 
نما االسـ الكاحد في كجكه ال تحصى، يعرؼ ذلؾ الكصاة"  .(ّ)الرجاؿ فأيلييت، كا 

كالعترة،  : المصحؼ كالمسجدككف"يجيء يكـ الييامة ثبلثة يش: رسكؿ اهلل إلى كنسب 
 .(ْ)كني كمزقكني..."فييكؿ المصحؼ: يا رب حر 

 )الحدائق الناضرة(.صاحب  (ٓ)يوسف البحراني -ٜ

. ييكؿ البحراني بعد ذكر األخبار الدالة عمى (ٔ)يصفو الخميني بػػ "المحدث عالي الشأف"
 كالميالة الصريحة الداللة مف األخبار ىذه في ما يخفى "ال:  -حسب زعمو  –تحريؼ اليرآف 

                                 
ىػ(: عامل بالَباجم إمامي, من أىل )أردبيل( بإيراف, أقاـ ََُُلي الغركم ا٢بائرم )تويف بعد ٧بمد بن علي األردبي (ُ)

نة ىػ لو )جامع الركاة( ٖبطو يف طهراف, كتبو س َُٖٗمدة يف أصفهاف, كأخذ عن اَّلسي كقرأ عليو كأجازه اَّلسي سنة 
 .(ِْٗ/ٔاألعالـ للزركلي: )٦بلد كبّب, يف الَباجم.  ََُُ

مع الركاة كإزاحة االشتباىات عن الطرؽ كاإلسناد, تصنيف ٧بمد بن علي األردبيلي الغركم ا٢بائرم, منشورات جا (ِ)
 (.َٗ/ِىػ. )َُّْمكتبة آية اهلل العظمى ا٤برعشي النجفي, قم, 

 (.ُْٓ/ُٖكسائل الشيعة للحر العاملي: ) (ّ)
 (.ْْٖ/ّا٤بصدر السابق: ) (ْ)
ىػ (: فقيو إمامي, غزير العلم, من  ُُٖٔ - َُُٕدرازم البحراين, من آؿ عصفور )يوسف بن أٞبد بن إبراىيم ال (ٓ)

أىل "البحرين" تويف بكربالء. من كتبو: "الدرة النجفية من ا٤بلتقطات اليوسفية" ك"ا٢بدائق الناضرة" ستة ٦بلدات منو يف 
 (.ُِٓ/ٖالفقو االستداليل. )األعالـ للزركلي: 

 (.ّّٓاألربعوف حديثنا: )ص (ٔ)
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 كثرتيا ىعم األخبار ىذه إلى الطعف تطرؽ كلك قمناه، ما ككضكح اخترناه ما عمى الفصيحة
 كالركاة الطرؽ ككذا كاحدة األصكؿ إذ يخفى ال كما كميا الشريعة أخبار إلى الطعف ألمكف كانتشارىا
 الجكر بأئمة الظف حسف مف يخرج ال كالتبديؿ التغيير بعدـ اليكؿ إف كلعمرم كالنيمة، كالمشايخ

 عمى ضررا أشد ىي التي األخرل األمانة في خيانتيـ ظيكر مع الكبرل األمانة في يخكنكا لـ كأنيـ
 .(ُ)الديف"

 صاحب التفسير. (ِ)العياشي -ٓٔ

. ييكؿ د. ناصر اليفارم: "كقد كجدت أسطكرة (ّ)كينيؿ عنو الخميني في غير مكطف
 رغـ أفٌ  قة فيو، كىك مف كتبيـ المعتمدةالتحريؼ مكانيا في ىذا التفسير في مكاضع كثيرة كمتفر 

 .(ْ)ركاياتو ال سند ليا كال زماـ"

العياشي في تفسيره عف أبي جعفر قاؿ: "لك ال أنو زيد في كتاب اهلل كنيص منو ما  يركم
 .(ٓ)خفي حينا عمى ذم حجى، كلك قد قاـ قائمنا فنطؽ صٌدقو اليرآف"

 صاحب كتاب القبسات. (ٔ)الداماد -ٔٔ

ك"المدقؽ  (ٖ)"الحكيـ المتألو كفيمسكؼ اإلسبلـ الكبير"ك (ٕ)يصفو الخميني بػ "السيد المحيؽ"
                                 

(. عن كتاب الشيعة االثنا عشرية ِٖٗالدرر النجفية, ليوسف البحراين, مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث. )ص (ُ)
 (.ِٗكٙبريف القرآف: )ص

ق(: فقيو, من كبار اإلمامية. من أىل ٠برقند, اشتهرت كتبو ٧َِّبمد بن مسعود العياشي السلمي, أبو النضر )ت (ِ)
ظيمنا, كىى تزيد على مائٍب كتاب, أكرد ابن الندًن أ٠باء أكثرىا. من كتبو )تفسّب العياشي(. خراساف اشتهارنا ع نواحييف 

 (.ٓٗ/ٕ)األعالـ للزركلي: 
 (.ِْٕ-ٖٖاألربعوف حديثنا: )ص (ّ)
أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية )عرض كنقد(, تأليف د. ناصر بن عبد اهلل القفارم, دار الرضا للنشر  (ْ)

 (.ِّٔ)ص ـ.ََُِ -ىػ  ُُّْطبعة الرابعة, ا١بيزة, ال –يع كالتوز 
تفسّب العياشي, أليب النظر ٧بمد بن سعود بن عياش السلمي السمرقندم, ٙبقيق ىاشم الرسويل احملال ي, ا٤بكتبة  (ٓ)

 (.ُّ/ُطهراف. ) –العلمية اإلسالمية 
, بادأصلو من أسَبآ ,اء االمامية, من أىل أصبهافن علم: مىػ(َُُْ)ت  ٧بمد باقر بن ا٤بّب ا٢بسيِب االسَبابادم (ٔ)

(, ْٖ/ٔ. )األعالـ للزركلي: تويف كدفن يف النجف, القبسات لو مصنفات منها ,ا لدل الشاه عباس الصفومكاف مقربن 
 (.ّٗ/ٗ)معجم ا٤بؤلفْب: 

 (.َُٓ: )ص شرح دعاء السحر (ٕ)
 (.ٕٔاألربعوف حديثنا: )ص (ٖ)
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. كينيؿ الخميني عف كتابو اليبسات كيصفو بالكتاب "الذم (ُ)إلسبلمي البارع، السيد عظيـ الشأف"ا

ييعىٌد مف الكتب النادرة"
(ِ). 

ييكؿ حسيف النكرم الطبرسي في كتابو اآلثـ )فصؿ الخطاب( ناقبلن عف نعمة اهلل 
كيـ( تزيد عمي ألفي حديث، : "إف األخبار الدالة عمى ذلؾ )أم التحريؼ في الكتاب الح(ّ)الجزائرم

 .(ْ)كاٌدعى استفاضتيا جماعة كالمفيد، كالمحيؽ الداماد، كالعبلمة المجمسي، كغيرىـ"

 توثيق الخميني دعاء صنمي قريش.  -ٕٔ

ييكؿ د. ناصر اليفارم: "كقد كقع بيدم كتاب مف كتب األدعية عندىـ بالمغة األردية مكثؽ 
)آية عظمى( منيـ الخكئي كالخميني  مف ستة مف شيكخ الشيعة، كصؼ كؿ منيـ بأنو

كشريعتمدارم.. كفي ىذا الكتاب المكثؽ مف ىؤالء اآليات دعاء بالعربية بحدكد صفحتيف يتضمف 
لعف أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما كابنتييما أميات المؤمنيف عائشة كحفصة رضي اهلل عنيما، 

 كمما جاء في ىذا الدعاء:

فكييا، كابنتييما الذيف خالفا أمرؾ كأنكرا "الميـ العف صنمي قريش كجبتييا ، كطاغكتييا، كا 
كذا  -، كأحبا أعدائؾ، كجحدا آالئؾ وحرفا كتابككعصيا رسكلؾ، كقمبا دينؾ،  كحيؾ كجحدا إنعامؾ

 .(ٓ)كعطبل أحكامؾ، كألحدا في آياتؾ.." -

 : "كقد كٌثؽ الخميني كتاب أحد الشيعة الينكد )نيي(ٔ) الفياضييكؿ الشيخ زيد 

                                 
 (.َٗ: )صاألربعوف حديثنا (ُ)
 (.ُٗ: )صا٤بصدر السابق (ِ)
ق(: أديب, مدرس, من فقهاء اإلمامية, ُُُِ-ََُٓنعمة اهلل بن عبد اهلل بن ٧بمد بن حسْب ا٢بسيِب ا١بزائرم ) (ّ)

نسبتو إىل جزائر البصرة, كلد يف قرية الصباغية من قراىا, كقرأ ُّا مث بشّباز فأصفهاف, كعاد إىل ا١بزائر, كتويف بقرية 
 (.ّٗ/ٖب, منها "زىر الربيع", ك "األنوار النعمانية يف معرفة النشأة اإلنسانية". )األعالـ للزركلي: لو كت ,جايدر

(. عن كتاب ِِٕىػ. )صُِٖٗفصل ا٣بطاب يف إثبات ٙبريف كتاب رب األرباب, للنورم الطربسي, طبعة إيراف  (ْ)
 (.ِٗ: )صإلحساف إ٥بي ظهّب الشيعة كالسنة

 :م على الدعاء ىو كتاب منصور حسْب(. كالكتاب احملتو ُٕٓ/ّمامية االثِب عشرية: )أصوؿ مذىب الشيعة اإل (ٓ)
 (.ِْْ-ِّْٙبفة العواـ مقبوؿ: )ص

ىػ, قرأ القرآف يف سٌن مبكرة حٌب حفظو َُّٓزيد بن عبد العزيز الفياض, ٛبيمٌي كىيٌِب, كلد يف ركضة سدير عاـ  (ٔ)
ياض لطلب العلم, كدرس على عدد من العلماء كا٤بشايخ منهم ٠باحة مفٍب= كىو ابن عشر سنْب, مٌث أرسلو كالده إىل الر 
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ا بالمغة العربية حكالي صفحتيف يدكر حكؿ كيفية لعف صنمي  نيكدم(، كيتضمف ىذا الكتاب نصن
كيتيمكنيما بتحريؼ اليرآف الكريـ، كاسـ الكتاب  - يعنكف أبا بكر كعمر رضي اهلل عنيما –قريش 

 .(ُ))ميبكؿ جديد( كىك بالمغة األردية"

 : قولو في مسألة تحريف القرآن.المسألة الثانية

  ح كالم الخميني في المسألة:طر 

ثؽ اليائميف بتحريؼ اليرآف، كييبالغ في الثناء عمييـ كعمى  تبيف مما سبؽ أٌف الخميني ييكى
 كتبيـ المشحكنة بفرية التحريؼ.

كمف خبلؿ النظر في آراء الخميني حكؿ ىذه المسألة تبٌيف أٌف لو أقكاالن متناقضة ييدـ 
ا، فأحياننا يينكر الخمي ني اليكؿ بتحريؼ اليرآف كيشدد عمى اليائميف بذلؾ، كأحياننا بعضيا بعضن

يختمؽ ليـ األعذار، كأحياننا يينكر أٌف ىناؾ مف قاؿ بذلؾ مف الشيعة، كأحياننا ييصرٍّح بكجكد تحريؼ 
، كىذا التناقض الكاضح ليس بالغريب فيك مف صفات اإلمامية التي اشتييركا كقع في كتاب اهلل 

، كفيما يمي بيافه كعرضه آلراء الخميني في ىذه المسألة، عمى كجوو مف بيا عمى مر العصكر
 التفصيؿ:

 الرأي األول: الخميني ُيثبت أّن اإلمامية قالت بالتحريف وينتقدىم.

ييكؿ الخميني في معرض حديثو عف مسألة التحريؼ: "عمينا أف نشير ىنا إلى أف بعض 
دعكا ببعض اإلخبارييف كالمحدثيف مف الشيعة كأىؿ السنة  ممف ال قيمة ألقكاليـ عند العمماء، قد خي

 .(ِ)األخبار، كأبدكا مثؿ ىذا الرأم، إال أف العمماء ردكىـ كلـ يجعمكا لكتبيـ أية قيمة"

ييًيٌر الخميني بأٌف بعض إخباريي كمحدثي الشيعة قالكا بفرية تحريؼ اليرآف الكريـ، كييحاكؿ 
ا  – إلضعاؼ مكقؼ أىؿ السنة  -يائسة–في محاكلةو منو  لصؽ ىذه التيمة بأىؿ السنة، -أيضن

 .الراسخ ضد اليائميف بيذه الفرية، كسيأتي الرد عمى ىذا الكبلـ الباطؿ بإذف اهلل 
                                 

=ا٤بملكة العربية السعودية ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ, توىٌل رئاسة ٙبرير صحيفة اليمامة بطلب من ا٤بفٍب, مٌث أنشأ 
سنا يف عدة معاىد ككليات, تويف صحيفة الدعوة بتوجيو من ا٤بفٍب أيضنا, عمل عضونا بدار اإلفتاء يف السعودية, كعمل مدر 

 (./http://www.alukah.net/Web/fayad/CVىػ. )شبكة األلوكة: ُُْٔيف عاـ 
 (.ٓا٣بميِب: ضالالتو كا٫برافاتو, تأليف الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض, إعداد شبكة األلوكة. )ص  (ُ)
 (.ُُٓكشف األسرار: )ص (ِ)
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كييكؿ الخميني عف اليرآف الكريـ: "لمنع كقكع التحريؼ فيو جدنا، كما ىك مذىب المحيييف 
 .(ُ)كعمماء العامة كالخاصة، كالمعتبريف مف الفريييف"

كييكؿ: "كبالجممة: ففساد ىذا اليكؿ الفظيع كالرأم الشنيع أكضح مف أف يخفى عمى ذم 
 .(ِ)مسكة، إال أف ىذا الفساد قد شاع عمى رغـ عمماء اإلسبلـ كحفاظ الشريعة خير األناـ"

 الرأي الثاني: الخميني يثبت روايات التحريف عند اإلمامية ويؤوليا.

إلى بعض الكتب كاألخبار التي تدعي بأف اليرآف قد أيسيطت ييكؿ الخميني: "لعمكـ استندتـ 
منو بعض اآليات، كىذه إحدل عيكبكـ، حيث إنكـ تمجؤكف إلى كتب عممية يحتاج فيميا إلى قدر 
كبير مف الجيد لكي تستخمصكا منيا، لكنكـ تككنكف كالفبلح الذم يريد أف ييرأ الفمسفة، كعامؿ 

 .(ّ)العميا، كفيـ الكتب العممية يحتاج إلى التخصص" الحماـ الذم يحاكؿ فيـ الرياضيات

يرل الخميني أٌف ركايات التحريؼ التي تمؤل كتب اإلمامية ليا معافو أخرل غير ما يظير 
لنا، تحتاج إلى قدر كبير مف الفيـ كالجيد، كىذا مف أغرب األقكاؿ كأضعؼ اآلراء إذ كيؼ ييكؿ 

ت التحريؼ جيبلن بعد جيؿ كأثبتكىا بظاىرىا، كأفردكا لذلؾ ىذا ككبار عمماء اإلمامية تناقمكا ركايا
 الكتب كاألبكاب، فيؿ ىؤالء في نظر الخميني كالفبلح أك كعامؿ الحماـ؟!

 الرأي الثالث: الخميني يثبت روايات التحريف عند اإلمامية ويبرر ليا.

ما ىك ييكؿ الخميني: "التحريؼ عمى فرض كقكعو إنما كقع في غير آيات األحكاـ، م
ا  –كلك احتمؿ ككنيا طرفنا لبلحتماؿ  –مخالؼ ألغراضيـ الفاسدة  فبل إشكاؿ في عدـ تأثير  –أيضن

 .(ْ)العمـ اإلجمالي كدعكل العمـ بالكقكع فييا بالخصكص مجازفة كاضحة"

 الرأي الرابع: تصريح الخميني بوقوع التحريف في القرآن الكريم.

معرفة اهلل كطريية السمكؾ إليو تعالى حيرٍّؼ عمى أيدم ييكؿ الخميني: "فاليرآف الكريـ كتاب 

                                 
لكفاية, للخميِب, مؤسسة تنظيم كنشر آثار ا٣بميِب, فرع قم, ذك القعدة ا٢براـ أنوار ا٥بداية يف التعليقة على ا (ُ)

 (.ِّْ/ُىػ.ؽ. )ُُّْ
 (.ِْٕ/ُ: )ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.ُُٓكشف األسرار: )ص (ّ)
 (.ِْٕ/ُأنوار ا٥بداية: ) (ْ)



62 

 

األصدقاء الجيمة عف طرييو كعيزؿ جانبنا، فجعمكا يصدركف عنو اآلراء المنحرفة، كيفسركنو بالرأم 
كراح كؿ كاحد منيـ يتصرؼ فيو بما  –األمر الذم نيى عنو جميع أئمة اإلسبلـ عمييـ السبلـ  –

 .(ُ)تمميو نفسانيتو"

لك كانت مسألة اإلمامة قد تـ تثبتيا في اليرآف، فإف أكلئؾ الذيف ال يعنكف باإلسبلـ كييكؿ: "
كاليرآف إال ألغراض الدنيا كالرئاسة، كانكا يتخذكف مف اليرآف كسيمة لتنفيذ أغراضيـ المشبكىة، 
ر كيحذفكف تمؾ اآليات مف صفحاتو، كيسيطكف اليرآف مف أنظار العالميف إلى األبد، كيمصيكف العا

لى األبد  – بالمسمميف كباليرآف، كيثبتكف عمى اليرآف ذلؾ العيب الذم يأخذه المسممكف عمى  –كا 
 .(ِ)كتب الييكد كالنصارل"

كيؤكد الخميني رأيو ىذا بيكلو: "لـ يكف أحد حامبلن لو بظاىره كباطنو إال ىؤالء األكلياء 
 .(ّ)المرضييف"

بلن إال األئمة االثنا عشر، كبذلؾ فيك يطعف فاليرآف الكريـ في نظر الخميني لـ يجمعو كام
 في صحة اليرآف الكريـ الذم جمعو الصٌديؽ أبك بكر كذك النكريف عثماف رضي اهلل عنيما.

مٌما سبؽ تبيف أٌف الخميني يتخبط خبط العشكاء في مسألة تحريؼ اليرآف، كتناقضاتو 
ك منيج اإلمامية، ييظيركف أكثر ظاىرة كاضحة، كعدـ استيراره عمى رأم كاحد كتذبذبو في ذلؾ ى

مف قكؿ متناقض في المسألة ثـ يبرركف ذلؾ بالتيية، كالتي اتخذكىا إلخفاء حييية عيائدىـ 
 كلميركب مف سكء تناقضاتيـ.

 :مناقشة كالم الخميني 

 كقع في كبلـ الخميني عدة أمكر تحتاج إلى كقفات، كتتمخص ىذه األمكر في:

 ؼ اليرآف الكريـ ككصفيـ بعظيـ الصفات.: تكثييو لميائميف بتحريأواًل 

 : اتياـ أىؿ السنة باليكؿ بتحريؼ اليرآف الكريـ.ثانًيا

 : قكلو بكقكع التحريؼ في اليرآف الكريـ.ثالثًا
                                 

 (ُْٕبثنا عن ّْج اإلماـ: )ص (ُ)
 (.ُُّكشف األسرار: )ص (ِ)
 (.ٖٓشرح دعاء السحر: )ص  (ّ)
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 لمقائمين بتحريف القرآن الكريم ووصفيم بعظيم الصفات. األمر األول: توثيق الخميني

إلمامية اليائميف بكقكع التحريؼ في قد ظير مما سبؽ كيؼ كاف الخميني ييعظـ شيكخ ا
اليرآف الكريـ، ككيؼ يصفيـ بعظيـ الصفات، كىذا إف دٌؿ فإنما يدؿ عمى شدة تعمؽ ككالء كمحبة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  چ عف ذلؾ فياؿ:  الخميني ليـ، كقد نيى اهلل 

 .[ِِ]المجادلة:  چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

دٍّ كالشرع في " في قكلو تعالى )مف حاد اهلل كرسكلو(: كثير ييكؿ ابف  الذيف ىـ في حى
دٍّ، أم: مجانبكف لمحؽ مشاقٌ   .(ُ)كف لو، ىـ في ناحية كاليدل في ناحية"حى

؟ ىذا كأمُّ حيادو عف اليدل ككقكع في ضبلؿ أعظـ مف قكؿ اإلمامية بتحريؼ كتاب اهلل 
 ليـ بالمرصاد. سبلـ مف جذكره كأصكلو، كلكف اهلل اليكؿ اآلثـ الذم ييدؼ إلى تدمير اإل

إٌف مبالغات الخميني في الثناء كالتمجيد كالتعظيـ ليؤالء اليـك يبٌيف مدل الرضا كاليىبكؿ ليـ 
 عنده، كىذا خمؿ كبير في عييدة الكالء كالبراء.

فىًإن وي ًإٍف يىؾي سىيٍّدنا فىيىٍد  "الى تىييكليكا ًلٍممينىاًفًؽ سىيٍّده عف ذلؾ، فياؿ:  ىذا كقد نيى رسكؿ اهلل 
" ؿ  ـٍ عىز  كىجى ب كي ٍطتيـٍ رى أىٍسخى

كصؼ المنافؽ بالسيد، فكيؼ كالخميني ييمٌجد مف  فالحديث يبٌيف حرمة. (ِ)

 ىـ أشد مف المنافييف فيما يأفككف، كيصفيـ بأعظـ مف )السيد(؟!

ماء قك ( أم سيد ا)فإنو إف يؾ سيدن "جاء في شرح سنف أبي داكد:  ـ أك صاحب عبيد كا 
ا لو كىك ممف ال يستحؽ التعظيـ ( أم أغضبتمكه ألنو يككف تعظيمن كأمكاؿ )فيد أسخطتـ ربكـ 

ا كقيؿ معناه إف يؾ سيدن  ،اا كنفاقن ا بأحد مف المعاني فإنو يككف مع ذلؾ كذبن فكيؼ إف لـ يكف سيدن 
كلكا لمنافؽ سيد فإنكـ إف قمتـ ذلؾ لكـ فتجب عميكـ طاعتو فإذا أطعتمكه فيد أسخطتـ ربكـ أك ال تي

 .(ّ)فيد أسخطتـ ربكـ"

                                 
 (.ْٖٔ-ْٕٔ/ُّتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
(, ِِ/ّٖ(. كأٞبد يف مسنده: )ُْٓ/ْ: ), كتاب األدب, باب ال يقوؿ ا٤بملوؾ ريب كربٍبركاه أبو داكد يف سننو (ِ)

 (: "سند صحيح على شرط الشيخْب".ُّٕ/ُكقاؿ األلباين يف السلسلة الصحيحة )
لطيب ٧بمد مشس ا٢بق العظيم آبادم, مع شرح ا٢بافظ ابن قيم ا١بوزية, عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد, للعالمة أيب ا (ّ)

 (.ِّْ/ُّ) ـ.ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖا٤بدينة ا٤بنورة, الطبعة الثانية, ضبط كٙبقيق عبد الرٞبن ٧بمد عثماف, ا٤بكتبة السلفية, 
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رىاـه مىا بىٍيفى عىاًئرو كقاؿ رسكؿ اهلل  : "اٍلمىًدينىةي حى
دىثنا  (ُ) ٍف أىٍحدىثى حى أىٍك آكىل ًإلىى كىذىا فىمى

ًئكىًة كىالن اًس أىٍجمىًعيفى الى ييٍيبىؿي مً  ميٍحًدثنا "فىعىمىٍيًو لىٍعنىةي الم ًو كىاٍلمىبلى ٍرؼه ٍنوي عىٍدؿه كىالى صى
كىذا الحديث ليس  .(ِ)

ا  في . ك (ّ)بالمدينة النبكية فحسب فيد جاء عند مسمـ بمفظ العمكـ: "لىعىفى الم وي مىٍف آكىل ميٍحًدثنا"خاصًّ

دىثنا أىٍك آكىل ميٍحًدثنا فىعىمىٍيًو لىٍعنىةي الم ًو كىاٍلمىبلىًئكى أبي  عند ركايةو  ٍف أىٍحدىثى حى "داكد: "مى ًة كىالن اًس أىٍجمىًعيفى
(ْ). 

: "الحدث: األمر الحادث المنكر الذم ليس بمعتاد كال معركؼ في  ابف األثيرقاؿ 
 .(ٓ)السنة"

: "كقكلو مف آكل محدثنا: أم ضمو إليو كقاؿ الشيخ محمد بف صالح العثيميف 
 .(ٔ)لمعتزلة كغيرىـ"كحماه، كاإلحداث: يشمؿ اإلحداث في الديف، كالبدع التي أحدثيا الجيمية كا

: "معنى اإليكاء: فيو الرضا بو كالصبر عميو فإنو كقاؿ الشيخ سميماف بف عبد اهلل 
إذا رضي بالبدعة كأقٌر عمييا فاعميا كلـ يينكر عميو فيد آكاه... بؿ المحدث بالبدعة في الديف شر 

 .(ٕ)ب الكبائر..."مف المحدث بالجناية، فإيكاؤه أعظـ إثمنا كليذا عٌده ابف الييـ في كتا

                                 
بعض الكتب من ركاية ابن )عائر( جبل بقرب ا٤بدينة, كيركل: )عّب( كقولو: )إىل كذا( كقع يف بعض األمهات كىف  (ُ)

ُّا  السكن )ما بْب عّب إىل ثور( كثور جبل معركؼ أيضنا. قاؿ أبو عبيد كالطربم: كقد أنكر قـو من أىل ا٤بدينة أف يكوف
جبل يسمى ثورنا, كقاؿ: إ٭با ثور ٗبكة. قاؿ أبو عبيد: فنرل ا٢بديث إ٭با أصلو )ما بْب عّب إىل أحد(. )شرح صحيح 

أيب ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك, ضبط نصو كعٌلق عليو أبو ٛبيم ياسر بن إبراىيم, مكتبة  البخارم البن بطاؿ
 (.ّٕٓ/ْالرياض(. ) –الرشد 

, كتاب ا٢بج, باب فضل (, كصحيح مسلمَُِ/ْ: ), كتاب ا١بزية, باب إمث من عاىد مٌث غدرصحيح البخارم (ِ)
 (.ٗٗٗ/ِ: )كٙبرًن صيدىا كشجرىا كبياف حدكد حرمهاا٤بدينة كدعاء النيب فيها بالربكة كبياف ٙبرٲبها 

 (.ُٕٔٓ/ّ: ), كتاب األضاحي, باب ٙبرًن الذبح لغّب اهلل كلعن فاعلوصحيح مسلم (ّ)
 (.ُٔٔ/ِ: ), كتاب ا٤بناسك, باب يف ٙبرًن ا٤بدينةسنن أيب داكد (ْ)
ارؾ بن ٧بمد ا١بزرم ا٤بعركؼ بابن األثّب, ٙبقيق النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر, لإلماـ ٦بد الدين أيب السعادات ا٤بب (ٓ)

 (.ُّٓ/ُبّبكت. ) –٧بمود الطناحي كطاىر الزاكم, دار إحياء الَباث العريب 
القوؿ ا٤بفيد على كتاب التوحيد, شرح فضيلة الشيخ ٧بمد بن صاحل العثيمْب, اعتُب بو كخرج أحاديثو د.سليماف أبا  (ٔ)

 (.ِِْ/ُىػ. )ُُْٓر العاصمة, الطبعة األكىل, ا٣بيل كالدكتور خالد ا٤بشيقح, دا
تيسر العزيز ا٢بميد شرح كتاب التوحيد, تأليف الشيخ العالمة سليماف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب, ٙبقيق  (ٕ)

 (.ّٕٔ/ُـ. )ََِٕ -ىػ ُِْٖأسامة بن عطايا العتييب, دار الصميعي, الطبعة األكىل, 
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 فاإليكاء ال ييشترىط أف يككف بالسكف كالمبيت، بؿ يككف بالرضى كالمدح كالثناء كالتكقير.

المشي  اإليكاء يجامع التكقير، ككجو ذلؾ ظاىر، ألفٌ  : "فإفٌ ييكؿ اإلماـ الشاطبي 
ىانتو  ذاللو بما ىك أشد إليو كالتكقير لو تعظيـ لو ألجؿ بدعتو، كقد عممنا أف الشرع يأمر بزجره كا  كا 

قباالن عمى ما يضاده ىذا، كالضرب كاليتؿ، فصار تكقيره صدكدنا عف العمؿ بشرع اإلسبلـ مف  كا 
تكقير صاحب البدعة  فإفٌ  اكأيضن  ،بترؾ العمؿ بو كالعمؿ بما ينافيو، كاإلسبلـ ال ينيدـ إال كينافيو

 :سدتيف تعكداف عمى اإلسبلـ باليدـمظنة لمف

، و أفضؿ الناستيدكف في المبتدع أنٌ ، فيعالجياؿ كالعامة إلى ذلؾ التكقير : التفاتإحداىما
و دكف اتباع أىؿ السنة ، فيؤدم ذلؾ إلى اتباعو عمى بدعتا عميو غيرهما ىك عميو خير ممٌ  أفٌ ك 

 .عمى سنتيـ

لو عمى إنشاء االبتداع : أنو إذا كقر مف أجؿ بدعتو صار ذلؾ كالحادم المحرض والثانية
 .(ُ)"في كؿ شيء

كالخميني كما سبؽ مف الميعىظٍّميف لميائميف بتحريؼ اليرآف الكريـ، بؿ كمف المبالغيف في 
: "مف الثناء عمييـ كعمى كتبيـ المميئة بيذه الفرية، كأختـ بيكؿ اإلماـ الفضيؿ بف عياض 

 .(ِ)عٌظـ صاحب بدعة فيد أعاف عمى ىدـ اإلسبلـ"

 ة بالقول بتحريف القرآن الكريم.األمر الثاني: اتيام الخميني أىل السن

يحاكؿ معاصرك اإلمامية اتياـ أىؿ السنة باليكؿ بكقكع التحريؼ كالتغيير كالتبديؿ في 
 ، اليرآف الكريـ، في محاكلة منيـ لتبرير شناعة قكليـ بالتحريؼ، كىذا االتياـ باطؿ جممة كتفصيبلن

 ي أحاديث النسخ كعمـ اليراءات.عمى أدلة اتياميـ تبٌيف أٌنيا تنحصر ف عكمف خبلؿ االطبل

: "ىذه الشبية تتكرر عمى ألسنة المعاصريف مف الشيعة حفظو اهلل اليفارم د. ناصرييكؿ 
كيحاكلكف أف ينفذكا مف خبلليا إلى فكر اليارئ لمتأثير عميو بإييامو أف اآليات المنسكخة  كثينرا،

                                 
احملقق أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الشاطيب, ٙبقيق سليم بن عيد  االعتصاـ, تصنيف العالمة (ُ)

 (.ُِٓ/ُ) .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ, الطبعة األكىل, السعودية –ا٥باليل, دار ابن عفاف 
شرح السنة, تأليف اإلماـ أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي بن خلف الربُّارم, حقق نصوصو كعلق عليو خالد بن قاسم  (ِ)

 (.ُِٖـ. )صَََِ -ىػ ُُِْدم, دار السلف كدار الصميعي, الطبعة الثالثة, الردا
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مف كتب ىذه  اة، فبل تكاد تيرأ كتابن عند الشيعتبلكة الكاردة مف طرؽ السنة ىي كأخبار التحريؼ 
الطائفة، كيأتي الحديث عف ىذه الفرية إال كتجدىـ يبرركف ما شاع مف أساطير في كتبيـ باألخبار 

 .(ُ)المنسكخة عند أىؿ السنة"

كييكؿ في معرض رٌده عمى النكرم الطبرسي: "يحاكؿ ىذا الممحد أف يتمسؾ بما كرد مف 
 .(ِ)كأسطكرتيـ، كال مستمسؾ لو بو" اليراءات إلثبات فرية طائفتو

شتاف بيف اليكؿ بكقكع التحريؼ كبيف اليكؿ بكقكع نسخ التبلكة أك تعدد اليراءات، فالتحريؼ 
 إلى ال يككف إال مف فعؿ البشر، أما نسخ التبلكة كتعدد اليراءات فيي كحي مف عند اهلل 

 و في المطمب الرابع مف ىذا المبحث.، كلمخميني في عمـ اليراءات رأم مينكر سيأتي بياننبٌيو 

 فال حجة لمخميني وال لغيره في اتياميم أىل السنة من عدة وجوه:

 .كفي سنة النبي  النسخ ثابت في كتاب اهلل  الوجو األول:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ: قاؿ اهلل 

 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆڭ  چ  : كقاؿ [. َُٔالبيرة: ] چٿ     ٿ  ٿ 

  : كقاؿ [. َُُالنحؿ: ] چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅچ  :كقاؿ [. ّٗالرعد: ]

 [.ٕ – ٔاألعمى: ] چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ

 .(ّ): "يعني إال ما شاء اهلل أف ينساه، كالمراد منو نسخ التبلكة"قاؿ اإلماـ السمعاني 

عىاتو أنيا قالت: "كىافى  كمف السنة ثبت عف عائشة  ا أىٍنزىؿى الم وي ًمفى اٍلييٍرآًف عىٍشري رىضى ًفيمى
فٍّىى رىسيكؿي الم ًو  ٍعميكمىاتو فىتيكي ٍمسو مى رٍٍّمفى ثيـ  نيًسٍخفى ًبخى ٍعميكمىاتو ييحى ا ييٍيرىأي ًمفى اٍلييٍرآًف" مى كىًىف  ًفيمى

(ْ). 

ًشيتي أىٍف يىطيكؿى ًبالن اًس لى " : قىاؿى عيمىري  :قىاؿى   كأخرج البخارم عىٍف اٍبًف عىب اسو  يىٍد خى

                                 
 (.ٓٔ/ّأصوؿ الشيعة اإلمامية: ) (ُ)
 (.ّٖ/ّ: )ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.َِٗ/ٔتفسّب السمعاين: ) (ّ)
 (.َُٕٓ/ِ: ), كتاب الرضاع, باب التحرًن ٖبمس رضعاتصحيح مسلم (ْ)
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لىيىا الم وي أى  ةو أىٍنزى ـى ًفي ًكتىاًب الم ًو فىيىًضمُّكا ًبتىٍرًؾ فىًريضى ت ى يىييكؿى قىاًئؿه الى نىًجدي الر ٍج ـى زىمىافه حى ف  الر ٍج الى كىاً 
فى ًإذىا قىامىٍت اٍلبىيٍّنىةي أىٍك كى  قىٍد أىٍحصى مىى مىٍف زىنىى كى ؽٌّ عى ًفٍظتي حى بىؿي أىٍك ااًلٍعًترىاؼي قىاؿى سيٍفيىافي كىذىا حى افى اٍلحى

ـى رىسيكؿي الم ًو  قىٍد رىجى ٍمنىا بىٍعدىهي  أىالى كى  .(ُ)"كىرىجى

 .(ِ)"(كقد قرأتيا )الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكىما البتة": عف عمر  كزاد ابف ماجو
لىيىٍد قىرىٍأنىا ًفييىا الش يٍ سند: مكفي ال ًميـه "كى ميكىيمىا اٍلبىت ةى نىكىاالن ًمٍف الم ًو كىالم وي عى نىيىا فىاٍرجي ةي ًإذىا زى خي كىالش ٍيخى
ًكيـه" حى

(ّ). 

 وقد اتفق الجميور عمى نسخ التالوة من القرآن الكريم:

: "كالحاصؿ أف نسخ التبلكة دكف الحكـ، أك الحكـ دكف (ْ)قاؿ اإلماـ الشككاني 

معنا، لـ يمنع منو مانع شرعي كال عيمي، فبل كجو لممنع منو"التبلكة، أك نسخيما 
(ٓ). 

: "اتفؽ العمماء عمى جكاز نسخ التبلكة دكف الحكـ كبالعكس (ٔ)كقاؿ اآلمدم 

كنسخيما معنا... كيدؿ عمى ذلؾ العيؿ كالنيؿ"
(ٕ). 

: "الجميكر عمى جكاز نسخ التبلكة دكف الحكـ كبالعكس (ٖ)كقاؿ تاج الديف السبكي 

                                 
 (.ُٖٔ/ٖ: )العَباؼ بالزنا, كتاب ا٢بدكد, باب اصحيح البخارم (ُ)
(. كصححو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو, اعتُب بو ّٖٓ/ِ) , كتاب ا٢بدكد, باب الرجم:سنن ابن ماجو (ِ)

 (.ّْٓ مشهور حسن آؿ سلماف, مكتبة ا٤بعارؼ, الطبعة األكىل. )ص
 (.ُّْ/ّٓمسند اإلماـ أٞبد: ) (ّ)
ىػ(: فقيو ٦بتهد من كبار علماء اليمن, من أىل  َُِٓ -ىػ  ُُّٕ )٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد اهلل الشوكاين (ْ)

األعالـ )كمات حاكمنا ُّا.  ُِِٗصنعاء. كلد ُّجرة شوكاف من بالد خوالف باليمن, كنشأ بصنعاء. ككيل قضاءىا سنة 
 .(ِٖٗ/ٔللزركلي: 

ين, ٙبقيق أيب جعفر سامي بن العريب إسناد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ, لإلماـ ٧بمد بن علي الشوكا (ٓ)
 (.َٖٖ/ِـ. )َََِ -ىػ ُُِْالرياض, الطبعة األكىل,  -األثرم, دار الفضيلة 

علي بن ٧بمد بن الصالح ٧بمد بن عثماف بن ٧بمد النور أبو النجم اآلمدم القاىرم الشافعي, كلد يف أحد الربيعْب  (ٔ)
فحفظ القرآف كالعمدة كا٤بنهاج الفرعي كالكافية الشافية البن ملك كٝبع  سنة أربع كٜبانْب كسبعمائة بالقاىرة, كنشأ ُّا

ا١بوامع, مات يف ليلة األربعاء ثاين عشر رمضاف سنة ست كأربعْب. )الضوء الالمع ألىل القرف التاسع, تأليف ا٤بؤرخ 
 (.ُُ/ٔ)بّبكت(:  –الناقد مشس الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن الًسخاكم, منشورات دار مكتبة ا٢بياة 

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ, تأليف اإلماـ على بن ٧بمد اآلمدم, عٌلق عليو الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي, دار الصميعي  (ٕ)
 (.ُٕٓ/ّـ. )ََِّ -ىػ ُِْْالرياض, الطبعة األكىل,  –

 =ٝباعة كابن عبد الوىاب بن على بن عبد الكايف السبكي تاج الدين, كلد سنة سبع كعشرين كسبعمائة كأجاز لو (ٖ)
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نسخيما معنا"ك 
(ُ). 

 النسخ ثابت عند عمماء الشيعة اإلمامية. الوجو الثاني:

: "يجكز نسخ التبلكة كحدىا، كالحكـ كحده، -كيميبكنو شيخ الطائفة  –ييكؿ الطكسي 
 .(ِ)كقد دلمنا عمى ذلؾ" -كىك الصحيح –كنسخيما معنا 

لمصمحة، فجائز دخكؿ كييكؿ السيد المرتضى: "اعمـ أف الحكـ كالتبلكة عبادتاف يتبعاف ا
النسخ فييما معنا، كفي كؿ كاحدة دكف األخرل، بحسب ما تيتضيو المصمحة"

(ّ). 

 .(ْ)كييكؿ الحمي: "كذلؾ نسخ التبلكة مع بياء الحكـ جائز كقيؿ: كاقع"

كينيؿ المجمسي عف محمد بف عمي بف مكسى الرضا: "ما ننسخ مف آية بأف نرفع حكميا 
 .(ٓ)أك ننسيا بأف نرفع رسميا"

كقاؿ الطبرسي: "المعنى أف كؿ )آية( نذىب بيا عمى ما تكجبو الحكمة كتيتضيو المصمحة 
مف إزالة لفظيا كحكميا معنا أك إزالة أحدىما إلى بدؿ أك ال إلى بدؿ"

(ٔ). 

                                 
سيد الناس كطبقتو, قدـ دمشق فسمع من زينب بنت الكماؿ كا٤بزم كالذىيب, كمعن يف طلب ا٢بديث ككتب األجزاء =

صانيف, درَّس يف غالب مدارس كالطباؽ حٌب مهر كىو شاب مع مالزمتو االشتغاؿ بالفقو كاألصوؿ كالعربية كصنف ت
 رياسة القضاء كا٤بناصب بالشاـ تيار أبيو, ككىل خطابة ا١بامع كانتهت إليوكناب عن أبيو يف ا٢بكم مث اشتغل بو باخ دمشق

كحصل لو بسبب القضاء ٧بنة بعد ٧بنة كىو مع ذلك يف غاية الثبات كعزؿ مرات كحكم بعض القضاة ٕببسو, مات يف 
 (.َّٗ/ُالبدر الطالع للشوكاين: )احدل كسبعْب كسبعمائة.  ُٕٕسنة  ا٢بجة ذمسابع 

اجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب, تأليف تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي, ٙبقيق علي معوض كعادؿ رفع ا٢ب (ُ)
 (.ٖٔ/ْـ. )ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗبّبكت, الطبعة األكىل,  –بن ا٤بوجود, عامل الكتب 

اإلعالـ التبياف يف تفسّب القرآف, أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, ٙبقيق أٞبد حبيب قصّب العاملي, مكتب  (ِ)
 (.ّْٗ/ُاإلسالمي. )

الذريعة إىل أصوؿ الشريعة, تصنيف سيد مرتضى أبو القاسم علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوم, تعليق أبو القاسم كرجي,  (ّ)
 (.ِْٖ/ُمنشورات جامعة طهراف. )

ؤسسة آؿ معارج األصوؿ, أليب القاسم جعفر بن ا٢بسن ا٥بذيل ا٤بعركؼ با٢بلي, إعداد ٧بمد حسْب الرضوم, نشر م (ْ)
 (.َُٕىػ. )صَُّْقم, الطبعة األكىل,  –البيت, مطبعة سيد الشهداء 

 (.َُْ/ْٕبار األنوار: ) (ٓ)
تفسّب جوامع ا١بامع, أليب علي الفضل بن ا٢بسن الطربسي, ٙبقيق كنشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ١بامعة  (ٔ)

 (.ُّٕ/ُىػ. )ُُْٖا٤بدرسْب بقم, الطبعة األكىل, 
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إٌف ىذه النيكالت عف أئمة الشيعة تبٌيف ثبكت النسخ عند اإلمامية، كبذلؾ فبل حجة لمف 
 كؿ بالتحريؼ.اٌدعى أٌف النسخ مف الي

 بعض عمماء الشيعة اإلمامية ييبرؤكف أىؿ السنة مف اليكؿ بتحريؼ اليرآف. الوجو الثالث:

عمى أف أئمة الضبلؿ خالفكا في كثير  –أم اإلمامية  –المفيد: "كاتفيكا  شيخ الرافضة ييكؿ
ارج كالزيدية مف تأليؼ اليرآف، كعدلكا فيو عف مكجب التنزيؿ كسنة النبي. كأجمعت المعتزلة كالخك 

 .(ُ)عمى خبلؼ اإلمامية في جميع ما عددنا" وأصحاب الحديثكالمرجئة 

ئ فييا أىؿ السنة مف اليكؿ بكقكع التحريؼ في ىذه شيادة مف أحد عمماء اإلمامية ييبرٌ 
، كهلل الحمد كالفضؿ، كأٌما بالنسبة لركايات النسخ فيد ركاىا عمماء اإلمامية في كتبيـ كتاب اهلل 

 ا بيا عمى كقكع نسخ التبلكة.كاحتجك 

ييكؿ الطكسي تحت فصؿ )في ذكر جكاز نسخ الحكـ دكف التبلكة كنسخ التبلكة دكف 
ا التبلكة كبيي الحكـ عمى ما ركم مف آية الرجـ مف قكؿ )الشيخ كالشيخة  الحكـ(: "كقد نسخ أيضن

ف كاف ذلؾ مما أنزلو اهلل كالحكـ باؽ ببل خبلؼ... كأما  إذا زنيا فارجمكىما البتة نكاالن مف اهلل(. كا 
نسخيما معنا فمثؿ ما ركم عف عائشة أنيا قالت: )كانت فيما أنزلو تعالى عشرة رضعات يحرمف ثـ 

 .(ِ)نسخت بخمس( فجرت بنسخو تبلكة كحكمنا"

مٌما سبؽ تبٌيف أنو ال حجة لمشيعة اإلمامية في اتياميـ ألىؿ السنة، كاليكؿ بنسخ التبلكة 
 كالسنة كاإلجماع، بؿ كثابت عند عمماء الشيعة اإلمامية.ثابت في اليرآف 

 األمر الثالث: قول الخميني بوقوع التحريف في القرآن الكريم.

أٌف الخميني اضطرب قكلو في مسألة كقكع التحريؼ في الكتاب الحكيـ  -مما سبؽ  -تبٌيف 
، كلكٌف اليرائفى كم يا تؤكد عمى أٌف الخميني يميؿ إ لى اليكؿ بكقكع التحريؼ في بيف مثبت كناؼو

 ، كمف ىذه اليرائف:كتاب اهلل 

                                 
 (.ْٔا٤بقاالت: )ص أكائل (ُ)
 –عدة األصوؿ, تأليف أبو جعفر ٧بمد بن ا٢بسن بن الطوسي, ٙبقيق ٧بمد رضا األنصارم القمي, مطبعة ستاره  (ِ)

 (.ُٕٓ-ُٔٓ/ِىػ. )ُُْٕقم, الطبعة األكىل, 
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 تكثييو لميائميف بتحريؼ اليرآف الكريـ. -ُ

تكثييو لدعاء صنمي قريش، كالذم زعـ فيو كاتبو كقكع التحريؼ في اليرآف عمى يد  -ِ
 كعمر بف الخطاب  أبي بكر الصديؽ 

 بو.في غير مكضع مف كت تصريحو بكقكع التحريؼ في كتاب اهلل  -ّ

، كىك  إٌف اليكؿ بتحريؼ اليرآف الكريـ ككقكع الزيادة أك النيصاف فيو افتراءه عظيـه ككفره مبيفه
 :والرد عمى ىذا الباطل من وجوهقدحه في أصؿ الديف كمصدر الرسالة، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  چ: قاؿ اهلل بحفظ كتابو الكريم.  الوجو األول: تكفل اهلل 

 [.ٗالحجر: ] چڱ   ڱ

 .(ُ)مف أف يزيد فيو الشيطاف باطبلن أك ينيص منو حينا" : "حفظو اهلل قتادة  قاؿ

نا لو لحافظكف( قاؿ: إنا كقاؿ اإلماـ الطبرم  : ")إنا نحف نزلنا الذكر( كىك اليرآف )كا 
لميرآف لحافظكف مف أف يزاد فيو باطؿ ما ليس منو، أك ينيص منو ما ىك منو مف أحكامو كحدكده 

 .(ِ)ياء في قكلو )لو( مف ذكر الذكر. كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ"كفرائضو، كال

 .(ّ)")إنا لو لحافظكف( ًمٍف أف يزاد فيو أك ينيص منو": كقاؿ اإلماـ اليرطبي 

: "قرر تعالى أنو ىك الذم أنزؿ الذكر كىك اليرآف، كىك ابف كثير  الحافظ كقاؿ
 .(ْ)الحافظ لو مف التغيير كالتبديؿ"

نا لو لحافظكف، أم: في حاؿ إنزالو كبعد إنزالو، ففي حاؿ إنزالو كقاؿ السعدم  : "كا 
حافظكف لو مف استراؽ كؿ شيطاف رجيـ، كبعد إنزالو أكدعو اهلل في قمب رسكلو، كاستكدعو فييا ثـ 

                                 
 (.ٖٔ/ُٕتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ٖٔ/ُٕا٤بصدر السابق: ) (ِ)
من السنة كآم الفرقاف, تأليف أيب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر القرطيب,  ا١بامع ألحكاـ القرآف كا٤ببٌْب ٤با تضمو (ّ)

 (.َُٖ/ُِـ. )ََِٔ -ىػ ُِْٕٙبقيق د. عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي, مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل, 
 (.ِْٔ/ٖتفسّب ابن كثّب: ) (ْ)
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 .(ُ)في قمكب أمتو، كحفظ اهلل ألفاظو مف التغيير فييا كالزيادة كالنيص، كمعانيو مف التبديؿ.."

لكتابو الكريـ، كتحريفو كتغييره  ىذه جممة مف أقكاؿ أئمة التفسير في بياف حفظ اهلل 
بالزيادة أك النيصاف يمتنع شرعنا كعيبلن كما سيأتي، كفي الحييية ىذه العييدة الشيعية الفاسدة ليست 

كقكع ، إذ اليكؿ بفحسب، بؿ ىي طعف مباشر كصريح برب العالميف  طعننا في كتاب اهلل 
كأمثالو مف  بحفظ كتابو، كىذا التألي عمى اهلل  طعف في كعد اهلل  التحريؼ في كتاب اهلل 

 .المسممات في ديف الشيعة، كسيأتي مثؿ ذلؾ في عييدة الخميني في اهلل 

كريب قائؿ ييكؿ: كما المانع مف كقكع التحريؼ في اليرآف الكريـ، كقد كقع ذلؾ في التكراة 

ڈ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ في حؽ الييكد كالنصارل:  قاؿ اهلل  كاإلنجيؿ، كقد

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  

 فرغـ أٌنيـ استيحفظكا التكراة كاإلنجيؿ إال أٌنيـ حرفكىما؟ [.ْْالمائدة: ] چ ڳڳ  ڳ  ڳ

كاف "اؿ: بإسناده عف يحيى بف أكثـ ق اليرطبييمكف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ بما ركاه 
حسف الثكب ، فدخؿ في جممة الناس رجؿ ييكدم مجمس نظر -كىك أمير إذ ذاؾ  - لممأمكف

يكض المجمس دعاه : فمما تحسف الكجو طيب الرائحة، قاؿ: فتكمـ فأحسف الكبلـ كالعبارة، قاؿ
: ديني المأمكف فياؿ لو: إسرائيمي؟ قاؿ نعـ. قاؿ لو: أسمـ حتى أفعؿ بؾ كأصنع، ككعده. فياؿ

؛ ا، قاؿ: فتكمـ عمى الفيو فأحسف الكبلـبائي! كانصرؼ. قاؿ: فمما كاف بعد سنة جاءنا مسممن كديف آ
المأمكف كقاؿ: ألست صاحبنا باألمس؟ قاؿ لو: بمى. قاؿ: فما كاف سبب فمما تيكض المجمس دعاه 

، خطال ، كأنت تراني حسفرتؾ فأحببت أف أمتحف ىذه األدياف: انصرفت مف حضإسبلمؾ؟ قاؿ
، كعمدت فكتبت ثبلث نسخ فزدت فييا كنيصت، كأدخمتيا الكنيسة فاشتريت مني فعمدت إلى التكراة

 ، كعمدت إلى اليرآفإلنجيؿ فكتب نسخ فزدت فييا كنيصت، كأدخمتيا البيعة فاشتريت منيإلى ا
 ة، فمما أف كجدكا فييا الزيادفعممت ثبلث نسخ كزدت فييا كنيصت، كأدخمتيا الكراقيف فتصفحكىا

ذا سبب إسبلمي. قاؿ يحيى ، فكاف ىكالنيصاف رمكا بيا فمـ يشتركىا؛ فعممت أف ىذا كتاب محفكظ
ذا في : مصداؽ ىبف عيينة فذكرت لو الخبر فياؿ لي: فحججت تمؾ السنة فمييت سفياف بف أكثـ

يؿ: في التكراة كاإلنج : في قكؿ اهلل تبارؾ كتعالىكتاب اهلل عز كجؿ. قاؿ قمت: في أم مكضع؟ قاؿ

                                 
 (.ِْٗتفسّب السعدم: )ص (ُ)
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ا اسٍ " ٍلنىا الذٍّ "كقاؿ عز كجؿ:  .فجعل حفظو إلييم فضاع "تيٍحًفظيكا ًمٍف ًكتىاًب الم وً مى ن ا ًإن ا نىٍحفي نىز  ٍكرى كىاً 
اًفظيكفى   .(ُ)"فحفظو اهلل عز وجل عمينا فمم يضع "لىوي لىحى

أككؿ حفظ  مف أٌف اهلل  الشاىد مف ىذه الركاية كبلـ اإلماـ سفياف بف عيينة 
بحفظ اليرآف الكريـ فمـ يضع كما زاؿ  لتكراة كاإلنجيؿ إلى أىؿ الكتاب فضيعكىما، كتكفؿ اهلل ا

 محفكظنا مف أم تغيير كتحريؼ.

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ: قاؿ اهلل الباطل. الوجو الثاني: القرآن الكريم ال يأتيو 

 .[ِْفصمت: ] چڱ     ں  ں  ڻ  ڱڱ   ڱ

 قتادة تفسيره بعض تأكيبلت أىؿ التفسير، كمف ذلؾ: عففي  ذكر اإلماـ الطبرم 
 إفٌ  معناه"كقاؿ آخركف:  ."ا، كال يزيد فيو باطبلن إبميس ال يستطيع أف ينيص منو حيًّ  الباطؿ: "

:  السدم قاؿك  ".ا منياا مف الحركؼ كال ينيص، منو شيئن الباطؿ ال يطيؽ أف يزيد فيو شيئن 
 .(ِ)"ا كال ينيصيزيد فيو حرفن  ستطيع أفىك الشيطاف ال ي الباطؿ"

ال  ا بالصكاب أف يياؿ: معناهكأكلى األقكاؿ في ذلؾ عندنكقاؿ اإلماـ الطبرم معمينا: "
يستطيع ذك باطؿ بكيده تغييره بكيده، كتبديؿ شيء مف معانيو عما ىك بو، كذلؾ ىك اإلتياف مف 

 .(ّ)"بيف يديو، كال إلحاؽ ما ليس منو فيو، كذلؾ إتيانو مف خمفو

مٌما سبؽ يمكف أٍف نيكؿ إٍف كاف إبميس كالشياطيف ال يستطيعكف أٍف يينيصكا مف اليرآف أك 
 يزيدكا فيو، فيؿ مف الممكف أف يفعؿ ذلؾ بشر؟!

صحابة رسكؿ  فكيؼ إٍف كاف الميتيـ بذلؾ ىـ أطير كأشرؼ الخمؽ بعد األنبياء 
 كرضي اهلل تعالى عنيـ أجمعيف؟! اهلل 

اليكؿ في ىذه اآلية العظيمة فياؿ: "ليس لمبطبلف عميو  ابف كثير كقد أجمؿ اإلماـ  
 . كىذه كممة جامعة مانعة ال يعييا إال صاحب قمب سميـ كعيؿ رزيف.(ْ)سبيؿ"

                                 
 (.ُُٖ-َُٖ/ُِ: )تفسّب القرطيب (ُ)
 .(ْٕٗ/ُِتفسّب الطربم: ) (ِ)
 (.ْٕٗ/ُِ: )ا٤بصدر السابق (ّ)
 (.ِْٔ/ُِتفسّب ابن كثّب: ) (ْ)
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ا المراد بالباطؿ في اآلية الكريمة فياؿ: "  (ُ)كأكضح الزجاج معناه أنو محفكظ أيضن

مف خمفو، كعمى ىذا معنى يزاد فيو فيأتيو الباطؿ مف أف ينيص منو، فيأتيو الباطؿ مف بيف يديو أك 

 .(ِ)": الزيادة كالنيصافالباطؿ

 بيذا نعمـ أٌف الزيادة كالنيصاف كىما )الباطؿ( مف المحاؿ أٍف يطرأا عمى كتاب اهلل 
 كالحمد هلل كالمنة.

 . الوجو الثالث: ال يستطيع أحٌد أن يبدل كممات اهلل 

مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب    حئی   جئىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ: قاؿ اهلل 

﮴    ﮳ۓ   ۓ  ﮲  ےھ  ھ        ھ  ھ   ےچ  :. كقاؿ [ِٕالكيؼ: ] چمب  ىب

 .[ْٔيكنس: ] چ   ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :. كقاؿ [ُُٓاألنعاـ: ] چ﮵  ﮶

. كقاؿ (ّ): "ال مبدؿ لكمماتو: أم ال مغير ليا كال محٌرؼ كال مؤكؿ"قاؿ ابف كثير 

: "ال مبدؿ . كقاؿ السعدم (ْ)تطرؽ التغيير كالتبديؿ إليو" : "أم يمتنعالفخر الرازم 

لكمماتو: ال تغير كال تبدؿ لصدقيا كعدليا، كبمكغيا مف الحسف فكؽ كؿ غاية، )كتمت كممة ربؾ 
( فمتماميا استحاؿ عمييا التغيير كالتبديؿ، فمك كانت ناقصة لعرض ليا ذلؾ أك شيء  صدقنا كعدالن

 .(ٓ)ف، كفي ضمنو الترغيب عمى اإلقباؿ عميو"منو، كفي ىذا تعظيـ لميرآ

                                 
مصنف كتاب: "معاين القرآف" كلو  :ن ٧بمد بن السرم الزجاج البغدادمإبراىيم ب ٫بوم زمانو أبو إسحاؽ اإلماـ (ُ)

عشرة. كيقاؿ: تويف سنة ٝبادل اآلخرة سنة تآليف ٝبة. مات سنة إحدل عشرة كثالث مئة, كقيل: مات يف تاسع عشر 
 (.َّٔ/ُْسّب أعالـ النبالء باختصار: )ست عشرة. 

, أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم, حققو كخرج أحاديثو البغوم, تأليف اإلماـ ٧بيي السنةمعامل التنزيل أك تفسّب  (ِ)
ىػ ُُْٕالطبعة الرابعة,  دار طيبة للنشر كالتوزيع, سليماف مسلم ا٢برش, -عثماف ٝبعة ضمّبية  -٧بمد عبد اهلل النمر 

 (.ُٕٔ/ٕ) .ـُٕٗٗ -
 (.ِٔ/ٗتفسّب ابن كثّب: ) (ّ)
تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب كمفاتح الغيب, تأليف اإلماـ ٧بمد الرازم فخر الدين بن العالمة ضياء  (ْ)

 (.ُُٓ/ُِـ. )ُُٖٗ -ىػ َُُْالنشر, الطبعة األكىل, الدين عمر ا٤بشتهر ٖبطيب الرم, دار الفكر للطباعة ك 
 (.ُِّ/ُْتفسّب السعدم: ) (ٓ)



74 

 

مف المحاؿ أف يدخؿ عميو التغيير كالتبديؿ، كميما حاكؿ المغرضكف لف  فكبلـ اهلل 
 يستطيعكا أف يغيركا فيو كلك حرفنا كاحدنا، كالكاقع كالتاريخ يشيداف بذلؾ.

ا ما ركاه نافع قاؿ: "خطب الحجاج فياؿ: "إٌف اب ف الزبير ييبدؿ كبلـ كيؤكد ىذا الكبلـ أيضن
وال يستطيع : "كذب الحجاج، إٌف ابف الزبير ال ييبٌدؿ كبلـ اهلل تعالى، اهلل". قاؿ ابف عمر 

 .(ُ)"ذلك

  لمسألة التبديؿ كالتحريؼ، فبل أحد يستطيع تبديؿ كبلـ اهلل ىذا ىك فيـ السمؼ 
 حفظ كبلمو مف ذلؾ. ألٌف اهلل 

ڎ   ڎ  ڈ  چ: قاؿ اهلل : ول تحريف القرآن الكريملمن حا الوجو الرابع: وعيد اهلل 

 چڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ 
 .[ْٕ – ْْالحاقة: ]

مىٍينىا: ")قاؿ ابف كثير  ؿى عى لىٍك تىيىك  لك كاف كما يزعمكف مفترينا  ( أم: محمد كى
لعاجمناه ا مف عنده فنسبو إلينا، كليس كذلؾ، أك قاؿ شيئن منيا،  عمينا، فزاد في الرسالة كنيص

ٍذنىا ًمٍنوي ًباٍليىًميفً )كليذا قاؿ  .بالعقوبة يا أشد في البطش، قيؿ: معناه النتيمنا منو باليميف؛ ألنٌ  (ألخى
ًتيفى  ثيـ  ) كقيؿ: ألخذنا منو بيمينو. ىك ليمب، ك : كىك نياط ا قاؿ ابف عباس (لىيىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلكى

كقكلو:  كقاؿ محمد بف كعب: ىك اليمب كمىرىاق و كما يميو. -كآخركف  – الًعٍرؽي الذم اليمب معمؽ فيو
ا ًمٍنكيـٍ ) اًجًزيفى  فىمى ٍنوي حى دو عى  أم: فما ييدر أحد منكـ عمى أف يحجز بيننا كبينو إذا أردنا بو (ًمٍف أىحى

كمؤيد  ميرر لو ما يبمغو عنو،  شد؛ ألف اهللبؿ ىك صادؽ بار را اشيئا مف ذلؾ. كالمعنى في ىذ

 .(ِ)"كالدالالت الياطعات لو بالمعجزات الباىرات

حتى لك كاف أكـر الخمؽ  ىذا كعيد عظيـ بتعجيؿ العيكبة لمف يبٌدؿ أك يغٌير كبلـ اهلل 
 فما بالنا بمف ىك دكنو مف الخمؽ؟! –كحاشاه  - محمدنا 

                                 
األ٠باء كالصفات, تأليف اإلماـ ا٢بافظ أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي, حققو عبد اهلل بن ٧بمد ا٢باشدم, قٌدـ لو  (ُ)

 (.ٔٗٓ/ُ) .جٌدة, الطبعة األكىل –ة السوادم فضيلة الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي, مكتب
 (.ُِّ/ُْتفسّب ابن كثّب: ) (ِ)
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بعض األقاكيؿ لعاجمتيـ العيكبة كلما استطاع   تيٌكلكا عمى اهلل فمك كاف الصحابة 
 فييـ عجائب قدرتو. أحده أف يحمييـ مف ىذه العيكبة كألرانا اهلل 

ـى مف كاقع الصحابة  ًم ٌف ما عي كراـ اهلل  كا  ليـ كرفع  مف انتصارات كفتكحات كا 
اطئيـ عمى الكذب، كاستحالة تك  راياتيـ كلكائيـ؛ لدليؿ قاطع ال ريب فيو عمى عدالة الصحابة 

ـى بذلؾ استحالة كقكع التغيير كالتحريؼ في كتاب اهلل  ًم  .كعي

 لكان عرضة لمتناقض واالختالف. الوجو الخامس: لو وقع التحريف في كتاب اهلل 

ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چچ: قاؿ اهلل 

 [.ِٖالنساء: ] چڈ

ا كتضادًّا كثيرنا. أم: كىذا أم: اضطرابن  (اٍخًتبلفنا كىًثيرنا ديكا ًفيوً لىكىجى : ")قاؿ ابف كثير 
 .(ُ)"سالـ مف االختبلؼ، فيك مف عند اهلل

 ،مف تناقض المعنى كتفاكت النظـ (ديكا ًفيًو اٍخًتبلفنا كىًثيرنالىكىجى : ")كقاؿ البيضاكم 
ة بعض كمطابي ،كبعضو يصعب معارضتو كبعضو يسيؿ ،اا كبعضو ركيكن ككاف بعضو فصيحن 

عميو  عمى ما دؿٌ  ،كمكافية العيؿ لبعض أحكامو دكف بعض ،أخباره المستيبمة لمكاقع دكف بعض

 .(ِ)"االستيراء لنيصاف اليكة البشرية

د المشكككف  فمك كقع التحريؼ في كتاب اهلل  لظير التناقض كاالختبلؼ فيو، كلىكىجى
ـى يييننا أٌف ىذا اليرآف كالمرجفكف مف الزنادقة طريينا لمطعف كاليدح فيو، كلٌما  ًم انتفى ىذا األمر عنو عي

 كامبلن كما ىك دكف زيادة أك نيصاف. ىك مف عند اهلل 

ـى في عيد رسكؿ  ليدرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر: الوجو السادس: الق حفظ اليرآفى الكري
، كطارت آيات اليرآف في اآلفاؽ. اهلل   خمؽه كثيره كجٌـّ غفيره

اًمتً عىٍف عيبىا ؿه مييىاًجره  كىافى رىسيكؿي الم ًو " :قىاؿى   دىةى ٍبًف الص  ـى رىجي ييٍشغىؿي فىًإذىا قىًد

                                 
 (.ُِٕ/ْ: )تفسّب ابن كثّب (ُ)
 (.ِْْ/ٕتفسّب البيضاكم: ) (ِ)
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مىى رىسيكًؿ الم ًو  ؿو ًمن ا ييعىمٍّميوي اٍلييٍرآفى  عى  .(ُ)"دىفىعىوي ًإلىى رىجي

 ،ا عف سمؼاألمة رضي اهلل عنيا لـ تزؿ تنيؿ اليرآف خمفن : "قاؿ اإلماـ اليرطبي 
المعمكـ كجكده بالضركرة كصدقو باألدلة  ،سمؼ عف سمفو إلى أف يتصؿ ذلؾ بالنبي كال

فنقل القرآن في األصل رسوالن  ،و عف ربٌ  كالرسكؿ أخذه عف جبريؿ  ،كالمعجزات
ونقمو إلينا بعدىم أىل التواتر الذين ال يجوز عمييم الكذب فيما  ,معصومان من الزيادة والنقصان

مف كجكد محمد  كثرة العدد ولذلك وقع لنا العمم الضروري بصدقيم فيما نقموهينقموه ويسمعونو ل
كنظير ذلؾ مف عمـ الدنيا عمـ اإلنساف بما نيؿ إليو  ،كمف ظيكر اليرآف عمى يديو كتحديو بو 

مف كجكد البمداف كالبصرة كالشاـ كالعراؽ كخرساف كالمدينة كمكة كأشباه ذلؾ مف األخبار الكثيرة 
الباقية بعده إلى يوم القيامة ومعجزة كل نبي  فالقرآن معجزة نبينا  ،لمتكاترةالظاىرة ا

 .(ِ)"انقرضت بانقراضو أو دخميا التبديل والتغيير كالتوراة واإلنجيل

...  ا ا غفيرن جمن  اظ اليرآف في حياة الرسكؿ فٌ مف ىنا كاف حي : "قاؿ الزرقاني 
آف مف الصحابة كانكا كثيريف حتى كاف عدد اليتمى منيـ ا ما تكف الحاؿ فإف الذيف حفظكا الير كأيًّ 

 .(ّ)"ببئر معكنة كيـك اليمامة أربعيف كمائة

االعتماد في نيؿ اليرآف عمى حفظ اليمكب  ثـ إفٌ ": (ْ) ابف الجزرم اإلماـقاؿ 

                                 
ا٤بستدرؾ على الصحيحْب, لإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم, كبذيلو التلخيص للحافظ الذىيب بإشراؼ  (ُ)

(, كأخرجو أٞبد ّٔٓ/ّ. )َُٗٗـ –ىػ ُُُْت, الطبعة األكىل, بّبك  –د. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي, دار ا٤بعرفة 
 ( كقاؿ شعيب األرنؤكط يف حاشية ا٤بسند: إسناده حسن.ِْٔ/ّٕيف مسنده: )

 (.ُُٓ/ُ: )تفسّب القرطيب (ِ)
 (.ُٗٗ/ُمناىل العرفاف: ) (ّ)
د بن علي بن يوسف الدمشقي شيخ اإلقراء يف زمانو مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بم ا٤بقرئا٢بافظ  (ْ)

الشافعي. كلد سنة إحدل كٟبسْب كسبعمائة.. كيل قضاء شّباز كنتفع بو أىلها يف القراءات كا٢بديث ككاف إمامان يف 
القراءات ال نظّب لو يف عصره يف الدنيا حافظان للحديث كغّبه أتقن منو كمل يكن لو يف الفقو معرفة. ألف النشر يف 

صنف مثلو كلو أشياء أخر كٚباريج يف ا٢بديث كعمل جيد كصفو ابن حجر با٢بفظ يف مواضع عديدة القراءات العشر مل ي
طبقات ا٢بفاظ, لإلماـ ا٢بافظ جالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب )ات سنة ثالث كثالثْب كٜبا٭بائة. من الدرر الكامنة. م

ناشر. دار الكتب العلمية, بّبكت, الطبعة بكر السيوطي, راجع النسخة كضبط أعالمها ١بنة من العلماء بإشراؼ ال
 .(ُُٔ/ُ: ـُّٖٗ –ق َُّْاألكىل, 
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ففي  ،كىذه أشرؼ خصيصة مف اهلل تعالى ليذه األمة ،المصاحؼ كالكتب حفظالصدكر ال عمى ك 
ىـ ذرً أنٍ في قريش فى  ـٍ قي  :ربي قاؿ لي قاؿ: "إفٌ  النبي  لصحيح الذم ركاه مسمـ أفٌ الحديث ا
ا ال عميؾ كتابن  ؿه زً نٍ بؾ كمي  ميفياؿ:  مبتميؾ كمبت ،ةزى بٍ كه خي دعي حتى يى  (ُ)يأسً كا رى غي مى ثٍ يى  اإذن  ربٍّ  فيمت لو:

 ،اؾى صى عى  فٍ مى  ؾى طاعى أى  فٍ بمى  ؿٍ كقاتً  ،يـمثمى  ثٍ عا أبٍ ندن جي  عثٍ فابٍ  ،افى ا كييظى نائمن  هي يرؤي تى  ،(ِ)اءالمى  وي مي سً غٍ يى 

بؿ  ،ؿ بالماءسى غٍ تي  اليرآف ال يحتاج في حفظو إلى صحيفةو  فأخبر تعالى أفٌ  (ّ)"ميؾى عى  ؽٍ فى نٍ يي  ؽٍ فً نٍ كأى 

كذلؾ بخبلؼ أىؿ الكتاب  "،صدكرىـ في أناجيميـ" :في كؿ حاؿ كما جاء في صفة أمتو ؤكهيير 
 .(ْ)"ا ال عف ظير قمبو إال نظرن ؤكنو كم  كتب كال يير الذيف ال يحفظكنو إال في ال

فاليرآف الكريـ نيمو جمكع كبيرة مف أئمة المسمميف الثيات عف مثميـ عف مثميـ عف جمكع 
، كىذا التكاتر العظيـ لدليؿ دامغ في سبلمة اليرآف عف رسكؿ اهلل  الصحابة الكراـ 

 الكريـ مف الزيادة أك النيصاف.

 إعجاز القرآن الكريم يمنع وقوع التحريف فيو.الوجو السابع: 

حفظو : "قاؿ بعضيـ: في معرض حديثو عف حفظ كتاب اهلل  قاؿ اإلماـ الرازم 
، فعجز الخمؽ عف الزيادة فيو كالنيصاف عنو ألنيـ لك زادكا فيو بأْن جعمو معجزًا مبايًنا لكالم البشر

ء أف ىذا ليس مف اليرآف فصار ككنو معجزنا أك نيصكا عنو لتغير نظـ اليرآف فيظير لكؿ العيبل
 .(ٓ)كإحاطة السكر بالمدينة ألنو يحصنيا كيحفظيا"

نا لو لحافظكف): "كقاؿ اإلماـ البيضاكم   نْ أمن التحريف والزيادة والنقص بأم  (كا 

                                 
يف غريب ا٢بديث كاألثر:  النهاية)بالشيء اليابس حٌب يػىٍنشىًدخ.  الثػٍَّلغ : الشٍَّدخ . كقيل ىو ضىٍربيك الشَّيء الرٍَّطبى  (ُ)

لنوكم على صحيح مسلم, لإلماـ أيب شرح ا)يكسر.  أمكيشجوه كما يشدخ ا٣ببز . كقاؿ النوكم: يشدخوه (َِِ/ُ
 .(ُٖٗ/ُٕ) (.ىػُِّٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم, دار إحياء الَباث العريب 

 . (ُٖٗ/ُٕشرح صحيح مسلم للنوكم: )الذىاب بل يبقى على مر األزماف. الصدكر ال يتطرؽ إليو  يفمعناه ٧بفوظ  (ِ)
: كصفة نعيمها كأىلها, باب الصفات الٍب يعرؼ ُّا يف الدنيا أىل ا١بنة كأىل النار , كتاب ا١بنةأخرجو مسلم (ّ)
 (.ّّ/ِٗ(, كأٞبد بنحوه أيضنا: )ُِٕٗ/ْ)
ٙبقيق علي ٧بمد ابن ا١بزرم, ب , الشهّب٧بمد بن ٧بمد بن يوسف مشس الدين أبو ا٣بّب, النشر يف القراءات العشر (ْ)

 (.ٔ/ُ) بّبكت: –الضباع, دار الكتب العلمية 
 (.ُٓٔ/ُٗتفسّب الرازم: ) (ٓ)
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ا لكبلـ البشر بحيث ال يخفى تغيير نظمو عمى أىؿ المساف أك نفي تطرؽ الخمؿ مباينن  اجعمناه معجزً 
 .(ُ)"إليو في الدكاـ بضماف الحفظ لو

: "كسبحانو قد شاء حفظو؛ ألٌنو المعجزة الدائمة الدالة عمى م كقاؿ الشيخ الشعراك 
 .(ِ)"صدؽ ببلغ رسكلو 

إٌف إعجاز اليرآف الكريـ دليؿ مممكس عمى سبلمة اليرآف الكريـ مف التحريؼ كالتغيير، كلك 
العصكر كاألزماف، كما زاؿ أئمة التفسير كالمغة كالببلغة  كقع ذلؾ فيو لىمىا أعجز العمماء عمى مر

كالبياف يتحيركف مف عظـ إعجاز اليرآف في بيانو كببلغتو، كما زاؿ عمماء العمكـ المختمفة يتحيركف 
معمنيف  مف إعجاز اليرآف في عمكمو، كقد خٌر الكثير مف العمماء الممحديف كالمشركيف سجدنا هلل 

 اليرآف الكريـ.إسبلميـ بسبب إعجاز 

 أقوال العمماء في سالمة القرآن الكريم من التحريف.

أختـ ىذه المسألة بكبلـ بعض أىؿ العمـ في بياف سبلمة اليرآف الكريـ كخمٌكه مف أم تغيير 
 أك تبديؿ.

ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف ريفىيٍ قاؿ  ٍعًيؿو  :(ّ)عو عى شىد ادي ٍبفي مى ٍمتي أىنىا كى دىخى
مىى اٍبًف عىب   (ْ) فىيىاؿى لىوي  ،اسو عى

ٍعًيؿو  ا بىٍيفى الد ف تىٍيفً " :ًمٍف شىٍيءو قىاؿى  أىتىرىؾى الن ًبيُّ  :شىد ادي ٍبفي مى ا تىرىؾى ًإال  مى مىى  :قىاؿى  "مى ٍمنىا عى دىخى كى

                                 
 (.ُِّ/ُُتفسّب البيضاكم: ) (ُ)
م, ٙبقيق أٞبد عمر ىاشم, مطابع أخبار ك االكرًن, تأليف ٧بمد متويل الشعر م أك خواطر حوؿ القرآف ك اتفسّب الشعر  (ِ)

 (.ِٕٓٔ/ُِاليـو التجارية. )
, سكن الكوفة, ثقة, أتى عليو نيف كتسعوف سنة, مات سنة عبد العزيز بن رفيع األسدم أبو عبد اهلل ا٤بكي الطائفي (ّ)

ثالثْب كمائة كقيل مات بعد الثالثْب كمائة. )ّّذيب التهذيب, اإلماـ ا٢بافظ شيخ اإلسالـ شهاب الدين أٞبد بن علي 
 ختصار.( باَُّ/ٔـ(. ) ُْٖٗ -ىػ  َُْْبن حجر العسقالين, دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة األكىل, 

شداد بن معقل الكويف, ركل عن ابن مسعود, كعنو عبد العزيز بن رفيع كا٤بسيب بن رافع, ركل لو البخارم يف خلق  (ْ)
أفعاؿ العباد كذكره ابن حباف يف الثقات. ككذا قاؿ ابن سعد كزاد: ركل عن علي كعبد اهلل ككاف قليل ا٢بديث. )ّّذيب 

ماؿ يف أ٠باء الرجاؿ, تأليف مغلطام بن قليج بن عبد اهلل البكجرم ا٤بصرم (. )إكماؿ ّّذيب الكِٕٗ/ْالتهذيب(. )
أبو ٧بمد أسامة بن إبراىيم, الفاركؽ  -ا٢بكرم ا٢بنفي, أبو عبد اهلل, عالء الدين, ٙبقيق أبو عبد الرٞبن عادؿ بن ٧بمد 

 (.ِِْ/ٔـ(. ) ََُِ -   ىػ ُِِْا٢بديثة للطباعة كالنشر, الطبعة األكىل, 
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نىًفي ةً  م ًد ٍبًف اٍلحى ميحى
ا بىٍيفى الد ف تىيٍ " :فىسىأىٍلنىاهي فىيىاؿى  (ُ) ا تىرىؾى ًإال  مى  .(ِ)"فً مى

في جميع أقطار  المتمك   اليرآفى  كقد أجمع المسممكف أفٌ : "(ّ)قاؿ الياضي عياض 

ا جمعو الدفتاف مف أكؿ )الحمد هلل رب العالميف المسمميف ممٌ  مفي المصحؼ بأيد لمكتكبااألرض 
 كأفٌ  ككحيو المنزؿ عمى نبيو محمد   و كبلـ اهللقؿ أعكذ برب الناس( أنٌ  -إلى آخر  -

 .(ْ)"ع ما فيو حؽجمي

 اليكؿي بأف جميع كالذم نذىب إليو في ذلؾ: "(ٓ)قاؿ الياضي أبك بكر الباقبلني 

، ىك ىذا الذم تبلكتو بعد نزكلو ، كلـ ينسخو كيرفعكأمرنا بإثبات رسمو اليرآف الذم أنزلو الٌمو 
، كأف بياف فيو ، كأٌنو لـ ييٍنيىٍص منو شيء، كال ًزيدى  بيف الدفتيف، الذم حكاه مصحؼ عثماف

، الحجة ، ككجو تيكـ بوا عمى طريية كاحدةا ككاقعن ا ذائعن شائعن  اكاف بجميعو بيانن  الرسكؿ 
مؼى نيمو عف السمؼ عمى ىذه السبيؿلعذركينيطع ا  .(ٔ)"، كأف الخى

                                 
مد بن علي بن أيب طالب ا٥بامشي أبو القاسم ا٤بدين ا٤بعركؼ بابن ا٢بنفية, ركل عن أبيو كعثماف كعمار كمعاكية ٧ب (ُ)

كأيب ىريرة كابن عباس كدخل على عمر, تابعي ثقة كاف رجالن صا٢بنا يكُب أبا القاسم, قيل إنو كلد يف خالفة أيب بكر 
 ( باختصار.ُّٓ/ٗ)ّّذيب التهذيب: ك. ق كقيل غّب ذلّٕكقيل يف خالفة عمر كمات سنة 

 (.َُٗ/ٔصحيح البخارم: ) (ِ)
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبٍب, كاف إماـ كقتو يف ا٢بديث كعلومو كالنحو كاللغة  (ّ)

ي عياض ٗبدينة ككالـ العرب كأيامهم كأنساُّم كصنف التصانيف ا٤بفيدة كبا١بملة فكل تواليفو بديعة. ككاف مولد القاض
ىػ, توىل القضاء بغرناطة سنة اثنتْب كثالثْب كٟبسمائة, كتويف ٗبراكش يـو ا١بمعة ْٕٔسبتة يف النصف من شعباف سنة 

ىػ,. )كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, أبو العباس مشس الدين ْْٓسابع ٝبادل اآلخرة, كقيل يف شهر رمضاف سنة 
 (.ُُٓ/ّبّبكت(. ) –كاف, ٙبقيق إحساف عباس, دار صادر أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر بن خل

ار الكتب العلمية, بّبكت  الفضل عياض البحصي, ديبالشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى, للعامل العالمة احملقق القاضي أ (ْ)
 (.َّْ/ِ) .لبناف –

 , مث البغدادم, ابن الباقالينصرماإلماـ العالمة القاضي أبو بكر ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد بن جعفر بن قاسم, الب (ٓ)
صاحب التصانيف, ككاف ييضرب ا٤بثل بفهمو كذكائو. ككاف ثقة إمامنا بارعنا, صنف يف الرد على الرافضة كا٤بعتزلة, كا٣بوارج 

ابنو كا١بهمية كالكرامية, كانتصر لطريقة أيب ا٢بسن األشعرم, مات يف ذم القعدة, سنة ثالث كأربع مئة, كصلى عليو 
 .(ُُٗ/ُٕسّب أعالـ النبالء: )انت جنازتو مشهودة. حسن, كك

ين, ٙبقيق  (ٔ) االنتصار للقرآف, تأليف القاضي أبو بكر ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد بن جعفر بن القاسم ا٤بعركؼ بػ الباًقالَّ
 (.ٗٓ/ُ) ـ.ََُِ -ىػ  ُِِْ ,بّبكت, الطبعة األكىل –عىمَّاف , دار ابن حـز  -د. ٧بمد عصاـ القضاة, دار الفتح 
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بيف الدفتيف اليرآف الذم أنزلو اهلل  جمعكا الصحابة : "(ُ)كقاؿ اإلماـ البغكم 

  كالذم حمميـ عمى جمعو ما جاء اأف زادكا فيو أك نيصكا منو شيئن  غيرمف  عمى رسكلو ،
فخافكا ذىاب بعضو  ،ا في العسب كالمخاؼ كصدكر الرجاؿكىك أنو كاف مفرقن  ؛في الحديث بيانو

، كدعكه إلى جمعو، فرأل في ذلؾ رأييـ ،، ففزعكا فيو إلى خميفة رسكؿ اهلل حفظتوبذىاب 
مف غير  ، فكتبكه كما سمعكا مف رسكؿ اهلل اتفاؽ مف جميعيـب فأمر بجمعو في مكضع كاحد

 .(ِ)"قدمكا شيئا أك أخركا أف

المكجكد بيف دفتي  التكاتر قد قاـ كاإلجماع قد انعيد عمى أفٌ  : "إفٌ قاؿ الزرقاني 
كاضحة مف  كالتكاتر طريؽ ،كال نيصاف كال تغيير كال تبديؿ مف غير زيادة ، المصحؼ كتاب اهلل

اذىا بى )كاإلجماع سبيؿ قكيـ مف سبؿ الحؽ  ،عمـطرؽ ال ؽٍّ ًإال  الض بلؿي فىمى  .(ّ)("ٍعدى اٍلحى

ىذا جانب مف كبلـ العمماء في مسألة سبلمة اليرآف الكريـ مف التحريؼ كالتغيير، كىك 
 إجماع عمى ذلؾ كلـ يشذ في ىذه المسألة إاٌل الركافض.

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ىػ, تويف ُِْأبو القاسم عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد العزيز بن ا٤برزباف البغوم األصل البغدادم, مولده يف رمضاف سنة  (ُ)

ىػ رٞبو اهلل تعاىل, قاؿ الذىيب: كقد احتج بو عامة من خرج الصحيح كاإل٠باعيلي كالدارقطِب ُّٕيف ليلة عيد الفطر سنة 
 .(ّٕٕ/ِتذكرة ا٢بفاظ: )كثالث سنْب. كالربقاين كعاش مائة سنة 

٧بمد زىّب  -شرح السنة, تأليف اإلماـ احملدث الفقيو ا٢بسْب بن مسعود البغوم, ٙبقيق : شعيب األرناؤكط  (ِ)
 (.ُِٓ/ْـ. )ُّٖٗ -ىػ َُّْدمشق / بّبكت, الطبعة األكىل,  -الشاكيش, ا٤بكتب اإلسالمي 

 (.ِِٗ/ِمناىل العرفاف: ) (ّ)
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 المطمب الثالث

 يل القرآنعقيدة الخميني في تأو 

 المسألة األولى: قول الخميني بأن لمقرآن بواطن.

 :طرح كالم الخميني 

يؤمف الخميني كغيره مف عمماء الشيعة اإلمامية بأٌف لميرآف ظاىرنا كباطننا، فييكؿ: "إٌف 
 .(ُ)لميرآف منازؿ كمراحؿ كظكاىر كبكاطف..."

كال يستييـ إال بو، فييكؿ: كيعتيد الخميني أٌف ظاىر اليرآف الكريـ ال بٌد لو مف باطف 
 .(ِ)"الظاىر ببل باطف كالصكرة ببل معنى كالجسد ببل ركح"

كيكافؽ الخميني الًفرىؽ الباطنية بأٌف لميرآف سبعةى بطكف أك سبعيف، فييكؿ: "كمف ىنا كانت 
 .(ّ)لميرآف مراتب سبعة بطكف أك سبعكف"

في نص صريح صحيح في  إٌف المتتبع لكتابات الشيعة اإلمامية لف يجد ليـ مستمسؾ
إثبات معتيداتيـ، فكاف الحؿ األمثؿ عندىـ انتياج منيج الباطنية في االستدالؿ، فجعمكا لكؿ ظاىرو 
باطننا؛ لكي يجدكا طريينا يصمكا مف خبللو إلى عيكؿ الجاىميف، كالخميني سمؾ نفس المسمؾ كسار 

 عمى ذلكـ الطريؽ.

يي بطكننا سبعة باعتبار كسبعيف بطننا بكجو ... كال ييكؿ الخميني: "إٌف لمكتاب التدكيني اإلل
تتكىمٌف أٌف الكتاب السماكم كاليرآف النازؿ الرباني ال يككف إال ىذا اليشر كالصكرة، فإٌف الكقكؼ 
عمى الصكرة كالعككؼ عمى عالـ الظاىر كعدـ التجاكز إلى المٌب كالباطف اختراـ كىبلؾ كأصؿ 

 .(ْ)لنبكات كالكاليات ..."أصكؿ الجياالت كأس أساس إنكار ا

ظ مف كبلـ الخميني أٌنو بعد أٍف جعؿ ظاىرى اليرآف قشكرنا كصكرنا حصر معرفة أصكؿ  ييبلحى

                                 
 (.ّٖء السحر: )ص شرح دعا (ُ)
 (.ِٔا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ُٔص ) .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ, ٧باضرات عرفانية لركح اهلل ا٣بميِب, دار ا٥بادم, بّبكت, الطبعة األكىل, تفسّب آية البسملة (ّ)
 (.ٗٓشرح دعاء السحر: )ص  (ْ)
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الديف ببكاطف اليرآف المزعكمة، بؿ ككصؼ الخميني منيج الرافضيف ليذا الفكر الباطؿ بأصؿ 
خميني لمنيج أصكؿ الجياالت كأس أساس إنكار المعتيدات، كىذا يدؿ عمى مدل تعصب ال

 الباطنية في تفسير اليرآف الكريـ.

ا ليذا االعتياد أٌنو يرل األخذى بظاىر اليرآف تحريؼ لو عف مكاضعو،  كمف تعصبو أيضن
فييكؿ: "كعدد مراتب التحريؼ مطابؽ لعدد مراتب بطكف اليرآف طباؽ النعؿ بالنعؿ إال أف التحريؼ 

المطمية عمى حسب مراتب العكالـ، كالبطكف عبارة  عبارة عف التنزؿ عف الغيب المطمؽ إلى الشيادة
عف الرجكع مف الشيادة المطمية إلى الغيب المطمؽ، كىي البطف السابع عمى حسب المراتب الكمية 
يتخمص مف التحريؼ المطمؽ، فعمى ىذا يمكف أف يككف اليرآف الشريؼ محٌرفنا لشخص بجميع 

ف لشخص محٌرفنا أصبلن كيمكف أف يككف محرفنا أنكاع التحريؼ كلشخص آخر ببعض مراتبو كال يكك 
لشخص في حاؿ كلو غير محٌرؼ في حاؿ آخر كيككف محرفنا ببعض أنكاع التحريؼ في حاؿ 

 .(ُ)ثالث"

فكمما تعٌمؽ الرجؿ في عمـ البكاطف كمما تخمص مف تحريؼ اليرآف الكريـ في نظر 
 الخميني، كىذا مف أغرب األقكاؿ كأسكئيا.

ي ترسيخ فكرة الباطنية في أطركحاتو حتى كصؿ إلى حصر معرفة باطف كيتدرج الخميني ف
اليرآف الكريـ بأئمة الشيعة فيط دكف غيرىـ، فييكؿ: "كلـ يكف أحد حامبلن لو بظاىره كباطنو إال 

 .(ِ)ىؤالء األكلياء المرضييف"

ني كقد سبؽ مناقشة رأم الخميني في مسألة حمؿ ظاىر اليرآف عمى باطنو في المطمب الثا
 مف ىذا المبحث، كما كسبؽ مناقشة رأيو في حصر معرفة اليرآف بأئمة الشيعة في المطمب األكؿ.

مستدالن عمى ذلؾ بركاية  كيتجرأ الخميني كينسب ىذه العييدة الباطنية إلى رسكؿ اهلل 
لتبست الشيعة اإلمامية فييكؿ في استفتاحية كتابو )اليرآف الثيؿ األكبر(: "قاؿ رسكؿ اهلل: )إذا ا

عميكـ الفتف كيطع الميؿ المظمـ، فعميكـ باليرآف ... كلو ظير كبطف، فظاىره حكـ كباطنو عمـ، 

                                 
 (.َِّاآلداب ا٤بعنوية للصالة: )ص (ُ)
 (.ٖٓشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
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 .(ِ)."(ُ)ظاىره أنيؽ كباطنو عميؽ ...(

كبعد متابعة سند ىذا الحديث في كتب الحديث كالرجاؿ عند الشيعة كجدتي مداره عف عمٌي 
ك صاحب تفسير اليمي الذم حشده بفرية تحريؼ بف إبراىيـ بف ىاشـ اليمٌي، كىك شيخ الكميني، كى

 اليرآف الكريـ، كقد ذكرت نماذج مف افتراءاتو في المطمب الثاني مف ىذا المبحث.

: "عمي بف إبراىيـ أبك الحسف المحمدم رافضي جمد لو قاؿ ابف حجر العسيبلني 
 .(ّ)تفسير فيو مصائب"

يصح سندنا كسنثبت بطبلنو متننا فيما فيذا الحديث الذم يدندف حكلو الباطنيكف باطؿ كال 
 .يمي بإذف اهلل 

كمف المبلحظ أٌف الخميني بدأ كتابو )اليرآف الثيؿ األكبر( بيذا الحديث المنسكب إلى رسكؿ 
في إشارة منو عمى اعتماد المنيج الباطني في تأكيؿ اليرآف الكريـ، ككي يككف ذلؾ  اهلل 

مف تعطيؿ عف المعاني الحيييية المرادة إلى المعاني   ذريعة كمبررنا لما سينتيجو في آيات اهلل
 الباطنية البعيدة.

 .موافقة الخميني لمشيعة المتقدمين 

إٌف اليكؿ ببكاطف اليرآف الكريـ مف أساسيات ديف الشيعة اإلمامية، كقد أخذت ىذه المسألة 
عندىـ منحىن بعيدنا كتفرعات خطيرة حتى إٌنؾ

يـ الباطنية أٌنيـ يفسركف تشعر عند قراءة تأكيبلت (ْ)

                                 
 (.ُّٓ/ْٕ(, ٕبار األنوار: )ُُٕ/ٔ(, كسائل الشيعة: )ٗٗٓ/ِالكايف: ) (ُ)
 (.ُالقرآف الثقل األكرب: )ص  (ِ)
 (.ْٕٕ/ٓلساف ا٤بيزاف, للحافظ ابن حجر العسقالين: ) (ّ)
حسب الداللة الٍب : يقوؿ أ.د. أبو أكس الشمساف: "يعتمد كسر إٌف كفتحها على كجو استعماؿ )حٌب( فائدة (ْ)

سبقها من   فتكوف رابطة ١بملتها ٗبا ,دارة ٝبلة مستقلة أك ىي كسط ٝبلةكيعتمد على كوف إٌف يف ص ,السياؽيقتضيها 
فإف كانت حٌب , كا٤بفعولية كاَّركر ٕبرؼ ا١بر كالـ, كتكوف حينئذ مؤكلة ٗبفرد أم جاءت يف كظيفة اسم مفرد كالفاعلية

 ككذلك إفٍ  , تعبت, أم سرت حٌب التعبد ٫بو: سرت حٌب أينٌ يدخل على ا٤بفر  ا١بار حرؼ جر فتحت بعدىا )أٌف( ألفٌ 
ت ٫بو: يرب ٧بمد رى سً ١بملة كي  كانت عاطفة  فإفٍ , أم مل أفعل شيئنا للومي ,ك تلومِب٫بو: مل أفعل شيئنا حٌب أنٌ  أريد التعليل

ا٤بدارس  لة مهتمة بالتعليم حٌب إفٌ كانت استئنافية ٫بو: الدك   إفٍ  ككذا ,و يغسل ٥با ا٤بالبسبوالدتو فيصنع ٥با الطعاـ حٌب إنٌ 
 [.http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=2048  :شبكة ضفاؼ لعلـو اللغة العربية] .كقرية يف كل مدينة
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كتابنا آخرى غير اليرآف الكريـ، كقد حشد عمماء اإلمامية كتبيـ بيذه العييدة ككضعكا إلثباتيا ركايات 
 نسبكىا إلى أئمة آؿ البيت ظممنا كعدكاننا، كآؿ البيت منيا براء.

ا هلل عف قكؿ ا (ُ)ذكر الكميني في الكافي عف محمد بف منصكر قاؿ: سألت عبدنا صالحن

 : قاؿ فياؿ: "إٌف اليرآف لو [. ّّاألعراؼ: ] چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ

ظير كبطف فجميع ما حٌرـ اهلل في اليرآف ىك الظاىر، كالباطف مف ذلؾ أئمة الجكر، كجميع ما 
 .(ِ)أحؿ اهلل تعالى في الكتاب ىك الظاىر، كالباطف مف ذلؾ أئمة الحؽ"

السابؽ أٌف اإلمامية جعمت لكؿ ظاىر باطننا، ككاضح مف النص أٌنيـ  يتبيف مف ىذا النص
حممكا آيات المحرمات عمى أئمة الجكر، كآيات المباحات عمى أئمتيـ، كىذا الكبلـ ال مستند لو إال 

 األساطير التي كضعكىا.

ككما ىك معمكـ أٌف أصؿ أصكؿ اإلمامية ىي مسألة اإلمامة، كعندما عجز الشيعة 
عف إيجاد نص كاحد يثبت ىذه العييدة الكىمية التجئكا إلى اليكؿ بالظاىر كالباطف لكي  اإلمامية

 يككف ليـ حجة فيما يثبتكنو مف إمامة كغيرىا.

كينسب اإلماميكف في كتبيـ إلى أبي جعفر الباقر أٌنو قاؿ: "إٌف لميرآف بطننا كلمبطف بطننا 
رآف ظيرنا كبطننا كلبطنو بطننا إلى سبعة . كمف ركاياتيـ: "إٌف لمي(ّ)كلو ظير كلمظير ظير"

 .(ْ)أبطف"

كالركايات في كتب الشيعة اإلمامية كثيرة جدنا في ىذا المكضكع، بؿ قد أفرد بعضيـ ليا 
أبكابنا في كتبيـ، فيد بٌكب المجمسي صاحب كتاب )بحار األنكار( بابنا بعنكاف: )باب أٌف لميرآف ظيرنا 

( ْٖ. كذكر تحت ىذا الباب )(ٓ)ف كأٌف عمـ ذلؾ كمو عند األئمة(كبطننا كأف عمـ كؿ شيء في اليرآ

 ركاية.

                                 
 .(ّْٕ/ُحاشية الكايف: )لكاظم كىو اإلماـ السابع عندىم. يقصد بذلك موسى ا (ُ)
 (.َُّ/ِْ(, ٕبار األنوار للمجلسي: )ُُ/ِٓالعاملي: ) (, كسائل الشيعة للحرّْٕ/ُالكايف للكليِب: ) (ِ)
 (.ُٗ/ٖٗ(, ٕبار األنوار للمجلسي: )ُّٗ/ِٕكسائل الشيعة للحر العاملي: ) (ّ)
 (.ُّ/ُالتفسّب الصايف للكاشاين: ) (ْ)
 (.ٖٕ/ِٕٗبار األنوار: ) (ٓ)
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كىذه نماذج مكجزة مف كتب الركاية عندىـ، أما في كتب التفسير فكانت فاتحة تفسيراتيـ 
 تيكـ عمى تأصيؿ مكسع لفكرة اليكؿ بالباطف.

ف لو ظير كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عيد صاحب تفسير البرىاف بابنا: )في أٌف اليرآ
 . كقد ذكر تحت ىذا الباب ركايات كثيرة.(ُ)كبطف(

كما بٌكب العياشي في تفسيره: )باب في تفسير الناسخ كالمنسكخ كالظاىر كالباطف كالمحكـ 
 ( ركاية.ُُكأدرج تحتو ) (ِ)كالمتشابو فيو(

ييدنا بعشرات الركايات التي تشجع عمى اليكؿ بالباطف تم (ّ)كبدأ محيؽ تفسير اليمي ميدمتو
لما سييرؤه اليارئ في ىذا التفسير. كىذا التفسير قائـ مف أساسو عمى المعاني الباطنية، كيصدؽ 

 عشرية كمنيجيـ في تفسير اليرآف(: )الشيعة االثنيفي كتابو (ْ)فيو ما قالو أ.د. محمد العساؿ

الباطف إطبلقنا، فبل  لـ يعف بمعنى غير (ٓ)"كىذا التفسير رائد في المعاني الباطنية، فيك كسابًييو
نما اليرآف عنده  التكحيد لو مجاؿ فيو، كال النبكة، كال شيء مف حبلؿ كحراـ، كال ىداية كال أحكاـ، كا 

ما قدح في مخالفييـ كأعدائيـ   .(ٔ)كال مزيد" –بزعميـ  –نكعاف: إما مدح في األئمة كشيعتيـ، كا 

ا الكاشاني الذم أفرد ميدمات في  تفسيره لتأصيؿ مسألة اليكؿ كمٌمف تكلى كبره أيضن
بالباطف، كمٌما قاؿ: "الميدمة الرابعة: في نبذة مما جاء في أٌف جؿ اليرآف إٌنما نزؿ فييـ كفي 

 .(ٕ)أكليائيـ كفي أعدائيـ كبياف سر ذلؾ"

                                 
 (.ُٗ/ُقم. ) –لدراسات اإلسالمية, مؤسسة البعثة الربىاف يف تفسّب القرآف, تأليف ىاشم ا٢بسيِب البحراين, ٙبقيق قسم ا (ُ)
 (.ُُ/ُتفسّب العياشي: ) (ِ)
 (.َِ/ُتفسّب القمي: ) (ّ)
أستاذ التفسّب كعلـو القرآف ٔبامعة األزىر, كلد بقرية   :ـ(َََِ –ـ ُّٔٗاألستاذ الدكتور ٧بمد ٧بمد العساؿ ) (ْ)

لبحّبة ٔبمهورية مصر العربية, حفظ القرآف الكرًن يف صغره, كفر سنطيس, كىي إحدل قرل مركز دمنهور التابع حملافظة ا
مركز التأصيل )كآراء العلماء فيو". رسالتو للماجستّب كانت بعنواف : "موىم االختالؼ كالتناقض يف القرآف الكرًن 

 .(http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=1071&ct=4&ax=4للدراسات كالبحوث:  
 سّب مرآة العقوؿ كمشكاة األسرار للكازراين, كتفسّب القرآف ا٤بنسوب إىل ا٢بسن العسكرم.يقصد: تف (ٓ)
عشرية كمنهجهم يف تفسّب القرآف الكرًن, تأليف أ.د. ٧بمد ٧بمد إبراىيم العساؿ, تقدًن أ.د. أٞبد  االثِبالشيعة  (ٔ)

 (.ِِِىػ. )ص ُِْٕبّبكت, الطبعة األكىل  -أ.د. علي السالوس, دار ابن حـز  –الغامدم 
 (.ِٗ/ُالتفسّب الصايف للكاشاين: ) (ٕ)
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إٌف ما سبؽ ذكره كاؼو لبياف حييية مذىب اإلمامية، كمدل أىمية التفسير الباطني عندىـ، 
 عمى منيجيـ كسمؾ سبيميـ. كالخميني مثميـ، سار

كالنماذج في كتب الشيعة في ىذا الجانب أكثر مف تيحصر في ىذا المبحث، فيي تحتاج 
إلى مجمدات مبسكطة كما كتحتاج إلى ردكد عممية عمى منكاؿ كتاب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

 )منياج السنة النبكية( كغيره مف كتب أىؿ العمـ كالفضؿ. 

عشرية  االثنيالكتب المعاصرة في ىذا المكضكع كتاب: )الشيعة  كمف أشمؿ ما رأيت مف
كمنيجيـ في تفسير اليرآف الكريـ( تأليؼ أ.د. محمد العساؿ، فيد ذكر جمع نماذج كثيرة في أحد 
أبكاب الكتاب مف تفسيرات الشيعة الباطنية كرتبيا عمى الحركؼ اليجائية، فجاءت شاممة منظمة 

 سيمة البحث كاالستيراء.

د تكصؿ الدكتكر العساؿ بعد خكضو غمار البحث في كتب التفسير الشيعية إلى نتائج كق
 :لخٌص ما حكتو مف ببليا في التاليميمة، 

بطريية مكشكفة تنـ عف حيد دفيف كبغض  الطعف عمى صحابة رسكؿ اهلل  -ُ
فإف ذلؾ! مشيف ليـ، كمحاكلة إيجاد ثغرة مف اليرآف تخدـ الشيعة في ذلؾ بأم كسيمة كىييات ليـ 
 صريح اآليات تعتبر أكسمة شرؼ لمصحابة ناطية بفضميـ أبد الدىر رغـ أنؼ الباطنية.

لكتاب اهلل ال دليؿ عميو مف عيؿ أك نيؿ، بؿ الدليؿ  ىرالتفسير الباطني: تحريؼ ظا -ِ
 عمى خبلفو، كليد ذىبت بو الشيعة مذىب الييكد كالنصارل في كتبيـ.

ف ىذا التفسير سائغنا لغة مف قبيؿ المجاز أك ما تذرعت بو الشيعة في ذلؾ مف كك  -ّ
نحكه قد تبيف بطبلنو، كمغالطة الشيعة في ذلؾ كاضحة كأنيـ أرادكا تركيج ىذه األباطيؿ بيدـ 

 معاني الكممات كتحطيـ لغة اليرآف مف غير كازع مف ديف أك خمؽ.

كؿ تصكر،  أكضح لنا التفسير الباطني غمك الشيعة في األئمة مف آؿ البيت غمكًّا فاؽ -ْ
 كىذا ما يرفضو اإلسبلـ كييدمو صريح اليرآف.

عشرية مدل الترابط بينيـ كبيف مبلحدة الباطنية  ح لنا التفسير الباطني عند االثنيكض -ٓ
فالمشرب كاحد، كما ترتب عمى دعكة الباطنية يمكف أف يترتب عمى ىذا التفسير الباطني سكاء 

 في البابية كالبيائية كالياديانية كما اء ىذه النزعة ممثبلن بسكاء، كقد أثبت لنا التاريخ ما كقع مف جر 
 جركه عمى المسمميف مف ببلء.
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الباطنية  عمماءي  ؿُّ ضً أكضح لنا المفسركف مف الشيعة بيذا التفسير الباطني كيؼ يي  -ٔ
 باختبلؽ ىذه األكاذيب افتراء عمى اهلل كرسكلو كالعترة مف آؿ بيتو، ،كيمبسكف عمييـ دينيـ ،يـأتباعى 

 فحجبكا بذلؾ نكر اليرآف كضياءه عف قمكب الناس.

لجأت الشيعة إلى ىذه المعاني الباطنية لما لـ تجد في ظاىر اليرآف ما يخدميـ في  -ٕ
قميؿ كال كثير، فزعمت أف لو بطننا كضعكا مف خبللو ما أرادكا كضعو مف عيائدىـ، بؿ زعمكا أف 

 .(ُ)ذلؾ الـز لما عممو اهلل مف كقكع تحريؼ في اليرآف

 الخميني الباطنية. تأويالتنماذج من المسألة الثانية: 

قد باف مف خبلؿ العرض السابؽ أٌف الخميني سار عمى منيج الباطنية في صرؼ اآليات 
إلثبات عييدة  –كغيره مف أئمة الشيعة  –عف معناىا المراد إلى معافو باطنية بعيدة في محاكلة منو 

 د اإلمامية التي لـ تثبت.الكالية كاإلمامة كغيرىما مف عيائ

كأذكر ىنا بعض النماذج مف كتابات الخميني كالتي تبٌيف مدل اىتماـ الخميني بيذا 
 الجانب كمدل شذكذه في فيـ آيات اليرآف الكريـ.

 ىو النقطة تحت باء البسممة. عمّي بن أبي طالب  -ُ

ر الكجكد الجمعي في ييكؿ الخميني: "كلككف فاتحة الكتاب فييا كؿ الكتاب كالفاتحة باعتبا
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، كىك في باء بسـ اهلل، كىك النيطة تحت الباء، قاؿ عمي عميو السبلـ: أنا 

 .(ِ)النيطة"

كيكضح الخميني الميصكد بذلؾ فييكؿ: "لك صحت نسبة ىذا اليكؿ لؤلمير فيككف ميصكده 
 .(ّ)ف األكؿ"العامة ىك التعيالحيييي لمكالية عميو السبلـ ىك أٌف مياـ الكالية بالمعنى 

خبلصة اليرآف الكريـ، فاليرآف مجمكع  كمعنى كبلـ الخميني أٌف عمي بف أبي طالب 
ىك النيطة، كىذا  في الفاتحة كالفاتحة في البسممة كالبسممة في الباء كالباء في النيطة كعمٌي 

 الت الكاسعة.الكبلـ ىك قكؿ اإلمامية مف قبؿ، كال مستند ليـ عمى ذلؾ إال الخيا

                                 
 (.ِّٕعشرية كمنهجهم يف تفسّب القرآف الكرًن: )ص  االثِبالشيعة انظر  (ُ)
 (.ِٓشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
 (.ْٖ: )ص تفسّب آية البسملة (ّ)
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كبالطبع مثؿ ىذا اليكؿ ال بد كلو تبرير عند اإلمامية كي ييتنع بو أتباعيـ، ييكؿ صدر 
اإلمامي: "إٌف مف جممة الميامات التي حصمت لمسالكيف السائريف إلى اهلل تعالى  (ُ)الديف الشيرازم

ؿ جميع الصحؼ المنزلة كممككتو بيدـ العبكدية كاليييف أنيـ يركف بالمشاىدة العيانية كؿ اليرآف ب
في نيطة تحت باء بسـ اهلل، بؿ يركف جميع المكجكدات في تمؾ النيطة كاحدة ... كنحف نمثؿ لؾ 
ىذا المعنى مثاالن مف المحسكس ييربؾ إلى فيمو مف كجو فإنؾ إذا قمت: هلل ما في السمكات كما 

ذا حاكلت ذكرى ا بالتفصيؿ الفتيرت إلى في األرض فيد جمعت جميع المكجكدات في كممة كاحدة كا 
 .(ِ)مجاالت كثيرة"

كىذا اليياس ال يصح كال ييبمو العيؿ، فمثالو بعيد عف مسألة النيطة تحت الباء، فبل يمكف 
أف ييياؿ أف النيطة تحت الباء جمعت خبلصة الكتب السماكية، ألٌف النيطة ال مدلكؿ ليا، فيي 

 ف ما يشبيو مف حيث الرسـ كالتاء كالثاء كالنكف.عبارة عف إعجاـ لمحرؼ؛ كي يتـ التمايز بينو كبي

كلـ يكف اليرآف في كقتو  كأمر آخر كيؼ يمكف أف يككف ىذا اليكؿ منسكبنا إلى عمٌي 
 منيكطنا؟!

إعجاـ المصاحؼ لـ يحدث عمى المشيكر إال في عيد عبد الممؾ : "ييكؿ الزرقاني 
ككادت العجمة تمس سبلمة  ،العرب بالعجـ رقعة اإلسبلـ قد اتسعت كاختمط إذ رأل أفٌ  ،بف مركاف

ييتدكا  كبدأ المبس كاإلشكاؿ في قراءة المصاحؼ يمح بالناس حتى ليشؽ عمى السكاد منيـ أفٍ  ،المغة
يتيدـ  ىنالؾ رأل بثاقب نظره أفٍ  ،تو كىي غير معجمةإلى التمييز بيف حركؼ المصحؼ ككمما

فٌ أكؿ مف نيط المصحؼ أبك األ كقيؿ إفٌ  ...لئلنياذ  لو مصحؼ ابف سيريف كاف  سكد الدؤلي كا 
أبا األسكد أكؿ مف نيط  كيمكف التكفيؽ بيف ىذه األقكاؿ بأفٌ  ،منيكط نيطو يحيى بف يعمر

كلكف  ،عبد الممؾ أكؿ مف نيط المصحؼ كأفٌ  ،كلكف بصفة فردية ثـ تبعو ابف سيريف ،المصحؼ
 .(ّ)"شكاؿ عنيـ في قراءة اليرآفا لمبس كاإلدفعن  ،بصفة رسمية عامة ذاعت كشاعت بيف الناس

                                 
ـ(: فيلسوؼ, من القائلْب بوحدة ُْٗٔ -ىػ ٧َُٓٗبمد بن إبراىيم بن ٰبٓب القوامي الشّبازم, ا٤بال صدر الدين ) (ُ)

الوجود, من أىل شّباز, فارسي األصل, عريب التصانيف, كاف يعرؼ باألخوند )األستاذ( رحل إىل أصبهاف كتعلم فيها, 
 .(َّّ/ٓاألعالـ للزركلي: )لبصرة كىو متوجو إىل مكة حاجنا. كتويف ا

بّبكت,  –صدر الدين ٧بمد الشّبازم, دار إحياء الَباث العريب ا٢بكمة ا٤بتعالية يف األسفار العقلية األربعة, تأليف  (ِ)
 (.ِّ/ّالطبعة الثالثة. )

 (.ِّّ/ُمناىل العرفاف: ) (ّ)
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 سورة القدر نسب آل البيت. -ِ

، (ُ)عيد الخميني ليذا السكرة العظيمة فصبلن كامبلن في كتابو )اآلداب المعنكية لمصبلة(

كتكمـ كبلمنا طكيبلن حتى كصؿ إلى النتيجة التالية، ييكؿ: "السكرة الشريفة اليدر نسبة أىؿ البيت 

 .(ِ)العظاـ عمييـ السبلـ"

كاليدؼ مف كراء ىذا اليكؿ ىك إثبات عييدة اإلمامة كالكالية، حيث ييكؿ: "ىذه السكرة 

 .(ّ)الشريفة إشارة إلى مياـ النبكة كالكالية، كىي سكرة أىؿ البيت"

، منيا ما نيمو عف الكميني (ْ)كيذكر الخميني ركايات كثيرة حكؿ ىذا التأكيؿ الباطني

في السماء في حديث اإلسراء، قاؿ عميو السبلـ:  لنبي بإسناده عف أبي عبد اهلل في صبلة ا
إليو اقرأ يا محمد نسبة ربؾ تبارؾ كتعالى: اهلل أحد اهلل الصمد لـ يمد كلـ يكلد كلـ  "ثـ أكحى اهلل 

إليو اقرأ بالحمد هلل فيرأىا مثمما قرأ أكالن  يكف لو كفكنا أحد. كىذا في الركعة األكلى ثـ أكحى اهلل 

 .(ٓ)هلل إليو اقرأ: إٌنا أنزلناه، فإنيا نسبتؾ كنسبة أىؿ بيتؾ إلى يكـ الييامة"ثـ أكحى ا

ا: "كالشيخ شاه أبادم داـ ظمو كاف ييكؿ ليمة اليدر ىي الدكرة  كييكؿ الخميني أيضن
ما أف ىذه األقطاب  المحمدية، كىذا باعتبار أف جميع األدكار الكجكدية ىي الدكرة المحمدية، كا 

 .(ٔ)ة كاألئمة اليداة المعصكميف ليالي اليدر"الكٌمؿ المحمدي

ليد عٌطؿ الخميني اليرآف الكريـ عف مفيكمو األسمى إلى تأكيبلت باطنية بعيدة ال ييبميا 
أرسؿ الرسؿ كأنزؿ الكتب مف أجؿ آؿ البيت كىذا كاهلل  عيؿ كال ترتضييا نفس، ككأٌف اهلل 

 .الفتراءات عمى اهلل ضبلؿ بعيد، كحاشا آؿ البيت أف يرضكا بمثؿ ىذه ا

                                 
 (.ْٖٖاآلداب ا٤بعنوية للصالة: )ص  (ُ)
 (.ُْٓا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ُٔٗجنود العقل: )ص  (ّ)
 (.ُٓٓ – ْٖٖاآلداب ا٤بعنوية للصالة: )ص  (ْ)
 (.ّٗٓ/ُٖ(, ٕبار األنوار: )ْٕٔ/ٓ(, كسائل الشيعة: )ْٖٔ/ّكليِب: )الكايف لل (ٓ)
 (.ْٗٗاآلداب ا٤بعنوية للصالة: )ص  (ٔ)
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 العصر ىو ميدي الشيعة عند الخميني. -ّ

الميدم  .[ُالعصر: ] چٱچ يرل الخميني أٌف الميصكد بالعصر في قكلو تعالى: 

المنتظر، فييكؿ: "العصر: ىك اإلنساف الكامؿ كىك صاحب الزماف سبلـ اهلل عميو، أم: عصارة 
 .(ُ)جميع الكائنات..."

اؿ كأبعدىا، كلـ ييؿ بو أحده مف أئمة التفسير المعتبريف، كلـ ييؿ كىذا كاهلل مف أغرب األقك 
 بيذا الكبلـ أحده مف أئمة المغة.

ر األىخيرة عف المحيانيجاء في لساف العرب: "  ،الدىر :العىٍصر كالًعٍصر كالعيٍصر كالعيصي
ٍسرو ) :قاؿ اهلل تعالى  .أىقسـ اهلل تعالى بو ،ىري العىٍصر الد :قاؿ الفراء (.كالعىٍصًر ًإٌف اإًلنساف لفي خي

 .ىي ساعة مف ساعات النيار :كقاؿ قتادة .العىٍصري ما يمي المغرب مف النيار :كقاؿ ابف عباس
ره كأىٍعصار كعيٍصره  :؟ كالجمعمىٍف مىف كاف في العيصير الخاليفي العيصير كىؿ يىعً  :كقاؿ امرؤ  أىٍعصي

 .(ِ)"كعيصكره 

نيا ما ىك شر، فكيؼ يككف ميدم الشيعة عصارة كما أٌف الكائنات منيا ما ىك خير كم
، كثانينا ىؿ يدخؿ في ىذه العصارة جميع األجميع الكائنات  ؟نبياء كالمرسميف كالمبلئكة؟! ىذا أكالن

ال أستبعد ذلؾ خاصة أٌف اإلمامية ترل أفضمية أئمتيـ عمى األنبياء كالمرسميف، كسيأتي 
 .ات بإذف اهلل بياف ذلؾ في مبحث: عييدة الخميني في النبك 

كقد ثبت في بعض كتب اإلمامية ما يييارب قكؿ الخميني، أكرد المجمسي في بحار األنكار 
 .(ّ)أٌف الصادؽ قاؿ: "العصر عصر خركج اليائـ عميو السبلـ"

كمف المبلحظ أٌف الخميني كاف إلى البيعد أبعد، كفي التأكيؿ أشنع، فمـ أقؼ عمى قكؿ ألحد 
 السنة أك مف الشيعة. قاؿ بما قالو سكاء مف

: كالحؽ الذم ال ريب فيو أٌف العصر ىك اسـ الدىر، قاؿ ابف جرير الطبرم 

                                 
 (.ُٓالَببية كاَّتمع, تأليف ا٣بميِب, إعداد كنشر مركز ا٣بميِب الثقايف. )ص  (ُ)
 (.ِٖٔٗالطبعة األكىل. )ص  بّبكت, –لساف العرب, تأليف ٧بمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا٤بصرم, دار صادر  (ِ)
 (.ُِْ/ُْٕبار األنوار: ) (ّ)
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"كالصكاب مف اليكؿ في ذلؾ أٍف يياؿ إٌف ربنا أقسـ بالعصر )كالعصر( اسـ الدىر، كىـ العشي 
فداخؿ كالميؿ كالنيار، كلـ يخصص مما شممو ىذا االسـ معنى دكف معنى، فكؿ ما لزمو ىذا االسـ 

 .(ُ)فيما أقسـ بو جٌؿ ثناؤه"

 .إكمال الدين عند الخميني بوالية عمّي  -ْ

ييكؿ الخميني: "كانت الكالية العمكية أدامنا اهلل عمييا كماؿ الديف كتماـ النعمة، ليكلو: 
)اليـك أكممت لكـ دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي( كقاؿ أبك جعفر عميو السبلـ في ضمف الركاية 

نما أتاه ذلؾ في يكـ الجمعة بعرفة أنزلو اهلل تعالى: )اليـك المفصمة في ال كافي: ثـ نزلت الكالية، كا 
 .(ِ)أكممت لكـ دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي( ككاف كماؿ الديف بكالية عمي بف أبي طالب"

ال دليؿ عميو كال برىاف غير ما نسبكه  ما ذكره الخميني مف اكتماؿ الديف بكالية عمٌي 
 اتيـ المكضكعة.في بعض ركاي

: اليكؿ في تأكيؿ قكلوأقكاؿ المفسريف في ذلؾ فياؿ: " كقد ذكر اإلماـ الطبرم 

 اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ.[. ّالمائدة: ] چچ  چ  ڇچ

أكممت لكـ،  اليكـ [. ّالمائدة: ] چچ  چ  ڇچ فياؿ بعضيـ: يعني جؿ ثناؤه بيكلو:
كأمرم إياكـ كنييي، كحبللي كحرامي، كتنزيمي مف ذلؾ ما أييا المؤمنكف، فرائضي عميكـ كحدكدم، 

أنزلت منو في كتابي، كتبياني ما بي نت لكـ منو بكحيي عمى لساف رسكلي، كاألدلة التي نصبتييا لكـ 
 ؾ، فبل زيادة فيو بعد ىذا اليكـ.عمى جميع ما بكـ الحاجة إليو مف أمر دينكـ، فأتممت لكـ جميع ذل

دىاع. كقالكا: لـ ينزؿ عمى النبي  يكـ عرفة، عاـ حج  النبي قالكا: ككاف ذلؾ في  حجة الكى
لـ يعش بعد  بعد ىذه اآلية شيء مف الفرائض، كال تحميؿ شيء كال تحريمو، كأف النبي  

 نزكؿ ىذه اآلية إال إحدل كثمانيف ليمة.

حراـ حجكـ، فأفردتـ بالبمد ال [. ّالمائدة: ] چچ  چ  ڇچ كقاؿ آخركف: معنى ذلؾ:
كـ مشرؾ. جٍّ كنو، أنتـ أييا المؤمنكف، دكف المشركيف، ال يخالطكـ في حى  تحيجُّ

                                 
 (.ٖٗٓ/ِْتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ٔٔشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
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 أخبر نبيو  قاؿ أبك جعفر: كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب، أف يياؿ: إف اهلل 
جبلئو عنو  كالمؤمنيف بو، أنو أكمؿ ليـ يكـ أنزؿ ىذه اآلية عمى نبيو دينىيـ، بإفرادىـ بالبمدى الحراـ كا 

و المسممكف دكنيـ ال يخالطيـ المشرككف.المش  .(ُ)..."ركيف، حتى حج 

ىذا كقد ذكر اإلماـ الطبرم الركايات المسندة عمى أدلة كؿ فريؽ في تأكيمو، كنبلحظ أٌنو لـ 
كلـ يذكر أم  ييعىرٍّض مف قريب أك مف بعيد عمى تأكيؿ الركافض لآلية باكتماؿ كالية عمي 

 ركاية تدلؿ عمى ذلؾ.

 ي يفسر األمانة باإلمامة.الخمين -ٓ

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چييكؿ الخميني في معرض حديثو عف قكلو تعالى: 

: "يفسر آخركف األمانة باإلمامة، كقد كرد ذلؾ في مضاميف بعض األحاديث [ٖٓالنساء: ] چۅ  

األمانة     إذ يبدم اإلماـ أف الميصكد مف ىذه اآلية نحف األئمة، فيد أمر اهلل الرسكؿ )ص( برد 
 .(ِ)إلى أىميا كىك أمير المؤمنيف )ع( كعميو ىك أف يردىا إلى مف يميو كىكذا" -أم اإلمامة  –

، كاألمانات معركفة كىذا الكبلـ الباطني ال مستند لو إال الغمك المذمكـ في آؿ البيت 
 مفيكمة في لغة العرب ال تحتاج إلى كثير بياف.

مانات إلى أىميا، كفي حديث عالى أنو يأمر بأداء األخبر ت: "يقاؿ اإلماـ ابف كثير 
ركاه  .(ؾى انى خى  فٍ مى  فٍ خي  تى الى ، كى ؾى نى مى تى ائٍ  فً مى  ىٍ لى إً  ةى انى مى األى  دٍّ أى )قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  الحسف عف سمرة

 كاجبة عمى اإلنساف، مف حيكؽ اهلل كىذا يعـ جميع األمانات ال .(ّ)اإلماـ أحمد كأىؿ السنف

مما ىك مؤتمف عميو ال  كالكفارات كالنذكر كالصياـ كغير ذلؾ مف الصمكات كالزككات عمى عباده،
ائع كغير ذلؾ مما يأتمنكف بو يطمع عميو العباد، كمف حيكؽ العباد بعضيـ عمى بعض كالكد

                                 
 .باختصار( ُٗٓ-ُٕٓ/ٗتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ُٖا٢بكومة اإلسالمية, تأليف ا٣بميِب, كزارة اإلرشاد ٔبمهورية إيراف. )ص  (ِ)
, (, كأبو داكد يف سننؤْٓ/ّ: )ّٖ, كتاب البيوع, باب (, كالَبمذم يف سننوَُٓ/ِْأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ّ)

( كغّبىم . كا٢بديث صححو األلباين يف صحيح ُّّ/ّ: )كتاب اإلجارة, باب يف الرجل يأخذ حٌقو من ٙبت يده
ب اإلسالمي, الطبعة , أشرؼ على طبعو زىّب الشاكيش, ا٤بكتاأللباينا١بامع الصغّب كزياداتو, تأليف ٧بمد ناصر الدين 

 (.َُٕ/ُـ. )ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالثالثة, 
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بأدائيا، فمف لـ يفعؿ ذلؾ في  يـ عمى بعض مف غير اطبلع بينة عمى ذلؾ. فأمر اهلل بعض
 ف  دي ؤى تي لى )قاؿ:  ؾ يـك الييامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أف رسكؿ اهلل الدنيا أخذ منو ذل

 .(ِ)..."(ُ)(اءً نى رٍ يٌ الٍ  فى مً  اءً م  جى الٍ  اةً مش  لً  صى تى يٍ ى يي تى ا، حى يى مً ىٍ أى  ىٍ لى إً  ؽى كٍ يي حي الٍ 

ليد أفرط الخميني في التأكيبلت الباطنية كىي أكثر مف أف تيحصر في ىذا المبحث، كأذكر 
 يمي بعض األمثمة األخرل عمى تأكيبلتو الباطنية عمى سبيؿ االختصار، دكف تفصيؿ.فيما 

 لكل قوم ىاد: لكل عصر إمام عند الخميني. -ٔ

: "إٌف [ٕالرعد: ] چڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ ڄ  ڄچ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى: 

 .(ّ)مضمكف ما تيدـ ىك أف لكؿ عصر إماـ مف آؿ بيت محمد"

 خميني.الرّب ىو اإلمام عند ال -ٕ

 [.ِالرعد: ] چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ ييكؿ الخميني: "قاؿ تعالى: 

 .(ْ)أٌم: ربكـ الذم ىك اإلماـ فانظر ما أحكـ كبلـ اهلل كأتيف صنع اهلل"

 األمة الوسط: أئمة أىل البيت عند الخميني. -ٖ

ڤ  ڤ  ڤ  چ في قكلو تعالى:  مة الكسطاألكلعؿ المراد مف ييكؿ الخميني: "

الكسطية بيكؿ مطمؽ كبجميع المعاني كمف جممتيا الكسطية في جميع . [ُّْالبيرة: ] چڤ
ا المياـ المعارؼ كالكماالت الركحية كىي مياـ البرزخية الكبرل كالكسطية العظمى كليذا يختص ىذ

 .(ٓ)"، كلذا كرد في الركاية أف الميصكد مف ىذه اآلية أئمة اليدل عمييـ السبلـبالكٌمؿ مف أكلياء اهلل

                                 
سلسلة )على شرط مسلم  ( قاؿ األلباين: إسناده صحيحُّٕ/ُِىذا اللفظ أخرجو اإلماـ أٞبد يف مسنده: ) (ُ)

لشَّاًة : "حىٌبَّ يػيقىادى لً , كتاب الرب كالصلة كاآلداب, باب ٙبرًن الظلممسلم يف ركاية عند(, ك َٖٔ/ْحاديث الصحيحة: األ
اًء ًمنى الشَّاًة اٍلقىٍرنىاًء" )  (.ُٕٗٗ/ْا١بٍىٍلحى

 (.ُِٓ-ُِْ/ْتفسّب ابن كثّب: ) (ِ)
 (.ُٖٓكشف األسرار: )ص  (ّ)
 -ىػ ُِْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –مصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية, للخميِب, مؤسسة األعلمي للمطبوعات  (ْ)

 (.ُْٓ. )ص ـََِٔ
 (.ِْْنوية للصالة: )ص اآلداب ا٤بع (ٓ)
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 يرى الخميني أن اآليات تدلل عمى أّن معرفة اإلمام من اإليمان. -ٗ

ييكؿ الخميني: "أما اآليات التي تدلؿ عمى أٌف معرفة اإلماـ كمحبتو ىي جزء مف 
اإليماف... كعميكـ أف تعترفكا بأٌف اآليات التي كردت حكؿ عمي بف أبي طالب أكثر مف أف يمكف 

ف شئتـ االطبلع فمتراج  .(ُ)عكا تفاسير الشيعة كأىؿ السنة ككتب الحديث.."حصرىا، كا 

كدعكل الخميني السابية ال يصح منيا شيء، إٍف ىي إال تأكيبلت باطنية حمؿ فييا ظاىر 
 اآليات عمى أىكاء اإلمامية، كدعكاه أٌف ذلؾ منيكؿ عف أىؿ السنة ليس بصحيح.

 ل مئات اآليات عمى األئمة واإلمامة.زِ نْ الخميني يُ  -َُ

ميني: "لكننا نؤكد بأٌف في اليرآف مئات مف اآليات كردت حكؿ اإلمامة كاألئمة، ييكؿ الخ
كلكف دكف ذكر صريح لذلؾ. فػ "أكلكا األمر" ك "أىؿ البيت" يتكرر كركدىا كثيرنا، كما كرد "أىؿ 
البيت" في آية التطيير، ك "الصادقيف" في آية )كككنكا مع الصادقيف(، ك "حبؿ اهلل" في آية 

ا بحبؿ اهلل(، ك "صراط اهلل" ك "الصراط المستييـ" ك "المؤمنيف" في آية )كليكـ اهلل(، )كاعتصمك 
 .(ِ)ك"األمانة" في آية )إنا عرضنا األمانة( .."

ليد بٌدؿ الخميني كغيره مف اإلمامييف اليرآف الكريـ مف معناه الحيييي إلى معافو بعيدة ال 
 كالكالية.يحتمميا النص؛ لكي يثبت عييدتيـ في اإلمامة 

ىذه نماذج مف تأكيبلت الخميني الباطنية لميرآف الكريـ، كقد كافؽ الخميني فيما قاؿ عمماء 
 الشيعة اإلمامية.

كقد رٌد عمى استدالالت اإلمامييف الباطنية الكثير مف أىؿ العمـ كالفضؿ، كمف أىـ ىذه 
 .الردكد كتاب )منياج السنة النبكية( لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

الرافضة في األصؿ ليسكا أىؿ عمـ  إفٌ مبيننا حاليـ: " ؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ييك 
يـ مف كما أنٌ  ،كما يدخؿ فييا مف المنع كالمعارضة ،كخبرة بطريؽ النظر كالمناظرة كمعرفة األدلة

نٌ  ،كالتمييز بيف صحيحيا كضعيفيا ،ثاركاآل أجيؿ الناس بمعرفة المنيكالت كاألحاديث ما عمدتيـ كا 

                                 
 (.ُٕٗ-ُٔٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُُٓ: )ص ا٤بصدر السابق (ِ)
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ككثير منيا مف كضع المعركفيف بالكذب بؿ كباإللحاد  ،في المنيكالت عمى تكاريخ منيطعة اإلسناد
كقد اتفؽ أىؿ العمـ بالنيؿ كالركاية كاإلسناد عمى أف الرافضة أكذب الطكائؼ كالكذب فييـ قديـ ... 

 .(ُ)"كليذا كاف أئمة اإلسبلـ يعممكف امتيازىـ بكثرة الكذب

نما ييكلو مف ال يعيؿ ما إىذا كأمثالو  فٌ عمى تأكيبلتيـ الباطنية: "إكييكؿ في معرض رٌده 
كىك مف جنس تفسير المبلحدة كاليرامطة الباطنية  ،كىذا باليذياف أشبو منو بتفسير اليرآف ،ييكؿ
 .(ِ)"بؿ ىك شر مف كثير منو ،لميرآف

مف ذلؾ ما كتبو كقد كتب الكثير مف المعاصريف في الرد عمى تأكيبلت الشيعة الباطنية، ك  
فيد كتب بحثنا في بياف باطؿ استدالالت الشيعة بآيات مف اليرآف  حفظو اهلل أ.د. عمي السالكس

الكريـ عمى عيائدىـ مف خبلؿ تأكيبلت باطنية، كيحمؿ البحث عنكاف: )اإلمامة عند الجعفرية( 
ا كمناقشة لآليات اليرآنية ال كريمة التي أٌكلكىا كقاؿ في الميدمة: "كفي ىذا البحث أقدـ عرضن

 .(ّ)"لبلستدالؿ بيا بما ذىبكا إليو مف قكليـ في اإلمامة

 .مناقشة الخميني في مسألة القول بالباطن 

سمؾ الخميني في فيمو لميرآف الكريـ مسمؾ الباطنية، كتبٌيف مٌما سبؽ أٌنو يؤمف بأٌف لميرآف 
عؿ لميرآف سبعيف بطننا. كىذا المسمؾ ظاىرنا كباطننا، كيؤمف بأٌف لكؿ آية سبعة أبطف، بؿ كبالغ فج

 الخطير ييخرج اليرآف الكريـ عف مراده الحيييي إلى تحريفات بعيدة ال ضابط ليا كال ميزاف.

كالباطنية: "ىي تمؾ الفرقة المتسترة بالتشيع كحب آؿ البيت لمكصكؿ إلى الناس مع إبطاف 
نيا ترل لكؿ ظاىر باطننا كلكؿ الكفر المحض، كخمطت بيف التصكؼ كالفمسفة، كسميت بذلؾ؛ أل

"  .(ْ)تنزيؿ تأكيبلن

                                 
منهاج السنة النبوية, تأليف شيخ اإلسالـ ابن تيمية, ٙبقيق د. ٧بمد رشاد سامل, مؤسسة قرطبة , الطبعة ألكىل,  (ُ)

 (.ٗٓ-ٖٓ/ُـ. )ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ
 (.ِْٓ/ٕا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ُد ا١بعفرية, تأليف أ.د. علي السالوس. )ص اإلمامة عن (ّ)
ا٤بوسوعة ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة, إشراؼ كٚبطيط كمراجعة د. مانع بن ٞباد ا١بهِب, الناشر  (ْ)

 (.ُٖٗ/ِـ. )ََِّ -ىػ ُِْْدار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر, الطبعة ا٣بامسة, 
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 (ِ)كاإلسماعيمية (ُ)كالباطنية فرؽ متعددة منيا: "اليرامطةكالباطنية فرؽ متعددة منيا: "

كمذىب الباطنية عمى عمكمو كباء انتيؿ إلييـ  (ٔ)كالمحمرة (ٓ)كالبابكية (ْ)كالحرمية (ّ)كالسبعية

 .(ٖ)"(ٕ)المجكسبطريؽ العدكل مف 

لذم ظير مف كبلـ الخميني أٌنو يكافؽ الباطنية في التفسير الباطني، فتأكيبلت الخميني كا
 السابية مخالفة قمبنا كقالبنا لظاىر اليرآف الكريـ، كلميتضى المغة العربية، كلجماىير المفسريف.

                                 
كىو  ,كيلقب بقرمط لقصر قامتو كساقيو ,امة تنتسب إىل شخص ا٠بو ٞبداف بن األشعثىدٌ ة حركة باطني :القرامطة (ُ)

السرم العسكرم, ككاف ظاىرىا التشيع  كقد اعتمدت ىذه ا٢بركة التنظيم ,إىل الكوفةمن خوزستاف يف األىواز مث رحل 
كاإلباحية كىدـ األخالؽ كالقضاء على  دكحقيقتها اإل٢با ,بن جعفر الصادؽآلؿ البيت كاالنتساب إىل ٧بمد بن إ٠باعيل 

 (.ّٖٕ/ُ)ا٤بوسوعة ا٤بيسرة:  الدكلة اإلسالمية.
فرقة باطنية انتسبت إىل اإلماـ إ٠باعيل بن جعفر الصادؽ, ظاىرىا التشيع آلؿ البيت, كحقيقتها ىدـ  :اإلسماعيلية (ِ)

قيقتها ٚبالف العقائد اإلسالمية الصحيحة, كقد عقائد اإلسالـ, تشعبت فرقها كامتدت عرب الزماف حٌب كقتنا ا٢باضر, كح
 (.ّّٖ/ُ. )ا٤بوسوعة ا٤بيسرة: الشيعة االثِب عشرية يكفٍّركف أعضاءىىىا مالت إىل الغلوٍّ الشديد لدرجة أفٌ 

ى آدـ كنوح كإبراىيم كموسى كعيس ,النطقاء بالشرائع أم الرسل سبعة ألّْم زعموا أفٌ : فرقة باطنية ٠بوا بذلك السبعية (ّ)
يف كل عصر من سبعة ُّم يقتدم  كال بدٌ  ,اثنْب سبعة أئمة يتمموف شريعتو كبْب كلٌ  ,ك٧بمد ك٧بمد ا٤بهدم سابع النطقاء

كأبواب كىم الدعاة فأكرب برفع  ,كذك مصة ٲبص العلم من ا٢بجة ,كحجة يؤدم عنو ,كُّم يهتدم إماـ يؤدم عن اهلل
 ,كمؤمن يتبعو ,كمكلب ٰبتج كيرغب إىل الداعي ككلب الصائد ,لبْبكمأذكف يأخذ العهود على الطا ,درجات ا٤بؤمنْب

". )ا٤بواقف, تأليف عضد الدين كالسيارة كىي ا٤بدبرات أمرا كل منها سبعةع كالسموات كاألرضْب كأياـ األسبو ذلك   :قالوا
 (.ٕٓٔ/ّـ: ُٕٗٗ, بّبكت, الطبعة األكىل –عبد الرٞبن بن أٞبد اإلٯبي, ٙبقيق د, عبد الرٞبن عمارة, دار ا١بيل 

 (.ٕٓٔ/ّ. )ا٤بواقف لإلٯبي: إلباحتهم احملرمات كاحملاـر: فرقة باطنية, ٠بوا بذلك الحرمية (ْ)
 ,كاجتمع عليو خلق كثّب ,أتباع بابك كىو رجل من أذربا٪باف اشتدت شوكتو على طوؿ الدىر كأظهر اإل٢باد: البابكية (ٓ)

. )اعتقادات فرؽ ا٤بسلمْب كا٤بشركْب, لإلماـ ٧بمد بن عظيمة كاندفع شرهكأسركه بعد ٧باربات  ,ككاف يف زمن ا٤بعتصم
 (.ٕٗىػ: ص َُِْبّبكت,  –عمر بن ا٢بسْب فخر الدين الرازم, ٙبقيق علي سامي الٌنشار, دار الكتب العلمية 

كاحملمرة ىم البابكية , مرةّْم لبسوا ا٢بمر من الثياب يف أياـ بابك, فقيل ٥بم احملأل : فرقة باطنية, ٠بوا بذلكالمحمرة (ٔ)
كالتأكيل االكؿ أصح, كقيل إّْم يف عقائدىم , موف أف ٨بالفيهم من ا٤بسلمْب ٞبريف العقيدة, كقيل ٠بوا بذلك الّْم يزع

 (.ُِٖ/ٓ)األنساب للسمعاين:  كإباحة نكاح احملاـر كا٢بمر.
اَّوسية ديانة كثنية ثنوية تقوؿ بإ٥بْب اثنْب, أحدٮبا  : كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة اَّوسية, كالديانةالمجوس (ٕ)

إلو للخّب كاآلخر إلو للشر, كبينهما صراع دائم إىل قياـ الساعة, الٍب تقـو حسب زعمهم الفاسد نتيجة النتصار إلو ا٣بّب 
 (.ُُّٗ/ِعلى إلو الشر. )ا٤بوسوعية ا٤بيسرة: 

 ار.( باختصْٕ/ِمناىل العرفاف يف علـو القرآف: ) (ٖ)
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كاألخذ بالتأكيبلت الباطنية التي سار عمييا اإلماميكف فساد عظيـ كضبلؿ مبيف، كبياف 
 د ذلؾ مف عدة كجكه:فسا

 الوجو األول: المراد بالباطن.

عمـ األمكر  يريد ا أفٍ إمٌ  (الباطف)قكؿ الرجؿ: : "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
، مثؿ العمـ بما في اليمكب مف المعارؼ كاألحكاؿ كالعمـ بالغيكب التي أخبرت بيا الرسؿ ،الباطنة

مٌ  الناس أك عف فيـ مف كقؼ مع الظاىر عف فيـ أكثر  يريد بو العمـ الباطف أم الذم يبطف ا أفٍ كا 
 .كنحك ذلؾ

كمنو ما يتعمؽ  ،العمـ منو ما يتعمؽ بالظاىر كأعماؿ الجكارح فأما األكؿ فبل ريب أفٌ 
كمنو ما يتعمؽ  ،كمنو ما ىك عمـ بالشيادة كىك ما يشيده الناس بحكاسيـ ،بالباطف كأعماؿ اليمكب

 ... بالغيب كىك ما غاب عف إحساسيـ

كمف جية ككف العمـ  ،ا: مف جية ككف المعمكـ باطنن ا مف جيتيفذا العمـ باطنن فيككف ى
ىذا الكبلـ في ىذا العمـ يدخؿ فيو مف الحؽ كالباطؿ ما ال يدخؿ  إفٌ  ثـٌ ، ا ال يعرفو أكثر الناسباطنن 

  ة.ظاىر ك باطؿ كالكبلـ في األمكر الحؽ كما خالؼ ذلؾ في في غيره فما كافؽ الكتاب كالسنة فيك

فيذا عمى  إذا أريد بالعمـ الباطف العمـ الذم يبطف عف أكثر الناس أك عف بعضيـ كأما
 :الثاني ال يخالفوك  ،نكعيف: أحدىما باطف يخالؼ العمـ الظاىر

كذلؾ يخالؼ العمـ الظاىر كاف  ،ا بباطفا أك عممن ا باطنن عى عممن ادٌ  فمف ،فأما األكؿ فباطؿ 
مٌ ا زنديين ا ممحدن ا إمٌ مخطئن   . ضاالن ا جاىبلن ا كا 

الباطف  فإفٌ  ،ا كقد يككف باطبلن كأما الثاني فيك بمنزلة الكبلـ في العمـ الظاىر قد يككف حيًّ 
فٍ  ،ؿى بً قي  و حؽٌ أنٌ  ـى مً عي  فإفٍ  ،إذا لـ يخالؼ الظاىر لـ يعمـ بطبلنو مف جية مخالفتو لمظاىر المعمكـ  كا 

ال أي ك  ،د  و باطؿ ري أنٌ  ـى مً عي   .ؾ عنومسً ا 

 مف الباطنية اليرامطة المعمكـ فمثؿ ما يدعيو الباطف المخالؼ لمظاىر كأما
كشر ، كالمتكمميف المتصكفة كغبلة الفبلسفة كأمثاليـ ممف كافييـ مف كالنصيرية اإلسماعيمية

 .(ُ)..." فإنيـ يدعكف أف لميرآف كاإلسبلـ باطنا يخالؼ الظاىر اليرامطة ىؤالء

                                 
 ( باختصار.ِّٔ-ِِّ/٦ُّبموع الفتاكل: ) (ُ)
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ية الباطف كالمراد بو، كمما سبؽ يمكف تصنيؼ الخميني ىذا التفصيؿ الدقيؽ يجمي لنا حيي
ضمف الذيف ييكلكف بأٌف لميرآف باطننا يخالؼ ظاىره، كىذا ثابت عنو كقد سبؽ ذكر نماذج تدلؿ 

 عمى ذلؾ.

 الوجو الثاني: بيان سبب تسميتيم باطنية.

ٌنما لزميـ ىذا الميب قاؿ اإلماـ الشيرستاني  لحكميـ بأٌف : "كأشير أليابيـ الباطنية كا 
" لكؿ ظاىر باطننا كلكؿ تنزيؿ تأكيبلن

(ُ). 

لظكاىر اليرآف  يـ يدعكف أفٌ الباطنية: سمكا بذلؾ ألنٌ : "كقاؿ اإلماـ ابف الجكزم 
ا يا بصكرتيا تكىـ الجياؿ صكرن نٌ أك  ،مف الظكاىر مجرل المب مف اليشركاألحاديث بكاطف تجرم 

شارات إلى حي ،ميةج ى مف تياعد عيمو مف الغكص عم كأفٌ  ،ائؽ خفيةكىي عند العيبلء رمكز كا 
غكار كقنع بظكاىرىا كاف تحت األغبلؿ التي ىي تكميفات الشرع كمف الخفايا كاألسرار كالبكاطف كاأل

 .(ِ)"عبائوأطف انحط عنو التكميؼ كاستراح مف ارتيى إلى عمـ البا

ؿ، كيبدك أٌنو تأثر في منيجيـ مف  المبلحظ أٌف الخميني يتفؽ اتفاقنا كبيرنا مع الباطنية األكائ
تأثرنا كبيرنا، فييكؿ عمى سبيؿ المثاؿ: "تأكيؿ الكتاب اإلليي كىك عبارة عف إرجاع الصكرة إلى 

 .(ّ)المعنى كاليشر إلى المب ..."

 الوجو الثالث: أصل التأويالت الباطنية.

د المسمميف في محاكلة منيـ لكسب تأيي يستند الباطنيكف في تأكيبلتيـ إلى آؿ البيت 
عامة كأتباعيـ خاصة، كلكف التاريخ يكشؼ لنا حييية الباطنية كحييية أصكؿ عيائدىـ كأفكارىـ، 

 كآؿ البيت بريئكف مما نيسب إلييـ مف كؿ ذلؾ.

ساس ديف أالذيف كضعكا  فٌ أصحاب التكاريخ أكذكر : "ييكؿ اإلماـ البغدادم 

                                 
بّبكت,  –ا٤بلل كالنحل, تأليف ٧بمد بن عبد الكرًن بن أٞبد الشهرستاين, ٙبقيق ٧بمد سيد كيالين, دار ا٤بعرفة  (ُ)

 (.َُٗ/ُ. )ىػ َُْْ
بّبكت, الطبعة  –ر تلبيس إبليس, تأليف ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم, دار الفك (ِ)

 (.ِّٔـ. )ص َُُِ -ىػ ُُِْاألكىل, 
 (.ِِٓجنود العقل: )ص ( ّ)
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ا كا عمى إظياره خكفن سير كلـ يج ،سبلفيـأديف  إلى ككانكا مائميف ،الباطنية كانكا مف أكالد المجكس
يؿ ضلى تفإفى الباطف ميا منيـ صار بً قى  فٍ ا مى سن سأي منيـ  رفكضع األغما ،يكؼ المسمميفمف س

 .(ُ)"سيـسأعميو السبلـ عمى مكافية  يف النبكتأكلكا آيات اليرآف كسن ،دياف المجكسأ

خمطكا كبلميـ ببعض كبلـ الفبلسفة : "إٌف الباطنية اليديمة قد كييكؿ الشيرستاني 
 .(ِ)كصنعكا كتبيـ عمى ىذا المنياج"

فأمُّ خير في عمـ أصمو كأساسو الفبلسفة كالمجكس؟! كأمُّ فضؿ لباطف تـ إخفاؤه عف 
 عيكؿ المسمميف؟!

 الوجو الرابع: أسباب التأويل الباطني.

إلمامية إلى إثبات نبلحظ مف كبلـ الخميني حكؿ المسألة أٌنو ييدؼ كغيره مف عمماء ا
عييدة اإلمامة كالكالية كغيرىما، كذلؾ أٌف اليرآف الكريـ لـ يرد نص كاحد صريح يثبت ىذه العيائد 

 كاألساطير، فمجأ اإلماميكف إلى اليكؿ بالباطف؛ لكي يككف ليـ حجج في إثبات ما يزعمكف.

اليرآف  ييجدكا ف ثنا عشرية لـكيظير لنا أف اإلمامية اال: "(ّ)الذىبي ييكؿ د. محمد 
يد عكف أف اليرآف لو ظاىر كباطف بؿ  - أكالن  –ىـ عمى أغراضيـ كميكليـ، فراحكا كؿ ما يساعد

ذلؾ ما يتعمؽ بالظكاىر كما يتعمؽ  فيكبكاطف كثيرة، كأف عمـ جميع اليرآف عند األئمة، سكاء 
  .(ْ)"ماع مف أئمتيـاليرآف بغير س فيبالبكاطف، كحجركا عمى العيكؿ فمنعكا الناس مف اليكؿ 

كحتى تنجح خطط الباطنية عمى نحك ما يريدكف حصركا معرفة كفيـ اليرآف بأئمتيـ كبيذا 
يحصركف أتباعيـ ضمف إطار مغمؽ، كمف المبلحظ أٌف أىؿ األىكاء كالبدع يتفيكف في أسمكب 

 صياغة بدعيـ.

                                 
الفرؽ بْب الفرؽ, تأليف العامل ا٤بتفنن أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد البغدادم, ٙبقيق ٧بمد ٧بيي الدين  (ُ)

 (.ِٖٓ-ِْٖالقاىرة. )ص  –عبد ا٢بميد, مطبعة ا٤بدين 
 (.َُٗ/ُا٤بلل كالنحل: ) (ِ)
ىػ(: عامل أزىرم كبّب, عيًرؼ ببحوثو القٌيمة يف مناىج التفسّب, اغتيل يف شهر رجب, ٧ُّٕٗبمد حسْب الذىيب )ت  (ّ)
بّبكت, الطبعة األكىل,  –تكملة معجم ا٤بؤلفْب, تأليف ٧بمد خّب بن رمضاف بن إ٠باعيل يوسف, دار ابن حـز )

 (.ْْٕ: ص ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ
ـ. َََِالقاىرة, الطبعة السابعة,  –, مكتبة كىبة الذىيبكف, تأليف  الدكتور ٧بمد حسْب التفسّب كا٤بفسر  (ْ)
(ّ/ُٕ.) 



111 

 

ا كممة التصكؼ ك (ُ)الخالؽعبد الرحمف عبد الشيخ ييكؿ  التشيع في أٌف لمديف : "اتفيت أيضن

ظاىرنا كباطننا، فالظاىر ىك التبادؿ مف خبلؿ النصكص الذم يفيمو العامة مف ذلؾ، كأما الباطف 
 .(ِ)فيك عندىـ العمـ الحيييي المراد مف النص، كىذا ال يفيمو كال يعممو إال األئمة كاألكلياء"

يككف لو إال ىدؼ كاحد ىك  إٌف إثبات العيائد الخرافية بيذه الطرؽ الباطنية ال يمكف أف 
 إبطاؿ الشريعة اإلسبلمية.

يـ لما عجزكا عف صرؼ الخمؽ عف نٌ أفيو  كاليكؿ الكجيز: "ييكؿ اإلماـ الغزالي 
بما انتزعكه مف نفكسيـ  - لى مخاريؽ زخرفكىا كاستفادكاإف كالسنة صرفكىـ عف المراد بيما اليرآ

زخرفكه مف التأكيبلت تنفيذ انييادىـ لممبايعة كبما  ،شرعلإبطاؿ معاني ا - مف ميتضى األلفاظ
كؿ أككانكا  ،يـ لك صرحكا بالنفي المحض كالتكذيب المجرد لـ يحظكا بمكاالة المكاليفنٌ أك  ،كالمكاالة

 .(ّ)"الميصكديف الميتكليف

: "كمرادىـ أف ينزعكا مف العيائد مكجب الظكاىر لييدركا كقاؿ اإلماـ ابف الجكزم 
 .(ْ)باطف عمى إبطاؿ الشرائع"بالتحكـ بدعكل ال

 الوجو الخامس: التأويل الباطني ال ضابط لو.

كىذه المسألة قد أخذت بعدان كبيران كخطيران عند ييكؿ الدكتكر ناصر اليفارم حفظو اهلل: "
الشيعة، حيث تحكؿ كتاب اهلل عندىـ بتأثير ىذا المعتيد إلى كتاب آخر غير ما في أيدم 

الشيعة كفي تطبيؽ ىذا المبدأ شكطان بعيدان، كقدـ الشيعة مئات الركايات  المسمميف، كقد ذىب شيكخ

                                 
ـ, كحصل على العا٤بية من كلية الشريعة ُّٗٗعبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق اليوسف, كلد ٗبحافظة ا٤بنوفية ٗبصر عاـ  (ُ)

كويت, كىناؾ مالحظات منهجية لبعض أىل العلم عليو منهم با١بامعة اإلسالمية با٤بدينة ا٤بنورة, كعمل مدرسنا ٗبدارس ال
 (/ar.wikipedia.org/wikiعبد_الرٞبن_عبد_ا٣بالق)ا٤بوسوعة ا٢برٌة كيكيبيديا: . ٠باحة الشيخ ابن باز 

 (http://ibnbaz.org/mat/8677ك )موقع ٠باحة الشيخ ابن باز: 
رٞبن عبد ا٣بالق, خرج أحاديث الكتاب ٧بمد عيد عباس, الفكر الصويف يف ضوء الكتاب كالسنة, تأليف عبد ال (ِ)

 (.ّٕٗـ. )ص ُْٖٗ -ىػ َُْْالكويت, الطبعة الثانية,  –مكتبة ابن تيمية 
فضائح الباطنية, تأليف اإلماـ أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الغزايل, ٙبقيق عبد الرٞبن بدكم, مؤسسة دار  (ّ)

 (.ٓٓالكويت. )ص  –الكتب الثقافية 
 (.ِّٔتلبيس إبليس: )ص  (ْ)
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كليس ليذا التأكيؿ الباطني  ،كنسبكىا لؤلئمة االثني عشر ،تؤكؿ آيات اهلل عمى غير تأكيمياكالتي 
 .(ُ)"مف ضابط، كال لو قاعدة يعتمد عمييا

 ما دؿٌ  أفٌ  كالحؽٌ ة: "في معرض رده عمى المؤكل كييكؿ اإلماـ ابف أبي العز الحنفي 
عكف داللتو عمى الباطؿ الذم كالمنازعكف يدٌ  ، لـ يدؿ عميوعميو اليرآف فيك حؽ، كما كاف باطبلن 

فٍ فيياؿ ليـ: ىذا الباب الذم فتحتمكه! يتعيف صرفو كـ تنتصركف بو عمى كنتـ تزعمكف أنٌ  ، كا 
، ال ألنكاع المشركيف كالمبتدعيف ا، فيد فتحتـ عميكـ بابن ضع قميمة حيييةإخكانكـ المؤمنيف في مكا

، فما داللتو المفيكمة بغير دليؿ شرعي كـ إذا سكغتـ صرؼ اليرآف عف، فإنٌ ف عمى سدهتيدرك 
 .(ِ)؟" الضابط فيما يسكغ تأكيمو كما ال يسكغ

نبلحظ مف خبلؿ التتبع كاالستيراء أٌف التأكيؿ الباطني في الغالب ال يخرج مف حاليف: 
 : أف يككف عف طريؽ اإلماـ.الثانيطريؽ العيؿ. : أف يككف عف األول

أما األكؿ فبل يمكف ضبطو خاصة أف العيكؿ متفاكتة، ككؿ عيؿ أٌكؿ فييا اليرآف تأكيبلت 
بعيدة خالؼ فييا غيره، كغيره خالؼ غيره، كىكذا، فيذه العيكؿ ال ضابط ليا ما دامت منفمتة ال 

 يييدىا كتاب كال سنة.

اليرمطي الباطني  ؟ فإفٌ العيمي بأم عيؿ نزف الياطع: "في ييكؿ ابف أبي العز الحن
كاطع عمى بطبلف حشر يزعـ قياـ اليكاطع عمى بطبلف ظكاىر الشرع! كيزعـ الفيمسكؼ قياـ الي

قياـ اليكاطع عمى امتناع رؤية اهلل تعالى، كعمى امتناع قياـ عمـ أك كبلـ  ! كيزعـ المعتزلياألجساد
 .(ّ)"أك رحمة بو تعالى

ا، كأ ما بالنسبة لما نسبو الشيعة إلى األئمة مف تأكيبلت باطنية فيي غير منضبطة أيضن
المراد مف  بـ عرفتـ أفٌ في كتابو )فضائح الباطنية( فييكؿ: " كيكضح ذلؾ لنا اإلماـ الغزالي 

ماـ ف سمعتمكه مف لفظ اإلا  ك  ،ه مف نظر العيؿ فيك عندكـ باطؿخذتمك أفإف  ؟ما ذكرتـ ىذه األلفاظ
ا شد بطكنن أفمعؿ مراده أمر آخر  ،ا مف ىذه األلفاظ التي أكلتمكىالمعصـك فمفظو ليس بأشد تصريحن ا

                                 
 (.ُُٕ/ُأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية: ) (ُ)
شرح العقيدة الطحاكية يف العقيدة السلفية, تأليف صدر الدين علي بن علي بن ٧بمد بن أيب العز ا٢بنفي, ٙبقيق أٞبد  (ِ)

 (.ُٗٓىػ. )ص ُُْٖالرياض,  –٧بمد شاكر, مكتبة الرياض ا٢بديثة 
 (.ُٗٓ : )صا٤بصدر السابق (ّ)
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فما المراد  ،المراد بالجباؿ الرجاؿ فٌ أدرجة فزعـ كلكنو جاكز الظاىر ب ،مف الباطف الذم ذكرتمكه
كالمراد بالمبف  ؟رىؿ الظاىأفما  ،ىؿ الظاىرأكالمراد بالشياطيف  .مر آخرألعؿ المراد بو  ؟بالرجاؿ

 ،صريحة في ميتضياتيا بكضع المغة ىؿ الظاىركأفإف قمت العمـ كالرجاؿ  ؟فما معنى العمـ ،العمـ
نؾ أبصرت ا بالدجاؿ فإنو أعكر ألفأنت المراد إذن  ،حد الجانبيفألى إا بالعيف العكراء ف كنت ناظرن إ
... ا ظاىريضن أيا نٌ ألى الجباؿ ك إرة خرل الناظالرجاؿ ظاىر كعميت بالعيف األ فإفٌ  ،حدل العينيفإب

ا عمى غيره أمكف تنزيؿ ذلؾ الباطف الثالث عمى نزؿ الرجاؿ أيضن عمى الرجاؿ ك  ثـ إذا نزؿ الجباؿ
 .(ُ)"رابع ك تسمسؿ إلى حد يبطؿ التفاىـ ك التفييـ

في قمة الدقة كالبياف، فالشيعة اإلمامية تزعـ كعمى رأس  ىذا الكبلـ لئلماـ الغزالي 
صرييـ الخميني أٌف اليرآف لو سبعة بطكف أك سبعكف بطننا، فما المانع مف أٍف يككف كبلـ اإلماـ معا

 في باطف اآليات لو باطف آخر لـ يذكره؟ كىذا الباطف لو باطف ثالث كىكذا.

فإف قالكا كبلـ اإلماـ الباطني ىك الذم تيتضيو المغة أك السياؽ، قمنا ككذلؾ المفظ الظاىر 
ًمـ أٌف التأكيؿ الباطني بيكؿ اإلماـ ال ضابط لو أبدنا. تيتضيو المغة  كالسياؽ، كبيذا عي

كلبياف فساد ىذا المعتيد كعدـ انضباطو نتساءؿ: ما المانع لدل خصكـ اإلمامية لك سمككا 
أف تفعمكا ىذا جاز لغيركـ  نفس مسمكيـ، كفسركا اآليات حسب أىكائيـ كأفكارىـ؟ فكما جاز لكـ

ا،  .تىح باب عظيـ أماـ أعداء اإلسبلـ لمنيؿ منو كمف كتاب اهلل كبيذا ييف أيضن

ىك أف يتناكؿ جميع ك  :بالفاسد معارضة الفاسد: "ىذا فييكؿ اإلماـ الغزالي  كيفٌصؿ
 .(ِ)"مذىبيـاألخبار عمى نييض 

ـٌ ذكر الغزالي  ا ال تدخؿ المبلئكة بيتن )قكلو  : يياؿمثبلن " أمثمة عمى ذلؾ منيا قكلو: ث
 .(ّ)"ا فيو التصديؽ بالمعصكـال يدخؿ العيؿ دماغن  مأ (كرةفيو ص

تعريؼ ك  ،بالفاسد الميصكد مف ذكر ىذا اليدر معارضة الفاسدك " : الغزالي عٌيب ثـٌ 
حتى إذا اىتديت إليو لـ تعجز عف تنزيؿ كؿ لفظة مف كتاب أك سنة  ،الطريؽ في فتح ىذا الباب

                                 
 (.َٔ-ٗٓفضائح الباطنية: )ص  (ُ)
 (.َٔ: )ص ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.َٔ: )ص ا٤بصدر نفسو (ّ)
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ا ال تدخؿ المبلئكة بيتن )الصكرة عمى المعصكـ في قكلو  فإف زعمكا أنكـ أنزلتـ ،عمى نييض معتيدىـ
فإف قمت  ؟فما المناسبة ... نتـ نزلتـ الثعباف عمى البرىافأك  :قمت ؟فأم مناسبة بينيما (فيو صكرة

ذا اكتفيتـ بيذا اليدر مف المشاركة فمـ إف :فيياؿ ليـ ... البرىاف ييضـ الشبو كما ييضـ الثعباف غيره
صكرة ال فٌ أل ؛إنا نزلنا الصكرة عمى اإلماـف ،إال كبينيما مشاركة في كصؼ مايخمؽ اهلل شيئيف 

البيت  فٌ أكالدماغ مسكف العيؿ كما  ،عجزة لوماـ عندكـ معصكـ كال ممثاؿ ال ركح فييا كما أف اإل
ال تدخؿ المبلئكة )فثبت أف المراد بيكلو  ،العيؿ كذلؾ ركحاني كما أفٌ  يءكالممؾ ش ،مسكف العاقؿ

إذا عرفت ىذا فخذ كؿ لفظ ف ،ا فيو اعتياد عصمة اإلماـمعناه ال يدخؿ العيؿ دماغن  (ا فيو صكرةبيتن 
ا  بمكجب قكليـ كمفيككف دليبلن  ،تأكلو عميوذكركه كخذ ما تريده كاطمب منيما المشاركة بكجو ما ك 

ذا انفتح ك  ،عرفتؾ في المناسبة بيف الممؾ كالعيؿ كالدماغ كالبيت كالصكرة كاإلماـ لؾ الباب اطمعت ا 
 عنيا لمتكصؿ إلى إبطاؿ تيدير اليكسات بدالن يس بنزع مكجبات األلفاظ ك عمى كجو حيميـ في التمب

 .(ُ)"ىذا اليدر كاؼ في إبطاؿ تأكيميـالشرع ك 

كبيذا تبيف أٌف ىذه التأكيبلت الباطنية ال ضابط ليا كال ميٌيد، كضابطيـ في ذلؾ باطؿ 
 ا سيأتي بإذف اهلل تعالى.عيبلن كما سبؽ، كباطؿ نيبلن كم

كىذه التأكيبلت الفاسدة مف أشد كأنكى ما يصاب بو اإلسبلـ : "ييكؿ الزرقاني 
لى الخركج مف ربية اإلسبلـ كحؿ  ،اا حجرن ألنيا تؤدم إلى نيص بناء الشريعة حجرن  ؛كالمسممكف كا 

ء اليكل أف يياؿ يياؿ فييما ما شا ،كألنيا تجعؿ اليرآف كالسنة فكضى فاحشة ،عراه عركة عركة
كيككف بأسيـ بينيـ  ،ا ينفرط عيد المسمميفكأنيما لغك مف الكبلـ أك كؤل مباح لمبيائـ كاألنعاـ كأخيرن 

كما داـ لكؿ كاحد أف  ،كالحكافظ األدبية العظمى مف جراء ىذا العبث بتمؾ الضكابط الدينية الكبرل
لـ يعد  ،شريعة كال التزاـ ليكاعد المغةيفيـ مف اليرآف ما شاء لو اليكل كالشيكة دكف اعتصاـ بال

نما ىما اليكل كالشيكة فحسباليرآف قرآنن   .(ِ)"ا كا 

 الوجو السادس: بيان بطالن التأويل الباطني في الشرع.

إٌف ما ييكـ بو الباطنية ال يخفى مدل خطكرتو عمى شريعة اإلسبلـ، فيـ يحاكلكف ىدـ 
 الشريعة بأسمكب خفٌي باطنٌي.

                                 
 (.ُٔفضائح الباطنية: )ص  (ُ)
 (.ْٔ/ِمناىل العرفاف: ) (ِ)
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كالمتأمؿ ليذه الميالة يدرؾ خطكرة ىذا االتجاه الباطني : "حفظو اهلل اليفارمناصر  د.ييكؿ 
 في تفسير اليرآف، كأنو ييتضي بطبلف الثية باأللفاظ، كيسيط االنتفاع بكبلـ اهلل ككبلـ رسكلو، فإفٌ 
ما يسبؽ إلى الفيـ ال يكثؽ بو، كالباطف ال ضابط لو، بؿ تتعارض فيو الخكاطر، كيمكف تنزيمو 

 كجكه شتى، كبيذا الطريؽ يحاكؿ الباطنية التكصؿ إلى ىدـ جميع الشريعة بتأكيؿ ظكاىرىا، عمى
كلك كانت تمؾ التأكيبلت الباطنية ىي معاني اليرآف، كدالالتيا لما تحيؽ بو  ،كتنزيميا عمى رأييـ

 .(ُ)"اإلعجاز، كلكف مف قبيؿ األلغاز، كالعرب كانت تفيـ اليرآف مف خبلؿ معانيو الظاىرة

كتحريؼ لمكمـ عف مكاضعو، قاؿ عبد  كما ذىبت إليو الباطنية ىك إلحاد في كتاب اهلل 
: "كمف التأكيؿ الباطؿ ما تأكلو المخالفكف لمرسؿ، كمنيـ  (ِ)الرحمف بف محمد بف قاسـ

 .(ّ)اليرامطة كالباطنية كالمؤكلكف لؤلخبار كاألكامر، كىك ببل مرية مف تحرؼ الكمـ عف مكاضعو"

بياف شيءو مف فساد ىذه العييدة الباطنية في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث تحت  قد سبؽ
كقد ذكرت بعض األدلة  )قكؿ الخميني بأف اآليات العممية ليس مف الضركرم فيميا(.عنكاف: 

 كالبراىيف عمى بطبلف ىذه العيائد الخطيرة.

 وأضيف ىنا إلى ما ذكرُتو سابًقا ما يمي:

عمي حسف حفظو اهلل قاعدةن ميمةن في كتابو التأصيمي )منيج  كتب الدكتكر عثماف بف
االستدالؿ عمى مسائؿ االعتياد عند أىؿ السنة كالجماعة( تحت عنكاف )الياعدة السابعة: ظكاىر 

 النصكص مطابية لمراد الشارع(.

كذكر شيئنا مف التفصيؿ في الرد عمى تأكيؿ الباطنية الفاسد كسرد األدلة النيمية في بياف 
 :(ْ)بطبلف ىذا االعتياد، كأذكر ىنا بعض ىذه األدلة عمى سبيؿ االختصار بعكف اهلل تعالى

                                 
 (.ُٕٔ/ُأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية: ) (ُ)
: فقيو حنبلي من (ق ُِّٗ - ىػُُّٗ) ا, أبو عبد اهللعبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم العاصمي القحطاين نسبن  (ِ)

٦بلدا, سافر  َّتيمية( يف  ٝبع )فتاكل شيخ اإلسالـ ابن ,كأكلع يف أكليتو بالتاريخ كاألنساب كا١بغرافية أعياّْم يف ٪بد
 .(ّّٔ/ّ. )األعالـ: النجدية( فتاكل كرسائل لعلماء ٪بد األجوبةالسنية يف  كلو )الدرر من أجل البحث عنها إىل بالد كثّبة.

 -ىػ َُُْحاشية مقدمة التفسّب, تأليف عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم العاصمي ا٢بنبلي النجدم, الطبعة الثانية,  (ّ)
 (.ٕٓـ. )ص َُٗٗ

 –منهج االستدالؿ على مسائل االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة, تأليف عثماف بن علي حسن, مكتبة الرشد  (ْ)
 (.َّْ-ِْْ/ُـ. )ََِٔ -ىػ ُِْٕالرياض, الطبعة ا٣بامسة, 
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 األدلة من القرآن الكريم.بعض أواًل: 

اليرآف مكعظة كشفاء كىدل كرحمة، مما يستمـز أٌف ألفاظو تطابؽ مراد الشارع الحكيـ  -ُ

ڑ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  چ العميـ. قاؿ تعالى: 

 [.ٕٓيكنس: ]  چک  ک   

العمماء الذيف عرفكا الحؽ مف طريؽ الكحي كشيدكا بو، فمك كانت ظكاىره  مدح اهلل  -ِ
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    چال تدؿ عمى مراد الشارع لما استحيكا ىذا المدح كالتكريـ. قاؿ تعالى: 

  [.ٔسبأ: ] چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ

 يف عند سماع اليرآف مف كجؿ اليمكب كاقشعرار الجمكد، كمدح اهلل حاؿ المؤمن -ّ
إياىـ كىـ عمى ىذه الحاؿ يدؿ عمى أف ظكاىر النصكص تطابؽ مراد المتكمـ بيا. قاؿ تعالى: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ

  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 .[ِّالزمر: ] چژ    

 [.ُالفرقاف: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ قاؿ تعالى:  -ْ

 ڇچ كقاؿ تعالى: [.ُٗاألنعاـ: ] چٹٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچكقاؿ تعالى: 

 [.ُٓٔالنساء: ] چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ

اظو اليييف كال كيؼ يتـ الببلغ كيكمؿ اإلنذار كتيكـ الحجة كتنيطع المعذرة بأمر ال تفيد ألف
 تدؿ عمى مراد المتكمـ بؿ كؿٌّ يستطيع حمميا عمى ما يعتيده مف مذاىب كينتحمو مف نحؿ؟

 األدلة من السنة. بعض ثانًيا:

ٍنيىا بىٍعًدم ًإال  ىىاًلؾه : "قاؿ  -ُ اًء لىٍيمييىا كىنىيىاًرىىا الى يىًزيغي عى مىى اٍلبىٍيضى ـٍ عى ٍكتيكي  .(ُ)"قىٍد تىرى

                                 
(, السنة البن أيب عاصم, تأليف ا٢بافظ أيب بكر عمرك ٕٗ/ُ(, مستدرؾ ا٢باكم: )ّٕٔ/ِٖمسند اإلماـ أٞبد: ) (ُ)

لد الشيباين, كمعو ظالؿ ا١بنة يف ٚبريج السنة حملمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب  عاصم الضحاؾ بن ٨بي بن أيب
 (. كقاؿ األلباين يف ٙبقيقو للكتاب: )حديث صحيح(.ِٕـ. )ص َُٖٗ -ػ ىََُْاإلسالمي, الطبعة األكىل, 
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ترؾ أمتو عمى األمر الكاضح، كالنيج البٌيف، ال التباس فيو كال إلغاز،  الرسكؿ  الشاىد فيو: أفٌ 
ظاىره كباطنو سكاء، ال باطف يخالؼ ظاىرنا، كال لفظ يدؿ عمى غير معناه، كمف حاد عف ذلؾ فيك 

 اليالؾ.

اًئنىةي األىٍعييفً  يٍّ ًلنىبً  يًإن وي الى يىٍنبىغً : "قاؿ  -ِ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف . (ُ)"أىٍف تىكيكفى لىوي خى
: "ىذا مبالغة في استكاء ظاىره كباطنو، كسره كعبلنيتو، كأنو ال يبطف خبلؼ ما يظير تيمية 

 .(ِ)عمى عادة المكاريف المنافييف"

ا يىعٍ : "قاؿ  -ّ ٍيًر مى مىى خى مىٍيًو أىٍف يىديؿ  أيم تىوي عى يًّا عى ـٍ يىكيٍف نىًبيٌّ قىٍبًمي ًإال  كىافى حى مىميوي ًإن وي لى
ـٍ شىر  مىا يىٍعمىميوي لىييـٍ  ييٍنًذرىىي ، كى ـٍ نما يدليا بألفاظ عربية مفيكمة لدل  .(ّ)"لىيي فالرسكؿ يدؿ أمتو، كا 

 المخاطبيف، يعممكف بيا مراد المتكمـ.

 ،فيو خركج عف اإلسبلـك ، كضبلؿ مبيف تفسير باطؿ إٌف التفسير الباطني خالصة القول:و 
 وه التالية:بطالنو بالوجعمى ويستدل "

كاألحكاـ إنو تفسير ييكـ عمى عييدة التحمؿ مف التكاليؼ الشرعية، كالرفض لمشرائع  -ُ
 كفي ىذا نيض بناء الشريعة، كحؿ عرل اإلسبلـ. ،مف حيث الحييية كالكاقع

كفي ذلؾ مخالفة  ،الكممات كالجمؿ في المغة العربيةا عف معاني  عف ككنو غريبن فضبلن  -ِ

 .[ِيكسؼ: ]  چھ  ھ  ھ   ھ  ےہ  چ صريحة ليكؿ تعالى:

 إنو يجعؿ اليرآف ممياة، يفسره كؿ مفسر بما شاء لو ضبللو كىكاه. -ّ

إنو يفؾ عيد المسمميف، كيفٌرؽ جماعتيـ، مف جراء فيداف ضكابط تفسير اليرآف  -ْ
 .(ْ)"الكريـ

                                 
(, كصححو األلباين يف صحيح ُُ/ّ: ), كتاب ا١بهاد, باب قتل األسّب كال يعرض عليو اإلسالـسنن أيب داكد (ُ)

 .(ْٕٔ/ُ)  ا١بامع الصغّب:
 (.ِْٗ/٦ُّبموع فتاكل شيخ ا إلسالـ ابن تيمية: ) (ِ)
 (.ُِْٕ/ّ: )اب اإلمارة, باب األمر بالوفاء ببيعة ا٣بلفاء األكؿ فاألكؿ, كتصحيح مسلم (ّ)
الواضح يف علـو القرآف, تأليف مصطفى ديب البغا, ٧بٓب الدين ديب مستو, دار الكلم الطيب / دار العلـو االنسانية  (ْ)

 (.ُّٗ/ُـ. ) ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖدمشق, الطبعة الثانية,  -
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ضرر الباطنية  أفٌ  سعدكـ اهللأاعممكا " :وأختم ىذه المسألة بقول اإلمام البغدادي 
ة ر  ضى عظـ مف مى أبؿ  ،عمييـ سـ مف ضرر الييكد كالنصارل كالمجك عظأؽ المسمميف رى عمى فً 

ألف  ؛جاؿ الذل يظير في آخر الزمافعظـ مف ضرر الدٌ أبؿ  ،الدىرية كسائر أصناؼ الكفرة عمييـ
يف يضمكف كثر مف الذألى يكمنا إة مف كقت ظيكر دعكتيـ الذيف ضمكا عف الديف بدعكة الباطني

كثر أاطنية كفضائح الب ،اربعيف يكمن أفتنة الدجاؿ ال تزيد مدتيا عمى  فٌ أل ؛كقت ظيكره يبالدجاؿ ف
 .(ُ)"رطٍ مف عدد الرمؿ كاليى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ِِٖالفرؽ بْب الفرؽ: )ص  (ُ)
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 المطمب الرابع

 عقيدة الخميني في القراءات القرآنية وعمم التجويد

 المسألة األولى: عقيدة الخميني في القراءات السبعة.

 :طرح كالم الخميني 

ظًير الخميني اعتراضو الشديد عمى اليراءات اليرآنية، مستنكرنا العمؿ بيا، بؿ كمتيمنا يي 
 ناقمكىا بالتبلعب كدٌسيا عمى المسمميف، كاصفنا إياىا بالخرافات كبالظيممات، فييكؿ:

"كىذه اليراءات السبع أك العشر لـ تمس كرامة اليرآف رأسنا، كلـ يعتف المسممكف بيا 
المبلييف مف المسمميف في الصمكات آناء الميؿ كأطراؼ  رة الحمد ىذه مما ييرؤىاكبيٌرائيا، فسك 

النيار، كقرأىا كؿ جيؿ عمى جيؿ، كأخذ كؿ طائفة قراءةن كسماعنا مف طائفة قبميا إلى زماف الكحي 
، كلـ يمس كرامتيا ىذا التبلعب ترى أن القراء تالعبوا بيا بما شاؤوا, ومع ذلك بقيت سيطرتيا

إف كاف المراد  عدم األساس لتواتر القراءاتح، كىذا الدٌس اليبيح، كىك أدؿ دليؿ عمى الفضي
تكاترىا عف النبي األكـر صمى اهلل عميو كآلو مؤيدنا بحديث كضعو بعض أىؿ الضبلؿ كالجيؿ، كقد 

: إف اليرآف كاحد مف عند كاحد وق س... كظٌني أٌف  (ُ)كٌذبو أكلياء العصمة كأىؿ بيت الكحي قائبلن

شركيف كاهلل تعالى برئ مف الم ،اعوتفتح كل دكة لترويج مالقراءة كان رائًجا في تمك األعصار, 
جكد بيف أيدم المسمميف نعـ ما ىك المتكاتر ىك اليرآف الكريـ المك  ،كرسكلو صمى اهلل عميو كآلو

...  عضالقراءات والدعاوي فخرافات فوق خرافات, ظممات بعضيا فوق بأما غيره مف كغيرىـ، ك 
وقع التعارض ظاىرا بين جماع عمى كجكب العمؿ بكؿ قراءة إنو لك فرضنا تكاتر اليراءات كاإلثـ 

 .(ِ)..." القراءتين

ليد كصؼ الخميني اليراءات اليرآنية بأسكأ الصفات، فيك يراىا سكقنا يرتع فيو اليراء كي 
 يصمكا إلى مآرب أخرل! كنعتيا بالخرافات كالظممات كغير ذلؾ.

 
                                 

 يقصد ا٣بميِب ما ريكم عند اإلمامية عن الفضيل بن يسار قاؿ: قلت أليب عبد اهلل: إف الناس يقولوف: إف القرآف نزؿ  (ُ)
 .(ٖٗ/ِالكايف للكليِب: )زؿ على حرؼ كاحد من عند الواحد. على سبعة أحرؼ, فقاؿ: كذبوا أعداء اهلل كلكنو ن

 (.ُّْ/ُ) .قم, الطبعة األكىل –يِب, مطبعة مهر تأليف ا٣بم فقو استداليل, كتاب الطهارة (ِ)
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ندما الحظ الخميني التناقض الكاضح في ديف اإلمامية في ىذه المسألة لجأ إلى إيجاد كع
مخرج لذلؾ، فيد استدؿ الخميني عمى بطبلف اليراءات بركاية اإلمامية السابية الذكر: "نزؿ عمى 
كم في كتب اإلمامية:  حرؼ كاحد مف عند الكاحد". كىذا ييعارض بعض الركايات األخرل مثؿ ما ري

اليرآف ليس عمى  ا مفكأنا أستمع حركفن  عمى أبي عبد اهللقاؿ: قرأ رجؿ  الـ بف سممةعف س
 .(ُ)"حتى ييـك اليائـ عف ىذه اليراءة اقرأ كما ييرأ الناس ؼ  كي ": اؿ أبك عبد اهلل، فيما ييرؤىا الناس

ا فيذه الركاية كغيرىا تتعارض في ظاىرىا مع رأم منكرم اليراءات لكٌف الخميني أكجد لي
ا فياؿ: "كمف المظنكف أف المراد مف تمؾ الركايات أف تيرؤكا كما ييرأ عامة الناس ال أنكـ  مخرجن
، فحينئذ تككف قراءة )ممؾ ككفرا( ما ىك مشيكر بيف المسمميف  مخيركف بيف اليراءات السبع مثبلن

 .(ِ)كمسطر في الصحؼ غمطنا"

 .موافقة الخميني لمشيعة المتقدمين 

الذم سار عميو الخميني لـ يكف كليد فكره كرأيو، بؿ ىك في ذلؾ ميرره إٌف ىذا االعتياد 
لمذىب الشيعة اإلمامية مف إنكار اليراءات السبع كجعميا مف دسائس أىؿ الضبلؿ كالجيؿ       

 .-بزعمو  –

إٌف اليرآف كاحد نزؿ مف عند كاحد، كلكف الكافي عف اإلماـ الباقر قاؿ: " ركل الكميني في
 . (ّ)يء مف قبؿ الركاة..."االختبلؼ يج

عمى إف اليرآف نزؿ "عف الفضيؿ بف يسار قاؿ: قمت ألبي عبد اهلل: إف الناس ييكلكف: ك 
 .(ْ)"سبعة أحرؼ، فياؿ: كذبكا أعداء اهلل كلكنو نزؿ عمى حرؼ كاحد مف عند الكاحد

يجعؿ  كقد صٌرح الكثير مف كبار عمماء اإلمامية بيذه العييدة، كال غرابة في ذلؾ فمىفٍ 
 التحريؼ كاقعنا في أصؿ اليرآف ًمفى السيؿ عميو أف يينكر األحرؼ السبع كاليراءات اليرآنية.

                                 
 (.ٖٖ/ٖٗ(, ٕبار األنوار: )ُّٔ/ٔ(, كسائل الشيعة للحر العاملي: )ّّٔ/ِالكايف للكليِب: ) (ُ)
 (.ِّْاآلداب ا٤بعنوية للصالة: )ص  (ِ)
 (.َّٔ/ِالكايف للكليِب: ) (ّ)
 (.ٖٗ/ِا٤بصدر السابق: ) (ْ)
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)اإلمامي( في كتابو مدخؿ التفسير: "المعركؼ بيف الشيعة  (ُ)ييكؿ محمد الفاضؿ المنكرني

ىك منيكؿ غير متكاترة، بؿ ىي بيف ما ىك اجتياد مف اليارئ كبيف ما  -اليراءات  – اإلمامية أنيا
 .(ِ)بخبر آحاد"

)اإلمامي(: "ىذا كحيث قد جرت اليراءة الخارجية عمى طبؽ ىذه اليراءات  (ّ)ييكؿ الخكئي

كم عن السبع لككنيا معركفة مشيكرة، ظٌف بعض الجيبلء أٌنيا المعنى بيكلو  و: أٌف عمى ما ري
كيت  كىذا كما ترل غمط فاحش، فإٌف أصؿ الركاية اليرآف نزؿ عمى سبعة أحرؼ، نما ري لـ تثبت، كا 

عمى  ، بؿ ىي منحكلة مجعكلة كما نص الصادؽ -ييصد أىؿ السنة  –مف طريؽ العامة 
 .(ْ)تكذيبيا بيكلو: كذبكا أعداء اهلل نزؿ عمى حرؼ كاحد"

ييكؿ البحراني )اإلمامي( في الحدائؽ الناضرة: "كليس بالبعيد أٌف ىذه اليراءة كغيرىا مف 
 .(ٓ)عزيز، لثبكت التغيير كالتبديؿ فيو عندنا زيادة كنيصاننا"المحدثات في اليرآف ال

إعبلـ الخمؼ بمف قاؿ بتحريؼ اليرآف مف أعبلـ ككتب أحد معاصرييـ كتابنا أسماه: )
( ذكر فيو: "ليس لمشرع أدنى مدخمية في تمؾ اليراءات سكاء في نشأتيا أك في استمرارىا السمؼ
 يو تغميظ شديد عمى مف يثبت اليراءات السبع.. ثـ ذكر كبلمنا طكيبلن ف(ٔ)كبيائيا"

                                 
ق(: كيلد ٗبدينة قم كتيويف فيها, عضو يف ٦بلس خرباء القيادة بعد الثورة ُِْٖ -ىػ  ٧َُّٓبمد الفاضل اللنكراين ) (ُ)

)شبكة كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة:  .اإليرانية, كرأس ٦بلس اإلدارة يف ا٢بوزة العلمية بقم مدة تزيد عن عشر سنوات
 (./٧ae.wikipedia.org/wikwبمد_فاضل_اللنكراين

 (.ُٕٓ)ص  .قدًن حسْب الصارايافد الفاضل اللنكراين, ٙبقيق كنشر مركز فقو األئمة األطهار, تمدخل التفسّب تأليف ٧بم (ِ)
ـ(: مرجع دين شيعي إيراين ُِٗٗ -ـ ُٖٗٗأبو القاسم بن علي أكرب بن ىاشم تاج الدين ا٤بوسوم ا٣بوئي ) (ّ)

ة يف أشد مراحلها حساسية. )شبكة كيكيبيديا سابق, كاف يَبأس ا٢بوزة العلمية ٗبدينة النجف بالعراؽ, ترأس ا٢بوزة العلمي
 (./ae.wikipedia.org/wikwأبو_القاسم_ا٣بوئيا٤بوسوعة ا٢برة: 

كجردم, (ْ) مؤسسة إحياء  ا٤بستند يف شرح العركة الوثقى, تقريرنا ألٕباث أبو القاسم ا٤بوسوم ا٣بوئي, تأليف مرتضى الربي
 (.َْْ/ُْ) .آثار اإلماـ ا٣بوئي

يف أحكاـ العَبة الطاىرة, تأليف يوسف البحراين, حققو كعٌلق عليو ٧بمد تقي اإليركاين, مؤسسة  اضرةا٢بدائق الن (ٓ)
 (.ِٖٗ/ِ) .قم –النشر اإلسالمي 

إعالـ ا٣بلف ٗبن قاؿ بتحريف القرآف من أعالـ السلف, تأليف أبو عمر صادؽ العالئي, موقع شبكة الشيعة العا٤بية  (ٔ)
http://shiaweb.org/books/tahrif/index.html.  ص(َّّ.) 

http://shiaweb.org/books/tahrif/index.html
http://shiaweb.org/books/tahrif/index.html
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ىذه بعض نصكص اإلمامية في إنكار اليراءات اليرآنية، بؿ كنيؿ بعضيـ إجماعيـ عمى 
، ككما ىي العادة تناقضات اإلمامية ال تنتيي، ذلؾ مستدليف بركايات منسكبة آلؿ بيت النبي 

 فيد ثبت عندىـ ما ينيض زعميـ السابؽ، كمف ذلؾ:

اليرآف ليس عمى  ا مفكأنا أستمع حركفن  عمى أبي عبد اهلل بف سممة قاؿ: قرأ رجؿ عف سالـ
 .(ُ)"حتى ييـك اليائـ عف ىذه اليراءة اقرأ كما ييرأ الناس ؼ  كي ": اؿ أبك عبد اهلل، فيما ييرؤىا الناس

عمت فداؾ إنا نسمع اآليات في : جي أبي الحسف قاؿ: قمت لوكعف بعض أصحاب اإلماـ 
، اقرؤكا  نحسف أف نيرأىا كما بمغنا عنكـ، فيؿ نأثـ؟ فياؿ: اليس ىي عندنا كما نسمعيا كالاليرآف ل

 .(ِ)"كما تعممتـ فسيجيئكـ مف يعممكـ

كليد حاكؿ عمماء اإلمامية تأكيؿ ىذه األخبار كحمميا عمى مرادىـ، كتدكر تأكيبلتيـ بيف 
 اليكؿ بالتيية أك اليدنة.

ىذه الركايات عمى التيية، ييكؿ البحراني معمينا عمى  فكثير مف عمماء اإلمامية حممكا
حديث: )إٌف اهلل يأمرؾ أف تيرأ اليرآف عمى سبعة أحرؼ(: "فيذا الخبر بظاىره مناؼو لما دلت عميو 

 .(ّ)"والحمل عمى التقية أقرب فيواألخبار 

اليدنة ذىب بعض عمماء اإلمامية إلى أٌف سماح األئمة ألتباعيـ تعمـ اليراءات مف باب ك 
: "كيجب أف ييرأ بأحد اليراءات الميٌدعى (ْ)البحراني مف العصفكر يكالتيدئة مع مخالفييـ، ييكؿ حس

ف كان ىي اليراءة المنزلة األصمية الثابتة عف  تتكاترىا الميبكلة عندىـ كال يجكز أف ييرأ بغيرىا كا 
مر منيـ عمييـ السبلـ باليراءة كليذا أتى األ زمان ىدنة وتقيةألف الزماف  ؛أىؿ الذكر عمييـ السبلـ

 .(ٓ)كما ييرأ الناس حتى يأتيكـ مف يعممكـ"

                                 
 (.ٖٖ/ٖٗ(, ٕبار األنوار: )ُّٔ/ٔ(, كسائل الشيعة للحر العاملي: )ّّٔ/ِالكايف للكليِب: ) (ُ)
 (.ُّٔ/ٔ(, كسائل الشيعة: )ُٗٔ/ِالكايف للكليِب: ) (ِ)
 (.ٗٗ/ٖا٢بدائق الناضرة: ) (ّ)
من أىل , : فقيو إمامي باحثىػ(ُُِٔ)ت  حسْب بن ٧بمد بن أٞبد ابن عصفور الدرازم الشاخورم البحراين (ْ)

 .(ِٕٓ/ِ. )األعالـ للزركلي: البحرين, من قرية )الشاخورة( قتل يف معركة بالبحرين
 (.ُٔٓ)ص  ., مكتبة مرعشياينحسْب بن ٧بمد بن اٞبد العصفورم البحر , تأليف الفتاكل ا٢بسينية يف العلـو احملمدية (ٓ)
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ف األئمة عمييـ السبلـ بمعنى عف كاف مرادىـ تكاترىا إ: ")اإلمامي( (ُ)ييكؿ اليميك 

تيا كالعمؿ عمى ميتضاىا فيذا ىك الذم يمكف أف يدعى معمكميتيا مف الشارع ألمرىـ ءتجكيزىـ قرا
وىذا ال ينافي عدم عممية صدورىا عن الناس كتيريرىـ ألصحابيـ عمى ذلؾ  أير ة اليرآف كما يءبيرا

بذلؾ كالسككت عما سكاه أكفؽ  كاإلذعاف ووقوع الزيادة والنقصان فيوصمى اهلل عميو كآلو  النبي
 .(ِ)"بطريية االحتياط

تأكلكف أٌم ا سبؽ تبٌيف أٌف الشيعة اإلمامية حريصكف جدنا عمى إنكار اليراءات اليرآنية كيممٌ 
 ركاية تخالؼ ذلؾ، كال شؾ أف ىذا اإلصرار عمى إنكار اليراءات كاف لو أىداؼ كمآرب أخرل.

فمف الكاضح أٌف إثبات اليراءات اليرآنية ييدـ أصبلن ميمنا مف أصكؿ اإلمامية، كىك 
كاتر اليرآف اعتيادىـ بكقكع التحريؼ في اليرآف الكريـ، فاليراءات اليرآنية أحد األدلة الدامغة عمى ت

كسبلمتو مف التحريؼ كاستحالة الدٌس عميو أك الحذؼ منو، فما كاف مف الشيعة اإلمامية كمنيـ 
 الخميني إال إنكار ىذه اليراءات؛ كي ال تككف حجة عمييـ في إثبات صحة أصؿ اليرآف الكريـ.

إف مي(: "كقد صٌرح بعض عممائيـ سبب إنكارىـ اليراءات، ييكؿ نعمة اهلل الجزائرم )اإلما
عف الكحي اإلليي كككف الكؿ قد نزؿ بو الركح األميف يفضي  -ييصد اليراءات  –تسميـ تكاترىا 

ا إلى طرح األخبار المستفيضة بؿ المتكاترة الدالة بصريحيا عمى كقكع التحريؼ في اليرآف كبلمن 
عرابن  كمادةن   .(ّ)"ديؽ بيا، مع أف أصحابنا رضكاف اهلل عمييـ قد أطبيكا عمى صحتيا كالتصاكا 

ا استفاضة  -ييصد تكاتر اليراءات  –كييكؿ البحراني )اإلمامي(: "كمما يدفع ما ادعكه  أيضن
األخبار بالتغيير كالتبديؿ في جممة مف اآليات مف كممة أخرل زيادة عمى األخبار المتكاثرة بكقكع 

 .(ْ)متأخريف"النيص في اليرآف كالحذؼ منو كما ىك مذىب جممة مف مشايخنا المتيدميف كال

مما سبؽ تبٌيف أٌف إنكار اليراءات عند اإلمامية لـ ييـ عمى مستند شرعي أك عيمي، إف ىي 

                                 
أصلو من  ,يلقب با٤بّبزا القمي اإلمامية,: فقيو, من علماء (ق ُُِّ - َُُٓ) أبو القاسم بن ٧بمد حسْب القمي (ُ)

 .(ُّٖ/ٓ. )األعالـ للزركلي: ككفاتو بقم ,بلدة رشت بايراف, كمولده يف قرية من توابع قم
 (.َْٔ)ص  .ىػُّٖٕطهراف,  –, ا٤بكتبة العلمية اإلسالمية سم القميقوانْب األصوؿ, تأليف ا٤بّبزا أبو القا (ِ)
 (.ّٖٓ-ّٕٓ/ِلبناف. ) –األنوار النعمانية, تأليف نعمة اهلل ا١بزائرم, منشورات مؤسسة األعظمي للمطبوعات, بّبكت  (ّ)
 (.َُِ/ٖا٢بدائق الناضرة: ) (ْ)
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 .[ٕٓمريـ: ] چۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې     ىچ : إال أىكاء كضبلالت، كقد قاؿ اهلل 

 ي:مناقشة كالم الخمين 

 يمكف إجماؿ رأم الخميني في اليراءات اليرآنية في ثبلثة أمكر:

 إنكاره اليراءات اليرآنية كتكاترىا. األمر األول:

 اعتياده كقكع التعارض كالتناقض بيف اليراءات. األمر الثاني:

 اتياـ أىؿ السنة باختراع اليراءات. األمر الثالث:

 كفيما يمي نبٌيف خطأ الخميني فيما ذىب إليو كبياف الحؽ في ذلؾ:

 القرآنية وتواترىا. أواًل: مناقشة الخميني في إنكاره القراءات

كصؼ الخميني اليراءات اليرآنية بالخرافات كبالظممات بعضيا فكؽ بعض، كعٌنؼ كؿ مف 
يؤمف بيا كدعا إلييا كعمؿ بيا، كزعـ أٌف النصكص التي تثبت األحرؼ أك اليراءات مكضكعة 

لصحة، كبياف كمدسكسة، كقد سبؽ نيؿ كبلمو بتمامو الذم ال مستند لو فيو البتة كال أساس لو مف ا

 ذلؾ مف كجييف:

، فيد تتبع العمماء كالمحدثكف طرؽى : ثبكت األحرؼ كاليراءات عف النبي األولالوجو 

 أحاديث األحرؼ كاليراءات فبمغت حد التكاتر.

قد تتبعت طرؽ ىذا الحديث في جزء مفرد جمعتو في ك : " ييكؿ اإلماـ ابف الجزرم
كأبي  ف بف عكؼكعبد الرحم كىشاـ بف حكيـ بف حزاـ عمر بف الخطاب فركيناه مف حديث ،ذلؾ

كأبي سعيد  كعبد اهلل بف عباس كأبي ىريرة كمعاذ بف جبؿ كعبد اهلل بف مسعكد بف كعب
كسمرة بف  كأنس بف مالؾ كزيد بف أرقـ كعمرك بف العاص كأبي بكرة كحذيفة بف اليماف الخدرم

كىل ،  كأـ أيكب األنصارية كأبي طمحة األنصارم كأبي جييـ كعمر بف أبي سممة جندب كىرى
ٍكًصًميُّ ًفي مي  اًفظي أىبيك يىٍعمىى اٍلمى ف افى اٍلحى مىى اٍلًمٍنبىرً قىاؿى يى ٍسنىًدًه اٍلكىًبيًر أىف  عيٍثمىافى ٍبفى عى : ٍكمنا كىىيكى عى

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كي ": قىاؿى  أىٍذكيري أىف  رىجيبلى سىًمعى الن ًبي   ـى ًإف  اٍلييٍرآفى أيٍنًزؿى عى  "،مُّيىا شىاؼو كىاؼو لىم ا قىا
مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كيمُّيىا شىاؼو ": قىاؿى  فىشىًيديكا أىف  رىسيكؿى الم ًو  ْواَفَقاُموا َحتَّى َلْم ُيْحصَ  أيٍنًزؿى اٍلييٍرآفي عى
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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: كىأىنىا أىٍشيىدي مىعىييـٍ فىيىاؿى عيٍثمىافي  "كىاؼو 
(ُ)"(ِ). 

 : تكاتر اليراءات مف تكاتر اليرآف.الثانيالوجو 

لميرآف الكريـ أنو نييؿ  لتبديؿ، كمف ًحفظ اهلل اليرآف الكريـ مف التغيير كا قد حفظ اهلل 
 إلينا بالتكاتر كما نزؿ، ككما سبؽ فيد نزؿ اليرآف الكريـ عمى سبعة أحرؼ كميا عمميا النبي 

أصحابو كبينيا ليـ، رحمةن بيـ كتسييبلن عمييـ، فحفظي ىذه اليراءات ىي حفظ اليرآف نفسو، كمف 

 نفي التكاتر عف اليرآف، كىذا محاؿ.زعـ عدـ تكاتر اليراءات ال بد أف ي

قاؿ أصحابنا كغيرىـ تجكز اليراءة في الصبلة كغيرىا بكؿ : "ييكؿ اإلماـ النككم 
 ،ايا ليست قرآنن نٌ أل ؛بلة كال غيرىا باليراءة الشاذةكال تجكز اليراءة في الص ،كاحدة مف اليراءات السبع

السبع متواترة ىذا ىو الصواب الذى ال يعدل عنو وكل واحدة من  ،ال بالتكاترإاليرآف ال يثبت  فٌ إف

 .(ّ)"ومن قال غيره فغالط أو جاىل

فاليراءات اليرآنية تكاترىا مف تكاتر اليرآف، فاليرآف إنما نييؿ إلينا بالتكاتر عف طريييا، كليذا 

 أجمع األئمة األعبلـ المعتبركف عمى تكاترىا كالعمؿ بيا.

: "كاليراءات السبع متكاترة عند األئمة األربعة  (ْ)حيييكؿ تيي الديف أبك البياء الفتك 

                                 
سىمَّ. )٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد, تأليف نور الدين علي بن أيب بكر مع الزكائد, كقاؿ: فيو راكو مل يي ذكره ا٥بيثمي يف ٦ب (ُ)

بغية الباحث عن زكائد مسند ا٢بارث ) :(, كأخرجو ا٥بيثمي أيضنا يفُّٔ/ٕ) (.ىػُُِْبّبكت,  –ا٥بيثمي, دار الفكر 
دينة ا٤بنورة, الطبعة األكىل, ا٤ب –بن أيب أسامة, ٙبقيق د. حسْب أٞبد صاحل الباكرم, مركز خدمة السنة كالسّبة النبوية 

(, كقاؿ ٧بقق الكتاب يف ا٢باشية: ا٢بديث لو شاىد ركاه البخارم عن عمر بن ّْٕ/ِ. )(ـُِٗٗ -ىػ ُُّْ
 كا ما تيسر منو".القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤ ا٣بطاب كلفظو: "إٌف ىذا 

 (.ُِ/ُ) :النشر يف القراءات العشر (ِ)
شّبازم, تأليف اإلماـ أيب زكريا ٧بي الدين بن شرؼ النوكم, حققو كعلق عليو ٧بمد ٪بيب اَّموع شرح ا٤بهذب لل (ّ)

 (.ّٗٓ-ّٖٓ/ّجدة. ) –ا٤بطيعي, مكتبة اإلرشاد 
ق(: فقيو حنبلي  ِٕٗ - ٖٖٗ) , تقي الدين أبو البقاء, الشهّب بابن النجارد بن أٞبد بن عبد العزيز الفتوحي٧بم (ْ)

ا أحلى منطقن مصرم, من القضاة. قاؿ الشع ا منو كال راين: صحبتو أربعْب سنة فما رأيت عليو شيئنا يشينو, كما رأيت أحدن
 .(ٔ/ٔاألعالـ للزركلي: )أكثر أدبنا مع جليسو. 
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 .(ُ)كغيرىـ مف عمماء السنة"

كقد تكسع اإلماـ ابف الجزرم في ىذا الباب كذكر مسائؿ ميمة في تكاتر اليراءات في 
 مطمع كتابو النشر، كاستفاض في ذلؾ فجزاه اهلل خير الجزاء.

 ارض والتناقض بين القراءات.ثانًيا: مناقشة الخميني في اعتقاده وقوع التع

إٌف ىذه الشبية لـ تكف شبية اإلمامية فحسب، بؿ شاركيـ في ذلؾ المستشرقكف مف 
المبلحدة كالشيكعييف كأعداء اإلسبلـ، أرادكا مف ذلؾ نسؼ أصؿ الديف كأساس التشريع كمصدر 

اب، ييكؿ اهلل أسمى مف يككف محؿ تناقض كاضطر  المسمميف، كلكنيـ خابكا كخسركا، فكتاب اهلل 

 [.ِٖالنساء: ] چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  چ  چچ تعالى: 

 والرد عمى ىذا االّدعاء يكون من عدة وجوه, منيا:

، كقد نييمت إلينا بالتكاتر كما سمؼ، إٌف اليراءات اليرآنية مف عند اهلل  الوجو األول:
و اتياـه هلل رب العالميف بالخطأ كعدـ اليدرة عمى تيسير كاعتياد كقكع التناقض بينيا ىك في حيييت

 اليرآف لمناس، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

 االختبلؼ بيف اليراءات اختبلؼ تنٌكع كتغاير ال اختبلؼ تضاد كتناقض. الوجو الثاني:

حييية اختبلؼ ىذه السبعة األحرؼ المنصكص  أما: "ييكؿ اإلماـ ابف الجزرم 

ال  ،االختبلؼ المشار إليو في ذلؾ اختبلؼ تنكع كتغاير فإفٌ ، كفائدتو مف النبي عمييا 

چ  چ  چ : قىاؿى تىعىالىى ،ىذا محاؿ أف يككف في كبلـ اهلل تعالى فإفٌ ، اختبلؼ تضاد كتناقض

كقد تدبرنا اختبلؼ   [.ِٖالنساء: ] چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ
 :الثاني حد،اختبلؼ المفظ كالمعنى كا :أحدىا ،كجدناىا ال تخمك مف ثبلثة أحكاؿفاليراءات كميا 
ا مع امتناع جكاز اختبلفيما جميعن  :ا مع جكاز اجتماعيما في شيء كاحد، الثالثاختبلفيما جميعن 

 .، بؿ يتفياف مف كجو آخر ال ييتضي التضادكاحد اجتماعيما في شيء

                                 
سمى ٗبختصر التحرير, أك ا٤بخترب ا٤ببتكر شرح ا٤بختصر يف أصوؿ الفقو, تأليف العالمة ٧بمد بن شرح الكوكب ا٤بنّب ا٤ب (ُ)

 -ىػ ُُّْد. نزيو ٞبٌاد, مكتبة العبيكاف,  –ا٢بنبلي ا٤بعركؼ بابن النجار, ٙبقيق د. ٧بمد الزحيلي أٞبد الفتوحي 
 (.ُِٕ/ِـ. )ُّٗٗ
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رى  فأما األكؿ فكاالختبلؼ في يىٍحسىبي )الصٍّ دًٍّه كىاٍلييديًس كى ييؤى ـٍ كى مىٍيًي مما ييطمؽ  كنحك ذلؾ( اطى كىعى
ًمًؾ(  كأما الثاني فنحك أنو لغات فيط، عميو مى اًلًؾ، كى مراد في اليراءتيف ىك اهلل ال ألفٌ ؛ في الفاتحة)مى
ظىنُّكا أىن ييـٍ قىدٍ ) ... كأٌما الثالث فنحك؛ ألنو مالؾ يكـ الديف كممكوتعالى  ...بالتشديد كالتخفيؼبيكا( كيذً  كى

: كتكىـ المرسؿ كتييف الرسؿ أف قكميـ قد كذبكىـ، ككجو التخفيؼ ( فالمعنىبكاكذفأما كجو تشديد )
 ...ذبكىـ فيما أخبركىـ بوإلييـ أف الرسؿ قد ك

ـ ه كلز ا مف األمة ردٌ ، كلـ يسع أحدن مف ذلؾ فيد كجب قبكلو ككؿ ما صح عف النبي 
فٌ اإليماف بو  ،، إذ كؿ قراءة منيا مع األخرل بمنزلة اآلية مع اآليةو منزؿ مف عند اهلل مٌ ك ، كا 

، كال يجكز ترؾ مكجب إحداىما ا كعمبلن كاتباع ما تضمنتو مف المعنى عممن  ،يجب اإليماف بيا كميا
 .(ُ)"ذلؾ تعارض ا أفٌ ألجؿ األخرل ظنًّ 

العبؽى الجميؿ مف خبلؿ  إٌف حييية االختبلؼ في اليراءات ىي حييية تيضفي عمى اليرآف
 دالالت متنكعة كمعافو شاممة في كممة كاحدة، كىذا الشمكؿ إعجاز كبير لمٍف تفٌكر كتٌدبر.

 : الفائدة مف اختبلؼ اليراءات.الوجو الثالث

الحكـ العظيمة في تعدد األحرؼ كاليراءات، كقد سبر بعضيا الكثير مف أىؿ  إٌف هلل 
 العمـ كالفضؿ.

كمعنى ذلؾ أف نزكؿ اليرآف عمى سبعة أحرؼ ال يمـز منو تناقض : "ييكؿ الزرقاني 
بؿ  ،و كتعاليمو كمراميو بعضيا مع بعضكال تخاذؿ كال تضاد كال تدافع بيف مدلكالت اليرآف كمعاني

اليرآف كمو سمسمة كاحدة متصمة الحميات محكمة السكر كاآليات متآخذة المبادئ كالغايات ميما 
 .(ِ)"ما تنكعت فنكف أدائوتعددت طرؽ قراءتو كمي

كمف ىذه بعض فكائد اختبلؼ اليراءات كتنكعيا،  ابف الجزرم  كقد ذكر اإلماـ
 :الفكائد

 ما في ذلؾ مف نياية الببلغة ككماؿ اإلعجاز كغاية االختصار كجماؿ اإليجاز.  -ُ

                                 
 (.ِٓ-ْٗ/ُالنشر يف القراءات العشر: ) (ُ)
 (.ُْٓ/ُمناىل العرفاف: ) (ِ)
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، إذ ىك مع كثرة ىذا االختبلؼ كتنكعو اضح الداللةما في ذلؾ مف عظيـ البرىاف كك   -ِ
 .تضاد كال تناقض كال تخالؼ يتطرؽ إليولـ 

 . سيكلة حفظو كتيسير نيمو عمى ىذه األمة -ّ

عظاـ أجكر ىذه األمة مف حيث إنيـ يفرغكف جيدىـ ليبمغكا قصدىـ في تتبع معاني  -ْ
 .الحكـ كاألحكاـ مف داللة كؿ لفظ ذلؾ كاستنباط

ربيـ ىذا ، مف حيث تميييـ كتاب ه األمة كشرفيا عمى سائر األمـبياف فضؿ ىذ  -ٓ
 .التميي

، مف ميمة الجسيمة ليذه األمة الشريفة، كالنعمة الجخره اهلل مف المنيبة العظيمةما ادٌ   -ٔ
 .إسنادىا كتاب ربيا

بأكفى البياف  كصيانة كبلمو المنزؿ ،ظيكر سر اهلل في تكليو حفظ كتابو العزيز  -ٕ
 .(ُ)كالتمييز

 القراءات. اتيامو أىل السنة باختراعثالثًا: مناقشة الخميني في 

يحاكؿ الخميني تمفيؽ تيمة جديدة إلى أىؿ السنة، كىي اختراع كدٌس اليراءات عمى األمة 
اإلسبلمية، كىذا ديدف اإلمامية، فالخميني مف قبؿي اتيـ أىؿ السنة بتحريؼ اليرآف الكريـ؛ كي يككف 

أصؿ اليراءات إلى  ذلؾ مبررنا لعييدتيـ في تحريؼ اليرآف، كىا ىك يجدد طرييتو مرةن أخرل كينسب
ا في تمؾ األعصار، "أىؿ السنة كاصفنا إياىـ:  فتح كؿ دكة لتركيج كظٌني أٌف سكؽ اليراءة كاف رائجن

 .(ِ)"اعوتم

ا مف الدنيا  ـى اليراءات سكقنا يرتع فيو حفظة اليرآف كميرئيو؛ كي ينالكا عىرىضن فيك يرل عم
 قميؿ!! كبياف بطبلف ىذا االتياـ مف عدة كجكه، منيا:

 استحالة تكاطؤ كؿ المسمميف عمى الكذب. الوجو األول:

فيد ثبت كما ذكرنا تناقؿ ىذه اليراءات عف األعداد الكبيرة جيبلن بعد جيؿ، كلـ نرى مف أنكر 

                                 
 باختصار. (.ْٓ-ِٓ/ُالنشر يف القراءات العشر: )انظر  (ُ)
 (.ُّْ/ُ) كتاب الطهارة للخميِب: (ِ)
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ذلؾ غير الركافض في عصكر متأخرة عف زمف اليركف الفاضمة، كلك كانت اليراءات دسيسة عمى 
السككت كعمى رأسيـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي  المسمميف لما جاز ألئمة آؿ بيت النبي 
 .طالب ككلديو اإلماميف الحسف كالحسيف

 : تناقض الشيعة اإلمامية في ذلؾ.الوجو الثاني

فمف العجيب أٌنيـ يتناقضكف في ىذه المسألة بشكؿ كاضح كحجتيـ في ذلؾ )التيية(، فيـ 
ـ باألخذ عنيـ كتعمـ اليراءات منيـ، كما يتيمكف أىؿ السنة باختراع اليراءات ثـ ينصحكف أتباعي

سبؽ، كفي ىذا دليؿ كاضح عمى أٌف ىذه اليراءات حٌؽ مطمؽ فبل يمكف إلماـ أف ينصح أتباعو 
 بتعمـ قرآف باطؿ بيراءات باطمة ميما كانت األسباب.

ـي أىًؿ السنة مساكمةه مف الشيعة مف أجؿ غٌض الطرؼ عف قرآنيـ.الوجو الثالث  : اتيا

ما ليس منو؛ كي  ع لكتب التفسير عند اإلمامية سيجد أنيـ يدسكف في كتاب اهلل فالمتتب
يككف ليـ حجة في إثبات عيائدىـ الباطمة، فكاف اتياميـ ألىؿ السنة بمثابة مساكمة، لكي يسكت 

 أىؿ السنة عمى دسائسيـ باعتبارىا في زعميـ مف اليراءات. كمف أمثمة ذلؾ:

 [:َُُآؿ عمراف: ] چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چتعالى:  ييكؿ العياشي في تفسير قكلو

 .(ُ): "في قراءة عمي: كنتـ خير أئمة أيخرجت لمناس""عف أبي عبد اهلل 

 گ گ       گ ک ک ک ک ڑ ڑ چكييكؿ الطبرسي في تفسير قكلو تعالى: 

 .(ِ)[: "كفي قراءة أىؿ البيت: كآؿ محمد عمى العالميف"ّّآؿ عمراف: ] چ ڳ گ

إلمامية مميئة بمثؿ ىذه االفتراءات العظيمة، في محاكلةو منيـ لتحريؼ ككتب التفسير عند ا
 اليرآف الكريـ تحت غطاء اليراءات التي ينكركنيا!!

 المسألة الثانية: عقيدة الخميني في تجويد القرآن الكريم.

 :طرح كالم الخميني 

غفمة عف معاني يرل الخميني أٌف زيادة االىتماـ بأحكاـ تجكيد اليرآف الكريـ يؤدم إلى ال
                                 

 (.ُٓٗ/ُالربىاف يف تفسّب القرآف: ) (ُ)
 (.ُْْ/ِ: )التبياف يف تفسّب القرآف (ِ)
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إلى تغيير صكرة اليرآف الحيييية، ييكؿ الخميني:  –في حٌد زعمو  –اليرآف الكريـ، بؿ كيؤدم 
كليس اليدؼ مف اآلداب ما ىك المعركؼ لدل بعض الييٌراء مف االىتماـ البالغ بمخارج األلفاظ، "

بر فييا، إبطاؿ التجكيد كأداء الحركؼ، ىذا االىتماـ الباعث مضافان إلى الغفمة عف المعاني كالتد
فإن كثيرًا من الكممات القرآنية نتيجة مثل ىذا التجويد, تفقد صورتيا الخاّلبة بعض األحياف، 

عتبر إف ىذا يي  ،األصيمة, وتتحول إلى صورة أخرى, ذات صورة ومادة تختمف عما أرادىا اهلل تعالى
 .(ُ)"ألفاظ اليرآفاإلنساف المؤمف إلى آخر عمره ب يمف مكائد الشيطاف حيث يمتي

إٌف ىذا الكبلـ يسيء بصكرة مباشرة إلى عمـ التجكيد، كفي الحييية كبلـ الخميني السابؽ 
ا في إنكار عمـ التجكيد، إال أٌنني كقفت عمى كبلـ لو يىحمؿ  بالرغـ مف إساءتو إال أٌنو ليس صريحن

كليا كسائر راءة(: "تحت طياتو حييية مكقفو، فييكؿ الخميني تحت عنكاف )في بعض أسرار الي
ؾ كنحف نشير إلييا بطريؽ أجزاء الصبلة مراتب كميامات حسب ميامات أىؿ العبادة كالسمك 

 : اإلجماؿ

األكؿ: قراءة العامة كأصميا تجكيد الصكرة كتصحيحيا ككماليا التفكر في المعاني كالمفاىيـ 
 العرفية.

ليي في اليمب بيدر قكة الثاني: قراءة الخاصة كىي إحضار حيائؽ لطائؼ الكبلـ اإل
 .(ِ)...."البرىاف أك كماؿ العرفاف.

كمف المعمكـ أٌف الشيعة اإلمامية يطميكف عمى أىؿ السنة: العامة، ييكؿ محسف األميف 
)اإلمامي(: "الخاصة كىذا ييطميو أصحابنا عمى أنفسيـ ميابؿ العامة الذيف ييسٌمكف بأىؿ السنة 

 .(ّ)كالجماعة"

كزننا لعمـ التجكيد فنسبو إلى أىؿ السنة، كجعمو أدنى مراتب قراءة إٌف الخميني ال يرل 
اليرآف الكريـ، بؿ كلـ ينسب الخميني ىذا العمـ الشريؼ إلى الشيعة اإلمامية، كىذا دليؿ عمى عدـ 

 اعتبار ىذا العمـ الشريؼ كاالستخفاؼ بو.

                                 
 (.ّْٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ُُٕسر الصالة: )ص  (ِ)
 (.ُِ/ُ): أعياف الشيعة (ّ)



121 

 

 .موقف الشيعة اإلمامية من تجويد القرآن الكريم 

اء تبٌيف أف مسألة تجكيد اليرآف الكريـ مف المسائؿ المختمؼ فييا بيف بعد البحث كاالستير 
كتاب عمى الكجو الكاجب قراءة ال: ")اإلمامي( (ُ)عمماء الشيعة اإلمامية، ييكؿ مصطفى الخميني

، كال تجب مراعاة الكماالت كالمحسنات الميررة في عمـ التجكيد، فإنو ربما الصحيح عند العرب
يظير عن بعض األعالم أن كربما  ،لمخركج عما تعارؼ بينيـ الخمؿ في اليراءة،يكرث المبلؿ، بؿ ك 

، كىي في ئفة خاصة كانكا يطمبكف بو المعاش، عف طاحديث عمم التجويد من االختراعات المتأخرة
 .(ِ)". كاهلل العالـيية دكة أسست عمى الباطؿ كالعاطؿ، كال كاقعية لوالحي

 ؼ بعمـ التجكيد، كىك إلى إنكاره أقرب مف تيريره.كخبلصة اليكؿ أٌف الخميني يستخ

 :مناقشة كالم الخميني 

 ، فإٌف فضؿ كبلـ اهلل إٌف عمـ التجكيد مف أشرؼ العمكـ كأفضميا لتعميو بكبلـ اهلل 
 .(ّ)عمى سائر الكبلـ كفضؿ اهلل عمى خميو

عالى: بو كحث عميو، قاؿ ت ككيؼ ال يككف لعمـ التجكيد فضؿ كشرؼ كقد أمر اهلل 

. كبالرجكع إلى كتب التفسير نجد أٌف األئمة مطبييف عمى أٌف [ْالمزمؿ: ] چٿ  ٿ    ٿ چ
 المراد مف الترتيؿ: التجكيد.

: "كال خبلؼ بيف العمماء أٌف قراءة اليرآف بالترتيؿ (ْ)الصابكنيييكؿ الشيخ محمد عمي 

ظيار المي  .(ٓ)اطع حسب المطمكب"بمعنى التجكيد، كىك تبييف الحركؼ، كتحسيف المخارج، كا 

                                 
, ا٤بوسوم ا٣بميِب ىو ابن عم الزعيم اإليراين ركح اهلل, من علماء الشيعة اإلماميةىػ ( ُّٕٗمصطفى ا٣بميِب )ت  (ُ)

 (.ّٖٓص : )تكملة معجم ا٤بؤلفْب قيتل يف النجف, كقامت ا٤بظاىرات, كأجرب ا٣بميِب على إثرىا ٤بغادرة العراؽ.
تفسّب القرآف الكرًن أك مفتاح أحسن ا٣بزائن اإل٥بية, تأليف مصطفى ا٣بميِب, مطبعة مؤسسة العركج, الطبعة األكىل  (ِ)

 (.ُُْ/ُىػ. ) ُُْٖ
الدماـ, الطبعة الرابعة,  –عباد الرٞبن لتحقيق ٘بويد القرآف, تأليف ٧بمد بن شحادة الغوؿ, دار ابن القيم  بغية (ّ)

 (.ُٖـ. )ص ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ
ـ, أشعرم االعتقاد, من أساتذة كلية الشرعية ٗبكة ٧َُّٗبمد علي الصابوين, سورم ا١بنسية, من مواليد حلب عاـ  (ْ)

 (./٧ae.wikipedia.org/wikwبمد_علي_الصابوينا٤بوسوعة ا٢برة: ا٤بكرمة. )شبكة كيكيبيديا 
ركائع البياف تفسّب آيات األحكاـ, تأليف ٧بمد علي الصابوين, مكتبة الغزايل كمؤسسة مناىل العرفاف, الطبعة الثالثة,  (ٓ)

 (.ِٖٔ/ِـ. )َُٖٗ -ىػ ََُْ
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جاء في البحر المديد في تفسير اآلية: "أم: اقرأه عمى تؤدة كتبييف حركؼو ترتيبلن بميغنا 
بحيث يتمكف السامع مف عٌدىا ... كترتيؿ اليرآف كاجب، فمف لـ يرتمو فيك آثـ، إذا أخٌؿ بشيء مف 

 .(ُ)أداء التجكيد، كترؾ اإلشباع أك غيره"

طائفة مف خميو شٌرفيـ بحفظ كتابو، كتبلكتو حٌؽ تبلكتو، ييكؿ عمى  كليد أثنى اهلل 

. قاؿ اإلماـ [ُُِالبيرة: ] چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچتعالى: 

 .(ِ): "ييرؤكنو حؽ قراءتو"الشككاني 

 كجاء في السنة ما يدؿ عمى فضؿ ىذا العمـ ككجكبو:

تٍٍّؿ اًحًب اٍلييٍرآفً يييىاؿي ًلصى : "قاؿ رسكؿ اهلل  عف عبد اهلل بف عمرك  : اٍقرىٍأ كىاٍرتىًؽ كىرى
ا تٍّؿي في الدٍُّنيىا كىمى ؤيىىاكيٍنتى تيرى ٍنًزلىتىؾى ًعٍندى آًخًر آية تىٍيرى  .(ّ)"، فىإف  مى

جاء في عكف المعبكد: "كما كنت ترتؿ: أم في قراءتؾ كفيو إشارة إلى أٌف الجزاء عمى كفؽ 
 .(ْ)تجكيد الحركؼ كمعرفة الكقكؼ..." األعماؿ كمٌية ككيفية. في الدنيا: مف

؟ فياؿ: "كىافى يىميدُّ مىدًّا"عىٍف ًقرىاءىًة الن ًبيٍّ  قاؿ: سىأىٍلتي أىنىسنا  كعف قتادة 
(ٓ). 

ڻ  ڻ   ڻ   چ :أى رى يى فى  ،بلن جى رى  الييٍرآفى  لءي رً يٍ يي أن وي كىافى  كعف ابف مسعكد 

ا يى كى أى رى قٍ أى  ؼى يٍ كى كى  :اؿى يى فى  . يُّ بً ا الن  يى يٍ نً أى رى قٍ ا أى ذى كى ا ىى مى  : كدو عي سٍ مى  في ابٍ  اؿى يى فى  ،ةن مى سى رٍ مي   چۀ  

اىى د  مى فى  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ   چا ييى نً أىرى قٍ أى  :اؿى قى  ؟فً مى حٍ الر   دً بٍ ا عى بى ا أى يى 
(ٔ). 

                                 
بّبكت, الطبعة الثانية,  –يسي, دار الكتب العلمية ٧بمد بن ا٤بهدم ا٢بسِب اإلدر  نالبحر ا٤بديد, تأليف أٞبد ب (ُ)

 (.ِْٗ/ٖـ. )ََِِ -ىػ ُِّْ
فتح القدير ا١بامع بْب فٌِب الركاية كالدراية من علم التفسّب, تأليف ٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين, اعتُب بو يوسف  (ِ)

 (.ِْٔ/ُ)ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕبّبكت, الطبعة الثالثة,  –الغوش, دار ا٤بعرفة 
 , كتاب فضائل القرآف,(, كالَبمذمْٕٓ/ُ: ), كتاب الوتر, باب استحباب الَبتيل يف القراءةأبو داكدأخرجو  (ّ)

 (.َِِْ/ُِٖ/ٓ(, كصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة: )ُٕٕ/ٓ: )ُٖ باب
 (.ّّٖ/ْ) :عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد (ْ)
 (.ُٓٗ/ٔ: )لقراءة, كتاب فضائل القرآف, باب مد اصحيح البخارم (ٓ)
ا٤بعجم الكبّب, للحافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين, حققو كخرج أحاديثو ٞبدم بن عبد اَّيد السلفي,  (ٔ)

(. كحسنو األلباين يف السلسلة ُّٕ/ٗ) ـ. ُّٖٗ -ىػ َُْْا٤بوصل, الطبعة الثانية,  –مكتبة العلـو كا٢بكم 
 (.ِِّٕ/ِٕٗ/ٓالصحيحة: )
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يٌدؿ عمى كجكب االلتزاـ بأحكاـ التجكيد، كاليكؿ بكجكب التطبيؽ  فإنكار ابف مسعكد 
جماع.العممي لمتبلكة م  حؿ اتفاؽ كا 

في شرحو عمى الجزرية: "اعمـ أٌف عمـ التجكيد ال خبلؼ في   (ُ)ييكؿ ابف غازم 

وقد ثبتت فرضيتو بالكتاب أٌنو فرض كفاية كالعمؿ بو فرض عمى كؿ مسمـ كمسممة مف المكمفيف 
جماع األمة  .(ِ)"والسنة وا 

 : كييكؿ اإلماـ ابف الجزرم 

 ٍتـه الىًزـي كىاألىٍخذي ًبالت ٍجًكيًد حى 
 

 
 

 َمْن َلْم ُيَجْوِد اْلُقَرآَن آِثمُ 
 ألىن وي ًبًو اإًللىوي أىٍنزىالى  

 
 

 
 

 كىىىكىذىا ًمٍنوي ًإلىٍينىا كىصىبلى 
 يةي التٍّبلىكىةً ا ًحمٍ كىىيكى أىٍيضن  

 
 

ًزينىةي األىدىاًء كىاٍلًيرىاءىةً   كى
(ّ) 

اؿ بمف أنكر ىذا العمـ الشريؼ؟ ىذا في حؽ مف قٌصر في تجكيد اليرآف كأىمؿ، فكيؼ الح 

 : (ْ)ييكؿ الشيخ أبك العز اليبلنسي

  تجكيد ذا اليرآفيا سائبلن 
 
 

 فخذ ىديت عف أكلي اإلتياف 
 
 

 تجكيده فرض كما الصبلة
 

 جاءت بذا األخبار كاآليات 
 وجاحد التجويد فيو كافر 

 
 فدع ىواه إنو لخاسر 
                                  

قارئ. لو )ٙبفة ( ق َُْٖ )تويف بعد م, زكى الدين, الشهّب بالسمنودا٤بصرم األنصارم غازمن عيسى بن منصور ب (ُ)
 .(َُّ/ٕ)األعالـ للزركلي:  الطالبْب يف ٘بويد كتاب رب العا٤بْب(

سعد,  ّْاية القوؿ ا٤بفيد يف علم التجويد, تأليف الشيخ ٧بمد مكي نصر ا١بريسي, علق عليو الشيخ طو عبد الرؤكؼ (ِ)
(. عن كتاب الدرر ا٤بنظمة البهية يف حل ألفاظ ُٖـ. )ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْالقاىرة, الطبعة األكىل,  –مكتبة الصفا 

ا٤بقدمة ا١بزرية, تأليف اإلماـ زكي الدين منصور بن عيسى بن غازم األنصارم ا٤بصرم, ٙبقيق فرغلي سيد عرباكم, 
 الشيخ للَباث. أكالدمكتبة 

مضبوطة كمطابقة على نسخة الشيخ  ةخ, لإلماـ ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف بن ا١بزرم, نسمنظومة ا١بزرية (ّ)
 (.ُُ-َُصفوت ٧بمود سامل ا٤بتصلة بالسند بالناظم, طباعة شعبة توعية ا١باليات بالزلفى. )ص: 

كلد  لتصانيف يف القراءاتشيخ القراء أبو العز ٧بمد بن ا٢بسْب بن بندار الواسطي القالنسي, صاحب ا الكبّب اإلماـ (ْ)
تال عليو سبط , , كتال بالعشر على أيب علي غالـ ا٥براس, كأخذ عن أيب القاسم ا٥بذيل صاحب الكاملىػّْٓسنة 

مات , ا٣بياط, كأبو الفتح بن زريق ا٢بداد, كأبو بكر بن الباقالين, كعلي بن عساكر البطائحي, كعدد كثّب, كاشتهر ذكره
 باختصار. (ْٖٗ-ْٔٗ/ُٗعالـ النبالء للذىيب:  أسّب) .ىػُِٓيف شواؿ سنة 
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 كغير جاحد الكجكب حكمو
 

 إنو معذب كبعد ذاؾ 
 يؤتى بو لركضة الجنات 

 
 كغيره مف سائر العصاة 
 إذ الصبلة منيـ ال تيبؿ 

 
 كلعنة المكلى عمييـ تنزؿ 
 ألنيـ كبلـ ربي حرفكا 

 
 (ُ)زاغكاكعف طريؽ الحؽ  

 (ِ)فانتفكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.ُِّْاية القوؿ ا٤بفيد يف علم التجويد: )ص  (ُ)
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 المبحث الثاني

 عقيدة الخميني في السنة النبوية

 

 

 وفيو مطمبان:

 .همصادر السنة النبوية عند المطمب األول:

 من مصادر السنة الثابتة عند أىل السنة. الثاني: موقفو المطمب
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 المطمب األول

 مصادر السنة النبوية عند الخميني

 المسألة األولى: كتب الحديث المعتمدة عند الخميني.

 :كتب الحديث المعتمدة في مذىب الشيعة اإلمامية 

مصادر أساسية في السنة النبكية، فيـ يعتمدكف عمى كتب حديثية يعتمد الشيعة اإلمامية 
 خاصة بيـ كبمذىبيـ، ككتب السنة النبكية عندىـ ثمانية: أربعة كتب متيدمة كأربعة متأخرة.

 فيي: الكتب األربعة المتقدمةأما 

 ألبي جعفر محمد بف يعيكب الكميني. كتاب الكافي: -ُ

 بف بابكيو اليمي المعركؼ بالشيخ الصدكؽ.ألبي جعفر ا كتاب من ال يحضره الفقيو: -ِ

ألبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي  االستبصار فيما اختمف فيو من األخبار: -ّ
 المعركؼ بشيخ الطائفة.

ا لمطكسي. تيذيب األحكام: -ْ  كىك أيضن

 فيي:الكتب األربعة المتأخرة كأما 

 لمحمد بف مرتضى المعركؼ بمبل محسف الفيض الكاشاني. الوافي: -ٓ

 لمحمد باقر المجمسي. األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار: بحار -ٔ

 لمحمد بف الحسف الحر العاممي. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: -ٕ

 لحسيف النكرم الطبرسي. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: -ٖ

مية في الكتب األربعة التي ىي مرجع اإلما)اإلمامي(: " (ُ)ييكؿ عبد الحسيف المكسكم

كمف ، ـ مف الصدر األكؿ إلى ىذا الزماف، كىي: الكافي، كالتيذيب، كاالستبصارأصكليـ كفركعي

                                 
كأقاـ ,  شحور )ٔببل عامل( كتعلم بالنجفعبد ا٢بسْب بن يوسف شرؼ الدين العاملي ا٤بوسوم: فقيو إمامي, كلد يف (ُ)

لعواـ ضرب أجسامهم بالسيوؼ كالسالسل يف ذكرل ككاف يؤخذ عليو إباحتو ل ,كدفن يف النجف فيهاكتويف , يف صور
 .(ِٕٗ/ّ. )األعالـ للزركلي: سيد الشهداء ا٢بسْب
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 .(ُ)"، كىي متكاترة كمضامينيا ميطكع بصحتياال يحضره الفييو

كييكؿ محمد صادؽ الصدر )اإلمامي(: "إٌف الشيعة مجمعة عمى اعتبار الكتب األربعة، 
 .(ِ)ات"كقائمة بصحة كؿ ما فييا مف ركاي

كأما صحاح اإلمامية فيي ثمانية، أربعة منيا "كييكؿ محمد صالح الحائرم )اإلمامي(: 
لممحمديف الثبلثة األكائؿ، كثبلثة بعدىا لممحمديف الثبلثة األكاخر، كثامنيا لمحمد حسيف المرحـك 

 .(ّ)المعاصر النكرم"

ية عمى ثمانية كتب، مع تبيف مما سبؽ أٌف الشيعة اإلمامية يعتمدكف في مصادرىـ الحديث
 اعتيادىـ بصحة ما فييا كبحجيتو.

 :طرح كالم الخميني 

مف خبلؿ قراءتي كاطبلعي عمى معظـ كتب الخميني فإٌنو مف الكاضح أٌنو ييٌدس ىذه 
 الكتب، فيك ييكثر النيؿ عنيا كيحث الشيعة عمى اتباعيا.

كالكتب في اآلثار كالكتب، ييكؿ الخميني: "بحمد اهلل إننا نرل اليكـ نتيجة تمؾ الجيكد 
 .(ْ)التي أعٌدىا المتيدمكف كالمتأخركف" األربعة والكتب األخرى

ا: " كبعده في عيد األئمة كاف عمماء الشيعة ىـ  النبي  منذ عيدكييكؿ أيضن
 كتاب ةأربعمائالمجتمعكف حكؿ األئمة فأخذكا منيـ األحكاـ اإلسبلمية، ككتبكا في األصكؿ، فكانت 

كسائر الكتب، ككؿ ىذا تـ  وىي كتبنا األربعةكتب أخرل،  ؾ األصكؿ فيما بعد فيثـ دٌكنت تم
 .(ٓ)"بجيكد عمماء الشيعة كفييائيـ

                                 
 (.ُْٗا٤براجعات: )ص  (ُ)
 (.ُِٕالشيعة, حملمد صادؽ الصدر, طبعة طهراف. )ص  (ِ)
مد ( عن منهاج عملي للتقريب, مقاؿ للرافضي ٧بِِ-ُِكتاب أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية للقفارم: )ص   (ّ)

 (.ِّّا٢بائرم ضمن كتاب الوحدة اإلسالمية: )ص 
 (.َُمكانة العلماء يف فكر ا٣بميِب, ٝبعية ا٤بعارؼ اإلسالمية الثقافية: )ص  (ْ)
, مؤسسة ُٖٕٗ – ُِٔٗالكوثر, ٦بموعة من خطابات ا٣بميِب الٍب تتضمن تسجيالن لوقائع الثورة خالؿ األعواـ  (ٓ)

 (.ْْْ – ّْْ/ُف الدكلة. )الشؤك  –تنظيم كنشر تراث ا٣بميِب 
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كقد بٌينت في المبحث السابؽ تحت مسألة: تكثيؽ الخميني لميائميف بتحريؼ اليرآف مدل 
 كتبيـ.ثناء الخميني عمى أصحاب الكتب الحديثية عند اإلمامية كمدل حرصو عمى تكثيؽ 

 كأكرد ىنا بإيجاز بعض ما أكرده الخميني في حؽ الكتب الثمانية:

"مرجعنا لجميع عمماء األمة، كيتميى باليبكؿ لدل ييكؿ الخميني عف الكافي:  الكافي. -ُ
 . (ُ)كافة العمماء"

كنت راغبنا في دراسة األخبار  الكتاب فييكؿ: "إفٍ كينصح الخميني بشدة بيذا 
 .(ِ)الشريفة لؤلخبار كخاصة كتاب أصكؿ الكافي" كاألحاديث فراجع الكتب

، كيثني عمى (ّ)يحيؿ الخميني إلى ىذا الكتاب في غير مكطف من ال يحضره الفقيو. -ِ

كاتبو ثناءن كبيرنا، كييمٌجد الخمينيُّ الصدكؽى كيرل أٌنو ذك عمـ كفير، فييكؿ: "الشيخ 
 .(ْ)كاحد" الصدكؽ ىك الذم قاـ بشرح جميع أصكؿ كفركع المذىب في مجمس

الشيخ الصدكؽ الذم يينيؿ عنو الحديث، ىك الشخص  تعمـ أفٌ  كييكؿ: "كعميؾ أفٍ 
الذم يتصاغر أمامو جميع العمماء األعبلـ، إذ يعرفكنو بجبللة اليدر. كىذا الرجؿ 
العظيـ ىك المكلكد بدعاء إماـ العصر، كىك الذم حظي بألطاؼ اإلماـ الميدم 

 .(ٓ)"كعجؿ اهلل تعالى فرجو الشريؼ

ييكؿ الخميني: "كقد رست حركة العمـ في النجؼ بعد  االستبصار والتيذيب. -ْ -ّ
 .(ٔ)انتياؿ شيخ الطائفة الطكسي إلييا"

كييكؿ: "فالشيخ الطكسي كاف يذىب إلى الدرس كتمميذ كىك في سف الثانية كالخمسيف 
 في حيف كاف قد صنؼ بعض مؤلفاتو ما بيف سف العشريف كالثبلثيف، كيبدك أنو

                                 
 (.ُِّ : )صاألربعوف حديثنا (ُ)
 (.ّٕٓا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ّٕٓانظر مثالن األربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
 (.ِٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ْ)
 (.ُٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ٓ)
 (.ْٓحركة التجديد كاإلصالح: )ص  (ٔ)
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 .(ُ)صنؼ كتاب التيذيب في ىذا السف"

، كيثني الخميني عمى (ِ)كىك مف المصادر المعتمدة عند الخميني كينيؿ عنو الوافي. -ٓ

، كىك (ْ)ك "المحدث العارؼ" (ّ)يصفو بػػ "المحيؽ الجميؿ"مؤلفو الفيض الكاشاني ف

ار ، أٌما عف اجتياده فيك يراه "صاحب كتب األخب(ٓ)عنده "مف أجبلء اإلمامية"

 .(ٔ)كاألخبلؽ كالكبلـ كالتفسير"

يصؼ الخمينيُّ ك ، (ٕ)يكثر الخميني مف النيؿ عف كتاب البحار بحار األنوار. -ٔ

   (َُ)ك"المحدث الكبير" (ٗ)ك"المحدث المحيؽ" (ٖ)بػ "العبلمة" صاحب الكتاب المجمسي  

 ، كىك عنده(ُِ)، كالمجمسي في نظر الخميني "شيخ المحدثيف"(ُُ)ك"المحدث العظيـ"

 .(ُّ)"المحيؽ الخبير كالمحدث المنيطع النظير"

 عيدٌ كيى ، (ُْ)كىك مف الكتب المعتمدة عند الخميني كييكثر النيؿ عنو وسائل الشيعة. -ٕ

الخميني كتاب كسائؿ الشيعة "مف أعظـ كتب اإلمامية، كمدار المذىب كمرجع 

                                 
 (.ُٓا١بهاد األكرب: )ص  (ُ)
 (.ّٕٓوف حديثنا: )ص األربع (ِ)
 (.ّّٓ : )صا٤بصدر السابق (ّ)
 (.ّٕٓ : )صا٤بصدر نفسو (ْ)
 (.ٓٔ )ص :للخميِب كصايا عرفانية (ٓ)
 (.ٕٔ )ص: التوحيد كالفطرة للخميِب( ٔ)
 (.ُُّ – ٕٔ – ٕٓ – ِّاألربعوف حديثنا: )ص  (ٕ)
 (.ٖٕ ص – ْْ : )صا٤بصدر السابق (ٖ)
 (.ُّٔ : )صنفسوا٤بصدر  (ٗ)
 (.ُُٕ : )ص٤بصدر نفسوا (َُ)
 (.ْْ : )صا٤بصدر نفسو (ُُ)
 (. ّٖ)ص :سر الصالة أك صالة العارفْب (ُِ)
 (.ٖٔ األربعوف حديثنا: )ص (ُّ)
 (.ُٓٓ – ٕٗ – ُٔا٤بصدر السابق: )ص  (ُْ)
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ئمنا بػ دا خميني صاحب الكتاب كىك الحر العاممييميب الك  .(ُ)العمماء كالفيياء"

 .(ِ)"الشيخ"

كمؤلفو النكرم الطبرسي الذم جمع كتابنا في إثبات تحريؼ اليرآف،  مستدرك الوسائل. -ٖ
، كيصفو بيكلو: "المكلى (ّ)كيترحـ عمى كاتبو كالخميني ينيؿ كثيرنا عف كتاب المستدرؾ

 .(ْ)العالـ الزاىد العابد الفييو المحدث الميرزا حسيف النكرم نٌكر اهلل مرقده"

 ذكرت في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ بعض ضبلالت ىذه الكتب كمؤلفييا. كقد

 األئمة مصدر من مصادر السنة النبوية عند الخميني. المسألة الثانية:

 :األئمة مصدر من مصادر السنة النبوية في مذىب الشيعة اإلمامية 

ة، كيرل اإلماميكف غبل الشيعة اإلمامية في أئمتيـ حتى جعمكا حركاتيـ كسكناتيـ سنة متبع
أف السنة ىي ما يصدر عف أئمتيـ فيي عندىـ: "كؿ ما يصدر عف المعصـك قكالن كفعبلن 

كتيريرنا
"(ٓ). 

يـ أنيـ نعتيد فيكيرل ابف بابكيو المعركؼ بالصدكؽ أف األكصياء مثؿ األنبياء، فييكؿ: "
 تعالى، كطاعتيـ طاعة اهلل جاءكا بالحؽ مف عند الحؽ، كأف قكليـ قكؿ اهلل تعالى، كأمرىـ أمر اهلل

يكا إال عف اهلل تعالى كعف لـ ينط -عميو السبلـ  -كأنيـ  ،تعالى، كمعصيتيـ معصية اهلل تعالى
 .(ٔ)"كحيو

"حديثي حديث أبي، كحديث أبي  كأكد الكميني عمى ذلؾ فركل عف أبي عبد اهلل أنو قاؿ:
حسف، كحديث الحسف حديث حديث جدم، كحديث جدم حديث الحسيف، كحديث الحسيف حديث ال

أمير المؤمنيف، كحديث أمير المؤمنيف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كحديث رسكؿ اهلل 

                                 
 (.ُْْ األربعوف حديثنا: )ص (ُ)
 (.ّٖ سر الصالة أك صالة العارفْب: )ص (ِ)
 (.ٕٔ ا٢بكومة اإلسالمية: )ص (ّ)
 (.ِ األربعوف حديثنا: )ص (ْ)
 (.ُِِـ. )ص ُٕٗٗاألصوؿ العامة للفقو ا٤بقارف, تأليف ٧بمد تقي ا٢بكيم, مؤسسة آؿ البيت, الطبعة الثانية,  (ٓ)
 (.ِٗاالعتقادات يف دين اإلمامية: )ص  (ٔ)
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 .(ُ)قكؿ اهلل عز كجؿ"
 :طرح كالم الخميني 

إٌف الخميني نحا نحكى اإلمامية في تيديس األئمة كجعميـ مصدرنا مف مصادر السنة 
ىك الذم عٌينو اهلل لميياـ بأمكر المسمميف، فتككف أفعالو كأقكالو كالحديث، ييكؿ الخميني: "فحجة اهلل 

 .(ِ)حجة عمى المسمميف، يجب إنفاذىا، كال يسمح بالتخمؼ عنيا"

كىذا االعتياد الذم ذىب إليو الخميني مبنيه عمى أصؿو آخر عند اإلمامية، فالخميني يزعـ 
معادن أىؿ بيت العصمة الذم ىـ ، فييكؿ: "أحاديث ييكحي إلى آؿ بيت النبي  أٌف اهلل 
ٌف الوحي  .(ّ)كالكشؼ المحمدم" أقواليم وعموميم من الوحي اإلليي، كا 

: "أىؿ بيت العصمة كالطيارة  وميابط الوحي كيؤكد ذلؾ في مكاضع أخرل فييكؿ مثبلن
 .(ْ)"والمالئكة

مستنكرنا: كاعتياد الخميني ىذا دفعو لميكؿ بأٌف ما يصدر عف اإلماـ أحكاـ إليية، فييكؿ 
"ىؿ يعني أف احتراـ اإلماـ ينتيي بكفاتو؟ كأنو ما داـ حيًّا فينبغي العمؿ بما يأتي بو مف أحكاـ 

 .(ٓ)إليية، إما إذا تكفى فإف العمؿ بتمؾ األحكاـ يتكقؼ؟!"

كيؤكد الخميني عمى ذلؾ فييكؿ: "نحف نعمـ أف أكامر األئمة تختمؼ عف أكامر غيرىـ، 
األكامر الصادرة عف األئمة في حياتيـ نافذة المفعكؿ ككاجبة اإلتباع حتى  كعمى مذىبنا فإٌف جميع

 .(ٔ)بعد كفاتيـ"

 .(ٕ)ليس ىذا فحسب بؿ كيرل الخميني أٌف تعاليـ األئمة كتعاليـ اليرآف

                                 
 (.ّٓ/ُالكايف للكليِب: ) (ُ)
 (.ٖٕا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.َِٕ)ص  اآلداب ا٤بعنوية للصالة: (ّ)
 (.ِّشرح دعاء السحر: )ص  (ْ)
 (.ُٖٓكشف األسرار: )ص  (ٓ)
 (.َٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ٔ)
 (.ُُّا٤بصدر السابق: )ص انظر  (ٕ)
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 :مناقشة كالم الخميني 

مف خبلؿ ما سبؽ تبٌيف أٌف الخميني جعؿ األئمة مصدرنا مف مصادر السنة كاألحكاـ 
ى إلى األنبياء، كىذا غمكٌّ كاضح، جعؿ اإلمامية ييٌدسكف األئمة  اإلليية، ى إلييـ كما ييكحى ييكحى
 ، بؿ كجعمكىا مصدرنا رئيسينا كاليرآف كالسنة. -المنسكبة إلييـ  –كأقكاليـ 

في نيضو لكتاب الحككمة اإلسبلمية بٌيف  كفي دراسة سريعة أجراىا الدكتكر محمكد الخالدم
 ة أقكاؿ األئمة كأفعاليـ، ييكؿ الدكتكر محمكد الخالدم:مف خبلليا مدل أىمي

 "ليد تتبعت الكتاب صفحة صفحة فكجدت أٌف الخميني:

رجع إلى كتاب اهلل تعالى )ثماني مرات( أٌكليا كميا تأكيبلن يساير بتعصبو المذىبي،  -ُ
 مبتعدنا عف التفاسير المأثكرة عند الثيات مف عمماء المسمميف.

ث لـ تزد عف )خمسة(، أربعة منيا أحاديث مكضكعة ال يعرؼ ثـ ىك يستدؿ بأحادي -ِ
 أىؿ السنة ليا سندنا كال متننا.

، يستدؿ بأقكالو في (مرة )سبع عشرة رجع إلى سيدنا عمٌي بف أبي طالب  -ّ
األحكاـ الشرعية، معظميا مف أكاذيب الذيف اندسكا في اإلسبلـ مف الفرس لييكضكا 

 و، كتعزية لنفكسيـ المريضة لزكاؿ دكلة فارس.اإلسبلـ مف داخمو حيدنا منيـ عمي

 ا.ين عثيف( مرة، كميا ال تعد دليبلن شر عاد الخميني إلى أئمة المذىب الجعفرم )ثبل -ْ

 فكانت النسبة ىكذا:

 األئمة   عمي   السنة   اليرآف

 ٖ    ُ    ُٕ    َّ 

ألئمة االثني كؿ ذلؾ يدؿ عمى االستيانة باليرآف كالسنة، كتأليو عمٌي بف أبي طالب كا
 .(ُ)عشر"

كىذا التعظيـ الشديد لؤلئمة كاٌدعاء نزكؿ الكحي عمييـ كجعؿ كبلميـ أحكامنا شرعية باطؿ 
 مف عٌدة كجكه، منيا:

خاتـ األنبياء كالمرسميف، كقد أجمع  ثبت بالدليؿ الياطع أٌف محمدنا  الوجو األول:

                                 
 (.َُ-ٗنقض كتاب ا٢بكومة اإلسالمية, د. ٧بمود ا٣بالدم. )ص  (ُ)
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اٍلكىٍحيى قىٍد اٍنيىطىعى ميٍذ  : "حـز الظاىرم العمماء أٌف الكحي ال يككف إال لنبي، ييكؿ اإلماـ ابف 

قىٍد قىاؿى بيٍرىىافي ذىًلؾى أىف  اٍلكىٍحيى ال يىكيكفي إال مىاتى الن ًبيُّ  ، كى ې  ى         ى  ائ  چ :  إلىى نىًبيٍّ

 .(ُ)"[َْاألحزاب: ] چائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ه، كمف ادعى شيئنا مف ذلؾ فيد فبل كحي بعد  فاة النبيالكحي اليطعي قد انيطع بك ف
 .(ِ)خالؼ اليرآف و بذلؾكفر ألنٌ 

 اٌدعاء استمرار الكحي يشكؾ في اكتماؿ الرسالة. الوجو الثاني:

ـٌ عمينا النعمة، ييكؿ اهلل  ليد بٌيف اهلل  : في كتابو الحكيـ أٌنو أكمؿ لنا الديف كأت

 .[ّالمائدة: ] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ

لـ يبمغ الرسالة كما أمره اهلل  ٌدعاء استمرار الكحي طعف في أصؿ الديف، كزعـ بأٌف الرسكؿ كا
.  كلـ ييؤًد األمانة عمى الكجو المطمكب، كىذا ميحاؿ شرعنا كعيبلن

 چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ: ييكؿ اهلل 

 رٌبو كلـ يترؾ شيئنا إال بٌينو كفٌصمو.بٌمغ ما أينزؿ إليو مف  . كالنبي [ٕٔالمائدة: ]

ڻ  ڻ   ڻ  چ : ، ييكؿ اهلل أف يكتـ شيئنا مما عٌممو اهلل  كما كاف لمنبي 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ےڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 .[ُٗٓالبيرة: ] چ﮴

 الى إً  مٍ دً عٍ ا بى يى نٍ عى  غي يٍ زً  يى ا الى ىى ارً يى نى ا كى ميى يٍ لى  ،اءً ضى يٍ بى ى الٍ مى عى  ـٍ كي تي كٍ رى تى  دٍ قى : "كييكؿ النبي 
"ؾو لً اىى 

 دؿ عمى بطبلف قكؿ مف زعـ أٌف غير األنبياء ييكحى إليو.ت. كاألدلة في ىذا الباب كثيرة (ّ)

                                 
, عُب بنشره احمللى باآلثار شرح اَّلى باالختصار, تصنيف اإلماـ الفقيو أيب ٧بم (ُ) د علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز

 –ىػ إدارة الطباعة ا٤بنّبية, ٙبقيق األستاذ الشيخ أٞبد ٧بمد شاكر, مطبعة النهضة ُّْٕكتصحيحو للمرة األكىل سنة 
 (.ِٔ/ُمصر. )

 (.ُِّانظر الفكر الصويف يف ضوء الكتاب كالسنة: )ص  (ِ)
و يف سننو, كتاب اإلٲباف كفضائل الصحابة كالعلم, باب اتباع سنة (, كابن ماجّٕٔ/ِٖأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ّ)

 (.ّٕٗ/َُٔ/ِ( كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: )ِْ/ُٔ/ُا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب: )
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 المطمب الثاني

 موقف الخميني من مصادر السنة الثابتة عند أىل السنة

 وكتب الحديث. المسألة األولى: الطعن في مرويات الصحابة 

 يعة اإلمامية من السنة الثابتة عند أىل السنة.موقف الش 

طعف الشيعة اإلمامية فيما ثبت مف الحديث الشريؼ مف طريؽ أىؿ السنة، فيـ ال يؤمنكف 
في معرض كبلمو عف  (ُ)إال بما جاء عف آؿ البيت مف طريؽ اإلمامية، ييكؿ كاشؼ الغطاء

 أصكؿ اإلمامية:

األحاديث النبكية إال ما صح ليـ مف طرؽ أىؿ "كمنيا أٌنيـ ال يعتبركف مف السنة أعني 
البيت عمييـ السبلـ ... أما ما يركيو مثؿ: أبي ىريرة كسمرة بف جندب كمركاف بف الحكـ كعمراف 
بف حٌطاف الخارجي كعمرك بف العاص كنظائرىـ فميس ليـ عند اإلمامية مف االعتبار ميدار 

 .(ِ)بعكضة"

 طرح كالم الخميني. 

نة النبكية المعتبرة كالتي جمعيا المحدثكف مف أىؿ السنة كحيييا األئمة ىاجـ الخميني الس
 كالنياٌد، كنىيىجى الخميني في ذلؾ نيج سمفو مف الشيعة االثني عشرية المتيدميف.

األثر البالغ في مياجمة الشيعة اإلمامية السنةى النبكية  كقد كاف لتكفير الصحابة 
نكارىا.  المطٌيرة كا 

 ث الشريؼ كباالفتراء عمىبكضع الحدي ني صحابة النبي ليد اتيـ الخمي
، كمف ذلؾ قكلو: "ففي الركاة مف يفترم عمى لساف النبي )ص( أحاديث لـ ييميا، رسكؿ اهلل 

                                 
: ٦بتهد إمامي, أديب, ىػ(ُّّٕ -ىػ ُِْٗ) ٧بمد حسْب بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء (ُ)

الرياسة يف الفتول كاالجتهاد بعد كفاة أخيو )أٞبد بن  . انتهت إليومن أىل النجف ,ء الثورات الوطنية يف العراؽزعمامن 
كنقل إىل  ا,تويف ُّف اكقصد إيراف, مستشفين  ,ىػ َُّٓ( يف القدس, سنة اإلسالميككاف من أعضاء )ا٤بؤٛبر  .علي(

 (.َُٕ-َُٔ/ٔ. )األعالـ للزركلي: النجف
 (.ِّٔيعة كأصو٥با, تأليف ٧بمد ا٢بسْب آؿ كاشف الغطاء, ٙبقيق عالء آؿ جعفر, مؤسسة اإلماـ علي. )ص أصل الش (ِ)
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كلعٌؿ راكينا كسمرة بف جندب يفترم أحاديث تمٌس مف كرامة أمير المؤمنيف عمي )ع( ..."
(ُ). 

: "أبا بكر يحٌؿ المسألة بكضع كييكؿ في معرض كبلمو عف ميراث فاطمة 
 .(ِ)حديث"

: "أبك ىريرة أحد الفيياء لكف اهلل يعمـ كـ كييكؿ في راكية الحديث الشريؼ أبي ىريرة 
 .(ّ)كضع مف أحاديث لصالح معاكية كأمثالو، ككـ سبب مف مصائب لئلسبلـ"

ذفت ىذه العبارات الظالمة مف بعض النسخ الحديثة؛  تيٌيةن كخداعنا كمف باب التنبيو ليد حي
 لمبسطاء مف أىؿ السنة.

كبالرغـ مف أٌف الخميني يياجـ مركيات الحديث عند أىؿ السنة كيينكرىا إال أٌنو يحاكؿ 
 :وينيج الخميني في ذلك أحد طريقيناالستفادة منيا في إثبات عيائد الشيعة اإلمامية، 

كمراده: فييكـ الخميني : االستدالؿ بما صٌح عند أىؿ السنة في غير ميصد الحديث األول
بالتمبيس مف خبلؿ ذكر أحاديث فضائؿ أىؿ البيت عند أىؿ السنة ثـ يصرؼ كجو االستدالؿ مف 

 األحاديث إلى ما يكافؽ عيائده.

ييكؿ الخميني في ىذا المضمار: "كالخبلصة إٌف أىؿ السنة جعمكه عمى رأس المحدثيف، 
ف األحاديث عف المذىب الشيعي كأحييتو، كعٌدكا صحيحو مف أكبر الكتب، كفي ىذا الكتاب م

 .(ْ)كذلؾ عمى الرغـ مف العداء الذم كاف البخارم يكٌنو ليذا المذىب"

 ُيالحظ من كالم الخميني السابق أمرين رئيسين:

معى الحديث الشريؼ.األول  : الطعف الصريح في اإلماـ البخارم صاحب أفضًؿ كتابو جى

 البخارم في إثبات مزاعـ الشيعة اإلمامية. : محاكلة االستفادة مف أحاديثالثاني

ككؿ ىذا ال أصؿ لو مف الصحة كال أساس لو مف الدقة، فاإلماـ البخارم كغيره مف أىؿ 

                                 
 (.َٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ُِٔ(, كالطبعة الفارسية: )ص ُّٖكشف األسرار, الطبعة األردنية: )ص  (ِ)
 (.ُُِا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ّ)
 (.ُٕٔكشف األسرار: )ص  (ْ)
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حييـ كفضميـ كيذكركف فضائميـ كيترحمكف عمييـ، كليس  السنة يحفظكف ألىؿ بيت النبي 
كاب الذم ال ريب فيو أٌف الشيعة معنى ىذا أٌنيـ يثبتكف عيائد اإلمامية كيؤكدكف عمييا، بؿ الص

اإلمامية نسبكا أنفسيـ إلى أىؿ البيت ظممنا كعدكاننا، كافتركا عمييـ أباطيؿ ما عممكا بيا كال قالكىا 
 كلك سمعكىا لىمىا رضكا عنيا.

ـٌ الخميني بيذا الثاني : ينسب الخميني الكثير مف األحاديث الباطمة إلى أىؿ السنة: ليد اىت
ا كبيرنا، فيد كاف يأتي بأباطيؿ اإلمامية ثـ يستدؿ ليا بأحاديث كينسبيا إلى أىؿ الجانب اىتمامن 

السنة، كأىؿ السنة منيا براء، كأمثمة ذلؾ عنده كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، قكلو في 

 .[ٕٔالمائدة: ] چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چمعرض كبلمو عف آية: 

عف أبي سعيد كأبي رافع كأبي ىريرة، كباتفاؽ الشيعة، فإٌف "كباعتراؼ أىؿ السنة، كنيبلن 
 .(ُ)ىذه اآلية نزلت في يكـ غدير خـ، بشأف إمامة عمي بف أبي طالب"

آؿ عمراف: ] چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ: كييكؿ في معرض حديثو عف آية

نما ىك "كثمة أربعة أحاديث عف أىؿ السنة بأٌف الحبؿ الذم ينبغي أف يتمسؾ بو الناس إ: [َُّ
 .(ِ)عمي بف أبي طالب"

كقد مؤل الخميني كتابو )كشؼ األسرار( بمثؿ ىذه االفتراءات، كقد فندىا كرٌد عمييا اإلماـ 

ره مف اتفاؽ الشيعة كما ذك: " -األلباني  –، كمٌما قاؿ المحٌدث محمد ناصر الديف األلباني
نٌ يـ قد اتفيكا عمى ما ىك أضؿ منونٌ ؛ ألمنا ىنايي ال يى  اعتراؼ أىؿ )فيما زعمو مف ا البحث م! كا 
مامو في ذلؾ ابف المطير الحمي في ، ؛ فإنو مف أكاذيبو أيضان الكثيرة التي يطفح بيا كتابو(السنة كا 
فٌ ...  (منياج الكرامة في إثبات اإلمامة)كتابو  افترائيـ فيما  ا يدؿ الباحث المنصؼ عمىممٌ  كا 

دة مع ككنو مف أجمع المفسريف لآلثار الكار  - (لمنثكرالدر ا)السيكطي في  : أفٌ عكه مف االتفاؽادٌ 
ىذه اآلية غير لـ يذكر تحت  -دكف تمييز صحيحيما مف ضعيفيا  افي التفسير كأكثرىـ حشران لي

، ف ركاية ابف مردكيو عف ابف مسعكد! كحديث آخر نحكه مهي اءى ىى كقد عرفت كى  ،حديث أبي سعيد ىذا
يكطي ! ثـ ذكر السلشيعة كما يتبيف مف سياقوف كضع او م، ككاضح أنٌ  -كعادتو  -سكت عنو 

                                 
 (.ُْٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُٕٗا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
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ر عمي كغدير )خـ( في نزكؿ اآلية ، يدؿ مجمكعيا عمى بطبلف ذكأحاديث كثيرة مكصكلة كمرسمة
مع كؿ ىذه األحاديث التي  -، فكيؼ يياؿ عمي مف قريب كال بعيدب عبلقة اكأنيا عامة، ليس لي

 .(ُ)"!يا إلحدل الكبرتاهلل إنٌ  !؟اآلية نزلت في عمي : إفٌ  -لسيكطي ساقيا ا

ا - كييكؿ األلباني  فياؿ بيف يدم  كذبة أخرل ليا قركف! كزاد الخميني: " -أيضن
ىذه  أفٌ ب -مف أحاديث أىؿ السنة  -كقد جاء في أربعة كعشريف حديثان ) :حديث أبي ذر الباطؿ

ثـ ذكر  (،رىا أىؿ السنةؾ األحاديث التي ذك، ننيؿ ىنا كاحدة مف تماآلية في عمي بف أبي طالب
و مف الكذب أنٌ  -كالذىبي  مف كبلـ ابف تيمية -، كقد عممت ذر المشار إليو آنفان  حديث أبي
 .(ِ)"!إف كاف ليا كجكد ،فيس عمييا تمؾ األحاديث األخرل ،المكضكع

حديثينا عمى افتراءات الخميني في غير مكطف مف سمسمة  كقد رٌد الشيخ األلباني 
 .(ّ)عيفة كالمكضكعةاألحاديث الض

 المسألة الثانية: العقل ىو الحكم عمى السنة النبوية عند الخميني.

 .مذىب اإلمامية في تفضيل العقل عمى النقل 

ليد نحت اإلمامية منحى المعتزلة في ىذه اليضية، فيٌدمت العيؿ عمى النيؿ، كحٌكمتو في 
 خاضعة لمعيؿ، كما خالؼ أٌكلكه كحٌرفكه.نصكص الكتاب كالسنة، فما كافؽ العيؿ استدلكا بو كمرتبة 

ييكؿ محمد جكاد مغنية )اإلمامي(: "قاؿ المعتزلة: إذا تعارض ظاىر النص مف العيؿ 
كجب تأكيمو بما يتفؽ مع منطؽ العيؿ ... كقكؿ المعتزلة ىذا يتفؽ كؿ االتفاؽ مع قكؿ 

 .(ْ)اإلمامية"

 :طرح كالم الخميني 

اإلمامية في مسألة تيديـ العيؿ بؿ كتفضيمو عمى النيؿ، يتفؽ الخميني كسابييو مف الشيعة 

                                 
 (.ُٗٓ/َُسلسلة األحاديث الضعيفة: ) (ُ)
 (.ٖٖٓ/َُا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 ( كغّب ذلك.ُُ/َُ) –( ٖٖ/ٓ) –( ِٔٓ/ُانظر ا٤بصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ّّت. )ص بّبك  –نظرات يف التصوؼ كالكرامات, حملمد جواد مغنية, منشورات ا٤بكتبة األىلية  (ْ)



137 

 

كيجعؿ الخميني العيؿ حكمنا عمى السنة النبكية المطٌيرة، فييكؿ: "األحاديث التي ليا جانب عممٌي، 
 وىي ال تعتبر حجة أو أساًسا, وال تستحق العناية أوكما كتبو العمماء كالفيياء ىك مف ىذا النكع، 

التي ال يتصكر بأٌف عمماء اإلسبلـ يدعكف إلى التمسؾ حتى باألخبار  (ُ)، ىذا األحمؽالدراسة

 .(ِ)"يتقبميا العقل

إٌف كبلـ الخميني ىذا يدؿ عمى مدل تيديسو العيؿ، كتفضيمو عمى النصكص، كىذه الشبية 
عتزالية قديمة، كسمفيـ جميعنا في ذلؾ إبميس، ييكؿ ليدة اإلمامية بؿ ىي فكرة جيمية اليست ك 

كمصدرىا  ،: شبية إبميس لعنو اهللأكؿ شبية كقعت في الخميية عمـ أفٌ ا: "تاني الشيرس
كاختياره اليكل في معارضة األمر كاستكباره بالمادة التي خمؽ  استبداده بالرأي في مقابمة النص

 .(ّ)"منيا كىي النار عمى مادة آدـ عميو السبلـ كىي الطيف

مع كجكد الن ٌص،  -استو سيذىٍكًقو ك ك  أيواؿ بر مف ق ككؿٌ : "ييكؿ ابف أبي العز الحنفي 

 .(ْ)"ـ ألمر ربٍّومٌ ، حيث لـ يسضاىى إبميس فيد - الن ٌص بالمعيكؿ عارض كأ

 في نونيتو: وخالصة األمر ما قالو اإلمام ابن قيم الجوزية 

 ارض نػػػػػػػػػػص لفػػػػػػػػػػظ كرادػػػػػػػػػػػػعػػػػػػفػػػػػػػػػػإذا ت
 

 
 

 كالعيػػػػػػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػيس يمتييػػػػػػػػػػػػػػػاف
 
 

 الرائػػػػػػػػيفالعيػػػػػػػػؿ إمػػػػػػػػا فاسػػػػػػػػد كيظنػػػػػػػػو 
 
 

 
 

 ا كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ذك بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صحيح
 ذاؾ الػػػػػػػػػػػػػنص لػػػػػػػػػػػػػيس بثابػػػػػػػػػػػػػت أك أفٌ  

 
 

 (ٓ)مػػػػػػػػػػا قالػػػػػػػػػػو المعصػػػػػػػػػػـك بالبرىػػػػػػػػػػاف 

  

                                 
يقصد ا٣بميِب : علي أكرب حكمي زاده كىو شيعي اىتدل كفضح ا٤بذىب الشيعي يف رسالة عنواّْا )أسرار ألف   (ُ)

صفحة, كموضوع الرسالة ا٥بجـو على مذىب التشيع. )كشف األسرار النسخة  ّٖىػ يف ُِِّكتاب( كنشرىا سنة 
 (.ُُالشيعية: ص 

 (.ُّٖكشف األسرار: )ص  (ِ)
بّبكت,  –لل كالنحل, تأليف ٧بمد بن عبد الكرًن بن أٞبد الشهرستاين, ٙبقيق ٧بمد سيد كيالين, دار ا٤بعرفة ا٤ب (ّ)

 (.ُٓ/ ُىػ. ) َُْْ
 (.َُٓشرح الطحاكية يف العقيدة السلفية: )ص  (ْ)
رة, الطبعة الثانية, القاى –مًب القصيدة النونية, لشمس الدين ٧بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية, مكتبة ابن تيمية  (ٓ)

 (.ُْٓىػ. )ص  ُُْٕ



138 

 

أٌنو إذا ظير تعارض بيف العيؿ كالنص، فبل بٌد مف  تبيف مف كبلـ اإلماـ ابف الييـ 
 : أف النص ليس بثابت.والثاني: أف العيؿ فاسد. األولأحد احتماليف: 

م ال ريب فيو، كليت ىؤالء العيبلنييف يفييكف ىذه اليكاعد كيسٌممكف ليا، كىذا ىك الحٌؽ الذ
بدالن مف إنكار السنة كرٌدىا، كسيأتي بعض تفصيؿو في ىذه المسألة في المبحث التالي بإذف اهلل 

 تعالى.
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 المبحث الثالث

 مصادر التمقي عند الخميني

 

 

 وفيو ثالثة مطالب:

 : المذىب الجعفري وعمماؤه.المطمب األول

 فالسفة اليونان ومالحدة الفمسفة. المطمب الثاني:

 العقل عمى طريقة المتكممين. المطمب الثالث:
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 طمب األولالم

 وعمماؤه (ُ)المذىب الجعفريالمصدر األول: 

يفتخر الخميني بانتمائو إلى المذىب الجعفرم االثني عشرم، فييكؿ: "نحف فخكركف 
 .(ِ)كىك البحر البلمتناىي المأثكر عنو عميو السبلـ" الجعفرم، كبفيينا بمذىبنا

كيرل الخميني أٌف بياء اإلسبلـ كاف بفضؿ الشيعة، فييكؿ: "ليد بيي اإلسبلـ حيًّا بفضؿ 
 .(ّ)الطائفة الشيعية"

كيعتيد الخميني األفضمية لممذىب الشيعي في االعتياد، فييكؿ: "كأشيد باهلل ككفى باهلل 
دنا أٌف فيما بيف الطكائؼ الطائفة التي امتازت عف جميع طكائؼ العائمة البشرية في تكحيد الحؽ شيي

تعالى كتيديسو كتنزييو ببركة أىؿ بيت الكحي كالعصمة كخزاف العمـ كالحكمة ىي طائفة الشيعة 
 .(ْ)االثنا عشرية ككتبيـ في أصكؿ العيائد..."

ىبيـ، فييكؿ: "الديف الحيييي المتمثؿ في كيزداد تعصب الخميني فيحصر الديف في مذ
 .(ٓ)المذىب الشيعي"

ثـ يبني عمى ىذه األكىاـ سعادة الداريف، فييكؿ: "إٌف النفع الذم يأتي مف ىذا العمؿ ىك 
 .(ٔ)بياء ديف الحؽ كأساس التشيع الذم تتكقؼ عميو سعادة الدنيا كاآلخرة"

لجعفرم االثني عشرم، ككيؼ حصر تبٌيف مما سبؽ مدل غمك الخميني كتيديسو لمذىبو ا

                                 
كىو برمء من  -كما يزعموف-نسبة إىل جعفر بن ٧بمد الصادؽ الذم بنوا مذىبهم يف الفركع على أقوالو كآرائو  (ُ)

)فرؽ  أكاذيب الشيعة ىذه, فإّْم يسندكف إليو أقواالن كاعتقادات ال يقوؿ ُّا من لو أدىن بصّبة يف اإلسالـ , فكيف بو؟
رة تنتسب إىل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها, تأليف الدكتور غالب بن علي عواجي, ا٤بكتبة العصرية الذىبية معاص

 (.ُّٓ – َّٓ/ِـ(. )ََُِ -ىػ ُِِْجدة, الطبعة الرابعة,  –
 (.ِٓ)ص  .ـُٓٗٗ -ىػ ُُّْ, الطبعة األكىل, بّبكت -الكلمات القصار, مواعظ كحكم من كالـ ا٣بميِب, دار الوسيلة  (ِ)
 (.ِٓا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ٗٗ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ْ)
 (.ُّٗكشف األسرار: )ص  (ٓ)
 (.ُّٗا٤بصدر السابق: )ص  (ٔ)
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الديف الحؽ في مذىبيـ دكف ما سكاه، كىذا التعصب الذم أظيره الخميني طٌبيو عممينا في كتاباتو، 
 حيث اعتمد اعتمادنا كبيرنا عمى كتب الشيعة المتيدميف كقدٌس مؤلفييا أٌيما تيديس.

ة )تكثيؽ الخميني كقد سبؽ تفصيؿ ذلؾ في ىذا المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ تحت مسأل
لميائميف بتحريؼ اليرآف(، كما كذيًكرى جانبنا مف ذلؾ في المبحث الثاني تحت مسألة )األئمة مصدر 

 مف مصادر السنة عند الخميني(.

كأكتفي ىنا بذكر نمكذج آخر مف نماذج غمك الخميني بأحد مراجع اإلمامية، كىك نصير 
إلسبلـ كأىمو، كسعى في اليضاء عمى الخبلفة ، ذلؾ الخائف الذم نٌكؿ في ا(ُ)الديف الطكسي

اإلسبلمية كأعاف المغكؿ في ذلؾ، كشٌجعيـ عمى قتؿ الخميفة، ىذا الطاغية في نظر الخميني 
ناصر الممة كالديف، ييكؿ الخميني: "أفضؿ المتأخريف كأكمؿ المتيدميف نصير الممة كالديف خكاجو 

 .(ِ)نصير الديف الطكسي قدس اهلل نفسو"

الخميني في تيديس الطكسي فيراه كامبلن في العمـ كالديف، فييكؿ: "قاؿ محيؽ الطائفة  كيبالغ
الحية كمدقؽ الفرقة المحية، الكامؿ في العمـ كالعمؿ نصير الديف الطكسي قدس اهلل نفسو 

، كالحكيـ (ْ). كالطكسي عند الخميني: المحيؽ المدقؽ، كالحكيـ العظيـ اليدكسي(ّ)اليدكسية..."

 .(ٕ)، كالفيمسكؼ الكبير(ٔ)، كأفضؿ الحكماء(ٓ)الجميؿ

كيشعر الخميني بالخسارة الكبيرة بفيداف ىذا الطكسي، فييكؿ: "كيشعر الناس بالخسارة 

                                 
النصّب الطوسي: ٧بمد بن ا٢بسن الرافضي ا٤بلحد أبو عبد اهلل نصّب الدين, مصنف التجريد كغّبه من الكتب ا٤بشتملة  (ُ)

ىػ. )ديواف اإلسالـ, تأليف الشيخ اإلماـ مشس الدين أيب ا٤بعايل ٧بمد بن عبد  ِٕٔلك سنة على الرفض كالضالؿ ى
بّبكت, الطبعة األكىل,  –الرٞبن ابن الغزم, كٕباشيتو أ٠باء كتب األعالـ, ٙبقيق سيد كسركم حسن, دار الكتب العلمية 

 .(َّٗ-َّٖ/ْ) (.ـَُٗٗ -ىػ ُُُْ
 (.ِّٔاألربعوف حديثنا: )ص   (ِ)
 (.َُٖا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ُُٕا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
 (.َّّجنود العقل: )ص  (ٓ)
 (.ْٖ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ٔ)
 (.َُِجنود العقل: )ص  (ٕ)
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ا بفيداف الخكاجو نصير الديف الطكسي كالعبلمة كأضرابيـ ممٌ   .(ُ)ف قٌدـ خدمات جميمة لئلسبلـ"أيضن

ت كتيتيؿ لممسمميف خدمات عظيمة؟! إٌف كيؼ جعؿ الخميني ما قاـ بو الطكسي مف خيانا
ديف اإلمامية ىك ىك، ال يتغير كال يتبدؿ، بؿ تزداد أحيادىـ عمى أىؿ السنة يكمنا بعد يكـ، كىذا ىك 
العامؿ المشترؾ الميـ الذم يتفؽ فيو جميع الركافض، فما قاـ بو الطكسي حاكؿ أف ييـك بو 

 الخميني كما سيأتي في محٌمو بإذف اهلل تعالى.

كلنميي نظرة سريعة عمى بعض الخدمات العظيمة التي قاـ بيا الطكسي كما يزعـ 
 الخميني:

باحة التقتيل: -ٔ  التآمر مع التتار في القضاء عمى الخالفة اإلسالمية وا 

كلما انتيت النكبة إلى نصير الشرؾ كالكفر الممحد كزير : "ييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
كك شفا نفسو مف أتباع الرسكؿ كأىؿ دينو فعرضيـ عمى كزير ىكال يسك المبلحدة النصير الط

 .(ِ)"السيؼ حتى شفا إخكانو مف المبلحدة كاشتفى ىك فيتؿ الخميفة كاليضاة كالفيياء كالمحدثيف

أكجد لو الطكسي  كعندما خاؼ ىكالكك مف سفؾ دـٌ الخميفة ككنو ابف عـٌ النبي 
ا لذلؾ، جاء في طبيات الشافعية: "  كسألو عف أشياء ثـ و طمبو ليبلن ا الخميفة فييؿ إنٌ أمالخبيث مخرجن

أمر بو لييتؿ فييؿ ليكالكك إف ىذا إف أىريؽ دمو تظمـ الدنيا كيككف سبب خراب ديارؾ فإنو ابف عـ 
كقاؿ فقام الشيطان المبين الحكيم نصير الدين الطوسي  كخميفة اهلل في أرضو رسكؿ اهلل 

فييؿ إف الخميفة غـ في بساط كقيؿ  ،شد الناس عمى المسمميفييتؿ كال يراؽ دمو ككاف النصير مف أ
 .(ّ)"رفسكه حتى مات

: قتؿ الخميفة عٌما فعمو الطكسي بعد كلـ يكتًؼ الطكسي بذلؾ، ييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
"كاستعرض عمماء اإلسبلـ كأىؿ اليرآف كالسنة عمى السيؼ فمـ يبؽ منيـ إال مف أعجزه قصدنا 

                                 
 (.ُِٖا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
قيق ٧بمد حامد الفقي, دار إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف, لإلماـ ٧بمد بن أيب بكر الشهّب بابن قيم ا١بوزية, ٙب (ِ)

 (.ِٕٔ/ِـ. )ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –ا٤بعرفة 
د. عبد الفتاح ٧بمد  –طبقات الشافعية الكربل, لإلماـ تاج الدين بن علي السبكي, ٙبقيق د. ٧بمود ٧بمد الطناجي  (ّ)

 (.ُِٕ/ٖىػ. ) ُُّْا٢بلو, دار ىجر, الطبعة الثانية, 
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 .(ُ)سبلمية"إلبطاؿ الدعكة اإل

اختمؼ الناس في كمية مف قيًتؿ ببغداد مف المسمميف في كقد كجاء في البداية كالنياية: "
ىذه الكقعة، فييؿ ثمانمائة كقيؿ ألؼ ألؼ كثمانمائة ألؼ، كقيؿ بمغت اليتمى ألفىٍي ألؼ نفس، فإٌنا هلل 

ٌنا إليو راجعكف، كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمٌي العظيـ  .(ِ)"كا 

 كره واعتقاده:ف -ٕ

كاف نصير الطكسي عمى ديف الفبلسفة الممحديف، فيٌدـ العيؿ عمى النيؿ كأبطؿ السمع، 

ككاف مشار ىذه الفرقة كعالميا الذم يرجعكف إليو زعيميا الذم : "ييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
ماميـ في كقتو نصير الكفر كالشر  ؾ يعكلكف عميو شيخ شيكخ المعارضيف بيف الكحي كالعيؿ كا 

الطكسي فمـ يعمـ في عصره أحد عارض بيف العيؿ كالنيؿ معارضتو فراـ إبطاؿ السمع بالكمية 
 .(ّ)"قامة الدعكة الفمسفيةا  ك 

كاستعرض ": ككاف الطكسي مكلعنا بالسحر كالتنجيـ كالشعكذة، ييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
ا إلبطاؿ الدعكة عجزه قصدن عمماء اإلسبلـ كأىؿ اليرآف كالسنة عمى السيؼ فمـ يبؽ منيـ إال مف أ

كالمبلحدة  اإلسبلمية كجعؿ مدارس المسمميف كأكقافيـ لمنجسة السحرة كالمنجميف كالفبلسفة
 .(ْ)"كالمنطيييف

كباختصار كاف اليدؼ الرئيسي لمطكسي ىك اليضاء عمى تعاليـ اإلسبلـ، ييكؿ اإلماـ ابف 

نك: "الييـ  ار صفات الرب جؿ جبللو: مف عممو كنصر في كتبو قدـ العالـ كبطبلف المعاد كا 
كاتخذ  البتةكقدرتو كحياتو كسمعو كبصره كأنو ال داخؿ العالـ كال خارجو كليس فكؽ العرش إلو يعبد 

لممبلحدة مدارس كراـ جعؿ إشارات إماـ الممحديف ابف سينا مكاف اليرآف فمـ ييدر عمى ذلؾ فياؿ: 
لصبلة كجعميا صبلتيف فمـ يتـ لو األمر كتعمـ ىي قرآف الخكاص كذاؾ قرآف العكاـ كراـ تغيير ا

                                 
رسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة, لإلماـ ٧بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية, ٙبقيق: د. علي بن ٧بمد الدخيل الصواعق ا٤ب (ُ)

 (.َُٕٕ/ّـ. )ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖالرياض, الطبعة الثالثة,  –اهلل, دار العاصمة 
 (.ِّْ/ُّالبداية كالنهاية: ) (ِ)
 (.َُٕٕ/ّالصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة: ) (ّ)
 (.َُٖٕ – َُٕٕ/٤ّبصدر السابق: )ا (ْ)
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 .(ُ)"ا يعبد األصناـالسحر في آخر األمر فكاف ساحرن 

ىذا ىك نصير الديف الطكسي المرجع الكبير لدل الخميني، كىذا شيء مف أفعالو التي 
 يمجدىا الخميني، كالذم يعتبر فيدانيا خسارة كبيرة!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ِٕٔ/ِإغاثة اللهفاف: ) (ُ)
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 المطمب الثاني

 فالسفة اليونان ومالحدة الفمسفةثاني: المصدر ال

كاف الخميني مكلعنا بالفمسفة
ا عمى تعمميا كتعميميا، داعينا إلى  (ُ) كعمكميا كأئمتيا، حريصن

فر مف التمسؾ بيا كاألخذ بمعطياتيا، فبل تكاد تجد كتابنا لمخميني إال كتجد لمفمسفة النصيب األك 
قامة البر   ىاف.حيث االستدالؿ كا 

ي أٌف الفبلسفة كالحكماء مصدرنا رئيسينا في بياف أصكؿ العييدة اإلسبلمية، كيرل الخمين
أما العمكـ التي تيٌكم العالـ الركحاني، كالعيؿ المجرد كتربيتيما فيي: العمـ بالذات الميدس فييكؿ: "

ئكة الحؽ جٌؿ كعبل، كمعرفة أكصافو الجمالية كالجبللية، كالعمـ بالعكالـ الغيبة المجردة مثؿ المبل
كالعمـ باألنبياء كاألكلياء كمياماتيـ كمدارجيـ، كالعمـ بالكتب المنزلية، ككيفية نزكؿ الكحي،  ...

لـ كتنزؿ المبلئكة كالركح. كالعمـ بنشأة اآلخرة ككيفية عكدة المكجكدات إلى عالـ الغيب، كحييية عا
الفالسفة والعظام اء كاألكلياء، ىذا العمـ بعد األنبي كيتكفؿ بياف ... البرزخ كالييامة، كتفاصيؿ ذلؾ

 .(ِ)"من الحكماء وأصحاب المعرفة والعرفان

كيستدؿ الخميني بأقكاؿ الفبلسفة عمى العيائد كما لك أنيا قرآف كريـ مسٌمـه بيا، بؿ كتجده 
: "ليد تحدث كبار الفبلسفة كتحدثت معظـ آيات  أحياننا يييٌدـ أقكاليـ عمى اليرآف الكريـ، ييكؿ مثبلن

 .(ّ)آف عف نعيـ الجسد كعف ثكاب أىؿ الجنة"الير 

ذا سمعنا  كما كيدافع الخميني عف مبلحدة الفبلسفة كيينكر عمى مىٍف يتصٌدل ليـ، فييكؿ: "كا 
حييية مف لساف عارؼ ىائـ أك سالؾ حزيف أك فيمسكؼ متألو، نتصدل فكرنا نتيجة عدـ طاقة آذاننا 

س يمنعنا مف جعؿ ىذه الحيائؽ أسمى مف قدرة عمى استماع تمؾ الحييية، كنتيجة أٌف حب النف
 .(ْ)استيعابنا ليا، كنتصٌدل فكرنا لمطعف فيو كلعنو كتكفيره كتفسييو"

                                 
ىريْب ك٫بوىم, باليونانية: ٧ببة ا٢بكمة, كتقـو على أفكار ا٤بالحدة كا٤بشركْب من الصابئة كاليوناف كا٥بنود كالد الفلسفة (ُ)

قيدة, تأليف د. ناصر العقل, (. )حراسة العٕٓ/ِرصات كرجم بالغيب. )ا٤بلل كالنحل للشهرستاين: كالفلسفة أكىاـ كٚب
 (.ِِـ(. )ص ََِِ -ىػ ُِّْالرياض, الطبعة األكىل,  –تقدًن الشيخ صاحل الفوزاف, مكتبة العبيكاف 

 (.ِّٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)
 (.ُُٗكشف األسرار: )ص  (ّ)
 (.ُِّاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
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ليد أحب الخميني الفمسفة حتى أصبحت في خطو متكازو مع عييدتو اإلمامية، فجمع بذلؾ 
لحاد الفمسفة، ثـ قاـ بتدريس ىذه العمكـ المتيالكة ألتباع و، ييكؿ بعض الدارسيف بيف غمك الرفض كا 

 .(ُ)عنده: "بعد مٌدة مف تدريس الفمسفة بدأ بتدريس العرفاف سرًّا"

كبالرغـ مف تأثير الخميني عمى طبية كبيرة مف الشيعة في الفمسفة إال أٌنو كاف محٌؿ انتياد 
: "كاف ركح اهلل الخميني (ِ)كتسخط مف بعض عمماء اإلمامية، ييكؿ الدكتكر مكسى المكسكم

عرؼ عنو كاف يي ك ا في أكائؿ الخمسينات عندما كاف في قـ ييـك بتدريس الفمسفة اإلسبلمية، مغمكرن 
كقد قاؿ اإلماـ  ،عميو بسبب تطرفو الديني إيراف الديني آنذاؾ غاضبه  ـياإلماـ البركجردم زع أفٌ 
 .(ّ)"ىذا الرجؿ سييدـ الحكزة الدينية كيككف عمى اإلسبلـ كباالن  فٌ إ :عنو

ي الخميني أف نسب عمكـ الفبلسفة لمكحي اإلليي، فييكؿ: "إٌف الكتب كبمغ الغمك ف
 .(ْ)"عموميم أيًضا من منبع الوحي اإللييكالصحؼ ألعاظـ فبلسفة العالـ مكجكدة اآلف، مع أٌف 

 - كقد كاف كافرنا كما سيأتي –كمف العجيب أف يتجرأ الخميني كيجعؿ كتاب أرسطاطاليس 
عٌؿ أعبلىا كألطفيا الكتاب الشريؼ )أثكلكجيا( التصنيؼ اليٌيـ مف الكحي اإلليي، فييكؿ: "كل

 .(ٓ)لمفيمسكؼ عظيـ الشأف كالحكيـ الجميؿ أرسطاطاليس"

كلك أردنا سرد تمجيداتو ألئمة الفمسفة لطاؿ بنا المياـ، كلكف أكتفي بذكر شيء مف ذلؾ 
عتمادنا كبيرنا عمى فبلسفة لبياف مدل غٌمكه كتمسكو بالفكر الفمسفي الخطير، ليد اعتمد الخميني ا

اليكناف كغيرىـ مف المبطميف في إثبات العيائد، كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: يحشد الخميني 
أقكاؿ فبلسفة اليكناف كيستدؿ بيا عمى دعكاه بإحاطة األركاح عمى ىذا الككف، تعالى اهلل عف قكلو 

 .(ٔ)فبلسفة المكثكؽ بآرائيـ .."عمكًّا كبيرنا، فييكؿ: "نكتفي ىنا بنيؿ آراء بعض كبار ال

                                 
 (.ُِـ. )ص ََِِ -ىػ ُِّْلندف,  –دت القزكيِب, ا٤بركز اإلسالمي ا١بانب األخالقي يف فكر ا٣بميِب, تأليف الدكتور جو  (ُ)
ـ, انتخب نائبنا عن َُّٗموسى ا٤بوسوم إمامي حفيد السيد أيب ا٢بسن ا٤بوسوم األصبهاين, كلد يف النجف  (ِ)

جامعات  مقاطعة أصفهاف مرتْب, كانتخب رئيسنا للمجلس اإلسالمي األعلى يف غرب أمريكا, كعمل ٧باضرنا كباحثنا يف
 (.ُّٓص  :الثورة البائسةعربية كغربية. )

 (.َُٗالثورة البائسة )ص  (ّ)
 (.ُُٖ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ْ)
 (.ُُٖ/ِا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.َٓ-ْٗكشف األسرار: )ص  (ٔ)
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، (ِ)، كأنكيسماس(ُ)ثـ أخذ بسرد أقكاؿ الفبلسفة ما قبؿ اإلسبلـ، مثؿ: ثاليس المالطي

كزعـ أٌنو أخذ الحكمة مف سميماف  (ْ)كزعـ أٌف ليماف أخذ الحكمة عنو، كفيثاغكرس (ّ)كأبنذقمس

، ثـ سرد أقكاؿ (ٕ)أرسطكطاليسكزعـ أٌنو كاف ييعرىؼ بالتكحيد، ك  (ٔ)، كأفبلطكف(ٓ)، كسيراط

كغيره، ثـ استدؿ بعد ذلؾ بما ىك أطـٌ كأعـٌ فيد  (ٖ)الفبلسفة في عصر اإلسبلـ، مثؿ: ابف سينا

                                 
ورة صحب فيثاغورس كأخذ ثاليس ا٤بلطي حكيم مشهور يًف زمانو أقاكيلو مذكورة كآراءه يف الفلسفة بػىٍْبى أىلها مشه (ُ)

. عنو كرحل ًإىلى مصر كأخذ عن علمائها علم الطبيعة كالفلسفة كىو أكؿ من قاؿ أف الوجود ال موجد لىوي تعاىل اهلل العظيم
)أخبار العلماء بأخبار ا٢بكماء, للوزير ٝباؿ الدين أيب ا٢بسن علي بن القاضي األشرؼ يوسف الًقٍفطي, عُب بتصحيحو 

 (.ٕٓىػ(. )ص ُِّٔمصر,  – ا٣بائجي, مطبعة السعادة السيد ٧بمد أمْب
يف  كىو الذم خلف أنكسيمندرس, ىو آخر فيلسوؼ معركؼ ٲبثل ا٤بدرسة اإليونية أنكسيمانس ا٤بلطيالصواب:  (ِ)

يبق يكاد ييعرؼ من حياتو إال شيء كاحد, ىو أنو كتب بالنثر اإليوين بأسلوب مبٌسط جدان كتابان مل  كال ,منصبو بعد موتو
  يرل أنكسيمانس أف أصل الكوف ىو ا٥بواء., منو إال جزء صغّب جدان 

 (.http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1261&m=1)ا٤بوسوعة العربية:   
أبيذقليس حكيم كبّب من حكماء يوناف كىو أكؿ ا٢بكماء ا٣بمسة ا٤بعركفْب بأساطْب ا٢بكمة كأقدمهم الصواب:  (ّ)

كمن الفرقة الباطنية .. تكلم يف خلقة العامل بأشياء تقدح ظواىرىا يف أمر ا٤بعاد فهجره بعضهم كلو تصنيف يف ذىًلكى .. زمانان 
 (.ُّ – ُِ. )أخبار العلماء بأخبار ا٢بكماء: ص يو كينتمي يًف ذىًلكى ًإىلى مذىبومن يقوؿ برأ

خل إليهم علم الطبيعة أيضان كعلم الدين دأ .. فيثاغورس الفيلسوؼ ا٤بشهور ا٤بذكور من فالسفة يوناف كحكمائهم (ْ)
ى أنو استفاد ذىًلكى من مشكاة النبوة كىلىوي يًف كاستخرج بذكائو علم األ٢باف كتأليف النغم كأكقعها ٙبىٍتى النسب العددية كادع

. نضد العامل كترتيبو عىلىى خواص العدد كمراتبو رموز عجيبة كأغراض بعيدة كىلىوي يف شأف ا٤بعاد مذاىب قارب ًفيهىا أبيذقلس
 (.َُٕ)أخبار العلماء بأخبار ا٢بكماء: ص 

أعلن ٗبخالفة .. كاقتصر من الفلسفة عىلىى العلـو اإل٥بية كىافى من تالميذ فيثاغورس  ..سقراط يعرؼ بسقراط ا٢بب (ٓ)
مذاىب يًف الصفات قريبة من مذاىب فيثاغورس كأبيذقليس ًإالَّ أف .. لو  فقتلو ا٤بلك بالسم اليونانيْب يًف عبادّّم األصناـ

 العلماء بأخبار ا٢بكماء:)أخبار  لىوي يف شأف ا٤بعاد آراء ضعيفة بعيدة عن ٧بض الفلسفة خارجة عن ا٤بذاىب احملققة.
 (.ُّٓص 

أفالطوف بن أرسطوف أحد أساطْب ا٢بكمة ا٣بمسة من يوناف كبّب القدر فيهم مقبوؿ القوؿ بليغ يف مقاصده أخذ عن  (ٔ)
 (.ُّ. )أخبار العلماء بأخبار ا٢بكماء: ص فيثاغورس اليوناين كشارؾ سقراط يف األخذ عنو

الـز أفالطوف ليتعلم منو مدة عشرين سنة كىكىافى أفالطوف يؤثره .. ورم ا١بهراشِب أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيثاغ (ٕ)
. )أخبار العلماء عىلىى سائر تالميذه كيسميو العقل كإىل أرسطوطاليس انتهت فلسفة اليونانيْب كىو خاٛبة حكماءىم

 (.ِِ-ُِبأخبار ا٢بكماء: ص 
ما أعلمو ركل شيئا من العلم كلو ركل ٤با حلت  قاؿ ابن حجر , ا٢بسْب بن عبد اهلل بن سيناء أبو علي الرئيس (ٖ)

 (.ُّٗ/ِ. )لساف ا٤بيزاف: الركاية عنو ألنو فلسفي النحلة ضاؿ ال رضي اهلل عنو

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1261&m=1
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 (ِ)!!(ُ)استدؿ برأم الفيمسكؼ الفرنسي ديكارت

كفي الحييية إٌف ما نيمو الخميني كاستدؿ بو مف أكىاـ الفبلسفة ما ىي إال خرافات 
ي مف خبلليا إباحة ما يفعمو الشيعة مف شركيات، ييكؿ الخميني: "كاستنادنا شيطانية، أراد الخمين

إلى فبلسفة الركح اليدامى، فإٌف طمب الشفاعة مف اإلماـ كالنبي الذم يصبح بعد المكت كيطعة 
 .(ّ)خشب أك حجر أك جماد آخر لف ييعٌد شركنا"

فتراه يكثر النيؿ عف ابف سينا كيركف الخميني كثيرنا إلى الفبلسفة المنتسبيف إلى اإلسبلـ، 
 .(ٔ)كيصفو بالفيمسكؼ اإلسبلمي الكبير (ٓ). كما كينيؿ عف الفارابي(ْ)كيصفو بالشيخ الرئيس

كتكسع الخميني أكثر في مصادره البعيدة عف مشكاة النبكة، فأخذ بعمكـ محي الديف بف 
 .(ٗ)، كيصؼ الخميني ابف عربي بالشيخ المحيؽ(ٖ)كأيٌدىا (ٕ)عربي

الخميني يدعك غير المسمميف إلى قراءة كتب الفبلسفة كالمبلحدة، فييكؿ الخميني في  ككاف

                                 
العقلي إلثبات الوجود عامة ككجود اهلل على كجو  ـ فيلسوؼ فرنسي اعتمد ا٤بنهجَُٓٔ - ُٔٗٓرينيو ديكارت  (ُ)

)ا٤بوسوعة  كىي: "أنا أفكر فأنا إذف موجود". ,عيدت من الناحية العقلية غّب قابلة للشكأخص كذلك من مقدمة كاحدة 
 (.ٕٔٗ/ِ: ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة

 (.ٕٓ-ْٗكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ْٗا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ّْٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
٧بمد بن ٧بمد بن طرخاف الَبكي ذك ا٤بصنفات ا٤بشهورة يف ا٢بكمة كا٤بنطق أبو نصر الفارايب صاحب الفلسفة  (ٓ)

. )شذرات الذىب يف أخبار من ذىب, لعبد ا٢بي بن أٞبد العكرم كا٤بوسيقى الٍب من ابتغى ا٥بدل فيها أضلو اهلل
 (.ّْٕ/ِالدمشقي ا٤بعركؼ بابن العماد, دار الكتب العلمية(. )

 (.ّٗ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ٔ)
٧بمد بن علي بن ٧بمد ابن العريب, أبو بكر ا٢باٛبي الطائي األندلسي, ا٤بعركؼ ٗبحيي الدين بن عريب, ا٤بلقب بالشيخ  (ٕ)

, كقاـ برحلة, فزار الشاـ كبالد الرـك كالعراؽ كا٢بجاز, ندلس( كانتقل إىل إشبيليةكلد يف مرسية )باأل كرب: فيلسوؼ,األ
, صرية )شطحات( صدرت عنو, فعمل بعضهم على إراقة دمو, كما أريق دـ ا٢بالج كأشباىوكأنكر عليو أىل الديار ا٤ب

كىو كما يقوؿ , كاستقر يف دمشق, فتويف فيها, كحبس, فسعى يف خالصو علي بن فتح البجائي )من أىل ٔباية( فنجا
 (.ُِٖ/ٔ. )األعالـ للزركلي: الذىيب: قدكة القائلْب بوحدة الوجود

 (.ُٕثنا: )ص األربعوف حدي (ٖ)
 (.ِِٔا٤بصدر السابق: )ص  (ٗ)
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/جمادل ِِ( المؤرخة في (ُ)رسالتو لرئيس االتحاد السكفيتي السابؽ )ميخائيؿ غكرباتشكؼ
ذا رغب فخامتكـ في التحييؽ حكؿ ىذه المباحث ُٖٗٗ/ُ/ُالميصادؼ  –ق َُْٗاألكؿ/ ـ: "كا 

 -إضافة إلى كتب الفبلسفة الغربييف –لمختصيف في ىذه العمكـ بأف يراجعكا فيمكنكـ أف تأمركا ا
 .(ِ)مؤلفات الفارابي كأبي عمي بف سينا رحمة اهلل عمييما، في فمسفة المشائيف ..."

 الرد عمى الخميني:

إٌف الناظر في عيائد اإلمامية يعمـ أٌنيا كافية لكفر كضبلؿ معتنييا، فكيؼ إذا جمعت ليا 
ت اإللحادية؟! كالتي جمع بينيا الخميني كسيأتي نياشيا بإذف اهلل تعالى في أبكاب التكحيد، الفمسفا

اليكؿ  –كشؼ الغيب عف األكلياء  –جكاز دعاء األمكات  –كمف ذلؾ: إثباتو اإلحاطة لغير اهلل 
كفي  الحمكؿ كاالتحاد، كأكتفي ىنا ببياف مدل خطكرة الفمسفة كقكؿ العمماء فييا –بكحدة الكجكد 
 بعض دعاتيا.

ا، كحتى ال تيعدىـ  إذا أردنا الحديث عف معتيدات الفبلسفة بالتفصيؿ الحتاج ىذا بحثنا خاصن
الفائدة أذكر باإلضافة لما ذكرتي أصؿ ديف الفبلسفة الذيف يمجدىـ الخميني كينسبيـ إلى التكحيد، 

جسدة التي ليا ظؿ كىذا ككاف المشرككف يعبدكف األصناـ الم: "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كأرسطك كأمثالو مف الفبلسفة  كاف ديف الركـ كاليكناف كىك ديف الفبلسفة أىؿ ميدكنية كأثينة

 .(ّ)"المشائيف كغيرىـ

: "كأٌما قدماؤىـ كفيثاغكرس كأتباعو كأفبلطكف كأتباعو فيد كانكا عمى ضبلؿ كييكؿ 
 .(ْ)مبيف"

                                 
 السابق بْب عامي االٙباد السوفييٍب , شغل منصب رئيس الدكلة يفُُّٗ/مارس/ِيف  كلدميخائيل غورباتشوؼ:  (ُ)

ا٢برب  يف إّْاء ركنالد ريغاف شارؾـ, ُُٗٗ-ُٖٓٗ بْب عامي ا٢بزب الشيوعي السوفيٍب كرئيسـ, ُُٗٗ-ُٖٖٗ
 (./ar.wikipedia.org/wiki: ميخائيل_غورباتشوؼا٤بوسوعة ا٢برة)ـ. َُٗٗ للسالـ عاـ جائزة نوبل كحصل على, الباردة

ـ. ُِٗٗ -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  –ريادة الفقو اإلسالمي كمتطلبات العصر, تأليف ا٣بميِب, دار ا٥بادم  (ِ)
 (.ٖٕ-ٕٕ)ص 

ا١بواب الصحيح ٤بن بٌدؿ دين ا٤بسيح, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق د. على حسن  (ّ)
 (.ّْٓ/ُىػ. )ُُْْالرياض, الطبعة األكىل,  –خركف, دار العاصمة ناصر كآ

الرد على ا٤بنطقيْب ا٤بسمى نصيحة أىل اإلٲباف يف الرد على منطق اليوناف, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية  (ْ)
 (.ٔٔ/ُـ. )ََِٓ -ىػ ُِْٔبّبكت, الطبعة األكىل,  –ا٢براين, ٙبقيق عبد الصمد شرؼ الدين الكبٍب, مؤسسة الرياف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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تأخركف مثؿ سيراط كىك أستاذ أفبلطكف الصنؼ الثالث اإللييكف كىـ الم: "كييكؿ 
 ،كا عمى الصنفيف األكليف مف الدىرية كالطبيعيةكىـ بجممتيـ ردٌ  ...كأفبلطكف أستاذ أرسطاطاليس 

 ثـ ردٌ  ،ككفى اهلل المؤمنيف اليتاؿ بيتاليـ ،كأكردكا في الكشؼ عف فضائحيـ ما أغنكا بو غيرىـ
حتى تبرأ عف  ،ر فيوصٍّ يى ا لـ يي مف اإللييف ردًّ  أرسطاطاليس عمى أفبلطكف كسيراط كمف كاف قبمو

من رذائل كفرىم وبدعتيم بقايا لم يوفق لمنزوع عنيا فوجب تكفيرىم و استبيى أيضا جميعيـ إال أنٌ 
 .(ُ)"مف المتفمسفة اإلسبلمييف كابف سينا كالفارابي كأمثاليما وتكفير متبعييم

ا متظافرة عمى ضبلليما ككفرىما، جاء في فأقكاؿ أىؿ العمـ فييم رابياا ابن سينا والفأمّ 
قد اتفؽ العمماء عمى أف بف سيناء كاف ييكؿ بيدـ العالـ ... قاؿ بف أبي الحمكم لساف الميزاف: "

ف اهلل ال يعمـ الجزئيات بعمـ أكنفي المعاد الجسماني كال ينكر المعاد النفساني كنيؿ عنو أنو قاؿ 
ا  وفروعً من بعدىم من األئمة ممن يعتبر قوليم أصواًل فقطع عمماء زمانو و جزئي بؿ بعمـ كمي 

 .(ِ)"مف أجؿ اعتياد ىذه المسائؿ كأنيا خبلؼ اعتياد المسمميف بكفره وبكفر أبي نصر الفارابي

لكف مجمكع ما غمطكا فيو يرجع إلى عف ابف سينا كالفارابي: "  كييكؿ اإلماـ الغٌزالي
 .(ّ)شر"كتبديعيـ في سبعة ع عشريف أصبلن، يجب تكفيرىـ في ثبلثة منيا،

كاف شيطانا مف شياطيف اإلنس ككاف عف ابف سينا: "كقاؿ اإلماـ ابف الصبلح 
 .(ْ)"حيراف في كثير مف أمره

عف الفارابي: "لو تصانيؼ مشيكرة مف ابتغى اليدل منيا ضٌؿ  كقاؿ اإلماـ الذىبي 
 .(ٓ)كحار"

فيك الذم قاؿ رأس اليائميف بكحدة  الذم يمجده الخميني كيصفو بالمحيؽ، أما ابن عربي
                                 

 –العقيدة األصفهانية, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق إبراىيم سعيدام, مكتبة الرشد  (ُ)
 (.ُْٓىػ. )ص ُُْٓلرياض, الطبعة األكىل, ا
 (.ُٕٔ/ّلساف ا٤بيزاف: ) (ِ)
د.   –حجة اإلسالـ أيب حامد الغزايل, ٙبقيق د. ٝبيل صليبا ا٤بنقذ من الضالؿ كا٤بوصل إىل ذم العزة كا١بالؿ, تأليف  (ّ)

 (.ْٖ – ّٖـ. )ص ُٕٔٗبّبكت, الطبعة السابعة,  –كامل عياد, دار األندلس 
 (.َِٖ/ُفتاكل ابن الصالح: ) (ْ)
 (.ُْٕ/ُٓسّب أعالـ النبالء: ) (ٓ)
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 الكجكد كاالتحاد، كىك الذم أنكر العذاب يـك الييامة كغير ذلؾ مف الطكاـ.

 منيـ مفٍ في معرض حديثو عف الفبلسفة كالصكفية: " ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
د الكائنات ذلؾ الكجو ىك كجك  : إفٌ فييكؿ، االتحادية والحموليةالجيمية  قد يخرج منيا إلى مذىب

كما  جكد الكاجب كالكجكد الممكفز بيف الك ي  مى فيككف كجكده كجكد الكائنات ال يي  ،ككجو اهلل ىك كجكده
 .(ُ)"كنحكىما كابف سبعيف ابف عربي ىك قكؿ

 عىادٌ ": كيرل ابف عربي أٌف العذاب يكـ الييامة نعيـ، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ا ى عذابن م  سى و يي كأنٌ  ،كما يتنعـ أىؿ الجنة في الجنة ،كف في النارأصحاب النار يتنعم أفٌ ابن عربي 

 .(ِ)"مف عذكبة طعمو

: كيرل ابف عربي أٌف األكلياء أفضؿ مف األنبياء، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كىؤالء المبلحدة مف المتصكفة سمككا مسمؾ مبلحدة الفبلسفة في تفضيؿ الفيمسكؼ الكبير عمى "

خاتـ األكلياء يأخذ مف المعدف الذم يأخذ منو الممؾ الذم يكحى بو  إفٌ  ابن عربيقاؿ  كليذا ،النبي
 .(ّ)"إلى النبي

كزادت االتحادية أتباع ابف عربي كابف سبعيف كالعفيؼ : "كييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
مف الكلي أعمى درجة  : أفٌ ا قالو شيخ الطائفة محمد بف عربيالتممساني كأضرابيـ عمى ىؤالء بم

و يأخذ مف المعدف الذم يأخذ منو الممؾ الذم يكحي إلى الرسكؿ فيك أعمى منو الرسكؿ ألنٌ 
 .(ْ)"بدرجتيف

: "أما أئمة الكفر كالسفو كالتعمؽ بمذاىب الفمسفة فيـ كمف استحكـ  قاؿ ابف الكزير
 .(ٓ)الداء عميو فبل تنفعو األدكية النافعة"

                                 
 (.ِٓ/٦ِبموع الفتاكل: ) (ُ)
 (.ِْٓ/ُىػ. )َُْٔيم بن تيمية, ٙبقيق د. ٧بمد رشاد سامل, الطبعة الثانية, الصفدية, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بل (ِ)
 (.ِْٗ/ُا٤بصدر السابق: ) (ّ)
 (.ِّٓ/ِإغاثة اللهفاف: ) (ْ)
ـ. ُٕٖٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –إيثار ا٢بق على ا٣بلق, حملمد بن إبراىيم الشهّب بابن الوزير, دار الكتب العلمية  (ٓ)

 (.ُّ)ص: 
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العمـ المشحكف يى عنو أئمة اإلسبلـ ىك فعمـ الكبلـ الذم ن: " كقاؿ السفاريني
خبار النبكية ، كاأليات اليرآنية عف معانييا الظاىرةآل ، كصرؼبالفمسفة كالتأكيؿ، كاإللحاد كاألباطيؿ

 .(ُ)"، كما جاء في الذكر الحكيـ كصحيح الخبرعف حيائييا الباىرة، دكف عمـ السمؼ كمذىب األثر

 ،كمادة الحيرة كالضبلؿ ،رأس السفو كاالنحبلؿالفمسفة : " كقاؿ اإلماـ ابف الصبلح
كمف تفمسؼ عميت بصيرتو عف محاسف الشريعة المؤيدة بالحجج الظاىرة  ،كمثار الزيغ كالزندقة

ا قارنو الخذالف كالحرماف كاستحكذ عميو ا كتعممن كالبراىيف الباىرة كمف تمبس بيا تعميمن 
 .(ِ)..."الشيطاف

 ،أىؿ البدع مف أىؿ الكبلـ كالفمسفة كنحكىـ اكأمٌ ": كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 ،يـ لـ ييتدكا كلـ يدلكا عمى الحؽفمـ يكفيـ أنٌ ،  تناقض الحؽفيـ لـ يثبتكا الحؽ بؿ أصمكا أصكالن 

فيدمكىا عمى ما جاء  بو الرسكؿ  يا تناقض ما جاءكرأكا أنٌ  ، تناقض الحؽٌ مكا أصكالن حتى أصٌ 
 .(ّ)" بو الرسكؿ

دلة عمى بطبلف ما ذىبكا إليو أٌنؾ ال تجد اثنيف منيـ عمى رأم كاحد، ييكؿ كمف أدٌؿ األ

كأحصى المعتنكف بمياالت الناس   كىـ فرؽ شتى ال يحصييـ إال اهلل : "اإلماـ ابف الييـ 
ا عف األخرل فمنيـ أصحاب الركاؽ ا كثيرن منيـ اثنتي عشرة فرقة كؿ فرقة منيا مختمفة اختبلفن 

كىـ شيعة أرسطك كفمسفتيـ ىي الدائرة اليكـ بيف الناس كىي التي  مشاؤكفكالكأصحاب الظمة 
كمنيـ الفيثاغكرية كاألفبلطكنية كال تكاد تجد ، كالفارابي كابف خطيب الرم كغيرىـيحكييا ابف سينا 

منيـ اثنيف متفييف عمى رأم كاحد بؿ قد تبلعب بيـ الشيطاف كتبلعب الصبياف بالكرة كمياالتيـ 
: فمبلحدتيـ ىـ أىؿ التعطيؿ المحض فإنيـ عطمكا وبالجممة ،ف نذكرىا عمى التفصيؿأكثر مف أ

الشرائع كعطمكا المصنكع عف الصانع كعطمكا الصانع عف صفات كمالو كعطمكا العالـ عف الحؽ 
الذم خمؽ لو كبو فعطمكه عف مبدئو كمعاده كعف فاعمو كغايتو ثـ سرل ىذا الداء منيـ في األمـ 

                                 
مع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا٤بضية يف عقد الفرقة ا٤برضية, تأليف مشس الدين أبو العوف لوا (ُ)

 (.ُُُ – َُُ/ُـ. )ُِٖٗ -ىػ َُِْدمشق, الطبعة الثانية,  –٧بمد بن أٞبد السفاريِب, مؤسسة ا٣بافقْب 
بن عبد الرٞبن ا٤بعركؼ بابن الصالح, ٙبقيق د. ٧بمد عبد , لإلماـ أيب عمرك تقي الدين عثماف فتاكل ابن الصالح (ِ)

 (.َِٗ/ُ) ق.َُْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –اهلل عبد القادر, مكتبة العلـو كا٢بكم كمكتبة عامل الكتب 
 (.َْْ/٦ُٔبموع الفتاكل: ) (ّ)
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 .(ُ)"عطمةكفي فرؽ الم

كينيسـ المعطمة إلى فالفبلسفة ىـ أصؿ التعطيؿ كأىمو، ييكؿ د. محمد بف خميفة التميمي: "
 الصنؼ األكؿ: أىؿ الفمسفة البحتة. كىـ صنفاف:. اليسـ األكؿ: الفبلسفة قسميف رئيسييف ىما:

ثاني مف كاليسـ ال صكفية. -رافضية. ب -أ الصنؼ الثاني: أىؿ الفمسفة الباطنية، كىي نكعاف:
 .(ِ)"المعطمة ىـ: أىؿ الكبلـ

ا أٌف الفيمسكؼ متناقض في نفسو، ييكؿ شيخ اإلسبلـ  كمف األدلة عمى بطبلف مذىبيـ أيضن

ا مف الخارجيف عف الكتاب كالسنة مف جميع فرساف الكبلـ كالفمسفة فما أعمـ أحدن : "ابف تيمية 
 .(ّ)..."يتناقضى  أفٌ  إال كال بدٌ 

كعد بالتمكيف لعباده الصالحيف، كلك  مى بطبلف مذىبيـ، أٌف اهلل كمف األدلة الدامغة ع

مف : "ليـ بإقامة دكلة، ييكؿ الشيح حسف محمد أيكب  كاف ىؤالء عمى الحؽ لمكٌف اهلل 
الفبلسفة لـ ينجحكا في إقامة دكلة أك أمة عمى فمسفتيـ كمبادئيـ، كذلؾ  التاريخ اإلنساني ندرؾ أفٌ 
سد حاجة البشرية، كمف قيؿ عنو: إف أمة مف األمـ قامت عمى فمسفتو  بسبب عجز الفبلسفة عف

نما  فإنؾ بالبحث ترل أف الفمسفة التي جاء بيا الفيمسكؼ ليست ىي التي جمعت عمييا األمة، كا 
ىناؾ مؤثر آخر ىك اليكة كالضغط، كالتعذيب، كالتنكيؿ، فيي ليست أمة قائمة عمى فمسفة اقتنعت 

نما ىي فمسفة  ضيية عذبت في سبيميا أمة، كحطمت نفكسا بشرية، كجعمت الحياة عمى بيا، كا 
 .(ْ)"سعتيا سجنا ألىميا

كبناءن عمى ما تيٌدـ مف بياف حاؿ الفبلسفة كخطر معتيداتيـ فيد أفتى األئمةي بعدـ جكاز 
 النظر في كتبيـ إال لمتضمع خبير يريد الرٌد عمى أباطيميـ.

                                 
 (.ِٖٔ/ِإغاثة اللهفاف: ) (ُ)
 –ات, تأليف الدكتور ٧بمد بن خليفة التميمي, أضواء السلف معتقد أىل السنة كا١بماعة يف توحيد األ٠باء كالصف (ِ)

 (.ٕٕـ. )ص ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض, الطبعة األكىل, 
 (.َّٓ/٦ُّبموع الفتاكل: ) (ّ)
 -ىػ َُّْبّبكت, الطبعة ا٣بامسة,  –تبسيط العقائد اإلسالمية, للشيخ حسن ٧بمد أيوب, دار الندكة ا١بديدة  (ْ)

 (.َُِـ. )ص ُّٖٗ
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 (ُ)كالشعبثة يصح بيع كتب الكفر كالسحر كالتنجيـ مغني المحتاج: "كال قاؿ الشربيني في

 .(ِ)كالفمسفة كما جـز بو في المجمكع، قاؿ: بؿ يجب إتبلفيا لتحريـ االشتغاؿ بيا"

كقٌسـ اإلماـ السيكطي العمكـ إلى ستة أقساـ كذكر منيا: "الرابع حراـ كالفمسفة كالشعبذة 
في الركضة كدخؿ في الفمسفة المنطؽ كصٌرح بو كالتنجيـ كالرمؿ كعمكـ الطبائعييف كالسحر ىذا ما 

 .(ّ)النككم في طبياتو كابف الصبلح في فتاكيو كخبلئؽ آخركف"

ىذه نظرة سريعة في عيائد الفبلسفة ككتبيـ، الذيف رفعيـ الخميني، كنسبيـ إلى التكحيد، 
بأقكاليـ  كجعؿ حكمتيـ مف مشكاة النبكة، بؿ كجعؿ خزعببلتيـ مف الكحي اإلليي، ثـ مؤل كتبو

 كأفكارىـ في إثبات األباطيؿ كالمعتيدات الفاسدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
شعبثة: السحر. )تكملة ا٤بعاجم العربية, تأليف رينهارت بيَب آف ديكزًم, نقلو إىل العربية كعٌلق عليو ٧بمد سليم ال (ُ)

 (.ُّْ/ٔـ(. )َََِىػ إىل ُٕٗٗالعراؽ, الطبعة األكىل, من  –النعيمي كٝباؿ ا٣بياط, كزارة الثقافة كاإلعالـ 
بّبكت, اعتُب بو ٧بمد خليل  –مد ا٣بطيب الشربيِب, دار ا٤بعرفة مغِب احملتاج إىل معرفة ألفاظ ا٤بنهاج, تأليف ٧ب (ِ)

 (.ُِ/ِعيتاين. )
األشباه كالنظائر يف قواعد كفركع فقو الشافعية, لإلماـ جالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي, إعداد مركز  (ّ)

 (.ُٓٔ/ِـ. )ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖثانية, مكة, الطبعة ال –الدراسات كالبحوث ٗبكتبة نزار الباز, مكتبة نزار الباز 
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 المطمب الثالث

 الفالسفةالعقل عمى طريقة المصدر الثالث: 

ليد أكلى اإلسبلـ العيؿى أىميةن كبيرة، ككٌرمو أٌيما تكريـ، فالعيؿ مناط التكميؼ عند المسمـ، 
ات، كبالعيؿ يككف التفكر كالتدبر، كيمكف بياف اإلنساف عمى غيره مف المخمكق كبالعيؿ فٌضؿ اهلل 

 منزلة العيؿ في اآلتي:

خص اهلل تعالى أصحاب العيكؿ بالمعرفة التامة لمياصد العبادة، كًحكـ التشريع، قاؿ  -ُ

 [.ُٕٗالبيرة: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ چتعالى: 

تعالى:  قصر اهلل سبحانو كتعالى االنتفاع بالذكر كالمكعظة عمى أصحاب العيكؿ، قاؿ -ِ

 [.ِٗٔالبيرة: ] چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ   چ 

ذكر اهلل أصحاب العيكؿ، كجمع ليـ النظر في ممككتو كالتفكر في آالئو، قاؿ تعالى:  -ّ

 [.َُٗآؿ عمراف: ] چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ چ 

قاؿ  ذـ اهلل تعالى الميمديف آلبائيـ؛ كذلؾ حيف ألغكا عيكليـ، كتنكركا ألحكاميا، -ْ

ٺ  ٺ    ٿ    ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ تعالى: 

 [.َُٕالبيرة: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ 

حٌرـ اإلسبلـ االعتداء عمى العيؿ، بحيث يعطمو عف إدراؾ منافعو، قاؿ تعالى:  -ٓ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

 [.َٗلمائدة: ] چٺ

: ي النيي عف تعاطي ما تنكره العيكؿ كتنفر منو، قاؿ رسكؿ اهلل شدد اإلسبلـ ف -ٔ
 .(ُ)ر ..."فى ال صى ة كى امى  ىى الى ة كى رى يى  طً الى ل كى كى دٍ  عى "الى 

ىذا شيء مف منزلة العيؿ في اإلسبلـ، كمدل أىميتو كاعتناء اإلسبلـ بو، لذا كاف العيؿ 
                                 

 (.ُّٓ/ٕ: )يف صحيحو, كتاب الطب, باب ال ىامة البخارم أخرجو (ُ)
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فؽ ضكا بط تتكافؽ مع قدرة العيؿ كمجاالتو، مصدرنا مف مصادر االستدالؿ عمى مسائؿ االعتياد، كى
لكف ىذه الضكابط لـ تكافؽ أىؿ األىكاء كالضبلؿ كمرادىـ، فاتخذكا مف العيؿ كسيمة يعبركا مف 

 خبلليا إلى أىدافيـ مف إبطاؿ الشرائع كتعطيؿ النصكص.

فأطميكا العناف لمعيؿ كجعمكه حاكمنا عمى كؿ شيء حتى عمى الكتاب كالسنة، ثـ اٌدعكا كقكع 
 .(ُ)التعارض بيف النصكص كالعيؿ، فيٌدمكا العيؿ اإلنساني عمى الكحي الرباني

كازداد غمٌكىـ في العيؿ فزعمكا أٌنو أكؿ المخمكقات، كأٌنو مخمكؽ مجازم ال عمى الحييية، 
بداع المكجكدات، فجعمكه خالينا مف دكف اهلل  كأٌف اهلل  ، تعالى اهلل أككؿ إليو خمؽ الخبلئؽ، كا 
 ـ عمكًّا كبيرنا، كسيأتي ًذكر جممة مف عيائدىـ مع ميارنتيا بفكر الخميني في ىذا المطمب.عف قكلي

 .طرح كالم الخميني 

سار الخميني في طرييتو مف حيث االستبلالؿ عمى طريية الفبلسفة الغبلة، فيٌدس العيؿ 
 كأكاله اىتمامنا مبالغنا مذمكمنا.

يكؿ الخميني: "إٌف العيؿ ىك إحدل أسس العيؿ عند الخميني أحد أسس أحكاـ الٌديف، ي
 . (ِ)أحكاـ ديننا"

كالخميني جعؿ العيؿ األساس األكؿ في معرفة العيائد، فييكؿ: "اعمـ أٌف اإليماف بالمعارؼ 
اإلليية كأصكؿ العيائد الحية ال يتحيؽ إال بأف يتكجو أكالن إلى تمؾ الحيائؽ بيدـ التفكر كالرياضة 

 .(ّ)كالبراىيف العيمية" العيمية كاآليات كالبينات

ـٌ يحٌؿ التعارضى بتيديـ العيؿ عمى  كيرل الخميني إمكاف كقكع تعارضو بيف الكحي كالعيؿ، ث
النيؿ، فييكؿ: "األصكؿ االعتيادية تككف عمى أقساـ: منيا ما ىي ثابتة بالبرىاف العيمي مف غير 

أك  ه المنافاة ليا ال بّد من تأويموبل لو ورد في الكتاب والسنة ما بظاىر دخالة النيؿ كالنص فييا، 
إرجاع عممو إلى أىمو ... فما كقع مف كبلـ بعض أعاظـ المحدثيف مف أٌف المعٌكؿ عميو في 

التكحيد ىك الدليؿ النيمي، مما ال ينبغي أف ييصغى إليو، كال يستأىؿ جكابنا كال ردنا"
(ْ). 

                                 
 .بتصرؼ( َُٕ-ُٗٔ/ُمنهج االستدالؿ على مسائل االعتقاد: )انظر  (ُ)
 (.ُِٓكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ٔٓجنود العقل: )ص  (ّ)
 (.ُِْ/ُأنوار ا٥بداية: ) (ْ)
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البشرم عمى الكحي  العيؿ ماميكفكاإل فٌضؿ الخميني فيد إٌف ىذا الكبلـ ىك سبب كٌؿ ببلء،
، كالدافع الذم جعؿ الشيعة اإلمامية كاكأضمٌ  كاضمٌ  الفبلسفة، فكانت النتيجة أفٍ اإلليي عمى منيج 

يعتمدكف العيؿ كييٌدمكنو عمى النيؿ، ىك عجزىـ عف إثبات عيائدىـ مف نصكص الكحييف، فمجأكا 
 الخميني ىذه الطريية كثيرنا في كتاباتو.إلى إثباتيا بالعيؿ كفؽ أىكائيـ كرغباتيـ، كيستخدـ 

: "لنفرض أٌننا ال نممؾ الدليؿ عمى ككف النبكة كاإلمامة جزءنا مف الٌديف، فإٌف  فييكؿ مثبلن

. كييكؿ: "عمييـ أف يرجعكا إلى العيؿ بشأف صفات (ُ)العيؿ يدعكنا إلى أف نعترؼ بالنبي كباإلماـ"

 .(ِ)اإلماـ كصفات كلي األمر"

ا ىك اعتياده في العيؿ بما اعتيدتو كمف األمكر  التي دفعت الخميني إلى تيديس العيؿ أيضن
الفبلسفة كالمبلحدة مف أٌف العيؿ أكؿ المخمكقات، كالذم كاف لو التصرؼ المطمؽ في الخمؽ، 
كيطميكف عميو )العيؿ األكؿ(، كيؤكد الخميني عمى ىذا في غير مكطف، فييكؿ: "مف خصائص 

ؽ مف الركحانييف، كعمى ىذا أٌكؿ مخمكؽ مف الركحانييف ىك أكؿ مخمكؽ عمى العيؿ أٌنو أٌكؿ مخمك 

 .(ّ)قكف بعد الركحانييف"ك اإلطبلؽ، ألٌف غير الركحانييف مخم

المبلحدة،  خمؽ العيؿ مف نكره، كىذا ما قالت بو االتحاٌدية كيعتيد الخميني أٌف اهلل 
عبارة عف الظيكر األكؿ كالمنزؿ األكؿ  -كالذم ىك أكؿ مخمكؽ ركحاني  –فييكؿ: "حييية العيؿ 

لنكر الفيض اإلليي، المنبسط الظاىر، كتبعنا ليذا البحث يظير كصؼ آخر كصؼ الحؽ تعالى 
، أم مف فيضو المنبسط كنكره اإلشراقي ألٌنو تتحيؽ خمق ىذه الحقيقة من نورهالعيؿ بو، كىك أٌنو 

 .(ْ)بالظيكر المطمؽ كتيكـ بو"

بلمو كيتحٌدث بمغة الفبلسفة، فيستخدـ العبارات المبتدعة كاأللفاظ كيؤكد الخميني عمى ك
الدخيمة، التي تبٌيف مدل تأثره بيذه العيائد الفمسفية، فييكؿ: "أما العيؿ الذم كرد ذكره في الحديث 

                                 
 (.ُْٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُٓٗا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ُٔجنود العقل: )ص  (ّ)
 (.ُٓ: )ص ا٤بصدر السابق (ْ)
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لئلماـ الصادؽ عميو السبلـ في سياؽ الخصائص التي ذكرت لو، كمنيا أنو أكؿ خمؽ  (ُ)الشريؼ

ذا فييمت فيو عقل كمّي لمعالم الذي ىو باطن العقول الجزئية وسّرىا وحقيقتيا مف الركحانييف، ، كا 
حيييتو ييعمـ ما كاف مكضعنا لمبلحظة أكلئؾ، كىك جكىر نكراني مجرد مف العبلئؽ الجسمانية، كأكؿ 
مخمكؽ ركحاني، كأكؿ ظيكر لمفيض الميٌدس كالمشيئة المطمية ككينكنة عذكبة الماء، كنكر النبي 

 .(ِ)خاتـ في عالـ الخمؽ كاإلبداع"ال

فالعيؿ عند الخميني كما ىك كاضح سر كجكد ما دكنو كحيييتو، كىذا اإلفؾ المبيف ال يمكف 
أف يككف إال إذا كاف العيؿ خالينا ال مخمكقنا، لذا ذىب الخميني إلى اليكؿ بذلؾ، فالعيؿ عنده ليس 

ا، كبيذا تترابط عنده الفكرة، كىي باختصار: مخمكقنا عمى الحييية بؿ تينسب إليو المخمكقية مجازن 
 كىك حييية ما بعده مف المخمكقات، تعالى اهلل  العيؿ أكؿ مخمكؽ مجازنا ألنو مف نكر اهلل 

 عف ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

ييكؿ الخميني مؤكدنا ىذه الصكرة الكفرية: "كصؼ العيؿ بأٌنو مخمكؽ كىذا يمكف أف يشير 
ىي في ميابؿ األمر كمف تنزالتو، ألٌف عالـ األمر عبارة عف الفيض  إلى أٌف الحييية العيمية

المنبسط كنفس الرحمف كالكجكد المطمؽ كمياـ البرزخية الكبرل كاإلفاضة اإلشراقية كالركحانية 
وال يمكن المحمدية كالعمكية عمييما كعمى آليما الصبلة كالسبلـ، كليس لو تحييؽ كتيٌيد كميابؿ، 

 .(ّ)كما أٌنو في بعض األحاديث نسبت ىذه المجازية إليو" ليو إال مجازًانسبة المخموقية إ

ليد أغرؽ الخميني نفسو في دياجير ظممات الفكر، بتتبعو أصكؿ الفبلسفة كتبنييا كالدعكة 
أككؿ ميمة الخمؽ إلى خالؽ آخر كىك العيؿ، كىذا لىعىمرم إلحاد   إلييا، فتكصؿ إلى أٌف الخالؽ

 ال ييبمو عيؿ طفؿ.  أكبر ككفر باهلل 

 كيمكف إجماؿ ما ذىب إليو الخميني في العيؿ في المسائؿ التالية:

 العيؿ أكؿ مخمكؽ عمى اإلطبلؽ. المسألة األولى:

                                 
ركاية الصادؽ يف الكايف ضعفها اَّلسي كالبهبودم كٮبا إمامياف. )كتاب الكايف ٙبقيق اَّلسي كالبهبودم, تأليف  (ُ)

 (.ِٕ/ُعبد الرٞبن دمشقية, نسخة ا٤بكتبة الشاملة(. )
 (.ُِابق: )صا٤بصدر الس (ِ)
 (.ُْجنود العقل: )ص  (ّ)
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 العيؿ األكؿ حييية ما بعده كنسبة المخمكقية إليو مجازية. المسألة الثانية:

 ارض يييد ـ العيؿ.العيؿ ىك دليؿ العيائد ال النيؿ، كعند التع المسألة الثالثة:

 االعتياد بكحدة الكجكد كاالتحاد كالحمكؿ. المسألة الرابعة:

كسأناقش المسائؿ الثبلث األكلى، كأيرًجلي الرابعة في مبحث اعتياده في تكحيد الربكبية بإذف 
 اهلل تعالى.

 .مناقشة كالم الخميني 

مبنٌي عمى ا االعتياد كىذالعيؿ أكؿ مخمكؽ عمى اإلطبلؽ عند الخميني،  المسألة األولى:
بيان بطالن و ، ، كىي: "أٌكؿ ما خمؽ اهلل العيؿ"إلى النبي  الكٌضاعكف ياركاية مكذكبة نسب

 :من وجيينذلك 

 . األول: بطالن الرواية سنًداالوجو 

في الحديث: "ليس لو أصؿ" كقاؿ: "كىذا لـ  ييكؿ اإلماـ أبك بكر بف العربي 

كالحديث الذم ذكركه في العيؿ كذب مكضكع : "تيمية  . كييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف(ُ)يصح"

 ،كغيرىـ ابف الجكزمك  الدارقطنيك  يأبك حاتـ البست  عند أىؿ المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلؾ

 .(ِ)"كليس في شيء مف دكاكيف الحديث التي يعتمد عمييا

: "كأما حديث أكؿ ما خمؽ اهلل العيؿ فميس لو طريؽ كييكؿ الحافظ ابف حجر 

 .(ّ)بت"ث

كيت في العيكؿ أحاديث كثيرة ليس فييا شيء كييكؿ اإلماـ ابف الجكزم  : "ري

                                 
, للقاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب, ٙبقيق الدكتور عمار طاليب, -النص الكامل  – العواصم من القواصم (ُ)

 (.ِِْمصر. )ص  –مكتبة دار الَباث 
بن تيمية, ٙبقيق د. عبد الرٞبن اليحي,  الفرقاف بْب أكلياء الرٞبن كأكلياء الشيطاف, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم (ِ)

 (.َِٔدار الفضيلة. )ص 
 (.ِٖٗ/ٔ): فتح البارم بشرح صحيح البخارم (ّ)
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 .(ِ): "أحاديث العيؿ كميا كذب". كييكؿ اإلماـ ابف الييـ (ُ)يثبت"

 الوجو الثاني: بطالن الرواية متًنا.

كم في أٌف العيؿ أكؿ المخمكقات باطؿ كمنكر؛ لمخالفتو الركاية الصحيحة الث ابتة، إٌف ما ري
َل َما َخَمَق المَُّو اْلَقَممَ ًإف  : "ييكؿ النبي  اذىا أىٍكتيبي قىا َأوَّ مى ؿى اٍكتيٍب فىيىاؿى لىوي اٍكتيٍب. قىاؿى رىبٍّ كى
يىاًديرى كيؿٍّ شى  ت ى تىييكـى الس اعىةي يمى  .(ّ)"ءو حى

 .(ْ)فيذا نص صريح صحيح ال يمكف معارضتو بركاية كاىية مكذكبة

 العيؿ األكؿ حيييةي ما بعده كنسبة المخمكقية إليو مجازية عند الخميني. ة:المسألة الثاني

كىذا اليكؿ ىك عيف قكؿ الفبلسفة كالمبلحدة الذيف جعمكا )العيؿ األكؿ( خالؽى ما بعده مف 
مف نكره، فيك في  المخمكقات كمبدعيا، كيؤكد الخميني ىذا في زعمو أٌف ىذا العيؿ خميو اهلل 

 كليس بمخمكؽ كما ييفيـ مف كبلمو. ء مف اهلل حييية األمر جز 

في العيكؿ، فييكؿ  -الذم تبناه الخميني  -كيبٌيف شيخ اإلسبلـ حييية مذىب الفبلسفة 
يخمييا بمشيئتو كقدرتو كييكلكف أنيا ىي رب العالـ  ييكلكف أنيا معمكلة متكلدة عف اهلل لـ: "

 .(ٓ)"...فالعيؿ األكؿ أبدع كؿ ما سكل اهلل عندىـ

فإف العيكؿ التي يثبتيا ىؤالء المتفمسفة ال حييية ليا عند : "كييكؿ شيخ اإلسبلـ 
الرسؿ كأتباعيـ بؿ كال حييية ليا في المعيكؿ الصريح بؿ حييية كبلميـ أنيا أعراض قائمة 

 .(ٔ)"بنفسيا

                                 
 –ا٤بوضوعات, لإلماـ أيب الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم, ٙبقيق عبد الرٞبن ٧بمد عثماف, ا٤بكتبة السلفية  (ُ)

 (.ُٕٕ/ُـ. )ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔا٤بدينة, الطبعة األكىل, 
نقد ا٤بنقوؿ كاحملك ا٤بميز بْب ا٤بردكد كا٤بقبوؿ, لإلماـ ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن أيب بكر, ٙبقيق حسن السماعي  (ِ)

 (.َٔ/ُـ. )َُُٗ -ىػ ُُُْبّبكت, الطبعة األكىل,  –سويداف, دار القادرم 
, كتاب تفسّب لَبمذم بنحوه(, كأِّ/ْ: ), كتاب السنة, باب يف القدرأبو داكد, ك (ُّٖ/ّٕ: )ٞبدأأخرجو  (ّ)

 (.َْٓ/ُ يف صحيح ا١بامع الصغّب: )(, , كصححو األلباينِْْ/ٓ: )القرآف, باب كمن سورة ف
 (.ٗ/ُيرل بعض أىل العلم أف العرش ىو أكؿ ا٤بخلوقات, راجع ا٤بسألة يف كتاب البداية كالنهاية لإلماـ ابن كثّب: ) (ْ)
 (.ٗ/ُالصفدية: ) (ٓ)
 (.ِٓ/ٓ) ا١بواب الصحيح: (ٔ)
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   ييكؿ الحافظ ابف حجر:       ،(ُ)إٌف قكؿ الخميني في حييية العيؿ ىك عيف قكؿ الثنكية

ا ثـ خمؽ اهلل خمؽ شيئن  كمف الزنادقة الباطنية كىـ قكـ زعمكا أفٌ : -ييصد محمد بف معف  –"قاؿ 
وىو  ،كتارة العيؿ األكؿ كالعيؿ الثاني ،كيسمكنيما العيؿ كالنفس ،فدبر العالـ بأسره ،ا آخرمنو شيئن 

 .(ِ)"من قول الثنوية في النور والظممة إال أنيم غيروا االسمين

ما : "كفرنا أكبر، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  ـ مف قاؿ بو كفر باهلل كىذا الكبل
كؿ عندىـ العيؿ األ فٌ إف ،أعظم الكفربؿ ىك مف  ،يثبتو المتفمسفة مف العيؿ باطؿ عند المسمميف

عظم الكفر عند أوىذا من  ،كالعيؿ العاشر مبدع ما تحت فمؾ اليمر ،مبدع كؿ ما سكل اهلل
 .(ّ)"والنصارى المسممين والييود

، كيمكف بياف ذلؾ بطبلنو شرعنا كعيبلن   فكبلـ الخميني كسمفو مف المتفمسفة كالمبلحدة باطؿه
 بإيجاز فيما يمي.

بٌيف لنا في  ، كاهلل أكحى إلينا بكبلمو كفؽ عممو كمراده  فإٌف اهلل  أما شرًعا:
ميمة الخمؽ لمعيؿ لبٌيف اهلل  اهلل  الكتاب كؿ  شيء، كما فٌرط فيو مف صغيرة كال كبيرة، كلك أككؿ

  ذلؾ، كالذم يظير مف صريح اليرآف أف اهلل  خالؽ كؿ شيء كمدبره كمميكو، ييكؿ اهلل: 

ٱ  ٻ  چ : كييكؿ اهلل  [.ِٔالزمر: ] چگ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  گک   ک  ک  گچ

 .[َُِعاـ: األن] چٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پٻ  پ  پ    پ  ٻٻ

  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  ېئۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ: كييكؿ اهلل 

 [.ّفاطر: ] چخب  مب  حبمئ   ىئ  يئ   جب  حئجئ

 كالنصكص في ىذا الباب أكثر مف تيحصر في مثؿ ىذا البحث المتكاضع.

                                 
ا يزعموف أف النور كالظلمة أزلياف قدٲباف ٖبالؼ اَّوس فإّْم قالو  , م أصحاب االثنْب األزليْبىؤالء ى الثنوية: (ُ)

كىؤالء قالوا بتساكيها يف القدـ كاختالفهما يف ا١بوىر كالطبع كالفعل كا٢بيز كا٤بكاف  , ٕبدكث الظالـ كذكركا سبب حدكثو
 . الثنوية فرقة ٦بوسية خالفت اَّوسية األصلية كما سبق.(ِّْ/ُا٤بلل كالنحل للشهرستاين: ). احكاألجناس كاألبداف كاألرك 

 (.ُِٕ/ُِفتح البارم: ) (ِ)
 (.ُٔٗ/ُالرد على ا٤بنطقيْب: ) (ّ)
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لينا فإٌف العيؿ السميـ يدفع اإلنساف بفطرتو إلى عبادة خاليو، كلك كاف العيؿ خاوأما عقاًل: 
يستحؽ كحده العبادة ألٌف لو الخمؽ  لكجب عبادتو، كىذا ال ييكؿ بو عاقؿ، كعمى ىذا فإٌف اهلل 

ۀ  ہ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻچ: كاألمر كلو الفضؿ كالنٍّعـ، ييكؿ اهلل 

  [.ُٔالرعد: ] چہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ

ٌف الخالؽى ال ييعجزه شيءه في األرض كال في إلى االعتياد بأالعيؿ السميـ يدفع اإلنساف ك 

ڦ  چ: السماء، كىك سبحانو ليس بحاجة إلى معاكف أك مساعد في ربكبيتو، ييكؿ اهلل 

 [.ّٖؽ: ] چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ

 العيؿ عند الخميني ىك دليؿ العيائد ال النيؿ، كعند التعارض يييد ـ العيؿ. المسألة الثالثة:

 شٌؾ أٌف العيؿ مصدر مف مصادر االستدالؿ عمى مسائؿ االعتياد، كلكف ىذا المصدر ال
 لو مجاالت محدكدة ال يتعداىا.

، تنتيي إليو ال تتعداه ااركيا حدًّ اهلل جعؿ لمعيكؿ في إد فٌ إ: "ييكؿ اإلماـ الشاطبي 
البارم تعالى في  كلك كانت كذلؾ الستكت مع ،إلى اإلدراؾ في كؿ مطمكب سبيبلن  كلـ يجعؿ ليا

 ،ال تتناىى ؟ فمعمكمات اهللإذ لك كاف كيؼ كاف يككف إدراؾ جميع ما كاف كما يككف كما ال يككف،
 .(ُ)"المتناىي ال يساكم ما ال يتناىىك  ،كمعمكمات العبد متناىية

د فأنت ترل المعمكمات عنمجاالت العمؿ العيمي، فياؿ: " ثـ بٌيف اإلماـ الشاطبي 
 :(ِ)إلى ثبلثة أقساـ العمماء تنيسـ

o االثنيف أكثر  عممو بأفٌ ، ك ال يمكف التشكيؾ فيو، كعمـ اإلنساف بكجكده قسم ضروري
 .يف ال يجتمعافد  الضٍّ  مف الكاحد، كأفٌ 

o  ُإلى العمـ بو، كذلؾ كعمـ  أك يجعؿ لو طريؽ عمم بووقسم ال يعممو البتة إال أن ي
، د بو أك ال، كعممو بما تحت رجميوبيؿ ما يعتاد عمـ العب، كانت مف قالمغيبات عنو

                                 
 (.َٕ/ِاالعتصاـ: ) (ُ)
 (.ُٕ/ِا٤بصدر السابق: ) (ِ)
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صي عنو الذم لـ يتيدـ كعممو بالبمد اليا ،مغيبو عنو تحت األرض بميدار شبرإال أف 
لنار عممو بما في السمكات كما في البحار كما في الجنة أك ا ففضبلن ع ،لو بو عيد

 .ا لـ يجعؿ لو عميو دليؿ غير ممكففعممو لم ،عمى التفصيؿ

o كذلؾ اليسـ النظرم  ،كىي النظريات ،لعمـ بو كيمكف أف ال يعمـ بوف ايمك وقسم نظري
 .اإال أف يعمـ بيا إخبارن  ،ات التي تعمـ بكاسطة ال بأنفسياىك الممكن

 

تأكيؿ النصكص حتى إٌف الخميني دعا بصراحة إلى تيديـ العيؿ عمى النيؿ، كيرل كجكب 
الكبلـ ال ييكؿ بو إال مف اتيـ الشريعة  تكافؽ العيؿ، كىذا ىك مذىب الفبلسفة كالمتكمميف، كىذا
 بالتعارض كالتضارب مع العيؿ، كىذا الزعـ فاسد كباطؿ.

كال في المنيكؿ عف  ،ليس في الشريعة شيء يخالؼ اليياس: "ييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
ا اليياس الصحيح دائر مع أكامرىا كنكاىييا كجكدن  كأفٌ  ،ـ ليـ فيو مخالؼعمى الصحابة الذم ال يي 

بما   ورسكلى   فمـ يخبر اهللي  ،اا كعدمن المعيكؿ الصحيح دائر مع أخبارىا كجكدن  كما أفٌ  ،اكعدمن 
 .(ُ)"يناقض صريح العيؿ كلـ يشرع ما يناقض الميزاف كالعدؿ

فؽ عممو كمراده  إٌف اهلل  مع  -في الظاىر–، فإف كقع تعارض أكحى باليرآف كالسنة كى
كمراده، فالعيؿ ال  رسكلو؛ فبل يييدٍّـ المرء عيمو عمى عمـ اهلل العيؿ، كجب رٌد ذلؾ إلى اهلل ك 

 يمكف أف يككف حاكمنا عمى الكحييف ليصكره.

فيك أصؿ ييكؿ اإلماـ الشاطبي في معرض حديثو عف ككف الشرع حاكمنا بإطبلؽ: "
 اقتضى لمعاقؿ أمريف:

، بؿ بلؽ كىك الشرعثبت عميو حاكـ بإط ، كقدبإطبلؽ اال يجعؿ العيؿ حاكمن  أفٍ  أحدىما:
و ال ألنٌ  ؿ؛كىك نظر العي ،و التأخيركيؤخر ما حيٌ  ،و التيديـ كىك الشرعـ ما حيٌ دٍّ يى يي  جب عميو أفٍ الكا

 ... و خبلؼ المعيكؿ كالمنيكؿتيديـ الناقص حاكمان عمى الكامؿ، ألنٌ  يصح

، فبل ينبغي معتادةىران خرؽ لعادة الجارية التيتضي ظا او إذا كجد في الشرع أخبارن أنٌ  الثاني:

                                 
 –٧بمد بن أيب بكر, ٙبقيق طو عبد الرؤكؼ سعد, دار ا١بيل  إعالـ ا٤بوقعْب عن رٌب العا٤بْب, لإلماـ ابن قيم ا١بوزية (ُ)

 (.ُٕ/ِىػ. )ُّٕٗبّبكت, 
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 ، بؿ لو سعة في أحد أمريف:بإطبلؽـ بيف يديو اإلنكار دٍّ يى يي  أفٍ لو 

: كىك ظاىر قكلو تعالى ،حسب ما جاء كيكؿ عممو إلى عالمويصدؽ بو عمى  ا أفٍ إمٌ 

، يعني الكاضح المحكـ ،[ٕآؿ عمراف: ] چېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ
ال كاف ، كلك لـز امزمو العمـ بوكالمتشابو المجمؿ، إذ ال ي لعمـ بو لجعؿ لو طريؽ إلى معرفتو، كا 

 .تكميفان بما ال يطاؽ

ما أف يتأكلو عمى ما يمكف حمم ف إنكاره إنكار أل ؛و عميو مع اإلقرار بميتضى الظاىركا 
 .(ُ)"لخرؽ العادة فيو

: بف تيمية كالعيؿ السميـ يدفع صاحبو إلى تيديـ النيؿ كتفضيمو، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ا
 ،كأما تيديـ األدلة الشرعية فيك ممكف مؤتمؼ ،األدلة الشرعية ممتنع متناقض ىعم تيديـ المعيكؿ"

ا بالعيؿ أك غير معمكـ بالعيؿ ليس ىك كذلؾ ألف ككف الشيء معمكمن  ؛فكجب الثاني دكف األكؿ
قد يعمـ بعيمو ما ال ا فإف زيدن  ،صفة الزمو لشيء مف األشياء بؿ ىك مف األمكر النسبية اإلضافية

 .(ِ)"بعيمو ما يجيمو في كقت آخريعممو بكر بعيمو كقد يعمـ اإلنساف في حاؿ 

ٌؿ المسائؿ، ييكؿ  كمف األدلة عمى بطبلف قاعدتيـ أٌف عيبلئيـ اضطربكا كاختمفكا في جي

ا ياؿ إنو قد تعارض فييا العيؿ كالشرع جميعيا مميكالمسائؿ التي : "شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 .(ّ)"أف مكجب العيؿ كذا ىفيو العيبلء كلـ يتفيكا فييا عم اضطرب

ا ألٌف الدليؿ العيمي يمنع تيديـ نفسو عمى النيؿ، ييكؿ اإلماـ ابف  كيمتنع تيديـ العيؿ أيضن

العيؿ قد دؿ عمى صحة السمع ككجكب قبكؿ  ألفٌ  ؛كتيديـ العيؿ ممتنع: "أبي العز الحنفي 
ذا أبطمنا داللة العيؿ لـ  ، فمكما أخبر بو الرسكؿ  أبطمنا النيؿ لكنا قد أبطمنا داللة العيؿ، كا 

األشياء، فكاف ما ليس بدليؿ ال يصمح لمعارضة شيء مف  ألفٌ  ؛يككف معارضان لمنيؿ يصمح أفٍ 
عمى  العيؿ ىك الذم دؿٌ  فإفٌ  ،كىذا بيف كاضح، عدـ تيديمو، فبل يجكز تيديمو اتيديـ العيؿ مكجبن 

تككف ىذه الداللة باطمة لبطبلف النيؿ  جاز أفٍ  خبره مطابؽ لخبره، فإفٍ  كأفٌ  ،توصدؽ السمع كصح
                                 

 (.َْٗ-َْٖ/ّاالعتصاـ: ) (ُ)
 (.ّٖ/ُدرء تعارض العقل كالنقل: ) (ِ)
 (.ّٖ/ُا٤بصدر السابق: ) (ّ)
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ذا لـ يكف دليبلن  صحيحن ال يككف العيؿ دليبلن  لـز أفٍ  عف  لـ يجز أف يتبع بحاؿ، فضبلن  ا صحيحن ا، كا 
 .(ُ)"في العيؿ افصار تيديـ العيؿ عمى النيؿ قدحن ـ؛ يد  يي  أفٍ 

ذىب الفبلسفة أٌف أفسد المذاىب في النظرة إلى العيؿ ىك مكفي ختاـ ىذه المسألة تبٌيف 
 الذم تبناه الخميني.

"كأما الفبلسفة فيـ أكثر الناس انحرافنا في  :(ِ)ييكؿ الدكتكر صالح بف درباش الزىراني 

ٌنما ييراد بو  ىذه المسألة كتأكيبلتيـ أشنع مف تأكيبلت أىؿ الكبلـ، إذ ليس لممنيكؿ عندىـ قيمة، كا 
الجميكر كال يصمح لمحكماء )الفبلسفة(، كيجب عمى ىؤالء تأكيؿ ظاىر السمع دكف صبلح 

 .(ّ)اإلفصاح لمجميكر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ْْْ)ص  : شرح العقيدة الطحاكية يف العقيدة السلفية (ُ)
لقرل كمدير ٙبرير ٦بلة التأصيل للدراسات الفكرية ا٤بعاصرة. )ظاىرة تقدًن العقل على رئيس قسم ا٢بسبة يف جامعة أـ ا (ِ)

 (.ُٓالنقل. )ص 
ظاىرة تقدًن العقل على النقل يف الفكر اإلسالمي كموقف ابن تيمية منها, بقلم الدكتور صاحل بن درباس الزىراين,  (ّ)

 (.ُِىػ. )ص ُِّْالعدد الثالث,  –٦بلة التأصيل 
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 الفصل الثاني

 عقيدة الخميني في األلوىيات
 

 وفيو ثالثة مباحث:

 في توحيد األلوىية.المبحث األول: عقيدتو  

 في توحيد الربوبية.المبحث الثاني: عقيدتو  

 في توحيد األسماء والصفات.ث الثالث: عقيدتو المبح 
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 المبحث األول

 عقيدة الخميني في توحيد األلوىية
 

 

 وفيو أربعة مطالب:

 .هالمطمب األول: أصول الدين عند 

 .هالمطمب الثاني: التوحيد عند 

 .هالمطمب الثالث: مفيوم األلوىية عند 

 منيا.األلوىية وموقفو  ر الشرك في توحيدالمطمب الرابع: مظاى 
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 المطمب األول

 أصول الدين عند الخميني

مصادر الخميني في إثبات العيائد اإلسبلمية، كمدل تأثره بالفبلسفة قد سبؽ بياف 
 كالمتكمميف مف عيؿو مييد س، كسفسطة معيد ة، كصكفٌية خرافية.

ـٌ بأحاديث األئمة عمييـ السبلـ ي عرؼ بأٌف تفسير األخبار المأثكرة ييكؿ الخميني: "إٌف المم
عنيـ عمييـ السبلـ في العيائد كمعارؼ أصكؿ الديف عمى أساس الفيـ العيرفي الشائع ال يككف 

ا، بؿ إٌنيا تحتكم عمى أدٌؽ المعاني الفمسفية كقمة معارؼ أىؿ المعرفة" سديدنا كصحيحن
(ُ). 

ييكلكف: إٌننا بالعيؿ عرفنا اهلل كييكؿ: "إٌف المتدينيف يختمفكف عنكـ في شيء كاحد، إٌنيـ 
 .(ِ)كبالعيؿ كجدنا الرسكؿ كاليرآف"

فالفمسفة كالعيؿ ىما المصدراف الرئيساف في إثبات أصكؿ الديف عند الخميني، كيؤكد عمى 
ثبات المعاد كالنبكة، بؿ  ذلؾ في مكطف آخر، فييكؿ: "فباب إثبات الصانع كالتكحيد كالتيديس كا 

ٍف كرد في كبلـ بعض المحدثيف مف ذكم  مطمؽ المعارؼ حؽٌّ مطمؽ لمعيكؿ كمف مختصاتيا، كا 
المياـ العالي أٌف االعتماد في إثبات التكحيد عمى الدليؿ النيمي فمف غرائب األمكر، بؿ مف 
لى اهلل  المصيبات التي ال بٌد أٍف ييستعاذ باهلل منيا، كال يحتاج ىذا الكبلـ إلى التيجيف كالتكىيف كا 

 .(ّ)المشتكى"

بالخميني إلى نبذ الدليؿ النيمي في إثبات العيائد، بؿ كيرل أٌف ذلؾ يد كصؿ الغمك العيمي ل
ـٍ مف الغرائب كالمصائب، ككفى بيذا الفكر مف ضبلؿ كضياع، ييكؿ النبي  : "إنٍّي تىرىٍكتي ًفيكي

سين ًتٍي"  .(ْ)شىٍيئٍيف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمىا كىتىابى اهلًل كى

م   ـ بو أٌف العيائد تككف سميمة إف كانت مصادرىا سميمة، كتككف باطمة إف كانت إٌف مف الميسى
مصادرىا باطمة، كقد اختار الخميني السبيؿ الثاني في إثبات عيائده، كىذا أكدل بو إلى االبتداع 

                                 
 (.ّْٓربعوف حديثنا: )ص األ (ُ)
 (.ُُٖكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ِّ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ّ)
 (.ٔٔٓ/ُ(, كا٢بديث صححو األلباين يف صحيح ا١بامع الصغّب: )ّٗ/ُا٤بستدرؾ على الصحيحْب: ) (ْ)
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 في أساسيات الديف كأصكلو، فأدخؿ في أصكؿ الديف ما ليس منيا، كأخرج ما ىك أصؿه فييا.

: "فكثيرنا ما يككف اإلنساف بحسب الظاىر مؤمننا بالشيادتيف، لكٌف قمبو ال عمـ خمينيييكؿ ال
لو بذلؾ، يككف عالمنا معتيدنا باألصكؿ الخمسة إال أٌف ىذا العمـ لـ يصؿ إلى قمبو"

(ُ). 

فما ىي األصكؿ الخمسة التي ال يككف اإليماف إال بيا عند الخميني؟ سئؿ الخميني: 
ئؿ العممية أٌنو يجب عمى المسمـ أف يحٌصؿ اليييف بالنسبة ألصكؿ الديف، مذككر أكائؿ أكثر الرسا

فما الميصكد بأصكؿ الديف ىنا؟ ىؿ األصكؿ الخمسة )التكحيد، العدؿ، النبكة، اإلمامة، المعاد( أـ 
أٌف الميصكد أٌم نكع كاف مف األصكؿ االعتيادية، كأصؿ الصبلة كالصكـ؟ فأجاب: "الميصكد مف 

 .(ِ)ألصكؿ الخمسة"أصكؿ الديف ا

ليد أثبت الخميني بذلؾ ما ذىبت إليو اإلمامية في أركاف اإليماف كأصكؿ الديف، ييكؿ 
محيييـ الكركي: "يجب عمى كٌؿ مكٌمؼ حرٍّ كعبد، ذكر كأنثى، أف يعرؼ األصكؿ الخمسة التي 

التيميد، كمف جيؿ ىي أركاف اإليماف، كىي: التكحيد كالعدؿ كالنبكة كاإلمامة كالمعاد، بالدليؿ ال ب
 .(ّ)شيئنا مف ذلؾ لـ ينتظـ في سمؾ المؤمنيف، كاستحؽ العياب الدائـ مع الكافريف"

في تعريؼ اإليماف: "ىك التصديؽ باهلل  -المعركؼ بشيخ الطائفة  -كييكؿ الطكسي 
عمى كبالرسكؿ كبما جاء بو الرسكؿ كاألئمة عمييـ السبلـ، كٌؿ ذلؾ بالدليؿ ال بالتيميد، كىك مركب 

خمسة أركاف، مف عرفيا فيك مؤمف كمف جيميا كاف كافرنا، كىي: التكحيد كالعدؿ كالنبكة كاإلمامة 
 .(ْ)كالميعاد"

ليد ابتدع الشيعة اإلمامية أصكليـ الخمسة، كخالفكا في ذلؾ النصكص الصريحة 
 الصحيحة، في محاكلةو منيـ إلثبات عيائدىـ الخرافية.

شيعة اإلمامية كافيكا المسمميف في بعض أصكليـ كالتكحيد كقد يتكىـ المرء فيظٌف أٌف ال

                                 
 (.ّّكصايا عرفانية: )ص  (ُ)
 (.ٓـ. )ص ُّٗٗ -ىػ ُُّْبّبكت, الطبعة األكىل,  –يلة أحكاـ اإلسالـ بْب السائل كاإلماـ, للخميِب, دار الوس (ِ)
 –رسائل احملقق الكركي, تأليف علي بن ا٢بسن الكركي, ٙبقيق ٧بمد ا٢بسوف, إشراؼ ٧بمود ا٤برعشي, مطبعة ا٣بياـ  (ّ)

 (.ٗٓ/ُىػ. )َُْٗقم, الطبعة األكىل, 
 (.َُّيت, اإلصدار الثاين. )ص الرسائل العشر أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, مكتبة أىل الب (ْ)
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كالنبكة، كلكف بعد البحث كاالستيراء تبٌيف أٌنيا أصكؿه تشابيت مع الحٌؽ في أسمائيا فيط كاختمفت 
في مسمياتيا كحيييتيا، فيي ال تكافؽ مذىب الحٌؽ ال مف قريب كال مف بعيد، كسيأتي تفصيؿ ذلؾ 

 تعالى.كؿٌّ في محٌمو بإذف اهلل 

 الرّد عمى الخمينّي:

إٌف أصكؿ الشيعة الخمسة عمى خبلؼ ما دٌلت عميو نصكص الكحييف، فأركاف اإليماف 
ستة كما ثبت في اليرآف كالسنة، كىي: اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كاليدر خيره 

  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ كشٌره، كمف األدلة عمى ذلؾ قكلو تعالى: 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک    ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ    چ كقكلو تعالى: [.ُّٔلنساء: ]ا چک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 [.ْٗاليمر: ] چحت  خت              مت  ىت  يت           چ كقكلو تعالى:  [.ُٕٕ البيرة:] چٿ  

ا –ة كمف األدل عف اإليماف، أجابو  حديث جبريؿ المشيكر، عندما سىأؿى النبي   -أيضن

شىرٍّ : " ٍيًرًه كى تيٍؤًمفى ًباٍليىدىًر خى ًمًو، كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر، كى كيتيًبًو، كىريسي ًئكىًتًو، كى مىبلى  .(ُ)"هً أىٍف تيٍؤًمفى ًباهلًل، كى

ت ى يي : "كقاؿ رسكؿ اهلل  ٍبده حى ت ى يىٍعمىـى أىف  مىا الى ييٍؤًمفي عى شىرًٍّه، حى ٍيًرًه كى ٍؤًمفى ًباليىدىًر خى
ـٍ يىكيٍف ًلييًصيبىوي  ا أىٍخطىأىهي لى ـٍ يىكيٍف ًلييٍخًطئىوي، كىأىف  مى ابىوي لى  .(ِ)"أىصى

أعمى عيكف ىؤالء عنيا؛ ألٌنيـ اختاركا  كاألدلة في ىذا الباب كثيرة جدًّا، كلكف اهلل 
 غشاكة مبلزمة ليـ.طريؽ الضبلؿ، فكانت ال

كىك إمامي رأل ضبلؿ الشيعة  –كمف باب االستئناس أنيؿ كبلـ د. مكسى المكسكم 

                                 
(, ُٗ/ُأخرجو البخارم يف صحيحو, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف: ) (ُ)

 (.ّٔ/ُكمسلم كاللفظ لو, كتاب اإلٲباف, باب معرفة اإلٲباف كاإلسالـ كالقدر كعالمة الساعة: )
(, كصححو األلباين يف ُْٓ/ْ, باب ما جاء يف اإلٲباف بالقدر خّبه كشرٌه: )أخرجو الَبمذم يف سننو, كتاب القدر (ِ)

 (.ُِٖٓ/ُصحيح ا١بامع الصغّب: )
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فييكؿ عف أصكؿ الشيعة الخمسة: "كبعد اإلعبلف الرسمي  –فانشؽ عنيـ كاعترض عمى خرافاتيـ 
اع ىػ، حدثت في التفكير الشيعي أمكر غريبة أدعكىا )بالصر ِّٗعف غيبة اإلماـ الميدم في عاـ 

بيف الشيعة كالتشيع( أك عيد )االنحراؼ( ككانت أيكلى ىذه األمكر في االنحراؼ الفكرم ظيكر 
اآلراء اليائمة: بأٌف الخبلفة بعد الرسكؿ كانت في عميٍّ كبالٌنص اإلليي، كأٌف الصحابة ما عدا نفر 

ء أخرل تيكؿ: إٌف قميؿ منيـ خالفكا الٌنص اإلليي بانتخابيـ أبا بكر كما ظيرت في الكقت نفسو آرا
والعدل إلى أصول اإليماف باإلمامة مكمؿ لئلسبلـ، كحتى أف بعض عمماء الشيعة أضافكا اإلمامة 

المعاد, وقال بعضيم بأّنيا من أصول المذىب, وليس  –النبوة  –الدين الثالثة التي ىي: التوحيد 
سبة لمخمفاء الراشديف كظيرت ركايات تنيؿ عف أئمة الشيعة فييا تجريح بالن من أصول الدين,

 .(ُ)"كبعض أزكاج النبٌي 

ىذا اعتراؼ مف أحد عممائيـ كالذم كاف لو مكانة خاٌصة عندىـ، فيد الـز الخميني في 
 بعض رحبلتو، كاعترافاتو كاف ليا أثر كبير في تكبة الكثيريف إلى السنة.

 كلكف مف فضؿ اهلل  فاإلمامية أعادت صنيع النصارل الذيف حٌرفكا دينيـ كغٌيركه كبٌدلكه،
عمى ىذه األٌمة أف حفظ ليا دينيا مف الضياع كمف التحريؼ كمف التغيير، فالحمد هلل الذم بفضمو 

ـٌ الصالحات.  تت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.َُـ. )ص ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالشيعة كالتصحيح الصراع بْب الشيعة التشيع, تأليف د, موسى ا٤بوسوم,  (ُ)
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 المطمب الثاني

 التوحيد عند الخميني

ييٌر الخميني بالتكحيد كأصؿو مف أصكؿ الٌديف كما ذىب إلى ذلؾ اإلمامية، كلكف ىؿ 
أـ لو مفيكـ آخر  بو الرسؿ  ذىبكا إليو ىك التكحيد الذم أرسؿ اهلل التكحيد الذم 

 عندىـ؟

. كىذا التعريؼ (ُ)ييكؿ الخميني في مفيـك التكحيد: "التكحيد يعنى االنتساب إلى الكحدة"
عمى اختصاره إال أٌنو يجمع مف الباطؿ الشيء الكثير، فيذا التعريؼ ىك عصارة مذىب الفبلسفة 

 .(ِ)ىـ، كالذم أكدل بيـ إلى اليكؿ بكحدة الكجكد كاالتحادالممحديف كغير 

كيؤكد الخميني عمى ما ذىب إليو في مفيكـ التكحيد، فييكؿ: "فالتكحيد الحيييي ىك إسياط 
 .(ّ)اإلضافات كالتعيينات كالكثرات حتى كثرات األسماء كالصفات ..."

 الرد عمى الخميني:
كأسمائو كصفاتو، كىذا نتيجة كقكع الخميني  هلل إٌف مثؿ ىذا الكبلـ تعطيؿ حيييي لذات ا

في شباؾ الفبلسفة، فمف جعؿ التكحيد مبنيًّا عمى أساس االتحاد ككحدة الكجكد لزمو أف ييعطؿ 
 .(ْ)األسماء كالصفات

: "فأٌما تكحيد الفبلسفة فيك إنكار ماىية الرٌب الزائدة عمى ييكؿ اإلماـ ابف اليٌيـ 
نكار صفات كم الو، كأٌنو ال سمع لو كال بصر كال قدرة كال حياة كال إرادة كال كبلـ كال كجو كجكده، كا 

كال يديف، كليس فيو معنياف متميز أحدىما عف اآلخر البتة، قالكا ألٌنو لك كاف كذلؾ لكاف مركبنا 
ككاف جسمنا مكلفنا، كلـ يككف كاحدنا مف كؿ كجو ... فسمكا أعظـ التعطيؿ بأحسف األسماء كىك 

 .(ٓ)يد ككسكه ثكبو"التكح

ليد اختؿ مفيـك التكحيد عند الشيعة اإلمامية، كخمطكا المفاىيـ بعضيا ببعض، فالتكحيد 
 .(ٔ)عند اإلمامية ىك: "إثبات صانع كاحد لمعالـ، كنفي ما عداه"

                                 
 (.َِّ/ِاألربعوف حديثنا: ) (ُ)
 اين من ىذا الفصل يف موقف ا٣بميِب من توحيد الربوبية.سيأ ي تفصيل ذلك يف ا٤ببحث الث (ِ)
 (.ّّٔ/ُاألربعوف حديثنا: ) (ّ)
 سيأ ي تفصيل ذلك يف ا٤ببحث الثالث من ىذا الفصل يف موقف ا٣بميِب من توحيد األ٠باء كالصفات. (ْ)
 (.َّٗ – ِٗٗ/ّالصواعق ا٤برسلة: ) (ٓ)
 (.َُّالرسائل العشر للطوسي: )ص  (ٔ)
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ليد حصر اإلمامية تكحيد رٌب العالميف بتكحيد الربكبية، كىذا نكع مف أنكاع التكحيد ال شٌؾ 
كعظيـ شأنو، كلكف يجب أف ييعمـ أٌنو ال يثبت إيماف العبد بو إذا لـ يؤمف بسائر أنكاع في أىميتو 

غيرىه، فمـ ينفعيا إقرارىا ىذا، بؿ ضٌؿ  التكحيد، فيريش أقٌرت بيذا التكحيد، لكٌنيا أشركت مع اهلل 
 عنيـ ما كانكا يعممكف.

 ۉ   ۅۋ   ۋ  ۅ  ٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ قاؿ اهلل تعالى: 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ كقاؿ تعالى:  [.ِٓ ليماف:] چۉ  ې  ې    

 [.ٗالزخرؼ: ] چۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  

إٌف التكحيد الذم أيرسمت بو الرسؿ، كأينزلت لو الكتب، ىك: "إفراد اهلل تعالى بالربكبية 
تكحيد األسماء كالطاعة كالعبادة، كيشمؿ ذلؾ أنكاع التكحيد الثبلثة: تكحيد الربكبية، تكحيد األلكىية، 

كالصفات، كىي متبلزمة مترابطة متكاممة، ال يصٌح إيماف المرء كال تكحيده ما لـ يأًت بيا كاممة، 
فاهلل تعالى كحده المتفرد بالخمؽ كاإلحياء كالرزؽ كاإلماتة كالتدبير، كلو صفات الكماؿ كالعظمة 

 .(ُ)كالجبلؿ، فيك المتفرد كذلؾ باألمر كالنيي كالطاعة"

التكحيد الحٌؽ الذم أيمرنا باإليماف بو، كال غرابة مف غٌض اإلماميكف الطرؼ عف ىذا ىك 
أنكاع التكحيد الميمة، فمف المناسب ليـ ذلؾ؛ كي ال ييمزمكا أنفسيـ بالتكحيد الخالص، خاصة مع 
كجكد الشركيات البلمتناىية في مذىبيـ كما سيأتي بياف ذلؾ في ىذا الفصؿ، فكاف إيماف اإلمامية 

 ماف قريش، أقٌرت بأٌف اهلل ىك الخالؽ المالؾ الرازؽ المدٌبر، كأشركت معو غيره.كإي

 كأفٌ  ،و ال خالؽ إال اهللكليس التكحيد مجرد إقرار العبد بأنٌ : "ييكؿ اإلماـ ابف الييـ 
كىـ مشرككف بؿ التكحيد يتضمف  ،كما كاف عباد األصناـ ميريف بذلؾ ،شيء كمميكو كؿٌ  اهلل ربٌ 

خبلص العبادة لو ،هلل كالخضكع لومف محبة ا رادة كجية األعمى  ،كالذؿ ككماؿ االنيياد لطاعتو كا  كا 
ما يحكؿ بيف صاحبو كبيف األسباب  ،بجميع األقكاؿ كاألعماؿ كالمنع كالعطاء كالحب كالبغض

 .(ِ)"الداعية إلى المعاصي كاإلصرار عمييا

                                 
 -ىػ ُِّْجدة, الطبعة الرابعة,  –راسة العقيدة اإلسالمية, للدكتور عثماف ٝبعة ضمّبية, مكتبة السوادم مدخل لد (ُ)

 (.َُٓـ. )ص ََِّ
مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب, لإلماـ مشس الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر ا٤بعركؼ بابن  (ِ)

 (.َّّ/ُـ. )ُّٕٗ -ىػ ُّّٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –قيم ا١بوزية, دار الكتاب العريب 
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 المطمب الثالث

 مفيوم األلوىية عند الخميني

ألىؿ اإلسبلـ في أصكؿ الٌديف  -تبعنا لئلمامية  -سبؽ مدل مخالفة الخميني  تبٌيف مٌما
كأركاف اإليماف، كما كتبٌيف مدل فيٍحش قكلو في مفيكـ التكحيد بالعمكـ، كتتمة ًلمىا سبؽ أذكر شيئنا 

 مف مكاقؼ الخميني تجاه بعض قضايا تكحيد األلكىية.

رسال الرسو  الخمق المسألة األولى: اليدف من  ل.ا 

أساس األيسس، فييكؿ: "معرفة اهلل ىي أسُّ األسس". كجعؿ  يرل الخميني أٌف معرفة اهلل 
ىي ىدؼ جميع األنبياء، فييكؿ: "إٌف جميع أىداؼ األنبياء تعكد إلى كممة  الخميني معرفة اهلل 

 .(ُ)كاحدة ىي معرفة اهلل، ككٌؿ شيء ميدمة ليذا اليدؼ"

ىك األدعية كالمناجاة الكاردة عف  معرفة اهلل  كالمصدر الرئيسي عند الخميني في
أئمتيـ، فييكؿ: "إٌف األدعية كالمناجاة التي كصمتنا عف األئمة المعصكميف ىي أعظـ أدلة إلى 

 .(ِ)معرفة اهلل جؿ كعبل كأسمى مفاتيح العبكدية كأرفع رابطة بيف الحٌؽ كالخمؽ"

دؼ األسمى مف خمًؽ الخمؽ كمف كرأم الخميني ىذا عاٌـّ يحتاج إلى تفصيؿ، فإٌف الي
 بالعبادة كحده ال شريؾ لو. إرساؿ الرسؿ ىك إفراد اهلل 

كقكؿ )معرفة اهلل( قد تحتمؿ الحٌؽ كقد تحتمؿ غير ذلؾ، كىذا ىك الفارؽ بيف أىؿ السنة 
 كاإلمامية.

فأىؿ السنة جعمكا )معرفة اهلل( عمى مراتب يجب اإليماف بيا جميعنا، كىي: معرفة كجكده 
فؽ ما عٌمـ اهلل ك   كبٌيف. معرفة ألكىيتو كمعرفة ربكبيتو كمعرفة أسمائو كصفاتو، كى

أٌما اإلمامية فجعمكا )معرفة اهلل( معرفة كجكده فيط، ككذلؾ الخميني سار عمى دربيـ، 
. فالمعرفة عند (ّ)فييكؿ: "إٌف أصكؿ اإليماف كأركانو، كىي عبارة عف المعرفة كالتكحيد كالكالية ..."

 ميني تغاير التكحيد كما ىك مبلحظ مف كبلمو، فبأٌم عيؿو جعميا الخميني أٌس األسس؟؟!!الخ

                                 
 (.ٓعاشوراء يف فكر ا٣بميِب, إعداد كنشر ٝبعية ا٤بعارؼ اإلسالمية الثقافية. )ص  (ُ)
 (.ِٕجهاد النفس يف فكر ا٣بميِب, إعداد كنشر مركز ا٣بميِب الثقايف. )ص  (ِ)
 (.ِٔجنود العقل: )ص  (ّ)
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إٍف أيريد بيا اإلقرار بكجكده فيط ليست دليبلن عمى اإليماف، كال يدخؿ  كمعرفة اهلل 
كيكفر بو؟ كبؿ كمنيـ مف أقٌر  اإلنساف بيا في دائرة المسمميف، فكـ مف عبدو ييٌر بكجكد اهلل 

ٱ  چ كاٌدعى األلكىية مثؿ فرعكف، كالذم قاؿ رٌب العالميف فيو كفيمف اتبعو:  اهلل  بكجكد

 [.ُْالنمؿ: ] چپ  پ              ڀ         ڀ  ڀ      پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

كىذا الذم ذىب إليو الخميني قريب جدًّا إٍف لـ يككف عيف قكؿ الجيمية، ييكؿ اإلماـ يحيى 
"كالجيمية ييكلكف اإليماف المعرفة، كلك لـ يكف عمييـ مف الدليؿ إال : بف أبي الخير العمراني 

ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ قكلو تعالى: 

فأخبر أٌنو ال يتـ اإليماف إال باإلخبلص كالعمؿ لكاف كافينا في [. ٓالبينة: ] چہ   ہ

 .(ُ)االستدالؿ"

الخميني كاإلمامية مف قبؿي ال تحيؽ الغاية مف خمؽ  فيذه المزاعـ الجيمية كالتي سار عمييا
نزاؿ الكتب ىك دعكة الناس إلى التكحيد  اإلنساف، فاليدؼ األسمى الحيييي مف إرساؿ الرسؿ كا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   چ الخالص، ييكؿ اهلل تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄ  ڄ  ڃچ كقكؿ جٌؿ شأنو:  [.ِٓ األنبياء:] چٺ

 [.ّٔالنحؿ: ] چچ  ڇ

 المسألة الثانية: معنى كممة التوحيد )ال إلو إال اهلل(.

كحده ال شريؾ لو،  تبٌيف مٌما سبؽ أٌف اليدؼ مف خمؽ اإلنس كالجٌف ىك عبادة اهلل 
فؽ مراد اهلل  ، كعمى مف ىذا الخمؽ كعمى ىذا فٌسر عمماء العييدة كأئمة اإلسبلـ كممة التكحيد كى

، فخمصكا جميعيـ إلى اليكؿ بأٌف معنى )ال ما تيتضيو لغة العرب التي خاطبنا بيا رٌب العالميف 
 )ال معبود(، كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة، كمف األدلة عمى قكليـ (ِ)ال معبود بحّق إال اهللإلو إال اهلل(: 

                                 
زلة القدرية األشرار, لإلماـ ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمراين, ٙبقيق سعود بن عبد العزيز ا٣بلف, االنتصار يف الرد على ا٤بعت (ُ)

 (.ُٕٔ/ّـ. )ُٗٗٗالرياض,  –دار أضواء السلف 
فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء, ٙبقيق أٞبد بن عبد الرزاؽ الدكيش, دار ا٤بؤيد, الطبعة األكىل,  (ِ)

 (.ٖٔ/ُىػػ. )ُِْْ
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 چٺ   ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  چ قكلو تعالى: 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ كمف األدلة عمى قكليـ )بحؽ( قكلو تعالى: [. ِٓاألنبياء: ]

 [.ِٔالحج: ] چے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶   ﮷   ﮸     

كبالنظر في كتابات الخميني نجد أٌنو اتخذ معننى آخرى لكممة التكحيد، ييكؿ الخميني: "إف 
 .(ُ)إال اهلل كىذا أحد معاني ال إلو إال اهلل"البرىاف ييكؿ لنا ال مؤثر في الكجكد 

ا: "كلعٌؿ اليصكد مف اإللو ىك مياـ األلكىية الذم يككف إشارة إلى مياـ تكحيد  كييكؿ أيضن
 .(ِ)األفعاؿ، كالذم عٌبر عنو الحكماء العظاـ بيكليـ: "ال مؤثر في الكجكد إال اهلل"

 ، كيمكف مناقشة ذلؾ مف كجكه، منيا:كىذا الكبلـ مف الخميني فيو خمط كبير، كفساد عظيـ

حمؿ الخميني تكحيد األلكىية عمى )تكحيد األفعاؿ(، كىذا المصطمح الميحدىث  الوجو األول:
 مف استعماالت الفبلسفة كالمتكمميف في كتاباتيـ، كىك أىـٌ األنكاع عندىـ.

كىك  ،كأشير األنكاع الثبلثة عندىـ ىك الثالث: "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
خالؽ العالـ كاحد كىـ يحتجكف عمى ذلؾ بما يذكركنو مف داللة التمانع  ( كىك أفٌ تكحيد األفعاؿ)

حتى قد  ،ىذا ىك معنى قكلنا ال إلو إال اهلل كأفٌ  ،ىذا ىك التكحيد المطمكب كيظنكف أفٌ  ،كغيرىا
ذم بعث الييـ محمد المشركيف مف العرب ال كمعمكـ أفٌ  ،ختراععمكا معنى اإلليية اليدرة عمى االيج

يـ كانكا اهلل خالؽ كؿ شيء حتى أنٌ  : لـ يككنكا يخالفكنو في ىذا بؿ كانكا ييركف بأفٌ أكالن  
 .(ّ)..." ييركف باليدر أيضا كىـ مع ىذا مشرككف

فٌسر الخميني كممة التكحيد بيكلو: )ال مؤثر في الكجكد إال اهلل(، كىذا  الوجو الثاني:
 مف دعكة التكحيد، ككجو الخمؿ في ذلؾ:المعنى ال يحيؽ الميصكد 

                                 
 (.َُٔ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ُ)
 (.ْْْاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)
الرسالة التدمرية ٙبقيق اإلثبات لأل٠باء كالصفات كحقيقة ا١بمع بْب القدر كالشرع, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد  (ّ)

 -ىػ ُُِْطبعة السادسة, الرياض, ال –السالـ ابن تيمية ا٢براين, ٙبقيق ٧بمد بن عودة السعودم, مكتبة العبيكاف 
 (.ٕٔـ. )ص َََِ
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أٌف عٌباد األصناـ كاألكثاف يعتيدكف في آليتيـ التأثير، فتفسير كممة التكحيد بذلؾ ال  -ُ
 ييكصؿ البشرية إلى الميصد األسمى مف خمييـ.

ٍف أقٌر بانفراده  لـ ييبؿ اهلل  -ِ بالخمؽ كالممؾ كالتدبير، مع كقكعو في شرؾ  إيماف مى
 اف الحاؿ مع قريش، كقد سبؽ بياف ذلؾ.العبادة، كما ك

قكؿ الخميني: )ال مؤثر في الكجكد إال اهلل( قكؿ مجمؿ قد يحتمؿ معافو باطمة في  -ّ
قضية اليضاء كاليدر، تحت مسألة خمؽ أفعاؿ العباد كالجبر كاالختيار، كسيأتي نياش ذلؾ في 

 مبحث اليضاء كاليدر بإذف اهلل تعالى.
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 ابعالمطمب الر 

 موقف الخميني من بعض مظاىر شرك األلوىية

إٌف اليرآف العظيـ ييٌص عمينا في جبلءو ككضكحو أٌف أكؿ ما يدعك إليو األنبياء كالمرسمكف 
، كأكؿ ما ينكركنو عمى قكميـ الشرؾ كمظاىره، صمكات اهلل عمييـ أجمعيف، ىك تكحيد اهلل 

ة إلى التكحيد، كالتحرز فعنيت بالدعك  ،بييف كعمى حكـ ىذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتـ الن
نؾ لتجد تمؾ العناية ظاىرة في  مف الشرؾ كالتحذير منو، كما ذلؾ إال لشدة الحاجة إلى معرفتو، كا 

 .(ُ)كتاب كأطكار البعثة كأركاف الديفال

 كقد جاء الخطاب إلى المسمـ باجتناب الشرؾ كمظاىره:

كصفيـ أكالن باإًليماف، كطمبو . [ُّٔالنساء: ] چچ   چ   چ  چچ : قاؿ  -ُ

منيـ ثانيان، فمك كاف أمرىـ بو يدؿ عمى خمكىـ منو؛ لتناقض الكبلـ، ككتاب اهلل منزه عف 
نما الميصكد أمرىـ بالمداكمة عميو، ككذلؾ نىًييي المسمـً عف الشرؾ طمبه منو  االختبلؼ، كا 

 لبلستمرار عمى اجتنابو.

چ  چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ : قاؿ  -ِ

ككاضح أف المخاطبيف بتمؾ األكامر كانكا ممتثميف ليا مف قبؿ نزكؿ  [.ُّالمجادلة: ] چڇ

 اآلية، كلكف لزيادة التذكير فضؿ تيرير.

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀچ : قاؿ  -ّ

الشرؾ كعدـ العكد  مبايعة المؤمف عمى ترؾ فكصفيف باإًليماف قبؿ المبايعة؛ ألفٌ  [.ُِالممتحنة: ]
 إليو إنما تزيد إيمانو صفاء.

قاؿ كحكلو  رسكؿ اهلل  أفٌ  الصحيحيف عف عبادة بف الصامت  كفي -ْ
مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالم ًو شىٍيئنا ..."عصابة مف أصحابو:  فطمب مف أصحابو  الحديث. (ِ)"بىايعيكًني عى

                                 
انظر رسالة الشرؾ كمظاىره, تأليف مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي ا١بزائرم, ٙبقيق أيب عبد الرٞبن ٧بمود, دار الراية, الطبعة  (ُ)

 (.ْْـ. )ص ََُِ -ىػ ُِِْاألكىل, 
كتاب ا٢بدكد, باب ا٢بدكد كفارات (, كمسلم,  ُِ/ُالبخارم, كتاب اإلٲباف, باب عالمة اإلٲباف حب األنصار: ) (ِ)

 (.ُّّّ/ّألىلها: )
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 .(ُ)أف يبايعكه عمى اجتناب الشرؾكىـ في اإًليماف أعمى درجة مف كؿ مف يأتي بعدىـ 

كاألدلة في ىذا الباب كثيرة جدًّا، كفي ىذا المطمب يتـ عرض بعض مظاىر الشرؾ التي 
 حٌذر اإلسبلـ منيا، ككيؼ كاف مكقؼ الخميني منيا؟

 . المسألة األولى: النذر لغير اهلل 

برعنا مف عبادة أك صدقة أك غير : مف نىذىٍرتي أىٍنًذري نىٍذرنا، إذا أكجبت عمى نفسؾ شيئنا تالنذر
 .(ِ)ذلؾ

ا لو  كالنذر بإجماع المسمميف نكع مف العبادة التي يتيرب بيا إلى اهلل تعالى، فإٍف كاف خالصن
ف كاف لغير اهلل فيك حراـ كباطؿ  .(ّ)فيك نذر صحيح كمشركع، كا 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ مف النذر لممخمكؽ، فياؿ جٌؿ شأنو:  فيد حٌذر اهلل 

 [.ٔٓالنحؿ: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ   ٺٺ

، كالخميني يرل غير ذلؾ فييكؿ: "عمينا أال فالنذر لممخمكؽ مف مظاىر الشرؾ باهلل 
ا كمشركعنا، عندما يككف النذر لئللو كيكضع مكضع  ننسى بأٌف النذر لمنبي أك اإلماـ يككف صحيحن

، كقد يككف التنفيذ، كآنذاؾ فإٌف النبي كاإلماـ ىما المذاف ي ال فإٌنو يعبد باطبلن عطياف ثكابو، كا 
محرمنا"

(ْ). 

إٌف المتأمؿ في ىذا الكبلـ ال يجد فارقنا بيف عييدة قائمو كعييدة مشركي قريش، فيد زعمت 
عف طريؽ األصناـ، كما ييٌدمكنو ليا مف نذكر كقرباف، ييكؿ اهلل  قريش أٌنيا تتيرب إلى اهلل 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ حجتيـ:  تعالى مبٌيننا حاليـ كبطبلف

  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ڻک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 .[ّالزمر: ] چہ ۀ  ہ   ہ
                                 

 (.ٓٓانظر رسالة الشرؾ كمظاىره: )ص  (ُ)
 (.ُُِالنهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر: )ص  (ِ)
 (.َِٔتبسيط العقائد اإلسالمية: )ص  (ّ)
 (.ُُْكشف األسرار: )ص  (ْ)
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إٌف أدٌؽ كصؼ لحاؿ ىؤالء: الكذب كالكفر، فيـ يتحايمكف مف أجؿ تحييؽ الشرؾ كتحسينو، 

ڭ  چ أٍف ييكؿ ألصحاب ىذه العيائد الشركية:  و عمى ىذه المزاعـ، كأمر نبيٌ  كقد رٌد اهلل 

 [.ُِٔاألنعاـ: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

يككف  كأفٍ  ،النذر الذم ينذره أكثر العكاـ عمى ما ىك مشاىد: "(ُ)ييكؿ الشيخ الحنفي

اهلل  ردٌ  إفٍ  بعض الصمحاء كييكؿ: يا سيدم فبلفلئلنساف غائب أك مريض أك لو حاجة، فيأتي إلى 
فمؾ مف الذىب كذا، أك مف الفضة كذا، أك مف  ،كفي مريضي أك قضيت حاجتيأك عي  غائبي

 :فيذا النذر باطل باإلجماع لوجوه ،ك مف الماء كذا، أك مف الشمع كذاالطعاـ كذا، أ

 و عبادة، كالعبادة ال تككف لمخمكؽ.نٌ ؛ ألر لمخمكؽ، كالنذر لمخمكؽ ال يجكزو نذأنن  :منيا

 لو ميت، كالميت ال يممؾ. كمنيا: أف المنذكر

 الميت يتصرؼ في األمكر دكف اهلل، كاعتياد ذلؾ كفر ... إلى أف قاؿ أفٌ  و ظفٌ كمنيا: أنٌ 
: إذا عممت ىذا، فما يؤخذ مف الدراىـ كالشمع كالزيت كغيرىا كينيؿ إلى ضرائح  -الحنفي  –

اع بو بأكؿ أك غيره كلك كاف ، كال يحؿ ألحد االنتففحرام بإجماع المسمميناألكلياء تيربان إلييا 
 .(ِ)"فييران 

 واالستغاثة بو. المسألة الثانية: دعاء غير اهلل 

 ،كىك إزالة الشدة ،كاالستغاثة طمب الغكث: "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
يطمب منو مف ىذه األمكر ما ييدر  ،كاالستعانة طمب العكف كالمخمكؽ ،كاالستنصار طمب النصر

كليذا كاف المسممكف ال يستغيثكف  ،ما ال ييدر عميو إال اهلل فبل يطمب إال مف اهللا كأمٌ ...  عميو

 .(ّ)" بالنبي

                                 
فقو حنفي تركي األصل, كيلد كتعٌلم يف )قونية(  ىػ(,ٖٖٕ -ىػ ٧ُٕٓبمد بن يوسف بن إلياس, مشس الدين القونوم ) (ُ)

كقدـ إىل دمشق بأىلو ككلده, فأقاـ با٤بزة, يعمل ىو كأكالده يف بستاف كاف فيو سكنو كيعيشوف منو, أقبل يف آخر عمره 
ا ال يقبل كظيفة لو كال ألك  الده, كعاىن على ا٢بديث فانقطع لو, ككاف عايل ا٤بنزلة عند السالطْب كاألمراء كالقضاة, زاىدن

 (.ُّٓ/ٕ. )األعالـ للزركلي: كغزا, كبُب برجا على الساحل, كمات با٤بزة )ضاحية دمشق( بالطاعوفالفركسية 
 (.َِٓتبسيط العقائد اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.َُّ/٦ُبموع الفتاكل: ) (ّ)
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ليد تيرر بالنيؿ كالعيؿ عدـ قدرة المخمكؽ عمى نفع مخمكؽ آخر فيما ال ييدر عميو، فكيؼ 
بو جمادنا ال إٍف كاف الميستغاث بو ميتنا ال يممؾ لنفسو ضرًّا كال نفعنا؟! ككيؼ إٍف كاف الميستغاث 

 حكؿ لو كال قكة؟!

إٌف الخميني حاد عف الحٌؽ المبيف في ىذا الباب العظيـ، كسار في ركب المشركيف، 
 ، كالتجأ لممخمكؽ، كقرر ذلؾ كًديف ييتعٌبد بو.فاستغاث بغير اهلل 

 –الخميني  –ييكؿ جكاد عمـ اليدل )اإلمامي(: "كفي الساعة العاشرة ليبلن تكجيت إلى بيتو 
ٌبؿ يدٌم أستاذم كأتسمـ الرسائؿ، فياؿ لي: ال تخبر أحدنا بسفرؾ كميمتؾ، كعند كصكلؾ مدينة ألق

مشيد، تكٌجو قبؿ كٌؿ شيء إلى مرقد اإلماـ عمٌي بف مكسى الرضا عميو السبلـ، كقؿ لو ىذه 
نتى الجمؿ، سيدم إٌننا نريد أف نيكـ بخطكة كبيرة كاسعة مف أجؿ اإلسبلـ كلنجاة المسمميف، فإذا ك

ٍف كنتى ال ترل صبلح ذلؾ فأخبرنا اآلف لنكقؼ الحركة"  .(ُ)ترل صبلح ذلؾ فأٌيدنا، كا 

، كىذه إٌف المسمـ بالفطرة يينكر ىذا المجكء كالتكجو كطمب الغكث كالتأييد مف غير اهلل 
الى: أٌف األمكات ال يسمعكف، ييكؿ اهلل تع العييدة تتعارض مع صريح اليرآف الكريـ، فيد بٌيف اهلل 

 [.َٖالنمؿ: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ كييكؿ تعالى: [. ِِفاطر: ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ

كيؤكد الخميني عمى عييدتو ىذه، كيحاكؿ إثبات أٌف طمب الحاجة مف الرسكؿ أك اإلماـ 
ليس مف الشرؾ، فييكؿ: "طمب الحاجة مف الرسكؿ أك اإلماـ كأم شخص غير اإللو عمى اعتباره 

ركنا، كىذا يحكـ بو العيؿ كاليرآف، أٌما إٍف لـ يكف األمر كذلؾ، فنظاـ العالـ كمو قائـ ككنو إلينا ييعٌد ش
عمى طمب الحاجة مف اآلخريف، بؿ إٌف أيٌس الحضارة تنيض عمى التعاكف، كلك أٌف طمب الحاجة 

د كاف عمى اإلطبلؽ شركنا، فإٌف العالـ كٌمو يككف مشركنا، بؿ إٌف بناء الحياة قائمنا عمى الشرؾ، لي
عمى الرسؿ أف يعيشكا كقد طمبكا مف البشر قضاء بعض الحاجات، كبالتعاكف استطاعكا تسيير 

 .(ِ)قافمة الحياة"

، فجعؿ التعاكف بيف األحياء انظر كيؼ يمٌبس الخميني في تيرير االستغاثة بغير اهلل 
أحياء، إٌف صبياف فيما ييدركف عميو مساكو لطمب الحاجة مف األمكات فيما ال ييدركف عميو كىك 

                                 
 (.ٖٗـ. )ص ََُِ -ىػ ُِِْكرامات ا٣بميِب, إعداد إ٠باعيل احملمدم, ترٝبة موسى قصّب, دار ا٥بادم,  (ُ)
 (.ْٔكشف األسرار: )ص  (ِ)
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 المسمميف يعممكف مدل فساد ىذا اليياس كسكء ميصده.

إٌف ىذا االعتياد الذم رٌسخو الخميني في كتاباتو دفعو إلى تحكير معنى الشرؾ، بحيث ال 
يتعارض مع مفاىيمو الشركية، فييكؿ: "الشرؾ ىك طمب الشيء مف غير رٌب العالميف عمى أساس 

 .(ُ)ذلؾ ليس بالشرؾ، كال فرؽ في ذلؾ بيف حٌي كميت"ككنو إلينا، فإٌنما ما دكف 

جائز إٍف لـ يعتيد صاحبو ألكىية مٍف  فالخميني يرل أٌف طمب الشيء مف غير اهلل 
يطمب منو حتى لك كاف مف األمكات!! كىذا تمبيس كتضميؿ لـ ييرره رٌب العالميف، بؿ الخطاب 

 .هلل  اليرآني جاء عامًّا في حصر العبادة بجميع أنكاعيا

كقد جاءت األدلة تبٌيف لمف تككف العبادة كالطاعة، كبمف تككف االستعانة كاالستغاثة، فييكؿ 

 . [ٓالفاتحة: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ جؿ شأنو: 

ًف الشٍٍّرًؾ، مىٍف عىًمؿى : "قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كعف أبي ىريرة  أىنىا أىٍغنىى الشُّرىكىاًء عى
ًشٍركىوي عىمىبلن أىٍشرىؾى ًفيًو مىًعي غى  ٍكتيوي كى  .(ِ)"ٍيًرم، تىرى

إٌف الخميني لـ ييتصر عمى ما سبؽ، بؿ تعدل بو األمر إلى مذىب الكثنية، فأعطى 
)الجماد( اليدرة عمى الشفاء كاإلعانة، فيد سئؿ الخميني: ىؿ طمب الشفاء مف التربة شرؾ؟ فأجاب: 

أٌف اهلل قادر عمى أف يستجيب لمطمب مف الطمب عمى أساس  "ذلؾ ال ييعٌد شركنا كال كفرنا، إذا ما تـٌ 
 .(ّ)خبلؿ مف يتفانى مف أجؿ دينو، كحشر ركحو مف أجمو تعالى"

كيعتيد الخميني أٌف تربة الحسيف ليا اليدرة عمى إحياء الركح، فييكؿ: "ليد منح اهلل التراب 
تراب الذم ال يجعؿ ال اليدرة عمى إحياء الركح، كليس في ميدكر أحد أٍف ييكؿ: ال ييكل عمى أفٍ 

ركح لو سببنا في إعادة الحياة، لذا فإٌنو سبحانو لك منح التراب الذم أرييت فكقو دماء الحياة األبدية 
 .(ْ)مثؿ ىذه اليدرة، فإٌف ذلؾ ليس ببعيد عف مشيئتو"

                                 
 (.ْٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ِِٖٗ/ْصحيح مسلم, كتاب الزىد كالرقائق, باب من أشرؾ يف عملو غّب اهلل: ) (ِ)
 (.ٗٓكشف األسرار: )ص  (ّ)
 (.ِٔا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
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ا أٌف اهلل  إٌف كؿ مسمـ عند أدنى ذرة مف إيماف يعمـ أٌف اهلل  قادر عمى كٌؿ شيء، كيعمـ أيضن
  ا تفرد بالخمؽ كالممؾ كالتدبير، كالعيؿ يرفض ما قرره الخميني مف أكىاـ، كلك كاف قياسو صحيحن

عف طمب الغكث كالعكف مف غيره، كال يمكف لمخمكؽ أف يممؾ صفات الربكبية،  لما نيى اهلل 

ذا نفع  أف يككف محمده  ، كقد نفى اهلل كلك كاف أحده أحؽ  بيذه الصفات لكاف محمدنا 

 [.ُِالجف: ] چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ چ كأمره أف ييكؿ ليكمو: كضٌر، 

كطمب العكف كالحاجة مف غيره فيما ال ييدركف  إٌف االستغاثة بغير اهلل  وخالصة القول:
 عميو شرؾه أكبر، كاألدلة عمى ذلؾ أكثر مف أف تحصر، كمنيا إضافة لما سبؽ:

 چخب  مب  ىب  يب  جت    حت   حبمئ  ىئ   يئ  جبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  چقاؿ اهلل تعالى: 

ىئ  ىئ  ىئ       ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئچ  كقاؿ تعالى: [. َُٔيكنس: ]

ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  كقاؿ تعالى: [. ُٕاألنعاـ: ] چی  ی  ی       ی    جئ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ    ڦڦ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  كقاؿ تعالى: [. ُٕالعنكبكت: ] چڍ    ڍ   ڇڇ  ڇ

 [.ٓاألحياؼ: ] چۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     

كقٌد رٌد ىذه الشبيات الباطمة الكثير مف عمماء األمة، كبٌينكا التفصيؿ الدقيؽ لمثؿ ىذه المسائؿ 
بيا عيائد اليبكرية مف ىذه ئد المشركيف ميارننا بعد ذكر عيا: "(ُ)الميمة، ييكؿ العبلمة السيسكاني

ذا تيرر ىذا فبل شؾ" :األمة و يضره أنٌ  مف اعتيد في ميت مف األمكات أك حي مف األحياء : أفٌ كا 
كر ، أك استغاث بو في أمر مف األمأك تكجو إليو ، تعالى، كناداه، أك مع اهللأك ينفعو، إما استيبلالن 

الدعاء بطمب كصكؿ  ، إفٌ فيك لـ يخمص التكحيد هلل، كال أفرده بالعبادةالتي ال ييدر عمييا المخمكؽ 
يككف ىذا المدعك مف دكف  ، كال فرؽ بيف أفٍ ىك نكع مف أنكاع العبادة ،الخير إليو، كدفع الضر عنو

                                 
, من أىل ا٥بند ,يث كالفقو: عامل با٢بد(قُِّٔ – َُِٓ) ٧بمد بشّب بن ٧بمد بدر الدين السهسواين ا٥بندم (ُ)

كعلم  ,تعلم يف دىلي ,و عمرم فاركقيقيل: إنٌ  ,إىل سهسواف, من أعماؿ كالية )بدايوف( مولده يف لكهنؤ, كنسبتو
ففوض إليو رياسة  ,ىػ ُِٓٗواب صديق حسن خاف ُّادر إىل )ِّوپاؿ( سنة كدعاه النَّ  ,الفارسية كالعربية يف كلية )آكره(

 (.ٕٓ/ّ)األعالـ للزركلي:  فتويف ُّا. ا. كعاد إىل دىليعامن  ِٓس الدينية فيها, فأقاـ ٫بو ا٤بدار 
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يككف إنساننا مف  ، كبيف أفٍ  أك معو حجرنا، أك ممكنا، أك شيطاننا، كما كاف يفعؿ ذلؾ أىؿ الجاىميةاهلل
بيف مف اعتيد في  فرقنا ـ  ثى  فمف زعـ: أفٌ ...  ، كما يفعمو اآلف كثير مف المسمميفحياء أك األمكاتاأل

و يضر أنٌ  :، أك حي منيـ، كبيف مف اعتيد في ميت مف بني آدـو يضر أك ينفعكثف مف األكثاف: أنٌ 
؛ عمى نفسو بجيؿ كثيرعمى أمر ال ييدر عميو إال اهلل فيد غمط غمطنا بيننا، كأقر  ، أك ييدرأك ينفع

غير اهلل فيما ال ييدر ، أك اعتياد اليدرة لير اهلل في األشياء التي تختص بوىك دعاء غ الشرؾ فإفٌ 
تسمية المشركيف لما ، كليس في مجرد تيرب بو إال إليوا ال ي، أك التيرب إلى غيره ممٌ عميو سكاه

مى التسمية بالكلي، كاليبر، كالمشيد، كما جعمكه شريكنا: بالصنـ، كالكثف، كاإللو لغير اهلل زيادة ع
بؿ الحكـ كاحد إذا حصؿ لمف يعتيد في الكلي كاليبر ما كاف يحصؿ  ،يفعمو كثير مف المسمميف

 ؛ إذ ليس الشرؾ ىك مجرد إطبلؽ بعض األسماء عمى بعضلصنـ كالكثفلمف كاف يعتيد في ا
، سكاء أطمؽ عمى ذلؾ الغير سبحانو لغير اهلل شيئنا يختص بو يفعؿ ، بؿ الشرؾ ىك أفٍ المسميات

 .(ُ)"لجاىمية ، أك أطمؽ عميو اسـ آخرما كانت تطميو عميو ا

 : طمب الشفاعة من األموات.المسألة الثالثة

ألىميتيا، فيد عٌمت ىذه  ؛ىذه المسألة تبعه لممسألة السابية، كلكٍف مف المناسب إفرادىا
 كافض كغيرىـ.العييدة الفاسدة في أكاسط جٌياؿ الصكفية كالر 

شىفىع لي يىٍشفىعي شىفاعةن كتىشىف عى طىمب كالش ًفيعي الش اًفعي كالجمع شيفىعاء جاء في لساف العرب: "
اٍستىٍشفىعو طمىب منو الش فاعةى  :كقاؿ الفارسيٌ  ،كاٍستىٍشفىعى بفيبلف عمى فبلف كتىشىف ع لو ًإليو فشىف عىو فيو

 .(ِ)"أىم قاؿ لو كيٍف لي شاًفعان 

يا طمبي ما ال ييدر عميو إال اهلل مٌمف ٌف طمب الشفاعة مف األمكات مف البدع الشركية؛ ألنٌ إ
 ال يممؾ ضرًّا كال نفعنا.

لكف الخميني ييصٌر عمى ترسيخ المفاىيـ الشركية بمظاىرىا المتعددة، فييكؿ: "أكضحنا بأٌف 
ني خمكد أركاحيـ في العالـ اآلخر، الشفعاء لف يككنكا بعد تكديعيـ الحياة أمكاتنا، بؿ إٌف مكتيـ يع

                                 
جهود علماء ا٢بنفية يف إبطاؿ عقائد القبورية, تأليف أيب عبد اهلل مشس الدين بن ٧بمد بن أشرؼ قيصر األفغاين, دار  (ُ)

 (.َٖٓ/ُـ. )ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔالصميعي, الطبعة األكىل, 
 (.ُّٖ/ٖالعرب: )لساف  (ِ)
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ككقكفيـ عمى كثير مف األمكر المسم ـ بيا، كاستنادنا إلى فبلسفة الركح اليدامى، فإٌف طمب الشفاعة 
مف اإلماـ كالنبي الذم ييصبح بعد المكت كيطعة خشب أك حجر أك أم جماد آخر لٍف ييعىدُّ 

 .(ُ)شركنا"

العيائد الجاىمية ثـ يستند عمى شطحات الفبلسفة  مف المبلحظ أٌف الخميني ييثبت مثؿ ىذه
 كخياالتيـ الفكرية، ككبلـ الخميني باطؿ مف عدة كجكه:

إٌف الشفاعة حٌؽ ال ريب فييا، كقد دٌلنا الشارع الحكيـ عمى كيفية نيميا  الوجو األول:
ـٌ يأذف اهلل ال مف المخمكقي كالكصكؿ إلييا، فيد دٌلت اآليات عمى أٌف الشفاعة تيرجى مف اهلل  ف، ث

 .بالشفاعة لمف يشاء مف عباده، كىذا ما دٌؿ عميو اليرآف الكريـ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ     ۀ ۀ ڻ ڻ چقاؿ تعالى: 

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﮻ ﮺    ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے  ھ

 ک ڑ    ڑ ژ  ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چكييكؿ تعالى:  [.ُٖيكنس: ] چ ﯀

 چۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ. كقاؿ تعالى: [ّْالزمر: ] چ  گ   ک ک ک

. كاآليات في ىذا الباب كثيرة جدنا كدالالتيا كاضحة كصريحة لمف كاف لو قمب سميـ [ِٓٓالبيرة: ]
 كعيؿ رزيف.

إٌف زىٍعـى خمكد األركاح بالمعنى الذم ذىب إليو الخميني مف أٌنيا تسمع  الوجو الثاني:
فضبلن عف  (ِ)عمى سماع األحياءاألحياء كتنفعيـ زعـه فاسد، كقد سبؽ بياف عدـ قدرة األمكات 

                                 
 (.ْٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 األدلة من الكتاب كالسنة كأقواؿ أئمة ا٢بنفية كغّبىم على أفٌ  : أفٌ كخالصة البحث كالتحقيقيقوؿ الشيخ األلباين: " (ِ)

 م يسمعوف يف بعض األحواؿ كما يف حديث خفق النعاؿ أك أفٌ فإذا ثبت أٌّْ  ,ىذا ىو األصل كأفٌ  ,ا٤بوتى ال يسمعوف
ا٤بوتى يسمعوف كما فعل  فيقاؿ إفٌ  ,عل ذلك أصالن ٯبي  فال ينبغي أفٍ , بعضهم ٠بع يف كقت ما كما يف حديث القليب

و ٯبب أف تستثِب منو على بل ا٢بق أنٌ , ض ُّا األصل ا٤بذكورعارى ا قضايا جزئية ال تشكل قاعدة كلية يي كال فإٌّْ   ,بعضهم
. )اآليات البينات يف عدـ ٠باع "العاـ كما ىو ا٤بقرر يف علم أصوؿ الفقو ثر أك ا٣باص منكقاعدة استثناء األقل من األ

األموات على مذىب ا٢بنفية السادات, تأليف أيب ا٣بطاب عمر بن ا٢بسن ابن دحية الكليب األندلسي السبٍب, ٙبقيق 
 (.ّٗص بّبكت, الطبعة الرابعة(. ) –العالمة احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب اإلسالمي 
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ًئكىةن ًفي : "االستجابة ليـ، كمف األدلة الدامغة ليذا العييدة الفمسفية قكؿ النبي  ًإف  ًلم ًو مىبلى
ـى   .(ُ)"اأٍلىٍرًض سىي اًحيفى ييبىمٍّغيكًني ًمٍف أيم ًتي الس بلى

، كأٌف ىناؾ مبلئكة ال يسمع األحياء فيذا الحديث يدؿ داللةن كاضحة عمى أف النبي  
 سبلـ الناس عميو. احكف في األرض يبمغكف النبي سيٌ 

ال يسمع سبلـ  النبي  كجو االستدالؿ بو أنو صريح في أفٌ : "قاؿ األلباني 
يخفى ا كاف بحاجة إلى مف يبمغو إليو كما ىك ظاىر ال مى لى  ،المسمميف عميو إذ لك كاف يسمعو بنفسو

ذا كاف األمر كذلؾ فباألكلى أنٌ  ،عمى أحد إف شاء اهلل تعالى ال يسمع غير السبلـ مف  و كا 
الحديث  ثـ إفٌ  ،لسبلـ غيره مف المكتى أكلى كأحرلال يسمع ا باألكلى أٌنوذا كاف كذلؾ فا  ك  ،الكبلـ

عند قبره كال دليؿ يصرح بالتفريؽ بينو كبيف مف صمى عميو  مطمؽ يشمؿ حتى مف سمـ عميو 
 .(ِ)"ا عنوبعيدن 

يحاكؿ الخميني مف خبلؿ تأصيمو الميحدىث إثبات جكاز المجكء إلى الحجر  لثالث:الوجو ا
كالخشب كطمب العكف منيا، عمى أٌنيا قد تككف مف رفات األنبياء كالصالحيف، كىذا نيض ألصؿ 
الرسالة كجكىر الديف، فما أرسؿ اهلل الرسؿ كما أنزؿ الكتب إال ليحذركا الناس مف عبادة الحجر 

عف عبادة ىذه  رىا، كلك كاف تحميؿ الخميني فيو شيء مف الصحة لىمىا نيى اهلل كالشجر كغي
الجمادات كلبٌيف ربُّنا جٌؿ شأنو التفصيؿ الذم ذكره الخميني، كحاشاه سبحانو أف يدعك الناس إلى 

 عبادة غيره.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳  چقاؿ تعالى: 

 .[ِٔالحج: ] چ﮴  ﮵ ﮶   ﮷   ﮸

 المسألة الرابعة: التوسل البدعّي.

طرؽى الكصكؿ إليو، كيٌسر ذلؾ عمى عباده؛ كي ال يككف ليـ حجة إذا ما  ليد بٌيف اهلل 
                                 

(, كالنسائي يف سننو ا٤بسمى اَّتىب من السنن, ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة,  ّٔٔٔ/ُّٖ/ٔأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ُ)
ـ, كتاب السهو, باب السالـ على النيب ُٖٔٗ -ىػ َُْٔحلب, الطبعة الثانية,  –مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية 

 (.ّّٕٗ/ّْٗ/ُامع: )(, كغّبىم كصححو األلباين يف صحيح ا١بّْ/ّ: )
 (.ّٕاآليات البينات يف عدـ ٠باع األموات: )ص  (ِ)
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 .فيما ال ييدر عميو إال اهلل  لجئكا إلى غير اهلل 

. [ّٓالمائدة: ] چے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶چ :كقد قاؿ اهلل 
ًسيمىةى تفسيره: " في قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم  أم: اليرب منو، كالحظكة  ،كىاٍبتىغيكا ًإلىٍيًو اٍلكى

التككؿ. لديو، كالحب لو، كذلؾ بأداء فرائضو اليمبية، كالحب لو كفيو، كالخكؼ كالرجاء، كاإلنابة ك 
كالمركبة مف ذلؾ كالصبلة كنحكىا، مف أنكاع اليراءة كالذكر، كمف أنكاع  ،كالبدنية: كالزكاة كالحج

ساف إلى الخمؽ بالماؿ كالعمـ كالجاه، كالبدف، كالنصح لعباد اهلل، فكؿ ىذه األعماؿ تيرب إلى اإلح
 .(ُ)"اهلل

إٌف المتتبع لنصكص الكتاب كالسنة يستطيع أٍف ييمٌيز بيف ما ىك مشركع كما ىك ممنكع مف 
 التكسؿ، كسيتـ التعريج بشكؿ مختصرو غيًر ميخٌؿ عمى ذلؾ بإذف اهلل تعالى.

: "الكسيمة ىي في األصؿ: ما ييتكصؿ بو إلى الشيء كيتيرب بو،  ف األثيرقاؿ اب
سىؿى إليو كسيمة كتكس ؿ، كالمراد بو في الحديث كجمعيا كسائؿ. ييياؿ: كى

 .(ّ)اليرب مف اهلل تعالى" :(ِ)

: "الكسيمة التكصؿ إلى الشيء برغبة، كىي أخص مف كقاؿ الراغب األصفياني 

كحييية الكسيمة إلى اهلل  چ﮴  ﮵   ﮶   چى الرغبة، قاؿ تعالى: الكصيمة؛ لتضمنيا لمعن

 .(ْ)مراعاة سبيمو بالعمـ كالعبادة كتحرم مكاـر الشريعة كىي كاليربة، كالكاسؿ الراغب إلى اهلل تعالى"

بشيء مشركع، كاألدلة التي ىي مصدر التشريع حصرت  فالكسيمة ىي التيرب إلى اهلل 
 ، كىذه األنكاع ىي:الذم ييربنا إلى اهلل  لنا أنكاع التكسؿ المشركع

 بأسمائو الحسنى كصفاتو العميا، كمف األدلة عمى مشركعيتو: التكسؿ إلى اهلل  -ُ

  :[َُٖاألعراؼ: ] چ ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ قاؿ تعالى. 
                                 

 (.َِّتفسّب الكرًن الرٞبن للسعدم: )ص  (ُ)
ايقصد حديث: " (ِ) ًة اٍلقىائًمىًة آًت ٧بيىمَّدن ًذًه الدٍَّعوىًة التَّامًَّة كىالصَّالى اءى اللَّهيمَّ رىبَّ ىى يلىةى كىاٍلفىًضيلىةى اٍلوىسً  مىٍن قىاؿى ًحْبى يىٍسمىعي النٍّدى

". )صحيح البخارم, كتاب األذاف, باب الدعاء عند كىابٍػعىٍثوي مىقىامنا ٧بىٍميودنا الًَّذم كىعىٍدتىوي حىلٍَّت لىوي شىفىاعىًٍب يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 
 (.ُِٔ/ُالنداء: 

 (.َِْ/ٓالنهاية يف غريب األثر: ) (ّ)
 (.ِْٓلبناف. )ص  –٢بسْب بن ٧بمد, ٙبقيق كضبط ٧بمد سيد كيالين, دار ا٤بعرفة ا٤بفردات يف غريب القرآف, أليب القاسم ا (ْ)
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  :[.ُٗالنمؿ: ] چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ كقاؿ تعالى 

  قيٍدرى : "كقاؿ ٍيرنا الم ييـ  ًبًعٍمًمؾى اٍلغىٍيبى كى يىاةى خى ًمٍمتى اٍلحى ٍمًؽ أىٍحًيًني مىا عى مىى اٍلخى ًتؾى عى
ٍيرنا فىاةي خى ف ًني ًإذىا كىانىٍت اٍلكى تىكى  .(ُ)"ًلي كى

 بالعمؿ الصالح، كمف األدلة عمى مشركعيتو:  التكسؿ إلى اهلل -ِ

  :ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  چ قاؿ تعالى

 .[ُٔآؿ عمراف: ] چڀ

 ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ: كقاؿ تعالى

 .[ّٓآؿ عمراف: ] چپ

  ٍبدى الم ًو ٍبفى عيمىرى عف ثىةي " :يىييكؿي  قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  عى اٍنطىمىؽى ثىبلى
ٍكا اٍلمىًبيتى ًإلىى غىارو  ت ى أىكى ـٍ حى ٍخرىةه ًمٍف  ،رىٍىطو ًمم ٍف كىافى قىٍبمىكي دىرىٍت صى ميكهي فىاٍنحى بىًؿ فىسىد ٍت فىدىخى اٍلجى

ـٍ اٍلغىارى  مىٍيًي ْخَرِة ِإالَّ َأْن َتْدُعوا المََّو ِبَصاِلِح َأْعَماِلُكمْ  :فىيىاليكا ،عى  ،ِإنَُّو اَل ُيْنِجيُكْم ِمْن َىِذِه الصَّ
ؿه ًمٍنييـٍ  كيٍنتي الى أىٍغًبؽي قىبٍ  :فىيىاؿى رىجي اًف كىًبيرىاًف كى ا أىٍىبلن كىالى مىاالن الم ييـ  كىافى ًلي أىبىكىاًف شىٍيخى  ،مىييمى

ت ى نىامىا مىٍيًيمىا حى ـٍ أيًرٍح عى ا فىمى ا ،فىنىأىل ًبي ًفي طىمىًب شىٍيءو يىٍكمن مىٍبتي لىييمىا غىبيكقىييمى ٍدتيييمىا  ،فىحى فىكىجى
ا أىٍىبلن أىٍك مىاالن  كىًرٍىتي أىٍف أىٍغًبؽى قىٍبمىييمى ٍيًف كى مى  ،نىاًئمى ى يىدىم  أىٍنتىًظري اٍسًتييىاظىييمىا فىمىًبٍثتي كىاٍليىدىحي عى

ت ى بىرىؽى اٍلفىٍجري  الم ييـ  ًإٍف كيٍنتي فىعىٍمتي ذىًلؾى اٍبًتغىاءى كىٍجًيؾى فىفىرٍٍّج  ،فىاٍستىٍييىظىا فىشىًربىا غىبيكقىييمىا ،حى

ٍخرىةً  ا نىٍحفي ًفيًو ًمٍف ىىًذًه الص  ن ا مى ٍت شىٍيئنا الى يىٍستىًطيعي  .عى كجى فىاٍنفىرىجى ري  :قىاؿى الن ًبيُّ  .كفى اٍلخي
ٍـّ كىانىٍت أىحىب  الن اًس ًإلىي   ري الم ييـ  كىانىٍت ًلي ًبٍنتي عى قىاؿى اآٍلخى ٍدتييىا عىٍف نىٍفًسيىا فىاٍمتىنىعىٍت  ،كى فىأىرى

ت ى أىلىم ٍت ًبيىا سىنىةه ًمٍف السًٍّنيفى  ،ًمنٍّي اءىٍتًني فىأىٍعطىٍيتييىا ًعٍشرً  ،حى مىى أىٍف فىجى ًمائىةى ًدينىارو عى يفى كى
بىٍيفى نىٍفًسيىا مٍّيى بىٍيًني كى اتىـى ًإال   ،تيخى مىٍييىا قىالىٍت الى أيًحؿُّ لىؾى أىٍف تىفيض  اٍلخى ت ى ًإذىا قىدىٍرتي عى فىفىعىمىٍت حى

يٍّوً  ٍنيىا ،ًبحى رىٍفتي عى مىٍييىا فىاٍنصى قيكًع عى ر ٍجتي ًمٍف اٍلكي تىرىٍكتي الذ ىىبى ، بُّ الن اًس ًإلىي  كىًىيى أىحى  ،فىتىحى كى
ا نىٍحفي ًفيوً  ،ال ًذم أىٍعطىٍيتييىا ن ا مى ٍخرىةي  ،الم ييـ  ًإٍف كيٍنتي فىعىٍمتي اٍبًتغىاءى كىٍجًيؾى فىاٍفريٍج عى ٍت الص  فىاٍنفىرىجى

                                 
(, ْٓ/ّ(, كالنسائي يف سننو, كتاب صفة الصالة, باب الدعاء بعد الذكر: )ِٓٔ/َّأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ُ)

 (.ِٕٗ/ُكصححو األلباين يف صحيح ا١بامع: )
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كجى ًمٍنيىا ٍيرى أىن ييـٍ الى يىٍستىًطيعيكفى اٍلخيري ٍرتي : قىاؿى الن ًبيُّ  .غى قىاؿى الث اًلثي الم ييـ  ًإنٍّي اٍستىٍأجى كى
ذىىىبى  ؿو كىاًحدو تىرىؾى ال ًذم لىوي كى ـٍ غىٍيرى رىجي رىاءى فىأىٍعطىٍيتيييـٍ أىٍجرىىي ت ى كىثيرىٍت ًمٍنوي  ،أيجى فىثىم ٍرتي أىٍجرىهي حى

اءىًني بىٍعدى ًحيفو  ،اأٍلىٍمكىاؿي  ٍبدى الم ًو أىدٍّ  :فىيىاؿى  ،فىجى ا تىرىل ًمٍف  :فىييٍمتي لىوي  ،ًإلىي  أىٍجًرم يىا عى كيؿُّ مى
ًبًؿ كىاٍلبىيىًر كىاٍلغىنىـً كىالر ًقيؽً  ٍبدى الم ًو الى تىٍستىٍيًزئي ًبي :فىيىاؿى  ،أىٍجًرؾى ًمٍف اإٍلً ًإنٍّي الى  :فىييٍمتي  ،يىا عى

ـٍ يىٍتريٍؾ مً  ،أىٍستىٍيًزئي ًبؾى  ذىهي كيم وي فىاٍستىاقىوي فىمى الم ييـ  فىًإٍف كيٍنتي فىعىٍمتي ذىًلؾى اٍبًتغىاءى كىٍجًيؾى  ،ٍنوي شىٍيئنافىأىخى
ا نىٍحفي ًفيوً  كا يىٍمشيكفى  ،فىاٍفريٍج عىن ا مى رىجي ٍخرىةي فىخى ٍت الص   .(ُ)"فىاٍنفىرىجى

 بدعاء الرجؿ الصالح، كمف األدلة عمى مشركعيتو: التكسؿ إلى اهلل  -ّ

  ٍيًد الن ًبيٍّ أى قاؿ: " ما ركاه أنس بف مالؾ مىى عى ابىٍت الن اسى سىنىةه عى فىبىٍينىا  صى
ـى أىٍعرىاًبيٌّ فىيىاؿى  الن ًبيُّ  ميعىةو قىا اعى اٍلًعيىاؿي  :يىٍخطيبي ًفي يىٍكـً جي يىا رىسيكؿى الم ًو ىىمىؾى اٍلمىاؿي كىجى

اًء قىزى  ،َفاْدُع المََّو َلَنا ا نىرىل ًفي الس مى مى فىعى يىدىٍيًو كى ت ى  عىةن فىكى فىرى عىيىا حى ال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه مىا كىضى
مىى ًلٍحيىتً  ادىري عى ت ى رىأىٍيتي اٍلمىطىرى يىتىحى ٍف ًمٍنبىًرًه حى ـٍ يىٍنًزٍؿ عى ابي أىٍمثىاؿى اٍلًجبىاًؿ ثيـ  لى  وً ثىارى الس حى

بىٍعدى اٍلغىًد كىال ذً   ًمٍف اٍلغىًد كى نىا ذىًلؾى كى ميعىًة اأٍليٍخرىلفىميًطٍرنىا يىٍكمى ت ى اٍلجي  .(ِ)..." م يىًميًو حى

ىذه ىي أنكاع التكسؿ المشركع الذم دٌلنا عميو الشارعي الحكيـ، أٌما ما عدا ذلؾ فيك مٌما 
األنبياء كالصالحيف، كالذم ىك مكضكع  بذواتابتدعو الناس كتناقمكه أبنا عف جٌد، مثؿ: التكسؿ 

 مسألتنا مع الخميني.

أنو في ىذه المسألة شأف ضعفاء النفكس الذيف يبحثكف عف كسطاء بينيـ إٌف الخميني ش
، متكسبلن بيـ متيربنا كبيف خالييـ، فبل تجد الخميني يدعك ربو إال كيجعؿ األمكات بينو كبيف اهلل 

إلى اهلل بذكاتيـ، فييكؿ: "ميٌد إلينا يدؾ كأعٌنا عمى النجاة مف مخالب الشيطاف كأىكاء النفس، بحٌؽ 
 .(ّ)يائؾ محمد كآلو الطاىريف"أكل

التكسؿ بذكات األئمة في مراقدىـ يؤدم إلى السعادة، فييكؿ: "فما أكثر  كيرل الخميني أفٌ 

                                 
 (.ُٗ/ّجر أجّبنا فَبؾ األجّب أجره فعمل فيو ا٤بستأجر فزاد: )صحيح البخارم, كتاب اإلجارة, باب من استأ (ُ)
(, كمسلم, كتاب صالة االستسقاء, ُِ/ِصحيح البخارم, كتاب ا١بمعة, باب االستسقاء يف ا٣بطبة يـو ا١بمعة: ) (ِ)

 (.ُْٔ/ِباب الدعاء يف االستسقاء: )
: )ص  (. كقد تكرر توسلو ٗبثل ذلك يف غّبُُٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)  (.ٔٓص  – ُموطن من الكتاب, انظر مثالن
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ـٌ أمضكا آخر أياميـ بالعبادة كالذكر كالدعاء كزيارة مراقد األئمة  أكلئؾ الذيف تمتعكا في شبابيـ، ث
 .(ُ)كالتكسؿ بشفاعتيـ، فرحمكا عف ىذه الدنيا كىـ سعداء"

بؿ كتعٌدل الخميني في بدعتو ىذه إلى تخصيص أياـو لكؿ إماـ مف أجؿ التكسؿ بيـ، 
فييكؿ: "كاإلنساف مكاجو لمخاطرة االشتغاؿ بالخمؽ كالغفمة عف الحٌؽ فينبغي لئلنساف السالؾ أف 
 يتكسؿ إلى الحٌؽ تعالى في ذلؾ الكقت الدقيؽ لمكركد في ىذه الدار المظممة كينيطع إلى حضرتو،

         الزمان فيتوسل بأولياء األمر وخفراءفإذا رأل نفسو غير كجيو في ذلؾ المحضر الشريؼ 
ويجعل يعني الرسكؿ الخاتـ كاألئمة المعصكميف عمييـ السبلـ،  وشفعاء اإلنس والجان -حرّاس  -

ت بالكجكد فيتعمؽ يـك السب إّن لكل يوم خفيرًا ومجيرًا، كحيث تمك الذوات الشريفة شفيًعا وواسطة
المبارؾ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو، كيكـ األحد ألمير المؤمنيف عميو السبلـ، كيكـ االثنيف 
لئلماميف اليماميف السبطيف عمييما السبلـ، كيـك الثبلثاء لمحضرات السٌجاد كالباقر كالصادؽ عمييـ 

ييـ السبلـ، كيكـ الخميس السبلـ، كيكـ األربعاء لمحضرات الكاظـ كالرضا كالتيٌي كالنيٌي عم
لمعسكرم عميو السبلـ، كيـك الجمعة لكلٌي األمر عٌجؿ اهلل فرجو الشريؼ، فيناسب أف يتكسؿ بعد 
صبلة الصبح لمكركد في ىذا البحر الميمؾ الظمماني كالمصيدة المييبة الشيطانية بخفراء ذلؾ 

كء بشفاعتيـ، فإنيـ ميٌربكف لجناب اليكـ، كيسأؿ الحٌؽ تعالى رفع شر الشيطاف كالنفس األمارة بالس
في اإلتماـ كقبكؿ العبادات الناقصة كالمناسؾ غير  ويجعميم وسائطاليدس كالمحاـر لخمكة األنس، 

البلئية، فالحٌؽ تعالى شأنو كما جعؿ محمدنا صمى اهلل عميو كآلو كأىؿ بيتو كسائط اليداية كعٌينيـ 
ة كالجيؿ، فرٌمـ بشفاعتيـ قصكرنا كيتمـ نيصنا كييبؿ اليداة لنا كنٌجى األمة ببركاتيـ مف الضبلل

 .(ِ)طاعتنا كعباداتنا غير البلئية إنو كلي الفضؿ كاإلنعاـ ..."

إٌف عبارات الخميني السابية حشدىا بعييدة أىؿ الشرؾ، كمزجيا بفكر الفبلسفة الركحانييف، 
سبيو بيا أحد مف أىؿ كطرحيا عمى طريية غبلة الصكفية، فنتج لنا مزيج مف الضبلالت لـ ي

، كيعمف بكؿ جرأة أٌف ىناؾ اإلسبلـ، فالخميني ييرر بكؿ صراحة أٌف لكؿ يـك مجيرنا غير اهلل 
، مخالفنا في ذلؾ فطرة اإلسبلـ التي فطر اهلل الناس عمييا، متحدينا كؿ كسطاء بيننا كبيف اهلل 

 النصكص التي تيبطؿ عيائد المشركيف كتيدـ أفكارىـ.

                                 
 (.ٕٖدركس من خط ا٣بميِب, ٝبعية ا٤بعارؼ اإلسالمية الثقافية. )ص  (ُ)
 (.ُٖٗ – ُٖٖ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ِ)
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الحجة  ب الخميني إليو ىك عيف ما قالو المشرككف، فعندما ألزميـ النبي إٌف ما ذى
يمـز  باستحياؽ اهلل الخالؽ المالؾ المدٌبر العبادة دكنما سكاه، كبٌيف ليـ أٌف اعترافيـ بربكبية اهلل 

ڎ   چ  منو اإليماف بألكىيتو، قالكا إٌف ىذه األصناـ كسطاء بيننا كبيف اهلل، فيصؼ اهلل حاليـ بيكلو:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ژڎ  ڈ  ڈ

 [.ّالزمر: ] چڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ    ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ما ذىب إليو أصحاب عييدة التكسؿ بالكسطاء في آية كاحدة، قاؿ جٌؿ  كقد أبطؿ اهلل 
ېئ  ېئ     ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ شأنو: 

 [.ُٖٔالبيرة: ] چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

إف الدعاء لٌمو تعالى يككف مباشرة ، كببل كاسطة إذ ال يحتاج الٌمو جاء في التفسير المنير: "
 .(ُ)"إلى الكسطاء بالنص اليرآني اليطعي الداللة

:   : كنت خمؼ الن بيٌ عف ابًف عباسو رضي اهلل عنيما، قىاؿى ك  يىا غيبلـي، إنٍّي "يكمان، فىيىاؿى
: اٍحفىًظ اهللى يىٍحفىٍظؾى  ، ًإذىا سىأٍلتى فىاسأىًؿ اهلل، اأعٌمميؾى كىًممىاتو اىىؾى ذىاٍحفىًظ اهللى تىًجٍدهي تيجى اٍستىعىٍنتى  ، كاً 

ـٍ يىٍنفىعيكؾى فىاٍستىًعٍف باهلًل، كىاٍعمىـٍ  مىى أٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىيءو لى ًبشىيءو قىٍد كىتىبوي اهللي إال   : أف  األيم ةى لىٍك اٍجتىمىعىٍت عى
كؾى إال  ًبشىيلىؾى  ـٍ يىضيرُّ كؾى ًبشىيءو لى رُّ مىى أٍف يىضي ف اجتىمىعيكا عى مىٍيؾى ، كىاً  ـي ءو قىٍد كىتىبىوي اهللي عى ، ريًفعىًت األىٍقبلى

ف ًت الصُّحؼي   .(ِ)"كىجى

بطاؿ عيائد الجاىمية كالتي يرٌكج  ليا الشيعة اإلمامية إف ىذا الحديث العظيـ يكفي لدمغ كا 
 بثكب إسبلمي مزعكـ.

 المسألة الخامسة: الصالة إلى القبور.

دٌلت السنة النبكية المطيرة عمى تحريـ الصبلة إلى اليبكر كشٌد الرحاؿ إلييا؛ ألٌف ذلؾ 
 ذريعة إلى الشرؾ، كالذم يؤدم إلى اعتياد نفع كضٌر األمكات.

                                 
 (.ُٕٔ/ٔىػ. )ُُْٖبّبكت كدمشق, طبعة  –التفسّب ا٤بنّب, تأليف كىبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر ا٤بعاصر  (ُ)
: ٗٓ, باب (, كالَبمذم يف سننو, كتاب صفة القيامة كالرقائق كالورعَُْ/ْأخرجو اإلماـ أٞبد يف مسنده: ) (ِ)
 (.ُُّٕ/ُ(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع: )ٕٔٔ/ْ)
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مة كأضرحتيـ كيحث عمى ذلؾ، فييكؿ: كيرل الخميني استحباب الصبلة في مشاىد األئ
ا مشيد أمير المؤمنيف عميو السبلـ  "ككذا ييستحب الصبلة في مشاىد األئمة عمييـ السبلـ، خصكصن

أبي عبد اهلل الحسيف عميو  -مصطمح ييطمؽ عمى البيعة التي تحتضف الحسيف  –كحائر 
 .(ُ)السبلـ"

ينيى عف الصبلة إلى  النبي إٌف الخميني عنده جرأة كبيرة في معاكسة النصكص، ف
ا  اليبكر كىك ييفتي باستحبابيا، إٌف طبيعة الخميني أصبحت تميؿ إلى تيرير مظاىر الشرؾ، معرضن

 عف صفاء التكحيد كنياء العييدة.

 جدًّا، منيا: ةكاألحاديث التي نيت عف ذلؾ في ىذا الباب كثير 
  ذيكا لىٍعنىةي الم ًو عى أنو قاؿ: " عف النبي  حديث عائشة ارىل ات خى مىى اٍليىييكًد كىالن صى

ـٍ مىسىاًجدى  نىعيكا "قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ذٍّري مىا صى ييحى
(ِ). 

  ًٍبًد الم و ًإف  ًمٍف ًشرىاًر الن اًس " :يىييكؿي  قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  بف مسعكد  عىٍف عى
ٍف  مى ـٍ أىٍحيىاءه كى ٍف تيٍدًركيوي الس اعىةي كىىي  .(ّ)"يىت ًخذي اٍلييبيكرى مىسىاًجدمى

  مُّكا ًإلىى اٍلييبيكًر كىالى تىٍجًمسيكا " :يىييكؿي  سىًمعى رىسيكؿى   أىبيك مىٍرثىدو اٍلغىنىًكمُّ عىٍف الى تيصى
مىٍييىا  .(ْ)"عى

  ٍيبىرىةى كيؿُّ اأٍلىٍرًض مىٍسًجده كىطىييكره ًإال  " قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى   عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلمى
ـى  م ا  .(ٓ)"كىاٍلحى

كقد اتفؽ األئمة المعتبريف عمى أٌف بناء المساجد كالمراقد كالمشاىد فكؽ اليبكر بدعة 
الصبلة في المشاىد  كقد اتفؽ أئمة المسمميف عمى أفٌ : "محرمة، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

صبلة في المشاىد التي عمى اليبكر ال كال في ،جاب كال أمر استحبابال أمر إي ،ا بياليس مأمكرن 
                                 

 (.ُِٓ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ُ)
ساجد كمواضع الصالة, باب (, كمسلم, كتاب ا٤بٓٗ/ُأخرجو البخارم, كتاب الصالة, باب الصالة يف البيعة: ) (ِ)

 (.ّٕٕ/ُالنهي عن بناء ا٤بساجد على القبور كاٚباذ الصور فيها كالنهي عن اٚباذ القبور مساجد: )
(, كصحح إسناده األلباين يف: )ٙبذير الساجد من اٚباذ القبور مساجد, ا٤بكتب ّْٗ/ٔأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ّ)

 (.ِّبّبكت, الطبعة الرابعة(. )ص  –اإلسالمي 
 (.ٖٔٔ/ِأخرجو مسلم, كتاب ا١بنائز, باب النهي عن ا١بلوس على القرب كالصالة عليو: ) (ْ)
سند صحيح على شرط (, كأصحاب السنن األربعة إال النسائي, كقاؿ األلباين: "َّٖ/ُٖأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ٓ)

 (.ُُِ" )ٙبذير الساجد: ص الشيخْب كما قاؿ ا٢باكم ككافقو الذىيب
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الصبلة  فمف اعتيد أفٌ  ، عف المساجد باتفاؽ أئمة المسمميففضبلن  ،فضيمة عمى سائر البياع كنحكىا
فيد  ،يا أفضؿ مف الصبلة في بعض المساجدأك أنٌ  ،عندىا فييا فضؿ عمى الصبلة عمى غيرىا

الصبلة فييا منيي عنيا نيي  أفٌ  الذم عميو األمة بؿ ،فارؽ جماعة المسمميف كمرؽ مف الديف
 .(ُ)"تحريـ

 :ةى ذلؾ كسببو أمرافمإف  عكمف الميـ تكضيح عٌمة النيي عف الصبلة إلى اليبكر كبينيا، 

 كًمٍف أنكاع العبادة ليـ، أ ءو يعة إلى الشرؾ بعبادة أصحابيا، بصرؼ شيا ذر أحدىما: ككني"
 .لؾ مف األيمكر الفاسدةك ذجؿ ذلؾ اليبًر، كنحألى  اىظفٍّ فضؿ الص بلة في ًتمؾ البياع عمى غٍير 

قد نيينا عف ، ك ئيـ كصالًحٍييـ مساجدنبيىال المتًخًذٍيفى قبكر أار الييكد كالن ص ةبيامش :كىاآلخر
كقد استدؿ  ىؤالًء المحييكف عمى صحة عمتيـ تمؾ،  ا؟!ميييؽ األمكر، فكيؼ بعظقفي د مشابيتيـ

 .(ِ)"بأدلة كًثيرة قًكية

 السادسة: الحمف بغير اهلل.المسألة 

: "كأقسـ باهلل كبالضمير ..."ييكثر الخميني مف الحمؼ بغير اهلل  . كييكؿ: (ّ)، فييكؿ مثبلن
"قسمنا بحييية العرفاف كالعشؽ ..."

 .(ٓ). كييكؿ: "أقسـ بحياة الحبيب ..."(ْ)

سيف بؿ كيييسـ الخميني بغير اهلل تعظيمنا، فييكؿ في معرض حديثو عف عمي بف الح
نو ليسـ عظيـ ... "  .(ٔ): "أقسـ بو صمكات اهلل كسبلمو عميو، كا 

إٌف تعصب اإلمامية المزعـك آلؿ البيت دفعيـ لمغمك فييـ حتى رفعكىـ إلى مياـ األلكىية، 
كزجر  عف الحمؼ بغير اهلل  فيصٌرح الخميني أٌنو ييسـ باألئمة تعظيمنا، كقد نيى النبي 

 ذلؾ:، كمف مف حمؼ بغير اهلل 

                                 
 (.ُّٖ/ِْموع الفتاكل: )٦ب (ُ)
٦بانبة أىل الثبور ا٤بصٌلْب يف ا٤بشاىد كعند القبور, تأليف عبد العزيز بن فيصل الراجحي, تقدًن معايل الشيخ صاحل بن  (ِ)

 (.ِٖ – ِٕ)ص  ـ.ََِْ -ىػ  ُِْٓا٤بملكة العربية السعودية, الطبعة األكىل,  –فوزاف الفوزاف, مكتب الرشد 
 (.ُِٔ كشف األسرار: )ص (ّ)
 (.ْٗٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
 (.ُّٖا٤بصدر السابق: )ص  (ٓ)
 (.ٓٓا٤بصدر نفسو: )ص (ٔ)
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  اًلفنا فىٍميىٍحًمٍؼ ًبالم ًو : "رىسيكؿي الم ًو قاؿ ـٍ فىمىٍف كىافى حى ـٍ أىٍف تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي أىالى ًإف  الم وى يىٍنيىاكي
ال  فىٍميىٍصميتٍ   .(ُ)"كىاً 

  ـٍ كىالى ًباألىٍندىا: "رىسيكؿي الم ًو  قىاؿى ـٍ كىالى ًبأيم يىاًتكي ًد كىالى تىٍحًمفيكا ًإال  ًبالم ًو كىالى الى تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي
اًدقيكفى  تىٍحًمفيكا ًبالم وً   .(ِ)"ًإال  كىأىٍنتيـٍ صى

  مىؼى ًبغىٍيًر الم ًو فىيىٍد كىفىرى أىٍك أىٍشرىؾى : "رىسيكؿي الم ًو قاؿ  .(ّ)"مىٍف حى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(ُ) ( : (, كمسلم, كتاب ِٕ/ٖأخرجو البخارم, كتاب األدب, باب من مل ير إكفار من قاؿ ذلك متأكالن أك جاىالن

 (.ُِٕٔ/ّاألٲباف, باب النهي عن ا٢بلف بغّب اهلل تعاىل: )
(, كالنسائي, كتاب األٲباف كالنذكر, ُِٕ/ّو داكد, كتاب األٲباف كالنذكر, باب يف كراىية ا٢بلف باآلباء: )أخرجو أب (ِ)

 (.ُُِْ/ّ(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع: )ٓ/ٕباب ا٢بلف باألمهات: )
أبو داكد, كتاب األٲباف (, َُُ/ْأخرجو الَبمذم, كتاب األٲباف كالنذكر, باب ما جاء يف كراىية ا٢بلف بغّب اهلل: ) (ّ)

(, كصححو األلباين يف صحيح الَبغيب كالَبىيب لإلماـ ا٢بافظ عبد ُِٕ/ّكالنذكر, باب يف كراىية ا٢بلف باآلباء: )
العظيم بن عبد القوم ا٤بنذرم, حكم على أحاديثو كآثاره كعٌلق عليو العالمة احملٌدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, مكتبة 

 (.ٕٔ/ّالطبعة ا٣بامسة. ) الرياض, –ا٤بعارؼ 
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 المبحث الثاني

 عقيدة الخميني في توحيد الربوبية

 

 مطالب: وفيو ثالثة

 .هالمطمب األول: مفيوم الربوبية عند

 .المطمب الثاني: الخميني ينسب خصائص الربوبية لغير اهلل 

 من بعض مظاىر شرك الربوبية. المطمب الثالث: موقفو
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 المطمب األول

 مفيوم الربوبية عند الخميني

بالخمؽ كالممؾ  اهلل يعٌرؼ عمماء أىؿ السنة كالجماعة تكحيد الربكبية بأٌنو: "إفراد 
فراده بأفعالو كالخمؽ كالرزؽ كاإلحياء (ُ)كالتدبير" . أم أٌف تكحيد الربكبية: "ىك تكحيد اهلل تعالى كا 

 .(ِ)رٌب العالميف" كاإلماتة كتدبير الككف، ليس ىناؾ رٌب سكاه 

كتاب اهلل  كىذا الفيـ الدقيؽ لتكحيد الربكبية استنبطو العمماء مف خبلؿ االستيراء الطكيؿ في
:كاآليات في ىذا المعنى كثيرة منيا ، 

. كقاؿ تعالى: [ْٓاألعراؼ: ] چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻچ تعالى:  قاؿ

ڇ  ڇ    ڇ  چ . كقاؿ تعالى: [َُٗآؿ عمراف: ] چ پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ . كقاؿ تعالى: [ُٖٗآؿ عمراف: ] چ  ڍڇ

ۈئ    ۆئۇئ  ۆئ   ۇئې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۉ  ۉ  ې  

 .[ُّيكنس: ] چۈئ  ېئ    

كالذم ييبلحظ أٌف ىذه اآليات الكريمات كغيرىا مف اآليات التي تحٌدثت عف تكحيد الربكبية 
حصرت الخمؽ كاألمر كالممؾ كالتدبير في اهلل جؿ جبللو، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ أسمكب الحصر 

 كاالختصاص.

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ اليسـ مف أقساـ التكحيد أقٌر بو مشركك قريش، قاؿ تعالى:  كىذا

. كلكٌف [ِٓليماف: ] چۉ  ۉ  ې  ې      ۅۋ   ۋ  ۅ  ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 .المشركيف لـ يفردكه سبحانو بالعبادة كأشرككا معو غيره، فباؤكا بسخط مف اهلل 

بلـ كالركافض اإلمامية فاؽ كقد يتعجب المؤمف عندما يعمـ أٌف ىناؾ مٌمف يٌدعي اإلس

                                 
 (.ٓ/ُالقوؿ ا٤بفيد على كتاب التوحيد: ) (ُ)
 (.ِٖ)ص   بن فوزاف الفوزاف, دار العاصمة.التعليقات ا٤بختصرة على مًب العقيدة الطحاكية, تأليف فضيلة الشيخ صاحل (ِ)
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المشركيف في شركيـ كنافسيـ في ضبلليـ، فالمشرككف أقٌركا بالربكبية كأشرككا باأللكىية، كىؤالء 
كنسبكا إلييـ عمـ  كقعكا في شرؾ الربكبية كاأللكىية عمى حٌد سكاء، فجعمكا أئمتيـ في مياـ الرٌب 

 .بياف ذلؾ في محٌمو بإذف اهلل  الغيب كاإلحاطة بكٌؿ شيء كالتصٌرؼ بالككف، كسيأتي

أٌما عف الخميني فمعتيده في الربكبية ال ييٌؿ خطكرةن عف معتيد متيدمي اإلمامية، بؿ إٌف 
 الخميني عمؿ عمى تأصيؿ ما ابتدعتو اإلمامية في قكاعد كأصكؿ.

يو فيأتي الخميني مثبلن إلى تحميؿ مفيكـ تكحيد الربكبية فيخرج عمينا بنظريات لـ يسبيو إل
 فييكؿ في معرض حديثو عف مياـ التككؿ: –في حٌد عممي  –أحد 

ان عمكم فالموّحدوننيكؿ أف الناس في معرفة الربكبية مختمفكف متباينكف إلى حٌد كبير: "
ـ بادئ األمكر، ككٌميات الجكاىر، كعناصر األشياء، كيركف بأٌف ييعرفكف أف الحؽ تعالى ىك خالي
كلكنيـ ليسكا أصحاب ىذا المياـ، ال عممان، كال ..  اطتو بالربكبيةتصرفو محدكد، كال ييكلكف بإح

ليس ليـ عمـ كامؿ  -كالظاىر أننا منيـ  - إف ىذا الفريؽ مف الناس، إيمانان، كال شيكدان، كال كجدانان 
ما بالنيؿ وثّمة فريق آخر..  بربكبية اهلل بؿ يككف تكحيدىـ ناقصان   مف الناس اقتنعكا إما بالبرىاف كا 

الكجكد، كال حدكد ليدرتو لمؤثر في دٍّر األمكر، كمسٌبب األسباب، كاالحؽ تعالى ىك مي صٌدقكا بأفٌ ك 
ىؤالء يتككمكف عمى اهلل سبحانو عف طريؽ العيؿ، أم أف أركاف التككؿ تامة عندىـ،  ،كتصٌرفو

ف كا..  بحسب األدلة العيمية كالنيمية كليذا فيـ يركف أنفسيـ مف المتككميف نكا مف ىؤالء كا 
فيـ ليذا مضطربكف في اتخاذ أمر مف أمكرىـ،  ، أنيـ لـ يبمغكا مرتبة اإليمافالمتككميف عمميان، إالٌ 

كعيكليـ مغمكبة في الصراع مع قمكبيـ، ألنيا باألسباب متعمية، كعف تصرؼ الحؽ سبحانو في 
تصٌرؼ الحؽ تعالى في يـ الذيف تكٌصمكا بيمكبيـ إلى معرفة ف لطائفة الثالثةأما ا .األشياء محجكبة

الكائنات، فآمنت تمؾ اليمكب بأف ميٌدر األمكر، كالسمطاف كمالؾ األشياء، ىك الحؽ تعالى، ككتبكا 
غير أف ىؤالء أيضان  ،ىؤالء ىـ أصحاب مياـ التككؿ ،كاح اليمكب أركاف التككؿبيمـ العيؿ عمى أل

 ؿ أف يصمكا إلى درجة االطمئناف الكامؿيختمفكف مف حيث مراتب اإليماف كدرجاتو اختبلفان كبيران، قب
لمتككؿ درجات أخرل في تيسيمات مختمفة، مثمما ىي الحاؿ في درجات سمكؾ أصحاب  فٌ ... إ

، فبل يحصؿ فناء حيث يصمون من مقام الكثرة إلى مقام الوحدة تدريجاً العرفاف كالرياضات، 
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 .(ُ)"في سائر الكائنات أفعالي مطمؽ، دفعة كاحدة، بؿ يشاىد أكالن في ميامو، كمف ثـ

إٌف مفيكـ الربكبية عند الخميني فيو الكثير مف التناقض كاالضطراب، كما كفيو انحراؼ 
 كبير في حييية معناه كجكىر ميصده.

فالخميني جعؿ اليسـ األكؿ مف الناس في معرفة الربكبية ىـ الذيف يركف أٌف تصٌرؼ 
ىذا فيك يصفيـ بالمكحديف!! ثـٌ كصـ تكحيدىـ الخالؽ محدكدنا كال يركف إحاطتو باألمكر كرغـ 

بالناقص كنسب نفسو إلييـ، كىك بذلؾ يريد إظيار تكاضعو كفي حييية األمر الخميني يطٌبؽ 
 مذىب ىؤالء عممينا كما سيأتي في المطمب الثاني مف ىذا المبحث بإذف اهلل تعالى.

ة كالذم يراىـ الخميني كتحٌدث الخميني في اليسـ الثالث مف أقساـ الناس في الربكبي
 –أصحاب مياـ التككؿ كأٌف قمكبيـ تتشبث بمياـ الربكبية، ثـٌ جعؿ ىؤالء عمى درجات أفضميـ 

الذيف يصمكف مف مياـ الكثرة إلى مياـ الكحدة، كىذا عيف مذىب االتحادية كسيأتي  –بزعمو 
 الحديث عنو في المطمب الثالث مف ىذا المبحث بإذف اهلل تعالى.

فيـك الذم ذىب إليو الخميني في تكحيد الربكبية كاف سببنا رئيسنا في تيرير خصائص إٌف الم
، فأىؿ البدع ييرركف البدعة كالخرافة ثـ ييؤٌصمكف ليا كيحاكلكف لي  أعناؽ الربكبية لغير اهلل 

 النصكص كي تكافؽ ىكاىـ، كاهلل غالبه عمى أمره كلكف أكثر الناس ال يعممكف.

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ُْٓ – ُِٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
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 ثانيالمطمب ال

 الخميني ينسب خصائص الربوبية لغير اهلل 

 المسألة األولى: الرّب ىو اإلمام عند الخميني.

ىك الرٌب الخالؽ الرزاؽ المدٌبر أمره مرككزه في الفطرة ال يكاد يينازع  إٌف اإلقرار بأٌف اهلل 
 كما سبؽ بيانو. كانكا ييٌركف بو كال يينكركنو فيو أحد، حتى المشركيف الذيف بيعث فييـ النبي 

كلـ ييعرىؼ عف أحدو مف طكائؼ العالـ إنكار ىذا النكع مف التكحيد إال شكاذه مف البشرية 
فمنيـ مف أنكره ظممنا كعمكًّا كالدىرية كالطبائعية

، كمنيـ مف نسب الربكبية إلى نفسو كفرعكف، (ُ)

ائميف بالتثميث كنفاة فييا غيره كالثنكية مف المجكس كالنصارل الي كمنيـ مف أشرؾ مع اهلل 
 كاإلمامية. (ِ)اليدرية

كيمكف تصنيؼ اإلمامية تحت مف أقٌر بالربكبية كأشرؾ فييا، فيـ يصفكف اإلماـ بالرٌب 
 .كيجعمكف لو خصائص كصفات الرٌب 

كقد سمؾ الخميني في ىذا مسمؾ اإلمامية كمف سبييـ مف المشركيف، فييكؿ في تأكيؿ قكلو 

: "أم: ربكـ الذم ىك اإلماـ فانظر چچ  ڇ     ڇ  ڇ    ڃ  چ   چ  چ  چ تعالى: 

 .(ّ)ما أحكـ كبلـ اهلل كأتيف صنع اهلل"

                                 
الذين أخرب عنهم الق كالبعث كاإلعادة كقالوا بالطبع احملي كالدىر ا٤بفِب ك أنكركا ا٣بىم الذين  الدهرية والطبائعية: (ُ)

لحياة ا لإشارة إىل الطبائع احملسوسة يف العامل السفلي كقصرن  چۈ  ٴۇ   ۋ ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  چ  :القرآف اَّيد
لنحل للشهرستاين: . )ا٤بلل كاچڄ  ڄ ڄ  ڃچ :فا١بامع ىو الطبع كا٤بهلك ىو الدىر ,كا٤بوت على تركبها كٙبللها

ِ/ِّْ.) 
حقيقة مذىبهم أّْم يقولوف: إٌف أفعاؿ العباد كطاعاّّم كمعاصيهم مل تدخل ٙبت قضاء اهلل كقدره,  القدرية النفاة: (ِ)

فأثبتوا قدرة اهلل على أعياف ا٤بخلوقات كأكصافها, كنفوا قدرتو على أفعاؿ ا٤بكلَّفْب, كقالوا: إف اهلل مل ييرًدىا كمل يشأىا 
هم, بل ىم الذين أرادكىا كشاءكىا كفعلوىا استقالالن بدكف مشيئة اهلل. )الدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل من

ا٤بشكلة القدرية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, تصنيف العالمة عبد الرٞبن السعدم, اعتُب بو أشرؼ بن عبد ا٤بقصود, أضواء 
 (.ُٕـ(. )ص ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض, الطبعة األكىل,  -السلف 

 (.ُْٓمصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  (ّ)
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كىذا المعتيد عند اإلمامية يحاكلكف تيريره مف خبلؿ صرؼ آيات اليرآف عف معانييا 
قاؿ: "أنا رٌب  -بزعميـ  - الحييية إلى معافو فاسدة، كقد جاء في الخبر عندىـ أف عميًّا 

 .(ُ)الذم يسكف األرض" األرض

برمء مف أمثاؿ ىذه  إٌف مثؿ ىذا التطاكؿ ال يصدر إال عف أمثاؿ فرعكف، كعمٌي 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ الدسائس، كقد جاء اليرآف ليبطؿ مثؿ ىذا العيائد، قاؿ تعالى: 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  چ . كقاؿ تعالى: [ّٔالجاثية: ] چڍ  ڌ  ڌ  

 .[ِْ – ِّالشعراء: ] چچ            چ    چ        چ  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 الرد عمى الخميني:

كاآليات في ىذا المضمار أكثر مف أف نحصرىا في مثؿ ىذه المسألة المكجزة، كأما افتراء 
الخميني عمى النص اليرآني كتأكيمو الرٌب باإلماـ فيخالؼ النص مخالفة صريحة فاآلية مف مطمعيا 

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹچ  تعالى:تبٌيف الميصكد، قاؿ 

 .[ِالرعد: ] چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ      ڃڄ           ڄ  ڃ  ڃ  ڄڄ

: چچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ في قكلو تعالى:  ييكؿ اإلماـ ابف كثير 

الخمؽ إذا شاء كما ابتدأ أم: يكضح اآليات كالدالالت الدالة عمى أنو ال إلو إال ىك، كأنو يعيد "
 .(ِ)"خميو

لكي تتفكركا فييا كتتحييكا كماؿ قدرتو فتعممكا أف مف  : "كييكؿ اإلماـ البيضاكم 
 .(ّ)"قدر عمى خمؽ ىذه األشياء كتدبيرىا قدر عمى اإلعادة كالجزاء

 .إلى غير اهلل عمم الغيب المسألة الثانية: الخميني ينسب 

، كىك سبحانو حيد الربكبية الذم ال ينبغي إال هلل عمـ الغيب مظير مف مظاىر تك 

                                 
 (.ّٗٔ/ِمرآة العقوؿ يف شرح أخبار آؿ الرسوؿ: ) (ُ)
 (.َّْ/ْتفسّب ابن كثّب: ) (ِ)
 (.ُّٔ/ ُتفسّب البيضاكم: ) (ّ)
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بٌلؿ عمـ الغيب في محاكلة منيـ  المختص بو كحده دكف ما سكاه، كقد اٌدعى الكثيركف مف الضُّ
 لمتسمط عمى الناس كالسيطرة عمييـ كأكؿ أمكاليـ بالباطؿ.

لغيب كأٌف الحيجيب كقد حاكؿ اإلماميكف تيرير ىذا المعتيد في أئمتيـ فزعمكا أٌنيـ يعممكف ا
 كيشفت ليـ، كخالفكا بذلؾ النص كالعيؿ.

ييكؿ الخميني: "ليمة اليدر حيث إنيا ليمة مكاشفة رسكؿ اهلل كأئمة اليدل عمييـ السبلـ، 
فميذا تنكشؼ ليـ جميع األمكر الممكية عف غيب الممككت كتظير ليـ المبلئكة المككمة بكؿ أمر 

وتنكشف وُتعمم ليم جميع األمور التي ُقدرت كعالـ اليمب،  مف األمكر لحضراتيـ في نشأة الغيب
في مدة السنة ككيتبت في األلكاح العالية كالسالفة عمى نحك الكتابة الممككتية كاالستجناف  لمخالئق

وىذه المكاشفة مكاشفة ممكوتية محيطة بجميع ذرات عالم الطبيعة وال يخفى لولي الكجكدم، 
.. كبالجممة ربما يتصؿ كلي األمر بالمؤل األعمى كاألقبلـ العالية . األمر شيء من أمور الرعية

... ككؿ أمر ييع يككف  فتحصل لو المكاشفة التامة لجميع الموجودات أزاًل وأبًداكاأللكاح المجردة 
منظكرنا ليـ كقد كرد في ركايات عرض األعماؿ عمى كلي األمر أٌنو كاف في كٌؿ خميس كاثنيف 

 .(ُ)رسكؿ اهلل كأئمة اليدل عمييـ السبلـ ..." تيعرض األعماؿ عمى

ييبلحظ مف كبلـ الخميني السابؽ أٌنو ينسب عمـ الغيب إلى أئمتيـ كأٌف األئمة كيشفت ليـ 
جميع الحجب، كأٌف األئمة ال يخفى عمييـ شيء مف أمكر الرعية، كأٌف األعماؿ تيعرض عمييـ إلى 

 .يديس األئمة حتى نسب ليـ صفات الرٌب غير ذلؾ، ككٌؿ ىذا غمٌك أكصؿ الخميني إلى ت

كالخميني يستخدـ في تيرير ىذه العييدة بعض األلفاظ التي استخدمتيا الفبلسفة كغبلة 
 .(ِ)الصكفية مثؿ: الكشؼ كالتجمي

: "ىك االطبلع عمى ما كراء الحجاب مف المعاني الغيبية كاألمكر والكشف عند معتقديو
 .(ّ)ا"الخفية الحيييية كجكدنا أك شيكدن 

                                 
 (.ُٓٓ-ُْٓ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ُ)
: األربعوف حديثنا: )ص  (ِ)  (,ُْ -ُّ)ص (, شرح دعاء السحر: ٓٓص  – ّّسر الصالة: )ص (, ِّٓانظر مثالن

 ( كغّب ذلك.ُْٓ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: )
بّبكت, الطبعة  –التعريفات, تأليف علي بن ٧بمد بن علي ا١برجاين, ٙبقيق إبراىيم األبيارم, دار الكتاب العريب  (ّ)

 (.ِّٕىػ. )ص  َُْٓاألكىل, 
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 .(ُ): "ما ينكشؼ عف اليمكب مف أنكار الغيكب"والتجمي عند معتقديو

ككؿ ذلؾ يدخؿ في اٌدعاء الغيب، كيحاكؿ الخميني إثبات ىذه العييدة باستدالالت بعيدة ال 
 عبلقة ليا بالنص كال بالعيؿ، فييكؿ:

ا عف طريؽ التنكيـ "إٌف األكركبييف استطاعكا أف يجدكا طريينا إلى عالـ الغيب، إٌنيـ أصبحك 
المغناطيسي يتنبؤكف بالغيب، كما أٌف عمماء الركح في كؿ مف إنكمترا كألمانيا كأمريكا كفرنسا كركسيا 
قد جاكزكا في ذلؾ حٌد العيكؿ إلى الكجداف كاإلحساس .. كجيمكـ بذلؾ يدؿ عمى أٌنكـ في 

ابعة كالخامسة يعممكف بأٌف معمكماتكـ أقٌؿ شأننا مف صغار التبلميذ إذ حتى تبلمذة الصفكؼ الر 
األكركبييف اكتشفكا الكثير مف الحيائؽ عف طريؽ التنكيـ، كأٌنيـ يؤمنكف بتحضير األركاح، 

 .(ِ)كبالكشؼ عف الغيبيات"

ليد أعيت األدلة الخميني فمجأ إلى االستدالؿ بدجؿ الغرب كخزعببلتو، كمف خبلؿ كبلـ 
راحةن إلى أئمتيـ مستدالن بفمسفات غربية ما أنزؿ اهلل الخميني السابؽ تبٌيف أٌنو ينسب عمـ الغيب ص

 بيا مف سمطاف.

 والرّد عمى الخميني في ىذا يكون من عدة وجود منيا:

. فيد نصت األدلة الشرعية عمى ذلؾ منيا قكلو تعالى: األول: الغيب ال يعممو إال اهلل

ەئ  ەئ    چ: . كقاؿ تعالى[ٓٔالنمؿ: ] چ  ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ

 .[ٗٓاألنعاـ: ] چ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

كقد تكاثرت األدلة في ذلؾ، منيا قكلو  .الثاني: عمم الغيب صفة من صفات اهلل 

ڱ   ں  چ . كقكلو تعالى: [ٗالرعد: ] چژ  ڑ      ڑ  ک    ک    چ تعالى: 

ژ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڌڍ  ڌچ . كقكلو تعالى: [ٔالسجدة: ] چں  ڻ  ڻ      ڻ     

 .[ّسبأ: ] چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ

                                 
 (.ّٕ التعريفات للجرجاين: )ص (ُ)
 (.ُُٓكشف األسرار: )ص  (ِ)
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ۆ  چقاؿ تعالى:  الثالث: جاءت اآليات عمى لسان األنبياء تقّر أّنيم ال يعممون الغيب.

 كقاؿ تعالى: [.ُٕٗآؿ عمراف: ] چ    ېۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ٱ  ٻ    ٻ  چ كقاؿ تعالى:  [.َٓاألنعاـ: ] چہ     ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ چ

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

 .[ُٖٖاألعراؼ: ] چ    ٹٹ

فيذه األدلة كغيرىا كثير تدؿ عمى أٌف األنبياء ال يعممكف الغيب كال اٌدعكه ألنفسيـ، فكيؼ 
ىذه اليدرة لمف دكف  تصكر أٍف ييعًطي اهلل يعممو مف ىـ دكنيـ مف البشر العادييف؟! كىؿ يي 

 األنبياء كيمنعيا عف األنبياء؟!

بعض أنبيائو عمى بعض الغيب لغايات كًحكىـ جميمة  كىذا ال يتعارض مع إطبلع اهلل 
بيصد بياف منفعة أك تحذير مف مضرة، أك إثبات صدؽ نبكتيـ كتثبيت قمكبيـ إلى غير ذلؾ، كالذم 

ىك الذم ييطًمع األنبياء عمى بعض الغيب متى شاء ىك ال متى شاءكا  هلل يجب أف ييعمىـ أٌف ا

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  چ ىـ، كاألدلة متظافرة عمى ذلؾ منيا قكلو تعالى: 

.    [ِٕ – ِٔالجف: ] چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  

 .[ِٓٓالبيرة: ] چۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    چكقكلو تعالى: 

 بو، كقد قاؿ رسكؿ اهلل  فاألنبياء ال يعممكف مف الغيب إال باليدر الذم أذف اهلل 
ـى ًمٍف الس اًئؿً عندما سألو عف الساعة: "لجبريؿ  ٍنيىا ًبأىٍعمى ا اٍلمىٍسئيكؿي عى . ييكؿ فضيمة الشيخ (ُ)؟"مى

ا": "كما أٌنو ال عمـ لؾ بيا فبل عمـ لي بيابف عثيميف   .(ِ)ا أيضن

كاألئمة كبلـ باطؿ يبطمو  : إٌف زعـ الخميني بأٌف األعماؿ تيعرض عمى النبي الرابع

                                 
(, ُٗ/ُأخرجو البخارم يف صحيحو, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف: ) (ُ)

 (.ّٔ/ُكمسلم كاللفظ لو, كتاب اإلٲباف, باب معرفة اإلٲباف كاإلسالـ كالقدر كعالمة الساعة: )
٧بمد بن صاحل العثيمْب, ٝبع كترتيب فهد بن ناصر السليماف, دار الوطن كدار  ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ (ِ)

 (.ُٖٓ/ٖـ. )ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالثريا, الطبعة الثانية, 



214 

 

ٍكًضي كىمىا ييذىادي : "الدليؿ النيمي، كمف ذلؾ قكؿ النبٌي  اؿه عىٍف حى اؿُّ لىييذىادىف  ًرجى اٍلبىًعيري الض 
: ًإن ييـٍ قىٍد بىد   ـٍ أىالى ىىميـ  فىيييىاؿي  .(ُ)"ليكا بىٍعدىؾى فىأىقيكؿي سيٍحينا سيٍحيناأينىاًديًي

بأعماؿ الناس، كلك كانت أعماليـ  كىذا الحديث يٌدؿ صراحةن عمى عدـ عمـ النبي 
 تيعرىض عميو لما استفيـ عف سبب دفعيـ عف الحكض.

بما تكٌصؿ إليو الغرب  : إٌف استدالؿ الخميني عمى إثبات عمـ الغيب لغير اهلل الخامس
 لتنكيـ المغناطيسي أك تحضير األركاح استدالؿه ييدينو كييثبت ضعؼ حجتو كقمة بضاعتو.مف عمـ ا

كقد بٌيف العمماء المعتبريف حكـ التنكيـ المغناطيسي كحيييتو فيد جاء في فتكل المجنة 
التنكيـ المغناطيسي ضرب مف الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء في المممكة العربية السعكدية: "

كيانة باستخداـ جني حتى يسمطو المنكـ عمى المنكـ فيتكمـ بمسانو كيكسبو قكة عمى ضركب ال
بعض األعماؿ بالسيطرة عميو إف صدؽ مع المنكـ ككاف طكعا لو ميابؿ ما يتيرب بو المنكـ إليو 
كيجعؿ ذلؾ الجني المنكـ طكع إرادة المنكـ بما يطمبو مف األعماؿ أك األخبار بمساعدة الجني لو 

، كعمى ذلؾ يككف استغبلؿ التنكيـ المغناطيسي كاتخاذه طرييا أك إف صد ؽ ذلؾ الجني مع المنـك
كسيمة لمداللة عمى مكاف سرقة أك ضالة أك عبلج مريض أك اليياـ بأم عمؿ آخر بكاسطة المنـك 
غير جائز، بؿ ىك شرؾ؛ لما تيدـ، كألنو التجاء إلى غير اهلل فيما ىك مف كراء األسباب العادية 

 .(ِ)"لتي جعميا سبحانو إلى المخمكقات كأباحيا ليـا

فتكل تحت  كأما عف تحضير األركاح فيد أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز 
ليد تأممت ىذا المكضكع كثيرا فاتضح عنكاف: )حكـ ما ييسٌمى بعمـ تحضير األركاح( كجاء فييا: "

منيا إفساد العيائد كاألخبلؽ كالتمبيس عمى المسمميف اد رى يي  شيطانيةه  و شعكذةه كأنٌ  باطؿه  و عمـه لي أنٌ 
 .(ّ)"كالتكصؿ إلى دعكل عمـ الغيب في أشياء كثيرة

 المسألة الثالثة: األئمة يحيطون بكل شيٍء عمًما عند الخميني.

المحيط: "ىك الذم أحاطت قدرتو بجميع خميو، كىك الذم أحاط بكؿ شيءو عممنا، كأحصى 

                                 
 (.ُِٖ/ُأخرجو مسلم, كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة كالتحجيل يف الوضوء: ) (ُ)
 (.َُْ/ُفتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء: ) (ِ)
 (.َّٗ/٦ّبموع فتاكل العالمة عبد العزيز بن باز, أشرؼ على ٝبعو كطبعو د. ٧بمد بن سعد الشويعر. ) (ّ)
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كٌؿ شيءو عددنا"
(ُ). 

ىذا الكصؼ الكامؿ ال يمكف أف ييتصك ر في مخمكؽ ضعيؼ محتاج ال يممؾ لنفسو  إفٌ 
 ضرًّا كال نفعنا، فاهلل كحده اليادر عمى اإلحاطة الكاممة بجميع الخمؽ.

كالخميني يرل خبلؼ ذلؾ، فيك يعتيد في األئمة اإلحاطة بكٌؿ شيء حتى ًبذىر ات الككف 
كي عند الخميني قاـ بنفي صفات النيص التي تتعارض مع الدقيية، كلكي يكتمؿ ىذا المعتيد الشر 

اإلحاطة عف أئمة اإلمامية، فنفى عنيـ الغفمة كالنكـ كالسيك كالنسياف، تعالى اهلل عف قكليـ عمكًّا 
 كبيرنا.

ييكؿ الخميني: "نحف نعتيد أٌف المنصب الذم منحو األئمة )ع( لمفيياء ال يزاؿ محفكظنا 
ال ييتصك ر فييـ السيك كالغفمة، كنعتيد فييـ اإلحاطة بكؿ ما فيو مصمحة ليـ، ألٌف األئمة الذيف 

 .(ِ)لممسمميف، كانكا عمى عمـ أٌف ىذا المنصب ال يزكؿ عف الفيياء مف بعدىـ بمجرد كفاتيـ"

نبياء كاألكصياء عمييـ السبلـ ميامان شامخان مف الركحانية يدعى بػ )ركح اليدس( لؤلكييكؿ: "
، كال تكجد الكائنات حتى ذٌراتيا الصغيرة جدًّ كف باإلحاطة العممية اليٌيكمية لجميع اكمف خبللو يتمتع

 .(ّ)"فييا الغفمة كالنكـ كالسير كالنسياف ككاٌفة الحكادث كالتغٌيرات كالنيائض الميمكية

ليد رفع الخميني مياـ األئمة إلى مياـ الربكبية كالتيديس كنسب صفات الخالؽ ليـ، كلـ 
يني عند ىذا الحٌد بؿ تعٌدل كزعـ أٌف اإلماـ قائـ عمى كٌؿ نفس، فييكؿ: "فيك عميو يتكقؼ الخم

 .(ْ)السبلـ قائـ عمى كٌؿ نفس بما كسبت كمع كٌؿ األشياء"

يراقب األئمة في جميع  كبناءن عمى ىذا المعتيد الشركي أكجب الخميني عمى العبد أفٍ 
صية في خمكة: "كعممو بحضكر الحٌؽ تعالى أعمالو، فييكؿ في معرض حديثو عٌمف يشتغؿ في المع

                                 
ا٢بجة يف بياف احملجة كشرح عقيدة أىل السنة, لإلماـ ا٢بافظ أيب القاسم إ٠باعيل بن ٧بمد بن الفضل بن التميمي  (ُ)

 (.ُّٔ/ُ) ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض,  –عمّب ا٤بدخلي, دار الراية  األصبهاين, ٙبقيق كدراسة ٧بمد بن ربيع بن ىادم
 (.ُٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ّْٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
 (.ُِْمصباح ا٥بداية: )ص  (ْ)
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بؿ حضكر المبلئكة بؿ إحاطة األكلياء الكيم ؿ بو، الثابت عنده في الميزاف البرىاني العممي لـ يبعث 

 .(ُ)بو الحياء، لـ يصرفو عف قبائح األعماؿ"

انظر إلى ىذا التعٌدم الكبير عمى رٌب العالميف، حيث جعؿ الخميني المخمكؽ مثيبلن 
 في اإلحاطة كالمراقبة كالييكمية، كىذا شرؾ في الربكبية ببل شؾ. لؽ لمخا

 إّن اآليات القرآنية تيدم ما ذىب إليو الخميني وترّد عمى أباطيمو من عدة وجوه, منيا:

 .بكّل شيء ىو المحيط األول: اهلل 

ڦ  چكقاؿ تعالى: [. ُِٔالنساء: ] چھ  ھ  ھ  ے    ے    چ قاؿ تعالى: 

[. ْٓفصمت: ] چجت     حت    خت  مت  ىت     چ  . كقاؿ تعالى: [ْٕاألنفاؿ: ] چ  ڦ  ڦ  ڄ  

 .[ُِالطبلؽ: ] چحج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ     چ كقاؿ تعالى: 

: "المحيط كمعناه الذم ال يييدىر عمى الفرار منو،  (ِ)قاؿ الحافظ أبك عبد اهلل الحميمي

راجعة إلى كماؿ العمـ كاليدرة كانتفاء الغفمة كالعجز  كىذه الصفة ليست حيًّا إال هلل جٌؿ ثناؤه، كىي

 .. إٌف صفة عظيمة كاإلحاطة كما يبلزميا مف صفة العمـ كاليدرة كغيرىا ال تككف إال هلل (ّ)عنو"

 وحده القائم عمى كّل نفس. الثاني: اهلل 

ـ ابف كثير . ييكؿ اإلما[ّّالرعد: ] چ  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېچ قاؿ تعالى: 

: "أم: حفيظ عميـ رقيب عمى كٌؿ نفس منفكسة، يعمـ ما يعمؿ العاممكف مف خير كشر كال 

 .(ْ)يخفى عميو خافية"

                                 
 (.ُّٕجنود العقل: )ص  (ُ)
, كاف ىػَّْ -ىػ ّّٖا٢بسْب بن ا٢بسن بن ٧بمد بن حليم البخارم ا١برجاين, أبو عبد اهلل ) (ِ) (: فقيو شافعي قاضو

 (.ِّٓ/ِرئيس أىل ا٢بديث يف ما كراء النهر, مولده ٔبرجاف ككفاتو يف ٖبارل. )األعالـ للزركلي: 
ا٤بنهاج يف شعب اإلٲباف, تصنيف ا٢بافظ أيب عبد اهلل ا٢بسْب بن ا٢بسن ا٢بليمي, ٙبقيق حلمي ٧بمد فوده, دار  (ّ)

 (.ُٖٗ-ُٕٗ/ُ) ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالفكر, الطبعة األكىل, 
 (.ّْٔ/ْتفسّب ابن كثّب: ) (ْ)



217 

 

 وحده الذي يتنزه عن الغفمة والسيو والنسيان. الثالث: اهلل 

 .[ِٓٓالبيرة: ] چ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ قاؿ تعالى: 

 .[ْٔمريـ: ]  چمج  جح      مح  جخ  چ  كقاؿ تعالى:

كالمراد بياف انتفاء اعتراء شيء منيما لو سبحانو لعدـ ككنيما جاء في تفسير ركح البياف: "
نٌ  ،مف شأنو إذ عركض السنة  ،ر عف عدـ االعتراء كالعركض بعدـ األخذ لمراعاة الكاقعما عبٌ كا 

لجممة نفي لمتشبيو كتأكيد لككنو حيان قيكمان كا ،ما يككف بطريؽ األخذ كاالستيبلءكالنكـ لمعركضيما إنٌ 
ال يعتريو ما  ،قاصران في الحفظ كالتدبير كالمعنى ،الحياة (ُ)مف أخذه نعاس أك نكـ كاف مؤكؼ فإفٌ 

كال يعرض لو  ،يعترم المخمكقيف مف السيك كالغفمة كالمبلؿ كالفترة في حفظ ما ىك قائـ بحفظو
ألف النكـ أخك المكت كالمكت ضد  ؛يستريح بالنـك كالسنةعكارض التعب المحكجة إلى االستراحة ف

الحياة كىك الحي الحيييي فبل يمحيو ضد الحياة فكما أنو مكصكؼ بصفات الكماؿ فيك منزه عف 
 .(ِ)"جميع صفات النيصاف

كىذا الكبلـ غاية في الدقة كالبياف، فاإلحاطة كالييكمية مف الصفات التي ال تككف إال هلل 
و فييا أحده مف خميو، كاهلل ، كال يشارك  نفى عف ذاتو صفات النيص كالغفمة كالنـك كالنسياف؛

لبياف كمالو كجبللو كجمالو، كإلثبات استحياقو لمعبكدية كحده دكف ما سكاه، فغيره يعتريو كؿ ىذه 
 الصفات الناقصة.

 المسألة الرابعة: األئمة ليم القدرة عمى التصرف بالكون عند الخميني.

كميا كالدنيا كميا  األرض الدالة عمى أفٌ  األخبارال بأس بذكر جممة مف لخميني: "ييكؿ ا
 ما تدؿ عمى أفٌ  كمنيا...  رض كميا ليـاأل عميو السبلـ، كىي كثيرة: منيا ما تدؿ عمى أفٌ  ماـلئل

 .(ّ)"ماـ عميو السبلـخرة لئلالدنيا كاآل ما تدؿ عمى أفٌ كمنيا ...  الدنيا كميا ليـ

                                 
ـه مؤكؼ ا٤بؤكؼ: قاؿ  (ُ) . )ا٤بخصص البن سيده, تأليف أيب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل النحوم أصبتو آفةه  -أبو عبيد طعا

 ىػُُْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –اللغوم األندلسي ا٤بعركؼ بابن سيده, ٙبقيق خليل جفاؿ, دار إحياء الَباث العريب 
 (.ُْٖ/ّـ(. )ُٔٗٗ -

بّبكت.  –تفسّب ركح البياف, لإلماـ إ٠باعيل حقي بن مصطفى اإلستنبويل ا٢بنفي ا٣بلو ي, دار إحياء الَباث العريب  (ِ)
(ُ/ِّٕ.) 
 (.ُُ-َُ/ّىػ. )َُُْقم, الطبعة الرابعة,  –كتاب البيع, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, مؤسسة مطبوعات إ٠باعيلياف  (ّ)
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يني بعض الركايات المنسكبة ألىؿ البيت كالتي تٌدعـ كبلمو، إلى أف قاؿ في كسرد الخم
اهلل تعالى جعؿ ليـ اختيار التصرؼ في الدنيا  االحتماالت ىك أفٌ معنى ىذه الركايات: "كأقرب 

فٍ  يءمف قبؿ اهلل مبلؾ التصرؼ في كؿ شكاآلخرة، فيـ  مكاؿ لصاحبيا، كىذه كالية األ تكان كا 
سبة إلى جميع المكجكدات غير الكالية التككينية كغير الكالية السمطانية الثابتة مف عامة كمية بالن

 األرضقبميـ لمفيياء أيضا، فميـ التحميؿ كالتحريـ، فيد حرمكا عمى سائر الطكائؼ االستفادة مف 
 .(ُ)"ف كانكا مالكيفا  ك 

أٌف مف كماؿ اإليماف إٌف مثؿ ىذا الكبلـ ال شؾ في أٌنو شرؾ في الربكبية، كقد سبؽ البياف ب
منفرده بالخمؽ كالممؾ كالتدبير كالتصرؼ، كمعنى أٌنو  بتكحيد الربكبية االعتياد الجاـز بأٌف اهلل 

منفرد أم أٌنو ال يشاركو فييا أحده مف خميو ال ممؾه ميٌرب كال نبيٌّ مرسؿ، فكيؼ تينسب إلى مف 
 دكنيـ في اليدر كالمكانة؟!

جميكر اإلمامية، كقد عيد صاحب الكافي بابنا بعنكاف: كمذىب الخميني ىذا ىك مذىب 
 . كذكر فيو مف األباطيؿ الشيء الكثير.(ِ))باب أٌف األرض كميا لئلماـ(

كالخميني قرر ىذه العييدة في غير مكضعو مف كتاباتو كأطركحاتو، فييكؿ مثبلن عف النبي 
المتصرؼ في جميع العكالـ : "ككاف ىك سمطاف الدنيا كاآلخرة ك  -كالنبي مف ىذا براء  - 

 .(ّ)بإذف اهلل"

ما ىك ممتنع، فييكؿ في حٌؽ مف دخؿ الجنة:  بؿ كتعٌدل الخميني حٌده فنسب إلى اهلل 
كما كرد في حديث  ،في جميع العكالـ إرادتو نافذة كيجعؿ إرادتؾ فٌعالة في ذلؾ العالـ كما أفٌ "

يا: مف يـ رسالة مف الحؽ تعالى خبلصتأىؿ الجنة عندما يستيركف في الجنة، تبمغ منيكؿ: إفٌ 
إذا أردتي شيئان قمتي لو كف فيككف،  ،إلى الحي األبدم الذم ال يمكت الحي األبدم الذم ال يمكت

 .(ْ)"كف فيككف ؾ ىذا اليكـ في مستكلن إذا أردتى شيئان قمتى جعمتي 

                                 
 (.ُُبيع للخميِب: )ص كتاب ال (ُ)
 (.َْٕ/ُأصوؿ الكايف: ) (ِ)
 (.ُٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
 (.ّّا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
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نافذة  إلى الشرؾ؟! كىؿ يعطي غيره قدرة كيؼ يمكف أف ييتصكر ىذا؟! ىؿ يدعك اهلل 
 كأبديتو؟! كيدرتو؟! كىؿ اإلنساف في الجنة حيٌّ أبدمٌّ كحياة اهلل 

بيا ضبلؿه مبيف، يخالؼ  إٌف إعطاء األئمة مثؿ ىذه الصفات التي اختص اهلل 
 والرّد عمى ىذه المزاعم يكون من عدة وجود, منيا:رض العيكؿ، االنصكص كيع

مكر كٌميا، كالمخمكؽ ال يممؾ شيئنا مف ذلؾ ىك المدٌبر كالمتصرؼ في األ إٌف اهلل  األول:
يككف ألكـر الخمؽ قدرة عمى التصرؼ فياؿ تعالى:  أفٍ  كلك كاف مف الصالحيف، كقد نفى اهلل 

 [. ُِٖآؿ عمراف: ] چہ  ہ      ہ  ھ   ھچ

ڇ   ڍ  چ أٌنو كحده مالؾ خزائف كٌؿ شيء كالمتصرؼ فييا فياؿ تعالى:  كبٌيف اهلل 

 .[ٕافيكف: المن] چڍ   ڌ  

ڃ  ڃ  چ كجاءت اآليات عمى لساف األنبياء تنفي قدرتيـ عمى التصرؼ فياؿ تعالى: 

 .[ُّىكد: ] چڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  

األدلة متظافرة عمى اختصاص اهلل بالممؾ كالذم مف أحكامو اليدرة عمى التصٌرؼ  الثاني:

 كقاؿ تعالى: [. ْٗالشكرل: ] چ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ كاالنفراد بذلؾ، قاؿ تعالى: 

حئ   مئ  چ  كقاؿ تعالى:[. َُٕلبيرة: ]ا چ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ

 [.ِٓالنجـ: ] چىئ

زعـ الخميني أٌف األئمة ليـ حٌؽ التحميؿ كالتحريـ، كىذا ظاىر البطبلف؛ فيضية  الثالث:
 تفٌرد بذلؾ. اهلل  التحميؿ كالتحريـ مف مستمزمات تكحيد األلكىية كالربكبية، كالذم يجب اعتياده أفٌ 

فاهلل سبحانو لـ ييعًط ألحدو حٌؽ التحميؿ كالتحريـ كما زعـ الخميني، كقد قاؿ اهلل تعالى: 

﮺       ﮹ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ

 [.ُُٔالنحؿ: ] چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁  

ڇ  ڇ    چ بائر، قاؿ تعالى: كالتحميؿ كالتحريـ قكؿ عمى اهلل بغير عمـ كىذا مف أكبر الك
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  

 [.ّّاألعراؼ: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ، قاؿ تعالى: كالتحميؿ كالتحريـ حٌؽ خالص هلل 

كقاؿ [. ٗٓيكنس: ] چھ    ے  ے   ۓ  ھڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 [.ُِالشكرل: ] چ  ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ  تعالى: 

، قاؿ تعالى:  فيد اتخذ أربابنا مف دكف اهلل  كمف أثبت حٌؽ التحميؿ كالتحريـ لغير اهلل 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ

[. ُّتكبة: ال] چوئ  وئ  ۇئ       ەئى  ائ  ائ     ەئ   ىې  ې  ې  ې

: أىتىٍيتي الن ًبي  كجاء في الحديث  ، قىاؿى اًتـو ًفي عينيًيي عىٍف عىًدمٍّ ٍبًف حى :  كى . فىيىاؿى ًميبه ًمٍف ذىىىبو صى

ثىفى  يىا عىًدمُّ " ٍنؾى ىىذىا الكى سىًمٍعتيوي يى  ".اٍطرىٍح عى ۇ  ۆ   ۆ  چٍيرىأي ًفي سيكرىًة بىرىاءىةه: كى

مُّكا لىييـٍ شىٍيئنا أىمى ":  قىاؿى .   چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ لىًكن ييـٍ كىانيكا ًإذىا أىحى ، كى ـٍ يىكيكنيكا يىٍعبيديكنىييـٍ ـٍ لى ا ًإن يي

ر ميكهي  ـٍ شىٍيئنا حى مىٍيًي ر ميكا عى ذىا حى مُّكهي، كىاً   .(ِ)"فىًتٍمؾى ًعبىادىتيييـٍ لىييـٍ . كجاء في ركاية: "(ُ)"اٍستىحى

 

 

 

 

 
                                 

( كحسنو األلباين يف غاية ا٤براـ يف ٚبريج أحاديث ِٖٕ/ٓأخرجو الَبمذم, كتاب تفسّب القرآف, باب سورة التوبة: ) (ُ)
 (.ُٗىػ. )ص َُْٓبعة الثالثة, بّبكت, الط –ا٢بالؿ كا٢براـ, ا٤بكتب اإلسالمي 

ا٥بند, الطبعة  –السنن الكربل, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علٌي البيهقي, ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية  (ِ)
(. كحٌسنو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: ِٗ/ُٕ(. كا٤بعجم الكبّب: )ُُٔ/َُىػ. )ُّْْاألكىل, 

(ُّ/ٗٔ.) 
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 المطمب الثالث

 مظاىر شرك الربوبيةموقف الخميني من بعض 

 المسألة األولى: الحمول واالتحاد ووحدة الوجود وموقف الخميني منيا.

إٌف ىذه المصطمحات الحادثة تىيىم د بيا بعض غبلة الصكفية كغيرىـ ممف انتسب إلى ممة 
 اإلسبلـ متبعيف في ذلؾ اليندكسية كالنصارل كفبلسفة اليكناف كغيرىـ.

شيء مف الغمكض؛ كذلؾ لكجكد تداخؿ كتبايف في معانييا كىذه المصطمحات في مفيكميا 
عند معتيدييا، كقد أجمى ىذا الغمكض كرٌد عمى ىذه الضبلالت ثيمةه مف كبار عمماء اإلسبلـ 

 الصادقيف.

كقبؿ البدًء بطرح آراء الخميني في المسألة كاف ال بٌد مف بياف حييية ىذه المصطمحات 
 قيؽ بينيا.عند معتيدييا، مع بياف الفارؽ الد

ا بو بحث تككف إشارة إلى  الحمول: -ُ ىك أٍف يككف الشيء حاصبلن في الشيء، كمختصن
اآلخر تحييينا كتيديرنا

(ُ). 

الحميكؿي نىٍكعىاًف: فييكؿ: " كالحمكؿ عمى قسميف كما بٌيف ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 : : ًفي بىٍعًض اأٍلىشٍ  ِباْلُحُموِل اْلُمَقيَّدِ قىٍكـه يىييكليكفى قىٍكـه يىييكليكفى اًص كى ـٍ  ِبُحُموِلِو ِفي ُكلّْ َشْيءٍ خى كىىي

ٍيًمي ة  ذلؾ في مكطف آخر فياؿ: . كقد فٌصؿ ابف تيمية (ِ)"اٍلجى

- : البلىكت  ىك قكؿ النسطكرية مف النصارل كنحكىـ ممف ييكؿ: إفٌ " اْلُحُموُل اْلَخاصُّ
ؤالء حييكا كفر النصارل؛ بسبب مخالطتيـ في الناسكت كتدرع بو، كحمكؿ الماء في اإلناء، كى حؿٌ 

كغالية كىذا قكؿ مف كافؽ ىؤالء النصارل مف غالية ىذه األمة،  ،لممسمميف، ككاف في زمف المأمكف
 .(ّ).."الرافضة الذين يقولون: إنو حلَّ بعمي بن أبي طالب, وأئمة أىل بيتو

حديث عف طائفة مف الجيمية ىك قكؿ الذم ذكره أئمة أىؿ السنة كال" :اْلُحُموُل اْلَعامُّ  -
                                 

 –يب البقاء أيوب بن موسى ا٢بسيِب الكفومي, ٙبقيق د. عدناف دركيش ك٧بمد ا٤بصرم, مؤسسة الرسالة الكليات, أل (ُ)
 (.َّٗـ. )ص ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗبّبكت, الطبعة الثانية, 

 (.ٗٓ/٦َُبموع الفتاكل: ) (ِ)
 (.ُُٕ/ِا٤بصدر السابق: ) (ّ)
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 .(ُ)"المتيدميف، كىك قكؿ غالب متعبدة الجيمية الذيف ييكلكف: إف اهلل بذاتو في كؿ مكاف

. (ِ)"ىك تصيير الذاتيف كاحدة، كال يككف إال في العدد مف االثنيف فصاعدنا" االّتَحاد: -ِ
بؿ جميع األضداد المتيابمة ك  ىـ اليائمكف إف الكجكد بأسره ىك الحؽ ك أف الكثرة كىـ ية:ادِ حَ واالتّ 

ا عمى قسميف، ييكؿ (ّ)األشياء المتعارضة الكؿ شيء كاحد ىك معبكدىـ في زعميـ . كاالتحاد أيضن
 :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

 ، كىـ السكداف كاليبط،يعيكبية النصارل، كىـ أخبث قكالن  ىك قكؿ" اص:اد الخَ حَ االتّ  -
كاختبلط المبف بالماء، كىك قكؿ مف كافؽ ىؤالء مف  امتزجاييكلكف: إف البلىكت كالناسكت اختمطا ك 

 .(ْ)"غالية المنتسبيف إلى اإلسبلـ

ىك قكؿ ىؤالء المبلحدة الذيف يزعمكف أنو عيف كجكد الكائنات، كىؤالء " ام:اد العَ حَ االتّ  -
 .(ٓ)"أكفر مف الييكد كالنصارل

ليس كجكدىا غيره كال  ىك اليكؿ بأٌف الكائنات عيف كجكد اهلل تعالى، وحدة الوجود: -ّ
 .(ٔ)شيء سكاه البتة"

مف خبلؿ ما سبؽ تبٌيف أٌف ىناؾ تشابو بيف ىذه المصطمحات، كيمكف التفريؽ بينيا عمى 
 النحك التالي:

: ىك نزكؿ الذات اإلليية في الذات البشرية كدخكليا فييا،  –عند معتيديو  –الحمول 
 .(ٕ)فيككف المخمكؽ طرفنا لمخالؽ بزعميـ

                                 
 (.ُِٕ/٦ِبموع الفتاكل: ) (ُ)
 (.ِِالتعريفات للجرجاين: )ص  (ِ)
الدماـ, الطبعة  –معارج القبوؿ بشرح سيٌلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ, للشيخ حافظ بن أٞبد حكمي, دار ابن القيم  (ّ)

 (.َّٕ/ُـ. ) َُٗٗ -ىػ  َُُْاألكىل, 
 (.ُِٕ/٦ِبموع الفتاكل: ) (ْ)
 (.ُِٕ/ِا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.َُْ/ِا٤بصدر نفسو: ) (ٔ)
, مكتبة الرشد عقيدة الصوفية كحدة الوجود ا٣ب (ٕ) الرياض, الطبعة األكىل,  –فٌية, تأليف د. أٞبد بن عبد العزيز القصّبٍّ

 (.ْٓـ. )ص ََِّ -ىػ ُِْْ
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: ىك اختبلط كامتزاج الخالؽ بالمخمكؽ، فيككنا بعد االتحاد ذاتنا  -عند معتيديو  – داالتحا
 .(ُ)كاحدة"

يككف بامتزاج  واالتحادكحمكؿ الماء في الككب،  يككف بيف ذاتيف مف غير امتزاج فالحمول
 كاختبلط المبف في الماء.

ير شيخ اإلسبلـ فرقنا دقيينا فبينيا كبيف االتحاد العاـ تشابو كبير، كقد أظ وحدة الوجودأما 
الرب بؿ اتحاد ذات عبد بذات عبد أك حمكؿ حييية في حييية كأما اتحاد ذات العبد بذات فياؿ: "

 فإنو ال تتحد ذاتو بذاتو ؛لعبد مع العبدبؿ ذلؾ باطؿ في ا فيذا باطؿ قطعنا ،كحمكؿ الماء في الكعاء
مف النصارل  االتحادية والحموليةكقعت فيو  كىذا ىك الذم  . كال تحؿ ذات أحدىما في ذات اآلخر

مف غالية ىذه األمة كغيرىا، كىك اتحاد متجدد بيف ذاتيف كانتا متميزتيف، فصارتا متحدتيف،  كغيرىـ
  . أك حمكؿ إحداىما في األخرل، فيذا بيٍّف البطبلف

نما التعدد في ال  : كأبطؿ منو قكؿ مف ييكؿ حجاب، فمما ما زاؿ كاحدا كما ثـ تعدد أصبل، كا 
انكشؼ األمر رأيت أني أنا، ككؿ شيء ىك اهلل، سكاء قاؿ بالكحدة مطمينا، أك بكحدة الكجكد المطمؽ 

الكفر  فيذه كما قبميا مذاىب أىؿ،  دكف المعيف، أك بكحدة الكجكد دكف األعياف الثابتة في العدـ
 .(ِ)"كالضبلؿ

تيف كانتا متميزتيف فصارتا يككف بيف ذا –عند معتيديو  – االّتحادفالذم يظير أٌف 
فإٌف كٌؿ شيء أصمو ذات كاحدة، كما نراه مف تعدد  -عند معتيديو  – وحدة الوجودمتحدتيف، أما 

 إٌنما ىك تجٌؿ لمذات الميدسة في صكر المخمكقات، تعالى اهلل عف قكليـ عمكًّا كبيرنا.

عكد إلى مكقؼ الخميني كبعد ىذا التمييد في بياف حييية الحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكد، ن
منيا، كبعد استيراءو طكيؿ في كتب الخميني كخطاباتو تبٌيف أٌف الخميني غىًرؽى في ىذه الخرافة 
االعتيادية كشٌرؽ كغٌرب في إثباتيا كالتأصيؿ ليا، كال أبالغ إف قمتي ليد قرر الخميني ىذه العييدة 

مف تيريرات الخميني ليذه العييدة  في أكثر مف مائة مكضع مف كتاباتو، كفيما يمي ًذكر جممة
 الكفرية.

                                 
 (.ْٓعقيدة الصوفية كحدة الوجود ا٣بفٌية: )ص  (ُ)
 (.ّْٓ/٦ِبموع الفتاكل: ) (ِ)
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 أواًل: قولو بالحمول.

األكلياء، الذيف تخٌمرت طينتيـ عمى يدم قدرة الجماؿ كالجبلؿ لمحؽ  إفٌ ييكؿ الخميني: "
المتعالي، كتجٌمى سبحانو في مرآتيـ الكاممة، لدل التجمي الذاتي األكؿ بجميع األسماء كالصفات 

ميٌّ مىٍمسكسه ًفي ذاًت اهلًل تىعالى) :كفي الحديث النبكم الشريؼ...  كمياـ أحدية الجمع  .(ُ)("عى

ا:  كييكؿ ميررنا الحمكؿ الخاص في شخص عميٍّ  "خميفتو اليائـ ميامو في الممؾ أيضن
كالممككت المٌتحد بحيييتو في حضرة الجبركت كالبلىكت، أصؿ شجرة طكبى كحييية سدرة المنتيى، 

 .(ِ)أك أدنى، معٌمـ الركحانييف كمؤٌيد األنبياء كالمرسميف عمٌي أمير المؤمنيف" الرفيؽ األعمى في مياـ

ا: "فيك عميو السبلـ بمياـ كاليتو الكمية قائمة عمى كٌؿ نفس بما كسبت، كمع  كييكؿ أيضن
 .(ّ)كٌؿ األشياء معٌية قيكمية ظمٌية إليٌية ظٌؿ المعية الييكمية الحٌية اإلليية"

كالتجٌميات  إٌف المعنكٌياتفييكؿ: " ؿ الخاص في شخص فاطمة كييرر الخميني الحمك 
 دة فاطمة الزىراءالسيٌية مجتمعة كميا في ىذا المكجكد الممكٌية كالناسكت الممككتٌية اإلليٌية الجبركتٌية

 .(ْ)"عمييا السبلـ

إٌف ىذه العبارات تٌدؿ عمى اعتياد الخميني بالحمكؿ الخاص، كلـ ييؼ الخميني عند ىذا 
العبلقة ما بيف الحؽ تعالى كالخمؽ ىي مف اليضايا التي يككف لحٌد بؿ قاؿ بالحمكؿ العاـ، فييكؿ: "ا

كلكف كيؼ نتصكر  ،تصكرىا أصعب مف التصديؽ بيا، فتصديييا ممكف إذا تصكرىا اإلنساف
كىي  موجود في بواطن األشياء وظواىرىامكجكدان ال يغيب عف أم مكاف كال يغيب عنو مكاف؟! 

ال )كفي ظكاىرىا  - األشياء – ثؿ ىذا المؤثر ىك في باطف أثارهكيؼ نعبر عف م، لة لو أيضان معمك 
حؽ ىذا المطمب؟! ال يمكف التعبير عف ذلؾ إال  مكما ىك التعبير الذم يؤد (؟!يخمو من شيء

 .(ٓ)"ألىمو

                                 
 (.ّٕٓ – ّْٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ُّ)ص مصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية:  (ِ)
 (.ُِْا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ٓٓالكلمات القصار: )ص  (ْ)
 (.ُُُتفسّب آية البسملة: )ص  (ٓ)
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ا  –إٌف اليكؿ بالحمكؿ مف خصائص مذىب اإلمامية  في  ييكؿ الشيرستاني  –أيضن
 ئى رً إليو بعض الغبلة كبى  نسبا كاف يي كقد تبرأ عمٌ : "حديثو عف اإلماـ جعفر الصادؽ معرض 

خصائص مذاىب الرافضة كحماقاتيـ مف اليكؿ بالغيبة كالرجعة كالبداء  فٍ مً  ئى رً كبى  ،منيـ كلعنيـ
يركجو ا كأراد أف لكف الشيعة بعده افترقكا كانتحؿ كؿ كاحد منيـ مذىبن ، كالتشبيو والحمول كالتناسخ

 .(ُ)"مف ذلؾ ئى رً عمى أصحابو فنسبو إليو كربطو بو كالسيد بى 

 ثانًيا: قولو باالتحاد.

مثبلن عف أحد غبلة االتحادية ما ييرر الحمكؿ  –يييٌر الخميني االتحاد بنكعيو، فينيؿ 
: )لنا مع اهلل حاالت ىك تنا ك أئمتنا مف العترة الطاىرة قد كرد عف بعض ساداالخاص، فييكؿ: "

 .(ِ)("وىو نحن, ونحن ىوك، كنحف نحف، ى

يظير مف النص اإلقرار بكجكد ذاتيف متغايرتيف متحدتيف، كىذا أٌنيـ يعتيدكف التغايرى أمرنا 
 معنكيًّا كاالتحادى أمرنا حييييًّا.

ا –كييٌر   كالمجاىد في سبيمو إلى ذاؾإذا بمغ السالؾ إلى الم و االتحاد العاـ، فييكؿ: " -أيضن
بنحو الوحدة في  عف الحؽ كالخمؽ تجمى لو الحؽ في مظاىر الخمؽ مع عدـ االحتجاب، ك المياـ

 .(ّ)"مالبس الكثرات والكثرة في عين الوحدة

ال بد مف معرفة أنو قد ثبت بكؿ كضكح في العمكـ الفمسفية العالية كالمعارؼ كييكؿ: "
نيما عنوانان ، حقيقة الوجود, ىي حقيقة النوراإلليية الحية أف  يحكيان عن حقيقة بسيطة وا 

كثبت أيضان أف كؿ ما يعٌد كماالن كتمامان فيك عائد إلى  ،ف دكف أف يككف ىناؾ تكٌثر كتعٌدد، مواحدة
الكجكد بعينو. كىذا مف المبادئ األساسية المباركة التي مف تشٌرؼ بيا كاستكعبيا، تنفتح عميو 

 .(ْ)"أبكاب المعارؼ

ـٌ اتحٌدت في عيف كاحدة أك حييية كىذه العبارات تدٌؿ عمى اعتياد الخ ميني بكجكد كثرات ث
 كاحدة.

                                 
 (.ُُٔ/ُا٤بلل كالنحل: ) (ُ)
 (, ُُْمصباح ا٥بداية: )ص  (ِ)
 (.َُْ – َُّشرح دعاء السحر: )ص  (ّ)
 (.ّْٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
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 ثالثًا: قولو بوحدة الوجود.

ليد مؤل الخميني كتاباتو بعييدة كحدة الكجكد، كىذه تختمؼ عف سابيتييا بأٌنو أقٌرىا بمفظيا 
 )كحدة الكجكد( كدافع عنيا كىاجـ مف أنكرىا.

 ،بل ال وجود اال وجوده إرادة إال إرادتو، كال ال ميدرتوإال ظيكر لميدرة ييكؿ الخميني: "
و كسعت كؿ شيء كقيرت عمى ، فيدرتجكده ظؿ كماؿ كجكده كجكده كرشحةي  ؿُّ و ظً نٌ أفالعالـ كما 
 عف كماالت الكجكد مف ، فضبلن والموجودات بجيات أنفسيا ال شيئية ليا وال وجود ،كؿ شيء

 .(ُ)"العمـ كاليدرة

، مى اإلطبلؽ لمكجكد مف المكجكدات، كال ىكية عيقة وجود لشيء عمى الحقالكييكؿ: "
 .(ِ)"فيك ىك المطمؽ كالييـك التاـ

إف معنى االستيبلؿ ىك ...  كما نحف بشيء ءشيأننا مستيمكف كأننا  نحف نتكىـكييكؿ: "
 .(ّ)"ال موجود غير الحق تعالىالخركج مف حٌد اإلمكاف إلى حٌد الكجكب في حيف 

 .(ْ)لو" كييكؿ: "ككؿ ظيكر ىك ظيكر

كغير ىذه العبارات التي تدؿ صراحةن عمى عييدة كحدة الكجكد، كىذا الذم دفع الخميني 
ىك  إلى رؤية كؿ المخمكقات عمى أٌنيا الخالؽ كالعياذ باهلل، فيا ىك يرل أٌف كؿ مدح لغير اهلل 

 ، كذلؾ يدؿ عمى ترسُّخ ىذه العييدة في نفسو.مدح هلل 

طرة غير المحجكبة كٌؿ شكرو مف أٌم شاكر، ككٌؿ حمدو كثناءو ييكؿ الخميني: "بؿ عند الف
ال يرجع إلى غير  –تحت أٌم عنكاف كألٌم شخص كاف في أية نعمة كانت  –مف أٌم حامد كمثفو 

 .(ٓ)ذات اهلل الميدسة، جؿ كعبل"

كؿ المحامد ككؿ كماؿ ككؿ ثناء ييع في ىذا العالـ ىك لو تعالى، كاإلنساف يتكىـ كييكؿ: "
                                 

 (.ُُّشرح دعاء السحر: )ص  (ُ)
 (.ُِِالسابق: )ص  ا٤بصدر (ِ)
 (.ِْتفسّب آية البسملة: )ص  (ّ)
 ( عن كصية ا٣بميِب البنو السيد أٞبد.ُّٕبثنا عن ّْج ا٣بميِب: )ص  (ْ)
 (.ُِٔجنود العقل: )ص  (ٓ)
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 و يثني عمى ىذا الطعاـ كلكٌف ىذا الحمد ىك هلل تعالي كالفيمدحو أنٌ  اا لذيذن ناكؿ طعامن عندما يت أنو
ما فييكؿ أم فيمسكؼ كعالـ ىك؟ لكنو إنما يمدح كيحمد كيثني  ايدرم اإلنساف ذلؾ، يمدح إنسانن 

ؿ ما ىك مكجكده عمى اهلل كال يدرم، لماذا ؟ ألف ىذا الفيمسكؼ كالعالـ ليس لديو شيء مف نفسو، فك
ككذلؾ حاؿ  الى فإٌف نفس ىذا اإلدراؾ ىك أيضن أنو تجميو تعا اك تجميو تعالى، كالذم أدرؾ عيميًّ ى

 .(ُ)"المدرؾ

انظر إلى ىذا التعدم العظيـ كاالفتراء الكبير كيؼ جعؿ الخميني الطعاـ كاإلنساف ىك 
ا رٌب العالميف!! تعالى اهلل في صكرة الخمؽ، بؿ كيرل أٌف إدراكؾ ليذه المسألة  تجؿٍّ هلل  ىك أيضن

 عف ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

إٌف المصدر الرئيسي لمخميني في ىذه المكثة العيدية ىـ الفبلسفة كغبلة الصكفية، كقد نيؿ 
خ الكبير محيي الديف في فصكصو: اؿ الشي: "ق -مثبلن  –عنيـ كثيرنا في ىذا المضمار، فييكؿ 

مع  تمفة باختبلؼ اليكل الحاصمة منياقية الحاصمة ألىؿ الم و مخالعمكـ اإلليية الذك  فٌ أاعمـ ك )
 .(ِ)("ككنيا ترجع إلى عيف كاحدة

كقد ثبت في أبحاث ما كراء الطبيعة مف الفمسفة أف حييية الكجكد عيف الكماالت كييكؿ: "
ككف ، كيتجمى في مرآة لؤلعيف، ير في كؿ مرتبة مف مراتب الكجكدكاألسماء كالصفات، كعندما يظي

 .(ّ)"ظيكره مع جميع الشؤكف كالكماالت

كالخميني يفتخر بيذه العييدة كبمصادرىا كيدافع عنيا كيرل أٌف مف ينكرىا جاىؿه متطاكؿه، 
العيؿ  ككما أفٌ  ،عمى صاحبو كال يجب عمى اإلنساف إذا جيؿ عممان أف يكذبو كيتطاكؿفييكؿ: "

يبائح األخبلقية، فكذلؾ التكذيب لشيء مف السميـ يعتبر التصديؽ مف دكف تصكر مف األغبلط كال
 أنتـ لـ سبحانو يكـ الييامة، كقاؿ مثبلن  نا اهللي فإذا سألى  ،ف تصٌكر بؿ حالو أسكء كقبحو أعظـدك 

حسب مسمؾ الحكماء، كلـ تتعٌممكه مف اإلنساف المتخصص في  وحدة الوجودتككنكا تعرفكف معنى 
عمـ الفمسفة كميدماتيا فمماذا أىنتـ اليائؿ بيا ذلؾ العمـ كصاحب ذلؾ الفف، كلـ تحصمكا عمى 

                                 
 (.ِٔتفسّب آية البسملة: )ص  (ُ)
 (.ْٗشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
 (.ُٔٗ – ُٓٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
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عميو، عدا أف نطأطأ  فماذا نممؾ مف جكاب أماـ ساحة قدسو حتى نجيب ككٌفرتمكه مف دكف معرفة؟
عمـ مبادئ كميدمات  لكؿٌ  إفٌ  ،العتذار بأنني ىكذا زعمت في نفسيكخجبلن؟ كال ييبؿ ا الرأس حياءن 

تيعاب تمؾ الميدمات، كخاٌصة مثؿ ىذه المسألة الدقيية التي بعد اس إالكال يتسير فيـ ذلؾ العمـ 
 .(ُ)"استنزفت جيكد أجياؿ تمك أجياؿ، كمع ذلؾ يصعب فيـ أصؿ الحييية كمغزاىا بصكرة دقيية

عف )كحدة الكجكد( كعف )عمـ الفمسفة(  عف مثؿ ىذا، فكيؼ يسألنا اهلل  تعالى اهلل 
العباد عمى إنكارىـ الباطؿ  كاحدة؟! كىؿ سيحاسب اهلل كلـ يأمرنا بيا كلـ يأًت ذكرىا في آية 

 كالكفر كالزندقة؟!

ـٌ ذكره سابينا غيض مف فيض،  ليد غىًرؽى الخميني في الحمكؿ كاالٌتحاد ككحدة الكجكد، كما ت
 كال يشٌؾ مؤمف بكفر كضبلؿ ىذه العيائد الفاسدة.

 ويمكن إجمال الرّد عمى ىذه المسألة في عدة وجوه, منيا:

كالفبلسفة اليكنانييف  (ّ)كالطاكية (ِ)مصادر الحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكد اليندكسية ول:األ 

كالنصارل كغيرىـ، فيد حشد ىؤالء كتبيـ بيذه الكفريات، كلبلطبلع عمى نصكصيـ في ذلؾ ييراجع 
 .(ْ)كتاب: )عييدة الصكفية كحدة الكجكد الخفية( لمدكتكر أحمد بف عبد العزيز اليصٌير

، قاؿ المميتىك الخالؽ المالؾ الرزاؽ كالمحيي  دٌلت النصكص عمى أٌف اهلل  ني:الثا

مح  جخ  چ كقاؿ تعالى:  [.ِٔالزمر: ] چگ   گ  ڳ           ڳ  ڳ      گک   ک  ک  گچ تعالى: 

                                 
 (.ِٔٔ)ص  األربعوف حديثنا: (ُ)
كالعادات كالتقاليد الٍب تشكلت عرب مسّبة  ديانة كثنية يعتنقها معظم أىل ا٥بند, كىي ٦بموعة من العقائد: الهندوسية (ِ)

طويلة من القرف ا٣بامس عشر قبل ا٤بيالد إىل كقتنا ا٢باضر. إّْا ديانة تضم  القيم الركحية كا٣بلقية إىل جانب ا٤ببادئ 
. )موسوعة , متخذة عدة آ٥بة ٕبسب األعماؿ ا٤بتعلقة ُّا, فلكل منطقة إلو, كلكل عمل أك ظاىرة إلوالقانونية كالتنظيمية

ا٤بلل كاألدياف, ٦بموعة من الباحثْب بإشراؼ الشيخ علوم بن عبد القادر السقاؼ, موقع الدرر السنية: 
http://www.dorar.net/enc/adyan/941. (ِ/َُِ.) 

الطاكية إحدل أكرب الديانات الصينية القدٲبة الٍب ما تزاؿ حية إىل اليـو إذ ترجع إىل القرف السادس قبل : الطاوية (ّ)
ـ ا٤بيالد, تقـو يف جوىر فكرّّا على العودة إىل ا٢بياة الطبيعية, كالوقوؼ موقفان سلبيًّا من ا٢بضارة كا٤بدنية. كاف ٥با دكر ىا

 يف تطوير علم الكيمياء منذ آالؼ السنْب, كذلك من خالؿ مسّبّّا يف البحث يف إكسّب ا٢بياة كمعرفة سر ا٣بلود.
 (.َُٓ/ِ)موسوعة ا٤بلل كاألدياف: 

 (.ْٕ – ُٕ – ٕٔ: )ص عقيدة الصوفية كحدة الوجود ا٣بفية (ْ)

http://www.dorar.net/enc/adyan/941
http://www.dorar.net/enc/adyan/941
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ٹ        ٹ  ٹ  چ كقاؿ تعالى:  [.َُِالمائدة: ] چمس   حص  مص         جض  حض      خسحخ  مخ  جس  حس

ڦ  چ كقاؿ تعالى:  [.ّٖالنكر: ] چڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ      ڦڤ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

 .[ٔٔالحج: ] چڃ  ڃ  ڃ       ڄڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

خمؽ كممؾ كرزؽ كأحيي كأمات غيرىه، كاليكؿ بكحدة  تدٌؿ عمى أٌف اهلل  إٌف ىذه النصكص
 ممتنع. خمؽ كممؾ كرزؽ كأحيى كأمات نفسو كىذا قكؿ الكجكد يىمـز منو أٌف اهلل 

هلل ما في السمكات  فٌ أككؿ آية في اليرآف تبيف : "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
تبطؿ ىذا اليكؿ فاف السمكات كاألرض كما بينيما كما فييما  فإنياكاألرض كما بينيما كنحك ذلؾ 

 .(ُ)"يككف شيء مف ذلؾ فٍ أالجميع لو كممكو كمخمكقو امتنع  اذا كاف

ڄ   چ كخطكرة الشرؾ، قاؿ تعالى:  ى أىمية عبادة اهلل دٌلت النصكص عم الثالث:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قاؿ تعالى: [. ٔٓالذاريات: ] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     

ڳ  ڳ  ڳ    چكقاؿ تعالى: [. ِٓاألنبياء: ] چپ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ    

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ    چ  چ  چ   چ كقاؿ تعالى: [. ّٔالنساء: ] چڱ  ڱ  ڱ    

 .[ِٕالمائدة: ] چڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ڌڍ  ڌ

إٌف ىذه النصكص تدٌؿ عمى أٌف ىناؾ عبدنا كمعبكدنا، كاليكؿ بكحدة الكجكد يىمـز منو أٌف اهلل 
 .ىك العبد كأٌف الشرؾ ىك التكحيد، كىذا ظاىر البطبلف كالفساد 

خمؽ، كأٌنو جٌؿ شأنو منزه عف كؿ منزه عف مماثمة ال دٌلت النصكص عمى أٌف اهلل  الرابع:

كقاؿ  [.ُُالشكرل: ] چٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ   ٿچ نيص أك عيب، قاؿ تعالى: "

. كقاؿ تعالى: [ِٓٓالبيرة: ] چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

 .[ْ – ُاإلخبلص: ] چ   ٿ  ٿ
                                 

 (.ِٓٓ/ِبياف تلبيس ا١بهمية: ) (ُ)
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إٌف الكاقع المحسكس يدٌؿ عمى كجكد مخمكقات تتصؼ بصفات نيصو كالنكـ كالغفمة 
كالنسياف كغيرىا، كاليكؿ بكحدة الكجكد يىمـز منو نسبة ىذه النيائص إلى رٌب العالميف كالنصكص 

 تيبطؿ ذلؾ.

ڭ  چ مكصكؼ بعمكٍّ الذات، قاؿ تعالى:  دٌلت النصكص عمى أٌف اهلل  الخامس:

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ كقاؿ تعالى: [. َٓالنحؿ: ] چۆ  ۆ    ڭ  ڭ  ۇ   ۇ

 .[ٓطو: ] چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ كقاؿ تعالى: [. ُٔالممؾ: ] چچ  چ  چ  چ   ڇ    

إٌف ىذه النصكص تدٌؿ عمى أٌف ىناؾ خالؽه كمخمكؽه، كأٌف ىذا الخالؽ عاؿو عمى خميو 
ؿ العمٌك، كالعمٌك ثابت بالنصكص فبطؿ بذلؾ مستكو عمى عرشو، كاليكؿ بكحدة الكجكد يىمـز منو إبطا

 .(ُ)قكليـ بالكحدة

أٌف العيؿ ييبطؿ كحدة الكجكد مف عدة كجكه أكتفي بنيؿ عف شيخ اإلسبلـ ابف  السادس:
ذ نحف نشاىد إ ؛ا سكاهمف مكجكد قديـ غني عمٌ  و ال بدٌ ة العيؿ أنٌ ر مـ بضرك عي فييكؿ: " تيمية 

كقد عمـ  ،كالحادث ممكف ليس بكاجب كال ممتنع ،كالنبات : كالحيكاف كالمعدفحدكث المحدثات

ڤ  چ : كما قاؿ تعالى ،لو مف مكجكد كالممكف ال بدٌ  ،لو مف محدث المحدث ال بدٌ  باالضطرار أفٌ 

لـ يككنكا خميكا مف غير خالؽ كال ىـ  فإذا [.ّٓ]الطكر:   چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

في الكجكد ما ىك  ذا كاف مف المعمكـ بالضركرة أفٌ ا  ك  ،خمييـالخاليكف ألنفسيـ تعيف أف ليـ خاليا 
 ،ىذا مكجكد كىذا مكجكد فمعمكـ أفٌ  ،ىك محدث ممكف ييبؿ الكجكد كالعدـقديـ كاجب بنفسو كما 

بؿ كجكد ىذا يخصو  ،ى الكجكد أف يككف كجكد ىذا مثؿ كجكد ىذاسمٌ مه  يـز مف اتفاقيما فكال يم
ى ذلؾ االسـ عند اإلضافة سمٌ مي  ياسـ عاـ: ال ييتضي تماثميما ف يكاتفاقيما ف ،ككجكد ىذا يخصو

 .(ِ)"كالتخصيص كالتيييد كال في غيره

 
                                 

 (.َُٖ/ّرء تعارض العقل كالنقل البن تيمية: انظر تفصيل ذلك يف كتاب: )د (ُ)
 (.َِالرسالة التدمرية: )ص  (ِ)
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 المسألة الثانية: التنجيم والتطّير عند الخميني.

: ىك التشاـؤ والتطّير، (ُ): ىك االستدالؿ باألحكاؿ الفمكية عمى الحكادث األرضيةالتنجيم

 .(ِ)بياع كاألشخاص كغير ذلؾبالطيكر كاألسماء كاأللفاظ كال

كيرل الخميني أٌف لمككاكب تأثيرنا عمى أحكالنا، كيعتيد أٌف تىحٌرؾ األبراج لو دكر في تحييؽ 
السعادة أك التعاسة، لذا فيك يرل أٌف ىناؾ أيامنا منحكسة ييكره إيياع األفراح فييا، كىذه عييدة 

 المشركيف كالتي حاربيا اإلسبلـ بكافة الكسائؿ.

يياعو  ييكؿ الخميني في معرض حديثو عف الزكاج: "كييكره إيياعو كاليمر في برج العيرب كا 
في محاؽ الشير كفي أحد األياـ المنحكسة في كٌؿ شير المشتيرة في األلسف بككامؿ الشير، كىي 
سبعة: الثالث كالخامس كالثالث عشر كالسادس عشر كالحادم كالعشركف كالرابع كالعشركف 

 .(ّ)ركف"كالخامس كالعش

فيما ال ييدر  إٌف مثؿ ىذا الكبلـ ال يككف إال شركنا في الربكبية، فاعتياد تأثير غير اهلل 
 شرؾ أكبر. عميو إال اهلل 

كىذا االعتياد في تأثير الككاكب كالنجـك في الحياة ىك مف عيائد الشيعة اإلمامية، فيد ممئكا 
 كتبيـ بمثؿ ىذه الخرفات.

أقر الرافضة في كتابو اليٌيـ )التنجيـ كالمنجمكف(: " المشعبي يدعبد المجييكؿ الدكتكر 
يـ أرادكا كنحك ذلؾ، إال أنٌ  بالسعكد كالنحكس كالمكت كالحياة بالتنجيـ كبتأثير الككاكب في ىذا الككف

نميكه أكثر مف تنسيؽ مف صبغة الفبلسفة، كيي  يصبغكا معتيدىـ ىذا بصيغة إسبلمية أشدٌ  أفٍ 
ات يا عبلمإال أف تأثيراتيا بفعؿ اهلل تعالى، كأنٌ  جـك مؤثرة في ىذا الككفالنٌ  : إفٌ فيالكا ،ةالفبلسف

ا مى تمؾ العادة لً  ر اهللغيٌ ىذه العبلمات ليست الزمة، إذ قد يي  إال أفٌ  عمى حكادث عالـ الككف كالفساد
ا الى اهلل عمٌ تع ء، كىذا مبني عمى عييدتيـ الفاسدة التي يصفكف اهلل فييا بالبدايراه مف المصمحة

                                 
اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد كالرٌد على أىل الشرؾ كاإل٢باد, ٤بعايل الشيخ د. صاحل بن فوزاف الفوزاف, مكتبة دار  (ُ)

 (ُُُىػ. )ص ُِْٗالرياض, الطبعة األكىل,  –ا٤بنهاج 
 (.َُٕا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ِّٖ/ِٙبرير الوسيلة: ) (ّ)
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ييكلكف عمكان كبيران، كحتى ال يمزمكا بظيكر الكذب في أكثر الحكادث التي يخبر بيا المنجمكف، فإف 
 .(ُ)"ر ىذه العبلمة في ىذا المكضعغيٌ يي  ئمكا عف ذلؾ قالكا: بدا اهلل أفٍ سي 

يـ، كقد كليذا ترل اإلمامييف يحٌبكف الفبلسفة كالمنجميف كييثنكف عمييـ في كتبيـ كيييٌدمكن
: سبؽ بياف ثناء الخميني الشديد لنصير الديف الطكسي، كىذا الذم قاؿ فيو اإلماـ ابف اليٌيـ 

كزير ىكالكك  يسك ا انتيت النكبة إلى نصير الشرؾ كالكفر الممحد كزير المبلحدة النصير الطكلمٌ "
المبلحدة فعرضيـ عمى السيؼ حتى شفا إخكانو مف  ،شفا نفسو مف أتباع الرسكؿ كأىؿ دينو

كاستبيى الفبلسفة كالمنجميف كالطبائعييف  ،فيتؿ الخميفة كاليضاة كالفيياء كالمحدثيف ،كاشتفى ىك
كتعمـ السحر ...  كجعميـ خاصتو كأكلياءه ،كنيؿ أكقاؼ المدارس كالمساجد كالربط إلييـ ،كالسحرة

 .(ِ)"ا يعبد األصناـفي آخر األمر فكاف ساحرن 

تنجيـ قضية ميسٌمـ بيا عند اإلمامية، كالخميني قررىا تبعنا كبيذا يتٌضح أٌف مسألة ال
 ألسبلفو، مع تزيينيا بثكبيا المعاصر تحت قضية )األبراج(.

كىي اليضية األكثر شيكعنا بيف جيمة العكاـ في العصر الحاضر، كيساعد عمى تركيجيا 
ا  –بعض الصحؼ كالمجبلت، كيبدك أٌف ىذه الفكرة  ، ييكؿ الدكتكر عبد مأخكذة مف الشيعة -أيضن

ىذه الطريية التي تكجد في الجرائد كالمجبلت ىي  مفت االنتباه ىنا أفٌ كالذم يي المجيد المشعبي: "
فٍ  صاغيا محررك الجرائد كالمجبلت بأسمكب مبسط يكافؽ  طريية الشيعة نفسيا في سرد تنجيميـ، كا 

ال فالطريية نفسيا، ففي الكشككؿ ذكر المؤلؼ ت حت عنكاف سعد أياـ الشيكر العصر الحاضر، كا 
ي كنحكستيا، كفي اليكـ الثاني مف الشير: )تزكج، كأت أىمؾ مف السفر، كاشتر كبع، كاطمب ف

، كمثؿ ىذا ذكر في بيية األياـ ما يبيف أثر ىذه الطائفة في الحكائج، كاتؽ فيو السمطاف ..(
 .(ّ)"التنجيـ

الككاكب كاألبراج، كما كييرر الطيرة  : إٌف الخميني ييرر في فتكاه السابية تأثيروالخالصة
 وىذا كّمو باطل ويمكن الرد عميو من عدة وجوه, منيا:كالتشاؤـ في أياـ معٌينة، 

                                 
الرياض,  –التنجيم كا٤بنجموف كحكم ذلك يف اإلسالـ, تأليف الدكتور عبد اَّيد بن سامل ا٤بشعيب, أضواء السلف  (ُ)

 (.ُّٓـ. )ص ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة الثانية, 
 (.ِٕٔ/ِإغاثة اللهفاف: ) (ِ)
 (.ُْٕالتنجيم كا٤بنجموف: )ص  (ّ)
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: التنجيـ الذم قرره الخميني كفره بإجماع المسمميف، ييكؿ الدكتكر صالح األولالوجو 
الككاكب فاعمة  عي المنجـ أفٌ دٌ : أف يى النوع األولالفكزاف حفظو اهلل عف التنجيـ: "كىك عمى نكعيف: 

ىناؾ خالؽ غير  و اعتياد أفٌ ؛ ألنٌ وىذا كفر بإجماع المسممينالحكادث تجرم بتأثيرىا،  مختارة، كأفٌ 
االستدالؿ  :النوع الثاني .ير مشيئتو كتيديره سبحانو كتعالىا يتصرؼ في ممكو بغأحدن  اهلل، كأفٌ 

و مف ؛ ألنٌ وىذا ال شك في تحريموحكادث، بمسير الككاكب كاجتماعيا كافتراقيا عمى حدكث ال
كـً : )، كما قاؿ النبي اوىو من السحر أيضً عاء عمـ الغيب، ادٌ  ا ًمفى النُّجي ًف اٍقتىبىسى ًعٍممن مى

كاإلخبار عف الحكادث ، ر محـر بالكتاب كالسنة كاإلجماعكالسح .(ُ)(اٍقتىبىسى شيٍعبىةن ًمفى السٍٍّحرً 

عاء عاء عمـ الغيب الذم استأثر اهلل بعممو؛ فيك ادٌ ؿ بالنجـك مف ادٌ المستيبمية عف طريؽ االستدال
؛ لما فيو مف وىذا ينافي التوحيدعى ذلؾ، لمشاركتو سبحانو بعممو الذم انفرد بو أك تصديؽ لمف ادٌ 

 .(ِ)"ىذه الدعكل الباطمة

ـ : إٌف زعـ الخميني بكجكد أياـ منحكسة ىك مف التطٌير الذم نيى اإلسبلالثانيالوجو 
  اهللي  ؾً حٍ كلـ يى : "عنو، كىذا التطٌير لـ ييعرىؼ إال عند أعداء الرسؿ، ييكؿ اإلماـ ابف اليٌيـ 

 .(ّ)"أعداء الرسؿ ر إال عفٍ التطيٌ 

: كقاؿ رسكؿ اهلل  .(ْ)"الٌطيىرىة ًشٍرؾ: "كالطيرة مف أبكاب الشرؾ، قاؿ رسكؿ اهلل 

ةو فىيى " اجى د ٍتوي الطٍّيىرىةي ًمٍف حى ـٍ " :قىاؿى  ؟يىا رىسيكؿى الم ًو مىا كىف ارىةي ذىًلؾى  :قىاليكا ".ٍد أىٍشرىؾى مىٍف رى ديىي أىٍف يىييكؿى أىحى

ٍيريؾى كىالى طىٍيرى ًإال  طىٍيريؾى كىالى ًإلىوى غىٍيريؾى  ٍيرى ًإال  خى  .(ٓ)"الم ييـ  الى خى

                                 
: )ِٗٓ/ّمسنده: ) أخرجو اٞبد يف (ُ) (, كابن ماجو, كتاب األدب, ِِ/ْ(, كأبو داكد, كتاب الطب, باب يف النجـو

( :  (.َّٓ/ِ(, كحسٌنو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو: )ُِِٖ/ِباب تعلم النجـو
 (.ُُُاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد: )ص  (ِ)
مشس الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية,  مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة, لإلماـ (ّ)

 (.ُِّ/ِبّبكت. ) –الكتب العلمية 
(, كالَبمذم, كتاب السّب, ِْ/ْ(, كأبو داكد, كتاب الطب, باب يف الطّبة: )ُْٕ/ْأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ْ)

(, كصححو ُٔٓ/ْفأؿ كيكره الطّبة: )(, كابن ماجو, كتاب الطب, باب من كاف يعجبو الَُٔ/ْباب الطّبة: )
 (ُْٕ/ُاأللباين يف صحيح ا١بامع الصغّب: )

 (.ُُُِ/ُ(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع الصغّب: )ِّٔ/ُُأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ٓ)
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 .(ُ)"تىطىي رى أىٍك تيًطيٍّرى لىوي  لىٍيسى ًمنٍّي مىفٍ : "كقد جاء الكعيد لممتطيريف، فياؿ رسكؿ اهلل 

،  عىٍف عىاًئشىةى كجاء في السنة ما يٌدؿ عمى بطبلف التشاؤـ ببعض األياـ أك الشيكر، ف
ًني رىسيكؿي اهلًل "قىالىٍت:  ك جى ، فىأىمُّ ًنسىاًء رىسيكًؿ اهلًل  تىزى بىنىى ًبي ًفي شىك اؿو ، كى كىافى  ًفي شىك اؿو

 .(ِ)"ي؟أىٍحظىى ًعٍندىهي ًمنٍّ 

ا منن يـ كانكا ال يركف يي فإنٌ  ،ا عمى أىؿ الجاىميةما قالت ىذا ردًّ إنٌ  :قيؿ: "قاؿ اليارم 
اس يتطيركف ببناء الرجؿ عمى يا سمعت بعض النٌ ألنٌ  :كقيؿ ،في التزكج كالعرس في أشير الحج

 ،لمكىـ ةزاحا  ا لذلؾ ك فحكت ما حكت ردًّ  ،لتكىـ اشتياؽ شكاؿ مف أشاؿ بمعنى أزاؿ ؛أىمو في شكاؿ
 .(ّ)"النكاح بيف العيديف الروافضكفي شرح النياية ألبى المكاـر كره بعض 

إٌف النص السابؽ يدٌؿ داللة صريحة عمى حرمة التشاؤـ مف األياـ أك الشيكر في إيياع 
 الزكاج مف عدمو، كيبدك أٌف ىذه المسألة سٌنة عند الركافض كما ذكر أبك المكاـر في النيؿ السابؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ٕٓٗ/ُ(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع الصغّب: )ُِٔ/ُٖأخرجو الطرباين يف ا٤بعجم الكبّب: ) (ُ)
 (.َُّٗ/ِرجو مسلم, كتاب النكاح, باب استحباب التزكج كالتزكيج يف شواؿ كاستحباب الدخوؿ فيو: )أخ (ِ)
مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح للعالمة ٧بمد بن عبد اهلل ا٣بطيب التربيزم, تأليف العالمة علي بن سلطاف ٧بمد  (ّ)

 (. ِٕٔ/ٔـ. )ََُِ -ىػ ُِِْالطبيعة األكؿ, بّبكت,  –القارم, ٙبقيق ٝباؿ عيتاين, دار الكتب العلمية 
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 المبحث الثالث

 عقيدة الخميني في توحيد األسماء والصفات

 

 

 وفيو مطمبان:

 في توحيد األسماء والصفات.المطمب األول: عقيدتو 

  .في بعض صفات اهلل المطمب الثاني: عقيدتو 
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 المطمب األول

 عقيدة الخميني في توحيد األسماء والصفات

بأسمائو الحيسنى كصفاتو  : "ىك إفراد اهلل  -أىؿ السنة  عند –تكحيد األسماء كالصفات 
العيمى الكاردة في اليرآف كالسنة، كاإليماف بمعانييا كأحكاميا"

(ُ). 

كصفاتو ىك: "أٌنيـ يؤمنكف بما كردت بو نصكص  كمعتيد أىؿ السنة في أسماء اهلل 
 اليرآف كالسنة الصحيحة إثباتنا كنفينا، فيـ بذلؾ:

، ال يزيدكف و في كتابو أك عمى لساف رسكلو ى بو نفسى مٌ بما س  كف اهللسمٌ يي  -ُ
 عمى ذلؾ كال ينيصكف منو.

مف  كيصفكنو بما كصؼ بو نفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو  كيثبتكف هلل  -ِ
 غير تحريؼ كال تعطيؿ، كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ.

، مع كلو محمد ما نفاه عف نفسو في كتابو أك عمى لساف رس  كينفكف عف اهلل -ّ
 .(ِ)"ذلؾ األمر المنفي مكصكؼ بكماؿ ضدٌ   اهلل اعتياد أفٌ 

إٌف الخميني ييكثر مف الحديث في تكحيد األسماء كالصفات، كمؤل كتبو بيا، كلكٌنو خمط 
خمطنا عجيبنا في ىذه المسألة؛ كسبب ذلؾ أٌف مصادره فييا تنكعت، فأخذ عف الفبلسفة كالجيمية 

 ؿ ذلؾ كبياف معتيد الخميني في ذلؾ.ية. كفيما يمي تفصكالمعتزلة كاألشاعر 

 المسألة األولى: التمثيل ووصف األئمة بأسماء اهلل الحسنى وصفاتو العمى.

كما  –بالرغـ مف أٌف الخميني يميؿ إلى اليكؿ بتعطيؿ األسماء كالصفات عف حيييتيا 
بو نفسو عمى طريية  صؼ اهلل إال أٌف تعٌصبو لؤلئمة دفعو إلى تيديسيـ ككصفيـ بما ك  –سيأتي 

 الميشبية كالميجسمة.
كعييدة التجسيـ ىي عييدة اإلمامية في بادئ أمرىا ثـ تأثركا بعد ذلؾ بالمعتزلة فيالكا 

 بالتعطيؿ.

                                 
 (.ِّمعتقد أىل السنة كا١بماعة يف توحيد األ٠باء كالصفات: )ص  (ُ)
 (.ٔٓا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
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مثؿ بناف ، التشبيو في اإلسالم من الروافضظيكر  ءكاف بد: "ييكؿ الفخر الرازم 
كىشاـ بف الحكـ كىشاـ بف سالـ  ،كالجكارحاألعضاء  بف سمعاف الذم كاف يثبت هلل تعالى

 ،ى شيطاف الطاؽدعى كأبك جعفر األحكؿ الذم كاف يي  ،الجكالييي كيكنس بف عبد الرحمف اليمي
ـ يكف ليـ نصيب مف عمـ كىؤالء رؤساء عمماء الركافض ثـ تيافت في ذلؾ المحدثكف ممف ل

 .(ُ)"المعيكالت

اليكؿ  – عتماد في ذلؾمممكءة باال يعةككتب الش: "كييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ككثر في المائة  ،كىذا كاف مف أكاخر المائة الثالثة ،عمى طرؽ المعتزلة -في الصفات كاليدر

كأما قدماء الشيعة فالغالب عمييـ ضد  ي،المفيد كأتباعو كالمكسكم كالطكس ا صنؼ ليـلمٌ  ،الرابعة
 .(ِ)"يف كأمثاليماىذا اليكؿ كما ىك قكؿ اليشامى 

إٌف ىذا االضطراب في ديف اإلمامية نتيجة طبيعية لمف استمٌد دينو مف لكثات فمسفية 
متعددة، كالكاضح أٌف االعتيادات الباطمة ليا ارتباط كثيؽ بعضيا ببعض، فإذا فسد اعتياد طائفة 

ذا فسد اعتيادىـ في الربكبية فسد اعتيادىـ ف ي في تكحيد األلكىية فسد اعتيادىـ في الربكبية، كا 
 .(ّ)األسماء كالصفات، كدكاليؾ

إضافة لما عنده  -ليد تأٌثر الخميني بالفمسفة اليكنانية كالصكفية الغالية كغيرىا، ككٌؿ ىذا 
أٌدل بو إلى الكقكع في محظكرات عظيمة في تكحيد األلكىية كالربكبية، ككاف  –مف عيائد اإلمامية 

 –سماء كالصفات عنده، فعييدة كحدة الكجكد ليذا األثر الكبير في حدكث خمؿ عظيـ في تكحيد األ
كالتي قررىا الخميني في كتاباتو كآمف بيا بكؿ معانييا الفاسدة كاف ليا دكر في اعتياد  –مثبلن 

الخميني أٌف  ما نراه عياننا في الككف ىك أسماء اهلل الحيسنى، كأٌف األئمة ىـ أسماء اهلل الحيسنى، 
 كىذا عيف التمثيؿ.

"إٌف سمسمة الكجكد كمراتبيا كدائرة الشيكد كمدارجيا كدرجاتيا كٌميا أسماء  ييكؿ الخميني:
إليية، فإٌف االسـ ىك العبلمة، ككٌؿ ما دخؿ في الكجكد مف حضرة الغيب عبلمة بارئو كمظير رٌبو 

                                 
 (.ّٔاعتقادات فرؽ ا٤بسلمْب كا٤بشركْب للرازم: )ص  (ُ)
 (.ِٓ/ِمنهاج السنة النبوية: ) (ِ)
. )ا٤بعجم الوسيط, تأليف أٞبد كالتكثّب تداكؿ بعد تداكؿ كمداكلة على األمرمن ا٤بصادر ا٤بثناة للمبالغة دكاليك:  (ّ)

 (.َّْ/ُالزيات كحامد عبد القادر ك٧بمد الٌنجار, ٙبقيق ٦بمع اللغة العربية, دار الدعوة(. )
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... كما في ركاية الكافي بإسناده عف أبي عبد اهلل في قكؿ اهلل تعالى: )كهلل األسماء الحسنى فادعكه 
بيا(. قاؿ: نحف أسماء اهلل الحيسنى"

(ُ). 

إٌف ىذا التعٌدم العظيـ كاالفتراء الكبير ال ييعمـ أحده قالو قبؿ اإلمامية، فانظر إلى ىذه 
 الجرأة؟! كيؼ جعؿ الخميني األئمة أسماء اهلل الحيسنى؟!

الكاجبة األسماء كالصفات  ر األمر إلى أفٌ تطكٌ ييكؿ الدكتكر ناصر بف عبد اهلل اليٌفارم: "
هلل سبحانو كصفكا بيا بعض البشر )األئمة( فخرجكا بمذىب ثالث كىك تشبيو المخمكؽ بالخالؽ، 

يد خرجكا ببدعة ثالثة ل ،لييكد في المذىب األكؿ )التجسيـ(فشابيكا النصارل في ذلؾ كما شابيكا ا
حانو التي ذكرىا األئمة ىـ أسماء اهلل، فأسماء اهلل سب ، حيث زعمكا أفٌ أحدثكىا في أمة محمد 

عبارة عف األئمة االثني عشر، كىذا يتضمف تعطيؿ اهلل مف  -عمى حد زعميـ  -في كتابو ىي 
عطاءىا بعض البشر، كيزعمكف أفٌ  قد كرد بذلؾ، كىذا إفؾ  النص مف المعصـك أسمائو الحسنى، كا 

ًلٌمًو األىٍسمى )اهلل سبحانو ييكؿ: ...  عظيـ افتركه؛ فكيؿ ليـ مما يفتركف ٍسنىىكى كىؤالء ييكلكف:  (اء اٍلحي
عيف ىذه النصكص مى  مفٍ  ! إفٌ ؟نحف األسماء الحسنى، فأم محاداة هلل ككتابو أعظـ مف ىذا

 .(ِ)"كمف مائيا اآلسف ترتكم ،ممحدة كالتي تذىب لتأليو األئمةالمظممة تستيي طكائؼ الباطنية ال

في كتاب تؤكد التجسيـ، فييكؿ: "كيييرر الخميني ىذه المسألة بنيمو الركايات الشيعية التي 
ًمٍنوي ًمٍف  عميو الٌسبلـ فأنشأ ييكؿ ابتداءن أسكد بف سعيد قاؿ: كنت عند أبي جعفر إلى بسنده  الكافي

ٍيًر أىٍف أىٍسأىلىوي  نىٍحفي عىٍيفي اهلل) :غى نىٍحفي كىٍجوي اهلًل كى نىٍحفي ًلسىافي اهلًل كى نىٍحفي بىابي اهلًل، كى ٌجةي اهلًل، كى ً ًفي نٍحفي حي
نىٍحفي كيالةي  ٍمًيًو كى وي ًإلىٍيًو األىٍكًليىاءي؟ أىٍيفى ) :كفي دعاء الندبة. أىٍمًر اهلًل ًفي ًعبىاًدًه( خى أىٍيفى كىٍجوي اهلًل ال ًذم يىتىكىج 

ثىؿي األىعٍ ) :. كفي زيارة الجامعة الكبيرة(فى أىٍىًؿ األىٍرًض كىالس مىاءً الس بىبي الميت ًصؿي بىيٍ  . كىذا (مىىكىاٍلمى
كىرًتوً ًإف  اهللى )يي، ىك الكارد في الحديث الشريؼ المثؿ األعمى كذلؾ الكجو اإلل مىى صي ـى عى مىؽى آدى  ( خى

وأنو مرآة لتجمي ، كآيتو الكبرل، كمظيره األتـ، ومعناه أن اإلنسان ىو المثل األعمى لمحق سبحانو
 .(ّ)"نب اهللاألسماء والصفات وأنو وجو اهلل وعين اهلل ويد اهلل وج

                                 
 (.ٕٓ – ْٕشرح دعاء السحر: )ص  (ُ)
 (ُٖٓ – ُٕٓ/ِ: )عشرية عرض كنقد االثِباإلمامية  الشيعةأصوؿ مذىب  (ِ)
 (.ِْْ – ُْْاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
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كسرٌد  (ُ)بعنكاف: )عمٌي عيف اهلل كنكره( "البسممة تفسير آية"كبٌكب الخميني بابنا في كتاب 
 فيو مف ركايات التشبيو كالتمثيؿ الكثير.

إٌف ما ذىب إليو الخميني ىك عيف مذىب المشبية المجسمة، كرٌبما كاف مذىب اإلمامية 
ا؛ فىييـ مع التشبيو كالتجسيـ   رفعكا األئمة إلى مياـ التيديس كاأللكىية.أشٌد قيبحن

 , منيا:من عّدة وجوهالخميني  والرد عمى

: إٌف تيرير الخميني السابؽ مبنٌي عمى اعتياده بكحدة الكجكد كاالتحاد، كقد سبؽ أف األول
 باف كفر كضبلؿ ذلؾ.

أسمكب قصر [. َُٖاألعراؼ: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : قكلو تعالى: الثاني
 فتيديـ )هلل( عمى )األسماء الحسنى( تأكيد عمى حصر ىذه األسماء لو جٌؿ شأنو. يفيد الحصر،

: "كهلل األسماء الحيسنى يفيد الحصر، كمعناه أٌف األسماء الحيسنى قاؿ الفخر الرازم 
. كجاء في تفسير الخازف: "المعنى أٌف األسماء الحيسنى ليس إال هلل ألٌف ىذا (ِ)ليست إال هلل تعالى"

: "ال يكجد لغير اهلل اسـ ييكصؼ بأٌنو مف الحيسنى". كقاؿ الشعراكم (ّ)يفيد الحصر"المفظ 
(ْ). 

كصفاتو عمى األئمة مف اإللحاد، ييكؿ اهلل تعالى:  : إٌف إطبلؽ أسماء اهلل الثالث

 چڇ  ڇ  ڇ         ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ
 .[َُٖاألعراؼ: ]

لحادىـ في أسماء اهلل جاء في تفسير )الكشؼ كال أٌنيـ عدلكا بيا عٌما ىي  بياف(: "كا 
عميو فسىم كا بيا أكثانيـ كزادكا فييا كنيصكا منيا، فاشتيكا البلت مف اهلل تعالى كالعيٌزل مف العزيز 

 .(ٓ)كمناة مف المٌناف"

                                 
 (.ُُِتفسّب آية البسملة: )ص  (ُ)
 (َِّٗ/ُتفسّب الرازم: ) (ِ)
سٌمى ليباب التأكيل يف معاين التنزيل, لإلماـ عالء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم البغدادم الشهّب  (ّ)

ي
تفسّب ا٣بازف ا٤ب
 (.ُّٖ/ِ)ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبّبكت,  –با٣بازف, دار الفكر 

 (.َْْٖ/ٕتفسّب الشعراكم: ) (ْ)
الكشف كالبياف, أليب إسحاؽ أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب النيسابورم, ٙبقيق اإلماـ أيب ٧بمد بن عاشور, مراجعة  (ٓ)

 (.ُُّ/ْ) ـ.ََِِ -ىػ ُِِْ, الطبعة األكىل, بّبكت –كتدقيق األستاذ نظّب الساعدم, دار إحياء الَباث العريب 
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كيؼ ليطميكه عمى أصناميـ مف اإللحاد، ف ليد عٌد اإلسبلـي اشتياؽى اسـو مف أسماء اهلل 
 بأسماء اهلل الحيسنى ككصفيـ بصفاتو العيمى؟! بمف سٌمى غير اهلل 

 التعطيل.: الثانيةالمسألة 

أك نيكؿ: ىك نفي الصفات ، نفي األسماء كالصفات أك بعضيا كسمبيا عف اهلل": التعطيل
نكار قياميا بذات اهلل تعالى  .(ُ)"اإلليية، كا 

كلكف ىذا لـ ييخرجو  –كما سبؽ  - ييـ باهلل إٌف غمك  الخميني في األئمة دفعو إلى تشبي
مف اليكؿ بالتعطيؿ الذم ىك مسمؾ الفبلسفة كالجيمية كالمعتزلة كاألشاعرة، كىـ في ذلؾ عمى 

 دكف ذلؾ.منيـ درجات، فمنيـ الغبلة ك 

ككما ىك معمكـ فإٌف الفبلسفة متفيكف تعطيؿ األسماء كالصفات، فبل يثبتكف منيا شيئنا، 
ال يضاىييا فساد، فيـ ينفكف   كفساد أقكاؿ الفبلسفة في اهللبف خميفة التميمي: " ييكؿ د. محمد

 رافضيةجميع األسماء كالصفات، سكاء كانكا أصحاب فمسفة محضة كالفارابي، أك فمسفة باطنية 
خكاف الصفا، أك فمسفة صكفية اتحادية كابف عربي كابف سبعيف  إسماعيمية قرمطية كابف سينا، كا 

 .(ِ)"ارضكابف الف

كالتعطيؿ ىك حييية مذىب الجيمية كىـ مف غبلة الفبلسفة فيد نفكا األسماء كالصفات، 
الجيمية كالفبلسفة الذيف نفكا الصفات، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف  (ّ)ككذلؾ المعتزلة الذيف ىـ مخانيث

 .(ْ)"كبالغ في ذلؾ أكؿ مف ظيرت عنو بدعة نفي األسماء كالصفات اجيمن  فإفٌ ": تيمية 

كما يحكي عف جيـ  ،كالصفات األسماءالتجيـ المحض كىك نفي  كالتحييؽ أفٌ كييكؿ: "
طرار مف باالضٌ  ـى مً ا عي مى لً  الؼه خى مي  فه يٍّ بى  كفره  ،سماء اهلل الحسنىأة كنحكىـ مف نفي كالغالية مف المبلحد

                                 
 (.ِٔ: )ص معتقد أىل السنة كا١بماعة يف توحيد األ٠باء كالصفات (ُ)
الرياض,  –مواقف الطوائف من توحيد األ٠باء كالصفات, تأليف د. ٧بمد بن خليفة بن علي التميمي, أضواء السلف  (ِ)

 (.ْٕـ. )ص ََِِ -ىػ ُِِْالطبعة األكىل, 
كىًمٍن النَّاًس مىٍن يػىقيوؿي : اٍلميٍعتىزًلىةي ٨بىىانًيثي ..  يف الصٍّفىاًت ٨بىىانًيثي ا١بٍىٍهًميَّةفىاٍلميٍعتىزًلىةي يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: " (ّ)

ًسفىةً   (.ِِٕ/ٖ)٦بموع الفتاكل:  "اٍلفىالى
 (.ُُٗ/٦ُِبموع الفتاكل: ) (ْ)
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و عظيـ لكنٌ  ،سماء كيكؿ المعتزلة فيك دكف ىذاثبات األإا نفي الصفات مع كأمٌ ،  ديف الرسكؿ

 . (ُ)"اأيضن 

كىذا البياف المختصر لحييية مذىب الفبلسفة كالجيمية كالمعتزلة في تكحيد األسماء 
 كالصفات كاف ال بٌد منو؛ لنعمـ خطكرة فكر الخميني الذم بناه عمى  ىذه المرجعيات.

ت، فالخميني في كتابو )شرح األربعكف حديثنا( تكٌمـ بالتفصيؿ في مسألة األسماء كالصفا
كبٌكب بابنا أسماه: )الصفات الذاتية هلل سبحانو(، كنيؿ الخميني في شرحو ىذا تيسيـ الفبلسفة في 
ـٌ اعترض عمى بعض تعريفاتيـ ليذه األقساـ بحجة أٌنيا ال تتطابؽ مع األدلة  األسماء كالصفات، ث

 !!(ِ)الفمسفية

بالرغـ مف اعتراضو فالخميني لـ يخرج مف إطار الفبلسفة في تكحيد األسماء كالصفات 
عمى بعض مفاىيميـ، بؿ إٌف مذىب الفبلسفة ىك مذىبو في تكحيد األسماء كالصفات، فييكؿ: 

. كييكؿ: (ّ)"كممخص الكبلـ أٌف التحييؽ في أكصاؼ الحؽ سبحانو في ظٌؿ الفمسفة النظرية .."

 .(ْ)سفة""كالبحث في ىذا المكضكع ييفضي إلى البحث في األسماء كالصفات عمى مسمؾ الفبل

ا مف الخميني بؿ ىذا تيرير لمسمؾ مف مسالؾ الفبلسفة، فالفبلسفة رغـ  كىذا ليس تناقضن
اتفاقيـ عمى تعطيؿ األسماء كالصفات إال أٌنيـ في ذلؾ عمى درجات، ييكؿ د. محمد بف خميفة 

 ا ال يثبتكففيؤالء جميعن التميمي في معرض حديثو عف منيج الفبلسفة في األسماء كالصفات: "
 األسماء كالصفات هلل تعالى. كيمنعكف اإلثبات بأم حاؿ مف األحكاؿ كليـ في النفي درجات:

كابف سينا  كىي التي عمييا طائفة مف الفبلسفة ،: درجة المكذبة النفاةالدرجة األولى
ا ال ا مطمين فيـ يصفكف اهلل بالصفات السمبية عمى كجو التفصيؿ كال يثبتكف لو إال كجكدن ، كأمثالو

نما يرجع إلى كجكد في األذىاف، يمتنع تحييو في األعيافحي  ... يية لو عند التحصيؿ كا 

                                 
 (.ُّْىػ. )ص  ُّٖٔىرة, القا –النبوات, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢برٌاين, ا٤بطبعة السلفية  (ُ)
 (.ُْٗانظر األربعوف حديثنا: )ص  (ِ)
 (.َِْا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.َِْا٤بصدر نفسو: )ص   (ْ)
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الذيف ييكلكف ال نثبت كال ننفي، كىذه الدرجة تنسب لغبلة ، : المتجاىمة الكاقفةالدرجة الثانية
 ... المعطمة مف اليرامطة الباطنية المتفمسفة

لكف: نحف ال نيكؿ ليس بمكجكد كال معدـك كال الذيف ييك ، : المتجاىمة البلأدريةالدرجة الثالثة
كمف الناس مف يحكي نحك ىذا عف ... حي كال ميت فبل ننفي النييضيف، بؿ نسكت عف ىذا كىذا

 ... الحبلج

الذيف ال يميزكف الخالؽ بصفات تميزه عف المخمكؽ، ، : أىؿ كحدة الكجكدالدرجة الرابعة
كىؤالء االتحادية يجمعكف بيف النفي العاـ .. . كجكد الخالؽ ىك كجكد المخمكؽ كييكلكف بأفٌ 

رل بحاؿ كليس لو اسـ كال صفة كال نعت، إذ ىك تي  ذاتو ال يمكف أفٍ  كاإلثبات العاـ فعندىـ أفٌ 
 .(ُ)..." ـ لوالكجكد المطمؽ الذم ال يتعيف، كىك مف ىذه الجية ال يرل كال اس

يني في ىذه اليضية، فالخميني كالمغزل مف ذكر درجات النفاة ىك بياف حييية مذىب الخم
لـ يخرج مف دائرة الفبلسفة كالجيمية في ذلؾ، ككؿ ما في األمر أٌف الخميني انتيد المذىب األكؿ 

بالصفات السمبية كاإلضافية؛ كي يستطيع  مف مذاىب الفبلسفة كالذم ييكـ عمى كصؼ اهلل 
التحادية كما في الدرجة الرابعة مف تيرير مذىبو الفمسفي في األسماء كالصفات اليائـ عمى عييدة ا

 درجات الفبلسفة.

 وفيما يمي سيظير أّن الخميني من نفاة األسماء والصفات بل ومن الغالة في ذلك.

الميية ، ال بحسب المفيكـ ك فال اسم وال رسم لوكاالسـ كالرسـ حٌد كتعيف، ييكؿ الخميني: "
سبحان ، ه شيء حتى يككف اسمو كرسموءيس كراكل ،اا كال عينن ، ال عممن كال بحسب الحييية كاليكية

قاؿ الشيخ  ... كالعالـ خياؿ في خياؿ ،من تنزه عن التحديد االسمي وتقدس عن التعين الرسمي
، أحدىما مف اعتباراف -إف فيمت  -فممكجكد ) :اليكنكم في مفتاح الغيب كالشيكد صدر الديف
فيو كال تركيب  ما سبيت اإلشارة إليو ال كثرةو مف ىذا الكجو كنٌ ا  ك  ،ا فحسب، كىك الحؽككنو كجكدن 

كقكلنا كجكد ىك لمتفييـ، ال  ،كال نسبة كال حكـ، بؿ كجكد بحت وال صفة وال نعت وال اسم وال رسم
 .(ِ)"مف كبلمو انتيى ما أردنا (اسمو عيف صفتو كصفتو عيف ذاتو ، بؿذلؾ اسـ حيييي لو فٌ أ

                                 
 ( بتصرؼ.ٖٕ – ْٕمواقف الطوائف من توحيد األ٠باء كالصفات: )ص  (ُ)
 (.ُٕشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
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ـٌ يعمؿ الخميني سبب قكلو بالنفي، فييكؿ  ، فيجب أفٍ اسـ الشيء ما يميزه كيكشفو فٌ : "إث
 .. ا لو تعالى، كالذات اإلليية ال تظير كال تكشؼ بمفيكـ مف المفاىيـ ليككف اسمن يطابيو ليكشفو

 ، تيدست ذاتو عف أفٍ المفيكـ محدكد كذاتو تعالى غير محدكدة ، فبل اسـ لمذات األحدية أصبلن 
 .(ُ)"كالمفاىيـ أك العينية كالكجكدات يبيةبو شيء مف األشياء الغ يحٌده حاد كيحيط

إٌف ما ذىب إليو الخميني ىك عيف مذىب غبلة الفبلسفة كباألخص أصحاب عييدة كحدة 
: "كأٌما الذات مف حيث ىي  -كىك رأس في االتحادية  –الكجكد كاالتحاد، ييكؿ ابف عربي الطائي 

 .(ِ)"عمييا اسـ يدؿ ـ  ثى  فبل اسـ ليا إذ ليست محؿ أثر كال معمكمة ألحد، كال

نفى الصفات، فييكؿ في معرض حديثو عف اهلل  كالخميني كما نفي األسماء عف اهلل 
" :فإّنو أكبر من أْن ُيوَصف"(ّ) . 

كييكؿ في معرض حديثو عف األذكار: "فييا أدب الحضكر كبيعد تنزيو الحٌؽ كتسبيحو عف 
 .(ْ)"التوصيفوتنزيو مقامو المقّدس عن جواز الكركد في حضرتو، 

كييكؿ: "فيمكف أٍف يحصؿ لمسالؾ في ىذا المياـ حالة التكحيد الذاتي، كينصرؼ عف كثرة 
ا، كتككف كجية اليمب حضرة الذات ببل حيجب الكثرات، كىذا ىك كماؿ  األسماء كالصفات أيضن

المجذكبيف التكحيد الذم ييكلو إماـ المكحٌديف كميٌدـ حمية العارفيف كقائد العاشييف كرأس سمسمة 
وكمال التوحيد نفي كالمحبكبيف كأمير المؤمنيف صمكات اهلل عميو كعمى أكالده المعصكميف: )

(؛ ألٌف لمصفة كجية الغيرية كالكثرة، كىذا التٌكجو إلى الكثرة األسمائية بعيد عف سائر الصفات عنو
 .(ٓ)التكحيد كحيائؽ التجريد"

الصفات عمى طريية الفبلسفة كالجيمية تبٌيف مٌما سبؽ أٌف الخميني ينفي األسماء ك 
 كأفراخيـ.

                                 
 (.ِٕشرح دعاء السحر: )ص  (ُ)
 (.ٗٔ/ِبّبكت. ) –مد بن عريب ا٢باٛبي الطائي, دار صادر الفتوحات ا٤بكية, حمل (ِ)
 (.ُّٔسر الصالة: )ص  (ّ)
 (.ُْٔا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
 (.ّٗ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ٓ)
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كبالرغـ مف تصريح الخميني في عٌدة مكاضع بنفي الصفات إال أٌنو يٌكجو ذلؾ في مكضع 
آخر عمى نحكو قريبو مف منيج المعتزلة، فييكؿ: "أما تكصيؼ الحٌؽ المتعالي بما يميؽ كيجدر بذاتو 

في العمكـ العالية الفمسفية فيك أمره مطمكب" الميدس، كالذم أيقيمت عميو البراىيف الصحيحة
(ُ). 

كلكف المتتبع آلراء الخميني يتٌضح  إٌف ىذا الكبلـ ييكىـ أٌف الخميني يثبت الصفات هلل 
 لو أٌنو ييثبت ذلؾ رمزنا ال حيييةن كفعبلن عمى مسمؾ المعتزلة.

ميعنا إلى الذات ييكؿ الخميني: "كعمى ضكء الحييية كالكاقع فإٌف جميع األكصاؼ تعكد ج

 .(ِ)الميدسة كتككف عينو"

كيفٌصؿ اليكؿ أكثر، فييكؿ: "ليذا حيث إٌف الحٌؽ المتعالي جٌؿ شأنو يككف كجكدنا صرفنا، 
فيك كماؿ صرؼ، كأٌنو سبحانو عيف جميع األسماء كالصفات الجمالية كالجبللية، كفي الحديث: 

)عمـه كمُّو، قدرةه كمُّو( ..."
. (ْ)ٌف اإلرادة كالمشيئة كاليدرة عيف ذاتو الميدس". كييكؿ: "كحيث أ(ّ)

رادتو عيف ذاتو"  .(ٓ)كييكؿ: "كىك تعالى عممو كقدرتو كا 

كىذا الكبلـ ىك عيف مذىب المعتزلة في الصفات، فيد سمؾ المعتزلة طريييف في نفييـ 
 الصفات:

ـ بذاتو ال بعمـ اهلل عال الطريؽ األكؿ: الذم عميو أغمبيتيـ كىك نفييا صراحة فيالكا: إفٌ "
 .تكىكذا في باقي الصفا

عالم بعمم اهلل  فيالكا: إفٌ  إثباتيا اسمًا ونفييا فعالً كالطريؽ الثاني: الذم عميو بعضيـ كىك 
 كىكذا بيية الصفات، فكاف مجتمعان مع الرأم األكؿ في الغاية كىي نفي الصفات. ،وعممو ذاتو

يم وذلك أنّ حييية في الذات كمتميزة عنيا، كالميصكد بنفي الصفات عندىـ: ىك نفي إثباتيا 

                                 
 (.ِّٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.َِْا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ِٖٓا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
 (.ُْٔا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
 (.َُُرح دعاء السحر: )ص ش (ٓ)
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 .(ُ)"عالم بعمم وعممو ذاتوفاهلل عالـ بذاتو بدكف عمـ أك  ،يجعمونيا عين الذات

كالفرؽ بيف قكؿ اليائؿ: عالـ بذاتو ال بعمـ كبيف قكؿ اليائؿ: عالـ بعمـ كعممو ذاتو: "أٌف 
 .(ِ)ت صفة ىي بعينيا ذات"األكؿ نفى الصفة كالثاني إثبات ذاتو ىك بعينو صفة أك إثبا

كقكؿ المعتزلة أٌف الصفة ىي عيف الذات، أك أٌف اهلل عمـه كٌمو كقدرة كٌمو، مأخكذ مف فبلسفة 
فكاجب  ،ىك ىيذا كاف عممو ىك ىك كقدرتو : "إاليكناف، ييكؿ اإلماـ أبك الحسف األشعرم 

كذلؾ  ،رسطاطاليسأعف  (ّ)ذيؿبك اليأخذه أكىذا .. ال لـز التناقض ا  ك  ،يككف عممو ىك قدرتو فٍ أ

 بصره  ،وكمٌ  سمعه  ،وكمٌ  حياةه  ،وكمٌ  قدرةه  ،وكمٌ  عمـه  ئالبار  فٌ إرسطاطاليس قاؿ في بعض كتبو أ فٌ أ
 .(ْ)"كقدرتو ىى ىك ،عممو ىك ىك :كقاؿ ،ف المفظ عند نفسوسٌ حف ،وكمٌ 

: "ىك قكؿ أرسطك كأصحابو أٌف العيؿ كالعاقؿ كييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
المعيكؿ شيء كاحد، ككذلؾ الًعناية، قمت: فيذه نيييكؿي أىؿ الكبلـ بعضيـ عف بعض أٌنيـ يجعمكف ك 

 .(ٓ)الصفة ىي المكصكؼ الخالؽ"

كيرل الخميني أٌف جميع الصفات تعكد إلى صفة كاحدة، فييكؿ: "كلك درسنا المكضكع عمى 
قساـ كاألنكاع إلى صفة أساس الحيائؽ ال المفاىيـ لرجعت جميع األكصاؼ عمى ما ىي مف األ

 .(ٔ)كاجبة كاحدة"

                                 
الرياض, الطبعة األكىل,  –مقالة التعطيل كا١بعد بن درىم, تأليف د. ٧بمد بن خليفة التميمي, أضواء السلف  (ُ)

 (.َْـ. )ص ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ
 ارم,اٌَّلى شرح القواعد ا٤بثلى يف صفات اهلل كأ٠بائو ا٢بيسُب للعالمة ٧بمد بن صاحل العثيمْب, تأليف كاملة كو  (ِ)

. )ص   (.ْٔدار ابن حـز
: من (ىػ ِّٓ - ُّٓ) ٧بمد بن ٧بمد بن ا٥بذيل بن عبد اهلل بن مكحوؿ العبدل, موىل عبد القيس, أبو ا٥بذيل العالؼ (ّ)

 (.ُُّ/ٕ)األعالـ للزركلي:  بصره يف آخر عمره, كتويف بسامرا. كفٌ , كلد يف البصرة كاشتهر بعلم الكالـ, أئمة ا٤بعتزلة
اإلسالميْب كاختالؼ ا٤بصٌلْب, لإلماـ أيب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل األشعرم, ٙبقيق ىلموت ريَب, دار إحياء  مقاالت (ْ)

 (.ْٖٓبّبكت, الطبعة الثالثة. )ص  –الَباث العريب 
الفتاكل الكربل, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢برٌاين, ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد  (ٓ)
 (.َْٖ/ٔـ. )ُٕٖٗ -ىػ َُْٖبّبكت, الطبعة األكىل,  –لقادر عطا, دار الكتب العلمية ا
 (.َِْاألربعوف حديثنا: )ص  (ٔ)
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كىذا الكبلـ أصمو مستٌمد مف كحي أصحاب االتحاد ككحدة الكجكد، كييظير لنا شيخ 
اّتحاد حييية األمر فييكؿ: "كقد رأيت أٌنو يمـز مىٍف قاؿ باتحاد معنى الكبلـ  اإلسبلـ ابف تيمية 

كىذا يعكد إلى قكؿ اليائميف بأٌف الكجكد  ،الصفات كّميا ثّم رفعيا بالكمية وجعميا نفس الذات
 .(ُ)كاحد"

ا  –كالخميني  اقتبس شيئنا مف مذىب األشاعرة في الصفات، فيرل أٌف ىناؾ صفات  –أيضن
ليا اإلحاطة عمى غيرىا مف الصفات، كىي الصفات السبعة التي يثبتيا األشاعرة، فييكؿ: "إٌف مف 

 .(ِ)سائر الصفات كاألئمة السبعة"الصفات اإلليية ما ليا الحيطة التامة عمى 

كييكؿ: "اليدرة مف أميات الصفات اإلليية، كمف األئمة السبعة التي ىي الحياة كالعمـ 
 .(ّ)كاإلرادة كاليدرة كالسمع كالبصر كالتكمـ"

إٌف ىذا الخمط الكبير في عييدة الخميني في األسماء كالصفات يبٌيف مدل خطكرة مذىبو 
فية الخميني لؤلشاعرة في الصفات السبعة ال يعني أٌنو عمى مذىبيـ، بؿ ، كمكافي تكحيد اهلل 

الذم تبٌيف مٌما سبؽ أٌف الخميني جيميٌّ في األسماء كالصفات، كقد سمؾ مسمؾ المعتزلة في إثبات 
أسماء الصفات ال حيييتيا، ككذلؾ الصفات السبعة فيي يثبت أسماءىا ال حيييتيا كمعانييا، 

 ي المطمب ثاني مف ىذا المبحث بإذف اهلل تعالى.كسيأتي بياف ذلؾ ف

إضافة لما  –ويمكن إجمال الرّد عمى الخميني فيما ذىب إليو في األسماء والصفات 
 من عّدة وجوه, منيا: -ُذكر

كحده، سٌمى اهلل بيا نفسو، كسٌماه  : ثبت بالدليؿ اليطعي أٌف األسماء الحيسنى هلل األول

 كقاؿ تعالى: [. َُٖاألعراؼ: ] چڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ . ييكؿ تعالى: بيا نبٌيو 

 كقاؿ تعالى: [. َُُاإلسراء: ] چ  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ

ۉ  ې  ې  ې   چ  كقاؿ تعالى: [. ٖطو: ] چہ  ھ   ھ    ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہچ

 [.ِْالحشر: ] چ   ەئى   ائ   ائ  ىې

                                 
 (.ُِْ/ِدرء تعارض العقل كالنقل: ) (ُ)
 (.ُِشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
 (.َُٖا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
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ًتٍسًعيفى اٍسمنا ًإف  ًلم وً : "كقاؿ رسكؿ اهلل  ؿى  ،ًتٍسعىةن كى اىىا دىخى ٍف أىٍحصى ًمائىةن ًإال  كىاًحدنا مى
ن ةى   .(ُ)"اٍلجى

ٍبًدؾى : "كقاؿ رسكؿ اهلل  ٍبديؾى كىاٍبفي عى زىفه الم ييـ  ًإنٍّي عى ٌـّ كىحى ابىوي ىى ٍبده قىطُّ ًإذىا أىصى ا قىاؿى عى مى
ًتؾى نىاًصيىًتي ًبيىًدؾى مىاضو ًفي   اؤيؾى أىٍسأىليؾى ًبكيؿٍّ اٍسـو ىيكى لىؾى سىم ٍيتى ًبًو  كىاٍبفي أىمى ٍكميؾى عىٍدؿه ًفي  قىضى حي

ٍمًيؾى أىٍك اٍستىٍأثىٍرتى ًبًو ًفي ًعٍمـً اٍلغىٍيًب  دنا ًمٍف خى م ٍمتىوي أىحى ٍلتىوي ًفي ًكتىاًبؾى أىٍك عى ًعٍندىؾى أىٍف تىٍجعىؿى نىٍفسىؾى أىٍك أىٍنزى
ًبيعى قىمٍ  ؿ  ىىم وي كىأىٍبدىلىوي مىكىافى اٍلييٍرآفى رى ذىىىابى ىىمٍّي ًإال  أىٍذىىبى الم وي عىز  كىجى ٍزًني كى ءى حي ٍدًرم كىًجبلى نيكرى صى ًبي كى

ا ٍزًنًو فىرىحن  .(ِ)"حي

، كمف نفى ىذه األسماء أك أنكرىا دٌلت النصكص عمى ثبكت األسماء الحيسنى هلل 
 .خالؼى صريح النصكص كاعترض اليرآف كالسنة

بيا نفسو ككصفو بيا  الصفات العيمى، كصؼ اهلل  : ثبت بالدليؿ الياطع أٌف هلل الثاني

كقاؿ تعالى: [. َٔالنحؿ: ] چڱ  ڱ  ں  ڱڳ  ڳ  ڱچ . قاؿ تعالى: نبٌيو 

: ] چڇ   ڇ        ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  .[ِٕالرـك

اإلماـ كييكؿ  .(ّ)"عمىالوصف األ: "كهلل المثؿ األعمى: أم ييكؿ اإلماـ اليرطبي 

: "كهلل المثؿ األعمى: كىك كؿ صفة كماؿ ككؿ كماؿ في الكجكد فاهلل أحٌؽ بو مف السعدم 
ا بكجو"  .(ْ)غير أف يستمـز ذلؾ نيصن

مىى سىًري ةو  أىف  الن ًبي    عىٍف عىاًئشىةى ك  اًبًو ًفي  ،بىعىثى رىجيبلن عى كىافى يىٍيرىأي أًلىٍصحى كى
ـٍ فى  ًتًي بلى ده صى ـي ًبييٍؿ ىيكى الم وي أىحى كا ذىًلؾى ًلمن ًبيٍّ  ،يىٍخًت عيكا ذىكىري سىميكهي أًلىمٍّ شىٍيءو يىٍصنىعي " :فىيىاؿى  ،فىمىم ا رىجى

كهي أىف  الم وى أىٍخًبري : "فىيىاؿى الن ًبيُّ  .كىأىنىا أيًحبُّ أىٍف أىٍقرىأى ًبيىا أِلَنََّيا ِصَفُة الرَّْحَمنِ  :فىسىأىليكهي فىيىاؿى  ."ذىًلؾى 

                                 
(, كمسلم, كتاب الذكر ُٖٗ/ّكالثنيا يف اإلقرار: ) أخرجو البخارم, كتاب الشركط, باب ما ٯبوز من االشَباط (ُ)

 (.َِّٔ/ْكالدعاء كالتوبة كاالستغفار, باب يف أ٠باء اهلل تعاىل كفضل من أحصاىا: )
( كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث ُٗٔ/َُ(, كالطرباين يف الكبّب: )ُّْ/ٕأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ِ)

 (.ُٖٗ/ُالصحيحة: )
 (.ُُٗ/َُ: )يبتفسّب القرط (ّ)
 (.ِْْ/ُتيسّب الكرًن الرٞبن: ) (ْ)
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كىك قكؿ  هلل صفة نّ أثبت أفي حديث الباب حجة لمف : "قاؿ اإلماـ ابف حجر  .(ُ)"ييًحبُّوي 

 .(ِ)"الجميكر

: ال يمـز مف إثبات األسماء كالصفات التمثيؿ كال التجسيـ، فالمعطمة نفكا األسماء الثالث
كقعكا في التجسيـ ابتداءن فأٌدل بيـ إلى كالصفات فرارنا مف التمثيؿ كالتجسيـ، كالحييية أٌف ىؤالء 

التعطيؿ، كصدؽ مف قاؿ مف أىؿ العمـ: "كٌؿ معطؿ مشٌبو كال يستييـ لو التعطيؿ إال بعد 
 . ييكؿ د. محمد التميمي تحت عنكاف )بياف جمع المعطمة بيف التعطيؿ كالتمثيؿ(: (ّ)التشبيو"

، ثـ  كصفاتو إال ما ىك البلئؽ بالمخمكؽأسماء اهلل يـ لـ يفيمكا مفٍ فإنٌ  تمثيل المعطمة:أما "
فيذا تشبيو كتمثيؿ منيـ لممفيكـ مف أسمائو كصفاتو، بالمفيكـ مف ، شرعكا في نفي تمؾ المفيكمات

 . خميو كصفاتيـ أسماء

سماء كالصفات البلئية بو : في نفييـ لما يستحيو اهلل تعالى مف األوتعطيل المعطمة
كامتاز أىؿ التعطيؿ عف ، مثيؿ: مثمكا أكالن، كعطمكا آخرناؿ كالتكبذلؾ جمعكا بيف التعطي، سبحانو

 .(ْ)"أىؿ التمثيؿ بنفييـ المعاني الصحيحة لمصفات

كالعيؿ ال يمـز كقكع التماثؿ بتشابو األسماء، ييكؿ فضيمة الشيخ محمد األميف الشنييطي 
 حيؿ عيبلن أفٍ كاعممكا أٌف رٌب السمكات كاألرض يست: " -صاحب كتاب أضكاء البياف  – 

فإٌف اهلل  ،ذلؾ مستحيؿ عيبلن  كؿٌ  ،ر أك يمزمو كحاؿ أك يؤدم إلى نيصصؼ نفسو بما يمزمو محذك يى 
ال يصؼ نفسو إاٌل بكصؼ بالغ مف الشرؼ كالعمك كالكماؿ ما ييطع جميع عبلئؽ أكىاـ المشابية 

 چٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿچ بينو كبيف صفات المخمكقيف عمى حد قكلو: 

 .(ٓ)"[ُُالشكرل: ]

                                 
(, كمسلم,  ُُٓ/ٗ: )أمتو إىل توحيد اهلل  أخرجو البخارم, كتاب التوحيد, باب ما جاء يف دعاء النيب  (ُ)

 (.ٕٓٓ/ُكتاب صالة ا٤بسافرين كقصرىا, باب فضل قراءة قل ىو اهلل أحد: )
 (.ّٔٓ/ُّفتح البارم شرح صحيح البخارم: ) (ِ)
 (.ِْْ/ُالصواعق ا٤برسلة البن القٌيم: ) (ّ)
 (.ٕٔمعتقد أىل السنة كا١بماعة يف توحيد األ٠باء كالصفات: )ص  (ْ)
, تأليف ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار ا١بكِب الشنقيطي, الناشر ا١بامعة اإلسالمية  (ٓ) األ٠باء كالصفات نقالن كعقالن

 (.ِْـ. )ص ُّٕٗ -ىػ ُّّٗبا٤بدينة ا٤بنورة, العدد الرابع, 
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ذاتنا ال  : اليكؿ في األسماء كالصفات كاليكؿ في الذات، فكما أثبت ىؤالء هلل الرابع
أسماء كصفات ال تماثؿ أسماء كأكصاؼ  تماثؿ ذكات المخمكقات، كجب عمييـ أٍف ييثبتكا هلل 

 المخمكقات.

  اهلل فٌ إف :تكاليكؿ في الذا الصفات فياليكؿ : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ذا كاف لو ذات حييية ال تماثؿ الذكات إف ،ال في ذاتو كال في صفاتو كال في أفعالو ،ليس كمثمو شيء

 .(ُ)الذكات"فالذات متصفة بصفات حييية ال تماثؿ سائر 

الصفات كالذات مف  تعممكا أفٌ  أفٍ : "كييكؿ فضيمة الشيخ محمد األميف الشنييطي 
يمافنا نثفكما أنٌ  ،باب كاحد  ،ال إثبات كيفية مكيفة محددة ،بت ذات اهلل جؿ كعبل إثبات كجكد كا 

يماف ككجكد  .(ِ)"ال إثبات كيفية كتحديد ،فكذلؾ نثبت ليذه الذات الكريمة الميدسة صفات إثبات كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ّْالرسالة التدمرية: )ص  (ُ)
الكويت, الطبعة  –آيات األ٠باء كالصفات, للشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي, ٙبقيق عطية ٧بمد سامل, الدار السلفية  (ِ)

 (.ّٖىػ. )ص َُْْالرابعة, 
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 المطمب الثاني

 عقيدة الخميني في بعض صفات اهلل 

كاف لو أثر كبير في تعطيمو صفات    إٌف مذىب الخميني في تكحيد األسماء كالصفات،
سمؾ مسمؾ الجيمية كالمعتزلة في تعطيؿ  –كما سبؽ  –عمى كجو التفصيؿ، فالخميني  اهلل 

عمى أربع درجات في تعطيؿ األسماء كالصفات، كقد  –كما سبؽ  -أسماء اهلل كصفاتو، كالجيمية 
يتناسب قكلو في تكحيد األسماء  اختار الخميني منيـ أصحابى عييدة االتحاد ككحدة الكجكد؛ كي

 سكاء في ألكىيتو أك في ربكبيتو. كالصفات مع مذىبو في تكحيد اهلل 

، كبياف مكقؼ الخميني منيما، كنياشو فييا كفيما يمي ذكر صفتيف مف صفات اهلل 
 باألدلة كالبراىيف.

 الصفة األولى: صفة االستواء.

في حد زعمو  –، فإٍف لـ يتيبؿ العيؿ هلل يرل الخميني أٌف العيؿ ىك الحكـ عمى صفات ا
كالعمكـ العيمية التي تكافؽ ظاىر نصكص الصفات لـز أٍف تيصرىؼ إلى معافو أخرل، فييكؿ: " –

التفاسير التي مف ىذا اليبيؿ  المكازيف البرىانية كباآليات األخبلقية التي فييا لمعيؿ دخؿ، ألفٌ 
رات العيمية الكاضحة، فإذا كاف ظاىر الكبلـ عمى خبلفيا مطابية لمبرىاف المتيف العيمي أك االعتبا

ڈ     ژ  چ  [. ِِالفجر: ] چى  ائچ  صرؼ الكبلـ مف ظاىره، مثبلن في كريمةً يي  فالبلـز أفٍ 

 .(ُ)"[ٓطو: ] چژ  ڑ

مف النصكص،  إٌف الخميني جعؿ العيؿ حكمنا عمى خاليو!! كلـ ييعًط أٌم قيمة لمراد اهلل 
؟! كما ىك الميزاف في التكصؿ إلى بكبلـ ال يكافؽ ظاىره مراد اهلل  بنا اهلل كىؿ ييعيؿ أف يخاط

أخفى مراده كأظير خبلفو لمناس،  –بنظرىـ  - ؟! فإٍف كاف اهلل المراد الحيييي مف كبلـ اهلل 
كقد سبؽ نياش عف قكليـ عمكًّا كبيرنا،  فيؿ العيؿ المخمكؽ سيتكصؿ إلى ىذا المراد؟! تعالى اهلل 

 ىذه اليضية بالتفصيؿ في المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ.

إٌف الخميني صٌرح في كبلمو السابؽ بكجكب صرؼ اآليات التي ال يكافؽ ظاىرىا العيؿ 

                                 
 (.ْٗالقرآف الثقل األكرب: )ص  (ُ)
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عف معانييا إلى معافو أخرل، كمف اآليات التي ذكرىا آية )صفة االستكاء(، فما حييية االستكاء 
 عند الخميني، كعمى ماذا حمؿ معناىا؟

ـٌ فييا خمؽ السمكات كاألرض، كانتيى بو األمر إلى ييك  ؿ الخميني: "ىذه األياـ الستة التي ت
.. عرش استكاء  غاية االستيالء واالستواء والقيارية لمحّق المتعاليعرش اهلل الرحمف الذم ىك 

 .(ُ)الحٌؽ الظاىر بالياىرية التامة كالممكية"

يير كالممؾ، كىذا ىك مذىب الجيمية كالمعتزلة االستكاء عند الخميني بمعنى: االستيبلء كال
كقد قاؿ قائمكف مف المعتزلة كالجيمية : "كالخكارج، ييكؿ اإلماـ أبك الحسف األشعرم 

و استكلى كممؾ أنٌ  .[ٓطو: ] چڈ     ژ  ژ  ڑچ : معنى قكؿ اهلل تعالى حركرية: إفٌ كال

 .(ِ)"كقير

ة اإلمامية عمى تفسير االستكاء كعمى ىذا سار اإلماميكف، فيد أطبؽ عمماء الشيع
، كأقٌر بذلؾ كبارىـ فييكؿ المجمسي: "أكثر المفسريف فٌسركا االستكاء بمعنى (ّ)باالستيبلء

 .(ْ)االستيبلء"

 والرّد عمى ىذا الكالم الباطل يكون من وجوٍه عديدة, منيا:

إساءة أدب مع  : تفسير االستكاء باالستيبلء، ال يتفؽ مع لغة العرب، كما كفيواألولالوجو 
 ككصفو بما ال يميؽ بجبللو. اهلل 

ًكمى عف جماعة مف أىؿ المغة أٌنيـ قالكا: ال يجكز ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  : "ري
استكل بمعنى استكلى، إال في حٌؽ مف كاف عاجزنا ثـٌ ظير، كاهلل سبحانو ال ييعجزه شيءه، كالعرش 

، فامتنع أٍف يككف ب  .(ٓ)معنى استكلى"ال ييغالبيو في حاؿو

                                 
 (.َْٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
أصوؿ الديانة, لإلماـ أيب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن أيب بشر األشعرم, ٙبقيق د. فوقية حسْب ٧بمود, اإلبانة عن  (ِ)

 (.َُٖىػ. )ص ُّٕٗالقاىرة, الطبعة األكىل,  –دار األنصار 
 (.ِْٔ/ّ(, كتفسّب ٦بمع البياف للطربسي: )ّٔٗ/ِالتبياف يف تفسّب القرآف للطوسي: ) -مثالن  –انظر  (ّ)
 (.َْ/ِعقوؿ: )مرآة ال (ْ)
 (.ُْٔ/٦ٓبموع الفتاكل: ) (ٓ)
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كقاؿ اليسطبلني في شرحو لصحيح البخارم: "كقاؿ المعتزلة: معناه االستيبلء، كريٌد بأٌنو 
تعالى لـ يزؿ قاىرنا غالبنا مستكينا"

(ُ). 

ـى النحكم  ڈ     ژ  ژ  چ  :ما معنى قكؿ اهلل : (ِ)ابف األعرابيكقد سأؿ رجؿه اإلما

ه، فياؿ : يا أبا عبد اهلل ليس ىذا معنا "،بر ىك عمى عرشو كما أخ": ؟ فياؿ[ٓطو: ] چڑ

الشيء إال أف يككف لو  : استكلى عمىاسكت ما أنت كىذا؟ ال يياؿ"إنما معناه استكلى، قاؿ: 
: أال لمثمؾ أك مف أنت سابيو سبؽ الجكاد مضاد، فإذا غمب أحدىما قيؿ استكلى، أما سمعت النابغة

 .(ّ)"إذا استكلى عمى األمد

االستكاء عمى العرش  : لك كاف معنى االستكاء: االستيبلء، لىمىا خٌص اهلل الوجو الثاني
 لو ممؾ كٌؿ شيء كقاىر كٌؿ شيء. دكف غيره مف المخمكقات، فاهلل 

كلك كاف ىذا كما ذكركه كاف ال فرؽ بيف العرش : "ييكؿ اإلماـ أبك الحسف األشعرم 
كاألرض هلل سبحانو قادر عمييا كعمى  ،اهلل تعالى قادر عمى كؿ شيء ألفٌ  ؛كاألرض السابعة

كىك تعالى  ،ا عمى العرش بمعنى االستيبلءفمك كاف اهلل مستكين  ،ما في العالـ كعمى كؿٌ  ،الحشكش
ض كعمى السماء كعمى الحشكش ا عمى العرش كعمى األر لكاف مستكين  ،ياعمى األشياء كمٌ  مستكو 
يا لـ يجز عند أحد ا عمى األشياء كمٌ ذا كاف قادرن كا   ،و قادر عمى األشياء مستكؿ عميياألنٌ  ؛ارذكاألق

 ،اا كبيرن تعالى اهلل عف ذلؾ عمكًّ  ،اهلل تعالى مستك عمى الحشكش كاألخمية ييكؿ إفٌ  مف المسمميف أفٍ 
يككف  ككجب أفٍ  ،يايككف االستكاء عمى العرش االستيبلء الذم ىك عاـ في األشياء كمٌ  لـ يجز أفٍ 

                                 
إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم, لإلماـ شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر بن عبد ا٤بلك  (ُ)

ىػ. ُِّّمصر, الطبعة السابعة,  –القسطالين القتييب ا٤بصرم, ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي, ا٤بطبعة الكربل األمّبية 
(َُ/ُّٗ.) 
 ,: مؤرخ من علماء ا٢بديثق( َّْ –ق  ِْٔ) أٞبد بن ٧بمد بن زياد بن بشر بن درىم, أبو سعيد ابن األعرايب (ِ)

 (َِٖ/ُ)األعالـ للزركلي: ٗبكة. كتويف  ,كانتقل إىل ا٢بجاز فكاف شيخ ا٢بـر ا٤بكي ,من أىل البصرة
اع الصحابة كالتابعْب ًمن بعدىم, لإلماـ ا٢بافظ أيب القاسم شرح اعتقاد أىل السنة كا١بماعة من الكتاب كالسنة كإٝب (ّ)

(. ّٗٗ/ُالرياض. ) –ىبة اهلل بن ا٢بسن بن منصور الطربم الاللكائي, ٙبقيق د. أٞبد بن مسعود بن ٞبداف, دار طيبة 
الطبعة األكىل, الكويت,  –كإثبات صفة العلو, لإلماـ أيب ٧بمد عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي, الدار السلفية 

(. كالعلو للعلي الغفار, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب, ٙبقيق أيب َُِىػ. )ص َُْٔ
 (.ُُٖـ. )ص ُٓٗٗالرياض, الطبعة األكىل,  –٧بمد أشرؼ بن عبد ا٤بقصود, مكتبة أضواء السلف 
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 .(ُ)"يادكف األشياء كمٌ  معنى االستكاء يختص بالعرش

أكلى  و لك كاف ذلؾ لما كاف العرشكىذا فاسد ألنٌ : "كييكؿ اإلماـ ابف حزـو 
و تعالى ألنٌ  ؛نيكؿ الرحمف عمى األرض استكل كلجاز لنا أفٍ  ،ستيبلء عميو مف سائر المخمكقاتباال

جردة ببل دليؿ فصار ىذا اليكؿ دعكل م ،كىذا ال ييكلو أحد ،ما خمؽ عمييا كعمى كؿٌ  مستكؿو 
 .(ِ)"فسيط

 : اليكؿ الحٌؽ في صفة االستكاء.الوجو الثالث

اًىده  ،اْرَتَفعَ  :[ِٗ: البيرة] چۅ  ۉ  ۉ       ېچ  :اٍلعىاًليىةً  يأىبي  جاء في األثر عف قىاؿى ميجى كى

مىى اٍلعىٍرشً  َعاَل  چ ۉ چ عى
(ّ). 

  .[ْدة: السج] چچ   چ  چ  چچ عف الربيع بف أنس:  كركل اإلماـ الطبرم 

 .(ْ)"إلى السماء ارتفع"ييكؿ: 

 ارتفع: أم وأكثر مفسري السمفقاؿ ابف عباس في تفسيره:  كذكر اإلماـ البغكم 
 .(ٓ)إلى السماء

سمعت غير كاحد مف المفسريف ييكلكف: كركل البلكائي عف بشر بف عمر أٌنو قاؿ: 

 .(ٔ)ارتفع: استوىعمى العرش : قاؿ چڈ     ژ  ژ  ڑچ

عند أىؿ السنة كالجماعة بمعنى: العمٌك كاالرتفاع، كىذا ال يتعارض مع العيؿ، فاالستكاء 

ڈ     ژ  ژ  چ يا أبا عبد اهلل : كال ييمًزـ التشبيو كالتجسيـ، سئؿ اإلماـ مالؾ بف أنس 

                                 
 (.َُٖاإلبانة: )ص  (ُ)
 –ء كالنحل, لإلماـ أيب ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم, مكتبة ا٣با٪بي الفصل يف ا٤بلل كاألىوا (ِ)

 (.ٕٗ/ِالقاىرة. )
 (.ُِْ/ٗأخرجو البخارم, كتاب التوحيد, باب ككاف عرشو على ا٤باء: ) (ّ)
 (.ِْٗ/ُتفسّب الطربم: ) (ْ)
 (. ٖٕ/ُمعامل التنزيل للبغوم: ) (ٓ)
 (.ّٕٗ/١ُبماعة: )شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كا (ٔ)
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بله عى و كى التً يى مى  فٍ ده مً جٍ يء ككى شً  فٍ مً  دى جى ا كى فما رأينا مالكن  : -م الراك  – قاؿ ؟كيؼ استكل چڑ

 :فياؿ ،الؾمى  فٍ عى  مى رٍّ سي  ـ  ثي  :قاؿ .و فيوبً  ري أمي ا ننتظر ما يى نى عمٍ جى كى  ،رؽطٍ كأى  -أم: العىرىؽ  - اءضى حٍ ر  ال
نٍّ  ،ةه عى دٍ بً  وي نٍ عى  اؿي ؤى السُّ كى  ،به اجً كى  وً بً  افي مى اإليٍ كى  ،ولٍ يُ جْ مَ  رُ يْ غَ  وُ نْ مِ  اءُ وَ تِ االسْ وَ  ،كؿو يي عٍ مى  ري يٍ غى  ؼي يٍ الكى " ي كا 
ى  "جرً خٍ أي فى  وً بً  رى مى أى  ـ   ثي االًّ ضى  كفى كى تى  فٍ أى  اؼي خى ألى

(ُ). 

، ييكؿ اإلماـ البغكم فأىؿ السنة يثبتكف االستكاء بمعناه، كييفٌكضكف كيفيتو إلى اهلل 
ا أىؿ السنة فييكلكف: االستكاء عمى العرش صفة هلل تعالى، ببل كيؼ، يجب عمى كأمٌ : "

 .(ِ)"الرجؿ اإليماف بو

كمراد السمؼ بيكليـ ببل كيؼ ىك معيبنا عمى قكؿ البغكم: "  ييكؿ اإلماـ ابف اليٌيـ
 ،يـ ىـ الذيف يثبتكف كيفية تخالؼ الحيييةفإنٌ  ،و التكييؼ الذم يزعمو أىؿ التأكيؿفإنٌ  ،نفي التأكيؿ

ثبات التكييؼ بالتأكيؿ ،نفي الحييية :فييعكف في ثبلثة محاذير كتعطيؿ الرب تعالى عف صفتو  ،كا 
كييكؿ كيفية  ،ؼ ما أثبتو اهلل تعالى لنفسويٌ كى ا أىؿ اإلثبات فميس أحد منيـ يي كأمٌ  ،والتي أثبتيا لنفس

نٌ  ،ا عميوحتى يككف قكؿ السمؼ ببل كيؼ ردًّ  ،كذا ككذا كا عمى أىؿ التأكيؿ الذم يتضمف ما ردٌ كا 
 .(ّ)"التحريؼ كالتعطيؿ تحريؼ المفظ كتعطيؿ معناه

 كاإلذعاف بأفٌ  ،إمرار ذلؾ عمى الظاىر اة فيفالسبلمة كالنج: "قاؿ اإلماـ الشككاني 
كال  ،كال قيؿ كال قاؿ ،مف دكف تكييؼ كال تكمؼ ،االستكاء كالككف عمى ما نطؽ بو الكتاب كالسنة

كال  ،فيك غير ميتد بالسمؼ ،فمف جاكز ىذا الميدار بإفراط أك تفريط ،قصكر في شيء مف المياؿ
 .(ْ)"كال سالؾ في طريؽ السبلمة كاالستيامة ،كال معتصـ عف الخطأ ،كاقؼ في طريؽ النجاة

                                 
الرد على ا١بهمية, لإلماـ أيب سعيد عثماف بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي, ٙبقيق بدر بن عبد اهلل البدر, دار  (ُ)

(. كحلية األكلياء كطبقات األصفياء, أليب نعيم أٞبد بن عبد ٔٔـ. )ص ُٓٗٗالكويت, الطبعة الثانية,  –ابن األثّب 
 (.ِّٓ/ٔـ. )ُْٕٗ -ىػ ُّْٗمصر,  –عادة اهلل األصبهاين, دار الس

 (.ِّٓ/ّمعامل التنزيل: ) (ِ)
اجتماع ا١بيوش اإلسالمية على غزك ا٤بعطلة كا١بهمية, لإلماـ أيب عبد اهلل مشس الدين ٧بمد بن أيب بكر الشهّب بابن  (ّ)

 .(ُِِـ. )ص ُْٖٗ -ىػ َُْْبّبكت, الطبعة األكىل,  –قٌيم ا١بوزية, دار الكتب العلمية 
بّبكت, الطبعة  –التحف يف مذاىب السلف, لإلماـ ٧بمد بن علي الشوكاين, ٙبقيق طارؽ السعود, دار ا٥بجرة  (ْ)

 (.ٕٕـ. )ص ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالثانية, 
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 الصفة الثانية: صفة الكالم.

ا عمى قكؿ المعتزلة  تذبذب الخميني في صفة الكبلـ هلل  كثيرنا، فتارة تجده معترضن
كاألشاعرة فيما ذىبكا إليو في الكبلـ اإلليي، كتارة تجده ميررنا مذىبىيـ مف خبلؿ استعماؿ عباراتيـ، 

التنييب يمكف اليكؿ بأٌف الخميني خالؼ المعتزلة كاألشاعرة ظاىرنا ككافييـ باطننا، ك كبعد البحث 
 .ليي ىي عيف عييدة الفرؽ الكبلميةفعييدتو في الكبلـ اإل

 ،ال يمكف إثبات التكمـ لو تعالى بما ذكره المعتزلة كتبعة بعض اإلماميةييكؿ الخميني: "
 يلحمكلاليياـ ا فإفٌ  ،ات عمى ذاتو كمنيا الكبلـ باطؿما ذىبت إليو األشاعرة مف قياـ صف كما أفٌ 

 .(ُ)"مستمـز لميكة كالنيص كالتركيب

الظاىر مف الكبلـ السابؽ أٌف الخميني عمى خبلؼ مع المعتزلة كاألشاعرة في قضية كبلـ 
ر ، مع اعترافو أٌف ىناؾ مف اإلمامية مف قاؿ بيكؿ المعتزلة، كلكٌنو بعد اعتراضو مباشرة يير اهلل 

حتى في مرتبة  ،و تعالى متكمـ بكجو آخرنعـ إنٌ بعض ما ذىبكا إليو عمى غير طرييتيـ، فييكؿ: "
لكف  ،طمق عمى ذلك الكالم النفسي ال مشاحة فيوولو أُ  ،يعرفو الراسخكف في الحكمة ،ذاتو

 كأفياـ أصحاب الكبلـ مف المعتزلة كاألشاعرة بعيدة عف طكر ىذا الكبلـ ،األشعرم ال يستشعره
 .(ِ)"عراض عنو أولىواإل

، كىك عيف مذىب الكبلبية فالخميني يرل جكاز إطبلؽ الكبلـ النفسي عمى كبلـ اهلل 
ـٌ تكصؿ الخميني إلى التكقؼ في المسألة كلـ يظير رأيو فييا.  كاألشاعرة كما سيأتي، ث

 لكٌف الخميني عممينا كاف بيف مذىبيف في حييية الكبلـ اإلليي، فيد جمع بيف مذىب
 الجيمية كالمعتزلة مف جية كبيف مذىب الكبلبية كاألشاعرة مف جية أخرل.

أٌما عف تكجيو إلى مذىب الجيمية كالمعتزلة، فييكؿ: "ىذا الكتاب الذم ظير في كسكة 
العبارات كاأللفاظ ىك صكرة التجميات الذاتية في مرتبة الذات، كعيف التجمي الفعمي في مرتبة 

 .(ّ)"إنما كالمو فعموؤمنيف: "الفعؿ، كما قاؿ أمير الم

                                 
 (.ٓالطلب كاإلرادة: )ص  (ُ)
 (.ٓا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ُّٖ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ّ)
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 -ييصد عميًّا –كيكٌضح الخميني مفيكـ قكلو )كبلمو فعمو( فييكؿ ميررنا: "كعنو عميو السبلـ 
ّنما كالمو سبحانو فعموإٌنما ييكؿ لما أراد ككنو كف فيككف  . (ُ)"ال بصوت ُيقرع وال بنداء ُيسمع وا 

بال )إٌنما كبلمو فعمو( كالفعؿ جمكة ذات الفاعؿ كيشرح قكؿ )كبلمو فعمو( فييكؿ: "كفي نيج الببلغة 
 .(ِ)"كالم منو

 مّما سبق في أمرين: يتمخص موقف الخميني من صفة الكالم هلل 

 ببل صكت ييسمىع. : زعمو أٌف كبلـ اهلل الثانيىك فعمو.  : زعمو أٌف كبلـ اهلل األول

كالمعتزلة، ييكؿ اإلماـ  : فيك عييدة الجيميةىو فعمو أّما اعتقاده بأّن كالم اهلل 
ا مف اهلل تعالى لـ يخمؽ شيئن  ا زعـ أفٌ مٌ و لى نٌ أ - (ّ)معمر بف عٌباد السُّممي – مف فضائحوالبغدادم: "

لزمو عمى ىذه البدعة  ،زلية كما أنكرىا سائر المعتزلةنكر مع ذلؾ صفات هلل تعالى األأك  ،عراضاأل
كبلمو صفة لو أزلية كما قاؿ أىؿ السنة  ييكؿ إفٌ  ذ لـ يمكنو أفٍ إ ،ال يككف هلل تعالى كبلـ أفٍ 

كما قالو سائر  (كالمو فعمو) يقول إنّ  ولم يمكنو أنْ  ،زليةأالى صفة و ال يثبت هلل تعألنٌ  ؛كالجماعة
 .(ْ)"اضر عا مف األاهلل سبحانو عنده لـ يفعؿ شيئن  ألفٌ  ؛المعتزلة

لمعتزلة )كبلمو فعمو(: "أٌف فالخميني قرر مذىب المعتزلة في ذلؾ، كالميصكد مف قكؿ ا
مىيىو" كبلـ اهلل ىك فعؿ الكبلـ في غيره أم خى

(ٓ). 

كىذا ىك مذىب اإلمامية قاطبة، كقد أقٌر بذلؾ عممائيـ، ييكؿ الحمي )اإلمامي(: "قاؿ أىؿ 
الحٌؽ: إٌنو متكمـ بمعنى أٌنو فىعىؿ الكبلـ الذم ىك الحركؼ كاألصكات، كأٌف ذلؾ الكبلـ محدث 

                                 
 (.ٕٓشرح دعاء السحر: )ص  (ُ)
 (.ُِْ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ِ)
,  اسكن بغداد, ككاف أعظم القدرية غلوًّ  ,أىل البصرةمن  ,معتزيل من الغالةىػ(: ُِٓمعمر بن عبٌاد الس لمي )ت  (ّ)

( ك )األعالـ ُّٔ)الفرؽ بْب الفرؽ: ص   .ضائحو على األعداد كثّبة األمداد, كذنبنا للقدرية, كفرأسنا للملحدةكاف 
 (.ِِٕ/ٕي: للزركل

 (.ُّٕالفرؽ بْب الفرؽ: )ص  (ْ)
الرسالة الواضحة, تصنيف اإلماـ األكحد عبد الوىاب بن عبد الواحد بن ٧بمد بن ا٢بنبلي, دراسة كٙبقيق كتعليق علي  (ٓ)

 (.ِّٖىػ. )ص ُُْٕبن عبد العزيز بن علي الشبل, ٦بموعة التحف النفائس الدكلية للنشر كالتوزيع, 
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 .(ُ)مكؽ، بمعنى أٌنو فاعؿ لو"كمجعكؿ كمخ

و عندىـ عبارة ألنٌ  ؛كالمعتزلة اليرآف مخمكؽ لت الشيعةكييكؿ محسف األميف )اإلمامي(: "قا
أك رآىا في  ،بعد ما أليمو إياىا اهلل جبرائيؿ عمى رسكؿ اهلل عف األلفاظ كالحركؼ التي نزؿ بيا

 .(ِ)"المحفكظ أك غير ذلؾ المكح

مسائؿ الخبلؼ كىك كتاب )إمامي(: "كبالجممة فالظاىر أٌف  كجاء في كتاب اإلنصاؼ في
 .(ّ)عامة اإلمامية يكافيكف المعتزلة في الكبلـ اإلليي"

، كتبعيـ عمى ذلؾ الخميني عمميًّا كما سبؽ، كقد ىذا ىك مكقؼ اإلمامية مف كبلـ اهلل 
، كىذا تيٌية منيـ،  يمبس عمى البعض أٌف المعتزلة كاإلمامية يستعممكف صفة الكبلـ في حٌؽ اهلل

يد في الرٌد عمى مف أنكر الحرؼ كالصكت: "قكؿ الجيمية بجاء في رسالة السجزم إلى أىؿ ز 
مىيو في غيره، كليس ىك بمتكمـ عند الجيمية، بينما يطمؽ  كالمعتزلة كىك: أٌف كبلـ اهلل مخمكؽ خى

تكمـ عندىـ: أٌنو فعؿ الكبلـ كخميو في إذ معنى أٌنو م –لئبل ييشن ع عمييـ  –المعتزلة أٌنو متكمـ تيٌية 
 .(ْ)غيره، كىذا بعينو قكؿ الجيمية"

فيك مذىب الكيبٌلبية كتابعيـ األشاعرة عمى : بال صوت ُيسمع أّما اعتقاده بأّن كالم اهلل 
: "كليس مف طكائؼ المسمميف مف أنكر أٌف اهلل يتكمـ ذلؾ، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

كسئؿ شيخ اإلسبلـ عف نسبة إنكار الصكت كالحرؼ . (ٔ)كمف اتبعو" (ٓ)بكبٌل  ابف بصكت إال

                                 
صوؿ الدين, تأليف أبو القاسم جعفر بن ا٢بسن بن سعيد احملقق ا٢بلٌي, ٙبقيق رضا األستاذم, نشر ا٤بسلك يف أ (ُ)

مشهد/إيراف, طبع مؤسسة الطبع كالنشر يف اآلستانة الرضوية ا٤بقدسة, الطبعة األكىل,  –٦بمع البحوث اإلسالمية 
 (.ِٕىػ. )ص ُُْْ

 (.َُٖ/ُأعياف الشيعة: ) (ِ)
 http://shiaweb.org/books/alensaf_2/pa19.htmlا٣بالؼ, ٢بسْب معتوؽ, شبكة الشيعة العا٤بية: اإلنصاؼ يف مسائل  (ّ)
(ِ/ُّْ .) 
اهلل بن سعيد  رسالة السجزم إىل أىل زبيد يف الرٌد على من أنكر ا٢برؼ كالصوت, تأليف اإلماـ ا٢بافظ أيب نصر عبيد (ْ)

 (.ُِىػ. )ص ُُْْبن حامت الوايلي السٍّجزم, ٙبقيق كدارسة ٧بمد با كرًن با عبد اهلل, دار الراية, الطبعة األكىل, 
الرد صاحب التصانيف يف  :عبد اهلل بن سعيد بن كالب القطاف البصرم رأس ا٤بتكلمْب بالبصرة يف زمانو أبو ٧بمد (ٓ)

 (ُْٕ/ُُ. )سّب أعالـ النبالء: أخذ عنو الكالـ داكد الظاىرم, على ا٤بعتزلة, كرٗبا كافقهم
 (.َّْ/٦ُِبموع الفتاكل: ) (ٔ)

http://shiaweb.org/books/alensaf_2/pa19.html
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 : "كأٌما قكلو: كقكـ نحكا إلى أٌنو قديـ ال بصكت كال حرؼ، إال معنى قائـ بذات اهلل لؤلشاعرة فياؿ
، كلكف ىذا اليكؿ أٌكؿ مف  -ييصد نسبة اليكؿ إلى األشاعرة  – فيذا صحيح –كىـ األشعرية  –

 .(ُ)ـ عبد اهلل بف كبٌلب"قالو في اإلسبل

كيؤكد الخميني عمى مكافيتو لمكبلبية كاألشاعرة في بعض تكجياتيـ في الكبلـ اإلليي 
تيريره لعييدة )الكبلـ النفسي( الذم ابتدعكه، فييكؿ: "كحييية اليرآف الشريؼ قبؿ تنٌزلو إلى المنازؿ 

يائؽ العممية لمحضرة الكاحدية، كىك الخميية، كتطكره باألطكار الفعمية مف الشؤكف الذاتية، كالح
 .(ِ)في الحضرة األسمائية" الكالم النفسي الذي ىو مقارعة ذاتيةحييية 

طبلؽ لفظ )الكبلـ النفسي( عمى كبلـ اهلل  ىك مذىب الكبٌلبية كاألشعرية، جاء في  كا 
 معنى قائم بالنفس رسالة السٍّجزم إلى أىؿ زبيد: "قكؿ الكبلبية كاألشاعرة: كىك أٌف كبلـ اهلل تعالى

كاألشعرية أثبتت الكبلـ النفسي اليائـ . كقاؿ اإلماـ السفاريني: "(ّ)الـز لذاتو لزكـ الحياة كالعمـ .."

 .(ْ)"بذاتو تعالى

كبيذا ثبت أٌف الخميني تأثر بفكر الجيمية كالمعتزلة مف جانب، كبفكر الكبلبية كاألشعرية 
 مف جانب آخر.

 في ثالثة أمور: في صفة الكالم هلل ويمكن تمخيص مذىب الخميني 

 ىك فعمو، أم خميو، كىك مذىب الجيمية كالمعتزلة. : زعمو أٌف كبلـ اهلل األول

 مف غير صكت ييسمع، كىك مذىب الكبلبية كاألشعرية. : زعمو أٌف كبلـ اهلل الثاني

 األشعرية.قائـ بالنفس، فيك كبلـ نفسي، كىك مذىب الكبلبية ك  : زعمو أٌف كبلـ الثالث

 والرّد عمى ىذه المزاعم فيما يمي:

 ىك فعمو أم: خميو، باطؿ باألدلة، كمف ذلؾ: : اعتياد الخميني أٌف كبلـ اهلل أواًل 

                                 
 (.ُٖٕ/٦ُِبموع الفتاكل: ) (ُ)
 (.ِ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ِ)
 (.ُِرسالة السجزم: )ص  (ّ)
 (.ُٓٔ/ُلوامع األنوار البهية: ) (ْ)
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  :فيد فٌرؽ اهلل [. ْٓاألعراؼ: ] چں  ں  ڻ   ڻچ قكلو تعالى  ،بيف خميو كأمره

د احتج اإلماـ أحمد بيذه اآلية عمى كىما صفتاف مف صفاتو، أٌما الخمؽ ففعمو، كأٌما األمر فيكلو، كق
الجيمية كالمعتزلة، فياؿ ليـ: "فأمره كبلمو كاستطاعتو ليس بمخمكؽ، فبل تضربكا كتاب اهلل بعضو 

 .(ُ)ببعض، فيد نيينا عف ذلؾ"

  ٍف اٍبًف عىب اسو يىييكؿي  كىافى الن ًبيُّ  :قىاؿى   عى سىفى كىاٍلحيسىٍيفى كى ذي اٍلحى اكيمىا ًإف  أىبى " :ييعىكٍّ
اؽى  ٍسحى اًعيؿى كىاً  ذي ًبيىا ًإٍسمى ًمٍف كيؿٍّ عىٍيفو  َأُعوُذ ِبَكِمَماِت المَّوِ كىافى ييعىكٍّ الت ام ًة ًمٍف كيؿٍّ شىٍيطىافو كىىىام ةو كى

م ةو  ، كلك كانت كمماتو مخمكقة، لكانت . فاالستعاذة الكاردة في الحديث كانت بكممات اهلل (ِ)"الى

 باب ما كاف النبي : "ا؛ ألٌنيا استعاذة بمخمكؽ، قاؿ اإلماـ البخارم االستعاذة بيا شركن 
ال يستعاذ بالمخمكؽ كال بكبلـ العباد كالجف كاإلنس  :كقاؿ نعيـ ،ال بكبلـ غيره ،يستعيذ بكممات اهلل

 .(ّ)"كأف سكاه مخمكؽ وفي ىذا دليل أن كالم اهلل غير مخموق ،كالمبلئكة

 مف غير صكت ييسمع، فباطؿ باألدلة، كمف ذلؾ: كبلـ اهلل  : اعتياد الخميني أفٌ ثانًيا

  [. دٌلت اآلية ُّطو: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ : قاؿ اهلل تعالى لمكسى

باإللياـ لىمىا  ، كلك كاف أيليي الكحي في قمب مكسى سمع كبلـ اهلل  عمى أٌف مكسى 
يد ثبت في حديث الشفاعة الطكيؿ: ، فعمى غيره بتسميتو كميـ اهلل  كاف ىناؾ ميزة لمكسى 

ـي " ـٍ ًبميكسىى فىًإن وي كىًمي مىٍيكي لىًكٍف عى  .(ْ)"اهللً  كى

  :ٱ  ٻ   چكقاؿ تعالى: [. َُْالصافات: ] چپ  پ  پچ كقاؿ تعالى

حب  خب  مب  ىب   يب  جت  چ كقاؿ تعالى: [. ِٓمريـ: ] چٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  

                                 
م, ٙبقيق اإلبانة الكربل, لإلماـ أيب عبد اهلل عبيد  (ُ) م ا٤بعركؼ بابن بطة العيٍكربى اهلل بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٞبداف العيٍكربى

 (.ِّٓ/ٔىػ. )ُِْٔىػ إىل ُُْٓالرياض, الطبعة األكىل, من  –رضا معطي كآخرين, دار الراية 
 (.ُْٕ/ْصحيح البخارم: ) (ِ)
خارم, ٙبقيق د. عبد الرٞبن عمّبة, دار ا٤بعارؼ خلق أفعاؿ العباد, لإلماـ احملٌدث أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل الب (ّ)

 (.ٕٗ – ٔٗـ. )ص ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗالرياض,  –السعودية 
(, كصحيح مسلم, كتاب ُْٔ/ٗصحيح البخارم, كتاب التوحيد, باب كالـ الرٌب يـو القيامة مع األنبياء كغّبىم: ) (ْ)

 (.ُِٖ/ُاإلٲباف, باب أدىن أىل ا١بنة منزلة فيها: )
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ًجٍبًريؿى ًإف  الم وى ييًحبُّ  َناَدىا أىحىب  الم وي اٍلعىٍبدى ًإذى : "كقاؿ رسكؿ اهلل [. ِِاألعراؼ: ] چحت 

ننا فىأىٍحًبٍبوي  ننا فىأىًحبُّكهي  ،فىيينىاًدم ًجٍبًريؿي ًفي أىٍىًؿ الس مىاءً  ،فىييًحبُّوي ًجٍبًريؿي  ،فيبلى فىييًحبُّوي أىٍىؿي  ،ًإف  الم وى ييًحبُّ فيبلى

عي لىوي اٍليى  ،الس مىاءً  . ىذه اآليات كاألحاديث مٌما كردت فييا لفظ )النداء( (ُ)"بيكؿي ًفي اأٍلىٍرضً ثيـ  ييكضى

تدؿ عمى أٌنو كبلـ بصكت؛ فالنداء في لغة العرب ال يككف إال بالصكت. قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف 
: "النداء في لغة العرب ىك صكت رفيع، ال يطمىؽ النداء عمى ما ليس بصكت ال تيمية 

ذا كاف النداء مف الصكت، فالداٌؿ عمى النكع داٌؿ عمى الجنس بالضركرة" حيييةن كال مجازنا،  .(ِ)كا 

  َيُقوُل المَّوُ : "ثبت في السٌنة الصحيحة التصريح بمفظ )الصكت(، قاؿ رسكؿ اهلل  
ـي  :يىٍكـى اٍلًييىامىةً  سىٍعدىٍيؾى  ،يىا آدى ب نىا كى ي ًتؾى ًإف  الم   :ى ِبَصْوتٍ َفُيَناد ،يىييكؿي لىب ٍيؾى رى وى يىٍأميريؾى أىٍف تيٍخًرجى ًمٍف ذيرٍّ

ًتٍسعىةن  ا بىٍعثي الن اًر قىاؿى ًمٍف كيؿٍّ أىٍلؼو أيرىاهي قىاؿى ًتٍسعى ًمائىةو كى مى ًتٍسًعيفى بىٍعثنا ًإلىى الن اًر قىاؿى يىا رىبٍّ كى  .(ّ)"كى

بفتحيا عمى البناء  ا لؤلكثر بكسر الداؿ كفي ركاية أبي ذرمضبكطن  :فينادم: "قاؿ ابف حجر 

ٍف بىعيدى كىمىا  َفُيَناِديِيْم ِبَصْوٍت َيْسَمُعوُ يىٍحشيري الم وي اٍلًعبىادى : ". كقاؿ رسكؿ اهلل (ْ)"لممجيكؿ مى

. كىذه األحاديث تبطؿ دعكل إنكار صكتو مسمكع لكبلـ (ٓ)"يىٍسمىعيوي مىٍف قىريبى أىنىا اٍلمىًمؾي أىنىا الد ي افي 

 .اهلل 

قائـ بالنفس، أم: كبلـ نفسي، فباطؿ شرعنا كلغةن، كقد  اعتياد الخميني أٌف كبلـ  :ثالثًا
كزعمت فرقة مف المبتدعة ، فييكؿ: "أجمؿ الرٌد عمى ذلؾ كأجمؿ اإلماـ ابف قدامة الميدسي 

فخالفكا الكتاب كالسنة كأىؿ  ،الكالم معنى قائم بالنفس عمى خياليم أنّ  بناءً  ،أنو ال صيغة لؤلمر
 :مغة كالعرؼال

ۇ  ۆ  ۆ     ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭچ  :اهلل تعالى قاؿ لزكريا أما الكتاب فإفٌ  

                                 
(, كصحيح مسلم, كتاب ُِْ/ٗالبخارم, كتاب التوحيد, باب كالـ الرب مع جربيل كنداء ا٤بالئكة : )صحيح  (ُ)

ا حببو لعباده: )  (.ََِّ/ْالرب كالصلة كاآلداب, باب إذا أحب اهلل عبدن
 (.ُّٓ/٦ٔبموع الفتاكل: ) (ِ)
 (.ٕٗ/ٔصحيح البخارم, كتاب التفسّب, باب سورة ا٢بج: ) (ّ)
 (.َْٔ/ُّفتح البارم: ) (ْ)
 (.ُُْ/ٗصحيح البخارم, كتاب التوحيد, باب كالـ الرٌب يـو القيامة مع األنبياء كغّبىم: ) (ٓ)
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ڀ   چ :كقاؿ لمريـ ،اإشارتو إلييـ كبلمن  فمـ يسـٌ  [.َُمريـ: ] چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 .فالحجة فيو مثؿ الحجة في األكؿ[. ِٔمريـ: ] چڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

د ثىٍت ًبًو أىٍنفيسىيىا " :قاؿ النبي  كأما السنة فإفٌ  سىٍت أىٍك حى ٍسكى اكىزى أًليم ًتي عىم ا كى ًإف  الم وى تىجى
ـٍ تىٍعمىٍؿ ًبًو أىٍك تىكىم ـٍ  ا لى مىٍيؾى ىىذىا" :كقاؿ لمعاذ ،(ُ)"مى ذيكفى بً "كيؼ  عى ن ا لىميؤىاخى : يىا نىًبي  الم ًو، كىاً  مىا ، فىييٍمتي

 : ـٍ ًإال  ثى "نىتىكىم ـي ًبًو؟ فىيىاؿى نىاًخًرًى مىى مى ـٍ أىٍك عى كًىًي مىى كيجي ًكمىٍتؾى أيمُّؾى يىا ميعىاذي، كىىىٍؿ يىكيبُّ الن اسى ًفي الن اًر عى
اًئدي أىٍلًسنىًتًيـٍ  ـي " :كقاؿ .(ِ)"حىصى ا مى الٍّيفى ) ًإذىا قىاؿى اإٍلً ـٍ كىالى الض  مىٍيًي ٍيًر اٍلمىٍغضيكًب عى  .(ّ)"آًميفى  :فىييكليكا (غى

 .يرد بذلؾ ما في النفس كلـ

كاتفؽ الفيياء  ،الكبلـ اسـ كفعؿ كحرؼ يـ اتفيكا عف آخرىـ عمى أفٌ كأما أىؿ المساف فإنٌ 
كلك نطؽ  ،ث نفسو بشيء دكف أف ينطؽ بمسانو لـ يحنثمف حمؼ ال يتكمـ فحدٌ  بأجمعيـ عمى أفٌ 

 .حنث

كمف خالؼ كتاب . سا أك أخر كمف عداه ساكتن  ،ايـ يسمكف الناطؽ متكممن كأىؿ العرؼ كمٌ 
جماع الناس كمٌ  اهلل تعالى كسنة رسكلو   .(ْ)"يـ عمى اختبلؼ طبياتيـ فبل يعتد بخبلفوكا 

فحديث النفس ال ييسٌمى كبلمنا، كمف زعـ ذلؾ فيد خالؼ الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمغة 
ى تأكيبلت بعيدة كالعرؼ كما سبؽ، كقد استٌدؿ اليائمكف بذلؾ بأدلة صرفكىا عف معانييا الحييية إل

 .(ٓ)ناقشيا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمة اهلل تعالى في مجمكع الفتاكل

 

 

                                 
 (.ُّٓ/ٖصحيح البخارم, كتاب األٲباف كالنذكر, باب إذا حنث ناسينا يف األٲباف: ) (ُ)
(, كقاؿ األلباين: ُُ/ٓ(, كالَبمذم, كتاب اإلٲباف, باب حرمة الصالة: )ّْٓ/ّٔأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ِ)

 (.ٕٓ/ّ)صحيح لغّبه( يف صحيح الَبغيب كالَبىيب: )
 (.ُٕ/ٔصحيح البخارم, كتاب التفسّب, باب سورة فاٙبة الكتاب: ) (ّ)
ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر, لإلماـ أيب ٧بمد عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي, ٙبقيق د. عبد العزيز بن عبد الرٞبن  (ْ)

 (.ُٖٗ/ُىػ. )ُّٗٗالرياض, الطبعة الثانية,  –عة اإلماـ ٧بمد بن سعود السعيد, جام
 (.ُّٖإىل  ُّٓ/٦ٕبموع الفتاكل: ) (ٓ)
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 الفصل الثالث

 عقيدة الخميني في النبوات
 

 

 وفيو ثالثة مباحث:

 في تحصيل النبوة.المبحث األول: عقيدتو  

 األئمة عمى األنبياء. والمبحث الثاني: تفضيم 

 بميغ األنبياء.إلى تالمبحث الثالث: نظرتو  

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

 المبحث األول

 عقيدة الخميني في تحصيل النبوة.

يعتيد الخميني بأٌف السالؾ يتكصؿ إلى النبكة عف طريؽ رحمةو مف الرياضات كالمجاىدات 
السمككية، كىذه الرحمة تستغرؽ أربعة أىٍسفارو حتى يصؿ السالؾ إلى منزلة النبي المرسؿ الميشىرٍّع، كال 

 مانعنا مف كصكؿ أٌم إنساف عبر ىذه األسفار إلى ما كصؿ إليو األنبياء. يرل الخميني

كفيما يمي نيؿه ليذه الرحبلت األربعة التي قررىا الخميني تبعنا لمفبلسفة مف أمثاؿ ابف 
 .(ّ)صاحب كتاب )األسفار األربعة( (ِ)، كلئلمامية مف أمثاؿ صدر الديف الشيرازم(ُ)الطائيعربي 

 الخمق إلى الحّق المقّيد.السفر األول: من 

ييكؿ الخميني: "كعندم أٌف السفر األكؿ مف الخمؽ إلى الحٌؽ الميٌيد، برفع الحجب التي ىي 
، كرؤية جماؿ الحٌؽ بظيكره الفعمي، الذم ىك في الحييية ظيكر الذات في (ْ)جنبة يمي الخميي

كأخيرة ىذا السفر و الحٌؽ لديو، ، كبعبارة أخرل بانكشاؼ كج(ٓ)مراتب األككاف، كىك جنبة يمي الحٌيي

 .(ٔ)"رؤية جميع الخمؽ ظيكر الحٌؽ كآياتو

إٌف كبلـ الخميني الفمسفي مميء بالتعييد كالغمكض، كىذا ىك ديف الفبلسفة الذم فٌضمكه 
 عمى خيًر الكبلـً كأيسره، كبلـ رٌب العالميف، فاستبدلكا الذم ىك أدنى بالذم ىك خير.

في )السفر األكؿ(: ىك أٌف السالؾ في ىذا السفر يصؿ إلى  كالميصكد مف كبلـ الخميني
مرتبة تيمىكٍّنيو مف االنتياؿ مف عالـ الخمؽ )الكثرة( إلى عالـ الحٌؽ )الكحدة(، فيرل كٌؿ شيء عمى أٌنو 

، كىذا ما يسمكنو في مصطمح الفبلسفة كالصكفية بػػػ )كحدة الشيكد(، كىي كاحد، كىك الحٌؽ 
 يدة االتحاد ككحدة الكجكد، كسيأتي الحديث عنيا.المدخؿ الرئيسي لعي

                                 
 (َِسبقت ترٝبتو كىو رأس القائلْب بوحدة الوجود. انظر )ص  (ُ)
 (.ٖٖسبقت ترٝبتو كىو فيلسوؼ من القائلْب بوحدة الوجود. انظر )ص  (ِ)
 (.ُُٓيدة يف قم بتدريس كتاب )األسفار األربعة( للفيلسوؼ صدر ا٤بتأ٥بْب. )الكوثر: ص قاـ ا٣بميِب طواؿ سنوات عد (ّ)
 جنبة يلي ا٣بلقي, أم: يلي جانب ا٣بلق. )مَبجم جوجل من الفارسية إىل العربية(. (ْ)
 جنبة يلي ا٢بٌقي, أم: يلي جانب ا٢بٌق. )مَبجم جوجل من الفارسية إىل العربية(. (ٓ)
 (.َُٔإىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  مصباح ا٥بداية (ٔ)
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كقد أٌكد ىذا المعنى الذم ذىب إليو الخميني غير كاحد مف عمماء اإلمامية، ييكؿ كماؿ 
الحيدرم )اإلمامي( في شرحو لؤلسفار األربعة: "إٌف الكحدة محجكبة عف السالؾ بالكثرة في عالـ 

حمة تنيمو مف عالـ الكثرة إلى عالـ الكحدة، كمف عالـ المادة، كلذا فيك في ىذا السفر األكؿ يبدأ ر 
 .(ُ)المادة كالطبيعة إلى اهلل تعالى"

كييكؿ: "فإٌف السالؾ في ىذا المياـ الذم ىك منيى السفر األكؿ، ال يرل في العالـ إال 
 .(ِ)الكحدة، كبذلؾ تحتجب الكثرة، فيصير المرئي كالمشاىد كاحدنا ال غير، كىك اهلل سبحانو كتعالى"

 السفر الثاني: من الحّق المقّيد إلى الحّق المطمق.

فيضمحٌؿ اليكٌيات ، الحٌؽ الميٌيد إلى الحٌؽ المطمؽكىك مف  لسفر الثانيييكؿ الخميني: "ا
 ،كييكـ قيامتو الكبرل بظيكر الكحدة التاٌمة ،ة لديويٌ تيمؾ التعٌينات الخميٌية بالكمكيس ،الكجكدٌية عنده

، كيفنى عف ذاتو كصفاتو كعند ذلؾ ال يرل األشياء أصبلن ، بمياـ كحدانيتوكيتجم ى الحٌؽ لو 
 .(ّ)"كأفعالو

كالميصكد مف ىذا الكبلـ أٌف السالؾ ينتيؿ مف )الحٌؽ الميٌيد( الذم كصؿ إليو في السفر 
األكؿ، كىك كحدة الشيكد، إلى )الحٌؽ المطمؽ( كالذم ىك حييية كحدة الكجكد، كىذا كاضح في كبلـ 

، كيصؿ إلى مرتبة الفناء. –بزعمو  –يني، فالسالؾ الخم  ال يرل األشياء أصبلن

الفناء عف : "كىذا الفناء ىك عيف عييدة كحدة الكجكد، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كجكد السكل، كىك قكؿ المبلحدة أىؿ الكحدة، كصاحب الفصكص كأتباعو الذيف ييكلكف كجكد 

مف قكؿ  اس األمر، فيؤالء قكليـ أعظـ كفرن ـ غير كال سكل في نفالخالؽ ىك كجكد المخمكؽ، كما ث
 .(ْ)"الييكد كالنصارل كعباد األصناـ

كيؤكد كماؿ الحيدرم )اإلمامي( ىذا المعنى الفاسد، فييكؿ: "كالحاصؿ إف المعرفة في 

                                 
قم, الطبعة  –الفلسفة شرح كتاب األسفار األربعة, تقريرنا ألٕباث كماؿ ا٢بيدرم, بقلم قيصر التميمي, دار فراقد  (ُ)

 (.ُُٓ/ُـ. )ََِٖ -ىػ ُِْٗاألكىل, 
 (.ُِٓ/ُا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.َُٔمصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  (ّ)
 (.َّٕ/ِموع الفتاكل: )٦ب (ْ)
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دئذو السفر الثاني تعني أٍف يككف السالؾ مظيرنا مف مظاىر تمؾ األسماء كالصفات كٌؿ بحسبو، كعن
 .(ُ)سكؼ تفنى ذات السالؾ كصفاتو كأفعالو في ذات اهلل تعالى كصفاتو كأفعالو"

كالغريب أٌف الخميني يرل إمكاف كقكع السالؾ في ىذىٍيف السفريف في الشطح، عمى الرغـ 
في ، ييكؿ الخميني: "ك  -بزعمو  –مف كصكلو إلى مرتبة فنى فييا في ذات اهلل كأسمائو كأفعالو 

انو ال ذم بيف جنبيو بالربكبٌية، كيصدر منو ، يظير لو شيطف لك بيي مف األنانٌية شيءالسفريىذيف 
 كلذلؾ بعييدة أىؿ ،سمكؾ كبياء اإلٌنٌية كاإلنانٌيةكالشطحٌيات كم يا مف نيصاف السالؾ كال ،الشطح

عف طريؽ عٌكج ، غير ما كيفٌياتو، عارفن لسمكؾ، يرشده إلى طريؽ االسمكؾ ال بٌد لمسالؾ مف معم ـ
 .(ِ)"فإٌف طرؽ السمكؾ الباطني غير محصكر بعدد أنفاس الخبلئؽ ،الرياضات الشرعٌية

عمى حٌد  –كىذا تناقض صارخ مف الخميني، فكيؼ يصؿ السالؾ إلى ىذا المستكل العالي 
ـٌ يسيطر عميو شيطانو كييكقعو في الشطح؟! –زعمو   ث

كع ىذه الشطحٌيات عمى األنبياء كالمصيبة األكبر مف السابية أٌف الخميني جٌكز كق
ـٌ إفٍ كالمرسميف، حيث قاؿ: " مياـ تيدير االستعدادات، كما قاؿ الشيخ  فيشممتو العناية اإلليٌية  ث

 .(ّ).." ، فيأخذ في السفر الثالثأرجعتو إلى نفسو (كاليابؿ ال يككف إال  مف فيضو األقدس): العربي

في الشطح  –يككف النبي في المستيبؿ الذم س –فالخميني يرل إمكاف كقكع السالؾ 
 كالشطحٌيات، كذلؾ إذا رجع عف شطحو كأخذ في السفر الثالث!!

 السفر الثالث: من الحّق إلى الخمق الحقي بالحّق.

مف حضرة  :أم ،الحٌؽ إلى الخمؽ الحٌيي بالحؽٌ  كىك مف لسفر الثالثاييكؿ الخميني: "

، ككيفٌية نكشؼ لو حيائؽ األشياء ككماالتياكعند ذلؾ ي ،ةمعٌية إلى حضرة األعياف الثابتاألحدٌية الج
 .(ْ)"ا األصميكطني تدٌرجيا إلى المياـ األٌكؿ ككصكليا إلى

كالميصكد مف ىذا الكبلـ، أٌف السالؾ ينتيؿ مف )الحٌؽ المطمؽ( الذم تكصؿ إليو في السفر 
                                 

 (.ُٗٔ/ُالفلسفة شرح األسفار األربعة: ) (ُ)
 (.َُٔمصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  (ِ)
 (.َُٔا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.َُٔا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
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ا سكل كالفناء عمٌ  ،يبلؾ بالكميةاالستالثاني، كالذم أطمؽ عمييا الخميني )األحدٌية الجمعية( كىي: "
كاألعياف الثابتة  –في حٌد كصؼ الخميني  –، إلى )الخمؽ الحٌيي( الذيف ىـ األعياف الثابتة (ُ)"اهلل

مصمح صكفي فمسفي كىك: "حييية في الحضرة العممية ليست بمكجكدة بؿ معدكمة، ثابتة في عمـ 
د بعد، كما زاؿ في عمـ اهلل ، فالسالؾ في ىذا السفر يصؿ إلى عالـ الغي(ِ)اهلل" ، ب الذم لـ ييكجى

أم أٌف السالؾ يصؿ إلى الخمؽ قبؿ خميو، كيرل الصكرة العممية لممخمكقات قبؿ إيجادىا، كيأتي 
 ىذا السالؾ في ىذا السفر بػػػ )الحٌؽ( أم بما رآه في سفره الثاني مف المعارؼ اإلليية.

يؤٌدم يكؿ: "فالسفر الثالث عكد رباني كيكٌضح كماؿ الحيدرم )اإلمامي( عمى ىذا، في
، حيث يبدأ رحمتو في إيصاؿ ما شاىده إليية سامية كسفارة حٌية رٌبانيةالسالؾ مف خبللو كظيفة 

، فتككف المسؤكلية الممياة عمى عاتيو في سفره الثالث ىك تعريؼ كعاينو في سفره الثاني إلى الخمؽ
 .(ّ)ليية"كتمٌبس بو مف المعارؼ اإل كتحٌيؽ فيو ايف بما تىعٌرؼ عميو شيكدن اآلخر 

كفي ىذا السفر ال يككف السالؾ نبيًّا مشرٍّعنا في حد زعـ الخميني، حيث قاؿ بعد تكضيحو 
ا فإٌنو لـ يرجع إلى الخمؽ في النشأة ا مشٌرعن كلـ يكف في ىذا السفر نبيًّ رحمة السفر الثالث: "

 .(ْ)"العينٌية

يدة، كأىكاء ال متناىية، فالذم يريده اإلماميكف مف كٌؿ إٌف مثؿ ىذا الكبلـ كراءه ضبلالت بع
ىذه الفمسفات، ىك إثبات إمكاف كصكؿ غير النبٌي كالرسكؿ إلى ما كصمكا إليو مف االٌطبلع عمى 
األمكر الغيبية، كمشاىدة ما كراء المحسكسات، كقد سبؽ في مبحث األلكىية كالربكبية كمكقؼ 

 ٌدعاء مثؿ ىذه األمكر ألئمة الشيعة.الخميني منيا ذكر جممة كبيرة مف ا

كىذا اإليصاؿ كاإلخبار كاإلنباء ىك كيؤٌكد كماؿ الحيدرم )اإلمامي( عمى ذلؾ، فييكؿ: "
ٌنما ىي نبٌكة اإلنباء ٌكة بمعناىا المغكم ال االصطبلحينحكه مف النب ، أم ىي ليست نبٌكة التشريع كا 

تشريع فإٌنو تابع كأٌما مف حيث ال ي ...الثان التي اغترؼ منيا في سفره عف تمؾ المعارؼ اإلليية
                                 

 (.ُٔٓالتعريفات للجرجاين: )ص  (ُ)
قيق د. عبد العاؿ شاىْب, دار ا٤بنار, الطبعة األكىل, معجم اصطالحات الصوفية, تصنيف عبد الرزاؽ الكاشاين, ٙب (ِ)

 (.ُُٓـ. )ص ُِٗٗ -ىػ ُُّْ
 (.ُٕٓ/ُالفلسفة شرح األسفار األربعة: ) (ّ)
 (.ُُٔمصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  (ْ)
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، مف قبيؿ ما ىك تثار حكؿ كممات جممة مف العيرفاء، كبذلؾ ترتفع الشبية التي إلى نبٌي زمانو
، حيث تصٌكر البعض أٌف ابف عربي يٌدعي عربيمكجكد في كممات الشيخ األكبر محيي الديف بف 

، ييريد أكثر مف النبٌكة المغكية، التي تعني اإلنباء كاإلخبار ، مع أٌنو الاالصطبلحية لنفسو مياـ النبٌكة
 .(ُ)"كليست ىي النبٌكة التشريعية االصطبلحية

إٌف ىذا التمبيس ال ينطمي عمى مسمـ سميـ الفطرة، كىا ىـ اإلمامية يثبتكف النبٌكة لغير 
الطائي الممحد في  األنبياء كالمرسميف بأسمكب مينىم ؽ مزخرؼ، حتى إٌنيـ يدافعكف عف ابف عربيٌ 

اٌدعائو النبكة، كيعتبركنيا نبكة لغكية ال اصطبلحية، كلك سممنا ليـ جدالن بيذا، فيؿ يمكف لغير نبٌي 
مف االطبلع عمى الغيبيات كمعرفتيا؟ كقد سبؽ الرٌد عمى ىذه الشبية، كييكتىفى ىنا ليدميا قكلو 

حئ  مئ     ىئ  يئ    ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئچ تعالى: 

 [.ِٕ – ِٔالجف: ] چجب  حب    خب  مب  ىب  يب  

ييطًمع بعض          فالنٌص كاضح في عدـ قدرة أحدو عمى معرفة عمـ الغيب، كاهلل 
 عمى بعض الغيب، كال يمكف التكٌصؿ إلى ذلؾ بأنفسيـ، فكيؼ بمف دكنيـ؟! رسمو 

، حتى باتكا يخرجكف ليـ األعذار في كفرىـ كييبلحظ أٌف اإلمامية تأثرت تأثرنا كبيرنا بالفبلسفة

ھ   ھ  ھ  چ  كضبلليـ، كما يظير مف كبلـ الحيدرم، كىذا مصداؽه ليكلو تعالى: "

 [.ّٕاألنفاؿ: ] چ  ۓے  ے

 السفر الرابع: من الخمق الذي ىو الحّق إلى الخمق.

عياف الثابتة حضرة األ أم مف الرابع كىك مف الخمؽ ال ذم ىك الحؽٌ  السفرييكؿ الخميني: "
ا عارفن  ،ا جماؿ الحٌؽ في الكؿٌ مشاىدن  ،إلى الخمؽ أم األعياف الخارجٌية، بالحٌؽ أم بكجكده الحٌياني

يفٌية ، ككيا إلى الحضرة األعياف فما فكقياا طريية سمككعالمن  ،بمياماتيا ال تي ليا في النشأة العممٌية
ة اليالبٌية كالباطنٌية كيجعؿ األحكاـ الظاىر ع شرٍّ كفي ىذا السفر يي  ،كصكليا إلى مكطنيا األصمي

 .(ِ)"، عمى قدر استعداد المستعٌديفكصفاتو كأسمائو كالمعارؼ الحٌية نبل عف اهللر كيي خبً ، كيي اليمبٌية

                                 
 (.ُٕٓ/ُالفلسفة شرح األسفار األربعة: ) (ُ)
 (.ُُٔمصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  (ِ)
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كالميصكد مف ىذا الكبلـ، أٌف السالؾ ينتيؿ في ىذا السفر مف )الخمؽ الحٌيٌي( الذم ىك 
مية لمخمؽ في عالـ الغيب، إلى )الخمؽ( الذم ىك األعياف األعياف الثابتة، كالتي ىي صكرة العم

الخارجية، أم المخمكقات العينية الظاىرة، كالتي أصبح يراىا السالؾ بعيف الكحدة ال الكثرة، كيصؿ 
 السالؾ في ىذا السفر إلى درجة النبٌي الميشرٍّع، فيأتي بػػػ )الحٌؽ( الذم ىك التشريع كالرسالة.

إلى  -في حٌد زعمو  –ياضات كالمجاىدات السمككية يصؿ السالؾ كبيذه الرحمة مف الر 
درجة النبٌي الرسكؿ المشرٍّع، كالخميني استٌدؿ عمى إثبات ىذه األفكار الخرافية بكبلـ الفبلسفة 

كالغربييف، كما في كتابو )كشؼ األسرار(، فيد استدؿ  –في حٌد كصفو  –اليكنانييف كاإلسبلمييف 
 رفة الغيب عف طريؽ الرياضات الركحية، كمف األقكاؿ التي نيميا كقررىا:بآرائيـ عمى إمكاف مع

قكؿ ابف عربي الطائي: "لك جاءؾ نبأ عف متعٌبد بأٌنو تحٌدث عف الغيب فصدٍّقو، كلف يككف 
. كقكلو: "إذا تيٌمصت االنفعاالت الحسٌية، فإٌنو ليس مف المستبعد أف (ُ)عميؾ مف العسر اإليماف بو"

رص مفاجئة، تتخمص فييا مف عبء التخٌيؿ، كتحٌمؽ فييا نحك التسامي، كتتأثر بعالـ تسنح لمركح ف
 .(ِ)الغيب، كتتيٌبؿ مؤثراتيا"

ـٌ نيؿ الخميني كبلـ الفيمسكؼ السيركردم ث
صاحب )حكمة اإلشراؽ( ككصفو بالحكيـ  (ّ)

اإلنساف عندما الكبير الذم جمع بيف الفمسفة كالرياضة الركحية، كمٌما نيؿ الخميني عنو: "إٌف 
. كنيؿ الخميني (ْ)تتحرر حكاسو الظاىرية مف االنشغاؿ بالتخٌيؿ، فإٌنيا تتجو نحك األمكر الغيبية"

عنو أقكاالن كثيرة في إثبات قدرة السالؾ عمى الكصكؿ إلى عالـ الغيب عف طريؽ الرياضات 
ث مصادر اإلسبلـ كمجاىدة النفس، كنيؿ كبلـ غيره مف الفبلسفة، كقد استعرضتي بعضيا في مبح

 عند الخميني.

ليد سبؽ الحديث عف ابف عربٌي الطائي، كباف لنا كفره كضبللو، أٌما السيركردم كالذم 

                                 
 (.ٖٔكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ٗٔا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
الفيلسوؼ السيماكم ا٤بنطقي شهاب الدين ٰبٓب بن حبش بن أيمىٍّبًؾ السهركردم: كاف يتوقد ذكاءن, إال أنٌو قليل  (ّ)

وا كأصابوا, قيًتل يف الٌدين, قاؿ ابن خلكاف: ككاف ييتهم باال٫بالؿ كالتعطيل, كأفٌب علماء حلب بقتلو, قاؿ الذىيب: أحسن
 ( باختصار.ُُِ – َِٕ/ُِىػ. )سّب أعالـ النبالء: ٕٖٓأكائل سنة 

 (.ٗٔكشف األسرار: )ص  (ْ)
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يمٌجده الخميني في كتبو كثيرنا
، كقد كاف ماىرنا في السيمياء(ُ)

، كتدؿ ىذه (ّ)، كالسيمياء: السحر(ِ)

ظي  .(ٓ)، كقد قيًتؿ لسكء معتيده(ْ)ارىاالكممة عادة عمى السحر الطبيعي كصناعة رسـ األشباح كا 

يٌد في السحر كالسيمياء؛  –السيركردم  –: "ككاف لو قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 .(ٔ)فيتمو المسممكف عمى الزندقة بحمب زمف صبلح الديف"

ىذا ىك السيركردم الذم اتٌبعو الخميني في مسألة كسب النبكة، كالسيركردم قرر ىذه 
 مف ىؤالء يطمب أفٍ : "ك ا حتى طمب النبكة، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية المسألة كغبل فيي

 ،ككاف قد جمع بيف النظر كالتألو ،ايصير نبيًّ  كما كاف السيركردم الميتكؿ يطمب أفٍ  ،ايصير نبيًّ 
ب ديف كقر   ،ـ أمر األنكاركعظ   ،كجمع بيف فمسفة الفرس كاليكناف ،ا مف مسمؾ الباطنيةكسمؾ نحكن 

. ككصؿ التعٌدم بالسيركردم إلى أبعد مف ذلؾ (ٕ)"كىك نسخة الباطنية اإلسماعيمية ،س األكؿالمجك 

عنو: "كاف أكابر ىؤالء يطمعكف  ، فياؿ شيخ اإلسبلـ  -بسبب اعتياده بأٌف النبكة مكتسبة  –
ـٍ فىأىٍنًذر" في النبكة فكاف السيركردم الميتكؿ ييكؿ: ال أمكت حتى ييياؿ في  قي

(ٖ). 

نبذة عف السيركردم الميتكؿ الذم مٌجده الخميني، كاتبعو في قضية كسب النبكة، ىذه 
 كاستيى منو كمف غيره فكرة كصكؿ السالؾ بالرياضات الركحية إلى مرتبة النبي المرسؿ.

إٌف ىذا المسمؾ الذم سمكو الخميني حكل في طٌياتو كبيف جنباتو مف الكفر كالضبلؿ 
 ؾ في أمريف:الشيء الكثير، كيمكف إجماؿ ذل

 : قكلو بكحدة الشيكد ككحدة الكجكد.األول

                                 
 ( كغّبىا.ِّْ – ُِْ – ِْٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
بعو كنشره ا٤بغِب يف الضعفاء, لإلماـ مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب, ٙبقيق د. نور الٌدين عَب, عُب بط (ِ)

 (.َّْ/ُقطر. ) –عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم, إدارة إحياء الَباث العريب 
 (.ْٗٔ/ُا٤بعجم الوسيط: ) (ّ)
 (. ََِ/ٔتكملة ا٤بعاجم العربية: ) (ْ)
 (.ُٔٓ/ّلساف ا٤بيزاف: ) (ٓ)
 (.ُٔ/ٖمنهاج السنة النبوية: ) (ٔ)
 (.ُٓ/ٖا٤بصدر السابق: ) (ٕ)
 (.ُٖٓ/ُلنقل: )درء تعارض العقل كا (ٖ)
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 : قكلو بأٌف النبكة تيناؿ بالكسب عف طريؽ الرياضات.الثاني

 وجوٍه عّدة, منيا: منوالرّد عمى ىذين الزعمين يكون 

اليكؿ بكحدة الكجكد ككحدة الشيكد ضبلؿ مبيف، ككفر عظيـ، كقد تبٌيف في  الوجو األول:
كمكقؼ الخميني منيا حييية كحدة الكجكد، كظير أٌنيا كفر بكاح، كىنا نميي  مبحث تكحيد الربكبية

 الضكء عمى حييية )كحدة الشيكد(.

. (ُ)"ىي شيكد الحٌؽ ببل خمؽ، كاإلشارة إلى حٌؽ ببل خمؽ" معنى وحدة الشيود: -ُ

ؿ بكحدة كمعنى ىذا اليدرة عمى رؤية الكثرة العينية كحدة ال تتعدد، كىذا ىك المدخؿ األساسي لميك 
 الكجكد.

إٌف ىذه الخرافة الفمسفية مف كضع البكذية كالبراىمة، كتبعيـ  در وحدة الشيود:امص -ِ
: عمى ذلؾ جٌياؿ الصكفية الغبلة، فكقعكا في الزيغ كالضبلؿ، ييكؿ الشيخ محمد رشيد رضا 

، كىي عبارة "كىذه المرتبة ىي كحدة الشيكد، كما يذكركنو مف مرتبةو كراءى ىذه تيسٌمى كحدة الكجكد
ـٌ  عف ككف كجكد الخمؽ عيف كجكد الحٌؽ، كككف ذات العبد ىي ذات الرٌب أك ال عبد كال رٌب، كما ث
إال شيء كاحد لو مظاىر كأطكار ... فيذه فمسفة مادية باطمة، اخترعتيا مخٌيبلت صكفية البكذية 

. (ِ)بعض صكفية المسمميف" كالبراىمة كىي كفر باهلل، كخركج مف ممؿ جميع رسؿ اهلل، كقد فيًتفى بيا

: "كما أٌف الشيكدييف مف المسمميف أخذكا فمسفة كحدة كييكؿ الشيخ إحساف إليي ظير 
ا مف العرفاء اليندككييف"  .(ّ)الشيكد أيضن

. فكحدة (ْ)إٌف كحدة الشيكد ىي النبحة األكلى مف كحدة الكجكد حقيقة وحدة الشيود: -ّ

، كقد حاكؿ بعض الصكفية إلباس كحدة الشيكد ثكبنا الشيكد باختصار ىي مشاىدة كحدة الكجكد

                                 
مصرع التصٌوؼ كىو كتاباف: تنبيو الغيب إىل تكفّب ابن عريب, كٙبذير العباد من أىل العناد ببدعة االٙباد, لإلماـ  (ُ)

مكة  –إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي, ٙبقيق عبد الرٞبن الوكيل, دار عباس أٞبد الباز 
 (.ِِٗ/ِا٤بكرمة. )

 (.ُِْ/َُـ. )َُٗٗفسّب ا٤بنار, تأليف الشيخ ٧بمد رشيد بن علي رضا, نشر ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب, ت (ِ)
الىور, الطبعة األكىل,  –التصوؼ ا٤بنشأ كا٤بصادر, تأليف الشيخ إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين, إدارة ترٝباف السنة  (ّ)

 (.ُُْـ. )ص ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ
 (.ُٖٗ/ُمصرع التصوؼ: ) (ْ)
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؛ لييمٌبسكا عمى العامة، كلكف باءت محاكالتيـ بالفشؿ، ييكؿ الشيخ عبد الرحمف الككيؿ  : جميبلن
"عند الكفر تمتيي األسطكرتاف، ال تيؿ: إٌف كحدة الكجكد أشنكدة مف البداية، ككحدة الشيكد أغركدة 

صكفية بىٍيد أٌنيا غارت بيف االسميف، كخالفت بيف المكنيف، كلكٌف البصر عند النياية، فكمتاىما بدعة 
البصير ال يخدعو اسـ الشيد سمى بو السـٌ الناقع، كمتاىما زعاؼ الرقطاء، غير أٌف كاحدة منيما 

 .(ُ)في كأس مف زجاج، كاألخرل في كأس مف ذىب!!"

يؽ الرياضات كالمجاىدات إٌف اليكؿ بأٌف النبكة تيناؿ بالكسب عف طر  الوجو الثاني:
 الركحية، زعـه يدفع معتيده إلى مفاسد عظيمة، كميالؾ كبيرة، كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي:

النبكة منحة إليية، كاصطفاء رٌباني، دٌؿ عمى ذلؾ النصكص اليرآنية، كمنيا قكلو  -ُ

ٱ  چ  كقكلو تعالى:[. ٕٓالحج: ] چچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  چ تعالى: 

 چٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٻ  ٻ  ٻ  

[. ٔ يكسؼ:] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  كقكلو تعالى: [. ُْْاألعراؼ: ]

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ  كقكلو تعالى: 

ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۇئ  چ كقكلو تعالى: [. ٖٓمريـ: ] چڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

، ا تٌدؿ عمى أٌف الرسالة اختيار كاصطفاء مف اهلل فيذه األدلة كغيرى[. ُِْاألنعاـ: ] چۈئ
عمى اختيار رسمو، كتعطيؿ لربكبية  كال يٌد لئلنساف فييا، كاليكؿ بخبلؼ ذلؾ طعف في قدرة اهلل 

 في تدبير الككف، فيـ بيكليـ اآلثـ ىذا جعمكا اإلنساف ىك المتحكـ في تيادير األمكر. اهلل 

 كمف مف المبلئكة رسبلن  -اهلل  – يختار كيجتبي: "ييكؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم 
يككنكف أزكى ذلؾ النكع، كأجمعو لصفات المجد، كأحيو باالصطفاء، فالرسؿ ال  ،الناس رسبلن 

 بحيائؽ األشياء، أك يككنكف إال صفكة الخمؽ عمى اإلطبلؽ، كالذم اختارىـ كاصطفاىـ ليس جاىبلن 
نٌ يعمـ شيئن  ـ السميع البصير، الذم قد أحاط عممو كسمعو كبصره لي يما المصطفً ا دكف شيء، كا 

 .(ِ)"الكحي يصمح فييـ لذلؾ، كأفٌ  يـ أىؿه بجميع األشياء، فاختياره إياىـ عف عمـ منو أنٌ 

                                 
 (.َٓـ. )ص ُْٖٗبّبكت, الطبعة الرابعة,  –ىذه ىي الصوفية, تأليف عبد الرٞبن الوكيل, دار الكتب العلمية  (ُ)
 (.ْٔٓتيسّب الكرًن الرٞبن: )ص  (ِ)
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ثبت باألدلة أٌف النبكة ال تيناؿ اكتساب كال بكشؼ كال برياضات، بؿ ثبت أٌف النبي  -ِ

پ  پ          ڀ  ڀ    پٻ   ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  چ ال يعمـ شيئنا قبؿ نبٌكتو، قاؿ تعالى:  

لـ يكف عمى دراية بما  فالنص كاضح صريح بأٌف النبي [. ِٓالشكرل: ] چڀ   ڀ  ٺ
ـٌ لجميع األنبياء، فأيف أسفار الخميني األربعة مف ىذه اآلية الكريمة؟!  سيتنزؿ عميو، كىذا عا

الغيبية كعمى ما كراء الطبيعة،  فالخميني زعـ أف األنبياء في سفرىـ الثاني يٌطمعكف عمى العمكـ
كبالتالي ال بٌد أف يككف النبٌي عالمنا بجٌؿ األمكر، كىذا ما نسفتو اآلية الكريمة السابية، كغيرىا مثؿ 

ی  ی  جئ    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یچ قكلو تعالى: 

 [.ُُّالنساء: ] چحئ  مئ 

ليا، خبلفنا لما زعمتو اإلمامية، لـ يطمع بالنبكة، كال سعى  ثبت باألدلة أٌف النبي  -ّ

[. ٖٔاليصص: ] چ   ڦٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦچ قاؿ تعالى: 

في قكمو قبؿ النبكة أربعيف سنة لـ يبحث فييا عف  فبل تيبمىغ النبكة بطمعو فييا، كلذلؾ لبث 
 .(ُ)النبكة أك يجرم لسانو بيا، بؿ ىي رحمة مف اهلل بمف اختاره ليا

ال يضمف بياء الكحي محفكظنا لديو بعد النبكة، قاؿ  أٌف النبي  ثبت باألدلة -ْ

اإلسراء: ] چی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبچتعالى: 

 فمك كانت النبكة تينىاؿ بالكسب كالرياضة لىمىا جاز إمكاف سمبيا.[. ٖٔ
طمبكا النبكة اليكؿ بكسب النبكة بابه لمٌدعي النبكة، فإٌف الذيف ذىبكا إلى ىذا اليكؿ،  -ٓ

ا ابف سبعيف الذم  (ِ)ألنفسيـ كالسيركردم الميتكؿ كقد سبؽ بياف ذلؾ، كمٌمف اٌدعى ذلؾ أيضن

                                 
 (.ُٕٓمباحث ا٤بفاضلة يف العقيدة, تأليف د. ٧بمد بن عبد الرٞبة أبو سيف الشظيفي, دار ابن عفاف. )ص  (ُ)
 ا٤برسي الرقوطي, قطب الدين أبو ٧بمد اإلشبيليإبراىيم بن ٧بمد بن نصر ابن سبعْب عبد ا٢بق بن  (ِ)
مريدكف كأتباع يعرفوف لو  ,ره كثّب من الناسفٌ ك ,سفة, كمن القائلْب بوحدة الوجود: من زىاد الفال(قٗٔٔ - ُّٔ)

ككاف يقوؿ يف اهلل  ,ا بقولو ال نيب بعدمو قاؿ: لقد ٙبجر ابن آمنة كاسعن قاؿ الذىيب: اشتهر عن ابن سبعْب أنٌ  ,بالسبعينية
(. يقوؿ ٝباؿ الدين َِٖ/ّ. )األعالـ للزركلي: اكفصد ٗبكة, فَبؾ الدـ ٯبرم حٌب مات نزفن , : إنو حقيقة ا٤بوجودات

 ؛ا يف جهنما فهو أيضن ه الذىيب من قتلو لنفسو حقًّ ىو زنديق فيلسويف بالد مدافعة, كإف كاف ما ذكر : "أبو احملاسن 
و كاف و كاف صحيح اإلسالـ ككل ما نسب إليو كذب, فقد قتل نفسو فهو عاص بال شك, كبا١بملة فإنٌ ا نفرض أنٌ نٌ أل

)ا٤بنهل الصايف كا٤بستوىف بعد الوايف, تأليف يوسف بن تعزل . "ا, عليو من اهلل ما يستحقوعتقادن كا الناس كأسوأىم حاالن  أخبثى 
 (.ُْٔ/ٕـ(. )ُْٖٗٙبقيق د. ٧بمد ٧بمد أمْب, ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتب,  بردل األتابكي ٝباؿ الدين أبو احملاسن,
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بناءن  جاكر في بعض األكقات بغار حراء يرتجي فيو الكحي أٍف ينٌزؿ عميو كما أتى النبي 
ا ألنفسيـ كلغيرىـ؛ كي . فيؤالء فتحكا بابن (ُ)عمى ما يعتيده مف العييدة الفاسدة مف أٌف النبكة مكتسبة

يٌدعكا النبكة، فمف زعـ أٌف النبكة مكتسبة كفر كخرج مف ممة اإلسبلـ؛ ألٌف ذلؾ باب لمزنادقة كلًمد عي 
ز اكتسابيا أك جكٌ  ،عى النبكة لنفسومف ادٌ : "ككذلؾ نيكفٍّر .. النبكة، ييكؿ الياضي عياض 

و يكحى عى منيـ أنٌ ككذلؾ مف ادٌ  ،لمتصكفةكالفبلسفة كغبلة ا ،كالبمكغ بصفاء اليمب إلى مرتبتيا
ف لـ يدع النبكة  .(ِ)"إليو كا 

، فما الحاجة ليذا األمر اليكؿ بكسب النبكة طريؽه إلى الخركج عف شريعة محمد  -ٔ
ما داـ النبٌي أكمؿ الرسالة كأٌدل األمانة؟ كما الفائدة مف خكض ىؤالء في ىذه المسألة كمحاكلة 

ـٌ النعمة كرضي لنا اإلسبلـ الذم أرسؿ بو النبٌي محمد  هلل إثباتيا كتيريرىا ما داـ ا ديننا؟  أت
، عف طريؽ اٌدعاء إٌنيـ يريدكف مف كراء ذلؾ ببل أدنى شٌؾ الخركج عف شريعة محمد 

كتركيـ الفرائض  الكصكؿ إلى ما كصؿ إليو األنبياء، كىـ بذلؾ يبرركف مخالفتيـ لمرسكؿ 
 ذلؾ عف زعمائيـ.كارتكابيـ المحرمات، كما ثبت 

إٌف الخميني بعد رحمة األسفار األربعة أظير خباياه، كأكضح أىدافو، فيد جك ز كصكؿ أم 
سالؾ لمرتبة األنبياء كالمرسميف عف طريؽ الرياضة كالمجاىدة، فييكؿ: "اعمـ أٌف ىذه األسفار قد 

ا حتى السفر الرابع فإٌنو حصؿ لمكالنا أمير المؤمنيف كأكالده  تحصؿ لؤلكلياء الكيم ؿ أيضن
صم ى اهلل عميو كآلو لٌما كاف صاحب المياـ  المعصكميف صمكات اهلل عمييـ أجمعيف، إال أٌف النبيٌ 

 ،فمرسكؿ اهلل ىذا المياـ باألصالة ،الجمعي، لـ يبؽ مجاؿ لمتشريع ألحد مف المخمكقيف بعده
 .(ّ)"دةبؿ ركحانٌية الكٌؿ كاح ،كلخمفائو المعصكميف بالمتابعة كالتبعٌية

عطاء  إٌف مثؿ ىذا الكبلـ ييراد منو إثبات قدرة األئمة عمى االتصاؿ بالعالـ العمكٌم، كا 
الخمينيُّ األئمةى الميدرةى عمى الكصكؿ إلى السفر الرابع، دليؿ عمى اعتياده بأٌف أئمتيـ كصمكا إلى 

يطعت لكٌف الكالية بما قرره مراتب األنبياء كالمرسميف، بؿ رٌبما سبيكا األنبياء في أمكر، فالرسالة ان
الخميني في أسفاره األربعة ال تنيطع، كمف خبلؿ ذلؾ يستطيع اإلماميكف كضع ديفو جديد غير ديف 

                                 
 (.ُّٕ/ُمعارج القبوؿ: ) (ُ)
 (.ِٖٓ/ِالشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى: ) (ِ)
 (.ُُٔمصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية: )ص  (ّ)
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، كىذا ما قامكا بو عممينا عمى أرض الكاقع، فاٌدعاء الكسب في النبكة طريؽ اليبلؾ محمدو 

 ضربكا لتصحيح زندقتيـ كقد: "، ييكؿ اإلماـ البياعي كباب الخركج عف شريعة محمد 
 ،نفاس النبكة، حتى صار يدفع الشبو مكركا فيو بمف لـ ترسخ قدمو في اإلسبلـ، كال خالط أمثاالن 

كتبعيـ في  ، فتـ ليـ المكر،بعكث بالشرعيـ يصمكف إلى اهلل بغير كاسطة المحاصؿ ذلؾ المثاؿ: أنٌ 
أٌف ألحدو مف الخمؽ طريينا إلى اهلل مف كمف يعتيد  ... ذلؾ أكثر الرعاع، كلـ يبالكا بخرؽ اإلجماع

 .(ُ)غير متابعة محمد فيك كافر باإلجماع فإٌف رسالتو عاٌمة كدعكتو شاممة"

ا  –كييبلحظ في كبلـ الخميني  محاكلة الخركج مف تيمة اٌدعاء النبكة بعد النبٌي  -أيضن

: ؿ الشربيني ألئمتيـ، إال أٌف ذلؾ ال يخرجو مف خطر الكقكع في الكفر كالضبلؿ، ييك  

ؽ أك صدٌ ، عى نبكة بعد نبينا أك ادٌ  ،أك نفى نبكة نبي ،يرسميـ اهلل ـلقاؿ  نفى الرسؿ بأفٍ  مف"

أسكد أك أمرد أك غير قرشي أك قاؿ النبكة مكتسبة أك تناؿ رتبتيا  أك قاؿ النبي  ،مدعييا
 .(ِ).. فيد كفر" بصفاء اليمكب أك أكحى إلي كلـ يدع نبكة

إٌف اليكؿ بأٌف النبكة مكتسبة كفره يخرج مف الممة باإلجماع، قاؿ اإلماـ  وخالصة األمر:
ناؿ بمجرد الكسب بالجد كاالجتياد، كتكمؼ النبكة ال ت فمذىب أىؿ الحؽ أفٌ : "السفاريني 

كتطيير أخبلقو،  ، كتنيية خكاطرهأنكاع العبادات، كاقتحاـ أشؽ الطاعات، كتدأب في تيذيب نفسو
 ، فضؿ مف المكلى األجؿ - : النبكة كالرسالةأم - يالكنٌ  ،، كتيذيب ذلؾوكرياضة نفسو كبدن
رادتو األزلياف باصطفائو ليا، فاهلل أعمـ حيث يجعؿ رسالتوف سبؽ عمميؤتيو مف شاء ممٌ  ، كىذا و كا 

مف الـز الخمكة كالعبادة كدكاـ  خبلؼ قكؿ الفبلسفة المشائيف المجكزيف اكتساب النبكة بزعميـ أفٌ 
خبلء نفسو مف الشكاغؿ العائية عف المشاىدة بعد كماؿ ظاىره كباطنو  ،قبة كتناكؿ الحبلؿالمرا كا 

يتييأ لو غيره مف التحمي ا ال مى ، كتييأ لً وبٍّ صيمت مرآة باطنو كفتحت بصيرة لي ان ،بالتيذيب كالرياضة
بلع عمى طٌ اال: إحداىا، النبكة عندىـ عبارة عف اجتماع ثبلث خكاص في اإلنساف ألفٌ  ؛بالنبكة

ير سابية كسب كال تعمـ كال المغيبات لصفاء جكىر نفسو كشدة اتصالو بالركحانيات العالية مف غ

                                 
 (.ُِ/ُمصرع التصٌوؼ: ) (ُ)
نهاج, للشيخ مشس الدين ٧بمد ا٣بطيب الشربيِب, على مًب منهاج الطالبْب مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤ب (ِ)

بّبكت, الطبعة األكىل,  –لإلماـ أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم الشافعي, اعتُب بو ٧بمد خليل عيتاين, دار ا٤بعرفة 
 (.ُّٓ/ْـ. )ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ
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اليابمة لمصكر المفارقة إلى  العنصرية يخكارؽ العادات بحيث تعطيو الييكل: ظيكر الثانية .تعميـ
 .اهلل تعالى، كيسمع كبلـ مشاىدة المبلئكة عمى صكر متخيمة :الثالثة .بدف

، فيجعمكف كبلـ اهلل ما يفيض عمى ىذا محصؿ مذىبيـ الفاسد، كممخص مسمكيـ الباطؿ
، كعند التحييؽ فبل فرؽ عندىـ ا في نفس النبيا عمٌ ا خارجن يثبتكا هلل كبلمن  نفس النبي مف غير أفٍ 

اليرآف  ، كعندىـ أفٌ فكس إال مف جية ككنيا أصفى كأكمؿكسائر الن بيف الفيض عمى نفس النبيٌ 
 .(ُ)"كىذا مف أعظـ الكفر ،النبي كبلـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.ِٕٔ/ِلوامع األنوار البهٌية: ) (ُ)
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 المبحث الثاني

 عمى األنبياء األئمةَ  الخمينيُّ  تفضيل

إٌف ما ذىب إليو الخميني مف اليكؿ بكسب النبكة مف خبلؿ األسفار األربعة، كاف تمييدنا 

مى ، كاٌدعاء أفضمية أئمتيـ عكمدخبلن إلثبات بعض عيائد اإلمامية في حٌؽ األنبياء 
 األنبياء، كىذا مٌما اتفؽ عميو اإلماميكف عمى مٌر التاريخ.

ليد فتح الخميني الباب عمى مصراعيو في ىذه اليضية، حتى نسب لؤلئمة الميدرةى عمى 
مىو  الكصكؿ إلى مرتبة األنبياء كالمرسميف، كما ظير ذلؾ في المبحث السابؽ، كخبلصة رأيو أىٍجمى

آبادم، الذم قاؿ فيو: "لك كاف عميٌّ ظير قبؿ رسكؿ اهلل ألظير  بتيريره كبلـى شيخو كأستاذه شاه
، كذلؾ التحادىما في الركحانية كالميامات المعنكية ولكان نبيِّا مرساًل الشريعة كما أظير النبٌي، 

 .(ُ)كالظاىرية"

إٌف ىذا الكبلـ ييظير مدل الغمٌك الذم كصؿ إليو اإلماميكف كعمى رأس معاصرييـ الخميني 

، بؿ كيركنيـ قادريف عمى إظيار الشريعة األئمة، حتى باتكا يركنيـ في مياـ النبي  في حؽٌ 

، كقد أٌكد الخميني عمى ىذا المعنى في غير مكضع مف كتاباتو، فييكؿ كما أظيرىا النبي 
" : ، مف يعرؼ شيئنا عف بدايات ظيكر اإلسبلـ، كأكؿ أياـ الدعكة النبكية، اإلمامة صنُو النبوةمثبلن

 .(ِ)كًقف بأٌف اإلمامة كانت منذ اليكـ األكؿ كحتى آخر أنفاس رسكؿ اهلل صنكنا لمنبكة"يي 

كىذا إقرار كاضح مف الخميني عمى اعتبار اإلمامة كالنبكة مف حيث اليدر كالشأف كاألىمية 
 كالفضؿ.

. كالصنك: يدؿ (ّ)كالصنك في المغة: النظير كالمثؿ، كأصمو أٍف تطمعى نخمتاف مف عرؽ كاحد

عمى تياريب بيف شيئيف، قرابةن أك مسافةن 
(ْ). 

                                 
 (.ُُٔ ا٣بالفة كالوالية: )ص مصباح ا٥بداية إىل (ُ)
 (.ُّٕكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ِٔٓ/ُ(, كا٤بعجم الوسيط: )ُُٕ/ّانظر النهاية يف غريب األثر: ) (ّ)
 (.ُِّ/ّانظر معجم مقاييس اللغة البن فارس: ) (ْ)
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فالخميني يرل أٌف اإلمامةى نظيري كًمٍثؿي النبكة، بؿ كاٌدعى أعظـ مف ذلؾ، فنسب ليـ النبكة 
كالرسالة صراحةن، فياؿ في حٌؽ األئمة: "الذيف بيـ فتح اهلل كبمعرفتيـ عيًرؼ اهلل، األسباب المتصمة 

، الياديف الباطن فييم النبوة والرسالة، الظاىر فييـ الكالية، بيف سماء اإلليية كأراضي الخميية
باليداية التككينية سرًّا كالتشريعية جيرنا، اآليات التاٌمات، األنكار الباىرات"

(ُ). 

ال أظٌف أٌف مثؿ ىذا الكبلـ يحتاج إلى زيادة تكضيح كبياف، فيك كبلـ صريح في اٌدعاء 
 النبكة كالرسالة ألئمة الشيعة.

ل النبكة لؤلئمة أمر متكقعه مٌمف جك ز قدرة اإلماـ عمى الكصكؿ إلى ما كراء الطبيعة، كدعك 
بؿ كيتكقع أكثر مف ذلؾ، فالخميني طب ؽ مذىب الفبلسفة كالصكفية الغبلة عمى أرض الكاقع، فما 
عجزكا ىـ عف تحيييو عمميًّا، قاـ ىك بترسيخو بكصفيا حيائؽ كمسٌممات، فأعمى مف شأف األئمة 

 حتى جعؿ مياميـ أعمى مف مياـ جميع األنبياء كالمرسميف.

ييكؿ الخميني في كتابو )الحككمة اإلسبلمية(: "إٌف لئلماـ ميامنا محمكدنا كدرجة سامية 
ٌف مف ضركريات مذىبنا أٌف  كخبلفة تككينٌية، تخضع لكاليتيا كسيطرتيا جميع ذرات ىذا الككف، كا 

كال نبٌي مرسؿ ... كقد كرد عنيـ )ع( إٌف لنا مع اهلل حاالت ال  ألئمتنا ميامنا ال يبمغو ممؾ ميٌرب
 .(ّ)عمييا السبلـ" (ِ)يسعيا ممؾ ميٌرب كال نبٌي مرسؿ، كمثؿ ىذه المنزلة مكجكدة لفاطمة الزىراء

إٌف مياـ األئمة عند الخميني ال يبمغو ممؾ ميٌرب كال نبٌي مرسؿ، كقد صٌرح أٌف ذلؾ مف 
كقد جعمكا ىذا مف ضركريات مذىبيـ؛ كي يٌركجكا مف خبلليـ لعيائدىـ  ضركريات مذىب اإلمامية،
 الباطمة كألفكارىـ اليٌدامة.

ليد جاكز الخميني كٌؿ الحدكد بتيديسو األئمة كبرفع قدرىـ إلى عمكٍّ لـ يبمغو أحده مف 
ما ظير العالميف، كال غرابة مف اٌدعائو ىذا، فيك الذم نسب لؤلئمة خصائص األلكىية كالربكبية ك

س عنا في إثبات أفضمية األئمة  في فصؿ األلكىيات كمكقؼ الخميني منيا، كقد بذؿ الخميني جيدنا مكى
ضافةن ًلمىا سبؽ أنيؿ جممةن مف أقكالو في ىذا المضمار:  عمى األنبياء كالمرسميف، كا 

                                 
 (.ٓ-ْشرح دعاء السحر: )ص  (ُ)
 (.ُُظر: )أىل البيت يف فكر ا٣بميِب: ص قد ذكر ا٣بميِب تفضيل فاطمة على األنبياء يف غّب موطن, ان (ِ)
 (.ّٓ – ِٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص (ّ)
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  ييكؿ الخميني: "إٌف أمير المؤمنيف عمي  ,أفضل من األنبياء  عمّي
منذ بدئو  –ىك مظير العدالة كٌميا، كأعجكبة العالـ، كليس لو في العالـ )عميو السبلـ( 

 .(ُ)قريف بالفضؿ سكل الرسكؿ األكـر صمى اهلل عميو كآلو" –إلى األبد 

  أقسـ ييكؿ الخميني: " أفضل من تكبير األنبياء والمالئكة مجتمعين, تكبير عمّي
 ،يربيف كاألنبياء المرسميفئكة المالمبل بمياـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، لك أفٌ 

ا ركا مرة كاحدة، تكبيرن كبٌ يي  أرادكا أفٍ  ،لخاتـ الذم يككف مكلى عمي كغيرهعدا الرسكؿ ا
 .(ِ)"ا استطاعكامى ر عمي عميو السبلـ، لى كبٌ عمى غرار ما كاف يي 

  ڦ  ڦ    چييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  ,من شيعة عمّي إبراىيم

"قد فيسٍّر [: ْٖ – ّٖالصافات: ] چڃ  ڃ  چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

في الركايات الشريفة أٌف إبراىيـ كاف مف شيعة أمير المؤمنيف؛ ألٌنو كرد عمى رٌبو 
 .(ّ)باليمب السميـ"

  ييكؿ الخميني: "كما أكثر  والميدي أسمى من منزلة داود وسميمان, منزلة عمي
قرًب الحٌؽ ًلمىا يحممو مف دافع  ما يرتيي الميتصدٍّم لشؤكف الحككمة، فيحظى بمبٍّ 

إليي كداكد كسميماف )قدس سره(، بؿ كأفضؿ منيا كأسمى منزلة، كالنبي األكـر )ص( 
ٍيًدمو الفداء( في عصر  كخميفتو بالحٌؽ عمي بف أبي طالب )ع( ككالميدم )أركاحنا لمى

 .(ْ)حككمتو العالمية"

  ,إٌف األنبياء لـ يٌكفيكا لتحييؽ  ييكؿ الخميني:الميدي سيحقق ما لم يحققو األنبياء"
 .(ٓ)أىدافيـ، كسيبعث اهلل في آخر الزماف برجؿ ليحيؽ أىداؼ األنبياء"

 
                                 

 (.ٓٓالكلمات القصار: )ص  (ُ)
 (.ٔٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)
 (.َِٗ – َِٖجنود العقل: )ص  (ّ)
ا٣بميِب يف  ( عن رسالة ا٣بميِب بعنواف )الفطرة أكؿ منازؿ التوحيد( إىل ابنو أٞبدُُدركس من خٌط اإلماـ: )ص  (ْ)

 ىػ.َُْْ/شواؿ/ُٕ
 (.ٔٓالكلمات القصار: )ص  (ٓ)
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ىذه بعض التصريحات التي أدلى بيا الخميني بتفضيؿ األئمة عمى األنبياء، كىك بذلؾ 
ع عمييا عمماء ييرر مذىب اإلمامية كيكافييـ قمبنا كقالبنا، كتفضيؿ األئمة عمى األنبياء مسألة أجم

 الشيعة، كأٌلفكا إلثباتيا كتبنا، كأفردكا لتيريرىا أبكابنا، كحشدكىا باألكاذيب كاالفتراءات كاألىكاء.

 ومن تمكم الكتب التي وضعيا اإلماميون:

 كتاب تفضيؿ األئمة عمى األنبياء: تأليؼ حسف بف سميماف بف خالد الحمٌي. -
 بؿ جٌدىـ النبي الخاتـ: تأليؼ ىاشـ البحراني.تفضيؿ األئمة عمى األنبياء الذيف كانكا ق -
 تفضيؿ عمٌي عمى أكلى العـز مف الرسؿ: تأليؼ ىاشـ البحراني. -
 تفضيؿ األئمة عمى غير جٌدىـ مف األنبياء: تأليؼ محمد كاظـ الحائرم. -
 تفضيؿ أمير المؤمنيف عمى غير النبي: تأليؼ دلدار عمي النيكم المكيندم. -
 .(ُ)ى مف عدا خاتـ النبييف: تأليؼ محمد باقر المجمسيتفضيؿ أمير المؤمنيف عم -

 ومن األبواب التي بّوبيا اإلماميون:

باب تفضيميـ عمييـ السبلـ عمى األنبياء كعمى جميع الخمؽ كأخذ ميثاقيـ عنيـ كعف  -
المبلئكة كعف سائر الخمؽ، كأٌف أكلى العـز إٌنما صاركا أكلي العـز بحٌبيـ صمكات اهلل 

ي ىذا الباب عشرات فقد حشد كتاب )بحار األنكار( لممجمسي، ك  مف. (ِ)عمييـ

الركايات المنسكبة آلؿ البيت، كغبل غمكًّا عظيمنا في شأنيـ، حتى قاؿ: "كاألخبار في 
ٌنما أكردنا في ىذا الباب قميبلن منيا كىي متفرقة في  ذلؾ أكثر مف أف تيحصىى، كا 

يـ عمييـ السبلـ(، كباب: )أٌنيـ عمييـ األبكاب، ال سيما باب: )صفات األنبياء كأصناف
السبلـ كممة اهلل(، كباب: )بدك أنكارىـ(، كباب: )أٌنيـ أعمـ مف األنبياء(، كأبكاب 

، كال يأبى وعميو عمدة اإلماميةفضائؿ أمير المؤمنيف كفاطمة صمكات اهلل عمييما، 
 .(ّ)ذلؾ إال جاىؿ باألخبار"

                                 
انظر مقدمة كتاب: تفضيل أمّب ا٤بؤمنْب, تأليف ٧بمد بن ٧بمد بن نعماف ا٤بعركؼ با٤بفيد, ٙبقيق علي مدرسي  (ُ)

 (. كقد سرد أ٠باء كتبو أخرل يف إثبات أفضلية األئمة على األنبياء.ٔ-ٓ-ْالكعيب. )ص 
 (.ِٕٔ/ِٔنوار للمجلسي: )انظر ٕبار األ (ِ)
 (.ِٕٗ/ِٔا٤بصدر السابق: ) (ّ)
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 كتاب اليداية لمصدكؽ.. مف (ُ)باب: النبي كاألئمة أفضؿ الخمؽ -

. مف كتاب مناقب آؿ أبي طالب البف (ِ)خير الخمؽ بعد النبي –عمٌي  –باب: في أٌنو  -

 شير آشكب.
باب: أٌف أمير المؤمنيف عميو السبلـ كبنيو األئمة عمييـ السبلـ أفضؿ الخمؽ بعد  -

 . مف كتاب حمية األبرار، لياشـ البحراني.(ّ)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو

 من الروايات التي وضعوىا اإلماميون:و 

: قاؿ لي جبرئيؿ: "يا محمد عمٌي خير البشر مف أبى فيد نسبكا إلى رسكؿ اهلل  -
 .(ْ)كفر"

 .(ٓ): "أنت يا عمٌي ككلدؾ خيرة اهلل مف خميو"نسبكا إلى رسكؿ اهلل  -

 ارنياهلل أشرؼ عمى الدنيا فاخت ا عممت أفٌ مى يا فاطمة أى : "كنسبكا إلى رسكؿ اهلل  -
 .(ٔ)"ا عمى رجاؿ العالميفمع فاختار عميًّ ، ثـ اطٌ عمى رجاؿ العالميف

يـ ليسكا إال أنٌ  ،األئمة بمنزلة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلوكنسبكا إلى أبي عبد اهلل: " -
ا ما خبل ذلؾ فأمٌ  ،لمنبي صمى اهلل عميو كآلو لنساء ما يحؿٌ ا ليـ مف كال يحؿٌ  ،بأنبياء

 .(ٕ)"كؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلوفيـ فيو بمنزلة رس

                                 
ا٥بداية يف األصوؿ كالفركع, تأليف أيب جعفر الصدكؽ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي, ٙبقيق كنشر  (ُ)

 (.ِّىػ. )ص ُُْٖقم, الطبعة األكىل,  -مؤسسة اإلماـ ا٥بادم 
عبد اهلل ٧بمد بن علي بن شهر آشوب, قاـ بتصحيحو كشرحو ١بنة من  مناقب آؿ أيب طالب, تأليف رشيد الدين أيب (ِ)

 (.ِٔٔ/ِالنجف. ) –أساتذة النجف األشرؼ, ا٤بطبعة ا٢بيدرية 
 (.ّٕٗ/ِقم. ) -حلية األبرار يف أحواؿ ٧بمد كآلو األطهار, تأليف ىاشم البحراين, مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسالمية  (ّ)
 (.َّٔ/ِٔار األنوار: )(, ٕبّْٗ/ّمن ال ٰبضره الفقيو: ) (ْ)
عيوف أخبار الرضا, تأليف أيب جعفر الصدكؽ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي, صححو كقٌدـ لو كعٌلق عليو حسْب  (ٓ)

 (.ِٗٔ/ِٔ(, ٕبار األنوار: )ّٔ/ِـ. )ُْٖٗ -ىػ َُْْبّبكت, الطبعة األكىل,  –األعلمي, مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 (.ّّٔ/ِ(, تفسّب القمي: )ُّٗ/ٓ(, الربىاف يف تفسّب القرآف: )ٗٗ/ّْر: )ٕبار األنوا (ٔ)
(, جامع أحاديث الشيعة, تأليف حسْب الطبطبائي الربكجردم, َّٔ/ُٔ(, ٕبار األنوار: )َِٕ/ُالكايف للكليِب: ) (ٕ)

م الشاىركدم, ٙبقيق (, مستدرؾ سفينة البحار, تأليف علي النماز ُٔٔ/ُىػ. )ُّٗٗقم,  –طبع يف ا٤بطبعة العلمية 
 (.ٓٔ/ّقم. ) –حسن بن علي النمازم, مؤسسة النشر اإلسالمي 
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كنسبكا إلى أبي عبد اهلل: "ما مف نبي نيبٍّل كال مف رسكؿ أيرًسؿ إال بكاليتنا كتفضيمنا  -
 .(ُ)عمى مف سكانا"

كنسبكا إلى أبي عبد اهلل: "إٌف عندنا كاهلل سرًّا مف أسرار اهلل، كعممنا مف عمـ اهلل، كاهلل ما  -
 .(ِ)يحتممو ممؾ ميٌرب كال نبي مرسؿ"

كلي العـز مف الرسؿ كفضميـ بالعمـ، كأكرثنا أاهلل خمؽ  إفٌ نسبكا إلى أبي عبد اهلل: " -
مييـ في عمميـ كعمـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ما لـ يعممكا، ع مناعمميـ، كفضٌ 

 .(ّ)"كعممنا عمـ الرسكؿ كعمميـ

، عمى نحك ما كىناؾ الكثير مف الركايات التي يفضمكف فييا األئمة عمى األنبياء 
 سبؽ مف الدسائس كاالفتراءات التي تـ نيميا.

كقد قرر كبار عمماء اإلمامية ىذه العييدة كاعتبركىا مف ضركريات ديف اإلمامية، كما قاؿ 
ٌف مف ضركريات مذىبنا أٌف ألئمتنا ميامنا ال يبمغو ممؾ ميٌرب كال نبٌي  الخميني فيما سبؽ: "كا 

في تيرير أفضمية األئمة:  -كما سبؽ  –سابييف، فيد قاؿ المجمسي . كىذا ديف أسبلفو ال(ْ)مرسؿ"

 .(ٓ)"كعميو عمدة اإلمامية"

اهلل تعالى لـ يخمؽ  نعتيد أفٌ  يجب أفٍ كمٌمف كٌضح ذلؾ كفٌصؿ شيخ اإلمامية الصدكؽ: "
أخذ  ا بو لما، كأكليـ إقرارن أحب الخمؽ إلى اهلل، كأكرميـ عميو يـ، كأنٌ ا أفضؿ مف محمد كاألئمةخمين 

                                 
(, بصائر الدرجات الكربل يف فضائل آؿ ٧بمد, تأليف أيب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن بن فركخ ُِٖ/ِٕٔبار األنوار: ) (ُ)

طهراف, طبع يف  -لمي الصفار من أصفار ا٢بسن العسكرم, تقدًن كتصحيح مّبزا ٧بسن كوجو باغي, منشورات األع
 (.ْٗىػ. )ص َُْْطهرات,  –مطبعة األٞبدم 

(, الوايف, تأليف ٧بمد ٧بسن ا٤بشتهر بالفيض ُّٗ/ْ(, مرآة العقوؿ للمجلسي: )َِْ/ُالكايف للكليِب: ) (ِ)
األكىل,  أصفهاف, الطبعة –الكاشاين, ٙبقيق كتعليق ضياء الدين ا٢بسيِب, منشورات مكتبة اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

 (.ْٓٔ/ّىػ. )َُْٔ
(, الفصوؿ ا٤بهمة يف أصوؿ األئمة )تكملة الوسائل(, تأليف ِْٖ(, بصائر الدرجات: )ص ُْٓ/ُٕٕبار األنوار: ) (ّ)

٧بمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي, ٙبقيق كإشراؼ ٧بمد بن ٧بمد ا٢بسْب القائيِب, نشر مؤسسة معارؼ إسالمي إماـ رضا, 
 (.َْٔ/ُىػ. )ُُْٖة األكىل, قم, الطبع –مطبعة نكْب 

 (.ِٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ْ)
 (.ِٕٗ/ِٕٔبار األنوار: ) (ٓ)



272 

 

ا صمى اهلل عميو كآلو كسمـ إلى األنبياء في اهلل تعالى بعث نبيو محمدن  أفٌ .. ك  اهلل ميثاؽ النبييف
 كأفٌ ، قرار بواإل ، كسبيو إلىنبي عمى قدر معرفتو نبينا اهلل تعالى أعطى ما أعطى كؿٌ  كأفٌ ، الذرٌ 

السماء كاألرض، كال الجنة كال  لكالىـ لما خمؽ اهلل وكأنٌ  جميع ما خمؽ لو كألىؿ بيتو اهلل تعالى خمؽ
 .(ُ)"ا مما خمؽ، صمكات اهلل عمييـ أجمعيفالمبلئكة كال شيئن  ، كالالنار، كال آدـ كال حكاء

كييبلحظ مف كٌؿ ما سبؽ نيمو، أٌف اإلمامييف متفيكف عمى تفضيؿ األئمة عمى جميع األنبياء 

، فتارةن يفضمكف األئمة عمى مف د كالمرسميف، إال أٌنيـ مختمفكف في تفضيميـ عمى النبٌي محم

، ، كتارةن ييطميكف األفضمية فيفضمكف األئمة عمى الجميع بمف فييـ النبي سكل النبي 
 كىذا تييةن ال أكثر كال أقٌؿ؛ خكفنا مف فضح أمرىـ أماـ العامة.

ا فن فميس إال تكمٌ  (ما خبل جدىـ)ا اليكؿ كأمٌ : "ييكؿ الشيخ إحساف إليي ظيير 
ال فيـ يعدكنيـ أفضؿ منو ،امحضن   .(ِ)"كا 

 ويمكن الرّد عمى اّدعاء اإلماميون من عّدة وجوه, ومنيا:

 : ثبت باألدلة اليرآنية الصريحة تفضيؿ األنبياء عمى غيرىـ.الوجو األول

    چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ قاؿ تعالى:  -

.، فياؿ: "فٌضميـ اهلل عمى العالميف عف قكلو: إٌف اهلل اصطفى .  سئؿ الحسف [.ّّآؿ عمراف: ]
 .(ّ)بالنبكة عمى الناس كٌميـ"

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ قاؿ تعالى:  -

قاؿ اإلماـ البيضاكم [. ٗٔالنساء: ] چڈ   ژ  ژ    ڈڌ  ڎ  ڎ
قسميـ أربعة بحسب منازليـ في العمـ كالعمؿ كحث كافة الناس عمى أف ال يتأخركا : "

 .(ْ)"عنيـ

                                 
 (.ُّاالعتقادات يف دين اإلمامية: )ص  (ُ)
 -ىػ ُّٔٗالىور, الطبعة الثالثة,  –الشيعة كالسنة, تأليف إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين, إدارة ترٝباف السنة  (ِ)

 (.ِٕـ. )ص ُٕٗٗ
 (.ّْٔ/ِابن أيب حامت: ) تفسّب (ّ)
 (.ُِّ/ُتفسّب البيضاكم: ) (ْ)
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ڳ  ڳ  ڳ   چ قاؿ تعالى بعد ذكر جممة كبيرة مف األنبياء كالمرسميف:  -

: "كفيو دليؿ عمى فضميـ عمى مف عداىـ مف قاؿ البيضاكم  [.ٖٔاألنعاـ: ] چڳ    

 : كمف األحكاـ المستنبطة مف ىذه اآلية أٌف األنبياء . كقاؿ الفخر الرزام (ُ)الخمؽ"

 .(ِ)اء"يجب أٍف يككنكا أفضؿ مف كٌؿ األكلي

ليد أكـر [. ُٓٔالنساء: ] چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قاؿ تعالى:  -

ٌما  أنبياءه كمٌيزىـ، فيـ حجة اهلل  اهلل  عمى الناس، كأئمة الشيعة إٌما أٍف يككنكا مف الرسؿ، كا 
ٍف كانكا يثبتكنيا  عممينا، أٍف يككنكا مف الناس، كالشيعة ال يجرؤكف عمى اٌدعاء النبكة لؤلئمة جيرنا، كا 

 فثبت بذلؾ أٌف األئمة مف الناس الذيف تيياـ عمييـ حجة األنبياء، فثبت بذلؾ فضؿ األنبياء عمييـ.

[. ّالشكرل: ] چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٻ  پ  پچقاؿ تعالى:  -

بنزكؿ الكحي عمييـ دكف غيرىـ، كالشيعة ال يركف  كفي ىذه اآلية فضيمة عظيمة لؤلنبياء 
نبياء؛ ألٌنيـ يزعمكف نزكؿ الكحي عمى أئمتيـ، كلك سٌممنا جدالن بذلؾ لما ثبت أٌف ىذه فضيمة لؤل

فضؿ األئمة عمى األنبياء مطمينا، كذلؾ حسب ما ركاه الشيعة في كتبيـ، فيد ذكر الكميني في 
العباس المعركفي إلى الرضا عميو السبلـ: جعمت فداؾ أخبرني ما الفرؽ  كتب الحسف بفالكافي: 

الذم  أف الرسكؿ ،ماـالفرؽ بيف الرسكؿ كالنبي كاإل"ماـ؟ قاؿ: فكتب أك قاؿ: كاإل كالنبي بيف الرسكؿ
نحك رؤيا إبراىيـ  كربما رأل في منامو ،ينزؿ عميو جبرئيؿ فيراه كيسمع كبلمو كينزؿ عميو الكحي

الكبلـ ماـ ىك الذم يسمع كاإل ،عميو السبلـ، كالنبي ربما سمع الكبلـ كربما رأل الشخص كلـ يسمع
ٍف كاف فاسدنا إال أٌنو يديف الشيعة كييثبت أفضمية األنبياء (ّ)"ال يرل الشخصك  . إٌف ىذا التفريؽ كا 

 عمى غيرىـ. كالمرسميف 

 ثبت باألدلة النبكية تفضيؿ األنبياء عمى غيرىـ. الوجو الثاني:

ءن  سئؿ رسكؿ اهلل  - اءي ثيـ  اأٍلىٍمثىؿي اأٍلىٍنًبيى " : فىيىاؿى  ؟أىمُّ الن اًس أىشىدُّ بىبلى

                                 
(, كمثلو يف تفسّب السراح ا٤بنّب, تأليف مشس الدين ٧بمد بن أٞبد الشربيِب, دار الكتب ِْٕ/ُتفسّب البيضاكم: ) (ُ)

 (.ّْٓ/ُبّبكت. ) –العلمية 
 (.ُِٖٓ/ُتفسّب الرازم: ) (ِ)
 (.ُٕٔ/ُالكايف للكليِب: ) (ّ)
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. كىذا دليؿ عمى فضؿ األنبياء عمى غيرىـ، فيد أظير الحديث أٌف مراتب الناس تككف (ُ)"فىاأٍلىٍمثىؿي 
، مع شٌدة ابتبلئيـ، كما داـ األنبياء ىـ أكثر الناس ببلءن، فيـ ببل شؾ أفضؿ الناس عند اهلل 

ـٌ األمثؿ فاألمثؿ: أم األشرؼ فاألقاؿ المناكم  . كقاؿ بدر (ِ)شرؼ كاألعمى فاألعمى": "ث
نٌ : "الديف العيني  لئلعبلـ  ؛بالفاء (فاألمثؿ)ا كقاؿ ثانين  ،بمفظ ثـٌ  (ثـ األمثؿ) ما قاؿ أكالٌ كا 

البعد بيف  كعدـ ذلؾ بيف غير األنبياء إذ ال شؾ أفٌ  ،بالبعد كالتراخي في المرتبة بيف األنبياء كغيرىـ
كلفظ  ،إذ مراتب األكلياء بعضيا قريبة مف البعض ،كلي ككليالنبي كالكلي أكثر مف البعد بيف 

 :كاألمثؿ ،كلذا لـ يعطؼ عميو بثـ ،األكؿ تفسير لؤلمثؿ إذ معنى األكؿ الميدـ في الفضؿ
 .(ّ)"األفضؿ

دو : "قاؿ رسكؿ اهلل  - مىى أىحى ًميفى عى بىٍت بىٍعدى الن ًبيٍّيفى كىاٍلميٍرسى مىا طىمىعىًت الش ٍمسي كىالى غىرى
ؿى ًمٍف أىًبي بىٍكرو  بيذا الحديث عمى أفضمية  . كقد استدؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (ْ)"أىٍفضى

 .(ٓ)األنبياء عمى مف سكاىـ

ًليفى كىاآلًخًريفى : "كقاؿ رسكؿ اهلل  - ن ًة ًمفى األىك  أىبيك بىٍكرو كىعيمىري سىيٍّدىا كيييكًؿ أىٍىًؿ الجى
مً  بلى الن ًبيٍّيفى كىالميٍرسى أفضمية بيذا الحديث عمى  . كقد استدؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (ٔ)"يفى مىا خى

 .(ٕ)لحديث: "كٌؿ مف سكل األنبياء دكنيـ"ا األنبياء، كقاؿ بعد إيراد

                                 
(, كابن ماجو, كتاب ُٕٗ/ْ(, كالَبمذم, كتاب الزىد, باب ما جاء يف الصرب على البالء: )ٕٖ/ّد: )أخرجو أٞب (ُ)

 (.ُِْ/ُ(, كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: )ُِٓ/ٓالفًب, باب الصرب على البالء: )
الرياض, الطبعة  –مكتبة اإلماـ الشافعي التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب, لإلماـ ا٢بافظ زين الدين عبد الرؤكؼ ا٤بناكم,  (ِ)

 (.ُِّ/ُـ. )ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالثالثة, 
عمدة القارم شرح صحيح البخارم, لإلماـ العالمة بدر الدين أيب ٧بمد ٧بمود بن أٞبد العيِب, ضبطو كصححو عبد  (ّ)

 (.ُّٔ/ُِ)ـ. ََُِ -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  –اهلل ٧بمود ٧بمد عمر, دار الكتب العلمية 
(, كحٌسنو األلباين يف سلسلة ََٖ/ٗ(, كاإلبانة الكربل البن بطة: )ِّٓ/ّحلية األكلياء كطبقات األصفياء: ) (ْ)

 (.ّْٓ/ّاألحاديث الضعيفة: )
 (.ُِِ/٦ُُبموع الفتاكل: ) (ٓ)
بن ماجو, كتاب (, كأُُ/ٓ(, كالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب يف مناقب أيب بكر كعمر: )َْ/ِأخرجو أٞبد: ) (ٔ)

(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع ّٖ/ُيف اإلٲباف كفضائل الصحابة كالعلم, باب فضل أيب بكر رضي اهلل عنو: )
 (.ُٕ/ُالصغّب: )

 (.ّٓٔ/٦ُُبموع الفتاكل: ) (ٕ)
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ٍيره ًمٍف ييكنيسى : "قاؿ رسكؿ اهلل  - ـٍ ًإنٍّي خى ديكي الى : ". كقاؿ (ُ)"الى يىييكلىف  أىحى

ٍيره ًمٍف ييكنيسى ٍبًف مىت ىيىٍنبىًغي ًلعىٍبدو أىٍف يىييكؿى أىنى  ٍيره ًمٍف ييكنيسى ٍبًف : ". كقاؿ (ِ)"ا خى مىٍف قىاؿى أىنىا خى

. ىذه األحاديث تيبًطؿ اٌدعاء الرافضة، كتيدـ بنيانيـ مف أصكلو في مسألة (ّ)"مىت ى فىيىٍد كىذىبى 

، نس بف متى تفضيؿ األئمة عمى األنبياء، كمف المناسب ىنا أٍف نبٌيف مكقؼ الركافض مف يك 

كاألئمة مف بعده، بؿ كزعمكا  بسبب رفضو كالية عمي  الحكت ابتمع يكنس  فيد زعمكا أفٌ 
بسبب امتناعيـ عف الكالية، كىا  أٌف ما أصاب األنبياء مف ابتبلءات ما ىي إال عياب مف اهلل 

ي ابيكا الييكد فىي الركاية بتماميا مف كتبيـ؛ لييعمىـ مدل السكء الذم كصؿ إليو اليكـ، فيد ش
 التنيص مف األنبياء كالمرسميف.

: فأطمع : يا أييا الحكت، قاؿإٌف زيف العابديف خاطب حكت يكنس كقاؿ لو" الركاية: تيكؿ
كىك ييكؿ: لبيؾ لبيؾ يا كلي اهلل، فياؿ: مف أنت؟ قاؿ:  الحكت رأسو مف البحر مثؿ الجبؿ العظيـ

ا مف آدـ إلى اهلل تعالى لـ يبعث نبيًّ  : يا سيدم إفٌ ، قاؿقاؿ: أنبئنا بالخبر ،أنا حكت يكنس يا سيدم
، فمف قبميا مف األنبياء سمـ كتخمص، كقد عرض عميو كاليتكـ أىؿ البيت محمد إال صار جدؾ أفٍ 

، كما ليي نكح عميو ليي آدـ عميو السبلـ مف المعصية ليي ما تكقؼ عنيا كتمنع مف حمميا كمف
، ليي يكسؼ عميو السبلـ مف الجب، كما ىيـ عميو السبلـ مف الناريي إبرا، كما لمف الغرؽ السبلـ

لى أف بعث اهلل ، كما ليي داكد عميو السبلـ مف الخطيئة إمف الببلء كما ليي أيكب عميو السبلـ
ئمة الراشديف مف ا كاأليا يكنس تكؿ أمير المؤمنيف عميًّ  أفٍ  :يكنس عميو السبلـ، فأكحى اهلل إليو

 فأكحى اهلل تعالى إليٌ ا، كلـ أعرفو، كذىب مغتاظن فكيؼ أتكلى مف لـ أره  :قاؿ صمبو في كبلـ لو،
ا يطكؼ معي البحار في ، فمكث في بطني أربعيف صباحن ايكنس كال تكىني لو عظمن  التيمي أفٍ 

ابف  ، قد قبمت كالية عميي كنت مف الظالميفو ال إلو إال أنت سبحانؾ إنٌ : إنٌ ثبلث، ينادم ظممات
عمى ساحؿ البحر،  آمف بكاليتكـ أمرني ربي فيذفتو ، فمما أفٍ هاألئمة الراشديف مف كلدأبي طالب ك 

                                 
 (.ُٗٓ/ْأخرجو البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قوؿ اهلل تعاىل: "كإٌف يونسى ٤بًن ا٤برسلْب": ) (ُ)
(, كمسلم,  ُّٓ/ْأخرجو البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قوؿ اهلل تعاىل: "كىٍل أتاؾى حديثي موسى": ) (ِ)

 (.ُْٖٔ/ْكتاب  الفضائل, باب يف ذكر يونس عليو السالـ: )
" إىل قو  (ّ) لو: "كيونس كخاركف أخرجو البخارم, كتاب تفسّب القرآف, باب قولو: "إنٌا أكحينىا إليك كمىا أكحينىا إىل نيوحو

 (.َٓ/ٔكسليماف": )
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 .(ُ)"الماء كاستكل ،فياؿ زيف العابديف عميو السبلـ: ارجع أييا الحكت إلى ككرؾ

، فمـ يكتًؼ اإلمامية بتفضيؿ ىذا ىك ديف اإلمامية كمعتيدىـ في حٌؽ األنبياء 
ؿ طعنكا في األنبياء، كزعمكا أٌف اهلل عاقب أنبياءه بسبب عدـ األئمة عمى األنبياء فحسب، ب

 مكاالتيـ لؤلئمة، كما ىذا إال خرافات كأساطير ظمماته بعضيا فكؽ بعض.

 أجمعت األمة عمى تفضيؿ األنبياء عمى غيرىـ. الوجو الثالث:

بلـ : "رتبة األكلياء ال تبمغ رتبة األنبياء عمييـ الصبلة كالسقاؿ اإلماـ النككم 
 .(ِ)لئلجماع المنعيد عمى ذلؾ"

: "كقد اتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا كسائر أكلياء اهلل تعالى كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كاألنبياء أفضؿ الخمؽ باتفاؽ . كقاؿ: "(ّ)عمى أٌف األنبياء أفضؿ مف األكلياء الذيف ليسكا بأنبياء"

 .(ْ)"المسمميف

تفضيؿ األمير عمى األنبياء، كال سيما : "لدىمكم كقاؿ عبلمة اليند شاه عبد العزيز ا
المكلى   عف ممة اإلسبلـ، فإفٌ فضبلن  ،عمى أكلي العـز خبلؼ ما عميو العيبلء مف سائر ممؿ األناـ

عمى تفضيؿ األنبياء  منادشريعة مف الشرائع، كنصكص الكتاب تي  ال يصؿ إلى مرتبة النبي في كؿٌ 
 .(ٓ)"عمى جميع خمؽ اهلل

العيؿ ييضي بأفضمية األنبياء عمى غيرىـ، فيـ خيرة الخمؽ؛ ألٌنيـ رسؿ اهلل،  ابع:الوجو الر 
ليذه الميمة العظيمة  كالكاسطة بيف الخالؽ كالخمؽ، كالميشر فيف بالرسالة كالكحي، كال يختار اهلل 

                                 
(, كالنور ا٤ببْب يف قصص األنبياء كا٤برسلْب, تأليف ُِٖ/ّ(, كمناقب آؿ أيب طالب: ) َُْ/ُْٕبار األنوار: ) (ُ)

 (.ّْٖىػ. )ص َُْْقم,  –نعمة اهلل ا١بزائرم, منشورات مكتبة ا٤برعشي النجفي 
 –ريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم, حققو ٧بمد ا٢بجار, دار البشائر اإلسالمية بستاف العارفْب, لإلماـ ٧بي الدين أيب زك (ِ)

 (.ّّٗـ. )ص ََِٔ -ىػ ُِْٕبّبكت, الطبعة السادسة, 
 (.ُِِ/٦ُُبموع الفتاكل: ) (ّ)
 (.ُِٓ/ِمنهاج السنة النبوية: ) (ْ)
وم, نقلو من الفارسية إىل العربية ٨بتصر التحفة االثِب عشرية, تأليف عالمة ا٥بند شاه عبد العزيز غالـ حكيم الدىل (ٓ)

الشيخ ا٢بافظ غالـ ٧بمد بن ٧بي الدين بن عمر األسلمي, اختصره كىذبو عالمة العراؽ ٧بمود شكرم األلوسي, حققو 
 (.ُْىػ. )ص ُّّٕالقاىرة,  –كعٌلق على حواشيو ٧بب الدين ا٣بطيب, ا٤بطبعة السلفية 
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 إال أفضؿ كأكمؿ المخمكقات.

 ،اختصيـ بكحيو اهلل  في فضميـ كشرفيـ أفٌ  يكفكيى : "قاؿ اإلماـ ابف الييـ 
خذه فمنيـ مف اتٌ  ،يـ بأنكاع كراماتوكخصٌ  ،ككاسطة بينو كبيف عباده ،كجعميـ أمناء عمى رسالتو

كلـ يجعؿ لعباده  ،ا عمى سائرىـ درجاتا عميًّ كمنيـ مف رفعو مكانن  ،امو تكميمن كمنيـ مف كمٌ  ،خميبلن 
ا منيـ بكرامة إال عمى لـ يكـر أحدن ك  ، إلى جنتو إال خمفيـكال دخكالن  ، إليو إال مف طريييـكصكالن 
كبالجممة  ،كأكرميـ عميو ،كأحبيـ إليو ،كأرفعيـ عنده درجة، فيـ أقرب الخمؽ إليو كسيمة ،أيدييـ

بيـ حصمت ك  ،كبيـ عبد كأطيع ،اهلل ؼى رً كبيـ عي  ،ما نالو العباد عمى أيدييـفخير الدنيا كاآلخرة إنٌ 
 .(ُ)"رضمحابو تعالى في األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

س الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي الشهّب بابن قيم طريق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب, لإلماـ مش (ُ)
 (.ُٓٓـ. )صُْٗٗ -ىػ ُُْْالدماـ, الطبعة الثانية,  –ا١بوزية, ٙبقيق عمر بن ٧بمود أبو عمر, دار ابن القٌيم 
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 المبحث الثالث

 نظرة الخميني في تبميغ األنبياء

إٌف الغمٌك الذم سيطر عمى الخميني في قضية التشيع كاإلمامة؛ دفعو الٌدعاءات بعيدة 

 أيرًسؿ لتأسيس التشيع، كلدعكة الناس إلى إمامة عمٌي  كافتراءات كاضحة، فزعـ أٌف النبي 
ء عف جكىرىا األساسي إلى خرافات ما أنزؿ اهلل كأبنائو، فصرؼ الخميني بذلؾ حييية دعكة األنبيا

 بيا مف سمطاف.

ليد أليى الخمينيُّ كؿ  النصكص اليرآنية كالنبكية كراء ظيره، كالتي تبٌيف الحكمة العظيمة 
 كحده ال شريؾ لو. مف خمؽ الخمؽ، كاليدؼ األسمى مف إرساؿ الٌرسؿ، كىك عبادة اهلل 

ار( في معرض حديثو عف أىمية المآتـ الحسينية: ييكؿ الخميني في كتابو )كشؼ األسر 
وجيود "ليد كيًضعت ىذه التعزيات عمى أسس .. كلك ال ذلؾ لضاعت جيكد الحسيف بف عمي، 

 .(ُ)"رسول اإلسالم التي بذليا من أجل تأسيس التشيع

ٍت ىذه الكممات الخمينية عمى منكرو ميٌركب، أٌكليا: رفع شأف المآتـ التي يجرييا كى  ليد حى

بذؿ جيكدنا مف  ، كثانييا: زعمو بأٌف النبي -بزعميـ  –اإلماميكف دكرينا؛ حزننا عمى آؿ البيت 
أجؿ تأسيس التشيع!! كال حجة كال برىاف عند الخميني عمى ىذه الدعكل الفارغة إال تأكيبلتو بعيدة 

 كتحميبلت فارغة.

لشيعة المعاصريف اعترض كمف الميـ في ىذا المياـ ًذكر أمرو ميـ، كىك أٌف بعض عمماء ا
عمى ترجمة كتاب )كشؼ األسرار( األردنية؛ ككفى اليائميف عمى ترجمة الكتاب ينتسبكف إلى السنة، 
فزعمكا أٌف ىذه الترجمة غير دقيية، كأٌنيا نسبت لمخميني ما لـ ييؿ، فكتب إبراىيـ الدسكقي 

، كذكر في ميالو (ِ)رجمة األردنية()اإلمامي( مياالن بعنكاف: )كشؼ األسرار بيف أصمو الفارسي كالت

فيرات مف الترجمة األردنية، متًيمنا اليائميف عمييا بعدـ األمانة في الترجمة، لذا سأضع في ىذا 
 المبحث كبلـ الخميني مف الترجمتيف األردنية كالشيعية.

                                 
 (.ُّٗكشف األسرار )الَبٝبة األردنية(: )ص  (ُ)
 –ىػ  ُُِْبّبكت, الطبعة الثانية,  –ميِب, دار احملجة البيضاء كشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(, تأليف ا٣ب (ِ)

 ـ(.ُُٗٗ(. كقد نشير ا٤بقاؿ يف ٦بلة )الراصد, ٛبوز ُّـ. )ص َََِ
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بذؿ جيكدنا مف أجؿ  فما جاء في )الترجمة األردنية( مف قكؿ الخميني أٌف الرسكؿ 
ذا كاف الحاؿ كذلؾ، فالبلـز أٍف ييرر تأسي س التشيع، جاء بنحكه في )الترجمة الشيعية(، فياؿ: "كا 

مثؿ ىذا الثكاب لممشاركيف في العزاء حتى ال يتراجع عنيا الناس ميما كانت الضغكطات 
ال فإٌف جيكد الحسيف بف عمي ستزكؿ بسرعة البرؽ األمر الذم يعني اندثار  جيود كالصعكبات، كا 

 .(ُ)"عي رسول اإلسالم في تأسيس التشيعومسا

ليد أثبتت )الترجمة الشيعية( بكٌؿ كضكح أٌف رسكؿ اإلسبلـ لو جيكد كمساعو في تأسيس 
التشيع، كأٌف ترؾ العزاء كالمآتـ ييضٌيع ىذه الجيكد، كىذا ما أثبتتو )الترجمة األردنية(، ككبلـ 

أٍف ييبعىث مف أجؿ زرع بذرة األفكار  الخميني ىذا قمة الكذب كالزكر، فحاشا رسكؿ اهلل 
 المجكسية.

ليد حاكؿ الشيعة منذ كقد أٌكد الخميني عمى اٌدعائو في غير مكضع مف كتاباتو، فياؿ: "
  في عيد النبيىذه الدولة أو ىذه الحكومة وجدت فعاًل  وألنّ البداية تأسيس دكلة العدؿ اإلسبلمية، 

يا قابمة لمتجديد، لكف نا نؤمف بأنٌ عميو السبلـ، فإنٌ ، كفي عيد اإلماـ عمي صمى اهلل عميو وآلو
 .(ِ)"ابر التاريخ منعكا تكضيح اإلسبلـ في إبعاده جميعن عالظالميف 

 الخميني يزعـ ىنا أفٌ ييكؿ األستاذ محمكد سعد ناصح في معرض رٌده عمى ىذا االٌدعاء: "

ية قامت في عيد الرسكؿ الدكلة الشيع دكلة الشيعة، كشيعية فيط، كيزعـ أفٌ  دكلة الرسكؿ 

    الظالميف  ككانت ىذه الدكلة ىي دكلة العدؿ، كأفٌ  ، أبي طالبكفي عيد عمي بف  
يـ جميع حكاـ الحككمات أنٌ  ف؟ ال شؾٌ ك كمف ىـ الظالم ،منعكا تكضيح اإلسبلـ - بيذا التعميـ -

 .(ّ)" اإلسبلمية الذيف جاءكا قبؿ كبعد عمي بف أبي طالب

في تحييؽ مصالح الشيعة، فيرل  عمى حصًر اليدؼ مف بعثة النبي  كييصٌر الخميني

أيًرسؿ مف أجؿ التبميغ بأمر اإلمامة المزعكمة، فييكؿ )الترجمة األردنية(: "كنريد مف  أٌف النبي 

                                 
 (.ُٗٔكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ُ)
(, ُٔ-ُٓ)ص  ـ.ُِٖٗالقاىرة,  –موقف ا٣بميِب من الشيعة كالتشيع, تأليف ٧بمود سعد ناصح, ا٤بطبعة الفنية  (ِ)

 ( طبعة الكويت.٢ُٔٓبقت بكتاب ا٣بميِب: ا٢بكومة اإلسالمية )صمقابلة مع ٦بلة الكفاح العريب, كأي عن 
 (.ُٔا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
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اليٌراء أف يحكمكا بإنصاؼ بأٌف اإلمامة ىي مف أصكؿ اإلسبلـ، كأٌنيا ثابتة مف خبلؿ آيات اليرآف 
 .(ُ)"النبي منذ بعثتو وحتى وفاتو سعى من أجل اإلمامة، كقد أثبتت كتب التاريخ بأٌف كأخبار النبي

كجاء في )الترجمة الشيعية(: "المطمكب مف اليٌراء أٍف يحكمكا بعيف اإلنصاؼ الخالية عف 
أٌم غرض، أٌف اإلمامة بحكـ العيؿ ىي مف أصكؿ اإلسبلـ المسٌممة، كما أٌنيا مسٌممة بحكـ آيات 

أّن النبي من أول البعثة كحكـ أخبار النبي التي تتجاكز اآلالؼ، كبحكـ التكاريخ المعتبرة  اليرآف
 .(ِ)"حتى يوم وفاتو بذل كّل جيده في ىذا األمر

انظر إلى ىذا التعٌدم الكبير كالغمٌك المفرط الذم دفع الخميني إلى تسيس كظيفة النبي 

كٌرس حياتو مف أجؿ دعكة الناس  نبي حسب أىكاء اإلمامية كرغباتيـ، فاٌدعى أٌف ال 
 ؟!إلى اإلمامة، فيؿ يمكف قىبكؿ ىذا االٌدعاء الذم ييعًطي اإلمامة أىمية تفكؽ تكحيد اهلل 

بيذه الميمات التي ال أساس ليا  كلـ يكتًؼ الخميني بتحيير كظيفة الرسكؿ األكـر 
، -الذم ىك اإلمامة بزعمو  –ر اهلل مف الصحة، بؿ كجعمو متخٌكفنا كمتييبنا مف دعكة الناس إلى أم

النبّي كان فييكؿ )الترجمة األردنية(: "كىكذا يتضح مف مجمكع ىذه األدلة كنيؿ األحاديث، بأٌف 
النبي ، كأٌف مف يعكد إلى التكاريخ كاألخبار يعمـ بأٌف متييًبا من الناس بشأن الدعوة إلى اإلمامة

أٍف ييبمٍّغ، ككعده بحمايتو، فكاف أٍف بٌمغ كبذؿ الجيكد في ذلؾ ، إال أٌف اهلل أمره بكان محقِّا في تييبو
حتى نىفىسىو األخير، إال أٌف الحزب المناكئ لـ يسمح بإنجاز األمر"

(ّ). 

كجاء في )الترجمة الشيعية(: "كالحاصؿ أٌف ىذه اآلية مف خبلؿ اليرائف كاألحاديث الكثيرة 
ذا راجع اإلنساف التكاريخ تبميغ اإلمامةالنبي كان يخشى من الناس في أمر تدؿ عمى أٌف  ، كا 

، إال أٌف اهلل أمره بالتبميغ ككعده بالحفظ، كقد بٌمغ كسعى خشيتو كانت في محّمياكاألخبار يفيـ أٌف 
كٌؿ سعيو في ذلؾ حتى آخر نىفىس، إال أٌف الحزب المخالؼ لـ يىدىعيكه ييكًمؿ العمؿ"

(ْ). 

بلؼ بينيما، ككاضحه أٌف عبارات الخميني السابية كاضحه أٌف الترجمتيف متياربتيف ال اخت

                                 
 (.ُٕٕ – ُٕٔكشف األسرار )الَبٝبة األردنية(: )ص  (ُ)
 (.ُّٓكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ِ)
 (.َُٓردنية(: )ص كشف األسرار )الَبٝبة األ (ّ)
 (.ُّٓكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ْ)
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، فيد كصفو الخميني بالخكؼ كالتيٌيب مف اشتممت عمى طعكنات صريحة لشخص النبي 
لـ ينجز كعده بحفظ  ، فيرل الخميني أٌف اهلل ، بؿ كطعف الخميني باهلل التبميغ بأكامر اهلل 

كعد نبٌيو بحفظ شأف اإلمامة، ثـٌ ذكرت  هلل شأف اإلمامة، فيد ذكرت الترجمة الشيعية مف أٌف ا

لـ يدعكه يكمؿ عممو،  - كييصد الخمينٌي أصحابى النبي  –الترجمة أٌف الحزب المخالؼ 
 فكيؼ يىًعدي رٌب العالميف نبٌيو بحفظ شيء ثـٌ ال ييدر عميو؟! تعالى اهلل عف ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

كالتخكؼ مف تبميغ اإلمامة لمناس، دفعو إلى بالتييب  إٌف اتياـ الخمينيُّ رسكؿى اهلل 

رنا في شأف  ، فجعؿ الخمينيُّ النبي  طعفو أسكء، كلمزو أقبح لشخص رسكؿ اهلل  ميصٍّ
 التبميغ بيذه البدعة اإلمامية.

لو كان قد بّمغ بأمر اإلمامة  النبّي ييكؿ الخميني )الترجمة األردنية(: "ككاضح بأٌف 
، كبذؿ المساعي في ىذا المجاؿ، لما نشبت في البمداف اإلسبلمية كٌؿ ىذه طبًقا لما أمر بو اهلل 

 .(ُ)االختبلفات كالمشاحنات كالمعارؾ، كلما ظير ثمت خبلفات في أصكؿ الديف كفركعو"

، حيث اتيمو الخمينيُّ  بالتيصير انظر إلى ىذا التعٌدم العظيـ عمى شخص النبي 
في انتشار المشاحنات  –في حٌد زعمو  –ب، مٌما تسبب كعدـ أداء األمانة عمى الكجو المطمك 

 كالمعارؾ بيف المسمميف.

يٍت لو  ليد أحدثت كممات الخمينيُّ ىذه ضجةن كبيرةن، كقمبت الكثير مف المكازيف، ككيجٍّ
التي قاـ عمييا أىؿ السنة  –االنتيادات الشديدة، مٌما دفع الشيعة إلى الطعف في ترجمة ىذه الفيرة 

بتحكير كبلـ الخميني إلى المعنى التالي:  –في ترجمتيـ  –ا بالتزكير، كقاـ الشيعة كاتيمكى –
ككما بٌمغو النبي كسعى إليو، لـ تكف لتيع جميع ىذه  اإلمامة لو تّمت كما أراد اهلل"كالكاضح أٌف 

 االختبلفات في ببلد اإلسبلـ، كلـ تكف لتيع كٌؿ ىذه الحركب كسفؾ الدماء، كلـ تكف لتحصؿ كؿٌ 
 .(ِ)ىذه الخبلفات في أصكؿ الديف كفركعو"

لك سٌممنا جدالن بصحة ىذه الترجمة الشيعية، يككنكا بذلؾ خرجكا مف مصيبة ككقعكا في 
ا كأعظـ ذنبنا، فكيؼ يمكف أاٌل يتـٌ شأف اإلمامة كما أراد اهلل جٌؿ جبللو؟! كأيف  مصيبة أشٌد قبحن

                                 
 (.ُٓٓكشف األسرار )الَبٝبة األردنية(: )ص  (ُ)
 (.ُّٖكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ِ)
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 ؟[ ِٖيس: ] چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ چ الخميني مف قكلو تعالى: 

ليد اعترض الشيعة عمى )الترجمة السنٌية(، كنفكا أٍف يصدر عف الخمينٌي مثؿ ىذا الطعف 

في التبميغ، كاتيمكا أىؿ السنة باالفتراء عمى الخمينٌي، كبتيكيمو ما لـ  الصريح في أمانة النبي 
مة عف الخميني لشبية إمكاف الخطأ في ييؿ، كلذلؾ عيدتي العـز عمى عدـ نيؿ تمؾ العبارات اآلث

ترجمتيا إال أٌف اليرائف لـ تيخرج الخميني مف قفص االتياـ في ىذه اليضية الخطيرة، كذلؾ أٌنو اتيـ 

بعد أداء أمانة التبميغ عمى الكجو المطمكب في غير  كاألنبياء السابييف  النبي  
، كىذا يؤٌكد صحة ما نيًسبى إليو حسب )الترجم  ة األردنية( السابية.مكضعو

قاؿ الخمينٌي في خطابو إلى الشعب اإليراني بمناسبة الخامس عشر مف شير شعباف في 
ـ: "إٌف قضية غيبة اإلماـ ىي قضية َُٖٗ/ٔ/ِٖخطاب بيث  عبر اإلذاعة كالتمفزيكف، السبت 

العدالة بمعناىا  كىك تطبيؽ –ميمة، تبٌيف لنا أمكرنا مف بينيا أٌنو لـ يكف إلنجاز عمؿ عظيـ كيذا 
في جميع بني اإلنساف أحد سكل الميدم المنتظر سبلـ اهلل عميو، الذم  –الحيييي في العالـ بأسره 

فكّل نبي من األنبياء إّنما جاء إلقامة العدل, وكان ىدفو ىو اٌدخره اهلل تبارؾ كتعالى لمبشر، 
ي قد جاء إلصالح البشر تطبيقو في العالم, لّكنو لم ينجح, وحتى خاتم األنبياء )ص( الذ

ٌف مف سينجح بكٌؿ معنى الكممة كيطبؽ وتيذيبيم وتطبيق العدالة, فإّنو ىو أيًضا لم ُيَوفَّق ، كا 
 .(ُ)العدالة في جميع أرجاء العالـ ىك الميدم المنتظر"

 إٌف ىذا الكبلـ ال يحتمؿ إال معنىن كاحدنا، كىك اتياـ األنبياء كعمى رأسيـ رسكؿ اهلل 
عدـ اليدرة عمى تطبيؽ العدؿ، كىذا الكبلـ ال يمكف لمشيعة اإلمامية تأكيمو أك إنكاره، فيك بالفشؿ ك 

منيكؿ مف خطابات الخميني التي أشرؼ عمى طبعيا كنشرىا مؤسسة شيعية، فماذا سيككف تبرير 
 الشيعة ىذه المرة لمثؿ ىذا الكبلـ الخطير؟!

ا دليؿ عمى أٌف الخميني يعتيد يييننا أٌف كىذا الكبلـ ثابت عف الخميني في عٌدة مكاضع، كىذ

فشمكا في ميمتيـ، كأٌف الذم سينجح ىك الميدم، كفي ىذا تفضيؿه لمميدم عمى  األنبياء 

، فييكؿ الخميني: "إٌف غيبة إماـ الزماف مف اليضايا الميمة التي تفيدنا أمكرنا، األنبياء 
دؿ بالمعنى الحيييي في جميع الدنيا، لـ يكف منيا: أٌف اإلنجاز العظيـ الذم ىك تحييؽ سيادة الع

                                 
 (.ِْقسم الشؤكف الدكلية. )ص  –٨بتارات من أحاديث كخطابات ا٣بميِب, إعداد مؤسسة تنظيم كنشر تراث ا٣بميِب  (ُ)
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ما عدا اإلماـ الميدم المنتظر، في زماف  –أم ىذا اإلنجاز  –في البشرية أحده اد خره اهلل مف أجمو 
الميدم المنتظر الذم أعد ه اهلل تعالى، حيث ال يكجد أحده في البشرية مف األٌكليف كاآلخريف تحٌييت 

ٌنما تكفٌ  الميدي المنتظر, الذي يحّقق وينشر العدالة في جميع العالم, رت لئلماـ لو ىذه اليدرة، كا 
، بالرغـ مف أٌنيـ بيعثكا لخدمة ىذا اليدؼ السامي، فاختار وىو ما لم يتمكن األنبياء من تحقيقو

اهلل الميدم المنتظر كاٌدخره لكي يتحيؽ عمى يديو المباركتيف ذلؾ الطمكح الذم كاف ينشده األنبياء 
 .(ُ)لياء، كلكف حالت الظركؼ كالمكانع عف أٍف يصمكا إلى منشكدىـ"كاألك 

بيذا  يتعجب المسمـ مف مثؿ ىذا الكبلـ، فكيؼ يجرؤ الخميني عمى اتياـ األنبياء 
األنبياء لم الزعـ الفاسد مف عدـ اليدرة عمى تحييؽ العدؿ؟! بؿ كاٌدعى أسكء مف ذلؾ، فييكؿ: "إٌف 

 .(ِ)يبعث اهلل في آخر الزماف برجؿ ليحيؽ أىداؼ األنبياء"، كسيوّفقوا لتحقيق أىدافيم

؟ كلماذا أيرًسمكا؟ إٌف اتيامات الخميني فما داـ األمر كذلؾ، فماذا حٌيؽ األنبياء 

فاقت التصٌكرات كالحدكد، فما أسكء التعصب المييت ليذه الميدكية التي دفعت  ألنبياء اهلل 

طٍّ مف قدرىـ الخميني كأمثالو لمنيؿ مف خيرة خمؽ ا  .هلل، كالحى

إٌف ىذه المعاني التي ذىب إلييا الخميني في حٌؽ األنبياء كالمرسميف، عييدةه إماميةه قديمةه، 
 راسخةه في قمكبيـ كعيكليـ؛ اتباعنا ألىكائيـ كرغباتيـ التي ييدفكف إلى تحييييا.

، ككضعكا الركايات التي فيد زعـ فريؽ مف اإلمامية أٌف األنبياء كم يـ جاءكا لتأسيس التشيع
 تؤٌيد ىذا الرأم:

أٌنو قاؿ: "يا عمٌي ما بعث اهلل نبيًّا إال كقد دعاه إلى كاليتؾ  فنسبكا إلى رسكؿ اهلل  -
طائعنا أك كارىنا"

(ّ). 

                                 
اإلماـ ا٤بهدم ٨بتارات من كلمات كسلوؾ ا٣بميِب, ترٝبة كإعداد كنشر دار الوالية للثقافة كاإلعالـ, ا٤بَبجم زكريا  (ُ)

 (.ُْٖ/ُِ(. عن صحيفة اإلماـ: ) ٕ – ٔىػ. )ص ُِْٗبركات, الطبعة األكىل, 
 (.ُِالكلمات القصار: )ص  (ِ)
عبد اهلل ٧بمد بن النعماف العكربم البغدادم ا٤بلقب بالشيخ (, كاالختصاص, تأليف أيب َٔ/ُُٕبار األنوار: ) (ّ)

ا٤بفيد, صححو كعٌلق عليو علي أكرب الغفارم, رتب فهارسو السيد ٧بمود الزرندم, منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب يف ا٢بوزة 
 (.ّّْقم. )ص  –العلمية 
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كنسبكا إلى أبي الحسف أٌنو قاؿ: "كالية عمي مكتكبة في جميع صحؼ األنبياء، كلف  -
 .(ُ)( ككصية عمي )ع("يبعث اهلل رسكالن إال بنبكة محمد )ص

 .(ِ)بيا"كنسبكا إلى أبي عبد اهلل أٌنو قاؿ: "كاليتنا كالية اهلل، لـ ييبعىث نبيٌّ قٌط إال  -
كنسبكا إلى أبي عبد اهلل أٌنو قاؿ: "ما مف نبيٍّ جاء قٌط إال بمعرفة حٌينا كتفضيمنا عمى  -

 .(ّ)مف سكانا"

سس ديف التشيع، كعمؿ عمى ىك الذم أ كزعـ فريؽ آخر مف اإلمامية أٌف الرسكؿ 
فرقة عمي بف أبي طالب )ع(،  أكؿ فرؽ الشيعة ىـ أفٌ ": )اإلمامي( لنكبختينشره، فيد ذكر ا

كاليكؿ  ،( كبعده معركفكف بانيطاعيـ إليوالنبي )ص ( في زمافالمسمكف شيعة عمي )ع
 .(ْ)"بإمامتو

رة التشيع في حيؿ كؿ مف كضع بذأ كييكؿ محمد حسيف آؿ كاشؼ الغطاء )اإلمامي(: "إفٌ 
ا ، جنبن سبلـبذرة التشيع كضعت مع بذرة اإل ، يعني أفٌ سبلميةالشريعة اإل سبلـ ىك نفس صاحباإل
، كأزىرت في حياتو يدىا بالسيي كالعناية حتى نمتجنب، كسكاء بسكاء، كلـ يزؿ غارسيا يتع إلى

 .(ٓ)"ثـ أثمرت بعد كفاتو

ه عمى ىذا االٌدعاء: "ىـ يعترفكف في ييكؿ د. ناصر اليفارم حفظو اهلل في معرض ردٌ 
قكليـ: )إٌف بذرة التشيع كيًضعت مع بذرة اإلسبلـ جنبنا إلى جنب ..( أٌف التشيع غير اإلسبلـ، كاهلل 

 .(ٔ)"[ٖٓآؿ عمراف: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃچييكؿ: 

نة عمى بعدـ تبميغ األما كمنيـ الرسكؿ األكـر  كأٌما اتياـ الخمينيُّ األنبياءى 
ا عييدةه إماميةه راسخةه مف  ف يكا لذلؾ، فيك أيضن الكجو المطمكب، كأٌنيـ لـ يحييكا العدؿ كلـ ييكى

                                 
 (.ِٗ (, بصائر الدرجات: )صَِٖ/ِٔ(, ٕبار األنوار: )ّْٕ/ُالكايف للكليِب: ) (ُ)
 (.ُِْ(, األمايل للمفيد: )ص ُِٖ/ِٔ(, ٕبار األنوار: )ُِِ/َُ(, مستدرؾ الوسائل: )ّْٕ/ُالكايف للكليِب: ) (ِ)
 (.ْٗ(, بصائر الدرجات: )ص ِٗٗ/ُٖ(, ٕبار األنوار: )ّْٕ/ُالكايف للكليِب: ) (ّ)
(, عن كتاب فرؽ ِٓـ. )ص ُُٗٗ - ىػُُِْنشأة التشيع, تأليف طالب ا٣برساف, مطبعة أمّب, الطبعة األكىل,  (ْ)

 (.ُٓالشيعة. )ص 
 (.ُْٖأصل الشيعة كأصو٥با: )ص  (ٓ)
 (.ٕٔ/ُأصوؿ مذىب الشيعة االثِب عشرية: ) (ٔ)
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كاف مترددنا في تبميغ أمر رٌبو،  ضركريات مذىب الفاسد، كما كيرل اإلماميكف أٌف النبٌي 
 اإلمامة. –حسب زعميـ  –كالذم ىك 

ا : ككنيا منصبن مرادىـ باإلمامة كعرفت أفٌ ييكؿ محمد حسيف كاشؼ الغطاء )اإلمامي(: "
يدؿ األمة عميو، كيأمرىـ  ، كيأمر النبي بأفٍ بي، كما يختار النبعباده ا يختاره اهلل بسابؽ عمموإلييًّ 

ا لمناس من مى و عى بى صٍّ نى كيي ، عمى عمي عميو السبلـ ينص   و بأفٍ اهلل سبحانو أمر نبي   : أفٌ كيعتيدكف، باتباعو
المحاباة كالمحبة ، كقد يحممكنو عمى الناس ل عمىثقِ ذلك سوف يُ  يعمم أنّ  لنبيّ وكان ا، مف بعده

لى اليكـ أفٌ  ، كمف المعمـكالبف عمو كصيره ، كا  ، ليسكا في مستكل كاحد مف الناس ذلؾ اليـك
 .(ُ)"ذلك ولكن اهلل سبحانو لم يعذره في، ىة النبي كعصمتو عف اليكل كالغرضبنزا اإليماف كاليييف

، فاألنبياء ترددكا في اعتياد اإلمامية قاطبة في حٌؽ أنبياء اهلل كرسمو  فيذا ىك

تخٌكؼ مف أمر التبميغ باإلمامة، كامتنع في بادئ األمر، لكٌف  تبميغ أمر رٌبيـ، كالنبي األعظـ 

أٍف  كحاشا رسكؿ اهلل  لـ يعذره في ذلؾ، كأمره بالتبميغ، كحاشا األنبياء  اهلل 
كاإلعبلف بيا، كلكٌف ىؤالء ذىبكا إلى ىذا اإلفؾ مف اليكؿ؛  ي الجير بأكامر اهلل يترددكا لمحظة ف

ا فمماذا لـ يتٌخكؼ النبي   لعدـ كركد نٌص كاحد يؤٌيد إمامتيـ المزعكمة، كلك كاف قكليـ صحيحن

عمى جبؿ الصفا، كجير بالدعكة  مف الجير بالتكحيد بيف جمكع المشركيف؟ فيد صعد النبٌي 
ية كسط قكل الشرؾ كالكفر بكٌؿ جرأة كقكة كشجاعة، دكف تردد أك تخٌكؼ، فكرى صدكر اإلسبلم

كاف  كمكقؼ النبٌي [. ْٗالحجر: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    چ األمر اإلليي: 

عىٍف ف[. ُِْالشعراء: ] چڇ  ڇ  ڇچفي قٌمة الشجاعة يكـ أٍف قاؿ لو رٌب العالميف: 

ٍيرىةى  : لىم   أىًبي ىيرى دىعىا  .[.ُِْالشعراء: ] چڇ  ڇ  ڇچا أيٍنًزلىٍت ىىًذًه اآٍليىةي ، قىاؿى

ٍيشنا، فىاٍجتىمى  رىسيكؿي اهلًل  : قيرى ، فىيىاؿى ـ  كىخىص  ـٍ ًمفى الن اًر، "عيكا فىعى ، أىٍنًيذيكا أىٍنفيسىكي يىا بىًني كىٍعًب ٍبًف ليؤىمٍّ
ـٍ مً  ، أىٍنًيذيكا أىٍنفيسىكي ـٍ ًمفى الن اًر، يىا بىًني يىا بىًني مير ةى بًف كىٍعبو ، أىٍنًيذيكا أىٍنفيسىكي ٍبًد شىٍمسو فى الن اًر، يىا بىًني عى

ـٍ ًمفى الن اًر، يىا بىًني عى  ، أىٍنًيذيكا أىٍنفيسىكي ـٍ ًمفى الن اًر، يىا بىًني ىىاًشـو ، أىٍنًيذيكا أىٍنفيسىكي ٍبًد مىنىاؼو ٍبًد اٍلميط ًمًب، عى
ـٍ مً  ـٍ ًمفى اهلًل شىٍيئنا، غىٍيرى أىف  أىٍنًيذيكا أىٍنفيسىكي فى الن اًر، يىا فىاًطمىةي، أىٍنًيًذم نىٍفسىًؾ ًمفى الن اًر، فىًإنٍّي الى أىٍمًمؾي لىكي

                                 
 (.ُِِأصل الشيعة كأصو٥با: )ص  (ُ)
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ـٍ رىحً  ًليىالىكي  .(ُ)"منا سىأىبيمُّيىا ًببىبلى

 ، كلـ يتردد كلـفيذا النبٌي العظيـ ييؼ بيف قكل الكفر كالشرؾ، كيعمفي جيرنا تكحيد اهلل 
ا، كىؿ يتردد كيتخٌكؼ مف كاف في حماية اهلل  كتحت رعايتو؟ قاؿ  يتخٌكؼ، بؿ كاف جببلن شامخن

 چٿ  ٹ           ٹچ  كقاؿ تعالى:[. ٕٔ المائدة:] چژ  ژ ڑ  ڑچ تعالى: 

 .[ٓٗالحجر: ]

 فإٌنو يمكف تمخيص مكقؼ الخميني مف تبميغ األنبياء فيما يمي: وخالصة األمر:

 كأنبائو. سيس التشيع كدعكة الناس إلى إمامة ككالية عمٌي ميمة األنبياء تأ -ُ
 األنبياء لـ يحييكا أىدافيـ، كعجزكا عف أداء األمانة كتحييؽ العدالة. -ِ

 والرّد عمى ىذه المزاعم يكون من عّدة وجوه, منيا:

، خبلفنا لما ثبت باألدلة الصريحة كالصحيحة تحديد كظائؼ األنبياء  الوجو األول:
 بيا: يني كًمٍف قبمو اإلمامية، كمف ىذه الكظائؼ الشريفة التي كٌمفيـ اهلل زعـ الخم

نذار الكافريف مف النار، قاؿ  -ُ إقامة الحجة عمى الناس، كتبشير المؤمنيف بالجٌنة، كا 

 [.ُٓٔالنساء: ] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ تعالى: 

أم: يبشركف مف أطاع اهلل كاتبع  ,ْنِذِرينَ ُرُسال ُمَبشِّْريَن َومُ : "قاؿ اإلماـ ابف كثير 
ِلَئال َيُكوَن ِلمنَّاِس كقكلو: ، رضكانو بالخيرات، كينذركف مف خالؼ أمره ككذب رسمو بالعياب كالعذاب

ٌة َبْعَد الرُُّسلِ  ف ما يحبو و تعالى أنزؿ كتبو كأرسؿ رسمو بالبشارة كالنذارة، كبيٌ أم: أنٌ  :َعَمى المَِّو ُحجَّ
 .(ِ)"ا يكرىو كيأباه؛ لئبل يبيى لمعتذر عذرمٌ كيرضاه م

ا قكلو تعالى:  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ كمف األدلة عمى ىذا المعنى أيضن

 .[ُّْطو: ] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    چ كقكلو تعالى: 

                                 
 (.ُِٗ/ُصحيح مسلم, كتاب اإلٲباف, باب يف قولو تعاىل: "كأنذر عشّبتك األقربْب": ) (ُ)
 (.ْٕٓ/ِ) تفسّب ابن كثّب: (ِ)
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 [.ْٕاليصص: ] چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    

قامة الحجة قاؿ اإلماـ السفاريني  : "لك ال إعداده تعالى إلييـ عمى ألسنة الرسؿ كا 
 .(ُ)عمييـ ببعثة أىؿ خيرتو مف ذكم النبكة كالفضؿ لتكىمكا أٌف ليـ حجة سائغة كمعذرة بالغة"

: "ىذا صريح بأٌف الحجة إٌنما قامت بالرسؿ، كأٌنو بعد مجيئيـ ال كقاؿ ابف الييـ 
 .(ِ)س عمى اهلل حجة"يككف لمنا

دى : "قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كثبت في الصحيحيف مف حديث ابف مسعكد  الى أىحى
ٍنًذًريفى  ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى بىعىثى اٍلميبىشًٍّريفى كىاٍلمي  .(ّ)"أىحىبُّ ًإلىٍيًو اٍلعيٍذري ًمٍف الم ًو كى

مف اهلل تعالى، فالعذر : "معنى األكؿ ليس أحد أحٌب إليو األعذار قاؿ اإلماـ النككم 
 .(ْ)ىنا بمعنى اإلعذار كاإلنذار قبؿ أخذىـ بالعيكبة، كليذا بعث المرسميف"

فإقامة الحجة عدؿه كفضؿه مف اهلل تعالى؛ لييمؾ مف ىمؾ عف بٌينة كيحيا مف حي  عف 

 [.ِْاألنفاؿ: ] چڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ بٌينة، كما قاؿ تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كعبادتو، قاؿ تعالى:  تكحيد اهلل  دعكة الناس إلى -ِ

. كقاؿ تعالى: (ٓ)أم: كحدكني[. ِٓاألنبياء: ] چپ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

كقاؿ [. ّٔالنحؿ: ] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇچ

 [.ُْفصمت: ] چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چچتعالى: 

                                 
 (.ِٗٓ/ِلوامع األنوار البهٌية: ) (ُ)
 (.ّٗ/ِمفتاح دار السعادة: ) (ِ)
(, صحيح مسلم,  ُِّ/ٗ: "ال شخص أغّب من اهلل": )صحيح البخارم, كتاب التوحيد, باب قوؿ النيب  (ّ)

 (.ُُِْ/ْكتاب التوبة, باب غّبة اهلل تعاىل كٙبرًن الفواحش: )
 (.ُِّ/َُشرح صحيح مسلم: ) (ْ)
(, تفسّب ا١باللْب, ١بالؿ الدين ٧بمد بن أٞبد احمللي كجالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب ّٕٓ/ّتفسّب السمعاين: ) (ٓ)

 (.ِِْالقاىرة, الطبعة األكىل. )ص  –بكر السيوطي, دار ا٢بديث 
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يات الكريمات كغيرىا كثير تبٌيف أٌف أعظـ الحيائؽ التي دعا إلييا الرسؿ إٌف ىذه اآل

فراده بالعبادة، كقد ذكر اهلل تعالى أٌف الرسؿ  ىك تكحيد اهلل   قالكا ألقكاميـ:  كا 

 [.َٓىكد: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆچ 

: "كىذا . كقاؿ ابف كثير (ُ): "أيرًسمت الرسؿ باإلخبلص كالتكحيد"قاؿ قتادة 

أعمى الحيكؽ كأعظميا، كىك حٌؽ اهلل تعالى، أٍف ييعبىد كحده ال شريؾ لو"
(ِ). 

الرسؿ الذيف مف قبمؾ مع كتبيـ، زبدة رسالتيـ كأصميا، األمر  كؿٌ : "كقاؿ السعدم 
 .(ّ)"عبادة ما سكاه باطمة و اإللو الحؽ المعبكد، كأفٌ بعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كبياف أنٌ 

 ؤكد ىذا المعنى مف السنة النبكية المشرفة:كمٌما ي

  ًدينيييـٍ كىاًحده : "قاؿ رسكؿ اهلل تو أيم يىاتيييـٍ شىت ى كى  .(ْ)"اأٍلىٍنًبيىاءي ًإٍخكىةه ًلعىبل 

: "يعني بذلؾ التكحيد، الذم بعث اهلل بو كٌؿ رسكؿ أرسمو، قاؿ اإلماـ ابف كثير 
 .(ٓ)كضٌمنو كٌؿ كتاب أنزلو"

: "دينيـ كاحد: في التكحيد، كمعنى الحديث: أٌف حاصؿ أمر النبكة ني كقاؿ اليسطبل
رشادىـ إلى ما  كالغاية اليصكل مف البعثة التي بيعثكا جميعنا ألجميا دعكة الخمؽ إلى معرفة الحٌؽ كا 

 .(ٔ)بو تنظيـ معاشيـ، كيحيف معادىـ فيـ متفيكف في ىذا األصؿ"

 .(ٕ)نيـ كاحد كىك التكحيد": "دينيـ كاحد: أم أصؿ ديكقاؿ المناكم 

                                 
 (.ِْٕ/ُٖتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ُّٔ/ُتفسّب ابن كثّب: ) (ِ)
 .(ُِٓتيسّب الكرًن الرٞبن: )ص  (ّ)
(, ُٕٔ/ْصحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قوؿ اهلل: "كاذكٍر يف الكتاًب مرًن إٍذ انتبذت من أىلها": ) (ْ)

 (.ُّٕٖ/ْصحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب فضائل عيسى عليو السالـ: )
 (.ُِٗ/ّتفسّب ابن كثّب: ) (ٓ)
 (.ُْٔ/ٓإرشاد السارم بشرح صحيح البخارم: ) (ٔ)
 (.ٕٔٔ/ُسّب بشرح ا١بامع الصغّب: )التي (ٕ)
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  ت ى يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإال  الم وي كىأىف  : "قاؿ رسكؿ اهلل أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى الن اسى حى
م دنا رىسيكؿي الم وً  ييٍؤتيكا الز كىاةى  ،ميحى ةى كى ييًييميكا الص بلى ميكا ًمنٍّي ًدمىاءىىي  ،كى ـٍ ًإال  فىًإذىا فىعىميكا ذىًلؾى عىصى ـٍ كىأىٍمكىالىيي

مىى الم وً  ـٍ عى ـً كىًحسىابييي ٍسبلى ؽٍّ اإٍلً  .(ُ)"ًبحى

معٌمينا عمى الحديث: "كليذا كاف الصحيح أٌف أكؿ  قاؿ اإلماـ ابف أبي العز الحنفي 
كاجب يجب عمى المكٌمؼ شيادة أف ال إلو إال اهلل، ال النظر كال اليصد إلى النظر، كال الشؾ، كما 

كاؿه ألرباب الكبلـ المذمكـ، بؿ أئمة السمؼ كميـ متفيكف عمى أٌف أكؿ ما يؤمر بو العبد ىي أق
 .(ِ)الشيادتاف ..."

فأكؿ ما دعا إليو الرسكؿ  ،التكحيد أكؿ الديف كآخره: "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

ت ى يى   . (ّ)"ٍشيىديكا أىٍف الى إلىوى إال  الم وي شيادة أف ال إلو إال اهلل كقاؿ: "أيًمٍرت أىٍف أيقىاًتؿى الن اسى حى

ـٍ إلىٍيوً إن ؾ تىٍأًتي قىٍكمنا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب فىٍميىكيٍف "كقاؿ لمعاذ:  ا تىٍدعيكىي ؿي مى شىيىادىةى أىٍف الى إلىوى إال  الم وي كىأىف   ،أىك 
م دنا رىسيكؿي الم وً  مىٍف ف ركاية مسمـ عف عثماف: "كختـ األمر بالتكحيد فياؿ في الصحيح م .(ْ)"ميحى

ن ةى  ؿى اٍلجى كفي الحديث الصحيح مف ركاية مسمـ عف أبي  .(ٓ)"مىاتى كىىيكى يىٍعمىـي أىٍف الى إلىوى إال  الم وي دىخى

ـٍ الى إلىوى إال  الم وي " :ىريرة ًمًو الى كفي السنف مف حديث معاذ " .(ٔ)"لىيٍّنيكا مىٍكتىاكي إلىوى إال  مىٍف كىافى آًخري كىبلى

ن ةى  ؿى اٍلجى  .(ٖ)..."(ٕ)"الم وي دىخى

: "اعمـ أٌف التكحيد أكؿ دعكة الرسؿ، كأكؿ منازؿ كييكؿ اإلماـ ابف أبي العز الحنفي 
                                 

: صحيح البخارم, كتاب األٲباف,  (ُ) (, كصحيح ُْ/ُ": )لزَّكىاةى فىخىل وا سىًبيلىهيمٍ فىًإٍف تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّالىةى كىآتػىويا ا"بىابه
 (.ّٓ/ُ: ) اهللي ٧بيىمَّده رىسيوؿي اهللً بىابي اأٍلىٍمًر بًًقتىاًؿ النَّاًس حىٌبَّ يػىقيوليوا: الى إًلىوى ًإالَّ مسلم, كتاب اإلٲباف, 

 (.ٕٕشرح العقيدة الطحاكية: )ص  (ِ)
: صحيح البخارم, كتاب األٲباف,  (ّ) (, كصحيح ُْ/ُ": )لزَّكىاةى فىخىل وا سىًبيلىهيمٍ فىًإٍف تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّالىةى كىآتػىويا ا"بىابه

 (.ّٓ/ُ: )ًؿ النَّاًس حىٌبَّ يػىقيوليوا: الى إًلىوى ًإالَّ اهللي ٧بيىمَّده رىسيوؿي اهللً بىابي اأٍلىٍمًر بًًقتىامسلم, كتاب اإلٲباف, 
(, كصحيح مسلم, كتاب ُُٗ/ِصحيح البخارم, كتاب الزكاة, باب ال تؤخذ كرائم أمواؿ الناس يف الصدقة: ) (ْ)

 (.ُٓ/ُاإلٲباف, باب ادعاء إىل الشهادتْب كشرائع اإلسالـ: )
 (.ٓٓ/ُكتاب اإلٲباف, باب من لقي اهلل باإلٲباف كىو غّب شاؾ فيو دخل ا١بنة كحيرٍـّ على النار: )  صحيح مسلم, (ٓ)
 (.ُّٔ/ِصحيح مسلم, كتاب ا١بنائز, باب تلقْب ا٤بوتى ال إلو إال اهلل: ) (ٔ)
 (.َُُٓ/ِّب: )(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع الصغُٗٓ/ّسنن أيب داكد, كتاب ا١بنائز, باب يف التلقْب: ) (ٕ)
 (.ّْ/٦ٖبموع الفتاكل: ) (ٖ)
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 .(ُ)الطريؽ، كأكؿ مياـ ييـك فيو السالؾ إلى اهلل"

تعميـ الناس شؤكف العبادة كالتشريع، مف صبلة كصياـ كحج كزكاة كأحكاـ كغيرىا،  -ّ

ٱ  ٻ  چ ، فياؿ اهلل تعالى: حرص األنبياء عمى تعميـ الناس كيؼ يعبدكف اهلل  فيد

ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

فاألنبياء جميعيـ اتفيكا في أصكؿ الشريعة كدعكا الناس إلييا، كمف أمثمة  [.ّٕألنبياء: ]ا چٺ  

ک   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک چ : ذلؾ: ما جاء في إبراىيـ 

ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   چ : كجاء في إسماعيؿ  [.ِٕالحج: ] چک    ک  گ             گ  گ  

ڭ  ۇ  ۇ  چ : كجاء في مكسى كأخيو  [.ٓٓمريـ: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

ې            ېۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ : كجاء في عيسى  [.ٕٖيكنس: ] چې

كاألمـ السابية:  كجاء في حٌؽ أمة محمد  [.ُّمريـ: ] چڱ  ڱ     ڳ    ڳ  ڱ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ

 .[ُّٖالبيرة: ] چڦ

ييعٌمـ الناس  كقد كاف األنبياء قدكة حسنة في دعكة الٌناس إلى ذلؾ، فيا ىك النبٌي 
مُّكا كىمىا رى بالممارسة العممية، فييكؿ: " مٍّيصى  .(ِ)"أىٍيتيميكًني أيصى

 ، ييكؿ اهلل تعالى حكايةن عف شعيب كىذا ما كاف عميو أنبياء اهلل جميعيـ 

أٌف األنبياء قدكة  . كبٌيف اهلل [ٖٖىكد: ] چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ ليكمو: 

 [.َٗاألنعاـ: ] چۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ : حسنة، فياؿ لنبٌيو 

                                 
 (.ِْشرح الطحاكية: )ص  (ُ)
 (.ٗ/ٖصحيح البخارم, كتاب األدب, باب رٞبة الناس كالبهائم: ) (ِ)
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وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  چمميف: مكٌجينا المس كقاؿ اهلل 

 [.ُِاألحزاب: ] چی  ی  ی ىئ  ی 

تصحيح العيائد الباطمة كاألفكار المنحرفة، كىذا مف كظائؼ األنبياء الميمة التي  -ْ

ـ االنحراؼ الكاقع في زمنو، كقد أنكر سعى ليا جميع رسؿ اهلل  ، فكٌؿ رسكؿ جاء لييكٍّ

 قكاميـ الشرؾ كالمنكرات العظيمة، كمف ذلؾ:عمى أ األنبياء 

ٿ  چ عمى قكمو عبادة األصناـ التي سادت فييـ، قاؿ تعالى:  إنكار نكحو  -

ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 [.ٗٓاألعراؼ: ] چڃ

ڳ   ڳ  چ عمى قكمو عبادة األصناـ، قاؿ تعالى:  إنكار إبراىيـ  -

ھ     ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڳ  ڱ  ڱ

 [.ٕٔ – ٔٔاألنبياء: ] چھ  ھ  

عمى قكمو الشذكذ المنتشر بيف الرجاؿ، قاؿ تعالى حكايةن عف لكط:  إنكار لكطو  -

 [.ٓٓالنمؿ: ] چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ەئې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئچ 

قاؿ تعالى حكايةن عف عمى قكمو الغش في الكياؿ كالميزاف،  إنكار شعيب  -

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ شعيب: 

 [.ٖٓاألعراؼ: ] چک  گ   

إٌف األنبياء أٌدكا األمانة عمى الكجو المطمكب، كبٌمغكا الرسالة، كاليكؿ بخبلؼ  الوجو الثاني:
 بٌيف ذلؾ في كتابو. ذلؾ اتياـ خطير يؤكؿ بصاحبو إلى الكفر كالضبلؿ؛ كذلؾ أٌف اهلل 

كالمراد بذلؾ: "ليعمـ اهلل [. ِٖالجف: ] چجت      حت  خت  مت   ىت  يت  چ اؿ جؿ شأنو: ق

 .(ُ)أٍف قد أبمغكا رساالت اهلل كأٌدكا األمانة عممنا يترتب عميو جزاؤىـ الجزيؿ"

                                 
 (.َِٓ/ِٗـ. )ُٕٗٗتونس,  –التحرير كالتنوير, حملمد بن الطاىر بن عاشور, دار سحنوف  (ُ)



292 

 

ـى(، كلكف كٌؿ تفسيراتيـ تنصٌب في  كاختمؼ أىؿ التفسير في الميصكد بيكلو تعالى )ليعم
أىخبرنا ألمانة كتبميغ الرسالة عمى الكجو الكامؿ، جاء في التفسير الكسيط: "إثبات تحييؽ األنبياء ا

و حفظ كما الرسؿ قبمو كانكا عمى مثؿ حالو مف التبميغ بالحؽ كالصدؽ، كأىنٌ  أىفٌ  كأىنبأنا محمدنا 

قد أىبمغكا رساالت ربيـ كاممة ال  حفظكا مف الجف، أىك ليعمـ الن اس أىف الرسكؿ كالرسؿ قبمو 
الرسؿ قد أىبمغكا الرسالة كأىدكا األىمانة كاممة لـ يكتمكا منيا  يادة فييا كال نيصاف، أىك ليعمـ اهلل أىفٌ ز 

 .(ُ)" ككاقعنا كما عممو غيبنا كأىزالن في عممو اليديـشيئنا، أىم: ليعمـ ذلؾ مشاىدنا كحاصبلى 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ : كقاؿ جٌؿ شأنو حكايةن عف صالح 

 :كقاؿ تعالى حكايةن عف شعيب [. ٕٗاألعراؼ: ] چۓ  ﮲     ھ  ے  ے  ۓ 

كقاؿ تعالى حكايةن [. ّٗاألعراؼ: ] چ  ېۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 

 [.ٕٓىكد: ] چ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈچ  : عف ىكد 

، أٍف قد أبمغكا رساالت اهلل  فيذه شيادات مف اليرآف الكريـ أقٌرىا لؤلنبياء 
 قكاميـ، فأٌدكا الذم عمييـ مف الحٌؽ.كنصحكا أل

في مفيكـ اآليات السابية: "أديت إليكـ ما أمرني  ييكؿ اإلماـ ابف جرير الطبرم 
: "أم: أديتي إليكـ ما أيرسمتي . كييكؿ اإلماـ ابف كثير (ِ)بأدائو إليكـ رٌبي مف أمره كنييو"

قد أبمغتكـ بو كحرصت عمى ىدايتكـ : "أم: جميع ما أرسمني بو إليكـ . كييكؿ السعدم (ّ)بو"

 .(ْ)كاجتيدت في سمكككـ الصراط المستييـ كالديف اليكيـ"

[. ٕٔالمائدة: ] چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چكقاؿ جٌؿ شأنو لرسكلو الكريـ: 

 بٌمغ كصدع بالحٌؽ كأٌدل األمانة. فالنبي 
                                 

عة من العلماء بإشراؼ ٦بمع البحوث اإلسالمية باألزىر, نشر ا٥بيئة العامة التفسّب الوسيط للقرآف الكرًن, تأليف ٦بمو  (ُ)
 (.ُِٗٔ/َُـ. )ُّٕٗ -ىػ ُّّٗلشؤكف ا٤بطابع األمّبية, الطبعة األكىل, 

 (.ْٕٓ/ُِتفسّب الطربم: ) (ِ)
 (.ْْٗ/ّتفسّب ابن كثّب: ) (ّ)
 (.ِٓٗتيسّب الكرًن الرٞبن: )ص  (ْ)
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ـٌ المؤمنيف عائشة  م دنا  تيكؿ أ د ثىؾى أف  ميحى مىٍيًو فىيىٍد "مىٍف حى كىتىـى شىٍيئنا ًمٌما أىٍنزىؿى اهللي عى

" ا أيٍرًسؿى ًبًو" : "إف  رىسىكؿى اهلًل . كقاؿ ابف عباس (ُ)كىذىبى ٍأميٍكرنا، بىم غى مى ٍبدنا مى كىافى عى
(ِ). 

كقد ثبت في السٌنة ما يدؿ عمى ىذه المعاني السابية، فجاء في صحيح مسمـو في حديث 

ٍمتيـٍ اؿ لمناس في حجة الكداع: "ق طكيؿ أٌف النبي  ا لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىهي ًإًف اٍعتىصى ـٍ مى قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي
ا أىٍنتيـٍ قىاًئميكفى  ، َنْشَيُد َأنََّك َقْد َبمَّْغَت َوَأدَّْيَت َوَنَصْحتَ قىاليكا:  ؟ًبًو، ًكتىابي اهلًل، كىأىٍنتيـٍ تيٍسأىليكفى عىنٍّي، فىمى

: ًبًإٍصبىعً  يىٍنكيتييىا ًإلىى الن اسً  ًو الس ب ابىًة، يىٍرفىعييىا ًإلىى الس مىاءً فىيىاؿى ثى  ،ـ ، اٍشيىٍد، المييـ ، اٍشيىدٍ الميي : كى ثىبلى
 .(ّ)"مىر اتو 

بٌمغ الرسالة كاممة، كشيد بذلؾ جماىير  فيذا الحديث العظيـ يبٌيف أٌف الرسكؿ 

، لـ يكٌفؽ في تحييؽ مراد اهلل  مف أٌف النبي  المسمميف، خبلفنا لما يزعـ الخميني كاإلمامية
 كلـ تبمغ أمر رٌبو كما يجب، كحاشاه عميو الصبلة كالسبلـ أف يككف كذلؾ.

 (:فما أنتـ قائمكف) ،أم عف تبميغي كعدمو (:كأنتـ مسؤكلكف عنيجاء في عكف المعبكد: ")
أم  :(قاؿ ثـٌ ) ،أم األمة (:ت)كنصح ،أم األمانة :()كأديت ،أم الرسالة (:قد بمغت) ،أم في حيي

( بضـ )كينكتيا ،اىا أك مف السبابة أم مرفكعةا إيٌ قاؿ أم رافعن  ،حاؿ مف فاعؿ :()يرفعيا ،أشار
عمى  :()الميـ اشيد، يشير بيا إلى الناس كالذم يضرب بيا األرض الكاؼ كالمثناة الفكقانية أم

 .(ْ)"ايـ اشيد أنت إذ كفى بؾ شييدن أك المعنى الم ،غتي قد بمٌ كا بأنٌ يـ قد أقرٌ عبادؾ بأنٌ 

إٌف ىذا الحديث العظيـ الذم كاف في يكـ الحج األكبر، كاف حجة دامغة عمى كٌؿ مف 

بمثؿ اتيامات الرافضة الشنيعة، حيث أنيصكا مف قدره كاتيمكا أمانتو،  يتعٌدل عمى رسكؿ اهلل 
 م عميو، كاألٌمة كما شيدتٌدل الذفاألٌمة جمعاء شيدت لمرسكؿ األكـر بٌأنو بٌمغ كنصح كأ

في الدنيا ستشيد لو كإلخكانو األنبياء كالمرسميف يكـ الييامة، قاؿ اهلل تعالى:  لرسكؿ اهلل 

                                 
 (.ِٓ/ٔ": )أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبٍّكى  يىا أىيػ هىا الرَّسيوؿي بػىلٍٍّغ مىا"بىابي القرآف, صحيح البخارم, كتاب تفسّب  (ُ)
(, ِٔٗ/ُ(, أبو داكد, كتاب الصالة, باب قدر القراءة يف صالة الظهر كالعصر: )َُٖ/ْأخرجو أٞبد يف مسنده: ) (ِ)

 (.ِّٗ/ّـ. )ََِِ -ىػ ُِّْطبعة األكىل, الكويت, ال –كصححو األلباين يف صحيح سنن أيب داكد, مؤسسة غراس 
 (.ٖٖٔ/ِ: )صحيح مسلم, كتاب ا٢بج, باب حجة النيب  (ّ)
 (.ِّٔ/ٓعوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد: ) (ْ)
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ٺ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ

 [.ّٖالمائدة: ] چٿ  ٿ  ٿ   ٹ    

ـ شيدكا أٌنو قد بٌمغ، كأمتو إٌني : "فاكتبنا مع الشاىديف: محمد ييكؿ ابف عباس 
ا (ُ)كشيدكا أٌف الرسؿ قد بٌمغت" : "كجيء بالنبييف كالشيداء: يشيدكف بتبميغ الرسالة . كقاؿ أيضن

 .(ِ)كتكذيب األمـ إياىـ"

اإليماف ": اإليمافمف أصكؿ : إٌف الذم يجب أٍف يعتيده المسمـ الصادؽ أٌف وخالصة األمر
 ا، كأف  اهلل ا كأنبياؤه صدقن ، كاعتياد أن يـ رسمو حيًّ اهلل  الكراـ الذيف أرسميـباألنبياء كالرسؿ 

غكا ما ، كبمٌ األمانة كنصحكا ألمميـ كايـ أدٌ كاعتياد أنٌ  ،اس باليدل كالحؽ مبشريف كمنذريفبعثيـ لمن
أف  مف أطاعيـ فيك مف أىؿ الجنة، كمف عصاىـ فيك مف ، ك اهلل بتبميغو عمى الكماؿ كالتماـأمرىـ 
ـ كاختارىـ كميزىـ عمى اجتباى اد فضميـ كرفعة شأنيـ كعمك قدرىـ، كأف  اهلل كاعتي ،ارأىؿ الن
 .(ّ)"، خصيـ برسالتو كفضميـ عمى العالميفالناس

: "ىـ حجة اهلل كشيكده، أنبأىـ اهلل بكحيو، كأرسميـ لتبميغو لخميو، كقاؿ ابف باديس 
فكىـ مف لييعرفكىـ إلى آياتو، كيذٌكركىـ بإنعامو، كيبٌشرك  ىـ بالسعادة كالنجاة إذا اتٌبعكىـ، كييخكٍّ

حجة اهلل عمى خميو  –لٌما بمغكا الرسالة كأٌدكا األمانة  –الشياكة كاليبلؾ إذا خالفكىـ، فيامت بيـ 
 .(ْ)شيداءه عييـ يـك ليائو" –كىـ العدكؿ األمناء الصادقكف  –ككانكا 

 

 

 
                                 

 (.َُٓ/َُتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ّّٔ/ُِا٤بصدر السابق: ) (ِ)
ا٤بدينة  –رزاؽ بن عبد احملسن البدر, دار غراس تذكرة ا٤بؤتسي شرح عقيدة ا٢بافظ عبد الغِب ا٤بقدسي, تأليف عبد ال (ّ)

 (.ُّْـ. )ص ََِّ -ىػ ُِْْا٤بنورة, الطبعة األكىل, 
العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية, تأليف عبد ا٢بميد ٧بمد بن باديس الصنهاجي, ركاية ٧بمد  (ْ)

 (.َُٖا١بزائر, الطبعة الثانية. )ص  –د كشركاؤٮبا الصاحل رمضاف, مكتبة الشركة ا١بزائرية مرازقو بو داك 
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 الفصل الرابع

 ن اإلسالمعقيدة الخميني في سائر أركا
 

 

 وفيو أربعة مباحث:

 في المالئكة.المبحث األول: عقيدتو  

 في الكتب.المبحث الثاني: عقيدتو  

 في اليوم اآلخر.المبحث الثالث: عقيدتو  

 في القضاء والقدر.المبحث الرابع: عقيدتو  
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 المبحث األول

 عقيدة الخميني في المالئكة

إليماف، كما دٌؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة، قاؿ تعالى: اإليماف بالمبلئكة ركف مف أركاف ا

كقاؿ رسكؿ اهلل [. ُٕٕالبيرة: ] چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ

تيٍؤًمفى ًباٍلبىٍعثً : " ًمًو كى ًبًميىاًئًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىبلى يمىافي أىٍف تيٍؤًمفى ًبالم ًو كى  .(ُ)"اإٍلً

يصح إيماف أحدو إال بو، لكف ىذه المسألة ليا عند  فاإليماف بالمبلئكة شأنو عظيـ، كال
ف أٌف أصكؿ اإليماف كالديف خمسة لـ يذكركا فييا اإليماف  الشيعة اإلمامية مسمؾ آخر، فيركى

 بالمبلئكة، كىذا تيميؿ ليدر ىذا الركف الشريؼ.

ليد سمؾ الخميني مسمؾ اإلمامية في ىذه األصكؿ، فأثبت أصكالن خمسةن لئلسبلـ، كىي: 
 . كقد سبؽ نياشيا في عييدة الخميني في األلكىيات.(ِ)"التكحيد كالعدؿ كالنبكة كاإلمامة كالمعاد"

إٌف الذم ييفيـ: أٌف غير ىذه األصكؿ تككف دكنيا، كبالتالي فما لـ يذكركه مف األصكؿ ال 
عكمة مف بٌد أف يككف مف الفركع، كىذا الحاؿ مع المبلئكة، فالخميني كمذىبو جعمكا اإلمامة المز 

األصكؿ، كالتي لـ يثبت فييا نص قرآني كال نبكٌم، كأىممكا ركننا دٌلت عميو النصكص، كىك اإليماف 
 بالمبلئكة.

 كفيما يمي عرضه ألىـ المسائؿ التي تعٌرض ليا الخميني في قضية المبلئكة:

 المسألة األولى: الصفات الَخمقية لممالئكة عند الخميني.

ؼ الخميني مف المبلئكة، ال بٌد مف إلياء الضكء عمى حييية قبؿ الخكض في تفاصيؿ مكق
ميية بما ال يتفؽ مع دليؿ  المبلئكة عنده، خاصة أٌنو يييًحـ نفسو في الحديث عف حييية المبلئكة الخى

و ال تكجد أجنحة كريش كأعضاء أخرل لممبلئكة مف معرفة أنٌ  بدٌ  الأك برىاف، فييكؿ الخميني: "
مف ىذه  كمبرؤكفاف الممككت األعمى منزىكف المبلئكة المييمنيف حتى سكٌ  بجميع أصنافيا، فإفٌ 

ا مبلئكة عالـ كأمٌ  ،مادة كلكازميا كميدارىا كعكارضيااألعضاء كاألجزاء الميدارية، كمجردكف مف ال
                                 

(, كصحيح مسلم, كتاب اإلٲباف باب ُٗ/ُصحيح البخارم, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف: ) (ُ)
 (.ّٗ/ُاإلٲباف ما ىو كبياف خصالو: )

 (.ٓ(, أحكاـ اإلسالـ بْب السائل كاَّيب: )ص ّّكصايا عرفانية: )ص  (ِ)
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تككف في ىذه الطائفة مف المبلئكة، جكارح  المثاؿ كالمكجكدات الممككتية البرزخية، فمف المحتمؿ أفٍ 
ء كأجنحة كرياش كغيرىا، كلٌما كانكا مف عالـ المثاؿ كالبرزخ، ككاف ليذا العالـ كمٌية ككيفية، كأعضا

 .(ُ)"الطائفة قدر خاص، كجكارح مخصكصة كاف ليذه

 الرد عمى الخميني:

إلى قسميف، كخاض في كيفية خمييا عمى  –مف حيث ًخميىتيا  –ليد قٌسـ الخميني المبلئكة 
يؿ السمب، فنفى عف اليسـ األكؿ الجكارح كاألعضاء كاألجنحة كالريش، طريية أىؿ البدع مف تفص

ـٌ أثبت ذلؾ كمو لآلخريف، بحجة عيمية كاىية، كىي أف ىذا اليسـ الثاني اتصؼ بيذه الصفات؛  ث
ألٌنيـ يعيشكف في عالمنا فكاف ال بٌد مف تشابو بينيـ كبيف المخمكقات عمى ىذه األرض مف 

 ال أساس لو مف الصحة.جكانب، كىذا تيعيد باطؿ 

كىـ الذيف  –كىذا الكبلـ فيو خمط كبير، كغمط فاحش، فالخميني نفى عف بعض المبلئكة 
ا –ما ثبت ليـ مف صفة األجنحة، كنفى عنيـ  –يعيشكف في الممككت األعمى  ما لـ يًرد فيو  -أيضن

 تعيش في األرض. نٌص بنفي أك إثبات كاألعضاء كالجكارح كالريش، ثـ أثبت ذلؾ لممبلئكة التي

كىذه طريية أىؿ البدع كالمشركيف في إثبات صفات األشياء، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
: "كليذا قمنا غير مرة أٌف الرسؿ جاؤكا باإلثبات المفص ؿ كالنفي المجمؿ، كالكٌفار مف 

 .(ِ)المتفمسفة الصابئيف كالمشركيف جاؤكا بالنفي المفص ؿ كاإلثبات المجمؿ"

ريؽ الخميني بيف المبلئكة، بجعؿ مف ليـ أجنحة كمف ليس ليـ ذلؾ، ال دليؿ عميو، بؿ كتف
األدلة عمى خبلؼ ذلؾ، فيد جاءت النصكص عمى أٌف المبلئكة جميعيا ليا أجنحة، قاؿ تعالى: 

ھ  ے  ے    ھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ 

 [.ُ: فاطر] چ﮳    ﮴  ﮵  ﮶         ﮷  ﮸      ﮲ۓ  ۓ

اًعًؿ اٍلمىبلًئكىةً )قكلو: : "قاؿ اإلماـ ابف كثير  أيكًلي )أم: بينو كبيف أنبيائو،  (ريسيبلن  جى
ةو  ثيبلثى كىريبىاعى ) ،كا بو سريعناري مً غكا ما أي أم: يطيركف بيا ليبمٌ  (أىٍجًنحى ٍثنىى كى ٍف لو  (مى أم: منيـ مى

                                 
 (.ِّٖاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ُُُ/٦َِبموع الفتاكل: ) (ِ)
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ٍف لو ثبلثة كمنيـ مىٍف لو أربعة، كمن ٍف لو أكثر مف ذلؾجناحاف، كمنيـ مى  .(ُ)"يـ مى

ا يىشىاءي: يزيد في أجنحتيـ كخمييـ ما يشاء"قاؿ السدم  ٍمًؽ مى : "يىًزيدي ًفي الخى
(ِ). 

إٌف النص اليرآني كاضح الداللة في خمؽ المبلئكة بأجنحة مثنى كثبلث كرباع، كيزيد اهلل 
 عمى ذلؾ ما شاء، كلك كاف ىناؾ مف المبلئكة بدكف أجنحة لبٌيف اهلل   ذلؾ، كما كاف رٌبؾ

 نسيًّا.

كدعكل أٌف المبلئكة في الممككت األعمى ليسكا بحاجة إلى أجنحة كبلـ كاهو جدًّا، كقد ثبت 
م دنا " : في الصحيحيف مف حديث ابف مسعكد  رىأىل ًجٍبًريؿى لىوي ًستُّ ًمائىًة  أىف  ميحى

نىاحو   .(ّ)"جى

ىذا االعتياد الفاسد، فيد دٌلت السنة أٌف لممبلئكة  كاألدلة مف السنة النبكية كثيرة في بطبلف
 أجنحة، كلـ يثبت نفي ذلؾ عف صنؼو منيـ.

ا يىٍطميبي : "فياؿ رسكؿ اهلل  ا ًبمى تىيىا ًلطىاًلًب الًعٍمـً ًرضن عي أىٍجًنحى ًئكىةى لىتىضى كقاؿ  .(ْ)"ًإف  المىبلى

: ؾى يىا رىسي ، فىييٍمنىا: أًلىمٍّ ذىلً "طيكبىى ًلمش اـً : " تىيىا"كؿى الم ًو؟ قىاؿى ًئكىةى الر ٍحمىًف بىاًسطىةه أىٍجًنحى  أًلىف  مىبلى
مىٍييىا  .(ٓ)"عى

كاإليماف بأٌف المبلئكة عمى ىذه الييئة مف اإليماف بيذا الركف العظيـ، جاء في حراسة 
كأعماليـ  أكصافيـحتى يسمٍّـ بما صح مف أخبارىـ ك  اإليماف بالمبلئكة ال يصح مف المسمـالعييدة: "

كأسماء مف كردت أسماؤىـ، مثؿ ككنيـ عباده هلل تعالى، ال يعصكف كليـ أجساـ، كىـ ذكك أجنحة، 
                                 

 (.ِّٓ/ٔتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.َُّٕ/َُتفسّب ابن أيب حامت: ) (ِ)
(, كصحيح مسلم, كتاب ُُْ/ٔ": )قىابى قػىٍوسىٍْبً أىٍك أىٍدىنى  فىكىافى "بىابي صحيح البخارم, كتاب تفسّب القرآف,  (ّ)

 (.ُٖٓ/ُا٤بنتهى: )اإلٲباف, باب يف ذكر سدرة 
(, كالنسائي, كتاب الطهارة, باب ْٓٓ/ٓأخرجو الَبمذم, كتاب الدعوات, باب يف فضل التوبة كاالستغفار: ) (ْ)

(, كابن ماجو,  ّْٓ/ّ(, كأبو داكد, كتاب العلم, باب ا٢بث على طلب العلم: )ٖٗ/ُالوضوء من الغائط كالبوؿ: )
 (.ّْٗ/ُ(, كصححو األلباين يف صحيح ا١بامع: )ُٖ/ُطلب العلم: )كتاب السنة, باب فضل العلماء كا٢بث على 

(, كصححو األلباين يف صحيح سنن الَبمذم, حكم على ّْٕ/ٓ: )ٕٓباب  ,أخرجو الَبمذم, كتاب ا٤بناقب (ٓ)
 –رؼ أحاديثو العالمة احملٌدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, اعتُب بو أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف, مكتبة ا٤بعا

 (.ِْٓ/ّالرياض, الطبعة األكىل. )
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 .(ُ)"كغير ذلؾ مما ثبت بالنصكص اليطعية ،كيكتبكف، كيصعدكف كينزلكف، كيطكفكف

 المسألة الثانية: تفضيل األئمة عمى المالئكة عند الخميني اتخذ منحى التحقير.

في ىذه المسألة مذىب خاٌص، خالفكا فيو جميع العيبلء، كتدرجت اإلمامية  إٌف لئلمامية
في إثبات مذىبيـ، فبدأكا بتفضيؿ األئمة عمى كاٌفة المبلئكة الميربيف، كانتيكا إلى تحيير المبلئكة 

 كالحطٍّ مف قدرىـ، ككصفيـ بما ال يميؽ.

، فياؿ الخميني بتفضيؿ أئمة ليد سار الخميني عمى نيج أسبلفو اإلمامييف فيما ذىبكا إليو
الشيعة عمى جميع المبلئكة الميربيف، كمٌما قاؿ: "إٌف مف ضركريات مذىبنا أٌف ألئمتنا ميامنا ال 

 .(ِ)يبمغو ممؾ ميٌرب كال بنٌي مرسؿ"

ا: "أقسـ بمياـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، لك أٌف المبلئكة الميربيف كاألنبياء  كقاؿ أيضن
لرسكؿ الخاتـ الذم يككف مكلى عمي كغيره، أرادكا أف يكٌبركا مرة كاحدة تكبيرنا عمى المرسميف، عدا ا

غرار ما كاف ييكٌبر عمي عميو السبلـ لما استطاعكا"
(ّ). 

كييكؿ الخميني في معرض حديثو عف البشرية: "كبعض أفراده أشرؼ مف جميع المبلئكة 
 .(ْ)الميٌربيف"

: "إٌنو ىك الذم يجعؿ األرضييف أشرؼ مف كييكؿ في معرض حديثو عف إقامة العدؿ
 .(ٓ)الممككتييف"

إٌف ىذه العييدة التي ذىب إلييا الخميني في تفضيمو أئمة الشيعة عمى كافة المبلئكة، لـ 
تكف إال عصبيةن إماميةن قبيحة ألئمة الشيعة، فالمسألة لـ تأخذ عنده أبعاد المدارسة العممية الرزينة 

المسألة عنده مف المسٌممات؛ لذا حرص الخميني عمى التيميؿ مف قدر  بطرح األدلة كنياشيا، بؿ
 المبلئكة؛ ليثبت مراده دكف منازع.

                                 
 (.ُّحراسة العقيدة: )ص  (ُ)
 (.ِٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ٔٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
 (.َِالقرآف الثقل األكرب: )ص  (ْ)
 (.ّا١بهاد األكرب: )ص  (ٓ)
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كالتنزيو ليس كحٌظ اإلنساف  (ُ)ييكؿ الخميني: "اعمـ أٌف حٌظ المبلئكة مف التكحيدات الثبلثة

 .(ِ)الكامؿ في جميع الميامات"

كحيدىا كتنزييا هلل رٌب العالميف، فالمبلئكة إٌف ىذا الكبلـ طعف كاضح في إيماف المبلئكة كت
في نظر الخميني لـ تحيؽ التكحيد كالتنزيو كما حييو اإلنساف، كىذا ضربه لجميع النصكص 
ميكا لمعبادة كالطاعة التامة، كأٌنيـ ال  اليرآنية التي تثبت كماؿ إيماف المبلئكة كتكحيدىا، كأٌنيـ خي

 أبدنا. يعصكف اهلل 

خميني إلى إثبات ما ذىبت إليو اإلمامية مف أٌف المبلئكة تعممت التسبيح ككصؿ الغمٌك بال
نكر األئمة، كأٌنيـ  كالتحميد كالتيميؿ مف أئمة الشيعة، كذلؾ أٌنيـ يعتيدكف أٌف أكؿ ما خمؽ اهلل 

ًميت المبلئكة بعد ذلؾ، كتعممكا التسبيح كالتحميد كالتيمي ـٌ خي ؿ كانكا أطيافنا حكؿ العرش كفي ظمو، ث
 مف ىذه األنكار الناطية!!

ييكؿ الخميني: "كبمكجب ما لدينا مف الركايات كاألحاديث فإٌف الرسكؿ األعظـ )ص( 
كاألئمة )ع( كانكا قبؿ ىذا العالـ أنكارنا فجعميـ اهلل بعرشو محٌدقيف"

(ّ). 

 –كىـ منيا براء  –كقد نيؿ الخمني في كتبو أدلة عمى ىذه الخرافة منسكبة إلى أىؿ البيت 
فينيؿ الخميني عف الكافي عف المفضؿ، قاؿ: "قمت ألبي عبد اهلل عميو السبلـ: كيؼ كنتـ حيث 
كنتـ في األظمة؟ فياؿ: كٌنا عند ربنا، ليس عنده أحد غيرنا، في ظمة خضراء، نسٌبحو كنيممو 
كنمجده، كما مف ممؾ ميرب كال ذم ركح غيرنا، حتى بدا لو في خمؽ األشياء فخمؽ ما شاء كيؼ 

ـٌ أنيى عمـ ذلؾ إلينا" شاء مف المبلئكة كغيرىـ، ث
(ْ). 

: "كاألخبار مف طريؽ أىؿ البيت عمييـ السبلـ بيذا المضمكف  ـٌ يعيب الخميني قائبلن ث
 . كفي ىذا تيرير مف الخميني ليذه العييدة الخرافية.(ٓ)كثيرة"

ئمة الشيعة كييكؿ الخميني في مكضع آخر بعد سرد جممة مف أحاديث اإلمامية في خمؽ أ
                                 

 (.ُْْ – ُّْلذات. )مصباح ا٥بداية: يقصد ا٣بميِب بالتوحيدات الثالثة: توحيد األفعاؿ كتوحيد الصفات كتوحيد ا (ُ)
 (.ُْٔمصباح ا٥بداية: ) (ِ)
 (.ِٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ّ)
 (.ِْ/ُٓ(, كٕبار األنوار: )ُْْ/ُأصوؿ الكايف: ) (ْ)
 (.ُٖشرح دعاء السحر: )ص  (ٓ)
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مف نكر قبؿ المبلئكة، كنطييـ بالتسبيح كالتيميؿ كالتحميد: "إٌف األحاديث المأثكرة في طينة أبدانيـ 
كخمؽ أركاحيـ كنفكسيـ، كفيما منحكا مف االسـ األعظـ كالعمـك الغيبية اإلليية، مف عمكـ األنبياء 

ؿ ىذه األخبار كثيرة بيدر تبعث كالمبلئكة، كمٌما ىك أعظـ مٌما ال يخطر عمى باؿ أحد.. إٌف مث
 .(ُ)عمى تحٌير العيكؿ، كلـ ييؼ أحد عمى حيائييـ كأسرارىـ عمييـ الصمكات إال أنفسيـ"

إٌف ىذه األخبار التي نيميا الخميني، كالتي أعمى مف شأنيا، أثبت مف خبلليا أٌف األئمة 
خميني منيا الكصكؿ إلى أٌف كانت أنكارنا حكؿ العرش تسبح كتحمد كتيمؿ، كىذه الميدمات أراد ال

 المبلئكة تعٌممت ذلؾ مف أئمة الشيعة، كقد نيؿ الخميني ركاية طكيمة منسكبة إلى رسكؿ اهلل 
! كقد سبيناىـ إلى أفضؿ مف المبلئكة؟ فكيؼ ال نككفكجاء في ىذه الركاية: " –كىك منيا برمء  -

 عز كجؿ أركاحنا فأنطييا بتكحيده أكؿ ما خمؽ اهلل ألفٌ ؛ معرفو ربنا كتسبيحو كتيميمو كتيديسو
ا نٌ أئكة المبل ا استعظمت أمرنا فسبحنا لتعمـا كاحدن المبلئكة فمما شاىدكا أركاحنا نكرن  كتمجيده ثـ خمؽ
كنزىتو عف صفاتنا فمما شاىدكا ، فسبحت المالئكة بتسبيحنا ،و منزه عف صفاتنانٌ أخمؽ مخمكقكف ك 
عبد معو أك دكنو ني  فٍ أيجب  ةا عبيد كلسنا بآلينٌ أك  ،اهلل  الو إالال فٍ ألتعمـ المبلئكة  ؛عظـ شاننا ىممنا

يناؿ عظـ  اهلل أكبر مف أفٍ  فٌ أ لتعمـ المبلئكة ؛رناشاىدكا كبر محمنا كبٌ  فمما ،فيالكا: ال الو إال اهلل
لتعمـ  ؛باهلل : ال حكؿ كال قكه إالفيمنا ،فمما شاىدكا ما جعمو اهلل لنا مف العزة كاليكة ،بو المحؿ إال
ا كأكجبو لنا مف فرض عمين فمما شاىدكا ما أنعـ اهلل بو ،و ال حكؿ لنا كال قكه إال باهللنٌ أالمبلئكة 

فيالت  ،هلل تعالى ذكره عمينا مف الحمد عمى نعمو لتعمـ المبلئكة ما يستحؽ ؛: الحمد هللالطاعة قمنا
ز وجل وتسبيحو وتيميمو وتحميده اىتدوا إلى معرفو توحيد اهلل ع انَ بِ فَ  ،: الحمد هللالمبلئكة
 .(ِ)"وتمجيده

كبناءن عمى ىذه الركاية المكضكعة زعـ الخميني أٌف حٌظ المبلئكة مف التكحيد، كالذم يعمكه 
، دكف حٌظ اإلنساف، كىذا الكبلـ باطؿ ييدمو اليرآف (ّ)التسبيح كالتحميد كالتكبير –حسب قكلو  –

                                 
 (.َّٖاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
خبار الرضا, أليب جعفر الصدكؽ ٧بمد بن علي بن (, كالركاية جاءت يف عيوف أُّٓ – ُّْمصباح ا٥بداية: )ص  (ِ)

بّبكت, الطبعة  –ا٢بسْب بن بابويو القمي, صححو كقٌدـ لو كعٌلق عليو حسْب األعلمي, مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 (.ِّٕ/ُـ. )ُْٖٗ -ىػ َُْْاألكىل, 

 ( بتصرؼ.ُْْ – ُّْمصباح ا٥بداية: )ص  (ّ)
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 كالسنة كما سيأتي بإذف اهلل.

يني بعد ذلؾ برحمةو ظمماء في حٌؽ المبلئكة، فيحٌير مف شأنيـ، كييمؿ مف قدرىـ، كيبدأ الخم
خمؽ  ، فيرل الخميني أٌف اهلل كٌؿ ىذا ليثبت أفضمية أئمة الشيعة عمى سائر خمؽ اهلل 

المبلئكة لخدمة أئمة الشيعة كمحبييـ، كيثبت ذلؾ مف خبلؿ نيؿ ركاية منسكبة إلى رسكؿ اهلل 
ٌف المبلئكة لخدامنا كخٌداـ محبينا": "كالفضؿ بعد  .(ُ)م لؾ يا عمٌي كلؤلئمة مف بعدؾ، كا 

ٌف المبلئكة لخدامنا كخٌدـ محبينا، شاىد عمى ما ذكرنا مف  : "قكلو: كا  ـٌ يعيب الخميني قائبلن ث
 أٌف العالـ بجميع أجزائو كجزئياتو مف اليكل العبٌلمة كالعٌمالة لمكلي الكامؿ، فبعض المبلئكة مف قكاه
العبٌلمة كجبرائيؿ كمف في طبيتو، كبعضيـ مف العٌمالة كعزرائيؿ كمف في درجتو، ككالمبلئكة 
ا بتصرفيـ عمييـ السبلـ، كخدمة بعض  السماكية كاألرضية المدبرة، كخدمة المبلئكة لمحبييـ أيضن

 .(ِ)األجزاء اإلنسانية لبعض بتصرؼ النفس"

اـ، كيرل أٌف ىذه الخدمة خاصة بالشيعة، ييبلحظ جرأة الخميني في كصؼ المبلئكة بالخدٌ 
كلـ يكتؼ بتحيير كظائؼ المبلئكة إلى ىذا الحٌد، بؿ زعـ أٌف ىذه الخدمة تككف بأكامر أئمة الشيعة 

أٌف  –مثبلن  –كتحت تصرفاتيـ، كقد أٌكد الخميني عمى ىذه المعاني اليبيحة في غير مكضع، فيزعـ 
لخدمتو، فييكؿ: "المبلئكة تضع  أبي طالب  المبلئكة تضع أجنحتيا تحت أقداـ عمي بف

أجنحتيا تحت أقداـ أمير المؤمنيف )عميو السبلـ( لسابيتو كخدمتو، كنشره لئلسبلـ في الدنيا كٌميا، 
فالمبلئكة تخضع لو، كيخضع لو كٌؿ الناس حتى األعداء منيـ، ألٌنيـ يخضعكف لمحٌؽ في قيامو 

 .(ّ)كاتو كحركبو"كقعكده، كفي كبلمو كصمتو، كفي خطبو كصم

كلـ يكتًؼ الخميني بيذا، بؿ أعمى شأف الشيعة إلى درجة أٌف أحدىـ يرفع قدمو عمى رأس 
لى مرضاتو، كضع األقداـ عمى أكتاؼ  ـ أفٌ مً عي المبلئكة الميربيف، فييكؿ: " الخطكة األكلى إلى اهلل كا 

كديف حتى نياية مراتب المبلئكة، كالجمكس عمى أجنحتيـ، كيككف ىذا الفرش كىذا االفتراش مكج
الدرجات تختمؼ، كالمبلئكة المؤيديف ليذا السالؾ في سبيؿ  الدراسة، كحصكؿ العمـ كالمعارؼ، كلكفٌ 

                                 
 (.ِّٕ/ُجاءت يف عيوف أخبار الرضا للصدكؽ: ) (, كالركايةُّْمصباح ا٥بداية: )ص  (ُ)
 (.َُْا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ُٔاإلماـ ا٣بميِب قدكة: )ص  (ّ)
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العمـ يتبدلكف، حسب تبدؿ المراتب، كيصؿ مستكل السالؾ إلى مرحمة، يرفع قدمو مف عمى رأس 
يدنك منيا المبلئكة الميربكف، بؿ  فٍ ، ال يستطيع أام مراتبن ، كيطك االميربيف، كيجتاز عكالمن  المبلئكة

 .(ُ)"يبدم جبرائيؿ أميف الكحي عجزه عف الكصكؿ إلى تمؾ الدرجات

انظر إلى ىذا التعدم الكبير عمى مبلئكة اهلل الميربيف!! بؿ انظر إلى ىذا التعدم الصريح 
لرسؿ !! كالعجيب أٌف الخميني ال يتكرع مف التنيص مف عظماء اعمى عظيـ المبلئكة جبريؿ 

كًطب بو( ىك الرسكؿ كالمبلئكة، فييكؿ في حٌؽ جبريؿ  ٌف الميصكد بػػ )ال يعرفو إال مف خي : "كا 
ا، ليد كاف جبرئيؿ األميف كسيطنا ليس إال،  ، أم أٌف الكسيط كىك جبرئيؿ ال يمكنو الفيـ أيضن األكـر

 .(ِ)ييرأ عمى الرسكؿ لؾ اآليات الكاردة مف الغيب، فيك مكٌمؼ بإيصاليا"

ٌف ىذه النصكص السابية تؤٌكد عمى أٌف الخميني ينتيص مف قدر المبلئكة، كذلؾ مف إ
 ألمر إلى االعتداء عمى ركح اليدسخبلؿ تحيير كظائفيـ ككصفيـ بالخٌداـ، كقد تعٌدل ا

 ، فكصفو بعدـ فيـ معاني اليرآف الكريـ، ككيؼ يككف ىذا كىك الذم يعٌمـ النبي جبريؿ 
 اليرآف؟!

م ذىب إليو الخميني في حٌؽ المبلئكة، ىك مذىب اإلمامية، كقد سبؽ ذكر إٌف ىذا الذ
ضافة لما سبؽ يمكف ًذكر جممة مف عيائدىـ في حٌؽ المبلئكة؛  بعض ركاياتيـ الدالة عمى ذلؾ، كا 

 لنرل مدل التكافؽ بيف عييدة الخميني كبيف عييدة غبلة اإلمامية.

لمبلئكة الميٌربيف، فبٌكب المجمسي في كتابو ترل اإلمامية أفضمية أئمة الشيعة عمى جميع ا
المبلئكة  ، كأخذ ميثاقيـ عنيـ كعفعمى األنبياء كعمى جميع الخمؽفضيميـ )بحار األنكار(: "باب ت

. كبٌكب الحر العاممي: "باب أٌف (ّ)"ما صاركا أكلي العـز بحبيـأكلي العـز إنٌ  ، كأفٌ كعف سائر الخمؽ

 .(ْ)ؿ مف سائر المخمكقات مف األنبياء كاألكصياء كالمبلئكة"النبٌي كاألئمة االثني عشر أفض

ميكا مف نكر األئمة، فذكركا في ركاياتيـ: "  خمؽ اهلل مف نكركترل اإلمامية أٌف المبلئكة خي

                                 
 (.ِٖٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ِٗ – ِٖالقرآف الثقل األكرب: )ص  (ِ)
 (.ِٕٔ/ِٕٔبار األنوار: ) (ّ)
 (.َْْ/ُالفصوؿ ا٤بهمة: ) (ْ)
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 .(ُ)الييامة" كجو عمي بف أبي طالب عميو السبلـ سبعيف ألؼ ممؾ يستغفركف لو كلمحبيو إلى يكـ

الخٌداـ، فجاء في ركايتيـ: "إٌف المبلئكة لخٌدامنا كخٌداـ كتصؼ اإلماميةي المبلئكةى ب
. بؿ كزعمكا أٌف المبلئكة تتمنى خدمة الشيعة، فيالكا إٌف جبريؿ دعا أٍف يككف خادمنا (ِ)محبينا"

دميـ، قاؿ يـ عميؾ إال جعمتني خاأسألؾ بحيٌ  ي: يا رب فإنٌ قاؿ جبرائيؿلؤلئمة، جاء في ركايتيـ: "
نٌ  ، فجبرائيؿ مف أىؿتاهلل تعالى: قد جعم  .(ّ)"و لخادمناالبيت كا 

المبلئكة لتتنزؿ عمينا  فٌ إكزعمت اإلمامية أٌف المبلئكة تتكلى رعاية أبناء الشيعة، فيالكا: "

 ،كتأتينا في كؿ نبات في زمانو رطب كيابس ،دنائمكا كتتيمب عمى فرشنا كتحضر ،في رحالنا
 .(ْ)ا .."، كتمنع الدكاب اف تصؿ إلينانناعمى صبي كتيمب عمينا أجنحتيا كتيمب أجنحتيا

كالتي سار عمييا الخميني كقٌررىا،  ىذا جانب مف اعتياد اإلمامية في المبلئكة 
 كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف حصر أىـ النياط التي تخممت مذىب الخميني في المبلئكة فيما يمي:

 دعكل تفضيؿ أئمة الشيعة عمى جميع المبلئكة الميٌربيف. -ُ
 مـ المبلئكة التسبيح كالتحميد كالتكبير مف أنكار أئمة الشيعة.دعكل تع -ِ
 كصؼ المبلئكة بخٌداـ أئمة الشيعة كمحبييـ. -ّ
 كصؼ جبريؿ بعدـ فيـ اليرآف الكريـ. -ْ

 ويمكن الرّد عمى ىذه النقاط في الوجوه التالية:

دنا عند إٌف تفضيؿ أئمة الشيعة عمى جميع المبلئكة الميربيف أخذ منحىن بعي الوجو األول:
الخميني، فاألفضمية عنده باعتبار البداية، فزعـ أٌف األئمة يصمكف إلى مراتب عالية لـ يصميا ممؾ 
ميٌرب، كأٌف السالؾ منيـ يضع قدمو عمى رأس الممؾ، ليصؿ إلى منازؿ عمكية ال يستطيعكف الدنك 

 بو مف سمطاف. منيا، ككٌؿ ىذا مف اليذياف الذم ما أنزؿ اهلل 

التنكيو إلى أٌف مذىب الخميني في تفضيؿ األئمة عمى المبلئكة الميربيف كجبريؿ كمف الميـ 
                                 

 (.َِّ/ِّٕبار األنوار: ) (ُ)
 (.ِّٕ/ُعيوف أخبار الرضا للصدكؽ: ) (ِ)
 (.ّٓٔ/ُٕٔبار األنوار: ) (ّ)
 (.ّٔٓ/ِٔ(, كٕبار األنوار: )ُُْبصائر الدرجات: )ص  (ْ)
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سرافيؿ كممؾ المكت، ىك عييدة ابتدعتيا الخطابية ، حيث كاف منيـ فرقة تيدعى (ُ)كميكائيؿ كا 

الربيعية أتباع أبي ربيع، الذم كاف ييكؿ: "قد يككف فيما بينيـ مىٍف ىك أفضؿ مف جبريؿ كميكائيؿ 
ٌف الكاحد منيـ إذا انتيى إلى النياية ريًفعى إلى الممككت"كمحمد   .(ِ)، كا 

كالحٌؽ الذم دٌلت عميو النصكص، أٌف المبلئكة أفضؿ باعتبار البداية؛ لما ىـ فيو مف درجات 
: "المبلئكة أفضؿ باعتبار البداية، فإٌف ، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية عالية عند اهلل 

 .(ّ)فيؽ األعمى"المبلئكة اآلف في الر 

اًب الن ًبيٍّ قاؿ: " كجاء في صحيح البخارم عف ابف أبي مميكة  ًثيفى ًمٍف أىٍصحى أىٍدرىٍكتي ثىبلى
ًميكىاًئيؿى   مىى ًإيمىاًف ًجٍبًريؿى كى ده يىييكؿي ًإن وي عى ا ًمٍنييـٍ أىحى مىى نىٍفًسًو مى اؼي النٍّفىاؽى عى ـٍ يىخى  .(ْ)"كيمُّيي

في ىذا الحديث: "كيؼ يجسر أحد عمى تفضيؿ غير األنبياء  ييكؿ اإلماـ السيكطي 
سرافيؿ مع ما في صحيح البخارم؟"  .(ٓ)مف البشر عمى جبريؿ كميكائيؿ كا 

 يمانيـ كإيماف جبريؿ، قاؿ اإلماـكاألئمة أنكركا عمى المرجئة الذيف زعمكا أٌف إ
. فكيؼ بالخميني كىك (ٔ): "كمف زعـ أٌف إيمانو كإيماف جبريؿ كالمبلئكة فيك مرجل"أحمد 

                                 
 كرسل اهلل ,نبياء ٧بدثوفأمة ئاأل فٌ أكىم ٟبس فرؽ كلهم يزعموف  ,يب ا٣بطاب بن أيب زينبأصحاب أ :الخطابية (ُ)

كالصامت علي بن أيب  ف كاحد ناطق كاألخر صامت فالناطق ٧بمد ال يزاؿ منهم رسوال ,كحججو على خلقو
با أف أكزعموا  ,يعلموف ما كاف كما ىو كائن ,رض اليـو طاعتهم مفَبضة على ٝبيع ا٣بلقفهم يف األ  طالب

كقالوا  ,كنفسهم مثل ذلأكقالوا يف  ,مة آ٥بةئكقالوا األ ,يب ا٣بطابأعليهم طاعة كلئك الرسل فرضوا أف أك  ,ا٣بطاب نيب
فاذا سويتو كنفخت فيو من ركحي فقعوا ) :كتأكلوا قوؿ اهلل تعاىل ,نفسهمأقالوا ذلك يف  مثٌ  ,حباؤهأبناء اهلل ك أكلد ا٢بسْب 
ال إ ,ايضن أ٥بهم إجعفر بن ٧بمد  فٌ أكزعموا  ,لوإو نٌ أكزعموا  ,با ا٣بطابأكعبدكا  ,قالوا فهو آدـ ك٫بن كلده (,لو ساجدين

فقتلو عيسى بن موسى يف سبخة الكوفة  ,يب جعفرأبو ا٣بطاب على أكخرج  ي,م من علعظأك  ,عظم منوأبا ا٣بطاب أ فٌ أ
 (.ُُ-َُ/ُ. )مقاالت اإلسالميْب: كىم يتدينوف بشهادة الزكر ٤بوافقيهم

اؿ يوسف التبصّب يف الدين كٛبييز الفرقة الناجية من الفرؽ ا٥بالكْب, لإلماـ طاىر بن ٧بمد اإلسفراييِب, ٙبقيق كم (ِ)
 (.ُِٕ/ُ(, كا٤بلل كالنحل للشهرستاين: )ُِٕـ. )ص ُّٖٗبّبكت, الطبعة األكىل,  –ا٢بوت, عامل الكتب 

 (.َّٓ/٦ُُبموع الفتاكل: ) (ّ)
 (.ُٖ/ُصحيح البخارم: ) (ْ)
 (.َْٓ/ِلوامع األنوار البهية: ) (ٓ)
ا٣بالؿ, ٙبقيق عبد العزيز عز الدين السّبكاف, دار العقيدة, لإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل الشيباين, ركاية أيب بكر  (ٔ)

 (.ْٕىػ. )ص َُْٖدمشق, الطبعة األكىل,  –قتيبة 
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 يفضؿ أئمة الشيعة عمى جبريؿ كعمى المبلئكة الميٌربيف في كٌؿ شيء؟!

في رٌده عمى مف جعؿ أعمالو البشر كأعماؿ المبلئكة: "كقكليـ  كييكؿ ابف بطاؿ 
غمط ال يخفى؛ ألٌف المبلئكة يسبحكف الميؿ كالنيار ال يفتركف، كسائر الخمؽ يممكف كيفتركف، فكيؼ 

 .(ُ)أحد منيـ منزلتيـ العمؿ"يبمغ 

إٌف إطبلؽ تفضيؿ األئمة عمى جميع المبلئكة مذىب استيؿ بو الشيعة دكف سائر الفرؽ، 
 .(ِ): "كقالت الشيعة إٌف جميع األئمة أفضؿ مف جميع المبلئكة"ييكؿ ابف أبي العز الحنفي 

، كاألئمة : "قاؿ قائمكف: األنبياء أفضؿ مف المبلئكةكييكؿ أبك الحسف األشعرم 
ا، كىذا قكؿ الركافض"  .(ّ)أفضؿ مف المبلئكة أيضن

إٌف االٌدعاء بأٌف المبلئكة تعممت التسبيح كالتحميد كالتيميؿ مف أئمة الشيعة،  الوجو الثاني:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ىذياف باطؿ بنص اليرآف الكريـ، قاؿ تعالى: 

 [.َّالبيرة: ] چ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

كاضحة صريحة بأٌف البشر لـ يككنكا مخمكقيف قبؿ المبلئكة، كلك كانكا مخمكقيف فيذه اآلية 
ـٌ دٌلت اآلية أٌف المبلئكة كانت  كما يزعـ الخميني، لىمىا استفسر المبلئكة عف الحكمة مف خمييـ، ث

كتيٌدسو قبؿ خمؽ البشرية، كقد دٌلت النصكص األخرل عمى ذلؾ، فياؿ تعالى:  تسٌبح اهلل 

ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻچ

ک  ک  گ  چ كقاؿ تعالى: [. َِ – ُٗاألنبياء: ] چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  

 [.ُٔٔ – ُٓٔالصافات: ] چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  

ٌداـ الشيعة تحيير ليدر المبلئكة كعظيـ شأنيـ  الوجو الثالث: دعكل الخميني أٌف المبلئكة خي
شرفيـ كفضميـ في كتابو في  كـر مف ذلؾ كأعمى منزلة، كقد ذكر اهلل ، فالمبلئكة أعند اهلل 

                                 
 (.ْٕ/ُشرح صحيح البخارم البن بطاؿ: ) (ُ)
 (.ُِٖ/ِشرح العقيدة الطحاكية: ) (ِ)
 (.ّْٗمقاالت اإلسالميْب: )ص  (ّ)
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ٹ  ٹ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ الكثير مف اآليات منيا، قكلو تعالى: 

 [.ِٕ – ِٔاألنبياء: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

د اهلل أم: المبلئكة عبا (،بىٍؿ ًعبىاده ميٍكرىميكفى )سبحانو  : "قاؿييكؿ الحافظ ابف كثير 
ال يىٍسًبييكنىوي ، ) كفعبلن عنده، في منازؿ عالية كميامات سامية، كىـ لو في غاية الطاعة قكالن  مكرمكف
ـٍ ًبأىٍمًرًه يىٍعمىميكفى  ًباٍليىٍكؿً  بو بؿ يبادركف  بأمر، كال يخالفكنو فيما أمر مكف بيف يديوأم: ال يتيدٌ  (،كىىي

 .(ُ)"إلى فعمو

جاء في تفسير  [.ُٔ – ُٓعبس: ] چڑ  ڑ        ک         ک   ژ  ژ    چ كقاؿ اهلل تعالى: 

 .(ِ)الخازف: "كراـ: أم ىـ كراـ عمى اهلل، بررة: أم مطيعيف لو"

ٿ   ٿ  چ مبلئكتو بعد ذكر ذاتو في الشيادة كاإليماف، فياؿ تعالى:  كقد ذكر اهلل 

        چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ    ڦٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ڳ     ڳڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ   گ  گچ  كقاؿ تعالى: [.ُٖآؿ عمراف: ]

 [.ُٔٔالنساء: ] چڱ  ڱ  ں  ڱڱ

، كقيؿ: فيذا الفضائؿ كغيرىا كثير، تبٌيف مدل عظيـ شرؼ المبلئكة كقربيـ مف اهلل 
 .(ّ)يـ"، كآخر مف يميتيـ، كأكؿ مف يحيي، كأكؿ مف خمييـ اهلل "ٌإنيـ أقرب الخمؽ إلى اهلل 

مبلئكتو بيربيـ منو جؿ جبللو، فيد ثبت في الصحيحيف مف حديث أبي  كقد شٌرؼ اهلل 
ًني  :يىييكؿي الم وي تىعىالىى قىاؿى الن ًبيُّ أنو قاؿ،  ىريرة  ٍبًدم ًبي كىأىنىا مىعىوي ًإذىا ذىكىرى أىنىا ًعٍندى ظىفٍّ عى

ًني ًفي نىٍفًسًو ذىكىٍرتيوي ًفي نى  ٍيرو ًمٍنييـٍ  ،ٍفًسيفىًإٍف ذىكىرى ًني ًفي مىئلىو ذىكىٍرتيوي ًفي مىئلىو خى ٍف ذىكىرى . ييكؿ ابف (ْ)"كىاً 

                                 
 (.ّّٖ/ٓتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.َِٗ/ٕتفسّب ا٣بازف: ) (ِ)
مصر, الطبعة األكىل,  –ا٢بٌق ا٤ببْب يف معرفة ا٤بالئكة ا٤بقرٌبْب, تأليف ٧بمد علي ٧بمد اإلماـ, مطبعة السالـ  (ّ)

 (.ِِـ. )ص ََِٕ
(, كصحيح مسلم, كتاب ُُِ/ٗصحيح البخارم, كتاب التوحيد, باب قوؿ اهلل تعاىل: "كٰبذركم اهلل نفسو": ) (ْ)

 (.َِٕٔ/ْباب فضل الذكر كالدعاء كالتقرب إىل اهلل: ) الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار,
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 .(ُ)"كالمراد بيـ المبلئكة: "حجر 

ا ليـ كألبنائيـ،  ىذا شيء مف قدر المبلئكة الذم انتيصو اإلماميكف، فجيمكا المبلئكة خدمن
 ض ذلؾ.كىذا ما ال ييبمو مؤمف، كقد نٌص عمماء اإلسبلـ عمى رف

: كاف الممؾ عض الجاىميف يسيئكف األدب بيكليـب : "إفٌ ييكؿ ابف أبي العز الحنفي 
ك ، كنحف بالبشريعنكف المبلئكة المككمي ،اـ بني آدـدٌ بعض المبلئكة خي  فٌ إ! أك: ا لمنبي خادمٌ 

الحمية تنيص أك ، كالتفضيؿ إذا كاف عمى كجو الذلؾ مف األلفاظ المخالفة لمشرع، المجانبة لؤلدب
 .(ِ)"ال شؾ في رده ،كالعصبية لمجنس

خادمنا، فييكؿ:  عمى مف جعؿ جبريؿ  كقد أنكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كقدر  ،ال يعرؼ قدر المبلئكة عبارة مفٍ  ،ا لوخادمن  فتسمية جبريؿ رسكؿ اهلل إلى محمد "

كحكايات  ،جيميـ كظمميـكلكف الرافضة غالب حججيـ أشعار تميؽ ب ،إرساؿ اهلل ليـ إلى األنبياء
ا مف كما يثبت أصكؿ الديف بمثؿ ىذه األشعار إال مف ليس معدكدن  ،مكذكبة تميؽ بجيميـ ككذبيـ

 .(ّ)"أكلى األبصار

ا ليـ، ظاىر البطبلف  كما زعمتو الركافض مف أٌف جبريؿ  تمٌنى أٌف يككف خادمن
ارىل مثؿ ىذا الغمك لنفسو فكاف ييكؿ: " كالفساد، فيد رفض النبي  كًني كىمىا أىٍطرىٍت الن صى الى تيٍطري

ٍبدي الم ًو كىرىسيكليوي  ٍبديهي فىييكليكا عى ا أىنىا عى ـى فىًإن مى ٍريى  .(ْ)"اٍبفى مى

كال  ،ا أنا متصؼ بوممٌ  ،اأم قكلكا ما ال شؾ فيو شرعن معٌمينا: " ييكؿ اإلماـ األلباني 
ا لـ يكف ممٌ  ،يـك فيما يسمكنو بالمكالد كغيرىاا يصفو بعض المسمميف الكأيف ىذا ممٌ  ،تزيدكا عميو

نٌ  ،و نكرد السمؼ الصالح، كيكليـ: إنٌ عن امعركفن  جبريؿ كاف خادمو ليمة  و أكؿ خمؽ اهلل، كأفٌ كا 
 .(ٓ)"اإلسراء، كنحك ذلؾ مف المماديح كاألباطيؿ

                                 
 (.ّٕٖ/ُّفتح البارم: ) (ُ)
 (.َِِ/ِشرح العقيدة الطحاكية: ) (ِ)
 (.ُّ/ْمنهاج السنة النبوية: ) (ّ)
 (.ُٕٔ/ْصحيح البخارم: ) (ْ)
أللباين, صنعو شادم بن ٧بمد موسوعة العالمة ٧بمد ناصر الدين األلباين, لإلماـ أيب عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين ا (ٓ)

صنعاء, الطبعة األكىل,  –بن سامل آؿ نعماف, نشر مركز النعماف للبحوث كالدراسات اإلسالمية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة 
 (.ِٔٗ/ٖـ. )ََُِ -ىػ ُُّْ
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يعة، إٌف كصؼ جبريؿ بعدـ اليدرة عمى الكصكؿ إلى منازؿ السالكيف مف الش الوجو الرابع:
عمى أمثاؿ ىؤالء بيكلو:  ، كقد رٌد اهلل كأٌنو ال يفيـ اليرآف، ىك كبلـ مف عادل جبريؿ 

[. ٖٗالبيرة: ] چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ

، كمف الجرأة البلمتناىية أف ييكؿ الخميني ىذا في حٌؽ كىذا داللة عمى عظيـ قدر جبريؿ 
االت بيف رٌب العالميف كبيف األنبياء كالرسؿ، كىذه المكانة ، كىك الممؾ المككؿ بالرسجبريؿ 

بست  ، كقد مدحو اهلل إال أٍف يككف قريبنا مف اهلل  عالية رفيعة، كال يمكف لمكسيط جبريؿ 

 چڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ صفات في قكلو: 

 كعمٌك شأنو. ف شرؼ جبريؿ فيذه آية عظيمة في بيا[. ُِ – ُٗالتككير: ]

ىذا اليرآف لتبميغي  يعني: أفٌ  (،ن وي لىيىٍكؿي رىسيكؿو كىًريـو إً : "قكلو )ييكؿ الحافظ ابف كثير 
سى  قالو  ،ف الخمؽ، بيي المنظر، كىك جبريؿ عميو الصبلة كالسبلـرسكؿ كريـ، أم: ممؾ شريؼ حى

 (ًذم قيك ةو ) دة، كالربيع بف أنس، كغيرىـ.ابف عباس، كالشعبي، كميمكف بف ًمٍيراف، كالحسف، كقتا
م مىوي )كيكلو  ًعٍندى ًذم . )ٍمؽ، شديد البطش كالفعؿأم: شديد الخى  (،فىاٍستىكىلشىًديدي اٍلييكىل ذيك ًمر ةو  عى

ًعٍندى ًذم )قاؿ أبك صالح في قكلو: ، نة عند اهلل عز كجؿ كمنزلة رفيعةأم: لو مكا (،اٍلعىٍرًش مىًكيفو 
أم: لو  (،ميطىاعو ثىـ  . )نكر بغير إذف ا مفقاؿ: جبريؿ يدخؿ في سبعيف حجابن  (،مىًكيفو  اٍلعىٍرشً 

أم: في السمكات،  (ميطىاعو ثىـ  ) قاؿ قتادة:، ي المؤل األعمىكجاىة، كىك مسمكع اليكؿ مطاع ف
الرسالة المبلئكة، بؿ ىك مف السادة كاألشراؼ، ميعتىنى بو، انتخب ليذه  (ُ)أفناديعني: ليس ىك مف 

يزكي عبده كرسكلو   الربٌ  ا أفٌ صفة لجبريؿ باألمانة، كىذا عظيـ جدًّ  (،أىًميفو )كقكلو:  العظيمة.
 .(ِ)"ا الممكي جبريؿ كما زكى عبده كرسكلو البشرم محمدن 

بعدـ فيـ اليرآف الكريـ فيذا تعدم عظيـ، كافتراء كبير، كيؼ  أٌما عف اتياـ جبريؿ 

 [.ٓالنجـ: ] چٹ  ٹ  ٹ     چ : يككف ىذا كقد قاؿ اهلل 

، كجاء في (ّ)"ىذا اليرآف جبريؿ  : "عٌمـ محمدنا قاؿ اإلماـ الطبرم 

                                 
 (.َّٕ/ِط: . )ا٤بعجم الوسي( أفناد)ج ,كأنو فند  :كيقاؿ للضخم الثقيل ,ا٢بجر العظيم الناتئ يف ا١ببل: الفند (ُ)
 (.ّّٗ – ّّٖ/ٖتفسّب ابن كثّب: ) (ِ)
 (.ْٖٗ/ِِتفسّب الطربم: ) (ّ)
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تفسير الخازف: "جبريؿ عٌمـ محمدنا ما أكحى اهلل إليو"
(ُ). 

مىا عندما سألو عف الساعة: " قاؿ لجبريؿ  كقد ثبت في السنة أٌف النبي 
ـى  ٍنيىا ًبأىٍعمى  .. كىذا نٌص صريح بسعة عمـ جبريؿ (ِ)"ًمٍف الس اًئؿً اٍلمىٍسئيكؿي عى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ِٓٓ/ٔتفسّب ا٣بازف: ) (ُ)
(, ُٗ/ُأخرجو البخارم يف صحيحو, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف: ) (ِ)

 (.ّٔ/ُسالـ كالقدر كعالمة الساعة: )كمسلم كاللفظ لو, كتاب اإلٲباف, باب معرفة اإلٲباف كاإل
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 المبحث الثاني

 عقيدة الخميني في الكتب

حديث عف عييدة الخميني في اليرآف الكريـ، كظير أٌنو ييكؿ بكقكع التحريؼ في سبؽ ال
 كتاب اهلل الحكيـ، تبعنا لجميكر اإلمامية.

 الشيعة عمى الكتب السماوية السابقة. المسألة األولى: دعوى حيازة أئمة

يرل الخميني أٌف الكتب السماكية السابية الصحيحة عند أىؿ البيت، فييكؿ: "إٌف محتكل 
 .(ُ)التكراة الصحيحة يتكاجد عند أىؿ البيت عمييـ السبلـ"

ىذه الدعكل مف الخميني ليست جزافنا، بؿ إٌف كراءىا أحكاـه إماميةه؛ كضعكىا نصرةن ليذه 
 كتب في سبيؿ إبطاؿ نص اليرآف الكريـ، الذم زعمكا أٌنو محٌرؼ.ال

فيذه المسألة أخذت أبعادنا خطيرة عند اإلمامييف، فيد عيد الكميني في )الكافي( بابنا تحت 
عنكاف: )باب أٌف األئمة عندىـ جميع الكتب التي نزلت مف عند اهلل، كأنيـ يعرفكنيا عمى اختبلؼ 

مسي في )بحار األنكار( بابنا تحت عنكاف: )باب في أٌف عندىـ صمكات اهلل . كبٌكب المج(ِ)ألسنتيا(

 .(ّ)عمييـ كتب األنبياء عمييـ السبلـ ييرؤكنيا عمى اختبلؼ ألسنتيا(

، كالزبكر عندنا عمـ التكراة كاإلنجيؿ إفٌ كذكركا في ركاياتيـ: عف أبي عبد اهلل أٌنو قاؿ: "
 .(ْ)"كتبياف ما في األلكاح

بف  عف الحسيفميكف أٌف ىذه الكتب في حكزتيـ يحكمكف بيا بيف الناس، فرككا كزعـ اإلما
قمت: فأم  :، قاؿ"عندم الجفر األبيض إفٌ ": ت أبا عبد اهلل عميو السبلـ ييكؿ: سمعأبي العبلء قاؿ

نجيؿ عيسى": فيو؟ قاؿيء ش يـ عمييـ السبلـ كالحبلؿ إبراى ، كصحؼزبكر داكد، كتكراة مكسى، كا 
ال نحتاج إلى أحد ك  ،يحتاج الناس إلينا ، كفيو ماا، ما أزعـ أف فيو قرآنن كمصحؼ فاطمةكالحراـ، 

                                 
 (.ُٕٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ِِٕ/ُالكايف: ) (ِ)
 (.َُٖ/ِٕٔبار األنوار: ) (ّ)
 (.ُٕٖ/ِٔ(, ٕبار األنوار: )ِِٓ/ُالكايف: ) (ْ)
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 .(ِ)"الخدش (ُ)كأرش ، كربع الجمدةحتى فيو الجمدة، كنصؼ الجمدة

عند  كتعٌدل األمر عند اإلمامية أكثر مف ذلؾ، فزعمكا أٌنيـ سيحكمكف بحكـ داكد 
اب: "في األئمة أٌنيـ إذا ظير أمرىـ حكمكا بحكـ داكد ظيكر أمرىـ، فبٌكب الكميني في )الكافي( ب

كآؿ داكد، كال ييسألكف عف البينة"
(ّ). 

 -كحاشاه - كىذه العييدة الفاسدة نسبكا أصميا إلى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
 .(ْ)فيالكا عمى لسانو: "لك تمٌكنت مف األمر لحكمت لكٌؿ طائفة بكتابيا"

سعى اإلماميكف إلى تحيييو، يدؿ داللة كاضحة عمى خبيئة سكء في إٌف ىذا الكبلـ الذم ي
، فيد كانت نفكسيـ تجاه اإلسبلـ كالمسمميف، فيي دعكل صريحة إلبطاؿ الحكـ بكتاب اهلل 

البداية بدعكل كقكع التحريؼ في اليرآف الكريـ، كجاءت النياية لدعكل حيازتيـ عمى كتب األنبياء 
 يا في آخر الزماف بيف الناس.السابييف، كالتي سيحكمكف ب

 ويمكن الرد عمى ىذه المزاعم الخطيرة فيما يمي:

في كتابو أٌف اإلسبلـ ىك الديف الذم ييبمو سبحانو مف الناس، قاؿ تعالى:  ليد بٌيف اهلل 

 [.ٖٓآؿ عمراف: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ـ ناسخه لجميع الكتب السابية، فياؿ تعالى: كدٌلت النصكص عمى أٌف ىذا اليرآف العظي

ڑ    ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ

 [.ْٖالمائدة: ] چ  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ک  ک  ک

نٌ : "ييكؿ اإلماـ ابف كثير  فو اهلل تعالى ما فازكا بيذا ببركة الكتاب العظيـ الذم شرٌ كا 
الكتب المتيدمة نزلت إلى  كؿٌ  ا لو؛ ألفٌ ا لو، كخاتمن عميو، كناسخن  اعمى كؿ كتاب أنزلو، جعمو مييمنن 

ا بحسب الكقائع لشدة االعتناء بو كبمف أنزلو عميو، فكؿ األرض جممة كاحدة، كىذا اليرآف نزؿ منجمن 

                                 
 (.ِّٔ/ٔ. )لساف العرب: كقيل ىو ًديىةي ا١براحات ,من ا١براحات ما ليس لو قدر معلـو :األىٍرش (ُ)
 (.َُٕ(, بصائر الدرجات: )ص ُٖ/ِٔ(, ٕبار األنوار: )َِْ/ُلكايف: )ا (ِ)
 (.ّٕٗ/ُالكايف: ) (ّ)
 (.َُٖ/ِٕٔبار األنوار: ) (ْ)
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 .(ُ)"كتب المتيدمةمرة كنزكؿ كتاب مف ال

 عمى نبٌيو   كاآلية كاضحة الداللة عمى أٌف الحكـ بيف الناس يككف بما أنزؿ اهلل
: كىك اليرآف الكريـ، الذم أصبح مييمننا عمى الكتب السابية، ييكؿ اإلماـ ابف جرير الطبرم 

يحكـ بيف المحتكميف إليو مف أىؿ الكتاب  أفٍ  كىذا أمر مف اهلل تعالى ذكره لنبيو محمد "
ييكؿ تعالى ذكره: احكـ،  ،و، كىك اليرآف الذم خٌصو بشريعتوكسائر أىًؿ الممؿ بكتابو الذم أنزلو إلي

كا فيو مكؾ مف كتابي كأحكامي في كؿ ما احتيا محمد، بيف أىؿ الكتاب كالمشركيف بما أينزؿ إلي
ف، كاقتؿ النفسى الياتمةى بالنفس  د كالنفكس، فارجـ الزاني المحصى كح كاليىكى إليؾ، مف الحدكد كالجيري

ي أنزلت إليؾ اليرآف مصدٍّقنا في ذلؾ األنؼ، فإنٌ الميتكلة ظممنا، كافيأ العيف بالعيف، كاجدع األنؼ ب
 .(ِ)"وما بيف يديو مف الكتب، كمييمننا عميو رقيبنا، ييضي عمى ما قبمو مف سائر الكتب قبمى 

ٱ  ٻ  ٻ  چ مف تحاكـ بغير كتابو بالضبلؿ البعيد، ييكؿ جٌؿ شأنو:  كقد كصؼ اهلل 

ٿ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 [.َٔالنساء: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ    

عمى مف يدعي اإليماف بما أنزؿ اهلل   ىذا إنكار مف اهلل: "ييكؿ اإلماـ ابف كثير 
عمى رسكلو كعمى األنبياء األقدميف، كىك مع ذلؾ يريد التحاكـ في فصؿ الخصكمات إلى غير 

يا في رجؿ مف األنصار كرجؿ مف ب نزكؿ ىذه اآلية: أنٌ كتاب اهلل كسنة رسكلو، كما ذكر في سب
بف  كذاؾ ييكؿ: بيني كبينؾ كعب ،ؿ الييكدم ييكؿ: بيني كبينؾ محمدالييكد تخاصما، فجع

ا أف يتحاكمكا إلى حكاـ ف أظيركا اإلسبلـ، أرادك كقيؿ: في جماعة مف المنافييف، ممٌ  ،األشرؼ
يا ذامة لمف عدؿ عف الكتاب كالسنة، و، فإنٌ لؾ كمٌ مف ذ كقيؿ غير ذلؾ، كاآلية أعـٌ  ،الجاىمية

 .(ّ)"ىنا كتحاكمكا إلى ما سكاىما مف الباطؿ، كىك المراد بالطاغكت ىا

، كىذا ما قررتو النصكص اليرآنية السابية، كىك إٌف التحاكـ ال يككف إال بكتاب اهلل 
ـ بعضيـ مع بعض أك تحاك فٌ : "إمذىب اإلسبلـ قاطبة، ييكؿ اإلماـ ابف قدامة الميدسي 

                                 
 (.ٖٓ/ُتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.ِّٖ/َُتفسّب الطربم: ) (ِ)
 (.ّْٔ/ِتفسّب ابن كثّب: ) (ّ)
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پ  چ : عراض عنيـ ليكؿ اهلل تعالىخير الحاكـ بيف الحكـ بينيـ كاإل استعدل بعضيـ عمى بعض

ال بحكـ االسبلـ حكـ بينيـ لـ يحكـ إ فٍ إف[. ِْالمائدة: ] چپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ۆ  چ : كقاؿ تعالى  [.ِْالمائدة: ] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ : ليكؿ اهلل تعالى

 .(ُ)"[ْٗالمائدة: ] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

 المسألة الثانية: حقائق الغيبيات في الكتب السماوية الصحيحة عند الخميني.

كالتي اٌدعى كما سبؽ أٌنيا بحيازة أئمة  -زعـ الخميني أٌف ما ثبت في الكتب السماكية 
رٌم فيط ال يييني، مف حيائؽ غيبية ليست مف الييينيات، كأٌف اإليماف بيا ىك إيماف ظاى -الشيعة

فييكؿ: "فحيائؽ ىذا العالـ الغيبي الراجحة التي بٌينيا اهلل تعالى في الكتب السماكية كعمى لساف 
ذا أظيرنا اإليماف بيا  األنبياء المعظميف كاألكلياء المكرميف ليست مف الييينيات في نظرنا، كا 

د بيكؿ األكلياء كالعمماء، فبل تممؾ في ظاىرينا، أك كٌنا نعتيد بيا عيبلن مف جية البرىاف أك التعبٌ 
 .(ِ)الحييية اإليماف اليمبي"

ييبلحظ أٌف الخميني يدكر حديثو فيما ثبت في الكتب السماكية الصحيحة عمى ألسنة 
كالذم ييرأ مثؿ ىذا الكبلـ الخطير يظٌف لمكىمة األكلى أٌنو  -حسب زعمو  –األنبياء كاألكلياء 

ذا أظيرنا اإليماف بيا يتحدث عف الكتب المحٌرفة، ك  لكف سياؽ الكبلـ ينفي ذلؾ، فيك ييكؿ: )كا 
 .ظاىرينا(، فيذا الكبلـ يٌدؿ أٌنو أراد مف كبلمو الكتب السماكية كما أنزليا اهلل 

كمف الميـ التنبيو أٌف الخميني زعـ في كبلمو السابؽ أٌف ىذه الكتب السماكية جاءت عمى 
كة خطيرة، يزعـ الخميني مف خبلليا إلى تميي أئمة الشيعة الكتب ألسنة األنبياء كاألكلياء، كىذه دع

 ، كسيأتي الحديث عف ذلؾ في المسألة التالية.كاألنبياء المرسميف  السماكية مف اهلل 

 ويمكن الرّد عمى ما زعمو الخميني, فيما يمي:

ا ييينينا ال ظاىرينا باإليماف بيذه الكتب كما أنزليا، كاإليماف بيا يككف إيمانن  ليد أمر اهلل 

                                 
يو أيب ٧بمد عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي, دار الفكر ا٤بغِب يف فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباين, لإلماـ الفق (ُ)

 (.ُّٔ/َُىػ. )َُْٓبّبكت, الطبعة األكىل,  –
 (.ِّجنود العقل: )ص  (ِ)
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  چ : "كما يرل الخميني، ييكؿ اهلل 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 [.ُّٔالبيرة: ] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     

فيو اإليماف بجميع الكتب المنزلة عمى جميع األنبياء، كاإليماف : "ييكؿ السعدم 
فالكاجب في  ،شرفيـ كإلتيانيـ بالشرائع الكبارعميو في اآلية، ل ا، ما نٌص ا كخصكصن ياء عمكمن باألنب

ما عرؼ منيـ بالتفصيؿ،  يؤمف بيـ عمى كجو العمكـ كالشمكؿ، ثـٌ  اإليماف باألنبياء كالكتب، أفٍ 
 .(ُ)"كجب اإليماف بو مفصبلن 

إيمانيـ بالغيب، فياؿ جٌؿ المؤمنيف بأٌنيـ يؤمنكف بالكتب بعد ذكر  كقد كصؼ اهلل 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ شأنو: 

ڃ     ڃٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 في ىذه اآلية عٌدة فضائؿ، منيا: ليد ذكر اهلل  [.ٓ – ِالبيرة: ] چچ  چ  چ   

الذم : "ييكؿ اإلماـ ابف جرير الطبرم الغيب، إيمانيـ بأٌف مف صفات المؤمنيف  -
 كاعتيادنا يككنكا مكصكفيف بالتصديؽ بالغىٍيًب قكالن  ىك أكلى بتأكيؿ اآليًة، كأشبو بصفة اليكـ: أفٍ 

ٍرىـ مف معنى اإليماف عمى معنى دكف معنى، بؿ أجمؿ كٍصفيـ  ،كعمبلن  إذ كاف جٌؿ ثناؤه لـ يحصي
وي مف صفتيـ بخبرو كال عيؿو بو، مف غير خيصكًص شيء مف معاني  .(ِ)"و أخرجى

: ، ييكؿ ابف عباس أٌف مف صفات المؤمنيف إيمانيـ بما جاء بو األنبياء  -
كما جاء بو مف  ،جئت مف اهلل م يصدقكنؾ بماأ :نزؿ مف قبمؾأليؾ كما إنزؿ أكالذيف يؤمنكف بما "

 .(ّ)"مف ربيـ، ال يفرقكف بينيـ كال يجحدكف بما جاءكىـ بو قبمؾ مف المرسميف

الذيف ال يؤمنكف بالكتب كميا، أك الذيف يؤمنكف ببعضيا دكف بعض  كقد كصؼ اهلل 

                                 
 (.ٕٔتيسّب الكرًن الرٞبن: )ص  (ُ)
 (.ِّٔ/ُتفسّب الطربم: ) (ِ)
 (.ّٖ/ُتفسّب ابن أيب حامت: ) (ّ)
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ بأٌنيـ كٌفار، فياؿ جٌؿ شأنو: 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 [.ُّٔالنساء: ] چگ   گ  گ    ڳ  ڳ  

ا جاء في الكتب السماكية الصحيحة، فياؿ جٌؿ شأنو: عظيـ فضؿ م كقد بٌيف اهلل 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ

كقاؿ سبحانو: [. ْْالمائدة: ] چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ 

 [.ْٔالمائدة: ] چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

باب إتماـ الفائدة، فمف الميـ بياف حكـ ما جاء في ىذه الكتب بعد تحريفيا، فيد بٌيف كمف 
المنيجية المتبعة في التعامؿ مع ىذه الكتب المحٌرفة، فيد أخرج البخارم في صحيحو  النبي 

ًبي ًة أًلىٍىًؿ كىافى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب يىٍيرىءيكفى الت ٍكرىاةى ًباٍلًعٍبرىاًني  قاؿ: " مف حديث أبي ىريرة  كنىيىا ًباٍلعىرى ييفىسٍّري ًة كى
ـً  ٍسبلى دٍّقيكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب كىالى تيكىذٍّبيكىيـٍ  :فىيىاؿى رىسيكؿي الم ًو  .اإٍلً قيكليكا ،الى تيصى ا أيٍنًزؿى آمىن ا ًبا) :كى مى لم ًو كى

 .(ُ)("ًإلىٍينىا

إذا كاف ما ذبكىـ، أم: : "قكلو: ال تصٌدقكا أىؿ الكتاب كال تكقاؿ ابف حجر 
 ،فتيعكا في الحرج ،أك كذبا فتصدقكه ،ا فتكذبكه لئبل يككف في نفس األمر صدقن يخبركنكـ بو محتمبلن 

و نبٌ  ،وقنا بكفاكال عف تصديييـ فيما كرد شرع ،كلـ يرد النيي عف تكذيبيـ فيما كرد شرعنا بخبلفو
 .(ِ)"عمى ذلؾ الشافعي رحمو اهلل

 .آل البيتى تنّزل كتب إليية عمى المسألة الثالثة: دعو 

، كاٌدعى تنٌزؿ كتب إليية عمى آؿ زعـ الخميني أٌف الكحي لـ ينيطع بكفاة النبي 
 البيت، كقد صٌرح الخميني بذلؾ كأٌكد عميو، كمف ىذه الكتب التي نسبيا آلؿ البيت:

                                 
نىاقيوليوا آمىنَّا بًا"باب صحيح البخارم, كتاب تفسّب القرآف,  (ُ)  (.َِ/ٔ": )للًَّو كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ
 (.َُٕ/ٖفتح البارم: ) (ِ)
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 مصحف فاطمة. -ٔ

؛ لييطًمعيا  بعد كفاة النبي كاف يأتي إلى فاطمة  زعـ الخميني أٌف جبريؿ 
دٌكف ىذا، عمى أٌنو مصحؼ فاطمة، فييكؿ: "إٌف جبرائيؿ  عمى العمكـ الغيبية، كزعـ أٌف عميًّا 

كاف يأتي بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كآلو لفاطمة بأنبياء مف الغيب، فييـك أمير المؤمنيف 
 .(ُ)بتدكينيا، كىذا ىك مصحؼ فاطمة"

إكرامنا لرسكؿ اإلسبلـ  –ة بيكلو: "فإذا قاـ رٌب العالميف كيبرر الخميني ىذه الدعكل العريض
بإرساؿ المبلئكة ليعزكا بكفاة أبييا، كيبمغكىا بأنبياء  –الذم ىك أكبر الرسؿ كأشرؼ مخمكقات العالـ 

 .(ِ)مف عالـ الغيب .. فإٌف العالـ لٍف ييصاب بمكركه"

سبكنيا إلى آؿ البيت، كالتي تيرر كيؤٌكد الخميني عمى ذلؾ، فينتيؿ ركايات اإلمامية التي ين
ىذه المزاعـ، فييكؿ: "أراني قاصرنا في الحديث عف الصديية الزىراء، لذا سأكتفي بذكر حديث نيمىو 
الكافي الشريؼ بسند معتبر جاء فيو أٌف اإلماـ الصادؽ )ع( قاؿ: عاشت فاطمة بعد أبييا خمسة 

ة زارىا جبرائيؿ األميف كعٌزاىا بمصابيا كأخبرىا كسبعيف يكمنا قضتيا في حزف كألـ، كخبلؿ ىذه الفتر 
 .(ّ)ببعض ما سيحدث بعد أبييا"

: "يشير ظاىر الركاية إلى أٌف جبرائيؿ تردد عمييا كثيرنا خبلؿ ىذه الخمسة  ـٌ يعيب قائبلن ث
كالسبعيف يكمنا، كال أعتيد أٌف مثؿ ىذا قد كرد بحٌؽ أحد غير الطبية األكلى مف األنبياء العظاـ، 

ا أتاىا جبرائيؿ، أخبرىا بما سيحصؿ ليا، كما سيمحؽ بذريتيا فيما فع مى مدل خمسة كسبعيف يكمن
 .(ْ)بعد، ككتب أمير المؤمنيف ذلؾ، فيك كاتب الكحي"

كيفتخر الخميني بيذا الكتاب المزعكـ، فييكؿ: "كعندنا .. الصحيفة الفاطمية كىي الكتاب 
 .(ٓ)ييا السبلـ"الذم أليمو اهلل تعالى لمزىراء المرضية عم

                                 
 (.ُّْكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُْٕا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.َُمكانة ا٤برأة يف فكر ا٣بميِب: )ص  (ّ)
 (.َُا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
 (.ُٕدركس من خط اإلماـ ا٣بميِب: )ص  (ٓ)
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إٌف ىذا المصحؼ المزعكـ كاف لو أىمية كبيرة عند اإلمامية، فيد تكاثرت الركايات عندىـ 
 في إثبات ىذا المصحؼ الذم ال أثر لو.

ا قبض هلل تعالى لمٌ فجاء في ركايتيـ أٌف أبا عبد اهلل سئؿ عف مصحؼ فاطمة، فياؿ: "إٌف ا
يعممو إال اهلل  عمييا السبلـ مف كفاتو مف الحزف ما الدخؿ عمى فاطمة  ،نبيو صمى اهلل عميو كآلو

أمير المؤمنيف عميو السبلـ  إلىثيا، فشكت ذلؾ حدٌ ي غميا كيي سمٌ ا يي عز كجؿ فأرسؿ اهلل إلييا ممكن 
فجعؿ أمير المؤمنيف عميو ، فأعممتو بذلؾ ،: إذا أحسست بذلؾ كسمعت الصكت قكلي ليفياؿ

مف  شيءو ليس فيو ا إنٌ أمى  :قاؿ : ثـٌ قاؿ ،اف ذلؾ مصحفن ا سمع حتى أثبت مالسبلـ يكتب كممٌ 
 .(ُ)"الحبلؿ كالحراـ كلكف فيو عمـ ما يككف

إٌف الركافض ال يستحيكف مف نيؿ مثؿ ىذه السفاىات التي تجعؿ مف أمير المؤمنيف عمي 
ا، يكتب كحي فاطمة   !ال يراه ًخفيةن، ككأٌف اهلل  –حسب زعميـ  –بف أبي طالب رجبلن متمصصن

ا –كيرل اإلماميكف أٌف مصحؼ فاطمة فيو مثؿ اليرآف الكريـ ثبلث مرات، فنسبكا   -أيضن
فاطمة  عندنا لمصحؼ فاطمة عمييا السبلـ كما يدرييـ ما مصحؼ إفٌ إلى أبي عبد اهلل أٌنو قاؿ: "

: مصحؼ فيو مثؿ : كما مصحؼ فاطمة عمييا السبلـ؟ قاؿ-الراكم  – ؟ قاؿ: قمتعمييا السبلـ
 .(ِ)"، كاهلل ما فيو مف قرآنكـ حرؼ كاحدىذا ثبلث مرات ـقرآنك

فاؽ المصحؼ الشريؼ الذم نزؿ عمى  فالذم يراه اإلماميكف أٌف مصحؼ فاطمة 
 ، ككفى بيذا إفكنا مبيننا.محمد 

 مصحف عمي. -ٕ

جمع المصحؼ الشريؼ بصكرتو الصحيحة، كأٌنو أراد أٌف يبٌمغ  زعـ الخميني أٌف عميًّا 
 ،ذم جمعواليرآف ال كلعؿٌ : "، فييكؿ في معرض حديثو عف عمٌي ة النبي ذلؾ بعد كفا

 ،ىك اليرآف الكريـ مع جميع الخصكصيات الدخيمة في فيمو ،كأراد تبميغو عمى الناس بعد رسكؿ اهلل
 .(ّ)"المضبكطة عنده بتعميـ رسكؿ اهلل 

                                 
 (, ُٕٕ(, بصائر الدرجات: )ص ْٓٓ/ِِ(, ٕبار األنوار: )َِْ/ُيف: )الكا (ُ)
 (.ّٗ/ِٔ(, ٕبار األنوار: )ِّٗ/ُالكايف: ) (ِ)
 (.ِٔ/ِىػ. )ُّٖٓقم,  –الرسائل, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, مع تذييالت َّتىب الطهراين, مؤسسة ا٠باعيلياف  (ّ)
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، ي طالب إٌف الخميني ييٌر بكجكد مصحؼ خاٌص جمعو أمير المؤمنيف عمٌي بف أب
كىذا الكبلـ ىك جكىر عييدة الشيعة في إنكار المصحؼ الشريؼ الذم بيف أيدينا، فيد زعمكا أٌف 

عبلنو، كىذا ما جاء في ركاياتيـ.  قرآف عمٌي ىك الصحيح، كأٌف الصحابة منعكه مف نشره كا 

أٌنو فجاء في الكافي عف جابر الجعفي أٌنو سمع أبا جعفر ييكؿ: "ما اٌدعى أحد مف الناس 
جمع اليرآف كٌمو كما أينًزؿ إال كٌذاب، ما جمعو كحفظو كما نٌزلو اهلل تعالى إال عمي بف أبي طالب 

 .(ُ)كاألئمة مف بعده"

كدعنا نميي الضكء عمى حييية مصحؼ عمي المزعكـ كما يراه الشيعة، كذلؾ لبياف تدليس 
عند الشيعة؛ كي يستدرج بذلؾ الخميني، فيك ييرر العييدة اإلمامية دكف ذكر صكرتيا الحيييية 

 عكاـ المسمميف البسطاء.

لما تكفي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ": و قاؿأبي ذر الغفارم أنٌ ليد نسب الشيعة إلى 
 لما قد أكصاه ،كعرضو عمييـ ،كجاء بو إلى المياجريف كاألنصار ،عمي عميو السبلـ اليرآف جمع
اليكـ،  ا فتحو أبك بكر خرج في أكؿ صفحة فتحيا فضائحمٌ ، فملؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلوبذ

ثـ أحضركا زيد بف  ، فأخذه عميو السبلـ كانصرؼفكثب عمر كقاؿ: يا عمي اردده فبل حاجة لنا فيو
باليرآف كفيو فضائح المياجريف كاألنصار،  ا جاءعميًّ  : إفٌ فياؿ لو عمر -ا لميرآف ككاف قارين  -ثابت 

و فضيحة كىتؾ لممياجريف كاألنصار، فأجابو زيد ما كاف في يرآف كنسيط منونؤلؼ ال كقد رأينا أفٍ 
أليس قد  ،فوكأظير عمي اليرآف الذم ألٌ  ،أنا فرغت مف اليرآف عمى ما سألتـ : فإفٍ قاؿ ، ثـٌ إلى ذلؾ

ما حيمتو دكف  :كؿ ما عممتـ؟ قاؿ عمر: فما الحيمة؟ قاؿ زيد: أنتـ أعمـ بالحيمة، فياؿ عمر بطؿ
ا استخمؼ عمر ، فممٌ ييدر عمى ذلؾ ر في قتمو عمى يد خالد بف الكليد فمـ، فدبٌ تمو كنستريح منوني أفٍ 

جئت  : يا أبا الحسف إفٍ بينيـ، فياؿ فيحرفكه فيما ،يدفع إلييـ اليرآف ا عميو السبلـ أفٍ سأؿ عميًّ 
ييات ليس إلى حتى نجتمع عميو، فياؿ عميو السبلـ: ى قد جئت بو إلى أبي بكر باليرآف الذم كنتى 

ا عف ىذا ا كنٌ ، كال تيكلكا يكـ الييامة إنٌ لتيكـ الحجة عميكـ ما جئت بو إلى أبي بكر، إنٌ ذلؾ سبيؿ
إال المطيركف كاألكصياء مف كلدم،  اليرآف الذم عندم ال يمسو جئتنا بو أفٌ  ، أك تيكلكا ماغافميف

 مؿحقاـ اليائـ مف كلدم، يظيره كيفياؿ عميو السبلـ: نعـ إذا  ،فيؿ إلظياره كقت معمكـ :قاؿ عمر

                                 
 (.ُِّائر الدرجات: )ص (, بصٖٖ/ٖٗ(, ٕبار األنوار: )ِِٖ/ُالكايف: ) (ُ)
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 .(ُ)"، فتجرم السنة بو صمكات اهلل عميووالناس عمي

جمعو، كأراد تبميغو بعد  ىذا ىك اليرآف الذم ييصده الخميني، كالذم يزعـ أٌف عمينا 
، كلكف الخميني لشدة حرصو عمى عدـ إثارة الشبيات حكلو لـ ييكمؿ حييية ىذا كفاة النبي 

ـ، كلكف ركايات الشيعة لـ تدع مجاالن لمشؾ في أٌنيـ ييدفكف إلى إقصاء اليرآف مف اليرآف المزعك 
 حياة المسمميف، بمثؿ ىذه األكاذيب العظيمة.

ا، فما الذم منع أمير المؤمنيف عميًّا  مف إظيار ىذا  كلك كاف ما يٌدعكنو صحيحن
 اليرآف عند تكٌليو الخبلفة؟! فيد كاف في حاؿ قكةو كتمكيف.

شعرم كيؼ يجرؤ الشيعة عمى مثؿ ىذا االٌدعاء، الذم يحمؿ في جنىبىاتو الطعف كليت 
، فيؿ يمكف ليذا الشجاع المغكار أٍف يكتـ اليرآف الصحيح الصريح في أمير المؤمنيف عميٍّ 

 مف أجؿ الحفاظ عمى نفسو؟! حاشاه رضي اهلل عنو.

 الصحيفة السجادية. -ٖ

)أخت اليرآف( ك )إنجيؿ آؿ البيت( ك )زبكر آؿ ىي ما ييطًمؽ عمييا الشيعة اإلماميكف: 
 .(ِ)محمد( ك )الصحيفة الكاممة(

. كقد حٌث الخميني كثيرنا (ّ)ييكؿ الخميني: "كعندنا الصحيفة السجادية زبكر آؿ محمد"

 .(ْ)عمى فيميا كقراءتيا في غير مكضع

الركافض ( دعاءن .. كينسبيا ْٓكالصحيفة السجادية ىي: "مجمكعة مف األدعية تبمغ )
لعمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، المشيكر بػ )زيف العابديف(، كالذم يعٌدكنو إماميـ الرابع، 

 .(ٓ)لكف أكثرىا عند أىؿ العمـ مف المكضكعات"

                                 
 (.ّْ/ُ(, التفسّب الصايف للكاشاين: )ِْ/ٖٗ(, ٕبار األنوار: )ِِٖ/ُاالحتجاج للطربسي: ) (ُ)
 (.ُٖ/ُٓالذريعة يف تصانيف الشيعة: ) (ِ)
 (.ٖ(, عن الوصية ا٣بالدة: )ص ُأىل البيت يف فكر ا٣بميِب: )ص  (ّ)
 (.ُّْْضة عاشوراء: )ص  (ْ)
لسجادية ا٤بنسوبة لإلماـ علي بن ا٢بسْب, تأليف د. ناصر بن عبد اهلل القفارم, مكتبة الرضواف, حقيقة الصحيفة ا (ٓ)

 (.ٖـ. )ص ََِٓ -ىػ ُِْٔالطبعة األكىل, 
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كالصحيفة السجادية ليا شأف عظيـ عند الشيعة، فييكؿ محمد جكاد مغنية )اإلمامي(: "ىذه 
 .(ُ)التي تعظميا الشيعة كتيٌدس كٌؿ حرؼ منيا" المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية

كقد قاـ الشيعة بطبعيا عمى نسؽ اليرآف الكريـ، ييكؿ د. ناصر اليفارم في معرض رٌده 
عمييا: "كقد نشركىا في ىذا العصر بطبعات أنيية، كتعٌمدكا إخراجيا بصكرة تشابو في شكميا 

 .(ِ)طبعات اليرآف"

، ييكؿ د. ناصر اليفارم: "كأشار كقد صٌرح بعض اإلمامييف بأٌف ىذ ه الصحيفة كحيه منٌزؿه
بعض الشٌراح إلى أٌنيا مف الكحي المنٌزؿ، حيث ذكر أٌف اهلل جعؿ الدعاء بيذه الصحيفة، فياؿ: 
)الحمد هلل الذم جعؿ الدعاء في الصحيفة الكاممة زيف العابديف كحثنا عمى االحتذاء بيا في مراسمو 

ج لتيرير ىذا األمر عند ىذه الطائفة إلى االستنباط مف ىذه الكممات، ذلؾ بإماـ الساجديف( كال نحتا
 .(ّ)أٌنيـ يصرحكف في كتبيـ بتنٌزؿ كتب إليية عمى األئمة"

كىـ منيا  –ىذه نماذج مف الكتب المزعكمة التي يرل الخميني أٌنيا تنٌزلت عمى آؿ البيت 
 ا:وىذه الدعوى الخطيرة باطمة من عّدة وجوه, مني –براء 

دٌلت النصكص عمى بطبلف دعكل نزكؿ الكحي عمى غير األنبياء، ييكؿ اهلل  الوجو األول:

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چتعالى: 

 [.ّٗاألنعاـ: ] چۓ  ۓ

سب ن بأفٍ  ،ف كذب عمى اهللا، ممٌ ا، كال أكبر جرمن ال أحد أعظـ ظممن : "ييكؿ السعدم 
نٌ  أك حكمن إلى اهلل قكالن  مف الكذب، كتغيير فيو  ألفٌ  ؛ما كاف ىذا أظمـ الخمؽا كىك تعالى برمء منو، كا 

عاء ادٌ  كيدخؿ في ذلؾ، األدياف أصكليا كفركعيا، كنسبة ذلؾ إلى اهلل ما ىك مف أكبر المفاسد
كجرأتو عمى عظمتو اهلل،  مع كذبو عمىو اهلل يكحي إليو، كىك كاذب في ذلؾ، فإنٌ  النبكة، كأفٌ 
 .(ْ)"يتبعكه، كيجاىدىـ عمى ذلؾ، كيستحؿ دماء مف خالفو كأمكاليـ ب عمى الخمؽ أفٍ كجً يي  كسمطانو

                                 
 (.ُٓٓ/ّـ. )َُٖٗبّبكت, الطبعة الثالثة,  –التفسّب الكاشف, تأليف ٧بمد جواد مغنية, دار العلم للماليْب  (ُ)
 (.ٗ: )ص حقيقة الصحيفة السجادية (ِ)
 (.َُا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ِْٔتيسّب الكرًن الرٞبن: )ص  (ْ)
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ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ كمف النصكص الداٌلة عمى ذلؾ، قكلو تعالى: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  كقكلو تعالى:[. ُْْاألنعاـ: ] چڑ  ک  ک      ک

ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 [.ٕٗالبيرة: ] چچ  ڇ  ڇ

دٌلت النصكص عمى عدـ االستجابة لطمب الكٌفار بنزكؿ صحؼو مف  الوجو الثاني:

ے  ۓ   ۓ    ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچالسماء، قاؿ تعالى: 

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      ﮼﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻

 [.ُّٓالنساء: ] چ                   

قاؿ محمد بف كعب اليرظي، كالسدم، كقتادة: سأؿ الييكد : "قاؿ اإلماـ ابف كثير 
قاؿ ابف ، ما نزلت التكراة عمى مكسى مكتكبةك ،عمييـ كتابنا مف السماء ؿنزٌ يي  أفٍ  رسكؿى اهلل 

يج: سألكه أفٍ  رى ف كفبلف، بتصدييو فيما جاءىـ فبلا مف اهلل مكتكبة إلى فبلف ك ؿ عمييـ صحفن نزٌ يي  جي

 .(ُ)"ما قالكه عمى سبيؿ التعنت كالعناد كالكفر كاإللحادكىذا إنٌ  ،بو

ف السماء ىـ صحيفة مكتكبة م الذيف طمبكا مف الرسكؿ ييكؿ د. ناصر اليفارم: "
ا خير أمة رك صكٌ يي  أفٍ  ،ف أشاع ىذه الفريةفأراد الكميني كأمثالو ممٌ ، الكفار كأىؿ الكتاب فمـ يجابكا

يـ أنزؿ عمييـ كتب مف السماء فمـ يؤمنكا يـ أشد كفرنا مف الييكد كالذيف كفركا؛ ألنٌ أخرجت لمناس بأنٌ 
عي ىؤالء الركافض، إذ لك كاف كاآلية صريحة في بطبلف ما يدٌ ، أم لـ يعرفكا األئمة االثني عشر

ؤالء دعكاىـ، أك لياؿ النبي نكر عمى ىشيء مف دعاكم الشيعة كاقعنا ألشارت إليو اآليات، كلـ تي 
ليـ: دكنكـ ما نزؿ عمى فاطمة، أك ما نزؿ عمٌي، أك ما سينزؿ عمى األئمة، كلكف شيئنا مف  

 .(ِ)"ذلؾ لـ يحدث فما أجرأ ىؤالء عمى الكذب المكشكؼ

 
                                 

 (.ْْٔ/ِتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.َِٗ-َِٖ/ِأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ِ)
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دٌلت النصكص عمى أٌف اليرآف الكريـ فيو بياف كؿٍّ شيء، فما الحاجة ليذه  الوجو الثالث:

كقاؿ تعالى: [. ّٖاألنعاـ: ] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ عكمة؟! قاؿ تعالى: الكتب المز 

[. ٖٗالنحؿ: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    چ

 [.ٗاإلسراء: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چكقاؿ تعالى: 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ لنا الديف بيذا الكتاب العزيز، فياؿ:  أكمؿ اهلل كقد 

 [.ّمائدة: ال] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
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 المبحث الثالث

 عقيدة الخميني في اليوم اآلخر

ٻ   چاإليماف باليكـ اآلخر ركفه مف أركاف اإليماف، كأصؿه مف أصكؿ الديف، قاؿ تعالى: 

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

يمىافي أىفٍ : "كقاؿ رسكؿ اهلل [. ُٕٕالبيرة: ] چٿ   ٿ   ًئكىًتوً  ،تيٍؤًمفى ًبالم وً  اإٍلً مىبلى  ،كى

ًبًميىاًئوً  ًموً  ،كى تيٍؤًمفى ًباٍلبىٍعثً  ،كىريسي ًمًو، كىاٍليىٍكـً كفي ركاية: " .(ُ)"كى كيتيًبًو، كىريسي ًئكىًتًو، كى مىبلى أىٍف تيٍؤًمفى ًباهلًل، كى

شىرٍّهً  ٍيًرًه كى تيٍؤًمفى ًباٍليىدىًر خى  .(ِ)"اآٍلًخًر، كى

إلمامية إيمانيـ باليكـ اآلخر، إال أٌف ليـ فيو أقكاالن منكرة، كتأكيبلتو كبالرغـ مف إظيار ا
بعيدة غريبة، فيد جعؿ اإلماميكف مف اليـك اآلخر مممكةن ليـ كلمريدييـ، كجعمكا اإلماـ ىك المتفرد 
كالمتصرؼ في يكـ الحساب، كزعمكا أٌف الجنة ليـ كالنار لغيرىـ، إلى غير ذلؾ مف الترىات 

 .كاألباطيؿ

ال بأس بذكر كقد صٌرح الخميني بمثؿ ذلؾ، فجعؿ اآلخرة بيد اإلماـ كتحت تصٌرفو، فياؿ: "
عميو السبلـ، كىي كثيرة: منيا ما  ماـكميا كالدنيا كميا لئل األرض الدالة عمى أفٌ  األخبارجممة مف 

 ما تدل عمى أنّ ومنيا ...  الدنيا كميا ليـ ما تدؿ عمى أفٌ  كمنيا...  رض كميا ليـاأل تدؿ عمى أفٌ 
 .(ّ)"مام عميو السالمالدنيا واآلخرة لإل

كبناءن عمى ىذا التأصيؿ المزعكـ، كاف لميكـ اآلخر في فكر الخميني مزاعـ عريضة 
 كافتراءات عظيمة، ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، كيمكف عرض ىذا في المسائؿ اآلتية:

 المسألة األولى: الروح عند الخميني.

ي الركح ما اعتيدتو الفبلسفة اليكنانييف كمخانيثيـ، الذيف كصمت بيـ يعتيد الخميني ف
                                 

اب (, كصحيح مسلم, كتاب اإلٲباف بُٗ/ُصحيح البخارم, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف: ) (ُ)
 (.ّٗ/ُاإلٲباف ما ىو كبياف خصالو: )

(, كمسلم كاللفظ ُٗ/ُصحيح البخارم, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف: ) (ِ)
 (.ّٔ/ُلو, كتاب اإلٲباف, باب معرفة اإلٲباف كاإلسالـ كالقدر كعالمة الساعة: )

 (.ُُ-َُ/ّكتاب البيع: ) (ّ)



325 

 

 الشطحات إلى تحميبلت خيالة، فيالكا بًيدىـ الركح، كزعمكا أٌف لمركح إحاطة بيذا العالـ.

بعد  –ييكؿ الخميني: "كقد ثبت بالبراىيف الدامغة كاألدلة العيمية الثابتة، بأٌف الركح 
تظٌؿ باقية، كأٌف إحاطة األركاح بيذا العالـ تككف بعد المكت بشكؿ إٌنما  –خبلصيا مف الجسد 

" أعمى كأكثر، كالفبلسفة يعتبركف تبدد األركاح كزكاليا أمرنا محاالن
(ُ). 

ثـ شرع الخميني بعد ذلؾ بسرد البراىيف الدامغة التي زعميا، فإذا ىي أقكاؿ فبلسفة اليكناف 
 التي نسجكىا مف كحي العيؿ كالخياؿ.

قٌرر الخميني في كبلمو السابؽ بأٌف األركاح تحيط بيذا العالـ؛ ليثبت جكاز طمب العكف ليد 
 كالغكث مف األمكات، كليبرر ما يفعمو اإلماميكف مف شركيات كضبلالت.

كدعكل الخميني أٌف الركح ليا إحاطة كاممة بيذا العالـ بعد مفارقتيا الجسد، دعكل باطمة 

كقاؿ [. َٖالنمؿ: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ا لما قاؿ اهلل تعالى: كفاسدة، كلك كاف ما يزعمو حيًّ 

 [.ِِفاطر: ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چسبحانو: 

كلك كانت األركاح تسمع كتعمـ ما يدكر حكليا، لىمىا جعؿ اهلل كسطاء مف المبلئكة يبٌمغكف 
ًئكىةن ًإف  ًلم  : "قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  السبلـ مف أمتو، فعف ابف مسعكد  النبٌي  ًو مىبلى

ـى   .(ِ)"سىي اًحيفى ًفي اأٍلىٍرًض ييبىمٍّغيكًني ًمٍف أيم ًتي الس بلى

كال ييعمىـ ما يٌدؿ عمى أٌف ركح الميت تعمـ شيئنا عف األحياء، فضبلن عمى أٍف تحيط بيذا 
ثبت مف العالـ، ككأٌنيا إلو!! بؿ األدلة تؤكد عمى أٌف األركاح ال تعمـ شيئنا عف ىذه الدنيا، فيد 

ؿى لىتيٍرفىعي دى إ: "أٌنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  حديث أبي ىريرة  ن ةً  تيوي رىجى ف  الر جي :  ،ًفي اٍلجى فىيىييكؿي
لىًدؾ ؟اَأنَّى َىذِ   .(ّ)"فىيييىاؿي : ًباٍسًتٍغفىاًر كى

                                 
 (.ْٗسرار: )ص كشف األ (ُ)
(, كصححو األلباين يف صحيح ّْ/ّ(, كالنسائي, كتاب السهو, باب السالـ على النيٌب: )ُّٖ/ٔأخرجو أٞبد: ) (ِ)

سنن النسائي أليب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي الشهّب بالنسائي, حكم على أحاديثو احملدث ٧بمد ناصر الدين 
 (.َِٖالرياض, الطبعة األكىل. )ص  –حسن آؿ سلماف, مكتبة ا٤بعارؼ  األلباين, اعتُب بو أبو عبيدة مشهور بن

(, كصححو األلباين َُِٕ/ِ(, كابن ماجو كاللفظ لو, كتاب األدب, باب بر الوالدين: )ّٕٓ/ُٔأخرجو أٞبد: ) (ّ)
 (.ّّْ/ُيف صحيح ا١بامع الصغّب: )
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أىن ى لىمىا سأؿ الميت: ) –كما زعـ الخميني  –فمك كانت األركاح تعمـ ما يجرم في الدنيا 
 كىك سؤاؿ يٌدؿ عمى عدـ عممو المسبؽ بسبب رفعو الدرجة. ؟(اذً ىى 

أٌف  كمف األدلة عمى عدـ إحاطة األركاح بما يحدث في الدنيا، ما ركاه أبك ىريرة 
اءى قاؿ: " النبي  ًريرىةو بىٍيضى ًة ًبحى ًئكىةي الر ٍحمى ًضرى اٍلميٍؤًمفي أىتىٍتوي مىبلى اًضيىةن اٍخريًجي رى  :فىيىييكليكفى  ،ًإذىا حي

ٍيًر غىٍضبىافى  افو كىرىبٍّ غى ٍيحى ٍكًح الم ًو كىرى ٍنًؾ ًإلىى رى ت ى أىن وي لىيينىاًكليوي  ،فىتىٍخريجي كىأىٍطيىًب ًريًح اٍلًمٍسؾً  ،مىٍرًضيًّا عى حى
ا ـٍ بىٍعضن يي ت ى يىٍأتيكفى ًبًو بىابى الس مىاءً  ،بىٍعضي يحى  :فىيىييكليكفى  ،حى ا أىٍطيىبى ىىًذًه الرٍّ ـٍ ًمٍف مى اءىٍتكي ال ًتي جى

 :َفَيْسأَُلوَنوُ  ,َفَيْأُتوَن ِبِو َأْرَواَح اْلُمْؤِمِنيَن َفَمُيْم َأَشدُّ َفَرًحا ِبِو ِمْن َأَحِدُكْم ِبَغاِئِبِو َيْقَدُم َعَمْيوِ  ،اأٍلىٍرضً 
ٍـّ الدٍُّنيىادىعيكهي فىًإن وي كىافى  :فىيىييكليكفى  ؟َماَذا َفَعَل ُفاَلنٌ  ؟َماَذا َفَعَل ُفاَلنٌ  ـٍ قىاليكا :فىًإذىا قىاؿى  ،ًفي غى ا أىتىاكي  :أىمى

ًو اٍليىاًكيىةً  ًئكىةي اٍلعىذىاًب ًبًمٍسحو  ،ذيًىبى ًبًو ًإلىى أيمٍّ ف  اٍلكىاًفرى ًإذىا اٍحتيًضرى أىتىٍتوي مىبلى فىيىييكليكفى اٍخريًجي  ،كىاً 
مىٍيًؾ ًإلىى عىذىاًب الم ًو عىز   ؿ   سىاًخطىةن مىٍسخيكطنا عى ت ى يىٍأتيكفى ًبًو بىابى  ،فىتىٍخريجي كىأىٍنتىًف ًريًح ًجيفىةو  ،كىجى حى

ت ى يىٍأتيكفى ًبًو أىٍركىاحى اٍلكيف ارً  يحى حى ا أىٍنتىفى ىىًذًه الرٍّ  .(ُ)"اأٍلىٍرًض فىيىييكليكفى مى

ؿ إٌف سؤاؿ أركاح المؤمنيف لمضيؼ الجديد عمييـ: )ماذا فعؿ فبلف؟ ماذا فعؿ فبلف؟( يد
داللة صريحة عمى أٌف األركاح في انيطاع كامؿ عف ىذه الحياة الدنيا كعف عمكميا، كأٌنيا ال تعمـ 

 إياه. شيئنا إال ما أعمميا اهلل 

كالخميني كعادتو لـ يأًت بنصٍّ قرأني أك نبكمٍّ كاحد إلثبات مزاعمو، إٍف ىي إال آراء فمسفية 
ركح ىي كما ييكؿ: "إٌف ىذه المسألة تعتبر مف كأطركحات غريبة، فمصدر الخميني في مسألة ال

 .(ِ)المسائؿ الفمسفية الحتمية التي ثبتت لدل العمماء ككبار فبلسفة ما قبؿ اإلسبلـ كما بعده"

ا  –كمف األباطيؿ التي نيميا الخميني  عف الفبلسفة في مسألة الركح، اليكؿ بيدـ  –أيضن
                                 

(, كمستدرؾ ا٢باكم: ٖ/ْامة عند خركج نفسو: )سنن النسائي, كتاب ا١بنائز, باب ما يلقى بو ا٤بؤمن من الكر  (ُ)
(, كصحيح ابن حباف, لإلماـ أيب حامت ٧بمد بن حباف بن أٞبد التميمي البسٍب, ٙبقيق شعيب األرنؤكط, ِّٓ/ُ)

(, كصححو األلباين يف التعليقات ا٢بساف ِْٖ/ٕـ. )ُّٗٗ -ىػ ُُْْبّبكت, الطبعة الثانية,  –مؤسسة الرسالة 
ف كٛبييز سقيمو من صحيحو كشاٌذه من ٧بفوظو, مؤلف األصل: أبو حامت ٧بمد بن حباف بن أٞبد على صحيح ابن حبا

البسٍب, ترتيب األمّب أبو ا٢بسن عالء الدين علي بن بلباف بن عبد اهلل الفارسي ا٢بنفي, مؤلف التعليقات ا٢بساف: أبو 
ـ. ََِّ -ىػ ُِْْربية السعودية, الطبعة األكىل, ا٤بملكة الع –عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين األلباين, دار با كزير 

(ٓ/ّٗ.) 
 (.ْٗكشف األسرار: )ص  (ِ)
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 إلثبات ذلؾ، كمف ذلؾ:الركح، فنيؿ مف أقكاؿ الفبلسفة الشيء الكثير 

ٌف االتصاؿ بيف الركح  قكؿ سيراط: "إٌف الركح اإلنسانية كانت مكجكدة قبؿ كجكد األبداف، كا 
ٌف األبداف تنعدـ فيما بعد،  ٌف األجساـ ىي قكالب لؤلركاح، كا  كالبدف كاف مف أجؿ استكماؿ الحياة، كا 

 .(ُ)كتعكد األركاح إلى عالميا"

انت في عالـ آخر مسركرة فيو، ككاف كٌؿ ما فييا يدؿ عمى كقكؿ أفبلطكف: "إٌف الركح ك
 .(ِ)البيجة كالسركر"

كقكؿ أرسطك: "إٌف الركح اإلنسانية بعد أٍف تكتمؿ مف حيث اليدرة عمى العمـ كالعمؿ تصبح 
 .(ّ)آية مف آيات اهلل، كتغدك مشبية بو، كتصؿ إلى حدكد الكماؿ"

بتكف مف خبللو أٌف الركح كانت مكجكدة قبؿ خمؽ ككبلـ الفبلسفة ىذا الذم ييرره الخميني يث
األبداف في عالـ آخر، كأٌف ىذه الركح تعكد إلى حيث كانت بعد مفارقتيا الجسد، كقكليـ ىذا مفاده 

 أٌف الركح قديمة أزلٌية ليس بمخمكقة، كىك قكؿ كفر كزندقة.

مـ أٌف اليائميف ذلؾ عف الفبلسفة كغيرىـ فياؿ: "كاع كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ًبًيدىـ الركح صنفاف: صنؼ مف الصابئة الفبلسفة ييكلكف ىي قديمة أزلية، لكف ليست مف ذات 
دٍّثة يزعمكف أٌنيا مف  الرٌب.. كصنؼ مف زنادقة ىذه األمة كضبٌلليا مف المتصكفة كالمتكممة كالميحى

العباد ىك قكؿ الحمكلية مف النصارل . كاليكؿ ًبًيدىـ أركاح (ْ)ذات اهلل، كىؤالء أشٌر قكالن مف أكلئؾ"

 .(ٓ)كغبلة الشيعة

 وقد دّلت النصوص واإلجماع عمى بطالن ذلك:

 [.ِٔالزمر: ] چگ   گ  ڳ           ڳ  ڳ      گک   ک  ک  گچ قاؿ تعالى: 

                                 
 (.ِٓكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ّٓا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ّٓا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
 (.ُِِ/٦ْبموع الفتاكل: ) (ْ)
 (.َُٓ/ُٕا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
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: "كمف األدلة عمى أٌف الركح مخمكقة، قكلو تعالى: )اهلل ييكؿ ابف أبي العز الحنفي 
ذا عاـٌ ال تخصيص فيو بكجو ما"خالؽ كٌؿ شيء( في

(ُ). 

كقاؿ [. ُاإلنساف: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     چ كقاؿ تعالى: 

 [.ٗمريـ: ] چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے چ  جٌؿ شأنو لزكرٌيا:

: "كاإلنساف اسـ لركحو كجسده، كالخطاب لزكريا لركحو ييكؿ ابف أبي العز الحنفي 
 .(ِ)كبدنو"

، اإلسبلـ ابف تيمية كييكؿ شيخ  : "كٌؿ ما دٌؿ عمى أٌف اإلنساف عبده مخمكؽه مربكبه
ليو، فيك يدٌؿ عمى أٌف ركحو مخمكقة، فإٌف اإلنساف عبارة عف البدف  كأٌف اهلل ربو كخاليو كمالكو كا 
ٌنما البدف مطٌية لمركح كما قاؿ أبك الدرداء  كالركح معنا، بؿ ىك بالركح أخٌص منو بالبدف، كا 

"(ّ). 

ا  –كدٌلت النصكص  عمى أٌف الركح تيكصىؼ بالكفاة كاليبض كغيرىا مف صفات  –أيضن

ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچالمخمكؽ، قاؿ تعالى: 

چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

 [.ِْالزمر: ] چڍ 

بض كاإلرساؿ كاإلمساؾ، : "كالركح تيكٌصؼ بالكفاة كاليييكؿ ابف أبي العز الحنفي 
كىذا شأف المخمكؽ الميحدث"

(ْ). 

: "ذكرنا في بحثنا ىذا كثيرنا مف النصكص عف النبي كييكؿ د. عمر سميماف األشير 
أٌف األركاح تيبض كتكضع في كفف كحنكط تأني بيما المبلئكة، كييصعد بيا، كتنعـ كتيعذب،  

                                 
 (.ّْٓ/ِشرح الطحاكية: ) (ُ)
 (.ّْٓ/ِق: )ا٤بصدر الساب (ِ)
 (.ِِِ/٦ْبموع الفتاكل: ) (ّ)
 (.ّْٓ/ِشرح الطحاكية: ) (ْ)
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الميحدث"كتيمسؾ في النكـ كترسؿ، ككٌؿ ىذا شأف المخمكؽ 
(ُ). 

أٌما اإلجماع، فيد أجمعت األٌمة عمى أٌف الركح مخمكقة، كال اعتبار لشذكذ فبلسفة الصكفية 
 كالركافض.

: "ركح اآلدمي مخمكقة مبدىعة باتفاؽ سمؼ األٌمة ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ف أئمة المسمميف كأئمتيا كسائر أىؿ السنة، كقد حكى إجماع العمماء عمى أٌنيا مخمكقة غير كاحد م

مثؿ محمد بف نصر المركزم اإلماـ المشيكر الذم ىك أعمـ أىؿ زمانو باإلجماع كاالختبلؼ أك 
ـٌ نيؿ أقكاؿ جممة مف كبار األئمة في إثبات (ِ)مف أعمًميـ، ككذلؾ أبك محمد بف قتبة ..." . ث

 اإلجماع عمى ذلؾ.

 يا محدثةه بلمو عمييـ عمى أنٌ أجمعت الرسؿ صمكات اهلل كس: "ييكؿ اإلماـ ابف اليٌيـ 
 ،ىذا معمكـ باالضطرار مف ديف الرسؿ صمكات اهلل كسبلمو عمييـ ،مدبرةه  مربكبةه  مصنكعةه  مخمكقةه 
 ،اهلل كحده الخالؽ كأفٌ  ،معاد األبداف كاقع كأفٌ  ،العالـ حادث ـ باالضطرار مف دينيـ أفٌ عمى كما يي 
كىـ اليركف الفضيمة عمى  ،كالتابعيف كتابعييـ كقد انطكل عصر الصحابة ،ما سكاه مخمكؽ لو ككؿٌ 

 . (ّ)"يا مخمكقةذلؾ مف غير اختبلؼ بينيـ في حدكثيا كأنٌ 

: "كأجمع عمماء اإلسبلـ عمى أٌف الركح مخمكقة، كذىب كفرة كقاؿ أبك حٌياف 
 .(ْ)الفبلسفة ككثير مٌمف ينتمي إلى اإلسبلـ أٌنيا قديمة"

مى أٌف الركح محدثة مخمكقة، كلـ يخالؼ في : "أجمع أىؿ السنة عقاؿ السيكطي 
 .(ٓ)ذلؾ إال الزنادقة، كمٌمف نيؿ اإلجماع عمى حدكثيا محمد بف نصر المركزم كابف قتيبة"

                                 
عماف, كمكتبة  –اليـو اآلخر القيامة الصغرل كعالمات القيامة الكربل, تأليف د. عمر سليماف األشقر, دار النفائس  (ُ)

 (.ٓٗـ. )ص ُُٗٗ -ىػ ُُُْالكويت, الطبعة الرابعة,  –الفالح 
 (.ُِٔ/٦ْبموع الفتاكل: ) (ِ)
بّبكت,  –الركح, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي, الشهّب بابن قيم ا١بوزية, دار الكتب العلمية  (ّ)

 (.ُْْـ. )ص ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ
أقاكيل الثقات يف تأكيل األ٠باء كالصفات كاآليات احملكمات كا٤بتشاُّات, تأليف مرعي بن يوسف الكرمي ا٤بقدسي,  (ْ)

 (.ُُٗىػ. )ص َُْٔبّبكت, الطبعة األكىل,  –شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة  ٙبقيق
شرح الصدكر بشرح حاؿ ا٤بوتى كالقبور, لإلماـ جالؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي, ٙبقيق عبد اَّيد طعمة ا٢بليب, دار  (ٓ)

 (.ُّٓـ. )ص ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف,  –ا٤بعرفة 
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 المسألة الثانية: الموت عند الخميني.

زعـ الخميني أٌف أئمة الشيعة يحضركف مع المبلئكة عند كٌؿ ميحتىًضر؛ ليشيدكا مكقفو مف 
ـٌ تحديد مصير الميت بناءن عمى ذلؾ المكقؼ. ي طالب كالية عمي بف أب  كاألئمة، كبالتالي يت

بشارة ألىل الوالء بوالية مولى فيو  ألفٌ  ؛كىنا حديث شريؼ نذكره بتماموييكؿ الخميني: "
يض كىك الحديث نيمو الف ،ية أىؿ بيت العصمة عمييـ الٌسبلـ، كالمتمسكيف بذيؿ عناالموالي

ٌباًد بًف مركافى  ،مـ اليييفالكاشاني في كتابو ع ، عىٍف عى : كفي كتاب الحسيف بف سعيد األىكازمٍّ قىاؿى
: سىًمٍعتي أبىا عىبٍ  : قاؿى ـٍ ًداهلًل عميو الٌسبلـ يىييكؿي ًدكي ، ًإن وي لىٍيسى بىٍيفى أحى ـٍ كىاهلًل ييٍغفىري لىكي ، كى ـٍ كىاهلًل ييٍيبىؿي ًمٍنكي

يىرىل السُّرك  بىٍيفى أٍف ييٍغتىبىط كى قير ة اٍلعىٍيًف إاٌل أٍف تىٍبميغى نىٍفسيوي ىيي كى مٍ  ،نار كى ًيًة ثيـ  قىاؿى عميو كىأٍكمى ًبيىًدًه ًإلىى حى
ًميٌّ كىاألئم ةي  :الٌسبلـ رىةي رىسيكؿي اهلًل صٌمى اهلل عميو كآلو كسمـ كىعى ، حىضى رى إن وي إذا كافى ذًلؾى كىاٍحتىضى

مىمىؾي اٍلمى  ميكائيؿي كى ئيؿي كى ٍبرى ٍبرئيؿ عميو الٌسبلـكىجى فييكؿ ًلرىسكؿ اهلل  ،ٍكًت عمييـ الٌسبلـ، فىيىٍدنيك ًمٍنوي جى
ـٍ أٍىؿى اٍلبىٍيًت فىأًحب وي، فىييكؿي رىسكؿي اهلل صمى اهلل عميو  صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: إف  ىذا كىافى ييًحبُّكي

ئيؿي إف  ىذا كىافى ييًحبُّ اهللى كىرىسيكلى  ٍبرى : يا مىمىؾى اٍلمىٍكًت كآلو كسمـ: يا جى ئيؿي ٍبرى وي كىأٍىؿى بىٍيًتًو فىأىًحب وي، فىييكؿي جى
فىيىٍدنيك ًمٍنوي مىمىؾي المىٍكًت عميو الٌسبلـ  .كًلًو فىأًحب وي كىاٍرفيٍؽ ًبوً إف  ىذا كافى ييًحبُّ اهللى كىرىسكلىوي كآؿى رىس

ٍذتى  ؟ أخى قبًتؾى ٍذتى ًفكاؾى رى ٍبدىاهلًل أخى : يا عى ؟ فىييكؿي َتَمسَّْكَت ِباْلِعْصَمِة اْلُكْبرى ِفي الَحَياِة أمافى بىراءىًتؾى
ِواَلَيُة َعَميّْ ْبِن أبي طاِلب عميو  َفيُقوُل: الدُّْنيا؟ َفُيوفّْقُو اهلُل َفَيُقول: َنَعْم, َفَيُقوُل َلُو: َوَما ذاَك؟

ا ال ذم كيٍنتى تىٍحذىري فىيىد آالّسالم ، أم  دىٍقتى : صى ، ، فىيىيكؿي نىؾى اهلل، كأٌما ال ًذم كيٍنتى تىٍرجك فىيىد أىٍدرىٍكتى مى
ٍلًدهً  ميٍّ كىاألئم ًة ًمٍف كي م ـ كىعى سى مىٍيو كىآًلًو كى م ى اهللي عى عمييـ  أٍبشٍر ًبالس مىًؼ الصاًلًح ميرافىيىًة رىسيكؿي اهلًل صى

فيين ثيـ  يىسيؿُّ نىٍفسىوي سىبلًّ  السبلـ. نكطيوي حينكطي كىالًمٍسًؾ األٍذفىرً ثيـ  يىٍنًزؿي ًبكى  ا رى ن ًة كحي فىييٍكفىفي  ،ٍفًنًو ًمفى الجى
م ةن  نيكًط، ثـي ييٍكسى حي ييٍحنىطي ًبذًلؾى الحي ن ةً ًبذًلؾى اٍلكىفىًف كى مىًؿ الجى ٍفرىاءى ًمٍف حي َفإذا ُوِضَع ِفي َقْبرِِه ُفِتَح َلُو  ،صى

مى ًفرىاشيىا،  ،ِمْن َرْوِحَيا َوَريحاِنَيا باٌب ِمْن أْبَواِب الَجنَِّة َيْدُخُل َعَمْيوِ  ـٍ نىكمىةى العىركًس عى ثـي ييياؿي لىوي: نى
. ٍيرى غىٍضبىافى ن ًة نىعيـو كىرىبٍّ غى ٍيحافو كىجى ٍكحو كىرى  أٍبًشٍر ًبرى

سى  مىٍيًو كىآًلًو كى م ى اهللي عى رىهي رىسيكؿي اهلًل صى فىاةي حىضى ًت الكىاًفرى الكى رى ذىا حىضى : كىاً  مٌي كىاألئم ةي قىاؿى م ـ كىعى
: يا رىسكؿى اهلًل إف  ىذا كاف  ٍبرئيؿ فىيىيكؿي مىمىؾي اٍلمىٍكًت عمييـ الٌسبلـ، فىيىٍدنيك ًمٍنوي جى ميكائيؿي كى يؿي كى ٍبرى كىجى

ـٍ أٍىؿى اٍلبىٍيًت فىأٍبًغٍضوي، فىيىييكؿي رىسيكؿي اهللً  مىٍيًو كىآًلوميبًغضان لىكي ٌمى اهللي عى م ـ: ياك   صى ئيؿي ًإف  ىذا  سى ٍبرى جى
ٍكًت إىف  ىذا ييٍبًغضي  : يىا مىمىؾي اٍلمى ٍبرئيؿي اهللى ييٍبًغضي اهللى كىرىسيكلىوي كىأٍىؿى بىٍيًت رىسكًلًو فىأٍبًغٍضوي: فىيىييكؿي جى
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مىٍيًو. : يىا  فىيىٍدنيك ًمٍنوي مىمىؾي  كىرىسكلىوي كىأٍىؿى بىٍيًت رىسكًلًو عمييـ الٌسبلـ فىأٍبًغٍضوي كىاٍعنيٍؼ عى ٍكًت فىيىييكؿي اٍلمى
ٍذتى بىراءىة ؟ أخى قىبىًتؾى ٍذتى ًفكاؾى رى ٍبدىاهلًل أخى َتَمسَّْكَت ِبالِعْصَمِة اْلُكْبرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنيا؟ َفَيقوُل:  أما ،عى

، كىأم ا ال ذم ، كأم ا ال ذم كيٍنتى تى ال, َفَيقوُل َلُو: َأْبشْر َيا َعُدوَّ اهلِل ِبَسَخِط َعَذاِبِو َوالنَّار ٍرجك فىيىٍد فىاتىؾى
ًنيفن ثيـ  يىسيؿُّ نىٍفسوي سبلًّ  ،فىيىٍد نىزىؿى ًبؾى كيٍنتى تىٍحذىري  كًحًو ثىبلثىمائى ، ثيـ  ا عى كٍّؿي ًبري شىٍيطافو يىٍبزيقكفى ًفي  ةييكى

مىٍيًو ًمٍف ًفيح ًريًحيىا تىأٌذل ًبريًحًو، فإذا كيًضعى ًفي قىٍبًرًه فيًتحى لىوي بىابي ًمٍف أٍبكاًكيً  ،كىٍجًيوً  ًب الن اًر يىٍدخيؿي عى
لىيىًبيىا كى

(ُ)"(ِ). 

كيؤكد الخميني عمى ما ذلؾ، فيزعـ أٌف أمير المؤمنيف عمي  بف أبي طالب يأخذ بأيدم 
 .(ّ)عند المكت كسكؼ يأخذ بأيديكـ" –أم عمٌي  –الشيعة عند المكت، فييكؿ: "سكؼ تركنو 

ير مدة اليذياف الذم كصؿ إليو الخميني كمف قبمو اإلماميكف، إٌف ىذه الركاية السابية تيظ
 كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو: أيف ىك تكحيد اهلل في ديف اإلمامية؟!

ليد حٌكر اإلماميكف النصكص حسب أىكائيـ، حتى استبدلكا )ال إلو إال اهلل( عند المكت بػػ 
نساف إذا كانت خاتمتو باإليماف بالكالية )عمٌي كلي اهلل(، كخبلصة ركاية اإلمامية السابية: أٌف اإل

قىاؿى الن ًبيُّ  :قىاؿى  دخؿ الجنة، كىذا ما يعارض النصكص الثابتة، فيد ثبت عف معاذ بف جبؿ 
ن ةي : " بىٍت لىوي اٍلجى ًمًو الى ًإلىوى ًإال  الم وي كىجى  .(ْ)"مىٍف كىافى آًخري كىبلى

ى بطالن ما زعمو الخميني, في قضية عم –أيًضا  –وقد دّلت نصوص الكتاب والسنة 
 عرض الوالية عمى اإلنسان عند الموت, ومن ذلك:

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  چ قاؿ تعالى: 

تدؿ اآلية الكريمة [. َّفصمت: ] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ ٿ 

 .عمى أٌف مناط نيؿ الرحمة كبيشرىل الجنة ىك التكحيد كاالستيامة عمى أمر اهلل 

                                 
 (.ُٖٗ/ٔار: )(, ٕبار األنو ُُّ/ّالكايف: ) (ُ)
 (.ُّٓ – ُّْاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)
 ( عن كصية ا٣بميِب البنو أٞبد.ِّٕبثنا عن ّْج اإلماـ ا٣بميِب: )ص  (ّ)
(, كصححو ُٗٓ/ّ(, كأبو داكد, كتاب ا١بنائز, باب يف التلقْب: )َّٓ/ُ(, كا٢باكم: )ّْْ/ّٔأخرجو أٞبد: ) (ْ)

 (.َُُٓ/ِاأللباين يف صحيح ا١بامع الصغّب: )
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: "إٌف الذيف قالكا ربنا اهلل: كحده ال شريؾ لو، ثـ استيامكا: عمى تكحيد قاؿ الطبرم 
 .(ُ)اهلل، كلـ يخمطكا تكحيد اهلل بشرؾ غيره بو، كانتيكا إلى طاعتو فيما أمر كنيى"

: "تتنزؿ عمييـ المبلئكة: تتيبط كتنٌزؿ المبلئكة يككف كقت االحتضار، قاؿ الطبرم 
 . كذكر الطبرم ذلؾ عف مجاىد كالسدم كغيرىما.(ِ)عند نزكؿ المكت بيـ"عمييـ المبلئكة 

   حتی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جتچ كقاؿ تعالى: 

 [. ّٕاألعراؼ: ] چيث حج    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث 

: "يخبر تعالى أٌف المبلئكة إذا تكفت المشركيف تفزعيـ عند المكت، ييكؿ ابف كثير 
ـ إلى النار، ييكلكف ليـ أيف الذيف كنتـ تشرككف بيـ في الحياة الدنيا، كتدعكنيـ كقبض أركاحي

 .(ّ)كتعبدكنيـ مف دكف اهلل؟ ادعكىـ يخمصككـ مما أنتـ فيو"

فيذه اآليات كغيرىا تبٌيف أٌنو ال كجكد لخرافة مجيء أئمة الشيعة مع مبلئكة المكت عند 
بٌشر المؤمنيف بالجنة بسبب تكحيدىـ، كتيكًعد المشركيف االحتضار، كدٌلت اآليات عمى أٌف المبلئكة ت

 بالنار بسبب شركيـ.

ا، فعف أبي ىريرة  : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كقد دٌلت السنة النبكية عمى ذلؾ أيضن
ًئكىةي " ريهي اٍلمىبلى اًلحي  ،ًإف  اٍلمىيٍّتى تىٍحضي ؿي الص  الن ٍفسي الط يٍّبىةي كىانىٍت ًفي  اٍخريًجي أىي تييىا :قىاليكا ،فىًإذىا كىافى الر جي

سىًد الط يٍّبً  ًميدىةن  ،اٍلجى ٍيًر غىٍضبىافى  ،اٍخريًجي حى افو كىرىبٍّ غى ٍيحى ٍكحو كىرى فىبلى يىزىاؿي يييىاؿي ذىًلؾى  :قىاؿى  ،كىأىٍبًشًرم ًبرى
ت ى تىٍخريجى  فه  :فىيييىاؿي  ؟مىٍف ىىذىا :اؿي فىيييى  ،فىييٍستىٍفتىحي لىيىا ،ثيـ  ييٍعرىجى ًبيىا ًإلىى الس مىاءً  ،حى بنا  :فىيىييكليكفى  ،فيبلى مىٍرحى

سىًد الط يٍّبً  ،ًبالن ٍفًس الط يٍّبىةً  ٍيًر غىٍضبىافى  ،كىانىٍت ًفي اٍلجى افو كىرىبٍّ غى ٍيحى ٍكحو كىرى ًميدىةن كىأىٍبًشًرم ًبرى ًمي حى  ،اٍدخي
ت ى ييٍنتىيىى ًبيى  :قىاؿى  ؿ  فىبلى يىزىاؿي يييىاؿي لىيىا حى اًء ال ًتي ًفييىا الم وي عىز  كىجى ؿي الس ٍكءي  ،ا ًإلىى الس مى ذىا كىافى الر جي  ،كىاً 
ًبيثىةي  :قىاليكا ًبيثً  ،اٍخريًجي أىي تييىا الن ٍفسي اٍلخى سىًد اٍلخى ًميـو  ،اٍخريًجي ذىًميمىةن  ،كىانىٍت ًفي اٍلجى كىأىٍبًشًرم ًبحى

رى ًمٍف شىٍكًمًو أى  ،كىغىس اؽو  ت ى تىٍخريجى كىآخى  :فىيييىاؿي  ،فىييٍستىٍفتىحي لىيىا ،ثيـ  ييٍعرىجى ًبيىا ًإلىى الس مىاءً  ،ٍزكىاجو فىبلى يىزىاؿي حى
فه  :فىيييىاؿي  ؟مىٍف ىىذىا ًبيثً  :فىيييىاؿي  ،فيبلى سىًد اٍلخى ًبيثىًة كىانىٍت ًفي اٍلجى بنا ًبالن ٍفًس اٍلخى  ،اٍرًجًعي ذىًميمىةن  ،الى مىٍرحى

                                 
 (.ّْٔ/ُِتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ْٔٔ/ُِتفسّب الطربم: ) (ِ)
 (.َْٗ/ّتفسّب ابن كثّب: ) (ّ)
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اًلحي  ،ثيـ  تىًصيري ًإلىى اٍليىٍبرً  ،فىتيٍرسىؿي ًمٍف الس مىاءً  ،الى ييٍفتىحي لىًؾ أىٍبكىابي الس مىاءً  فىًإن وي  ؿي الص  فىييٍجمىسي الر جي
ؿً  ًديًث اأٍلىك  ا قً  ،فىيييىاؿي لىوي ًمٍثؿي مىا ًقيؿى لىوي ًفي اٍلحى ؿي الس ٍكءي فىيييىاؿي لىوي ًمٍثؿي مى ييٍجمىسي الر جي يؿى ًفي كى

ًديثً   .(ُ)"اٍلحى

 المسألة الثالثة: السؤال في القبر عند الخميني.

ال زاؿ الخميني يصرؼ أحداث اآلخرة في صالح قضية الكالية المزعكمة، كييعمي شأنيا، 
 ككأٌنيا ركف مف أركاف التكحيد، فجعؿ ليا نصيبنا كبيرنا في سؤاؿ الممكيف لمميت في قبره.

ذا صار  اليمب مربكبنا لرٌب العالميف، فييتدم سائر جنكده لو، كتصير ييكؿ الخميني: "كا 
المممكة كميا مربكبة لو، كفي ىذا الكقت يتمكف لسانو الغيبي كىك ظٌؿ اليمب أف يجيب مبلئكة عالـ 
اليبر حيف تيكؿ لو: مف ربؾ؟ بأٌف اهلل جؿ جبللو ربي، كحيث أٌف ىذا الشخص قد أطاع رسكؿ اهلل 

عمؿ بكتاب اهلل، فينطؽ لسانو بيكلو: محمد صمى اهلل عميو كآلو نبيي، كعمٌي كاقتدل بأئمة اليدل ك 
 .(ِ)ه المعصكميف أئمتي، كاليرآف كتابي"دكأكال

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ، قاؿ تعالى: وىذا الكالم يرّده الكتاب والسنة

 [.ِٕإبراىيـ: ] چچ   ڇ  ڇ  ڇ   چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

و يثبت عباده المؤمنيف، أم: الذيف قامكا بما عمييـ تعالى أنٌ خبر : "يييكؿ السعدم 
مف إيماف اليمب التاـ، الذم يستمـز أعماؿ الجكارح كيثمرىا، فيثبتيـ اهلل في الحياة الدنيا عند كركد 

بو اهلل عمى الشبيات باليداية إلى اليييف، كعند عركض الشيكات باإلرادة الجازمة عمى تيديـ ما يح
سنة، كفي كفي اآلخرة عند المكت بالثبات عمى الديف اإلسبلمي كالخاتمة الح، مراداتياىكل النفس ك 

ىداىـ  مف ربؾ؟ كما دينؾ؟ كمف نبيؾ؟ :لمجكاب الصحيح، إذا قيؿ لمميت اليبر عند سؤاؿ الممكيف
 .(ّ)" ربي كاإلسبلـ ديني كمحمد نبيياهللييكؿ المؤمف:  لمجكاب الصحيح بأفٍ 

أٌنو قاؿ:  عف النبي  يدؿ عمى ذلؾ، فعف البراء بف عازب  كقد ثبت في السنة ما
                                 

(, كصححو األلباين ُِّْ/ِ(, كابن ماجو, كتاب الزىد, باب ذكر ا٤بوت كاالستعداد: )ّٕٕ/ُْأخرجو أٞبد: ) (ُ)
 (.ّٔٗ/ُيف صحيح ا١بامع: )

 (.ُٖ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ِ)
 (.ِّْٓب الكرًن الرٞبن: )ص تيس (ّ)
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م دنا رىسي "إ ييثىبٍّتي ) :كؿي الم ًو فىذىًلؾى قىٍكليوي ذىا أيٍقًعدى اٍلميٍؤًمفي ًفي قىٍبًرًه أيًتيى ثيـ  شىًيدى أىٍف الى ًإلىوى ًإال  الم وي كىأىف  ميحى
نيكا ًباٍليىٍكًؿ الث ا الم وي ال ًذيفى   .(ُ)("ًبتً آمى

رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ الم ًو قاؿ:  كجاء في الحديث عف البراء بف عازب  نىازىًة  يفً  خى جى
ارً  ؿو ًمفى األىٍنصى مىسى رىسيكؿي الم ًو  ،رً فىاٍنتىيىٍينىا ًإلىى اٍليىبٍ  ،رىجي ٍد فىجى لىم ا ييٍمحى ٍكلىوي  كى مىٍسنىا حى مىى  ،كىجى كىأىن مىا عى

فً  ،ري كًسنىا الط يٍ ؤي ري  فىعى رىٍأسىوي فىيىا ،األىٍرضً  يى يىًدًه عيكده يىٍنكيتي ًبًو فً كى :فىرى الم ًو ًمٍف عىذىاًب اٍستىًعيذيكا بً " ؿى
ًديًث  يزىادى فً  -تىٍيًف أىٍك ثىبلىثنا . مىر  "اٍليىٍبرً  ًريرو ىىا ىينىا حى :  -جى قىاؿى ل كٍ "كى ـٍ ًإذىا كى ٍفؽى ًنعىاًلًي ن وي لىيىٍسمىعي خى  اكىاً 

بُّؾى ميٍدًبًريفى ًحيفى يييىاؿي لىوي  مىا ًدينيؾى  ؟: يىا ىىذىا مىٍف رى ٍف نىًبيُّؾى  ؟كى مى : ؟"كى مىكىاًف "كى . قىاؿى ىىن اده قىاؿى يىٍأًتيًو مى
بُّؾى فىيىييكالىًف لىوي  فىييٍجًمسىاًنوً  بٍّ فىيىييكؿي  ؟: مىٍف رى ا ًدينيؾى ىى الم وي. فىيىييكالىًف لىوي : رى ـي.  ي: ًدينً فىيىييكؿي  ؟: مى اإًلٍسبلى
ـٍ فىيىييكالىًف لىوي  ؿي ال ًذل بيًعثى ًفيكي ا ييٍدًريؾى . فىيىييكالىفً : ىيكى رىسيكؿي الم ًو قىاؿى فىيىييكؿي  ؟: مىا ىىذىا الر جي مى  ؟: كى

د ٍقتي : قىرىٍأتي ًكتىابى الم  فىيىييكؿي  :  ي. زىادى فً "ًو فىآمىٍنتي ًبًو كىصى ًريرو ًديًث جى ؿ  )ييثىبٍّتي فىذىلً "حى  ؾى قىٍكؿي الم ًو عىز  كىجى
: "اآليىةى  الم وي ال ًذيفى آمىنيكا( ٍبًدل فىأىٍفًرشيكهي ًمفى نىاًدل مينىادو ًمفى الس مىاءً فىيي ". ثيـ  ات فىيىا قىاؿى دىؽى عى : أىٍف قىٍد صى

ن ةً  كا لىوي بىابنا ًإلىى اٍلجى ن ًة كىاٍفتىحي ن ةً كىأىٍلًبسيكهي ًمفى  اٍلجى : "اٍلجى ًطيًبيىافىيىٍأًتيًو مً ". قىاؿى ٍكًحيىا كى : "ٍف رى ييٍفتى ". قىاؿى حي لىوي كى
ًرهً  ف  اٍلكىاًفرى "ًفييىا مىد  بىصى : كىاً  : ". قىاؿى ٍكتىوي قىاؿى وي فً ". فىذىكىرى مى كحي تيعىادي ري مىكىاًف فىييٍجًمسىاًنوً  يكى يىٍأًتيًو مى سىًدًه كى  جى

بُّ  ا ًدينيؾى  : ىىاٍه ىىاٍه ىىاٍه الى أىٍدًرل.فىيىييكؿي  ؟ؾى فىيىييكالىًف: مىٍف رى ىىاٍه الى أىٍدًرل. : ىىاٍه فىيىييكؿي  ؟فىيىييكالىًف لىوي: مى
ـٍ فىيىييكالىفً  ؿي ال ًذل بيًعثى ًفيكي : أىٍف كىذىبى نىاًدل مينىادو ًمفى الس مىاءً : ىىاٍه ىىاٍه الى أىٍدًرل. فىيي فىيىييكؿي  ؟: مىا ىىذىا الر جي

: "كا لىوي بىابنا ًإلىى الن ارً فىأىٍفًرشيكهي ًمفى الن اًر كىأىٍلًبسيكهي ًمفى الن اًر كىاٍفتىحي  سىميكًميىافىيىٍأتً ". قىاؿى رٍّىىا كى . "يًو ًمٍف حى
 : ت  "قىاؿى مىٍيًو قىٍبريهي حى ي ؽي عى ييضى :  يزىادى فً . "ى تىٍختىًمؼى ًفيًو أىٍضبلىعيوي كى ًريرو قىاؿى ًديًث جى ثيـ  يييىي ضي لىوي أىٍعمىى "حى

ًربى  ًديدو لىٍك ضي ب ةه ًمٍف حى ـي مىعىوي ًمٍرزى ارى تيرىابنا أىٍبكى بىؿه لىصى ٍربىةن يىٍسمىعييىا مىا ". قىاؿى : "ًبيىا جى فىيىٍضًربيوي ًبيىا ضى
ٍغًرًب ًإال  ال : "ث يىمىٍيًف فىيىًصيري تيرىابنابىٍيفى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمى كحي  تيعىادي ثيـ  ". قىاؿى  .(ِ)"ًفيًو الرُّ

إٌف سؤاؿ الممكيف ييتصر عمى: مف ربؾ؟ ما دينؾ؟ مف نبيؾ؟ كما دكف ذلؾ فيك خرافات 
 كأكاذيب يفترييا أىؿ الضبلؿ كالزيغ.

                                 
 (.ٖٗ/ِصحيح البخارم, كتاب ا١بنائز, باب ما جاء يف عذاب القرب: ) (ُ)
(, كأبو داكد كاللفظ لو, كتاب السنة, باب يف ا٤بسألة يف القرب كعذاب القرب: ََٓ/َّأخرجو أٞبد بزيادات: ) (ِ)
 (.ُٕٓـ. )ص ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة الرابعة, (, كصححو األلباين يف أحكاـ ا١بنائز, ا٤بكتب اإلسالمي, ّّٖ/ْ)
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 المسألة الرابعة: الصراط عند الخميني.

ا  –يرل الخميني أٌف اجتياز الصراط يكـ الييامة متعٌمؽ  الشيعة،  باإليماف بكالية أئمة –أيضن
 كأٌف األقداـ ستنزلؽ عف الصراط إذا انحرفت عف عييدة الكالية.

إذا انتيجت في ىذا العالـ صراط النبكة، كالطريؽ المستييـ لمكالية، كلـ ييكؿ الخميني: "
تنحرؼ عف محجة كالية عمي بف أبي طالب عميو الٌسبلـ، كلـ تنزلؽ أقدامؾ، لما كاف عميؾ بأس 

كما كرد  ،صراط ىي الصكرة الباطنية لمكاليةحييية ال ألفٌ  ؛اط يكـ الييامةاجتيازؾ إلى الصر  حيف
رىاطي  في األحاديث الشريفة أفٌ   .(ُ)"أمير المؤمنيف عميو الٌسبلـ ىيكى الصٍّ

ذا فرغ اهلل تعالى مف الحساب لمعباد كىذا ىك ديف اإلمامية قاطبة، فيد جاء في ركاياتيـ: "إ
، فمف لـ يكف بكالية مف عمي ،اط أحد إال ببراءةيجكز الصر  اط ، فبليأمر الممكيف فييفاف عمى الصر 

 .(ِ)"كجيو في النار معو أكبو اهلل عمى

، الصراط في كجو آخر اسـ حجج اهللكجاء في كتاب االعتيادات البف بابكيو )اإلمامي(: "
 .(ّ)"ـ الييامةا عمى الصراط الذم ىك جسر جينـ يك أعطاه اهلل جكزن ، فمف عرفيـ في الدنيا كأطاعيـ

ک  ک  گ   چ ، فيد قاؿ اهلل تعالى: وكالم اإلمامية والخميني باطل بنص القرآن الكريم

 [.ِٕ –ُٕمريـ: ] چگ   ڳ  ڳ      ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ   گگ

دٌلت اآلية عمى أٌف الناجيف مف الصراط ىـ المؤمنكف المتيكف، كال يكجد نص قرآني كاحد 
 ركافض مف خبللو إثبات قضية الكالية، حتى يجعمكىا ميزاف مركر النار مف عدمو.يستطيع ال

ي ال ًذيفى ات يىٍكا ثيـ  : وقكل: "ييكؿ ابف كثير  يـ عمى النار، أم: إذا مٌر الخبلئؽ كمٌ  ،نينىجٍّ
ف ؤمنيف المتييى اهلل تعالى المبحسبيـ، نجٌ  ط مف الكفار كالعصاة ذكم المعاصيكسيط فييا مف سي

 .(ْ)"فجكازىـ عمى الصراط كسرعتيـ بيدر أعماليـ التي كانت في الدنيا ،منيا بحسب أعماليـ

                                 
 (.ِْٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
إحقاؽ ا٢بق كإزىاؽ الباطل, تأليف متكلم الشيعة نور اهلل ا٢بسيِب ا٤برعشي التسَبم, تعليق شهاب الدين ا٢بسيِب  (ِ)

 (.ُُٔ/ُٕىػ. )َُْْقم,  –ا٤برعشي النجفي, مطبعة ا٣بياـ 
 (.َٕاالعتقادات: )ص  (ّ)
 (.ِٔٓ/ٓتفسّب ابن كثّب: ) (ْ)
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 .(ُ): "الذيف اتيكا: فخافكه بأداء الفرائض كاجتناب معاصيو"كييكؿ الطبرم 

كاألحاديث في بياف أصناؼ المارٌيف عمى الصراط ال تدلؿ مف قريب كال مف بعيد عمى 
فىيىميرُّ قاؿ: " ؾ األحاديث ما جاء في الحديث الطكيؿ أٌف النبي خرافات اإلمامية، كمف تم

ٍيًؿ كىالرٍّكىاًب، فىنىاجو  اًكيًد اٍلخى كىأىجى كىالط ٍيًر، كى يًح، كى كىالرٍّ كىاٍلبىٍرًؽ، كى م ـه،  اٍلميٍؤًمنيكفى كىطىٍرًؼ اٍلعىٍيًف، كى ميسى
 ، مىٍخديكشه ميٍرسىؿه ـى كى يىن  مىٍكديكسه ًفي نىاًر جى مىصى اٍلميٍؤًمنيكفى ًمفى الن اًر، فىكى حى  كى ال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه،  ت ى ًإذىا خى

ٍؤًمًنيفى ًلم ًو يىٍكـى اٍلًييىامى  ؽٍّ ًمفى اٍلمي اًء اٍلحى دو ًبأىشىد  مينىاشىدىةن ًلم ًو ًفي اٍسًتٍيصى ـٍ ًمٍف أىحى ا ًمٍنكي ـي ال ًذيفى مى ٍخكىاًنًي ًة إًلً
ٍفتـيًفي الن اًر، يىييكليك  كا مىٍف عىرى : أىٍخًرجي ، فىيييىاؿي لىييـٍ يىحيجُّكفى مُّكفى كى ييصى ب نىا كىانيكا يىصيكميكفى مىعىنىا كى : رى  .(ِ)"فى

يمٌر عمى الصراط، فمنيـ  دٌؿ الحديث عمى أٌف كٌؿ مف تحيؽ فيو كصؼ اإليماف باهلل 
 عمييـ فيخرجيـ مف النار. الناجي، كمنيـ الميعذ ب بسبب تيصيرىـ كمعصيتيـ، كلكٌف اهلل يمفٌ 

 المسألة الخامسة: الجنة والنار عند الخميني.

خمؽ الجنة كالنار مف أجؿ أئمة الشيعة كمحبييـ، فيد قرر  يرل الخميني أٌف اهلل 
كال الجنة كال النار كال  كال نحف ما خمؽ اهلل آدـ كال حٌكلالخميني ما جاء في ركايات اإلمامية: "ل

 .(ّ)السماء كاألرض"

ليد عٌطؿ الخميني اإللو بشكؿ كامؿ، فجعؿ كٌؿ تصرفات اإللو في صالح أئمة الشيعة 
 كراحتيـ، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

كىذا االعتياد تكسعت بو اإلمامية، كفٌصمت حييية ما أجممو الخميني، فجاء في ركاياتيـ: 
 ؟ب عميو السبلـ قسيـ الجنة كالنارلصار أمير المؤمنيف عمي بف أبي طا ـى لً قيؿ ألبي عبد اهلل: 

نٌ و إيماف كبغضو كفرف حب  قاؿ: أل يك ، فالنار ألىؿ الكفر كخميت ،ما خميت الجنة ألىؿ االيماف، كا 
 .(ْ)"كالنار ال يدخميا إال أىؿ بغضو ،محبتو ، فالجنة ال يدخميا إال أىؿقسيـ الجنة كالنار ليذه العمة

، فمو الجنة، مف ىك مف آمف بعمٌي بف أبي طالب فيذه الركاية جعمكا مف خبلليا المؤ 

                                 
 (.ِّٕ/ُٖتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ُٗٔ/ُصحيح مسلم, كتاب اإلٲباف, باب معرفة طريق الرؤية: ) (ِ)
 (.ُّْمصباح ا٥بداية: )ص  (ّ)
 (.ُْٗ/ّٕٗبار األنوار: ) (ْ)
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 ، كلو النار.كالكافر ىك مف كفر بعمٌي بف أبي طالب 

أىكف  كالسؤاؿ الذم غفؿ عنو ىؤالء البمياء: أيف رٌب العالميف مف ىذا كٌمو؟ ىؿ اهلل 
 عميكـ مف مسألة الكالية المكذكبة حتى ًبتُـّ تعظمكنيا أكثر منو جٌؿ شأنو؟

ا  –يزعـ كالخميني  أٌف كالية عمٌي كاألئمة ىي سبب دخكؿ الجنة، كأٌف رفضيا ىك  –أيضن
مفاده أٌف مف آمف  –ذكرتيو في المسألة الثانية  –سبب دخكؿ النار، فيد أكرد الخميني حديثنا طكيبلن 

م ى بكالية عمٌي كاألئمة ييياؿ لو: " م ـ أٍبشٍر ًبالس مىًؼ الصاًلًح ميرافىيىًة رىسيكؿي اهلًل صى سى مىٍيو كىآًلًو كى اهللي عى
ٍلًدًه عمييـ السبلـ ميٍّ كىاألئم ًة ًمٍف كي مىٍيًو ..  كىعى ؿي عى ن ًة يىٍدخي ًضعى ًفي قىٍبًرًه فيًتحى لىوي بابه ًمٍف أٍبكىاًب الجى فىإذا كي

يحاًنيىا ٍكًحيىا كىرى  .(ُ)"ًمٍف رى

ًط عىذىاًبًو : " -حسب زعميـ  – كأٌما مف لـ ييٌر بيذه الكالية فيياؿ لو أىٍبشٍر يىا عىديك  اهلًل ًبسىخى
لىيىًبيىا ..كىالن ار  مىٍيًو ًمٍف ًفيح ًريًحيىا كى ؿي عى  .(ِ)"فإذا كيًضعى ًفي قىٍبًرًه فيًتحى لىوي بىابي ًمٍف أٍبكاًب الن اًر يىٍدخي

كقد صٌرح الخميني بذلؾ في مكضع آخر، فياؿ: "اعتيبرت الكالية محكر الديف كشرط قبكؿ 
 .(ّ)األعماؿ كالعبادات، كاعتيبرت مكدة أىؿ البيت ككاليتيـ شرطنا لمنجاة كالدخكؿ إلى الجنة"

ييصد أىؿ  –كأكرد الخميني أدلة عمى ما زعـ، كمف ذلؾ قكلو: "فيد تمسؾ لنجاستيـ 
بأمكر، منيا ركايات مستفيضة دٌلت عمى كفرىـ، كمكثية الفضيؿ بف يسار عف أبي جعفر  -السنة

كمف  ،اعرفو كاف مؤمنن  ، فمفٍ ا بينو كبيف خميوا عممن ب عميًّ اهلل عز كجؿ نصٌ  فٌ إـ، قاؿ: "عميو السبل

جاء بكاليتو  ، كمفاكمف عدؿ بينو كبيف غيره كاف مشركن  ،، كمف جيمو كاف ضاالن اأنكره كاف كافرن 
 .(ٓ)"(ْ)، كمف جاء بعداكتو دخؿ الناردخؿ الجنة

الشيعة يتعذبكف، فياؿ: "أمير المؤمنيف لف يتخمى ال يترؾ  كصٌرح الخميني بأٌف عميًّا 

                                 
 (.ُّٓ – ُّْاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ُّٓ – ُّْا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 اشوراء, مقتطفات من خطب ا٣بميِب كا٣بامنئي, ترٝبة كٙبقيق خضّب عبد اهلل, دار ا٥بادم, الطبعة عرب من ع (ّ)

 (.ٓٓـ. )ص َََِاألكىل, 
 (.ُُٗ/ّٖ(, ٕبار األنوار: )ّْٕ/ُالكايف: ) (ْ)
 (.ِْٗ/ّكتاب الطهارة: ) (ٓ)
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 .(ُ)عف محبيو، كيتركيـ يتعذبكف"

كيرل الخميني أٌف الشيعة تيغفىر ذنكبيـ دكف مف سكاىـ؛ بسبب كاليتيـ ألئمة الشيعة، فينيؿ 
م  عف محم د بف مسمـ الثٌيفي قاؿ: عف الشيخ في أماليو بإسناده الخميني  ٍعفىرو ميحى دى ٍبفى سىأىٍلتي أبا جى

ميٍّ عمييما الٌسبلـ :  عى ؿ  سىناتو "عىٍف قىكؿ اهلل عىز  كىجى كىافى اهللي غىفكرن  فىأكلًئؾى ييبىدٍّؿي اهللي سٍيئاًتيـٍ حى ا كى
ٍكقًؼ الًحساًب، فىيىكيكفي اهللي فياؿ عميو الٌسبلـ: ييٍؤتى  "ارىحيمن  ـى ًبمى ٌتى يييا  ى ًباٍلميٍؤًمًف اٍلميٍذًنًب يىٍكـى اٍلييامىًة حى

مى ًحساًبًو  ٌلى ًحسابىوي ال ييٍطمعي عى دن تىعالى ىيكى ال ذم يىتىكى مى ًحساًبًو أىحى فيوي  اال ييٍطمعي عى ًمفى ًلمٌناًس، فىييعىرٍّ
سىناتو كىأٍظيركىا ًلمٌناًس، فىيىيي  ؿ  ًلٍمكىتىبىًة: ًبدٍّلكىا حى ٌتى إذا أقىر  ًبسىيٍّئاًتًو قاؿى اهللي عىز  كىجى الٌناسي  كؿي ذينكبىوي حى

ن ًة، فىيذا : ما كافى ًليذا اٍلعىٍبًد سىيٍّئىةه كىاًحدىةه! ثيـ  يىٍأميري اهللي ًبًو إلى اٍلجى تىٍأكيؿي اآليىًة، كىًىيى ًفي  حينىًئذو
ةن   .(ِ)"اٍلميٍذًنبيفى ًمٍف شيعىًتنا خاص 

" : كيحـر عنو البيت،  ىذا األمر يختص بشيعة أىؿ كمف المعمكـ أفٌ ثـٌ عٌيب الخميني قائبلن
اإليماف ال يحصؿ إاٌل بكاسطة كالية عمٌي كأكصيائو مف المعصكميف الطاىريف  ألفٌ  ،الناس اآلخركف

 .(ّ)"عمييـ الٌسبلـ، بؿ ال ييبؿ اإليماف باهلل كرسكلو مف دكف الكالية

ىك صاحب الجنة كالنار  كقد جاء عند اإلمامية مثؿ ذلؾ كزيادة، فزعمكا أٌف عميًّا 
كضع منبر  إذا كاف يكـ الييمةء فييما، فيد جاء في أخبارىـ عف أبي عبد اهلل قاؿ: "يدخؿ مف يشا

عف يمينو يا معشر  ينادل الذم ،يصعده رجؿ ييـك ممؾ عف يمينو كممؾ عف شمالو ،ؽئيراه الخبل
ناد الذم عف كي ،يشاء يدخميا مف ،ؽ ىذا عمي بف أبي طالب عميو السبلـ صاحب الجنةئالخبل

 .(ْ)"يدخميا مف يشاء ؽ ىذا عمي بف أبي طالب عميو السبلـ صاحب النارئشر الخبليساره يا مع

ليد تعٌدت اإلمامية كٌؿ الحدكد، في كفرىا كضبلليا، فعٌطمت النصكص، كحٌرفت الديف، 
فأعطكا ألنفسيـ حٌؽ التدبير كالتصٌرؼ في اليكـ اآلخر، ككأنيـ اإللو، فيـ المحاًسبكف، كأتباعيـ 

 ىـ ىالككف.الناجكف، كغير 

                                 
 (.ِّٕبثنا عن ّْج اإلماـ: )ص  (ُ)
 (.ُِٔ/ٕار: )(, ٕبار األنو ّٕاألمايل للطوسي: )ص  (ِ)
 (.ّْٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
 (.ََِ/ّٗ(, ٕبار األنوار: )ّْٔبصائر الدرجات: )ص  (ْ)
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حئ   مئ  چ ، قاؿ جٌؿ شأنو: ىذه الدعاوى العريضة في آية واحدة وقد أبطل اهلل 

 [.ِٓالنجـ: ] چىئ 

غنٌي عف العالميف، ليس بحاجة إلى مف يحاسب الناس نيابةن عنو جٌؿ شأنو، كقد  اهلل 

  ەئچيأتي ليحاسب الناس عمى أعماليـ، فياؿ جٌؿ جبللو:  دٌلت النصكص عمى أٌف اهلل 

 كقاؿ سبحانو:[. َُِ البيرة:] چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ 

ـٌ يعرض الناس عمى رٌب العزة، ييكؿ سبحانو: [. ِِالفجر: ] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ ث

 [.ْٖالكيؼ: ] چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

اًتـو كجاء في الحديث  ده ًإال  " :قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى   عىٍف عىًدمٍّ ٍبًف حى ـٍ أىحى ا ًمٍنكي مى
مىافه  بىٍينىوي تيٍرجي بُّوي لىٍيسى بىٍينىوي كى ـى ًمٍف عىمىًموً  ،سىييكىمٍّميوي رى ا قىد  يىٍنظيري أىٍشأىـى  ،فىيىٍنظيري أىٍيمىفى ًمٍنوي فىبلى يىرىل ًإال  مى كى

ـى  ا قىد  يىٍنظيري بىٍيفى يىدىٍيًو فىبلى  ،ًمٍنوي فىبلى يىرىل ًإال  مى لىٍك ًبًشؽٍّ  ،يىرىل ًإال  الن ارى ًتٍميىاءى كىٍجًيوً  كى فىات ييكا الن ارى كى

 .(ُ)"تىٍمرىةو 

فيذه األدلة كغيرىا كثير تبٌيف مف الذم يحاسب الناس يكـ الييامة، كمف الذم يحدد مصائر 
ا، كلكف الركافض أبت نفكسيـ إال تكبرنا كاستعبل ءن حتى عمى الخمؽ، كىذا معمكـ بالعيؿ كالفطرة أيضن

 .اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  چ إٌف قكؿ الخميني كاإلمامية ىك قكؿ الييكد، قاؿ سبحانو كتعالى: 

 [.ْٗالبيرة: ] چٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ةن : ")ييكؿ البيضاكم  اًلصى ـي الد اري اآلًخرىةي ًعٍندى الم ًو خى  خاصة بكـ كما (:قيٍؿ ًإٍف كىانىٍت لىكي
سائرىـ  (:ًمٍف ديكًف الن اسً ) ،كنصبيا عمى الحاؿ مف الدار (:اكدن ىي  افى كى  فٍ  مى إالٌ  ةى ن  جى الٍ  ؿى خى دٍ يى  فٍ لى )قمتـ: 

اًدًقيفى ) ،كالبلـ لمجنس أك المسمميف كالبلـ لمعيد و مف مف أييف أنٌ  ألفٌ  (:فىتىمىن كيا اٍلمىٍكتى ًإٍف كيٍنتيـٍ صى

                                 
(, كمسلم, كتاب الزكاة, باب ُْٖ/ٗالبخارم, كتاب التوحيد, باب كالـ الرب يـو القيامة مع األنبياء كغّبىم: ) (ُ)

 (.َّٕ/ِالنار: ) ا٢بث على الصدقة كلو بشق ٛبرة أك كلمة طيبة كأّْا حجاب من
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 .(ُ)"ص إلييا مف الدار ذات الشكائبيا كأحب التخمل أىؿ الجنة اشتاؽ

ۆئ     ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئچكقاؿ سبحانو كتعالى: 

 [.ُُُالبيرة: ] چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ۈئۆئ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چنيكؿ ليـ في كؿ مزاعميـ التي مرت: ييكؿ د. ناصر اليفارم: "

د عاجز، كصنعة حاقد، ما ىك كيعكنو إنٌ كسائر البشر، كما تدٌ  ربؿ أنتـ بش چىئ   ىئ
إلى قمب مف  دع ليذه التخرصات كاألكىاـ سبيبلن كتدبير زنديؽ، كبيف أيدينا كتاب اهلل سبحانو لـ ي

 .(ِ)"احتكـ إليو كجعمو إمامو كقائده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ّّٔ/ُتفسّب البيضاكم: ) (ُ)
 (.ِْٕ/ِأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ِ)
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 المبحث الرابع

 عقيدة الخميني في القضاء والقدر

بت في اليرآف الكريـ كالسنة اإليماف باليضاء كاليدر ركفه مف أركاف اإليماف، كذلؾ ثا

چ  چ   چ  چ  كقاؿ تعالى: [.ْٗاليمر: ] چحت  خت   مت  ىت  يتچ المطيرة، كقاؿ تعالى: 

 .(ُ)"ره اهلل كقضاهعمى أمر قد قدٌ : "قاؿ الطبرم  [.ُِاليمر: ] چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
كيتيًبًو،: "كقاؿ رسكؿ اهلل  ًئكىًتًو، كى مىبلى ٍيًرًه  أىٍف تيٍؤًمفى ًباهلًل، كى تيٍؤًمفى ًباٍليىدىًر خى ًمًو، كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر، كى كىريسي

شىرٍّهً   .(ِ)"كى

كقد اختمؼ اإلماميكف في مسألة اليضاء كاليدر، فكانكا عمى ثبلثة مذاىب، فمنيـ مف تأثر 
بالجبرية، كمنيـ مف تأثر باليدرية المفكضة، كمنيـ مف سمؾ طريينا بيف ىذيف المذىبيف فيالكا 

 زلة بيف منزلتيف.بالمن

 ؟عماؿ العباد ىؿ ىي مخمكقةأكاختمفت الرافضة في : "ييكؿ أبك الحسف األشعرم 
 ،عماؿ العباد مخمكقة هللأ فٌ أمنيـ كىك ىشاـ بف الحكـ يزعمكف  كلىفالفرقة األ :ث فرؽكىـ ثبل

كجو  نساف اختيار لو مففعاؿ اإلأ فٌ إكاف ييكؿ  ونٌ أى جعفر بف حرب عف ىشاـ بف الحكـ كحك
ال إيا ال تككف منو نٌ أرادىا كاكتسبيا كاضطرار مف جية أو نٌ أر مف جية اضطرار مف كجيو اختا

ال جبر كما قاؿ الجيمي كال  ونٌ أكالفرقة الثانية منيـ يزعمكف ، عند حدكث السبب المييج عمييا
ييكلكا  فٍ أفكا كلـ يتكم ،جاءت بذلؾ - زعمكا - مةئالركاية عف األ ألفٌ  ؛كما قالت المعتزلة ضتفكي
 ةعماؿ العباد غير مخمكقأ فٌ أكالفرقة الثالثة منيـ يزعمكف  ،ـ الأىي مخمكقة عماؿ العباد ىؿ أفي 
 .(ّ)"مامةذا قكؿ قكـ ييكلكف باالعتزاؿ كاإلكى ،هلل

ف تأثركا بالفرؽ اليالكة في مسألة اليضاء كاليدر، فمنيـ مف خالط الجبرية كقاؿ إٌف اإلماميي
مف خالط المعتزلة كقاؿ برأييـ كىـ أكثر الشيعة، كمنيـ مف رفض الجبر كالتفكيض،  برأييـ، كمنيـ

 كقاؿ أمر بيف أمريف، كتكقؼ في أفعاؿ العباد ىؿ ىي مخمكقة أـ ال؟
                                 

 (.ٖٕٓ/ِِتفسّب الطربم: ) (ُ)
(, ُٗ/ُأخرجو البخارم يف صحيحو, كتاب اإلٲباف, باب سؤاؿ جربيل النيٌب عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف: ) (ِ)

 (.ّٔ/ُاف, باب معرفة اإلٲباف كاإلسالـ كالقدر كعالمة الساعة: )كمسلم كاللفظ لو, كتاب اإلٲب
 (.ُْ – َْمقاالت اإلسالميْب: )ص  (ّ)
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كلذلؾ فإٌف الخميني في ىذه المسألة اضطرب في تيريرىا، فتارةن تدؿ عباراتو عمى ميمو 
 نزلة بيف المنزلتيف.لمجبرية، كأخرل يصٌرح بانتياجو مذىب الم

كمٌما قاؿ في مكافيتو الجبرية: "اليكة هلل تعالى كىك المؤثر في جميع المكجكدات، اكتب 
 .(ُ)أٍف ال مؤثر في الكجكد إال اهلل" –ميما قاسيت في ذلؾ كعانيت  –عمى قمبؾ بمداد العيؿ 

، فإٍف قيًصدى  ا كقد يحتمؿ معنىن باطبلن بالتأثير اليدرة  كىذا الكبلـ قد يحتمؿ معنىن صحيحن
ٍف قيًصدى بالتأثير نفي  عمى اإلبداع كاالختراع، فاليكؿ صحيح؛ ألٌف اإلنساف ال يد لو في ذلؾ، كا 

 اليدرة المحدثة لمعبد عمى الفعؿ، فاليكؿ باطؿ؛ ألٌنو كبلـ الجبرية.

كالذم يظير أٌف الخميني ييصد مف كبلمو المراد الثاني، كىذا ما أٌكده في مكضع آخر، 
ؿ: "إذف رياؤؾ كتمميؾ إذا كانا ألجؿ جذب قمكب العباد، كلفت األنظار، كمف أجؿ الحصكؿ فيا

عمى المنزلة كالتيدير في اليمكب كاالشتيار بالصبلح، فإٌف ذلؾ خارج كمية عف تصرفؾ، كىك 
 .(ِ)تصرؼ اهلل"

ظ مف ىذا الكبلـ نفي قدرة العبد عف فعمو، كىذا عيف مذىب الجبرية، كالغريب  أٌف ييبلحى
: "الجبر عبارة عف -مثبلن  –الخميني في مكطف أخرل ىاجـ الجبرية كشٌنع عمييـ، فياؿ عف الجبر 

لياء الكسائط بصكرة  نفي اآلثار الخاصة عف مراتب الكجكد كنفي األسباب كالمسببات نيائينا، كا 
ا باطؿ كمرفكض كمخالؼ لمبراىيف المحكمة"  .(ّ)كمية، كىذا أيضن

ـ الخميني كقع بسبب اعتناقو مذىب الحمكلية ككحدة الكجكد، فيد أٌثر كىذا التناقض في كبل
ىذا المسمؾ في جٌؿ اعتيادات الخميني، كىذا مبلحظ في كبلمو عند الحديث عف مسألتي الجبر 
كالتفكيض، فييكؿ في معرض شرحو لحديث قدسي: "فبل تنتفي األفعاؿ كاألكصاؼ كالكجكدات 

، كمشيئتؾ مظير مشيئتي، كتعٌينؾ -ييصد اهلل  –قد فنيت فٌي  بصكرة مطمية، إٌنؾ شئتى كمشيئتؾ
مظير تعٌيني، كتنيض بيكتؾ عمى طاعتي كمعصيتي، مع العمـ بأٌف قكتؾ كقدرتؾ مظير قدرتي 

 .(ْ)كقكتي"

                                 
 (.ّٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ِٕا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ّٕٕا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
 (.ُّْا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
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إٌف مذىب االتحادية كأصحاب كحدة الكجكد في قضية أفعاؿ العباد، تتفؽ بشكؿ كبير مع 
ية أشنع كأسكء؛ كذاؾ أٌنيـ مع قكليـ بالجبر، جعمكا فعؿ العبد ىك الجبرية، إال أٌف مذىب االتحاد

 عيف فعؿ الرٌب، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكًّا كبيرنا.

كالذم يترجح أٌف الخميني تأثر بأحد مذاىب الجبرية، كذلؾ أٌف الجبرية عمى أصناؼ، منيا 
كىي التي يميؿ إلييا في الجبرية الخالصة كىي التي يرفضيا الخميني، كمنيا الجبرية المتكسطة 

 كتاباتو، كبذلؾ تتضح حييية المسألة بيف تناقضات الخميني.

جاء في )الممؿ كالنحؿ(: "كالجبرية عمى أصناؼ، فالجبرية الخالصة: ىي التي ال تثبت 
، كالجبرية المتكسطة: ىي التي تثبت لمعبد قدرة غير مؤثرة  لمعبد فعبلن كال قدرة عمى الفعؿ أصبلن

"  .(ُ)أصبلن

ككىٍصؼي الخميني بالجبرم المتكسط، أقٌؿ ما يمكف كصفو في ىذه المسألة؛ فيك مع ما كقع 
فيو مف الجبر، لـ يترؾ لكثات االتحادية في ىذه اليضية الميمة، كقد كجد الخميني ضاٌلتو في 

ي . كقد بٌكب الكميني ف(ِ)"، بؿ أمر بيف األمريف جبر كال تفكيضركاية نيسبت لجعفر الصادؽ: "ال

 . كذكر فيو ركايات كثيرة في ىذا المضمار.(ّ)"مريفمر بيف األجبر كاليدر كاأل)الكافي( باب: "

أشار اإلماـ الرضا عميو الصبلة كالسبلـ في ىذا كقد قرر الخميني ىذا الكبلـ، فياؿ: "
كالمذىب الحؽ كىك األمر بيف  ،كضكح إلى مسألتي الجبر كالتفكيض الحديث الشريؼ بكؿٌ 

و أثبت المشيئة كالمنزلة بيف المنزلتيف، المكافؽ لمسمؾ أىؿ المعرفة، كأصحاب اليمكب، ألنٌ  األمريف،
 .(ْ)"كاليكة لمعبد، كفي نفس الكقت جعميا مشيئة الحؽ سبحانو

مذىب التفكيض كالجبر نتيجة البراىيف الياطعة، كالمياييس  ف بصكرة مجممة أفٌ تبيٌ كييكؿ: "
مذىب األمر بيف األمريف لدل أىؿ المعرفة كالفمسفة العمية ىك  ، كأفٌ العيمية يككنا باطميف كممتنعيف

 .(ٓ)"الثابت كالصحيح

                                 
 (.ْٖ/ُا٤بلل كالنحل للشهرستاين: ) (ُ)
 (.ُٖٗ/ِ(, االحتجاج للطربسي: )ُِ/ٓ(, ٕبار األنوار:)َُٔ/ُالكايف:) (ِ)
 (.ُٓٓ/ُالكايف: ) (ّ)
 (.ُّْاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
 (.َْٓا٤بصدر السابق: )ص  (ٓ)
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كييكؿ: "بؿ ال ييبعىد أٍف يككف األمر بيف األمريف مف الضركريات مف مذىب األئمة الغير 
 .(ُ)المحتاجة إلى البرىاف"

ًرؼى المعنى إلى  إٌف قكؿ )ال جبر كال تفكيض كلكف أمر بيف أمريف( قد يكافؽ الحٌؽ إفٍ  صي
رادة كفعؿ كىك فاعؿ حييية كاهلل خالؽ ذلؾ كمو، كلكف اإلمامية ليـ تأكيؿ آخر  أٌف العبد لو قدرة كا 

 ، جانبكا فيو الصكاب، ككافيكا فيو المذاىب الفاسدة.ليذه الركايات

فكثير مف اإلمامية صرفكا معنى الركاية إلى ما يتيارب مع مذىب اليدرية المفكضة، فيد 
مثؿ ذلؾ ذكر شيخ اإلمامية الصدكؽ في عيائده، قيؿ ألبي عبد اهلل: ما أمر بيف أمريف؟ فياؿ: "

فتركتو ففعؿ تمؾ المعصية فميس حيث لـ ييبؿ منؾ  مثؿ رجؿ رأيتو عمى معصية فنييتو فمـ ينتو
 .(ِ)"بالمعصية فتركتو كنت أنت الذم أمرتو

ٍف خالؼ في جزئية منو، ييكؿ د. ناصر اليفارم:  كىذا الكبلـ قريب مف مذىب االعتزاؿ، كا 
"فيك ىنا يفسر اليدر باألمر كالنيي فحسب، كىك ال يكفي في بياف المذىب الحٌؽ في اليدر، إذا 

 .(ّ)كاف اهلل سبحانو ال سمطاف لو عمى العبد إال أمره كنييو"

عمى  كبالرغـ مف أٌف قكؿ جعفر الصادؽ: )ال جبر كال تفكيض بؿ أمر بيف أمريف( فيو ردٌ 
المعتزلة، إال أٌف اإلماميكف، أٌكلكا كبلمو بما يتكافؽ مع مذىب المعتزلة، كذلؾ أٌنيـ تأثركا كثيرنا بيـ 

 في ىذه اليضية الميمة.

ييكؿ الحٌر العاممي )اإلمامي(: "أقكؿ: مذىب اإلمامية كالمعتزلة أٌف أفعاؿ العباد صادرة 
 .(ْ)عنيـ كىـ خاليكف ليا"

امي(: "كذىبت اإلمامية كالمعتزلة إلى أٌف أفعاؿ العباد كحركاتيـ كييكؿ المجمسي )اإلم
 .(ٓ)كاقعة بيدرتيـ كاختيارىـ فيـ خاليكف ليا"

                                 
 (.ّْالطلب كاإلرادة: )ص  (ُ)
 (.َِْ/ُ(, الفصوؿ ا٤بهمة يف أصوؿ الدين: )ُٕ/ٓ(, ٕبار األنوار: )ِّٔالتوحيد للصدكؽ: )ص  (ِ)
 (.ِٔٓ/ِوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: )أص (ّ)
 (.ِٕٓالفصوؿ ا٤بهمة يف أصوؿ الدين: )ص  (ْ)
 (.ُْٖ/ْٕبار األنوار: ) (ٓ)
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كىذا الكبلـ لـ ييبمو الخميني، بؿ كأظير اعتراضو عمى ذلؾ صراحةن؛ ألٌف ذلؾ يتعارض 
و اهلل مكقؼ المعتزلة مع مذىبو اليائؿ باالتحاد ككحدة الكجكد، فياؿ في قكؿ المجمسي: "كاختار رحم

ألٌنو مكافؽ مع المذىب المشيكر لئلمامية، كارتضى براىينيـ عمى ذلؾ، كلكف ال بٌد مف معرفة أٌف 
ذا نزع بعض  ىذه المسألة مف فركع بحث الجبر كالتفكيض الذم ال يتكافؽ مع مذىب اإلمامية .. كا 

زلة، فإٌنو نتيجة الغفمة عف حييية المتكمميف مف اإلمامية رضكاف اهلل تعالى عمييـ نحك رأم المعت
 .(ُ)الحاؿ كالمآؿ"

فالخميني يرفض مذىب المعتزلة في اليضاء كاليدر، مع اعترافو أٌف ىذا ىك المذىب 
 المشيكر عف اإلمامية.

بيي أٍف نعرؼ كيؼ فيـ الخميني قكؿ أئمتيـ في اليضاء كاليدر: )ال جبر كال تفكيض بؿ 
 أمر بيف األمريف(؟

العمماء رضكاف اهلل عمييـ قد اختمفكا في معنى األمر بيف األمريف  غير أفٌ  : "ييكؿ الخميني
 ، كاليكؿ السديد المتيف، الذم يككف أبعد مف المناقشات كأقرب إلى التكحيد، ىك رأماعظيمن  ااختبلفن 

اإلليية مف  كلكف مسمؾ العرفاء في كؿ مكضكع مف المعارؼ ،العرفاء الشامخيف كأصحاب اليمكب
حيث ال يمكف فيمو عمى أساس البحث كالبرىاف، كال استيعابو مف دكف التيكل  ،السيؿ الممتنعقبيؿ 

الكاممة كالسداد اإلليي، كليذا نتركو ألىمو الذيف ىـ أكلياء الحؽ سبحانو، كنسمؾ منيج األصحاب 
تأثير، مف التفكيض الذم ىك عبارة عف استيبلؿ المكجكدات في ال نا نرفض كبلًّ أنٌ  في البحث كىك:

كنؤمف بالمنزلة بيف المنزلتيف التي ىي إثبات التأثير  ام ىك عدـ تأثير المكجكدات نيائين كالجبر الذ
 .(ِ)"كنفي االستيبلؿ في التأثير

كىذا الكبلـ أكضحو الخميني بطريية تفصيمية أكثر في مكضع آخر، أظير مف خبلليا 
لشيخ الكبير محيي ؿ اب االتحادية، فييكؿ: "قاحييية اعتياده في أفعاؿ العباد، كالتي بناىا عمى مذى

اعمـ اف العمكـ اإلليية الذكقية الحاصمة ألىؿ الم و مختمفة باختبلؼ اليكل ك "الديف في فصكصو: 
: كنت سمعو الذم يسمع بو الم و تعالى ييكؿ ، فإفٌ الحاصمة منيا، مع ككنيا ترجع إلى عيف كاحدة

                                 
 (.ّٖٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ُ)
 (.ُْٓ – َْٓا٤بصدر السابق: )ص (ِ)
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و عيف الجكارح ىكيت فٌ أفذكر  ،بيا بيا كرجمو التي يسعىكبصره الذم يبصر بو كيده التي يبطش 
كىذا حييية األمر بيف األمريف  .انتيى. (ُ)"اليكية كاحدة كالجكارح مختمفة، فالتي ىي عيف العبد

الفيمسكؼ صدر الحكماء الذم حييو السمؼ الصالح مف أكلياء الحكمة كمنابع التحييؽ كمكالنا 
 .(ِ)"، كتبعو غيره مف المحيييف، رضكاف الم و عميو كالمتألييف

كالمجاىد في سبيمو إلى  إذا بمغ السالؾ إلى الم وكيؤٌكد الخميني عمى ىذا المعنى، فييكؿ: "
بنحك  ، بؿظاىر الخمؽ مع عدـ االحتجاب عف الحؽ كالخمؽ، كتجمى لو الحؽ في مذاؾ المياـ

 سراركاب مف المعرفة كالعمكـ كاأللو أب، ينفتح س الكثرات كالكثرة في عيف الكحدةالكحدة في مبلب
، مى لساف منيا حييية األمر بيف األمريف التي كردت مف لدف حكيـ عميـ ع اإلليية مف كراء الرسـك

ية كدرؾ سرىا كحيييتيا فيـ ىذه الحيي ، فإفٌ الرسكؿ الكريـ كأىؿ بيتو عمييـ السبلـ، مف الرب الرحيـ
ببل ، و يرل بعيف البصيرة كالتحييؽفإنٌ  ،ىيكى شىييدٍليىى الس ٍمعى ك ًلمىٍف كافى لىوي قىٍمبه أك أ الإال يتيسر 

مكجكد مف المكجكدات بذكاتيا كقكاىا الظاىرية كالباطنية  كؿٌ  فٌ إغشاكة التيميد كحجاب العصبية، 
شأنو كتيدسو عف مجانسة  مع عمكٌ كىك تعالى كتيدس ، كتجمياتو وشؤكف الحؽ كأطكاره كظيكراتمف 

ىك األكؿ ، ك اىر الخميية ظاىر في مرآة العبادفي المظ وكأنٌ  ،ىو عف مبلبسة التعيناتكتنزٌ مخمكقاتو 
 فالحؽٌ  ،أثيرات كميا منو في مظاىر الخمؽ، كذلؾ األفعاؿ كالحركات كالتكاآلخر كالظاىر كالباطف

مىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى )العبد كقكة العبد ظيكر قكة الحؽ:  فاعؿ بفعؿ (كلىكف  اهلل رىمى  كى فجميع الذكات  ،ىى
رادتو كالصفات كالمشيئات كاإلرادات كاآلثار كالحركات مف ش ؤكف ذاتو كصفتو كظٌؿ مشيئتو كا 

تعالى ظاىر فييا ، كىك كبركز نكره كتجميو، ككٌؿ جنكده كدرجات قدرتو، كالحؽ حؽ كالخمؽ خمؽ
 .(ّ)"كىي مرتبة ظيكره

مذىب االتحادية في اليضاء كاليدر، بؿ كبلـ الخميني ىذا ال يدع مجاالن لمشؾ في اعتناقو 
ا، فصٌرح بأٌف فعؿ العبد ىك فعؿ الرٌب، فييكؿ: " داـ العبد في كسكة  ما اكأيضن كزاد الخميني شطحن

كليس لو  ،فجميعيا مف الحؽٌ  فإذا فني في الحؽٌ  ،فالصبلة كجميع األعماؿ مف العبد ،العبكدية
ذا ناؿ الصحك بعد المحك  ،ء بعد الفناء فالعبادة مف الحؽ في مرآة العبدكالبيا ،تصرؼ فييا، كا 

                                 
 (.َُٕ/ُفصوص ا٢بكم البن عريب: ) (ُ)
 (.ْٗشرح دعاء السحر: )ص  (ِ)
 (.َُْابق: )ص ا٤بصدر الس (ّ)
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فإذا كصؿ  ،فالعبادة مف العبد ،اا سالكن كما داـ أيضن  ،بؿ ىك أمر بيف األمريف اكليس ىذا اشتراكن 
ب  )ع العبادة بعد الكصكؿ إلى المكت كىذا معنى انيطا ،فالعبادة مف الحؽٌ  ت ى يىٍأًتيىؾى كىاٍعبيٍد رى ؾى حى

و حكـ ال بمعنى أنٌ  ىك العابد كليس لمعبد فالحؽٌ  ،حصؿ المكت الكٌمي كالفناء المطمؽ. فإذا (اٍليىًييفي 
فإذا صحا العبد فتيع العبادة مف الحؽ في مرآة  ... عبد ككأف اهلل سمعو كبصره كلسانوال يعبد بؿ ي

 .(ُ)"كلساف اهلل كيككف العبد سمع اهلل ،العبد

مف مسألة اليضاء كاليدر، فيك عمى عييدة  إٌف ىذا الكبلـ ييظًير جميًّا مكقؼ الخميني
 االتحاٌدية اليائميف بأٌف فعؿ العبد ىك عيف فعؿ الرٌب.

 عمى الخميني:الرد 

قد جاء في )مصرع التصكؼ( في الرٌد عمى ىذا اإلفؾ المبيف الذم قرره ابف عربي الممحد 
عضك  نو عيف كؿٌ الحؽ سبحا أفٌ  -ييصد ابف عربي  – زعـ الزنديؽكتبعو في ذلؾ الخميني: "

ذا اجترح الفاحشة أثيـ، فيك رب  كجارحة مف كؿ إنساف، فإذا سرقت يد فالسارؽ ربٌ  الصكفية، كا 
ذا كلغ لساف في األعراض الشريفة ،الصكفية ييترؼ جريمة،  كىكذا كؿ مفٍ  ،فالكالغ رب الصكفية ،كا 

كلست أدرم أم  ،د الصكفيةؽ عنخبٌل  أك يركع الحؽ بباطمو، كالفضيمة برذائمو، فيك في الحييية ربٌ 
مف األرض؟ أم إلو  كينفى ،جمد، كتيطع أيديو كأرجمو مف خبلؼإلو ىذا الذم تيطع يده، كيرجـ، كي

مف مشافره مبلييف األلسف، كتطحف األعراض في شدقية مبلييف الضركس، كيدب  ىىذا الذم يتدل
الصكفية أركاحيـ في المحاريب و اإللو الذم يحرؽ ا بمبلييف األرجؿ؟ إنٌ ا مدمرن عمى األرض فاتكن 

ف يدينكف بالجبر و ممٌ ابف عربي بيذا يثبت أنٌ  ضراعة باسمو الكريـ، ككنت بصدد اإلشارة إلى أفٌ 
باحية ا مف ىذا، إنٌ خبيئتو أخبث كأدنأ عيرن  الياىر المطمؽ، بيد أفٌ  و ييدؼ إلى جعؿ األمر فكضى كا 

ا طاحنة عمى يا حربن كنظاـ، بؿ إلى شنٌ عربيدة المجكف، إلى االنتياض عمى كؿ شرعة كقانكف 
و مجد الييكدية بعبادة عجؿ السامرم، كالمسيحية بعبادة عيسى، كالمجكسية اإلسبلـ كحده، فإنٌ 

لماذا؟  ،اا ساخرن ا مبغضن ا محيرن التفت إلى المسمميف زارين  بعبادة النار، كالكثنية بعبادة األصناـ، ثـٌ 
 .(ِ)"رب العالميفا، ىك اهلل ا كاحدن يـ يعبدكف ربًّ ألنن 

                                 
 (.ٕٔسر الصالة كصالة العارفْب: )ص  (ُ)
 (.َُْمصرع التصوؼ: )ص  (ِ)
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: "قاؿ ككبلـ االتحاٌدية ىذا استمدكه مف الجيمية، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
الجيمية: كالعبد ليس بيادر في الحييية، فبل ييرٌجح شيئنا، بؿ اهلل ىك الفاعؿ لفعمو، كفعمو ىك نفس 

 .(ُ)فعؿ الرٌب"

ا كأمٌ عمى مزاعمو، فياؿ: " ضبلؿ ىذا المذىب، كردٌ  كقد بٌيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
فٌ  ،الفعؿ ىك المفعكؿ إفٌ  :قاؿ مفٍ  فيمزمو  ،ؽ بيف الفعؿ كالمفعكؿفرٌ كلـ يي  ،فعؿ العبد فعؿ الرب كا 

اليدرة عمى االختراع مف خصائص  ف أفٌ كما قد بسط في غير ىذا المكضع كبيٌ  ،لكاـز تبطؿ قكلو
كقدرتو عمى  ،شيء مف خصائصو بؿ عممو بكؿ ،ليس ىك صفة كاحدة كأخص كصؼ الربٌ  ،الربٌ 

كالميصكد ىنا الكبلـ عمى قكؿ ىذا  ،كخميو لكؿ شيء مف خصائصو ،كؿ شيء مف خصائصو
 حيث قاؿ إفٌ  ،الرجؿ الذم ضاىى المشركيف الحمكلية مف النصارل كغالية الشيعة كجياؿ الصكفية

ىذا  فإفٌ  ،عاؿ كاألكصاؼ تارةكينزؿ نفسو منزلتيـ في األف ،اهلل تعالى ينزؿ الميربيف منزلة نفسو تارة
 . ثـٌ سرد شيخ اإلسبلـ األدلة كالبراىيف التي تيبطؿ ىذا اليكؿ.(ِ)"كبلـ مخالؼ لديف المسمميف

ليد شطحت الفرؽ في مسألة اليضاء كاليدر يمنةن كيسرةن، كقالكا عمى اهلل الكذب كىـ 
كبيرنا، فيمدكا مف سبييـ في الضبلؿ، يعممكف، فضٌمكا كأضٌمكا، كقد زاغ اإلماميكف في ىذا الباب زيغنا 

فنتج منيـ الجبرية، كمنيـ اليدرية، كمنيـ المتكقفة، كمنيـ الغبلة الذيف قالكا باالتحاد كجعمكا فعؿ 
 العبد ىك عيف فعؿ الرٌب، فكانكا أخبث المذاىب كأسكئيا، كىك الذم سمكو الخميني كقرره.

مى الحٌؽ المبيف؛ ألٌنيـ تمسككا بصكص أٌما أىؿ السنة فكانكا مذىبنا كسطنا، كساركا ع

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ الكحي كلـ يخرجكا عنيا قيد أنممة، فكاف عمادىـ قكلو تعالى: 

 .[ٔٗالصافات: ] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ كقكلو تعالى:  [.ِٗالتككير: ] چۈئ

: "فجميكر كقد كٌفؽ اهلل أىؿ السنة لفيـ ىذه النصكص، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
رادة كفعؿ كىك فاعؿ حييية، كاهلل خالؽ  أىؿ السنة مف السمؼ كالخمؼ ييكلكف: إٌف العبد لو قدرة كا 

 .(ّ)ذلؾ كٌمو، كما ىك خالؽ كٌؿ شيء، ما دٌؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة"

                                 
 (.ُِٕ/٦ُٕبموع الفتاكل: ) (ُ)
الرد على البكرم, لشيخ اإلسالـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق ٧بمد علي عجاؿ, مكتبة  (ِ)

 (.ُّٓ/ُىػ. )ُُْٕة األكىل, ا٤بدينة ا٤بنورة, الطبع –الغرباء األثرية 
 (.ٔٔ/ّمنهاج السنة النبوية: ) (ّ)
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فيما نيمو  –فياؿ  كقد أجمؿ الحديث في المسألة الشيخ العبلمة عبد الرحمف السعدم 
ا مف أك عمؿ شيئن  العبد إذا صمى كصاـ كفعؿ الخير إفٌ ":  -اس عنو الشيخ محمد خميؿ ىرٌ 

المذككر ببل ريب قد ، كفعمو لالعمؿ السيٌ  ، كذلؾكاف ىك الفاعؿ لذلؾ العمؿ الصالح ،المعاصي
و لك شاء لـ يفعؿ، ككاف ، كأنٌ الترؾ و غير مجبكر عمى الفعؿ أك، كىك يحس ضركرة أنٌ كقع باختياره

ألعماؿ حيث أضاؼ ا، عميو رسكلو ، كنٌص ذم نص اهلل عميو في كتابوفيك ال ،ىذا ىك الكاقع
انت صالحة ك يـ ممدكحكف عمييا إفٍ ، كأنٌ يـ الفاعمكف ليا، كأخبر أنٌ صالحيا كسيئيا إلى العباد

يا كاقعة منيـ ف ببل ريب أنٌ فيد تبيٌ ، كانت سيئة كمعاقبكف عمييا كممكمكف عمييا إفٍ  ،كمثابكف
ذا شاءكا ترككايـ إذ، كأنٌ باختيارىـ ا ا كشرعن  كحسن ىذا األمر ثابت عيبلن  ، كأفٌ ا شاءكا فعمكا، كا 
فٍ تعرؼ أنٌ  إذا أردت أفٍ  ؾكمع ذل، كمشاىدةن  كيؼ تككف داخمة في  ،كانت كذلؾ كاقعة منيـ يا كا 

ؿ الصادرة مف العباد خيرىا شيء كقعت ىذه األعما : بأمٌ لمشيئة؟! فيياؿ، ككيؼ تشمميا االيدر
رادتؿكشرىا؟ فييا رادتيـ : ك أحد، فيياؿىذا يعترؼ بو كؿ  ،يـ: بيدرتيـ كا  مف خمؽ قدرتيـ كا 

رادتيـ،ا أحد أفٌ  ؟ فالجكاب الذم يعترؼ بو كؿكمشيئتيـ كالذم خمؽ ما  هلل ىك الذم خمؽ قدرتيـ كا 
يعيؿ بيمبو  ، كيتمكف العبد أفٍ فيذا ىك الذم يحؿ اإلشكاؿ، بو تيع األفعاؿ ىك الخالؽ لؤلفعاؿ

عانات المؤمنيف بأسباب كألطاؼ كا   كمع ذلؾ فيك تعالى أمدٌ ، ع اليدر كاليضاء كاالختياراجتما
أىم ا مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الس عىادىًة فىيييىس ري ًلعىمىًؿ أىٍىًؿ " :كما قاؿ  ،متنكعة كصرؼ عنيـ المكانع

، يؤمنكا بو، كلـ يتككمكا عميو يـ لـ؛ ألنٌ ككذلؾ خذؿ الفاسييف، كككميـ إلى أنفسيـ .(ُ)"الس عىادىةً 
 .ىـ ما تكلكا ألنفسيـفكالٌ 

ت عميو نصكص ما دلٌ  مذىب أىؿ السنة كالجماعة في اليدر كأفعاؿ العباد كخبلصة
، اؿ كغيرىاشيء مف األعياف كاألكصاؼ كاألفع اهلل سبحانو ىك الخالؽ لكؿٌ  الكتاب كالسنة مف أفٌ 

خميو  ، كأفٌ بتمؾ المشيئة ، فبل ييع منيا شيء إالئناتتعالى عامة شاممة لجميع الكامشيئتو  كأفٌ 
ح ، كلما كتبو كقدره في المك ا لما عممو منيا بعممو اليديـما يككف كفين سبحانو األشياء بمشيئتو إنٌ 

رادة تيع بيا أفعاليـلمع ، كأفٌ المحفكظ يـ الفاعمكف حييية ليذه األفعاؿ بمحض ، كأنٌ باد قدرة كا 
مٌ ا بالمدح كالمثكبة: إمٌ يستحيكف عمييا الجزاءيـ ليذا ، كأنٌ يارىـاخت ىذه  نسبة ، كأفٌ ا بالذـ كالعيكبة، كا 

و ىك الخالؽ لجميع األسباب التي ؛ ألنٌ اا كخمين  ال ينافي نسبتيا إلى اهلل إيجادن األفعاؿ إلى العباد فعبلن 
 .(ِ)"كقعت بيا

                                 
 (.ُُٕ/ٔ: )"كىذَّبى بًا٢بيٍسُبى صحيح البخارم, كتاب تفسّب القرآف, باب قولو: "ى  (ُ)
شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, تأليف ٧بمد خليل ىراس, نشر الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية  (ِ)

 (.َّٗ – َّٓـ. )ص ُِٗٗ -ىػ ُُّْا٤بملكة العربية السعودية,  –فتاء كالدعوة كاإلرشاد كاإل
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 األول المطمب

 مـفـيــــــــــوم اإلمـامـــــــــــــة

ٍف تكضيح المعنى الدقيؽ لكممة )اإلمامة( مف الشركع في لٌب المكضكع، ال بٌد م قبؿ
 مامية.الناحية المغكية كاالصطبلحية، كبياف حيييتيا عند الشيعة اإل

ـ   اإلمامة في المغة: ـ  اليكـى كأ التيٌدـ، جاء في لساف العرب: "تىأىم ـ بو كٍأتىـ : جعمو أىم ةن، كأى
ـ  بو قـك كانكا عمى الصراط المستييـ أك كانكا  بيـ: تيٌدميـ، كىي اإلمامة، كاإلماـ كٌؿ مف ائت

 .(ُ)ضاليف"

. (ِ)"رياسة المسمميف كمنصب اإلماـ"جاء في المعجـ الكسيط:  واإلمامة في االصطالح:

 .(ّ)كعٌرفيا الماكردم: "مكضكعةه لخبلفة النبكة في حراسة الديف كسياسة الدنيا"

متفييف  اكمذىبيـ جميعن : "ييكؿ ابف خمدكف  واإلمامة في اصطالح الشيعة اإلمامية:
ف اليائـ بيا اإلمامة ليست مف المصالح العامة التي تفكض إلى نظر األمة، كيتعي عميو أفٌ 

إغفالو كال تفكيضو إلى األمة، بؿ  بتعيينيـ، بؿ ىي ركف الديف كقاعدة اإلسبلـ، كال يجكز لنبيٌ 
نو ىك الذم عيٌ   اعميًّ  ا مف الكبائر كالصغائر، كأفٌ ككف معصكمن يجب عميو تعييف اإلماـ ليـ، كي

، ال يعرفيا جيابذة صمكات اهلل كسبلمو عميو بنصكص ينيمكنيا كيؤكلكنيا عمى ميتضى مذىبيـ
السنة كال نيمة الشريعة، بؿ أكثرىا مكضكع أك مطعكف في طرييو، أك بعيد عف تأكيبلتيـ 

 .(ْ)"الفاسدة

ليد سمؾ الشيعة اإلمامية مسمكنا شاذًّا في قضية اإلمامة، خالفكا فيو جماىير المسمميف، 
ليس ىذا فحسب بؿ ىي فاإلمامية ترل أٌف اإلمامة ركف مف أركاف الديف، كأصؿ مف أصكلو، 

                                 
 (.ِِ/ُِلساف العرب: ) (ُ)
 (.ِٕ/ُا٤بعجم الوسيط: ) (ِ)
األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية, أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب ا٤باكردم, ٙبقيق د. أٞبد مبارؾ البغدادم,  (ّ)

 (.ّـ. )ص ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالكويت, الطبعة األكىل,  –بة دار ابن قتي
مقدمة ابن خلدكف, تأليف العالمة كيل الدين عبد الرٞبن بن ٧بمد ابن خلدكف, حقق نصوصو كخرٌج أحاديثو كعٌلق  (ْ)

 (ّّٕ/ُـ. )ََِْ -ىػ ُِْٓدمشق, الطبعة األكىل,  –عليو عبد اهلل ٧بمد الدركيش, دار يعرب 
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 عندىـ أعظـ األركاف عمى اإلطبلؽ.

ركل الكميني عف أبي جعفر أٌنو قاؿ: "بني اإلسبلـ عمى خمس: عمى الصبلة كالزكاة 
 .(ُ)كالصكـ كالحج كالكالية، كلـ يينادى بشيء كما نكدم بالكالية، فأخذ الناس بأربع كترككا ىذه"

يكف أفكارنا، في حيييتيا ىي أكىى مف بيكت بناءن عمى ىذه األصؿ المبتدىع بنى اإلمام
العنكبكت، نسجكا مف خبلليا األكاذيب كاألباطيؿ، فبدأكا باليرآف الكريـ فصرفكا آياتو في صالح 
إمامتيـ المزعكمة، ثـٌ عرجكا عمى السنة الصحيحة فأنكركىا، ككضعكا بديبلن عنيا أكاذيبى نسبكىا 

لـز ىؤالء الجاىمكف بدعنا أخرل؛ كي ال ييعكا في  كىـ منيا براء، كقد إلى آؿ بيت النبي 
فيالكا بعصمة اإلماـ كنزكؿ الكحي عميو، كبذلؾ جعمكا تعاليمو  –ككٌؿ دينيـ تناقض  –التناقض 

 كتعاليـ اليرآف، كٌؿ ىذا يخدـ مصالحيـ في التركيج لبضاعتيـ التي زعمكىا كنسبكىا آلؿ البيت.

لشيعة، فبيا تيـك خرافاتيـ، كبدكنيا يتساقط صرحيـ، إٌف اإلمامة تشكؿ الركف األكؿ عند ا
كقد صٌرح كبارىـ بأىمية اإلمامة في دينيـ، فييكؿ محمد حسيف كاشؼ الغطاء )اإلمامي(: "الشيعة 
اإلمامية زادكا ركننا خامسنا، كىك االعتياد باإلمامة، يعني أف يعتيد أٌف اإلمامة منصب إليي كالنبكة، 

ختار مف يشاء مف عباده لمنبكة كالرسالة، كيؤيده بالمعجزة التي ىي كنٌص مف فكما أٌف اهلل سبحانو ي
ا لمناس مف  اهلل عميو، فكذلؾ يختار لئلمامة مف يشاء، كيأمر نبٌيو بالنٌص عميو، كأٍف ينٌصبو إمامن

 .(ِ)بعده؛ لميياـ بالكظائؼ التي كاف عمى النبٌي أٍف ييكـ بيا"

، فمـ ييؿ بيذا أحد مف الممة إال مف ىك أسكء دكف غيرىا ت بو اإلماميةإٌف ىذا الغمك انفرد
، كىذه االفتراءات الغريبة كاف ليا النصيب األكفر في فكر الخميني، فيد غبل -كما سيأتي  -منيـ 

 الخميني غمكًّا فاحشنا في ىذه اليضية، كسيتـ عرض أفكاره في المطالب التالية.

 

 

 

                                 
 (.َُُ/ٕ(, مرآة العقوؿ للمجلسي: )ُٖ/ِ) أصوؿ الكايف: (ُ)
 (.ُُِأصل الشيعة كأصو٥با: )ص  (ِ)
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 الثانيالمطمب 

 ينيمنزلة اإلمامة عند الخم

في عييدة اإلمامة، بؿ يمكف تصنيفو في ىذا  اإلماميةلـ يكف الخميني أقٌؿ تعصبنا مف 
الباب مف الغبلة المتشدديف ليذه الفكرة، كقد كصؿ بو الغمك فييا إلى مرحمة التيديس، كقد سبؽ 
ٌؿ التعرض لبعض قضايا اإلمامة في أبكاب البحث المختمفة، كذلؾ أٌف اإلمامة عند الشيعة أصؿ لك

شيء، فبل تكاد تجد آية إال كحممكىا عمى اإلمامة، كال تكاد تجد شريعة إال كجعمكا غايتيا اإلمامة، 
حتى كصؿ بيـ األمر إلى الزعـ بأٌف اهلل خمؽ الخمؽ مف أجؿ اإلمامة، فأصبح عندىـ التكحيد تبعنا 

ا كما ذيكر مف ق ، كقدمكىا عمى النبكة، كىذا ما زعمو الخميني أيضن  بؿ.ال أصبلن

كفي ىذا المطمب عرضه ألىـٌ اليضايا التي تناكليا الخميني في اإلمامة، مع مناقشة ما لـ 
 يسبؽ نياشو في المباحث السابية.

 : اإلمامة أصل من أصول الدين وركن من أركان اإليمان عند الخميني.المسألة األولى

ماف، فعندما سئؿ يرل الخميني أٌف اإلمامة أصؿ مف أصكؿ الديف، كركف مف أركاف اإلي
 .(ُ)الخميني عف أصكؿ الديف، كانت إجابتو: "التكحيد كالعدؿ كالنبكة كاإلمامة كالمعاد"

كقد جـز الخميني بذلؾ في أكثر مف مكضكع فياؿ: "أكضحنا بأٌف اإلمامة إحدل أصكؿ 
 .(ِ)الديف اإلسبلمي"

ف كأركانو كىي عبارة كقد أٌكد عمى أٌنيا ركف مف أركاف اإليماف، فياؿ: "إٌف أصكؿ اإليما
 .(ّ)عف المعرفة كالتكحيد كالكالية"

كاإليماف عند الخميني تطكر كزادت أركانو بعد اإلمامة، فييكؿ: "اإليماف كاف قبؿ نصب 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو عميًّا عميو السبلـ لمكالية عبارة عف التصديؽ باهلل كرسكلو، كلـ يكف 

حتماؿ مكرد التكاليؼ: الناس، كمف األركاف المتكقؼ عمى االعتياد قبؿ نصبو أك قبؿ كفاتو عمى ا

                                 
 (.ّّقضايا عرفانية: )ص  (ُ)
 (.ُٓٓ-ُْٗ-ُّٗ-ُِٗكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ِٔجنود العقل: )ص  (ّ)
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بيا: اإليماف، لعدـ المكضكع لو، كأٌما بعد نصبو أك بعد كفاتو صمى اهلل عميو كآلو صارت الكالية 
 .(ُ)كاإلمامة مف أركانو"

فياؿ: إٌف االعتياد دفع الخميني إلى اليكؿ بأٌف أساس التكحيد كالنبكة يتكقؼ عمى اإلمامة، 
 .(ِ)بياء أساس الدعكة كالنبكة، كتتكقؼ عميو أسس التكحيد كالعدالة" –حكـ اإلمامة  –"يرتكز عميو 

 : اإلمامة منصب إليي عند الخميني.المسألة الثانية

يعتيد الخميني أٌف اإلمامة منصب إليي، فييكؿ: "العيد ىك مطمؽ الجعؿ كاليرار، 
 .(ّ)كالخبلفة" كمجعكالتو تعالى في المناصب، كاإلمامة

بتعييف األئمة مف بعده، فييكؿ:  أمر نبٌيو  كيؤكد الخميني عمى ىذا، فيزعـ أٌف اهلل 
"السمطنة مجعكلة بجعؿ اهلل تعالى لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو، كبجعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

 .(ْ)عميو كآلو بأمره تعالى مجعكلة ألمير المؤمنيف كاألئمة الطاىريف مف بعده"

كييكؿ: "كالرسكؿ الكريـ )ص( قد استخمفو اهلل في األرض ليحكـ بيف الناس بالحٌؽ كال يتبع 
اليكل، قد كٌممو اهلل كحينا أٍف ييبٌمغ ما أنزؿ إليو فيمف يخمفو في الناس، كبحكـ ىذا األمر فيد اتبع ما 

ا إلى ذلؾ  بحكـ أٌنو صيره، أك أٌف لو يدنا أيمر بو، كعٌيف أمير المؤمنيف عميًّا لمخبلفة، كلـ يكف مدفكعن
ال تينسىى كخدمات جميمة، بؿ ألٌف اهلل أمره بذلؾ"

(ٓ). 

كييكؿ: "عٌرفكا الكالية لمناس كما ىي، قكلكا ليـ إٌنا نعتيد بالكالية، كبأٌف الرسكؿ استخمؼ 
 .(ٔ)بأمر مف اهلل"

خبلؼ كاف بأمر مف كىذا الزعـ دفع الخميني إلى ما ىك أشٌر كأبعد، فييكؿ: "كبما أٌف االست

                                 
طبعة الثالثة, قم, ال –ا٤بكاسب احملرمة, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, مع تذييالت َّتىب الصدر, مؤسسة إ٠باعيلياف  (ُ)

 (.َِٓ/ُىػ. )َُُْ
 (.ُُٔكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ِ)
 (.ٔٔ/ُكتاب البيع: ) (ّ)
 (.َُٓ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ْ)
 (.ّْا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ٓ)
 (.َِا٤بصدر السابق: )ص  (ٔ)
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ا"  .(ُ)اهلل، فاستمرار الحككمة كأجيزتيا كتشكيبلتيا، كٌؿ ذلؾ بأمر مف اهلل أيضن

حسب  –تعييف اإلماـ؛ كذلؾ أٌف اإلمامة  كقد تطاكؿ الخميني أكثر، فأكجب عمى اهلل 
ذم تختمؼ ليا مكانة الديف كاليرآف، فييكؿ: "إٌف اهلل يجب أف يعٌيف طريينا لفيـ اليانكف، ال –زعمو 

بالضركرة آراء الناس بشأنو حتى يعكد الجميع إليو، فيأخذ الجميع مجراه بشكؿ طبيعي، كمف يتـٌ 
اختياره ليذه الميمة ينبغي أٍف تتكفر فيو الخصائص التي ذكرناىا حتى يتحيؽ الغرض، لذا فكما أٌف 

تككف ليا نفس المكانة  اهلل كالرسكؿ ينظراف إلى الديف كاليرآف باىتماـ، فإٌف اإلمامة ينبغي أفٍ 
عندىما، إذ إٌف اإلمامة ىي المنفذة لميانكف الذم ىك اليدؼ األساسي لمديف كسٌف اليكانيف، كمف ىنا 
ا عف معايير  فإٌف سٌف اليكانيف بدكف كجكد اإلمامة يككف لغكنا كىراءن، بؿ كعمبلن صبيانينا، كخارجن

 .(ِ)العيؿ فباإلمامة يكتمؿ الديف كالتبميغ يتـ"

ٌف ىذا الكبلـ يحمؿ في طٌياتو كٌؿ معاني الغمٌك كالتعدم، فاإلمامة في نظر الخميني ال إ
تيؿُّ أىمية عف اليرآف الكريـ، بؿ كيزعـ أٌف قكانيف اليرآف بدكف اإلمامة تككف لغكنا كىراءن كعمبلن 

يـ، كال عجب صبيانينا، كىذا مف سكء األدب الذم يتربى عميو اإلماميكف في تعامميـ مع اليرآف الكر 
! ـى محرؼه ـى العظي  مف مثؿ ىذه الكممات مع مف بات معتيدنا أٌف ىذا الكري

فييكؿ:  –حسب كصفو  –فرض اإلمامة؛ كي يحمي الديف  إٌف الخميني ييكجب عمى اهلل 
"إٌف اهلل منزه بالطبع عف االستيانة بالعدؿ كالتكحيد، كمف ىنا فإٌف عميو أٍف يضع أسسنا لثبات ىذه 

ئ مف بعد النبي، حتى ال يترؾ الناس حائريف في أمرىـ، كحتى ال يجعميـ ييعكف فريسة حفنة المباد
 .(ّ)مف االنتيازييف المتربصيف"

فمف ىـ االنتيازييف المتربصيف الذيف ييصدىـ الخميني في كبلمو، إٌنيـ صحابة النبي 
اىة يصؼ الخميني ، ييكؿ الشيخ سميـ اليبللي في تعمييو عمى كبلـ الخميني: "بيذه السف

جيؿ الصحابة الذيف رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو، فتارة ىـ انتيازيكف، كأخرل عتاة، كثالثة حفنة 
 نيمة الرسالة، كحممة األمانة بعدمف الطامحيف الطامعيف، كال يشؾ العيبلء أٌف ىؤالء ىـ 

                                 
 (.ِٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ُْٓكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ُِّلسابق: )ص ا٤بصدر ا (ّ)
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 .(ُ)، فمف طعف فييـ فيد طعف في اإلسبلـ"النبي 

يكافؽ الكاقع، ال مف قريب كال مف بعيد، فمك أردنا أف نحاكمو ككبلـ الخميني السابؽ ال 
لنظريتو السابية، الستطعنا أٍف نمجمو بالتالي: قد ثبت تاريخينا أٌف االستيرار الذم كاف في خبلفة 

 ، فمك كاف لئلمامة المزعكمة لعمٌي لـ يكف في خبلفة عمي  أبي بكر كعمر كعثماف 
كقعت كٌؿ ىذه الفتف في خبلفتو، كىذا ليس فيو تنيص مف الخميفة  شأفه في عدـ حيرة الناس، لما

، بؿ إٌف ىذا كاقع نحاكـ الخميني كغيره إليو عمى الراشد أمير المؤمنيف عمٌي بف أبي طالب 
 قكاعدىـ المبتدىعة.

، إٌف إساءة الخميني كسكء أدبو لـ تطؿ الصحابة فحسب، بؿ كطالت رسكؿ اهلل 
 .(ِ)لك ال تعيينو الخميفة مف بعده غير مبمغ رسالتو"فياؿ: "يعتبر الرسكؿ 

إٌف الخميني تجاكز كٌؿ الحدكد مف أجؿ تيرير عييدة اإلمامة المزعكمة، فزعـ أٌف الصحابة 
ـٌ أكجب عمى الرسكؿ  ال فيك غير مبمغ  انتيازيكف متربصكف باإلسبلـ، ث تعييف اإلماـ، كا 

ـٌ أكجب عمى اهلل  ا، ك  لمرسالة، ث ال فيك مضيع لمديف كالتكحيد كقكانيف اليرآف!!ذلؾ أيضن  ا 

نبٌيو، ييكؿ  كخبلصة األمر: فإٌف الخميني ييرر اإلمامة كمنصب إليي، أمر بو اهلل 
الخميني: "اإلمامة أمر مسٌمـ بو في اإلسبلـ، أمر بو اهللي نفسيو"

(ّ). 

 : والية اإلمام سبب قبول األعمال عند الخميني.المسألة الثالثة

خميني أٌف كالية األئمة شرط ليبكؿ األعماؿ، كىذا عنده مف ضركريات مذىب يرل ال
اإلمامية، فييكؿ: "إٌف كالية أىؿ البيت عمييـ السبلـ كمعرفتيـ شرط في قبكؿ األعماؿ، كمف األمكر 

 .(ْ)المسممة، بؿ تككف مف ضركريات مذىب التشيع الميٌدس"

 جعفر الصادؽ: "إذا عرفت فاعمؿ ما كييكؿ في تعمييو عمى ما نيسب إلى أبي عبد اهلل

                                 
 (.ُِّكشف األسرار )حاشية(: )ص  (ُ)
 (.ِّا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ُِْكشف األسرار: )ص  (ّ)
 (َّ(, أىل البيت يف فكر ا٣بميِب: )ص ّٓٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
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: "إٌف الميصكد مف المعرفة في ىذا الحديث ىك معرفة اإلماـ عميو الصبلة كالسبلـ .. (ُ)شئت"

 .(ِ)كمغزل كبلمو مف أٌف الكالية شرط في قبكؿ األفعاؿ"

النعـ كيعتيد الخميني أٌف العبادة بدكف كالية األئمة باطمة، فييكؿ: "كبالجممة التمسؾ بأكلياء 
الذيف اىتدكا إلى طريؽ العركج إلى المعارج، كأتمكا السير إلى اهلل مف لكاـز السير إلى اهلل كما أيشير 
إلى ذلؾ في األحاديث الكثيرة، كقد عيد في الكسائؿ بابنا في أٌف العبادة بدكف كالية األئمة كاالعتياد 

 .(ّ)بإمامتيـ باطمة"

كالية أفضؿ مف حسنات غيرىـ، فياؿ: "كليذا نستطيع كيرل الخميني أٌف سيئات المؤمنيف بال
أٍف نيكؿ بأٌف سيئات المؤمنيف أفضؿ مف حسنات اآلخريف التي ال تييبىؿ أبدنا، بؿ لعٌؿ الحسنات التي 
ال تحتكم عمى شرائط اليبكؿ مثؿ اإليماف كالكالية، تنطكم أكثر مف الظممات المكجكدة في سيئات 

 .(ْ)المؤمنيف"

الخميني عند ىذا الحٌد، بؿ زعـ أٌف كالية األئمة شرط في قبكؿ اإليماف، كلـ ييؼ تعصب 
فياؿ: "إٌف كالية أىؿ البيت عمييـ السبلـ شرط في قبكؿ األعماؿ عند اهلل سبحانو، بؿ ىك شرط في 

"  .(ٓ)قبكؿ اإليماف باهلل كبالنبي األكـر

ف ال يؤمف باإلمامة كىذا الكبلـ ييظًير حييية مكقؼ الخميني مف غير الشيعة، فكٌؿ م
كالكالية عند الخميني كافر ال ييبؿ إيمانو باهلل كبالرسكؿ، كىذا كحده كاؼو لمرٌد عمى دعاة التيريب 

 مع الشيعة في عصرنا الحاضر.

 : أدلة الخميني عمى اإلمامة.المسألة الرابعة

إلمامة إلثبات عييدة ا ليد أعيت النصكص الخميني، فمـ يجد لو مسعفنا في كتاب اهلل 
المزعكمة، فأخذ يصكؿ كيجكؿ في تأكيبلت باطنية فاسدة المعاني كالمباني، في محاكلةو منو 

                                 
 (,ّٕٗ/ُُ(, مرآة العقوؿ: )ُُٓ/ُ(, كسائل الشيعة: )ْْٔ/ِالكايف: ) (ُ)
 (.ّٖٗ: )ص األربعوف حديثنا (ِ)
 (.ُٕٔ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ّ)
 (.ّّٗاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
 (.ّٔٗا٤بصدر السابق: )ص  (ٓ)
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 إلثباتيا، كقد سبؽ نياش بعض تأكيبلتو الباطنية.

، فياؿ: "كقد كيعترؼ الخميني بكٌؿ صراحة بعدـ كجكد أثر ليضية اإلمامة في كتاب اهلل 
 .(ُ)مة في اليرآف لـ يكف بأٌم حاؿ في صالح الديف"أكضحنا مف قبؿ بأٌف التطرؽ إلى ذكر اإلما

كفي الحييية كيؼ يتجرأ الخميني كيحدد ما يككف في صالح الديف مف غيره، حتى ييكؿ 
مثؿ ىذا الكبلـ البعيد؟ كىؿ رٌب العالميف يخشى مف خميو، فيحجـ عف ذكر أصؿ مف أصكؿ الديف    

 في كتابو؟ –حسب زعـ الخميني  -

تي أعطاىا الخميني لئلمامة تيتضي أٍف يككف ليا شأف عظيـ في اليرآف، إٌف المرتبة ال
أٌنيا أصؿ مف أصكؿ الديف، كركف مف أركاف  عة مف آياتو، خاصة كأٌف اإلمامية تزعـكمساحة كاس

 اإليماف، كأٌنيا شرط ليبكؿ األعماؿ كالعبادات.

في آية كاحدة؟! كاإلجابة   فيؿ ييعيىؿ أٍف تككف اإلمامة بيذا الحجـ الميـ، كال يذكرىا اهلل
يعرفيا كٌؿ ذم عيؿ حسف كفطرة سميمة، فبل يمكف ذلؾ، كاليرآف لف يترؾ أمرنا ميمنا بدكف ذكرو كلك 

 بالعمكـ.

ليد تخبط الخميني كثيرنا في محاكلتو تبرير عدـ ًذكر اإلمامة في اليرآف، فأكجد أسبابنا 
أٌف ًذكر اإلمامة في اليرآف كاف سيؤدم إلى لذلؾ، أخرجتو مف مصيبة إلى مصيبة أعظـ، فاٌدعى 

ضرر بالديف، فييكؿ: "إٌف ًذكر اسـ عمي بف أبي طالب لـ يكف ليضر بمبدأ اإلمامة فحسب، بؿ 
ا"  .(ِ)ككاف يضٌر بالديف أيضن

كعمى ىذه الفرضية البعيدة، كيؼ يمكف أٍف ييع ضرر في الديف بتيرير ىذه اإلمامة في 
في اليرآف ما ال يككف إال بإماـ، كىك الجياد في سبيمو، كقد كاف  هلل اليرآف الكريـ؟! كقد فرض ا

ٱ  ٻ  ٻ  چ ذلؾ مكركه لبعض المسمميف، كما منع ذلؾ مف فرضيتو، قاؿ تعالى: 

ٹ  ٹ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ   ٻ   پ

 [.ُِٔالبيرة: ] چڤ  ڤ     ڤ  

                                 
 (.ُُٓكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُُّا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
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ـٍ )قكلو: ك جاء في تفسير ابف كثير: " كىك كذلؾ،  ،م: شديد عميكـ كمشيةأ (،كىىيكى كيٍرهه لىكي
ا شىٍيئنا كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيك )ثـ قاؿ تعالى: ، ا أف ييٍيتىؿى أك يجرحى مع مشية السفر كمجالدىة األعداءو إمٌ فإنٌ 

ـٍ  ٍيره لىكي عمى ببلدىـ، أم: ألٌف اليتاؿى يعيبو النصر كالظفر عمى األعداء، كاالستيبلء  (،كىىيكى خى
ـٍ كىعىسىى أىٍف تيًحبُّ . )ييـ، كأكالدىـكأمكاليـ، كذرىار  كىذا عاـ في األمكر كٌميا، قد  (:كا شىٍيئنا كىىيكى شىرٌّ لىكي
كمف ذلؾ الييعيكد عف اليتاؿ، قد يىٍعييبيو استيبلء  ،ئنا، كليس لو فيو خيرة كال مصمحةييًحٌب المرءي شي

ـي )تعالى: ثـ قاؿ ، العدك عمى الببلد كالحكـ أم: ىك أعمـ بعكاقب األمكر  (،كىأىٍنتيـٍ ال تىٍعمىميكفى  كىالم وي يىٍعمى
 .(ُ)"منكـ، كأخبىري بما فيو صبلحكـ في دنياكـ كأخراكـ؛ فاستجيبكا لو، كانيادكا ألمره، لعمكـ ترشدكف

الجياد عمى الناس، كىك يعمـ أٌنو كرهه ليـ؛ لما فيو مف مشية كشدة  قد فرض اهلل 
ضحية، كالجياد ال يككف عند اإلمامية إال بأحد أئمتيـ، فيؿ ييعيىؿ أٍف يفرض الفرع كيخشى مف كت

 فريضة األصؿ؟!

ىذا كقد أظير الخميني تناقضو في طرح تبريراتو في عدـ كجكد أثر لئلمامة في اليرآف، 
الكتاب ينبغي فجعؿ قضية اإلمامة مف المسائؿ التفصيمية التي ال حاجة لذكرىا، فياؿ: "كمثؿ ىذا 

أف ال يعمد إلى ذكر التفاصيؿ، بؿ عميو أٍف يذكر ما ىك ميـ، كأٍف يترؾ التفاصيؿ كالخصكصيات 
لمنبي، كأٍف يبسط معمكماتو التي ىي أكسع مف معمكمات عمي بف أبي طالب بالكٌؿ الذم ال يثير 

 .(ِ)الخبلفات بيف المسمميف"

ة؛ لذا لـ تيذكر في اليرآف، كلك كاف اليرآف ييفيىـ مف كبلـ الخميني أٌف اإلمامة ليست ميم
 كما ييكؿ الخميني ال ييتـ بذكر التفاصيؿ، فمماذا لـ يذكر أمر اإلمامة عمى سبيؿ اإلجماؿ؟!

إٌف تبريرات الخميني تيظًير مدل تخبطو كاضطرابو في إثبات اإلمامة، كعجزه عف إيجاد 
 أجكبة مينعة لعدـ ثبكتيا في اليرآف الكريـ.

كلة أخرل لمخميني، ييكؿ: "ليد أثبتنا في بداية ىذا الحديث بأٌف النبي أحجـ عف كفي محا
التطرؽ إلى اإلمامة في اليرآف؛ لخشيتو أٍف يصاب اليرآف مف بعده بالتحريؼ، أك أف تشتد الخبلفات 

 .(ّ)بيف المسمميف فيؤثر ذلؾ عمى اإلسبلـ"

                                 
 (.ّٕٓ/ُتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.َُّكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ُْٗا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)



361 

 

يكحى إليو اليرآف  : أٌف النبي إٌف ىذا الكبلـ فيو مف المغالطات الشيء الكثير، منيا
ىك  مف رٌب العزة، كال يٌد لو في محتكيات اليرآف، كالخميني عنده رأم آخر فيزعـ أٌف النبي 

الذم أحجـ عف ذكر اإلمامة في اليرآف، ثـٌ زعـ الخميني أٌف عدـ ذكر اإلمامة في اليرآف يحميو مف 
ـٍ يكف كفؽ الفكر الشيعي، فيـ يؤم ، كبذلؾ نكف بكقكع التحريؼ في كتاب اهلل التحريؼ، كىذا ل

 تككف تبريرات الخميني ال تصمح لبلستدالؿ.

إٌف ىذه المحاكالت الخمينية حممت في طٌياتيا ضبلالت بعيدة كمآرب أخرل، ىدؼ 
الخميني مف كرائيا إلى تحييؽ غايات اإلمامية اليديمة بأٌم كسيمة كانت، فبعد أٍف فشؿ في إثبات 

اليرآف، انتيؿ إلى إثباتيا عف طريؽ التأكيبلت الباطنية، فبدأ يمٌيد لنفسو، فياؿ:  شأف اإلمامة في

 .(ُ)"إٌف اهلل قد أشار إلى ىذا األصؿ في مكاضع متعددة مف اليرآف"

ظ أٌف الخميني قاؿ: )أشار(؛ ألٌنو يعمـ أٌف اإلمامة ال كجكد ليا في كتاب اهلل، كبذلؾ  ييبلحى
الفاسد آليات الكتاب الحكيـ، حتى تكافؽ ىكاه، كقد أجمؿ الخميني ىذه يبدأ الخميني رحمة التأكيؿ 

لكننا نؤكد بأٌف في اليرآف مئات مف اآليات كردت حكؿ اإلمامة كاألئمة، كلكف دكف الفكرة، فياؿ: "
ذكر صريح لذلؾ. فػ "أكلكا األمر" ك "أىؿ البيت" يتكرر كركدىا كثيرنا، كما كرد "أىؿ البيت" في آية 

ر، ك"الصادقيف" في آية )كككنكا مع الصادقيف(، ك"حبؿ اهلل" في آية )كاعتصمكا بحبؿ اهلل(، التطيي
ك"صراط اهلل" ك"الصراط المستييـ" ك"المؤمنيف" في آية )كليكـ اهلل(، ك"األمانة" في آية )إٌنا عرضنا 

 .(ِ)األمانة( .."

ىرىا إلى بواطن بعيدة, وقد سبق ِذكر جممة كبيرة من اآليات التي أّوليا الخميني عن ظا
 وأذكر عمى سبيل االختصار بعضيا:

 [:ِٕاألحزاب: ] چ﮾﮿  ﯀﯁   چييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

 .(ّ)"كرد في األحاديث الشريفة في تفسير األمانة في اآلية .. بكالية أمير المؤمنيف عميو السبلـ"

                                 
 (.ُِٗار: )ص كشف األسر  (ُ)
 (.ُُٓ: )ص ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.ِّٖاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)
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 [:ٖٓنساء: ال] چۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۆ چييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -
إلى  –أم اإلمامة  –"يفسر آخركف األمانة باإلمامة .. فيد أمر اهلل الرسكؿ )ص( برٌد األمانة 

 .(ُ)أىميا، كىك أمير المؤمنيف )ع(، كعميو أٍف يرٌدىا إلى مف يميو كىكذا"

: ] چۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -  [: َّالرـك

اقر .. ال إلو إال اهلل كمحمد رسكؿ اهلل كعمي أمير المؤمنيف كلي اهلل، "في بعض الركايات عف الب
لى ىنا التكحيد، كىذا الحديث الشريؼ شاىد عمى ميالتنا بأٌف الكالية مف شعب التكحيد"  .(ِ)كا 

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

 .(ّ)مييا، كماؿ الديف كتماـ النعمة""كانت الكالية العمكية أدامنا اهلل ع [:ّالمائدة: ]

"إٌف [: ٕالرعد: ] چڃ  ڃ  ڃ     ڄڄ     ڄ  ڄچ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

 .(ْ)مضمكف ما تيد ـ ىك أٌف لكٌؿ عصر إماـ مف آؿ محمد"

[: ُّْالبيرة: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

 .(ٓ)السبلـ" "الميصكد مف ىذه اآلية أئمة اليدل عمييـ

"إٌف الناس  [:ِْالصافات: ] چمب  ىب      خبحبچ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

 .(ٔ)سيسألكف في يـك الييامة عف كالية عمي بف أبي طالب"

 [:ٕٔالمائدة: ] چچچ  چچڇ ڇڇڇچييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

 .(ٕ)"ىذه اآلية نزلت في يـك الغدير حكؿ عمي بف أبي طالب"

                                 
 (.ُٖا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ّٔجنود العقل: )ص  (ِ)
 (.ٓٔشرح دعاء السحر: )ص  (ّ)
 (.ُٖٓكشف األسرار: )ص  (ْ)
 (.َُُ/ِاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ٓ)
 (.ُٔٗكشف األسرار: )ص  (ٔ)
 (.ُٔٗسابق: )ص ا٤بصدر ال (ٕ)
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 [:َُّآؿ عمراف: ] چڦڄڄڄڄڃچميني في قكلو تعالى: ييكؿ الخ -
 .(ُ)"الحبؿ الذم ينبغي أٍف يتمسؾ بو الناس، إٌنما ىك عمي بف أبي طالب"

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    چ ييكؿ الخميني في قكلو تعالى:  -

ىذه اآلية  "فسرت األحاديث الشريفة الصراط المستييـ المذككر في نياية[: ِِالممؾ: ] چۆئ  

 .(ِ)المباركة باإلماـ أمير المؤمنيف عميو السبلـ كاألئمة المعصكميف عمييـ السبلـ"

 الرّد عمى عقيدة اإلمامة والوالية:

ليد انفرد الشيعة اإلمامية بيضية اإلمامة عف جماىير المسمميف، كقد بٌيف ضبلؿ ىذه الفكرة 
في كتابو  سيـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كشذكذىا جممة كبيرة مف أىؿ العمـ كالفضؿ، كعمى رأ

النافع )منياج السنة النبكية(، كقد سىبىر أىميا كاختصر جممتيا د. ناصر اليفارم حفظو اهلل في 
كتابو الماتع )أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية(، كما ذكره فيو غنىن بإذف اهلل تعالى، 

 كمف ذلؾ عمى سبيؿ االختصار:

 ثني عشر بأسمائيـ، كما ذيكر رسكؿفي كتاب اهلل ذكرنا لؤلئمة اال ىؿ نجد أواًل:
 باسمو ككصفو؛ ألٌف اإلماـ عندىـ كالنبي، كمنكر اإلماـ كمنكر النبي أك أعظـ؟ اليدل 

ا في كتاب اهلل كما ذيكرت أركاف اإلسبلـ صريحة  كىؿ نجد إلمامة االثني عشر ذكرنا صريحن
هلل مف غير حاجة لمعرفة أصميا إلى تأكيؿ باطني أك كاضحة في مكاضع متفرقة مف كتاب ا

 ركايات مكضكعة، كاإلمامة عندىـ أعظـ أركاف اإلسبلـ؟!

فكيؼ ال تيذكر كال ييشار إلييا؟ أليس ىذا دليبلن عمى أٌف مزاعـ اإلمامية في ىذا الباب ال 
 أصؿ ليا؟ كحينئذ ال بٌد مف رفض ىذه المزاعـ لمناقضتيا لكتاب اهلل.

يؿ أمثالو يؿ كما ني لني  ا تتكفر اليمـ كالدكاعي عمى نيمو، فمك كاف لو أصؿه ىذا ممٌ  فٌ إ ثانًيا:
مف الكذب الذم ال أصؿ لو فكيؼ ال   نيؿ في فضائؿ عميسيما مع كثرة ما يي  مف حديثو، ال

أمر أمتو بتبميغ ما سمعكا منو، فبل يجكز عمييـ  النبي  ينيؿ الحؽ الذم قد بمغ لمناس؟! كألفٌ 
 .ماف ما أمرىـ اهلل بتبميغوكت

                                 
 (.ُٕٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ّٕٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)



364 

 

كمناقبو كلـ ينيمكا منيا   كلك كتـ الٌصحابة مسألة الٌنٌص عميو لكتمكا فضائؿ عمي
ـى أٌنو لك كاف شيء مف ذلؾ لنيؿ  .شيئنا، كىذا خبلؼ الكاقع، فىعيًم

 :  مات كجميكر  رسكؿ اهلل برىاف آخر ضركرم كىك أفٌ "ك ييكؿ ابف حـز
 فما منيـ أحد أشار إلى ،ـ الناس الديفعمٌ يي  ،يـ في النكاحيحاشا مف كاف من، الصحابة 

ال في  ،قط  ذلؾ عميٌ  ىعدٌ اكال  ،عميو نٌص  رسكؿ اهلل  بكممة يذكر فييا أفٌ   عميٌ 
كمف المحاؿ الممتنع الذم ال يمكف  ،لو أحد في ذلؾ الكقت كال بعده هعادٌ اكال  ،ذلؾ الكقت كال بعده

 مى طيٌ .. ع بذم اليمـ كالنيات كاألنسابمف عشريف ألؼ إنساف متنا اؽ أكثركال يجكز اتف ،البتة
 .(ُ)"إلييـ عمى عيد عاىده رسكؿ اهلل 

 رضات التي تتعمؽ بيا مصالح الناس كميـ، فإذا قيؿ فييا: إفٌ تاإلمامة مف المف فٌ إ ثالثًا:
 ييكؿ: إفٌ  أفٍ  ممحد لكا، أمكف حينئذ لكؿٌ ركا كبدٌ عمى أحد بعينو، كالصحابة غيٌ  نٌص  النبي 

نٌ  ،الصمكات الخمس كانت عشرنا عى ما الصحابة كتمكىا كجعمكىا خمسنا بأىكائيـ، كىكذا إذا ادٌ كا 
 ال ل ذلؾ إلى أفٍ كيتعدٌ  ،أمكف ذلؾ في جميع الفرائض عميو النبي  تغيير ما نٌص  عو مدٌ 

 .يحصؿ الثية بشيء مف أمكر الديف أصبلن 

،  كيكؿ مف يزعـ النص عمى العباس  ميٍّ قكؿ الركافض بالنص عمى ع فٌ إ رابًعا:
صحيح،   بصحيح، قيؿ: كال النص عمى عميٌ   قالكا: ليس النص عمى العباس فإفٍ 

بو نص صحيح  دٍ رً الكؿ لـ يى  ، ألفٌ  يبطؿ النص عمى عميٌ   كبإبطاليـ النص عمى العباس
إمامتو، حتى  ىعدٌ ف تي صريح، كىناؾ فرؽ شيعية كثيرة تنازع الركافض في النص عمى الكثير ممٌ 

 يزعـ بطبلف نص اآلخر. ينازعيا في إماميا الثاني عشر عشركف فرقة، كالكؿٌ 

ا رأينا أبا بكر حيث نص عمى عمر ما اختمؼ فيو اثناف، كال كقع في ذلؾ خفاء، أنٌ  خامًسا:
ككذلؾ حيث نص عمر عمى ستة أنفس مف قريش ظير ذلؾ عنيـ ظيكرنا ال يسع جحده، ال يمكف 

النفكس إلى نيؿ ما  ؽلخمؽ إلى امتثاؿ أمره أكثر، كتشك أفضؿ، كمبادرة ا كرسكؿ اهلل  رده،
ينص أبك بكر عمى كاحد كال ييع خبلؼ فيمف استخمفو، كال  ف أفٍ صدر عنو أعظـ، فمف المحاؿ البيٌ 

يكتمو، ككذلؾ عمر، بؿ معاكية حيث نص عمى يزيد، اشتير ذلؾ كنيؿ عنو اشتيارنا  أمكف أحد أفٍ 
، كما نيمو ىرنا متكاترنا ال نزاع فيو كال مراء، فكيؼ نيؿ نص معاكية، ككتـ نص رسكؿ اهلل ظا

                                 
 (.َٖ/ْالفصل يف ا٤بلل كاألىواء كالنحل: ) (ُ)
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 مسألة الكالية كأحاديثيا سر مف أسرارىـ؟! ، باعتراؼ الشيعة الذيف ييركف بأفٌ أحد

ييكـ المسممكف بالصبلة كالزكاة كالصكـ كالحج كالجياد كغيرىا  ر أفٍ تصك  كيؼ يي  سادًسا:
مصمحة ليـ في  و كىي بيعة عمي، كأمٌ ط عمميـ كم  حبً تي  كاحدةن  كيترككف فريضةن  ،إلسبلـمف فرائض ا

 مبايعة أبي بكر كترؾ مبايعة عمي؟

ا  ٌص عمى عميٌ لك كاف الن: سابًعا ٌتة يدخؿ مع الس أفٍ  يجز لعمٌي  لـٍ  ،صحيحن
ٌدخكؿ فيمف ، ككاف ييكؿ: أنا المنصكص عمٌي فبل حاجة لي إلى ال الذم نٌص عمييـ عمر

 يظٌف بعمٌي  ، كال يجكز أفٍ  بايع أبا بكر كعمر كعثمافيي  كلـ يجز لو أفٍ  ،نٌص عميو عمر
ٌص عميو خكؼ المكت، كىك األسد شجاعة، كقد عرض نفسو لممكت بيف أٌنو أمسؾ عف ذكر الن

لجأه كأ؟ مٌرات، ثـ يكـ الجمؿ، كصٌفيف، فما الذم جبنو بيف ىاتيف الحالتيف يدم رسكؿ اهلل 
 إلى التٌيية.

ا إليو أمر األمة بعد رسكؿ اهلل  ا عميو باإلمامة، كمفكضن ذا كاف منصكصن د ، فيد قمٌ كا 
فٍ  ؿ عنو بكؿٌ بطً أمرنا يجب عميو اليياـ بو، كمدافعة المي  أىمؿ ذلؾ كتركو مف غير سبب، فيد  كجو، كا 

و أخذ حيٍّ  فٍ ب عذره مً كجً يجرم سبب يي  أفٍ  خالؼ كحاشاه مف ذلؾ، كلك كاف مغمكبنا عميو فبل بدٌ 
 ما مع التفكيض إليو.سيٌ 

لـ يسمميا إلى غير أىميا،   كىك أضعؼ عندكـ مف عمي  كرأينا عثماف بف عفاف
حيث ارتدت قبائؿ العرب،   ع ما جعؿ إليو، كرأينا أبا بكركرضي بحكـ اهلل كقضائو، كلـ يضيٌ 

إلسبلـ، فياتميـ كنصره اهلل عمييـ.. كما كاف كمنعكا الزكاة لـ ييمؿ أمر األمة كلك أىممو النيدـ ا
ب ىؤالء الركافض إلى أمير سى نٍ فكيؼ يي  ،رآه مف يسكت عف حؽٍّ  في صحابة رسكؿ اهلل 

و، حتى ارتد الناس كميـ الرضى بالباطؿ، كالجبف كالخكؼ عف المطالبة بحيٍّ   المؤمنيف عميٌ 
كىك  -كما ييكلكف  -نيـ إال النزر اليسير م يبؽى  و كالدعكة إليو، كلـٍ بسبب تأخره عف إعبلف حيٌ 

 أسد اهلل كأسد رسكلو؟!

عف اليتاؿ، كلك كقع ذلؾ  نفسو، كجادؿ مف أجؿ بيعتو، فضبلن  و دعا إلىؿ أنٌ نيى بؿ لـ يي 
الشتير، كقد كقعت مناسبات ميمة، كأحداث خطيرة تكجب إظيار النص كحادثة السييفة، كحادثة 

ابؿ إنٌ  ،الشكرل، فمـ يفعؿ شيئنا مف ذلؾ  .(ُ)و دعا أصحابو إلى بيعتو كما تير الرافضة كلـ يٌدع نصن

                                 
 ( بتصرؼ.ّّّ-ِّّ/ِانظر أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ُ)
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 المطمب الثالث

 ما يترتب عمى اإليمان باإلمامة عند الخميني

إٌف االعتياد باإلمامة ترتب عميو أبعادنا أخرل عند الخميني، فزعـ نزكؿ الكحي عمى اإلماـ 
ا  –كقد سبؽ طرح ذلؾ في مكقفو مف النبكات، كزعـ  ـٌ أظير غمكًّا كبيرنا  –أيضن عصمة األئمة، ث

ـٌ نياشو مف قبؿي.  باألئمة تعٌدل فيو حدكد الشرع كالعيؿ، كسيتـ طرح ىذه األفكار كمناقشة ما لـ يت

 المسألة األولى: عصمة أئمة الشيعة عند الخميني.

كقبؿ الشركع في طرح أفكار الخميني في ىذه اليضية، ال بٌد مف التعريج عمى مفيـك 
 مة بيف السنة كالشيعة.العص

ڃ  چ  چ   چ ، كمنو قكلو تعالى حكايةن عف امرأة العزيز: (ُ)المنع العصمة في المغة:

، كقاؿ اليرطبي: "سميت (ِ)أم: امتنع، كما قاؿ ابف عباس [. ِّيكسؼ: ] چچ  چ

 .(ّ)العصمة عصمة؛ ألٌنيا تمنع مف ارتكاب المعصية"

حفظيـ مف النيائص كتخصيصيـ بالكماالت : "عصمة األنبياء والعصمة في االصطالح:
 .(ْ)"النفيسة كالنصرة كالثبات في األمكر كانزاؿ السكينة

عٌرفيا اإلماميكف: "لطؼه يفعمو اهلل بالمكمؼ بحيث يمتنع والعصمة عند الشيعة اإلمامية: 
 بإذف اهلل.. كىذا التعريؼ سيأتي بياف بطبلنو (ٓ)منو كقكع المعصية كترؾ الطاعة مع قدرتو عمييما"

                                 
٧بمد بن عبد الرزاؽ ا٢بسِب  (, تاج العركس من جواىر القاموس, أليب الفيض ٧بمد بنَّْ/ُِلساف العرب: ) (ُ)

(, ٨بتار الصحاح, حملمد بن أيب بكر بن عبد ََُ/ّّا٤بلقب ٗبرتضى الزبيدم, ٙبقيق ٦بموعة من العلماء, دار ا٥بداية. )
(, الزاىر يف معاين كلمات ْٕٔـ. )ص ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبّبكت,  –القادر الرازم, ٙبقيق ٧بمود خاطر, مكتبة لبناف 

بّبكت, الطبعة األكىل,  –د بن القاسم األنبارم, ٙبقيق د. حامت صاحل الضامن, مؤسسة الرسالة الناس, أليب بكر ٧بم
 (.َْٔ/ُـ. )ُِٗٗ -ىػ ُُِْ

 (.ُِّٕ/ٕ(, تفسّب ابن أيب حامت: )ٖٔ/ُٔتفسّب الطربم: ) (ِ)
 (.ُْٖ/ٗ: )تفسّب القرطيب (ّ)
 (.َِٓ/ُُفتح البارم: ) (ْ)
بّبكت, الطبعة  –بن ٧بمد النعماف ا٤بلقب با٤بفيد, ٙبقيق رضا ا٤بختارم, دار ا٤بفيد النكت االعتقادية, تأليف ٧بمد  (ٓ)

 (.ّٕـ. )ص ُّٗٗ -ىػ ُُْْالثانية, 
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، حتى زعمكىا ألئمة الشيعة، مسألة العصمة مف المسائؿ التي غمت فييا اإلماميةإٌف 
ا، فيد قرر العصمة لؤلئمة في  كأصبحت عندىـ صفة مبلزمة ألئمتيـ، كىذا ما سمكو الخميني أيضن

عمي بف  الكثير مف كتاباتو، كمف ذلؾ قكلو: "نحف نفتخر بأٌف أئمتنا ىـ األئمة المعصكمكف بدء مف
ا بمنيذ البشرية حضرة الميدم صاحب الزماف"  .(ُ)أبي طالب عميو السبلـ، كختمن

كقد أطمؽ الخميني كصؼ العصمة ألئمة الشيعة، كجعمو صفة مبلصية عند ذكرىـ، فكثيرنا 
 كغير ذلؾ. (ّ)ك )أىؿ بيت العصمة( (ِ)ما يستعمؿ في حٌييـ: )المعصكميف(

ضركريات مذىب الشيعة، فييكؿ: "ما ىك مرتبط  كيرل الخميني أٌف عصمة األئمة مف
 .(ْ)بأصكؿ الديف أك المذىب، كاإلمامة كالعصمة كالبداء كالرجعة .."

كالعصمة عند الخميني تجاكزت حٌدىا المعركؼ، كرفعيا إلى صفات ال تككف إال لئللو، 
ييكؿ: "ال يتصكر . ك (ٓ)فييكؿ عف أئمة الشيعة: "المعصكميف مف الخطأ كالنسياف كالزلؿ كالطغياف"

. كقاؿ في معرض حديثو عف ركحانية األئمة: "كال تكجد فييا الغفمة كالنـك (ٔ)فييـ السيك كالغفمة"

 .(ٕ)كالسير كالنسياف"

كيرل الخميني أٌف عصمة األئمة عصمة مطمية، كأٌف عصمتيـ أعمى مف عصمة بعض 
النبي  فؿ في معرض حديثو ع، فييك -حسب زعمو  –األنبياء الذيف لـ يخمكا مف تصرؼ الشيطاف 

مف ذنبو كما تأٌخر  ـكما تيدٌ  ،كنكر خالص ،اكمثؿ ىذا المكجكد الشريؼ طاىر مطمين : "األكـر 
                                 

 (.ُأىل البيت يف فكر ا٣بميِب: )ص  (ُ)
(, ِّٓ/ِ(, البيع: )َُٗ/ُ(, ٙبرير الوسيلة: )ِِٖ(, سر الصالة: )ص ُٓ - ِٔاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)

(, ٓ(, اإلماـ ا٤بهدم ٨بتارات من كلمات كسلوؾ ا٣بميِب: )ص ُِٔ/ُ(, ا٤بكاسب احملرمة: )ٗٓ/ِالطهارة: )
االجتهاد كالتقليد, لركح اهلل ا٣بميِب, نشر كٙبقيق مؤسسة تنظيم كنشر آثار ا٣بميِب, مطبعة مؤسسة العركج, الطبعة 

 (.ْ/ُىػ. )َُْٖاألكىل, 
(, مصباح ا٥بداية: ِّٓ/ُ(, ٙبرير الوسيلة: )ّٔ – ِٔة: )ص (, سر الصالُِٖ – َُٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ّ)

 (.ّٖ(, شرح دعاء السحر: )ص ُٓ)ص 
 (.ُِٗ/ّالطهارة: ) (ْ)
 (.ُِٓاألربعوف حديثنا: )ص  (ٓ)
 (.ُٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ٔ)
 (.ّْٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ٕ)
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كبيية  ،صالةككاجد لمياـ العصمة الكبرل باأل ،، كىك صاحب الفتح المطمؽفيك مغفكر لو
تمية الذم ىك ياـ الخاكىك صاحب م ،ا لتمؾ الذات الميدسةالمعصكميف كاجدكف لذاؾ المياـ تبعن 

كمتصمكف بفطرتو فيـ أصحاب  ،أكصياءه مشتيكف مف طينتو ، كحيث أفٌ طبلؽالكماؿ عمى اإل
لياء عمييـ ك نبياء كاألبعض المعصكميف مف األا كأمٌ  ،كليـ التبعية الكاممة ،العصمة المطمية بتبعو

 .(ُ)"شيطافكلـ يككنكا خاليف مف تصٌرؼ ال ،السبلـ فميسكا أصحاب العصمة المطمية

انظر إلى ىذا التعدم كالتجاكز الفاحش، فاألنبياء في نظر الخميني عصمتيـ ليست مطمية 
كىـ تحت تصٌرؼ الشيطاف، بخبلؼ أئمة الشيعة الذيف يرل الخميني أٌنيـ أصحاب العصمة 

 المطمية الكاممة!

 ،ف الكامؿاإليما غير العصمة ليستكيرل الخميني أٌف العصمة تككف باالكتساب، فييكؿ: "
، أك يرشدىـ إلى ما ينبغي فعموفيدييـ بأ )ع(جبرئيؿ  يأخذ أفٌ  مة األنبياء كاألكلياءعص ليس معنى

يرل  كرآه بعيف اليمب كما ،باهلل تعالى فإذا آمف اإلنساف ،بؿ العصمة كليدة اإليمافينبغي تركو .. 
 .(ِ)أٌم ذنب"يرتكب  غير الممكف أفٍ  إٌنو مف، فبصرهالشمس ب

ف األمر كما ييكؿ الخميني، فما المانع مف كجكد ىذه العصمة في غير أئمة فمك كا
 .-حسب تحميؿ الخميني  –الشيعة؟! فكٌؿ مف يجتيد كييٌكم إيمانو يمكف أٍف يككف معصكمنا 

إٌف اليكؿ بعصمة األئمة ىك مذىب اإلمامية قاطبة قديمنا كحديثنا، قاؿ شيخ طائفتيـ 
يـ معصكمكف كالمبلئكة صمكات اهلل عمييـ أنٌ  ء كالرسؿ كاألئمةعتيادنا في األنبيااالصدكؽ: "

أمرىـ، ، كال يعصكف اهلل ما اا كال كبيرن ، ال صغيرن ايذنبكف ذنبن  يـ ال، كأنٌ مطيركف مف كؿ دنس
 .(ّ)"مف أحكاليـ فيد جيميـ يءكمف نفي عنيـ العصمة في ش، كيفعمكف ما يؤمركف

االمامية رضي اهلل عنيـ  ـ أفٌ اعمؾ، فياؿ: "كقد نيؿ المجمسي إجماع اإلمامية عمى ذل
 ال ، فبل ييع منيـ ذنب أصبلن صغيرىا ككبيرىا اتفيكا عمى عصمة األئمة عمييـ السبلـ مف الذنكب

                                 
 (.ْٔ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ُ)
بّبكت, الطبعة الرابعة,  –هاد النفس, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, ترٝبة حسْب كوراين, الدار اإلسالمية ا١بهاد األكرب ج (ِ)

 (.ِٔـ. )ص ُُٗٗ –ىػ ُُُْ
 (.ٔٗاالعتقادات يف دين اإلمامية: )ص  (ّ)
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 .(ُ)"سياء مف اهلل سبحانولئل ، كالا كال لخطأ في التأكيؿا كال نسيانن عمدن 

مييـ مف الذنكب الصغيرة كييكؿ: "إٌف أصحابنا أجمعكا عمى عصمة األئمة صمكات اهلل ع
كالكبيرة، عمدنا كخطأ كنسياننا مف كقت كالدتيـ إلى أف يميكا اهلل عز كجؿ"

(ِ). 

ذا كاف ىذا تعريؼ العصمة، كأٌنيا مف المطؼ  كييرر ىذه العييدة أحد معاصرييـ فييكؿ: "كا 
عشر كلفاطمة كالرحمة اإلليية بحٌؽ النبي، فنفس ىذه العصمة ييكؿ بيا اإلمامية لؤلئمة االثني 

 .(ّ)الزىراء"

كعييدة العصمة ميررة في الحكزة العممية الشيعية، فيد جاء في أحد ميرراتيا في كتاب 
كالفكاحش ما  ا مف جميع الرذائؿيككف معصكمن  اإلماـ كالنبي يجب أفٍ  كنعتيد أفٌ )عيائد اإلمامية(: "

ا مف يككف معصكمن  ا يجب أفٍ كم ،اكسيكن  ا، عمدن ظير منيا كما بطف، مف سف الطفكلة إلى المكت
كالدليؿ  ،مكف عميو حاليـ في ذلؾ حاؿ النبياألئمة حفظة الشرع كاليكا ألفٌ ف؛ السيك كالخطأ كالنسيا

 .(ْ)"ببل فرؽ نعتيد بعصمة األئمة ىك نفسو ييتضينا أفٍ  ،د بعصمة األنبياءيتنع الذم اقتضانا أفٍ 

شيخيـ الصدكؽ: "كمف نفى عنيـ أٌف منكر عصمة األئمة كافر، ييكؿ  كترل اإلمامية
 .(ٓ)العصمة في شيء مف أحكاليـ فيد جيميـ، كمف جيميـ فيك كافر"

ا سالفنا عند اإلمامية، كقد نيؿ ذلؾ الميبلني  كما قرره الخميني في تيديس العصمة كاف نيجن
سياف )اإلمامي( فياؿ: "إٌننا نشترط في العصمة أٍف يككف المعصكـ منزىنا عف السيك كالخطأ كالن

ا"  .(ٔ)أيضن

إٌف االعتياد بعصمة األئمة دفع الخميني إلى اليكؿ بأٌف تعاليـ األئمة كتعاليـ       
تيد نع)عيائد اإلمامية(: " العممية كزةفة اإلمامية، فيد جاء في ميرر الح. كىذا ىك اعتياد كا(ٕ)اليرآف

                                 
 (.ُُِ/ِٕٓبار األنوار: ) (ُ)
 (.ُّٓ – َّٓ/ِٓا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ُْىػ. )ص ُُِْالين, مركز األٕباث العقائدية, الطبعة األكىل, العصمة, تأليف علي ا٢بسيِب ا٤بي (ّ)
 (.ٕٔقم. )ص  –قم, مطبعة ُّمن  –عقائد اإلمامية, تأليف ٧بمد رضا ا٤بظفر, تقدًن حامد حفِب داكد, نشر دار أنصارياف  (ْ)
 (.ٔٗاالعتقادات يف دين اإلمامية: )ص  (ٓ)
 (.ُِالعصمة: )ص  (ٔ)
 (.ُُّ)ص  ا٢بكومة اإلسالمية: (ٕ)
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معصيتو، ككلييـ كليو،  كمعصيتيـ ،أمرىـ أمر اهلل تعالى، كنيييـ نييو، كطاعتيـ طاعتو أفٌ 
 عمى الرسكؿ كالرادٌ  كالرادٌ  ،عمى الرسكؿ عمييـ كالرادٌ  ، كالرادٌ عمييـ ، كال يجكز الردكعدكىـ عدكه

األحكاـ الشرعية  كليذا نعتيد أفٌ ، كاالنيياد ألمرىـ كاألخذ بيكليـفيجب التسميـ ليـ  ،عمى اهلل تعالى
 ، كال تفرغ ذمة المكمؼ بالرجكع إلىأخذىا إال منيـ مائيـ كال يصح اإلليية ال تستيى إال مف نمير

 ،المفركضة إال مف طريييـ ل ما عميو مف التكاليؼو قد أدٌ ، كال يطمئف بينو كبيف اهلل إلى أنٌ غيرىـ
ج الزاخر بأمكاج الشبو عنيا غرؽ في ىذا البحر المائ يـ كسفينة نكح مف ركبيا نجا كمف تخمؼأنٌ 

 .(ُ)"نازعاتدعاءات كالمكاال ،كالضبلالت

مف العصمة متكئنا في إثبات الكثير مف الضبلالت كالخزعببلت التي ليد اتخذت اإلمامية 
 سٌكليا ليـ الشيطاف، كالتي زينكىا ألتباعيـ بثياب الكذب كالخداع.

 الرد عمى عقيدة عصمة األئمة:

 إٌف ضبلؿ ىذه العييدة المحدثة بٌينة جمٌية مف كجكه كثيرة، كمف ىذه الكجكه:

ال يكجد نٌص  لو واألدلة عمى خالفو:لوجو األول: القول بعصمة األئمة ال دليل وال أصل ا
كاحد صريح مف اليرآف الكريـ، كال مف السنة النبكية الصحيحة عمى اٌدعاء العصمة، ككٌؿ ما عند 

أك اإلمامييف إٌما تأكيبلت باطنية لبعض اآليات التي ال تٌدؿ مف قريب كال مف بعيد عمى بدعتيـ، 
 أحاديث نسبكىا إلى آؿ البيت كىـ منيا براء.

: كما أٌف ىذه الخرافة ال أصؿ ليا ييبنى عميو زعميـ، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ي عشرى أجيؿي الخمؽ كأضمُّيـ، ليس ليـ عيؿ كال نيؿ، يعتيدكف العصمةى في االثن الرافضة الذيف"

صمةى، لكرامة رآىا منو أك لحسًف ظفٍّ بو، فيؤالء كمُّيـ كييشًبيييـ مف يعتيد في شيًخو أك متبكًعو الع
 .(ِ)"مف الجياؿ الذيف ليس ليكليـ أصؿ ييٍبنىى عميو

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ بؿ األدلة تنيض ما ذىبكا إليو، كمف ذلؾ قكؿ اهلل جٌؿ شأنو: 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت    یىئ  ىئ  ی   ی  ی

                                 
 (.َٕعقائد اإلمامية: )ص  (ُ)
جامع ا٤بسائل, لشيخ اإلسالـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق ٧بمد عزيز مشس, إشراؼ بكر  (ِ)

 (.ٓٓ/ْىػ. )ُِِْبن عبد اهلل أبو زيد, دار عامل الفوائد, الطبعة األكىل, 
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 [.ٗٓالنساء: ] چىت  يت  جث  مث   متخت

فمف  ،عند التنازع إال إلى اهلل كالرسكؿ لـ يأمرنا بالردٌ : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
و ال ييكؿ عنده إال الحؽ ألنٌ  ؛ما تنازعكا فيو إليو ا غير الرسكؿ أكجب ردٌ ا معصكمن أثبت شخصن 

يستحؽ  توكمخالف ،ا ببل قيدو مطمين المعصكـ تجب طاعت ا فإفٌ كأيضن  ،كىذا خبلؼ اليرآف ،كالرسكؿ
 .(ُ)"ما أثبت ىذا في حؽ الرسكؿ خاصةكاليرآف إنٌ  ،الكعيد

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ كقاؿ اهلل تعالى: 

ۓ  چ كقاؿ تعالى:  [.ٗٔالنساء: ] چڈ   ژ  ژ   ڈڌ  ڎ  ڎ

 [.ِّالجف: ] چۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺    

أطاع  مفٍ  عمى أفٌ  اليرآف في غير مكضعو  دؿٌ : "اإلسبلـ ابف تيمية  ييكؿ شيخ
عصى الرسكؿ كاف  كمفٍ  ،كلـ يشترط في ذلؾ طاعة معصكـ آخر ،أىؿ السعادة الرسكؿ كاف مفٍ 

فٍ  ،أىؿ الكعيد مفٍ  ؽ اهلل بو بيف ىك الذم فرٌ  فالرسكؿ  ،و معصكـأنٌ  ظفٌ  و أطاع مفٍ قدر أنٌ  كا 
كاليدل  ،كالرشاد كبيف الغيٌ  ،كبيف الحؽ كالباطؿ ،كبيف األبرار كالفجار ،أىؿ الجنة كأىؿ النار

كمف  ،بعو فيك السعيدفمف اتٌ  ،كسعيد يـ اهلل بو عباده إلى شيكجعمو اليسيـ الذم قسٌ  ،كالضبلؿ
 كؿٌ  كليذا اتفؽ أىؿ العمـ أىؿ الكتاب كالسنة عمى أفٌ  ،كليست ىذه المرتبة لغيره ي،خالفو فيك الشي

ما  و يجب تصدييو في كؿٌ فإنٌ ، ؾ إال رسكؿ اهلل ترى قكلو كيي  ذ مفٍ ؤخى و يي ل الرسكؿ فإنٌ سك  شخص
 .(ِ)"ىكحى ىك إال كحي يي  و المعصكـ الذم ال ينطؽ عف اليكل إفٍ فإنٌ  ،أمر كطاعتو في كؿٌ  ،أخبر

: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كثبت في السنة النبكية المطيرة مف حديث أنس بف مالؾ 
""كيؿُّ بىنً  ط ائٍيفى اٍلت ك ابيٍكفى ٍيري اٍلخى ط اءه، كىخى ـى خى ي آدى

(ّ). 

ا مى لً  ؛الخطيئة إنساف مفٍ  و ال يخمكالحديث داؿ عمى أنٌ : "ييكؿ اإلماـ الصنعاني 

                                 
 (.ُُٔ/ٔمنهاج السنة النبوية: ) (ُ)
 (.ُُٕ – ُُٔ/ٔا٤بصدر السابق: ) (ِ)
(, كابن ماجو, كتاب ٗٓٔ/ْ: )ْٗباب , (, كالَبمذم, كتاب صفة القيامة كالرقائق كالورعّْْ/َِأخرجو أٞبد: ) (ّ)

 (.ُْٖ/ِ(, كصححو األلباين يف صحيح ابن ماجو: )َُِْ/ِالزىد, باب ذكر التوبة: )
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 .(ُ)"عميو ىذا النكع مف الضعؼ ؿى بً جي 

في عيائدىـ كثيرنا مع  ةاإلمامي تليد اتفيالوجو الثاني: أصول عقيدة عصمة األئمة: 
عيائد المشركيف كالييكد كالنصارل، كىذا لـ يكف كليد المصادفة، بؿ ىك محٌؿ تخطيط قديـ مف ًقبىؿ 
أعداء اإلسبلـ نجحكا في بعضو مف خبلؿ الركافض، فبل تكاد ترل عييدة لئلمامية إال ككجدت 

ند أصميا يعكد إلى المشركيف أك الييكد أك النصارل، كىذا ىك الحاؿ مع عييدة عصمة األئمة ع
ـٌ زادكا عمييا  ت اإلماميةالشيعة اإلمامية، فيد تتبع النصارل في ىذه العييدة بكٌؿ تفاصيميا، ث

ثني الحكارييف اال عكف عصمةالنصارل يدٌ  إفٌ : "كطٌكركىا، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ييف كىؤالء يسندكف أصؿ دينيـ إلى قكؿ الحكار ، ثني عشرعكف عصمة األئمة االكىؤالء يدٌ  ،عشر

فٌ  ،يـ معصكمكف في النيؿ عف المسيح كفي الفتيانٌ إكييكلكف  ،المعصكميف عندىـ ه فيد ما قالك  كا 
فٌ  ،يـ معصكمكف في النيؿ كالفتياكىؤالء ييكلكف عف أكلئؾ إنٌ ، السبلـقالو المسيح عميو الصبلة ك   كا 

 .(ِ)"ما قالكه فيد قالو الرسكؿ عميو الصبلة ك السبلـ

"كأصؿ ىذه الميالة كىك دعكل العصمة في المؤمنيف كما يشبو : كقاؿ شيخ اإلسبلـ 
، كابتدعيا في -ييصد الركافض  –ذلؾ، ىك مف أقكاؿ الغالية مف النصارل، كغالية ىذه األمة 

 .(ّ)الممتيف منافيكىا"

فاليكؿ بعصمة غير األنبياء لـ يتفؽ إال عند المبلحدة كالمنافييف، كقد أٌكد شيخ اإلسبلـ 
ا  –ؿ عمى ذلؾ فيا  ة،ال كما قاؿ اإلمامية كاإلسماعيميأما عصمة األئمة فمـ ييؿ بيا إ: "-أيضن
الذيف شيكخيـ الكبار أكفر مف الييكد  ،لـ يكافييـ عميو إال المبلحدة المنافيكف كناىيؾ بيكؿو 

ا يتجاكزكف عف جماعة المسمميف إلى الييكد كىذا دأب الرافضة دائمن  ،كالنصارل كالمشركيف
قـك  مفٍ  د أضؿٌ كجى فيؿ يي  ،كالمشركيف في األقكاؿ كالمكاالة كالمعاكنة كاليتاؿ كغير ذلؾكالنصارل 

                                 
. َُٔٗ -ىػ ُّٕٗمكتبة مصطفى البايب ا٢بليب, الطبعة الرابعة,  سبل السالـ, لإلماـ ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعاين, (ُ)
(ْ/َُٖ.) 
ا١بواب الصحيح ٤بن بٌدؿ دين ا٤بسيح, لشيخ اإلسالـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق: د.  (ِ)

ىػ. ُُْْض, الطبعة األكىل, الريا –علي حسن ناصر, د. عبد العزيز إبراىيم العسكر, د. ٞبداف ٧بمد, دار العاصمة 
(ِ/َْْ – َْٓ.) 
د. ٧بمد رشاد  ٙبقيق: ,العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين تقي الدين أيبجامع الرسائل, لشيخ اإلسالـ  (ّ)

 (.ِٗٓ/ُ. )ـََُِ -ىػ ُِِْ ,األكىل الطبعة ,الرياض – دار العطاء ,سامل
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 .(ُ)؟!"يعادكف السابييف األكليف مف المياجريف كاألنصار كيكالكف الكفار كالمنافييف

فيذه العييدة  الوجو الثالث: مخالفة اإلمامية لجماىير المسممين في اّدعاء عصمة األئمة:
 -أراد عصمة األئمة –: "فيذه بو الشيعة اإلمامية، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  مٌما انفردت

خاصة الرافضة اإلمامية التي لـ يشركيـ فييا أحد، ال الزيدية الشيعية، كال سائر طكائؼ المسمميف، 
 .(ِ)إال مف ىك شر منيـ كاإلسماعيمية"

ا  –كقاؿ شيخ اإلسبلـ  مف عصمة األئمة فيك في غاية  : "كما اختصت بو اإلمامية -أيضن
 .(ّ)الفساد كالبعد عف العيؿ كالديف"

ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  :الوجو الرابع: عصمة األئمة تعني مضاىاة النبي 
 كأكجب تصدييو في كؿٌ  ،ما يأمر بو في كؿٌ  أكجب طاعة أحد غير رسكؿ اهلل  فمفٍ : "

مف  فيد جعؿ فيو ،ر مف الديفخبً ما يأمر بو كيي  كأثبت عصمتو أك حفظو في كؿٌ  ،ر بوخبً ما يي 
سكاء جعؿ ذلؾ المضاىي  ،ة لو في خصائص الرسالة بحسب ذلؾاالمكافأة لرسكؿ اهلل كالمضاى

بعض الصحابة أك بعض اليرابة أك بعض األئمة كالمشايخ أك األمراء مف الممكؾ  لرسكؿ اهلل 

جئ  حئ     یىئ  ىئ  ی   ی  ی ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ  :كقد قاؿ اهلل في كتابو، كغيرىـ

 [.ٗٓالنساء: ] چىت  يت  جث  مث   متمئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت  خت
مف العمماء كاألمراء كمف  ،يككف مف أكلى األمر الذيف أمر اهلل بطاعتيـ فغاية المطاع بإذف اهلل أفٍ 

عتيـ مع طاعة رسكلو كما اهلل تعالى أمر بطا فإفٌ  ،متبكع يدخؿ في ذلؾ مف المشايخ كالممكؾ ككؿٌ 

 طاعتيـ فيما ف أفٌ فمـ ييؿ كأطيعكا أكلي األمر ليبيٌ  ،چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  :قاؿ
فمـ يكف تكرير لفظ الطاعة  ،إذ اندراج الرسكؿ في طاعة اهلل أمر معمكـ ،اكاف طاعة لمرسكؿ أيضن 

و قد يكىـ طاعة فإنٌ  ،ألمر منكـبخبلؼ ما لك قيؿ أطيعكا الرسكؿ كأطيعكا أكلى ا ،ا بالفرؽفيو مؤذنن 
 .(ْ)"منيما عمى حيالو كؿٌ 

                                 
 (.ِِِ/ّمنهاج السنة النبوية: ) (ُ)
 (.ِٕٗ/٤ِبصدر السابق: )ا (ِ)
 (.ِٖٗ/ِا٤بصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ِْٕ – ِّٕ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ْ)
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يا ، فإنٌ ة ليس ليا سند مف الشريعة كالعيؿكدعكل العصمة لؤلئمكييكؿ د. عمي السالكس: "
ا ال يصمكف إلى درجة األنبياء، األئمة جميعن  كال نيكؿ إفٌ  ،كؽ مستكل األنبياء عمييـ السبلـترفعيـ ف
نٌ ـ بوفيذا مسمٌ   جميع األئمة ليس فييـ مف يصؿ إلى منزلة الصديؽ كالفاركؽ  : إفٌ ؿما نيك ، كا 

  .(ُ)"نفسو  يباعتراؼ اإلماـ عم

ـٌ استدؿ السالكس بما قيٍمتي قاؿ: " ركل اإلماـ البخارم بسنده عف محمد بف الحنفية  ث
ٍيره بىٍعدى رىسيكًؿ الم ًو  :أًلىًبي  .(ِ)"ثيـ  عيمىري  :قىاؿى  ؟ثيـ  مىفٍ  :ٍمتي قي  ،أىبيك بىٍكرو  :قىاؿى ؟ أىمُّ الن اًس خى

ـٌ نيؿ كبلمنا دقيينا لشيخ اإلسبلـ،  مف نحك  يىذا عف عم لك كيير : "قاؿ ابف تيمية ث
  .(ّ)"اثمانيف طريين 

، مثاؿ ممي لؤلئمة يتنافى مع ىذه العصمةكالكاقع الع، كىك متكاتر عنوثـٌ عيب السالكس: "
فمك كاف . حارب مع قمة مف أنصاره ، كالحسيف نصارهىادف مع كثرة أ الحسف  أفٌ  :ذلؾ

 فمعؿٌ  ،يككف االثناف مصيبيف ، كال يمكف أفٍ ا، أم غير معصكـا، كاف اآلخر مخطئن أحدىما مصيبن 
 .(ْ)"كاهلل سبحانو ييدينا سكاء السبيؿو ما يكفى لدحض دعكل العصمة، في ىذا كمٌ 

كىذا ما  دعوى باطمة: اهلل  الوجو الخامس: دعوى أّن عصمة األئمة فيو لطٌف من
ا لزميـ أمكر، كالكاقع ييثبت عدـ كقكعيا، ييكؿ  جاء في تعريفات اإلمامية، كلك كاف كبلميـ صحيحن

اإلماـ  ، ألفٌ لئلماـ، لكجب نصب إماـ معصكـ لكؿ بمد كلك كجبت العصمةد. عمي السالكس: "
كىذا كما  ،ف في كؿ زماف كمكافالمعصكمي، كلكجب استمرار كجكد ىؤالء األئمة الكاحد ال يكفي

نٌ ا ليس في كجكد اإلماـ المعصكـفالمطؼ مف اهلل سبحانو إذن ، يسمـ الجميع لـ يحدث ما في ، كا 
نزاؿ اليرآف الكريـ كحفظو ليداية الناسإرساؿ النبي   .(ٓ)"، كا 

كالسؤاؿ الذم ييدـ ىذه حجة الشيعة في قضية المطؼ: أيف المصمحة كالمطؼ في غياب 

                                 
 (.َِّمع االثِب عشرية يف األصوؿ كالفركع: )ص  (ُ)
(ِ) ( :"  (.ٕ/ٓصحيح البخارم, كتاب أصحاب النيب, باب قوؿ النيب "لو كنت متخذنا خليالن
 (.ِِْ/٦ْبموع الفتاكل: ) (ّ)
 (.َِّة يف األصوؿ كالفركع: )ص مع االثِب عشري (ْ)
 (.َِٗا٤بصدر السابق: )ص  (ٓ)
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لشيعة المزعكـ؟! كلك كانت حجتيـ صحيحة لمـز أٍف يككف الخمفاء الراشدكف معصكميف؛ ميدم ا
 .كذلؾ أٌف المصمحة كالمطؼ الذم كاف في زمانيـ أكبر مٌما كاف في زمف عمي كاألئمة 

ـ عصمة األئمة دعكل لـ ييـ عمييا حجة إال ما تيدٌ : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ايف تيمية 
كمف المعمـك  ،ا في ذلؾ مف المصمحة كالمطؼمى لً  ؛أئمة معصكميف عالـ مفٍ اهلل لـ يخؿ ال أفٌ  مفٍ 

ا ىذا المنتظر الغائب المفيكد لـ يحصؿ بو شيء مف المصمحة كالمطؼ سكاء كاف ميتن  المتييف أفٌ 
ككذلؾ أجداده المتيدمكف لـ يحصؿ بيـ شيء  ،و اإلماميةا كما تظنٌ أك كاف حيًّ  ،كما ييكلو الجميكر

بالمدينة بعد  كما كاف النبي  ،كالمطؼ الحاصمة مف إماـ معصكـ ذم سمطافمف المصمحة 
كلـ يحصؿ  ،كيحصؿ بذلؾ سعادتيـ ،و كاف إماـ المؤمنيف الذم يجب عمييـ طاعتوفإنٌ  ،اليجرة
حاؿ  كمف المعمكـ بالضركرة أفٌ  ،زمف خبلفتو عى لو العصمة إال عمي أحد لو سمطاف تدٌ  بعده

كاف المؤمنكف فييا زمف الخمفاء الثبلثة أعظـ مف المطؼ كالمصمحة الذم المطؼ كالمصمحة التي 
 ،و معصكـعي اإلمامية فيو أنٌ فإذا لـ يكجد مف يدٌ  ،كاف في خبلفة عمي زمف اليتاؿ كالفتنة كاالفتراؽ

ككاف مصمحة المكمفيف كالمطؼ الذم حصؿ  ،كحصؿ لو سمطاف بمبايعة ذم الشككة إال عمي كحده
ما  ـ بالضركرة أفٌ مً عي  ،منو في زمف الخمفاء الثبلثة دنياىـ في ذلؾ الزماف أقؿٌ ليـ في دينيـ ك 

 .(ُ)"اعكنو مف المطؼ كالمصمحة الحاصمة باألئمة المعصكميف باطؿ قطعن يدٌ 

فيد  الوجو السادس: غاية الشيعة من اّدعاء عصمة األئمة تثبيت عقائدىم الباطمة:
بيت كأرغمكا أتباعيـ عمى األخذ بيا، بحجة العصمة، كقد عيائد فاسدة ألئمة آؿ ال ت اإلماميةنسب

فضح سٌرىـ د. مكسى المكسكم )اإلمامي( الذم اتضحت لو معالـ الطريؽ في آخر حياتو، فييكؿ: 
تثبيت تمؾ  إلى األئمة كما قمنا في فصكؿ سابية كاف الغرض منيا تٍ بى سً العصمة التي ني  إفٌ "

كي ييسىٌد باب النياش في  ،ت إلى اإلماـبى سً كالتي ني  ،يؿ كالمنطؽالركايات الكاذبة التي تتنافى مع الع
يا صدرت مف معصـك ال يخطل، ألنٌ  ؛كيرغـ الناس عمى قبكليا ،محتكاىا عمى العيبلء كاألذكياء

 .(ِ)"اإلماـ ال مدح فيو ما ىي تنييص مف حؽٌ العصمة في حييية حاليا إنٌ  كلكفٌ 

كمف اٌدعى  ثبوت العصمة لغير األنبياء:الوجو السابع: أجمع المسممون عمى عدم 
 العصمة لغيرىـ فيك كافر خارج عف ممة اإلسبلـ.

                                 
 (.ِِٓ/ّمنهاج السنة النبوية: ) (ُ)
 (.ِٖ – ُٖالشيعة كالتصحيح: )ص  (ِ)
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جميع  سمؼ المسمميف كأئمة الديف مفٍ  أجمع جميعي : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
بؿ  ،ال مف الذنكب كال مف الخطايا ،أحد معصـك كال محفكظ و ليس بعد رسكؿ اهلل الطكائؼ أنٌ 

ذا أخطأ تبيٌ  ،إذا أذنب استغفر كتاب مف الناس مفٍ  ا ألحد كليس ىذا كاجبن  ،فرجع إليو ف لو الحؽٌ كا 
 يكقد خف ،يمكت أفضؿ الناس بعد األنبياء كلو ذنب يغفره اهلل بؿ يجكز أفٍ  ،بعد رسكؿ اهلل 

ؾ و ما مف الناس أحد إال يؤخذ مف قكلو كيتر كليذا اتفيكا عمى أنٌ  ،عميو مف دقيؽ العمـ ما لـ يعرفو
 .(ُ)"إال رسكؿ اهلل 

: "لكف غبلة الشيعة نيضكا أركاف اإلسبلـ مف أساسو كييكؿ الشيخ محمد رشيد رضا 
بدعاية عصمة األئمة، كتأكيؿ نصكص الكتاب كالسنة، فكاف ىذا أصؿ كؿ ابتداع مخرج مف الممة، 

 .(ِ)عبلنيةن"إذ انتيى بأىمو إلى اٌدعاء الكحي كاٌدعاء األلكىية، فخرجكا مف الممة سرًّا ف

 المسألة الثانية: الغمو في األئمة.

سبؽ ًذكر جممة مف غمٌك الخميني في أئمة الشيعة، حتى نسب ليـ صفات ال تككف إال 
لمخالؽ جٌؿ جبللو، كأعطاىـ خصائص األلكىية كالربكبية، كمف الميـ في ىذا المبحث طرح بعض 

 رافينا لمخميني في جميع كتاباتو.الذم كاف م –عمى سبيؿ االختصار  –ىذا الغمٌك اليبيح 

 األئمة ُيوَحى إلييم. -ٔ
: "أىؿ بيت العصمة كالطيارة، كميابط الكحي الشيعة أئمةفي كصفو ييكؿ الخميني 

 .(ّ)كالمبلئكة"

ٌف أقكاليـ  كيصرح أكثر فييكؿ: "أىؿ بيت العصمة عمييـ السبلـ الذيف ىـ معادف الكحي، كا 
 .(ْ)محمدم"كعمكميـ مف الكحي اإلليي كالكشؼ ال

 فييكؿ عنيـ: "األسباب المتصمة بيفكقد جعميـ الخميني األسباب بيف السماء كاألرض 
 .(ٓ)كأراضي الخميية" ةاء اإللييمس

                                 
 (.ِٔٔ/ُجامع الرسائل: ) (ُ)
 (.ّّٔ/ُُتفسّب ا٤بنار: ) (ِ)
 (.ْٔشرح دعاء السحر: )ص  (ّ)
 (.َِٕ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ْ)
 (.ْاء السحر: )ص شرح دع (ٓ)
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 .الرّد عمى اإلمام ردّّ عمى اهلل  -ٕ

ييكؿ الخميني: "في ىذه الركاية عيد  المجتيد حاكمنا، كعيد  الرٌد عميو ردًّا عمى اإلماـ، كالرٌد 
 .(ُ)ماـ رٌد عمى اهلل، كالرٌد عمى اهلل ييع في حٌد الشرؾ باهلل"عمى اإل

 اإلمام حجة اهلل ال ُيسَمح بالتخمف عن تعاليمو, وتعاليمو كالقرآن. -ٖ

ييكؿ الخميني: "حجة اهلل تعني أٌف اإلماـ مرجع لمناس في جميع األمكر، كاهلل قد عٌينو 
كيسعدىـ .. فحجة اهلل ىك الذم عٌينو اهلل  كأناط بو كٌؿ تصرؼ كتٌدبر مف شأنو أٍف ينفع الناس

لميياـ بأمكر المسمميف، فتككف أفعالو كأقكالو حجة عمى المسمميف يجب انفاذىا، كال يسمح بالتخمؼ 
 .(ِ)عنيا"

كييكؿ الخميني: "إٌف أكامر األئمة تختمؼ في حياتيـ نافذة المفعكؿ، ككاجبة االتباع حتى 
 .(ّ)بعد كفاتيـ"

ٌنما ىي تعاليـ كييكؿ الخميني:  ا، كا  "إف تعاليـ األئمة كتعاليـ اليرآف ال تخص جيبلن خاصي
 .(ْ)لمجميع في كٌؿ عصر كمصر إلى يكـ الييامة يجب تنفيذىا كاتباعيا"

 في مقامو. األئمة شركاء النبي  -ٗ

ييكؿ الخميني: "يستفاد مف األحاديث الشريفة أٌنيـ صمكات اهلل عمييـ يشارككف الرسكؿ 
 .(ٓ)مياـ الركحانية"األكـر في 

كييكؿ: "كىـ عمييـ السبلـ مف جية الكالية متحٌدكف، أكلنا محمد، أكسطنا محمد، آخرنا 
 .(ٔ)محمد، كمٌنا نكر كاحد"

                                 
 (.َِٕكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ٖٕا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.َٗا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ُُّا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
 (.ٕأىل البيت يف فكر ا٣بميِب: )ص  (ٓ)
 (.ِٓشرح دعاء السحر: )ص  (ٔ)
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 .اإلمام ىو التجمي هلل   -٘

ييكؿ الخميني: "إذا أينًشد قصيدة في مدح أمير المؤمنيف عمي )ع( فيك يريد أٍف ييكؿ أٌنو 
 .(ُ)اإلماـ عميو السبلـ ىك التجمي العظيـ هلل"يدرؾ أٌنيا هلل؛ ألٌف 

 ربة الحسين تخرق الحجب.ت  -ٙ

ييكؿ الخميني: "كقد ييعٌبر عف ىذه الحجب الكثيرة باعتبار الكميات بالحجب السبعة، كما 
كرد في األحاديث الشريفة في باب السجدة، أٌف السجدة عمى تربة أبي عبد اهلل عميو السبلـ يخرؽ 

 .(ِ)الحجب السبعة"

 اّدعاء النبوة لألئمة.  -ٚ

 .(ّ)ييكؿ الخميني في األئمة: "الظاىر فييـ الكالية كالباطف فييـ النبكة كالرسالة"

 عبادة األئمة يعجز عنيا الجميع.  -ٛ

ييكؿ الخميني: "كمف المعمكـ أٌف الجميع عاجزكف عف عبادة مكالنا أمير المؤمنيف عميو 
 .(ْ)صكميف عمييـ السبلـ"السبلـ، كأٌف الناس عاجزكف عف عبادة المع

 َخْمُق األئمة يحّير العقول.  -ٜ

األحاديث المأثكرة في طينة أبدانيـ، كخمؽ أركاحيـ كنفكسيـ، كفيما  فٌ ييكؿ الخميني: "إ
ا ال ا ىك أعظـ ممٌ منحكا مف االسـ األعظـ، كالعمكـ الغيبية اإلليية مف عمكـ األنبياء كالمبلئكة، كممٌ 

األخبار المنيكلة في فضائميـ في مختمؼ األبكاب مف الكتب المعتبرة يخطر عمى باؿ أحد، كىكذا 
كخاصة كتاب أصكؿ الكافي، إٌف مثؿ ىذه األخبار كثيرة بيدر تبعث عمى تحير العيكؿ، كلـ ييؼ 

 .(ٓ)"أحد عمى حيائييـ كأسرارىـ عمييـ الصمكات إال أنفسيـ

                                 
 (.ُّتفسّب آية البسملة: )ص  (ُ)
 (.ُِٕجنود العقل: )ص  (ِ)
 (.ْدعاء السحر: )ص شرح  (ّ)
 (.َّْاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
 (.َّٖا٤بصدر السابق: )ص  (ٓ)
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 فاطمة كائن إليي عمى ىيئة امرأة. -ٓٔ

كانت  ،امرأة ممككتية ،كانت امرأة ركحانية ،امرأة عادية الزىراء لـ تكفييكؿ الخميني: "
لـ  ،حييية اإلنساف الكامؿ ،امرأة حيييية كاممة ،نسخة إنسانية متكاممة ،ا بتماـ معنى الكممةإنسانن 

بؿ كائف إليي جبركتي  ،كتي تجمى في الكجكد بصكرة إنسافبؿ ىي كائف ممك ،تكف امرأة عادية
 .(ُ)"ةظير عمى ىيئة امرأ

محٌمو  فيىذا كقد سبؽ الرٌد عمى ىذا الغمٌك كالتطرؼ في أبكاب البحث المختمفة، كؿٌّ 
 المناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 ـ.ُٕٗٗ/ٓ/ُٔ( من كلمتو ٗبناسبة يـو ا٤برأة ٖمكانة ا٤برأة يف فكر ا٣بميِب: )ص  (ُ)
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 المبحث الثاني

 عقيدة الخميني في التقّيــة
 

 

 وفيو ثالثة مطالب:

 .ومشروعيتيا المطمب األول: مفيوم التقية 

 ة والتقّية الشيعية.بين التقّية الشرعي مقارنةالمطمب الثاني:  

 من التقية.المطمب الثالث: موقفو  
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 المطمب األول

 ومشروعيتــيا ةــــــــــيَّ قِ ـوم التَ ــــــــــمفي

في  ال شٌؾ أٌف التىًيي ة بمعناىا الثابت في الشرعية اإلسبلمية مشركعة، قد شرعيا اهلل 
 رخصةن في حاالت مخصكصة، كضركرات معدكدة.

ؼو نييض، جاءت اإلمامية لتصرؼ ىذه الرخصة الجائزة إلى أكىاـو عظيمة، كعمى طر 
فجعمكىا مف أصكؿ الديف كاإليماف، كقمبكا معناىا المراد إلى معافو محٌرمة، فأدخمكا في التييًة الكذبى 

 كالنفاؽ كالرياء.

 المسألة األولى: مفيوم الَتِقيّْة بين السنة والشيعة.

، جاء في )لساف العرب(: "اتيٌيت الشيء كتييتو كأت ييو كأٍتييو تيينى (ُ)ذرالح الَتِقيَّة في المغة:

 .(ّ): "التيية: التسٌتر ألجؿ الحذر". كجاء في )فتح البارم( البف حجر (ِ)كًتياء: حذرتو"

ەئ وئ  وئ  ۇئ   چ ، قاؿ الطبرم في قكلو تعالى: (ْ)تأتي التىًيي ة بمعنى: الخشية كالخكؼ

كجاء مثؿ  .(ٓ)"تخافكا منيـ مخافةن  فاألغمب مف معاني ىذا الكبلـ: إال أفٍ " [:ِٖؿ عمراف: ]آ چۇئ

 .(ٔ)ىذه المعنى في عند غير كاحد مف أئمة المغة كالتفسير

، كمف مجممةقد جاء عند أىؿ السنة بعض التعريفات لمتىًيٌية بصكرة  والَتِقيَّة في االصطالح:
 ىذه التعريفات:

التياء مكركه ييع  ؛ييكؿ العبد خبلؼ ما يعتيده أفٍ  :لتييةا: "تعريؼ اإلماـ ابف الييـ 

                                 
كتبة مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار, للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبٍب ا٤بالكي, ا٤ب (ُ)

 (.ُِْ/ُالقاىرة. ) –تونس, دار الَباث  –العتيقة 
 (.َُْ/ُٓلساف العرب: ) (ِ)
 (.ّٗ/ُفتح البارم: ) (ّ)
 (.َُِٓ/ِا٤بعجم الوسيط: ) (ْ)
 (.ُّٔ/ٔتفسّب الطربم: ) (ٓ)
فسّب (, تْٕ/ّ(, الكشف كالبياف: )ّّٔ/ُ(, تفسّب ا٣بازف: )ُٖٗ/ّ(, التفسّب ا٤بنّب: )ِٓ/ِتفسّب البغوم: ) (ٔ)

 (.ٕٔا١باللْب: )ص 
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 .(ُ)"بو لك لـ يتكمـ بالتيية

 .(ِ)تعريؼ ابف حجر: "التيية: الحذر مف إظيار ما في الٌنفس مف معتيد كغيره لمغير"

فٍ  ،ييي نفسو مف العيكبة بما يظيره أفٍ  :التييةتعريؼ السرخسي: " كاف يضمر  كا 
 .(ّ)"خبلفو

عريفات عمى أىمٌيتيا كدٌقتيا تحتاج إلى تيييد، يىظير مف خبللو حييية التيٌية إٌف ىذه الت
ًمٌنيا في التعريؼ، كسيأتي  الشرعية، كأىؿ السنة ليـ ضكابط دقيية في ذلؾ، إال أٌف بعضيـ لـ ييضى

 ذكرىا بإذف اهلل، كلكف يحسف ىنا أٍف نخمص إلى تعريؼ شامؿ.

ياء المؤمف عند الخكؼ مف أذل الكفار، كالتييف مف رخصة في اتٌ  الشرعّية ىي: الَتِقيَّة
كقكع الضرر، في حالة اإلكراه المحيؽ، في كتماف الحٌؽ أك في إظيار مكافيتيـ في معتيدىـ، مع 

 سبلمة الباطف كالنٌية، في حاؿ عدـ التمكف مف اليجرة، كتزكؿ ىذه الرخصة بزكاؿ حالة اإلكراه.

كترؾ ، كمكاتمة المخالفيف ،كستر االعتياد فيو ،تماف الحؽك" الَتِقيَّة عند الشيعة اإلمامية:
 .(ْ)"الدنيا ا في الديف أكمظاىرتيـ بما يعيب ضررن 

، تعريؼ (ٓ)ىذا التعريؼ الذم يعتمده معظـ عمماء الشيعة اإلمامية، كيتناقمكه في مؤلفاتيـ

د في قضية التيٌية أخرجتيا ظاىره فيو الرحمة، كباطنة مف ًقبىمو العذاب؛ كذلؾ أٌف اإلمامييف ليـ قكاع
                                 

يوسف أٞبد , الشهّب بابن قٌيم ا١بوزية, ٙبقيق مد بن أيب بكر أيوب الزرعي٧ب عبد اهلل أيبأحكاـ أىل الذمة, لإلماـ  (ُ)
. ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ, الطبعة األكىل, بّبكت -دار ابن حـز  الدماـ, - للنشر مرماد, شاكر توفيق العاركرمك  البكرم

(ِ/َُّٖ.) 
 (.ُّْ/ُِالبارم: )فتح  (ِ)
 –ا٤ببسوط, لإلماـ مشس الدين أيب بكر ٧بمد بن أيب سهل السرخسي, ٙبقيق خليل ٧بي الدًن ا٤بيس, دار الفكر  (ّ)

 (.ِٖ/ِْـ. )َََِ -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل, 
الناشر: ا٤بؤٛبر ركاىي, تصحيح اعتقادات اإلمامية, تأليف ٧بمد بن ٧بمد بن النعماف ا٤بعركؼ با٤بفيد, ٙبقيق حسْب د (ْ)

 (.ُّٕـ. )ص ُّٗٗ -ىػ ُُْْ, الطبعة األكىل, العا٤بي أللفية الشيخ ا٤بفيد
(. ِٗبّبكت. )ص  –مفهـو التقية يف الفكر اإلسالمي, تأليف ىاشم ا٤بوسوم, مؤسسة الغدير للدراسات كالنشر  (ٓ)

بّبكت,  –يلة عبد ا٤بنعم داكد, دار ا٤بؤرخ العريب كنشأة الشيعة اإلمامية )رسالة ماجستّب من جامعة بغداد(, تأليف نب
بّبكت, الطبعة  –(. كىوية التشٌيع, تأليف د. أٞبد الوائلي, دار الصفوة ِٖٗـ. )ص ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالطبعة األكىل, 

 (.ُٖٖـ. )ص ُْٗٗ -ىػ ُُْْالثالثة, 
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 عف جكىرىا اإلسبلمي الصحيح، عمى ما سيأتي بيانو بإذف اهلل.

عتياد خشية الضرر مف ة بأنيا الكتماف لبلفالمفيد يعرؼ التييٌ ييكؿ د. ناصر اليفارم: "
أم ىي إظيار مذىب  - لغالب في إطبلؽ ىذا المفظ عندىـكىـ أىؿ السنة كما ىك ا - المخالفيف
، مف ىنا يرل ، ككتماف مذىب الرافضة الذم يركنو ىك الحؽٌ - الذم يركنو باطبلن  -ة أىؿ السن

ما  المنافييف يعتيدكف أفٌ  أصحاب ىذه العييدة ىـ شر مف المنافييف؛ ألفٌ  بعض أىؿ السنة: أفٌ 
، ما يبطنكف ىك الحؽٌ  ا ىؤالء فيركف أفٌ يبطنكف مف كفر ىك باطؿ، كيتظاىركف باإلسبلـ خكفنا، كأمٌ 

 .(ُ)"طرييتيـ ىي منيج الرسؿ كاألئمة أفٌ ك 

كقد جاء عند اإلمامية تعريفات كثير لمتيٌية، ال تخمك مف التعميـ الباطؿ، كمف ىذه 
 التعريفات:

تيية: مجاممة الناس بما يعرفكف، كترؾ ما ييكؿ العاممي المعركؼ بالشييد األكؿ: "ال
 .(ِ)"مف غكائميـ ا، حذرن ينكركف

التحفظ عف ضرر الغير بمكافيتو في قكؿ أك فعؿ  التيية:: "كييكؿ مرتضى األنصارم
 .(ّ)"لمحؽٌ  مخالؼ

كىذه التعريفات اإلمامية لـ يظيركا خبلليا حييية مكقفيـ مف التيية، كىذا ما أقٌر بو عمماء  
ىذه التعريفات بعضيا أكسع مف  فٌ أال يخفى الشيعة، ييكؿ ناصر مكاـر الشيرازم )اإلمامي(: "

ا ، اعتمادن غيارىاأفرادىا مانع عف أـ يككنكا بصدد تعريؼ جامع لشتات يـ لظاىر أنٌ ال بعض، كلكف
األخر بنيص التعريؼ مف ناحية جمعو أك كلذا لـ يعترض كاحد منيـ عمى  ،عمى كضكح معناىا

 .(ْ)"طرده

 كفي المطمب التالي ستظير حييية التيٌية عند اإلمامية، مف كتاباتيـ كمؤلفاتيـ.
                                 

 (ّْٓ/ِأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ُ)
ائد يف الفقو كاألصوؿ كالعربية, تأليف أبو عبد اهلل ٧بمد بن مكي العاملي ا٤بعركؼ بالشهيد األكؿ, ٙبقيق القواعد كالفو  (ِ)

 (.ُٓٓ/ِقم. ) –د. عبد ا٥بادم ا٢بكيم, مكتبة ا٤بفيد 
 (.ّٕىػ. )ص ُُِْقم, الطبعة األكىل,  –التقية, تأليف مرتضى األنصارم, ٙبقيق فارس ا٢بسوف, مطبعة مهر  (ّ)
ىػ. ُُُْواعد الفقهية, تأليف ناصر مكاـر الشّبازم, نشر كطبع مدرسة اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب, الطبعة الثالثة, الق (ْ)
(ُ/ّٖٕ.) 
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 ية: مشروعية الَتِقيَّة.المسألة الثان

التيٌية ليا أصؿ مشركع في اليرآف الكريـ، كقد جاء ذكرىا في آية النيي عف مكاالة الكٌفار، 
 فأجازىا اإلسبلـ في حاالت مخصكصة، في ظركؼ مخصكصة.

 ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچقاؿ اهلل تعالى: 

 [.ِٖآؿ عمراف: ] چىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى

. قرأىا الجميكر: )تيياة(، چۇئ ۇئ وئ وئ   ەئچاىد مف اآلية قكلو جٌؿ شأنو: كالش
 كقرأىا البعض )تىًيي ة(.

، چۇئ ۇئ وئ وئ   ەئچ في قراءة قكلو: ةي أى رى قد اختمفت اليى : "قاؿ اإلماـ الطبرم 
مة كتؤىدىة ) مثؿ: (،فيعىمة) (، عمى تيديرأىٍف تىت ييكا ًمٍنييـٍ تييىاةن ًإال ) األمصار: ةً أى رى فيرأ ذلؾ عامة قى  تيخى

ـٍ تىًيي ةن ًإال أى ) قرأ ذلؾ آخركف:، ك اتييت ، مف(كتيكأة كاليراءة التي  (،فعيمة) (، عمى مثاؿٍف تىت ييكا ًمٍنيي
و اليراءةي لثبكت حجة ذلؾ بأنٌ  (؛إال أف تتيكا منيـ تيياة) ىي اليراءةي عندنا، قراءةي مف قرأىا:
 .(ُ)"نع منو الخطأالصحيحة، بالنيؿ المستفيض الذم يمت

: "قرأ يعيكب )تىًيي ة( بفتح الياء ككسر الياؼ كتشديد الياء كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم 
 .(ِ)مفتكحة بعدىا .. كقرأ الباقكف بضـ التاء كألؼ بعد الياؼ في المفظ"

ا: "ابف أبي عبمة، كالمفضؿ، كعبيد بف نعيـ عف أبكر بكر بف  كمٌمف قرأىا )تىًيي ة( أيضن
، كعمرك بف ميسرة عف الكسائي، كابف صبيح، كابف ًمٍيسـ، كبصرم عف أبي عمرك، عاصـ

ؽ  تييىاتو(" كالزعفراني، كالباقكف )تييىاة( كىك االختيار ليكلو: )حى
(ّ). 

كاليصد مف ذكر ما سبؽ، إثبات مشركعية )التىًيٌية( في اليرآف الكريـ، كلكف ىذه المشركعية 
 حات أىؿ التفسير ليذه اآلية العظيمة، كمف ذلؾ:ليا ضكابطيا، كقد تكاثرت تكضي
                                 

 (.ُّٕ/ٔتفسّب الطربم: ) (ُ)
 (.ِّٗ/ِالنشر يف القراءات العشر: ) (ِ)
جبارة مب ٧بمد بن عقيل بن سواده  الكامل يف القراءات العشر كاألربعوف الزائدة عليها, أليب القاسم يوسف بن علي بن (ّ)

ـ. ََِٕ -ىػ ُِْٖا٥بذيل اليشكرم ا٤بغريب, ٙبقيق ٝباؿ بن السيد بن رفاعي الشايب, مؤسسة ٠با, الطبعة األكىل, 
 (.ُْٓ)ص 



385 

 

 -الكفار – األكقات مف شرىـ مف خاؼ في بعض البمداف أك: "قاؿ اإلماـ ابف كثير 
 .(ُ)"يتيييـ بظاىره ال بباطنو كنيتو فمو أفٍ 

خشي  ه عمى الكفر حتىكرً أي  مفٍ  أجمع أىؿ العمـ عمى أفٌ : "كقاؿ اإلماـ اليرطبي 
زكجتو كال يحكـ عميو ، كال تبيف منو كفر كقمبو مطمئف باإليماف و ال إثـ عميو إفٍ نٌ ، أعمى نفسو اليتؿ

 .(ِ)"ىذا قكؿ مالؾ كالككفييف كالشافعي ،بحكـ الكفر

يـ بالمساف ، فيخافيـ، فيكافيييع في أيدييـ : إال أفٍ يعني: "كقاؿ اإلماـ السمعاني 
، ما اهلل بو ؿ، فمو مف األجر العظيـتً تى قي لك صبر ح ، كلكفٍ كقمبو مطمئف باإليماف، فبل بأس بو

 .(ّ)"عميـ

اهلل  كمعنى اآلية: أفٌ . . تخافكا منيـ مخافة يعني: إال أفٍ : "كقاؿ اإلماـ البغكم 
يككف الكفار غالبيف ظاىريف،  إال أفٍ  ،تعالى نيى المؤمنيف عف مكاالة الكفار كمداىنتيـ كمباطنتيـ

ا عف نفسو مف دفعن  ؛ـ فيدارييـ بالمساف كقمبو مطمئف باإليمافأك يككف المؤمف في قكـ كفار يخافي
ة ال تككف إال عمى عكرة المسمميف، كالتييٌ  ر الكفارى ظيً ا، أك يي  حرامن ا أك ماالن ا حرامن يستحؿ دمن  غير أفٍ 

 .(ْ)"كسبلمة النيةمع خكؼ اليتؿ 

غ كىك استثناء مفرٌ  ،ا يجب اتياؤهتخافكا منيـ أمرن  ال أفٍ إ :أم: "كقاؿ اإلماـ الشككاني 
كفي ذلؾ دليؿ عمى  ،كقرأ رجاء كقتادة تيية..  مصدر كاقع مكقع المفعكؿ :كتياة ،األحكاؿ مف أعـٌ 

كخالؼ في ذلؾ قكـ مف السمؼ  ،اا ال باطنن كلكنيا تككف ظاىرن  ،جكاز المكاالة ليـ مع الخكؼ منيـ
 .(ٓ)"اهلل اإلسبلـ أعز   فيالكا : ال تيية بعد أفٍ 

التفسير في آية التيٌية دقيؽ جدًّا، يتخممو ذكر بعض ضكابطيا، كالتي سنفصٌميا  ككبلـ أىؿ
 في المطمب التالي.

 

                                 
 (.َّ/ِتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.ُِٖ/َُ: )تفسّب القرطيب (ِ)
 (.َّٗ/ُتفسّب السمعاين: ) (ّ)
 (.ِٓ/ِتفسّب البغوم: ) (ْ)
 (.ُِْ/ُفتح القدير: ) (ٓ)
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 المطمب الثاني

 مقارنة بين التقّية الشرعية والتقّية الشيعية

إٌف لمتيٌية الشرعية ضكابط كقيكد حالٍت دكف انزالؽ أىميا في مستنيعات الكذب كالنفاؽ، 
ف، فيد فتحتكا الباب عمى مصراعيو لمكذب كالخداع كالتآمر تحت أجنحة كىذا ما عاكسو اإلماميك 

 التيٌية.

كفيما يمي بيافه ألىـ الفركؽ بيف التيٌيتيف، التيٌية الشرعية كالتيٌية الشيعية، كمف خبلؿ ذلؾ 
 يظير لنا حييية الغمك الذم كصؿ إليو الشيعة في ىذه اليضية.

 الدين, والتقية الشيعة من أصول الدين. الفرق األول: التقّية الشرعية من فروع

إٌف أصكؿ الديف اإلسبلمي معركفةه كاضحةه ألىؿ اإلسبلـ، كال ييعمىـ دليؿه مف اليرآف الكريـ 
كال مف السنة المطيرة عمى أٌف التيية مف األصكؿ أك مف األكلكٌيات، بؿ إٌف الٌنص اليرآني دٌؿ عمى 

، كىذا خبلؼ ما ذىبت إليو الشيعة چۇئ ۇئ وئ وئ   ەئچأٌنيا حالة استثنائية، فياؿ تعالى: 
اإلمامية، فالتيٌية عندىـ أصؿ مف أصكؿ الديف، كركف مف أركاف اإليماف، كقد قٌدسكىا حتى 

 فضمكىا عمى أركاف اإلسبلـ.

ة ال التييٌ  ، كاهلل لكة مف ديف اهلل، كال ديف لمف ال تيية لولتييٌ ا: "فنسبكا إلى رسكؿ اهلل 

ىدل فيي  ماـإكلي  : إذاألرض في دكلة إبميس، فياؿ رجؿ: كما دكلة إبميس؟ فياؿعبد اهلل في ا ما
ذا كلي  في دكلة الحؽٌ   .(ُ)"إبميس ماـ ضبللة فيي دكلةإعمى إبميس، كا 

ىذه الركاية المكذكبة تيظير مدل أىمية التيٌية عند الشيعة، فالتيية أصؿه كتاركيا ال ديف لو 
اية جعمت كؿ  دكلة ال يحكميا إماميـ دكلةن إبميسية، كىذا ، بؿ إٌف ىذه الرك -حسب زعميـ  –

 تصريح خطير ييدفكف مف كرائو إلى تحييؽ التيٌية في دكؿ أىؿ السنة باألخٌص.

ما يدؿ عمى أٌف التيٌية دينو، ككأٌنيا  كنسب اإلماميكف إلى عمٌي بف أبي طالب 

                                 
(, كىذه ا٤بصنفات نقلت الركاية َْٓ/ُْ(, جامع أحاديث الشيعة: )ِّٓ/ُِمستدرؾ الوسائل للنورم الطربسي: ) (ُ)

عن كتاب سليم بن قيس ا٥باليل )أسرار آؿ ٧بمد(, تأليف سليم بن قيس ا٥باليل, ٙبقيق ٧بمد باقر األنصارم الز٪باين 
 (.ُْٔقم, الطبعة األكىل. )ص  –ا٣بوئيِب, دار ا٥بادم 
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 .(ُ)كديف أىؿ بيتي" التيية دينياإلسبلـ: "

أعشار الديف في التيية كال ديف لمف ال ف إلى أبي عبد اهلل جعفر الصادؽ: "كنسب اإلماميك 
 .(ِ)"تيية

. (ّ)"لتيية مف ديني كديف آبائي كال إيماف لمف ال تيية لواكنسبكا إلى أبي جعفر الباقر: "

 .(ْ)كنسبو آخركف ألبي عبد اهلل جعفر الصادؽ

: كقد جعؿ الشيعة تارؾ التيٌية كتارؾ الصبلة، فنسبكا  تارؾ  فٌ إإلى أبي عبد اهلل: "لك قمتي

كتارؾ  تارؾ التيية: ". بؿ كنسبكا ذلؾ لرسكؿ اهلل (ٓ)"اصادقن  كتارؾ الصبلة لكنتي  التيية

 .(ٔ)"الصبلة

اعتيادنا في التيية كعمى ىذا قٌرر ابف بابكيو اليمي المعركؼ عندىـ بػػ )الصدكؽ( التالي: "
. كىذا غيضه مف فيضه في غمٌكىـ في شأف (ٕ)"ترؾ الصبلة مف يا كاجبة ، مف تركيا كاف بمنزلةأنٌ 

 التيٌية.

 الفرق الثاني: التقّية الشرعية غالًبا مع الكفار, والتقّية الشيعية غالًبا مع المؤمنين.

دٌؿ الٌنص اليرآني عمى أٌف التيٌية أيبيحٍت في التعامؿ مع الكٌفار حاؿ الخكؼ كتييف كقكع 

 ، كىذا ما قٌرره أئمة التفسير.چۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچالضرر، فكاف مطمع اآلية: 

: "التيٌية التي ذكرىا اهلل في ىذه اآلية إٌنما ىي مف الكٌفار ال مف ييكؿ اإلماـ الطبرم 
 .(ٖ)غيرىـ"

                                 
 (.َْٓ/ُْ(, جامع أحاديث الشيعة: )ِِٓ/ِمستدرؾ الوسائل: ) (ُ)
 (.ْٖٔ/ّٔ(, ٕبار األنوار: )َِْ/ُٔ(, كسائل الشيعة: )ُِٕ/ِالكايف: ) (ِ)
 (.َِْ/ُٔ(, كسائل الشيعة: )ُِٗ/ِالكايف: ) (ّ)
 (.ِٓٓ/ُِ(, مستدرؾ الوسائل: )ُٖٓ/ُّٕبار األنوار: ) (ْ)
 (.ُُّ/َُ(, كسائل الشيعة: )ِْٓ/ُِ(, مستدرؾ الوسائل: )ُِْ/ِٕٕبار األنوار: ) (ٓ)
 (.ُِْ/ِٕٕبار األنوار: ) (ٔ)
 (.َُٕاالعتقادات يف دين اإلمامية: )ص  (ٕ)
 (.ُّٔ/ٔتفسّب الطربم: ) (ٖ)
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، كيخاؼ تككف إذا كاف الرجؿ في قكـ كفار ماة إنٌ التييٌ  فٌ : "إكييكؿ الفخر الرازم 
 أفٍ  اال يظير العداكة بالمساف، بؿ يجكز أيضن  لؾ بأفٌ ، كذعمى نفسو كمالو فيدارييـ بالمسافمنيـ 
، ما ييكؿ يعرض في كؿٌ  ، كأفٍ يضمر خبلفو ، كلكف بشرط أفٍ الكبلـ المكىـ لممحبة كالمكاالة يظير
 .(ُ)"ة تأثيرىا في الظاىر ال في أحكاؿ اليمكبالتييٌ  فإفٌ 

ـ أٍف يتيي مف مضرة كجاء في تفسير المنار: "كقصارل ما تدؿ عميو ىذه اآلية أٌف لممسم
 .(ِ)الكافريف"

الشيعة  في حيف أفٌ  ،ة إزاء الكفار كحسبما تجيز التييٌ إنٌ كجاء في التفسير الحديث: "
زاء الكفار كالمسمميف عمى السكاء  ،يتكسعكف في مذىبيـ كيسكغكنو في كؿ حالة كمكقؼ كا 

 .(ّ)"ا مف أسس الديف أك المذىبا ميمن كيعتبركنو أساسن 

الشيعية فيي تككف في المؤمنيف )أىؿ السنة( خاٌصة، كقد بٌكب الحر العاممي بابنا أٌما التيٌية 
 كالعاٌمة ىـ أىؿ السنة عند الشيعة. .(ْ)في كسائمو بعنكاف: "باب كجكب عشرة العاٌمة بالتيٌية"

كقد جاءت ركاياتيـ في كجكب استخداـ التيٌية في دكلة أىؿ السنة، كيسمكنيا مرة )دار 
خرل )دكلة الظالميف(، كثالثة )دكلة الباطؿ(، كقد سبؽ أٌنيـ يطميكف عمى دكلة أىؿ السنة التيٌية(، كأ

 )دكلة إبميس(، كمٌما جاء عندىـ:

. كنسبكا إلى جعفر (ٓ)"التيية في دار التيية كاجبةما نسبكه إلى عمي بف مكسى الرضا: "

 .(ٔ)"ال بالتييةإباطؿ ال ، فبل يتكمـ في دكلةمف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخرالصادؽ: "

فيد خالؼ  ، فمف تركياضة كاجبة عمينا في دكلو الظالميفلتيية فريكقاؿ شيخيـ الصدكؽ: "ا

                                 
 (.ُُِٓ/ُتفسّب الرازم: ) (ُ)
 (.ُِّ/ّتفسّب ا٤بنار: ) (ِ)
 (.ّٗٔ/ْدمشق. ) –القاىرة, كدار الغرب اإلسالمي  –مد عزت دركزة, دار إحياء الكتب العربية التفسّب ا٢بديث, تأليف ٧ب (ّ)
 (.ُِٗ/ُٔكسائل الشيعة: ) (ْ)
(. كمسند اإلماـ الرضا, أليب ُِّ/ِ(, عيوف أخبار الرضا: )ْٗ/ُٓ(, كسائل الشيعة: )ّٓٓ/َُٕبار األنوار: ) (ٓ)

يز اهلل العطاردم ا٣ببوشاين, نشر ا٤بؤٛبر العا٤بي لإلماـ الرضا, طبع آستاف ا٢بسن علي بن موسى الرضا, ٝبعو كرتٌبو عز 
 (.ََٓ/ِىػ. )َُْٔقدس الرضوم, 

(, مشكاة األنوار يف َٕٓ/ُْ(, جامع أحاديث الشيعة: )ِٔٓ/ُِ(, مستدرؾ الوسائل: )ُِْ/ِٕٕبار األنوار: ) (ٔ)
 (.َٗومشند, دار ا٢بديث, الطبعة األكىل. )ص غرر األخبار, تأليف أبو الفضل علي الطربسي, ٙبقيق مهدم ى
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 .(ُ)"ديف اإلمامية كفارقو

كالركايات التي كضعكىا في استخداـ التيٌية في ظٌؿ حككمة أىؿ السنة، أكثر مف أٍف 
ر، فأطميكا الفتاكل ألنصارىـ بالصبلة خمؼ أىؿ ا لسنة تيٌية، كبالحج معيـ تيٌية، كغير ذلؾ، تيحصى

 مف صمى خمؼ المنافييف بتيية كاف كمف صمى خمؼكمف أمثمة ذلؾ، ما نسبكه إلى أبي عبد اهلل: "
 . كسيأتي عرٌض مكٌسع ألمثاؿ ىذه الفتاكل لكبيرىـ الخميني.(ِ)"األئمة

 .عزيمةوالتقية الشيعية  ال عزيمة, الفرق الثالث: التقّية الشرعية ُرخَصة

الت االستثنائية إٌف التيٌية الشرعية جاءت رخصةن كتخفيفنا عمى األٌمة في بعض الحا
 .أىؿ العمـ كالفضؿ أٌف األخذ بالعزيمة حتى مع كقكع الضرر أفضؿ عند اهلل الضركرية، كيرل 

ة الكفر عمى حكـ أنزؿ اهلل تعالى الرخصة في النطؽ بكمم: "ييكؿ اإلماـ الشاطبي 
، فنزؿ إلييا مف نزؿ عمى حكـ يحصؿ بينيـ كبيف الناطؽ المكافية، كتزكؿ المخالفةل ؛اظاىرن المكافية 

 .(ّ)"، كقمبو مطمئف باإليمافناقوالتيية، ريثما يتنفس مف كربو كيتركح مف خ

كىك نظير قكلو  ،ةكقد اقتضت اآلية جكاز إظيار الكفر عند التييٌ : "قاؿ الجصاص 
عطاء التييٌ   [.َُٔالنحؿ: ] چ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ  :تعالى ما ة في مثؿ ذلؾ إنٌ كا 

ه عمى الكفر كرً قاؿ أصحابنا فيمف أي  ،بؿ ترؾ التيية أفضؿ ،ىك رخصة مف اهلل تعالى كليس بكاجب
ة حتى التييٌ  عطً كقد أخذ المشرككف خبيب بف عدم فمـ يي  ،ف أظيرو أفضؿ ممٌ ؿ أنٌ تً يفعؿ حتى قي  فمـٍ 
 .(ْ)"ةفضؿ مف عمار بف ياسر حيف أعطى التييٌ ؿ فكاف عند المسمميف أتً قي 

، فمك أكره مف اهلل تعالى، كتركيا أفضؿ التيية رخصة":  قاؿ أصحاب أبي حنيفة
أمر فيو إعزاز الديف فاإلقداـ  ، ككذلؾ كؿٌ ف أظيرؿ فيك أفضؿ ممٌ تً عمى الكفر فمـ يفعؿ حتى قي 

 .(ٓ)"ؿ أفضؿ مف األخذ بالرخصةيتى عميو حتى يي 

                                 
 (.ُِْ/ِٕ(, كنقلو اَّلسي يف ٕبار األنوار: )ُٓا٥بداية يف األصوؿ كالفركع: )ص  (ُ)
 (.ُْْ/ٔ(, جامع أحاديث الشيعة: )ْٕٓ/ٔ(, مستدرؾ الوسائل: )ُِْ/ِٕٕبار األنوار: ) (ِ)
 (.ِٕ/ُاالعتصاـ: ) (ّ)
 –كر أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص, ٙبقيق ٧بمد الصادؽ قمحاكم, دار إحياء الَباث أحكاـ القرآف, للقاضي أيب ب (ْ)

 (.َِٗ/ِىػ. )َُْٓبّبكت, 
 (.ّْْ/ِتفسّب البحر احمليط: ) (ٓ)
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ؿ فمو أجر تً ىذا رخصة، فمك صبر حتى قي في حكـ التيٌية: " ـ البغكم كقاؿ اإلما

 .(ُ)"عظيـ

 إفٍ  :كقد قيؿ - قاؿ اإلماـ أحمد ،التيية رخصة كليست بعزيمة: "قاؿ ابف الجكزم 
ذا أجاب العالـ تيية كالجاىؿ بجيؿ فمتى يتبيف إ :كقاؿ .ال :قاؿ -؟ عمى السيؼ تجيب تى ضٍ رً عي 

 .(ِ)"؟الحؽ

لك أفصح باإليماف كالحؽ حيث يجكز لو التيية كاف ذلؾ : "خر الرازم كقاؿ الف

 .(ّ)"أفضؿ

ة في ذلؾ بالمساف جائزة مع طمأنينة اليمب التييٌ  مع أفٌ : "كقاؿ ابف رجب الحنبمي 

 .(ْ)"كلكف األفضؿ الصبر كعدـ التيية في ذلؾ.. باإليماف 

عمماء أف مف أكره عمى أجمع الاإلجماع عمى ذلؾ، فياؿ: " كقد حكى ابف بطاؿ 

 .(ٓ)"ف اختار الرخصةو أعظـ أجرنا عند اهلل ممٌ الكفر فاختار اليتؿ أنٌ 

الصبر عمى الببلء كاالمتناع  و لف يفكتنا التذكير بأفٌ كبعد ىذا كمٌ ييكؿ د. منيذ السٌيار: "
ية عف ىذه الرخصة مف عـز األمكر كفضائؿ العبادات، كزىكؽ نفس المؤمف كفكات مصالحو الدنيك 

 اءً دى يى الشُّ  دي يٍّ سى ": في ىذا السبيؿ تجعمو في مصاؼ سيد الشيداء حمزة رضي اهلل عنو، فيد قاؿ 

ـى قى  ؿه جي رى ب، كى مً ط  المي  دً بٍ عى  بفي  ةي زى مٍ حى  وي مى تى يى ، فى اهي يى نى كى  هي رى مى أى فى  رو ائً جى  اـو مى ى إً لى إً  ا
(ٔ)"(ٕ). 

                                 
 (.ِٔ/ِتفسّب البغوم: ) (ُ)
, الشهّب بابن التيمي البكرم القرشي الفرج عبد الرٞبن بن أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد يبزاد ا٤بيسر يف علم التفسّب, أل (ِ)

 (.ِّٕ/ُىػ. )َُْْبّبكت, الطبعة الثالثة,  –ا١بوزم, ا٤بكتب اإلسالمي 
 (.ُُِٓ/ُتفسّب الفخر الرازم: ) (ّ)
بو أ ٙبقيق, البغدادم مث الدمشقي الشهّب بابن رجب عبد الرٞبن ابن شهاب الدينفتح البارم, لزين الدين أيب الفرج  (ْ)

 (.ّٓ/ُػ. )ىُِِْ , الطبعة الثانية,الدماـ –دار ابن ا١بوزم , معاذ طارؽ بن عوض اهلل
 (.ِٓٗ/ٖشرح صحيح البخارم البن بطاؿ: ) (ٓ)
 (.ّّٕ/ُ) ( كقاؿ: صحيح اإلسناد, كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة:ُٓٗ/ّأخرجو ا٢باكم: ) (ٔ)
 (.ٔٗالتكفّب كضوابطو, تأليف منقذ بن ٧بمود السٌقار, نشر رابطة العامل اإلسالمي. )ص  (ٕ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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تو، كال يركنيا اختيارية يمكف تركيا، أٌما التيٌية الشيعية فيي عزيمة تبلـز صاحبيا مدل حيا
 كال فرؽ عندىـ في استخداميا بيف حالة اإلكراه كالضركرة كبيف حالة السعة كاالختيار.

عميو  يخرج اليائـ كاجبة ال يجكز رفعيا إلى أفٍ ييكؿ ابف بابكيو اليمي )اإلمامي(: "التيٌية 
كخالؼ  ،عف ديف اهلل كديف اإلمامية خركجو فيد خرج فمف تركيا قبؿ -الميدم المنتظر  – السبلـ

 .(ُ)"اهلل كرسكلو كاألئمة

ية كاجبة ال التيكنسب ابف بابكيو ىذه الفكرة آلؿ البيت، فركل عف أبي عبد اهلل أٌنو قاؿ: "
نيي اهلل عز كجؿ كنيي دخؿ في  ، فمف تركيا فيديخرج اليائـ عميو السبلـ أفٍ  يجكز تركيا إلى

 .(ِ)"عمييـكاألئمة صمكات اهلل  رسكلو

أذاعو أذلو  كمف ،كتمو أعزه اهلل كـ عمى ديف مفٍ إنٌ كنسب الشيعة إلى جعفر الصادؽ: "
 .(ّ)"اهلل

كغبل الشيعة في ىذا الجانب، حتى كصؿ الغمك بيـ إلى أٍف جعمكا تارؾ التيٌية كافر، فرككا: 
 .(ْ)"كافر تارؾ التيية"

 ّية الشيعية حالة تالزم صاحبيا.الفرق الرابع: التقّية الشرعية ضرورة مؤقتة, والتق

 ، ييكؿ اإلماـ (ٓ)األصؿ في التيٌية الحظر، كجكازىا ضركرة، فتيباح بيدر الضركرة

 .(ٔ)"التيية ال تككف إال مع خكؼ اليتؿ كسبلمة النية: "البغكم 

يار المكاالة ما تجكز فيما يتعمؽ بإظإنٌ في حكـ التيٌية: " كييكؿ الفخر الرازم 

                                 
 (.َُٖاالعتقادات يف دين اإلمامية: )ص  (ُ)
 (.ّٓا٥بداية يف األصوؿ كالفركع: )ص  (ِ)
 (.َُِلدرجات: )ص (, ٨بتصر بصائر آِّ/ُٔ(, كسائل الشيعة: )ِٕ/ِٕ(, ٕبار األنوار: )ِِِ/ِالكايف: ) (ّ)
قم, نشر ا٤بؤٛبر العا٤بي  –الفقو ا٤بنسوب لإلماـ الرضا الشهّب بػ )فقو الرضا(, ٙبقيق مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث  (ْ)

 (.ّْٕ/ٕٓ(, كعنو  ٕبار األنوار: )ّّٖىػ. )ص َُْٔمشهد, الطبعة األكىل,  –لإلماـ الرضا 
الكويت, اشَبؾ يف طبعها دار السالسل  –زارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية, صادرة عن ك  (ٓ)

ىػ. ُِْٕىػ حٌب عاـ َُْْمصر, ككزارة األكقاؼ الكويتية, مت طباعتها من عاـ  -الكويت, كمطابع دار الصفوة  -
(ُّ/ُٖٕ.) 
 (.ِٔ/ِتفسّب البغوم: ) (ٔ)
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ا ما يرجع ضرره إلى الغير كاليتؿ كالزنا فأمٌ  ،فيما يتعمؽ بإظيار الديف اقد تجكز أيضن كالمعاداة، ك 
المسمميف، فذلؾ  طبلع الكفار عمى عكراتا  كالشيادة بالزكر كقذؼ المحصنات ك كغصب األمكاؿ 

 .(ُ)"لبتةاغير جائز 

يتؿ كالجراح كييكؿ ابف حـز في اليسـ الثاني مف أقساـ اإلكراه: "ما ال تبيحو الضركرة كال
فساد الماؿ، فيذا ال يبيحو اإلكراه، فمف أيكره عمى شيء مف ذلؾ لزمو اليىكدي كالضماف؛  كالضرب كا 

ألٌنو أتى محٌرمنا عميو إتيانو"
(ِ). 

أجمع العمماء " : بف بطاؿاقاؿ كقد أجمع العمماء عمى أٌف التيٌية تككف عند الضركرة، 
كفر كقمبو مطمئف  و ال إثـ عميو إفٍ أنٌ  ،عمى نفسو اليتؿ يخشه عمى الكفر حتى كرً أي  مفٍ  عمى أفٌ 
 .(ّ)ي"ىذا قكؿ مالؾ كالككفييف كالشافع ،ـ الكفرـ عميو بحكحكى ، كال يي يف منو زكجتوبً ، كال تى باإليماف

ال يجكز مكاالة كالضركرة في حٌؽ صاحبيا تيٌدر ييدرىا، جاء في التفسير المظيرم: "
يككف  فٍ أكجاز  ،تياة ،مف شرىـ م:أ ،تتيكا أنفسكـ منيـ فٍ أكقت  الإ ،ء مف األكقاتيش يالكفار ف

باحة إ كميتضى االستثناء ،تخافكا مف جيتيـ ما يجب اتياؤه فٍ أال كقت إ :فالمعنى ،بمعنى المفعكؿ
ال إفبل يجكز حينئذ  ،الضركرم يتيدر بيدر الضركرة فٍ أ شؾ كال ،مكاالتيـ كقت الخكؼ مف شرىـ

أك ارتكاب  ،ا حرامن أك ماالن  ،اا حرامن يستحؿ دمن  فٍ أكال يجكز حينئذ  ،بطانياإظيار المكاالة دكف إ
 .(ْ)"سرار المؤمنيفأأك يطمعيـ عمى  ،أك يظير الكفار عمى عكرات المسمميف ،معصية

التقية كقد جاء في )مختصر التحفة االثني عشرية( تفصيؿ دقيؽ ليذه المسألة، فياؿ: "
 قسمين:

مؤمف  كؿٌ  فالحكـ الشرعي فيو أفٌ  ،لعداكة المبنية عمى اختبلؼ الديففي ا :أما القسم األول
كجب عميو اليجرة إلى محؿ ييدر فيو  ،لتعرض المخالفيف ؛ر دينوظيً يي  كقع في محؿ ال يمكف لو أفٍ 

                                 
 (.ُُِٓ/ُتفسّب الرازم: ) (ُ)
 (.َّّ/ٖاحمللى: ) (ِ)
 (.ُِٗ/ٖشرح صحيح البخارم البن بطاؿ: ) (ّ)
بّبكت,  –التفسّب ا٤بظهرم, تصنيف ٧بمد ثناء اهلل العثماين ا٤بظهرم, ٙبقيق غالـ نيب تونس, دار إحياء الَباث  (ْ)

 (.ّّ/ِىػ. )ُُِْ
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 خفي دينو كيتشبث بعذر االستضعاؼ، فإفٌ يبيى ىناؾ كيي   أفٍ عمى إظيار دينو، كال يجكز لو أصبلن 
ف لو عذر شرعي في ترؾ اليجرة كالصبياف كالنساء كالعمياف كاف ممٌ  نعـ إفٍ  ،أرض اهلل كاسعة

ف معو ظى ا يي كالذيف يخكفيـ المخالفكف باليتؿ أك قتؿ األكالد أك اآلباء أك األميات تخكيفن  ،كالمحبكسيف
ز و يجك ا، سكاء كاف ىذا اليتؿ بضرب العنؽ أك بحبس اليكت أك بنحك ذلؾ، فإنٌ إيياع ما خكفكا غالبن 

في الحيمة لمخركج كالفرار  يسعى لو المكث مع المخالؼ كالمكافية بيدر الضركرة، كيجب عميو أفٍ 
ف كاف التخكيؼ بفكات المنفعة أك بمحكؽ المشية التي يمكنو تحمميا كالحبس مع اليكت  ،بدينو كا 

يـ رخصة، مكافيت ا فإفٌ الجكاز أيضن  و ال يجكز لو مكافيتيـ، كفي صكرةفإنٌ  ،كالضرب غير الميمؾ
ظيار مذىبو عزيمة، فمك تمفت نفسو بذلؾ فإنٌ   .... او شييد قطعن كا 

فيد اختمؼ العمماء في  ،في العداكة المبينة عمى األغراض الدنيكية :وأما القسم الثاني

البيرة: ] چۀۀ  ہ  ہ   ہچ  :ليكلو تعالى ؛كجكب اليجرة كعدمو، فياؿ بعضيـ: تجب

: ال تجب إذ اليجرة عف ذلؾ ا ،اؿكبدليؿ النيي عف إضاعة الم [.ُٓٗ لمياـ مصمحة مف كقاؿ قـك
 كال يعكد مف تركيا نيصاف في الديف التحاد الممة، كعدكه اليكم المؤمف ال ،المصالح الدنيكية

ا إذا خاؼ اليجرة ىنا قد تجب أيضن  أفٌ  كقاؿ بعضيـ: الحؽٌ  ،يتعرض لو بالسكء مف حيث ىك مؤمف
 ..دة كقربة حتى يترتب عمييا الثكابمتو باإلفراط، كلكف ليست عباىبلؾ نفسو أك أقاربو أك ىتؾ حر 

النة الكبلـ كالتبسـ في كجكىيـ كاالنبساط  كعٌد قكـ مف باب التيية مداره الكفار كالفسية كالظممة كا 
عطائيـ لكؼ أذاىـ كقطع لسانيـ كصيانة العرض منيـ، كال يعد ذؿ مف باب المكاالة  معيـ كا 

كلكف ال ينبغي المداراة إلى حيث يخدش الديف كيرتكب ...  سنة كأمر مشركعالمنيي عنيا، بؿ ىي 
 .(ُ)"المنكر كيسيء الظنكف. ىذا كمو عمى مذىب أىؿ السنة

أٌما التيٌية الشيعية، فيي حالة مبلزمة لصاحبيا، كطريية حياة مستمرة، ييكؿ د. ناصر 
ا كالتيية في اليفارم مبٌيننا شأف التيٌية عند اإلمامييف: " ديف اإلسبلـ ديف الجياد كالدعكة، ال تمثؿ نيجن

حالة فردية  -غالبنا  -عامنا في سمكؾ المسمـ، كال سمة مف سمات المجتمع اإلسبلمي، بؿ ىي 
يا في كلكنٌ ، ليجرة، كتزكؿ بزكاؿ حالة اإلكراهمؤقتة، ميركنة باالضطرار، مرتبطة بالعجز عف ا

 .(ِ)"المذىبطبيعة ذاتية في بنية  المذىب الشيعي تعدٌ 

                                 
 (.ِٖٗ – ِٕٖ/٨ُبتصر التحفة االثِب عشرية: ) (ُ)
 (.ّْٖ/ِأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ِ)



394 

 

ا إلى جعفر الصادؽ: " عميكـ بالتيية كقد جاءت الركايات عند الشيعة تؤكد ىذا، فنسبكا أيضن
 .(ُ)"لتككف سجية مع مف يحذره ؛ا مف لـ يجعميا شعاره كدثاره مع مف يأمنومنٌ  و ليسفإنٌ 

ـ، بؿ إٌنيـ إٌف ىذه الركاية السابية تبٌيف مدل اعتناؽ الشيعة لمتيٌية كحالة مستمرة كسمكؾ دائ
 يركف أٌنو التيٌية تككف مع مف يأمنو اإلنساف، أم أٌنيا عندىـ ال تختص بحالة اإلكراه!

كىذا ىك ديدف الشيعة في حياتيـ، فيـ يخالفكف في األحكاـ حتى في كقت الرخاء، ييكؿ 
محافظة  - فصاركا صمكات اهلل عمييـالبحراني )اإلمامي( في معرض حديثو عف تيٌية األئمة: "

فٍ  ،يخالفكف بيف األحكاـ -عمى أنفسيـ كشيعتيـ  ، فتراىـ أكلئؾ األناـ مف لـ يحضرىـ أحده  كا 
فٍ  ،يجيبكف في المسألة الكاحدة بأجكبة متعددة  ، كما ىك ظاىر لمفٍ مف المخالفيف لـ يكف بيا قائؿ كا 

 .(ِ)"سيرىـ كآثارىـ تتبع قصصيـ كأخبارىـ كتحدل

ة حالة دائمة ال عارضة في دينيـ، فنسبكا إلى جعفر كقد جاءت الركايات تثبت أٌف التييٌ 
 .(ّ)"لعيف أبيؾ مف التيية ا أقرٌ مؽ اهلل شيئن ي ما خى نى يا بي  :كاف أبي ييكؿالصادؽ: "

ا –كجاء عندىـ عف جعفر الصادؽ   ال كاهلل ما عمى كجو": سمعت أبي ييكؿ -أيضن
 .(ْ)"مف التيية أحب إليٌ  يءاألرض ش

اثرة في ىذا الباب، كجعمكا مف التيٌية ديننا أساسينا، كجعمكا الجير كقد جاءت الركايات متك
 بالحٌؽ حالة استثنائية، بؿ أليكىا في غيابة الجيب.

 

 

 

 

                                 
 (.ْٔٔ/ُُكسائل الشيعة: ) (ُ)
 (.ٓ/ُا٢بدائق الناضرة: ) (ِ)
 (.َِٗ/ُٔ(, مستدرؾ الوسائل: )ّْٗ/ِٗ(, ٕبار األنوار: )ِِا٣بصاؿ للصدكؽ: )ص  (ّ)
 (.َِٔ/ُٔ(, مستدرؾ الوسائل: )ّٖٗ/ِٕ(, ٕبار األنوار: )ُِٕ/ِالكايف: ) (ْ)
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 المطمب الثالث

 موقف الخميني من التقّية

لـ يكف الخميني أكثر اعتداالن مف سابييو مف اإلمامية في قضٌية التيٌية، بؿ يمكف أٍف 
ف ليا مف حيث منزلتيا كأىميتيا، فأفرد ليا رسالة خاصة بعنكاف: )التيٌية(، ييصن ؼ مف المتعصبي

 تحٌدث فييا عف أدؽ تفاصيميا.

كفيما يمي عرضه ألىـٌ المسائؿ التي تعٌرض ليا الخميني في قضٌية التيٌية، عمى كجو مف 
 التفصيؿ:

 أواًل: مفيوم التقّية والُمتََّقى منو عند الخميني.

في االىتماـ بيذه المسألة، حتى ذكر أكثر مف مفيكـ لمتيٌية، كٌميا يصٌب  ليد تكٌسع الخميني
 في خدمة أفكاره كعيائده.

"أٍف ييكؿ اإلنساف قكالن مغايرنا لمكاقع، أك يأتي بعمؿ مناقض لمكازيف  التقّية عند الخميني:
 .(ُ)الشريعة، كذلؾ حفظنا لدمو أك عرضو أك مالو"

ة عبارة عف االحتراز كالتجنب عف شٌر قكـ مخالؼ "التييٌ  وجاء في تعريف آخر لو:
 .(ِ)لممذىب، بإتياف أعماؿ مذىبيـ مف غير أف أكرىكه عمى إتيانيا، كأكعدكه عمى تركيا"

 يظير من مفيوم الخميني لمتقّية أمران:

: أٌف التيٌية عنده تككف مع كٌؿ مف خالؼ مذىبيـ، كال شٌؾ أٌف الخميني يريد بذلؾ األول
 كسيثبت ذلؾ جميًّا في النياط التالية.أىؿ السنة، 

: أٌف التيٌية عنده سجٌية ال ضركرة، كذلؾ أٌنو صٌرح أٌف التيٌية الزمة حتى لك لـ يكرىو الثاني
 المخالؼ عمى فعؿ أك ترؾ.

إٌف أىؿ السنة ىـ الفئة األكلى المستيدفة في مجاؿ التيٌية، كقد حاكؿ المراكغة في ىذا 
ميني يدفعو أحياننا لئلفصاح بخبايا نفسو، ييكؿ الخميني في )رسالة الجانب إال أٌف غركر الخ

                                 
 (.ُْٕكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُْٗ/ِ) ا٤بكاسب احملٌرمة: (ِ)
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التيٌية(: "فتارة تككف التيٌية مف الكفار كغير المعتيديف باإلسبلـ، سكاء كانكا مف قبيؿ السبلطيف أك 
الرعية، كأخرل تككف مف سبلطيف العامة كأمرائيـ، كثالثة مف فييائيـ كقضاتيـ، كرابعة مف 

ـٌ إٌف التيٌية مف الكفار كغيرىـ قد  عكاميـ، كخامسة مف سبلطيف الشيعة أك عكاميـ إلى غير ذلؾ، ث
تككف في إتياف عمؿ مكافينا لمعاٌمة، كما لك فرض أٌف السمطاف ألـز المسمميف عمى العمؿ بفتكل أبي 

 .(ُ)حنيفة، كقد تككف في غيره"

ظ أٌف الخميني عٌدد خمسى فئات لمميت يىى منو، ثبلثه م نيا في أىؿ السنة، بؿ إٌف الفئة ييبلحى
ا  –األكلى كىـ الكفار، قصد بيـ  أىؿى السنة، كذلؾ كاضحه جميٌّ عند ضربو لممثاؿ، فيك  –أيضن

، كأما ذكره التيٌية مف سبلطيف الشيعة يرل أٌف مف التيٌية مف الكفار العمؿ بفتكل أبي حنيفة 
ل أٌف األئمة كانكا يفتكف الشيعة بفتاكل كعكاميـ فيك ضربه مف التحايؿ؛ كذلؾ أٌف الخميني ير 

 متناقضة، حتى يظيركا بثكب التناقض كاالختبلؼ، فييكف شأنيـ في نظر الدكلة فيترككىـ.

ييكؿ الخميني في تيٌية األئمة: إٌنيـ كانكا يصدركف أحياننا أكامر مخالفة ألحكاـ اهلل، حتى 
 .(ِ)كقكعيـ في المآزؽ"ينشب الخبلؼ بيف الشيعة؛ لتضميؿ اآلخريف، كتفادينا ل

إٌف ىذا التيسيـ الخميني ضمٌنو الخميني كٌؿ أساليب الخداع كالنفاؽ مع أىؿ السٌنة، كلـ 
يكف ىذا كبلمنا نظريًّا فحسب، بؿ إٌف الكاقع العممٌي عند الخميني يصرخ بذلؾ، فبل تجده يضرب 

 مثاالن في التيٌية إال كاف في أىؿ السنة.

ـٌ يستثني مف ذلؾ ييظير ا –مثبلن  –فتراه  النزعاج مف دخكؿ العالـ في ركب السبلطيف، ث
ما فعمو زنادقة الركافض في دكلة اإلسبلـ، فيذا في نظر الخميني خدمة عظيمة لئلسبلـ، ييكؿ 
الخميني: "إذا كانت ظركؼ التيٌية تمـز أحدنا مٌنا بالدخكؿ في ركب السبلطيف، فينا يجب االمتناع 

متناع إلى قتمو، إال أٍف يككف في دخكلو الشكمي نصره لئلسبلـ عف ذلؾ، حتى لك أٌدل اال
 .(ّ)كالمسمميف، مثؿ دخكؿ عمي بف ييطيف، كنصر الديف الطكسي رحميما اهلل"

كييكؿ مستثنينا في دخكؿ ركب السبلطيف: "إال أٍف يككف لدخكلو أساس كمنشأ عيبلني، 

                                 
 (.ُٕٓ/ِالرسائل: ) (ُ)
 (.ُْٖكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ُِْا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ّ)
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لعبلمة نصير الديف الطكسي رضكاف اهلل كحالة عمي بف ييطيف الذم كاف سبب دخكلو معمكمنا، أك ا
 .(ُ)عميو الذم كاف لدخكلو تمؾ الفكائد المعمكمة"

ا بفيداف كييكؿ:  نصير الديف الطكسي كالعبلمة  الخكاجة"يشعر الناس بالخسارة أيضن
 .(ِ)كأضرابيـ ممف قٌدـ خدمات جميمة لئلسبلـ"

 تي قٌدميا الطكسي لئلسبلـ كقد سبؽ الحديث عف الفكائد المعمكمة كالخدمات الجميمة ال
فيد تسبب في قتؿ الخميفة المستعصـ كالكالة كاألمراء كاليضاة كالكجياء  –حسب زعـ الخميني  –

 كغيرىـ، أال لعنة اهلل عمى الظالميف.

كأٌما عمي بف ييطيف فيك زنديؽ خبيث، انٌدس في ركب الخبلفة، حتى تمٌكف كعبل شأنو، 
 ،موبف ييطيف كقدٌ الخبلفة إلى الميدم استكزر عمي  ا أفضتلمٌ جاء في )ذيؿ تاريخ بغداد(: "

كأفضى  ،، فمـ يزؿ في يده حتى تكفى الميدم(ّ)كجعمو عمى ديكاف الزماـ كديكاف البسر كالخاتـ

تكفى اليادم، كصار  ا مف أمره إلى أفٍ كلـ يشرؾ معو أحدن  ،مر إلى اليادم فأقره عمى كزارتواأل
 .(ْ)"صرفو بيحيى بف خالد البرمكي ا ثـٌ مر إلى الرشيد فأقره شيرن األ

ـٌ قارف ذلؾ بما  انظر كيؼ يتعامؿ خمفاء أىؿ السنة مع المتظاىريف بمكاالة آؿ البيت؟ ث
يفعمو ىؤالء بأىؿ السنة، ليعمـ جميع المخدكعيف بيـ خطر ىذه الفئة المنافية عمى اإلسبلـ 

 كالمسمميف.

                                 
 (.َُٕا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ُِٖ: )ص ا٤بصدر السابق (ِ)
(, ِّٓ/ٓ". )تكملة ا٤بعاجم العربية: الدائرة الٍب تتوىل اإلشراؼ على ىذا السجل أم دائرة ا٤بالية" ديوان الزمام: (ّ)
أسسو ا٣بليفة " ديوان الخاتم:(, ّّٓ/ٓ". )تكملة ا٤بعاجم العربية: رئيس دائرة ا٤بالية أك كزير ا٤بالية" :صاحب الزماـك 

فيطوكنو عدة  القائموف على ديواف ا٣بامت يتسلموف كل أمر مكتوب يصدر عن ا٣بليفة... ك معاكية لكي ٲبنع التزكير كالغش 
ٱبتموف على طريف ا٣بيط أك  من الرؽ مث اا أك شريطن طيات مث يدخلوف يف ىذا ا٢بز خيطن يع اليتناكؿ ٝب اطيات مث ٰبزكنو حزًّ 

 (.ّْٓ/ْ. )تكملة ا٤بعاجم العربية: من الرؽ مث ٱبتموف على طريف ا٣بيط أك الشريط ٖبامت رئيس الديواف اشريطن 
مود بن ا٢بسن بن ىبة اهلل مب ٧باسن, ا٤بعركؼ ذيل تاريخ بغداد, لإلماـ ا٢بافظ ٧بٌب الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن ٧ب (ْ)

 -ىػ ُُْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –باف النجار البغدادم, ٙبقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية 
 (.َِِ/ْـ. )ُٕٗٗ
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األنكار )في  )اإلمامي( الجزائرم ة اهللو نعمقالكيكفي لبياف ما فعؿ ىذا األثيـ، ما 
عمي بف ييطيف كىك كزير الرشيد قد اجتمع في حبسو جماعة مف  كفي الركايات أفٌ ": (النعمانية
فماتكا  ،كا سيؼ الحبس عمى المحبكسيف، فأمر غممانو كىدٌ خكاص الشيعة ككاف مفٍ  ،المخالفيف

تب مكالنا الكاظـ فك تبعات دمائيـ فأرسؿ إلى ، فأراد الخبلص مفايـ ككانكا خمسمائة رجؿ تيريبن كمٌ 
، دمائيـمف  يءإلي  قبؿ قتميـ لما كاف عميؾ ش تيدمت ؾ لك كنتى ، بأنٌ عميو الٌسبلـ إليو جكاب كتابو

 .(ُ)"رجؿ قتمتو منيـ بتيس، كالتيس خير منو ؾ لـ تتيدـ إلي  فكىفٍٍّر عف كؿٌ كحيث إنٌ 

 متدح الخميني دخكلو في بساط الخبلفة، كلكٌف فيذا شيء مٌما فعمو ابف ييطيف، كالذم ي

 .(ِ)ليـ بالمرصاد، فيد انكشؼ أمره، كقيتؿى عمى الزندقة اهلل 

إٌف التيٌية في نظر الخميني محببة كمفضمة، إٍف كانت في إضرار أىؿ السنة كدكلة 
مامة )إحياؽ اإلسبلـ، كىذا منيج سار عميو الخميني، فييكؿ: "إحدل الكتب النفيسة المؤلفة في اإل

الحٌؽ( لمياضي نكر اهلل، الذم كاف معاصرنا لمصفكييف، لكٌنو كاف يعيش في اليند، ككاف يتصرؼ 
بحذر كتحفظ، حتى ظٌنو السمطاف أكبر شاه مف أىؿ السنة، فجعمو قاضينا لميضاة، فأخذ يصنؼ 

حكـ، فاكتشؼ ىذا الكتاب في السٌر، كظٌؿ في ىذا المنصب بعد كفاة السمطاف كمجيء ابنو إلى ال

ًكـ عميو بأٍف ييضرىب بالسكط إلى أٍف مات" أعداؤه بأٌنو شيعي، فحي
(ّ). 

ىذا كيصٌرح الخميني بكؿ كضكح بأٌف أىؿ السنة ىـ الفئة المستيدفة المرادة مف التيٌية، 
فييكؿ: "إذا أراد أحد أف يتكضأ كىك بيف أىؿ السنة، ككجد أٌنو ييعرٍّض حياتو أك حياة غيره لمخطر 

ما تكضأ عمى طريية الشيعة، فإٌف عميو أف يجارييـ في الكضكء؛ ليبعد عف نفسو ذلؾ الخطر،  إذا

 .(ْ)كليس ىناؾ عاقؿ يحتـ التكضؤ في ىذه الحالة عمى طريية الشيعة"

                                 
 (.َّٖ/ِاألنوار النعمانية: ) (ُ)
بّبكت, الطبعة األكىل,  –م, دار الكتب العلمية تاريخ الرسل كا٤بلوؾ, لإلماـ ا١بليل أيب جعفر ٧بمد بن جرير الطرب  (ِ)

 (.ِٖٔ/ْ(, لساف ا٤بيزاف: )ُِٖ/ْ(, تاريخ اإلسالـ: )ٓٗٓ/ْىػ. )َُْٕ
 (.ُٖٕكشف األسرار: )ص  (ّ)
 (.ُْٖا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
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 ثانًيا: حكم التقّية عند الخميني.

ة، تشدد الخميني في حكـ التيٌية، حتى جعميا ضركرة مف الضركريات، كأكجبيا عمى الشيع

 .(ُ)فياؿ: "إٌف التيٌية كاجبة ليس لممكٌمؼ تركيا كما قررناه في رسالة مفردة في التيٌية"

كىذا الكبلـ ييظير خبلصة ما ذىب إليو الخميني في )رسالة التيٌية(، كالتي راكغ فييا كثيرنا 
 مف حيث كثرة التيسيمات التي طرحيا، فيا ىك يصٌرح بكٌؿ كضكح بكجكب التيٌية.

خميني عمى ىذا، فييكؿ: "التيٌية كاجبة حسب األدلة الكثيرة كراجحة في بعض كيؤٌكد ال

 .(ِ)المكارد"

كىذا ما قرٌره في بعض فيرات رسالتو في التيٌية، حيث قاؿ: "كمنيا ما تككف كاجبة لنفسيا، 
فشاء سر أىؿ البيت،  كىي ما تككف ميابمة لئلذاعة فتككف بمعنى التحٌفظ عف إفشاء المذىب، كا 

ر مف كثير مف الركايات أف التيٌية التي بالغ فييا األئمة عمييـ السبلـ في شأنيا ىي ىذه فيظي
التيٌية، فنفس إخفاء الحٌؽ في دكلة الباطؿ كاجبة، كتككف المصمحة فيو جيات سياسية دينية، كلك ال 

 .(ّ)التيٌية لصار المذىب في معرض الزكاؿ كاالنيراض"

دكلة أىؿ السنة، كالتي يطمؽ عمييا الشيعة دكلة الباطؿ، فالتيٌية كاجبة عند الخميني في 
كىذا الحكـ عند الخميني حكـ إليي، فييكؿ: "إٌف كٌؿ مف لو أقٌؿ قدر مف التعيؿ يدرؾ أٌف حكـ التيٌية 

 .(ْ)مف أحكاـ اإللو المؤكٌدة، فيد جاء أٌف مف ال تيٌية لو ال ديف لو"

التي تيارف جحد النبكة كاإلمامة، فييكؿ: "إٌف كيرل الخميني أٌف ترؾ التيٌية مف المكبيات 
ٍعؿى ترؾ التيٌية مف المكبيات كقريبنا لجحد النبكة كاإلمامة، ليس لمحض حفظ المؤمف  الظاىر أٌف جى

، بؿ لما كاف تركيا في تمؾ األزمنة مكجبنا لفساد الديف أك المذىب"  .(ٓ)أك عرضو مثبلن

                                 
 (.ٖٓ/ِالطهارة: ) (ُ)
 (.ُْٗ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ِ)
 (.ُٖٓ/ِالرسائل: ) (ّ)
 (.ُْٖ كشف األسرار: )ص (ْ)
 .(ُّٔ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ٓ)
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 يني.ثالثًا: ضروريات ودوافع التقّية عند الخم

ييكؿ الخميني: "مف المعمـك أٌف التيٌية كما شرعت لحيف الدماء، شرعت لحفظ األعراض 
ا، كميتضاه أٌنو إذا بمغت ىتؾ األعراض كنيب األمكاؿ فميس تيٌية"  .(ُ)كاألمكاؿ أيضن

يتكىـ اليارئ عند قراءة ىذه الكممات بأٌف الخميني حريص عمى الدماء كاألعراض كاألمكاؿ، 
في أبحاث الخميني يعمـ أٌنو يريد بذلؾ دماء الشيعة كأعراضيـ كأمكاليـ دكف غيرىـ،  كلكف الناظر

فمك قتمت كنيبت كاعتديت عمى أعراض غير الشيعة فبل إشكاؿ في ذلؾ تيٌيةن عند الخميني، فييكؿ: 
ؿ جعى تي  ة لـٍ التييٌ  ، ضركرة أفٌ (عف مثمو - الخ –إنما جعمت التيية ) :بؿ الظاىر انصراؼ قكلو"

 غير المؤمف مف سائر الفرؽ خارج عف ، كما أفٌ اطبلؽ أدلة االكراه كالتيية محكـف ،لحيف دـ مثمو
قتل غيرىم  ومقتضى العمومات جواز ،التيية جعمت لحيف دـ المؤمف خاصة كأفٌ  ،مصب الركايات

 .(ِ)"وحال الضرورة باإلكراه

ركرات المبيحة لممحرمات كيؤكد الخميني عمى ىذا في )تحرير الكسيمة(، فييكؿ: "كمف الض
اؼ منو عمى نفسو أك نفس محترمة، أك عمى عرضو أك عمى عرض  اإلكراه كالتيٌية عٌمف ييخى

، أك ماؿ محتـر منو معتٌد لو"  .(ّ)محتـر

( ما أراد منو إال خاصة الشيعة دكف غيرىـ، فيك ييدؼ إلى  تيييد الخميني بيكلو )محتـر
 مكاؿ.حفظ ما لمشيعة فيط مف دماء كأعراض كأ

كقد فتح الخميني باب التيٌية عمى مصراعيو، فييكؿ في معرض حديثو عف التيٌية كاإلكراه: 
 ،مكركه كشر كؿٌ  فصدقت عمى التحرز مفٍ  ،يا بمعنى التجنب كالتحذر كالمخافةفإنٌ  ،لغة التيية أعـٌ "

 .(ْ)"اتياءن ك  و فعمو تييةن أنن  ا كلغةن يصدؽ عرفن  ،ا مف شرهبو تجنبن  فإذا أكرىو عمى أمر فأتى

ىذه ىي ضركرات التيٌية في نظر الخميني، فبل قيد كال شرط أما مصمحة الشيعة، فالتيٌية 
 بابه مفتكح أماميـ، كلك أٌداىـ ذلؾ إلى قتؿ مخالفييـ كانتياؾ أعراضيـ كسرقة أمكاليـ.

                                 
 (.ُٕٓ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ُ)
 (.ُٕٓ/ِا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ٖٕٕ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ّ)
 (.َُٓ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ْ)
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أٌما عف دكافع التيٌية، فييكؿ الخميني في معرض حديثو عف األئمة: "كانكا مف أجؿ ذلؾ 
 . فأٌم ديف ييصد الخميني؟!(ُ)تخذكف الحيطة كالتيٌية لحفظ الديف ال لحفظ النفس"ي

ليد أظير الخميني في عٌدة مكاضع أٌف الديف الذم يجب أٍف يحفظو بالتيٌية ىك ديف الشيعة 
ٌنما شرعت التيٌية؛ لبياء المذىب الحٌؽ، كلكالىا لصارت تمؾ األقمية في معرض  ال غير، فييكؿ: "كا 

كاالضمحبلؿ كاليضـ في األكثرية الباطمة، كتجكيزىا لمحك المذىب كالديف خبلؼ غرض  الزكاؿ
 .(ِ)الشارع األقدس"

كييكؿ: "فنشر أحكاـ اإلسبلـ كعمكمو ميمة ييكـ بيا الفيياء العدكؿ الذيف في ميسكرىـ 
التيٌية التي التمييز بيف الحٌؽ كالباطؿ، كيعرفكف ظركؼ التيٌية التي كاف يعيشيا األئمة )ع(، ىذه 

 .(ّ)كانت تيٌتخذ لحفظ المذىب مف االندراس ال لحفظ النفس خاصة"

كقد صٌرح الخميني بكٌؿ كضكح عمى ذلؾ، فياؿ: "كقد كيمٍّؼ األئمة مف ًقبىؿ النبي كاإللو 
 .(ْ)بكجكب الحفاظ عمى أعراض الشيعة كأمكاليـ"

ى ذم لٌب، كما قالو الخميني ما إٌف ىذا التعٌدم العظيـ كاالفتراء العريض ال ينطمي عمى أدن
ىك إال تبرير لكثرة التناقضات التي كقعت في ركايات اإلمامية، كىذه التناقضات ال بد أٍف تيع 

 تظير، فدينيـ قائـ عمى األكاذيب التي كضعيا األفاككف مف كؿ قطر كلكف، كلٌما فضح اهلل ك 
ا إال اليكؿ بالتيٌية، فأصبح دين ـٍ يجدكا مخرجن يـ كذب عمى كذب، ظممات بعضيا فكؽ أمرىـ، ل

 بعض.

كيحاكؿ الخميني إيجاد تبريرنا مناسبنا ليذه العييدة الفاسدة، فيزعـ أٌف األئمة قالكا بالتيٌية خكفنا 
مف ظمـ حككمات أىؿ السنة، فييكؿ: "إٌننا نعمـ أٌف أئمتنا )ع( كانكا يعيشكف أحياننا في ظٌؿ ظركؼ 

عي، إذا كانكا مبتميف بحٌكاـ الظمـ كالجكر، ككانكا يعيشكف في حالة ال تمٌكنيـ مف بياف الحكـ الكاق
شديدة مف التيٌية كالخكؼ، كبالطبع فإٌف خكفيـ كاف عمى المذىب ال عمى أنفسيـ، ففي بعض 

                                 
 (.ُْٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ُْٕ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ِ)
 (.ُٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ّ)
 (.ُْٖسرار: )ص كشف األ (ْ)
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 .(ُ)المكارد لك لـ تيستىعمؿ التيٌية، لكاف الحٌكاـ الظممة قد قامكا باجتثاث جذكر المذىب"

مف الصحة، بؿ إٌف أئمة آؿ البيت كانكا يعيشكف بيف أىؿ السنة إف ىذا الزعـ ال أساس لو 
كحككمتيا بأماف ككرامة عالية، كقد أخذ أىؿ السنة عنيـ العمـ، كىـ أخذكا عف أىؿ السنة، فيؤالء 
األئمة جزءه ال يتجز أ مف دكلة أىؿ السنة، كلكٌف الشيعة تمبسكا بيـ، كنسبكا أنفسيـ إلييـ ظممنا 

 كعدكاننا.

 –كىك مٌما رككا عنو براء  –مثاالن كاحدنا ألحد أىـٌ أئمة آؿ البيت ركايةن عند الشيعة  كنأخذ
كاف : "، لنرل مكانتو الراقٌية عند أىؿ السنة، ييكؿ الذىبي أبك عبد اهلل جعفر الصادؽ 

ىذا ال ريب ، اا كباطنن يـ يتعرضكف لجده أبي بكر ظاىرن يغضب مف الرافضة، كيميتيـ إذا عمـ أنٌ 
لد سنة ثمانيف، كرأل ك ، ا ليـعدن الرافضة قكـ جيمة، قد ىكل بيـ اليكل في الياكية فبي  يو، كلكفٌ ف

 .و رأل أنس بف مالؾ، كسيؿ ابف سعدأحسب، بعض الصحابة

بف أبي ث عف أبيو أبي جعفر الباقر كعبيد اهلل بف أبي رافع، كعركة بف الزبير، كعطاء حدٌ 
ياسـ بف محمد، كنافع العمرم، كمحمد بف المنكدر، كالزىرم، كجده ال، رباح كركايتو عنو في مسمـ

 ككانا مف جمة عمماء المدينة.، ىـ، كليس ىك بالمكثر إال عف أبيوكمسمـ بف أبي مريـ كغير 

نصارم، كيزيد بف عبد اهلل بف الياد اظـ، كيحيى بف سعيد األث عنو ابنو مكسى الكحدٌ 
، كابف جريج، كمعاكية ابف عمار الدىني، كابف إسحاؽ كىما أكبر منو، كأبك حنيفة، كأباف بف تغمب

سماعيؿ بف جعفر، ككىب بف خالد، كحاتـ بف  في طائفة مف أقرانو، كسفياف، كشعبة، كمالؾ، كا 
إسماعيؿ، كسميماف بف ببلؿ، كسفياف بف عيينة، كالحسف بف صالح، كالحسف بف عياش أخك أبي 

نماطي، كسعيد بف سفياف االسممي، حسف األد، كحفص بف غياث، كزيد بف كزىير بف محم بكر،
كعبد اهلل بف ميمكف، كعبد العزيز بف عمراف الزىرم، كعبد العزيز الدراكردم، كعبد الكىاب الثيفي، 
كعثماف بف فرقد، كمحمد بف ثابت البناني، كمحمد بف ميمكف الزعفراني، كمسمـ الزنجي، كيحيى 

 .(ِ)"اليطاف، كأبك عاصـ النبيؿ، كآخركف

كاف أئمةي آؿ البيت مبغكضيف عند أىؿ السنة، فما الذم يدفع أىؿ السنة لؤلخذ عنيـ؟!  فمك
 كأىؿ السنة في حاؿ قكتيـ!!

                                 
 (.ٔٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.َِٔ/ٔسّب أعالـ النبالء: ) (ِ)
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إٌف ىذه التبريرات ما كانت مف الخميني إال كمحاكلة لمخركج مف مأزؽ األكاذيب التي باتت 
 كاضحة في ديف اإلمامية.

كجكب التيٌية حتى في حاؿ المأمف؟! حيث كلك كاف الخميني صادقنا فيما ييكؿ فمماذا يرل 
بؿ الظاىر  ،و ال يتكقؼ جكاز ىذه التيية بؿ كجكبيا عمى الخكؼ عمى نفسو أك غيرهنٌ إ ثـٌ ييكؿ: "

كلك  ،فتجب التيية ككتماف السر ،ا إليجاب التيية عف المخالفيفالمصالح النكعية صارت سببن  فٌ أ
 .(ُ)"ا كغير خائؼ عمى نفسو كغيرهكاف مأمكنن 

، كىذا خبلؼ كيرل الخميني أٌف التيٌية كقعت مف األسد الضرغاـ عمٌي بف أبي طالب 
، ييكؿ الخميني: "لك كانت اإلمامة قد أيعًطيت ألىميا لما كاف لمتيٌية ثٌمة ما ييعرىؼ عنو 

 .(ِ)احتياج"

، حيث يعتيد كسائر اإلمامية أٌف كييصد الخميني مف ىذا اليدح صحابةى رسكؿ اهلل 
، كيرل الخميني أٌف الحاجة إلى التيٌية ء الصحابة سمبكا اإلمامة مف آؿ بيت النبي عظما

كانت بسبب عدـ إعطاء اإلمامة إلى أىميا، كفي ىذا إدانة لمخميني كأمثالو، حيث يدؿ كبلمو عمى 
.أٌف التيٌية الشيعية بدعة في اإلسبلـ لـ تكف في عيد النبي   ، كال أمر بيا كما زعـ مف قبؿي

 ابًعا: موقف الخميني من روايات الشيعة الفاسدة المتناقضة.ر 

ليد حمؿ الخميني كؿ  ركاية ال تكافؽ ىكاه، أك شعر بفسادىا كتناقضيا، حمميا عمى التيٌية، 
 فيي المنفذ الكحيد لمثؿ ىذه األكاذيب.

ييكؿ الخميني عف صفة فييو الشيعة: "يعرؼ الركايات الصادرة في ظركؼ التيٌية التي 
 .(ّ)كانت تيفرض عمى األئمة )ع( بحيث تمنعيـ مف إظيار الحكـ الكاقعي في تمؾ الحاالت"

كييكؿ: "فالظاىر أٌف تمؾ الركايات الضعيفة إٌما مختمفة أك محمكلة عمى التيٌية عمى فرض 
 .(ْ)الصدكر"

                                 
 (.َُِ/ِالرسائل: ) (ُ)
 (.ُٓٓكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ٖٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ّ)
 (.ِّّ/ِالبيع: ) (ْ)
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ىذا تصريح مف الخميني أٌف ىناؾ ركايات في كتب الشيعة منسكبة إلى أىؿ البيت مشككؾ 
ا عمى التيٌية، فالتيٌية أحد  في صدكرىا عنيـ، كحمؿ الركايات التي يظير منيا التناقض كاضحن

 المرجحات في أصكؿ الشيعة.

كييكؿ: "كأٌما صحيحة محمد بف مسمـ كمكثية سماعة المشتممتاف عمى مسح الذراعيف إلى 
 .(ُ)المرفييف فيما محمكلتاف عمى التيٌية"

السنة، حمؿ كٌؿ ركاية تأمر بالتعبد معيـ عمى التيٌية، كمف شٌدة حيد الخميني عمى أىؿ 
. كييكؿ: "فاألقرب حمميا (ِ)فييكؿ: "كليذا قمنا أٌف الظاىر مف الركايتيف لزكـ الصبلة معيـ تيٌية"

 .(ّ)عمى أٌف الصبلة معيـ كجبت تيٌية"

 خامًسا: تقرير الخميني التقّية مع أىل السنة.

ا ف ي قضٌية التيٌية، عندما تبدأ فتاكاه تتكالى في استخداـ إٌف مكقؼ الخميني يزداد كضكحن
 التيٌية بيف أىؿ السنة، كأمثمة ذلؾ كثيرة جدًّا، كمف ذلؾ:

قكؿ الخميني: يجكز المسح عمى اليناع كالخٌؼ كالجكرب كغيرىا عند الضركرة مف تيٌية  -
 .(ْ)أك برد أك سبع أك عدك"

 .(ٓ)مف خمس تكبيرات إال لمتيٌية"كقكؿ الخميني في صبلة الجنازة: "ال يجكز أقؿ  -
كقكؿ الخميني: "إٍف لـ يكٍف عنده ما يصح السجكد عميو أك كاف كلـ يتمكف مف السجكد  -

 .(ٔ)عميو لعذٍر مف تيٌية كنحكىا سجد عمى ثكب اليطف أك الكتاف"
كقكؿ الخميني في مبطبلت الصبلة: "كضع إحدل اليديف عمى األخرل نحك ما يفعمو  -

ٍف كاف األحكط فيو اإلعادة"غيرنا، كىك مبط ؿ عمدنا عمى األقكل ال سيكنا، كا 
(ٕ). 

                                 
 (.ُٕٔ/ِالطهارة: ) (ُ)
 (.َِٔ/ِا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.َِٕ/ِا٤بصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ُٖ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ْ)
 (.ُٕ/ُا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ُّٗ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ٔ)
 (.ُِٕ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ٕ)
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كقكؿ الخميني في مبطبلت الصبلة: "تعٌمد قكؿ آميف بعد إتماـ الفاتحة إال مع التيٌية فبل  -
 .(ُ)بأس بو كالساىي"

لحكـ قضاتيـ بحسب المكازيف الشرعية التي  ؛تييةن  ك أفطر يكـ الشؾكقكؿ الخميني: "ل -
حكميـ بالعيد مخالؼ  مع بياء الشؾ عمى األقكل، نعـ لك عمـ بأفٌ  عميو اليضاء عندىـ ال يجب

 .(ِ)"كعميو اليضاء عمى األحكط ،فطار تييةن يجب عميو اإل لمكاقع

 الرّد عمى الخميني في موقفو من التقّية:

قد سبؽ تفصيؿ بعض قضايا ىذه المسألة في المطمب الثاني، عند ذكر الفركؽ بيف التيٌية 
عية كالتيٌية الشيعية، كيحسف ىنا ذكر بعض النياط الرئيسية التي تيدـ عييدة التيٌية الشيعية مف الشر 

 جذكرىا:

 أواًل: إّن النصوص من الكتاب والسنة تيدم فكرة تقديس األعمى لمتقّية الشيعية.

اآليات كاألحاديث تدؿ داللة صريحة : "ييكؿ الشيخ المجاىد إحساف إليي ظيير 
 .(ّ)"ال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ ة الشيعية في الديفكذب كالتييٌ ال عمى أفٌ 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   چ مثؿ قكلو تعالى:ثـٌ سرد بعض اآليات الداٌلة عمى ذلؾ، 

ۇ   ۆ  چ كقكلو:  [.ٕٔالمائدة: ] چ  کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ : كقكلو[. ّٗاألحزاب: ] چ ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳         ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  چ  كقكلو: [. ْٗالحجر: ] چٿ

[. ْٓالمائدة: ] چ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇچ كقكلو: [. ُْٔآؿ عمراف: ] چ﯀  ﯁        ﮿﮼   ﮽  ﮾

ۀ  ہ  ہ  چ  كقكلو:  [.ُُٗالتكبة: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  كقكلو: 

 [.َٕاألحزاب: ] چھ  ھ  ھ      ہ  ہ

كسير األنبياء في اليرآف الكريـ تيدـ تيٌية الشيعة مف أصكليا كجذكرىا، كاألمثمة عمى ذلؾ 
مع بني إسرائيؿ عندما عبدكا  كثيرة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ما فعمو ىاركف 

                                 
 (.ُٕٔ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ُ)
 (.َِٕ/ُا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.َِٓ – َِْالشيعة كالسنة: )ص  (ّ)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قاؿ تعالى: العجؿ، فيد جير بالحٌؽ كنصحيـ، رغـ أٌنو كاف كحيدنا مستضعفنا، 

 [.َٗطو: ] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ      ڄڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

: قاؿ أىؿ السنة ىيناكفي اآلية استدالؿ دقيؽ جدًّا ألىؿ السنة، جاء في )غرائب اليرآف(: "
"ىسى كٍ مي  فٍ مً  كفى اري ىى  ةً لى زً نٍ مى بً  يٍ نٍّ مً  تى نٍ أى " :الشيعة بتصدييو بيكلو  إفٌ 

 وي تٍ عى نى ىاركف ما مى  إفٌ  ثـٌ  .(ُ)

، فمك كانت أمة كدعا الناس إلى متابعتو ،بؿ صعد المنبر كصرح بالحؽٌ  ،ة في مثؿ ذلؾ الجمعالتييٌ 
يفعؿ ما فعؿ ىاركف مف غير  أفٍ  (ِ)لكاف يجب عمى عمٌي كـر اهلل كجيو ،عمى الخطأ محمد 

 .(ّ)"تيية كخكؼ

ا، كمف ذلؾ ما ر  شىكىٍكنىا قاؿ:  كاه خٌباب بف األرت كأٌما ما جاء في السٌنة فكثيره أيضن
سٍّده بيٍردىةن لىوي ًفي ًظؿٍّ اٍلكىٍعبىةً ، ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  أىالى تىٍدعيك الم وى  ؟أىالى تىٍستىٍنًصري لىنىا :قيٍمنىا لىوي  ،كىىيكى ميتىكى

ـٍ ييٍحفىري لىوي ًفي اأٍلىٍرضً  : قىاؿى  ؟لىنىا ٍف قىٍبمىكي ؿي ًفيمى عي  كىافى الر جي اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى فىييٍجعىؿي ًفيًو فىييجى
مىى رىٍأًسًو فىييشىؽُّ ًباٍثنىتىٍيفً  دُّهي ذىًلؾى عىٍف ًديًنوً  ،عى مىا يىصي ًديًد مىا ديكفى لىٍحًمًو ًمٍف عىٍظـو  ،كى ييٍمشىطي ًبأىٍمشىاًط اٍلحى كى

ٍف ًديًنوً  ،أىٍك عىصىبو  دُّهي ذىًلؾى عى مىا يىصي  .(ْ)"كى

، ال عمى الخنكع عمييا أصحابو كآؿ بيتو عٌزة اإلسبلـ التي رٌبى النبي  ىذه ىي
في مكاجية الكفار كالمشركيف أشير مٍف أٍف  كالتخٌفي كالخكؼ كاالنيزاـ، كصمكد الصحابة 

، كما (ٓ)تخفى عمى أحد، كما قاـ بو ببلؿه مف الصمكد في عذابات الصحراء كىك ييكؿ )أحده أحده(

                                 
(, كصحيح مسلم كاللفظ لو,  ُٖ/ٓمشي: )صحيح البخارم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب علي بن أيب طالب ا٥با (ُ)

 (.َُٕٖ/ْكتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أيب طالب: )
عليو )اؿ: قى يػي  بأفٍ   قد غلب ىذا يف عبارة كثّب من النساخ للكتب, أف يفرد علي: "يقوؿ اإلماـ ابن كثّب  (ِ)

ييسىاكل بْب  ا, لكن ينبغي أفٍ صحيحن  كاف معناه  فٍ كىذا كإ (,كـر اهلل كجهو)من دكف سائر الصحابة, أك:  (السالـ
أكىل بذلك منو, رضي  ففالشيخاف كأمّب ا٤بؤمنْب عثماف بن عفا فإف ىذا من باب التعظيم كالتكرًن, ,الصحابة يف ذلك
 (.ْٖٕ/ٔ". )تفسّب اين كثّب: اهلل عنهم أٝبعْب

 الشيخ زكريا عمّباف ٙبقيق, بن حسْب القمي النيسابورمنظاـ الدين ا٢بسن بن ٧بمد , لكرغائب الفرقافغرائب القرآف  (ّ)
 (.ٕٔٓ/ْ. )ـُٔٗٗ - ىػُُْٔ ,األكىل الطبعة ,بّبكت – دار الكتب العلمية

 (.َُِ/ْصحيح البخارم, كتاب ا٤بناقب, باب عالمات النبوة يف اإلسالـ: ) (ْ)
العلم, باب فضل سلماف كأيب ذر كا٤بقداد: (, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة ك ِّٖ/ٔمسند أٞبد: ) (ٓ)
ؿه فىًإنَّوي ىىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي يف اللَّوً (, جاء فيو: "ّٓ/ُ) فىأىٍعطىٍوهي اٍلًوٍلدىافى كىأىخىذيكا يىطيوفيوفى بًًو ًشعىابى  ,كىىىافى عىلىى قػىٍوًموً  ,ًإالَّ ًبالى

 (.َّ/ُباين يف التعليقات ا٢بساف على صحيح ابن ماجو: )". كحسٌنو األلمىكَّةى كىىيوى يػىقيوؿي أىحىده أىحىده 
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لىٍستي أيبىاًلي ًحيفى أيٍقتىؿي ميٍسًممناآلالـ حتى االستشياد، ككاف ييكؿ: )لييو خبيبه مف ا مىى أىمٍّ ًشؽٍّ  * كى عى
 .(ِ)، لدليؿ قاطع عمى عظيـ السيرة التي نشأ عمييا ىذا الرعيؿ األكؿ(ُ)(كىافى ًلم ًو مىٍصرىًعي

 ثانًيا: ليس كّل خوٍف يبيح التقّية.

أٌما عند الشيعة فالتيٌية عندىـ عمى أدنى مخافة أك  فالتيٌية ليا ضكابط كقيكد كما سبؽ،
: "الشيعة حيث جٌكزكا بؿ أكجبكا عمى ما حيكيى عنيـ إظيار مصمحة، ييكؿ اإلماـ األلكسي 

 .(ّ)الكفر ألدنى مخافة أك طمع"

الخكؼ عمى الماؿ : "كىذا ليس مف ديف اإلسبلـ في شيء، ييكؿ اإلماـ الجصاص 
كلـ يعذرىـ في التخمؼ ألجؿ أمكاليـ  ،اهلل فرض اليجرة عمى المؤمنيف فٌ أل ؛ةبيح التييٌ كاألىؿ ال يي 

چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  :فياؿ ،كأىميـ

ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

ک  ک  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :كقاؿ [.ِْالتكبة: ] چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳگ  ڳ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  چ  :كقكلو تعالى[. ٕٗالنساء: ] چ  ڳڳ گ  گ  گ  ڳ 

﮽    ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸      ﮹  ﮺    ﮻  ﮼ 

كقيؿ الذيف آمنكا  ،قيؿ فيو األنبياء( ھ  ھ: )كقكلو [.ْالممتحنة: ] چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ے    ) :بيكلو ،ي إظيار معاداة الكفار كقطع المكاالة بيننا كبينيـفأمر اهلل الناس بالتأسي بيـ ف ،معو

فيذا حكـ قد تعبد  (ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸      ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

 .(ْ)..." المؤمنكف بو

                                 
 (.ٖٕ/ٓصحيح البخارم, كتاب ا٤بغازم, باب فضل من شهد بدرنا: ) (ُ)
, لفضيلة الشيخ  (ِ) لالطالع على ا٤بزيد من شجاعة الصحابة كٛبسكهم با٢بٌق كاَّاىرة بو, يراجع كتاب: )الرحيق ا٤بختـو

لفائز با١بائزة األكىل ٤بسابقة السّبة النبوية الٍب نظمتها رابطة العامل اإلسالمي, دار ابن صفي الرٞبن ا٤بباركفورم, البحث ا
 (.ٓٔخلدكف(. )ص 

 –ركح ا٤بعاين يف تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين, لإلماـ أيب الفضل ٧بمود شكرم األلوسي, دار إحياء الَباث  (ّ)
 (. ِٖ/ِِبّبكت. )

 (.ِّٔ/ٓأحكاـ القرآف: ) (ْ)
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ة ال تككف إال لخكؼ، التييٌ ىذا كقد فٌصؿ اليكؿ في ىذه المسألة صاحب )التحفة(، فياؿ: "
 كالخكؼ قسماف:

مكتيـ  أفٌ  أحدىماكىك منتؼ في حضرات األئمة بكجييف:  ،الخكؼ عمى النفس :ولاأل 
ا كأجمع عمييا سائر كعيد ليا بابن  ،الطبيعي باختيارىـ كما أثبت ىذه المسألة الكميني في )الكافي(

فيـ يعممكف آجاليـ ككيفيات مكتيـ يككف ليـ عمـ بما كاف كيككف، األئمة  أفٌ  وثانييما اإلمامية.
ينافيكا في  إلى أفٍ  ـيخافكف عمى أنفسيـ، كال حاجة بي كأكقاتو بالتفصيؿ كالتخصيص، فيبؿ كقتو ال

 دينيـ كيغركا عكاـ المؤمنيف.

ؿ خكؼ المشية كاإليذاء البدني كالسب كالشتـ كىتؾ الحرمة، كال شؾ أف تحمٌ  :القسم الثاني
ا في امتثاؿ أكامر اهلل ا كظيفة الصمحاء، فيد كانكا يتحممكف الببلء دائمن ىذه األمكر كالصبر عميي

 كأىؿ البيت النبكم أكلى بتحمؿ الشدائد في نصرة ديف  ،كربما قابمكا السبلطيف الجبابرة تعالى،
 .(ُ)"ىـ جدٌ 

 ثالثًا: نسبة التقّية بمفيوميا الشيعي إلى آل البيت طعن صريح فييم.

يـ نسبكه ألنٌ  ؛ا مف حيث قصدكا تعظيموكا عميًّ كىؤالء تنيصٌ : " ييكؿ اإلماـ ابف حجر
ة كاالعراض عف طمب حيو مع قدرتو مع شجاعتو العظمى كصبلبتو في الديف إلى المداىنة كالتييٌ 

 .(ِ)"عمى ذلؾ

عند أىؿ السنة أشرؼ مف أٍف يينسىب إلى التيٌية الشيعية  إٌف مياـ عمٌي بف أبي طالب 
 الجبانة.

اع ؟ كىك الشجـ اهلل كجيوكرٌ  يٌّ ؟ أعمييف الذم يتٌ م" عمي السالكس حفظو اهلل: ييكؿ د.
، ككاف لفتاكاه الدينية قيمتيا عند ة إباءه لمضيـ، كاستشيد مف أجؿ مبادئوالذم يأبى التييٌ 

 .(ّ)"المسمميف

 ؛ةلـ يكف عمي كأكالده مف ذم التييٌ  : "كييكؿ الشيخ المجاىد إحساف إليي ظيير 
                                 

 (.٨ِٗٓبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ُ)
 (.ِّٔ/ٓفتح البارم: ) (ِ)
 (.ُّْمع االثِب عشرية يف األصوؿ كالفركع: )ص  (ّ)
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 ،ككقاية لمشر ،ة ال تككف إال عند الخكؼ عمى النفسالتييٌ  كما ذكرنا عف أعياف الشيعة أفٌ نا ألنٌ 
كما ذكرنا قبؿ ذلؾ في  ،كأئمة الشيعة حسب زعميـ كانكا يممككف مف اليكة ما ال يممكيا اآلخركف

ـٌ ذكر رحمو اهلل بعض ركايات الشيعة التي تدؿ عمى ذلؾ، كمنيا:(ُ)"معتيدىـ في األئمة  . ث

يؤذيو: فكثب إليو أمير المؤمنيف عميو  عمر جادؿ سمماف كأراد أفٍ  أفٌ " :ما ذكره الطبرسي 
 .(ِ)"بمجامع ثكبو ثـ جمد بو األرضالسبلـ كأخذ 

يا ما ض كمٌ كىـ طبلع األر  ،ادن إني كاهلل لك لييتيـ كاح"و قاؿ: أنٌ   إلى عميٌ  بى سً كني 
 د، كىـ يممؤكف األرض، ما خشيت منيـ.كييصد بيذا لك كنتي كاح .(ّ)"باليت كال استكحشت

لئلماـ عبلمات، "و قاؿ: أنٌ  -اإلماـ الثامف ليـ  -ركم عف أبي الحسف عمي بف مكسى ك 
. يرل مف بيف يديو كال . ناس، كأحمـ الناس كأشجع الناسيككف أعمـ الناس، كأحكـ الناس، كأتيى ال

و دعا إلى صخرة النشيت ى لك أنٌ حت اكاقع إلى األرض .. كيككف دعاؤه مستجابن  يككف لو ظؿٌ 
 .(ْ)ح رسكؿ اهلل كسيفو ذك الفيار"نصفيف، كيككف عنده سبل

فٌ ": عف أبي عبد اهلل كفي ركاية الكميني  ،عندم لسيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كا 
فٌ  فٌ  .. كالمتو كمغفره عندم لراية رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كدرعو كا   لراية رسكؿ اهلل عندم كا 
فٌ مى اهلل عميو كآلو المغمبةص فٌ عندم ألكاح مكسى كعصاه ، كا  ، ميماف بف داكدس عندم لخاتـ ، كا 
فٌ  فٌ ت الذم كاف مكسى ييرب بو اليربافعندم الطس كا  االسـ الذم كاف رسكؿ اهلل صمى  عندم ، كا 

فٌ  ،نشابةإلى المسمميف  اهلل عميو كآلو إذا كضعو بيف المسمميف كالمشركيف لـ يصؿ مف المشركيف  كا 
 .(ٓ)"عندم لمثؿ الذم جاءت بو المبلئكة

فيذا بعض ما ذكركه في قدرات أئمتيـ، فيؿ ييعيؿ أٍف يمجؤكا إلى التيٌية كىـ بكٌؿ ىذه اليكة 
 اليائمة كاليدرة العظيمة؟!

                                 
 (.َِٔالشيعة كالسنة: )ص  (ُ)
 (.َِِ/ِٖ(, ٕبار األنوار: )َُْ/ُاالحتجاج للطربم: ) (ِ)
 (.َُِ/ّبّبكت. ) –عرفة ّْج البالغة, تأليف الشريف الرضي, شرح ٧بمد عبده, دار ا٤ب (ّ)
 (.ُُٔ/ِٓ(, ٕبار األنوار: )ِٕٓ(, ا٣بصاؿ للصدكؽ: )ص ُِٗ/ُعيوف أخبار الرضا: ) (ْ)
 (.ِّّ/ُالكايف: ) (ٓ)
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كلك سٌممنا جدالن بما ينسبكنو إلى األئمة مف العمؿ بالتيٌية، فما المانع مف عكس األسباب، 
األئمة كانكا خائفيف مٌمف يتظاىركف بحبيـ كيتجمعكف حكليـ مف الشيعة، كما قالكه ليـ  فنيكؿ إفٌ 

 تيٌية منيـ؛ لتجنب شٌرىـ.

عميًّا عميو  ا تزعمكف أفٌ ألستـ جميعن  في معرض رٌده عمى الركافض: " ييكؿ الباقبلني 
تو قد أظيركا في أكقاتو كثيرةو متغ السبلـ كجماعة كلده ة مصحًؼ عثمافايرةو اليك كًعترى  ؟!ؿى بصح 

قتًؿ  كالخكؼ مف ة، كقرأكا بو كأقرأكه عمى سبيؿ التييٌ ؿزً نٍ كتابي اهلل المنٌزؿي عمى ما أي كأٌنو ىك 
 : نعـ ، كالقالكا فإفٍ  بكر كعمر كعثماف. اليـك كانكا شيعةى أبي ؟! ألفٌ الظالميف كسيكًفيـ كسطكتيـ

يـ كانكا يعتيدكف ما إظياريىـ لذلؾ عمى أنٌ  ؿ دؿٌ : فيبيد  مف ذلؾ ألٌنو ديفي جميعيـ، قيؿ ليـ
يككف جميعي  أفٍ  مفٍ  عمى األئمة اقالكا : نعـ ، قيؿ ليـ: فما أنكرتـ إذا كاف ىذه جائزن  فإفٍ  ييظيركنو.

ما أبدكه كقالكا إنٌ  ،اليراءات كاألقاكيؿ في اليرآف ما أظيره عمي عميو السبلـ ككلىدهي مف بعده مف ىذه
قاء الخزاعي كمحمد بف أبي ، كبيديؿ بف كر األشتر كعىمرك بف الحمؽ ة مف مالؾو عمى سبيؿ التيي

عكف إلى إمامتو يد ، كسائر أىؿ الفتنة الذيف كانكاي كالغافيي كحكيـ بف جبمة العبسيكالتجيب حذيفة
و لـ نٌ عدكه بأ، كأٌنيـ تيددكهي كتكٌ الٌديف بشيء يـ كانكا مع ذلؾ ال يتعٌميكف في، كأنٌ كييظيركف مكاالتو

 ، فخاؼ عند ذلؾليـ بالظمـ اغتالكه كسفككا دمو ، كالكصؼً المصحؼ ييظير مخالفةى اليكـ في
ـى مخالفىتيـ كمفارقىتيـ لمديفسطكتيـ ك  ، فمٌما خافيـ عمى كعمر كآلو ، كأٌنيـ ليسكا بشيعةو ألبي بكرو عم

كيتـين ككذلؾ كانت ، ء مف ذلؾء ًعترتو عمى اعتياد شيىؤال ، كلـ يكففسو أظير كلده مف ذلؾ ما رى
بيـ كيينسبي ا كانكا يخافكف سطكةى مف يتأكىؿ يـ جميعن ، كالصادؽ كالباقر في أنٌ حاؿ محمد بف الحنفٌية
لى مكاالتيـ ، فأظيركا ىذهٍ اليراءات كىذه األقاكيؿ في كيرىبكنىيـ كيخافكنيـ عمى أنفسيـ، إلييـ كا 
ف ممٌ  ،ف كاف في عصًرىـمٌ مكأمرائو مف جنده  دييىة كالخكؼ مف المختار بف عبياليرآف عمى كجو الت
تككف  ، كأفٍ يـ ليسكا مف المسمميف في شيءأىًؿ البيًت أنٌ  فٍ كتعمىـي ىذه الفرقةي مً  ،يينسب إلى التشيع

إظياًر عمي كالحسف  ذلؾ ليس بأعظـ مف ، فإفٌ نظكمةى عمى خبلؼ ما أبدكه أظيركهبكاطنيـ م
ة مع عمميـ عمى كجو التييٌ  ا طكيبلن دىرن  كاإلقراء بو كالحسيف بصحة مصحؼ عثماف كقراءتو بو

 .(ُ)"، كىذا ما ال جكابى ليـ عنوالتخميط كالفساد ب عمىؿ كمرتر كمبدٌ ٌنو مغيٌ أعندكـ ب

                                 
 (. ُْٖ-ْٕٗ/ِاالنتصار للقرآف: ) (ُ)
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 رابًعا: التقّية ال تكون واإلسالم عزيز.

يرل الخميني تبعنا لئلمامية كجكب التيٌية حتى في حاؿ االستيرار كالمأمف، كىذا مناؼو 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چرآف الكريـ، قاؿ تعالى: لمي

 .[َُٔالنحؿ: ] چڈ  

فبل كجكد لمتيٌية في حاؿ عٌزة اإلسبلـ كغمبتو، كيرل بعض عمماء الصحابة كمف بعدىـ أٌف 
 التيٌية انتيت بعٌزة اإلسبلـ.

 ،مسمميفي جدة اإلسبلـ قبؿ قكة الكانت التيية ف": كمجاىد   قاؿ معاذ بف جبؿ
 .(ُ)"عدكىـ يتيكا مفٍ  اإلسبلـ أفٍ   اهلل ا اليكـ فيد أعزٌ فأمٌ 

ة في العالـ و ال تكجد أمٌ ا أنٌ ني أعتيد جازمن نٌ ييكؿ د. مكسى المكسكم )اإلمامي التائب(: "إ
مؿ بيا، كىا أنا أدعك ت نفسيا كأىانتيا بيدر ما أذلت الشيعة نفسيا في قبكليا لفكرة التيية كالعأذلٌ 

فكير بالتيية ناىيؾ عف العمؿ كأتطمع إلى ذلؾ اليكـ الذم تربأ الشيعة حتى عف الت امخمصن اهلل 
 .(ِ)"بيا

 خامًسا: التقّية الشيعة كذب محض.

كقد تناكر ، امحضن  االتيية ليس إال كذبن : "ييكؿ الشيخ المجاىد إحساف إليي ظيير 
األمر صيانة  الكذب بؿ ييصدكف بيا كتمافة يـ ال يريدكف بالتييٌ بأنٌ ة، كتظاىركا بعض الشيعة التييٌ 
ة إال يـ ال يريدكف مف التييٌ ألنٌ  او ليس كذلؾ بؿ كذبكا في ىذا أيضن كالحييية أنٌ ، لمنفس ككقاية لمشر

 .(ّ)"الكذب كالخداع، كالتظاىر بغير ما يبطنكنو

اإلماـ ليد اتخذ الشيعة الكذب شعارنا ليـ في كٌؿ شيء، حتى أصبح ديننا يتعبدكف بو، ييكؿ 
يماف كاأل كرأس ماليـ الكذب ،كدثارىـ النفاؽ كالتيية ،فشعارىـ الذؿ ،بؿ ىذه صفة الرافضةالذىبي: "

كيكذبكف عمى جعفر  ،ييكلكف بألسنتيـ ما ليس في قمكبيـ ،لـ ييعكا في الغمك كالزندقة إفٍ  ،الفاجرة

                                 
 (.ٕٓ/ْ: )تفسّب القرطيب(, ِٔ/ِتفسّب البغوم: ) (ُ)
 (.ُٓالشيعة كالتصحيح: )ص  (ِ)
 (.ُٔٓ)ص الشيعة كالسنة:  (ّ)
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فكانكا  ،كلـ يحكجيـ إليو ،عف ذلؾ ه اهلل أىؿ البيتكقد نزٌ  ،التيية ديني كديف آبائي :و قاؿالصادؽ أنٌ 
 .(ُ)"ةا فدينيـ التيكل ال التييٌ مف أصدؽ الناس كأعظميـ إيمانن 

إٌف ىذه الصفات التي اجتمعت عند الشيعة، شابيت صفات الييكد كأخبلقيـ، ييكؿ صاحب 
ف، ترل أخبلؽ الييكد كطبائعيـ مكجكدة في جميع فرؽ الشيعة، كذلؾ مثؿ الكذب كالبيتا)التحفة(: "

كحمؿ كبلـ اهلل كاألحاديث  حممة كبلـ اهلل ككبلـ الرسكؿ،أصحاب الرسكؿ ككبار أئمة الديف ك  كسبٌ 
ظيار التممؽ خكفن  ا، كاتخاذ النفاؽ ا كطمعن عمى غير ظاىرىا، ككتـ عداكة أىؿ الحؽ في اليمب، كا 

بطاؿ الحؽٌ  ،األئمةالتيية مف أركاف الديف، ككضع الرقاع كنسبتيا إلى النبي ك  ا، كعدٌ ا كدثارن شعارن   كا 
حياؽ الباطؿ ألغراض دنيكية ذا تفكرت في سكرة  ،قطرة مف بحر كذرة مف جبؿ رى كً كىذا الذم ذي  ،كا  كا 

ترل جميعيا مطابية لصفات ىذه  ،البيرة كحفظت ما ذكر اهلل تعالى فييا مف صفات الييكد الذميمة
 .(ِ)"الفرقة مطابية النعؿ بالنعؿ

كالنفاؽ : "مى اإلطبلؽ، ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية إٌف الشيعة أكذب الطكائؼ ع
أساس  فإفٌ  ،منيـ مف شعبة نفاؽ لكؿٌ  بؿ ال بدٌ  ،كالزندقة في الرافضة أكثر منو في سائر الطكائؼ

ييكؿ الرجؿ بمسانو ما ليس في قمبو كما أخبر اهلل تعالى عف  كأفٍ  ،عميو الكذب يالنفاؽ الذم بن
كالرافضة تجعؿ ىذا مف أصكؿ دينيا كتسميو  ،لسنتيـ ما ليس في قمكبيـيـ ييكلكف بأأنٌ  ،المنافييف

 .(ّ)"التيية

ا  –كييكؿ فييـ  : "فميس في الطكائؼ المنتسبة إلى اليبمة أكثر كذبنا كال أكثر تصديينا  -أيضن
لمكذب كتكذيبنا لمصدؽ منيـ، كسٌيما النفاؽ فييـ أظير منو في سائر الناس .. ككٌؿ مف جٌربيـ 

اشتماليـ عمى ىذه الخصاؿ، كليذا يستعممكف التيٌية التي ىي سيما المنافييف كالييكد، يعرؼ 
 .(ْ)كيستعممكنيا مع المسمميف"

                                 
ا٤بنتقى من منهاج االعتداؿ يف نقض كالـ أىل الرفض كاالعتزاؿ, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عثماف الذىيب, ٙبقيق  (ُ)

, الطبعة الثالثة, السعودية – مية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشادالرئاسة العامة إلدارة البحوث العل٧بب الدين ا٣بطيب, نشر 
 (.ٖٔىػ. )ص ُُّْ

 (.ٔٓصر التحفة االثِب عشرية: )ص ٨بت (ِ)
 (.ِٓ/ِمنهاج السنة النبوية: ) (ّ)
 (.ْٕٗ/٦ِٖبموع الفتاكل: ) (ْ)
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 الثالثالمبحث 

 والية الفقيوعقيدة الخميني في 
 

 

 مطالب: أربعةوفيو 

 .الوالية منحصرة في األئمة االثني عشر عند اإلماميةالمطمب األول:  

 .والية الفقيو في فكر الخميني: المطمب الثاني 

 .معارضة عمماء اإلمامية لوالية الفقيوالمطمب الثالث:  

 المطمب الرابع: بيان فساد نظرية والية الفقيو. 
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 المطمب األول

 ألئمة االثني عشر عند اإلماميةمنحصرة في االوالية 

 أمر نبٌيو  أٌف اهلل تعتيد اإلمامية أٌف الكالية منحصرة في األئمة االثني عشر، ك 
 بالكصاية ليـ، كقد أكثركا مف الركايات في ذلؾ.

: "األئمة مف بعدم اثني عشر، أٌكليـ عمٌي بف أبي فجاء فيما نسبكه إلى النبي 
طالب، كآخرىـ اليائـ، فيـ خمفائي كأكصيائي كأكليائي، كحجج اهلل عمى أمتي بعدم، الميٌر بيـ 

 .(ُ)مؤمف، كالمنكر ليـ كافر"

كنسبكا إلي أبي عبد اهلل: "عيًرج بالنبي إلى السماء مائة كعشريف مرة، ما مف مرة إال كقد 
 .(ِ)أكصى اهلل النبي بكالية عمي كاألئمة مف بعده أكثر مٌما أكصاه بالفرائض"

يتاء الزكاة، كحج البيت،  كنسبكا إلى أبي جعفر: "بني اإلسبلـ عمى خمس: إقاـ الصبلة، كا 
كالكالية لنا أىؿ البيت، فجعؿ في أربع منيا رخصة، كلـ يجعؿ في الكالية  كصكـ شير رمضاف،

 .(ّ)رخصة"

كترل اإلمامية أٌف أٌم كالية تنعيد لغير األئمة االثني عشر تيعىدُّ كالية باطمة، كصاحبيا 
ييعبىد طاغكت، فنسبكا إلى أبي عبد اهلل أٌنو قاؿ: "كٌؿ رايةو تيرفىع قبؿ قياـ اليائـ، فصاحبيا طاغكت، 

 .(ْ)مف دكف اهلل"

كٌؿ ىذه الركايات كغيرىا تدلؿ عمى أٌف الكالية ال تككف عند اإلمامييف إال لؤلئمة االثني 
حشد فيو  (ٓ)عشر، كقد بٌكب الكميني في )الكافي( باب: )ما جاء في االثني عشر كالٌنص عمييـ(

 عشرات الركايات التي تؤكد حصر الكالية فييـ.

                                 
(, ٕبار األنوار: ّْٕ/ِٖ(, كسائل الشيعة: )ِٔ/ِ(, عيوف أخبار الرضا: )ُِٓ/ُجامع أحاديث الشيعة: ) (ُ)
(ِٕ/ِٔ.) 
 (.ّٖٖ/ُٖ(, ٕبار األنوار: )ٗٗبصائر الدرجات: )ص  (ِ)
 (.ِّ/ُ(, كسائل الشيعة: )ّٕٔ/ٓٔ(, ٕبار األنوار: )٣ِٕٖبصاؿ للصدكؽ: )ص ا (ّ)
 (.ُّْ/ِٓ(, ٕبار األنوار: )ِٓ/ُٓ(, كسائل الشيعة: )ِٓٗ/ٖالكايف: ) (ْ)
 (.ِٓٓ/ُالكايف: ) (ٓ)
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الشيعة اإلمامية( كىك رسالة ماجستير لباحثة إمامية: "كألبي جعفر جاء في كتاب )نشأة 
محمد بف يعيكب بف إسحاؽ الكميني الرازم كتاب الكافي، الذم ييعىدُّ مف أكبر األصكؿ التي تعتمد 
عمييا الشيعة في الحديث كالفيو، كتعتبر المعمكمات التي يكردىا الكميني في باب الحجة مف أكسع 

يما، كما أٌنو يأخذىا مف طرؽ مختمفة عف األئمة، كىك عند كبلمو عف اإلمامة، المعمكمات كأقدم
يذكر الحاجة إلى اإلماـ، معرفة اإلماـ، أىمية معرفة اإلماـ، صفات اإلماـ كفضمو، كأٌف اإلمامة 
عيد مف اهلل، كاجبات اإلماـ كما نزؿ مف اآليات في األئمة، كحصر اإلمامة في كلد عمي بف أبي 

 .(ُ)حصرىا في أكالد الحسيف.." طالب ثـٌ 

ىذا الباب  يثبت في أراد الكميني أفٍ كجاء في )كسر الصنـ( ردًّا عمى ما بٌكبو الكميني: "
إمامة اإلسبلـ كقيادتو  ، مع أفٌ كلكنو أخطأ كأثبتيا لثبلثة عشر ،ثني عشراإلمامة المنحصرة باال

يككف  عبد يسعى كيسأؿ اهلل أفٍ  لكؿٌ  اهلل أعطى ىذا الحؽٌ  ألفٌ  ،صر كال محددكحكامو غير منح
ڻ  ۀ  ۀ     ہ  چ : ْٕالرحمف في سكرة الفرقاف اآلية لممتييف كما ذكر اهلل في صفات  اإمامن 

يكل، ، كالتالعمـ، كالصدؽ يعني كما أفٌ ، چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  
أك  ،النسبة لئلمامة كالييادة، ككذلؾ األمر با في اإلسبلـ بأحدكالعمؿ الصالح، كالتعمـ ليس منحصرن 

باألحاديث  ايجعمكه محصكرن  الكميني كأمثالو سعكا أفٍ  كلكفٌ  ،في عدد االحكـ ليس منحصرن  إفٌ  ؿٍ يي نى لً 
ـٌ رٌد المؤلؼ عمى ركايات الكميني في ىذا الباب ركايةن ركايةن.(ِ)"المختمية كالركايات المجيكلة  . ث

سألة، بؿ تكاثرت األبكاب عند اإلمامية في كلـ ييتصر األمر عمى الكميني في ىذه الم
حصر اإلمامة كالكالية في األئمة االثني عشر، فيد بٌكب اإلربمي في )كشؼ الغمة( باب: )في ذكر 

كا بيا كككف عددىـ منحصرنا في اثني عشر إمامنا( اإلمامة كككنيـ خيصُّ
(ّ). 

رة منيـ بذلؾ، ييكؿ الطكسي: ىذا ىك مذىب عمماء الشيعة قديمنا كحديثنا، كقد أقٌر جممة كبي

                                 
 (.ِّنشأة الشيعة اإلمامية: )ص  (ُ)
رآف كالعقل, نقض كتاب أصوؿ الكايف, تأليف آية كسر الصنم أك ما كرد يف الكتب ا٤بذىبية من األمور ا٤بخالفة للق (ِ)

اهلل السيد أبو الفضل بن الرضا الربقعي, نقلو إىل العربية عبد الرٞبن مال زاده البلوشي, راجعو كعٌلق عليو عمر بن ٧بمود 
 (.ِّْـ. )ص ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗعماف, الطبعة األكىل,  –أبو عمر, دار البيارؽ 

بّبكت, الطبعة  –ة, تأليف أبو ا٢بسن علي بن عيسى بن أيب الفتح األربلي, دار األضواء كشف الغمة يف معرفة األئم (ّ)
 (.ْٓ/ُـ. )ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالثانية, 
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ذا  "األئمة عمييـ السبلـ بعد النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ اثنا عشر، ال يزيدكف كال ينيصكف، كا 
ثبت ذلؾ فكٌؿ مف قاؿ بذلؾ قطع عمى األئمة االثني عشر الذيف نذىب إلى إمامتيـ، كعمى كجكد 

يء مف ذلؾ ال ييصر اإلمامة عمى ابف الحسف عميو السبلـ كصحة غيبتو، ألف مف خالفيـ في ش
ذا ثبت باألخبار التي ذكرناىا ىذا العدد المخصكص، ثبت ما  ىذا العدد، بؿ يجكز الزيادة عمييا، كا 

 .(ُ)أردناه"

كيرل جعفر السبحاني )اإلمامي( أٌف حصر اإلمامة في األئمة االثني عشر جكىر التشيع 
ي كأكالده، ليس صبغة عارضة عمى التشيع، بؿ كحيييتو، فييكؿ: "إٌف ككف اإلمامة منحصرة في عم

 .(ِ)ىك جكىر التشيع كحيييتو، كلكاله فيد التشيع ركحو كجكىره"

كسرد الحٌر العاممي )اإلمامي( عشرات الركايات التي تؤكد ذلؾ، كقاؿ قبميا: "كأحاديث 
ا كثيرة جدًّا"  .(ّ)حصر األئمة عمييـ السبلـ في االثني عشر أيضن

ف النجفي )اإلمامي(: "إٌف اإلمامة منحصرة فييـ عمييـ السبلـ، كآباؤه عمييـ كييكؿ بياء الدي
السبلـ ال شٌؾ في انتياليـ إلى ربيـ، فمك لـ يككف كجكده كاجبنا لخبل الزماف مف اإلماـ 

 .(ْ)المعصكـ"

كييكؿ محمد فاضؿ المسعكدم )اإلمامي(: "كقد كردت عدة شكاىد ركائية تدؿ عمى أٌف 
فاطمة عمييا السبلـ، كأٌف الكالية فييـ، كاإلمامة منحصرة في كجكدىـ المبارؾ، كىذا  األئمة مف كلد

 .(ٓ)ما أثبتو اليرآف الكريـ كالسنة الشريفة"

                                 
الغيبة, تأليف أبو جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, ٙبقيق عباد اهلل الطهراين ك علي أٞبد ناصح, مؤسسة ا٤بعارؼ  (ُ)

 (.ُِٕػ. )ص ىُُُْقم, الطبعة األكىل,  –اإلسالمية 
 (.ُٗىػ. )ص ُُِْقم,  –أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية كتارٱبهم, تأليف جعفر السبحاين, مؤسسة اإلماـ الصادؽ  (ِ)
اإليقاظ من ا٥بجعة بالربىاف على الرجعة, تأليف ٧بمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي, ٙبقيق مشتاؽ ا٤بظفر, مطبعة نكارش  (ّ)

 (.ُّٖ – ّٕٕ(. كقريب منو: )ص ّٔٔػ. )ص ىُِِْقم, الطبعة األكىل,  –
منتخب األنوار ا٤بضيئة, تأليف ُّاء الدين علي بن عبد الكرًن النيلي النجفي, ١بنة التحقيق التابعة ٤بؤسسة اإلماـ  (ْ)

 (.ٖىػ.  )ص َُِْقم, الطبعة األكىل,  –ا٥بادم, مطبعة اعتماد 
قم,  –تقدًن عادؿ العلوم, الناشر مؤسسة الزائر يف الركضة ا٤بقدسة األسرار الفاطمية, تأليف ٧بمد فاضل ا٤بسعودم,  (ٓ)

 (.ٔٓـ. )ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْقم, الطبعة األكىل,  –لندف, مطبعة أمّب  –كقم ا٤بقدسة كرابطة الصداقة اإلسالمية 
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ليد مضى مذىب اإلمامية عمى ىذا اإلجماع في اليركف الماضية، حتى ابتدعكا فكرة 
 حصكليـ عمى تكقيع مف الغائب يبيح ليـ بعض الصبلحيات كالفتكل.

يأخذكا  كقد استطاعكا أفٍ  ،مى ىذا مضى شيعة اليركف الماضيةكعييكؿ د. ناصر اليفارم: "
يتكلكا بعض  يسمح لشيكخيـ أفٍ  -عمى حد زعميـ  -مف الغائب  اكتكقيعن  ،اا إمامين مرسكمن 

ا الحكادث الكاقعة فارجعكا فييا الصبلحيات كىذا التكقيع ييكؿ: "أمٌ  الصبلحيات الخاصة بو، ال كؿٌ 
ادث و يأمرىـ بالرجكع في معرفة أحكاـ الحك أنٌ  صالنٌ ككاضح مف خبلؿ ىذا  .(ُ)كاة حديثنا.."ى ر إل

كالية فييائيـ خاصة بمسائؿ  كلذلؾ استير الرأم عند الشيعة عمى أفٌ ، الكاقعة كالجديدة إلى شيكخيـ
 اإلفتاء كأمثاليا، كما ينص عميو تكقيع المنتظر.

قامة الدكلة، فيي مف خصائص الغائبا الكالية العامة التي تشمؿ أمٌ  كىي  ،السياسة كا 
مكقكفة حتى يرجع مف غيبتو، كلذلؾ عاش أتباع ىذا المذىب كىـ ينظركف إلى خمفاء المسمميف 

يـ قد استكلكا عمى سمطاف إماميـ، كيدعكف اهلل في يـ غاصبكف مستبدكف، كيتحسركف ألنٌ عمى أنٌ 
تيـ، كيتعاممكف مع الحككمات اليائمة بميتضى عييدة ؿ بفرجو حتى يييـ دكلعجٍّ يي  لحظة أفٍ  كؿٌ 
يظير، كالشيعة محرمكف  ة طالت، كتكالت قركف قاربت االثني عشر دكف أفٍ جٌ غيبة الحي  ة، لكفٍ التييٌ 

مف دكلة شرعية حسب اعتيادىـ، فبدأت فكرة اليكؿ بنيؿ كظائؼ الميدم لمفييو تداعب أفكار 
 .(ِ)"المتأخريف منيـ

ماميكف مف حصر الكالية باالثني عشر إمامنا ال دليؿ عميو كال مستند، بؿ كما ذىب إليو اإل
ىي مجرد أكىاـ كافتراءات ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، ييكؿ الشيخ فصيح الديف إبراىيـ الحيدرم 

 ،تعالى عنيـ ني عشر رضي اهللثالية باألئمة االذىب الشيعة إلى تخصيص الك : "البغدادم 
 .(ّ)"فكقع الخبلؼ بينيـ كبيف اهلل تعالى ،ب الكالية عف سائر المتييفكسم ،كحصرىا فييـ

                                 
(, كسائل الشيعة: َٗ/ِ(, ٕبار األنوار: )ِّٖ/ِ(, االحتجاج للطربسي: )ُِٗالغيبة للطوسي: )ص  (ُ)
(ِٕ/َُْ.) 
 (.ِّّ – ِِّ/ّأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ِ)
 فصيح الدين, تأليف رسالة تبحث يف ٨بالفات الشيعة للقرآف ,ا٣بالؼ بْب اهلل تعاىل كالشيعة النكت الشنيعة يف بياف (ّ)

ة اإلماـ البخارم مكتب, ود الشافعيعبد العزيز بن صاحل احملم, ٙبقيق إبراىيم بن صبغة اهلل بن أسعد ا٢بيدرم البغدادم
 (.َُٗ. )ص ـ ََِٕ - ىػ ُِْٖالطبعة األكىل, , مصر - للنشر كالتوزيع
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 الثانيالمطمب 

 والية الفقيو في فكر الخميني

ٍف كاف باطبلن  –إٌف ما ذىب إليو اإلماميكف  ـٍ يىرؽ  –كا  ييعد  ميمًزمنا ألتباع مذىبيـ، كىذا ما ل
الكصكؿ إلى السمطة كالحكـ، فابتدع  لمخميني، الذم فٌضؿ أٍف يكسر إجماع الشيعة، حبًّا منو في

 نظرية )عمـك كالية الفييو( التي قرر مف خبلليا كجكب الكالية لفيياء الشيعة دكف سكاىـ.

كقبؿ الشركع في عرض عييدة الخميني في )كالية الفييو(، ننيؿ مفيكميا عند مف كافؽ 
 الخميني عمى ىذه الفكرة.

لفييو الجامع لشركط الفتكل كاليضاء مياـ الحاكـ : "قياـ اوالية الفقيو عند القائمين بيا
الشرعي ككلي األمر اإلماـ المنتظر عجؿ اهلل فرجو الشريؼ، في زماف غيبتو في إجراء السياسات، 
كسائر ما لو مف أمكر، عدا األمر بالجياد االبتدائي، كىك فتح ببلد الكفر بالسبلح، عمى خبلؼ في 

 .(ُ)سعة الكالية كضيييا"

عنى اقتيًبس مف فكرة الخميني ببل شٌؾ، فيك المؤصؿ األكؿ ليذه الفكرة، كالمنفذ كىذا الم
ٍف سبيو بعضيـ إلييا.  ليا، كا 

ييكؿ الخميني في ذلؾ: "في عصر غيبة كلي األمر كسمطاف العصر عٌجؿ اهلل فرجو 
مو في إجراء الشريؼ كاف نٌكابو العاٌمة، كىـ الفيياء الجامعكف لشرائط الفتكل كاليضاء، قائميف ميا

 .(ِ)السياسات، كسائر ما لئلماـ عميو السبلـ إال البدأة بالجياد"

ليد بذؿ الخميني كٌؿ ما في كسعو لتيرير ىذا األمر؛ كي يصؿ فيياء الشيعة إلى سٌدة 
 الحكـ، كقاـ بإلياء المحاضرات تمك المحاضرات في تيرير ىذه المسألة.

اإلسبلمي(: "تكٌلى الخميني بنفسو تكضيح  جاء في كتاب )نيج الخميني في ميزاف الفكر
نظريتو المعركفة المسماة بكالية الفييو في المحاضرات التي كٌرسيا ليذا الغرض، أثناء إقامتو في 

 .(ّ)النجؼ"

                                 
 (.ّْٓـ. )ص ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓمعجم ألفاظ الفقو ا١بعفرم, تأليف أٞبد فتح اهلل, مطبعة ا٤بدكخل, الطبعة األكىل,  (ُ)
 (.ِْٖ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ِ)
عماف, الطبعة األكىل,  –الفكر اإلسالمي, تأليف أ. د. بشار عواد معركؼ كآخركف, دار عمار ّْج ا٣بميِب يف ميزاف  (ّ)

 (.ٓٓـ. )ص ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ
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كقد أصدر الخميني ىذه المحاضرات في كتاب: )الحككمة اإلسبلمية( أك )كالية الفييو(، 

 .(ُ)لعربية كالفارسيةكطًبع عٌدة مرات قبؿ الثكرة كبعدىا با

ييكؿ د. ناصر اليفارم: "كتب الخميني كتابو )الحككمة اإلسبلمية( أك )كالية الفييو(، ييرر 
حيث أعمف في ىذا الكتاب أٌف الفييو الشيعي المجتيد،  –مسألة النيابة عف اإلماـ  –فيو ىذا الغمك 

و أفضؿ مف األنبياء كالرسؿ، كقد لو حٌؽ النيابة الكاممة عف إماميـ المنتظر، كالذم ىك في مذىب

 .(ِ)خالؼ بيذا جميكر الشيعة، كاستنكر بعضيـ ىذا"

عندما كاف كقد صٌرح بيذا االستنكار د. مكسى المكسكم )اإلمامي التائب(، فياؿ: "
ىذا الكتاب سيككف في يـك  قط أفٌ  ر أحده فكٍّ ا سماه )كالية الفييو(، كلـ يي ؼ كتابن الخميني في النجؼ ألٌ 

ا اىتمامن  أحده  فمذلؾ لـ يعرً  ،ؽ عمى شعب ايراف المسكيفكيطب   ،ؿ )كفاحي( ألدكلؼ ىتمرما مث

 .(ّ)"ا ما نجد مثميا في مؤلفات المؤلفيفبمضامينو كفحكاه، كاعتبر فرضية فييو كثيرن 

كحاكؿ الخميني أٍف ييظًير نفسو بمظير المت ًبع في ىذه المسألة ال المبتدع، فأكضح أٌف 
ء اإلمامية مف قاؿ بيذه الفكرة، ييكؿ في )الحككمة اإلسبلمية(: "لئف كاف قد كقع في ىناؾ مف عمما

مسألة الكالية خبلؼ، فذىب بعض العمماء كالمرحكـ النراقي كالمرحكـ النائيني إلى أٌف لمفييو جميع 

 .(ْ)ما لئلماـ مف الكظائؼ كاألعماؿ في مجاؿ الحكـ كاإلدارة كالسياسة"

ميني اعتراؼ بأٌف ىناؾ مف اإلمامييف مف يرفض ىذه الفكرة، كال نجده كىذا الكبلـ مف الخ
ينيؿ ىذه الفكرة إال عف اثنيف مف متأخرم عمماء اإلمامية، فالنراقي ىك أحمد بف محمد بف أبي ذر 

 .(ٔ)ق(ُِّٕ، كالنائيني ىك: حسيف بف عبد الرحيـ النائيني، )تي (ٓ)ىػ(ُِْٓالنراقي )تي 

                                 
 (.ُٔٓالكوثر أك يـو الوالدة: )ص  (ُ)
 (.ُِْ/ِمسألة التقريب بْب السنة كالشيعة: ) (ِ)
 (.ْٗالثورة البائسة: )ص  (ّ)
 (.ْٕا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ْ)
 (.ُْٓ/ُريعة يف تصانيف الشيعة: )الذ (ٓ)
 (.َِْ/ِاألعالـ للزركلي: ) (ٔ)
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الخميني لمنراقي كالنائيني، فبل ييعرىؼ أحد قبؿ اليرف الثالث  كعمى فرض صحة ما نسبو
 عشر مف اإلمامية قاؿ بكالية الفييو، كلك كىجد الخميني أحدنا قاؿ بذلؾ لىمىا تأخر في االستشياد بيـ.

كيرل د. مكسى المكسكم )اإلمامي التائب( أٌف كالية الفييو مف بدع الخميني، فييكؿ: 
ا ف البدع التي ابتدعيا الخميني في الديف اإلسبلمي كاتخذ منو أساسن كمكضكع كالية الفييو م"

 .(ُ)"لبلستبداد المطمؽ باسـ الديف

ليد كجد الخميني مف خبلؿ بعض آراء المتأخريف طريينا لمكصكؿ إلى غاياتو، كانطمؽ نحك 
فؽ المذىب اإلمامي االثني عشرم؛ لذا ا شترط الكصكؿ إلى اليدؼ الرئيسي، كىك حكـ الدكلة كى

 ليذه الكالية فييو مف فيياء الشيعة.

كقد صٌرح بذلؾ في أكثر مف مكطف، فياؿ: "بما أٌف حككمة اإلسبلـ ىي حككمة اليانكف، 

 .(ِ)فالفييو ىك المتصدم ألمر الحككمة ال غير"

كقاؿ: "إٌف الفيياء أكصياء الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو مف بيف األئمة في حاؿ غيابيـ، 
باليياـ بجميع ما كٌمؼ األئمة باليياـ بو، إٌف الفييو ىك كصي النبي، كفي عصر الغيبة كقد كيمٍّفكا 

 .(ّ)يككف ىك إماـ المسمميف، كقائدىـ كالياضي بينيـ باليسط دكف سكاه"

 عمى الناس كقد غبل الخميني في ىذه المسألة، حتى جعؿ الفييو حجة اهلل 
إلماـ رجع لمناس في جميع األمكر، كاهلل قد عٌينو ، فياؿ: "إٌف حجة اهلل تعني أٌف اكالرسكؿ 

كأناط بو كٌؿ تصٌرؼ كتدبير، ككذلؾ الفيياء، فالفيياء ىـ اليكـ الحجة عمى الناس كما كاف الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كآلو حجة عمييـ، ككٌؿ ما كاف ييناط بالنبٌي فيد أناطو األئمة بالفيياء مف بعدىـ، 

لييـ قد فرضت الحككمة ككالية الناس فيك المرجع في جميع األمكر  كالمشكبلت كالمعضبلت، كا 

 .(ْ)كسياستيـ كالجباية كاإلنفاؽ، ككٌؿ مف يتخمؼ عف طاعتيـ، فإٌف اهلل يؤاخذه كيحاسبو عمى ذلؾ"

                                 
 (.ْٗالثورة البائسة: )ص  (ُ)
 (.ِْا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ٕٕا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.َٖا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ْ)
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ا  –كقاؿ  : "فممفييو العادؿ جميع ما لمرسكؿ عمييـ السبلـ، مٌما يرجع إلى الحككمة -أيضن
 .(ُ)"كالسياسية، كال يعيؿ الفرؽ

، ال تسمح أرستيراطيةإٌف ىذا التصٌكر الذم يؤصؿ لو الخميني، يجعؿ المسمـ أماـ ىيكمية 
 ألحد بتجاكز ىذا الفييو الشيعي.

م ـ بو أٌف الفيياء حٌكاـ  بؿ كذىب الخميني أٌف الفيياء حكاـ عمى الممكؾ، فييكؿ: "كمف الميسى
ذا نيض بأمر تشكيؿ عمى الممكؾ، فالحٌكاـ الحييييكف ىـ الفيياء، كالسبل طيف مجرد عٌماؿ ليـ، كا 

الحككمة فييو عادؿ، فإٌنو يمي مف أمكر المجتمع ما كاف يميو النبي صمى اهلل عميو كآلو، ككجب 
عمى الناس أٍف يسمعكا لو كيطيعكا، كيممؾ ىذا الحاكـ مف أمر اإلدارة كالرعاية كالسياسة لمناس ما 

يـ السبلـ، فاهلل جعؿ الرسكؿ كليًّا لممؤمنيف جميعنا، كمف كاف يممكو الرسكؿ كأمير المؤمنيف عمي
لييما يرجع تعييف  بعده كاف اإلماـ كليًّا، كمعنى كاليتيـ أٌف أكامرىما الشرعية نافذة في الجميع، كا 
اليضاة كالكالة كمراقبتيـ كعزليـ إذا قضى األمر، كنفس ىذه الكالية كالحاكمية مكجكدة لدل 

 .(ِ)الفييو"

 كبالرغـ مفٍ ميني أٌف جميع فيياء الشيعة تتكفر فييـ خصائص الكالية، فييكؿ: "كيرل الخ
خصائص الحاكـ  إال أفٌ  ينكب عف اإلماـ )ع( حاؿ غيبتو، عمى شخص مفٍ  عدـ كجكد نٌص 

.. مكجكدة في معظـ فييائنا في ىذا العصر، فإذا أجمعكا أمرىـ كاف في ميسكرىـ إيجاد  الشرعي
 .(ّ)يطعة النظير"كتككيف حككمة عادلة من

كييكؿ: "إٌف معظـ فييائنا في ىذا العصر تتكفر فييـ الخصائص التي تؤىميـ لمنيابة عف 
"  .(ْ)اإلماـ المعصـك

ييكؿ د. ناصر اليفارم معٌمينا عمى ىذا الكبلـ: "الخميني بتيريره مبدأ النيابة المطمية عف 
آياتيـ .. فنحف اآلف أماـ عشرات مف اإلماـ ييخًرج لنا ميدييـ متمثبلن في عشرات مف شيكخيـ ك 

                                 
 (.ِٓٔ/ِالبيع: ) (ُ)
 (.ُٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ْٗ – ْٖا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ُُّا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
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 .(ُ)الميدييف، ال ميدم كاحد"

ا  –كييكؿ    ترتكز عمى أصميف: -كما ترل  -فنظرية الخميني : "-أيضن

 كالثاني: أنو ال يمي رئاسة الدكلة إال الفييو الشيعي. األكؿ: اليكؿ بالكالية العامة لمفييو.
الفيياء ال يحصركف بعدد معيف،  ني عشر، ألفٌ كىذا خركج عف دعكل تعييف األئمة، كحصرىـ باث

إلى  -يـ عادكا لمفيـك اإلمامة حسب مذىب أىؿ السنة كغير منصكص عمى أعيانيـ فيعني ىذا أنٌ 
يـ يعدكف ىذا المبدأ )كالية لكنٌ ، ـ كفساد مذىبيـ بميتضى ىذا اليكؿكا بضبلؿ أسبلفيكأقرٌ  -حد ما 

 -لـ يتخمكا عف أصؿ مذىبيـ، كليذا أصبح ىذا االتجاه  الفييو( نيابة عف الميدم حتى يرجع، فيـ
الفييو الشيعي ىك الذم يمثؿ الميدم، كما  و يزعـ أفٌ ال يختمؼ عف مذىب البابية، ألنٌ  -في نظرم 

فٌ ، افييائيـ أبكابن  كؿٌ  الخميني يعدٌ  الفارؽ أفٌ  الباب يزعـ ذلؾ، كلعؿٌ  أفٌ  الخميني  شئت قؿ: إفٌ  كا 
و بيذا المبدأ بؿ إنٌ  ،صبلحياتو ككظائفو أناطيا بالفييو عند الركافض، ألفٌ  (رالميدم المنتظ)أخرج 

مف شيكخيـ كآياتيـ ليـ األحيية بيذا  اكثيرن  ألفٌ  ؛ا بؿ أخرج العشراتا كاحدن لـ يخرج ميديًّ 
 .(ِ)"المنصب

ىذا كقد عٌد الخميني إقامة الحككمة عمى يد الفييو الشيعي مف الكاجبات، فييكؿ: "إقامة 
فٍّؽى ا لحككمة كتشكيؿ أساس الدكلة اإلسبلمية، مف قبيؿ الكاجب الكفائي عمى الفيياء العدكؿ، فإٍف كي

ٍف لـ يتيسر إال باجتماعيـ، يجب عمييـ اليياـ  أحدىـ لتشكيؿ الحككمة يجب عمى غيره االتباع، كا 
ٍف كانكا معذكريف في  ، لـ يسيط منصبيـ، كا  تأسيس مجتمعيف، كلك لـ يمكف ليـ ذلؾ أصبلن

 .(ّ)الدكلة"

إٌف الخميني يحاكؿ جاىدنا السيطرة عمى عيكؿ الشيعة، سكاء أكاف ذلؾ في ظٌؿ حككمة 
 شيعية أك عدميا، فييكًجب عمى الجميع متابعة الفييو الشيعي إٍف أسس الدكلة أـ لـ يستطع ذلؾ.

ٌيتيـ في ليد رٌكز الخميني كٌؿ جيده في تدعيـ فيياء الشيعة، كرفع منزلتيـ حتى جعؿ أحي
، كعبارات الخميني في ىذا المضمار كثيرة جدًّا، -كما سبؽ  –الحكـ ال تيٌؿ عف الرسكؿ كاإلماـ 

                                 
 (.ُِْ/ِمسألة التقريب بْب أىل السنة كالشيعة: ) (ُ)
 (.ِّٕ – ِّٔ/ِأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: ) (ِ)
 (.ِْٔ/ِالبيع: ) (ّ)
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ض إلييـ، كٍّ ما في  جميعى  األنبياءي  ض إلييـك  فيد فى  كعمى كؿٍّ ، قكلو: "-إضافة لما ذيًكر  –منيا 
 .(ُ)كائتمنكىـ عمى ما اؤتمنكا عميو"

لخميني، أصبحت الدستكر الجديد لمذىب اإلمامية، كسارت إٌف ىذه األفكار التي ابتدعيا ا
عميو دكلتيـ الجديدة، ييكؿ د. صابر طعيمة: "بعد سيطرة ثكرة الفيياء في إيراف عمى الحكـ عاـ 

ذم الحجة سنة  ِْـ ًصيغت مكاد )الدستكر اإلسبلمي لجميكرية إيراف( كالذم صدر في ُٕٗٗ
بحيث نٌص الدستكر عمى: كصاية الفيياء عمى ـ. ُٕٗٗنكفمبر سنة  ٓالمكافؽ  -ىػ ُّٗٗ

األٌمة، كانفرادىـ بالسطمة العميا في الدكلة، كىيمنتيـ كحدىـ عمى أجيزة اليرار كالتنفيذ الخاصة 
بشئكف الحكـ سممنا كانت أك حربنا"

(ِ). 

كىذه البدعة التي أكجدىا الخميني، كاف كال بٌد أٍف يجد ليا مبرراتيا، فشرع بذكر بعض 
ات التي ال تخرج عف ككنيا عيمية بحتة، ال تستند إلى دليؿ ميبكؿ؛ كؿ ىذا لكي يييًنع الشيعة المبرر 

 بيذه الفكرة التي تخالؼ جميكر اإلمامية، بؿ كتخالؼ جكىر اإلسبلـ.

دليبلن عمى كالية الفييو، كجعؿ تأخر خركج  -نفسيا  –ليد جعؿ الخميني اإلمامة المزعكمة 
البدعة، فييكؿ: "دليؿ اإلمامة بعينو دليؿ عمى لزكـ الحككمة بعد غيبة كلٌي  الميدم سببنا لميكؿ بيذه

 -عياذ باهلل كال - ، كلعٌميا تطكؿ سٌيما مع ىذه السنيف المتمادية، كالاألمر، عٌجؿ اهلل فرجو الشريؼ
الحكيـ إىماؿ األيٌمة فيؿ يعيؿ مف حكمة البارم ، إلى آالؼ مف السنيف، كالعمـ عنده تعالى

بشرع  ، كال يأتييـ باليرج كالمرج كاختبلؿ النظاـ، أك يرضى الحكتعييف تكميؼ ليـ ، كعدـبلمٌيةاإلس
 .(ّ)"! تككف لمناس عميو حٌجة؟قاطع لمعذر؛ لئبٌل 

ألكؼ  عمى الغيبة الكبرل إلمامنا الميدم أكثر مف ألؼ عاـ، كقد تمرٌ  "قد مرٌ كييكؿ: 
أحكاـ  لمنتظر في طكؿ ىذه المدة المديدة، ىؿ تبيىتيتضي المصمحة قدكـ اإلماـ ا السنيف قبؿ أفٍ 

اليكانيف التي  ؟ف؟ أال يمـز مف ذلؾ اليرج كالمرجمف خبلليا ما يشاؤك  ساإلسبلـ معطمة؟ يعمؿ النا
كتنفيذىا طيمة ثبلثة كعشريف كجيد في نشرىا، كبيانيا آلو صمى اهلل عميو ك صدع بيا نبي اإلسبلـ 

                                 
 (.َٖا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
القاىرة,  –تأليف د. صابر طعيمة, مكتبة مدبويل األصوؿ االعتقادية لإلمامية, دراسة نقدية لعقائد غالة الشيعة,  (ِ)

 (.ُْٗ – ُْٖـ. )ص ََِْالطبعة األكىل, 
 (.َِٔ/ِالبيع: ) (ّ)
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؟ الذىاب إلى هلل عمر الشريعة بمائتي عاـ مثبلن دكدة؟ ىؿ حدد اذلؾ لمدة مح ، ىؿ كاف كؿٌ اعامن 
 .(ُ)اإلسبلـ منسكخ" ىذا الرأم أسكأ في نظرم مف االعتياد بأفٌ 

ال يكجد نص عمى شخص  -في عيد الغيبة  -"كاليكـ كمٌما قاؿ الخميني في تبريراتو: 
عطمة؟ أـ نرغب بأنفسنا عف ؾ أحكاـ اإلسبلـ مترى معيف يدير شؤكف الدكلة، فما ىك الرأم؟ ىؿ تي 

قرنيف مف الزماف فحسب لييمميـ بعد ذلؾ؟ أك  ساإلسبلـ جاء ليحكـ النا اإلسبلـ؟ أـ نيكؿ: إفٌ 
عدـ كجكد الحككمة يعني ضياع  اإلسبلـ قد أىمؿ أمكر تنظيـ الدكلة؟ كنحف نعمـ أفٌ  نيكؿ: إفٌ 

لؾ في ديننا؟ أليست الحككمة ثغكر اإلسبلـ كانتياكيا، كيعني تخاذلنا عف أرضنا، ىؿ يسمح بذ
 .(ِ)ضركرة مف ضركرات الحياة؟"

إٌف ىذه المبررات ما ىي إال تمبيسات خمينية؛ لتحييؽ مطامع الشيعة في الكصكؿ إلى سدة 
الحكـ، كالسؤاؿ الذم أجاب الكاقع عميو: ىؿ حٌيؽ الخميني كحككمتو العدؿ الذم يدندف حكلو بعد 

يد ابتعدت الدكلة الخمينية كٌؿ البعد عف حكـ اإلسبلـ، كقد سبؽ سيطرتو عمى الدكلة اإليرانية؟! ل
 في تمييد البحث ذكر جممة مف جرائـ الخمينييف الشنيعة.

كالخميني يرل أٌف كالية الفييو ضركرة مف الضركرات، كقد أٌكد عمى ىذا المعنى في مكضع 
فيك  ،كيؿ الحكمة اإلسبلميةيتظاىر بالرأم اليائؿ بعدـ ضركرة تش مفٍ  كؿٌ  "إذف فإفٌ آخر، فياؿ: 

ر ضركرة تنفيذ أحكاـ اإلسبلـ، كيدعك إلى تعطيميا كتجميدىا، كىك ينكر بالتالي شمكؿ كخمكد نكً يي 
 .(ّ)الديف اإلسبلمي الحنيؼ"

رات التي خميني يرل ليذه المبر ييكؿ د. ناصر اليفارم معمينا عمى مبررات الخميني: "
بلستيبلء عمى الحكـ في ببلد اإلسبلـ نيابة عف الميدم، كىك خركج الفييو الشيعي كأتباعو ل ،ذكرىا

يخرج بيذا عف ميررات دينيـ كيخالؼ كصايا أئمتو الكثيرة في ضركرة انتظار الغائب كعدـ التعجيؿ 
 .(ْ)"بالخركج

إٌف الكبلـ الخميني السابؽ ىك في حيييتو طعف صريح، كىدـ كاضح لديف الشيعة مف 

                                 
 (.ِٔا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ْٖا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ِٕ – ِٔا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
 (.ِّٓ – ِّْ/ّأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية: ) (ْ)
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يعة طيمة اثني عشر قرننا مف فرضية الخميني؟! ليد ىاجـ الخميني كٌؿ أساسو، فأيف ىـ عمماء الش
 مف رفض )كالية الفييو(، كيصٌرح أٌف عدـ اليكؿ بيا أسكأ مف اليكؿ بأٌف اإلسبلـ منسكخ!!

كىذه المبررات التي ساقيا الخميني لبياف ضركرة إقامة الدكلة ييكؿ د. ناصر اليفارم: "
تكجو جية أخرل لك كاف لشيكخ  ميدم في رئاستيا كاف ينبغي أفٍ الشيعية، كنيابة الفييو عف ال

الشيعة صدؽ في اليكؿ كنصح ألتباعيـ، ىذه الكجية ىي نيد المذىب مف أصمو الذم قاـ عمى 
فيذه شيادة ميمة  كعمى كؿٍّ ، ى بيـ إلى ىذه النيايةخرافة الغيبة كانتظار الغائب، كالذم انتي

اليركف  إجماع طائفتو كؿٌ  فساد مذىب الرافضة مف أصمو، كأفٌ  كخطيرة مف ىذه الحجة كاآلية عمى
نازعكا مف أجمو أىؿ السنة  ص عمى إماـ معيف، كالذمرأييـ في النٌ  الماضية كاف عمى ضبللة، كأفٌ 

ىـ يضطركف لمخركج عميو  أثبت التاريخ كالكاقع فساده بكضكح تاـ، كىا ،ككفركىـ أمر فاسد طكيبلن 
صاحب )لدىر، كيئسكا مف خركج مف يسمكنو تطاكؿ عمييـ ا بعد أفٍ  (لفييوبعمكـ كالية ا) بيكلو:
ميامو ككظائفو لنفسو، كلبعض  يا، كأفرغ الخميني كؿٌ ، فاستكلكا حينئذ عمى صبلحياتو كمٌ (الزماف

 .(ُ)"و يرل ضركرة تكلي مياـ منصب الغائب في رئاسة الدكلةالفيياء مف بني جنسو كدينو، ألنٌ 

ميني في إثبات كالية الفييو، فبل تكاد تجد دليبلن كاحدنا يؤكد صحة ما ذىب أٌما عف أدلة الخ
ال تدؿ عمى بدعتو ال مف قريب كال مف بعيد،  –لك صحت  –إليو، فبات يتخبط في ذكر ركايات 

كقد جاء في )نيج الخميني( بيافه لحييية ىذه األدلة: "في الحييية إٌنو يتبٌيف لدل اليراءة الفاحصة 
 و المكٌرسة لبياف إثبات كالية الفييو ما يأتي:لمحاضرات

: لـ يجد في الكتاب الكريـ ما يسعؼ بو حاجتو أك يتكسؿ بو لتكضيح ما ىك في فكره أواًل 
 السياسي، ال ما ىك في الشريعة اإلسبلمية، لتحديد ما يرمي إليو.

الشريعة كاليانكف، : إٌف ما جاء بو مف الناحية العيمية يصمح دليبلن لضركرة الحككمة ك ثانًيا
 كال عبلقة لو بكالية الفييو.

: يبدك أف خميني صاغ فكرتو )كالية الفييو( قبؿ أٍف يبحث عف دليؿ، كمف المعمكـ أف ثالثًا
إثارة الشبية في أٌم مكضكع يككف مثارنا  –في ظٌؿ التأكيؿ كالمغالطة المنطيية كالتنطع  –باإلمكاف 

 .(ِ)لكالية الفييو"لمجدؿ، كىكذا فعؿ الخميني بالنسبة 

                                 
 (.ِّٔ – ِّٓ/ّاإلمامية: ) أصوؿ مذىب الشيعة (ُ)
 (.ٕٓ – ّْٔٓج ا٣بميِب: )ص  (ِ)
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 لفييو(، الركاية التي نسبكىا إلىإٌف عمدة استدالالت الخميني عمى نظرية )كالية ا
 الذيف يبمغكف :خمفاؤؾ؟ قاؿ ، كمفٍ ا. قيؿ: يا رسكؿ اهلل، ثبلثن الميـ ارحـ خمفائي: " الرسكؿ

 .(ُ)"يعممكنيا أمتي ، ثـٌ حديثي كسنتي

ية الفييو مف ىذه الركاية، فاٌدعى أٌف الذيف يبٌمغكف ليد حاكؿ الخميني جاىدنا في إثبات كال
حديث الرسكؿ كسنتو ىـ الفيياء فيط، كبالتالي حصر الخبلفة بيـ، فياؿ: "ال شٌؾ إذف أٌف ركاية 
)الميـ ارحـ خمفائي ..( ال عبلقة ليا بنيمة الحديث كركاتو المجرديف عف الفيو، ألٌف كتابة الحديث 

 .(ِ)فة الرسكؿ، بؿ الميصكد ىـ فيياء اإلسبلـ"كحدىا ال تؤٌىؿ الشخص لخبل

ثـٌ زعـ الخميني أٌف المراد بالخبلفة في الركاية: الكالية كالحككمة، فييكؿ: "كلـ يكف أحد 
يفسر منصب الخبلفة في عيد أمير المؤمنيف )ع(، كبالنسبة إلى األئمة )ع( مف بعده بأٌنو منصب 

ٌنما فسر المسممكف ىذا ا  .(ّ)لمنصب بأٌنو الكالية كالحككمة"االفتاء فيط، كا 

كىذا الذم ذىب إليو الخميني باطؿ، جاء في )نيج الخميني( ردًّا عمى ىذا االستدالؿ: "لك 
أردنا أٍف ندخؿ في ميداف المناقشة المفظية مع عباراتو، لكشفنا العجب، فمندخؿ ىنا قميبلن في ىذا 

 باآلتي: الميداف كلنأتً 

حككمة، فيككف معنى الحديث النبكم: )الميـ ارحـ خمفائي(: إذا كانت الخبلفة تعني ال -ُ
 ؟الميـ ارحـ حككماتي، أىذا ىك دعاء الرسكؿ 

ماذا ييصد بالمعنى المتعارؼ لمخبلفة؟ أىك المعنى المتعارؼ في عصر الرسكؿ  -ِ
 .(ْ)أـ ىك المعنى المتعارؼ في عصر الخميني؟" 

ك أٍف تككف مثؿ ىذه الركاية السابية، فيي إٌف كٌؿ أدلة الخميني عمى كالية الفييو ال تعد
 محاكالت يائسة لمبحث عف رائحة دليؿ، دكف جدكل.

                                 
(, جامع أحاديث الشيعة: ُٗ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ُْْ/ِ(, ٕبار األنوار: )ِْٕاألمايل للصدكؽ: )ص  (ُ)
(ُ/ِّْ.) 
 (.ٗٓا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ُٔا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ُٔ – َّْٔج ا٣بميِب: )ص (ْ)
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 المطمب الثالث

 والية الفقيولعمماء اإلمامية  معارضة

ثبت مٌما سبؽ أٌف عمماء اإلمامية أجمعكا عمى حصر اإلمامة كالكالية في األئمة االثني 
 في ديف اإلمامية، ابتيًدعت بعد اليرف الثالث عشر.عشر، كأٌف فكرة كالية الفييو نظرية محدثة 

كانت كالية الفييو مجرد فكرة، تعٌمؽ الخميني بأستارىا، كتسٌمؽ عمى أحباليا، كأخرجيا 
 بصكرة جديدة، فيٌعد ليا كأٌصؿ، كجعميا كاجبة كضركرة مف الضركرات.

ني، كأعمنكا شناعة ما أثار غضب الكثيريف مف عمماء اإلمامية، ككقفكا في كجو الخميكىذا 
مذىبو، أٌما أنصار الخميني فاجتيدكا بكٌؿ طاقاتيـ إلثبات ىذه النظرية، كدافعكا عنيا، كدعكا إلييا، 

 بؿ كألزمكا الناس بيا.

فكقع الخبلؼ الحاٌد بيف اإلمامييف بسبب ما ابتدعو الخميني، كقد صٌرح بكقكع الخبلؼ 
 الفيياء اختمفكا في أفٌ  فٌ الغطاء )اإلمامي(: "إغير كاحد مف عمماء اإلمامية، ييكؿ عمي كاشؼ 

تفكيض الفييو ألمكر الرعية ككاليتو عمى تدبير شؤكنيـ كسمطنتو عمى حفظ نظاميـ في زماف 
 .(ُ)"الغيبة

ألكلى لنظرية ااكقد أقٌر كقكع االختبلؼ بيف اإلمامية كماؿ الحيدرم )اإلمامي( فييكؿ: "
فتمٌسكت  ،يككف لمفييو كالية عمى الناس نظرية التي رفضت أفٍ ، أٌما العيرفت بنظرية كالية الفييو

 .(ِ)"بنظرية الحسبة

 وىذه جممة من اعتراضات فقياء الشيعة عمى نظرية الخميني:

و قد نٌ أالكبلـ في كالية الفييو فاعمـ  ف محؿٌ إذا تبيٌ ييكؿ محمد تيي اآلممي )اإلمامي(: "
ـٌ رٌد عمى أدلة اليائميف بيا.(ّ)"نيية عف االشكاؿاستدؿ لثبكت الكالية العامة ليـ بكجكه غير   . ث

                                 
النجف  –الساطع يف الفقو النافع, تأليف علي بن ٧بمد رضا بن ا٥بادم آؿ كاشف الغطاء, مطبعة اآلداب  النور (ُ)

 (.ّٕٓ/ُـ. )ُّٔٗ -ىػ ُّّٖاألشرؼ, 
معامل التجديد الفقهي, معا١بة إشكالية الثابت كا٤بتغٌّب يف الفقو اإلسالمي, من إٔباث كماؿ ا٢بيدرم, بقلم خليل  (ِ)

 (.َُّـ. )ص ََِٖ -ىػ ُِْٗقم, مطبعة ستاره, الطبعة األكىل,  -قد رزؽ, منشورات دار فر 
ىػ. َُّٗطهراف, الطبعة األكىل,  –مصباح ا٥بدل يف شرح العركة الوثقى, تأليف ٧بمد تقي اآلملي, مطبعة فردكس  (ّ)
(َُ/ُّٕ.) 
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البحث عف  إٌنما تعٌرضنا لو ألجؿكييكؿ الخكئي )اإلمامي( مشككنا في صحة كالية الفييو: "
 .(ُ)"عمى فرض ثبكتيا ،كعف أٌنيا بأم ميدار ،كالية الفييو

في ثبكت الكالية : "كيؤٌكد الخكئي أٌف معظـ عمماء اإلمامية يرفضكف )كالية الفييو(، فييكؿ
ٌنما تثبت في  ،ء اإلمامٌية ييكلكف بعدـ ثبكتيا، كمعظـ فيياطمية لمفييو الجامع لمشرائط خبلؼالم كا 

 .(ِ)"األيمكر الحسبٌية فيط

ا  –كييكؿ الخكئي  إذا  ا الكالية عمى األمكر الحسبية كحفظ أمكاؿ الغائب كاليتيـأمٌ : "-أيضن
ككذا المكقكفات  ،الجامع لمشرائط ، فيي ثابتة لمفييوأك نحكه ليل لحفظيا كالك يتصدٌ  لـ يكف مفٍ 

، صكمة فييا بيد الفييو كأمثاؿ ذلؾفصؿ الخ ، فإفٌ كالمرافعات التي ليس ليا متكلي مف قبؿ الكاقؼ
 .(ّ)"، كاهلل العالـشيكر بيف الفيياء عمى عدـ الثبكتالزائد عمى ذلؾ فالم اكأمٌ 

ييو ميٌيدة ال مطمية كما يزعـ الخميني، ييكؿ محمد بحر كيرل بعض اإلمامييف أٌف كالية الف
 ،كالفرع يتبع أصمو، فبل يزيد عميو بالضركرة كالية الفييو فرع عف كالية اإلماـالعمكـ )اإلمامي(: "

، كما ىك االمعنى لمفييو بالضركرة بحيث لك تصرؼ كجب تنفيذه مطمين  لعدـ ثبكتيا بيذا ؛كىك فاسد
فٍ ، لئلماـ ا ككف نظره شرطن  ، كىكف األدلة الكالية بالمعنى الثاني، إذ الثابت لو مكـ كاليتوقمنا بعم كا 

، فيك مختص بالنبي كخمفائو ا فيوالنظر مسببن  ا ككف: كأمٌ في الجممةا أك ا مطمين : إمٌ في التصرؼ
 .(ْ)"أجمعيف كما ستعرؼ المعصكميف صمكات اهلل عمييـ

خذ مجراه الطبيعي، فحارب كٌؿ ما خالؼ ىذا كالخميني لـ يسمح ليذا االختبلؼ أٍف يأ
جمع مف مسمميف كغير أعمى العالـ  فٌ نظريتو، ييكؿ د. مكسى المكسكم )اإلمامي التائب(: "إ

                                 
أليف مّبزا علي الغركم, مؤسسة إحياء التنقيح يف شرح ا٤بكاسب )البيع(, تقريرنا ألٕباث أيب القاسم ا٤بوسوم ا٣بوئي, ت (ُ)

 (.ُْٔـ. )ص ََِٓ -ىػ ُِْٓالنجف, الطبعة األكىل,  –آثار ا٣بوئي 
التنقيح يف شرح العركة الوثقى )التقليد(, تقريرنا ألٕباث أيب القاسم ا٤بوسوم ا٣بوئي, تأليف مّبزا علي الغركم, مؤسسة  (ِ)

 (.ُْـ. )ص ََِٓ -ىػ ُِْٔالنجف, الطبعة الثانية,  –إحياء آثار ا٣بوئي 
صراط النجاة, استفتاءات أليب القاسم ا٣بوئي مع تعليقة كملحق للتربيزم, ٝبع مواد الكتاب موسى مفيد الدين  (ّ)

 (.َُ/ُىػ. )ُُْٔإيراف, الطبعة األكىل,  –عاصي العاملي, مطبعة سلماف الفارسي 
, ٙبقيق حسْب (ْ) , منشورات مكتبة الصادؽ بػيٍلغىة الفقيو, تأليف ٧بمد آؿ ٕبر العلـو  – بن ٧بمد تقي آؿ ٕبر العلـو

 (.ُِٖ/ّـ. )ُْٖٗ -ىػ َُّْالنجف, الطبعة الرابعة,  –طهراف, مطبعة العلمْب العامة 
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 عارضكا كالية الفييو ،يراف الكبار كالمراجع الدينية العظاـ فيياإفيياء  فٌ أيعرفكا  فٍ أمسمميف 
ماـ يا بدعة كضبلؿ، ككاد اإلنٌ أك  ،مةتمت إلى الديف بص يا النٌ أعمنكا أمعارضة شديدة ك 

خر آيرانية مساىمة عظيمة في كالذم ساىـ في الثكرة اإل ،الشريعتمدارم الزعيـ الركحي الكبير
ماـ الشريعتمدارم عمى مكقفو اإل صرٌ ألمعارضتو مع ىذه الفكرة، كعندما ا يدفع حياتو ثمنن  فٍ أياميا أ

حممكف العصى كاليركات إلى دار ي ،كزتوالؼ شخص مف جبلآرسؿ الخميني عشرة أ ،المعارض
كىـ ينادكف بصكت كاحد كيشيركف إلى دار االماـ )ككر التجسس  ،تباعوأيريدكف قتمو كقتؿ  ،ماـاإل

 ،ماـإلبطاؿ عف دار اماـ الشريعتمدارم دفاع األحراقو( كدافع حرس اإلا  مف ىدمو ك  بدٌ  ىذا ال
كىكذا ، ماـ قاعدإ ماـ قائـ ضدٌ إو م الذم شنٌ تباعو في ذلؾ اليجكـ البربر أكاستشيد رجميف مف 

مصير  فٌ أكاليتو ليعممكا  رادكا الكقكؼ ضدٌ أخريف الذيف االئمة اآل ا لكؿٌ ماـ الخميني درسن عطى اإلأ
ماـ اإل كلـ يكف نصيب ،رغبتو رادكا الكقكؼ ضدٌ أذا ما إماـ الشريعتمدارم سيككف مصيرىـ اإل

عندما  ،قؿ مف نظيره االماـ الشريعتمدارم في قـأف كالببلء يمي في خراساف مف المحالطباطبائي ال
ميمو ماـ اليمي ما القاه مف االضطياد مف ز بطاؿ، ليد تيبؿ اإلمعارضة األ عارض كالية الفييو

ا ا في سبيمو، كما ابمى ببلء حسنن  تعالى محتسبن ا هللماـ الخميني، صابرن اليديـ في السجف كالجياد اإل
كما يسمييـ الناس حزب  كأنفسيـ )حزب اهلل( أميني الذيف يسمكف نصار الخأفي مكاجية 
ك أئمة كانكا أسكاىـ ا فكارىـ عمى مأالخميني كزمرتو فرضكا رغباتيـ ك  فٌ إذف فإالشيطاف، 

 .(ُ)"مكميفأم

بؿ كيرل د. مكسى المكسكم أٌف بدعة )كالية الفييو( دخمت عمى الشيعة مف الفكر 
الفكر اإلسبلمي مف الفكر  عمى دخمت ،بالمعنى الدقيؽ فكرة حمكليةىذه الفكرة المسيحي، فييكؿ: "
كفي عصر محاكـ  ،كالمسيح تجسد في الحبر األعظـ ،اهلل تجسد في المسيح المسيحي اليائؿ: إفٌ 
يطاليا كقسـ مف فرنسا كاف التفتيش في إسبان باسـ السمطة  ،يحكـ المسيحييف كغيرىـ (البابا)يا كا 
ككاف حراسو يدخمكف البيكت اآلمنة ليؿ  ،كاف يأمر باإلعداـ كالحرؽ كالسجف حيث ،اإلليية المطمية

 ،، كقد دخمت ىذه البدعة إلى الفكر الشيعي بعد الغيبة الكبرلاا كنكرن ليعيثكا بأىميا فسادن  ؛نيار
يا منصب إليي عندما أخذ عمماء الشيعة يسيبكف في اإلمامة كييكلكف بأنٌ  ،اا عيائدين كأخذت طابعن 

و غائب كلكنٌ  ،اإلماـ حيٌ  كبما أفٌ  ،باإلماـ كخميفة لرسكؿ اهلل صمى اهلل تعالى عميو كآلو كسمـأنيط 

                                 
 (.ُٓالثورة البائسة: )ص  (ُ)
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 ألفٌ  ؛ىذه السمطة تنتيؿ منو إلى نكابو فإفٌ  ،كلـ يفيد سمطتو اإلليية بسبب غيبتو ،عف األنظار
في  اا كبيرن خذت فكرة كالية الفييو تشغؿ حيزن شيء، كىكذا أ النائب ييكـ مياـ المنكب عنو في كؿٌ 

 .(ُ)"أفكار فيياء الشيعة

كيجب التنبيو ىنا إلى أٌف ىذا االتجاه الشيعي المناىض لمنظرية الخمينية: )كالية الفييو(، لـ 
ا  –يككنكا عمى صكاب  فيما ذىبكا إليو، فكبل المذىبيف باطؿ، كلكف مف المناسب أٍف نبٌيف  –أيضن

 اء جنسو.نبأ ضبلؿ ىذه الفكرة حتى عند

ع أمر الكالية إلى عمـك رجً االتجاه المخالؼ لمخميني يي د. ناصر اليفارم حفظو اهلل: "ييكؿ 
ككاليتيـ  ،الناس، كال يخصيا بشيكخ الشيعة، بؿ يبيى ىؤالء الشيكخ في كضعيـ الذم كضعكا فيو

يف عف كىذه بمغة ىذا العصر فصؿ الد ،لغائب فيتكلى أمكر الديف كالديناالخاصة حتى يخرج ا
 بيف غمك في الفييو، أك دعكة إلى فصؿ الديف عف الدكلة، كىكذا كؿٌ  افصار المذىب دائرن  الدكلة،

ككبل الرأييف استيرا عمى بطبلف المذىب في ، يخرج أمثاؿ ىذه التناقضات بد أفٍ  مذىب باطؿ ال
كمييما لـ يحدد الرئيس بشخص معيف، إال التعييف الشكمي لمغائب  دعكل النص كالتعييف؛ ألفٌ 

 .(ِ)"و ال حييية لو في الكجكديعكد؛ ألنٌ  يكد كالذم لفٍ المف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ٗٔالشيعة كالتصحيح: )ص  (ُ)
 (.ِْٔأصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية: )ص  (ِ)
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 المطمب الرابع

 بيان فساد نظرية والية الفقيو

سبؽ أٍف ظير فساد نظرية كالية الفييو بصكرة مجممة بيف فيرات المطالب السابية، كيمكف 
 :(ُ)حصر ذلؾ في النياط اآلتية

ضرورة إقامة الدولة الشيعية, ونيابة الفقيو الخميني ساق مسوغات كثيرة لبيان  : أنّ أواًل 
تكجو كجية أخرل لك كاف لمخميني كمف  ، ككاف ينبغي ليذه المسكغات أفٌ عن الميدي في رئاستيا

 ده قدـ صدؽ في اليكؿ، كحرص عمى نصح األتباع.أيٌ 

كىذه الكجية ىي نيد المذىب مف أصمو، الذم قاـ عمى خرافة الغيبة، كانتظار الغائب 
 انتيى بيـ إلى ىذه النياية.كالذم 

اجتماع  ، كأفٌ ا: والية الفقيو شيادة ميمة وخطيرة عمى فساد مذىب الشيعة من أصموثانيً 
رأييـ في النص عمى إماـ معيف، كالذم نازعكا  طائفتو في اليركف الماضية كاف عمى ضبللة، كأفٌ 

فياىـ  ،قع فساده بكضكح تاـالتاريخ كالكاأثبت  ،أمر فاسد  ككفركىـأجمو أىؿ السنة طكيبلن  مف
تطاكؿ عمييـ الدىر، كيئسكا مف  يضطركف لمخركج عمى رأييـ بيكليـ بػ: "عمكـ كالية الفييو" بعد أفٍ 

 خركج مىٍف يسمكنو صاحب الزماف، فاستكلكا حينئذو عمى صبلحياتو كميا.

الفيياء  ؛ ألفٌ ا: أن والية الفقيو خروج عن دعوى تعيين األئمة, وحصرىم باثني عشرثالثً 
ا لمفيكـ اإلمامة يـ عادك ال يحصركف بعدد معيف، كىـ غير منصكص عمى أعيانيـ، كىذا يعني أنٌ 

بالشخص كىك اإلماـ مف حصر اإلمامة  يـ خرجكاألنٌ  ؛ -إلى حد ما  -عند أىؿ السنة 
كىـ بذلؾ يييركف بضبلؿ  إلى حصرىا بالنكع، كىك الفييو الشيعي. -بزعميـ  -المنصكص عميو 

 فيـ، كفساد مذىبيـ بميتضى ىذا اليكؿ.أسبل

يـ يعدكف ىذا المبدأ كالية الفييو نيابة عف الميدم حتى يرجع، فيـ لـ يتخمكا عف أصؿ لكنٌ 
الفييو الشيعي ىك  و يزعـ أفٌ مذىبيـ، كليذا أصبح ىذا االتجاه ال يختمؼ عف مذىب البابية؛ ألنٌ 

                                 
 – َِٓتب العقائد, تأليف ٧بمد بن إبراىيم بن أٞبد ا٢بمد, دار ابن خزٲبة, الطبعة األكىل. )ص مصطلحات يف ك (ُ)

 َِٕ(, كالشيعة اإلمامية االثنا عشرية يف ميزاف اإلسالـ )ص ْٗ – ّٕ(. عن كتاب: بركتكوالت آيات قم: )ص ِِٓ
 (.ُٔ – ٕٓ(, كنظرية كالية الفقيو دراسة كٙبليل كنقد: )ص َِٖ –
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 .افييائيـ أبكابن  كؿٌ  الخميني يعدٌ  الفارؽ أفٌ  الباب يزعـ ذلؾ، كلعؿٌ  الذم يمثؿ الميدم، كما أفٌ 

يعني )حكومتيم الحاضرة أول دولة إسالمية  الذين قالوا بوالية الفقيو يرون أنّ  ا: أنّ رابعً 
كلذا  -الفيياء  -يا ليست محككمة مف قبؿ اآليات و قد قامت حككمات شيعية، كلكنٌ مع أنٌ  (شيعية

 كا حككمتيـ ىذه أكؿ دكلة إسبلمية.عدٌ 

؛ إذ كيؼ يتميكف ىذه النظرية تدل عمى إفالس الفكر الشيعي وتناقضو فيو ا: أنّ خامسً 
 .-كما يزعمكف  -تعاليميـ مف طفؿ غاب في السرداب 

األئمة لـ يجمسكا إلى معمميف،  ما ىذا التناقض العجيب؟ فإذا صدقنا كتنزلنا معيـ أفٌ  ثـٌ 
نٌ  كيؼ  ثـٌ  لـ يجمسكا إلى معمميف؟ -ا أيضن  -ء ـ عف طريؽ اإللياـ، فيؿ الفيياما أخذكا عمميكا 

 خمعكا عمييـ رداء العصمة كما خمعكىا عمى األئمة؟

كا ، كعدٌ اكا المجتيد حاكمن يـ عدٌ : ذلؾ أنٌ شأن النبوة منْ  افي ىذه النظرية حطِّ  ا: أنّ سادسً 
عمى اهلل ييع في حد  دٌ عمى اهلل، كالر  ردٌ  -ـ عندى -عمى اإلماـ، كالردُّ عمى اإلماـ  اعميو ردًّ  الردٌ 

 الشرؾ.

اإلمامة كاالجتياد الشيعي في منزلة دكنيا  أـ أفٌ  فمماذا تجاكز الشيعة رسكؿ اهلل 
 النبكة كالرسالة؟

: فميد أثار ذلؾ ثائرة جممة مف والية الفقيو لم تمق التأييد المطمق من الشيعة : أنّ اسابعً 
عيـ الكبار، كىك شريعتمدارم كما أعمف شيكخ الشيعة، كنشب صراع حاد بيف الخميني كأحد مراج

طائفة منيـ معارضتيـ ليذا المذىب، منيـ آية اهلل الخكئي زعيـ الحكزة العممية بالنجؼ، كالشيخ 
 المبناني محمد جكاد مغنية، كالدكتكر مكسى المكسكم، كغيرىـ.

ميد كتب ف ؛ؿ عمى بطبلف ىذه النظرية كفسادىاا يد: كىذا ممٌ ا: اإلخفاق في التطبيقثامنً 
الفييو العالـ في تشكيؿ الحككمة، ككتب عف النتائج  عف عدالة مطالبو، كىك حؽٌ  االخميني كثيرن 

الباىرة المنتظر تحيييا في عيد كالية الفييو مف حيث العدالة كاألمف كاألماف، كالسعادة في الداريف، 
 كحككمة عالمية منيطعة النظير.

بىر فما أسيؿ ا ٍبر يكذب الخى لدعكل، كما أعز  المعنى، كالكاقع اإليراني يدؿ عمى كلكف الخي
يستبد بشعب عانى  الذم استطاع أفٍ  -كىك الخميني  -فميد عانى مف ديكتاتكرية الفرد  ذلؾ؛
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 األمريف مف الحاكـ السابؽ الشاه كال فرؽ بيف االثنيف؛ فاألكؿ بتاج، كاآلخر بعمامة.

األخير  ىبو العيدم مف الخميني نفسو؛ فإفٌ بمف يخالفو في مذ ابطشن  بؿ إف الشاه كاف أقؿٌ 
فعؿ بأىؿ السنة مف تيتيؿ  يـ يدينكف بعيائد تخالؼ عييدتو، مثؿ مابطش بأناس ال ذنب ليـ إال أنٌ 

 .كتشريد

 .كمف ىنا يتبيف لنا بطبلف ىذه النظرية كفسادىا، بؿ كبطبلف مذىب الشيعة كفساده
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 السادسالفصل 

 يني من أىل السنة وأثر عقيدتو عمى العالم اإلسالميموقف الخم
 

 

 مباحث: ثالثةوفيو 

 .من الصحابةموقفو المبحث األول:  

 .من أىل السنةموقفو المبحث الثاني:  

 .عمى العالم اإلسالميأثر عقيدتو المبحث الثالث:  
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 المبحث األول

 (ُ)موقف الخميني من الصحابة الكرام

، كقد حشد كتبو بيذه مف أشٌد اإلمامييف إساءةن إلى أصحاب النبي  ييعىد  الخميني
ا عمى إثارة الشبيات حكؿ جناب الصحابة الكراـ  ، أضؼ اإلساءات، ككاف الخميني حريصن

 إلى ذلؾ عبارات المعف كالشتـ كاليدح كالتكفير في حٌييـ.

أشخاصيـ  –في حييية األمر  –ال يييصد منو  إٌف الطعف في أصحاب رسكؿ اهلل
عمى كجو التعييف فحسب، بؿ إٌف اليدؼ أبعد مف ذلؾ، فيؤالء الحاقديف ييدفكف إلى الطعف في 

، كييدفكف إلى الطعف في تعاليـ اإلسبلـ كشعائره عف طريؽ الطعف في شخص رسكؿ اهلل 
 حممتو كناشركه.

 : "إٌف اليدح في خير اليركف الذيف صحبكا ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كما قاؿ مالؾ كغيره مف أئمة العمـ: ىؤالء طعنكا في  قدحه في رسكؿ اهلل  لرسكؿ ا

ا  أصحاب رسكؿ اهلل  إٌنما طعنكا في أصحابو لييكؿ اليائؿ: رجؿ سكء كلك كاف رجبلن صالحن
ا فيؤالء الذيف نيمكا اليرآف كاإلسبلـ كشرائع النبي  ، كىـ الذيف لكاف أصحابو صالحيف، كأيضن

ضائؿ عميٍّ كغيره، فاليدح فييـ ييكًجب أٍف ال ييكثىؽ بما نيمكه مف الديف، كحينئذو فبل تثبت نيمكا ف
 .(ِ)فضيمة ال لعميٍّ كال لغيره"

د منو إلحاؽ األذل بيـ، أك بمف ييحبيـ  إٌف النيؿ مف أصحاب رسكؿ اهلل  ال يييصى
د بو ىدـ اإلسبلـ ة يمثمكنو خير مٌ الذم كاف ىؤالء الجي  كيكالييـ، امتثاالن ألمر اهلل سبحانو، بؿ يييصى

تمثيؿ في أكؿ مراحمو، فيـ مشاعؿ األمة الذيف يييتدىل بيدييـ، كييؤتىسى بيـ عمى مٌر الزماف
(ّ). 

ًلدى ىذا الحيد مع  إٌف ىذا الحيد الدفيف ألصحاب رسكؿ اهلل  لـ يكف كليد المحظة، بؿ كي
ـٌ أخرجكىـ مف ميبلد اإلسبلـ، فسٌؿ المشرككف سيكفيـ في كجو الر  عيؿ األكؿ فعذبكىـ كحبسكىـ ث

                                 
مؤمننا بو كمات على اإلسالـ". )٬ببة الفكر يف مصطلح أىل األثر, تأليف أبو  : "مٍن لقيى النيب حابيالص (ُ)

 (.َِّبّبكت(. )ص  –الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقالين, دار إحياء الَباث العريب 
 (.ِْٗ/٦ْبموع الفتاكل: ) (ِ)
 (.ٕهلل, تأليف ٧بمد إبراىيم شقرة, منشورات منظمة ا٤بؤٛبر اإلسالمي. )ص انظر شهادة ا٣بميِب يف أصحاب رسوؿ ا (ّ)
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ا  –ديارىـ، كتآمر الييكد كالنصارل  عمييـ، كتحالفت األحزاب ضٌدىـ؛ ذلؾ أٌنيـ ييكلكف رٌبنا  –أيضن
اهلل، ليد باءت كٌؿ محاكالت أعداء اهلل بالفشؿ، فيـ يكاجيكف رجاالن صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو، 

 فحفظيـ، كتككمكا عميو فأعانيـ. نصركا اهلل فنصرىـ، كحفظكا دينو

، كىـ يركف اإلسبلـ يعٌز كيغمب، فبدأت مؤامرات الغدر كالخيانة  لـ ييدأ ألعداء اهلل باؿه
تيحاؾ عمى أيدم أذناب المشركيف كالييكد كالنصارل مف المجكس كأعكانيـ، الذيف تحكلكا فيما بعد 

 إلى الركافض.

كاإلسبلـ منذ صدر الرسالة إلى محاكلة ىدـ عمدت الحركات السياسية المعادية لمعركبة 
 ىذا الصرح الشامخ، كتيكيضو بشتى الكسائؿ، فياـ الفرس باغتياؿ الخميفة عمر بف الخطاب 

الذم قٌكض امبراطكريتيـ، كمزقيا شٌر ممزؽ، كأصبح الفرس يحتفمكف بيكـ ميتمو، بؿ يعٌده بعضيـ 
الحركات السياسية الفارسية الباطنية تمؾ التي عيدنا ينبغي االحتفاؿ بو ... ككاف مف أخطر تمؾ 

لبست لبكس الديف، مدعية زكرنا كبيتاننا مكاالة آؿ البيت تمكيينا كتضميبلن لمناس بغية الطعف في 
ظيار الخمفاء الراشديف مخالفيف   رجاؿ الصدر األكؿ مف المياجريف كاألنصار مف العرب، كا 

 عمييـ قد ارتٌدكا عف اإلسبلـ بعد كفاة ، كأٌف جميع الصحابة رضكاف اهلل لمرسكؿ 
 سكل نفر يسير منيـ. الرسكؿ 

ككانت ىذه المحاكالت بداية لسمسمة متصمة مف الحركات في سيبلف ال ينيطع، تريد ضرب 
األمة كتاريخيا كعييدتيا، كذلؾ عف طريؽ النيؿ مف رمكز األمة كقادتيا الذيف صاركا بفضؿ 

 بيـ الخمؼ كابرنا عف كابر.جيادىـ أعبلمنا راسياتو ييتدم 

ليد تحيؽ أصحاب البرامج الباطنية، كدعاة الشعكبية كالزندقة أٌف مف خصائص ىذه األمة 
الكريمة، التي حٌمميا البارم تعالى أمانة التبميغ، شدة ارتباطيا بيادة مسيرتيا، كرمكز حضارتيا، 

ـٌ اشترككا جميعنا في جيد خبيث ييكـ التمفيؽ كالتمييف  السرم، قصدكا بو النيؿ مف ىذه الرمكز كمٍف ث
، بعد أٍف يئسكا مف ضرب  سياطيا، كنشر المفتريات عنيا كمما كجدكا إلى ذلؾ حيمة كسبيبلن كا 

فساد العييدة، كىدـ الريادة العربية.  الخبلفة، كا 

كلٌما كانت الخمينية كاحدة مف ىذه الحركات السياسية الفارسية الباطنية المتشحة بثكب 
غية تحييؽ أىدافيا الخبيثة في ضرب العركبة كىدـ اإلسبلـ كنشر المفتريات عف قادتو الديف، ب

 كحممة رسالتو، فإٌف مؤسسيا لـ ييٍخًؼ في كتبو كخطبو حييية حيده عمى صحابة الرسكؿ 
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، سكاء أكاف ذلؾ كطعنو فييـ، كتكفير الخمفاء الراشديف أبي بكر كعمر كعثماف كغيرىـ 
ا ا أـ تصريحن ، لمف ييطالع مؤلفاتو، كييرأ خطبو كتصريحاتوتمميحن  .(ُ)، كىك أمر جدُّ كاضحو

كسيظير ، وفيما يمي جممة من طعونات الخميني وشبياتو في أصحاب رسول اهلل 
 :كبلمو عمى الكتاب كالسنة كالتاريخبعد عرض  زعمو الخمينيمدل البعد الذم 

 .لى النبّي باإلساءة إ : الخميني يتيم الصحابة اإلساءة األولى

 الذيف اختارىـ اهلل  - كىذه كبرل كذبات الخميني، حيث اتيـ الصحابة الكراـ 
مف كتابة كصٌيتو، كبأٌنيـ كصفكه عميو الصبلة  بأٌنيـ منعكا النبٌي   -لحفظ دينو كحمؿ دعكتو 

 كالسبلـ باليذياف.

عندما لـ يسمحكا أٍف  ييكؿ الخميني: "ىي مظمكميةه بدأت برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو،
 .(ِ)يكتب كصيتو"

ىذا الرجؿ  إفٌ  ،قالكا عند رحمة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كبدأكا منذ أفٍ كييكؿ: "
 ،كي يكتب كصيتو في الكصي بعده ؛اكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ يريد قممن  ،ييذم

ا سعكا إلى االعتراض ككانكا سابين  ،بكيةليدسية النحرمة ا اة اليذياف أكؿ سيـ ريميت بو عمنن ككاف تيم
كىدمكا أكؿ ، ىانةيـ لـ يتجرؤكا عمى اإلكلكنٌ  ،مف خبلؿ عدـ الطاعة كالكسكسة بيف المؤمنيف امرارن 

 .(ّ)"المعتدم عمى فمو كلـ يضرب شخص ،حاجز

ىك مف قاؿ ىذا الكبلـ، دٌلس عمى اليراء فنسب  كزعـ الخميني أٌف عمر بف الخطاب 
ذلؾ إلى مصادر سنٌية، فياؿ: "كقد جاء في صحيح البخارم كمسمـ، كمسند أحمد بأٌف ابف عباس 
كاف يبكي، كييكؿ: يكـ الخميس كما أدراؾ ما الخميس، فيد قاؿ النبي: ائتكني بكرؽ كدكاة ألكتب 

 عفلكـ شيئنا حتى ال تضمكا، فيالكا: إٌف النبي ييذم، كتشير كتب التاريخ أٌف ىذا الكفر صدر 
عمر بف الخطاب، كأٌف البعض قد أٌيده في ذلؾ، كلـ يسمحكا لمنبي بأٍف يكتب ما يريد، كباعتراؼ 

 .(ْ)عمر أٌف النبي كاف يريد أٍف يكتب شيئنا عف إمامة عمٌي"

                                 
 (.ُّ – ُِانظر شهادة ا٣بميِب يف أصحاب رسوؿ اهلل: )ص  (ُ)
 (.ِّعرب من عاشوراء: )ص  (ِ)
 (.ْٖا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
 (.ُٕٔكشف األسرار: )ص  (ْ)
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 الرّد عمى كالم الخميني:

لى : ليد تبلعب الخميني بالركايات، كغٌير كبٌدؿ فييا؛ حتى تتكافؽ مع ىكاه، فما نسبو إأواًل 
قاؿ ىذا،  البخارم كمسمـ كأحمد لـ يثبت فييا لفظ: )ييذم(، كلـ يثبت أٌف عمر بف الخطاب 

 فيذا مف الكذب كالزكر.

ؿً  كالركاية التي في كتب السنة ىي بتماميا، مىٍيمىافى ٍبًف أىًبي ميٍسًمـو اأٍلىٍحكى سىًمعى سىًعيدى  :عىٍف سي
بىٍيرو  ب اسو  :ٍبفى جي ًميسً  :كؿي يىيي  سىًمعى اٍبفى عى ا يىٍكـي اٍلخى مى ًميًس كى ت ى بىؿ  دىٍمعيوي  ،يىٍكـي اٍلخى ثيـ  بىكىى حى
ى ب اسو  ،اٍلحىصى ًميسً  :قيٍمتي يىا أىبىا عى ا يىٍكـي اٍلخى عيوي فىيىاؿى  اٍشتىد  ًبرىسيكًؿ الم ًو  :قىاؿى  ؟مى اٍئتيكًني  :كىجى

ـٍ ًكتىابنا الى تىًضمُّكا بى  رى  :فىيىاليكا ،فىتىنىازىعيكا كىالى يىٍنبىًغي ًعٍندى نىًبيٍّ تىنىازيعه  ،ٍعدىهي أىبىدناًبكىًتؼو أىٍكتيٍب لىكي ا لىوي أىىىجى  ؟مى
ٍيره ًمم ا تىٍدعيكنىًني ًإلىٍيوً  :فىيىاؿى  ،اٍستىٍفًيميكهي  كًني فىال ًذم أىنىا ًفيًو خى ثو قىاؿى  ،ذىري ـٍ ًبثىبلى كا اٍلميٍشًرًكيفى  :فىأىمىرىىي أىٍخًرجي

ًزيرىًة اٍلعىرىبً ًمٍف  ٍفدى ًبنىٍحًك مىا كيٍنتي أيًجيزيىيـٍ  ،جى كا اٍلكى م ا أىٍف  ،كىأىًجيزي ٍنيىا كىاً  ٍيره ًإم ا أىٍف سىكىتى عى كىالث اًلثىةي خى
مىٍيمىافى  ،قىالىيىا فىنىًسيتييىا  .(ُ)"قىاؿى سيٍفيىافي ىىذىا ًمٍف قىٍكًؿ سي

؟( ال تدؿ مف قريب كال مف بعيدفيذه الركاية كغيرىا مٌما كرد فيو لفظ: )ما ل رى  عمى و أىىجى
؟( بالجمع ال  أٌف عمر  رى قاؿ ذلؾ، كالركاية نفسيا تنفي ذلؾ، فيد جاء فييا: )فيالكا: ما لو أىىجى
 باإلفراد.

و قد كقع في قائؿ ىذا اليكؿ عمر؟ مع أنٌ  مف أيف يثبت أفٌ جاء في )مختصر التحفة(: "
 .(ِ)"معبصيغة الج (قالكا) :أكثر الركايات

( استفياـ إنكارم، لذا جاء في الركاية )استفيىمكه(، قاؿ اإلماـثانًيا رى  : قكليـ )أىىجى
ىكذا ىك في صحيح مسمـ  (رسكؿ اهلل  رى جى أىى )كقكلو  :قاؿ الياضي عياض: "النككم 
 صح و ال يىذا كمٌ  ألفٌ  ؛ركل ىجر كييجر فٍ ركاية مى  فٍ أصح مً  كىك ،عمى االستفياـ رى جى ىى أى  ،كغيره
نٌ  ،ىذم :معنى ىجر ألفٌ  ؛منو  ال  :قاؿ فٍ ا لئلنكار عمى مى استفيامن  وما جاء ىذا مف قائمكا 
 ،ال ييجر ألنو  ؛ىجر في كبلمو فٍ كتجعمكه كأمر مى  أم ال تترككا أمر رسكؿ اهلل  ،تكتبكا
فٍ  الحيرة ا أصابو مف مى بؿ لً  ،قاليا بغير تحييؽ ،صحت الركايات األخرل كانت خطأ مف قائميا كا 

                                 
(, كمسلم, كتاب الوصية, باب ترؾ الوصية ٤بن ٗٗ/ْة العرب: )البخارم, كتاب ا١بزية, باب إخراج اليهود من جزير  (ُ)

 (.ُِٕٓ/ّليس لو شيء يوصي بو: )
 (.٨َِٓبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ِ)
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 ،كعظيـ المصاب بو ،ة عمى كفاتومف ىذه الحالة الدالٌ  كالدىشة لعظيـ ما شاىده مف النبي 
 .(ُ)"كأجرل اليجر مجرل شدة الكجع ،كخكؼ الفتف كالضبلؿ بعده

فأطالكا كلخصو  ،ـ عياض كغيره عمى ىذا المكضعكقد تكمٌ : "كقاؿ الحافظ ابف حجر 
ىمزة )الراجح فيو إثبات  (رى جى ىى ) :قكلو كحاصمو أفٌ  ،مف كبلمولخصتو  ثـٌ  ،اا حسنن اليرطبي تمخيصن 

 ،ا بضـ الياء كسككف الجيـ كالتنكيفرن جٍ كلبعضيـ أىي  :قاؿ ،و فعؿ ماضكبفتحات عمى أنٌ  (االستفياـ
ما  :كالمراد بو ىنا ،ر بالضـ ثـ السككف اليذيافجٍ كاليي  ،اأم قاؿ ىجرن  ،و مفعكؿ بفعؿ مضمرعمى أنٌ 

 ؛مستحيؿ ككقكع ذلؾ مف النبي  ،لمريض الذم ال ينتظـ كال يعتد بو لعدـ فائدتوييع مف كبلـ ا
ذا عرؼ ذلؾ فإنٌ  ...و معصكـ في صحتو كمرضو ألنٌ  ا عمى مف تكقؼ في ما قالو مف قالو منكرن كا 

ليذياف في و كغيره ييكؿ اأنٌ  كيؼ تتكقؼ أتظفٌ  :و قاؿفكأنٌ  ،امتثاؿ أمره بإحضار الكتؼ كالدكاة
 .(ِ)ة"جكبىذا أحسف األ :قاؿ ،و ال ييكؿ إال الحؽٌ فإنٌ  ،ما طمب ثؿ أمره كأحضرمرضو امت

النبي ال يتكمـ باليذياف  عمى طريؽ اإلنكار، فإفٌ  (مكهاستفيى كجاء في )مختصر التحفة(: ")
ليكلو  ،بؿ كاف يمتنع صدكر ىذه الصنعة منو  ،قط ما خطٌ  و البتة ككانكا يعممكف أنٌ 

 ،كلذا قالكا فاسئمكه [.ْٖالعنكبكت: ] چژ  ڑ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈ  ژڌ  ڌ  ڎ  چ  :تعالى
اليجر في المغة ىك اختبلط الكبلـ بكجو غير مفيـ، كىك عمى قسميف: قسـ ال  أفٌ  :كتحييؽ ذلؾ

كىك عدـ تبييف الكبلـ لبحة الصكت كغمبة اليبس  ،نزاع ألحد في عركضو لؤلنبياء 
كانت  نبينا  رة، كقد ثبت بإجماع أىؿ السير أفٌ بالحرارة عمى المساف كما في الحميات الحا

 جرياف الكبلـ غير المنتظـ  :. كاليسـ اآلخرلو في مرض مكتو  الصكت عارضةن  بحةي 
 ،في األكثر بسبب الغشي العارض بسبب الحميات المحرقة ؛أك المخالؼ لمميصكد عمى المساف

فٍ  د اختمؼ العمماء في جكاز عركضو كلكف ق ،ا مف العكارض البدنيةكاف ناشئن  كىذا اليسـ كا 
 ،ائؿ بذلؾ اليكؿ أراد اليسـ األكؿالي ا عمى النكـ، كمنعو آخركف، فمعؿٌ زه بعضيـ قياسن لؤلنبياء، فجكٌ 

مو بسبب كجكد الضعؼ في ناطيتو، نا لـ نفيـ كبٌل فمعمٌ  ،ىذا الكبلـ خبلؼ عادتو  يعني أفٌ 
 .(ّ)"فبل إشكاؿ

                                 
 (.ِٗ/ُُشرح النوكم على مسلم: ) (ُ)
 (.ُّّ/ٖفتح البارم: ) (ِ)
 (.٨َِٓبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ّ)
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مف كتابة كصيتو، دعكل  منعكا النبٌي  ة : دعكل الخميني أٌف الصحابثالثًا
ا  - باطمة، كقد حاكؿ الخميني أٍف يمصؽ ىذه التيمة بعمر بف الخطاب  ، كذلؾ أٌف  -أيضن

ٍسبينىا ًكتىابي الم وً  ًإف  الن ًبي  قاؿ: " عمر  ـٍ اٍلييٍرآفي حى عي كىًعٍندىكي مىٍيًو اٍلكىجى مىبى عى  . (ُ)"قىٍد غى

مف الكتابة، بؿ كٌؿ ما   يدؿ مف قريب كال مف بعيد عمى أٌنو منع النبي ال إٌف كبلـ عمر 
أشفؽ عمى النبٌي، كخشي أٍف يرىؽ نفسو، كىذا كاف رأم جممة مف أىؿ  في األمر أٌف عمر 

بي البيت، حيث جاء في الركاية نفسيا: " ـٍ مىٍف يىييكؿي قىرٍّ ميكا ًمٍنيي ـٍ فىاٍختىمىؼى أىٍىؿي اٍلبىٍيًت فىاٍختىصى كا يىٍكتيٍب لىكي
ا قىاؿى عيمىري  ،ًكتىابنا لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىهي  الن ًبيُّ  ًمٍنييـٍ مىٍف يىييكؿي مى  .(ِ)"كى

ًزيرىًة اٍلعىرىبً بٌيف ما كاف يريد أٍف يكصي بو، فياؿ: " كالٌنبي  كا اٍلميٍشًرًكيفى ًمٍف جى  ،أىٍخًرجي
ٍفدى ًبنىٍحًك مىا كيٍنتي أيجً  كا اٍلكى ٍيره  ،يزيىيـٍ كىأىًجيزي  .(ّ)..."كىالث اًلثىةي خى

، ؛ شفيةن بالنبٌي قاـ بفعمو عمٌي بف أبي طالب  كما فعمو عمر بف الخطاب 
ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو فيد جاء في )مسند أحمد(:  ًني الن ًبيُّ  :قىاؿى  عىٍف عى أىٍف آًتيىوي ًبطىبىؽو  أىمىرى

ًشيتي أىٍف تىفيكتىًني نىٍفسيوي  :قىاؿى  ،م تيوي ًمٍف بىٍعًدهً يىٍكتيبي ًفيًو مىا الى تىًضؿُّ أي  ًإنٍّي أىٍحفىظي كىأىًعي  :قىاؿى قيٍمتي  ،فىخى
ـٍ  :قىاؿى  مىكىٍت أىٍيمىانيكي مىا مى ًة كىالز كىاًة كى  .(ْ)"أيكًصي ًبالص بلى

عظيمة ككبيرة، ككاف ىٌميـ في ذلؾ الظرؼ  بالنبي  ليد كانت شفية الصحابة 
 تكفير الراحة لو عميو الصبلة كالسبلـ.الصعب، 

و لـ ىذا اليكؿ صدر مف الفاركؽ فيط أنٌ  عمى فرض تسميـ أفٌ جاء في )مختصر التحفة(: "
ال  محبٌ  في حاؿ شدة المرض، إذ كؿٌ  بؿ قصد راحتو كرفع الحرج عنو  ،يرد قكلو 
ا، كلـ يخاطب ركرين ما في المرض، مع عدـ ككف ذلؾ األمر ضب محبكبو كال سيٌ تعً يي  يرضى أفٍ 

                                 
(, كمسلم, كتاب الوصية, باب ترؾ الوصية ٤بن ليس َُِ/ٕوؿ ا٤بريض قوموا عِب: )البخارم, كتاب ا٤برضى, باب ق (ُ)

 (.ُِٗٓ/ّلو شيء يوصي فيو: )
(, كمسلم, كتاب الوصية, باب ترؾ الوصية ٤بن ليس َُِ/ٕالبخارم, كتاب ا٤برضى, باب قوؿ ا٤بريض قوموا عِب: ) (ِ)

 (.ُِٗٓ/ّلو شيء يوصي فيو: )
(, كمسلم, كتاب الوصية, باب ترؾ الوصية ٤بن ٗٗ/ْباب إخراج اليهود من جزيرة العرب: ) البخارم, كتاب ا١بزية, (ّ)

 (.ُِٕٓ/ّليس لو شيء يوصي فيو: )
 (, كحٌسن إسناده الشيخ أٞبد شاكر يف ٙبقيقو للمسند.َُٓ/ِأٞبد يف مسنده: ) (ْ)
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 :كأثبت االستغناء عف ذلؾ بيكلو تعالى ،ابؿ خاطب الحاضريف تأدبن  ،بذلؾ الرسكؿ 

كقد نزلت   [.ّالمائدة: ] چ  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
يصاف في الديف، باب النسخ كالتبديؿ كالزيادة كالنسٌد ذه الكاقعة بثبلثة أشير، كقد اناآلية قبؿ ى

 .(ُ)"كتأكيد المتيدـ مستغني عنو ال سيما في تمؾ الحالة ،إحداث شيءفيتمنع 

ييكؿ فضيمة الشيخ عثماف الخميس حفظو اهلل: "فالنبٌي كاف يكعؾ كعكنا شديدنا، فمٌما سمع 
فياؿ: إٌف رسكؿ اهلل  ييكؿ: ىٌمـ أكتب لكـ كتابنا، أشفؽ عمى النبٌي  النبي   عمري 
 .(ِ)هلل"، حسبنا كتاب اغمبو الكجع 

منعكا النبٌي مف كتابة كصيتو طعف في التبمغ، فبل يمكف : دعكل الخميني أٌف الصحابة رابًعا
 لنبٌي أٌف يمكت إال كقد أبمغ رساالت رٌبو، كأدل األمانة المطمكبة.

ييكؿ أك يكتب في ىذا الكقت  أفٍ  ال يتصكر منو جاء في )مختصر التحفة(: "
ككيؼ يمتنع عف ذلؾ  ،ا كعشريف سنةزمف نبكتو امتد ثبلثن  فٌ مع أ ،الضيؽ ما لـ يكف قالو قط

قد عاش بعد ذلؾ  و فإنٌ  ،مو ألحد بعد ذلؾ مع عدـ كجكد عمركلـ يي ؟!بمجرد منع عمر
 .(ّ)"خمسة أياـ باتفاؽ الفريييف

اختبلؼ الصحابة كما ترتب عميو  أفٌ  عاه الركافض مفٍ ا ما ادٌ أمٌ ييكؿ د. عمٌي الصبلبي: "
و ـ األمة مف العصمة، فيذا باطؿ ألنٌ ىك الذم حرٌ  ،ليـ ذلؾ الكتاب ابة النبي مف عدـ كت

و لمجرد غ شرع ربٌ قد ترؾ تبميغ ما فيو عصمتيا مف الضبلؿ، كلـ يبمٌ   الرسكؿ يعني أفٌ 
چ  چ  چ   چو بيذا مخالؼ ألمر ربو في قكلو: اختبلؼ أصحابو عنده حتى مات عمى ذلؾ، كأنٌ 

 .(ْ)"[ٕٔالمائدة: ] چ  کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڍ   ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

 كاف سيكتب الكصاية لعمٌي بف أبي طالب  : دعكل الخميني أٌف النبٌي خامًسا
                                 

 (.٨ِْٖبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ُ)
 –فاة النيٌب إىل مقتل ا٢بسْب, تأليف عثماف بن ٧بمد ا٣بميس, مكتبة اإلماـ البخارم حقبة من التاريخ, ما بْب ك  (ِ)

 (.ِِّـ. )ص ََِٖ -ىػ ُِْٗالقاىرة, الطبعة الرابعة, 
 (.٨ُِٓبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ّ)
 -ىػ ُِْٔعلي بن أيب طالب, شخصيتو كعصره, دراسة شاملة, تأليف علي ٧بمد الصاليب, الطبعة األكىل,  (ْ)

 (.ُُٖـ. ) ص ََِٓ
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 سيكصي. فباطؿ، كالنصكص السابية أثبتت ماذا كاف النبٌي 

 ىذا الكتاب كاف بخبلفة عمي فيك ىـ أفٌ تكٌ  كمفٍ : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ا أىؿ السنة فمتفيكف عمى تفضيؿ أبي بكر أمٌ  ،ة الناس مف عمماء السنة كالشيعةباتفاؽ عامٌ  ضاؿٌ 

عمى إمامتو  و قد نٌص فييكلكف إنٌ  ،ا كاف ىك المستحؽ لئلمامةعميًّ  ا الشيعة اليائمكف بأفٌ كأمٌ  ،كتيديمو
فٌ  ،كحينئذ فمـ يكف يحتاج إلى كتاب ،اا معركفن ا ظاىرن ا جميًّ قبؿ ذلؾ نصًّ  األمة جحدت  قيؿ إفٌ  كا 

ى  ،النص المعمكـ المشيكر ا فمـ يكف يجكز كأيضن  ،ا حضره طائفة قميمة أكلى كأحرلف تكتـ كتابن فؤلى
فمك كاف ما يكتبو في  ،مف شؾ كال يجكز لو ترؾ الكتاب لشؾ ،عندىـ تأخير البياف إلى مرض مكتو

و أطكع و كال يمتفت إلى قكؿ أحد فإنٌ يبينو كيكتب لكاف النبي  ،ا يجب بيانو ككتابتوالكتاب ممٌ 
كال كاف فيو مف الديف ما تجب كتابتو  ،او لما ترؾ الكتاب لـ يكف الكتاب كاجبن فعمـ أنٌ  ،الخمؽ لو

 .(ُ)"إذ لك كجب لفعمو ،حينئذ

 .اإلساءة الثانية: الخميني يطعن في عموم صحابة رسول اهلل 

، كأبدل حاليـ ككأٌنيـ حابة الكراـ ليد استخدـ الخميني أسكء األكصاؼ ليمصييا بالص
ا لـ يجير بو شيعي معاصر بيذه الجرأة،  مجمكعة مف المصكص كقٌطاع الطرؽ، فشنع تشنيعنا قبيحن

 كىذا يعكس لنا حييية ما يبطنو الشيعة لئلسبلـ كالمسمميف.

ميو أٍف ييكؿ الخميني: "إٌف اهلل منزه بالطبع عف االستيانة بالعدؿ كالتكحيد، كمف ىنا فإٌف ع
يضع أسسنا لثبات ىذه المبادئ مف بعد النبي، حتى ال يترؾ الناس حائريف في أمرىـ، كحتى ال 

 .(ِ)يجعميـ ييعكف فريسة حفنة مف االنتيازييف المتربصيف"

ييكؿ الشيخ سميـ اليبللي معمينا عمى ىذا اإلفؾ: "بيذه السفاىة يصؼ الخميني جيؿ 
عنو، فتارة ىـ انتيازيكف، كأخرل عتاة، كثالثة حفنة مف  الصحابة الذيف رضي اهلل عنيـ كرضكا

، الطامحيف الطامعيف، كال يشؾ العيبلء أٌف ىؤالء ىـ نيمة الرسالة، حممة األمانة بعد النبي 
 .(ّ)فمف طعف فييـ فيد طعف في اإلسبلـ"

                                 
 (.ُُ/ٔمنهاج السنة النبوية: ) (ُ)
 (.ُِّكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ُِّا٤بصدر السابق )ا٢باشية(: )ص  (ّ)
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ا  –كييكؿ الخميني  ء أٌس : "كالنبٌي ... إٍف لـ ييؿ شيئنا بشأف مسألة ذات صمة ببيا-أيضن
الدعكة كالنبكة، كثبات دعائـ التكحيد كالعدالة، كترؾ الديف كالمبادئ اإلليية لعبة في أيدم حفنة مف 
اليراصنة الكقحيف ... فإٌنو سيككف ىدفنا العتراض عمماء العالـ كانتيادىـ، كسكؼ ال يتعرؼ بنبكتو 

 .(ُ)كعدلو"

ا  –كييكؿ  بما مف شأنو أٍف يثبت أساس  – النبيٌ  ييصد –: "ىؿ يرل العيؿ أٍف ييكـ -أيضن
التكحيد كالعدالة مف بعد رحيمو أـ يترؾ مبادئو في أيدم حفنة معركفة تيكـ بعد كفاتو بالتناطح مف 

 .(ِ)أجؿ الرئاسة كالحكـ"

كيممز الخميني الصحابة بالكذب كالظمـ كالطمع، فييكؿ: "إٌف تنفيذ ىذه اليكانيف ينبغي أف 
ا، كلذا  فإٌف اهلل ينبغي أٍف يعٌيف مف ييكـ بتنفيذ أكامره، ىك كالنبي، كاحدة كاحدة، يستمر مف بعده أيضن

كأٍف ال يرتكب في ذلؾ خطأ أك خيانة، كأٍف ال يككف كاذبنا كظالمنا كانتيازينا كطامعنا كساعينا كراء 
اهلل  الجاه كالماؿ، كال أٍف يخالؼ اليكانيف، كيدعك الناس إلى مخالفتيا، كال أٍف يبخؿ في سبيؿ ديف

بركحو كمصالحو، كىذا ىك معنى اإلمامة، كممتمؾ ىذه الخصاؿ ىك اإلماـ، كبشيادة كتب التاريخ 
الميمة، كاألخبار المتكاترة عف السنة كالشيعة، فإٌف أحدنا غير عمي بف أبي طالب مف بعد النبٌي لـ 

 .(ّ)يمتمؾ مثؿ ىذه الخصاؿ"

الكبار، كاتياـ ليـ بأكصاؼ ال  نبي إٌف ىذه الكبلـ إسياط لطائفة كبيرة مف أصحاب ال
، كطالما حاكؿ الخميني الميارنة بيف الصحابة الكراـ كبيف لصحب نبيو  يرتضييا اهلل 

بأسمكب قبيح، ييدؼ مف خبللو إظيار الخبلؼ كعدـ التكافؽ بينيـ،  عمي بف أبي طالب 
ة، كمف ذلؾ قكلو: "رباه، إٌف كىذا مف أساليب الركافض البائسة، كأمثمة ذلؾ في كتب الخميني كثير 

مسممي المنطية قد ابتمكا بمثؿ ىؤالء الحٌكاـ، مثمما كاف مكالىـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
 .(ْ)عميو السبلـ قد ابتمي مف قبؿ مع ثمة مف المنافييف الذيف يتظاىركف بالصبلح"

                                 
 (.ُِّكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُِْا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ُْٓ – ُّٓا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
(. ٕٔ – ٔٔنية العالقات الدكلية يف منطقة اإلعالـ اإلسالمي. )ص اإلماـ ا٣بميِب يف مواجهة الصهاينة, نشر معاك  (ْ)

 ـ.ُِٖٗ/ٕ/ُٔعن نداء ا٣بميِب ٗبناسبة يـو القدس العا٤بي بتاريخ 
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الخميني شعب  ، فٌضؿكبناءن عمى ىذه الرؤية الخمينية في حٌؽ صحابة رسكؿ اهلل 
إيراف عمى الصحابة الكراـ، فييكؿ: "أنا أيصرٍّح كبكٌؿ اعتزاز، بأٌف المبلييف مف الشعب اإليراني اليـك 

 .(ُ)ىـ أفضؿ مٌمف كاف في الحجاز عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو"

ا  –كييكؿ  في عصرنا  : "إٌنني أٌدعي كبجرأة، أٌف الشعب اإليراني كجماىيره المميكنية -أيضن
 .(ِ)الحاضر أفضؿ مف شعب الحجاز في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو"

في نظر الخميني، كىذه ىي صفاتيـ فحسب  ىذه ىي مكانة الصحابة الكراـ 
: حفنة مف االنتيازييف المتربصيف، كثٌمة مف المنافييف الذيف  -حسب إفكو  –اعتياده، فيـ 

 ا تمٌسف بو في حٌييـ.يتظاىركف بالصبلح، غير ذلؾ ممٌ 

بأناسو ىذه أكصافيـ؟! أليس ىذا يتعارض  نبٌيو  ىؿ مف المعيكؿ أٍف يحيط اهللي 
 شرعنا كعيبلن مع إمكاف حفظ الديف كالشرعية؟!

 الرّد عمى كالم الخميني:

نطؽ بيا اليرآف الكريـ، كتكاتره بيا السنة النبكية المطيرة،  إٌف فضائؿ الصحابة 
التاريخ كالًسيىر، فما قاـ بو الثٌمة األٌكلكف كاف لو عظيـ األثر في ترسيخ قكاعد كفاضت بيا كتب 

، اإلسبلـ، كنشر تعاليـ الديف، أكلئؾ اليكـ الذيف ضٌحكا بأنفسيـ كأىمييـ كأمكاليـ في سبيؿ اهلل 
لنعيـ ، كترككا ا -كىـ ييدركف عمى ذلؾ  –، آثركا الزىد عمى الترؼ كباعكا الدنيا بما عند اهلل 

 كالراحة، كانطميكا يياتمكف في سبيؿ اهلل فيىيتيمكف كيييتىمكف.

أعظـ مف أٍف تيحصر في مثؿ ىذا المبحث الصغير المتكاضع،  إٌف فضائؿ الصحابة 
 كييكتفى في مثؿ ىذا المياـ، ذكر جممة مف ىذه الفضائؿ عمى سبيؿ االختصار.

 أواًل: من القرآن الكريم.

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ    ٺ  ٺچ قاؿ اهلل تعالى:  -ُ

 [.َُُآؿ عمراف: ] چٹ  ٹ   ٹ  ٹ

                                 
 (.ُِ(, عن كصية ا٣بميِب: )ص ِٗا٢بكومة العلوية: )ص  (ُ)
 (.َُٔالكلمات القصار: )ص  (ِ)
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إلى  مف مكة قاؿ بعضيـ: ىـ الذيف ىاجركا مع رسكؿ اهلل جاء في تفسير الطبرم: "
ـٌ استدؿ الطبرم عمى ذلؾ ببعض اآلثار، (ُ)" خاصة، مف أصحاب رسكؿ اهللالمدينة  . ث

. كعف (ِ)، إلى المدينة"النبي  قاؿ: "ىـ الذيف ىاجركا مع : ما قالو ابف عباس منيا
في خاصة مف  (كنتـ) فكنا كمنا، كلكف قاؿ: (أنتـ) لك شاء اهلل لياؿ:قاؿ: " عمر بف الخطاب 

ة أخرجت لمناس، يأمركف صنع مثؿ صنيعيـ، كانكا خير أمٌ  فٍ ، كمى أصحاب رسكؿ اهلل 
 .(ّ)"بالمعركؼ كينيكف عف المنكر

پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ قاؿ اهلل تعالى:  -ِ

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  

 [.ََُالتكبة: ] چٹ  ٹ  ڤ     ٹٹ

ىذه اآلية الكريمة اشتممت عمى جاء في كتاب )عييدة أىؿ السنة كالجماعة في الصحابة(: "
ليـ  أبمغ الثناء مف اهلل رب العالميف عمى السابييف األكليف مف المياجريف كاألنصار كالتابعيف

و رضي عنيـ كرضكا عنو بما أكرميـ اهلل بو مف جنات النعيـ كالنعيـ حيث أخبر تعالى أنٌ  ،بإحساف
كاستعمؿ لسانو  ،فييا الذم ال يفنى كال يبيد، فيد خسر نفسو بعد ىذا مف مؤل قمبو ببغضيـ ،المييـ

هلل عمييـ في كتابو كالكقيعة فييـ كالطائفة المخذكلة مف الرافضة التي عميت عف ثناء ا ،في سبيـ
كىذا يدؿ عمى  ،باهلل اعياذن  ،بمثؿ ىذا الثناء كغيره فأخذكا يعادكنيـ كيبغضكنيـ كيسبكنيـ ،العزيز

بكف مف رضي اهلل إذ يس ،ال فأيف ىـ مف اإليماف باليرآفا  ك  ،كعيكليـ فسدت ،قمكبيـ انتكست أفٌ 
ييكلكا في أسبلؼ فمـ  ،فيو الرافضةا كقع كقد عصـ اهلل أىؿ السنة كالجماعة ممٌ  عنيـ كرضكا عنو؟

، فمـ ييكلكا في المياجريف كاألنصار كأعبلـ الديف كال في اا، أك يطعنكا فييـ طعنن ىذه األمة منكرن 
 .(ْ)"أىؿ بدر كأحد كأىؿ بيعة الرضكاف إال أحسف المياؿ

                                 
 (.َُُ – ََُ/ٕتفسّب الطربم: ) (ُ)
( كقاؿ أٞبد شاكر يف ٙبقيقو: إسناده صحيح, كا٢باكم: ّْْ/ٓ(, كأخرجو أٞبد: )َُُ/ٕ)تفسّب الطربم:  (ِ)
 ( كقاؿ: حديث صحيح اإلسناد.ٕٔ/ْ)
 (.َُُ/ٕتفسّب الطربم: ) (ّ)
  -د مكتبة الرش ,ناصر بن علي عائض حسن الشيخ, تأليف  عقيدة أىل السنة كا١بماعة يف الصحابة الكراـ (ْ)

 (.ٕٔ/ُ. )ـَََِ - ىػُُِْثة, الطبعة الثال ,الرياض
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ قاؿ اهلل تعالى:  -ّ

ۇئ        ۇئەئ     ەئ  وئ   وئ ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

 [.ُُٕالتكبة: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ 

. كقاؿ أبك بكر الجصاص (ُ): "مف تاب اهلل عميو لـ يعذبو أبدنا"قاؿ ابف عباس 

خبار بصحة  ،الذيف غزكا معو مف المياجريف كاألنصار النبي  فيو مدح ألصحاب: " كا 
قد تاب عمييـ إال كقد رضي عنيـ كرضي  ور بأنٌ خبً اهلل تعالى ال يي  ألفٌ  ؛بكاطف ضمائرىـ كطيارتيـ

كالناسبيف بيـ إلى غير ما نسبيـ اهلل إليو مف  ،قكؿ الطاعنيف عمييـ في ردٌ  كىذا نٌص  ،أفعاليـ
 .(ِ)"الطيارة ككصفيـ بو مف صحة الضمائر كصبلح السرائر رضي اهلل عنيـ

ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ قاؿ اهلل تعالى:  -ْ

  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   

 [.ِٗالفتح: ] چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڍڇ

مف  خمصت نياتيـ كحسنت أعماليـ، فكؿٌ  فالصحابة : قاؿ اإلماـ ابف كثير 
النصارل كانكا إذا رأكا  : بمغني أفٌ  كقاؿ مالؾ، ييـظر إلييـ أعجبكه في سمتيـ كىدن

. كصدقكا في ذلؾ، الء خير مف الحكارييف فيما بمغناكاهلل ليؤ حابة الذيف فتحكا الشاـ ييكلكف: الص
ه ، كقد نكٌ ىذه األمة معظمة في الكتب المتيدمة، كأعظميا كأفضميا أصحاب رسكؿ اهلل  فإفٌ 

، ثيـ  چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦچكليذا قاؿ ىاىنا:  ،اكلةاألخبار المتداهلل بذكرىـ في الكتب المنزلة ك 

 : أم:  (أىٍخرىجى شىٍطأىهي ) .چ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچقىاؿى
رىهي ) .فراخو مى ) .أم: شب كطاؿ (فىاٍستىٍغمىظى ) .أم: شده (فىآزى ر اعى فىاٍستىكىل عى أم:  (ى سيكًقًو ييٍعًجبي الزُّ

 ڇ   ڇ  چآزركه كأيدكه كنصركه فيـ معو كالشطء مع الزرع،  فكذلؾ أصحاب محمد 

                                 
 (.َُٓ/ْتفسّب البغوم: ) (ُ)
 (.ُّٕ/ْأحكاـ القرآف: ) (ِ)
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بتكفير الركافض الذيف يبغضكف  و، في ركاية عنكمف ىذه اآلية انتزع اإلماـ مالؾ  .چ ڇ 
ككافيو طائفة مف  ،غاظ الصحابة فيك كافر ليذه اآليةيـ يغيظكنيـ، كمف الصحابة، قاؿ: ألنٌ 
، كيكفييـ ةعف التعرض ليـ بمساءة كثير ؿ الصحابة كالنيي كاألحاديث في فضائ ،العمماء عمى ذلؾ

 .(ُ)"ثناء اهلل عمييـ، كرضاه عنيـ

ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ قاؿ اهلل تعالى:  -ٓ

ڑ  ڑ    ژڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ

 [.ٕالحجرات: ] چک     

لىًكف  ): "قاؿ اإلماـ الطبرم  ـي اإليمىافى الم   كى ب بى ًإلىٍيكي ( باهلل كرسكلو، فأنتـ تطيعكف وى حى
رسكؿ اهلل، كتأتمكف بو فيييكـ اهلل بذلؾ مف العنت ما لك لـ تطيعكه كتتبعكه، ككاف يطيعكـ لنالكـ 

ي نىوي ًفي قيميكًبكيـٍ كقك  كأصابكـ. كىر هى ًإلى . ( ييكؿ: كحسف اإليماف في قمكبكـ فآمنتـلو)كىزى ـي اٍلكيٍفرى )كى  :(ٍيكي
رككب ما نيى اهلل عنو في خبلؼ أمر رسكؿ  :( يعني)كىاٍلًعٍصيىافى  الكذب، :( يعني)كىاٍلفيسيكؽى . باهلل
ـي الر اًشديكفى  ، كتضييع ما أمر اهلل بواهلل  ( ييكؿ: ىؤالء الذيف حب ب اهلل إلييـ اإليماف، )أيكلىًئؾى ىي

 كالفسكؽ كالعصياف أكلئؾ ىـ الراشدكف السالككف طريؽ الحؽ. كزي نو في قمكبيـ، ككٌره إلييـ الكفر
ًنٍعمىةن  كقكلو اهلل حب ب إليكـ اإليماف، كأنعـ عميكـ ىذه النعمة التي  ( ييكؿ: كلكفٌ )فىٍضبل ًمفى الم ًو كى

حسانن عٌدىا فضبلن  ًكيـه . ا كنعمة منو أنعميا عميكـ منو، كا  ًميـه حى ـ بالمحسف ( ييكؿ: كاهلل ذك عم)كىالم وي عى
منكـ مف المسيء، كمف ىك لنعـ اهلل كفضمو أىؿ، كمف ىك لذلؾ غير أىؿ، كحكمة في تدبيره 

 .(ِ)"كصرفو إياىـ فيما شاء مف قضائو خميو،

 ثانًيا: من السنة النبوية المطيرة.

م ٍينىا اٍلمىٍغًربى مىعى رىسيكًؿ اهلًل  عىٍف أىًبي بيٍردىةى  -ُ : صى مىٍسنىا  ، ثيـ  عىٍف أىًبيًو، قىاؿى قيٍمنىا: لىٍك جى
مىٍسنىا مٍّيى مىعىوي اٍلًعشىاءى قىاؿى فىجى ت ى نيصى : حى مىٍينىا، فىيىاؿى رىجى عى ا ًزلٍ "، فىخى م ٍينىا  "تيـٍ ىىاىينىا؟مى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل صى

مٍّيى مىعىؾى اٍلًعشىاءى، قىاؿى  ت ى نيصى ، ثيـ  قيٍمنىا: نىٍجًمسي حى ٍبتيـٍ " :مىعىؾى اٍلمىٍغًربى فىعى رىٍأسىوي  :قىاؿى  ".أىٍحسىٍنتيـٍ أىٍك أىصى فىرى

                                 
 (.ِّٔ/ٕتفسّب ابن كثّب: ) (ُ)
 (.َِٗ/ٕتفسّب الطربم: ) (ِ)
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كىافى كىًثيرنا ًمم ا يىٍرفىعي رىٍأسىوي  اًء، كى : ًإلىى الس مى اًء، فىيىاؿى كـي "ًإلىى الس مى اًء، فىًإذىا ذىىىبىًت النُّجي نىةه ًلمس مى كـي أىمى النُّجي
نىةه  ا تيكعىدي، كىأىنىا أىمى نىةه أىتىى الس مىاءى مى اًبي أىمى ، كىأىٍصحى ا ييكعىديكفى اًبي مى اًبي، فىًإذىا ذىىىٍبتي أىتىى أىٍصحى أًلىٍصحى

ابً  ا ييكعىديكفى أًليم ًتي، فىًإذىا ذىىىبى أىٍصحى  .(ُ)"ي أىتىى أيم ًتي مى

فإذا  ،النجكـ ما دامت باقية فالسماء باقية كمعنى الحديث أفٌ : "قاؿ اإلماـ النككم 
كىأىنىا ) :كقكلو  ،اثرت في الييامة كىنت السماء فانفطرت كانشيت كذىبتانكدرت النجكـ كتن

ا ييكعىديكفى  اًبي مى اًبي، فىًإذىا ذىىىٍبتي أىتىى أىٍصحى نىةه أًلىٍصحى اد مف ارتد مف الفتف كالحركب كارتد :أم (،أىمى
 :قكلو ، كقد كقع كؿ ذلؾ ،اا أنذر بو صريحن عراب كاختبلؼ اليمكب كنحك ذلؾ ممٌ مف األ

ابً ) نىةه أًليم ًتي، فىًإذىا ذىىىبى أىٍصحى اًبي أىمى ا ييكعىديكفى كىأىٍصحى مف ظيكر البدع  :معناه ،(ي أىتىى أيم ًتي مى
كانتياؾ المدينة  ،كظيكر الركـ كغيرىـ عمييـ ،كطمكع قرف الشيطاف ،كالحكادث في الديف كالفتف فيو

 .(ِ)"يا مف معجزاتو كىذه كمٌ  ،كمكة كغير ذلؾ

ٍبًد الم وً  عىفٍ  -ِ ٍيره  :سيًئؿى الن ًبيُّ  :قىاؿى  بف مىٍسعيكدو  عى قىٍرًني " :قىاؿى  ؟أىمُّ الن اًس خى
 .(ّ)"ثيـ  ال ًذيفى يىميكنىييـٍ ثيـ  ال ًذيفى يىميكنىييـٍ 

ٍيفو ًعٍمرىافى بٍ عىٍف  -ّ :  أىف  رىسيكؿى اهلًل  فى حيصى ـٍ قىٍرًني، ثيـ  ال ذً "قىاؿى كي ٍيرى ، ًإف  خى يفى يىميكنىييـٍ
، ثيـ  ال ًذيفى يىميكنىييـٍ ثيـ  ال ًذيفى يىميكنىيي   .(ْ)"ـٍ

ؿه الن ًبي   عىٍف عىاًئشىةى  -ْ :  ، قىالىٍت: سىأىؿى رىجي ؟ قىاؿى ٍيره اٍليىٍرفي ال ًذم "أىمُّ الن اًس خى
 .(ٓ)"ـ  الث اًني، ثيـ  الث اًلثي أىنىا ًفيًو، ثي 

كالمراد  خير اليركف قرنو  اتفؽ العمماء عمى أفٌ : "قاؿ اإلماـ النككم 
 .(ٔ)"أصحابو

                                 
(, ُُٔٗ/ْمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب بياف أٌف بقاء النيٌب أمافه ألصحابو كبقاء أصحابو أمافه لألمة: ) (ُ)

 (.ّّٓ/ِّكأٞبد: )
 (.ّٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم: ) (ِ)
(, كمسلم, كتاب فضائل ُّْ/ٖالبخارم, كتاب األٲباف كالنذكر, باب إذا قاؿ أشهد باهلل أك شهدت باهلل: ) (ّ)

 (.ُّٔٗ/ْالصحابة, باب فضل الصحابة مثٌ الذين يلوّْم مثٌ الذين يلوّْم: )
 (.َٕ/ّّ(, كأٞبد: )ُْٔٗ/ْبة مثٌ الذين يلوّْم مثٌ الذين يلوّْم: )مسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحا (ْ)
 (.ُِّ/ِْ(, كأٞبد: )ُٓٔٗ/ْمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة مثٌ الذين يلوّْم مثٌ الذين يلوّْم: ) (ٓ)
 (.ْٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم: ) (ٔ)
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  في ىذا الحديث كالمراد بيرف النبي : "كقاؿ اإلماـ ابف حجر 
 .(ُ)" الصحابة

ٍدًرمٍّ  -ٓ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي اًبي فىمىٍك أىف  " :قىاؿى الن ًبيُّ  :قىاؿى  عى الى تىسيبُّكا أىٍصحى
ـٍ أىٍنفىؽى مً  دىكي ـٍ كىالى نىًصيفىوي أىحى ًدًى دو ذىىىبنا مىا بىمىغى ميد  أىحى  .(ِ)"ٍثؿى أيحي

يا كسبب تفضيؿ نفيتيـ أنٌ قكلو: " عف الياضي عياض  نيؿ اإلماـ النككم 
 نفاقيـ كاف في نصرتو إ كألفٌ  ،بخبلؼ غيرىـ ،كانت في كقت الضركرة كضيؽ الحاؿ

ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ :كقد قاؿ اهلل تعالى ،اعتيـككذا جيادىـ كسائر ط ،كذلؾ معدكـ بعده ،كحمايتو

و مع ما كاف في أنفسيـ مف الشفية ىذا كمٌ  ،اآلية [.َُالحديد: ] چ  یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ
كلك لحظة ال  ،كفضيمة الصحبة ،جياده كالجياد في اهلل حؽٌ  ،كالتكدد كالخشكع كالتكاضع كااليثار

 ،ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء ،ال تؤخذ بيياسكالفضائؿ  يء،كال تناؿ درجتيا بش ،يكازييا عمؿ
كقاتؿ  ،كمف أصحاب الحديث مف ييكؿ ىذه الفضيمة مختصة بمف طالت صحبتو :قاؿ الياضي

عزاز إكبعد  ،بعد الفتح عراب أك صحبو آخرككفكد األ ،ال لمف رآه مرة معو كأنفؽ كىاجر كنصر
كؿ كعميو كالصحيح ىك األ :قاؿ ،المسمميف ةكمنفع ،كال أثر في الديف ،ف لـ يكجد لو ىجرةالديف ممٌ 

 .(ّ)"عمـأكثركف كاهلل األ

: "كىذه األحاديث كاألحاديث في فضميـ كثيرة كمتكاترة، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
مستفيضة بؿ متكاترة في فضائؿ الصحابة كالثناء عمييـ كتفضيؿ قرنيـ عمى مف بعدىـ مف اليركف، 

كالسنة، كليذا تكٌمـ الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير ىذا  فاليدح فييـ قدح في اليرآف
 .(ْ)المكضكع"

 .ثالثًا: من آثار الصحابة 
 كتيدست أسماؤه، خىص  نبيوالٌمو جؿ ثناؤه،  إفٌ : "قاؿ ابف عباس  -ُ

                                 
 (.ٓ/ٕفتح البارم: ) (ُ)
": )البخارم, كتاب أصحا (ِ) (, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, ٖ/ٓب النيٌب, باب قوؿ النيٌب "لو كنت متخذنا خليالن

 (.ُٕٔٗ/ْباب ٙبرًن سب الصحابة: )
 (.ّٗ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم: ) (ّ)
 (.َّْ/٦ْبموع الفتاكل: ) (ْ)
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، بصحابةو آثركه عمى األنفس كاألمكاؿ، كبذلكا النفكس دكنو في كؿ حاؿ، ككصفيـ  امحمدن 
اآلية، قامكا بمعالـ الديف، كناصحكا االجتياد لممسمميف، حتى  چڀ  ڀچ كتابو فياؿ: ٌمو في ال

تيذبت طرقو، كقكيت أسبابو، كظيرت آالء الٌمو، كاستير دينو، ككضحت أعبلمو، كأذؿ اهلٌل بيـ 
صمكات الذيف كفركا السفمى، ف الشرؾ، كأزاؿ رؤكسو، كمحا دعائمو، كصارت كممة الٌمو العميا، ككممة

كرحمتو كبركاتو عمى تمؾ النفكس الزاكية، كاألركاح الطاىرة العالية، فيد كانكا في الحياة لٌمو  اهلل
اء، رحمكا إلى األخرل قبؿ أف يصمكا إلييا،  حى أكلياء، ككانكا بعد المكت أحياء، ككانكا لعباد اهلل نيصى

 .(ُ)"كخرجكا مف الدنيا كىـ بىٍعدي فييا
فما  ،ا مف أصحاب رسكؿ اهلل ليد رأيت أثرن : "قاؿ عمي بف أبي طالب  -ِ
قد باتكا  ،بيف أعينيـ مثؿ ركب المعزل ،اا صفرن ا غبرن كانكا ليصبحكف شعثن  كاهلل إفٍ  ،ا يشبييـأرل أحدن 

 ،مادكا كما تميد الشجرة في يكـ ريح ،يراكحكف بيف أقداميـ كجباىيـ إذا ذكر اهلل ،يتمكف كتاب اهلل
 .(ِ)"ؿ كاهلل ثيابيـفانيممت أعينيـ حتى تب

أكلئؾ أصحاب محمد  ،ا فميستف بمف قد ماتكاف مستنًّ  مفٍ : "قاؿ ابف عمر  -ّ
 اختارىـ اهلل لصحبة  قكـه  ،ايا تكمفن كأقمٌ  ،اكأعمييا عممن  ،اىا قمكبن أبرٌ  ،كانكا خير ىذه األمة 
ليدل كانكا عمى ا ،فيـ أصحاب محمد  ،كنيؿ دينو فتشبيكا بأخبلقيـ كطرائييـ ،نبيو 

 .(ّ)"المستييـ
ٍبًد الم ًو ٍبًف مىٍسعيكدو قاؿ  -ْ  كجد قمب  "إٌف اهلل نظر في قمكب العباد :قىاؿى   عى

ـٌ نظر في قمكب العباد فاصطفاه لنفسو فابتعثو برسالتو، خير قمكب العباد، محمد  بعد قمب  ث
فما  مى دينو،يياتمكف ع فجعميـ كزراء نبٌيو، فكجد قمكب أصحابو خير قمكب العباد، محمد 

 .(ْ)كما رأكا سٌيئنا فيك عند اهلل سٌيء" فيك عند اهلل حسف، رأل المسممكف حسننا

                                 
اجعو كماؿ حسن مرعي, ا٤بكتبة مركج الذىب كمعادف ا١بوىر, تأليف أبو ا٢بسن بن علي ا٤بسعودم, اعتُب بو كر  (ُ)

 (.ْٗ – ْٖـ. )ص ََِٓ -ىػ ُِْْبّبكت, الطبعة األكىل,  –العصرية 
 (.ٕٔ/ُحلية األكلياء أليب نعيم: ) (ِ)
 (.َّٓ/ُا٤بصدر السابق: ) (ّ)
ند البزار, (, كالبزار يف البحر الزَّخار, ا٤بعركؼ ٗبسُُِ/ٗ(, كالطرباين يف ا٤بعجم الكبّب: )ْٖ/ٔأٞبد يف مسنده: ) (ْ)

تأليف ا٢بافظ اإلماـ أيب بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق العتكي البزار, ٙبقيق د. ٧بفوظ الرٞبن زين اهلل, مكتبة العلـو 
(, كقاؿ احملدث أٞبد شاكر يف ٙبقيقو على ُِِ/ٓـ. )ُّٗٗ -ىػ ُُْْا٤بدينة ا٤بنورة, الطبعة األكىل,  –كا٢بكم 

 ا٤بسند: إسناده صحيح.
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 لغصب الوالية. اإلساءة الثالثة: الخميني يتيم الصحابة بالتآمر في سقيفة بني ساعدة

ـٌ  يحسف ذكر أحداث كمجريات سييفة بني ساعدة؛ لكي تتضح الصكرة الحييية الصحيحة، ث
 عدىا مع ما اٌدعاه الخميني في ذلؾ.نيارف ذلؾ ب

اري ًإلىى سىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى قالت: " جاء في صحيح البخارم عف عائشة  اٍجتىمىعىٍت اأٍلىٍنصى
ـٍ أىًميره  :فىيىاليكا ،ًفي سىًييفىًة بىًني سىاًعدىةى  ًمٍنكي ط   ،ًمن ا أىًميره كى ـٍ أىبيك بىٍكرو كىعيمىري ٍبفي اٍلخى اًب كىأىبيك فىذىىىبى ًإلىٍيًي

ر احً  كىافى عيمىري يىييكؿي  ،فىذىىىبى عيمىري يىتىكىم ـي فىأىٍسكىتىوي أىبيك بىٍكرو  ،عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى ٍدتي ًبذىًلؾى ًإال  أىنٍّي  :كى ا أىرى كىالم ًو مى
ًشيتي أىٍف الى يىٍبميغىوي أىبيك بىٍكرو  بىًني خى ا قىٍد أىٍعجى من تىكىم ـى أىبيك بىٍكرو فىتىكىم ـى أىٍبمىغى الن اًس فىيىاؿى ًفي ثيـ   ،قىٍد ىىي ٍأتي كىبلى

رىاءي  ًمًو نىٍحفي اأٍليمىرىاءي كىأىٍنتيـٍ اٍلكيزى ٍنًذرً  ،كىبلى بىابي ٍبفي اٍلمي ـٍ أىًميره  :فىيىاؿى حي ًمٍنكي  ،الى كىالم ًو الى نىٍفعىؿي ًمن ا أىًميره كى
لىًكن ا اأٍلي  ،الى  :فىيىاؿى أىبيك بىٍكرو  رىاءي كى ـٍ أىٍحسىابنا ،مىرىاءي كىأىٍنتيـٍ اٍلكيزى بييي ـٍ أىٍكسىطي اٍلعىرىًب دىارنا كىأىٍعرى فىبىاًيعيكا عيمىرى  ،ىي

ر احً  بُّنىا ًإلىى رىسيكًؿ الم   ،فىيىاؿى عيمىري بىٍؿ نيبىاًيعيؾى أىٍنتى  ،أىٍك أىبىا عيبىٍيدىةى ٍبفى اٍلجى نىا كىأىحى ٍيري ًو فىأىٍنتى سىيٍّدينىا كىخى
بىايىعىوي الن اسي   ذى عيمىري ًبيىًدًه فىبىايىعىوي كى  .(ُ)"فىأىخى

ىذه إحدل الركايات الجامعة لمجمؿ ما حدث في سييفة بني ساعدة، كليد حاكؿ الخميني 
ظيارىا في ثكب التآمر كالخيانة كسرقة الحيكؽ كغير ذلؾ مٌما افتراه لسانو،  قمب ىذه الحيائؽ، كا 

 تى زعـ أٌف حادثة السييفة ىي حجر األساس في انحراؼ المجتمع اإلسبلمي!!فغٌير كبٌدؿ كدٌلس، ح

الصحابة بعد رحمة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  كعندما اجتمع شيكخييكؿ الخميني: "
كيضعكا الحجر  ،كي يستكلكا عمى الحكـ ؛مراسيـ تكفيف كدفف خير عباد اهللكتزامنا مع  ،كسمـ

 اكشيركا سيكفيـ دفاعن  ،كلئؾ العكاـ بزعمائيـأتمع اإلسبلمي، اقتدل انحراؼ المجاألساس لبناء 
 .(ِ)"عنيـ

فصمكا رأس اإلسبلـ عف ىيكمو في ىذا اليكـ،  كيرل الخميني أٌف الصحابة العظاـ 
 .(ّ)فييكؿ: "كقد فصمكا رأس اإلسبلـ عف ىيكمو في السييفة"

الديف الحيييي، فييكؿ: "كلك ال كما كزعـ الخميني أٌف اجتماع السييفة كاف ىدفو اجتثاث 

                                 
": )الب (ُ)  (.ٔ/ٓخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب قوؿ النيٌب "لو كنتي متخذنا خليالن
 (.ْٓعرب من عاشوراء: )ص  (ِ)
 (.ُِا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
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لما كاف ىناؾ اآلف أم أثر لمديف الحيييي  –ييصد الحسينيات  –ىذه المؤسسات الدينية الكبرل 
المتمثؿ في المذىب الشيعي، ككانت المذاىب الباطمة التي كضعت لبناتيا في سييفة بني ساعدة، 

 .(ُ)لحٌؽ"كىدفيا اجتثاث جذكر الديف الحيييي ... تحتؿ اآلف مكاضع ا

بالمكر كالخداع كالفساد، فييكؿ في معرض حديثو  كيتيـ الخميني صحابة رسكؿ اهلل 
كيعرض  ،ٌنو ظاىر ميزٌيف يجذب قمكب أىؿ الدنيا مف ذكم النزعة الديميراطيةعف مظاىر الحكـ: "إ

يراطية التي كىذه ىي الديم، يائمة عمى المكر كالخداع كالفسادلمديميراطية البشرية الكاذبة ال اكجين 
 .(ِ)"تبمكرت في ذلؾ اليـك في سييفة بني ساعدة

زماـ األمكر، الذم قاـ  إٌف ىذا الحيد الدفيف كاف لو عبلقة مباشرة بتكلية الصٌديؽ 
بمحاربة المرتديف، كأعاد االستيرار لمدكلة اإلسبلمية، كىذا ما ال يرضاه أعداء اإلسبلـ، كما ال ييكاه 

 أفراخيـ مف الركافض.

 الخميني يصٌرح بكٌؿ جرأة أٌف الخبلفة اغتيصبت يكـ السييفة، كيزعـ أٌف اختيار  إفٌ 
 كاف بداية ألساس خاطل. أبي بكر 

ـٌ بذلؾ كضع األساس بشكؿ  ييكؿ الخميني: "إٌف اجتماع السييفة اختار أبا بكر لمحكـ، فت
 .(ّ)خاطل"

ٌد أىؿ البيت، فييكؿ: كعمى ىذا اٌدعى الخميني أٌف ما حدث في السييفة كاف مؤامرة ض
كيعتبركف بيعة الناس في سييفة بني ساعدة مدعاة  ،بيعة الناس ىي عٌمة الييادة فٌ أيشيركف إلى "

داكة كالبغض ألىؿ بيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ٌف المؤامرات كالعأرغـ  ،لشرعيتيـ
 .(ْ)"ىذا االنتخاب اتضحت كثبتت بصكرة تامة في مسير كعمي بف أبي طالب عميو السبلـ

كيعتيد الخميني أٌف الصحابة اغتصبكا الخبلفة في ىذا اليكـ مف آؿ البيت، فييكؿ: "ككانت 
 .(ٓ)السييفة ذركة المخالفة، كقد ظيرت مف خبلؿ غصب الكالية"

                                 
 (.ُّٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (.ُُعرب من عاشوراء: )ص  (ِ)
 (.ُِٗكشف األسرار: )ص  (ّ)
 (.َُعرب من عاشوراء: )ص  (ْ)
 (.ُٔ ا٤بصدر السابق: )ص (ٓ)
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ا  –كييكؿ  ليد ابتيمي اإلسبلـ مٌدعيًّا أٌف الصحابة حاكلكا دكف قياـ الدكلة اإلسبلمية: " –أيضن
ا فيما نعاني منو مف ا رئيسين سية لمبعض، األمر الذم يعٌد سببن مكف منذ البداية باألىكاء النفكالمسم

الٌ  ،بعد الرسكؿ األكـر )ص( فتمؾ األىكاء ىي التي منعت مف إقامة حككمة الحؽٌ  ،مصائب اآلف  كا 
اهلل تبارؾ ـ، كتنصيب الحاكـ الذم أمر يا أتاحت الفرصة ليياـ الحككمة التي أرادىا اإلسبللك أنٌ 
ت ليياـ تمؾ التشكيمة التي تيحى بتعيينو، كعٌينو الرسكؿ األكـر )ص(، كلك كانت الفرصة أي  ىكتعال

تككف الحككمة فييا إسبلمية، كالحاكـ منتخب كمنصكب مف ًقبؿ اهلل تعالى، لكاف أدرؾ الناس 
 - لؤلسؼ – لكا بالناسحركيـ األىكاء ماتي  ماىية اإلسبلـ كمعنى الحككمة اإلسبلمية، إاٌل أٌف مىفٍ 

يـ ميدكا ا أمر بو )ص(، كلـ يكتفكا بذلؾ في زمانيـ، بؿ إنٌ بعد كفاة الرسكؿ األكـر )ص( عمٌ 
 .(ُ)"لمحيمكلة دكف إقامة تمؾ الحككمة اإلسبلمية إلى ما شاء اهلل

ليدلؿ مف خبلليا عمى  (ِ)كيكرد الخميني بعض الركايات المكذكبة مف كتاب )نيج الببلغة(
ؽ آؿ البيت لمخبلفة، كاغتصاب الصحابة ليا منيـ، فييكؿ: "كالعبارات التي نيتطفيا مف استحيا

الكتاب المذككر تثبت أٌف عمي بف أبي طالب كاف يرل أٌف حٌيو اغتيصب، كيعتبر الخمفاءى عمى 
 .(ّ)باطؿ"

ا فزعـ أٌف جميع االختبلفات الكاقعة ب يف كلـ يكتًؼ الخميني بيذه األكىاـ، بؿ ازداد شطحن
 المسمميف عبر التاريخ، كاف سببو حادثة السييفة!!

ييكؿ الخميني: "إٌف جميع الخبلفات التي نشبت بيف المسمميف في مجمؿ الشؤكف كاألمكر 
، لما حدثت بيف المسمميف ىذه الخبلفات بشأف اليكانيف  مصدرىا يكـ السييفة، فمك لـ يكف ذلؾ اليـك

 .(ْ)السماكية"

                                 
 (.ّْٕ/ُالكوثر )٦بموعة خطابات ا٣بميِب(: ) (ُ)
ّْج البالغة: كتاب ألٌفو علي بن ا٢بسْب العلوم ا٢بسِب الشريف ا٤برتضى ا٤بتكلم الرافضي ا٤بعتزيل, يقوؿ الذىيب:  (ِ)

لسٌيدين أيب , ففيو من السٌب الصراح على ا"كمن طالع كتابو ّْج البالغة جـز بأنٌو مكذكب على أمّب ا٤بؤمنْب علي 
من لو معرفة بنفس القرشيْب الصحابة كبنفس غّبىم  شياء الركيكة كالعبارات الٍبكفيو من التناقض كاأل, بكر كعمر 

". )ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ, تأليف اإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد الكتاب أكثره باطل ن بعدىم من ا٤بتأخرين جـز بأفٌ ٩بٌ 
 (.ُِْ/ّبّبكت(. ) –, ٙبقيق علي ٧بمد البجاكم, دار ا٤بعرفة بن أٞبد بن عثماف الذىيب

 (.ُٖٔكشف األسرار: )ص  (ّ)
 (.َُّا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
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عـ أٌف ما حدث في عاشكراء كانت نتيجة ألحداث السييفة، فييكؿ: كازداد بيعد الخميني فز 
يت تنمية جغرافية كسياسية كاقتصادية مؤامرة حيٌ  ةالسييفككانت "كانت عاشكراء نتيجة لمسييفة، 

صفاؼ الييٌ  خرل تغيير أـ كاألحكاـ اإلليية، كبعبارة كثيافية لممسمميف، كلكف ليس بمحكرية الكالية كا 
 .(ُ)"مكاقع الييـ

ا  –كييكؿ  حيد ظير في  ،كانتيى إلى حيد ة تيار بدأ نتيجةن عاشكراء كانت حصيم: " -أيضن
 .(ِ)"كظير في كرببلء كاٌتضح ،السييفة كظٌؿ مجيكالن 

 الرّد عمى كالم الخميني:

: إٌف ما حدث في سييفة بني ساعدة، يدؿ داللة كاضحة عمى إرساء مبدأ الشكرل أواًل 
ظر كنياش قضية الحكـ أكبر دليؿ عمى ذلؾ، كىذا النياش أٌدل في العظيـ، كتبادؿ كجيات الن

 إلى الكصكؿ إلى الرأم الرشيد. نياية اجتماع الصحابة 

" فيد ثبت في الركايات أٌف األنصار  قالكا: "مٌنا أميره كمنكـ أميره
. فياؿ ليـ (ّ)

: "نحف األمراءي كأنتـ الكزراءي"الصٌديؽ 
(ْ). 

ـٌ بٌيف ليـ أٌف ىذا  ليس رأينا كاجتيادنا منو، بؿ ىك نٌص يجب اتباعو، فياؿ ليـ: "لٍف ييٍعرىؼى ث
يٍّ مٍف قيرٍيش" ىىذىا األمري إال ليذىا الحى

(ٓ). 

ًمٍمتى يىا سىٍعدي أىف  كقد استدؿ الصٌديؽ عمى األنصار بنٌص نبكم صريح، فياؿ ليـ: " لىيىٍد عى كى
ةي ىىذىا اأٍلىٍمرً قيرى  :قىاؿى كىأىٍنتى قىاًعده  رىسيكؿى الم ًو  ـٍ تىبىعه ًلفىاًجًرًىـٍ  ،ٍيشه كيالى فىاًجريىي ـٍ كى  ،فىبىرُّ الن اًس تىبىعه ًلبىرًٍّى

رىاءي كىأىٍنتيـٍ اأٍليمىرىاءي  :فىيىاؿى لىوي سىٍعده  :قىاؿى  دىٍقتى نىٍحفي اٍلكيزى  .(ٔ)"صى

ف ع ، فيد جاء مف حديث أبي ىريرة ككبلـ الصديؽ ىذا متكاتر عند الصحابة 

                                 
 (.ٕٔعرب من عاشوراء: )ص  (ُ)
 (.ٕٖا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
(ّ) ( :"  (.ٔ/ٓالبخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب قوؿ النيٌب "لو كنتي متخذنا خليالن
": )ا٤بصدر  (ْ) ا خليالن  (.ٔ/ٓالسابق, كتاب أصحاب النيٌب, باب قوؿ النيٌب "لو كنتي متخذن
 (.ُٖٔ/ٖا٤بصدر نفسو, كتاب ا٢بدكد, باب رجم ا٢ببلى من الزنا إذا أيحصنت: ) (ٓ)
 (.َِّ/ّ(, كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: )ُٗٗ/ُأٞبد: ) (ٔ)
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: "ال يىزىاؿي . كفي ركاية ابف عمر (ُ)قاؿ: "الن اسي تبعه ليرٍيش في ىىذىا الش أًف" رسكؿ اهلل 

ىىذا األىمري في قيرىيش ما بىًييى ًمنييـ اٍثنىيف"
. كفي ركاية: "ما بىًييى مف الن اًس اٍثنىاف"(ِ)

(ّ). 

كدي دليؿو ثانًيا عمى صدؽ نكاياىـ، كلك  : زىد الصحابة في االستخبلؼ عمى المسمميف، آلى
كأبا عبيدة بف  عمرى بف الخطاب  كانت مؤامرة كما يزعـ الخميني لىمىا قٌدـ الصٌديؽ 

مىٍيًف فىبىاًيعيكا أىي ييمىا عمى نفسو ليذا األمر، حيث قاؿ: " الجراح  دى ىىذىٍيًف الر جي ـٍ أىحى قىٍد رىًضيتي لىكي
ًبيىًد أىًبي ذى ًبيىًدم كى اًلسه بىٍينىنىا ًشٍئتيـٍ فىأىخى ر اًح كىىيكى جى  .(ْ)"عيبىٍيدىةى ٍبًف اٍلجى

ىذا الرأم، كأبت نفسو الزكٌية أٍف يتصدر إلمامة المسمميف،  ليد كره عمر بف الخطاب 
بيًني ذىلً كقاؿ: " ـى فىتيٍضرىبى عينيًيي الى يييىرٍّ ـٍ أىٍكرىٍه ًمم ا قىاؿى غىٍيرىىىا كىافى كىالم ًو أىٍف أيقىد  ؾى ًمٍف ًإٍثـو أىحىب  ًإلىي  فىمى

ـٍ أىبيك بىٍكرو  مىى قىٍكـو ًفيًي  .(ٓ)"ًمٍف أىٍف أىتىأىم رى عى

لئلعبلف بأحسف اآلراء  كقكع االختبلؼ، ىداه اهلل  كعندما خشي عمر بف الخطاب 
بىايىعىوي فىبىسىطى يىدىهي  ،اٍبسيٍط يىدىؾى يىا أىبىا بىٍكرو ، فياؿ: "كعند رسكلو  كأرضاىا عند اهلل  فىبىايىٍعتيوي كى

اري  كفى ثيـ  بىايىعىٍتوي اأٍلىٍنصى  .(ٔ)"اٍلمييىاًجري

فأيف التآمر المزعكـ الذم اٌدعاه الخميني؟ كأيف التناطح مف أجؿ الرئاسة كالحكـ الذم 
 افتراه؟

أحٌؽ بالخبلفة مف  : إٌف اإلشارات اليرآنية كالنبكية تدؿ عمى أٌف أبا بكر الصٌديؽ ثالثًا
 ه، كمف األدلة عمى ذلؾ:غير 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  چ قاؿ اهلل تعالى:  -ُ

﮽     ﮼ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻

                                 
:  قػىٍوؿً البخارم, كتاب ا٤بناقب, باب  (ُ) لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى "اللًَّو تػىعىاىلى يىا أىيػ هىا النَّاسي إًنَّا خى

 (.ُُْٓ/ّ(, كمسلم, كتاب اإلمارة, باب الناس تبعه لقريش: )ُٖٕ/ْ": )كيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيمٍ لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمى 
 (.ُٕٗ/ْم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب قريش: )البخار  (ِ)
 (.ُِْٓ/ّمسلم, كتاب اإلمارة, باب الناس تبعه لقريش: ) (ّ)
 (.ُٖٔ/ٖالبخارم, كتاب ا٢بدكد, باب رجم ا٢ببلى من الزنا إذا أحصنت: ) (ْ)
 (.ُٖٔ/ٖا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ُٖٔ/ٖحصنت: )ا٤بصدر نفسو, كتاب ا٢بدكد, باب رجم ا٢ببلى من الزنا إذا أي  (ٔ)
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﮾  ﮿  ﯀  ﯁               

 [.َْالتكبة: ] چ                       

ے  ے  ۓ  ۓ  چ : الى: في قكلو تعقاؿ بعض العمماء: "ييكؿ اإلماـ اليرطبي 

﮳  الخميفة ال  ألفٌ  ؛أبك بكر الصديؽ  الخميفة بعد النبي  ما يدؿ عمى أفٌ  چ ﮲ 
 ما استحؽ الصديؽ أفٍ : إنٌ ماـ أبا العباس أحمد بف عمر ييكؿكسمعت شيخنا اإل ،اا إال ثانين يككف أبدن 

  كذلؾ أفٌ  ،بو أكالن  ، كيياـ النبي باألمر لييامو بعد النبي  ؛اؿ لو ثاني اثنيفيى يي 
، فياـ أبك (ُ)إلسبلـ إال بالمدينة كمكة كجكاثاا ، كلـ يبؽى ا مات ارتدت العرب كميامٌ لى  بي النٌ 

، فاستحؽ مف الدخكؿ في الديف كما فعؿ النبي  كيياتميـ عمى ،بكر يدعك الناس إلى اإلسبلـ
 .(ِ)"و ثاني اثنيفياؿ في حيٌ يي  ىذه الجية أفٍ 

 :قىالىتٍ  ،فىأىمىرىىىا أىٍف تىٍرًجعى ًإلىٍيوً  أىتىٍت اٍمرىأىةه الن ًبي  "قاؿ:  عف جبير بف مطعـ  -ِ
ـٍ أىًجٍدؾى  لى ـٍ تىًجًديًني فىٍأًتي أىبىا بىٍكرو  :قىاؿى  ،كىأىن يىا تىييكؿي اٍلمىٍكتى  ،أىرىأىٍيتى ًإٍف ًجٍئتي كى  .(ّ)"ًإٍف لى

. كقاؿ (ْ)"كر : "كىذا نٌص جمٌي عمى استخبلؼ أبي بقاؿ اإلماـ ابف حـز 
يتكلى الخبلفة بعده  كانت عمى مفٍ  مكاعيد النبي  فٌ أكفي الحديث : "اإلماـ ابف حجر 

 .(ٓ)" عمى استخبلؼ عمي كالعباس و نٌص نٌ أعمى الشيعة في زعميـ  كفيو ردٌ  ،تنجيزىا

لىٍت: ميٍستىٍخًمفنا لىًك اٍستىٍخمىفىوي؟ قىا مىٍف كىافى رىسيكؿي اهلًل كسئمت:  عف عائشة  -ّ
 ، ثيـ  ًقيؿى لىيىا مىٍف؟ بىٍعدى  قىالىٍت: عيمىري   ، فىًييؿى لىيىا: ثيـ  مىٍف؟ بىٍعدى أىًبي بىٍكرو  أىبيك بىٍكرو 

ر اًح  عيمىرى   .(ٔ)اثيـ  اٍنتىيىٍت ًإلىى ىىذى  ،، قىالىٍت: أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى

                                 
. )معجم ُِسنة  حصن لعبد القيس بالبحرين فتحو العالء بن ا٢بضرمي يف أياـ أيب بكر الصديق جيواثاء:  (ُ)

 (.ُْٕ/ِبّبكت:  –البلداف, تأليف أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ا٢بموم, دار الفكر 
 (.ُْٕ/ٖ: )تفسّب القرطيب (ِ)
": )البخارم, كتاب أصحاب النيٌب, ب (ّ) (, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, ٓ/ٓاب قوؿ النيٌب "لو كنتي متخذنا خليالن

 (.ُٖٔٓ/ْباب من فضائل أيب بكر: )
 (.ٖٖ/ْالفصل يف ا٤بلل كاألىواء كالنحل: ) (ْ)
 (.ِْ/ٕفتح البارم: ) (ٓ)
 (.َّْ/َْ(, كأٞبد بنحوه: )ُٖٔٓ/ْمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل أيب بكر: ) (ٔ)
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  ثـ عمر  بي بكرأيديـ تىؿ السنة في ىذا دليؿ أل: "قاؿ اإلماـ النككم 
 مف  بي بكر ليست بنٌص أخبلفة  فٌ أىؿ السنة كفيو داللة أل ،جماع الصحابةإلمخبلفة مع 

 ،كتيديمو لفضيمتو ،بؿ اجمعت الصحابة عمى عيد الخبلفة لو ،اعمى خبلفتو صريحن  النبي 
حافظ  كرى كلذى  ،الن ك أ نصار كغيرىـلـ تيع المنازعة مف األ ،ك عمى غيرهأعميو  كاف ىناؾ نٌص  كلك
 ، بي بكرأاتفيكا عمى  ثـٌ  ، كلـ يكف ىناؾ نٌص كالن ألكف تنازعكا  ،كلرجعكا إليو ،ص ما معوالنٌ 

صؿ لو أفباطؿ ال  ،كالكصية إليو  ص عمى عميا ما تدعيو الشيعة مف النٌ مٌ أك  ،مركاستير األ
 بيـ عمي ف كذٌ كؿ مأك  ، كاالتفاؽ عمى بطبلف دعكاىـ مف زمف عمي ،باتفاؽ المسمميف

و ذكره نٌ أؿ نيى كلـ يي  ،لذكره كلك كاف عنده نٌص  ،(ُ)ال ما في ىذه الصحيفة الحديثإما عندنا  :بيكلو

 .(ِ)"عمـأا ذكره لو كاهلل حدن أ فٌ أكال  ،ياـفي يـك مف األ

ٍدًعي ًلي أىبىا بىٍكرو ا" :ًفي مىرىًضوً  قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل قالت:  عف عائشة  -ْ
اؼي أىٍف يىتىمىن ى ميتىمىفٍّ  ،أىبىاؾً  ت ى أىٍكتيبى ًكتىابنا، فىًإنٍّي أىخى اًؾ، حى يىٍأبىى اهللي  ،كىأىخى : أىنىا أىٍكلىى، كى يىييكؿي قىاًئؿه كى

مىٍيؾى يىا أىبىا بىٍكرو . كفي ركاية: "(ّ)"كىاٍلميٍؤًمنيكفى ًإال  أىبىا بىٍكرو   .(ْ)"أىبىى الم وي كىاٍلميٍؤًمنيكفى أىٍف ييٍختىمىؼى عى

 بي بكر الصديؽ أفي ىذا الحديث داللة ظاىرة لفضؿ : "قاؿ اإلماـ النككم 
 .(ٓ)"المسمميف يأبكف عيد الخبلفة لغيره فٌ أك  ،بما سييع في المستيبؿ بعد كفاتو خبار منو ا  ك 

ٍحبىًتًو قاؿ: " أٌف النبي  عف أبي سعيد الخدرم  -ٓ مىي  ًفي صي ًإف  أىمىف  الن اًس عى
الً  مى ٍذتي أىبىا بىٍكرو  ،ًو أىبيك بىٍكرو كى ت خى ًميبلن ًمٍف أيم ًتي الى لىٍك كيٍنتي ميت ًخذنا خى د تيوي  ،كى مىكى ـً كى ٍسبلى ك ةي اإٍلً لىًكٍف أيخي  ،كى

 .(ٔ)"الى يىٍبيىيىف  ًفي اٍلمىٍسًجًد بىابه ًإال  سيد  ًإال  بىابي أىًبي بىٍكرو 

                                 
يػٍفىةى قىاؿى  (ُ)  الى ًإالَّ ًكتىابي اللًَّو أىٍك فػىٍهمه أيٍعًطيىوي رىجيله  :قىاؿى  ؟ىىٍل ًعٍندىكيٍم ًكتىابه  : قػيٍلتي لًعىًليٍّ ٍبًن أىيب طىاًلبو  :عىٍن أىيب جيحى

اًفرو  :قىاؿى  ,فىمىا يًف ىىًذًه الصًَّحيفىةً  :قىاؿى قػيٍلتي  ,ميٍسًلمه أىٍك مىا يف ىىًذًه الصًَّحيفىةً  . اٍلعىٍقلي كىفىكىاؾي اأٍلىًسًّب كىالى يػيٍقتىلي ميٍسًلمه ًبكى
 (.ّّ/ُ)البخارم, كتاب العلم, باب كتابة العلم: 

 (.ُٓٓ – ُْٓ/ُٓشرح النوكم على مسلم: ) (ِ)
 (.َٓ/ِْ(, كأٞبد: )ُٕٖٓ/ْمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل أيب بكر: ) (ّ)
 (.ُٖٗ/ ِلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: )(, كصححو األِّٓ/َْأٞبد: ) (ْ)
 (.ُٓٓ/ُٓشرح النوكم على مسلم: ) (ٓ)
, ًإالَّ بىابى أىيب بىٍكرو البخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب قوؿ النيب " (ٔ) (, كمسلم بنحوه, كتاب ْ/ٓ: )"سيد كا األىبٍػوىابى

 (.ُْٖٓ/ْفضائل الصحابة, باب فضائل أيب بكر: )
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كفيو  ، يث اختصاص ظاىر ألبي بكرفي ىذا الحد: "قاؿ اإلماـ ابف حجر 
في  خر حياة النبي آذلؾ كاف في  فٌ أفة كال سيما كقد ثبت إشارة قكية إلى استحياقو لمخبل

الباب كناية عف  فٌ أعى بعضيـ كقد ادٌ  ، ال أبك بكرإال يؤميـ  فٍ أالكقت الذم أمرىـ فيو 
و ال فإنٌ  ، ال أبا بكرإأحد الخبلفة  مبفى ال يط :و قاؿكأنٌ  ،طمبيا كناية عفٍ  كاألمر بالسدٌ  ،الخبلفة

في ىذا دليؿ عمى  :خرج ىذا الحديثأ فٍ أفياؿ بعد  ،بف حبافالى ىذا جنح ا  ك  ،حرج عميو في طمبيا
يـ الناس كم   طماعى أخكخة في المسجد  كا عني كؿٌ سدٌ  :و حسـ بيكلوألنٌ ؛ و الخميفة بعد النبي نٌ أ

 .(ُ)"يككنكا خمفاء بعده فٍ أعف 

وي  مىًرضى الن ًبيُّ : ي مكسى األشعرم عف أب -ٔ كا أىبىا  :فىيىاؿى  ،فىاٍشتىد  مىرىضي ميري
ؿٍّ ًبالن اسً  اًئشىةي  ،بىٍكرو فىٍمييصى مٍّيى ًبالن اسً  :قىالىٍت عى ـٍ يىٍستىًطٍع أىٍف ييصى يىامىؾى لى ـى مى ًقيؽه ًإذىا قىا ؿه رى  :قىاؿى  ،ًإن وي رىجي
ؿٍّ  كا أىبىا بىٍكرو فىٍمييصى ؿٍّ ًبالن اسً  :فىيىاؿى  ،فىعىادىتٍ  ،ًبالن اسً  ميري كىاًحبي ييكسيؼى  ،ميًرم أىبىا بىٍكرو فىٍمييصى  ،فىًإن كيف  صى

يىاًة الن ًبيٍّ  م ى ًبالن اًس ًفي حى ؟: ". كفي ركاية عائشة (ِ)"فىأىتىاهي الر سيكؿي فىصى م ى الن اسي  "أىصى
كنىؾى  ـٍ يىٍنتىًظري ـي  فىييٍمنىا: الى، ىي مىٍيًو الس بلى كفى الن ًبي  عى يىا رىسيكؿى الم ًو، كىالن اسي عيكيكؼه ًفي المىٍسًجًد، يىٍنتىًظري

بلىًة الًعشىاًء اآلًخرىًة، فىأىٍرسىؿى الن ًبيُّ  : ًإف   ًلصى مٍّيى ًبالن اًس، فىأىتىاهي الر سيكؿي فىيىاؿى ًإلىى أىًبي بىٍكرو ًبأىٍف ييصى
مٍّيى ًبالن اًس، فىيىاؿى أىبيك بىٍكرو   رىسيكؿى الم وً  ًقيينا  -يىٍأميريؾى أىٍف تيصى كىافى رىجيبلن رى ؿٍّ -كى : يىا عيمىري صى

، ثيـ  ًإف  الن ًبي   ـى م ى أىبيك بىٍكرو ًتٍمؾى األىي ا ، فىصى ؽُّ ًبذىًلؾى : أىٍنتى أىحى دى ًمٍف  ًبالن اًس، فىيىاؿى لىوي عيمىري كىجى
مٍّي ًبالن اًس، فىمىم ا رىآنىٍفًسًو خً  بلىًة الظٍُّيًر كىأىبيك بىٍكرو ييصى ا العىب اسي ًلصى ديىيمى مىٍيًف أىحى رىجى بىٍيفى رىجي هي أىبيك ف ةن، فىخى

أى ًإلىٍيًو الن ًبيُّ  ، فىأىٍكمى رى ٍنًبًو،  بىٍكرو ذىىىبى ًليىتىأىخ  : أىٍجًمسىاًني ًإلىى جى ، قىاؿى فىأىٍجمىسىاهي ًإلىى ًبأىٍف الى يىتىأىخ رى
بلىًة الن ًبيٍّ  مٍّي كىىيكى يىٍأتىُـّ ًبصى عىؿى أىبيك بىٍكرو ييصى : فىجى ، قىاؿى ٍنًب أىًبي بىٍكرو ، جى بلىًة أىًبي بىٍكرو ، كىالن اسي ًبصى

 .(ّ)"قىاًعده  كىالن ًبيُّ 

كترجيحو عمى  فيو فكائد منيا فضيمة أبي بكر الصديؽ : "قاؿ اإلماـ النككم 
 بخبلفة رسكؿ اهلل  و أحؽٌ كتنبيو عمى أنٌ  ،ميع الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف كتفضيموج

                                 
 (.ُْ/ٕرم: )فتح البا (ُ)
(, كمسلم, كتاب الصالة, باب استخالؼ ُّٔ/ُالبخارم, كتاب األذاف, باب أىل العلم كالفضل أحٌق باإلمامة: ) (ِ)

 (.ُّٔ/ُاإلماـ إذا عرض لو عذر من مرض كسفر كغّبٮبا: )
استخالؼ اإلماـ (, كمسلم, كتاب الصالة, باب ُّٖ/ُالبخارم, كتاب األذاف, باب إ٭با جعل اإلماـ ليؤمت بو: ) (ّ)

 (.ُُّ/ُإذا عرض لو عذر من مرض كسفر كغّبٮبا: )
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و كأنٌ  ،لو عذر عف حضكر الجماعة استخمؼ مف يصمي بيـ ضى رً اإلماـ إذا عي  كمنيا أفٌ  ،مف غيره
لـ يعدؿ  أبا بكر  ألفٌ ؛ بعد أبي بكر   كمنيا فضيمة عمر ،ال يستخمؼ إال أفضميـ

 .(ُ)"هإلى غير 

كأحٌييتو لمخبلفة بمف فييـ عمي  : أجمع الصحابة عمى إمامة أبي بكر الصٌديؽ رابًعا
في خبر البيعة الطكيؿ  ، فيد ثبت في صحيح البخارم عف عائشة بف أبي طالب 

بُّنىا ًإلىى رى : "، قاؿ عمر لمصٌديؽ  نىا كىأىحى ٍيري  سيكًؿ الم ًو بىٍؿ نيبىاًيعيؾى أىٍنتى فىأىٍنتى سىيٍّدينىا كىخى
بىايىعىوي الن اسي  ذى عيمىري ًبيىًدًه فىبىايىعىوي كى  .(ِ)"فىأىخى

في ذلؾ الكقت، حتى عمي بف أبي  : "كقد اتفٌؽ الصحابة قاؿ اإلماـ ابف كثير 
 .(ّ)"طالب كالزبير بف العٌكاـ 

ـٌ قاؿ ابف كثير  ي بعد أٍف ساؽ بعض الركايات الداٌلة عمى مبايعة عمي بف أب ث
كالذم يدٌؿ  في بداية عيده بالخبلفة: "كىذا البلئؽ بعمٌي  ألبي بكر الصديؽ  طالب 

كما  عميو اآلثار مف شيكده معو الصمكات، كخركجو معو إلى ذم اليصة بعد مكت النبي 
 .(ْ)سنكرده، كبذًلو لو النصيحة كالمشكرة بيف يديو"

، أٌنو تخمؼ لمصٌديؽ  ي طالب كأٌما ما زعمو الرافضة مف عدـ مبايعة عمٌي بف أب
باإلكراه، فباطؿ ال برىاف عميو غير اليذياف الذم  عف ذلؾ، كأٌنو بايعو بعد مكت فاطمة 

 يعيشو ىؤالء الجياؿ.

 عف بيعة   ؾ الرافضة بتأخر عميكقد تمسٌ : "قاؿ الحافظ ابف حجر 
الحديث ما يدفع في كفي ىذا  ،كىذيانيـ في ذلؾ مشيكر ،ماتت فاطمة إلى أفٍ   أبي بكر
ا بايع أبا بكر في عميًّ  بف حباف كغيره مف حديث أبي سعيد الخدرم كغيره أفٌ اح كقد صحٌ  ،حجتيـ

 .(ٓ)"ؿ األمرأكٌ 

                                 
 (.ُّٕ/ْشرح النوكم على مسلم: ) (ُ)
": ) البخارم, (ِ) ا خليالن  (.ٔ/ٓكتاب أصحاب النيٌب, باب قوؿ النيٌب "لو كنتي متخذن
 (.ّّّ/ٔالبداية كالنهاية: ) (ّ)
 (.ّّْ/ٔا٤بصدر السابق: ) (ْ)
 (.ْٓٗ/ٕفتح البارم: ) (ٓ)
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،  كيشيد لصحة ذلؾ ما نيمو ابف كثير  ًف ٍبفى عىٍكؼو كىافى مىعى عيمىرى ٍبدى الر ٍحمى أىف  أىبىاهي عى
ٍسمى  م دى ٍبفى مى بىٍيرً مىةى كى كىأىف  ميحى : مىا كيٍنتي ، سىرى سىٍيؼى الزُّ قىاؿى طىبى أىبيك بىٍكرو كىاٍعتىذىرى ًإلىى الن اًس كى ثيـ  خى

ًنيىةو فىيىبً  مىارىًة يىٍكمنا كىالى ليمة، كال سألتيا ًفي ًسرٍّ كىالى عىبلى مىى اإٍلً ا عى ًريصن يىالىتىوي حى كفى مى ًميٌّ ، ؿى اٍلمييىاًجري قىاؿى عى كى
: مى  بىٍيري ؽُّ الن اًس ًبيىا، ًإن وي لى كىالزُّ ن ا نىرىل أىف  أىبىا بىٍكرو أىحى ٍرنىا عىًف اٍلمىشيكرىًة كىاً  اًحبي ا غىًضٍبنىا ًإال  أًلىن ا أيخٍّ صى

لىيىٍد أىمىرىهي رىسيكؿي الم ًو  بىرىهي، كى فىوي كىخى ن ا لىنىٍعًرؼي شىرى يٌّ  اٍلغىاًر كىاً  مٍّيى بالن اس كىىيكى حى  .(ُ)"أىٍف ييصى

أما : "عف البيعة، فياؿ اإلماـ النككم  كأٌما شبية تأٌخر عمٌي بف أبي طالب 
كمع ىذا ، كاعتذر أبك بكر  ،في ىذا الحديث  عف البيعة فيد ذكره عمي تأخر عمي 

و ال يشترط لصحتيا مبايعة ا البيعة فيد اتفؽ العمماء عمى أنٌ أمٌ  ،فتأخره ليس بيادح في البيعة كال فيو
نٌ  ،أىؿ الحؿ كالعيد كال كؿٌ  ،الناس كؿٌ  تيسر إجماعيـ مف العمماء كالرؤساء  ط مبايعة مفٍ رى شتى ما يي كا 

إلى اإلماـ فيضع يده في  يأتيى  كاحد أفٍ  و ال يجب عمى كؿٌ ا عدـ اليدح فيو فؤلنٌ كأمٌ  ،ككجكه الناس
نٌ  ،يده كيبايعو ا كال يشؽ ال يظير خبلفن  كأفٍ  ،ما يمزمو إذا عيد أىؿ الحؿ كالعيد لئلماـ االنيياد لوكا 

و لـ يظير عمى أبي بكر فإنٌ  ،في تمؾ المدة التي قبؿ بيعتو كىكذا كاف شأف عمي  ،لعصا
كلـ يكف انعياد  ،المذككر في الحديث و تأخر عف الحضكر عنده لمعذركلكنٌ  ،العصا ا كال شؽٌ خبلفن 

فمما لـ يجب لـ  ،لؾ كال لغيرهفمـ يجب عميو الحضكر لذ ،ا عمى حضكرهالبيعة كانبراميا متكقفن 
 فتأخر حضكره إلى أفٍ  ،كما نيؿ عنو قدح في البيعة كال مخالفة كلكف بيى في نفسو عتب ،يحضر

 كقربو مف ،شيء و مع كجاىتو كفضيمتو في نفسو في كؿٌ ككاف سبب العتب أنٌ  ،زاؿ العتب
عذر أبي بكر كعمر  ككاف ،و ال يستبد بأمر إال بمشكرتو كحضكرهكغير ذلؾ رأل أنٌ  النبي 

كخافكا مف تأخيرىا  ،أعظـ مصالح المسمميف يـ رأكا المبادرة بالبيعة مفٍ ألنٌ  ؛اكسائر الصحابة كاضحن 
حتى عيدكا البيعة  كليذا أخركا دفف النبي  ،حصكؿ خبلؼ كنزاع تترتب عميو مفاسد عظيمة

أك الصبلة عميو أك غير ذلؾ كيبل ييع نزاع في مدفنو أك كفنو أك غسمو  ،لككنيا كانت أىـ األمكر
 .(ِ)"كليس ليـ مف يفصؿ األمكر فرأكا تيدـ البيعة أىـ األشياء

بالخبلفة، كقد أجمع  كفي الختاـ: إٌف األدلة متظافرة في أحٌيية أبي بكر الصديؽ 

                                 
 ( كقاؿ ابن كثّب: إسناده جٌيد.َِٕ/ٓالبداية كالنهاية: ) (ُ)
 (.ٖٕ – ٕٕ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم: ) (ِ)
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 .(ُ)عمى ذلؾ، كلـ يخالؼ في ذلؾ إال الركافض الصحابة 

 .ابة أعيان الصحاإلساءة الرابعة: طعن الخميني في 

ـٌ في جممة صحابة رسكؿ اهلل  ، فبعد أٌف اتيميـ بالنفاؽ لـ يكتًؼ الخميني بالطعف العا
كاليرصنة كالكذب كالخداـ كالتآمر، شرع ييذؼ جزافنا أشخاصيـ كأعيانيـ، كيصفيـ بما افتراه بأشنع 

 الصفات، محاكالن إثارة الشبيات تدعيمنا لمكقفو الضعيؼ، كرأيو اليزيؿ.

 .ن الخميني في الصحابي الجميل أبي بكر الصّديق أواًل: طع

، كاستطاؿ لسانو في ليد سٌمط الخمينيُّ قممىو في عرض أطير الخمؽ بعد األنبياء 
األقرب، ثاني اثنيف إذ ىما في الغار، فكصفو بأشنع األكصاؼ، كاتيمو  صاحب رسكؿ اهلل 

 بأقبح التيـ، كشٌف حرب الشبيات حكلو بشكؿ مرٌكز.

نيبلن مف الترجمة الشيعية لكتاب  رض بعض إساءات الخميني في حٌؽ الصٌديؽ كنستع
)كشؼ األسرار(؛ فالشيعة تبرر غمٌك الخميني في ىذا الكتاب، بأٌف الترجمة السنٌية غير دقيية، فيا 

 ىي كمماتو مف مصدر شيعي مكثكؽ عندىـ.

ميرآف كتبلعبيما بأحكاـ ييكؿ الخميني: "كال شغؿ لنا اآلف مع الشيخيف كمع مخالفتيما ل
اهلل، كالتحميؿ كالتحريـ مف أنفسيـ، كالظبلمات التي ألحيكىا بفاطمة بنت النبي )ص(، كجيميما 
ا مع أٌنو حراـ، كلـ يدًر ما حكـ  بأحكاـ اهلل، حتى إٌف أبا بكر قطع يد السارؽ اليسرل، كأحرؽ شخصن

و قتؿ مالؾ بف نكيرة، كأخذ زكجتو في نفس الكبللة، كميراث الجدة، كلـ يحٌد خالد بف الكليد مع أنٌ 
 .(ِ)تمؾ الميمة"

لـ يكتًؼ الخميني بيذا اإلجماؿ المكذكب الذم افتراه، بؿ خصص لذلؾ في كتابو )كشؼ 
، مؤله باالفتراءات كاألكاذيب كالتدليس، محاكالن إثارة الشبيات في حؽٌ   األسرار( فصبلن كامبلن

 .أبي بكر 

ـٌ نناقش ذلؾ في ضكء كنستعرض اآلف ما أكرده ا لخميني مف شبيات شبيةن شبيةن، ث

                                 
يينصىح ٗبقاؿ للدكتور خالد كبّب عالؿ بعنواف: )ٙبقيق موقف علي بن أيب طالب من خالفة أيب بكر الصٌديق عرض  (ُ)

ي أليب بكر يف بداية خالفتو, كا٤بقاؿ نيًشرى يف ٦بلة الباحث, العدد األكؿ, كنقد( أثبت فيو مؤلفو باألدلة ا٤بتظافرة مبايعة عل
 ـ.ََِٗسنة 

 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص  (ِ)



462 

 

 النصكص كالحيائؽ التاريخية.
بٌكب الخميني بابنا في كتابو )كشؼ األسرار( تحت عنكاف: )مخالفات أبي بكر لٌنص 

: "ىذه مخالفات أبي بكر لصريح اليرآف حسب نيؿ (ُ)اليرآف( ـٌ أدرج تحتو شبياتو الكاىية، قائبلن ، ث

 .(ِ)عتبرة كاألخبار الكثيرة بؿ المتكاترة عف أىؿ السنة"التكاريخ الم

 :ومن الشبيات التي أودىا الخميني في حّق أبي بكر الصّديق 

 .(ْ)وخيبر (ّ)في فدك من ميراثيا منع فاطمة : الشبية األولى

، كىذا كىذه الشبية ىي الشبية الرئيسة التي يبدأ بيا الشيعة عند طعنيـ في الصٌديؽ 
 كمنعيا مف حٌييا. أكؿ ميراث فاطمة  بو الخميني، فزعـ أٌف أبا بكر ما قاـ 

ييكؿ الخميني: "نيؿ في التكاريخ المعتبرة كالكتب السنية الصحاح أٌف فاطمة بنت النبي 
جاءت إلى أبي بكر تطالبو بإرث أبييا، فياؿ ليا أبك بكر أٌف النبي قاؿ: "إٌف معشر األنبياء ال 

قة" كذيًكرى في صحيح البخارم كصحيح مسمـ ما ييرب مف ىذا المعنى، كقاؿ: نكٌرث، ما تركناه صد
 .(ٓ)إٌف فاطمة لـ تكٌمـ أبا بكر حتى تٌكفيت"

فياؿ في معرض كبلمو عف ميراث كقد أٌكد الخميني عمى كبلمو ىذا في غير مكضع، 
 .(ٔ): "أبا بكر يحٌؿ المسألة بكضع حديث"فاطمة 

لصٌديؽ غصب ميراث فاطمة، فييكؿ: "ككاف غصب فدؾ منكر كيزعـ الخميني أٌف أبا بكر ا
ا  آخر لـ يينيىى عنو، ككٌجيت إىانة إلى الزىراء عمييا السبلـ، كلـ ير الذم ارتكب اإلىانة شخصن

 .(ٕ)يعترض عميو"

                                 
 (.ُِِكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(:: )ص   (ُ)
 (.ُِِا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
أىل فدؾ كانوا من  ا ما ذكر أصحاب ا٤بغازم قاطبة أفٌ ككاف من شأّْ ,بلد بينها كبْب ا٤بدينة ثالث مراحل :كد  ف   (ّ)

ككانت لرسوؿ  .. يَبكوا البلد كيرحلوا األماف على أفٍ  ت خيرب أرسل أىل فدؾ يطلبوف من النيب تحى ا في فلمٌ  ,يهود
 (.َِّ/ٔ". )فتح البارم: خاصة اهلل 

ٍثمىةى قىاؿى : خيبر (ْ) ٍيبػىرى ًنٍصفىٍْبً  للًَّو قىسىمى رىسيوؿي ا :عىٍن سىٍهًل ٍبًن أىًِب حى ًتوً  :خى كىًنٍصفنا بػىٍْبى  ,ًنٍصفنا لًنػىوىائًًبًو كىحىاجى
نػىهيٍم عىلىى ٜبىىانًيىةى عىشىرى سىٍهمنا  (.َُ/ٕ, كصححو األلباين يف صحيح سنن أيب داكد: ُُٗ/ّ)أبو داكد:  ".اٍلميٍسًلًمْبى قىسىمىهىا بػىيػٍ

 .(ُِّكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص   (ٓ)
 (.ُّٖكشف األسرار )الطبعة األردنية(: )ص  (ٔ)
 (.ُُُعرب من عاشوراء: )ص  (ٕ)



463 

 

كييكؿ: "أىؿ البيت الذيف نيًيبكا بعد رحمة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ بفيد فدؾ، 
 .(ُ)ىؿ الدنيا حتى يككف لدييـ شيء لمنيب، ككانت فدؾ ىبة رسكؿ اهلل التي نيًيبىت"كلـ يككنكا مف أ

 الرّد عمى ىذه الشبية:

اًئشىةى بدايةن نكرد اليصة مف أحد ركاياتيا في الصحيحيف، فيد جاء  أىف  فىاًطمىةى   عىٍف عى
كىىيمىا ًحينىًئذو يىٍطميبىاًف  ،ٍف رىسيكًؿ الم ًو يىٍمتىًمسىاًف ًميرىاثىييمىا مً   أىتىيىا أىبىا بىٍكرو  كىاٍلعىب اسى 

ٍيبىرى  سىٍيمىييمىا ًمٍف خى ا ًمٍف فىدىؾى كى ٍيًيمى ا أىبيك بىٍكرو سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  ،أىٍرضى الى نيكرىثي  :يىييكؿي  فىيىاؿى لىييمى
م دو ًمٍف ىىذىا اٍلمى  دىقىةه ًإن مىا يىٍأكيؿي آؿي ميحى ٍكنىا صى ا تىرى  ًو الى أىدىعي أىٍمرنا رىأىٍيتي كىالم   :قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ،اؿً مى

نىٍعتيوي  رىسيكؿى الم ًو  ت ى مىاتىتٍ  :قىاؿى  ،يىٍصنىعيوي ًفيًو ًإال  صى ـٍ تيكىمٍٍّموي حى ٍتوي فىاًطمىةي فىمى رى  .(ِ)"فىيىجى

 استٌدؿ بحديث صريح لرفضو تكريث فاطمة، اليضية ليست إٌف أبا بكر الصٌديؽ 
في قضائو ىذا كاف متبعنا ال مبتدعنا،  اغتصابنا لمحٌؽ، بؿ اليضٌية امتثاالن لؤلمر، فأبك بكر 

: "كلـ يتنازع السمؼ في كىذا ما أجمع عميو أىؿ السنة قاطبة، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 .(ّ)ال يكٌرث؛ لظيكر ذلؾ عنو كاستفاضتو في أصحابو" أٌنو 

 "كأىؿ السنة في ىذه المسألة ال يبحثكف عٍف عذر ييكؿ الشيخ عثماف الخميس:
ٌنما يبحثكف عف عذر لفاطمة ألبي بكر  كف أٌف أبا بكر ، كا  يستدؿ  ؛ ألٌنيـ يرى

ركاه أبك بكر، كعثماف، كعمر، كعمي نفسو، كالعباس، كعبد الرحمف  بحديث سمعو مف النبي 
: "إن ا الى ء ركىكا حديث عف النبي بف عكؼ، كسعد بف أبي كقاص، كالزبير بف العكاـ، كٌؿ ىؤال

دىقىة". ففاطمة لٌما أبت كبلـ أبي بكر  ٍكنىا صى ا تىرى حاكؿ أىؿ السنة أٍف يبحثكا عف عذر  نيٍكرىثي مى
كف أٌف أبا بكر ، ال ألبي بكر لفاطمة  ىنا قد أخطأ في حٌؽ  ؛ ألٌنيـ ال يرى
 .(ْ)فاطمة"

                                 
 (.ّْعرب من عاشوراء: )ص  (ُ)
, كتاب ا١بهاد ُْٗ/ٖ: )"الى نيورىثي مىا تػىرىٍكنىا صىدىقىةه البخارم, كتاب الفرائض, باب قوؿ النيٌب " (ِ) (, كمسلم مطوالن

قىةه  الى نيورىثي مىاكالسّب, باب قوؿ النيب "  (.َُّٖ/ّ: )"تػىرىٍكنىا فػىهيوى صىدى
 (.َُُ/ْمنهاج السنة النبوية: ) (ّ)
 (.ِِّحقبة من التاريخ: )ص  (ْ)
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ٌف األنبياء لـ يكرثكا كالعجيب في األمر أٌف الخميني نيؿ ركاي ة: "إٌف العمماء كرثة األنبياء، كا 
دينارنا كال درىمنا، كلكف كٌرثكا العمـ"

ـٌ قاؿ بعدىا: "الحديث صحيح"(ُ) . ث
(ِ). 

فانظر إلى التعٌصب كالغمٌك الذم يدفع الخميني كأمثالو إلى إنكار الحٌؽ المبيف، مع عمميـ 
 يييننا بو.

مص مف التناقض الذم ييعكف فيو، اٌدعى أٌف فدؾ ىبة مف كفي محاكلةو أخرل لمخميني لمتم
 ، ىركبنا مف ضعؼ حجج الشيعة في إثبات فدؾ بالميراث.لفاطمة  الٌنبٌي 

أٍف ييب  كدعكل أٌنيا ىبة أكىى مف دعكل أٌنيا ميراث، فيؿ يمكف لمٌنبي العادؿ 
 إحدل بناتو ىبةن دكف األخريات؟! كىك الذم نيى عف ذلؾ.

ٍمتي ا أىف  أىبىاهي أىتىى ًبًو ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  ف بف بشير فعف النعما : ًإنٍّي نىحى ٍبًني فىيىاؿى
 : ا، فىيىاؿى ٍمتى ًمٍثمىوي أىكي "ىىذىا غيبلىمن لىًدؾى نىحى : الى، قىا"ؿ  كى مىي  أىًبي . كفي ركاية: (ّ)"فىاٍرًجٍعوي ": ؿى ، قىاؿى د ؽى عى تىصى

اًلًو، فىيىالىٍت  ت ى تيٍشًيدى رىسيكؿى اهلًل ًببىٍعًض مى ى حى ةى: الى أىٍرضى كىاحى ، فىاٍنطىمىؽى أىًبي ًإلىى أيمٍّي عىٍمرىةي ًبٍنتي رى
دىقىًتي، فىيىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل  الن ًبيٍّ  مىى صى ؟أىفىعىمٍ ": ًلييٍشًيدىهي عى ـٍ لىًدؾى كيمًٍّي ،  "تى ىىذىا ًبكى : الى قىاؿى
 : ـٍ ، كىاات ييكا اهللى "قىاؿى ًدكي دىقىةى "ٍعًدليكا ًفي أىٍكالى د  ًتٍمؾى الص  عى أىًبي، فىرى  .(ْ)"، فىرىجى

ـٌ إٍف كانت ىبة، فإٌما تككف قبضتيا أك لـ  ييكؿ الشيخ عثماف الخميس حفظو اهلل: "ث
ٍف كانت لـ تكف قبضتيا فإٌف اليبة إٍف لـ  تيبضيا، فإف كانت قبضتيا فكيؼ جاءت تطالب بيا، كا 

 .(ٓ)لـ تيعط" تييبىض فكأٌنيا

                                 
(, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة ّْٓ/ّأبو داكد, كتاب العلم, باب ا٢بث على طلب العلم: ) (ُ)

كالَبمذم, كتاب العلم, باب فضل الفقو على العبادة:  (,ُٖ/ُكالعلم, باب فضل العلماء كا٢بث على طلب العلم: )
 (.ّْ/ُ(, كصححو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو: )ْٖ/ٓ)
 (.ّٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
البخارم, كتاب ا٥ببة كفضلها كالتحريض عليها, باب ا٥ببة للولد كإذا أعطى بعض كلده شيئنا مل ٯبز حٌب يعدؿ بينهم:  (ّ)
 (.ُُِْ/ّسلم, كتاب ا٥ببات, باب كراىة تفضيل بعض األكالد يف ا٥ببة: )(, كمُٕٓ/ّ)
البخارم: كتاب ا٥ببة كفضلها كالتحريض عليها, باب ا٥ببة للولد كإذا أعطى بعض كلده شيئنا مل ٯبز حٌب يعدؿ بينهم:  (ْ)
 (.ُِِْ/ّ(, كمسلم, كتاب ا٥ببات, باب كراىة تفضيل بعض األكالد يف ا٥ببة: )ُٖٓ/ّ)
 (.ِِٕحقبة من التاريخ: )ص  (ٓ)
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مف أخذ ىذا الحٌؽ  فما الذم يمنع عمٌي  كلك كانت فدؾ كغيرىا مف حٌؽ فاطمة 
رجاعو إلى كرثة فاطمة   بعد تكٌليو الحكـ كالخبلفة؟! كا 

ييكؿ الشيخ عثماف الخميس حفظو اهلل: "كالعجيب في ىذا األمر أٌنو بعد كفاة الصٌديؽ 
، فمك فرضنا أٌف فدؾ لفاطمة ستخمؼ عمٌي استخمؼ عمر بف الخطاب ثـٌ عثماف ثـ ا 

بستة  ، كىي ماتت بعد النبي سكاء كانت إرثنا أك ىبة فيي تدخؿ في ممؾ فاطمة 
أشير، فإلى مف تذىب فدؾ؟ تذىب إلى الكرثة. فعمٌي لو الربع لكجكد الفرع الكارث كىـ أكالدىا، 

ـٌ كمثكـ  حٌظ األنثييف، كلٌما استخمؼ عمٌي ليـ الباقي، لمذكر مثؿ  الحسف كالحسيف كزينب كأ
كما  –لـ ييعًط فدؾ ألكالده، فإٍف كاف أبك بكر ظالمنا كعمر ظالمنا كعثماف ظالمنا؛ ألٌنيـ  
منعكا فدؾ أىميا، فمـ ال يتعٌدل الحكـ إلى عمٌي؛ ألٌنو حينما تكٌلى إمارة المؤمنيف منع فدؾ  –ييكلكف 

 .(ُ)أىميا كلـ يعطيا ألكالد فاطمة"

حتى ماتت، فيد ظٌف الطاعنكف مف كبلـ  ألبي بكر  مسألة ىجر فاطمة أٌما 
اتىتٍ الراكم: " ت ى مى ـٍ تيكىمٍٍّموي حى ٍتوي فىاًطمىةي فىمى رى "، أٌنيا قاطعتو كخاصمتو، كىذا ما ال يمكف أٍف ييع مف فىيىجى
أٌنيا لـ تعد كىي التي تعمـ أٌنو ال خصكمة فكؽ ثبلثة أياـ، كالمراد مف كبلـ الراكم  فاطمة 

 تكممو في مسألة الميراث.

في ىذا األمر أك  :يعني "موفمـ تكمٌ " :قكلو في ىذا الحديث: "ييكؿ اإلماـ النككم 
يما التييا فمـ تسمـ كلـ ينيؿ قط أنٌ  ،كال اضطرت إلى ليائو فتكممو ،لـ تطمب منو حاجة ،النيباضيا

 .(ِ)"كال كممتو عميو

، فيد ركم البيييي  كىي راضية عف الصٌديؽ لـ تمت إال كقد ثبت أٌف فاطمة 
ٍت فىاًطمىةي عف الشعبي:  دٍّيؽي  لىم ا مىًرضى مىٍييىا فىيىاؿى  أىتىاىىا أىبيك بىٍكرو الصٍّ  فىاٍستىٍأذىفى عى

ًمىٌّ  مىٍيًؾ فىيىالىتٍ : يىا فىاًطمىةي ىىذىا أىبيك بىٍكرو عى ـٍ فىأىًذنىٍت لىوي ؿى قىا ،: أىتيًحبُّ أىٍف آذىفى لىوي يىٍستىٍأًذفي عى  ،: نىعى
اىىا مىٍييىا يىتىرىض  ؿى عى قىاؿى  ،فىدىخى اًة الم ًو كى ا تىرىٍكتي الد ارى كىاٍلمىاؿى كىاألىٍىؿى كىاٍلعىًشيرىةى ًإال  اًلٍبًتغىاًء مىٍرضى : كىالم ًو مى

ـٍ أىٍىؿى اٍلبىٍيتً  اًتكي مىٍرضى اًة رىسيكًلًو كى مىٍرضى ت   ،كى اىىا حى  .(ّ)"ى رىًضيىتٍ ثيـ  تىرىض 

                                 
 (.ِِٕحقبة من التاريخ: )ص  (ُ)
 (.ّٕ/ُِشرح النوكم على مسلم: ) (ِ)
(, كقاؿ: "ىذا مرسل حسن بإسناد صحيح", كقاؿ بدر الدين العيِب: "كىو قوٌم َُّ/ٔالبيهقي يف السنن الكربل: ) (ّ)

 (, َُِ/ِِجيد" )عمدة القارم: 
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شكاؿ في جكاز تمادم كبو يزكؿ اإلمعمينا عمى ىذه الركاية: " ييكؿ اإلماـ ابف حجر 
 ا عفٍ كقد قاؿ بعض األئمة إنما كانت ىجرتيا انيباضن  ، عمى ىجر أبي بكر فاطمة 

 ككأفٌ  ،يمتييا فيعرض ىذا كىذا شرطو أفٍ  ألفٌ  ؛كليس ذلؾ مف اليجراف المحـر ،ليائو كاالجتماع بو
 ثـٌ  ،تمادت في اشتغاليا بحزنيا  ا خرجت غضبى مف عند أبي بكرفاطمة عمييا السبلـ لمٌ 

 .(ُ)"بمرضيا

 بإسقاط زكاة المؤّلفة قموبيم بمشورة الشبية الثانية: اتيام أبي بكر الصّديق 
 .عمر بن الخطاب 

المؤٌلفة قمكبيـ، ييكؿ الخميني: "اتفيت جميع طكائؼ المسمميف عمى أٌف مف مصارؼ الزكاة 
أم أٌنو يمكف اإلعطاء مف الزكاة لجمب قمكب الكفار، كالجميع متفيكف عمى أٌف ىذا الحكـ استمر 
إلى أٍف تيكفي النبي )ص( كقد كاف )ص( يصرؼ ىذا السيـ في مكرده، لكٌف أبا بكر أسيطو بأمر 

أٌف مف يصرؼ الزكاة  مف عمر كصار الحكـ بيف السٌنة إلى اآلف ىك إسياط ىذا السيـ، كيعتبركف
 .(ِ)في ىذا المكرد ال تبرأ ذمتو"

 الرد عمى ىذه الشبية:

إٌف كبلـ الخميني السابؽ فيو الكثير مف المغالطات الكاضحة، التي تبٌيف أٌف ىدؼ الخميني 
الرئيسي تشكيو الصحابة، كنزع الثية منيـ، بغٌض النظر عف دراسة اليضٌية مف ناحية عممٌية 

 مجرٌدة.

خميني بحصر المؤلفة قمكبيـ في أصناؼ الكٌفار، كىذا غمط كاضح، كالصكاب أٌف فبدأ ال
المؤلفة قمكبيـ قد يككنكف مؤمنيف كقد يككنكف كافريف، بؿ إٌف مف أىؿ العمـ مف يرل أٌف المؤلفة 

 قمكبيـ ييعطىكف مف ماؿ الفيء ال مف الزكاة؛ ألٌف الزكاة ال تككف إال لممؤمنيف.

كف مف ماؿ الفيء ال مف عطى ما يي ا المؤلفة مف المشركيف فإنٌ أمٌ : "ييكؿ الفخر الرازم 
عمى  بناءن  ،ؼ قمكب المشركيفاهلل أغنى المسمميف عف تألٌ  إفٌ  :قكؿ الكاحدم إفٌ  :كأقكؿ ،الصدقات

  ،ىذا لـ يحصؿ البتة نا أفٌ ا بيٌ لكنٌ  ،مف الزكاة إلييـ االصبلة كالسبلـ دفع قسمن و عميو كىـ أنٌ ما يي و ربٌ أنٌ 
ل فىًة قيميكبيييـٍ )بؿ قاؿ:  ،فميس في اآلية ما يدؿ عمى ككف المؤلفة مشركيف اكأيضن  كىذا عاـ في  (كىاٍلميؤى

                                 
 (.َِِ/ٔفتح البارم: ) (ُ)
 (.ُِْ – ُِّشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص ك (ِ)
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 .(ُ)"المسمـ كغيره

أٌما عف أصؿ الشبية التي أكردىا الخميني، فكبلمو فيو تدليس كتمبيس، فالخميني ييكًىـ 
زكاة نيائينا، كىك مصرؼ المؤلفة قد ألغيا مصرفنا مف مصارؼ ال اليارئ أٌف أبا بكر كعمر 

 قمكبيـ، ثـٌ زعـ أٌف أىؿ السنة يعممكف بذلؾ إلى يكمنا ىذا، كىذا الكبلـ ال أصؿ لو مف الصحة.
كاف مف رأيو كقؼ إعطاء المؤلفة في ىذه  األمر أٌف عمر بف الخطاب  في ككٌؿ ما

يكميا لتأليؼ اليمكب، كخكفنا مف أعٌز اإلسبلـ، فبل حاجة  الفترة الزمنية مف األمكاؿ؛ ألٌف اهلل 
 تمادم بعض الطامعيف في أمكاؿ المسمميف، بحجة المؤلفة قمكبيـ.

ًبيدىةى كنسرد اليصة التي حدثت بتماميا؛ لنصؿ إلى حييية األمر: ف عىًف اٍبًف ًسيًريفى عىٍف عى
اءى عييىٍينىةي ٍبفي ًحٍصفو كىاأٍلىٍقرىعي بف حابس  :قىاؿى  الم ًو  يا خميفة رسكؿ :فىيىاالى   ًإلىى أىًبي بىٍكرو  جى

ٍنفىعىةه  ه كىالى مى ةن لىٍيسى ًفييىا كىؤلى ا سىًبخى ا :قىاؿى  ،فىًإٍف رىأىٍيتى أىٍف تيٍيًطعىنىاىىا ،ًإف  ًعٍندىنىا أىٍرضن  ،فىأىٍقطىعىيىا ًإي اىيمى
مىٍيًو ًكتىابنا كىتىبى لىييمىا عى لىٍيسى ًفي ا ،كىأىٍشيىدى ًفيًو عيمىرى  ،كى  ،ًلييٍشًيدىاهي  فىاٍنطىمىؽى ًإلىى عيمىرى  ،ٍليىٍكـً كى

لىوي ًمٍف أىٍيًديًيمىا فىمىم ا سىًمعى عيمىري  ا ًفي اٍلًكتىاًب تىنىاكى اهي  ،مى يىالىةن  ،ثيـ  تىفىؿى ًفيًو فىمىحى قىاالى لىوي مى فىتىذىم رىا كى
ًئذو قىًميؿه كىافى يىتىأىل ؼي  ًإف  رىسيكؿى الم ًو  :فىيىاؿى  ،سىيٍّئىةن  ـي يىٍكمى ٍسبلى ـى فىاٍذىىبىا  ،كىاإٍلً ٍسبلى ف  الم وى أىعىز  اإٍلً كىاً 

ٍيتيمىا ا ًإٍف أىٍرعى مىٍيكيمى ٍيًدكيمىا الى أىٍرعىى الم وي عى مىي  جى  .(ِ)"فىاٍجيىدىا عى

نبلحظ مف ىذه الحادثة أٌف أحد األطراؼ فييا ىك عيينة بف حصف، جاء في )اإلصابة(: 
عاد إلى اإلسبلـ ككاف فيو جفاء  ثـٌ  ،كماؿ إلى طمحة فبايعو  ارتد في عيد أبي بكر فكاف ممٌ "

 .(ّ)"سكاف البكادم

                                 
 (ِِْٕ/ُتفسّب الرازم: ) (ُ)
 التاريخ الصغّب, لإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم, ٙبقيق, ٧بمود إبراىيم زايد, فهرس أحاديثو (ِ)

(, كتاريخ دمشق كذكر فضلها ُٖ/ُـ. )ُٖٔٗ -ىػ َُْٔد. يوسف ا٤برعشلي, دار ا٤بعرفة بّبكت, الطبعة األكىل, 
كتسمية من حٌلها من األماثل أك اجتاز بنواحيها من كاردىا كأىلها, تصنيف اإلماـ ا٢بافظ أيب القاسم علي بن ا٢بسن بن 
ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي, ا٤بعركؼ بابن عساكر, دراسة كٙبقيق ٧بب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمرم, دار 

 أيب, للحافظ العالية بزكائد ا٤بسانيد الثمانيةا٤بطالب (. ك ُٔٗ – ُٓٗ/ٗـ. )ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓت, بّبك  –الفكر 
دار , د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثرم , ٙبقيقالفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقالين

, تأليف لعماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿكنز ا(, ك ْْٔ/ٗػ. )ىُُْٗ ,الطبعة األكىل, السعودية – دار الغيثك العاصمة 
الطبعة , مؤسسة الرسالة, صفوة السقاك بكرم حياين , ٙبقيق عالء الدين علي بن حساـ الدين ا٤بتقي ا٥بندم الربىاف فورم

 (.ُْٗ/ّ. )ـُُٖٗ -ىػ َُُْ ا٣بامسة,
 (.ٕٗٔ/ْاإلصابة يف ٛبييز الصحابة: ) (ّ)
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أخبرني مف نظر إلى  :اهلل بف عتبة قاؿ اهلل بف عبد عف عبيدكجاء في تاريخ الطبرم: "
م عدك أ :ييكلكف ،ينخسو غمماف المدينة بالجريد ،يداه إلى عنيو بحبؿ مجمكعةه  ،عيينة بف حصف

كحيف لو   فتجاكز عنو أبك بكر ،باهلل قط آمنتي  كاهلل ما كنتي  :فييكؿ ،اهلل أكفرت بعد إيمانؾ
 .(ُ)"دمو

ٍف كاف عاد إلى اإلسبلـ كتاب عٌما بدر منو، ال بٌد مف تعامؿ خاٌص يردع كٌؿ  كالرجؿ كا 
فية أبي بكر كمكا مف تسٌكؿ لو نفسو باإلساءة لئلسبلـ كالمسمميف، فتصرؼ عمر بف الخطاب 

 في شأف )المؤلفة قمكبيـ( كاف في غاية الحكمة كاألىمية. الصٌديؽ 

:  -مٌدرس الشريعة اإلسبلمية بكمية دار العمكـ في جامعة الياىرة  –ييكؿ د. محمد بمتاجي 
"منع عمر إذف سيـ المؤلفة قمكبيـ في خبلفة أبي بكر، كاستمر عمى ذلؾ في خبلفتو ىك، فيؿ 

ا ثبت باليرآف كتأكد بعمؿ الرسكؿ؟ ككيؼ كافيو أبك بكر كالصحابة؟ نعتيد أٌف عمر خالؼ بذلؾ حكمن 
لـ يخالؼ اليرآف أك الرسكؿ؛ ألٌنو لـ يككف في خبلفة أبي بكر أك عمر )مؤلفة( حتى يعطييـ، 
ـٌ يمٌر عصر ال يككف فيو فيراء أك مساكيف، فبل  تمامنا كما يشٌرع اليرآف الزكاة لمفيراء كالمساكيف، ث
يكجد مف يأخذ سيمييما في الزكاة، فيتكقؼ العمؿ بالٌنص اليرآني فييما، حتى يكجد فيراء أك 
مساكيف ... كبعد أٍف مٌر المسممكف بتجربة حركب الرٌدة التي انتيت بيزيمة كٌؿ المرتديف 
 كاستسبلميـ، كأكضحت بجبلء حاسـ أٌف اليكة اإلسبلمية ىؿ الغالبة، كأٌنيا أصبحت الصكت العالي
الذم يتردد كحده بيف العرب جميعنا، كآذف ىذا بحركات المٌد العربي خارج الجزيرة لنشر العييدة، بعد 
ذا استغنى  ىذا كمو أصبح اإلسبلـ عزيزنا قكيًّا، ال يحتاج إلى بذؿ األمكاؿ لتأليؼ اليمكب، كا 

ا يفسر المكافية المسممكف عف التأليؼ، فبل يمكف أف يكجد مؤلفة حتى يعطييـ عمر أك يمنعيـ، كىذ
الفكرية مف أبي بكر كالصحابة جميعنا عمى رأم عمر، بحيث لـ يحدث جداؿ فيو ... كمف ىنا لـ 
يخالؼ عمر كأبك بكر كغيرىما مف الصحابة نصكص اليرآف، أك عمؿ الرسكؿ؛ ألٌف ما فعمكه لـ 

ٌنما كاف لسيـ لـ يكجد في عصرىـ مف يستحيٌ  ا ليا، كا   .(ِ)و"يككف إلغاء لآلية أك نسخن

                                 
ىػ. َُْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –عفر ٧بمد بن جرير الطربم, دار الكتب العلمية تاريخ األمم كا٤بلوؾ, لإلماـ أيب ج (ُ)
(ِ/ِّٔ.) 
منهج عمر بن ا٣بطاب يف التشريع, دراسة مستوعبة لفقو عمر كتنظيماتو, تأليف د. ٧بمد بلتاجي, دار الفكر العريب.  (ِ)

 جزاه اهلل خّب ا١بزاء.(. كقد تٌوسع ا٤بؤلف يف رٌد الشبهات حوؿ ىذه القضية فُُٖ – َُٖ)ص 
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ما إنٌ  ،ا بسببو ا معمين شرعن   عو النبيكما شرٌ : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
، كبعض الناس و ثابت بالكتاب كالسنةفإنٌ  ،كإعطاء المؤلفة قمكبيـ ،ا عند كجكد السببيككف مشركعن 

كمف  فاهلل أغنى عف التأليؼ، فمف شاء فميؤم و ذكر أفٌ أنٌ  عف عمر مى كً لما ري  ،ىذا نسخ أفٌ  ظفٌ 
فترؾ ذلؾ  ،، كلكف عمر استغنى في زمنو عف إعطاء المؤلفة قمكبيـغمط ، كىذا الظفٌ شاء فميكفر

، كالغاـر كنحك في بعض األكقات ابف السبيؿ ـى دً و عي ض أنٌ رً كما لك في  ،لعدـ الحاجة إليو ال لنسخو
 .(ُ)"ذلؾ

 .بمخالفة القرآن في قطع يد السارق  الشبية الثالثة: اتيام الصّديق

في كتابو )كشؼ األسرار( بمخالفة اليرآف ككنو  ليد كصؼ الخمينيُّ أبا بكر الصٌديؽ 
خفاء الحيائؽ، لـ يبٌيف الخميني حييية الحادثة.(ِ)قطع يد السارؽ اليسرل  ،  ككعادتو في التدليس كا 

قطع يد السارؽ اليسرل، كال إنكار في ذلؾ، كلكف لماذا فعؿ ذلؾ؟  فأبك بكر الصٌديؽ 
 الركاية ستبٌيف السبب الذم تجاىمو الخميني. إفٌ 

ًف أىٍقطىعى اٍليىًد كىالرٍٍّجؿً  أىف  رىجيبلن جاء في سنف البيييي كمكطأ مالؾ:  مىى  ،ًمٍف أىٍىًؿ اٍليىمى ـى عى قىًد
دٍّيًؽ  اًمؿى اٍليىمىًف ظىمىمىوي  أىًبى بىٍكرو الصٍّ مٍّى ًمفى الم   ،فىشىكىا ًإلىٍيًو أىف  عى كىافى ييصى فىيىييكؿي أىبيك بىٍكرو  ،ٍيؿً كى

ًميًّا ألىٍسمىاءى ًبٍنًت عيمىٍيسو  ،كىأىًبيؾى مىا لىٍيميؾى ًبمىٍيًؿ سىاًرؽو  : اٍمرىأىًة أىًبى بىٍكرو  ثيـ  ًإن ييـي اٍفتىيىديكا حي
عىؿى الر   ، يىييكؿي فىجى ـٍ كى ؿي يىطيكؼي مىعىيي ٍف بىي تى أىٍىؿى جي مىٍيؾى ًبمى اًلحً : الم ييـ  عى ديكا  ،ىىذىا اٍلبىٍيًت الص  فىكىجى

اًئغو  ًمى  ًعٍندى صى اءى ًبوً  ،اٍلحي مىٍيوً  ،كىأىف  األٍقطىعى جى  ،فىأىمىرى ًبًو أىبيك بىٍكرو  ،فىاٍعتىرىؼى األىٍقطىعي أىٍك شيًيدى عى
قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ،فىييًطعىٍت يىديهي اٍلييٍسرىل مىى نىفٍ  :كى  .(ّ)"ًسًو أىشىدُّ ًعٍنًدل ًمٍف سىًرقىًتوً كىالم ًو لىديعىاؤيهي عى

 الرد عمى ىذه الشبية:

سٌنة متبعة، ال بدعة مخترعة، بؿ ثبت بالٌنص النبكم مثيؿ  إٌف الذم قاـ بو الصٌديؽ 

                                 
 (.ْٗ/٦ّّبموع الفتاكم: ) (ُ)
 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ِ)
(, كمسند اإلماـ الشافعي, رتٌبو كىٌذبو احملدث ٧بمد عابد ْٗ/ّ(, كا٤بوطأ لإلماـ مالك: )ِّٕ/ٖالسنن الكربل: ) (ّ)

طوطتْب بدار الكتب ا٤بلكية ا٤بصرية السيد يوسف علي السندم, توىٌل نشره كتصحيحو كمراجعة أصولو على نسختْب ٨ب
 (.ٖٓ/ِـ. )ُُٓٗ -ىػ َُّٕبّبكت,  –الزككام ا٢بسِب كالسيد عزت العطار ا٢بسيِب, دار الكتب العلمية 
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ٍيرىةى ، أىف  رىسيكؿى الم ًو فذلؾ،  ًإٍف سىرىؽى  ، ثيـ  يىدىهي  ًإٍف سىرىؽى فىاٍقطىعيكا" قىاؿى ًفي الس اًرًؽ: عىٍف أىًبي ىيرى
 .(ُ)"ًرٍجمىوي ، ثيـ  ًإٍف سىرىؽى فىاٍقطىعيكا يىدىهي  فىاٍقطىعيكا ًرٍجمىوي، ثيـ  ًإٍف سىرىؽى فىاٍقطىعيكا

: "اتفؽ أىؿ العمـ عمى أٌف السارؽ إذا سرؽ أكؿ مرة تييطىع يده قاؿ اإلماـ البغكم 
ـٌ إذا سرؽ ثانينا تييطىع رجمو اليسرل، كاختمفكا في ما بعد إذا سرؽ ثالثنا، بعد قطع يده كرجمو، اليمنى، ث

ـٌ إذا سرؽ بعده  ـٌ إذا سرؽ رابعنا تييطىع رجمو اليمنى، ث فذىب أكثرىـ إلى أٌنو تييطىع يده اليسرل، ث
ر كييحبىس، كىـ المركم عف أبي بكر  سحاؽ ييعز  ليو ذىب مالؾ كالشافعي كا  ، ىك قكؿ قتادة كا 

 .(ِ)بف راىكيو"

 بمخالفة القرآن في حرق رجل.  تيام الّصديقالشبية الرابعة: ا

، فزعـ أٌف أبا أليى الخميني شبية أخرل حكؿ الصحابي الجميؿ أبي بكر الصٌديؽ 
؟ ، فيؿ ثبت أٌف أبا بكر (ّ)خالؼ اليرآف بحرقو رجبلن  بكر   حرؽ رجبلن

 ، الفجاءة إياس بف عبد ياليؿ قدـ عمى أبي بكر أفٌ ذكر اإلماـ الطبرم في تاريخو 
ره إلى فخالؼ أمٍ  ،رهره أمٍ ا كأمى فأعطاه سبلحن  ،رني بمف شئت مف أىؿ الردةي بسبلح كمي نٌ أعً  :فياؿ

 ،كبعث نجبة بف أبي الميثاء مف بني الشريد كأمره بالمسمميف ،فخرج حتى ينزؿ بالجكاء ،المسمميف
ى طريفة بف حاجز با بكر فأرسؿ إلأكبمغ ذلؾ  ،مسمـ في سميـ كعامر كىكازف فشنيا غارة عمى كؿٌ 

نيضا إليو  ففعؿ ثـٌ  ،ااهلل بف قيس الجاسي عكنن  كبعث إليو عبد ،يسير إليو كأفٍ  ،يجمع لو يأمره أفٍ 
كىرب الفجاءة فمحيو طريفة  ،فاقتتمكا فيتؿ نجبة ،فجعؿ يمكذ منيما حتى ليياه عمى الجكاء ،كطمباه
ا في مصمى فأمر فأكقد لو نارن  ، فيدـ بو عمى أبي بكر  بعث بو إلى أبي بكر ثـٌ  ،فأسره

 .(ْ)"ابو فييا ميمكطن  يى مً ري  المدينة عمى حطب كثير ثـٌ 

                                 
 عبد ٙبقيق ,البيهقي ٍسرىٍكًجردم ا٣براساينأٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بي معرفة السنن كاآلثار, لإلماـ أيب بكر  (ُ)

حلب  -دار الوعي ك , كبّبكت دمشق –دار قتيبة ك باكستاف,  -جامعة الدراسات اإلسالمية , طباعة ا٤بعطي أمْب قلعجي
كحلية األكلياء أليب نعيم:  (.ُُْ/ُِ. )ـُُٗٗ -ىػ ُُِْاألكىل,  الطبعة, القاىرةك ا٤بنصورة  -دار الوفاء ك , دمشقك 
بّبكت, الطبعة الثانية,  –يج أحاديث منار السبيل, ا٤بكتب اإلسالمي (. كصححو األلباين يف إركاء الغليل يف ٚبر ٔ/ِ)

 (.ٖٔ/ٖـ. )ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ
 (.ِّْ/َُشرح السنة: ) (ِ)
 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص  (ّ)
 (.ِٔٔ/ِتاريخ الرسل كا٤بلوؾ: ) (ْ)
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 الرد عمى ىذه الشبية:

بدايةن إٌف ىذه اليصة لـ تثبت بسند صحيح، ككٌؿ الركايات التي ذكرت ىذه اليصة ال تخمك 
لمفجاءة  مف ضعؼ، ييكؿ د. إسماعيؿ رضكاف: "إٌف المركيات التي تحدثت عف إحراؽ أبي بكر

السممي، كندمو عمى ذلؾ، ىي مركيات ضعيفة كمضطربة، حيث إٌف مدارىا عمى عمكاف بف داكد، 
 .(ُ)كىك منكر الحديث، كال يتابع عمى حديثو"

ىذا مف ناحية تحيييية، أٌما مف ناحية جدلية، فمك سٌممنا لمخميني بصحة اليصة، فإٌف عمٌي 
 بحرؽ الفجاءة. ىك مف أشار عمى الصٌديؽ  بف أبي طالب 

حيف عمؿ عمؿ قـك  سمى الفجاءة يي حرؽ رجبلن  يؽ بكر الصدٌ  اأبفيد ذكر اليرطبي أٌف 
إلى أبي   ا كتب خالد بف الكليدو لمٌ فإنٌ  ،كىك رأم عمي بف أبي طالب  ،لكط بالنار

 : إفٌ فياؿ عمي  ،كاستشارىـ فيو أصحاب النبي   في ذلؾ جمع أبك بكر بكر
ؽ بالنار. حرى يي  ، أرل أفٍ أمة كاحدة صنع اهلل بيا ما عممتـعص بو أمة مف األمـ إال ىذا الذنب لـ ت

 فكتب أبك بكر إلى خالد بف الكليد أفٍ  ،بالنار ؽحرى يي  أفٍ  فاجتمع رأم أصحاب رسكؿ اهلل 
 .(ِ)"يحرقو بالنار فأحرقو

ة، فيد حٌرؽ الزنادق كأمره آخر، فيد ثبت بالحديث الصحيح أٌف عمي بف أبي طالب 
ًميٌّ أخرج البخارم في صحيحو  : أيًتيى عى ، فىبىمىغى ذىًلؾى اٍبفى  عىٍف ًعٍكًرمىةى، قىاؿى ـٍ قىيي نىاًدقىةو فىأىٍحرى ًبزى

، ًلنىٍيًي رىسيكًؿ الم ًو  ـٍ ـٍ أيٍحًرٍقيي : لىٍك كيٍنتي أىنىا لى ، فىيىاؿى ب اسو لىيىتىٍمتييي  ،"تيعىذٍّبيكا ًبعىذىاًب الم وً  الى ": عى ، كى ـٍ
 .(ّ)"ٍف بىد ؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي مى ": ًليىٍكًؿ رىسيكًؿ الم ًو 

ٍف أنكر الشيعة ىذا الحديث، فنستدؿ عمييـ بما جاء في كاتبيـ، فيد ركل المرتضى  كا 
 .(ْ)"ا في دبره أتى غبلمن رجبلن  أحرؽ عميو السبلـ عميًّا أفٌ ")اإلمامي(: 

                                 
غزة,  –إ٠باعيل رضواف, ٦بلة ا١بامعة اإلسالمية  مركيات إحراؽ أيب بكر للفجاءة الس لمي ٝبع كدراسة كنقد, للدكتور (ُ)

 (.ِْٔـ. )ص ََِٓ, ِالعدد  – ُّاَّلد 
 (.ِِّ/ٖ(, كالبيهقي يف السنن الكربل دكف ذكر اسم الفجاءة: )ِْْ/ٕ: )تفسّب القرطيب (ِ)
 (.ُٓ/ٗالبخارم, كتاب الديات, باب حكم ا٤برتد كا٤برتدة كاستتابتهم: ) (ّ)
تأليف أبو القاسم علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوم ا٤بعركؼ بالشريف ا٤برتضى, دار األضواء, الطبعة الثانية, تنزيو األنبياء,  (ْ)

 (.ُُِـ. )ص ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ
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أشير كأظير منو   إلحراؽ بالنار عف عميا فٌ : "إييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
فحرقيـ  ،ا أتى بيكـ زنادقة مف غبلة الشيعةعميًّ  و قد ثبت في الصحيح أفٌ كأنٌ  ، عف أبي بكر

يعذب  أفٍ  لنيى النبي  ؛لك كنت أنا لـ أحرقيـ بالنار :فياؿ ، فبمغ ذلؾ ابف عباس ،بالنار
 :فياؿ  افبمغ ذلؾ عميًّ  ،ؿ دينو فاقتمكهمف بدٌ  ليكؿ النبي  ،بعذاب اهلل كلضربت أعناقيـ

كاف ما فعمو أبك  فإفٍ  ،حرؽ جماعة بالنار  فعميٌ  ،أـ الفضؿ ما أسيطو عمى اليناتكيح ابف 
فٍ  ،أنكر منو  ا ففعؿ عميمنكرن   بكر كر مثمو عمى األئمة نى مما ال يي   كاف فعؿ عمي كا 

 .(ُ)"أكلى أف ال ينكر عميو  فأبك بكر

 امسة: اتيام الصّديق بالجيل بأحكام الدين.الشبية الخ

لـ يعمـ  بالجيؿ بأحكاـ الديف، كذلؾ أٌف الصديؽ  اتيـ الخمينيُّ أبا بكر الصٌديؽ 
 حكـ ميراث الجدة كالكبللة، فما حييية ىذا األمر؟

ةى ٍبًف ذيؤىٍيبو أىن وي قىاؿى  ٍف قىًبيصى دٍّ  :عى د ةي ًإلىى أىًبى بىٍكرو الصٍّ اءىًت اٍلجى  ،تىٍسأىليوي ًميرىاثىيىا  يؽً جى
ا لىًؾ فً  :فىيىاؿى  ًمٍمتي لىًؾ يًو تىعىالىى شى ًكتىاًب الم   يمى مىا عى ت ى  يفىاٍرًجعً  ،شىٍيئنا الم ًو  نبيسين ًة  فيءه كى حى

ٍرتي رىسيكؿى الم وً  : فىسىأىؿى الن اسى فىيىاؿى اٍلميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى  ،أىٍسأىؿى الن اسى   ،أىٍعطىاىىا السُّديسى   حىضى
ٍيريؾى : فىيىاؿى أىبيك بىٍكرو  م دي ٍبفي مىٍسمىمىةى  ؟ىىٍؿ مىعىؾى غى ـى ميحى فىيىاؿى ًمٍثؿى مىا قىاؿى اٍلميًغيرىةي ٍبفي  : فىيىا

 .(ِ)" فىأىٍنفىذىهي لىيىا أىبيك بىٍكرو   شيٍعبىةى 

 الرد عمى ىذه الشبية:

عمماء الحديث، كلك صٌحت اليصة فبل تضٌر كال إٌف ىذه اليصة ال تصح كما حٌيؽ ذلؾ 
 كال في غيره مف الصحابة إٍف كقع منيـ مثؿ ذلؾ. تيدح في عمـ أبي بكر الصديؽ 

ىذا الطعف ال يكجب إلزاـ أىؿ السنة، إذ العمـ بجميع األحكاـ  فٌ ييكؿ صاحب )التحفة(: "إ
تكف النصكص مدكنة في زمنو كال ا لـ كلمٌ  ،ؿ االجتيادا في اإلمامة عندىـ، ببالفعؿ ليس شرطن 

ا مسألة أمٌ  :قاؿ في )شرح التجريد( ،ي أياـ خبلفتو استفسر مف الصحابةركايات األحاديث مشيكرة ف

                                 
 (.ّْٓ/ّمنهاج السنة النبوية: ) (ُ)
(, كالَبمذم, كتاب الفرائض, باب مّباث ا١بدة: ُٖ/ّأخرجو أبو دكاد, كتاب الفرائض, باب يف ا١بدة: ) (ِ)
 (.ُِْ/ٔ(, كضعفو األلباين يف إركاء الغليل: )َٗٗ/ِ, كابن ماجو, كتاب الفرائض, باب مّباث ا١بدة: )(َِْ/ْ)
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إذ يبحثكف عف مدارؾ األحكاـ كيسألكف مف أحاط بيا  ا مف المجتيديف،ة كالكبللة فميست بدعن الجدٌ 
، كذلؾ ال يدؿ عمى عدـ  قكؿ عمرفي بيع أميات األكالد إلى   ا، كليذا رجع عميعممن 

راعي في أحكاـ الديف كاف يي   أبا بكر الصديؽ عممو، بؿ ىذا التفحص كالتحييؽ يدؿ عمى أفٌ 
  ا أظير المغيرةكليذا لمٌ  ،د الشريعة بشرائط االىتماـ التاـكماؿ االحتياط كيعمؿ في قكاع

ال فميس التعدد شرطن  ألة الجدة سألو: ىؿ معؾ غيرؾ؟مس األمر في الحييية  ي الركاية، فيذاا فكا 
ال عمـ لي " :سئؿ عف مسألة فياؿ  اعميًّ  أفٌ   كقد ركل عبد اهلل بف بشر ،منيبو عظمى لو

 .(ُ)"جازل اهلل تعالى ىذه الفرقة الضالة بعدلو حيث يجعمكف المنيبة منيصة "،بيا

بسبب  لوليد أّنو لم يقم الحّد عمى خالد بن ا الشبية السادسة: اتيام الصّديق 
 قتمو مالك بن نويرة.

في مالؾ بف نكيرة مف  لخالد بف الكليد  يرل الخميني أٌف عدـ حٌد الصديؽ 
مخالفاتو لميرآف، فييكؿ: "كلـ يحٌد خالد بف الكليد مع أٌنو قتؿ مالؾ بف نكيرة، كأخذ زكجتو في نفس 

حدكده،  ٌدل خالد بف الكليد ، فما حييية قصة مالؾ بف نكيرة؟ كىؿ بالفعؿ تع(ِ)تمؾ الميمة"

 كضٌيع حياتو الجيادية الزاخرة باالنتصارات مف أجؿ امرأة كما يزعـ الخميني؟

 الرد عمى ىذه الشبية:

كاف قد صانع سجاح في خبر مالؾ بف نكيرة: " جاء في )البداية كالنياية( البف كثير 
ا ترحمت إلى ببلدىا، فممٌ  ثـٌ  - لعنيما اهلل -ا اتصمت بمسيممة فممٌ  ،حيف قدمت مف أرض الجزيرة

كاف ذلؾ ندـ مالؾ بف نكيرة عمى ما كاف مف أمره، كتمكـ في شأنو كىك نازؿ بمكاف يياؿ لو: 
، ا قد قضينا ما أمرنا بو الصديؽالبطاح، فيصدىا خالد بجنكده كتأخرت عنو األنصار كقالكا: إنٌ 

نٌ  ،مف انتيازىا بدٌ كفرصة ال  ،مف فعمو بدٌ  ىذا أمر ال فياؿ ليـ خالد: إفٌ   ،و لـ يأتني فييا كتابكا 
ليٌ  بالذم أجبركـ عمى المسير، كأنا قاصد البطاح فسار يكميف،  ترد األخبار، كلستي  كأنا األمير، كا 

 ،ا كصؿ البطاح كعمييا مالؾ بف نكيرةلحيو رسكؿ األنصار يطمبكف منو االنتظار فمحيكا بو، فممٌ  ثـٌ 
كبذلكا  ،فاستيبمو أمراء بني تميـ بالسمع كالطاعة ،دعكف الناسخالد السرايا في البطاح ي فبثٌ 

                                 
 (.٨ِْٔبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ُ)
 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص  (ِ)
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فجاءتو السرايا  ،و متحير في أمره، متنح عف الناسفإنٌ  ،الزككات إال ما كاف مف مالؾ بف نكيرة
يـ فأسركه كأسركا معو أصحابو، كاختمفت السرية فييـ فشيد أبك قتادة الحرث بف ربعي األنصارم أنٌ 

األسارل باتكا في كبكليـ في ليمة  فيياؿ: إفٌ ، يـ لـ يؤذنكا كال صمكاآخركف: إنٌ  أقامكا الصبلة، كقاؿ
 ضراري  ؿى تى كقى  ،و أراد اليتؿ فيتمكىـاليـك أنٌ  أدفئكا أسراكـ، فظفٌ  شديدة البرد، فنادل منادم خالد: أفٍ 

 ،ا أصابواهلل أمرن ا سمع الداعية خرج كقد فرغكا منيـ، فياؿ: إذا أراد بف نكيرة، فممٌ  بف األزكر مالؾى 
، بيا ىت بنا حمّ فممّ ة، ميتميـ ابنة المنياؿ ككانت جم كىي أـٌ  ،كاصطفى خالد امرأة مالؾ بف نكيرة

بو عمى ما صدر منو مف متابعة سجاح، كعمى منعو ياؿ: بؿ استدعى خالد مالؾ بف نكيرة فأن  كيي 
فياؿ: أىك ، كـ كاف يزعـ ذلؾصاحب فياؿ مالؾ: إفٌ  الزكاة كقاؿ: ألـ تعمـ أنيا قرينة الصبلة؟

 .(ُ)"ضرب عنيو، فضربت عنيوا ؟يا ضرار ؟صاحبنا كليس بصاحبؾ

تديف، ال يمكف أٍف ر صاحب الفتكحات العظيمة، ككاسر شككة الم فخالد بف الكليد 
يا، كسيفو لف يككف بمسيس بحاجة لمرأة حتى ييتؿ زكجيا للي يييًمؾ نفسو لسبب زائؿ، فخالده 

، فيد ذكر البخارم في سيفو بسيؼو مف سيكؼ اهلل  ، فيد كصؼ النبٌي إال في كجو حؽٌ 
ٍف أىنىسو : مناقب خالد بف الكليد  ةى ًلمن اًس  أىف  الن ًبي   عى كىاحى ٍعفىرنا كىاٍبفى رى ٍيدنا كىجى نىعىى زى
بىريىيـٍ  ٍيده فىأيًصي" :فىيىاؿى  ،قىٍبؿى أىٍف يىٍأًتيىييـٍ خى ذى الر ايىةى زى ةى أىخى كىاحى ذى اٍبفي رى ٍعفىره فىأيًصيبى ثيـ  أىخى ذى جى بى ثيـ  أىخى
ٍينىاهي تىٍذًرفىافً  مىٍيًيـٍ  ،فىأيًصيبى كىعى ت ى فىتىحى الم وي عى ذى سىٍيؼه ًمٍف سيييكًؼ الم ًو حى ت ى أىخى  .(ِ)"حى

ٍيرىةى  ٍلنىا مىعى رىسيكًؿ الم ًو  عىٍف أىًبي ىيرى : نىزى ، فى  ، قىاؿى ٍنًزالن ، فىيىييكؿي مى كفى عىؿى الن اسي يىميرُّ جى
ٍيرىةى ": رىسيكؿي الم ًو  :  "؟مىٍف ىىذىا يىا أىبىا ىيرى ، فىيىييكؿي فه : فيبلى ٍبدي "فىأىقيكؿي ـى عى : "الم ًو ىىذىا ًنٍع يىييكؿي مىٍف "، كى

:  "؟ىىذىا ، فىيىييكؿي فه : فيبلى ٍبدي الم ًو ىىذىا"فىأىقيكؿي ت ى مىر  خى "ًبٍئسى عى ًليدً ، حى :  اًلدي ٍبفي الكى  "؟مىٍف ىىذىا"، فىيىاؿى
ًليدً  اًلدي ٍبفي الكى : ىىذىا خى ًليًد، سىٍيؼه ": ، فىيىاؿى  فىييٍمتي اًلدي ٍبفي الكى ٍبدي الم ًو خى ـى عى  .(ّ)"ًمٍف سيييكًؼ الم وً  ًنٍع

و شبية، في قتم كجكابو أفٌ أٌما لماذا لـ ييـ الصٌديؽ عمى خالد، فيد قاؿ صاحب )التحفة(: "
عند كفاة  ا بالدفكؼ كشتمكا أىؿ اإلسبلـا كأىمو أظيركا السركر فضربك مالكن  إذ قد شيد عنده أفٌ 

                                 
 (.ّْٓ/ٔالبداية كالنهاية: ) (ُ)
 (.ِٕ/ٓن الوليد: )البخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب مناقب خالد ب (ِ)
(, كصححو األلباين يف صحيح سنن الَبمذم: ٖٖٔ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب خالد بن الوليد: ) (ّ)
(ِ/ِّٔ.) 
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 "،رجمكـ أك صاحبكـ كذا" :قاؿ النبي  خالد في حؽٌ  بؿ كقد قاؿ في حضكر ،النبي 
صدقات قكمو  ا سمع بالكفاة ردٌ و لمٌ ا أنٌ كثبت أيضن  ،إذ ذاؾ مف شعار الكفار كالمرتديفكىذا التعبير 

ا حكى ىذا لمصديؽ لـ يكجب عمى خالد كقاؿ: قد نجكت مف مؤنة ىذا الرجؿ، فممٌ  ،عمييـ
كعدـ االستبراء بحيضة ال يضر أبا بكر، كخالد غير  ،فتدبر اكال الحد إذ ال مكجب ليم ،اليصاص

ا مالكن  أفٌ جيب عنو بكقد أي  ،في تمؾ الميمة في كتاب معتبرو جامعيا و لـ يثبت أنٌ معصكـ، عمى أنٌ 
 إفٌ  ثـٌ  ،مية مدة مضي العدة، فالنكاح حبلؿكاف قد طمييا كحبسيا عف الزكاج عمى عادة الجاى

ا ىذا خالدٌ  إذ قد ثبت في التكاريخ أفٌ  يؽ قد حكـ في درء اليصاص حكـ رسكؿ اهلل الصدٌ 
ا تبنا أنٌ  صرنا ببل ديف، ككاف مرادىـ مأ "صبأنا صبأنا"أغار عمى قكـ مسمميف فجرل عمى لسانيـ 

عف ديننا اليديـ كدخمنا الصراط المستييـ فيتميـ خالد، حتى غضب عبد اهلل بف عمر فأخبر النبي 
فالفعؿ ىك  ،، كلـ ييتص منو، كلـ يؤدىـ"ا صنع خالدأبرأ إليؾ ممٌ  يالميـ إنٌ "كقاؿ:  ،فآسؼ 
 ا لكافي اليصاص طعنن و لك تكقؼ الصديؽ فا أنٌ اب أيضن جى كيي  ،الصديؽ أداىـ الدية عمى أفٌ  ،الفعؿ

ا لك ما يككف كاجبن ا استيفاء اليصاص إنٌ كأيضن  ،كليس فميس ،تكقؼ األمير في قتمة عثماف أطعف
 .(ُ)"اعترؼ بارتداده في حضكر عمر بؿ ثبت أف أخاه متمـ بف نكيرة .فميس كليس ،طمبو الكرثة

ٍف كانكا ينكركف عمى أبي بكر أٌنو لـ ييتؿ قاتؿ  ييكؿ الشيخ عثماف الخميس حفظو اهلل: "كا 
مالؾ بف نكيرة فما باؿ عمٌي لـ ييتؿ قتمة عثماف، كعثماف مف أصحاب رسكؿ اهلل كصيره كخميفة 
المسمميف، كمالؾ بف نكيرة مشككؾ في إسبلمو، فإف كاف عمٌي معذكرنا فأبك بكر أكلى بيذا 

 .(ِ)العذر"

 ثانًيا: طعن الخميني في الصحابي الجميل عمر بن الخطاب 

 الخميني حربنا ضركسنا عمى فاركؽ ىذه األمة الصحابي الجميؿ عمر بف شفٌ 
ا أٌف الفاركؽ الخطاب  تبلعب بأحكاـ اليرآف كحمؿ الحراـ كحٌرـ الحبلؿ، ثـٌ كجو  ، زاعمن

 بشكؿ مجمؿ؛ حتى ال تظير الحييية بثكبيا الصحيح. سياـ الشبيات تجاه عمر 

يخيف، كمع مخالفتيما لميرآف كتبلعبيما بأحكاـ ييكؿ الخميني: "ال شغؿ لنا اآلف مع الش
اهلل، كالتحميؿ كالتحريـ مف أنفسيـ كالظبلمات التي ألحيكىا بفاطمة بنت الرسكؿ )ص(، كجيميما 

                                 
 (.َِْ – ٨ِّٖبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ُ)
 (.َِِحقبة من التاريخ: )ص  (ِ)
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بأحكاـ اليرآف ... كأعماؿ عمر أكثر مف أٍف تذكر، مثؿ أمره رجـ المرأة الحامؿ كالمرأة المجنكنة، 
كاشتباىو في حكـ الميرية، فنبيتو امرأة خمؼ الستار حتى قاؿ كنياه عف ذلؾ أمير المؤمنيف )ع(، 

عمر جميع الناس حتى المخدرات أعمـ بأحكاـ اهلل مٌني، كحٌرـ متعة الحج، كمتعة النساء، خبلفنا 
 .(ُ)لحكـ اهلل كالنبي، كأحرؽ باب ببيت النبي )ص("

بيتاننا أمير المؤمنيف كقد بٌكب الخميني في كتابو )كشؼ األسرار( بابنا ييذؼ فيو زكرنا ك 
 .(ِ)، كعنكف ليذا الباب: )مخالفات عمر لكتاب اهلل(الصحابي المميـ عمر بف الخطاب 

ـٌ قاؿ الخميني: "نذكر ىنا بعض مخالفاتو ليتضح أٌف مخالفة اليرآف عند ىؤالء ليست شيئنا  ث
ميمنا حتى لك فرض ذكر اليرآف اسـ اإلماـ بالٌنص لخالفكا"

(ّ). 

ـٌ بدأ الخ ، نعرض أىميا ميني بطرح شبياتو كتمبيساتو في حٌؽ عمر بف الخطاب ث
 .كنيظًير عكارىا بإذف اهلل 

 زواج المتعة. الشبية األولى: تحريم عمر بن الخطاب 

ييكؿ الخميني: "متعة النساء التي شرعت في زماف رسكؿ اإلسبلـ بإجماع جميع المسمميف، 
دلت عميو األخبار المتكاترة عف أىؿ البيت كصحاح السنة كلـ يينسىخ حتى كفاة الرسكؿ )ص(، كما 

أنفسيـ، ففي صحيح مسمـ كبعدة طرؽ عف جابر بف عبد اهلل: "أٌننا كٌنا نتمتع عمى عيد رسكؿ اهلل 
ا أٌف عمر صعد المنبر كقاؿ:  ـٌ نيى عنيا عمر"، كقد استفاض النيؿ كصار مسٌممن كأبي بكر ث

كأنا أنيى عنيما كأعاقب عمييما متعة الحج كمتعة النساء" ... "متعتاف كانتا عمى عيد رسكؿ اهلل 
إضافة إلى أٌف عمر يعترؼ عمى المنبر أٌف ىذا الحكـ كاف في زماف الٌنبي كأنا أنيى عنو كأعاقب 

 .(ْ)مف يرتكبو"

 الرّد عمى ىذه الشبية:

كىت ىذه الشبية عٌدة أمكر يجب تكضيح فة بمخال يا، فالخميني يحاكؿ اتياـ عمر حى

                                 
 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ُ)
 (.ُِْالسابق: )ص ا٤بصدر  (ِ)
 (.ُِْا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
 (.ُِٓ – ُِْا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
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 اليرآف كالسنة، كبتحريمو زكاج المتعة مف تمياء نفسو، كىذا كبلـ باطؿ ال يصٌح.

، كلكف يبدك أٌف خبر التحريـ لـ يكف منتشرنا بيف فالذم حٌرـ نكاح المتعة ىك الٌنبي 
سكاء أكاف  -بتجاكز البعض في ىذا  المسمميف عمى الكجو المطمكب، فمٌما شعر عمر 

ما كاف منو إال أٍف يضرب بعصا مف حديد كؿ  مف  –تجاكزىـ رغبة كىكل تجاكزىـ جيبلن أك كاف 
 كعاد إلى التمتع بعد نسخو. خالؼ أمر النبي 

 فنكاح المتعة محٌرـ بالٌنص النبكٌم، ال باالجتياد العمرٌم، كالركايات في ذلؾ مشيكرة، منيا:

-  : ٍف أىًبيًو، قىاؿى مىمىةى، عى ٍف ًإيىاًس ٍبًف سى ، ًفي اٍلميٍتعىًة  سيكؿي اهلًل رىخ صى رى "عى ـى أىٍكطىاسو ا عى
ٍنيىا ثنا، ثيـ  نىيىى عى  .(ُ)"ثىبلى

ٍف أىًبيًو سىٍبرىةى ك  - ، عى يىًنيٍّ ًبيًع ٍبًف سىٍبرىةى اٍلجي مىٍف كىافى ًعٍندىهي شىٍيءه قاؿ: " أٌف النبٌي  عىًف الر 
ؿٍّ سىًبي  .(ِ)"مىيىاًمٍف ىىًذًه النٍّسىاًء ال ًتي يىتىمىت عي، فىٍمييخى

ًبيعي ٍبفي سىٍبرى كعف  - د ثىوي الر  ، أىف  أىبىاهي حى يىًنيُّ :  أىن وي كىافى مىعى رىسيكًؿ اهلًل  ةى اٍلجي يىا أىيُّيىا "فىيىاؿى
ـى ذىًلؾى ًإلى  ر  ف  اهللى قىٍد حى ـٍ ًفي ااًلٍسًتٍمتىاًع ًمفى النٍّسىاًء، كىاً  ، ًإنٍّي قىٍد كيٍنتي أىًذٍنتي لىكي ًة، فىمىٍف الن اسي ى يىٍكـً اٍلًييىامى

ذيكا ؿٍّ سىًبيمىوي، كىالى تىٍأخي  .(ّ)"ًمم ا آتىٍيتيميكىيف  شىٍيئنا كىافى ًعٍندىهي ًمٍنييف  شىٍيءه فىٍمييخى

ا، فيد جاء في صحيح البخارم  نيمو عمٌي بف أبي طالب  التحريـكىذا  -  أىف  أيضن
ًميًّا  ميًر األىٍىًمي ًة،  الن ًبي   ًإف  ":  ، قىاؿى اًلٍبًف عىب اسو عى كـً الحي ًف الميٍتعىًة، كىعىٍف ليحي نىيىى عى

ٍيبىرى   .(ْ)"زىمىفى خى

ًمىٍّ ٍبًف أىًبى طىاًلبو ك  - :  : نىيىى رىسيكؿي الم ًو قىاؿى  عىٍف عى ٍتعىًة قىاؿى ًف اٍلمي ن مىا "عى كىاً 
ـٍ يىًجٍد فىمىم ا أيٍنًزؿى النٍّكىاحي كى  ٍف لى ٍرأىًة نيًسخىتٍ كىانىٍت ًلمى ٍكًج كىاٍلمى  .(ٓ)"الط بلىؽي كىاٍلًعد ةي كىاٍلًميرىاثي بىٍيفى الز 

                                 
 (.َُِّ/ِ, باب نكاح ا٤بتعة كبياف أنو أبيح مثٌ نيسخ مثٌ أبيح مثٌ نيسخ كاستقر ٙبرٲبو إىل يـو القيامة: )كتاب النكاح, مسلم (ُ)
 (.َُِّ/ِسخ مثٌ أبيح مثٌ نيسخ كاستقر ٙبرٲبو إىل يـو القيامة: ), باب نكاح ا٤بتعة كبياف أنو أبيح مثٌ ني كتاب النكاح, مسلم (ِ)
 (.َُِٓ/ُ, باب نكاح ا٤بتعة كبياف أنو أبيح مثٌ نيسخ مثٌ أبيح مثٌ نيسخ كاستقر ٙبرٲبو إىل يـو القيامة: )كتاب النكاح, مسلم (ّ)
 (.ُِ/ٕالبخارم, كتاب النكاح, باب ّْي رسوؿ اهلل عن نكاح ا٤بتعة آخرنا: ) (ْ)
(, كسنن الدارقطِب, لإلماـ أيب ا٢بس علي بن عمر الدارقطِب البغدادم, ٙبقيق َِٕ/ٕالسنن الكربل للبيهقي: ) (ٓ)

(, كقاؿ األلباين: كىذا إسناد ال ِٗٓ/ّـ. )ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔبّبكت,  –السيد عبد اهلل ىاشم ٲباين ا٤بدين, دار ا٤بعرفة 
 (.َُْ/ٓحة: بأس بو يف الشواىد. )سلسلة األحاديث الصحي
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، فيد جاء في سنف ابف أٌنو في ذلؾ متبعنا لمنبٌي  كقد بٌيف عمر بف الخطاب  -
ط ابً   عف ابف عمرماجو  ًلىى عيمىري ٍبفي اٍلخى طىبى الن اسى فىيىاؿى   قاؿ : لىم ا كى كؿى ًإف  رىسي  :خى
ر مىيىا يأىًذفى لىنىا فً  الم ًو   دن  ،اٍلميٍتعىًة ثىبلىثان ثيـ  حى ٍمتيوي كىالم ًو الى أىٍعمىـي أىحى فه ًإال  رىجى ا تىمىت عى كىىيكى ميٍحصى

ارىةً  م يىا بىٍعدى ًإذٍ   ًبأىٍربىعىةو يىٍشيىديكفى أىف  رىسيكؿى الم وً  يًإال  أىٍف يىٍأًتيىنً  ،ًباٍلًحجى ر مىيىا أىحى  .(ُ)"حى

أىًبتُّكا ًنكىاحى ىىًذًه النٍّسىاًء، فىمىٍف أيكتىى : "كقد جاء منو في صحيح مسمـ عف عمر  -
ارىةً  ٍمتيوي ًباٍلًحجى ، ًإال  رىجى ؿو ؿو نىكىحى اٍمرىأىةن ًإلىى أىجى  .(ِ)"ًبرىجي

مرتيف، مرة أك  تحريـ المتعة كاف في عيد رسكؿ اهلل  فيد عمـ أفٌ جاء في )التحفة(: "
ارتكابيا أظير حرمتيا   بمغو النيي امتنع عنيا كمف ال فبل، كلما شاع في عيد عمر مفالذ

 .(ّ)"كأشاعيا كىدد مف كاف يرتكبيا

، فيؿ ييعيؿ أٍف يسكت ، كلـ يحٌرمو النبي كلك كاف تحريـ ىذا صدر مف عمر 
 عٍف ذلؾ دكف اعتراض أك تنبيو؟! جميع الصحابة 

مجمع  ىذا الكبلـ في ذكرى : "معيبنا عمى قكؿ عمر   ييكؿ الفخر الرازم
 يـ كانكا عالميف بحرمة المتعةنٌ إيياؿ:  ا أفٍ ، فالحاؿ ىينا ال يخمك إمٌ الصحابة كما أنكر عميو أحد

أك ما عرفكا إباحتيا كال  ،يـ سكتكا عمى سبيؿ المداىنةيا مباحة كلكنٌ ، أك كانكا عالميف بأنٌ فسكتكا
كتكفير  كاألكؿ ىك المطمكب، كالثاني يكجب تكفير عمر ،نيـ متكقفيف في ذلؾفسكتكا لكك  ،حرمتيا

ة مف غير يا محرمة محظكر : إنٌ قاؿ ، ثـٌ باحة المتعةإحكـ ب النبي  عمـ أفٌ  مفٍ  ألفٌ  ؛الصحابة
كىذا  ،اا أيضن ا ، كاف كافرن ا كافرن ، كمف صدقو عميو مع عممو بككنو مخطئن  نسخ ليا فيك كافر باهلل

: كىك كاليسـ الثالث  [.َُُآؿ عمراف: ] چٺ  ٺ  ٺ  چ : ة كىك عمى ضد قكلوتكفير األمٌ ييتضي 
المتعة  ألفٌ  ؛ا باطؿ، فيذا أيضن تعة مباحة أك محظكرة فميذا سكتكايـ ما كانكا عالميف بككف المأنٌ 

في  كاحد منيما عاـ ، كاحتياج الناس إلى معرفة الحاؿ في كؿٌ بتيدير ككنيا مباحة تككف كالنكاح
كانكا عارفيف  الكؿٌ  ، فكما أفٌ يشتير العمـ بو ، بؿ يجب أفٍ ايبيى مخفيًّ  ، كمثؿ ىذا يمنع أفٍ الكؿ حؽٌ 

                                 
(, كحسٌنو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو: ُّٔ/ُابن ماجو, كتاب النكاح, باب النهي عن نكاح ا٤بتعة: ) (ُ)
(ُ/ِّّ.) 
 (.ٖٖٓ/ِمسلم, كتاب ا٢بج, باب يف ا٤بتعة با٢بج كالعمرة: ) (ِ)
 (.٨ِٕٓبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ّ)
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، كلما بطؿ يككف الحاؿ في المتعة كذلؾ ، كجب أفٍ إباحتو غير منسكخة ، كأفٌ النكاح مباح بأفٌ 
 كانكا عالميف بأفٌ  يـألنٌ ؛ نكار عمى عمر ما سكتكا عف اإلالصحابة إنٌ  ىذاف اليسماف ثبت أفٌ 

 .(ُ)"سبلـالمتعة صارت منسكخة في اإل

 متعة الحّج. الشبية الثانية: تحريم عمر بن الخطاب 

ييكؿ الخميني: "متعة الحٌج التي ثبتت بيف المسمميف بالضركرة، كتكترت األخبار بيف 
ـ بؿ إٌف إجماع الفريييف أٌنيا شٌرعت في زماف النبي، كبييت حتى زماف عمر، فنيى عنيا كما تيدٌ 

 .(ِ)أىؿ السنة انعيد بعد عمر عمى ىذا الحكـ كبيائو، كألغكا ىذا الحكـ الخارج عف الشريعة"

 الرّد عمى ىذه الشبية:

إٌف ىذا الكبلـ الذم قالو الخميني افتراء في افتراء، فيد نسب تحريـ متعة الحٌج إلى عمر 
عمى عدـ التمتع بالعمرة إلى الحٌج، كىذا  ، ثـٌ زعـ أٌف أىؿ السٌنة انعيد إجماعيـبف الخطاب 

 كٌمو ال أساس لو مف الصحة.

ما حٌرـ متعة الحٌج، إٌنما حٌث الناس عمى اإلفراد، كذلؾ أٌنو رأل خمك بيت اهلل  فعمر 
 الحراـ مف المعتمريف خبلؿ أشير العاـ، كذلؾ أٌنيـ يتمتعكف في حجيـ بالعمرة، فحرص عمر 

مر المسممكف في غير مكسـ الحٌج، كبذلؾ يبيى بيت اهلل الحراـ عامرنا عمى إفراد الحٌج؛ كي يعت
 ، ال يشؾ فيو إال جاىؿ.طكاؿ األعكاـ، كىذا فضؿ عظيـ لعمر 

 يا رأكا فبكر كعمر لمٌ  يبأعيد  يكانكا ف اسالنٌ  إفٌ : "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كيترككف سائر األشير ال يعتمركف  ،شير الحجأ ييكلة صاركا ييتصركف عمى العمرة فذلؾ مف الس

مرىـ أف ،سائر الحكؿ يار مف أىؿ األمصار فمٌ فصار البيت يعرل عف العي  ،فييا مف أمصارىـ
ا فيصير البيت ميصكدن  ،شير الحجأغير  ييعتمركا ف كمؿ ليـ بأفٍ أبما ىك   عمر بف الخطاب

حتى عند  ،مر ىك األفضؿكىذا الذل اختاره ليـ ع ،شير الحجأشير الحج كغير أفي ا معمكرن 
 . (ّ)"فافراد كالير فضؿ مف اإلأالتمتع  اليائميف بأفٌ 

                                 
 (.ُُْٗ/ُتفسّب الرازم: ) (ُ)
 (.ُِٓاألسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص كشف  (ِ)
 (.ِٕٔ/٦ِٔبموع الفتاكل: ) (ّ)
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"إٌف الذم كاف ينيى عف متعة الحٌج إٌنما ىك عمر بف  كييكؿ اإلماـ ابف كثير 
ٌنما كاف ينيى عنيا الخطاب  ، كلـ يكٍف نييو عف ذلؾ عمى كجو التحريـ كالحتـ كما قٌدمنا، كا 

 .(ُ)ر آخر؛ ليكثر زيارة البيت"ًلتيٍفرىدى عف الحٌج بسف

يراىا سٌنة  أٌنو لـ يحٌرـ متعة الحج، بؿ إٌنو  كقد ثبت عف عمر بف الخطاب 
بىىُّ ٍبفي مىٍعبىدو  : قاؿقىاؿى نبكٌية، فيد جاء في سنف أبي دكاد كابف ماجو كغيرىما عف أبي كائؿ   :الصُّ

 .(ِ)"سين ًة نىًبيٍّؾى ىيًديتى لً  : فىيىاؿى عيمىري  ،أىٍىمىٍمتي ًبًيمىا مىعنا

ٍبدي الم ًو ٍبفي عيمىرى كجاء في المسند  ًمٍف  ييٍفًتي ًبال ًذم أىٍنزىؿى الم وي   عىٍف سىاًلـو قىاؿى كىافى عى
سىف  رىسيكؿي الم ًو  ًة ًبالت مىتًُّع كى قى  :فىيىييكؿي نىاسه اًلٍبًف عيمىرى  ،ًفيوً  الرٍُّخصى اًلؼي أىبىاؾى كى ٍد نىيىى كىٍيؼى تيخى

ٍف ذىًلؾى  ٍبدي الم وً  ؟عى ـٍ أىالى تىت ييكفى الم وى  :فىيىييكؿي لىييـٍ عى ٍيمىكي فىيىٍبتىًغي ًفيًو  ،ًإٍف كىافى عيمىري نىيىى عىٍف ذىًلؾى  ؟!كى
ـى اٍلعيٍمرىةً  ا ٍيرى يىٍمتىًمسي ًبًو تىمى م وي الم وي كىعىًمؿى  ،اٍلخى قىٍد أىحى رٍّميكفى ذىًلؾى كى ـى تيحى أىفىرىسيكؿي  ،ًبًو رىسيكؿي الم ًو  فىًم

ـٍ سين ةى عيمىرى  الم ًو  ؽُّ أىٍف تىت ًبعيكا سين تىوي أى جٌ  ؟أىحى ـٍ ًإف  اٍلعيٍمرىةى ًفي أىٍشييًر اٍلحى ـٍ يىييٍؿ لىكي  .(ّ)"ًإف  عيمىرى لى

لعمرة في ييكؿ الشيخ عثماف الخميس حفظو اهلل: "كاف مراد عمر أٍف ال ييعر ل بيت اهلل مف ا
يكـ مف أياـ السنة، فإٌف الناس كانكا إذا خرجكا إلى الحٌج يعتمركف مع الحٌج كىي المتعة، بعد ذلؾ 
ـٌ بعد ذلؾ يأتكف إلى بيت اهلل تبارؾ كتعالى  ال يأتكف إلى بيت اهلل، فأراد عمر أف يحٌجكا مفرديف، ث

لنيي مف عمر لـ يككف نيي تحريـ، بعمرة بسفر مستيٌؿ، حتى ال يبيى بيت اهلل عارينا مف الخمؽ، فا
ٌنما كاف رأينا رآه كظٌف أٌف ىذا األمر أفضؿ، كال ييعاب عميو في ىذا األمر" كا 

(ْ). 

بمخالفة القرآن إليقاعو الطالق ثالثًا بمفظ   الشبية الثالثة: اتيام عمر بن الخطاب
 واحد ثالَث تطميقات.

متفرقنا في أياـ النبي كأبي بكر كغٌيرىا  ييكؿ الخميني: "مسألة الطبلؽ الثبلث فيد كاف ييع
مف الجزء األكؿ بطرؽ  ُْٕعمر، كيينيىؿ في صحيح مسمـ كىك مف كتبيـ الصحيحة في ص 

                                 
 (.ُٗٓ/ٓالبداية كالنهاية: ) (ُ)
(, كابن ماجو بنحوه, كتاب ا٤بناسك, باب من قرف با٢بج كالعمرة: ِٗ/ِأبو داكد, كتاب ا٤بناسك, باب يف اإلقراف: ) (ِ)
 (.ٓٓ/ٔ(, كصححو األلباين يف صحيح سنن أيب داكد: )ٖٗٗ/ِ)
 (, كصححو أٞبد شاكر يف ٙبقيقو للمسند.َُٓ/ٗأٞبد يف مسنده: ) (ّ)
 (.ِّْحقبة من التاريخ: )ص  (ْ)
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مختمفة عف ابف عباس أٌنو في عيد الٌنبي كأبي بكر كسنتيف مف خبلفة عمر كاف طبلؽ الثبلث 
عؿ ىذه الثبلث ثبلثنا، فإذا قاؿ يحسب كاحدنا، لكف عمر قاؿ: إٌف الناس تستعجؿ فاألفضؿ أٍف نج

 .(ُ)أنت طالؽ ثبلثنا فيذا ثبلث تطمييات، كىك مخالؼ لميرآف"

 الرّد عمى ىذه الشبية:

: " عىًف اٍبًف عىب اسو ثبت في صحيح مسمـ  ٍيًد رىسيكًؿ اهلًل ، قىاؿى مىى عى ؽي عى كىافى الط بلى
فىًة عيمىرى   كىأىًبي بىٍكرو   سىنىتىٍيًف ًمٍف ًخبلى ط ابً  كى ًث كىاًحدىةن، فىيىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى ؽي الث بلى  ، طىبلى

مى  ٍينىاهي عى ـٍ ًفيًو أىنىاةه، فىمىٍك أىٍمضى ميكا ًفي أىٍمرو قىٍد كىانىٍت لىيي اهي : ًإف  الن اسى قىًد اٍستىٍعجى ، فىأىٍمضى ـٍ ٍيًي
مىٍيًيـٍ   .(ِ)"عى

كتابو اليٌيـ: )منيج عمر بف الخطاب كقد فٌصؿ اليكؿ كأحسف التكجيو د. محمد بمتاجي في 
عمر  كاحدة إذف، لكفٌ  - ليد أكقع الرسكؿ الطميات الثبلث في مجمس كاحدفي التشريع(، فياؿ: "

ا ال كاحدة، كقد كافيو جميكر السمؼ في خبلفتو أكقع الثبلث المجتمعة ثبلثن  ابف الخطاب 
 فمماذا فعؿ ذلؾ؟ ككيؼ كافيو الجميكر؟ كالفيياء مف بعده.

كثركا مف جمع الناس في عيده أ ا لماذا فعؿ ذلؾ بعد سنتيف أك ثبلث مف خبلفتو؛ فؤلفٌ أمٌ 
الناس قد استيانكا بأمر الطبلؽ، ككثر منيـ إيياعو جممة كاحدة،  فرأل أفٌ  ،الثبلث في لفظ كاحد

أتو أحدىـ إذا أكقعو جممة بانت منو امر  فرأل مف المصمحة عيكبتيـ بإمضائو عمييـ، ليعممكا أفٌ 
 ، كعيدما كانكا عميو في عيد النبي  ىذا مصمحة ليـ في زمانو، كرأل أفٌ  فرأل أفٌ 
يـ لـ يتتابعكا فيو، ككانكا يتيكف اهلل في كصدر مف خبلفتو كاف األليؽ بيـ؛ ألنٌ ، الصديؽ 
يكا عمى طمٌ ا ترككا تيكل اهلل، كتبلعبكا بكتاب اهلل، ك ا، فممٌ ياه مخرجن مف اتٌ  كقد جعؿ اهلل لكؿٌ  ،الطبلؽ

ما شرع الطبلؽ مرة بعد مرة، كلـ اهلل إنٌ  غير ما شرعو اهلل، ألزميـ بما التزمكه عيكبة ليـ، فإفٌ 
ل حدكد اهلل كظمـ نفسو كلعب جمع الثبلث في مرة كاحدة فيد تعدٌ  فمفٍ  ،و مرة كاحدةيشرعو كمٌ 

اهلل كسعتو، كقد صعبيا  عمى رخصة عاقب كيمـز بما التزمو، كال ييرٌ يي  بكتاب اهلل، فيك حييؽ أفٍ 
بؿ استعجؿ فيما جعؿ اهلل لو األناة فيو  ،كلـ يطمؽ كما أمره اهلل كشرع لو عمى نفسو، كلـ يتؽ اهلل،

حسانن   ا، كلبس عمى نفسو كاختار األغمظ كاألشد.رحمة منو كا 

                                 
 (.ُِٓكشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(: )ص  (ُ)
 (.ُٔ/ٓ(, كأٞبد: )َُٗٗ/ِمسلم, كتاب الطالؽ, باب طالؽ الثالث: ) (ِ)
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يخالؼ  ا مف التعزير كالعيكبة لمفٍ ا نكعن ثبلثن  -بمفظ كاحد  -إذف أكقع الثبلث  فعمر 
مف يفعؿ ىذا أفراد قميمك  رأل أفٌ  كلك أف عمر ...  الطبلؽ أمر اهلل كشرعو في صكرةعف 

ا أمضاه مى لى  -الذم ييربيـ مف حالة فيداف الكعي الكامؿ  -العدد، كيفعمكنو في حاؿ غضبيـ الشديد 
شيكعو يزداد  ا، فخاؼ أفٍ ا شائعن الناس تتابعكا في ىذا األمر حتى أصبح أمرن  و رأل أفٌ عمييـ، لكنٌ 

ث كىـ مطمئنكف بينيـ حتى ييممكا الطبلؽ المفرؽ كما شرعو اهلل في اليرآف، كيمجأكا إلى جمع الثبل
يرجعيـ إلى صكرة  ،يعميـ بنكع مف التعزير الجماعي أفٍ  فأراد عمر  ،إلى كقكعيا كاحدة

في  -بعض الرجاؿ يؤثركف  يعمـ بمعرفتو بالطبائع البشرية أفٌ  الطبلؽ الشرعي، ككاف عمر 
ا لمسمطات التي ينطيكا بأغمظ األلفاظ كأفخميا، إظيارن  أفٍ  -مكاقؼ الغضب كالنزاع مع الزكجة 

ىذا في حد ذاتو نكع مف استعراض مظاىر الرجكلة كسطكتيا كىـ يعممكف  أعطاىا اهلل ليـ، ككأفٌ 
 لوالحؽ الذم أعطاه اهلل  استعمؿ عمر  ثـٌ  كمفٍ  ،الثبلث تيع كاحدة في نفس الكقت أفٌ 

ليرجع الناس إلى ما شرعو اهلل في اليرآف، كليسد الباب أماـ المستعرضيف  -بحكـ خبلفتو  -
لمظاىر سطكتيـ في مكاقؼ النزاع مع نسائيـ، فياؿ في كممة كاحدة: فمك أمضيناه عمييـ؟ فأمضاه 

  كأبي بكر الطبلؽ الثبلث بمفظ كاحد عمى عيد رسكؿ اهلل  قيؿ: إفٌ  ـٌ ثى  عمييـ. كمفٍ 
 عمييـ. -رضي اهلل عنو  -كاف ييع كاحدة، حتى أمضاه عمر  سنتيف مف خبلفة عمر ك 

ما  ا كبيرا في عيد عمر االستيانة بأمر الطبلؽ كألفاظو بمغت حدًّ  كمما يدؿ عمى أفٌ 
ما كنت : أطميت امرأتؾ؟ قاؿ: ال، إنٌ ؽ امرأتو ألؼ طمية، فياؿ لو عمر  طمن رجبلن  : أفٌ ركم مفٍ 

 .(ُ)"اما تكفيؾ مف ذلؾ ثبلث فأكقعيا عميو ثبلثن كقاؿ: إنٌ  ةبالدر  مر ألعب، فعبله ع

 رجبلن  أفٌ  :ثوب حدٌ ابف المسيٌ  ىذا كقد كقعتي عمى ركاية في )المدكنة( عف ابف شياب أفٌ 
لؾ  ثبلث تطمييات، فياؿ لو بعض أصحابو إفٌ  ؽ امرأتو عمى عيد رسكؿ اهلل أسمـ طمٌ  فٍ مٌ م

زكجي طميني ثبلث  ، فيالت: إفٌ رسكؿ اهلل  تو حتى كقفت عمىعمييا رجعة، فانطميت امرأ
 .(ِ): "قد بنت منو كال ميراث بينكما"فياؿ ليا رسكؿ اهلل  ،تطمييات في كممة كاحدة

                                 
 (.َّٗ – َّٕمنهج عمر بن ا٣بطاب يف التشريع: )ص  (ُ)
ا٤بدكنة الكربل, لإلماـ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي كا٤بدين, ٙبقيق زكريا عمّبات, دار الكتب العلمية  (ِ)

قاؿ  :ب إذا قاؿا٤بسيٌ  ابنى  إفٌ (. كالركاية ال يضرىا أنٌو من مراسيل ابن ا٤بسٌيب, فقد قاؿ ابن القٌيم: "ٓ/ِبّبكت. ) –
ٌيم على سنن أيب داكد, لإلماـ ٧بمد بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية, دار الكتب " )حاشية ابن القفهو حجة رسوؿ اهلل 

 (.ُُٓ/ٓىػ: ُُْٓبّبكت, الطبعة الثانية,  –العلمية 
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كاف متبعنا في ىذا األمر، أٌف اليضية  كىذه الركاية حجة في أٌف عمر بف الخطاب 
 ي فييا بحسب الظركؼ المحيطة.اجتيادية، قد يككف ىناؾ اجتياد لمحاكـ أك الياض

لـ ينفرد  يفتكف الناس بذلؾ، فعمر  كقد كاف غير كاحد مف أصحاب رسكؿ اهلل 
 بذلؾ عف جميكر الصحابة.

: "فيد جاء  ٍميىمىةى قىاؿى ٍبًد الم وً عىٍف عى ؿه ًإلىى عى اءى رىجي : ًإن وي طىم ؽى اٍمرىأىتىوي  بًف مىسعيكد  جى فىيىاؿى
ةى ثىمى  ـو كى  ،اًنينااٍلبىاًرحى : ًبكىبلى ـو كىاًحدو قىاؿى : ًبكىبلى ؟ قىاؿى .  ،اًحدو ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى : فىييًريديكفى أىٍف ييًبينيكا ًمٍنؾى اٍمرىأىتىؾى قىاؿى

ـو كىاحً  : ًبكىبلى ؟ قىاؿى ـو كىاًحدو : ًإن وي طىم ؽى اٍمرىأىتىوي ًمائىةى طىٍميىةو، قىاؿى ًبكىبلى ؿه فىيىاؿى اءىهي رىجي : كىجى : قىاؿى . قىاؿى دو
ٍبدي الم وً  ، فىيىاؿى عى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى ا أىمىرى الم وي، فىيىٍد بىي فى الم وي  فىييًريديكفى أىٍف ييًبينيكا ًمٍنؾى اٍمرىأىتىؾى : مىٍف طىم ؽى كىمى

ك ٍمنىا ًبًو لىٍبسىوي كىالم ًو الى تيمىبٍّسيكفى عى  مىى نىٍفًسًو، كى ٍف لىب سى عى مى ؽى، كى م ميوي الط بلى نىتىحى ـٍ كى ، ىيكى كىمىا  مىى أىٍنفيًسكي نىٍحفي
 .(ُ)"تىييكليكفى 

ا عف  ٍبًد الم وً كجاء أيضن ٍميىمىةى، عىٍف عى : ًإنٍّي طىم ٍيتي  بف مسعكد  عىٍف عى ؿه فىيىاؿى : أىتىاهي رىجي قىاؿى
: اٍمرىأىًتي ًتٍسعى  ًتٍسًعيفى مىر ةن، قىاؿى ا قىاليكا لىًؾ؟"ةن كى : قى  "فىمى ، قىاؿى مىٍيؾى رٍّمىٍت عى ٍبدي الم ًو: اليكا: قىٍد حي : فىيىاؿى عى قىاؿى

سىا" ، كى ثو ، بىانىٍت ًمٍنؾى ًبثىبلى مىٍيؾى  .(ِ)"ًئريىيف  عيٍدكىافه لىيىٍد أىرىاديكا أىٍف ييٍبييكا عى

ا تغيرت بو الفتكل ىذا ممٌ : " ماـ ابف قٌيـ الجكزيةئلكأختـ ىذه المسألة بكبلـ نفيس ل
فكافيكه عمى ما ألـز  ،حسف سياسة عمر كتأديبو لرعيتو في ذلؾ كعمـ الصحابة  ،لتغير الزماف

ا رأكا لمٌ   كميدميـ عمر بف الخطاب فالصحابة  ... كصرحكا لمف استفتاىـ بذلؾ ،بو
كلـ يتيكا اهلل في ، ا بأيدييـ منو كلبسكا عمى أنفسيـالناس قد استيانكا بأمر الطبلؽ كأرسمكا م

كلـ ييفكا عمى ما حد ليـ ألزمكىـ بما  ،رعو ليـ كأخذكا بالتشديد عمى أنفسيـالتطميؽ الذم ش
 ،كأمضكا عمييـ ما اختاركه ألنفسيـ مف التشديد الذم كسع اهلل عمييـ ما شرعو ليـ بخبلفو ،التزمكه

إذ لـ ييبؿ رخصة اهلل  ،ينفذ عميو ما أنفذه عمى نفسو حييؽ بالعيكبة بأفٍ  مف فعؿ ىذا كال ريب أفٌ 

                                 
 (. كقاؿ حسْب الداراين ٧بقق سنن الدارمي: إسناده صحيح.ِّٓ/ٗ(, كا٤بعجم الكبّب للطرباين: )ِّٔ/ُسنن الدارمي: ) (ُ)
(, كمصنف ابن أيب شيبة, ا٤بسمى الكتاب ا٤بصنف يف األحاديث كاآلثار, لإلماـ ِّٔ/ٗ: )ا٤بعجم الكبّب للطرباين (ِ)

أيب بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن ٧بمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي, ٙبقيق كماؿ يوسف ا٢بوت, مكتبة 
أيب بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ (, كمصنف عبد الرزاؽ, لإلماـ ُٔ/ْىػ. )َُْٗالرياض, الطبعة األكىل,  –الرشد 

 (.ّٓٗ/ٔىػ. )َُّْبّبكت, الطبعة الثانية,  –الصنعاين, ٙبقيق حبيب الرٞبن األعظمي, ا٤بكتب اإلسالمي 
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كاتباعو مف الشرع كاليدر في قبكؿ  فميتدبر العالـ الذم قصده معرفة الحؽٌ ..  كتيسيره كميمتو
كتيكاىـ ربيـ تبارؾ كتعالى في  الصحابة ىذه الرخصة كالتيسير عمى عيد رسكؿ اهلل 

 ا ركب الناس األحمكقة كترككا تيكل اهللفممٌ  ،اا كقدرن فجرت عمييـ رخصة اهلل كتيسيره شرعن  ،التطميؽ
يكا عمى غير ما شرعو اهلل ليـ أجرل اهلل عمى لساف الخميفة الراشد كلبسكا عمى أنفسيـ كطمٌ 

نفاذه عمييـا كقدرن كالصحابة معو شرعن  بياء اإلصر الذم جعمكه ىـ في أعناقيـ  ،ا إلزاميـ بذلؾ كا  كا 
ة اإلسبلـ كما جعمكه كىذه أسرار مف أسرار الشرع كاليدر ال تناسب عيكؿ أبناء الزمف فجاء أئم

نفاذ دينو  .(ُ)"فمضكا عمى آثار الصحابة سالكيف مسمكيـ قاصديف رضاء اهلل كرسكلو كا 

برجم امرأة بمخالفة أحكام الشرع, فقد أمر  الشبية الرابعة: اتيام عمر بن الخطاب 
 مجنونة وأخرى حامل.

ٌنو أمر مخالفة األحكاـ الشرعية، فنسب إلى عمر أ اتيـ الخمينيُّ عمرى بفى الخطاب 
 .(ِ)برجـ امرأة مجنكنة كأخرل حامؿ

 الرّد عمى ىذه الشبية:

لـ يكف يعرؼ بأٌنيا مجنكنة، فيد  أٌما المرأة المجنكنة فيد ثبت أٌف عمر بف الخطاب 
ٍنبي: أفٌ جاء في مسند أحمد  أيتي بامرأة قد زنت، فأمر   عمر بف الخطاب عف أبي ظىٍبياف الجى

  ، فياؿ: ما ىذه؟ قالكا: زنت، فأمر عمر ا، فميييـ عميبرجميا، فذىبكا بيا ليرجمكى
،  برجميا، فانتزعيا عمٌي مف أيدييـ كردىـ، فرجعكا إلى عمر، فياؿ: ما رد كـ؟ قالكا: ردنا عميٌ 

ممو، فأرسؿ إلى عمي يءقاؿ: ما فعؿ ىذا عمٌي إال لش ، فجاء كىك شبو الميغضىب، فياؿ:  قد عى
ييكؿ: ريفع اليمـ عف ثبلثة، عف النائـ حتى  أما سمعت النبي  ما لىؾ رددت ىؤالءى؟ قاؿ:
ىذه  : فإفٌ  قاؿ: بمى، قاؿ عمي يكبر، كعف المبتىمىى حتى يعيؿ؟ يستييظ، كعف الصغير حتى

: ال أدرم، قاؿ: كأنا ال أدرم، فمـ  و أتاىا كىك بيا، فياؿ عمرميبتبلة بني فبلف، فمعمٌ 
 .(ّ)"يرجميا

لـ يكف يعمـ بجنكنيا، كفكر عممو بذلؾ  أٌف عمر بف الخطاب فالركاية كاضحة في 

                                 
 (.ّٕ – ّٔ/ّإعالـ ا٤بوقعْب: ) (ُ)
 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص  (ِ)
 (, كصححو أٞبد شاكر يف ٙبقيقو للمسند.ُْٖ/ِأٞبد: ) (ّ)
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: "فمعٌمو أتاىا كىك بيا" أٌف ىذه المرأة تأتينيا عفا عنيا كأطمؽ سراحيا، كالكاضح مف كبلـ عمٌي 
نكبات جنكف أك صرع، فرٌبما زنت كىي في ىذه الحالة مف البلكعي، كبيذا يزكؿ اإلشكاؿ، كينجمي 

 الغبار.

رجـ الحامؿ فمـ أقؼ عمى ركاية ثبت ذلؾ، كلك فيًرضى صحة ذلؾ، لكاف قكؿ كأٌما أمره ب
 في حٌدىا قبؿ معرفتو بالحمؿ. عمر بف الخطاب 

ىذا أمر ال يدرؾ  ألفٌ  ؛بحمؿ المرأة عمى عمـو  لـ يكفٍ  عمر  فٌ جاء في )التحفة(: "إ
 ،مى ذلؾ كأخبر بحممياا عمعن كاف مطٌ   إال بعد تماـ مدة الحمؿ كما يياربو، كاألمير ،بالبصر

إلى ذلؾ فشكره، كاليضاء عمى ظاىر الحاؿ ال يكجب النيص في اإلمامة، بؿ كال   و عمرفنبٌ 
 .(ُ)"في النبكة

ـٌ استدؿ صاحب )التحفة( عمى ذلؾ بأمكر منيا: أخذ برأس أخيو الكبير  مكسى  أفٌ  ث
 .مركأىانو حيف لـ يطمع عمى حييية األ ،و نبيكلحيتو مع أنٌ 

ـٍ أىٍف يىكيكفى أىٍبمىغى " :ؿ النبي ك ق: كمنيا كي ٍصـي، فىمىعىؿ  بىٍعضى ن وي يىٍأًتيًني الخى ، كىاً  ا أىنىا بىشىره ًإن مى
، فىًإن مىا ًىيى ًقطٍ  ؽٍّ ميٍسًمـو ٍيتي لىوي ًبحى ، فىمىٍف قىضى دىؽى، فىأىٍقًضيى لىوي ًبذىًلؾى ، فىأىٍحًسبي أىن وي صى عىةه ًمفى ًمٍف بىٍعضو

ٍذىىا أىٍك فىٍميىٍتريٍكيىاالن ارً   .(ِ)"، فىٍميىٍأخي

عمى امرأة حديثة بنفاس  ا بإقامة الحدٌ أمر عميًّ  النبي  ركم عند الفريييف أفٌ  كمنيا: ما
 عى طً يى نٍ ى يى ت  ا حى يى عٍ ، دى تى نٍ سى حٍ أى "فياؿ:  تمكت، فذكر ذلؾ لمنبي  فمـ ييـ عمييا الحد خشية أفٍ 

"ايى مي دى 
 الطبلع عمى حييية الحاؿ غير الجيؿ بالمسائؿ الشرعية.عدـ ا فيد تبيف أفٌ  .(ّ)

 .بحكم الميربالجيل  الشبية الخامسة: اتيام عمر بن الخطاب 

ـٌ تراجع عف  يزعـ الخميني أٌف عمر بف الخطاب  نيى الٌناس عف المغاالة في ميكر، ث

                                 
 (.ِّٓتصر التحفة االثِب عشرية: )ص ٨ب (ُ)
(, كمسلم, كتاب األقضية, باب ا٢بكم ُُّ/ّالبخارم, كتاب ا٤بظامل, باب إمث من خاصم يف باطل كىو يعلمو: ) (ِ)

 (.ُّّٕ/ّبالظاىر كاللحن با٢بجة: )
ب ا٢بدكد, باب يف (, كأبو داكد كاللفظ لو, كتاَُّّ/ّمسلم, كتاب ا٢بدكد, باب تأخّب ا٢بٌد عن النفساء : ) (ّ)

 (.ِٕٓ/ْإقامة ا٢بٌد على ا٤بريض: )
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خمؼ الستار حتى قاؿ ذلؾ لرأم امرأة، فييكؿ الخميني: "كاشتباىو في حكـ الميرية، فنبيتو امرأة 
 .(ُ)عمر: جميع الناس حتى المخدرات أعمـ بأحكاـ اهلل مٌني"

 الرّد عمى ىذه الشبية:

الركاية التي يدندف حكليا الخميني كالشيعة في ىذه المسألة، ما جاء في السنف الكبرل 
ًف الش ٍعبً لمبيييي  ط اًب قىاؿى  يٍّ عى طىبى عيمىري ٍبفي اٍلخى : ًمدى الم وى تىعى الن اسى فىحى  : خى قىاؿى مىٍيًو كى الىى كىأىٍثنىى عى

دىاًؽ النٍّ  يأىالى الى تيغىاليكا فً  دو سىاؽى أىٍكثىرى ًمٍف شى  عىفٍ  يسىاًء فىًإن وي الى يىٍبميغينً صى  ،ءو سىاقىوي رىسيكؿي الم ًو يٍ أىحى
عىٍمتي فىٍضؿى ذىًلؾى فً أىٍك ًسيؽى ًإلىٍيًو إً  ٍت لىوي امٍ  ،بىٍيًت اٍلمىاؿً  يال  جى ٍيشو فىيىالىتٍ ثيـ  نىزىؿى فىعىرىضى : يىا رىأىةه ًمٍف قيرى

ؽُّ أىٍف ييت بىعى أىٍك قىٍكليؾى  ٍؤًمًنيفى أىًكتىابي الم ًو تىعىالىى أىحى ؟ فىيىالىتٍ : بىٍؿ ًكتىابي الم ًو قىاؿى  ؟أىًميرى اٍلمي : تىعىالىى فىمىا ذىاؾى
دىاًؽ النٍّسىاءً  يفً  ن اسى آًنفنا أىٍف ييغىاليكانىيىٍيتى ال پ   پ  چ  :ًكتىاًبوً  يكىالم وي تىعىالىى يىييكؿي فً  ،صى

تىٍيًف أىٍك ثىبلىثنا فىيىاؿى عيمىري  [.َِالنساء: ] چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ دو أىٍفيىوي ًمٍف عيمىرى مىر  : كيؿُّ أىحى
عى ًإلى  دىاًؽ النٍّسىا يـٍ أىٍف تيغىاليكا فً نىيىٍيتيكي  كيٍنتي  يى اٍلًمٍنبىًر فىيىاؿى ًلمن اًس: ًإنٍّ ثيـ  رىجى ؿه فً صى  يًء أىالى فىٍميىٍفعىٍؿ رىجي

ا بىدىا لىوي  اًلًو مى  .(ِ)"مى

 ىذه الركاية منيطعة كما ىك مبلحظ، فيد ركاىا الشعبي عف عمر بف الخطاب 
 .(ّ)مباشرة، كقد قاؿ البيييي بعد إيراده الركاية: "ىذا منيطع"

كر يركيو مجالد عف فيك ضعيؼ من: "أللباني قاؿ الشيخ محمد ناصر الديف ا
: كمع انيطاعو ضعيؼ مف ( كقاؿ: "ىذا منيطع". قمتِّّ/ٕ. أخرجو البيييي )الشعبي عف عمر

إلى ترؾ اآلية ال تنافي تكجيو عمر  فٌ إىك منكر المتف ف كىك ابف سعيد ليس باليكم ثـٌ  ،أجؿ مجالد
 .(ْ)"المغاالة في ميكر النساء

ف الركاية كاضح جدًّا، فالتحذير مف المغاالة في الميكر سنة نبكية، حيث كالنكارة في مت
ـٌ يرجع عف ذلؾ لرأم امرأة، كيخالؼ في  ، فكيؼ يحٌث عمييا عمر عمييا سٌيد كلد آدـ  ث

 .ذلؾ رسكلو 
                                 

 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص  (ُ)
 (.ِّّ/ٕالسنن الكربل للبيهقي: ) (ِ)
 (.ِّّ/ٕا٤بصدر السابق: ) (ّ)
 (.ّْٖ/ٔإركاء الغليل: ) (ْ)
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ًمٍف " :قىالىٍت: قىاؿى ًلي رىسيكؿي الم ًو   عىٍف عىاًئشىةى فيد جاء في صحيح ابف حباف 
دىاًقيىاييٍمًف  ًقم ةي صى ٍرأىًة تىٍسًييؿي أىٍمًرىىا، كى ًمٍف شيٍؤًميىا تىٍعًسيري أىٍمًرىىا،  "اٍلمى قىاؿى عيٍركىةي: كىأىنىا أىقيكؿي ًمٍف ًعٍنًدم: كى

دىاًقيىا كىٍثرىةي صى  .(ُ)"كى

ط اًب كجاء في سنف أبي داكد  ًديًث قىاؿى رىسيكؿي الم وً  يفً  عيمىري ٍبفي اٍلخى ًؿ اٍلحى   : أىك 
ٍيري النٍّكىاحً "  .(ِ)"أىٍيسىريهي  خى

عىٍف أىًبى عمى ىذا المنيج كلـ يتراجع عنو، فيد جاء في سنف أبي داكد  كقد بيي عمر 
مىًمىٍّ قىاؿى  طىبىنىا عيمىري  :اٍلعىٍجفىاًء السُّ ديًؽ النٍّسىاًء فىًإن   :فىيىاؿى  خى  يفً  يىا لىٍك كىانىٍت مىٍكريمىةن أىالى الى تيغىاليكا ًبصي

ـٍ ًبيىا الن بً لى  ،الدٍُّنيىا أىٍك تىٍيكىل ًعٍندى الم وً  اٍمرىأىةن ًمٍف ًنسىاًئًو  مىا أىٍصدىؽى رىسيكؿي الم ًو   يُّ كىافى أىٍكالىكي
 .(ّ)"عىٍشرىةى أيكًقي ةن  يٍ بىنىاًتًو أىٍكثىرى ًمٍف ًثٍنتى  كىالى أيٍصًدقىًت اٍمرىأىةه ًمفٍ 

، فيي مف كماؿ فضؿ ة إلى عمر بف الخطاب كعمى فرض صحة اليصة المنسكب
 كتكاضعو. عمر 

كدينو  ،ىذه اليصة دليؿ عمى كماؿ فضؿ عمر: "ييكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
و معترؼ كأنٌ  ،كيتكاضع لو ،حتى مف امرأة و ييبؿ الحؽٌ كأنٌ  ،ف لوإذا تبيٌ  كتيكاه كرجكعو إلى الحؽٌ 

ال ينبيو المفضكؿ ألمر مف  األفضؿ أفٍ  يس مف شرطكل ،كلك في أدنى مسألة ،بفضؿ الكاحد عميو
 .(ْ)"[ِِالنمؿ: ] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  چ :فيد قاؿ اليدىد لسميماف ،األمكر

 .بحرق بيت فاطمة  الشبية السادسة: اتيام عمر بن الخطاب 

، كىذا مف ىذياف (ٓ)بحرؽ بيت فاطمة  اتيـ الخمينيُّ عمرى بف الخطاب 

                                 
لتعليقات ا٢بساف على صحيح ابن (, كحٌسنو األلباين يف آَْ/ٗصحيح ابن حباف, كتاب النكاح, باب الصداؽ: ) (ُ)

 (.َِٖ/ٔحباف: )
(, كصححو األلباين يف صحيح سنن َِّ/ِأبو داكد, كتاب النكاح, باب فيمن تزكج كمل يسٌم صداقنا حٌب مات: ) (ِ)

 (.ّّْ/ٔأيب داكد: )
(, َٕٔ/ُ(, كابن ماجو, كتاب النكاح, باب صداؽ النساء: )ُٗٗ/ِأبو داكد, كتاب النكاح, باب الصداؽ: ) (ّ)

 (.ّّٔ/ٔ(, كصححو األلباين يف صحيح سنن أيب داكد: )ُُٕ/ٔكالنسائي, كتاب النكاح, باب القسط يف األصدقة: )
 (.َْ - ّٗ/ٔمنهاج السنة النبوية: ) (ْ)
 (.ُُٗكشف األسرار )الَبٝبة الشيعة(: )ص  (ٓ)
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 الرافضة، كمف مكضكعاتيـ.

 الرّد عمى ىذه الشبية:

كلذا قد أنكر  ،محض ىذياف كزكر مف اليكؿ كبيتاف ىذه اليصة فٌ جاء في )التحفة(: "إ
ىذا   فعؿ عمر مع أفٌ  ،ا عندىـ غير صحيحة كال مرضيةركايتي فٌ ا  ك  ،صحتيا أكثر اإلمامية

تعالى كجيو مع أـ المؤمنيف عائشة الصديية، ا فعمو األمير كـر اهلل ممٌ  كقكعو فيك أقؿٌ  ضى رً لك في 
 .(ُ)"و لـ يمحيو طعف مف ذلؾ عند الفريييف بناء عمى حفظ االنتظاـ في أمكر الدنيا كالديفمع أنٌ 

 .ثالثًا: طعن الخميني في الصحابي الجميل عثمان بن عّفان 

عترض ، بؿ اليد تيجـ الخمينٌي عمى الصحابي الجميؿ ذم النكريف عثماف بف عفاف 
كـ. في قضائو بتكلية عثماف  عمى اهلل   الحي

، بذكر جممتيا كالرٌد كنكتفي في طعكنات الخميني التالية في حٌؽ أصحاب رسكؿ اهلل 
عمى ذلؾ، دكف التعرض إلى الشبيات بشكؿ تفصيمي، كذلؾ أٌف ىذه اليضايا تحتاج إلى دراسة 

 خاصة مٌكسعة.

ـٌ ييـك بيدمو ييكؿ الخميني: "إٌننا ال نعبد إلينا  ا لمعبادة كالعدالة كالتٌديف، ث يييـ بناءن شامخن
بنفسو، كييجًمس يزيدنا كمعاكية كعثماف كسكاىـ مف العتاة في مكاقع اإلمارة عمى الناس، كال ييـك 

 .(ِ)بتيدير مصير األمة بعد كفاة نبٌيو"

 ثماف مف العتاة الظالميف، مميينا فضائؿ ع يرل الخمينٌي أٌف عثماف بف عفاف 
ا الطرؼ عف حٌب النبٌي   لو، كتيديمو كتكريمو كالثناء عميو. كراء ظيره، غاضن

باالنحراؼ السياسي، كسرقة ثركات المسمميف  ىذا كاقد اتيـ الخمينيُّ عثمافى بف عفاف 
 .(ْ)-في حد زعمو  –، كما كاتيمو بتكلية أقاربو الفاسديف (ّ)كتكزيعيا عمى أقاربو

                                 
 (.٨ِِٓبتصر التحفة االثِب عشرية: )ص  (ُ)
 (.ُِٓ – ُِْكشف األسرار: )ص  (ِ)
 (.ُُٗ - ٕٔعرب من عاشوراء: )ص  (ّ)
 (ُُٕ - ُُُا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
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 :, نذكر منياأكثر من أْن ُتحَصر في مثل ىذا المقام إّن فضائل عثمان 

اءى  قىاؿى كيٍنتي مىعى الن ًبيٍّ  عىٍف أىًبي ميكسىى  - ًدينىًة فىجى اًئطو ًمٍف ًحيطىاًف اٍلمى ًفي حى
ؿه فىاٍستىٍفتىحى فىيىاؿى الن ًبيُّ  ن ةً : رىجي بىشٍٍّرهي ًباٍلجى ا قىاؿى فىفىتىٍحتي لىوي فىًإذىا أىبي  .اٍفتىٍح لىوي كى ك بىٍكرو فىبىش ٍرتيوي ًبمى

ًمدى الم وى  الن ًبيُّ  ؿه فىاٍستىٍفتىحى فىيىاؿى الن ًبيُّ  .فىحى اءى رىجي ن ةً : ثيـ  جى بىشٍٍّرهي ًباٍلجى فىفىتىٍحتي لىوي  .اٍفتىٍح لىوي كى
ًمدى الم وى  فىًإذىا ىيكى عيمىري فىأىٍخبىٍرتيوي ًبمىا قىاؿى الن ًبيُّ  ؿه فىيىاؿى ًليثي  .فىحى بىشٍٍّرهي  :ـ  اٍستىٍفتىحى رىجي اٍفتىٍح لىوي كى

مىى بىٍمكىل تيًصيبيوي  ن ًة عى ا قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ،ًباٍلجى ًمدى الم وى ثيـ  قىاؿى الم وي  فىًإذىا عيٍثمىافي فىأىٍخبىٍرتيوي ًبمى فىحى
 .(ُ)"اٍلميٍستىعىافي 

ٍيدو عف  - مىى رىسيكًؿ الم ًو أىشٍ  :قىاؿى  سىًعيدي ٍبفي زى  :أىنٍّى سىًمٍعتيوي كىىيكى يىييكؿي  يىدي عى
ن ةً  يعىٍشرىةه فً " ن ًة كىأىبيك بىٍكرو  يفً  يُّ بً الن   :اٍلجى ن ةً  فياٍلجى ن ةً  يكىعيمىري فً  ،اٍلجى ًمىٌّ  ،اْلَجنَّةِ  يَوُعْثَماُن فِ  ،اٍلجى كىعى
ن ةً  يفً  ةي فً  ،اٍلجى طىٍمحى ن ةً  يكى ن ةً  يبىٍيري ٍبفي اٍلعىك اـً فً الزُّ كى  ،اٍلجى اًلؾو فً  ،اٍلجى سىٍعدي ٍبفي مى ن ةً  يكى ٍبدي الر ٍحمىفً  ،اٍلجى  كىعى

ن ةً  يٍبفي عىٍكؼو فً  لىكٍ "اٍلجى  ؟مىٍف ىيكى  :قىاؿى فىيىاليكا .فىسىكىتى  ؟مىٍف ىيكى  :قىاؿى فىيىاليكا، ًشٍئتى لىسىم ٍيتي اٍلعىاًشرى  . كى
ٍيدو ىيكى سىًعيدي  :فىيىاؿى  ٍبفي زى

(ِ). 

اًلؾو  - ٍف أىنىًس ٍبًف مى ـٍ ًفي " :قىاؿى  عىٍف الن ًبيٍّ   عى ـي أيم ًتي ًبأيم ًتي أىبيك بىٍكرو كىأىشىدُّىي أىٍرحى
قىاؿى عىف افي مىر ةن  -ًديًف الم ًو عيمىري  ـٍ زى  َوَأْصَدُقُيْم َحَياًء ُعْثَمانُ  - ًفي أىٍمًر الم ًو عيمىري  :كى يي ٍيدي ٍبفي كىأىٍفرىضي

بىؿو أىالى  رىاـً ميعىاذي ٍبفي جى ًؿ كىاٍلحى ـٍ ًباٍلحىبلى ـٍ ًلًكتىاًب الم ًو أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو كىأىٍعمىمييي ؤيىي ف  ًلكيؿٍّ أيم ةو ثىاًبتو كىأىٍقرى  كىاً 
ر اًح رىًضيى الم وي عى  ف  أىًميفى ىىًذًه اأٍليم ًة أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى  .(ّ)"ٍنييـٍ أىٍجمىًعيفى أىًميننا كىاً 

ٍزفو اٍلييشىٍيًرمٍّ قىاؿى  - ٍف ثيمىامىةى ٍبًف حى ـٍ  شىًيٍدتي الد ارى يىٍكـى أيًصيبى عيٍثمىافي  :عى مىٍيًي فىاط مىعى عى
عىةن ا مىي   :فىيىاؿى  ،طٍّبلى ـٍ عى ـٍ الم ذىٍيًف أىل بىاكي اًحبىٍيكي اًف أىف  نىشىٍدتيكي  :فىديًعيىا لىوي فىيىاؿى  ،اٍدعيكا ًلي صى ا الم وى أىتىٍعمىمى مى

اًلوً  رىسيكؿى الم ًو  اًلًص مى ٍف يىٍشتىًرم ىىًذًه اٍلبيٍيعىةى ًمٍف خى اؽى اٍلمىٍسًجدي ًبأىٍىًمًو فىيىاؿى مى ًدينىةى ضى ـى اٍلمى  ،لىم ا قىًد

                                 
 (.ُّ/ٓالبخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب مناقب عثماف بن عفاف أيب عمرك القرشي: ) (ُ)
(, أبو داكد, كتاب السنة, باب يف ا٣بلفاء: ْٕٔ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب عبد الرٞبن بن عوؼ: ) (ِ)
(, كصححو األلباين يف ْٖ/ُ(, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة كالعلم, باب فضائل العشرة: )ّّْ/ْ)

 (.ِٖ/ُ(, كيف صحيح ابن ماجو: )ُِٖ/ّصحيح الَبمذم: )
ة (, كالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب معاذ بن جبل كزيد بن ثابت كأييٌب كأيب عبيدَْٓ/ُِأٞبد يف مسنده: ) (ّ)

(, كصححو ٓٓ/ُ(, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة كالعلم, باب فضائل خباب: )ٓٔٔ/ٓبن ا١براح: )
 (.ِٖٗ/ّاأللباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: )
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ن ةً  ٍيره ًمٍنيىا ًفي اٍلجى لىوي خى ٍيتييى  ،فىيىكيكفى ًفييىا كىاٍلميٍسًمًميفى كى عىٍمتييىا بىٍيفى اٍلميٍسًمًميفى فىاٍشتىرى اًلي فىجى اًلًص مى  ،ا ًمٍف خى
ٍكعىتىٍيفً  مٍّيى ًفيًو رى ـٍ الم وى أىتىٍعمىميكفى أىف  رىسيكؿى الم ًو  :ثيـ  قىاؿى  ،كىأىٍنتيـٍ تىٍمنىعيكًني أىٍف أيصى ـى  أىٍنشيديكي لىم ا قىًد

ًدينىةى لىـٍ  كمىةى كيٍف ًفييىا ًبٍئره ييٍستىٍعذىبي مً  اٍلمى اًلًص ، فىيىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ،ٍنوي ًإال  ري مىٍف يىٍشتىًرييىا ًمٍف خى
اًلًو فىيىكيكفى دىٍلكيهي ًفييىا كىديًليٍّ اٍلميٍسًمًميفى  ن ةً  ،مى ٍيره ًمٍنيىا ًفي اٍلجى لىوي خى اًلي فىأىٍنتيـٍ  ،كى اًلًص مى ٍيتييىا ًمٍف خى فىاٍشتىرى

ٍيًش اٍلعيٍسرىًة قىاليكا الم ييـ  نىعىـٍ  :ثيـ  قىاؿى  ،يىاتىٍمنىعيكًني أىٍف أىٍشرىبى ًمنٍ  اًحبي جى  .(ُ)"ىىٍؿ تىٍعمىميكفى أىنٍّي صى

ًف ٍبًف سىميرىةى  - ٍبًد الر ٍحمى اءى عيٍثمىافي  عىٍف عى : جى ًبأىٍلًؼ ًدينىارو  ًإلىى الن ًبيٍّ   ، قىاؿى
كىافى ًفي مىٍكًضعو  - : كى سىفي ٍبفي كىاًقعو ًو قىاؿى الحى رى ًمٍف ًكتىاًبي، ًفي كيمٍّ ٍيشى اٍلعيٍسرىًة  -آخى ي زى جى ًحيفى جى

ٍبدي الر ٍحمىًف: فىرىأىٍيتي الن ًبي   : يييىمٍّ  فىنىثىرىىىا ًفي ًحٍجًرًه. قىاؿى عى يىييكؿي ر  عيٍثمىافى مىا "بييىا ًفي ًحٍجًرًه كى مىا ضى
 .(ِ)"ؿى بىٍعدى اليىٍكـً مىر تىٍيفً عىمً 

 .ن الخميني في الصحابيين الجميمين الزبير بن العوام وطمحة بن عبيد اهلل رابًعا: طع

أقبمكا عمى الدنيا، كباتكا يسرقكف أمكاؿ المسمميف  يزعـ الخمينٌي أٌف طمحة كالزبير 
كجعؿ الخمينيُّ ذلؾ سببنا لفيداف إيمانيـ،  –حسب افترائو  - بحجة أٌنيـ صحابة رسكؿ اهلل 

قبميـ مثؿ طمحة كالزبير، فطمحة كالزبير لـ يككنا شخصيف  ىكذا أصحابه ثمما كاف فييكؿ: "م
ٌف المحافظة عمى اإليماف كالجياد أكلئؾ أكلـ يعمـ  ،ا مف البداية كراء الماؿ كالدنيامجيكليف كلـ يذىب

قبمت عمييـ أكحيف  ،ياد األكبر مع النفسفي سبيؿ اهلل، أصعب مف الفتح كقد فشمكا في ساحة الج
ت أكثر مف اآلخريف مف بي اعطكا أسيمن أي ك  ،كتكزيع بيت الماؿ عمييـ ،عف طريؽ خبلفة عثمافالدنيا 

يفعمكا؟ ككيؼ  ، لـ يعمما ماذا عمييـ أفٍ الماؿ بكصفيـ صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ
 ،لضركراتيديركا ظيكرىـ لمدنيا كال يدخؿ حٌبيا في قمكبيـ؟ كيظمكا يستفيدكف مف الدنيا في حدكد ا

 .(ّ)"ليد ذىب إيمانيـ أدراج الرياح بسبب الثركة الحراـ ،لديف عمى الدنيا في كقت االختياركييٌدمكا ا

، كأعمف إٌف الخميني المتطاكؿ جعؿ نفسو حكمنا عمى المبشرىيف بالجنة طمحة كالزبير 
 .-بزعمو  –تكفيرىما صراحة؛ بسبب ميميما إلى الدنيا 

                                 
 (, كصححو الشيخ أٞبد شاكر يف ٙبقيق ا٤بسند.ٖٓٓ/ُمسند أٞبد: ) (ُ)
 (.َِٖ/ّ(, كحٌسنو األلباين يف صحيح الَبمذم: )ِٔٔ/ٓبن عفاف: ), باب يف مناقب عثماف كتاب ا٤بناقب, الَبمذم (ِ)
 (.ّٓعرب من عاشوراء: )ص  (ّ)
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نشغاؿ في الدنيا كحٌب األمكاؿ، ييذًىب اإليماف كييخرج المسمـ إلى كلك فرضنا ذلؾ، فيؿ اال
الكفر؟! كىؿ أصحاب الدنيا يترككف أمكاليـ كيخرجكف لئلصبلح بيف المسمميف، كيعرضكف أنفسيـ 

ـٌ ينتيي بيـ المطاؼ شيداء في سبيؿ اهلل؟!  لمخطر، ث

األكصاؼ،  بأشنع ىذا كقد كصؼ الخميني الصحابييف الجميميف طمحة كالزبير 
 فجعميما أخبث مف الكبلب كالخنازير.

ن  ،اب بؿ الخكارج فبل دليؿ عمى نجاستيـص  ا سائر الطكائؼ مف النُّ كأمٌ ييكؿ الخميني: " وا 
 ،التديف ، فمك خرج سمطاف عمى أمير المؤمنيف عميو السبلـ ال بعنكافأشد عذابا من الكفار كانوا

نصب أحد  كأشباىيـ أك وزبير وطمحة ومعاوية كعائشةبؿ لممعارضة في الممؾ أك غرض آخر 
أك بني ىاشـ أك  ال بعنكاف التديف بؿ لعدكاة قريش ،ئمة عمييـ السبلـحد مف األعداكة لو أك أل

 ،منيا نجاسة ظاىريةيء ا شال يكجب ظاىرن  ،جؿ ككنو قاتؿ كلده أك أبيو أك غير ذلؾالعرب أك أل
ن كانوا أخبث من الكالب والخنازير  .(ُ)"وا 

 الرّد عمى كالم الخميني:

ىذه ىي صفات الصحابة عند الخميني، كالرٌد عميو يككف بذكر فضائميـ العظيمة التي 
 .شيد بيا سٌيد كلد آدـ 

 فقد جاء في فضائمو: أّما طمحة بن عبيد اهلل 

ٍيدو عف  - مىى رىسيكًؿ الم ًو  :قىاؿى  سىًعيدي ٍبفي زى  :يىييكؿي  أىنٍّى سىًمٍعتيوي كىىيكى  أىٍشيىدي عى
ن ةً  يعىٍشرىةه فً " ن ًة كىأىبيك بىٍكرو  يفً  يُّ بً الن   :اٍلجى ن ةً  فياٍلجى ن ةً  يكىعيمىري فً  ،اٍلجى ن ةً  يكىعيٍثمىافي فً  ،اٍلجى ًمىٌّ  ،اٍلجى كىعى
ن ةً  يفً  بىٍيري ٍبفي اٍلعىك اـً فً كى  ،اْلَجنَّةِ  يَوَطْمَحُة فِ  ،اٍلجى ن ةً  يالزُّ سىٍعدي بٍ  ،اٍلجى اًلؾو فً كى ن ةً  يفي مى ٍبدي الر ٍحمىفً  ،اٍلجى  كىعى

ن ةً  يٍبفي عىٍكؼو فً  لىكٍ "اٍلجى  ؟مىٍف ىيكى  :قىاؿى فىيىاليكا .فىسىكىتى  ؟مىٍف ىيكى  :قىاؿى فىيىاليكا، ًشٍئتى لىسىم ٍيتي اٍلعىاًشرى  . كى
ٍيدو  :فىيىاؿى   .(ِ)"ىيكى سىًعيدي ٍبفي زى

                                 
 (.ِّٖ – ِّٕ/ّكتاب الطهارة: ) (ُ)
(, أبو داكد, كتاب السنة, باب يف ا٣بلفاء: ْٕٔ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب عبد الرٞبن بن عوؼ: ) (ِ)
(, كصححو األلباين يف ْٖ/ُاف كفضائل الصحابة كالعلم, باب فضائل العشرة: )(, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲبّّْ/ْ)

 (.ِٖ/ُ(, كيف صحيح ابن ماجو: )ُِٖ/ّصحيح الَبمذم: )
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ٍبًد الم وً عف  - اًبري ٍبفي عى :  ًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو ، سى  جى مىٍف سىر هي أىٍف يىٍنظيرى ًإلىى "يىييكؿي
ةى  مىى كىٍجًو األىٍرًض فىٍميىٍنظيٍر ًإلىى طىٍمحى  .(ُ)"ٍبًف عيبىٍيًد الم وً  شىًييدو يىٍمًشي عى

مىى ميعىاًكيىةى  - ٍمتي عى : دىخى ةى، قىاؿى ؟ قي  عىٍف ميكسىى ٍبًف طىٍمحى : أىالى أيبىشٍّريؾى : بىمىى، ، فىيىاؿى ٍمتي
: سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  :  قىاؿى ى نىٍحبىوي "يىييكؿي ةي ًمم ٍف قىضى  .(ِ)"طىٍمحى

ةى  -  رً يٍ الخى  ةى حى مٍ طى   يُّ بً ي الن  انً م  سى  دو حي أي  ـي كٍ يى  افى ا كى : لمٌ اؿى قى  وً يٍ أبً  فٍ عى  عىٍف ميكسىى ٍبًف طىٍمحى
"دكٍ جي الٍ  ةى حى مٍ ف طى يٍ نى حي  ـى كٍ يى كى  اضً ي  الفى  ةى حى مى طى  رً يٍ شً العى  اتً ذى  ةً كى زٍ غى  ـى كٍ يى كى 

(ّ). 
اًزـو قىاؿى  - ةى " :عىٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى قىى ًبيىا الن ًبي    رىأىٍيتي يىدى طىٍمحى قىٍد  ال ًتي كى

م تٍ  في  بالجٌنة في ىذه الغزكة العظيمة التي ضٌحى فييا طمحة  . كقد بٌشره الٌنبي (ْ)"شى
مىى الن ًبيٍّ   بىٍيًر ٍبًف العىك اـً عىٍف الزُّ ، فسبيؿ اهلل  : كىافى عى ، فىنىيىضى ًإلىى  قىاؿى دو اًف يىٍكـى أيحي ًدٍرعى

ًعدى الن ًبيُّ  ةى تىٍحتىوي، فىصى ـٍ يىٍستىًطٍع، فىأىٍقعىدى طىٍمحى ٍخرىًة، فىمى ٍخرىًة،  الص  مىى الص  ت ى اٍستىكىل عى مىٍيًو حى عى
: سىًمٍعتي الن ًبي   :  فىيىاؿى ةي "يىييكؿي ييكؿ: "ذىًلؾى  . كقد كاف أبك بكر الصٌديؽ (ٓ)"أىٍكجىبى طىٍمحى

ة" اليىٍكـ كيمُّوي ًلطىٍمحى
(ٔ). 

 فمن فضائمو: وأّما الزبير بن العّوام 

ٍيدو عف  - مىى رىسيكًؿ الم ًو  :قىاؿى  سىًعيدي ٍبفي زى  :أىنٍّى سىًمٍعتيوي كىىيكى يىييكؿي  أىٍشيىدي عى
ن ةً  يعىٍشرىةه فً " ن ًة كىأىبيك بىٍكرو  يفً  يُّ بً الن   :اٍلجى ن ةً  فياٍلجى ن ةً  يكىعيمىري فً  ،اٍلجى ن ةً  يكىعيٍثمىافي فً  ،اٍلجى ًمىٌّ  ،اٍلجى كىعى
ن ةً  يفً  ةي فً  ،اٍلجى طىٍمحى ن ةً  يكى َبْيُر ْبُن اْلَعوَّاِم فِ  ،اٍلجى اًلؾو فً  ،اْلَجنَّةِ  يَوالزُّ سىٍعدي ٍبفي مى ن   يكى ٍبدي الر ٍحمىفً  ،ةً اٍلجى  كىعى

                                 
(, كابن ماجو بنحوه,  ّٕٔ/ّ(, كا٢باكم: )ْْٔ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب طلحة بن عبيد اهلل: ) (ُ)

(, كصححو األلباين يف سلسلة ْٔ/ُلم, باب فضل طلحة بن عبيد اهلل: )كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة كالع
 (.ُِْ/ُاألحاديث الصحيحة: )

(, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲباف كفضائل ْْٔ/ٓكتاب ا٤بناقب, باب مناقب طلحة بن عبيد اهلل: ) ,الَبمذم (ِ)
(, كصحيح ُٗ/ّيف صحيح الَبمذم: ), كصححو األلباين (,ْٔ/ُالصحابة كالعلم, باب فضل طلحة بن عبيد اهلل: )

 (.ِٕ/ُابن ماجو: )
 (.ّْٕ/ّ(, مستدرؾ ا٢باكم: )ُُٕ/ُا٤بعجم الكبّب للطرباين: ) (ّ)
 (.ِِ/ٓالبخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب ذكر طلحة بْب عبيد اهلل: ) (ْ)
(, كحٌسنو ّْٔ/ٓاهلل: ) (, الَبمذم كاللفظ لو, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب طلحة بن عبيدّّ/ّمسند أٞبد: ) (ٓ)

 (.ُِٔ/ّاأللباين يف صحيح الَبمذم: )
 (.ُّٔ/ٕفتح البارم: ) (ٔ)
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ن ةً  يٍبفي عىٍكؼو فً  لىكٍ "اٍلجى  ؟مىٍف ىيكى  :قىاؿى فىيىاليكا .فىسىكىتى  ؟مىٍف ىيكى  :قىاؿى فىيىاليكا، ًشٍئتى لىسىم ٍيتي اٍلعىاًشرى  . كى
ٍيدو  :فىيىاؿى   .(ُ)"ىيكى سىًعيدي ٍبفي زى

اًبرو  - ٍف يىٍأًتيًني بً : قىاؿى الن ًبيُّ  :قىاؿى  عىٍف جى بىًر اٍليىٍكـً يىٍكـى اأٍلىٍحزىابً مى قىاؿى  ،خى
بىٍيري  بىًر اٍليىٍكـً  : الزُّ ًإف  ًلكيؿٍّ : "أىنىا فىيىاؿى الن ًبيُّ  : قىاؿى الزُّبىٍيري  ،أىنىا ثيـ  قىاؿى مىٍف يىٍأًتيًني ًبخى

كىاًريًّا  كىاًرم  نىًبيٍّ حى بىٍيري  كىحى  .(ِ)"الزُّ
ٍبًد الم ًو ٍبًف الزُّ  - مىمىةى  :قىاؿى   بىٍيرً عىٍف عى ًعٍمتي أىنىا كىعيمىري ٍبفي أىًبي سى كيٍنتي يىٍكـى اأٍلىٍحزىاًب جي
بىٍيرً  ،ًفي النٍّسىاءً  ثنا  فىنىظىٍرتي فىًإذىا أىنىا ًبالزُّ ٍيظىةى مىر تىٍيًف أىٍك ثىبلى ًسًو يىٍختىًمؼي ًإلىى بىًني قيرى مىى فىرى فىمىم ا  ،عى
ٍعتي قيٍمتي   قىاؿى كىافى رىسيكؿي الم ًو  ،نىعىـٍ  :قيٍمتي  ؟أىكىىىٍؿ رىأىٍيتىًني يىا بينىي   :قىاؿى  ،ًت رىأىٍيتيؾى تىٍختىًمؼي يىا أىبى  :رىجى

ـٍ فىاٍنطىمىٍيتي  :قىاؿى  بىًرًى ٍيظىةى فىيىٍأًتيًني ًبخى ٍف يىٍأًت بىًني قيرى مىعى ًلي رىسيكؿي الم ًو  ،مى ٍعتي جى ٍيًو  فىمىم ا رىجى أىبىكى
 .(ّ)"ًفدىاؾى أىًبي كىأيمٍّي" :فىيىاؿى 

ٍنيىا -   وئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئچ  في: عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى الم وي عى

 ،يىا اٍبفى أيٍخًتي كىافى أىبىكىاؾى ًمٍنييـٍ  :قىالىٍت ًلعيٍركىةى   [.ُِٕآؿ عمراف: ] چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ    
ابى رىسي  بىٍيري كىأىبيك بىٍكرو لىم ا أىصى دو  كؿى الم ًو الزُّ ابى يىٍكـى أيحي ا أىصى اؼى  ،مى ٍنوي اٍلميٍشًركيكفى خى رىؼى عى كىاٍنصى

ـٍ أىبيك بىٍكرو كى  ـٍ فىاٍنتىدىبى ًمٍنييـٍ سىٍبعيكفى رىجيبلن قىاؿى كىافى ًفيًي ٍف يىٍذىىبي ًفي ًإٍثًرًى بىٍيري أىٍف يىٍرًجعيكا قىاؿى مى  .(ْ)"الزُّ

، مف الزبير بف العكاـ  مي بف أبي طالب كفي ختاـ المسألة: ماذا كاف مكقؼ ع
بىٍيشو قىاؿى جاء في مسند اإلماـ أحمد  ًميٍّ  :عىٍف ًزرٍّ ٍبًف حي مىى عى ٍرميكزو عى  ،كىأىنىا ًعٍندىهي  اٍستىٍأذىفى اٍبفي جي

ًميٌّ  ًفي ةى ًبالن ارً : "فىيىاؿى عى ـٌ ا ىي صفٌية بنت عبد المطمبك  .(ٓ)"بىشٍٍّر قىاًتؿى اٍبًف صى  . لزبيرأ

                                 
(, أبو داكد, كتاب السنة, باب يف ا٣بلفاء: ْٕٔ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب عبد الرٞبن بن عوؼ: ) (ُ)
(, كصححو األلباين يف ْٖ/ُلعشرة: )(, كابن ماجو, كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة كالعلم, باب فضائل اّّْ/ْ)

 (.ِٖ/ُ(, كيف صحيح ابن ماجو: )ُِٖ/ّصحيح الَبمذم: )
(, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل ُِ/ٓالبخارم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب الزبّب بن العواـ: ) (ِ)

 (.ُٕٖٗ/ْطلحة كالزبّب: )
(, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل ُِ/ٓالعواـ: ) البخارم, كتاب ا٤بناقب, باب مناقب الزبّب بن (ّ)

 (.ُٕٖٗ/ْطلحة كالزبّب: )
(, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب ٖٗ/ٗالبخارم, كتاب أخبار اآلحاد, باب بعث النيٌب الزبّب طليعة كحده: ) (ْ)

 (.َُٖٖ/ْمن فضائل طلحة كالزبّب: )
 د شاكر يف ٙبقيق ا٤بسند.(, كصححو الشيخ أٞبٗٗ/ِمسند أٞبد: ) (ٓ)
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 .خامًسا: طعن الخميني في أمّْ المؤمنين عائشة 

، فأطمؽ لسانو في اإلساءة ليٌف، ككاف لـ يتكرع الخمينٌي في حفظ ًعٍرض رسكؿ اهلل 
 عائشة الصٌديية بنت الصٌديؽ. عمى رأس اليائمة أحٌب النساء إلى النبٌي 

ـٌ المؤمنيف عائشة  ىانة التي أكٌنتيا نفكس ييظيًر مدل اإل إٌف اليدح المؤذم في أ
، فك اهلل لك عٌظمكه ككقركه لما حممكا ىذه اليمكب، كال أطميكا ىذه الركافض لرسكؿ اهلل 

 األلسنة، في عرضو كفي أىؿ بيتو.

ليد كصؼ الخمينٌي الصٌديية بكصؼ شنيع، فجعميا أخبث مف الكبلب كالخنازير، كزعـ 
 أٌنيا تيعٌذب أكثر مف الكفار كالمشركيف.

ن  ،اب بؿ الخكارج فبل دليؿ عمى نجاستيـص  ا سائر الطكائؼ مف النُّ كأمٌ ؿ الخميني: "ييك  وا 
 ،التديف ، فمك خرج سمطاف عمى أمير المؤمنيف عميو السبلـ ال بعنكافأشد عذابا من الكفار كانوا

نصب أحد  كأشباىيـ أك كعائشة وزبير وطمحة ومعاويةبؿ لممعارضة في الممؾ أك غرض آخر 
أك بني ىاشـ أك  ال بعنكاف التديف بؿ لعدكاة قريش ،ئمة عمييـ السبلـحد مف األلو أك ألعداكة 

 ،منيا نجاسة ظاىريةيء ا شال يكجب ظاىرن  ،جؿ ككنو قاتؿ كلده أك أبيو أك غير ذلؾالعرب أك أل
ن كانوا أخبث من الكالب والخنازير  .(ُ)"وا 

عمـ رجاؿ بالجيؿ؛ ييكؿ الخمينٌي: "افييية الصحابة كمعمٌمة ال كيتيـ الخمينٌي عائشة 
ًسبت بأفٌ  عائشةى  أفٌ  سٌر العبادات، ينحصر في الخكؼ مف العذاب أك في محك السيئات،  قد حى

ة الناس، كليذا بادرت عبادة النبي األكـر صٌمى اهلل عميو كآلو كسمـ، مثؿ عبادة كافٌ  كتصكرت بأفٌ 
من جراء جيميا لمقام العبادة  نشأ ىذا الظنّ وقد إلى االعتراض عميو قائمة: لماذا تجيد نفسؾ؟ 

كاأليجراء بعيدة عف ساحة قدسو، عبادة العبيد  ، حيث لـ تعرؼ بأفٌ والعبودية ولمقام النبوة والرسالة
، كاليرار مف حضرتو صمكات اهلل عميو ، كشكر نعمو البلمتناىية قد سمبت الراحةعظمة الربٌ  فٌ أك 

م ص،  بؿ إفٌ  انتياش لمتجميات البلمتناىية لممحبكب، كما أشير إليو في الصبلة عبادة األكلياء الخي
 .(ِ)"المعراجية

                                 
 (.ِّٖ – ِّٕ/ّكتاب الطهارة: ) (ُ)
 (.ُِْاألربعوف حديثنا: )ص  (ِ)
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ـٌ المؤمنيف  بإثارة الفتف بيف المسمميف  كلـ يكتًؼ الخمينٌي بما أفؾى لسانو، بؿ اتيـ أ
 .بعد استشياد أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف 

ؤكا لمحاربة اإلماـ عمٌي عميو فييكؿ: "حينا ماذا جرل حتى ترؾ أصحاب الجمؿ معاكية، كجا
السبلـ؟ ليد كانكا مف المستائيف مف عثماف كالثائريف عميو، ككانكا يعرفكف جٌيدنا كقد بايعكا اإلماـ 
عمي عميو السبلـ، كىؿ أٌف اليميص الذم رفعتو بنت أبي بكر عمى الرمح لخداع العكاـ خدعنيـ بو 

ا؟"  .(ُ)أيضن

 الرّد عمى كالم الخميني:

كبلـ الخمينٌي الكثير مف االفتراءات كاألباطيؿ، كأليى ثكب الشبيات كعادتو  ليد تخمؿ
مجًمبلن دكف تفصيؿ؛ حتى ال يظير تدليسو كسكء ميصده، كيمكف الرٌد عمى ما سبؽ مف ترىات مف 

 خبلؿ أمريف:

تبطؿ ما زعمو الخمينٌي في حٌييا، كمٌما جاء في عظيـ  : إٌف فضائؿ عائشة أواًل 
 شأنيا، ككفرة عمميا: حاليا، كرفعة

ييكؿ [. ِّاألحزاب: ] چٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  قاؿ اهلل تعالى: -

يع أميات جم كىك ككنكفٌ  ،ال يكجد في غيركفٌ  أمره  ،غير ذلؾ فيكفٌ  :يعني: "الفخر الرازم 
: ، كما قاؿ ليس كأحد مف الرجاؿ  امحمدن  ، ككما أفٌ المؤمنيف كزكجات خير المرسميف

ـٍ لىٍستي كىأىحى "  .(ّ)"بو كبيف الزكجيف نكع مف الكفاءة كذلؾ قرائبو البلتي يشرففى  (ِ)"ًدكي

[. ٔاألحزاب: ] چ   ۅۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  قاؿ اهلل تعالى: -

 .(ْ)"اـ، كاإلكراـ كالتكقير كاإلعظاـأم: في الحرمة كاالحتر : "قاؿ الحافظ ابف كثير 

                                 
 (.ٕٕعرب من عاشوراء: )ص  (ُ)
, باب ُٔٔ/ُِأخرجو أٞبد: ) "ًإينٍّ لستي كأحدًكيٍم إفَّ رىيبٍّ ييٍطًعميِب كيىٍسقيِبا٢بديث: " (ِ) (, كابن حباف, كتاب الصـو

, باب كراىية الوصاؿ للصائم: )ُّْ/ٖالصـو ا٤بنهي عنو: ) (, كأبو داكد, كتاب ُْٖ/ّ(, كالَبمذم, كتاب الصـو
, باب يف الرخصة يف ذلك   (.َّٖ/ٓ(, كصححو األلباين يف التعليقات ا٢بساف: )ُِٖ/ِ: )-ا٢بجامة للصائم –الصـو

 (.ّّّٔ/ُتفسر الرازم: ) (ّ)
 (.َّٖ/ٔتفسّب ابن كثّب: ) (ْ)
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  ٺڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ  ڀ  پ  پٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قاؿ اهلل تعالى: -

كفي ىذه [. ُُالنكر: ] چڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ   ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ

في آيات تتمى إلى يكـ الييامة،  ، حيث برأىا اهلل اآلية كما بعدىا فضؿ عظيـ لعائشة 
ركؼ مف حاؿ معال ألفٌ  ؛ااهلل تعالى ذلؾ الكذب بككنو إفكن ما كصؼ إنٌ :  "ييكؿ الفخر الرازم 

 ألفٌ  ؛المعصكـ يمنع مف ذلؾ ككنيا زكجة لمرسكؿ  : أفٌ عائشة خبلؼ ذلؾ لكجكه: أحدىا
كككف  ،ال يككف معيـ ما ينفرىـ عنيـ ، فكجب أفٍ عكثكف إلى الكفار ليدعكىـ كيستعطفكىـاألنبياء مب

 مف حاؿالمعركؼ  : أفٌ كثانييا ... ف زكجتو مسافحة مف أعظـ المنفراتاإلنساف بحيث تكك 
، كمف كاف كذلؾ كاف ك الصكف كالبعد عف ميدمات الفجكرما ىقبؿ تمؾ الكاقعة إنٌ   عائشة

كبلـ العدك  ، كقد عرؼ أفٌ ا مف المنافييف كأتباعيـالياذفيف كانك  : أفٌ كثالثيا ،البلئؽ إحساف الظف بو
بؿ نزكؿ ، فممجمكع ىذه اليرائف كاف ذلؾ اليكؿ معمكـ الفساد قضرب مف اليذياف مالمفتر 
 .(ُ)"الكحي

ك ٍبفي اٍلعىاًص عف  - ًسؿً  أىف  الن ًبي   عىٍمري ٍيًش ذىاًت السُّبلى مىى جى فىأىتىٍيتيوي  ؟بىعىثىوي عى
 .(ِ)"عىاًئشىةي " : قىاؿى  ؟أىمُّ الن اًس أىحىبُّ ًإلىٍيؾى  :فىييٍمتي 

ٍف أىًبي ميكسىى  - ـٍ يىٍكميٍؿ كىمىؿى ًمٍف الرٍّ " :قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى  عى لى اًؿ كىًثيره كى جى
ـي ًبٍنتي ًعٍمرىافى  ،آًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى  :ًمٍف النٍّسىاًء ًإال   ٍريى مى مىى النٍّسىاًء كىفىٍضًؿ الث ًريًد  ،كى اًئشىةى عى ف  فىٍضؿى عى كىاً 

مىى سىاًئًر الط عىاـً   .(ّ)"عى

اًئشىةى عف  - ايى  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :قىالىتٍ  عى يىا عىاًئشى ىىذىا ًجٍبًريؿي ييٍيًرئيًؾ  :ٍكمن
ـى  بىرىكىاتيوي  :فىييٍمتي  ،الس بلى ـي كىرىٍحمىةي الم ًو كى مىٍيًو الس بلى  .(ْ)"تىرىل مىا الى أىرىل تيًريدي رىسيكؿى الم ًو  ،كىعى

                                 
 (.ِّٓٗ/ُتفسّب الرازم: ) (ُ)
ًليالن البخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب قوؿ النيٌب " (ِ) (, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, ٓ/ٓ: )"لىٍو كيٍنتي ميتًَّخذنا خى

 (.ُٖٔٓ/ْباب من فضائل أيب بكر الصديق: )
(, كمسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب يف فضل ُٖٓ/ْالبخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب فضل عائشة: ) (ّ)

 (.ُٖٓٗ/ْعائشة: )
(, كمسلم كتاب فضائل الصحابة, باب يف فضل عائشة: ِٗ/ٓالبخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب فضل عائشة: ) (ْ)
(ْ/ُٖٗٔ.) 



497 

 

اًئشىةى  - ٍضرىا  عىٍف عى ًريرو خى ًتيىا ًفي ًخٍرقىًة حى كرى اءى ًبصي  ءى ًإلىى الن ًبيٍّ أىف  ًجٍبًريؿى جى
 : تيؾى ًفي الدٍُّنيىا"فىيىاؿى ٍكجى  .(ُ)"كىاآلًخرىةً  ىىًذًه زى

ٍف أىًبي ميكسىى - :  عى ابى رىسيكًؿ الم ًو ، قىاؿى مىٍينىا أىٍصحى ا أىٍشكىؿى عى ًديثه قىطُّ  مى حى
ٍدنىا ًعٍندىىىا  افىسىأىٍلنىا عىاًئشىةى ًإال  كىجى  .(ِ)"ًمٍنوي ًعٍممن

كقنا: كىانىٍت عىاًئشىةي عىٍف ميٍسًمـو  - : سىأىٍلنىا مىٍسري :  ، قىاؿى ؟ قىاؿى كىال ًذم الى ًإلىوى "تيٍحًسفي اٍلفىرىاًئضى
م دو يىٍسأىليكنىيىا عىًف اٍلفىرىاًئضً  اًب ميحى ٍيريهي، لىيىٍد رىأىٍيتي اأٍلىكىاًبرى ًمٍف أىٍصحى  .(ّ)"غى

يع النساء، لكاف عمـ لك جمع عمـ عائشة إلى عمـ جم"في عمميا:  كقاؿ الزىرم 
 .(ْ)"عائشة أفضؿ

ا –. كقاؿ (ٓ)"مة عمى االطبلؽأفيو نساء األفي عمميا: " كقاؿ الذىبي  ال : " -أيضن

 .(ٔ)"مرأة أعمـ منيااا، ، بؿ كال في النساء مطمين محمد  ةأعمـ في أم

: "لـ يكف في األمـ مثؿ عائشة في حفظيا كعمماىا كفصاحتيا كقاؿ ابف كثير 
 .(ٕ)"كعيميا

بؿ كاف لمصمح بيف المسمميف، بؿ  لـ يكف ليتاؿ عمٌي  : إٌف خركج عائشة ثانًيا
 .دكر ميـ في التفاؼ المسمميف حكؿ عمٌي بف أبي طالب  إٌف لعائشة 

ًديٍبًف قىٍيسو قىاؿى  عىًف األىٍحنىؼً ف ج  : قًدٍمنىا اٍلمى نىٍحفي نيًريدي اٍلحى ٍيتي فىأىتىٍيتي : فىاٍنطىمى ، قىاؿى األىٍحنىؼي نىةى كى
ةى  ، فىييٍمتي  طىٍمحى ٍف تىٍأمي كىالزُّبىٍيرى يىاًنًو ًلي: مى تىٍرضى ٍيتيكالن ؟ فىًإنٍّي مى رىاًني ًبًو كى ،  ،ا أىرىل ىىذىا إال  مى يىٍعًني عيٍثمىافى

                                 
(, كابن حباف, كتاب إخباره عن مناقب الصحابة, باب إخباره َْٕ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب فضل عائشة: ) (ُ)

 (.ِِْ/ّ(, كصححو األلباين يف صحيح الَبمذم: )ٔ/ُٔائهم: )عن مناقب الصحابة رجا٥بم كنس
 (.ِّْ/ّ(, كصححو األلباين يف صحيح الَبمذم: )َٕٓ/ٓالَبمذم, كتاب ا٤بناقب, باب فضل عائشة: ) (ِ)
(, كصححو ٧بقق الكتاب حسْب الداراين, كالطرباين يف ُٖٖٗ/ْالدارمي, كتاب الفرائض, باب يف تعليم الفرائض: ) (ّ)

 (.ُُ/ْ(, كا٢باكم يف ا٤بستدرؾ: )ُُٖ/ِّّب: )الكب
 (.ُٖٓ/ِسّب أعالـ النبالء: ) (ْ)
 (.ُّٓ/ِا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.َُْ/ِا٤بصدر نفسو: ) (ٔ)
 (.ُٗٓ/ّالبداية كالنهاية: ) (ٕ)
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، قىاؿى تىٍأمي  :، قيٍمتي قىاالى: نىٍأميريؾ ًبعىًميٌ  ـٍ يىاًنًو ًلي؟ قىاالى: نىعى تىٍرضى ت ى قىًدٍمت  ـ  اٍنطىمىٍيت: ثي رىاًني ًبًو كى ا حى اجًّ حى
ًبيىا عىاًئشىةي ا إٍذ أىتىانىا قىٍتؿي عيٍثمىافى ، فىبىٍينىا نىٍحفي ًبيى مىك ةى  ٍؤًمًنيفى فىمىًييتييىا، فىييٍمتي  ، كى ي ًبًو أىٍف : مىٍف تىٍأميًرينً أيُـّ اٍلمي

ًمي، قيٍمتي  تىٍرضى : أىتىٍأمي أيبىاًيعى؟ قىالىٍت: عى مً ٍينىوي ًلي؟ قىالىٍت: نىعىـٍ ًريًني ًبًو كى مىى عى ٍرت عى ًدينىًة فىبىايىٍعتو، فىمىرى ، يٍّ ًباٍلمى
ـى  ٍعت إلىى اٍلبىٍصرىًة كىأىنىا أىرىل أىف  األىٍمرى قىًد اٍستىيىا ثيـ  رىجى

(ُ). 

، فيد كانكا مف بيعة عمٌي  كطمحة كالزبير  ىذا ىك مكقؼ عائشة 
 ذلؾ، فكيؼ ييعيىؿ أٍف يخرجكا عميو كيياًتمكه؟! ينصحكف الناس بمبايعتو كيحٌثكف عمى

كاف بيدؼ اإلصبلح كجمع الكممة، كقد ركل ابف حباف في  إٌف خركج عائشة 
، كالتي تبٌيف فييا حييية األمر مف إلى أبي مكسى األشعرم  )الثيات( رسالة عائشة 

أحمد إليؾ اهلل  إٌنيف :ميؾ بف قيس األشعرم سبلـ عمف عائشة أـ المؤمنيف إلى عبد اهللخركجيا: "
بيف  ةن حى مً صٍ مي  كقد خرجتي  ،و قد كاف مف قتؿ عثماف ما قد عممتى فإنٌ  :ا بعدالذم ال إلو إال ىك أمٌ 

كالرضا بالعافية حتى يأتييـ ما يحبكف مف صبلح أمر  ،قبمؾ باليرار في منازليـ فٍ مى  ٍر مي فى  ،الناس
 .(ِ)"المسمميف

ـ فسمٌ  حتى قدـ البصرة فبدأ بعائشة  اع خرج اليعيكجاء في تاريخ الطبرم: 
 .(ّ)"أم بني إصبلح بيف الناس :قالت ؟أم أمو ما أشخصؾ كما أقدمؾ ىذه البمدة :كقاؿ ،عمييا

 ،بف حصيف عمرافى  -كالي البصرة  – بف حنيؼ دعا عثمافي كجاء في تاريخ الطبرم:  
 ،انطميا إلى ىذه المرأة :فياؿ ،ككاف رجؿ خاصة ،ه بأبي األسكد الدؤليكألزٌ  ،ككاف رجؿ عامة

لى الناس ،فاعمما عمميا كعمـ مف معيا  ،فاستأذنا فأذنت ليما ،كىـ بالحفير ،فخرجا فانتييا إلييا كا 
كاهلل ما مثمي يسير  :فيالت ؟فيؿ أنت مخبرتنا ،أميرنا بعثنا إليؾ نسألؾ عف مسيرؾ إفٌ  :فسمما كقاال

الغكغاء مف أىؿ األمصار كنزاع اليبائؿ غزكا حـر  إفٌ  ،كال يغطي لبنيو الخبر ،باألمر المكتكـ
 ،كاستكجبكا فيو لعنة اهلل كلعنة رسكلو ،كآككا فيو المحدثيف ،كأحدثكا فيو األحداث، رسكؿ اهلل 

                                 
يب شيبة العبسي بكر عبد اهلل بن ٧بمد بن أ أيب(, كمصنف ابن أيب شيبة, لإلماـ ّْ/ّتاريخ الرسل كا٤بلوؾ للطربم: ) (ُ)

 - َُْ/ُٔ) ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕ, دار القبلة كمؤسسة علـو القرآف, الطبعة األكىل, ٙبقيق ٧بمد عوامة, الكويف
 (.ّْ/ُّ(, كقاؿ ابن حجر: )أخرج الطربم بسند صحيح( مثٌ ساؽ الركاية. )فتح البارم: َُٓ

ٍب, ٙبقيق الشيد شرؼ الدين أٞبد, دار الفكر, الطبعة الثقات, لإلماـ أيب حامت ٧بمد بن حباف بن أٞبد التميمي البس (ِ)
 (.ِِٖ/ِـ. )ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗاألكىل, 

 (.ِٗ/ّتاريخ الرسل كا٤بلوؾ: ) (ّ)
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فاستحمكا الدـ الحراـ  ،كال عذر -مف أسماء الباطؿ  – هر  لكا مف قتؿ إماـ المسمميف ببل تي مع ما نا
كأقامكا  ،كمزقكا األعراض كالجمكد ،كأحمكا البمد الحراـ كالشير الحراـ ،الحراـكانتيبكا الماؿ  ،فسفككه

ال ييدركف عمى امتناع  ،في دار قكـ كانكا كارىيف لمياميـ ضاريف مضريف غير نافعيف كال متييف
كما ينبغي ليـ  ،كما فيو الناس كراءنا ،فخرجت في المسمميف أعمميـ ما أتى ىؤالء اليكـ ،كال يأمنكف

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   چ :كقرأت ،يأتكا في إصبلح ىذا فٍ أ

 كأمر رسكؿ اهلل  ف أمر اهلل ننيض في اإلصبلح ممٌ   [.ُُْالنساء: ] چٺ  ٺ  ٺ
فيذا شأننا إلى معركؼ نأمركـ بو كنحضكـ عميو كمنكر ننياكـ  ،الصغير كالكبير كالذكر كاألنثى

 .(ُ)"رهعنو كنحثكـ عمى تغيي

كبالرغـ مف كقكع الفتنة إال أٌنو أكرميا كأعمى  مكقؼ عائشة  ىذا كقد تفٌيـ عمي 
 :قالت ،غفر اهلل لؾ :ا ظير عمي جاء إلى عائشة فياؿلمٌ قدرىا، فيد جاء في )شذرات الذىب(: 

في  أنزليا في دار البصرة كأكرميا كاحترميا كجيزىا إلى المدينة ثـٌ  ،كلؾ ما أردت إال اإلصبلح
كشيعيا ىك كأكالده ككدعيا رضي  ،اكجيز معيا أخاىا محمدن  ،عشريف أك أربعيف امرأة ذكات الشرؼ

 .(ِ)"اهلل عنيـ

 .سادًسا: طعن الخمينّي في الصحابي الجميل أبي ىريرة 

كية ايعمـ كـ كضع مف أحاديث لصالح مع أحد الفيياء، لكف اهللييكؿ الخمينٌي: "أبك ىريرة 
 .(ّ)"بب مف مصائب لئلسبلـس كأمثالو، ككـٍ 

 الرّد عمى كالم الخميني:

إٌف ىذا الكبلـ محض افتراء، كقد فٌند ىذه الشبية د. عمٌي الصبلبي، فياؿ في معرض رٌده 
ارة يفتئت و دعاية األمكييف في سياستيـ فتقد اتيمو عبد الحسيف بأنٌ عمى عبد الحسف شرؼ الديف: "

ى رغائب معاكية كفئتو عم ديث في فضائؿ الخميفتيف نزكالن أحاكتارة يمفؽ  ،األحاديث في فضائميـ
ركل في  آلؿ بيت رسكؿ اهلل  اف محبن كا أبا ىريرة  كالعييدة التي نديف بيا أفٌ ...  الباغية
كمشيكر عنو  ،كلـ يناصب أىؿ البيت العداء قط ،أكثر مف حديث  ؿ الحسف كالحسيففضائ

                                 
 (.ُْ/ّتاريخ الرسل كا٤بلوؾ: ) (ُ)
 (.ِْ/ُشذرات الذىب: ) (ِ)
 (.ٕٕا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ّ)
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يدعي  ، كمف العجيب أفٍ و رسكؿ اهلل مف أحبٌ  ، فكاف يحبٌ و تمسؾ بسنة رسكؿ اهلل أنٌ 
، كقد كتب األستاذ عبد المنعـ كأىمو  اأبا ىريرة يكره عميًّ  إنساف نيؿ عف العمـ بعضو أفٌ 

 .(ُ)"، كبيف حبو لعمي كفاطمة  ىريرة صالح العزم كتابو الييـ في الدفاع عف أبي

 ثّم سرد بعد ذلك الروايات التي ُتَدعّْم ذلك:

ٍيرىةى، أىف  رىسيكؿى اهلًل  :يكـ خيبر  منيبة عميٌ  أبك ىريرة فيركم  ، عىٍف أىًبي ىيرى
 : ٍيبىرى يٍعًطيىف  ىىًذًه الر ايىةى رىجيبلن ييًحبُّ اهللى كىرىسيكلىوي "قىاؿى يىٍكـى خى مىى يىدىٍيوً ألى قىاؿى عيمىري ٍبفي  ."، يىٍفتىحي اهللي عى

ط ابً  ا أىٍحبىٍبتي اإٍلً  اٍلخى اءى أىٍف أيٍدعىى لىيىا، قىاؿى فىدىعىا رىسيكؿي : مى ، قىاؿى فىتىسىاكىٍرتي لىيىا رىجى ًئذو مىارىةى ًإال  يىٍكمى
ًمي  ٍبفى أىًبي طىاًلبو  اهلًل  :  عى قىاؿى ت ى يىٍفتىحى اهللي "، فىأىٍعطىاهي ًإي اىىا، كى اٍمًش، كىالى تىٍمتىًفٍت، حى
مى   .(ِ)"ٍيؾى عى

ٍيرىةى، أىف  رىسيكؿى اهلًل : لحسف كالحسيف كا كفي مناقب فاطمة  ، عىٍف أىًبي ىيرى
سىفى كىاٍلحيسىٍيفى سىيٍّ : "قىاؿى  ًني أىف  فىاًطمىةى سىيٍّدىةي ًنسىاًء أيم ًتي، كىأىف  اٍلحى اًء، فىبىش رى دىا شىبىاًب نىزىؿى مىمىؾه ًمفى الس مى

ن ةً   .(ّ)"أىٍىًؿ اٍلجى

ؿى : الى فييكؿ مع النبي  لمحسف كيركم أبك ىريرة صكرة لحبو   أىزىاؿي أيًحبُّ ىىذىا الر جي
سىفى  - سىفى ًفي ًحٍجًر  رىسيكؿى الم ًو  تي بىٍعدىمىا رىأىيٍ  - يىٍعًني اٍلحى : رىأىٍيتي اٍلحى ا يىٍصنىعي قىاؿى يىٍصنىعي ًبًو مى

اًبعىوي ًفي ًلٍحيىًة الن ًبيٍّ  الن ًبيٍّ  ييٍدًخؿي ًلسىانىوي ًفي فىًمًو، أىٍك ًلسىافى  لن ًبيُّ ، كىاكىىيكى ييٍدًخؿي أىصى
 : سىًف ًفي فىًمًو، ثيـ  قىاؿى ٍف ييًحبُّوي "اٍلحى  .(ْ)"الم ييـ  ًإنٍّي أيًحبُّوي، فىأىًحب وي كىأىًحب  مى

  يبكي يكـ يمكت الحسف  رأينا أبا ىريرة فبل غرابة بعد ىذا الحب أفٍ 
ٍيرىةى كؿ مف حضر ذاؾ اليكـ: كيدعك الناس إلى البكاء، يي  ا عمى مسجدقائمن   رىأىٍيتي أىبىا ىيرى

                                 
بّبكت, الطبعة الثانية,  –, تأليف د. علي ٧بمد الصاٌليب, دار ا٤بعرفة الدكلة األموية عوامل االزدىار كتداعيات االّْيار (ُ)

 (.ِّٔ – ِّٓ/ُـ. )ََِٖ -ىػ ُِْٗ
(, كمسلم كاللفظ لو,  ُّْ/ٓالبخارم, كتاب أصحاب النيٌب, باب مناقب علي بن أيب طالب القرشي ا٥بامشي: ) (ِ)

 .(ُُٕٖ/ْكتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أيب طالب: )
حققو كخرج أحاديثو: حسن عبد , النسائي علي ا٣براساين عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن أيبالسنن الكربل, لإلماـ  (ّ)

 الطبعة, بّبكت - مؤسسة الرسالة, قدـ لو: عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي, أشرؼ عليو: شعيب األرناؤكط,  ا٤بنعم شليب
 (.َّْ/٤ِِبعجم الكبّب للطرباين بنحوه: )(, كاِْٗ/َُ) .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْاألكىل, 

 (, كقاؿ: صحيح اإلسناد.ُٗٔ/ّا٢باكم يف ا٤بستدرؾ: ) (ْ)
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ًميٍّ   رسكؿ اهلل سىفي ٍبفي عى ٍكًتًو:  يىٍكـى مىاتى اٍلحى يىا أىيُّيىا الن اسي مىاتى "كىىيكى يينىاًدم ًبأىٍعمىى صى
 .(ُ)"اٍليىٍكـى حب رسكؿ اهلل فىاٍبكيكا

 مف حب  عند أبي ىريرة اظيكرن  أقؿٌ   الحسيف بف عمي كلـ يكف حبٌ 
إال   الحسيف بف عمي ما رأيتي فييكؿ:  ، إذ ينيؿ لنا حادثة أخرل لمنبي  الحسف

فأخذ بيدم كاتكأ  ،ا فكجدني في المسجدخرج يكمن  رسكؿ اهلل  كذاؾ أفٌ  ،افاضت عيني دمكعن 
كرجعت  رجع كما كممني فطاؼ كنظر ثـٌ  :قاؿ ،فانطميت معو حتى جاء سكؽ بني قينياع ،عمي
 ،فأتى حسيف يشتد حتى كقع في حجره ،لي ادع لي لكاع :كقاؿ ،فجمس في المسجد كاحتبى ،معو
يفتح فـ الحسيف فيدخؿ فاه في  فجعؿ رسكؿ اهلل ، أدخؿ يده في لحية رسكؿ اهلل  ثـٌ 
 .(ِ)"الميـ إني أحبو فأحبو" :كييكؿ ،فيو

" : ـٌ يعيب د. الصبٌلبي قائبلن أقباس مف مناقب أبي )ـ العزم في كتابو كليد أثبت عبد المنعث
كركايتيـ عنو، كركاية  بحديث أبي ىريرة بالدالئؿ اليطعية الكافية اعتداد أبناء عمي  (ىريرة

عف أبي  كأمراء جنده، الذيف قاتمكا معو في معارؾ الجمؿ كصفيف كالنيركاف  كبار فرساف عمي
كرككا عنو، كركاية عدد كبير   اكا عميًّ ف الق، كركاية جميرة مف التابعيف عنو ممٌ  ىريرة

آخر مف جماىير الشيعة كالككفييف كمحبي ذرية عمي مف طبية أتباع التابعيف كالطبية التي تمييـ 
 .تدالليـ بو، كتدكينو في كتبيـلحديث أبي ىريرة، كاستعمالو لو، كاس

 تشيع أبي ىريرة الحييية العممية التاريخية تيكؿ ال يكجد أم دليؿ يعتمد عميو في  إفٌ 
نٌ  ، لؤلمكييف، أك محاربتو كعداكتو لعمي كأبنائو نٌ كا  ما ما ظمـ كافتراء كاختبلؽ عمى الحييية، كا 

ما ىي ضعيفة كمكضكعة عميو كأىؿ الخبرة في ىذا ما نسب إليو مف أحاديث في مدح األمكييف، إنٌ 
 .(ّ)"الشأف بينكا الكذابيف كالكاضعيف ليا

بحث مف إظيار ما يبطنو الخمينٌي لمرعيؿ األكؿ مف حيد كضغينة ىذا الم يتـ ختـكبيذا 
ذلؾ في  ككراىية، كال زاؿ ىناؾ الكثير مف الطعكنات لـ يتسٌنى عرضيا لكثرتيا، يٌسر اهلل 

 أطركحات أخرل يتسع ليا المجاؿ.

                                 
 (.ْْ/ٖالبداية كالنهاية: ) (ُ)
 (, كقاؿ: حديث صحيح اإلسناد.ُٖٕ/ّا٢باكم يف ا٤بستدرؾ: ) (ِ)
 (.ِّٕ – ِّٔ/ُالدكلة األموية عوامل االزدىار كتداعيات االّْيار: ) (ّ)
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 المبحث الثاني

 موقف الخمينّي من أىل السّنة

نٌي كثكرتو، كأطميكا عبارات التأييد كالترحيب بيذه ليد انخدع الكثيريف مف أبناء السٌنة بالخمي
الثكرة الشيعية، حتى أٌلؼ أحدي المنتسبيف إلى السٌنة كتابنا أسماه: )الخمينٌي الحٌؿ اإلسبلمي 

، كالكتاب يظير مف عنكانو كما ييياؿ، كليس مف الميـ في ىذا المياـ نيؿ كبلـ مف غيرر (ُ)كالبديؿ(

ينية، لكف الميـ بياف حييية مكقؼ الخمينٌي مف أىؿ السٌنة؛ لكي بيـ مف أىؿ السٌنة في الخم
 يستييظ ىؤالء مف غفمتيـ التي نسجكىا بخيكط كاىية.

كقبؿ البدء في عرض مكقؼ الخمينٌي مف أىؿ السٌنة، يحسف أٍف نكٌضح بعض األلياب 
 ؿ السٌنة.التي ييطمييا الخمينٌي كالنكاصب كالعاٌمة، كىما ليباف يستخدميما الشيعة في أى

أٌما قكؿ: )العامة( فييكؿ محسف األميف )اإلمامي(: "الخاصة كىذا يطميو أصحابنا عمى 
أنفسيـ، ميابؿ العاٌمة الذيف ييسىم كف بأىؿ السنة"

(ِ). 

ككثيرنا ما يأتي الخمينٌي بركايات ألىؿ السنة، كييكؿ: "كمف طريؽ العاٌمة .."
. ككثيرنا ما (ّ)

 .(ْ)ة كالسٌنة بيكلو: "الخاصة كالعاٌمة"يفٌرؽ الخمينٌي بيف الشيع

تنادم  بؿ أخبارىـ عمييـ السبلـ" )اإلمامي(: حسيف العصفكركأٌما قكؿ: )النكاصب( فييكؿ 
 .(ٓ)"المراد بالناصبة فيو ىـ أىؿ التسنف كال كبلـ في أفٌ .. ا.الناصب ىك ما يياؿ لو عندىـ سنيًّ  بأفٌ 

في كتاب )المكاسب المحٌرمة( عند الحديث عف كالخمينٌي نفسو ييٌر بيذا الكبلـ فييكؿ 
 .(ٔ)الٌنكاصب: "المسمـ الناصب ىك غير الشيعي"

                                 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗيِب ا٢بل اإلسالمي كالبديل, تأليف فتحي الشقاقي, دار ا٤بختار اإلسالمي, الطبعة األكىل, ا٣بم (ُ)
 (.ُِ/ُأعياف الشيعة: ) (ِ)
 (.ُٕٕجنود العقل: )ص  (ّ)
 (.ََْ – ُُٕاألربعوف حديثنا: )ص  (ْ)
(, عن كتاب ٖىػ. )ص َُْٗلطبعة الثالثة, موقف الشيعة من أىل السنة, تأليف ٧بمد ماؿ اهلل, مكتبة ابن تيمية, ا (ٓ)

 (.ُْٓص) , ٢بسْب العصفور.نية يف أجوبة ا٤بسائل ا٣براسانيةاحملاسن النفسا
 (.ُْٗ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ٔ)
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فالنكاصب كالعاٌمة عند الشيعة اإلمامية ىـ أىؿ السٌنة، كالخمينٌي كذلؾ يطمؽ عمى أىؿ 
 السٌنة ىذه األلياب.

 يمكن بيان موقف الخمينّي من أىل السنة فيما يمي:

 ى مخالفة أىل السّنة في كّل شيء.أواًل: الخمينّي يدعو إل

ليد عيد الخمينٌي فصبلن كامبلن في إثبات مخالفة أىؿ السٌنة في رسالة )التعادؿ كالترجيح(، 
ما  :إحداىما :ا طائفتافة كىي أيضن خبار الكاردة في مخالفة العامٌ في حاؿ األ لبحث الثانيفييكؿ: "ا

ا يظير منيا لزكـ مخالفتيـ كترؾ الخبر م :كثانيتيما ،ردت في خصكص الخبريف المتعارضيفك 
 .(ُ)"االمكافؽ ليـ مطمين 

ـٌ بدأ الخمينٌي يستدؿ عمى مذىبو بركايات الشيعة المنسكبة إلى آؿ البيت، كمٌما نيؿ  ث
 :(ِ)الخمينٌي استدالالن عمى مخالفة أىؿ السنة في حاؿ كقكع التعارض بيف ركايات الشيعة ما يمي

خبار أفاعرضكىما عمى  ،في كتاب اهلل لـ تجدكىما فٍ إف"اهلل: بد الرحمف بف أبي عبد ععف 
 .(ّ)"خبارىـ فخذكهأكما خالؼ  ،خبارىـ فذركهأفما كافؽ  ،ةالعامٌ 

مفاف فخذكا بما إذا كرد عميكـ حديثاف مخت": قاؿ أبك عبد اهلل: قاؿعف الحسف بف السرم ك 
 .(ْ)"خالؼ اليكـ

ال التسميـ إكـ : ىؿ يسعنا فيما كرد عمينا منعف الحسف بف الجيـ قاؿ: قمت لمعبد الصالحك 
 ،: فيركل عف أبي عبد اهلل عميو الٌسبلـ شيءال التسميـ لنا، فيمتإلكـ؟ فياؿ: ال كاهلل ال يسعكـ 

 .(ٓ)"كما كافؽ اليـك فاجتنبو : خذ بما خالؼ اليكـكيركل عنو خبلفو فبأييما نأخذ؟ فياؿ

كيؼ نصنع بالخبريف المختمفيف؟  :و الٌسبلـكعف محمد بف عبد اهلل قاؿ: قمت لمرضا عمي
ما  كانظركا إلى ،: إذا كرد عميكـ خبراف مختمفاف فانظركا إلى ما يخالؼ منيما العامة فخذكهفياؿ

                                 
 (.َٖ/ِالرسائل: ) (ُ)
 (.ِٖ – ُٖ/ِا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ِٓٔ/ُشيعة: )(, جامع أحاديث الُُٖ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِّٓ/ِٕبار األنوار: ) (ّ)
 (.ِٓٔ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُُٖ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِّٓ/ِٕبار األنوار: ) (ْ)
 (.ِِّ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُُٖ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِّٓ/ِٕبار األنوار: ) (ٓ)
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 .(ُ)"خبارىـ فدعكهأيكافؽ 

: يرد عمينا حديثاف كاحد يأمرنا ف أبي عبد اهلل عميو الٌسبلـ قمتعف سماعة بف ميراف ع
 فٍ أد : ال بٌ احد منيما حتى تميى صاحبؾ فتسألو، قمت: ال تعمؿ بك انا عنو، قاؿخذ بو كاآلخر ينيباأل

 .(ِ)"خذ بما فيو خبلؼ العامة :نعمؿ بكاحد منيما، قاؿ

فكجدنا أحد  ،ا حكمو مف الكتاب كالسنةكاف الفييياف عرفن  فٍ إكمنيا ذيؿ الميبكلة المتيدمة: 
 .(ّ)د"ما خالؼ العامة ففيو الرشا" :بريف يؤخذ؟ قاؿالخ ا بأمٌ ا لمعامة كاآلخر مخالفن الخبريف مكافين 

" : خبار عمى كال يخفى كضكح داللة ىذه األثـٌ عمؽ الخمينٌي بعد إيراده ىذه األخبار قائبلن
مع اعتبار سند بعضيا بؿ صحة بعضيا عمى  ،ة في الخبريف المتعارضيفحٌ جٍّ رى مخالفة العامة مي  فٌ أ

الشائع في جميع  ، بؿ ىذا المرجح ىك المتداكؿ العاـٌ ابكاشتيار مضمكنيا بيف األصح ،الظاىر
 .(ْ)"أبكاب الفيو كالسنة الفيياء

كترؾ  ة أىؿ السٌنةلزكـ مخالفكبعد ذلؾ بدأ الخمينٌي بنيؿ الركايات التي تدعـ رأيو في 
 :(ٓ)، حيث قاؿ: كمف الطائفة الثانيةاالخبر المكافؽ ليـ مطمين 

: يحدث األمر ال أجد اط قاؿ: قمت لمرضا عميو الٌسبلـيكف بإسناده عف عمي بف أسبعف الع
: ائت فييو البمد ا فيو أحد أستفتيو مف مكاليؾ قاؿ: فياؿنأكليس في البمد ال ذم  ،ا مف معرفتوبدًّ 

 .(ٔ)"الحؽ فيو فٌ إفإذا أفتاؾ بشيء فخذ بخبلفو ف ،فاستفتو مف أمرؾ

فأرشده  ،كعدـ طريؽ إلى الكاقع ،رمكردىا صكرة االضطراكعٌمؽ الخميني عمى ىذا الخبر: "
 .(ٕ)"إلى طريؽ يرجع إليو لدل سد الطرؽ

                                 
 (.ِٓٔ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُُٗ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِّٓ/ِٕبار األنوار: ) (ُ)
 (.ِٔٔ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُِِ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِِْ/ِٕبار األنوار: ) (ِ)
 (.ُّٖ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )َُٕ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِِِ/ِٕبار األنوار: ) (ّ)
 (.ِٖ/ِالرسائل: ) (ْ)
 (.ِٖ/ِا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
(, جامع أحاديث الشيعة: ُُٔ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ِِّ/ِ(, ٕبار األنوار: )ِْٗ/ُعيوف أخبار الرضا: ) (ٔ)
(ُ/ِٔٓ.) 
 (.ِٖ/ِالرسائل: ) (ٕ)
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ـ ي: أتدرم لـ أمرتهلل: قاؿ أبك عبد اعف أبي إسحاؽ األرجاني رفعو قاؿ كمنيا ما بإسناده
ال خالؼ إا لـ يكف يديف اهلل بديف عميًّ  فٌ إة؟ فيمت: ال أدرم، فياؿ: خذ بخبلؼ ما تيكؿ العامٌ باأل

ككانكا يسألكف أمير المؤمنيف عف الشيء ال يعممكنو فإذا  ،مرهأإرادة إلبطاؿ  ؛إلى غيرهعميو األمة 
 .(ُ)"مف عندىـ ليمتبسكا عمى الناس اأفتاىـ جعمكا لو ضدًّ 

فمف لـ يكف كذلؾ  ،شيعتنا المسممكف ألمرنا اآلخذكف بيكلنا المخالفكف ألعدائنا"في ركاية: ك 
 .(ِ)ا"فميس منٌ 

 ،ا أنتـ فيوا ىـ فيو كال ىـ عمى شيء ممٌ ما أنتـ كاهلل عمى شيء ممٌ "كفي ركاية أخرل : 
 .(ّ)"الحنيفية عمى شيءفخالفكىـ فما ىـ مف 

مر أمنيما المخالفة في عيائدىـ كفي  فالظاىركقٌمؽ الخميني عمى ىاتيف الركايتيف: "
 .(ْ)"كما يرتبط بيا ،اإلمامة

ا  –كييكؿ  ة العامة مف مرجحات باب مخالف فٌ أكعمى أم حاؿ ال إشكاؿ في : " -أيضن
 .(ٓ)"التعارض

 فٌ أ ،ا ذكرنا مف أكؿ البحث إلى ىاىنافتحصؿ مف جميع مثـٌ ختـ الخمينٌي المسألة بيكلو: "
 .(ٔ)"مريف: مكافية الكتاب كالسنة، كمخالفة العامةأالمرجح المنصكص ينحصر في 

 كبالتالي كؿٌ  ،يف اإلسبلـنا عمى ديف غير دفالخميني يرل أنٌ ييكؿ د. محمد ماؿ اهلل: "
 ،يعمف الخميني صراحة بكفر أىؿ السنة كال يستطيع أفٍ  ،إنساف ليس عمى ديف اإلسبلـ فيك كافر

 .(ٕ)"ممتكية تفي بالغرض الذم ينطؽ بو يأتي بأساليب ككممات كلكفٍ 

                                 
 (.ّٖ/ُٖكسائل الشيعة: ) (ُ)
 (.ُُٕ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُُٕ/ِٕ(, كسائل الشيعة: )ُٕٔ/ٕٓٔبار األنوار: ) (ِ)
 (.ُُّ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُُٗ/ِٕكسائل الشيعة: ) (ّ)
 (.ّٖ/ِ) الرسائل: (ْ)
 (.ّٖ/ِا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ّٖ/ِا٤بصدر نفسو: ) (ٔ)
 (.ّْ. )ص ُِٖٗموقف ا٣بميِب من أىل السنة, تأليف ٧بمد ماؿ اهلل, الطبعة الثانية,  (ٕ)
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 .أىل السّنة أشّد من الكّفار عند الخمينيّ ثانًيا: 

فييكؿ: "كٌؿ مخالؼ لنا في ديننا فيك عدٌكنا في  يرل أٌف أىؿ السٌنة أعداء في الديف،
. كسنرل مف خبلؿ ما سيأتي أٌف أىؿ السٌنة ىـ أكفر مف الييكد كالنصارل عند الخميني، (ُ)الديف"

 فالخميني إذا تحٌدث عف المخالؼ فإٌنما يريد أىؿ السٌنة ال غيرىـ.

معو في كتاب الطيارة عند قد استيصينا البحث كيعتيد الخمينٌي كفر أىؿ السٌنة، فييكؿ: "
ا رسكؿ اهلل محمدن  كأفٌ  ،ال إلو إال اهلل االسبلـ ليس إال الشيادة بأفٍ  : إفٌ بنجاسة المخالؼ كقمنا اليكؿ

 .(ِ)"يـ كفار أك مشرككفكذكرنا الكجو في األخبار الكثيرة الدالة عمى أنٌ  ،صمى اهلل عميو كآلو

الشيعة اإلمامية  المراد بالمؤمفؼ: "كييكؿ الخميني في معرض حديثو عف نجاسة المخال
األخ ال تشمميـ  ، كما اشتممت عمىبار فما اشتممت عمى المؤمف فكذلؾا األخكأمٌ ، االثني عشرية

مذىبيـ كعف أئمتيـ، كما تدؿ عميو  لعدـ األخكة بيننا كبينيـ بعد كجكب البراءة عنيـ كعف ؛اأيضن 
 .(ّ)"األخبار كاقتضتو أصكؿ المذىب

ىذه العييدة التي انتيجيا الخمينٌي مع أىؿ السٌنة ًمٍف تكفيرىـ كالبراءة منيـ كبناءن عمى 
عبلف العداء ليـ، أطمؽ الخمينٌي أحكامنا شديدة ضٌد أىؿ السٌنة، أشٌد مف أحكامو عمى الكفار  كا 

، كسنذكر فيما يمي بعض أحكاـ (ْ)كالمشركيف، كقد سبؽ أٍف جاء شيء منيا في )مبحث التيٌية(

 في أىؿ السٌنة؛ لنرل حجـ الكره كالحيد كالغٌؿ الذم مؤل قمبو تجاىيـ. الخمينيٌ 

 :الخمينّي في أىل السنة وىذه بعض أحكام

 ال يجوز تغسل الميت من أىل السّنة, ويجوز تغسيل غيره من المخالفين. -ٔ

 كما أفٌ  ،ا عمى األحكط فيو، كلك كاف مخالفن مسمـ يجب كفاية تغسيؿ كؿٌ ييكؿ الخمينٌي: "
لكافر كمف حكـ بكفره مف ا ، كال يجكز تغسيؿبالكيفية التي عندنا كالتي عندىـكط تغسيمو األح

                                 
 (.َِٓ/ُا٤بكاسب احملرمة: ) (ُ)
 (.َِٓ – ِْٗ/ُا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.َِٓ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ّ)
 ا البحث.( من ىذَْٕانظر: )ص  (ْ)
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 .(ُ)"التفصيؿ اآلتي في النجاسات ، كالنكاصب كالخكارج كغيرىما عمىالمسمميف

 القول بنجاسة أىل السنة. -ٕ

ذلؾ تكقؼ  نجساف مف غير فيما ،ا النكاصب كالخكارج لعنيـ اهلل تعالىأمٌ "ييكؿ الخمينٌي: 
 .(ِ)"عمى جحكدىما الراجع إلى إنكار الرسالة

 ال يجوز الصالة عمى ميت أىل السّنة, ويجوز عمى غيره من المخالفين. -ٖ

فٍ  ،مسمـ جب الصبلة عمى كؿٌ ييكؿ الخمينٌي: "ي ، كال عمى األصح ا لمحؽٌ كاف مخالفن  كا 
كالنكاصب  ـسبلف انتحؿ باإلحتى المرتد كمف حكـ بكفره ممٌ  ،عمى الكافر بأقسامو يجكز

 .(ّ)"كالخكارج

مٍّي عمى الشيعي يجب أٍف يككف شيعينا، كأٌف صبلة السٌني عمى  كيرل الخمينٌي أٌف الميصى
صبلة  ، فبل يجزمايككف مؤمنن  ي عمى الميت أفٍ مٍّ صى يعتبر في المي الشيعي ال تجزئ، فييكؿ: "

 .(ْ)" عف الكافرالمخالؼ فضبلن 

 ة في الّدية إال أىل السنة.جميع الفرق المحّقة والمبطمة متساوي -ٗ

إال المحكـك منيـ  ة كالمبطمة متساكية في الديةجميع فرؽ المسمميف المحيٌ ييكؿ الخمينٌي: "
 .(ٓ)"بالكفر كالنكاصب كالخكارج كالغبلة

 أموال أىل السّنة غنائم لمشيعة. -٘

كتعمؽ  األقكل إلحاؽ الناصب بأىؿ الحرب في إباحة ما اغتنـ منيـييكؿ الخميني: "
 .(ٔ)"ككجكب إخراج خمسو ،ز أخذ مالو أيف كجد كبأم نحك كاف، بؿ الظاىر جكاالخمس بو

                                 
 (.ٓٔ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ُ)
 (.ُُٖ/ُا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ٕٗ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ٕٗ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ْ)
 (.ٗٓٓ/ِا٤بصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ِّٓ/ُا٤بصدر نفسو: ) (ٔ)
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 ولو كانوا أقارب, ويجوز التصدق عمى الكافر.ال يجوز التصّدق عمى أىل السنة  -ٙ

يماف كال كال اإل بر في المتصدؽ عميو في الصدقة المندكبة الفيري عتى  يي ييكؿ الخمينٌي: "ال
ف كانا، فتجكز عمى السبلـاإل ، نعـ ال تجكز عمى الناصب أجنبييف غني كعمى الذمي كالمخالؼ كا 

فٍ   .(ُ)"كانا قريبيف كال عمى الحربي كا 

 ال تحّل ذبائح أىل السّنة, وتحّل ذبائح جميع الفرق. -ٚ

كال  ،أـ غيره حتى الكتابي عمى األقكل ا كافذبيحة الكافر مشركن   تحؿٌ ييكؿ الخمينٌي: "ال
فٍ  ،تحؿ ذبيحة جميع فرؽ االسبلـ عدا الناصب، فيشترط فيو االيماف  .(ِ)"أظير االسبلـ كا 

كعندما سئؿ الخمينٌي عٌمف ذبح ىديو في الحٌج عمى يد سني، أجاب: "يجب إعادة الذبح 
 .(ّ)عمى األحكط"

 يجوز غيبة أىل السّنة ولعنيم وىتكيم والطعن والوقيعة فييم. -ٛ

فيجكز اغتياب المخالؼ إال  ،يبة المؤمفالظاىر اختصاص الحرمة بغ إفٌ ييكؿ الخمينٌي: "
 .(ْ)"التيية أك غيرىا لزـك الكؼ عنيا تيتضي أفٍ 

ـٌ قاؿ: " الناظر في األخبار الكثيرة في ثـٌ سرد الخمينٌي بعض الركايات التي تدعٍّـ قكلو، ث
لطعف في ا أكثركا تاب في جكاز ىتكيـ كالكقيعة فييـ، بؿ األئمة المعصكمكفالمتفرقة ال ير  األبكاب

 .(ٓ)"كالمعف عمييـ كذكر مسائييـ

بعض  : إفٌ عف أبي حمزة عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ: قمت لوثـٌ جاء بيذه الركاية: 
الناس كميـ  با حمزة إفٌ أيا  :قاؿ ثـٌ  ،عنيـ أجمؿ الكؼٌ  :فياؿ ،كييذفكف مف خالفيـ أصحابنا يفتركف

 .(ٔ)"بغاة ما خبل شيعتنا أكالد

: "ثـٌ عٌيب الخمينٌي  أحسف  لكف الكؼ ،كالظاىر منيا جكاز االفتراء كاليذؼ عمييـقائبلن
                                 

 (.ُٗ/ِٙبرير الوسيلة: ) (ُ)
 (.ُْٔ/ِا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ّٕٓ - ّْٕب: )ص أحكاـ اإلسالـ بْب السائل كاَّي (ّ)
 (.ِْٗ/ُا٤بكاسب احملرمة: ) (ْ)
 (.ُِٓ/ُا٤بصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ّٕ/ُٔ(, كسائل الشيعة: )ُُّ/ِْ(, ٕبار األنوار: )ِٖٓ/ٖالكايف: ) (ٔ)
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 .(ُ)"غيبتيـ ا قائمة عمىالسيرة أيضن  ، مع أفٌ و مشكؿ إال في بعض األحيافلكنٌ  ،كأجمؿ

 حسنات السّني يناليا الشيعي.يوم القيامة, و  الشيعي يتحمميا السّنيسيئات  -ٜ
يعي تيطرىح عمى أىؿ السنة، كأٌف حسنات نيؿ الخمينٌي ركاية تدٌلؿ عمى أٌف سيئات الش

 السُّني تككف مف نصيب الشيعة يكـ الييامة، كالركاية ىي:

خبرني يا إبراىيـ عف الشمس إذا أما ركاه شيخيـ الصدكؽ في العمؿ عف الباقر، كفييا: "
 : أليس إذامف اليرص؟ قمت: في حاؿ طمكعو بايف، قاؿ أىك بايف، طمعت كبدا شعاعيا في البمداف

 يءش : كذلؾ يعكد كؿٌ الشعاع باليرص حتى يعكد إليو؟ قمت: نعـ، قاؿ غابت الشمس اتصؿ ذلؾ
مع أثيالو  ، فإذا كاف يكـ الييامة نزع اهلل تعالى سنخ الناصب كطينتوكجكىره كأصمو (ِ)نخوس إلى

ه برٌ مع حسناتو كأبكاب  كينزع سنخ المؤمف كطينتو ،يا بالناصبفيمحييا كمٌ  ،كأكزاره مف المؤمف
 .(ّ)"فيمحييا كميا بالمؤمف ،كاجتياده مف الناصب

" : عمى ذلؾ فما جزاء الكٌفار كالمنافييف كيعٌمؽ الخمينٌي عمى ىذه األكىاـ الشيعية قائبلن
كا عمى المؤمنيف كأفسد ،صبلح المجتمعإكلياء في سبيؿ نبياء كاألف ضٌيعكا ما تحمؿ األكأمثاليـ الذي

 ،نبياء كمساعييـنفسيـ فكائد كانت نتيجة مشاٌؽ األكقت استفادكا أل، كفي نفس الآراءىـ كأعماليـ
عككاف المؤمنكف أحٌؽ بيا منيـ طائيا ، أليس جزاؤىـ ما ذكر في الركاية الشريفة مف نزع حسناتيـ كا 

عطاؤىا ليـ؟ ككذلؾ نز لممؤمنيف كقد أشير إلى ىذا الحكـ العدؿ في مكارد  ؟ع سٌيئات المؤمنيف كا 
 .(ْ)"اكتصريحن  كثيرة تأكيبلن 

 ثالثًا: قضاة أىل السّنة طواغيت عند الخمينّي.
نيؿ الخمينٌي الركايات التي تؤكد عندىـ عمى أٌف قضاة أىؿ السٌنة طكاغيت، حتى لك 

 حكمكا بالحٌؽ، كمف ىذه الركايات التي ذكرىا:
 أصحابنا بينيما : سألت أبا عبد اهلل عميو السبلـ عف رجميف مفعف عمر بف حنظمة قاؿ

                                 
 (.ِِٓ/ُا٤بكاسب احملرمة: ) (ُ)
 (.ِّّ/ُ. )القاموس احمليط: السٍٍّنخي بالكسر : األٍصلي  (ِ)
 –و جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن موسى بن بابويو القمي, منشورات ا٤بكتبة ا٢بيدريةعلل الشرائع, تأليف أب (ّ)

 (.ُِّ/ٓ(, كٕبار األنوار: )َٗٔ/ِـ. )ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔ٪بف, 
 (.ُِِ/ُاآلداب ا٤بعنوية للصالة: ) (ْ)
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لى اليضاة أيحؿ ،منازعة في ديف أك ميراث تحاكـ إلييـ في  فٍ : مى ذلؾ؟ قاؿ فتحاكما إلى السمطاف كا 
ف كاف حيًّ اما يأخذ سحتن فإنٌ  ، كما يحكـ لوما تحاكـ إلى الطاغكتأك باطؿ فإنٌ  حؽٌ  و ألنٌ  ؛ا لوا ثابتن ، كا 

دكف أف يتحاكمكا إلى الطاغكت يري)يكفر بو قاؿ اهلل تعالى:  ، كقد أمر اهلل أفٍ أخذه بحكـ الطاغكت
 ف قد ركلمف كاف منكـ ممٌ  قمت: فكيؼ يصنعاف؟ قاؿ: ينظراف إلى(. كقد أمركا أف يكفركا بو

 ،اعميكـ حاكمن  ي قد جعمتوا فإنٌ كعرؼ أحكامنا فميرضكا بو حكمن  ،كنظر في حبللنا كحرامنا ،حديثنا
عمى اهلل كىك  الرادٌ كعمينا  كالرادٌ ، كعمينا ردٌ  ،ما استخؼ بحكـ اهللفإنٌ  ،فإذا حكـ بحكمنا فمـ ييبمو منو

 .(ُ)"عمى حد الشرؾ باهلل

كيعيب الخميني عمى ىذه الركاية، فييكؿ: "ليد نيى اإلماـ في مياـ جكابو عف سؤاؿ 
السائؿ، عف الرجكع إلى حٌكاـ الجكر في المسائؿ الحيكقية أك الجزئية نيينا عامًّا، كىذا يعني أٌف مف 

د رجع إلى الطاغكت في حكمو، كقد أمر اهلل أف ييكفىر بو"رجع إلييـ في
(ِ). 

كىذا الذم ذىب إليو الخميني ال ييرره جزافنا، بؿ ييدؼ مف كرائو إسياط حكـ أىؿ السٌنة، 
 كاإلطاحة بيـ، عف طريؽ تعطيؿ أجيزتيـ اليضائية.

مراجعة  ييكؿ الخميني: "ككانت ىذه الميبكلة حكمنا سياسينا يحمؿ المسمميف عمى ترؾ
 السمطات الجائرة كأجيزتيا اليضائية، حتى تتعطؿ دكائرىـ إذا ىجرىا الناس، كيفتح السبيؿ

 .(ّ)لؤلئمة )ع( كمف نٌصبيـ األئمة لمحكـ بيف الناس"

ا ركاية أخرل عف أبي خديجة قاؿ: ب عميو السبلـ إلى  عثني أبك عبد اهللكينيؿ الخميني أيضن
 ، أفٍ كالعطاء خذمف األ يءكقعت بينكـ خصكمة أك تدارل في ش ذااكـ إ: إيٌ ليـ : قؿفياؿ ،أصحابنا

ي قد جعمتو ، فانٌ  قد عرؼ حبللنا كحرامنارجبلن  ، اجعمكا بينكـتحاكمكا إلى أحد مف ىؤالء الفساؽ
ياكـاعميكـ قاضين   .(ْ)"ا إلى السمطاف الجائريخاصـ بعضكـ بعضن  أفٍ  ، كا 

كالميصكد مف الفٌساؽ: اليضاة الذيف نٌصبيـ كالة كيعٌمؽ الخمينٌي عمى ىذه الركاية، فييكؿ: "
 .(ٓ)األمكر في ذلؾ الكقت"

                                 
 (.ُِِ/ِ(, ٕبار األنوار: )ٕٔ/ُالكايف: ) (ُ)
 (.ٕٖا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ِ)
 (.ٕٖالسابق: )ص ا٤بصدر  (ّ)
 (.ُّٔ/ُ(, جامع أحاديث الشيعة: )ُّٗ/ِٕكسائل الشيعة: ) (ْ)
 (.ٖٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ٓ)
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كىذا الطعف الصريح في قضاة المسمميف مف أىؿ السٌنة تعارض مع إبياء ىؤالء اليضاة 
، فما كاف مف الخميني إال البحث عف تبرير لذلؾ، فييكؿ طاعننا في عيد عمي بف أبي طالب 

ريح ىذا قد شغؿ منصب اليضاء قرابة خمسيف عامنا، ككاف : "ككاف شفي الياضي شريح 
ا لما تبنيو  متممينا لمعاكية، يمدحو كيثني عميو، كييكؿ فيو ما ليس لو بأىؿ، ككاف مكقفو ىذا ىدمن
حككمة أمير المؤمنيف )ع( إال أٌف عميًّا )ع( لـ يستطع عزلو؛ ألٌف مىٍف قبمو قد نٌصبو، كلـ يككف 

ناكؿ أمير المؤمنيف، إال أٌنو )ع( اكتفى بمراقبتو، كردعو عف الكقكع فيما عزلو، بسبب ذلؾ، في مت
 .(ُ)يخالؼ تعاليـ الشرع"

 أٍف يبيي عمى قاضو ظالـ كىذا الكبلـ مف الخميني ضعيؼ جدًّا، فكيؼ يمكف لعمٌي 
عو كيتركو متحكمنا في رقاب المسمميف، كىؿ مراقبة الخميفة لو كافية لرد –في حد زعـ الخميني  -

أضعؼ مف أٍف يعزؿ قاضينا في الككفة، كىي مركز  عف الكقكع في الخطأ؟! كىؿ كاف عميٌّ 
 قكة الخميفة حينيا؟!

 كالياضي شريح  إٌف العبلقة التي كانت بيف أمير المؤمنيف عمٌي بف أبي طالب 
عىٍف  اءأعظـ مف أٍف تيكصىؼ، فيد كانت عبلقة ثية كمحبة، كيكفي في رٌد مزاعـ الخمينٌي ما ج

ًميًّاسى  ىيبىٍيرىةى  : "  ًمعى عى ، يىٍأتيكًني فييىيىاؤيكي يىييكؿي فىمىم ا كىافى ًمفى اٍلغىًد  "،ـٍ يىٍسأىليكًني كىأىٍسأىليييـٍ يىا أىيُّيىا الن اسي
يىٍسأىلي  ـٍ مىا كىذىا مىا كىذىا، كى عىؿى يىٍسأىلييي بىةي، فىجى ىًت الر حى ت ى اٍمتىؤلى ، مىا كىذىا، غىدىٍكنىا ًإلىٍيًو حى ٍؤًمًنيفى كنىوي: يىا أىًميرى اٍلمي

ٍكبىتىٍيًو الى يىٍسأىليوي عىٍف شىٍيءو  مىى ري اثو عى ٍيحو جى ٍيرى شيرى د عيكا غى تىصى ت ى اٍرتىفىعى الن يىاري كى ، حى ـٍ ًإال  قىاؿى كىذىا فىيٍخًبريىي
ٍيحه عىٍف شىٍيءو ًإال  أىٍخبىرىهي  كىذىا، كىالى يىٍسأىليوي شيرى ًميًّا كى :  ًبًو، فىسىًمٍعتي عى ى "يىييكؿي ، فىأىٍنتى أىٍقضى ٍيحي ـٍ يىا شيرى قي

 .(ِ)"اٍلعىرىبً 

 رابًعا: طعن الخمينّي في خمفاء أىل السّنة.

 ليد ىاجـ الخمينٌي خمفاء المسمميف عمى مٌر التاريخ، بدأن بالخميفة الراشد أبي بكر
، كقد سبؽ بياف ضبللو في فاف كعثماف بف ع كمركرنا بعمر بف الخطاب  الصٌديؽ 

                                 
 (.ْٕا٢بكومة اإلسالمية: )ص (ُ)
أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد بن مهدم, ا٤بعركؼ (, كالفقيو كا٤بتفقو, لإلماـ أيب بكر ُّْ/ْحلية األكلياء أليب نعيم: ) (ِ)

(, كأخبار القضاة, ّْٓ/ُ. )قُُْٕ ,السعودية -دار ابن ا١بوزم , عادؿ بن يوسف العزازم, ٙبقيق ب البغدادمبا٣بطي
يلىقَّب بًػلإلماـ 

اًدٌم, ا٤ب قىةى الضَّيبٌٍّ البػىٍغدى صححو ك علق عليو ك خرٌج أحاديثو: عبد , ًكيعو أىبيوبىٍكرو ٧بيىمَّدي ٍبني خىلىًف ٍبن حىيَّافى ٍبًن صىدى
 (.ُٖٗ/ِـ. )ُْٕٗ -ىػ ُّٔٔمصر, الطبعة األكىل,  –, ا٤بكتبة التجارية الكربل مصطفى ا٤براغيالعزيز 
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ـٌ ىاجـ الخمينٌي بشدة خمفاء المسمميف مف األمكييف  ذلؾ في مبحث مكقفو مف الصحابة، ث
.باكالع  سييف جممةن كتفصيبلن

فييكؿ الخميني: "أنتـ تعممكف أٌف دكلة بني أمٌية كانت األسكأ كاألكثر ظممنا في التاريخ 
يـ مع أىؿ بيت النبكة كذرٌية عمي بف أبي طالب عميو السبلـ اإلسبلمي، كمعاممتيـ السمبية، كعدائيت

 .(ُ)معركفة"

كىذا الزعـ ال أساس لو مف الصٌحة، كلكف الخمينٌي يصٌر عمى تيريره في كتاباتو، فييكؿ: 
 .(ِ)"كانت ىذه الفرقة الناجية مبتبلة بالحكـ األمكم كأكثر منو بالحكـ العباسي"

 بنكميف كاف ىدفيـ اليضاء عمى اإلسبلـ، فييكؿ: "ليد ىدؼ كيزعـ الخمينٌي أٌف خمفاء المسم
 .(ّ)أمٌية لميضاء عمى اإلسبلـ"

بؿ كيزعـ الخمينٌي أف خمفاء المسمميف فصمكا الديف عف السياسة، فييكؿ في معرض حديثو 
عف ذلؾ: "إٌف ذلؾ مخطط شيطاني تـ اعتياده منذ زمف األمكييف كالعباسييف كاستمر بعدىـ، كمما 

 .(ْ)حككمة اعتمدتو"جاءت 

: "بني أمية كبني العباس لعنيـ  -مثبلن  –ككثيرنا ما يمعف الخميني خمفاء المسمميف، فييكؿ 
 .(ٔ). كييكؿ: "بني أمٌية لعنيـ اهلل"(ٓ)اهلل"

ر، يريد بذلؾ  كتطاكالت الخمينٌي عمى خمفاء المسمميف مف أىؿ السٌنة أكثر مف أٍف تيحصى
لعظيمة عمى مٌر العصكر؛ لكي يرضي غركر الشيعة كيبرر فشميـ ىدـ صرح الدكلة اإلسبلمية ا

 في كٌؿ شيء.

                                 
 (.ِِٓكشف السرار: )ص  (ُ)
 (.ُّّْضة عاشوراء: )ص  (ِ)
 (.ّٖا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
(, عن ّٓ – ّْ بّبكت. )ص –جذرية الرؤية, تأليف حسْب كوراين, ا٤بركز اإلسالمي  –اإلماـ ا٣بميِب كاالستعمار  (ْ)

 ىػ.ُُّٔ/ٓ/ّ, بتاريخ ِّٓ – ُِّ/ُٔصحيفة نور/فارسي/ ج 
 (.ُُُ/ِا٤بكاسب احملرمة: ) (ٓ)
 (.ِْٕ/ِا٤بصدر السابق: ) (ٔ)
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 المبحث الثالث

 أثر عقيدة الخمينّي عمى العالم اإلسالمي

إٌف الكـ اليائؿ مف المخالفات العيدية التي قررىا الخمينٌي كاف ليا آثار سمبية كبيرة عمى 
نب حياة المسمميف، كيمكف حصر ىذه اآلثار اإلسبلـ كالمسمميف، كىذه اآلثار تسممت إلى جميع جكا

 في النياط التالية:

 رّد العقائد اإلسالمية من خالل وضعيا تحت مجير العقل والفمسفة. -ٔ

ليد حرص الخمينٌي عمى تيرير العييدة عف طريؽ العيؿ كالفمسفة، كبيذه الطريية استطاع 
 كاالعتياد بالعيائد الباطمة الفاسدة.الخمينٌي ترؾ األثر السيء في رٌد العيائد الصحيحة السميمة، 

ييكؿ الخميني: "اعمـ أٌف اإليماف بالمعارؼ اإلليية كأصكؿ العيائد الحية ال يتحيؽ إال بأٍف 
 .(ُ)يتكجو أكالن إلى تمؾ الحيائؽ بيدـ التفكر كالرياضة العيمية كاآليات كالبينات كالبراىيف العيمية"

قساـ: منيا ما ىي ثابتة بالبرىاف العيمي مف غير كييكؿ: "األصكؿ االعتيادية تككف عمى أ
 دخالة النيؿ كالنص فييا، بؿ لك كرد في الكتاب كالسنة ما بظاىره المنافاة ليا ال بٌد مف تأكيمو أك
إرجاع عممو إلى أىمو ... فما كقع مف كبلـ بعض أعاظـ المحدثيف مف أٌف المعٌكؿ عميو في 

نبغي أف ييصغى إليو، كال يستأىؿ جكابنا كال ردنا"التكحيد ىك الدليؿ النيمي، مما ال ي
(ِ). 

حياء الطقوس البدعية. -ٕ  نشر البدع والشركيات وا 

ليد حرص الخمينٌي عمى ترسيخ خرافات الشيعة اإلمامية، كتمٌيز الخمينٌي عٌمف كاف قبمو 
ات كأصبح بيدرتو عمى إقناع أتباعو بيذه األكىاـ بأسمكبو الفمسفي، فانتشرت البدع كعٌمت الخراف

 الطيكس الشيعية البدعية أىـٌ مف الصبلة كالصياـ.

كاستنادنا إلى فبلسفة الركح اليدامى، فإٌف طمب الشفاعة مف اإلماـ كالنبي ييكؿ الخميني: 
الذم ييصبح بعد المكت كيطعة خشب أك حجر أك أم جماد آخر لٍف ييعىدُّ شركنا"

(ّ). 

                                 
 (.ٔٓجنود العقل: )ص  (ُ)
 (.ُِْ/ُأنوار ا٥بداية: ) (ِ)
 (.ْٗكشف األسرار: )ص  (ّ)
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لما كاف ىناؾ اآلف  –ييصد الحسينيات  –رل "كلك ال ىذه المؤسسات الدينية الكبكييكؿ: 
أم أثر لمديف الحيييي المتمثؿ في المذىب الشيعي، ككانت المذاىب الباطمة التي كضعت لبناتيا 

 .(ُ)في سييفة بني ساعدة، كىدفيا اجتثاث جذكر الديف الحيييي ... تحتؿ اآلف مكاضع الحٌؽ"

 صّد الّناس عن جوىر القرآن وصحيح السّنة. -ٖ

ينٌي يرل اليرآف الذم بيف أيدنا محٌرفنا، كمذىبو في تأكيؿ اليرآف ىك المذىب الباطٌني، فالخم
ـٌ إٌنو ينكر جميع مصادر الحديث السٌنية، كىك بذلؾ يبطؿ الكحييف كيعطميما بشكؿ كبير.  ث

ييكؿ الخميني: "فاليرآف الكريـ كتاب معرفة اهلل كطريية السمكؾ إليو تعالى حيرٍّؼ عمى أيدم 
صدقاء الجيمة عف طرييو كعيزؿ جانبنا"األ

(ِ). 

كييكؿ في معرض حديثو عف اليرآف: "لـ يكف أحد حامبلن لو بظاىره كباطنو إال ىؤالء 
 .(ّ)األكلياء المرضييف"

"كالخبلصة إٌف أىؿ السنة جعمكه عمى رأس المحدثيف، كييكؿ في أصٌح كتب الحديث: 
مف األحاديث عف المذىب الشيعي كأحييتو،  كعٌدكا صحيحو مف أكبر الكتب، كفي ىذا الكتاب

 .(ْ)كذلؾ عمى الرغـ مف العداء الذم كاف البخارم يكٌنو ليذا المذىب"

 .بالقوة نشر التشّيع في العالم اإلسالمي -ٗ

حرص الخمينٌي عمى تصدير أفكار الشيعة إلى دكؿ العالـ، كسعى إلى السيطرة عمى أكبر 
عميـ بشتى الكسائؿ، كيفضح د. مكسى المكسكم )اإلمامي عدد ممكف مف الدكؿ المكافية لنيجو كد

عي الخمينيكف كؿ مرة ثكرة جديدة تسمى بالخمينية، يدٌ اليـك يسمع العالـ كألالتائب( أمرىـ، فييكؿ: "
يراف كما إثكرة تتمثؿ في النظاـ الحاكـ في يا ستجتاح العالـ في غضكف بضع سنكات، كىذه النٌ أ

كال تحتاج الثكرة ىذه  ،كسط بكاممياء كمحنة عمى منطية الشرؽ األكببل كنكر تصدر عنو مف شرٌ 
 يراف في ظؿٌ إيا، فالنكبات العظيمة التي حمت بليإيدعكف  إلى كتب فمسفية تؤلؼ عنيا كال إلى دعاة

                                 
 (.ُّٗكشف األسرار: )ص  (ُ)
 (ُْٕبثنا عن ّْج اإلماـ: )ص (ِ)
 (.ٖٓشرح دعاء السحر: )ص  (ّ)
 (.ُٕٔكشف األسرار: )ص  (ْ)
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قؿ مف أب النظاـ الثكرم تحكي عف مغزل تمؾ الثكرة التي تنتظر الزمرة الخمينية بسطيا عمى العالـ
يريد الخمينيكف بسطو عمى العالـ ىك النازية كالفاشية في تعابير الديف كقيـ  ماف إبضع سنكات، 

 .(ُ)"السماء ينفذىا حراس الثكرة االسبلمية

كىذا ما كاف يييٍّل لو الخمينٌي منذ تكليو الحكـ، كقد كاف يميد ليذا في كمماتو، بأسمكب 
ك بياء ديف الحؽ كأساس التشيع الذم "إٌف النفع الذم يأتي مف ىذا العمؿ ىمنٌمؽ، كمف ذلؾ قكلو: 

 .(ِ)تتكقؼ عميو سعادة الدنيا كاآلخرة"

 .تعطيل الجياد في سبيل اهلل  -٘

بالرغـ مف بدعة الخمينٌي في كالية الفييو؛ لمحاكلة سيطرة فيياء الشيعة عمى زماـ األمكر، 
 إال أٌنو منع الجياد في سبيؿ اهلل كعٌطمو.

ي األمر كسمطاف العصر عٌجؿ اهلل فرجو الشريؼ كاف ييكؿ الخمينٌي: "في عصر غيبة كل
نٌكابو العاٌمة، كىـ الفيياء الجامعكف لشرائط الفتكل كاليضاء، قائميف ميامو في إجراء السياسات، 

 .(ّ)كسائر ما لئلماـ عميو السبلـ إال البدأة بالجياد"

 تشويو التاريخ اإلسالمي. -ٙ

العصكر، كلـ يستثف مف ذلؾ إال فترة  حرص الخمينٌي عمى تشكيو تاريخ المسمميف عبر
 حكمو في إيراف.

ييكؿ الخمينٌي: "كىا ىك التاريخ يحٌدثنا عف جٌياؿ حكمكا الناس بغير جدارة كال لياقة، 
ٍف قبمو كمف بعده!" ىاركف الرشيد أٌية ثيافة حازىا؟ ككذلؾ مى

(ْ). 

نية في عصرنا الحاضر كييكؿ: "إٌنني أٌدعي كبجرأة، أٌف الشعب اإليراني كجماىيره المميك 
 .(ٓ)أفضؿ مف شعب الحجاز في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو"

                                 
 (.ْٓالثورة البائسة: )ص  (ُ)
 (.ُّٗا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
 (.ِْٖ/ُٙبرير الوسيلة: ) (ّ)
 (.ُّّا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ْ)
 (.َُٔالكلمات القصار: )ص  (ٓ)
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(: "يتردد عمى لساف خميني دكمنا: إٌف إيراف قاست الظمـ الخمينيجاء في كتاب )نيج ك 
سنة، كيعني ىذا أٌنو ال يعترؼ باألدكار التاريخية اإلسبلمية التي عاشيا الشعكب  ََِٓكمنذ 

 .(ُ)ظٌؿ فتح الصحابة الكراـ كالحككمات اإلسبلمية التي تعاقبت عمييا" اإليرانية في

 فتح الطريق أمام أعداء اهلل لمنيل من اإلسالم والمسممين. -ٚ

إٌف الكاقع يشيد بمساندة إيراف كتحالفيا مع أعداء اهلل ضٌد الدكؿ اإلسبلمية، كمف ذلؾ 
مف آثار الفكر الخمينٌي الذم رٌسخو في  مكقفيـ مف ىجكـ أمريكا عمى العراؽ كأفغانستاف، كٌؿ ىذا

 قمكب المتشيعيف.

ييكؿ د. مكسى المكسكم )اإلمامي التائب( بعد ذكره المكاقؼ اإلنسانية التي قٌدميا العراؽ 
ككيؼ  ،بعد كؿ ىذا ليت شعرم كيؼ يبرر الخميني كالخمينيكف حربيـ مع العراؽلمخمينٌي: "

ىـ يعبركف عف  ثـٌ  ،كأكتيـ كأحسنت كفادىـ التي أكرمتيـ يبرركف ىذا المكقؼ العدائي ليذه الدكلة
لدكلة أعرؼ متى أصبحت ا فميت شعرم أفٍ  ،العراؽ في خطبيـ كأجيزة أعبلميـ بالكافرةحككمة 

ؿ أبنائيا كتدمير أرضييا، ىؿ كانت كافرة كىك في كنفيـ يدعك ليا تىذه كافرة يجب محاربتيا كق
)احتـر قكانيننا أك اذىب إلى  :لت لو كممتافاق كافرة بعد أفٍ أـ أصبحت  ؟بالتأكيد كالعمر المديد

ىذه  ال يعرؼ أفٌ  مف الناس مفٍ   - ما عدا السذج الغفؿ -و يكجد عتيد أنٌ أكال  ؟حيث ما شاء(
 .(ِ)"ما ىي كما سميناىا )حرب األحياد( كليست حرب المبادئ كالمصالحالحرب إنٌ 

 فٌ إ: "ركاف حككمتو كخطب فييـ قائبلن أك  نظاموعبلـ إجيزة أجمع الخميني خطباء المساجد ك 
نظاركـ إلى أما ىي مؤامرة لصرؼ نٌ إ ،سرائيؿ لتمؾ الببلدإيحدث في لبناف كال سيما بعد احتبلؿ  ما

 الحرب الكبيرة ىي الحرب مع العراؽ فٌ إ ،تمؾ المنطية المنككبة كالتيميؿ مف شأف الحرب مع العراؽ
". صغيرة عف الحرب الكبيرةتميكـ الحرب ال لحرب الصغيرة فمذلؾ اليا انٌ إف سرائيؿإا الحرب مع مٌ أك 

كىذا ىك المنطمؽ الذم ينطمؽ الخميني منو لحفظ  ،ىكذا ساند الخميني بيغف في احتبللو لمبناف
 .(ّ)"مة العربيةالسبلـ كالمسمميف كاألمصالح ا

الكياف الصييكني ىك  كىذا الكبلـ مف الخمينٌي لـ يكف جزافنا، فالخمينٌي ييظًير لؤلٌمة أفٌ 
                                 

 (.ٗٔ – ّْٖٔج ا٣بميِب: )ص  (ُ)
 (.ُٕٓالثورة البائسة: )ص  (ِ)
 (.َِٕا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
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العدٌك األكؿ، إال أٌف األمر بخبلؼ ذلؾ، بؿ إٌف الييكد حميؼ أكؿ إليراف، ساعدىـ في الحرب عمى 
تصريحات الخميني كسائر زمرتو  فٌ أسرائيؿ عمى عمـ كيييف العراؽ، ييكؿ د. مكسى المكسكم: "إ

كمزايدات سياسية داخمية  يمف احتبلؿ اليدس كالحرب مع الكياف الصييكني ىي لبلستيبلؾ المحم
سمحة الستعماليا في الحرب يراف بيطع الغيار كاألإسرائيؿ إدت ليد ثبت ىذا عندما زكٌ  ،كخارجية

ضيحة الكبرل كحاكؿ الخميني خفاء ىذه الفإحاكلت الزمرة الخمينية الحاكمة  يرانية العراقية، كليداإل
 .(ُ)"ىخفى تي  فٍ أ كبر مفٍ أالفضيحة كانت  فٌ أ الإالخبر مرات ككرات،  بككذٌ  ،يدخؿ الميداف فٍ أنفسو 

كالخيانة في الركافض أمر معمكـ قديمنا كحديثنا، كال غرابة مف ذلؾ، كلكف تيٌية الشيعة 
 غررت الكثير مف أىؿ السنة، كصدقكا أكاذيبيـ.

ييكؿ الكاتب إبراىيـ العبيدم: "أصبح مف الكاضح لكٌؿ متابع لميضية العراقية أٌف 
ة األمريكية كمعيا الحككمة العراقية برئاسة )االئتبلؼ الشيعي( في العراؽ، تيكـ عمى االستراتيجي

سياسة األرض المحركقة كاإلبادة الجماعية لممدف السنٌية، كالتيميش المتعٌمد لمسٌنة العرب؛ لمنعيـ 
األمريكية مف المشاركة السياسية الفاعمة ... ليد تبلقت مصالح الشيعة المكاليف إليراف مع المصالح 

في احتبلؿ العرؽ؛ لذلؾ فيد أبدل الشيعة تعاكننا مطمينا مع اليكات األمريكية لتسييؿ ميمة احتبلؿ 
 .(ِ)العراؽ"

 تأسيس أحزاب سياسية شيعية في بالد المسممين. -ٛ

حرص الخمينٌي عمى زرع البذكر الشيعة في شتى الببلد اإلسبلمية، في محاكلة لمسيطرة 
 تى في محاكلة لتحييؽ مصالح الشيعة.عمى زماـ األمكر، أك ح

الذم تجيزه  ة بأكثر مف الحدٌ بعض الشيعة يستعممكف التييٌ ييكؿ األستاذ سعيد حكل: "
نا ، كلكنٌ ةالشيعة قد تجاكزكا التييٌ  و بعد انتصار الخميني في إيراف أفٌ ر أنٌ ا نتصكٌ ، ككنٌ  شريعة اهلل

سكاء في ذلؾ النظاـ الحاكـ في  -فيـ ، ندقيةمف خبلؿ الكاقع كجدناىـ يستعممكف التيية مع الب
كيتظاىركف بخبلؼ  ،كيعطكنيا الذم تريد ايتعاكنكف مع إسرائيؿ سرًّ  -يراف سكريا أك حركة أمؿ أك إ
، كىـ يتخيركف مكاف كيتظاىركف بشعارات سكل ذلؾ طائفية في كؿٌ  اذلؾ، كىـ يحاربكف حربن 

                                 
 (.ُُِالثورة البائسة: )ص  (ُ)
(. ِِْالعدد ) –مقاؿ بعنواف: ا٤بدف السنٌػٌية العراقية كاالسَباتيجية األمريكية, للكاتب إبراىيم العبيدم, ٦بلة البياف  (ِ)

 (.ِٕ)ص 
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تيـ كييدمكف كيتستركف عمى حييي ،ثكب الخداع لخطاب شباب اإلسبلـ عبارات كخطابات يمبسكنيا
ة حماية كانكا باألمس يستعممكف التييٌ ، آخر امكف لشباب اإلسبلـ كميـ زادن كييدٌ  ،المناس في إيراف زادن 

حالة  ، فيمبسكف لكؿٌ ة لخداع اآلخريفعممكف التييٌ تسكاآلف يستعممكف البندقية لمسيطرة، كي، ألنفسيـ
، رأكا ذلؾ ييربيـ مف أىدافيـ، كيدخمكف في األحزاب اليسارية سار إذا، كيتحالفكف مع اليلبكسيا

انظر إلييـ في سكريا كتركيا ، ئيـ كىـ يكتمكف أىدافيـ الحييييةكيعمكنكف شعاراتيا التي تناقض مباد
ا تجدىـ يمبسكف لباسن  -ىنا كىناؾ  -ؾ حيث ما رأيتيـ ، فإنٌ في باكستاف كأفغانستاف كفي غيرىاك 

في فاجتمع ليـ ، ة في الباطف حتى يصمكا إلى مرادىـكيكتمكف مخططاتيـ الخفيٌ  ،الظاىرفي  احزبين 
، ة كيبحثكف معيا عف البندقية، كال زالكا في بعض البمداف يظيركف التييٌ ة كالبندقيةبعض البمداف التييٌ 

 .(ُ)"يعرفكىـ عمى حيييتيـ ، كأفٍ يدرككا خداع ىؤالء كقد آف لشباب اإلسبلـ أفٍ 

حزاب السياسية الشيعة التي أسستيا الخمينية في ببلد المسمميف، كاف أٌكؿ أىدافيا إٌف األ
 اليضاء عمى الكجكد السٌني، كضرب قكة اإلسبلـ.

يتعاكناف عمى اليضاء عمى  (حزب اهللك ) (أمؿحركة )ىا ىي ييكؿ األستاذ سعيد حٌكل: "
ي الكجكد السٌني في صفٍّ كف مع سكريا تي بالتعا (أمؿ)كىا ىي ، ف في لبناف بمساعدة سكريايمسطينيالف

يف في ي شككة السنيٌ صفٍّ في طرابمس متعاكنة مع النظاـ السكرم تي  (النصيرية)كىا ىي ، بيركت
اليسار  ، فتمدٌ عمى تيكيض سمطاف السنة في تركيا كىا ىي سكريا بنظاميا الباطني تعمؿ، طرابمس

كىا ىي سكريا تتحالؼ مع إيراف ، المتطرفةحك التغمغؿ في األحزاب كاألرمف كتدفع بالنصيرية ن
ة يركبكف مكجة بعض األحزاب كىا ىـ الشيعة في السنٌ  ،شيء منيما األخرل في كؿٌ  مساعدة كؿٌ ل

 .(ِ)"لييكضكا استيرار باكستاف

ليد أسست إيراف شبكة سياسية شيعة دكلية، تعرؼ باسـ شبكة )حزب اهلل الدكلية(، ككاف 
، (ْ)، كحزب اهلل الحجازم في السعكدية(ّ)مني بييادة حسيف الحكثيمف ركاسبيا: حزب اهلل الي

                                 
ـ. ُٕٖٗ –ق َُْٕ, الطبعة األكىل, ا٣بميِب شذكذ يف العقائد شذكذ يف ا٤بواقف, تأليف سعيد حول, دار عٌمار (ُ)

 (.ِّ)ص 
 (.ُِ – َِا٤بصدر السابق: )ص  (ِ)
ٟبيِب العرب حسن نصر اهلل كالرافضة الشيعة, الشر الذم اقَبب, ٝبع كترتيب د. سٌيد بن حسْب عٌفاين, دار العٌفاين,  (ّ)

 (.ُّّـ. )ص ََِٖ -ىػ ُِْٖالطبعة األكىل, 
 (.ّّٗا٤بصدر السابق: )ص  (ْ)
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، كالمٌد الشيعي في (ّ)، كالمٌد الشيعي في األردف(ِ)، كحزب اهلل الككيتي(ُ)كحزب اهلل البحريني

، كحزب (ٕ)، كحزب اهلل التركي(ٔ)ٌد الشيعي في مصرم، كال(ٓ)، كالمٌد الشيعي في سكريا(ْ)فمسطيف

 .(ٖ)اهلل العراقي

كىذه األحزاب كاف ليا دكر كبير في زرع الفتنة بيف المسمميف، كتضعيؼ قكة الدكؿ 
 اإلسبلمية، كالتآمر ضٌد السٌنة كأىميا.

 نشر اإلباحية وسرقة أموال المسممين. -ٜ

إٌف مف أساسٌيات عييدة الركافض )زكاج المتعة( ك )الخمس(، كىذا ما قرٌره الخمينٌي كجعمو 
 أثر كبير في نشر اإلباحٌية كالتحريض عمى سرقة أمكاؿ المسمميف.مف الضركرات، فكاف لذلؾ 

ا كاف لمٌ  كقد نيؿ د. مكسى المكسكم ما عايشو شخصينا مع الخمينٌي في إباحيتو، فييكؿ: "
حتى صارت عبلقتنا معو كثيية  ،ا نتردد إليو كنطمب منو العمـكنٌ  ،في العراؽ امييمن  اإلماـ الخميني

مكصؿ عمى كىي مدينة تيع غرب ال ،يت إليو دعكة مف مدينة تمعفرجٍّ كي  أفٍ فؽ مرة ، كقد اتٌ اجدًّ 
بالسيارة، فطمبني لمسفر معو فسافرت معو، فاستيبمكنا كأكرمكنا غاية  امسيرة ساعة كنصؼ تيريبن 

بنشر التشيع في تمؾ  اية المييمة ىناؾ، كقد قطعكا عيدن الكـر مدة بيائنا عند إحدل العكائؿ الشيع
ا انتيت مدة السفر كلمٌ ، تذكارية لنا تـ تصكيرىا في دارىـما زالكا يحتفظكف بصكرة ك  ،األرجاء

نرتاح مف عناء السفر، فأمر بالتكجو  رجعنا، كفي طريؽ عكدتنا كمركرنا في بغداد أراد اإلماـ أفٍ 
انت بينو كبيف د صاحب، كإلى منطية العطيفية حيث يسكف ىناؾ رجؿ إيراني األصؿ يياؿ لو سيٌ 

 اعند الظير، فصنع لنا غداء فاخرن  د صاحب بمجيئنا، ككاف كصكلنا إليوفرح سيٌ ، اـ معرفة قكيةاإلم
د صاحب إلينا المبيت عنده تمؾ صؿ ببعض أقاربو فحضركا كازدحـ منزلو احتفاء بنا، كطمب سيٌ كاتٌ 

                                 
 (.َّٟٓبيِب العرب حسن نصر اهلل كالرافضة الشيعة الشر الذم اقَبب: )ص  (ُ)
 (.ّّٔا٤بصدر نفسو: )ص  (ِ)
 (.ّٖٓا٤بصدر نفسو: )ص  (ّ)
 (.َُْا٤بصدر نفسو: )ص  (ْ)
 (.ِْٗا٤بصدر نفسو: )ص  (ٓ)
 (.ّْْا٤بصدر نفسو: )ص  (ٔ)
 (.ْٓٔا٤بصدر نفسو: )ص  (ٕ)
 (.ْٕٔا٤بصدر نفسو: )ص  (ٖ)
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اإلماـ كيسألكنو  ا كاف العشاء أتكنا بالعشاء، ككاف الحاضركف ييبمكف يدٌ لمٌ  الميمة فكافؽ اإلماـ، ثـٌ 
كيجيب عف أسئمتيـ، كلما حاف كقت النكـ ككاف الحاضركف قد انصرفكا إال أىؿ الدار، أبصر 

د ، فطمب اإلماـ مف أبييا سيٌ ايا جميمة جدًّ اإلماـ الخميني صبية بعمر أربع سنكات أك خمس كلكنٌ 
ي حضنو الصبية فصاحب إحضارىا لمتمتع بيا فكافؽ أبكىا بفرح بالغ، فبات اإلماـ الخميني ك 

ا أصبح الصباح كجمسنا لتناكؿ فممٌ  ،و أمضى تمؾ الميمةالميـ أنٌ ، كنحف نسمع بكاءىا كصريخيا
إذ كيؼ يتمتع بيذه الطفمة الصغيرة  ،جد عبلمات اإلنكار كاضحة في كجييفك  اإلفطار نظر إليٌ 

ؿ لي: سيد حسيف ما فيا كفي الدار شابات بالغات راشدات كاف بإمكانو التمتع بإحداىف فمـ يفعؿ؟
قمت لو: سيد اليكؿ قكلؾ، كالصكاب فعمؾ، كأنت إماـ مجتيد، كال يمكف  تيكؿ في التمتع بالطفمة؟

، - كقتذاؾ ي ال يمكنني االعتراضكمعمكـ أنٌ  - ك ييكؿ إال ما تراه أنت أك تيكلولمثمي أف يرل أ
يا ال تيكل ا الجماع فإنٌ أمٌ ، كالتفخيذبالمداعبة كالتيبيؿ  التمتع بيا جائز كلكفٍ  إفٌ  ،فياؿ: سيد حسيف

 .(ُ)"عميو

ا سائر مٌ أكقد قٌرر الخمينٌي ىذه الرذيمة في كتابو )تحرير الكسيمة( كديف لمشيعة، فييكؿ: "

 .(ِ)"فبل بأس بيا حتى في الرضيعة كالتفخيذ كالممس بشيكة كالضـٌ  ،االستمتاعات

الضرائب التي يكؿ الخمينٌي: "كأٌما في سرقة أمكاؿ الناس عف طريؽ خدعة )الخمس(، ي
رمؽ الفيراء مف السادة  يا ليست لمجرد سدٌ فرضيا اإلسبلـ كالميزانية التي طرحيا تدؿ عمى أنٌ 

نٌ  : مثبلن ، يف المصارؼ الضركرية لدكلة كبيرةما ألجؿ تشكيؿ حككمة، كتأمالياشمييف كغيرىـ، كا 
أحد مصادر الميزانية، كبحسب الخمس أحد المكارد الضخمة التي تصب في بيت الماؿ، كيشكؿ 

مذىبنا يؤخذ الخمس بشكؿ عادؿ مف جميع المصالح، سكاء الزراعة أك التجارة، أك المصادر 
بنحك  ،كؿ عاـ مف جميع المنافع كالعكائدكبش ،في جكؼ االرض، أك المكجكدة فكقياالمخزكنة 

ك مف يستخرج في السفف، أ يشمؿ الجميع مف بائع الخضار عمى باب المسجد، إلى العامؿ
ـ فيؤالء عمييـ دفع الخمس مف أرباحيـ بعد صرؼ المصارؼ المتعارفة إلى الحاك ،المعادف
السادة الياشميكف ليسكا بحاجة إلى ميزانية كيذه، إذ خمس أرباح سكؽ بغداد يكفي ي ... اإلسبلم

سطنبكؿ عف أسكاؽ طيراف كا ء المسمميف، فضبلن لمسادة كلجميع الحكزات العممية، كجميع فيرا
                                 

 (.ّٕ – ّٓمثٌ للتاريخ كشف األسرار كتربئة األئمة األطهار, تأليف حسْب ا٤بوسوم, دار األمل, الطبعة الرابعة. )ص  هلل (ُ)
 (.ُِْ/ِٙبرير الوسيلة: ) (ِ)
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اليدؼ ىك تشكيؿ حككمة  فتعييف ميزانية بيذه الضخامة يدؿ عمى أفٌ  ،سكاؽكالياىرة كسائر األ
دارة بمد  .(ُ)"كا 

أمكاؿ  اإلماـ الخميني يصرح بأفٌ  إفٌ كيعٌمؽ د. مكسى المكسكم عمى ىذا الكبلـ، فييكؿ: "
فكـ ىي ضخمة إذف  ، ىذا في ذلؾ الكقت لما كاف اإلماـ يحاضر في الحكزة،االخمس ضخمة جدًّ 

مف آالؼ األجزاء مف ىذه المالية الضخمة  اا كاحدن جزءن  أفٌ  اكيصرح اإلماـ أيضن  في يكمنا ىذا؟
تكزع عمى  أفٍ  ال بدٌ  المتبيية؟يكفي أىؿ بيت النبي صمى اهلل عميو كآلو، فماذا يفعؿ باألجزاء الكثيرة 

اـ الخميني كاف ذا ثركة اإلم فإفٌ  كليذا، يف حسب مفيكـ قكؿ اإلماـ الخمينيالفيياء كالمجتيد
و حكؿ رصيده فإنٌ  ،ا أراد السفر إلى فرنسا لئلقامة فيياو لمٌ في إقامتو في العراؽ حتى أنٌ  اضخمة جدًّ 

كأكدعو في مصارؼ باريس بفكائد مصرفية  ،ذلؾ مف الدينار العراقي إلى الدكالر األمريكي
 .(ِ)"ضخمة

: "كليذا كاف د. مكسى المكسكم يكٌجو نصيح ي أىيب بإخكاني كأبنائي إنٌ تو لمشيعة قائبلن
يا حبلؿ ليـ ىـ يمتنعكا عف دفع أخماس مكاسبيـ كأرباحيـ إلى السادة المجتيديف، ألنٌ  الشيعة أفٍ 
و يككف قد ارتكب أعطى الخمس إلى المجتيد أك الفييو فإنٌ  فييا، كمفٍ  حؽٌ  د أك الفييو أمٌ كليس لمسيٌ 

 .(ّ)"اإثمن 

 بين إلى السّنة بالفكر الخميني أو بالثورة الخمينية.تأثر بعض المنتس  -ٓٔ

الخمينٌي تظاىر ؛ كذلؾ أٌف إلى أىؿ السٌنة بثكرة الخمينيٌ  ليد انخدع الكثيركف مٌمف ينتسبكف
سرائيؿ  الرغبة في التعاكف مع أىؿ السٌنة، بتيٌيةن ، كما كتظاىر  -كما سبؽ  –بعدائو ألمريكا كا 

بعض  عندكٌؿ ىذا كاف دافعنا  ،يائد الشيعةسٌنة يجيمكف عأىؿ ال –كلؤلسؼ  – كقتياككاف 
ظيار الخمينٌي  المنتسبيف إلى أىؿ السٌنة لتأييد ككاف ليذا دكر كبير في تسمؿ  ،الرضا بثكرتوكا 

لى ىذه األحزاب المؤٌيدة، كالنماذج عمى ذلؾ كثيرة، منيا:ااألي  دم الشيعية إلى ببلد السٌنة كا 

 صدار بيانات ما ظير مف تأييد )حزب التح رير( لمثكرة الخمينية عييب انتصارىا، كا 

                                 
 (.ِٗا٢بكومة اإلسالمية: )ص  (ُ)
 (.ٗٔهلل مثٌ للتاريخ: )ص  (ِ)
 (.ٖٔا٤بصدر السابق: )ص  (ّ)
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ماـ الخميني ىك أىـ عمؿ سياسي قاـ بو اإلالتأييد كالترحيب، فيد جاء في بياف لمحزب: "
كقد أطمؽ  ،ىذا األمر حتى ألؼ الحككمة نفسياكتاب الحككمة اإلسبلمية، كمبلحيتو  تأليفو

 .(ُ)"... سبلميةإالخميني شعار: ال شرقية كال غربية بؿ 

  ما جاء مف تأييد )جماعة اإلخكاف المسمميف( لمثكرة الخمينية، حيث احٌتؿ الخمينٌي
غبلؼ مجمة )الدعكة(، كتصدر التأييد عنكاف )خميني بيف آماؿ المسمميف كمؤامرات 
الصميبية كالشيكعية(، كمٌما جاء في المياؿ: "فكر حدكث الثكرة بادرت أمانة سر التنظيـ 

ف المسمميف إلى االتصاؿ بالمسؤكليف اإليرانييف بغية تشكيؿ كفد مف اإلخكاف الدكلي لئلخكا
 .(ِ)"س سبؿ التعاكفر كالتينئة بالثكرة كتدالزيارة إيراف، 

  ،كصدر عف مجمكعة مف األحزاب اإلسبلمية، بياننا مشتركنا عيب زيارتيـ الخميني
ف، الجماعة اإلسبلمية في جاء فيو: "حزب السبلمة التركي، الجماعة اإلسبلمية في باكستا

، جماعة شباب اإلسبلـ في ماليزيا، الجماعة إندكنيسيااليند، جماعة حزب ماسكمي في 
اإلسبلمية في الفمبيف: قد كاف المياء مشيدنا مف مشاىد عظمة اإلسبلـ كقدرتو في الكقت 

يني بالكضع، البلـز عمى إذابة الفكارؽ العنصرية كاليكمية كالمذىبية، كقد اىتـ اإلماـ الخم
كأٌكد ليـ أٌنو ظٌؿ دائـ الثية في منفاه بأٌف رصيده ىك رصيد الثكرة اإلسبلمية في العالـ، 
كىك كٌؿ مسمـ مٌكحد ييكؿ: ال إلو إال اهلل، كمكانيا ليس إيراف فيط، كلكف كؿ دكلة إسبلمية 

ٌف اهلل الذم أكـر الخميني  يتجبر حاكميا عمى الديف اإلسبلمي كيتصٌدل لتيار حركتو، كا 
بالنصر عمى الشاه سكؼ ينصر كؿ خميني عمى شاىو، كقد أٌكد الكفد مف جانبو لئلماـ 
الخميني إٌف الحركات اإلسبلمية ستظٌؿ عمى عيدىا في خدمة الثكرة اإلسبلمية في 

 .(ّ)إيراف"

  ر الكثيركف مٌمف ينتسب إلى السٌنة مف المفكريف الذيف عاصركا ثكرة كقد غيرٍّ
تأييد فتحي يكف في كتابو )المكسكعة الحركية( ككتابو )اإلسبلـ فكرة كحركة الخمينٌي، مثؿ 

كانيبلب(، كمثؿ تأييد حسف الترابي كراشد الغنكشي في كتاب )الحركة اإلسبلمية 

                                 
 ـ.ُٕٗٗحزيراف  -ىػ َُْٗ, السنة الثالثة, ذك القعدة ٦ِٔبلة الوعي التحريرية, العدد  (ُ)
 ـ.ُٕٗٗمارس  –٦بلة الدعوة, آذار  (ِ)
 ـ.ُٕٗٗيناير  ِٓ, بتاريخ ٦ّْْبلة اَّتمع الكويتية, العدد  (ّ)
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 (.ُٗكالتحديث(، كمثؿ تأييد أبي األعمى المكدكدم في مياؿ لو في )مجمة الدعكة، العدد 
 لبعض إلى الدعكة إلى التيريب بيف السٌنة إٌف ىذه المكاقؼ المؤٌيدة دفعت با

كالشيعة، كما فعؿ د. عمر التممساني حيث قاؿ: "التيريب بيف السنة كالشيعة كاجب الفيياء 
. ككذلؾ ما جاء عف د. مصطفى السباعي في كتابو )السنة النبكية( مف مكقؼ (ُ)اآلف"

 ـ(.مؤيد لمتيريب، كالشيخ محمد الغزالي في كتابو )كيؼ نفيـ اإلسبل
  الجياد اإلسبلمي، كتابنا أسماه  حركةكقد أصدر د. فتحي الشياقي مؤسس

ا ييحتذىل بو في  )الخمينٌي الحؿ اإلسبلمي كالبديؿ( مؤله بتأييد الخميني كثكرتو، كرآىا منيجن
تحييؽ النصر، كما كحاكؿ التيريب بيف السنة كالشيعة، كدعا إلى التعاكف، كأكىـ اليارئ أٌف 

 السنة كالشيعة خبلفات فرعية.الخبلفات بيف 

إٌف الخمينٌي استطاع بمكره خداع الكثيريف مف المنتسبيف إلى السٌنة، فاستفاد ببل أدنى شٌؾ 
طريينا مميدنا لمشيعة كي يعبركا مف  –لؤلسؼ  –مف ىذه التأييدات كالدعكات إلى التيريب، فكانت 

كقكع البعض في شباؾ الشيعة آلكد دليؿ  خبللو إلى بسطاء أىؿ السٌنة، كما نراه في ىذه األياـ مف
 عمى خطكرة األمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ـ.ُٖٓٗ, يوليو ٦َُٓبلة الدعوة, العدد  (ُ)
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 اخلامتة
 

 وتشتمل عمى:

 : الحكم عمى الخمينّي.أواًل 

 .البحث نتائجأىم  :ثانًيا

 : أىم التوصيات.ثالثًا
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 أواًل 

 يّ ــــم عمى الخمينـــالحك

الديف كأركاف اإليماف، دفعت أىؿ إٌف المخالفات العظيمة التي كقع فييا الخمينٌي في أصكؿ 
العمـ كاإليماف بالحكـ عميو كالتحذير منو، كىذا كاجب العمماء تجاه األٌمة؛ لحمايتيا مف االنزالؽ في 

 البدع كالخرافات كالشركيات.

 وسيتّم عرض أقول العمماء عمى النحو التالي:

 أواًل: أقوال العمماء في الشيعة االثني عشرية.

أبك بكر المركذم ركل الخبٌلؿ في كتاب )السٌنة( عف  :أنس اإلمام مالك بن  -ُ
ليس ليـ سيـ أك قاؿ   الذم يشتـ أصحاب النبي :قاؿ مالؾ :اهلل ييكؿ سمعت أبا عبد :قاؿ

 .(ُ)"نصيب في اإلسبلـ

م ز أبك بكر المرك ركل الخبٌلؿ في كتاب )السٌنة( عف  :اإلمام أحمد بن حنبل  -ِ

 .(ِ)"ما رآه عمى اإلسبلـ :قاؿ ، ف يشتـ أبا بكر كعمر كعائشةاهلل عف م سألت أبا عبد :قاؿ

أـ صميت خمؼ  يما أبالي صميت خمؼ الجيمي كالرافض" :اإلمام البخاري  -ّ

 .(ّ)"ـ عمييـ كال يعادكف كال يناكحكف كال يشيدكف كال تؤكؿ ذبائحيـم  سى كال يي  ،الييكد كالنصارل

ا مف أصحاب رسكؿ اهلل ؿ ينتيص أحدن إذا رأيت الرج": اإلمام أبو زرعة الرازي  -ْ
ل إلينا ىذا اليرآف ما أدٌ نٌ ا  ك  ،كاليرآف حؽٌ  عندنا حؽٌ  الرسكؿ  كذلؾ أفٌ  ،و زنديؽنٌ أفاعمـ  

كالجرح  ،يجرحكا شيكدنا ليبطمكا الكتاب كالسنة فٍ أما يريدكف نٌ ا  ك ، كالسنف أصحاب رسكؿ اهلل 

 .(ْ)"بيـ أكلى كىـ زنادقة

                                 
الرياض, الطبعة  –قيق د. عطٌية الزىراين, دار الراية السٌنة, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن ٧بمد بن ىاركف بن يزيد ا٣باٌلؿ, ٙب (ُ)

 (. كقاؿ احملقق: إسناده صحيح.ّْٗ/ّىػ. )َُُْاألكىل, 
 (. كقاؿ احملقق: إسناده صحيح.ّْٗ/ّا٤بصدر السابق: ) (ِ)
 (.ُّخلق أفعاؿ العباد: )ص  (ّ)
البغدادم, ٙبقيق أبو عبد اهلل السورقي  الكفاية يف علم الركاية, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن علي بن ثابت ا٣بطيب (ْ)

 (.ْٗا٤بدينة ا٤بنورة. )ص  –كإبراىيم ٞبدم ا٤بدين, ا٤بكتبة العلمية 
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اليشامية كالنجارية ىؿ االىكاء مف الجاركدية ك أأما " :عبد القاىر البغدادي  -ٓ
لى إكالبكرية المنسكبة  عف الحؽٌ  كفركا أخيار الصحابة كاليدرية المعتزلةأمامية الذيف كالجيمية كاإل

 .(ُ)"ىـا نكفرٌ نٌ إيا كالخكارج فخت عبد الكاحد كالضرارية كالمشبية كمٌ أبكر بف 

ما ىي فرؽ حدث إنٌ  ،يسكا مف المسمميفالركافض ل إفٌ " :ابن حزم الظاىري  -ٔ
خذلو اهلل تعالى لدعكة  ككاف مبدؤىا إجابة مفٍ  ،بخمس كعشريف سنة أكليا بعد مكت النبي 

 .(ِ)"الييكد كالنصارل في الكذب كالكفركىي طائفة تجرم مجرل  ،مف كاد اإلسبلـ

عمى ذكرناىـ مف فرؽ اإلمامية متفيكف  جميع مفٍ  اعمـ أفٌ " :اإلسفراييني  -ٕ
ككقع فيو الزيادة كالنيصاف مف قبؿ  ،ا كافر عمٌ يٌ اليرآف قد غي  عكف أفٌ كيدٌ  ،تكفير الصحابة

و كيزعمكف أنٌ  ،سيطو الصحابة عنوأف ،ص عمى إمامة عميو قد كاف فيو النٌ كيزعمكف أنٌ  ،الصحابة
و ال نٌ كيزعمكف أ ،كال عمى شيء مف األخبار المركية عف المصطفى ،ال اعتماد عمى اليرآف اآلف

ا يسمكنو الميدم يخرج كيعمميـ كينتظركف إمامن  ،يدم المسمميفألشريعة التي في اعتماد عمى ا
كليس ميصكدىـ مف ىذا الكبلـ تحييؽ الكبلـ في  ،كليسكا في الحاؿ عمى شيء مف الديف ،الشريعة
ؿ حتى يتكسعكا في استحبل ،سياط كمفة تكميؼ الشريعة عف أنفسيـإكلكف ميصكدىـ  ،اإلمامة

كيعتذركا عند العكاـ بما يعدكنو مف تحريؼ الشريعة كتغيير اليرآف مف عند  ،المحرمات الشرعية
 .(ّ)"كال مزيد عمى ىذا النكع مف الكفر إذ ال بياء فيو عمى شيء مف الديف ،الصحابة

يـ يعتيدكف تضميؿ نٌ أل اجتمعت االمة عمى تكفير االمامية" :السمعاني  -ٖ
 .(ْ)"ـ كينسبكنيـ إلى ماال يميؽ بيـالصحابة كينكركف إجماعي

لو  أك زعـ أفٌ  ،كتمترآف نيص منو آيات ك الي مف زعـ منيـ أفٌ " :ابن تيمية  -ٗ
منيـ كىؤالء يسمكف اليرامطة كالباطنية ك  ،نحك ذلؾت باطنة تسيط األعماؿ المشركعة ك تأكيبل

دكا بعد رسكؿ اهلل يـ ارتعـ أنٌ ز  جاكز ذلؾ إلى أفٍ  مفٍ كأٌما  ... ىؤالء ال خبلؼ في كفرىـالتناسخية ك 
يـ فسيكا عامتيـ فيذا ال ريب أك أنن  ،ا يبمغكف بضعة عشر نفسن ا قميبلن السبلـ إال نفرن عميو الصبلة ك 

                                 
 (.َّٓالفرؽ بْب الفرؽ: )ص  (ُ)
 (.ٓٔ/ِالفصل يف ا٤بلل كاألىواء كالنحل: ) (ِ)
 (.ُْالتبصّب يف الدين: )ص  (ّ)
 (.ُٖٖ/ّاألنساب: ) (ْ)
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 الثناء عمييـ بؿ مفٍ كذب لما نصو اليرآف في غير مكضع مف الرضى عنيـ ك و ألنٌ  ؛ا في كفرهأيضن 
 .(ُ)"كفره متعيف في كفر مثؿ ىذا فإفٌ  يشؾٌ 

الشيعة مبتدعة كىـ أقساـ كثيرة: فييـ الرافضي، كفييـ النصيرم، ": باز ابن  -َُ
، منيـ عبدة أىؿ البيت يعبدكف أىؿ كىـ طبيات كأقساـ ،، كفييـ أصناؼ أخرلكفييـ اإلسماعيمي

نسأؿ اهلل  ،، ىؤالء كفاركالنصيرية كأشباىيـ ، كالرافضةيستغيثكف بيـ ،دعكنيـ مف دكف اهللي ،البيت
 .(ِ)"العافية

 .الخمينيّ : أقوال العمماء في ثانًيا

 جاء فيو: المي, وقدرابطة العالم اإلس بيان صادر عن -ٔ

شعباف الماضي، كأذاعيا راديك  ُٓيكـ  العبارات التي كردت في كممة كجييا خمينيٌ  إفٌ 
، كتحكم ية كمبادئ الديف اإلسبلمي الحنيؼ، تعارض معارضة صريحة العييدة اإلسبلمطيراف

، كما أجمعت عميو أمة جاء بو اليراف الكريـ، كالسنة النبكية المطيرةحة لئلسبلـ كما مناقضة صري
 .المسمميف كعمماؤىا

ا ، عمى الرغـ ممٌ ليذه التصريحات لـ يصدر مف طيراف اا أك نفين تكذيبن  كذكرت الرابطة أفٌ 
جماع األمة عمى أفٌ تحكيو مف إنٍ  اتـ ة كالسبلـ ىك خنبينا عميو الصبل كار لتعاليـ الكتاب كالسنة كا 

، كما حيث أرسؿ بأكمؿ الرساالت كأتميا ،كىك المصمح األعظـ لمبشرية جمعاء، األنبياء كالمرسميف
كقاؿ  [.ّالمائدة: ] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : قاؿ تعالى

اًء لىٍيمييىا كىنىيىاًرىىا الى يى : "عميو الصبلة كالسبلـ مىى اٍلبىٍيضى ـٍ عى ٍكتيكي ٍنيىا بىٍعًدم ًإال  ىىاًلؾه تىرى  .(ّ)"ًزيغي عى

مزالؽ الفتف ما ظير منيا كما ب المسمميف جنٍّ يي  كاختتمت الرابطة بيانيا داعية اهلل تعالى أفٍ 
 .(ْ)ال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ كأفٍ  ،، كيميميـ سبيؿ الرشدبطف

                                 
 .(َٗٓ/ُالصاـر ا٤بسلوؿ: ) (ُ)
 (.َِٔ/ِٖٝبوع فتاكل ابن باز: ) (ِ)
(, كا٢باكم يف مستدركو: ِْٕ/ُٖ(, كالطرباين يف الكبّب: )ُٔ/ُ(, كابن ماجو: )ّٕٔ/ِٖأٞبد يف مسنده: ) (ّ)
 (.ُُ/ّ(, كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة: )ٔٗ/ُ)
 ىػ.ََُْرمضاف  ٗمي, بتاريخ بياف رابطة العامل اإلسالمي, نشر يف جريدة أخبار العامل اإلسال (ْ)



528 

 

 وقد جاء فييا:فتوى عمماء المغرب عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية,  -ٕ

جاءت ىذه الفتكل معبرة عف إجماع أعضاء المجالس العممية في أنحاء المممكة المغربية 
 كأعمنت الفتكل: ،ا إلى الكتاب كالسنةة عمى إدانة الخميني استنادن كافٌ 

كأكضحت ،  تؤدم إلى اإلشراؾ باهلل ،أقكاؿ شنيعة كمزاعـ باطمة فظيعة أقكاؿ خميني إفٌ 
، حيث تكجو الناس بسؤاؿ عف مكقؼ اؿ قد أحدثت ضجة كبرل في األكساطاألقك  ىذه : أفٌ الفتكل

ت كأكدٌ  ،تي تناقض أصكؿ العييدة اإلسبلميةالعمماء مف ىذه األقكاؿ النابية كالمزاعـ الباطمة ال
ما قالو الخميني تطاكؿ عمى مياـ المبلئكة  : إفٌ تساؤالت الجميكر المغربي المسمـ عمى االفتكل ردًّ 

ال  ، كزعـ أفٍ في نظره فكؽ مكانة الجميع بياء كالمرسميف حيث جعؿ مكانة الميدم المنتظركاألن
 .أفضؿ منو ا مرسبلن ا كال نبيًّ ا ميربن ممكن 

خبلفة الميدم المنتظر  فٌ أخطر ما زعمو خميني أ مفٍ  : إفٌ كقاؿ عمماء المغرب في فتكاىـ
الميدم المنتظر شريؾ  خميني يعدٌ  فٌ كميتضى ذلؾ أ ،كينية تخضع ليا جميع ذرات الككفخبلفة تك
 .في الربكبية كالتككيف لمخالؽ 

مذىب مف  ه أمٌ ، كال ييرٌ موكىذا كبلـ مناقض لعييدة التكحيد يستنكره كؿ مسمـ كال ييب
ې ې ى ى ائ چ :، قاؿ اهلل تعالىبرأ قائمو مف الشرؾ كالكفر باهللال ي ،المذاىب اإلسبلمية

 [.ٕٔلزمر: ا] چۈئ ۈئ ېئ ېئ ۆئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

رجؿ ة العمماء في العالـ اإلسبلمي الكقكؼ كقفة كأىاب عمماء المغرب في فتكاىـ ىذه ببييٌ 
 .(ُ)ـشبية عف عييدة اإلسبل ، فيردكا كؿٌ كاحد بكجو ىذا التيار اليداـ

 بيان رابطة العمماء في الُقطر العراقي, وقد جاء فيو: -ٖ

ٌيدنا محمد سٌيد المرسميف كعمى آلو الحمد هلل رٌب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى س
كصحبو الطٌيبيف الطاىريف، كمف اىتدل بيديو إلى يكـ الديف كبعد، فيد تناقمت اإلذاعات كالصحؼ 

ـ، حديثنا لمخميني َُٖٗ/ٔ/ُِكمنيا صحيفة )الرأم العاـ( الككيتية في عددىا الصادر بتاريخ 
ـ االنحرافات ىك يزعـ فيو أٌف األنبياء جميعنا جاؤكا مف أجؿ إرساء ق كاعد العدالة في العالـ، كييكٍّ

 اإلماـ المنتظر )الميدم(.

                                 
 ـ.َُٖٗيوليو  –ىػ, ٛبوز ََُْرمضاف  –٦بلة دعول ا٢بٌق, العدد الرابع, الصادرة يف شعباف  (ُ)
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ة عف تعاليـ الديف د  ، كرً ا عف جكىر الشريعة اإلسبلميةؿ انحرافن كٍّ شى ىذا الزعـ يي  كحيث إفٌ 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :، كمخالفة صريحة ليكلو تعالىالحنيؼ

أنظار  تحكيؿى  –ألغراض في نفسو  – موي يبتغي بو زاعً  اا خطيرن كدسًّ  [.ّالمائدة: ] چڌ  ڌ
 اكمنيذن  ،المسمميف عف النبي العربي الكريـ صاحب الخمؽ العظيـ الذم بعثو اهلل رحمة لمعالميف

 .لمبشرية مف الظممات إلى النكر

ة ، كالتنديد باألفكار كالتيارات الفاسدالحييية كالمعركؼ مف كاجب عمماء الديف بيافى  كبما أفٌ 
، فيد تدارست جمعية رابطة العمماء في العراؽ ي تحاكؿ النيؿ مف اإلسبلـ كجكىرهالمشبكىة الت

، كتضميؿ الرأم في المجتمعات اإلسبلمية ؿ الفاسدة كأثرىا في تسميـ الفكرخطكرة ىذه األقكا
 .كانعكاساتيا السمبية في نشر اإلسبلـ في المجتمعات غير اإلسبلمية

ـ عٍ يذا الز  عف استنكار عمماء الديف في العراؽ لً  اىذا البياف تعبيرن  اإلجماع إصداركقررت ب
فتنة كالشككؾ في ا يثير المثؿ ىذه التصريحات المضممة ممٌ  عمى أفٌ  االذم أطميو خميني كتأكيدن 

، كاهلل مف كراء يصدر عف أم مسمـ مف المسمميف ، كال ينبغي بحاؿ مف األحكاؿ أفٍ العالـ اإلسبلمي
 .(ُ)"اليصد

 فتوى المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء. -ٗ

آية اهلل خميني كثكرتو الشيعية  ليد انتشر في ببلد نيجيريا حبٌ  سئمت المجنة الدائمة:
و ال يكجد لدل العالـ اإلسبلمي دكلة تحكـ بما اإليرانية في شباب المسمميف، كيرل ىؤالء الشباب أنٌ 

، كاآلف بدأت دعكتيـ خميني يكجد رئيس دكلة مسمـ إال آية اهللكال  ،أنزؿ اهلل إال الدكلة اإليرانية
ا عف حييية الشيعة اإليرانية كرئيس ىذه الدكلة آية ا كافين تنتشر في نيجيريا لذلؾ نرجك منكـ تكضيحن 

ف شاء اهلل إذا كجدنا ذلؾ سنحاكؿ ترجمتو بمغتنا اليكسا كالمغة  ،إليو اهلل خميني كما يدعك كا 
الجميكرية اإليرانية يرسمكف لممسمميف في  تخمص مف ىذه العييدة في ببلدنا؛ ألفٌ اإلنجميزية حتى ن

 شير فأفتكنا جزاكـ اهلل خيرا كبارؾ اهلل فيكـ. ا كثيرة في كؿٌ نيجيريا كتبن 

د في العالـ اإلسبلمي دكلة كجى و ال يي أنٌ  ما زعمو ىؤالء الشباف مفٍ  :أجابت المجّنة الدائمة
باطؿ،  زعـه كلة مسمـ إال آية اهلل الخميني الدكلة اإليرانية، كال يكجد رئيس د تحكـ بما أنزؿ اهلل إال

                                 
 (.ِٓ – ُّْٓج ا٣بميِب: )ص  (ُ)
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ثني الشيعية اإلمامية اال ا، فإفٌ كعممن  بؿ كذب كافتراء، يشيد بذلؾ كاقع الدكلة اإليرانية كرئيسيا عييدةن 
اظ عف طريؽ حفٌ   اليرآف الذم جمعو عثماف بف عفاف عشرية قد نيمكا في كتبيـ عف أئمتيـ أفٌ 

ا بالزيادة فيو كالنيص منو كبتبديؿ بعض كمماتو كجممو، كبحذؼ محرفن   اليرآف مف الصحابة
 (الخطاب في تحريؼ كتاب رب األربابفصؿ )و يعرؼ ذلؾ مف قرأ كتاب بعض آيات كسكر من

ا ا ألؼ انتصارن فو حسيف بف محمد تيي النكرم الطبرسي في تحريؼ اليرآف كأمثالو ممٌ الذم ألٌ 
يـ يعرضكف عف دكاكيف السنة البف المطير، كما أنٌ  (منياج الكرامة) ا لمذىبيـ كػ، كدعمن لمرافضة

 ا ليـ في االستدالؿ عمى األحكاـ عييدةن الصحيحة كصحيحي البخارم كمسمـ فبل يعتبركنيا مرجعن 
نفسيـ مكا ألا في الحديث كأص  ا، كال يعتمدكف عمييا في تفسير اليرآف كبيانو، بؿ استحدثكا كتبن كفيين 

كليـ سميمة يرجعكف إلييا في تمييز الضعيؼ في زعميـ مف الصحيح، كجعمكا مف أص  غيرأصكالن 
أيف يككف لدييـ مف عمـ اليرآف  فٍ ثني عشر المعصكميف في زعميـ، فمً الرجكع إلى أقكاؿ األئمة اال

ايا أمتيـ اإليرانية يكف عمى قضطبٍّ المتكاتر كالسنة الصحيحة، كقكاعد الشريعة الثابتة كأحكاميا ما يي 
 الخميني كىك اليائؿ في التي يحكمكنيا؟! ككيؼ يياؿ مع ذلؾ: ال يكجد رئيس دكلة مسمـ إال آية اهلل

ا كدرجة ا محمكدن لؤلئمة ميامن  : )إفٌ ِٓ تحت عنكاف الكالية التككينية ص (ككمة اإلسبلميةالح)كتابو 
مف ضركريات مذىبنا  كأفٌ  ،ات ىذا الككفسامية كخبلفة تككينية تخضع لكاليتيا كسيطرتيا جميع ذر 

 ا ال يبمغو ممؾ ميرب، كال نبي مرسؿ(. اىػ.ألئمتنا ميامن  أفٌ 

ثني مختصر التحفة اال)مبيف كننصحؾ بيراءة كتاب ىذا ليك الكذب الفاضح كالبيتاف ال إفٌ 
لمحب الديف الخطيب،  (الخطكط العريضة)لمعبلمة محمكد شكرم األلكسي، كرسالة  (عشرية

لمعبلمة الشيخ أحمد بف عبد الحميـ بف  (كية في نيض كبلـ الشيعة كاليدريةمنياج السنة النب)تاب كك
كصمى اهلل عمى نبينا محمد، كآلو  ،كباهلل التكفيؽ، ذىبيلم (المنتيى مف منياج السنة)ككتاب  ،تيمية

 .(ُ)كصحبو كسمـ

 تنة الخمينيةية السعودية حول الفقرار ىيئة كبار العمماء في المممكة العرب -٘
 في الحج.

المحجميف  ، كقائد الغرٌ د األكليف كاآلخريفكالصبلة كالسبلـ عمى سيٌ  الحمد هلل رب العالميف

                                 
 (.ُُُْٔ(. فتول رقم: )َّٖ – ّٖٕ/ِفتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء: ) (ُ)
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ماـ المتييف ء ، كأصحابو أكـر الصحب كأصدؽ الشرفامحمد كعمى آلو ذكم الصدؽ كالكفاء، نبينا كا 
 : كبعد ،مف أتباع األنبياء

ع في دكرتو الحادية كالثبلثيف المعيكدة في ممجمس ىيئة كبار العمماء قد اطٌ  فإفٌ 
عمى نتائج مؤتمرات  ،ىػَُْٖ/ٕ/ُُكانتياء بيكـ  ،ىػَُْٖ/ٕ/ّابتداء مف يكـ  الرياض مدينة

في اليارة اليندية كغيرىا مف بمداف  المممكة العربية السعكدية كندكات عمماء المسمميف خارج
، كتكالت تمؾ المؤتمرات كالندكات تندد اىاكسك  كالسكداف مصر كفي كأفريييا آسيا المسمميف في

، كىذه المؤتمرات كالندكات عيدىا ىؤالء العمماء يرتكبو اإليرانيكف باسـ اإلسبلـ اكتستنكر كتحذر ممٌ 
، تمؾ الجريمة ػىَُْٕراف في مكسـ الحج عاـ اـ إيإثر الجريمة النكراء التي قاـ بيا أعكاف حكٌ 

، مكاف، فنددكا بيا في حينيا أقميت عمماء المسمميف في كؿٌ ، ك ت العالـ اإلسبلمي أجمعالتي ىزٌ 
سبيؿ اهلل كجرأة عمى حرمة  عف ، كصدٌ يا إلحاد في الحـر، ككصفكىا بأنٌ ما استنكاركاستنكركىا أيٌ 

يذاء لحجاج بيتو الكريـ التي عرفكا  ثـ بعد عكدة الحجاج إلى أكطانيـ كنيميـ الفظائع ،اآلمف، كا 
،  الخميني و أعكاف، كما استحمٌ تائجيا المسمميف في ببلدىـعمى ن ، كأطمعكاكاقعيا مف حرمة الحـر

نكا في قراراتيـ خبث ، كبيٌ المسمميف بأحكاؿ قادة ىذه الفتنةالعمماء لتبصير  ، ىبٌ كدماء الحجاج
، يعرفو المسممكف فيكافحكه ذلؾ مف اإللحاد الذم يجب أفٍ  ، كأفٌ مياصد مثيرييا كبعدىـ عف اإلسبلـ

لحاده في حـر اهللكقد صرٌ   .حت ىذه المؤتمرات كالندكات بعدكاف مف أتى ىذه األعماؿ الشنيعة كا 

العممية لعمماء  كبعد استعراض مجمس ىيئة كبار العمماء لنتائج ىذه المؤتمرات كالندكات
، رأل إصدار قرار بتأييد ما تكصمت إليو تمؾ المؤتمرات كالندكات مف استنكار كما العالـ اإلسبلمي

، كالطائفة المجرمة التي سفكت دماء مميف إلى خطر ىذه الفئة المنحرفةدتو مف تنبيو المسأرا
يف الشريفيف تريد إخافة ، كصدرت جرائيما إلى الحرمببل تمييز بيف الفرؽ إيراف اإليرانييف في

ة في نشراتو اإللحادي الخميني ونشر المبادئ التي يعمن عنيا، المسمميف، كتركيع الحجاج اآلمنيف
التي تيدؼ في النياية إلى صرؼ المسمميف عف  الشرسة وسطرىا في كتبو العربية والفارسية

، ، كالتي نيميا عنو صحابتو الكراـ الثابتة عنو اليرآف الكريـ كتعطيؿ سنة رسكؿ اهلل 
، كىذا صريح صحابة رسكؿ اهلل بالنفاؽ كالكفر كتسعى ىذه األفكار إلى كصؼ أكـر ىذه األمة كىـ

، كال حرمة لمالو أك مو ىدر عند ىؤالء الطغاةلـ يأخذ بيا فد مفٍ  ، كأفٌ كأعكانو الخميني كبلـمف 
 .عرضو
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المممكة العربية  صدر بياف استنكارم عف ىيئة كبار العمماء في كليد سبؽ أفٍ 
 تفسد عمى المسمميف حجيـ، ، كالتي أرادكا ليا أفٍ قكع الجريمة الخمينية عمى الحجاجفكر ك  السعكدية

، ، فحج المسممكف آمنيفإلى معالجتيا بحكمة كحـزؽ الحككمة السعكدية ، فكفٌ كلكف اهلل لطؼ
 ، كقد أكضح المجمس في بيانو المذككركأعكانو الخميني كرجعكا يحممكف أبشع صكرة ألعماؿ

ظيار صمتيـ بأعداء المسمميف السابييف مفاستنكاره ألعماؿ ىؤالء المجرميف الذيف  اليرامطة ، كا 
ر مياصد ىذه الفئة ظيً تي  طيراف كمؤتمرات حككمة، مة البمد الحراـ في الشير الحراـيككا حر انت

سبلمي لتحكليا إلى حككمات تو لدكؿ العالـ اإلسبلمي في جزيرة العرب كالمغرب اإل، كما تبيٌ الباغية
و كما خيب كأعكان الخميني ب آماؿاهلل سيخيٌ  ، كلكفٌ اغير ىذه الدكؿ أسيؿ أمرن  ، كترل أفٌ خمينية

 .آماؿ أسبلفو

ح بعض ما ظير مف يكضٌ  مجمس ىيئة كبار العمماء يرل مف أجؿ فضح ىذه الفئة أفٍ  إفٌ 
 :، كذلؾ بما يميتتابع مف مؤتمرات كندكات إسبلمية، كاستنكارات كاسعة النطاؽأعماليا بمناسبة ما 

إقناع مختمؼ  ، بيدؼكت ىذه الفئة المخذكلة شتى السبؿ، كاستخدمت كافة الكسائؿليد سم
أحكاؿ  ، كحامؿ لكاء الجياد لتصحيحيراني ىك قائد الحركة اإلسبلميةالنظاـ اإل األكساط بأفٌ 

، كتيدؼ ىذه الحركة في النياية إلى ىك إماـ المسمميف الخميني ، كأفٌ المسمميف فيما يزعـ ىؤالء
رؼ حييية دعكتو ا في المناطؽ التي ال تع، كخصكصن كأتباعو الخميني تحكيؿ المسمميف لمبادئ

 .الضالة

حداث الفتف في ببلد كقد سمكت ىذه الفئة ا لمنحرفة مختمؼ الطرؽ لنشر ضبلليا، كا 
شغاليـ عفليـ مكسـ الحج لمدعاية كالتشكيش، كمف أعظـ ذلؾ استغبلالمسمميف زعاج الحجيج كا   ، كا 

ر زعماء ع صك ، كالتجمعات الصاخبة كرفأداء مناسكيـ باليتافات السخيفة، كالمسيرات المزعجة
ف نتائج ذلؾ تمؾ الجريمة المركعة، حيث انتيككا حرمة البمد ، كقد كاف مالفتنة كاليتاؼ بأسمائيـ

، في الشير الحراـ ، كحممكا السبلح كقامكا بأعماليـ اإلجرامية في اليكـ السادس مف شير الحراـ
يـ لمثؿ ىذه الجريمة ، كقد سبيقد سيط فييا مئات اليتمى كالجرحى، ك ىػَُْٕالحجة مف عاـ  ذم

، ـر اهلل كقتمكا حجاج بيتو العتيؽ، الذيف استباحكا حالممحديف اليرامطة سمفيـ كقدكتيـ مف
 .بجثث اليتمى بئر زمـز كمؤلكا

و إذ يسكؽ ىذه الحيائؽ لينبٌ  المممكة العربية السعكدية مجمس ىيئة كبار العمماء في إفٌ 
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، ىي بلمي يكاجو ىجمة شرسة غريبة عميوع اإلسالمجتم ، كىك أفٌ المسمميف إلى خطكرة األمر
ىـ السيئة الذيف ال تخفى آثار  كاليرامطة العبيديكف امتداد ليجمات اإللحاد كاإلباحية التي قاـ بيا

طريؽ لمياكمة  ، كليسمككا كؿٌ و المسممكف إلى الخطر المحدؽ بيـ، فمينتبٌ عمى اإلسبلـ كالمسمميف
، كعمى عمماء المسمميف كأرباب اليمـ كالفكر كدعاتو ينيالخم ىذا العدك الخبيث المتمثؿ في

، كتحذير عميو، كبياف حيييتيـ، كالحاقديف ؼ زيؼ ىؤالء الدخبلء عمى اإلسبلـالمسمميف كش
، كاالطبلع الرجكع إلى كتبو الخميني ، كيكفي لمعرفة ضبلؿميف مف االنخداع بزيفيـ كبنفاقيـالمسم

لو في كتابو )الحككمة اإلسبلمية( تحت عنكاف )الكالية التككينية( كمف ذلؾ ما قا ،عمى ما أكرده فييا
يا تخضع لكاليتسامية، كخبلفة تككينية،  ا كدرجةن ا محمكدن إف لؤلئمة ميامن : )حيث ييكؿ (ِٓ)صفحة 

فٌ كسيطرتيا جميع ذرات ىذا الككف ، ا ال يبمغو ممؾ ميربألئمتنا ميامن  مف ضركريات مذىبنا أفٌ  ، كا 
 .(كال نبي مرسؿ

، فييكؿ صفحة اعميًّ  كيتجاىؿ في كتابو ىذا حككمة الخمفاء الراشديف الثبلثة الذيف سبيكا
، كفي عيد اإلماـ ا أياـ الرسكؿ ما كاف ضركريًّ  ليد ثبت بضركرة الشرع كالعيؿ أفٌ (: )ِٔ)

ككاف (: )ُٕييكؿ صفحة )(. ك ا إلى يكمنا ىذاأمير المؤمنيف مف كجكد الحككمة ال يزاؿ ضركريًّ 
ا كييكؿ في مكضع آخر مف كتابو ىذا متيمن (. ييكلكف كيعممكف كأمير المؤمنيف الرسكؿ 

ففي (: )َٔصفحة ) و يكذب عمى رسكؿ اهلل بأنٌ   سمرة بف جندب الصحابي الجميؿ
كسمرة بف  اراكين  ، كلعؿٌ ييميا كسمـ أحاديث لـ كآلو الركاة مف يفترم عمى لساف النبي صمى اهلل عميو

 (.أحاديث تمس مف كرامة أمير المؤمنيف يفترم جندب

، كطعنو كتنيصو عييدتو ببطبلف ما عميو المسممكف تؤكد الخميني فيذه ميتطفات مف كبلـ
كه كتألييو لبعض ، كغمٌ بخبلفة الخمفاء الراشديف الثبلثة، كعدـ اعترافو لصحابة رسكؿ اهلل 

 .المخمكقات

فٌ  د حككمة خادـ الحرميف الشريفيف يؤيٌ  - احبعد ىذا اإليض -مجمس ىيئة كبار العمماء  كا 
 .الفتنة الخمينية في الحج كاليضاء عمييا في جميع الخطكات التي اتخذت لصدٌ 

فيد بف عبد  و يجب عمى حككمة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾكما يرل المجمس أنٌ 
، ث بأمف الحجيجتسكؿ لو نفسو العب ، كمنع مفاج بيت اهلل الحراـ كتأميف سبميـحماية حج العزيز

يذاء المسمميفكمف لـ يمتـز بترؾ األذل كا  .، يمنع مف دخكؿ األماكف الميدسةلشغب كالمظاىرات كا 



534 

 

فٌ  ه الببلد ، كليذيحفظ ليذه األمة دينيا المجمس إذ ييرر ذلؾ يسأؿ اهلل سبحانو أفٍ  كا 
ف في كؿ مكاف سمميؽ الميكفٌ  ، كأفٍ كيد األعداء في نحكرىـ يردٌ  ، كأفٍ الميدسة أمنيا كسبلمتيا

و ، إنٌ  عمييـكصحابتو الكراـ رضكاف اهلل ، كالسير عمى منيج نبييـ محمد لمتمسؾ بشريعة ربيـ
 .(ُ)، كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد كآلو كصحبوكلي ذلؾ كاليادر عميو

 مفتي المممكة العربية السعودية. فتوى سماحة العالّمة عبد العزيز بن باز  -ٙ

سبلـ ، خير آميف كفيو اهلل لكؿٌ  ، بف باز إلى حضرة األخ المكـربف عبد اهللمف عبد العزيز 
 :ا بعدعميكـ كرحمة اهلل كبركاتو أمٌ 

فرقة لدييا  ككؿٌ  ،الشيعة فرؽ كثيرة كأفيدكـ بأفٌ  ،ت كتابكـ الكريـ كفيمت ما تضمنوفيد تميي
كلما فييا مف  ،رة الدعاة إلييالكث ؛وأخطرىا فرقة الرافضة الخمينية االثني عشرية، أنكاع مف البدع

ما األئمة االثني عشر كال سيٌ  ،يـ يعممكف الغيبكاعتياد أنٌ  ،الشرؾ األكبر كاالستغاثة بأىؿ البيت
نسأؿ اهلل السبلمة   كلككنيـ يكفركف كيسبكف غالب الصحابة كأبي بكر كعمر ،حسب زعميـ

 .ىـ عميو مف الباطؿا ممٌ 

رشادىـ إلى طريؽ الصكاب كتحذيرىـ ممٌ كىذا ال يمنع دعكتيـ إلى اهلل ك  ا كقعكا فيو مف ا 
 .األدلة الشرعية مف الكتاب كالسنةالباطؿ عمى ضكء 

 مع اإلعانة عمى كؿٌ  ،يورضً ا يي مى كأسأؿ اهلل لؾ كإلخكانؾ مف أىؿ السنة المزيد مف التكفيؽ لً 
ة كاألسمكب الحسف ، كأكصيكـ بالصبر كالصدؽ كاإلخبلص كالتثبت في األمكر كالعناية بالحكمخير

كمراجعة كتب أىؿ  ،كاإلكثار مف تبلكة اليرآف الكريـ كالتدبر في معانيو كمدارستو ،في ميداف الدعكة
، مع العناية بحفظ ما تيسر مف فسير ابف جرير كابف كثير كالبغكمالسنة فيما أشكؿ مف ذلؾ كت

عبد الغني بف عبد الكاحد افظ السنة كبمكغ المراـ لمحافظ ابف حجر كعمدة األحكاـ في الحديث لمح
: عميو في أمر دينو كما قاؿ تعالى ا يشكؿيسأؿ عمٌ  و يجب عمى اإلنساف أفٍ ، كال يخفى أنٌ الميدسي

ليكـ برفيو بعض الكتب أسأؿ اهلل أف   [.ٕاألنبياء: ] چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ    ہ    ھ چ  كا 
يٌ  ما أسألو سبحانو أفٍ ك ،بنفعكـ إخكانكـ المسمميف يعـٌ  كأفٍ  ،ينفعكـ بما فييا  ،اكـ عمى الحؽٌ يثبتنا كا 

                                 
 ٦بلة دكرية تصدر عن الرئاسة العاٌمة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد, ٦بلة البحوث اإلسالمية, (ُ)

 ىػ.َُْٖ/ٕ/ُُ(, بتاريخ ُْٔ(, قرار رقم )ِّنشر كطبع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية, العدد )
(ِّ/ّٖٗ – ّْٗ.) 
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و سبحانو كلي إنٌ  ،كالداعيف إليو عمى بصيرة ،كحماة شريعتو ،ا مف أنصار دينويجعمنا جميعن  كأفٍ 
 .(ُ)كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،ذلؾ كاليادر عميو

 .فتوى محّدث الديار الشامّية محمد ناصر الدين األلباني  -ٚ

يو الرئيس العاـ لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي الشعبي الدكتكر بشار عكاد إلى في سؤاؿ كجٌ 
فيد كقفنا عمى عبارات كردت : ث الشيخ محمد ناصر الديف األلباني ييكؿ فيوفضيمة العبلمة المحدٌ 

تفضمكـ  اإليرانية مف خطبو كأقكالو نرجك اإلعبلـ كما نشرتو كسائؿ ،في كتب ركح اهلل الخميني
 .ذكر خمسة أقكاؿ نذكرىا بإيجاز ثـٌ ، ببياف حكـ فضيمتكـ فييا شاء اهلل مأجكريف إفٍ 

 مفٍ  إفٌ : )ما نصو (ِٓ)( ص قكؿ الخميني في كتابو )الحككمة اإلسبلمية: القول األول
 (.ال يبمغو ممؾ ميرب كال نبي مرسؿ األئمتنا ميامن  ضركريات مذىبنا أفٌ 

نا محمد حتى نبيٌ  اينجح فيو األنبياء جميعن  بما لـ عف قياـ الميدم المنتظر: القول الثاني
( في إرساء قكاعد العدالة في جميع ـ خاتـ األنبياء الذم لـ ينجح )حسب قكلوعميو الصبلة كالسبل

 .نحرافاتوا كتيكيـ أنحاء العالـ في جميع مراتب إنسانية اإلنساف

 الكحي ظؿٌ  زعـ فيو أفٌ كالذم  ،أذيع باإلذاعة اإليرانية بمناسبة عيد المرأة: القول الثالث
 .بعد كفاة النبي  امدة خمسة كسبعكف يكمن  ينزؿ عمى فاطمة 

بكر الصديؽ  يمى بكشؼ األسرار أحدىما تكفير أبفصميف في كتابو المس: القول الرابع
 .ُُْص  كاآلخر تكفير عمر الفاركؽ  

لشيعة عمى كىك مف أدعية ا (صنمي قريش")تكقيع الخميني عمى دعاء : القول الخامس
 . ا إلى اهللفيـ ييكلكف بو تيربن   أبي بكر كعمر

 : نص فتوى الشيخ

ة التي نيمتمكىا عف كتب المسمى فيد كقفت عمى األقكاؿ الخمس بسـ اهلل الرحمف الرحيـ،
 ، فأقكؿ كباهلل تعالىي بياف حكمي فييا، كفي قائميا( راغبيف منٌ خمينيال ركح اهلل)

 ف:كحده أستعي

                                 
 (.ّْٗ/٦ْبموع فتاكل ابن باز: ) (ُ)
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، لمخالفتو لميرآف الكريـ ؛صراح كشرؾه ، بكاح مف تمؾ األقكاؿ الخمسة كفره  قكؿ كؿٌ  إفٌ 
جماع األمة ، امف قاؿ بيا معتيدن  كلذلؾ فكؿٌ ، ما ىك معمـك مف الديف بالضركرة، ك كالسنة المطيرة كا 

فٍ كافره  ، فيك مشرؾه فييا كلك ببعض ما  .و مسمـى كزعـ أنٌ صاـ كصمٌ  ، كا 

ڦ   ڦ  چ : زيادة كنيص كتابو المحفكظ عف كؿٌ كتعالى ييكؿ في  كاهلل سبحانو

ڇ     ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 [.ُُٓالنساء: ] چڍ    

يـ مف أىؿ السنة أناس يدعكف أنٌ  عجبي ال يكاد ينتيي مفٍ  : إفٌ كبيذه المناسبة أقكؿ
، تمكيف ليا في أرض المسمميفكال ،كالجماعة، يتعاكنكف مع )الخمينييف( في الدعكة إلى إقامة دكلتيـ

حج  مج  جح  چ ، ، كالفساد في األرضكالضبلؿ ا فييا مف الكفرجاىميف أك متجاىميف عمٌ 

ما الخبلؼ بيننا كبينيـ إنٌ  كزعميـ أفٌ  ،كاف عذرىـ جيميـ بعيائدىـ فإفٍ . [ْٔالمائدة: ] چمح
)الحككمة : تيبيـنشركا ك ، فما ىك عذرىـ بعد أفٍ ك خبلؼ في الفركع كليس في األصكؿى

 ؿي يٍ ات ما جاء نى ، كفيو مف الكفريٌ اإلسبلمية( كطبعكه عدة طبعات، كنشركه في العالـ اإلسبلمي
مع ككف الكتيب ، ىذا يتعمـ الجاىؿ كيستييظ الغافؿ ا يكفي أفٍ ، ممٌ بعضيا عنو في السؤاؿ األكؿ

ا ىك كفر جمي عند ال يذكر فيو مف العيائد م ، كالمفركض في مثمو أفٍ كتاب دعاية كسياسة
، كما ييكلكا كيكتبكا ما ال يعتيدكنو ة التي تجيز ليـ أفٍ المدعكيف، كمع ككف الشيعة يتدينكف بالتييٌ 

حتى قرأت  [.ُُالفتح: ] چ  ڇڃ   ڃ چ  چ  چ  چچ : في بعض أسبلفيـ قاؿ 
 ، يعني(ةكاليبض فييا إال تييٌ كلو كىك يسرد المحرمات في الصبلة: )لبعض المعاصريف منيـ ق

 ة.كضع اليميف عمى الشماؿ في الصبل

ڌ  چ : ، مصداؽ قكلو تعالى في أمثاليـو فيد قالكا كممة الكفر في كتيبيـكمع ذلؾ كمٌ 

 [.ُُٖآؿ عمراف: ] چ  ڳگ  گ   گ  گچ [. ِٕالبيرة: ] چڌ  ڎ  ڎ          ڈ 

ڍ    ڇ  ڇ     ڇ  ڍچ : جميع المسمميف بيكؿ رب العالميف اا أقكؿ محذرن كختامن 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   

 [.ُُٖآؿ عمراف: ] چڱ  ڱ             ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ
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 ، ، أستغفرؾ كأتكب إليؾال إلو إال أنت ، أشيد أفٍ كسبحانؾ الميـ كبحمدؾ
 .(ُ)(حمفأبك عبدالر ) كتبو: محمد ناصر الديف األلباني

مفتي الجميورية التونسية  لحبيب بمخوجة فتوى فضيمة الشيخ محمد ا -ٛ
 األسبق واألمين العام لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة.

مفتي الجميكرية تصريحات الخميني التي تطاكؿ فييا  أداف الشيخ الحبيب بمخكجة 
، كاٌدعى فييا أٌف الرسكؿ العربٌي الكريـ لـ يؤد عمى مياـ النبٌي فييا عمى مياـ النبٌي محمد 

 و عمى الكجو األكمؿ.رسالت

في كمٌية الزيتكنة: إٌف ىذه التصريحات تشٌكؿ مساسنا بالديف،  كقاؿ الشيخ بمخكجة 
 كتتناقض تمامنا مع مبادئ اليرآف الكريـ.

: إٌف الذم يتجاىؿ السٌنة، كييناقض اليرآف الكريـ يىكًذب إذا اٌدعى كقاؿ مفتي تكنس 
 .(ِ)بلن لرايتوأٌنو ينتمي إلى اإلسبلـ أك أٍف يككف حام

عضو فتوى فضيمة الشيخ صالح الفوزان )حفظو اهلل( عضو ىيئة كبار العمماء و  -ٜ
 المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء.عضو المجمع الفقيي بمكة المكرمة و 

قاؿ الشيخ الفكزاف في تفضيؿ الخمينٌي األئمة عمى األنبياء كالمبلئكة: "إٌف عدـ تكفير مف 
ا خطأ كاضح؛ ألٌنيا مف أسباب الرٌدة الكاضحة، فكيؼ ال يكفركف ييكؿ ىذه المياال ت كاعتباره أخن

 .(ّ)بذلؾ"

 الحكم النيائي في الخميني.ثالثًا: 

كاإليماف،  في كٌؿ أصؿ مف أصكؿ اإلسبلـا سبؽ ذكره مف مخالفة الخمينٌي في ضكء م
 .خارج عف ممة اإلسبلـ كمكافيتو لكثير مف مظاىر الشرؾ كالبدع كالخرافات، تبٌيف أٌنو كافر

                                 
 ىػ. َُْٕ/ُِ/ِٔعٌماف, بتاريخ  –األلباين يف األردف  صدرت الفتول عن الشيخ (ُ)
 (.َّْٓج ا٣بميِب: )ص  (ِ)
البياف ألخطاء بعض الكتٌاب, بقلم فضيلة الشيخ صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف, دار ابن ا١بوزم, الطبعة الثالثة,  (ّ)

 (.ُِٔ/ُق. )ُِْٕرمضاف 
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 ثانًيا

 ثـــــج البحـــــم نتائـــــأى

 .من سيرة الخمينّي 
ـ، استطاع خبلليا مف قيادة ثكرة في إيراف، ُٖٗٗـ إلى َُِٗعاش الخمينٌي مف  -ُ

 انتيت بكصكليا إلى سٌدة الحكـ، كفرض المذىب الشيعي االثني عشرم كديف رسمي لمببلد.
لثكرتو، فيتؿ كسجف اآلالؼ، بحجة كفرىـ كضبلليـ خشي الخمينٌي مف ثكرةو مضادة  -ِ

فسادىـ في األرض.  كا 
 الكريم القرآن عقيدة الخمينّي في. 

يعتيد الخمينٌي أٌف اليرآف الكريـ دخؿ عميو التغيير كالتبديؿ، كذلؾ مف خبلؿ تصريحو  -ّ
جاء فيو بذلؾ، كمف خبلؿ تكثييو لميائميف بالتحريؼ، كمف خبلؿ تكثييو لدعاء صنمٌي قريش الذم 

 .-حسب زعميـ  - كقكع التحريؼ عمى يد أبي بكر الصٌديؽ كعمر بف الخطاب 
انتيج الخمينٌي في تفسير اليرآف المنيج الباطني، فيرل أٌف لكؿٍّ ظاىر باطننا يجب  -ْ

ا كاحدنا في  أٍف تيحمىؿ اآليات عميو، في محاكلة منو إلثبات عيائد اإلمامية التي لـ يجدكا ليا نصًّ
 اليرآف.

يعتيد الخمينٌي أٌف أئمة الشيعة اختصكا بفيـ اليرآف دكف غيرىـ، كيرل أٌف غير األئمة  -ٓ
 ال يمكف ليـ فيـ اليرآف، كاآليات بالنسبة لغيرىـ رمكز. -حتى جبريؿ عميو السبلـ  -

. [ٔالرحمف: ] چڎ   ڎ  ڈ چ يرل الخمينٌي أٌف اآليات العممية، مثؿ قكلو:  -ٔ
 ا عف ظاىرىا.ال تتفؽ مع الحٌس، كيجب صرفي

أنكر الخمينٌي اليراءات اليرآنية، كعٌد اليراءات خرافات كظممات بعضيا فكؽ بعض،  -ٕ
 اخترعيا اليٌراء لبلكتساب.

قٌمؿ الخمينٌي مف شأف عمـ التجكيد، كيرل أٌف ىذا ىك حٌظ أىؿ السٌنة مف اليرآف، كأٌف  -ٖ
 ييتمكف بجكىر اليرآف. –حسب زعمو  – ـٍ يي فى  ،الشيعة حٌظيـ أعمى

 السنة النبوية عقيدة الخمينّي في. 
يعتمد الخمينٌي كتب اإلمامية كمصدر لمسٌنة النبكية، كباألخٌص األربعة المتيدمة:  -ٗ

)الكافي( لمكميني، ك)مف ال يحضره الفييو( لمصدكؽ، ك)االستبصار( ك)تيذيب األحكاـ( كبلىما 
نكار( لممجمسي، ك)ككسائؿ لمطكسي، كاألربعة المتأخرة: )الكافي( لمفيض الكاشاني، ك)بحار األ
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 الشيعة( لمحٌر العاممي، ك)مستدرؾ الكسائؿ( لمنكرم الطبرسي، كىي كتب مميئة بالعيائد الباطمة.
يركز الخمينٌي عمى أقكاؿ أئمة الشيعة كدليؿ عمى العيائد، ميمبلن النصكص النبكية  -َُ

 بشكؿ ممحكظ.
، ككما كطعف ، كاتيميـ بكضع الحديثطعف الخمينٌي في مركيات الصحابة  -ُُ

 في كتب الحديث الصحيحة، كصحيح البخارم.
  ّمصادر التمقي عند الخميني. 

ييعىدُّ المذىب االثني عشرم المصدر األىـ عند الخمينٌي، كيرل أٌف الديف الحيييي  -ُِ
 متمثؿ في ىذا المذىب.

كيعتيد تيعىدُّ الفمسفة اليكنانية مصدرنا رئيسينا عند الخمينٌي ال يمكف االستغناء عنيا، بؿ  -ُّ
 أٌف عمكـ الفبلسفة مف منبع الكحي اإلليي.

تيعىدُّ الصكفية الغالية مصدرنا عالينا عند الخمينٌي، حتى باتت عييدة االتحاد ككحدة  -ُْ
 الكجكد أساسنا يرتكز عمييا في إثبات العيائد.

 ييعىدُّ العيؿ مصدرنا ميدسنا عند الخمينٌي، كقد قٌدمو عمى النيؿ في إثبات العيائد، كيرل -ُٓ
 كجكب تأكيؿ ما كرد في الكتاب كالسنة إٍف تعارض مع العيؿ.

  التوحيدعقيدة الخميني في. 
يعتيد الخمينٌي أٌف أصكؿ الديف كأركاف اإليماف خمسة، ىي: التكحيد كالعدؿ كالنبكة  -ُٔ

 كاإلمامة كالمعاد، مخالفنا بذلؾ صريح اليرآف كصحيح السٌنة.
ث -ُٕ بات الكحدة، كىذا ىك اعتياد أصحاب كحدة التكحيد عند الخمينٌي ىك نفي الكثرات كا 

 الكجكد كاالتحاد.
  توحيد األلوىيةعقيدة الخميني في. 

رساؿ الرسؿ، ىك: معرفة اهلل، كأراد بذلؾ معرفة  -ُٖ يرل الخمينٌي أٌف الغاية مف الخمؽ كا 
م كجكده، كىذا مذىب الجيمية الذيف ييكلكف: اإليماف ىك المعرفة، كىذا يناقض تكحيد األلكىية الذ

 ىك سبب الخمؽ.
حمؿ الخمينٌي معنى )ال إلو إال اهلل( عمى تكحيد الربكبية، كأطمؽ عميو: تكحيد  -ُٗ

األفعاؿ، كىذا المصطمح مف استعماالت الفبلسفة كالمتكمميف، كىذا يصرؼ المعنى الحييية لكممة 
 التكحيد عف معناىا الصحيح: ال معبكد بحؽ إال اهلل، كىك جكىر تكحيد األلكىية.

الخمينٌي جكاز النذر لمٌنبي كاإلماـ كالتكسؿ بذكاتيـ، كدعاء غير اهلل،  يعتيد -َِ
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كاالستعانة بالمخمكؽ حتى بالحجر كالشجر، كطمب الشفاعة مف األمكات، كىذا كٌمو مف الشرؾ في 
 تكحيد األلكىية.

يعتيد الخمينٌي أفضمية الصبلة إلى اليبكر كالمزارات، كىذا كٌمو مف الشرؾ في تكحيد  -ُِ
 ية.األلكى

  الربوبيةعقيدة الخميني في توحيد. 
ـى قادر عمى معرفة الغيب، كاإلحاطة بكٌؿ شيء، كعدـ إمكاف  -ِِ يعتيد الخمينٌي أٌف اإلما

 كقكع الغفمة كالنكـ كالسير كالنسياف كالخطأ في حٌييـ، كىذا كٌمو شرؾ في تكحيد الربكبية.
أٌنو قادر عمى التصرؼ يعتيد الخمينٌي أٌف اإلماـ قائـ عمى كٌؿ نفس بما كسبت، ك   -ِّ

 بالككف، كأٌف الدنيا كاآلخرة بيده، كأٌف ليـ حٌؽ التحميؿ كالتحريـ، كىذا كٌمو شرؾ في تكحيد الربكبية.
يعتيد الخمينٌي أٌف لمككاكب كالنجكـ تأثيرنا عمى الحكادث األرضية، كأٌف تحٌرؾ األبراج  -ِْ

ـ كالتطٌير الذم يتعارض مع تكحيد لو دكر في تحييؽ السعادة أك التعاسة، ككٌؿ ىذا مف التنجي
 الربكبية.

يؤمف الخمينٌي بعييدة الحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكد، كينافح عنيا، ككٌؿ ىذا مف  -ِٓ
 الشرؾ في تكحيد الربكبية.

  األسماء والصفاتعقيدة الخميني في توحيد. 
 يعتيد الخمينٌي أٌف األئمة ىـ أسماء اهلل الحسنى، كىذا ىك مذىب المجسمة، كىك -ِٔ

 مذىب اإلمامية قبؿ اتصاليا بالمعتزلة.
ال اسـ لو كال صفة عمى الحييية، عمى مذىب الجيمية  يعتيد الخمينٌي أٌف اهلل  -ِٕ

 بصفات تمٌيزه عف المخمكؽ. ف بكحدة الكجكد، فبل يمٌيز الخالؽكالفبلسفة اليائمي
يا عيف ذاتو، عمى مذىب المعتزلة، ثـٌ خصص من يعتيد الخمينٌي أف صفات اهلل  -ِٖ

 سبع صفات عمى مذىب األشاعرة، كٌؿ ىذا ال عمى الحييية.
بمعنى االستيبلء كاليير، كىذا مذىب الجيمية  يعتيد الخمينٌي أٌف استكاء اهلل  -ِٗ

 كالمعتزلة كالخكارج.
ال يتصؼ بصفة الكبلـ، كيرل أٌف كبلـ اهلل ىك فعمو عمى  يعتيد الخمينٌي أٍف اهلل  -َّ

كلو قكؿ آخر بأٌف كبلـ اهلل قائـ بالنفس ببل صكت كال حرؼ عمى مذىب الجيمية كالمعتزلة، كما 
 مذىب األشاعرة كالكبلبية.
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  النبواتعقيدة الخميني في. 
يعتيد الخمينٌي أٌف النبكة تيناؿ بالكسب كالرياضات كالمجاىدات السمككية، عف طريؽ  -ُّ

 أربع رحبلت إلى عالـ الغيب، كىذا مذىب الفبلسفة.
، كأٌف ليـ ئمة الشيعة أفضؿ مف األنبياء كالمرسميف يعتيد الخمينٌي أٌف أ -ِّ

 ميامات ال يصٌميا ممؾ ميٌرب كال نبٌي مرسؿ.
كمساعييـ كانت في تأسيس التشيع،  يعتيد الخمينٌي أٌف ميمة األنبياء  -ّّ

 .ككضع ركائزه، كيرل أٌف بذرة التشيع بدأت في عيد النبي 
نجحكا في تحييؽ العدالة حتى لـ ي يعتيد الخمينٌي أف األنبياء كالمرسميف  -ّْ

 ، كأٌف الذم سيحيؽ العدالة ىك ميدم الشيعة المنتظر.النبي 
  المالئكةعقيدة الخميني في. 

 –حسب زعمو  –يعتيد الخمينٌي أٌف مبلئكة العالـ العمكم ليس ليـ أجنحة؛ ألٌنيـ  -ّٓ
 منزىكف مف األعضاء كمجردكف مف المادة، كىذا يخالؼ صريح اليرآف.

مينٌي أٌف أئمة الشيعة أفضؿ مف جميع المبلئكة الميربيف، كيرل أٌف حٌظ يعتيد الخ -ّٔ
 المبلئكة مف التكحيد أدنى مف حٌظ اإلنساف.

يعتيد الخمينٌي أٌف أئمة الشيعة كصمكا إلى منازؿ لـ يصميا ممؾ ميٌرب، كأٌنو يضع  -ّٕ
ا  طيع أٍف يدنك منيا كيطكم مراتبنا ال يست –حسب زعمو  –قدمو عمى رأس المبلئكة؛ ليجتاز عكالمن

 المبلئكة الميربكف. 
ميكا مف نكر قبؿ المبلئكة، كيرل أٌف المبلئكة تعممت  -ّٖ يعتيد الخمينٌي أٌف األئمة خي

 التسبيح كالتحميد كالتيميؿ مف نكر األئمة.
ًميكا لخدمة أئمة الشيعة كأتباعيـ، كيرل أٌف المبلئكة  -ّٗ يعتيد الخمينٌي أٌف المبلئكة خي

 ئمة الشيعة.تحت أكامر كتصرؼ أ
 .عقيدة الخمينّي في الكتب 

يعتيد الخمينٌي أٌف الكتب السماكية السابية الصحيحة بحيازة أئمة الشيعة، يحكمكف  -َْ
 بيا بيف الناس.

يعتيد الخمينٌي أٌف الشيعة ستحكـ لحكـ داكد عند ظيكر أمرىـ عمى يد ميدييـ  -ُْ
 المنتظر.

الكتب السماكية الصحيحة ليست  يعتيد الخمينٌي أٌف الحيائؽ الغيبية التي كردت في -ِْ
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 مف الييينيات، كيرل أٌف اإليماف بيا إيماف ظاىرٌم فيط ال يييني.
نزؿ بكحي  ، كأٌف جبريؿ يعتيد الخمينٌي أٌف الكحي لـ ينيطع بكفاة النبي  -ّْ

 )مصحؼ فاطمة(. اسمو، جديد عمى فاطمة
لمصحؼ الصحيح يعتيد الخمينٌي أٌف المصحؼ الذم بيف أيدينا محٌرؼ، كيرل أٌف ا -ْْ

 ىك )مصحؼ عمٌي(.
 .عقيدة الخمينّي في اليوم اآلخر 

يعتيد الخمينٌي أٌف الركح تظٌؿ باقية بعد مفارقتيا الجسد، تحيط بيذا العالـ بشكؿ  -ْٓ
 أعمى كأكثر مف ذم قبؿ، عمى مذىب فبلسفة اليكناف.

كث مف جكاز طمب العكف كالغ –بناءن عمى اعتياده بإحاطة األركاح  –يعتيد الخمينٌي  -ْٔ
 األمكات.

يعتيد الخمينٌي أٌف الركح قديمة أزلية، كقد أثبت ذلؾ مف خبلؿ تيريره أقكاؿ الفبلسفة  -ْٕ
 اليكنانييف كالمنتسبيف إلى اإلسبلـ كفبلسفة الغرب.

مبلئكة المكت عند كٌؿ محتضر؛ ليتـ  ركف معتيد الخمينٌي أٌف أئمة الشيعة يحضيع -ْٖ
ا أٌف عميًّا تحديد مصير الميت حسب إيمانو بالكالية  يأخذ بأيدم الشيعة عند  مف عدميا، زاعمن

 المكت.
يعتيد الخمينٌي أٌف المبلئكة تسأؿ الميت في قبره عف كالية آؿ البيت، كتككف بذلؾ  -ْٗ

 محددة لمصيره.
يعتيد الخمينٌي أٌف اجتياز الصراط يكـ الييامة متعٌمؽ باإليماف بالكالية، كيرل أٌف  -َٓ

ذا انحرفت عف كالية أئمة الشيعة، كأٌف الصراط ىك عمٌي بف أبي األقداـ ستنزلؽ عف الصراط إ
 ، كأٌف الصراط ىك الصكرة الباطنية لمكالية.طالب 

خمؽ الجنة كالنار ألجؿ أئمة الشيعة، كيرل أٌف كالية األئمة  يعتيد الخمينٌي أٌف اهلل  -ُٓ
 ىي سبب دخكؿ الجٌنة، كأٌف رفضيا سبب دخكؿ النار.

الشيعة ال ييعذبكف، كيرل أٌف ذنكب الشيعة تيطرىح عمى مخالفييـ، يعتيد الخمينٌي أٌف  -ِٓ
 كأٌف حسنات مخالفييـ تنتيؿ ليـ.

يعتيد الخمينٌي أٌف اآلخرة بيد األئمة، فيـ الذيف يحاسبكف لمناس، كىـ الذيف ييدخمكف  -ّٓ
 الجٌنة مف يشاؤكف، كالنار مف يشاؤكف.
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 .عقيدة الخمينّي في القضاء والقدر 
أٌف العبد ليس لو قدرة محدثة عمى الفعؿ، كيرل أٍف ال مؤثر في  يعتيد الخمينيٌ  -ْٓ

 الكجكد إال اهلل عمى مذىب الجبرية المتكسطة، بالرغـ مف إنكاره عمى الجبرية الخالصة.
منزلة  في أفعاؿ العباد كيرل أفٌ يعتيد الخمينٌي أف عمؿ العبد ىك عيف عمؿ الرٌب،  -ٓٓ

 كأراد بذلؾثبات التأثير كنفي االستيبلؿ في التأثير، إ –كما صٌرح  –منزلتيف، كقصد بذلؾ بيف 
، كىذا كأٌف العابد حييية ىك اهلل ، يفعؿ بفعؿ العبد، أٌف األفعاؿ كميا مف اهلل  –كما كٌضح  -

 ىك عيف مذىب االتحادية كأصحاب كحدة الكجكد، الذم استمدكه مف الجيمية.
اليدر، عمى الرغـ مف اعترافو أٌنو يعتيد الخمينٌي بطبلف مذىب المعتزلة في اليضاء ك  -ٔٓ

 مذىب اإلمامية؛ كذلؾ ألٌنو يتعارض مع مذىبو في كحدة الكجكد.
 .عقيدة الخمينّي في اإلمامة 

يعتيد الخمينٌي أٌف اإلمامة أصؿ مف أصكؿ الديف كركف مف أركاف اإليماف، كيرل أٌف  -ٕٓ
 أساس التكحيد كالنبكة يتكقؼ عمى اإليماف باإلمامة.

تعييف اإلماـ  ٌي أٌف اإلمامة منصب إليي، كيرل أٌنو يجب عمى اهلل يعتيد الخمين -ٖٓ
 أٌف يعٌيف ذلؾ اإلماـ لمناس مف بعده. ، كأٌنو يجب عمى النبي مف بعد النبٌي 
يعتيد الخمينٌي أٌف اإلقرار بكالية األئمة شرط في قبكؿ اإليماف كاألعماؿ، كيرل أٌف  -ٗٓ

 العبادة بدكف كالية األئمة باطمة.
 ة الخمينّي في عصمة أئمة الشيعة.عقيد 

يعتيد الخمينٌي أٌف أئمة الشيعة معصكمكف عف الصغائر كالكبائر، كيرل أٌف ذلؾ مف  -َٔ
 ضركريات مذىب الشيعة.

يعتيد الخمينٌي أٌف أئمة الشيعة يستحيؿ فييـ الخطأ كالنسياف كالزلؿ كالطغياف، بؿ  -ُٔ
 كيرل استحالة كقكع السيك كالغفمة منيـ.

نٌي أٌف عصمة أئمة الشيعة مطمية، كأٌنيا أعمى مف عصمة بعض يعتيد الخمي -ِٔ
 ال يخمكف مف تصٌرؼ الشيطاف. -حسب زعمو –األنبياء؛ كذلؾ أٌنيـ 

 يعتيد الخمينٌي أٌف اإلمامة ليا خصائص عالية، أكصمتو لمغمك الفاحش، فاألئمة -ّٔ
ى إلييـ، كالرٌد عمييـ رٌد عمى اهلل  -حسب زعمو  - تخمؼ عف تعالميـ؛ ألٌنيـ ، كال يجكز الييكحى

 في المياـ، كىـ مظير لتجمي حجة اهلل، كتعاليميـ كتعاليـ اليرآف، كىـ شركاء النبٌي 
 ، كأٌف خمييـ يحٌير العيكؿ.اهلل 
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يعتيد الخمينٌي أٌف أئمة الشيعة الظاىر فييـ الكالية كالباطف فييـ النبكة، كىذا اٌدعاء  -ْٔ
 لكىية كالربكبية.ليـ بالنبكة، ثـٌ خىص يـ بخصائص األ

 .عقيدة الخمينّي في التقّية 
يعتيد الخمينٌي أٌف التيٌية كاجبة مع المخالؼ، كيرل أٌنيا ضركرة مف ضركرات مذىب  -ٓٔ

 اإلمامية.
يعتيد الخمينٌي أٌف أىؿ السٌنة ىـ الفئة المستيدفة بالدرجة األكلى مف عييدة التيٌية،   -ٔٔ

 نة.كقد تكاثرت فتاكاه في استخداميا مع أىؿ الس
يعتيد الخمينٌي أٌف التيٌية ال بٌد أٍف تككف سجية الزمة، حتى لك لـ يكرىو المخالؼ  -ٕٔ

 عمى شيء، كيرل أٌف تركيا مف المكبيات التي تيارف جحد النبكة كاإلمامة.
يياع األذل  -ٖٔ يعتيد الخمينٌي أٌف التيٌية محببة كمفضٌمة إذا كانت في إضرار المخالؼ، كا 

 طكسي كيحيى بف ييطيف كنكر الديف التسترم.بو، كما فعؿ نصر الديف ال
 .عقيدة الخمينّي في والية الفقيو 

يعتيد الخمينٌي أٌف الفييو الشيعي لو حٌؽ النيابة الكاممة عف إماميـ المنتظر، كذلؾ  -ٗٔ
عف طريؽ قياـ الفييو الشيعي مياـ الحاكـ ككلي أمرىـ الغائب الميدم المنتظر، في محاكلة منو 

عة عمى زماـ األمكر، مخالفنا بذلؾ جماىير اإلمامية قديمنا كحديثنا، الذيف يركف لسيطرة فيياء الشي
 كجكب التستر حتى ظيكر الميدم.

يعتيد الخمينٌي أٌف الفييو الشيعي الحاكـ لو جميع صبلحيات الميدم المنتظر، مف  -َٕ
 إفتاء كقضاء كسياسة.

، كأٌف كٌؿ ما ييناط يعتيد الخمينٌي أٌف الفييو الشيعي حجة عمى الناس كالرسكؿ  -ُٕ
 أناطو أئمة الشيعة بالفيياء مف بعدىـ. بالنبي 

، كيرل أٌنيـ حٌكاـ يعتيد الخمينٌي أٌف جميع فيياء الشيعة تتكفر فييـ خصائص الكالية -ِٕ
 عمى الممكؾ، كما يفعؿ اليساكسة مع الممكؾ.

التي  يعتيد الخمينٌي أٌف إقامة حككمة شيعية عمى يد الفييو الشيعي مف الكاجبات -ّٕ
 يجب أٍف يتكاتؼ الجميع لتحييييا.

  عقيدة الخمينّي في أصحاب رسول اهلل. 
، كزعـ أٌنيـ أساؤكا إلى النبٌي  يعتيد الخمينٌي أٌف صحابة رسكؿ اهلل  -ْٕ

 اتيمكه باليذياف، كىذا مف ىذياف الخمينٌي ال صحة لو.
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كصيتو، مف كتابة  منعكا النبٌي  يعتيد الخمينٌي أٌف صحابة رسكؿ اهلل  -ٕٓ
 .كالتي يظٌف أٌنيا في كالية عمٌي 

،  ارتدكا بعد النبٌي  يعتيد الخمينٌي أٌف صحابة رسكؿ اهلل  -ٕٔ إال نفرنا قميبلن
حفنة مف االنتيازييف المتربصيف، كاليراصنة الكقحيف، كالمنافييف الذيف يتظاىركف  كيرل أٌنيـ 

 ـ، كما ككصفيـ بالكذب كالظمـ كالطمع.بالصبلح، كأٌنيـ كانكا يتناطحكف مف أجؿ الرئاسة كالحك
يعتيد الخمينٌي أٌف شعب إيراف اليكـ أفضؿ مف الصحابة الكراـ في الحجاز عمى عيد  -ٕٕ

 .النبي 
تآمركا عمى آؿ البيت في سييفة بني  يعتيد الخمينٌي أٌف صحابة رسكؿ اهلل  -ٖٕ

بناء انحراؼ المجتمع ساعدة، كأٌنيـ اغتصبكا الكالية منيـ، كيرل أٌف اجتماع الصحابة كاف ل
اإلسبلمي، كأٌنيـ فصمكا رأس اإلسبلـ عف ىيكمو في ىذا اليكـ، كأٌنيـ اجتثكا الديف مف جذكره، 

 كشحط خيالو حتى زعـ أٌف كٌؿ خبلؼ في األمة اإلسبلمية سببو حادثة السييفة.
كافر، كأٌنو خالؼ اليرآف  يعتيد الخمينٌي أٌف الصحابي الجميؿ أبا بكر الصٌديؽ  -ٕٗ

تبلعب بأحكاـ اهلل، كحٌمؿ كحٌرـ مف تمياء نفسو، كعيد فصبلن كامبلن لمطعف فيو كإلثارة الشبيات ك 
 حكالو.

كافر، كأٌنو خالؼ اليرآف  يعتيد الخمينٌي أٌف الصحابي الجميؿ عمر بف الخطاب  -َٖ
شبيات كتبلعب بأحكاـ اهلل، كحٌمؿ كحٌرـ مف تمياء نفسو، كعيد فصبلن كامبلن لمطعف فيو كإلثارة ال

 حكالو.
مف العتاة الظالميف،  يعتيد الخمينٌي أٌف الصحابٌي الجميؿ عثماف بف عفاف  -ُٖ

 كاتيمو باالنحراؼ السياسي، كسرقة ثركات المسمميف.
أخبث مف الكبلب كالخنازير، كأٌنيـ  يعتيد الخمينٌي أٌف عائشة كطمحة كالزبير  -ِٖ

أثارت  قكا أمكاؿ المسمميف، كزعـ أٌف عائشة أشٌد عذابنا مف الكٌفار، كأٌف أقبمكا عمى الدنيا كسر 
 الفتف بيف المسمميف، ككصفيا بالجيؿ.

، كضعكا الحديث عمى رسكؿ اهلل  يعتيد الخمينٌي أٌف ركاة الصحابة  -ّٖ
 .كنسب ذلؾ االفتراء ألبي ىريرة كسمرة بف جندب كتميـ الدارم كغيرىـ 

 .عقيدة الخمينّي في أىل السنة 
مخالفة أىؿ السٌنة في كٌؿ شيء، كيرل أٌف مخالفة السنة مف  يعتيد الخمينٌي كجكب -ْٖ

 المرجحات عند التعارض بيف ركايات الشيعة، فإٍف تعارضت ركايتيف أخذ بما خالؼ أىؿ السنة.
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يعتيد الخمينٌي أٌف أىؿ السنة أشد مف الكفار، كأٌنيـ أعداء في الديف، كيرل أٌنو يجب  -ٖٓ
 البراءة منيـ.
 يجكز تغسيؿ الميت مف أىؿ السنة، كقاؿ بنجاستيـ، كمنع مف يعتيد الخمينٌي أٌنو ال -ٖٔ

الصبلة عمى أمكاتيـ، كجعؿ أمكاؿ أىؿ السنة غنائـ لمشيعة، كما كيرل عدـ جكاز التصدؽ عمييـ 
 حتى لك كانكا أقارب، كال يجيز ذبائح أىؿ السنة.

عة فييـ، يعتيد الخميني جكاز غيبة أىؿ السٌنة كلعنيـ كىتؾ أعراضيـ كالطعف كالكقي -ٕٖ
 كذكر مساكئيـ.

يعتيد الخمينٌي أٌف سيئات الشيعي يتحمميا أىؿ السنة يكـ الييامة، كأٌف حسنات السني  -ٖٖ
 يناليا الشيعة.
يعتيد الخميني أٌف قضاة أىؿ السنة طكاغيت، كمنع مف مراجعة سمطات أىؿ السنة  -ٖٗ

لمجاؿ أماـ الشيعة لمحكـ كأجيزتيا الياضية؛ معمبلن ذلؾ بمحاكلة تعطيؿ دكائر أىؿ السنة، كفتح ا
 بيف الناس.
يعتيد الخمينٌي أٌف خمفاء المسمميف عمى مٌر التاريخ كانكا ظالميف، ييدفكف إلى  -َٗ

 اليضاء عمى اإلسبلـ، كأٌنيـ فصمكا الديف عف السياسة، كيكثر مف لعنيـ كالتشنيع عمييـ.
 .أثر عقيدة الخمينّي عمى العالم اإلسالمية 

 ف خبلؿ كضعيا تحت مجير العيؿ كالفمسفة.رٌد العيائد اإلسبلمية م -ُٗ
حياء الطيكس البدعية. -ِٗ  نشر البدع كالشركيات كا 
 صٌد الٌناس عف جكىر اليرآف كصحيح السٌنة. -ّٗ
 نشر التشٌيع في العالـ اإلسبلمي باليكة. -ْٗ
 .تعطيؿ الجياد في سبيؿ اهلل  -ٓٗ
 تشكيو التاريخ اإلسبلمي. -ٔٗ
 كالمسمميف. فتح الطريؽ أماـ أعداء اهلل لمنيؿ مف اإلسبلـ -ٕٗ
 تأسيس أحزاب سياسية شيعية في ببلد المسمميف. -ٖٗ
 نشر اإلباحية كسرقة أمكاؿ المسمميف. -ٗٗ

 تأثر بعض المنتسبيف إلى السٌنة بالفكر الخميني أك بالثكرة الخمينية. -ََُ

 



547 

 

 ثالثًا

 أىـــــــــم التوصّيــــــــــــات

بلص في النٌية كاليكؿ كلزكـ طاعتو، كاإلخ إٌف أىـ ما ييكصي بو الباحث تيكل اهلل 
كالعمؿ، كما كييكصي إخكانو الباحثيف بالرجكع إلى الكتاب كالسٌنة في إثبات العيائد، مستعيننا بفيـ 
السمؼ الصالح مف أىؿ اليركف المفضمة، كبعدـ اعتماد مناىج المتكمميف كالفبلسفة في شيء مف 

 العيائد.

ـى الباحث بع ضي اآلفاؽ، التي قد تككف نافعة في كبعد ىذا الجيد المتكاضع، تفٌتحت أما
مجاؿ األبحاث العممية؛ ًلمىا ليا مف نفع كبير عمى األمة اإلسبلمية في إظيار الحيائؽ كترسيخ 

 المفاىيـ الصحيحة.

رعايتيا، أضع بيف أيدم إخكاني الباحثيف بعض ىذه  كمف كاجب األمانة التي حٌممنا اهلل 
 اآلفاؽ، كقد قٌسمتيا إلى قسميف:

 احات وتوصيات عاّمة, ومن ذلك:اقتر 

 إثبات العيائد بيف اإلمامية كالباطنية. دارسة ميارنة. -ُ
 أكجو الشبو بيف الفبلسفة كاإلمامية في العيائد. دارسة ميارنة. -ِ
 الجذكر العيدية لديف اإلمامية. دراسة تحميمية كصفية. -ّ
 مصادر التميي عند اإلمامية. دراسة تحميمية كصفية -ْ
 الكتب السماكية. دراسة تحميمية نيدية. عييدة اإلمامية في -ٓ
 عييدة اإلمامية في المبلئكة. دراسة تحميمية نيدية. -ٔ
 اليراءات اليرآنية كعمـ التجكيد عند اإلمامية. دراسة تحميمية نيدية. -ٕ

 , ومن ذلك:خاّصةاقتراحات وتوصيات 

 فيو الخمينٌي في كتابو تحرير الكسيمة. دراسة ميارنة نيدية. -ٖ
 بيف الخمينٌي كاإلمامية. دراسة ميارنة نيدية.كالية الفييو  -ٗ

 سياسة الخمينٌي في تصدير الثكرة. دراسة كصفية نيدية. -َُ

 واهلل ويلّ التىفيق
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 فهرس اآليات
 الصفحة رقمها السورة اآلية الرقم

ُِ ايّٖأِّٔزَض٤َ 1 ِٕ َِٜدِطَف ِبهّٕ َُا٤ِ أّٔ ِٔ ِفٞ ايطَّ ََ ِِ َُِِٓت  َِِ ُٔ ا٤بلك أّٔ
2 ِ٘ ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ ِِ أِّٔزَباّبا َِ َِٖباَُْٗ َُٚز  ِِ ُٖ  َُِ ُّ التوبة اتََّدُرٚا أِّٔسَباَز
3 ِِ ِٔ خًَِّٖفِٗ َِ َٚ  ِِ ِٔ أِِّٜٔدِٜٗ ِٔ بَِٝ َِ ٌُ ُِ ايسُُّض  ِٕٖ ُْ فصلت ِإِذ َدا٤َِتُٗ
4 َٕ ِ٘ َِٜبُػٛ ِٔ ايًَّ  َْ ّٖ آؿ عمراف أّٔفّٔػََِٝس ِدٜ
ِ٘أّٔفًّّٔٔا ََٜتَدبَّ 5 ِٔ عِِِٓد غِِّٔٝس ايًَّ َِ َٕ ِٛ نّٔا َٚئّ  َٕ َٕ ايّٖكِّٕسآ  ُُٓ-ٕٓ ِٖ النساء ُسٚ
َِّينَي 6 ُِ ايّٖأّٔ ُٖ ِِ َٜأِّٖت آَبا٤َ ِِ ََا ئّ ُٖ ٍَ أِّّٔ َدا٤َ ِٛ ِِ َٜدَّبَُّسٚا ايّٖكّٔ  ّٖ ٖٔ ا٤بؤمنوف أّٔفًّّٔٔ
7 ِ٘ ِٔ َزبّْ َٕ َع٢ًّٔ َب١ٍَّْٓٝ َِ ِٔ نّٔا َُ  ْٕ ُٕ ىود أّٔفّٔ
8  َٛ ُٖ  ِٔ َُ َُا نَّٔطَبِتأّٔفّٔ ّْ َْفٍّٖظ ِب ِْ َع٢ًّٔ نّٕ  َِٔ ّّ الرعد قّٔا٥ِ
َِٖد٣ 9 ِ٘ أّٔ َِٚدِٗ ُِِػٞ َُِهبِّا َع٢ًّٔ  َٜ ِٔ َُ  ّّٔ ِِ ا٤بلك أّٔفّٔ

ِِ ُتكّٔا٠ّٗ 11 َُِِٗٓ ِٕ َتتَّكّٕٛا   ّٖٓ-ّْٖ-ُّٖ ِٖ آؿ عمراف ِإيَّا أّٔ
٤ٍِٞ َُِشٝطّ٘ 11 ّْ َغ ُ٘ ِبهّٕ  َِٔ ْٓ فصلت أّٔئّا ِإَّْ
ُِ٘إيَّا تَُِٓؿ 12 ُٙ ايًَّ  ْٔٓ َْ التوبة ُسُٚٙ فّٔكِّٔد ََْؿَس
ـُ 13 ُٔ ايَّٖداِي ِ٘ ايدّْٜ  ُُٗ-ُٕٗ ّ الزمر أّٔئّا ِيًَّ
ُِنَي 14 ُ٘ َزبُّ ايَّٖعائّ َٚايّٖأَُِّٔس َتَباَزىّٔ ايًَّ ُ٘ ايّٖدًَُّٖل   ِْٗ-ُٔٗ ْٓ األعراؼ أّٔئّا ئّ
ِِ آََُٓٛا ِب 15 َٕ أَُّّْٔٗ ُُٛ َٔ َِٜصُع ِِ َتَس ِإي٢ّٔ ايَِّرٜ ٍَ ِإئِّٝؤّأّٔئّ  ُّّ َٔ النساء َُا إِِّْٔص
ِٔ ِفٞ ايّٖأِّٔزِض 16 ََ َٚ َٚاِت  َُا ِٔ ِفٞ ايطَّ ََ ُ٘ َ٘ َِٜطُذُد ئّ َّ ايًَّ ِِ َتَس أّٔ  َْ ُٖ ا٢بج أّٔئّ
َٚايّٖأِّٔزِض 17 َٚاِت  َُا ًَُّٖوّٕ ايطَّ  ُ٘ َ٘ ئّ َّ ايًَّ ِِ أّٔ ِِ َتِعًّٔ  َِٗ َُٕ البقرة أّٔئّ
ِٕ اي 18 ِٔ ُدٚ ِ٘ ُغفَّٔعا٤َأِّّٔ اتََّدُرٚا َِ  ُٖٓ ّْ الزمر ًَّ
19 ِ٘ ِ٘ ُغَسنّٔا٤َ َخًّٔكّٕٛا نّٔدًَِّٖك  ُِٔ ُٔ الرعد أِّّٔ َدعًَّٕٛا ِيًَّ
21 َٕ ُِ ايَّٖداِيكّٕٛ ُٖ ٤ٍِٞ أِّّٔ  ِٔ غِِّٔٝس َغ  َِِ ّٓ الطور أِّّٔ ُخًِكّٕٛا َِ
ِ٘ ايًَّ 21 ِٕ ِب ِِ َٜأَّٖذ ِٔ ََا ئّ َٔ ايدّْٜ َِ ِِ ِِ ُغَسنّٔا٤ُ َغَسُعٛا ئُّٗ  َُِ ُِ الشورل ُ٘أِّّٔ ئُّٗ
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 الصفحة رقمها السورة اآلية الرقم
22 ِِ ُِٞ أِّْٔفِّٕطِٗ ًَُّٔا٥ِه١ّّٕٔ ظّٔاِي ُِ ايّٖ ُٖ َٛفَّا َٔ َت َّ ايَِّرٜ  َْٕ ٕٗ النساء ِإ
23 ِِ ِِ ئّا َتِشَطُبُٛٙ َغسِّا ئّهّٕ َِِٓهّٕ َٔ َدا٤ُٚا ِبايِّٖإفِّٖو ُعِؿَب١ّ٘  َّ ايَِّرٜ  ْٔٗ ُُ النور ِإ
َّ اِض 24 ُ٘ ُث َٔ قّٔايّٕٛا َزبَُّٓا ايًَّ َّ ايَِّرٜ ًَُّٔا٥ِه١ِّّٕٔإ ُِ ايّٖ ٍُ َعًِِّٔٝٗ  ُّّ َّ فصلت َتكّٔاَُٛا َتَتَٓصَّ
25 ِِ ُ٘ ِيَِٝػِفَس ئُّٗ ِٔ ايًَّ ِِ َٜهّٕ ُُٛا ئّ َٚظًّّٔٔ َٔ نّٔفُّٔسٚا  َّ ايَِّرٜ  ٔٓ ُٖٔ النساء ِإ
َٚايَُّٖٗد٣ 26 َٔ ايَّٖبَّْٝٓاِت  َٕ ََا أَِّْٔصيَّٖٓا َِ ُُٛ َٔ َٜهُّٖت َّ ايَِّرٜ  ُِّ ُٗٓ البقرة ِإ
َّٕ ا 27 َِٕإ َُِسا ٍَ ِع َٚآ  َِ ِٖٝ ٍَ ِإِبَسا َٚآ َُّْٚٛسا  َ٘ اِؾّّٓٔف٢ّٔ آَدَّ   ِِٕ-ُُٖ ّّ آؿ عمراف يًَّ
ًَِِٖٗا 28 ِٕ ُتَؤدُّٚا ايّٖأََّٔاَْاِت ِإي٢ّٔ أّٔ ِِ أّٔ َ٘ َٜأَُُّٖسنّٕ َّ ايًَّ  ِّٔ-ِٗ ٖٓ النساء ِإ
َٚايَّٓ 29  ٌِ َٚاِخِتًّٔاِف ايًَِّٝ َٚايّٖأِّٔزِض  َٚاِت  َُا َّ ِفٞ خًَِّٖل ايطَّ  ُٓٓ َُٗ آؿ عمراف َٗاِز ِإ
31 ُّ َٛ َٞ أّٔقّٖ ِٖ َٕ َِِٜٗدٟ ِيًَِّتٞ  ََٖرا ايّٖكِّٕسآ  َّ  ِّّ-ِٕ ٗ اإلسراء ِإ
31 َٕ ُِ ِبَٗا ايَِّٓبُّٝٛ َُْْٚٛز َِٜشهّٕ ُّٖد٣  َِٛزا٠ّٔ ِفَٝٗا   ُّٔ-ُٕ ْْ ا٤بائدة .. إَِّْا أَِّْٔصيَّٖٓا ايتَّ
 ّْ َُٓ النساء لّْإَِّْا أَِّْٔصيَّٖٓا ِإئِّٝؤّ ايِّٖهَتاَب ِبايَّٖش 32
33 َٕ ِِ َتِعكًِّٕٛ ُٙ قِّٕسآّْا َعَسِبِّٝا ئَّعًَّهّٕ  َُٔ-ّٗ ِ يوسف إَِّْا أَِّْٔصيَّٖٓا
ُِنَي 34 َٖا ِفِت١َّٓٗ ِيًعَّاِي  ّٗ ّ الزخرؼ إَِّْا َدعًََّٖٓا
ُِِعَٓا قِّٕسآّْا َعَذّبا 35  ِٖ ُ ا١بنٌ  إَِّْا َض
36 َُ ٍِإَِّْا َعَسِقَٓا ايّٖأََّٔا١َّْٔ َع٢ًّٔ ايطَّ َٚايِّٖذَبا َٚايّٖأِّٔزِض  َٚاِت   ُّٔ ِٕ األحزاب ا
ُُِطَتِِٗص٥ِنَي 37  ِٖٔ ٓٗ ا٢بجر إَِّْا نّٔفَِّٔٝٓاىّٔ ايّٖ
ُٙ ِبكَّٔدٍز 38 ٤ٍِٞ َخًّٔكَّٖٓا َّ َغ  ُّْ-َُٕ ْٗ القمر إَِّْا نّٕ
39 َٕ ُ٘ ئَّشاِفعّٕٛ َِٚإَّْا ئّ ُٔ َْصَّيَّٖٓا ايرّْنَّٖس   َٕ ٗ ا٢بجر إَِّْا َِْش
َِٛت٢إَِّْؤّ ئّ 41 َُ ُُِع ايّٖ  ِّٓ-ُُٖ َٖ النمل ا ُتِط
َٚايَّٖعاًَِِنَي َعًَِّٔٝٗا 41 ََُطاِننِي  َٚايّٖ َُا ايؿََّدقّٔاُت يًِّٖفّٕكَّٔسا٤ِ   ُِّ َٔ التوبة ِإَّْ
42 ُٕ ِٔ فَّٔٝهّٕٛ ُ٘ نّٕ ٍَ ئّ ِٕ َٜكّٕٛ ُٙ ِإَذا أَّٔزاَد غ٦َِّٝا أّٔ َُا أَُِّٔس  ِِٖ ِٖ يس ِإَّْ
َِٚيهّٕ 43 َُِِٓرْز  َُا أَِّْٔت  َٖاٍدِإَّْ  ٍّ ِٛ  ِّٔ-ّٗ ٕ الرعد ّْ قّٔ
َٕ ِإفّٖهّٗا 44 ََٚتدًِّٕكّٕٛ َِٚثاّْا  ِ٘ أّٔ ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ َِ َٕ َُا َتِعُبُدٚ  ُّٖ ُٕ العنكبوت ِإَّْ
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 الصفحة رقمها السورة اآلية الرقم
45 ٍِ ٍٍ نِّٔسٜ ٍُ َزُضٛ ِٛ ُ٘ ئّكّٔ  َّٗ ُٗ التكوير ِإَّْ
ِ٘ ايَّٖذ١َّّٓٔ 46 ُ٘ َعًِّٔٝ ِ٘ فّٔكِّٔد َسسََّّ ايًَّ ِٔ ُِٜػِسىّٖ ِبايًَّ ََ ُ٘ ُٙ ايَّٓاُز ِإَّْ َٚا  ُِٗ ِٕ ا٤بائدة َََٚأّٖ
َٔ ايَِّٓبّْٝنَي 47 َِ ِِ ُ٘ َعًِِّٔٝٗ َِ ايًَّ َٔ أَِّْٔع  ُِٔ ٖٓ مرًن إّٔٚي٦ِّٔؤّ ايَِّرٜ
ُِ اقَّٖتِدِٙ 48 ُٖ ُ٘ فِّٔبَُٗدا ََٖد٣ ايًَّ  َٔ  َِٗ َٗ األنعاـ إّٔٚي٦ِّٔؤّ ايَِّرٜ
َٚإَِّٜاىّٔ َِْطَتِعنُي 49  ُِٖ ٓ الفاٙبة إَِّٜاىّٔ َِْعُبُد 
ِٕ ايَّْٓطا٤ِ 51 ِٔ ُدٚ َِ ّٗ٠َٛ ٍَ َغِٗ َٕ ايسَّْدا ِِ ئَّتأُّٖتٛ  ُِٗ ٓٓ النمل أ٥َِّّٔٓهّٕ
 َّٕ ُٓ عبس ِبأِِّٜٔدٟ َضفَّٔس٠ٍ  ِنَساٍّ َبَسَز٠ٍ 51
52 ِٙ َٕ َع٢ًّٔ َعِبِد ٍَ ايّٖفِّٕسقّٔا  َُٓ ُ الفرقاف َتَباَزىّٔ ايَِّرٟ َْصَّ
َٚايّٖأّٔ 53 َٚاُت ايطَِّبُع  َُا ُ٘ ايطَّ َُّتَطبُّْح ئّ ِٔ ِفِٝٗ ََ َٚ  َْ ْْ اإلسراء ِزُض 
َُا٤ِ 54 ٣َٛ ِإي٢ّٔ ايطَّ َِّ اِضَت  ِّْ ِٗ البقرة ُث
٣َٛ َع٢ًّٔ ايَّٖعِسِؽ 55 َِّ اِضَت  ِّْ ْ السجدة ُث
56 ِِ َُِْٗٛ َٛفَّ ِِ ُزضًَُّٕٓا ََٜت  ِّّ ّٕ األعراؼ َست٢َّ ِإَذا َدا٤َِتُٗ
َٚايّٖأّٔ 57 َٚاِت  َُا ِ٘ فّٔاِطِس ايطَّ ُُِد ِيًَّ ًَُّٔا٥ِه١ِّٔ ُزُضًّٗاايَّٖش ٌِ ايّٖ  ِٕٗ ُ فاطر ِزِض َداِع
ُُتَِّكنَي 58 ُّٖد٣ يًِّٖ  ِ٘  ُّٓ ٓ-ِ البقرة َذِيؤّ ايِّٖهَتاُب ئّا زََِٜب ِفٝ
59 ٌُ َٛ ايَّٖباِط ُٖ  ِ٘ ِٔ ُدِْٚ َِ َٕ َّٕ ََا َِٜدُعٛ َٚأّٔ َٛ ايَّٖشلُّ  ُٖ  َ٘ َّ ايًَّ  ُٖٔ-ُٕٔ ِٔ ا٢بج َذِيؤّ ِبأّٔ
ُِ ايّٖػَِٝ 61 َُِذِيؤّ َعاِي َٚايػََّٗاَد٠ِ ايَّٖعِصُٜص ايسَِّسٝ  َِِ ٔ السجدة ِب 
٤ٍِٞ فّٔاِعُبُدُٚٙ 61 ّْ َغ َٛ َخاِيُل نّٕ ُٖ َ٘ ِإيَّا  ِِ ئّا ِإئّ ُ٘ َزبُّهّٕ ُِ ايًَّ  ُُٔ َُِ األنعاـ َذِيهّٕ
62 ِ٘ َٕ ِب ِ٘ إّٔٚي٦ِّٔؤّ ُِٜؤَُِٓٛ َِٚت ُ٘ َسلَّ ِتًّٔا ُِ ايِّٖهَتاَب َٜتًَِّْٕٛ ُٖ َٔ آتََِٝٓا  ُُِ ُُِ قرةالب ايَِّرٜ
ُِ ايّٖكِّٔسُح 63 ِٔ َبِعِد ََا أَّٔؾاَبُٗ َِ ٍِ َٚايسَُّضٛ  ِ٘ َٔ اِضَتَذاُبٛا ِيًَّ  ّْٗ ُِٕ آؿ عمراف ايَِّرٜ
64 ُ٘ َِْٛ ََِٜٚدَػ  ِ٘ َٕ ِزَضائّاِت ايًَّ َٔ َُٜبًُِّػٛ  َْٓ ّٗ األحزاب ايَِّرٜ
َٕ َزبََّٓا إََِّْٓا آَََّٓا فّٔاغِّٖفِس ئَّٓ 65 َٔ َٜكّٕٛيّٕٛ َِٚقَٓا َعَراَب ايَّٓاِزايَِّرٜ  ُٖٖ ُٔ آؿ عمراف ا ُذَُْٛبَٓا 
66 َٔ ِِٖدٜ ٍَ فّٔانُّٖتِبَٓا َََع ايػَّا َٚاتََّبِعَٓا ايسَُّضٛ َُا أَِّْٔصيَّٖت   ُٖٖ ّٓ آؿ عمراف َزبََّٓا آَََّٓا ِب
67 ٣َٛ ُٔ َع٢ًّٔ ايَّٖعِسِؽ اِضَت َُ  ُِْ-َِْ-َِِ ٓ طو ايسَِّس



552 

 

 الصفحة رقمها السورة اآلية الرقم
َُِِٓر 68 َٚ  َٔ ِ٘ ُسذ١َُّّ٘زُضًّٗا ََُبػِّْسٜ َٕ ِيًَّٓاِع َع٢ًّٔ ايًَّ َٔ ِي٦ًََّا َٜهّٕٛ  ِٖٔ-ِّٕ-َُٓ ُٓٔ النساء ِزٜ
 ٔٔ ٔ األعلى َضُٓكِّٖس٥ُؤّ فًّّٔٔا تََِٓط٢ 69
ُّا ِبايِّٖكِطِط 71 ِِ قّٔا٥ِ َٚإّٔٚيّٕٛ ايّٖعًِّٖ ًَُّٔا٥ِه١ّّٕٔ  َٚايّٖ  َٛ ُٖ َ٘ ِإيَّا  ُ٘ ئّا ِإئّ ُ٘ أَّّْٔ  َّٕ ُٖ آؿ عمراف َغَِٗد ايًَّ
71  ُِ ِ٘ أَّٔسّداَعاِي  ِٕٓ-َِّ ِٔ ا١بنٌ  ايّٖػَِِٝب فًّّٔٔا ُٜعُِّٖٗس َع٢ًّٔ غِِّٔٝب
َٚاِت 72 َُا ٍُ َذز٠ٍَّ ِفٞ ايطَّ ُ٘ َِِجكّٔا ِِ ايّٖػَِِٝب ئّا َِٜعُصُب عَِٓ  َِِ ّ سبأ َعاِي
73 ٍِ َُُتَعا َٚايػََّٗاَد٠ِ ايّٖهِّٔبرُي ايّٖ ُِ ايّٖػَِِٝب   َِِ ٗ الرعد َعاِي
74 ِِ َ٘ ََا ئّهّٕ ُٙ ِعُبُدٚا ايًَّ ٍ٘ غُِّٔٝس ِٔ ِإئّ  ِٖٖ َٓ ىود َِ
75 ٣َٛ ُ٘ َغِدُٜد ايّٖكّٕ َُ  َّٗ ٓ النجم َعًَّ
ُُٛا ايؿًَّّٔا٠ّٔ 76 ِِ فّٔأِّٔقٝ ُ٘ َعًِّٔٝهّٕ ََٚتاَب ايًَّ ِِ َتفّٖعًَّٕٛا   ُٖٕ ُّ اَّادلة فِّٔإِذ ئّ
77 َٕ ُُٛ ِِ ئّا َتِعًّٔ ِٕ نُِّٕٓت ٌَ ايرّْنِّٖس ِإ ِٖ  ّْٓ ٕ األنبياء فّٔاِضأّٔيّٕٛا أّٔ
ُُِػِسِننَيفّٔاِؾ 78 ِٔ ايّٖ َٚأِّٔعِسِض َع َُا ُتِؤََُس   َْٓ-ِٖٓ ْٗ ا٢بجر َدِع ِب
َٚايُِّٓٛز ايَِّرٟ أَِّْٔصيَّٖٓا 79  ِ٘ ََٚزُضِٛي  ِ٘  َْ ٖ التغابن فّٔآَُِٓٛا ِبايًَّ
81 ِِ ِ٘ ِإئِّٝهّٕ ِِ ََا إِّٔزضًُِّٖت ِب ِٛا فّٔكِّٔد أِّٔبًِّٔػُتهّٕ َٛيَّ ِٕ َت  ِِٗ ٕٓ ىود فِّٔإ
ِٕ َدا٤ُٚىّٔ فّٔ 81 ِِفِّٔإ ِٚ أِّٔعِسِض عَُِٓٗ ِِ أّٔ ِِ بََُِٝٓٗ  ُّٓ ِْ ا٤بائدة اِسهّٕ
ُُتَِّكنَي 82 ِ٘ ايّٖ ُٙ ِبًَِطاِْؤّ ِيُتَبػَّْس ِب َُا َٜطَّسَِْا  ّٕ ٕٗ مرًن فِّٔإَّْ
83 َٕ ِِ ََٜتَرنَُّسٚ ُٙ ِبًَِطاِْؤّ ئَّعًَُّٗ َُا َٜطَّسَِْا  ّٕ ٖٓ الدخاف فِّٔإَّْ
َُِٝصا 84 َٚايّٖ  ٌَ ِٚفّٕٛا ايّٖهِّٔٝ ِِفّٔأّٔ ُٖ َٚئّا َتِبَدُطٛا ايَّٓاَع أِّٔغَٝا٤َ  ُِٗ ٖٓ األعراؼ َٕ 
ِ٘ ايَِّتٞ فَّّّٔٓٔس ايَّٓاَع َعًَِّٔٝٗا 85  ِّٔ َّ الرـك ِفَّّٖٓسَت ايًَّ
ِٔ َضَبٍإ ِبََٓبٍإ َِٜكنٍي 86 َِٚد٦ُِتؤّ َِ  ِ٘ ِِ ُتِشطّٖ ِب َُا ئّ ٍَ أَّٔسُّّٖٓت ِب  ْٕٖ ِِ النمل فّٔكّٔا
َّ إِِِْطِّٝافّٔكِّٕٛيٞ إِّْْٞ ََْرِزُت ِيًسَّ 87 ِٛ َِ ايَّٖٝ ِٔ إّٔنًِّّٔ َّا فًّّٔٔ ِٛ ِٔ َؾ َُ  ُِٓ ِٔ مرًن ِس
88 َٕ َٕ ايّٖكِّٕسآ  ّٖ-ّٔ ِْ ٧بمد فًّّٔٔا ََٜتَدبَُّسٚ
َٚايّٖإّٔٚي٢ّٔ 89 ِ٘ ايّٖآِخَس٠ّٕ   ّّٗ-َِٗ ِٓ النجم فًًَِّّٔ
ُِنَي 91 ََٚزبّْ ايّٖأِّٔزِض َزبّْ ايَّٖعائّ َٚاِت  َُا ُُِد َزبّْ ايطَّ ِ٘ ايَّٖش  ََِ ّٔ اثيةا١ب فًًَِّّٔ
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91 ٍِ َّ ايَّٓاَع ِبػَِِٝس عًِّٖ ِ٘ نِّٔرّبا ِيُِٝك ِٔ افَّٖتَس٣ َع٢ًّٔ ايًَّ َُّ َِ ُِ ِٔ أّٔظًّّٖٔ َُ  ِِّ ُْْ األنعاـ فّٔ
92 ِِ َٕ ايِّٖهَتاَب ِبأِِّٜٔدِٜٗ َٔ َٜهُّٖتُبٛ ٌْ ِيًَِّرٜ َِٜٛ  ِِّ ٕٗ البقرة فّٔ
َِٜٓفّٔ 93 ِ٘ ََا ئّا  ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ َِ َٕ ٍَ أّٔفَّٔتِعُبُدٚ ِِقّٔا َٚئّا َُٜكسُّنّٕ ِِ غ٦َِّٝا   ُِٗ ٔٔ األنبياء ُعهّٕ
94 ٍٍ َِ ايَّٓاَع َثًّٔاَخ ئَّٝا ٍَ آَُٜتؤّ أّٔيَّا ُتهًِّّٔ ٌِ ِيٞ آ١َّٜٗ قّٔا ٍَ َزبّْ اِدَع  ُِٓ َُ مرًن قّٔا
ُِنَي 95 َََٚا َزبُّ ايَّٖعائّ  ُٕ ِٛ ٍَ ِفِسَع َٚايّٖأِّٔزِض  قّٔا َٚاِت  َُا ٍَ َزبُّ ايطَّ  ََِ ِّ الشعراء قّٔا
َِٚبهًّّٔٔاَِٞ 96 ٍَ َٜا ََُٛض٢ إِّْْٞ اِؾّّٓٔفُِّٔٝتؤّ َع٢ًّٔ ايَّٓاِع ِبِسَضائّاِتٞ   ُِٔ ُْْ األعراؼ قّٔا
ََِٜٚطِفوّٕ ايدََّْا٤َ 97 ِٔ ُٜفِّٖطُد ِفَٝٗا  ٌُ ِفَٝٗا ََ  َّٔ َّ البقرة قّٔايّٕٛا أَّٔتِذَع
َِٚنَتاْب َُِبنْي 98 ِ٘ ُْْٛز  َٔ ايًَّ َِ ِِ  َْ ُٓ ا٤بائدة قِّٔد َدا٤َنّٕ
99 ُ٘ َٔ َََع َٚايَِّرٜ  َِ ِٖٝ ٠َّٛ٘ َسَط١َّٓ٘ ِفٞ ِإِبَسا ِِ إِّٔض  َْٕ ْ ا٤بمتحنة قِّٔد نّٔاَِْت ئّهّٕ

111 َٔ َُ ِٚ اِدُعٛا ايسَِّس َ٘ أّٔ ٌِ اِدُعٛا ايًَّ  ِّٔ َُُ اإلسراء قّٕ
ََٚسًّٔا 111 ُ٘ َسَساَّا  َِِٓ  ِِ ِٔ ِزِشٍم فَّٔذعًَُّٖت َِ ِِ ُ٘ ئّهّٕ ٍَ ايًَّ ِِ ََا أَِّْٔص ٌِ أَّٔزأُِّٜٔت  َُِ ٗٓ يونس يّٗاقّٕ
ُِنَي 112 ِ٘ َزبّْ ايَّٖعائّ َُاِتٞ ِيًَّ ََ َٚ  َٟ ََِشَٝا َٚ َُُْٚطِهٞ  َّ َؾًّٔاِتٞ  ٌِ ِإ  َُٖ ُِٔ األنعاـ قّٕ
113 ِِ َٚاُدهّٕ َٚأِّٔش  ِِ َٛاُْهّٕ َِٚإِخ  ِِ َٚأِّٔبَٓاُؤنّٕ  ِِ َٕ آَباُؤنّٕ ِٕ نّٔا ٌِ ِإ  َْٕ ِْ التوبة قّٕ
ُِ ايدَّاُز ايّٖآِخ 114 ِٕ نّٔاَِْت ئّهّٕ ٌِ ِإ ِ٘ َخاِيَؿ١ّٗقّٕ  ّّٗ ْٗ البقرة َس٠ّٕ عَِِٓد ايًَّ
115 َٔ َََٚا َبّّٓٔ ََِِٓٗا  َٛاِسَؼ ََا ظََّٔٗس  َٞ ايّٖفّٔ َُا َسسََّّ َزبّْ ٌِ ِإَّْ  َُِ-ْٖ ّّ األعراؼ قّٕ
َٚئّا َزَغّدا 116 ِِ َقسِّا  ٌِ ِإّْْٞ ئّا أًَِِّٔوّٕ ئّهّٕ  ُّٖ ُِ ا١بن قّٕ
ِِ عِِِٓدٟ َخَصا٥ِ 117 ٍُ ئّهّٕ ٌِ ئّا أّٔقّٕٛ ُِ ايّٖػََِٝبقّٕ َٚئّا أِّٔعًّٔ  ِ٘  َِّ َٓ األنعاـ ُٔ ايًَّ
118 ُ٘ َٚئّا َقسِّا ِإيَّا ََا َغا٤َ ايًَّ ٌِ ئّا أًَِِّٔوّٕ ِيَٓفِّٖطٞ َْفّّٖعا   َِّ ُٖٖ األعراؼ قّٕ
119 ُ٘ َٚايّٖأِّٔزِض ايّٖػََِٝب ِإيَّا ايًَّ َٚاِت  َُا ِٔ ِفٞ ايطَّ ََ ُِ ٌِ ئّا َِٜعًّٔ  َِِ ٓٔ النمل قّٕ
111 ِٔ ََ ٌِ ُٔ ََدِّا قّٕ َُ ُ٘ ايسَِّس ُُِدِد ئّ َٕ ِفٞ ايكًَّّٔاي١ِّٔ فًَّّٖٔٝ  ُُّ ٕٓ مرًن نّٔا
َٚايّٖأِّٔبَؿاَز 111 َُِع  ًُِِوّٕ ايطَّ َٜ ِٔ َٚايّٖأِّٔزِض أََّّٔ َُا٤ِ  َٔ ايطَّ َِ ِِ ِٔ َِٜسُشقّٕهّٕ ََ ٌِ  ُٔٗ ُّ يونس قّٕ
ُ٘ أَّٔسْد 112 َٛ ايًَّ ُٖ  ٌِ  ُِٗ ْ-ُ اإلخالص ... قّٕ
ٌَقّٕٛيّٕٛا آَََّٓا ِب 113 َُاِعٝ َِٚإِض  َِ ِٖٝ ٍَ ِإي٢ّٔ ِإِبَسا َََٚا إِِّْٔص ٍَ ِإئَِّٝٓا  َََٚا إِِّْٔص  ِ٘  ُّٓ ُّٔ البقرة ايًَّ
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114 ِ٘ ُٙ ِإئِّٝؤّ ََُباَزىّ٘ ِيَٝدَّبَُّسٚا آَٜاِت  ّٖ-ّٔ ِٗ ص ِنَتاْب أَِّْٔصيَّٖٓا
115 َٕ ُُٛ ٍّ َِٜعًّٔ ِٛ ُ٘ قِّٕسآّْا َعَسِبِّٝا ِيكّٔ  ّٗ ّ فصلت ِنَتاْب فّٕؿًِّّْٔت آَٜاُت
116 ِِ َٛ نِّٕسْٙ ئّهّٕ ُٖ َٚ  ٍُ ُِ ايِّٖكَتا  ّٗٓ ُِٔ البقرة نِّٕتَب َعًِّٔٝهّٕ
ِٔ قِّٔبًِؤّ 117 َِ َٔ َِٚإي٢ّٔ ايَِّرٜ  ِّٕ ّ الشورل نَّٔرِيؤّ ُِٜٛسٞ ِإئِّٝؤّ 

ِِ خََِٝس أ١ٍَّّٕ إِّٔخِسَدِت ِيًَّٓاِع 118  َُُ آؿ عمراف نُِّٕٓت
ٓٓ-ُُٖ 

ْْْ-ْٕٖ 
119 َُ ٌَ ِيهًِّٔ ِ٘ئّا َتِبِدٜ  ّٕ ْٔ يونس اِت ايًَّ
121 َٕ َٛادُّٚ ِّ ايّٖآِخِس ُٜ ِٛ َٚايَّٖٝ  ِ٘ َٕ ِبايًَّ َّا ُِٜؤَُِٓٛ ِٛ  ّٔ ِِ اَّادلة ئّا َتِذُد قّٔ
ِٚ ََِعُسٍٚف 121 ِٔ أَََّٔس ِبَؿَدق١ٍّٔ أّٔ ِِ ِإيَّا ََ ُٖ َٛا ِٔ َِْذ  ْٗٗ ُُْ النساء ئّا خََِٝس ِفٞ نِّٔجرٍي َِ
122 ِٔ َِ ٌُ ِ٘ ايَّٖباِط ِ٘ ئّا َٜأِّٖتٝ ِٔ خًَِّٖف َٚئّا َِ  ِ٘ ِٔ َٜدَِٜ  ِٕ ِْ فصلت بَِٝ
ُُِؤَِِٓنَي 123 ِٕ ايّٖ ِٔ ُدٚ ِِٚيَٝا٤َ َِ َٔ أّٔ َٕ ايّٖهّٔاِفِسٜ ُُِؤَُِٓٛ  ّٕٖ-ّْٖ ِٖ آؿ عمراف ئّا َٜتَِّدِر ايّٖ
ٌِ ايّٖفِّٔتِح 124 ِٔ قِّٔب َِ ِٔ أِّْٔفَّٔل  ََ ِِ َِِٓهّٕ  ِٟٛ  ْْٗ َُ ا٢بديد ئّا َِٜطَت
َ٘ئّكِّٔد أِّٔزضًََّٖٓا  125 ِّ اِعُبُدٚا ايًَّ ِٛ ٍَ َٜا قّٔ ِ٘ فّٔكّٔا َِ ِٛ  ُِٗ ٗٓ األعراؼ ُّْٛسا ِإي٢ّٔ قّٔ
َٚايّٖأَِّْٔؿاِز 126  َٔ َُُٗاِدِسٜ َٚايّٖ  ّْ ُ٘ َع٢ًّٔ ايَِّٓب  ْْٔ ُُٕ التوبة ئّكِّٔد َتاَب ايًَّ
٠َّٛ٘ َسَط١َّٓ٘ 127 ِ٘ إِّٔض ٍِ ايًَّ ِِ ِفٞ َزُضٛ َٕ ئّهّٕ  ُِٗ ُِ األحزاب ئّكِّٔد نّٔا
ِٔ ا 128 َٕئِّه ًَُّٔا٥ِه١ّّٕٔ َِٜػَُٗدٚ َٚايّٖ  ِ٘ ُِ ُ٘ ِبعًِّٖ ٍَ ِإئِّٝؤّ أَِّْٔصئّ َُا أَِّْٔص ُ٘ َِٜػَُٗد ِب  َّٕ-ٔٓ ُٔٔ النساء يًَّ
129 َّ ََا ِفِٝٗ َٚ َٚايّٖأِّٔزِض  َٚاِت  َُا ًَُّٖوّٕ ايطَّ  ِ٘  ُِٗ َُِ ا٤بائدة ِيًَّ
َٚايّٖأِّٔزِض 131 َٚاِت  َُا ًَُّٖوّٕ ايطَّ  ِ٘  َِٗ ْٗ ورلالش َٜدًُِّٕل ََا ََٜػا٤ُ ِيًَّ
131 ُ٘ ٌُ ِزَضائَّت ُِ سَُِٝح َِٜذَع ُ٘ أِّٔعًّٔ  ُِٔ ُِْ األنعاـ ايًَّ
ََِْٚٗا 132 ٍَُد َتَس َٚاِت ِبػَِِٝس َع َُا ُ٘ ايَِّرٟ َزفَّٔع ايطَّ  ََِ ِ الرعد ايًَّ
133 ٌْ َِٚنٝ  ٤ٍِٞ ّْ َغ َٛ َع٢ًّٔ نّٕ ُٖ َٚ  ٤ٍِٞ ّْ َغ ُ٘ َخاِيُل نّٕ  ِّٕ-ُِٖ-ُُٔ ِٔ الزمر ايًَّ
ِّْٛايًَّ 134 َٚئّا َْ ُٙ ِض١َّٓ٘  ُّٞ ايّٖكُُّّّٔٝٛ ئّا َتأُّٖخُر َٛ ايَّٖش ُٖ َ٘ ِإيَّا   ُِٗ-َِٕ ِٓٓ البقرة ُ٘ ئّا ِإئّ
َُا٤ُ ايُّٖشِط٢َٓ 135 ُ٘ ايّٖأِّٔض َٛ ئّ ُٖ َ٘ ِإيَّا  ُ٘ ئّا ِإئّ  ِّٔ ٖ طو ايًَّ
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136  ِٔ َِ ُ٘ ِ٘ َِٜشفّٔعَّْٕٛ ِٔ خًَِّٖف َِ َٚ  ِ٘ ِٔ َٜدَِٜ ِٔ بَِٝ ُ٘ ََُعكَِّباْت َِ ِ٘ئّ  ٔٓ ُُ الرعد أَِِّٔس ايًَّ
137 َٞ َٔ ايَّٖشِدِٜح ِنَتاّبا ََُتَػاِبّٗا َََجاِْ ٍَ أِّٔسَط ُ٘ َْصَّ  َُٓ ِّ الزمر ايًَّ
ِِٛتَٗا 138 َٛف٢َّ ايّٖأِّْٔفَّٕظ ِسنَي ََ ُ٘ ََٜت  ِّٖ ِْ الزمر ايًَّ
َٔ ايَّٓاِع 139 َِ َٚ ًَُّٔا٥ِه١ِّٔ ُزُضًّٗا  َٔ ايّٖ ُ٘ َِٜؿِّّٓٔفٞ َِ  ُِٔ ٕٓ ا٢بج ايًَّ
141 ِ٘ ِٔ فِّٔكًِ َِ ِِ ُٖ ًُِّٕٛا ََِٜٚصَٜد َٔ ََا َع ُ٘ أِّٔسَط ُِ ايًَّ  ُِٗ ّٖ النور ِيَِٝذصَُِٜٗ
َُِػِسِب 141 َٚايّٖ َُِػِسِم  ٌَ ايّٖ ِِ ِقَب َٖهّٕ ُُٚدٛ َٛيُّٛا  ِٕ ُت َّ ايربَّ ئَِّٝظ ايِّٖبسَّ أّٔ  ِّْ-ِٔٗ-َُٕ ُٕٕ البقرة ٚيه
ُُِٝع 142 َٛ ايطَّ ُٖ َٚ  ٤ِْٞ ِ٘ َغ ُِِجًِ  ِّٖ-ُِٗ ُُ الشورل ايَّٖبِؿرُي ئَِّٝظ نّٔ
143 ٤ِْٞ َٔ ايّٖأَِِّٔس َغ  َِٗ-ْٕ ُِٖ آؿ عمراف ئَِّٝظ ئّؤّ َِ
144 ِِ ِٕ قِّٔد أِّٔبًُّٔػٛا ِزَضائّاِت َزبِّْٗ َِ أّٔ  ُِٗ ِٖ ا١بن ِيَِٝعًّٔ
ِٔ َب١ٍَّْٓٝ 145 َّ َع ِٔ َس ََِٜٚش٢َٝ ََ ِٔ َب١ٍَّْٓٝ  ًَّٖٔؤّ َع  ِٔ  ِٕٖ ِْ األنفاؿ ِيًَِِٝٗؤّ ََ
146 ٤ٍِٞ ِٔ َغ  ِّّ-ِٕ ّٖ األنعاـ ََا فّٔسَّطَّٖٓا ِفٞ ايِّٖهَتاِب َِ
147 ِ٘ َٔ َٜدَِٜ ِٔ َتِؿِدَٜل ايَِّرٟ بَِٝ َٚئِّه َٕ َسِدّٜجا ُٜفَّٖتَس٣   ِٕ ُُُ يوسف ََا نّٔا
148 ِِ ِٔ ِزَداِيهّٕ َِ َّْد أَّٔبا أَّٔسٍد  َٕ ََُش  ُِّ َْ األحزاب ََا نّٔا
149  ِٚ ِٔ آ١ٍَٜ أّٔ ََِْٓطِذ َِ ِٚ َِِجًَِٗاََا  ََِِٓٗا أّٔ  ٔٔ َُٔ البقرة ُِِْٓطَٗا َْأِّٖت ِبدٍَِٝس 
151 ِِ َُا٤ُ بََُِٝٓٗ ُ٘ أِّٔغدَّا٤ُ َع٢ًّٔ ايّٖهّٕفَّاِز ُزَس َٔ َََع َٚايَِّرٜ  ِ٘ ٍُ ايًَّ َّْد َزُضٛ  ْْٔ ِٗ الفتح ََُش
151 ِ٘ ُٙ ِإيَّا ِبِإِذِْ ِٔ َذا ايَِّرٟ َِٜػفُّٔع عَِِٓد  ُٖٓ ِٓٓ البقرة ََ
152 ٍَََ ََِٚٝهّٔا  ٌَ َِٚدِبِسٜ  ِ٘ َُٚزُضًِ  ِ٘ ًَََّٚٔا٥ِهِّٔت  ِ٘ ِّا ِيًَّ َٕ َعُد  َّٗ ٖٗ البقرة ِٔ نّٔا
153 َٙ ِٔ إّٔنِّٖس ِ٘ ِإيَّا ََ ِٔ َبِعِد ِإمَياِْ َِ ِ٘ ِٔ نّٔفَّٔس ِبايًَّ ََ ّّ ٦َُِ َُّّٖٓ ُ٘  ُُْ-ّٖٗ َُٔ النحل َٚقًُّّٖٔب
ِٔ أِّْٔفِّٕط 154 ُُِؤَِِٓنَي َِ ِٚي٢ّٔ ِبايّٖ ُّ أّٔ ِِايَِّٓب ُ٘ إََّّٔٗاُتُٗ َٚاُد َٚأِّٔش  ِِ  ْٓٗ ٔ األحزاب ِٗ
ُُتَِّكنَي 155 ِِٛعع١ّّٔ٘ يًِّٖ َََٚ ُّٖد٣  َٚ ْٕ ِيًَّٓاِع   ّْ ُّٖ آؿ عمراف ََٖرا َبَٝا
ِِٖس 156 َٔ ايدَّ ِٕ ِسنْي َِ ٌِ أَّٔت٢ َع٢ًّٔ ايّٖإَِِْطا  ِّٖ ُ اإلنساف َٖ
ُ٘ ِف 157 ُِ ايًَّ ِٕ َٜأِّٖتَُٝٗ َٕ ِإيَّا أّٔ َِٜٓعُّٕسٚ  ٌِ ًَُّٔا٥ِه١َّّٕٖٔ َٚايّٖ َُاِّ  َٔ ايَّٖػ َِ ٌٍ  ّّٗ َُِ البقرة ٞ ظًّّٕٔ
َُا٤ُ ايُّٖشِط٢َٓ 158 ُ٘ ايّٖأِّٔض ُّْز ئّ َُُؿ ُ٘ ايَّٖداِيُل ايَّٖباِزُئ ايّٖ َٛ ايًَّ  ِّٔ ِْ ا٢بشر ُٖ
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159 ِ٘ َُاِت ٍَ ِيهًِّٔ ِٔ ِنَتاِب َزبّْؤّ ئّا ََُبدّْ َٞ ِإئِّٝؤّ َِ ٌُ ََا إِّٔٚس  ّٕ ِٕ الكهف َٚاِت
ُ٘ غ٦َِّٝاَٚآَت 161 َِِٓ َّ قِِّّٓٓٔاّزا فًّّٔٔا َتأُّٖخُرٚا  ُٖ ِِ ِإِسَدا  ْٖٔ َِ النساء ُِٝت
َُِتؤّ ِفٞ ِعَباِدىّٔ ايؿَّاِيِشنَي 161  ُٖٖ ُٗ النمل َٚأِّٔدخًِِّٖٓٞ ِبَسِس
162 ٍُ َُا َُٜٓصّْ ُِ ِب ُ٘ أِّٔعًّٔ َٚايًَّ َٕ آ١ٍَٜ   ٔٔ َُُ النحل َِٚإَذا َبدَّيَّٖٓا آ١َّٜٗ ََهّٔا
 ُُٗ ُٖٔ البقرة َضأّٔئّؤّ ِعَباِدٟ َعّْٓٞ فِّٔإّْْٞ قِّٔسْٜبَِٚإَذا  163
َٔ ايدََِِّع 164 ِِ َتِفُٝض َِ ٍِ َتَس٣ أِّٔعَُُٝٓٗ ٍَ ِإي٢ّٔ ايسَُّضٛ ُُِعٛا ََا إِِّْٔص  ِْٗ ّٖ ا٤بائدة َِٚإَذا َض
ٌِ َْتَِّبُع ََا أّٔيّٖفّٔ 165 ُ٘ قّٔايّٕٛا َب ٍَ ايًَّ ُِ اتَِّبُعٛا ََا أَِّْٔص ٌَ ئُّٗ ِ٘ آَبا٤ََْاَِٚإَذا ِقٝ  ُٓٓ َُٕ البقرة َِٝٓا َعًِّٔٝ
ّْ َقاٍَِس 166 ََٚع٢ًّٔ نّٕ ِٕ ِفٞ ايَّٓاِع ِبايَّٖشرّْ َٜأُّٖتٛىّٔ ِزَدايّٗا   َِٗ ِٕ ا٢بج َٚأّٔذّْ
ِ٘ غ٦َِّٝا 167 َٚئّا ُتِػِسنّٕٛا ِب  َ٘  ُِٗ ّٔ النساء َٚاِعُبُدٚا ايًَّ
َٚئّا َتفّٔ 168 ُِّٝعا  ِ٘ َد ٌِ ايًَّ ُُٛا ِبَشِب  ّّٔ-ُّٓ َُّ آؿ عمراف سَّقّٕٛاَٚاِعَتِؿ
169 ِِ ِٛ ُُِّٜٓٝعهّٕ ِ٘ ئّ ٍَ ايًَّ ِِ َزُضٛ َّ ِفٝهّٕ ُُٛا أّٔ  ْْٕ ٕ ا٢بجرات َٚاِعًّٔ
ِِٚيَٝا٤ُ َبِعٍض 171 ِِ أّٔ َٔ نّٔفُّٔسٚا َبِعُكُٗ  ِٕٓ ّٕ األنفاؿ َٚايَِّرٜ
َُٚذزَّّْٜا 171 َٚاِدَٓا  ِٔ أِّٔش َِٖب ئَّٓا َِ َٕ َزبََّٓا  َٔ َٜكّٕٛيّٕٛ ٍَٔٚايَِّرٜ  ُْٓ-ٔٓ ْٕ الفرقاف ِتَٓا قّٕس٠َّّٔ أِّٔعُٝ
ِٔ عِِِٓد َزبَّْٓا 172 َِ ٌّّ ِ٘ نّٕ َٕ آَََّٓا ِب ِِ َٜكّٕٛيّٕٛ َٕ ِفٞ ايّٖعًِّٖ  ُْٔ ٕ آؿ عمراف َٚايسَّاِضُدٛ
173 ِِ ُٖ َٔ اتََّبُعٛ َٚايَِّرٜ َٚايّٖأَِّْٔؿاِز   َٔ َُُٗاِدِسٜ َٔ ايّٖ َِ َٕ َّٚيّٕٛ َٕ ايّٖأّٔ  ْْٓ ََُ التوبة َٚايطَّاِبكّٕٛ

 َٗ ُ العصر ....َٚايَّٖعِؿِس  174
َٕ َُِشٝطّ٘ 175 ًَُّٕٛ َُا َِٜع ُ٘ ِب  َِٔ ْٕ األنفاؿ َٚايًَّ
176 َٕ ًَُّٕٛ ََا َتِع َٚ  ِِ ُ٘ َخًّٔكّٔهّٕ  ّْٖ ٔٗ الصافات َٚايًَّ
177 َٔ ُُفِّٖطِدٜ ُ٘ ئّا ُِٜشبُّ ايّٖ  ّٖٓ ٗٔ ا٤بائدة َٚايًَّ
178 َٕ ُُٛ ِِ َتهُّٖت ُ٘ َُِدِسْز ََا نُِّٕٓت  ّٔٓ ِٕ رةالبق َٚايًَّ
َٔ ايَّٓاِع 179 ُُؤّ َِ ُ٘ َِٜعِؿ  ِٖٔ ٕٔ ا٤بائدة َٚايًَّ
181 ِٕ َٚايػََّذُس َِٜطُذَدا  ُِ  ّٖٓ ٔ الرٞبن َٚايَِّٓذ
181 ِِ ُٖ َٛا٤َ ِٖ َٚئّا َتتَِّبِع أّٔ  ُ٘ ٍَ ايًَّ َُا أَِّْٔص ِِ ِب ِِ بََُِٝٓٗ ِٕ اِسهّٕ  ُّْ ْٗ ا٤بائدة َٚأّٔ
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َ٘ قِّٔد أَّٔساطّٔ ِبهّٕ 182 َّ ايًَّ ُّاَٚأّٔ ٤ٍِٞ عًِّٖ  َِٔ ُِ الطالؽ ّْ َغ
ِِ ِبايِّٖكِطِط 183 ِِ بََُِٝٓٗ َُِت فّٔاِسهّٕ ِٕ َسهّٔ  ُّْ ِْ ا٤بائدة َِٚإ
184  َِ ِٖٝ ِ٘ ئِّإِبَسا ِٔ ِغَٝعِت َِ َّٕ ٍِ *َِٚإ ُ٘ ِبكًٍّّٖٔب َضًِٝ  ِٖٔ ّٖ الصافات ِإِذ َدا٤َ َزبَّ
َٕ َع٢ًّٔ َزبّْؤّ 185 َٖا نّٔا َٚاِزُد ِِ ِإيَّا  َِِٓهّٕ  ِٕ ُّا ََكِّٖكِّٝا َِٚإ  ّّٓ ُٕ مرًن َسِت
186 َٛ ُٖ ُ٘ ِإيَّا  ُ٘ ِبُكسٍّ فًّّٔٔا نّٔاِغَف ئّ َُِطِطؤّ ايًَّ َٜ ِٕ  ُّٖ ُٕ األنعاـ َِٚإ
َُا َُٜٛس٢ 187 ُِِع ِي  ِْٗ ُّ طو َٚأَّْٔا اِخَتِسُتؤّ فّٔاِضَت
188 َٕ َُُطبُّْشٛ ُٔ ايّٖ َٚإَِّْا ئَِّٓش   َٕ ُٔ ايؿَّافُّٛ  َّٔ ُٓٔ الصافات َٚإَِّْا ئَِّٓش
 ِٖٓ ُِْ الشعراء َٚأِِّْٔرِز َعِػرَيَتؤّ ايّٖأّٔقَّٖسِبنَي 189
191 ُِ ِٔ َتِعًّٔ ِِ َتهّٕ َُؤّ ََا ئّ ََٚعًَّ  ّٔ١َُ َٚايِّٖشهّٖ ُ٘ َعًِّٔٝؤّ ايِّٖهَتاَب  ٍَ ايًَّ  ِِٔ ُُّ النساء َٚأَِّْٔص
ٍَ ِإئِِّٝٗ 191 َٔ ِيًَّٓاِع ََا ُْصّْ  ّٔ - ّّ ْْ النحل َِِٚأَِّْٔصيَّٖٓا ِإئِّٝؤّ ايرّْنَّٖس ِيُتَبّْٝ
َٔ ايِّٖهَتاِب 192 َِ ِ٘ َٔ َٜدَِٜ َُا بَِٝ  ُِّ ْٖ ا٤بائدة َٚأَِّْٔصيَّٖٓا ِإئِّٝؤّ ايِّٖهَتاَب ِبايَّٖشلّْ ََُؿدّْقّٗا ِي
ُِنَي 193 ٌُ َزبّْ ايَّٖعائّ ُ٘ ئّتَِِٓصٜ  ّٗ ُِٗ الشعراء َِٚإَّْ
194 ِ٘ ِِ ِب ُٕ ِيإِِّْٔرَزنّٕ ََٖرا ايّٖكِّٕسآ  َّ َٞ ِإئّ ِٔ َبًَّٔؼ َٚإِّٔٚس ََ  َُٓ ُٗ األنعاـ َٚ
ُِِؿَس ُبُّٝٛتا 195 َُا ِب َِِٛهّٕ َّآ ِيكّٔ ِٕ َتَب ِ٘ أّٔ َٚأِّٔخٝ ِٚسََِٝٓا ِإي٢ّٔ ََُٛض٢   َِٗ ٕٖ يونس َٚأّٔ
196 ِ٘ َُاِت ٍَ ِيهًِّٔ ََٚعِديّٗا ئّا ََُبدّْ َُُت َزبّْؤّ ِؾِدقّٗا  َِّت نًِّٔ  ّٕ ُُٓ األنعاـ ََٚت
ًَُّٔوّٕ  197 َٚايّٖ  َّْ ِِ الفجر َؾفِّا َؾفِّاََٚدا٤َ َزبُّؤّ 
ِّا 198 َٚعًُّٕ ُّا  ِِ ظًّّٕٖ َٚاِضتَِٝكَِّٔٓتَٗا أِّْٔفُّٕطُٗ  ُٕٓ ُْ النمل ََٚدَشُدٚا ِبَٗا 
ٌَ ايّٖدََِٝساِت 211 ِِ ِفِع ِٚسََِٝٓا ِإئِِّٝٗ َٚأّٔ َٕ ِبأَِِّٔسَْا  ١َّّٗ َُِٜٗدٚ ِِ أ٥ِّٔ ُٖ  َِٗ ّٕ األنبياء ََٚدعًََّٖٓا
َِٚؾاِْٞ ِبايؿًَّّٔا٠ََِٚدَعًِّٔٓٞ ََُباَزنّٗا أّٔ 211 َٚأّٔ َٔ ََا نُِّٕٓت   َِٗ ُّ مرًن ِٜ
َٕ َتِسِتًّٝٗا 212 ٌِ ايّٖكِّٕسآ  َُِ ْ ا٤بزمل ََٚزتّْ
213 َٕ َِٜٓكًُِّٔبٛ َُِٓكًٍّّٔٔب   َّٟ ُُٛا أّٔ َٔ ظًّّٔٔ ُِ ايَِّرٜ  ٔٓ ِِٕ الشعراء ََٚضَِٝعًّٔ
َُا َخًّٔكّٖ 214 َْٛا نّٔ ُُ َُِِٚعِسُقٛا َع٢ًّٔ َزبّْؤّ َؾفِّا ئّكِّٔد ِد٦ُِت  ّّٗ ْٖ الكهف َٓانّٕ
215 َٛ ُٖ َُُٗا ِإيَّا   َِِ ٗٓ األنعاـ َٚعَِِٓدُٙ ََفّٔاِتُح ايّٖػَِِٝب ئّا َِٜعًّٔ
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َُا٤ُ َع٢ًّٔ أٍَِّٔس قِّٔد قِّٕدَز 216  ُّْ ُِ القمر َٚفّٔذَّسَِْا ايّٖأِّٔزَض ُعُّْٝٛا فّٔايَّٖتك٢ّٔ ايّٖ
ِِ ِزَضائّاِت َزبّْ 217 ِّ ئّكِّٔد أِّٔبًِّٔػُتهّٕ ِٛ ٍَ َٜا قّٔ َِِٚقّٔا  ِِٗ ّٗ األعراؼ ٞ َََْٚؿِشُت ئّهّٕ
218 ِِ ِِ ِزَضاي١ّّٔٔ َزبّْٞ َََْٚؿِشُت ئّهّٕ ِّ ئّكِّٔد أِّٔبًِّٔػُتهّٕ ِٛ ٍَ َٜا قّٔ  ِِٗ ٕٗ األعراؼ َٚقّٔا
219 َٕ ٌِ ِعَباْد َُهَّٖسَُٛ ُ٘ َب َٚئّّدا ُضِبَشاَْ  ُٔ َُ  َّٕ ِٔ األنبياء َٚقّٔايّٕٛا اتََّدَر ايسَِّس
ِٔ َِٜدُخ 211 ِٚ ََْؿاَز٣َٚقّٔايّٕٛا ئّ ُّٖٛدا أّٔ  َٕ ِٔ نّٔا  َّْ ُُُ البقرة ٌَ ايَّٖذ١َّّٓٔ ِإيَّا ََ
ُِٖس 211 َََٚا ًُِِٜٗهَّٕٓا ِإيَّا ايدَّ ََِْٚشَٝا  ُُُٛت  َٞ ِإيَّا َسَٝاُتَٓا ايدَُِّْٝا َْ ِٖ  ََِ ِْ ا١باثية َٚقّٔايّٕٛا ََا 
ِِ َتوّٕ غ٦َِّٝا 212 َٚئّ  ٌُ ِٔ قِّٔب  ِّٖ ٗ مرًن َٚقِّٔد َخًّٔكُّٖتؤّ َِ
213 َٕ ِِ ََِط٦ُٛيّٕٛ ِِ ِإَُّْٗ ُٖ  ِّٔ ِْ الصافات َِٚقفّٕٛ
214 َِ ِٔ ََسَِٜ ِِ ِبِعَٝط٢ اِب ِٖ  ُّٔ ْٔ ا٤بائدة َٚقّٔفََِّٝٓا َع٢ًّٔ آَثاِز
٤ٍِٞ َُِشّّٝٓٗا 215 ّْ َغ ُ٘ ِبهّٕ َٕ ايًَّ  َِٔ ُِٔ النساء َٚنّٔا
َٚايصَّنّٔا٠ِ 216 ُ٘ ِبايؿًَّّٔا٠ِ  ًِّٖٔ َٕ َٜأَُُّٖس أّٔ  َِٗ ٓٓ مرًن َٚنّٔا
َٕ نِّٔجرْي 217 ُ٘ ِزبُّّْٝٛ ٌَ َََع ِٔ َْبٍِّٞ قّٔاَت َِ ِٔ  َْٓ ُْٔ آؿ عمراف َٚنّٔأّّْٜٔ
ِٔ أَِّٔسَِْا 218 ِٚسََِٝٓا ِإئِّٝؤّ ُزّٚسا َِ  ِِٔ ِٓ الشورل َٚنَّٔرِيؤّ أّٔ
ِٚسََِٝٓا ِإئِّٝؤّ قِّٕسآّْا َعَسِبِّٝا ِيتُِِٓرَز إَّّّٔ ايّٖكَّٕس٣ 219  ّٗ ٕ الشورل َٚنَّٔرِيؤّ أّٔ
ََٚضّّٓٗا 221 ِِ أ١َّّّٕٗ   ِّٔ-ّٗ-ْٕ ُّْ البقرة َٚنَّٔرِيؤّ َدعًََّٖٓانّٕ
ٌِ ايّٖأَّٔساِدِٜح 221 ِٜٚ ِٔ َتأّٖ ُُؤّ َِ ََُٜٚعًِّ  ُِٔ ٔ يوسف َٚنَّٔرِيؤّ َِٜذَتِبٝؤّ َزبُّؤّ 
ُِنَي 222  ِّٕ ٖٔ األنعاـ َٚنًِّّٕا فّٔكًََّّٖٓا َع٢ًّٔ ايَّٖعائّ
223  ُٔ ِِ عِِِٓدٟ َخَصا٥ِ ٍُ ئّهّٕ ُِ ايّٖػََِٝبَٚئّا أّٔقّٕٛ َٚئّا أِّٔعًّٔ  ِ٘  َِٗ ُّ ىود ايًَّ
َٚئّا َُٜكسُّىّٔ 224 َِٜٓفُّٔعؤّ  ِ٘ ََا ئّا  ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ  ُّٖ َُٔ يونس َٚئّا َتِدُع َِ
ََٖرا َسَساّْ 225 َٚ  ٍْ ََٖرا َسًّٔا ُِ ايّٖهِّٔرَب  َُا َتِؿُف أّٔيِّٖطَُٓتهّٕ  َِٗ ُُٔ النحل َٚئّا َتكّٕٛيّٕٛا ِي
ًِّٕٗه١َِّٔٚئّا تًُّٖكّٕٛا ِبأّٔ 226 ِِ ِإي٢ّٔ ايتَّ  ّّٗ ُٓٗ البقرة ِِٜدٜهّٕ
َُا َغا 227 ِ٘ ِإيَّا ِب ُِ ِٔ عًِّٖ َِ ٤ٍِٞ َٕ ِبَػ  َِّ ِٓٓ البقرة ٤َٚئّا ُِٜشّّٕٝٓٛ
228 ٍِ ١ََِّٛٔ ئّا٥ِ َٕ ئّ  َْٓ ْٓ ا٤بائدة َٚئّا ََٜدافّٕٛ
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229 َ٘ ِٕ اِعُبُدٚا ايًَّ ّْ أ١ٍَّّٕ َزُضٛيّٗا أّٔ  ِٕٖ-ُٕٓ ّٔ النحل َٚئّكِّٔد َبَعِجَٓا ِفٞ نّٕ
231 ٍّ َُا ِفٞ ِضت١َِّ أَّّٜٔا ََا بََُِٝٓٗ َٚ َٚايّٖأِّٔزَض  َٚاِت  َُا  ُِٔ ّٖ ؽ َٚئّكِّٔد َخًّٔكَّٖٓا ايطَّ
231 َِ ِ٘ فّٔاِضَتِعَؿ ِٔ َْفِّٖط ُ٘ َع َِٚدُت  ّٔٔ ِّ يوسف َٚئّكِّٔد َزا
ِِ ِب 232 َُا فّٕتُِِٓت ِّ ِإَّْ ِٛ ٌُ َٜا قّٔ ِٔ قِّٔب َِ ُٕ َٖاُزٚ  ِِ ٍَ ئُّٗ  َْٔ َٗ طو َِ٘ٚئّكِّٔد قّٔا
ِٔ َُدَِّنٍس 233 َِ ٌِ َٕ ِيًرّْنِّٖس فَّٔٗ  ّٕ ُٕ القمر َٚئّكِّٔد َٜطَّسَِْا ايّٖكِّٕسآ
234 َٕ ِِ َتتَّكّٕٛ ِِ ِفٞ ايِّٖكَؿاِف َسَٝا٠ّ٘ َٜا إِّٔٚيٞ ايّٖأّٔيَّٖباِب ئَّعًَّهّٕ  ُٓٓ ُٕٗ البقرة َٚئّهّٕ
َُا٤ُ ايُّٖشِط٢َٓ فّٔاِدُعُٛٙ ِبَٗا 235 ِ٘ ايّٖأِّٔض  ِّٔ-ِِٗ-ُٕٖ َُٖ ؼاألعرا َِٚيًَّ
236 ُِ َٛ ايَّٖعِصُٜص ايَّٖشِهٝ ُٖ َٚ ٌُ ايّٖأِّٔع٢ًّٔ  ََُج ِ٘ ايّٖ  ِّٕ َٔ النحل َِٚيًَّ
َٚايّٖأِّٔزِض 237 َٚاِت  َُا ُٔ ايطَّ ِ٘ َخَصا٥ِ  َِٗ ٕ ا٤بنافقوف َِٚيًَّ
ِ٘ ُتِسَدُع ايّٖإَُُّٔٛز 238 َِٚإي٢ّٔ ايًَّ َََٚا ِفٞ ايّٖأِّٔزِض  َٚاِت  َُا ِ٘ ََا ِفٞ ايطَّ  ُٔٗ َُٗ آؿ عمراف َِٚيًَّ
٤ٍِٞ قِّٔدْٜس 239 ّْ َغ ُ٘ َع٢ًّٔ نّٕ َٚايًَّ َٚايّٖأِّٔزِض  َٚاِت  َُا ًَُّٖوّٕ ايطَّ  ِ٘  ُٔٗ ُٖٗ آؿ عمراف َِٚيًَّ
ّٖا 241 َٚنِّٔس ِّٛعا  َٚايّٖأِّٔزِض طّٔ َٚاِت  َُا ِٔ ِفٞ ايطَّ ِ٘ َِٜطُذُد ََ  َْ ُٓ الرعد َِٚيًَّ
َٚا 241 َُا ٌُ ايّٖأِّٔع٢ًّٔ ِفٞ ايطَّ ََُج ُ٘ ايّٖ َُِٚئّ َٛ ايَّٖعِصُٜص ايَّٖشِهٝ ُٖ َٚ َٚايّٖأِّٔزِض   ِّٕ ِٕ الرـك ِت 
242 َٕ ِٔ عَِِٓدُٙ ئّا َِٜطَتهِّٖبُسٚ َََٚ َٚايّٖأِّٔزِض  َٚاِت  َُا ِٔ ِفٞ ايطَّ ََ ُ٘  َّٔ ُٗ األنبياء َٚئّ
ِٛئّا أِّٔزضًََّٖت 243 ِ٘ ئّكّٔايّٕٛا َزبََّٓا ئّ ِٔ قِّٔبًِ ِِ ِبَعَراٍب َِ ُٖ ًِّٖٔهَّٖٓا ِٛ أَّّْٔا أّٔ  ِٖٔ ُّْ طو َٚئّ
ِِٛت 244 َُ ََُساِت ايّٖ َٕ ِفٞ غّٔ ُُٛ ِٛ َتَس٣ ِإِذ ايعَّاِي  ٗٓ ّٗ األنعاـ َٚئّ
245 ٌِ ِٜٚ ٍَ َعًَِّٔٝٓا َبِعَض ايّٖأّٔقّٔا َّ ِٛ َتكّٔ  ْٕ ْْ ا٢باقة َٚئّ
246 ِِ َُا قّٔدَََِّت أِِّٜٔدِٜٗ ِِ َُِؿَٝب١ّ٘ ِب ِٕ ُتِؿَٝبُٗ ِٛئّا أّٔ  ِٕٖ ْٕ القصص َٚئّ
ِٔ َضأّٔيَّٖتُٗ 247 ََّٚي٦ِّٔ َّٔ َخًّٔكُّٔٗ َٚايّٖأِّٔزَض ئَّٝكّٕٛيّٕ َٚاِت  َُا ِٔ َخًَّٔل ايطَّ  ُّٕ ٗ الزخرؼ ِِ ََ
248 ُ٘ َّ ايًَّ َٚايّٖأِّٔزَض ئَّٝكّٕٛيّٕ َٚاِت  َُا ِٔ َخًَّٔل ايطَّ ََ ِِ ِٔ َضأّٔيَّٖتُٗ  ُّٕ ِٓ لقماف َٚي٦ِّٔ
249  َّ َٚايّٖأِّٔزَض ئَّٝكّٕٛيّٕ َٚاِت  َُا ِٔ َخًَّٔل ايطَّ ََ ِِ ِٔ َضأّٔيَّٖتُٗ َُ٘ٚي٦ِّٔ  ُٔٗ ِٓ لقماف ايًَّ
ِٚسََِٝٓا ِإئِّٝؤّ 251 َّٔ ِبايَِّرٟ أّٔ ََٖب ِٔ ِغ٦َِٓا ئَِّٓر  ِِٔ ٖٔ اإلسراء َٚي٦ِّٔ
ُ٘ فّٔاَِْتُٗٛا 251 ِِ عَِٓ َََٚا ََْٗانّٕ ٍُ فُّٔدُرُٚٙ  ُِ ايسَُّضٛ  ِٕ ٕ ا٢بشر َََٚا آَتانّٕ
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ٍٍ ِإيَّا ُِْٛسٞ ِإ 252 ِٔ َزُضٛ ِٔ قِّٔبًِؤّ َِ َ٘ ِإيَّا أَّْٔاَََٚا أِّٔزضًََّٖٓا َِ ُ٘ ئّا ِإئّ ِ٘ أَّّْٔ  ِٓ األنبياء ئِّٝ
ُٕٓ-ُٕٔ 
ُِٗ-ِٖٕ 

253 ُ٘ ِِ عَِٓ ِِ ِإي٢ّٔ ََا أَِّْٔٗانّٕ ِٕ إَّٔخاِيفّٔهّٕ  َِٗ ٖٖ ىود َََٚا إِّٔزُٜد أّٔ
َٔ ُسَٓفّٔا٤َ 254 ُ٘ ايدّْٜ َ٘ َُِدًِِؿنَي ئّ  ُٕٓ ٓ البينة َََٚا إَُِّٔسٚا ِإيَّا ِيَِٝعُبُدٚا ايًَّ
ِٔ ِفٞ ايّٖكُّٕبِٛزَََٚا أِّْٔ 255 ٍُِع ََ ُُِط  ِّٓ-ُُٖ ِِ فاطر َت ِب
256 ِ٘ ُِ ايَِّرٟ اِخَتًّٔفّٕٛا ِفٝ َٔ ئُّٗ  ّْ ْٔ النحل َََٚا أَِّْٔصيَّٖٓا َعًِّٔٝؤّ ايِّٖهَتاَب ِإيَّا ِيُتَبّْٝ
ِِ أّٔنَّٖبُس 257 ُٖ  ّٕٓ-ّٔٓ ُُٖ آؿ عمراف َََٚا ُتِدِفٞ ُؾُدُٚز
ِٕ ََٜػ 258 َٕ ِإيَّا أّٔ ُِنَيَََٚا َتَػا٤ُٚ ُ٘ َزبُّ ايَّٖعائّ  ّْٖ ِٗ التكوير ا٤َ ايًَّ
259 ِٕ َٚايّٖإَِِْظ ِإيَّا ِيَِٝعُبُدٚ  َّٔ  ُِٗ ٔٓ الذاريات َََٚا َخًّٔكُّٖت ايِّٖذ
261 ِٙ َ٘ َسلَّ قِّٔدِز  ِٖٓ ٕٔ الزمر َََٚا قَّٔدُزٚا ايًَّ
ِِ َع٢ًّٔ ايّٖػَِِٝب 261 ُ٘ ِيًَُِّّٖٝٓعهّٕ َٕ ايًَّ  َِّ ُٕٗ آؿ عمراف َََٚا نّٔا
َٕ َزبُّؤّ َِْطِّٝا 262  َِٕ ْٔ مرًن َََٚا نّٔا
ُِِٝٓؤّ 263 ُ٘ ِبَٝ َٚئّا َتُدُّّٓ ِٔ ِنَتاٍب  َِ ِ٘ ِٔ قِّٔبًِ  ّْٗ ْٖ العنكبوت َََٚا نَِّٕٓت َتتًِّٕٛ َِ
ِٔ َزبّْؤّ 264 َِ ّٗ١َُ ًُّٖٜك٢ّٔ ِإئِّٝؤّ ايِّٖهَتاُب ِإيَّا َزِس  ِٕ  ِِٔ ٖٔ القصص َََٚا نَِّٕٓت َتِسُدٛ أّٔ
 ُٓٓ ِٗٔ البقرة رَّنَُّس ِإيَّا إّٔٚيّٕٛ ايّٖأّٔيَّٖباِبَََٚا َٜ 265
266 ُ٘ ِٔ ئّا َِٜطَتِذُٝب ئّ ََ ِ٘ ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ ِٔ َِٜدُعٛ َِ َّ َِ ٌُّ ِٔ أَّٔق ََ  ُّٖ ٓ األحقاؼ َٚ
267 َّ َٞ ِإئّ ٍَ إِّٔٚس ِٚ قّٔا ِ٘ نِّٔرّبا أّٔ ِٔ افَّٖتَس٣ َع٢ًّٔ ايًَّ َّ َِ ُِ ِٔ أّٔظًّّٖٔ ََ  ُِّ ّٗ األنعاـ َٚ
268 ََ َُٚ٘ َِِٓ  ٌَ ِٔ ُٜكَّٖب  ُِّ-ِْٖ ٖٓ آؿ عمراف ِٔ َِٜبَتِؼ غَِّٔٝس ايِّٖإِضًّٔاِّ ِدّٜٓا فًّّٔٔ
ُ٘ ايَُّٖٗد٣ 269 َٔ ئّ ِٔ َبِعِد ََا َتَبَّٝ َِ ٍَ ِٔ َُٜػاِقِل ايسَُّضٛ ََ  ّٔٓ ُُٓ النساء َٚ
ُ٘ َع 271 َِ ايًَّ َٔ أَِّْٔع ٍَ فّٔإّٔٚي٦ِّٔؤّ َََع ايَِّرٜ َٚايسَُّضٛ  َ٘ ِٔ ُِِّٜٓع ايًَّ ََ َِِٚ  ُّٕ-ِِٕ ٗٔ النساء ًِِّٔٝٗ
271 َِ ُ٘ َْاَز َدََّٗٓ َّ ئّ ُ٘ فِّٔإ ََٚزُضٛئّ  َ٘ ـِ ايًَّ ِٔ َِٜع ََ  ُّٕ ِّ ا١بن َٚ
َُا ايػََّذَس٠ِ 272 ِٔ تًِّٖهّٕ َُا َع ِِ أَِّْٔٗهّٕ َُا أّٔئّ َُا َزبُُّٗ ُٖ  َِٓ ِِ األعراؼ ََْٚاَدا
273 ُِ ِٖٝ ِٕ َٜا ِإِبَسا ُٙ أّٔ  ِْٗ َُْ الصافات ََْٚادََِٜٓا
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ُٙ َِْذِّٝا 274 َٚقّٔسَِّبَٓا  ِٔ َُ ِٔ َداِِْب ايُِّّٓٛز ايّٖأِّٜٔ َِ ُٙ  ِْٗ ِٓ مرًن ََْٚادََِٜٓا
275 ٤ٍِٞ ّْ َغ  ِّّ-ِٕ ٖٗ النحل ََْٚصَّيَّٖٓا َعًِّٔٝؤّ ايِّٖهَتاَب ِتِبَٝاّْا ِيهّٕ
ّّٞ َُِبنْي 276 ْٕ َعَسِب ََٖرا ِيَطا  ّٗ َُّ النحل َٚ
ِِ ُث 277 َٛ ايَِّرٟ أِّٔسَٝانّٕ ُٖ َٕ ئّهّٔفّْٕٛزَٚ َّ ايّٖإَِِْطا ِِ ِإ َّ ُِٜشِٝٝهّٕ ِِ ُث ُُِٝتهّٕ  ُِٗ ٔٔ ا٢بج َّ ُٜ
278 ِِ ُٖ َُّا َزَشقَّٖٓا َٕ َِْؿّٝبا َِ ُُٛ َُا ئّا َِٜعًّٔ َٕ ِي  ُٕٗ ٔٓ النحل ََِٜٚذعًَّٕٛ
َٛ ايَّٖشلَّ 279 ُٖ ِٔ َزبّْؤّ  ٍَ ِإئِّٝؤّ َِ َِ ايَِّرٟ إِِّْٔص َٔ إُّٔٚتٛا ايّٖعًِّٖ  َُٓ ٔ أسب َََٜٚس٣ ايَِّرٜ
281 ِِ َِٜٓفُّٔعُٗ َٚئّا   ِِ ُٖ ِ٘ ََا ئّا َُٜكسُّ ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ َِ َٕ  ُٖٓ ُٖ يونس ََِٜٚعُبُدٚ
ٍُ ايّٖهّٔاِفُس َٜا ئَِّٝتِٓٞ نُِّٕٓت ُتَساّبا 281  ْٕ َْ النبأ ََٜٚكّٕٛ
282 ِ٘ َ٘ َسلَّ ُتكّٔاِت َٔ آََُٓٛا اتَّكّٕٛا ايًَّ  ّ َُِ آؿ عمراف َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ
َِٛض١ًَّّٜٔٝٔ 283 ِ٘ ايّٖ َٚاِبَتُػٛا ِإئِّٝ  َ٘ َٔ آََُٓٛا اتَّكّٕٛا ايًَّ  ُٕٖ ّٓ ا٤بائدة ا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ
ِٛيّٗا َضِدّٜدا 284 َٚقّٕٛيّٕٛا قّٔ  َ٘ َٔ آََُٓٛا اتَّكّٕٛا ايًَّ  َْٓ َٕ األحزاب َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ
َٚنُّْٕٛٛا َََع 285  َ٘ َٔ آََُٓٛا اتَّكّٕٛا ايًَّ  َْٓ ُُٗ التوبة ايؿَّاِدِقنَي َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ
286 ٍَ َٚأِّٔطُٝعٛا ايسَُّضٛ  َ٘ َٔ آََُٓٛا أِّٔطُٝعٛا ايًَّ  ّّٕ-ُّٕ ٗٓ النساء َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ

287 ِ٘ ََٚزُضِٛي  ِ٘ َٔ آََُٓٛا آَُِٓٛا ِبايًَّ  ُّٔ-ُٖٕ-َُٕ ُّٔ النساء َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ

َٔ آََُٓٛا إَِّْ 288 َٚايّٖأَِّْٔؿاُبَٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ َُِِٝطُس  َٚايّٖ ُُِس   ُٖٓ َٗ ا٤بائدة َُا ايَّٖد
289 ُّ ُِ ايؿَّْٝا َٔ آََُٓٛا نِّٕتَب َعًِّٔٝهّٕ  َِٗ ُّٖ البقرة َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ
291 ِِ ِٔ ُدِْٚهّٕ َٔ آََُٓٛا ئّا َتتَِّدُرٚا ِبّّٓٔا١َّْٗ َِ  ّٕٓ ُُٖ آؿ عمراف َٜا أَُّّٜٔٗا ايَِّرٜ

ِٔ َزبّْؤَّٜا أَُّّٜٔٗا ايسَُّض 291 ٍَ ِإئِّٝؤّ َِ ٍُ َبًِِّؼ ََا إِِّْٔص  ٕٔ ا٤بائدة ٛ
ٓٔ-ِِٗ-ُِّ 

ُّٓ-ِّٔ 
َْٓ-ُْْ 

292 ِِ ِ٘ َعًِّٔٝهّٕ ََُت ايًَّ  ُُٔ ّ فاطر َٜا أَُّّٜٔٗا ايَّٓاُع اِذنُّٕسٚا ِِْع
294 ِِ ِٔ َزبّْهّٕ َِ ْٕ َٖا ِِ ُبِس  َْ ُْٕ النساء َٜا أَُّّٜٔٗا ايَّٓاُع قِّٔد َدا٤َنّٕ
ُُِؤََِٓاُت َُٜباِِٜعَٓؤَّٜا أُّّٜٔ 295 ُّ ِإَذا َدا٤َىّٔ ايّٖ  ُٖٕ ُِ ا٤بمتحنة َٗا ايَِّٓب
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َٔ ايَّْٓطا٤ِ 296 َّ نّٔأَّٔسٍد َِ ّْ ئِّطُت  ْٓٗ ِّ األحزاب َٜا َِْطا٤َ ايَِّٓب
ٍِ ايجَّاِبِت ِفٞ ايَّٖشَٝا٠ِ ايدَُِّْٝا 297 ِٛ َٔ آََُٓٛا ِبايّٖكّٔ ُ٘ ايَِّرٜ  ّّّ ِٕ إبراىيم َُٜجبُّْت ايًَّ
298 َٕ َٕ ََا ُِٜؤََُسٚ ِِ ََٜٚفّٖعًَّٕٛ ِِٛقِٗ ِٔ فّٔ َِ ِِ َٕ َزبَُّٗ  َِِ َٓ النحل ََٜدافّٕٛ
ٌُ ايّٖآَٜاِت 299 َٕ َُٜدبُّْس ايّٖأََِّٔس ُٜفّٔؿّْ ِِ ُتِٛقُٓٛ ِِ ِبًِكّٔا٤ِ َزبّْهّٕ  ََِ-ّٗ ِ الرعد ئَّعًَّهّٕ
ِِ ِنَتاّب 311 ٍَ َعًِِّٔٝٗ ِٕ ُتَٓصّْ ٌُ ايِّٖهَتاِب أّٔ ِٖ َُا٤َِِٜطأّٔيّٕؤّ أّٔ َٔ ايطَّ  ِِّ ُّٓ النساء ا َِ
311 ِِ ِِ ََا ئَِّٝظ ِفٞ قًِّّٕٕٛبِٗ َٕ ِبأّٔيِّٖطَِٓتِٗ  ّٔٓ ُُ الفتح َٜكّٕٛيّٕٛ
َٚعَِِٓدُٙ إُّّٔ ايِّٖهَتاِب 312 َُِٜٚجِبُت  ُ٘ ََا ََٜػا٤ُ  ُُِشٛ ايًَّ  ٔٔ ّٗ الرعد َٜ

313 ِِ ُُِت َعًِّٔٝهّٕ َُ َٚأِّٔت  ِِ ِِ ِدَٜٓهّٕ ًَُُّٖت ئّهّٕ َِّٛ أّٔنّٖ َُِتٞ ايَّٖٝ  ّ ا٤بائدة ِِْع
ِٕ-ُٗ-ُّْ 

ِّّ-ِّٔ 
ُْْ-ِٕٓ-ِٓٗ 
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ارىًة ) 1 , ًإالَّ رىٝبىٍتيوي بًا٢بًٍجى ًذًه النٍّسىاًء, فػىلىٍن أيكتىى ًبرىجيلو نىكىحى اٍمرىأىةن ًإىلى أىجىلو  ْٖٕ عمر(أىبًت وا ًنكىاحى ىى
اًجريكفى مثيَّ بىايػىعىٍتوي اأٍلىٍنصىاري )عمر(ٍبسيٍط يى ا 2 هي فػىبىايػىٍعتيوي كىبىايػىعىوي اٍلميهى  ْٓٓ دىؾى يىا أىبىا بىٍكرو, فػىبىسىطى يىدى
ٍرسىًلْبى  3

ي
ا كيهيوًؿ أىٍىًل ا١بىنًَّة ًمنى األىكًَّلْبى كىاآلًخرًينى مىا خىالى النًَّبيٍّْبى كىا٤ب  ِْٕ أىبيو بىٍكرو كىعيمىري سىيٍّدى

 ْٕٓ أىِبى اللَّوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى أىٍف ٱبيٍتػىلىفى عىلىٍيكى يىا أىبىا بىٍكرو  4
ٍعًد ٍبًن عيبىادىةى يف سىًقيفىًة بىًِب سىاًعدىةى  5  ُْٓ )عائشة(  اٍجتىمىعىٍت اأٍلىٍنصىاري ًإىلى سى
 َْٔ )بالؿ( أىحىده أىحىده  6
ا 7 , دىٍعهىا حىٌبَّ يػىنػٍقىًطعى دىميهى  ْٖٓ أىٍحسىٍنتى
ب وي  8  ِّٕ أىٍخربيكهي أىفَّ اللَّوى ٰبًي
 َْْ أىٍخرًجيوا اٍلميٍشرًًكْبى ًمٍن جىزًيرىًة اٍلعىرىبً  9

ًثْبى ًمٍن أىٍصحىاًب النَّيبٍّ  11  َّٓ كيل هيٍم ٱبىىاؼي النػٍّفىاؽى عىلىى نػىٍفًسًو )ابن أيب مليكة(  أىٍدرىٍكتي ثىالى
ا اللَّوى )عثماف(اٍدعيوا يل صىاًحبػىٍيكيٍم ال 11 : نىشىٍدتيكيمى , فىديًعيىا لىوي فػىقىاؿى ٍيًن أىلَّبىاكيٍم عىلىيَّ  ْٖٗ لَّذى
 ْٕٓ اٍدًعي يل أىبىا بىٍكرو أىبىاًؾ, كىأىخىاًؾ, حىٌبَّ أىٍكتيبى ًكتىابنا, فىًإينٍّ أىخىاؼي أىٍف يػىتىمىُبَّ ميتىمىن   12
ننا فىأىٍحًبٍبوي ذىا أىحىبَّ اللَّوي اٍلعىٍبدى نىادىل جً إً  13 ب  فيالى  َِٓ رٍبًيلى ًإفَّ اللَّوى ٰبًي
 ّّْ إذىا أيٍقًعدى اٍلميٍؤًمني يف قػىرٍبًًه أي يى  14
ًئكىةي الرٍَّٞبىًة ًٕبىرًيرىةو بػىٍيضىاءى  15  ِّٔ ًإذىا حيًضرى اٍلميٍؤًمني أىتػىٍتوي مىالى
ـي )غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهمٍ  16 مىا ( فػىقيوليوا: آًمْبى  ًإذىا قىاؿى اإٍلً  ُِٓ كىالى الضَّالٍّْبى
 ْٖٗ أىٍرحىمي أيمًٍَّب بًأيمًٍَّب أىبيو بىٍكرو كىأىشىد ىيٍم يف ًديًن اللًَّو عيمىري  17
اًب اٍلقىرٍبً  18  ّّْ اٍستىًعيذيكا بًاللًَّو ًمٍن عىذى
 ُٖٗ )أنس بن مالك( أىصىابىٍت النَّاسى سىنىةه عىلىى عىٍهًد النَّيبٍّ  19
مَّةو  21 امَّةو كىًمٍن كيلٍّ عىٍْبو الى  ِْٗ أىعيوذي ًبكىًلمىاًت اللًَّو التَّامًَّة ًمٍن كيلٍّ شىٍيطىافو كىىى
 ْٖٗ افٍػتىٍح لىوي كىبىشٍٍّرهي بًا١بٍىنَّةً  21
: اتػَّقيوا اهللى, كىاٍعًدليوا يف أىكٍ  22 , قىاؿى : الى ا ًبوىلىًدؾى كيلًٍّهٍم؟ قىاؿى دًكيمٍ أىفػىعىٍلتى ىىذى  ْْٔ الى
: فى  أىكيلَّ كىلىًدؾى ٫بىىٍلتى ًمثٍػلىوي  23 : الى, قىاؿى  ْْٔ ٍرًجٍعوي أ, قىاؿى
 ُْٗ أىالى ًإفَّ اللَّوى يػىنػٍهىاكيٍم أىٍف ٙبىًٍلفيوا ًبآبىاًئكيمٍ  24
 ْٖٔ أىالى الى تػيغىاليوا ًبصيديًؽ النٍّسىاًء )عمر( 25
ٍيئنا اٍستىحىل وهي أىمىا ًإنػَّهيٍم ملٍى يىكيونيوا يػىٍعبيدي  26  َُِ كنػىهيٍم, كىلىًكنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا أىحىل وا ٥بىيٍم شى
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ًل أىٍىًل السَّعىادىةً أى  27  ّْٗ مَّا مىٍن كىافى ًمٍن أىٍىًل السَّعىادىًة فػىيػييىسَّري لًعىمى
 ِٖٗ وي أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىٌبَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اللَّ  28
 َْْ أىٍف آتًيىوي ًبطىبىقو يىٍكتيبي ًفيًو مىا الى تىًضل  أيمَّتيوي ًمٍن بػىٍعًدًه )علي( أىمىرىين النَّيب   29
ًذا؟ فػىيػيقىاؿي : بًاٍسًتٍغفىاًر كىلىًدؾ 31 : أىىنَّ ىى تيوي يف ا١بٍىنًَّة, فػىيػىقيوؿي  ِّٓ إفَّ الرَّجيلى لىتػيٍرفىعي دىرىجى
 ْْٔ ء كرثة األنبياءإٌف العلما 31
بػٍعىًة أىٍحريؼو كيل هىا شىاؼو كىاؼو  32  ُُّ ًإفَّ اٍلقيٍرآفى أيٍنزًؿى عىلىى سى
ا 33 ثىٍت بًًو أىنٍػفيسىهى  ُِٓ ًإفَّ اللَّوى ٘بىىاكىزى أًليمًٍَّب عىمَّا كىٍسوىسىٍت أىٍك حىدَّ
ا  34  ْْٗ ةو )ابن عباس(بصحاب إٌف الٌلو جل ثناؤه, كتقدست أ٠باؤه, خىصَّ نبيو ٧بمدن
 َْٓ خّب قلوب العباد )ابن مسعود( إٌف اهلل نظر يف قلوب العباد كجد قلب ٧بمد  35
تػىهىا ًلطىاًلًب الًعٍلًم رًضنا ٗبىا يىٍطليبي  36 ًئكىةى لىتىضىعي أىٍجًنحى ىالى

 ِٖٗ ًإفَّ ا٤ب
ًئكىةي, فىًإذىا كىافى الرَّجي  37  ِّّ لي الصَّاًلحي ًإفَّ اٍلمىيٍّتى ٙبىٍضيريهي اٍلمىالى
ٍيبػىرى )ابن عباس(٤بتنػىهىى عىًن ا ًإفَّ النَّيبَّ  38  ْٕٕ عىًة, كىعىٍن ٢بييوـً ا٢بيميًر األىٍىًليًَّة, زىمىنى خى
 ْٕٓ إفَّ أىمىنَّ النَّاًس عىلىيَّ يف صيٍحبىًتًو كىمىالًًو أىبيو بىٍكرو  39
 َُٔ فػىقىاؿى لىوي اٍكتيبٍ ًإفَّ أىكَّؿى مىا خىلىقى اللَّوي اٍلقىلىمى  41
ٍّبًًه كىشىرٍّ  41 ًر خى ًتًو, كىكيتيًبًو, كىريسيًلًو, كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر, كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقىدى ًئكى  ُّْ-ِّْ-َُٕ هً أىٍف تػيٍؤًمنى بًاهلًل, كىمىالى
رىكيٍم قػىٍرين, مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم, مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم, 42 يػٍ  ْْٖ مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيمٍ  ًإفَّ خى
ا ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو   43 عىًة ثىالىثان مثيَّ حىرَّمىهى  ْٖٕ )عمر( أىًذفى لىنىا يف اٍلميتػٍ
ا مىٍأميٍورنا, بػىلَّغى مىا أيٍرًسلى بًًو )ابن عباس(  إفَّ رىسىوؿى اهلًل  44  ِّٗ كىافى عىٍبدن
هي, مثيَّ  45  َْٕ   ًإٍف سىرىؽى فىاٍقطىعيوا رًٍجلىوي, مثيَّ ًإٍف سىرىؽى فىاٍقطىعيوا يىدىهي إٍف سىرىؽى فىاٍقطىعيوا يىدى
 ّْٗ ًإفَّ ًلكيلٍّ نىيب  حىوىارًيًّا كىحىوىارًمَّ الز بػىيػٍري  46
ا مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى ا١بٍىنَّةى  47  ِّٕ ًإفَّ لًلًَّو ًتٍسعىةن كىًتٍسًعْبى ا٠ٍبنا, ًمائىةن ًإالَّ كىاًحدن
ـى  48 ًئكىةن يف اأٍلىٍرًض سىيَّاًحْبى يػيبػىلٍّغيوين ًمٍن أيمًٍَّب السَّالى  ِّٓ-ُٖٔ ًإفَّ لًلًَّو مىالى
ًديًِب فىٍأ ي أىبىا بىٍكرو  49  ْٔٓ ًإٍف ملٍى ٘بًى
ا  51 نىاحو )ابن مسعود( أىفَّ ٧بيىمَّدن  ِٖٗ رىأىل ًجرٍبًيلى لىوي ًست  ًمائىًة جى
 ُِٗ ًر النَّاًس مىٍن تيٍدرًكيوي السَّاعىةي كىىيٍم أىٍحيىاءه كىمىٍن يػىتًَّخذي اٍلقيبيورى مىسىاًجدًإفَّ ًمٍن ًشرىا 51
 َّٕ أىنىا ًعٍندى ظىنٍّ عىٍبًدم يب كىأىنىا مىعىوي ًإذىا ذىكىرىين )حديث قدسي( 52
اتػيهيٍم شىٌبَّ كىًدينػيهيٍم كىاحً  53 تو أيمَّهى  ِٖٖ ده اأٍلىنًٍبيىاءي ًإٍخوىةه لًعىالَّ
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 َْٔ أىٍنتى ًمِبٍٍّ ٗبىٍنزًلىًة ىىاريكفى ًمٍن ميٍوسىى 54
 ُْ اٍنشىقَّ اٍلقىمىري عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًشقَّتػىٍْبً )ابن مسعود( 55
بً  56 لىكيٍم حىٌبَّ أىكىٍكا اٍلمى ثىةي رىٍىطو ٩بٍَّن كىافى قػىبػٍ  ُٖٖ يتى ًإىلى غىارو اٍنطىلىقى ثىالى
ادىةى أىٍف الى إلىوى إالَّ اللَّوي  إنَّك تىٍأ ي قػىٍومنا أىٍىلى اٍلًكتىاًب فػىٍليىكيٍن أىكَّؿي مىا تىٍدعيوىيٍم إلىٍيوً  57  ِٖٗ شىهى
, كىًإنَّوي يىٍأتًيًِب ا٣بىٍصمي, فػىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىبٍػلىغى ًمنٍ  58  ْٖٓ بػىٍعضو  ًإ٭بَّىا أىنىا بىشىره
ً  لًنىيب   يًإنَّوي الى يػىٍنبىغً  59 ائًنىةي األىٍعْبي  َُٔ أىٍف تىكيوفى لىوي خى
 َُٔ ًإنَّوي ملىٍ يىكيٍن نىيبٌّ قػىٍبًلي ًإالَّ كىافى حىقًّا عىلىٍيًو أىٍف يىديؿَّ أيمَّتىوي  61
ٍيئٍْب لىٍن تىًضل وا بػىٍعدىٮبيىا كىتىابى  61  ُٖٔ اهلًل كىسينًٍَّبٍ  إينٍّ تػىرىٍكتي ًفيكيٍم شى
ىٍعًرؼي حىجىرنا ٗبىكَّةى كىافى ييسىلٍّمي عىلىيَّ  62  ُْ ًإينٍّ ألى
ةي  63  ِْٗ أىٍكجىبى طىٍلحى
ًة كىالزَّكىاًة كىمىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيمٍ  64  َْْ أيكًصي بًالصَّالى
؟ قىاؿى  65  ْٔٗ : عىاًئشىةي أىم  النَّاًس أىحىب  إًلىٍيكى
ءن؟ اأٍلىنًٍبيىاءي مثيَّ اأٍلىٍمثىلي فىاأٍلىٍمثىلي  أىم   66  ِّٕ النَّاًس أىشىد  بىالى
: اٍلقىٍرفي الًَّذم أىنىا ًفيًو, مثيَّ الثَّاين, مثيَّ الثَّاًلثي  67 ؟ قىاؿى يػٍره  ْْٖ أىم  النَّاًس خى
: قػىٍرين مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم مثيَّ  68 ؟ قىاؿى يػٍره  ْْٖ الًَّذينى يػىليونػىهيمٍ  أىم  النَّاًس خى
 ْٖٗ أم أمو ما أشخصك كما أقدمك ىذه البلدة؟ قالت: أم بِب إصالح بْب الناس )القعقاع( 69
ا 71 هي أىبىدن  ّْٖ ائٍػتيوين ًبكىًتفو أىٍكتيٍب لىكيٍم ًكتىابنا الى تىًضل وا بػىٍعدى
ًتًو كىبًلً  71 ًئكى ٲبىافي أىٍف تػيٍؤًمنى بًاللًَّو كىمىالى  ِّْ-ِٔٗ قىائًًو كىريسيًلًو كىتػيٍؤًمنى بًاٍلبػىٍعثً اإٍلً
ٍيئنا 72  ُٖٕ بىايعيوين عىلىى أىٍف الى تيٍشرًكيوا بًاللًَّو شى
 ّْٗ بىشٍٍّر قىاًتلى اٍبًن صىًفيَّةى بًالنَّاًر )علي( 73
بػ نىا ًإىلى رىسيوؿً  74 يػٍرينىا كىأىحى  ْٗٓ-ُْٓ )عمر( اللًَّو  بىٍل نػيبىايًعيكى أىٍنتى فىأىٍنتى سىيٍّدينىا كىخى
 ّْ بػىلٍّغيوا عىِبٍّ كىلىٍو آيىةن  75
نػىهىارًىىا الى يىزًيغي عىنػٍهىا بػىٍعًدم ًإالَّ ىىاًلكه  76 ليهىا كى  ِٕٓ-ُِّ-َُٓ تػىرىٍكتيكيٍم عىلىى اٍلبػىٍيضىاًء لىيػٍ
, كىبػىُبى يب يف شىوَّاؿو )عائشة( تػىزىكَّجىًِب رىسيوؿي اهلًل  77  ِِْ يف شىوَّاؿو
ٍل يىكيب  النَّاسى يف النَّاًر عىلىى كيجيوًىًهمٍ  78  ُِٓ ثىًكلىٍتكى أيم كى يىا ميعىاذي, كىىى
يػٍري النٍّكىاًح أىٍيسىريهي  79  ْٕٖ خى
 ِْٗ ذىًلكى اليػىٍوـ كيل وي ًلطىٍلحىة )أبو بكر( 81
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ثن  رىخَّصى رىسيوؿي اهلًل  81 , يف اٍلميتػٍعىًة ثىالى ـى أىٍكطىاسو  ْٕٕ ا, مثيَّ نػىهىى عىنػٍهىا )سلمة(عىا
 ْْٖ ريفع القلم عن ثالثة 82
ـى ًإىلى ًإمىاـو جىائًرو فىأىمىرىهي كىنػىهىاهي فػىقىتػىلىوي  83 طًَّلب, كىرىجيله قىا

ي
اًء ٞبىٍزىةي بني عىٍبًد ا٤ب  َّٗ سىيٍّدي الش هىدى

ا رىأىيٍػتيميوين أيصىلٍّي 84  َِٗ صىل وا كىمى
 ِْٗ ٍن قىضىى ٫بىٍبىوي طىٍلحىةي ٩بَّ  85
ـً  86  ِٖٗ طيوِبى لًلشَّا
 ِِّ الطٌيػىرىة ًشٍرؾ 87
 ِْٗ-ُْٗ-ْٖٗ عىٍشرىةه يف ا١بٍىنًَّة: النَّيب  يف ا١بٍىنًَّة كىأىبيو بىٍكرو يف ا١بٍىنَّةً  88
ًليمي اهللً  89  ِْٗ عىلىٍيكيٍم ٗبيوسىى فىًإنَّوي كى
 ُْ دى ٙبىٍتى اٍلعىٍرًش فػىتىٍستىٍأًذفى فىًإنػَّهىا تىٍذىىبي حىٌبَّ تىٍسجي  91
اؾى أىيب كىأيمٍّي 91  ّْٗ ًفدى
 ِْ فىصىاحىٍت النٍَّخلىةي ًصيىاحى الصَّيبٍّ )جابر بن عبد اهلل( 92
 ْٓٓ فػىلىٍم أىٍكرىٍه ٩بَّا قىاؿى غىيػٍرىىىا )عمر( 93
 ّّٔ فػىيىمير  اٍلميٍؤًمنيوفى كىطىٍرًؼ اٍلعىٍْبً  94
 ِٕ يف ىذا القرآف كل علم ككل شيء )ابن مسعود( قد بٌْب لنا 95
هي ًإًف اٍعتىصىٍمتيٍم بًًو, ًكتىابي اهللً  96  ِّٗ قىٍد تػىرىٍكتي ًفيكيٍم مىا لىٍن تىًضل وا بػىٍعدى
ا )أبو بكر( 97 ٍيًن الرَّجيلىٍْبً فػىبىايًعيوا أىيػَّهيمى  ْٓٓ قىٍد رىًضيتي لىكيٍم أىحىدى ىىذى
ةي ىى  98 ا اأٍلىٍمًر, فػىبػىر  النَّاًس تػىبىعه لًبػىرًٍّىٍم كىفىاًجريىيٍم تػىبىعه لًفىاًجرًًىمٍ قػيرىٍيشه كيالى  ْْٓ ذى
لىكيٍم ٰبيٍفىري لىوي يف اأٍلىٍرضً  99 ٍن قػىبػٍ  َْٔ كىافى الرَّجيلي ًفيمى

 ّٓ كافى الرجل ًمنَّا إذا تعلَّم عىٍشر آياتو مل ٯباكزىيٌن حٌب يعرؼ معانيهينَّ )ابن مسعود( 111
ؽي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اهلًل  111  ُْٖ )ابن عباس( .. كىأىيب بىٍكرو  كىافى الطَّالى
 ِْ ٱبىٍطيبي ًإىلى ًجٍذعو  كىافى النَّيب   112
اًجره عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو )عبادة بن الصامت( كىافى رىسيوؿي اللًَّو  113 ـى رىجيله ميهى  ٕٓ ييٍشغىلي فىًإذىا قىًد
ا 114 ا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى اٍلقيٍرآًف عىٍشري رىضىعىاتو مىٍعليومىاتو )عائشة(كى  ٔٔ فى ًفيمى
ا )أنس بن مالك( 115  ُُِ كىافى ٲبىيد  مىدًّ
 ِٖ كتاب اهلل, فيو نبأ ما قبلكم, كخرب ما بعدكم, كحيٍكم ما بينكم )علٌي( 116
 ْٕ ابن عمر(كذب ا٢بجاج, إٌف ابن الزبّب ال ييبٌدؿ كالـ اهلل ) 117
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ـى  118 ٍقبػىرىةى كىا٢بٍىمَّا  ُِٗ كيل  اأٍلىٍرًض مىٍسًجده كىطىهيوره ًإالَّ اٍلمى
ري ا٣بٍىطَّائٍْبى اٍلتػَّوَّابػيٍوفى  119 يػٍ ـى خىطَّاءه, كىخى  ُّٕ كيل  بىًِب آدى
 ْٔٗ .. كىمىلى ًمٍن الرٍّجىاًؿ كىًثّبه كىملٍى يىٍكميٍل ًمٍن النٍّسىاًء ًإالَّ  111
 ِْ كينَّا نىٍسمىعي تىٍسًبيحى الطَّعىاـً كىىيوى يػيؤٍكىلي )ابن مسعود( 111
, كىاإلٲٍبىافي بًًو كىاًجبه )اإلماـ مالك( 112 , كىاالٍسًتوىاءي ًمٍنوي غىيػٍري ٦بىٍهيوؿو  ِْْ الكىٍيفي غىيػٍري مىٍعقيوؿو
 ِٕٖ ًلكى بػىعىثى اٍلميبىشٍّرًينى كىاٍلميٍنًذرًينى الى أىحىدى أىحىب  إًلىٍيًو اٍلعيٍذري ًمٍن اللًَّو كىًمٍن أىٍجًل ذى  113
اًد كىالى ٙبىًٍلفيوا ًإالَّ بًاللَّوً  114  ُْٗ الى ٙبىًٍلفيوا بًآبىاًئكيٍم كىالى بًأيمَّهىاًتكيٍم كىالى بًاألىٍندى
بنا مىا بػىلى  115  ْْٗ غى ميدَّ أىحىًدًىٍم كىالى نىًصيفىوي الى تىسيب وا أىٍصحىايب فػىلىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍم أىنٍػفىقى ًمٍثلى أيحيدو ذىىى
بيوىيمٍ  116 قيوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب كىالى تيكىذٍّ  ُّٔ الى تيصىدٍّ
 ُِٗ الى تيصىل وا ًإىلى اٍلقيبيوًر كىالى ٘بىًٍلسيوا عىلىيػٍهىا 117
ا أىٍطرىٍت النَّصىارىل اٍبنى مىٍرًنىى  118  َّٖ الى تيٍطريكين كىمى
بيو  119 اًب اللَّوً الى تػيعىذٍّ  ُْٕ ا بًعىذى
 ّٔ الى تػىقيوليوا لًٍلمينىاًفًق سىيٍّده  121
امىة كىال صىفىر 121  ُٓٓ الى عىٍدكىل كىالى ًطيػىرىة كىالى ىى
ا اٍلمىاؿً  122 قىةه ًإ٭بَّىا يىٍأكيلي آؿي ٧بيىمَّدو ًمٍن ىىذى  ّْٔ الى نيورىثي مىا تػىرىٍكنىا صىدى
 ْٓٓ رىيش ما بىًقيى ًمنهيم اثٍػنىْبال يػىزىاؿي ىىذا األىمري يف قػي  123
يػٍره ًمٍن ييونيسى  124  ِٕٓ الى يػىقيولىنَّ أىحىديكيٍم ًإينٍّ خى
ره ًمٍن ييونيسى ٍبًن مىٌبَّ  125 يػٍ  ِٕٓ الى يػىٍنبىًغي لًعىٍبدو أىٍف يػىقيوؿى أىنىا خى
ٍّبًًه كىشىرٍّهً  126 ًر خى  َُٕ الى يػيٍؤًمني عىٍبده حىٌبَّ يػيٍؤًمنى بًالقىدى
ب  اهللى كىرىسيولىوي  127 ًذًه الرَّايىةى رىجيالن ٰبًي َّ ىى يٍعًطْبى  ََٓ ألى
 ْٓٗ لىٍستي كىأىحىدًكيمٍ  128
 ْٔ لىعىنى اللَّوي مىٍن آكىل ٧بيًٍدثنا 129
 ُِٗ لىٍعنىةي اللًَّو عىلىى اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل اٚبَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجدى  131
دي الرٍَّجمى يف ًكتىاًب اللًَّو )عمر(لىقى  131  ٔٔ ٍد خىًشيتي أىٍف يىطيوؿى بًالنَّاًس زىمىافه حىٌبَّ يػىقيوؿى قىاًئله الى ٪بًى
ا يشبههم )علي(لقد رأيت أثرنا من أصحاب رسوؿ اهلل  132  َْٓ , فما أرل أحدن
 ِٖٗ لىقٍّنيوا مىٍوتىاكيٍم الى إلىوى إالَّ اللَّوي  133
ةى ا٣بىٍّبً )طلحة( افى يػىٍوـي أيحيدو ٠بىَّاين النَّيب  ٤بٌا كى  134  ِْٗ طىٍلحى
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 َُٓ اللهم إين أحبو فأحبو 135
ب وي  136  ََٓ اللَّهيمَّ ًإينٍّ أيًحب وي, فىأىًحبَّوي كىأىًحبَّ مىٍن ٰبًي
يػٍرنا يل اللَّهيمَّ بًًعٍلًمكى اٍلغىٍيبى كىقيٍدرىًتكى عىلىى ا٣بٍىٍلًق أىٍحًيًِب مىا  137  ُٖٖ عىًلٍمتى ا٢بٍىيىاةى خى
يًن كىعىلٍٍّموي التٍَّأًكيلى  138  ّٓ اللَّهيمَّ فػىقٍٍّهوي يف الدٍّ
ادي اٍلبىًعّبي الضَّاؿ  أينىاًديًهٍم أىالى ىىليمَّ  139 ا ييذى ادىفَّ رًجىاؿه عىٍن حىٍوًضي كىمى  َِْ لىييذى
 ِِٕ لىوي  لىٍيسى ًمِبٍّ مىٍن تىطىيػَّرى أىٍك تيًطيػٍّرى  141
نىا أىٍصحىابى رىسيوًؿ اللًَّو  141 أىٍلنىا عىاًئشىةى )أبو موسى( مىا أىٍشكىلى عىلىيػٍ  ْٕٗ حىًديثه قىط  فىسى
 َُّ-َِّ مىا اٍلمىٍسئيوؿي عىنػٍهىا بًأىٍعلىمى ًمٍن السَّاًئلً  142
فػَّتػىٍْبً )ابن عباس( 143  ٖٕ مىا تػىرىؾى ًإالَّ مىا بػىٍْبى الدَّ
 َْٗ رَّ عيٍثمىافى مىا عىًملى بػىٍعدى اليػىٍوـً مىرَّتػىٍْبً مىا ضى  144
 ِْٕ مىا طىلىعىًت الشٍَّمسي كىالى غىرىبىٍت بػىٍعدى النًَّبيٍّْبى كىاٍلميٍرسىًلْبى عىلىى أىحىدو أىٍفضىلى ًمٍن أىيب بىٍكرو  145
ٍرنىا عىًن اٍلمىشيورىًة كىًإنَّا نػى  146 نىا ًإالَّ أًلىنَّا أيخٍّ  َْٔ رىل أىفَّ أىبىا بىٍكرو أىحىق  النَّاًس ًُّىا )علي كالزبّب(مىا غىًضبػٍ
 ِّٕ مىا قىاؿى عىٍبده قىط  ًإذىا أىصىابىوي ىىمٌّ كىحىزىفه اللَّهيمَّ ًإينٍّ عىٍبديؾى كىاٍبني عىٍبًدؾى  147
مىارىًة يػىٍومنا كىالى ليلة, كال سألتها يف ًسر   148 نًيىةو )أبو بكر( مىا كيٍنتي حىرًيصنا عىلىى اإٍلً  َْٔ كىالى عىالى
نىوي تػيٍرٝبيىافه  149 نىوي كىبػىيػٍ  ّّٗ مىا ًمٍنكيٍم أىحىده ًإالَّ سىييكىلٍّميوي رىب وي لىٍيسى بػىيػٍ
ا 151 ـه مىا بػىٍْبى عىائًرو ًإىلى كىذى  ْٔ اٍلمىًدينىةي حىرىا
 ْٖٓ ميريكا أىبىا بىٍكرو فػىٍلييصىلٍّ بًالنَّاسً  151
ثنا أىٍك آكىل ٧بيًٍدثنامىٍن أىحٍ  152  ْٔ دىثى حىدى
ا ًمنى الن جيوـً اقٍػتىبىسى شيٍعبىةن ًمنى السٍٍّحرً  153  ِِّ مىًن اقٍػتىبىسى ًعٍلمن
 ُْٕ مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي  154
ٍيئنا ٩بٌا أىنٍػزىؿى اهللي عىلىٍيًو فػىقىٍد كىذىبى  155 تىمى شى ا كى  ِّٗ )عائشة(مىٍن حىدَّثىكى أفَّ ٧بيىمَّدن
 ُْٗ مىٍن حىلىفى ًبغىٍّبً اللًَّو فػىقىٍد كىفىرى أىٍك أىٍشرىؾى  156
 ِِّ مىٍن رىدٍَّتوي الطٍّيػىرىةي ًمٍن حىاجىةو فػىقىٍد أىٍشرىؾى  157
 ِْٗ مىٍن سىرَّهي أىٍف يػىٍنظيرى ًإىلى شىًهيدو ٲبىًٍشي عىلىى كىٍجًو األىٍرضً  158
يػٍره ًمنٍ  159  ِٕٓ ييونيسى ٍبًن مىٌبَّ فػىقىٍد كىذىبى  مىٍن قىاؿى أىنىا خى
ةً  161 ًة اٍلقىائًمى ٍعوىًة التَّامًَّة كىالصَّالى ًذًه الدَّ اءى اللَّهيمَّ رىبَّ ىى  ُٕٖ مىٍن قىاؿى ًحْبى يىٍسمىعي النٍّدى
ًمًو الى إلىوى إالَّ اللَّوي دىخىلى ا١بٍىنَّةى  161  ِٖٗ مىٍن كىافى آًخري كىالى
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بىٍت لىوي ا١بٍىنَّةي مىٍن كىافى آخً  162 ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىجى  ُّّ ري كىالى
 ْٔٓ ميٍستىٍخًلفنا لىًو اٍستىٍخلىفىوي؟ قىالىٍت: أىبيو بىٍكرو  مىٍن كىافى رىسيوؿي اهلًل  163
ًبيلى  164 تَّعي, فػىٍلييخىلٍّ سى ًذًه النٍّسىاًء الًٍَّب يػىتىمى هي شىٍيءه ًمٍن ىى  ْٕٕ هىامىٍن كىافى ًعٍندى
 َْٓ )ابن عمر( مٍن كاف مستنًّا فليسًب ٗبن قد مات, أكلئك أصحاب ٧بمد  165
 ِٖٗ مىٍن مىاتى كىىيوى يػىٍعلىمي أىٍف الى إلىوى إالَّ اللَّوي دىخىلى ا١بٍىنَّةى  166
 ّْٗ مىٍن يىٍأتًيًِب ًٖبىربىً اٍلقىٍوـً يػىٍوـى اأٍلىٍحزىابً  167
ٍرأىةً  168 اًقهىا ًمٍن ٲبيًٍن اٍلمى ا, كىًقلَّةي صىدى  ْٕٖ تىٍسًهيلي أىٍمرًىى
ا الشَّأفً  169  ْٓٓ النَّاسي تبعه لقرٍيش يف ىىذى
بىًت الن جيوـي أىتىى السَّمىاءى مىا تيوعىدي  171 اًء, فىًإذىا ذىىى  ْْٖ الن جيوـي أىمىنىةه لًلسَّمى
 ْْٓ )أبو بكر( ٫بن األمراءي كأنتم الوزراءي  171
ةي ًنسىاًء أيمًٍَّب نػىزىؿى مى  172  ََٓ لىكه ًمنى السَّمىاًء, فػىبىشَّرىين أىفَّ فىاًطمىةى سىيٍّدى
ًديثنا فىحىًفظىوي  173 عى ًمنَّا حى  ّْ نىضَّرى اللَّوي اٍمرىأن ٠بًى
 ّٓ نًٍعمى تػيٍرٝبيىاًف القيٍرآف اٍبن عىبىاسو )ابن مسعود( 174
اًلدي ٍبني الوىلً  175  ْْٕ يًد, سىٍيفه ًمٍن سيييوًؼ اللَّوً نًٍعمى عىٍبدي اللًَّو خى
 ْٕٕ عىًن اٍلميتػٍعىة )علي( نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو  176
نٍػيىا كىاآلًخرىًة )جربيل( 177  ْٕٗ ىىًذًه زىٍكجىتيكى يف الد 
اًبرى ًمٍن أىٍصحىاًب ٧بيىمَّدو يىٍسأىليونػىهى  178  ْٕٗ ا )مسركؽ(كىالًَّذم الى إًلىوى غىيػٍريهي, لىقىٍد رىأىٍيتي اأٍلىكى
ريهي مىا أيٍنزًلىٍت سيورىةه ًمٍن ًكتىاًب اللًَّو ًإالَّ أىنىا أىٍعلىمي أىٍينى أيٍنزًلىٍت )اب 179  ّٓ ن مسعود(كىاللًَّو الًَّذم الى إًلىوى غىيػٍ
ا * عىلىى أىمٍّ ًشق  كىافى لًلًَّو مىٍصرىًعي )خبيب( 181  َْٕ كىلىٍستي أيبىايل ًحْبى أيقٍػتىلي ميٍسًلمن
ا النَّاسي مىاتى اٍليػىٍوـى حب رسوؿ اهلل فىاٍبكيوا )أبو ىريرة( 181  َُٓ يىا أىيػ هى
رَّـى ذىلً  182 , ًإينٍّ قىٍد كيٍنتي أىًذٍنتي لىكيٍم يف ااًلٍسًتٍمتىاًع ًمنى النٍّسىاًء, كىًإفَّ اهللى قىٍد حى ا النَّاسي  ْٕٕ كى يىا أىيػ هى
, يىأٍ  183 ا النَّاسي  ُُٓ تيوين فػيقىهىاؤيكيٍم يىٍسأىليوين كىأىٍسأى٥بييٍم )علي(يىا أىيػ هى
ٍعًب ٍبًن ليؤىم , أىٍنًقذيكا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّارً  184  ِٖٓ يىا بىًِب كى
ـى  185 ا ًجرٍبًيلي يػيٍقرًئيًك السَّالى  ْٔٗ يىا عىاًئشى ىىذى
ا الوىثىنى  186  َُِ يىا عىًدم  اٍطرىٍح عىٍنكى ىىذى
: اٍحفىًظ اهللى ٰبىٍفىٍظكى يىا  187 ًلمىاتو  ُُٗ غيالـي, إينٍّ أعٌلميكى كى
 ْٕٓ يىٍأِبى اهللي كىاٍلميٍؤًمنيوفى ًإالَّ أىبىا بىٍكرو  188
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 الصفحة الحديث الرقم
عيوي مىٍن قػىريبى  189 ا يىٍسمى  َِٓ ٰبىٍشيري اللَّوي اٍلًعبىادى فػىيػينىاًديًهٍم ًبصىٍوتو يىٍسمىعيوي مىٍن بػىعيدى كىمى
 ُُِ ًب اٍلقيٍرآًف اقٍػرىأٍ كىاٍرتىًق كىرىتٍّلٍ يػيقىاؿي ًلصىاحً  191
ٍيكى  يػىقيوؿي اللَّوي  191 ـي, يػىقيوؿي لىبػٍَّيكى رىبػَّنىا كىسىٍعدى  َِٓ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة: يىا آدى
 ّْٖ يػىٍوـي ا٣بٍىًميًس كىمىا يػىٍوـي ا٣بٍىًميًس )ابن عباس( 192
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 س املصادر واملراجعفهر      
 القرآف الكرًن.

 ( أ )
م ا٤بعركؼ بابن بطة  -ُ اإلبانة الكربل, لإلماـ أيب عبد اهلل عبيد اهلل بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٞبداف العيٍكربى

م, ٙبقيق رضا معطي كآخرين, دار الراية   ىػ.ُِْٔىػ إىل ُُْٓالرياض, الطبعة األكىل, من  –العيٍكربى

لإلماـ أيب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن أيب بشر األشعرم, ٙبقيق د. فوقية  اإلبانة عن أصوؿ الديانة, -ِ
 ىػ.ُّٕٗالقاىرة, الطبعة األكىل,  –حسْب ٧بمود, دار األنصار 

اإلتقاف يف علـو القرآف, لإلماـ جالؿ الدين السيوطي, طبعو كصححو كخرج آياتو ٧بمد سامل ىاشم,  -ّ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْدار الكتب العلمية, بّبكت, الطبعة األكىل, 

الكويت,  –إثبات صفة العلو, لإلماـ أيب ٧بمد عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي, الدار السلفية  -ْ
 ىػ.َُْٔالطبعة األكىل, 

اجتماع ا١بيوش اإلسالمية على غزك ا٤بعطلة كا١بهمية, لإلماـ أيب عبد اهلل مشس الدين ٧بمد بن أيب  -ٓ
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْبّبكت, الطبعة األكىل,  –الكتب العلمية  بكر الشهّب بابن قٌيم ا١بوزية, دار

االجتهاد كالتقليد, لركح اهلل ا٣بميِب, نشر كٙبقيق مؤسسة تنظيم كنشر آثار ا٣بميِب, مطبعة مؤسسة  -ٔ
 ىػ.َُْٖالعركج, الطبعة األكىل, 

اف, دار االحتجاج, تأليف أيب منصور أٞبد بن علي الطربسي, تعليق كمالحظات: ٧بمد باقر ا٣برس -ٕ
 ـ.ُٔٔٗ –ىػ ُّٖٔالنجف,  –النعماف للطباعة كالنشر 

أحسن الوديعة يف تراجم أشهر مشاىّب ٦بتهدم الشيعة, بقلم ٧بمد مهدم ا٤بوسوم الكاظمي, مطبعة  -ٖ
 بغداد. –النجاح 

إحقاؽ ا٢بق كإزىاؽ الباطل, تأليف متكلم الشيعة نور اهلل ا٢بسيِب ا٤برعشي التسَبم, تعليق شهاب  -ٗ
 ىػ.َُْْقم,  –٢بسيِب ا٤برعشي النجفي, مطبعة ا٣بياـ الدين ا

 -ىػ ُُّْبّبكت, الطبعة األكىل,  –أحكاـ اإلسالـ بْب السائل كاإلماـ, للخميِب, دار الوسيلة  -َُ
 ـ.ُّٗٗ

 -ىػ َُْٔأحكاـ ا١بنائز, تأليف ٧بمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب اإلسالمي, الطبعة الرابعة,  -ُُ
 ـ.ُٖٔٗ
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ية كالواليات الدينية, أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب ا٤باكردم, ٙبقيق د. أٞبد األحكاـ السلطان -ُِ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالكويت, الطبعة األكىل,  –مبارؾ البغدادم, دار ابن قتيبة 

أحكاـ القرآف, للقاضي أيب بكر أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص, ٙبقيق ٧بمد الصادؽ قمحاكم, دار  -ُّ
 ىػ.َُْٓبّبكت,  –إحياء الَباث 

أحكاـ أىل الذمة, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي, الشهّب بابن قٌيم ا١بوزية,  -ُْ
بّبكت,  -الدماـ, دار ابن حـز  -ٙبقيق يوسف أٞبد البكرم كشاكر توفيق العاركرم, رمادم للنشر 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة األكىل, 

على بن ٧بمد اآلمدم, عٌلق عليو الشيخ عبد الرزاؽ  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ, تأليف اإلماـ -ُٓ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالرياض, الطبعة األكىل,  –عفيفي, دار الصميعي 

أخبار العلماء بأخبار ا٢بكماء, للوزير ٝباؿ الدين أيب ا٢بسن علي بن القاضي األشرؼ يوسف  -ُٔ
 ىػ.ُِّٔصر, م –الًقٍفطي, عُب بتصحيحو السيد ٧بمد أمْب ا٣بائجي, مطبعة السعادة 

يلىقَّب بًػوكً  -ُٕ
اًدٌم, ا٤ب قىةى الضَّيبٌٍّ البػىٍغدى يَّافى ٍبًن صىدى لىًف ٍبن حى يع, أخبار القضاة, لإلماـ أىبيوبىٍكرو ٧بيىمَّدي ٍبني خى

مصر,  –صححو ك علق عليو ك خرٌج أحاديثو: عبد العزيز مصطفى ا٤براغي, ا٤بكتبة التجارية الكربل 
 ـ.ُْٕٗ -ىػ ُّٔٔالطبعة األكىل, 

االختصاص, تأليف أيب عبد اهلل ٧بمد بن النعماف العكربم البغدادم ا٤بلقب بالشيخ ا٤بفيد, صححو  -ُٖ
كعٌلق عليو علي أكرب الغفارم, رتب فهارسو السيد ٧بمود الزرندم, منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب يف 

 قم. –ا٢بوزة العلمية 

حو كعٌلق عليو أٞبد الفهرم, منشورات اآلداب ا٤بعنوية للصالة, للخميِب, عرٌبو عن الفارسية كشر  -ُٗ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔمؤسسة األعظمي للمطبوعات, بّبكت, 

إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم, لإلماـ شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر بن  -َِ
مصر,  –ية عبد ا٤بلك القسطالين القتييب ا٤بصرم, ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي, ا٤بطبعة الكربل األمّب 

 ىػ.ُِّّالطبعة السابعة, 

اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد كالرٌد على أىل الشرؾ كاإل٢باد, ٤بعايل الشيخ د. صاحل بن فوزاف الفوزاف,  -ُِ
 ىػ.ُِْٗالرياض, الطبعة األكىل,  –مكتبة دار ا٤بنهاج 

 –٤بكتب اإلسالمي إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار السبيل, تأليف ٧بمد ناصر الدين األلباين, ا -ِِ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓبّبكت, الطبعة الثانية, 
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االستيعاب يف معرفة األصحاب, لإلماـ ا٢بافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  -ِّ
 ـ.ََِِ –ق ُِّْالنمرم, صححو كخرج أحاديثو عادؿ مرشد, دار األعالـ, الطبعة األكىل, 

الدين بن األثّب أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد ا١بزرم, دار الفكر, أسد الغابة يف معرفة الصحابة, لعز  -ِْ
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٗالطبيعة األكىل, 

األسرار الفاطمية, تأليف ٧بمد فاضل ا٤بسعودم, تقدًن عادؿ العلوم, الناشر مؤسسة الزائر يف الركضة  -ِٓ
الطبعة األكىل, قم,  –لندف, مطبعة أمّب  –قم, كقم ا٤بقدسة كرابطة الصداقة اإلسالمية  –ا٤بقدسة 
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ

, تأليف ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار ا١بكِب الشنقيطي, الناشر ا١بامعة  -ِٔ األ٠باء كالصفات نقالن كعقالن
 ـ.ُّٕٗ -ىػ ُّّٗاإلسالمية با٤بدينة ا٤بنورة, العدد الرابع, 

قو عبد اهلل بن ٧بمد األ٠باء كالصفات, تأليف اإلماـ ا٢بافظ أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي, حق -ِٕ
 جٌدة, الطبعة األكىل. –ا٢باشدم, قٌدـ لو فضيلة الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي, مكتبة السوادم 

إسناد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ, لإلماـ ٧بمد بن علي الشوكاين, ٙبقيق أيب جعفر  -ِٖ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالرياض, الطبعة األكىل,  -سامي بن العريب األثرم, دار الفضيلة 

األشباه كالنظائر يف قواعد كفركع فقو الشافعية, لإلماـ جالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي,  -ِٗ
 -ىػ ُُْٖمكة, الطبعة الثانية,  –إعداد مركز الدراسات كالبحوث ٗبكتبة نزار الباز, مكتبة نزار الباز 

 ـ.ُٕٗٗ

ي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي, ٙبقيق علي اإلصابة يف ٛبييز الصحابة, لإلماـ أٞبد بن عل -َّ
 ق.ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  –٧بمد البجاكم, دار ا١بيل 

 أصل الشيعة كأصو٥با, تأليف ٧بمد ا٢بسْب آؿ كاشف الغطاء, ٙبقيق عالء آؿ جعفر, مؤسسة اإلماـ علي. -ُّ

أليف د. صابر طعيمة, مكتبة مدبويل األصوؿ االعتقادية لإلمامية, دراسة نقدية لعقائد غالة الشيعة, ت -ِّ
 ـ.ََِْالقاىرة, الطبعة األكىل,  –

 ـ.ُٕٗٗاألصوؿ العامة للفقو ا٤بقارف, تأليف ٧بمد تقي ا٢بكيم, مؤسسة آؿ البيت, الطبعة الثانية,  -ّّ

أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب عشرية )عرض كنقد(, تأليف د. ناصر بن عبد اهلل القفارم, دار  -ّْ
 ـ.ََُِ -ىػ  ُُّْا١بيزة, الطبعة الرابعة,  –شر كالتوزيع الرضا للن

أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف, للعالمة ٧بمد األمْب الشنقيطي, إشراؼ بكر أبو زيد, دار علم  -ّٓ
 الفوائد.
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قم,  –أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية كتارٱبهم, تأليف جعفر السبحاين, مؤسسة اإلماـ الصادؽ  -ّٔ
 ىػ.ُُِْ

االعتصاـ, تصنيف العالمة احملقق أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الشاطيب, ٙبقيق  -ّٕ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْالسعودية, الطبعة األكىل,  –سليم بن عيد ا٥باليل, دار ابن عفاف 

اعتقادات فرؽ ا٤بسلمْب كا٤بشركْب, لإلماـ ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب فخر الدين الرازم, ٙبقيق علي  -ّٖ
 ىػ.َُِْبّبكت,  –مي الٌنشار, دار الكتب العلمية سا

إعالـ ا٤بوقعْب عن رٌب العا٤بْب, لإلماـ ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن أيب بكر, ٙبقيق طو عبد الرؤكؼ  -ّٗ
 ىػ.ُّٕٗبّبكت,  –سعد, دار ا١بيل 

 ـ.ََِِاألعالـ تأليف خّب الدين الزركلي, دار العلم للماليْب, بّبكت, الطبعة ا٣بامسة عشرة,  -َْ

 –أعياف الشيعة, تأليف ٧بسن األمْب, ٙبقيق كٚبريج: حسن األمْب, دار التعارؼ للمطبوعات  -ُْ
 بّبكت.

إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف, لإلماـ ٧بمد بن أيب بكر الشهّب بابن قيم ا١بوزية, ٙبقيق ٧بمد  -ِْ
 ـ.ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –حامد الفقي, دار ا٤بعرفة 

الثقات يف تأكيل األ٠باء كالصفات كاآليات احملكمات كا٤بتشاُّات, تأليف مرعي بن يوسف  أقاكيل -ّْ
 ىػ.َُْٔبّبكت, الطبعة األكىل,  –الكرمي ا٤بقدسي, ٙبقيق شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة 

إكماؿ ّّذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ, تأليف مغلطام بن قليج بن عبد اهلل البكجرم ا٤بصرم  -ْْ
أبو ٧بمد أسامة  -ا٢بنفي, أبو عبد اهلل, عالء الدين, ٙبقيق أبو عبد الرٞبن عادؿ بن ٧بمد ا٢بكرم 

 ـ. ََُِ -   ىػ ُِِْبن إبراىيم, الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر, الطبعة األكىل, 

األمايل, أليب جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن موسى بن بابويو القمي, لقبو الصدكؽ, ٙبقيق  -ْٓ
 ق.ُُْٕت اإلسالمية, نشر مؤسسة البعثة, قم, الطبعة األكىل الدراسا

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕسورية, الطبعة األكىل,  –اإلماـ ا٣بميِب سّبة كمسّبة, إعداد مكتب ا٣بامنئي  -ْٔ

 اإلماـ ا٣بميِب يف مواجهة الصهاينة, نشر معاكنية العالقات الدكلية يف منطقة اإلعالـ اإلسالمي. -ْٕ

 بّبكت. –جذرية الرؤية, تأليف حسْب كوراين, ا٤بركز اإلسالمي  –عمار اإلماـ ا٣بميِب كاالست -ْٖ

اإلماـ ا٤بهدم ٨بتارات من كلمات كسلوؾ ا٣بميِب, ترٝبة كإعداد كنشر دار الوالية للثقافة كاإلعالـ,  -ْٗ
 ىػ.ُِْٗا٤بَبجم زكريا بركات, الطبعة األكىل, 
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 مركز باء للدراسات.اإلماـ يقود الثورة, دركس من ا٢بياة السياسية للخميِب,  -َٓ

 , ا٤بكتبة الشاملة.١بعفرية, تأليف أ.د. علي السالوساإلمامة عند ا -ُٓ

أمل اآلمل, حملمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي, ٙبقيق أٞبد ا٢بسِب, دار الكتاب اإلسالمي, مطبعة ٭بونو  -ِٓ
 قم. –

راين, ٙبقيق سعود بن عبد االنتصار يف الرد على ا٤بعتزلة القدرية األشرار, لإلماـ ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العم -ّٓ
 ـ.ُٗٗٗالرياض,  –العزيز ا٣بلف, دار أضواء السلف 

االنتصار للقرآف, تأليف القاضي أبو بكر ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد بن جعفر بن القاسم ا٤بعركؼ بػ  -ْٓ
ين, ٙبقيق د. ٧بمد عصاـ القضاة, دار الفتح  , بّبكت, الطبعة األكىل –عىمَّاف , دار ابن حـز  -الباًقالَّ

 ـ.ََُِ -ىػ  ُِِْ

األنساب, لإلماـ أيب سعيد عبد الكرًن بن ٧بمد السمعاين, تعليق عبد اهلل عمر الباركدم, دار ا١بناف,  -ٓٓ
 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٖالطبعة األكىل, 

 لبناف. –األنوار النعمانية, تأليف نعمة اهلل ا١بزائرم, منشورات مؤسسة األعظمي للمطبوعات, بّبكت  -ٔٓ

لتعليقة على الكفاية, للخميِب, مؤسسة تنظيم كنشر آثار ا٣بميِب, فرع قم, ذك القعدة أنوار ا٥بداية يف ا -ٕٓ
 ىػ.ؽ.ُُّْا٢براـ 

 باكستاف. –أىل السنة كا١بماعة يف إيراف قبل ثورة ا٣بميِب كبعدىا, إعداد ا٤بركز اإلسالمي بلوشستاف  -ٖٓ

دار ا٤بفيد, بّبكت, الطبعة الثانية, أكائل ا٤بقاالت, حملمد بن ٧بمد بن النعماف, ا٤بعركؼ بالشيخ ا٤بفيد,  -ٗٓ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْ

 –آيات األ٠باء كالصفات, للشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي, ٙبقيق عطية ٧بمد سامل, الدار السلفية  -َٔ
 ىػ.َُْْالكويت, الطبعة الرابعة, 

اآليات البينات يف عدـ ٠باع األموات على مذىب ا٢بنفية السادات, تأليف أيب ا٣بطاب عمر بن  -ُٔ
ا٢بسن ابن دحية الكليب األندلسي السبٍب, ٙبقيق العالمة احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب 

 بّبكت, الطبعة الرابعة. –اإلسالمي 

بّبكت, الطبعة  –إيثار ا٢بق على ا٣بلق, حملمد بن إبراىيم الشهّب بابن الوزير, دار الكتب العلمية  -ِٔ
 ـ.ُٕٖٗالثانية, 

لربىاف على الرجعة, تأليف ٧بمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي, ٙبقيق مشتاؽ ا٤بظفر, اإليقاظ من ا٥بجعة با -ّٔ
 ىػ.ُِِْقم, الطبعة األكىل,  –مطبعة نكارش 
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 (ب  ) 

ٕبار األنوار ا١بامعة لدرر أخبار األئمة األطهار, حملمد باقر اَّلسي, مؤسسة الوفاء, بّبكت, الطبعة  -ْٔ
 ـ.ُّٖٗق َُّْالثانية, 

 اـ.ٕبثنا عن ّْج اإلم -ٓٔ

بّبكت,  –البحر ا٤بديد, تأليف أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بهدم ا٢بسِب اإلدريسي, دار الكتب العلمية  -ٔٔ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْالطبعة الثانية, 

البداية كالنهاية, لإلماـ أيب الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم مث الدمشقي, ٙبقيق علي  -ٕٔ
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖاألكىل, شّبم, دار إحياء الَباث العريب, الطبعة 

البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع, تأليف القاضي العالمة ٧بمد بن علي الشوكاين, كضع  -ٖٔ
 ـ.ُٖٗٗ –ق ُُْٖحواشيو خليل ا٤بنصور, دار الكتب العلمية, بّبكت, الطبعة األكىل, 

راسات اإلسالمية, مؤسسة الربىاف يف تفسّب القرآف, تأليف ىاشم ا٢بسيِب البحراين, ٙبقيق قسم الد -ٗٔ
 قم. –البعثة 

البزار يف البحر الزَّخار, ا٤بعركؼ ٗبسند البزار, تأليف ا٢بافظ اإلماـ أيب بكر أٞبد بن عمرك بن عبد  -َٕ
ا٤بدينة ا٤بنورة, الطبعة  –ا٣بالق العتكي البزار, ٙبقيق د. ٧بفوظ الرٞبن زين اهلل, مكتبة العلـو كا٢بكم 

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْاألكىل, 

بستاف العارفْب, لإلماـ ٧بي الدين أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم, حققو ٧بمد ا٢بجار, دار البشائر  -ُٕ
 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕبّبكت, الطبعة السادسة,  –اإلسالمية 

بصائر الدرجات الكربل يف فضائل آؿ ٧بمد, تأليف أيب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن بن فركخ الصفار من  -ِٕ
طهراف,  -كتصحيح مّبزا ٧بسن كوجو باغي, منشورات األعلمي  أصفار ا٢بسن العسكرم, تقدًن

 ىػ.َُْْطهرات,  –طبع يف مطبعة األٞبدم 
بغية الباحث عن زكائد مسند ا٢بارث بن أيب أسامة, ٙبقيق د. حسْب أٞبد صاحل الباكرم, مركز  -ّٕ

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْا٤بدينة ا٤بنورة, الطبعة األكىل,  –خدمة السنة كالسّبة النبوية 
الدماـ,  –غية عباد الرٞبن لتحقيق ٘بويد القرآف, تأليف ٧بمد بن شحادة الغوؿ, دار ابن القيم ب -ْٕ

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالطبعة الرابعة, 
, منشورات مكتبة  -ٕٓ , ٙبقيق حسْب بن ٧بمد تقي آؿ ٕبر العلـو بػيٍلغىة الفقيو, تأليف ٧بمد آؿ ٕبر العلـو

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُّْجف, الطبعة الرابعة, الن –طهراف, مطبعة العلمْب العامة  –الصادؽ 
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البياف ألخطاء بعض الكٌتاب, بقلم فضيلة الشيخ صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف, دار ابن  -ٕٔ
 ق.ُِْٕا١بوزم, الطبعة الثالثة, رمضاف 

 (ت  )
تاج العركس من جواىر القاموس, أليب الفيض ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الرزاؽ ا٢بسِب ا٤بلقب ٗبرتضى  -ٕٕ

 زبيدم, ٙبقيق ٦بموعة من العلماء, دار ا٥بداية.ال
تاريخ اإلسالـ كىكىفيات ا٤بشاىّب كىاألعالـ, تأليف مشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف  -ٖٕ

 ـ. ََِّبن قىاٲٍباز الذىيب, ٙبقيق الدكتور بشار عٌواد معركؼ, دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األكىل, 
بّبكت, الطبعة  –إلماـ أيب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم, دار الكتب العلمية تاريخ األمم كا٤بلوؾ, ل -ٕٗ

 ىػ.َُْٕاألكىل, 
بّبكت,  –تاريخ الرسل كا٤بلوؾ, لإلماـ ا١بليل أيب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم, دار الكتب العلمية  -َٖ

 ىػ.َُْٕالطبعة األكىل, 
عيل البخارم, ٙبقيق, ٧بمود إبراىيم زايد, التاريخ الصغّب, لإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠با -ُٖ

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔد. يوسف ا٤برعشلي, دار ا٤بعرفة بّبكت, الطبعة األكىل,  فهرس أحاديثو
تاريخ دمشق كذكر فضلها كتسمية من حٌلها من األماثل أك اجتاز بنواحيها من كاردىا كأىلها,  -ِٖ

اهلل بن عبد اهلل الشافعي, ا٤بعركؼ بابن  تصنيف اإلماـ ا٢بافظ أيب القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة
ىػ ُُْٓبّبكت,  –عساكر, دراسة كٙبقيق ٧بب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمرم, دار الفكر 

 ـ.ُٓٗٗ -
بّبكت, الطبعة ا٣بامسة,  –تبسيط العقائد اإلسالمية, للشيخ حسن ٧بمد أيوب, دار الندكة ا١بديدة  -ّٖ

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْ
ن كٛبييز الفرقة الناجية من الفرؽ ا٥بالكْب, لإلماـ طاىر بن ٧بمد اإلسفراييِب, ٙبقيق  التبصّب يف الدي -ْٖ

 ـ.ُّٖٗبّبكت, الطبعة األكىل,  –كماؿ يوسف ا٢بوت, عامل الكتب 
التبياف يف تفسّب القرآف, أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, ٙبقيق أٞبد حبيب قصّب العاملي,  -ٖٓ

 مكتب اإلعالـ اإلسالمي.
, تتمة  -ٖٔ األعالـ للزركلي, كيليو ا٤بستدرؾ األكؿ كالثاين, تأليف ٧بمد خّب رمضاف يوسف, دار ابن حـز

 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْالطبعة الثانية, 
ٙبذير الساجد من اٚباذ القبور مساجد, لإلماـ احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب اإلسالمي  -ٕٖ

 بّبكت, الطبعة الرابعة. –
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 ـ.ُٕٗٗتونس,  –مد بن الطاىر بن عاشور, دار سحنوف التحرير كالتنوير, حمل -ٖٖ

 –التحف يف مذاىب السلف, لإلماـ ٧بمد بن علي الشوكاين, ٙبقيق طارؽ السعود, دار ا٥بجرة  -ٖٗ
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖبّبكت, الطبعة الثانية, 

بطو ٙبفة األحوذم شرح جامع الَبمذم, لإلماـ ا٢بافظ أيب العلي ٧بمد عبد الرٞبن ا٤بباركفورم, ض -َٗ
 كراجع أصولو كصححو عبد الرٞبن ٧بمد عثماف, دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.

 تذكرة ا٢بفاظ, لإلماـ أيب عبد اهلل مشس الدين ٧بمد الذىيب, دار الكتب العلمية, بّبكت. -ُٗ

تذكرة ا٤بؤتسي شرح عقيدة ا٢بافظ عبد الغِب ا٤بقدسي, تأليف عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر, دار  -ِٗ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْا٤بدينة ا٤بنورة, الطبعة األكىل,  –راس غ

 الَببية كاَّتمع, تأليف ا٣بميِب, إعداد كنشر مركز ا٣بميِب الثقايف. -ّٗ

تصحيح اعتقادات اإلمامية, تأليف ٧بمد بن ٧بمد بن النعماف ا٤بعركؼ با٤بفيد, ٙبقيق حسْب  -ْٗ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْالطبعة األكىل, دركاىي, الناشر: ا٤بؤٛبر العا٤بي أللفية الشيخ ا٤بفيد, 

الىور,  –التصوؼ ا٤بنشأ كا٤بصادر, تأليف الشيخ إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين, إدارة ترٝباف السنة  -ٓٗ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة األكىل, 

 –التعريفات, تأليف علي بن ٧بمد بن علي ا١برجاين, ٙبقيق إبراىيم األبيارم, دار الكتاب العريب  -ٔٗ
 ىػ. َُْٓة األكىل, بّبكت, الطبع

التعليقات ا٢بساف على صحيح ابن حباف كٛبييز سقيمو من صحيحو كشاٌذه من ٧بفوظو, مؤلف  -ٕٗ
األصل: أبو حامت ٧بمد بن حباف بن أٞبد البسٍب, ترتيب األمّب أبو ا٢بسن عالء الدين علي بن بلباف 

٧بمد ناصر الدين األلباين,  بن عبد اهلل الفارسي ا٢بنفي, مؤلف التعليقات ا٢بساف: أبو عبد الرٞبن
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْا٤بملكة العربية السعودية, الطبعة األكىل,  –دار با كزير 

 التعليقات ا٤بختصرة على مًب العقيدة الطحاكية, تأليف فضيلة الشيخ صاحل بن فوزاف الفوزاف, دار العاصمة. -ٖٗ

ية القونوم عصاـ الدين إ٠باعيل تفسّب البيضاكم ناصر الدين عبد اهلل بن عمر الشّبازم كمعو حاش -ٗٗ
بن ٧بمد ا٢بنفي, كمعو حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراىيم الركمي ا٢بنفي, ضبطو 

ىػ ُِِْكصححو كخرٌج آياتو عبد اهلل ٧بمود ٧بمد عمر, دار الكتب العلمية, بّبكت, الطبعة األكىل, 
 ـ.َُُِ -

د احمللي كجالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي, تفسّب ا١باللْب, ١بالؿ الدين ٧بمد بن أٞب -ََُ
 القاىرة, الطبعة األكىل. –دار ا٢بديث 
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القاىرة, كدار الغرب  –التفسّب ا٢بديث, تأليف ٧بمد عزت دركزة, دار إحياء الكتب العربية  -َُُ
 دمشق. –اإلسالمي 

سٌمى ليباب التأكيل يف معاين التنزيل, لإلماـ عالء  -َُِ
ي
الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم تفسّب ا٣بازف ا٤ب

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبّبكت,  –البغدادم الشهّب با٣بازف, دار الفكر 

 بّبكت. –تفسّب السراح ا٤بنّب, تأليف مشس الدين ٧بمد بن أٞبد الشربيِب, دار الكتب العلمية  -َُّ

عمر  كم, ٙبقيق أٞبداكم أك خواطر حوؿ القرآف الكرًن, تأليف ٧بمد متويل الشعر اتفسّب الشعر  -َُْ
 ىاشم, مطابع أخبار اليـو التجارية.

 ىػ.ُّٕٓطهراف,  -تفسّب الصايف, للفيض الكاشاين, طبع كتابفركش إسالمية  -َُٓ

 طهراف. –تفسّب الصايف, للفيض الكاشاين, منشورات األعلمي, بّبكت, كمنشورات الصدر  -َُٔ

ىاشم الرسويل تفسّب العياشي, أليب النظر ٧بمد بن سعود بن عياش السلمي السمرقندم, ٙبقيق  -َُٕ
 طهراف. –احملال ي, ا٤بكتبة العلمية اإلسالمية 

تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب كمفاتح الغيب, تأليف اإلماـ ٧بمد الرازم فخر الدين  -َُٖ
بن العالمة ضياء الدين عمر ا٤بشتهر ٖبطيب الرم, دار الفكر للطباعة كالنشر, الطبعة األكىل, 

 ـ.ُُٖٗ -ىػ َُُْ

ا عن رسوؿ اهلل كالصحابة كالتابعْب, لإلماـ ابن أيب حامت, ٙبقيق أسعد تفس -َُٗ ّب القرآف العظيم مسندن
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالرياض, الطبعة األكىل,  –ا٣بطيب, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة ا٤بكرمة 

صطفى تفسّب القرآف العظيم, للحافظ عماد الدين أيب الفداء إ٠باعيل بن كثّب الدمشقي, ٙبقيق م -َُُ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالسيد ٧بمد كآخركف, مؤسسة قرطبة كمكتبة أكالد الشيخ للَباث, الطبعة األكىل, 

تفسّب القرآف الكرًن أك مفتاح أحسن ا٣بزائن اإل٥بية, تأليف مصطفى ا٣بميِب, مطبعة مؤسسة  -ُُُ
 ىػ. ُُْٖالعركج, الطبعة األكىل 

لسمعاين, ٙبقيق ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس تفسّب القرآف, لإلماـ أيب ا٤بظفر منصور بن ٧بمد ا -ُُِ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖبن غنيم, دار الوطن, الرياض, 

تفسّب القمي, أليب ا٢بسن علي بن إبراىيم القمي, ٙبقيق طيب موسوم ا١بزائرم, مؤسسة دار  -ُُّ
 ىػ.َُْْقم, الطبعة الثالثة,  –الكتاب للطباعة كالنشر 

 ـ.َُٖٗبّبكت, الطبعة الثالثة,  –غنية, دار العلم للماليْب التفسّب الكاشف, تأليف ٧بمد جواد م -ُُْ
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التفسّب ا٤بظهرم, تصنيف ٧بمد ثناء اهلل العثماين ا٤بظهرم, ٙبقيق غالـ نيب تونس, دار إحياء الَباث  -ُُٓ
 ىػ.ُُِْبّبكت,  –

 ـ.َُٗٗتفسّب ا٤بنار, تأليف الشيخ ٧بمد رشيد بن علي رضا, نشر ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب,  -ُُٔ

بّبكت كدمشق, طبعة  –التفسّب ا٤بنّب, تأليف كىبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر ا٤بعاصر  -ُُٕ
 ىػ.ُُْٖ

التفسّب الوسيط للقرآف الكرًن, تأليف ٦بموعة من العلماء بإشراؼ ٦بمع البحوث اإلسالمية  -ُُٖ
 ـ.ُّٕٗ -ىػ ُّّٗباألزىر, نشر ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية, الطبعة األكىل, 

تفسّب آية البسملة, ٧باضرات عرفانية لركح اهلل ا٣بميِب, دار ا٥بادم, بّبكت, الطبعة األكىل,  -ُُٗ
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ

تفسّب جوامع ا١بامع, أليب علي الفضل بن ا٢بسن الطربسي, ٙبقيق كنشر مؤسسة النشر اإلسالمي  -َُِ
 ىػ.ُُْٖالتابعة ١بامعة ا٤بدرسْب بقم, الطبعة األكىل, 

اف, لإلماـ إ٠باعيل حقي بن مصطفى اإلستنبويل ا٢بنفي ا٣بلو ي, دار إحياء الَباث تفسّب ركح البي -ُُِ
 بّبكت. –العريب 

القاىرة, الطبعة السابعة,  –التفسّب كا٤بفسركف, تأليف  الدكتور ٧بمد حسْب الذىيب, مكتبة كىبة  -ُِِ
 ـ.َََِ

 قيق علي مدرسي الكعيب.تفضيل أمّب ا٤بؤمنْب, تأليف ٧بمد بن ٧بمد بن نعماف ا٤بعركؼ با٤بفيد, ٙب -ُِّ

تقريب التهذيب, للحافظ شهاب الدين أٞبد بن علي بن حجر العسقالين, ٙبقيق ٧بمد عوامة, دار  -ُِْ
 ـ.ُُٗٗ –ق ُُُْالرشيد, حلب, الطبعة الثالثة, 

قم, الطبعة األكىل,  –التقية, تأليف مرتضى األنصارم, ٙبقيق فارس ا٢بسوف, مطبعة مهر  -ُِٓ
 ىػ.ُُِْ

 تأليف منقذ بن ٧بمود السٌقار, نشر رابطة العامل اإلسالمي. التكفّب كضوابطو, -ُِٔ

تكملة ا٤بعاجم العربية, تأليف رينهارت بيَب آف ديكزًم, نقلو إىل العربية كعٌلق عليو ٧بمد سليم  -ُِٕ
ىػ إىل ُٕٗٗا١بمهورية العراقية, الطبعة األكىل, من  –النعيمي كٝباؿ ا٣بياط, كزارة الثقافة كاإلعالـ 

 ـ.َََِ

بّبكت,  –معجم ا٤بؤلفْب, تأليف ٧بمد خّب بن رمضاف بن إ٠باعيل يوسف, دار ابن حـز  تكملة -ُِٖ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة األكىل, 
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 –تلبيس إبليس, تأليف ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم, دار الفكر  -ُِٗ
 ـ.َُُِ -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل, 

ذلك يف اإلسالـ, تأليف الدكتور عبد اَّيد بن سامل ا٤بشعيب, أضواء التنجيم كا٤بنجموف كحكم  -َُّ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض, الطبعة الثانية,  –السلف 

تنزيو األنبياء, تأليف أبو القاسم علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوم ا٤بعركؼ بالشريف ا٤برتضى, دار األضواء,  -ُُّ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالطبعة الثانية, 

كة الوثقى )التقليد(, تقريرنا ألٕباث أيب القاسم ا٤بوسوم ا٣بوئي, تأليف مّبزا علي التنقيح يف شرح العر  -ُِّ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔالنجف, الطبعة الثانية,  –الغركم, مؤسسة إحياء آثار ا٣بوئي 

التنقيح يف شرح ا٤بكاسب )البيع(, تقريرنا ألٕباث أيب القاسم ا٤بوسوم ا٣بوئي, تأليف مّبزا علي  -ُّّ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٓالنجف, الطبعة األكىل,  –إحياء آثار ا٣بوئي الغركم, مؤسسة 

ّّذيب اآلثار كتفضيل الثابت عن رسوؿ اهلل من األخبار, قرأه كخرج أحاديثو ٧بمود ٧بمد شاكر,  -ُّْ
 مطبعة ا٤بدين ا٤بؤسسة السعودية ٗبصر.

قالين, دار ّّذيب التهذيب, اإلماـ ا٢بافظ شيخ اإلسالـ شهاب الدين أٞبد بن علي بن حجر العس -ُّٓ
 ـ. ُْٖٗ -ىػ  َُْْالفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة األكىل, 

 التوحيد كالفطرة, للخميِب, طبعة مركز ا٣بميِب الثقايف. -ُّٔ

تيسر العزيز ا٢بميد شرح كتاب التوحيد, تأليف الشيخ العالمة سليماف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد  -ُّٕ
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖدار الصميعي, الطبعة األكىل,  الوىاب, ٙبقيق أسامة بن عطايا العتييب,

تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كالـ ا٤بناف, للعالمة عبد الرٞبن السعدم, اعتُب بو ٙبقيقنا كمقابلة  -ُّٖ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْعبد الرٞبن بن معاٌل اللوٰبق, مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل, 

زين الدين عبد الرؤكؼ ا٤بناكم, مكتبة اإلماـ الشافعي التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب, لإلماـ ا٢بافظ  -ُّٗ
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالرياض, الطبعة الثالثة,  –

 (ث  ) 

الثقات, لإلماـ أيب حامت ٧بمد بن حباف بن أٞبد التميمي البسٍب, ٙبقيق الشيد شرؼ الدين أٞبد,  -َُْ
 ـ.ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗدار الفكر, الطبعة األكىل, 

 ـ.ُّٖٗكتور موسى ا٤بوسوم, طبعة لوس أ٪بلوس, الثورة البائسة, تأليف الد  -ُُْ
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 (ج  ) 
قم,  –جامع أحاديث الشيعة, تأليف حسْب الطبطبائي الربكجردم, طبع يف ا٤بطبعة العلمية  -ُِْ

 ىػ.ُّٗٗ
جامع البياف عن تأكيل آم القرآف, لإلماـ أيب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم, ٙبقيق ٧بمود شاكر  -ُّْ

 طبعة الثانية.كأٞبد شاكر, مكتبة ابن تيمية, ال
جامع الرسائل, لشيخ اإلسالـ تقي الدين أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق:  -ُْْ

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْالرياض, الطبعة األكىل,  –د. ٧بمد رشاد سامل, دار العطاء 
غركم جامع الركاة كإزاحة االشتباىات عن الطرؽ كاإلسناد, تصنيف ٧بمد بن علي األردبيلي ال -ُْٓ

 ىػ.َُّْا٢بائرم, منشورات مكتبة آية اهلل العظمى ا٤برعشي النجفي, قم, 
جامع ا٤بسائل, لشيخ اإلسالـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق ٧بمد عزيز  -ُْٔ

 ىػ.ُِِْمشس, إشراؼ بكر بن عبد اهلل أبو زيد, دار عامل الفوائد, الطبعة األكىل, 
قرآف كا٤ببٌْب ٤با تضمو من السنة كآم الفرقاف, تأليف أيب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر ا١بامع ألحكاـ ال -ُْٕ

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕالقرطيب, ٙبقيق د. عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي, مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل, 

لندف,  –مي ا١بانب األخالقي يف فكر ا٣بميِب, تأليف الدكتور جودت القزكيِب, ا٤بركز اإلسال -ُْٖ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ

 جنود العقل, للخميِب, عرٌبو عن الفارسية أٞبد الفهرم, مؤسسة األعلمي للمطبوعات. -ُْٗ
 –ا١بهاد األكرب جهاد النفس, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, ترٝبة حسْب كوراين, الدار اإلسالمية  -َُٓ

 ـ.ُُٗٗ –ىػ ُُُْبّبكت, الطبعة الرابعة, 
 –تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, ترٝبة حسْب كوراين, الدار اإلسالمية  ا١بهاد األكرب جهاد النفس, -ُُٓ

 ـ.ُُٗٗ –ىػ ُُُْبّبكت, الطبعة الرابعة, 
جهود علماء ا٢بنفية يف إبطاؿ عقائد القبورية, تأليف أيب عبد اهلل مشس الدين بن ٧بمد بن أشرؼ  -ُِٓ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔقيصر األفغاين, دار الصميعي, الطبعة األكىل, 
الصحيح ٤بن بٌدؿ دين ا٤بسيح, لشيخ اإلسالـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا١بواب  -ُّٓ

ا٢براين, ٙبقيق: د. علي حسن ناصر, د. عبد العزيز إبراىيم العسكر, د. ٞبداف ٧بمد, دار العاصمة 
 ىػ.ُُْْالرياض, الطبعة األكىل,  –

بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق ا١بواب الصحيح ٤بن بٌدؿ دين ا٤بسيح, لشيخ اإلسالـ أٞبد  -ُْٓ
 ىػ.ُُْْالرياض, الطبعة األكىل,  –د. على حسن ناصر كآخركف, دار العاصمة 
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 (ح  )

حاشية ابن القٌيم على سنن أيب داكد, لإلماـ ٧بمد بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية, دار الكتب العلمية  -ُٓٓ
 ىػ.ُُْٓبّبكت, الطبعة الثانية,  –

, تأليف عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم العاصمي ا٢بنبلي النجدم, الطبعة حاشية مقدمة التفسّب -ُٔٓ
 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْالثانية, 

ا٢بجة يف بياف احملجة كشرح عقيدة أىل السنة, لإلماـ ا٢بافظ أيب القاسم إ٠باعيل بن ٧بمد بن  -ُٕٓ
 –ار الراية الفضل بن التميمي األصبهاين, ٙبقيق كدراسة ٧بمد بن ربيع بن ىادم عمّب ا٤بدخلي, د

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض, 

ا٢بدائق الناضرة يف أحكاـ العَبة الطاىرة, تأليف يوسف البحراين, حققو كعٌلق عليو ٧بمد تقي  -ُٖٓ
 قم. –اإليركاين, مؤسسة النشر اإلسالمي 

الرياض,  –حراسة العقيدة, تأليف د. ناصر العقل, تقدًن الشيخ صاحل الفوزاف, مكتبة العبيكاف  -ُٗٓ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْألكىل, الطبعة ا

حركة التجديد كاالستنهاض, قراءة يف الفكر السياسي للخميِب, تأليف عبد اهلل القصّب, مركز  -َُٔ
 ـ.َََِا٣بميِب الثقايف, بّبكت, الطبعة األكىل, 

مصر, الطبعة  –ا٢بٌق ا٤ببْب يف معرفة ا٤بالئكة ا٤بقرٌبْب, تأليف ٧بمد علي ٧بمد اإلماـ, مطبعة السالـ  -ُُٔ
 ـ.ََِٕ, األكىل

حقبة من التاريخ, ما بْب كفاة النيٌب إىل مقتل ا٢بسْب, تأليف عثماف بن ٧بمد ا٣بميس, مكتبة  -ُِٔ
 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗالقاىرة, الطبعة الرابعة,  –اإلماـ البخارم 

حقيقة الصحيفة السجادية ا٤بنسوبة لإلماـ علي بن ا٢بسْب, تأليف د. ناصر بن عبد اهلل القفارم,  -ُّٔ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔف, الطبعة األكىل, مكتبة الرضوا

ا٢بكمة ا٤بتعالية يف األسفار العقلية األربعة, تأليف صدر الدين ٧بمد الشّبازم, دار إحياء الَباث  -ُْٔ
 بّبكت, الطبعة الثالثة. –العريب 

 ـ.ُٕٗٗا٢بكومة اإلسالمية, تأليف ا٣بميِب, اعداد كزارة اإلرشاد ٔبمهورية إيراف, طبعة القاىرة,  -ُٓٔ
 قم. -ألبرار يف أحواؿ ٧بمد كآلو األطهار, تأليف ىاشم البحراين, مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسالمية حلية ا -ُٔٔ

مصر,  –حلية األكلياء كطبقات األصفياء, أليب نعيم أٞبد بن عبد اهلل األصبهاين, دار السعادة  -ُٕٔ
 ـ.ُْٕٗ -ىػ ُّْٗ
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 (خ  )
ِب عشرية, للكاتب اإلسالمي ا٣بطوط العريضة لألسس الٍب قاـ عليها دين الشيعة اإلمامية االث -ُٖٔ

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕالكبّب ٧بب الدين ا٣بطيب, دار احملجة البيضاء, الطبعة األكىل, 
خالصة األقواؿ يف معرفة الرجاؿ, أليب منصور ا٢بسن بن يوسف بن ا٤بطهر األسدم ا٤بعركؼ  -ُٗٔ

 ق.ُُْٕبا٢بلي, ٙبقيق جواد القيومي, مؤسسة نشر الفقاىة, الطبعة األكىل, 
أفعاؿ العباد, لإلماـ احملٌدث أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم, ٙبقيق د. عبد الرٞبن خلق  -َُٕ

 ـ.ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗالرياض,  –عمّبة, دار ا٤بعارؼ السعودية 
ا٣بميِب ا٢بل اإلسالمي كالبديل, تأليف فتحي الشقاقي, دار ا٤بختار اإلسالمي, الطبعة األكىل,  -ُُٕ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ
حسن نصر اهلل كالرافضة الشيعة, الشر الذم اقَبب, ٝبع كترتيب د. سٌيد بن حسْب  ٟبيِب العرب -ُِٕ

 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٖعٌفاين, دار العٌفاين, الطبعة األكىل, 
ا٣بميِب شذكذ يف العقائد شذكذ يف ا٤بواقف, تأليف سعيد حول, دار عٌمار, الطبعة األكىل,  -ُّٕ

 ـ.ُٕٖٗ –ق َُْٕ
 (د  ) 

ة التائية يف حل ا٤بشكلة القدرية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, تصنيف العالمة الدرة البهية شرح القصيد -ُْٕ
الرياض, الطبعة األكىل,  -عبد الرٞبن السعدم, اعتُب بو أشرؼ بن عبد ا٤بقصود, أضواء السلف 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ
 الدرر النجفية, ليوسف البحراين, مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث. -ُٕٓ
 ية ا٤بعارؼ اإلسالمية الثقافية.دركس من خط ا٣بميِب, ٝبع -ُٕٔ
 –الدكلة األموية عوامل االزدىار كتداعيات االّْيار, تأليف د. علي ٧بمد الصاٌليب, دار ا٤بعرفة  -ُٕٕ

 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗبّبكت, الطبعة الثانية, 
ديواف اإلسالـ, تأليف الشيخ اإلماـ مشس الدين أيب ا٤بعايل ٧بمد بن عبد الرٞبن ابن الغزم,  -ُٖٕ

بّبكت, الطبعة  –أ٠باء كتب األعالـ, ٙبقيق سيد كسركم حسن, دار الكتب العلمية كٕباشيتو 
 ـ.َُٗٗ -ىػ ُُُْاألكىل, 

 (ذ  )
الذريعة إىل أصوؿ الشريعة, تصنيف سيد مرتضى أبو القاسم علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوم, تعليق أبو  -ُٕٗ

 القاسم كرجي, منشورات جامعة طهراف.
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 بّبكت, الطبعة الثانية. –آقا بزرگ الطهراين, دار األضواء  الذريعة إىل تصانيف الشيعة, تأليف -َُٖ
ذيل األعالـ, قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا٤بستعربْب كا٤بستشرقْب, تأليف أٞبد  -ُُٖ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖالعالكنة, دار ا٤بنارة, الطبعة األكىل, 
٧بمد بن ٧بمود بن ا٢بسن بن ىبة اهلل مب  ذيل تاريخ بغداد, لإلماـ ا٢بافظ ٧بٌب الدين أيب عبد اهلل -ُِٖ

 –٧باسن, ا٤بعركؼ باف النجار البغدادم, ٙبقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕبّبكت, الطبعة األكىل, 

 (ر  )
رجاؿ النجاشي, أليب العباس أٞبد بن علي النجاشي, ٙبقيق موسى الشبّبم الز٪باين, مؤسسة النشر  -ُّٖ

 ق.َُْٕإلسالمي, قم, ا
, لفضيلة الشيخ صفي الرٞبن ا٤بباركفورم, البحث الفائز با١بائزة األكىل ٤بسابقة السّبة  -ُْٖ الرحيق ا٤بختـو

 النبوية الٍب نظمتها رابطة العامل اإلسالمي, دار ابن خلدكف.
يق ٧بمد علي الرد على البكرم, لشيخ اإلسالـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبق -ُٖٓ

 ىػ.ُُْٕا٤بدينة ا٤بنورة, الطبعة األكىل,  –عجاؿ, مكتبة الغرباء األثرية 
الرد على ا١بهمية, لإلماـ أيب سعيد عثماف بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي, ٙبقيق بدر بن  -ُٖٔ

 ـ.ُٓٗٗالكويت, الطبعة الثانية,  –عبد اهلل البدر, دار ابن األثّب 
ى نصيحة أىل اإلٲباف يف الرد على منطق اليوناف, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن الرد على ا٤بنطقيْب ا٤بسم -ُٕٖ

بّبكت, الطبعة  –عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق عبد الصمد شرؼ الدين الكبٍب, مؤسسة الرياف
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔاألكىل, 

رع, لشيخ اإلسالـ الرسالة التدمرية ٙبقيق اإلثبات لأل٠باء كالصفات كحقيقة ا١بمع بْب القدر كالش -ُٖٖ
الرياض,  –أٞبد بن عبد السالـ ابن تيمية ا٢براين, ٙبقيق ٧بمد بن عودة السعودم, مكتبة العبيكاف 

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالطبعة السادسة, 
رسالة السجزم إىل أىل زبيد يف الرٌد على من أنكر ا٢برؼ كالصوت, تأليف اإلماـ ا٢بافظ أيب نصر  -ُٖٗ

لوايلي السٍّجزم, ٙبقيق كدارسة ٧بمد با كرًن با عبد اهلل, دار الراية, عبيد اهلل بن سعيد بن حامت ا
 ىػ.ُُْْالطبعة األكىل, 

رسالة الشرؾ كمظاىره, تأليف مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي ا١بزائرم, ٙبقيق أيب عبد الرٞبن ٧بمود, دار  -َُٗ
 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْالراية, الطبعة األكىل, 

عبد الوىاب بن عبد الواحد بن ٧بمد بن ا٢بنبلي, دراسة كٙبقيق  الرسالة الواضحة, تصنيف اإلماـ األكحد -ُُٗ
 ىػ.ُُْٕكتعليق علي بن عبد العزيز بن علي الشبل, ٦بموعة التحف النفائس الدكلية للنشر كالتوزيع, 
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 الرسائل العشر, أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, مكتبة أىل البيت, اإلصدار الثاين. -ُِٗ
ف علي بن ا٢بسن الكركي, ٙبقيق ٧بمد ا٢بسوف, إشراؼ ٧بمود رسائل احملقق الكركي, تألي -ُّٗ

 ىػ.َُْٗقم, الطبعة األكىل,  –ا٤برعشي, مطبعة ا٣بياـ 
 ىػ.ُّٖٓقم,  –الرسائل, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, مع تذييالت َّتىب الطهراين, مؤسسة ا٠باعيلياف  -ُْٗ
بن علي السبكي, ٙبقيق علي رفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب, تأليف تاج الدين عبد الوىاب  -ُٓٗ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗبّبكت, الطبعة األكىل,  –معوض كعادؿ بن ا٤بوجود, عامل الكتب 
ركائع البياف تفسّب آيات األحكاـ, تأليف ٧بمد علي الصابوين, مكتبة الغزايل كمؤسسة مناىل  -ُٔٗ

 ـ.َُٖٗ -ىػ ََُْالعرفاف, الطبعة الثالثة, 
ظيم كالسبع ا٤بثاين, لإلماـ أيب الفضل ٧بمود شكرم األلوسي, دار ركح ا٤بعاين يف تفسّب القرآف الع -ُٕٗ

 بّبكت. –إحياء الَباث 
الركح, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي, الشهّب بابن قيم ا١بوزية, دار الكتب  -ُٖٗ

 ـ.ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗبّبكت,  –العلمية 
 بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي, ٙبقيق د. عبد ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر, لإلماـ أيب ٧بمد عبد اهلل -ُٗٗ

 ىػ.ُّٗٗالرياض, الطبعة الثانية,  –العزيز بن عبد الرٞبن السعيد, جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود 
بّبكت, الطبعة األكىل,  –ريادة الفقو اإلسالمي كمتطلبات العصر, تأليف ا٣بميِب, دار ا٥بادم  -ََِ

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ
 (ز  )

التيمي  القرشي التفسّب, أليب الفرج عبد الرٞبن بن أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد زاد ا٤بيسر يف علم -َُِ
 ىػ.َُْْبّبكت, الطبعة الثالثة,  –البكرم, الشهّب بابن ا١بوزم, ا٤بكتب اإلسالمي 

أليب بكر ٧بمد بن القاسم األنبارم, ٙبقيق د. حامت صاحل الضامن,  الزاىر يف معاين كلمات الناس, -َِِ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  –مؤسسة الرسالة 

 (س  )
سبل السالـ, لإلماـ ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعاين, مكتبة مصطفى البايب ا٢بليب, الطبعة الرابعة,  -َِّ

 .َُٔٗ -ىػ ُّٕٗ
ميِب, عرٌبو كعلق عليو أٞبد الفهرم, دار التعارؼ للمطبوعات, سر الصالة أك صالة العارفْب, للخ -َِْ

 بّبكت.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة, لإلماـ احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, مكتبة ا٤بعارؼ  -َِٓ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓللنشر كالتوزيع, الرياض, الطبعة األكىل, 

لد الشيباين, كمعو السنة البن أيب عاصم, تأليف ا٢بافظ أيب بكر عمرك ب -َِٔ ن أيب عاصم الضحاؾ بن ٨بي
 -ىػ ََُْظالؿ ا١بنة يف ٚبريج السنة حملمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب اإلسالمي, الطبعة األكىل, 

 ـ.َُٖٗ

السٌنة, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن ٧بمد بن ىاركف بن يزيد ا٣باٌلؿ, ٙبقيق د. عطٌية الزىراين, دار الراية  -َِٕ
 ىػ.َُُْة األكىل, الرياض, الطبع –

بّبكت, ٙبقيق ٧بمد  –سنن ابن ماجو, لإلماـ احملٌدث ٧بمد بن يزيد أبو عبداهلل القزكيِب, دار الفكر  -َِٖ
 فؤاد عبد الباقي.

 –سنن أيب داكد, لإلماـ احملٌدث أيب داكد سليماف بن األشعث السجستاين, دار الكتاب العريب  -َِٗ
 بّبكت.

ن عيسى أبو عيسى الَبمذم السلمي, ٙبقيق أٞبد ٧بمد سنن الَبمذم, لإلماـ احملٌدث ٧بمد ب -َُِ
 -ىػ ُّٓٗشاكر, شركة كمكتبة كمطبعة مصطفي البايب ا٢بليب كأكالده, مصر, الطبعة الثانية, 

 ـ.ُٕٓٗ

سنن الدارقطِب, لإلماـ أيب ا٢بس علي بن عمر الدارقطِب البغدادم, ٙبقيق السيد عبد اهلل ىاشم  -ُُِ
 ـ.ُٔٔٗ -ىػ ُّّٖٔبكت, ب –ٲباين ا٤بدين, دار ا٤بعرفة 

راـ بن عبد الصمد  -ُِِ سنن الدارمي, لإلماـ احملٌدث أيب ٧بمد عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن الفضل بن ُّى
الدارمي التميمي السمرقندم,  ٙبقيق حسْب الداراين, دار ا٤بغِب للنشر كالتوزيع, الطبعة األكىل, 

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ

 –ن ا٢بسْب بن علٌي البيهقي, ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية السنن الكربل, لإلماـ أيب بكر أٞبد ب -ُِّ
 ىػُّْْا٥بند, الطبعة األكىل, 

السنن الكربل, لإلماـ أيب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين النسائي, حققو كخرج  -ُِْ
سن أحاديثو: حسن عبد ا٤بنعم شليب,  أشرؼ عليو: شعيب األرناؤكط, قدـ لو: عبد اهلل بن عبد احمل

 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  -الَبكي, مؤسسة الرسالة 

سّب أعالـ النبالء, لإلماـ مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب, أشرؼ على ٙبقيقو كخرج  -ُِٓ
 ـ.ُِٖٗق َُِْأحاديثو شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 
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 (ش  )
لإلماـ عبد ا٢بي بن أٞبد العكرم الدمشقي ا٤بعركؼ بابن شذرات الذىب يف أخبار من ذىب,  -ُِٔ

 ىػ.َُْٔالعماد, ٙبقيق عبد القادر األرنؤكط ك٧بمود األرنؤكط, دار بن كثّب, 
شرح اعتقاد أىل السنة كا١بماعة من الكتاب كالسنة كإٝباع الصحابة كالتابعْب ًمن بعدىم, لإلماـ  -ُِٕ

ور الطربم الاللكائي, ٙبقيق د. أٞبد بن مسعود بن ا٢بافظ أيب القاسم ىبة اهلل بن ا٢بسن بن منص
 الرياض. –ٞبداف, دار طيبة 

شرح السنة, تأليف اإلماـ أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي بن خلف الربُّارم, حقق نصوصو كعلق عليو  -ُِٖ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْخالد بن قاسم الردادم, دار السلف كدار الصميعي, الطبعة الثالثة, 

 -اـ احملدث الفقيو ا٢بسْب بن مسعود البغوم, ٙبقيق : شعيب األرناؤكط شرح السنة, تأليف اإلم -ُِٗ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْدمشق / بّبكت, الطبعة األكىل,  -٧بمد زىّب الشاكيش, ا٤بكتب اإلسالمي 

شرح الصدكر بشرح حاؿ ا٤بوتى كالقبور, لإلماـ جالؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي, ٙبقيق عبد اَّيد  -َِِ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف,  –ا٤بعرفة طعمة ا٢بليب, دار 

شرح العقيدة الطحاكية يف العقيدة السلفية, تأليف صدر الدين علي بن علي بن ٧بمد بن أيب العز  -ُِِ
 ىػ.ُُْٖالرياض,  –ا٢بنفي, ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر, مكتبة الرياض ا٢بديثة 

ىراس, الرئاسة العامة  شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, تأليف الشيخ ٧بمد خليل -ِِِ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْإلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد, الطبعة األكىل, 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, تأليف ٧بمد خليل ىراس, نشر الرئاسة العامة  -ِِّ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْلسعودية, ا٤بملكة العربية ا –إلدارة البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد 

شرح الكوكب ا٤بنّب ا٤بسمى ٗبختصر التحرير, أك ا٤بخترب ا٤ببتكر شرح ا٤بختصر يف أصوؿ الفقو,  -ِِْ
د.  –تأليف العالمة ٧بمد بن أٞبد الفتوحي ا٢بنبلي ا٤بعركؼ بابن النجار, ٙبقيق د. ٧بمد الزحيلي 

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْنزيو ٞبٌاد, مكتبة العبيكاف, 
 –م على صحيح مسلم, لإلماـ أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم, دار إحياء الَباث العريب شرح النوك  -ِِٓ

 ىػ.ُِّٗبّبكت, الطبعة الثانية, 
 ىػ.ُُْٔشرح دعاء السحر, تأليف ا٣بميِب, مطبعة مؤسسة العركج, الطبعة األكىل,  -ِِٔ
عٌلق عليو شرح صحيح البخارم البن بطاؿ أيب ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك, ضبط نصو ك  -ِِٕ

 الرياض. –أبو ٛبيم ياسر بن إبراىيم, مكتبة الرشد 
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الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى, للعامل العالمة احملقق القاضي أيب الفضل عياض البحصي, دار  -ِِٖ
 لبناف. –الكتب العلمية, بّبكت 

شهادة ا٣بميِب يف أصحاب رسوؿ اهلل, تأليف ٧بمد إبراىيم شقرة, منشورات منظمة ا٤بؤٛبر  -ِِٗ
 المي.اإلس

 ـ.ُٗٗٗالشيعة االثنا عشرية كٙبريف القرآف, تأليف ٧بمد عبد الرٞبن السيف, دار األمل, الطبعة الثانية,  -َِّ

الشيعة االثِب عشرية كمنهجهم يف تفسّب القرآف الكرًن, تأليف أ.د. ٧بمد ٧بمد إبراىيم العساؿ,  -ُِّ
 ىػ.ُِْٕ, الطبعة األكىل بّبكت -أ.د. علي السالوس, دار ابن حـز  –تقدًن أ.د. أٞبد الغامدم 

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالشيعة كالتصحيح الصراع بْب الشيعة التشيع, تأليف د, موسى ا٤بوسوم,  -ِِّ

الىور, الطبعة الثالثة,  –الشيعة كالسنة, تأليف إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين, إدارة ترٝباف السنة  -ِّّ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٔٗ

 -ىػ ُّْٗيف مطبعة معارؼ الىور, الطبعة الثالثة, الشيعة كالسنة, تأليف إحساف إ٥بي ظهّب, طبع  -ِّْ
 ـ.ُْٕٗ

 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْالشيعة كٙبريف القرآف, تأليف ٧بمد ماؿ اهلل, دار الوعي اإلسالمي, بّبكت,  -ِّٓ
 الشيعة, حملمد صادؽ الصدر, طبعة طهراف. -ِّٔ

 (ص  )

تيمية ا٢برٌاين, ٙبقيق الصاـر ا٤بسلوؿ على شامت الرسوؿ, لإلماـ أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن  -ِّٕ
 ىػ.ُُْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –٧بمد ا٢بلواين ك٧بمد شودرم, دار ابن حـز 

صحيح ابن حباف, لإلماـ أيب حامت ٧بمد بن حباف بن أٞبد التميمي البسٍب, ٙبقيق شعيب  -ِّٖ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْبّبكت, الطبعة الثانية,  –األرنؤكط, مؤسسة الرسالة 

ـ احملٌدث ٧بمد بن إ٠باعيل أيب عبداهلل البخارم ا١بعفي, تشٌرؼ ٖبدمتو كالعناية صحيح البخارم, لإلما -ِّٗ
 ىػ.ُُُّبو ٧بمد زىّب الناصر, دار طوؽ النجاة, طيبع با٤بطبعة الكربل األمّبية ببوالؽ, مصر, 

صحيح الَبغيب كالَبىيب لإلماـ ا٢بافظ عبد العظيم بن عبد القوم ا٤بنذرم, حكم على أحاديثو  -َِْ
الرياض, الطبعة  –كعٌلق عليو العالمة احملٌدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, مكتبة ا٤بعارؼ كآثاره 

 ا٣بامسة.
صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو, تأليف ٧بمد ناصر الدين األلباين, أشرؼ على طبعو زىّب الشاكيش,  -ُِْ

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖا٤بكتب اإلسالمي, الطبعة الثالثة, 
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احملٌدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, اعتُب بو مشهور حسن آؿ  صحيح سنن ابن ماجو, لإلماـ -ِِْ
 سلماف, مكتبة ا٤بعارؼ, الطبعة األكىل.

الكويت, الطبعة  –صحيح سنن أيب داكد, لإلماـ احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, مؤسسة غراس  -ِّْ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْاألكىل, 

مد ناصر الدين األلباين, اعتُب بو أبو صحيح سنن الَبمذم, حكم على أحاديثو العالمة احملٌدث ٧ب -ِْْ
 الرياض, الطبعة األكىل. –عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف, مكتبة ا٤بعارؼ 

صحيح سنن النسائي أليب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي الشهّب بالنسائي, حكم على  -ِْٓ
آؿ سلماف, مكتبة  أحاديثو احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, اعتُب بو أبو عبيدة مشهور بن حسن

 الرياض, الطبعة األكىل. –ا٤بعارؼ 

صحيح مسلم ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر, لإلماـ مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم,  -ِْٔ
 بّبكت. –ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الَباث 

ٝبع مواد الكتاب موسى  صراط النجاة, استفتاءات أليب القاسم ا٣بوئي مع تعليقة كملحق للتربيزم, -ِْٕ
 ىػ.ُُْٔإيراف, الطبعة األكىل,  –مفيد الدين عاصي العاملي, مطبعة سلماف الفارسي 

الصفدية, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢برٌاين, ٙبقيق د. ٧بمد رشاد سامل, الطبعة  -ِْٖ
 ق.َُْٔالثانية, 

بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية, ٙبقيق: د. علي  الصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة, لإلماـ ٧بمد -ِْٗ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖالرياض, الطبعة الثالثة,  –بن ٧بمد الدخيل اهلل, دار العاصمة 

 (ض  )

الضوء الالمع ألىل القرف التاسع, تأليف ا٤بؤرخ الناقد مشس الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن الًسخاكم,  -َِٓ
 بّبكت. –منشورات دار مكتبة ا٢بياة 

 (ط  )

بقات ا٢بفاظ, لإلماـ ا٢بافظ جالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي, راجع النسخة ط -ُِٓ
كضبط أعالمها ١بنة من العلماء بإشراؼ الناشر. دار الكتب العلمية, بّبكت, الطبعة األكىل, 

 ـ.ُّٖٗ –ق َُّْ

د.  –الطناجي طبقات الشافعية الكربل, لإلماـ تاج الدين بن علي السبكي, ٙبقيق د. ٧بمود ٧بمد  -ِِٓ
 ىػ. ُُّْعبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو, دار ىجر, الطبعة الثانية, 
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طريق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب, لإلماـ مشس الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي  -ِّٓ
الدماـ, الطبعة الثانية,  –الشهّب بابن قيم ا١بوزية, ٙبقيق عمر بن ٧بمود أبو عمر, دار ابن القٌيم 

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ
 (ظ  )

ظاىرة تقدًن العقل على النقل يف الفكر اإلسالمي كموقف ابن تيمية منها, بقلم الدكتور صاحل بن  -ِْٓ
 ىػ.ُِّْالعدد الثالث,  –درباس الزىراين, ٦بلة التأصيل 

 (ع  )
 عاشوراء يف فكر ا٣بميِب, إعداد كنشر ٝبعية ا٤بعارؼ اإلسالمية الثقافية. -ِٓٓ
ات من خطب ا٣بميِب كا٣بامنئي, ترٝبة كٙبقيق خضّب عبد اهلل, دار عرب من عاشوراء, مقتطف -ِٔٓ

 ـ.َََِا٥بادم, الطبعة األكىل, 
عدة األصوؿ, تأليف أبو جعفر ٧بمد بن ا٢بسن بن الطوسي, ٙبقيق ٧بمد رضا األنصارم القمي,  -ِٕٓ

 ىػ.ُُْٕقم, الطبعة األكىل,  –مطبعة ستاره 
 ق.ُُِْمركز األٕباث العقائدية, الطبعة األكىل, عدـ ٙبريف القرآف, لعلي ا٢بسيِب ا٤بيالين,  -ِٖٓ
 ىػ.ُُِْالعصمة, تأليف علي ا٢بسيِب ا٤بيالين, مركز األٕباث العقائدية, الطبعة األكىل,  -ِٗٓ
العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية, تأليف عبد ا٢بميد ٧بمد بن باديس  -َِٔ

ا١بزائر,  –الشركة ا١بزائرية مرازقو بو داكد كشركاؤٮبا  الصنهاجي, ركاية ٧بمد الصاحل رمضاف, مكتبة
 الطبعة الثانية.

قم, مطبعة  –عقائد اإلمامية, تأليف ٧بمد رضا ا٤بظفر, تقدًن حامد حفِب داكد, نشر دار أنصارياف  -ُِٔ
 قم. –ُّمن 

عيدام, العقيدة األصفهانية, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين, ٙبقيق إبراىيم س -ِِٔ
 ىػ.ُُْٓالرياض, الطبعة األكىل,  –مكتبة الرشد 

, مكتبة الرشد  -ِّٔ  –عقيدة الصوفية كحدة الوجود ا٣بفٌية, تأليف د. أٞبد بن عبد العزيز القصّبٍّ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالرياض, الطبعة األكىل, 

مكتبة , تأليف ناصر بن علي عائض حسن الشيخ, سنة كا١بماعة يف الصحابة الكراـعقيدة أىل ال -ِْٔ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالرياض, الطبعة الثالثة,   -الرشد 

العقيدة, لإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل الشيباين, ركاية أيب بكر ا٣بالؿ, ٙبقيق عبد العزيز عز الدين  -ِٓٔ
 ىػ.َُْٖدمشق, الطبعة األكىل,  –السّبكاف, دار قتيبة 
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سى بن بابويو القمي, منشورات علل الشرائع, تأليف أبو جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن مو  -ِٔٔ
 ـ.ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔ٪بف,  –ا٤بكتبة ا٢بيدرية 

العلو للعلي الغفار, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب, ٙبقيق أيب ٧بمد  -ِٕٔ
 ـ.ُٓٗٗالرياض, الطبعة األكىل,  –أشرؼ بن عبد ا٤بقصود, مكتبة أضواء السلف 

و كعصره, دراسة شاملة, تأليف علي ٧بمد الصاليب, الطبعة األكىل, علي بن أيب طالب, شخصيت -ِٖٔ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔ

عمدة القارم شرح صحيح البخارم, لإلماـ العالمة بدر الدين أيب ٧بمد ٧بمود بن أٞبد العيِب,  -ِٗٔ
 -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  –ضبطو كصححو عبد اهلل ٧بمود ٧بمد عمر, دار الكتب العلمية 

 ـ.ََُِ

, للقاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب, ٙبقيق -النص الكامل  –العواصم من القواصم  -َِٕ
 مصر. –الدكتور عمار طاليب, مكتبة دار الَباث 

مصر,  –عودة الصفويْب, تأليف عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعي, مكتبة اإلماـ البخارم  -ُِٕ
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖالطبعة األكىل, 

د شرح سنن أيب داكد, العالمة أيب الطيب ٧بمد مشس ا٢بق العظيم آبادم, مع شرح عوف ا٤بعبو  -ِِٕ
ا٤بدينة ا٤بنورة,  –ا٢بافظ ابن قيم ا١بوزية, ضبط كٙبقيق عبد الرٞبن ٧بمد عثماف, ا٤بكتبة السلفية 

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖالطبعة الثانية, 
سْب بن بابويو القمي, صححو عيوف أخبار الرضا, تأليف أيب جعفر الصدكؽ ٧بمد بن علي بن ا٢ب -ِّٕ

بّبكت, الطبعة األكىل,  –كقٌدـ لو كعٌلق عليو حسْب األعلمي, مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ

 (غ  )
غاية ا٤براـ يف ٚبريج أحاديث ا٢بالؿ كا٢براـ, لإلماـ احملدث ٧بمد ناصر الدين األلباين, ا٤بكتب  -ِْٕ

 ىػ.َُْٓبّبكت, الطبعة الثالثة,  –اإلسالمي 
غرائب القرآف كرغائب الفرقاف, لنظاـ الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن حسْب القمي النيسابورم, ٙبقيق  -ِٕٓ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔبّبكت, الطبعة األكىل,  –الشيخ زكريا عمّباف دار الكتب العلمية 
, الغيبة, تأليف أبو جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, ٙبقيق عباد اهلل الطهراين ك علي أٞبد ناصح -ِٕٔ

 ىػ.ُُُْقم, الطبعة األكىل,  –مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسالمية 
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 (ؼ  )
فتاكل ابن الصالح, لإلماـ أيب عمرك تقي الدين عثماف بن عبد الرٞبن ا٤بعركؼ بابن الصالح,  -ِٕٕ

بّبكت, الطبعة  –ٙبقيق د. ٧بمد عبد اهلل عبد القادر, مكتبة العلـو كا٢بكم كمكتبة عامل الكتب 
 ق.َُْٕاألكىل, 

ل ا٢بسينية يف العلـو احملمدية, تأليف حسْب بن ٧بمد بن اٞبد العصفورم البحراين, مكتبة الفتاك  -ِٖٕ
 مرعشي.

الفتاكل الكربل, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢برٌاين, ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا  -ِٕٗ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖبّبكت, الطبعة األكىل,  –كمصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية 

فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء, ٙبقيق أٞبد بن عبد الرزاؽ الدكيش, دار ا٤بؤيد,  -َِٖ
 ىػػ.ُِْْالطبعة األكىل, 

فتح البارم شرح صحيح البخارم, للحافظ أٞبد بن حجر العسقالين, قرأ أصلو تصحيحنا كٙبقيقنا  -ُِٖ
مد فؤاد عبد الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عبد العزيز بن باز, رٌقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٧ب

 على طباعتو ٧بب الدين ا٣بطيب, دار ا٤بعرفة, بّبكت.
فتح البارم, لزين الدين أيب الفرج عبد الرٞبن ابن شهاب الدين البغدادم مث الدمشقي الشهّب بابن  -ِِٖ

 ىػ.ُِِْثانية, الدماـ, الطبعة ال –رجب, ٙبقيق أبو معاذ طارؽ بن عوض اهلل, دار ابن ا١بوزم 
فتح القدير ا١بامع بْب فٌِب الركاية كالدراية من علم التفسّب, تأليف ٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين,  -ِّٖ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕبّبكت, الطبعة الثالثة,  –اعتُب بو يوسف الغوش, دار ا٤بعرفة 
 بّبكت. –الفتوحات ا٤بكية, حملمد بن عريب ا٢باٛبي الطائي, دار صادر  -ِْٖ
بْب الفرؽ, تأليف العامل ا٤بتفنن أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد البغدادم, ٙبقيق الفرؽ  -ِٖٓ

 القاىرة. –٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد, مطبعة ا٤بدين 
فرؽ معاصرة تنتسب إىل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها, تأليف الدكتور غالب بن علي  -ِٖٔ

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْلطبعة الرابعة, جدة, ا –عواجي, ا٤بكتبة العصرية الذىبية 
الفرقاف بْب أكلياء الرٞبن كأكلياء الشيطاف, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية, ٙبقيق د.  -ِٕٖ

 عبد الرٞبن اليحي, دار الفضيلة.
 ىػ.ُِٖٗفصل ا٣بطاب يف إثبات ٙبريف كتاب رب األرباب, للنورم الطربسي, طبعة إيراف  -ِٖٖ
ء كالنحل, لإلماـ أيب ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم, مكتبة الفصل يف ا٤بلل كاألىوا -ِٖٗ

 القاىرة. –ا٣با٪بي 
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الفصوؿ ا٤بهمة يف أصوؿ األئمة )تكملة الوسائل(, تأليف ٧بمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي, ٙبقيق  -َِٗ
 –كإشراؼ ٧بمد بن ٧بمد ا٢بسْب القائيِب, نشر مؤسسة معارؼ إسالمي إماـ رضا, مطبعة نكْب 

 ىػ.ُُْٖقم, الطبعة األكىل, 
فضائح الباطنية, تأليف اإلماـ أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الغزايل, ٙبقيق عبد الرٞبن بدكم,  -ُِٗ

 الكويت. –مؤسسة دار الكتب الثقافية 
قم,  –الفقو ا٤بنسوب لإلماـ الرضا الشهّب بػ )فقو الرضا(, ٙبقيق مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث  -ِِٗ

 ىػ.َُْٔمشهد, الطبعة األكىل,  –العا٤بي لإلماـ الرضا نشر ا٤بؤٛبر 
الفقيو كا٤بتفقو, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد بن مهدم, ا٤بعركؼ با٣بطيب  -ِّٗ

 ق.ُُْٕالسعودية,  -البغدادم, ٙبقيق عادؿ بن يوسف العزازم, دار ابن ا١بوزم 
رٞبن عبد ا٣بالق, خرج أحاديث الكتاب ٧بمد الفكر الصويف يف ضوء الكتاب كالسنة, تأليف عبد ال -ِْٗ

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْالكويت, الطبعة الثانية,  –عيد عباس, مكتبة ابن تيمية 
الفلسفة شرح كتاب األسفار األربعة, تقريرنا ألٕباث كماؿ ا٢بيدرم, بقلم قيصر التميمي, دار فراقد  -ِٓٗ

 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗقم, الطبعة األكىل,  –
٧بمد بن ا٢بسن الطوسي, ٙبقيق مؤسسة نشر الفقاىة, طبع مؤسسة النشر الفهرست, أليب جعفر  -ِٔٗ

 ىػ.ُُْٕاإلسالمي, الطبعة األكىل, 
 (ؽ  )

 القرآف الثقل األكرب, للخميِب, طبعة مركز ا٣بميِب الثقايف. -ِٕٗ
القواعد الفقهية, تأليف ناصر مكاـر الشّبازم, نشر كطبع مدرسة اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب, الطبعة  -ِٖٗ

 ىػ.ُُُْالثالثة, 
القواعد كالفوائد يف الفقو كاألصوؿ كالعربية, تأليف أبو عبد اهلل ٧بمد بن مكي العاملي ا٤بعركؼ  -ِٗٗ

 قم. –بالشهيد األكؿ, ٙبقيق د. عبد ا٥بادم ا٢بكيم, مكتبة ا٤بفيد 
 ىػ.ُّٖٕطهراف,  –قوانْب األصوؿ, تأليف ا٤بّبزا أبو القاسم القمي, ا٤بكتبة العلمية اإلسالمية  -ََّ
ا٤بفيد على كتاب التوحيد, شرح فضيلة الشيخ ٧بمد بن صاحل العثيمْب, اعتُب بو كخرج  القوؿ -َُّ

 ىػ.ُُْٓأحاديثو د.سليماف أبا ا٣بيل كالدكتور خالد ا٤بشيقح, دار العاصمة, الطبعة األكىل, 
 (ؾ  )

 الكايف, أليب جعفر ٧بمد بن يعقوب الكليِب, صححو كعٌلق عليو: علي أكرب الغفارم, دار الكتب -َِّ
 ىػ.ُّٖٖبازا سلطاين, الطبعة الثانية,  –اإلسالمية, ّّراف 
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الكامل يف القراءات العشر كاألربعوف الزائدة عليها, أليب القاسم يوسف بن علي بن جبارة مب ٧بمد  -َّّ
بن عقيل بن سواده ا٥بذيل اليشكرم ا٤بغريب, ٙبقيق ٝباؿ بن السيد بن رفاعي الشايب, مؤسسة ٠با, 

 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖالطبعة األكىل, 

قم, الطبعة الرابعة,  –كتاب البيع, تأليف ركح اهلل ا٤بوسوم ا٣بميِب, مؤسسة مطبوعات إ٠باعيلياف  -َّْ
 ىػ.َُُْ

كتاب ا٣بصاؿ, البن بابويو القمي, صححو كعلق عليو علي أكرب الغفارم, منشورات ٝباعة  -َّٓ
 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُّْا٤بدرسْب يف ا٢بوزة العلمية, قم, الطبعة األكىل, 

 قم, الطبعة األكىل. –ب الطهارة فقو استداليل, تأليف ا٣بميِب, مطبعة مهر كتا -َّٔ

 كتاب الكايف ٙبقيق اَّلسي كالبهبودم, تأليف عبد الرٞبن دمشقية, نسخة ا٤بكتبة الشاملة. -َّٕ

 ـ.ُِٗٗكتاب الكوثر, مؤسسة تنظيم كنشر تراث ا٣بميِب, الطبعة األكىل,  -َّٖ

مد(, تأليف سليم بن قيس ا٥باليل, ٙبقيق ٧بمد باقر كتاب سليم بن قيس ا٥باليل )أسرار آؿ ٧ب -َّٗ
 قم, الطبعة األكىل. –األنصارم الز٪باين ا٣بوئيِب, دار ا٥بادم 

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْكرامات ا٣بميِب, إعداد إ٠باعيل احملمدم, ترٝبة موسى قصّب, دار ا٥بادم,  -َُّ

كالعقل, نقض كتاب أصوؿ  كسر الصنم أك ما كرد يف الكتب ا٤بذىبية من األمور ا٤بخالفة للقرآف -ُُّ
الكايف, تأليف آية اهلل السيد أبو الفضل بن الرضا الربقعي, نقلو إىل العربية عبد الرٞبن مال زاده 

ىػ ُُْٗعماف, الطبعة األكىل,  –البلوشي, راجعو كعٌلق عليو عمر بن ٧بمود أبو عمر, دار البيارؽ 
 ـ.ُٖٗٗ -

بّبكت, الطبعة الثانية,  –ميِب, دار احملجة البيضاء كشف األسرار )الَبٝبة الشيعية(, تأليف ا٣ب -ُِّ
 (.ُّـ. )ص َََِ –ىػ  ُُِْ

كشف األسرار, للخميِب, ترٝبو عن الفارسية الدكتور ٧بمد البندارم, علق عليو سليم ا٥باليل, قٌدـ  -ُّّ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖلو د. ٧بمد أٞبد ا٣بطيب, دار عٌمار للنشر كالتوزيع, عماف, الطبعة األكىل, 

الغمة يف معرفة األئمة, تأليف أبو ا٢بسن علي بن عيسى بن أيب الفتح األربلي, دار األضواء  كشف -ُّْ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓبّبكت, الطبعة الثانية,  –

الكشف كالبياف, أليب إسحاؽ أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب النيسابورم, ٙبقيق اإلماـ أيب ٧بمد  -ُّٓ
بّبكت, الطبعة  –الساعدم, دار إحياء الَباث العريب  بن عاشور, مراجعة كتدقيق األستاذ نظّب

 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْاألكىل, 
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الكفاية يف علم الركاية, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن علي بن ثابت ا٣بطيب البغدادم, ٙبقيق أبو عبد  -ُّٔ
 ا٤بدينة ا٤بنورة. –اهلل السورقي كإبراىيم ٞبدم ا٤بدين, ا٤بكتبة العلمية 

ىػ ُُّْبّبكت, الطبعة األكىل,  -كحكم من كالـ ا٣بميِب, دار الوسيلة الكلمات القصار, مواعظ  -ُّٕ
 ـ.ُٓٗٗ -

الكليات, أليب البقاء أيوب بن موسى ا٢بسيِب الكفومي, ٙبقيق د. عدناف دركيش ك٧بمد ا٤بصرم,  -ُّٖ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –مؤسسة الرسالة 

عالء الدين علي بن حساـ الدين ا٤بتقي ا٥بندم  كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ, تأليف -ُّٗ
 -ىػ َُُْالربىاف فورم, ٙبقيق بكرم حياين كصفوة السقا, مؤسسة الرسالة, الطبعة ا٣بامسة, 

 ـ.ُُٖٗ

 طهراف. –الكُب كاأللقاب, تأليف عباس القمي, تقدًن ٧بمد ىادم األميِب, مكتبة الصدر  -َِّ

 – ُِٔٗمن تسجيالن لوقائع الثورة خالؿ األعواـ الكوثر, ٦بموعة من خطابات ا٣بميِب الٍب تتض -ُِّ
 الشؤكف الدكلة. –, مؤسسة تنظيم كنشر تراث ا٣بميِب ُٖٕٗ

 (ؿ  ) 

بّبكت, الطبعة  –لساف العرب, تأليف ٧بمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا٤بصرم, دار صادر  -ِِّ
 األكىل.

بد الفتاح أبو غدة, مكتب لساف ا٤بيزاف, للحافظ أٞبد بن علي بن حجر العسقالين, اعتُب بو ع -ِّّ
 ـ.ََِِ –ق ُِّْا٤بطبوعات اإلسالمية, الطبعة األكىل, 

هلل مٌث للتاريخ كشف األسرار كتربئة األئمة األطهار, تأليف حسْب ا٤بوسوم, دار األمل, الطبعة  -ِّْ
 الرابعة.

 ألكىل.قم, الطبعة ا –حملات اجتماعية من تاريخ العراؽ, تأليف الدكتور علي الوردم, مطبعة أمّب  -ِّٓ

لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا٤بضية يف عقد الفرقة ا٤برضية, تأليف مشس  -ِّٔ
 -ىػ َُِْدمشق, الطبعة الثانية,  –الدين أبو العوف ٧بمد بن أٞبد السفاريِب, مؤسسة ا٣بافقْب 

 ـ.ُِٖٗ
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 (ـ  )
 ة أبو سيف الشظيفي,مباحث ا٤بفاضلة يف العقيدة, تأليف د. ٧بمد بن عبد الرٞب -ِّٕ

 دار ابن عفاف.
ا٤ببسوط, لإلماـ مشس الدين أيب بكر ٧بمد بن أيب سهل السرخسي, ٙبقيق خليل ٧بي الدًن ا٤بيس,  -ِّٖ

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْبّبكت, الطبعة األكىل,  –دار الفكر 
اىرة, الق –مًب القصيدة النونية, لشمس الدين ٧بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية, مكتبة ابن تيمية  -ِّٗ

 ىػ. ُُْٕالطبعة الثانية, 
٦بانبة أىل الثبور ا٤بصٌلْب يف ا٤بشاىد كعند القبور, تأليف عبد العزيز بن فيصل الراجحي, تقدًن  -َّّ

ا٤بملكة العربية السعودية, الطبعة األكىل,  –معايل الشيخ صاحل بن فوزاف الفوزاف, مكتب الرشد 
 ـ.ََِْ -ىػ  ُِْٓ

 –د بن شعيب أبو عبد الرٞبن النسائي مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية اَّتىب من السنن, لإلماـ أٞب -ُّّ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔحلب, ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثانية, 

اٌَّلى شرح القواعد ا٤بثلى يف صفات اهلل كأ٠بائو ا٢بيسُب للعالمة ٧بمد بن صاحل العثيمْب, تأليف   -ِّّ
.  كاملة كوارم, دار ابن حـز

بّبكت,  –منبع الفوائد, تأليف نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي, دار الفكر ٦بمع الزكائد ك  -ّّّ
 ىػ.ُُِْ

٦بموع الفتاكل, لشيخ اإلسالـ تقي الدين أٞبد بن تيمية, اعتُب ُّا كخرٌج أحاديثها عامر ا١بزار  -ّّْ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔكأنور البار, دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع, ا٤بنصورة, الطبعة الثالثة, 

اَّموع شرح ا٤بهذب للشّبازم, تأليف اإلماـ أيب زكريا ٧بي الدين بن شرؼ النوكم, حققو كعلق  -ّّٓ
 جدة. –عليو ٧بمد ٪بيب ا٤بطيعي, مكتبة اإلرشاد 

 ٦بموع فتاكل العالمة عبد العزيز بن باز, أشرؼ على ٝبعو كطبعو د. ٧بمد بن سعد الشويعر. -ّّٔ
بن صاحل العثيمْب, ٝبع كترتيب فهد بن ناصر السليماف,  ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بمد -ّّٕ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕدار الوطن كدار الثريا, الطبعة الثانية, 
احمللى باآلثار شرح اَّلى باالختصار, تصنيف اإلماـ الفقيو أيب ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن  -ّّٖ

, عُب بنشره كتصحيحو للمرة األكىل سنة  ة ا٤بنّبية, ٙبقيق األستاذ الشيخ ىػ إدارة الطباعُّْٕحـز
 مصر. –أٞبد ٧بمد شاكر, مطبعة النهضة 
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 –٨بتار الصحاح, حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم, ٙبقيق ٧بمود خاطر, مكتبة لبناف  -ّّٗ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبّبكت, 

 ؤكف الدكلية.قسم الش –٨بتارات من أحاديث كخطابات ا٣بميِب, إعداد مؤسسة تنظيم كنشر تراث ا٣بميِب  -َّْ

٨بتصر التحفة االثِب عشرية, تأليف عالمة ا٥بند شاه عبد العزيز غالـ حكيم الدىلوم, نقلو من  -ُّْ
الفارسية إىل العربية الشيخ ا٢بافظ غالـ ٧بمد بن ٧بي الدين بن عمر األسلمي, اختصره كىذبو عالمة 

 –ب, ا٤بطبعة السلفية العراؽ ٧بمود شكرم األلوسي, حققو كعٌلق على حواشيو ٧بب الدين ا٣بطي
 ىػ.ُّّٕالقاىرة, 

ا٤بخصص البن سيده, تأليف أيب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل النحوم اللغوم األندلسي ا٤بعركؼ بابن  -ِّْ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕبّبكت, الطبعة األكىل,  –سيده, ٙبقيق خليل جفاؿ, دار إحياء الَباث العريب 

, لإلماـ مشس الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب -ّّْ
 ـ.ُّٕٗ -ىػ ُّّٗبّبكت, الطبعة الثانية,  –بكر ا٤بعركؼ بابن قيم ا١بوزية, دار الكتاب العريب 

مدخل التفسّب تأليف ٧بمد الفاضل اللنكراين, ٙبقيق كنشر مركز فقو األئمة األطهار, تقدًن حسْب  -ّْْ
 الصاراياف.

جدة, الطبعة  –سالمية, للدكتور عثماف ٝبعة ضمّبية, مكتبة السوادم مدخل لدراسة العقيدة اإل -ّْٓ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْالرابعة, 

ا٤بدكنة الكربل, لإلماـ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي كا٤بدين, ٙبقيق زكريا عمّبات,  -ّْٔ
 بّبكت. –دار الكتب العلمية 

 إيراف. –اإلسالمية مرآة العقوؿ يف شرح أخبار الرسوؿ, للمجلسي, دار الكتب  -ّْٕ

ا٤براجعات, بقلم عبد ا٢بسْب شرؼ الدين ا٤بوسوم, ٙبقيق كتعليق حسْب الراضي, ا١بمعية  -ّْٖ
 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْاإلسالمية, الطبعة الثانية, 

مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح للعالمة ٧بمد بن عبد اهلل ا٣بطيب التربيزم, تأليف العالمة علي  -ّْٗ
ىػ ُِِْبّبكت, الطبيعة األكؿ,  –, ٙبقيق ٝباؿ عيتاين, دار الكتب العلمية بن سلطاف ٧بمد القارم

 ـ.ََُِ -

مركج الذىب كمعادف ا١بوىر, تأليف أبو ا٢بسن بن علي ا٤بسعودم, اعتُب بو كراجعو كماؿ حسن  -َّٓ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْْبّبكت, الطبعة األكىل,  –مرعي, ا٤بكتبة العصرية 
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شيعة, تأليف د. ناصر بن عبد اهلل القفارم, دار طيبة للنشر مسألة التقريب بْب أىل السنة كال -ُّٓ
 ىػ.ُُّْكالتوزيع, الطبعة الثانية, 

مستدرؾ الوسائل كمستنبط ا٤بسائل, ٢بسْب النورم الطربسي, مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث,  -ِّٓ
 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٗالطبعة الثانية, 

قيق حسن بن علي النمازم, مؤسسة مستدرؾ سفينة البحار, تأليف علي النمازم الشاىركدم, ٙب -ّّٓ
 قم. –النشر اإلسالمي 

ا٤بستدرؾ على الصحيحْب, لإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم, كبذيلو التلخيص للحافظ  -ّْٓ
 –ىػ ُُُْبّبكت, الطبعة األكىل,  –الذىيب بإشراؼ د. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي, دار ا٤بعرفة 

 .َُٗٗـ

 -ىػ َُْٖبّبكت,  –يعة, تأليف حسن األمْب, دار التعارؼ للمطبوعات مستدركات أعياف الش -ّٓٓ
 (.ِٖ/ّـ. )ُٕٖٗ

كجردم,  -ّٔٓ ا٤بستند يف شرح العركة الوثقى, تقريرنا ألٕباث أبو القاسم ا٤بوسوم ا٣بوئي, تأليف مرتضى الربي
 مؤسسة إحياء آثار اإلماـ ا٣بوئي.

سن بن سعيد احملقق ا٢بلٌي, ٙبقيق رضا ا٤بسلك يف أصوؿ الدين, تأليف أبو القاسم جعفر بن ا٢ب -ّٕٓ
مشهد/إيراف, طبع مؤسسة الطبع كالنشر يف اآلستانة  –األستاذم, نشر ٦بمع البحوث اإلسالمية 

 ىػ.ُُْْالرضوية ا٤بقدسة, الطبعة األكىل, 

مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل, أشرؼ على ٙبقيقو: شعيب األرناؤكط كآخركف, مؤسسة الرسالة,  -ّٖٓ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ, الطبعة الثانية

مسند اإلماـ الرضا, أليب ا٢بسن علي بن موسى الرضا, ٝبعو كرتٌبو عزيز اهلل العطاردم ا٣ببوشاين,  -ّٗٓ
 ىػ.َُْٔنشر ا٤بؤٛبر العا٤بي لإلماـ الرضا, طبع آستاف قدس الرضوم, 

عة مسند اإلماـ الشافعي, رتٌبو كىٌذبو احملدث ٧بمد عابد السندم, توىٌل نشره كتصحيحو كمراج -َّٔ
أصولو على نسختْب ٨بطوطتْب بدار الكتب ا٤بلكية ا٤بصرية السيد يوسف علي الزككام ا٢بسِب كالسيد 

 ـ.ُُٓٗ -ىػ َُّٕبّبكت,  –عزت العطار ا٢بسيِب, دار الكتب العلمية 

مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار, للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب  -ُّٔ
 القاىرة. –تونس, دار الَباث  –العتيقة  السبٍب ا٤بالكي, ا٤بكتبة
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مشكاة األنوار يف غرر األخبار, تأليف أبو الفضل علي الطربسي, ٙبقيق مهدم ىومشند, دار  -ِّٔ
 ا٢بديث, الطبعة األكىل.

بّبكت, الطبعة  –مصباح ا٥بداية إىل ا٣بالفة كالوالية, للخميِب, مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -ّّٔ
 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕاألكىل, 

طهراف, الطبعة  –اح ا٥بدل يف شرح العركة الوثقى, تأليف ٧بمد تقي اآلملي, مطبعة فردكس مصب -ّْٔ
 ىػ.َُّٗاألكىل, 

مصرع التصٌوؼ كىو كتاباف: تنبيو الغيب إىل تكفّب ابن عريب, كٙبذير العباد من أىل العناد ببدعة  -ّٓٔ
اعي, ٙبقيق عبد الرٞبن االٙباد, لإلماـ إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البق

 مكة ا٤بكرمة. –الوكيل, دار عباس أٞبد الباز 

مصطلحات يف كتب العقائد, تأليف ٧بمد بن إبراىيم بن أٞبد ا٢بمد, دار ابن خزٲبة, الطبعة  -ّٔٔ
 األكىل.

مصنف ابن أيب شيبة, ا٤بسمى الكتاب ا٤بصنف يف األحاديث كاآلثار, لإلماـ أيب بكر بن أيب شيبة  -ّٕٔ
٧بمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي, ٙبقيق كماؿ يوسف ا٢بوت, مكتبة عبد اهلل بن 

 ىػ.َُْٗالرياض, الطبعة األكىل,  –الرشد 

مصنف عبد الرزاؽ, لإلماـ أيب بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين, ٙبقيق حبيب الرٞبن األعظمي,  -ّٖٔ
 ىػ.َُّْبّبكت, الطبعة الثانية,  –ا٤بكتب اإلسالمي 

العالية بزكائد ا٤بسانيد الثمانية, للحافظ أيب الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن ا٤بطالب  -ّٗٔ
 –حجر العسقالين, ٙبقيق د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثرم, دار العاصمة كدار الغيث 

 ىػ.ُُْٗالسعودية, الطبعة األكىل, 

سالوس, دار الفضيلة بالرياض كدار مع االثِب عشرية يف األصوؿ كالفركع, تأليف أ. د. علي أٞبد ال -َّٕ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالثقافة بقطر كمكتبة دار القرآف ٗبصر, الطبعة السابعة, 

معارج األصوؿ, أليب القاسم جعفر بن ا٢بسن ا٥بذيل ا٤بعركؼ با٢بلي, إعداد ٧بمد حسْب الرضوم,  -ُّٕ
 ىػ.َُّْقم, الطبعة األكىل,  –نشر مؤسسة آؿ البيت, مطبعة سيد الشهداء 

عارج القبوؿ بشرح سيٌلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ, للشيخ حافظ بن أٞبد حكمي, دار ابن القيم م -ِّٕ
 ـ. َُٗٗ -ىػ  َُُْالدماـ, الطبعة األكىل,  –
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معامل التجديد الفقهي, معا١بة إشكالية الثابت كا٤بتغٌّب يف الفقو اإلسالمي, من إٔباث كماؿ  -ّّٕ
 -ىػ ُِْٗقم, مطبعة ستاره, الطبعة األكىل,  -ا٢بيدرم, بقلم خليل رزؽ, منشورات دار فرقد 

 ـ.ََِٖ

معامل التنزيل أك تفسّب البغوم, تأليف اإلماـ ٧بيي السنة, أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم,  -ّْٕ
سليماف مسلم ا٢برش, دار طيبة  -عثماف ٝبعة ضمّبية  -حققو كخرج أحاديثو ٧بمد عبد اهلل النمر 

 ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕة, للنشر كالتوزيع, الطبعة الرابع

معتقد أىل السنة كا١بماعة يف توحيد األ٠باء كالصفات, تأليف د. ٧بمد بن خليفة بن علي  -ّٕٓ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض, الطبعة األكىل,  –التميمي, أضواء السلف 

معجم اصطالحات الصوفية, تصنيف عبد الرزاؽ الكاشاين, ٙبقيق د. عبد العاؿ شاىْب, دار ا٤بنار,  -ّٕٔ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْاألكىل, الطبعة 

 بّبكت. –معجم البلداف, تأليف أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ا٢بموم, دار الفكر  -ّٕٕ

 -ىػ ُُْٓمعجم ألفاظ الفقو ا١بعفرم, تأليف أٞبد فتح اهلل, مطبعة ا٤بدكخل, الطبعة األكىل,  -ّٖٕ
 ـ.ُٓٗٗ

بد اَّيد السلفي, مكتبة العلـو ا٤بعجم الكبّب لإلماـ سليماف بن أٞبد الطرباين, ٙبقيق ٞبدم بن ع -ّٕٗ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُْْا٤بوصل, الطبعة الثانية,  –كا٢بكم 

معجم ا٤بؤلفْب تراجم مصنفي الكتب العربية, تأليف عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, الطبعة  -َّٖ
 ـ.ُّٗٗ –ق ُُْْاألكىل, 

ق ٦بمع اللغة العربية, دار ا٤بعجم الوسيط, تأليف أٞبد الزيات كحامد عبد القادر ك٧بمد الٌنجار, ٙبقي -ُّٖ
 الدعوة.

معرفة السنن كاآلثار, لإلماـ أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين  -ِّٖ
باكستاف, كدار قتيبة  -البيهقي, ٙبقيق عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي, طباعة جامعة الدراسات اإلسالمية 

ا٤بنصورة كالقاىرة, الطبعة األكىل,  -كدار الوفاء حلب كدمشق,  -دمشق كبّبكت, كدار الوعي  –
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْ

بّبكت, اعتُب بو  –مغِب احملتاج إىل معرفة ألفاظ ا٤بنهاج, تأليف ٧بمد ا٣بطيب الشربيِب, دار ا٤بعرفة  -ّّٖ
 ٧بمد خليل عيتاين.
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ِب, على مًب مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج, للشيخ مشس الدين ٧بمد ا٣بطيب الشربي -ّْٖ
منهاج الطالبْب لإلماـ أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم الشافعي, اعتُب بو ٧بمد خليل عيتاين, دار 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖبّبكت, الطبعة األكىل,  –ا٤بعرفة 

ا٤بغِب يف الضعفاء, لإلماـ مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب, ٙبقيق د. نور الٌدين عَب,  -ّٖٓ
 قطر. –ه عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم, إدارة إحياء الَباث العريب عُب بطبعو كنشر 

ا٤بغِب يف فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباين, لإلماـ الفقيو أيب ٧بمد عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة  -ّٖٔ
 ىػ.َُْٓبّبكت, الطبعة األكىل,  –ا٤بقدسي, دار الفكر 

لإلماـ مشس الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة,  -ّٕٖ
 بّبكت. –أيوب الزرعي الشهّب بابن قيم ا١بوزية, دار الكتب العلمية 

ا٤بفردات يف غريب القرآف, أليب القاسم ا٢بسْب بن ٧بمد, ٙبقيق كضبط ٧بمد سيد كيالين, دار  -ّٖٖ
 لبناف. –ا٤بعرفة 

 –٤بوسوم, مؤسسة الغدير للدراسات كالنشر مفهـو التقية يف الفكر اإلسالمي, تأليف ىاشم ا -ّٖٗ
(. كنشأة الشيعة اإلمامية )رسالة ماجستّب من جامعة بغداد(, تأليف نبيلة عبد ا٤بنعم ِٗبّبكت. )ص 

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓبّبكت, الطبعة األكىل,  –داكد, دار ا٤بؤرخ العريب 

٠باعيل األشعرم, ٙبقيق مقاالت اإلسالميْب كاختالؼ ا٤بصٌلْب, لإلماـ أيب ا٢بسن علي بن إ -َّٗ
 بّبكت, الطبعة الثالثة. –ىلموت ريَب, دار إحياء الَباث العريب 

الرياض,  –مقالة التعطيل كا١بعد بن درىم, تأليف د. ٧بمد بن خليفة التميمي, أضواء السلف  -ُّٗ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة األكىل, 

د ابن خلدكف, حقق نصوصو مقدمة ابن خلدكف, تأليف العالمة كيل الدين عبد الرٞبن بن ٧بم -ِّٗ
 -ىػ ُِْٓدمشق, الطبعة األكىل,  –كخرٌج أحاديثو كعٌلق عليو عبد اهلل ٧بمد الدركيش, دار يعرب 

 ـ.ََِْ

قم,  –ا٤بكاسب احملرمة, تأليف ركح اهلل ا٣بميِب, مع تذييالت َّتىب الصدر, مؤسسة إ٠باعيلياف  -ّّٗ
 ىػ.َُُْالطبعة الثالثة, 

 ميِب, ٝبعية ا٤بعارؼ اإلسالمية الثقافية.مكانة العلماء يف فكر ا٣ب -ّْٗ

ا٤بلل كالنحل, تأليف ٧بمد بن عبد الكرًن بن أٞبد الشهرستاين, ٙبقيق ٧بمد سيد كيالين, دار ا٤بعرفة  -ّٓٗ
 .ىػ َُْْبّبكت,  –
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مناقب آؿ أيب طالب, تأليف شّب الدين أيب عبد اهلل ٧بمد بن علي بن شهر آشوب, قاـ بتصحيحو  -ّٔٗ
ىػ ُّٕٓالنجف,  –عٌدة نسخ ١بنة أساتذة النجف األشرؼ, ا٤بطبعة ا٢بيدرية كشرحو كمقابلتو على 

 ـ.ُٔٓٗ -

مناىل العرفاف يف علـو القرآف, بقلم الشيخ ٧بمد الزرقاين, حققو كاعتُب بو فٌواز أٞبد زكيل, )دار  -ّٕٗ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓالكتاب العريب, بّبكت, الطبعة األكىل, 

الدين علي بن عبد الكرًن النيلي النجفي, ١بنة التحقيق التابعة  منتخب األنوار ا٤بضيئة, تأليف ُّاء -ّٖٗ
 ىػ.َُِْقم, الطبعة األكىل,  –٤بؤسسة اإلماـ ا٥بادم, مطبعة اعتماد 

ا٤بنتقى من منهاج االعتداؿ يف نقض كالـ أىل الرفض كاالعتزاؿ, لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن  -ّٗٗ
رئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية كاإلفتاء عثماف الذىيب, ٙبقيق ٧بب الدين ا٣بطيب, نشر ال

 ىػ.ُُّْالسعودية, الطبعة الثالثة,  –كالدعوة كاإلرشاد 

منظومة ا١بزرية, لإلماـ ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف بن ا١بزرم, نسخة مضبوطة كمطابقة على  -ََْ
 يات بالزلفى.نسخة الشيخ صفوت ٧بمود سامل ا٤بتصلة بالسند بالناظم, طباعة شعبة توعية ا١بال

ا٤بنقذ من الضالؿ كا٤بوصل إىل ذم العزة كا١بالؿ, تأليف حجة اإلسالـ أيب حامد الغزايل, ٙبقيق د.  -َُْ
 ـ.ُٕٔٗبّبكت, الطبعة السابعة,  –د. كامل عياد, دار األندلس  –ٝبيل صليبا 

قرطبة ,  منهاج السنة النبوية, تأليف شيخ اإلسالـ ابن تيمية, ٙبقيق د. ٧بمد رشاد سامل, مؤسسة -َِْ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة ألكىل, 

ا٤بنهاج يف شعب اإلٲباف, تصنيف ا٢بافظ أيب عبد اهلل ا٢بسْب بن ا٢بسن ا٢بليمي, ٙبقيق حلمي  -َّْ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ٧ُّٗٗبمد فوده, دار الفكر, الطبعة األكىل, 

سن, منهج االستدالؿ على مسائل االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة, تأليف عثماف بن علي ح -َْْ
 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕالرياض, الطبعة ا٣بامسة,  –مكتبة الرشد 

منهج عمر بن ا٣بطاب يف التشريع, دراسة مستوعبة لفقو عمر كتنظيماتو, تأليف د. ٧بمد بلتاجي,  -َْٓ
 دار الفكر العريب.

ا٤بنهل الصايف كا٤بستوىف بعد الوايف, تأليف يوسف بن تعزل بردل األتابكي ٝباؿ الدين أبو احملاسن,  -َْٔ
 ـُْٖٗٙبقيق د. ٧بمد ٧بمد أمْب, ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتب, 

ا٤بوافقات, لإلماـ أيب إسحاؽ إبراىيم الشاطيب, ٙبقيق أبو عبيدة مشهود بن حسن آؿ سلماف, دار  -َْٕ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕابن عفاف, الطبعة األكىل, 
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لي التميمي, أضواء مواقف الطوائف من توحيد األ٠باء كالصفات, تأليف د. ٧بمد بن خليفة بن ع -َْٖ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْالرياض, الطبعة األكىل,  –السلف 

 –ا٤بواقف, تأليف عضد الدين عبد الرٞبن بن أٞبد اإلٯبي, ٙبقيق د, عبد الرٞبن عمارة, دار ا١بيل  -َْٗ
 ـ.ُٕٗٗبّبكت, الطبعة األكىل, 

عمور العسّبم, ىػ, تأليف أٞبد مُُْٕموجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدـ إىل عصرنا ا٢باضر  -َُْ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالرياض, الطبعة األكىل,  –فهرسة مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية 

موسوعة العالمة ٧بمد ناصر الدين األلباين, لإلماـ أيب عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين األلباين, صنعو  -ُُْ
قيق الَباث شادم بن ٧بمد بن سامل آؿ نعماف, نشر مركز النعماف للبحوث كالدراسات اإلسالمية كٙب

 ـ.ََُِ -ىػ ُُّْصنعاء, الطبعة األكىل,  –كالَبٝبة 

الكويت, اشَبؾ يف  –ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية, صادرة عن كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  -ُِْ
مصر, ككزارة األكقاؼ الكويتية, مت طباعتها  -الكويت, كمطابع دار الصفوة  -طبعها دار السالسل 

 ىػ.ُِْٕاـ ىػ حٌب عَُْْمن عاـ 

ا٤بوسوعة ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة, إشراؼ كٚبطيط كمراجعة د. مانع بن ٞباد  -ُّْ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْا١بهِب, الناشر دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر, الطبعة ا٣بامسة, 

رٞبن ٧بمد عثماف, ا٤بوضوعات, لإلماـ أيب الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم, ٙبقيق عبد ال -ُْْ
 ـ.ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔا٤بدينة, الطبعة األكىل,  –ا٤بكتبة السلفية 

ىػ ُِْٓا٤بوطأ, ٙبقيق ٧بمد مصطفى األعظمي, مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ ّْياف, الطبعة األكىل,  -ُْٓ
 ـ.ََِْ -

 ـ.ُِٖٗالقاىرة,  –موقف ا٣بميِب من الشيعة كالتشيع, تأليف ٧بمود سعد ناصح, ا٤بطبعة الفنية  -ُْٔ

 .ُِٖٗموقف ا٣بميِب من أىل السنة, تأليف ٧بمد ماؿ اهلل, الطبعة الثانية,  -ُْٕ

 ىػ.َُْٗموقف الشيعة من أىل السنة, تأليف ٧بمد ماؿ اهلل, مكتبة ابن تيمية, الطبعة الثالثة,  -ُْٖ

ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ, تأليف اإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب, ٙبقيق  -ُْٗ
 بّبكت. –مد البجاكم, دار ا٤بعرفة علي ٧ب

 ) ف (

 ىػ.ُّٖٔالقاىرة,  –ا٤بطبعة السلفية النبوات, لشيخ اإلسالـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢برٌاين,  -َِْ
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٬ببة الفكر يف مصطلح أىل األثر, تأليف أبو الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر  -ُِْ
 كت.بّب  –العسقالين, دار إحياء الَباث العريب 

 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْالطبعة األكىل,  نشأة التشيع, تأليف طالب ا٣برساف, مطبعة أمّب, -ِِْ

النشر يف القراءات العشر, تأليف اإلماـ مشس الدين أيب ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد بن يوسف ابن ا١بزرم,  -ِّْ
 بّبكت. –ٙبقيق علي ٧بمد الضباع, دار الكتب العلمية 

 بّبكت. –واد مغنية, منشورات ا٤بكتبة األىلية نظرات يف التصوؼ كالكرامات, حملمد ج -ِْْ

نقد ا٤بنقوؿ كاحملك ا٤بميز بْب ا٤بردكد كا٤بقبوؿ, لإلماـ ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن أيب بكر, ٙبقيق حسن  -ِْٓ
 ـ.َُُٗ -ىػ ُُُْبّبكت, الطبعة األكىل,  –السماعي سويداف, دار القادرم 

 نقض كتاب ا٢بكومة اإلسالمية, د. ٧بمود ا٣بالدم. -ِْٔ

 –النكت االعتقادية, تأليف ٧بمد بن ٧بمد النعماف ا٤بلقب با٤بفيد, ٙبقيق رضا ا٤بختارم, دار ا٤بفيد  -ِْٕ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْبّبكت, الطبعة الثانية, 

النكت الشنيعة يف بياف ا٣بالؼ بْب اهلل تعاىل كالشيعة, رسالة تبحث يف ٨بالفات الشيعة للقرآف,  -ِْٖ
اهلل بن أسعد ا٢بيدرم البغدادم, ٙبقيق عبد العزيز بن صاحل تأليف فصيح الدين إبراىيم بن صبغة 

 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖ, الطبعة األكىل, مصر -احملمود الشافعي, مكتبة اإلماـ البخارم للنشر كالتوزيع 

ّْاية القوؿ ا٤بفيد يف علم التجويد, تأليف الشيخ ٧بمد مكي نصر ا١بريسي, علق عليو الشيخ طو  -ِْٗ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْالقاىرة, الطبعة األكىل,  –الصفا عبد الرؤكؼ سعد, مكتبة 

النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر, لإلماـ ٦بد الدين أيب السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزرم ا٤بعركؼ  -َّْ
 بّبكت. –بابن األثّب, ٙبقيق ٧بمود الطناحي كطاىر الزاكم, دار إحياء الَباث العريب 

 بّبكت. –٧بمد عبده, دار ا٤بعرفة  ّْج البالغة, تأليف الشريف الرضي, شرح -ُّْ

 –ّْج ا٣بميِب يف ميزاف الفكر اإلسالمي, تأليف أ. د. بشار عواد معركؼ كآخركف, دار عمار  -ِّْ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓعماف, الطبعة األكىل, 

النور الساطع يف الفقو النافع, تأليف علي بن ٧بمد رضا بن ا٥بادم آؿ كاشف الغطاء, مطبعة  -ّّْ
 ـ.ُّٔٗ -ىػ ُّّٖشرؼ, النجف األ –اآلداب 

النور ا٤ببْب يف قصص األنبياء كا٤برسلْب, تأليف نعمة اهلل ا١بزائرم, منشورات مكتبة ا٤برعشي النجفي  -ّْْ
 ىػ.َُْْقم,  –
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 ( ق) 

ا٥بداية يف األصوؿ كالفركع, تأليف أيب جعفر الصدكؽ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي,  -ّْٓ
 ىػ.ُُْٖقم, الطبعة األكىل,  -ٙبقيق كنشر مؤسسة اإلماـ ا٥بادم 

بّبكت, الطبعة الرابعة,  –ىذه ىي الصوفية, تأليف عبد الرٞبن الوكيل, دار الكتب العلمية  -ّْٔ
 ـ.ُْٖٗ

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْبّبكت, الطبعة الثالثة,  –ىوية التشٌيع, تأليف د. أٞبد الوائلي, دار الصفوة  -ّْٕ

 ( ك) 

غا, ٧بٓب الدين ديب مستو, دار الكلم الطيب / الواضح يف علـو القرآف, تأليف مصطفى ديب الب -ّْٖ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖدمشق, الطبعة الثانية,  -دار العلـو االنسانية 

الوايف, تأليف ٧بمد ٧بسن ا٤بشتهر بالفيض الكاشاين, ٙبقيق كتعليق ضياء الدين ا٢بسيِب, منشورات  -ّْٗ
 ىػ.َُْٔأصفهاف, الطبعة األكىل,  –مكتبة اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

 كجاء دكر اَّوس. -َْْ

كسائل الشيعة إىل ٙبصيل مسائل الشريعة, حملمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي, ٙبقيق ٧بمد الرازم, دار  -ُْْ
 إحياء الَباث العريب, بّبكت.

 كصايا عرفانية, للخميِب, طبعة مركز ا٣بميِب الثقايف. -ِْْ

 ( م)  

. عمر سليماف األشقر, دار النفائس اليـو اآلخر القيامة الصغرل كعالمات القيامة الكربل, تأليف د -ّْْ
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْالكويت, الطبعة الرابعة,  –عماف, كمكتبة الفالح  –

 الدوريات

 ىػ.ََُْرمضاف  ٗبياف رابطة العامل اإلسالمي, نشر يف جريدة أخبار العامل اإلسالمي, بتاريخ  -ْْْ

 .ـَُِِ/ٔ/ُٗجريدة ا٤بستشار  -ْْٓ

 ىػ.ُُّٔ/ٓ/ّريخ , بتآِّ – ُِّ/ُٔصحيفة نور/فارسي/ ج  -ْْٔ

 ىػ.َُْٕ/ُِ/ِٔعٌماف, بتاريخ  –فتول الشيخ األلباين يف ا٣بميِب, األردف  -ْْٕ

 ـ.٦ََِٗبلة الباحث, العدد األكؿ, سنة  -ْْٖ
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٦بلة البحوث اإلسالمية, ٦بلة دكرية تصدر عن الرئاسة العاٌمة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء  -ْْٗ
(, قرار رقم ِّدارات البحوث العلمية, العدد )كالدعوة كاإلرشاد, نشر كطبع الرئاسة العامة إل

 ىػ.َُْٖ/ٕ/ُُ(, بتاريخ ُْٔ)

 (.ِِْالعدد ) –٦بلة البياف  -َْٓ

 ـ.ََِٓ, ِالعدد  – ُّغزة, اَّلد  –٦بلة ا١بامعة اإلسالمية  -ُْٓ

 ـ.ُٕٗٗمارس  –٦بلة الدعوة, آذار  -ِْٓ

 ـ.ُٖٓٗ, يوليو ٦َُٓبلة الدعوة, العدد  -ّْٓ

 ـ.ُٕٗٗيناير  ِٓ, بتاريخ ٦ّْْبلة اَّتمع الكويتية, العدد  -ْْٓ

 ـ.ُٕٗٗحزيراف  -ىػ َُْٗ, السنة الثالثة, ذك القعدة ٦ِٔبلة الوعي التحريرية, العدد  -ْٓٓ

 ـ.َُٖٗيوليو  –ىػ, ٛبوز ََُْرمضاف  –٦بلة دعول ا٢بٌق, العدد الرابع, الصادرة يف شعباف  -ْٔٓ

 ٚثا٥ل عٔ غبه١ اإلْرتْت

 .http://www.hukam.net/family.php?fam=31تاريخ ا٢بكاـ كالسالالت ا٢باكمة:    -ْٕٓ

 .http://www.alukah.net/Web/fayad/0/22989 :شبكة األلوكة -ْٖٓ

 .http://shiaweb.org/books/alensaf_2/pa19.htmlشبكة الشيعة العا٤بية:  -ْٗٓ

 .http://shiaweb.org/books/tahrif/index.html :شبكة الشيعة العا٤بية -َْٔ

 .http://alwelayah.net/?p=12528شبكة دار الوالية للثقافة كاإلعالـ:  -ُْٔ

 .http://ar.islamway.net/scholar/1132شبكة طريق اإلسالـ:   -ِْٔ

 شبكة مؤسسة اإلماـ علي يف قم: -ّْٔ

http://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/yasrebi.htm 

 مركز التأصيل للدراسات كالبحوث: -ْْٔ
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 ممخص الرسالة
 نا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف،الحمد هلل رٌب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى نبيٌ 

 أما بعد:

دراسة تحميمية نيدية( ميٌدـ مف الباحث: محمد يحيى  –فيذا بحث بعنكاف: )عييدة الخميني 
بكمية أصكؿ الديف بالجامعة سكيؾ، لنيؿ درجة الماجستير في العييدة كالمذاىب المعاصرة، 

 فمسطيف. –اإلسبلمية في غزة 

انٌصب ىذا البحث في دراسة عييدة الخميني كمكقفو مف أصكؿ اإليماف، مف خبلؿ عرض 
أفكار الخميني كبياف عبلقتيا الكثيية بالفرؽ الضالة، كًمٍف ثىـ  مناقشة ىذه األفكار مناقشة عممية 

 الصالح.مؤصٌمة بالكتاب كالسنة كفيـ السمؼ 

ية بخاتمة كفيارس،  كجاءت ىذه الدراسة في ستة فصكؿ مسبكقة بميدمة كتمييد كميمحى
 كاشتمؿ كؿٌّ منيا عمى ما يمي:

بٌينت أىمية المكضكع، كسبب اختيارم لو، كأىـ الدراسات السابية فيو،  في المقدمة:
ـٌ أدرجت خطة البحث.  كالمنيج الذم سرتي عميو، ث

قامتو الحككمة الشيعية تناكلت الد في التمييد: راسة عصر الخميني، كحياتو الشخصية، كا 
 في إيراف، كذكرتي أىـ مؤلفاتو، كأىـ المؤلفات التي رٌدت عميو.

تناكلت الدراسة عييدة الخميني في مصادر اإلسبلـ، كذلؾ مف خبلؿ  في الفصل األول:
ؿ المبحث الثاني عييدتو في ثبلثة مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ عييدتو في اليرآف الكريـ، كتناك 

 السنة النبكية، كتناكؿ المبحث الثالث مصادر التميي عنده.

تناكلت الدراسة عييدة الخميني في األلكىيات، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة  في الفصل الثاني:
مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ عييدتو في تكحيد األلكىية، كتناكؿ المبحث الثاني عييدتو في تكحيد 

 ة، كتناكؿ المبحث الثالث عييدتو في أسماء اهلل كصفاتو.الربكبي

تناكلت الدراسة عييدة الخميني في النبكات، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة  في الفصل الثالث:
مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ عييدتو في تحصيؿ النبكة، كتناكؿ المبحث الثاني تفضيمو األئمة عمى 

 في تبميغ األنبياء.األنبياء، كتناكؿ المبحث الثالث نظرتو 
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تناكلت الدراسة عييدة الخميني في سائر أركاف اإلسبلـ، كذلؾ مف خبلؿ  في الفصل الرابع:
أربعة مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ عييدتو في المبلئكة، كتناكؿ المبحث الثاني عييدتو في الكتب 

ث الرابع عييدتو في اليضاء السماكية، كتناكؿ المبحث الثالث عييدتو في اليكـ اآلخر، كتناكؿ المبح
 كاليدر.

تناكلت الدراسة عييدة الخميني في اإلمامة كالتيية ككالية الفييو، كذلؾ  في الفصل الخامس:
 تومامة، كتناكؿ المبحث الثاني عييدمف خبلؿ ثبلثة مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ عييدتو في اإل

 فييو.في التيٌية، كتناكؿ المبحث الثالث عييدتو في كالية ال

تناكلت الدراسة مكقؼ الخميني مف أىؿ السنة كأثر عييدتو عمى  في الفصل السادس:
العالـ اإلسبلمي، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ مكقفو مف الصحابة الكراـ، 
كتناكؿ المبحث الثاني مكقفو مف أىؿ السنة، كتناكؿ المبحث الثالث أثر عييدتو عمى العالـ 

 مي.اإلسبل

كجاء فييا أىـ النتائج كالتكصيات، كقد خميصىت الدراسة بالحكـ عمى الخميني  ثّم الخاتمة:
ا مف  بالكفر كالخركج عف دائرة اإلسبلـ؛ لما صدر منو مف اعتيادات كأقكاؿ كأفعاؿ أقٌميا يعٌد ناقضن

 نكاقض اإليماف.
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Abstract 

Alhamdu Llah and peace and blessings be upon our prophet 

Mohammed and his family and accompanies. This study is titled 

(Khomeini's Doctrine - Critical Analytical Study), submitted by the 

researcher: Mohammed Yehia Skaik to get the master’s degree in Aqeeda 

and contemporary doctrines from the faculty of Osol in the Islamic 

University of Gaza.  

The research focused on studying Khomeini’s doctrine and his attitude 

towards faith (Eman) origins through the presentation of Khomeini’s ideas, 

and showing its close relation with the stray sects. Then the researcher 

scientifically discusses all those ideas according to the Holly Quran and 

Sunni and the interpretations of the righteous Salaf.  

The study consists of six chapters with an introduction and preface 

and ends with a conclusion and index as follow: 

The introduction: shows the importance of the topic, the reason of its 

choice, the most important previous studies, the research methodology, and 

research plan.   

The preface: the study discusses Al Khomeini age, his personal life, 

his Shiite government in Iran, his most important writings and the most 

important compositions that reply to him.    

The first chapter: includes three sections about Khomeini’s doctrine 

in Islam resources. The first section addresses his doctrine in the Holly 

Quran, the second section addresses his doctrine in Sunni, while the third 

one discusses his resources.  

The second chapter: includes three sections about Khomeini’s 

doctrine in Al Olohoiat, the first section discusses his doctrine in Olohya  

(divinity) unification; the second section addresses his doctrine in Rubobya 

(goodhood) unification, the third section addresses his doctrine in Allah 

names and characteristics.  

The third chapter: it also includes three sections about Khomeini’s 

doctrine in prophethoods, the first section talks about his doctrine about 

prophecy, the second section addresses his Imams preference on prophets, 

while the third section includes his view in reporting about prophets.  
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The fourth chapter: includes four sections about Khomeini’s 

doctrine in all Islam pillars. the first section addresses his doctrine about 

Angels, the second section addresses his doctrine in the holly books, the 

third section addresses his doctrine in doomsday, and the fourth section 

includes his doctrine in fate and destiny.  

The fifth chapter: includes three sections about Khomeini’s doctrine 

in Imamate, Al Taqeya and Welayet Al Faqqeh. the first section addresses 

his doctrine in Imamate, the second section addresses his doctrine in  Al 

Taqeya, while the third section talks about his doctrine about Welayet Al 

Faqqeh.  

The sixth chapter: includes three sections about Khomeini’s attitude 

towards Sunni people and the impact of his doctrine on the Islamic world. 

The first section addresses his attitude towards prophet Mohammed’s 

accompanies, the second section mentions his opinion about Sunnis, the 

third section includes the impact of his doctrine on the Islamic world.   

The conclusion: includes the most important results and 

recommendations. The research concluded that Al Khomeini is unbeliever 

and that he went out the circle of Islam for what he believed, said, and did. 

The fewer things he did or said is considered against Faith (Eman).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


