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  الرحيم الرمحن اهللا بسم                           

 أَلَم رإِلَى ت ينا الَّذلَّووا تمقَو بغَض اللَّه هِملَيا عم مه كُمنلَا مو 

مهنفُونَ ملحيلَى وبِ عالْكَذ مهونَ ولَمع١٤( ي( دأَع اللَّه ما لَهذَابع 

 فَصدوا جنةً أَيمانهم اتخذُوا) ١٥( يعملُونَ كَانوا ما ساَء إِنهم شديدا

نبِيلِ عس اللَّه مفَلَه ذَابع هِني١٦( م (لَن نِيغت مهنع مالُهولَا أَمو 

مهلَادأَو نم ئًا اللَّهيش كأُولَئ ابحارِ أَصالن ما هيهونَ فدال١٧( خ( 

موي مثُهعبي ا اللَّهيعمفُونَ جلحفَي ا لَهفُونَ كَملحي ونَ لَكُمبسحيو مهأَن 

 الشيطَانُ علَيهِم استحوذَ) ١٨( الْكَاذبونَ هم إِنهم أَلَا شيٍء علَى

ماهسفَأَن كْرذ أُولَ اللَّهكئ بزح طَانيإِنَّ أَلَا الش بزح طَانيالش مه 

  ) ١٩( الْخاسرونَ

  ١٩ - ١٤: سورة اادلة                                      
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  ملخص الرسالة                                            

  

نبينا حممد و على ، و الصالة و السالم على سيد األنبياء و املرسلني ، احلمد هللا رب العاملني         

  :أما بعد .                                   آله و صحبه أمجعني 

  

وبيان موقفه من ، التشيع الفارسي يف القدمي و احلديث احنصر هذا البحث يف دراسة  فقد      

جبامعة أم ، بكلية الدعوة و أصول الدين ، و ذلك لنيل درجة املاجستري يف العقيدة ، املخالفني له 

  .مبكة املكرمة ، القرى 

و تظهر أمهية البحث يف كونه يلقي الضوء على طائفية و عنصرية التشيع الفارسي على مر     

ووصوال للوقت احلاضر متمثال يف قيام دولة ، إبان الدولة البويهية مرورا بالدولة الصفوية  العصور

  .والية الفقيه اخلمينية و إسقاطاا 

  .وفهارس ، و خامتة ، و أربعة فصول ، وجاءت هذه الدراسة يف مقدمة     

  :وقد انتهى البحث إىل مجلة من النتائج منها 

 .من السياسي إىل الديين ، ى مصطلح التشيع عند بدء نشوئه معرفة التحول الذي طرأ عل §

 .إن مرجع الغلو يف قضية اإلمامة يرجع إىل البيئة الفارسية القدمية  §

حىت ، الوقوف على التطور الذي طرأ على عقائد الشيعة االثىن عشرية عرب التاريخ  §

 .أصبحت فيما بعد من لوازم املذهب و ضرورياته 

 .اإلمامة اإلهلية إىل نظرية والية الفقيه معرفة تطور نظرية  §

 .لإلسالم و املسلمني  –قدميا و حديثا  –استهداف التشيع الفارسي  §

 .إسقاطات نظرية تصدير الثورة على العاملني العريب و اإلسالمي  §
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 :ومما يوصي به البحث يف هذا اال 

 .احلاجة إىل دراسة نظرية والية الفقيه دراسة نقدية  §

 . حتت عباءة التشيع الديين  –السياسي  –ضرورة دراسة املشروع الفارسي التوسعي  §

  . و احلمد هللا رب العاملني ، هذا وصلى اهللا على نبينا حممد و على آله وصحبه أمجني  
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Abstract 

 

Praise be to Allah the god of mankind, and peace be upon Prophet 

Mohammed and his followers. 

This research discusses the Persian modern and old Shiism and clarifies its 

position from other religions to get the master degree of ideology in College 

of Islamic Call and Religion Fundamentals, Umm Al-Qura University, Makkah.  

The importance of this study comes from shedding light on the racism and 

sectarianism of Persian Shiism throughout the ages starting from Buehi State, 

Safavid  State and till present represented in the Khomeini's  state of Welayat 

Alfaqih "Rule of Jurist" and its dimensions.  

The study included an introduction, four chapters, conclusion, and index.  

The research reached several results including: 

- Identifying the change occurring in the Shiism idiom at its emergence 

from political to religious.  

- The extremism of Imama in Shiites is attributed to the old Persian 

environment.  

- Identifying the development of Twelver Shia ideologies through history 

till it becomes one of the bases and fundamentals of their doctrine.  

- Identifying the development of heavenly Imama theory to Welayat Al-

faqih theory.  

- Persian Shiism targets Islam and Muslims now and in the past.  

- Dimensions of exporting revolution to the Arab and Islamic countries.  

The research recommends the following:  

- The need to study Welayat Al-faqih theory critically.  

- The necessity to study the Persian political expansive project under the 

umbrella of religious shiism.  
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  :املقدمة 

من ، ومن سيئات أعمالنا ، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ونستغفره ، و نستعينه ، حنمده ، إن احلمد هللا        

و أشهد أن حممدا ، و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، ومن يضلل فال هادي له ، يهده اهللا فال مضل له 

  . عبده ورسوله 

     اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا آمات قُولُوا اللَّهلًا وا قَويدد٧٠( س (حلصي لَكُم الَكُممأَع رفغيو لَكُم كُموبذُن نمو 

   ] ٧١ – ٧٠: األحزاب  [  عظيما فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطعِ

وكل حمدثة ، وشر األمور حمدثاا ،  و أحسن اهلدي هدي حممد ، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا : أما بعد     

  .وكل ضاللة يف النار ، وكل بدعة ضاللة ، بدعة 

واألفكار ، العقائد الفاسدة أصحاب ، ت به األمة اإلسالمية عرب تارخيها القدمي و املعاصر يفإن مما ابتل: وبعد       

ومن هذه الفئات الضالة و الفرق ، ست على العوام تبلَاو، ثوب اإلسالم  تسبِاليت لَ ،الفرق الضالة و  ،اهلدامة 

وحب آل البيت الكرام ، بعد أن ضللتهم مبعسول الكالم ، بثت عقائدها يف نفوس أتباعها  املبتدعة فرقة الشيعة اليت

فألفت الكتب . خلوه من الزيف و األوهام مدعية ، فحشدت األدلة على صحة معتقدها . وهم منها براء ، 

  . على أمر هو يف حقيقته هراء،  ومجعت الرسائل

، آراؤهم . وختالفها ، جتد غريها تناقضها ، إن تشبثت منه برواية  ،مذهب قام على الوضع و التدليس هو     

الفتوى عندهم باملوت و الفناء  تبطل. فال أصل ثابت يف األرض و ال فرع يف السماء . خمتلفة يف األصول و الفروع 

مدعني أن جهم هو ،  وقذفوا عرضه ، وكفروا صحابته ، وردوا حديث خري األنام ، طعنوا يف كالم املنان . 

   . !!؟ الضالني املضلني فأي دين بقي هلؤالء .النهج القومي 

 ا تبثه من مسوم استفحل شرها و عظم خطرها مب –تشيع حامية ال -الية الفقيه دولة و واليوم ؛ وبعد أن قامت    

، وقد سارت على خطى آبائها األولني ، مدعية نصرة املستضعفني ، نابع من حقد دفني على اإلسالم و املسلمني 

تشيعها الفارسي  فقتلت و أبادت حتت عباءة، بعنصريتها وتعصبها لعرقها الفارسي  -عنهم  -إال أا متيزت 

  .املقيت

و إبراز ، وعالقته بالقومية الفارسية ، من ناحية األصول العقدية ، ا وجدت من الواجب دراسة التشيع لذ    

  الطيبني واليت تكذب مزاعمهم حول حب آل البيت ، وكشف حقيقته السوداء ، له اجلانب الطائفي و العنصري 
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من خالل  و، على لسان علمائهم األفاكني   -عز وجل  - وما أجراه اهللا ، من خالل روايام وكتبهم ، الطاهرين 

  .أقوال عقالئهم 

  :مشكلة البحث  

على  بالصحوة الشيعية،  –يف الوقت احلاضر  -و أطيافهم على اختالف أعراقهم  ، عشرية يتباهى الشيعة االثنا   

، ت يف نفوسهم اليت تأجج الروح الثورية و الثأريةمستلهمني من الثورة اخلمينية ، الصعيدين السياسي و الديين معا 

ويدعون إليه فأخذوا يبشرون مبذهبهم . يف العامل اإلسالمي الشيعي  يف وجه الزحف أو يقف ،ضد كل من خيالفهم 

مستغلني جهل كثري من الناس ، وشبكات االنترنت ، مسخرين أجهزة إعالمهم املقروءة و املسموعة ، جهارا ارا 

قائم على أصول صحيحة ينصر احلق  فهل التشيع الفارسي .فه املعلنة و غري املعلنة عن حقيقة التشيع الفارسي و أهدا

    .حيترم املخالفني له يف املذهب و الدين و العرق ؟  و

  : حدود البحث 

رغم حاجة  –حسب ما توصلت إليه من حبث وتقصي  –رسالة علمية هذا البحث مل يطرح من قبل بشكل     

باعتبار أن التشيع ، املوضوع  لكتابة يف هذاعلى اوهذا ما شجعين . األمة ملثل هذا املوضوع يف الوقت الراهن 

   .والقومية الفارسية ، الطائفية املذهبية : من اعتبارين ال ثالث هلما ،  ينالفارسي ينطلق يف تعامله مع اآلخر

  .وضوعي حد مكاين وحد م: و البحث يتناول حدين    

وما يذكر خالف ذلك فعلى ، على وجه اخلصوص ) فارس ( يتناول البحث إيران : احلد املكاين  •

 .سبيل االرتباط ال االختصاص 

  .التشيع الفارسي و موقفه من املخالفني : احلد املوضوعي  •

  :الدراسات السابقة 

إال أين مل أقف على مؤلف  ، قدميا وحديثا  ،هناك كتب و مؤلفات كثرية تتحدث عن الشيعة و التشيع      

ومناقشة ، وبيان األصول العرقية هلذا التشيع ، نشأة التشيع يف بالد فارس على اخلصوص : مستقل جيمع بني 

  . وتطور نظرية اإلمامة اإلهلية إىل والية الفقيه ، الروايات اليت تنص على إمامة األئمة ونقضها 

  :عن التشيع و الشيعة  حتدثتومن الكتب املعاصرة اليت  

 : مثل كتب الشيخ إحسان إهلي ظهري  -١
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 –الهور ، م  ١٩٨٤، إدارة ترمجان السنة ،  ٣ط، إحسان إهلي ظهري : التشيع الشيعة و  •

  .باكستان 

 –الهور ، م  ١٩٨٣، إدارة ترمجان السنة ،  ٥ط، إحسان إهلي ظهري : الشيعة و أهل البيت  •

 . باكستان 

بدون ، دار اجلديد ، أمحد الكاتب : إىل والية الفقيه كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى  -٢

 .وصلت إىل نظرية والية الفقيه  ن تطور نظرية اإلمامة اإلهلية إىل أنع املؤلف حتدث فيه . سنة طبع 

 

عن  املؤلف حتدث . م  ١٩٨٧، طبعة لوس أجنلوس  ،موسى املوسوي : كتاب الشيعة و التصحيح  -٣

 .العقائد الدخيلة على املذهب االثىن عشري 

عقد  .بريوت ، هـ  ١٤٢٨، دار األمري ،  ٢ط ،علي شريعيت : التشيع العلوي و التشيع الصفوي  -٤

 .املؤلف مقارنة بني التشيع القدمي و التشيع يف العصر الصفوي 

بالشكل مون الكتاب ال ينطبق على عنوانه مض. حممد إبراهيم فيومي : الشيعة الشعوبية واالثنا عشرية  -٥

 . الكايف

، م  ٢٠٠٩، مكتبة النهضة املصرية  ،مرسي األسيوطي : تشيع األصول العرقية و الثوابت العقدية لل -٦

 . عن عالقة التشيع بالفرس املؤلف حتدث فيه  . القاهرة 

وخاصة كتاب ،  يف موضوع البحثة فاستفدت منها فائدة عظيم، هذه الكتب وغريها جاءت مكملة لبعضها     

عن عالقة التشيع حيث حتدث يف كتابه ، من الرسالة الذي غري مضمون الفصل األول الدكتور مرسي األسيوطي 

  . ا أحد يف حدود قراءيت بطريقة مل يسبقه ، بالفرس 

  : سبب اختيار املوضوع 

، فهو بلد مترامي األطراف ، قليميا  وعامليا إ، تيجية ريطة السياسية و االستراعلى اخل حتتل إيران موقعا مهما      

و مع . و طوائف من أتباع الديانات الوضعية ، و مذاهب خمتلفة  و حنالً و ملالً، يضم بني جنباته أعراقا متعددة 

الذي بيده زمام األمر  ع اإليراين  هو العنصر الفارسي املكونة للمجتمهذا كله فإن العنصر الذي يعلو مجيع العناصر 

 الرمسيالدولة  الذي ميثل مذهب، لو رأس اهلرم ؛ فهو املذهب االثنا عشري املذهب الذي يع أما. و النهي يف البالد 

منذ قيام الثورة اخلمينية ، سعت إيران بشىت الوسائل و الطرق من نشر تشيعها يف العاملني العريب و اإلسالمي  وقد. 

يف تلك  –لتجعل من األقليات الشيعية .  ونصرة املستضعفني يف العامل ، ى تصدير الثورة حتت مسم، م ١٩٧٩عام 

على أوطام حتني فرصة الظهور و الثورة أن إىل ، يعمل يف الظالم ، طابورا خامسا هلم :  أوال –البلدان املستهدفة 

  لذا وجدت من . يف تلك البلدان احلها واحلفاظ على مص، لتحقيق مشروعها التوسعي  أداةًالستخدامهم :  ثانيا .
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وبيان مشروعه التوسعي يف ، لبيان طائفيته و عنصريته ، املناسب هلذا الوقت البحث يف موضوع التشيع الفارسي 

  .املنطقة 

  :أهداف البحث 

 .إبراز اجلانب العنصري يف التشيع الفارسي  •

 .حتذير املتعاطفني مع دوائر التشيع اإليراين  •

 .اهلمم و توجيه الطاقات ملواجهة خطر التشيع اإليراين إيقاظ  •

  :منهج البحث  

وحتديد الظروف و العالقات ، ا هو كائن وتفسريه وصف ميقوم على الذي ، اعتمدت املنهج الوصفي   : أوالً     

االجتاهات و املعتقدات و التعرف على ، كما يهتم بتحديد املمارسات الشائعة ، أو اليت ميكن أن توجد ، املوجودة 

  .لدى األفراد وطرائقها يف النمو و التطور 

 .بذكر اسم السورة ورقم اآلية ، عزوت اآليات القرآنية إىل أماكنها يف املصحف  : ثانياً

باعتباره أصح الكتب عند . اعتمدت اعتمادا كليا يف االستدالل على الروايات الواردة يف صحيح البخاري  : ثالثاً

أما الروايات الشيعية فقد اعتمدت بالدرجة األوىل على الروايات الواردة يف   .أهل السنة و اجلماعة بعد القرآن 

مع ذكر بعض الروايات اليت وردت .  -ى زعمهم عل – أجود كتبهمأصح و ه عتبارعلى ا، يف للكليين الكاكتاب 

 .يف كتبهم األخرى عند احلاجة لذلك 

 . عة من كتب الرجال عندهم لرواة الشيترمجت  : رابعاً

،  ديثيميزان النقد احلال يستقيم البتة يف  رواياموذلك ألن سند ، جتنبت نقد سند الروايات الشيعية  : خامساً 

 .نقوهلم املعتمدة وتناقضها مع  بيان خمالفة تلك الرواياتب، نقد املنت  اقتصرت على و. كما أنه ليس جمال البحث 

معتمدة على كتب التراجم األصلية ما استطعت لذلك سبيال ،  ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث :سادساً  

ويف حال تعذر ذلك ؛ فإين أجلأ إىل املصادر .  له من مؤلفهومن مل أجد ترمجته يف تلك الكتب ؛ فإين أترجم ، 

  .الفرعية أو عن طريق االنترنت 

على مذهب أهل السنة و اجلماعة داخل فيه فإين اقتصرت ، ما يتعلق باملذاهب املخالفة للتشيع الفارسي  :سابعاً 

   .أما خارج إيران ؛ فإين اقتصرت على النصريية و اجلارودية ، ان إير



 ط 

 

  

  .عرفت بالفرق الواردة يف البحث  : ثامناً

  .عرفت باألماكن  : تاسعاً

  .احلاجة إىل إيضاحها  وضحت معاين األلفاظ اليت تدعوأ : عاشراً

  .عزوت أبيات الشعر الواردة إىل قائلها  : حادي عشر

  .علقت على بعض األمور اليت حتتاج إىل تعليق يف احلاشية  :عشر  ثاين

  .قمت بعمل فهارس شاملة للرسالة  :عشر  ثالث

  .يف إخراج الرسالة العلمية و طباعتها بضوابط إخراج الرسائل العلمية  التزمت :عشر  رابع

و ، و تطوره ، و أصوله ، نشأته : التشيع الفارسي  حقيقة ويف اخلتام فهذا البحث يوضح       

فإن أصبت فمن ، جهدي فيه غاية وقد بذلت ، موقفه من األديان و املذاهب و األعراق املخالفة له 

  .و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان ، اهللا تعاىل 

       

  

  

  

  

  

  

  



 ي 

 

  :خطة البحث 

  :جاء البحث يف أربعة فصول وخامتة   

  :وفيه مبحثان . مفهوم التشيع الفارسي ونشأته : الفصل األول 

  :وفيه مطلبان ،  الفارسي مفهوم التشيع: املبحث األول   

  .التشيع عند أهل السنة مفهوم : ب األول املطل        

  .مفهوم التشيع عند علماء الشيعة : املطلب الثاين        

  : البوفيه ثالثة مط،   نشأة التشيع الفارسي: املبحث الثاين    

  :وفيه مسألتان ، مذهب التشيع  عبد اهللا بن سبأ و أثره يف نشوء:  املطلب األول     

  .العقائدية أفكاره و أراؤه : املسألة األوىل            

  .من عبد اهللا بن سبأ موقف علي بن أيب طالب : املسألة الثانية            

  :سألتان وفيه م . هـ٦٦سنة  حركة املختار بن عبيد الثقفي: املطلب الثاين      

  . أفكاره و آراؤه العقائدية : املسألة األوىل         

  .موقف حممد بن احلنفية من املختار : املسألة الثانية        

   . هـ٨٣عام  منذ متصري مدينة قم يف عهد احلجاج بن يوسف الثقفي:  املطلب الثالث     

  . وفيه أربعة مباحث، التشيع الفارسي قدميا : الفصل الثاين 

  .مطالب  وفيه أربعة. اإلمامة : بحث األول امل  

  .مفهوم اإلمامة : ل املطلب األو      

  .مفهوم اإلمامة عند الشيعة : املطلب الثاين      

  .اإلمام عند الشيعة االثىن عشرية : لثالث املطلب ا     

  .تنازل األئمة عن السلطة الفعلية و التشريعية : املطلب الرابع     

  



 ك 

 

  . اًوفيه ثالثة عشر مطلب، تطور نظرية اإلمامة اإلهلية : املبحث الثاين  

  .الشورى ونظرية النص و التعيني : املطلب األول     

  . إمامة علي بن أيب طالب : املطلب الثاين    

  . إمامة احلسن بن علي بن أيب طالب  : املطلب الثالث  

  . إمامة احلسني بن علي بن أيب طالب : املطلب الرابع   

  . إمامة علي بن احلسني بن علي : املطلب اخلامس  

  . إمامة حممد بن علي الباقر : املطلب السادس   

  . جعفر بن حممد إمامة : املطلب السابع   

  . إمامة موسى بن جعفر : املطلب الثامن   

  . إمامة علي بن موسى : املطلب التاسع   

  . إمامة حممد بن علي بن موسى : املطلب العاشر   

  . إمامة علي بن حممد بن علي : املطلب احلادي عشر   

  . إمامة احلسن العسكري : املطلب الثاين عشر   

  :وفيه مسألتان . إمامة املهدي املنتظر : عشراملطلب الثالث   

  .أقوال علماء الشيعة يف روايام املعتمدة : لة األوىل املسأ       

  . حصر اإلمامة يف أعقاب احلسني : املسألة الثانية        

   .وفيه مطلبان ، التشيع يف عصر بين بويه : لثالث املبحث ا 

  .انتشار مظاهر التشيع يف عصر بين بويه : املطلب األول      

  .تأليف يف عصر بين بويه هار الازد: املطلب الثاين      

  .وفيه ثالثة مطالب ، التشيع يف العصر الصفوي : املبحث الرابع  

  .التشيع يف عهد الشاه إمساعيل الصفوي : املطلب األول     

     



 ل 

 

  .التشيع يف عهد الشاه طهماسب : املطلب الثاين    

   .التشيع يف عهد الشاه عباس : املطلب الثالث    

  .  انحثمتهيد و مب وفيه، التشيع الفارسي حديثا : الفصل الثالث 

  :وفيه مخسة مطالب ، النيابة  نظرية اإلمامة اإلهلية إىلنظرية من : املبحث األول   

  .النيابة اخلاصة  النيابة العامة و :املطلب األول    

  .الصراع اإلخباري األصويل  :املطلب الثاين      

  .اإلمام الثاين عشر غيبة اخلمس ودعوى  :املطلب الثالث     

  .من اإلمامة اإلهلية إىل املرجعية الدينية : املطلب الرابع     

  . و النجف احلوزة العلمية يف قم : املطلب اخلامس     

  :وفيه مخسة مطالب ، نظرية والية الفقيه :   املبحث الثاين

  .مفهوم والية الفقيه : املطلب األول     

  :وفيه ثالثة مسائل . نشأة والية الفقيه : طلب الثاين امل     

  .أنواع والية الفقيه : املسألة األوىل               

  .عالقة عامة الشيعة بالفقيه : املسألة الثانية                

  . الفرق بني املرجع و الويل الفقيه: املسألة الثالثة                

  .اخلميين و والية الفقيه : املطلب الثالث     

  .أدلة اخلميين على والية الفقيه : املطلب الرابع      

  .والية الفقيه يف الدستور اخلميين : املطلب اخلامس      

  :وفيه ثالثة مباحث ، التشيع الفارسي و موقفه من املخالفني : فصل الرابع ال

  :وفيه مطلبان . ان األقليات الدينية و العرقية يف إير: املبحث األول    

  . مسائل  وفيه سبع. األديان و النحل : ول املطلب األ      

                  



 م 

 

  .أديان الفرس القدمية : املسألة األوىل                 

  .اليهودية : املسألة الثانية                 

  .النصرانية : املسألة الثالثة                  

  .املندائية : املسألة الرابعة                  

  .البابية و البهائية : املسألة اخلامسة                  

  .القاديانية : املسألة السادسة                  

  . أهل السنة : املسألة السابعة                  

  : مسائل  وفيه أربع. األقليات العرقية :  املطلب الثاين      

  .العرب : لة األوىل املسأ             

  .البلوش :  ية املسألة الثان             

  .األذربيجانيون : املسألة الثالثة              

  .األكراد : املسألة الرابعة              

  .حقوق األقليات يف دستور والية الفقيه : املطلب الثالث      

  :مطلبان  وفيه. نشر التشيع الفارسي : املبحث الثاين  

  .نشر التشيع الفارسي يف إيران : ب األول املطل    

  : مسائل  وفيه مخس. الفارسي خارج إيران  نشر التشيع: طلب الثاين امل    

  .شيعة الفرس مع شيعة العراق حتالف : املسألة األوىل           

  "عودة الفرع لألصل " حتالف االثىن عشرية مع النصريية : املسألة الثانية          

  .التشيع الفارسي يف لبنان : املسألة الثالثة          

  . التشيع الفارسي يف البحرين : املسألة الرابعة          

  . التحالف مع اجلارودية يف اليمن : املسألة اخلامسة          

  



 ن 

 

  .وفيه مطلب واحد . الشعوبية : ث املبحث الثال

  .موقف اإلسالم من الشعوبية : املطلب األول    

  . بني املذهب الشيعي و املذهب السين دعوى التقريب : املبحث الرابع 

  .وفيها أهم النتائج و التوصيات : اخلامتة 

   . ارسهالف

  

  

  

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                               

                                                    



 س 

 

                                                       

  شكر وتقدير                                           

وعلى ، واشكره ريب على نعمه و آالئه ، وعظيم سلطانه ، أمحد اهللا كما ينبغي جلالل وجهه       

  . فله احلمد وله املنة ، عونه وتسخريه 

  .. هذه باقات شكر وتقدير       

إىل من كان مثاال يف ، إىل من مشلين بعطفه وحنانه ، أهدي أوهلا ملن أسدى إيل نصحه و إرشاده     

فلك الشكر و التقدير يا ، لكن ال اعتراض على قدر ريب ، فكم متنيته اليوم معي ، إحسانه  كرمه و

  .أيب 

، وباألمل فرشت دريب .. وبالدعاء أمدتين  .. كما أهدي باقة شكري ملن ساندتين يوم ضعفي    

  . فلك الشكر و التقدير يا أمي، و لكن ال اعتراض على أمر ريب ، فكم متنيتها اليوم معي 

فلك الشكر ، لغضه الطرف عن انشغايل و تقصريي ، كما أخص زوجي بباقة من باقات شكري     

  .و التقدير يا رفيق دريب 

فرأيتهم ، فكم من يوم غيبتين رساليت عن دوري ، كما أهدي باقة من الشكر ألبنائي و بنايت    

  .شكر و التقدير يا أبنائي وبنايت فلكم ال، بينما روحي وعقلي بني أوراقي وكتيب ، يتعلقون جبسدي 

منذ ،  على تبنيه موضوع رساليت ، عبد اهللا مسك / فضيلة الدكتور ، كما أشكر أستاذي الكرمي    

فلك ،  ونعم املرشد ، فكان نعم الناصح ،  فمنحين وقته و جهده ، أن كانت فكرة تدور يف خلدي 

  .الشكر و التقدير يا أستاذي

و ، على تلك النصائح النرية ، ابتسام مجال / والدكتورة ، حيىي ربيع / الدكتور كما أشكر فضيلة 

  .فلهما كل الشكر و التقدير ، التوجيهات السديدة 

  



 ع 

 

الذي أهدى إيل نصحه ، حممد عبد احلافظ / وال أنسى أستاذي و والدي فضيلة الدكتور    

  .فله الشكر و التقدير ، وتوجيهاته 

: و أخص منهم ، لكل من ساعدين يف توفري مراجع البحث من باقات شكري  كما أهدي باقة      

سعود : فضيلة الدكتور ،  باجلامعة اإلسالمية ، وكيل كلية الدعوة و أصول الدين للدراسات العليا 

توفيق : رق و املذاهب الشيخ وعضو اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و األديان والف. اخللف 

أسامة شحادة املشرف على موقع  : وفضيلة الدكتور ،محدي عبيد : وفضيلة الدكتور  ،مصريي 

   .فلهم الشكر و التقدير ، الراصد 

وال أنسى أن أقدم باقة لكل من دعمين أو ساندين بقليل أو كثري سواء يف مرحلة الدراسة أو      

  . فلهم الشكر و التقدير ، مرحلة البحث 

  .وميتد شكري وتقديري ألعضاء املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة       

، وجيعله يف ميزان حسنات كل من ساهم فيه ، أن يتقبل هذا العمل  -عز و جل - راجية من اهللا     

  . و احلمد هللا رب العامليــن ، وصلى اهللا على نبينا حممد و على آله وصحبه أمجعني 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                          

                                 



     

      

  

  

  

  

  

             

  

  .مفهـوم التشـيع الفارسـي و نشـأته  :ل األو الفصل            

                            

  : وفيه مبحثان                 

  .مفهوم التشيع الفارسي : املبحث األول                               

                               

  .نشأة التشيع الفارسي : ث الثاين املبح                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . الفارسي عالتشي مفهوم:  األول املبحث

   

   :وفيه مطلبان         

               

  .التشيع عند أهل السنة واجلماعة : األول املطلب           

  الشيعة علماء عند التشيع  مفهوم :املطلب الثاين            

 



     

  

  .التشيع عند أهل السنة واجلماعة مفهوم : األول املطلب

  

١قال ابن فارس ) شيع(  :التشيع لغة 
 علـى  أحـدمها  يدل أصالن والعني والياء الشني : " 

 آتيك ويقال،  شخوصه عند فالنا شيع قوهلم:  فاألول اشادة و بث على واآلخر،  مساعفة و معاضدة

 الشاعر وقال ٠ املضي يف لألول مشع الثاين كأن،  بعده الذي اليوم أي،  شيعه أو غدا
٢

    

  تودعنا أفال شيعة أو                  تصدعنا غدا اخلليط قال

 األعـوان :  والشـيعة ٠ بقـوة  شيع أو،  بغريه وشيع قوي قد لقوته كأنه،  املشيع:  للشجاع ويقال

   . واألنصار

 ٠ فيها صاح إذا،  إبله الراعي شيع ويقال،  وانتشر ذاع إذا، احلديث شاع:   ] فقوهلم [اآلخر أما و 

  * للشياع تطرب النيب حنني*  قال ٠ الراعي فيها ينفخ اليت القصبة: الشياع واالسم

 يف انتشر ونصيب منهم له من وكأن مقسوم غري كان إذا،  شائع سهم له:  ذلك يف قوهلم الباب ومن

   ٠ أحد كل مسع فيأخذ الناس يف احلديث يشيع كما،  أخذه حىت السهم

 " . أهلبتها إذا،  احلطب يف النار شيعت:  الباب هذا ومن
٣

                          

  

  : منها استعماالت عدة هلا :  اللغة يف الشيعة

  

  

                                                             

١
وخصوصا ، كان إماما يف علوم شىت ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي اللغوي )  

وفيات ( بالري  –رمحه اهللا تعاىل  –تويف سنة تسعني وثلثمائة ، و ألف كتابه امل يف اللغة ، اللغة فإنه أتقنها 

  ) ١١٩ – ١١٨/  ١: األعيان 
)٢ (

 ) شيع(  واللسان ١٠٦ ديوانه،  ربيعة أيب بن عمر   
)٣ (

- ٢٣٥صـ،  هارون السالم عبد/  وضبط حتقيق،  زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أليب،  اللغة مقاييس معجم   

 . ـ ه١٣٦٨،  القاهرة ١ط،  ٣/ج،  ٢٣٦



     

  .  والصحب القوم .١

)  عدوه من وهذَا شيعته من هذَا يقْتتلَان رجلَينِ فيها فَوجد :  تعاىل اهللا قال   
١
 ابـن  قـال  

٢منظور
:   

" شيعة فهم أمر على جيتمعون قوم وكل األمر على جيتمعون الذين القوم:  والشيعة" 
٣

  

  . والفرق الفُرقة .٢

٤قال األزهري 
 :قال اهللا عز وجـل  ، ومعىن الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا و ليس كلهم متفقني :  

ينقُوا الَّذفَر مهينوا دكَانا وعيش كل فرقة تكفر الفرقة املخالفة هلا  ٥.
٦
   

  . واألنصار األتباع .٣

  .  ٧         :  تعاىل اهللا قال    

،   واملطاوعـة  املتابعـة  وهي املشايعة من ذلك وأصل،   وأنصاره أتباعه:  بالكسر،  الرجل وشيعة" 

 يتبـع  واحد أمرهم قوم وكل.  الشيعة من،  القوم وتشايع،  الشيعة دعوى ادعى أي،  الرجل وتشيع

".شيع فهم بعض رأي بعضهم
٨

  

                                                             

)١ (
   ١٥ آية:  القصص   

مؤلف املعجـم  ، بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري اإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد   اإلمام العالمة)  ٢

هــ   ٦٣٠قيل أنه ولد  سنة ، عامل مشهور ومعجمه متداول بني الباحثني و العلماء و األدباء " لسان العرب " الكبري 

    )  ١ج، لسان العرب : أنظر ( ، هـ  ٧١١تويف سنة ، 
)٣ (

 .   ١٧٦ /٨:  العرب لسان  
 اللغة؛ يف املشهور اإلمام اللغوي اهلروي األزهري أزهر، بن نوح بن طلحة بن األزهر بن امحد بن حممد منصور أبو ) ٤

 والدته كانت .وورعه ودرايته وثقته فضله على متفقا وكان ا، فاشتهر اللغة عليه غلبت املذهب شافعي فقيها كان

 اهللا رمحه هراة، مبدينة وسبعني إحدى سنة وقيل أواخرها، يف وثلثمائة سبعني سنة يف وتويف. ومائتني ومثانني اثنني سنة

 ) ٢٣٥ – ٢٣٤/ ٤: وفيات األعيان (.تعاىل

٥
  ١٩٥آية : سورة األنعام )  

)٦ (
  ١٧٦ /٨ : العرب لسان  

)٧ (
 ٨٣ آية:  الصافات سورة  

)٨ (
  ٨/١٧٦:   العرب لسان  



     

  .  والنظائر األمثال .٤

 الشـيع  مـن  أمثالكم أي،  ١           :  تعاىل اهللا قال   

" املاضية
٢

  

  

  : االصطالح يف الشيعة

٣الشهرستاين قال
 بإمامتـه  وقـالوا  اخلصـوص  على عنه اهللا رضي عليا شايعوا الذين" هم  : 

 خرجت وإن،  أوالده من خترج ال اإلمامة أن واعتقدوا،  خفيا وإما،  جليا إما،  ووصية نصا وخالفته

"  عنده من بتقية أو،  غريه من يكون فبظلم
٤
.  

 راءآو أفكـار  ذات كطائفة الشيعة حقيقة بيان يف وأوفاها التعريفات ضبطأ التعريف هذا لعل

  .  مانع جامع فهو،  اعتقادية

٥حجر ابن قال   
 فهو وعمر بكر أيب على قدمه فمن الصحابة على تقدمية و علي حمبة التشيع:"  

 بـالبغض  التصريح أو السب ذلك إىل انضاف فإن،  فشيعي إال و رافضي عليه ويطلق، التشيع يف غال

"  غلوا فأشد الدنيا إىل الرجعة اعتقد وإن،  الرفض يف فغال
٦

  

 خاصا هلم امسا صار حىت بيته وأهل عليا يتوىل من كل على االسم هذا غلب: "  التعريفات مجلة ومن  

 "
٧
   

                                                             

)١ (
 ٥١ آية:  القمر سورة  

)٢ (
  ٨/١٧٦ :  العرب لسان   

)٣ (
أبيالقاسم عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين املتكلم على مذهب األشعري ؛ كان إماما  بن حممد الفتح أيب   

وتويف ا أيضا سنة مثان و أربعني و ، كانت والدته سنة سبع و ستني و أربعمائة بشهرستان . مربزا فقيها 
 ) ٢٧٤/  ٤: وفيات األعيان . ( مخسمائة 

)٤ (
  ١٦٩ /١،  الشهرستاين:  نحلالو للامل   

)٥ (
تبصري املنتبه " له كتاب ، أبو الفضل أمحد بن على بن حممد شهاب الدين الكناين  هو خامتة احلفاظ األكابر   

 )  ١٣/  ١: إكمال الكمال ( ، " بتحرير املشتبه 
)٦ (

  حجر ابن:  الباري فتح مقدمة  
)٧ (

  ١٧٦/  ٨:  العرب لسان   



     

  . بيته وآل عنه اهللا رضي علي مواالة يف الشيعة و السنة أهل الشتراك سديد غري التعريف وهذا   

  

  

  : فارس بالد

 أو  Fars فـارس  بالد باسم قدميا عرفت"  احلاضر الوقت يف  اإلسالمية إيران مجهورية هي

Persia  ،شـرق ْ  ٦٣، ْ  ٤ طـول  وخطيْ  ٤٠، ْ  ٢٩ عرض دائريت بني آسيا غرب يف تقع وهي 

 مـن  املتوسـط  البحر شرق دول بني بريا جسرا منها جعل ممتاز جغرايف مبوقع إيران وتتمتع...  تقريبا

" قرون لعدة أخرى جهة من آسيا وجنوب وسط دول و ناحية
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

)١ (
  ٢٠٠٧،  ٢ ط،  ٣٤٧- ٣٤٦ صـ،  الزوكه مخيس حممد/  د،  اإلسالمي العامل جغرافية  



     

  . الشيعة علماء عند التشيع  مفهوم:  الثاين املطلب                  

  

١النوخبيت يقول
 بن علي شيعة وهم ) الشيعة ( مسيت فرقة -١:  فرق ثالث األمة افترقت: "  

" الشيعة صنوف افترقت ومنهم،  السالم عليه طالب أيب
٢

  

٣املفيد وقال
 فيمـا  واملعتزلـة  التشيع إىل به نسبت فيما الشيعة بني الفرق(  يف القول  باب يف 

  ): االعتزال اسم به استحقت

 ففـرق ٤  عدوه من الَّذي علَى شيعته من الَّذي فَاستغاثَه : وجـل  عز اهللا قال

 الوالء ألحدمها التشيع موجب وجعل،  والعداوة الوالية يف بينهما فرق من به أخرب مبا االسم يف بينهما

 لـه  فقضـى   ٥        : تعاىل اهللا وقال . الكالم يف له الذكر بصريح

 فالن فشيع وكذا كذا تكلم فالن: (  قوهلم ومنه،  الوالء سبيل على) ع(  لنوح منه . لالتباع بالسمة

،  لـه  مشيع هو:  لوداعه املسافر اتبع ملن قيل املعىن هذا ومن ٠ معانيه يف واتبعه فيه صدقه إذا)  كالمه

 عليه يقع وال،  بالتشيع السمة يستحق االتباع من ذكرناه ما حقيقة على لغريه مشيع كل ليس أنه غري

 اليت التعريف عالمة منه يسقط أن إال مبطال  كان أو حمقا متبوعه كان وإن الشيعة من بأنه اللفظ اطالق

 بين شيعة من(  أو)  أمية بين شيعة من هؤالء: (  فيقال التبعيض) من(  بلفظ ويضاف والالم األلف هي

                                                             

)١ (
 من الكثري بتخرج مشهورة النوخبتية عائلته و،  النوخبيت حممد بن احلسن بن موسى بن احلسن حممد أبو:  النوخبيت  

 املربز إنه فيه وقيل.  الفلسفة و الكالم يف كتب وله،  فيلسوف متكلم النوخبيت و..  منجما كان أبوه و،  املنجمني

 ) ١٢ – ١١ ص،  للنوخبيت:  الشيعة فرق كتاب يف ترمجته انظر. (  بعدها و الثالمثئة قبل زمانه يف نظرائه على
)٢ (

 ص،  هـ١٤١٢،  الرشاد دار،  ١ط،  احلفين املنعم عبد حتقيق،  القمي سعد و النوخبيت للحسن:  الشيعة فرق   
١٥ – ١٤  

)٣ (
فضله ، شيخنا و أستاذنا : " قال عنه التفريشي ،  العكربي احلارثي السالم عبد بن النعمان بن حممد بن حممد  

انتهت ، يكىن أبا عبد اهللا املعروف بابن املعلم ، أشهر من أن يوصف يف الفقه و الكالم و الرواية و الثقة و العلم 

وكان مولده سن ست وثالثني و ثالمثائة ، عشرة و أربعمائة مات سنة ثالثة ، رئاسة اإلمامية يف وقته إليه يف العلم 

 )  ٣١٦ – ٣١٥/  ٤، التفريشي : نقد الرجال . ( 
٤

   ١٥آية : سورة القصص )  

)٥ (
 ٨٣ آية:  الصافات سورة  



     

 ال التخصـيص  على فهو التعريف عالمة فيه أدخل إذا فأما، )  فالن أو فالن شيعة من(  أو)  العباس

 اخلالفة مقام يف تقدمه عمن اإلمامة ونفي فصل بال – وآله عليه اهللا صلوات – املؤمنني أمري تباعأل حمالة

    ١" ٠االقتداء وجه على منهم ألحد تابع غري هلم متبوعا االعتقاد يف وجعله

٢املازندراين قال
 قـوال   ]األئمة [ هلم املتابعة هو التشيع معىن أن: "  والتقوى الطاعة باب يف 

"  أطاعوه كما اهللا أطاع ملن إال املفهوم هذا يتحقق وال وفعال
٣
  ٠ األئمة أي 

٤السبحاين جعفر قال
 تشايع يقال،  قضاياهم يف واحد أمر على املتعاونون اجلماعة هم: لغة الشيعة : 

       : تعاىل قال،  التابع مطلق على يطلق ورمبا،  تعاونوا إذا:  القوم

         ٥  

  

 الرسـول  خلفـاء  أم بإعتبار بعده من واألئمة عليا شايع من على فتطلق : اصطالحا وأما

   ، سبحانه اهللا من بأمر املقام هلذا نصبهم،  وسلم وآله عليه اهللا صلى

 للنـاس  نصبه مبن،  وفاته بعد وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب قيادة استمرار عن عبارة فالتشيع

   ٦ ٠ لألمة وقائدا إماما

، )  السـالم  عليهم(  البيت أهل مذهب هو التشيع مذهب: "   فقال  أحدهم معناه بني وقد

 رسـالة  أداء على حمافظة أشدهم و،  احلديث يف هلجة الناس أصدق ألم،  األحكام يأخذون وعنهم

                                                             

)١ (
،  املفيد دار،  هـ١٤١٤، ٢ط،  ٣٨ صـ،  األنصاري إبراهيم الشيخ حتقيق،  املفيد الشيخ:  املقاالت أوائل   

 ٠ بريوت
)٢ (

تويف . وحممد تقي السي ، سكن أصبهان و تتلمذ على يد عبد اهللا التستري ، حممد صاحل السروي املازندراين   

  ) ٣/  ١: شرح أصول الكايف . ( هـ  ١٠٨٦وقيل  ١٠٨١بأصبهان سنة 
)٣ (

 .٧٣٥ /  ٨،  املازندراين صاحل حممد موىل:  الكايف أصول شرح  
)٤ (

،  املذاهب بني التقريب مؤمترات يف شارك،  العظمى اهللا بآية لقب شيعيامل دين يع،  السبحاين حممد بن جعفر  

العقيدة اإلسالمية على ضوء ، أضواء على عقائد اإلمامية ، األئمة االثنا عشر : عدة كتب ورسائل منها  ألف
 ) الباحثة . ( رسالة يف التحسني و التقبيح العقليني ، مدرسة آل البيت 

)٥ (
 ٨٤-٨٣  آية:  الصافات سورة  

)٦ (
  ٨ صـ،  السبحاين جعفر:   ومقاالت رسائل   



     

 صـراحة  بكل الدال العزيز بالكتاب قرم إذ)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  النيب ألمر وإتباعا،  التبليغ

 ونص ٠ اجللي مبعناه التشيع هذا ٠ الضاللة من جناة فإنه،  م والتمسك البيت أهل إتباع وجوب على

  ٠١" اللغة أهل عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 ٠ ستارة،  هـ١٤١٨،  ١ ط،  ٧٥ صـ،  الشاكري حسني احلاج:  اإلسالمية والفرق اهباملذ نشوء  



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الفارسي التشيع نشأة:  الثاين املبحث

  :وفيه ثالثة مطالب  

  سبأ و أثره يف نشوء مذهب التشيع عبد اهللا بن : املطلب األول  

  .هـ  ٦٦حركة املختار بن عبيد الثقفي سنة : املطلب الثاين   

    منذ متصري مدينة قم يف عهد احلجاج بن : املطلب الثالث   

   .هـ  ٨٣يوسف الثقفي عام 
 



     

  .الفارسي التشيع نشأة:  الثاين املبحث                     

  

 حزم ابن قال
١

 سعة من كانوا الفرس أن اإلسالم ديانة عن الطوائف هذه خروج يف األصل: " 

٢واألبنـاء  األحـرار  يسمون كانوا حىت أنفسهم يف اخلطر وجاللة األمم مجيع على اليد وعلو امللك
  ،

 وكانـت ،  العرب أيدي على عنهم الدولة بزوال امتحنوا فلما،  هلم عبيدا الناس سائر يعدون وكانوا

 اإلسـالم  كيد وراموا املصيبة لديهم وتضاعفت،  األمر تعاظمهم،  خطرا الفرس عند األمم أقل العرب

"احلق اهللا يظهر ذلك كل ففي شىت أوقات يف باحملاربة
٣
 ٠   

٤أمني أمحد ذكر وقد
 يتجـردوا  مل و سلمواأ منهم كثري: "  فقال والفرس املوايل تشيع أسباب 

 فنظـرة ،  إسالمية بصبغة القدمية آراءهم صبغوا الزمان ومبرور،  أجياال توارثوها اليت عقائدهم كل من

 منه يستقي منبعا كانوا الفرس وثنوية،  الساسانيني امللوك من األولني آبائهم نظرة أبنائه و علي يف الشيعة

 مـن  تظهر كانت،  مزدك و،  وماين،  زردشت تعاليم أن ذلك إىل أضف...  اإلسالم يف"  الرافضة" 

 اضـطر  و،  العباسـية  الدولـة  و األموية الدولة أواخر يف،  شىت أشكال يف املسلمني بني آلخر حني

" والربهان باملنطق دينهم ويؤيدوا،  حججهم يدفعوا و جيادلوهم أن املسلمون
٥
 الفرس تشيع أن أي  ٠ 

 الـذي  واالجتماعي الثقايف املوروث بسبب كان – وسلم عليه اهللا صلى – النيب بيت آلل وتعظيمهم

  .  اإلسالمي احلكم قبل عليه كانوا

                                                             

)١ (
تويف سنة ست و مخسني و . كان حافظ بعلوم احلديث و فقهه ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم    

 )  ٣٢٨ – ٣٢٥/  ٣: وفيات األعيان . ( أربعمائة 
)٢ (

 اليمن وملكوا،  فنصروه،  احلبشة على يستنجده جاء ملا يزن ذي بن سيف مع كسرى ارسلهم الذين هم:  االبناء  

 جنس غري من أمهام ألن االسم هذا عليهم وغلب األبناء:  ألوالدهم فقيل،  العرب يف وتزوجوا،  تدبروها و

 ) ١٣٦/ ١٠ النبالء أعالم سري(  آبائهم
)٣ (

 ٣٧٢ صـ،  ١/ ج،  الظاهري حزم ابن ، والنحل واألهواء امللل يف فصلال   
)٤ (

 كلية يف مدرسا اشتغل و،  اخلديوية احلقوق مبدرسة خترج،  مبصر القضاة من)  هـ ١٣٥٥ –: ( ...  أمني أمحد  

 قانون شرح:  مؤلفاته من،  بالقاهرة النقض حمكمة يف فمستشارا عابدين حمكمة يف قاضيا عني و،  احلقوق

 )  ١٠١/  ١ج، للزركلي االعالم،  ١٧٠ ص،  ١ج:  املؤلفني معجم(  األهلي العقوبات
)٥ (

 ١١٢ صـ،  بريوت،  م ١٩٦٩،  العريب الكتاب دار،  ١٠ط،  أمني أمحد:  اإلسالم فجر   



     

 حامد وأب اإلمام قال،   عراه ونقض لإلسالم الكيد ؛ البيت آلل الفرس تشيع أسباب من أيضا

١الغزايل
 امللحـدين  الثنوية من وشرذمة واملزدكية اوس من مجاعة تشاور ولكن: " ...  الشأن هذا يف 

 نام ما عنهم خيفف تدبري استنباط يف الرأي سهام وضربوا املتقدمني الفالسفة ملحدة من كبرية  وطائفة

 بقتال مقاومتهم يف مطمع وال...  املسلمني أمر من دهاهم ما كربة عنهم وينفس الدين أهل استيالء من

 فرقهم من طائفة عقيدة ننتحل أن فسبيلنا...  واحتيال مبكر إال عليه أصروا عما استرتاهلم إىل سبيل وال

 باألكاذيـب  للتصـديق  أطوعهم و احملاالت لقبول عريكة ألينهم و رأيا أسخفهم و عقوال أركهم هم

" شرهم عن البيت أهل إىل واالعتزاء نتسابباال ونتحصن،  الروافض وهم املزخرفات
٢

     

 الفارسي الثقايف املوروث النتقال أو لإلسالم الكيد بسبب كان الفرس تشيع أن سبق مما يظهر

 هذين إىل الفرس تشيع أسباب يرجع من وكثري،   إسالمهم بعد معهم - وتقديسهم امللوك تعظيم يف -

 علمـاء  رد وقد٠ قد أدى هذا إىل اخللط بني أسباب تشيع الفرس و نشأة التشيع الفارسيو،  السببني

 كلها األقوال هذه أن احلق: " قال حيث األمني حمسن السيد منهم ؛ األقوال هذه على وغريهم الشيعة

 أقوال من هلم تشيع من بفضل ملعرفته إال فيه يدخل مل التشيع يف دخل من كل وإن مصيب غري خترص

 أن و الكمال صفات من به اتصفوا ما إىل النظر ومن حقهم يف املتكررة – وسلم عليه اهللا صلى – النيب

"  للدنيا حب أو نفسه يف ضغن أو حلقه حلسد إما فهو ومواالم البيت أهل حب عن حاد من كل
٣
 ٠   

 مبدأ الفرس صنع من التشيع أن زعم من إن مث .: " .. وهذا ما ذهب إليه جعفر السبحاين حيث قال 

 حىت العاشر القرن  أوائل إىل فيهم السائد هو كان التسنن ألن وذلك،  الفرس بتاريخ جاهل فهو وصبغة

                                                             

)١ (
مل يكن للطائفة ، امللقب حجة اإلسالم زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي ، د الغزايل أمح بن حممد بن حممد   

. ( وتويف سنة مخس و مخسمائة بالطابران ، وكانت والدته سنة مخسني و أربعمائة ، الشافعية يف آخر عصره مثله 

 ) ٢١٨ – ٢١٦/  ٤: وفيات األعيان 
)٢ (

  ٢٧-٢٦،   الغزايل حامد أليب:  الباطنية فضائح  
)٣ (

 ٤٦/ ١،  األمني حمسن السيد:  الشيعة أعيان   



     

١ري مدن كانت نعم،  الصفويني عصر يف التشيع عليهم غلب
٢قم و 

٣كاشان و 
"  التشـيع  معقل 

٤
 ٠ 

 الثقايف املوروث من نابع بيته وآل – وسلم عليه اهللا صلى – للنيب الفرس تعظيم  نإ قال من على ورد

 وامللك احلكم كون أن: "  فقال،  اإلسالم قبل وتعظيمهم امللوك تقديس من عندهم سائدا كان الذي

،  اتمعـات  مجيع يف سائدا كان احلكم وراثية مبدأ إن بل،  الفرس خصائص من يكن مل وراثيا أمرا

 يف واحلكـم ،  الوراثة هو كان واليمن والشام العراق يف ومحري وغسان احلرية ملوك بني السائد فالنظام

٥السـقاية  مـن  قريش لدى املعروفة واملناصب وراثيا كان العربية اجلزيرة يف القبلية احلياة
 والرفـادة  

٦
 

٧احلرام املسجد وعمارة
٨والسدانة 

 يف كما أمضاها إنه بل يغريها مل األكرم النيب أن حىت،  وراثية أمورا 

  . األبد إىل هذا منصبهم على وإقرارهم شيبة بين إىل البيت ملفاتيح دفعه قضية

                                                             

)١ (
 اخلريات، كثرية املدن، وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة: ثانيه وتشديد أوله، بفتح:  الري   

مراصد .(  بكثري أصفهان من أكرب كانت: اإلصطخرى قال. السابلة طريق على اجلبال، بالد قصبة

  ) ٢/٦٥١: االطالع 
)٢ (

وتعترب ، وتقع إىل اجلنوب من مدينة طهران العاصمة ، تقع يف إيران وهي عاصمة والية حتمل نفس االسم  : قم   
املوسوعة . ( من أهم املدن املقدسة للشيعة يف إيران حيث يوجد ا قرب و ضريح فاطمة أخت اإلمام علي الرضا 

  ) ١٣٨/ ٤: اجلغرافية 
)٣ (

 ) ٣/١١٤٣:مراصد االطالع ( .أخسيكث وادى باا على النهر، وراء مبا مدينة:  كاشان   
)٤ (

 هـ١٤٢١،  ١ ط،  ٨٨صـ،  السبحاين جعفر الشيخ:  وتارخيهم اإلمامية الشيعة عقائد على أضواء   
)٥ (

 سقْيهم احلاج وسقاية السقاية الناس منه ويسقى للماء مجمعاً يتخذ الذي للبيت يقال: السقاية   

 ) ٢١٢/  ٧: لسان العرب (  الشراب
)٦ (

 طاقته بقدر ماالً إِنسان كل فيخرج اجلاهلية يف به تترافد قُريش كانت شيء والرفادة:  الرفادة   

 فال للنبيذ والزبيب والطعام اجلُزر للحاج به فيشترون املوسم أَيام عظيماً ماالً ذلك من فيجمعون

 ) ١٨٩/  ٦: لسان العرب (  احلج موسم أَيام تنقضي حىت الناس يطْعمون يزالون
)٧ (

لسان العرب . ( عمارة و أعمره جعله آهال  عمر اهللا بك مرتلك يعمره : يقال :  احلرام املسجد عمارة  

:١٠/٢٧٨ ( 
)٨(

و سدانة الكعبة خدمتها و تويل أمرها و فتح باا ،واجلمع السدنة ،  السادن خادم الكعبة وبيت األصنام :  السدانة 

 )   ١٥٧/ ٧: لسان العرب ( و إغالقه 



     

 أن جيـب  ذلك فعلى،  العقالء يقره ال عجيب أمر غريهم دون بالفرس الوراثة مسألة فإلصاق

 ختصـيص  معىن فما إال و،  عربية أخريا و محريية و غسانية و فارسية بصبغة اصطبغ التشيع إن:  نقول

! " ؟ عاملية عامة فكرة آنذاك كوا مع بالفرس الوصاية فكرة
١

    

٢فلهاوزن املستشرق يقول
 قد اآلراء هذه كون أما، اإليرانيني تالئم كانت الشيعة آراء إن: "  

 إذ،  ذلـك  بعكس تقول التارخيية الروايات بل،  عليه دليال املالئمة تلك فليست اإليرانيني من انبعثت

"  املوايل إىل منها ذلك بعد انتقل مث،  العربية األوساط يف قائما كان الصريح الواضح التشيع إن تقول
٣
 

٤تسيهر جولد ذهب وقد
 منـوه  ومراحل نشأته يف التشيع بأن القول اخلطأ من إن: " فقال  الرأي هلذا 

 لسلطانه خضعت أو ، اعتنقته أن بعد اإلسالم يف اإليرانية األمم أفكار أحدثته الذي التعديلي األثر ميثل

 العلوية فاحلركة ، التارخيية احلوادث فهم سوء على مبين الشائع الوهم وهذا ، الدعاية و الفتح طريق عن

"  حبته عربية أرض يف نشأت
٥
٦متز آدم املستشرق وأما.  

 كمـا  ليس الشيعة مذهب إن: "  قال فأنه 

 الكـربى  املدن عدا كلها شيعة العرب جزيرة فكانت ، اإليرانية الروح جانب من فعل رد البعض يعتقد

٧وامة،  مكة مثل
٨وصنعاء،  

٩عمان مثل أيضا الكربى املدن بعض يف غلبة للشيعة وكان ، 
١٠وهجر 

 

                                                             

)١ (
 ٨٨ ص، السبحاين جعفر:  اإلمامية الشيعة عقائد على أضواء   

)٢ (
   . املاين مستشرق،  فلهاوزن يوليوس  

)٣ (
  ١٦٩ ص،  فلهوزن: والشيعة  اخلوارج   

)٤ (
 ) ٨٤/  ١ج،  للزركلي االعالم(   جمري مستشرق:  تسيهر جولد  

)٥ (
  ٢٠٤ ص ، تسيهر د جول:  والشريعة العقيدة   

)٦ (
  ) ٢٨٢/  ١ج،  للزركلي االعالم(  مستشرق :  متز أدم   

٧
  ) ٦٣/  ٢: معجم البلدان . ( مسيت امة لشدة حرها ، تساير البحر ، بالكسر يف جزيرة العرب : امة )    
٨
  ) ١١٧/ ٤: املوسوعة اجلغرافية . ( وتقع يف حوض جبلي حماط مبرتفعات ، عاصمة اجلمهورية اليمنية : صنعاء )     
٩

تعد ثالث  أكرب دولة يف شبه اجلزيرة العربية ، تقع على اخلليج العريب و حبر العرب يف شبه اجلزيرة العربية : عمان )    
  ) ٤٩/  ١:  املوسوعة اجلغرافية( من حيث املساحة 

١٠
معجم البلدان ( .الصواب وهو هجر كلها البحرين ناحية وقيل البحرين قاعدة هيقيل  :ھجر )   

:٥/٣٩٣ (  



     

٢أصفهان أهل وكان ، قم عدا ما سنة كلها فكانت إيران أما ١ةوصعد ،
 أعتقد حىت معاوية يف يغالون 

"  مرسل نيب أنه أهلها بعض
٣

  

٤األمني حمسن يقول
، القليل إال األمر أول يف شيعة يكونوا مل اإلسالم دخلوا الذين الفرس إن:"  

٥كالبخاري،  الفرس من أجالئهم و السنة علماء وجل
٦والترمذي 

٧والنسائي 
٨ماجه وابن 

٩واحلاكم 
 و 

١٠النيسابوري
١البيهقي و 

"  التالية الطبقة يف أتوا ممن غريهم وهكذا٢ ، 
٣٠   

                                                             

١
. ( تقع يف أقصى مشال اليمن وهي من املدن القدمية باليمن وقد دخلها اإلسالم يف العصور املبكرة : صعدة )    

 )  ١١٧/ ٤: املوسوعة اجلغرافية 
٢

الموسوعة الجغرافیة  . (  وتقع يف اجلزء األوسط الغريب من إيران على طول ر زابند، من أكرب مدن إيران :  أصفھان )   

:١٨/  ٤ (  

)٣ (
 ١٠٢ ص ميتز آدم:   اإلسالمية احلضارة   

)٤ (
كان مكثرا من ، آخر جمتهدي الشيعة اإلمامية يف بالد الشام .  احلسيين العاملي األمنيبن عبد الكرمي  حمسن  

  )  ٣٩٣/  ٥: األعالم ( هـ  ١٣٧١تويف سنة ، جيمع ما تفرق من آثار اإلمامية وسريهم ، التأليف 
)٥ (

، البخاري ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب احلسن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة اجلعفي بالوالء  : البخاري   

 . )  ١٨٩/  ٤: وفيات األعيان . ( صاحب اجلامع الصحيح و التاريخ ، احلافظ اإلمام يف علم احلديث 
)٦ (

مي الترمذي احلافظ املشهور ؛ أحد أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السل:  الترمذي  
وبه كان يضرب املثل ، صنف كتاب اجلامع و العلل تصنيف رجل متقن . األئمة الذين يقتدى م يف علم احلديث 

/  ٤: وفيات األعيان . ( تويف سنة تسع وسبعني و مائتني . وهو تلميذ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، 

٢٧٨   ( 
)٧ (

احلافظ ؛ كان إمام أهل ، أبو عبد الرمحن أمحد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر النسائي :  يالنسائ   
  )  ٧٧/  ١: وفيات األعيان . ( تويف سنة ثالث و ثلثمائة ، وله كتاب السنن ، عصره يف احلديث 

)٨ (
مصنف كتاب السنن ، احلافظ املشهور  ، القزويين بالوالء الربعي بن ماجه يزيد بن حممد أبو عبد اهللا:  ماجه ابن  

. ( تويف سنة ثالث و سبعني و مائتني ، يف احلديث ؛ كان إماما يف احلديث عارفا بعلومه و مجيع ما يتعلق به 

  )  ٢٧٩/  ٤: وفيات األعيان 
)٩ (

، النيسابوري  كمباحلا املعروف الضيب نعيم بن محدويه بنبن حممد  اهللا عبد بن حممد أبو عبد اهللا:  احلاكم   

وفيات . ( تويف سنة مخس و أربعمائة ، كان عاملا عارفا واسع العلم ، إمام أهل احلديث يف عصره ، احلافظ 

 ) ٢٨١ – ٢٨٠/  ٤: األعيان 
)١٠ (

 إمام:  زكريا أبو احلنظلي التميمي الرمحن عبد بن بكري بن حيىي بن حيىي)  هـ ٢٢٦ – ١٤٢: (  النيسابوري   

/ ٨ج،  للزركلي األعالم. (  اتقانا و نسكا و ديننا و علما زمانه أهل سادات من كان،  ثقة ورع احلديث يف

١٧٦  ( 



     

 اهللا صـلى  – النيب وفاة بعد رأوا الذين اجلماعة للشيعة األوىل البذرة كانت"  أمني أمحد يقول

،  عمه ابن وعلي،  النيب عم العباس البيت أهل وأوىل،  خيلفوه أن الناس أوىل بيته أهل أن – وسلم عليه

 مـن  اإلسالم يف األخرى العناصر بدخول جديدة صبغة أخذ التشيع هذا أن...  العباس من أوىل وعلي

 أكرب كان وإذا...  دينهم بصبغة التشيع يصبغون كانوا هؤالء من قوم كل أن وجموسية ونصرانية يهودية

"  للفرس هو إمنا التشيع يف األثر أكرب كان الفارسي العنصر هو اإلسالم دخل عنصر
٤
   

 كانت أن بعد بدايته منذ الفارسي التشيع ةنشأ على الوقوف ينبغي اخلالف هذا من وللخروج

 يف الفعال احملرك بات الذي املذهيب التحول هذا وحدوث ؛ واجلماعة السنة أهل مذهب على فارس بالد

      ٠غريهم مع الفرس عالقة

   

  :  فارس بالد يف التشيع حول نشأة أراء عدة هناك 

 باألحـداث  ذلـك  علـى  واستدلوا عربية أصول إىل الفرس لتشيع األوىل البذور يرجع رأي

  :وهذا ما ستوضحه املطالب التالية   . فارس بالد يف التشيع نشأة بداية يف اختلفوا ولكنهم، التارخيية

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

)١ (
الفقيه الشافعي احلافظ الكبري . أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى البيهقي :  البيهقي   

  .أصحاب احلاكم أيب عبد اهللا ابن البيع يف احلديث من كبار ، و أحد زمانه و فرد أقرانه يف الفنون ، املشهور 

   )  ٧٥/  ١:وفيات األعيان (  
٢

بل هي من مدن ما وراء ، هذا القول غري صحيح  ؛ ألن خبارى وترمذ وقزوين و النساء مل تكن مدنا فارسية )   
 )  ٤/٣٤٢،  ٥/٣٣١،  ٥/٢٨٢،  ٢/٢٦،  ١/٥٣٧،   ١/٣٥٣: راجع يف ذلك معجم البلدان  . (النهر 

)٣ (
 . ٥١،  ٥٠ صـ ١ج،  األمني السيد:  الشيعة أعيان   

)٤ (
  . ٢٦٨، ٢٦٧ ،٢٦٦ صـ،  أمني امحد:  اإلسالم فجر   



     

  . أ و أثره يف نشوء مذهب التشيعسب بن اهللا عبد :األول املطلب                

  

 عهد منذ يف نشوء حركة التشيع سبأ بن اهللا عبد أثر يغفل يكاد ال التشيع تاريخ يف املتأمل إن

 – عنـه  اهللا رضـي  – طالب يبأ بن علي اخلليفة عهد إىل – عنه اهللا رضي – عفان بن عثمان اخلليفة

 إىل مكـان  إىل مكان من ا متنقال،  األمة جسد يف والديين السياسي مبفهومه التشيع بذور غرس الذي

، الـبالد  تلك من قوم فتبعه،  فارس بالد يف املدائن إىل – عنه اهللا رضي – طالب يبأ بن علي نفاه أن

) سبأ ابن(  السوداء ابن كان: "  محزة حممد الشيخ يقول
١
 علي إمامة على بالنص القول أظهر من أول 

 يف احلد هذا عند يقف مل ألنه الشيعة من)  البائدة(  الغالة أصناف تشعبت ومنه،  - عنه اهللا رضي –

٢نبيا كان أنه زعم بل علي
 ذلك على وتبعه،  إهلي جزء فيه حصل قد أنه ادعى حىت غلوه يف أزداد مث  

 ابـن  ونفى،  بالنار أحرقهم و منهم مجاعة فقتل)  علي(  املؤمنني أمري إىل أمرهم رفع،  الكوفة من قوم

 احلقيقة على علمنا اآلن:  قالوا أن أولئك سخافة من وبلغ،  هناك الرعاع به افتنت حيث املدائن إىل سبأ

"  النار رب إال بالنار يعذب ال يقول – وسلم عليه اهللا صلى – النيب ألن،  اإلله أنه
٣

 عبـد  هو فمن   

   ؟ املدائن أهل على الفعال األثر له كان الذي ؛ سبأ بن اهللا

٤الطربي قال عنه  
 مث عثمان زمان فأسلم سوداء أمه صنعاء أهل من يهوديا سبأ بن اهللا عبد كان: "   

٥باحلجاز فبدأ ضاللتهم حياول املسلمني بلدان يف تنقل
٦البصرة مث 

٧الكوفة مث 
١الشأم مث 

 على يقدر ومل 

"  فيهم فاعتمر مصر أتى حىت فأخرجوه الشام أهل من أحد عند يريد ما
٢

    

                                                             

)١ (
 ٢٠٤ ص،١ج، للشهرسستاين والنحل امللل راجع   

)٢ (
  ٢١٣ ص الفرق بني االفرق راجع  

)٣ (
  ٦٣ ص  محزة حممد:  اإلسالمية الفرق نشأة   

)٤ (
كان ، صاحب التفسري الكبري و التاريخ الشهري ، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي :  الطربي  

وتارخيه ، وكان ثقة يف نقله ، و التاريخ وغري ذلك ، و الفقه ، و احلديث ، التفسري : إماما يف فنون كثرية منها 
 )  ١٩١/  ٤: وفيات األعيان . ( أصح التواريخ و أثبتها

٥
 )  ٢١٨/ ٢: معجم البلدان ( جبل ممتد بني غور امة وجند : حلجاز ا)  

 
٦

  )  ٤٣٠/ ١: معجم البلدان . ( يف العراق : البصرة )  
٧

  )  ٤٩٠/  ٤: معجم البلدان . ( املصر املشهور بأرض بابل من سواد العراق : الكوفة )  



     

٣عساكر ابن وقال 
 أهل من أصله الرافضة من الغالة وهم السبئية إليه ينسب الذي سبأ بن اهللا عبد:"  

" يهوديا كان اليمن
٤
٥احلرية من إنه وقيل  ٠ 

٦البغدادي قال ؛ بالعراق  
 كان السوداء بن عبداهللا إن:"  

" اإلسالم فأظهر،  احلرية أهل من يهوديا  وكان،  قوهلا على السبئية يعني
٧

 ؛ رومـي  أصله أن وقيل  

٨كثري ابن يقول
"  اهللا قبحه وفعلية قولية بدعا وأحدث اإلسالم فأظهر روميا أصله وكان:"  

 دسه  ٩٠

 – لعلـي  التشيع واختذ إسالمه فأظهر،  دينهم املسلمني على ليفسدوا)  حربيا ازموا أن بعد(  اليهود

 عثمان على املشاغبني أكرب من فكان،  هدفه حتقيق إىل وسيلة - عنه اهللا رضي
١٠
   

١١ظهري إهلي إحسان األستاذ يقول           
 حفيظـة  قلبه يف يهوديا هذا سبأ بن اهللا عبد كان وقد: "  

،  املدينـة  عـرب  على والسلطان اهليمنة من به يتمتعون اليهود كان ما أزال الذي اجلديد الدين على

،  الكوفة إىل مث،  البصرة إىل ذهب مث،  احلجاز بالد يف تنقل مث،  عثمان أيام يف فأسلم،  عامة واحلجاز

،                                                      األحالم ضعاف يضل أن ا يرتل بلد كل يف حياول وهو،  الشام إىل مث

                                                                                                                                                                                   

١
. ( و أما عرضها فمن جبل طيئ إىل حبر الروم ، حدها من الفرات إىل العريش املتاخم للديار املصرية : الشأم ) )  

  )  ٣١٢/  ٣: معجم البلدان 
)٢ (

   ٣٧٨/  ٣: الطربي تاريخ   
)٣ (

 اهللا عبد بن اهللا هبة ابن احلسني بن علي القاسم أيب احلافظ العامل اإلمام) هـ  ٥٧١ – ٤٩٩: (  عساكر ابن   

 ) دمشق تاريخ كتابه يف ترمجته انظر(  عساكر بابن املعروف الشافعي
)٤ (

 .  لبنان – بريوت،  هـ ١٤١٩ الفكر دار،  ١ط، ٣/ ٢٩،  شريي علي:  حتقيق،  عساكر ابن:  دمشق تاريخ  
)٥ (

  ) ٢/٣٢٨: معجم البلدان . ( كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف  مدينة:  احلرية   
٦

تويف رمحه اهللا ، له مصنفات عدة ، عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهللا التميمي الشافعي املكىن بأيب منصور )  

 ) ٥ص : الفرق بني الفرق ( هـ   ٤٢٩بأسفرائن سنة 
)٧ (

  ٢١٥  - ٢١٤ص،  البغدادي:  الفرق بني الفرق   
)٨ (

 أبو،  الدمشقي مث البصروي القرشي درع بن ضو بن كثري بن عمر بن إمساعيل)  ٧٧٤ – ٧٠١: (  كثري ابن   

 للزركلي األعالم(  بدمشق تويف،  الشام بصرى أعمال من قرية يف ولد،  فقيه مؤرخ حافظ:  الدين عماد،  الفداء

 )  ١/٣٢٠ج، 
)٩ (

 . ١٩٠/  ٧،  كثري البن:  والنهاية البداية   
)١٠ (

 ٦٣-٦٢ص،  محزة حممد الشيخ،  اإلسالمية الفرق نشأة  
)١١ (

 اجلامعة من الشريعة يف الدكتوراة على حصل،  بباكستان  البنجاب والية سيالكوت يف م١٩٤٥ عام ولد  

 . البقيع يف ودفن الباكستانية الهور مدينة يف م ١٩٨٧ عام اغتيل، ،  املنورة باملدينة اإلسالمية



     

 أصـول  عن يلفتهم ومافتئ،  أهلها بني فأقام مصر فأتى،  ذلك إىل السبيل يستطع مل ولكنه          

"  خصبا مرتعا وجد حىت القول من يزخرفه مبا ذلك هلم ويزين،  دينهم
١

٢خلدون ابن وقال  
 تارخيه يف 

،  إسـالمه  حيسـن  فلم عثمان أيام  فهاجر يهوديا كان السوداء بابن يعرف سبأ بن اهللا عبد إن:"  عنه

٣مبصر فلحق فأخرجوه بالشام مث بالكوفة فلحق البصرة من فأُخرج
 عثمـان  على الطعن يكثر وكان،  

 فاستمال األمراء على والطعن ذلك يف القيام على الناس حيرض وكان...  البيت أهل إىل السر يف ويدعو

"  بعضا بعضهم به وكاتب األمصار يف بذلك الناس
٤
 يف عسـاكر  ابن عن حجر ابن احلافظ ذكر وقد 

 طاعـة  عن ليلفتهم املسلمني بالد وطاف اإلسالم فأظهر يهوديا وكان ، اليمن من أصله كان: " تارخيه

"لذلك دمشق ودخل ، الشر بينهم ويدخل األئمة
٦االسفرائيين وذكر ،٥

 رجـال  كان سوداء ابن إن: "  

"  املسلمني على الدين يفسد أن أراد ،  باإلسالم تستر قد وكان يهوديا
٧
 ٠  

 الفتنة سبب أنه على يدل ومما
٨
 جتواله كثرة – عنه اهللا رضي – عفان بن عثمان اخلليفة زمن 

 مصر من يطاردونه الوالة فأخذ،  مسومه)  ينفث( األمصار يف جيول" كان حيث،  اإلسالمية األمصار يف

 مزرعـة  فاختذها،  مصر من الفسطاط يف املقام به استقر حىت،  ودمشق والكوفة البصرة يف،  مصر إىل

 سـبأ  ابن وجعل،  اخلالفة يف الوالية حق اغتصب قد عثمان أن يعتقدون أهلها وجعل،  اخلبيثة لتعاليمه

 أول كـان ،  بكمـاء  عميـاء  صماء فتنة بنريان األرض اشتعلت حىت،  ووالته عثمان من عالنية ينال

   ٠  ٩" – عنه اهللا رضي – عثمان املؤمنني أمري ضحاياها

                                                             

)١ (
  ٤٨ص، ظهري إهلي إحسان:  والتشيع الشيعة  

)٢ (
 العامل املؤرخ، االشبيلي،الفيلسوف احلضرمي الدين ويل زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد 

 )  ٣/٣٣٠: األعالم ( هـ  ٨٠٨تويف يف القاهرة سنة ، البحاثة االجتماعي

٣
  . كان كلما نزل بلدا زرع فيها بذور التشيع )  
)٤ (

   ٢/١٣٩، لبنان  – بريوت،  العريب التراث إحياء دار،  ٤ط ، خلدون ابن تاريخ  
)٥ (

  ٢٨٩/ ٣ ، حجر ألبن : امليزان لسان   
ـ  ٤٧١تويف سنة  .باالصول عامل ،املظفر أبو ، االسفراييين حممد بن طاهر)  ٦   )٢٢٣/ ٣: األعالم ( ه
)٧ (

  ١٠٩ ص ، اإلسفرائيين املظفر أليب:  الدين يف التبصري   
)٨ (

 .  السياسي التشيع نار اوقد بذلك هو   
)٩ (

  ٦٣ص، محزة حممد الشيخ:  اإلسالمية الفرق نشأة  



     

 املسلمني خليفة ضد السياسي اخلالف بذور معه حامال املسلمني بالد اليهودي هذا جاب قد

 الفسـاد  بـذور ،  أيضا وحامال،  ووالته اخلليفة سياسة يف فطعن – عنه اهللا رضي – عفان بن عثمان

 املـؤمنني  أمري إثرها على قتل اليت الكربى الفتنة حدثت حىت،  باإلمامة البيت آل بأحقية فنادى الديين

 – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي زمن إىل التخرييب نشاطه امتد كما،  النورين وذ عفان بن عثمان

 سـبأ  بن اهللا عبد:"  النوخبيت يقول ٠ اإلسالمي الفتح قبل فارس بالد عاصمة وهي ؛ املدائن إىل فنفاه

 عليـه  عليا أن وقال،  منهم وتربأ،  والصحابة،  وعثمان،  وعمر، بكر أيب على الطعن أظهر ممن كان

 أمري يا،  إليه الناس فصاح بقتله فأمر،  به فأقر، هذا قوله عن فسأله،  علي فأخذه،  بذلك أمره السالم

 فسـريه ،  أعدائكم من والرباءة،  واليتكم إىل و،  البيت أهل،  حبكم إىل يدعو رجال أتقتل!  املؤمنني

   ٠١ املدائن إىل

   -: العقائدية هؤراآو أفكاره: األوىل املسألة 

 اهللا كرم لعلي قال الذي سبأ بن اهللا عبد أصحاب:"  فقال السبائية عقائد الشهرستاين ذكر

 يف وكان،  فأسلم يهوديا كان أنه زعموا،  املدائن إىل فنفاه،  اإلله أنت يعين،  أنت، أنت:  وجهه

 وهو،  عنه اهللا رضي علي يف قال ما مثل السالم عليهما موسى وصي نون بن يوشع يف يقول اليهودية

 عليا أن زعم ٠ الغالة أصناف انشعبت ومنه _ عنه اهللا رضي _ علي بإمامة بالنص القول أظهر من أول

 والرعد،  السحاب يف جييئ الذي وهو،  عليه يستوىل أن جيوز وال،  اإلهلي اجلزء ففيه،  ميت مل حي

" جورا ملئت كما عدال األرض فيمأل ذلك بعد األرض إىل سيرتل وأنه،  تبسمه والربق،  صوته
٢
 ٠  

 أن و،  علي صورة يف للناس تصور شيطانا كان إمنا و،  عليا يكن مل املقتول أن سبأ ابن زعم

 والنصارى اليهود كذبت كما وقال،  السالم عليه مرمي نب عيسى إليها صعد كما السماء إىل صعد عليا

 و اليهود رأت إمنا و،  علي قتل دعواها يف اخلوارج و النواصب كذبت كذلك عيسى قتل دعواها يف

 علي أنه فظنوا عليا يشبه قتيال رأوا علي بقتل القائلون كذلك،  بعيسى شبهوه مصلوبا شخصا النصارى

  . أعدائه من ينتقم و الدنيا إىل سيرتل أنه و،  السماء إىل صعد وعلي، 

                                                             

)١ (
 ٣٢ ص،   القاهرة،  هـ١٤١٢،  الرشاد دار،  ١ط،  للنوخبيت الشيعة فرق   

)٢ (
 .  ٢٠٤/  ١،  الشهرستاين:  والنحل امللل   



     

 الشعيب شراحيل بن عامر عن روي وقد
١
 إن:  فقـال ،  قتل قد عليا إن:  له قيل سبأ ابن أن 

.  حبذافريها األرض ميلك و السماء من يرتل حىت ميوت ال،  مبوته نصدق مل صرة يف بدماغه جئتمونا
٢

  

 اخللق ودعا،  ألوهيته إىل دعا مث،  أمره أول يف علي بنبوة قال سبأ ابن إن:"  االسفرائيين يقول     

" علي وقت يف ذلك إىل مجاعة فأجابته ذلك إىل
٣

     

 من سبأ ابنأن  البالذري ذكر – عنهما اهللا رضي – وعمر بكر يبأ الشيخني يف يطعن وكان 

 أو:  فقـال ،  -رضي اهللا عنـهما   – وعمر بكر أيب عن ا عليه السالم فسألوهعلي إىل أتوا " من مجلة

" هلذا تفرغتم
٤

  

 يف اإلهلي اجلزء بتناسخ وقالت،  الرجعة و الغيبة و،  بالتوقف قالت فرقة أول"  أتباعه و سبأ ابن يعترب  

." عنه اهللا رضي علي بعد األئمة
٥

  

 عليها فأضيفت،  منها يناسبها ما الشيعة طوائف من طائفة كل أخذت، عقائد آراؤه أصبحت     

   ٠ التاريخ مر على وذلك،  عقائد منها واندثرت، جديدة عقائد

  

  -: سبأ بن اهللا عبد من طالب أيب بن علي موقف: الثانية املسألة

    - عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي موقف بيان يف أراء ثالثة ذكرت      

  :  األول الرأي  

 رجال سبعني مجلة يف فأحرقه يرجع فلم أيام ثالثة استتابه عليا أن تذكر الروايات بعض
٦
 ٠  

  

                                                             

)١ (
املعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة قال تثبت ما رأيت أفقه منه عامر بن شراحيل الشعيب بفتح    

 ) ١/٤٦١: تقريب التهذيب ( مات بعد املائة وله حنو من مثانني 
)٢ (

 . ٢١٤ – ٢١٣ ص،  البغدادي:  الفرق بني الفرق  
)٣ (

  ١٠٨ص،  االسفرائيين:  الدين يف التبصرة   
)٤ (

  ٣٨٢ ص : االشراف أنساب   
)٥ (

  ٢٠٥ /١،  الشهرستاين:  نحلالو للامل   
)٦ (

 الشيعة عن نقال٤٦٩ص الرجايل كتابه يف علي بن احلسن الشيعي قال وكذا،  ٢٠٣ص لالسترابادي املقال منهج   

   ٥٦ص،  ظهري إهلي إحسان:  والتشيع



     

  :  الثاين الرأي

١وفاته بعد إال -عنه اهللا رضي – علي بألوهية القول يظهر مل سبأ ابن أن تذكر الروايات بعض    
  

 : الثالث الرأي

 مث...  حفرتني يف منهم قوم بإحراق أمر"  – عنه اهللا رضي – عليا أن تذكر الروايات وبعض    

 اخـتالف  مـن  وخاف،  الشام أهل مشاتة منهم الباقني إحراق من خاف – عنه اهللا رضي – عليا إن

" . املدائن سباط إىل سبأ ابن فنفى،  عليه أصحابه
٢

  

  

    -: راءاآل مناقشة

 ؛ مـردود  قول رجال سبعني مجلة يف أحرقه – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن عليا بأن القول     

 عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي أحرقهم الذين رجال السبعني مجلة يف يكن مل سبأ بن اهللا عبد ألن

  : منها شواهد ذلك ويؤيد -

 – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي نعي بلغه عندما بالرجعة قال سبأ بن اهللا عبد أن : أوالً

 وميلك السماء من يرتل حىت ميوت وال،  مبوته نصدق مل صرة يف بدماغه جئتمونا لو واهللا: "  قال حيث

"  حبذافريها األرض
٣
 ٠  

"  عنه اهللا رضي علي انتقال بعد املقالة هذه سبأ ابن أظهر إمنا و: "  الشهرستاين يقول     
٤

  .  

 مشله وال الغالية املقالة هذه على وقتئذ يكن مل سبأ بن اهللا عبد أن والظاهر: "  ظهري إهلي إحسان يقول 

"،   اإلحراق
٥

  

 ظهري إهلي حسانإ نقله ما هذا ويؤيد،  سبأ بن اهللا عبد اتبعوا ممن جلماعة كان احلرق أن : ثانيا

 أيب بن علي املؤمنني أمري عهد على ظهرت الغلو يف السبئية بدعة إن: "  قوله،  الشيعة علماء أحد عن

                                                             

)١ (
  ١/٢٠٥ج للشهرستاين والنحل امللل  

)٢ (
  ٥٧ ص،  ظهري إهلي إحسان:  التشيع و الشيعة   

)٣ (
 ٢٣٤ص ، الفرق بني الفرق   

)٤ (
 ٢٠٥ /١ ، الشهرستاين،  والنحل امللل   

)٥ (
 ٦٣ص،  ظهري إهلي إحسان،  والتشيع الشيعة  



     

 ال قالوا ؟ مرضى أم أنتم أسفر:  هلم فقال،  ارا رمضان شهر يف يأكلون بقوم مر عندما)  ع( طالب

 بال فما:  قال ٠ ال: قالوا ؟ واجلزية الذمة فتعصمكم أنتم الكتاب أهل فمن:  قال،  منهما واحدة وال

 فأقاموا ووعدهم واستأىن فاستتام ٠ ربوبيته إىل يومئون،  أنت أنت:  له فقالوا ؟ رمضان ار األكل

 قد تروين أال:  وقال فحرقهم فأبوا،  رجوعهم يف طمعا فيها عليهم دخن حفرا هلم فحفر ٠ قوهلم على

 :  حفرا هلم حفرت

١قنربا ودعوت ناري أوقدت                منكرا شيئا رأيت إذا إين
 

 مث،  حنوها أو سنة املقالة هذه استترت مث،  محما صاروا حىت مكانه من السالم عليه يربح فلم

 قـوم  واتبعـه  فأظهرها) ع( املؤمنني أمري وفاة بعد باإلسالم يتستر يهوديا وكان سبأ بن اهللا عبد ظهر

" ميت مل عليا إن وقالوا،  السبئية فسموا
٢

 الغالية فرق من الثاين والقسم:"  الظاهري حزم ابن يقول     

:  اهللا لعنـه  احلمريي سبأ بن اهللا عبد أصحاب من قوم فأوهلم وجل عز اهللا لغري باإلالهية يقولون الذين

 ٠ اهللا أنـت :  قـالوا  ؟ هـو  ومن:  هلم فقال ٠ هو أنت:  مشافهة فقالوا طالب أيب بن علي إىل أتوا

 صح اآلن:  النار يف يرمون وهم يقولون فجعلوا،  بالنار فأحرقهم فأججت بنار فأمر،  األمر فاستعظم

  :  عنه اهللا رضي علي يقول ذلك ويف،  اهللا إال بالنار يعذب ال ألنه اهللا أنك عندنا

 قنربا ودعوت نارا أججت                  منكرا أمرا األمر رأيت ملا
٣

  

٤بن أيب احلديدا قال
 عبد يف شفعوا... علي أصحاب من مجاعة إن مث:  العباس أبو قال: " ...  

 بالكوفـة  يقيم أال عليه اشترط أن بعد فأطلقه،  عنه فاعف تاب قد أنه وقالوا... ،  خاصة سبأ بن اهللا

"  املدائن إىل فنفاه... 
٥

  

                                                             

)١ (
  - عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي موىل:  قنرب   

)٢ (
 .  ١٦٤ – ١٦٣ ص،  ظهري إهلي إحسان:  االتشيع و الشيعة  

)٣ (
،  بريوت،  العلمية الكتب دار،  ١٢٠ ص،  ٢ط،  ٣ج،  حزم ابن االمام:  والنحل واألهواء امللل يف الفصل   

 هـ١٤٢٠
)٤ (

،  حامد أبو،  احلديد أيب بن احلسني بن حممد بن اهللا هبة بن احلميد عبد)  هـ ٦٥٦ – ٥٨٧(  احلديد أيب ابن   

 )  ٢٨٩/ ٣ج،  للزركلي األعالم. (  بغداد إىل انتقل و،  املدائن يف ولد،  املعتزلة أعيان من عامل، 
)٥ (

 الكتب إحياء دار،  ٦ ص، ٥ج،  ١ط.  إبراهيم الفضل أبو حممد:  قيقحت،  احلديد أيب ابن:  البالغة ج شرح   

  هـ١٣٧٨،  العربية



     

،  املدائن سباط إىل عنه اهللا رضي – طالب ايب بن علي نفاه بل،  اإلحراق مشلهم ممن سبأ ابن يكن فلم

 خاصة الصواب إىل األقرب هو وهذا اخلليفة  حياة يف ا جياهر مل ألنه عنه املقوله هذه تثبت مل ألنه إما

 هدفـه  حيقـق  فتستره لذا،  حيا بقي ما املسلمني كلمة وتفريق اإلسالمي الدين هدم غايته أن علم إذا

  .                                                                          وغايته

  الفتنـة  مـن  خوفا املدائن إىل بنفيه فاكتفى مقالته علم - عنه اهللا رضي – عليا بأن القول أما

 بن اهللا عبد قاله ما فداحة أمام شيئا تساوي ال أمور فهذه،  الشام أهل ومشاتة عليه الصحابة واختالف

 عنـه  اهللا رضي – طالب أيب بن علي يفوت ال األمر وهذا،  واالختالف الفتنة يؤجج هءبقا ألن ؛  سبأ

  . الشجاعة و النظر وبعد واحلكمة العلم يف هو من وهو –

 سـبأ  بن اهللا عبد أتباع هم عنه اهللا رضي علي حرقهمأ الذي أن تارخييا الثابت من"  إن : ثالثا

 اإلله بأنه قالوا حينما
١
 اهللا رضـي  – علي زمن بعد ملا التخرييب نشاطه استمرار تؤكد التاريخ وشواهد 

 أبيه وفاة بعد  أفكاره وحارب سبأ بن اهللا عبد - عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن حارب فقد – عنه

 .                                                        عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي

 اليت،  الفاسدة  أفكاره معه حامال املسلمني بالد يف تنقل سبأ بن اهللا عبد أن السابق من يظهر

 بـالد  يف التشيع بذور سقى من هو يكون أن يستبعد فال،  فيها جتول اليت البالد تلك يف لغرسها سعى

،   أصـال  موجودة كانت – األفكار تلك أي – اليت و،  نفيه زمن املدائن سباط يف أقام عندما فارس

 و،  األفكار لتلك خمترعا يكن فلم،  إروائها و إحيائها على فعمل – البالد تلك أهل نفوس يف ومتأصلة

  .                      حمييها و هلا حامال كان إمنا

                                                             

)١ (
،  الفتاح عبد احلليم عبد حممد:  الفاسد الشيعية العقائد صناعة يف اليهودي سبأ بن اهللا عبد دور،  الشيعة عقائد  

 ٥٧ص ،  م ٢٠٠٨، احلياة دار



     

  . هـ٦٦ سنة ١الثقفي عبيدأيب  بن املختار حركة:  الثاين املطلب

  

 صار مث،  خارجيا كان، الثقفي عبيد أيب بن املختار أصحاب:  املختارية: "  الشهرستاين يقول

 عنهما اهللا رضي  علي املؤمنني أمري بعد احلنفية بن حممد بإمامة قال،  كيسانيا و  شيعيا صار مث،  زبرييا

 مـن  أنـه  يظهر وكان،  إليه الناس يدعو وكان،  عنهما اهللا رضي واحلسني احلسن بعد بل،  ال وقيل

"  به ينوطها بترهاته مزخرفة علوما ويذكر،  ودعاته رجاله
٢

  

 اهللا عبد كنف يف والسلطان اد التمس ٠ ومطامع آمال ذو ءيجر مغامر عريب رجل واملختار

 احلنفية بن حممد شطر وجهه فوىل فأخفق الزبري بن
٣
: (  للنـاس  يقول وكان،  البيعة الناس على فأخذ 

 الضعفاء عن والدفاع احملتلني وجهاد البيت أهل بدماء والطلب اهللا رسول وسنة اهللا كتاب على تبايعوين

)  نستقيلكم وال نقيلكم ال،  بيعتنا عن والدفاع،  ساملنا من وسلم قاتلنا من وقتال، 
٤

  

 وثباتـه  أعدائه على وإحلاحه احلرب على وجلده شجاعته يف -مثاال  – كان املختار أن واحلق

 ينتصـر  وكان موقعة من أكثر يف أمية بين حارب فلقد:  الفرص اقتناص على واملثابرة احلرب ميدان يف

،  عثمـان  لثارات يا:  يهتفون نوواألموي تدور احلرب رحى وكانت، النظري منقطعة بشجاعة عليهم

 عـدده  قلة رغم املختار جيش جانب يف دائما كان النصر ولكن،  احلسني لثارات يا:  يهتفون والشيعة

٥زياد بن اهللا عبيد رأسه على كان الذي األمويني جليش بالنسبة
 ٠  

                                                             

)١ (
كان والده األمري أبو عبيدة بن مسعود بن عمرو بن عمري قد أسلم يف ، الكذاب ،  الثقفي عبيد أيب بن املختار   

و ، وذوي الرأي ، ونشأ املختار فكان من كرباء ثقيف . ومل نعلم له صحبة  –صلى اهللا عليه وسلم  –حياة النيب 

 ) ٥٣٨/ ٣: سري أعالم النبالء . ( وقلة الدين ، و الدهاء ، الفصاحة و الشجاعة 
)٢ (

 ١٧١/  ١،  للشهرستاين نحلالو للامل  
)٣ (

  ١٠٧ ص ، النجار حممد:  األموي العصر يف املوايل  
)٤ (

  هـ ١٤٢٦،  قتيبة دار،  ١ ط، ٦٥ص،  محزة حممد الشيخ،  اإلسالمية الفرق نشأة  
)٥ (

 سنة عشرون و ثنتان وله،  مخسني و مخس سنة البصرة ويل،  حفص أبو العراق أمري:  أبيه بن زياد بن اهللا عبيد   

 -  ٥٤٥/  ٣:   النبالء أعالم سري انظر( ،  وستني سبع سنة قتل،  جيحون قطع عريب أول فكان خرسان وويل، 

٥٤٨ ( 



     

 عن املسؤولني مجيع فقتلوا احلسني قتلة من ينتقموا كي للشيعة العنان املختار أطلق النصر وبعد

١اجلوشن ذي بن مشر رأسهم وعلى كربالء مأساة
  ٠ احلسني قاتل 

 مقيمـا  اليـزال  كان الذي احلنفية بن حممد اإلمامة يف احلق صاحب باسم يتم كان ذلك كل

  ٢ ٠ خاصة بصفة حوهلا وما الكوفة ويف عامة بصفة العراق يف بامسه تدور احلرب رحى بينما باملدينة

 مل خفيـة  أهـداف  لتحقيق شعارا احلسني قتلة من والثأر البيت آل حب الثقفي عبيد بن املختار اختذ 

  ٠ وحاصره الزبري بن مصعب عليه ضيق عندما إال هاعن يفصح

 الزبري بن مصعب أقبل،  مارةاإل قصر دخل بالكوفة وحتصن أعداؤه طارده ملا املختار أن فريوى

 مالك بن للسائب وقال شديدا قلقا احلصار هذا من املختار فقلق ٠ يوما أربعني وحاصره عليه أناخ حىت

 فاسترجع:  الدين على ال أحسابنا على نقاتل بنا خرجا الشيخ أيها:  - خاصته من وكان – األشعري

 كان ما لعمري ال:  املختار فقال ٠ دينونة ذا قيامك أن الناس ظن لقد إسحاق أبا يا:  وقال السائب

٣مروان بن امللك عبد رأيت فإين دنيا لطلب إال
٤اهللا وعبد،  الشام على غلب قد 

٥مصعبا و 
 البصرة على 

                                                             

)١ (
 الشهيد احلسني قتلة كبار من،  الكاليب الضبايب قرط ابن شرحبيل امسه)  هـ٦٦ –:  (...  اجلوشن ذي بن مشر   

 مع)  صفني( يوم وشهد،  بالشجاعة موصوفا هوازن يف الرياسة ذوي من أمره أول يف كان – عنه اهللا رضي –

 ) ١٧٥/  ٣ج،  للزركلي األعالم(  – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي

  
)٢ (

  ١٧٩-١٧٨ص:  الشكعة مصطفى:  مذاهب بال إسالم  
)٣ (

 يف نشأ.  دهام و اخللفاء من، )  هـ ٨٦ – ٢٦(  الوليد أبو القرشي األموي احلكم بن مروان بن امللك عبد   

 اخلالفة إليه انتقلت،  سنة ١٦ ابن وهو املدينة على معاوية استعمله،  ناسكا،  متعبدا،  العلم واسع فقيها، املدينة

 ) ٤/١٦٥ج:  للزركلي األعالم. (  أمورها فضبط)  هـ ٦٥ سنة( أبيه مبوت
)٤ (

ذات  –رضي اهللا عنهم  –أمه أمساء بنت أيب بكر ، بو خبيب أ،  األسدي القرشي العوام بن الزبري بن اهللا عبد  

وفيات األعيان . ( كان قتله سنة ثالث وسبعني ، وهو أول مولود ولد باملدينة من املسلمني بعد اهلجرة ، النطاقني 

 :٧١/  ٣ ( 
)٥ (

، كان فارسا شجاعا . أبو عيسى و أبو عبد اهللا ، أمري العراقني ، ي األسد القرشي العوام بنا الزبري بن مصعب  

  ) ١٤١/  ٤: سري أعالم النبالء . ( حارب املختار و قتله 



     

١احلروري وجندة، 
٢العروض على 

٣خازم ابن اهللا وعبد،  
 ساناخر على 

٤
،  منهم واحد بدون ولست، 

  ٥ ٠ احلسني ثأرب الطلب إىل بالدعاء إال أردت ما على أقدر كنت ما ولكن

 – للحسني الثأر وسيلته وكانت،  والدنيا الرياسة حب هو الثقفي املختار حركة وراء فالدافع

 أعلـوا  الذين األمويني من لالنتقام ؛ مآرم لتحقيق الفرس من املوايل ذلك على بعهتو – عنه اهللا رضي

٦الدينوري يقول ٠ الفارسي العنصر على العريب العنصر
 وقـوم  مهدان له استجاب من أكثر وكان: "  

" احلمراء يسمون وكانوا بالكوفة كانوا الذين العجم أبناء من كثري
٧
 وأرسل: "  آخر موضع يف وقال 

٨األشتر بن إبراهيم املختار
 من جلهم وكان رجل عشرين املختار له وانتخب مروان بن امللك عبد لقتال 

" احلمراء ويسمون بالكوفة كانوا الذين الفرس أبناء
٩
   

                                                             

)١ (
 نسبة، النجدية الفرقة رأس:  حنيفة بين من احلنفي احلروري عامر بن جندة)  هـ ٦٩ – ٣٦: (  احلروري جندة  

 سائر عن انفرد،  اإلسالم صدر يف الثورات أصحاب كبار من،  بالنجدات أصحاا ويعرف،  احلرورية من إليه

  ٠ ) ١٠،  ٨ج،  للزركلي األعالم(  بآراء اخلوارج
٢

: معجم البلدان (  . حوهلما وما والطائف مكة قيلو واليمن، مكة وقيل واليمن ومكة املدينة:العروض )  

١١٢/ ٤ ( 

)٣ (
 صحبة له،  خرسان أمري)  هـ ٧٢ –( ...  صاحل أبو،  البصري السلمي الصلت بن أمساء بن خازم بن اهللا عبد  

 األعالم(  سنني عشر واستمر،  أمية لبين خرسان إمرة ويل،  وغزوات فتوحات له. الناس أشجع من كان، 

   )  ٨٤/ ٤ج،  للزركلي
٤

نيسابور و هراة و مرو و بلخ و طالقان ونسا و : تشتمل على أمهات من البالد منها ، بالد واسعة : خراسان )  
 )  ٣٥٠/  ٢: معجم البلدان . ( ابيورد و سرخس و ما يتخلل ذلك من املدن اليت دون ر جيحون 

 

)٥ (
 ٣٠٧ص ،  للدينوري : الطوال االخبار  

)٦ (
(  هـ٢٨٢تويف سنة ،  الدهر نوابغ من،  نبايت مؤرخ مهندس:  حنيفة أبو،  ينوريالد ونند بن داود بن أمحد  

  ) ١٢٣/ ١ج، للزركلي األعالم
٧

  ٢٨٨ص : األخبار الطوال )    

)٨ (
وهو الذي قتل عبيد اهللا ، وكان شيعيا فاضال ، أحد األبطال و االشراف كأبيه ، االشتر النخعي  بن إبراهيم هو  

سري . (  قتل مع مصعب سنة اثنتني و سبعني ، كان من أمراء مصعب بن الزبري ، بن زياد بن أبيه يوم وقعة اخلارز 

  )  ٣٥/  ٤: أعالم النبالء 
)٩ (

 ٢٩٣: الطوال األخبار   



     

 – السـالم  عليهم - البيت آلل نصريا املختار أصبح: "  املختار عنأحد كتاب الشيعة  يقول

 انتهت املختار حركة أن على ٠ األمويني ضد وحربه حركته يف الفرس املسلمني جانبه إىل استمال وقد

 شاركت اليت الرموز على قضى الذي املختار ومبقتل،  العوام بن الزبري بن مصعب يد على هـ٦٧ عام

١كربالء واقعة يف
 ضعضعة يف وبارزا هاما دورا لعبت قوية شيعية حركة على قضي،  أمية بين قبل من 

  ٢ ٠" آنذاك األموي الكيان

 انتسـابه  أحدمها:  بأمرين انتظم ما له انتظم إمنا و: "  أتباعه كثرة سبب يف الشهرستاين يقول

 ليال واشتغاله،  عنهما اهللا رضي علي بن احلسني بثأر قيامه:  الثاين ٠ ودعوة علما احلنفية بن حممد إىل

" احلسني قتل على اجتمعوا الذين الظلمة بقتال وارا
٣٠  

  . العقائدية آراؤه و أفكاره:  األوىل املسألة

٤البداء جيوز أنه:  املختار مذهب فمن: "  الشهرستاين يقول
 يفرق ال وكان...  تعاىل اهللا على 

 أنـه :  خماريقه فمن...  األخبار يف البداء جاز،  األحكام يف النسخ جاز إذا:  قال،  والبداء النسخ بني

                                                             

)١ (
 أيب بن علي بن احلسني بني وكانت أيام ثالثة استمرت ملحمة هي طفأل واقعة أيضاً تسمى:  كربالء واقعة   

بعث إليه عبيد "  حيث  ،   معاوية بن ليزيد تابع وجيش وأصحابه، بيته أهل ومعه  -رضي اهللا عنهما  – طالب

، ا استعفاه فلم يعفه وذلك بعد م، اهللا بن زياد بكتيبة فيها أربعة آالف يتقدمهم عمر بن سعد بن أيب وقاص 

وجعلوها منهم بظهر ، فالتجأ احلسني بن علي و أصحابه إىل مقصبة هنالك ، فالتقوا مبكان يقال له كربالء بألطف 
و إما أن يذهب  ، إما أن يدعوه يرجع من حيث جاء : وطلب منهم احلسني إحدى ثالث ، وواجهوا أولئك ، 

، ه حىت يذهب إىل يزيد بن معاوية فيضع يده يف يده فيحكم فيه مبا شاء أو يتركو، إىل ثغر من الثغور فيقاتل فيه 

فأىب أن يقدم عليه ، البد من قدومك على عبيد اهللا بن زياد فريى فيك رأيه : و قالوا ، فأبوا عليه واحدة منهن 
  )  ٢٦٠/  ٦: البداية و النهاية . ( فقتلوه ، و قاتلهم دون ذلك ، أبدا 

)٢ (
  ٨٠ ص،  م ٢٠٠٤،  ٢ ط،  املوسوي الرسول عبد السيد:  التاريخ يف الشيعة   

)٣ (
  ١/١٧١،  الشهرستاين:  النحل و امللل   

)٤ (
. وال أظن عاقال يعتقد هذا االعتقاد ، البداء يف العلم و هو أن يظهر له خالف ما يعلم : " له معان منها  البداء   

وهو أن يأمر بشيئ ، و البداء يف األمر . لى خالف ما أراد وحكم وهو أن يظهر له صواب ع، والبداء يف اإلرادة 
. ومن مل جيوز النسخ ظن أن األوامر املختلفة يف األوقات املختلفة متناسخة ، مث يأمر بشيئ آخر بعده خبالف ذلك 

  ) ١٧٢ – ١٧١/  ١: امللل و النحل ( 

 ذلك تقتضي ملصلحة احلال ظاهر يف أو وليه أو نبيه لسان على شيئا يظهر قد تعاىل أنه ": يقول علماء اإلمامية     

 رضا حممد:  اإلمامية عقائد" (  بذلك تعاىل علمه سبق مع،  أوال يظهر قد ما غري فيكون ميحوه مث،  اإلظهار



     

 علي املؤمنني أمري ذخائر من هذا:  وقال الزينة بأنواع وزينه،  بالديباج غشاه قد قدمي كرسي عنده كان

 بـراح  يف يضـعه  خصومه حارب إذا وكان،  إسرائيل لبين التابوت مبرتلة عندنا وهو،  وجهه اهللا كرم

،  إسرائيل بين يف التابوت حمل فيكم حمله الكرسي وهذا،  والنصرة الظفر ولكم قاتلوا:  ويقول الصف

"  لكم مددا يرتلون فوقكم من واملالئكة،  والبقية السكينة وفيه
١

  

 بالغيوب أنذر و أسجاعا وسجع،  لنفسه النبوة يدعي أن حول املختار حوم وقد: "  حزم ابن عنه قال

" احلنفية نب حممد بإمامة وقال،  امللعونه الشيعة من طوائف ذلك على واتبعه،  وجل عز اهللا عن
٢
   

  

  .املختار من ٣احلنفية بن حممد موقف:  الثانية املسألة

 هـذه  وتصحيح العراق إىل القدوم على عزم احلنفية ابن أن ويقال،  احلنفية بن حممد منه تربأ

 رياسـته  ذهـاب  العـراق  قدومه من خاف بذلك املختار مسع وملا،  حوله املختار حاكها اليت املزاعم

 وواليته
 ضـربة  بالسيف يضرب أن وهو عالمة للمهدي ولكن،  املهدي بيعة على إنا: "  جلنده فقال٤

 يقتله أن من خوفا مبكة فأقام،  احلنفية ابن إىل هذا قوله وانتهى املهدي فهو جلده السيف يقطع مل فإن

"  بالكوفة املختار
٥

                                                               

                                                                                                                                                                                   

. أي ظهر منه  –ومعىن ظهر فيه ، أي ظهر فيه  –قول اإلمامية بدا هللا يف كذا : يقول املفيد . )   ٥١ ص،  املظفر

وليس املراد منه تعقب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه و مجيع أفعاله تعاىل الظاهرة يف خلقه بعد أن مل تكن 

وال يف  غالب الظن ، و إمنا يوصف منها بالبداء ما مل يكن يف االحتساب ظهوره ، فهي معلومة له فيما مل يزل 

: تصحيح اعتقاد اإلمامية . ( فال يستعمل فيه لفظ البداء ، حصوله  فأما ما علم كونه و غلب على الظن، وقوعه 

 ، )   ٦٦ – ٦٥ص ، حممد املفيد 
)١ (

  ١٧٣-١٧٢/ ١ : نحلالو للامل  
)٢ (

  ١١٨/  ٣:  النحل و األهواء و امللل يف الفصل  
)٣ (

أمه احلنفية ، املعروف بابن احلنفية ، رضي اهللا عنه ، احلنفية أبو القاسم حممد بن علي بن أيب طالب حممد بن   

: وفيات األعيان . ( وكان شديد القوة ، وكان حممد كثري العلم و الورع ، خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة 

١٧٠ – ١٦٩/  ٤  (  
)٤ (

  ١٧٥ -١٧٤ص جلي أمحد:  املسلمني تاريخ يف الفرق عن دراسة  
)٥ (

  ٥٤ ص، للبغدادي الفرق بني الفرق   



     

   هـ٨٣ عام ١الثقفي يوسف بن احلجاج عهد يف قم مدينة متصري منذ:  الثالث املطلب

٢ملا انصرف أبو موسى األشعري: قال البالذري
٣من اوند 

٤إىل األهواز 
فاستقراها مث أتى قم  

٥فأقام عليها أياماً وافتتحها، وقيل وجه األحنف بن قيس
٦فافتتحها عنوة، 

للهجرة،  ٢٣وذلك يف سنة  

وذلك أن عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن  ٨٣وكان بدء متصريها يف أيام احلجاج بن يوسف سنة 

٧قيس
٨كان أمري سجستان 

من جهة احلجاج مث خرج عليه وكان يف عسكره سبعة عشر نفسـاً مـن    

زم ابن األشعث، ورجع إىل كابمنهزماً كان يف مجلته إخوة يقال  ٩لعلماء التابعني من العراقيني، فلما ا
عبد اهللا واألحوص وعبد الرمحن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك بن عامر األشعري وقعوا : هلم

١٠إىل ناحية قم، وكان هناك سبع قرى اسم إحداها كُمندان
فرتل هؤالِء اإلخوة على هذه القرى حىت  

                                                             

)١ (
عامل عبد امللك بن ، أبو حممد احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي : يوسف الثقفي  احلجاج بن  

أمه الفارعة بنت مهام بن ، فلما تويف عبد امللك و توىل الوليد أبقاه على ما بيده ، مروان على العراق و خراسان 

  )  ٢٩/  ٢: وفيات األعيان . ( عروة بن مسعود الثقفي 
)٢ (

 صلى اهللا رسول صاحب .الكبري ماماإل حرب، بن حضار بن سليم بن قيس بن عبداهللا : األشعري موسى أبو  

 وسلم عليه اهللا صلى النيب استعمله وقد،  الدين يف وفقههم البصرة، أهل أقرأ .املقرى الفقيه . وسلم عليه اهللا

 ) ٣٨١ – ٣٨٠/  ٢: سري أعالم النبالء . (  الكوفة إمرة وويل،  وعدن زبيد، على ومعاذا

)٣ (
 )  ٣١٣/  ٥: معجم البلدان . ( قيل أصلها نوح أوند ، بينهما ثالثة أيام ، مدينة عظيمة يف قبلة مهذان  : اوند  

)٤ (
 واألهواز،  مجلةً أصلها أذهبت حىت غريا اللفظة هلذه الفُرس استعمالُ كثُر فلما حوز وأصله هوز مجع:  األهواز   

 ) ٢٨٤/  ١: معجم البلدان . (  فارس و البصرة بني كورة
)٥ (

تويف سنة ، يضرب حبلمه املثل ، أبو حبر املعروف باألحنف بن قيس التميمي السعدي كان من سادات التابعني   

  )  ٧٨/  ١: شذرات الذهب . ( اثنتني و سبعني 
)٦ (

 ٣٨٣ص،  ٢/ج،  للبالذري البلدان فتوح  
)٧ (

( ،  الدهاة الشجعان القادة من،  أمري)  هـ ٨٥ –( ...  الكندي قيس ابن األشعث حممد بن الرمحن عبد   

 ) ٣٢٣/  ٣ ج،  للزركلي األعالم
)٨ (

 وبينها زرنج مدينتها اسم وأن للناحية اسم سجستان أن إىل بعضهم ذهب واسعة ووالية كبرية احيةن : سجستان  

 ) ١٩٠/  ٣: معجم البلدان . (  هراة جنويب وهي،  أيام عشرة هراة وبني
)٩ (

 ) ١٣٩/ ٤،   اجلغرافية املوسوعة. ( كابول ر ضفيت طول على ومتتد،  مدا وكربى أفغانستان عاصمة:  كابل  
)١٠ (

 ٤٧٩/  ٤: معجم البلدان . (  قماً امسها اختصروا املسلمون فتحها فلما الفرس أيام يف قم اسم هو:  كمندان   

 ( 



     

انتقلوا إليها واستوطنوها واجتمع إليهم بنو عمهم وصـارت  افتتحوها، وقتلوا أهلها، واستولوا عليها و

السبع قرى سبع حمال ا، ومسيت باسم إحداها وهي كمندان فأسقطوا بعـض حروفهـا، فسـميت    

بتعريبهم قُماً، وكان متقدم هؤالِء اإلخوة عبد اهللا بن سعد وكان له ولد قد ريب بالكوفة فانتقل منها إىل 
 .ذي نقل التشيع إىل أهلها فال يوجد ا سني قطقم وكان إماميا، فهو ال

١
   

 بـدءا  ؛ فارس بالد إىل التشيع نقلوا من  وهم،  والنشأة األصل عريب التشيع فإن القول؛ هذا وعلى   

 مث،  الثقفـي  عبيد بن باملختار مرورا،  آنذاك فارس بالد عاصمة املدائن إىل نفي الذي سبأ بن اهللا بعبد

  ٠ الثقفي يوسف بن احلجاج عهد يف قم إىل انتقل مث بالكوفة ترىب الذي االشعري سعد بن اهللا عبد ابن

 دخلـوا  الـذين  الفرس إن: "  قال الذي األمني حمسن منهم القول هلذا الشيعة علماء وذهب

،  الفـرس  من أجالؤهم و السنة علماء وجل ٠ منهم القليل إال األمر أول يف  شيعة يكونوا مل اإلسالم

 الـذين  إن: "  قال مث"  اإلحصاء يبلغهم ال غريهم و... ،  ماجة وابن والنسائي والترمذي كالبخاري

 عصـر  يف الكوفة من إليها هاجروا صميمون عرب وهم،  األشعريون أطرافها و قم يف التشيع نشروا

 االنتشار وزاد إليها خروج بعد خراسان يف التشيع انتشر و،  استوطنوها و،  عليها غلبوا و،  احلجاج

 نسـل  من أشراف سادة ألم ٠ عرب وهم،  التشيع نصروا الذين الصفوية عصر يف إيران يف واتسع

 قدماء هم ذلك حقهم يف جيوز والذين،  لألكاسرة يتعصبوا أن حبال ميكن ال،  جعفر بن موسى اإلمام

"  التسنن مذهب على كان جلهم وهؤالء،  الفرس
٢

  

٣مغنية جواد حممد وذهب
 إيران يف التشيع سبب هم الفرس كان إذا و: "  قائال الرأي هذا إىل 

 هل،  الرسالة و النبوة منصب إىل ورفعه،  معاوية يف أصفهان أهايل بعض غلو جاء فهل،  إيران غري و

 قـال  كمـا ،  الشـيعة   خصوم منطق حقا لغريب إنه ؟ الفرس لتشيع نتيجة معاوية يف الغلو هذا جاء

                                                             

)١ (
 .  ٣٩٨ – ٣٩٧/  ٤:  البلدان معجم  

)٢ (
 . ٤٩/  ١،  األمني حمسن : الشيعة أعيان 

)٣ (
 آل علي بن حممد بن حممود بن حسني بن حسن بن علي بن حممد بن مهدي بن حممد بن حممود بن جواد حممد 

 على طريدبا يف درس ،عامل جبل من طريدبا قرية في ـ  ه ١٣٢٢ سنة ولد ، لبنان علماء أبرز من ، العاملي مغنِيّة

 عينته حيث معركة وسكن عامل جبل إىل عاد مث. دراسته هناك وأى ، النجف إىل سافر مث .مغنية حسني  املرجع

 يف شرعيا قاضيا عني مث مغنية، الكرمي عبد الشيخ العالمة األكرب ألخيه خلفا للبلدة إماما العاملية العلماء مجعية

 )  ويكيبيديا احلرة املوسوعة(  بالوكالة، هلا فرئيسا العليا الشرعية للمحكمة مستشارا مث بريوت



     

 املقدسي مثل علمائهم من عامل ينقل مث،  الفرس من جاء علي يف الغلو إن:  قالوا ٠ حسني طه الدكتور

 جزيرة إىل التشيع وصل أين ومن كيف  مث ٠ مرسال نبيا جعلوه حىت،  معاوية يف غاىل الفرس بعض  أن

 اجلزيرة سكان كان حني التسنن على  الفرس إن:  يقول والتاريخ،  الفرس من إليها جاء هل ؟ العرب

 يـبين  مث، العدائية الذاتية صفته التاريخ على يضفي من التناقضات يف يقع وهكذا ؟ التشيع على العربية

" أحكامه و آراءه عليه
١٠  

 يف كـانوا  الفرس الن نفسهمأ العرب هم الفرس بالد إىل التشيع نقل من أن هي هؤالء حجة

 يف – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي أتباع أن بدليل التشيع على كانوا والعرب التسنن على األصل

 الوقت ذلك يف – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن لعلي العرب تشيع إن نعم،  العرب من هم األمر أول

 فـارس  بالد إىل املهاجرين العرب يكون أن مينع فال واألنصار األتباع مبعىن أي اللغوي معناه يتجاوز مل

 مـن  ذكـر  ما حسب الفرس إىل اللغوي مبعناه التشيع نقل من هم - عنه اهللا رضي - لعلي تشيع ممن

 الكيـد  أراد من يستغل أن أيضا ذلك من مينع ال ولكن،  تكذيبها أو جتاهلها ميكن ال تارخيية أحداث

 هلـدم ؛ وذلـك  ومزجه باملعتقدات الفارسية القدمية  التشيع هذا - وسلطانه ملكه زال ممن - لإلسالم

 وينصره عنه يدافع - الفرس أبناء من -  صادقا اإلسالم يف دخل من بقي املقابل ويف،  ومبادئه اإلسالم

  ٠ امليادين شىت يف

 يف عليه يطلق واحلزب معاوية حزب وكذا علي شيعة األصل يف هو علي حزب أن إىل ومنيل" 

 يف امللـك  معاوية توىل ملا ولكن معاوية شيعة مقابل يف علي شيعة فكانت"  الشيعة"  اسم أيضا العربية

 أتبـاع  على مقصورا"  شيعة"  اللفظ استعمال أصبح،  حزب رئيس جمرد يعد ومل كلها اإلسالم دولة

 و وصهره – وسلم عليه اهللا صلى -  الرسول عم ابن أنه بسبب زعيما عليا اختاذهم يكن ومل ٠ علي

 العرب عند به معترفا يكن مل – خاص ملك وكأا – الرياسة وراثة يف األقربني حق نإ إذ ؛ أحفاده أبو

 هلـم  بدا ألنه ؛ أختاروه إمنا و ٠ اإلسالم به يعترف مل وباألوىل،  الفرس لدى مقدسا حقا كان إمنا، 

  ٠٢" األقدمني – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول صحابة أفضل

                                                             

)١ (
  ٦٧ صـ،  مغنية جواد حممد : امليزان يف الشيعة 

)٢ (
 ٠ ٢/١٢٥،  الفيومي إبراهيم حممد : اإلسالمية الفرق تاريخ 



     

 بعد ساعدة بين سقيفة اجتماع منذ القدمي اإلسالمي التاريخ كتب يف الشيعة مصطلح أصل"  و   

،  إخل...  واملعـاون  النصـري  مبعىن،  اللغوي مبعناه اخلليفة الختيار – وسلم عليه اهللا صلى – النيب وفاة

 الشيعة بدأت مث...  املذهب االصطالحي معناه دون ومعاوية وعلي عثمان شيعة على املعىن ذا فأطلق

 وخرجت اخلوارج فرقة إىل اإلمام جيش انشق حني التحكيم بعد السياسي املذهيب التميز إىل الرتوع يف

 املنبـت  عربيـة  فالشـيعة ...  مبعاوية الشام نابتة واستقلت عليا تناصر شيعة إىل و خالفته شرعية عن

 لنصرته علي اإلمام خالفة حاضرة الكوفة يف نبتت واهلدف
١
 اخلاطئـة  اآلراء ومن: " متز آدم يقول.  

،  تـارخيي  خطأ عن ناشئ وهذا،  اإلسالم يف وتأثريها الفرس مذهب إىل يرجع التشيع منشأ بأن القول

 تنتشـر  ومل،  خالصة عربية تربة على نشأت التشيع حركة أن وذلك ؛ له حبث يف فلهاوزن رفضه وقد

 إىل النظـر  من تتضمنه مبا اإلمامية النظرية أصول أن إىل هذا ٠ املختار ظهور بعد إال الساميني غري بني

 مـا  إن بل،  واملسيحي اليهودي األثر إىل نرده أن ميكن وحنوه باملهدي القول ومن،  دينية نظرة الدولة

،  اآلريـة  املذاهب تأثري قبل سبأ ابن اهللا عبد به أتى من أول كان علي تأليه من الغالية الشيعة إليه ذهب

  .عريب أصل إىل بعضه يرجع،  الشيعة عند التجسيم وكذلك

 الفرس رحب وقد،  الفرس وكذلك،  العرب من العقلي النظر أهل الشيعة قول إىل ذهب وقد

 عند موروث هو مبا  بعد فيما املذهب هذا تأثر مث،  الشيعة مبذهب أخذوا و السنة ألهل الشيعة مبعارضة

 صميمها يف عربية هي بل،  أجنيب أثر إىل ترجع ال للتشيع األوىل األصول ولكن،  امللوك تأليه من الفرس

"
٢
" العرب من أقلهم و املوايل من السبئية أتباع معظم" كون أما 

٣
 ألهل التشيع مالئمة إىل يرجع فهذا.  

  .  الرأي هذا على فارس

 الفـرق   - للتشيع التارخيية النشأة عن احلديث عند – االعتبار بعني األخذ جيب أنه والصواب

 التشـيع  ةنشـأ  بني خلط حيدث ال حىت ؛"  الديين"  االصطالحي املعىن و" العام"  اللغوي املعىن بني

                                                             

)١ (
  ١٢٩-١٢٨ /  ٢: السابق املرجع  

)٢ (
  ١٣٦/ ٢ :املرجع نفسه   

)٣ (
  ٥٠١ صـ،  فلهاوزن:  وسقوطها العربية الدولة  



     

 التشـيع  فكـان ،  العـرب  أبناء بني و عربية أرض على نشأ فاألول،  الديين التشيع ةنشأ و السياسي

  . اللغوي معناه يتجاوز ومل – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي زمن السائد هو السياسي

 يؤيده القول وهذا.  النشأة عريب يكن مل إنه إال،  عربية أرض على نشأ إن و الديين التشيع أما

 أرجعه وإمنا،  عربية أصول من الفارسي للتشيع األوىل البذور تكون أن فكرة يعارض الذي اآلخر الرأي

  . العريب اتمع يف اندجموا الذين والفارسية اهلندية األصول من املوايل إىل

  :  التايل السؤال طرح ميكن فإنه الديين التشيع لنشأة األوىل البذور إىل وللوصول

،  إسـالمه  بعـد  ا تأثر مث،  اإلسالم قبل واعتنقها املعتقدات هذه العريب اتمع عرف هل/  س   
   !اإلسالمي؟ الدين تعاليم ا فمزج

 إن ؛ الديين التشيع ةنشأ إىل يوصل الذي الطريق معامل تتضح فإنه السؤال هذا على اإلجابة مبعرفة و   

 حتديـد  أردنا إذا: "  قال حينما األول الرأي أنصار أحد ذا قال وقد.  فارسية أو عربية صناعة كان

"  االعتقادية أصوهلا مث،  اللغة مث،  األمة أو اجلماعة هلذه السياسية اجلغرافيا ندرس فإننا أمة هوية
١
 هذا،  

  .   املفيد القول هو

 العقائد هذه يعتنق مل اإلسالم قبل العريب اتمع أن ريب ال:  واجلواب 
٢

 عقائـد  األصـل  يف فهي، 

 علـى  والغالة: "  الغالية الشيعة فرق عن الشهرستاين يقول ٠ والفرس اهلنود من عليه الدخيلة األعراق

 مـن  تلقوها ملة كل يف لفرقة مقالة التناسخ كان ولقد،  واحللول التناسخ على متفقون كلهم أصنافها

،  مكـان  بكل قائم تعاىل اهللا أن ومذهبهم،  الصابئة الفالسفة ومن،  الربمهية واهلند،  املزدكية اوس

    ٣ ٠"  احللول مبعىن وذلك،  البشر أشخاص من شخص كل يف ظاهر،  لسان بكل ناطق

                                                             

)١ (
  ٩١ص ،لبنان  – بريوت،  البيضاء احملجة دار،   هـ١٤٢٩،  ١ط ، جابر حممود: ،  والبذور اجلذور: الشيعة  

)٢ (
 كما وحدهم الفرس خصائص من يكن مل ذلك وأن،  وراثيا وامللك احلكم كون يف الفرس مع العرب اشترك إن 

.                            فارسية صناعة التشيع أن على دليال العقائد ذه الفرس اختصاص أن القول  ميكن نهإف ؛ السبحاين جعفر قال
)٣ (

 . ٢٠٦ -٢٠٥/ ١ : والنحل امللل  



     

 األعراق من العديد مع اإلسالم قبل ما حقبة يف بيئتهم يف عاشوا العرب أن نعرف: "   االسيوطي يقول

 اإلمرباطوريـة  مـن  إليهم هاجروا الذين واليهود،  الكلدانيني وبقايا والصابئة االرميني بقايا النبط مثل

"  واهلنود،  الرومانية
١
   

 كان أنه اإلسالم قبل ما حقبة يف العرب تاريخ يف واملتخصصون الباحثون جيمع:"  أيضا ويقول

 يندثر التوحيد فبدأ الدهر عليهم تطاول مث الفطرة دين ٠ احلنفية على وكانوا ٠ التوحيد األصلي دينهم

 والفـرس  اهلنـود  وخاصة املختلفة واحلضارات والشعوب بالثقافات العرب احتكاك حبكم ينحرف و

 بـن  عمرو بن زيد(  أشهرهم قليلة أشخاص يف تنحصر احلنفية بينهم ظلت ولكن الكلدانيني و والنبط

) نفيل
٢
   

 للكعبة تقديسهم غري جيمعهم وال معتقدات وال دين بال اإلسالم قبل ما حقبة يف العرب وأصبح

 احلـج  موسم يف الرجل يقابل كان أنه هلا تقديسهم حد وبلغ ٠ إليها وحجهم احملرم اهللا بيت الشريفة

 الفرس من يعريون العرب وكان ٠ الكعبة لقدسية احتراما يفعل فال منه يثأر أن يستطيع وهو أبيه قاتل

   ٠ معتقدات وال دين بال بأم

                                                             

)١ (
  ٤٩ صـ،  االسيوطي مرسي:  للتشيع العقائدية والثوابت العرقية األصول  

)٢ (
 املرأة نصري: العدوي القرشي العزى، عبد بن نفيل بن عمرو بن زيد)  هـ ق ١٧ -...( نفيل بن عمرو بن زيد  

 يأكل وال االوثان عبادة يكره وكان االسالم، يدرك مل.اخلطاب بن عمر عم ابن وهو.احلكماء وأحد اجلاهلية، يف

 اهللا يعبد مكة فعادإىل النصراينة، وال اليهودية تستمله فلم أهلها، عبادات عن باحثا الشام إىل ورحل.عليها ذبح مما

 أوعية من وهو بكري، بن يونس نقل وقد، ) ٣/٦٠ج،  للزركلي األعالم(  االوثان بعداء وجاهر.إبراهيم دين على

 وعثمان نوفل، بن وورقة نفيل، بن عمرو بن زيد: قريش من نفر كان قد: قال إسحاق بن حممد عن بالسري، العلم

 كانوا هلم، وثن عند قريشا حضروا املطلب عبد ابنة وأميمة جحش، بن]  اهللا[  وعبيد أسد، بن احلارث ابن

 فقال وتكامتوا، تصادقوا: وقالوا بعض، إىل بعضهم النفر أولئك خال اجتمعوا، فلما أعيادهم، من لعيد عنده يذحبون

 ينفع، وال يضر ال يعبد وثن فما وخالفوه، إبراهيم دين وا أخطؤ لقد شئ، على قومكم ما واهللا تعلمن: قائلهم

 وامللل والنصارى اليهود من كتاب أهل يلتمسون االرض، يف ويسريون يطلبون فخرجوا: قال النفسكم، فابتغوا

 يكن ومل كثريا، علما وعلم الكتب، وحصل النصرانية، يف واستحكم فتنصر، ورقة فأما احلنيفية، يتطلبون كلها

 وكان قومه، ذبائح من يأكل وال تعاىل، اهللا يوحد إبراهيم دين إال وامللل االوثان اعتزل: زيد من شأنا أعدل فيهم

 مكة، يدخل يدعونه ال سفهاء شبابا اخلطاب به فوكل حراء، فرتل مكة، أعلى إىل عنه فرتح آذاه، قد عمه اخلطاب

:  النبالء أعالم سري. ( دينه فراق على يلومه فكان أمه، من أيضا أخاه اخلطاب وكان.سرا إال يدخلها ال فكان

١/١٢٧ ( 



     

 هـذه  أن حىت أو األصنام أو البشر يف اهللا لروح احللول معتقدات يعرفوا مل العرب أن فالثابت

 تعترب الكعبة أن و)  السبعة السيارة الكواكب(  السبعة السماوية اهلياكل بقدسية ترتبط قدسيتها األصنام

(  بيـت  أا أو السبعة السماوية للهياكل املناظرة املقدسة السبعة األرضية البيوت أو اهلياكل أول أحد

   ٠ الصابئة عند مردوخ بيت أو البابليني عند املريخ بيت أو) اهلنود عند زحل

 هلا وليس وحدها أا و األرض على احملرم اهللا بيت هي الكعبة أن يعلمون - ثابت هو كما - العرب   

 بديانة يرتبط أو مقدس أنه على)  النار بيت) (  أصفهان بيت(  إىل يوما ينظروا ومل احملرم اهللا بيت ثاين

   ٠٠ املصرية األهرامات وال ٠٠ ملتان بيت إىل أو الشمس

١خزاعة(  قبيلة هجرة بعد اإلسالم قبل جدا حديث تاريخ يف األصنام قدسوا عندما وحىت
 من)  

 خزاعة قبيلة انتزعت وعندما)  مأرب(  سد ودم ٠ العرم السيل حدوث بسبب احلجاز بالد إىل اليمن

٢حلي بن عمرو(  يد على األصنام فيها ووضعت قريش من)  الكعبة( 
 األصـنام  عبادة أن ونعرف ٠)  

 الديين التراث وانتشار الفارسية اإلمرباطورية من جزء اليمن كون حبكم سواء اليمن يف مترسخة كانت

  ٠ فيها الشمسية الديانة وترسخ احلضارية وحيام اليمن بالد استقرار حبكم أو فيها والفارسي اهلندي

                                                             

)١ (
... بنو عمرو بن ربيعة، وهو حلي بن حارثة بن عمرو مزيقياء : قبيلة من االزد، من القحطانية، وهم: خزاعة 

قبل قريش، يف بين كعب بن عمرو بن حلي، فرغبت قيس بن عيالن يف البيت، ) كعبة(كانت هلم والية البيت 
م عامر بن الظرب العدواين، فساروا إىل وطمعوا أن يرتعوه منهم، فساروا، ومعهم قبائل من العرب، ورأسوا عليه

 ). ٣٣٩/  ١عمر كحالة ج: معجم قبائل العرب . ( مكة يف مجع، فخرجت إليهم خزاعة، فاقتتلوا، وهزمت قيس 
)٢ (

أول من غري دين إمساعيل ودعا : عمرو بن حلىي بن حارثة بن عمرو ابن عامر االزدي، من قحطان:عمرو بن حلي  
نه مضري من عدنان، ويف العلماء من جيزم بأ.ويف نسبه خالف شديد.كنيته أبو مثامة.ثانالعرب إىل عبادة االو

عمرو بن " ومعظمهم يسميه .عند كثري من النسابني، ورئيسها عند بعضهم" خزاعة " وهو جد .أبو هريرة حلديث
وخالصة .ا لقبا لربيعةوجيعل حلي" عمرو بن ربيعة " وفيهم من يسميه .ويقولون إنه نسب إىل جده" عامر بن حلي 

كما " مآب " مبكة، وزار بالد الشام ودخل أرض " البيت احلرام " ما قيل يف خربه أنه كان قد توىل حجابة 
" االصنام " يف وادي االردن، بالبلقاء، فوجد أهلها يعبدون " موآب " يسميها العرب، ويسميها االقدمون، 

" احلرم " أحدهم إذا أراد السفر منها محل معه حجرا من حجارة وكانت قد انتشرت يف مكة عادة أو عقيدة بأن 

يتيمن به، وانتقل بعضهم من ذلك إىل تقديس ذلك احلجر، والطواف حوله، مث كانوا خيتارون أي حجر يعجبهم 
 ) ٨٤/  ٥ج، األعالم للزركلي . (من أي مكان، فيطوفون حوله كما يطوفون حول الكعبة



     

 لعـرب  بالنسبة حىت بأنه علما احلجاز بالد عرب وخاصة العرب بني أبدا يظهر مل أنه والثابت

 من بالتناسخ إليه انتقلت قد اهللا روح أو فيه حل قد اهللا أن يزعم منهم إنسان أي أبدا يظهر مل اجلنوب

 وقد قبل من سياسية دولة أصحاب يكونوا مل ألم اإلهلي املنقذ عقيدة يعرفوا مل العرب أن كما ٠ غريه

    ٠ اإلهلي املنقذ عقيدة عندهم فنبتت  أذهلم و قهرهم غريهم أن أو سقطت

 معتقدات يعرفوا أال الطبيعي فمن اإلهلي واملنقذ والتناسخ احللول معتقدات يعرفوا مل وألم

،   عربية ال هندية عقائد األصل يف هي العقائد فهذه ١ ٠ ذاته يف والفناء اإلله مع واالحتاد والرجعة الغيبة

  ٠اهلند بأديان يدينون والفرس

 فارس بالد من لقرا وذلك ؛ للشيعة مقاما تعترب أا إال،  عربيا بلدا تعترب واليت العراق بالد أما         

 األمم هذه حضارات وبقايا)  الكلدان(  وعلوم)  الفرس(  علوم ففيه،  قدمية حضارات ملتقى"  وهي، 

 يف األفكار وتلك احلضارات هذه امتزجت وقد،  اهلنود أفكار و،  اليونان فلسفة هذا إىل ضمت وقد، 

،  بالفلسفة فيها يتصل ما وخصوصا:  اإلسالمية الفرق أكثر فيه ينبت الذي املنبت فكان)  العراق( 

."  الفكرية العراق بيئة مع تتالءم فلسفية آراء بالشيعة امتزجت ولذلك
٢

 ختلو تكاد ال العراق أرض و  

 من الدخالء هؤالء فأصبح.  العربية للبالد الشمالية البوابة ألا الدخيلة - العربية غري - األعراق من

  .  العريب االجتماعي بالنسيج فاختلطوا السكانية التركيبة ضمن

 جاءت وملا،  اإلسالم قبل العريب اتمع يف واندجمت الفاسدة معتقداا األعراق هذه محلت

 خبت اليت الفاسدة العقائد من حيملونه ما مع اإلسالمي الدين يف هؤالء دخل اإلسالمي الفتح تباشري

 كاد من ومنهم،  متذبذبا كان من ومنهم،  قلبه اإلسالم وطهر إسالمه حسن من فمنهم،  اإلسالم بنور

  ٠ واملسلمني لإلسالم

 أفكار من حيملونه مبا اهلندي العرق هو العريب اتمع يف اندماجا األعراق أكثر ولعل

 احلروب يف منهم لالستفادة جمتمعهم يف هؤالء دمج على  العربية القبائل وحرصت، ومعتقدات

 العربية للقبائل هؤالء فانتسب،  الطبقات نظام من يعاين كان  اهلندي اتمع وأن خاصة،  والتجارة

                                                             

)١ (
 ١٨٠  -١٧٩صـ ، مرسي األسيوطي  :وابت العقائدية للتشيع رقية والثاألصول الع  

)٢ (
 ٣٥صـ ، االمام حممد ابو زهره  :تاريخ املذاهب اإلسالمية   



     

 الربامهة فئة إىل ينقسم كان الذي اهلندي اتمع يف جيدوه مل ما املوايل هؤالء فوجد" ،  موايل وأصبحوا

 احلكم يف املشاركة من ميكن وال مكانه أدىن له وليس،  املنبوذ اهلندي والشعب املقدسة اآلرية

   ٠والتملك

 فيها ينتشرون حيث عليهم تعتمد كانت اليت العربية األسواق يف التجارة ميارسون كانوا بينما     

   ٠ واملالبس والتوابل بالبخور واية،  اهلندي والسيف الرمح من بداية،  شيء كل يبيعون

 كل فحمل األسواق هذه مناطق يف تعيش اليت،  العربية القبائل يف هؤالء يندمج أن طبيعيا وكان    

  ٠ وألقاا – فيها اندمج اليت – العربية والعشرية القبيلة اسم منهم

 منهم كل وأصبح،  العريب نسبه إال يعرف ومل القدمي نسبه وتوارى،  بناا من تزوج وتدرجييا

 له تتعصب ملا يتعصب القبيلة عصبية من وجزءا األقحاح من عريب بأنه القبيلة زعماء لغري يظهر

"  اهلزمية ذل ويقامسهم والغنائم النصر حالوة ويشاركها
١
   

 األصل يف هي، والفناء،  حتادواال،  والرجعة،  اإلهلي واملنقذ،  والتناسخ،  احللول عقيدة إن   

   ٠ العرب ال الفرس هم ا يدين والذي اهلند أديان منشؤها عقائد

 ممن املوايل أن األرجح وعلى،  األخرى األمم إىل وينقلوها حيملوها حىت يعتنقوها مل فالعرب

  فوجدت فارس بالد يف الفاسدة العقائد هذه أحيا من هم  عربية قبائل إىل وينتسبون عربية أمساء حيملون

 هوى  وافقت أا كما ؛ املعتقدات تلك شوائب من يتخلصوا مل  الذين الفرس نفوس يف صدى هنالك

   ٠ املسلمني يد على ملكه لزوال لإلسالم الكيد رام من

٢وشفسكي باولويج إيليا ذكر وقد
 اعتناقهم بعد العربية القبائل إىل الفرس املوايل انتساب آلية 

 من وأكثرهم اإليرانيني من عدد أن مع،  واحدة دفعة االنتصار هذا اإلسالم حيرز مل: "  فقال اإلسالم

٣الدهاقني
   ٠)   امليالدي السابع(  اهلجري األول القرن منتصف يف اإلسالم اعتنقوا قد املدن وسكان 

                                                             

)١ (
  ٥٢ – ٥١- ٥٠ صـ،  االسيوطي مرسي : للتشيع العقائدية والثوابت العرقية االصول  

)٢ (
 فترة إبان الوسطى أسيا و القوقاز و إيران تاريخ يف خبري،  روسي مؤرخ" .  كييف"  مدينة يف،  م ١٨٩٨ يف ولد 

 )  ٢٩ ص،  إيران يف اإلسالم:  مدخل. (   الوسطى العصور
)٣ (

 . األراضي مالك:  الدهاقني 



     

 القرىب وشائج كل يقطع اجلديد املسلم أن يعين الديين التغري يعتربون الناس كان األمر بداية ويف

 بل،  أنفسهم العرب بني سائدة ظلت القبلية التقسيمات ألن نظرا ولكن،  عربيا ويصبح وأمته قومه مع

 األمم أفراد من أو(  اإلسالم يف دخل قد اإليرانيني من فرد كل فإن،  إيران إىل النازحني العرب وبني

،  ا ويتصل العربية القبائل إحدى إىل ينتسب أن عليه احملتم من كان)  اإلسالم يف دخلوا الذين األخرى

 رغم...  ا موىل يصبح بل،  القبيلة تلك أبناء من للعريب كانت اليت احلقوق بكافة ينعم يكن مل أنه إال

 املسلمني بني التامة املساواة مبدأ من وسلم عليه اهللا صلى حممد أعلنه ملا واضحة خمالفة ذلك يف أن

 مع جياهد املوىل وكان،  طويلة ملدة واضحة ظلت التفرقة أن إال ، أرومتهم و أصلهم عن النظر بصرف

  ٠ إليها انتسب اليت القبيلة

 بعض أن إال – القبيلة ألفراد بالنسبة متدنيا كان املوايل وضع أن ومع،  كبريا املوايل عدد كان

 من هناك يكن مل ألنه،  املالية اإلدارات يف وخباصة هامة ومناصب عالية مراتب شغل املوايل هؤالء

     ٠١" اال هذا يف وأخصائيون خرباء هم من آنذاك العرب

 باإلمرباطورية حدا مما أشده على والروم الفرس بني الصراع فكان اإلسالم ظهور قبل أما

 وخضوعها لفرسنتها التمهيد أجل من العربية القبائل بني اهلندية القبائل نشر سياسة تباعا إىل  الفارسية

 العربية املناطق نيد ثوابتها من كان،  لإلمرباطورية اخلارجية السياسة" فـ،  الفارسية لإلمرباطورية

 لتعيش ضخمة هندية وقبائل عشائر جلب على حرصت ولذلك،  لإلمرباطورية وضمها لفرسنتها متهيدا

 للخليج الساحلية واملناطق السعودية من الشرقية واملنطقة والبحرين العراق وجنوب وسط مناطق يف

  ٠٠٠ السعيد اليمن وبالد العريب

 للمناطق والفرسنة التهنيد عملية أن جيد سوف،  اإليرانية اخلارجية للسياسة والفاحص والدارس

 احلقبة يف أو)  األكرب ودارا قورش امرباطورية(  عصر يف سواء اخلارجية السياسة ثوابت أحد متثل العربية

)  الصفوية اإلمرباطورية زمن(  اإلسالم بعد الالحقة الفترة يف أو) املقدس ساسان آل(  حكم بانإ التالية

                                                             

)١ (
 ٢٠٠٥ القاهرة،  السباعي حممد السباعي/ د الفارسية عن نقله،  وشفسكي بطر باولويج إيليا:  إيران يف اإلسالم  

 . ٩٠-٨٩ صـ



     

 اجلمهورية وزمن)  لوي رضا حممد وابنه لوي برضا املشهور االرمين اجلنرال(  حكم زمن حىت أو

  ٠١ الشيعية اخلميين ثورة جناح بعد الشيعية اإلسالمية

 سنجد والفرسنة التهنيد من فبدال،  اإلسالم بعد ما حقبة يف شكليا تغريا سيجد الدارس ولكن

 هؤالء ألن تغري أدىن يوجد ال واجلوهر املضمون حيث من ألنه شكلي تغري وقلنا،  والفرسنة التشيع

   ٠٢ الشيعة إىل اوسية من الفارسية اإلمرباطورية حتول بعد الشيعة هم سيصبحون أنفسهم اهلنود

٣فاألعراب
 بالد وفتح اإلسالم بعد إليهم وسينضم،  التشيع بذور هم وهؤالء اهلنود املوايل هم 

 وسط مناطق يف تعيش كانت اليت اهلندية والعشائر القبائل،  الفارسية االمرباطورية وسقوط العراق

 دجلة ري مصب نقطة عبادان عند تنتهي كانت اجلنوبية العراق حدود بأن علما،  العراق وجنوب

 من الشرقية واملنطقة البحرين يف تعيش كانت اليت اهلندية والعشائر القبائل إليهم سينضم كما،  والفرات

   ٠ السعودية

 املائة يف مائة فارسي فهو والدماغ املخ أو الرأس أما،  الشيعي اجلسد سيتكون هؤالء كل ومن

 أو فارس بالد حتتكر اآلن حىت التشيع ظهور فمنذ فارسيا واملخ الدماغ اليزال هذا يومنا وحىت ٠٠

.عربيا  كبري واحد مرجع يوجد وال،  الشيعية املؤسسة إيران
٤

  

 الشيعة اإليرانيني توطني على القائمة اجلوار دول مع إيران يف املتبعة السياسة هي هذه تزال وال

 حصوهلم بعد خاصة  إيران نفوذ لبسط متهيدا الصفوي التشيع لنشر أداة يكونوا حىت العربية الدول يف

 ال تشاء كيفما حتركهم،  اإليرانية احلكومة يد يف ختريب أداة هؤالء فأصبح،  العربية اجلنسيات على

                                                             

)١ (
  ٥٣ صـ،  االسيوطي مرسي،  للتشيع العقائدية والثوابت العرقية االصول 

)٢ (
 ٥٤ صـ : نفسه املرجع 

)٣ (
 العربية القبائل كانت احملمدية البعثة بدء فمع...  التشيع بذور األعراب هم اهلنود"  أن:  األسيوطي مرسي يقول 

 اهلنود املوايل أمام يكن ومل،  أمنا و إسالمنا قوهلم القبيلة أفراد فيعلن،  العشائر رؤساء و القبيلة شيخ بإسالم تسلم

 قوهلم إال تسلم اليت القبائل أفراد مع يعلنوا أن إال عربية ألقابب و عربية أمساء حيملون و العربية القبائل يف املندجمني

 بوصف وصفهم مث،  القلب إميان عنهم ونفى اللسان اسالم هلم أثبت بأن القرآن عليهم رد ولكن،  أمنا و أسلمنا

 العقائدية الثوابت و العرقية األصول. (  اهللا حدود يعلمون أال أجدر و نفاقا و كفرا األشد األعراب بأم مرعب

 )  ٥٥ ص،  األسيوطي مرسي:  للتشيع
)٤ (

  ٥٦صـ: نفسه  املرجع 



     

.  إيران لبلدهم إال والطاعة بالوالء يدينون
١

٢شليب أمحد حتدث وقد 
 زعماء على املوايل عدوان عن 

 اإلسالمية والقيادات اإلسالمية القمم على عدوام مبكر عصر من املوايل وبدأ: "  فقال قدميا اإلسالم

 لقتل املؤامرات دبروا الذين هم الفرس املوايل أن هي مؤملة حقيقة عن الستار تزيح النصوص وتكاد ٠

 يزول أن الفرس رؤساء على صعب فقد،  - رضي اهللا عنهم  – وعلي وعثمان عمر الثالثة اخللفاء

 من لذلك يكن فلم السلطان الستعادة ال املؤامرات هذه فدبروا،  للعرب السلطان ينقل أن و جمدهم

 رؤساء وجد وقد،  املسلمني سيوف شردم أو م فتكت الذين وألندادهم لكربيائهم للثأر بل،   سبيل

 وفقدوه القدمي النظام يف ومال جاه هلم كان الذين األتباع بني ومن اليهود بني من يساعدهم من الفرس

   ٠٣ ينتقمون فراحوا،  اإلسالم ظل يف

٤سعد ابن ويروى
 به مر كلما وكان ٠ لقومه تعصبا املوايل أشد من كان اوسي لؤلؤة أبا أن 

٥لقومه ثأرا عمر لؤلؤة أبو وقتل ٠ عمر كبدي أكل:  وقال رأسه مسح فارسي  صيب
 ٠   

                                                             

١
،  احلاكم النظام بإسقاط واملطالبة،  والعباد البالد على الشيعة املواطنني عدوان من البحرين بالد يف حدث وما)   

 على برهان خلري البحرين يف الطائفية الفتنة نار وإشعال الدينية ومرجعياا اإليرانية احلكومة قبل من السافر والتدخل

 .  ذلك على تشهد التارخيية فاألحداث،  العصور مدى على إيران تنتهجها اليت السياسة تلك

)٢ (
  ابلَيبأمحد ج( دراستهفي األزهر و يف كلية دار العلوم  ، تلقى) مبصر( ولد بإحدى قرى حمافظة الشرقية  اهللا ش

اشتغل بالتدريس جبامعة القاهرة حىت وصل إىل درجة ، و يف جامعة لندن و جامعة كمربدج )  جامعة القاهرة 
ة من اللغات األجنبية وجييد االجنليزية و درس جمموع. أستاذ ورئيس قسم التاريخ اإلسالمي و احلضارة اإلسالمية 

موسوعة ، موسوعة التاريخ اإلسالمي : و أهم هذه املؤلفات ، مؤلفاته تزيد عن مخسني كتابا .  األندونيسية 

  ) كيف تكتب حبثا أو رسالة  للمترجم له : انظر ترمجته يف . ( مقارنة األديان ، احلضارة اإلسالمية 
٣

  ٤٤ – ٤٣ص ،أمحد شليب : ة ضد اإلسالم و املسلمني  عرب العصورحركات فارسية مدمر)   
)٤ (

 صحب األجالء، النبالء الفضالء أحد كان الواقدي؛ كاتب البصري الزهري منيع، بن سعد بن حممد اهللا عبد أبو  

 الصحابة طبقات يف كبريا كتابا وصنف وأنظاره، عيينة بن سفيان ومسع به، فعرف له وكتب زمانا الواقدي

: وفيات األعيان (  .ثقة صدوقا وكان صغرى، أخرى طبقات وله ،نوأحس فيه فأجاد وقته، إىل واخللفاء والتابعني

٣٥١/  ٤ ( 
)٥ (

 كل دراهم أربعة شهر، كل درهم ومائة عشرين عليه ضرب شعبة بن املغرية غالم قدم ملا: قال احلويرث أيب عن  

. كبدي أكلت العرب إن: ويقول ويبكي رؤوسهم فيمسح يأيت الصغار السيب إىل نظر إذا خبيثا وكان قال. يوم

 الزبري بن اهللا عبد يد على متكئ وهو السوق إىل غاديا فوجده يريده عمر إىل لؤلؤة أبو جاء مكة من عمر قدم فلما

 دراهم أربعة: قال كلفك؟ وكم: عمر قال الضريبة، من أطيق ال ما يكلفين املغرية سيدي إن املؤمنني أمري يا: فقال

: قال فأخربه، الرحى؟ تعمل كم يف: فقال. أعماله سائر عن وسكت األرحاء،: قال تعمل؟ وما: قال يوم، كل



     

 ووضعوا الدسائس ونظموا األراجيف أذاعوا الذين هم فإم:  عثمان قتل من املوايل يد تربأ وال

   ٠ النكراء اجلرمية هذه متت حىت  وقادوهم اجلموع وحركوا،  اآلخرين باسم الرسائل

  : منها واليت املهمة اللمحات بعض ذكر مث  

 فهم،  بنارها ليصطلوا غريهم تاركني منها يهربوا مث احلروب يشعلوا أن املوايل دأب من كان" 

 عن روي وقد،  بدمائهم التضحية يريدون ال و أفكارهم ينشرون كانوا إمنا و،  حماربني يكونوا مل

 احلرب نإ و هؤالء احلمراء جندك عامة إن:  األشتر إبراهيم لقائده قال أنه الثقفي عبيد بن املختار

 هربوا ضرستهم
١

 يدفعون كانوا فأم احلسني  احلسن ولديه ومع علي اإلمام مع موقفهم هذا وكان. 

 عن للدفاع بدمائهم يضحون وكيف،  املعركة من يفرون مث البيت آلل التشيع باسم للحرب الناس

 قالوا ملاذا:  بالشيعة املتصلة التاريخ أحداث من كثريا لنا يفسر وهذا،  دعوها إمنا و يعتنقوه مل تشيع

 عن الكوفة أهل انفض وملاذا ؟ عنه احلسن أتباع انفض وملاذا ؟ عنه علي أتباع انفض وملاذا ؟ بالتقية

 أنصارا ال و شيعة يكونوا مل الناس هؤالء أن هي واحدة واإلجابة ٠٠٠ ؟ يقتل وتركوه احلسني مناصرة

 البيت آلل حب وال بوالء يدينون ال فهم،  ذكرنا كما آخر لغرض التشيع دعواا إمنا و،  البيت آلل

   ٠٢"  أحيانا وقتلوهم أسلموهم و،  عصوهم مث ومن

 يباشروا وال احلروب نار ويشعلون الفنت يؤججون التاريخ مر على الفرس فاملوايل نعم

 غليل إلرواء املسلمني لسحق لبطشهم العنان فيطلقون واملنعة القوة موقف يف كانوا إذا إال بأيديهم

 أنه من – عنه اهللا رضي – اخلطاب نب عمر حق يف اوسي لؤلؤة أبو اللعني قاله ما فيكفي،  القلوب

 صورة بأبشع – عنه اهللا رضي – الفاروق اغتيال مؤامرة ونفذ فخطط دفني حقد عن ينم ما كبده أكل

 عيدا – عنه اهللا رضي – اخلطاب بن عمر املسلمني خليفة مقتل ويوم اجلعفرية للشيعة مزارا قربه فأصبح

                                                                                                                                                                                   

 لنا جتعل أال: عمر قال وىل فلما. سألك ما موالك فأعط انطلق يسريا، كلفك لقد: فقال فأخربه، تبيعها؟ وبكم

 تراه ما: فقال معه وعلي قال كلمته، من عمر ففزع. األمصار أهل ا يتحدث رحى لك أجعل بلى: قال رحى؟

 الكربى الطبقات. ( غورا بكلمته يريد أنه ظننت قد اهللا، يكفيناه: عمر قال املؤمنني، أمري يا أوعدك: قال أراد؟

 )  بريوت،  ١٩٦٨ صادر دار،  ٣٤٧/  ٣ج، ١ط،  عباس إحسان:  حتقيق،  سعد البن
١

  ١٢٣/  ١:  األدبالكامل يف اللغة و )  

)٢ (
 . ٤٩-٤٨ صـ :نفسه  املرجع  



     

 الفرس ابناء من ورجاهلا فارسية فالعقائد،  الفارسية الشيعية باحلركات حبلى التارخيية واألحداث،  هلم

 اإلسالمية األمة خاصرة يف تطعن التاريخ مر على إرهابية دويالت كونوا وقد،  العربية األمساء محلوا وإن

٠   

  :  التالية الدويالت قامت الطاهرية الدولة قيام بعد"  فـ   

  ٠ الزمن من حينا الشام بالد ويف وعمان واليمن والبحرين األحساء يف:  القرامطة .١

  ٠ املشرق وسائر وفارس العراق يف:  البويهيون .٢

   ٠١ والشام مصر يف:  العبيديون .٣

  ! ؟ فارسية أصول إىل والعبيديون والقرامطة البويهيون يرجع أن املصادفات من هل" و -

 و ماين و مزدك عقائد نفسها هي تكون أن و،  عقائدهم تتشابه أن املصادفات من هل -

  !؟ زردشت

 هـ٣٣٤ والبويهيون،  هـ٢٩٦ العبيديون:  متقاربة أزمنة يف يظهروا أن املصادفات من وهل -

 يف البويهيون:  اإلسالمي العامل يتقامسوا أن أيضا الصدف من وهل، هـ ٢٧٨ والقرامطة، 

  ! ؟ والشام مصر يف والعبيديون،  اجلزيرة شبه يف والقرامطة،  العراق

 مع يتعاونوا أن و،  الضالني هلؤالء اللدود العدو السنة املسلمون يكون أن املصادفات من وهل -

!  ؟ واملسلمني لإلسالم عدو كل
٢
   

،  اإلسالمية الواليات واقتسموا،  العباس بين دولة القرامطة و البويهيون و العبيديون أك           

 قلوم وبلغت الناس أبصار زاغت أن وبعد ٠٠٠ أقدامهم وطأته مكان كل يف والزندقة الكفر ونشروا

 سنة للمسلمني أعاد و،  اوسية من ومصر الشام بالد فطهر األيويب الدين صالح جاء احلناجر

  ٠ وسلم عليه اهللا صلى املصطفى

 – لكنهم،  - هـ٥٦٨ – الدين صالح بعد قائمة للباطنية تقوم لن أن املسلمون وظن           

 املظلمة السراديب داخل تنمو تنظيمام بدأت و،  السري العمل حنو جديد من اجتهوا – اهللا قاتلهم

                                                             

)١ (
 . ٦٨ صـ،  الغريب حممد عبداهللا:  اوس دور وجاء 

)٢ (
 ٧٧ صـ  الغريب اهللا عبد:  اوس دور وجاء  



     

 اهللا وحد الذين العثمانيني عهد يف األوروبية العواصم أبواب تدق اإلسالمية اجليوش كانت وبينما ٠٠٠

  ٠ اإلسالمي العامل م

 مل اليت القدمية مبعتقدام جحورهم من ليخرجوا أنفسهم يهيئون الباطنيون كان الوقت هذا يف           

  : األمساء إال فيها يغريوا

  ١٠ – اإلمساعيليون - احلشاشون،  النصرييون،  الدروز،  القاديانيون،  البهائيون،  الصفويون

 ضد معهم والتعاون اهللا أعداء ملواالة عادوا ٠٠ املعهود دورهم ليؤدوا الباطنيون عاد لقد            

   ٠ القيصرية وروسيا،  وفرنسا،  والربتغال،  بريطانيا مع تعاونوا لقد ٠ املسلمني

   ٠ جديد من اإلسالمية الوحدة ليمزقوا عادوا

  : يسأل أن ولسائل

  ! ؟ إيران تاريخ مع واإلمساعيلية والبهائية والنصريية الدرزية مزجت ملاذا -

 يف فمتواجـدون  والصفويون البهائيون أما،  نصرييون أو دروز إيران يف ليس فعال : اجلواب           

  ٠ جموس فرس فهم والنصريي الدرزي املذهبني أسسوا الذين ولكن،  إيران

 من فارسي الزوزين علي بن ومحزة،  منري بين موايل من فارسي جموسي نصري بن فمحمد           

 يزعمون الذين النصرييني أو الدروز أقوال على لنرد طويال نقف أن نريد وال٠٠  إيران يف زوزن مقاطعة

 اوس معتقدات  نفسها هي والنصريية الدروز معتقدات يعنينا والذي،  عدنان أو قحطان نسل من أم

٢زردشت،  ماين: 
     ٣ ٠ ذلك إنكار يستطيعون وال،  مزدك معتقدات من وبعضها،  

 ال أصوهلا و احلركات هذه وجوهر،  العباس بين عهد يف فارسية حركات ظهرت"  لقد           

٤واملقنع،  األرواح بتناسخ تؤمن فالراوندية:  اإلسالم قبل منتشرة كانت اليت الفرس أديان عن خيتلف
 

                                                             

)١ (
 . الحقا عنهم احلديث سيأيت  

)٢ (
  .  الحقا عنها احلديث سيأيت  

)٣ (
  ٧٩-٧٨ صـ  الغريب اهللا عبد:  اوس دور وجاء  

 من قصاراً أمره مبدأ يف وكان أشهر؛ واألول حكيم، امسه وقيل أبيه اسم أعرف وال عطاء، امسه اخلراساين املقنع)  ٤

 وعبدوه دعواه) ١( قوم فقبل املناسخة طريق من الربوبية فادعى ، والنريجات السحر من شيئاً يعرف وكان مرو، أهل

 يسفر ال وكان قصرياً، ألكن أعور اخللق مشوه كان ألنه صورته، وقبح ادعائه عظيم من عاينوا ما مع دونه، وقاتلوا



     

 القدمي االسم نفسه هو االسم إن بل ماين معتقدات عن كثريا ختتلف ال الزنادقة وحركة، باحللول نادى

 املوت بعد والرجعة،  وباحللول،  األئمة يف اإلهلي اجلزء بتناسخ والكيسانية السبئية نادت قبل ومن ٠٠

  ٠ الباطن وعلم

 وصـاروا ،  القلنسوة فلبسوا،  القدمية وعادام تصورام إىل العباس بين عهد يف الفرس عاد          

،  السقى وعيد،  السعيد اليوم وعيد، الفارسية السنة رأس يوم وهو"  كالنريوز"  اوس بأعياد حيتفلون

   ٠١"  اجلارية واملياه األار نريوز وعيد،  الثوم وعيد،  النساء وعيد

 دينـهم  العوام على ولبسوا،  اإلسالم ثوب وألبسوها الفاسدة املعتقدات تلك اإليرانيون محل          

 الـدين  غطـاء  حتت  وزرادشت ومزدك ماين معتقدات جيمع وعاء الفارسي التشيع فأصبح،  الصحيح

  ٠ واملسلمني اإلسالم لتدمري ؛ اإلسالمي

،  منـه  لـيس  ما اإلسالم على أدخلت سيئة أغراضها و ضعيف إمياا طائفة املوايل من كان"          

،  أبنائه صفوف يف االنقسام و الفوضى أوجدت و،  صفائه و جته من وعكرت،  جالله من فشوهت

 عـن  تتجاىف ولكنها،  اإلسالم بثوب تتشح اليت الكثرية الفرق وظهرت،  واخلرافات البدع فانتشرت

" األخرى الديانات سائر من اإلسالم على ضررا أشد الواقع يف هي واليت،  ملبادئه تتنكر و تعاليمه
٢

    .  

 الـيت  الديانات لتلك فعل كرد كانت اإلسالم ستار حتت ظهرت اليت الغريبة اآلراء هذه إن"          

" اإلسالم غمرها
٣
   

                                                                                                                                                                                   

 أظهرها اليت بالتمويهات عقوله على غلب وإمنا ،"  املقنع"  له قيل فلذلك به، فتقنع ذهب من وجهاً اختذ بل وجهه عن

 مث موضعه، من شهرين مسافة من الناس ويراه يطلع قمر صورة هلم أظهر ما مجلة يف وكان. والنريجات بالسحر هلم
 ا اعتصم كان اليت قلعته يف وقصدوه الناس، عليه ثار ذكره وانتشر املقنع أمر اشتهر وملا به، اعتقادهم يغيب،فعظم

 املسلمون ودخل فمات، السم ذلك من شربة تناول مث منه فمنت مساً وسقاهن نساءه مجع باهلالك أيقن فلما وحصروه،

/  ٣: وفيات األعيان . (  تعاىل اهللا لعنه ومائة، وستني ثالث سنة يف وذلك وأتباعه، أشياعه من فيها من فقتلوا قلعته

٢٦٤ – ٢٦٣ ( 

)١ (
  ٦٣ صـ  : اوس دور وجاء  

)٢ (
  ٩٨ صــ،  النجار حممد:  األموي العصر يف املوايل 

)٣ (
 .  ٥٠٤ صـ،  فلهاوزن:  وسقوطها العربية الدولة  



     

  ]بعض منهم   [ يتجردوا ومل ... ، العربية منهم كثري وتعلم اإلسالم يف الفرس من كثري دخل"  لقد   

 قومـه  اعتنقـه  قدمي دين به يسمح الذي بالقدر اإلسالم ففهموا،  وتقاليده القدمي الدين عقائد كل من

 الفارسي خياله يترك مل ولكن،  العربية منهم كثري تعلم كذلك،  عليه وشب ناشئتهم فيه ونشأ،  أجياال

 يف تعـاليم  تدخل أن – طبيعيا – ذلك أثر من كان،  وحكمة ومثل شعر من لقومه كان ما ينس مل، 

   ٠ بعد فيما أثرها ظهر،  جديدة دينية ونزعات،  جديدة اإلسالم

 بـاحلكم  العريب األدب يغمر أن أيضا ذلك أثر من وكان والتصوف التشيع اإلسالم يف أظهر و         

   ٠ الفارسي واخليال الفارسية والقصص الفارسية

 علـى  أوتوقراطيا حاكما اخلليفة أصبح لقد ٠ اخلالفة مفهوم يف بني تغري حدث الفرس وبتأثري          

 مسى"  اهللا رسول خليفة"  بلقب يقنع مل وإذ ٠ اهللا صفات يتخذ أن إىل نزع لقد بل، الفارسية الطريقة

 يف إذاعتـها  و"  اإلهلـي  اخلليفة منصب" لقصة،  بعناية،  دعاية آلة روجت وقد"  اهللا خليفة"  نفسه

١الناس
 ٠  

 من منهم بل،  الفرس أبناء من اإلسالم يف دخل من كل على القول هذا تعميم ميكن ال ولكن          

 هؤالء بأمساء تزخر اإلسالمية واملكتبة.  وجهده علمه مثرة لألمة وقدم،  له أخلص و اإلسالم خدم

 حنن كنا إن و التوحيد كلمة إعالء سبيل يف نفسه و مباله خملصا هللا جاهد عمن ناهيك،  األجالء العلماء

  .  يعلمهم  - تعاىل – فاهللا نعلمهم ال

  :  اخلالصة

  :  بأن القول ميكن

 باملعىن تشيعا الوقت ذلك يف - عنه اهللا رضي – طالب أيب بن لعلي  تشيعهم كان العرب -

 واألنصار األتباع و والصحب القوم أم  مبعىن٠ االصطالحي املعىن إىل يتجاوزه ومل اللغوي

 – طالب أيب بن علي للخليفة ومناصرم حبهم فكان  - عنه اهللا رضي – طالب أيب بن لعلي

 اللفظة هذه استعمال يكن فلم" ، الفاسدة الدخيلة العقائد عن البعد كل بعيدا -رضي اهللا عنه 

                                                             

)١ (
 إبراهيم حممد/ د،  عشرية واإلثنا الشعوبية الشيعة:  الثالث الكتاب،  والديين السياسي اإلسالمية الفرق تاريخ  

  ١٨٣ص ٠ القاهرة، هـ ١٤٢٣،  العريب الفكر دار ، ١ط،  الفيومي



     

 إال استعماهلا يكن مل كما،  يف معناه األصلي و احلقيقي هذا إال اإلسالم من األول العصر يف

 شاع وقد،  واحلكام باحلكم تعلقت اليت املسائل بعض يف متعارضة وفئات سياسية ألحزاب

 عنه اهللا رضي عثمان شهادة بعد عنهما تعاىل اهللا رضي علي مع معاوية اختالف عند استعماهلا

 عليا يرون كانوا – علي شيعة أي -وهؤالء،  علي شيعة أتباعه و علي أنصار عن يقال فكان، 

 يشايعونه وكانوا،  وغريه معاوية من باخلالفة واألحق الرابع الراشد اخلليفة عنه اهللا رضي

 إىل املعىن هذا وناملسلم العرب فحمل  ١، عنه اهللا رضي معاوية مع حروبه يف ويناصرونه

 اإلسالم أعدا استغل مث،   اللغوي املعىن على له العرب تشيع كما لعلي هؤالء وتشيع الفرس

 الناس على ولبسوا الفاسدة العقائد فيه دخلواأو التشيع هذا  العرب يد على ملكه زال ممن

 هذا يف الغزايل حامد وأب اإلمام  قاله مما و ٠ منه انتقاما اإلسالمي الدين عرى هلدم،  دينهم

 كبرية  وطائفة امللحدين الثنوية من وشرذمة واملزدكية اوس من مجاعة تشاور: "  أنه الشأن

 من نام ما عنهم خيفف تدبري استنباط يف الرأي سهام وضربوا املتقدمني الفالسفة ملحدة من

 مقاومتهم يف مطمع وال...  املسلمني أمر من دهاهم ما كربة عنهم وينفس الدين أهل استيالء

 عقيدة ننتحل أن فسبيلنا...  واحتيال مبكر إال عليه أصروا عما استرتاهلم إىل سبيل وال بقتال

 أطوعهم و احملاالت لقبول عريكة ألينهم و رأيا أسخفهم و عقوال أركهم هم فرقهم من طائفة

 أهل إىل االعتزاء و نتسابباال نتحصن و،  الروافض وهم املزخرفات باألكاذيب للتصديق

" شرهم عن البيت
٢

     

 املوايل من  - عنه اهللا رضي – طالب أيب بن لعلي وناملتشيع العرب هؤالء يكون أن وحيتمل -

 التشيع بذور هم فكانوا،  عربية امساء وحيملون العربية القبائل إىل ينتسبون ممن اهلنود أو الفرس

 يتفق مل أوال ألنه ؛ به لالستدالل كافيا ليس سبأ ابن بعروبة واالحتجاج،  االصطالحي باملعىن

   ؟ العراق حرية من أم ؟ اليمن عرب فمن عربيا كان وإن، ؟ عربيا أم كان أروميا ؛  أصله على

                                                             

)١ (
  ١٣  صـ،  ظهري إهلي إحسان:  وتاريخ فرق: والتشيع الشيعة  

)٢ (
  ٢٧- ٢٦ صـ،  الغزايل حامد ايب:  الباطنية فضائح  



     

 كانتا واليمن العراق بالد أن القول فيمكن،  صنعاء أو احلرية من كان سواء عريب هو:  قيل وإن    

 الدولتني هلاتني والفكري،  االجتماعي بالنسيج الفرس خيتلط أن جدا الطبيعي فمن الفارسي النفوذ حتت

 على واالتفاق،  اليمن أو العراق بالد يف سواء،  م واختالطه قربه حبكم الفرس بعقائد تأثر وقد ٠

    ٠ اخلبيثة مؤامرته يف العقائد تلك الستغالل دافع يهوديته

 لكي املوايل استغلها قوية حركة أول"  بأا القول فيكفي الثقفي عبيد بن املختار حركة أما          

 إن يعنينا وال...  العربية السيادة وحتطيم القومية السيادة بإرجاع مآرم حيققوا و، ألنفسهم ينتقموا

 أكثرية أن يعنينا ولكن بقتله األمر انتهى و أنصاره عنه أنفض و احلركة هذه يف أخفق قد املختار كان

 حقيقتها على املختار نفسية فهموا قد املوايل كان إن أيضا يعنينا وال...  املوايل هؤالء من املختار جيش

 متنفسا..  حركته يف وجدوا ألم ناصروه فإم ذلك يدركوا مل أم دعوته يف خملص غري أنه أدركوا و

 إرجاع و بالثأر واألخذ العرب من االنتقام وحياولون العربية العصبية حياربون ستارها حتت فقاموا هلم

" القدمي جمدهم
١
 تتحقق مل عندما حزب إىل حزب من يتنقل فكان الشخصية ملصاحله املختار سعى فقد 

 عبد ثورة اما ،الرياسة ورغبة الدنيا حب دافعه أن الزبري ابن حاصره عندما ذلك ذكر وقد مصاحله

 بني شخصية نفسية بعوامل أساسها يف اصطبغت قد"  فإا احلجاج على وخروجه االشعث بن الرمحن

 بالطائف خاملة أسرة من نشأ عصامي ورجل،  مرؤوسا الظروف جعلته كندة ملوك ساللة من رجل

 احلجاج ضد األشعث ابن ثورة يف املوايل اشترك فقد شئ من يكن ومهما ٠ رئيسا الظروف جعلته

" القائمة احلكومة إضعاف يف كبري أثر ذات الثورة هذه وكانت األموية والدولة
٢

  

 أن و وراثيا وامللك احلكم كون يف الفرس مع العرب اشتراك أن قال من على الرد ميكن أيضا -

 مل وراثيا أمرا وامللك احلكم كون أن: "   ؛ السبحاين قال كما الفرس خصائص من ليس ذلك

 فالنظام،  اتمعات مجيع يف سائدا كان احلكم وراثية مبدأ إن بل،  الفرس خصائص من يكن

 يف واحلكم،  الوراثة هو كان واليمن والشام العراق يف ومحري وغسان احلرية ملوك بني السائد

 والرفادة السقاية من قريش لدى املعروفة واملناصب وراثيا كان العربية اجلزيرة يف القبلية احلياة

                                                             

)١ (
  ١١٠ -١٠٩ ١٠٧ صـ النجار حممد:  األموي العصر يف املوايل  

)٢ (
 ١١١ صـ:  األموي العصر يف املوايل  



     

 أمضاها إنه بل يغريها مل األكرم النيب أن حىت،  وراثية أمورا والسدانة احلرام املسجد وعمارة

"األبد إىل هذا منصبهم على وإقرارهم شيبة بين إىل البيت ملفاتيح دفعه قضية يف كما
١

    

،  والرجعة،  اإلهلي واملنقذ،  والتناسخ،  احللول:  بعقيدة الفرس اختصاص أن القول فيمكن           

  ٠ عربية ال فارسية صناعة االصطالحي مبعناه التشيع أن على دليل،  حتادواال

    

                                                             

)١ (
  ٨٧ ص،  السبحاين جعفر:   اإلمامية الشيعة عقائد على أضواء 



     

  

  

  

  

  

  

  .التشيــع الفارســي قديـــــما  : الثاين الفصل     

    

  :أربعة مباحث  وفيه       

            

  .اإلمامة : املبحث األول             

  .تطور نظريةاإلمامة اإلهلية : املبحث الثاين             

  .التشيع يف عصر بين بويه : املبحث الثالث              

  . التشيع يف العصر الصفوي : املبحث الرابع              

  

  

  

  

                       

  

  

  

  



     

  .اإلمامة : املبحث األول                                  

 طالب أيب بن لعلي بالوصية فنادى والديين السياسي للتشيع األوىل اللبنة سبأ بن اهللا عبد وضع

 أدعى مماته وبعد،  ذلك عن اهللا تعاىل فيه – وجل عز – اهللا وحلول،  حياته زمن – عنه اهللا رضي –

   ٠ الرجعة

 تشيعه كان – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن لعلي تشيع من جل أن إال،  أتباع له وكان   

 يف حمصورة األلوهية ودعوى والرجعة الوصية عقيدة وكانت ٠ العجم أم العرب سواء دينيا ال سياسيا

 اإلهلية اإلمامة"  بنظرية يقولوا فلم عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي أتباع أما،  سبأ بن اهللا عبد أتباع

 عنهما اهللا رضي – سفيان أيب بن معاوية وبني بينه الذي اخلالف يف حق على أنه رأوا إمنا و،  بتاتا" 

 ذلك ذكر وقد،  إمامته على نص – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول أن بسبب يكن ومل – أمجعني

 نقاتلهم مل إنا: "  حربه ألهل قال السالم عليه عليا إن:  أبيه عن الصادق جعفر اإلمام روى ؛ عندهم

"  احلق على أم ورأوا احلق على أنا رأينا ولكن،  لنا التكفري على نقاتلهم ومل،  هلم التكفري على
١٠ 

 والقوم التقينا أنا أمرنا بدء وكان: "  صفني أهل وبني بينه جرى ما حاكيا -رضي اهللا عنه  -علي وقال

 يف نستزيدهم وال،  واحدة اإلسالم يف ودعوتنا،  واحد ونبينا،  واحد ربنا أن والظاهر،  الشام أهل من

 وحنن،  عثمان دم من فيه اختلفنا ما إال واحد واألمر،  يستزيدوننا وال برسوله والتصديق باهللا اإلميان

" براء منه
٢
   

 رضي – واحلسني احلسن كذلك، بعده من أوالده وإمامة إمامته على النص عنه اهللا رضي يذكر فلم   

 األفكار هذه حاربا وإمنا القيامة يوم قبل أبيهم رجعة على وال إمامتهم على النص يزعما مل – عنهما اهللا

٣األصم بن عمرو أن روي وقد ؛ أتباعهم صفوف يف املندسني السبئية اعتنقها اليت
 قلت: "  قال 

                                                             

)١ (
،  لبنان – بريوت،  العريب التراث إحياء دار الناشر،  ٢٩٧ رقم حديث)  ٣٢٤/  ٣٢( ،  للمجلسي األنوار حبار  

 .  طبع سنة بدون
)٢ (

  إيران – قم – الذخائر دار،  ١٤١٢،  ١ط عبده حممد/  شرح،  ٥٨ رقم خطبة)  ١١٤/  ٢(  البالغة ج  
)٣ (

فذكر له ما قال أهل ، كان قد أتى احلسن عليه السالم باملدينة ،من أصحاب علي عليه السالم :  األصم بن عمرو  
 ) ٣٢٥/  ٣، التفريشي : نقد الرجال . ( فأنكر عليهم الغلو 



     

 علمنا لو،  بالشيعة هؤالء ما كذبوا فقال،  القيامة يوم قبل مبعوث عليا أن تزعم الشيعة إن:  للحسني

" ماله قسمنا وال نساءه زوجنا ما مبعوث أنه
١٠   

ولو كان ذلك حقا ، منهم مل يدعوها فإن أحدا ، إن هذا من أقوى ما يفند زعم الشيعة يف الوصية      

ومل ، باخلالفة لكان هؤالء أول املدعني هلا  –رضي اهللا عنه  –و أنه صلى اهللا عليه وسلم أوصى لعلي ، 

   . يدعها ال علي و ال أحد من بنيه 

  

 مـن  أصـل  و،   اإلسالم أركان من اخلامس الركن هي اإلمامة أن عشرية اإلثين الشيعة زعم

 اهللا صلى – النيب على وجيب٠ حوله الناس جيتمع عادل إمام من زمان خيلو أن ميكن وال،  الدين أصول

 يأيهـا (  وجـل  عـز  لقوله بعده من مهال يتركهم ال وأن،  للخالف درأ به األمة يعلم أن وسلم عليه

 من العكس على،  وفريضة عام لطف فاإلمامة ] ٦٧:  املائدة [)  ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول

  ٠ منها زمان خيلو أن ميكن وسنة،  خاص لطف هي اليت النبوة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
  ٢٦٣/  ٣ ، الذهيب:  النبالء أعالم سري  



     

  . اإلمامة مفهوم:  األول املطلب

  

 ابن قال . ضالني كانوا أو املستقيم الصراط على كانوا قوم به ائتم من كل: يف اللغة  اإلمام

١األعرايب
 وقال،  بكتام:  طائفة قالت ٢) بِإِمامهِم أُناسٍ كُلَّ ندعو يوم(:  وجل عز قوله يف 

   ٠ عمله فيه أحصى الذي بكتابه:   وقيل،  وشرعهم بنبيهم:  آخرون

  ٠ عليها مضى اليت بسنته االئتمام مجيعا وعليهم،  أمته إمام وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول وسيدنا

٣سيده ابنقال 
:   العزيز الترتيل ويف٠ أئمة واجلمع،  وغريه رئيس من به ائتم ما واإلمام:  

 )الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا(
٤
  ٠ هلم تبع ضعفاؤهم الذين وقادم الكفر رؤساء قاتلوا أي 

٥اجلوهريوقال 
٦املازين وقال٠ أفعلة على،  أأمة أصله و،  أَمية ومجعه به يقتدى الذي اإلمام:  

 أييمة:  

 صلى اهللا رسول حممد وسيدنا،  املسلمني إمام والقرآن،  له واملصلح قََََيِمه شيئ كل إمام و،  يقلب ومل

  ٠ قائدهم اجلند وإمام،  الرعية إمام واخلليفة،  األئمة إمام – وسلم عليه اهللا

                                                             

)١ (
/  ٨: سري أعالم النبالء . ( حممد بن زياد الراوية النسابة أحد أئمة اللغة املشار إليهم يف معرفتها : ابن األعرايب   

١٩١  ( 
    ٧١آية : سورة اإلسراء )    ٢
)٣ (

 العرب، لسان يف"  احملكم"  كتاب صاحب الضرير، املرسي إمساعيل بن علي احلسن أبو اللغة إمام: ة  سيد ابن  

 إمام هو:  احلميدي قال .احلسن بن صاعد وعن أبيه، عن فأخذ لغويا، أيضا أبوه كان.  املثل بذكائه يضرب من وأحد

 .وتصرف الشعر يف حظ ذلك مع وله مجوعا، ذلك يف مجع وقد ضريرا، كان أنه على هلما، حافظ والعربية، اللغة يف

 )  ١٤٥ – ١٤٤/  ١٨: سري أعالم النبالء . (  مئة وأربع ومخسني مثان سنة يف موته القاضي أمحد بن صاعد وأرخ
٤

 ١٢آية : سورة التوبة )   

)٥ (
 من وأحد ،"  الصحاح"  كتاب مصنف االتراري، التركي محاد بن إمساعيل نصر أبو اللغة، إمام:  اجلوهري  

 ثالث سنة يف بنيسابور، داره سطح من مترديا اجلوهري مات.  املنسوب اخلط ويف اللغة، ضبط يف املثل به يضرب

  ) ٨١ – ٨٠/  ١٧: سري أعالم النبالء . (  مئة أربع سنة حدود يف مات: وقيل ،  مئة وثالث وتسعني

)٦ (
و أخذ األدب عن أيب عبيدة و ، كان إمام عصره يف النحو و األدب ، أبو عثمان بكر بن حممد بن عثمان : املازين  

، وله من التصانيف كتاب ما تلحن فيه العامة . و أخذ عنه أبو العباس املربد ، األصمعي و أيب األنصاري وغريهم 

 وأربعني تسع سنة يف املذكور املازين أبوعثمان ويفوت، وكتاب القوايف ، وكتاب العروض ، وكتاب التصريف 

 )  ٢٨٣/  ١: وفيات األعيان . (  بالبصرة ومائتني وثالثني ست: وقيل وأربعني، مثان: وقيل ومائتني،



     

١النابغة قال ؛ املثال:  واإلمام
 :  

 إمام على احلياة جمدا بنوا            ، أبيه أبو و،  قبله أبو                    
٢
   

  : اإلمامة يف االصطالح 

 أبو املعايل اجلويين وضع    
٣
رياسـة  " بأا فعرفها ، وحدد ماهيتها ووظائفها ، تعريفا دقيقا لإلمامة  

، مهمتها حفـظ احلـوزة   ، تتعلق باخلاصة و العامة من مهمات الدين و الدنيا ، وزعامة عامة ، تامة 

٤وكف اخليف،  و إقامة الدعوة باحلجة و السيف، ورعاية الرعية 
٥و احليف 

و االنتصاف للمظلومني ،  

"و ايفاؤها على املستحقني ، و استيفاء احلقوق من املمتنعني ، من الظاملني 
٦
   

٧املاورديوعرفها     
" وسياسة الدنيا ، يف حراسة الدين ، اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة : "  بقوله 

١
 

خيالف الكتاب و وال تأيت بشرع جديد ، ا تسري وفق الشريعة يعين أ" موضوعة خلالفة النبوة : " وقوله 

  .السنة النبوية 

                                                             

)١ (
(  .شاعر جاهلي، من الطبقة االوىل: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين الغطفاين املضري، أبو أمامة :ياينالنابغة الذب 

 )  ٥٤/ ٣ج: األعالم للزركلي 
)٢ (

   ١٥٧/  ١ :  العرب لسان 
 حيويه، بن حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن يوسف يعقوب أيب بن اهللا عبد حممد أيب الشيخ ابن امللك عبد املعايل أبو)  ٣

 على الشافعي اإلمام أصحاب من املتأخرين أعلم.  احلرمني بإمام املعروف الدين، ضياء امللقب الشافعي الفقيه اجلويين،

 ومن ذلك، وغري واألدب والفروع األصول من العلوم يف وتفننه مادته غزارة على املتفق إمامته على امع اإلطالق،

 غياث " اإلرشاد"  و"  التقريب تلخيص"  و الفقه، أصول يف"  الربهان"  و الدين، أصول يف"  الشامل"  تصانيفه

 مثان سنةووفاته  ، وأربعمائة عشرة تسع سنة مولدهكان  " األحق اختيار يف اخللق مغيث"  و"  اإلمامة يف األمم

  )  ١٧٨ – ١٦٧/  ٣: وفيات األعيان (  وأربعمائة، وسبعني

 

٤
. (  خمتلفون أَي أَخياف الناس : قيل واَألشكالِ اَألخالق يف املختلفة الضروب واَألخياف" االختالف : ا اخليف )  

  )   ١٩٠/  ٥: لسان العرب 
٥
  (فلُ:  احلَياحلُكم يف املَي روالظُّلم واجلَو  ) . ٢٨٩/  ٤: لسان العرب  (  

٦
، عبد العظيم الذيب . د / حتقيق ، أبو املعايل عبد امللك اجلويين :  -غياث األمم يف التياث الظلم  –الغيائي )   

 . ٢٢ص ، الدوحة ، هـ  ١٤٠٠
٧

 الشافعية الفقهاء وجوه من كان الشافعي؛ الفقيه باملاوردي، املعروف البصري، حبيب بن حممد بن علي احلسن أبو)   

 واملعرفة بالتبحر له وشهد إال أحد يطالعه مل الذي"  احلاوي"  كتاب فيه وله للمذهب حافظاً وكان كبارهم، ومن

 الدين أدب"  و"  والعيون النكت"  و "  الكرمي القرآن تفسري" "  احلاوي"  غري التصانيف من وله .باملذهب التامة



     

٢وعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية    
فاملقصود الواجب بالواليات إصالح دين اخللق الذي مىت : " بقوله  

و إصالح ما اليقوم الدين إال به من أمر ، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا ، فام خسروا خسرانا مبينا 

" دنياهم 
٣
 وال يكون ذلك ؛ إال بالدين الذي ارتضاه اهللا. فاملقصود و املتعني هو إصالح دين اخللق .  

 مـن  اآلخرة في وهو منه يقْبلَ فَلَن دينا اِإلسالمِ غَير يبتغِ ومن(  : قال تعاىل ، لعباده  –عز وجل -

رِيناس٤ ) الْخ  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

 سنة وتويف،  املذهب يف"  اإلقناع"  و"  امللك سياسة"  و"  الوزارة قانون"  و"  السلطانية األحكام"  و"  والدنيا=

  ) ٢٨٣/  ٣: وفيات األعيان ( .  سنة ومثانون ست وعمره ، وأربعمائة مخسني

١
، م  ١٩٨٢، دار الكتب العلمية ، أبو احلسن علي بن حممد املاوردي : األحكام السلطانية و الواليات الدينية )  

  .  ٥ص ، بريوت 
 أبو احلنبلي، الدمشقي احلراين النمريي اخلضر القاسم أيب بن اهللا عبد ابن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد)   ٢

 كثري كان .واشتهر فنبغ دمشق إىل أبوه به وحتول حران يف ولد .االسالم شيخ االمام،: تيمية ابن الدين تقي العباس،

 ويف.متقاربان ولسانه قلمه اللسان، فصيح واالصول، التفسري يف آية.الدين يف إصالح داعية احلكمة، فنون يف البحث

 )  ١٤٤/  ١: األعالم . (  والتفسري العلم يف وبرع واستدل العلماء ناظر أنه الكامنة الدرر
٣

 ٢٢٤ص ،  ٢٨/ ج ، ابن تيمية : جمموع الفتاوى  )  

٤
  ٨٥آیة : سورة آل عمران )   



     

  .  الشيعة عند اإلمامة مفهوم: الثاين املطلب                          

  

 أن ميكن متعددة معاين على فيها دل وقد،   واسع نطاق على العربية اللغة يف اإلمامة لفظ يستعمل    

     ) والدين،  واجلماعة،  واملرجع،  األصل: (  هي،  أبواب أربعة يف جتمع

  : واإلمام

:  والقرآن،  الرعية إمام واخلليفة،  األئمة إمام:  فالنيب ٠ األمور يف وقدم،  به اقتدي من كل 

  . املسلمني إمام

،  فقـط  اللغوية داللتها من املقصود على االستعمال يف معناه يقتصر مل كلفظ اإلمامة أن كما

 علمـاء  أخـذ   وهلذا،  الشرعية الدالالت ذات الدينية املصطلحات ضمن من اعتربت قد ألا وذلك

 يعـرف  ما أو شرعيا وتعريفا،  اصطالحيا بيانا هلا يضعون وتوجهام طوائفهم اختالف على الشريعة

   ٠ الشرعية باحلقيقة

 اإلمامـة  من املراد يف اختالفهم على بناءا بينهم اختالف فيه حصل التعريف هذا أو البيان هذا

 هلـا  كانت وهلذا،  وتفاصيلها حيثياا ويف الشرعي حكمها يف نظرهم وجهات اختالف ويف،  نفسها

  :  يأيت ما التعريفات هذه ومن،  فيها لالختالف واقعي كانعكاس تعريفات عدة

 :  بأا مجاعة عرفها فقد -

. والدنيا الدين أمور يف عامة رئاسة  
١

لشخص من األشخاص نيابة عن عن النيب صـلى اهللا   

. عليه و آله 
٢
 لشـخص  والـدنيا  الدين أمور يف عامة رئاسة"  بأا:  وحدوها املتكلمون عرفها وقد 

"النيب عن خالفة إنساين
٣

  

  

 

                                                             

١
 ٥ص ، الشريف املرتضى : الشايف يف اإلمامة )   
٢

   ٤٤ص ، قم ، هـ١٤١٣، منشورات شريف الرضى ،  ١ط، علي امليالين : اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية )   

)٣ (
  ١٩ صـ،  البحراين علي،   عشر االثين إمامة على النص يف اهلدى منار  



     

 :بأا  آخرون عرفهاو -

 األصالة إنساين حبق لشخص والدنيا الدين يف أمور عامة سةيار 
١

 .  

 يف قـالوا  عنـدما  وذلك،  إهليا منصبا باعتبارها عالية ة ومرتلةصف يعطيها آخر تعريف وهناك

  : أا تعريفها

 احليـاة  لتنظـيم  العامة والتشريعية الفعلية السلطة له الذي إنساين لشخص اهللا يعطيه إهلي منصب     

 اإلنسانية
٢

  

 بـأن  النيب ويأمر،  النيب خيتار كما،  بعباده علمه بسابق اهللا خيتاره إهليا منصبا كوا باإلمامة مرادهم  

 بإتباعه ويأمرهم عليه األمة يدل
٣

    

    ٠٤ أمجعني عليهم اهللا صلوات عشر االثين بإمامة والتدين اإلعتقاد وهي: اإلمامة  

  :  السابقة التعريفات مناقشة

 الكيفية يذكر ومل  اإلمامة منصب سيتوىل الذي الشخص هذا صفة يوضح مل :األول التعريف

 الشـيعة  غري أخرى فرق التعريف هذا يف يدخل قد وبذلك ؛ االختيار أو النص ؛ اإلمامة ا توىل اليت

  ٠ عشرية االثىن

 ال باألصـالة  معني لشخص ثابتة اإلمامة جعل كونهل السابق من أدق فإنه : الثاين التعريف أما

نائب اإلمام " األصالة " فيخرج من قيد ٠ باالختيار وليس عليه منصوص الشخص وهذا،  باالكتساب

  . ألن رئاسته ليس باألصالة و إمنا بالنيابة 

 التشـريعية  السـلطة  له من يتواله إهليا منصبا اإلمامة جعل ألنه غلوا أكثر:  الثالث والتعريف

  ٠ احلياة تنظيم مبهمة ويقوم الفعلية

                                                             

 ٤٥ص : املرجع السابق )   ١

)٢ (
  ١٩ -١٨ صـ،  البغدادي احلسني علي السيد اهللا آية:  اإلمامة معامل  

)٣ (
  ٧٢ص ،  روما،  هـ١٤١٤،  ١ط،  الغطاء كاشف آل احلسني حممد اإلمام،  أصوهلا و الشيعة أصل 

)٤ (
  ١ص ،  بدون دار نشر وال سنة طبع ،  جعفر بن حسن بن عباس:  اإلمامة يف رسالة 



     

 الصـالة  عليهم األنبياء ختارا كما األئمة اختار تعاىل اهللا أن يذكر فإنه : الرابع التعريف أما

 قال..  الكرمية لآلية تأويلهم من انطالقا،  تباعهاب ويأمرهم باإلمام األمة يبلغ أن النيب وعلى،  والسالم

   تعاىل اهللا              ١  

 أيب خالفة صحة بعدم وهذا تصريح، خاصة باالثين عشر فقط  اإلمامة أن يوضح : اخلامس والتعريف  

  ٠ -امجعني عنهما اهللا رضي - اخلطاب ابن وعمر الصديق بكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 ٦٧: املائدة سورة  



     

  . عشرية ىناالث الشيعة عند اإلمام: الثالث املطلب

  

 البحراين علي يقول
١

 فـرق  وبعـض  اإلمامية أصحابنا أن احلق إىل إياك و اهللا أرشدنا علما:" 

 بـه  وتـزاح  خلقه على هللا احلجة به تقوم معصوم إمام من التكليف زمان خلو جيوز ال إنه قالوا الشيعة

،  جنـام  سبيل إىل ويهديهم مراشدهم على ويدهلم،  ألفتهم به وحتصل،  كلمتهم به وجتتمع،  علتهم

 يف ومصـاحلهم  مطالبـهم  بـه  وتنجح،  دنياهم أمر به وينتظم دينهم أمر من فيه اختلفوا ما هلم ويبني

 األود بـه  ويقام الباطل به ويقمع احلرية به وترتفع احلق به ويتضح الشك به ويزول، ومعادهم معاشهم

 وغياهـب  اجلهل حنادس يف علمه بضياء ويستضيئون اهلدى طريق بنوره ويستبني،  العوج به ويثقف

 بل،  بنفسه اإلسالم دولة وإعزاز الدين عمود إقامة من متكينه اهللا على وال متكنه يشترط وال،  الظلماء

 علـى  واالنتصـار  النصرة به حيصل ممن الطاعة وبذل والناصر املعني وجود مع بذلك القيام عليه جيب

"   األعداء
٢
   

٣بالصدوق امللقب شيخهم يقول 
 ألن جائزة كانت السالم عليهم الرسل بني والفترات: "  

 كذلك السالم عليهم واألئمة األنبياء وليس،  بعضا بعضها ونسخ وجتديدها امللة بشرائع مبعوثة الرسل

 وبني،  وإبراهيم نوح بني كان أنه علمنا وقد،  ملة م جيدد وال شريعة م ينسخ ال ألنه ذلك هلم وال

 وإمنا كثريون وأوصياء أنبياء السالم عليهم وحممد عيسى وبني،  وعيسى موسى وبني،  وموسى إبراهيم

 والعلوم والكتب الوصايا من عندهم تعاىل اهللا جعل ملا مستودعني مستحفظني،  اهللا ألمر مذكرين كانوا

 ما يؤدي ووصي عنه مذكر منهم نيب لكل وكان،  أممهم إىل وجل عز اهللا عن الرسل به جاءت وما

                                                             

)١ (
حمدث، ) زين الدين(القدمي علي بن سليمان بن درويش بن حامت البحراين،  ) ـه ١٠٦٤ -(.. علي البحراين 

معجم "  ( رسالة يف جواز التقليد " تصانيفه من . نشر علم احلديث يف بالد البحرين: شيعي،  صويلأفقيه، 

  )  ٧/١٠٣ج، ر كحالة عم: املؤلفني 
)٢ (

 ٥٢ صـ،   البحراين علي:  عشر اإلثين إمامة على النص يف اهلدى منار 
)٣ (

أبو احلسن شيخ : " قال عنه التفريشي ، بالصدوق املعروف القمي بابويه بن احلسني بن علي بن حممد جعفر أبو  

قدم العراق و اجتمع مع أيب القاسم احلسني بن روح و سأله ، القميني يف عصرهو متقدمهم و فقيههم و ثقتهم 
 )  ٢٥٣ – ٢٥٢، التفريشي : نقد الرجال . ( مات سنة تسع وعشرين و ثالمثائة ، مسائل 



     

 أن جيز مل وآله عليه اهللا صلى مبحمد الرسل وجل عز اهللا ختم فلما،  ووصاياه علومه  من استحفظه

 دين من عليه ائتمنه ملا حافظا،  استودعه ما عنه ويؤدي بأمره يقوم مذكر هاد وصي من األرض خيلو

 وجل عز اهللا أمر اتصل ما متصلة منظومة منسوقة إلمامة سببا ذلك وجل عز اهللا فجعل وجل عز اهللا

 وفرائضه وشرائعه وملته آله و عليه اهللا صلى حممد أعالم و والرسل األنبياء آثار تندرس أن جيوز ال ألنه

 عليه اهللا صلى بعده رسول ال إذ وشرائعه آخر رسول آثار عليها تعفى أو تنسخ أو أحكامه و وسننه

 عليه اهللا صلى حممد شريعة غري ملة وال شريعة إىل داع وال نيب وال برسول ليس واإلمام ٠ نيب وال وآله

 عليهم الرسل بني جائزة فالفترات،  فترة بعده الذي واإلمام اإلمام بني يكون أن جيوز فال،  وملته آله و

 بني يكون أن أيضا والبد،  به حمجوج إمام من بد ال أنه وجب فلذلك،  جائزة غري اإلمامة ويف السالم

 جاؤوا ما الرسل عن يؤدي و حجته اخللق يلزم وصي إمام - فترة بينهما كان إن و – والرسول الرسول

 يتركهم مل وجل عز اهللا أن ليعلموا،  جهلوا ما هلم ويبني،  أغفلوا ما على عباده وينبه،  تعاىل اهللا عن به

 وظفها اليت فرائضه من وال،  شبهة يف دينهم من يدعهم ومل،  صفحا الذكر عنهم يضرب ومل سدى

 وجيوز تنقطع والسنن،  فريضة واإلمامة،  جالله جل اهللا من سنة والرسالة والنبوة،  حرية يف عليهم

 الفرائض أجل و،  وآله عليه اهللا صلى حممد بعد تنقطع وال تزول ال والفرائض،  حاالت يف تركها

 آل من فاألئمة،  النعمة ومتت الدين كمل وا،  والسنن الفرائض ا ىتؤد اليت اإلمامة خطرا وأعظمها

 جنام سبيل ويلزموهم،  دينهم حمجة على العباد ليحملوا،  بعده نيب ال ألنه آله و عليه اهللا صلى حممد

 بكتاب ويهدوهم أفهامهم عن شذ ما وجل عز اهللا فرائض من هلم ويبينوا،  هلكتهم موارد وجينبوهم

 عز - اهللا وفرائض،  الشبهة فيه تعترض ال حمفوظا م الدين فيكون،  أمورهم مراشد إىل وجل عز اهللا

 فالرسالة،  تغيري يزيلها وال تبديل يلحقها ال ماضية اهللا وأحكام،  باطل يدخلها ال مؤداة م - وجل

 وال تنقطع ال ثابتة،  لنا الزمة مبحمد علينا اجلارية وجل عز اهللا وفرائض فرض واإلمامة،  سنن والنبوة

 آله و عليه اهللا صلى وحممد عيسى بني كان أنه رويت اليت األخبار ندفع ال أنا مع القيامة يوم إىل تتغري

 ذهب ما غري تأويلها ولكن صحيحة أخبار إا:  ونقول،  ننكرها وال وصي وال نيب فيها يكن مل فترة



     

 بينهما يكن مل أنه الفترة معىن إمنا و ٠ السالم عليهم والرسل واألئمة األنبياء انقطاع من خمالفونا إليه

" قبله كان كمن مشهور ظاهر وصي وال،  نيب وال،  رسول
١

    

 السنة أهل فعند،  اجلماعة و السنة أهل إليه ينظر كما ليس نظرهم يف اإلمام"  أن ومعلوم

 اهللا أمر مبا العمل على الناس حيمل فهو،  الدين حفظ يف الشريعة صاحب عن نائب اإلمام أو اخلليفة

 أو ألمر تفسريا إال،  تشريعية سلطة لديه ليس ولكن،  احلربية و اإلدارية و القضائية السلطة رئيس وهو

 قد األول فاإلمام ؛ معلم أكرب أنه هو آخر معىن فلإلمام الشيعة عند أما ؛ نص فيه ليس فيما اجتهادا

 معصوم ألنه الناس فوق هو بل عاديا شخصا ليس وهو،  - وسلم عليه اهللا صلى – النيب علوم ورث

 وسلم عليه اهللا صلى – النيب علم قد و،  باطن علم و ظاهر علم : العلم من نوعان وهناك.  اخلطأ من

 خفايا و الكون أسرار على أطلعه و،  ظاهره و القرآن باطن يعلم فكان،  لعلي النوعني هذين –

 بعده ملن العلمية الثروة هذه ورث إمام وكل ؛ املغيبات
٢  

 رياسته و النيب لعلم الوارث هو -:  عليهم اهللا رضوان  اإلمامية عند اإلمام: " أحدهم يقول

 يف السالك.  الرذيلة األخالق مجيع من اخلايل و،  اجلميلة بأوصافه املتحلي و،  بأخالقه املتخلق،   بعده

 والعامل،  الطاعة ووجوب الرياسة و السياسة من النبوة ربقة عدا له ثبت كلما له الثابت و سلوكه األمة

 غري يف إراديا كان إن و منها يءش عنه يعزب ال،  حضوريا علما اخلدش إرش حىت مجلة باألحكام

 منصبا و معينا يكون أن ويلزم) ع( اإلمام علم كيفية يف ذلك تقرر ما حسب يكون و كان مما األحكام

 مسائل أعظم من املسألة وهذه،  له األمة نصب يكفي وال – آله و عليه اهللا صلى – النيب قبل من

 احلق عن فيها وحادت،  األقدام ا زلت فكم،  اخلاصة و العامة بني اآلراء معركة وهي،  الدين أصول

 من وال،  املتغافل الغافل يعذران ال النقل و العقل و،  أهلكوا و هلكوا حىت بصرية ال و تروي بال أقوام

"  سبيلهم وسلك آثارهم فاقتدى اآلباء محية أخذته
٣  

  

                                                             

)١ (
  ٦٥٩ - ٦٥٨ صـ،  الصدوق الشيخ:  النعمة ومتام الدين كمال 

)٢ (
   ٢٧١ ص،   أمني أمحد:  اإلسالم فجر  

)٣ (
 .  نشر دار وال طبع سنة بدون،  املقدمة،  جعفر بن حسن بن عباس:  اإلمامة يف رسالة  



     

  . التشريعية و الفعلية السلطة عن األئمة تنازل:  الرابع املطلب            

  

  -  عنهما اهللا رضي – احلسن وابنه طالب أيب بن علي اخلليفة باستثناء - األئمة وجود زمن يف

 تتوافر مستقلة سيادة ذات دوال يكونوا ومل،  والتشريعية الفعلية السلطة أمر تولوا أم التاريخ يذكر مل

 إمنا و، تستمر ومل النجاح هلا يكتب مل الشيعية الثورات من اكثري أن و،  الدولة مقومات مجيع فيها

 والصراعات الشيعية الثورات عن البعد كل ينبعيد كانوا بل،  عنفواا يف أو مهدها يف إما ختمد كانت

 األموية الدولة ضمن،  ظهرت اليت الدول ضمن كانوا" ...   إمنا و، مؤيدين وال قادة هلا يكونوا فلم، 

 مل العلم أهل مجهور وعند،  أمرهم ظهر وهنا،  الفاطمية الدولة جاءت حىت،  العباسية الدولة وضمن، 

١الفاطمي اهللا لدين للمعز مثال،  أوال احلكم كان إمنا و،  األئمة من لواحد احلكم يكن
،  هؤالء ولغري،  

 لألئمة احلكم يتم ومل،  العامة اإلمامة تتم مل فلم،  وهكذا،  آخر حكم وجاء حكمهم انتهى حىت

 املذهب حصرهم إمنا و،  اإلسالم إىل ويدعون،  اخلري إىل يدعون البيت أهل هم إذا ؟ إماما عشر األحد

"  منه براءة على وهم تقسيما هؤالء وقسم،  حصرا
 اإلمامية الشيعة األخوة من أيا تسأل عندما"  و٢

 يف – املعصومني األئمة من واملؤمنني املسلمني إمارة و والسلطة واإلمامة اخلالفة وتوىل حكم عمن

 حكما اللذان واالثنان،  إماما عشر اثين من"  فقط"  اثنان ؛ متوقعة غري صادمة اإلجابة تأيت ؟ نظركم

  ٠ – عنهما اهللا رضي – طالب أيب بن علي بن احلسن وابنه،  طالب أيب بن علي:  مها

 وهو شهيدا مات مث،  سنوات مخس أو أربع خالفته مدة كانت طالب أيب بن علي : األول

  ٠ وجهه وكرم أرضاه و عنه اهللا رضي – الكوفة مسجد من خارج

 عـن  تنازل مث،  ونيف أشهر ستة وخالفته حكمه ومدة طالب أيب بن علي بن احلسن : الثاين

٣اجلماعة"  عام يف سفيان أيب بن ملعاوية اخلالفة
  "٠  

                                                             

)١ (
هو املعز لدين اهللا، أبو متيم معد بن املنصور إمساعيل بن القائم، العبيدي املهدوي املغريب الذي بنيت القاهرة املعزية   

ويل سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، وسار يف نواحي إفريقية ميهد .له كان صاحب املغرب، وكان ويل عهد أبيه
 )  ١٥٩/  ١٥ج، الزركلي : سري أعالم النبالء . ( ملكه، فذلل اخلارجني عليه

)٢ (
  ٣٠ – ٢٩ص ٠ هـ ١٤٢٧، ١ط ، العدوي صادق إمساعيل للشيخ:  الشيعة فكر يف نظرة 

)٣ (
 . الحقا ذكره يأيت 



     

 ؛ واحلكم والرياسة اخلالفة أحد منهم يتول فلم – عليهم اهللا رضوان – الكرام األئمة بقية أما

"  احلسني بن علي وابنه، )  هـ٦١(  عام بكربالء ألطف واقعة يف استشهد علي بن احلسني فاإلمام

 عبادته لكثرة"  السجاد"  لقب عليه أطلق وهلذا،  للعبادة وتفرغ السياسة اعتزل"  العابدين زين

  ٠ وسجوده

 أمور الناس لتعليم تفرغا" الصادق"  جعفر وابنه"  الباقر"  حممد فاإلمام ؛ األئمة بقية وهكذا

 اإلمام اخلصوص وجه وعلى،  ومشهورة معروفة وعلمية فقهية مدارس هلما أصبح حىت،  ودنياهم دينهم

   ٠ اهللا رمحه الصادق جعفر

 إىل أمجعني عليهم اهللا رضوان البيت آل أئمة بقية سار العظيمني اإلمامني هذين منوال وعلى

  ٠ املباركة حيام يف يوم آخر

،  العباسي املأمون زمن يف العهد والية توىل الذي" الرضا"  موسى بن علي اإلمام إال اللهم

   ٠ الوسيلة ذه فمات،  السم له دس املأمون بأن الشيعة وادعى،  حيكم أن قبل تويف ولكنه

 وشؤون اخلالفة تولوا قد الكرام األئمة هؤالء أن لو:  نقول...   واجلماعة السنة أهل وحنن

 من وهم الصاحلني الرجال خري من فهم نظرنا يف إشكال من األمر هذا يف كان ملا والسياسة احلكم

 أو لنفسه يدعو أحدهم نسمع ومل حيدث مل هذا ولكن،  الكرام النبوة بيت آل ومن،  الطاهرة العترة

 هو العكس بل!!  وخالفته وعصمته إمامته على)  نص(  قد اهللا أن و،  بالعصمة أو باإلمامة البنه

 الدولة على اخلروج من أصحاما و البيت آل ينهيان كانا الصادق واإلمام الباقر فاإلمام ؛ الصحيح

  ٠١ زماما يف اإلسالمية

 عن األئمة تنازل نتصور أن املمكن من ليس ٠٠٠: " ويقولون بشدة ذلك ينفون اإلمامية ولكن  

 من وختليهم األئمة اعتزال تصور على ساعد الذي أن غري ٠ التشيع عن تنازلوا إذا إال السياسي اجلانب

 إعطاء مع احلاكم الوضع ضد مسلح عمل على إقدامهم عدم من بدا وما،  قيادم من السياسي اجلانب

 ولدينا ٠ القبيل هذا من مسلح عمل على إال ينطبق ال ضيق معىن من القيادة من السياسي اجلانب

 مسلح عمل خلوض مستعدا كان دائما الوقت إمام أن توضح) السالم عليهم( األئمة عن عديدة نصوص

                                                             

)١ (
 .  ٥٥، ٥٤،  ٥٣ص ،  القاهرة،  ١٤٣٠، ٢ط،  الشمري عمر د:  الشيعي صديقي مع هادئ حوار  



     

 العمل ذلك وراء من اإلسالمية األهداف حتقيق على والقدرة األنصار بوجود قناعة لديه وجدت إذا

،  البيت أهل أئمة يف املتمثلة الشيعية القيادة أن نالحظ،  الشيعية احلركة سري تتبعنا إذا وحنن ٠ املسلح

 تكن مل ما،  إسالميا التغيري عملية حتقيق من ميكن وال،  يكفي ال وحده السلطة تسلم بأن تؤمن كانت

 وتعمل،  احلكم يف بنظريتها وتؤمن السلطة تلك أهداف تعي واعية شعبية بقواعد مدعمة السلطة هذه

 بعد األول القرن نصف ويف:  األعاصري وجه يف وتصمد،  للجماهري مواقفها وتفسري،  محايتها سبيل يف

 باستمرار حتاول،  احلكم عن إقصائها بعد الشيعية القيادة كانت)  وآله عليه اهللا صلى(  النيب وفاة

 طريق يف أو،  واعية شعبية قواعد بوجود تؤمن كانت ألا،  ا تؤمن اليت بالطرق احلكم استعادة

 هذه من يبق مل أن وبعد قرن نصف بعد ولكن بإحسان هلم والتابعني واألنصار املهاجرين من التوعية

 الشيعية احلركة تسلم يعد مل،  االحنراف ظل يف مائعة أجيال نشأت و مذكور ءيش الشعبية القواعد

 كان الواقع هذا أمام و وتضحية بوعي املساندة الشعبية القواعد وجود لعدم الكبري للهدف حمققا للسلطة

 صاحلة أرضية ئي اليت الواعية الشعبية القواعد هذه بناء أجل من العمل: أحدمها:  عملني من البد

 اإلسالمي للضمري واالحتفاظ وإرادا اإلسالمية األمة ضمري حتريك:  وثانيهما ٠ السلطة لتسلم

 وكرامتها شخصيتها عن املطلق التنازل ضد األمة حتصن والصالبة احلياة من بدرجة اإلسالمية واإلرادة

،  الثاين والعمل،  بأنفسهم)  السالم عليهم(  األئمة مارسه الذي هو األول والعمل ٠ املنحرفني للحكام

 اإلسالمي الضمري على حيافظوا أن الباسلة بتضحيام حياولون كانوا علويون ثائرون مارسه الذي هو

" املخلصني يسندون)  السالم عليهم(  األئمة وكان اإلسالمية واإلرادة
١
 ٠  

 حباجة ؛ألنه األمة ورعاية له املناطة باملهام للقيام كاف غري للسلطة اإلمام تسلم فإن هذا على

 قادة قام بينما الشعبية القاعدة هذه بناء على األئمة عمل لذا، الواعية الشعبية القاعدة ملساندة ماسة

 بن علي اخلليفة بعد األئمة أحد بقيادة دولة تقم مل هذا ومع،   األمة ضمري حتريك على الشيعية الثورات

 عن متاما عاجز اإلمام فإن،  كذلك األمر دام وما!!   – عنهما اهللا رضي –  احلسن ابنه و طالب أيب

 لإلمام كيف.   هلم املؤيدة الشعبية القاعدة توفر لعدم ؛ زعمهم حد على اإلسالمية التغيري بعملية القيام

 القاعدة تأثري   مغنية جواد حممد  جتاهل وقد،  ذلك بيده أن واملفترض،  اإلنسانية احلياة ينظم أن

                                                             

)١ (
  . ٩٦،  ٩٥، ٩٤ص ،   هـ ١٤١٧، ٢ط،  الصدر باقر حممد السيد:  والشيعة التشيع نشأة 



     

 صلى -  النيب عن خالفة يتوالمها لرجل والدينية الزمنية الرئاسة جتمع: "  فقال،  األئمة حياة يف الشعبية

 اجليش وقادة والوالة،  القضاة يعني وحده وهو باإلمام تنحصر بكاملها فالسلطات - وسلم عليه اهللا

 عنه نائب بواسطة أو بقانون أو خاص مبرسوم يعينهم،  املوظفني وسائر األموال وجباة،  الصالة وأئمة

" ذلك له خيول
١
   

  من له املوكلة باملهام القيام من اإلمام متكني يف الشعبية القاعدة دور مغنية جواد حممد يذكر مل

 بنفسه اإلسالم دولة إعزاز و الدين إقامة من اإلمام متكن يشترط ال اهللا أن  وعندهم،  - وجل عز - اهللا

   ٠! له والناصر املعني وجود حال يف ذلك جيب بل

 بيد نفعها علق فلما ؛ فريضة واإلمامة،  األمة أمر إصالح يف مهم اإلمام دور فإن قوهلم وعلى

 – اهللا رسول خليفة اختيار مسألة يف األمة إمجاع يف طعن من- األمامية – وهم! ؟ الشعبية القاعدة

 الكرمي القرآن أن:  القائلون وهم،  اخلطأ من معصومة غري الشعبية القاعدة ألن – وسلم عليه اهللا صلى

            : تعاىل بقوله األكثرية رأي سقوط على نص

   تعاىل وقوله ٢ :         ٤ ٠ ٣   

 عنهم اهللا رضي – وعثمان وعمر بكر أيب الراشدين اخللفاء  خالفة على اإلمجاع مسألة يف املفيد يقول  

 إن و،  واملهاجرين األنصار سائر عليه تبعهم وال،  املسلمني مجيع ذلك على يقرهم مل: "  - أمجعني

،  الصواب على عالمة ذلك وليس،  األكثرون هم العدد يف واملؤثر،  اجلمهور منهم بذلك الراضي كان

      :  تعاىل قال:  القرآن بذلك نطق وقد،  الضالل على دليل األغلب يف هو بل

      
٥

             : تعاىل وقال 

تعاىل وقال، ٦ :           ٧ ،  

                                                             

)١ (
  ٣٣٣ صـ،  مغنية جواد حممد:  امليزان يف الشيعة 

)٢ (
  ١١٦ آية:  األنعام سورة 

)٣ (
 ٧٠ آية:  املؤمنون سورة 

)٤ (
  ٤٦ صـ املوسوي الرسول عبد السيد:  التاريخ يف الشيعة:  انظر 

)٥ (
 ١٠٣ آية:  يوسف سورة  

)٦ (
  ١٠٦ آية:  يوسف سورة  

)٧ (
 ٥٩ آية:  املائدة سورة  



     

       : تعاىل وقال              

      تعاىل وقال ١ :             ا يطول آيات يف،  ٢بإثبا 

   ٠ الكتاب

 وصفناه ما على لصحته به شاهد فالوجود،  ذكرناه فيما حجة كان إن و،  القول هذا أن على

 على له مطيعون منهم والقليل،  تعاىل هللا عصاة واألوقات األيام مرور على اخللق أكثر أن ترى أال، 

،  ارتياب بال و العدد حيصرهم قليل والعلماء،  حال كل على جهال منهم األكثر واجلمهور،  اإلخالص

 أن بذلك فيعلم،  آحاد والدنيا الدين يف املناقب أهل و، أفراد اخللق بني من واملروءة التصون أهل و

" األحكام صحيح يف م معترب ال األكثرية
٣
   

 عامل،  عليم تعاىل واهللا!  ، ا يعتد وال فيها مطعون الشعبية القاعدة أن على املفيد كالم يدل

،  قليلة قلة إال األئمة سيخذلون الناس أن تعاىل اهللا ويعلم،  لنفسه ظامل ومنهم مؤمن منهم،  عباده حبال

 أظهر و ونصره نبيه أيد كما،   أقدامهم ويثبت وينصرهم األئمة أمر يظهر مل فلما،  زعمهم حد على

  ! ؟ الدعوة بدء يف الصحابة من القليل إال معه وليس أمره

 تعاىل اهللا فمكنه، !؟ الرسالة بتبليغ - وسلم عليه اهللا صلى – نبيه - وجل عز - اهللا يأمر أمل

  : تعاىل قال ؛ الناس من وعصمه،  قلتهم أو األتباع كثرة عن النظر بصرف األمانة أداء و التبليغ من

                    

               ٤   

وال تكتم منه } ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك { مجيع } يا أيها الرسول بلّغْ { : وتفسري هذه اآلية الكرمية  
} فَما بلَّغت رِسالَته { أي مل تبلغ مجيع ما أُنزل إليك } وإِن لَّم تفْعلْ { شيئاً خوفاً أن تنال مبكروه 

أن يقتلوك وكان } الناس  واهللا يعصمك من{ ها ككتمان كلها ألنّ كتمان بعض، باإلفراد واجلمع 

                                                             

)١ (
  ٢٤ آية:  ص سورة 

)٢ (
  ٤٠ آية:  هود سورة 

)٣ (
 . ٤٢ص ،  بريوت،  املفيد دار،  هـ ١٤١٤ ٢ط،  البعثة مؤسسة:  حتقيق،  للمفيد:  اإلفصاح 

)٤ (
 . ٦٧: سورة املائدة اآلية   



     

١انصرفوا فقد عصمين اهللا« : صلى اهللا عليه وسلم يحرس حىت نزلت فقال 
 الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ{ » 

رِينالْكَاف {
٢
 .

٣  

 لطف والنبوة، تركها ميكن والسنة  تركها ميكن ال،  فرض واإلمامة،   سنة النبوة عندهم

٤عام لطف اإلمامة بينما خاص
 منحصر اللطف أن و لطف اإلمام أن بينا إنا:"  البحراين علي قال كما،  

 باللطف  أوىل زمان فليس،  متماثلون واملكلفون متساوية واألزمان تعاىل اهللا على واجب واللطف،  فيه

،  اللطف املكلفني بعض منع اهللا حكمة يف جيوز وليس آخر مكلف من به أحق مكلف وال زمان من

 إخالء حكمه مبقتضى تعاىل اهللا على جيوز فال التكليف أزمنة مجيع يف موجودا اإلمام كون إذن فوجب

 غري اللطف أن إال لطفا كان إن و فإنه النيب خبالف وذلك املذكور باملعىن إمام من التكليف زمان

 حي رسول من الزمان خلو جاز فلذا والفوائد املصاحل من له بعث فيما مقامه اإلمام لقيام فيه منحصر

"  إمام من خلوه جيز ومل
٥
    

 األمي النيب بقيادة،  التوحيد لواء حتت النبوية اهلجرة بعد التاريخ يف دولة أعظم قامت هذا ومع   

 من الرغم على وهو٠ الرعية أفراد بني واملساواة العدل على قائمة،  واألنصار املهاجرين بني آخى الذي

  !! - زعموا كما – تركه ميكن سنة ألنه منه الزمان خلو ميكن اًخاص اًلطف  اعتباره

                                                             

)١ (
 .على الصحيحني رواه احلاكم يف املستدرك ، حديث صحيح االسناد    

٢
   ٦٧آية : سورة املائدة )  

)٣ (
،  الكيان دار،  ٢ط،  احلاج هاين عبيدة أيب تصنيف،  السيوطي الدين جالل،  احمللى الدين جالل:  اجلاللني تفسري 

 ٩١  ص الرياض،  هـ١٤٢٧
)٤ (

،  املعصية عن ويبعده الطاعة إىل اإلنسان يوصل ما كل:  واملعتزلة الشيعة املتكلمني عند اللطف بقاعدة املقصود 

 فهو للعاملني ظلما يريد وال الكفر لعباده يرضى ال لعباده ناظرا خبلقه رؤوفا حكمه يف عادال اهللا كان ملا:  ويقولون

 كانوا ما الناس ألن لطفا األنبياء بعث قد فاهللا،  والصالح الطاعة أتوا م فعله إذا أنه يعلم مما شيئا عنهم يدخر ال

 الشيعة ويرى ٠ شيئا الغي طريق عن يعدلون ا اليت األلطاف من عباده عن يدخر مل كما،  يؤمنون بعثهم بغري

 مقتضى ذلك أن يقصدون بل هللا تكليف تعيني بالطبع يقصدون وال،  اهللا على واجب اللطف هذا أن واملعتزلة

 حممود سعد للمترجم اهلامش،  ١٥ ص، نيكوئي اهللا حجت:  النقد ميزان يف اإلمام نظرية(  ٠ حكمته و عدله

 )٠ رستم
)٥ (

 دار،  ١ط،  اخلطيب الزهراء عبد:  حتقيق،  البحراين علي الشيخ،  عشر اإلثين إمامة على النص يف اهلدى منار 

   ٥٣،  ٥٢ص ،  بريوت،  ـه ١٤٠٥،  املنتظر



     

 وأب ؛ ونالراشد اخللفاء جاء،  األعلى الرفيق إىل – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول انتقال وبعد

 حق اهللا يف وجاهدوا التوحيد لواء فحملوا – أمجعني عنهم اهللا رضي – وعلي وعثمان وعمر بكر

،  عهدهم يف اإلسالم دولة فاتسعت،  وجنوبا ومشاال وغربا شرقا اإلسالمي الدين ونشروا،  جهاده

 عن البعد كل بعيدا،  والعجم العرب من ؛ أفواجا اهللا دين يفالناس  فدخل،   كله ذلك سطر والتاريخ

 مما شيئا – زعمهم على – فيهم اللطف احنصر الذين األئمة حيقق مل بينما،   املزعومة اإلهلي احلق نظرية

   ٠ -عنهم اهللا رضي – ونالراشد ؤهوخلفا – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول حققه

    



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اإلهلية اإلمامة تطورنظرية:  الثاين املبحث

  :  اًوفيه ثالثة عشرة مطلب  

  .الشورى و نظرية النص و التعيني : املطلب األول    

   –رضي اهللا عنه  –إمامة علي بن أيب طالب : املطلب الثاين    

رضي  –إمامة احلسن بن علي بن أيب طالب : املطلب الثالث    
   –اهللا عنه 

رضي  –إمامة احلسني بن علي بن أيب طالب : املطلب الرابع    
   –اهللا عنه 

  .إمامة علي بن احلسني : املطلب اخلامس    



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  .إمامة حممد بن علي الباقر : املطلب السادس          

  .إمامة جعفر بن حممد : املطلب السابع          

  .إمامة موسى بن جعفر : املطلب الثامن          

  .  إمامة علي بن موسى : املطلب التاسع         

  .إمامة حممد بن علي بن موسى : املطلب العاشر        

  . إمامة علي بن حممد بن علي : املطلب احلادي عشر        

  . إمامة احلسن العسكري : املطلب الثاين عشر        

 .املهدي املنتظر : املطلب الثالث عشر       



     

  .تطور نظرية اإلمامة اإلهلية : املبحث الثاين                          

  

١زاده حكمي أكرب علي يقول ؛ التاريخ عرب عدة مبراحل اإلمامة مرت
 إذا:  " التطور هذا عن 

 يف كانت اإلمامة أن لرأينا اإلسالم صدر تاريخ إىل و القرآن إىل احلقيقة وطلب اإلنصاف بعني نظرنا

 فيما لكنه،  ءيبش عنه واملسلمون القرآن يتكلم مل،  حمضا سياسيا أمرا أو جدا بسيطة مسألة األمر بداية

 أن عليهم أنه و،  األتراك أو العرب للخلفاء اخلضوع يستطيعون ال أم فارس بالد حكام رأى ملا،  بعد

 ذه أخرجوها و اإلمامة شأن يف بالغوا،  اخللفاء أولئك أمام للوقوف اجلماهري قوة من يستفيدوا

 حنو نتجه عندما نناإ حيث،  ] الدين أمور يف [ املبالغة يف عليها اعتدنا اليت لعاداتنا طبقا وهذا،  الصورة

 ال(  الذي احلد إىل شأنه فعنا ر علي مديح أردنا فإذا،  نستطيعه ما أقصى إىل حنوه نذهب فإننا معني أمر

 عمر بشأن شيئا نقول أن أردنا إذا و) فضائله كتاب صفحات وعد اإلصبع لترطيب البحر ماء يكفي

  ! به أعلم أنتم الذي املكان إىل ذهبنا

 – سنرى كما – وسخروا،  اإلمامة سبيل يف والنيب باهللا،  رأينا كما،  اإليرانيون ضحى لقد

 بزمنه خاص فهو كان أيا اإلمام أن حني يف هذا،  القضية هذه ألجل أوقام و أمواهلم و وبلدهم حيام

٢فيه هو الذي للقرن هاد إمام كل" (  الكايف"  كتاب يف جاء كما،  األخرى باألزمنة ال
  " (

٣
 

 الكوفة يف الشيعة املتكلمني أيدي على اهلجري الثاين القرن أواسط يف البداية انطلقت وقد" 

 أا يف عنها ختتلف وكانت،  والعباسية األموية الوراثية النظريات على ردا وراثية سياسية كنظرية

 أضاف اجلعفري واخلط الزيدي اخلط بني الصراع ونتيجة،  احلسيين العلوي البيت يف الوراثة تشترط

                                                             

)١ (
قرأ على املريزا أيب ، كان من نوابغ قم يف الفقه و األصول و احلكمة . مريزا علي أكرب القمي املعروف باحلكمي  

شرح  -١: وله مؤلفات يف الفقه و األصول و العلوم العقلية منها ، وعلى صادق الطباطبائي ، القاسم الكالنتري 

، هـ  ١٣٢مجادى الثانية سنة  ٢٢تويف بقم . صدر  شرح على الشواهد الربوبية ملال – ٣على رسائل مرتضى  

  )  ١٧٦/  ٨: أعيان الشيعة . ( وهي مقربة معروفة فيها قبور كثري من العلماء ، ودفن مبقربة شيخان 
)٢ (

 .  ١٩١/  ١،  الكليين:  الكايف 
)٣ (

  اجتهادات موقع من الرسالة حتميل مت،  ٢٩ – ٢٧ص،  زاده حكمي أكرب علي:  عام ألف أسرار:  رسالة  



     

١زيدا حيرموا لكي العمودية الوراثة شرط املتكلمون
 بضرورة وقالوا للشيعة والقيادة اإلمامة حق من 

 أو أخ ابن أو أخ إىل انتقاهلا جواز وعدم القيامة يوم إىل األعقاب أعقاب و األعقاب يف اإلمامة انتقال

  ٠ عم ابن أو عم

،  اإلمامية الشيعة تاريخ يف أزمات عدة إىل اإلمامة وراثة قانون يف التشدد هذا أدى وقد

 وفاة بعد إمامته على جيمعون الشيعة كاد الذي األفطح اهللا عبد اإلمام وفاة عند األوىل األزمة وكانت

 ما وهذا،  عقبه يف اإلمامة تستمر ولدا يعقب أن دون وجيزة فترة بعد تويف ولكنه،  الصادق اإلمام أبيه

 إىل اإلمامة بانتقال:  إحداها قالت ، فرق ثالث إىل بإمامته قالوا الذين اإلمامية الشيعة تفرق إىل أدى

 يف اإلمامة اجتماع جبواز يؤمن ال الذي للقانون ومؤولة أخيه وبني بينه جامعة،  جعفر بن موسى أخيه

 الثالثة الفرقة ورفضت،  األئمة قائمة من األفطح اسم ثانية فرقة وشطبت،  واحلسني احلسن بعد أخوين

  ٠ مهدويته و بإمامته وقالت،  خفية لألفطح ولد وجود زاعمة جعفر بن موسى إىل االنتقال

 التكليف سن يبلغ مل صغريا اجلواد البنه وتركه الرضا اإلمام وفاة بعد الثانية األزمة وكانت

  ٠ الشرعي

 يوصي أن ودون يعقب أن دون العسكري احلسن اإلمام وفاة عند كانت فقد الثالثة األزمة أما

 شأن يف شديدة حرية يف اإلمامية الشيعة أوقع ما وهذا ٠ له ولد أي وجود يذكر أو باإلمامة أحد إىل

 أنه و وسرا خفية مولود ولد بوجود منهم فرقة وقول،  فرقة عشر أربعة إىل تفرقهم إىل أدى و اإلمامة

   ٠ املنتظر املهدي هو أنه و بعده من اإلمام

 على وحيرم املعصوم اإلمام ينصب  أن اهللا على واجبا كان إذا:  تساؤل إىل الشيعة األزمة دفعت وقد  

 ويترك الطويلة الغيبة تلك يغيب فلماذا،  موجودا فعال اإلمام وكان،  بالشورى اإلمام اختيار األمة

                                                             

)١ (
وحارب متويل ، بايعه خلق كثري ،  -رضي اهللا عنهم  –اإلمام الشهيد زيد بن علي بن احلسني :  علي بن زيد 

وملا خرج زيد يدعو  إىل . فقتله يوسف وصلبه ، يوسف بن عمر الثقفي ، العراق يومئذ هلشام بن عبد امللك 

إذا : فقالوا ، بل أتربأ ممن تربأ منهما : فقال ، و عمر حىت نبايعك  تربأ من أيب بكر: طاعته جاءته طائفة وقالوا 

شذرات : انظر ( وقتل وهو ابن ثالث و أربعني ، ومسيت شيعته زيدية ، فسموا رافضة من يومئذ ، نرفضك 

 )  ١٥٨/  ١: الذهب 



     

 الدولة تأسيس يف)  اإلمساعيلي(   الفاطمي املهدي ينجح وملاذا،  راع بال حيارى واملسلمني شيعته

   ١" ؟ العسكري احلسن ابن املهدي خيرج وال اليمن يف الزيدية وينجح أفريقيا مشال يف الفاطمية

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     

                                                             

)١ (
   املصدر،   م ١٩٩٤/ ٤/٥،  السماوي التيجاين حممد الدكتور إىل الكاتب أمحد من رسالة  

h p://alka p.co.uk/rd6.htm 



     

  .  التعيني و النص ونظرية الشورى:  األول املطلب                       

  

 اليت أفكارهم يف املتطرفني بعض حاول ومهما ٠ ودولة دين اإلسالم أن يف أبدا شك من ليس 

 مهما أقول ٠ االستعمار ضد األول الدفاعي اخلط باعتباره اإلسالم هدم إىل تسعى مبذاهب تأثرت قد

 فإن،  الدولة بناء يف اإلسالم شأن من يقللوا أن  - آخر حينا غفلة أو حينا قصد عن – هؤالء حاول

 اإلسالم كان الرعية حلكم وسيلة أمسى أن  فيه شك ال فالذي،  شيئا الواقع األمر طبيعة من يغري ال ذلك

 الشورى إىل دعا الذي الوحيد الدين هو اإلسالم ولعل،  الشورى ا ونعين ا اًومبشر هلا حمتضن أول

 ردد وقد،  فيها احلكم وطريقة الدولة نظام على – وعدل جدارة يف – نفسه يفرض ا وهو احلكم يف

  : تعاىل قوله يف موضع من أكثر يف االجتاه هذا الكرمي القرآن      ١،   

         ٢   

 قد سبيلها يف وحتارب ومتجدها ا الشعوب تتغىن واليت مجيعا املعاصرة الدميقراطيات فهذه

 على يقوم اإلسالم يف احلكم نظام فإن ولذلك،  الزمان من قرنا عشر بأربعة اليوم قبل اإلسالم وطدها

 ال اخلالفة وإن،  تزوير وال فيه زيف ال حرا انتخابا انتخابه يف مجيعا الناس يشترك الذي اخلليفة انتخاب

    ٠٣ حرة لبيعة نتيجة كانت إذا إال صحيحة تكون

كانت األمة اإلسالمية يف عهد الرسول : "قائال  اإلثىن عشرية أحد مفكريويؤكد هذا 

وبعد وفاته وخالل العقود األوىل من تارخينا تؤمن بنظام الشورى  -صلى اهللا عليه وسلم  - األعظم

"وكان أهل البيت يف طليعة املدافعني عن هذا اإلميان ، والعاملني به  . وحق األمة يف اختيار والا 
٤

  

 – ونى الذي سار عليه اخللفاء الراشداالثىن عشرية  طعنوا يف نظام الشورولكن الشيعة 

صلى اهللا  -وجعلوا نظرية النص و التعيني هي األصل يف اختيار خليفة رسول اهللا   -رضوان اهللا عليهم 

                                                             

)١ (
  ٣٨ آية:  الشورى سورة  

)٢ (
 ١٥٩ آية:  عمرآن آل سورة 

)٣ (
 ٥٧-٥٦ صـ الشكعة مصطفى:  مذاهب بال إسالم 

)٤ (
   ١٩ص ،  الكاتب أمحد:  الفقيه والية إىل الشورى من الشيعي السياسي الفكر تطور 



     

وهو أعلى و أجل من أن يترك الختيار األمة ؛ ، على اعتبار أن هذا املنصب منصب إهلي  –عليه وسلم 

على زعمهم  –و إن اجتمعت على ذلك ، ا غري مرتهة عن اخلطأ أل- .  

 معروفة والتعيني النص نظرية تكن ومل،  الشورى هو الكرام األئمة عليه سار الذي واملنهج

 ومن النظرية هذه من تربأوا بل،  عشر اإلثىن األئمة ا يقل ومل،  اهلجري األول القرن يف املسلمني لدى

 ثيناال الشيعة ترتيب حسب واألئمة،  اإلهلية اإلمامة بنظرية أحاطوها اليت عشرية مزاعم االثنا كل

 حممد،  السجاد احلسني بن علي،  علي بن احلسني،  علي بن احلسن،  طالب أيب بن علي:  هم عشرية

 بن حممد،  الرضا موسى بن علي،  الكاظم جعفر بن موسى،  الصادق حممد بن جعفر،  الباقر علي بن

 املنتظر املهدي احلجة احلسن بن حممد،  العسكري علي بن احلسن،  اهلادي حممد بن علي،  اجلواد علي

٠    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي إمامة:  الثاين املطلب             

  

،  احلسن أبو وكنيته،  باملرتضى ويلقبونه – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي:  األول اإلمام

 عبد املضل الضال قتله،  - وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول وصهر،  الراشدين اخللفاء رابع وهو

١ملجم بن الرمحن
  ٠٢الكوفة مسجد يف 

 متبعني  الكرمي القرآن من نصوصب  طالب أيب بن علي إمامة على عشرية ااالثن الشيعة استدل

  :  تعاىل قال، منه املتشابه                

                        

           ٣  

 ظنه ما و،  بدعته على النصوص يعرض البدع أرباب من فريق كل:"  الطحاوية شارح يقول

 ومسى،  رده مث،  متشابه إنه:  قال خالفه ما و.  به واحتج وقبله،  حمكم إنه:  قال وافقه فما،  معقوال

." تأويال حتريفه ومسى حرفه أو،  تفويضا رده
٤

  

                                                             

)١ (
أدرك .فاتك ثائر، من أشداء الفرسان: الرمحن بن ملجم املرادي التدؤيل احلمرييعبد )  ـه ٤٠ -...( ابن ملجم 

مث شهد فتح مصر .اجلاهلية، وهاجر يف خالفة عمر، وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة
مث خرج .ه صفنيوشهد مع) ي اهللا عنهرض(وكان من شيعة علي بن أيب طالب .وسكنها فكان فيها فارس بين تدؤل

 ١٧(على قتل علي، ومعاوية، وعمرو بن العاص،يف ليلة واحدة ) عمرو بن بكر(و ) الربك(عليه، فاتفق مع 

وتعهد الربك بقتل معاوية، وعمرو بن بكر بقتل عمرو ابن العاص، وتعهد ابن ملجم بقتل علي، فقصد ) رمضان
رمضان كمنا خلف الباب الذي خيرج منه علي  ١٧لة الكوفة واستعان برجل يدعى شبيبا االشجعي، فلما كانت لي

لصالة الفجر، فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه، فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسه، فنهض من يف املسجد، 

رض وقعد على ألفحمل عليهم بسيفه فأفرجوا له، وتلقاه املغرية بن نوفل بقطيفة رمى ا عليه ومحله وضرب به ا

 )   ٣٣٩/  ٣: األعالم للزركلي (  .وفر شبيب  .صدره
)٢ (

 – ألفا شركة،  هـ ١٤٣٠،  ١ط،  احلريب ممدوح الشيخ،  واجلماعة السنة أهل ميزان يف الشيعة عقائد جممل  
 . ١٣ص ،  اجليزة

)٣ (
  ٧ آية:  عمران آل سورة 

)٤ (
 مكتبة، ٢ط،  عمريه الرمحن عبد: حتقيق،  احلنفي العز أيب بن علي:  السلفية العقيدة يف الطحاوية العقيدة شرح 

  ). ٨٠/  ٢( ، الرياض،  هـ ١٤٠٢، املعارف



     

 واختلقوا،  وردوها املطهرة النبوية السنة إىل عمدوا بل،  الكرمي القرآن معاين بتحريف يكتفوا ومل    

  . عشر االثين إمامة على ا يستدلون أدلة ألنفسهم وجعلوا.  معتقدهم لتوافق ، مكذوبة أحاديث

 أربعة من ذلك على الدليل:"  فقال ؟ فرض اإلمام معرفة أن على الدليل عن املفيد سئل وقد

١اإلمجاع:  وثالثهما – آله و عليه اهللا صلى – النيب عن اخلرب:  وثانيها،  القرآن:  أحدها:  أوجه
 و،  

" واالعتبار القياسي النظر:  رابعها
٢

 أوردها اليت األدلة تلك من شديد تناقض يف عشرية ثيناال والشيعة  

  ٠ املفيد

 صدق على ا استدلوا واليت،  النبوية والسنة الكرمي القرآن من املستنبطة األدلة يف الشيعة حار

 إىل توجهوا..  اإلمامة يف ملعتقدهم االستداللية للمنظومة بنائهم يف فالشيعة" ،  اإلمامة يف معتقدهم

 أي إخراج ألجل فيها وعقوهلم أفكارهم يعملون أخذوا و البحث طاولة على ووضعوها والسنة القرآن

 الشيعة عند فاحلاصل،  هذا مسعاهم يف وينفعهم يسعفهم لعله حكمه كان أيا و حاله كان مهما دليل

 وهو أال كبري مأزق يف أوقعهم ما وهذا،  هلا الدليل عن يبحثون أخذوا مث ابتداءا األصول أصلوا أم

،  املعتقد ذا اخلاصة لألدلة مدقع بفقر جووا فهم،  معتقد من أصلوه ما على الدالة األدلة هذه انتفاء

 إال يعثروا مل مضنٍٍٍٍٍ حبث طول من الرغم على فهم،  الشأن هذا يف يقينية قطعية أدلة وجود عن فضال

 أن األقل على وجوههم ماء حفظ ألجل حاولوا الفضائل يف أحاديث أو،  متشاات آيات على

"  االستداللية منظومتهم ضمن يف ضمها ألجل طريق بأي يوجهوها
٣

    

 كلمات بعضهم تفسري حد إىل باإلمامة القرآن آيات من كثريا أولوا التفسري كتب يف"  و

 إىل اإلمامة مبسألة جدا هتما قد القرآن كان إذا!  شعري وليت!  بعلي والبعوضة واإلبل والزكاة الصالة

                                                             

)١ (
 يف يطعن وتارة،  اإلمامة إثبات مسألة يف معتربا دليال يعتربه فتارة:  اإلمجاع مسألة يف نفسه مع يتناقض املفيد  

 مطيعون منهم والقليل،  تعاىل هللا عصاة واألوقات األيام مرور على اخللق أكثر أن ترى أال: "  فيقول األمة إمجاع

  و،  ارتياب بال العدد حيصرهم قليل والعلماء،  حال كل على جهال منهم األكثر واجلمهور،  االخالص على له

 معترب ال األكثر أن بذلك فيعلم،  آحاد والدنيا الدين يف املناقب أهل و،  أفراد اخللق بني من واملروءة التصون أهل

 ) ٤٢ص،  للمفيد:  االفصاح" (  األحكام صحيح يف م
)٢ (

  . ٢٨ صـ ، للمفيد : اإلفصاح  
)٣ (

  ٢٢،  ٢١ صـ،  البصري الدين عالء،  علي إمامة على اجللي النص اسطورة 



     

 هذا كل بشأا يقع ال كي واحدة مرة وال وواضح صريح بشكل يذكرها مل فلماذا،  احلد هذا

  ! ؟ والرتاع االختالف

 النيب وسرية القرآن أن حني يف هذا ٠ الناس فريفضها ا يصرح أن خيشى النيب كان:  يقولون

 مئات تروون أنفسكم أنكم مث،  تقية أو حتفظ أو كتمان أي النيب عمل يف يكن مل أنه على شاهدان

 ؟ اإلمامة بقضية التصريح يتقي كان إنه لقولكم معىن فأي،  األمر هذا فيها يبني النيب عن األحاديث
 تلك سقطواأ اآلخرين لكن اإلمامة موضوع على منه كثرية مواضع يف نص القرآن أن أيضا وتزعمون

 يف أم كيف انظروا!  الصحيح بالقرآن أتى ] املنتظر املهدي [ الزمان إمام جاء فإذا حرفوها أو اآليات

 كما األمر كان لو، حسنا!  جذورها من بالشجرة يضحون واحد بغصن متمسكني بقائهم سبيل

"  التوراة و القرآن بني فرق هناك كان ملا،  تزعمون
١
   

 بناء اخلالفة منصب توىل بأنه صرح  – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي اخلليفة أن والواقع

:  قال أنه عنه نقلوا وقد،  يزعمون كما والتعيني النص بسبب وليس،  واألنصار املهاجرين مشورة على

 خيتار أن للشاهد يكن فلم،  عليه بايعوهم ما على وعثمان وعمر بكر أبا بايعوا الذين القوم بايعين إنه" 

 كان إماما ومسوه رجل على اجتمعوا فإن،  واألنصار للمهاجرين الشورى إمنا و،  يرد أن للغائب وال

 على قاتلوه أىب فإن،  منه خرج ما إىل ردوه بدعة أو بطعن خارج أمرهم من خرج فإن،  رضى هللا ذلك

... " توىل ما اهللا واله و املؤمنني سبيل غري تباعها
٢
   

 أي على إمجاعهم و واألنصار املهاجرين مشورة يقر وهو اخلليفة كالم يف والتعيني النص أين

  . يكفروم و واألنصار املهاجرين يسبون الذين الغالة على رد اخلطبة هذه ويف! ؟٠املسلمني من رجل

                                                             

)١ (
 ٢٧ صـ، زاده حكمي أكرب علي،  عام ألف أسرار  رسالة 

)٢ (
        قم هـ  ١٤١٢ ، النهضة،  ١ط، عبده حممد/  حتقيق،   معاوية إىل السالم عليه له كتاب من، البالغة ج 

 )٧/  ٣ ( 



     

 – أمجعني عنهم اهللا رضي – وعثمان وعمر بكر أيب خالفة بصحة أخرى خطبة يف أقر وقد

،  قبلي كان من عليه بويع ما على بايعتموين إنكم٠: "   قال أنه – عنه اهللا رضي – عنه رووا حيث

" خيار فال بايعوا فإذا، يبايعوا أن قل للناس اخليار وإمنا
١

  

 منصب يف يزهد أن لإلمام وهل،  اإلمامة يف زهده تؤكد الشيعة كتب يف روايات أيضا  وهناك

: "   - عنه اهللا رضي – قوله مثل! ؟ - وسلم عليه اهللا صلى – حممد عليه ونص إليه اهللا ساقه إهلي

.  العقول عليه تثبت وال القلوب له تقوم ال.  وألوان وجوه له أمرا مستقبلون فإنا غريي والتمسوا دعوين

 إىل أصغ ومل أعلم ما بكم ركبت أجبتكم إن أين واعلموا.  تنكرت قد احملجة و أغامت قد اآلفاق إن و

 وليتموه ملن أطوعكم و أمسعكم لعلي و كأحدكم فأنا تركتموين إن و.  العاتب وعتب القائل قول

" أمريا مين لكم خري وزيرا لكم أنا و.  أمركم
٢
 كانت ما واهللا: "  - عنه اهللا رضي – قوله وكذلك،   

"  عليها محلتموين و،  إليها دعومتوين ولكنكم،  إربة الوالية يف وال،  رغبة اخلالفة يف يل
٣
   

 ذا أولويته و أحقيته اليقني علم يعلم وهو اإلهلي اإلمامة منصب عن يتنازل أن لإلمام حيق هل

 من دون من ونصبوه الناس اختاره إلمام التبعية يعلن أن له حيق وهل، ! البشر؟ سائر بني من املنصب

     : وجل عز اهللا قول يف  الرضا احلسن أيب عن روي وقد! ؟ - وجل عز – اهللا نصبه

       خيص وال،  بعده من اإلمام إىل اإلمام يؤدي األئمة هم:  قال ٤ 

"  عنه يزويها وال غريه ا
٥

 وجل عز اهللا من عهد اإلمامة إن: "  قال السالم عليه اهللا عبد أيب وعن 

... " بعده من يكون الذي عن يزويها أن لإلمام ليس،  مسمني لرجال معهود
٦

  

 يف عليه سار و الشورى منهج  – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي اخلليفة أقر هذا ومع

رسول اهللا صلى اهللا  أال تستخلف علينا ؟ فقال ما استخلف...  : " له قيل الوفاة حضرته وحني،  حياته
                                                             

 )١ (
،          بريوت،  هـ ١٤١٤،  املفيد دار،  ٢ط، ثالترا لتحقيق البيت آل مؤسسة حتقيق،  للمفيد:  اإلرشاد  

 )٢٤٣/  ١  ( 
)٢ (

  ١٨١ / ١:  البالغة ج  
)٣ (

 ١٥٨ / ٢: نفسه املرجع 
)٤ (

 ٥٨ آية:  النساء سورة 
)٥ (

 ) ٢٧٧/  ١ ( ،)  بعده من يكون اإلمام يعرف السالم عليه اإلمام أن(  باب، الكليين:  الكايف 
)٦ (

 ٢٧٨ / ١:  نفسه املرجع 



     

ستخلف، ولكن إن يرد اهللا بالناس خريا فسيجمعهم بعدي على خريهم، كما مجعهم بعد أعليه وسلم ف

".نبيهم على خريهم
١
   

 ضربه حني فقال  -  عنهما اهللا رضي – واحلسني احلسن بإمامة يوص ومل يستخلف فلم

 على تأسفا وال،  بغتكما إن و الدنيا تبغيا ال أن و اهللا بتقوى أوصيكما: "  لبنيه ملجم نب عبدالرمحن

،  عونا وللمظلوم خصما للظامل وكونا،  لألجر أعمال و،  باحلق وقوال،  عنكما زوي منها ءيش

 فإين،  بينكم ذات وصالح،  أمركم ونظم اهللا بتقوى كتايب بلغه ومن أهلي و ولدي ومجيع أوصيكما

، "  والصيام الصالة عامة من أفضل البني  ذات صالح: "  يقول آله و عليه اهللا صلى جدكما مسعت

 ما نبيكم وصية فإم جريانكم يف اهللا واهللا،  حبضرتكم يضيعوا وال أفواههم تغبوا فال األيتام يف اهللا واهللا

 يف اهللا واهللا،  غريكم به بالعمل يسبقكم ال القرآن يف اهللا واهللا،  سيورثهم أنه ظننا حىت م يوصي زال

 اهللا واهللا،  تناظروا مل ترك إن فإنه بقيتم ما ختلوه ال ربكم بيت يف اهللا واهللا،  دينكم عمود فإا الصالة

 والتدابر إياكم و،  التباذل و بالتواصل وعليكم،  اهللا سبيل يف وألسنتكم أنفسكم و بأموالكم اجلهاد يف

 يستجاب فال تدعون مث شراركم عليكم فيوىل املنكر عن والنهي باملعروف األمر تتركوا وال،  والتقاطع

 ال أال،  املؤمنني أمري قتل تقولون خوضا املسلمني دماء ختوضون ألفينكم ال املطلب عبد بين يا،  لكم

 فإين،  بالرجل ميثل وال،  بضربة ضربة فاضربوه هذه ضربته من مت أنا إذا انظروا قاتلي إال يب تقتلن

"  العقور بالكلب ولو واملثلة إياكم: "  يقول آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
٢
 ٠  

 وذكرمها،  عامة  أخالقية وصايا – عنهما اهللا رضي – واحلسني احلسن ولديه اخلليفة أوصى

 - اهللا تقوى بعد باألهم يبدأ أن به حري، مودع وصية وهي،  مساوئها عن والبعد،  األخالق مبكارم

،  -عندهم  – اإلسالم أركان من اخلامس والركن الدين أصل هي اليت اإلمامة يذكر مل و - وجل عز

 أن جيب اليت األمانات من وهي ؛ األئمة إمامة على والتعيني النص فأين واحلسني احلسن إمامة يذكر فلم

  !  ؟٠ حبال كتماا جيوز وال تؤدى

                                                             

)١ (
 ) ٢٧١/ ٥( ،  كثري البن:   والنهاية البداية 

)٢ (
 ) ٧٨،  ٧٧،  ٧٦ / ٣( :  البالغة ج 



     

،  فراره يف منه يفر ما الق امرئ كل الناس أيها: "  عامة الناس يوصي  موته قبل أيضا كالمه ومن   

 إال اهللا فأىب األمر هذا مكنون عن أحبثها األيام اطردت كم،  موافاته منه واهلرب،  النفس مساق واألجل

 فال آله و عليه اهللا صلى وحممد،  شيئا به تشركوا ال فاهللا وصييت أما، خمزون علم هيهات،  إخفاءه

 محل،  تشردوا مل ما ذم وخالكم،  املصباحني هذين وأوقدوا،  العمودين هذين أقيموا،  سنته تضيعوا

 باألمس أنا،  عليم إميان و قومي ودين رحيم رب،  اجلهلة عن وخفف،  جمهوده منكم امرئ كل

،  فذاك املزلة هذه يف الوطأة تثبت إن ولكم يل اهللا غفر،  مفارقكم وغدا لكم عربة اليوم أنا و صاحبكم

 متلفقها اجلو يف أضمحل غمام ظل وحتت الريح ومهب،  أغصان أفياء يف كنا فإمنا القدم تدحض أن و

 ساكنة،  خالء جثة مين وستعقبون،  أياما بدين جاوركم جار كنت إمنا و،  خمطها األرض يف وعفا، 

 أوعظ فإنه،  أطرايف وسكون،  أطرايف وخفوت،  هدوي ليعظكم نطق بعد وصامتة حراك بعد

 أيامي ترون غدا،  للتالقي مرصد امرئ وداع وداعيكم،  املسموع والقول البليغ املنطق من للمعتربين

" مقامي غريي وقيام مكاين خلو بعد وتعرفونين،  سرائري عن لكم ويكشف
١
   

 مكاين خلو بعد تعرفونين"  بقوله الوصية اية يف واكتفى! ؟ بعده الذي اإلمام اسم يبني مل ملاذا

  ! ؟٠ البيضاء احملجة على ويتركهم،  شافيا بيانا لشيعته يبني مل ملاذا ؟ غريه هو من"  مكاين غريي وقيام

 اإلهلية اإلمامة نظرية عليها تقوم اليت والتعيني النص نفي على واضحا دليال الرواية هذه تعترب

 يف الكليين بوب إذ ؛ ميوتون مىت يعلمون األئمة أنب القائلني الغالة على اًرد فيها أن كما،  القوم عند

 باختيار إال ميوتون ال وأم،  ميوتون مىت يعلمون السالم عليهم األئمة أن " بعنوان بابا الكايف كتابه

 فليس،  يصري ما إىل و يصيبه ما يعلم ال إمام أي:  السالم عليه اهللا عبد أبو قال:  " فيه قال " منهم

" خلقه على اهللا حبجة ذلك
٢
   

للزم ووجب ، حقيقة ، على النحو الذي يدعونه ، أنه لو كان ملسألة اإلمامة املنصوص عليها  

ببيان هذا األصل األصيل والتأكيد ، فترة حكمه اليت دامت مخس سنوات  ءأن يقوم عليه السالم أثنا

                                                             

)١ (
 ) ٣٤،  ٣٣/  ٢(  :  البالغة ج  

)٢ (
 ) ٢٥٨ /١(  الكليين :  الكايف  



     

و أن يقوم ابنه احلسن اتىب ، وذلك يف كل مناسبة وخطبة من خطبه البليغة ، آخر  ءيعليه قبل أي ش
  : بذلك أيضا ليعلم الناس أمر دينهم وتتم احلجة عليهم ويعرفوا أنه 

بنص من اهللا تعاىل عليهم ال أكثر  ااإلمامة وحكومة املسلمني منحصرة باثين عشر إمام:  أوال

على عشرات الفرق اليت قالت بإمامة أكثر أو أقل منهم كالشيعة  حىت ال يشتبه األمر( وال أقل 

  )  ٠٠و  ٠٠اإلمساعيلية والكيسانية والزيدية و

 من عامودي بنحو إال اإلمامة تنتقل ال – احلسن أخيه بعد احلسني إمامة باستثناء أنه:  وثانيا

 لالبن تكون – اهلادي علي بن وحممد جعفر بن امساعيل مها موردين باستثناء – أا و،  البنه األب

   ٠ أبيه بعد األرشد

   ٠ الطاعة مفترضو ونمعصوم ولده من األئمة أن:  وثالثا

 ابنه كالم أو علي كالم يف سواء األمور هذه ملثل أثر أي هناك ليس مجيعا نعلم كما ولكن

 أنفسهم األئمة أن قريب عن سنرى بل،  املقربني ومع اخلاصة االجتماعات يف قيل الذي حىت احلسن

"  األمور هذه مبثل يعلم من آخر كانوا
١
   

    

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
ترمجه عن الفارسية ، ي قلمداران القمي حيدر عل، طريق االحتاد  أو دراسة ومتحيص روايات النص على األئمة  

  ١٨٦،  ١٨٥ص ، هـ  ١٤٢٨، ي زين العابدين حممود عل :وحققه 



     

  – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن إمامة:  الثالث املطلب              

  

:  وقيل،  باتىب ويلقبونه – عنهما اهللا رضي – طالب أيب بن علي بن احلسن:  الثاين اإلمام

 حممد أبو وكنيته،  بالزكي
١

  

 بعد خالفته استمرت حيث، والده ج على سار فقد – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن أما

٢سفيان أيب بن ملعاوية صلحا عنها تنازل مث،  أشهر ستة أبيه
 باألمة رمحة ولكن،  ذلة من وال قلة من ال، 

 البخاري روى وقد،  اجلماعة بعام العام ذلك مسي حىت،  لكلمتهم ومجعا،  املسلمني لدماء حقنا و،  

٣العاص بن عمرو قال،  بالكتائب معاوية إىل – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن سار ملا أنه:" 
 

 فقال،  أنا:  فقال ؟ املسلمني لذراري من:  معاوية قال،  أخراها تدبر حىت تويل ال كتيبة أرى:  ملعاوية

٤عامر بن اهللا عبد
٥مسرة بن الرمحن وعبد 

 أبا مسعت ولقد:  احلسن:  قال،  الصلح له فنقول نلقاه:  

٦بكرة
 عليه اهللا صلى – النيب فقال،  احلسن جاء،  خيطب – وسلم عليه اهللا صلى – النيب بينا:  قال 

                                                             

)١ (
 .  ١٣صـ ، ممدوح احلريب  :ئد الشيعة يف ميزان أهل السنة جممل عقا  

)٢ (
وكتب ، قبل الفتح صحايب أسلم ، أبو عبد الرمحن ، األموي  صخر بن حرب بن أمية  :معاوية بن أيب سفيان 

 )  ١٩٥/ ٢: تقريب التهذيب . ( وقد قارب الثمانني ، مات سنة ستني ، الوحي 
)٣ (

وهو الذي ، مرة مصر مرتني و ويل إ، أسلم عام احلديبية ، املشهور الصحايب ، السهمي عمرو بن العاص ابن وائل  
 )  ٧٣٨/  ١: تقريب التهذيب . ( وقيل بعد اخلمسني ، مات مبصر سنة نيف و أربعني . فتحها 

)٤ (
ولد .أمري، فاتح: عبد اهللا بن عامر بن كريز بن ربيعة االموي، أبو عبد الرمحن) ـ ه ٥٩ - ٤( بن عامرعبد اهللا  

 اجلمل وقعة وشهد. ه جيشا إىل سجستان فافتتحها صلحافوج) ـه ٢٩سنه (وويل البصرة يف أيام عثمان .مبكة

 عنها صرفه مث.خالفته على الناس اجتماع بعد سنني ثالث البصرة معاوية واله . صفني وقعة حيضر ومل عائشة، مع

 ) ٤/٩٤ج، للزركلي األعالم. (بعرفات ودفن مبكة، ومات باملدينة فأقام
)٥ (

 عبد امسه كان يقال الفتح مسلمة من صحايب سعيد أبو العبشمي مشس عبد بن حبيب بن مسرة بن الرمحن عبد 

 )  ٥٧٣/  ١: تقريب التهذيب . (  بعدها أو مخسني سنة ا ومات البصرة سكن مث سجستان افتتح كالل
)٦ (

 مسروح امسه وقيل بكنيته مشهور صحايب بكرة أبو الثقفي عمرو بن بفتحتني كلدة بن احلارث بن نفيع   

 )٢٥١/  ٢: تقريب التهذيب . (  ومخسني اثنتني أو إحدى سنة ا ومات البصرة نزل مث بالطائف أسلم مبهمالت



     

" املسلمني من فئتني بني به يصلح أن اهللا ولعل،  سيد هذا ابين: "  - وسلم
١
 الرسول به أخرب ما حتقق،  

 عليه دل كما األمة أمر – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن تويل حني –وسلم عليه اهللا صلى –

٢سفينة حديث
 مث،  سنة ثالثون النبوة خالفة: "  - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول قال:  قال أنه،  

"  يشاء من ملكه اهللا يؤيت
٣

  

٤احلنفي العز أيب ابن قال
 أشهر وثالثة سنتني الصديق بكر أيب خالفة وكانت:  الطحاوية شارح 

 وتسعة سنني أربع علي وخالفة،  سنة عشرة اثنيت عثمان وخالفة،  ونصفا سنني عشر عمر وخالفة، 

 ملوك خري وهو – عنه اهللا رضي - معاوية املسلمني ملوك وأول،  أشهر ستة احلسن وخالفة، أشهر

 فإن،  اخلالفة – عنهم اهللا رضي – علي بن احلسن إليه فوض ملا حقا إماما صار إمنا لكنه،  املسلمني

،  معاوية إىل األمر فوض أشهر ستة بعد مث،  أبيه موت بعد العراق أهل بايعه – عنه اهللا رضي -احلسن

 فئتني بني به اهللا وسيصلح،  سيد هذا ابين إن: "  -  وسلم عليه اهللا صلى – النيب قول صدق فظهر

 املسلمني من عظيمتني
٥

 "
٦
   

 وقد ؛ – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن إمامة على ا يستدلون أدلة عشرية ثىناال وللشيعة

 من وفيه – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن على والنص اإلشارة يف بابا الكايف كتابه يف الكليين أفرد

                                                             

)١ (
 هذا ابين إن:"  علي بن للحسن وسلم عليه اهللا صلى النيب قول باب ٢٠/٢١،  الفنت كتاب،  البخاري صحيح 

 .١٤٩٩ صـ، ٧١٠٩ حديث، ...."  سيد
)٢ (

 سفينة فلقب ذلك غري أو مهران امسه كان يقال الرمحن عبد أبا يكىن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول موىل سفينة  

 )  ٣٧٢/  ١: تقريب التهذيب . (  أحاديث له ،  مشهور ، السفر يف كثريا شيئا محل لكونه
)٣ (

 بلفظ اخللفاء يف باب،  السنة كتاب،  سننه يف داوود ايب رواه،  ٢٢٤- ٢٢٠ صـ،  ٥/ج،  أمحد اإلمام مسند  

 اهللا يؤيت مث سنة ثالثون النبوة خالفة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال سفينة عن مجهان بن سعيد عن

 عشرة اثنيت وعثمان عشرا وعمر سنتني بكر أبا عليك أمسك سفينة يل قال سعيد قال، يشاء من ملكه أو امللك

 بين أستاه كذبت قال خبليفة يكن مل السالم عليه عليا أن يزعمون هؤالء إن لسفينة قلت سعيد قال كذا وعلي

 ،"  مروان بين يعين الزرقاء
)٤ (

 القضاة قاضي كان.فقيه: الدمشقي احلنفي العز، أيب بن حممد بن علي بن علي) ـه ٧٩٢ - ٧٣١( العز أيب ابن  

 ) ٤/٣١٣ج  للزركلي األعالم(. بدمشق مث املصرية، بالديار مث بدمشق، القضاة قاضي كان.فقيه: بدمشقي
)٥ (

 ٢٢/٥٢،  واحلسني احلسن مناقب باب،  - وسلم عليه اهللا صلى – النيب أصحاب فضائل كتاب،  البخاري رواه  

 ٣٧٤٦ حديث، 
)٦ (

  ٢٣٧/ ٢،  احلنفي العز أيب بن:  الطحاوية العقيدة شرح 



     

 عشرية ثيناال علماء ولكن ؛  علمه عن النظر بصرف عقل ذي على خيفى ال الذي الواضح التناقض

 أغلقوا أن بعد مذهبهم متبعي من العوام على فيلبسون ؛ النصوص حول لتفافواال املراوغة فن حيسنون

      ٠ طريقهم باستثناء وجوههم يف االستيضاح طرق

  : الكليين أوردها اليت األدلة ومن

١قيس بن سليم عن : األوىل الرواية
 أوصى حني السالم عليه املؤمنني أمري وصية شهدت: قال 

 شيعته ورؤساء ولده ومجيع وحممدا السالم عليه احلسني وصيته على وأشهد السالم عليه احلسن ابنه إىل

 صلى اهللا رسول أمرين بين يا:  السالم عليه احلسن البنه وقال والسالح الكتاب إليه دفع مث،  بيته أهل و

 عليه اهللا صلى اهللا رسول إيلَ أوصى كما وسالحي كتيب إليك أدفع أن و إليك أوصي أن وآله عليه اهللا

 عليه احلسني أخيك إىل تدفعها أن املوت حضرك إذا آمرك أن وأمرين،  وسالحه كتبه إليه ودفع وآله

 تدفعها أن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرك و:  فقال السالم عليه احلسني ابنه على أقبل مث،  السالم

 اهللا رسول أمرك و:  احلسني بن لعلي قال مث،  السالم عليه احلسني بن علي بيد أخذ مث،  هذا ابنك إىل

 ومين آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول من اقرأه و علي بن حممد ابنك إىل تدفعها أن آله و عليه اهللا صلى

" السالم
٢

                                

                                                             

)١ (
 بن وعلي،  احلسني و،  احلسن و،  اهللا عبد أيب عن روى: "  الغضائري قال،  العامري اهلاليل قيس بن سليم 

 ذلك وعلى،  فيه مرية ال موضوع الكتاب و... ،  املشهور الكتاب هذا إله وينسب،  السالم عليهم احلسني

 الكتاب هذا أن غري) " ...  االعتقاد تصحيح(  كتابه آخر يف املفيد قال و"   .  ذكرناه ما على تدل فيه عالمات

 مجلته على يعول وال مافيه بكل العمل جيتنب أن للمتدين فينبغي،  تدليس و ختليط فيه حصل وقد،  به موثوق غري

 سليم كتاب إن" "  إماما عشر اثنا األئمة أن يف روي ما باب يف الغيبة كتابه يف النعماين وقال"  لروايته التقليد و

 أقدمها و السالم عليهم البيت أهل حديث محلة العلم أهل رواها اليت األصول كتب أكرب من أصل اهلاليل قيس بن

،  املقداد و املؤمنني أمري و،  آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول عن هو إمنا األصل هذا عليه اشتمل ما مجيع أن و

 األصول من وهو...  آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول شهد ممن جمراهم جرى ومن،  ذر أيب و،  الفارسي وسلمان

 )  ٢٢٩،  ٢٢٨/  ٩ ، اخلوئي:  احلديث رجال معجم. (  عليها تعول و إليها الشيعة ترجع اليت
)٢ (

 )  ٢٩٧ – ١ج( للكليين: الكايف 



     

 الذي حضره ملا عليه اهللا صلوات املؤمنني أمري إن:  قال السالم عليه جعفر عن : الثانية الرواية

 وأئتمنك،  إيلَ وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أسر ما إليك أسر حىت مين ادن:  احلسن البنه قال حضره

   ١٠ففعل،  عليه ائتمين ما على

  

،  والوصية كتبه سلمة أم استودع الكوفة إىل سار حني السالم عليه عليا أن"  : الثالثة الرواية

" إليه دفعتها السالم عليه احلسن رجع فلما
٢
 علي مع تكونا مل والوصية الكتب فإن ؛ الرواية  هذه على 

 عنها اهللا رضي – سلمة أم عهدة يف كانا إمنا و،  الوفاة حضرته حني – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن

  ٠ املدينة إىل وعودته أبيه وفاة بعد – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن إىل دفعتها اليت وهي –

  

 استخلف اليت بالوصية جهر – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي أن تذكر األوىل الرواية 

 الكتاب أن تذكر وأيضا – شيعته ورؤساء بنيه عليها أشهد و،  - عنه اهللا رضي – احلسن ابنه فيها

 أن احلضور من أحدا أمر أو مباشرة دفعها الذي هو وأنه،  الوفاة حضرته حني عهدته يف كانا والسالح

  ٠ الوصية حضر الذي اجلمع من ومسمع مرأى أمام – عنهما اهللا رضي - احلسن البنه  يدفعها

  

 ولعل – عنهما اهللا رضي – احلسن البنه بالوصية أسر طالب أيب بن علي فإن الثانية الرواية أما

 ولكن،  املأل على الوصية يعلن ذلك بعد مث،  ليسعد ابنه عن احلزن ليبعد أوال؛ له البشارة قبيل من األمر

 ومت لإلمامة البنه بوصيته للمأل جيهر مل - عنه اهللا رضي – طالب أيب بن على أن تؤكد رواية هناك

  . بينهما سرا األمر

 ؟ إمام بأنه – عنهما اهللا رضي – احلسن البنه طالب أيب بن علي أسر ملاذا:  هنا والسؤال 
 أنه أم!! ؟ بذلك خيربه ملن حباجة وكان ؛ أبيه بعد من اإلمام سيكون بأنه جيهل احلسن كان هل!! 

   !؟ إليه األمر سيؤول مبا عاملا كان

                                                             

)١ (
 ) ٢٩٨/ ١( الكايف 

)٢ (
 )  ٢٩٨/  ١( الكايف 



     

 ؛ فيه طعن فهذا،  أبيه بعد من اإلمام أنه جيهل – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن كان إن

 وقد،  أبيه ولد أكرب أنه:  منها ؛  له واضحة بينه اإلمامة إمارات ألن بالضرورة معلوما أمرا جهل ألنه

١نصر أيب ابن عن:  الكايف يف روي
 مب اإلمام مات إذا:  السالم عليه الرضا احلسن أليب قلت:  قال 

"  أبيه ولد أكرب يكون أن منها عالمات لإلمام فقال ؟ بعده الذي يعرف
٢
  ٠ اإلمام فهو هذا وعلى،  

٣وهب بن معاوية وعن
 ؟ اإلمام بعد الذي اإلمام عالمة ما السالم عليه جعفر أليب قلت:  قال 

" يلعب وال يلهو وال،  املنشأ وحسن الوالدة طهارة فقال
٤

 لباقي طعن فيها كان إن و  الرواية وهذه 

 أا إال٠ أيضا نسائه يف وطعن،  اإلمامة يتولوا مل الذين – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي ولد

    ٠ إمامته على له عالمة

 كان ما يعلمون األئمة ألن مستبعد أمر بإمامته – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن فجهل

 يف عديدة روايات الكليين ذكر وقد،  العلوم مجيع يعلمون أم و – مزاعمهم حسب – سيكون وما

 واليت)  السالم عليهم والرسل واألنبياء املالئكة إىل خرجت اليت العلوم مجيع يعلمون األئمة أن(  باب

 يعلمه ال علم:  علمني وجل عز هللا إن:  قال السالم عليه جعفر أيب عن ؛ عشر ثىناال األئمة أمساء منها

"  نعلمه فنحن السالم عليهم ورسله مالئكته علمه فما،  ورسله مالئكته علمه وعلم،  هو إال
٥
   

 شك خيالطه ال تام علم على كان – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن أن:  اجلواب كان وإن

 – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي يسر أن من الفائدة فما،  املفترض هو وهذا،  أبيه بعد اإلمام بأنه

:  له وقال، أوالده أحد إىل نظر مث،  حيتضر وهو حوله ابناؤه اجتمع رجال أن لو هب! األمر؟ ذا له

 هي هذه:  له وقال،  الشمس إىل بإصبعه أشار مث!   جدك به أخربين هام بأمر سأخربك مين ادن

 كان إذا إال،  ال بالطبع اجلواب!! ؟ املميز البالغ البنه جديدا علما الوالد هذا أضاف فهل، !!  الشمس

                                                             

)١ (
 عبد أيب عن روى،  الشرعيب فرات بن) زيد( يزيد موىل م،  السكون موىل،  زياد وقيل،  زيد امسه:  نصر أيب ابن  

 . ) ٢٩٠ ص،  النجاشي:  النجاشي رجال(  السالم عليه اهللا
)٢ (

 )   ٢٨٤/  ١( للكليين:  الكايف  
)٣ (

 روى فقد،  موردا أربعني و سبعة و مائتني تبلغ الروايات من كري اسناد يف العنوان ذا وقع:  وهب بن معاوية  

 )  ٢٤٠/  ١٩،  اخلوئي:  احلدي رجال معجم(  السالم عليهما اهللا عبد أيب و جعفر أيب عن
)٤ (

 )   ٢٨٥/  ١( الكليين:  الكايف  
)٥ (

 )  ٢٥٦/  ١( الكليين:  الكايف  



     

 الرجل يذكر كمن ؛ الوضوح بني ظاهرا أمرا يعلمه ملن حباجة جتعله اليت واجلهالة باحلماقة االبن هذا

   ٠ حني كل بامسه

 فيه تطعن ألا ؛  – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن إمامة على دليال تصلح ال الرواية هذه

 يف ؛ الثالثة والرواية األوىل الرواية بني اًواضح اًتناقض هناك أن مث  - عنهما اهللا رضي – والده ويف

 اهللا رضي – طالب أيب بن علي مع والسالح الكتاب كان األوىل الرواية فيف،  والسالح الكتاب مسألة

 فإن الثانية الروايةعلى  أما،  – عنهما اهللا رضي – احلسن البنه دفعها من وهو احتضاره ساعة – عنه

 – عنها اهللا رضي – سلمة أم عند والسالح الكتب استودع – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي

 الكتب أن ومعلوم،  العراق من رجع عندما – عنهما اهللا رضي – علي بن للحسن دفعتها اليت وهي

 خمتلفني مكانني يف مادي ئيش يوجد أن ميكن فال،  اليد وتلمسه العني تشاهده حمسوس شئ والسالح

  !!     واحد زمان يف

 وإمنا،  بتاتا  - عنه اهللا رضي – للحسن باإلمامة الوصية ذكر فيها ليس اليت األخرى الرواية أما

 وهذه – عنه اهللا رضي – للحسن والنص اإلشارة عن البعد كل بعيدة ؛ للناس عامة وصية كانت

 احلسن البنه بالوصية – عنه اهللا رضي -   طالب أيب بن علي فيها أسر اليت الثانية الرواية تقوي الرواية

 بن احلسن على والنص اإلشارة(  باب يف الكليين أوردها وقد عليها يشهد أن دون  – عنه اهللا رضي –

 العواد به حف السالم عليه املؤمنني أمري ضرب ملا: "  هي والرواية ، إشارة وال نص فيها وليس)  علي

،  أمره متبعني قدره حق هللا احلمد: "  قال مث وسادة يل اثنوا:  فقال أوص املؤمنني أمري يا:  له وقيل، 

 يف الق امرئ كل الناس أيها،  انتسب كما الصمد األحد الواحد اهللا إال إله وال،  أحب كما وأمحده

 مكنون عن أحبثها األيام اطردت كم،  موافاته منه واهلرب،  إليه النفس مساق واألجل يفر منه ما فراره

 جل باهللا تشركوا ال فأن وصييت أما،  مكنون علم هيهات،  إخفاءه إال ذكره عز اهللا فأىب األمر هذا

 هذين وأوقدوا العمودين هذين أقيموا،  سنته تضيعوا فال وآله عليه اهللا صلى وحممد شيئا ثناؤه

،   رحيم رب،  اجلهالة عن وخفف،  جمهوده امرئ كل محل تشردوا مل ما ذم وخالكم،  املصباحني

 تثبت إن و،  مفارقكم وغدا لكم عربة اليوم أنا و صاحبكم باألمس أنا،  قومي ودين،  عليم وإمام

 وحتت،  رياح وذرى أغصان و أفياء يف كنا فإنا،  القدم تدحض إن و،  املراد فذاك املزلة هذه يف الوطأة



     

 أياما بدين جاوركم جارا كنت إمنا و،  حمطها األرض يف وعفا،  متلفقها اجلو يف اضمحل غمامة ظل

 إطراقي وخفوف هدوي ليعظكم،  نطق بعد وكاظمة،  حركة بعد ساكنة،  خالء جثة مين وستعقبون

 أيامي ترون غدا،  للتالقي مرصد وداع ودعتكم،  البليغ الناطق من لكم أوعظ فإنه،  أطرايف وسكون، 

 فأنا أبق إن،  مقامي غريي وقيام،  مكاين خلو بعد وتعرفوين،  سرائري عن وجل عز اهللا ويكشف، 

 أال،  واصفحوا فاعفوا،  حسنة ولكم،  قربة يل فالعفو أعف إن و ميعادي فالفناء أفن إن و،  دمي ويل

 إىل أيامه تؤديه أو حجة عليه عمره يكون أن غفلة ذي كل على حسرة فياهلا،  لكم اهللا يعفو أن حتبون

 حنن فإمنا،  نقمة املوت بعد به حتل أو،  رغبة اهللا طاعة عن به يقصر ال ممن إياكم و اهللا جعلنا،  شقوة

"  أقبل مث،  وبه له
١

     

 وال،  بعده الذي اإلمام السم ذكر فيها يرد مل طوهلا على لوصيةإن هذه اف واضح هو كما

 – طالب أيب بن علي حق يف جاز ملا ؛ تعاىل اهللا من عهد وأا اًإهلي اًمنصب اإلمامة كانت فلو،  صفته

 على وهو،  يوصي أن منه واطلب من هم أم و خاصة الناس لعموم يبينها وال يكتمها أن عنه اهللا رضي

 أصل لتحقيق مناسبة والفرصة مهيأة الظروف ومجيع،   ذكره من املانع فما، بعده الذي باإلمام تام علم

 والناس، قاتله من له يقتص بأن اخلطاب له وجه وقد الوصية ساعة حاضرا التايل اإلمام كان وقد، الدين

 شأن و،  إمامهم وفاة بعد األمر إليه سيؤول مما خائفة وجلة فقلوم الوصية طلب من وهم جمتمعون

 ا يسر أن أو عنهم يكتمها أن لإلمام ليس و،  لطفها يشملهم أن والبد عام لطف فهي عظيم اإلمامة

 إىل املؤدية،  واألهواء الشاذة لآلراء فريسة العوام ويترك الشيعة ورؤساء اإلمام كابناء،  خلق دون خللق

           :تعاىل قال  الكرمية اآلية فيهم نزلت وقد االختالف و الفرقة

    و اخللط حيدث ال كي بأمسائهم لرجال معهود وجل عز اهللا من عهد األمانة وهذه ٢ 

 اإلمامة إن: "  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن روي كما ؛  اآلراء و لألهواء جماال يترك وال،  اخلطأ

" بعده يكون الذي عن يزويها أن لإلمام ليس،  مسمني لرجال وجل عز اهللا من عهد
٣

    

                                                             

)١ (
 ) ٢٩٧/ ١( للكليين :  الكايف  

)٢ (
 ٥٨ آية:  النساء سورة 

)٣ (
 )  ٢٧٧/ ١( للكليين :  الكايف 



     

 دون طوعا -عنه اهللا رضي سفيان أيب بن ملعاوية اخلالفة عن – عنه اهللا رضي – احلسن تنازل

 فعله ولكن،  سيد بأنه عليه هءوثنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جده مدح بذلك  فاستحق،  إكراه

 وردت اليت  الرواية حسب،  املؤمنني مذل بأنه ووصفوه األلفاظ بأقبح رموه بل الشيعة يعجب مل هذا

١ليلى أيب بن سفيان له يقال السالم عليه احلسن أصحاب من رجل جاء: "  قال أنه جعفر أيب عن
 وهو 

 يا عليك السالم:  له فقال،  داره فناء يف خمتبئ وهو السالم عليه احلسن على فدخل،  له راحلة على

 هذا وقلدته عنقك من فخلعته األمة أمر إىل عمدت:  قال ؟ بذلك علمك وما قال!  املؤمنني مذل

" اهللا أنزل ما بغري حيكم الطاغية
٢
  .  

 حرموا الذي احلد إىل ذلك جتاوز بل،  األلفاظ بأفظع والشتم السب حد إىل األمر يتوقف مل

 مما،  وعقبه - عنه اهللا رضي - احلسني ألخيه وجعلوها،  اإلمامة من - عنه اهللا رضي– احلسن ذرية منه

  ٠ له دفني حقد عن ينم

 بعد بالكوفة سنحلا بايعوا قد والعراق واحلجاز اجلند يف كان ممن املسلمني مجهرة أن نعلم" 

 عبد قتل احلسن أعمال أول من وكان،  للهجرة أربعني سنة من رمضان شهر يف وذلك بيومني أبيه وفاة

..  معاوية حلرب يستعد وأخذ،  واجلبل العراق لسواد عماله وجه كما،  اإلمام قاتل ملجم بن الرمحن

 من الفترة هذه يف وتقررت تبلورت قد تكن مل البيت آلل املكتسب اإلهلي احلق فكرة أن املؤكد ومن

" الزمن
٣

  

 عشر الثاين اإلمام حىت علي أوالد يف أا و الشيعة تذهب كما إهلية كانت إذا اإلمامة أن" 

 عندما اإلمام أن واملؤرخون الرواة عليه اتفق الذي ولكن بعده من إماما و خليفة احلسن ابنه اإلمام لعني

 الشخص عن وسئل املسموم بالسيف املرادي ملجم ابن ضربه أن بعد وذلك املوت فراش على كان

 اإلمام وفاة وبعد"  – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول ترككم كما اترككم: "  قال يستخلفه الذي

                                                             

)١ (
 املؤمنني مذل يا(  بقوله السالم عليه احلسن عاتب،  السالم عليه أصحابه من ممدوح:  اهلمداين ليلى أيب بن سفيان  

 )  ١٠٤ ص،  احللي داود،  داود ابن رجال(  نظر وفيه،  حمبة ذلك قال بأنه له واعتذر) 
)٢ (

 . ١٠٣ صـ ، الكشي رجال 
)٣ (

    ٥٣ص ، القاهرة ، م  ٢٠١٠،  احملروسة مصر دار،  ٢ط،  النصر أبو عمر،  الشيعة عند واخلالفة السياسة  



     

 وتنازل معاوية صاحل احلسن اإلمام ولكن للمسلمني خليفة وبايعوه احلسن ابنه واختاروا املسلمون اجتمع

  ٠ املسلمني دماء حلقن بأنه الصلح علل اإلمام و ٠ اخلالفة عن له

 حقن بذريعة عنه يتنازل أن احلسن اإلمام يستطيع كان هل إهليا منصبا اخلالفة كانت لو ترى فيا

   ؟ الدماء

 يعين وماذا ٠ وشريعته اهللا أمر عن دفاع هناك يكون عندما الدماء حلقن مكان ال أنه فكما نعلم

 حق أمام الدماء حقن إن !؟٠ ونواهيه أوامره و وشريعته دينه إلرساء اهللا سبيل يف والقتال اجلهاد إذن

        : الكرمية اآلية هذه مع صرحية مناقضة يتناقض ومساوي إهلي     

                 

                       

              ٢" ١   

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
  ١١١ آية:  التوبة سورة  

)٢ (
 ،  ٤٥ -٤٤ صـ،  املوسوي موسى د،  والتشيع الشيعة بني صراع،  والتصحيح الشيعة  



     

  –رضي اهللا عنهما  –إمامة احلسني بن علي بن أيب طالب : املطلب الرابع            

  

وكنيته أبو عبد ، وقيل بسيد الشهداء ،  -اهللا عنه رضي  –وهو حقا كذلك ، يلقبونه بالشهيد 

١يقول حيدر قلمداران  ٠اهللا 
أما حضرة احلسني عليه السالم فمشهور ومعروف لكل أحد أنه قبل أن "  

٢أن يدعوه أهل الكوفة لإلمامة ويبايعوا ممثله جناب مسلم بن عقيل
مل يدع لنفسه اإلمامة املفترضـة  ،  

ومل يأت يف مجيع احتجاجاته وخطبـه الـيت   ، ) صلى اهللا عليه و آله ( بنص من اهللا ونص من رسوله 

بأي كالم عن نص على إمامته أو إمامة والده أو أخيه من قبـل  ، ألقاها بني الناس قبل و أثناء خروجه 

"اهللا عز وجل 
٣  

٤عاوية وامتناع احلسني وابن عمروملا بلغ أهل الكوفة موت م" 
وابن الزبري عن البيعة أرجفـوا   

٥بيزيد
، واجتمعت الشيعة يف مرتل سليمان بن صرد اخلزاعي، فذكروا مسري احلسني إىل مكة وكتبـوا   

                                                             

)١ (
 ١٤٠٩ سنة وتويف هـ ١٣٣٣ سنة ولد،  القمي)  القلم صاحب أي(  داران قلم إمساعيل بن علي حيدر هو  

 عنه قال و"  املتتبع احملقق و الفاضل االستاذ"  بـ االحتاد طريق لكتاب تقدميه يف الربقعي اهللا آية وصفه وقد.  هـ

 رقم هامش،  ١٢٠ ص:  األيام سوانح. (  معاصريه من كثري بني جمهوال كونه رغم،  علية مة يتمتع: "  أيضا

٢ ( 
)٢ (

تابعي، من ذوي الرأي : املطلب بن هاشممسلم بن عقيل بن أىب طالب بن عبد ) ـه ٦٠ -(..سلم بن عقيل م 

بن على ليتعرف له حال أهل الكوفة حني وردت ) السبط(كان مقيما مبكة، وانتدبه احلسني .والعلم والشجاعة

من أهلها وكتب للحسني بذلك،  ١٨٠٠٠فرحل مسلم إىل الكوفة فأخذ بيعة . عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له
. فطلبه، فمنعه الناس، مث تفرقوا عنه، فأوى إىل دار امرأة من كندة فأخفته) ري الكوفةأم(فشعر به عبيداهللا ابن زياد 

وىف الكوفة إىل اآلن، ضريح يقال إنه قربهالذى دفن فيه، وهو .ومل يلبث أن عرف مكانه فقبض عليه ابن زياد وقتله
 ) ٢٢٢/  ٧ج، األعالم للزركلي ( معروف بامسه 

)٣ (
  ١٨٦ صـ،  العابدين زين علي حممود،  وحتقيق ترمجة،  القمي قلمداران علي حيدر،  االحتاد طريق 

)٤ (
 عشرة أربع بن وهو أحد يوم واستصغر بيسري املبعث بعد ولد الرمحن عبد أبو العدوي اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد 

تقريب . (  وسبعني ثالث سنة مات لألثر اتباعا الناس أشد من وكان والعبادلة الصحابة من املكثرين أحد وهو

 )  ٥١٦/  ١: التهذيب 
)٥ (

 فتسلم  العهد بوالية أبوه له عقد،  القرشي خالد أبو اخلليفة،  أمية بن حرب بن سفيان أيب بن معاوية بن يزيد  

 أعالم سري(  سنني أربع من أقل دولته فكانت،  سنة والون ثالث وله ستني سنة رجب يف أبيه موت عند امللك

 )  ٣٥/ ٤،  الذهيب:  النبالء



     

١سليمان بن صرد اخلزاعي: إليه عن نفر، منهم
٣، ورفاعة بن شداد٢، واملسيب بن جنبة 

، وحبيب بـن  

٤مظاهر
اهللا الرمحن الرحيم، سالم عليك، فإننا حنمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أمـا  بسم : وغريهم 

بعد فاحلمد هللا الذي قصم عدوك اجلبار العنيد الذي انتزى على هذه األمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها 

ا وأغنيائها، وتأمر عليها بغري رضى منها مث قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال اهللا دولة بني جبابر

قبل لعل اهللا أن جيمعنا بك على احلق، والنعمان بـن  أمام ففبعدت له كما بعدت مثود، وأنه ليس علينا إ

٥بشري 
يف قصر اإلمارة لسنا جنتمع معه يف مجعة وال عيد، ولو بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه حىت نلحقـه   

".ركاتهبالشام إن شاء اهللا تعاىل، والسالم عليك ورمحة اهللا وب
٦
  ،  

وتركوه يواجه املوت هو ، وتفرقوا من حوله  -رضي اهللا عنه  -ولكن الشيعة خذلوا احلسني 

٧فخاطبهم احلر بن يزيد، ومن معه من آل البيت وثلة قليلة ممن ناصروه
أدعومتوه حىت إذا : "... قائال  

                                                             

)١ (
 السلويل منقذ، بن العزى عبد اجلون أيب بن اجلون بن صرد بن سليمان)  ه ٦٥ - ه ق ٢٨( سليمان بن صرد 

 كاتب ممن كان مث.الكوفة وسكن علي، مع وصفني اجلمل شهد . القادة الزعماء من صحايب،: مطرف أبو اخلزاعي،

: األعالم .(  زياد بن اهللا عبيد قتل يطلبون وكانوا) التوابني( فترأس بدمه، مطالبا ذلك بعد وخرج .عنه وختلف احلسني

١٢٧/ ٣  ( 

)٢ (
تقريب . (  وستني مخس سنة قتل مقبول الثانية من خمضرم الكويف واملوحدة واجليم النون بفتح جنبة بن املسيب  

 )  ١٨٥/  ٢: التهذيب 
)٣ (

. (  ثقة الكويف عاصم أبو موحدة بعدها املثناة وسكون القاف بكسر القتباين قيس بن اهللا عبد بن شداد بن رفاعة  

 ) ٣٠٢/  ١: تقريب التهذيب 
)٤ (

 من تابعي،: الفقعسي مث الكندي االسدي حجوان بن االشتر بن رئاب بن مطهر، أو مظاهر، أو مظهر، بن حبيب  

 احلسني ميسرة على كان مث .كلها حروبه يف) ي اهللا عنهرض( طالب أيب نب علي وصحب الكوفة نزل .الشجعان القواد

. (  حوله قتلوا حىت ، اليوم ذلك يف استبسلوا رجال سبعني من واحد وهو .سنة وسبعون مخس وعمره كربالء، يوم

  ) ١٦٦/ ٢: األعالم 

)٥ (
 قتل مث الكوفة إمرة ويل مث الشام سكن مث صحبة وألبويه له اخلزرجي األنصاري ثعلبة بن سعد بن بشري بن النعمان 

 )  ٢٤٨/  ٢: تقريب التهذيب . (  سنة وستون أربع وله وستني مخس سنة حبمص
)٦ (

  ١٥٣/ ٢،  اإلثري البن:  الكامل 
)٧ (

أرسله احلصني ابن منري ، قائد، من أشراف متيم: الريبوعي احلر بن يزيد التميمي )ـ ه ٦١ - ٠٠٠(لتميمي احلر ا  

وملا أقبلت ، يف قصده الكوفة، فالتقى به) ي اهللا عنه رض(العتراض احلسني التميمي يف ألف فارس من القادسية، 

خيل الكوفة، تريد قتل احلسني وأصحابه، أىب احلر أن يكون فيهم، فانصرف إىل احلسني، فقاتل بني يديه قتاال 
 )  ١٧٢/ ٢: األعالم للزركلي ( عجيبا حىت قتل 



     

أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه مث عدومت عليه لتقتلوه؟ أمسكتم بنفسه وأحطتم به 
ومنعتموه من التوجه يف بالد اهللا العريضة حىت يأمن ويأمن أهل بيته، فأصبح كاألسري ال ميلك لنفسـه  

ليهـودي والنصـراين   نفعاً وال يدفع عنها ضراً، ومنعتموه ومن معه عن ماء الفرات اجلاري يشـربه ا 

بئسما خلفتم حممـداً  ! واوسي ويتمرغ فيه خنازير السواد وكالبه وها هو وأهله قد صرعهم العطش

فرموه بالنبل، فرجع حىت وقف ! ال سقاكم اهللا يوم الظمإ إن مل تتوبوا وترتعوا عما أنتم عليه! يف ذريته

." أمام احلسني
١

  

مامة اإلهلية ألصر على منصب اإلمامة وقاتل دوا يقول بنظرية اإل ولو كان احلسني بن علي

٢بعث عبيد اهللا بن زياد عمر بن سعد" ولكنه عندما  
: ختلى عنه شيعته فلما رأى ذلك قالوقد ، لقتاله  

فسـريين إىل  ، فإن أبيت هذه ، رجع كما جئت أ إحدى ثالث خصال إما أن تتركين يا عمر اختر مين

يف ما رأى فإن أبيت هذه فسريين إىل ثغر من ثغور املسلمني فأقتلـهم  يزيد فأضع يدي يف يده فيحكم 

ال وال كرامة حىت يضع يده يف يدي فقال ، حىت أموت فقبل عمر ذلك فكتب إىل ابن زياد فأىب وقال 

" ال واهللا فقاتلوه وقاتلهم حىت قتلوه وطائفة ممن معه : احلسني 
٣
   

ولو أنه ، ومل يعظهم ا ، منصب اإلمامة اإلهلية  –رضي اهللا عنهما  –م يذكر احلسني بن علي 

ولكن ، ما وجدت تفاصيل كربالء  لثم –جلها أو بعضها  -فعل ذلك  لوجد أثرها يف كتب التاريخ 

ممـا  ، تربة ثىن عشرية فال شاهد هلا وال مزكي يف الروايات املعذه النظرية إال يف كتب الشيعة االال أثر هل

   ٠ ىيؤكد بطالن هذه الدعو

الذين آزروه مل يقولوا ذه النظرية وإمنا ناصروه ألنه ابن بنت رسـول   حىت أتباع احلسني 
كما هو واضح من خطاب احلر بـن يزيـد   ، تباع واجب اال، ألنه إمام منصوص عليه  ليس،  اهللا 

خلفـوا   نعم بئسما" !بئسما خلفتم حممداً يف ذريته"  : التميمي السابق حني قال ملن خذل احلسني 

لقد غالت الرافضة " ومع هذا ، سطر التاريخ غدرهم وشهدت بذلك كتبهم ، حممدا يف آل بيته الطيبني 

                                                             

)١ (
  ١٧٢/ ٢،  األثري البن:  الكامل  

)٢ (
روى عن أبيه و عن أيب سعيد اخلدري ، سكن الكوفة ، أبو حفص املدين ، زهري ال وقاص أيب بن سعد بن عمر  

 )  ٣٩٦/  ٧: ذيب التهذيب . ( 
)٣ (

  ٤/٥٤،   االثري البن:  الكامل انظر 



     

يف مقتل احلسني بن علي رضي اهللا عنه غلوا مفرطا فجعلوا يوم استشهاده رضي اهللا عنه يف العاشر من 

على هذا الفعل األجر والثواب ؛ حمرم مأمتا وحزنا و نياحة ؛ يكررونه يف كل عام إىل يومنا هذا ورتبوا 

"فهو جالب للمغفرة والرمحة ؛ مكفر للذنوب واخلطايا يف زعمهم 
١
وال بد مـن اإلشـارة إىل أن   " ، 

التشيع لعلي و أهل بيته بدأ يأخذ شكال خطريا بعد مقتل اإلمام احلسني الذي أحدث رد فعل عنيف يف 

"العامل اإلسالمي وكانت نتيجته املباشرة حدوث ثورات متتاليات 
٢
ومع هذا كله ال يوجـد أي أثـر    

أي  -و أم  ، باسم التشيع آلل البيت  وتدع ت كانتلنظرية اإلمامة اإلهلية بدليل أن الثورات اليت قام

واإلمام احلسني عندما ثار وهو يريد االطاحة خبالفة يزيد بن " أوىل باخلالفة من األمويني ؛  -آل البيت 

مل يذكر قط بأنه يدافع عن خالفة مساوية اغتصبها ، معاوية واستشهد يف كربالء ومعه اوالده وصحابته 

"يزيد 
٣
   

بعد مقتل اإلمام احلسني وظهور الثورات الداعية إىل األخذ بالثأر ويف العهود اليت كان وحىت " 

التشيع يعصف باخلالفة األموية ويقصم ظهرها وميهد الطريق للخالفة العباسية مل جند أثرا لدى املتشيعني 

تلـك اآلراء  ، الكربى لعلي و أهل بيته لآلراء الغريبة اليت ظهرت فجأة يف اتمع اإلسالمي بعد الغيبة 

اليت ساهم بعض رواة الشيعة وبعض علماء املذهب يف بثها ونشرها وغرسها يف عقول الساذجني مـن  

   ٤"،أبناء الشيعة 

قام أخوه مـن  ، طبقا التفاق مجيع التواريخ املعتربة ، بعد شهادة احلسني عليه السالم " وأيضا 

ويل منصب اإلمامة وعرف أتباعه الذين قالوا بإمامتـه  أبيه حممد بن علي املعروف مبحمد بن احلنفية بت

كمـا روى  ، وكتب امللل والنحل و أحاديث الشيعة مليئة باحلديث عن هـذا األمـر   ، بالكيسانية  

٥الطربسي
١الكليين" و )  ١٥٢صـ" (أعالم الورى " يف كتابه  

الطربسي أمحد بن " و " الكايف " يف "  
                                                             

)١ (
  ٣٩٠ صـ،  السحيمي سامل بن سليمان:  والتفريط اإلفراط بني البيت أهل يف العقيدة  

)٢ (
  ١٣صـ،  املوسوي موسى:  والتصحيح الشيعة  

)٣ (
 ٤٥ص:  رجع نفسهامل  

)٤ (
 .   ١٥ صـ :  رجع نفسهامل  

٥
: قال عنه التفريشي  ، أبو علي الفضل بن احلسن بن الفضل الطربسي الطوسي السبزواري الرضوي أو املشهدي )    

أعالم ، الوايف يف تفسري القرآن ، البيان لعلوم القرآن جممع : من مصنفاته " من أجالء هذه الطائفة ، ثقة فاضل " 

  ) ٣٩٨/  ٨: أعيان الشيعة . ( اهلدى يف فضائل األئمة 



     

٢علي
ملا  [: أيب عبيدة و زرارة كالمها عن حضرة الباقر عليه السالم قال  كلهم عن" االحتجاج " يف "  

يا ابن أخي قـد علمـت أن   : قتل احلسني أرسل حممد  بن احلنفية إىل علي بن احلسني فخال به وقال 

رسول اهللا دفع الوصية واإلمامة من بعده إىل علي مث إىل احلسن مث إىل احلسني وقد قتل أبوك ومل يوص 

   ]... وصنو أبيك ووالديت من علي و أنا يف سين وقدمي أحق ا منك يف حداثتك  و أنا عمك

لكن أيا كان األمر فإنه من مسـلمات  .. ومهما كان هذا احلديث خمدوش سندا ومتنا وعقال 

التاريخ أنه بعد شهادة احلسني وجدت الفرقة الكيسانية القائلة بإمامة حممد بن احلنفية مث تفرعت عنـها  

ووجود هذه الفرق وغريها و إن كان بال شك وليدا للصراعات السياسية ، دة فرق أخرى أيضا بعده ع

ولكنه حبد ذاته يتناقض مع مسألة النص أي مع وجود نص معروف على أمساء ، والرتاعات على السلطة 
و أيـا  ... ية ملا صار أحد لإلميان بإمامة حممد بن احلنف، إذ لو كان ذلك معروفا فعال ، األئمة بأعينهم 

كان فمن الواضح متاما أنه مل يكن عند أهل بيت النبوة نص معروف صريح على اإلمامة واخلالفة و إال 

ولتربأ مـن  ، ن احلنفية بوالزهد والشجاعة والتقوى كمحمد ملا ادعى اإلمامة أبدا رجل عرف بالعلم 

"الذين قالوا بإمامته 
٣
   

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

١
، كان أوثق الناس يف احلديث و أثبتهم : "  قال عنه التفريشي، حممد بن يعقوب بن اسحاق أبو جعفر الكليين )   

مات أبو جعفر الكليين ببغداد سنة ، وله غري كتاب الكايف  ،صنف الكتاب الكبري املعروف بالكايف يف عشرين سنة 

  )   ٣٥٢/  ٤، التفريشي : نقد الرجال . ( تسع و عشرين و ثالمثائة 
)٢ (

من ، كان فقيها حمدثا متكلما نسابة ، نسبة إىل طربستان ، أبو منصور أمحد بن علي بن أيب طالب الطربسي   

تاج ، فضائل الزهراء ، تاريخ األئمة ، مفاخر الطالبية ، االحتجاج يف أمل اآلمل ، الكايف يف الفقه : مؤلفاته  
 )  ٢٩/  ٣: أعيان الشيعة . ( املواليد 

)٣ (
،  وحتقيق ترمجة،  القمي قلمداران علي حيدر، ،  األئمة على النص روايات ومتحيص دراسة أو،  اداالحت طريق  

  ١٨٧ – ١٨٦صـ، العابدين زين علي حممود



     

  . احلسني بن علي إمامة:  اخلامس املطلب

  

١العابدين وسيد بالسجاد امللقب  العابدين زين  احلسني بن علي هو      
 ةخول أمه و ٠ عبادته لكثرة،  

 النوشجان بنت برة امسها كان ويقال زنان هاش املؤمنني أمري مساها اليت وهي فارس ملك يزدجرد بنت

 شهربانو امسها كان بل ويقال
٢

  

 أقواله فيها  مجعت واليت،  السجادية الصحيفة إليه تنسب،  عشرية ثىناال عند الرابع اإلمام وهو

 عصمة من عشرية ثيناال الشيعة يدعيه ما بني عجيبا تناقضا فيها جيد الصحيفة يتأمل ومن،  أفعاله و

 وافتقاره، والطول احلول  من الرباءة من احلسني بن علي يظهره ما وبني،  اخلارقة والقدرات،  األئمة

 ثىناال به استدل ومما . وجل عز اهللا مع وتقصريه والنسيان اخلطأ من به مل مما ومغفرته ربه لرمحة

  :  منها كثرية روايات احلسني بن علي إمامة على عشرية

 ملا السالم عليهما علي بن احلسني إن: "  قال السالم عليه جعفر أيب عن : األوىل الرواية

 ووصية ملفوفا كتابا إليها فدفع السالم عليه احلسني بنت فاطمة الكربى ابنته دعا،  حضره الذي حضره

 فاطمة فدفعت،  به ملا أنه إال يرون ال معهم مبطونا السالم عليهما احلسني بن علي وكان ظاهرة

 يف ما قلت:  قال ٠ زياد يا إلينا الكتاب ذلك واهللا صار مث السالم عليه احلسني بن علي إىل الكتاب

 تفىن أن إىل آدم اهللا خلق منذ آدم ولد إليه حيتاج ما واهللا فيه:  قال ؟ فداك اهللا جعلين الكتاب ذلك

"  اخلدش أرش فيه حىت،  احلدود،  فيه إن واهللا،  الدنيا
٣
   

                                                             

)١ (
 ال ءشي هو العابدين بسيد له اهللا رسول تسمية من ذكر ما" ..  – اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول  

 بن اهللا عبد الشيخ إختصار،  تيمية نالب:  السنة مناهج حمتصر( ٠ والدين العلم أهل من أحد يروه ومل،  له أصل

 ) ١٤٤ص ٠الرياض،  ٢ط،  الغنيمان حممد
)٢ (

 ٢٣ ص البغدادي خشاب ابن:  األئمة مواليد تاريخ  
)٣ (

 )  ١/٣٠٣( للكليين:  الكايف 



     

 إىل صار ملا عليه اهللا صلوات احلسني إن: "  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن:  الثانية الرواية

 السالم عليه احلسني بن علي رجع فلما،  والوصية الكتب عنها اهللا رضي سلمة أم استودع العراق

"  إليه دفعتها
١

    

   

 ، السالم عليه علي بن احلسني قتل ملا: "  قال،  السالم عليه جعفر أيب عن : الثالثة الرواية

 علمت قد،  أخي ابن يا:  له قال مث،  به فخال،  السالم عليه احلسني بن علي إىل احلنفية بن حممد أرسل

 السالم عليه طالب أيب بن لعلي بعده من اإلمامة و الوصية جعل كان آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن

 عمك أنا و،  يوص ومل،  السالم عليه أبوك قتل وقد ٠ السالم عليهما احلسني إىل مث،  احلسن إىل مث، 

 تنازعين فال،  حداثتك يف منك ا أحق وقدمي سين يف،  السالم عليه علي من ووالديت أبيك وصنو

 ليس ما تدع وال،  اهللا اتق عم يا:  السالم عليه احلسني بن علي له فقال،  ختالفين وال اإلمامة و الوصية

 أن قبل إيل أوصى عليه اهللا صلوات أيب إن،  عم يا ٠ اجلاهلني من تكون أن أعظك إين،  حبق لك

 اهللا رسول سالح وهذا،  بساعة يستشهد أن قبل ذلك)  خ/  يف(  من إيل وعهد،  العراق إىل يتوجه

 اهللا إن ٠ احلال وتشتت،  العمر نقص عليك أخاف فإين،  هلذا تعرض فال،  عندي آله و عليه اهللا صلى

 عليه احلسني عقب يف إال واإلمامة الوصية جيعل ال أن فآىل هللا بدا،  ماصنع معاوية مع صنع ملا – تعاىل-

 ٠ ذلك عن ونسأله،  إليه حنتكم حىت األسود احلجر إىل فانطلق،  ذلك تعلم أن أردت فإن ٠ السالم

 علي فقال،  احلجر أتيا حىت فانطلقا،  مبكة يومئذ ومها بينهما الكالم وكان:  السالم عليه جعفر أبو قال

   ٠ سله مث،  لك)  احلجر(  ينطق أن وسله،  اهللا إىل فابتهل دأاب:  حملمد السالم عليه

 أما:  السالم عليه علي فقال،  جيبه فلم،  احلجر دعا مث،  اهللا سأل و،  الدعاء يف حممد فابتهل

 ٠ وسله أخي ابن يا،  أنت فادع:  حممد له فقال ٠ ألجابك إماما و وصيا كنت لو – عم يا – إنك

 وميثاق،  العباد ميثاق فيك جعل بالذي أسألك:  قال مث،  أراد مبا السالم عليه احلسني بن علي اهللا فدعا

 السالم عليه علي بن احلسني بعد واإلمام الوصي من،  مبني عريب بلسان أخربتنا ملا،  األوصياء و األنبياء

 إن اللهم:  فقال،  مبني عريب بلسان اهللا أنطقه مث،  موضعه من يزول أن كاد حىت احلجر فتحرك ؟

                                                             

)١ (
 ) ٣٠٤/ ١ ( الكليين:  الكايف  



     

،  السالم عليها فاطمة ابن،  السالم عليهما احلسني بن علي إىل،  علي بن احلسني بعد اإلمامة و الوصية

 بن علي يتوىل وهو – احلنفية ابن -  علي بن حممد فانصرف ٠ آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول ابن

"  السالم عليه احلسني
١

    

  : مناقشة الروايات السابقة 

 فاطمة! ؟ والوصية الكتاب دفع الذي فمن ،واضحا تناقضا الثانية و األوىل الروايتني تتناقض

 يف أم العراق يف،  والسالح الكتاب دفع أين و ومىت ؟ - عنهما اهللا رضي -  سلمة أم أم احلسني بنت

 لإلمام بيد ويدا مباشرة والسالح الكتاب اإلمام يدفع ال وملاذا!! ؟ احلسني بنا علي عودة بعد مكة

!! ؟ والسالح للوصية اإلمام تسلم كيفية على األخبار وتتواتر االتفاق حيدث كي،  املأل أمام يليه الذي

 إذا املتناقضة الروايات هذه مثل  يف يشككون الناس فعموم،  واإلشكال االختالف هذا يزول وبذلك

 كتاب ويف،  الدين أصول من أصل يف ا استدل إذا فكيف،  حبال الدين ختص ال مسألة يف ا استدل

  !! ؟ - زعموا كما – سنده لعلو الكرمي القرآن بعد اإلطالق على - عندهم – الكتب أصح من يعترب

  

 فهي،  بكذا حيكمون األلباب أويل جتعل اليت والغرائب العجائب من ففيها الثالثة الرواية أما

 ملخالفة النظر دون،  القصة رواية حلظة خميلته يف األحداث تواردت الذي املفلس حكايات قبيل من

  : وجهني من للعقل روايته

   : األول الوجه

 ورؤساء أهله عن مبعزل  - روايام ذكرت كما – مهديا يعد الذي احلنفية بن حممد كان هل

 بأخذ – عنهما اهللا رضي – علي بن احلسن ابنه إىل أوصى حني املؤمنني أمري وصية شهدوا الذين الشيعة

 – عنه اهللا رضي – احلسني أمر مث الوفاة حضرته إذا احلسني أخيه إىل يدفعها أن أمره و والسالح الكتب

 احلسني ابنه على أقبل مث: " ...  الكايف يف رويت كما وهي احلسني بن علي ابنه إىل أيضا يدفعها أن

 علي بيد أخذ مث،  هذا ابنك إىل تدفعها أن آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرك و:  فقال السالم عليه

                                                             

)١ (
،  ٦١،  ٦٠ ص، املقدسة قم –هـ  ١٤٠٤،  املهدي االمام مدرسة ، ١ط،  القمي بابويه ابن،  والتبصرة اإلمامة 

٦٢  .  



     

 أنه فرض وعلى!!    ؟  والتارخيي همامل احلدث هذا عن غائبا احلنفية بن حممد كان هل.. "  احلسني بن

 االجتماع هذا بوقائع الشيعة رؤساء أحد أو خوتهإ خيربه مل ملاذا،  كان سبب ألي حيضر ومل غائبا كان

  :  احتماالت عن خيرج ال احلسني بن لعلي ومنازعته احلنفية بن حممد تصرف إن!! ؟

  ٠ ا يسمع فلم،  مشاعة تكن مل الوصية أن : األول -

 اتق عم يا: "  له قال احلسني بن علي أن بدليل ا تام علم على احلنفية بن حممد كان : الثاين -

 وحذره اهللا بتقوى فذكره"  اجلاهلني من تكون أن أعظك إين،  حبق لك ليس ما تدع وال اهللا

  ٠ اجلاهلني سبيل يتبع أن

 آل من اإلمامة مدعي من أمامه خالية الساحة وكانت،  أصال وصية هناك تكن مل : الثالث -

  ٠ البيت

 وجودها عدم على دليل ا مساعه وعدم،  الوصية شيوع فعدم ؛ األول االحتمال كان إن

،  أمهية ذات وليست صغرية كانت ولو اتمع رموز أخبار نقل على حريصون الناس ألن،  أصال

 حدث يعترب باألوصياء ليخربهم شيعته ورؤساء بأوالده – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي واجتماع

 وقد٠ اإلمامة ووه أال الدين أصول من أصل عن يتحدث فهو،  األمة مبصلحة يتعلق  ألنه ؛ جدا مهم

١سدير بن حنان فعن ؛ هذا تؤكد رواية ذكرت وقد،  أيضا األئمة جيهل من منهم وجد
 سألت:  قال 

"  مهديا كان ولكن،  ال:  قال ؟ إماما كان هل:  احلنفية ابن عن السالم عليه جعفر أبا
٢

 أما ! عجبا  

  -  الزمان ذلك يف – الناس جهل تؤكد اليت الرواية هذه إال  األئمة على ا يستدلون رواية وجدوا

  !! ؟ إمام وغري إمام هو من بني وخلطهم،  باألئمة

 منصب على جيرؤ أن له كيف إذ،  احلنفية بن حممد يف طعن فهذا ؛ الثاين االحتمال كان إن و

! ؟ واألنصار باألتباع له أين فمن،   الدين يف ومكانته املنصب هذا بقداسة اليقني علم يعلم وهو،  إهلي

                                                             

)١ (
 عليهما – احلسن أيب و اهللا عبد أيب عن روى،  كويف الصرييف الفضل أبو صهيب بن حكيم بن: سدير بن حنان  

 ص،  النجاشي:  النجاشي رجال(  طويال ارعم حنان عمر... ،  النار و اجلنة صفة يف كتاب له،  - السالم
١٤٦ ( 

)٢ (
 . ٦٠صـ،  القمي بابويه البن،  والتبصرة اإلمامة  



     

 ال أنه هوو،  الثالث االحتمال إال يبق فلم!   مهديا وهو! ؟ الغاوون إال يتبعه ال أن لنفسه رضي هل

   ٠ اإلهلية اإلمامة لنظرية الواقع يف وجود

  

  : منها ألسباب باإلمامة له احلجر لشهادة ماسة حاجة يف احلسني بن علي يكن مل : الثاين الوجه

 ثيناال الشيعة عند حىت٠ عظيمة ومكانة قدر وعلى،  البيت آل من رجل منازعه أن : أوال -

  ٠ عشرية

 ال اليت اجللية الواضحة األمور من أصبحت - عهده يف – اإلمامة مسألة أن يفترض : ثانيا -

 عن شهادم تغين من األتباع من وله الشمس وضوح واضحة فهي،  عنيد متكرب إال ينكرها

  ٠ له احلجر شهادة

 األسود احلجر بشهادة احلسني بن علي من أوىل – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي كان

،  حقه وغصبوه – أمجعني عنهم اهللا رضي – وعثمان وعمر بكر أبو نازعه حني،  باإلمامة له ليحكم

   ٠زعموا كما، ضده قليال إال القوم وجل

 إثبات عملية يف،  رئيسية بصورة،  املعاجز موضوع إىل حتتاج اإلمامية النظرية أن احلقيقة ويف" 

 يف احلسني اإلمام قتل حيث،  أبيه من والوصية النص إىل يفتقر الذي السجاد احلسني بن علي إمامة

 والصادق الباقر اإلمام يقول كما،  فاطمة ابنته أو زينب أخته إىل أوصى إمنا و،  عليه ينص ومل كربالء

 انسحاب ظل يف ذلك ضوء على الشيعة فقاد علي اإلمام أبيه من الوصية احلنفية بن حممد دعىا و، 

 اإلمامة تثبت لكي السجاد إمامة إثبات إىل اإلمامية النظرية وحتتاج السياسية الساحة من السجاد اإلمام

 لقيادة تصدوا الذين واحلسنية الكيسانية حجة وتصبح،  تنقطع السلسلة فإن إال و،  احلسني ذرية يف

  . اإلمامية حجة من أقوى،  عمليا الشيعة

 أنكر الذي احلنفية بن حممد عمه مع السجاد اإلمام ختاصم عن حكاية اإلماميون ينقل وهنا

 تكلم الذي،  األسود احلجر إىل حيتكما أن منه السجاد فطلب،  تباعهاب وطالبه وصية أو نص أي وجود

 يذكر كما له باخلضوع احلنفية ابن وطالب للسجاد اإلمامة فأثبت فصيح عريب وبلسان إعجازية بصورة

 جعفر واإلمام الباقر حممد اإلمام عن كثرية اعجازية قصصا – بصري أبو وباخلصوص – اإلماميون



     

 الوصايا تعضيد أو،  النصوص إثبات يف العجز على يغطوا لكي،  األئمة وبقية الكاظم واإلمام الصادق

 الذي األقوى و األول الدليل هي املعاجز تكون وتكاد واخلالفة اإلمامة مسألة إىل تشري ال اليت العادية

"  تعاىل اهللا قبل من املعينني املعصومني األئمة من كبري عدد إمامة إثبات يف اإلماميون يقدمه
١

    

 واهية ضعيفة بأدلة اإلهلية اإلمامة نظرية يف معتقدهم صحة على االستدالل عشرية ثيناال حاول

 وجتعل ، بعضا بعضها وتكذب تناقض روايات من عندهم ما وكل،  احلق وجه يف الصمود تستطيع ال

 متناقضتني روايتني يف نظر إذا أو،  عقله منهم الواحد أعمل إذا ؛ أمرهم من حرية يف املذهب معتنقي

 غريها أو العصمة أو النص مبسألة يتعلق فيما سواء،  اإلمامة ختص اليت املسائل من مسألة أي يف وردتا

،  اإلسالمية الفرق باقي عن  الشيعة عوام عزل إىل عشرية ثيناال الشيعة علماء يلجأ لذا ٠ املسائل من

 دينيا مرجعا منهم الواحد خيتار بأن  الشيعة عوام يلزم حظرا فرضوا أم لدرجة األمر م وصل بل

 املتناقضات على املبنية بأدلته الركيك املعتقد هذا زيف ينكشف ال حىت، غريه تقليد له حيق وال ليقلده

    ٠ واألكاذيب

 اليت،  الشيعية احلركة بنية يف كبريا تطورا"  البيت ألهل اإلهلية اإلمامة"  نظرية أحدثت" 

،  واحلسني واحلسن علي اإلمام أيام منذ البيت أهل أئمة حول يلتف سابق سياسي حزب من حتولت

 منغلقة طائفة إىل،  املسلمني لعموم والعدالة احلق ونشر اإلسالمية األمة يف اإلصالح أجل من ويعمل

  ٠ املسلمني بقية عن ومنفصلة،  نفسها على

"  الوالء"  اعتبار إىل،  اإلسالم يف الضرورية والعبادات العقيدة مستوى إىل"  اإلمامة"  رفع أدى فقد   

 بالضالل بواليتهم يؤمن ال من اما و،  واإلخالص والتقوى للهدى شرطا،  احلسينيني لألئمة

"والشرك
٢
   

    

  

                                                             

)١ (
 ٧٠ - ٦٩ ص،  الكاتب أمحد:  الفقيه والية إىل الشورى من الشيعي السياسي الفكر تطور 

)٢ (
  ٠ ١٨٥ صـ،  الكاتب أمحد،  الديين والتشيع السياسي التشيع  



     

  . ١الباقر علي بن حممد إمامة:  السادس املطلب                      

        

 ال،  العلم بقر ألنه الباقر مسي إمنا:  وقيل،  والدين العلم أهل خيار من علي بن حممد جعفر أبوهو     

"  النبيني علوم بقر ألنه"  و أيضا ٠٢ جبهته السجود بقر ألجل
٣

  – عندهم - روايات وردت وقد 

 من الغالمان مضى إذا: "  وآله عليه اهللا صلى –  الرسول عن روي ما منها،  علمه سعة علىتدل 

"العلم طنفسة طويت السالم عليهما جعفر أبو و جعفر،  ولدي
٤

    

 جدي اسم:"   قال،  السالم عليه جعفر بن موسى عن،  التوراة يف ورد الباقر اسم نإ:  وقيل

" باقر:  التوراة يف السالم عليه جعفر أيب
٥
   

،  أقرانه من والزهري،  دليل إىل حيتاج فهذا زمانه أهل أعلم كونه وأما: "  اإلسالم شيخ يقول

 من هو بل،  العلم أهل عند له أصل ال  النيب عن بالباقر تسميته ونقل،  منه أعلم الناس عند وهو

 العلم أهل عند املوضوعات من هو،  السالم له جابر تبليغ حديث وكذلك ٠ املوضوعة األحاديث

   ٦" ٠ باحلديث

  : علي بن حممد إمامة على اإلمامية ا استدل اليت الروايات

٧اجلعفي جابر عن:  األوىل الرواية
١اهللا عبد بن جابر مسعت:  قال 

 عز اهللا أنزل ملا:  يقول 

 يا:  قلت" ٢ منكُم األمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا"   نبيه على وجل

                                                             

)١ (
 )  البغدادي اخلشاب ابن:  األئمة مواليد تاريخ : انظر( هـ ١١٤  سنة تويف،  هـ ٥٦ سنة مولده كان  

)٢ (
  ١٤٤ص،    السنة منهاج خمتصر 

)٣ (
 يف والنشر الطباعة مركز،  ١ط،  ) الشيعي(  الصغري اآلملي الطربي رستم بن جرير بن حممد،  اإلمامة دالئل  

   ١٦٣ص ، هـ  ١٤١٣،  البعثة مؤسسة
)٤ (

  ٦٤ ص،  والتبصرة اإلمامة  
)٥ (

 ،  ٦٤ص :رجع نفسه امل  
)٦ (

  ١٤٤ ص،   السنة منهاج خمتصر 
)٧ (

 بن احلار بن كعب بن يغو عبد بن احلارث ابن:  نسبه،  قدمي عريب،  اجلعفي – حممد أبو قيل - اهللا عبد أبو  

 و مثان سنة،  أيامه يف ومات،  السالم عليهما اهللا عبد أبا و جعفر أبا لقي،  جعفي بن مرار بن وائل بن معاوية

 ينشدنا اهللا رمحه النعمان بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو شيخنا وكان،  خمتلطا نفسه يف وكا...  مائة و عشرين

 ) ١٢٨ ص،  النجاشي:  النجاشي رجال(  االختالط على تدل معناه يف أشعارا



     

 يا خلفائي هم:  قال ؟ بطاعتك طاعتهم اهللا قرن الذين األمر أولوا فمن ورسوله اهللا عرفنا اهللا رسول

 مث احلسني بن علي مث،  واحلسني احلسن مث طالب أيب بن علي أوهلم،  بعدي املسلمني أئمة و،  جابر

 الصادق مث،  السالم مين فاقرءه لقيته فإذا،  جابر يا وستدركه،  بالباقر التوراة يف املعروف علي بن حممد

 احلسن مث حممد بن علي مث،  علي بن حممد مث موسى بن علي مث،  جعفر بن موسى مث،  حممد بن جعفر

 اهللا يفتح الذي ذلك،  علي بن احلسن ابن عباده يف وبقيته أرضه يف اهللا حجة وكنىي مسي مث،  علي بن

 ال غيبة أوليائه و شيعته عن يغيب الذي ذاك،  ومغارا األرض مشارق يديه على – ذكره تعاىل -

 يف به الشيعة ينتفع فهل جابر فقال:  قال،  لإلميان قلبه اهللا امتحن من إال بإمامته القول على فيها يثبت

 واليته بنور يستضيؤون،  به لينتفعون إم بالنبوة بعثين والذي إي:  آله و عليه اهللا صلى فقال ؟ غيبته

 علمه وخمزون اهللا سر مكنون هذا جابر يا،  السحاب جللها إن و،  بالشمس الناس كانتفاع غيبته يف

 أحدثه أنا فبينا السالم عليه احلسني بن علي على فدخلت:  األنصاري جابر قال ٠ أهله عن إال فاكتمه

 ارتعدت أبصرته فلما،  غالم وهو ذوابة رأسه وعلى نسائه عند من الباقر علي بن حممد خرج إذ

،  فأدبر أدبر:  قلت مث فأقبل أقبل غالم يا:  وقلت إليه ونظرت،  بدين على شعرة كل وقامت فرائصي

،  غالم يا امسك ما:  وقلت منه دنوت مث،  الكعبة ورب آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول مشائل فقلت

 ؟ الباقر فأنت نفسي فداك بين يا:  قلت،  احلسني بن علي ابن:  قال ؟ من ابن:  قلت،  حممد:  قال
 بشرين اهللا رسول إن موالي يا:  فقلت،  آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول محلك ما فأبلغين نعم:  فقال

 عليك يقرأ آله و عليه اهللا صلى اهللا فرسول السالم مين فاقرءه لقيته إذا:  يل فقال،  ألقاك أن إىل بالبقاء

 و السموات قامت ما السالم مين اهللا رسول وعلى جابر يا:  السالم عليه جعفر أبو قال،  السالم

  ٣ ٠ منه ويتعلم إليه خيتلف ذلك بعد جابر وكان،  السالم بلغت كما جابر يا وعليك األرض

 السالم عليهما احلسني بن علي حضر ملا:  قال السالم عليه جعفر أيب عن:  الثانية الرواية

 بني فحمل:  قال الصندوق هذا محلا حممد يا فقال،  عنده صندوقا أو سفطا أخرج ذلك قبل،  الوفاة

                                                                                                                                                                                   

)١ (
غزا تسع عشرة غزوة و مات ، صحايب ابن صحايب ،  السلمي األنصاري حرام بن عمر بن اهللا عبد بن جابر 

 ) .  ١٥٣/  ١: تقريب التهذيب . ( وهو ابن أربع وتسعني ، باملدينة بعد السبعني 
٢

  ٥٩آية : سورة النساء )  

)٣ (
 .  ٢٥١،   ٢٥٠ ، ٢٤٩ / ٣٦ ،  للمجلسي :  األنوار حبار 



     

 واهللا:  فقال الصندوق يف نصيبنا أعطينا:  فقالوا الصندوق يف ما يدعون إخوته جاء تويف فلما،  أربعة

 عليه اهللا صلى اهللا رسول سالح الصندوق يف وكان إيل دفعه ما شئ فيه لكم كان ولو يءش فيه مالكم

   ٠١ آله و

 اهللا عبد بن عيسى عن:  الثالثة الرواية
٢

 احلسني بن علي التفت:  قال جده عن،  أبيه عن، 

 حممد يا:  فقال علي بن حممد إىل التفت مث،  عنده جمتمعون وهم املوت يف وهو ولده إىل السالم عليهما

 مملوءا كان ولكن،  درهم وال دينار فيه يكن مل إنه أما،  قال،  بيتك إىل به اذهب الصندوق هذا

   ٠٣علما

  

  :  السابقة الروايات مناقشة

 عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول األنصاري اهللا عبد بن جابر يسأل : األوىل الرواية 

 من أمر عليهم يشكل حني الصحابة كعادة الكرمية اآلية يف الواردة"  منكم األمر أويل"  بـ املقصود

 الصحابة وليس،  عليهم أشكل ما لصحابته يبني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان،  الدين أمور

 هل ولكن،  كافة للناس أرسل فقد،  أيضا والنصارى اليهود  أسئلة على جييب كان بل ؛  فحسب

 أويل" معىن يفسر ما جيد أمل!  ؟"  منكم األمر أويل"  بـ املقصود جيهل – عنه اهللا رضي – جابر كان

 احلياة عن مغيبا كان هل! ؟ وسلم عليه اهللا صلى الرسول زمن  واحلرب السلم يف احلياة واقع من" األمر

 يسمع أمل!  ؟ األمر أويل طاعة وجوب إىل تدعو اليت الرسول أقوال وعن بل! ؟ والسياسية االجتماعية

 ومن،  اهللا أطاع فقد أطاعين من: "  - وسلم عليه اهللا صلى – النيب قول - عنه اهللا رضي – جابر

" عصاين فقد أمريي عصى ومن،  أطاعين فقد أمريي أطاع ومن،  اهللا عصى فقد عصاين
٤
: "  وقوله 

                                                             

)١ (
 . ٣٠٥/ ١،  الكليين : الكايف   

)٢ (
 حدثنا... ،  مجاعة عن يرويه كتاب له.  السالم عليه طالب أيب بن علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد بن عيسى 

 النجاشي رجال(  آبائه عن عيسى روايات اجلعايب سامل بن حممد بكر أبو مجع وقد،  بكتابه عيسى عن،  مسينة أبو

 )  ٢٩٥ ص،  النجاشي: 
)٣ (

 . ٣٠٥/  ١،  الكليين:  الكايف  
)٤ (

: النساء ["  منكم األمر أويل و الرسول وأطيعوا اهللا أطيعوا"  تعاىل قوله باب،  األحكام كتاب:  البخاري صحيح  

  ١٥٠٣ صـ،   ٧١٣٧ حديث ] ٥٩



     

"  زبيبة رأسه كأن،  حبشي عبد عليكم استعمل وإن،  أطيعوا و امسعوا
١
 أمريه من رأى من: "  وقوله 

" جاهلية ميتة مات إال،  فيموت شربا اجلماعة يفارق أحد ليس فإنه،  فليصرب فكرهه شيئا
٢

"  وقوله 

 وال مسع فال مبعصية أمر فإذا،  مبعصية يؤمر مل ما،  وكره أحب فيما املسلم املرء على والطاعة السمع

"  طاعة
٣
 الرسول أن و خاصة،  األمر أويل من املقصود اجلليل الصحايب هذا جيهل أن أبدا يعقل ال،  

،  أمريا اجليش على يؤمر كان عندما الغزوات يف وخاصة وعمال قوال معناه بني وسلم عليه اهللا صلى

 مل ما وهو نظرهم وجهة من لإلمام اخلاص املعىن معرفة أرادوا عشرية ثىناال ولكن،  السفر يف وكذلك

 هم نعم – أمجعني عنهم اهللا رضي – الصحابة بقية وال األنصاري اهللا عبد بن جابر الصحايب يعرفه

 من الرواية هذه تسببه قد عما النظر بصرف،  عشر ثىناال األئمة على ا ستدالللال الرواية هذه اختلقوا

   ٠اجلليل الصحايب يف وطعن جتريح

 عليه اهللا صلى الرسول قول هو،  عنده للوقوف يدعو ما وهو:  الرواية هذه يف الثاين األمر أما

 اهللا سر مكنون هذا جابر يا: "  األئمة بأمساء وأخربه األمر أويل من املقصود له بني أن بعد جلابر وسلم

 يكتم أن جابر من – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول طلب ملاذا"  أهله من إال فاكتمه علمه وخمزون

 كيف ؛ ذلك صحة اعتبار علىو! ؟ التقية يزاول وسلم عليه اهللا صلى – الرسول كان هل! ؟ العلم هذا

 أصال يعد الذي األمر هذا أمام كؤود عقبة تقف والتقية – اإلمامة أي – الدين أركان أحد سيتحقق

 بالشرك كله يدين جمتمع يف بالتوحيد صدح عندما التقية الرسول يزاول مل ملاذا،  الدين أصول من

 يزاول أن به أوىل فكان! ؟ قريش صناديد أيدي على القتل وحماولة لألذى تعرض وقد،  األوثان وعبادة

  ٠ حياته على للحفاظ األمر هذا يف التقية

       :   الكرمية اآلية مدلول خيالف سببه كان أيا الكتمان أمر إن

                       وهذه ٤ 

   – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي إمامة على النص إظهار  وجوب على ا استدلوا اليت هي اآلية

                                                             

)١ (
  ١٥٠٤ صـ ٧١٤٢ رقم حديث،  معصية تكن مل ما لإلمام والطاعة السمع باب، البخاري صحيح  

)٢ (
 ١٥٠٤ ص ٧١٤٣ رقم حديث :املرجع نفسه   

)٣ (
 ١٥٠٤ ص،  ٧١٤٤ رقم حديث، البخاري صحيح  

)٤ (
  ٦٧ آية:  املائدة سورة 



     

 يف يتلكأ أن له حيق وال يستطيع ال – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول وهو حممد كان فإذا" 

        : الكرمية اآلية بذلك صرحت كما خيفيها أو اإلهلية الرسالة أداء

                   ١  ،   

 عن النظر يغض أن – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول مرتبة  دون هو من يستطيع فكيف

 اآليات من والوحي الرسالة إلبالغ ووضوحا صراحة أكثر إهلي أمر هناك وهل،  خيفيه أو اإلهلي النص

  :  التاليات الكرميات

،            ٢    

                      

           ٣  

 قلنا كما الشيعة من للرواة الطريق مهد الذي هو بينهما التفريق وعدم باخلليفة اخلالفة ربط إن

 مدعي يكن ومل مشرعا يكن مل فاإلمام،  والتشيع الشيعة بني الصراع عصر إبان يف شاؤوا ما يدونوا أن

 أن يستطيع ال أنه كما عنها ويسكت اخلالفة نص أمام جيتهد أن حىت نص أمام اجتهاد وال،  ذلك

   ٠ النص ذلك موضوع هو ألنه ينقضه

 النظر بغض هلم مساويا ودستورا للمسلمني عاما حقا كانت ومساوية إهلية كانت إذا فاخلالفة 

"  يتوالها الذي الشخص عن
٤
   

 الدعوة هلذه جلأوا القوم ولكن،   األحوال من حبال النظرية هذه ختدم ال الكتمان دعوى إن

 على قاصرة فهي،  األمة عوام يدركه أن ميكن ال مقدسا أمرا عتبارهااب،  عليها القدسية من هالة إلضافة

 ألن،  ا قالوا اليت العام اللطف دائرة من – اإلهلية اإلمامة نظرية أي – خيرجها وهذا،  فقط األتباع

  ٠ قليلة بفئة خاصا لطفا بات لطفها

                                                             

)١ (
 ٦٧ آية،  املائدة سورة  

)٢ (
 ٤٨ آية:  الشورى سورة  

)٣ (
 ١٨ آية،  هود سورة  

)٤ (
 .  ٣٧ ،  ٣٦ ص ، موسى املوسوي :  والتصحيح الشيعة  



     

،  عشرية ثيناال العقيدة خيدم مبا القرآنية النصوص أعناق يل منها اهلدف،  خمتلقة رواية  هذه

 الرسول إىل فيذهبون،  الدين أمور من أمر عليهم يشكل عندما الصحابة فعل حنو على ذكرت وقد

 عليه اهللا صلى النيب أن القوم فات ولكن،  عليهم أشكل ما هلم يبني أن منه طالبني وسلم عليه اهللا صلى

"  آية ولو عين بلغوا: "  قال وسلم
١
" الغائب الشاهد وليبلغ: "  وقوله 

٢
 الكتمان و للسر  مكان فال 

 – اإلسالم أركان من وركن،  الدين أصول من أصل واإلمامة،  اإلسالم أركان و الدين أصول بيان يف

 فهم،  به يلتزمون واحد قول على يثبتون وال أقواهلم ينقضون كعادم ولكنهم ٠  -  زعموا كما

 يقولون وتارة،  والتغيري للتحريف تعرض القرآن أن إال،  القرآن يف ذكرها ورد علي إمامة نإ يقولون

 من كثريو،  صراحة بينها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأن الكرمي القرآن يف صراحة ترد مل إمامته نإ

  . املطهرة السنة بينتها األحكام

 القرآن أن حني يف هذا ٠ الناس فريفضها ا يصرح أن خيشى النيب كان:  يقولون"  واآلن

 أنفسكم إنكم مث ٠ تقية أو حتفظ أو كتمان أي النيب عمل يف يكن مل أنه على شاهدان النيب وسرية

 بقضية التصريح يتقي كان إنه لقولكم معىن فأي،  األمر هذا فيها يبني النيب عن األحاديث مئات تروون

 اآلخرين لكن اإلمامة موضوع على منه كثرية مواضع يف نص القرآن أن أيضا وتزعمون ؟ اإلمامة

 انظروا!  الصحيح بالقرآن أتى  ] املنتظر املهدي[  الزمان إمام جاء فإذا حرفوها أو اآليات تلك سقطواأ

 كان لو،  حسنا!  جذورها من بالشجرة يضحون واحد بغصن متمسكني بقائهم سبيل يف أم كيف

"  والتوراة القرآن بني فرق هنا كان ملا،  تزعمون كما األمر
٣

  

  

 بن علي أبناء بني حصل الذي اخلالف تظهر صحتها فرض على الرواية هذه:  الثانية الرواية

 كتمان من النابع باإلمامة احلسني بن علي أبناء جهل إىل يرجع اخلالف وهذا،   وفاته بعد احلسني

 ملا علي بن حممد أخيهم إىل سيؤول األمر أن يعلمون كانوا لو ألم،  أصال وجودها عدم أو،  أمرها

                                                             

)١ (
 ٣٤٦١ رقم حديث،  ٧٣٣ ص،  إسرائيل بين عن ذكر ما(  باب،  األنبياء أحاديث كتاب،  البخاري صحيح  

)٢ (
 ٤٢٩٥ رقم حديث،  ٨٩٣ ص، الفتح يوم النيب مرتل باب،  املغازي كتاب، البخاري  صحيح 

)٣ (
  ٢٧ ص،  زاده حكمي أكرب علي : عام ألف أسرار رسالة 



     

،  وسالح كتب من لإلمام تسلم اليت العهدة هو الصندوق يف ما أن ولعلموا،  الصندوق يف ما نازعوه

   ٠حق على أنه و خاصة،  ذلك يف اإلمام منازعة هلم حيق وال

 البيت أهل  أن البديهي من ألنه٠ اإلمامة يف طعن منهم واألئمة البيت آل بني احلاصل اخلالف وهذا   

 نصرت مثلما،  حقا كانت نإ دعوته يف بيته أهل ويعاونه ينصره الغالب يف والرجل،   فيه مبا أعلم

،  دعوته يف زرتهآ و  - وسلم عليه اهللا صلى – الكرمي رسولنا – عنها اهللا رضي – خويلد بنت خدجية

،  - عنهن اهللا رضي – بناتهكذا و،  وربيبه ابنته زوج – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي آزره كما

 يدعي ومل األمر هذا يف بيته آل من أحد ينازعه ومل٠ صديقه – عنه اهللا رضي – الصديق بكر أيب و

 من وحىت ٠  – وسلم عليه اهللا صلى - للرسول أوحى كما له أوحى و عليه نزل جربيل أن منهم أحد

 أدلتهم يف يقدحون الشيعة ولكن،  ذلك على جيرؤ مل طالب أيب كعمه أقاربه من دعوته   عارض

   ٠ هزالتها و األدلة لتخبط النظر دون،  مذهبهم تؤيد أدلة إيراد سبيل يف،  يشعروا أن دون املختلقة

  

 حسب – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول سالح غري الصندوق يف كان ما:  الثالثة الرواية

 هذا كان سواء علما مملوءا الصندوق كان وإمنا للسالح أثر ال فإنه الثالثة الرواية أما،  الثانية الرواية

 بذكر يأت ومل الصندوق يف العلم وجود أثبت فالراوي،  معنويا شيئا كان أو كتب يف مدونا العلم

 بن وعلي ٠ العلم وجود إىل تشر ومل السالح وجود أثبتت الثانية الرواية بينما،  الرواية هذه يف السالح

 ناشيئ الصندوقني يف ما أن عتبارا على،  صندوقني يسلمه ومل،  اًواحد صندوقا اًحممد ابنه سلم احلسني

 الراوي من السهو هذا كان هل:  هنا والسؤال،  الرواية يف كما العلم أو،  والكتب السالح ناخمتلف

  !؟ احملتوى يف ناخمتلف ناصندوق هناك كان أم نفسه

 ألن أيضا فيها قدح فهذا الثاين كان إن و، املنت يف قدح وبالتايل الراوي يف قدح فهذا األول كان إن

 ال:  فقائل،  دوقنالص هذا بداخل ما وصف يف واالختالف واحد صندوق وجود انتثبت الروايتني

  ! ؟ بالتصديق أوىل فمن – وسلم عليه اهللا صلى – النيب سالح فيه:  قال وآخر،  العلم إال به يوجد



     

 نعم،  اإلمامة توليه على دليال ليس علمه سعة ولكن،  يف غزارة علم أيب جعفر ناناث خيتلف ال

 عن تام وورع،  الدنيا يف بالغ وزهد،  احلكمة يف كامل أدب و،  الدين يف غزير علم ذو"  كان قد

   ٠ الشهوات

 دخل مث ٠ العلوم أسرار له املوالني على ويفيض،  إليه املنتمني الشيعة يفيد مدة باملدينة أقام وقد

 حبر يف غرق ومن ٠ قط اخلالفة يف أحدا نازع وال ٠ قط لإلمامة تعرض ما ٠ مدة ا وأقام العراق

  ١" ٠ شط يف يطمع مل املعرفة

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  

                         

  

  

                                                             

)١ (
 ٠ ١/١٩٤،  للشهرستاين : نحلالو للامل  



     

  . حممد بن جعفر إمامة:  السابع املطلب                                 

  

 تنسب إليه و،  والطاهر،  والعاطر،  الصادق:  ولقبه" ،  احلسني علي بن حممد بن جعفر هو

" اجلعفرية والشيعة،  اجلعافرة
١
   

 بن حممد بن القاسم بنت فروة أم أمه،  اهلجرة من ٨٠ سنة رواية ويف هـ٨٣ سنة مولده كان

 بكر أيب
٢
 .  

  :  منها اهللا عبد أيب إمامة  على تنص روايات الكايف يف الكليين ذكر 

٣الكناين الصباح أيب عن : األوىل الرواية    
 عليه اهللا عبد أيب إىل السالم عليه جعفر أبو نظر قال 

        :  وجل عز اهللا قال الذين من هذا ؟ هذا ترى:  فقال ميشي السالم

                 
٤
  "

٥  

 يا:  قال الوفاة السالم عليه أيب حضرت ملا:  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن : الثانية الرواية

 – املصر يف يكون منهم والرجل – ألدعنهم واهللا فداك جعلت:  قلت،  خريا بأصحايب أوصيك جعفر

"  أحدا يسأل فال
٦
   

  

٧طاهر عن : الثالثة الرواية
 السالم عليه جعفر فأقبل السالم عليه جعفر أيب عند كنت:  قال 

"  أخري أو الربية خري هذا:  السالم عليه جعفر أبو فقال
١  

                                                             

)١ (
 . ٢٤٧ ص، )  الشيعي(   جرير بن حممد:  اإلمامة دالئل 

)٢ (
 ٣١-٢٩ ص، البغدادي اخلشاب ابن:  األئمة مواليد تاريخ :  انظر 

)٣ (
 ألنه كنانة بين إىل ونسب،  القيس  عبد من،  الكناين الصباح أبو،  املعبدي نعيم بن إبراهيم:  الكناين الصباح أيب  

 ص،  الطوسي:  الطوسي رجال(  ] الصادق حممد بن جعفر اهللا عبد أيب أصحاب يف الطوسي ذكره [ فيهم نزل
١٥٦  ( 

)٤ (
 ٥ آية:  القصص سورة  

)٥ (
 .   ٣٠٦/  ١،  الكليين:   الكايف 

)٦ (
  ٢ رقم حديث،  ٣٠٦ ص،  ١ج، :  الكايف  

)٧ (
 )٢٢٨،  الطوسي:  الطوسي رجال( .  السالم عليه اهللا عبد أيب موىل  



     

،  هناك ما استودعين السالم عليه أيب إن:  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن : الرابعة الرواية

٢نافع فيهم،  قريش من أربعة له فدعوت شهودا يل ادع:  قال الوفاة حضرته فلما
 عمر بن اهللا عبد موىل 

       بنيه يعقوب به أوصى ما هذا،  اكتب:  فقال        

    الذي برده يف يكفنه أن أمره و حممد بن جعفر إىل علي بن حممد أوصى و ٣ 

 عنه حيل أن و أصابع أربع ويرفع،  قربه يربع أن و،  بعمامته يعممه أن و،  اجلمعة فيه يصلي كان

 ما – انصرفوا بعدما – أبت يا:  له فقلت،  اهللا رمحكم انصرفوا:  للشهود قال مث،  دفنه عند أطماره

 أن فأردت،  إليه يوص مل إنه:  يقال أن و تغلب أن كرهت بين يا:  فقال عليه تشهد بأن هذا يف كان

"  احلجة تكون
٤
   

  

  :  السابقة الروايات مناقشة

  : لسببني جعفر اهللا عبد أيب إمامة على يصنصتال على دليال تصلح ال الرواية هذه:  األوىل الرواية    

 :    تعاىل قال إسرائيل ببين فرعون فعله ماع  تتحدث القصص سورة أول يف اآليات ألن: أوال -

                

                  

                  

                  
            ٥  

                                                                                                                                                                                   

)١ (
 .   ٣٠٦/  ١، الكليين :  الكايف 

)٢ (
مات سنة سبع عشرة و مائة أو بعد . فقيه مشهور من الثالثة ، ثقة ثبت، موىل ابن عمر ، أبو عبد اهللا املدين نافع  

 )  ٢٣٩/  ٢: تقريب التهذيب . ( ذلك 
)٣ (

   ١٣٢ آية:  البقرة سورة  
)٤ (

 .  ٣٠٧ / ١ ، الكليين:  الكايف  
)٥ (

 .  ٦ – ١ اآليات: القصص سورة  



     

 "  : تعاىل قوله تفسري ويف         "ذلك يف وكانوا ٠ إسرائيل بين:  يعين 

،  األعمال أخس يف يستعملهم العنيد اجلبار امللك عليهم سلط وقد هذا ٠ زمام أهل خيار الوقت

 هلم إهانة،  نساءهم ويستحيي،  أبناءهم هذا مع ويقتل،  رعيته أشغال و أشغاله يف وارا ليال ويكدهم

 منهم يوجد أن من مملكته أهل و هو يتخوف كان الذي الغالم منهم يوجد أن من وخوفا،  احتقارا و

   ٠١ غالم

     " تعاىل وقوله          

      "وال،  بعدها واليت قبلها اليت اآليات عليه دلت ما وهذا إسرائيل بين يف هي 

 باقي عن ناهيك النص فيه ورد الذي للسياق النظر دون به لالستدالل القرآين النص جيتز أن يصح

  ٠ االعتبارات

    ؟ مستضعفا جعفر اهللا عبد وأب كان هل،  الرواية ذه االستدالل صحة فرض على : ثانيا -

 صفات من ألن،  إمامته يف القدح يوجب،  فيه عيب فهذا األرض يف املستضعفني من كان إن

 قالوا حني علماؤهم أوجبه ما وهذا الرعية بشؤون القيام من يتمكن حىت واحلزم الشجاعة عندهم اإلمام

 واحلزم والعلم والرأي الفهم من كلها الكمال صفات يف رعيته مجيع من أفضل اإلمام يكون أن جيب:" 

 وبكلمة،  وحنوها الشرعية والسياسة والتقوى والعدل والزهد والعفة اخللق وحسن والشجاعة والكرم

"  واخلري بالرب وعمال علما أكثرهم و،  هللا اهللا خلق أطوع يكون أن يلزم
٢
   

 :"   تعاىل بقوله التشبث قبل عليهم لزاما كان        "

  ٠ صريح وتناقض ختبط من فيه وقعوا ما مثل يف يقعوا ال حىت أقواهلم باقي يف ينظروا أن معتقدهم لتقوية

  

 أيب وكون إمامته إىل اإلشارة اإلطالق على منها يفهم ال عامة وصية هذه : الثانية الرواية

 حث أا على فهمت لرمبا،  إمامته على دليال ليست فهي،  الوصية ذه اهللا عبد اأب ابنه اختص جعفر

                                                             

)١ (
 . ٢٢٠ / ٦ ، كثري ابن تفسري  

)٢ (
 حممد،  امليزان يف الشبعة عن نقال،  ١٧ص ٢ج للمظفر الصدق ودالئل،  ٣٢٠ص للطوسي الشايف تلخيص  

 . ٤٠ ص مغنية جواد



     

 يف يكون منهم والرجل – ألدعنهم واهللا: "  أجابه عندما جعفر ابنه فهمها كما،  مثال اإلنفاق على

   ٠ أحد على عالة يتركهم ال أي"  أحدا يسأل وال – املصر

 اعتقادية أو فقهية مسألة يف أحدا يسأل ال أي"  أحدا يسأل ال:"  قوله من املراد بأن قيل وإن

 يف سؤاله عن واإلجابة مسلم كل حباجة سيفي فكيف،  عقال مستحيل أمر فهذا،  احلياة جماالت يف أو

  !! ؟ ذاته الزمن يف،  املعمورة أصقاع

  

 فخريته،  إمامته على دليل" الربية خري" ابنه أن:  جعفر أيب بقول استدالهلم : الثالثة الرواية

    : فيهم اهللا قال ممن غريه دون اإلمامة حق متنحه ال هذه     

          ١   

   الكرمية اآلية عموم على الربية خري من فإنه الصاحلات وعمل باإلميان حتلى من فكل

 بالوصية تصريح فيها وليس حممد بن جعفر إلمامة ذكر فيها ليس الرواية هذه : الرابعة الرواية

،  عام - الوصية أي – مضموا ألن،  إلمامته مسوغا ليست فهي  الوصية على الشهود إشهاد  أما، 

 يف كان ما: "  لوالده قال حيث،  الوصية قيمة من وقلل،  أبيه من التصرف هذا انتقد اًجعفر أن حىت

  "   عليه تشهد بأن هذا

 الفعل هذا مثل ألن ؛ االستدالل لدرجة ترتقٍٍ ال ألا كتبهم يف تذكر ال أن جيب الرواية هذه

 أيا الوصية جمرد هلف . مييز ال فأصبح موته قبل األمر عليه اختلط قد رجل من إال يصدر أن ميكن ال

  !!  ؟ صوماخل ضد قوية  وحجة،  اإلمامة على دليل  مضموا كان

  

  

                    

  

  

                                                             

)١ (
 ٧ آية:  البينة سورة 



     

  . جعفر بن موسى إمامة:  الثامن املطلب                               

  

 سنة باألبواء جعفر بن موسى ولد٠١ واألمني،  والكاظم،  والصابر،  والويف،  الصاحل العبد:  لقبه    

  ٢ ٠ ولد أم األندلسية ويقال الرببرية محيدة أمه،  هـ ١٨٣ سنة وقبض،  ١٢٩ سنة وقيل،  ١٢٨

  

  : جعفر بن موسى إمامة على والنص اإلشارة يف الكليين ذكرها اليت الروايات من 

٣ثبيت عن : األوىل الرواية
٤كثري بن معاذ عن 

:  له قلت:  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن 

 اهللا فعل قد فقال،  مثلها املمات قبل عقبك من يرزقك أن املرتلة هذه منك أباك رزق الذي اهللا سألا

 الراقد هذا:  فقال راقد وهو الصاحل العبد إىل فأشار ؟ -  فداك جعلت – هو من:  قلت:  قال ذلك

  ٠٥ غالم وهو

٦احلجاج بن الرمحن عبد عن : الثانية الرواية
 فيها أخذ اليت السنة يف الرمحن عبد سألت:  قال 

 فهل يصري ما إىل ندري وما هذا يد يف صار قد الرجل هذا إن:  له فقلت السالم عليه املاضي احلسن أبو

 على دخلت،  املسألة هذه عن يسألين أحدا أن ظننت ما:  يل فقال،  شئ ولده من أحد يف عنه بلغك

 ميينه وعلى يدعو وهو له مسجد يف داره يف كذا بيت يف هو فإذا مرتله يف السالم عليه حممد بن جعفر

 إليك انقطاعي عرفت قد فداك اهللا جعلين فقلت،  دعائه على يؤمن السالم عليه جعفر بن موسى

                                                             

)١ (
 ٣٠٧ص،  )الشيعي (  جرير بن حممد :  اإلمامة دالئل 

)٢ (
  ٣٤-٣٢ ص،  البغدادي اخلشاب ابن:  األئمة مواليد تاريخ انظر 

)٣ (
 له كان،  العسكريني أصحابنا من حاذق متكلم،  الوراق عيش صاحبأيب العسكري حممد أبو حممد بن ثبيت  

 )  ٥٩ ص، احللي داود:  داود ابن رجال. (  الفقه و الرواية باحلديو إطالع
)٤ (

:  اهللا رمحه املفيد ارشاد ويف،  السالم عليه الصادق أصحاب من، الكويف:  الكسائي كثري بن معاذ:  كثري بن معاذ 

 )   ٣٨٣ ص،  ٤ج،  التفريشي:  الرجال نقد(  السالم عليه الصادق أصحاب شيوخ من أنه
)٥ (

 .  ٣٠٨/ ١،  الكليين:  الكايف  
)٦ (

 عليه احلسن أيب بعد بقي...  بالكيسانية ورمي بغداد سكن،  السابري بياع كويف موالهم البجلي الرمحن عبد  

 ابن رجال(  باجلنة السالم عليه الصادق له شهد،  ثقة ثقة وكان،  السالم عليه الرضا احلق إىل ورجع،  السالم

 )  ١٧٨ ص،  احللي داود:  داود



     

 ال:  له فقلت،  عليه وساوى الدرع لبس قد موسى إن:  فقال ؟ بعدك الناس ويل فمن،  لك وخدميت

   ١ ٠ يءش إىل هذا بعد أحتاج

  

٢جعفر بن إسحاق عن:  الثالثة الرواية
 بن عمر بن علي فسأله،  يوما أيب عند كنت:  قال 

٣علي
 األصفرين الثوبني صاحب إىل:  فقال ؟ بعدك الناس ويفزع نفزع من إىل فداك جعلت:  فقال 

 أن لبثنا فما،  مجيعا بيده البابني يفتح،  الباب هذا من عليك الطالع وهو – الذؤابتني يعين – والغديرين

  ٤ ٠ إبراهيم أبو علينا دخل مث ففتحهما بالبابني آخذة كفان علينا طلعت

  

 عيسى عن : الرابعة الرواية
 أيب عن،  طالب أيب بن علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد بن٥

 إىل فأومأ:  قال ؟ أئتم فبمن – ذلك اهللا أراين وال – كون كان إن:  له قلت:  قال السالم عليه اهللا عبد

 حدث فإن:  قلت،  بولده:  قال ؟ أئتم فبمن حدث مبوسى حدث فإن:  قلت السالم عليه موسى ابنه

 فإن:  قلت، أبدأ هكذا:  قال مث،  بولده:  قال ؟ أئتم فبمن صغريا ابنا و كبريا أخا وترك حدث بولده

 اإلمام ولد من حججك من بقي من أتوىل إين اللهم:  تقول:  قال ؟ موضعه أعرف وال أعرفه مل

  ٠٦ اهللا شاء إن جيزيك ذلك فإن، املاضي

  

  

                                                             

)١ (
 .  ٣٠٨/  ١، الكليين :  الكايف 

)٢ (
 أيب أصحاب يف الطوسي ذكره(  املدين السالم عليه طالب أيب بن علي بن علي بن حممد بن جعفر بن اسحاق  

 )  ١٦١ص،  الطوسي:  الطوسي رجال. الصادق حممد بن جعفر اهللا عبد
)٣ (

 عبد أيب أصحاب يف الطوسي ذكره(  املدين السالم عليهم طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن عمر بن علي 

 ) ٢٤٤ ص،  الطوسي:  الطوسي رجال،  الصادق حممد بن جعفر اهللا
)٤ (

 .  ٣٠٨/  ١،  الكليين :  الكايف 
)٥ (

  ترمجته تقدمت  
)٦ (

  ٣٠٩/  ١ ، الكليين :  الكايف  



     

  : السابقة الروايات مناقشة

 على والنص اإلشارة باب يف الكليين ذكرها أخرى وروايات - السابقة الروايات بني اجلامع

 مربر غري اجلهل وهذا، جعفر بن موسى بإمامة  الوقت ذلك يف الشيعة جهل - موسى احلسن أيب

 – علي بن احلسني أعقاب من السابق لإلمام األكرب االبن إمامة تؤكد روايات وردت قد أنه وخاصة

 إمام يعلم والداين القاصي أن فيفترض،  الترتيب على األئمة أمساء ذكرت رواية وهناك – عنه اهللا رضي

 تنص اليت الروايات تلك وجود عدم على دليل التايل باإلمام جهلهم ولكن،  يليه الذي اإلمام و زمانه

  ٠ بزمن ذلك بعد وضعت إمنا و،  األئمة أمساء على

١اإلمساعيلية فإن وأيضا 
٢واألفصحية،  الصادق جعفر بن إمساعيل بإمامة يقولون 

 اهللا عبد بإمامة قالوا 

 وقال ٠ اإلمام أوالد أكرب يف اإلمامة:  قال أنه زعموا"  وقد،  الصادق جعفر أوالد أكرب وهو،  األفطح

 وال خامته يأخذ وال عليه يصلي وال يغسله ال اإلمام و،  جملسه جلس الذي وهو ٠ جملسي جيلس من: 

 يدفعها أن أمره و أصحابه بعض إىل وديعة الصادق ودفع ،كله ذلك توىل الذي وهو ٠ إمام إال يواريه

 إال أبيه بعد عاش ما ذلك ومع اهللا عبد إال أحدا منه طلبها وما ٠ إماما يتخذه أن و منه يطلبها من إىل

٤الشميطية وكذلك،  ٣" ٠ ذكرا ولدا يعقب ومل ومات يوما سبعني
 جعفر بن حممد بإمامة قالوا 

  ٠ الصادق

                                                             

)١ (
:  فرقة:  فرقتني هؤالء وافترق،  إمساعيل ابنه بعده اإلمام أن وزعموا،  جعفر إىل اإلمامة ساقوا هؤالء: اإلمساعيلية   

 كان:  قالت وفرقة، أبيه حياة يف إمساعيل موت على التواريخ أصحاب اتفاق مع،  جعفر بن إلمساعيل منتظرة

 مات فلما،  بعده لإلمامة إمساعيل ابنه نصب جعفرا إن حي جعفر بن إمساعيل بن حممد سبطه جعفر بعد اإلمام

 الفرق بني الفرق. (  إمساعيل بن حممد ابنه إمامة على للداللة إمساعيل ابنه نصب إمنا أنه علمنا أبيه حياة يف إمساعيل

 )  ٦٨ ص، البغدادي: 
)٢ (

،  عمارا يسمى منهم زعيم إىل منسوبون وهم:"  فقال بالعمارية الفرق بني الفرق يف البغدادي القاهر عبد مساهم  

 وكان،  أوالده أكرب وكان،  اهللا عبد ولده بعده اإلمام أن زعموا مث،  الصادق جعفر إىل اإلمامة يسوقون وهم

 ) ٦٨ ص،  للبغدادي : الفرق بني الفرق( . " األفطحية:  ألتباعه قيل وهلذا – الرجلني أفطح
)٣ (

 . ١٩٦/  ١،  للشهرستاين : نحلالو للامل 
)٤ (

 والنحل امللل(  نبيكم اسم امسه صاحبكم إن:  قال جعفرا إن قالوا،  مشيط أيب بن حيىي أتباع:  طيةيالشم  

 )  ١٩٦/  ١،  للشهرستاين



     

،  ذلك على روايات ولديها الصادق جعفر أبناء أحد إمامة دعتا السابقة الفرق من فرقة وكل

 أحدمها مسى والتبصرة اإلمامة كتابه يف بابني ويبوب الدعاوى تلك يدفع القمي بابويه ابن جعل ما وهذا

 صورة يف يتمثل الشيطان نإ :  تقول رواية ذكر  وقد، )  جعفر بن إمساعيل إمامة إبطال باب: ( 

، )  جعفر بن اهللا عبد إمامة إبطال باب:  ( اآلخر  الباب ومسى،  اخلمر يشرب وهو جعفر نب إمساعيل

 أهل وال،  كذلك يكن مل:"  فقال ؟ إماما اهللا عبد أكان سأل عمن موسى احلسن أيب جواب فيها ذكر

"  ذلك موضع وال،  لذلك
١
   

   ٠ يءش على ليسوا أم على دليل اإلمامية الشيعة فرق بني االختالف وهذا  

                                                             

)١ (
 ٧٢-٧١ ص،  القمي بابويه ابن : والتبصرة اإلمامة:  نظرا  



     

  . موسى بن علي إمامة:  التاسع املطلب                              

  

،  املؤمنني عني وقرة،  والفاضل،  اهللا وسراج،  اهلدى ونور،  والويف، والصابر،  الرضا:  لقبه

١امللحدين مكيد و
   

  

  :  منها موسى بن علي إمامة على ا استدلوا روايات هناك

٢الصحاف نعيم بن احلسني عن:  األوىل الرواية
٣احلكم بن وهشام أنا و كنت: "  قال 

 وعلي 

٤يقطني بن
٥ببغداد 

 فقال علي ابنه عليه فدخل جالسا الصاحل العبد عند كنت:  يقطني بن علي فقال،  

 براحته احلكم بن هشام فضرب،  كنييت حنلته قد إين أما،  ولدي سيد علي هذا يقطني بن علي يا:  يل

 هشام فقال،  قلت كما منه واهللا مسعت:  يقطني بن علي فقال ؟ قلت كيف وحيك:  قال مث،  جبهته

"  ٠ بعده من فيه األمر أن أخربك
٦  

  

                                                             

)١ (
  ٣٥٩ ص،  )الشيعي (  جرير بن حممد : اإلمامة دالئل  

)٢ (
 له،  السالم عليه الصادق عن رووا،  حممد و علي أخواه و،  ثقة،  أسد بين موىل:  الصحاف نعيم بن احلسني 

 ) ١٢٢ ص،  ٢ج،  التفريشي:  الرجال نقد(  السالم عليه الصادق أصحاب من،  عمري أيب ابن عنه روى،  كتاب
)٣ (

،  مات فيها وقيل،  مائة و تسعني و تسع سنة بغداد إىل الكوفة من انتقل،  كندة موىل حممد أبو:  احلكم بن هشام 

،  احللي داود:  داود ابن رجال(  جليلة مدائح فيه السالم عليهما عنهما روي، استبصر م اجلهمية رأي يرى كان

 ) ٢٠٠ ص
)٤ (

 يقطني أبوه كان و،  احلسن أبو أسد بين موىل،  األصل كويف وهو سكنها البغدادي،  موسى بن يقطني بن علي  

 أخيه بعبيد و به أمه هربت و مائة و عشرين و أربع سنة بالكوفة علي وولد فهرب مروان طلبه.  داعية موسى بن

،  احللي داود:  داود ابن رجال(  ببغداد مائة و مثانني و اثنتني سنة السالم عليه موسى أيام يف مات،  املدينة إىل

 )  ١٤٣ – ١٤٢ ص
٥

ومتتاز بغداد بأمهيتها الثقافية ، وواحدة من أكرب املدن يف الشرق األوسط ، و أكرب مدنه ، عاصمة العراق : بغداد  )   
املوسوعة . ( التاريخ و احلضارة البابلية و اآلثار اإلسالمية  ويوجد ا العديد من اآلثار القدمية لعصور ما قبل... 

  )  ٤٢/  ٤، اجلغرافية 

)٦ (
  . ٣١١/  ١ الكليين:  الكايف  



     

 عندي أبرهم و ولدي أكرب عليا ابين إن:  قال أنه السالم عليه احلسن أيب عن : الثانية الرواية

"  نيب وصي أو نيب إال فيه ينظر ومل اجلفر يف معي ينظر وهو إيل أحبهم و
١  

  

٢الرقي داود عن :  الثالثة الرواية
 قد إين فداك جعلت السالم عليه إبراهيم أليب قلت:  قال 

"صاحبكم هذا:  فقال،  السالم عليه احلسن أيب ابنه إىل فأشار:  قال،  النار من بيدي فخذ،  سين كرب
٣
   

  

  :  السابقة الروايات مناقشة

  

،  زمام إمام بعد الذي باإلمام الشيعة عامة جهل على تدالن والثالثة األوىل ناايتالرو

،  مربر غري وتعجب دهشة يف جتدهم باجلواب علمهم وعند،  عنه السؤال قبل حيارى فتجدهم

  ٠ األئمة على القدسية من هالة إلضفاء،  والتصنع التكلف الروايات هذه على فاملالحظ

  

 وفاة بعد إال إمام أنه يعلم ال اإلمام نإ بل،  بعد سيأيت الذي اإلمام جيهل من فقط العامة وليس

 فيه ذكر)  إمام أنه يعلم مىت اإلمام أن(  مساه بابا األنوار حبار يف السي بوب وقد،  قبله الذي اإلمام

  :  منها عدة روايات

                                                             

)١ (
 . ٣١٢/  ١،   الكليين:  الكايف 

)٢ (
 كتابان له،  عنه تروي الغالة و،  جدا ضعيف،  سليمان أبا:  يكىن وهو،  خالد أبا يكىن كثري  أبوه:  الرقي داود 

 عليهما الرضا و موسى عن روى،  عنه،  أبيه عن،  الرقي – الصرييف بشباب املعروف – الوليد بن حممد روى، 

 من ثقة،  أسد بين موىل.   الفهرست،  حمبوب بن احلسن:  عنه روى،  أصل له ، النجاشي رجال،  السالم

،  إليه يلتفت ال،  الرواية ضعيف املذهب فاسد كان.  الشيخ رجال،  السالم عليهما الكاظم و الصادق أصحاب

 و الورع أهل و،  وثقاته السالم عليه الكاظم خاصة من أنه اهللا رمحه املفيد إرشاد يف و،  العضائري ابن رجال

 نقد. (  سديدا حديثا له رأيت قلما أنه:  الواحد عبد بن أمحد عن،  داود ابن ونقل.  شيعته من الفقه و العلم

 )   ٢٢٠ ، ٢١٩/  ٢،  التفريشي:  الرجال
)٣ (

 . ٣١٢ /١،  الكليين:  الكايف  



     

١حيىي بن صفوان عن
،  إمام أنه يعلم مىت اإلمام عن أخربين:  السالم عليه الرضا احلسن أليب قلت:  قال 

،  ههنا أنت و ببغداد قبض السالم عليه احلسن أيب مثل ؟ ميضي حني أو مضى قد صاحبه أن يبلغه حني

"  ذلك اهللا يلهمه قال ؟ يعلم شيئ بأي قلت،  صاحبه ميضي حني ذلك يعلم:  قال
٢
 ٠   

 وتارة،  بعده الذي اإلمام إىل إشارة بيده أو برأسه اإلمام يومئ فتارة ؛ عجيب تناقضهذا 

 ملن اجلواب السائل يبلغ بأن يوصي أخرى وتارة،  اخلرب بكتمان يوصي وتارة، وصفاته بامسه يصرح

 يف إمام بأنه اإلمام وجهل،  سيأيت الذي باإلمام الشيعة جهل ذلك إىل أضف ، أصحابه و أهله من خلفه

 ذكرت روايات على مستندة املتناقضات هذه كل،  بأمسائهم تصرح روايات ورود رغم،  قبله من حياة

     ٠!! ؟ دينهم منها ليأخذوا الشيعة عامة ا يستمسك رواية  فبأي كتبهم أهم يف

 من - واليت،  اإلمام صفات تبني اليت العريضة اخلطوط بعض وضحت قد : الثانية الرواية أما

،  الشيعة عامة عن تغيب ال أن ينبغي واليت،  إمامهم على التعرف على الشيعة عامة تساعد  - املفترض

 إىل وتانا زورا املنسوبة الشيعية الروايات أغلب أكدته ما وهذا،  السابق اإلمام ولد أكرب يكون أن وهو

 اليت الروايات ونقضوا،  ا يلتزموا فلم،  القاعدة هذه خالفوا فإم العملي التطبيق عند ولكن،  أئمتهم

 الصادق جلعفر الرابع االبن وهو الصادق جعفر بن موسى اإلمام مع حدث كما،  الشرط هذا تؤكد

 وابنه عبداهللا ابنه يف الطعن إال املأزق هذا من خمرجا عشرية ثىناال الشيعة جيد ومل ٠ األكرب االبن وليس

  ٠ إمساعيل

 وهو إيل أحبهم و عندي أبرهم و ولدي أكرب عليا ابين إن: "  قال احلسن اأب نإ:  قوهلم أما

 ما عنده الرضا اًعلي أن القول هذا من فيلزم؛ "  نيب وصي أو نيب إال فيه ينظر ومل اجلفر يف معي ينظر

 من الفائدة ما إال و،  والده مع اجلفر يف ينظر كونه،  فعليا اإلمامة منصب توليه قبل العلم من والده عند

،  اجلفر يف النظر وهو  اًواحد املنبع كون - اإلمامة توليه قبل – العلم يف والده مع واشتراكه! ؟ نظره

 عند ما األخري اإلمام يعرف الذي الوقت(  باب يف األنوار حبار يف ذكرت اليت الروايات خيالف أمر

                                                             

)١ (
 ابن رجال(  عني ثقة ثقة،  كويف السابري بياع، البجلي حممد أبو جبيلة موىل حيىي بن صفوان:  حيىي بن صفوان  

 )  ١١١ ص،  احللي داود:  داود
)٢ (

 . ٢٩١/  ٢٧،  السي باقر حممد:  األنوار حبار  



     

١زرارة بن عبيد كرواية)   األول
 اإلمام يعرف:  يقول السالم عليه اهللا عبد أبا مسعنا:  قالوا معه ومجاعة 

"  روحه من تبقى دقيقة آخر يف قبله كان من علم بعده الذي
٢

 هاتني بني اجلمع ميكن فكيف 

  !!الروايتني؟

  

   

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 ١٧٥ ص،  احللي داود ابن: داود ابن رجال(  شك ال و فيه لبس ال  ثقة ثقة ،  الشيباين أعني بن زرارة بن عبيد 

 ( 
)٢ (

  ٢٩١ / ٢٧،  السي باقر حممد:  األنوار حبار 



     

  .اجلواد موسى بن علي بن حممد إمامة: العاشر املطلب                    

  

 هـ١٩٥ سنة مولده وكان،  والويف والوصي والصابر الرضا:  لقبه،  الثاين جعفر أبو حممدهو 

 ٢٢٠ سنة احلجة ذي من خلون لست الثالثاء يوم وقبض،  وثالثة سنني سبع أبيه مع مقامه وكان، 

  ١٠ اًأشهر و سنني تسع أبيه مع أقام أخرى رواية ويف،  هـ

  

  :  منها موسى بن علي بن حممد إمامة على لالستدالل روايات عدة الكليين ذكر 

٢الصرييف النعمان بن حيىي بن زكريا عن
 احلسني بن احلسن حيدث جعفر بن علي مسعت:  قال 

 واهللا إي:  احلسن له فقال،  السالم عليه الرضا احلسن أبا اهللا نصر لقد واهللا:  فقال احلسني بن علي بن

 له فقال،  عليه بغينا عمومته وحنن واهللا إي:  جعفر بن علي فقال،  إخوته عليه بغى لقد فداك جعلت

 فينا كان ما:  أيضا وحنن إخوته له قال:  قال،  أحضركم مل فإين صنعتم كيف فداك جعلت:  احلسن

 اللون حائل قط إمام
 آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول فإن:  قالوا،  ابين هو السالم عليه الرضا هلم فقال٣

٤بالقافة قضى قد
 دعومتوهم ملا تعلموهم وال،  فال أنا فأما إليهم أنتم ابعثوا:  قال،  القافة وبينك فبيننا 

 أخذوا و أخواته و وإخوته عمومته واصطف البستان يف أقعدونا جاؤوا فلما،  بيوتكم يف ولتكونوا

 أدخل:  له وقالوا مسحاة عنقه على ووضعوا منها قلنسوة و صوف جبة ألبسوه و السالم عليه الرضا

 فقالوا،  بأبيه الغالم هذا احلقوا:  فقالوا،  السالم عليه جعفر بأيب جاؤوا مث،  فيه تعمل كأنك البستان

                                                             

)١ (
 ٣٩ ، ٣٨ ص،  البغدادي اخلشاب ابن:  األئمة مواليد تاريخ انظر  

)٢ (
 يف وال، للطوسي الفهرست يف وال،  النجاشي رجال(  يف  ترمجة له أجد مل:  الصرييف النعمان بن حيىي بن زكريا  

 ) .   داود أبن رجال يف وال،  الغضائري ان رجال يف وال،  الطوسي رجال
)٣ (

  أسود و تغري أي:  لونه حال 
)٤ (

 قفيناعلى مث: (  العزيز الترتيل ويف.  تبعه أي أثره قفا:  األعراب نوادر ويف،  أثره اتبعت فالنا قفوت يقال:  القافة  

 قفا:  يقال،   القذف والقفو،  قرفه أو قذفه:  قفوا وقفاه.  بعدهم رسال إبراهيم و نوحا أتبعنا أي)  برسلنا آثارهم

 وقفوت،  . األمهات إىل ننتسب و اآلباء إىل النسب نترك ال  معناه= :  وقيل،  فيه ليس مبا قذفه إذا فالنا فالن

 ) ١٦٧ ، ١٦٦/  ١٢ : العرب لسان:  انظر. (  صريح بفجور قذفته إذا الرجل



     

 أب ههنا له يكن إن و،  عمته وهذه،  عمه وهذا،  أبيه عم وهذا،  أبيه عم هذا ولكن أب ههنا له ليس

  ٠ أبوه هذا:  قالوا السالم عليه احلسن أبو رجع فلما واحدة وقدميه قدميه فإن،  البستان صاحب فهو

 أنك أشهد،  له قلت مث السالم عليه جعفر أيب ريق ومصصت فقمت:  جعفر بن علي قال

 اهللا رسول قال:  يقول وهو أيب تسمع أمل:  عم يا قال مث،  السالم عليه الرضا فبكى،  اهللا عند إمامي

١بايب:  آله و عليه اهللا صلى
... " الرحم املنتجة،  الفم الطيبة النوبية ابن اإلماء خرية ابن 

٢
  

  

،  عرضه فذقُ و ، قوله بذكُ فقد،  الرضا موسى بن لعلي باإلساءة مليئة الرواية هذه  

وشكقُ بل،  له ابنه نسبة يف كدالرواية هذهيف  بقي استدالل أي عجبلل فيا،  قوله على القافة قول م 

 يقذف من هم أعمامه و الرضا فإخوة، !!  املطهرين الطاهرين البيت آل يف الطعن إال منها يبق مل اليت

،  األمر بادئ يف"  ابين هو"  كلمة إال ميلك ال وهو - الرواية هذه حسب – يكذبه من وهم،  عرضه

 هذا أن ويبدو،  ابنه بأنه القافة شهادة بعد إال – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول قولب يذكرهم ومل

 مبا املخترعة القصة وتلك موسى بن علي بن حممد إمامة على باالستدالل املقصود هو املكذوب قولال

    ٠باحلديث القافة شهادة فعضد،   له مقدمة كانت،   مسيئة أكاذيب من فيها

 عمره يتجاوز فلم،  أبوه مات عندما قاصرا كان الرضا علي بن حممد أن ذلك إىل أضف

 الدينية الناحيتني من األتباع حال هو فما،  بلغ إذا إال إماما اإلمام يصبح ال وعندهم التاسعة أو السابعة

  !؟ القاصر هذا يبلغ أن قبل والدنيوية

    

  

  

                                                             

)١ (
  حممد آل من القائم أي:  بايب  

)٢ (
  . ٣٢٣،  ٣٢٢ / ١،  للكليين:  الكايف  



     

  . علي بن حممد بن علي إمامة:  عشر احلادي املطلب                 

  

 بن حممد أبيه مع مقامه وكان هـ٢١٤ سنة رجب يف حممد بن علي العسكري احلسن أبو ولد

 سنة األخرة مجادى من بقني ليال خلمس اإلثنني يوم يف ومضى،  أشهر ومخسة سنني ست علي

  ٠١ واهلادي والقانع املرتضى لقبه،  هـ٢٥٤

  : ومن الروايات اليت استدل ا على إمامته     

٢مهران بن إمساعيل عن  : األوىل الرواية
 إىل املدينة من السالم عليه جعفر أبو خرج ملا:  قال 

 هذه يف عليك أخاف إين فداك جعلت:  خروجه عند له قلت،  خرجيته من األوىل الدفعة يف بغداد

،  السنة هذه يف ظننت حيث الغيبة ليس وقال ضاحكا إيل بوجهه فكر ؟ بعدك األمر من فإىل،  الوجه

 من األمر هذا من فإىل خارج أنت فداك جعلت:  له فقلت إليه صرت املعتصم إىل الثانية به أخرج فلما

 ابين إىل بعدي من األمر،  علي خياف هذه عند:  فقال إيل التفت مث،  حليته خضلتا حىت فبكى ؟ بعدك

" علي
٣  

٤الواسطي احلسني بن حممد عن : الثانية الرواية
٥خالد أيب بن أمحد مسع أنه 

 جعفر أيب موىل 

 جعفر أبا أن جعفر أيب موىل خالد أيب بن أمحد شهد: "  املنسوخة الوصية هذه على أشهده أنه حيكي

                                                             

)١ (
 ٤١ ص البغدادي اخلشاب ابن:  األئمة مواليد تاريخ انظر 

)٢ (
 الغضائري إليه ونسب ثقة السكوين نصر أيب حممد بن،  امليم بكسر،  مهران بن امساعيل: مهران بن إمساعيل  

،  احللي داود ابن:  داود ابن رجال(   عليه االعتماد األقوى و،  هناك فذكرته،  الضعفاء عن الرواية و االضطراب

 )  ٥١ ص
)٣ (

 . ٣٢٣ /  ١، الكليين : الكايف  
)٤ (

 و كفنه و مرضه يف نفقته أنفذ السالم عليهما احلسن أيب و أيب على كرميا كان،  الواسطي احلسن بن حممد"  لعله  

 احلسني بن حممد أي – الطوسي يذكره مل، )  ١٧١ ص،  احللي داود ابن،  داود ابن رجال(  موته عند مأمته أقام

 أيب أصحاب يف وال،  جعفر اهللا عبد أيب أصحاب يف وال،  حممد جعفر أيب من كل أصحاب يف – الواسطي

 وليس الواسطي احلسن بن حممد  الراوي لعل) موسى بن علي االين احلسن أيب أصحاب يف وال،  موسى احلسن

  أعلم واهللا.  الواسطي احلسني بن حممد
)٥ (

 يف وال،  الغضائري رجال يف وال،  للتفريشي الرجال نقد(  يف سماال ذا ترمجته أجد مل:  خالد أيب بن أمحد  

 ) النجاشي رجال يف وال،  الطوسي رجال يف وال،  داود ابن رجال



     

 السالم عليهم طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي ابن حممد بن جعفر بن موسى بن علي بن حممد

 املساور بن اهللا عبد وجعل إليه بلغ إذا موسى أمر وجعل أخواته و بنفسه ابنه علي إىل أوصى أنه أشهده

 عبد صري حممد بن علي يبلغ أن إىل ذلك وغري والرقيق والنفقات واألموال الضياع من تركته على قائما

 بعدمها لنفسه يقوم،  إليه موسى أمر ويصري،  أخواته و نفسه بأمر يقوم،  إليه اليوم ذلك املساور بن اهللا

..."  ا تصدق اليت صدقاته يف أبيهما شرط على
١
   

  : السابقتني الروايتني مناقشة 

  :  األوىل الرواية

 اإلمامة مبسألة األئمة أتباع يظهره الذي الشديد باحلرص يوحي الرواية هلذه العام اجلو  : أوالً -

،  الفرصة هلم حانت ما كل عنه يسألون فتجدهم،  بعد سيأيت الذي اإلمام ملعرفة ويتلهفون، 

 إىل يدعوم إمنا و،  أتباعهم وهلفة حرص مع يتفاعلون ال أنفسهم األئمة أن جتد املقابل ويف

 أشخاص على اإلعالم يف مقتصرين،  اخلرب إلعالن املناسب الوقت حيني حىت واالنتظار التريث

 ؛ هنا والسؤال،  اإلمام موت بعد إال األمر غالب يف اإلفصاح عدم منهم يطلب،  حمدودين

 يف األمر يشيع حىت أتباعه حلرص استجابة بعده سيأيت من اسم املأل على اإلمام يعلن مل ملاذا

 يد يف اإلعالن أمر جعل ملاذا! ؟ موته بعد األحزاب وحتزب،  الفرق لفرقة جماال يدع فال زمانه

!  ؟ اهلوى تباعا أو الكتمان من جانبهم يأمن فال،  العصمة فاقدي الناس عامة من أشخاص

 يؤخذ فال بالكذب يتهم أن خاف أنه أم،  حياته يف الفتنة من أتباعه على اإلمام خاف هل

 وهو،  تشريع وقوله معصوم عندهم واإلمام!!   تكذيبهم و عنادهم بسبب الناس فيهلك بقوله

 جينب أن،  البشري الكمال صفات من أويت وما قيادته وحسن وحكمته بشجاعته القادر

،  اإلمام ومكانة مرتبة يف سيكون – كان أيا -  أحد وال،  بطن وما منها ظهر ما الفنت أتباعه

   ٠ مبلغها أو حاملها أو الوصية على الشاهد سواء

                                                             

)١ (
 . ٣٢٥/  ١،الكليين : كايف ال  



     

 اإلمام جعل الذي ما ولكن،  األوىل املرة يف خروجه عند اإلمام ضحك يربر ما جتد قد : ثانياً -

 سيغيبه؟ الذي املوت من خائفا كان هل ؟ الثانية املرة يف خروجه عند شديدا بكاء يبكي

 كعرض عرضها جنة يف سبقوه الذين األئمة من الربية خري سيالقي وهو،  هلذا يبكي وكيف

 خاصة أيضا مربر غري هذا وخوفه ؟ بعده من أتباعه على خاف أنه أم!!  واألرض السموات

 ! اإلمام ابنه وهو عليهم أمنه ملن أمرهم أوكل وأنه

  

 بأهل ليس من يد يف األمة أمر يترك كيف:  أن يقال الرواية هذه يف يكفي : الثانية الرواية

 عليها حيافظ و املالية بشؤونه يقوم قائما عليه فيجعل،  والنفقات األموال من،  اخلاصة شؤونه بتصريف

  !    ؟ الدينية أتباعه بشؤون كيفف اخلاصة بشؤونه للقيام أهال ليس فهو! ؟ الضياع من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  . العسكري احلسن إمامة:  عشر الثاين املطلب                     

  

،  اهلادي ولقبه،  حممد أبو كنيته،  الرضا علي بن حممد بن علي بن احلسن عشر احلادي اإلمام

 وعشرين مثانيا عاش،  حدث هلا يقال ولد أم أمه و هـ٢٣٢ سنة باملدينة ولد،  والعسكري،  والسراج

 . سنني ست إمامته مدة وكانت،  حممد بن علي أبيه مع سنة وعشرين اثنتني،  سنة
١

  

  

  :منها العسكري احلسن إمامة على لالستدالل رواية ةعشر ثالث الكليين ذكر 

  

٢جعفر بن علي عن : األوىل الرواية
 ابنـه  تويف ملا السالم عليه احلسن أبا حاضرا كنت:  قال 

   ٣ ٠ أمرا فيك أحدث فقد شكرا هللا حدثأ بين يا:  للحسن فقال حممد

  

٤الفهفكي بكر أيب عن : الثانية الرواية
 ابين حممد أبو:  السالم عليه احلسن أبو إيل كتب:  قال 

 و اإلمامة عرى ينتهي إليه و اخللف وهو ولدي من األكرب وهو حجة أوثقهم و غريزة حممد آل أنصح

   ٥ ٠ إليه حيتاج ما فعنده،  عنه فسله سائلي كنت فما،  أحكامها

  

                                                             

)١ (
  ٥٨،  ٥٧ ص،  الطربسي :  املواليد تاج : انظر  

)٢ (
 و،  النجاشي رجال ويف،  داود ابن رجال ويف،  للتفريشي الرجال نقد(  يف ترمجة له أجد مل:  جعفر بن علي  

 ) الطوسي يذكره ومل،  الغضائري ابن رجال
)٣ (

 . ٣٢٦ /  ١،  الكليين:  الكايف 
)٤ (

 عليه العسكري على النص روى الفهفكي بكر أيب ألنه،  خلط وفيه،  املتطبب طيفور أيب ابن:  الفهفكي بكر أيب 

 ص،  الطوسي:  الطوسي رجال(  السالم عليه اهلادي أصحاب من املتطبب طيفور أيب ابن الربقي وذكر،  السالم
 )  ٢ رقم هامش،  ٣٩٤

)٥ (
  . ٣٢٨ / ١،  الكليين:  الكايف  



     

١اجلعفري هاشم أيب عن : الثالثة الرواية
 مضى ما بعد السالم عليه احلسن أيب عند كنت:  قال 

 الوقت هذا يف حممد أبا و جعفر أبا أعين كأما:  أقول أن أريد نفسي يف ألفكر إين و جعفر أبو ابنه

 كان إذ،  كقصتهما قصتهما إن و السالم عليهم حممد ابن جعفر ابين إمساعيل و موسى احلسن كأيب

 هاشم أبا يا نعم:  فقال أنطق أن قبل احلسن أبو علي فأقبل السالم عليه جعفر أيب بعد املرجي حممد أبو

 ما إمساعيل مضي بعد موسى يف له بدا كما،  له يعرف يكن مل ما جعفر أيب بعد حممد أيب يف هللا بدا

،  بعدي من اخللف ابين حممد أبو و، املبطلون كره إن و نفسك حدثتك كما وهو حاله عن به كشف

٢اإلمامة آلة ومعه إليه حيتاج ما علم عنده
  "

٣
   

  : السابقة الروايات مناقشة 

 الرضا علي بن حممد بن علي اإلمام منه يعاين كان الذي النفسي الصراع الروايات هذه تصور

 قيد على يزال وال،   أوالده أكرب حممد جعفر أبو  فابنه،  سيكون مبا املسبق  وعلمه املعاش الواقع من

 مل ولكنه،  العسكري احلسن حممد أيب األصغر أخيه يف تكون اإلمامة إمنا و،  بإمام ليس ولكنه،  احلياة

٤العطار عمرو بن علي رواية حسب األمر بادئ يف بذلك يفصح
 احلسن أيب على دخلت: "  قال حيث 

٥ابنه جعفر أبو و السالم عليه العسكري
 من فداك جعلت له فقلت،  هو أنه أظن أنا و حياءاأل يف عنده 

                                                             

)١ (
كان عظيم املرتلة عند ،  اجلعفري هاشم وأب، داود بن القاسم بن إسحاق ابن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب   

/  ٢، التفريشي : نقد الرجال . ( روى أبوه عن الصادق عليه السالم ، شريف القدر ، األئمة عليهم السالم 

٢١٧  ( 
)٢ (

 ص الكايف حاشية( ، عالماته من عالمة ويكون باإلمام خيتص مما ذلك وغري والسالح الكتب أي:  اإلمامة آلة 
٣٢٧ ( 

)٣ (
 . ٣٢٧/  ١،  الكليين:  الكايف 

)٤ (
 ) ٢٨٧ ص،  ٣ج،  التفريشي:  الرجال نقد(  السالم عليه اهلادي أصحاب من القزويين العطار عمرو بن علي  

)٥ (
 هذا حممد إمامة بعدم السالم عليه اخباره و،  اإلمام أنه تزعم الشيعة وكانت قبله مات األكرب ولده جعفر أبو هو 

 ص الكايف حاشية،  الغفاري أكرب علي:  تعليق(  السالم عليهم أسرارهم من وهذا مبوته السابق علمه عن يكشف
٣٢٥  ( 



     

 يكون فيمن:  بعد إليه فكتبت:  قال أمري إليكم خيرج حىت أحدا ختصوا ال فقال ؟ ولدك من أخص

" جعفر أيب من أكرب حممد أبو وكان:  قال،  ولدي من الكبري إىل إيلَ فكتب:  قال ؟ األمر هذا
١
  .  

  

 زمن يف كان اخلالف وهذا،  أبنائه أكرب باعتباره أبيه زمن حممد بإمامة تعتقد اإلمامية كانت

 ابنه موت بعد إال خيربهم ومل،   سألوه عندما هلم يبني مل ولكنه الرضا علي بن حممد بن علي اإلمام

 اهللا يشكر أن منه فطلب،  جعفر أيب منافسه من املكان خلو بعد احلسن ابنه إىل اإلمامة فآلت،  حممد

 لدى معروفا يكن مل العسكري احلسن أن والعجيب ٠ أخيه بوفاة املنصب هذا من مكنه ألنه تعاىل

٢األصفهاين حممد بن اهللا عبد رواية حسب اإلمامية
 بعدي صاحبكم:  السالم عليه احلسن أبو قال:  قال 

"  عليه فصلى حممد أبو فخرج:  قال،  ذلك قبل حممد أبا نعرف ومل:  قال،  علي يصلي الذي
٣

  ،

 هناك أن إال والده زمن جمهوال كان العسكري احلسن أن تقول اليت الرواية هذه صحة فرض وعلى

٤القنربي يسار بن حيىي رواها وقد، االدعاء هذا تناقض الكليين ذكرها أخرى رواية
 أبو أوصى:  قال 

"  املوايل من ومجاعة ذلك على أشهدين و،  أشهر بأربعة مضيه قبل احلسن ابنه إىل السالم عليه احلسن
٥
 

 اهللا أن قوهلم إال فيه أنفسهم وضعوا الذي املأزق اهذ من للخروج سبيال اإلمامية جيد مل يبدو ما وعلى، 

 وقد،  - كبريا علوا ذلك عن اهللا تعاىل –  حممد بن جعفر نب موسى يف له بدا كما حممد أيب يف له بدا

 وقال،  علي بن جعفر بإمامة قوم فقال" ،  إمامته يف واختلفوا العسكري احلسن يف اإلمامية اضطرب

 فالن بن علي له يقال رئيس هلم وكان،  علي بن احلسن بإمامة قوم وقال،  علي بن حممد بإمامة قوم

                                                             

)١ (
 .  ٣٢٦/  ١،  الكليين:  الكايف 

)٢ (
،  الطوسي رجال،  داود ابن رجال،  النجاشي رجال(  يف ترمجة له أجد مل:   األصفهاين حممد بن اهللا عبد 

 ) الغضائري ورجال،  الطوسي وفهرست
)٣ (

  . ٣٢٦ / ١،  الكليين:  الكايف  
)٤ (

 فهرست،  الطوسي رجال،  داود ابن رجال،  النجاشي رجال(  يف ترمجة له أجد مل:  القنربي يسار بن حيىي  

 )  الغضائري رجال،  الطوسي
)٥ (

 . ٣٢٥ / ١،  الكليين:  الكايف  



     

١الطاحن
٢فارس أعانه و،  إليه الناس أمال و،  علي بن جعفر أسباب وقوى،  الكالم أهل من وكان،  

 

 فلم احلسن امتحنا:  قالوا،  العسكري احلسن وخلف،  مات قد عليا أن ذلك و ؛ ماهوية بن حامت بن

 احتجوا و احلسن موت بعد جعفر أمر قووا و،  احلمارية احلسن بإمامة قال من ولقبوا،  علما عنده جند

 خلف له ويكون إال ميوت ال واإلمام،  يعقب مل ألنه و،  إمامته فبطلت خلف بال مات احلسن بأن

   ٠ وعقب

 وغريهم جواريه يف حبل من ذلك فعل أنه عليه ادعاها دعاوى بعد احلسن مرياث جعفر وحاز

 بإمامة قال من كلمة وتشتت،  عوامهم و الناس وخواص والرعية السلطان عند أمره انكشف و، 

 بإمامة قال ممن كثري إليهم رجع و،  جعفر إمامة على الفرقة هذه فثبتت،  كثرية أصنافا وتفرقوا احلسن

٣احلسن:  ومنهم،  احلسن
 الفقه كثري،  فقهائهم و أصحام أجل من وهو،  فضال بن علي بن 

"  واحلديث
٤
 ٠  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 عن نقال)  ٩٩ ص الشيعة فرق(  حمجاجا متكلما كان الكوفة أهل متكلمي من وهو الطاجين وقيل الطاحي قيل  

 . ١٩٩/  ١ ٦ حاشية  نحلالو للامل
)٢ (

 فارس"  الغضائري ابن عنه قال، )  ٩٩ ص الشيعة فرق(   البدعة إىل ويدعوهم الناس يفنت فتانا هذا فارس وكان 

 السالم عليه احلسن  حممد أيب أصحاب بعض وقتله،  منه وبرئ،  مذهبه فسد،  القزويين ماهويه بن حامت بن

 )  ٨٥ ص،  الغضائري ابن رجال" (  ختليط كلها كتب وله، حديثه إىل يلتفت ال،  بالعسكر
)٣ (

 يقول كان،  وغريمها علي ابنه و جعفر بن موسى عن روى،  بكر أبو الكويف التيمي فضال بن علي بن احلسن  

 سنة تويف الشيعة مصنفي من وكان،  بالرضا خصيصا وكان احلسن أيب إمامة إىل رجع مث جعفر بن اهللا عبد بإمامة

 ) ٢٢٥/  ٢:  امليزان لسان(  هـ ٢٢٤
)٤ (

 .  ٢٠٠،  ١٩٩/  ١،  الشهرستاين:  نحلالو للامل 



     

  . املنتظر املهدي : عشر الثالث املطلب                          

  

 الطربسي يقول
١

 آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول اسم امسه عليه اهللا صلوات عشر الثاين اإلمام: 

 قبل بكنيته يكىن وال بامسه يسميه أن ال ألحد حيل وال، آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول كنية وكنيته

 اهللا صلوات ألقابه ومن،  ألقابه بأحد ع عنه يعترب إمنا و،  ذلك عن النهي ورد قد ملا الغيبة من خروجه

 عليه ولد ٠ واملنتظر،  الزمان وصاحب،  الصاحل واخللف، واملهدي،  والقائم،  احلجة به املختصة عليه

 يف سبحانه اهللا أتاه قد ٠ هـ ٢٥٥ سنة الفجر طلوع قبل شعبان من النصف ليلة رأى من بسر السالم

 أتى قد طفل وهو إماما وجعله، صبيا حيىي أتامها كما،  اخلطاب وفصل احلكمة الصىب و الطفولية حال

  ٢ ٠ نبيا املهد يف السالم عليه مرمي بن عيسى جعل كما،  سنني مخس عليه

 إال سنة ٧٠ حدود إىل الناس به يتصل ومل،  األوىل أيامه منذ الناس لعموم اإلمام يظهر ومل  

 سعيد بن عثمان:  الترتيب على وهم(  اخلاصني نوابه بواسطة
٣

٤عثمان بن حممد، 
 روح بن احلسن،  

٥
 ،

٦السمري حممد بن وعلي
)  الصغرى الغيبة(  اسم سنة ٧٠ بلغت اليت الزمانية الفترة هذه على ويطلق، )

 يف األمة وعلى،  خاص كنائب أحد يعني ولن مل الكربى الغيبة عهد ويف الكربى الغيبة بدأت ذلك وبعد

 الدينية الشؤون يف نياملتخصص احلديث ورواة الفقهاء وهم العامني نوابه إىل ترجع أن العهد هذا
٧

  

                                                             

)١ (
 . تقدمت ترمجته   

)٢ (
 .  ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠ ص،  الطربسي :  املواليد تاج انظر  

)٣ (
(  السالم عليه كيله و،  ثقة،  القدرة جليل،  عمرو أبا يكىن،  السمان له ويقال:  الزيات العمري سعيد بن مانثع 

 )  ٤٠١ : الطوسي رجال
)٤ (

 صاحب جهة من وكيالن مجيعا،  عمرو أبا يكىن أبوه و،  جعفر أبا يكىن العمري سعيد بن مانثع بن حممد  

 ) ١٧٨ : داود ابن رجال(  الطائفة عند جليلة عظيمة مرتلة وهلما،  السالم عليه الزمان
)٥ (

 ابن رجال يف وال،  للطوسي الفهرست يف ترمجة له أجد مل(  عشر الثاين اإلمام نواب أحد هو:  روح بن احلسن  

 )  النجاشي رجال يف وال،  الطوسي رجال يف ال، الغضائري رجال يف وال، ،  داود
)٦ (

: نقد الرجال . ( وكان يكىن بأيب احلسن ، وكيل الناحية بعد أيب القاسم بن روح :   السيمري حممد بن علي  

  ) ٢٩٦/  ٣، التفريشي 
)٧ (

،  احلق طريق يف مؤسسة،  الناشر،  حق راه در مؤسسة:  وعدال قسطا األرض ميأل الذي اإلمام املنتظر املهدي  

 .  ١ص 



     

 والنص اإلشارة(  باب يف الكليين ذكرها روايات ست  عليه االستدالل يف ذكرت اليت الروايات 

  :  منها)  السالم عليه الدار صاحب إىل

١بالل بن علي بن حممد عن : األوىل الرواية
 بسنتني مضيه قبل حممد أيب من إيلَ خرج:  قال 

  ٢ ٠ بعده من باخللف خيربين أيام بثالثة مضيه قبل من إيلَ خرج مث،  بعده من باخللف خيربين

  

٣اجلعفري هاشم أيب عن:  الثانية الرواية
 متنعين جاللتك:  السالم عليه حممد أليب قلت: قال 

 فقلت،  نعم:  فقال،  ولد لك هل سيدي يا:  قلت،  سل:  فقال ؟ أسألك أن يل فتأذن،  مسألتك من

  ٤ ٠ باملدينة:  فقال ؟ عنه أسأل فأين حدث بك فإن: 

  

٥األهوازي عمرو عن : الثالثة الرواية
 من صاحبكم هذا:  وقال ابنه حممد أبو أراين:  قال 

  ٦ ٠ بعدي

 كان لو ألنه،  النقيض على ةشاهد،  هوجود و عشر الثاين اإلمام والدة حول احلديث كثرة إن

 والكتفى وجوده على والرباهني األدلة هذه كل األمر احتاج وملا،  عدمه أحد ادعى ملا فعال موجودا

 املعدوم هذا الختراع اضطروا ولكنهم،  كسابقيه إمامته على تنص اليت الروايات بسوق املذهب علماء

 يف القدمي الفارسي املوروث من استفادوا أم ويبدو،  يعقب ومل عشر احلادي اإلمام مات عندما

 مما كثرية قلناه ما أمثال و: "  الطوسي شيخهم قال حيث،  ونظائر أمثال هلا فجعلوا القصة هذه اختالق

 مث،  خربهم يعرفون ال مدة أصحام عن وغيبتهم الفرس ملوك من والتواريخ السري أصحاب رواه
                                                             

)١ (
 أمحد(  العمري عثمان بن حممد مع اختلف وقد،  املهدي عن الوكالة أدعياء أحد هو: "  بالل بن علي بن حممد  

 ) ٢٢١ ص،  الشيعي السياسي الفكر تطور:  الكاتب
)٢ (

 .  ٣٢٨/  ١،  الكليين:  الكايف  
)٣ (

 .ترمجته تقدمت :  اجلعفري هاشم أيب 
)٤ (

 .  ٣٢٨/  ١،  الكليين:  الكايف 
)٥ (

 ان ورجال،  النجاشي ورجال،  الطوسي ورجال،  الطوسي فهرست(  يف يف ترمجة له أجد مل:  األهوازي عمرو  

 ) داود ابن ورجال،  الغضائري
)٦ (

 .  ٣٢٨/   ١،  الكليين:  الكايف  



     

 وكذلك،  التواريخ يف مذكور فهو القرآن به ينطق مل إن و،  التدبري من لضرب وظهورهم عودهم

 ألن نذكرها ال العادات عن خارجة أحوال و غيبات هلم كانت قد واهلند الروم حكماء من مجاعة

" التواريخ يف مذكور وهو األخبار جحد عادم على جحدها رمبا املخالف
١
 الثاين اإلمام عدوا وقد.  

 له تعاىل اهللا جعلها معجزة الطويلة املدة هذه وبقاؤه حياته تكون أن من خيلو وال: "  فقيل معجزة عشر

 الرفيق إىل والده رحل يوم سنني مخس ابن وهو للخلق إماما يكون أن معجزة من بأعظم هي وليست، 

 وطول.  نبيا الناس يف وبعث صبيا املهد يف الناس كلم إذ عيسى معجزة من بأعظم هي وال،  األعلى

 غري،  حييلها وال الطب فن منها مينع ال الطبيعي العمر أنه يتخيل الذي أو الطبيعي العمر من أكثر احلياة

 قادر تعاىل اهللا فإن الطب عنه عجز إذا و.  اإلنسان حياة تعمري من ميكنه ما إىل يتوصل مل بعد الطب أن

 الكرمي القرآن عنهما أخرب كما السالم عليهما عيسى وبقاء نوح تعمري فعال وقع وقد،  ئيش كل على

" السالم اإلسالم فعلى القرآن به أخرب فيما الشاك شك ولو.. 
٢
   

 ويف،  عليه كاحملجور كان السالم عليه احلسن"   بأن، عشر الثاين اإلمام غيبة الطوسي وبرر 

 باألمر القائم هو عشر الثاين أن مذهبهم من انتشر و علم ملا،  عليه خياف الولد وكان،  احملبوس حكم

 واألموال املرياث يف طمع الذي أخيه كجعفر أهله من أيضا وخاف،  حمالة ال مطلوب فهو الدول إلزالة

،  موته علم من موت يف به العلم ادعاء ميكن ال ذلك ومثل،  والدته يف الشبهة ووقعت أخفاه فلذلك، 

" ذلك إىل رآه من يضطر عليه الدالة باالمارات و،  موته احلال بشاهد يعرف معلوم مشاهد امليت ألن
٣
 

  : ويالحظ على هذا الكالم أمور منها . 

 يقينا موته فيعرف معلوم مشاهد امليت ألن املوت الغائب اإلمام عن الطوسي نفى:  أوال

 بشاهد يعرف معلوم مشاهد احلي أن:  القول ميكن كذلك،  عليه الدالة باالمارات و احلال بشاهد

 العامة عند الشتهر حقا مولودا الغائب اإلمام هذا كان فلو،  ذلك على الدالة ماراتباأل و حياته احلال

                                                             

)١ (
 مؤسسة،  من،  ١ط ، ناصح أمحد علي الشيخ،  الطهراين اهللا عباد الشيخ/  حتقيق ، الطوسي الشيخ:  الغيبة  

 . ١١٢ص ،  قم، هـ  ١٤١١،  اإلسالمية املعارف
)٢ (

 .  ٨٢ ، املظفر رضا حممد:  اإلمامية عقائد  
)٣ (

  ٧٨ ص، الطوسي:  الغيبة 



     

 من عليه خوفا اختفائه يف ضري ال ذلك وبعد،  والدته يف االختالف حدث وملا،  حقا ولد أنه واخلاصة

  ٠ زمانه سلطان

 البقاء أسباب له ويهيئ حياته اإلمام هذا على حيفظ أن – وجل عز ـ اهللا مقدور يف:  ثانيا

 من -السالم عليه - موسى نبيه -تعاىل - اهللا حفظ كما ؛ ا تعاىل اهللا كلفه الذي وظيفته يؤدي كي

 ربه رسالة فبلغ،  يديه وبني فرعون بيت يف البقاء أسباب له أوهي،  صبيا املهد يف وهو له فرعون قتل

  ٠ إسرائيل لبين بلغها كما،  األرض يف عال الذي لفرعون

  

 عليه(  اإلمام غيبة:  بعضهم فقال اإلمام لغيبة مربرات وضع يف عشرية ااالثن الشيعة اجتهد

 وعدم املوانع لوجود أو،  لظهوره املناسبة األرضية وجود لعدم أي لظهوره ياملقتض لعدم إما)  السالم

،  يرتفع مىت املانع أن نعلم ال إنا ٠ واضح هذا، )  السالم عليه(  اإلمام غيبة يف السبب كان املقتضى

 مىت اإلمام وظهور"  ةبغت أمرنا إمنا: "  الروايات يف ورد ولذا،  وحيصل يتحقق مىت ياملقتض أن نعلم وال

 عند العلم ؟ يكون مىت وهذا ٠ لظهوره املناسبة األرضية املقدمات وتتم مانع يكون ال حيث ؟ يكون

   ١ ٠ وهكذا، غد بعد يكون أن وميكن،  غدا يكون أن فيمكن،  وتعاىل سبحانه اهللا

 هذه ارتفعت ما فإذا املوانع وجود إىل – السابق القول على بناء - غيبته يف السبب يرجع

  ٠ املزعوم املهدي هذا يظهر عندها،  املناسبة األرضية ويأت املوانع

 ويزيل لظهوره املناسبة األرضية املنتظر املهدي يصنع ال ملاذا:  هنا نفسه يطرح الذي والسؤال 

 ملاذا!! ؟وارقاخل فعل على القدرة لديه أن و خاصة  السنني هذه كل ظهوره دون حالت اليت املوانع

 على يقلده ديين مرجع شيعي لكل فأصبح،  والدنيوية الدينية شؤوم يف يتخبطون شيعته يترك

   !؟ بينها فيما الدينية املراجع اختالف

                                                             

)١ (
 . ٣٤،  ٣٣ص ،  قم، هـ  ١٤٢٠،  العقائدية األحباث مركز ، ١ط ، امليالين علي السيد) : ع( املهدي اإلمام  



     

١الكليين ذكر وقد
 أبـا  مسعت:  قال حيث زرارة رواية وهي املهدي غيبة سبب توضح رواية 

 يعـين  – بطنه إىل بيده أومأ و – خياف إنه،  يقوم أن قبل غيبة للقائم إن:"  يقول السالم عليه اهللا عبد

" القتل
٢

  !؟ نفسه على خائف وهو  لشيعته يفعل أن عساه فماذا  

،  اخلـروج  من يتمكن كي املناسبة الفرصة ينتظر وهو غيبته يف سنة ألف من أكثر عليه مضى

   ٠ بالفرج له ويدعون ينتظرون وهم

،  تأثريا الناس أقل يفعله مما ءشي عنه يظهر ومل...  ما وقت يف يدعونه الذي املعصوم هذا أن" 

 مثل يف للوجود منفعة فأي،  املعصوم اإلمام يفعله عما فضال ؛ والعلماء والقضاة الوالة آحاد يفعله مما

! "معدوما؟ كان إذا فكيف ؟ موجودا كان لو هذا
٣
   

   ؟ حقا املهدي الشيعة سريى هل 

 هذه ومن،  حيام يف منه يستفيدوا ولن بتاتا املهدي يرون ال الشيعة فإن الشيعية الروايات حسب

  :الروايات

٤الصلت بن الريان عن روي ما
:  فقال السالم عليه القائم عن السالم عليه الرضا سئل:  قال،  

" بامسه يسمى وال جسمه يرى ال
٥

  

(  اخللـف :  يقول،  السالم عليه العسكري احلسن أبا مسعت قال،  اجلعفري هاشم أيب عن و

  . فداك جعلت ؟ ومل قلت ؟ اخللف بعد من باخللف لكم فكيف)  احلسن ابين بعدي من

  ٦ ٠ بامسه ذكره لكم حيل وال،  شخصه ترون ال ألنكم:  قال

  :  منها املهدي اإلمام غيبة علة تبني روايات فيها ذكر)  الغيبة علة(  مساه بابا شيخهم بوب وقد

                                                             

)١ (
  .تقدمت ترمجته   

)٢ (
 . ٣٤٠/ ١ ، الكليين:  الكايف  

)٣ (
 .  ٤٨٧،  ٤٨٦: السنة منهاج خمتصر  انظر 

)٤ (
 مجع كتابا له أن ذكر،  صدوقا،  ثقة كان،  السالم عليه الرضا عن روى،  علي أبو،  األشعري الصلت بن الريان  

 )  ٢٤٩/  ٢،  التفريشي:  الرجال نقد. (  األمة و اآلل بني الفرق يف،  السالم عليه الرضا كالم فيه
)٥ (

 . ١١٧ص،  القمي بابويه ابن:  والتبصرة اإلمامة 
)٦ (

 .١١٨ ص : رجع نفسه امل 



     

 عنقه يف ألحد يكون لئال اخللق على والدته تعمى األمر هذا صاحب:  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن

  ١ ٠ خرج إذا بيعة

   ٠٢ ألحد بيعة عنقه يف وليس القائم يبعث:  قال السالم عليه اهللا عبد أيب وعن  

 فقـدهم  عنـد  بالشيعة كأين:  قال أنه السالم عليهما الرضا موسى بن علي احلسن أيب عن 

 ألن:  قال ؟ اهللا رسول ابن يا ذاك ومل:  له قلت،  جيدونه فال املرعى يطلبون كالنعم ولدي من الثالث

   ٣ ٠ بالسيف قام إذا بيعه عنقه يف ألحد يكون لئال:  قال ومل؟:  فقلت،  عنهم يغيب إمامهم

 زعمهم على – الناس شرار على إال خيرج لن فإنه،  الروايات هذه بعد للشيعة تبقى آمال فأي 

   ٠ عدة أشهرا السيف فيهم فيعمل -

 السـابق  يف كانـت  كما تبق مل،  األسطورية العسكري احلسن بن حممد شخصية أن واحلق

 املـدة  هـذه  كل شيعته عن يغيب لن أنه و،  خروجه مبوعد جيزمون عشرية ااالثن الشيعة كان حيث،

 اهللا عبد أيب إىل املنسوبة كالرواية ؛ خروجه ومكان خروجه قرب تؤكد اليت الروايات فأوردوا،  اخلرافية

" ليلة عشر مخس إال الزكية النفس قتل وبني حممد آل قائم قيام بني ليس"  تقول اليت،  الصادق
٤
 ورواية 

 السـماء  مـن  ينادي املنادي و السفياين و اليماين:  السالم عليه القائم قيام قبل مخس: "  تقول أخرى

" الزكية النفس وقتل
٥
"رجب يف وخروجه،  احملتوم األمر من السفياين أمر إن"  

٦
 خـابوا  ولكنـهم . 

، املعدوم هذا خيرج ومل السنني تلو نوالسن تعاقبت وقد،  أبدا خيرج ولن مهديهم خيرج فلم،  وخسروا

  .   الشريف فرجه يعجل أن – وجل عز – اهللا ويدعون خبروجه البسطاء يومهون الزالوا ولكنهم

 هـذه  تـزال  ال ،ومن تفتح العقول و تقدمها ،  قرنا عشر اثين من أكثر مرور من وبالرغم" 

 العقلـي  التفتح من احلديث العصر مكتسبات رأينا بل،  عشري االثىن املذهب أساس هي كما العقيدة

                                                             

)١ (
 . ٤٧٩ ص،  الصدوق الشيخ:  النعمة ومتام الدين كمال  

)٢ (
 . ٤٨٠ ص  :املرجع نفسه  

)٣ (
 . ٤٨٠ ص:  املرجع نفسه  

)٤ (
 ) ٥٢/٢٠٣( ، السي:  األنوار حبار 

)٥ (
 )  ٢٠٣/ ٥٢:  ( املرجع نفسه   

)٦ (
 ) ٢٠٤/ ٥٢( :املرجع نفسه  



     

 هـذه  كـل ،  املختفي املهدي يعيش أن إمكان إلثبات ... شيعة علماء يستغلها أن حياول،  والعلمي

 مبراحل العلم تسبق املختفي اإلمام يف معجزة جيري اهللا أن و،  املستقبل يف أمثاهلا و، بل،  املاضية القرون

!!! "  السنني آلالف اإلنسان عمر إطالة إىل ما يوما العلم وسيصل، 
١

  

 للعرب الدفني حقدهم عن تنفس ؛ الغائب بإمامهم تتعلق اًوقصص رواياتالفرس  الشيعة اختلق

 كتبهم امتألت وقد  ؛ الدين شريعة وتغيري،  واملسلمني العرب إبادة إال املهدي هلذا هم فال،  واملسلمني

 آل و داود حبكم حيكم البيت أهل منا رجل خيرج حىت الدنيا تذهب لن: " منها واليت،  الروايات ذه

"  بينة الناس يسأل ال داود
٢
،  شديد العرب على جديد وقضاء،  جديد وكتاب،  جديد بأمر"   يقوم 

" الئم لومة اهللا يف يأخذه وال أحدا يستتيب ال السيف إال شأنه ليس
٣

 يصنع ما الناس يعلم لو"  و"  

 يأخذ فال،  بقريش إال يبدء ال إنه أما،  الناس من يقتل مما يروه ال أن أكثرهم ألحب خرج إذا القائم

 كان لو،  حممد آل من هذا ليس:  الناس من كثري يقول حىت السيف إال يعطيها ال و السيف إال منها

" لرحم حممد آل من
٤

" اجلريح على جيهز و املوىل يقتل أن له"  و 
٥

 الكوفة دخل القائم قام إذا و"   

...  املوايل مارقة عليه خيرج حىت قليال إال يلبث ال مث...  أساسها يبلغ حىت األربعة املساجد دم وأمر

 ال حىت،  فيقتلهم إليهم فيخرج سيفه فيقلده املوايل من رجال فيدعو،  عثمان يا عثمان يا:  شعارهم

٦يبهرج و،  داره تكون و فيرتهلا الكوفة إىل يتوجه مث....   أحد منهم يبقى
 قبائل من قبيلة سبعني 

" العرب
٧

 إىل يرده حىت احلرام املسجد هدم"  قام فإذا،  وفساده خرابه من مبنأى املكي احلرم وليس 

" فيهم كان الذي املوضع إىل املقام وحوله أساسه
٨
   

                                                             

)١ (
 القاهرة،  هـ ١٤٠٨،  احلرية دار،  ٢ط، النمر املنعم عبد/ د:  ووثائق..  تاريخ،  الدروز – املهدي – الشيعة  

 . ١٦٣،  ١٦٢ ص، 
)٢ (

  ٣١٥/ ٥٢ : األنوار حبار 
)٣ (

 ٣٥٤/  ٥٢:  املرجع نفسه   
)٤ (

 ٣٥٤/  ٥٢:  املرجع نفسه   
)٥ (

  ٣٥٣/  ٥٢:  املرجع نفسه   
)٦ (

  دماءهم يهدر: يبهرج   
)٧ (

 . ٣٣٣ /  ٥٢ :  األنوار حبار  
)٨ (

 . ٣٣٨/  ٢٥:  املرجع نفسه  



     

 احلرام املسجد فيهدم ؛ مقداسات من،  باإلسالم يتعلق ما كل وهدم تدمري إال،  املهدي هلذا هم ال     

 والفقهاء العلماء من اجلماعة و السنة أهل ويقتل،  الكوفة عاصمته إىل وينقله األسود احلجر ويسرق، 

 املسجد ختريب بعد يتوجه"  مث،  القرامطةمن  أسالفه فعل كما،  احلرام املسجد يف،  الناس وعامة

 الشريف القرب إىل يعمد مث يقتلهم و يتبعهم من فريسل،  منه الناس فيفر املنورة املدينة إىل هدمه و احلرام

 يفعل صلبهما و بقتلهما يأمر مث)  حيييهما و(  النيب جوار من عنهما اهللا رضي وعمر،  بكر أبا فيخرج

 حكومة(  تتم حىت ذلك وكل،  نسفا اليم يف ينسفهما و حيرقهما مث،  قلبه غيظ ليشفي مرة ألف ذلك

) !!  اإلهلية العدل
١
   

،  احلسنة واملوعظة احلكمة على القائمة،  تعاىل اهللا إىل الدعوة أسلوب الشيعة مهدي حيسن ال

 فعلى خرج فإذا،  واخلراب واإلبادة الدماء وسفك القتل جييد إمنا و،  أحسن هي باليت اجلدال جييد وال

 وبعث رمحة آله و عليه اهللا صلى حممد بعث وتعاىل تبارك اهللا"   بأن يشهدون وهم.  السالم الدنيا

" نقمة السالم عليه القائم
٢
   

ويف ، الشيعة يف اختالق الروايات من أجل االستدالل على معتقدهم الفاسد يف اإلمامة اجتهد   

بعد أن سلبوها من أبناء احلسن بن علي  –رضي اهللا عنه  -يف أعقاب احلسني  -أي اإلمامة  –حصرها 

  .  -رضي اهللا عنه  –

  :  املعتمدة روايام يف الشيعة علماء أقوال: األوىل املسألة -

 رقت ال ألا،  القبول وعدم،  بالرفض عشرية االثىن روايات اجلماعة و السنة أهل علماء قابل

 ممـن  أو،  وضاعني أو جماهيل من روايام يأخذون فالشيعة،  السند أو املنت ناحية من القبول ملستوى

  . بكفره صرح

 يف عليهـا  استندوا اليت الروايات تلك يف،  عشرية االثىن الشيعة علماء من كثري قدح وكذلك

  .معتقدهم إثبات

                                                             

)١ (
  ٧٥ ص،  اإلسالم أمة إلبادة اإلجرامي املخطط  

)٢ (
 .  ٣١٥/  ٥٢:  األنوار حبار  



     

 مجهوره و الفقه معظم فإن: "  قال حيث رسائله يف احلقيقة ذه املرتضى الشريف صرح وقد

،  غـريه  عن راويا،  فرعا أو،  اخلرب يف أصال يكون أن إما،  الواقفة مذهب يذهب ممن مستنده خيلو ال

 أيضا حيصى ال ومن فالن و كفالن حلول أصحاب و،  وخممسة،  خطابية و،  غالة إىل و عنه ومرويا

 بابويـه  بن جعفر أبا إال منهم أحد استثناء غري من كلهم القميني أن و،  جمرب مشبه قمي إىل و،  ذكره

 روايـة  أي شعري فليت،  به تنطق و بذلك تشهد تصانيفهم و كتبهم و جمربة،  مشبهة كانوا باألمس

 االختبـار  و،  جمرب مشبه قمي أو،  غال أو،  واقف،  فرعها و أصلها يف يكون أن من تسلم و ختلص

 ملذهبه معتقدا اًحبت مقلدا إال راويه يكن مل األمور هذه من أحدهم خرب سلم لو مث التفتيش بينهم و بيننا

 ال و عدال يكون أن جيوز ال تعاىل باهللا جاهال الشيعة عند صفته هذه كانت ومن،  دليل أو حجة بغري

" الشريعة يف أخباره تقبل ممكن
١
   

٢العاملي احلر أما
 مـذكورة  الرواية دامت ما،  راويها حال كان أيا الروايات بصحة جيزم فإنه 

 حيث،  الرواية صحة على معتربة قرينة الكتب تلك يف الرواية وجود ألن ؛ املعتمدة األربعة الكتب يف

 أم األصول أصحاب دأب من كان قد أم:  - أرواحهم اهللا قدس – مشاخينا عن بلغنا فقد: "  يقول

 لبعضه نسيان هلم يعرض لئال،  أصوهلم يف إثباته إىل بادروا حديثا السالم عليهم األئمة أحد من مسعوا إذا

  ...  الشهور وتوايل،  األيام بتمادي كله أو

،  املعتمدة الكتب من،  أمثاهلا و،  األربعة الكتب أحاديث بصحة احلكم يستلزم الكالم وهذا

 فيها ما على – دينهم يف – واعتمدوا،  ورواياا بنقلها واهتموا، بصحتها غريهم و مؤلفوها صرح اليت

.  

 و الضعفاء عن – حنوهم و – اإلمجاع كأصحاب – األجالء،  الثقات روايات يف يأيت ومثله

  .  بصحته ويشهدون،  حبديثهم يعملون و عنهم يروون و حاهلم يعلمون حيث، ااهيل و،  الكذابني

                                                             

)١ (
 .  ١١١، ١١٠/ ٣،  قم،  هـ ١٤٠٥،  القرآن دار،  احلسيين أمحد:  تقدمي،  املرتضى : املرتضى رسائل 

)٢ (
ولد يف ، صاحب الوسائل ، علي بن حممد بن احلسني بن احلر العاملي املشغري  احلسن بنأبو جعفر، حممد بن    

/ أعيان الشيعة . ( عن إحدى وسبعني سنة ، هـ  ١١٠٤و تويف يف املشهد سنة ، هـ  ١٠٣٣قرية مشغري سنة 

١٦٧/  ٩  ( 



     

 بل عليها العرض من متكنهم و عندهم الصحيحة األصول وكثرة،  طرقهم بكثرة العلم مع وخصوصا

  .  السالم عليهم األئمة على

  . إليهم الطعن به يتطرق ال،  الصحيح وجه على،  بالصحة شهادم و فعلهم محل من فالبد

." كذم و ضعفهم لظهور،  روايام مجيع ضعف لزم وإال
١
   

.  االعتماد زيادة يقتضي الكتاب يف احلديث إثبات أن:  خيفى وال: "  آخر موضع يف وقال

 جماهيل و ضعفاء رواا من كثري كان ا السالم عليهم أمروا اليت الكتب أن – قطعا – املعلوم ومن

  .  مراسيل منها وكثري

 يثبت حىت معتمد كتاب يف حديثا يثبتون كانوا ما أم:  الصريح النقل و بالتتبع علم وقد

  . قلنا ما قرينة هو و الكتب بعض من خاصة أحاديث استثناء على نصوا وقد، نقله صحة عندهم

 التهذيب يف ظاهرة بقرائن و بالتصريح يعلم إليها املشار الكتب من مأخوذا احلديث وكون

  . عرفت كما وغريها الفقيه و واالستبصار

٢األربعة الكتب يف موجودا احلديث كون:  ومنها   
 املشهود اتفاقا املتواترة الكتب من حنوها و 

"  بالصحة هلا
٣

  

  

 اإلمامية الشيعة عند احلديث لكتب شاملة تشذيب و ذيب عملية جتر مل أنه بالذكر اجلدير ومن    

 املعروفة الستة الصحاح ظهور عنها متخض اليت و السنة أهل عند احملدثون أجراها اليت العملية غرار على

  : مها مهمتان اإلمامية الشيعة عند احلديث لكتب التهذيب عملية فقدان عن ونتج

  . عندهم احلديثية اموعات بعض يف املعتربة األحاديث جبانب الضعيفة األحاديث بقاء:   أوال -

. الشيعة عند احلديث كتب بعض إىل الشيعة غالة أحاديث تسرب : ثانيا -
١

  

                                                             

)١ (
 ٣٠(،  قم هـ ١٤١٤ البيت آل مؤسسة،  ٢ط،  اجلاليل رضا حممد:  حتقيق،  العاملي احلر:  الشيعة وسائل  

/٢٠٦ ، ٢٠٥ ( . 
)٢ (

 األحكام وذيب االستبصار و،  القمي بابويه البن الفقيه ضرهحي ال ومن،  للكليين الكايف:  هي األربعة الكتب  

 . اإلمامية عند املعتمدة الكتب وهي.  للطوسي
)٣ (

 )  ٢٤٤/  ٣٠(  العاملي احلر:  الشيعة وسائل 



     

 األراضني و السموات رب حبفظه تكفل الذي،  احلكيم العزيز اهللا كتاب صحة يف طعنوا لقوم عجبا    

  . كذبة و وضاعني و جماهيل أحاديثها رواة،  البشر وضع من بكتب وصدقوا، 

  

   - عنه اهللا رضي – احلسني أعقاب يف اإلمامة حصر:   الثانية املسألة -

 – عنهما اهللا رضي – واحلسني احلسن من كل وفضل مكانة تبني صحيحة أحاديث وردت

  ٠ -  عنه اهللا رضي – احلسني أعقاب يف اإلمامة جعلوا عشرية ثىناال الشيعة فإن هذا ومع

"  فأحبه أحبه إين اللهم: "  احلسن يف قال وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن على
٢

: "  وقال 

"  املسلمني من فئتني بني به يصلح أن اهللا ولعل سيد هذا ابين
٣
: "  - رضي اهللا عنه  –عنه  أنس وقال 

" بالومسة خمضوبا وكان،  اهللا برسول أشبههم كان
٤

 من البيتني يعم فإنه عندهم الثقلني حديث وحىت 

   احلسني أبناء و احلسن أبناء

 القمي بابويه ابن بوب وقد السؤال هلذا  شافية غري إجابات عشرية ثىناال علماء قدم هذا ومع

 عليهما احلسن ولد دون من احلسني ولد يف إال تصلح ال اإلمامة أن باب(  مساه والتبصرة اإلمامة يف بابا

  . السؤال هذا عن لإلجابة الروايات من مجلة ذكر وقد)  السالم

 فاستحق،  – عنهما اهللا رضي – احلسن أخيه عن احلسني به متيز أمرا هناك فإن يبدو ما وعلى

 دم فامتزج،  الفارسية شهربانو يزدجرد ابنة من زواجه وهو ؛ الفرس املوايل عند الرفيعة املكانة هذه

 احلسني بن علي العابدين زين الرابع اإلمام يف متمثال – عنه اهللا رضي – احلسني أبناء بدم الفرس ملوك

 ؛ أيضا فارسية جارية الرضا علي اإلمام أم كانت كما، الصادق جعفر اإلمام جدة وهي،  امللك سليل

 الفرس ووجد...  بالوالء له يدينون اإلسالم ظل يف شريفا بيتا يصطنعوا أن الفرس على كان"   و

 – طالب أيب بن علي من وجعلوا،  األخرى البيوتات مواجهة يف له فتشيعوا،  العلوي البيت يف ضالتهم

                                                                                                                                                                                   

)١ (
 حتقيق،  الربقعي الفضل أبو:  املراجعات نقد من نقال،  ٩٨ ص، فياض اهللا عبد:  املسلمني عند العلمية اإلجازات  

  ٧ ص،  ١٤٢٩،  اإلسالمية للدراسات التنوير مركز،  سلمان اهللا عبد:  وتعليق
)٢ (

  ٧٨٧صـ :  البخاري صحيح  
)٣ (

  ٧٨٧صـ :فسه ن املرجع  
)٤ (

 ٧٨٧ ص،  نفسه املرحع  



     

 الشرف مناقب كل اإلمام مجع وقد،  القدمي احللم إىل لتهديهم حوهلا يلتفون اليت املنارة – عنه اهللا رضي

 فاطمة الغالية ابنته وزوج – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول عم ابن فهو،  والبالغة والشجاعة والنبل

 هذا إىل نسبا ألنفسهم يصطنعوا أن الفرس على فكان واحلسني احلسن احلبيبني سبطيه أبو و الزهراء

 شرف بني جيمع الذي الفارسي العرش إحياء حق – النسب هذا طريق عن – هلم ليكون الشريف البيت

)  سالفة(  الفارسية زوجته من احلسني بن العابدين زين علي يف ضالتهم ووجدوا،  األصل وعراقة الدين

،  إليران اإلسالمي الفتح معارك من معركة آخر يف اإلسالمي احمليط إىل دخلت اليت يزدجرد امللك بنت

 وراءه تاركا،  اإليرانية اهلضبة أحراش يف مصرعه ليلقى القتال من يائسا)  يزدجرد(   امللك فر حني

 بن احلسني األمام نصيب من الثالثة وكانت...  املسلمني الفاحتني أيدي يف ياسبا وقعن بناته من ثالثا

... " وتقواه لورعه العابدين بزين املشهور)  السجاد(  علي ولدمها منه أجنبت وقد طالب أيب بن علي
١

  

 تتحول،  ستبقى اليت القادمة الساللة و، "  رحم"  إىل تتحول،  ذهبت اليت الساللة أن"  مبعىن

 جديدة ساللة حلقات أوىل"  ساسان بين"  من وفتاة، "  هاشم بين"  من شاب ليشكل ؛ صلب إىل

  . ذهبت لساللة حلقة آخر و،  لتبقى جاءت

 باقي التوايل على تتضح سوف اليت،  األسطورة هذه أهداف حلقات أوىل تنكشف وهنا

 ألهل املتحمسة الشعوبية احلركة مبظهر نفسها الشعوبية إظهار سر ينكشف سوف اليت و،  أجزائها

."  اإلمامة و احلكم يف حقهم عن للدفاع املدعية و البيت
٢

  

 يفرقون ال ألم،  الشيعة بآراء التأثر إىل أقرب الفرس من اإلسالم يف دخلوا الذين كان"  لذا

 عارضها فمن املالكة لألسرة اهللا مينحها منحة وهو باإلرث ينال عندهم امللك وكان وملك خالفة بني

"  واللعنة املقت يستحق عليها خارج فهو فيه
٣

 الفارسية البيئة من نابع األئمة يف الفرس  غلو فإن لذا  

                                                             

)١ (
  ١٦-١٥ ص،  طعيمة صابر/ د:  لإلمامية العقدية األصول  

)٢ (
 ٥٥ ص،  الفرس الشيعة عند الشعوبية من نقال،  ١٤٩ ص"  إيران يف الوطنية املقاومة ضة: "  انظر 

)٣ (
 .  ٢٩/  ٣،  فيومي إبراهيم حممد/  د،  والديين السياسي االسالمية الفرق تاريخ  



     

 املوايل نظر يف األئمة وأصبح ٠ اإلله بصفات اتصافهم و امللوك عبادة فكرة"  على قامت اليت القدمية

" اإليرانيون امللوك حيتلها اليت الروحية املراكز حيتلون الغالة
١

  

  -  املثال سبيل على – الكايف كتاب يف النظر فعند،  جليا ذلك جيد املعتمدة كتبهم يف والقارئ

،  خلقه على وجل عز اهللا شهداء فهم،  البشر كسائر ليسوا وكأم األئمة تصور اليت الروايات جيد

،  يؤتى منها اليت أبوابه و أرضه يف وجل عز اهللا خلفاء وهم،  علمه وخزنة اهللا أمر ووالة،  اهلداة وهم

 من أن والتبصرة اإلمامة كتابه يف ذكر فقد القمي بابويه ابن أما ٢ ٠ األرض أركان و،  اهللا نور وهم

 هدى إمام مع أشرك من(  مساه بابا لذلك أفرد و،  مشركا كان اهللا من ليس إمام هدى إمام مع أشرك

   ٣ ٠ األنبياء على أنزلت اليت الكتب لديهم أن و، )  اهللا من ليس اًإمام

 إضفاء و امللوك تعظيم على مرنوا فالفرس،  الفارسية البيئة من ابعةن عشر ثىناال األئمة يف املبالغة فهذه  

 ما التشيع هذا يف فوجدوا،  البشر مكانة من أعلى مكانة لألئمة فجعلوا،  عليهم القدسية من هالة

 – الفرس – جعل ذلك أجل من.  اتمع أفراد بني املساواة إىل يدعو الذي٠ اإلسالمي يف فقدوه

  . - عنهما اهللا رضي – علي بن احلسني أعقاب يف اإلمامة

  

نزل عن  –رضي اهللا عنه  –أن احلسن : هو  ،آخر جدير بأن يلفت االنتباه له وهناك سبب     

لم تبق ملن بعده من ذريته دعوى ف –رضي اهللا عنه  –اخلالفة وتركها طواعية ملعاوية بن أيب سفيان 

وهذا خبالف ، وهي من أركان عقائد التشيع ، و أن لديهم الوصية ، كوم أحق باخلالفة من غريهم 

أو كون ، فلو ادعى ذريته أحقيتهم باخلالفة ، فإنه استشهد يف ظروف معلومة لدى اجلميع ، احلسني 

أما ذرية احلسن فال ؛ كون أبيهم تنازل عن ، الوصية عندهم ميكن أن يروج ذلك على بعض الناس 

                                                             

)١ (
 حممد/ د،  والديين السياسي االسالمية الفرق تاريخ عن نقال،  ٨٧ ص،  فياض اهللا عبد:  وسلفهم اإلمامية تاريخ  

 . ١٨٩/   ٣ ، فيومي إبراهيم
)٢ (

  ١ج،  الكليين :  الكايف:  انظر 
)٣ (

،  ٩١ ص)  تعاىل اهللا من ليس إماما هدى إمام مع أشرك من( باب، القمي بابويه ابن:  والتبصرة اإلمامة : انظر  

 ١٣٩ ص)  األنبياء على أنزلت اليت الكتب لديهم أن(  باب و



     

رضي  –لذا جاءت بعض الروايات اليت تنعت احلسن . ك اخلالفة على املال فال أحد يصدقهم بعد ذل

  . بسبب تنازله عن اخلالفة ، بأنه مذل املؤمنني  –اهللا عنه 

  

  :  سبق ما ةوخالص 

 كذلك... ،!  ]فيهم  [ اإلمامة احنصار بأخبار أنفسهم عشر االثين األئمة أولئك معرفة عدم" .١

"  و"  احلكم بن هشام"  و"  سامل بن وهشام"  و"  زرارة" مثل اخلاصني األئمة أصحاب

 وال،  احلايل إمامهم بعد اإلمام هو من يعلمون يكونوا مل أمثاهلم و" بصري أيب"  و"  املفضل

 مما...  واحدا واحدا عشر االثين األئمة أمساء تذكر اليت الروايات تلك على اطالع أي هلم كان

  ٠١ واشتهرت وانتشرت السالم عليهم األئمة زمن بعد وضعت األخبار تلك أن يكشف

 

 حاكم إمام أنه،  األشهاد رؤوس وعلى الناس أمام،  عشر االثىن األئمة من واحد أي يدع مل .٢

 لو أم وقلنا ٠)  آله و عليه اهللا صلوات(  الرسول من بنص تعاىل اهللا جانب من عليه منصوص

 على لوجب،  السياسية الرئاسة ملقام تعاىل اهللا نصبهم،  عليهم منصوص أمراء أئمة حقا كانوا

 ولو أمام األقل فعلى الناس مجيع أمام يكن مل إن مناسبة كل يف بذلك يصرح أن منهم كل

 جهة من حكمه ويبلغوا اهللا رسالة ليؤدوا، املوثوقني األوفياء أحبام و شيعتهم من أفراد عشرة

 على خطر أي يشكل لن املخلصني احملبني أمام التصريح هذا مثل ألن األخرى اجلهة ومن، 

  سلطام وبدأ األمويني نفوذ فيها ضعف اليت الفترة يف سيما ال،  العصر حكام قبل من األئمة

 اإلمامة مسألة جعلوا الذين،  بالنص القائلني عقيدة حسب أنه و خاصة ٠ الزوال حنو يتجه

 اإلسالم و العقيدة يف األمهية من املقدار ذلك كل أعطوها و أسسه و الدين أصول من أصال

 البعيد  الضالل يف كان بل العمل من ءشي ينفعه مل األئمة من واحدا ولو جهل من حبيث

                                                             

)١ (
 العربية إىل ترمجه،  القمي الربقعي الرضا بن الفضل أبو السيد العالمة اهللا آية:  املهدي أحاديث يف علمي حتقيق 

 . ١٧ ص، رستم حممود سعد:  حواشيه وعلق وهذبه له وقدم



     

 مهما وجه أمت على األمر وبيان احلجة إقامة من البد،  النار يف اخللود استحق و األبدي واهلالك

 ٠١ واخلطر الضرر الحتمال اإلمام تعرض

 

 عامة أن لوجدنا... ،  الثالث و الثاين القرنني يف الشيعة تاريخ على فاحصة نظرة لقيناأ إذا .٣

 معينة سلسلة يف اإلمامة حتديد دون من ولكن البيت أهل حول تلتف كانت ومجاهريهم الشيعة

،  احلسني أو احلسن أبناء يف تسلسلها على فضال،  منهم واحد على اهللا من بالنص اإلميان أو، 

 نظرية عن بعيدين عامة بصورة الشيعة ولوجدنا ؛ القيامة يوم إىل وراثي عمودي بشكل أو

 كانوا الذين البيت بأهل يلصقوا و سرا املتكلمني بعض ا يقول كان اليت اإلهلية اإلمامة

. الظاهر يف و احلقيقة يف منها يتربؤون
٢

 

 

 النظرية لوجدنا، )  الثالث و الثاين( ،  القرنني ذينك خالل اإلمامية تراث على بنظرة ألقينا ولو .٤

 أو،  األئمة من حمدد عدد يف حمصورة تكن مل أا و،  القيامة يوم إىل ممتدة و مفتوحة اإلمامية

 يف العسكري احلسن اإلمام وفاة عند مسدود طريق إىل وصلت أا ومع،  خاصة زمنية فترة

 إىل يوصي أو يشري أن ودون،  فيه اإلمامة تستمر ولدا خيلف أن دون،  للهجرة هـ ٢٦٠ سنة

 ستستمر اإلمامية أن البداية يف له مكتوم ولد بوجود آمنوا الذين اعتقد فقد،  بعده من أحد أي

 أن و،  األخري اإلمام أنه البداية يف يعتقدوا ومل،  القيامة يوم إىل املخفي الولد ذلك ةذري يف

. فقط عشر اثنا األئمة
٣

    

 

،  عليهم القدسية إضفاء و،  امللوك عبادة من،  الديين التشيع يف القدمية الفارسية البيئة أثرت .٥

 كل انتقل،  الكمال صفات من ذلك غري إىل،  البشر قدرات تفوق خارقة قدرات ومنحهم

                                                             

)١ (
 . ١٩٤ ص،  القمي قلمداران علي حيدر:  األئمة على النص روايات ومتحيص دراسة أو االحتاد طريق  

)٢ (
 .  ١٠٩ ص،  الكاتب أمحد:  الفقيه والية إىل الشورى من الشيعي السياسي الفكر تطور  

)٣ (
 . ١٠٩ ص ،املرجع نفسه   



     

 تقادم مع واليت.   الشنيعة األفعال و األقوال هذه من تربؤوا الذين البيت آل من األئمة إيل ذلك

  .    العرب أو الفرس من،  املتشيعني كافة وعقول قلوب يف راسخة عقائد أصبحت الزمن

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . بويه بين عصر يف التشيع:  الثالث املبحث

  : وفيه مطلبان 

انتشار مظاهر التشيع يف عهد بين بويه : املطلب األول    
.  

   .إزدهار التأليف يف عصر بين بويه : املطلب الثاين   
 



     

  . بويه بين عصر يف التشيع:  الثالث املبحث                 

  

 نفوذهم ضمن كانت اليت واألقاليم القوة حيث من إيران يف السالالت أقوى من البويهيون يعترب      

 الشيعة إىل الديلم سكان دعوا قد ونالعلوي وكان إيران مشال يف الساكنة الديلم أقوام إىل ينتسبون وهم

١للهجرة الثالث القرن أواخر يف الزيدي املذهب على العلوية
   

 الدولة عماد:  هم،  بويه بين أمراء و
٢
 الدولة وركن،  

٣
٤الدولة ومعز،  

 أسرة من وكانوا.  

 العباسية اخلالفة عصور من عصر بامسها مسي حىت أمرها عظم الفقرية األسرة هذه لكن" و.   فقرية

 الفعلية السلطة هلم أصبحت و اخلالفة باسم العباسية الدولة وحاضرة إيران من األعظم القسم وحكموا

٥شرياز مثل بغداد عن بعيدا هلم أخرى عواصم اختاروا و الشاهنشاه أو بامللك ولقبوه اخلليفة توالها اليت
 

٦وكرمان
 السياسية قوم فيها وركزوا،  

٧
 اإلسالمي العامل حبكم العباسيني حبق يعترفون ال 

٨
 ألن وذلك 

 األمر غصبوا قد العباس بين أن يرون وكانوا،  شديد تعسف فيهم كان الديلم من معهم ومن بويه بين

                                                             

)١ (
 . ٨٧ / ٣، اجلاف كرمي حسن/ د:  السياسي إيران تاريخ موسوعة  

)٢ (
معز : و أخو  امللكني ، صاحب ممالك فارس . علي بن بويه بن فناخسرو الديلمي ، أبو احلسن :  لدولةعماد ا 

فكان عماد الدولة أول من متلك البالد بعد أن كان قائداً كبرياً من قواد ، و ركن الدولة احلسن ، الدولة أمحد 
 )  ٤٠٢/  ١٥: سري أعالم النبالء . ( الديلم  

)٣ (
امللقب ركن الدولة ؛ و كان ركن الدولة ، بو علي احلسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي أ:  ركن الدولة   

 ٢:  وفيات األعيان . ( وهو والد عضد الدولة فناخسرو ، صاحب أصبهان و الري و مهذان و مجيع عراق العجم 

 /١١٨  ( 
)٤ (

وكان يقال له ، العراق و األهواز  وكان صاحب. أبو احلسني أمحد بن شجاع بويه بن فناخسرو :  معز الدولة  

 )  ١٧٥،  ١٧٤/  ١: وفيات األعيان . ( وبعض أصابع اليمىن ، األقطع ؛ ألنه مقطوع اليد اليسرى 
)٥ (

 من تعترب،  ألف ٦٠٠ حوايل سكاا عدد يبلغ،  إيران يف زاغروس جبال غرب جنوب شرياز مدينة تقع:  شرياز 

 ) ١١٥/ ٤:   اجلغرافية املوسوعة:  انظر(  العلماء من العديد إليها ينتسب كما اإلسالمية املدن أقدم
)٦ (

هي والية مشهورة وناحية كبرية معمورة ذات بالد وقرى و مدن واسعة بني فارس و مكران و :  كرمان 
 ) ٤٥٤/  ٤: معجم البلدان . ( سجستان و خراسان 

)٧ (
 . ٨٧ /  ٢ : إيران تاريخ موسوعة  

)٨ (
 إيران تاريخ موسوعة عن نقال،  ٢٤٨ ص، الدوري العزيز عبد/ د:  املتأخرة العباسية العصور يف دراسات  

 . ٩٠/  ٢:  السياسي



     

 عليه أشار فكلهم أصحابه استشار و العلويني إىل اخلالفة حتويل على الدولة معز عزم حىت،  العلويني من

 ومل:  قال،  ذلك لك أرى ال فقال،  فيهم الرأي سديد كان،  أصحابه من واحدا رجال إال،  بذلك

 قتله بقتله أمرت لو حىت اإلمارة صحيح غري أنه أصحابك و أنت ترى اخلليفة هذا ألن:  قال ؟ ذاك

 مل بقتله أمرت فلو صحيحة واليته وأصحابك أنت اعتقدت العلويني من رجال وليت ولو،  أصحابك

 عزم كان ما وترك األول رأيه عن صرفه ذلك فهم فلما ٠ أصحابك لقتلك بقتلك أمر ولو،  بذلك تطع

   ٠١وجل عز هللا ال للدنيا عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ٢٤٠ / ١١، كثري البن:   والنهاية البداية  



     

  . بويه بين عهد يف التشيع مظاهر انتشار:  األول املطلب               

  

 األوضاع كانت"   فـ،  شنيعة وخرافات بدع من التشيع مظاهر ظهرت بويه بين عهد يف

 األمر زادوا بغداد من البويهيني متكن وعدم السوء يف غاية واجتماعيا اقتصاديا و سياسيا العراق يف العامة

 كانت واليت األخرى العلوية الشيعية الفرق أبناء معاضدين بعقيدم إميام و تشيعهم عن وكشفوا سوءا

 اخللفاء حال يكن ومل الطائفية للفنت مثريين آنذاك العراق يف احلضرية املراكز وبعض بغداد يف منتشرة

 بويه بين مبواجهة هلم يسمح الفترة هذه اللخ
١

"    العباسيني اخللفاء على للقضاء بويه وبن يسع ومل 

 اإلطاحة فمسألة لذلك،  قومية أو دينية أهداف من مشروعهم إقامة يف ينطلقوا مل...  أصال ألم

،  واحد ملقياس خاضعة كانت بل،  يعتنقوا مبدئية ملقاييس خاضعة تكن مل:  عليها اإلبقاء أو باخلالفة

 ال الذين وهم ملكهم زعزعة أو استمرار على اخلطوة تلك تأثري مدى أي،  األمر ذلك يف مصلحتهم

 يف جنحوا كما ذلك حتقيق يف جنحوا وقد ٠ طريقة بأية و مثن بأي عليه واحلفاظ امللك سوى هلم هدف

 اخللفاء" هم وباتوا،  اخلالفة من يبغونه ما كل على حصلوا أن بعد فلماذا،  اخلليفة سلطات كل انتزاع

 وخماطر مشاكل به طاحةاإل وتسبب،  وجوده يفيدهم الذي الظل بذلك طاحةلإل يعمدون"  احلقيقيون

... !  هلم حقيقية
٢

  

 أهل ميكن لن اخلليفة نفوذ وإضعاف اخلالفة على سيطرم بأن بويه بين اعتقاد منطلق ومن

 السنة وحماربة اتمع يف العلوي التشيع نشر حماولة يف خططهم باشروا فقد،  هلم التصدي من السنة

 التشيع دعاة ذلك يف مساندين
٣

 الوزير ظفر"   األيام أحد يف أنه للشيعة تأييدهم و تعصبهم شدة ومن   

                                                             

)١ (
 ملقاومة إسالمي مشروع وبروز السالجقة دولة عن نقال،  ٦٠ ص ،البويهي العصر خالل العراق يف العلمية احلياة  

 .  ٣٢ ص : الصلييب والغزو الباطين التغلغل
)٢ (

 . هـ ١٤٠٧،  اجلامعية الدار،  ١٨٥ ص،  منيمنة حسن/ د: البويهية الدولة تاريخ  
)٣ (

 الصاليب حممد: السالجقة دولة عن نقال،  ٢٠٠ ص ، الويل طه:  اإلسالم يف اشتراكية حركة أول القرامطة 

 ٣٢ص



     

١املهليب
،  فيه انتقلت عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي روح أن يزعم شاب وفيهم التناسخية بقوم 

 فضربوا،  جربيل أنه يزعم آخر وفيهم،  إليها انتقلت عنها اهللا رضي فاطمة روح أن تزعم امرأة وفيهم

" . فيه كان لتشيع باطالقهم الدولة معز فأمر البيت ألهل باالنتماء فتعزوا
٢

  

٣فدكا فاطمة غصب من ولعن،  سفيان أيب بن معاوية لعن:  بغداد مساجد على العامة كتب
 

٤الغفاري ذر أبا نفى ومن،  الشورى من العباس أخرج ومن
 ومل،  جده عند احلسن دفن من منع ومن،  

 آلل الظاملني اهللا لعن:  يكتب أن فأمر،  املكتوب هذا حموا قد العامة أن وبلغه،  ذلك من الدولة معز مينع

"ذلك فكتب اللعن يف معاوية باسم والتصريح،  اآلخرين و األولني من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
٥
   

 معز أمر"  فقد حمرم من العاشر يوم يف  الشنيعة شعائرهم من جانبا كثري ابن و األثري ابن وذكر

 ويلبسوا،  النياحة يظهروا أن و،  والشراء والبيع األسواق ويبطلوا،  دكاكينهم يغلقوا أن الناس الدولة

،  ثيان شققن قد،  الوجوه مسودات،  الشعور منشورات النساء خيرج أن و،  باملسوح عملوها قبابا

 ذلك الناس ففعل،  عنهما اهللا رضي،  علي بن احلسني على وجوههن ويلطمن،  بالنوائح البلد يف يدرن

" معهم السلطان ألن و،  الشيعة لكثرة منه املنع على قدرة للسنة يكن ومل، 
٦
 يف الرافضة أسرف وقد 

                                                             

)١ (
أبو حممد احلسن بن حممد بن هارون بن إبراهيم بن عبد اهللا بن يزيد بن حامت بن املهلب بن أيب : الوزير املهليب   

تويف سنة اثنتني و مخسني و ثلثمائة يف . كان وزير معز الدولة أيب احلسني أمحد بن بويه الديلمي ، صفرة األزدي 

 ) ١٢٧،   ١٢٤/  ٢: وفيات األعيان . ( طريق واسط 
)٢ (

 .  ٣٧٧ / ١ ، بردي تغري ابن:  والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم 
٣

، وملا فرغ الرسول عليه الصالة و السالم من خيرب ، أرض فدك قرية يف احلجاز كان يسكنها طائفة من اليهود )  

على فدك فكانت  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –فصاحلوا رسول اهللا ، يف قلوم الرعب  –عز وجل  -قذف اهللا 
  . ألنه مما مل يوجف عليها خبيل و ال ركاب  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –ملكا لرسول اهللا 

كان خالفاً سائغاً بني طرفني يظن كل  –رضوان اهللا عليهما  –ورغم خالف اخلليفة أيب بكر مع السيدة فاطمة       

جتعله ينظر إىل األمور بغري  –رضي اهللا عنه  –بكر  إال أن حساسية البعض من شخص أيب، منهما أن احلق معه 
دفاعا عن اآلل و . (  -رضي اهللا عنه  –ومن هنا حيصل اإلشكال فيستغل املوقف يف ملز و مهز الصديق ، منظارها 

 )  ٢٦٠: األصحاب 
)٤ (

 )   ٢٢٣/  ٦: إكمال الكمال . ( امسه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار : لغفاري أبو ذر ا  
)٥ (

 ٢٠٤/ ٤،  اجلوزي ابن:  املنتظم  
)٦ (

 ٣٥ /١، األثري ابن:  التاريخ يف الكامل 



     

١الدبابات فكانت حوهلا وما األربعمائة حدود يف بويه بين دولة
 يوم يف البالد من وحنوها ببغداد تضرب 

 الناس ويظهر، الدكاكني على املسوح وتعلق،  واألسواق الطرقات يف والتنب الرماد ويذر،  عاشوراء

 النساء خترج مث،  عطشانا قتل ألنه للحسني موافقة ليلتئذ املاء يشرب ال منهم وكثري،  والبكاء احلزن

 من ذلك غري إىل،  األسواق يف حافيات،  وصدورهن وجوههن ويلطمن ينحن وجوههن عن حاسرات

 على يشنعوا أن أشباهه و ذا يريدون إمنا و،  املخترعة اهلتائك و،  الفظيعة األهواء و،   الشنيعة البدع

"  دولتهم يف قتل ألنه، أمية بين دولة
٢
 الديلم عادات أغرب"  من األساس يف كانت األفعال هذه وكل 

 أبرز من العادة وهذه املرضى أقربائهم على أيضا بل،  أموام على الشديد واللطم والندب النياحة، 

 بعد فيما الشيعة عند التعزية فكرة أساس ستكون واليت البويهيون مارسها اليت العادات
٣

  

،  بامسها ملك إلقامة ويعملون أجلها من يقاتلون و عنها يدافعون عقيدة محلة البويهيون يكن مل

 أن إال ، اخل... القرمطية، الفاطمية،  الزيدية،  عصرهم عرفها اليت احلركات من الكثري حالة كانت كما

،  طالب أيب بن علي كضريح الدينية األضرحة كإقامة،  اخلالفة على سيطرم بعد أعماهلم من الكثري

 عن ذكر ما وحىت،  عشريني االثين الفقهاء وتشجيع،  كعاشوراء الشيعية الدينية املناسبات وبعث

 قد،  الطائفية للفنت وتشجيعه،  الصحابة بلعن املساجد على يكتب بأن أمر بأنه الدولة كمعز،  بعضهم

 تلك مواقفهم بأن ونعتقد،  متاما كذلك تكن مل احلقيقة أن إال،  التشيع يف املغالني مبظهر يظهرهم

     ٤ ٠ األوىل بالدرجة سياسية ألسباب كانت

  

  

  

                                                             

)١ (
 الطبول:  الدبابات 

)٢ (
 . ٢٢٠/  ٨،  كثري ابن:  والنهاية البداية  

)٣ (
  ٨٦ ص، منيمنة حسن/ د:  البويهية الدولة تاريخ عن نقال،  ١٨٢/ ٢ مسكويه،  ٣٦٩ص املقدسي  

)٤ (
 . ١٧٠ ص،  منيمنة حسن/ د:  البويهية الدولة تاريخ  



     

  . بويه بين عصر يف التأليف ازدهار:  الثاين املطلب                     

  

 فقدموا ؛ التدوين و التأليف على الشيعة علماء  تشجيع يف اخلطري دوره البويهيني لتشيع كان

 اليت العلوم وخاصة،  التخصصات و العلوم شىت يف للكتابة العلماء دفع مما  االهتمام و الرعاية كل هلم

،  اهليئة وعلم الرياضيات إىل باإلضافة واملنطقية الفلسفية التخصصات من الشيعي املذهب ختدم

 تشجيع عن بويه بين أمراء يتواىن ومل"   الشيعي املذهب علوم يف التأليف على خاص بشكل وشجعوهم

 اتمع يف الناس عامة بني التشيع نشر يف مسامهتهم إظهار يف والرفض التشيع فقهاء من كبري عدد

 و املعتقد يف احنراف من به اتصفوا ملا اإلسالمية األمة على كبريا املبتدعة هؤالء خطر وكان اإلسالمي

" املشرع على افتراء و للحقائق تزييف
١

  

 اليت الكتب يف الشيعة رواة ا جاءت اليت للروايات املنصف املتتبع"  :يقول موسى املوسوي 

 بعض بذله الذي اجلهد أن وهي جدا حمزنة نتيجة إىل يصل اهلجري واخلامس الرابع القرن بني ألفوها

 مل أولئك أن إيلٍَ وخييل،  ثقله يف واألرض السموات يعادل جهد هلو اإلسالم إىل اإلساءة يف الشيعة رواة

 ما وكل اإلسالم إىل اإلساءة منها قصدوا بل القلوب يف الشيعة عقائد ترسيخ روايام من يقصدوا

 نشروها اليت األحباث ويف الشيعة أئمة عن رووها اليت الروايات يف النظر منعن وعندما ٠ باإلسالم يتصل

 واتمع الرسالة لعصر ونسفهم – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول صحابة لكل جترحيهم ويف اخلالفة يف

 شأم علو ويثبتوا باخلالفة بيته أهل و علي أحقية يثبتوا لكي النبوة ظل يف يعيش كان الذي اإلسالمي

 مما أنكى و أشد هي بصورة بيته أهل و علي لإلمام اءوأسا..  الرواة هؤالء أن نرى مقامهم وعظيم

 عليه اهللا صلى – الكرمي بالرسول يتصل شيئ كل تشويه وهكذا ٠ والصحابة اخللفاء يف ورووه قالوه

 احلرية  ومتتلكين القشعريرة تأخذين وهنا ٠ بالصحابة ومنتهيا بيته بأهل مبتدئا وبعصره – وسلم

 غطاء حتت اإلسالم هدم عاتقهم على اخذوا قد وحمدثيها الشيعة من الرواة هؤالء أليس:  وأتساءل

"  ؟ البيت ألهل حبهم
٢
   

                                                             

)١ (
  ٣٥-٣٤ص،  السالجقة دولة عن نقال،  -١٠٦ – ١٠٤ ص البويهي العصر خالل العراق يف العلمية احلياة انظر 

)٢ (
  ١٦، ١٥ ص،  املوسوي موسى/ د:  واتشيع الشيعة بني الصراع:  والتصحيح الشيعة 



     

 العقل ملعايري الشيعي العقل نتجهاأ اليت املقوالت خضاعإ أعيد"  التارخيية الفترة هذه ففي

 وكان،  اإلسالمية الثقافة تاريخ يف الفترة تلك من كبري حد إىل تبلور قد كان الذي الفلسفي األرسطي

 بدل العقل مع تنسجم ال اليت النصوص تأويل – النصوص قراءة يف االعتزايل املنهج وفق – الطبيعي من

 وعرب،  الشيعي الفكر يف الغالية احلركات عرفته كما،  العقل على متعالية تغدو حبيث املفاهيم تضبيب

 بن حممد:  ومها،  الشيعي التاريخ يف الكبريان العقالن وظهر املفاهيم من الكثري أقصيت السبيل هذا

١املرتضى والشريف)  هـ٤١٣(  املفيد النعمان بن حممد
 صياغة الكالم علم ليصوغا)  هـ٤٣٦(  

 ساد هنا من... ،  االعتزالية ااز نظرية على القائم التأويل تنشيط مث،  العقل حتكيم صعيد على اعتزالية

 تلك لتقليص باال أفسح مما،  الظنية النبوية للسنة عموما الشيعي املذهب رفض الفترة تلك يف

"  عليها مقوالته الغايل العقل شاد اليت النصوص
٢
   

 املذهب وقواعد أصول ووضع التأليف على عشري االثىن املذهب لعلماء بويه بين تشجيع دىا

 اخلامس القرن منتصف يف وضعت قد اإلماميني والفقه العقيدة أسس كانت"  فـ ،الفترة تلك يف

 حجر وهي – الشيعية لألحاديث"  األربعة الكتب"  كانت... و، للميالد عشر احلادي/  اهلجري

 قد الشيعي الكالم علم كان كما ؛ طويل زمن منذ صنفت قد – الشيعيني واحلديث الفقه يف الزاوية

 يقترن سوف اليت املعتزلية شبه املعتقدات من قربا وازداد نشوئه مراحل يف أظهره الذي الغلو من ختلص

 لدور النظرية القاعدة ولوضع الشيعي الفقه أصول لتحديد مهمة خطوات اختاذ وجرى ؛ مذاك إمجاال ا

 وبغداد قم مثل اإلمامية ملذهب عدة تقليدية مراكز يف التطورات هذه حصلت ٠ ومرتلتهم الفقهاء

٣والنجف
 حممد:  هم واخلمسة،  إيران من منهم ثالثة حتدر الرجال من أملعي مخاسي يد على...  

/  هـ٣٨١ ٠ت(  بابويه بابن أيضا املعروف القمي حممد، )  م٩٤١-٤٠/  هـ٣٢٩ ٠ت( الكليين

                                                             

)١ (
علي بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم  بن جعفر :  "  قال عنه التفريشي: رتضى الشريف امل  

حاز من العلوم ما مل ، أبو القاسم املرتضى ، بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم 
عظيم املرتلة يف العلم و الدين و ، وكان متكلما شاعرا أديبا ، ومسع من احلديث فأكثر ، فيه أحد يف زمانه  يدانه

 ) ٢٥٤/  ٣: نقد الرجال " . ( مات سنة ست و ثالثني و أربعمائة . صنف كتبا ، الدنيا 
)٢ (

  ٧،  ٦ ص ، اهللا حب حيدر الشيخ مقدمة،  ترينر كولن:  الصفوي العصر يف والتحول التشيع  
)٣ (

 أتباع من املسلمني لدى كبرية دينية قيمة وهلا.  النجف حمافظة عاصمة وهي،  العراق يف النجف مدينة تقع  

 )  ١٩٠،  ١٨٩ /٤،  اجلغرافية املوسوعة. (   الشيعي املذهب



     

١الطوسي حممد، ) م٩٩٢ - ٩١
 املفيد الشيخ) م١٠٦٨ -٦٧/  هـ٤٦٠ ٠ت( الطائفة بشيخ املعروف 

 – ٤٤/  هـ٤٣٦ ٠ت( ] املرتضى الشريف [ اهلدى وعلم)  م١٠٢٣ -٢٢/  هـ٤١٣ ٠ت( 

 يف م يعترف و"  الثالثة احملمدين"  بـ الطائفة وشيخ بابويه وابن الكليين إىل عادة يشار) م١٠٤٥

"  املؤسسون اآلباء"  أم على اإلمامية األوساط
٢
     

 وذلك صورته وتشويه اإلسالمي للدين اإلساءة من بويه بين حكم ظل يف الفرس علماء متكن

بيت ؛ الستمالة كثري من البسطاء ونسبتها إىل األئمة من آل ال، اختالق األحاديث و اختراع الروايات ب

ذيب أصال يرجعون إليه يف كتبهم املعتمدة كاالستيصار و الته،  الروايات املكذوبةأصبحت هذه  و .

   . ومجيع هؤالء من شيعة الفرس ، والكايف للكليين ، و من ال حيضره الفقيه للقمي ، للطوسي 

 أبناء من والشهوات اهلوى من وجترد الصريح عقله أعمل من استمالة يف الروايات هذه تفلح مل

 من . وجردها الروايات تلك ففضح،  ومتحيصا دراسة احلديث كتب على انكب من فمنهم،  الفرس

 السنوات يف: "  قال حي،  املكذوبة الروايات تلك مع جتربته روى الذي  زادة حكمي أكرب علي هؤالء

 العيب إن:  والتقليد العادة حبكم أقول عقال قبوله علي الصعب من حديثا صادفت كلما كنت األوىل

 يقول كما يقول حايل لسان وكان، - الصعبة املعاين هذه يستوعب ال الذي - عقلي ناحية ومن مين

 إذا كنت ذاته الوقت ويف"  ينكر ال فحسنكم أنتم أما األعمش بصرنا يف العيب كل:"  اآلخرون

 لكن...  نشاط بكل لدي فورا أسجله،  احلديث العلم معطيات مع منه جزء يف يتطابق حديثا وجدت

،  ذلك من أكثر وجداين خنق ستطعأ أعد مل أنين رأيت وملا،  قائما بقي والتقليد العقل بني الصراع هذا

 على أنه ألكتشف،  أيضا امليدان هذا فخضت،  ضعيفة األحاديث هذه أسانيد لعل نفسي يف قلت

"  الكايف"  كتاب أحاديث من فقط باملئة ١٢(  أساسا قليل الصحيحة األحاديث عدد أن من الرغم

 – العلم مع وال العقل مع ال متفقة تكن مل اليت  - األحاديث تلك من كثريا أن إال)  السند صحيح

 .. األحاديث هذه صحة عدم تثبت أخرى أدلة ستة لدينا! ...  السند صحيح كان

                                                             

)١ (
، قدوة احملققني ، نصري امللة و الدين : " قال عنه التفريش ، حممد بن حممد احلسن الطوسي : ي لطوسأبو جعفر ا  

روى ، و أمره يف علو قدرة و عظيم شأنه ، انتهت رئاتسة اإلمامية يف زمانه إليه ، سلطان احلكماء و املتكلمني 
 )  ٣١٣/  ٤: نقد الرجال (  .وكان أستاذ العالمة احملقق املدقق احللي ، عن أبيه حممد بن احلسن 

)٢ (
  ٩٨-٩٧ ص،  ترينر كولن:  الصفوي والتحول التشيع 



     

 ٠ العقل مع يتفق ال األحاديث من كثري .١

 ٠ احلس مع يتفق ال أحيانا و العلم مع يتفق ال األحاديث من كثري .٢

    ٠ واحلياة املعيشة أمور مع يتفق ال األحاديث من كثري .٣

 بعضا بعضه يناقض األحاديث معظم .٤
١
  

 ؛  املسلمني على التلبيس و اهعر ونقض اإلسالمي الدين هدم على الشيعة علماء حرص

 ثأحادي األسانيد ذه وضعوا مث،  الصحيحة األسانيد وحفظوا الثقات ومسوا احلديث بعلم"  باشتغاهلم

 من منهم كان بل،  باألسانيد الخنداعهم العلماء من كثريا ثاألحادي ذه أضلوا و،  مذهبهم و تتفق

 بالسدي مسي
٢
 قتيبة بابن مسي من ومنهم،  

 من كال أن مع،  الشهريان احملدثان أما السنة أهل فيظن٣

 و الكبري بالسدي بينهما ميز وقد،  غال رافضي هو إمنا الشيعة عنه ينقل الذي قتيبة ابن و السدي

 مسلم بن اهللا عبد غري الشيعي قتيبة ابن وكذلك،  وضاع شيعي الثاين و ثقة األول و،  الصغري السدي

" السنة أهل ألئمة نسبوها و بتعاليمهم حشوها و الكتب وضعوا بل.  قتيبة بن
٤

                

  

  

                                                             

١
  . ٥٩،  ٥٨ص : أسرار ألف عام )  

)٢ (
، اإلمام  املفسر أبو حممد احلجازي مث الكويف األعور السدي ، إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية :  السدي  

. ( و آخرون ، وسفيان الثوري ، حدث عنه شعبة ، و ابن عباس ، حدث عن أنس بن مالك ، أحد موايل قريش 

 )   ٢٦٤/  ٥: سري أعالم النبالء 
)٣ (

" صاحب كتاب ، النحوي اللغوي ، و قيل املروزي ،  بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد عبد اهللا: قتيبة ابن   

وتصانيفه ، سكن بغداد و حدث ا عن إسحاق بن راهوية ، كان فاضال ثقة ، " أدب الكاتب " و " املعارف 

و ، " يون األخبار ع" و " غريب احلديث " و " غريب القرآن الكرمي " و منها ، منها ما تقدم ذكره ، كلها مفيدة 

 يف ليلة أول وقيل وسبعني، إحدى سنة وقيلوالدته سنة ثالث عشرة و مائتني و تويف يف سنة سبعني كانت 

 ٤٢/  ٣: وفيات األعيان . (  األقوال أصح واألخري ومائتني، وسبعني ست سنة رجب منتصف وقيل رجب،

،٤٣  ( 
)٤ (

  ٢٧٦ ، ٢٧٥ ص،  أمني أمحد:  اإلسالم فجر 



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

 

  . الصفوي العصر يف التشيع:  الرابع املبحث   

  : وفيه ثالثة مطالب 

  .الشاه إمساعيل الصفوي التشيع يف عهد : املطلب األول    

  .التشيع يف عهد الشاه طهماسب : املطلب الثاين    

  . التشيع يف عهد الشاه عباس : املطلب الثالث    

 



     

  . الصفوي العصر يف التشيع:  الرابع املبحث                   

  

،  ونشرت وطبعت الكتب فألفت،  الصفوية الدولة إبان الصفوي التشيع مالمح اتضحت

،  عشري االثين املذهب مستلزمات من أصبحت و الشيعة عامة نفوس يف املستجدة البدع وترسخت

 الذي -  الصفوي التيار مع ينجرفوا مل الذين الشيعة علماء من للمذهب املصححني أصوات وعلت

 – ثانيا الدين رجال هوى مث،  أوال الصفويني هوى وفق اجلديد قالبه إىل القدمي قالبه من التشيع أخرج

 احلاكمة السلطة لقوة الغلبة كانت هذا ومع،   الصفوي التشيع دعاة بدع على الرد يف الرسائل وكتبت

 املوت أو احلاكم ألمر الطاعة إما خيارين أحد سوى هناك يكن مل ألنه،  هلا املؤيدين الدين ورجال

   ٠صربا

 كان – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي عهد يف أا جيد التشيع ا مر اليت للمراحل واملتابع

 اهلند أديان عقائد وجدت أن بعد دينيا التشيع أصبح مث،  السبئية باستثناء دينيا ال سياسيا تشيعا السائد

 فاختذ،  واألعراب الفرس املوايل من – عنه اهللا رضي – لعلي تشيع من بعض نفوس إىل طريقا والفرس

 البويهيني عهد جاء مث، الغلو من واحدة درجة على يكن ومل متعددة أشكاالً - الديين – التشيع هذا

 اليت بويه بين دولة ظل يف، واحلديث الفقه يف املعتمدة كتبهم هلم فأصبحت املغالية األفكار أصلوا الذين

   ٠  البدع فيه أحدثت و املذهب تبنت

 الدعائي اجلهاز"  جنح وقد،  القدمي الديين التشيع مالمح غريت اليت الصفوية الدولة إىل وصوال

  :  متضادين عملني جنازإ يف...  الصفوي

 حكمه نظام لتسويق ركيزة منه ليشكل،  له الترويج بل التشيع حفظ على جمربا كان إنه:  ًأوال

 بني والكراهية العداوة وزرع اإلسالمي العامل عن اإليراين الشعب عزل ذلك ويتبع، اجلماهري بني

   ٠ املسلمني من وغريهم اإليرانيني

 إحباط و حقيقتها ومسخ التشيع حركة شل يف حاذقا استثنائيا جهدا يبذل أن عليه كان : ثانياً     

،  والعدالة احلرية منه الشيعي يستلهم أن بدون ولكن علي يبقى حنو على،  والعقول القلوب يف تأثريها



     

١كربالء وتبقى
  يثار أن من مانع وال،  الوالة بشأن يتدخل وال ينهض وال الشيعي ينام أن شريطة ولكن 

 و والعصبية والبغضاء العداوة وخيلق الفتنة يزرع الذي االجتاه يف فقط ولكن،  اإلمامة موضوع حبث

 و اخللل مواقع على يؤشر وال الصفوي للسلطان يتعرض وال والعرب الفرس بني القومية النعرات

 عباس الشاه ا قام اليت البشعة واازر االحنراف
٢
   

  

  -: الصفوية الدولة

٣الدين صفي بن إمساعيل(  أنشأها
)  تربيز(   مدينة من واختذ)  م ١٥٠٠(  هـ ٩٠٦ سنة)  

٤قزوين حبر إىل العريب اخلليج من فامتدت دولته اتسعت وقد،  له عاصمة
 شيعية الدولة هذه وكانت،  

 أمراء فخلفها)  م ١٧٢٢(  هـ١١٣٥ سنة الدولة هذه وانتهت،  السنية العثمانية الدولة مع عداء ذات

)  شاه نادر(  عليهم قضى حىت األفغان من
٥

  

 كان والذي، ) هـ ٧٣٥ – ٦٥٠(  األردبيلي الدين صفي الشيخ إىل الصفوية األسرة تنسب

 شافعي صوفيا واعظا كان وهذا ٠)  الكيالين الزاهد الدين تاج(  الشيخ مريدي من عهده بداية يف

                                                             

)١ (
 الشيعة للمسلمني خاصة أمهية ذات واملدينة،  العراق مدن أكرب سادس وهي،  العراق جنوب تقع:   كربالء  

 ) ٤/١٤٦،  اجلغرافية املوسوعة. (  - عنه اهللا رضي – علي بن احلسني قرب ا يوجد حيث
)٢ (

  ١٤٩ ص:  الصفوي والتشيع العلوي التشيع 
)٣ (

هو شاه إمساعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهيم بن سلطان خواجا علي بن صدر الدين  : الدين صفي بن إمساعيل  
/  ١: مستدركات أعيان الشيعة .( الصفويون : و إليه ينسب أوالده فيقال هلم ، موسى صفي الدين األردبيلي 

١٨  ( 
)٤ (

 اجلغرافية املوسوعة(  العامل يف داخلي حبر أكرب يعترب،  القوقاز جبال من الشرق إىل آسيا و أوربا بني قزوين حبر يقع 

 :٢/٣٩ ( 
)٥ (

،  ١ط،  السليمان سليمان اهللا عبد ين حممد:  اإلسالمي العامل يف أثرها و الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة 

   اإلسالم موقع،  هـ ١٤٢٢،  السعودية العربية اململكة،  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون



     

١أردبيل(  مدينة يف املذهب
 يف الفرقة هذه كثرت وقد)  األخوان(  تسمى صوفية فرقة أسس مث، )  

٢أذربيجان(  إقليم
  (

٣
 ٠    

 اجتاههم ليالئم الصويف الفكر حوروا فإم،  الصوفية الطرق إىل األصل يف ينتمون الصفويني أن ومع   

 الشيعي
٤
 يالئم ال وهذا،  العبادة و اخللوة و واالنقطاع الزهد إىل تدعو الصوفية الطرق ألن وذلك ؛ 

  .  الشيعي املذهب

 ومل،  والدينية واالجتماعية السياسية النواحي من جدا كبري تأثري إيران يف الصفوية الدولة لظهور كان  

٥العراق إىل تعداها بل وحدها إيران على أثرها يقتصر
٦وتركيا 

٧افغانستان و 
٨واهلند 

 
٩
   

 سدة إىل وترفعه املطامري و السجون قعر من الشيعي الوجود تنتشل أن الصفوية استطاعت

 يف الشيعة كان الوقت ذلك إىل و،  للمجتمع السياسي املسرح يف متقدما موقعا ليحتل واخلالفة احلكم

 حكم نظام هلم يقم ومل مستقلة اجتماعية هوية األيام من يوم يف هلا تتبلور مل مضطهدة أقلية إيران

                                                             

)١ (
 ظهر اليت املدينة وهي،  نسمة ألف ٣٠٠ حوايل سكاا عدد ويبلغ،  إيران غرب مشال أردبيل مدينة تقع:  أردبيل  

 ) ١١/ ٤،  اجلغرافية املوسوعة(  الصفوي إمساعيل الشاه اإليرانية الصفوية الدولة مؤسس منها
٢

نقع معظمها يف قارة . الشاطيء الغريب لبحر قزوين دولة إسالمية تقع يف منطقة جبال القوقاز على : أذربيجان )   
: املوسوعة اجلغرافية . ( وهي أكرب مدا ، وعاصمة أذربيجان هي باكو . أسيا لكن جزء من  مشاليها يعترب من أوربا 

٧/  ١ (  

)٣ (
 ٧ ص،  م ٢٠٠٧،  البخاري اإلمام مكتبة،  ١ط،  الشافعي احملمود صاحل العزيز عبد:  الصفويني عودة 

)٤ (
 ١٤٧ ص،  ١٩٩٦،  ٤ط ، شليب أمحد : اإلسالمي التاريخ موسوعة 

)٥ (
 مليون ٢٢ سكاا عدد يبلغ،  آسيا غرب جنوب منطقة يف العريب اخلليج رأس عند العراق مجهورية تقع:  العراق  

 ) ٤٨/ ١ :غرافية اجل املوسعة(  نسمة
)٦ (

 ) ٢٧/ ١ج،  اجلغرافية املوسعة. (  آسيا و أوربا قاريت من كل يف تركيا مجهورية تقع:  تركيا  
)٧ (

 صحاري و عالية جبال سالسل وتضم آسيا قارة من الغريب اجلنويب القسم يف أفغانستان مجهورية تقع: أفغانستان 

 املوسوعة(  . كابول وعاصمتها،  حبرية شواطئ أفغانستان متتلك ال ولكن متموجة وسهوال خصبة أودية و شاسعة

 ) ١/١٢، اجلغرافية
)٨ (

 بريطانيا عن استقالهلا اهلند نالت وقد،  للهند الرمسية العاصمة نيودهلي ومدينة،  آسيا قارة جنوب اهلند تقع:  اهلند  

 )  ١/٨٢ اجلغرافية املوسوعة( .  طويل كفاح بعد م ١٩٤٧ عام
)٩ (

 ) ٥٦ /  ١ ( ، إيران، قم،  الرضي الشريف انتشارات،  ١ط،  الوردي علي/ د:  اجتماعية حملات 



     

١السربدارية و بويه آل حكومة مثل ومتفرقة حمدودة قاطع يف إال وسلطان
 للشخصية يتاح يكن مل و،  

 حجاب خلف إال النشاطات هذه يزاولون ال الشيعة وكان،  حبرية املذهبية طقوسها ممارسة الشيعية

   ٢ ٠ العلنية االجتماعية املظاهر وتنظيم اجلماعي السياسي العمل يف جتربة لديهم وليس،  التقية

 حيبون أم هو الناس من البسطاء إليهام دعواهم يف الصفويون عليه استند الذي األساس كان

 انطلت اليت اخلرافية القصص من كبرية سالسل فاختلقوا،  منهجهم نصرة يريدون أم و البيت أهل

 سيحشرون أتباعهم أن و بيته أهل و النيب حب مدعني والتخلف اجلهل بسبب احلني ذلك يف الناس على

 بيته أهل و النيب مع
٣
   

 الدينية والطقوس والسنن الشعائر من الكثري تبديل أو تعطيل على الصفوية احلركة حرصت لقد

 إىل يضطرون كانوا اليت املوارد ويف.  املسلمني بني املشتركة اإلسالمية املظاهر من العديد إمهال و، 

 فيها املشتركات دائرة تضييق على الصفويون حرص،  مثال احلج كمراسم ؛ السنة مع املشترك األداء

 جامعة فريضة أو دينية شعرية يف وشيعة سنة املسلمني الجتماع تفاديا وذلك،  املختصات دائرة وتوسيع

 املسلمني بني والوحدة واألخوة التفاهم من ختشى فالصفوية،  واحدا ليس الدين بأن الشعور يكرس مما

 ءشي أكثر الصفوية تستشعره اخلطر وهذا،  بينهم االختالف على القائم وجودها يهدد خطرا وتعتربها

 ألوام اختالف على هناك املسلمني يضم الذي العظيم االجتماع باعتبار احلج مراسيم يف
٤

  

 الدولة حكام من حكام ثالثةدراسة حالة التشيع يف عصر  على املبحث هذا يف االقتصار سيتم

 وابنه،  الصفوي إمساعيل الشاه:  وهم،  الشيعي الفكر تطور يف ونالفاعل احلكام باعتبارهم الصفوية

 من بعد فيما أصبحت أفعاال هؤالء من واحد كل أحدث وقد،  الكبري عباس والشاه،  طهماسب الشاه

     ٠ عشري االثين املذهب لوازم

                                                             

)١ (
و موت أيب سعيد و ، ولدت هذه احلركة الشيعية يف منطقة خراسان بعد تفكك دولة بين هوالكو :  السربدارية  

و كان آخر ملك من ملوك الدولة . وتشتتهم إىل دول صغرية ، و استقالهلم مبا حتت أيديهم ، مترد األمراء املغول 

هـ  ٧٨٢إىل سنة ، هـ  ٧٣٨من سنة ، استمرت حوايل مخسني عاما . علي بن املؤيد السربدارية هو السلطان 
 )  ٣٧١: تطور الفكر السياسي الشيعي . ( 

)٢ (
  ٢٠٧ ص،   بريوت ، هـ١٤٢٨ ، األمري دار،  ٢ط،  شريعيت علي:  الصفوي والتشيع العلوي التشيع  

)٣ (
 ٤ص:   األول العدو الصفوي التشيع  

)٤ (
 ١٤٢ ص، الصفوي والتشيع العلوي التشيع  



     

  . الصفوي إمساعيل الشاه عهد يف التشيع:  األول املطلب    

  

 هذا استطاع"  ؛ عمره من عشر الثالثة ابن وهو احلكم الصفوي إمساعيل الشاه توىل أن بعد

 ضم حيث الدولة تلك حدود يوسع أن و إيران يف قوية دولة يؤسس أن معدودة سنوات خالل الفىت

   ٠ قفقاسيا من اًكبري اًوجزء النهر وراء ما و العراق إليها

 شعاره وجعل بالقوة اإليرانيني على التشيع فرض إىل عمد الرجل هذا أن هنا نذكر أن ويكفي

 أو أمره خيالف من كل بذبح يأمر أن يتردد ال سفاكا ذلك يف احلماس شديد وكان، الثالثة اخللفاء سب

 جياريه ال
١٠  

 بعض نصحه بالقوة أهلها على التشيع فرض أراد و أمره بداية يف تربيز فتح عندما أنه عنه يروى

 ال أم و،  السنة أهل من املدينة أهل سكان ثلثي أن حبجة ذلك يفعل ال أن الدين رجال من مستشارية

 واألئمة اهللا أن و بذلك مكلف أنا: "  قائال أجام ولكنه،  املنابر على الثالثة اخللفاء سب على يصربون

 اهللا بعون سيفي شهرت اعتراض كلمة الناس من وجدت فإذا،  أحدا أخاف ال أين و،  معي املعصومني

"  حيا أحدا منهم أبقي فال
٢
 من ؛ اجلبني هلا يندى أشياء فعل إال إيران داخل يف لبالد يتوجه ال وكان 

 العلماء من كثري ازم و كتبهم وحرق"  السنة"  العجم علماء أعاظم من قتل حىت،  ومتثيل وب قتل

. عظامهم وحيرق" السنة"  واملشايخ العلماء قبور ينبش أن دمويته من وكان...  أخرى بالد إىل
٣

  

 فعل فإن،  اخللفاء سب السين الفرد من يطلب كأن،  شىت بطرق السنة اإليرانيني ميتحن وكان

 واخللفاء الصحابة سب أعلن و،  فورا عنقه قطعت إال و،  أطلق وافق فإن،  السب من مزيدا منه طلب

 رقام بقطع السنة املعاندين كل منذرا،  املنابر وعلى واألسواق الشوارع يف
٤

 كان إمساعيل والشاه 

 آخر جانب من الدموية وبني جانب من التكفري يف والغلو املذهيب التعصب بني جيمع
٥

  

                                                             

)١ (
  ٤٣ ص:  اجتماعية حملات  

)٢ (
 Edward brown( op.cit.) vol4,p.53-54  ٥٧ ص، اجتماعية حملات عن نقال 

)٣ (
  ١٧، ١٦ ص:  الصفويني عودة 

)٤ (
 ١١ ص الصفويني عودة عن نقال،  ٤١٥ ص الشييب كامل:  الشيعي الفكر 

)٥ (
  ١٥ص:  الصفويني عودة 



     

 وبني بينه وليس معصوم فهو لذلك،  األئمة أوامر مبقتضى إال يتحرك ال أنه يعلن كان"  فـ

 :  باآلية املقصود أنه وزعم الوالية وكمال النبوة ختم  من صادرة بأا واليته ووصف،  فاصل املهدي

           ٢ ١   

 الشعوب أن حقيقة واستوعب دولته قوة يف الديين التأثري الثاقب بنظره إمساعيل الشاه أدرك لقد

 توحيدها ميكن ال واالجتماعية االقتصادية مستوياا يف ختتلف واليت إيران يف القاطنة األعراق املختلفة

 فرض املبدأ هذا من وانطالقا عليهم واحد مذهب فرض طريق عن إال واحدة دولة بوتقة يف بسهولة

 مكان كل يف له وحاميا للتشيع داعيا نفسه وجعل اإليرانيني على عشري االثىن الشيعي املذهب
٣

  

 اختاذ إىل كذلك عمد بل التشيع نشر سبيل يف وحده باإلرهاب إمساعيل الشاه يكتف ومل

 احلسني مقتل بذكرى االحتفال بتنظيم أمر فقد،  النفسي  قناعواإل الدعاية وسيلة وهي أخرى وسيلة

٤اآلن يتبع الذي النحو على
،  اهلجري الرابع القرن يف بغداد يف البويهيون به بدأ قد كان االحتفال وهذا 

 جملس"  إليه أضاف و فطوره أخريا إمساعيل الشاه جاء مث ٠ بعده من شأنه تضاءل و أمهل ولكنه

   ٥ " التعزية

 األمر طوروا الصفويون ولكن،  احلسني مقتل ذكرى يف الديلم أهل عادات البويهيون نقل

 الشرقية أوروبا إىل احلسينية الشعائر وزير ذهب"  وقد ، احلسينية الشعائر وزير منصب استحداث بعد

 ودراسات حتقيقات هناك جرىأ و – الغموض يكتنفها محيمية روابط الصفوية بالدولة تربطها وكانت

 ذكرى إحياء أساليب و املسيحية االجتماعية واحملافل املذهبية والطقوس الدينية املراسيم حول واسعة

 تلك يف الكنائس ا تزين كانت اليت الديكورات أمناط حىت ذلك يف املتبعة والوسائل املسيحية شهداء

 بعض إلجراء املاليل ببعض استعان حيث إيران إىل ا وجاء والطقوس املراسيم تلك واقتبس،  املناسبات

 والتقاليد األعراف مع ينسجم مبا الشيعية املناسبات يف الستخدامها صاحلة تصبح لكي عليها التعديالت

                                                             

)١ (
  ٥٤ آية:  مرمي سورة 

)٢ (
 ٧ص اإلمامية الشيعة فكر عن نقال،  ٤١٤-٤١٣ ص، الشييب كامل:  الشيعي الفكر  

)٣ (
 . ١٩ /  ٣،: السياسي إيران تاريخ موسوعة 

)٤ (
 ٥٩ ص اجتماعية حملات عن نقال ٤١٥ ص الشيعي الفكر 

)٥ (
  ٥٩ص:  اجتماعية حملات 



     

 مل املذهبية واملراسيم الطقوس من جديدة موجة ظهور إىل بالتايل أدى ما،  إيران يف واملذهبية الوطنية

 املراسيم تلك بني ومن،  اإلسالمية الدينية الشعائر يف وال اإليراين الشعيب الفلكلور يف سابقة هلا يعهد

 يف جديدة أطوار و املوسيقية اآلالت واستخدام والتطبري واألقفال بالزجنيل والضرب الرمزي النعش

 إنسان كل بوسع حبيث املسيحية من مستوردة مظاهر وهي ٠ وفرادى مجاعة احلسينية االس قراءة

"  تلك من نسخة سوى ليست هذه أن يشخص أن املراسيم تلك على مطلع
١

  

 عليا أن أشهد"  عبارة أي األذان يف"  الثالثة الشهادة"  بإدخال كذلك إمساعيل الشاه وأمر

 أن غري اهلجري الثالث القرن منذ األذان يف الغالة بعض أدخلها قد الشهادة هذه وكانت – " اهللا ويل

  ومل فرضا الثالثة الشهادة فرض فقد إمساعيل أما،  به يقبلوا ومل حينه يف ذلك استنكروا املعتدلني الشيعة

...  اآلن حىت الشيعة عند ورد أخذ موضع الشهادة هذه تزال وال،  بأحد يكترث
٢
   

 إىل أساء لعله أو،  نفعه أراد حيث من التشيع إىل أساء إمساعيل الشاه أن ... القول ميكن

،  اإليرانيني من الكثري فيهم أدخل إذ الشيعة تعداد من زاد قد ناحية من فهو.  واحد آن يف ونفعه التشيع

 جعل أنه ذلك إىل أضف،  مسعته وشوهت به أضرت أمورا التشيع يف أدخل األخرى الناحية من ولكنه

 القدمية الشعبية نزعته فيه أضعف وبذا حكوميا مذهبا التشيع
٣

  

 العرش على فخلفه،  عمره من والثالثني الثامنة جتاوز قد  يكن ومل ١٥٢٤ عام يف إمساعيل الشاه تويف  

 ورث قد فهو ٠ واضحا اختالفا أبيه عن شخصيته تكوين يف خيتلف هذا وكان طهماسب الشاه ابنه

 واثقا ذلك إىل باإلضافة وكان اجليوش وقائد امللك مؤسس فكان أبوه أما،  جاهزا عليه وحصل امللك

  ٠٤ دنياه أو دينه يف يرشده من إىل حيتاج فال معا والدولة الدين رئيس أنه من

  

  

                                                             

)١ (
  ٢٠٨ ص : الصفوي والتشيع العلوي التشيع  

)٢ (
 ٥٩ ص:  اجتماعية حملات 

)٣ (
  ٥٨:  املرجع نفسه  

)٤ (
 ٦٠ص : املرجع نفسه  



     

  . طهماسب الشاه عهد يف التشيع : الثاين املطلب                  

  

 للدين رئيسا أبيه مثل يكون أن يستطيع ال أنه أدرك حىت احلكم يتوىل طهماسب يكد مل

١واحد آن يف والدولة
 من األخصائيني بيد التشيع بث أمر يترك أن تقضي احلكمة أن رأى"   فقد،  

٢الكركي العال عبد علي الشيخ إليه فاستدعى،  الفقهاء
" املهمة هذه بأعباء لينهض 

٣
   

 خيص فيما – طهماسب الشاه عهد يف الفعلي احلاكم هو الكركي علي الشيخ أصبح"  فـ

 - األقل على الدينية الشؤون
٤
 كانوا فهؤالء،  املعاصرين الشيعة علماء من الكثريين نقمة عليه أثار"  مما 

 يف الدخول حيرم ظاملة هي اإلمام يتوالها ال حكومة أي أن القدامى أسالفهم طريقة على يعتقدون

 شيئا منه يأخذ أن للفقيه جيوز ال غصبا يعترب الناس من احلكومة تلك جتبيه الذي اخلراج أن و خدمتها
٥

    

٦القطيفي إبراهيم وهو واملكانة العلم يف يوازيه فقيه للكركي املعارضني رأس على وكان
  ...

 حدة يف زاد ومما،  الدولة خدمة يف ودخوله الشاه دعوة الكركي قبول بعد الرجلني بني الرتاع اشتد وقد

 املؤيدة الرسائل فيها وكتب الصفوية الدولة استحدثتها اليت األمور مجيع على وافق الكركي أن الرتاع

 مضادة برسائل القطيفي عليه فرد
٧

  

 ما كل تؤيد كتبا هلم ألف و السيئة الصفويني أفعال كل وسوغ مضى الكركي ولكن

 السب يؤيد كتابا ألف و،  لإلنسان السجود وجواز،  احلسينية التربة يف كتابا فألف،  استحدثوه

                                                             

)١ (
 ٦٠ص : املرجع السابق  

)٢ (
 اململكة اءأحن مجيع إىل فرمانا طهماسب أصدر،  بعلبك قرى من نوح كرك قرية إىل الكركي علي الشيخ ينتسب  

و يشري يف هذا املرسوم إىل صالحياته ، الرجل الثاين يف الدولة بعد امللك  هو علي الشيخ أن فيه ذكر اإليرانية

 ) ٣٧٣ /  ٢:  الشيعة أعيان مستدركات( . و معزوله ال ينصب ، أن منصوبه ال يعزل : ومنها ، الواسعة 
)٣ (

 ٦٠ص اجتماعية حملات عن نقال،  ٤١٦ص الشييب كامل:  الشيعي الفكر  
)٤ (

 ٦٠ ص،  ١ج:  اجتماعية حملات  
)٥ (

  ٦١ ص:  املرجع نفسه  
)٦ (

 قطيف من أصله،  اإلمامية شيوخ من،  احللي، ،  البحراين،  القطيفي سليمان بن أمحد : القطيفي إبراهيم  

 )  ١/٣٦،  كحالة رضا عمر،  املؤلفني معجم. (  احللة و،  النجف بأرض ونشأ،  البحرين
)٧ (

 ٦٢ ص:  اجتماعية حملات  



     

 رضي وعمر بكر أيب:  أي ؛"  والطاغوت اجلبت لعن يف الالهوت نفحات"  بعنوان للصحابة والشتم

 مساه لذا ؛ القبلة تغيري يف رسالة ألف و،  هللا التسبيح على الصحابة لعن يفضل وكان،  عنهما اهللا

 كلها الشيعة الصفويني أفعال وسوغ ابتدع ألنه ؛"  الشيعة خمترع"  بأنه خصومه
١
 ذلك من أخطر و 

 بالوكالة)  الغائب اإلمام نائب(  الصفوية الدولة صاحب جعل أنه كله
٢

 الشيعة علماء هم وهكذا.  

 أهواءهم ويرضي احلكام يشتهي ما ويشرعون يبتدعون
٣

  

 فقد هلا الكركي علي الشيخ وتأييد،  اهلجري العاشر القرن يف الصفوية الدولة قيام من وبالرغم

،  العامة النيابة نظرية بشدة يرفض كما الصفوية الدولة قيام يعارض قوي تيار النجف يف،  هنالك كان

/  الصفوية احملاولة يف ويرى،  اإلهلية اإلمامة نظرية لوازم من كالزمة،  االنتظار بنظرية ويتمسك

( ،  اإلمام يف والنص عصمةال اشتراط حيث من،  اإلمامية النظرية أسس أهم على انقالبا الكركية

 ذلك يقود وكان ٠)  الغائب املنتظر املهدي( ،  املعصوم اإلمام لدور اغتصابا و واسالبا، )  الرئيس

٤بإباحتها أفىت الذي الكركي للشيخ خالفا،  اجلمعة صالة حبرمة أفىت الذي القطيفي إبراهيم الشيخ التيار
  

 ما إصالح حياولون الذين األصوليني العلماء بني دموي صراع نشأ الصفوية الدولة تأسيس ومنذ

 ومترير اختالق عن يتورعون ال الذين ... باإلخباريني يعرف ما أو املاليل و اإلحنراف من إصالحه ميكن

 ما خالل من عليها حصلوا اليت امتيازام تستمر حىت وذلك البيت أهل منهج نصرة حبجة الكذب

٥وغريها املكاسب أرباح من اخلمس أحاديث من افتروه
    

 للملوك اإلهلي احلق فكرة على"  ذلك يف معتمدين امللك حق الصفوية الدولة حكام دعىا

 جدهم أن و،  سادة باعتبارهم احلق ذلك بوراثة وكذلك سنة آالف سبعة منذ اإلسالم قبل اإليرانيني

                                                             

)١ (
  ٣٧  ، ٣٦ ص:  الصفويني عودة 

)٢ (
،  الصفويني عودة عن نقال،  ٦٢ ص،  عمار دار،  البنداري حممد:  الفارسي واملفهوم األئمة مفهوم بني التشيع  

  ٣٧ ص
)٣ (

 ٣٧ ص:  الصفويني عودة  
)٤ (

 ٢٨٥ ص :  الشيعي السياسي الفكر تطور 
)٥ (

 ٢٢ ، ٢١ ص:  األول العدو الصفوي التشيع 



     

 فاجتمع العابدين زين اإلمام فأولدها يزدجرد بنت من تزوج قد طالب أيب بن علي بن احلسني اإلمام

 فيهم اإليرانيني امللوك وحق، اخلالفة يف البيت أهل حق:  احلقان
١
   

 البيت أهل وورثة والعادلني باملعصومني الصفويني امللوك فوصفوا الدعوى تلك املاليل أيد وقد

 عليها االعتراض ميكن ال مقدسة رغبام كل وجعل يريدون ما فعل يف يدهم الصفويون أطلق أن مقابل

 والبساتني القصور املاليل هؤالء ملك لذلك
٢

  

 الدين لرجال أصبحت و إيران يف الدينية املؤسسة قوى الذي هو طهماسب أن قلنا ان نغلو وال

 وعلى،  ألوامرهم ميتثلوا أن اجلميع فعلى، الفعليني احلكام أصبحوا و الرعية على واسعة سلطة عهده منذ

 إيران يف الدينية املؤسسة منت السياسة هذه أثر
٣

  

 املذهب بدأ هنا ومن،  احلكام جيالس أصبح و احلكومة جوار إىل الشيعي الدين رجل اصطف" 

  ! وجهته بتغيري الشيعي

 كان الذي التشيع، )  القائم الوضع مع(  اآلن أصبح)  القائم الوضع ضد(  كان الذي التشيع

 الدور حىت تبدل وبالتايل األجهزة هلذه إسناد و دعم قوة إىل اآلن حتول،  احلكم ألجهزة مناوئة قوة

 تربيريا دورا(  ميارس اآلن بات احلكام لسلوك)  نقديا دورا(  ميارس كان الذي فالتشيع يلعبه كان الذي

  !  وتصرفام احلكام لسلوكيات) 

 بـ ويسميهم،  والنفوذ السلطة أصحاب مع التماس من دائما يتحذر كان الذي الشيعي العامل

 الشيعية ثقافتنا يف سائدا مازال والذي الشيعية الثقافة يف به املعمول االصطالح على جريا)  الظلمة( 

 يؤثر أن دون معهم ويتضامن وخيالطهم وجيالسهم الظلمة هؤالء حنو تردد بدون يده ميد اآلن هو أيضا

" الناس بني مكانته على ذلك
٤

  

 مل هلم روحية سيطرة فرض من متكنوا حيث املدى بعيد هلدف كان للصفويني املاليل تأييد إن

 من اإليراين الشعب موارد على االقتصادية السيطرة مث ومن البداية يف الصفويني احلكام مع تتعارض تكن

                                                             

)١ (
  ٢٩ ص األول العدو الصفوي التشيع عن نقال،  ٢٦ ص، سيوري راجر:  الصفوي العصر يف إيران  

)٢ (
 ٣٠ ص : األول العدو الصفوي التشيع 

)٣ (
 ٣٨ / ٣:  السياسي إيران تاريخ موسوعة عن نقال،  ٢٤ ص،  نوائي احلسني عبد:  صفوي طهماسب شاه 

)٤ (
  ٢٢٣ ، ٢٢٢ ص:  الصفوي والتشيع العلوي التشيع  



     

 إليهم املكاسب أرباح من اخلمس دفع وجوب من ابتدعوه وما امتيازات من هلم مينح ما خالل

 يقفون واستمروا إيران يف احلكم على املاليل هؤالء سيطر وبذلك،  الغائب للمهدي وكالء باعتبارهم

١للمذهب إصالح أي أمام حاجزا
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 ٢١ ص:  األول العدو الصفوي التشيع 



     

  . عباس الشاه عهد يف التشيع : الثالث املطلب                      

  

 عمره من عشرة السابعة يتجاوز ال يافع شاب وهو الصفوية الدولة حكم عباس الشاه توىل     
١
 وقد،  

 مؤسسة خلق طريق عن النفوس يف ترسيخه وحاول عشري االثين الشيعي باملذهب عباس الشاه هتما" 

 للمذهب التعصب جمال يف حىت اإلقليمية من نوع إىل يتحول بدأ تفكريه ولكن.  إيران يف قوية دينية

٢مشهد جعل يف يلح كان فقد يعتنقه الذي
 املزار - للشيعة الثامن اإلمام الرضا اإلمام ضريح وا - 

٣طوس حىت أصفهان من ماشيا إليه يذهب فكان للشيعة األقدس و األول
 ميل ٨٠٠ تبلغ مسافة قاطعا 

 دوافع وراءه كانت الذي املذهيب هدفه لتحقيق الدعاية سبيل يف الرضوي املرقد بزيارة التربك بغية

 واضحة وسياسية اقتصادية
٤

  

 يقصدونه زائر مبليون يقدرون اآلن وهم الزوار من كبري عدد سنويا مشهد يزور"  أصبح واليوم

" الشيعة بالد وخمتلف العراق ومن – إيران أحناء من
٥

  

 والبلدان إيران يف الشيعة الدين رجال فقرب حكمه على قوية مسحة إضفاء"  بـ الشاه قام

" األخرى اإلسالمية
٦

 أشهرهم واملفكرين العلماء فطاحل من عدد الصفوية الدولة عهد يف نبغ"  و، 

                                                             

)١ (
 ٤٢/  ٣:  السياسي إيران تاريخ موسوعة 

)٢ (
... ،  اإليرانية املدن ثانية وهي،  تركستان من قريبا إيران شرقي مشال خصب سهل يف اإليرانية مشهد مدينة تقع  

 ) ٤/١٧٧،  اجلغرافية املوسوعة(  املذهبة القبة ذي الضريح لزيارة عام كل مشهد إىل  الشيعة من كثري ويذهب
)٣ (

، وا قرب علي بن موسى الرضا ،  -رضي اهللا عنه  –فتحت يف أيام عثمان بن عفان ، مدينة خبراسان  : طوس 

 ) ٤٩/  ٤: معجم البلدان . ( وا أيضا قرب هارون الرشيد 
)٤ (

 . ٤٨/  ٣:   السياسي إيران تاريخ موسوعة 
)٥ (

 . ٦٨/  ١:  اجتماعية حملات 
)٦ (

 .٤٩ /  ٣:  السياسي إيران تاريخ موسوعة 



     

١العاملي حسني الشيخ بن حممد الشيخ:  مها اثنان
٢باقر حممد واملال"  البهائي"  بـ امللقب 

 املال بن 

  ٠"  السي"  بـ امللقب تقي حممد

 مل وةحظ الشاه لدى ونال اإلسالم مشيخة وتوىل الكبري عباس الشاه عصر يف البهائي عاش

 نزعة من شيئا ورث كأنه و عليه الدنيا إقبال إىل مطمئنة تكن مل نفسه أن والظاهر،  غريه أحد ينلها

 كان ملا"  اإلسالم شيخ"  منصب البهائي سئم...  العاملي الصمد عبد الشيخ أبيه من والتصوف الزهد

 التصوف حياة إىل نفسه وحنت،  الكبار املفكرون يتحملها ال مؤامرات و مكايدات من به حيف

 األوائل املسلمني طريقة على العلم سبيل يف والرحلة
٣

  

 اشتهر  وقد،  الصفوية الدولة من األخرية املرحلة يف عاش فقد،  السي باقر حممد املال أما

 ويعد "، وهو أضخم كتاب لدى الشيعة "  األنوار حبار"  هبكتاب وخاصة مؤلفاته بكثرة السي

 أن الباحثني بعض رأي ويف،  وعلومهم أخبارهم و الشيعة أحاديث معظم مجع هو إذ كربى موسوعة

 األخبار من عليه عثر ما كل فيه مجع قد فهو،  نفعه مما أكثر الكتاب ذا التشيع إىل أساء السي

 االغتراف يريد من كل متناول يف وضعها مث – منها والسمني الغث بني فرق ال – واألساطري والقصص

 أذهان مأل وبذا هلم يروق ما منه يأخذون فصاروا املنابر وخطباء"  التعزية"  قراء بعدئذ وجاء،  منها

 فيه يعيشون الذين الواقع بعامل له صلة ال األوهام من عامل يف حيلقون هموجعل واخلرافة بالغلو العامة
٤

  

                                                             

)١ (
 إىل منسوب،  احلارثي العاملي الدين ببهاء املشتهر:  الصمد عبد بن احلسني بن حممد:  العاملي حسني حممد  

،  الشأن عظيم،  القدر جليل،  خواصه ومن السالم عليه املؤمنني أمري أصحاب من كان الذي اهلمداين احلارث

 )  ١٨٦/ ٤، التفريشي:  الرجال نقد(
)2  (

ولد يف ، األول األصفهاين ابن املوىل حممد باقر املعروف بالسي ، املعروف باجللسي الثاين  باقر حممد :  سيال 

مل يوفق أحد يف اإلسالم مثل : يف كتاب دار السالم . هـ  ١١١٠و تويف فيها سنة ، هـ  ١٠٢٧أصفهان سنة 
يف ترويج املذهب بطرق عديدة أجلها و أبقاها التصانيف الكثرية اليت شاع ذكرها يف األنام و انتفع ا ... ما وفق 

)  ١٨٢/  ٩: أعيان الشيعة . ( ملنتهي اخلواص و العوام و املبتدي و ا  
)٣ (

 .  ٧٢،  ٧١/  ١:  اجتماعية حملات 
)٤ (

 . ٧٧ / ١: املرجع نفسه   



     

 السي باقر حممد وهو لإلسالم شيخ الصفوية للدولة أصبح أنه هو املرحلة هذه يف ءشي وأهم

"  األنوار حبار"  كتاب وهي،   شيعية موسوعة أكرب ألف الذي الرجل هذا)  هـ ١١١١ – ١٠٣٧( 

 وحديثا قدميا طبع وقد السابقة الشيعة نقوالت كل فيه مجع
١
   

 كل كلمة ألف مخسون مقداره ما يكتب كان أنه قيل حىت السي كتابات غزارة يف بولغ وقد

 نقله يريد ما إىل يرشدهم فهو كثريون كتاب لديه كان بل بيده ذلك كل يكتب مل أنه واملظنون،  يوم

 وكانت باقتنائها مولعا للكتب مجاعا كان أنه"  األنوار حبار"  كتابه تأليف على أعانه ومما،  املراجع من

 ذلك على تساعده الدولة
٢
   

: "  فقال ومسني غث من احتوته وما السي كتب على تعليقا الشيعة مؤرخي أحد ذكر وقد

 تلك يؤلف كان من هناك أن واستنتج،  ينجزها حىت عمره أضعاف ثالثة إىل حيتاج كان السي إن

 بني املنحرف الفكر انتشار عن املسئولة هي الكتب تلك أن أضاف و عليها السي اسم ويضع الكتب

 الشيعة
٣

  

 فرق فكر إحياء إعادة خالل من القدمي التشيع ملنهج الصفويني حتريف على قاطعة أدلة"  وهناك

 وكانوا العسكري احلسن عاصروا الذين القدماء الشيعة علماء فكرها ومن منها تربأ واليت الشيعة غالة

 طباعة إعادة خالل من وذلك،  اهلجري السابع القرن لغاية بعده من جاؤوا والذين إليه الناس أقرب من

 معروفني شيعة علماء إىل ونسبتها الكتب تأليف خالل من أو فيها الغالة فكر وبث القدمية الشيعة كتب

 للكتب املختصرات إعداد خالل من أو العامل ذلك باسم الناس ثقة مستغلني املنحرف الفكر لتمرير

 معروفني علماء إىل ونسبتها املختصرات تلك يف املنحرف الفكر وبث الناس بني واملشهورة املعروفة

 خمتلقني أشخاص إىل ونسبتها احلديث كتب اختالق خالل من أو،  الناس عند القبول الفكر ذلك ليلقى

 بعلوم احملرفني إملام لعدم ونظرا،  احلقيقي التشيع ومنهج اإلسالم حتارب اليت باألكاذيب ملؤوها،  أيضا

 واختالف احملرفني وكثرة املنحرف الفكر حجم بسبب ورمبا،  كفء بشكل واللغة واحلديث القرآن

                                                             

)١ (
  ٤٥ ص،  الصفويني عودة 

)٢ (
 . ٧٧ ، ٧٦ /  ١: حملات اجتماعية  

)٣ (
 . ٧٧ / ١: املرجع نفسه  



     

 على قاطعة أدلة األخطاء تلك بعد لتكون كثرية أخطاء يف يقعون جعلهم عام ٥٠٠ مدى على أزمام

 الصفوي التحريف
١

  

  

 املعاصرين الشيعة علماء من كثري رفضه،  واضحا تأثريا القدمي التشيع على الصفويون أثر لقد

"  . األصيل التشيع عن خروجا التشيع هذا اعتربوا و، الصفوية للدولة
٢
   

  

  :   التالية النقاط يف الصفوي العصر يف املستحدثة البدع إمجال وميكن

 وسيلة الثالثة الراشدين اخللفاء سب من اختذ فقد ؛ الطائفي باالضطهاد املقترن السب .١

 والسب ،املنابر وعلى واألسواق الشوارع يف السب يعلن بأن أمر و،  اإليرانيني المتحان

 املنابر وعلى البشعة بصورته يعلن مل ولكنه،  مؤلفام ويف قدميا الشيعة عند موجود والقذف

 ٠٣ الصفوي العهد يف إال

  

...  ٤التطبري إظهار و،  سنويا عنه اهللا رضي احلسني مقتل بذكرى االحتفاالت تنظيم .٢

 ولبس،  والصدور الوجوه على واللطم،  االمحرار حىت...  ٥بالسالسل الظهور وضرب

 إىل حمرم شهر من األول منذ الفعاليات هذه وتبدأ ، حمرم شهر بداية منذ الثياب من السواد

 ، حمرم شهر يف الزواج ومينع،  احلسني مقتل يوم وهو، )  عاشوراء(  يوم منه العاشر اليوم
 إمساعيل الشاه ولكن،  البويهية الدولة فترة يف خفيف بشكل استحدثه قد كان األمر وهذا

 ٠٦للتشيع كدعاية النفوس يف تؤثر اليت البكائية األشعار مع الشكل ذا طوره

                                                             

)١ (
  ٧ ص:   لإلسالم األول العدو الصفوي التشيع  

)٢ (
 ٢٢ ص :نفسه رجع امل 

)٣ (
 ٢٧ ص : الصفويني عودة  

)٤ (
  الدم يسال حىت كبرية وسكني حادة بآلة الرؤوس ضرب :التطبري  

)٥ (
   اجلرتير أو لزجنيلا: السالسل    

)٦ (
 ٢٧،  الصفويني عودة 



     

 ) !..  اهللا ويل عليا أن أشهد: (  األذان على الثالثة الشهادة إدخال .٣

 

"  تسمى األرض بدل الشيعة عليها يسجد الطني من قطعة وهي احلسينية التربة على السجود .٤

 لتمييز طريقة إال هي وما،  الشيعة دين من جزءا هذا يومنا إىل أصبحت و"  احلسينية التربة

 ٠ الدينية املذهب مستلزمات من فأصبحت إمساعيل الشاه أشاعها وقد،  غريهم عن الشيعة

 

 من التنقل وصعوبة الطريق لبعد إيران من متعفنة باجلثث يؤتى فقد،  النجف يف الدفن ضرورة .٥

 العظام وفصل جتفيفها بعد اجلثث لنقل إيرانيون جتار بذلك وختصص،  النجف يف الدفن أجل

 هذه استحداث بعد النجف مقربة إىل يوصل كي ميتا الشيعي باإلنسان ومثل،  اللحم عن

 الدفن العراق شيعة بدهيات من أصبحت حىت البدعة هذه سرت هذا يومنا إىل و،  البدعة

  ٠ بالنجف

 

 – خاطئة السنة أهل قبلة أن باعتبار،  السنة ألهل خمالفة،  الشيعة مساجد يف القبلة اجتاه تغيري .٦

  السنة ألهل األصلية القبلة عن منحرفني يصلون – هذا يومنا إىل و
١
  

 

 أن يـأمر  كان فقد للقزلباشية إمساعيل الشاه ابتدعها وهذه لإلنسان السجود علماؤهم أجاز .٧

 . له يسجد

 

 أنه"  وهو الكركي علي الشيعي العامل استحدثه ما فهي طهماسب الشاه عهد يف البدع أهم أما .٨

 بالوكالة ) الغائب اإلمام نائب(  الصفوية الدولة صاحب جعل
٢
 ٠   

                                                             

)١ (
 ٢٥ ص:  الصفوي اإليراين املشروع 

)٢ (
،  الصفويني عودة عن نقال،  ٦٢ ص،  عمار دار،  البنداري حممد:  الفارسي واملفهوم األئمة مفهوم بني التشيع  

 ٣٧ ص



     

  :  عباس الشاه عهد يف املستحدثة البدع أما 

،  وفام ذكرى يف العزاء أقام كما،  عشر االثين األئمة من إمام والدة يوم لكل أعياد أقام .١
  ١ رمضان يف طالب أيب بن لعلي أيام ٨ وخصص

 الرضا زيارة خصص .٢
٢
  

  

  ٠ واالشتراك االتفاق وجوه مجيع وطال والتسنن التشيع بني الفجوة مدى اتسع اخلتام ويف" 

 واالختالف اإلثارة نقاط على الصفوية الدعاية أجهزة تركيز سر نفهم أن ميكن ذلك ضوء يف

 يفرغهـا  أو خالف نقاط إىل حييلها الذي بالشكل تأويلها أو االشتراك نقاط وإمهال والشيعة السنة بني

 فصـل  حصل املذهيب الفصل هلذا وكنتيجة...  مشترك ملوقف صلبة أرضية تكون أن على قدرا عن

  .  جدا بارز وتشكل والسياسي القومي الصعيدين على فصل تبعه وثقايف اجتماعي

 أنـه  إال إليه الديين النتمائه ووفيا باإلسالم متمسكا يبقى قد الصفوي الشيعي أن جند هنا ومن

 حيصر ومل،  املسلمني باقي مع األخوة أواصر مجيع تقطع أن شأا من أعماال يزاول ذاته الوقت يف كان

 األمـر  تطـور  بل ا االعتقاد عدم أو باإلمامة االعتقاد مستوى على السين وبني بينه ديالعق اخلالف

 صـار  حيـث  واملعاد والنبوة كالتوحيد املسلمون عليه يتفق مما األساس يف هي أخرى مديات ليشمل

 بالنسـبة  خمتلف حنو على ا ويعتقد به خاص ومنظار زاوية من الثوابت هذه إىل ينظر الصفوي الشيعي

"  القرآن من الطرفني موقف على ينسحب نفسه والكالم،  اإلسالم أهل لسائر
٣

  

     

  
  

  

                                                             

)١ (
 ٤٤ص الصفويني عودة عن نقال)  ٦/ ٣" (  األول عباس شاه زندكاين 

)٢ (
  . ٢٥، ٢٤ ص  الصفوي اإليراين املشروع،  و ما بعدها ٢٧ ص : الصفويني عودة:انظر   

)٣ (
 . ١٤٢، ١٤١ ص،  الصفوي والتشيع العلوي التشيع  



     

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ي ـع الفارسـالتشي:  الثالث الفصل
  . اـحديث

  

  :مبحثان وفيه متهيد و 

من نظرية اإلمامة اإلهلية إىل نظرية : املبحث األول    
  .النيابة 

 . نظرية والية الفقيه : املبحث الثاين    



     

  التمهيد                                          
  

 بني العالقة تضرب حيث،  الدين برجال السنني آالف ومنذ إيران يف السياسية احلياة ترتبط

 يف ظهرت اليت اإلشكانية الدولة إن حىت. العريقة اإليرانية الدولة أساس يف جبذورها والدولة الدين رجال

 املالكية العائلة شورى جملس هلا كان،  ميالدية ٢٢٦ عام حىت استمرت و امليالد قبل ٢٤٩ عام

 الدولة تابعت،  اإلشكانية الدولة سقوط وبعد.  الدين علماء جملس يعين الذي،  احلكماء جملس وكذلك

 تتم املهمة اإليرانية الدولة قرارات وكانت.  ذاته التقليد ميالدية ٦٥٢ عام حىت استمرت اليت الساسانية

  .  اوس جملس يعن الذي ؛"  جمستان"  اسم وقتذاك معا عليهما أطلق اللذين السني مبوافقة

 إجراءات على املصادقة يف الزرادشتيني الدين رجال نم املتكون العلماء جملس أمهية هنا وتربز

  .  القرار صنع عملية يف ودورها احلكام

 وطوال السياسي إيران واقع كان،  الدين برجال مرتبطة القدمية اإليرانية الدولة كانت وكما

. الدين ورجال الدولة بني وجزر مد حالة يف كالبحر العريق تارخيها
١
 الغلبة كانت البويهية الدولة ففي 

  .  والتدوين التأليف على الشيعة علماء بتشجيع قاموا الذين للحكام

 الصفوي إمساعيل يد يف  - األمر بادئ يف – والنهي األمر زمام فكان الصفوية الدولة يف أما

 السلطات أمر بيده فكان العلماء إىل باحلاجة يشعر ومل،  الغائب اإلمام عن اخلاصة النيابة ادعى الذي

 منطويا،  ...ف النج يف يقبع الكركي احملقق كان وفيما. "  والتنفيذية،  والقضائية، التشريعية:  الثالث

 مبنطق حكمه يف ميضي إمساعيل الشاه كان،  العامة النيابة بنظرية متسلحا،  الدستورية الشرعية على

 هـ٩٣٠ سنة يف املطلق احلكم من عاما وعشرين ثالثة بعد ليموت،  الكركي يقول ملا آبه غري،  القوة

 و طهماسب نضج وعندما...  العرش على وريثا سنني عشر العمر من البالغ طهماسب ولده وخيلف

 لكي)  العامني املهدي اإلمام نواب( ،  بالفقهاء يستعني أن قرر،  عمره من عشرة التاسعة يف أصبح

 يف إليه وكتب،  األشرف النجف من الكركي علي الشيخ فاستدعى...  الدستورية شرعيته من يعزز

 برتبة اختص من إىل: " ...  فيها جاء   العامة النيابة بنظرية التزامه عن تعرب رسالة هـ٩٣٩ عام اية

                                                             

)١ (
 . ١١ ص ، الشروق دار،  اللباد مصطفى :  األحزان حدائق  



     

 العظام السادات مجيع نأمر صادقة ونية عالية مة...  اإلمام نائب...  الزمان هذا يف) ع( املهدي أئمة

 إمامهم وجيعلوه إليه باملشار يقتدوا أن الدولة أركان ومجيع والوزراء واألمراء الفخام واألشراف واألكابر

 من يعزله من كل ويعزل،  نواهيه عن وينتهوا بأوامره يأمتروا و له وينقادوا،  األمور مجيع يف ويطيعوه

 إىل والنصب العزل يف حيتاج وال،  ينصبه من كل وينصب،  واجليش الدولة يف الشرعية لألمور املتصدين

١أخرى وثيقة أي
  "

٢
  

 الدين أمر فأوكل، الكبري عباس الشاه بعده ومن طهماسب عهد يف الشيعية الدينية املؤسسة قويت

  ٠ الدين لرجال

 الدين رجال أي – باعتبارهم الدين رجال قبل من احلكام إجازة نظرية الفترة هذه يف وظهرت

  .  الدستورية الشرعية احلكام إلعطاء ؛ املهدي اإلمام نواب  -

 عن،  الدين صفي بن إمساعيل الشاه أيام األوىل مرحلتها يف الصفوية الدولة جتربة اختلفت" 

٣واملرعشية والسربدارية البويهية كالدولة، السابقة الشيعية السياسية التجارب
٤واملشعشعية 

 هذه أن يف،  

 نفسها تقدمي الصفوية الدولة حاولت بينما،  إيديولوجية غري أي،  حبتة سياسية دوال كانت التجارب

 يف انقالبيا تطورا تشكل وكانت.  غيبية روحية بصورة عشر اإلثين باألئمة ومرتبطة،  عقائدية كدولة

"  والسلطنة احلكم سدة إىل االنعزالية السلبية االنتظار نظرية من الشيعة نقل،  الشيعي السياسي الفكر
٥

  

    

  

                                                             

)١ (
 . ٣٨١  ص،  الشيعي السياسي الفكر تطور عن نقال،  ٤٤٨ ص،  األصفهاين األفندي:  العلماء رياض  

)٢ (
 . ٣٨١ ، ٣٨٠ ص:  الشيعي السياسي الفكر تطور 

)٣ (
 هـ ١٠٠١ – ٧٩٥ سنة بني مازندران يف الدولة هذه قامت:  املرعشية 

)٤ (
يف خوزستان سنة ، ولدت دولة شيعية أخرى ، بعد سقوط الدولة السربدارية مباشرة بسنة واحدة :  املشعشعية  

و استمرت دولته يف أعقابه " املهدي املشعشعي " و قد أسسها حممد بن فالح احلويزي امللقب بـ ، هـ  ٧٨٣
: تطور الفكر السياسي الشيعي . ( على جانب من التصوف و كان مؤسس هذه الدولة ، هـ  ١١١٧حىت تاريخ 

 )  ٣٧٣ص ، أمحد الكاتب 
)٥ (

  ٣٧٥ ص:  الشيعي السياسي الفكر تطور 



     

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إىل اإلهلية اإلمامة نظرية من: األول املبحث
  . النيابة نظرية

  : وفيه مخسة مطالب 

  . النيابة العامة و النيابة اخلاصة  :املطلب األول   

  .الصراع اإلخباري األصويل : املطلب الثاين   

اخلمس ودعوى غيبة اإلمام : املطلب الثالث   
  . الثاين عشر 

من اإلمامة اإلهلية إىل املرجعية : املطلب الرابع   
  .الدينية 

احلوزة العلمية يف قم و النجف : املطلب اخلامس   
 .   
  

 



     

  . النيابة نظرية إىل اإلهلية اإلمامة نظرية من: األول املبحث

  

 إن و،  ودولة حكومة من أي،  إمام من ختلو أن جيوز ال األرض إن اإلهلية اإلمامة نظرية تقول

 إن و،  اهللا قبل من ومعينا معصوما يكون أن جيب،  األعلى القائد أو اخلليفة أو الرئيس أي،  اإلمام

 اإلمامية عن املتفرعة،  املوسوية النظرية وتقول،  األمة قبل من اإلمام انتخاب جيوز وال باطلة الشورى

  .  القيامة يوم إىل واحلسني علي ذرية يف عمودي وراثي بشكل تتسلسل األمامة إن،  للفطحية واملوازية

 من بالرغم العسكري احلسن لإلمام ابن ووالدة وجود اإلماميون املتكلمون افترض هنا ومن

 اإلمامة كانت إذا:  هو نفسه فرض الذي الكبري السؤال ولكن...  كافية تارخيية أدلة وجود عدم

 اهللا قبل من املعينني وغري املعصومني غري، العاديني الناس من لغريه جتوز وال الشخص هذا يف حمصورة

 البد اليت اإلسالمية احلكومة ويؤسس،  واملسلمني الشيعة ليقود يظهر وال وخيتفي يغيب فلماذا،  تعاىل

 وقيادته إمامته ميارس أن ميكن ال الغائب واإلمام،  إمام من ختلو أن جيوز ال األرض أن مادام ؟ منها

١الغيبة؟ حالة يف الشيعة واجب هو ؟وما يغيب مىت وإىل ؟ الغيبة يف السر هو وما ؟  للناس
   

 وفق الشيعي الفكر لتطور نظرا -احلاضر وقتنا إىل األئمة عصر منذ - النظرية  هذه تطورت

 املذهب حسب – الوصية أو بالنص املعينني و املعصومني األئمة عصر فبعد،  واملصلحة الزمان حاجة

 أو بالنواب يعرف ما هناك أصبح -  الصغرى غيبته -عشر الثاين اإلمام غيبة يف وبالتحديد – اجلعفري

 الغائب باإلمام االتصال ميكنهم فال،  الشيعة وعامة الغائب اإلمام بني الوصل حلقة وهم ؛ السفراء

  .   النواب هؤالء طريق عن إال  مباشرة بطريقة

 القرنني طوال سادت اليت اإلهلية اإلمامة نظرية من بالتخلص فشيئا شيئا الشيعة بدأت هنا ومن

 الغيبة زمن الغائب اإلمام نواب صوب األنظار فتحولت.  العسكري احلسن اإلمام مبوت وذلك السابقني

 كانوا اليت العصمة فيهم تشترط ومل،  البيت آل من ليسوا  - النواب أي – أمب  العلم مع، 

 هؤالء يف الوصية أو بالنص يسمى ما هناك يعد ومل،  الدين منه يأخذون فيمن قبل من يشترطوا

  .   املسافة بطول احلالك الليل يف الضوء يتالشى كما ودعائمها اإلهلية اإلمامة نظرية فتالشت.  النواب

                                                             

)١ (
 . ٢٤١ ص : الشيعي السياسي الفكر تطور 



     

 النشاط وحترمي،  االنتظار نظرية هي الفكر لذلك والالزمة الطبيعية النتيجة كانت لقد" 

 آثارها بعض التزال و،  الزمن من طويلة قرونا سادت اليت النظرية وهي،  الغيبة عصر يف السياسي

 إىل املثالية املتكلمني نظرية انتهت حيث الفقيه ووالية العامة النيابة بنظرية القول من بالرغم،  مستمرة

 صارخا تناقضا شكل ما وهذا.  املعصوم اإلمام ظهور لعدم،  لإلمامة وافتقارهم احلياة عن الشيعة غيبوبة

 يف له اهللا تعيني ووجوب،  معصوما كونه ووجوب األرض يف اإلمام بوجود تقول اليت اإلمامة فلسفة مع

 مشاكلهم وحل هلم واإلفتاء املسلمني وقيادة اإلسالمية الشريعة تطبيق أجل من،  ومكان زمان كل

 يتصدى أن يفترض الذي اإلمام وجود ضرورة مع صارخا تناقضا تشكل الغيبة فإن إذا...  التشريعية

" الساحة عن يغيب أن له جيوز وال،  املسلمني لقيادة
١

  

 يتدخل أن جيب املهدي اإلمام إن فيها يقول اليت اللطف نظرية املرتضى السيد أبدع ولقد" 

 األجدى كان ذلك على وبناء،  الباطل على إمجاعهم وخيرب الغيبة عصر يف الفقهاء اجتهادات ليصحح

 يف وراءه يترك أو،  الكليين كتاب،  موجودا كان لو،  املهدي اإلمام يصحح أن األيسر و األوىل و

 أي النيابة أدعياء يقدم ومل،  حيصل مل ما وهذا،  الشيعة إليه يرجع جامعا كتابا الكربى الغيبة عصر

 همءورا غائب إمام بوجود دعواهم ويف،  صدقهم يف للشك يدفعنا ما وهذا،  اال هذا يف يذكر ءشي

"
٢
   

 اإلمامة نظرية" بدعة وهي،  الدين يف ابتدعوها اليت البدعة من عشرية االثىن الشيعة سئم لقد

 بعد منها التخلص فقرروا،  أحالمهم و آماهلم عليها علقوا أن بعد، " والتقية نتظاراال" والزمتها" اإلهلية

 الذين بويه بين حكم إبان،  لذلك الفرصة واتتهم حني،  الدهر من حينا وعقوهلم قلوم على جثمت أن

 املذهب علماء فيهم مبا،  والتدوين والتأليف االجتهاد على الفرق كافة من الشيعة علماء عامة شجعوا

 يومنا إىل بظالله يلقي زال ال الذي،  اإلخباري األصويل الصراع احلني ذلك يف عنه ونتج،  اجلعفري

 يف والتقيه نتظاراال والزمتها اإلهلية اإلمامة نظرية من متاما يتخلصوا مل املذهب علماء كان وإن،  هذا

                                                             

)١ (
 اهللا عبد بن سعيد/ د إشراف،  العلمي الس،  األلوكة موقع،  ٢٤٣ – ٢٤٢ ص:  اإلهلية اإلمامة نظرية تطور 

 . اجلريسي الرمحن عبد خالد/ د،  احلميد
)٢ (

 . ٢٣٢ ص:  الشيعي السياسي الفكر تطور  



     

 األوضاع ألن ؛  والزمتها النظرية هلذه حاجة هناك يعد فلم الصفوي العصر يف أما،  احلني ذلك

 تنادي كانت اليت الروايات تلك تعد فلم، السابقة السياسية األوضاع عن متاما خمتلفة باتت السياسية

 شرطا الرواة يتوقعها اليت املصاعب أن على ضافيةإ أدلة"  لتوفر ؛ الزمان هلذا نافعة واالنتظار بالتقية

 قلوب يف املبلسم األثر املرء يتفهم ولذا ؛ وزمام أتباعهم و األئمة حبياة متاما تتعلق إمنا املهدي لظهور

  .  وبشائر عالمات من يرافقه وما الوشيك املهدي ظهور حول للروايات الشيعة املؤمنني

 كانت الذين وهم ؛ األئمة حددها اليت تلك من أطول فترة مع متالئمة األحاديث أن يبدو ال

 اإلمامية مذهب بأن املسبق علمهم عدم من واضح بشكل تنطلق املهدي مسألة يف التقية بـ مطالبتهم

 النظري الصعيد على أقله،  لغوا ستغدو التقية ممارسة وأن.  بأكمله لشعب الرمسي الدين ما يوما سيغدو

 يبدي أن دون،  مطلق بشكل عصره تناسب كانت لو كما األحاديث عرض استطاع السي لكن. 

 للعصر السياسي – االجتماعي السياق على تطبيقها من تنشأ اليت والتناقضات بالتعارضات اهتمام أي

" الصفوي
١

  

 سياسيا تشيعا  – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي اخلليفة عهد يف التشيع كان أن فبعد

 اهللا رضي – طالب أيب بن علي بأحقية السياسية املطالبة أصبحت أن بعد دينيا تشيعا بعد فيما أصبح،

 امللوك دم اصطفاء فكرة  القدمي الفارسي املوروث من الغالة استمد عندما ؛ دينيا مطلبا باخلالفة – عنه

 هذه أن و،  دينيا بعدا إعطاؤه مت ذلك وبعد سياسي فكر هو أصال"  فالتشيع دينية صبغة ذا فأصبح، 

 عن تولد مث ومن باحلكم إماما عشر اثين أحقية فكرة على لتستقر الزمن مع تطورت قد الدينية الصبغة

 و الفقهاء والية شقيقتها و الفقيه والية بنظرية متثلت جديدة سياسية نظريات عشر الثاين اإلمام اختفاء

 املرتقبة – خامنئي وفاة بعد  الفقيه والية نظرية يف جديد بتطور حبلى األيام و.  األمة والية نظرية

 كما مجاعية الية و جيعلها قد مما املنصب متأل شخصية عن الفقيه الويل منصب وشغور – مرضه بسبب

"  الديين للتشيع العبور بوابة هي السياسة تكون أن الطبيعي فمن لذلك و ،املراقبني بعض يتوقع
٢

  

                                                             

)١ (
 .  ٣٢٢ ص،  ترينر كولن:  الصفوي العصر يف والتحول التشيع  

)٢ (
 .  ٣١٠،  ٣٠٩ ص،  شحادة أسامة:  الشيعية املشكلة  



     

 ولكن،  الشيعي الفكر يف اًحترر  شهدا قد والصفوي البويهي العصرين فإن الوراء إىل وعودا

 باعتبارهم،  األربعة النواب يد على اهلجري الثالث القرن يف كان اإلهلية اإلمامة نظرية من التحرر بداية

  .  الغائب اإلمام نواب

                    

  

  

  

  

                     

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  . اخلاصة النيابة و العامة النيابة  : األول املطلب                       

  

 تويف عندما للشيعة عشر احلادي اإلمام وهو العسكري احلسن اإلمام أن اإلمامية الشيعة تعتقد

 وهناك.  املنتظر املهدي وهو سنوات مخس العمر من له حممدا يسمى ولد له كان هجري ٢٦٠ عام

 املهدي فإن األمر كان ومهما العسكري اإلمام والده وفاة بعد ولد املهدي أن تقول أخرى روايات

 وكانت.  عاما وستني مخس طيلة األنظار عن متخفيا وبقي منه وبنص والده بعد اإلمامة منصب تسلم

 سعيد بن عثمان:  هم والنواب الغرض هلذا عينهم نواب طريق عن الفترة هذه يف به تتصل الشيعة

١العمري
٢عثمان نب حممد وابنه 

٣روح بن وحسني 
٤السيمري حممد بن علي وآخرهم 

  .  

 عام ويف.  الصغرى الغيبة بعصر تسمى هذه والفترة،  اخلاص بالنواب لقبوا النواب وهؤالء

 املهدي اإلمام بتوقيع إليه رقعة وصلت قليلة بشهور السيمري حممد ابن علي وفاة وقبيل هجري ٣٢٩

 مغتر كذاب فهو رؤييت ادعى فمن،  اهللا يأذن أن بعد إال ظهور فال التامة الغيبة وقعت لقد: "  فيها جاء

 مباشرة بصورة باإلمام الشيعة اتصال انقطع احلني ذلك ومنذ.  الكربى الغيبة بداية هو العام وهذا. " 

 إليهم ورد خطاب آخر يف الوارد النص بسبب تكذبه فالشيعة ذلك أحد ادعى إذا وحىت،  مباشرة وغري

 كل يف لشيعةا تزال وال،  املنتظر املهدي يف اإلمامية الشيعة عقيدة خالصة هي هذه.. املهدي اإلمام من

 فتكون وناآلخر األئمة أما فقط والدته بيوم الشيعة حتتفل شعبان شهر من عشر اخلامس يوم ويف عام

. السواء على ووفام مولدهم يوم يف االحتفاالت
٥

  

 مل اإلمام بأن تقول،  العسكري احلسن اإلمام وفاة بعد،  لألحداث الظاهرية التارخيية الرواية إن

 جعفر أخوه أدعى فقد ولذلك،  حديث ألمه بأمواله أوصى وبأنه،  أنثى وال ذكرا ال،  ولدا خيلف

                                                             

)١ (
 .  هـ ٢٦٥ سنة وحىت هـ ٢٦٠ سنة من سفارته كانت:  العمري سعيد ابن عثمان  

)٢ (
 

٢
 . هـ ٣٠٥  سنة وحىت هـ ٢٦٥ سنة من سفارته كانت:  عثمان ابن حممد 

)٣ (
 . هـ ٣٢٦ سنة وحىت هـ ٣٠٥ سنة من سفارته كانت:  النوخبيت روح ابن حسني  

)٤ (
 . السفراء مرحلة انتهت وبه.  هـ ٣٢٩ سنة وحىت هـ ٣٢٦ سنة من سفارته كانت:  السيمري حممد بن علي  

)٥ (
 .  ٦١ ص،  املوسوي موسى:  والتصحيح الشيعة 



     

 العسكري لإلمام مستور خمفي ولد مثة كان إنه فتقول النواب رواية أما،  الشيعة من قوم وتبعه،  اإلمامة

  .  والوكالة عنه النيابة ادعوا ولقد، 

 حيث،  الشيعة تاريخ يف ةظاهر أول تكن مل،  هذه املهدي اإلمام عن النيابة ادعاء ظاهرة أن

 عن والوكالة النيابة األشخاص من كثري فيها ادعى أخرى ظواهر األربعة النواب هؤالء وسبقت سبقتها

 من كثري ادعى الذي، ) ع(  الكاظم موسى كاإلمام،  املهدوية هلم ادعيت الذين السابقني األئمة

١بشري بن حممد منهم وكان،  ومهدويته وغيبته حياته استمرار أصحابه
 ورث مث،  عنه النيابة ادعى الذي 

. وأحفاده ابنائه إىل النيابة
٢

  

  

  . العامة النيابة:  أوال -

 ناحية من األخرى عن ختتلف عامة نيابة غيبة ولكل.  وكربى،  صغرى:  انغيبت الغائب لإلمام

 املقصود:" - كتبهم يف ذكرت كما – الصغرى الغيبة يف العامة فالنيابة لذا،  والصالحيات التعيني

 الغيبة يف العامة النيابة يف التعيني صيغة فإن،  التعيني صيغة بلحاظ ال الصالحيات بلحاظ العمومية منها

 بن عثمان:  يقول مثال،  النواب أمساء على ينص عليه اهللا سالم اإلمام يعين،  شخصية صيغة الصغرى

  الغيبة يف العامة النيابة يف فالعمومية،  الصالحيات متام يف لكن،  وكيلي عثمان بن حممد،  وكيلي سعيد

 إىل مناظرة الكربى الغيبة يف العامة النيابة يف العمومية أما و،  الصالحيات دائرة إىل ناظرة الصغرى

" التعيني أو التشخيص صيغة أو وطبيعة الصالحية هذه منبع وإىل الصالحية مصدر
٣
   

،  الغائب اإلمام عن الوكالء وهم،  األربعة بالسفراء خاصة الصغرى الغيبة يف العامة النيابة أن مبعىن

   ٠ هلم املوكلة الصالحيات لعموم العامة بالنيابة ومسيت

  

                                                             

)١ (
 اليت البشريية فرقة إليه تنسب،  وخماريق شعبذة صاحب وكان،  الكوفة أهل من أسد بين موىل:  بشري بن حممد 

"  بشري بن حممد"  األمة على استخلف غيبته وقت يف أنه و...  غائب حي أنه و ميت مل جعفر بن موسى إن قالت

 ) ٨٩ ص،  للنوخبيت : الشيعة فرق. (  خامته أعطاه و،  وصيه وجعله
)٢ (

 ٢٢٥ ص،  الكاتب أمحد:  الشيعي السياسي الفكر تطور  
)٣ (

 ١١ ص:  االربعة والسفراء الصغرى الغيبة  



     

  : اخلاصة النيابة:  ثانيا -

 النيابـة  عن عبارة:  هي الكربى الغيبة يف العامة النيابة تقابل اليت  - عندهم – اخلاصة النيابة

 عن عبارة:  هي اخلاصة النيابة وهذه،  اخلاصة عنها فيعرب،  خبصوصه معني شخص بتشخيص تكون اليت

 خبصوصه النائب تعيني
١
 صـالحياته  أن أي والشخصـية  اجلزئية القضايا يف اإلمام عن نائب أنه مبعىن 

  .  حمدودة

 األربعة النواب يف منحصرة الصغرى الغيبة يف - الصالحيات مشول مبعىن – العامة النيابة كانت

  . عشرية يناالث عند وناحملمود السفراء وهم

 ملا  أنه الطوسي روى كما بعده من ألحد يوص مل الذي،  السيمري مبوت النواب عصر انتهى

" .  بالغه هو أمر هللا: "  فقال يوصي أن سئل الوفاة السمري حضرت
٢
   

 ؛ وشـيعته  الغائب اإلمام بني الوسيط بدور - عشرية االثىن زعم حسب – النواب هؤالء قام

  .  منه تصدر اليت والتواقيع املراسالت طريق عن عليها فيجيب إليه الشيعة عوام أسئلة ينقل من فهم

 بواسـطة  تتم كانت إا قيل اليت واالتصاالت املراسالت هذه يف عزاءها اجلماهري ووجدت" 

  !!  الغائب لإلمام الصغرى الغيبة:  عندهم هي،  عاما سبعني ملدة اآلخر بعد واحدا األربعة هؤالء

 عن العامة النيابة فكرة لتقبل مستعدة اجلماهري أصبحت أن بعد،  الكربى الغيبة إىل انتقل بعدها

،  عـام  خط إىل،  غيبته مقر من يعينهم كان،  خمصوصني أفراد من النيابة حتولت وذا، الغائب اإلمام

  !! الغائب اإلمام من للتعيني حاجة دون والدين الدنيا بأمور البصري العادل اتهد خط وهو

:  عنه يقال أو يقول من لكل،  سلطته ومباشرة،  الغائب اإلمام عن للنيابة الباب انفتح وهكذا

 عامل جمتهد من هناك وكم!! نائبه ألنه لإلمام ختضع كما،  الشيعة له ختضع" البصري العادل اتهد"  إنه

                                                             

)١ (
  ١١ ص،  األربعة والسفراء الصغرى الغيبة 

)٢ (
 ٣٩٣ص ،  قم،   هـ ١٤١١،  اإلسالمية املعارف مؤسسة،  ١ط ، الطهراين اهللا عبد:  حتقيق،  الطوسي:  الغيبة 

. 



     

!! "  كذلك اإلمام نواب أكثر وما،  مفتوح عندهم االجتهاد وباب،  بصري
١
 االجتهادباب  فتح أدى 

  . وناالخباري وهم معارضيه وبني،  ونصولياأل وهم االجتهاد مؤيدي بني طويل صراع إىل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
،  القاهرة،  هـ ١٤٠٨،  احلرية دار،  ٢ط، النمر املنعم عبد/ د:  ووثائق تاريخ،  الدروز – املهدي – الشيعة  

  ١٦٣ ص



     

  . األصويل اإلخباري الصراع:  الثاين املطلب

  

 عصر يف)  واالنتظار التقية(  نظرية ظهرت،  الكربى غيبته املوهوم املعدوم اإلمام دخول"  بعد

 بـالعلم  العـامل ،  املعصوم(  اإلمام خصائص من االجتهاد ألن،  الغائب اإلمام ظهور حني إىل،  الغيبة

  .  اتهدين العلماء يف متوافرة غري شروط وهي)  احلسيين،  العلوي،  اإلهلي

، )  وسياسي،  تشريعي(  فراغ أزمة يف الشيعة وقوع)  واالنتظار التقية(  نظرية نتائج من كان

 بـدأ  اهلجـري  اخلامس القرن مطلع منذ لكن،  والسياسية االجتماعية احلياة ساحة عن غيام وبالتايل

 من للخروج،  القياس جبواز وقالوا،  االجتهاد باب فتح إىل فاضطروا،  فشيئا شيئا يتغري الشيعة موقف

 القائـل  االجتاه هذا على أطلق و،  اإلهلي بالعلم العامل،  املعصوم اإلمام بذلك متجاوزين،  األزمة تلك

) " األخباريون(  املقابل االجتاه وعلى)  األصوليون(  باالجتهاد
١

  

 فـريقني  إىل اإلسـالمي  العامل يف الشيعة غالبية وهم)  عشرية اإلثين(  اإلمامية الشيعة تنقسم

  . أخبار و أصول

 عاليـة  مرحلة بلغ إذا الفقيه حق من أي،  التقليد و باالجتهاد ويعتقدون الغالبية هم األصوليني

 الـدين  يف متفقها عادال جمتهدا إماما أي،  دينيا مرجعا يقلد أن شيعي كل على و،  جيتهد أن العلم من

 يراجعه،  ميت فقيه تقليد جيوز ال إذ،  يرزق حيا اتهد هذا يكون أن و ...  العظمى اهللا آية درجة إىل

  . الدنيوية و الدينية،  والعامة اخلاصة أموره يف الشيعي

 تدبري مسؤولية املسلم بتحمل يقولون بل،  التقليد و باالجتهاد يعتقدون فال،  األخباريون أما

 مسـوا  لـذلك ،  الروايـات  و األخبار نقل يف الفقيه بدور ويكتفون،  بنفسه الدنيوية و الدينية أموره

. الشيعة يف األقلية من لكنهم و،  باألخباريني
٢

  

                                                             

)١ (
  ٨ ص،  الفقيه والية إىل واالنتظار التقية من اإلهلية اإلمامة نظرية 

)٢ (
،  الكرمل دار،  ١ط،  مطر أبو أمحد،  وتقدمي إعداد،  حسني اخلالق عبد/  د بقلم:  اآلخر الوجه،  اهللا حزب 

  ١٦٢ ص،  األردن،  م ٢٠٠٨



     

 ترى حيث،  رجاله و أركانه يف و الشيعي املذهب بنية يف خالفا ميثل الطائفتني بني واخلالف

 أو – زعمهم حسب – املعصومني عن املنقولة باألخبار العمل على يقوم السليم االعتقاد أن األخبارية

 عن تروى اليت  األخبار متون على إال يعتمدون ال فهم.  آخر ءشي إىل النظر بدون إليهم املنسوبة

 بذلك وهم،  الروايات و القرآن إال الشرعية األدلة يرون وال،  الروايات بظاهر ويتمسكون،  أئمتهم

.  العقل إعمال و االجتهاد مينعون
١

  

 وحىت ميالدية ٩٤١/  ٩٤٠ عام الكربى الغيبة من الواقعة الفترة تسمية على اصطلح"  وقد

 اخلاص الفقه مرحلة بأا،  رمسيا إيران تشيع الصفوي إمساعيل الشاه فيه أعلن الذي ميالدية ١٥٠١ عام

 أصبح، "  الكربى الغيبة"  عصر بداية ومنذ.  وهياكلها بالدولة ذلك ربط دون باملقلد املرجع وعالقة

 يف والدنيا الدين الشيعة مجاهري اختزلت و،  املؤمنني جلماهري وقادة للمذهب زعماء الشيعة الفقهاء

" األربعة والوكالء عشر الثاين اإلمام غيبة عصر يف املؤمنني دستور هي فتاواهم وكانت،  الفقهاء
٢

  "

 جمال يف املهدي اإلمام عن للفقهاء العامة النيابة نظرية يف حصل قد كان الذي الكبري التطور من وبالرغم

 بعد تبلورت قد تكن مل – التاريخ ذلك حىت – أا إال،  اجلمعة وصالة واحلدود والزكاة اخلمس

 تبادر أن تستطيع حبيث،  االنتظار والزمتها،  اإلهلية اإلمامة نظرية عن بديلة،  متكاملة سياسية كنظرية

 احلسينية العلوية والساللة والنص العصمة الشتراط وذلك الغيبة عصر يف الدولة إقامة و الثورة تفجري إىل

 النظرية حسب،  البالد يف السلطة ملقاليد املعصوم اإلمام غري تويل جواز وعدم، "  الرئيس" ،  اإلمام يف

 االثين اإلمامية الشيعة الفقهاء على نفسها تفرض االنتظار نظرية كانت هنا ومن...  القدمية اإلمامية

. السياسي والتحرك العمل من ومتنعهم حركتهم وتشل عشرية
٣

     

                                                             

)١ (
 مكتبة،  ١ط،  الكسواين هيثم/  شحادة أسامة:  الشيعة فرق – العامل يف املعاصرة للفرق الشاملة املوسوعة  

 . ٤١ ص،  القاهرة،  م ٢٠٠٧،  املدبويل
)٢ (

 . ٢٢ ص، دار الشروق  ، اللباد مصطفى:  األحزان حدائق 
)٣ (

  ٣٧٥ ص،  الكاتب أمحد:  الشيعي الفكرالسياسي تطور 



     

 يف االجتهاد مدرسة رفض قد، )  هـ٤١٣ املتوىف(  النعمان بن حممد، املفيد الشيخ أن ومع

١جنيد ابن على ورد،  الظاهر يف أو البداية
٢العماين على الصاغانية املسائل يف أنكر و،  له رسالة يف 

 

 أخذ و،  بصلته تعاىل اهللا أمر من وهجرام،  واالستحسان بالرأي األثار محل عن اشتغاهلم،  جنيد وابن

 ممارسة حياول كان الذي جنيد ابن أستاذه على الرد يف كتابني ألف و،  نبيه عترة وعن عنه الدين معامل

 رواد من اعتباره إىل اإلخباريني دفع مما،  الفقهية عملياته يف االجتهاد مارس قد فإنه... ،  االجتهاد

  . االجتهاد مدرسة

٣اهلدى علم املرتضى السيد تلميذه ولكن
 مسألة يف القول نقح قد، )  هـ٣٣٠ سنة املتوىف( ،  

،  اليوم حىت استمرت اجتهادية أصولية ملدرسة مؤسسا،  رمسيا االجتهاد جبواز القول وافتتح،  االجتهاد

 احلسن بن حممد الشيخ وتلميذه زميله جاء و،  األوىل اإلخبارية باملرحلة عرف ملا اية ووضعت

٤الطوسي
  اإلمامية فقه يف املبسوط وكتب،  أبوابه أوسع على االجتهاد فمارس، )  هـ ٤٦٠ توىف( ،  

٥احللية األصولية  املدرسة تلتها مث، 
 حىت املستمرة األصولية وقم والنجف  وكربالء عامل جبل ومدرسة 

.  اليوم
٦

    

 الدولة أيام منتصف يف،  اإلخبارية احلركة عادت"  وإمنا عليه هو ما على األمر يبق مل ولكن

 الصفوية
٧

١االسترابادي أمني حممد الشيخ يد على، 
 ورفض،  باألخبار الشديد التمسك إىل لتدعو ...

                                                             

)١ (
(  فأكثر صنف،  القدر جليل،  ثقة،  أصحابنا يف وجه االسكايف،  الكاتب علي أبو،   اجلنيد بن أمحد بن حممد 

 )  ٣٨٥ص،  النجاشي:  النجاشي رجال
)٢ (

 كتبفي له ثقة،  متكلم،  فقيه احلذاء،  العماين حممد أبو،  عقيل أيب بن علي بن احلسن"  النجاشي قال:  العماين  

 )  ٦/٢٥،  اخلوئي:  احلديث رجال معجم" (  الكالم و الفقه
)٣ (

 . ترمجته سبقت  
)٤ (

 . سبقت  ترمجته :  طوسيحممد ال  
)٥ (

،  اجلغرافية املوسوعة(  بغداد جنوب وتقع،  العراق وسط يف احللة حمافظة عاصمة"  وهي:  احللة إىل نسبة  

٤/٧٦( . 
)٦ (

 .  ٣٢٦ ص،  الكاتب أمحد،  الشيعي السياسي الفكر تطور  
)٧ (

(  ه ٣٨١ سنة املتوىف،  القمي بابويه ابن أن باعتقاد اإلخباريني ملذهب ادد"  االسترابادي أمني حممد يعترب   

 إليه يرجع الفقه يف كتابا يضع أن أراد فقد"  الفقيه حيضره ال من"  كتابه إىل استنادا األخباريني رئيس هو)  م٩٩١

 العاملي احلر يعترب من وهناك.  احلديث يف منتخبا جمموعا خرج كتابه لكن،  يستفتيه شيعيا فقيها جيد ال من



     

 واتهدين االجتهاد عملية ترفض كانت فقد هنا ومن،  األصول و العقل ظل حتت متت اليت التطورات

 ترفض بالتايل وكانت،   مقلدين و جمتهدين إىل األمة تقسيم وترفض،  الدين يف بدعة ذلك وتعترب، 

"  املعصومني لألئمة إال جتيزه وال التقليد عملية ترفض كما،  للفقهاء والية بأية االعتراف
٢
   

 وإن والعامة اتهدين بني املذهبية القيادة تنقطع مل"  :يقول موسى املوسوي يف هذا الشأن 

 اتهدين لرأي العوام تقليد ووجوب االجتهاد باب فتح بسبب وذلك ... والقمة القاعدة بني قل شئت

 األحكام استنباط يف العقلي املذهب إىل أنفسهم ينسبون الشيعة فقهاء أن األمور أغرب ومن... 

 علماء كان فلو...  االستنباط طريقة يف العقل استعمال عن الناس أبعد احلقيقة يف ولكنهم الشرعية

 شأن شأم وحرامه اهللا حالل يبينون اجلعفري للمذهب كفقهاء االجتهادي العمل يف يسريون الشيعة

 شكورا وال جزاء عليه يريدوا ومل أجرا عملهم على يتخذوا مل هللا أنفسهم وقفوا الذين املسلمني فقهاء

" يرام ما أحسن على اإلسالمية األمة ولكانت خبري الشيعة لكانت
٣

  

٤بصري أيب برواية اإلخباري االجتاه أصحاب  استدل وقد
 – الصادق جعفر اهللا عبد أيب عن،  

 وجل عز،  اهللا دون من يعبد،  طاغوت فصاحبها القائم قيام قبل ترفع راية كل: "  قال – السالم عليه

 "
١
    .  

                                                                                                                                                                                   

 حول الذي"  هو أنه إىل يعود االسترابادي إىل اإلخبارية مذهب نسبة أن إال.  اإلخبارية للحركة احلقيقي املؤسس

 الطعن باب فتح من أول"  أنه و، "  جهم و)  األصوليني(  اتهدين على حقيقية ثورة إىل الصغرية االنتفاضات

 )  ٤٣ ، ٤٢ ص : العامل يف املعاصرة للفرق الشاملة املوسوعة" (  اتهدين على
)١ (

و أول من ، رأس االخباريني يف القرن احلادي عشر . هـ  ١٠٢٣تويف سنة ، االخباري  االسترابادي أمني حممد  

حارب اتهدين و جترد للرد عليهم داعيا إىل العمل مبتون األخبار طاعنا على األصوليني بلهجة شديدة زاعما أن 

إىل غري ذلك من آراء االخباريني ، حدثات أتباع العقل و االمجاع و إن اجتهاد اتهد و تقليد العامي بدع مست
أعيان . ( و قد أودع آراءه هذه يف كتاب مساه الفوائد املدنية يف الرد على من قال باالجتهاد و التقليد . املتأخرين 

 )   ١٣٧/  ٩: الشيعة 
)٢ (

 ص،  شيعيال الساسي الفكر تطور من نقال،  ٥٠ ص،  مشروطيت درحنش بشرد روحانيت نقش،  الكار حامد 
٣٩٠  

)٣ (
 . ٦٥ ، ٦٤ ص،  املوسوي موسى:  والتصحيح الشيعة:  انظر 

)٤ (
 بن ويوسف،  األسدي حممد بن اهللا وعبد،  البختري بن وليث،  القاسم بن حيىي:  مجاعة به يكىن:  بصري أبو  

(  سويد بن النضر عنه وروى،  السالم عليه اهللا عبد أيب عن روى.  اهلروي أسيد بن اهللا عبد بن ومحاد،  احلارث

 )  ٢٢/٤٩،  اخلوئي:  احلديث رجال معجم



     

٢املفضل رواية وكذا
 ع(  القائم ظهور قبل بيعة كل،  مفضل يا: "  قال أنه الصادق جعفر عن 

"  له واملبايع،  هلا املبايع اهللا لعن،  وخديعة ونفاق كفر فبيعة) 
٣
   

٤األصفهاين علق
 غري مبايعة جواز عدم يف صريح ترى كما وهذا: "  بقوله الروايات هذه على 

 أو لنفسه البيعة تكون أن بني فرق غري ومن فقيه غري أو فقيها له املبايع كون بني فرق غري من،  اإلمام

 خصائص من املذكور باملعىن املبايعة كون من ذكرنا ما ويؤيد) . السالم عليه(  اإلمام عن النيابة بعنوان

   أمور لغريه جوازه وعدم املطلقة وواليته العامة رياسته ولوازم اإلمام

 بني املبايعة تداول)  السالم عليهم(  األئمة من أحد زمان يف ينقل ومل يعهد مل إنه:  منها -

  .  زمام يف املوجودين املؤمنني سائر وكذا أصحام

  .  بنيابتهم أصحام من غريهم مبايعة يف إذن)  السالم عليهم(  منهم يرد مل إنه : ومنها -

 و أحواهلم و آدام يف ينقل ومل كتبهم يف وال العلماء ألسنة يف ذلك معهودية عدم : ومنها -

 أن زماننا إىل)  السالم عليهم(  األئمة زمن من املؤمنني سائر يف معهودا يكن مل بل أفعاهلم

)السالم عليه(  اإلمام بيعة بيعته أن بعنوان أحدا يبايعوا
٥
   

 املرجعية"  دمقال يف املوغل الزمان ذلك منذ أصبحوا الذين"  األصويل االجتاه أصحاب واستند

 أما"  يقول األربعة الوكالء أحد طريق من املنتظر املهدي حديث إىل،  املؤمنني جلماهري"  الدينية

"  عليهم اهللا حجة أنا و،  عليكم حجيت فإم،  أحاديثنا رواة إىل فيها فارجعوا الواقعة احلوادث
٦
 

 يف خصوصا،  والدنيا الدين أمور يف فتاءاال و"  املرجعية"  بشؤون الفقهاء اختص احلديث هذا ومبقتضى

 برز والوكالة القيادة هذه أساس وعلى.  لألئمة وكالء هم الفقهاء أن حبسبان،  املعصومني األئمة غيبة

                                                                                                                                                                                   

)١ (
 )  ٢٩٥/ ٨( ،  الكليين:  الكايف  

)٢ (
 عبد أيب و،  جعفر أيب عن روى فقد.  موردا أربعني و مخسة تبلغ،  الروايات من عدة إسناده يف العنوان ذا وقع  

 )  ١٩/٣٠٦،  اخلوئي:  احلديث رجال معجم. (  السالم عليهم احلسن أيب و،  اهللا
)٣ (

 )  ٨/  ٥٣(  للمجلسي:  االنوار حبار  
)٤ (

 ) املكارم مكيال مقدمة( ،  ١٣٤٨ سنة تويف،  األصفهاين املوسوي تقي حممد مريزا احلاج  
)٥ (

، للمطبوعات األعلمي مؤسسة،  ١ط،  عاشور علي حتقيق،  االصفهاين تقي حممد مريزا:  املكارم مكيال 

 ) ٢١٨/  ٢. (  بريوت،   هـ١٤٢١
)٦ (

 . ٤٨٤/  ١،  الصدوق:  النعمة امتام و الدين إكمال 



     

 كل يف إليهم يرجع الذين األعالم الدين رجال هم"  املراجع"  و"  باملراجع"  عرفوا من الفقهاء بني

. النيب بيت آل من األئمة وعلم أسرار وارثوا أم أساس على،  املؤمنون ويقلدهم،  األمور
١

  

٢حنظلة بن  مقبولة رواية ؛ أيضا ا استدلوا اليت الروايات ومن
 قد منكم رجل إىل انظروا: " 

 حاكما عليكم جعلته قد فإين،  حكما به فارضوا أحكامنا وعرف وحرامنا حاللنا يف ونظر حديثنا روى

" اهللا على راد علينا والراد،  رد وعلينا استخف فبنا،  منه يقبل فلم حبكمنا حكم فإذا، 
٣

 علق 

٤األنصاري
 نفوذ:  املتقدمة الروايات من الظاهر مث: "  بقوله الروايات من وغريها الرواية هذه على 

 ترتيب إىل بالنسبة،  اخلاصة موضوعاا ويف،  الشرعية األحكام خصوصيات مجيع يف الفقيه حكم

 قول نظري فهو،  اإلطالق على املتسلط هو"  احلاكم"  لفظ من عرفا املتبادر ألن،  عليها األحكام

 ماله مجيع يف الرعية على تسلطه منه يفهم حيث،  عليكم حاكما فالنا جعلت:  بلده ألهل السلطان

  .  كليا أو جزئيا السلطان أوامر يف دخل

: "  قال حيث – بالسياق األنسب أن مع"  احلاكم"  إىل"  احلكم"  لفظ عن العدول:  ويؤيده

"  القاضي"  لفظ من املتبادر وكذا"  حكما عليكم جعلته قد فإين: "  يقول أن –"  حكما به فأرضوا

 القضاة حال من معلوم هو كما الشرعية احلوادث مجيع يف إلزامه و حكمه وينفذ إليه يرجع من:  عرفا

 يف مرجعا الفقيه كون يظهر ومنه.  اجلور قضاة من السالم عليهم األئمة أعصار يف املوجودين سيما، 

. " العامة األمور
٥

  

                                                             

)١ (
 .  ٢٢ ص،  اللباد مصطفى:  األحزان حدائق  

)٢ (
 أبا يكىن عمر: "  قائال،  السالم عليه الباقر أصحاب يف تارة رجاله يف الشيخ عده حنظلة بن عمر:  حنظلة ابن  

 حنظلة بن عمر:  قائال،  السالم عليه الصادق أصحاب يف أخرى و"  عجليان كوفيان حنظلة ابن وعلي،  صخر

 اخلربين تعارض عند الترجيح يف روايته مسوا هنا ومن،  برواياته عملوا املشهور أن...  الكويف البكري العجلي

 )  ١٤/٣١،  اخلوئي:  احلديث رجال معجم. (  باملقبولة
)٣ (

 .  ٩٨:  ١٨  الوسائل 
)٤ (

، ينتهي نسبه إىل جابر بن عبد اهللا األنصاري ، مرتضى بن حممد امني الدزفويل األنصاري النجفي :  ياالنصار  

وكتاب ، صنف املكاسب ... شيخ مشايخ اإلمامية ، هـ  ١٢٨١و تويف سنة ، هـ  ١٢١٤ولد يف دزفول سنة 

 )  ١١٨،  ١١٧ / ١٠: أعيان الشيعة . ( و كتاب الصوم و الزكاة و اخلمس ، الطهارة 
)٥ (

  قم،  العاملي املؤمتر،  هـ ١٤١٥،  ١ط،  ٤٩ ص،  األنصاري مرتضى:  والشهادات القضاء  



     

١اجلواهري قول وكذا
 ينفذ(  الزمان هذا يف كما)  السالم عليه(  اإلمام حضور عدم فمع: "  

 األصول كتب يف املذكورة الفتوى يف املشترطة للصفات اجلامع البيت أهل فقهاء من الفقيه قضاء

 يف السالم عليه اهللا عبد أيب لقول عليه بقسميه اإلمجاع بل،  فيه أجده خالف بال الفروع كتب وبعض

 يعلم منكم رجل إىل أنظروا ولكن،  اجلور أهل إىل بعضا بعضكم حياكم أن إياكم: (  خدجية أيب خرب

٢إليه فتحاكموا،  قاضيا جعلتهقد  فإين،  قاضيا بينكم فاجعلوه قضائنا من شيئا
 " (

٣
        

 إىل للفقهاء العامة النيابة نظرية وتطوير،  اهلجري العاشر القرن يف الصفوية الدولة قيام أدى

،  الصفويني امللوك ملنح الشيعة الفقهاء أمام الباب فتح الذي الكركي احملقق يدي على سياسية نظرية

 العادل الفقيه ، املهدي اإلمام نائب عن بالوكالة واحلكم شرعية إجازة إيران يف،  القاجاريني مث ومن

 ما وهو،  عشري اإلثين اإلمامي الشيعي اتمع يف وعنيف عميق انشقاق حدوث إىل ذلك أدى –

  . قرون عدة امتد الذي،  األصويل اإلخباري بالصراع عرف

 يف يدخل،  أساسي بأمر يتعلق كان إمنا بسيط جزئي أمر حول يدور الصراع هذا يكن مل

 املتمسك اإلمامي اخلط بني.  واددين احملافظني بني صراعا حقيقته يف وكان.  العقائدية اهلوية موضوع

،  والنص كالعصمة،  املتصلبة اإلمامة شروط من املتحرر الشيعي اخلط وبني،  بالتحديد االنتظار بنظرية

. االنتظار نظرية من واملتحرر
٤
   

 الفقهاء وجدان يف استقر ملا املرادف هي الشيعية الصفوية الدولة تكن مل ذلك من وبالرغم

 طلبا الصفوية األسرة تشيعت إذ.  الدينية الدولة طريق على مهما مكسبا عدوها بل،  الدولة من الشيعة

                                                             

)١ (
وقد ، هـ  ١٢٦٦تويف سنة ، صاحب اجلواهر ، النجفي مولدا و مسكنا و مدفنا ، بن الشيخ باقر ا حسن حممد  

انتهت إليه رياسة الطائفة يف ، فقيه اإلمامية الشهري و عاملهم الكبري مريب العلماء و سيد الفقهاء ، جتاوز السبعني 

و أذعن له معاصروه  و فيهم من األئمة ، ووصار مرجعا للتقليد يف سائر األقطار ، منتصف القرن الثالث عشر 

 )  ١٤٩/  ٩: أعيان الشيعة . ( املؤلفني 
)٢ (

 ٢٧. ( قم،  هـ ١٤١٤،  البيت آل مؤسسة،  ٢ط،  البيت آل مؤسسة:  حتقيق،  العاملي احلر:  الشيعة وسائل  

 /١٣  ( 
)٣ (

.  طهران،  ش ١٣٦٢،   االسالمية الكتب دار،  ٣ط،  القوجاين حممود حتقيق ، اجلواهري:  الكالم جواهر  

)٣١/  ٤٠ ( 
)٤ (

 . ٣٨٨ ص:  الشيعي السياسي الفكر تطور  



     

 إقامة دف الفقهاء متسك حني يف،  السنة العثمانيني املنافسني مقابل يف الدينيوي حكمها أركان لتثبيت

. املنتظر املهدي بظهور فقط تتحقق اليت تلك،  األرض على اإلهلية الدينية الدولة
١

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ٣٠ ص ، اللباد مصطفى:  األحزان حدائق  



     

  . عشر الثاين اإلمام غيبة ودعوى اخلمس : الثالث املطلب                

  

 بإعالة تقوم حىت املذهيب باملعىن متماسكة – العباسي العصر – التاريخ ذلك حىت الشيعة تكن مل

 فقهاء حياة يقلق كان الذي املايل العجز ملعاجلة ضمان خري باألرباح الغنيمة تفسري فكان،  فقهائها

 أحكام إليها أضيفت البدعة هذه أسست أن بعد و...  آنذاك الشيعية الدينية العلوم طالب و الشيعة

 يرتضيه أن أحد على السهل من ليس الذي األمر هو و،  اخلمس إعطاء قبول على الشيعة حتمل مشددة

 أن مبا و،  الناس من امتعاض يواجهه جمتمع أي يف مصر و عصر كل يف الضرائب فدفع!  بالوعيد إال

 طوعا مكاسبهم أرباح من اخلمس استخراج على العامة يرضخوا لكي السلطة هلم تكن مل الشيعة فقهاء

،  اإلمام حق يؤد مل ملن جهنم نار يف األبدي الدخول منها مشددة أحكاما إليها أضافوا فلذلك،  رغبة و

 مائدته على اجللوس أو،  أمواله من اخلمس يستخرج مل الذي الشخص دار يف الصالة إقامة عدم و

.  دواليك وهكذا
١
   

 تعزز اليت الروايات بإيراد،  الشيعة عامة لدى الروحي موقعهم تثبيت من أوال الفقهاء سعى

" اآلخرة و الدنيا شرف الدين أهل جمالسة"  أن من،  الدينية مكانتهم
٢
" اإلسالم حصون" ألم 

٣
 ،٤

    .

 ماديا أساسا يتطلب األمر كان،  الشيعة مجاهري لدى الروحي موقعهم تثبيت من الفقهاء فروغ بعد"و

 عمال للفقهاء واملخصصة الشيعي املؤمن أرباح من تقتطع اليت اخلمس نسبة وكانت.  نفوذهم إلسناد

      واعلموا  الكرمية باآلية        

                 

             الفقهاء لنفوذ املادي األساس هذا مبثابة ٥  .

 فتحقق،  الشرعية مصارفها يف يصرفوا و مستحقيها على املوارد هذه الفقهاء يوزع األمخاس ومن

                                                             

)١ (
 .  ٦٨،  ٦٧ ص،  املوسوي موسى:  التصحيح و الشيعة  

)٢ (
 . ٣٩/ ١،  الكليين:  الكايف  

)٣ (
 . ١/٣٨،  الكليين:  الكايف  

)٤ (
  العلماء فقد باب،  العلم فضل باب،  الكايف:  انظرلالستزادة   

)٥ (
 . ٤١آية :  األنفالسورة   



     

 وهكذا السنة املسلمني من نظرائهم على عزت االستقاللية من كبري هامش بالتبعية الشيعة للفقهاء

 توجهاا ومناهضة احلاكمة السلطة مقاومة على قدرم وعززت،  الفقهاء مكانة اخلمس نسبة حفظت

.  األمر لزم إن واالجتماعية السياسية
١

    

 عصر يف الشيعي التاريخ يف األوىل تعد رسالة بتأليف الكركي احملقق قام الصفوي العصر يف"  و

 بطريق ثبت: "  فيها وقال " اخلراج حل حتقيق يف اللجاج قاطعة"  أمساها اخلراج حتليليف   وهي،  الغيبة

،  قاطبة للمسلمني بل خاص مالك ميلكها ال بالسيف عنوة فتح مما وحنوها العراق أرض أن البيت أهل

،  البيت أهل من احلق إمام بأمر الدين رواج ا اليت مصارفه يف ويصرف واملقامسة اخلراج منها يؤخذ

 تناول يف لشيعتهم)  ع(  أئمتنا أذن قد) السالم عليه(  غيبته حال ويف.  املؤمنني أمري أيام وقع كما

"اجلور سالطني من ذلك
٢
 من وسلب،  الصفوية الدولة يف العلماء موقع هذه فتواه يف احملقق عزز وقد،  

)  العاميني املهدي اإلمام نواب( ،  األمناء الفقهاء يد يف حصرها أن بعد،  الدستورية الشرعية الصفويني

 باإلمام السري اللقاء طريق عن،  املزعومة اخلاصة بالنيابة إمساعيل الشاه بادعاءات االعتراف رافضا

 املنام يف علي اإلمام أو املهدي
٣

     

 الرجل تويف ما فإذا...  باألموال االستئثار يف الرغبة رجعته وانتظار اإلمام غيبة دعوى وراء إن

  :  أمرين لتحقيق موته أنكروا إمامته يدعون الذي

  .  ذريته من بعده ملن يسلموها وال أيديهم يف اكتسبوها اليت األموال لتبقى:  األول -

  . الغائب اإلمام مخس باسم إليهم األموال دفع ليستمر:  الثاين -

 إىل منهم طائفة تسارع حىت إمام ميوت فال الباردة الغنيمة هذه الرافضة فرق استمرأت وقد

،  عدال األرض ميأل مهديا قريب من بعودته والتبشري عنه النيابة ودعوى،  غيبته إعالن و،  موته إنكار

  . والفضة الذهب من املقنطرة القناطر إليهم ويدفع

                                                             

)١ (
 . ٢٤ ص:  األحزان حدائق  

)٢ (
 . ٢٦٩ ص،  الكركي:  اللجاج قاطعة 

)٣ (
 . ٣٨٠ ص :  الشيعي السياسي الفكر تطور 



     

 من عليهم يتدفق املال هذا ليظل الغيبة بعقيدة ومراجعهم الروافض شيوخ مسكتي اليوم وإىل

،  لإلمام اخلمس االتباع على فرضوا حيث الغائب اإلمام عن النيابة باسم فيأخذونه وصوب حدب كل

 يف فهو يدفع مل ومن الغيبة زمن للفقيه اخلمس دفع جيب يقولون ألم تعب بال اآليات هؤالء ويأخذه

 هلم الظاملني يف مندرجا كان أقل أو درمها منه منع من: "  ومراجعهم شيوخهم يقول،  الكافرين عداد

١الكافرين من كان لذلك مستحال كان من بل،  حلقهم والغاصبني
 "

٢
  .  

 منهم كان،  شخصا وعشرون بضعة العسكري احلسن بن حممد اإلمام عن النيابة ادعى وقد" 

٣النمريي و الشريعي
٤العربتائي و 

٥احلالج و 
 مصاحل جتر كانت النيابة دعوى ألن وذلك،  وغريهم 

٦للمدعي سياسية اجتماعية ومكانة مادية
 .  

 احلسن ابن املهدي اإلمام عن للنيابة مدعيا عشرين من أكثر دعوى اإلمامية الشيعة رفض وقد

 واختلفوا األربعة النواب أولئك دعوى بصحة شككوا كما،  والتزوير بالكذب واموهم،  العسكري

  . حوهلم

 بأي قيامهم عدم وهو،  النيابة أدعياء كذب على آخر دليل هناك،  الشك هذا إىل إضافة و

 إىل بتسليمها واالدعاء األموال جباية عدا ما،  واملسلمني الشيعة خلدمة سياسي أو فكري أو ثقايف دور

 أن املهدي اإلمام وبني بينهم خاصة صلة وجود يدعون الذين بالنواب املفترض وكان.  املهدي اإلمام

  .  األمة إىل اإلمام توجيهات وينقلوا الطائفة مشاكل حيلوا

 النيابة أدعياء قيام عدم هو العسكري احلسن بن حممد املهدي وجود عدم يف الشك يعزز ومما

.  املرحلة تلك يف تبياا عليهم جيب كان اليت الغامضة األمور من كثري وتوضيح،  الفقهي الفراغ مبلء

                                                             

)١ (
 .  ٣٦٦/  ٢،  اليزدي:  الوثقى العروة 

)٢ (
  الغفاري اهللا عبد:  قم آيات بروتوكوالت 

)٣ (
 اخلالصة يف العالمة وذكر..  السالم عليه العسكري أصحاب من،  غال: "  النمريي نصري بن حممد:  النمريي  

 ) ٤/٣٣٧،  التفريشي:  الرجال نقد" ( العسكري حممد لعنه النمريي نصري بن حممد أن:  الرجل هذا ذكر بعد
)٤ (

 روي وقد،  وينكر منها يعرف،  الرواية صاحل،  العربتائي جعفر أبو"  الكرخي العربتائي هالل بن أمحد: العربتائي 

 ) ١/١٧٧،  التفريشي:  الرجال نقد" (  العسكري حممد أيب سيدنا من ذموم فيه
)٥ (

 )  ٢/١٢٠،  التفريشي:  الرجال نقد" (  املذمومني من: "  احلالج منصور بن احلسني  
)٦ (

 . ٢٢٦ ص:   الشيعي السياسي الفكر تطور  



     

 الضعيفة باألحاديث مأله وقد،  النوخبيت أيام يف،  الكايف كتاب ألف قد الكليين أن املعروف ومن

 يعلقا مل السمري أو النوخبيت ولكن،  باطلة أخرى أمور و،  القرآن حتريف عن تتحدث اليت واملوضوعة

 أوقعهم و،  التاريخ عرب الشيعة أذية يف تسبب مما،  الكتاب من ءشي أي يصححا ومل،  املوضوع على

    ٠١ الكاذبة من الصحيحة األحاديث على التعرف مشكلة يف

 باب من كان أن فبعد،  ملحوظا تطورا خالهلا تطور،  مبراحل اخلمس حكم مر وقد

،  غريهم أو الفقهاء من سواء ألحد بصرفه التلميح أو التصريح دون،  الدفع واجب أصبح،  االستحباب

،  فيه التصرف وحده له حيق الذي  الغائب خروج حىت،  عندهم حتفظ وديعة كونه من اخلمس تطور مث

 إن: "  تقول واالنتظار التقية نظرية أن من الرغم على، فيها هم ليتصرفوا الفقهاء إىل بدفعها القول إىل

 االنسحاب مت قد و،  للشيعة مباح املهدي اإلمام غيبة عصر يف إنه و،  املعصوم اإلمام حق من اخلمس

.." خطوة. . خطوة ولكن،  مبكر وقت يف اال هذا يف النظرية هذه من
٢
   

 اخلمس ضريبة من الشيعة أعفوا الشيعي للمذهب األوائل األئمة أن تؤيد اليت األدلة هي كثرية" 

 فنحن االجتاه هذا يف السري نتابع ولكي آخر اجتاه يف األمور دفع املهدي غيبة بعد حدث تطورا لكن... 

 حسني السيد بيدنا يأخذ و اإلسالمي الشيعي التاريخ عرب اخلمس نظرية تطور يف للبحث ماسة حاجة يف

  : كالتايل لنجده هذا التسلسل إىل املوسوي

،  الغائب اإلمام حق من اخلمس أصبح املهدي اإلمام وغيبة اإلمامية سلسلة انقطاع بعد:  أوال -

 اإلمام عن النيابة شخصا عشرين من أكثر ادعى هنا.  فيه حق اتهد للسيد وال للفقيه وليس

 من الشيعة تعفي اليت للشيعة األربعة الصحاح كتب ظهرت الفترة هذه ويف.  اخلمس ليأخذوا

  .  اخلمس

 حىت األرض يف يدفن أن على للخمس الشيعة إخراج بوجوب البعض فنادى األمر تطور:  ثانيا -

  . عليها اهللا سيدله اليت كنوزها األرض له ستخرج الذي املهدي اإلمام خيرج

                                                             

)١ (
 . ٢٣٢، ٢٣ ص :املرجع السابق   

)٢ (
  . ٣٥١ ص: املرجع نفسه   



     

 و أمني شخص عند اخلمس إيداع إلزاما وال حتما وليس يستحب بأنه فقالوا األمر تطور:  ثالثا -

 اخلمس يف التصرف للفقيه جيوز وال املذهب فقهاء هم األمانة هلذه االختيار عليه يقع من أفضل

  .  للمهدي يوصله حىت

 بوجوب يقول الذي األخري قبل التطور كان حىت املسألة فطوروا املتأخرون العلماء جاء:  رابعا -

  .  اآلية حددا اليت مصارفه على يوزعوه لكي للفقهاء اخلمس إعطاء

 بعض يف اإلمام بسهم التصرف جبواز الفقهاء فقال التطور يف األخرية اخلطوة جاءت:  خامسا -

" الدين دعائم إقامة و العلم طلب على كاإلنفاق الفقيه يراها اليت الوجوه
١

  

 الدولة ليد سلمه و الفقهاء يد من اجلباية سحب"  بـ اخلميين قام،  احلاضر العصر يف:  سادسا -

 اخلميين اإلمام أن إال املال لشهوة ردع ذلك يف يكون قد و الدقيقة حبساباا اخلاصة دوائرها و

 ال فإنه املكاسب أمخاس أرباح حبساب يؤمن ال فمن اجلميع رؤوس على مسلطا ااما أبقى

 الطائلة األموال هذه أن لنا لتبني – باإلسالم يدين العامل كان إذا:  يقول حيث باإلسالم يدين

 أمة احتياجات لسد،  هذا من أوسع و أكرب ألمر بل علم طالب أو سيد حاجات لرفع ليست

 اخلمس بأموال االستعانة من شئوا تسيري من هلا فالبد إسالمية دولة تتحقق عندما و بأكملها

٢اخلراج و اجلزية و الزكاة و
  "

٣
  

 اخلمس دفع بوجوب األربعة املذاهب بني من هلا خاصا بابا أحكامها و فقهها يف الشيعة جعلت

 مهما و دينارا كان إن و،  عياله و األسرة لرب سنة مؤونة من يفضل ما كل على اخلاص املال من

 املال من اخلمس إخراج وهو أال اخلمس خبصوص آخر حكما الشيعة أفردت كذلك و.  مهنته كانت

.  حالال كله املال يصبح بذا و،  احلرام و احلالل املال بني اشترك الذي
٤

  

 ال أخرى ناحية من الفقيه إىل) اخلمس(  هذا إعطاء مث ناحية من)  املكاسب مخس(  فكرة إن

،  واحد قرآين نص إال هناك فليس ! احملض املتشابه و املتشابه إال هلا مستند وال الشرع من عليها دليل

                                                             

)١ (
 . ١٠٥ ، ١٠٥ ص،  ٢٠٠٨ بريوت مكتبة،  مرسال أمحد! :؟ اختلفتم ومل أنتم من،  الشيعة  

)٢ (
 . ١٥ ص:  اإلسالمية احلكومة فقه  

)٣ (
 . ١٠٦ ص! : ؟ اختلفتم مل و ؟ أنتم من الشيعة  

)٤ (
 .١١١ ص،  القاهرة،  ٢٠١٠،  احملروسة مصر دار،  ١ط،  حسن قاسم حازم:  التاريخ عرب الشيعة أخطاء  



     

 عالقة ال آخر ءفشي حمتواه و مضمونه أو معناه و موضوعه أما!  فقط اللفظ)  اخلمس(  لفظ فيه ورد

  .  القتال ساحة يف الكفار حماريب من تؤخذ اليت الغنائم مخس وهو،  به له

 إشارة وال ضمنا ال و آخرا ال و أوال ال أبدا ذكره يرد مل الذي و باآلية الفقيه عالقة هي ما مث

 يرد مل الفقيه فإن لفظا ورد قد)  اخلمس(  كان فإن! ؟ معىن وال لفظا ال و تلميحا ال و تصرحيا ال و

. أصال
١
   

 ال و،  املطهرة النبوية السنة ال و القرآن يف له وجود ال أمر"   الشيعي املنظور حسب واخلمس

 الفقهاء ألسنة على يرد ومل،  املتأخرين الفقهاء بني عليه إمجاع وال،  املعصومني األئمة أقوال يف له ذكر

 من عامل ألي ميكن وهل! ؟ به االلتزام على حيمله أو املسلم يلجئ الذي الشرعي املسوغ ما!  املتقدمني

 بعد له إعطائها و أمواله و مكاسبه و أرباحه مخس إخراج شرعية أو وجوب ملقلده يثبت أن العلماء

  ! ؟ الكالم هذا على املقلد هذا اطالع

 الشرع أحكام من املتشابه إتباع و الكرمي القرآن من باملتشابه األخذ عن جل و عز اهللا انا لقد

  :  فقال، 

                       

                          

                   

  عن اخلمس يستثىن فلماذا،  قطعا عليها يدل ما عبادة لكل جعل وعال جل أنه يعين وهذا،  ٢ 

  ٣"؟ - كذلك يكون أن حاشاه و – الوضوح على قائما ليس اإلسالمي الدين إن أم،  القاعدة هذه

    

  

                                                             

)١ (
 . ١٠١ ص،   هـ ١٤٣٠،  البيت آل تراث إحياء مركز،  ١ط،  املوسوي عباس عالء:  العصر جزية اخلمس  

)٢ (
 . ٧ آية:  عمران آل سورة  

)٣ (
 .   ٣٨ ، ٣٧ ص،  النبوية للسنة العاملية اهليئة،  مصريي توفيق:  اعداد:  اإلسالم يف املالية احلقوق  



     

  .  الدينية املرجعية إىل اإلهلية اإلمامة من:  الرابع املطلب                 

  

 لفظ استعمال شاع وقد،  والعودة الرجوع حمل:  هي العام اللغوي مبفهومها الدينية املرجعية

 وبات، ) الدينية(  بلفظ االستعمال هذا مقترنا بلد من أكثر يف العلمية احلوزات أوساط يف املرجعية

١اتهدين العلماء على املراجع أو املرجع كلمة إطالق مألوفا
 اإلشراف مهمة يتولون الذين الكبار 

 أشكل ما يف العلماء هؤالء مثل إىل الناس عامة ويعود.  تلك أو املدينة هذه يف العلمية للحوزة والتوجيه

  .  دينهم أمور من عليهم

 يتوىل أعلى قيادي مركز مبثابة هي إمنا،  اإلمامية ... لدى التقليد يف املرجعية فإن هنا من

 وكسر،  امليم بفتح)  املرجع(  ا املتقمص ويسمى،  أوضاعها و الدينية أحواهلا ويدير،  األمة شؤون

.  اجليم
٢
   

 التزام ليس هو التقليد و.  التقليد مبدأ بابتداع كافة األخرى املذاهب بني من الشيعة ينفرد

 العدول يف احلق لك اًواحد اًشخص خصص بل،  الدين علماء مبعىن الدين أمر أولياء هم من برأي املسلم

  .  مماته يف ليس و حياته يف إليه الرجوع أو عنه

                                                             

١
  : االجتهاد عند االثىن عشرية على قسمني )   

وهو القدير على استخراج احلكم الشرعي من دليله املقرر يف ، و يسمى ذو الكامل باتهد املطلق  :أحدمها كامل  
على استخراج احلكم الشرعي ، ويسمى ذو االجتهاد الناقص باملتجزئ   :ناقص و اآلخر . خمتلف أبواب الفقه 

  .من دليله يف نطاق حمدود من املسائل فقط 

وكل  من اتهد املطلق و اتهد املتجزئ جيوز له أن يعمل على و فق اجتهاده يف حدود قدرته على استخراج         
  : ولكنهما خيتلفان يف ، رب عن رأيه و فتواه و جيوز لكل منهما أن يع، احلكم من دليله 

و كانت ... اتهد املطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية يف مرجع التقليد ؛ جاز للمكلف أن يقلده  -        

ة القضاء وال والي، أما اتهد املتجزئ فليست له الوالية الشرعية العامة . له الوالية الشرعية العامة شؤون املسلمني 

ص ، حممد باقر الصدر : الفتاوى الواضحة . ( حىت فيما اجتهد فيه من مسائل ، وال جيوز للمكلف أن يقلده ، 
٣٠،  ٢٩  (  

 

)٢ (
 . ٤٢ ص،  بريوت،  هـ ١٤١٣،  القارئ دار،  ٣ط،  البهاديل علي:  اخلوئي األمام حياة من ومضات 



     

 الدين يف فقيها عاملا شخصا خيتار أن البلوغ بسن الصالة يبدأ شيعي كل على أن : وتعريفه

. فتوته تباعاب ملزما يكون و رسالته يتبع أي يقلده و مرجعا
١

  

 اهللا من بالنص إال تكون ال فاإلمامة" ،  واإلمامة املرجعية بني يفرقون عشرية االثين والشيعة

 إمام كل وهكذا،  النيب خيلف الذي اإلمام لسان أو – آله و عليه اهللا صلى – النيب لسان على تعاىل

 يتوالها فإمنا)  املرجعية(  أما.  الناس من االنتخاب و باإلختيار تكون ال اإلمامة و.  بعده من على ينص

 من ومعينا،  الشهداء كل يف العامة بالشروط أي،  واخلصائص،  بالصفات اهللا قبل من املعني الشخص

 العلم أهل توجيهات وفق،  له الواعي اإلختيار مسؤولية األمة على تقع إذ،  بالشخص األمة قبل

".سه در حلقات وحضروا،  معه وعاشوا،  املرجع عرفوا ممن والفضيلة
٢
    

٣اخلوئي القاسم أبو السيد:  هم سبعةيف العصر الراهن   الشيعة عند التقليد ومراجع
 يف(  

٤كلبابكاين رضا حممد والسيد،  )ق بالعرا النجف
،  اخلميين اهللا روح والسيد،  جنفي مرعشي والسيد،  

٥شريعتمداري كاظم والسيد،  منتظري اهللا وآية
 باستثناء قم يف مجيعا وهم،  ١٩٨٦ سنة يف تويف الذي 

. بإيران مشهد يف ومقره قمي اهللا آية مث.  طهران يف استقر الذي اخلميين
٦

  

 دولة فاملرجع ذلك يف مبالغة وال األطراف املترامية وممالكهم املستقل عاملهم هلم املراجع هؤالء

 له يدينون الذين أتباعه أن يف الدولة يفوق أحيانا أنه بل باب أي من عليه سلطان ال،  الدولة داخل

 للفقهاء التارخيي الدور جاء هنا من...  الدول من العديد يف وينتشرون الدولة حدود يتجاوزون بالوالء

                                                             

)١ (
  ١١٢ ص،  القاهرة، م ٢٠٣٠،  احملروسة مصر دار،  ١ط،  حسن قاسم حازم:  التاريخ عرب الشيعة أخطاء  

)٢ (
 . ٤٣ ص :  اخلوئي األمام حياة من ومضات  

)٣ (
 ١٣١٧ سنة أذربيجان من"  خوي"  بلدة يف ولد،  اخلوئي املوسوي هاشم بن أكرب علي بن القاسم أبو:  اخلوئي  

 وفاة بعد النجف يف املرجعية إليه آلت وقد،  فيها وتعلم هـ ١٣٢٨ سنة النجف إىل والده مع منها هاجر،  هـ

 )  ١ هامش،  ٧٣ ص:  األيام سوانح(  هـ١٤١٣ عام تويف.  هـ ١٣٩٠ سنة احلكيم حمسن
)٤ (

  عام تويف و،  هـ ١٣١٦ يف ولد،  سابق مرجع،  الكلبايكاين املوسوي باقر حممد بن رضا حممد:  كلبايكاين  

  هـ١٤١٤
)٥ (

،  اخلميين ثورة قبل من إيران يف مشهور مرجع،  هـ١٣٢٢ عام ولد،  شريعتمداري كاظم حممد:  شريعتمداري  

:  األيام سوانح(  هـ ١٤٠٦ رجب يف تويف،  بأشهر األمور زمام توليه بعد اجلربية اإلقامة اخلميين عليه فرض وقد

 ) ٧٤ ص
)٦ (

 .١٢٦ ص،  هويدي فهمي:  الداخل من إيران  



     

 يقوموا أن عليهم كان كما.  التعليمي أو التبشريي الدور بذلك القيام مهمة وحدهم م أنيطت إذ

"  واحد آن يف وسياسيا عقديا،  مزدوجا دورا لعبوا أم أي" .  للطائفة"  القيادة بدور أيضا
١
   

 الديين املرجع إن: "  يقولون أم لدرجة الشيعة عامة لدى عظيمة مكانة الديين املرجع تبوأ لقد

 مكاا و،  انطالقته وساعة،  حتركه منهج حيدد الذي هو – اخلبري..  احلكيم العارف وهو – األعلى

 هو رأيه فإن ؛ ذلك حيدد وحني،  ومالبساته وظروفه التحرك جوانب لكل منه مستوفية دراسة بعد

 إزاء يرى الديين املرجع إن...  الشرعية مسؤوليته عليه متليه ملا املطابق املوقف هو موقفه أن و،  الصواب

 مما بكثري أبعد هو مدى إىل ينظر الديين واملرجع،  املقلد يرى ما غري أحداث و قضايا من يواجهه ما

...  " النفوس يف مقدسا الدينية املرجعية مقام يظل أن نتمىن هنا من،  غريه إليه ينظر
٢
  .  

 عن احلديث كان األئمة عصر ففي،  العصر هذا متطلبات وفق املقوالت وتغريت العصر تغري

 من هالة عليهم وأسبغت،  سواهم أحد يناله ال مكانا،  لياًاع مكانا ورفعهم،  والعصمة والتعيني النص

 عن  احلديث  وأصبح،  الواقع أرض على املعصوم لإلمام وجود هناك يعد فلم اليوم أما،  القدسية

 وهو،  غيبته حال يف السالم عليه لإلمام اًنائب"    باعتباره،  امللموس الواقع فهو ؛ الشيعي الديين املرجع

 على راد عليه والراد، الناس بني واحلكومة القضايا يف الفصل يف لإلمام ما له،  املطلق والرئيس احلاكم

 عن احلديث يف جاء كما باهللا الشرك حد على وهو،  تعاىل اهللا على راد اإلمام على والراد،  اإلمام

  . السالم عليهم البيت آل صادق

 يف إليه فريجع،  العامة الوالية له بل،  فقط  الفتيا يف مرجعا للشرائط اجلامع اتهد فليس

 بأمره إال التعزيرات و احلدود إقامة جتوز ال كما،  خمتصاته من وذلك،  والقضاء والفصل احلكم

  . خمتصاته و اإلمام حق من هي اليت األموال يف أيضا إليه ويرجع.  وحكمه

 عنه نائبا ليكون،  للشرائط اجلامع للمجتهد السالم عليه اإلمام أعطاها العامة الرئاسة أو املرتلة وهذه   

) " اإلمام نائب(  يسمى ولذلك،  الغيبة حال يف
٣

  

                                                             

)١ (
 . ١٢٧ ، ١٢٦ : املرجع السابق   

)٢ (
 . ٥٧ ، ٥٦ ص:  اخلوئي اإلمام حياة من ومضات 

)٣ (
  ٤٠ ص،  القاهرة،  هـ ١٣٩٣،  العاملية املطبعة،  ٨ط،  املظفر رضا حممد:  اإلمامية عقائد 



     

 منهم املراجع بتلقي ومتر،  الشيعة عند العلماء هيبة من تبدأ اليت،  قوا مصادر الدينية للقوى"  أصبح

 ويف خمتلفة بآليات والتحريك التعبئة على بالقدرة وتنتهي،  شيعي كل على الواجبة اخلمس زكاة

" متعددة وساحات مناسبات
١
   

 الذي املكان: "  وهي العلمية احلوزة م املناط بالدور للقيام املراجع هؤالء يئ اليت األمور ومن  

 ثقة:  آخر إىل مستوى من مراتبها يف ويتدرجون،  علمائها أيدي على الديين التعليم طالب يؤمه

  .  العظمى اهللا فآية،  واملسلمني اإلسالم فحجة،  اإلسالم

 اهللا آية مرتبة إىل يصل من أن غري،  شخص ٣٠٠٠٠ زهاء الدينية احلوزة يف الدراسة يف ينتظم

 األعلم و األعرف يكون أن شاغلها يف تفترض اليت العظمى اهللا آية مرتبة يبلغ من منهم أقل و،  قليلون

 فاحلكم،  الفتوى غري واحلكم.  الفتاوى عن فضال األحكام إصدار لصاحبها يئ واليت،  األفقه و

 العظمى اهللا آيات من  آية ولكل.  املقلدين سوى تلزم ال الفتوى فيما الشيعة عموم من الطاعة واجب

. " األحكام فيه تندر،  بالفتاوى اإليراين السياسي التاريخ يزخر بينما فإنه ولذلك.  مقلدون
٢
   

،  سنوات و سنوات يستغرق قد،  العلمية احلوزة سلم يف أخرى إىل مرتبة من االنتقال إن

"  لقب حامال إائها بعد املرء يصبح حيث،  اخلارج بسطح تبدأ اليت واملعقدة الصعبة املرحلة يف خاصة

 حمكوم تطور هو إمنا و.  درجة إىل درجة من الترقي مبنطق يتم ال االنتقال وذلك" .  اإلسالم حجة

 احلوزة طالب استقبال مث، )  باألخص وزهده ورعه(  وسلوكه ومواهبه الباحث جهد:  عوامل بثالثة

 يف لنفسه حيفرها اليت وملكانته للباحث األعلى املرجع تقييم مث،  له املساجد تؤم اليت الشيعة ومجاهري

. العلمية احلوزة أوساط
٣
   

 أن الظروف اقتضت لذا للشيعة الواجهة و للدين العلمية البوابة هي احلوزة"  إن : لون ويق

(  معامالت أو عبادات من كافة الدين أمور فيها يفصل علمية رسالة) مرجع( ديين عامل لكل يكون

 االجتهاد يف يتسابقون العلماء أخذ حيث،  االجتهاد بعمل البدء ذا كان و)  جتارية و شخصية أحوال

                                                             

)١ (
،  إيران يف القرار صنع  من نقال،  ١٣٥ – ١٢٨ -١٢٠ ص،   الشرقاوي:  اإليرانية والثورة الثورية الظاهرة  

 . ١٤٣ ص،  مسعد املنعم عبد نيفني:  اإليرانية – العربية والعالقات
)٢ (

 . ١٤٣ ص:  اإليرانية العربية والعالقات إيران القراريف صنع 
)٣ (

 . ١٢٥ ص:  الداخل من إيران 



     

 من وضوحا أكثر العامل كان فكلما ،املستحدثة األمور أو معروفة غري و خمفية كانت اليت األمور يف

 ليست عملية وهي ،له التابعني عدد لكثرة احلوزة زعيم يكون بذا و له اتباعا أكثر الناس كان اآلخر

 التنافس صار وعليه،  الفحص و التحري طريق عن الديين زعيمهم الشعب فيها خيتار كيفية بل انتخابية

 املتبع ويدفع،  عدد أكثر كسب أجل من،  املناظرات إجراء و الكتب و الرسائل تأليف يف العلماء بني

.  يشاء كيف به يتصرف املرجع ذلك إىل الزكاة و اخلمس املقلد أو
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ١١٣ ص،  حسن قاسم حازم:  التاريخ عرب الشيعة أخطاء 



     

  . النجف و  قم يف العلمية احلوزة: اخلامس املطلب                 

  

 احلوزة تأسست"   وقد النجف مدينة يف العلمية احلوزة ؛ العراق يف العلمية احلوزات أشهر

 عليه الصادق اإلمام ملدرسة امتدادا كانت و.  العباسية اخلالفة سقوط بعد األشرف النجف يف العلمية

 و العلماء يديه على تتلمذ و اإلسالمي الدين أحيا الذي و اخلالص اإلسالمي الفكر نعشأ الذي السالم

 اليت تلك غري صورة هي انتشرت اليت احلديثة احلوزة ولكن.  األربعة املذاهب مؤسسي األئمة منهم

 كذلك جعلها يف الفرس تدخلت و مدرسة أصبحت الشيعة أن السبب كان و.  الصادق اإلمام أسسها

.  النجفية املدرسة خالل من أفكارها نشرت و.  العربية الشعوب إىل الفارسية تعاليمها تلقي وصارت، 

 العامل أحناء كل من الرجال يقصدها اليت العاملية باجلامعة أشبه لتكون الدينية املدرسة تلك وتطورت

 بإيران ميرون الذين على الفرس ألقاها اليت الدعايات بسبب الفترة تلك يف التشيع انتشر و.  اإلسالمي

".   التجارة أو للحج
١

  

 فهي،  خاصة شهرة قم يف الدينية احلوزة حتوز"  الدينية احلوزات كل وبني  فإنه إيران يف أما

.  واخلوئي،  شريعتمداري و،  كلبايكاين و،  منتظري أمثال العظام آياا الدينية للمؤسسة خرجت اليت

 ومخسني مخس حنو وفيها،  الصادق جعفر بن موسى بنت فاطمة املعصومة مبرقد املتربكني قبلة وهي

 يف العلمية احلوزة مدرسي جممع يسمى جممع يف مدرسوها وينتظم،  وبعدها الثورة قبل تأسست مدرسة

 يف هلا الشاه قوات اقتحام فجر واليت قم فيضية هلا يقال اليت الفيضية املدرسة مدارسها أهم ومن،  قم

٢اخلميين قيادة وراء جرائه من الشعب وصف،  عليه الغضب بركان الستينيات
   

 الشيعة الفرس علماء من الكثري أن ذلك ؛ النجفية باحلوزة مرتبطة البدء يف احلوزة تلك وكانت

 النجفية احلوزة و العراق يزور أن الفارسي على لزاما فكان مذهبهم يف لينشطوا العراق إىل انتقلوا

. الفارسية احلوزة حيث قم إىل يعود مث تعليمه ليكمل
٣

  

                                                             

)١ (
 . ٩٣ ص : التاريخ عرب الشيعة أخطاء  

)٢ (
 . ١٤٤ ٠ ١٤٣ ص : إيران يف القرار صنع 

)٣ (
 . ٩٤ ص : التاريخ عرب الشيعة أخطاء 



     

 واجلزيرة اخلليج منطقة يف مث أوال العراق يف أكرب النجف مراجع نفوذ يكون أن الطبيعي ومن"

 املهاجرون يكثر حيث،  أفريقيا غرب إىل النفوذ هذا ميتد أن و،  ولبنان)  بالسعودية الشرقية املنطقة( 

  .  املناطق تلك مسلمي بني للمذهب رسال كانوا شيعة ومنهم،  اللبنانيون

 وباكستان اهلند يف مث،  إيران داخل أقوى إيران مراجع نفوذ يكون أن أيضا املربر ومن

١وبنجالديش
  .  وتركيا أفغانستان و 

 قم يف الدينية املؤسسة به تقوم الذي الدور من يقلص أن قتئذ و الشاه حاول،  الستينيات ويف

،  ١٩٦١ سنة آخر يف الربوجردي تويف عندما الحت فرصته أن تصور وقد"  هلا التودد يف فشل أن بعد

 عديد هناك كان،  يزكيه مبرشح ملئه إىل يبادر أن على الشاه حرص،  املرجعية قيادة يف فراغا ترك مما

 صدارة يف الربوجردي قضاها اليت العشرين األعوام فترة يف برزوا قد أعمارهم تتقارب الذين الفقهاء من

٢احلكيم حمسن:  السادة هناك كان النجف يف... ، املرجعية
٣الشريازي و اخلوئي القاسم أبو و 

 مث 

٤الشهروردي
 و،  كلبايكاين رضا حممد السيد و،  شريعتمداري كاظم السيد اهللا آية كان:  قم يف و.  

٥ميالين هادي حممد اهللا آية كان:  مشهد يف و،  جنفي مرعشي السيد و،  اخلميين اهللا روح السيد
 و.  

 اخلونساري اهللا آية كان:  طهران يف
٦

  

                                                             

)١ (
 من العامل دول بني الثامنة املرتبة يف بنغالديش وتأيت،  آسيا جنويب دول من واحدة الشعبية بنقالديش مجهورية تعد  

 )   ١/٢٣ اجلغرافية املوسوعة(  . السكان عدد حيث
)٢ (

 ) العروة مستمسك كتاب مقدمة(  هـ ١٣٩٠ سنة تويف العظمى اهللا آية،  احلكيم الطبطبائي حمسن  
)٣ (

 يف املشهورين املعاصرين املراجع أحد،  هـ١٣٤٥ سنة ولد،  الشريازي مكارم ناصر العظمى اهللا آية:  الشريازي 

 )  ٧ هامش،  ٩١ ص:  األيام سوانح(  إيران
)٤ (

 وتويف،  هـ ١٣٣٣ سنة ولد ، الشاهرودي آبادي السعد النمازي إمساعيل بن حممد بن علي:  الشهروردي  

 )  ٤ هامش،  ٩١ ص:  األيام سوانح(  هـ ١٤٠٥عام
)٥ (

 حمرم ١٨يف  بالعراق النجف، ولد يف شيعي ومرجعحممد هادي بن جعفر بن أمحد احلسيين امليالين هو عامل دين،   

، وجده كان أيضاً من املراجع القرن الرابع عشر اهلجريكان والده من مراجع الدين البارزين يف . هـ ١٣١٣
(  ، وينتسب من ناحية األم لعائلة املامقاين فجده هو املرجع حممد حسن املامقاينصاحب اجلواهرالذين درسوا عند 

 ) ويكبيديا احلرة املوسوعة
)٦ (

درس املقدمات يف خونسار، . مبدينة خونسار يف إيرانه ١٣٠٥ولد يف شهر رمضان  السيد حممد تقي اخلونساري  

إلكمال دراسته احلوزوية، وبعدها عاد إىل خونسار مثّ إىل قم املقدسة ه ١٣٢٢مثّ سافر إىل النجف األشرف عام 



     

 الربوجردي وفاة يف عزاء  بربقية إليه بعث و،  احلكيم حمسن السيد الشاه اختار هؤالء بني من

."املطلوب أثرها حتدث مل إن و،  اجلميع فهمها إشارة الربقية كانت و،
١

 

 يف الثقل مركز انتقال إىل األمر اية يف لتؤدي عديدة ظروف تتجمع أن األقدار شاءت وقد

 أحد العراق يف القوي البعث حكم كان و.  قم إىل ... النجف من الشيعي املذهب قيادة يف األمر  اية

 اإلمام بقيادة اإليرانية الثورة جناح أن عن فضال،  عام بوجه الشيعية الدينية املؤسسة دور تقليص أسباب

  . قم زعامة لصاحل عقب على رأسا امليزان قلب اخلميين

 اآلخر تلو واحدا اهللا فيتوفاهم،  النجف يف املراجع عدد أيضا يتقلص أن شاءت األقدار أن غري

 أبواب على هو الذي اخلوئي القاسم أبو السيد سوى الثمانينات بداية منذ هناك يبقى يعد مل حبيث، 

  .   التسعينات

 األخرية السنوات خالل إيران مراجع من ميت ومل،  قم يف العلمية احلوزة انتعاش كان،  املقابل يف  

.اخلونساري اهللا آية سوى
٢

    

 يف متجانسة غري العراقية الدينية الطبقة"  أن العراق يف الدينية املؤسسة دور تقليص أسباب ومن

 ال و العراق يف الدين رجال طبقة وكانت.  ثننيةاال و الطائفية مستوى على احلاد االنقسام يسوده وطن

(  املرجعية ملؤسسة املتشظية الطبيعة وهذه.  ثنيةاال و،  املدينة انتماء و، النسب ناحية من منقسمة تزال

  . السابق ضعفها من جزء وراء تقف حامسة مسة تزال ال و كانت)  دينية سلطة

 األقل وعلى،   السياسية و اإليديولوجية و،  الفقهية االنقسامات تعميق ذلك شأن من وكان

. العربية و الفارسية العائالت و العناصر بني أو، والكاظمني، النجف و،  كربالء بني
٣

  

                                                                                                                                                                                   

يف ) عليها السالم(، ودفن جبوار مرقد السيدة فاطمة املعصومةه١٣٧١توفّي يف السابع من ذي احلجة . واستقر ا

  shia.org/html/ara/others/?mod=monasebat&id=238-http://www.al.قم املقدسة
)١ (

 . ٢٧،  ٢٦ ص:  الداخل من إيران 
)٢ (

 . ١٢٩ ، ١٢٨ ص : املرجع نفسه  
)٣ (

،  الساقي دار،  ١ط،   صاغية حازم/  إعداد:  اإلسالمي العامل يف الشيعة و السنة منازعات:  وروافض نواصب 

 . ٨٨ ص،  بريوت،  م ٢٠٠٩

http://www.al


     

 الوالية"  ] يؤيد ال وهو[  السيستاين السيد برز"  فقد  - العراق يف -احلاضر الوقت ويف

  .  الدين لرجال"  املطلقة

 اإلسالمية املنظمات من العديد بدعم وحتظى،  هائلة مرجعية سلطة السيستاين ميتلك...  

  . املنفعة أو اإلخالص بدافع ذلك تفعل اليت الشيعية

 تتبىن و.  لطهران منافس و معتدل كقطب تظهر أن للنجف ميكن،  السيستاين ظل يف و...     

 شبكة لديه و إيراين أصل من كونه من الرغم وعلى.  السيستاين من متناقضا موقفا اإليرانية السلطات

"  مرجعية تدعوه اإليرانية فالسلطات،  العامل يف مكاتب و  خريية مؤسسات إىل باإلضافة،  املقلدين من

.  العراقية احلدود داخل تأثريه إلبقاء حماولة يف، "  العراق شيعة
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

)١ (
 . بتصرف.  ٩٢،  ٩١، ٩٠ ص:   روافض و نواصب 



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  الفقيه الية نظرية : الثاين املبحث

  :وفيه مخسة مطالب   

  .مفهوم والية الفقيه : املطلب األول       

  .نشأة والية الفقيه : املطلب الثاين       

  .اخلميين و والية الفقيه : املطلب الثالث      

  .أدلة اخلميين على والية الفقيه : املطلب الرابع     

والية الفقيه يف الدستور اخلميين : املطلب اخلامس   
 .  
 



     

  .  الفقيه الية نظرية : الثاين املبحث                       

  

 تتخذ فارسية سياسية دينية حركات ظهور اخلالفة عصر يف اإلسالمي العريب اتمع شهد لقد

 القائم االعتقادي السياسي النظام هلدم تستخدمها مث جانبها إىل الناس مجاهري لكسب ذريعة الدين

  . به حتريفية مغالية باطنية قيم ذي فارسي نظام واستبدال

 السياسية الدينية احلركات تلك خلفته الذي اإلرث من املعاصرة اخلمينية احلركة وجدت لقد

 وجتربة مناسبة سابقة ةإرهابي و وعنصرية اسطورية و باطنية وقيم بعقائد الغين اإلرث ذلك األعجمية

  . حذوه وحتذو منه تستقي ومعينا رائدة

 ديدا شكلت)  املزدكية(  واخلرمية والباطنية املغالية احلركات مثل مثلها اخلمينية احلركة إن

.  غريها و وسياسية واجتماعية دينية قيم من ميثله وما مؤسساته بكل القائم اإلسالمي للنظام
١
   

 يف النص و العصمة شرط عن اإلمامي الفكر فيها تنازل اليت"  الفقيه والية" نظرية كانت" 

 التقاضي توجب و القضاء مبمارسة هلم تسمح واليت،  اإلمام عن للفقهاء الواقعية بالنيابة ومسح،  اإلمام

 القول و،  كذلك حمرما كان الذي االجتهاد باب وفتح،  قبل من عندهم حمرما كان ما وهو،  إليهم

 كالعمل" االنتظار نظرية"  حمرمات كافة على"  التبديل"  أو التطور أشكال انسحبت و،  بالقياس

 ؛ اجلمعة وصالة املنكر عن النهي و باملعروف األمر و احلدود و اجلهاد و اإلمامة و"  الثورة"  املسلح

 حسب شرعية دولة من حمرومون الشيعة و،  يظهر أن دون القرون توالت و اإلمام غيبة طالت فقد

. املتأخرين أفكار تداعب املهدي وظائف بنقل القول فكرة فبدأت،  اعتقادهم
٢

  

    

  

                                                             

)١ (
 . ١٤،  ١٣ ص الشروق دار،  اللباد مصطفى/ د" :  الفقيه والية"  و إيران،  األحزان حدائق 

)٢ (
 . ٧٨،  ٧٧ ص،  مطر أبو أمحد/  تقدمي و إعداد:  اآلخر الوجه،  اهللا حزب 



     

  . الفقيه والية مفهوم:  األول املطلب                          

  .  املصدر والوالية،  كاإلمارة اخلطَة:  لغة الوالية

 جمتمعون أي والية علي هم:  يقال.  النصرة الوِالية و والوالية،  السلطان،  بالكسر،  الوالية

 ملا اسم ألنه،  والنقابة اإلمارة مثل االسم،  بالكسر،  والوالية،  املصدر،  بالفتح،  الوالية،  النصرة يف

  . فتحوا املصدر أرادوا فإذا به وقمت توليته

 تويل يف ألن الوالية كسر جيوز وقد، املعنيني بني ليفصل مكسورة اإلمارة مبرتلة اليت والوِالية 

 واخلياطة القصارة حنو الصناعة جنس من كان ما وكل،  والعمل الصناعة من جنسا بعضا القوم بعض

 "بعضٍ أَولياُء بعضهم والْمؤمنات والْمؤمنونَ "،  واجبة اإلميان على والوالية . مكسورة فهي
١

   .

 يدعها وال عليها النكاح عقد يلي الذي:  املرأة وويل،  بكفايته ويقوم أمره يلي الذي اليتيم ويل:  والويل

. دونه النكاح بعقد تستبد
٢

  

  : ةلغ يهالفق

 سائر على وفضله وشرفه لسيادته الدين علم على وغلب،  له والفهم يءبالش العلم : الفقه

  .  املندل على والعود الثريا على النجم غلب كما العلم أنواع

  . فقهاء قوم من فقيه وهو فَقاهة فَقُه وقد.  علما علم مبعىن : فقها وفقه 

  . علَمه:  أفقهه و وفقَهه. علمه يءالش وفقه

 ؛ ينقه وما يفقه ما فالن:  قوهلم ذلك من ؛ فقيه فهو يءبش عامل وكل.  عامل : فقيه ورجل

  .  يفهم وال يعلم ال معناه

  .  العرب عامل : العرب وفقيه

. الفطنة:  والفقه.  العلم يف باحثته إذا وفاقهته.  الفقه تعاطى : وتفقه
٣

  

  

                                                             

١
 . ٧١آیة  : سورة التوبة )  

)٢ (
 ) . ٢٨١ /  ١٥(  : العرب لسان ا  

)٣ (
 ) . ٢١٠ / ١١( :  ملرجع نفسها  



     

  -: الفقيه والية معىن 

  : قال حيث"  اإلسالمية احلكومة"  كتابه يف الفقيه والية من املقصود املعىن اخلميين بني

 التنفيذ على قادرا والتدبري السياسة برموز عاملا أمينا عاقال كونه احلاكم يف يعتربون بفطرم العقالء ان" 

 أن تتمىن اجلامعة العادلة قوانينه و باإلسالم اعتقادها حسب اإلسالمية فاألمة هذا وعلى... ، اإلجراء و

،  التنفيذ على قادرا السياسة برموز عاملا عادال عاقال رجال شؤوا على املهيمن و عليها احلاكم يكون

  .  هذا إال الفقيه بوالية نريد وال،  غريه من فيها أعلم بل،  مقرراته و بضوابطه عاملا و باإلسالم معتقدا

 عليهم(  أئمتنا على)  السالم عليهم(  األئمة ظهور عصر يف عندنا ينطبق كان العنوان وهذا

 يف تفقه من على ينطبق الغيبة عصر يف و،  علمه أبواب و)  وسلم عليه اهللا صلى(  النيب عترة)  السالم

  . أحكامها عرف و السنة و الكتاب

 إليه يطمح و يتمناه أمر إليها أشرنا اليت للشرائط اجلامع الفقيه والية أن لك يظهر البيان وذا

  . فطرته و عقله حسب جامعيته و باإلسالم اعتقد من كل

 من أهله إىل أمر كل يفوض هو بل،  بنفسه األمور جلميع تصديه الفقيه والية معىن وليس

 هلم هاديا عليهم مشرفا يكون و،  فيهم األمانة و التخصص و القوة رعاية مع املؤسسات أو األشخاص

 من شعبة كل يف ويشاور،  قصروا أو تساهلوا لو أعماهلم عن مسؤوال و أياديه و بعيونه هلم مراقبا، 

 خاص بشخص يرتبط ال األمر نإ حيث،  فيها املضطلعني اخلواص،  املهمة الواقعة األمور و احلوادث

 قال قد و،  مجيعا املسلمني و اإلسالم بشؤون يرتبط بل،  عنه لإلغماض قابال فيه االشتباه يكون حىت

"  بينهم شورى وأَمرهم: "  - تعاىل اهللا
١
 تعاىل - بقوله خوطب الرسل خامت و الكل عقل كان إذا و 

-  " :مهاوِرشي ورِ فاألم " 
٢
. "  ونبغ تفوق نإو واضح غريه فتكليف 

٣
   

 واهليمنة الشيعة حلكم لنفسه الطريق ميهد وهو،  املتعالية الكسروية النظرة عن اخلميين يتخل مل

  .  األئمة مراتب يف جتعله ما السمات و الصفات من لنفسه فجعل.  الفقيه والية بدعوى،  عليهم

                                                             

١
 .  ٣٨آية : سورة الشورى )  
٢
  . ١٥٩آية :  سورة آل عمران)  

)٣ (
 . ١٢، ١١ ص،  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة 



     

 من أفضل"  اإلمام كان أن فبعد،   البشري الكمال بصفات أئمتهم يصفون كانوا السابق يف

 اخللق وحسن والشجاعة والكرم واحلزم والعلم والرأي الفهم من كلها الكمال صفات يف رعيته مجيع

،  هللا اهللا خلق أطوع يكون أن يلزم وبكلمة،  وحنوها الشرعية والسياسة والتقوى والعدل والزهد والعفة

"  واخلري بالرب وعمال علما أكثرهم و
١

.  الصفات ذه يتصف من هو اإلمام عن النائب الفقيه أصبح  

 كي تتطور و ستتغري حتما الصفات هذه فإن،  القادمة األزمنة يف الفقيه والية نظرية تطورت إذا أما

 .  ذلك بعد املستجدة النظريات تناسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 جواد حممد،  امليزان يف الشبعة عن نقال،  ١٧ص ٢ج للمظفر الصدق ودالئل،  ٣٢٠ص للطوسي الشايف تلخيص 

  ٤٠ ص مغنية



     

  . الفقيه والية نشأة  : الثاين املطلب                          

  

 يتبناه رأي فهناك.  الفقيه والية فكرة ميالد أو نشوء حول الشيعية املصادر يف الفتخا مثة

 هو هلا الشرعي األب أن و"  عامل جبل"  يف ولدت الفكرة أن يرى،  لبنان يف الشيعة فقهاء بعض

١اجلزيين مكي بن حممد الشيخ
 اآلن إىل يعد الذي –"  الدمشقية اللمعة"  كتاب ألف ] الذي[... ،  

 ما هلا أصبح عبارة وهي" .  اإلمام نائب"  عبارة مرة ألول ذكرت وفيه – الشيعية الثقافة مراجع أحد

.  الشيعية الثقافة يف هلا
٢

  

 شيعة و اإليراين الشرق شيعة بني ما – الثوري – الديين للتبادل رصد أول"  فإن هذا وعلى

 من اجلزيين العاملي مكي بن حممد وهو،  عموما الشيعة علماء أبرز أحد زمن يف حدث اللبناين الغرب

٣مؤيد علي امسه و الشيعة من خراسان حكام أحد أرسل فقد ؛ األول بالشهيد وامللقب... عامل جبل
 

 لتثوير نشطة حركة يقود كان اجلزيين ولكن،  بالده يف التشيع لتعميق القدوم منه يطلب اجلزيين إىل

 إىل السفر و تركها بإمكانه يكن مل و،  الوقت ذلك يف املماليك حكم مواجهة يف عامل جبل يف الشيعة

 ألول املهدي عن الفقيه نيابة فكرة فيه طرح الذي"  الدمشقية اللمعة"  كتابه بإرسال اكتفى و خراسان

. ساناخر يف الشيعة للفقهاء دليال ليكون – مرة
٤

  

 يف عاشت إن و،  الشهري كتابه يف مدفونة الفقيه والية أو اإلمام نيابة يف فكرته وظلت... 

. " أكثر ال علمية فكرة جمرد باعتبارها الشيعية احملافل
٥

  

                                                             

)١ (
املعروف ، العاملي اجلزيين أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن مجال الدين مكي بن مشس الدين : بن مكي حممد   

وعمره ، قتال بالسيف على التشيع ،  ٧٨٦وتويف سنة ،  ٧٣٤ولد سنة ، بالشهيد األول و بالشهيد على االطالق 
كان عاملا فقيها حمدثا مدققا ثقة متبحرا كامال جامعا لفنون العقليات و النقليات : يف أمل اآلمل . اثنان و مخسون 

 ) . ٥٩ / ١٠: أعيان الشيعة . ( 
)٢ (

 . ١٠٠ ص:  الداخل من إيران 
)٣ (

  هـ ٧٦٦ سنة احلكم توىل السربدارية الدولة ملوك آخر:  مؤيد علي 
)٤ (

/  ٢٠/١٢ اللبنانية النهار صحيفة،  شكوري سامل:  إيران إىل عامل جبل من الشيعة علماء هجرة:  لكتاب عرض 

 ٣٩ ص،  هـ ١٤٢٨،  نشر دار بدون،  ١ط،  فهمي أمحد:  القناع وسقط..  اهللا حزب عن نقال.  م٢٠٠١
)٥ (

 . ١٠١ ص : الداخل من إيران  



     

 شيعة كان إذا و،  املرة هذه الصفويني قبل من لكن و الدعوة تكررت تقريبا عام مائيت وبعد

 سامهت التالية األجيال فإن،  الفقيه والية ملبدأ"  االختراع براءة"  أصحاب هم لبنان يف عامل جبل

 الشيعية األقليات وضع إلنقاذ عجل على استدعتهم اليت الصفوية الدولة خالل من املبدأ تطبيق يف عمليا

. إيران يف
١
،  عشرية ثىناال الشيعة لعلماء جذب بيئة إيران أصبحت، الصفوي إمساعيل الشاه عهد ففي 

"  كتاب بينها من اليت الفقهية وكتبهم أفكارهم معهم حاملني إليها اهلجرة  إىل عامل جبل علماء دعا مما

  " .  اإلمام نائب"  فكرة من تضمنه ما مع"  الدمشقية اللمعة

 جبل من هاجر الذي، )  الكركي العاملي احملقق(  بـ املعروف العامل هؤالء أبرز من فكان" 

 بعد أصبح و،  م ١٥٠٤ عام األول الصفوي إمساعيل الشاه لدعوة تلبية إيران إىل مث العراق إىل عامل

 الدولة يف دينية و سياسية و اقتصادية،  مطلقة صالحيات وصاحب املهدي لإلمام عاما نائبا األخري وفاة

 الكتاب بعض أطلق و أيضا له نائبا نفسه يعترب كان طهماسب الشاه أن درجة إىل،  اجلديدة الشيعية

 إىل السنة حتول حىت إيران يف التشيع نشر يف الكبري دوره بسبب"  الشيعة خمترع"  لقب الكركي على

" . التعذيب و القهر حتت أقلية
٢

  

 أن على وتركز،  اجلزيىن مكي بن حممد الشيخ دور إىل تشري ال اإليرانية املصادر أن غري" 

 النراقي أمحد الشيخ امسه آخر فقيه إىل تنسب للفقيه املطلقة الوالية
٣
 – كثريين لدى جمهوال يزال ال – 

 النجف يف علومه تلقى أنه و، )  إيران يف(  بكاشان نراق قرية مواليد من أنه سوى عنه يعرف وال

 أن إىل ويؤلف ليعلم كاشان إىل عاد مث،  واألصول الفقه يف عظيمة مرتبة نال حيث،  وكربالء األشرف

  . هجرية ١٢٤٥ سنة يف اهللا توفاه

                                                             

)١ (
  ٤٠ – ٣٩ ص،  فهمي أمحد:  القناع وسقط..  اهللا حزب 

)٢ (
، م ٢٠/١٢/٢٠٠١ اللبنانية النهار صحيفة،  شكوري سامل عرض:  إيران إىل عامل جبل يف الشيعة علماء هجرة  

  ٤٠ ص،  فهمي أمحد..  اهللا حزب عن نقال
٣

أمحد : تراجم الرجال . ( هـ  ١٢٤٥تويف سنة ، هـ  ١١٨٥ولد سنة ، أمحد بن مهدي بن أيب ذر النراقي )   

  ) . ٩٠/  ١، احلسيين 



     

"  كتاب من الفقيه والية أو اإلمام نيابة فكرة استقى قد النراقي الشيخ يكون أن نستبعد ال وإذ

 الفكرة صياغة يف الفضل له النراقي الشيخ أن على خالف ال أنه إال،  مكي البن"  الدمشقية اللمعة

. " اجلزيىن مكي ابن الشيخ إىل العنوان صياغة نسبت إن و،  وتفصيلها
١
   

 والية"  نظرية بطرحه السلطة مركز تبوئه إىل ودعا الفقيه دور تعزيز على"  النراقي أمحد عمل

 كل للفقيه النراقي أثبت قد و،  األمر أول يف الوالية مسألة يف الشيعي لإلمجاع خرقا تعد بصيغة"  الفقيه

 الوالية إىل يدعو وكان"  غريمها أو نص أو إمجاع من الدليل أخرجه ما إال"  اإلمام و للنيب هو ما

"  املطلقة
٢

  

  : الفقيه والية أنواع:  األوىل املسألة -

  .  جزئية و مطلقة:  نوعني إىل الفقيه والية الفقهاء قسم"    

  : املطلقة الفقيه والية  

 احلق الفقيه للويل و،  مطلق بشكل والعامة اخلاصة،  الدنيوية و الدينية الناس شؤون يف تتدخل

 وعدم.  اهللا من إليه يوحي الذي النيب و املعصوم اإلمام مبستوى هو و،  الناس على املطلق احلكم يف

  . اهللا وحكم الطاعة عن اخلروج و الكفر و الردة من نوع هو طاعته

  

  :  اجلزئية الوالية أما 

،  الدولة إدارة و السياسة يف وليس،  فقط الدينية الشؤون يف العباد إلرشاد الفقيه والية فهي 

. " الدين عن السياسة تفصل أا أي
٣
   

،  املبدأ حيث من الوالية ترفض،  اإليرانية املدن من وغريها قم يف حضورها هلا مجاعة"  وهناك

 إمام وه الغائب املهدي(  احلجتية مجاعة أي –"  حجتيه اجنُمن"  باسم تعرف و،  املقيد و منها املطلق

                                                             

)١ (
 . ١٠١ ص:  الداخل من إيران 

)٢ (
 الوجه اهللا حزب من نقال،    املعرفة موقع،  شقري شفيق:  تداعياا و الفقيه والية نظرية،  ٢٠٠١ خاصة ملفات  

 . ١٦٤ ص،  مطر أبو أمحد،  وتقدمي إعداد،  اآلخر
)٣ (

 . ١٦٥ ص : اآلخر الوجه،  اهللا حزب 



     

 إطار و مهمته حتدد تسميته و" .  الغائب اإلمام حزب"  نسميهم أن نستطيع) .  الزمان حجة أو احلجة

 إىل،  بذلك االكتفاء و،  األئمة عن املنقولة بالنصوص وااللتزام،  العقيدة على الثبات دعاة فهم.  عمله

"  مدرسة منطق و ملقوالت امتدادا"  حجتيه اجنمن"  فكر يف نقرأ وحنن...  الغائب اإلمام يظهر أن

 و للجمعية ظل فقد الثورة بعد ما إىل و...  الشاه عهد يف اجلمعية تلك تأسست وقد"  اإلخباريني

 معتربا،  ١٩٨٤ سنة يف علنا هامجها اخلميين اإلمام أن غري...  إيران أحناء خمتلف يف فروعها و جودها

."  مقارها إغالق و،  نشاطها بوقف اجلمعية وطالب،  ختريبيا فكرا تتبىن حجتيه اجنمن أن
١

  

  : بالفقيه الشيعة عامة عالقة:  الثانية املسألة -

 قطع حيث التفريط حد إىل ذهب فبعض،  بالفقيه الناس ارتباط كيفية حول عديدة أقوال توجد" 

 أوصله اآلخر البعض و،  ما حد إىل االرتباط هذا حفظ وبعض،  والناس الفقيه بني أساسية عالقة أية

  : ثالثة يف الباب هذا يف اآلراء تلخيص ميكن وهلذا.  عالية درجة إىل

  

  .  اإلخباريني رأي:  األول -

 إنكارهم فمع،  بعضهم مع العوام ارتباط مثل بالناس الفقيه ارتباط أن اعتربت اجلماعة هذه

 بالناس عالقته جعلوا فقد.  شرحه و احلديث نقل سوى دور أي عندهم للفقيه يعد مل والتقليد لالجتهاد

  . مبضمونه يعملون و يسمعونه الناس و يشرحه و احلديث ينقل فهو ؛ باملستمع احملدث عالقة مثل

 بشأن اإلخباري الرأي و.  أساسه على والعمل اتهد الستنباط إجازة توجد ال الرأي هذا وعلى 

  .   احلكم أشكال من شكل أي معه يتصور أن ميكن ال بالناس الفقيه ارتباط

  : األصوليني رأي:  الثاين  -

 يكون استنباطه حاصل أن اعتربت،  االستنباط و االجتهاد يف الفقيه حبق تقول الطائفة هذه

 بعض مع املؤمنني كافة مبرتلة الفقيه أن األصوليني بعض اعترب الوالية قسم يف لكن ؛ الناس على حجة

  . له االمتيازات

                                                             

)١ (
 . ١٤٤ ، ١٤٣ ص : الداخل من إيران 



     

 وهذا ؛ االجتماعية باألمور القيام يف املؤمنني عدول على مقدم الفقيه أن الطائفة هذه تعتقد

 فقدان حال يف ا يقوموا أن املسلمني من للفساق ميكن اليت احلسبية األمور تلك هو األمور من الصنف

 جتهيز أو،  القصر و الغيب شؤون على الوالية و،  القاصر و الغائب مال حفظ قبيل من،  العادل املؤمن

  . وصيله ال و ويل ال الذي امليت دفن و

 ختتص املعصوم غيبة زمن يف القضاء مسألة أن اعترب و،  ذلك من أبعد إىل بعضهم ذهب

  . القاضي عن  الصادرة األحكام إجراء عن سكت لكنه باتهد

  

   : الثالث الرأي -

 أيضا ثابتة لوازمه فإن الكربى الغيبة زمن يف للشرائط اجلامع للفقيه ثابت القضاء أن مبا:  الواق 

 الوالية و احلكومة أشكال من شكل هو التطبيق هذا و.  الفقيه عهدة على يقع احلكم إجراء إن أي، 

  ...  األمنية و العسكرية القوة إىل حتتاج اليت

  

   : الرابع الرأي -

 أي يطرأ أن بدون،  أكثر بل،  السنني آالف إىل الغيبة زمان يف تبقى اإلهلية احلدود إن: قالوا 

 هو اإلنسان جسم فإن وإال،  الروح هو البدن بقاء و دوام معيار ألن،  اإلمام عمر طول على إشكال

  ... تغري حالة يف دائما

 اجلامع الفقيه يقوم أن ينبغي،  االنتظار مدة طول مورد يف االحتمال هذا مع أنه املسلم ومن

. الغيبة زمن يف اإلهلية احلدود كافة بتطبيق للشرائط
١
   

 حريته و اإلنسان إرادة إزاءها تنحسر)  مخيين(  ا قال اليت املطلقة)  الفقيه والية(  نظرية"  إن

 يرضى ال و يقر ال اإلسالم و،  الثورية و اإلسالم باسم جوده و اغتيال و...  التفكري و االجتهاد يف

"  خصومه مع حىت السياسي القهر من اللون هذا
٢

 خضعت اإلمامية الشيعة: "  املوسوي موسى يقول. 

                                                             

)١ (
 . ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ ص،  اآلملي واديج اهللا آية:  الفقيه والية  

)٢ (
 . ١٤٠ ص،  طعيمة صابر/ د:  لإلمامية العقدية األصول 



     

"  التقليد"  باسم هلم العمياء الطاعة و االنقياد بوجوب فقهاؤها ادعاه ملا برهان أو دليل بال أذعنت و

 من لفقيه تباعباال نفسها تلزم مل إذا باطلة عاطلة الشيعة تؤديها اليت الشرعية الفروض إن قالوا حيث

  . الفقهاء

 صمنا و صلينا إذا باطل حجنا و باطل صومنا و باطلة صالتنا ملاذا نفسها الشيعة تسأل ومل... 

 ملاذا أيضا نفسها تسأل ومل ؟ املسلمون و – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول فعل كما حججنا و

 الصادق اإلمام و علي اإلمام و – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول مقلدنا كان إذا باطلة أعماهلا تكون

 أقل أو اهللا آية نفسه لقب الذي هذا مقلدنا يكون أن من بدال اهللا رسول صحابة من الصاحل السلف و

 الشيعة حنن قبلنا لقد ؟ سلطان من ا اهللا أنزل ما و أنفسهم ا لقبوا اليت األلقاب حسب أكثر أو منها

 وسلم عليه اهللا صلى – رسوله وسنة اهللا كتاب مع تتعارض صالحيات من الفقهاء يدعيه ما اإلمامية

 وسنة اهللا كتاب أما نقاضيهم أو ادعائهم منطوق يف حناججهم أن بدون و احلجة منهم نطلب أن بدون

 علينا تكرب و جترب و قداسة من ألنفسهم نسبوه و ادعوه ما كل وقبلنا عمياء طاعة أطعناهم لقد . رسوله

"
١

  

  : الفقيه والويل املرجع بني الفرق:  الثالثة املسألة -

٢اإلمام"  أن  عشرية االثىن الشيعة يرى
 و لألمة روحي مرشد لكنه و،  فقط سياسيا قائدا ليس 

 قد وهي،  األمة قضايا خمتلف يف االجتهادات و اآلراء ببعض يديل أن أحيانا منه يتطلب الوضع هذا

 حمل هناك ليس و.  مقلدوهم و أتباعهم هلم و املكانة نفس هلم آخرين مراجع اجتهادات مع تتعارض

 إذ.  املذهب أتباع عند اضطرابا و بلبلة حيدث أن ميكن مما القائد املرجع باجتهاد املراجع هؤالء إللزام

  ٣.؟ األصل يف يقلدونه هم الذي املرجع أو القائد املرجع رأي،  يأخذون رأي بأي حيتارون قد

 يسمعها اآلراء و احلجج وهذه" ،  ويتزعمها باملرجعية ينفرد من حول احلجج و اآلراء كثرت

 ولكن.  اآلخر و احلني بني العلمية احلوزة يف مطولة مناقشات حوهلا جتري وبعضها،  قم أركان يف املرء

                                                             

)١ (
 . ١٦ ص،  املوسوي موسى:  استيقظوا العامل شيعة يا 

)٢ (
 . الفقيه الويل هنا املقصود إمنا و،  عشر االثىن األئمة به اليقصد 

)٣ (
 . ١٥٠ ، ١٤٩ ص : الداخل من إيران  



     

 من.  اإلشارات و الكلمات خالل من يستشعر و،  أحيانا مهسا يطلق إمنا و،  علنا يقال ال قدرا هناك

  :  املثال سبيل على ذلك

 .  مقامام و املراجع ترتيب إىل االعتبار إعادة ضرورة إىل البعض إشارات -

،  اإلمام رجال جانب من السلطة ملواقع"  احتكارا" يعتربونه ما عل اآلخر البعض احتجاج -

." القيادة مناصب يف اآلخرين املراجع رجال إشراكهم وعدم
١

 

 اتهدين باقي و الفقيه الويل بشأن العلمية احلوزات يف قائما ظل اخلالف فإن يبدو ما وعلى   

  .  الساعة حىت

 سلطة يرضي الذي بالشكل،  الوظيفة حيث من الفقيه الويل و اتهد بني فرق من هناك ولكن

  .  واالختالف اخلالف بقاء مع املراجع باقي حتت من البساط سحب مث ومن الفقيه الويل

 و ، الشرعية املسائل أحكام معرفة يف التخصص هو الواقع يف االجتهاد: "  إن قالوا فهؤالء
 اتهد ميارسه الذي العمل و،  املتخصصني إىل األحكام تلك معرفة يف املختص غري رجوع هو التقليد

  .  اخلبري نظر لوجهة بيان هو التقليد مرجع و

 تطرح هنا إذ ؛ خمتلف باب من و،  التقليد مبحث عن منفصلة فإا الفقيه والية مسألة أما

 إىل النقل أو العقل طريق عن توصلنا قد أننا تعين الفقيه والية إن،  اتمع شؤون إرادة و احلكم مسألة

 املسائل يف األخرية الكلمة له تكون و،  السلطة هرم رأس على يكون شخص إىل حباجة اتمع أن

  . مطاعا قانونا قراره و أمره ويصبح،  االجتماعية

 عمل ماهية فإن وبالنتيجة،  اإللزام هي احلكومة و الدولة عمل ماهية إن ؛ أخرى بعبارة و...  

" إلزام بدون للحكومة معىن وال،  اإللزام هي الفقيه الويل
٢
   

،  به باملناط تعلقها حيث من عشرية االثىن عند احلكم و الفتوى بني االختالف يظهر وبذلك

 متخصصا و خبريا بوصفه فاتهد،  التقليد مرجع و اتهد وظيفة الفتوى إعطاء"  :هم يقولون  لذا

                                                             

)١ (
 . ١٥٠ ص : الداخل من إيران 

)٢ (
 اهلامشي علي:  ترمجة،  القمي مهدي حممد/  بقلم،  اليزدي مصباح تقي حممد : الفقيه والية نظرية إىل عابرة نظرة 

 .  ٨٣ ص  ٢٠٠٤،  البيت ألهل العاملي امع،  ١ط، 



     

 تكون هذا على و ؟ الصوم أحكام هي ما و الصالة أحكام هي ما:  مثال،  الشرعية املسائل لنا يبني

 ليس و،  توجيهي و إرشادي عمل فهو،  آخر متخصص أي لعمل مماثل التقليد مرجع لنظر بيانا الفتوى

  .  األفراد إللزام مراكز و أجهزة أي لديه

 حكمك ما:  هو الفقيه الويل عنه يسأل الذي ألن،  ختتلف فاملسألة الفقيه للويل بالنسبة أما...     

 القرارات عن عبارة احلكم و،  احلكم هو إمنا و،  الفتوى إعطاء ليس الويل عمل أن أي ؟ الشأن ذا

  . اخلاصة املوارد يف و،  االجتماعية املسائل يف شرعيا حاكما بوصفه الفقيه الويل يصدرها اليت

 و اخلربة ألهل الرجوع باب من التقليد مرجع و للمجتهد الرجوع كان ملا أنه يتضح ...ذا و

... ،  غريه من جدارة أكثر و أفضل يرونه متخصص ألي الرجوع يف أحرارا األفراد يكون،  املتخصص

 يف مبن،  طاعتها اجلميع على جيب الذي الفقيه الويل هو الواحد املرجع يكون الفقيه والية نظرية يف و

 احلاكم أصدر إذا: "  الفقهية حبوثهم يف أنفسهم املراجع و الفقهاء يقوله ملا تبعا،  اآلخرون الفقهاء ذلك

  "  ينقضه أن آخر فقيه ألي حيق ال حكما الشرعي

 لواحد الناس من جمموعة كل تقليد و املراجع و الفقهاء تعداد أن:  وهي،  أخرى نقطة وهناك

 الفقيه أما و،  إشكال أي فيه وليس،  السنني مئات منذ املسلمني بني  متعارف و ممكن أمر هو منهم

 أن و،  واحد من أكثر يكون أن ميكن ال فإنه لألمر وليا و حاكما بوصفه العمل ميارس أن يريد الذي

. "  النظام اختالل و اتمع يف الفوضى شيوع إىل يؤدي تعدده
١

  

 فاملرجع – الفقيه الويل أي – القائد املرجع وبني املقلد املرجع بني الشاسع البون سبق مما يظهر

 صالحياته يتجاوز أن له ليس،  الفلك عامل و املهندس و كالطبيب فهو،  اخلرباء سائر مثل مثله املقلد

 باب من ألا منه الصادرة الفتوى بإتباع مقلديه إلزام ميكنه ال كما.  الشرعية األحكام بيان من الشرعية

 الديين مرجعهم فتوى تباعاب ونملزم ونفاملقلد ؛ به معمول هو ملا متاما مناقض وهذا.  النظر وجهة بيان

  .  املراجع من غريه بفتوى يعملوا أن - كثرية أحيان يف  -  هلم حيق وال
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  .  ٨٦،  ٨٥ ص: املرجع السابق  



     

 وهو،  السلطة هرم أعلى يف فهو ؛ جدا عالية مرتلته فإن الفقيه والية منصب يتوىل من أما

 من ميكن ال لذا،  حكمه عن اخلروج مقلد أو مرجع أي يسع ال و،  الطاعة واجب و، املطلق احلاكم

  .  النظام اختالل إىل يؤدي ذلك ألن ؛ الفقيه الويل تعدد

 واحلجج الرباهني و األدلة وحشدهم،  عشرية االثىن ختبط من الدهشة تتملكه اإلنسان و

،  مثال كاألئمة ؛ معصوما سواء - الواحد الفرد رأي بينما،  ضالل األمة إمجاع أن قوهلم عند الواهية

  . حجة – الفقيه كالويل ؛ معصوم غري أو

 االختالف حصل عندما"  املراجع شورى"  فكرة طرح مت  التفرد هذا لعالج حماولة يف ولكن

"  ١٠٧،  ٥ مادتيه يف ينص الدستور أن و خاصة،  اخلميين بعد القيادة منتظري اهللا آية تويل أمر يف

 أو ثالثة يعينون فإم"  الشعب ينتخبهم الذين اخلرباء جانب من غلبيةألا فقيه أي حيرز مل إذا أنه على

...  القيادة جملس أعضاء باعتبارهم الشعب إىل يقدوموهم و القيادة شرائط جامعي من مراجع مخسة

.  الفقهية الناحية من وسلبياا،  السياسية الناحية من خطورا الواحد اإلمام لفكرة أن أيضا يقولون

 بأبعاد حممل ألنه باألخص،  بالرأي التفرد و االستبداد الحتماالت اًباب تفتح الفرد اإلمام صيغة أن مبعىن

" املسار ذلك يف باالنزالق"  فرد"  أي تغري قد مذهيب عمق ذات
١
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  . الفقيه ووالية اخلميين: الثالث املطلب                             

  

 نسب و موطن و تاريخ متاما يعرفون املسلم إيران شعب ا ابتلى اليت باحملنة املعنيني كل"  إن   

 مات قد و)  مخني(  قرية سكن و عام مائة حوال قبل إيران إىل اهلند من قدم جده أن ويعرفون اخلميين

 اخلميين اإلعالم أن إال جمهول اهلند يف اخلميين آباء فتاريخ ذلك وبعد الشباب ريعان يف مصطفى والده

 حول شديدا تعتيما هناك أن بل متاما التاريخ هذا عن يتغافل اخلميين الزعيم وسرية حياة يتناول الذي

،  اهلندية أصوله وبني)  رهرب – خوميين إيران إمام: "  تربط اليت العائلية و األسرية العالقة هذه جذور

."؟؟ التاميل من أم بوذية أم سيخية أم،  أيضا أمامية أكانت األصول هذه على الضوء يلقي ال حبيث
١

  

 العلوي النسب ادعى اخلميين فإن الباطنية الغلو حركات من العديد زعماء عادة"  هي وكما

 سبيل على و – الطموحني الفرس زعماء من العديد أن ثبتي اإلسالمي التاريخ أن الواقع و،  العريب

 انتحلوا الزعامة و السيادة يف طمعوا و السلطة ادعوا حني – بويه بين و اخلرساين مسلم أيب املثال

!! " عربيا نسبا ألنفسهم
٢
   

 صاحب وكان،  فيها وترعرع،  قم يف العلمية احلوزة إىل" اهللا روح" امسه وكان اخلميين مضان

 أكمل و إليها عاد مث،  أصفهان إىل فرحل منها طرده إىل أدى مما،  احلوزة علماء على اعتراض و مترد

 األعلى اإليراين املرجع،  بروجردي"  العظمى اهللا آية"  مع دائم خالف على وكان،  دراسته
٣
.  

 ليبلغ بالفقه يهتم أن نصحوه أصدقاءه ولكن،  الفلسفة على دراسته يف اخلميين تركيز كان

. كتبه أغلب موضوع كان الذي الفقه حنو اخلميين اهتمام توجه وهكذا،  الئقا مقاما
٤

  

                                                             

)١ (
 . ٢٥ص  :  لإلمامية العقدية األصول 

)٢ (
 الشعيب اإلسالمي املؤمتر منظمة،  عمر فاروق:  الباطين باإلرث و الفارسية الغلو حبركات صلتها و اخلمينية  

 . ١٣٥ص .  بغداد،  م ٢٠٠١
)٣ (

 نشره مقال عن منقول اخلميين سرية وحتقيق.  ٢٢٤ – ٢١٩ ص مهابة أمحد:  العمامة و التاج بني إيران:  انظر 

  ٤٣ ص،  القناع وسقط.. اهللا حزب عن نقال،  م١/٣/١٩٨٨ األوسط الشرق صحيفة يف علياين بن شوكت. د
)٤ (

 اإليراين الشرق صحيفة حترير رئيس،  قوجاين حممد:  الشيعي املذهب يف الفقيه ووالية اخلميين اإلمام موقع:  مقال 

 . ٤٣ ص:  القناع وسقط..  اهللا حزب عن نقال،  م٩/٦/٢٠٠٦ القبس صحيفة يف نشر. 



     

 أصال فقيه أنه اخلميين عن يعرف مل ما أحدا فإن"  الفقيه والية"  بدعة ظهور قبل أنه الواقع"  و

 ما أقصى كان لقد..  شرعية مسألة يف رأيا يبدي أو يفيت ألن يؤهله ما املعرفة و العلم من له كان وال، 

 الفقه و يءش فالفلسفة معروف هو وكما،  قم مدارس إحدى يف للفلسفة مدرسا كان أنه،  إليه وصل

  .. متاما آخر ءشي

 بعض من – وهي ختطئ قد و تصيب قد اليت العقلية احملاكمات و الفرضيات على تقوم فالفلسفة  

،  العلم واسع،  اإلميان سليم،  فيها القائل أو دارسها يكن مل إذا اإلميان جوهر مع تتعارض – اجلوانب

  .. الثقافة غزير

،  الدين أصول يف التبحر – تعاريفه أبسط يف – وهو،  متاما الفلسفة عكس على فهو الفقه أما

 جدال سلمنا فلو،  هذا ومع..  اإلسالمية العلوم بدقائق اإلحاطة و،  الشرعية باألحكام العميقة واخلربة

 مرفوضة بدعة الفقيه فوالية...  لنفسه انتحاهلا له حيق من آخر هو اخلميين فإن،  الفقيه والية بوجود

.    فيه ليس ما الدين على تدخل ألا
١
   

 حقائق على كبري اطالع عنده وليس،  العرفان و اليونانية الفلسفة يف غارقا اخلميين السيد كان   

" . للفهم قابال ليس اهللا كتاب أن ويعتقد،  الفالسفة مبنظور القرآن ويفسر،  القرآن
٢

  

 الدين علماء ضمن قم يف الدينية احلوزة يف اخلمسينات بداية يف اخلميين اهللا روح كان وحينما" 

 شريعة اإلمام كذلك و الربوجردي اإلمام مع جيدة – يبدو ما على – عالقته تكن مل فيها املقيمني

 وباال ويكون الدينية احلوزة سيهدم الرجل هذا بأن اخلميين يف قوله الربوجردي عن نقل قد و،  مداري

  .  الديين تطرفه بسبب أهله و اإلسالم على

 بدأ لذلك و.  الدينية احلوزة علماء جياري أن يستطيع ال بأنه قم يف وهو اخلميين أدرك لقد 

 من العديد فأطلق الشاه زمن السيئة إيران ظروف استغل و السياسة وهو احلساس الوتر على يضرب

. " إيران يف احلكم على الناقمني املؤيدين من رصيدا كونت – الشك و اليت احلماسية التصرحيات
٣
 

                                                             

)١ (
 . ٧٩ ،  ٧٨ ص،  العريب خملص حممد..:  إرهاب و..  ختريب و..  دماء:  اخلميين 

)٢ (
 . ١٤٤ ص:  األيام سوانح 

)٣ (
 . ١٣٥ ص: الغلو الفارسية و باإلرث الباطين  حبركات وصلتها اخلمينية 



     

،  الشاه قبل من فاعتقل،  املئات فيها قتل اشتباكات عنها نتج م ١٩٦٢ عام الشاه ضد مظاهرات وقاد

"  الوسيلة حترير"  كتابه باعتماد"  العظمى اهللا آية"  رتبة إىل ترقيته على واتفقوا أمجعوا قم مراجع ولكن

 فأطلقه)  العظمى اهللا آية( مرتبة يف هم من اعتقال مينع اإليراين الدستور ألن ذلك و"  علمية رسالة

. عاما ١٤ فيها مكث حيث بالعراق النجف إىل مث،  م ١٩٦٣ عام تركيا إىل ونفاه الشاه
١

  

 قيام وضرورة الفقيه والية مبدأ يف دروسا النجف يف طالبه على يلقي طويال زمنا اخلميين ظل"

  . مذهيب طائفي منطلق من إسالمية حكومة

،  به وينادي إليه يذهب ما صحة على – الشيعي املذهب كتب واقع من – كثرية أدلة وحشد   

 درجة إىل الشيعة عند احلديثي النقد ميزان وفق ترقى ال ا يستشهد اليت الروايات تلك أن رغم

"الصحة
٢
.  

 و..  اإلسالمية احلكومة أو"  الفقيه والية"  عنوان حيمل كتاب يف الدروس هذه مجعت وقد

 لنظام املعارضني أوساط يف شديدا ذعرا أثار حىت السبعينيات مطلع يف يصدر كاد ما الكتاب هذا لكن

 يريدها اليت السلطات أمام بدت الشاه سلطات ألن وذلك،  منهم املثقفني الشباب سيما وال الشاه

 ال و حد حيدها ال سلطة الفقيه سلطة أن بينما،  قيود و بشروط حمدودة سلطات،  للفقيه اخلميين

 طليقا الفقيه نظام ىتبد بينما مسؤوال أو مقيدا نظاما الفقيه نظام أمام الشاه نظام ابد و،  شرط يقيدها

"  مسؤوولية كل من متحررا و قيد كل من
٣
   

 بثورة القيام على وحيضهم الشاه على أتباعه يؤلب أخذ فرنسا مث العراق يف منفاه ومن"   

  . العادل الفقيه إىل السلطة وتسليم إيران يف احلكم نظام لقلب

                                                             

)١ (
 نشره مقال عن منقول اخلميين سرية وحتقيق.  ٢٢٤ – ٢١٩ ص مهابة أمحد:  العمامة و التاج بني إيران:  انظر 

  ٤٣ ص،  القناع وسقط.. اهللا حزب عن نقال،  م١/٣/١٩٨٨ األوسط الشرق صحيفة يف علياين بن شوكت. د
)٢ (

  ١٢ -١١ ص،  اهللا مال حممد:  الفقيه والية نقد 
)٣ (

،  هـ ١٤٠٣،  للصحافة املدينة مؤسسة،  ١ط،  الشمري ذيبان:  اخلميين دموية و الشاه طغيان بني إيران 

  ١٣٠ص



     

 إىل إيران الشاه غادر فقد احلديث اإليراين التاريخ يف جديدة مرحلة بدأت ١٩٧٩ عام ويف

 عشرات منذ به نادى ما تطبيق يف اخلميين وبدأ إيران يف السلطة وتسلم منفاه من اخلميين وعاد منفاه

." السنني
١

  

 التطورات إىل املرء يلتفت،  الفقيه والية ملبدأ تطبيق من تالها وما إيران يف م١٩٧٩ ثورة ضوء يف"     

 يف احلايل التيار ووضع اإلمامية السياسية النظرية تكامل إدراك أجل من اإلمامي املذهب يف السابقة

  .  أسالفه حتديد عرب التارخيي سياقه

 حدود يف مذهلة تشاات الصفوية بإيران اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية مقارنة تظهر،  ما مبعىن

."  العام الديين التوجه
٢
 وجدوا،  م خاصة دولة إلقامة العسكري التحرك الصفويون أراد عندما"  فـ 

 من بالرغم و،  وحتركهم طموحهم أمام عثرة حجر وتشكل،  واقعية وال معقولة غري االنتظار نظرية

 مل احلقيقة يف أم إال،  عشري اإلثين اإلمامي باملذهب التمسك أعلنوا قد،  فترة منذ،  كانوا أم

،  تارخيية نظرية إىل وحولوها،  اإلمام يف والنص العصمة تشترط اليت،  اإلهلية اإلمامة نظرية يستوعبوا

 أن،  اهللا من عليهم منصوص وال معصومني غري وهم،  لزعمائهم أجازوا حيث،  عمليا ورفضوها

." اإلمامة مبهام ويقوموا،  امللك على يستولوا
٣
،  اخلاطئة سياستهم مثن يدفعون اليوم إىل الشيعة والزال 

 الشعبية الشيعية الثقافة يف ادخلوها اليت البدع من ويعانون
٤

 رمسيا مذهبا الشيعة مذهب إعالن مثل.  

"  الكربى القيامة"  مقابل يف،  عشرية االثين الشيعة لدولة"  صغرى قيامة"  الصفوي العصر يف إيران يف

 أي يف التاريخ ذلك حىت،  ... الدوام صفة هلا دولة أي هلم تكن مل حيث،  الحقا اخلميين يد على

 هي دول ثالث احلسني بن علي بن زيد إىل املنتسبون الزيدية الشيعة أقام فقد،  اإلسالمي بالعامل مكان

 أما،  طربستان يف الناصرية الزيدية والدولة،  اليمن يف الزيدية الدولة،  املغرب يف األدارسة دولة: 

 والدولة مبصر الفاطمية الدولة أقاموا فقد،  الصادق جعفر بن إمساعيل أتباع وهم،  اإلمساعيلية الشيعة

  . أفريقية مشال يف العبيدية

                                                             

)١ (
 .١٢،  ١١ ص : الفقيه والية دقن 

)٢ (
 . ٣٢٨ ص ، ترينر كولن:  الصفوي العصر يف والتشيع التحول 

)٣ (
 . ٣٧٥ ص : الشيعي السياسي الفكر تطور 

)٤ (
 . ٣٧٩ :املرجع نفسه  



     

 عام يف أي"  الكربى الغيبة"  من فقط سنوات مخس بعد قامت اليت البويهية الدولة أن صحيح

 مل أا إال،  الشيعة"  خواطر جربت"  إيران وغريب جبنويب ميالدية ٩٤٦/ ٩٤٥ املوافق هجرية٣٣٤

.هجرية ٤٤٧ عام بغداد السالجقة حيكم أن قبل حىت وانتهت،  واملكاين الزماين االستقرار صفة تتخذ
١

  

 يف – الدين لرجال الدين أمر أوكل أن فبعد،  احلال مقتضيات وفق ولكن نفسه يعيد التاريخ

 للحكم إجازة احلكام ومنحهم،  العامني الغائب اإلمام نواب أم اعتبار على -  الصفوي العصر

،  والدينية السياسية األمة قيادة يتوىل من هو  -  الفقيه  والية نظرية يف – الفقيه أصبح،  عنهم بالوكالة

 الضرورة: "  فقال التحول هذا إىل اخلميين أشار،  عليهم املنصوص املعصومني األئمة مبهام والقيام

 أمر يف سدى تترك مل،  املتطاولة األزمنة تلك يف)  السالم عليه(  اإلمام غيبة بعد األمة بأن قاضية

 اجلور سالطني إىل الرجوع حترمي مع خصوصا،  إليه حيتاجون ما أهم من هو الذي والقضاء السياسة

 وهذا،  ثابتا احلق كان ولو سحت حبكمهم املأخوذ أن و،  الطاغوت إىل رجوعا:  وتسميته،  وقضائهم

 جيب فال،  منا اإلمام غيبة أن من:  يقال قد وما،  الروايات بعض عليه وتدل،  العقل بضرورة واضح

 الفداء له روحي - غيبته يف املتأخرة األزمنة ألشخاص دخالة فأي،  مقنع غري،  ذلك بعد السائس تعيني

  !؟ فرجه لتعجيل وارا ليال رم يدعون الذين الشيعة مثل خصوصا، -

 العامل الفقيه هو املتيقن فالقدر،  الناس بني والقضاء احلكومة منصب جعل إمهال عدم علم فإذا

 األكرم ورسوله تعاىل اهللا تعظيم من يرى ما مع خصوصا.  الرعية يف العادل الدينية والسياسات بالقضاء

) اإلسالم حصون(  كوم من ومحلته العلم)  السالم عليهم(  واألئمة
٢
) أمناء(  و،  

٣
 "...

٤
   

  : يلي فيما اإلسالمي احلكم أصول يف اخلميين نظرية تتلخص"       

 الغيبة ألن ؛ الغيبة زمن ذلك يف مبا واألوقات األحوال مجيع يف إسالمية حكومة إقامة وجوب .١

 . الشرعية األحكام تعطيل تربر ال

 .  البيت آل من لألئمة)  املتكاملة(  الوالية أساس)  الوصية(  االستخالف .٢

                                                             

)١ (
 . ٣٠ ، ٢٩ ص: "  الفقيه والية"  و إيران،  األحزان حدائق  

)٢ (
 .  ٣٦٢/  ٢:  الشرائع علل  

)٣ (
 . ٣٢ / ١ ، الكليين:  الكايف 

)٤ (
 . ٢٤  ، ٢٣ ص،  هـ ١٤١٨،  اخلميين اإلمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة،  ١ط،  اخلميين:  والتقليد االجتهاد  



     

 هي اليت)  التكوينية(  الذاتية الوالية عن ختتلف وهي.  اعتبارية الوالية تكون الغيبة حالة يف .٣

 .  البيت آل من املستخلفني باألئمة خاصة ميزة

 .  املستخلفون األئمة ا يتمتع اليت االختصاصات مجيع تشمل عامة االعتبارية الوالية .٤

 شروط فيهم تتوفر ممن الساحقة األغلبية ختتاره ملن،  الغيبة زمن يف االعتبارية الوالية تكون .٥

 .  للوالية األهلية

 الشعب اختاره إذا االعتبارية للوالية يرشح أن ميكن)  الفقيه(  القضاء والية بشروط يتمتع من .٦

 . ساحقة بأغلبية

 . االعتبارية للوالية للترشيح صاحلني العلماء كل ليس .٧

 .  السالطني من الوالية أصحاب موقف .٨

 ألم األنبياء ورثة العلماء أن و املنكر عن والنهي باملعروف باألمر التزامهم الفقهاء والية أساس .٩

 . ومقاصده اإلسالم مبادئ فهم على أقدر

 . اإلسالمية احلكومة إلقامة والتضحية اجلهاد يوجب املنكر عن والنهي باملعروف األمر .١٠

 الفكر تطهري وجيب اإلسالم مبادئ مع ضتتعار استعمارية فكرة والسياسة الدين بني الفصل .١١

. "  رواسبها ومن منها اإلسالمي
١

 

 األمر فأصبح.  التطبيق دائرة إىل النظرية دائرة من" الفقيه والية" خيرج أن اخلميين استطاع وذا

 – اخلميين أي –  فهو،  الفقهاء باقي حتت من البساط سحب أن بعد،  واحد رجل بيد  النهي و

  . هلا القائد هو سيكون اليت و،  خميلته يف رمسها اليت،  اإلسالمية احلكومة عن يتحدث

٢مهمال كما األمة اعتباره يف للغاية صرحيا كان"  الفقيه والية"  كتابه يف اخلميين أن احلق و" 
 

 الغائب اإلمام من بتكليف بل،  األمة من بتكليف سلطته ميارس ال اخلميين يقول كما الفقيه ألن ذلك و

                                                             

)١ (
 .  ٣١ ص،  الشاوي حممد توفيق/  د:  اإلسالمية احلكومة فقه 

٢
فالقيم ، كما يعترب الشرع واحداً منا قيماً على الصغار ، والية الفقيه أمر اعتباري جعله الشرع : " يقول اخلميين  )   

صلى اهللا عليه  -و إذا فرضنا النيب . على شعب بأسره ال ختتلف مهمته عن القيم على الصغار إال من ناحية الكمية 
همتهما يف هذا اال ال ختتلف كما و ال كيفا عن أي فرد عادي قيماً على صغار و فإن م) ع(و اإلمام  –وسلم 



     

 أو يأتيه عمل أي عن حتاسبه أو تناقشه أن،  تسائله أو تسأله أن لألمة حيق فال لذا ؛ عشر الثاين اإلمام

 له يزعم بل،  البابوية ا تقول اليت املعصومية لفقيهه يزعم ال اخلميين أن الطريف ومن،  يتخذه إجراء

 إهلية سلطة الفقيه سلطة و،  اخلطأ من معصوم اخلميين نظر يف فالفقيه البشر حكم يف اإلهلي احلق أيضا

. عشر الثاين اإلمام خالل من اهللا من بتكليف األمة على ميارسها
١

  

،  منصبه يف خيلفه من أو اخلميين اإلمام أن يف وتتلخص مطلقة هي اخلمينية الفقيه والية إن" 

 كطاعة واجبه وطاعته، العامل يف املسلمني كافة على الويل وهو،  إيران يف اإلسالمية للثورة كمرشد

 بل،  الشعب قبل من االنتخابات طريق عن الفقيه الويل تعيني يتم وال.  نائبه ألنه املنتظر املهدي اإلمام

 على تدل اليت األدلة إن اخلميين وقال،  اخلرباء أي اهللا آيات بدرجة الفقهاء من خنبة قبل من ينتخب

 االعتبارية األمور من إا و،  الفقيه والية وجوب على تدل اليت األدلة نفس هي اإلمامة وجوب

 من الصغار على القيم عن خيتلف ال األمة على القيم أن و،  للصغار القيم كجعل ذلك و،  العقالنية

٢الوظيفة ناحية
 .  

 من شعبة)  الفقيه والية(  احلكومة أن فريى الفقيه للويل واسعة صالحيات يعطي واخلميين

٣املطلقة – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول والية
 ومقدمة،  لإلسالم األولية األحكام من وواحدة،  

 القوانني و الدستور فوق الفقيه فالويل..  احلج و الصوم و الصالة حىت الفرعية األحكام مجيع على

 التنفيذ واجبة إهلية قوانني تعترب وقراراته،  الوضعية
٤
   

                                                                                                                                                                                   

و كذلك قيمومتهما على األمة بأسرها من الناحية العملية ال . آخر إذا عني للقيمومة على نفس اولئك الصغار 

 )  ٥٠ص ، اخلميين : احلكومة اإلسالمية " ( ختتلف عن قيمومة أي فقيه عامل عادل يف زمن الغيبة 
  

)١ (
  ١٣٠ ص،  الشمري ذيبان:  اخلميين دموية و الشاه طغيان بني إيران  

)٢ (
 .  ١٠٩ ص،  ٣ط،  اهللا بقية مركز،  اإلسالمية احلكومة:  راجع 

٣
وتشمل واليته حىت الفرد ، وليا للمؤمنني مجيعا  –صلى اهللا عليه و سلم  –فاهللا جعل الرسول : " يقول اخلميين )   

و ، و معىن واليتهما أن أوامرمها الشرعية نافذة يف اجلميع ، ولياً ) ع(و من بعده كان اإلمام ، الذي سيخلفه 

نفس هذه الوالية و احلاكمية موجودة .و مراقبتهم و عزهلم إذا اقتضى األمر ، إليهما يرجع تعيني القضاة و الوالة 

  )  ٥١ص ، اخلميين : احلكومة اإلسالمية . ( دى الفقيه ل
)٤ (

:  اآلخر الوجه،  اهللا حزب،  املعرفة موقع،  شقري شفيق،  وتداعياا الفقيه والية نظرية،  م٢٠٠١ خاصة ملفات  

 . ١٦٥ ص



     

 و الغالة زعماء من العديد يف الحظنا فقد بعيدة سياسية غاية الدعوة هذه يف للخميين و" 

 و الصفات تلك ينقلون مدة بعد مث،  اهللا رضوان عليهم لألئمة اخلارقة الصفات يدعون أم الباطنية

 يدعون أخريا و األنبياء مصاف إىل ذلك بعد ينتقلون مث اإلمام عن نوابا باعتبارهم ألنفسهم السلطات

 بذلك و مقام و سلطة و مرتلة من لإلمام ما له سيكون الفقيه بوالية دعواه على استنادا و، ...  األلوهية

 و مخيين يهدف ما هذا و.  السياسية و الدينية سلطته و لسطوته معينة حدود هناك تكون ال سوف

. " أنصاره
١

  

 املؤسسة فاختلطت،  عليه املتعارف فخالف،  هذه بنظريته األوراق خيلط أن اخلميين استطاع

 سياسية أخرى و دينية مؤسسات إىل احلاكمة املؤسسات تقسيم"  فـ،  السياسية مع تداخلت و الدينية

 يكون حنو على السياسية و الدينية املؤسسات فيه تتداخل الذي اإليراين احلكم نظام خصوصية و يتصادم

 بعضها أن مع،  السياسية و الدينية الصفتان فيها متتزج املؤسسات فكل،  بينهما التمييز فيه العسري من

 هناك أنب القول ميكن لذا،  السياسية الصفة عليه تغلب اآلخر البعض و الدينية الصفة عليه تغلب

 مؤسسات أربع األول النوع حتت وتندرج،  دينية سياسية مؤسسات هناك و سياسية دينية مؤسسات

 النوع مؤسسات أما،  اخلرباء وجملس،  العلمية احلوزات ؛ التقليد مراجع و ؛ الفقيه والية:  هي أساسية

 األعلى الس و ؛ النظام مصلحة تشخيص جملس و ؛ اجلمهورية رئاسة:  فهي)  الدينية السياسة(  الثاين

. الدستور صيانة جملس و ؛)  الربملان(  الشورى جملس و ؛ القومي لألمن
٢
 على املهيمن هو اخلميين و 

  . الغائب اإلمام نائب باعتباره السياسية أو الدينية سواء املؤسستني

 إن كما،  الصفويني الفقهاء خلد يف والدنيوية الدينية السلطتني على الفقيه قبض فكرة تدر مل" 

 لذا.  عصره حلكام جمافيا بعضهم كان مهما لديهم حمرما كان رمبا والتمرد الثورة عرب هذا حصول

 أنه إال،  احملتوى حيث من الصفويني أسالفهم توجه إمجاال اإلسالمية اجلمهورية فقهاء توجه يشبه فبينما

 اإلمامية مذهب تاريخ يف املسبوق غري الشكل حيث من متاما عنه خيتلف
٣

  

                                                             

)١ (
 . ١٣٩ ص :الغلو الفارسية و باإلرث الباطين  باحلركات وصلتها اخلمينية 

)٢ (
 . ١٠ ص،  كيومان مأمون:  إيران يف اليهود  

)٣ (
 . ٣٢٩ ص:   الصفوى العصر يف والتحول التشيع  



     

 املنصوص املعصومني األئمة شروط فيه تتوافر ال رجل يد على اإلسالمية احلكومة قيام إن

 لعجزهم املعصومني األئمة أولئك يف اًطعن يعترب ؛..  و..و.. و واحلنكة والشجاعة الكمال من عليهم

 البشري الكمال درجة إىل يرتقون جعلتهم اليت الروايات تلك يف وطعن،  اإلسالمية احلكومة إقامة عن

 لطاملا خلروجه الصاحلة الظروف يهيئ أن يستطع مل الذي الغائب إمامهم يف وطعن،  اإلطالق على

  . فرجه يعجل أن تعاىل اهللا تدعو شيعته ظلت

 لكل اًوجتاوز  اإلمامية مذهب عليها قام اليت لثوابتل اًصرحي ياًحتد  اإلسالمية احلكومة قيام يعترب  

 من عليهم املنصوص املعصومني األئمة مهام تقلده خاصة ؛ اإلمامية قدماء خطها اليت احلمراء اخلطوط

  .   الغيبة زمن يف خاصة الغائب اإلمام ومهام،  عامة البيت آل

 لإلمام الثابتة الصالحيات مجيع إن: "  بقوهلم الفقيه والية نظرية علماء به صرح ما وهذا

 دليل قام إذا إال،  الفقيه للويل أيضا ثابتة  اإلسالمي اتمع أمر ويل بوصفه)  السالم عليه(  املعصوم

 من املشهور يراه ما القبيل هذا ومن،  الفقيه للويل متنح مل املعصوم اإلمام صالحيات من بعضا أن على

 عليه(  املعصوم اإلمام صالحيات من اجلهاد هذا إعالن أن و،  االبتدائي اجلهاد مسألة يف الشيعة فقهاء

 و النيب والية بني تفاوت أي هناك ليس جدا القليلة املوارد هذه عن النظر غض ومع،  خاصة)  السالم

، )  املطلقة الفقيه والية(  بـ عنه يعرب ما وهذا،  الفقيه والية وبني)  السالم عليهم(  املعصومني األئمة

 رسول كوالية الفقيه والية: "  بقوله)  اهللا رمحه(  اخلميين اإلمام اإلسالمية اجلمهورية مؤسس عنه وعرب

   ١" – آله و عليه اهللا صلى – اهللا

 التدخل على القدرة امتالك من احلكومة هذه رأس على فقيها بوصفه اإلمام متكن"  هذا وعلى

 مطلق استعمال من الفقيه متكن الزمان هذا ففي،  الفقيه الويل منصب إياها خيوله اليت حاكميته إعمال و

 من أزحيت و،  واإلنسان العامل ومالك الشريعة صاحب جانب من له املمنوحة واحلقوق الصالحيات

 هي للفقيه املطلقة الوالية فإن عليه وبناء،  الطاغوتية احلكومات تضعها كانت اليت العقبات كافة أمامه

                                                             

)١ (
 .  ٧٢ ص : الفقيه والية إىل عابرة نظرة  



     

 بالدكتاتورية عالقة هلا ليس أنه يتضح ومنه،  الطاغوت حكومة زمان يف احملدودة لواليته املقابلة الوالية

" واالستبداد
١
   

 جعله ما كل للفقيه جعل تعاىل أنه: "  فقال الصالحيات هذه اخلميين مصطفى فصل وقد

 وإدارته،  العباد سائر على وسلطنته،  األنام كافة على رئاسته حيث من، )  السالم عليه(  لإلمام

،  وتنظيمها الرعية يف احلياتيه وتدبري وتطبيقها الدينية القوانني وتنفيذ األمة لقيادة إمامته و امللة لشؤون

 آثارها من اليت وهي،  يةبالوال لأليتام الكافلة الرئاسة هذه عن عربوا – عنهم اهللا رضي – والفقهاء

 والنذور العامة األوقاف و واملقامسة اخلراج كأموال،  املسلمني ملصاحل يعود ما وقبض والقضاء االفتاء

 من)  السالم عليه(  لإلمام يعود ما وقبض التعريف قبل اللقطة و املالك وجمهول والصدقات واجلزية

 ولألوقاف،  الوصي فقد مع للوصايا والتويل،  له وارث ال من إرث و واألنفال اإلمام كحق،  األموال

،  هلم املصلحة فيه مبا والتصرف،  والسفهاء واانني واليتامى الغائبني أموال وحفظ،  املتويل فقد مع

 والوكالء األمصار على الوالة نصب و،  املال بيت وجعل،  ذلك حنو أو بيعا أو إجارة أو حفظا

 وحلفظ للجهاد والشرطة اجلنود وجتهيز – باألمناء الفقهاء لسان يف عنهم املعرب – والعمال والنواب

 و،  املخالفات على والتعزيرات املعاصي على احلدود إقامة و الدين ومحاية التعديات ومنع،  الثغور

 مصاحلهم على الناس ومحل اخلصومات لرفع القضاة ونصب رواتبهم وتعيني أرزاقهم وتقدير إعاشتهم

... " والدنيوية الدينية
٢

  

  ؛ القرار صنع عملية يف جوهريا دورا يلعب"   اخلميين أصبح     

 صالحية للمرشد مبوجبه وعقد،  الفقيه والية على اخلميين أدخله الذي التطوير بسبب:  أوال -

  . األخري يف اختصاصه أطلق و والسياسي الديين الشأنني يف البت

 سنوات عشر بعد ١٩٧٩ عام دستور تعديالت يف وتعمق التطوير هذا تأكد أن بعد: وثانيا -

  . سريانه من

                                                             

)١ (
 . ٧٤ ص: املرجع السابق   

)٢ (
،  هـ ١٤١٨،  اخلميين اإلمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة،  ١ط،  اخلميين مصطفى:  الفقيه والية،  رسائل ثالث 

 . ٨٠، ٧٩ ص



     

 يف التأثري مراكز أهم مع والتفاعالت واملصاحل العالقات من بشبكة يرتبط املرشد ألن: وثالثا -

  .اإليراين النظام

 األيدولوجية  التحزبات و السياسية اخلالفات فوق يسمو كحكم للمرشد ينظر ألنه :ورابعا -

 لصالحياته إضافية صالحيات املرشد إىل توكل ألا توضيح إىل حتتاج رمبا نقطة وهي، 

" أصال الواسعة
١

  

 نإ نقول ولذلك،  اخلميين أي،  الفقيه سلطة عدا ما سلطة أية إيران يف توجد ال"  فـ

 و حكومته و اجلمهورية فرئيس،  أعرافه و عصرنا تقاليد استوجبتها مظاهر هي إمنا،  الدولة مؤسسات

". هلم رمسها اليت الطريق يف يسريون و الفقيه بتحرك يتحركون إمنا.  القضاء حىت و الشورى جملس
٢

  

 منتخبني برملان وجملس مجهورية رئيس وجود ورغم،  اإلسالمية إيران مجهورية يف نرى لذلك

 يتخذه قرار فأي،  احلقيقيني املهمة السياسية القرارات صناع ليسوا هؤالء أن إال،  الشعب قبل من

 الويل عليه يوافق أن بعد إال التنفيذ موضع وضعه ميكن ال،  الربملان يصدره قانون أو اجلمهورية رئيس

،  الشعب قبل من منتخب غري اآلخر هو هذا الدستور محاية جملس و،  الدستور محاية وجملس الفقيه

 من مرشح أي منع صالحياته ومن،  النيابية و الرئاسية االنتخابات خلوض املرشحني اختيار وظيفته

 ما وغريها الرئاسية و الربملانية االنتخابات أن نعرف هنا ومن.  الفقيه للويل والئه يف شك إذا الترشيح

 والية تؤمن ال،  شديد باختصار و.  الفقيه والية حكم ظل يف هلا قيمة ال شكلية إجراءات إال هي

 و العقل ناصية ميتلك الذي وحده هو الفقيه الويل يعترب إذ،  نفسه حكم على الشعب بقدرة الفقيه

 على القدرة هلم ليس قاصرين كصغار معاملتهم و الشعب أبناء شؤون على والقيم،  العدالة و املعرفة

 والية حكم توافق عدم،  لبس أي دون ومن واضحة بصورة يؤكد وهذا.  بأنفسهم شؤوم إدارة

. الدميقراطية مع الفقيه
٣

     

                                                             

)١ (
 . ١٨٠ ص : إيران يف القرار صنع 

)٢ (
 .١٣٣ ص : اخلميين دموية و الشاه طغيان بني إيران  

)٣ (
 . ١٦٦ ص : اآلخر الوجه،  اهللا حزب 



     

 اتفاق موضع ليست أبعادها و حدودها:  الفقيه والية قضية إن يقال قد،  احلال وبطبيعة"  

 حدود يف لكن،  وارد وهذا،  للتغيري يتعرض قد وضعه فإن وبالتايل،  خارجها أو إيران داخل سواء عام

 الثقل مركز هو املرشد سيظل اإليراين السياسي للنظام  احلاكمة التوازنات ظل ويف،  املنظور األمد

" اإلسالمية إيران مجهورية يف الرئيسي
١
   

 التقية وجوب من الشيعي الفكر يف اهلائلة النقلة و،  اجلديدة البدعة ذه اخلميين أن والشك" 

 املهدي صالحيات كل على االستيالء و باحلرب والبدء،  املعتقد ظهور إىل املهدي وانتظار،  االستتار و

 النصوص خالف و،  الطويل تارخيهم مجيع يف املذهب هذا  أصحاب عليه اتفق ما خالف وقد،  الغائب

 اإلمام خبط اليوم يسمى ما املعاصرة الشيعة عند أصبح... ،  كافر املهدي قبل اخلارج بأن عنهم القطعية

 وحرب،  الدولة إقامة من أعماله مجيع يف املهدي عن بالنيابة الفقيه يقوم أن:  ومعناه،  اخلميين

 و...  عشرية االثين اإلمامية الشيعة غري وهم،  باملشركني يسمى مما عالنية والرباءة، ٢ املخالفني

  ... املهمة ذه للقيام املهدي انتظار وعدم،  واجلماعة،  السنة أهل باستئصال البدء

 منهم احلركيون والعلماء،  املتحمسون الشباب هم اجلديد اخلط هذا إىل انتقلوا الذين أكثر و

 من عندهم مبا متسكا عارضوه فإم اخلميين طبقة يف كانوا من أما و...  السنة أهل جبهاد وناملتأثر

" .منهم  يءالبط التخلص كانت اخلميين دولة سياسة ولكن،  النصوص
٣

  

                                                             

)١ (
 . ١٨٠ ص : إيران يف القرار صتع 

٢
ألن اهللا تعاىل قد أمر بذلك و هو قد ى عن طاعة الطاغوت و ، وعلينا مبحاربة حكم الطاغوت : " يقول اخلميين )  

لتقوم تدرجييا ، و على السلطات غري العادلة أن ختلي مكاا ملؤسسات اخلدمات العامة اإلسالمية . السري يف ركابه 
تهم كانوا على مدى األحقاب يقاومون سلطات اجلور يف كل و أئمتنا و شيع... حكومة إسالمية  شرعية مستقرة 

و بالرغم من أن األئمة . ... و بسبب ذلك فقد ناهلم من اخلسف و األذى الشيء الكثري ، وال يهادنوا ، مكان 
وكانوا من أجل ذلك يتخذون احليطة و التقية حلفظ الدين ال حلفظ ، و ال يتركون لسبيلهم ، كانوا مراقبني 

احلكومة . ( و املنع من املهادنة ، فلم ختل كلمام من احلث على املقاومة ، بالرغم من ذلك كله  –هم أنفس
  ) ١٤٦ص ، اخلميين : اإلسالمية 

)٣ (
 ١٤٣٠،  البيت آل  تراث إحياء مركز،  ١ط،  الشريف اهللا عبد بن منذر:  اإلسالم أمة إلبادة اإلجرامي املخطط 

 . ٦١ص ، هـ 



     

 أن جيب أا أتباعها عند معلوما أصبح و" ،  املنتظر املهدي دولة هي، اخلمينية إيران دولة أصبحت  

 وهدم،  السنة أهل إبادة من املهدي ا يقوم اليت األعمال من املدونة العقائد يف سطر مبا تقوم

" إخل... ،  الشريفني احلرمني على االستيالء و،  قرآم إزالة و،  مساجدهم
١

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
  ٦٣ ص :السابق  رجعامل  



     

  . الفقيه والية على اخلميين أدلة:  الرابع املطلب                   

  

  :   املذهب روايات وبعض  الكرمي القرآن من بأدلة دعواه صدق على اخلميين استدل   

 ارحم اللهم:  -  وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول قال) : "  ع( علي املؤمنني أمري قال .١

 بعدي من يأتون الذين قال ؟ خلفاؤك ومن،  اهللا رسول يا:  قيل – مرات ثالث -،  خلفائي

" بعدي من الناس فيعلموا،  وسنيت حديثي يروون، 
١

 

 

،  املالئكة عليه بكت املؤمن مات إذا: "   السالم عليهما جعفر بن موسى احلسن أبو قال .٢

 وثلم،  بأعماله فيها يصعد كان اليت السماء أبواب و،  عليها اهللا يعبد كان اليت األرض وبقاع

  هلا املدينة سور كحصن اإلسالم حصون الفقهاء املؤمنني ألن،  ءشي يسدها ال ثلمة اإلسالم يف

 "
٢
   

.  يستطيعون ما بكل اإلسالم حبفظ مكلفون أم يعين اإلسالم حصون الفقهاء) " ع( فقوله

 واهليئات اامع على جيب مما وهذا.  شرط وال قيود بال املطلقة الواجبات أهم من اإلسالم حفظ

 اإلسالم فيها حيرس وظروف إمكانات و بأجهزة نفسها لتجهز طويال شأنه يف تفكر أن الدينية العلمية

 – وسلم عليه اهللا صلى – األعظم الرسول عليه حافظ كما،  أنظمة و وعقائد أحكاما:  وحيفظ ويصان

) ع( اهلداة األئمة و
٣

  

  

                                                             

)١ (
 . ) ٢٧/١٣٩( ، العاملي احلر:  الشيعة وسائل 

)٢ (
 . ١/٣٨،  الكليين:  الكايف  

)٣ (
 . ٦٥ ص،  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة 



     

 الفقهاء:  -  وسلم آله و عليه اهللا صلى – اهللا رسول قال:  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن .٣

 تباعا:  قال ؟ الدنيا يف دخوهلم وما:  اهللا رسول يا قيل.  الدنيا يف يدخلوا مل ما الرسل أمناء

" دينكم على فاحذروهم ذلك فعلوا فإذا،  السلطان
١
   

 حدود إقامة و،  نظمه إقرار و اإلسالم أحكام لتنفيذ املؤهلون وحدهم هم العدول فالفقهاء  

 ائتمنوهم و.  إليهم فوض ما مجيع األنبياء إليهم فوض فقد كل وعلى.  املسلمني ثغور وحراسة،  اهللا

 – الرسول كان قد و،  املسلمني مصاحل يف لينفقوها،  الضرائب جيبون فهم،  عليه هم اؤمتنوا ما على

،  احلكم فإليهم،  الفقهاء كذلك،  النظام إقرار و  األحكام بتطبيق مكلفا – وسلم  عليه اهللا صلى

 منشأ كل على والقضاء،  أعدائه حماربة و،  اهللا حدود إقامة و،  األحكام تنفيذ عبء يقع وعليهم

. للفساد
٢

     

  

 بالقضاء العامل لإلمام هي إمنا احلكومة فإن،  احلكومة اتقوا: "  قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن .٤

"  نيب وصي أو)  كنيب(  لنيب،  املسلمني يف العادل
٣
   

 يعين الفقيه و،  ميارسه أن العادل للفقيه إال حيق ال القضاء منصب أن الفقهية البديهيات من إن   

 اإلسالمية األخالق و األنظمة و األحكام و بالعقائد العامل
٤
   

  

 فإم،  حديثنا رواة إىل فيها فارجعوا الواقعة احلوادث أما: "  الزمان صاحب من الوارد التوقيع .٥

"  اهللا حجة أنا و،  عليكم حجيت
٥
   

 تصرف كل به أناط و،  عينه قد واهللا،  األمور مجيع يف للناس مرجع اإلمام أن تعين اهللا حجة

  .  قادا و األمة مراجع فهم،  الفقهاء كذلك و،  ويسعدهم الناس ينفع أن شأنه من وتدبري

                                                             

)١ (
 . ٤٦/  ١، الكليين  :  الكايف  

)٢ (
 . ٧٠ ص،  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة  

)٣ (
 . ) ١٧/   ٢٧: (  الشيعة وسائل  

)٤ (
 . ٧٨ ص،  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة  

)٥ (
 . ) ١٤٠/  ٢٧: ( الشيعة وسائل 



     

 املسلمني على حجة أقواله و أفعاله فتكون،  املسلمني بأمور للقيام اهللا عينه الذي هو اهللا فحجة

 و اخلراج و الزكاة و اخلمس وجباية،  احلدود إقامة يف،  عنها بالتخلف يسمح وال،  إنفاذها جيب، 

 على حماسبون فأنتم اجلور حكام – احلجة وجود مع – راجعتم إذا أنكم يعين ذلك و،  إنفاقها و الغنائم

.القيامة يوم عليه معاقبون و ذلك
١
   

  

  : حنظلة بن عمر مقبولة .٦

 بينهما أصحابنا من رجلني عن السالم عليه اهللا عبد أبا سألت:  قال"   حنظلة عمربن عن   

 يف إليهم حتاكم من:  قال ؟ ذلك أحيل القضاة إىل و السلطان إىل فتحاكما،  مرياث أو دين يف منازعة

 ألنه له ثابتا حقا كان إن و سحتا يأخذه فإمنا له حيكم وما،  الطاغوت إىل حتاكم فإمنا باطل أو حق

 وقد الطاغوت إىل يتحاكموا أن يريدون: "  تعاىل قال،  به يكفر أن اهللا أمر ما و الطاغوت حبكم أخذه

 يف ونظر حديثنا روى ممن منكم كان من ينظران:  قال ؟ يصنعان كيف قلت، "  به يكفروا أن أمروا

.. "  حاكما عليكم جعلته قد فإين حكما به فلريضوا...  أحكامنا وعرف وحرامنا حاللنا
٢
   

 و اجلائرة السلطات مراجعة ترك على املسلمني حيمل سياسيا حكما املقبولة هذه كانت

 نصبهم ومن) ع( لألئمة السبيل ويفتح،  الناس هجرها إذا دوائرهم تتعطل حىت،  القضائية أجهزا

 للناس مرجعا اجلور حكام يكون ال أن هو الرواية هذه من احلقيقي والغرض.  الناس من للحكم األئمة

 حبكمهم و م الكفر و اعتزاهلم و بتركهم أمر و،  إليهم الناس رجوع عن ى قد اهللا ألن،  أمورهم يف

 و حالهلم وعرف حديثهم روى من فاملرجع.  السبيل سواء عن احنرافهم و  وجورهم ظلمهم بسبب

 إىل املرجع يف اشترط و...  االجتهادية املوازين من لديه ما مبوجب أحكامهم يف بدقة ونظر،  حرامهم

 غري من احلديث فناقل،  وتبصر دقيق ونظر واحلرام باحلالل معرفة له تكون أن احلديث روايته جانب

 مرجعا ليس ومعرفة نظر
٣
   

                                                             

)١ (
 . ٧٩ ص،  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة  

)٢ (
 . ) ١٣٧،  ١٣٦/  ٢٧(  الشيعة وسائل  

)٣ (
 .  ٨٨،  ٨٧ ص،  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة  



     

  : خدجية أيب مشهورة .٧

١خدجية أيب عن   
 إذا إياكم:  هلم قل:  فقال أصحابنا أحد إىل) ع( اهللا عبد أبو بعثين: "  قال،  

،  الفساق هؤالء من أحد إىل حتاكموا أن العطاء و األخذ من شئ يف تداري أو اخلصومة بينكم وقعت

 خياصم أن إياكم و،  قاضيا عليكم جعلته قد فإين حرامنا و حاللنا عرف قد رجال بينكم اجعلوا

" اجلائر السلطان إىل بعضا بعضكم
٢
   

  : املعارضون لوالية الفقيه من املراجع الدينية 

 فكرة النجف يف اخلوئي السيد انتقد وبينما.  الشيعية املرجعية أركان من ترحيبا الدعوة تلق مل"

"  بعنوان رسالة يف وحتفظاته اعتراضاته وسجل،  منها انطالقا الدولة إقامة إىل والدعوة،  املطلقة الوالية

". " اإلسالمية احلكومة أساس
٣
   

٤الربقعي الفضل أبو الشيعي املرجع انتقد كذلك     
  :  فيه قال مقال يف،  للفقيه املطلقة الصالحيات 

) نصريٍ ولَا ولي من اللَّه دون من لَكُم وما: ( ايد كتابه يف تعاىل يقول.. تعاىل بامسه
٥
   

 صغار الشعب مجيع أن يدعون هؤالء . الشرك و الكفر على دليل تعاىل اهللا لغري الكاملة الوالية إعطاء

  .  جمانني أو

 ما: ( تعاىل قوله منها،  تعاىل اهللا إال اإلنسان على ألحد والية أال تؤكد آية مائة جند اهللا كتاب يف    
ملَه نم ونِهد نم يللَا وو رِكشي يف هكْما حدأَح   (

٦
 أَنْ كَفَروا الَّذين أَفَحِسب: ( تعاىل وقال،    

                                                             

)١ (
،  أسد بين موىل،  الغنم صاحب:  يقال،  الكناسي سلمة أبو ويقال،  خدجية أيب اهللا عبد بن مكرم بن سامل 

 و اهللا عبد أيب عن روى،  ثقة ثقة،  سلمة أبا كناه السالم عليه الصادق أن و،  خدجية أبا كنيته:  يقال،  اجلمال

 )  ٢٩٧/ ٢،  التفريشي:  الرجال نقد. (  السالم عليهما احلسن أيب
)٢ (

 ) . ١٣٩/  ٢٧( العاملي احلر:  الشيعة وسائل  
)٣ (

 .  ١٠٥ ص : الداخل من إيران  
)٤ (

شهد له باالجتهاد و النبوغ ، عاش تسعني عاما ،  الربقعي الدين رضي بن أمحد بن حسن بن الفضل أبو:  الربقعي 
كام زميال لكبار مراجع التقليد و منهم روح اهللا اخلميين أثناء . عدد من أبرز علماء  الشيعة يف القرن العشرين 

مث ، خاض غمار جتربة اإلصالح السياسي يف وقت أحجم عنها أغلب رجال الدين يف إيران ، الدراسة يف احلوزة 
 ) أ : سوانح األيام . ( ة إصالحية دينية من خالل املسجد و الدروس و التأليف و حماورة العلماء خاض جترب

  . ١٠٧آية : سورة البقرة )  ٥
 .   ٢٦آیة : سورة الكھف  )   ٦



     

 ) نزلًا للْكَافرِين جهنم أَعتدنا إِنا أَولياَء دونِي من عبادي يتخذُوا
١
 اللَّه أَغَير قُلْ  (:  تعاىل وقال،   

 ولَا أَسلَم من أَولَ أَكُونَ أَنْ أُمرت إِني قُلْ يطْعم ولَا يطْعم وهو والْأَرضِ السماوات فَاطرِ وليا أَتخذُ

نكُونت نم نيرِكشالْم (
٢
 الوالية يعطوا أن اإلسالمية للجمهورية يسوغ كيف اآليات هذه كل ومع،  

  ! ؟ غريهم أو الفقهاء من سواء اهللا غري ألحد

 هكذا اإلسالمية احلكومة بداية كانت إذا!  اإلسالم أو بالقرآن علم هلم ليس شعبنا كأن،  اهللا سبحان

  !  آخرها على أسفاه فوا

 األخبار من جمموعة مثة:  قائل يقول فقد،  اإلسالم لباس الشركية القوانني نلبس أال علينا ينبغي

  .  الفقهاء والية على تدل األحاديث و

  . املؤمنني على والية للفقهاء بأن تصرح آية أو حديث أي يوجد ال:  واجلواب

 ويطبقوهـا "  األنبياء ورثة العلماء"  مثل من الواردة األخبار ببعض البعض يستدل أن ميكن و

 علـى  يدل ال اخلرب هذا أن مع"  أحاديثنا رواة إىل فارجعوا: "  بقول يستدلون وقد، الفقيه والية على

  .  أبدا ذلك

 علـى  أنفسهم يفرضوا أن يريدون هؤالء و،  قبوهلا يصح ال القرآن ختالف اليت األخبار:  ثانيا

 احلـاكم  و للفقيه أن هو عنه وحتدثوا املتقدمون الفقهاء كتبه والذي،  األخبار بعض خالل من الشعب

 مجيـع  جيعلون هؤالء اآلن و،  ويل هلم يكن مل إذا انون و والصغري اليتيم على والية للشرائط اجلامع

،  رؤوسهم على العمائم يضعون واليتهم حتت يكونوا أن جيب الذين واانني الصغار حكم يف الشعب

  . الفقيه والية إىل الناس ويدعون

 قـد  الواحد املؤمن ألن،  تعددوا ولو طاعته جتب من كل طاعة املسلم على الواجب أن:  واحلاصل  

 احلـاكم  وتعدد،  الواحد املعلول على العلل توارد قبيل من وهذا،  الوقت نفس يف شخص مائة يطيع

  .  الواحد احملكوم على

                                                             

 . ١٠٢آیة  : سورة الكھف )   ١
 . ١٤آیة  : سورة األنعام )    ٢



     

،  اهللا بطاعة حكم إذا وذلك،  الشعب على واجبة اإلسالم يف املسلم احلاكم طاعة أن خيفى وال

 أو جمتهدا كان سواء نطيعه هلذا و،  وواليته حكمه رد وليس اهللا ألمر طاعة نطيعه إمنا احلقيقة ففي

 الرابع القرن يف إال يظهر مل"  جمتهد"  مصطلح أن نعرف ألننا ؛ باتهد خيتص ال فاألمر جمتهد غري

 ألن ؛ اجلمهورية يف رمسيا – الطاعة شرك – الشرك يفرض أن إطالقا أتوقع مل شخصيا أنا و،  اهلجري

"  . وتعاىل سبحانه هللا ندا لنفسه ونصبه،  بالطاغوت أقر فقد اهللا غري ملعبود مطلقة طاعة سوغ من
١
   

 ا استدل اليت الروايات ناقش و للفقيه املطلقة الوالية األنصاري مرتضى عارض كذلك

 من الفقيه قضاء ينفذ الغيبة حال يف"  أنه على والنص اإلمجاع بأن:  فقال،  املطلقة واليته على اخلميين

 يف الشروط تلك العتبار مستندا جند مل أنا إال،  والقضاء،  الفتوى لشرائط واجلامع،  اإلمامية علماء

 جرب يف حيتاج ال حبيث،  اإلطالق وجه على صحته يف به يعتد دليال أيضا جند مل إن و،  التحكيم قاضي

 للفقهاء اإلذن ثبوت إن مث...  الشرائط بعض اختالل مع املفقودة،  األصحاب فتوى إىل داللته أو سنده

 مقبولة ذلك يف األصل ولعل املذهب ضروري حد إىل صوله و يبعد ال و،  فيه شك ال مما القضاء يف

 أحكامنا عرف و حرامنا و حاللنا يف نظر و حديثنا روى قد منكم رجل إىل انظروا: "  حنظلة ابن

 و استخف فبنا،  منه يقبل فلم حبكمنا حكم فإذا،  حاكما عليكم جعلته قد فإين،  حكما به فارضوا

 شيئا يعلم منكم رجل إىل انظروا: "   خدجية مشهورة يف وقوله"  اهللا على راد علينا الراد و،  رد علينا

،  فرجه تعاىل اهللا عجل وقوله"  إليه فتحاكموا، قاضيا جعلته قد فإين قاضيا بينكم فاجعلوه،  قضايانا من

 و عليكم حجيت فإم،  حديثنا رواة إىل فيها فارجعوا الواقعة احلوادث  وأما... : "  الرفيع التوقيع يف

  " . اهللا حجة أنا

،  الشرعية األحكام خصوصيات مجيع يف الفقيه حكم نفوذ:  املتقدمة الروايات من الظاهر إن

 هو"  احلاكم"  لفظ من عرفا املتبادر ألن،  عليها األحكام ترتيب إىل بالنسبة،  اخلاصة موضوعاا ويف

 يفهم حيث،  عليكم حاكما فالنا جعلت:  بلده ألهل السلطان قول نظري فهو،  اإلطالق على املتسلط

  .  كليا أو جزئيا السلطان أوامر يف دخل له ما مجيع يف الرعية على تسلطه منه

                                                             

)١ (
،  الكتب عامل دار،  ١ ط،  البديوي حممد بن خالد/  حتقيق،   الربقعي الفضل أبو:  حيايت من أيام،  األيام سوانح 

 .  ١٧٤،  ١٧٣ ص،  هـ ١٤٣١



     

:  قال حيث – بالسياق األنسب أن مع"  احلاكم"  إىل"  احلكم"  لفظ عن العدول:  يؤيده و

"  القاضي"  لفظ من املتبادر وكذا،  حكما عليكم جعلته قد فإين: "  يقول أن –"  حكما به فارضوا" 

 القضاة حال من معلوم هو كما الشرعية احلوادث مجيع يف إلزامه و حكمه ينفذ و إليه يرجع من:  عرفا

  .  اجلور قضاة من السالم عليهم األئمة أعصار يف املوجودين سيما، 

 اانني و اليتامى أموال و املوقوفات مثل،  العامة األمور يف مرجعا الفقيه كون يظهر ومنه

  .  عرفا القاضي وظيفة من كله هذا ألن،  والغيب

 نفوذ يف نزاع ال:  فنقول،  أوضح بوجه باملقبولة و بالتوقيع االستدالل تقريب شئت إن و

 عليه اإلمام تعليل إن:  نقول فحينئذ،  للتخاصم حمال كانت إذا اخلاصة املوضوعات يف احلاكم حكم

 على يدل،  كذلك وحجة اإلطالق على حاكما جيعله اخلصومات يف حبكومته الرضى وجوب السالم

 بصورة خيتص فال،  العامة وحجته املطلقة حكومته فروع من الوقائع و اخلصومات يف حكمه أن

"  احلاكم"  لفظ املرادف اللغوي املعىن على فيها القاضي محلنا إذا املشهورة يف الكالم وكذا،  التخاصم

 اإلذن قبيل من هو هل أنه و،  الفقهاء نصب كيفية ويف الروايات هذه مدلول يف الكالم متام وسيجئ. 

 املنصوب يف األصحاب كالم من يظهر الذي أن إال،  الشرعي احلكم إنشاء شبيه أنه أو،   االستنابة و

 ظاهرا عليه اتفقوا ملا مناف بظاهره هو و،  القضاء يف السالم عليه اإلمام عن نائبا كونه العام و اخلاص

 ا عننائب ال،  الواجب امتثال يف أصيال قاض كل كون الالزم فإن، )  الكفاية على واجب(  أنه من

"  الغري إذن على توقفه األمر غاية.  غريه
١

  

 على به استدل ما أن: "  قال حيث اخلوئي القاسم أبو،  للفقيه املطلقة الوالية عارض وممن

 موردين يف إال له الوالية ثبوت بعدم قلنا هنا ومن عليه لالعتماد قابل غري الغيبة عصر يف املطلقة الوالية

  .  القضاء و الفتوى ومها

 للشرائط اجلامع للفقيه املطلقة الوالية على به االستدالل ميكن ما أن:  ذلك يف الكالم وتفصيل

  : أمور الغيبة عصر يف

                                                             

)١ (
 . ٥٠،  ٤٩، ٤٨،  ٤٧ ص،   األنصاري مرتضى:  والشهادات القضاء 



     

 الواقعة احلوادث أما و... : "  النعمة ومتام الدين كمال عن املروي كالتوقيع الروايات : األول

 هو حديثنا برواة املراد أن إىل نظرا.."  اهللا حجة أنا و عليكم حجيت فإم حديثنا رواة إىل فيها فارجعوا

 باهللا العلماء بيد األحكام و األمور جماري -ع-  قوله و،  فحسب احلديث ينقل من دون،  الفقهاء

 – قوله و.. "  الرسل أمناء الفقهاء – وسلم عليه اهللا صلى – قوله و.. "  وحرامه حالله على األمناء

 الذين:  قال ؟ كؤخلفا ومن  اهللا رسول يا قيل – ثالثا – خلفائي ارحم اللهم  - وسلم عليه اهللا صلى

  . الروايات من وغريها"  وسنيت حديثي يروون بعدي يأتون

 قاصرة املطلقة الوالية على ا املستدل األخبار أن...  الفقيه والية على الكالم يف ذكرنا وقد

.  القضاء و الفتوى ومها موردين يف والية للفقيه أن املعتربة األخبار من يستفاد نعم..  الداللة و السند

  .  السند و الداللة تامة رواية عليها يدلنا فلم املوارد سائر يف واليته وأما

  

 حيث،  وإطالقه الترتيل عموم من يستفاد إمنا الغيبة عصر يف للفقهاء املطلقة الوالية أن:  الثاين

 مقبولة به نطقت قد و حاكما و قاضيا للشرائط اجلامع الفقيه جعل قد الشارع أن يف أحد من كالم ال

 أيب صحيحة و"  حاكما عليكم جعلته قد فإين:  السالم عليه قوله فيها ورد حيث:  حنظلة بن عمر

 من املرغوبة اآلثار يترتب أن فيهما اإلطالق مقتضى فإن قاضيا عليكم جعلته قد فإين ففيها:  خدجية

 على الويل و القيم لنصب تصديهم اآلثار تلك من و الفقهاء و الرواة على بأمجعها احلكام و القضاة

 كالم وال شبهة ال ألنه وذلك.  وغريها باهلالل احلكم و هلا متويل ال اليت األوقاف على املتويل و القصر

 ال كما املناصب و الوظائف لتلك يتصدرون كانوا اخللفاء و العامة قبل من املنصوبني القضاة أن يف

" سلوكهم و سريهم وسري أحواهلم الحظ من على خيف
١

     

،  الثورة بعد قام الذي البناء لكل الشرعي األساس يف طعن مبثابة الفقيه والية فكرة معارضة كانت    

 اخلميين اإلمام يضيق أن الطبيعي من كان و،  فيه االبتداء نقطة و،  الركني ركنه الوالية تلك تعد الذي

.  "  املعارضة بتلك
٢

  

                                                             

)١ (
 . ٤١٩،  ٤١٨ ص،  قم،  ١٤١٠ أنصاريان دار،  ٣ط،  اخلوئي املوسوي القاسم أبو:  والتقليد االجتهاد 

)٢ (
 . ١٤٤ ص:  الداخل من إيران 



     

  . اخلميين الدستور يف الفقيه والية:  سألة األوىلامل   

 لتويل يؤهله مبا _ الفقيه والية لنظرية تطويره من سنوات عشر بعد  جنح اخلميين أن املعلوم من

 يكن ومل،  النظرية تلك أساس على،  إيران يف اإلسالمية اجلمهورية إقامة من ..._  بنفسه احلكم دفة

 من املنتخبني اخلرباء جملس إىل فأوكل،  احلكومة عن مفصلة و واضحة دستورية صورة ميتلك البداية يف

... ،  الفقيه والية نظرية على يقوم اًجديد اًدستور يعد أن اإلسالمية الثورة صفوف بني ومن،  الشعب

 وحيتم،  البالد يف دستورية سلطة كأعلى،  الفقيه الويل،  اإلمام منصب الفقيه األعلى املرجع ويعطي

 يستطيع ولن،  شرعيا يصبح فلن إال و،  اإلمام من موافقة و تزكية يأخذ أن اجلمهورية رئيس على

.  مهماته ممارسة
١

  

 مائة من يتألف دستورا ووضعت،  مهمتها التأسيسية اجلمعية أجنزت،  جدا وجيز وقت وخالل"      

 اسم يدرج الدساتري تاريخ يف مرة وألول،  اخلميين مقاس على  دقيقا تفصيال فصل،  مادة عشرين و

..  السنني لعشرات ليطبق يوضع إمنا فالدستور...  الدستور مواد يف املرات عشرات ويتكرر،  اخلميين

 قام وقد...  عمروا مهما زائلون األشخاص ألن،  شخص اسم دستور أي تضمن أن قط حيدث ومل

 إيران داخل مسلم كل يرفضها اليت"  الفقيه والية"  هو باطل أساس على بأسره اجلديد اإليراين الدستور

 هيكلة من جدا عال مستوى يف ووضعه،  ... للثورة"  مرشدا"  اخلميين اعتبار وعلى،  وخارجها

"  الوزراء و اخلرباء و الشورى وجمالس الربملان وفوق،  اجلمهورية رئيس فوق،  الدولة
٢

  

 و مستغلقة و مستأثرة استقطابية و متناقضات و مبفارقات إيران مجهورية دستور حيفل

 اإليراين الدستور إىل استنادا - الفقيه ألن وذلك الفقيه شخصية هي واحدة شخصية حول متمحورة

 يف وهو،  القضائية و التنفيذية و التشريعية،  الثالث السلطات شخصه يف،  وواقعا فعال  جيمع - احلايل

 بإرادة حىت احلائط عرض يضرب أن على قادر،  اإليراين الدستور إىل استنادا أيضا و،  ذاته الوقت

 األمة ورغبة الشعب إرادة فوق - اإليراين للدستور وفقا - الفقيه ألن وذلك... ؛ األمة رغبة و الشعب

،  أمورها تدبر و شؤوا تصريف يف الصالحية ومطلق،  عليها وصي بل لألمة ممثال ليس فهو، 

                                                             

)١ (
 . ٤٢٢ ص : الشيعي السياسي الفكر تطور 

)٢ (
 . ٧٧ ، ٧٦ ص : إرهاب..  ختريب..  دماء:  اخلميين انظر 



     

"  رعايا من بل مواطنني من تتألف ال الفقيه فجمهورية
١
هذا مانصت عليه املادة الرابعة من الفصل .  

تكون والية األمر و إمامة األمة ) فرجه عجل اهللا تعاىل ( يف زمن غيبة اإلمام املهدي : " األول و فيها 

الشجاع القادر على ، البصري بأمور العصر ، املتقي ، يف مجهورية إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل 

" .اإلدارة و التدبري 
٢
   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 .  ١٢٩ ص : اخلميين دموية و الشاه طغيان بني إيران  

٢
 . ٢٨٢ص : صنع القرار يف إيران )     



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  املخالفني التشيع الفارسي و موقفه من:الرابع الفصل 

  : وفيه أربعة مباحث   

  .األقليات الدينية و الغرقية يف إيران : املبحث األول      

  .نشر التشيع الفارسي : املبحث الثاين      

  . الشعوبية : املبحث الثالث      

دعوى التقريب بني املذهب الشيعي : املبحث الرابع      
 .         واملذهب السين 



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

و العرقية يف األقليات الدينية : املبحث األول 
  .إيران 

  : وفيه ثالثة مطالب   

  .األديان و النحل : املطلب األول      

  . األقليات العرقية : املطلب الثاين     

حقوق األقليات يف دستور والية الفقيه : املطلب الثالث     
 .  
 



     

  .الدينية و الغرقية يف إيران األقليات : املبحث األول                 

  

أو األقليات ، مثة حقائق عدة حول وضع األقليات يف إيران ؛ سواءاألقليات الدينية و املذهبية      

جيب أوال ، ولكن قبل اخلوض يف واقع هذه األقليات  .وما كفله هلا دستور البالد من حريات  .العرقية 

  .بيان مفهوم األقلية 

   : اللغة يف األقلية  

  . قليل فهو،  قال و قلة يقل قل قد و،  الكثر خالف:  القل و.  الكثرة خالف : القلة

 تقلل:  يقال.  قليال رآه:  استقله و.  قليال أراه أي عينه يف قلله و.  قليال جعله : أقله و وقلله

  . قليال رآه إذ وتقاله استقله و الشيئ

  . الذلة و الذل مثل القلة : والقل

 قال أيضا قليل وقوم...  العدد قلة يف ذلك يكون : قللون و قلل و أقالء و قليلون وقوم

         ١  : تعاىل
 

٢ 
     

  :  اصطالحا األقلية

 االجتماعي احمليط عن متيزه مالمح تربطه جمتمعا تكون و،  أكرب مجاعة بني تعيش مجاعة هي   

 أعظم امتيازات و أعلى اجتماعية مبرتلة تتمتع جمموعة تسلط من يعاين جمتمعا نفسها تعترب و،  حوله

 و االقتصادية أو االجتماعية األنشطة صنوف ملختلف كاملة ممارسة من األقلية حرمان إىل دف

" السياسية
٣
   

 وذلك ؛  هلا املضطهدة الدول داخل املتواجدة املسلمة لألقليات احلقيقي العدد معرفة يصعب

 مصادر من تأيت فقد،  ضدها منحازة مصادر من معظمها املسلمة األقليات عن املستمدة البيانات"  ألن

                                                             

)١ (
 ٨٦ آية:  األعراف سورة 

)٢ (
 . ١٨٠/  ١٢:  العرب لسان  

)٣ (
  Institute of muslim minority king abdulaziz university – vol.1,13    

journalيد عبد سيد:  استراليا و آسيا يف املسلمة األقليات من نقال١٣٩٣،  األصفهاين دار،  ١ ج،  بكر ا 

 . ٥ ص،  جدة،  هـ



     

 فتحاول،  املسلمني و اإلسالم على حاقدة خلفية هلا،  يهودية أو صليبية بعاطفة تكتب هذه و،  غربية

 لواقع متت ال مهزوزة صورا تعطي و،  وسطها تعيش اليت األغلبية كيان يف العددية حصتها من التقليل

 ديةالعق القيم حتطيم يهمها ملحدة سلطات عرب حكومية بيانات من تأيت قد أو،  بصلة املسلمة األقليات

 لتقدم عزلة يف جتعلهم زائفة بستائر اإلسالمية اتمعات فتحاصر،  املذهيب الوالء إىل جمتمعها ليتحول

 الذوبان مرحلة ايدخلو و االجتماعية شخصيتهم تنمحي حىت اإلحلاد و التشكيك حلمالت طعما منها

. "  األكثرية جمتمع يف
١

  

 عملية على يؤثران آخرين عاملني إضافة ميكن فإنه إيران يف تعيش اليت لألقليات بالنسبة أما

 خارجه أو إيران داخل سواء املتعمد التهجري عامل وهو،  املذهبية أو العرقية سواء،  األقليات حصر
٢

 ،

  .   األقليات هلذه االجتماعي النسيج تغيري إىل باإلضافة

 املسلمة القوميات تطلب ألن سببا صار اإلسالمي باملفهوم القسط و العدل من احلرمان نإ" 

 املسلمة القوميات به تتمتع ما فإن إال و" .  الذايت احلكم"  عنوان حتت فقط"  الشرعية حقوقها بعض"

 االقتصادية و الثقافية و االجتماعية و السياسية احلقوق مجيع يف كاملة مساواة هي اإلسالمي اتمع يف

 هذه إىل فنظرا.  العامل يف املعروفة الذايت احلكم أنواع من نوع أي من أعلى .. حقيقتها تكون..  و

 ا يعترف احلقوق هذه ألن.  مسلمة قومية شأن دون الذايت احلكم قالب يف اًحقوقي اًطلب يكون احلقيقة

 إىل الوصول من ليأسهم هو إمنا الذايت احلكم بعنوان الناس فاقتناع.  املسلمة غري ...ت لألقليا اإلسالم

. "اإلسالم ظل يف ا يتمتعون أكثر حقوق
٣

  

                         

                          

  

  

                                                             

)١ (
 .  ٨/  ١:  استراليا و آسيا يف املسلمة األقليات 

)٢ (
 و العنصري التمييز سياسة من فرارا أخرى قرى و مدن إىل قراها و مدا ترك إىل املضطهدة األقليات تضطر  

 .  ضدهم ميارس الذي،  املذهيب
)٣ (

 . ٦٨ ، ٦٧ /٣،  الغريب اهللا عبد:  إيران يف السنة أهل أحوال 



     

  .األديان و النحل : املطللب األول                             

  

 إنسانية فطرة فالدين،  دين أو عقيدة بال األمم من أمة أو الشعوب من شعبا التاريخ يعرف مل      

١اجتماعية وضرورة
  . الطعام إىل املعدة كجوع االعتقاد إىل جوع اإلنساين الطبع يف و.  

 وقد اإلسالم ظهور قبل ودينها  معتقداا هلا كانت القدمية األمم من كواحدة اإليرانية واألمة

  . كربى دينية حركات عليها تعاقبت

 رمسيا دينا تعرف تكن مل اليت القدمية األمم شأن – القدم منذ العقيدة حرية اإليرانيون ألف... 

 إذا يغريه أن وله،  الدين من يرى مبا يدين أن له فامللك،  يشاء ما يعتقد أن فرد لكل وكان – للدولة

 األساطري و اخلرافات على القائمة الدينية مذاهبهم لإليرانيني وكان.  تباعباال أوىل غريه أن اعتقد

. إيران يف متغرية و متعددة وهي،  األزمنة و البيئات حسب
٢

  

 اتمع ذلك تشكيل يف أسهمت واليت السابقة التارخيية العصور إىل العودة جيب ذلك أجل من"

،  واملذهيب الديين التنوع صعيد على أيضا بل العرقي التنوع صعيد على فقط ليس،  املختلفة اثنياته من

.  باإلسالم تدين اليوم اإليرانيني من العظمى الغالبية كانت وإن
٣

    

 تسلسل ذلك على ويدلنا،  حيام يف األوىل املرتبة أحلوه و،  بالدين القدم منذ الفرس اهتم" 

  :  عندهم االجتماعية الطبقات

  . الدين رجال طبقة .١

  .  احلرب رجال طبقة .٢

  .  الدواوين كتاب طبقة .٣

  . والصناع الفالحني من الشعب طبقة .٤

                                                             

)١ (
 عبد:  اإليرانية امللحمة يف األثراإلسالمي عن نقال،  ٢٥ ص،  م ١٩٥٢ مصر،  دراز اهللا عبد حممد:  الدين 

 . ٢١٣ ص،  ٢٠٠٧ ١ط،  حجاب يعقوب احلفيظ
)٢ (

 . ٢١٥ ص : اإليرانية امللحمة يف اإلسالمي األثر 
)٣ (

 مركز،  ١ط،  كرمي اهللا عبد علي:  واحلداثة التجديد عناصر يف قراءة،  اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية دستور  

 . ٩١ ص،  بريوت،  ٢٠٠٨،  اإلسالمي الفكر لتنمية احلضارة



     

" واملعلمون،  والسدنة،  والزهاد،  والعباد،  احلكام:  الدين رجال طبقة ومن 
١

  

 معنوية آراء أو،  أخالقية قوى متثل آهلة و،  السماوية األجرام و الطبيعة قوى الفرس عبد   

 للشمس يصلي أن الفرد على كان و،  اليومية احلياة أمور أقل يف يتدخل عندهم الدين كان و،  جمسمة

. هليبها خيبو أن جيوز ال البيت نار و،  للماء و للنار و للقمر يصلي كما،  النهار أثناء مرات أربع
٢

  

 إذ ؛ امليالد قبل ما إىل يعود ما منها جند،  إيران يف املوجودة الديانات إىل التطرق أردنا وإذا

"   . زرادشت" إىل نسبتها تعود واليت"  الزرادشتية" الديانة البالد تلك تسود كانت
٣

  

٤اوسية على الضوء إلقاء أوال ينبغي الديانة هلذه التطرق وقبل
  اليت األم الديانة باعتبارها 

٥الكيومرثية:  منها تفرعت
٦والزروانية 

 الديانة  - اوسية أي – قسيمتها وكذلك.  الزرادشتية و 

٧املانوية:  من لكل األم الديانة وهي الثنوية
٨املزدكية و،  

٩الديصانية و،  
١املرقيونية و،  

٢الكينوية و،  
 .  

                                                             

)١ (
 . ٢٠،  ١٩ / ١:  اوس دور وجاء 

)٢ (
 . ٣٠ /١: املرجع نفسه   

)٣ (
 . ٩٧ ص،  اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية دستور  

)٤ (
 .  املسلمني مث النصارى مث اليهود مث اوس أوال فذكر  مطلقا الديانات أرباب الشهرستاين رتب  

)٥ (
 و،  قدمي أزيل يزدان وقالوا.  أهرمن و،  يزدان:  أصلني أثبتوا.  كيومرث األول املقدم أصحاب:  الكيومرثية  

 ؟ يكون كيف منازع يل كان لو أنه نفسه يف فكر يزدان أن أهرمن خلق سبب إن:  وقالوا.  خملوق حمدث أهرمن
 ١: امللل و النحل . (  أهرمن ومسي.  الفكرة هذه من الظالم فحدث النور لطبيعة مناسبة غري رديئة الفكرة وهذه

 /١٧٨ ( 
)٦ (

 الذي األعظم الشخص ولكن،  ربانية ؛ نورانية ؛ روحانية كلها نور من أشخاصا أبدع النور إن:  الزروانية قالت  

:  نحلالو للامل(  الشك ذلك من إبليس يعين،  الشيطان أهرمن فحدث،  األشياء من شئ يف شك زروان امسه

 )  ٢٧٩ / ١، الشهرستاين
)٧ (

 و امللل انظر(  النصرانية و اوسية بني دينا أحدث.  اردشري بن سابور زمان يف ظهر الذي ماين أصحاب:  املانوية 

 ) ٢٩٠ ص النحل
)٨ (

 واطلع،  فأجابه مذهبه إىل قباذ ودعا،  أنوشروان والد قباذ أيام يف ظهر الذي هو مزدك و.  مزدك أصحاب  

 )  ٢٩٤/  ١ نحلالو للامل(  قتله و فوجده فطلبه وافترائه خزيه على أنوشروان
)٩ (

 يفعل الظالم و،  اختيارا و قصدا اخلري يفعل فالنور.  ظالما و،  نورا:  أصلني أثبتوا ديصان أصحاب:  الديصانية 

 )  ٢٩٦ / ١ : نحلالو للامل. (  اضطرارا و طبعا الشر



     

  :  القدمية الفرس انأدي:  األوىل سألةامل

  :  ٣اوسية .١

 دعوة كانت إذ،  العظمى وامللة،  األكرب الدين هلا يقال: " يقول الشهرستاين عن اوسية 

 هلا يثبت ومل،  اخلليلية كالدعوة العموم يف تكن مل السالم عليه اخلليل إبراهيم بعد السالم عليهم األنبياء

 ملة على كلها العجم ملوك كانت إذ،  احلنيفية امللة مثل،  والسيف،  وامللك،  والشوكة القوة من

 ملوكهم أديان على البالد يف الرعايا من منهم واحد كل زمان يف كان من ومجيع،  السالم عليه إبراهيم

 موبذان موبذ: "  هو مرجع مللوكهم وكان، 
٤

 عن يصدرون،  احلكماء أقدم و،  العلماء أعلم يعين" 

 الوقت خللفاء السالطني تعظيم ويعظمونه رأيه إىل إال يرجعون وال،  خيالفونه وال أمره
٥
.  

 وبالفارسية.  الظلمة واآلخر النور أحدمها،  قدميني مدبرين،  اثنني أصلني أثبت من اوس ومن

 حمدثة والظلمة،  أزيل النور نإ:  قالوا األصلية اوس وهم – اوس أي – ومنهم.  أهرمن و،  يزدان

.
٦

  

                                                                                                                                                                                   

)١ (
 أصال أثبتوا و.  الظلمة:  الثاين و،  النور أحدمها:  متضادين قدميني أصلني أثبتوا:  مرقيون أصحاب:  املرقيونية 

 اجلامع إن:  وقالوا.  جبامع إال ميتزجان ال املتضادين املتنافرينت فإن.  املزاج سبب وهو،  اجلامع املعدل هم ثالثا

 )  ٢٩٨/  ١:  نحلالو للامل(  العامل هذا االمتواج و االجتماع من وحصل،  الظلمة وفوق،  املرتبة يف النور دون
)٢ (

 دون األصول هذه من املوجودات حدثت إمنا و.  املاء و األرض و النار:  ثالثة األصول أن زعموا:  الكينوية 

 يف خري من كان فما،  الطبع يف ضدها املاء و.  نورانية،  خرية بطبعها النار: قالوا.  الثنوية اثبتهما اللذين األصلني

 حيث من شديدا للنار يتعصبون وهؤالء.  متوسطة األرض و،  املاء فمن شر من كان ما و،  النار فمن العامل هذا

 ) ٢٩٩/  ١:  نحلالو للامل. (  بإمدادها إال بقاء ال و.  ا إال وجود ال،  لطيفة،  نورانية،  علوية أا
)٣ (

 باستعمال لتدينهم النجوس األصل يف اوس:  وقيل،  ظلمة و نور:  أصلني للعامل إن القائلون النريان عبدة هم 

 و،  ٢٣:  ١٢ القرطيب(  النجوم علم يف نبغوا قد و فارس بالد من أصلهم و الطوائف أقدم اوس و.  النجاسات

 الشيعة علماء بعض فتوى سبب لعل. )  ٢٧٤/  ١( ٣ رقم هامش نحلالو للامل عن نقال)  ٢١٥:  ١ خلدون ابن

 كان مبا متسكهم إىل منشئه،  جنابة أو جناسة على كان ملن االحرام جواز وكذا،  ضرورة بدون الغسل جواز بعدم

 . املعصومني غائط و ببول عشرية االثىن تربك وكذا،  بالنجاسات تعبد من اوس عليه
)٤ (

 من ٤ رقم هامش(  القاضي واملوبذ للمسلمني بالنسبة القضاة كقاضي اوس وحاكم الفرس فقيه:  املوبذان 

 )  ٢٧٤/  ١ نحلالو للامل كتاب
)٥ (

 . ٢٧٤ /١:  نحلالو للامل 
)٦ (

  يسري بتصرف،  ٢٧٨/  ١ : املرجع نفسه 



     

  :  ةالثانويـ .٢

،  اوس خبالف قدميان أزليان الظلمة و النور أن يزعمون:  األزليني االثنني أصحاب هم هؤالء

  .  الظالم حبدوث قالوا فإم

 املكان و،  احليز و الفعل و الطبع و اجلوهر يف واختالفهما،  القدم يف بتساويهما قالوا وهؤالء   

. األرواح و األبدان و األجناس و
١

  

 اليت فاألديان ؛ اممنه كل إىل تنتسب اليت األديان حيث من  الثنوية و اوسية بني فرق وهناك    

،  املانوية:  هلا فتنسب الثنوية أما.  الزرادشتية و،  الزروانية و،  الكيومرثية ... اوسية إىل تنسب

..  الديصانية و،  واملزدكية
 حني يف الظالم حدوث و النور بقدم قالت اوسية أن بينهما الفرق و٢

 الطبع و اجلوهر يف خمتلفان و القدم يف متساويان فهما،  قدميان أزليان الظلمة و النور بأن الثنوية قالت

  . األرواح و األبدان و األجناس و املكان و والفعل

 فجميع،  بسيط بينهما الفرق و،  الفرس تراث من اأصبحت الثنوية و فاوسية حال كل وعلى   

،  التناسخ و باحللول اعتقدوا و،  القمر و الشمس و الظلمة و النور عبدوا الديانات هذه أتباع

.  اخلرافات و واألساطري
٣

 

  : الزرادشتية .٣

 الفترة فتلك،  زرادشت ظهور قبل اإليرانية املعتقدات عن ثابتا أو واضحا شيئا نعلم نكاد ال

 اإليرانيني مبعتقدات يتعلق فيما متباينة آراء عدة وهناك،  األسطوري الطابع عليها غلب، القدم يف موغلة

 األصنام يعبدون وثنيني كانوا أم يرى من فهناك،  الفترة تلك يف
٤

 كانوا أم يرى من وهناك، 

٥البقرة عبادة يف اهلند أهل مع يشتركون
١متعددة آهلة يعبدون كانوا أم يرى من هناك و،  

 من وهناك 

                                                             

)١ (
 . ٢٩٠/  ١:  رجع السابقامل  

)٢ (
 . ٣٠ /  ١ : اوس دور وجاء  

)٣ (
 .  ٣٠ / ١:  املرجع نفسه  

)٤ (
 يف اإلسالمي األثر عن نقال،  ١٠ص،  م ١٩٧٠،  مبصر املعارف دار، الشريف بن حممود:  القرآن يف األديان 

 . ٢١٣ ص،  اإليرانية امللحمة
)٥ (

ثر اإلسالمي األ عن نقال ١٤٠ ص ش.  هـ ١٣٥٠ ران،  نيا بزشك ايرج ترمجة/  بزرك دينهاى سركذشت 
 ٢١٣ ص، يف امللحمة اإليرانية 



     

٢مترا عبادة يف بل البقر عبادة يف ال اهلند أهل مع يشتركون كانوا القدامى اإليرانيني بأن يقول
 نإو 

 رب اهلنود جعله و الصالح و اخلري رب اإليرانيون فجعله الشر و اخلري عناصر على إطالقه يف اختلفوا

  . الفساد و الشر

 احلركات أوىل كانت فقد،  الشمس يعبدون كانوا بأم يقول من فهناك ذلك إىل باإلضافة و

. اآلراء من ذلك غري إىل"  الشمس عبادة"  هي القدمي اإليراين اتمع يف الكربى الدينية
٣

  

 بأن الفرس ويعتقد... ، "  مزدا"  أرسله نيب أنه"  زرادشت"  ادعى امليالد قبل السابع القرن يف

،  املقربني املالئكة من سبعني ا أحف و عليني أعلى يف اهللا أنشأها شجرة يف كانت زرادشت روح

. أذربيجان جبل قلة يف وغرسها
٤
   

  :  زرادشت عقائد

 بوصفه فهو،  متاما منه يتخلص مل فإنه القدمي التراث معظم أدان زرادشت أن من الرغم على

 رمز هي القدمية النار طقوس أن ورأى،  املأثور التقليدي الشكل يف ترنيماته من عددا وضع قد كاهنا

 – تقدير أقل على – اإلله صفات بعض أن كما،  صلواته يف فاستخدمها،  هللا الكوين القانون و النور

. القدمية اآلرية لألفكار تعديالت هي
 ٥

  :  يةزرادشتال عقائد ومن 

  .وكان أول من ملك األرض . أوهلم كيومرث ، زعموا أن هلم أنبياء و ملوكا  -

و الكتاب األعلى من ملكوته ، زعموا أن اهللا عز وجل خلق من وقت ما يف الصحف األوىل  -

فلما مضت ثالثة آالف سنة أنفذ مشيئته يف صورة من نور متأليلء على . خلقا روحانيا 

                                                                                                                                                                                   

)١ (
 ص :األثر اإلسالمي يف امللحمة اإليرانية  عن نقال،  ١٧٢ ص معني حممد ترمجة كريمشن/  اسالم آغازتا از إيران  

٢١٣ ( 
)٢ (

 من وجعلوه،  امليالد قبل عشر الرابع القرن يف مترا عبادة البابليون عرف قد و،  اآلرية الديانة يف قدمي ميترا اصل  

 خالق و الكون ورب النور أو الشمس إله لقب عليه مترا يف املعتقدون يطلق و،  الظالم قوى حتارب اليت اآلهلة بني

 ) ٢١٣ ص،  ٥ رقم هامش: ثر اإلسالمي يف امللحمة اإليرانية  األ(  اهرمين قاهر و اإلنسان
)٣ (

 . ٢١٤ ، ٢١٣ ص:   اإليرانية امللحمة يف اإلسالمي األثر  
)٤ (

 . ٢٣ ، ٢٢/  ١:  اوس دور وجاء  
)٥ (

،  املعرفة علم،  إمام الفتاح عبد إمام/  ترمجة،  بارندر جفري التحرير مشرف:  الشعوب لدى الدينية املعتقدات 

 . ٩١ ص.  الكويت،  م ١٩٩٣



     

و خلق الشمس و القمر و ، و أحف به سبعني من املالئكة املكرمني ، تركيب صورة اإلنسان 

وبين آدم غري متحركة ثالثة آالف سنة مث جعل روح زردشت يف ، الكواكب و األرض 

  .شجرة أنشأها يف أعلى عليني 

، ومها مبدأ موجودات العامل ، وكذلك يزدان و أهرمن ، النور و الظلمة أصالن متضادان  -

  . وحدثت الصور من التراكيب املختلفة ، وحصلت التراكيب من امتزاجهما 

، وال ند ، وهو واحد ال شريك له وال ضد ، الظلمة و مبدعهما  و الباري تعاىل خالق النور و -

  .كما قالت الزروانية ، و ال جيوز أن ينسب إليه وجود الظلمة 

إمنا حصلت من امتزاج النور ، ث و اخلب، و الطهارة ، اخلري و الشر و الصالح و الفساد  -
. و لو مل ميتزجا ملا كان وجود العلم ، الظلمة و

١
  

.  زرادشت تعاليم و التقليدي اآلري اإلميان:  مها اإليرانية الديانة يف أساسيان انركن هناك

 عصر ففي.  خارجية قوى تأثري حتت اإلميان من الضربني هذين تفاعل قصة هو إليران الديين والتاريخ

 ازدهرت – إيران يف السياسي التاريخ فترات أزهر من وهو)  م.  ق ٣٣٣ – ٥٥٠(  األمخينيني

  . التقليدية الدولة ديانة إىل تسللت عندما الزرادشتية

 يتوارثون الكهنة من مغلقة طبقة وهم  magi اوس هم إيران يف الرمسيون الكهنة كان....      

 وعندما.  ا يقومون الذين فهم تؤدى اليت الطقوس كانت ما أيا و الدين خدمة ومهمتهم،  املناصب

 يف يضعوا أن دون رمبا،  الناس تعليمها مهمة يبدو فيما اوس توىل،  شعبية ديانة الزرادشتية أصبحت

.القدمي الدين عن متميزة عبادة أو ديانة أا أذهام
٢

  

 النار إىل الفرس واجته،  مظاهرها أبرز الثنائية أصبحت و،  بعده اارت زرادشت تعاليم ولكن

 عبدة بأم يعرفون أصبحوا بذلك و،  للصفاء رمزا فقط كانت أا متناسني،  إهلا ويروا،  يعبدوا

  .  النار

                                                             

١
 .بتصرف ،  ٢٨٣،  ٢٨٢/  ١: امللل و النحل )    

)٢ (
 .  ١٠٢ ص:  الشعوب لدى الدينية املعتقدات  



     

 من يظهروا أن زرادشت قبل الديين السلطان هلم كان الذين اوس للكهنة ١هذ أتاح وقد   

 أحيا ما وسرعان،  التطهري وسيلة النار على كمسيطرين و،  اآلهلة بني و الناس بني كواسطة جديد

.  القرابني تقدمي و األصنام كعبادة،  قبل من موجودة كانت اليت الطقوس الكهنة
١
   

 بعد حىت،  شعائرهم على حمافظني،  األصلية بعقائدهم مستمسكني ظلوا الفرس بعض أن يبدو

 غزا عندما األكرب االسكندر فإن،  لبالدهم اليونان غزو منذ دأم هذا وكان،  لإلسالم األغلبية اعتناق

،  اليونان عقيدة الزرادشتية بدل أقام و األفستا مزق،  عام ثالمثائة بنحو زرادشت موت بعد الفرس بالد

  . أحفاده و ألبنائه سرا يعلمها ديانته على حمافظا ظل الفارسي الشعب لكن و

 األفستا من تبقى ما الشعب مجع – عام مخسمائة حنو بعد أي – اليوناين االستعمار انتهاء وبعد

 للنريان جديدة معابد بىن و،  منها كثرية أجزاء ضياع من بالرغم،  واحد كتاب يف
٢

 أن على يدل مما، 

 مضي من بالرغم،  قلوم من اوسية العقائد اجتثاث يستطع ومل،  عضدهم يف يفت مل اليوناين الغزو

. قرون مخسة حنو
٣

  

 على ويدل.  القدمية الفرس معتقدات وبني بينها تشاا الشيعة فرق عقائد يف الناظر جيد لذا

 قرامطة من الباطنية و الشيعة طوائف يف فعال أثر الثنوية للزرادشتية كان"  أنه ذلك
٥حشاشني و٤

 

                                                             

)١ (
 .  ١٧ ص : املسلمني و اإلسالم ضد مدمرة فارسية حركات  

)٢ (
:  األديان و اإلسالم عن نقال،  ١٣٨ ص،  تاريخ بدون،  العريب الوطن دار.،  مظهر سليمان،  الديانات قصة  

  ١٤٠ ص،  حلمي مصطفى
)٣ (

 ١٤٠ ص،  حلمي مصطفى:  األديان و اإلسالم عن نقال،  ٣١٩ ص،  مظهر سليمان،  الديانات قصة  
)٤ (

،  ساقيه و قامته لقصر بقرمط ويلقب األشعث بن محدان امسه شخص إىل تنتسب هدامة باطنية حركة:  القرامطة 

 وكان،  العسكري السري التنظيم احلركة هذه اعتمدت وقد،  الكوفة إىل رحل مث األهواز يف خوزستان من وهو

 وهدم اإلباحية و اإلحلاد وحقيقتها،  الصادق جعفر بن إمساعيل بن حممد إىل االنتساب و البيت آلل التشيع ظاهرها

 )  ١/٣٧٨:  امليسرة املوسوعة(  اإلسالمية الدولة على القضاء و األخالق
)٥ (

 باهللا املستنصر بن نزار إمامة إىل لتدعو الفاطميني عن انشقت،  مشرقية نزارية فاطمية إمساعيلية طائفة:  احلشاشون  

 ترسيخ و دعوته لنشر مركزا فارس يف آملوت قلعة من ااختذ الذي الصباح بن احلسن أسسها.  نسله من جاء من و

 املوسوعة(  متعصبة دينية و سياسية ألهداف االغتيال و القتل باحتراف الطائفة هذه متيزت وقد.  دولته أركان

 )  ٤٠٣/ ١،  امليسرة



     

١دروز و  ونصرييني
 كتاب – افسته الزند يف ووجدت،  أخريا البهائية به اعترفت مث،  غريهم و 

" . الباب و بالبهاء بشارات – الزرادشتية
٢
   "  

 يتدفق و،  ألفا ٣٠ يبلغ أنه إىل إيران يف الزرادشتيني السكان لعدد احلالية التقديرات تشري" 

 إىل ميال ثالثني قرابة يبعد الذي املقدس تشاك تشاك ضريح لزيارة العامل أحناء خمتلف من الزرادشتيون

 املهتمني من الكثري التسعينيات خالل عقدوها دولية مؤمترات عدة جذبت كما،  يزد مدينة من الشمال

  . عدة بلدان من

 الصحافة يف حمايد بشكل احتفاالم تغطى إذ،  الرمسي االحترام من بنوع اليوم يتمتعون وهم

 ترعاها اليت الدينية باملواضيع املتعلقة املؤمترات يف لالشتراك دائم بشكل زعماؤهم ويدعى،  الرمسية

." الدولة
٣

 اإلميان وهياكل،  النار معابد يف طقوسهم ميارسون يزالون وال،  العبادة حرية منحوا و 

 من معدلة أشكال هي إمنا،  إسالمية أا تزعم اليت املعابد أو املزارات بعض أن يبدو بل.  القدمية

" . الزرادشتية
٤

  

    

  .  اليهودية: ةالثاني سألةامل

 تاريخال يف هاما حيزا الفارسية اإلمرباطورية أو فارس ببالد سابقا يعرف كان ما أو إيران حتتل

 رعاه الذي لليهود الذهيب بالعصر يسمى ما البابلي السيب مرحلة يف عرف ففيها،  القدمي اليهودي

 بداية شكل الصعد كافة على اليهود أوضاع فيه ازدهرت الذي العصر وهذا.  كوروش اإلمرباطور

                                                             

)١ (
 تنتسب وهي،  اإلمساعيلية عن عقائدها جل أخذت،  اهللا بأمر احلاكم الفاطمي اخلليفة تؤله باطنية فرقة:  الدروز 

 و أديان عدة من خليط عقائدها.  الشام إىل هاجرت أن تلبث مل لكنها مصر يف نشأت.  الدرزي نشتكني إىل

 سن بلغوا إذا إال ألبنائها حىت تعلمها وال،  الناس على تنشرها فال،  أفكارها بسرية تؤمن أا كما،  أفكار

 )  ٣٩٧/ ١،  املييسرة املوسوعة(  االألربعني
)٢ (

، األردن – عمان،  هـ ١٤١٠  القرى أم دار،  اهللا عبد مجيل:  األموية الدولة زمن احلركات مواجهة يف اإلسالم 

  ١٤٢ ص،  حلمي مصطفى:  األديان و اإلسالم عن نقال ٩٧ ص
)٣ (

  ١٧٢ ص،  زيد أبو سركيس:  إيران يف املسيحية  
)٤ (

  ١٠٤ ص:  الشعوب لدى الدينية املعتقدات  



     

 ويف متعددة يهودية وطوائف فرق ظهرت أساسها وعلى لليهود والسياسي الديين التاريخ يف هامة مرحلة

 بسبب وذلك واالجتهادات التحويرات لبعض"  اسرائيل أرض"  بـ يدعى ما مكانة تعرضت ذاته اآلن

 املنفى"  صفة عليه تنطبق وهل،  فارس بالد يف اليهودي التواجد مرحلة توصيف طبيعة حول خالفات

 يهود ظاهرة تشكل مرحلة بداية كان التواجد هذا أن أم" ..  االختياري املنفى"  أو" ..  القهري

   ١ ؟ اليوناين املصطلح وفق..  الشتات

 عهود يف إيران يف اليهودي الوجود واقع يف البحث " من البد أكثر الصورة تتضح ولكي

 غالب ويف.  عاما ٢٥٠٠ قرابة إىل يعود إيران يف اليهودية اجلماعة وجود أن يزعم إذ، سابقة تارخيية

 تتوضح بدأت العشرين القرن حلول مع لكنها،  املعامل واضحة غري إيران يف اليهود صورة كانت العهود

 كانت،  آنذاك،  السائد احلكم نظام يف جذرية متغريات حدوث ظل يف وذلك فشيئا شيئا صورا

 اعترب الذي الدستور وهذا،  نيايب جملس وتشكيل ١٩٠٧ – ١٩٠٦ عام يف للبالد دستور وضع فاحتتها

 مع يتعارض قانون كل إلغاء حق الشيعة الدين رجال ومنح الدولة دين هو اجلعفري الشيعي املذهب

 التاريخ أن القول وميكن.  النيايب الس يف متثيل أي املسيحيني و اليهود مينح مل،  الشيعي املذهب

 ألول انتخابات أول جرت عندما وذلك،  اإليرانيني اليهود مع مشكلة أول سجل قد اإليراين املعاصر

 طالب ... اب النو إليه ينتمي الذي املذهب ذكر أمهل قد االنتخابات قانون كان وملا،  البالد يف برملان

 قد و،  ذلك رفضوا املسلمني الدين رجال أن غري،  الربملان داخل بتمثيل األقليات من كغريهم اليهود

 األخرية اللحظة يف ولكن،  الدستورية الثورة قادة بني االنشقاق توجد أن كادت كربى مشكلة حدثت

 مسلم دين رجل النيايب الس يدخل أن على اليهود و الزرادشت و النصارى زعماء مع التباحث مت

 . هلم كممثل
٢
   

 هذه أجواء اإليرانيون اليهود فاستغل... ،  ما حد إىل اليهود وضع حتسن شاه رضا عهد ويف

 اتمع يف مكانتهم حتديد على اليهود حصل اخلارجي الدعم ولسبب،  حبقوقهم وطالبوا التغيريات

 القوانني فبموجب،  لليهود القانونية املكانة حددت شاه رضا عهد يف أنه القول ميكن وبذلك،  اإليراين

                                                             

)١ (
                   ٣ ص،  لبنان بريوت،  م ٢٠٠٠،  بيسان،  ١ط،  كيوان مأمون:  إيران يف اليهود 

)٢ (
 . ١٢ ص :رجع نفسه امل 



     

"  العرقي"  أو الديين همئانتما عن النظر بغض،  اإليرانيني املواطنني مجيع متتع،  العهد ذلك يف الصادرة

.  القانونية احلقوق بكافة – األثين –
١
   

وقد شهدت الفترة املمتدة من القرن السادس عشر حىت القرن التاسع عشر اعتناق أعداد كبرية 

كما شهدت الطائفة اليهودية يف إيران . من يهود إيران لإلسالم، وذلك ألسباب اجتماعية واقتصادية

  . بداية من منتصف القرن التاسع عشر ظاهرة اعتناق بعض اليهود للبهائية

حلركة الليربالية يف إيران مع بدايات القرن العشرين طرأت حتوالت عديدة على ومع تزايد قوة ا

االقتصادية، واشتغلت أوضاع اليهود يف إيران، فقد حتسن الوضع الثقايف لليهود، وتنوعت أنشطة اليهود 

وقد  .اجليش ويف كافة األجهزة احلكومية، واحتل بعضهم مكانة اقتصادية هائلة يف الدولةيف أعداد منهم 

مع ازدهار االقتصاد اإليراين على أثر " حممد رضا لوي"شارك اليهود بقوة يف احلياة االقتصادية يف عهد 

السياحة والفندقة والطب والصيدلة واحملاماة : واشتغل كثري من اليهود يف جماالت. ظهور البترول

  . والتدريس باجلامعات

يف اتمع اإليراين اعتناق كثري من اليهود ومن العوامل اليت ساعدت اليهود على االندماج 
وحرص الغالبية اليهودية على إخفاء انتماءام الدينية من  للبهائية من منتصف القرن التاسع عشر،

خالل تغيري األمساء، أو اعتناق اإلسالم، أو قطع الصلة بالطائفة اليهودية، وكان اهلدف من إنكار اهلوية 

. جتماعية واالقتصاديةالدينية حتسني األوضاع اال
٢

  

  

 مسودة وضع الذي اخلرباء جملس ضم قد"  فـ اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية عهد يف أما

 و،  أرمين و،  زرادشيت:  مسلمني غري ممثلني أربعة،  ١٩٧٩ العام يف اإلسالمية اجلمهورية دستور

 إال... ،  رمزية إشارة من أكثر يكن مل الس هذا يف مشلهم أن من الرغم وعلى.  ويهودي،  آشوري

  .  ا صرحيني ومحاية اعترافا األقليات هذه من واحدة كل منحت النهائي الدستور من ١٣ املادة أن

                                                             

)١ (
 - ١٧٧ ص،  بريوت،  ١٩٨٠ رشد ابن دار،  حمجوب طالل:  اإلسالمية الثورة حىت الدستورية الثورة من إيران  

 ١٣ - ١٢ ص ص،  كيوان مأمون:  إيران يف اليهود من نقال،  ١٩٦ – ١٧٨
)٢ (

  الراصد موقع، عباس داود حيىي. د:  ٧٦ عدد إيرانية خمتارات  



     

،  لألرمن اثنني:  ا املعترف الدينية لألقليات مقاعد مخسة اإليراين الربملان وخيصص...  

١للزرادشتيني آخر و لليهود وواحدا،  والكلدانيني لآلشوريني وواحدا
   

 الدينية األقليليات وحدهم هم واملسيحيون واليهود الزرادشت اإليرانيون: "  املادة ونص 

 قواعدها وفق تعمل أن وهلا.  القانون نطاق ضمن الدينية مرامسها أداء يف باحلرية وتتمتع،  ا املعترف

  "  الدينية والتعاليم الشخصية األحوال يف

 العهد إىل الشاهنشاهي اإلمرباطوري العهد من انتقاهلا و إيران يف احلكم أحوال بتغري و  

 يف اليهودية الشخصيات شاركت وقد...  إيران ليهود القانونية األوضاع حتسنت اإلسالمي اجلمهوري

،  احلكومية األجهزة يف العمل يف احلديثة املعارف من كبري قدر على حصلت اليت و،  احلديث العصر

.اإليراين للربملان عنهم بونمندو ودخل
٢

  

 أحد أكد وقد  
٣
 خيلط مل اخلميين: "  بقوله إيران يف اليهود مع التعامل يف احلسن النهج على"  

 املسيحيني مثل اليهود وضع وإن،  كإيرانيني إلينا نظر و الصهيونية و اإليرانية اليهودية اجلالية بني

 عدم شريطة حبرية ديانتهم طقوس مبمارسة هلم يسمح و الكتاب كأهل إليهم ينظر،  إيران يف واألرمن

.  شؤوا إدارة يف معينة حبقوق تتمتع و،  الربملان يف نائبها اليهودية الطائفة تنتخب و،  ا التبشري

 اليهود أن كما،  اليهودية الطائفة ألبناء بالنسبة اليهودية  الطالق و الدفن قوانني تقبل اإلسالمية فاحملاكم

" اجليش يف جيندون اإليرانيني
٤
   

. اهلجرة بفعل باستمرار تتناقص أعدادهم أن إال ألفا ٣٠ حوايل إيران يف اليهود عدد يبلغ 
٥  

  

                                                             

)١ (
  ١٧٢- ١٧١ ص،  زيد أبو سركيس:  إيران يف املسيحية  

)٢ (
  ٤٢ – ٤١ ص،  كيوان مأمون:  إيران يف اليهود  

)٣ (
 .  إيران يف املركزية اليهودية اجلمعية رئيس 

)٤ (
 عن نقال،  ١٩٩٨/  ٢/ ٤ " األوسط الشرق"،  مونيتور ساينس كريستيان خدمة،  تقرير،  ليو ثيودو مايكل  

 . ٥٨ – ٥٧ ص،  كيوان مأمون:  إيران يف اليهود
)٥ (

 . ١٧٢ ص:   إيران يف املسيحية  



     

  . املسيحية:  ةالثالث سألةامل

    :١نـاألرم*     

ميكن القول إن املسيحيني األرمن هم األوفر حظا بني ، من بني اجلماعات غري املسلمة  

. األقليات اإليرانية  
٢

هلم مطلق احلرية يف إقامة احتفاالم ومرامسهم اليت تقام يف مناسبات " فـ  

  .خمتلفة، وتقوم اإلذاعة وكذلك التليفزيون يف إيران بنقل أجزاء ومشاهد من هذه املراسم

ولألرمن يف إيران عشرات الكنائس واملدارس، وهلم صحفهم اخلاصة م واليت تصدر باللغة 

وهلم عطالم الرمسية ونواديهم الرياضية اهزة بأحدث األجهزة الرياضية، وهلم مجعيام . األرمنية

  . اخلريية ومراكزهم الثقافية، ومعظم كنائسهم مسجلة يف فهرس اآلثار اإليراين الوطين

ولألرمن اإليرانيني عضوان يف جملس الشورى اإلسالمي، أحدمها عن أرمن طهران والشمال، 

واآلخر عن أرمن أصفهان وجنوب إيران واألرمن جتار أغنياء، وهلم دور بارز يف تطوير الصناعات الفنية 

."الدقيقة اخلاصة باوهرات واآلالت الدقيقة، ويسامهون يف الصناعات البترولية
٣

  

 حوايل إيران يف ا املعترف الكربى الدينية األقلية يشكلون الذين األرمن السكان عدد يبلغ

 ؛ أكرب حبدة تناقصت أعدادمها فإن،  األرمن من عددا األقل والكلدانيون اآلشوريون أما.  ١٥٠٠٠٠

 كلها الثالث املسيحية اجلماعات خسرت وقد،  اآلالف عشرات حوايل معا مواطنيها تعداد يبلغ إذ

 شهدت كما،  األمريكية املتحدة الواليات إىل رئيس وبشكل،  اهلجرة خالل من منها كبرية أعدادا

  .  الوالدات معدل يف تناقصا

  

  

                                                             

١
إيران اليت كانت يف عهد الشاه الصفوي ، منذ أمد بعيد ، األرمن من األقليات املسيحية اليت استوطنت  :  األرمن )  

( و قد قررت معركة شالديران . إمساعيل  حباجة إىل دين تواجه به  خصمها ؛ أي اإلمرباطورية العثمانية السنية 

. ( م أرمينيا ائيا بني هاتني اإلمرباطوريتني و ذلك بتقسي، بني األتراك العثمانيني و الفرس مصريهم  )  ١٥١٤

 )  ١٨١ص ، سركيس أبو زيد : املسيحية  يف إيران  
٢
 . ١٧١ص ، سركيس أبو زيد : تارخيها وواقعها الراهن .. املسيحية يف إيران )  

)٣ (
 . الراصد موقع،  عباس داود حيىي.  د: ٧٦ عدد إيرانية خمتارات 



     

١كاثوليك و كلدان و أرمن إىل إيران يف املسيحية الطوائف وتقسم
٢آشوريني و 

 و 

٣بروتستانت
   

 الثـورة  بعـد  كثريا حتسن وضعهم فإن،  املسيحيني الدين رجال من العديد"  شهادة وحبسب

 الشـورى  جملس دستور حسب حتترم و حتفظ حقوقهم أصبحت،  تعبريهم حد على ألنه ؛ اإلسالمية

 العام يف مستقلة أرمينية دولة قيام منذ بدأت اليت و اإليرانية – األرمنية العالقات منو وبسبب.  اإلسالمي

" إيران يف واملسلمني املسيحيني بني العالقات تطورت،  ١٩٩١
٤

  

 كوـا  حبكم األوىل،  النخبة عناصر إلفراز الرئيسية املدن من أصفهان و طهران مدينتا تعترب" 

 إضافة،  الثورة بعد السياسية التوازنات وبؤرة واالقتصادي التجاري املركز بوصفها والثانية،  العاصمة

." اليهودية و الزرادشتية و األرمنية األقليات ملتقى كوا إىل
٥

 

حتظى أربع أقليات دينية برعاية احلكومة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الوقت " يف إيران 

احلاضر، وتؤكد احلكومة اإليرانية أا مكلفة باحلفاظ على حقوق هذه األقليات، وعلى حريتها الدينية، 

نني اإلسالمية ـ حبريات ثقافية واجتماعية وهذه األقليات تتمتع ـ يف إطار القوا. وعلى توفري األمن هلا

األقلية اليهودية، : مجيع أفراد وطبقات الشعب اإليراين، وهذه األقليات هيشأن وسياسية شأا يف ذلك 

من الدستور فإن نواب ) ٦٧(وطبقاً للمادة ... ، واألقلية الزرادشتية )آرمن وآشوريون(األقلية املسيحية 

                                                             

)١ (
 بطرس مؤسسها أن يزعم،  معلمتهن و الكنائس أم أا وتدعي، العامل يف النصرانية الكنائس أكرب:  الكاثوليك  

 أو الغربية بالكنيسة ومسيت، عليها روما بابا  بسيادة تعترف و روما كنيسة تتبع كنائس عدة يف وتتمثل،  الرسول

 )  ٦٠٠/  ٢،  املذاهب و األأديان يف امليسرة املوسوعة انظر.(  خاصة الالتيين الغرب إىل نفوذها المتداد الالتينية
)٢ (

 وهلم آالف عشرة حبوايل إيران يف اآلشوريني عدد يقدر و.  إيران استوطنت اليت الطوائف أقدم من:  اآلشوريون 

 ) يسري بتصرف،  ١٩٦ ، ١٩٣ ص:  إيران يف املسيحية(  اخلريية مجعيام و مدارسهم
)٣ (

 كنيستهم تسمى و،  العقل و اإلجنيل باسم الغربية الكنيسة على احتجوا النصرانية من فرقة:  الربوتستانت 

،  باإلجنيلية وتسمى،  أنفسهم خالص و الكتاب خيالف أمر كل على)  protest ( يعترضون إذ بالربوتستانتية

 أمامه مسؤولون و متساوون فالكل،  فهمه يف احلق قادر لكل أن ويعتقدون،  سواه دون اإلجنيل يتبعون إذ،  أيضا

 .)  ٦١٥/  ٢،  امليسرة املوسوعة انظر.( 
)٤ (

 .١٧٤:   إيران يف املسيحية 
)٥ (

  ١٨٥ ص : إيران يف القرار صنع  



     

كما وافق جملس . ليمني الدستورية، مع ذكر كتام السماوي اخلاص ماألقليات الدينية يؤدون ا
  . فدية األقليات هي نفس فدية املسلمنيالشورى اإلسالمي مؤخراً على أن تكون 

١
  

 إسالمية مجهورية أا تدعي بلد يف باحلرية متتع من وحدهم ونالزرادشتي و النصارى و اليهود ليس     

 البابية كاحلركة  اهلدامة احلركات من لكثري احلقيقي الراعي  الشيعية إيران مجهورية كانت بل ؛ فحسب

 فال،  السليمة العقائد من وتفريغه صورته وتشويه اإلسالم هدم إىل دف اليت،  القاديانية و البهائية و

 اليوم يتمتعون احلركات هذه فأتباع.  احلق اإلسالمي الدين عن املسلمني صرف إال احلركات هلذه هم

 و السنة أهل من احلريات هذه سلبت بينما،  االقتصادية و االجتماعية و الفكرية و الدينية باحلرية

  .  العرقي الختالفهم إال لشيئ ال حريتهم األحواز شيعة من حىت سلبت بل،  إيران يف اجلماعة

  ."  الصابئة"  املندائية: ةالرابع سألةامل

:  أحدمها.  اثنني صنفني إىل راجعة – السالم عليه -  اخلليل إبراهيم زمان يف الفرق كانت

٢الصابئة
٣احلنفاء: والثاين،  

 .  

 أحكامه و أوامره و طاعته معرفة و،  تعاىل اهللا معرفة يف حنتاج إنا،  تقول كانت : فالصابئة -

 لزكاء ذلك و،  جسمانيا ال روحانيا يكون أن جيب املتوسط ذلك لكن،  متوسط إىل

،  نأكل مما يأكل:  مثلنا بشر اجلسماين و.  األرباب رب من قرا و،  طهارا و الروحانيات

 .  الصورة و املادة يف مياثلنا نشرب مما يشرب و

 تكون البشر جنس من متوسط إىل الطاعة و املعرفة يف حنتاج إنا:  تقول كانت : احلنفاء و -

 البشرية حيث من مياثلنا،  الروحانيات فوق احلكمة و التأييد و العصمة و الطهارة يف درجته

 نوع إىل يلقي و،  الروحانية بطرف الوحي فيتلقى،  الروحانيات حيث من ميايزنا و، 

  . البشرية بطرف اإلنسان
٤

  

                                                             

)١ (
  الراصد موقع،  عباس داود حيىي:  ٧٦ عدد إيرانية خمتارات  

)٢ (
 . آخر دين إىل انتقل من وهو صابئ مجع:  الصابئون 

)٣ (
 .  املسلم احلنيف و.  حنيف مجع:  احلنفاء  

)٤ (
 . ٢٧٥ ، ٢٧٤ / ١:  النحل و امللل  



     

       : تعاىل قال،  الكرمي القرآن يف الصابئة ذكر ورد   

               

             ١  

          : تعاىل وقال     

                    ٢
  

  

 من تعد الوصف ذا وهي واحد اخلالق بأن تعتقد اليت الديانات أقدم من"  املندائية تعد

 أن ذلك ودليل غريها حلق كما حلقها التحريف ولكن  كتايب دين أتباع أتباعها ويعد السماوية الديانات

 حلقها ولكن الرسول نبوة إىل إشارة هناك أن كما بآخر أو بشكل وجود هلا كان التوحيد فكرة

   ٣، الشرقية األديان شأن شأا الوثنية إليها وتطرقت التحريف

٤الروحانيات أصحاب:  هي أربعة قدميا الصابئة فرق أشهر
٥اهلياكل أصحاب و،  

 وأصحاب،  

٦األشخاص
١احللولية و، 

 .  

                                                             

)١ (
  ٦٢ آية:  البقرة سورة  

)٢ (
  ١٧ آية:  احلج سورة 

)٣ (
 دار،   ٥ ط ، اجلهين محاد بن مانع/ د ومراجعة وختطيط شرافإ : واملذاهب األديان يف امليسرة املوسوعة انظر 

 . ٧١٤ – ٧١١/ ٢ هـ١٤٢٤ العاملية الندوة
)٤ (

 و.  احلدثان مسات عن مقدسا،  حكيما،  فاطرا،  صانعا للعامل أن:  هؤالء مذهب:  الروحانيات أصحاب  

 الروحانيون وهم،  لديه املقربني باملتوسطات إليه يتقرب إمنا و.  جالله إىل الوصول عن العجز معرفة علينا الواجب

 ) ٣٠٨ /  ٢:  النحل و امللل. (  وحالة،  وفعال،  جوهرا املقدسون املطهرون
)٥ (

 للمتوسط والبد،  متوسط من لإلنسان البد أن عرفوا ملا الروحانيات أصحاب ان: " مقولتهم:  اهلياكل أصحاب  

 كانوا و...  السبع السيارات هي اليت اهلياكل إىل فزعوا ؛ منه يستفاد و،  به يتقرب و،  إليه فيتوجه يرى أن من

 بأن العتقادهم،  تعاىل الباري إىل تقربا الروحانيات إىل يتقربون و، الروحانيات إىل تقربا اهلياكل إىل يتقربون

 ) ٣٥٩ ، ٣٥٨ /  ٢: نحل ال و امللل. (  الروحانيات أبدان اهلياكل
)٦ (

 نعكف،  أعيننا نصب منصوبة قائمة موجودة أشخاص و صور من لنا البد: ...  قالوا:  األشخاص أصحاب  

،  تعاىل و سبحانه اهللا إىل بالروحانيات نتقرب و،  الروحانيات إىل ا فتقرب،  اهلياكل إىل ا نتوسل و،  عليها

 ذلك يف راعوا و هيكل مقابلة يف شخص كل،  السبعة اهلياكل مثال=  على أشخاصا أصناما فاختذوا...  فنعبدهم

 ) . ٣٦١،  ٣٦٠/  ٢:  نحلالو للامل. (  اهليكل جوهر



     

٢احلرانيون الصابئة منهم عرف...     
 عن ءالشي بعض معتقدام ختتلف الذين و انقرضوا الذين 

. احلاليني املندائيني الصابئة
٣

  

 على احلفاظ استطاعت يتال الوحيدة القدمية الغنوصية الطائفة – اليوم املندائيون الطائفة تنقسم" 

 وهي،  العراقي اجلنوب ومستنقعات،  إيران غرب جنوب خوزستان مقاطعة بني – اآلن حىت بقائها

 الواليات يف اليوم مندائية مجاعات وتوجد،  ١٩٧٩ العام ثورة بعد ا معترف كطائفة مرتلتها فقدت

 الكايف العدد إىل تفتقر اخلارج يف اجلماعات فهذه،  نفسها باهلجرة تتعلق مشاكل وهناك...  املتحدة

 النصوص نسخ أن كما.  الطقوس فيها متارس اليت املقدسة لألماكن وكذلك،  طقوسها ألداء الكهنة من

" فشيئا شيئا تتضاءل باللغة واملعرفة،  حمدودة املندائية املقدسة
٤

 يف"  أنفسهم على املندائيون انكمش 

،  إيران غرب جنوب يف كارون ر حىت الفرات ر جنوب من املمتدة البطائح عند املنتشرة القرى

،  بطشهم و احلكام سطوة عن – ما حد إىل – مبنأى اخلاصة اجلغرافية لظروفها املنطقة هذه وكانت

 اخلاصة الدينية طقوسهم ملمارسة الفرصة عطائهمإ من بأكثر يطمعون ال... ، مساملة مجاعة ولكوم

 الذي،  م حييط الذي االجتماعي الوسط ليثريوا كانوا ما الطقوس هذه غرابة رغم و... ،  تدخل دون

 يف دونه كأناس و باستعالء يعاملهم االجتماعي الوسط هذا ظل إن و،  األساس يف املذهب شيعي هو

                                                                                                                                                                                   

)١ (
 ماال إىل األدوار و األكوار تتكرر أن هو التناسخ فإن.  القوم هؤالء من احللول و التناسخ أصل نشأ:  احللولية  

 أخرى دار يف ال ؛ الدار هذه يف العقاب و الثواب و.  األول الدور يف حدث ما مثل دور كل يف وحيدث.  له اية

 ). ٣٦٦  / ٢:  النحل و امللل(  فيها عمل ال
)٢ (

 و،  األول و،  الذات ففي واحد أما.  كثري و واحد املعبود الصانع إن:  قالوا،  الصابئة من مجاعة هم:  احلرانيون 

 األشخاص و السبعة املدبرات وهي،  العني رأي يف باألشخاص يتكسر فألنه كثري أما و.  األزل و،  األصل

 و...  ذاته يف وحدته تبطل ال و.  بأشخاصها يتشخص و،  ا يظهر فإنه.  الفاضلة،  العاملة،  اخلرية األرضية

 كلها هي بل.  العقارب و احليات و اخلنافس و األقذار و القبائح و الشرور خيلق أن من أجل تعاىل اهللا أن زعموا

و النحل  امللل. (  كدورة و صفوة العناصر اجتماعات و،  حنوسة و سعادة الكواكب اتصاالت عن ضرورة واقعة
 :٣٥٧ ،  ٣٦٥ /  ٢  (. 

)٣ (
 . ٧٢١ /  ٢:   اشراف:  املذاهب و لألديان امليسرة املوسوعة 

)٤ (
  . ١٧٣ ص:  إيران يف املسيحية  



     

 عن التخلي على محلهم و االضطهاد من اموعة تسلم مل ذلك رغم ولكن... ،  االجتماعية املرتبة

" الدينية حمرمام خيالف ما ارتكاب على و معتقدام
١
   

 فيما باملندائية بالتحدث االستمرار على)  األهواز(  إيران خوزستان يف املندائيون دأب لقد

 من متسكا أكثر فهم،  العراق مندائيي من – التعبري جاز إن – أكثر حمافظني لكوم هذا يومنا إىل بينهم

. اللغة بالتايل و بالطقوس العراق يف إخوم
٢

  

  

  . والبهائية ةالبابي: ةاخلامس سألةامل

 يف البهائية كانت ما و.  بينهما اجلمع على فجرينا املعاصر فهمنا يف بالبابية البهائية اختلطت

  . هلا خيانة و،  عنها انفصاال و البابية على خروجا إال التارخيي الواقع

  . العراق و تركستان من يليها وما إيران تتجاوز مل دعوته و...  املهدية الشيخية ربيب الباب

 لنحلته مكنت اليت هي و،  مآرا لقضاء املسخر حليفها و عميلها و العاملية اليهودية صنيعة والبهاء

.  مداه و – جماله حصر و ضبطه املراقبني يعي فاحشا تكاثرا خالياها فتكاثرت ا وبشرت
٣

  

  

  - : البابية:  أوال

 مذهب و غريبة أفكار إىل يدعو األحسائي أمحد الشيخ يسمى عراقي رجل ظهر البداية يف

 اإلمام ظهور بقرب ليبشر خصبا مرتعا إيران من وجد و،  ملذهبه داعيا البالد جيوب أخذ و،  جديد

 املذهب(  اسم املذهب هذا على أطلق و... جورا و ظلما ملئت أن بعد عدال األرض ليمأل الغائب

،  هائلة فتنة أحدث أن الناس نفوس يف تأثريه و،  دعوته انتشار من بلغ و،  إليه نسبة)  الشيخي

 ميضي أن قبل و،  معارض و له مؤيد فيه و إال مكانٌ دجِِو فما،  عظيما اختالفا شأنه يف الناس واختلف

                                                             

)١ (
 ، ٩ ص،  سوريا،  م ٢٠٠٢ املدى دار،  ١ط،  سباهي عزيز:  الدينية معتقدام و،  املندائيني الصابئة أصول 

١٠.  
)٢ (

 . ٣٤٧ ص،  املدين منر حممد:  التاريخ و العقيدة/  املندائيون الصابئة 
)٣ (

  ٣٤ ص،  ١ ط)  الشاطئ بنت(   الرمحن عبد عائشة:  البهائية ثائق و يف قراءة  



     

 وحده فهو(  الرشيت كاظم اإليراين تلميذه إىل املذهب بقيادة أوصى،  م ١٨٢٦ عام ربه إىل اإلحسائي

...  الغائب اإلمام ترقب هي له وصية أهم بالطبع كانت و، )  زعمه حد على كالمه مغزى يفهم الذي

 باحثا و معلمه و ستاذهأ إليه دعا مبا مبشرا بالعراق كربالء و إيران بني وجهه على الرشيت كاظم هام و

 بعده و،  أجله من حياته كرس ما إىل يصل أن من الرشيت إىل أقرب املوت كان و.  املزعوم اإلمام عن

 تؤهله اليت اإلمكانيات لديه تكن مل و هلا أهال يكن مل الذي البشرؤي حسني املال إىل الدعوة قيادة آلت

 طريقه عن الذي الواسطة ظهور هو و غريب و عجيب بإعالن الناس على ظهر لذلك،  الزعامة هلذه

"البابية"  ظهرت هنا من و...  السالمة طريق إىل به الذي"  الباب"  وهو الغائب اإلمام إىل يصل
١

  

 من آراء جمموعة أخذ مث عشريا اثين كان،  الشريازي حممد علي مريزا الفرقة هذه مؤسس

  . اجلديد مذهبه منها وصنع خمتلفة مذاهب

،  املستور لإلمام الباب فكرة الزرادشتية من أخذ و،  احللول فكرة اليهود السبئيني من أخذ

،  خللقه اهللا سيظهر به أنه و،  فيه حل قد اهللا أن – مريزا – زعم مث،  ملزدا الباب بأنه قال فزردشت

. إمساعيليا علي مريزا وكان
٢

  

٣القول بوحدة الوجود الضالة اليت دعا هلا املريزا أبرز األفكار" ومن 
أن " فأصبح املريزا يعتقد ،  

 ولكن هذا الكون ليس شيئا أخر، ن وقد خلق الكو، اهللا واحد أي ليس له شريك يف القوة و القدرة 

دائم االتصال باألصل الذي نشأ منه ، و األنبياء يف الكون مظهر أكمل هللا ، بل هو مظهر ذاته ، غري اهللا 

 "
٤

  

 بعد فيما دعوته اصطدمت و،  فارس أهل هعلي اجتمع و،  م ١٨٢٠ عام دعوته مريزا بدأ

 هلا ختارا قد كان الذي مؤسسها هالك بعد استمرت الدعوة أن إال م ١٨٥٠ عام فأعدمه الشاه بطموح

                                                             

)١ (
 . ٧ ، ٦ ص،  السباعي القادر عبد:  البهائية فضح يف البلية كشف حبث  

)٢ (
 . ٨٣ / ١ : اوس دور وجاء  

)٣ (
،  احلق الوجود هو اهللا أن و،  واحدة حقيقة الطبيعة و اهللا بأن يقول ديين ال فلسفي مذهب:  الوجود وحدة 

 تعلن فهي املادية املظاهر جمموع أما،  املخلوق العامل هذا صورة – كبريا علوا يقولون عما اهللا تعاىل – ويعتربونه

 . ) ٧٨٣/ ٢،  امليسرة املوسوعة(  بذاته قائم وجود هلا يكون أن دون اهللا وجود عن
)٤ (

 . ١٨٣ ص : املسلمني و اإلسالم ضد مدمرة فارسية حركات  



     

 يهود بني ذلك يف فرق ال،  البشر بين سائر بني املطلقة باملساواة نادى الذي  - اهللا اء – طالبه أجنب

 القيود أمساه ما بنبذ نادى و،  اجلماعة صالة ونسخ،  امرأة و رجل بني وال،  ونصراين ومسلم

.  وحرام حالل من اإلسالم يف ما كل ألغى أخريا و اإلسالمية
١

  

، و دارت معارك صاخبة قاسية بني الفـريقني  ... حتركت حكومة فارس اهدة هذا الباطل 

ويف ، إىل الثأر لقادا و جيوشها فعمدت احلكومة ، وطاملا حقق البابيون االنتصار على جيوش احلكومة 

مـن   وكان املريزا على، مة أو قتلوا بأحكام إعدام أصدرا احلكو، النهاية سقط قادة البابية يف امليدان 

م و خفت صوت البابيـة بعـد نضـال مريـر و      ١٨٥٠فقد أعدم يف تربيز سنة ، هذا النوع األخري 

وهو العمل كحركة سرية بعـد أن أعيتـها   ، جديد  وجلأت البابية إىل طريق، تضحيات من اجلانبني 

فاحلركات السـرية يهواهـا اليهـود و    ، وفتحت البابية بذلك الباب لليهود على مصراعيه ، العالنية 

و من أجل هذا يعد الباحثون هذه املرحلـة  . يتخذون منها وسيلتهم لدس أفكارهم و تنفيذ أغراضهم 

.أقرب إىل اجتاهات اليهود أو معربة عنها مرحلة خطرية أعدت فيها البابية لتصبح 
٢

  

  

  : ةبهائيـال:  ثانيا

م، حتت رعايـة  ١٨٤٤/ ه١٢٦٠البهائية حنلة وحركة ضالة، نبعت من املذهب الشيخي سنة 

االستعمار الروسي واإلجنليزي، واليهودية العاملية، دف خدمة مصاحل الصـهاينة، وإفسـاد العقيـدة    

  .املسلمنياإلسالمية وتفكيك وحدة 

الذي نشأ يف إيران ولقب نفسه  ، وتنسب هذه الفرقة إىل املريزا حسني علي النوري املازندراين

٣، امتدت األيادي املاسونية وتريب وعائلته يف أحضان أعداء األمة، ويف عكا) اء اهللا(بـ 
٤والصهيونية 

 

                                                             

)١ (
 . ٨٣/  ١ : اوس دور وجاء  

)٢ (
 . ١٨٦،  ١٨٥ ص : املسلمني و اإلسالم ضد مدمرة فارسية حركات 

)٣ (
،  غامضة إرهابية هدامة سرية يهودية منظمة:  االصطالح يف وهي،  األحرار البناؤون معناها:  لغة:  املاسونية 

 املوسوعة(  الفساد و اإلباحية و اإلحلاد إىل تدعو و العامل على اليهود سيطرة ضمان إىل دف التنظيم حمكمة

 ) ١/٥١٠ج امليسرة
)٤ (

 كله العامل خالهلا من حتكم فلسطني يف لليهود دولة إقامة إىل ترمي،  متطرفة عنصرية سياسية حركة:  الصهيونية  

 ) ١/٥١٨ امليسرة املوسوعة( 



     

الذي يتخذه البهائيون قبلتهم يف إلمداده باملال وأسكنوه قصرا عظيما يسمى قصر البهجة، وهو القصر 

."الصالة ومكان حجهم
١  

ولذلك اليزال للبهائيـة  ، وهي كذلك األرض اخلصبة لنموها ، إيران بلد التأسيس هلذه الفرقة " تعترب 

 ٥٠٠فدائرة املعارف اإلسالمية تقدرهم بـني  ، وجود قوي هناك مع قلة املعلومات الدقيقة و احلديثة 

."يف منتصف القرن العشرين ألف إىل مليون وذلك 
٢

  

فإن البهائية ظهرت كافرة من أول ، و إذا كانت البابية خطت من اإلسالم إىل الردة و الكفر 

وكان هذا الزعيم قد ، " ربنا األمسى " وكان أتباعه ينادونه " اء اهللا " فقد كان زعيمها يلقب ، يوم 

و القـول  ، وحيد األديان السماوية يف دين واحد و أصبح من قواعد البهائية ت، إىل عكا من قبل  هرب

و يوجه البهائيون ... بأن سلسلة األديان السماوية مل تتم إال بظهور البهاء فهو يوحد األديان و يتمها 

بعض آيات القرآن و بعض األحاديث ليستدلوا ا على أن خروج النيب اجلديد يكون من سهول سوريا 

   :عـاىل  و من ذلك قوله ت، ومن عكا ،              

               قرب األراضي إىل اجلزيرة فسهول سوريا أ ٣

وحديث ، طوىب ملن رأى عكا : وضعوه هو ويروون أن الرسول قد حدد ذلك املكان حبديث ، العربية

.مأدبة اهللا مبرج عكا ، طوىب من يشهد امللحمة العظمى : آخر هو 
٤
   

 مجيـع  عنه ظهرت الذي املبدأ وهو بكلمته ءشي كل خلق الذي هو الباب أن البهائيون يعتقد   

 يكونـان  إمنـا  والعقاب الثواب أن و،  الكائنات وخلود والتناسخ واالحتاد باحللول يقولونو . األشياء

" اخليال وجه على فقط لألرواح
٥

  

                                                             

)١ (
 www.haqeeqa.com احلقيقة موقع،  املصري راتب حممد،  اعتقادهم و مذهبهم حقيقة:  البهائية  

)٢ (
 مكتبة،  ١ط،  الكسواين هيثم/  شحادة أسامة:  - الشيعة فرق – العامل يف املعاصرة للفرق الشاملة املوسوعة 

  ٧٥ ص،  مصر – القاهرة،  م ٢٠٠٧،  مدبويل
)٣ (

 . ٤٢ – ٤١ آية:  ق سورة  
)٤ (

 . ١٨٧،  ١٨٦ ص : مدمرة فارسية حركات  
)٥ (

 .  ٤١٢ / ١:  امليسرة املوسوعة  



     

 على استولوا البهائيني أن إال،  عددهم قلة ورغم،  إيران يف اخلامس الطابور بدور البهائية"  قام

". مرافقها و الدولة مناصب أكرب
١
   

 وأن خاصة،  دوافعهم حول عدة تساؤالت يثري مما النحلة هذه  إيران يهود من كثري اعتنق

 يقفون التاريخ مر على"  اليهود أن عرف إذا تتالشى احلرية ولكن،   الدينية باحلرية يتمتعون إيران يهود

  . اآلخرين أمام السمحة صورته تشويه و اإلسالم دعائم تقويض يف منهم رغبة الدعاوى هذه مثل وراء

 بعض اندفع قد و...  كبرية جمموعات شكل يف اجلديدة النحلة هذه يف إيران يهود دخل فقد

 يهودية غري حنلة يف اجلماعي و السريع الشكل ذا اليهود ودخول...  صفوفهم إىل نضواءلال األحبار

 أنفسهم يضعون ألم،  - آخر دين إىل – غالبا دينهم يتركون ال فهم،  اليهود عند املألوف خيالف أمر

 يف يثري املريب الشكل ذا دخوهلم و،  هلم وخدم تبع عداهم ما و"  املختار اهللا شعب"  مكان يف

 البالد خترب اليت األدوار تقمصوا و أجادوها و مترسوها اليت الشيطانية األدوار تلك من الشكوك النفس

"  بإمثها القيام ال و زرها و حتميلهم أحد يستطيع فال،  غريهم بأمساء العباد تدمر و
٢
   

 أسس على دعوا نشر يف"   البهائية اعتماد إىل يرجع النحلة هذه إىل اليهود حتول سبب لعل   

 إىل التغلغل استطاعوا بواسطتها و الكبري رأمساهلا هي املطلقة فاإلباحة،  مبادئها و اإلنسانية القيم ختالف

  .املارق الشباب و املنهارة النفوس أعماق

 مثلما،  إسرائيل دولة إقامة و فلسطني يف اليهود باجتماع التبشري على البهائيون دأب كما...  

 األكرب الصهيونية حلم النتيجة حيث من متثل اليت العاملية احلكومة بإقامة التبشري على دأبوا
٣

 .  

 املعني تعترب بل،  خارجها أو إيران يف سواء اليهودية املصاحل على خطورة تشكل ال فالبهائية    

 الصهيوين اليهودي املخطط تنفيذ على يساعد الديانة هذه يف اليهود ودخول،  أهدافهم لتحقيق لليهود

 الفرق من فرقة العامة تعتربها اليت،  البهائية غطاء حتت املسلم الشباب وتغريب اإلسالم زعزعة يف

 يف"  فـ للبهائيني اإلسرائيلي اجلانب من املقدمة اخلدمات و التعاون سر يفسر ما وهذا.  اإلسالمية

                                                             

)١ (
 . ٣٣ ص:  إيران يف اليهود  عن نقال،  ١٠٤ – ١٠٢ ص،  املوسوي موسى/ د:  قرن ربع يف إيران 

)٢ (
   ١٣ ص،  السباعي القادر عبد:  البهائية فضح يف البلية كشف:  حبث 

)٣ (
 . ٢٦ ص:   إيران يف اليهود 



     

 إيران من البهائيني اإلسرائيلية العال طائرات تنقل،  البهائيني عند املقدسة البلدة،  عكا إىل احلج موسم

 أن يف أحرار وهم ااالت كل يف البهائيني هلؤالء كثرية تسهيالت اإليرانية احلكومة وتبدي،  إليها

 يشاؤون ما األموال من معهم يأخذوا
١
   

-  اهللا رسول أن إنكارهم حبكم اإلسالم عن اخلارجة الضالة الفئات من البهائية و البابية نإ   

 يف حلت،  وجل عز،  اهللا روح بأن ادعائهم و،  املرسلني و األنبياء خامت وه – وسلم عليه اهللا صلى

 لتهويد الدائب سعيهم و لليهود املستمرة مواالم و اإلهلية للعقوبات إنكارهم و،  البهاء أو الباب

  .  الكرمي القرآن نسخ قد البيان كتام أن إعالم و،  املسلمني

 املصرية اإلفتاء ودار مبكة اإلسالمي الفقه جممع مثل العلمية اامع من الفتاوى صدرت وقد

 سافرا بواحا كفرا أتباعهما بكفر و،  عليه حربا اعتبارها و،  اإلسالم شريعة عن البابية و البهائية خبروج

. فيه تأويل ال
٢

  

 املهد بعيد عهد منذ كانت اليت البالد،  إيران يف ظهرت البابية: "  ظهري إهلي إحسان يقول

،  الشيعية األفكار و الباطنية للرتعات خصبا مرتعا ذلك وبعد،  الزرادشتية و للمجوسية املعروف

  .  اهلدامة الباطلة املذاهب و،  امللحدة الضالة للفرق صاحلا وموطنا

 بغضا املؤامرات أكثر و،  املسلمني ضد الثورات أكثر أن بالتأريخ إملام أدىن له من ويعرف

 و،  الثاين الراشد اخلليفة عهد يف عنوة فتحت اليت،  البالد هذه يف مولدها و مركزها كان،  لإلسالم

 و،  حدا دأ مل اليوم ذلك منذ و.  عنه اهللا رضي األعظم الفاروق عمر املسلمني إمام و املؤمنني أمري

 تلك تدمري و،  قهرا اليت القاهرة القوة تلك هدم يريد كان من كل فاجلأت،  عاصفتها تسكن مل

. امللوك و األوثان و النريان عبادا و جموسيتها و ثنويتها غلبت اليت العقيدة
٣

  

    

  
                                                             

)١ (
 . ٣٣ ص:   إيران يف اليهود عن نقال ١٠٤ – ١٠٢ ص،  املوسوي موسى/ د:  قرن ربع يف إيران  

)٢ (
 . ٤١٤/  ١ :  امليسرة املوسوعة عن نقال،  هـ١٣٩٩/ ٢/١٢ األحد – املدينة جريدة  

)٣ (
 . ٤٩ ص،  ظهري إهلي إحسان:  ونقد عرض..  البابية 



     

  . ةالقادياني: ة السادس سألةامل

 احلركة هذه نشوء على ساعدت اليت الظروف و البيئة توضيح ينبغي القاديانية عن احلديث قبل

  .   هلا اإلجنليزي االستعمار وتبين،  الضالة

 يف اليأس من حالة امليالدي عشر التاسع القرن منتصف يف اإلسالمي العامل اجتاحت"  لقد

... ، التاريخ ذلك يف ذروا اإلسالمية البالد على سيطرته بلغت إذ،  األورويب املستعمر على النصر

 ساحة إىل – أمحد غالم مريزا – هو – هلم بعميل فدفعوا للمسلمني النفسي الوضع هذا اإلجنليز فاستقبل

 – فرضيته يبطل حنو على فسره ألنه – املستعمر ضد اجلهاد إىل الدعوة تيار من ليحد،  الدينية الدعوة

 لدين ليمكن و،  االستبداد من ليخلصهم املسلمون ينتظره و،  برتوله أخرب الذي املسيح هو أنه فادعى

" األرض يف اهللا
١

 .  

،  حوله يلتفوا و به الناس يؤمن أن الدعوة ذه اجلهر إىل دفعه من اإلجنليز غرض كان"  

 آمن لو – الروحي املسلمني زعيم على ميلون سوف ألم – اإلجنليز أي – بأيديهم األمر زمام فيكون

 ما بعد إذ،  املسلمني على سيطرم تتحقق بذلك و..  يريدون ما – املسيح بأنه ادعائه صدقب الناس

٢اإلسالمية احلركات تبين أسلوب سلك،  اإلسالم عن املسلمني إبعاد يف االستعمار حماولة فشلت
 

 كانت و يريده الذي اهلدف حنو ليوجهها – نشائهاإ إىل األشخاص بعض دفع الذي هو بل – املنحرفة

 اإلسالم مزج إىل ليدعو مؤسسها إىل أوعزوا و،  اإلجنليز تبناها ؛ احلركات هذه إحدى هي،  القاديانية

"  املسيحي للمستعمر املسلمني مقاومة تضعف كي،  باملسيحية
٣
   

  : القاديانية مؤسس

 قرية يف ولد وقد.  القاديانية إلجياد األساسية التنفيذ أداة ... القادياين أمحد غالم مرزا كان

 و،  الوطن و الدين خبيانة اشتهرت أسرة إىل ينتمي وكان،  م ١٨٣٩ عام اهلند يف بنجاب من قاديان

 املسلمون حوله يلتف حىت املتنبئ لدور فاختري،  حال كل يف له مطيعا لالستعمار وفيا أمحد نشأ هكذا

                                                             

)١ (
 .  ٨٩ ، ٨٨ ص،  شامة حممد:   القاديانية ظهور يف البيئة أثر 

)٢ (
 يف اإلسالم من ليست ضالة دعوة هي إمنا و، . اإلسالم عن خلروجهم،  إسالمية حركة القاديانية اعتبار ميكن ال  

 . تفصيال و مجلة يةاإلسالمالعقيدة   ختالف وعقيدا،  يءش
)٣ (

 .  ٨٩ ، ٨٨ ص : القاديانية ظهور يف البيئة أثر  



     

،  عليهم كثرية إحسانات الربيطانية للحكومة وكانت.  اإلجنليزي لالستعمار جهادهم عن به ينشغلوا و

 إدمان و األمراض كثرة و املزاج باختالل أتباعه عند معروفا أمحد غالم وكان،  هلا الوالء فأظهروا

. املخدرات
١

  

 متوحدة و متماسكة حركة أا األوىل للوهلة تبدو اليت الضالة احلركات شأن شأا القاديانية و   

   فـ هوى أصحاب أصحاا ألن.  الفرقة و االنقسام فيها يدب و إال الزمن من حينا تلبث ما لكن و، 

 حياة آخر يف أنه غري،  واحدا مذهبا)  الدين نور(  خليفته أيام و) أمحد غالم( أيام يف القاديانية كانت"

  ! بينهم فيما يدب االختالف من ءشي ابتدأ الدين نور

  :  شعبتني إىل انقسموا الدين نور  مات وعندما  

  ! أمحد غالم بن حممود الشعبة هذه رئيس و)  قاديان(  شعبة 

  ! اإلجنليزية اللغة إىل القرآن مترجم علي حممد وزعيمها)  الهور(  شعبة 

  !  مرسل نيب أمحد غالم أن عقيدا فأساس)  قاديان(  شعبة أما

. أمحد غالم لـ النبوة تثبت ال أا مذهبها فظاهر)  الهور(  شعبة أما و
٢
   

 تصدير وهو – إليه أحد يسبقه مل - إجرامي بعمل"  علي حممد"  الهور شعبة زعيم قام

"  االجنليزية اللغة إىل الكرمي القرآن فترجم،  القاديانية لينشر اإلسالمي غري العامل إىل الفاسدة عقائده

 حممد صاحبها ترمجة أن عليها املطلعون ليظن،  قادياين أنه إىل اإلشارة دون،  األقطار سائر يف ونشره

 حىت،  اإلجنليزية باللغة معانيه بنشر خيدمه و،  القرآن حيترم،  مسلم رجل من،  إسالمية ترمجة هي علي

 أا الواقع ولكن،  احلقة تعاليمه و حماسنه و اهللا كتاب معاين اللغة هذه يعرف من و،  اإلجنليز يعلم

 ما  فيها دس و يشتهي ما على اآليات فيها أول و،  مواضعه عن الكلم فيها حرف،  كاذبة ضالة ترمجة

 زعيمه على ينكرون الذين املسلمني جلماعة البغض و اإلحن من صدره يف ملا شفاء،  يدس أن يشاء

! " اإلسالم حوزة من يتبعه من و خيرجونه و،  مسلم أنه القادياين
٣

    

                                                             

)١ (
 . ٤١٦ ص : املذاهب و األديان يف امليسرة املوسوعة  

)٢ (
 دار و اليقني دار،  املرصفي سعد د/ وتعليق اعداد،  حسني اخلضر حممد األزهر اجلامع شيخ:  القاديانية طائفة  

 ٥٧ ص،  القبلتني
)٣ (

  ٢٥ ص:   القاديانية طائفة 



     

  

  :أفكارهم و معتقدام  

 الترمجة عن تقريرا – املكرمة مبكة - اإلسالمي العامل برابطة الفرعية الثقافية اللجنة قدمت

 دورته يف هـ١٣٩١ شعبان يف جبلسته التأسيسي الس على فعرضته، الكرمي القرآن ملعاين القاديانية

 طائفة نإ حيث من: "  فيه جاء،  القاديانية عقائد من مجلة التقرير هذا يف جاء و،  عشرة الثالثة

،  ظاهرا مروقا اإلسالم من املارقة الضالة الطوائف من،  باهلند القادياين أمحد غالم إىل املنسوبة القاديانية

 حرمة احلنيف اإلسالم حيرمها منكرات من وتأيت،  باطلة حنل من وتنتحل،  زائغة عقائد من به تدين مبا

  !  قاطعة

 إليه أوحى قد أنه يزعم زعيمها أن عرضها و البالد طول يف أتباعها بني تنشره و تعتقده فمما

 اهللا صلوات حممد بعد بالرسالة مبعوث أنه و،  كافر يكذبه من أن و،  آية آالف عشرة على يربو مبا

 حلت قد املسيح روح أن و،  اإلجنيل و التوراة و،  كالقرآن،  حي و عليه يرتل ما أن و،  عليه وسالمه

 املكىن أا و،  املدينة و كمكة،  مقدسة بلدة أا و،  قاديان إىل املسلمني على فريضة احلج أن و،  فيه

 براهني(  كتابه يف املوضحة املكفرات و الضالالت من ذلك غري إىل،  األقصى باملسجد القرآن يف عنها

 ا وقصد،  يومئذ اهلند حكام،  اإلجنليز ا متلق أخرى مزاعم عن فضال)  التبليغ(  رسالته و)  أمحدية

 ضد املكافحة يف عزائمهم وتثبيط،  ا املسلمني شوكة إضعاف و،  احتالهلا و البالد حكم من متكينهم

! ... " الظامل االستعمار
١

  

 فحاربوها،  حينها يف اهلند يف الفكر وقادة،  اإلسالم علماء القاديانية الفتنة هلذه فزع لقد

  ! اإلسالم دائرة عن خارجني النحلة هلذه املعتنقني اعتربوا و،  علمهم و ألسنتهم و بأقالمهم

 ؛ هلا صفقوا و حبذوها و الترحيب أحر القاديانية بالفكرة رحبوا قد اهلندوس زعماء أن إال

 – وسلم عليه اهللا صلى – حممد دين عن املسلمني جه و تصرف و،  القداسة اهلند على تفيض ألا

                                                             

)١ (
 . ٢٦ ص،  حسني اخلضر حممد:  القاديانية طائفة  



     

 أضفى الذي)  القاديان( مركز إىل و،  احمللي املتنيب إىل،  املنورة املدينة و،  املكرمة مكة وعن،  العريب

!  االحترام و القداسة ثوب أتباعه و)  أمحد غالم(  املدعو عليه
١

  

 لكشف فعالة مبسامهة اإلسالمية باكستان جبمهورية الفيدرالية الشرعية احملكمة سامهت وقد    

 إلعالن"  ٢٦٠ املادة إىل)  ٣(البند بإضافة وذلك ؛ ا الناس اغترار من للحد جترميها و القاديانية زيف

 يدعون الذين أو مطلقا و قطعيا وسلم عليه اهللا صلى مبحمد النبوة خبتم يؤمنون ال الذين األشخاص

 مصلحا أو نبيا املدعي هذا مثل يعتربون الذين أو،  كانت صفة بأية أو للكلمة معىن بأي بعده النبوة

"  مسلمني غري،  دينيا
٢

  

 على و مسلمني أنفسهم تسمية على األمحديون أصر الدستورية األحكام هذه من الرغم على

 خمالفة يف واستمروا.  البتة به يبالوا مل و باكستان مسلمي قلق إىل يلتفتوا ومل اإلسالم ديانتهم تسمية

 أهل و املؤمنني أم مثل األوصاف و النعوت و األلقاب تدنيس يف استمروا و...  الدستورية األحكام

 باحلكام خمصوصة ألقاب وهي(  املؤمنني خليفة و املؤمنني أمري و الراشدين اخللفاء و الصحابة و البيت

 باستعماهلا،  قط املسلمني غري يستعملها ومل مبسلمني خمصوصة هي و عامة الراشدين اخللفاء و املسلمني

" التوايل على خلفائه و أصحابه و أسرته أفراد أو مرزا السيد لزوجة
٣

    

٤جنيويت أمحد منظور الشيخ فضيلة وجه كذلك   
 علماء جلمعية االستشاري الس عضو - 

 من املسلمني بانقاذ النبوة ختم عقيدة و اإلسالم أمر يهمه من كل إىل،  نداءا  - بباكستان اإلسالم

:"  قال حيث،  خاصة أفريقيا ويف،  عامة اإلسالمي و العريب العامل يف املرتدين و الكفرة هؤالء خمالب

 احلنيفة امللة أعداء و،  االستعمار مبساعدة،  املسلمني و اإلسالم على كبريا خطرا القاديانية يشكل

                                                             

)١ (
 سعد د/  عليه وعلق أعده،  املودودي األعلى أيب الشيخ لإلمام:  خمططاا و القاديانية وجه عن القناع كشف  

 . ٩٧ ص،   القبلتني دار و اليقني دار،  املرصفي
)٢ (

 . ١٢ ص ، كافرة فئة القاديانية:  تقرر اإلسالمية باكستان جبمهورية الفيدرالية الشرعية احملكمة 
)٣ (

 . ١٣ ، ١٢ ص : املرجع نفسه  
)٤ (

،  اإلسالم علماء جلمعية االستشاري الس وهوعضو،  م ١٩٣١ سنة يف جنيوت ببلدة ولد:  جينويت أمحد منظور 

 و،  البنوري يوسف حممد الكبري احملدث الفضيلة صاحب تلميذ وهو، ،  بباكستان اإلرشاد و الدعوة ورئيس

. (  وقتها عاما ٢٢ عمره و،  م ١٩٥٣ سنة يف القاديانية ضد)  النبوة ختم( حركة يف اشترك،  العلوم دار خريج

 )٥١ ص:  معتقداته و القادياين كتابه يف املؤلف سرية انظر



     

 ما و،  احلقيقي اإلسالم عن املسلمني يبعدوا لكي، الوسائل و اإلمكانيات بكل ميولوم الذين،  البيضاء

 شغور و،  احلقيقيني املسلمني العلماء وجود لقلة،  مكرا و خداعا اإلسالم باسم،  كرامة و عزة من فيه

 البالد تلك يف مناصبهم
١

".أهدافهم و،  األصلية القاديانية حلقيقة املسلمني أكثر وجهل، 
٢

  

 ألم.  أنفسهم القاديانيني سلوك عليه يدل ما هذا.  املسلمة األمة من جزءا القاديانيون ليس

 األمة من أخرجوهم و املسلمني حمل حلوا أم يدعون و،  منفصلة أمة أم و،  كفار املسلمني أن يرون

٣
  

  . السنة أهل:  سابعةال سألةامل

فاإلحصاءات الرمسية للدولة تقول تتضارب املعلومات بشأن احلجم احلقيقي للسنة يف إيران، 

من السكان، إال أن مصادر السنة تؤكد أم يشكلون ثلث حجم السكان البالغ %  ١٠م يشكلون إ

من %  ٢٠إىل  ١٥السنة يشكلون من مليون نسمة، ومصادر مستقلة تقول أن  ٧٠عددهم أكثر من 

ب العرب يف عرقيات رئيسة هي األكراد و البلوش و التركمان، إىل جان ٣مقسمون إىل . سكان إيران

ويسكنون بالقرب من خطوط احلدود اليت تفصل إيران عن الدول ااورة ذات  ... إقليم خوزستان

كمانستان، أما املسلمون السنة من العرق الفارسي األغلبية السنية مثل باكستان وأفغانستان، والعراق وتر

.فوجودهم نادر
٤

اإلحصائيات يف إيران مل تتم من حيث الشيعة والسنة ومن مث فمعرفة نسبة أهل " و   

"السنة على وجه الدقة و اليقني صعب جدا 
٥

  

 القضية ذه املعنيني فغري،  األطراف كافة من إجحاف من إيران يف السنة أهل قضية تعاين   

 على إيران سكان يف األصل هم السنة أهل أن رغم...  اإليرانية الدعاية على بناء مغلوطة نسبة يروجون

 إمساعيل الشاه قام حني وذلك،  فقط سنة مخسمائة قبل إيران على الطارئ هو والتشيع قوميام تعدد

                                                             

)١ (
  أفريقيا يقصد 

)٢ (
 . ٥ ص،  باكستان،  جنيوت،  املركزية اإلدارة،  جنيويت أمحد منظور:  معتقداته و القادياين  

)٣ (
 . ١١٨ ص،  كافرة فئة القاديانية:  تقرر اإلسالمية باكستان جبمهورية الفيدرالية الشرعية احملكمة 

)٤ (
 ١٤/١٠/٢٠١١، للحوار السكينة موقع ب خاص) : ١/٢( وتاريخ حقائق:  إيران يف السنة أهل مقال 

)٥ (
 ). ١٩٦ / ٣(،  ١٤١٠،  ١ ط ، الغريب حممد اهللا عبد:  اوس دور وجاء 



     

، )  م ١٥٠١/  هـ٩٠٧(  سنة إيران يف الصفوية الدولة بإنشاء األذربيجانية األصول ذو الصفوي

 التشيع إىل الشافعي املذهب من والقتل بالسيف إيران سكان وحتويل
١
   

 الفصل من عشرة الثانية املادة   فإن الفقيه الويل  دولة ظل يف وحتديدا احلديث العصر يف أما

 الرمسي الدين:"  أن  املادة ونص،  املذاهب بني الطائفي التمييز على صراحة تنص  الدستور من األول

 وأما.  للتغيري قابلة غري األبد إىل تبقى املادة وهذه،  عشري االثين اجلعفري واملذهب اإلسالم هو إليران

 فإا،  الزيدي و واحلنبلي واملالكي والشافعي احلنفي املذهب تضم واليت األخرى اإلسالمية املذاهب

 وهلذه،  فقههم حسب املذهبية مرامسهم أداء يف أحرار املذاهب هذه أتباع و،  كامل باحترام تتمتع

 والطالق الزواج(  الشخصية واألحوال الدينية والتربية التعليم مسائل يف الرمسي االعتبار املذاهب

 باألكثرية املذاهب أحد يتمتع منطقة كل ويف.  احملاكم يف دعاوى من ا يتعلق وما)  والوصية واإلرث

 ذلك وفق تكون – احمللية الشورى جمالس صالحيات حدود يف – نطقةامل لتلك احمللية األحكام فإن، 

  " األخرى املذاهب أتباع حقوق على احلفاظ مع هذا،  املذهب

 أن إال،  عشري االثىن للمذهب املخالفة املذاهب احترام على الدستور نص من الرغم على

 عندما"  فـ،  الوصف يفوق  مآسي من،  إيران يف السنة أهل يعانيه وما،  ورق على حربا كان ذلك

 أخرى جهة ومن،  لألكثرية واحلكم،  األكثرية وحنن قلة أنتم:  هلم يقولون حبقوقهم السنة أهل يطالب

 يف الوهابية و،  الزندقة و الكفر و بالوهابية يتهموم و السنة أهل علماء من املخلصني ضد محلة يشنون

" الكفر أنواع أشد عندهم وهي،  اوسية و البهائية من أخطر إيران
٢

  

 حبرمان يقوم اإليراين الربملان"  فـ،  الواقع أرض على اإليراين الدستور من املادة هلذه أثر فال

 من يتشكل الربملان أن ومعلوم،  الشيعية احلكومة تريدهم قليلني ألفراد إال فيه العضوية من السنة أهل

 تعداد من باملئة ثالثني عن يقلون ال تقدير أقل على السنة فأهل هذا وعلى،  مقعد ثالمثائة من أكثر

 هذا من حرموا ولكنهم،  الربملان يف تقريبا مقعدا تسعني يستحقون فهم ولذلك،  إيران دولة يف السكان

 وجودهم يستغلون و بل،  الربملان يف وزن أي هلم ليس و،  ناخبا عشر اثنا إال هلم يوجد ال إذ ؛ احلق

                                                             

)١ (
 . ٨٠ص ، شحادة أسامة:  الشيعية املشكلة و . ١١ ، ١٠ ص،  احملمود العزيز عبد:  الصفويني انظرعودة 

)٢ (
 . ١٤٠ / ٣:  اوس دور وجاء 



     

 اخلطر من ملزيد حقوقهم ويعرض السنة أهل مصاحل ينايف مبا السياسية ألهدافهم – الشيعة أي -

  . والضياع

 أن ميكن ال ... السنة أهل حبقوق يطالب الذي و،  الربملان يف املنتخب الشخص فإن وكذلك

.  إهانته و عليه للقضاء ذلك بعد يتابع مث،   باالنتخاب واحدة مرة من أكثر يستمر
١
 ال إيران يف"  فـ 

 يعترض ومن..  وسجنوه آذوه و أخذوه أرادوه من فكل،  إليه يتحاكم حقيقي مرجع أو قانون يوجد

...  " ديين ال بأنه عليه حيكم و مذنب فهو ذلك على
٢

  

  

  : من إيران يف السنة أهل يعاين

 ١٢ سوى ميثلهم ال إذ احلقيقي حجمهم مع يتناسب الربملان يف متثيال السنة أهل منح عدم"    -

 يزيد ما أي نسمة ألف ٢٠٠ كل عن نائب الشيعة ميثل حني يف سين مليون عشرين عن نائبا

 . شيعيا نائبا ٢٥٠ عن

 املدن يف واحد سين مسجد يوجد ال حيث السنة بأهل اخلاصة املساجد بناء حرية تقييد  -

 طهران العاصمة وكذلك يزد و وشرياز أصفهان مثل األغلبية فيها الشيعة متثل اليت الكربى

  !. سين مليون من أكثر فيها يوجد اليت

 أا أو ضرار مساجد السنة مساجد اإليرانية احلكومة تعترب حيث املدارس و املساجد هدم  -

 ٣!." اإليرانية احلكومة إذن بغري بنيت

 كما إال الدينية تعاليمهم لنشر اإلعالم أجهزة من باالستفادة السنة ألهل السماح عدم   -

،  ثانيا أيديولوجي طابع وذات، أوال كثورة اإلسالمية الثورة"   ألن وذلك ٤ هم يريدون

                                                             

)١ (
 . ٥١١ ص:  اجلماعة و السنة أهل ميزان يف الشيعة عقائد جممل 

)٢ (
 . ٢٢١ ص:  األيام سوانح  

)٣ (
 الدين ضياء/  د:  أنفسهم على شاهدين الشيعة من نقال،  تصرف و بإجياز العمر ناصر الشيخ لفضيلة املسلم موقع 

  . ٥٨،  ٥٧ ص الكاشف
)٤ (

  ٨٦ /  ٣.  إيران يف السنة أهل أحوال،  اوس دور وجاء  



     

 تكوينها يف تعتمد واليت،  مبادئها عن واملعربة،  بلساا الناطقة املؤسسات إجياد على حرصت

" العقائدي االلتزام درجة على باألساس
١

   

، حماكمة بدون أو مبحاكمة املتعمد القتل عمليات،  إيران يف اجلماعة و السنة أهل يعانيه مما و -

 له تدبر أو،  شنقا باإلعدام عليه حيكم حىت، ..  أو..  أو،  عميل أو،  وهايب أنه املتهم يكفي

 . عرضي مروري حادث أو،  طبيعية وفاة إا خالهلا من يظهر جسديا لتصفيته مؤامرة

 تطالب حركات عدة قامت بل،  واالستبداد الظلم ةوطأ حتت اجلماعة و السنة أهل يسكت مل

جتد نفسها أسرية الشعور بأا أقلية تعيش يف ظل دولة حيكم   "  احلركات وهذه، التغيري و باإلصالح
توجهاا حياهلا االنغالق املذهيب، وبرغم ما جتزم به هذه احلركات من أن تعسفا واضطهادا جيري 

حبقها، وأن هناك جا سائدا يقوم على ميشها وتقليص مستوى حضورها يف الشأن العام، فإا تظل 
رؤيتها القائمة على التوجه السلمي واعتماد احلوار كخيار أوحد لتذليل العقبات  مثابرة يف طريق تثبيت

"والعراقيل اليت تعترض طريقها حنو االندماج يف التركيبة الوطنية واحلد من غلواء التمييز املذهيب
٢

 

 ذهه كانت إذا  املواطنة حبقوق  املطالبة أجل من ترفع اليت الوطنية للشعارات مكان ال إيران يف

 الديانات أصحاب يتمتع بينما.  السين املذهب يعتنق ممن أو الفارسية غري العرقية األقليات من املطالب

 السياسية حبقوقهم املطالبة يف املطلقة باحلرية نصرانية و يهودية و زرادشتية من،  الدولة لدين املخالفة

 الفارسية غري بلغام التحدث و،  هلم مدارس وبناء،  معابدهم بناء و،  شعائرهم وممارسة،  واالقتصادية

  .  االقتصادية لألنشطة ومزاولتهم، 

 منع اليت،  الدينية باحلرية يتمتعون فإم،  القاديانية و البهائية و كالبابية ؛ اهلدامة النحل وكذا

  .األرض بقاع شىت يف اإلسالم أبناء من املستضعفني تنصر أا تدعي بلد يف،  اجلماعة و السنة أهل منها

  

  
                                                             

)١ (
 ١٨١ ص : إيران يف القرار صنع  

)٢ (
 اجلديد املنار جملة:  إيران يف االقليات قضايا ملتابعة) الكندي العريب املركز( موقع مدير املوسوي صباح مع لقاء  

http://www.almanaraljadeed.com / 



     

  .يف إيران  العرقية األقليات:  طلب الثاينامل

تضم إيران أعراقا خمتلفة إىل جانب العرق الفارسي الذي انتهج سيايسة التفريس حملو هوية األعراق   

وقد أمهل الدستور اإليراين مطالب  هذه األقليات يف احلصول . يتكون منها اتمع اإليراين  اليتاألخرى 

  . واستقالهلا يف إدارة شئوا الذاتية ، على احلرية يف ممارسة الشعائر الدينية 

، رب ع، أكراد ، مازندرانيون ، األذريون ، الفرس : واألعراق اليت يتكون منها اتمع اإليراين هي    

وهم ، وسيتم االقتصار يف هذا املطلب على دراسة أوضاع أربعة أعراق فقط  . تركمان ، بلوش ، لور 

  .األكراد ، األذربيجانيون ، البلوش ، العرب : 

  

  . العرب:  األوىل سألةامل

 اإلقليم هذا على األحواز اسم يطلقون العرب كان"  و"  عربستان"  األحواز يف العرب يسكن

 العرب كان و.  التملك و احليازة مبعىن حاز للفعل مصدر أصلها و،  حوز لكلمة مجع األحواز و، 

  . سواها دون األرض متليك على داللة اللفظ هذا يستعملون

 وأطلقت... ،  هلم ااورة العربية األرض على العرب غري يطلقه اسم فهو لعربستان بالنسبة أما

 ضمين اعتراف هذا و.  العرب بالد معناه و اإلقليم على االسم هذا الصفويني عهد يف الفارسية احلكومة

 تسمية هي و خوزستان اسم عليه أطلق لإلقليم الفارسي االحتالل وبعد...  املنطقة بعروبة فارس من

"  احلصون و القالع بالد معناها قدمية فارسية
١

 متر كيلو ألف ١٥٩.٦٠٠  عربستان مساحة تبلغ"   

 ١٩٢٥ عام لإلمارة اإليراين االحتالل قبل عريب املليون نصف و مبليون فيقدرون سكاا عدد أما.  مربع

 محلة نطاق يف املنطقة إىل وفدوا اإليرانيني من مليون نصف حوايل العرب جبانب اآلن يسكنها و. 

."  لإلمارة التفريس
٢

  

                                                             

)١ (
 . ٨ ، ٧ ص،  هـ ١٣٨١،  عيالم دراسات مركز،  العبيدي خلف إبراهيم:  سليبة عربية أرض..  األحواز  

)٢ (
 . ٢٩٩ ص : وسيوف مصاحف  



     

،  اإليراين اتمع يف ندماجاال يستطيعوا مل أم إال،  الشيعة من العربية األحواز سكان غالبية

 الشيعة منكانوا  سواء العرب أبناء ضد العنصري التمييز سياسة تتجلى األحواز ففي.  العرقي النتمائهم

 هو ما بني و فارسي شيعي هو ما بني املشتركة النقاط مجيع على يقضي العرق فاختالف،  السنة من أو

  .  عريب شيعي

 التقاليد و العادات يف سواء عريب هو ما كل على الفارسي احلقد يتجلى العربية األحواز يف هنا 

 فليتشيع، الفارسي احلقد هذا من يسلم مل العريب الزي حىت،  املكتوبة أو املنطوقة العربية اللغة يف أو، 

 عربيا مادام الفارسي احلقد سيطاله و،  بسواء سواء الكل األحواز ففي.   يتسنن من يتسنن و يتشيع من

  .   أصيال

 بوتقة يف صهره و لإلقليم القومية اهلوية تغيري، ١٩٢٥ سنة منذ الفارسية احلكومة حاولت"  لذا

 من قوميا اضطهادا العرب فاضطهدت،  أهدافها لتحقيق األساليب شىت استخدمت و،  الفارسية القومية

 على قيودا فرضت كذلك.  قوميتهم و تقاليدهم و عادام عن بإبعادهم العرب على القضاء أجل

 أرض أصحاب أم مع الشقاء و البؤس من مؤملة أوضاعا يعيش جعله مما اإلقليم يف العريب الشعب

 ال و كهرباء فيها يوجد ال العرب يسكنها اليت فالقرى،  الغىن و الثروة مصادر أضخم جرفها يف ضمت

" للشرب الصاحلة املياه
١
   

،  عريب مليون من أكثر وجري فلسطني اغتصاب يف االستعمار عليها سار اليت السياسة ان

 وممتلكام أراضيهم العرب من كثري ترك إذ.  عريب ماليني ثالثة جري يف املخطط وبنفس ،عينها يتبعها

 على جربواأ أو – وتركوها،  األشواك شققتها حافية أقدام و،  ممزقة بثياب العراء يف هذا بعد ليعيشوا

 من بوحي اجلنوب ليقطن الشمال من الرحال شد و الوطن عن غريب هو من كل إىل – تركها

.   املأساة صور من واحدة هذه و،  منه بإمداد و االستعمار
٢

  

 فرفعوا،  جيل بعد جيال منه عاىن الذي،  الطغيان و الظلم هذا على األحواز شعب يصمت مل

 املعيشية أوضاعهم وحتسني،  املشروعة حبقوقهم مطالبة،  الفساد و اجلور حلكام شكواهم و مطالبهم

                                                             

)١ (
 . ٦٠ ص،  العبيدي خلف إبراهيم،  سليبة عربية أرض..  األحواز  

)٢ (
 ). ٤/  ٥(،  النجف،  هـ ١٣٩٠ عيالم دراسات مركز،  ١ط،  احللو نعمة علي:  تنظيماا و ثوراا األحواز  



     

 أنه إال للنفط إنتاجا األقاليم أكثر من يعد إيران يف العريب األحواز إقليم أن من الرغم على"  فـ واملادية

 البطالة معدل يبلغ و،  التغذية سوء من فيه األطفال من%  ٨٠ يعاين و،  إيران يف إقليم أفقر ثالث يعد

" الفرس بني البطالة معدل أضعاف مخسة العرب بني
١

 .  

،  لعربستان اجلغرايف الوضع حلساسية،  بعنف العربية للمطالب اإليرانية السلطات تصدت"  لقد    

 عمال من باملئة ٢٠ من أكثر يشكلون ال العرب العمال و.  اإليراين النفط تصدير و إنتاج مركز كوا

 العرب العمال بني شاسع فالبون،  العرب توظيف ضد ومازالت كانت اإليرانية السياسة ألن،  النفط

 أضعاف مخسة الفرس رواتب.  الرتب و الرواتب يف شاسع.  الشمال من املهاجرين الفرس والعمال

 عريب هناك ليس و.  باملقارنة"  قصور"  الفرس بيوت و أعشاش جمموع العرب بيوت.  العرب رواتب

" تنفيذي مركز يف واحد
٢

    

،  العربية اهلوية حمو دف العربية باللغة الكتب و الصحف نشر مينع" العربية األحواز يف   

 حصرا الفارسية اللغة اعتماد نتيجة الرسوب نسبة تبلغ حيث فقط الفارسية اللغة على فيه التعليم ويقتصر

 تصل و، % ٥٠ حوايل الثانوية املرحلة يف و% ٣٠ حوايل االبتدائية املرحلة يف العناصر من لغريها و

"  العرب غري بني مثيالا أضعاف أربعة العرب بني األمية معدالت
٣

  

 نضاله يواصل العريب الشعب فإن العنصرية و التعسف و االضطهاد هذا كل من الرغم على و" 

"  املشروعة حقوقه و أهدافه لتحقيق
٤

  

 - حلقوقه سلب من،  الشيعة الغالبية ذات و العربية األحواز سكان يعانيه مما كثري من قليل هذا

 من،  تشيعهم هلم يشفع فلم،  مقيت عنصري ومتييز، - إيران يف املضطهدة األقليات باقي مثل مثلهم

 كل تشيع إن و هليبه خيب ال العربية األمة على الفارسي فاحلقد،  الفرس كالشيعة،  حبقوقهم التمتع

،  الفارسية الشيعية بالدعوات املغترين -ااورين وغري هلم ااورين -  العرب الشيعة ليت فيا،  العرب

  . األوان فوات قبل  الشيعية إيران مجهورية حقيقة يدركون

                                                             

)١ (
 .١٨٧ ص : اآلخر الوجه اهللا حزب  

)٢ (
 . ٣٢٥ ص : وسيوف مصاحف 

)٣ (
 . ١٨٧ ص : اآلخر الوجه اهللا حزب  

)٤ (
 . ٩٣ ص : سليبة عربية أرض..  األحواز  



     

  . البلوش:  ةالثاني سألةامل

 عاما ثالثني" فبعد مرور  ، بالقوة البلوش السكان على الشيعي املذهب فرض على إيران عملت

 . شيعية أکثرية ذات أصبحت حىت للمدينة السكاين الطابع تغري ]على الثورة اخلمينية  [
١

  

 التأكيد يف جدواو"    مأل وذلك ؛ اخلمينية الثورة – السنة أهل من وهم – البلوش عارض

.  التارخيية و الدينية هويتهم سحق يف الشاه نظام حماوالت من أخطر حماولة مخيين ثورة شيعية على

 على الشيعة الدين رجال من اهللا آيات سيطرة مع و اإليراين الدستور نشر مع املخاوف هذه وازدادت

 فإن كذلك. .. املدارس يف البلوشية اللغة بتعليم السماح اإلسالمية الثورة رفضت و.  البالد مقدرات

 من الرغم وعلى،  بلوشستان إقليم يف البلوش غري من هم األمن و الشرطة أفراد و الدولة موظفي أكثر

 لغتهم يتكلمون و،  الفارسية اللغة يتقنون ال البلوش ظل فقد بلوشستان"  تفريس"  يف الشاه حماوالت

 توظيفهم وجه يف حاجزا شكل الذي األمر،  الفارسية و األوردو و العربية من مزيج هي اليت اخلاصة

 اندماجهم دون حائلني املميز شكلهم و الوطين لباسهم ظل ما بقدر،  اإليرانية الدولة مع وتعاملهم

" اإليراين اتمع يف كامال اندماجا
٢

  

 وبرز.  األخرى اإليرانية القوميات ملطالب بالنسبة متواضعة مطالب بلوشستان مطالب ظلت" 

 أحد الثورة بداية عند وسافر.  البلوشية النخبة مطالب عن املعرب"  اإلسالمية الوحدة حزب"  الثورة بعد

 آية ملقابلة زادة مال العزيز عبد موالي،  بلوشستان يف املرموقني السنة الدين رجال أحد و احلزب زعماء

 حتترم الثورة مادامت اإليرانية الثورة يؤيدون البلوش إن: "  واحدا مطلبا حامال قم يف مخيين اهللا

 القومية حقوقهم ومادامت األغلبية مذهب عليهم  تفرض أن حتاول وال الثقافية و الدينية شعائرهم

 يف بالنظر وعد من بأكثر الوقت ذلك يف طهران يف حكومته و مخيين جواب يكن ومل" ...  مصونة

. ." البلوش ا تقدم اليت املطالب
٣   

                                                             

)١ (
 واخلبري األحوازي الكاتب  ـ املوسوي صباح بقلم  - وسلم عليه اهللا صلى – األنبياء خامت لنصرة العاملية اللجنة  

    h p://www.nusrah.tv/showthread.php?t=5616. اإليرانية الشئون يف
)٢ (

  . ٣٣٤ ، ٣٣٣ ص:   وسيوف مصاحف  
)٣ (

  ١٣٥ – ١٣٤ ص :املرجع نفسه   



     

 عليه يتجسسون يءش وكل،  مراقب يءش فكل،  شدة و ضيق يف بلوشستان يف الناس يعيش

 أجهزة يف الرافضة يقول ذلك رغم و،  األهلية املدارس،  الشوارع،  اهلواتف،  الربيد صناديق: 

. شيعي و سين بني عندهم فرق ال أنه إعالمهم
١
   

  . األذربيجانيون:  ةالثالث سألةامل

 قومية أقلية أكرب هم فاألذربيجانيون...  غريمها عن كليا خيتلفان أذربيجان وقضية وضع"  إن

 نوعا أو،  القدمية التركية اللغة ويتحدثون،  مساحة املناطق أكرب يسكنون و،  إيران يف العدد حيث من

 أم جانب إىل.  إيران أحناء خمتلف يف كبرية بأعداد موجودون وهم.  التحديد وجه على التركية من

٢الشيعي اجلعفري املذهب إىل ينتمون الذين الفارسية غري القومية األقليات من الوحيدون
 بينما،  

 و،  األذربيجانيني زعيم فقط يكن مل شريعتمداري اهللا آية و.  السنة من هي األخرى القومية األقليات

 وخيتلف النفوذ يف وينافسه،  مخيين جانب إىل قم يف يقيم كان الذي اآلخر الشيعة فقيه أيضا كان إمنا

  .  الرأي يف معه

 التجارية األسواق على يسيطرون أذربيجاين مليون من أكثر يوجد،  وحدها طهران يف

٣والبازار
 مع الدينية العقيدة بوحدة يشعرون الشيعة من األذربيجانيني أن كله ذلك من وأهم.. . 

 يفوقه ال،  الثورة يف أساسي دور صاحب كان شريعتمداري اهللا آية زعيمهم أن و،  الفارسية األكثرية

 مخيين اهللا آية إال فيها
٤

و كذا  –اليت يتحدثون ا وهي أقرب إىل التركية  –ومع هذا وقفت اللغة  

   . عائقا يف وجه اندماجهم  ،انتماؤهم عرقيا إىل تركيا 

  

  

                                                             

)١ (
   ١٤٩ ص،  ٣ ج،  الغريب اهللا عبد:  إيران يف السنة أهل أحوال 

)٢ (
 . الشيعة من األحواز عرب فغالبية:  إطالقه على ليس األمر هذا  

)٣ (
 .السوق :  البازار  

)٤ (
  . ٢٦٢ ص  : وسيوف مصاحف 



     

  . رادكاأل:  ةالرابع سألةامل

ومل تدخل اإلصالحات الثقافية و الصحية هذه املنطقة ، منطقتهم مهملة و مضطهدة أشد االضطهاد     

  . لوقوعها بني بغداد و طهران " كرمنشاه " إال مدينة  

، فمنذ عدة سنوات مل يدخل أحد منهم يف الوزارة ، و األكراد حمرومون من املشاركة يف احلكم     

 ٢٠٠وهلم أربعة نواب بينما ينص الدستور على أن لكل ،  السفراء وليس هناك سفري كردي واحد بني

و ثار األكراد أكثر من مرة لكن الدولة استخدمت معهم سبيل اإلبادة و ، ألف ناخب نائبا واحدا 

"و يعيشون يف بؤس و ضنك شديدين ، اإلفناء 
١

  

  

فإا ال تعامل معاملة الفرس و إن كانت تعتنق املذهب ، كانت األقلية العرقية يف إيران  ماو أين

  :ألن نظام والية الفقيه ينطلق من اعتبارين ال ثالث هلما ، االثىن عشري 

دولة والية املة وهذا ما يفسر مع. اعتبار املذهب االثىن عشري : ثانيا .إعتبار القومية الفارسية : أوال 

خيفة من الشيعة العرب حيث ال تثق م وتعتربهم من ..  تتوجس " فهي  ،  للشيعة العرب يهالفق

وال نبالغ إذا قلنا إن ما تتعرض له األقليات يف إيران   . املواطنني الدرجة الثالثة بعد األقليات األخرى

وكنتيجة هلذه .. .،  هذا العصر من الظلم واالضطهاد واالعتقاالت أسوأ ما كان عليه يف زمن الصفويني

املمارسات العنصرية والعرقية واملذهبية قامت انتفاضة الشعب العريب األهوازي مطالبني باحلرية والعدل 

واملساواة مع األقليات الفارسية وطالبوا األمم املتحدة حبق تقرير مصريهم واستفتائهم حول رغبتهم 

  .ية على ضفاف اخلليج العريب الشرقيةبالعيش ضمن إيران أو االنفصال وإقامة دولتهم العرب

كما طالب األذاريون الذين يعتربون أنفسهم بأم األكثر يف إيران بإقامة مجهورية أذربيجان 

  .اجلنوبية واليت حتتلها إيران حالياً

                                                             

)١ (
 . ٤٨٠ / ١:  اوس دور وجاء  



     

أما األكراد فهم األكثر نشاطاً يف حركام التحريرية ضد النظام اإليراين فهم ميتلكون مجاعات 
ل من أجل حتقيق استقالهلم عن إيران على عكس البلوش الذين يسعون أيضاً إىل استقالهلم مسلحة تناظ

"ولكن بأساليب سلمية مع بقية األقليات الصغرية األخرى
١
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 ١٣/١٠/٢٠١١على هلهول الرويلي .اللواء ركن د:صحيفة اجلزيرة مالمح االضطهاد العنصري يف إيران   



     

  . والية الفقيهاألقليات يف دستور  حقوق:  ثالثال لباملط

  

 أو املذهبية أو الدينية سواء،  إيران داخل تعيش اليت األقليات حقوق والية الفقيه دستور ضمن

 جتد املثال سبيل فعلى.  هذا الدستور مواد بني من تفوح الطائفية و العنصرية رائحة أن إال.  العرقية

 الرمسي الدين:"  أن على تنص واليت،  األول الفصل من عشرة الثانية املادة يف الدولة طائفية على التأكيد

 وأما.  للتغيري قابلة غري األبد إىل تبقى املادة وهذه،  عشري االثين اجلعفري واملذهب اإلسالم هو إليران

 فإا،  الزيدي و واحلنبلي واملالكي والشافعي احلنفي املذهب تضم واليت األخرى اإلسالمية املذاهب

 وهلذه،  فقههم حسب املذهبية مرامسهم أداء يف أحرار املذاهب هذه أتباع و،  كامل باحترام تتمتع

 والطالق الزواج(  الشخصية واألحوال الدينية والتربية التعليم مسائل يف الرمسي االعتبار املذاهب

 باألكثرية املذاهب أحد يتمتع منطقة كل ويف.  احملاكم يف دعاوى من ا يتعلق وما)  والوصية واإلرث

 ذلك وفق تكون – احمللية شورىال جمالس صالحيات حدود يف – املنطقة لتلك احمللية األحكام فإن، 

  " . األخرى املذاهب أتباع حقوق على احلفاظ مع هذا،  املذهب

 لكل هواها وفق حمافظ تعيني ىلإ إيران عمدت،  املذهبية األقليات حقوق مأزق من للخروج و

  . يفيدها ال و لألقلية يءيس أنه إال،  الظاهر يف للدولة خمالفا مذهبا يعتنق احملافظ هذا كان إن و،  أقلية

 الزرادشتية الديانة مبتبعي االعتراف على الفصل ذات من ةعشر الثالثة املادة نصت بينما 

 األقليليات وحدهم هم واليهود الزرادشت اإليرانيون: "  املادة ونص دينية كأقليات واملسيحية واليهودية

 وفق تعمل أن وهلا.  القانون نطاق ضمن الدينية مرامسها أداء يف باحلرية وتتمتع،  ا املعترف الدينية

  " الدينية والتعاليم الشخصية األحوال يف قواعدها

 اآلية حبكم: "  املادة ونص،  املسلمني غري مع التعامل آلية حددت فإا عشرة الرابعة املادة أما

 تبروهم أَنْ ديارِكُم من يخرِجوكُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينهاكُم ال ( الكرمية

) الْمقِْسطني يحب اللَّه إِنَّ إِلَيهِم وتقِْسطُوا
١
 أن املسلمني وعلى اإلسالمية إيران مجهورية حكومة على 

                                                             

١
  . ٨آية : سورة املمتحنة )  



     

 حقوقهم يراعوا أن و،  اإلسالمي والعدل والقسط احلسنة باألخالق املسلمني غري األشخاص يعاملوا

 ضد أو اإلسالم ضد عمل بأي يقومون وال يتآمرون ال الذين على املادة هذه تسري،  اإلنسانية

 إىل للدعوة املنشودة احلرية املادة هذه يف اهلدامة النحل أتباع وجد لذا."   اإلسالمية إيران مجهورية

  .  اإلسالمي و العريب العاملني إىل اإليراين الداخل من منطلقني حنلهم

 املادة ففي إياها حمددا الدستور من الثاين الفصل فجاء والتاريخ والكتابة اللغة جمال يف أما

 أن فيجب،  إيران لشعب الفارسية هي،  واملشتركة الرمسية الكتابة و اللغة: "  تعترب عشرة اخلامسة

 جيوز ولكن.  والكتابة اللغة ذه الدراسية والكتب الرمسية والنصوص واملراسالت قئالوثا تكون

 يف آداا وتدريس،  العامة اإلعالم ووسائل الصحافة جمال يف األخرى والقومية احمللية اللغات استعمال

  ."  الفارسية اللغة جنب إىل املدارس

،  ااالت شىت يف وكتابة حتدثا احمللية اللغات باقي على الفارسية سيادة يؤكد الواقع ولكن

 للقوميات منها خيصص وما،  الفارسية باللغة فإا أيضا املسموعة و املقروءة اإلعالم وسائل حىت

 الفارسي التشيع عقائد لبث خيصص إمنا و،  القوميات تلك ومشاكل مهوم يالمس ال فإنه األخرى

    . إليه والدعوة

 ؛ االبتدائية املرحلة بعد فيما العربية اللغة تدريس وجوب على تنص اليت املادة جاءتبعد ذلك       

 هي اإلسالمية واملعارف والعلوم القرآن لغة أن مبا: "  ونصها،  اإلسالمية اهلوية من االنسالخ  لتغطية

 املرحلة بعد اللغة هذه تدريس جيب لذا،  كامل بشكل معها ممتزج الفارسي األدب أن و،  العربية

  ."  الدراسية واالختصاصات الصفوف مجيع يف الثانوية املرحلة اية حىت االبتدائية

.  منطوقة أو مكتوبة كانت سواء إيران يف حماربة العربية اللغة ألن ؛ للواقع خمالفة املادة وهذه

 ألا،  املنحرفة معتقدام زيف كشف  أمام اال يفتح فتعلمها.  العربية اللغة تعلم خطر أدركوا ألم

،  الصحيحة العقيدة كتب قراءة العربية يعرف ملن وتسمح،  املطهرة النبوية السنة و،  الكرمي القرآن لغة

 حربا املادة هذه وبقيت.  األخالقي و الفكري و الديين احنرافهم تعري اليت والدروس احملاضرات ومساع

 من،  العربية األحواز يف العرب يعانيه ما و.  اإلسالمية بالصبغة اإليراين الدستور لتصبغ،  ورق على

  .  ذلك على دليل خلري العربية اهلوية وطمس،   تفريس



     

 التاسعة املادة نصت حيث،  الثالث الفصل يف قومياته بكافة اإليراين الشعب حقوق ذكر جاء

 وال احلقوق يف باملساواة – كانوا قبيلة أو قومية أية من – اإليراين الشعب أفراد يتمتع: " على منه عشرة

  ."  للتفاضل سببا ذلك شابه ما أو اللغة أو العنصر أو اللون يعترب

 نساء – الشعب أفراد مجيع تشمل القانون محاية: "  أن على تنص فإا العشرون املادة أما

 االجتماعية و واالقتصادية السياسية و اإلنسانية احلقوق جبميع يتمتعون وهم متساوية بصورة – ورجاال

  " .اإلسالمية املوازين ضمن والثقافية

 هذه لتكذب ةمذهبي أوة عرقيكانت  سواء املضطهدة األقليات من اإليراين الشعب مطالب إن

 اليت املشروعة حبقوقها املطالبةإىل  األقليات تلك جلأت ملا،  روحا املادة هذه بنص عمل فلو،  املزاعم

  . احلقوقية املنظمات و،  اإلسالمي الدين كفلها

 أمواهلم و أرواحهم و األفراد شخصية: "  أن على أيضا نصت فقد والعشرون الثانية املادة أما   

  ." القانون جييزها اليت احلاالت يف إال التعرض من مصونة ومهنهم ومساكنهم حقوقهم و

وال جيوز ، متنع حماسبة الناس على عقائدهم : " أما املادة الثالثة والعشرون فإا نصت على أنه      

  "رد اعتناقه عقيدة معينة التعرض ألحد أو مؤاخذته 

 األعراق أحد إىل  الفرد ينتمي أن فيكفي،  حدود وال ضابط للقانون ليس إيران يف ولكن   

 فال،  أيضا روحه و حريته ملصادرة ذريعة،  هءانتما يكون حىت،  السنة أهل مذهب إىل أو،  املنبوذة

 أبناء عن أضعافها أضعاف،  الفارسية غري األعراق يف البطالة فنسبة،  مهن وال أموال وال مصونة أرواح

 املخالفة العرقية و املذهبية األقليات ضد مورست اليت املنظم القتل و اإلعدام عمليات وكذلك.  الفرس

  .  األقليات حبقوق املتعلقة اإليراين الدستور مواد من كثري مصداقية عدم على دليل خلري،  هلم

  

  

  

  

  



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الفارسي التشيع نشر:   ثاينال املبحث
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  .نشر التشیع الفارسي في إیران : المطلب األول   

نشر التشیع الفارسي خارج إیران : المطلب الثاني 
. 



     

  . الفارسي التشيع نشر:   ثاينال املبحث                       

    

 األحوال من حال بأي املنطقة يف السياسي دورها عن و تارخيها عن إيران عقيدة فصل ميكن ال

 حتت طهران يف!  اإلسالمية الثورة قيام منذ عنه أعلن إقليمي قومي مشروع التوسعي إيران فمشروع، 

 العقدي البعد على تعتمد املنطقة يف التوسعي مشروعها حتقيق إطار يف وهي" !  الثورة تصدير"  مصطلح

 تعمل فهي،  لبنان و العراق و اخلليج يف وبالذات،  املنطقة يف الشيعية باألقليات يصلها الذي الطائفي و

 البعثات عرب لكوادرها  التأهيل و املعارف و باخلربات وتزويدها،  األقليات هذه مساندة و دعم على

. اإلرساليات و املفتوحة
١
   

 وزعيمها الثورة مرشد أوهلم و زعماؤها صرح،  نإيرا يف الشيعية الثورة انتصرت أن منذ"  فـ

:  العاملني بلدان يف نشرها على سيعملون بل،  إيران حدود عند ثورم يف يقفوا لن بأم،  اخلميين: 

: (  شعار هو علنيا شعارا ورفعوا،  لبنان و العريب اخلليج دول و العراق يف خباصة و، اإلسالمي و العريب

  ) . الثورة تصدير

 للعرب املناكفة اإليرانية القومية الرتعة:  اثنني أمرين من نابعة اإليرانية)  الثورة تصدير(  عقيدة   

 تغيري أو،  قتلهم و قتاهلم ينبغي كفارا)  نواصب( السنة أهل تعترب اليت،  اإلمامية الشيعية العقيدة و، 

." اإلمامية الشيعة إىل دينهم
٢
   

 على اعتمادا اإلسالمية الثورة تصدير يف التفكري إىل املستضعفني بدعم اخلميين التزام أدى"  وقد   

 فيها اليت مبادئها لنشر اإليرانية اجلمهورية رسل بوصفها الشيعية واألقليات اإلسالمية احلركات من كل

 املستهدفة العربية الدول مع العالقات لتوتري مدعاة كان التطور وهذا.  وخالصهم املستضعفني إنقاذ

 جناح عام منذ ومصر،  التسعينات يف واجلزائر والبحرين،  الثمانينات يف والسعودية كالكويت بالتصدير

" نفسه الثورة
٣
 أن على إليران اخلارجية السياسة شأن يف،  املائة بعد اخلمسني و الرابعة املادة نصت وقد 

                                                             

)١ (
  ٢٤ ص،  ١٤٢٨،  اخلضري قاسم أنور:  القصر إىل..  النصر من..  اهللا حزب  

)٢ (
  ١٥ -١٤،  يوسف بسام حممد:  الفارسي الصفوي اإليراين املشروع  

)٣ (
 . ٦٥ ص : اإليرانية – العربية والعالقات إيران يف القرار صنع  



     

 نقطة أي يف املستكربين ضد للمستضعفني املشروع النضال بدعم تقوم اإلسالمية إيران مجهورية"  أن

 هذه يف وناملستضعف و"  األخرى للشعوب الداخلية الشئون يف تتدخل ال نفسه الوقت ويف،  العامل من

  . العامل يف دولة أي يف الشيعية األقليات هم املادة

 إليه دعت الذي"  الثورة تصدير"  ملبدأ مطورة نسخة منه كبري قسم يف اليوم الشيعي والتبشري" 

 من واألفراد احلركات بعض استقطاب و ومواطنيهم أوطام ضد الشيعة تثوير عنه وتولد اخلميين ثورة

 وشعوم دوهلم ملواجهة السنة أهل
١

  

 الثقافية امللحقيات مهام أهم من التشيع فنشر،  التبشري ذا متورط برمته اإليراين النظام"  إن

 املنح تقدمي و الندوات و املعارض إقامة و جمانا الشيعية الكتب بنشر تقوم حيث السنية الدول يف اإليرانية

 سياسات تنفذ الرمسية اجلامعات أن ومعلوم،  للطلبة العلمية احلوزات و الرمسية اجلامعات يف الدراسية

." بالنفقات تتكفل اليت الدولة
٢

 اإليرانية احلكومة قبل من رمسية ميزانية له ترصد الشيعي التبشري" و  

 الغرض هلذا ميزانية من للمراجع التابعة األهلية املؤسسات بعض ترصده ما سوى،  دوالر امللياري تفوق

 الفكر يف – وجل عز اهللا إىل القربات أفضل من يعد الشيعي التبشري) و. ( الطائلة اخلمس أموال من

 التبشري أجل من له تتبع دعوية مؤسسات و حوزة إقامة عن شيعي مرجع يتخلف ال لذلك و – الشيعي

"
٣
 الطائفية، وبعث املنطقة، يف القالقل أسباب من سببا زالت وما كانت، القذرة اإليرانية األموال " إن 

 اخلاليا وتشكيل العمالء، وجتنيد املنشقة، اجلماعات لتمويل رئيسا ومصدرا الشعوب، بني والتفريق

."املنطقة يف وأعواا إيران، من اللوجسيت و املايل والدعم بالتدريب حتظى اليت النائمة
٤

 يشكل وذا  

 لتكوين اال يفتح مما خارجية وسياسية دينية بقيادة املتشيع لربطه والوطين القومي لألمن ديدا التشيع

 حميطه عن املتشيع فصل خالل من،  خارجية دولية مصاحل مع تتعارض وسياسية دينية امتدادات

                                                             

)١ (
 . ٣١٠ ص  : الشيعية املشكلة  

)٢ (
 . ٣١٤ ص :رجع نفسه امل  

)٣ (
  . ٣١٥،  ٣١٤ ص :رجع نفسه امل  

)٤ (
 ، ١١/١٠/٢٠١١فضل بن سعد البوعينني  :الرياض:اإليرانية القذرة ودورها يف متويل اخلاليا النائمة األموال   

http://www.assakina.com/news/news1/10077.html 

http://www.assakina.com/news/news1/10077.html


     

.  ذلك على القدرة عند ودمائه أمواله واستباحة)  الناصيب(  اتمع بعداء ومطالبته االجتماعي
١
 يقول 

 أجاز هلذا و،  له مثيل ال حقد – السنة أهل – العامة على الشيعة حقد أن اعلم: "  املوسوي حسني

  . بالفضائح ووصمهم عليهم االفتراء و،  م الكاذبة التهم إلصاق و،  السنة أهل على الكذب فقهاؤنا

،  عليا مراجع من صدرت توجيهات على بناء حاقدة نظرة السنة أهل إىل الشيعة ينظر اآلن و   

 املهمة خباصة و مؤسساا و الدولة أجهزة يف التغلغل بوجوب الشيعة أفراد إىل التوجيهات وصدرت

 ينتظر و.  احلزب صفوف عن فضال املهمة املسالك من غريها و املخابرات و األمن و كاجليش منها

 عموم يتصور حيث السنة أهل على االنقضاض و اجلهاد إلعالن الصفر ساعة – الصرب بفارغ اجلميع

 هذا إىل يدفعهم الذي أن ونسوا،  عليهم اهللا صلوات البيت ألهل خدمة يقدمون بذلك أم الشيعة

. "  الكواليس وراء يعملون أناس
٢
   

  

 السابقة احملاوالت بعد،  جديدة حماولة يف،  كلها األمة على للسيطرة املشروع هذا يهدف 

 باستئصال تؤمن،  متطرفة عقدية خلفية من ينطلق وهو،  الصفويني و البويهيني و الفاطميني زمن

 وهو النهائي ملقصده الوصول سبيل يف حتالفات أي عن يتورع ال املشروع هذا،  سحقهم و اآلخرين

. اإلسالم أمة على الكاملة السيطرة
٣
 هذه من الضرر ألمتنا تسبب اليت األسباب أكرب من"  إن ولألسف 

 أو دولة شكل على جتسدت إذا خاصة و ؛ العقدية البدع آثار خلطورة السطحية الرؤية:  هو اجلهة

 بني التشيع ونشر،  إيران خمططات من كثري مترير مت السطحية الرؤية هذه فبسبب...  تنظيم أو حركة

." املسلمني
٤

  

                                                             

)١ (
 . ٣١١،  ٣١٠ ص : الشيعية املشكلة 

)٢ (
 . ٩٢ ص،  املوسوي حسني:  للتاريخ مث هللا  

)٣ (
 . ٤٢ ص ،سامة شحادة أ:  واقعية رؤية الشيعة و السنة 

)٤ (
 . ٢٦ ، ٢٥ ص: ملرجع نفسه ا  



     

 ديين ودافع،  فارسي قومي بدافع حوهلا ما على السيطرة و للهيمنة مشروعا"  إيران متتلك

."  جيتمعان قد و آخر حساب على دافع يقوى قد و،  شيعي
١
 أوال تشيعها نشر على إيران عملت لذا 

  . اإلسالمية و العربية الدول إىل تصديره على عملت مث،  إيران داخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ١٩٩ ص: رجع السابقامل  



     

  . رانـإي يف الفارسي التشيع نشر :املطلب األول                         

  

،  والربتغال كاإلجنليز اإلسالم أعداء مع وتعاونوا،  إيران يف السنة املسلمني "حارب الصفويون 

 املسلمني بالد يف ليفسدوا والقسس للمشركني العنان أطلقوا و،  الكنائس بناء مرة ألول وشجعوا

 إىل الدعوة يف الشريازي الدين صدر بدأ الكبري عباس شاه عهد ويف...  واإلحلاد الشرك رايات ولريفعوا

 املتطرفة األفكار هذه ملثل مرتعا أفكاره و الكبري عباس شاه دعوة فكانت البهائي الدين أو الباب عقيدة

. " املنحرفة
١

  

 كان وحدها العاصمة تربيز ففي ؛ والعلماء العامة من السنة من اآلالف أبيد"  الدولة هذه ويف

 أجرب كما!!  سين ألف ٤٠ واحد يوم يف منهم قتل قد و،  السكان من% ٦٥ عن يقلون ال السنة

 مع تعاون و عديدة مؤامرات هناك كانت كما،  اإلمامية مذهب إىل القسري التحول على األلوف

"  التاريخ عرب اخلافية غري األمور من وهي العثمانية الدولة إسقاط على غربية قوى
٢

  

 إيران شاه زمن يف السنة أهل أن شك فال، ..  اإليرانية الثورة قبل السنة أهل أوضاع عن أما

 بناء من النشاطات مجيع مزاولة و،  عقيدم يف البيان حبرية يتمتعون كانوا اخلمينية الثورة قبل و السابق

 بل،  املذهب نطاق يف ولكن،  البالد خارج يف الكتب وطباعة،  احملاضرات إلقاء و املدارس و املساجد

 السنة أهل أن كما...  للشيعة السنة أو السنة ملذهب الشيعة من التعرض باتا منعا ممنوعا و حمظورا كان

.  اخلمينية الثورة وقبل الشاه عهد يف دمائهم و أعراضهم و أمواهلم يف األمان و باألمن يتمتعون كانوا
٣

  

أهل السنة  على التضييق سياسة تباعإىل ا الشيعية اإليرانية احلكومة سعت،  احلاضر العصر ويف

 اليهود فيه يتمتع الذي الوقت ففي،  املذهبية و الدينية هويته لطمس اإليراين الشعب ناءأب من

 حىت ونحمروم السنة أهل ناءأب فإن،  الثقافية و االجتماعية و،   الدينية باحلرية الزرادشت و وناملسيحيو

 إىل دفعا لدفعهم ذلك و ؛  - نظريا – اإليراين الدستور كفلها اليت يةاإلنسان ريةاحل من اليسري القدر من

                                                             

)١ (
 . ٨٢ /  ١:  اوس دور وجاء  

)٢ (
 . ٧١ ص:  األخر الوجه اهللا حزب  

)٣ (
 . ٤٩٩ ص:   اجلماعة و السنة أهل ميزان يف الشيعة عقائد جممل 



     

 فيها تدرس ال شيعية دينية مدارس"...  إنشاء ؛ التضييق طرق من و،  عشري ثىناال املذهب اعتناق

  املغريات بعض وضع مع املدارس هذه يف السنة املسلمني أبناء دريسيل السنة مناطق يف العصرية العلوم

 العسكرية اخلدمة من اإلعفاء اجلوائز هذه ومن،  تشجيعية كجوائز ا يلتحقون الطالب جتعل اليت

  . الدراسة بعد هلم العمل وتأمني

 تقوم الشاه عهد من أنشئت م خاصة إسالمية مدارس اجلماعة و السنة ألهل فإن باملقابل و

 كثريا اخلمينية احلكومة وضعت فقد اإلسالمية البالد يف الشرعية الدراسات وفق السنة عقائد بتدريس

 ووضع الدراسة منهج يف التدخل العراقيل هذه ومن،  املدارس هذه نشاط و عمل من لتحد العراقيل من

 كليا املدارس بعض إقفال و اإلسالمية املدارس يف الطالب لقبول شروط
١
   

 السنة ألهل السكانية التركيبة تغيري إىل - التشيع نشر سبيل يف – اإليرانية احلكومة سعت وقد

 قبل من يرسلن الاليت و،   الشيعيات بالنساء السنة تزويج"  إىل فلجأت،  بنائهمأ بني التشيع ونشر، 

 األزواج دعوة وعليهن،  التشيع إىل داعيات بأن إقناعهن و،  مكثفة دروسا إعطائهن بعد احلكومة

. التشيع إىل ذريتهم و بيوم وأهل
٢
   

 السنية املدن يف حكومية بيوت بناء و،  السنة مناطق يف مستوطنات بإنشاء قاموا"  كما

 العاملة األيدي جلب إىل إضافة ؛ السنة أهل مدن عن بعيدة أماكن يف القاطنني الشيعة على وتوزيعها

 يف السنة أهل مناطق مثال زار فمن،  الشيعي السكاين العدد لتكثيف ذلك و السنة مناطق إىل الشيعية

 وبلوشستان تركمان و كردستان يف وخاصة،  املستوطنات إقامة يف الرهيب الشيعة نشاط يالحظ إيران

 شيعي فيها يوجد الو،  واحد شيعي يسكنها ال  عاما عشر مخسة قبل زهدان مدينة كانت فمثال، 

. زهدان مدينة سكان تعداد من املائة يف عشرة قرابة الشيعة تعداد يبلغ اآلن و،  واحد
٣

  

 كيف و،  والطغيان الظلم عهد رحل أن بعد كمواطنني حقوقهم سينالون أم املسلمون ظن" 

  . والعدل احلق دين واإلسالم،  باإلسالم تنادي الثورة وهذه ذلك يكون ال

                                                             

)١ (
 . ١٧٣/  ٣:  اوس دور وجاء  

)٢ (
 . ٥١٣ ص : واجلماعة السنة أهل ميزان يف الشيعة عقائد جممل 

)٣ (
 . ٥١٤ ص :املرجع نفسه  



     

 األحواز ففي،  جموسية شيعية بأا علموا عندما صدموا،  الثورة هذه حبقيقة املسلمون وصدم

 ويف،  اخلرباء جملس يف واحد ممثل هلم يكون لن السنة املسلمني أن على نتخاباتاال نتائج دلت

 أعيدت مث الشيعة غري من جنحوا الذين أن السلطة علمت عندما االنتخابات نتائج تعلن مل أذربيجان

  .أنصارها من فرضت من السلطة وفرضت االنتخابات

 أن وثبت.  األكراد من ليسا أما مع اخلميين شيعة من دين رجلي السلطة ففرضت كردستان يف أما   

." ثانيا وشيعية،  أوال فارسية اخلميين ثورة
١
   

 ، الفرس غري من اإليرانيني كل ضد عنصرية متييز سياسة يتبع اإليراين احلكم نظام"  إن   

 . األكراد العرب و البلوش و كاألذريني
٢

 هذا وعلى، عشري االثىن املذهب معتنقي من كانوا إن و 

  .  عشريا اثين فارسيا يكون أن فعليه،  حبقوقه اإليراين يتمتع حىت،  فإنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

  

                                                             

)١ (
 . ٤٨٢ / ١:  اوس دور وجاء  

)٢ (
 . ٢٨ ص:  الفارسي الصفوي اإليراين املشروع  



     

  .نشر التشيع الفارسي خارج إيران : املطلب الثاين                    

  

 مهمتها،  إرهابية أذرع خلق" إىل اجلوار دول يف الفارسي تشيعها نشر سبيل يف إيران عتس       

 إثارة و األمن بزعزعة املستقرة احلكومات على الضغط و، اآلمنني لترويع االغتياالت و القتل و اخلطف

 اهللا أحزاب"  تنظيمات إىل األذرع هذه وما،  أطماعها و مآرا لتحقيق،  املستهدفة الدول داخل الفنت

 املستضعفني نصرة باب من،  أوطام يف – يزعمون كما – مطالبها وحتقيق الشيعية األقليات حلماية" 

 ميكننا،  التأثري و الوجود يف الفقيه الويل دولة استمرار ملتطلبات و اإليراين الدستور لنصوص وفقا" و، 

  . العربية الدول يف"  اهللا أحزاب"  لتنظيمات الوظيفية و التكوينية املنطلقات فهم

 القرآن نصوص من قصدا املستنبط املسمى حيث من اهللا ألحزاب التقديسية الغاية تتضح كما

 الظلم و الكفر أنظمة مواجهة و العدل دولة إقامة يستهدف الذي السياسي املشروع حيث من و الكرمي

  .الفقيه الويل لتوصيفات وفقا

 ونظرا... ،  هامشي مهدي أنشأه الذي التحررية و الثورية احلركات مبكتب اهللا أحزاب ترتبط

 دعم يتوىل مكتب إنشاء مبهمة هامشي مهدي كلف،  للمواجهة ميل و ثورية محاسة من به يتمتع ملا

." للخارج الثورة تصدير و األوسط الشرق يف التحررية احلركات
١

    

 اللبنانية األهلية احلرب خالل،  ١٩٨٢ عام الشيعية)  أمل حركة( رحم من اهللا حزب ولد   
٢

  

 يف املبالغة متت و...  منتهاه إىل نشأته من انتقامي و،  بطبيعته ثوري فكر هو اإلمامي السياسي والفكر 

 ثورية نظرية إىل السلبية"  االنتظار: "  نظرية حتويل
٣

 عن تتحدث اليت الروايات من يتضح ما وهذا 

 من املراد أن هو اال هذا يف الروايات من يفاد الذي"  فـ،  املهدي لظهور املمهدة الشيعية الثورات

                                                             

)١ (
 ، بريوت،  ٢٠٠٩،  الريس رياض،  ١ط،  اهلطالين إبراهيم:  سياسية و تارخيية قراءة:  السعوديون انظرالشيعة  

 . ٢٢١ ،  ٢٢٠ ، ٢١٩ ص
)٢ (

 . ١٤٧ ص:  اآلخر الوجه اهللا حزب  
)٣ (

 . ٧٩ ص: املرجع نفسه  



     

 تكون املنتظر اإلمام لظهور التوطئة إن و.  املنتظر اإلمام بظهور التوطئة و التمهيد وجوب هو االنتظار

!! "  املسلحة بالثورة القيام و السياسي الوعي إنارة طريق عن السياسي بالعمل
١
   

سيد :  قامت الثورة اإليرانية ومتكن اهلالك اخلميين من احلكم قال حلسني املوسوي وعندما

حسني آن األوان لتنفيذ وصايا األئمة صلوات اهللا عليهم، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم 

ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحداً منهم يفلت من العقاب، وستكون أمواهلم خالصة لشيعة أهل 
املدينتني صارتا معقل الوهابيني، وال بد أن  نيمحو مكة واملدينة من وجه األرض ألن هاتالبيت، وسن

تكون كربالء أرض اهللا املباركة املقدسة، قبلة للناس يف الصالة وسنحقق بذلك حلم األئمة عليهم 

)!!السالم، لقد قامت دولتنا اليت جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إال التنفيذ
٢

    

لتحقيق ونشر التشيع وتصدير الثورة إىل العامل ويبدأ  ىيسع اًخمططكان ما أراد فوضع  وحقا

  .بالدول ااورة أمثال العراق ، لبنان ، دول اخلليج

املشروع ليس وليد دولة اآليات بل هو حلم فارسي جموسي صفوي بدأ به الشاة وحاول  وهذا

.إمتامه اهلالك اخلميين والزال املشروع قيد التنفيذ
٣

  

،  أصله يف،  هو،  املسلمني و العرب بالد يف أصحابه يتغلغل الذي اإليراين املشروع إن" 

 طرائق مبختلف يتمدد و،  اإلسالم قناع خلف ويعمل،  بالدين يتستر،  فارسي صفوي قومي مشروع

 خزعبالت نشر و،  دينهم من السنة أهل إخراج:  فحسب واحد أمر إىل إال يهدف ال وهو..  التضليل

،  مقدراا و شعوا و أوطاا و اإلسالم أمة على التامة للسيطرة الفارسية الصفوية اإلمامية الشيعة

 اإلسالم صدر مرحلة منذ املسلمني و العرب أيدي على اآلفلة،  الفارسية اإلمرباطورية أجماد إعادة دف

" !
٤
   

 املذاهب بني،  الفارسي تشيعها بنشر التوسعية أهدافها لتحقيق مخسينية خطة إيران وضعت

  .  األخرى الشيعية املذاهب معتنقي من أو،  اجلماعة و السنة أهل بناءأ من سواء هلا املخالفة

                                                             

)١ (
 . ٧٩ ص:  اآلخر الوجه اهللا حزب من نقال.  ٥٧ ، ٦٧ ص،  الفضلي اهلادي عبد:  اإلمام انتظار يف 

)٢ (
 . ٩١ ص:    للتاريخ مث هللا 

)٣ (
 . ١٥ ص،   هـ ١٤٢٧، بدون دار نشر ،  الغافقي اهللا عبد:  العراق يف السنة أهل الروافض يقتل ملاذا  

)٤ (
 . ٣٣ ص:  الفارسيي الصفوي اإليراين املشروع  



     

  :  اخلطة هذه حماور أهم ومن 

،  ثقافية فارسية قومية صبغة ذات وهي،  خارجها و إيران داخل السنة أهل تستهدف اخلطة .١

  .  دينية،  اقتصادية،  سياسية،  تارخيية،  اجتماعية

  . ذلك أمكن ما اآلخرين مع العالقات حتسني على اخلطة تعتمد .٢

 و اخلريية اجلمعيات و احلسينيات بناء طريق عن،  السنة أهل مناطق يف الشيعي النفوذ زيادة .٣

 اهلجرة بتشجيع،  السكانية التركيبة تغيري و،  الصحية و الطبية املؤسسات و الثقافية املراكز

. "  منها املناطق تلك أهل وجري،  املناطق تلك إىل الشيعية
١
   

 فهي.  له مهيئة اخلطة مرسوم املعامل واضح خمطط يف تسري عليا إمامية مرجعية متثل إيران" إن 

 بالد إىل الشمايل الطرف ؛ طرفاه ميتد بينما فيه املركز إيران متثل الذي"  الشيعي اهلالل"  أجل من تعمل

 الشرقي جنوا و السعودية شرق إىل الشيعي اجلنويب العراق عرب اجلنويب الطرف و،  ضمنا لبنان و الشام

.  للهالل اجلنويب الرأس حيث،  منها الشمال خصوصا و،  اليمن إىل
٢

  

                   

  .العراق شيعة مع الفرس شيعة حتالف: املسألة األوىل   

 هي عمان أن و،  العربية للجزيرة الشمالية البوابة هو العراق أن" الثورة اإليرانية  أدركت 

 إال حتتل ومل تغز مل،  العربية اجلزيرة حنو جنوبا تتطلع التاريخ فجر منذ فارس وكانت...  اجلنوبية البوابة

 معركة يف هزميتها حىت اإلسالم قبل ما منذ،  اليمن و عمان و البحرين يف العربية اجلزيرة شواطئ

 حىت اجلاهلية أيام منذ الفارسي التوسع و الفارسي الغزو يقاومون اجلزيرة عرب ظل و.  القادسية

 الغربية حدودها يف حمصورة التوسعية الفرس دولة طموحات ظلت و دمشق يف األموي احلكم استقرار

. "  اجلنوبية و
٣

      

                                                             

)١ (
 . ١٦ ص:  الفارسي الصفوي اإليراين املشروع  

)٢ (
 م ٢٠٠٨،  صنعاء،  البحوث و للدراسات العربية اجلزيرة مركز،  الباحثني من جمموعة اعداد:  اليمن يف احلوثية  

 . ٩٣ ص، 
)٣ (

 . ٢٨١ ، ٢٨٠ ص : وسيوف مصاحف  



     

 بالنسـبة  كربالء ما أدراك ما و،  كربالء ففيها،  املقدسة األرض بأا العراق إىل"  إيران تنظر

 النجف يسموا اليت النجف مدينة كذلك وفيها،  املرات مبئات مكة من نفوسهم يف أعظم فهي،  هلم

. زائر األلف قرابة يوميا فقط إيران من يأتيها حيث األشرف
١
   

 النسـيج  تغـيري  على  - العراق جارا وثروات مقدرات على للسيطرة - إيران حرصت لذا

،  الفـرس  املوايل و،  اهلنود من قبائل جري على قدميا فعملت،  الرافدين بالد يف العرقي و االجتماعي

 سعيا،  هلم،  العقدية و العرقية و االجتماعية التركيبة لتغيري العراق إىل، الفاسدة العقائد يعتقدون الذين

  . العراق على لالستيالء

 أمـام  صـامدا  العراق ظل هذا ومع.  طفيف بتغري ولكن نفسها السياسة اتبعت فقد اليوم أما

 اجلمهوريـة  مـن  القـادم  الشيعي التمدد أمام – وقوته اهللا حبول – وسيصمد،  قدميا الفارسي التمدد

  .   الشيعية اإليرانية

 علـى  نشره واملأمول املطلوب ولكن،  وحديثا قدميا،  العراق يف الشيعي الوجود ينكر أحد ال

 أثـار  مما بالنجف العلمية احلوزة طالب  التبشري هذا طال ولقد،   الفارسي التشيع هو العراقية الساحة

٢حكم الذي اخلوئي اإلمام العلمية احلوزة زعيم األعلى الديين املرجع حفيظة
"   النجـف  مغادرة حبرمة 

 يف العلمية احلوزة طالب من الكثري مشلت تسفريات محلة جرت)  م ١٩٧١ - هـ ١٣٩٠(  عام ففي

 فضلوا التسفريات محلة تطاهلم ال ممن الكثريين أن حىت،  العربية غري األصول ذوي من وكربالء النجف

 بال دوء دروسهم مواصلة من يتمكنوا حىت،  العراق خارج أخرى علمية حوزات إىل النجف مغادرة

 قد مما،  البشري عنصرها من النجف يف العلمية احلوزة تفريغ يعين ذلك كان ملا و،  أعصاب ارتياح و، 

 و العلميـة  احلـوزة  لطـالب  العراق خارج السفر بعدم اخلوئي اإلمام حكم فقد ؛ شللها إىل يؤدي
                                                             

)١ (
 . ٤٤٩ ص:  يف ميزان أهل السنة   الشيعة عقائد جممل  

)٢ (
 وميكن،  احلي مقلده بفتوى يلتزم فاملكلف.  املكلف عمل جهة من واحلكم الفتوى بني اإلمامية عند فرق هناك  

 من مكلف لكل حميص فال احلكم مسألة إزاء أما.  الفتوى يف هذا.  غريه إىل عنه العدول معينة حاالت يف له

 اتهد يكون أن بشرط طبعا – احلكم أصدر الذي اتهد مقلدي من املكلف يكن مل لو حىت،  للحكم اإلذعان

 علم إذا إال،  آخر تهد حىت نقضه جيوز ال للشرائط اجلامع احلاكم حكم أن على.  - احلاكم للشرائط جامعا

 علي:  اخلوئي اإلمام حياة من ومضات(  احلكم ذلك مقدمات يف تقصري عن صادرا كان أو،  للواقع خمالفته

 ) ٧٥ ص*  هامش،  البهاديل



     

"أساتذا
١
 من هلم توفره ملا،  اإلمامي املذهب أساتذة و لطالب جاذبة بيئة إيران تعترب العهد ذلك ومنذ 

 وعلم،  الفقه أصول و،  والفقه،  واملنطق،  األدبية العلوم حتصيل على تساعدهم وتسهيالت أعطيات

:  وهـي  العلميـة  احلوزات أوساط يف املعروفة الدراسة مراحل إمتام اإلمامي العلم لطالب ليتم الكالم

٢املقدمات مرحلة
٣السطوح مرحلة و،  

٤اخلارج البحث مرحلة و،  
  .  

 اهلدف إمنا و ؛ فحسب أساتذا و طالا من النجف يف العلمية احلوزة تفريغ هو اهلدف ليس

 ليعودوا،  الفقيه والية نظرية بأفكار وحشوها،  الفارسي اإلمامي بالفكر ؤهامل مث،  أوال عقوهلم تفريغ

 اجلمهوريـة  أمام الطريق ليمهدوا،  الصفوي الفارسي بالتشيع وقلوم عقوهلم تشبعت وقد العراق إىل

  .   العراق أبناء بيد،  أطماعها حتقيق و خمططها لتنفيذ الشيعية اإليرانية

"  من،  السنية اإليرانية املدن يف انتهجته ما ؛ العراق يف التشيع هذا نشر سبيل يف إيران انتهجت قد و   

 التجـار  وهؤالء،  منها اجلنوبية خاصة احملافظات من وكثري،  بغداد أسواق يف اإليرانيني الشيعة انتشار

 يعملون اليت و الدينية مناسبام إحياء على ركزوا و،  إيران آيات من دعم و وتنظيم دعوى أصحاب

 السـنة  كان و،  العباس خبز و فاطمة عيش و احلسني هريسة يسمونه ما منها و،  األطعمة أنواع فيها

 منـها  العراقيـة  املدن على السيطرة يف متبعة أساليب هلم أن كما...  متناهية نية حبسن معهم يتعاملون

. الشيعية الكثافة ذات بغداد مناطق يف السكنية الدور و األراضي شراء
٥

  

                                                             

)١ (
  ٧٥ ص،  لبنان،  بريوت،  هـ ١٤١٣،  القارئ دار،  ٣ط،  البهاديل علي:  اخلوئي اإلمام حياة من ومضات 

)٢ (
،  سنوات ست إىل ثالث من عادة وتستغرق،  احلوزوية العلوم مبقدمات الدراسة تتم وفيها:  املقدمات مرحلة  

 حياة من ومضات. (  احلديثة املدارس يف الثانوية باملرحلة شبيهة املرحلة وهذه،  ونشاطه الطالب جهد حبسب

 ) ١٦ ص : اخلوئي االمام
)٣ (

 للمرحلة فيها الطالب يهيأ حبيث معمقة غري دراسة ولكنها،  احلوزوية العلوم دراسة تتم وفيها:  السطوح مرحلة 

. (  سنوات مثان إىل مخس من تستغرق  األيام هذه يف األوىل اجلامعية املرحلة تشبه السطوح ومرحلة.  الثالثة

 ) ١٦ ص : اخلوئي االمام حياة من ومضات
)٤ (

 من فيها ويطلب،  املقررة الدراسية الكتب خارج تتم فيها الدراسة ألن باخلارج ومسيت:  اخلارج البحث مرحلة  

.(  اإلسالمية الشريعة علوم يف لإلجتهاد الطالب يهيأ وفيها.  يدرسها اليت املسائل كافة يف رأيه إبداء الطالب

 ) ١٦ ص:  اخلوئي االمام حياة من ومضات
)٥ (

 .  ٤٥١ ، ٤٥٠ ص :يف ميزان أهل السنة  الشيعة عقائد جممل 



     

، العنصـر  اخـتالف  من الرغم على، العراق شيعة مع الفرس حتالف العراق على احلرب وبعد

". بثمن تقدر ال،  جليلة خدمات للفرس سيحققون العرب دام ما ذلك من مانع ال ولكن
١

  

 ؛ وجـوده  وميش،  السين الصوت الستئصال دف جمزرة – اآلن – العراق يف السنة يعيش

 هـذه  وتنفيذ،  السنة أهل زوال بعد الفراغ مللء تسعى متعددة جهات من رخيص حتريض خالل من

  . متعددة بوسائل ازرة

 ذلـك  وفوق،  احلكم مراكز عن اإلقصاء و االضطهاد أشكال مجيع يوميا العراق سنة يواجه   

 السـنة  قـادة  يطـال  املنظم القتل وهذا...  التشريد و،  القتل و،  التعذيب و،  السجن و،  اخلطف

 مسـاجد  على االعتداءات من واسعة محلة بدأوا إيران أتباع و الشيعة ] إن [.  مفكريهم و وعلماءهم

. السنة عامة من قتل من سوى،  املصاحف حىت طالت،  السنة وأئمة
٢

  

 الطائفية املليشيات قبل من استهدفتهم اليت اهلجمات إن( من العراقية املدائن بلدة أهايل يشتكي   

 االسـتيالء  لإليرانيني ليتاح،  السنة أهل سكاا من املنطقة إخالء هدفها كان،  إليران العميلة املسلحة

" التارخيية بأجمادهم يذكرهم فارسيا صرحا باعتباره، )  كسرى إيوان(  ترميم إعادة و املدائن على
٣

  

 مـن  السـنة  جري و،  السنة دعاة و علماء اغتيال و،  اهلوية على الذبح نفسر مباذا إال و" 

! ؟ حسينيات إىل اهلدم من سلمت إن مساجدهم وحتويل، قراهم و مساكنهم
٤

  

 إثارتـه  حتـاول  ما كل من بالرغم،  مسكنا و تارخيا ؛ سين بلد العراق أن للجميع اتضح لقد

 بل ؛ شيعيا بلدا األيام من اًيوم يكن مل العراق فإن،  الشيعة خاصة و ؛ الطوائف و اجلهات من العديد

 العباسية السنية اخلالفة مقر كان
٥

  

  

                                                             

)١ (
 . ٦٨ ص : القصر إىل..  النصر من..  اهللا حزب 

)٢ (
 . ٢٢٨ ، ٢٢٣ ص،  واقعية رؤية الشيعة و السنة انظر 

)٣ (
 اإليراين املشروع من نقال،  م ٢٠٠٧/ ١٨/٥ املكشوف و املستور:  اإليراين النفوذ،  األوسط الشرق جريدة  

 . ٣٠ ص:  الفارسي الصفوي
)٤ (

 . ٦٨ ص:   القصر إىل..  النصر من..  اهللا حزب  
)٥ (

 . ٢٢١ ص:  واقعية رؤية الشيعة و السنة 



     

  . " لألصل الفرع عودة" ١النصرييةمع  عشرية االثىنحتالف :املسألة الثانية 

 حىت احلنبلية و الشافعية و احلنفية الفقهية مذاهبه و بسنيته متمسكا سنيا إقليما الشام بالد بقيت

 وهم.. حلب مدينة يف دولتهم أسسوا و احلمدانيون وفد حيث اهلجري الرابع القرن منتصف بعد ما

 السيطرة حول)  مصر حكام(  اإلخشيديني وبني بينهم الصراع وكان،  مغالني غري بأم وصفوا شيعة

 بالد من أجزاء احتالل)  العبيديون(  الفاطميون استطاع اهلجري الرابع القرن اية ويف.  دمشق على

 الفاطميني بني مستمرة الصراعات و مضطربا األمر وبقي،  السوري الساحل من مناطق خاصة و الشام

 كان و اهلجري اخلامس القرن منتصف يف األتراك السالجقة جاء أن إىل دمشق و حلب يف املرداسيني و

.ومصر الشام بالد وحد الذي األيويب الدين صالح آثارهم من
٢
   

 املؤرخون يذكر إذ،  حلب مدينة يف خاصة و املناطق بعض على أثر له كان التشيع أن ويبدو

،  بأهلها الوايل استنجد حلب على االستيالء األيويب الدين صالح الناصر التارخيي القائد أراد حني أنه

،  املساجد مجيع يف)  العمل خري على حي(  األذان يف يعيد أن أجابوه إن...  الشيعة عليه فاشترط

 العقود أمر يفوض و،  تكبريات مخس امليت على ويكرب،  اجلنائز أمام عشر االثىن األئمة باسم ىويناد

 ذلك الوايل فقبل...  الشيعة لشيخ واألنكحة
٣

  

 اسـتعادت  فقـد ،  الشام بالد أرض الشيعي الفكر فيها يغزو اليت األخرية و األوىل املرة هذه كانت   

 بقيت للتشيع جيوبا لكن،  األصلي وضعها إىل أعادا و الشام بالد حكم العثمانية مث..  األيوبية الدولة

.  اجلبال إىل دفعها و حماربتها متت هناك و هنا
٤

  

                                                             

)١ (
 زعموا الذين،  الشيعة غالة من يعدون أصحاا،  اهلجري الثالث القرن يف ظهرت باطنية حركة هي:  النصريية 

 ولقد،  املسلمني ألرض غاز كل مع وهم عراه نقض و اإلسالم هدم مقصدهم،  به أهلوه و علي يف إهليا وجودا

 هذه مؤسس. ...  الباطنية الرافضية حلقيقتهم تغطية و متيها العلويني اسم لسوريا الفرنسي االستعمار عليهم أطلق

،  الفتاح عبد احلليم عبد حممد:  الشيعة فرق(  هـ ٢٧٠ ت( النمريي البصري نصري بن حممد شعيب أبو الفرقة

 )  ٢٤١ ص،  م ٢٠٠٧،  احلياة دار
)٢ (

  ٢٣ ص،  سورية يف الشيعي البعث عن نقال . ٣٥٣/  ١،  مصطفى شاكر:  اإلسالمي العامل موسوعة  
)٣ (

،  سورية يف الشيعي البعث عن نقال.  ٢٥٧ ص،   املقدسي شامة أبو،  الصالحية و النورية أخبار يف الروضتني  

  ٢٣ ص
)٤ (

 . ٢٤ ص : سورية يف الشيعي البعث  



     

!  السوري اتمع يف الكربى األكثرية يشكلون السنة نياملسلم العرب أن التقديرات بعض تفيد

 من%  ٨، % ٨ العرب العلويون و، % ٨ بنسبة السنة األكراد يليهم،% ٧٠ نسبتهم تقدر حيث

 عرب(  شيعة%  ١ و،  عرب دروز%  ٣ – ٢، )  األوىل الدرجة يف األرثوذكس العرب(  املسيحيني

  )!  سواهم و

 و كاليزيدية أخرى أقليات من%  ١ من أقل و، )  الشركس(  السنة من%  ١ من أقل وهناك   

! . اليهود من آالف عدة منها و اإلمساعيلية
١

  

 لواء يف السواحل يسكنون الذين وهم،  الشمالية:  قسمني إىل"  النصريية الطائفة تنقسم

 الكالزية و،  القمر يف عليا إن يقولون الشمالية و.  اجلبال يسكنون الذين وهم،  الكالزية و،  الالذقية

" الشمس يف حال أنه إىل يذهبون
٢

  

  :  النصريية العقيدة 

 وال،  العميقة األسرار من سرا ديانتهم تعترب و،  معتقدام على كتماناً الفرق أشد من النصريية

٣له صورة أسوأ يف القتل هؤجزا عقيدم من شيئا يفشي من و،  لغريهم هاؤإفشا جيوز
 أو كان نصرييا،  

٤األعلى العلي سر أفشى ألنه نصريي غري
   – بزعمهم – 

 طريقة إال ذلك على يدل وال،  عقيدم أصول من هام أصل الكتمان و التستر فإن لذا" 

،  الشاب على تشترط اليت الشروط أول التكتم يكون حيث،  دينه يف الدخول عند الشاب حتليفهم

                                                             

)١ (
 . ١٠٥،  ١٠٤ ص : القصر إىل..  النصر من..  اهللا حزب  

)٢ (
  ١١٨٦ ص،  بريوت،  ١٩٩٧،  للماليني العلم دار،  ١ط،  بدوي الرمحن عبد/ د:  اإلسالميني مذاهب  

)٣ (
 الطقوس وتلقى،  نصريية عائلة يف ولد الذي و، )  السليمانية الباكورة(  كتاب صاحب،  األذين سليمان كقصة  

 فترك،  النصارى املبشرين أحد به اتصل حىت،  ا يقتنع مل لكنه و،  عمره من عشرة الثامنة يف النصريية التعاليم و

 فيه كشف الذي)  السليمانية الباكورة(  كتابه هناك أصدر حيث بريوت إىل وهرب،  النصرانية اعتنق و عقيدته

 فقتلوه الالذقية إىل عاد حىت إليه يتوددون فجعلوا،  األسرار لكشفه طائفته عليه فنقمت،  النصريي املذهب أسرار

 ص،  اخلطيب حممد:  اإلسالمي العامل يف الباطنية احلركات(  الالذقية ساحات أحد يف جثته وأحرقوا،  خنقا
٣٨٨( 

)٤ (
 .٧ ص، بدون دار نشر وال سنة طبع ، املرابط على ساحل الشام :  النصريية الشيعة  



     

 من الكتمان يعتربون فإم وهلذا...  بالسر باح ملن املخيف الوعيد و الشديد التهديد ذلك بعد ليأيت

" النبيني على اهللا أخذه الذي امليثاق
١

  

: "  هي عندهم الشهادة و...  طالب أيب بن على تأليه هي النصريية عند األساسية والعقيدة

  "  طالب أيب بن علي إال إله ال أن أشهد

 يأخذ أن قبل مرات سبع عندهم يتحول املؤمن أن ذلك.  عقائدهم من عقيدة األرواح وتناسخ

 ويكفر يتطهر حىت،  مسلما أو نصرانيا جديد من ولد شريرا مات إذا اإلنسان فإن.  النجوم بني مكانه

 أو،  بغال أو،  إبل أو،  كالب شكل على جديد من فيولدون عليا يعبدون ال الذين أما،  سيئاته عن

. أغنام أو،  محري
٢

  

 مؤلفه كشف الذي"  السليمانية الباكورة"  املسمى كتام يف وتفصيال مجلة عقائدهم وردت   

 يف ورد:  املثال سبيل فعلى،  اخلزعبالت و بالشركيات يغص بأكمله والكتاب،  النحلة هذه أسرار

 يا علي يا النحل أمري يا امللك مالك يا أسألك"  نصه ما،  سعيد أيب تقديسة باسم املسماة الثالثة السورة

 الكواكب بالسبعة التجلية الستة و املصطفية باخلمسة أسألك الباب داحي يا تواب يا أزل يا واهب

 مطالع عشر باألحد و الذكية دجاجات بالعشرة و احملمدية بالتسعة و القوية العرش محلة بالثمانية الدرية

 يا العالية الدولة صاحب يا النحل أمري يا الكلية غاية يا عندك حبقهم اإلمامية سطر عشر باالثين و البابية

 قلوبنا جتعل بأن الذاتية قباب السبع يف ظهرت من يا الوحدانية وبابك الواحد امسك و األوحد أنت من

... "  الناسوتية اهلياكل هذه من خلصنا و الزكية معرفتك على ثابتة جوارحنا و
٣

  

 سبيل على اخلمسة وتفسري،  وتفسريا معنا التقديسة هذه يف الواردة األرقام من رقم ولكل

 عندهم الصالة أوقات فروض فهي املصطفية اخلمسة أما: "   الكتاب هذا يف وردت كما و املثال

 الثالث الفرض و)  فاطمة أي(  لفاطر العصر صالة الثاين الفرض و حملمد الظهر صالة األول فالفرض

 الفرض و احلسني ألخيه العشاء صالة الرابع والفرض طالب أيب نب علي نب للحسن املغرب صالة

                                                             

)١ (
،  الرياض،  هـ ١٤٠٦،  الكتب عامل دار،  ٢ط،  اخلطيب أمحد حممد:  اإلسالمي العامل يف الباطنية احلركات  

 . ٣٨٦،  ٣٨٥ ص
)٢ (

 . ١٢٣٣، ١٢٣٢ص،  بريوت،  ١٩٩٧،  للماليني العلم دار،  ١ط،  بدوي الرمحن عبد:  اإلسالميني مذاهب  
)٣ (

 ١١ ص،  األذين أفندي سليمان:  النصريية الديانة أسرار كشف يف السليمانية الباكورة  



     

 طرحته أمه بأن اعتقادهم هو اخلفي سرالب تسميته وسبب.  اخلفي سر حملسن الصبح صالة اخلامس

 اخلمسة األشخاص هؤالء مساءأ يعرف ال من و...  االسم ذا دعي الناس بني اشتهاره لعدم و سقطا

" جائزة غري باطلة فصالته وأوقام
١

  

 االثىن و النصريية بني تقارب ال وهي أال،  واحدة نتيجة إىل يصل كامال الكتاب يقرأ ومن

 اهللا رضي – طالب أيب بن علي كاسم الظاهرة االمساء بعض يف اشتركوا إن و،  املعتقد ظاهر يف عشرية

 تفسريات و معاين حتمل مساءاأل هذه أن إال ؛..  و.. و.. و الفارسي سلمان و،  أوالده و  - عنه

 أيب بن علي يرفعون عشرية االثىن غالة كان إن و.  عشري االثىن املذهب يف مدلوالا عن متاما ختتلف

 فال،  التقية يلتزمون -  كثرية أحيان يف – أم إال،  األلوهية مرتبة إىل - عنه اهللا رضي – طالب

 من كثرية اًأنواع له يصرفون كانوا إن و –علواً كبرياً  ذلك عناهللا  تعاىل - اهللا ذات هو بأنه يصرحون

 يظهروا أن على حيرصون فهم.  اإلنابة و التوكل و االستغاثة و كالدعاء ؛ الباطنة و الظاهرة العبادة

 اخلمسة وصالم.  العايل علي رم بأن وعالنية صراحة يقولوا فإم النصريية أما.  املسلمني مبظهر

 عشرية االثىن – ولكنهم.  فقط املصطفني اخلمسة لالمساء ذكرهم هي الليلة و اليوم يف عليهم املفروضة

  . ونقضه لإلسالم الكيد يف يشتركون -  النصريية و

 السبل بشىت  منهم التقرب على عملتف،  سوريا يف النصريية الطائفة وجود،  إيران تغفل مل لذا

 خمططها أعدت و،  الدينية عزلتهم من إلخراجهم ؛ سوريا إىل دعاا إرسال على فعملت، والوسائل

،  سوريا يف الصفوي الفارسي التشيع لنشر كأداة استخدامهم و،  العزلة هذه من النصريية إلخراج

 النصريي الفرع عودة أي،  أصله إىل الفرع عودة من والبد،  عشرية االثىن من فرع النصريية أن مدعية

  . الصفوي الفارسي التشيع نشر طرق إحدى وهذه - زعمهم على – عشري ثيناال اإلمامي األصل إىل

 فثمة ؛ الدينيون اإلصالحيون ابتدعها جديدة بدعة يبدو الشيعي لألصل العودة هذه على التأكيد"    و

...  النصريية و الشيعي املذهب بني الصلة ضرورة على تأكيد
٢

     

                                                             

)١ (
  ١٣ – ١٢ ص،  األذين أفندي سليمان:  النصريية الديانة أسرار كشف يف السليمانية الباكورة  

)٢ (
 . ٤٩ ص : سورية يف الشيعي البعث  



     

 الشيخ دفع حدا بلغت العلويني أوساط يف لألصل العودة و الشيعي األصل دعوة انتشار"  إن

 اخلري الرمحن عبد
١

 اخلريية اجلمعية"  تأسيس إىل – احلسينيات و املساجد بناء يف نشط الذي - 

 يف اجلديد الشيعي للنشاط بعد فيما قاعدة ستكون اليت و،  ١٩٥٠ سنة الالذقية يف"  اجلعفرية اإلسالمية

"  بعده وما األسد حافظ عهد يف الطائفة
٢
   

 املراجع مع عالقام ينسجون األصل لفكرة بقوة املتشددون العلويون الدينيون املصلحون بدأ

 احلركة الستكشاف إيران و العراق يف  الشيعية املراجع العالقات هذه جذبت وقد، الشيعية الدينية

.  النصرييني العلويني جبل يف اجلديدة الدينية
٣
٤زار"  فقد 

 املبشر – الشريازي حسن الشيعي الدين رجل 

 على ، العلويني جبل مرة ألول – العلوي التشيع يف تارخيي دور بعد فيما له سيكون الذي األصويل

 الضباب إزاحة يف منه مسامهة،  للعلويني الدينية اهلوية إجالء"  لـ وذلك ؛ العلماء من وفد رأس

" يلفهم الذي التارخيي
٥

  

 ...ة الشيع املاليل نشاط من مثيل له يسبق مل بشكل العلوي اجلبل يف..  الشريازي حسن نشط

 يدع ال و إلقائها على حيرص كان اليت احملاضرات و الدروس إىل فإضافة.  السورية األراضي على

 يف احلسينيات و املساجد بعض ببناء..  قام فقد فيها يشارك و إال للطائفة اجتماعية و دينية مناسبة

  .السوري الساحل منطقة و الالذقية

                                                             

)١ (
 قرية يف الطائفة شيوخ كبار من كان،  اخلري درويش ديب حممد والده)  ١٩٨٦ -١٩٠٣: ( اخلري الرمحن عبد  

  عباس علي الشيخ يد على تتلمذ،  العثمانية الدولة أواخر الطائفة قضاة قاضي،  اخلري ديب أمحد وعمه،  القرداحة

 ينثاال الشيعي أصلة إىل النصريي الفرع عادةإل جهدوا الذين العلويني الشيوخ أبرز يعترب،  مدرسته يف ودرس، 
 )  السوري الشيعي البعث،  ٥٠ ص ٦١ رقم هامش(  عشري

)٢ (
 . ٥٣ ص : سورية يف الشيعي البعث 

)٣ (
 . ٥٤ ص:  رجع نفسهامل 

٤
  ) . ٥٥ص : البعث الشيعي يف سورية ( هـ  ١٣٩٢شعبان  ٧ – ٣يف الفترة بني )  
)٥ (

 البعث من نقال.  ٣ص،  س.  م، ) " ع( البيت أهل شيعة... العلويون املسلمون"  لبيان الشريازي مقدمة انظر  

 . ٥٥ ص : سورية يف الشيعي



     

 يف علمية حوزة يؤسس جعله حدا العلوية الطائفة لتشييع حتمسه و الشريازي احتفاء وبلغ

" اجلعفرية اجلمعية"  مقر يف يقع الذي" الصادق جعفر اإلمام"  مسجد
١

"  باسم،  الالذقية مدينة يف 

 السوري الساحل يف تبشريية قاعدة لتكون،  الزينبية للحوزة تأسيسه بعد ذلك و"  الصادق اإلمام حوزة

.  دراستهم إلكمال الزينبية احلوزة إىل ينتقلون اجلديدة احلوزة هذه خرجيي أن أساس على، 
٢

  

 يف السنية املدن و القرى يف إسكام و،  الشيعية الطائفة ألبناء واسعة جري بعملية إيران قامت

 مليون نصف إىل فيها الشيعة عدادأ ووصل،  دمشق جنوب زينب السيدة حي تشيع مت لقد"و،   سوريا

  . سنية منطقة القريب املاضي يف كانت اليت وهي، 

) ٤٠( فهناك اليوم أما،  واحد مأمت ال و،  واحدة حسينية فيها تكن مل) الزور دير(  ومنطقة

.  احلسينيات عشرات حاليا فيها يوجد) الدرعا(  منطقة و)  الرقة(  منطقة كذلك. مأمت و حسينية
٣

  

 الشام بالد يف النصرييون قدم فقد،  األمة حبق عدة خيانات قدميا النصريية الطائفة تاريخ شهد

، )  م ١٢٦٨(  جالوت عني معركة يف املغول على بيربس الظاهر تغلب أن بعد و، املغويل للغزو العون

  .  الشام سواحل يف نفوذهم و معاقلهم على و عليهم القضاء و ملقاتلتهم عاد

 لالعتماد سعى الذي،  الفرنسي االستعمار جانب إىل احلديث العصر يف النصرييون وقف كما

. أخرى جهة من التفرقة و التجزئة سياسة وعلى،  جهة من األقليات على
٤

  

 و السنة أهل من  األوحد عدوهم ضد النصريية و عشرية االثىن بني اجلهود توحدت واليوم

 التحالف هذا على دليل خلري سوريا يف وتنكيل اضطهاد من واجلماعة السنة أهل يعانيه ما و.  اجلماعة

  . السافر

 النصريية يف رسالة،  اهلجري الثامن القرن يف - اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب وقد

 أكفر الباطنية القرامطة سائر و هم بالنصريية املسمون القوم هؤالء العاملني رب هللا احلمد: "  فيها قال

                                                             

)١ (
   م ١٩٥٠ سنة اخلري الرمحن عبد أسسها الذي  

)٢ (
 . ٥٧ ص:  سورية يف الشيعي البعث  

)٣ (
 ، ١٠٦ ص، هـ  ١٤٢٩، بدون دار نشر ،  ٢ط، هادف الشمري  : البحرين يف سقاطااإو اخلمسينية اخلطة  

١٠٧ . 
)٤ (

 . ١٠٥ ص:   القصر إىل..  النصر من..  اهللا حزب  



     

 عليه اهللا صلى – حممد أمة على ضررهم و،  املشركني من كثري من أكفر و بل،  النصارى و اليهود من

 عند يتظاهرون هؤالء فإن وغريهم الفرنج و التتار كفار مثل احملاربني الكفار ضرر من أعظم – وسلم

  . البيت أهل مواالة و بالتشيع املسلمني جهال

 وال ثواب ال و ي ال و بأمر ال و بكتابه وال برسوله وال باهللا يؤمنون ال احلقيقة يف وهم   

 بدين وال امللل من مبلة ال و وسلم اهللا صلى حممد قبل املسلمني من بأحد ال و نار ال و جنة وال عقاب

 أمور على يتأولونه املسلمني علماء عند املعروف رسوله و اهللا كالم يأخذون بل السالفة األديان من

 فإذا،  مصنفة كتب و مشهورة قائع و أهله و اإلسالم معاداة يف وهلم،  الباطن علم أا يدعون يفتروا

"  املسلمني دماء سفكوا مكنة هلم كانت
١
   

  : لبنان يف التشيع الفارسي: املسألة الثالثة  

 حيث،  العرب من سكاا وغالبية...  املتوسط األبيض للبحر الشرقي الساحل على لبنان تقع

 بينما% !  ٧,٥٩ البلد هذا يف املسلمني نسبة وتصل!  منهم% ٤ األرمن يشكل بينما، %  ٩٥ ميثلون

  !  مسيحيون أبنائه من% ٣٩

،  املدينة على دخالء السنة غري و،  املشهورة السنة أهل مدن من بريوت"  و،  بريوت لبنان وعاصمة  

 احتالل على حكمهم فترة يف املوارنة ساعد وقد...  الستينات يف بريوت إىل الشيعة هجرة ازدادت و

 خالل الشيعة هجرة تضاعفت و... ،  لبريوت اجلنوبية الضاحية يف للسنة اململوكة لألراضي الشيعة

 و،  الصدر اإلمام أمرهم كما القصور و الشقق و املنازل فاحتلوا!  مضاعفة أضعاف اللبنانية احلرب

  . الشنيعة األفعال هذه مثل على تشجعهم السلطة

.  عددا الطوائف هذه أكرب إحدى السنة ميثل،  مذهبية و دينية طائفة) ١٨(  لبنان يف...   
٢

  

 و العقدي البعد و النشأة حيث إيران عن للحديث جيرنا..  اللبناين"  اهللا حزب"  عن حلديثا  

 تتداخل معا مجيعها!  السياسية و الدينية املرجعية و،  املايل الدعم و،  اللوجسيت السند و،  املذهيب

  !سياقها و نسقها عن مبتورة قراءة العالقة هذه و البعد هذا تستثين اهللا حزب ملواقف قراءة يأ أن لتؤكد

                                                             

)١ (
 .١٤ – ١٢ ص،   الرياض،  اإلفتاء دار،  تيمية ابن اإلسام شيخ:  سورية طغاة النصريية : رسالة انظر  

)٢ (
 . ٧٠ ص : القصر إىل..  النصر من..  اهللا حزب  



     

،  قيادته تصرحيات و أدبياته يف هي بل،  أبدا!  احلزب أعداء صنع من ليست احلقيقة وهذه  

!  وواضحة منشورة و مبثوثة
١
   

 الدولة تأسيس:  أبرزها،  تارخيية منعطفات عدة يف إيران و لبنان بني األحداث تشابكت   

 يف الشيعية الطائفة ولعبت،  م١٩٧٩ يف اإلسالمية إيران مجهورية وتأسيس،  م١٥٠١ العام يف الصفوية

 استيعاب ميكن ولن،  التأسيس يف الفعلية املشاركة مستوى إىل يصل احلدثني كال يف حموريا دورا لبنان

 فقط يتأسس مل اهللا فحزب،  إليران بالنسبة لبنان أمهية إدراك دون إليران اللبناين اهللا حزب أمهية

 تأمني و محاية األساس يف هدفه كان لكن و،  حتريك و ضغط أداة باعتباره أو سياسية مصاحل لتحقيق

. لبنان يف الشيعية الطائفة
٢

  

 ينفيه وال،  األسرار من سرا يعد مل اخلمينية الفقيه والية بنظرية اللبناين اهللا حزب متسك إن"    

 احلزب مسرية متابعي جلميع معروفا بات كما.  اإليراين النظام مبساعدة ١٩٨٥ عام تأسيسه منذ احلزب

" لبنان يف اإليرانية اإلسالمية للثورة امتدادا نفسه يعترب احلزب أن، 
٣

 التأسيسي بيانه"  يبينه ما وهذا 

: (  احلزب أدبيات يف املوثق البيان ذلك يف حرفيا يقول إذ،  ١٩٨٥ عام من عشر السادس يف الصادر

 املركزية اإلسالم دولة نواة جديد من أسست و،  إيران يف طليعتها اهللا نصر اليت اهللا حزب أمة أبناء إننا

 تتجسد و،  للشرائط اجلامع الفقيه بالويل تتمثل،  عادلة حكيمة واحدة قيادة بأوامر نلتزم،  العامل يف

 باعث و املسلمني  ثورة مفجر ظله دام اخلميين املوسوي اهللا روح العظمى اهللا آية املسدد باإلمام حاضرا

) "  ايدة ضتهم
٤

  

 نقول ال حنن: "  فقال ١٩٨٧ عام التوجه هذا عن) احلزب يف قيادي(  األمني إبراهيم عرب وقد

"  إيران يف لبنان و،  لبنان يف إيران حنن ؛ إيران من جزء إننا
٥
   

                                                             

)١ (
 . ١٦ ص :املرجع السابق   

)٢ (
 . ٣٩ ص هـ ١٤٢٨،  نشر دار بدون،  ١ط،  فهمي أمحد:  القناع وسقط..  اهللا حزب 

)٣ (
 . ١٦١ ص : اآلخر الوجه اهللا حزب 

)٤ (
 . ١٧٣ ص: املرجع نفسه   

)٥ (
  ٢٨ ص : اهر حتت اهللا حزب عن نقال،  م ٥/٣/١٩٨٧،  اللبنانية"  النهار"  صحيفة 



     

١الطفيلي صبحي مقولة وكذا
 إيران إن:  لبنان يف يقول من" ،  اهللا حلزب األول العام األمني،  

 املركزية للقيادة كان والييت خالل حىت" "  طهران يف إمنا و بريوت يف ليس القرار!  كاذب تتدخل ال

 أن نعترب نكن ومل،  القرارات و املواقف يف انسجام هناك كان حينها لكن، القرار يف موقعها إيران يف

"  قناعاتنا هي بل،  علينا متلى القرارات
٢

  

 البيئة إىل االجتماعية و الدينية مضامينها بكافة اإليرانية الثورة مفاهيم بتصدير احلزب يقوم   

 البيئة تكون و.  العمل هذا يتطلبها اليت املترتبات و املالية األعباء جبميع ذلك مقابل إيران تلتزم و اللبنانية

 حتجيم دف ذلك و الداخلي الصعيد على الترويج هلذا األول اهلدف الفقيه للويل التابعة غري الشيعية

 القاعدة مع و إليران اإلقليمي املشروع مع الوطنية أجندا تتعارض اليت أو العربية الشيعية املراجع

.  األخرى الشرائح إىل االنتقال يتم مث.  الفقيه للويل االجتماعية و الدينية الشرعية
٣

  

 ؛ الفقيه والية عباءة حتت الشيعية الطوائف مجيع إدخال هو،   التشيع هذا نشر من اهلدف إن

 ملرجع إخضاعها و،  اإلسالمية و العربية الدول مجيع يف الفقيه لوالية املتشيعني من مكررة نسخ لصنع

  .  الفارسي الفقيه الويل هو واحد

 كما بسلطته الفقيه الويل ملوطن عالقة ال: "  بقوله للحزب العام األمني نائب به صرح ما وهذا   

 يف اإلسالمية الدولة يدير كان،  املسلمني على كويل اخلميين فاإلمام،  مبرجعيته املرجع ملوطن عالقة ال

 السياسي التكليف حيدد كان و،  هناك اإلسالمي النظام على مشرف و موجه و وقائد كمرشد إيران

" املختلفة البلدان يف املسلمني لعامة
٤

 الشيعي املد وجه يف تقف جغرافية حدود ال فإنه هذا وعلى. 

  . الفارسي

                                                             

)١ (
 العراق يف الفقه ودرس،  م ١٩٤٧ عام مدينةبعلبك جنوب بلدة يف الطفيلي ملحم صبحي ولد:  الطفيلي صبحي  

 إىل عاد مث،  الدعوة حزب إىل االنتماء بتهمة له العراقي النظام مالحقة بسبب لبنان إىل  هاربا غادرها حيث، 

)  م١٩٨٢(  عام ليساهم)  م ١٩٧٩(  عام لبنان إىل ائيا وعاد.  قم حوزات يف التدريس و الدرس ملتابعة إيران

 )  اخلضري قاسم أنور:  القصر النصرإىل من اهللا حزب كتاب من ١٦ ص ٢ رقم هامش(  اهللا حزب تأسيس يف
)٢ (

..  اهللا حزب عن نقال،   م ٢٠٠٣/ ٢٥/٩ يف)  ٩٠٦٧(  عدد األوسط الشرق،  الطفيلي صبحي مع حوارا انظر 

  ١٦ ص،  قاسم أنور:   الفصر إىل..  النصر من
)٣ (

  ٣١ ص،  كري با حسني علي:  اهر حتت اهللا حزب 
)٤ (

  ٢٠ ص اهر حتت اهللا حزب عن نقال قاسم نعيم:  املستقبل..  التجربة..  املنهج،  اهللا حزب 



     

،  الترتيب على بالشهادة موصوفني العلماء من ثالثة يذكر الشيعي التراث أن بالذكر وجدير 

 اجلبعي علي بن الدين زين هو"  الثاين الشهيد"  و، ..  العاملي اجلزيين هو"  األول الشهيد"  فـ

١العاملي
،  الصدر باقر حممد هو"  الثالث الشهيد"و،  العثمانيون قتله وقد)  ٩٦٦ – ٩١١(  أيضا 

  . عامل جبل من حتديدا و..  لبناين أصل من وهو ...،  العراقي الشيعي املرجع

 و،  اهللا حلزب حمركة كخلفية إغفاله ميكن وال،  واضحة آثاره تبدوا متراكم ثأر أمام إذا حنن   

 يف سامهت اليت الفكرية للروافد تارخيي تتبع إىل يدفعنا ما وهو،  األقليمية و احمللية تفاعالته يف مؤثرة

 نسيناه إن و تارخيهم ينسون ال والصفويون،  الصفوية اهللا حزب ثقافة بناء و تشكيل
٢
   

  

  . البحرين التشيع الفارسي يف: سألة الرابعة امل

 فكانت.  التشيع منبع من الدولة لقرب وذلك ؛ القدم منذ الفارسي للتشيع هدفا البحرين تعترب

 الفارسي تشيعها نشر إىل – الشيعية ثورا انتصار منذ - إيران سعت لذا،  الباطنيني للقرامطة آمنا مالذا

  . العريب اخلليج دول عن وفصلها،  فيها احلكم نظام تغيري إىل السعي و.  البحرين يف

 فعندما،  إيران يف حيدث ما تعكس اليت كاملرآة  - الفقيه لوالية وناملوال – البحرين شيعة كان

 و الشيعي باحلكم مطالبة البحرين يف ثورات قامت ؛  إيران يف م١٩٧٩ سنة الشيعية الثورة قامت

 اإليرانية الثورة مبادئ تشرب قد البحرين يف الشيعي اجلسم عموم"   فـ.    إيران لواء حتت االنضمام

 اهلدف هذا حتقيق من اليوم هذا إىل و عجزوا أم غري الصفوية اإلسالمية الثورة تصدير يف سياستها و

 يتحرك مل وما.  البحرين مملكة يف مؤثرا و فاعال و قائما مازال)  الصفوي(  الرافضي اخلطر لكن و...

 القادم الطائفي اخلطر و،  الفارسية إيران من القادم الصفوي اخلطر هلذا بالتصدي البحرين يف السنة أهل

 يف السنة أهل مصري أو،  العراق سنة من إخوم كمصري سيكون مصريهم فإن) ..  حاليا(  العراق من

" احلكم سدة على النصريية العلويون تسلط أن منذ سورية
٣
 .  

                                                             

)١ (
تويف ،  ٩١١ولد يف سنة ، الشهري بالشهيد الثاين  ،الشامي اجلبعي  العاملي أمحد بن علي نور الدين بن الدين زين 

 )  ١٤٣/  ٧: أعيان الشيعة . (  ٩٦٦سنة 
)٢ (

  .٤٢،  ٤١ ص : القناع وسقط.. اهللا حزب 
)٣ (

 . ٤٧ ص : البحرين مملكة يف إسقاطاا و اخلمسينية اخلطة  



     

 القطاعات يف  رفيعة مناصب  احتالل من البحرين يف الفقيه لوالية املوالون متكن لألسف

 بالشلل يصاب التعليم قطاع أن جتد لذا.   اإلعالم و الصحة و التعليم كقطاع ؛ الدولة يف احليوية

 تبث اليت -  الشيعية القنوات وتقوم.   األئمة وفاة و مواليد أيام و كعاشوراء الشيعية املناسبات أوقات

 يف الشيعة مسريات وكذا،  املآمت و احلسينيات يف متارس اليت املناسبات هذه بتغطية – البحرين من

 أبناء بني الطائفي التمييز جتد الصحي القطاع ويف.  االستفزازية الشعارات و األعالم حاملني الشوارع

 شيعي كان ملن - الشيعة هاعلي يسيطر اليت -  املستشفيات يف العالج و الكشف فأولوية ؛ الشعب

 املنشودة الصحية الرعاية على احلصول من يتمكنوا كي طويال االنتظار فعليهم السنة أهل أما،  املذهب

.  

 يف اإليرانية للمرجعيات املتصاعد الصفوي الطابور هذا والء يف اخلطورة وكل...   واخلطورة

. ثورم لتصدير يسعون الذين و اجلدد إيران ولزعماء، )  الفقيه لوالية( املطلق الوالء و) قم(
١
   

 اهللا ولكن.  الفقيه والية ألجندة التنفيذ ودقة التخطيط مدى عن ينم،  البحرين يف مؤخرا حدث ما و   

  .  املنفذ و املخطط وخيب سلم

  .اجلارودية يف اليمن   مع التحالف :املسألة اخلامسة   

 فبسطت،  االستراتيجي ملوقعها نظرا ؛ باليمن - اإلسالم قبل – القدم منذ إيران اهتمت

 على سيادا بفرض،  القدمية أطماعها عن إيران تتخل مل اإلسالم تباشري بعد و،  عليه هيمنتها و نفوذها

 الصفة   ؛إلسباغ خرافية وقصص،  روايات الشيعية إيران اختلقت لذا ؛ العربية للجزيرة اجلنوبية البوابة

 علي يقول.  - زعمهم على – املهدي لظهور ممهدة شيعية ثورة بقيام متنبئة، باليمن الهتمامها الشرعية

 السالم عليه للمهدي املمهدة اإلسالمية اليمن ثورة يف وردت" : "  الظهور عصر"  كتابه يف الكوراين

 على تؤكد وهي.  السند صحيحة أحاديث بضعة منها،  السالم عليهم بيت أهل من متعددة أحاديث

 بل.  تنصره و السالم عليه املهدي لظهور متهد هدى راية بأا تصفها و الثورة هذه حدوث حتمية

 نصرا وجوب على تؤكد و،  اإلطالق على الظهور عصر يف الرايات أهدى بأا روايات عدة تصفها

                                                             

)١ (
 ص،  نشر دار بدون،  هـ ١٤٢٩،  ٢ط،  الشمري هادف. د:  البحرين مملكة يف إسقاطاا و اخلمسينية اخلطة  

٤١ 



     

"  باسم الروايات يف املعروف قائدها أما...  أكثر و اإليرانية املشرق راية نصرة على تأكيدها مثل

." السالم عليهما علي بن زيد ذرية من أنه و"  حسني"  أو"  حسن"  امسه أن رواية فتذكر"  اليماين
١

  

  : منها أحاديث عدة ذلك بعد ذكر مث

،  اليماين:  حمتومات عالمات مخس القائم قيام قبل – قال السالم عليه الصادق اإلمام عن

"  البيداء يف اخلسف و،  الزكية النفس وقتل،  الصيحة و،  والسفياين
٢

  

 شهر يف،  واحدة سنة يف اخلرساين و اليماين و السفياين خروج: "  قال السالم عليه عنه و

 ملن ويل.  وجه كل من البأس فيكون.  بعضا بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام،  واحد يوم يف،  واحد

 فإذا.  صاحبكم إىل يدعو ألنه حق راية هي،  اليماين راية من أهدى راية الرايات يف وليس.  ناواهم

 ال و،  هدى راية رايته فإن إليه فاض اليماين خرج إذا و.  الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج

 طريق إىل و احلق إىل يدعو ألنه،  النار أهل من فهو ذلك فعل فمن،  عليه يلتوي أن ملسلم حيل

"مستقيم
٣
   

 على،  الفارسية اهليمنة أجل من،   اليمن يف الشيعية للثورات حمدود الال الدعم يفسر ما  وهذا

 ؛ اجلوهرية االختالفات يتعدى األمر بل،  الزيدية و عشرية االثين بني اجلوهرية االختالفات من الرغم

 عاملهم ذكره ما هذا،  عشر اإلثين باألئمة تؤمن ال ألا كافرة فرقة الزيدية تعترب عشرية اإلثىن أن وذلك

 هللا املطيعون وهم،  واحد مذهب الشيعة إمنا: " ...  قال حيث، "  الواعظني سلطان"  بـ امللقب

  ) .ع( عشر اإلثين األئمة و آله و عليه اهللا صلى حممد وللرسول

 كثري تبعهم و،  الشيعة من أا زعمت سياسية و دنيوية بدواع كثرية مذاهب ظهرت ولكن

 ونشروا،  الشيعة من بأم الغافلون اجلاهلون حسبهم و،  كفريام و بأباطيلهم فاعتقدوا اجلهال من

  . تدقيق و حتقيق غري من الباطل األساس هذا على كتبا

                                                             

)١ (
 . ١٤٣ ص هـ ١٤٠٨،  قم،  ١ط،  الكوراين علي:  الظهور عصر  

)٢ (
 .  ٢٠٤/  ٥٢،  السي:  األنوار حبار  

)٣ (
 ص. قم،  هـ ١٤٢٢، اهلدى أنوار،  ١ط ، كرمي حسون فارس/  حتقيق،  النعماين إبراهيم بن حممد:  الغيبة  

٢٦٤ .  



     

 فهي،  دنيوية و سياسية ألغراض عمد أو جهل عن الشيعة إىل انتسبت اليت املذاهب أما و

  . أخرى مذاهب منها تشعبت،  مذهبان منها وبقي مذهبان منها أضمحل وقد، أولية مذاهب ةأربع

. " الغالة،  القداحية،  الكيسانية،  الزيدية:  هي األربعة واملذاهب
١

 عن نبذة ذكر أن وبعد  

 الطوائف هذه من نربأ عشرية االثنا اإلمامية الشيعة حنن: "  فقال،  منهم الشيعة براءة أعلن الفرق هذه

  . عنهم االجتناب وجوب و،  النجاسة و بالكفر عليهم حنكم و الباطلة املذاهب و الفرق و

 من كثريا نرى أن األسف مع و... ،  م نقتدي الذين السالم عليهم البيت أئمة حكم هذا

 براءتنا ونعلن...  للشيعة املنتسبة الفرق هذه بني و اجلعفرية اإلمامية الشيعة بني يفرقوا مل القلم أصحاب

"  الشيعة إىل تنتسب اليت الباطلة املذاهب و،  الفاسدة العقائد هذه من
٢
   

 ال أا إال،  هلا املخالف الزيدي املذهب من اعتقادا و قوال  عشرية االثىن براءة من الرغم وعلى   

٣الزيدية أتباع من التقرب على فـعملت،  الزيدية مع التحالف من حرجا جتد
 اجلاروديةو 

٤
 ، اليمن يف 

 التشيع هو األصل أن أساس على ، لدفع عجلة التقارب بني االثىن عشرية و اجلارودية دعمهموقامت ب

سيلة االبتعاث كولذا اتبعت إيران أساليب عدة ووسائل متنوعة  لتحقيق هذا اهلدف   . باإلمامة والقول

 سعت إيران عرب" كما  . لغسل عقول املبتعثني وحشوها بأفكار االثىن عشرية إليران ؛راسي الد

و تارة خلف الشعارات الرباقة الكاذبة ، عمالئها الختراق شيعة اليمن فتارة عن طريق حمبة آل البيت 

". وتارة عن طريق شراء بعض األقالم اليت متجد إيران ليال و ارا، ... 
٥
   

                                                             

)١ (
 مؤسسة،  ٢ط،  املوسوي حسني/  حتقيق و تعريب،  الشريازي املوسوي حممد:  حوار و مناظرات:  بيشاور ليايل 

 .  ١٣٠ ، ١٢٩ ص،  بريوت،  هـ ١٤٢٠،  البالغ
)٢ (

 .  ١٣٤،  ١٣٣ ص: املرجع نفسه  
)٣ (

 فاطمة أوالد يف اإلمامة ساقوا – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن زيد أتباع:  الزيدية  

 )  ١٧٩/  ١ : نحلالو للامل( ،  - عنها اهللا رضي –
)٤ (

 ) ١٨٣ / ١ : نحلالو للامل(  زياد أيب بن زياد اجلارود أيب أصحاب:  اجلارودية 
)٥ (

 ٥ ص،  هـ، بدون دار نشر ١٤٣١،  ١ط،  الصادق علي:  احلوثيني عن تعرف ماذا  



     

 فر الذي  احلوثي الدين بدر وهو ؛ الزيدي املذهب أتباع أحد حتتضن أن إيران استطاعت لقد

 إليها
١
 سبيل يف عليه تقدر ما كل عليه عارضة صدرها له تفتح و تستقبله دولة و آمنا مالذا فوجد"  

. تبنيه و نصرته
٢
   

،  احلوثي الدين بدر يءمبج ذهب من طبق على اخلمينية الثورة ملصدري مواتية الفرصة جاءت

 بتلك ارتوى حىت،  الكثري ءالشي الفقيه والية منهل من ينهل،  عدة سنوات إيران يف مكث الذي

  . اليمن بلده يف إليران ذراعا ليكون جاهزا أصبح أن إىل. األفكار

 اللبناين اهللا حزب ارتكبه ملا"  احلزب اسم تغري ما سرعان ولكن،  اليمن يف" اهللا حزب" فأنشأ

 الذي وهو، )  املؤمن الشباب(  بـ استبداله و االسم هذا إبعاد مت،  اغتياالت و جرائم من وفروعه

 للنفوذ أداة ليكونوا الشباب جتنيد ومت،  اليمن مشال صعدة منطقة يف الفتنة و التمرد بإحداث يقوم

" أبوه و احلوثي الدين بدر حسني رأسهم وعلى،  إيران يف عشري االثين اإليراين
٣

    

لتكون الستار ،  زيدية  يف بداية ظهور احلركة احلوثية كان املشاع واملشهور عنها أا حركة

كمذهب اعتربه العلماء اقرب مذاهب  فاملذهب الزيدي عند النظر لقواعده.  املذهيب املقبول هلذه احلركة

يف اليمن منذ قرون فالفوارق ليست شاسعة  ، وهو مذهب متعايش مع املذاهب األخرى٤الشيعة للسنة

ومما ال خالف   ... الغالباملذاهب الفقهية السنية يف  ويعتمدون على مصادر.. واملناهج ليست متباعدة

                                                             

)١ (
 مبدينة هـ ١٣٤٥ سنة األوىل مجادى ١٧ يف ولد،  للجماعة الروحي األب يعترب،  احلوثي أمري بن الدين بدر  

 طعنه خالل من ذلك جتلى و،  األخص باملعىن جارودي األعم باملعىن رافضي وهو،  صعدة يف نشأ و،  ضحيان

 عن تعرف ماذا. (  الرافضة أئمة أقوال و أقواله بني الكبري التقارب و،  - وسلم عليه اهللا صلى – النيب صحابة يف

 )  ١٣ ص،  الصادق علي:  احلوثيني
)٢ (

 . ١٤ ص:  احلوثيني عن تعرف ماذا 
)٣ (

  ١٦ ص،   الذيفاين علي بن سعيد اهللا عبد وأب:  فيهم اليمن علماء وفتوى،  الرافضة خطر  
)٤ (

،  اجلرب نفي بزعم العباد ألفعال تعاىل اهللا خلق تنفي إذ،  بالعدل تقول اليت القدرية العدلية فرق إحدى:  الزيدية  

 فرق أقرب)  اهلادوية( الزيدية تعد،  التوحيد دعوى حتت تعاىل هللا الفعلية و الذاتية الصفات نصوص تعطل كما

. (  الشيعة فرق وباقي عشرية االثىن غلو عن باالبتعاد مذهبهم يتصف إذ،  اجلماعة و السنة أهل إىل الشيعة

 )  ٧٦/ ١،  امليسرة املوسوعة



     

اليت تقترب فكرياً مع االثين عشرية  فيه أن احلوثية ذات مرتع جارودي، وهي إحدى فرق الزيدية

١السيما يف سب األصحاب
 . 

أن يوائم ما بني الزيدية واجلعفرية، بتأسيسه مذهبا هجينا، لفرضه على .. أراد بدر الدين احلوثي    

   .تقامسها املذهب الزيدي والشافعياألرض اليمنية، اليت 

 ازدادت"  فـ طقوسها ممارسة و عقائدها اعتناق إىل الزيدية أتباع استمالة يف إيران جنحت 

  : مثل اليمن يف الزيدية عند مألوفة تكن مل اليت االحتفاالت األخرية اآلونة يف

 مثل األئمة بعض فاة و إحياء و،  احلسينية االس إقامة و،  احلسني استشهاد ذكرى إحياء

 معاوية(  أمسوه صعدة مدينة يف جبال بعضهم اختاذ و،  الصادق جعفر و الباقر حممد و العابدين زين علي

." الغدير بيوم االحتفال و،  أسلحتهم نريان عليه يطلقون و عاشوراء يوم يف إليه خيرجون) 
٢

  

  

 نفسها عن تعرب اليت الفارسية األطماع أن أمجع العامل يف املسلمة األجيال له تنبه أن جيب مما إن 

 كانت اليت الصحوة وأد و اإلسالمية األمة متزيق إىل يهدف إمنا...   اهليمنة و السيطرة و بالعدوان

 مما أن و،  إنصاف و عدل خطاب و وشريعة عقيدة اإلسالم حنو عديدة جمتمعات باجتاه تؤذن تباشريها

 عديدة أطوار عرب كان مثلما استغلت قد)  الروحية الوالية(  عقيدة أن املسلمة األجيال له تنبه أن جيب

 دائما جتسد الروحية الوالية عقيدة كانت و.  لإلمامية السياسي التاريخ و الفارسي الوثين التاريخ من

 حبب متميزة(  فارسية شخصية األطماع هلذه يتاح عندما خاصة و جرياا ضد الفارسية األطماع أبداًو

 حركات فدراسة.  جرياا ضد ووسيلة.  هلا أداة املتومهة الروحية الصفات تلبس)  والعدوان الدم

 متخذة يءش يف اإلسالم من ليس احلركات هذه أن على دليال تقوم والصفوية...  الشعوبية و الزنادقة

 العنصرية األطماع و احلقد مآرب لتحقيق البسطاء و بالسذج للتغرير أدوات العلوي النسب إدعاء من

. السواء على احلديث و القدمي فارس تاريخ ا يفيض اليت الشعوبية الرتعات وأحياء
٣

  

                                                             

)١ (
 ؛ واجب وتكفريهم،  اجلارودية قول هذا:" ...  الصحابة سب مسألة يف البغدادي القاهر عبد اإلمام يقول  

 ) ٤١ ص:  الفرق بني الفرق" (  والسالم الصالة عليه اهللا رسول أصحاب لتكفريهم
)٢ (

 .  ٢٠٠ ص،  الكسواين هيثم و شحادة أسامة:  العامل يف املعاصرة للفرق الشاملة املوسوعة 
)٣ (

 . ١٤٠ ص:  لإلمامية العقائدية األصول  



     

 الطائفية الفنت بإثارة،  السابقة الفارسية الشيعية الدول من املذهبية سياستهم إيران حكام استمد" 

 يف مذهبية مشكلة"  أسوأ فيها برزت اليت بويه بين كدولة،  الداخل من اإلسالمي اتمع وحدة لتمزيق

 دوال يؤسسوا أن على حامليه وقدرة الشيعة مذهب بتبلور ارتبطت والشيعة السنة بني اإلسالمي العامل

 أدى مما،  واإلخضاع التغلب صفة الشيعة سيطرت أخذت وقد املؤسسي املستوى على باملذهب عملت

 و الشحناء عوامل وتكريس األموال و الدماء من كثري إهدار ذلك نتيجة وكانت سنية فعل ردود إىل

 ما أو – اجلماهري أن هنا باالهتمام اجلديرء والشي الواحدة األمة و الواحدة للملة املنتسبني بني البغضاء

 التاريخ يف قبل من يعرف مل واجتماعي سياسي صراع يف اخنرط قد –"  اتمع"  عليه نطلق أن ميكن

 وتبقى عليها اخلارجة اجلماعات إحدى مع الصراع يف تنخرط اليت هي الدولة كانت إذ اإلسالمي

" ذاته اتمع بنية يف لينخر امتد قد املذهيب الصراع أن أي ذلك من عافية يف املسلمة اجلماهري
١

  

 أن مبعىن ؛ التركيب إىل اجته كلما والتعقيد العنف إىل مييل الطوائف بني الرتاع"  أن واملالحظ

 فقط مذهبيا الصراع كان كلما آخر مبعىن و...  بسيطا يصبح اخلالف فإن عربا كانوا إذا والسنة الشيعة

 أكثر ليصبح يتجه فإنه،  قوميا بعدا املذهيب البعد جانب إىل أخذ فإذا،  عنفا أقل يكون أن إىل مييل فإنه

 الدولة كانت أو للدولة ممثال الصراع يف املنخرطني أحد كان أي مؤسسيا بعدا لذلك أضيف فإذا،  عنفا

."  وعنفا تعقيدا أكثر يصبح ألن يتجه فإنه فيه طرفا
٢
 و لألفراد املتعمد التهجري عملية يفسر ما وهذا،  

 حدث ما وهذا،  اإلسالمية و العربية الدول إىل عشري اإلثين املذهب معتنقي من اإليرانية اجلماعات

  :   اهلجرة هذه من واهلدف.   اليمن و البحرين و لبنان و سوريا و العراق بالد يف فعال

 ووالئهم الوطنية نزعتهم على يؤثر مما،  الدول تلك لسكان،  العرقية التركيبة إخالل : أوال

  . لدوهلم

 -الفارسية اإلمرباطورية جلبت حيث ؛ قدمية هي إمنا و.  اليوم وليدة ليست ستراتيجيةاال هذه   

  . العراق ليسكنوا،  هلا املوالني اهلنود من قبائل  - قدميا

                                                             

)١ (
،  م ٢٠٠٢،  والنشر للطباعة عربية،  ١ط،  حبيب السعيد كمال/ د:  اإلسالمية اخلربة يف والسياسة األقليات  

 . ١٧٨ ص،  القاهرة
)٢ (

 . ١٧٨ ص: رجع نفسه امل 



     

 حتني عندما -   السنة أهل ألبناء اإلبادة عملية لتنفيذ كأداة،  الفرس الشيعة استخدام : انيا

  . رمحة أدىن بدون املناطق تلك يف - الفرصة

 سواء،  اجلماعة و السنة ألهل مجاعية إبادة من لبنان داخل القريب باألمس حدث ما وهذا    

  . اللبنانية املخيمات يف الفلسطينيني خوةاإل أومن،  اللبنانيني من

 املشاهد قدرة تفوق بل وصفها يصعب،  وحشية إبادة و جمازر من سوريا يف اليوم حيدث وما

  .  - املستعان باهللا و – البالء عليه وقع من عن ضال،  التحمل على هلا

 يؤكد مما وهذا. دماج لقرية حصارهم وكذا،  هلم الفارسية العناصر ومساندة احلوثيني حرب و

  .   املذهبية و الفارسية القومية فيها متتزج اليت،  السياسة هلذه اخلطري البعد

،  اخلطورة هذه مدى متاما يدركون،   اإلسالمية و العربية األمة أبناء من الشيعة عقالء إن

 قسوا مع اإليرانية الشيعية الزعامة"  فـ،  يصدقوا ال فإم،  الشيعة مبحبة إيران تظاهرت فمهما

 غري الشيعة على ضراوة و  قساوة أكثر تكون نفسه الوقت يف فإا إيران يف الشيعة على الكبرية

" األخرى القوميات من اإليرانيني
١

 يف العراقيني الشيعة جتربة"   من العربة يأخذوا أن الشيعة وعلى 

 سبب عن تسأهلم حني  ] و [ . بعد قلوم من مرارا تذهب مل مرة جتربة ] فهي [  إيران إىل اللجوء

 طبائع يعرف من خري ألم،  نقدها و إيران ذم من يتحرجون ال إيران من بدال السنية الدول إىل جلوئهم

 كربالء يف يعاملوم و يعاشروم أليسوا،  ظلمهم و تسلطهم و أخالقهم فساد و الشيعة اإليرانيني

 إيران شيعة من اآلالف من مئات املذهبية الشيعية الزعامة ترسل عندما"  أيضا ٢!؟ غريمها و والنجف

 وتصر،  نسائهم و أبنائهم قتل و ممتلكام و أراضيهم وخلراب العراق يف مدم إلبادة و الشيعة لقتل

 يف متارس و ممتلكاا إىل العراق شيعة تضم أن ذلك بعد تريد و شفقة ال و رمحة بال األمر هذا على

 حساب على الشيعة قتل متارس اليت العنصرية تلك غري هذا يعين فماذا،  القسوة أساليب كل ذلك سبيل

 الشيعة تقتل لكي لبنان إىل إيران شيعة من آالفا املذهبية الروحية الزعامة ترسل وعندما.  الشيعة

 هذا يوضح،  الشيعة حساب على عليهم الشيعية السطوة تبسط لكي قراهم و مدم تدمر و اللبنانيني

                                                             

)١ (
  ٢٧ ص،  املوسوي موسى:  استيقظوا العامل ياشيعة 

)٢ (
  . ٧٦ ، ٧٥ ص:  الشيعية املشكلة  



     

. ...  إيران خارج الشيعة ضد إيران يف الشيعية املذهبية الزعامة متارسها اليت الشديدة العنصرية درجة

 سطوا متارس لكي اهلند إىل و باكستان إىل الشيعة من اآلالف عشرات املذهبية الزعامة ترسل وعندما

" املال و بالقوة البالد تلك شيعة على املذهبية سلطتها و
١
   

 اإلسالمية القضايا جتاه إيران سياسة أن إال،  اإلسالمية الوحدة مبوضوع إيران تشدق رغم" و

 القضايا مع التضامن ادعائها عند مصاحلها حتقيق سوى يهمها ال فإيران ولذلك ؛ باالنتهازية تتصف

 لعدم الشيشانية بالقضية تم وال،  الشيوعي االحتالل زمن األفغانية القضية تناصر مل فإيران،  اإلسالمية

" هناك هلا مصلحة أي وجود
٢
   

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ٢٨ ص : استيقظوا العامل شيعة يا  

)٢ (
 .  ٢٠٨ ، ٢٠٧ ص : واقعية رؤية والشيعة السنة  



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  

  

  . الشعوبية:   ثالثال املبحث

  : وفيه مطلب واحد 

  .موقف اإلسالم من الشعوبية : املطلب األول 
 



     

  . الشعوبية : ثالثال املبحث                                

  

 العربية األرض خارج وتقدمت "لواء اجلهاد فقامت الدولة اإلسالمية  محل املسلمون األوائل       

 مقاومة حركات وجهها يف وقامت،  كثرية بشعوب فاصطدمت،  الناس هلداية تسعى و باإلسالم تبشر

 أشدها على املقاومة هذه فكانت،  وعيها درجة و الشعوب قوة مع طرديا تتناسب قوا كانت عنيفة

 هلذا كانت كما،  معقدة ثنوية وديانات منظما حكما و متقدمة حضارة ورثت اليت اإليرانية البالد يف

  . اليمن و العراق يف واسعة مصاحل الشعب

. فارسية بصبغة صبغها و األخرى املقاومة حركات معظم صهر من املقاومة متكنت لقد
١
 

  .  بالشعوبية بعد فيما مسيت

، هو القبيلة نفسها : القبيلة العظيمة ؛ وقيل احلي العظيم يتشعب من القبيلة ؛ وقيل : والشعب 

و القبائل البطونُ ، الشعوب اجلُماع  " :يف ذلك  –رضي اهللا عنه  –قال ابن عباس ، و اجلمع شعوب 

  .وكل جيل شعب " .و الشعب ما تشعب من قبائل العرب و العجم ، بطون العرب ، 

، شعويب : حىت قيل حملتقر أمر العرب ، على جيل العجم ، بلفظ اجلمع ، وقد غلبت الشعوب 

فرقة ال تفضل العرب على : و الشعوب . كقوهلم أنصاري ، أضافوا إىل اجلمع لغلبته على اجليل الواحد 

.و ال يرى هلم فضال على غريهم ، الذي يصغر شأن العرب : و الشعويب . العجم 
٢

  

،  إسالمية روحا حتمل كأا و وبدت،  اإلسالم إطار يف األموي العصر يف "عوبية شال ظهرت

 يف احلقيقية أهدافها انكشفت مث،  اتمع و اإلدارة يف بالعرب األخرى الشعوب مساواة إىل دعت حني

. العباسي العصر
٣
   

 وهذه،  بالعرب املوايل مساواة إىل داعية اإلسالمية املبادئ باسم ...، تعمل الشعوبية بدأت

 إىل حافظت،  أخرى فئة وهناك.  خطرية قوة املوايل يكن مل وحني،  عربية سيادة فترة يف طبيعية خطوة

                                                             

)١ (
 . ٥ ص،  السامرائي سلوم اهللا عبد:  العربية األمة و لإلسالم مضادة حركة الشعوبية  

٢
 ). ٨٦ - ٨٥/  ٨: ( لسان العرب )   

)٣ (
 . ٩ ص،  الدوري العزيز عبد. د:  للشعوبية التارخيية اجلذور  



     

،  مبادئه تناقض تعاليم السر يف تبث وراحت اإلسالم من بستار وغطتها،  اوسية آرائها على كبري حد

 اآلن الفرص تترقب وراحت الساساين العصر يف قامت اجتماعية حلركات استمرار أساسها يف وهي

.  مغلفة سرية حركتهم كانت وقد،  الغالة هم وهؤالء.  مآرا لتحقيق
١

  

 بعضها و مسلح ثوري بعضها،  العباسي العصر يف خاصة و كثرية حبركات األعاجم قام لقد" 

 العريب السلطان هدم على تعمل و باإلسالم تتظاهر اليت السرية احلركات ولكن...  مستور اآلخر

 اليت هي الداخل من العرب و اإلسالم نسف حتاول اليت االجتاهات أو،  اإلسالم هدم على أو اإلسالمي

. الشعوبية اسم عليها يطلق أن ميكن
٢

  

  : ظنيني بدليلني،  األول العباسي العصر يف إال يستعمل مل الشعوبية اسم ان 

 قويا شكال تتخذ مل.  حتقريهم أو العرب مساواة حتاول اليت الرتعة هذه أن...  ) األول(  

 ال خفية نزعة كانت فقد ذلك قبل أما،  العصر هذا يف إال اسم معتنقيه على يطلق أن يصح واضحا

 شكل املبدأ يتخذ أن بعد تكون إمنا االسم إىل احلاجة و.  أمخدت ظهرت إذا و،  الظهور تستطيع

  .  حزب أو عامة عقيدة

.  األموي العصر يف الرتعة هذه على االسم هذا أطلق من نر مل...  ) الثاين( 
٣
   

 فالعرب.  الدينية العصبية و الوطنية الرتعة تساند أا،  الشعوبية الرتعة هذه على ساعد مما

 حينون كانوا الفرس من كثريا أن فاستتبع،  ... املغرب و الشام و مصر وحكموا،  فارس استقالل أزالوا

  . استقالهلم و ملكهم إىل

 يف حدة أقل كانوا األندلس و الشام و مصر أهل و الفرس من اإلسالم دخل من إن!   نعم

 إىل مشاعرهم ومتلك،  نفوسهم أعماق إىل اإلسالم دخل قد كلهم يكن مل ولكن.  الوطنية الرتعة هذه

.  الوطنية الرتعة الدينية الرتعة تغلب أن حد
٤

  

                                                             

)١ (
  . ١٤ ، ١٣ ص :رجع السابق امل 

)٢ (
 .١١ ص :رجع نفسه امل  

)٣ (
 . ٥٧ – ٥٦ ص،  نشر دار بدون،  هـ ١٣٥٢ االعتماد مطبعة،  ٢ط،  ١ج،  أمني أمحد:  اإلسالم ضحى  

)٤ (
 . ٥٩،  ٥٨/  ١ :املرجع نفسه   



     

 يف يلتقيان متعرجني خطني لنفسها  فرمست.  األول عدوها العرب و  اإلسالم من الشعوبية جعلت   

  .  وعريب إسالمي هو ما لكل الكيد و احلقد نقاط

  .  الدينية بـالشعوبية عليه يطلق ما وهو ؛ اإلسالمية العقيدة دم عين:  األول اخلط -

 . العنصرية بـالشعوبية عليه يطلق ما وهو،  عريب هو ما كل بتشويه فاهتم:  الثاين اخلط أما -

  

   : الدينية الشعوبية   

 طريق عن حماربته على عملوا و باإلسالم أصحاا تظاهر آراء و مواقف يف تتمثل اليت هي

١الطعن و التشويه
 ستارا باإلسالم وتظاهرت الزندقة و الغلو مها أساسيتني حركتني يف هذه متثلت وقد . 

 لنشاطها
٢
 املبادئ فسرت و احلقيقي مفهومها  عن بعيدا باإلسالم تسترت اليت_  الغلو ففرق .

. الدينية الشعوبية مفهوم يف تدخل _ طبيعتها و يتفق ال غريبا تفسريا اإلسالمية
٣
   

 للزندقة األساسية الدوافع من كانت الشعوبية نإ بل،  الشعوبية و الزندقة بني وثيقة الصلة"  و

 بسبب و،  جهة من اإلسالم و العروبة بني التارخيي السري ناحية من الوثيق االرتباط نتيجة وهذه. 

 أخرى جهة من،  غريها و جموسية،  إسالمية غري قدمية دينية وعقائد مبفاهيم الزندقة و الشعوبية ارتباط

 أساسه يف ينطوي الغلو ألن،  الديين احلقل يف الشعويب للنشاط آخر جانبا تكوٍن الغلو حركة أن كما. 

  . أحيانا بالظهور هلا اال ليتسع اإلسالمية املفاهيم ببعض مزجت إسالمية غري آراء و عقائد على

 العروبة نطاق خارج حضاري نطاق من الوحي تستمدان الزندقة و الشعوبية أن الواضح ومن

 اإلسالمي و العريب اتمع خارج ووالءها أصوهلا ترى وافدة راءآ األساس يف راءمهاآ أن و،  اإلسالم و

"
٤
   

 شعارا اإلسالم من اختذت عليها التستر أجل ومن،  غريبة آراء حتمل"  فإا الغالية الفرق أما     

 البداء و التناسخ و احللول أخطرها لإلسالم مناهضة آراء فوضعت لبدعها حمورا البيت آل ومن وستارا

                                                             

)١ (
 . ٨ ص ، لوم ساهللا عبد:  العربية األمة و لإلسالم مضادة حركة الشعوبية  

)٢ (
 . ٤٧ ص :رجع نفسه امل  

)٣ (
 . ٨ ص: رجع نفسه امل  

)٤ (
 . ٩٣ ص،  بريوت،  م ١٩٨٧ الطليعة دار،  ٤ط،  الدوري العزيز عبد. د:  للشعوبية التارخيية اجلذور  



     

 فأحاطوه اإلسالمي الدين إىل قوية ضربات توجيه املبادئ هذه خالل من استطاعت و،  التأويل و

. غريبة مبعتقدات
١

  

  

  : العنصرية الشعوبية 

 عنصرية نظرة عن عربت اليت املواقف و األشخاص و اآلراء جمموعة من تتمثل حركة" هي 

 على العمل و حضارم من احلط و ذمهم طريق عن العرب على العربية غري العناصر تفضيل أساسها

" العرب حساب على  سلطاا إعادة و األخرى الشعوب حبضارة اإلشادة جانب إىل سلطنهم إزالة
٢

  

 من النيل و،  العريب اجلنس من احلط هو مزدوج هدفها األصل فارسية حركة الشعوبية"  فـ

" اإلسالمي الدين
٣
 يستترون الذي ستارهم و،  إليه يأوون الذي الشعوبية عش كان فقد التشيع أما و 

. به
٤
   

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ٥٣ ص : العربية األمة و لإلسالم مضادة حركة الشعوبية  

)٢ (
 . ٨ ص: املرجع نفسه  

)٣ (
  ٣٢ ص،  شليب أمحد.  املسلمني و اإلسالم ضد مدمرة فارسية حركات  

)٤ (
  ٦٢ ص أمني أمحد:  اإلسالم ضحى  



     

  . الشعوبية من اإلسالم موقف:   ولاأل املطلب                    

  

          : تعاىل قال      

                ١   

 فمع،  اآلخر مع تعامله يف اإلنسان منه ينطلق أن جيب الذي األساس الكرمية اآلية توضح

 ومادة،  واحد خالقهم أن:  يف يشتركون أم إال الطبائع و العادات و اللغات يف الشعوب اختالف

  .واحدة أيضا والكيفية،  واحدة اخللق

 كان فمن،  التفاضل ال،  طرقه و أنواعه بشىت التعارف ؛ كثرا و الشعوب تعدد من العلة و

 احلياة يف اآلخرين جتارب و خربات  من االستفادة أقلها،  كثري خري من حيرم فإنه نفسه على منغلقا

  . احلياة نواحي حتسني إىل حتما يؤدي الشعوب بني  - البناءة – املعارف و العلوم تبادل و،  العملية

 عريب  ألنه أعجمي من أفضل عريب فال"   التقوى - ذلك بعد - التفاضل معيار اهللا جعل وقد   

 التفاضل عوامل من عامال األعجمية ال و العربية وليست.  أعجمي ألنه عريب من أفضل أعجمي وال، 

"
٢

  .   بالتقوى التفاضل إمنا،   

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
  ١٣ آية:  احلجرات  سورة  

)٢ (
 . ٥٢ ص : اإلسالم ضحى  



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بني التقريب دعوى:  رابعال املبحث

   .الشيعي و املذهب السين  املذهب
 



     

  

  . السين واملذهب الشيعي املذهب بني التقريب دعوى:  رابعال املبحث

  

 اهلجرية القرون يف اإلسالمية املذاهب ظهرت أن منذ موجودة كانت احلوار فكرة أن خيفى ال

 مفردات املفاوضة و املراء و املباحث و احملاجة و املناقشة و املناظرة و اادلة و اجلدل أن و،  األوىل

  .  قدميا اإلسالمية املذهبية الساحة يف حاضرة كانت

 واردا التساؤل يصبح احلديث العصر يف اإلسالمية املذهبية اخلالفات حول التحاور جتدد مع و

. املذاهب بني التقريب مفهوم حول
١

  

 املذاهب بني للتقريب عليه جممع و واضح مفهوم على اليد نضع أن الصعب من" ولكن

." اإلسالمية
٢

فاستراتيجية امع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، حددت معىن التقريب يف  

   : نحو التايل، على ال الفصل اخلاص باملفاهيم

التقارب بني أتباع املذاهب اإلسالمية بغية تعرف بعضهم على البعض اآلخر، عن طريق 
  . حتقيق التآلف واألخوة الدينية، على أساس املبادئ اإلسالمية املشتركة الثابتة واألكيدة

 [أما استراتيجية املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، فقد توسعت يف حتديد معىن التقريب 

العمل على تشخيص املسائل والقضايا املشتركة بني املذاهب، واملسائل املتفق :  ]حددت معناه بـف
عليها يف جمال العقيدة والفقه، كما يقصد به السعي إلجياد طرق وفاق بني املسائل اخلالفية، من 

املسائل  منظور التقارب وحسن التفاهم، ومبا يوضح الفروق بني املسائل اخلالفية الفرعية، وبني

اخلالفية األصولية، حىت ال تضيع األصول يف ترمجة االختالفات الفرعية، مع العمل على التسلح 
بالدليل القاطع والربهان الصحيح، املستنبط من مصادر التشريع اإلسالمي الصحيحة، دون تسرع 

املسلم بالشرك، أو يف احلكم على أهل القبلة بأي من األحكام املفرقة، كالتكفري أو التفسيق أو رمي 

                                                             

)١ (
  . ١٣ص ، م  ٢٠٠٨،  شقري شفيق/  حترير:  اإلسالمية املذاهب بني التقريب  

)٢ (
 . ١٣ ص :املرجع نفسه  



     

اامه باخلروج عن جادة اإلسالم، مع االلتزام مببدأ التجرد عن التعصب املذهيب، واالبتعاد عن 
.الطائفية الضيقة، وضرورة حتري احلقيقة اإلسالمية، وبناء األحكام على أسس األدلة الصحيحة

١
  

٢التسخريي علي حممد اهللا آية أما    
 إلغاءها أبدا تعين ال املذاهب بني التقريب فكرة: "  فيقول 

"  عليه اتفقوا ما تطبيق بالتايل و التفاهم عرب توسيعها و ٣املشتركة املساحة عن اجلميع يبحث بل، 
٤
   

 أهل مذهب بني و بينه تقارب ال أنه اليقني علم يعلم،  عشري االثىن املذهب حقيقة يعرف من

 خالف عن فضال،  األصول يف جوهري خالف،  املذهبني بني القائم اخلالف ؛ألن اجلماعة و السنة

  . هذه احلال و للتقارب سبيل فال،  الفروع

 و اخلالف إثارة و،  انتهى و قضى قد بأمر العلماء وقت هدر،  الدعوى هذه من اهلدف إن

 مجلة الباطلة الدعوى هلذه معارض و مؤيد فبني،  العوام بني وكذا،  بينهم فيما العلماء بني االختالف

 وإمنا،   املسلمني و لإلسالم خدمة فيه وليس،  األمة أبناء من أحد مصلحة يف يصب ال وهذا،  وتفصيال

  .   عنهم غفلة يف الناس و،  تشيعهم لنشر الكايف الوقت إعطاءهم و،  شيعيال املذهب ألصحاب الفائدة

 بذل يستحق واردا أمرا البعض بعضها و املختلفة اإلسالمية املذاهب بني التقريب يكون قد"   نعم 

 ختتلف و العقائدية األصول يف تتفق مذاهب بني التقريب هذا كان طاملا األجالء العلماء السادة جهود

  . الفقهية املسائل و الفروع بعض يف

 تعتنق اليت الضالة الفرق إحدى و اجلماعة و السنة أهل بني التقريب عبثا البعض حياول أن أما

 ضالة فرقة مع نتعامل احلالة هذه يف فنحن...  استحالته عن فضال يستقيم ال األمر فهذا باطلة عقيدة

 عقائدية أصول من مشترك قاسم أي واجلماعة السنة أهل بني و بينها جيمع وال،  خمتلف مذهب وليس

                                                             

)١ (
السبت  ٣٥٤٨جريدة عكاظ العدد ، زكي امليالد: وحترير املعىن .. التقريب بني املذاهب اإلسالمية :  مقال 

 .  هـ ٣٠/٣/١٤٣٢
)٢ (

 .١٩٩٠ سنة تأسس الذي،  اإلسالمية املذاهب بني للتقريب العاملي امع رئيس:   التسخريي علي حممد اهللا آية 
 . فمن السذاجة أن يتوقع جناح حقيقي هلذه الفكرة ، و التقية من أصول الشيعة ، مادام اخلالف العقدي قائما )   ٣
)٤ (

 . ١٣ ص ،شفيق شقري :  املذاهب بني التقريب 



     

 مرجعية على تعتمد و كمرجعية السنة و بالقرآن تتقيد ال الباطلة عشرية اإلثىن فعقيدة.  فقهية فروع و

" املقرب امللك و املرسل النيب مرتلة تعلو مكانة و عصمة من هلا زعموه مبا اإلمامة
١
   

 على مجيعا املسلمون أمجع"  الذي الكرمي القرآن يف قيل ما األصول يف االختالف نواحي ومن

 ال متواتر و مشهور أمر وهذا،  له تعاىل اهللا حبفظ النقصان و الزيادة و التحريف من الكرمي القرآن حفظ

        :  الترتيل حمكم يف تعاىل قال،  براهني و أدلة إىل حيتاج  

     ٢  

 كتبهم اشتملت وقد،  النقصان و للتحريف تعرض الكرمي القرآن أن فيزعمون عشرية االثىن أما

"  يف السي و"  املقاالت أوائل"  يف كاملفيد الشيعة علماء وزعم.  القرآن بنقص تقول أحاديث"  على

 حتريفه و القرآن بنقص تقول األحاديث أن غريهم و"  للكايف شرحه"  يف املازندراين و"  العقول مرآة

  .  طرقهم من متواتر

 بأنه الشيعة علماء أقر و،  حديث ألفي من أكثر بلغت أا اجلزائري اهللا نعمة عاملهم وشهد

 السي و"  االحتجاج"  صاحب الطربسي و،  القمي وشيخه،  كالكليين علمائهم لكبار مذهب

" . " البحار"  صاحب
٣

  

 أقوال و اءنفقها ولكن نص إلثباته حيتاج ال والقرآن: " بقوله املوسوي حسني أكده ما وهذا

  . الكتب تلك كل بني من التحريف أصابه الذي الوحيد وهو،  حمرف أنه على تنص جمتهدينا مجيع

 اخلطاب فصل: (  مساه احلجم ضخم كتابا حتريفه إثبات يف الطربسي النوري احملدث مجع وقد

 فيه ومجع،  التحريف على تنص رواية ألفي من أكثر فيه مجع)  األرباب رب كتاب حتريف إثبات يف

 املسلمني أيدي بني املوجود القرآن بتحريف التصريح يف الشيعة وعلماء الفقهاء مجيع أقوال
٤

 حيث، 

                                                             

)١ (
  ٥٣ ص،  ١٤٢٨ البيت أهل مكتبة،  ٢ط، الكاشف الدين ضياء/  د:  أنفسهم على شاهدين الشيعة  

)٢ (
 .  ٩ آية:  احلجر سورة 

)٣ (
 . ٣٧٧ ص،  القفاري ناصر/ د:  الشيعة و السنة أهل بني التقريب مسألة 

٤
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اهللا تعاىل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم هو ما : " يقول شيخهم الصدوق. )  

و ، ومبلغ سوره عند الناس مائة و أربعة عشرة سورة ، ليس بأكثر من ذلك ، وهو مايف أيدي الناس ، بني الدفتني 

ومن نسب إلينا ، سورة واحدة  " أمل تر كيف" و" إليالف "و، سورة واحدة " أمل نشرح" و" الضحى"عندنا أن 



     

 املوجود القرآن هذا إن:  يقولون املتأخرين و منهم املتقدمني فقهاءهم و الشيعة علماء مجيع أن أثبت

". حمرف املسلمني أيدي بني اليوم
١

  

صلى اهللا عليه  –إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة اهلدى من آل حممد : " يقول املفيد 

فأما القول يف ، باختالف القرآن و ما أحدثه بعض الظاملني فيه من احلذف و النقصان ،  -و آله 

و أما النقصان فإن العقول ال حتيله و ال ... ، التأليف فاملوجود يقضي فيه بتقدمي املتأخر و تأخري املتقدم 

"متنع من وقوعه 
٢

  

،  قلوم يف مبا وصرحت،  كتبهم ا غصت قد.  الكرمي القرآن يف عشرية االثىن عقيدة هذه   

 مصحف غري آخر مبصحف  -  يزعمون كما – عشر الثاين إمامهم وسيأيت.  واملداراة التقية عن بعيدا

  .   النقصان و بالزيادة التحريف من سلم الذي فاطمة مصحف وهو،  املسلمني

 اثىن بعصمة تقول عشرية االثىن"  ألن ؛ املطهرة النبوية السنة حيث من املذهبني بني تقارب وال

 الوحيد املصدر بأم و،  - وسلم عليه اهللا صلى – النيب بعد الدين و األمر والة وبأم إماما عشر

 إيران دولة قيام بعد كبريا تطورا شهد،  بذاته مستقل بناء الشأن هذا يف وهلم،  فقها و رواية للدين

 خمتلفة أسس على قائما املذهب جعل هذا و،  نفسها تصف كما،  وألجله املذهب أساس على املعاصرة

." سواه عما
٣

  

 اهللا أنبياء وسائر – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول إال معصوم ال أن السنة أهل يعتقد"  بينما

" بعده مشرع وال ألحد – وسلم عليه اهللا صلى – الرسول بعد عصمة ال و السابقني ورسوله
٤
   

 أن و ورسوله اهللا كأقوال عشر االثىن أئمتهم أقوال أن يزعمون"  عشرية االثىن الشيعة و

 الرقاع حبكايات يؤمنون و،  األئمة أودعه و الشريعة من جزءا كتم – وسلم عليه اهللا صلى - الرسول
                                                                                                                                                                                   

مع اعتقاده بأن القرآن الذي )  ٨٣ص : االعتقادات يف دين اإلمامية " ( أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب = 

 .  رإال أنه مل يتخلص من لوثة االعتقاد بأنه حلقه التغيري يف عدد السو، بني أيدينا هو املرتل من اهللا عز وجل 
)١ (

 . ٧٩ ص : للتاريخ مث هللا  
٢

 . ٨١ص ، املفيد : أوائل املقاالت )    

)٣ (
 . ١٩ ص،  سامل ولد أمحد سيدي بقلم،  شقري شفيق/  حترير:  اإلسالمية املذاهب بني التقريب  

)٤ (
 املطبعة،  اخلطيب الدين حممد/  حتقيق،  الذهيب عثمان بن حممد اهللا عبد أبو اختصره:  االعتدال منهاج من املنتقى  

 . ٤١٥ ص، السلفية



     

 يف يطعنون و،  الدجالني و الكذبة من املسلمني عند هم رجال مرويات ويقبلون دينهم عليها يبنون و

!معتقدهم؟ هذا و"  السنة"  يف معهم نلتقي فهل،  أحاديثهم يردون و الرسل و النبيني بعد اخللق خيار
١

  

 سنن للشيعة و – وسلم آله و عليه اهللا صلى – النيب سنة وهي،  واحدة سنة السنة ألهل"  و

 اآلف الشيعة وألئمة،  - وسلم آله و عليه اهللا صلى – رسوله سنة و اهللا لكالم خمالفة متعارضة

 السماء ألهل حجة و األرض أركان أم،  االدعاءات
٢
٣اهللا خلفاء أم و،  فيهم منحصر احلق و،  

  ،

٤اهللا عرف ما و اهللا عبد ما ولوالهم،  العامل بقاء بوجودهم و
 بساطهم تطأ و خدامهم املالئكة و،  

٥باألخبار وتأتيهم
 دينهم معامل عن يسألوم و يأتوم اجلن و،  

٦
 آل حبكم حكموا أمرهم ظهر إذا و، 

 القرآن حبكم ال داود
٧
٨لإلمام كلها األرض أن و،  

 وسائر عليني من خلقوا و النور من خلقوا أم و،  

 سجني من الناس
٩
"  اخلرافات من ذلك غري و... ،  

١٠
  

 مرتلة"  من األئمة خترج الغرابة غاية يف"  دعاوى"  هي و أئمتهم به يصفون ملا أمثلة هذه" 

  "  األلوهية مرتبة"  إىل أخرى أحيانا و،  أحيانا"  النبوة مرتلة"  إىل"  اإلمامة

 عملية هي اخليالية األوصاف ذه األئمة تصف مئاا عن فضال الروايات عشرات وجود و

 الروايات ذه يؤمن الذي"  الشيعي"  نفس من النبوة حقيقة و،  األلوهية حلقيقة نفسي فكري إفراغ

 مصادر يعدوا اليت القوم كتب ا امتألت اليت"  الدعاوى" هذه إن...  األئمة حقيقة حملها لتحل

 األلوهية خصائص من وجل عز هللا بقواأ فماذا.  لرسوله و هللا حمادة هي،  التشريع و التلقي يف أساسية

                                                             

)١ (
  ٣٨٨ ص،  القفاري ناصر/ د:  الشيعة و السنة أهل بني التقريب مسألة  

)٢ (
 . ١٩٦/  ١،  الكليين:  الكايف 

)٣ (
 . ١٩٣/  ١ :رجع نفسه امل 

)٤ (
 . ١٩٣، ١٤٤/  ١ :رجع نفسه امل  

)٥ (
 . ٣٩٣/  ١ :رجع نفسه امل  

)٦ (
 . ٣٩٤/  ١ : رجع نفسهامل   

)٧ (
 .٢٧٩ ص الدرجات بصائر  

)٨ (
 . ٤٠٧/  ١،  الكليين:  الكايف  

)٩ (
 . ٤٤٢ ، ٤٤٠، ٣٨٩/  ١:رجع نفسه امل  

)١٠ (
 للدراسات التنوير مركز،  ١ ط،  سلمان اهللا عبد:  تعليق و حتقيق،  الربقعي الفضل أبو:  املراجعات نقد 

 .  ٦٨ ، ٦٧ ص،  هـ ١٤٢٩،  اإلنسانية



     

 عليهم خيفى ال أم و يكون ما و كان ما يعلمون األئمة أن(  تقول روايام من عشرات يوردون حني

 من حرفا ٧٢ عندهم األئمة بأن القول على يتجرأون كيف و.  اهللا علم عندهم األئمة أن أي)  يءش

".عظيم تان هذا سبحانك!! ؟ اهللا أم أعلم أهم،  واحد حرف عنده اهللا و األعظم االسم
١

  

 بـ و    رأسها على يقف حيث سياسياً و دياًعق و فقهيا متكاملة إمامية منظومة هلم عشرية ااالثن و

،  الكرمي للنيب األخرى املذاهب ثبتتهاأ اليت تلك حتاكي عصمة اخلطأ عن املعصوم اإلمام"  اهللا من نص"

  .  إماما عشر ااثن وهم البيت آل من املعصوم لإلمام إال عندهم حكم وال

 اليت الدولة الواقع يف هي اليت الفقيه والية نظرية وفق إيران يف دولة بقيام النظرية تطورت وقد

 عن خمتفيا يزال ال أنه معتقدهم حبسب الذي و...  البيت آل من املعصوم عشر الثاين اإلمام عن تنوب

. اليوم حىت حيا يزال ال و أبيه زمن منذ األنظار
٢
   

  

 وهوى رأي ذا ويقلد وهواه برأيه يقول فإنه،  توحيده نقص للرسول يسلم مل من أن شك وال

 غري إهلا ذلك يف اختذه قد فإنه،  الرسول به جاء عما خروجه بقدر توحيده فينقص،  اهللا من هدى بغري

  . نفسه واه ما عبد أي ٣)  هواه إِلَهه اتخذَ منِ أَفَرأَيت:( : ( تعاىل قال.  اهللا

 املبارك بن اهللا عبد قال كما،  فرق ثالث من العامل يف الفساد دخل إمنا و   
٤
  : عليه اهللا رمحة 

  إدماا الذل يورث وقد      القلوب متيت الذنوب رأيت                 

  عصياا لنفسك وخري        القلوب حياة الذنوب وترك                 

  ورهباا سوء أحبار و       امللوك إال الدين أفسد وهل                 

  

                                                             

)١ (
 .  ٢٩٨،  ٢٩٧ ص،  القفاري اهللا عبد بن ناصر/ د:   الشيعة و السنة أهل بني التقريب مسألة 

)٢ (
 ١٦ ص،  سامل ولد أمحد سيدي بقلم،  شقري شفيق/  حترير:  اإلسالمية املذاهب بني التقريب 

٣
  .٢٣آية : سورة اجلاثية )   

)٤ (
 اخلري خصال فيه مجعت،  جماهد جواد عامل فقيه،  ثبت،  ثقة،  حنظلة بين موىل،  املروزي املبارك بن اهللا عبد هو 

 ) ٥٢٧/ ١ التهذيب تقريب(   وستون ثالث وله مثانني و إحدى و مائة سنة تويف،  مائة و عشرة مثان سنة ولد



     

 حكم على ويقدموا ا يعارضوا،  اجلائرة بالسياسات الشريعة على يعترضون اجلائرة فامللوك

 املتضمنة الفاسدة أقيستهم و بآرائهم الشريعة عن اخلارجون العلماء موه السوء أحبار و. ورسوله اهللا

 . اعتربه ما إلغاء و،  ألغاه ما اعتبار و، أباحه ما وحترمي،  ورسوله اهللا حرم ما حتليل
١

  

 – اهللا رسول صحابة سب عشرية االثىن الشيعة جعلت وقد سبيل من التقارب إىل وكيف

 إما إظهارها يف اختالفهم مع،   علمائهم قلوب يف راسخة عقيدة ، فيهم والطعن – عنهم اهللا رضي

 ذلك يف وألفوا،  الشيعة لعامة العقيدة هذه ورثوا وقد.  - للتقية حاجتهم حسب – تلميحا أو  تصرحيا

 انا وقد،  نبيها بعد األمة هذه خري لعن يف أدعية ألفت كما،  التكفري و واللعن بالسب ملئت كتب

 يبلغ فلن،  بينهم شجر فيما اخلوض و،  سبهم عن – والسالم الصالة أفضل عليه – الكرمي رسولنا

 أن فلو أصحايب تسبوا ال: (  وسلم عليه اهللا صلى قال  - أمجعني  عنهم اهللا رضي – درجتهم أحدنا

)  نصيفه ال و أحدهم مد بلغ ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم
٢
   

  

     : وجل عز اهللا قول يف اهللا عبد أيب عن رواية الكايف أصول يف الكليين ذكر وقد

               و فالن و فالن يف نزلت:  قال  ٣ 

 النيب قال حني الوالية عليهم عرضت حيث كفروا و األمر أول يف آله و عليه اهللا صلى بالنيب آمنوا فالن

 مث،  السالم عليه املؤمنني ألمري بالبيعة آمنوا مث،  مواله علي فهذا مواله كنت من:  آله و عليه اهللا صلى

 بايعه من بأخذهم كفرا ازدادوا مث بالبيعة يقروا فلم آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول مضى حيث كفروا

) . ءشي اإلميان من منهم يبق مل فهؤالء،  هلم بالبيعة
٤
:  الرواية هذه يف فالن و وفالن بفالن واملقصود 

 و بالسب مليئة وكتبهم.  -  أمجعني عنهم اهللا رضي – عثمان و عمر و بكر وأب ونالراشد اخللفاء

 عليه اهللا صلى – اهللا رسول صحابة من ينج ومل.  وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول لصحابة التكفري

                                                             

)١ (
 ) ٢٦٣، ٢٦٢/ ١(،  احلنفي العز أيب ين علي:  الطحاوية العقيدة شرح  

)٢ (
 )  ١٩٥/ ٤(  النيب أصحاب فضائل باب،  صحيحه يف البخاري أخرجه  

)٣ (
  .  ٩٠ آية:  عمران آل سورة 

)٤ (
 . ٤٢٠/  ١،  الكليين:  الكايف أصول  



     

١نفر ثالثة إال:  الناس ارتد: "  السالم عليه جعفر أبو قال،  القليل إال  - وسلم
 و ذر أبو و سلمان 

"  املقداد
٢

  

 اهللا صلى – اهللا رسول أصحاب سائر من يتربؤون بل،  هؤالء مجهور من يتربؤون والرافضة   

 باجلنة املبشرين العشرة بدل توايل الرافضة و... ،  نفرا عشر بضعة حنو،  قليل نفر من إال – وسلم عليه

!!.  احلد ويتجاوزون،  حمبتهم يف ويغالون...  إماما عشر اثىن، 
٣

  

 النيب زوجات كفرت وقد تقريب فأي.  األذى ناهلم قد،  وناملتطهر ونالطاهر بيته أهل حىت

     : فيهن وجل عز اهللا قال الذين املؤمنني أمهات وهن،  – وسلم عليه اهللا صلى –

         جعلهن بأن قدرهن رفع و اهللا شرفهن لقد ٤ 

 من غريهن ناله ما نلن كله هذا مع و،  - أمجعني عنهن اهللا رضي -املؤمنني أمهات و نبيه زوجات

،  - والسالم الصالة عليه – إليه النيب زوجات أحب عرض يف  خاضوا بل،  وتكفريا ولعنا سبا األذى

 النساء من يكمل ومل،  كثري الرجال من كمل: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنها قال اليت وهي

 سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل و،  فرعون امرأة آسية و،  عمران بنت مرمي:  إال

                                                             

١
و أنه مل يتفوه مبثل هذا الكالم الذي يتضمن تكذيب القرآن الكرمي ؛ ألن ، هذه املقولة مفترى على أيب جعفر )  

 الشجرة تحت يبايِعونك إِذْ الْمؤمنِني عنِ اللَّه رضي لَقَد: (  قال اهللا تعاىل ، القرآن قد زكاهم و حكم بإميام 

ملا فَعي مف لَ قُلُوبِهِمزةَ فَأَنينكالس هِملَيع مهأَثَابا وحا فَتقَرِيب * انِمغمةً وريا كَثهذُونأْخكَانَ يو ا اللَّهزِيزع 

فأي تنقيص من الصحابة و طعن فيهم فهو يف الواقع طعن يف القرآن .  ] ١٩ – ١٨آية : سورة الفتح  [ )حكيما

إذن علم اهللا : أقول . بل فبل أن يتغريوا ، مل تكن هذه الصفات أبدية هلم : و إن قيل . بل و  يف علم اهللا تعاىل ، 
  . تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً ! ناقص ؟

)٢ (
،  التراث إلحياء السالم عليهم البيت آل مؤسسة،  الرجائي مهدي حتقيق،  ١ج،  الطوسي:  الرجال معرفة اختيار 

 . ٥١ ص،  هـ ١٤٠٤
)٣ (

   . ٢٤٤/ ٢،  احلنفي العز أيب بن علي:  الطحاوية شرح 
)٤ (

  ٦ آية:  األحزاب سورة 



     

" الطعام
١
 علي نزل ما اهللا و فإنه،  عائشة يف تؤذيين ال سلمة أم يا: " ...  وسلم عليه اهللا صلى وقال 

"  غريها منكن امرأة حلاف يف أنا و الوحي
٢

  

 واإلمام،  أنس بن مالك واإلمام،  النعمان حنيفة أبو اإلمام:  األربعة األئمة من موقفهم أما

 وأقطاا عشرية اإلثىن أعالم موقف كان"  فـ -  اهللا رمحهم – حنبل بن أمحد واإلمام،  الشافعي حممد

  . عداء موقف أتباعهم و األربعة السنية املذاهب أئمة من حديثا و قدميا

 ؛ أكمل و هؤالء من أفضل هم ملن العداء نصبوا فقد ؛ حبال منهم هذا يستغرب أن ينبغي وال    

  . عنهم اهللا رضي – أزواجه و– وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول صحابة

 ما:  غريهم و األربعة السنة أئمة جتاه عدائية مواقف من كتبهم به عشرية ثنااال سود ومما    

 يأتوا أن الناس أمر إمنا: (  - الكعبة مستقبل وهو – قال أنه الباقر جعفر أيب إىل بسنده الكليين أخرجه

 وآمن تاب لمن لَغفَّار وإِني  : ( اهللا قول وهو،  لنا واليتهم فيعلمونا يأتونا مث ا فيطوفوا األحجار هذه

) اهتدى ثُم صالحا وعملَ
٣
  . واليتنا إىل – صدره إىل بيده أومأ مث – 

٤سدير يا:  قال مث
 يف الثوري وسفيان حنيفة أيب إىل نظر مث ؟ اهللا دين عن الصادين فأريك 

 كتاب ال و اهللا من هدى بال اهللا دين عن الصادون هؤالء فقال،  املسجد يف حلق وهم الزمان ذلك

 وتعاىل تبارك اهللا عن خيربهم أحدا جيدوا فلم الناس فجاء بيوم يف جلسوا لو األخابث هؤالء إن.  مبني

 عليه اهللا صلى رسوله عن و وتعاىل تبارك اهللا عن فنخربهم يأتونا حىت وسلم عليه اهللا صلى رسوله عن و

) وسلم
٥
 

١
 .  

                                                             

)١ (
 عنها اهللا رضي – عائشة فضل باب،  - وسلم عليه اهللا صلى – النيب أصحاب فضائل كتاب:   البخاري صحيح  

 .٧٩٠ ص،  ٣٧٦٩ حديث،   –
)٢ (

،  - عنها اهللا رضي – عائشة فضل باب – وسلم عليه اهللا صلى – النيب أصحاب فضائل كتاب:  املرجع نفسه 

 . ٧٩١ ص،  ٣٧٧٥ حديث
٣

  . ٨١آية : سورة طه   )   

)٤ (
،  ١ط،  الطوسي:  الطوسي رجال(  احلسني علي بن حممد جعفر أيب أصحاب من الصرييف حكيم بن سدير  

 أمحد بن علي عنه قال، )  ١٣٧ ص،   بقم املدرسني جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة،  هـ ١٤١٥

 .  ) ١٠١ص :  داود ابن رجال(  خملطا كان سلمة امسه الصرييف سدير:  العقيقي
)٥ (

 . ٣٩٣ ، ٣٩٢/ ١ ، للكليين  :  الكايف  



     

 وملا،  التبعوهم) ع( البيت أهل أحبوا السنة و اإلسالم أدعياء أن ولو: "   أحدهم ويقول

 يكن مل الذين،  حنبل ابن و مالك و الشافعي و حنيفة كأيب عنهم املنحرفني عن دينهم أحكام أخذوا

... " سنته و حديثه من شيئا عنه نقل وال – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول شاهد منهم واحد
٢
   

 واملخالفني أيضا املسلمني لعموم وتكفريا سبا كتبهم امتألت وقد سبيل من التقارب إىل وكيف   

 اإلمامية الشيعة غري أما و: "  يقول حيث" األنوار حبار"  يف السي به صرح ما وهذا.  املعتقد يف هلم

 أحدمها:  فرقتان فهم اإلسالم دين ضروريات من شيئا ينكر مل ممن الشيعة فرق سائر و املخالفني من

 املستضعفون األخرى و،  خالدون النار يف فهم احلجة عليهم متت قد ممن منهم املعاندون املتعصبون

 يف ميوت ممن احلجة عليه يتم مل ومن أمثاهلم و البله و العاجزات النساء مثل العقول الضعفاء هم و منهم

 يتوب إما و يعذم إما،  اهللا ألمر املرجون فهم احلجة خرب إليه يأت مل موضع يف كان أو،  الفترة زمان

"  النار من النجاة هلم فريجى،  عليهم
٣
   

 يكون أن إما و،  منها خبارج ليس النار يف اخللود فيلزمه متعصبا معاندا املخالف يكون أن فإما

  .  النار من النجاة له يرجى كي الفترة يف ومات عاش أنه أو،  العجزة و كالبله العقول ضعاف فئة من

 بسبب تلحقهم الشفاعة ألن،  عشرية االثىن الشيعة من الكبائر أصحاب على ينسحب ال القول وهذا

 خيلدون ال أم يف اإلمامية بني خالف فال اإلمامية من الكبائر أصحاب أما: "   السي يقول.  تشيعهم

 بينها اجلمع مقتضى و،  كثريا اختالفا فيهم خمتلفة فاألخبار ؟ ال أم النار يدخلون أم أما و،  النار يف

 ألنه،  النار يدخل ال املؤمن و الشيعة أن وردت اليت فاألخبار داخلني غري أم و النار دخوهلم حيتمل أنه

 لكن،  العمل و القول من مركب اإلميان أن و،  أعماله يف عليا شايع من الشيعة أن األخبار يف ورد قد

                                                                                                                                                                                   

)١ (
،  البيت آل تراث إحياء مركز،  ١ط،  الزهراين أمحد بن خالد:  األربعة األئمة من عشرية االثين الشيعة موقف 

 . ٥٤ ، ٥٣ ص،  هـ ١٤٣٠
)٢ (

 اآلثار إلحياء املرتضوية املكتبة نشر) ٣/١٨١( البياضي العاملي علي:  التقدمي مستحقي إىل املستقيم الصراط 

 . ٦٣ ص : األربعة األئمة من عشرية اإلثىن الشيعة موقف عن نقال.  احليدري مطبعة،  اجلعفرية
)٣ (

 . ٣٤ / ٢٩،  السي:  األنوار حبار 



     

"النار دخول قبل تلحقهم الشفاعة أن على دلت الكثرية األخبار
١

 االثىن الشيعة فليفعل هذا وعلى.  

  . النار دخول قبل ستلحقهم الشفاعة دامت ما الكبائر من شاؤوا ما عشرية

 يقول،  فسقه أو كفار إما فإم،  اإلمامة يف – عنه اهللا رضي – طالب أيب بن علي خمالفو أما   

 ألم بكفرهم حكم من فمنهم،  فيهم علمائنا قول اختلف فقد،  اإلمامة يف خمالفوه أما: "  السي

 إىل آخرون وذهب.  تواتره مع إمامته على الدال اجللي النص هو و،  ضرورة من ثبوته علم ما دفعوا

  :  ثالثة أقوال على هؤالء اختلف مث.  األقوى وهو  فسقه أم

  . اجلنة استحقاقهم لعدم النار يف خملدون أم : اأحده -

  . اجلنة إىل النار من خيرجون إم:  بعضهم قال : الثاين -

٢نوخبت ابن ارتضاه ما : الثالث -
 املوجب الكفر لعدم النار من خيرجون أم علمائنا من ومجاعة 

"  الثواب الستحقاق املقتضي اإلميان لعدم اجلنة يدخلون ال و،  للخلود
٣
   

 فاتبع"  األنوار حبار"  كتاب حمقق يرض مل النار يف الفسقة خلود بعدم القول فإن يبدو ما وعلى   

 األحاديث و،  لألخبار تتبعهم عدم من نشأ النار يف خلودهم بعدم القول:  أقول: "  بقوله األقوال

"  املستضعفني يف آتيان األخريان االحتماالن نعم،  منها قريبة أو متواترة خلودهم على الدالة
٤

  

 وأعراضهم دماءهم و أمواهلم استباحوا الدنيا يف و،  اآلخرة يف النار يف اخللود ملخالفيهم أوجبوا

  : تعاىل قال،  فيض من غيض إال هذا وما.          

            ٥  

 بسطاء يتوهم فال،  عنها اليد لرفع استعدادهم عدم و التكفري عقيدة تبين على إصرارهم"  إن   

 جيال متوارثة عقيدة هي بل،  املتأخرون منها – يتربأ مث املتقدمون يتبناها عقيدة كانت أا املسلمني

                                                             

)١ (
 . ٣٤ /  ٢٩: املرجع السابق  

)٢ (
 األعيان وفيات(  اربعمائة و عشرة ستة شعبان يف مبصر تويف،  نوخبت بن أمحد بن علي احلسن ابو:  النوخبت ابن  

  :٣٨٢ ( 
)٣ (

 . ٣٥/  ٢٩:  األنوار حبار  
)٤ (

 .  ٣٦ : املرجع نفسه   
)٥ (

 .  ١١٨ آية:  عمران آل سورة 



     

 باقي مع التآخي و التقارب قاطع بضرس و رافضني – كاحلة سوداء للمتأخر املتقدم يسلمها، بعد

"املسلمني
١

  

  :  يأيت مافي يتلخص السنة أهل يف الشيعة حكم أن نرى وهكذا: يقول حسني املوسوي 

،  أمواهلم أخذ و قتلهم جيب،  بغايا أوالد،  النصارى و اليهود من وشر،  أجناس،  كفار إم

 عمل أو قول يف موافقتهم جيوز وال إمام يف وال،  نيب يف وال،  رب يف ال ءشي يف معهم االلتقاء ميكن ال

،  الكرمي القرآن يف عليهم تعاىل اهللا أثىن الذين أولئك األول اجليل بالذات و وشتمهم،  لعنهم وجيب، 

 الذي من عليك باهللا يل فقل إال و،  جهاده و دعوته يف عليه اهللا صلوات اهللا رسول مع قفوا و والذين

 احلروب تلك يف فمشاركتهم ؟ الكفار مع خاضها اليت املعارك كل يف عليه اهللا صلوات النيب مع كان

. " فقهاؤنا يقوله ما إىل يلتفت فال جهادهم و إميام صدق على دليل كلها
٢

  

 ارتضى كيف و!؟ عقيدته هذه كانت ممن التقرب،  السنة أهل من التقريب دعاة ينشد كيف

  !!؟ لفسقه أو لكفره إما النار يف خملد خالد هو من مع يتقارب أن  عشرية االثىن من التقريب دعاة

 الثالثة الراشدين اخللفاء خالفة و إسالم صحة هو السين الشيعي اخلالف مفاصل أهم إن" 

 الصديقة عائشة خاصة و املؤمنني أمهات من املوقف و،  عليهم اهللا رضوان الصحابة إسالم وصحة

.  غريهم دون السنة أهل من مجاعة أو مذهبا ختص ال اإلسالم يف كربى قضايا وهذه،  عنها اهللا رضي

 صحيحي غري كانوا فإن،  اإلسالم و القرآن إلينا نقلوا الذين هم الصحابة هؤالء كون من تنبع وأمهيتها

!!! " هباء حنن فإسالمنا،  اإلسالم
٣

  

 الناقد على يبقى و،   والءام حقيقة بيان يف أحدا يتعبون ال و معتقدهم خيفون ال والقوم

 بني التقريب"  حمتريف و التوسط و االعتدال بدعاوى ينخدع وال،  جتاههم توجهاته حيدد أن البصري

 الوعى يف الشيعي املعتدل يصنعها اليت الثقوب من يتسرب ما كثريا الشيعي التطرف فإن، "  املذاهب

،  الظن أحسنا أو،  املؤامرة بنظرية أنفسنا أقنعنا سواء،  توقف بال متواصلة و مستمرة آلية وهي،  السين

                                                             

)١ (
،  م ٢٠٠٩،  البخاري اإلمام مكتبة،  ١ ط،  الشافعي الرمحن عبد بن امللك عبد:  للتقريب الشيعة دعاوى زيف 

 . ٣٥ ص،  القاهرة
)٢ (

  . ٩١ ص : للتاريخ مث هللا 
)٣ (

 . ٢٥ ص:  الشيعية املشكلة 



     

 يكشف – السنة من املتشيعني  - باملستبصرين يسمون من وخاصة،  الشيعية األدبيات إىل الرجوع و

. السين للجدار اختراق عامل حمصلته يف كان االعتدال أن جبالء
١
   

 الدينية اهلوية بطمس املذهبني بني الفوارق و االختالفات إذابة إال الدعوة هذه من هدف ال

 البقاء فيكون.  الفوارق وتذهب التقارب يتأتى حىت،  الصفوية الشيعية اهلوية على واإلبقاء،  السنية

 . منازع بال،  الصفوي الفارسي للتشيع

  

  

                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١ (
 . ٣٧٨ ص : القناع وسقط..  اهللا حزب 



     

  اخلامتـة                                                       

  

  : وتشتمل على 

  .النتائج  :أوالً           

  .التوصيات العلمية  :ثانيا          

  : انتهى البحث إىل مجلة من النتائج  منها : أوالً النتائج  

من ، معرفة التحول الذي طرأ على مصطلح التشيع عند بدء نشوئه  §

 .السياسي إىل الديين 

 .إن مرجع الغلو يف قضية اإلمامة يرجع إىل البيئة الفارسية القدمية  §

عشرية عرب الوقوف على التطور الذي طرأ على عقائد الشيعة االثىن  §

 .حىت أصبحت فيما بعد من لوازم املذهب و ضرورياته ، التاريخ 

 .معرفة تطور نظرية اإلمامة اإلهلية إىل نظرية والية الفقيه  §

 .لإلسالم و املسلمني  –قدميا و حديثا  –استهداف التشيع الفارسي  §

 .إسقاطات نظرية تصدير الثورة على العاملني العريب و اإلسالمي  §

  :مما يوصي به البحث يف هذا اال  :التوصيات ثانيا   

 .دراسة نظرية والية الفقيه دراسة نقدية احلاجة إىل  §

حتت عباءة التشيع  –السياسي  –ضرورة دراسة املشروع الفارسي التوسعي  §

 .الديين 

  

  . و احلمد هللا رب العاملني ، هذا وصلى اهللا على نبينا حممد و على آله وصحبه أمجعني          

         

  



     

                   

  فهرس اآليات القرآنية                

  رقم الصفحة  رقم اآليــة  اسم السورة  اآليــــــة

 في منهم لَست شيعا وكَانوا دينهم فَرقُوا الَّذين إِنَّ( 

  ) شيٍء

  ٤  ١٥٩  األنعام

 )دجا فَويهنِ فلَيجر لَانتقْتذَا يه نم هتيعذَا شهو 

نم هودع (
  ٤  ١٥  القصص

           ٤         ٨٣  الصافات  

             ٥  ٥١  القمر  

 )اثَهغتي فَاسالَّذ نم هتيعلَى شي عالَّذ نم هودع (٧  ١٥  القصص  

 )موو يعداسٍ كُلَّ نأُن هِمام٥٣        ٧١  اإلسراء ) بِإِم  

  ٥٣        ١٢  التوبة  ) لَهم أَيمانَ ال إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا(  

  ٥٥        ٨٥  آل عمران  )منه يقبل فلن دينا اإلسالم غري يبتغ ومن(

                 ٥٨          ٦٧  المائدة  

                ٦٥  ١١٦  األنعام  

        ٦٥  ٧٠  المؤمنون  

            
  ٦٥  ١٠٣  یوسف  

                ٦٥         ١٠٦  یوسف  

          ٦٥  ٥٩  المائدة  



     

            

           
  ٦٦  ٢٤  ص

             ٦٦         ٤٠  ھود  

  ٦٦         ٦٧  المائدة) الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ(  

         ٧٤          ٣٨  الشورى  

                    ٧٤  ١٥٩  آل عمران  

               

          

                

              

  

  آل عمران

  

٧  

  

       ٧٦  

              ٧٩  ٥٨  النساء  

           

         

            

           

                 

  

  التوبة

  

١١١  

  

٩١  

             

          ١٠٧         ٦٧  المائدة  

             

       ١٠٨  ١٨  العنكبوت  

ف           


  ١٠٨  ٤٨  الشورى

            ١٠٨  ١٨  ھود  



     

      ١٨  ھود  

          

          ١١١  ٥  القصص  

            

   ١١٢        ١٣٢  البقرة  

            

        

         

          

           

             

        

       

  

  

  

  القصص

  

  

  

٦-١  

  

    

  

     ١١٢  

  

          

     ١١٤  ٧  البینة  

           ١٦٤        ٥٤  مریم  

  ١٩٦        ٤١  األنفال) خمسه للَّه فَأَنَّ شيٍء من غَنِمتم أَنما واعلَموا( 

               

          

                

              

             

  

  

  آل عمران

  

  

٧  

  

  

٢٠١  

  ٢١٣  ٧١  التوبة)  بعضٍ أَولياُء بعضهم والْمؤمنات والْمؤمنونَ(

  ٢٤١  ١٠٧  البقرة) نصريٍ ولَا ولي من اللَّه دون من لَكُم وما( 



     

 أَحدا حكْمه في يشرِك ولَا ولي من دونِه من لَهم ما(

(  

  ٢٤١  ٢٦  الكھف

  )ِسبأَفَح ينوا الَّذذُوا أَنْ كَفَرختي يادبع نونِي مد 

  ) نزلًا للْكَافرِين جهنم أَعتدنا إِنا أَولياَء

  ٢٤٢  ١٠٢  الكھف

  ٢٤٢  ١٤  األنعام  )والْأَرضِ السماوات فَاطرِ وليا أَتخذُ اللَّه أَغَير قُلْ(

            ٢٥٠  ٨٦  األعراف  

           

         

          

  

  البقرة

  

٦٢  

  

٢٦٦  

             

          

          

  

  الحج

  

١٧  

  

٢٦٦  

          

           ٢٧١       ٤٢-٤١  ق  

  ٢٨٩  ٨  الممتحنة)الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينهاكُم لَا(

           

         

      

  

  الحجرات

  

١٣  

  

    ٢٢٩  

            ٣٣٣       ٩  الحجر  

              

  ٣٣٧        ٩٠  آل عمران  

            ٣٣٨        ٦  األحزاب   



     

            

           ٣٤١  ١١٨  آل عمران  



     

  فهرس األحاديث النبويــة                                       

  الصفحة  طرف احلديث 

  "أتي علي رضي اهللا عنھ بزنادقة فأحرقھم " 
٢٤  

  "  یشاء من ملكھ اهللا یؤتي ثم،  سنة ثالثون النبوة خالفة" 
٨٤  

  "  المسلمین من عظیمتین فئتین بین بھ اهللا وسیصلح،  سید ھذا ابني إن" 
٨٤  

 ومن،  أطاعني فقد أمیري أطاع ومن،  اهللا عصى فقد عصاني ومن،  اهللا أطاع فقد أطاعني من" 

  " عصاني فقد أمیري عصى

١٠٥  

  "  زبیبة رأسھ كأن،  حبشي عبد علیكم استعمل وإن،  أطیعوا و اسمعوا" 
١٠٦  

 میتة مات إال،  فیموت شبرا الجماعة یفارق أحد لیس فإنھ،  فلیصبر فكرھھ شیئا أمیره من رأى من" 

  " جاھلیة

١٠٦  

 فال بمعصیة أمر فإذا،  بمعصیة یؤمر لم ما،  وكره أحب فیما المسلم المرء على والطاعة السمع" 

  "  طاعة وال سمع

١٠٦  

  "  آیة ولو عني بلغوا" 
١٠٨  

  " الغائب الشاھد ولیبلغ"
١٠٨  

  "اللھم إني أحبھ فأحبھ " 
١٤٢  

  "اهللا كان أشبھھم برسول " 
١٤٢  

  " نصیفھ ال و أحدھم مد بلغ ما ذھبا أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو أصحابي تسبوا ال "
٣٣٧  

 كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء إال " 
٣٣٨  



     

  "یا أم سلمة ال تؤذینني في عائشة " 
٣٣٨  

  

  

  

                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  

  فهرس روايات الشيعة                                                               

  الصفحة  طرف الرواية                                           

  "كل إمام ھاد للقرن الذي ھو فیھ " 
٧١  

  "إنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر " 
٧٨  

  "إلى اإلمام من بعده  یؤدي اإلمام" 
٧٨  

  " إنكم بایعتموني على ما بویع علیھ من كان قبلي " 
        ٧٩  

  "دعوني و التمسوا غیري " 
         ٧٩  

  "واهللا ما كانت لي في الخالفة رغبة " 
٧٩  

  " إن اإلمامة عھد من اهللا عز وجل " 
٧٩  

  "أال تستخلف علینا " 
٧٩  

  "ال تبغیا الدنیا أوصیكما بتقوى اهللا و أن " 
٨٠  

  "أیھا الناس كل امرئ الق ما یفر منھ " 
٨١  

  " أي إمام ال یعلم ما یصیبھ و إلى ما یصیر " 
٨١  

   "شھدت وصیة أمیر المؤمنین علیھ السالم حین أوصى "
٨٥  

  "إن أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ لما حضره الذي حضره " 
٨٦  

  "إلى الكوفة إن علیا علیھ السالم حین سار  "
٨٦  



     

  "علم ال یعلمھ إال ھو : إن هللا عز وجل علمین " 
٨٧  

  "إذا مات اإلمام بم یعرف الذي بعده " 
٨٧  

  "ما عالمة اإلمام الذي بعد اإلمام " 
٨٧  

 "لما ضرب أمیر المؤمنین علیھ السالم حف بھ العود " 
٨٨  

  "إن اإلمامة عھد من اهللا عز وجل لرجال مسمین " 
٨٩  

 "جاء رجل من أصحاب الحسن علیھ السالم یقال لھ سفیان بن أبي لیلى " 
          ٩٠  

  "إن الحسین بن علي علیھما السالم لما حضره الذي حضره " 
٩٧  

  "إن الحسین صلوات اهللا علیھ لما صار إلى العراق " 
٩٨  

  "أرسل محمد بن الحنفیة ، لما قتل الحسین بن علي علیھ السالم " 
٩٨  

  "ثم أقبل على ابنھ الحسین علیھ السالم " 
٩٩  

  "سألت أبا جعفر علیھ السالم عن ابن الحنفیة "
١٠٠  

  "إذا مضى الغالمان من ولدي " 
١٠٣  

  "اسم جدي أبي جعفر علیھ السالم في التوراة " 
١٠٣  

  "یا أیھا الذین آمنوا " لما أنزل اهللا عز وجل على نبیھ " 
         ١٠٣  

  "علي بن الحسین علیھما السالم الوفاة لما حضر " 
١٠٤  

  "التفت علي بن الحسین علیھما السالم إلى ولده و ھو في الموت "
١٠٥  

  "لما حضرت أبي علیھ السالم الوفاة " 
١١١  



     

  "كنت عند أبي جعفر علیھ السالم فأقبل جعفر " 
١١١  

  "إن أبي علیھ السالم استودعني ما ھناك " 
١١٢  

  "الذي رزق أباك منك ھذه المنزلة أسأل اهللا " 
١١٥  

  "إن ھذا الرجل قد صار في ید ھذا و ما ندري إلى ما یصیر " 
١١٥  

  "جعلت فداك : فسألھ علي بن عمر بن علي فقال ، كنت عند أبي یوما " 
١١٦  

  "فبمن ائتم  –وال أراني اهللا ذلك  - إن كان كون " 
١١٦  

  "یھ ابنھ علي كنت عند العبد الصالح جالسا فدخل عل" 
١١٩  

  "إن ابني علیا أكبر ولدي و أبرھم عندي " 
١٢٠  

  "قلت ألبي إبراھیم علیھ السالم جعلت فداك إني قد كبرت سني " 
١٢٠  

  " اخبرني عن اإلمام متى یعلم أنھ إمام " 
١٢١  

  "یعرف اإلمام الذي بعده علم من كان قبلھ في آخر دقیقة " 
١٢٢  

  "الحسن بن الحسین بن علي بن الحسین  سمعت علي بن جعفر یحدث" 
١٢٣  

  "جعلت فداك إني أخاف علیك في ھذه الوجھة " 
١٢٥  

  "شھد أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر " 
١٢٥  

  "كنت حاضرا أبا الحسین علیھ السالم لما توفي ابنھ محمد " 
 ١٢٨  

  "أبو محمد ابني أنصح آل محمد : كتب إلَي أبو الحسن علیھ السالم " 
١٢٨  

  " كنت عند أبي الحسن علیھ السالم بعد ما مضى ابنھ أبو جعفر " 
 ١٢٩  



     

  "دخلت على أبي الحسن العسكري علیھ السالم و أبو جعفر ابنھ عنده " 
١٢٩  

  "أوصى أبو الحسن علیھ السالم إلى ابنھ الحسن قبل مضیھ " 
١٣٠  

  "صاحبكم بعدي الذي یصلي علَي " 
١٣٠  

  "محمد قبل مضیھ بسنتین خرج إلي من أبي " 
١٣٣  

  "جاللتك تمنعني من مسألتك : قلت ألبي محمد علیھ السالم " 
١٣٣  

  "ھذا صاحبكم : أراني أبو محمد ابنھ وقال " 
١٣٣  

  "إن للقائم غیبة قبل أن یقوم " 
١٣٦  

  "سئل الرضا علیھ السالم عن القائم " 
١٣٦  

  "الخلف من بعدي ابني الحسن " 
١٣٦  

  "ھذا األمر تعمى والدتھ على الخلق صاحب " 
١٣٧  

  "یبعث القائم ولیس في عنقھ بیعة ألحد " 
١٣٧  

  "كأني بالشیعة عند فقدھم الثالث من ولدي " 
١٣٧  

  "لیس بین قیام قائم آل محمد و بین قتل النفس الزكیة " 
١٣٧  

  "خمس قبل قیام القائم " 
١٣٧  

  "إن أمر السفیاني من األمر المحتوم " 
١٣٧  

  "لن تذھب الدنیا حتى یخرج رجل منا " 
١٣٨  

  "وكتاب جدید ، یقوم بأمر جدید " 
١٣٨  



     

  "ولو یعلم الناس ما یصنع القائم إذا خرج " 
         ١٣٨  

  "لھ أن یقتل المولى و یجھز على الجریح " 
١٣٨  

  "إذا قام القائم دخل الكوفة " 
١٣٨  

  "ھدم المسجد الحرام حتى یرده إلى أساسھ " 
١٣٨  

  "وبعث القائم علیھ السالم نقمة ، بعث محمد صلى اهللا علیھ و آلھ رحمة  " 
١٣٩  

  "كل رایة ترفع قبل قیام القائم " 
 ١٩١  

  "كل بیعة قبل ظھور القائم " 
١٩٢  

  "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة أحادیثنا " 
١٩٢  

  "انظروا إلى رجل منكم قد روى حدیثنا " 
١٩٣  

  "إیاكم أن یتحاكم بعضكم بعضا إلى أھل الجور " 
١٩٤  

  "مجالسة أھل الدین شرف الدنیا " 
١٩٦  

  " حصون اإلسالم " 
١٩٦  

  "اللھم ارحم خلفائي " 
٢٣٨  

  "إذا مات المؤمن بكت علیھ المالئكة " 
٢٣٨  

  "الفقھاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا  في الدنیا " 
٢٣٩  

  "الحكومة إنما ھي لإلمام اتقوا الحكومة فإن " 
٢٣٩  

  "سألت أبا عبد اهللا علیھ السالم عن رجلین من أصحابنا " 
٢٤٠  



     

  "بعثني أبو عبد اهللا علیھ السالم إلى أحد أصحابنا " 
٢٤١  

  "قبل قیام القائم خمس عالمات محتومات " 
        ٣١٧  

  "خروج السفیاني و الیماني و الخرساني " 
       ٣١٧  

  "الناس إال ثالثة نفر ارتد " 
        ٣٣٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  فهرس البلـــدان                      

  الصفحة  البلد

  ١٦١  أذربيجان 

  ١٦١         أردبيل

  ١٥ أصفهان

  ١٦١  أفغانستان

  ٣٠         األهواز

  ١٦٠  حبر قزوين

  ١٧ البصرة

  ١١٩  بغداد

  ٢٠٨  بنغالديش

  ١٦١  تركيا

  ١٤         امة

  ١٧ احلجاز

  ١٩٠  احللة

  ١٨ احلرية

  ٢٧  خراسان

  ١٣          الري 

  ٣٠ سجستان



     

  ١٨ الشام

  ١٤٩  شرياز

  ١٥٢  أرض فدك

  ١٥ صعدة

  ١٤ صنعاء

  ١٧٠  طوس

  ١٦١  العراق

  ٢٧ العروض

  ١٤        عمان

  ١٣  قم

  ٣٠  كابل

  ١٣   كاشان

  ١٦٠  كربالء

  ١٤٩  كرمان

  ٣٠ كمندان

  ١٧ الكوفة

  ١٧٠  مشهد

  ١٥٦  النجف

  ٣٠ اوند



     

  ١٤ هجر

  ١٦١  اهلند



     

  فهرس الفرق والطوائف                    

  الصفحة  الفرق والطوائف    

  ١١٧  اإلمساعيلية

  ٢٦٤        اآلشوريون

  ٢٦٦         أصحاب األشخاص

  ٢٦٦         أصحاب الروحانيات

  ٢٦٦       أصحاب اهلياكل

  ٢٥٣  أصحاب مزدك

  ٢٦٣  األرمن 

  ١١٧  األفصحية  –األفطحية 

  ٢٦٤         الربوتستانت

  ٣١٨ اجلارودية

  ٢٦٧         احلرانيون

  ٢٥٨  احلشاشون

  ٢٦٧         احللولية

  ٢٥٩  الدروز

            ٢٥٣        الديصانية

  ٢٥٣  الزروانية

  ٣١٨        الزيدية



     

  الصفحة  الفرق والطوائف

  ١٦٢  السربدارية

  ١١٧  الشميطية

  ٢٧٠  الصهيونية

  ١٢٣  القافة

  ٢٥٨  القرامطة

  ٢٦٤  الكاثوليك

  ٢٥٤ الكينوية

  ٢٥٣  الكيومرثية

  ٢٧٠  املاسونية

  ٢٥٣  املانوية

  ٢٥٤  اوسية

  ١٧٨  املرعشية

  ٢٥٤  املرقيونية

  ١٧٨  املشعشعية

  ٣٠٦         النصريية

  ٢٦٩         وحدة الوجود



     

  فهرس املصطلحات واأللفاظ الغريبــة           

  الصفحة  املصطــلح

  ١٢٩    آلة اإلمامة

  ١١  األبناء

  ٢٨٦   البازار

  ٢٨  البداء

  ١٧٣  التطبري

  ١٢٣  حال لونه

  ٢٦٥  احلنفاء

  ٥٤  احليف

  ٥٤  اخليف

  ١٥٣  الدبابات

  ٣٨  الدهاقني 

  ١٣  السدانة

  ١٣  الرفادة

  ١٣  السقاية

  ١٧٣  السالسل

  ٢٦٥  الصابئة

  ١٣  عمارة املسجد احلرام



     

  ١٥٢  فدك

  ٦٧        قاعدة اللطف 

  ١٢٣ القافة 

  ٣٠٤  مرحلة اخلارج

  ٣٠٤  مرحلة السطوح

  ٣٠٤  مرحلة املقدمات

  ٢٥٤  املوبذان

  ٢٨ واقعة كربالء

  ١٣٨  يبهرج



     

  فهرس األعالم املرتجم هلم          

 رقم الصفحة األعالم

  ١٦٦   إبراهيم القطيفي

  ٢٧ إبراهيم بن األشتر

  ٢٣ ابن أيب احلديد

  ٨٤ ابن أيب العز

  ٨٧ ابن أيب نصر

  ٥٣  ابن األعرايب

  ٥٩ ابن بابويه

  ٥٥  ابن تيمية

  ١٩٠ ابن جنيد

  ٥ ابن حجر العسقالين

  ١١ ابن حزم الظاهري

  ١٩٣  ابن حنظلة
  ١٩  ابن خلدون

  ٤١  ابن سعد

  ٥٣  ابن سيدة
  ١٨  ابن عساكر

  ٣ ابن فارس

  ١٥٧ ابن قتيبة

  ١٨ ابن كثري

  ١٥ ابن ماجة
  ٤  ابن منظور

  ٣٤١  ابن نوخبت

  ١١١ أبو الصباح الكناين



     

  ٥٤  أبو املعايل اجلويين

  ١٩١  أبو بصري

  ١٢٨ أبو بكر الفهفكي

  ٨٣  أبو بكرة 

  ١٥٦ أبو جعفر الطوسي

  ٢٤١  أبو خدجية

  ١٥٢ أبو ذر الغفاري

  ٩٥ أبو علي الطربسي

  ٩٦  الطربسيأبو منصور 

  ٣٠ أبو موسى األشعري

  ١٢٩ أبو هاشم اجلعفري
  إحسان إهلي ظهري

        ١٨  

  ٢١٧  أمحد النراقي

  ١١       أمحد أمني

  ١٢٥ أحمد بن أبي خالد 

  ٤١ أحمد شلبي

  ٣٠ األحنف بن قیس

  ١٤ آدم متز

  ٤  األزھري

  ١١٦  إسحاق بن جعفر 

  ١٩ االسفراییني

  ١٦٠ إسماعیل بن صفي الدین

  ١٢٥ إسماعیل بن مھران 

  ١٩٣  األنصاري

  ٣٨ إیلیا باولویج وشفسكي

  ١٥ البخاري



     

 رقم الصفحة األعالم

  ٢٤١  الربقعي

  ٣١٩  بدر الدين احلوثي

 البغدادي
  ١٨  

  ١٦ البيهقي

  ١٥ الترمذي

  ١١٥ ثبيت

  ١٠٤  جابر بن عبد اهللا

  ١٠٣ جابر اجلعفي

  ٨ جعفر السبحاني

  ١٤         جولد تسیھر

  ١٩٤ الجواھري

  ٥٣  الجوھري

  ١٥ الحاكم

  ٩٣  حبیب بن مظاھر

  ٣٠  الحجاج بن یوسف الثقفي

  ٩٣ الحر التمیمي

  ١٤٠ الحر العاملي

  ١٣٢ الحسن بن روح

  ١٣١  الحسن بن علي بن فضال 

  ١١٩ حسین بن نعیم الصحاف

  ١٠٠ حنان بن سدیر

  ٩٢ حیدر قلمداران

  ٣٦ خزاعة

 الخوئي
٢٠٣  

  ١٢٠ داود الرقي

  ٢٧        الدینوري



     

 رقم الصفحة األعالم

  ٩٣          رفاعة بن شداد 

  ١٤٩ ركن الدولة

  ١٣٦ الریان بن الصلت األسعري

  ١٢٣  زكریا بن یحیى بن نعمان الصیرفي

  ٧٢ زید بن علي
  ٣٥  زید بن عمرو بن نفیل

  ٣١٥  زین الدین بن علي الجبعي

  ١٥٧ السدي

  ٣٣٩  سدیر

  ٩٠ سفیان بن أبي لیلى

  ٨٤ سفینة

  ٨٥         سلیم بن قیس الھاللي

  ٩٣ سلیمان بن صرد 

  ٢٠٣ شریعتمداري

  ١٥٥ الشریف المرتضى

  ٢١  الشعبي

  ٢٦ شمر بن ذي الجوشن

  ٥ الشھرستاني

  ٢٠٨  الشھروردي

  ٢٠٨  الشیرازي

  ٣١٤  صبحي الطفیلي

  ١٢١  صفوان بن یحیى

  ١١١ طاھر

  ١٧ الطبري



     

  ٢١ بن شراحیل الشعبي عامر

  ٢١٠  عبد الرحمن الخیر

  ١١٥ عبد الرحمن بن الحجاج 

  ٨٣ عبد الرحمن بن سمرة

  ٣٠  عبد الرحمن بن محمد األشعث

  ٧٦ عبد الرحمن بن ملجم

  ٢٦ عبد اهللا بن الزبیر 

  ٢٧ عبد اهللا بن خازم

  ٨٣  عبد اهللا بن عامر

  ٩٢  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 

  ٣٣٦  المباركعبد اهللا بن 

  ١٣٠ عبد اهللا بن محمد األصفھاني

  ٢٦ عبد الملك بن مروان

  ١٩٨  العبرتائي

    عبید اهللا بن زیاد
       ٢٥  

  ١٢٢  عبید بن زرارة 

  ١٣٢ عثمان بن سعید

  ٧١ علي أكبر حكمي زاده

  ٥٩ علي البحراني

  ١٦٦ علي الكركي

  ١٢٨  علي بن جعفر 

  ١١٦ علي بن عمر بن علي

  ١٢٩ علي بن عمرو العطار 

  ١٣١  علي بن فالن الطاحن

  



     

 رقم الصفحة   األعالم

  ١٣٢ علي بن محمد السیمري 

  ١١٩ علي بن یقطین 

  ٢١٦  علي مؤید

  ١٤٩  عماد الدولة

  ١٩٠  العماني

  ١٣٣ عمرو األھوازي

  ٥١ عمرو بن األصم

  ٨٣ عمرو بن العاص

  ٩٤   عمرو بن سعد

  ٣٦  عمرو بن لحي

  ١١٥ عیسى بن عبد اهللا 

  ١٢ الغزالي

  ١٣١  فارس بن حاتم بن ماھویھ

  ٢٣ قنبر

  ٢٠٣ كلبابكاني

  ٩٦ الكلیني

  ٨ المازندراني

  ٥٣ المازني

  ٥٤ الماوردي

  ١٥   محسن األمین

  ٢٠٨ محسن الطبطبائي الحكیم

  



     

 رقم الصفحة األعالم

  ١٩١  محمد أمین االسترابادي

  ١٩٠ محمد الطوسي

  ١٧١ باقر المجلسيمحمد 

  ١٢٥ محمد بن الحسین الواسطي

  ٢٩  محمد بن الحنفیة

  ١٨٥ محمد بن بشیر

  ١٣٢ محمد بن عثمان

  ٣٣٢  محمد التسخیري

  ١٣٣ محمد بن علي بن بالل

  ٢١٦  محمد بن مكي الجویني

  ٢٠٨  محمد تقي الخونساري

  ١٩٢ محمد تقي األصفھاني
  ٣١       محمد جواد مغنیة

  ١٧١ العامليمحمد حسین 

  ٢٠٨  محمد ھادي المیالني

  ٢٥        المختار بن أبي عبید الثقفي

  ٩٢ مسلم بن عقیل

  ٩٣ المسیب بن نجبة 

  ٢٦ مصعب بن الزبیر

  ١١٥ معاذ بن كثیر

  ٨٣ معاویة بن أبي سفیان

  ٨٧  معاویة بن وھب

  ١٤٩  معز الدولة

  ٦٢          المعز لدین اهللا



     

 رقم الصفحة األعالم

  ١٩٢ المفضل

  ٧ المفید

  ٤٤ المقنع الخراساني

  ١٩٨ منصور الحالج

  ٢٧٧  منظور أحمد جینوتي

  ٥٤ النابغة الذبیاني

  ١١٢ نافع

  ٢٧ نجدة الحروري

  ١٥ النسائي

  ٩٣  النعمان بن بشیر 

  ٨٣  نفیع بن حارث

  ١٩٨  النمیري
  ٧  النوبختي

  ١٥  النیسابوري

  ١١٩  ھشام بن الحكم

  ١٥٢ الوزیر المھلبي

  ١٣٠ یحیى بن یسار القنبري

  ٩٢ یزید بن معاویة

  ١٤  یولیوس فلھاوزون

  

  

 

  



     

  املراجع قائمة                                            

   الكرمي القرآن -

    البخاري صحيح -

   .بدون سنة طبع ، دار صادر ، زكريا بن حممد القزويين :  العباد أخبار و البالد آثار .١

،  العربية الثقافة دار،  ١ط، حجاب يعقوب احلفيظ عبد:  اإليرانية امللحمة يف اإلسالمي األثر .٢

 ،  م ٢٠٠٧

 . م ١٩٨٠،  أسامة دار،  شامة حممد:  القاديانية ظهور يف البيئة أثر .٣

 

 – قم،  هـ ١٤١٠،  أنصاريان دار،  ٣ط،  اخلوئي املوسوي القاسم أبو:  التقليد و االجتهاد .٤

 .  إيران

 ١٤١٨،  اخلميين اإلمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة/  ونشر حتقيق،  اخلميين:  التقليد و االجتهاد .٥

 .١ط،  هـ

، يوليوس فلهوزن : اخلوارج و الشيعة : أحزاب املعارضة السياسية الدينية يف صدر اإلسالم  .٦

 .مصر  –القاهرة ، م  ١٩٥٨، مكتبة النهضة املصرية ، عبد الرمحن بدوي / ترمجة 

، م  ١٩٨٢، دار الكتب العلمية ، أبو احلسن املاوردي : ألحكام السلطانية والواليات الدينية ا .٧

 .لبنان  –بريوت 

 ١٣٩٠ عيالم دراسات مركز،  ١ط،  ٥ج، احللو نعمة علي:  وتنظيماا ثوراا،  األحواز .٨

 .  العراق – النجف،  هـ

 هـ ١٣٨١،  عيالم دراسات مركز،  العبيدي خلف إبراهيم:  سليبة عربية أرض..  األحواز .٩

 . العراق، 

،  نشر دار بدون،  ١ط،  ٣ج،  الغريب حممد اهللا عبد:  إيران يف السنة أهل أحوال .١٠

 . مصر – القاهرة،  هـ ١٤١٠



     

دار ،  ١ط، عبد املنعم عامر / حتقيق . أمحد بن داود الدينوري : األخبار الطوال  .١١

 .مصر  –القاهرة ، م  ١٩٦٠، إحياء الكتب العريب 

،  زكار سهيل/  وحتقيق مجع:  اليمن،  العراق،  الشام،  األحساء:  يف القرامطة أخبار .١٢

 . هـ ١٤٠٢،  حسان دار،  ٢ط

،  م ٢٠١٠،  احملروسة مصر دار،  ١ط،  حسن قاسم ازمح:  التاريخ عرب الشيعة أخطاء .١٣

 . مصر – القاهرة

 ١٤١٤، دار املفيد ،  ٢ط، مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث / حتقيق ، للمفيد : االرشاد  .١٤

 . لبنان  –بريوت ، هـ 

مبطبعة جملس ،  ١ط، ابو عمر املعروف بابن عبد الرب : االستيعاب يف معرفة األصحاب  .١٥
 . حيدر آباد ، هـ  ١٣١٩،  دائرة املعارف النظامية  

 . اجتهادات موقع من املادة حتميل مت،  زاده حكمي أكرب علي:  عام ألف أسرار .١٦

 .  هـ ١٤٢٩،  نشر دار ونبد،  البصري الدين عالء:  علي إمامة على اجللي النص أسطورة .١٧

 القاهرة،  هـ ١٣٩٦،  البايب مصطفى مكتبة، ٥ط، الشكعة مصطفى:  مذاهب بال إسالم .١٨

 . مصر –

 حممد السباعي/  الفارسية عن نقله،  شفسكي و بطر باولويج إيليا:  إيران يف اإلسالم .١٩

 . م ٢٠٠٥ إبريل القاهرة،  السباعي

، هـ ١٤٢٦،  اجلوزي ابن دار،  ١ط حلمي مصطفى:  مقارنة دراسة،  األديان و اإلسالم .٢٠

 . مصر – القاهرة

، )  عربية مواقف(  دار،  ١ط،  الغطاء كاشف آل احلسني حممد:  أصوهلا و الشيعة أصل .٢١

 . املتحدة اململكة – لندن،  هـ ١٤١٤

،  م ٢٠٠٢،  املدى دار،  ١ط، سباهي عزيز:  الدينية ومعتقدام،  املندائيني الصابئة أصول .٢٢

 . سوريا



     

،  املصرية النهضة مكتبة،  األسيوطي مرسي:  للتشيع العقائدية الثوابت و العرقية األصول .٢٣

 .  مصر – القاهرة،  م ٢٠٠٩

 – القاهرة،  م ٢٠٠٤،  مدبويل مكتبة،  ٢ط،  طعيمة صابر:  لإلمامية العقدية األصول .٢٤

 .  مصر

 اإلمام مؤسسة،  ١ط،  السبحاين جعفر:  وتارخيهم اإلمامية الشيعة عقائد على أضواء .٢٥

  .  إيران – قم،  هـ ١٤٢١،  الصادق

،  طبع سنة بدون،  التعارف دار،  األمني حسن/  حتقيق،  األمني حمسن:  الشيعة أعيان .٢٦

 .  لبنان – بريوت

 –بريوت ، هـ  ١٤١٤، دار املفيد ،  ٢ط، مؤسسة البعثة / حتقيق ، للمفيد : اإلفصاح  .٢٧

 .لبنان 

 و للطباعة عربية،  ١ط،  حبيب السعيد كمال:  اإلسالمية اخلربة يف السياسة و األقليات .٢٨

 . مصر – القاهرة،  م ٢٠٠٢،  النشر

، منشورات آل شريف الرضى ،  ١ط، علي امليالين : اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية  .٢٩

 .إيران  –قم ، هـ  ١٤١٣

، ١ط،  املهدي اإلمام مدرسة/  ونشر حتقيق،  القمي بابويه بن:  احلرية من والتبصرة اإلمامة .٣٠

 . إيران – قم،  هـ ١٤٠٤

،  ١ط، حممد باقر احملمودي / حتقيق ، أمحد بن حيىي البالذري : أنساب األشراف  .٣١

 لبنان  –بريوت ، هـ  ١٣٩٤، مؤسسة األعلمي 

 

،  هـ ١٤١٤،  املفيد دار،  ٢ط، األنصاري إبراهيم/  حتقيق، املفيد:  املقاالت أوائل .٣٢

 . لبنان – بريوت

،  هـ ١٤١٨،  الشروق دار،  ١ط،  الناصر عبد وليد:  الدولة و الثورة عن دراسة:  إيران .٣٣

 .مصر – القاهرة



     

،  هـ ١٤٠٨،  النشر و للترمجة األهرام مركز،  ٢ط،  هويدي فهمي:  الداخل من إيران .٣٤

 .  مصر – القاهرة

،  م ١٩٩٨،  العريب الكتاب دار، ١ط،  املنعم عبد حمىي:  اخلالفة صراع و أربكان و إيران .٣٥

 . سوريا – دمشق

 دار،  اهللا مال حممد) :  القرضاوي يوسف الدكتور فضيلة مع حوار! ( ؟ النقيضان أيلتقي .٣٦

 . هـ ١٤٢٢،  البيت أهل

 – الهور،  م ١٩٨٤ السنة ترمجان ادارة،  ٦ط،  ظهري إهلي إحسان:  ونقد عرض البابية .٣٧

 . باكستان

 .املسيحية ، م  ١٨٩٠، مطبعة ليدن ، لليعقويب : البلدان  .٣٨

 أمحد حممد اهللا عبد:  البيت ألهل و املسلمني و لإلسالم األول العدو الصفوي التشيع:  حبث .٣٩

 . السباعي القادر عبد:  البهائية فضح يف البلية كشف:  حبث .٤٠

  الغافقي اهللا عبد:  العراق يف السنة أهل الروافض يقتل ملاذا:  حبث .٤١

،  اهلامشي علي/  ترمجة،  اليزدي مصباح تقي حممد:  الفقيه والية إىل عابرة نظرة:  حبث .٤٢

 .  م ٢٠٠٤،  البيت ألهل العلمي امع،  ١ط

 .اآلملي  جوادي اهللا آية:  الفقيه والية:  حبث .٤٣

 .  األشبال أيب" :  أكرب صدورهم وماختفي"،  اإلمامية الشيعة احذروا مسلمون يا:  حبث .٤٤

 . السنة عن الدفاع موقع من املادة حتميل،  الغفاري اهللا عبد:  قم آيات بروتوكوالت .٤٥

 – قم،  هـ ١٤٠٦،  النجفي املرعشي العظمى اهللا آية مكتبة،  الطربسي:  املواليد تاج .٤٦

 . إيران

،  طبع سنة بدون،  العريب التراث إحياء دار،  ٤ط،  خلدون البن:  خلدون ابن تاريخ .٤٧

 . لبنان – بريوت

 بريل" مبطبعة املطبوعة النسخة على الطبعة هذه قوبلت،  الطربي جرير نالب:  الطربي تاريخ .٤٨

 . م ١٨٧٩ سنة،  ليدن مبدينة" 



     

،  هـ ١٤٢٣، العريب الفكر دار،  ١ط،  الفيومي إبراهيم حممد:  اإلسالمية الفرق تاريخ .٤٩

 .مصر – القاهرة

 – القاهرة،  م ١٩٩٦،  العريب الفكر دار،  زهرة أبو حممد:  اإلسالمية املذاهب تاريخ .٥٠

 .مصر

 مكتبة،  علي أمحد حممد/  ترمجة،  السوفيت املؤلفني من جمموعة:  املعاصر اليمن تاريخ .٥١

 . مصر – القاهرة،  مدبويل

 . الكويت،  م ١٩٩٩،  املعرفة عامل،  السبكي آمال:  ثورتني بني السياسي إيران تاريخ .٥٢

 املرعشي العظمى اهللا آية مكتبة،  البغدادي اخلشاب ابن:  ووفيام األئمة مواليد تاريخ .٥٣

 . إيران – قم،  ـ ه ١٤٠٦،  النجفي

 . م ٢٠٠٨،  نشر دار بدون،  الكاتب أمحد:  الديين التشيع و السياسي التشيع .٥٤

،  األمري دار،  ٢ط،  جميد حيدر/  ترمجة،  شريعيت علي:  الصفوي التشيع و العلوي التشيع .٥٥

 . لبنان – بريوت،  هـ ١٤٢٨

،  ١ط،  الساتر عبد حسني/  ترمجة، ترينر كولن:  الصفوي العصر يف التحول و التشيع .٥٦

 . العراق – بغداد،  م ٢٠٠٨،  اجلمل منشورات

 دار،  ١ط،  الكاتب أمحد:  الفقيه والية إىل الشورى من الشيعي السياسي الفكر تطور .٥٧

 . لبنان – بريوت،  م ١٩٩٨،  اجلديد

 ١٤٢٧، دار الكيان ،  ٢ط، جالل الدين السيوطي ، جالل الدين احمللى : تفسري اجلاللني  .٥٨

 . اململكة العربية السعودية  –الرياض ، هـ 

 دار،  ٢ط،  عطا القادر عبد مصطفى/  حتقيق،  العسقالين حجر بن:  التهذيب تقريب .٥٩

 . لبنان – بريوت،  هـ ١٤١٥،  العلمية املكتبة

 و للبحوث نت اجلزيرة شبكة،  شقري شفيق/  حترير:  اإلسالمية املذاهب بني التقريب .٦٠

  م ٢٠٠٨،  الدراسات

 . هـ ١٤٠٢،  اهلالل دار،  عمارة حممد:  اإلسالمي الفكر تيارات .٦١



     

،  اخلميين اإلمام ونشر تنظيم مؤسسة،  ١ط، اخلميين مصطفى:  الفقيه والية،  رسائل ثالث .٦٢

   هـ ١٤١٨

 القاهرة،  هـ ١٤٠٦،  العريب لإلعالم الزهراء،  ١ط. شتا الدسوقي حممد:  اإليرانية الثورة .٦٣

 . مصر –

 آل مؤسسة/  ونشر حتقيق،  الكركي احلسني بن علي: يف شرح القواعد  املقاصد جامع .٦٤

 . إيران – قم ١ط،  هـ ١٤٠٨،  التراث إلحياء البيت

 

 – بريوت،  م ١٩٨٧،  الطليعة دار،  ٤ط،  الدوري العزيز عبد:  للشعوبية التارخيية اجلذور .٦٥

 . لبنان

.  م ٢٠٠٧،  اجلامعية املعرفة دار،  ٢ط،  الزوكة مخيس حممد:  اإلسالمي العامل جغرافية .٦٦

 .  مصر – االسكندرية

 الكتب دار،  ٣ط، القوجاين حممود/  حتقيق،  اجلوهري حسن حممد:  الكالم جواهر .٦٧

 . إيران – طهران، ش ١٣٦٧،  اإلسالمية

 . م ٢٠٠٢،  نشر دار بدون،  ١٨ط املوصلي اهللا عبد:  ننخدع ال حىت .٦٨

 القاهرة،  الشروق دار،  ١ط،  اللباد مصطفى" :  الفقيه والية"  و إيران:  األحزان حدائق .٦٩

 . مصر –

 – قم،  طبع سنة بدون،  اإلسالمي النشر مؤسسة،  البحراين يوسف:  الناضرة احلدائق .٧٠

 .  إيران

،  اخلطيب أمحد حممد:  فيها اإلسالم وحكم عقائدها،  اإلسالمي العامل يف الباطنية احلركات .٧١

  .  السعودية العربية اململكة،  الرياض، هـ ١٤٠٦،  الكتب عامل دار،  ٢ط

 النهضة مكتبة،  شليب أمحد:  العصور عرب املسلمني و اإلسالم ضد مدمرة فارسية حركات .٧٢

 . مصر – القاهرة،  م١٩٨٨:  املصرية



     

 مركز،  ٢ط،  احلسن حسن/  ترمجة،  غريب سعد أمل:  الدين و السياسة. . اهللا حزب .٧٣

 .  لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٩،  اإلسالمي الفكر لتنمية احلضارة

 دار،  مطر أبو أمحد/  وتقدمي إعداد،  املؤلفني من جمموعة:  اآلخر الوجه..  اهللا حزب .٧٤

 . األردن – عمان،  م ٢٠٠٨،  الكرمل

 .  هـ ١٤٢٨،  نشر دار بدون،  ١ط،  فهمي أمحد:  القناع سقط و..  اهللا حزب .٧٥

 . الراصد جملة تقدمي،  كري با حسني علي:  اهر حتت اهللا حزب .٧٦

،  الوطنية فهد امللك مكتبة فهرسة،  مصريي حممد بن توفيق:  اإلسالم يف املالية احلقوق .٧٧

 . هـ ١٤٣١،  نشر دار بدون

 علوم طالب على للشيعة األعلى املرجع ألقاها فقهية دروس.  اخلميين:  اإلسالمية احلكومة .٧٨

 .  هـ ١٣٨٩"  الفقيه والية"  عنوان حتت النجف يف الدين

 مركز،  باحثني جمموعة:  الدولية التحوالت ظل يف املذهبية األطماع:  اليمن يف احلوثية .٧٩

 . اليمن،  صنعاء،  م ٢٠٠٨،  البحوث و للدراسات العربية اجلزيرة

 البحوث جممع،  األميين هادي حممد/  وتعليق حتقيق،  الرضى الشريف:  األئمة خصائص .٨٠

 . إيران – مشهد،  هـ ١٤٠٦،  اإلسالمية

،  نشر دار بدون،  ٢ط، الشمري هادف:  البحرين مملكة يف إسقاطاا و اخلمسينية اخلطة .٨١

 . هـ ١٤٢٩

 . الربهان،  ١ط،  املوسوي عباس عال:  العصر جزية اخلمس .٨٢

 .  طبع سنة وال ناشر بدون،  العريب خملص حممد:  إرهاب و..  ختريب و..  دماء..  اخلميين .٨٣

 عليه وعلق أعده،  املؤلفني من جمموعة:  السنة و الكتاب ضوء يف القاديانية مفتريات دحض .٨٤

 مصر،   باملنصورة اليقني دار،  الرياض،  هـ ١٤٢٦،  القبلتني دار،  ١ط،  املرصفي سعد/ د

 . 

 امللك مركز ٢ط،  جلي أمحد" :  الشيعة و اخلوارج"  املسلمني تاريخ و الفرق عن دراسة .٨٥

 . السعودية العربية اململكة – الرياض،  هـ ١٤٠٨،  اإلسالمية الدراسات و للبحوث فيصل



     

 الكرمي عبد علي:  احلداثة و التجديد عناصر يف قراءة:  اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية دستور .٨٦

 . لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٨،  اإلالمي الفكر لتمية احلضارة مركز،  ١ط، 

،  البعثة مؤسسة/  ونشر حتقيق،  ١ط،)  الشيعي(  الطربي جرير بن حممد:  اإلمامة دالئل .٨٧

 . إيران – قم،  هـ ١٤١٣

 – املنصورة،  م ٢٠٠٦،  الورد جزيرة مكتبة،  ١ط،  الصاليب حممد علي:  السالجقة دولة .٨٨

 . مصر

  لبنان – بريوت،  طبع سنة بدون،  القلم دار،  دراز اهللا عبد حممد:  الدين .٨٩

 دار،  ١ط،  اجلاليل رضا حممد:  حتقيق،  الغضائري احلسني بن أمحد:  الغضائري ابن رجال .٩٠

   إيران – قم،  هـ١٤٢٢،  احلديث

،  طباعة رقم بدون،  العلوم حبر آل صادق حممد:  حتقيق،  احللي داود ابن:  داود ابن رجال .٩١

   العراق – النجف،  هـ١٣٩٢،  احليدرية مطبعة

، ١ط،  األصفهاين القيومي جواد:  حتقيق،  الطوسي احلسن بن حممد:  الطوسي رجال .٩٢

  . إيران – قم،  هـ ١٤١٥، املدرسني جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة

 جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة،  ٥ط،  النجاشي علي بن أمحد:  النجاشي رجال .٩٣

 . إيران – قم،  هـ ١٤١٦،  املدرسني

 – قم،  ١٤٠٥،  القرآن دار،  احلسيين أمحد/  تقدمي،  املرتضى الشريف:  املرتضى رسائل .٩٤

 .  إيران

 . إيران – قم،  الصادق اإلمام مؤسسة،  السبحاين جعفر:  مقاالت و رسائل .٩٥

 .نشر وال سنة طبع  بدون دار، عباس بن حسن بن جعفر : رسالة يف اإلمامة  .٩٦

:  اجلديد السيناريو يف الشيعية األقليات موقع و اليمن يف الشيعي التمرد:  احلجر و الزهر .٩٧

 . اليمن – صنعاء،  احلمريي نشوان مركز،  ٢٠٠٧،  ٢ط،  األمحدي عادل

 اإلمام مكتبة،  ١ط،  الشافعي الرمحن عبد بن امللك عبد:  للتقريب الشيعة دعاوى زيف .٩٨

  مصر – القاهرة،  م٢٠٠٩،  البخاري



     

 . هـ  ١٤٣١، موقع الراصد  ، شحادة أسامة/  حترير:  واقعية رؤية الشيعة و السنة .٩٩

 – الرياض.  هـ ١٤٣١،  الكتب عامل دار،  ١ط،  الربقعي الفضل أبو:  األيام سوانح .١٠٠

 . السعودية العربية اململكة

  www.alqadisiyya3.com.  الدليمي حامد طه:  التشيع عامل يف سياحة .١٠١

،  م ٢٠١٠،  احملروسة مصر دار،  ٢ط، النصر أبو عمر:  الشيعة عند اخلالفة و السياسة .١٠٢

 . مصر – القاهرة

 . لبنان – بريوت،  م ١٩٨٠،  العربية النهضة دار،  مجعة حممد بديع:  الكبري عباس الشاه .١٠٣

 . لبنان  –بريوت ، هـ  ١٤١٤، دار الفكر ، و الفالح احلنبلي أب: شذرات الذهب  .١٠٤

،  ١ط، أبو احلسن الشعراين / حتقيق ،  املازندراين صاحل حممد موىل:  الكايف أصول شرح .١٠٥

  . لبنان  –بريوت ، هـ  ١٤٢١،دار إحياء التراث العريب 

/  د:  حتقيق،  احلنفي العز أيب بن علي بن علي:  السلفية العقيدة يف الطحاوية العقيدة شرح .١٠٦

 السعودية العربية اململكة،  الرياض،  هـ ١٤٠٧،  املعارف مكتبة، ٢ط.  عمرية الرمحن عبد

 .  

 إحياء دار،  ١ط،  إبراهيم الفضل أبو حممد/ حتقيق،  احلديد أيب البن:  البالغة ج شرح .١٠٧

 . هـ ١٣٧٨،  العربية الكتب

،  الوطنية املكتبة،  السامرائي سلوم اهللا عبد:  العربية األمة و لإلسالم مضادة حركة الشعوبية .١٠٨

  بغداد،  م ١٩٨٤

،  الوطنية املكتبة،  السامرائي سلوم اهللا عبد:  العربية األمة و لإلسالم مضادة حركة الشعوبية .١٠٩

 . العراق – بغداد،  م ١٩٨٤

 ١٤٢٨،  البيت آل مكتبة،  ٢ط،  الكاشف الدين ضياء) :  أنفسهم على شاهدين(  الشيعة .١١٠

 . هـ

  م  ٢٠٠٨،  بريوت مكتبة،  مرسال أمحد! : ؟ اختلفتم ومل ؟ أنتم من،  الشيعة .١١١



     

،  احلرية دار،  ٢ط،  النمر املنعم عبد:  ووثائق..  تاريخ،  الدروز.  املهدي.  الشيعة .١١٢

 .  مصر،  القاهرة،  هـ ١٤٠٨

 بريوت،  هـ ١٤٢٩،  البيضاء احملجة دار،  ١ط، جابر حممود:  البذور و اجلذور:  الشيعة .١١٣

 . لبنان –

،  نشر دار بدون،  ٣ط،  السلفي اهللا عبد:  املسلمني لعموم وتكفريهم عشرية االثنا الشيعة .١١٤

  هـ ١٤٣٠

،  الريس رياض،  ١ط،  اهلطالين إبراهيم:  سياسية و تارخيية قراءة،  السعوديون الشيعة .١١٥

 . م ٢٠٠٩

 – القاهرة،  م٢٠٠٤،  املدبويل مكتبة،  ٢ط،  املوسوي الرسول عبد:  التاريخ يف الشيعة .١١٦

 . مصر

 هـ ١٤٠٩،  اجلديد التيار دار و اجلواد دار،  ١٠ط،  مغنية جواد حممد:  امليزان يف الشيعة .١١٧

 . لبنان – بريوت، 

 – الهور،  م ١٩٨٤،  السنة ترمجان ادارة،  ٣ط،  ظهري إهلي إحسان:  التشيع و الشيعة .١١٨

 .  باكستان

،  أجنلوس لوس طبعة،  املوسوي موسى:  التشيع و الشيعة بني الصراع:  التصحيح و الشيعة .١١٩

 .  م ١٩٨٧

 الهور،  م ١٩٨٣،  السنة ترمجان ادارة،  ٥ط،  ظهري إهلي إحسان:  البيت أهل و الشيعة .١٢٠

 .  باكستان –

 املديين منر حممد:  اليوم حىت)  ع( آدم ظهور منذ التاريخ و العقيدة:  املندائيون الصابئة .١٢١

  سوريا – دمشق،  م ٢٠٠٩، رسالن مؤسسة دار،  ١ط،

 مكتبة فهرسة،  مصريي حممد بن توفيق:  - وسلم آله و عليه اهللا صلى – النيب صحابة .١٢٢

 .  هـ ١٤٣١،  نشر دار بدون،  الوطنية فهد امللك



     

،  م١٩٩٥،  مدبويل مكتبة،  ٢ط،  دام فان نيقوالوس:  سوريا يف السلطة على الصراع .١٢٣

 . مصر،  القاهرة

 مركز،  ٢ط،  املنعم عبد نيفني:  اإليرانية – العربية والعالقات،  إيران يف القرار صنع .١٢٤

 .*  لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٢،  العربية الوحدة دراسات

 ،  هـ ١٣٥٣،  االعتماد مطبعة،  ٢ط،  أمني أمحد:  اإلسالم ضحى .١٢٥

 . طبع سنة بدون،  القبلتني دار و اليقني دار،  حسني اخلضر حممد:  القاديانية طائفة .١٢٦

، م  ١٩٦٨، دار صادر ،  ١ط، إحسان عباس / حتقيق ، حممد بن سعد : الطبقات الكربى  .١٢٧

 . لبنان  –بريوت 

بدون ، علي حيدر قلمداران : طريق االحتاد أو دراسة و متحيص روايات النص على األئمة  .١٢٨

 . دار نشر وال سنة طبع 

 . م ١٩٩٣،  اهلالل دار،  عوين درية:  ووئام خصام..  أكراد و عرب .١٢٩

،  اإلسالمي النشر مؤسسة/  ونشر حتقيق،  اليزدي الطبطبائي كاظم حممد:  الوثقى العروة .١٣٠

 . إيران – قم،  ١ط،   هـ ١٤١٧

 . مصر – القاهرة،  هـ ١٣٩٣،  العاملية املطبعة،  ٨ط، املظفر رضا حممد:  اإلمامية عقائد .١٣١

 احلليم عبد حممد:  الفاسدة الشيعية العقائد صناعة يف سبأ بن اهللا عبد دور،  الشيعة عقائد .١٣٢

 .  ٢٠٠٨،  احلياة دار،  الفتاح عبد

 مكتبة،  ١ط،  السحيمي سامل بن سليمان:  التفريط و اإلفراط بني البيت أهل يف العقيدة .١٣٣

 .  مصر – القاهرة،  هـ ١٤٢٥،  اإلسالمي التراث

دار الكتب ،  ٢ط، حممد موسى و آخرين  / ترمجة ،  تسيهر جولد:  الشريعة و العقيدة .١٣٤

  .بدون سنة طبع ، احلديثة مبصر و دار املثىن ببغداد 

 . العراق – النجف،  هـ ١٣٨٦،  احليدرية املكتبة منشورات،  الصدوق:  الشرائع علل .١٣٥

 املكتبة منشورات،  العلوم حبر صادق حممد/  حتقيق،  القمي بابويه بن:  الشرائع علل .١٣٦

 . العراق – النجف،  هـ١٣٨٥،  احليدرية



     

،  هـ ١٤٢٨،  البخاري اإلمام مكتبة،  ١ط،  الشافعي صاحل العزيز عبد:  الصفويني عودة .١٣٧

 . مصر

 أمحد بن خالد:  عشرية االثىن الشيعة وغالة اجلماعة و السنة أهل بني،  كفريتال يف الغلو .١٣٨

 . السعودية العربية اململكة – الرياض،  هـ ١٤٣١،  املعاصر الفكر مركز، ١ط،  الزهراين

عبد / حتقيق ، أبو املعايل عبد امللك اجلويين :  -غياث األمم يف التياث الظلم  –الغيائي   .١٣٩

 .هـ بدون دار نشر  ١٤٠٠، العظيم الذيب 

 ١٤٢٠،  العقائدية األحباث مركز،  ١ط،  املالكي فاضل:  األربعة السفراء و الصغرى الغيبة .١٤٠

 . إيران – قم،  هـ

  

  . لبنان – بريوت،  م١٩٦٩، العريب الكتاب دار،  ١٠ط،  أمني أمحد:  اإلسالم فجر .١٤١

 الرشاد دار،  ١ط،  احلنفي املنعم عبد حتقيق،  القمي سعد و النوخبيت للحسن:  الشيعة فرق .١٤٢

 ١٤١٤،  املفيد دار،  ٢ط،  األنصاري إبراهيم حتقيق،  املفيد:  املقاالت أوائل هـ ١٤١٢، 

  .  بريوت هـ

 بريوت،  هـ ١٤٢٤،  املعرفة دار،  ٤ط،  البغدادي القاهر عبد اإلمام:  الفرق بني الفرق .١٤٣

  .  لبنان –

‘  ٦ط،  عواجي غالب:  منها اإلسالم موقف بيان و اإلسالم إىل تنتسب معاصرة فرق .١٤٤
 .  السعودية العربية اململكة – جدة،  هـ ١٤٢٨،  الذهبية العصرية املكتبة

 ١٤٢٠،  العلمية الكتب دار،  ٢ط،  الظاهري حزم ابن:  النحل و واألهواء امللل يف الفصل .١٤٥

  .  لبنان – بريوت،  هـ

   بريوت،  هـ ١٤٢٦،  العصرية املكتبة. الغزايل حامد أيب:  الباطنية فضائح .١٤٦

،  هـ ١٤٠٩ هجر،  ١ط،  املؤمن عبد السعيد حممد:  أبعاده و إيران يف اإلسالمي الفقه .١٤٧

 .  مصر – القاهرة



     

 حممد توفيق:  اإليرانية الثورة فكر يف وقراءة)  الشيعة و السنة بني(  اإلسالمية احلكومة فقه .١٤٨

 . هـ ١٤١٥،  احلديث العصر منشورات،  ١ط،  الشاوي

،  الفقاهة مؤسسة،   ١ط،  القيومي جواد:  حتقيق:  الطوسي احلسن بن حممد:  الفهرست .١٤٩

  . هـ ١٤١٧

 . باكستان – جنيوت،  املركزية اإلدارة،  جنيويت أمحد منظور:  معتقداته و القادياين .١٥٠

 .بدون طبعة وال دار نشر وال سنة نشر ، احملقق الكركي : قاطعة اللجاج   .١٥١

 

  

،  األهرام مركز،  ١ط، )  الشاطئ بنت(  الرمحن عبد عائشة:  البهائية وثائق يف قراءة .١٥٢

 .مصر – القاهرة،  هـ ١٤٠٦

 ١ط،  األعظم الشيخ تراث حتقيق جلنة/  حتقيق،  األنصاري مرتضى:  الشهادات و القضاء .١٥٣

 – قم،  هـ ١٤١٥،  األنصاري الشيخ مليالد الثانية  املئوية الذكرى مبناسبة العاملي املؤمتر، 

 . إيران

،  ١ط،  األعظم الشيخ تراث حتقيق جلنة/ حتقيق،  األنصاري مرتضى:  الشهادات و القضاء .١٥٤

 إيران – قم،  هـ ١٤١٥،  األنصاري الشيخ مليالد الثانية املئوية الذكرى مبناسبة العاملي املؤمتر

. 

،  م ١٩٩٦،  مدبويل مكتبة،  ١ط،  أمحد خضريي حسن:  اليمن يف الزيدية الدولة قيام .١٥٥

  مصر – القاهرة

،  اإلسالمية الكتب دار،  ٥ط،  الغفاري أكرب علي/  حتقيق،  الكليين يعقوب حممد:  الكايف .١٥٦

 . إيران – طهران، هـ١٣٦٣

 علق و أعده،  املودودي األعلى أيب لإلمام:  خمططاا و القاديانية وجه عن القناع كشف .١٥٧

 . طبع سنة بدون،  القبلتني دار و اليقني دار،  املرصفي سعد/  عليه



     

 قم،  هـ ١٤٠٥،  اإلسالمي النشر مؤسسة،  القمي بابويه بن:  النعمة ومتام الدين كمال .١٥٨

 . إيران –

  – وسلم عليه اهللا صلى – األنبياء خامت لنصرة العلمية اللجنة .١٥٩

WWW.NUSRAH.TV/SHOWTHREAD.PHP?T=5616 صباح بقلم 

 . املوسوي

 – بريوت،  م٢٠٠٥،  صادر دار،  ٤ط،  منظور ابن الدين مجال الفضل أيب: العرب لسان .١٦٠

  . لبنان

  . إيران – قم،  الرضى الشريف انتشارات،  ١ط،  ١ج،  الوردي علي:  اجتماعية حملات .١٦١

 حسني:  وحتقيق تعريب،  الشريازي املوسوي حممد:  حوار و مناظرات،  بيشاور ليايل .١٦٢

 .   لبنان – بريوت،  هـ ١٤٢٠ البالغ مؤسسة،  ٢ط،  املوسوي

 حتميل مت،  هـ ١٤٣١،  نشر دار بدون،  ١ط،  الصادق علي:  احلوثيني عن تعرف ماذا .١٦٣

 .  الربهان موقع من الكتاب

 . املوسوي صباح مع لقاء www.almanaraljadeed.com اجلديد املنار جملة .١٦٤

 ١٤٣٠،  ألفا شركة،  احلريب ممدوح:  اجلماعة و السنة أهل ميزان يف الشيعة عقائد جممل .١٦٥

 .  هـ

 تعريب،  كافرة فئة القاديانية:  تقرر اإلسالمية باكستان جبمهورية الفيدرالية الشرعية احملكمة .١٦٦

 . باكستان – آباد فيصل،  كادي حديث – الناشر،  بشري حممد/ 

،  الغنيمان حممد بن اهللا عبد/  إختصار،  تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ:  السنة منهاج خمتصر .١٦٧

 . السعودية العربية اململكة – الرياض،  هـ ١٤٣٠،  الوطنية فهد امللك مكتبة فهرسة،  ٢ط

 عبد بن منذر:  املهدي اإلمام خروج مسمى حتت،  اإلسالم أمة إلبادة اإلجرامي املخطط .١٦٨

،  هـ ١٤٣٠،  احلكم و العلوم مكتبة و الرمحن عبد مكتبة،   الربهان،  ١ط،  الشريف اهللا

 . مصر



     

 دار،  ٢ط،  مؤلفني جمموعة:  منطلقات و أسس،  اإلسالمية املذاهب بني التقريب مسألة .١٦٩

 . لبنان – بريوت،  هـ ١٤١٧،  التقريب

،  طيبة دار،  ٢ط،  القفاري اهللا عبد بن ناصر:  الشيعة و السنة أهل بني التقريب مسألة .١٧٠

 . الرياض،  هـ ١٤١٣

 احلضارة مركز ، ١ط،  زيد أبو سركيس:  الراهن واقعها و تارخيها،  إيران يف املسيحية .١٧١

 .  لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٨،  اإلسالمي الفكر لتنمية

 بسام حممد:  له التصدي ووسائل أخطاره و مقدماته:  الفارسي الصفوي اإليراين املشروع .١٧٢

 . هـ ١٤٣١،  نشر دار بدون،  ١ط،  يوسف

 .  هـ ١٤٢٩،  الراصد موقع،  ٢ط،  شحادة أسامة:  الشيعية املشكلة .١٧٣

،  ١ط،  الريس جنيب رياض:  اخلامتية إىل الشاهنشاهية من إيران،  وسيوف مصاحف .١٧٤

 . م ٢٠٠٠ الريس رياض

 الفتاح عبد إمام/  ترمجة،  بارندر جفري/ التحرير مشرف:  الشعوب لدى الدينية املعتقدات .١٧٥

 . الكويت،  م ١٩٩٣،  املعرفة عامل،  إمام

،  اآلداب مكتبة، ٤ط عتريس حممد:  السياسية التطورات آخر وفق العامل بلدان معجم .١٧٦

 . مصر – القاهرة،  م ٢٠١٠

  . هـ ١٤١٣،  نشر دار بدون،  ٥ط،  اخلوئي:  احلديث رجال معجم .١٧٧

 السالم عبد/  وضبط حتقيق،  زكريا بن فارس بن أمحد احلسن أيب:  اللغة مقاييس معجم .١٧٨

  القاهرة،  هـ ١٣٦٨،  ١ط،  هارون

،  هارون السالم عبد/  وضبط حتقيق،  زكريا بن أمحد احلسني أليب:  اللغة مقاييس معجم .١٧٩

 . مصر – القاهرة،  هـ ١٣٦٨،   نشر دار بدون،  ١ط

بدون دار ، أنور الباز ، عامر اجلزار / حتقيق ، لشيخ اإلسالم بن تيمية : جمموع الفتاوى  .١٨٠

 .نشر وال سنة نشر 



     

 –بريوت ، هـ  ١٤١٨، دار التعارف ،  ٢ط، حسن األمني : مستدرك أعيان الشيعة  .١٨١

 .لبنان 

 

، دار املعرفة ،  ١ط، علي حممد البجاوي / حتقيق ، الذهيب : ميزان االعتدال يف نقد الرجال  .١٨٢

 .لبنان  –بريوت ، هـ  ١٣٨٢

 

 احلقيقة موقع ، املصري راتب حممد:  اعتقادهم و مذهبهم حقيقة:  البهائية:  مقال .١٨٣

www.haqeeqa.com  

 العدد عكاظ جريدة،  امليالد زكي:  املعىن وحترير..  اإلسالمية املذاهب بني التقريب:  مقال .١٨٤

 .  هـ ١٤٣٢/  ٣/ ٣٠ السبت،  ٣٥٤٨

،  للحوار السكينة مبوقع خاص) : ١/٢( تاريخ و حقائق:  إيران يف السنة أهل:  مقال .١٨٥

  م ١٤/١٠/٢٠١١

 عبد سعد/ د إشراف"  العلمي الس"  األلوكة موقع:  اإلهلية اإلمامة نظرية تطور:  مقال .١٨٦

  اجلريسي الرمحن عبد خالد/ د و احلميد

   الراصد موقع،  ٧٦ عدد،  عباس داود حيىي:  إيرانية خمتارات:  مقال .١٨٧

 صحيفة،  الرويلي هلهول علي د الركن اللواء:  إيران يف العنصري االضطهاد مالمح:  مقال .١٨٨

  م ٢٠١١/ ١٣/١٠ اجلزيرة

  م٢٠١٢ فرباير ١٣/  هـ١٤٣٣ األول ربيع ٢٠ األوسط الشرق صحيفة مجيح حممد مقال .١٨٩

 موقع البوعينني سعد فضل:  النائمة اخلاليا متويل يف ودورها القذرة اإليرانية املوال: مقال .١٩٠

  WWW.ASSAkina.com السكينة

 دار،  جاد أمحد:  حتقيق،  األشعري احلسن أيب:  املصلني اختالف و االسالميني مقاالت .١٩١

  .  مصر – القاهرة،  هـ١٤٣٠ احلديث



     

مؤسسة األعلمي ،  ١ط، علي عاشور / حتقيق ،  االصفهاين تقي حممد:  املكارم مكيال .١٩٢

 .لبنان  –بريوت ، هـ  ١٤٢١، للمطبوعات 

،  فاعور حسني علي و مهنا علي أمري/  حتقيق،  الشهرستاين حممد الفتح أيب:  النحل و امللل .١٩٣

  . لبنان – بريوت،  هـ ١٤١٧،  املعرفة دار،  ٦ط

 حممد/  حتقيق،  الذهيب عثمان بن حممد اهللا عبد أبو اختصره:  االعتدال منهاج من املنتقى .١٩٤

 . * السلفية املطبعة،  اخلطيب الدين

 . هـ ١٣٦٨،  النيل دار،  ١ط،  النجار الطيب حممد:  األموي العصر يف املوايل .١٩٥

 ١٩٩٦،  النهضة دار،  ٤ط،  شليب أمحد:  اإلسالمية احلضارة و اإلسالمي التاريخ موسوعة .١٩٦

 . مصر – القاهرة،  م

 ١٤٢٥،  العلوم دار،  ١ ط،  إبراهيم الدين حسام،  أمحد مصطفى:  اجلغرافية عةاملوسو .١٩٧

  مصر – القاهرة،  هـ

 هيثم/  شحادة أسامة:  -  الشيعة فرق – العامل يف املعاصرة للفرق الشاملة املوسوعة .١٩٨

 .  مصر – القاهرة،  م ٢٠٠٧،  املدبويل مكتبة،  ١ط،  الكسواين

:  ومراجعة وختطيط إشراف:  املعاصرة األحزاب و املذاهب و األديان يف امليسرة املوسوعة .١٩٩

  . السعودية العربية اململكة،  الرياض،  هـ ١٤٢٤،  العاملية الندوة دار،  ٥ط، اجلهين مانع/ د

،  للموسوعات العربية الدار،  ١ط،  اجلاف كرمي حسن:  السياسي إيران تاريخ موسوعة .٢٠٠

 .  لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٨

 . البينة موقع .٢٠١

 .موقع اجتهادات  .٢٠٢

 . الراصد موقع .٢٠٣

 . العمر ناصر الشيخ لفضيلة املسلم موقع .٢٠٤

 بن أمحد و الشافعي و ومالك حنيفة أيب،  األربعة األئمة من عشرية اإلثين الشيعة موقف .٢٠٥

 . هـ ١٤٣٠،  الربهان،  ١ط،  الزهراين أمحد بن خالد:  - عنهم اهللا رضي – حنبل



     

  . سوريا – دمشق،  هـ ١٤٢٦،  قتيبة دار،  ١ط،  محزة حممد:  اإلسالمية الفرق نشأة .٢٠٦

  هـ ١٤١٨،  املؤلف الناشر،  ١ط،  الشاكري حسني:  اإلسالمية الفرق و املذاهب نشوء .٢٠٧

حممد حسني / حتقيق : يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة  .٢٠٨

 . لبنان  –بريوت ، هـ  ١٤١٣، دار الكتب العلمية ،  ١ط، مشس الدين 

 ١٤٢٧.  اإلسالمي التراث مكتبة،  ١ط،  العدوي صادق إمساعيل:  الشيعة فكر يف نظرة .٢٠٩

 .  هـ

 آل مؤسسة،  ١ط،  التراث إلحياء البيت آل مؤسسة:  حتقيق،  التفريشي:  الرجال نقد .٢١٠

  . إيران – قم،  هـ ١٤١٨،  التراث إلحياء البيت

 التنوير مركز،  سلمان اهللا عبد:  وتعليق حتقيق،  الربقعي الفضل أبو:  املراجعات نقد .٢١١

 .  م ٢٠٠٨، اإلنسانية للدراسات

 هـ ١٤٢١،  املعرفة دار،  ١ط،  عبده حممد/  شرح،  الرضي الشريف مجعه:  البالغة ج .٢١٢

 . لبنان – بريوت، 

 حازم/  إعداد:  اليوم اإلسالمي العامل يف الشيعة و السنة منازعات:  روافض و نواصب .٢١٣

 . لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٩،  الساقي دار،  ١ط،  صاغية

 . هـ ١٤٣٠،  نشر دار بدون،  ١ط،  الدليمي حامد طه:  الكايف هو هذا .٢١٤

 . لبنان – بريوت،  هـ ١٤١٤،  الصفوة دار، ٣ط،  الوائلي أمحد:  التشيع هوية .٢١٥

،  التراث إلحياء البيت آل مؤسسة/  ونشر حتقيق،  ٢ط،  العاملي احلر:  الشيعة وسائل .٢١٦

 . إيران – قم،  هـ ١٤١٤

 التراث إحياء دار،  ٥ط،  العاملي احلر حممد:  الشريعة مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل .٢١٧

 . هـ١٤٣٠،  العريب

،  هـ ١٤١٣،  القارئ دار،  ٣ط،  البهاديل علي:  اخلوئي اإلمام حياة من ومضات .٢١٨

 . لبنان – بريوت



     

 حتميل مت.  طبع سنة ال و نشر دار بدون،  املوسوي موسى:  استيقظوا العامل شيعة يا .٢١٩

 .  الربهان موقع من الكتاب

 . لبنان – بريوت،  م ٢٠٠٠،  بيسان،  ١ط، كيوان مأمون:  إيران يف اليهود .٢٢٠
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  رقم الصفحة   املوضـــوع

  ٣٤٥  فھرس اآلیات القرآنیة

  ٣٥٠  فھرس األحادیث النبویة

  ٣٥٢  فھرس الروایات الشیعیة

  ٣٥٨  فھرس البلدان 

  ٣٦١  فھرس الفرق والطوائف

  ٣٦٣  فھرس المصطلحات واأللفاظ الغریبة

  ٣٦٥  فھرس األعالم المترجم لھم

  ٣٧٣  فھرس المراجع

  ٣٩١  فھرس الموضوعات

  األول الفصل

  ونشأتھ الفارسي التشیع مفھوم

  ٣   الفارسي التشیع مفھوم:  األول المبحث

  ٣  عند أھل السنة و الجماعة التشیع: األول المطلب

  ٧  الشیعة علماء عند التشیع  مفھوم:  الثاني المطلب

  ١١  الفارسي التشیع نشأة:  الثاني المبحث

  ١٧  و أثره في نشوء مذھب التشیع سبأ بن اهللا عبد :األول المطلب

  ٢٠  أفكاره و آراؤه العقائدیة: المسألة األولى 

  ٢١  من عبد اهللا بن سبأ  - رضي اهللا عنھ –موقف علي بن أبي طالب : المسألة الثانیة 



     

  ٢٥  ھـ٦٦ سنة الثقفي عبید بن المختار حركة:  الثاني المطلب

  ٢٨          آراؤه العقائدیة أفكاره و: المسألة األولى 

  ٢٩  موقف محمد بن الحنفیة من المختار : المسألة الثانیة 

  ٣٠   ھـ٨٣ عام الثقفي یوسف بن الحجاج عھد في قم مدینة تمصیر منذ:  الثالث المطلب

  الثاني الفصل

  قدیما الفارسي التشیع

  ٥١   اإلمامة:  األول المبحث

  ٥٣  اإلمامة مفھوم:  األول المطلب

  ٥٦  الشیعة عند اإلمامة مفھوم: الثاني المطلب

  ٥٩  عشریة االثتى الشیعة عند اإلمام: الثالث المطلب

  ٦٢  التشریعیة و الفعلیة السلطة عن األئمة تنازل:  الرابع المطلب

  ٧١  اإللھیة اإلمامة نظریة تطور:  الثاني المبحث

  ٧٤   التعیین و النص ونظریة الشورى:  األول المطلب

  ٧٦  - عنھ اهللا رضي – طالب أبي بن علي إمامة:  الثاني المطلب

  ٨٣  - عنھما اهللا رضي – علي بن الحسن إمامة:  الثالث المطلب

  ٩٢  –رضي اهللا عنھما  –إمامة الحسین بن علي بن أبي طالب : المطلب الرابع 

  ٩٧  الحسین بن علي إمامة:  الخامس المطلب

  ١٠٣         الباقر علي بن محمد إمامة:  السادس المطلب

  ١١١  محمد بن جعفر إمامة:  السابع المطلب

  ١١٥  جعفر بن موسى إمامة:  الثامن المطلب

  ١١٩        موسى بن علي إمامة:  التاسع المطلب

  ١٢٤  موسى بن علي بن محمد إمامة: العاشر المطلب



     

  ١٢٥  علي بن محمد بن علي إمامة:  عشر الحادي المطلب

  ١٢٨  العسكري الحسن إمامة:  عشر الثاني المطلب

  ١٣٢       المنتظر المھدي:  عشر الثالث المطلب

  ١٣٩  أقوال علماء الشیعة في روایاتھم المعتمدة: المسألة األولى 

  ١٤٢  -رضي اهللا عنھ  –حصر اإلمامة في أعقاب الحسین : المسألة الثانیة 

  ١٤٩   بویھ بني عصر في التشیع:  الثالث المبحث

  ١٥١  بویھ بني عھد في التشیع مظاھر انتشار:  األول المطلب

  ١٥٤   بویھ بني عصر في التألیف ازدھار:  الثاني المطلب

  ١٥٩  الصفوي العصر في التشیع:  الرابع المبحث

  ١٦٣  الصفوي إسماعیل الشاه عھد في التشیع:  األول المطلب

  ١٦٦  طھماسب الشاه عھد في التشیع:  الثاني المطلب

  ١٧٠  عباس الشاه عھد في التشیع:  الثالث المطلب

  الثالث الفصل

  حدیثا الفارسي التشیع

  ١٧٧  التمھید 

  ١٨٠  نظریة النیابة إلى اإللھیة اإلمامة نظریة من: األول المبحث

  ١٨٤  الخاصة النیابة و العامة النیابة:   األول المطلب

  ١٨٨  األصولي اإلخباري الصراع:  الثاني المطلب

  ١٩٦  عشر الثاني اإلمام غیبة ودعوى الخمس : الثالث المطلب

  ٢٠٢  الدینیة المرجعیة إلى اإللھیة اإلمامة من:  الرابع المطلب

  ٢٠٧  النجف و  قم في العلمیة الحوزة: الخامس المطلب

  ٢١٢   الفقیھ الیةو نظریة:  الثاني المبحث



     

  ٢١٣  الفقیھ والیة مفھوم:  األول المطلب

  ٢١٦  الفقیھ والیة نشأة:   الثاني المطلب

  ٢١٨  أنواع والیة الفقیھ: المسألة األولى 

  ٢١٨  والیة الفقیھ المطلقة

  ٢١٨  والیة الفقیھ الجزئیة

  ٢١٩  عالقة عامة الشیعة بالفقیھ: المسألة الثانیة 

  ٢٢١  الفرق بین المرجع و الولي الفقیھ: المسألة الثالثة 

  ٢٢٥        الفقیھ ووالیة الخمیني: الثالث المطلب

  ٢٣٨  الفقیھ والیة على الخمیني أدلة:  الرابع المطلب

  ٢٤١  المعارضون لوالیة الفقیھ من المراجع الدینیة

  ٢٤٦  الخمیني الدستور في الفقیھ والیة:  سألة األولىالم

  الرابع الفصل

   المخالفین من وموقفھ الفارسي التشیع

  رقم الصفحة   املوضـــوع

  ٢٥٠  األقلیات الدینیة و العرقیة في إیران: المبحث األول 

  ٢٥٢        األدیان و النحل : المطلب األول 

  ٢٥٤  أدیان الفرس القدیمة : المسألة األولى 

  ٢٥٩  الیھودیة: المسألة الثانیة 

  ٢٦٣  النصرانیة: المسألة الثالثة 

  ٢٦٥  المندائیة: المسألة الرابعة 

  ٢٦٨  البابیة و البھائیة: المسألة الخامسة 



     

  ٢٦٨  البابیة

  ٢٧٠  البھائیة

  ٢٧٤  القادیانیة : المسألة السادسة 

  ٢٧٨  أھل السنة  : المسألة السابعة 

  ٢٨٢  األقلیات العرقیة: الثاني  المطلب

  ٢٨٢  العرب: سألة األولى الم

  ٢٨٥  البلوش: المسألة الثانیة 

  ٢٨٦       األذربیجانیون: المسألة الثالثة 

  ٢٨٧ األكراد : المسألة الرابعة 

  ٢٨٩  حقوق األقلیات في دستور والیة الفقیھ: المطلب الثالث 

  ٢٩٣  نشر التشیع الفارسي: المبحث الثاني 

  ٢٩٧  نشر التشیع الفارسي في إیران: المطلب األول 

  ٣٠٠  نشر التشیع الفارسي خارج إیران: المطلب الثاني 

  ٣٠٢  شیعة الفرس مع شیعة العراقتحالف : المسألة األولى 

  ٣٠٦  "عودة الفرع لألصل " تحالف االثنى عشریة مع النصیریة : المسألة الثانیة 

  ٣١٢  التشیع الفارسي في لبنان : المسألة الثالثة 

  ٣١٥  التشیع الفارسي في البحرین: المسألة الرابعة 

  ٣١٦  الجارودیة في الیمنالتحالف مع : المسألة الخامسة 

  ٣٢٥  الشعوبیة: المبحث الثالث 

  ٣٢٩  موقف اإلسالم من الشعوبیة : المطلب األول 

  ٣٣١  .بین المذھب الشیعي و المذھب السني  دعوى التقریب: المبحث الرابع 

  ٣٤٤        الخاتمــة
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