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F 
 ناشر الطبعة األوىل قدمةم

العاملني, والصالة والسالم على نبينا حممد أشرف اخللق  احلمد هلل رّب

ووسيلة  ومحاة الدين, األطهار امليامني أئمة اهلدى, آله ىأمجعني, وعل

 املنتجبني. هصحب ىالراجني, وعلمنتهى  ةاملستضعفني, وغاي

 أما بعد:

 مة آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء فقد كتب العاّل

 :نيرسالت

: رّد فيها على املسائل اليت وجهها موسى جار اهلل إىل الرسالة األوىل

 النجف األشرف.علماء 

 .: يف اللعن وفضل العلوينيالثانية الرسالة

وهما يف احلقيقة تعربان عن مسألة مهمة وقضية كربى شغلت العامل 

ها إىل هذا اليوم تنخر يف جسد األمة عاُتِبوما زالت َت اإلسالمي منذ قرون طويلة,

اؤنا وقد استفاد منها أعد ض من دعائم اجملتمع اإلسالمي,وتقّو اإلسالمية,

وتشتيت  ,وكسر شوكتهم ,اكًا للتفرقة بني املسلمنيكثريًا واختذوها سالحًا فّت
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لصرف أنظارهم عن األخطار اخلارجية اليت تهدد وجودهم وكيانهم  ؛مجعهم

 وعن األوضاع املأساوية اليت يعيش يف كنفها اإلنسان العربي املسلم.

ألقت بظالهلا على  إن اخلالف بني السنة والشيعة هي القضية الكربى اليت

واقعنا القديم واملعاصر وما تبعها من صراع مذهيب منذ عصر صدر اإلسالم إىل 

وما تركه من إرث ثقيل  خطرية, اته من تبعاٍتل يف طّيَموما َح هذا اليوم,

 باملشاكل واخلصومات بني أبناء األمة اإلسالمية.

ر بكل حزم هلذا األم ى العالمة الشيخ هادي كاشف الغطاء لقد تصّد

ومبا عرف عنه من قوة االستدالل وسطوع  ,وبكل ما أوتي من أدب وبيان ,وقوة

ومقارعة اخلصوم يف النقاش واجلدال بأسلوب علمي ومنطقي يستند  الربهان,

  عن األهواء الشخصية واآلراء الذاتية. إىل احلقائق والوقائع بعيدًا

وإزاحة الستار عن  ,ه الوحيد يف ذلك كشف القناع عن احلقيقةوكان هّم

الشيخ كان يسعى إىل توحيد صفوف املسلمني ويدعو إىل  كما أّن الشبهات,

على  ألن هذه األمور مل تعْد تناسي أحقادهم ونبذ خالفاتهم ورائهم ظهريًا,

 . وال طائل من ورائها ,فائدة املسلمني بأّي

طرح مثل هذه املوضوعات يف ميدان البحث  فإّن)) :فيقول الشيخ 

 ,واملناظرة والرد والنقد مما ال فائدة فيه وال عائدة وال رقي وال عرفان منفعة

وغريها من املسائل البائدة اليت  ,–مسألة قدمه وحدوثه  –كمسألة خلق القرآن 

وإتالف  ,عن إضاعة الوقت فضاًل –فليس فيها  وال نفع لنشرها, ال وقع لبعثها,

غري مس العواطف وإثارة اإلحن والتفرقة  –احلرب والورق واالشتغال مبا ال يعين 

 ,ومراء وجدال ,وقيل وقال ,والتعصب للباطل ,ة احلقأومناو ,بني املسلمني
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 .((وتعصب وحتزب

 إّن))أسف ومرارة:  بكّل ثم يقول الشيخ هادي كاشف الغطاء 

ويكون هلم الصوت والصيت مبا يبتكرونه  الغربيني يناولون الشهرة والسمعة,

بعض اجلهلة  وإّن ,من الصنائع اليت تنفع عموم البشروما خيرتعونه من األعمال 

إىل أمور خرافية منسية بائدة  ُدَممن الشرقيني ممن صبغ نفسه بصبغة اإلسالم يٍع

تتلى وزبرًا على منصة القدر وجيعلها أساطري  ,ويتعصب هلا ,هاُجكاسدة فريّو

ا لنعجب من ذا قاهلا؟ وإّن هرة ومسعة بني أهل عصره ليقالبذلك ُش ليناَل؛ جتلى

 .((وملن يقرؤها ويضعها موضع النظر والنقد ,ممن ينشر مثل هذه األمور

الرسالة األوىل جاءت ردًا على املسائل اليت وجهها موسى جار اهلل  إّن

من علماء الشيعة يف النجف األشرف وهي مسائل  واليت طلب فيها جوابًا

 ابة ولعنهم, والقول بتحريف القرآن,َحصَّال تكفرُي نت أمورًا كثرية منها:تضّم

 وتكفري الفرق اإلسالمية, ول اإلسالمية,الّد الشيعة من حكوماِت وموقُف

ويف تأويل اآليات  واجلهاد والشهادة, وإنكار كتب الشيعة ألحاديث أئمة العامة,

 ويف مسألة العول, ويف األخبار الواردة يف كتب الشيعة, ويف التقية, وتنزيلها,

 ويف النسيء, ويف والية اإلمام, والصحابة, `ويف اخلالف بني علي   املتعة,ويف

 ويف حفظ الشيعة للقرآن الكريم واختالفهم يف املصاحف. ,ويف حج النيب 

فيه موسى جار اهلل  َعَقما َو الشيخ  املسائل أوضَح على تلَك ِهدِّويف َر

ل ما ُجهذا الرَّ ّنإو ,وأوهام وزلل ال خيفى على ذي عقل وبصرية من أغالٍط

عاء على الشيعة مبا اًل الكذب واالّدنتِحوعقائدهم ُم يعِةإىل الّش َةا اإلساَءأراد إّل

 ال تقول فيه وال تؤمن به.
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 عن عقيدة أهل البيت وتراث آل حممد  نافحًاُم وقد انربى الشيخ 

 مسقطًا احلجج الواهية واألدلة الفانية اليت جاء بها موسى جار اهلل.

ما هو احلكم )) ا الرسالة الثانية فقد جاءت جوابًا عن سؤال مفاده:أّم

عن  وقد أجاب الشيخ  ؟((الشرعي يف لعن يزيد هل هو جائز مشروع أم ال

جج املانعني من أما املقام األول فقد ذكر فيه ح هذا السؤال يف مقامني وخامتة:

ا اخلامتة فقد جعلها يف أّم زين يف لعنه.اجملّو َجَجويف املقام الثاني تناول ُح لعنه,

 فضل العلويني من بين هاشم.

ويف ذكره جلميع األدلة والرباهني اعتمد على مصادر السنة كي تكون 

 ة أبلغ والدليل أوضح.احلّج

سالتني وإخراجهما إىل الوجود لكي علينا بإظهار هاتني الّر اهلُل نَّوقد َم

  يطلع عليهما القراء ويفيدوا منها ما شاؤا.

  ا يف سبيل خدمة اإلسالم واملسلمني مجيعًا.وما عملنا هذا إّل

 ومن اهلل التوفيق إنه نعم املوىل ونعم النصري.

 الناشر                                                                                          

 النجف األشرف      

   هـ 2002–هـ  1423    

 



 

 

 

 مقدمة التحقيق
 الطيبني الطاهرين وأصحابه املنتجبني. وصّلى اهلل على رسوله االمني وآله

ابتليت االّمة االسالمية بالصراع يف أدوارها االوىل, وهي أصعب مرحلة 

مترَّ بها ااَلمة أّي أّمة يريد هلا أبناؤها أْن تستمر وتشيد صرح العمران واحلضارة؛ 

 لتمأل األرَض بعبق عطرها. 

اىل قسمني مع العرتة  الوىل جعل ابناء االّمةافليس الصراع يف االدوار 

وضّدها فلي هناك وسط يف هذه املسألة, اليت بقيت اىل يومنا هنا, فإّما معهم 

واّما عليهم, هذه معاناة أمتنا املستدمية منذ قرون فانتفاء احلّد االوسط جعل االّمة 

تدور يف دّوامة حماوالت اجلمع والتقريب بني الفريقني, فمّرة يعلو صوُت 

ات عديدة تعلو أصوات وصياح املتصارعني فيغيب عن املشهد املصلحني, ومَر

احلوار اهلادئ يف مواضيع مضت عليها قرون, لكّنها ماتزال حتى اليوم 

 كالرباكني اخلامدة نارها قريٌب من السطح.

تنتشر يف أيامنا يف كل بالد املسلمني تقريبًا مشتقاُت الفعل )َضَرب(, 

الغة )ضرَّاب( يبدأ احلّد األدنى من مشتقات وعندما تصل الّنوبة اىل صيغة املب

الفعل )َقَتَل(, ثّم يزداد وصواًل اىل صيغة املبالغة )قّتال( اليت نراها اليوم بأدّق 

تفاصيلها عندنا يف العراق, فال بيَت إاّل وفيه من يإنُّ حسرة ولوعة وحزنًا, بسبب 

رخيية الفقهية العقدية تغييب احلّد األوسط, وهو جعل هذه املواضيع املذهبية التا
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الدقيقة حمصورة يف أضيق نطاٍق ممكن, وهو نطاق العلماء املتخصصني يف 

جماالتهم ّجدًا.. لكّن فتح هذه املواضيع على الفضائيات وصفحات التواصل 

االجتماعي وهي أكثر وأوسع انتشارًا من الكتب كان سببًا رئيسًا يف زيادة 

 اليت حّطت رحاهلا يف بلدان املسلمني. التشتت الطائفي بل احلرب الطائفية

ال أدري هل تعلمون بأّن موسى جار اهلل َدَخَل النجف وبقي يف كربالء 

فرتة ويف الكاظمية, وعلماؤها يعرفون الرجل جّيدًا, ويعرفون آراءه فيهم, ومل 

 يتعّرض إلهانته أحد أو التجاوز عليه بشق كلمة.

كتب يف مؤلفاته عن الشيعة زار وكذلك الدكتور أمحد أمني الذي كتب ما 

النجف فانبهر حبسن االستقبال والضيافة وكأنه مل يكتب شيئًا عنهم, أو كأنهم ال 

 بكتابته عنهم. نيعرفو

فإّن للبحث العلمي مكان وللضيافة واالخّوة واملوّدة أماكن, ولكن كيف 

واملرئي  يتم إيصال هذا املعنى للناس مع تسّلط الطائفيني على اإلعالم املسموع

 يف اّيامنا.

هذه االسئلة الشهرية اليت كتبها موسى جار اهلل الداعية االسالمي الروسي 

الرتكماني حشاها نارًا, وسّجر عباراتها مبختلف موارد اإلثارة, وكأنه كان 

يكتب اسئلة انفجارية الغرض منها اثارة زوبعة يف اجملتمع االسالمي الذي مل 

 ة املستبدين بعد.يكن خيرج من تسلط الَظَلَم

فطارت االسئلة يف األيدي يف البلدان, وترمجت اىل الفارسية والرتكية, 

 فصار لزامًا على علماء الشيعة الرّد عليها.

وألّنا يف هذه االّيام منّر بظروف أكثر شدة وتطّرفًا مما كان ميّر به أجدادنا يف 
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هابيني النجديني,  العشرينات من غزوات فيصل الدويش وأمثاله من اإلخوان الو

وإحياًء لذكرى علمائنا العظام الذين تصّدوا للرّد على السيف بالقلم قمنا بإعادة 

 حتقيق هذه االجوبة وطبعها.

 الرّد على مسائل موسى جار اهلل :
كتبه الشيخ هادي قدس سره على عجالة على ما يبدو, فلم يتَسَن ألَحٍد 

 مكتبته, ذكر ذلك بنفسه يف رّده مراجعَة بعض كتب احلديث املوجودة عنده يف

 املسألة السابعة عشرة .

واضح من كالمه انه قدس سره كان مترّبمًا من اخلوض يف هذه املواضيع؛ 

لعدم الفائدة, بل الضرر املرتتب على اخلوض فيها, لكن االخر )موسى جار 

ضت اهلل( سّبب إرباكًا يف العامل االسالمي برّمِتِه بنشر هذه املسائل, فاقت

 املصلحة الرّد عليها, حذرًا من تفسري السكوت عنها بالعجز أو باالعرتاف.

استعان الشيخ قدس سره يف رّده بالقرآن الكريُم وباحلديث الشريف, ومن 

امهات املصادر اإلسالمية, وكذلك استعان بالرّد اجَلَدلي يف أحيان قليلة, 

دون اخلوض طوياًل يف وحاول توضيَح اإليرادات والشبهات بهدوء وبساطة, وب

 مسائل تزيد من حالة التفّكك اليت تعيشها األمة.

لكّنه قدس سره رغم كّل هذه الصعوبات اليت حتول دون بسط الكالم ظهر 

منافحًا بقلمه الشريف عن مذهب آل البيت ذاّبًا عنهم أشّد الذبِّ وُمدافعًا ممانعًا 

ارًا هلل ملا َرَمى بيوَت أهل هلجوم جار اهلل على املذهب, ولو كان جاُر اهلل ج

 بيت رسول اهلل باحلجارة.
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 كتاب مسائل موسى جار اهلل :
جمموعة مسائل هي عشرون مسألة معظمها يف العقائد, والتأريخ, واحلديث 

 والفقه.

َنَسَجها السائُل بطريقٍة ُجَمٍل مقتضبة عن موضوع معّين, استقى أفكارها يف 

ل السنة, كابن تيمية وتالميذه ابن القيم غالبها من آراء املتشددين من أه

والذهيب وابن كثري, فليست إاّل دعاوى ال تثبت أمام التحقيق, وأوهام, 

وأخطاء يف فهٍم, نقلها قدماء املؤرخني يف امللل والنحل, ونقول بال متحيص, 

وختّرصات واكاذيب سببها الصراعات الصراعات املذهبية يف تأريخ املسلمني 

 الفات. املشحون باخل

وقد حاول جار اهلل ان يسند بعض آرائه ومدعياته بأحاديث ينقلها من 

 اسقاطات معتقداته يف كتب السنة على كتب الشيعة كتب االمامية دون بل هي

فمثاًل هم يعتقدون أْن البخاري ومسلم أصّح الكتب بعد كتاب اهلل, فيظنون أّن 

األحاديث من الكايف متبجحًا  الشيعة تقول بنفس املقالة يف كتبها, فأخذ ينقل

كأنه عثر على الدّرة وسط الفحم, فجلى عنها السواد وبان تأللؤها, ومل يلتفت 

اىل ان الشيعة تعامل كل كتبها على مستوى واحد, من عرضها على كتاب اهلل 

وعلى مباحث اجلرح والتعديل يف علم الرجال, فبعد حجة السند ينظرون يف 

متونها , وانها ال ختالف كتاب اهلل, وليس هلا  الروايات, هل ميكن قبول

 معارض او ُمخصٌِّص أو مقّيد لسعة مداليلها.

وهلذه األسباب تعّرض مجٌع من العلماء لرّد هذه املسائل ونقضها, منهم: 

الّسيد عبد احلسني شرف الدين املوسوي, والسيد حمسن االمني العاملي, 
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احلجار, والشيخ هادي كاشف  والشيخ عبد احلسني الرشيت, والشيخ مهدي

الغطاء, وهذا كتابه يف الرّد بني يديك . وكذلك عّرض بصاحب املسائل مجاعة 

 كبرية من العلماء الشيعة لعّل أهّمهم الشيخ عبد احلسني األميين صاحب الغدير.
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 ترمجة املؤلف
هو الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبري 

 ..بن حييى اجلناجي املالكي.كاشف الغطاء ابن الشيخ خضر 

هـ والراجح االخري 1290هـ و 1289هـ و 1287اختلف يف سنة والدته بني 

ربيع  17نه ولد يوم أألنه ذكر يف ترمجته اليت دّونها ولده الشيخ حممد رضا... 

 .هـ1290االول 

 نشأته:
نشأ يف ظالل أسرته الوارفه, وال حتتاج أسرة كاشف الغطاء اىل تعريف, بل 

, شبَّ قدس سره شاعرًا مفلقًا أديبًا, شارك يف بها ُيعَرُف طلبة العلم واألدب

معارك النجف األدبية اىل جانب أقرانه الذين عرفوا بالنباهة والذكاء والفضيلة 

والعلم, أمثال السيد جعفر احللي, والشيخ جواد الشبييب, والشيخ عبد احلسني 

 اجلواهري.

 دروسه:
عبد اهلادي قرأ مقدمات العلم الشيخ صادق آل حاج مسعود, والشيخ 

البغدادي, والسيد علي ابن السيد حممود االمني العاملي, قرأ رسائل الشيخ 

األنصاري على شيخ الشريعة األصفهاني, وَحَضَر الفقه واألصوَل عند والده 
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الشيخ عباس, وحضر درس الشيخ االخوند حممد كاظم اخلراساني أكثر من 

وَحَضَر درس الشيخ  عشر سنني, وحضر درس السيد اليزدي صاحب العروة,

 اغا رضا اهلمداني صاحب )مصباح الفقيه(.

 مؤلفاته:
ترك قدس سره آثارًا عديدة بعضها مطبوع. منها: االجوبة النجفية عن 

الفتاوى الوهابية, الربهان املبني يف من جيب أتباعه من املرسلني, بلغة النحاة يف 

يف اللعن وفضل شرح الفائقة, الرد على مسائل موسى جار اهلل, رسالة 

العلويني, رسالة يف فن التجويد, مدارك نهج البالغة, مستدرك نهج البالغة, 

 هدى املتقني, وهذه كلها مطبوعة.

أّما املخطوطة: منظومة يف النحو مساها نظم الزهر من نثر القطر, منظومة 

يف أحوال السيدة الزهراء عليها السالم, منظومة يف أحوال االمام احلسن عليه 

لسالم, شرح على كتاب الشرائع, شرح على تبصرة املتعلمني, قاموس ا

 احملرمات, شرح على منظومة السيد حبر العلوم.

 وفاته:
تويف الشيخ قدس سره يف النجف ليلة األربعاء التاسع من حمرم سنة 

هـ, وشّيع تشيعًا مهيبًا شارك فيه كبار العلماء والوجوه واالعيان ومجاهري 1361

 خ القبائل, دفن يف مقربتهم الشهرية اىل جانب ابيه وأجداده.الناس وشيو

 ترمجة السائل:
موسى جار اهلل الشهري بابن فاطمة, الرتكستاني القازاني التاتاري, ولد يف 

م, درس يف بالده مبادئ العربية 1878هـ, 1295)رستوف دون( يف روسيا 
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غراد(( اليت مسيت والفقه وتبحر فيه, صار إمامًا للجامع الكبري يف ))برتو

))لينينغراد((, كان كثري السفر, فإّنه أثناء حّجِه أقاٍم مبّكة ثالث سنني, صار 

, أصدر كتبًا عن عالقة 1917يف روسيا قبيل الثورة البلشفية  لإلسالمشيخًا 

م, ووصف رحلته يف صدر 1930املسلمني بالثورة, فصودرت مطبعته, فرحل 

يف البالد اإلسالمية عندما كان طالبًا, واستمّرت كتابه )الوشيعة(, وإّنه قد ساح 

سياحته ستة سنوات, زار العراق ومدنه املهمة بغداد والبصرة والنجف 

 وكربالء.

وقد نشر مسائله هذه اليت هي ملّخٌص لكتاب الوشيعة, وأرسلها اىل علماء 

 اإلمامية يف إيران والعراق وَطَرَق كلَّ األبواب من أجل الرّد عليها.

يف ضمن ترمجته: "واضطربت  321, ص7الزركلي يف األعالم ج قال

عقيدته يف أعوامه االخرية, ومرض يف مصر فدخل ملجأ العجزة بالقاهرة وتويف 

 م".1949به عام 

هذه العبارة مل افهم معهناها ! كيف لرجل يكوُن بهذه األهمية عندهم 

مينح دارًا ليسكنها ويهتفون بامسه حتى اليوم ميوُت يف ))ملجأ العجزة((, ومل 

عامًا ثم إّن الدعاة السلفيني  15يف غربته, وهو يعيُش يف مصر ردحًا طوياًل قارب 

يف مصر امتدحوه مثل حمّب الدين اخلطيب مع كون هؤالء متنفذين جدًا يف مصر 

 إّباَن احلكم امللكي املصري.

مّثة مجلة نقلها الزركلي مل أجدها عند غريه ))واضطربت عقيدته يف 

أعوامه األخرية(( ما معنى ذلك هل تعين إنه بّدل عقيدته من األشعرية اىل 

السلفّية الوهابية املتشددة, فلماذا تركه السلفيون املتنفذون بهذا احلال الذي ُيرثى 
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 له حبيث يلقي يف ملجأ العجزة ليموت فيه؟

أو رمبا يكون الرجل قد تشّيع أْو كاد! فلذلك ُترك وحيدًا يعاني آالمه 

وأّيامه االخرية؟! وعلى اقّل التقارير أعرض عن آرائه يف ذّم السقيفة فأعرض 

 عند من امتدحوه طوياًل.

 نسخ املخطوطات:
 عثرنا يف خزانة كتب الشيخ قدس سره على:

خمطوط الرّد على مسائل موسى جار اهلل خبّط الشيخ هادي شخصيًا.  -1

-9يف كل سطر ما بني )( سم, 16×21سطرًا قياساتها ) 21صفحة فيها  35وهي 

 ( كلمة.13

خمطوطة السائل خبطٍّ غري خط الشيخ مل أتبّين ناسخها لكن يف آخرها  -2

-17صفحة فيها ما بني ) 23توقيع موسى جار اهلل, وأنّه كتبها يف النجف. وهي 

 (سم.13×20( كلمات, قياساتها )10-6( سطرًا كلُّ سطر فيه )19

صفحة قياساتها  26ي خمطوطة رسالة اللعن وفضل العلويني وه -3

( كلمة, وهي 12-9( سطرًا يف كل سطر )21-19(سم, يف كل صفحة )16×21)

 خبط الشيخ هادي شخصيًا.

 عملنا يف التحقيق:
ابراز اآليات القرآنية الكرمية ووضعها خبط ممّيز, مع استعمال االقواس  -1

 .} {املزهرة 

 ((.وضع األحاديث النبوية الشريفة بني قوسني عاديني ))     -2
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 وضع نصوص كالم العلماء املنقول من كتبهم بني قوسني عاديني ) (. -3

 ختريج اآليات, وذكر سورها, وأرقام اآليات. -4

 ختريج األحاديث النبوية, ورّدها اىل مصادرها اليت نقل منها املؤلف. -5

 ختريج أبيات الشعر الواردة يف املنت. -6

نظام االمالء كتابة النص باألمالء احلديث ألن املخطوطات مكتوبة ب -7

غري املتعارف يف أيامنا, وال نذكر ذلك يف احلواشي؛ ألّنا ال نريد إثقال النّص 

 بهوامش ال داعي هلا.

حماولة إثراء البحث بالتعليق على بعض نقاط اخلالف اليت مل يعلق  -8

 مساحة الشيخ قدس سره عليها.

تي بعض وبعد فإّن إتيان الكمال من ضروب احملال, فإذ أُوِجَدْت يف كلما

 اخلطأ فلقصر الباع وقلة البضاعة ونسأل اهلل املغفرة والتوفيق.

 

 كريم الكمولي

 النجف االشرف
 هـ1435/مجادي اآلخرة/2

 م2014/نيسان/2
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 أجوبة مساحة الشيخ هادي كاشف الغطاء 

 :على حممد وآل حممد الطاهرين وبعدوالسالم  الُةوالّص هلِل احلمُد

 ,ةواجلماَع ِةّنأهل السُّ ِضْعَب ْنِم ْتَرَدائل َصَسَم ملِةعلى ُج فقد وقفُت

 ,ملذهب اإلمامية وهي يف احلقيقة انتقاٌد ,الشيعة اإلمامية هها إىل علماِءوّج

وقد طلب مين بعض طلبة العلم من أهل  ,يف كتبهم وديانتهم وعقائدهم وطعٌن

لي من اجلواب عنها على سبيل اإلجياز واهلل  ما يسنُح َبأكُت النجف األشرف أْن

 املوفق.

ها األمة ولن ترتضيها ُلال تتحّم ها منكرًةاليت أعّد ا األموُرأّم :قال السائل

 ائل عديدة منها:األئمة وتنايف أهم مصاحل األمة فهي مس

منهم سوى قليل منهم ال  مل ينُج ,ةابة كاّفَحالّص ِةعاّم تكفرُي) املسألة األوىل:
   (.  هم على سبعةُتّدتزيد ِع

 اجلواب:

ه من جعُل ما يوجد يف بعض األخبار املودعة املنسوبة إىل الشيعة ال يصحُّ إّن

وردونها إيرادًا ال تدينًا ه يوجد يف األخبار أمور كثرية ُيفإّن عقائد الشيعة,

املذهب  ها أئمُةَفّنيف ذلك على كتبهم االعتقادية اليت َص ما التعويُلوإّن واعتقادًا,

والشيخ اجمللسي صاحب البحار  ,كاملفيد والصدوق من املتقدمني ,وعلماء الدين
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 .تأخرينمن امل

بعد وفاة  ِةاَبَحالصَّ ِةبكفر عاّم ثم إّن يف جوامع أهل السنة واجلماعة ما ينطُق

 . صاحب الرسالة

قال: )أنا على  ففي صحيح البخاري يف أول كتاب الفنت بإسناده عنه 

 فيقول ال تدري يتأّم من دوني فأقوُل عليَّ فيؤخذ بناٍس رُدَي ْنحوضي انتظر َم

وروي بعده: )فأقول أي ربي أصحابي يقول ال تدري  .(1)(ىمشوا على القهقر

ولو فتشنا  (3))فأقول سحقًا سحقًا ملن بّدل بعدي( ,(2)ما أحدثوا بعدك(

 جوامعهم األخر وكتب أحاديثهم لوجدنا فيها أمثال ذلك.

ومما هو من هذا القبيل ما روي يف الصحيح املذكور يف باب )إذا التقى 

هما ي)إذا تواجه املسلمان بسيف املسلمان بسيفهما( قال: قال رسول اهلل 

وهذا يوجب تكفري أو تفسيق عامة أهل اجلمل  ,(4)فكالهما من أهل النار(

 وأهل صفني كما ال خيفى.

 .القليل حابة إاّلالّص ِةفنحن ال مننع من جتويز كفر عاّم حاٍل وعلى أيِّ

ويتحقق الكفر  املراد من الكفر الكفر اإلمياني ال الكفر اإلسالمي, ولكّن

 فعاًل أو اعتقادًا.أو  قواًل أهل البيت  االمام من اإلمياني بإنكار إمامة

                                                           

. دار الفكر 86, ص8. و ج221, ص4, جحممد بن إمساعيل البخاري, صحيح البخاري 1.
 اوفيست ط العامرة بإسطنبول.

 .87, ص8. ج221, ص4, جإمساعيل البخاريحممد بن , صحيح البخاري 2.

 .87, ص8, ج221, ص4ج ,املصدر نفسه 3.

 . كتاب الفنت باب إذا التقى املسلمان بسيفيها.92, ص8, ج225, ص4ج ,املصدر نفسه 4.
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وإْن أبيت عن ذلك فال مانع من محل الكفر على معناه اللغوي وهو 

كافرًا  ي الليُلّموبهذا املعنى ُس ة الصحابة سرتوا احلق وأخفوه,عاّم فإّن السرت,

 :وعامة الصحابة بايعوا أبا بكر وجعلوه خليفة رسول اهلل , كافرًا زارعوال

 (1)ُراِمَســـ َةمبك ـــ ْرُمْســـَي ومْل أنـــيٌس  اَفإىل الصَّ احلجوِن بنَي ْنمل يُك كأْن
 

 يف كتب األخبار سواء كانت للشيعة أو ألهل السنة أخباٌر إّنواحلاصل 

إىل مذهب أهل  َبِسْنَي ع عليها أْنَلوال يصح ملن اّط ,حتتاج إىل النقد والتحليل

 أْن فال يصحُّ ,التشيع أو إىل مذهب أهل السنة ما اشتمل عليه ذلك احلديث

ابعني ابة والّتَحمن الصَّ َلَمني واجَلّفأهل ِص ن تكفرَيمذهب أهل التسّن إّن تقول:

 ألّن؛ ت إليه اإلشارةّمألجل اخلرب الذي أورده البخاري يف صحيحه الذي تقدَّ

 الصحيح املذكور مما يعتمد أهل السنة عليه وترجع يف مذاهبها إليه.

يعة يف تكفري األول والثاني صراحة شديدة ثم وللشقال ) :املسألة الثانية

( إىل آخر ما …يف كتب الشيعة عن الباقر والصادق استدل على ذلك بأّن

بعد أن انطوت عليها قرون عديدة  –كتبه يف هذه املسألة اليت ال فائدة يف نشرها 

 غري تفريق الكلمة وقدح زناد اخلالف. –منسيا  حتى صارت نسيًا

 اجلواب:
ــيخني       إّن ــتكفري الشـ ــول بـ ــها القـ ــن بعضـ ــُد عـ ــثرية وال ُأْبعـ ــيعة كـ ــرق الشـ فـ

ــالمي   ــاني أو اإلس ــر اإلمي ــيعة,     ,الكف ــع الش ــك إىل مجي ــبة ذل ــه لنس ــال وج ــا  ف كم

                                                           

. ونسب البيت 321,ص4. البيت من الطويل ملضاف بن عمرو اجلرهمي يف شرح الشافعية, ج1
 مادة ))حجن((. 109,ص13يف اللسان ج البنه احلارث او احلفيده, عمرو
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وهـــــم  `أمـــــري املـــــؤمنني بعـــــداوة  ُنتـــــدّين َية َمـــــّنالسُّـــــ أهـــــِل ِقَريف ِفـــــ أنَّ

 إىل مجيع أهل السنة.   ِبْصفال وجه لنسبة النَّ ,النواصب

ــلمني َمـــ ويف  ــَكن ُياملسـ ــّفـ ــرقٌ  هرين,ر الّصـ ــيهم فـ ــوارج    وفـ ــن اخلـ ــثرية مـ كـ

 .هلم آراء فاسدة واعتقادات باطلة وغريهم

ــا         ــا وجيعلونه ــدينون به ــيت يت ــد ال ــن العقائ ــة  م ــيعة اإلمامي ــه الش ــذي علي وال

وأبنائــــه  `أمــــري املــــؤمنني هــــي واليــــة علــــي  ,أصــــاًل مــــن أصــــول ديــــانتهم

ويريــــد  ,والــــرباءة ممــــن يعــــاديهم وينــــاوئهم ,وعــــداوة أعــــدائهم ,املعصــــومني

ــالتّ ويعّبــــ ,واخلــــالف علــــيهم ,الســــوء بهــــم ــّلَورون عــــن ذلــــك بــ  ,يرّبي والَتــ

 ويقول شاعرهم:

ــ ــَت ْمإذا َلـــ ــ َرْبـــ ــدا َع ْنِمـــ ــيٍّأعـــ   لـــ
 

ــ  ــفَمــــ ــحبَّيف َم َكا َلــــ ــ ِهِتــــ  (1)اُبَوَثــــ
 

ــ ــلمني فقــد اهتــدى,        ْنفَم ــك مــن فــرق املس ــ وافــق علــى ذل ن أبــى فلــه  وَم

 عمله.

ــاهر أّن أ ــت ويــــ   والظــ ــل البيــ ــب أهــ ــرون حــ ــنة يظهــ ــل الســ ــن هــ ربؤن مــ

ــدائهم ــرون أنّ  ,أعـ ــنهم يـ ــًا ولكـ ــًاو فالنـ ــدائهم    فالنـ ــن أعـ ــوا مـ ــا ليسـ  ,وغريهمـ

وإذا كــــان األمــــر  ,ه ال خــــالف بيــــنهم وال عــــداء وإّنــــ ,حبــــيهمهــــم مــــن ُموأّن

الشـــيعة مـــثاًل   فـــإّن كـــذلك فـــال نـــزاع بـــني الشـــيعة والســـنة يف هـــذا الشـــأن,       

ــون َزُي ــت  بغضـ ــل البيـ ــادي ألهـ ــدًا املعـ ــه  ,يـ ــربؤن منـ ــون   ,ويـ ــنة يوالـ ــل السـ وأهـ

 فــــإّن زيــــدًا احملــــب ألهــــل البيــــت فقــــد اختلــــف املوضــــوع وارتفــــع النــــزاع,  

                                                           

 .26, ص4. البيُت من الوافر ألبي احلسن الناشئ الصغري, كما يف الغدير, ج1
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   املوضوعات ختتلف باختالف احليثيات.

ج عليهـــا يف مثـــل رَِّعـــال ُي أْن, فهـــذه كســـابقتها ممـــا ينبغـــي  حـــاٍل وعلـــى أّي

ــذه ــلمون    هـ ــر املسـ ــيت يفتقـ ــة الـ ــر احلرجـ ــاد.   األعصـ ــاتف واالحتـ ــا إىل التكـ  فيهـ

ــد ّن ــى بهنــاَكوق ــدة ملــن تنســب         عل ــب األخبــار ال جيعــل عقي أّن مــا يوجــد يف كت

 إليه تلك الكتب َفُتْذَكر.

وقد نسب فيها السائل إىل عموم الشيعة لعن مجاعة  ()يف اللعن املسألة الثالثة:

 فيه. طالأإىل آخر ما  ,م ولعن األمة من أهل العصر األولمن الصحابة الكرا

 اجلواب:

 ينبغي التعرض يف هذه املسألة ألمور:

وقد , مشروعية اللعن وجوازه على مستحقهال ينبغي اإلشكال يف  :األول

وقد استعمله الصحابة  ة املقدسة عليه,ّنوالسُّ ,ريفالشَّ اشتمل الكتاَب

 فال شبهة وال إشكال يف جواز لعن الظاملني والكافرين والفاسقني, ,واملسلمون

 بل ال يبعد استحبابه شرعًا.

على مستحقه؟ فكما جيوز الدعاء على الظامل باهلالك  دعاٌء وهل اللعن إاّل

عاء عليه باإلبعاد عن رمحة اهلل والطرد عنها وهو معنى اللعن جيوز الدُّ ,ارَووالَب

 ومفهومه.

ما يستعمله الشيعة من اللعن واملوجود يف أدعيتهم وزياراتهم  إّن الثاني:

م وأراق ُهَلَتَق ْنولعن َم ولعن أعداء أهل البيت, لعن الظاملني والفاسقني,هو 

 وهؤالء ال ينبغي ملسلم أْن ,على حطام الدنيا وزخرفها وحرصًا دماءهم ظلمًا

 .يتوقف يف لعنهم
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 اللعن ليس من قوام التشيع وال من أصوله. ثم إّن

 ْنة َمّنالسُّوقد يوجد يف بعض فرق الشيعة كما يوجد يف بعض فرق أهل 

ه قد يوجد يف بعض كتب كما أّن بعض الصحابة أو التابعني, ْنَعليف ى احلّدعّدَتَي

 أهل املذهب غري كتب العقائد ما ال يكون عقيدة جلميع أهل املذهب وال أصاًل

 من أصول تدينه.

بل استحباب لعن  ة هو جواز,الذي عليه الشيعة اإلمامّي واحلاصل إّن

 والفاسقني والكافرين وأعداء أهل البيت كائنًا من كان.املني الّظ

عن أصول الكايف من أّن اللعن حرام إىل آخره فإمنا هو  ائُلالسَّ ُهوما نقَل

يل ذات فروع الذَّ وهذه املسألة مسألة طويلُة لعن غري املستحق من أهل اإلميان,

 الكالم عليها. لبسِط سُعتَّال َي ِتْقوالَو ِبَعوُش

 قال السائل يف آخر كالمه: :الثالث

حتدث من  ٍةَحَلْصَم من اللعن إىل اليوم؟ وأيُّ ْتَلَصَح فائدٍة وأيُّ)

من  جّوزه ومستعمله كذكٍرعند ُم َنْعخفى أّن الل ؟( وال َياللعن بعد اليوم

 حصلت من التسبيح إىل اليوم؟ وأيُّ فائدة مثاًل أّي قال له:ُي أْن األذكار فال يصحُّ

 ((مرضًا إاّل الالعَن ال يزيُد اللعَن إّن))منه بعد اليوم؟ وقوله:  ُثُدْحمصلحة َت

 كما ال خيفى. إميانًا الالعَن زيُدلعن الفاسق مثاًل َي فإّن ,فهو ممنوع ,إىل آخره

ي املؤمنني عائشة وحفصة وهما بنص القرآن أّم ذكر السائل )أّن الرابع:

االتصال به  هات املؤمنني وإّنأّم   أزواج النيب أهل البيت( وال شك يف أّن

 ذلك  بنسب أو سبب موجب للتشريف ومقتٍض لالحرتام والتبجيل ولكّن
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ا مع ارتكاب املعاصي وإسخاط وأّم ,باع سننهمع تقوى اهلل وإطاعة أوامره واّت

وهذا أمر  اهلل ورسوله فقد يكون ذلك موجبًا لشدة العذاب وتغليظ العقاب,

 ينطق به الكتاب والسنة.واضح حيكم به العقل و

بني  ُقفرِّال ُي ْنَم (. فهو كالُمأهل البيت القرآِن ما بنصِّوُهوأما قوله: )

والظهور يف حمل الشك  ,ما ال حيتمل اخلالف صَّالنَّ فإّن اهر,والّظ صِّالنَّ

 وقد احتملوا يف أن املراد من البيت أهل مكة أو أهل املسجد احلرام, والتوقف,

وقد , املراد من أهل البيت هم أهل بيت رسول اهلل  املشهور أّن ولكّن

وذكر النيسابوري يف تفسريه:  بهم أهل آية املباهلة, املراَد على أّن ُةيَعاتفقت الشِّ

يف آية املباهلة أنهم  على النداء أو على املدح وقال: وقد مّر ٌبْصالبيت َن )أّن أهَل

, واحلسني باالتفاقواحلسن  ألنها فرٌع وفاطمُة ألنه أصٌل  النيبُّ ,أهل العباء

 قال: )وورود اآلية يف شأن أزواج النيب  إىل أْن (1)الصحيح أّن عليا منهم(و

 انتهى. (2)دخوهلن فيهن ( ّنعلى الظ  ُبيغِل

 وال خيفى أّن يف آي القرآن ما يكون صدرها يف شأن وآخرها يف أمر آخر,

ويف كالم العرب شيء من  ,إىل غريه يذهبوا من خطاٍب ومن عادة الفصحاء أْن

يف ذلك ال سيما األزواج الالتي مل  ,بدخول مطلق األزواج فال يقنَي ,ذلك كثري

 واخلادم واخلادمة. ,ة يف البيت إال كاجلارية اليت يفرتشهاَجْووما الزَّ يعقنب منه,

ل ومن آله؟ وهي ُجالرَّ ة من أهل بيِتاملرأ ُلَعْجَت ُتْلِبوَق ُتْجّوَز َدجرَُّم ى أنََّرأُت

                                                           

. تفسري سورة األحزاب 206, ص3, جاحلسن بن حممد النيسابوري, تفسري النيسابوري .1
 .33اية

 .203, ص3, جاملصدر نفسه .2
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 .((أنت طالق))أو  ((احلقي بأهلك))تنفصل عنه متام االنفصال بقوله: 

وأنهم  ه جيب التمسك بهم,وأّن هم سفينة النجاة,وقد ورد يف أهل البيت أّن

 مضافًا ,بشيء من ذلك قطعًا وال يصلح أزواجه  ,وأنهم عرتته أحد الثقلني,

هلا  َيِعادُّ ْنوليس يف األزواج َم ,ةَمْصعلى الِع ِةإىل أّن هذه اآلية من أقوى األدّل

  العصمة.

 ,املراد خصوص اخلمسة   فهي كثرية رق الشيعة على أّنة من ُطوأما األدّل

 رسول اهلل افه يف تفسري آية املباهلة عن عائشة: )أّنري يف كّشَشْخَمى الزََّووَر

جاء احلسني  فأدخله ثمَّ ُنَساحَل فجاَء أسود, ٍرَعَش ْنل ِمحَّرط ُموعليه مر َجَرَخ

 َلْهَأ َسْجالرِّ ُمُكْنَع َبِهْذُيِل اهلُل ريُدما ُيفاطمة ثم علي ثم قال: إّن فأدخله ثّم

 .(1)(يِتالَب

 :)القول بتحريف القرآن(: املسألة الرابعة

 اجلواب:

التحريف يف القرآن  الشيعة أنكروا وقوَعلماء من أكابر ُع ًةاَعَمَج ال خيفى أّن

وأكثرها مل  ,من األخبار الواردة يف ذلك وهي كثرية حَّلوا ما َصوأّو ,الشريف

نا مجيع ما رواه أصحاُب َةحَّى ِصَرولسنا َن ,شرائط الصحة واالعتبار ْعَمْجَت

ى وفهم املراد منها وفتو ,اإلمامية يف كتبهم وال االعتقاد بها إال بعد نقدها

 كر يف حمله.علمائنا مبضمونها وغري ذلك مما ُذ

مة الطربسي وهو من أكابر علمائنا املتقدمني يف تفسريه )جممع قال العاّل

                                                           

 .434, ص 1ج ,الزخمشري, الكشاف .1
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ى َوَر َدْقَف اُنَصْقا النُّوأّم ,هاطالِنعلى ُب ٌعَمْجالزيادة يف القرآن ُم البيان(: )إّن

 ,يف القرآن تغيريًا أو نقصانًا ة إّنالعاّم يِةشوَِّح ْنِم من أصحابنا وقوٌم ٌةاَعَمَج

إىل  )(1)ه املرتضى َرَصه وهو الذي َنالُفأصحابنا ِخ ِبَهْذَم من حيُحوالصَّ

 به على حفظه ومحايته من التغيري والتبديل. آخر ما كتبه واستدّل

القرآن  ال  وقال من أكابر علمائنا املتأخرين كاشف الغطاء يف كشفه: )إّن

ومجيع ما  ,وال كلمة وال حرف ,فيه من سورة وال آية من بسملة وغريها زيادَة

رورة من املذهب بل الدين وإمجاع اهلل بالّض تلى كالُمبني الدفتني مما ُي

  .(2)املسلمني(

 لَّان كما َدّيه حمفوظ من النقصان حبفظ امللك الّدوأما نقصه: )فال ريب يف أّن

وما ورد  ,القرآن وإمجاع العلماء يف مجيع األزمان وال عربة بالنادر عليه صريُح

 َددَّإىل أن قال بعد أن َش ,(3)من أخبار النقيصة متنع البديهة من العمل بظاهرها(

ثم ذكر الوجوه  ((وجوٍه من تأويلها بأحِد فالبّد)) قصاِنكري على القول بالنُّالّن

 .(4) هناك

 على استحالته عقاًل إّن التحريف يف القرآن ال دليَل وأقول ثانيًا: أقول أواًل

 أمرًا باطاًل.  ُمستلِزوال َي وال عادًة

ــا إمكاُنـــ  ــح, َع ُهأمـ ــو واضـ ــاًل فهـ ــ قـ ــادًةوأّمـ ــإّن ا عـ ــْمَج فـ ــن السُّـــ  ُهَعـ طور مـ

                                                           

 .15, ص1ج ,الطربسي, جممع البيان 1.

 .6, ص5, جالشيخ جعفر كاشف الغطاء ,كشف الغطاء 2.

 .7, ص5, جاملصدر نفسه 3.

 .7, ص5, جاملصدر نفسه ينظر: 4.
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 ٌضعـــرَُّم واإلنســـاُن ِةاَمـــَمالَي وَمَيـــ اِءّربـــالُق رَّقـــد اســـتَح َلْتـــالَق مـــع أنَّ وِرُدوالصُّـــ

 ِفواخــتالف املصــاحِ   ,مــن زيــادة أو نقصــان    ســيان ال يســلم عــادةً   والنِّهو للسَّــ

كتــــاب  مــــنيقــــرأ  ْنوَمــــ ضــــي بــــذلك,ْقيف صــــدر اإلســــالم َي ْتَعــــِمالــــيت ُج

ــه      ــرآن وترتيب ــع الق ــر يف مج ــامن عش ــوع الث ــيوطي الن ــان للس ــا    ,اإلتق ــه مم ــا يلي وم

ــك يتّ  ــه يف ذلـ ــُحكتبـ ــر  ضـ ــه األمـ ــه أنّ  ,لـ ــف لـ ــوَل وينكشـ ــِف القـ ــرآن بتحريـ  القـ

ــًى ــدِّ    معنـ ــاء واحملـ ــن العلمـ ــره ورواه عـ ــا ذكـ ــح ممـ ــاهر واضـ ــنهم ثنَيظـ ــوال  ,مـ ولـ

 ٌلْعــفهــذا منــه فِ  ,(1)ْفاِحَصــامَل َةبقيَّــ يف املصــاحف ملــا أحــرق عثمــانُ    حريــُفالتَّ

 فيها. حريِفالتَّ على وقوِع لُُّدَي

فاف جمــــع مــــن األلــــواح والــــّدمــــا ُي واحلاصــــل أّن العــــادة قاضــــية بــــأنَّ

ــوالُع ــاف وِمــــ واللِّ ِبُســ ــ ْنخــ ــال ال َيدور الّرُصــ ــجــ ــيري   َغ ُمَلْســ ــن التغــ ــًا مــ البــ

 والتبديل.

ول اإلســــالمية وقضــــاتها وكــــل الــــّد يف حكومــــاِت) املسأأأأألة اةامسأأأأة:

  ( إىل آخره.علمائها طواغيت

 اجلواب:

ــو   اعلـــم ــد مـــن املخلـ ــلطنة وال واليـــة ألحـ ــه ال حكومـــة وال سـ قني علـــى أنـ

ــال,  ــدن أو مـ ــه يف بـ ــل أمثالـ ــه   بـ ــه أو مالـ ــه علـــى نفسـ ــلطنة لـ ــة وإّن ,سـ ــا الواليـ مـ

                                                           

. حادثة احراق املصاحف أّيام عثمان ذكرها البخاري مبا َنصُُّه ))حّتى إذا نسخوا الُصُحَف يف 1
ىل حفصة, فأرسل اىل ُكّل أفٍق مبصحٍف مما نسخوا, وأَمَر  املصاحِف َردَّ عثماُن  الُصُحَف ا

. باب 99, ص6مبا سواُه من القرآِن يف كّل صحيفٍة أو مصحٍف أن حُيَرق((, البخاري, ج
 مجع القرآن.
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ــه منهــا           ــا منح ــدار م ــه مبق ــها ل ــلطنة وجعل ــاره الس ــن أع ــاىل أو مل ــلطنة هلل تع والس

ــا  وفّو ــن أمرهــ ــه مــ ــه إليــ ــي   ؛ضــ ــك احلقيقــ ــه املالــ ــاوون يف   ,ألنــ ــاس متســ والنــ

ــة, ــو َت العبودي ــَغفل ــرِ  َبل  ــى أم ــاأًل عل ــَتُم ِةمَّ ــل أو َت ٌبغلِّ ــاهِ  َطس ــا ق ــب  ٌرعليه مل جت

ــه ــه  ,طاعتـ ــذ أحكامـ ــُروَح ,ومل تنفـ ــه ْتَمـ ــومل َي ,إعانتـ ــالتَّ ْزُجـ ــَروالتَّ ُماُكَحـ  ُعاُفـ

 وال األخذ مبا حيكم به.   ,إليه

ــلمون أنّ   ــه املسـ ــق عليـ ــا اتفـ ــه    وممـ ــة لـ ــب ال واليـ ــق واملتغلـ ــامل والفاسـ الظـ

َ الَ يَنَاااا   ] فراجــع كلمـــات أئمــة التفســـري يف تفســري قولـــه تعــاىل:      ,وال  حكومــة 

ــّنإو ,(1)[عَهْااد ي الالااال   نيَ  ــمّ  ه ــن تض ــة مل ــَنا الوالي س    ]صُّه َن إِنل َااا وَل اايْ  لْ الللااَس وَرَسسااولَ 

ــد  ,(2)[ وَاللااااَ ينَ ُمَنسااااوا اللااااَ ينَ يسق ي سااااوؤَ النَااااََََّ وَيسؤْت ااااوؤَ ال َكَاااااََ وَهساااالْ رَاك عسااااوؤَ    فقــ

ــول واملـــؤمنني   ــالة وللرسـ ــق األصـ ــة هلل علـــى طريـ ــبيل  )جعلـــت الواليـ ــى سـ علـ

 .(3)التبع(

م اهلل وجهه حني سأله سائل وهو كّر ها نزلت يف عليًّّنإقال الزخمشري: )

فلم يتكلف خللعه  يف خنصره, جًاِرَم ه كاَنراكع يف صالته فطرح له خامته كأّن

 . (4)كثري عمل تفسد مبثله صالته(

كان ظاملًا من  ْن: )أي َم[َ الَ يَنَا   عَهْد ي الالال   نيَ] وقال يف تفسري قوله تعاىل: 

                                                           

 .124 :سورة البقرة .1
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 وإمنا ينال من كان عاداًل بريئًا ,ذريتك ال يناله استخاليف وعهدي إليه باإلمامة

 ُحُلْصَي فلإلمامة, وكييف هذا دليل على أّن الفاسق ال يصلح  االظلم, وقالومن 

 ُمقدَّوال ُي ,وال يقبل خربه ,وال جتب طاعته ,هلا من ال جيوز حكمه وشهادته

 للصالة؟ 

ــوان اهلل          ــي رض ــن عل ــد ب ــرة زي ــوب نص ــرًا بوج ــيت س ــة يف ــو حنيف ــان أب وك

ــ  عليهمـــا ومحـــل املـــال إليـــه واخلـــروج معـــه علـــى اللـــصِّ        ب املتســـمي  املتغلِّـ

ــدواني   ــة كال ــام واخلليف ــباهه,باإلم ــرأة:   قي وأش ــه ام ــت ل ــرَت وقال ــين   أش ــى اب عل

: الفقـــ قتـــل, تـــىوحممـــد ابـــين عبـــد اهلل بـــن احلســـن حبـــاخلروج مـــع إبـــراهيم 

 .ليتين مكان ابنِك

وكـــان يقــــول يف املنصــــور وأشــــياعه لـــو أرادوا بنــــاء مســــجد وأرادونــــي   

 عّد أجره ملا فعلت.

ــن  ــاوعـ ــط,     نبـ ــًا قـ ــون الظـــامل إمامـ ــة: ال يكـ ــوز نصـــب    عيينـ ــف جيـ وكيـ

ــة  ــامل لإلمام ــام إّن ,الظ ــو لَكــ واإلم ــا ه ــَلالظ  فِّم ــب َمــ  ة,َم ــإذا ُنص ــاً  ْنف ــان ظامل  ك

 .(1)السائر: من اسرتعى الذئب ظلم( يف نفسه فقد جاز املثل

ــريه: )   ــرازي يف تفس ــال ال ــإوق ــه َثّن ــةِ  َتَب ــة اآلي ــالُنُب بدالل ــق  ط ــة الفاس  ,إمام

ــوُن وإّن ــق ال يكــ ــًا الفاســ ــم(  وأّن ,حاكمــ ــي احلكــ ــذ إذا ولــ ــه ال تنفــ  (2)أحكامــ

ــال: )ومل ُي إىل أْن ــرِّقـ ــاكم يف أنّ  فـ ــة واحلـ ــة بـــني اخلليفـ ــو حنيفـ ــ ق أبـ ــ َطْرَشـ  لَُّكـ
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ــ ــة(  ٍدواِح ــال: )وقــد أكرَهــ   ,(3)منهمــا العدال ــم ق ــُن ُهث ــ اب ــُه ــ اِمبرية يف أّي ــَب  َةين أميَّ

وجعـــل  ,هـــبرية ابـــُن جَّفَلـــ ,بَسع عـــن ذلـــك فُحـــَنفـــامَت ُهَبَرعلـــى القضـــاء وَضـــ

مــن  ا خيــف عليــه قــال لــه الفقهــاء: تــوّل لــه شــيئاً  فلّمــ ,يضــربه كــل يــوم أســواطاً 

ــوّل ,ى يــزول عنــك الضــرب شــيء كــان حّتــ  عملــه أيَّ ــفت ــه َع ــّد أَحى ل ــّب اِلَم ن الت

لـــه اللـــنب  إىل مثــل ذلـــك حتـــى عـــدّ  ثـــم دعـــاه املنصـــوُر ,هاّلفَخـــ ,الــيت تـــدخل 

ــان يُ  ــذي كـ ــور  الـ ــة املنصـ ــور مدينـ ــرب لسـ ــ ,ضـ ــدِ  ُهُتوقّصـ ــر زيـ ــيٍ  يف أمـ ــن علـ  بـ

 إىل آخر ما كتبه. (4)إليه( املاَل ِهِلْمويف َح شهورٌةَم

وبين العباس وخالفتهم وخالفة غريهم ة بين أمية لوكّيعلم أّن ُمومن هذا ُي

 مبقداِر م إاّلُهإطاعُت وال جيوُز ,ٍةوَعُرْشَم غرُي ٌةَلم باِطِهنواِلى على ِمَرَج ْنمّم

 وحفظ بيضة اإلسالم. ,األمن العام به أمُر ُمِظَتْنومبقدار ما َي ,رورةِِالضَّ

الفرق اإلسالمية كلها  يعة إّنالِش ُبكُت ْتَح)صرَّ يقول: املسألة السادسة:

 ِباِصالنَّ َمَد وإنَّ ,ارمن الكّف رُّواملخالف ِش ,كافرة ملعونة خالدة يف النار

 اني( إىل آخره. والّث َلاألوَّ ُمقدُِّي ْنَم ٌباِصوالّن ,الٌلَح ُهوماِل

 اجلواب:
 واحلقُّ ,منُيوالسَّ ثُّوفيها الَغ ,تة كثريةشتَّكثرية ُم ٌقَرة ِفخفى أّن الشيَعال َي

يف كتب األخبار  ُدوَرما ُي ّلة من فرقها فليس ُكّقا الفرقة احمِلوأّم والباطل,

, مبضمونه وتفيت وتتدين به وتعتمد عليه عليِه ُلعوَّواجلوامع املنسوبة إليها مما ُي

يف  ًةَرقدَّبعد استكماله شروطًا ُم فيها وال يعمل به إاّل يوال يقبل احلديث املرّو
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 ها.حمّل

ليس فيها لذلك  ه كتب الشيعة اإلمامية كتب العقائد وكتب الفتوَىوهذ

 .وال أثر عنٌي

ــّم ــإّن الُك ثــ ــه َم َرْفــ ــلــ ــثرية َوَعــ ــتعماُل َدَراٍن كــ ــاب والسُّــــ اســ  ,ِةّنها يف الكتــ

ــق ُيــ    ــا أطل ــل م ــيس ك ــا قَ  راُدول ــه م ــب ــالم وَر َلاَب ــ َفاَداإلس ــو َســ  ,ركالّش  امَنل ول

فـــذلك مضـــمون  ,عـــداها اإلســـالمية مـــاتصـــريح كتـــب الشـــيعة بكفـــر الفـــرق  

أنــه قــال: )إّن أمــيت ســتفرتق علــى اثنــتني       اخلــرب الــذي رواه الفريقــان عنــه    

ــدة(   ــار إال واحـ ــها يف النـ ــة كلـ ــبعني فرقـ ــرق    ,(1)وسـ ــل الفـ ــون كـ ــذا تكـ ــى هـ فعلـ

ــدا واحــدة ضــ     ــالمية مــا ع ــار   اإلس ــتحق العــذاب يف الن وال فــرق , الة هالكــة تس

ــني أْن ــك أو نقــول: إن  ب ــف    نقــول ذل ــى املنص ــة كمــا ال خيفــى عل ــافرة ملعون  ,هــا ك

ــاد ُكـــ     ــمة وانتقـ ــيعة كوصـ ــبها إىل الشـ ــيت نسـ ــة الـ ــذه املقالـ ــ لُّفهـ ــرق   ٍةفرَقـ ــن فـ مـ

 وال ترى النجاة إال بها دون غريها. ,بها اإلسالم تقوُل

ــيّ        ــبغض عل ــدين ب ــه: )املت ــاموس أن ــن الق ــر م ــا يظه ــى م ــب فعل ــا الناص  وأم

ــري املـــــؤمنني   ــوُب (2)(`أمـــ ــن اإلســـــالم      ووجـــ ــن أحكـــــام ديـــ مودتـــــه مـــ

ــرورية, ــ الض ــ ْنفَم ــاً   َرأنَك ــروريًا ديني ــر ض ــا أنك ــو ُم ,وجوبه ــوه ــروج  ٌبوِج للخ

ــ َون اإلســـالم, وقـــد رَ مـــ ق ااالَ الَ  ]: ي تفســـري آيـــة اف ِفـــى الزخمشـــري يف الكشَّـ
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ــنيب     (1)[أَسْاااَُل   لْ عَلَيْاااَ  أَجْااارلا إاِلل الَ َاااوَدَََ ف ااا  الَق رْبَاااى     ــن الـ ــوياًل عـ ــديثًا طـ  حـ

 .(2)كافرًا( ماَت ٍدآل حممَّ غِضمات على ُب ْنمنه قوله: )أال َم

الكـــافر الـــذي مـــن أفـــراده الناصـــب بـــاملعنى املـــذكور    ُمَد وال شـــبهة يف أنَّ

ــالٌل ــالل,  ,حـ ــه حـ ــ ومالـ ــم يُ  وأّمـ ــى فلـ ــذا املعنـ ــري هـ ــب بغـ ــَفا الناصـ ــابُر ُهْرسِّـ  أكـ

 فقهائنا.

ــد أ  ــم ال يبعـ ــيت ال   نعـ ــار الـ ــض األخبـ ــد يف بعـ ــه يوجـ ــّومنـ ــد  عـ ــا عنـ ل عليهـ

 علماء اإلمامية تفسري الناصب مبا ذكره السائل.

ــ َلعليــًا عَ  َبَصــ وقولــه: )إّن اهلل قــد نَ   ــ َم ــ  ُهًا بيَن ــ  َنَيوَب فهــو مــا تقولـــه    (ِهخلِق

ــره  ــيعة وال تنكــ ــالنص وال    ألنَّ ؛الشــ ــون إال بــ ــالنبوة ال تكــ ــة كــ ــرى اإلمامــ ــا تــ هــ

 تكون بغريه(.

 املخالف يف اإلمامة ال إميان له( وإّن : )إّن من أنكره كان كافرًا,وقوله

العدل واإلمامة  وأصول اإلميان عندهم مخسة: ,فمرادهم بالكفر ما قابل اإلميان

  كان مسلمًا. له وإْن فمن مل يعتقدها فال إمياَن ,مع أصول اإلسالم الثالثة

 بِه ال تقوُل ( فهو أمٌراملشرك والكافر ِمْكيف ُح َفإن املخاِلوأما قوله: )

بعد  `املؤمنني  أمرِي ال يقول بإمامِة ْنوهو َم ,َفاملخاِل بل ترى أنَّ ,ُةيَعالّش

الدم واملال وجناسة  ِةّيّلن ِحار ِمف الُك ال جتري عليه أحكاِم ,بال فصٍل النيب 

 . البدن
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 .467, ص3, جالزخمشري,الكشاف  2.
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فمه: ويقول اإلمام كذا ويقول اإلمام من أئمة  هذا السائل يقول مبلئ ثم إنَّ

 ومثُل ٍعْطأو َق لديه بتواتٍر َتَبذلك من اإلمام أو َث َعِمقد َس كأْن ,املذاهب كذا

 ل عليه,عّوأو خرب شاذ ال ُم ٍةيَفْعَض وايٍةِر وجوِد ِدإىل اإلمام مبجرَّ ُدَنْسال ُي َكِلَذ

أراد بهذا  ْنوال نعلم َم ,ماتاحملّر فإسناد ذلك إىل اإلمام واحلالة هذه من أكرب

 .(1)اإلمام من األئمة

اشتملت على مسائل ثالث ذكرها السائل ونسبها إىل  املسألة السابعة:

 الشيعة:

ى لو أوصى أحد يف جهاد امللل اإلسالمية اليوم غري مشروع حّت )إّن األوىل:

 بيل اهلل يف عقيدته هو اجلهاد جاز العدول عنه إىل فقراء الشيعة(. وَس ,اهلِل سبيِل

 )اجلهاد مع غري اإلمام املفرتضة طاعته حرام(. الثانية:

 (.ْهأنِف َفْتَح على فراشه ولو ماَت شهيٌد )الشيعيُّ الثالثة:

 ثم ذكر ما يرتتب على هذه املسائل من املفاسد.

 اجلواب:و

 املال إلعالء كلمة اإلسالم, ببذِل قد يكوُن اجلهاَد األوىل إّن عن املسألِة

وهو بهذا  ,واهلالك والقتل والقتال بطعها للوتعريُض ,ِسْفببذل النَّ وقد يكوُن

 ,املعنى على أقسام مخسة ذكرها الشيخ الفقيه يف كتابه املعروف بكشف الغطاء

                                                           

. راجع لالستزادة ما كتبه السيد عبد احلسني شرف الدين يف رّده على مسائل موسى جار 1
. فقد أطال 1645-1633, ص4اهلل, موسوعة االمام عبد احلسني شرف الدين, ج

 موّضحًا, وقد نقل نكتًا مما قال أئمة املذاهب بعضهم يف بعض.
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 :نذكرها على سبيل اإلمجال ,غريه من فقهاء اإلمامية اوذكره

على أراضي  اهلجوَم اُرف الُك إذا أراَد ,اإلسالم ِةاجلهاد حلفظ بيَض دها:أح 

 املسلمني إىل آخره.

 ط على دماء املسلمني وأعراضهم.ثانيها: اجلهاد لدفع الكفار من التسلُّ

من املسلمني التقت مع طائفة من الكفار  لدفعهم عن طائفٍة ثالثها: اجلهاُد

 إىل آخره.

م وأراضيهم وإخراجهم راُهلدفعهم عن بلدان املسلمني وُقرابعها: اجلهاد 

 منها بعد التسلط عليها إىل آخره.

واإلذعان  ,هم جللبهم إىل اإلسالمجهاد الكفر والتوجه إىل حماّل خامسها:

 . (1)مبا أتى به النيب 

فيه حضور اإلمام أو نائبه  ُطَرشَتواجلهاد بهذا املعنى وهو القسم اخلامس ُي

فمع عدم حضور  ,وال يشرتط يف األقسام األربعة ذلك ,ن العاماخلاص دو

له قابلية السياسة  من كل على جُباإلمام ونائبه اخلاص وعجز النائب العام َي

يف  وجيُب ,إطاعته على املسلمنَي وجتُب وتدبري احلرب ومجع العساكر القيام به,

 ِرَكْسيف َع ضوُراحُل وبعيٍد ريٍبَق ْنصرة ِمعلى النُّ قادٍر األقسام األربعة على كلِّ

 .(1)وجوبًا كفائيًا إىل آخره املسلمنَي

ّث عليه وذكر من اآليات وَح ,فيَه َبغ وَر ووجوبِه اجلهاِد َلْضَف َرَكوقد َذ

                                                           

 .5ص ,4ص ,3, ص6, جكاشف الغطاء الشيخ جعفر, كشف الغطاء ينظر: .1
 .6, ص5, ص6, جاملصدر نفسه ينظر: 1.
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. (2)فضل املرابطة واإلقامة يف الثغورثم ذكر  (1)الشريفة واألحاديث شيئًا كثريًا

 عليه, ويذكر فيه اجلهاد وفضله واحلّث ولست ترى كتابا من كتب الشيعة إاّل

 ف الزكاة.اِرَصَم ْنه ِموإّن ,اهلِل وإنه سبيُل

 سبيُل)) :قال العالمة يف التبصرة وهي من كتب الفتوى اليت عليها العمل

 .(3)((وبناء القناطر واملساجد واحلّج كاجلهاِد وُقْربٍة ٍةَحَلْصَم ّلُك اهلِل

 على إطالقه خالُف ((مشروع امللل اليوم غرُي جهاَد إّن)) فقول السائل:

نعم مال الزكاة الذي جيوز  ة هلا.ة اليت ذكرها ال صّحالوصّي ومسألُة ,احلقيقة

العدول عن صرفه فيه إىل صرفه على الفقراء أو غريهم  صرفه يف اجلهاد جيوُز

 من األصناف الثمانية.

ار جللبهم إىل بالد الكّف ه إىلفاجلهاد مبعنى التوّج ,ا املسألة الثانيةوأّم

وأما أقسام اجلهاد  فال جيوز إال مع اإلمام أو مأذونه اخلاص. ن بِهاإلسالم والتدّي

 الباقية فال تتوقف على ذلك.

ما يوجد ّبنعم ُر ا املسألة الثالثة فلم نقف عليها يف كتب الشيعة الفقهية.وأّم

ففي  ,قول بهفال ضري من ال ِهوعلى فرض وجوِد ,ذلك يف بعض األخبار

 ٍدحممَّ آِل بِّمات على ُح ْن: )َم ة قال رسول اهلل املوّد الكشاف يف تفسري آيِة

ميوت  ِهأنِف َفْتَح ِهراِشعلى ِف الشيعي إذا ماَت يف أنَّ وال شك  (1)شهيدًا( ماَت

                                                           

 .13-8, ص6, جاملصدر نفسه ينظر: 1.
 .91, ص6, صاملصدر نفسه ينظر: 2.
 الباب الثالث يف املستحق للزكاة. 72. تبصرة املتعلمني يف أحكام الدين ص3
 .467, ص3, جالزخمشري, الكشاف .1
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وقد ورد إطالق الشهيد على  ,هادةالشَّ أجُر ُهَل واملراد أنَّ ,ٍدحمّم آِل بِّعلى ُح

 أفراد كثرية من املسلمني.

الشيعة أّن األئمة كانت تنكر كل حديث يرويه  ُبُتُك ْتَع)ادَّ املسألة الثامنة:

ة واألخذ بنقيض ما أخذت به األئمة أسهل طريق يف إمام من أئمة العاّم

خالف العامة ففيه الرشاد( إىل آخر  وما ,ٌلباِط َةالعامَّ َقاَفَو ٍرَبَخ فكلُّ اإلصابة,

 ما رمسه يف هذا املقام. 

 اجلواب:و
ــة العامــة وثقــاة رواتهــا          ــة الــيت ترويهــا أئم ــثريًا مــن األحاديــث النبوي إّن ك

ــة  تأخــذ بهــا الشــيعة وحتــتجُّ  كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع    ,بهــا يف كتبهــا الفقهي

ــتداللية  ــا االسـ ــا ال    ,كتبهـ ــيت ترويهـ ــار الـ ــن األخبـ ــثريًا مـ ــا  وكـ ــيعة يف جوامعهـ شـ

وكــثريا مــا تعتمــد علــى الثقــاة      وتعمــل بهــا موافقــة ألخبــار العامــة وفتــاواهم,     

 من رواتهم.

 ,وأقـــرب الطـــرق عنـــدهم إىل معرفـــة األحكـــام الشـــرعية الكتـــاب العزيـــز  

ــ ثــمَّ ثــم  أهــل البيــت أدرى مبــا فيــه,  فــإّن ,النبويــة مــن طريــق أهــل البيــت   ُةنَّالسُّ

 ه الثقاة األثبات.اوما رو ,ما أمجعت عليه األمة

العامـــة أصـــاًل مـــن أصـــول الفقـــه علـــى   الشـــيعة خـــالَف ومل جتعـــل كتـــُب

نعـــم عنـــد تعـــارض األخبـــار كمـــا يـــرجح الفريـــق املوافـــق لكتـــاب   كـــل حـــال.

ــه  ــالف للعاّمـــ ُحرجَّكـــذلك ُيـــ ,اهلل علـــى غـــري املوافـــق لـ وال  ,ة علـــى غـــريِهاملخـ

فـــإّن ذلـــك مـــن الطـــرق الـــيت يســـلكها كافـــة ذوي   ,غرابـــة وال بداعـــة يف ذلـــك

ــه مــن أهــل     فإّن العقــول عنــد احلــرية والــرتدد,  ــراه موافقــًا ملــن يرون هــا تأخــذ مبــا ت
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ــ  ُدِقــَتْعالفريــق الــذي تَ  الِفيف ِخــ َدْشــوتــرى الرُّ والصــواب, احلــّق  ْنِمــ ُهفيــه أّن

 .والضالل يِّأهل الَغ

ب يف احلاِجـــ ابـــُن رَكـــفقـــد َذ أهـــل األصـــول مـــن العامـــة, هوقـــد ذكـــر مثلـــ

ــره والَع ــخمتصــ ــرحُضــ ــيَح إّن)): دي يف شــ ــحَب الرتجــ ــارج ِبَســ ــن )) ((:اخلــ مــ

ــوٍه ــة        ,وج ــل األئم ــق لعم ــاء واملواف ــة أو للخلف ــل املدين ــق أله ــديم املواف ــا: تق منه

ــريه  ــى غـ ــة علـ ــذا إال أّن ,(1)((األربعـ ــى هلـ ــرون الُروال معنـ ــم يـ ــهـ ــالِف َدْشـ  يف خـ

   .وغري املوافق لعمل األئمة األربعة ,غري أهل املدينة

كانــــت أو باطلــــة ال  فهــــذه املســــائل وحوهــــا صــــحيحًة حــــاٍل وعلــــى أّي

ــ   ــا حبقّي ــل هل ــدم حقي دخ ــذهب وع ــهة امل ــإّن ,ت ــنهم     ف ــدر م ــد تص ــذهب ق ــل امل أه

 و أقاويل يف أصول الفقه وفروعه غري صحيحة.آراء 

 ,من األديان لديٍن وهي يف بابها بديعة مل تكن)) قوله: وقد ظهر مما ذكر أّن

ومل جيعل مدركًا للحق ودلياًل لإلصابة قبل  ,من العلوم ومل تكن مسلكًا لعلٍم

 ,مذهبه أهِل قائله جاهل بأصوِل وإّن ,ن والسقوطَهيف غاية الَو ((وضع الشيعة

 فضاًل عن غريهم.

إّن أفضل قرون اإلسالم قرن رسالته وقرن خالفته وأما قوله: )

النظر عن الطعن يف  ضِّبعد َغ –ر فهذا احلديث ّطما َس( إىل آخر الراشدة

ا وقع يف تلك القرون من املعاصي والكبائر اليت مل يتفق وقوع وعّم ,صحته

                                                           

. مباحث الرتجيح الصنف 316, ص2خمتصر ابن احلاجب, ج. شرح القاضي العضد على 1
هـ. 1316الرابع ))الرتجيح حبسب اخلارج(( والكتاب مطبوع ببوالق مصر ط االوىل سنة 

 .279وهذا الكالم نقله الشوكاني يف ارشاد الفحول ص
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يف  منه إال أّن راُدال ُي –نظريها يف القرون املتأخرة مما يوجب الريب يف صحته 

شبهة يف  وال ,أهل ذلك القرن من هو أفضل ممن يكون يف أهل القرن الذي يليه

ممن يكون يف القرن  وهم خرٌي ,همالبيت وشيعَت رسالته أهُل يف قرِن فإّن ذلك 

وليس املراد  ,وأبنائهم األبرار ,املسلمني ُةم أئّمُهويف القرن الثاني أوالُد ,الثاني

فيهم الصاحل والطاحل واملؤمن  فإّن ,ذلك القرن أهِل ِةاألفضلية لعامَّ إثباُت

 الكفر ويظهر اإلسالم. ُنبِطواملنافق ومن ُي

 ,نزلت يف األئمة والشيعة يف آياٍت )يف كتب الشيعة أبواٌب املسألة التاسعة:

بعهما واآليات تزيد على مائة( نزلت يف كفر أبي بكر وعمر وكفر من اّت وآياٌت

 إىل آخره.

 اجلواب:

يعتمد على  يعول عليه وال وفيها ما ال ,إّن الكتب املنسوبة إىل الشيعة كثرية

ما املدار وإّن ,واملعترب منها قد يوجد فيه ما ال تقول به الشيعة وال تتدين به ما فيه,

 ,وحوهما ,بيانوالّت ,ع البيانَمْجكَم ,على كتب العقائد وكتب التفسري املعتمدة

الشريف فيه  القرآَن يف أنَّ وال شك  ,وعلى ما يذكر يف الرسائل الدينية العملية

وليس يف تأويل  ,وقد رواها الفريقان ,ة نزلت يف األئمة الطاهرينكثري آياٌت

كما ال خيفى على ذوي  ,وال جتهيل وال طعن على اآلداب اآليات تعجيٌز

 األلباب.
قال )ولكتب الشيعة يف حيلة التقية غرام قد شغفها حبًا( إىل  املسألة العاشرة:

 آخر ما كتبه.
 اجلواب:
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بل  كتابًا وسنًة, ,والنقل تها العقُلروعّيْشعلى َم ّلمما َد ُةالتقّي وأقول:

إىل أدلة نفي العسر واحلرج يف  ضافًاواإلمجاع يف اجلملة من مجيع املسلمني ُم

 .الدين والنهي عن إلقاء النفس يف التهلكة

 (1)[إاِلل أَؤْ تَتلق وا م نْهسلْ ت قَاَل]تعاىل:  يتها كثرية كقولٍهة على شرّعواآليات الداّل

اليت  فقد ورد عن أهل البيت أّن (2)[ادْفَعْ بِاللت   ه  َ أَحْسَنس السَيِّئَةَ] وقوله تعاىل:

 (4)[وَيَدْرَءسوؤَ بِالَحَسَنَة  السَيِّئَةَ] احلسنة يف قوله تعاىل: وإّن ,(3)هي أحسن التقية

 (6)[وَقَلَبسَس مسطَ َئ نٌّ بِاإلِميَاؤِإاِلل مَنْ أ كَرِهَ ]وقوله تعاىل:  .(5)هي التقية والسيئة اإلذاعة

  .(7)اآلياتوغري ذلك من 

املفسرين من العامة بداللة بعض اآليات على مشروعية  اعرتف أكثُر دوق

فها اآللوسي يف روح املعاني بأنها: )حمافظة النفس أو العرض أو املال وعّر ,التقية

وذكر مجلة من األخبار الواردة من الطرق املعتربة عندهم  (8)من شر األعداء(

قال: )إّن اهلل تعاىل أمرني مبداراة   هالناس, وأنالدالة على وجوب مدارة 

                                                           

 .28 سورة آل عمران: 1.
 .96 سورة املؤمنون: 2.
 .6احلديث  –باب التقية –فر. كتاُب االميان والك218, ص2. الكايف, ج3
 .22 سورة الرعد: 4.
 .1حديث  –باب التقية–. كتاب االميان والكفر217,ص2. الكايف, ج5

 .106 سورة النحل: 6.
 .10حديث –باب التقية–. كتاب االميان والكفر219, ص2. الكايف, ج7

 .39. يف ذيل سورة االحزاب اية: 28, ص22ص اآللوسي البغدادي:, روح املعاني 8.
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إىل آخر ما ذكره مما يطول  ,(2)داريًا مات شهيدًا(ُم عاَش ْنَم )وإنَّ ,(1)الناس(

 املقام بذكره.

م ُهالتقية ديُن ئمة املعصومني يف أنَّا األخبار الواردة عن أهل البيت واألوأّم

والذي يظهر  فال تكاد حتصى, ((من ال تقية له ال دين له)) ّنآبائهم, وإ وديُن

إال يف موارد  ,فمكّل ها واجبة على كّلوأّن ,منها أّن التقية عزمية ال رخصة

وال مقام ذكر تفصيل  ,وليس هذا مقام ذكرها ,خمصوصة خرجت بالدليل

إثبات  ما الغرُضهل يعترب فيها عدم املندوحة أوال؟ وإّن هوإن التقية,أحكام 

ويف العبادات  ,مكلف يف أمور الدين وأمور الدنيا شرعيتها وجوازها لكّل

 .محاءمن الدين ومن الشريعة احلنيفة الّس اهواألفعال, وأّنواألقوال  ,واملعامالت

ريه من أهل وقد اعرتف بها هذا السائل يف آخر كالمه كما اعرتف بها غ

التقية يف سبيل حفظ حياته وشرفه ويف حفظ ماله  نعم إّناخلالف فإنه قال: )

فهذا  ,(كان أو غريه إمامًا أحٍد على كلِّ من حقوقه واجبٌة ويف محاية حقٍّ

الكالم كما تراه اعرتاف من قائله مبا تذهب إليه اإلمامية من وجوب التقية على 

 أحد. كل 

( إىل اهلِل ُهْجَو بِه ْدَصْقاًل مل يَُْمَع َلتعَم ة بالعبادة بأْنالتقّيا قوله: )أّم اوأّم

قي يف ّتَي تعاىل أْن ن اهلِلف إذا كان الواجب عليه ِماملكّل ألّن ؛آخره فبطالنه ظاهر

 أو معاملة أو غريهما كان عمله مقصودًا به وجه اهلل ومتقربًا به إليه. عبادٍة

                                                           

. واحلديث يف كنز العمال, 28. يف ذيل سورة ال عمران اية: 122, ص3, جروح املعاني 1.
 .259, ص1. واجلامع الصغري, ج407, ص3ج

 .407, ص3واحلديث يف كنز العمال, ج .122, ص3, جروح املعاني 2.
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ينقض بعضه  ,يف هذا املقام متناقض اجلمل كالم هذا السائل ّنإ واحلاصل:

 ن الحظه وتأمل فيه.على َم وهو غري خفيٍّ ,بعضًا

عن  ْتَجَرعائشة فَخ َقل َط  ‚اعليًّ ّنإالشيعة  ِبُت)يف ُك املسألة احلادية عشرة:

املؤمنني( إىل آخر ما كتبه من أمور قد توجد يف بعض الكتب املنسوبة  كونها أّم

 إىل الشيعة.

 اجلواب:

عليه  ُلعوِّوجد يف بعض الكتب مما ال ُتكثريًا مما ُي رارًا أنَّا ِمّنِم َمقد تقدَّ

ولو فتشنا كتب كل فرقة من فرق اإلسالم , الشيعة وال تعتقده وال تتخذه دينًا

 عليها. لوَنة ال يقولون بها وال يعوَِّرنَكُم لوجدنا فيها أمورًا

 الشيعة يف حتريم كل شراب( إىل آخره. )أعجبين ديُن املسألة الثانية عشرة:

 اجلواب:

 هذا السائل ذكر أمورًا: إّن :أقوُل

ولـيس   ,: أنه نسب إىل دين الشـيعة حتـريم املسـكر حتـى علـى املضـطر      األول

ن خـاف علـى   فمَـ  ,م عنـدهم حمـرّ  املسكر مع االضطرار إليه غرُي فإّن ,األمر كذلك

عه إال مائع مسكر جيوز له أن يتنـاول منـه أقـل    نفسه اهلالك من العطش ومل يك م

 وكذا لو توقف عليه عالجه وبرؤه من مرضه. ,ما تندفع به الضرورة

ــاني ــائل      الث ــة يف مس ــيعة اإلمامي ــذهب الش ــان م ــل االستحس ــن ك : )استحس

   الطالق( إىل آخره.

قام عليها دليل من كتاب أو سنة وجب  األحكام الشرعية إْن وال خيفى أّن
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أعجبته أو مل  ,عبأ به استحسنها أم مل يستحسنهاااللتزام بها وإال فال ُيقبوهلا و

 ان واإلعجاب ال أثر له يف التدين.ستعجبه واالستح

رة يف بيان مسائل الربا( ومل يذكر أنه )وجد كتب الشيعة مقصَّ الثالث:

وما ذلك  ,شيء يف أيَّ ْتَرصَّها َقن أّنبّيه مل ُيكما أّن ,الكتب اليت رماها بالتقصري

إال من القصور, فإّن للشيعة كتبَا كثرية يف الفروع تعرضت هلذا املوضوع 

 .وشرحتها مبا ال مزيد عليه

)العول( الذي ال يكون إال بدخول الزوج أو  هنا ملسألِة َضتعرَّ الرابع:

مسائل املواريث اليت وقع فيها اخلالف بني الشيعة  وهي من أهّم الزوجة,

بل وقع فيها اخلالف يف  السنة من العامة من قديم الزمان,اإلمامية وبني أهل 

 .صدر اإلسالم يف زمن اخللفاء

ألنه يستلزم اجلهل أو  اإلنكار, ل أشدَّْووالشيعة اإلمامية ينكرون الَع

وعلى إنكاره ونفي ثبوته  ,مبا ال يطاق تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا التكليف

 .ظافرةأهل البيت وأخبارهم به مت إمجاُع

ه من حق  ِطْعومل ُي ,وهذا السائل مل يفهم مذهب اإلمامية يف هذه املسألة

وأنا  وينسب إىل أئمة املذهب ما ال يليق, ,فأخذ خيبط خبط عشواء ,النظِر

أخّلصه لك لتقف على حقيقته فيتضح لك ما يف كالم هذا السائل من الوهن 

  .واخلطأ

ولو  ,سهام ال يفي بها املالهم مينعون من اجتماع أّن :وحاصل ذلك

 ألّن حبسب الغرض واحلكم, جمتمعٍة اجتمعت حبسب الذكر واالسم فهي غرُي

لبعض أهل السهام يف مثل تلك الصورة كاألختني فيما لو ماتت امرأة عن زوج 
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لألختني  على أّن ليل الداّلللّد وهو ختصيٌص ,ا بقي من املالَم وأختني مثاٍل

وال ريب , عن أهل البيت وأئمة اهلدى املتواترِة ِةّنقه بالسُّالثلثني أو تقييد إلطال

  .يف ختصيص عمومات الكتاب وتقييد إطالقاته بالسنة

كما  ,ليلزم النقص على اجلميع ؛مل يف بها املال فلم جتتمع يف املسألة سهاٌم

ة اإلمامّي فقهاِء ر بذلك بعُضعبِّوال على البعض كما ُي ,السنة يذهب إليه أهُل

وال  ال على الكّل ة أصاًلاإلمامّي عنَد َلْوإذ ال َع ؛ساحمًا وجماراًة هلم يف اجلملةت

 ,جائر وٌلالشيعة َع وَلوَع ,عادل عوٌل ِةّماأُل َلْوإّن َع على البعض حتى يقال:

اليت اقتضت أن وال تصل العقول إىل األسباب  ,ومقادير السهام يتبع الدليل

للذكر واألنثى من األبوين مع الولد على  وإّن ك كذا,ايكون هلذا كذا ولذ

 . لذكر واألنثى من األوالد خمتلفانا وإّن السواء,

إدخال النقص على البعض دون البعض  إّن)) وال معنى لقول اخلصم:

إّن اهلل تعاىل ال جيور يف و بعد داللة الدليل على ذلك, ((ترجيح بال مرجح

 ,أوىل من التخصيص يف اجلميعالتخصيص يف البعض  وال ريب يف أّن, احلكم

 مع أّن ,بل يلزم عليه عدم العمل بالكتاب أصاًل ,وأقرب إىل العمل بكتاب اهلل

  .على اجلميع ِهإدخاِل عليه دوَن ٌعجَمإدخال النقص على األختني ُم

وذلك فيما  ,وال غرابة يف ما ذهبت إليه اإلمامية فقد وقع يف الشريعة نظريه

 ,منها ما كان أقوى ُمّدفقد ذكروا أنه يق ,ال يفي بها مباٍل قت حقوٌقإذا تعّل

وكذا لو اجتمعت وصايا متعددة ال يعلم  ,ين والوصية واملرياثكالتجهيز والدَّ

 .فيها الرتتيب وال يسعها الثلث

قال السيد الشريف اجلرجاني يف شرح الفرائض السراجية: )ال شك أّن من 
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 ,ون صاحب فرض من كل وجهكيل من فرض مقدر إىل فرض آخر مقدر ينق

ألنه صاحب  ؛فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إىل فرض آخر غري مقدر

 ؛فإدخال النقص أو احلرمان عليه أوىل ,من وجه آخر ٍةبَصفرض من وجه وَع

 انتهى.  (1)مون على العصبات(ألن ذوي الفروض مقّد

 .ذلك تعاىل أعلم بالوجه والعلة يفه فإّن وختمني, وهذا منه ظنٌّ

له الزيادة يكون  ْنَم وقال زرارة: إّن, قيل: إن من له الغنم فعليه الغرمو

 .(2)عليه النقصان

 كان للمرأة الربع ه يف الصورة املتقدمة لو مات زوج عن امرأة وأختنيفإّن

 .والباقي هلما

 ُرُصْقرماء يف الرتكة اليت َتعنها املال كالُغ ضيُقهام اليت َيذوي السِّ ُلْعوَج

مستوون يف  يوَنالدُّ فإّن أصحاَب ,ومع الفارق ,ال نقول به عن الوفاء قياٌس

فإذا ضاق  ,ةوليس ألحدهم على اآلخر مزّي ,استيفاء أمواهلم من تركة امليت

قص من أوىل بالّن ثِةَرالَو َضْعَب نَّأل العول؛وليس كذلك مسائل  ,املال تساهموه

 ْنفى ِمْوسَتُت أْن مكُناة ال ُيسّمُم بأجزاٍء قٌةعّلتُم ِلْويف الَع هاُمالسِّ وأيضًا ,بعض

 فافرتق األمران. ,أمكن استيفاؤها منه املاُل َرُثإذا َك ُنيووالدُّ ر,ُثَك وإْن واحٍد ماٍل

                                                           

 .60, صشرح السيد الشريف اجلرجاني .1
باب . أبواب موجبات االرشاد 76, ص26, جالشيخ احلر العاملي, وسائل الشيعة ينظر: .2

. وعبارة زرارة: ))اذا أردَت أن تلقي العول 1, احلديث ( كيفية إلقاء العول ومن يدخل7)
فإمّنا يدخُل النقصان على الذين هلم الزيادة من الولد واإلخوة من األب, وأّما الزوُج 

 ينقصون مما ُسّمي هلم شيئًا((. فإّنهم ال واإلخوة من األّم
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ما يرثان وحوهما عندنا يف مثل هذه الصورة إّن األختنِي إّن :واحلاصُل

 ْتَديَّفرضهما الثلثان َق على أنَّ لَّالدليل الذي ّد ألّن ؛رضفدون ال ابةبالقر

بل يكون هلما الباقي وذلك  ا زوج,ماملتواترة مبا إذا مل يكن معه السنُة ُهإطالَق

كالم السائل ال وقع  وتعلم أنَّ ,من أصله اإلشكاُل زوُلَي هذا ى, وعلبالقرابة

 ,فيِه ْلومل يتأمَّ ,مل يقف على معنى العول عند الشيعة ْنَم ه كالُموإّن له,

ص أو ومل يصل إليهم املخصِّ ,ل اجتهدوا وعملوا بالقياسْوقائلون بالَعوال

 عليِه َفَقص النقلي الذي َوعليهم باملخصِّ ابن عباس مل حيتجَّ ولكّن ,داملقيِّ

وأفتوا به  ,حكموا بالعول بعد أْن ,جج على العبادواحُل ,أهل الذكر ْنِم ُهوأخَذ

 العموماِت فإّن ,ص العقليعليهم باملخصِّ ه احتّجولكّن ,ال ختفى ألموٍر

الذي أحصى رمل عاجل  فإّن ,صها العقلخصُِّي ُيخّصّصها النقل كما واملطلقات,

فال يشمل إطالق الدليل وعمومه  ,نصفًا وثلثني واحٍد يف ماٍل َلَعْجَي عقل أْنال ُي

 قطعًا. هذا املورد 

للدليل  ل, بالعقلّيص العموم املستلزم إللغاء املخصِّ مشوِل فرُع لوالعو

ومل يعمل بكتاب  ,على تقدير العول مل يأخذ فرضه ذي فرٍض كلَّ فإّن ,نفسه

كان  االعادل, فإذيه السائل بالعول سّموهذا هو الذي ُي ,اهلل وال يف سهم واحد

غًا لعدم العمل بكتاب سوِّمثل هذا العدل الذي يتخيله اإلنسان يف بادئ النظر ُم

واء قياسًا على الذكر فليقسم املال بني الذكر واألنثى من األوالد على السَّ ,اهلل

 ,عادلٌة ه قسمٌةألّن ؛سُدمنهما السُّ واحٍد لكلِّ فإّن ,واألنثى من األبوين مع الولد

 وتلك قسمة جائرة.

ج على ما يف كالم هذا عرِّقول وال ينبغي أن ُيبالُع صاُبال ُي اهلِل ديَن إّن

 الفضول.السائل من 
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بت على املسألة يقول السائل:)كتب الشيعة إذا تعصَّ املسألة الثالثة عشرة:

املتعة كانت من بقايا  )وأنا أرى أّن جازف يف الكالم( إىل أن يقول:فهي ُت

ها وإمنا كالمي اآلن دَّاألنكحة اجلاهلية(, ثم يقول:)وال كالم لنا اليوم يف َر

فيها  املتعة نزل عي أنَّاملتعة هل تثبت بالقرآن أوال؟ كتب الشيعة تّد يف أنَّ

أدب البيان  وأرى أنَّ (1)[فَ َا اسْتَ ْتَعْت لْ بَِ  م نْهسنَ فَآت وهسنَ أ جسورَهسنَ فَرِيضَةً] قوله تعاىل:

قد نزلت  تكون هذه اجلملة الكرمية ة هذه اجلملة املعجزة تأبى أْنوعربّي يأبى,

ها إّن لو قلنا: تركيب هذه اجلملة يفسد ونظم هذه اآلية الكرمية ختتلُّ ألنَّ ؛فيها

 نزلت يف متعة النكاح(.

 اجلواب:

يقول: وأنا أرى  جيب أْنإّن هذا السائل يقول: أرى وأرى وللُم وأقول:

 منه ما رآه من أنَّ َذيذكر املصدر الذي اعتمد عليه وأَخ وكان عليه أْن, وأرى

والذي  ,ذكر فيه ذلكُي ا مل نقف على كتاٍبفإّن املتعة من بقايا األنكحة اجلاهلية,

وعهد خليفته  نعلمه أنها إحدى املتعتني اللتني كانتا على عهد رسول اهلل 

 األول وشطر من أيام خليفته الثاني.

 وإنه كان هلم زوجان دائم وعلى فرض كونها من بقايا أنكحة اجلاهلية,

كما أمضى مجلة من  ,لها اإلسالم وجييزهاحلُِّي مانع من أن ومؤقت فال

ما كان عند اجلاهلية من  ّلبطل ُكاإلسالم مل ُي فإّن معامالت اجلاهلية وأجازها,

 العقود واملعامالت واألحكام كما ال خيفى.

                                                           

 .24 سورة النساء: .1
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قال السويدي يف سبائكه يف الباب الذي ذكر فيه ديانات العرب قبل 

نون بها جاءت الشريعة اإلسالمية هلم أحكام يتدّياإلسالم ما لفظه: )وكان 

 ,أبطلتها ريعة وأمورًاأمورًا أبقتها الّش َرَكَذ ّمُث ,(1)بإبقاء بعضها وإبطال بعض(

 .وال إثبات كاح بنفٍيض هلذا الّنومل يتعّر

ا ال نعلم فإّن ,لنا الوجه فيما رآه ثانيًا َنبّيُي أْن وكان على هذا السائل أيضًا

وملاذا  ة أن تكون قد نزلت فيها؟هذه اجلمل ُة)يأبى أدب البيان وعربّي أنه ملاذا

 تركيب هذه اجلملة وخيتل النظم على هذا التقدير. دسفي

ألفاظهـــا أو   بالتصـــرف يف مـــوادّ   اجلمـــل ونظمهـــا إمنـــا خيتـــلُّ    تركيـــَب إّن

ا نفـــس املـــورد فـــال تـــأثري لـــه  وأّمـــ, و بالزيـــادة فيهـــا أو النقصـــان منهـــاهيئاتهـــا أ

 ,ولقــد افــرتى علــى أدب البيــان    ,مــن األحــوال   علــى الــنظم والرتكيــب حبــالٍ   

ــة   ــى العربي ــرتى عل ــُث ,واف ــَن حي ــراءةَ    َبَس ــه ب ــربآن من ــرًا ي ــا أم ــن   إليهم ــذئب م ال

ــ       دم يوســف,  وكيــف   ,كــذب  ى وال بــدمٍ ومل يــأت علــى مــا افــرتاه عليهمــا حّت

الرتكيـــب ومتنـــع العربيـــة وأدب البيـــان مـــن كونهـــا نزلـــت   ُدالـــنظم ويفُســـ خيتـــلُّ

 يف املتعة؟

ــريح باملورد,)فقــد كــانَ        ــرى عــدم ذلــك كلــه مــع التص بــن كعــب   بــّيُأ ون

ــرأ: ــهِ  )يق ــتمتعتم ب ــا اس ــنهّن فم ــٍل م ــمَُّم إىل أج ــورهن  ًىس ــوتوهن أج ــرأ   (ف ــه ق وب

                                                           

 .104, صالسويدي, سبائك الذهب 1.
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 إىل آخره. (1)حابة ما أنكروا هذه القراءة(والصَّ ,ابن عباس أيضًا

ــي بــن كعــب     تفســري الطــربي: وعــن  ــرأ أب ــرأ كمــا ق ــاس ق ــو  (2)أن ابــن عب فل

كــان األمــر كمــا ذكــره الســائل ألنكــر هــذه القــراءة مــن مسعهــا مــن أهــل ذلــك      

وأعلمهــــم بــــوداب  ,الــــذين هــــم أعــــرف العــــرب بفصــــاحة الكــــالم وبالغتــــه

 .ة اجلمل وللزموها بالضعف والشذوذالبيان وعربي

 ,املســـألة فإنهـــا مســـألة قدميـــة العهـــدوال حاجـــة إىل بســـط الكـــالم يف هـــذه 

ــ ــد تكّلــ ــانوقــ ــا الفريقــ ــرَّ ,م فيهــ ــيعُة َضوتعــ ــا الشــ ــبهم  هلــ يف تفاســــريهم وكتــ

ــة ــتقلة  ,الفقهي ــب احلــق     ,ويف رســائل مس ــن طل ــة مل ــى وكفاي ــه غن ــع  ,مبــا في فلريج

 إليها من شاء.

ــ )َذ املسأأألة الرابعأأة عشأأرة:   ــ  حــديثَ  ائُلالّســ َرَك  مــهِ إرثــه لعِّ   يبِّالــنّ  ِضْرَع

   يف الوايف عن الكايف(إىل آخره. ` علّي ِهلعباس وابن عّما

ــواب: ــول: اجلـ ــه     وأقـ ــذي نقلـ ــديث الـ ــة احلـ ــت اآلن ملراجعـ ــع الوقـ ال يتسـ

                                                           

وأحكام القرآن للجّصاص  .421, ص1, جاحلسن بن حممد النيسابوري, تفسري النيسابوري 1.
, 10. وتفسري الفخر الرازي, ج36, ص2. ويف احملّرر الوجيز البن عطية ج185, ص2ج

 .51ص
. ))... عن أبي نضرة, قال سألُت 18, ص5جامع البيان عن تأويل أي القرآن للطربي ج 2.

ابن عباس عن متعة النساء, قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى, قال: فما تقرأ 
 فيها: ))فما استمتعتم به منهّن اىل اجٍل ُمسّمى؟ قلُت: ال...((
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ــ  ,ومالحظـــة ســـنده   (1)عـــن الـــوايف   فيــــه  فـــإنّ  أقســـام احلـــديث؟   ه مـــن أيّ وإّنـ

ــريه.   ــحيح وغـ ــردود والصـ ــول واملـ ــى أّي املقبـ ــايف     وعلـ ــا ينـ ــه مـ ــيس فيـ ــال فلـ حـ

 .وليس فيه قلب ألصول اإلرث ملقررة,األصول الشرعية ا

ك أحد أراد أن ميّل ه واعتباره أّن النيب فإن املراد منه على تقدير صحّت

فه بعد موته على شروط معينة معلومة خلِّالشخصني يف حال حياته مجيع ما ُي

يف أمواله على النحو  َفأن يتصرَّ أحٍد لكلِّ أّن وال شك  ,بطريق الصلح الشرعي

وعليه يتضح لك  ,الناس مسلطون على أمواهلم بالطرق الشرعية فإّن املشروع,

وإنه نشأ من قلة التدبر وعدم الروية, وما تكلم  كالم هذا السائل ال واقع له, أّن

 أشبه شيء باهلذيان فال ينبغي أن يعرج عليه. به أخريًا

ب من يمسألة التعص آخره, فإنَّ( إىل عند الشيعة ٍةَبَصلَع وال إرًثوقوله: )

وذلك فيما  ,وبني أهل السنة ,اإلمامية فيها بنَي املسائل املهمة اليت وقع اخلالُف

 ُةَبَصوالَع ,روض عند اإلماميةعلى ذوي الُف فإّن الردَّ ,لو زاد املال على السهام

 .بة َصعلى الَع دَّالّر وعند أهل السنة أنَّ ,بفيها الرتاب

 ,دبالفرض والّر ه للبنِتكان املال كلُّ ,وبنت مٍَّع ُنواِب مٌّاجتمع َعفلو 

 فاإلرث لألقرب إال  أْن عمِّ وابُن ولو اجتمع عمٌّ ,وابن العم شيٌء وليس للعّم

املسألة ذكرها  ه. وهذّمالَع اإلرث البِن ألب فإنَّ ألبوين مع عمٍّ عمٍّ يكون ابُن

الفريقان يف زبرهم الفقهية فلريجع إليها من شاء وِذْكُر هذا السائل هلا هنا يف غري 

                                                           

. كتاب احلجة باب ما عند األئمة من 236, ص1. نقاًل عن الكايف ج574, ص3جالوايف,  1.
. وقال العالمة اجمللسي يف مرأة 9سالِح رسول اهلل صلى اهلل عليه واله ومتاعه احلديث 

 . ))احلديث التاسع: ضعيف, وأخره مرسل((.48, ص3العقول ج
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 حمله.

 ( إىل آخره. وسيدنا العباس كان غنيًاوقوله: )

 .غرضه من هذا الكالم توهني احلديث بذكر أمور اعتبارية تنايف صحته

نيًا مشغواًل بإصالح أمواله كونه غ وال خيفى أّن ,العباس كان غنيًا أّن منها: 

إىل التهاون مبا يكلف  ذلك قد يفضّي ألّن؛ يقضي بأْن ال يقبل ما عرضه عليه 

كثرة املال وكثرة العيال من أكرب الشواغل عن املبادرة إىل القيام  فإّن به,

 بالتكاليف. 

ن عخباًل أو غفلة  عرض النيب  دَُّرَي : إنه كان أعقل وأرفع من أْناومنه

العباس مل يكن خباًل بنفسه وال غفلة عن عظيم  دََّر وال خيفى أنَّ ,يم الشرفعظ

 ؛عليه وشفقًة بًا للنيب مل يكن بنحو اإللزام ُح ذلك بعد أْن دَّوإمنا َر ,الشرف

أخيه  وابُن ,وكثرة أمواله وعياله ال تدعه يقوم مبا أريد منه كما يريد ِهنِِّسكرب  ألّن

الذي  ُفَروالشَّ ,عي يف إجناز ما يريده منه على السَّ ُرَدأقوى منه بدنًا وأْق

إىل قيام ابن  ه كان يعلم مبيل رسول هلل ولعّل ,منه ْتُفيكون البن أخيه مل َي

 به.لئال يقال: إنه أعرض عنه ومل يعبأ  ؛ذلك عليه َضَرما َعوإّن ,أخيه باألمر

قبوله ملا عرضه عليه  َمَدَع وال خيفى أّن ,: أنه كان أطوع أقربيه إليهاومنه

 إطاعته له فيما يأمره به ويطلبه منه. نايفيال  ألعذار مقبولٍة

 آخره. ( إىل شيء ال أرتضيه فيِه اِسّبالَع وكالم كتب الشيعة يف أمِّ) وقوله:

وكتب التاريخ  ,اريخالّت ها كتُبسألة تارخيية تذكُرَم خيفى أّن هذِه وال

ومل نقف على الكالم  ,أكثرها ألهل السنة ولعل كتب الشيعة ترويها عن كتبهم
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 ال أهمية هلا. سألٌةها َمه فإّنوال حاجة إىل تتبع مظاّن ,املشار إليه

 ,عاوى للسائلَدَو هذه املسألة قد اشتملت على أقواٍل املسألة اةامسة عشرة:

 ٍتالبيوت األموية واهلامشية والعباسية كان بينها ترا أنَّ ُمَلْعنا َيكلُّقوله: )

( إىل آخر وثارات وعدوات قدمية وحديثة ومل تكن إال خصائص بدوية عربية

 كالمه.

  اجلواب:

 ,كان قبل اإلسالم بني البيت اهلامشي والبيت األموي تباغض ومقابالت

اربات وبعد اإلسالم وقعت أواًل بني البيت اهلامشي والبيت األموي حم

ومتويهًا  وصورًة ,من البيت اهلامشي وخصومات كانت للدين ويف الدين حقيقًة

احملاربة والعداء بني البيت العباسي  ْتَعَقبعد ذلك َو ثّم من البيت األموي,

ديين إسالمي فلم  الٌءكان عليها ِط وإْن ,وكانت سياسة ملكية والبيت األموي,

 تكن خصائص بدوية عربية.

ا ليس اإلثم إّل ,فيها إثم وال أثر ألهل اإلسالم وال ألهل السنةوليس ) قوله:

 (.اسيبَّالَع األموي والبيُت ألهليها وهم البيُت

اليت وقعت يف اإلسالم منها حرب اجلمل وحرب صفني  احلروَب إّن

أّن مسلمًا يقول: إنه ال إثم فيها ألهل اإلسالم وال  ترىأوغريها. وحرب كربالء 

وعامة املسلمني يف ذلك  ,ألهل السنة؟ ومن أهل السنة إال الفريقان املتحاربان

 ,وقسم البيت مع البيت العباسي ,مع البيت األموي قسٌم ,العصر بني قسمني

زلوا الفريقني نعم هناك أفراد قليلون اعت وما يلحق املبتدع من اإلثم يلحق التابع.

 ومل يتداخلوا معهما يف خري وال شر.
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ومل  ,يف اخلالفة خالٌف ` يق والفاروق وبني عليٍّدِّومل يقع بني الصَّ) قوله:

 (. داء أبدًا أصاًليقع ِع

در على جمريات الصَّ الٌعله أدنى إملام بالتاريخ واطِّ ْنَم ألنَّ ؛هذا منه جتاهل

وبني  ,اخلالفة بني املهاجرين واألنصار أواًلاألول يعلم ما جرى من اخلالف يف 

ف عن بيعة أبي بكر من بين هاشم ف من ختل ويعلم بتخّل ,املهاجرين ثانيًا

ى قهر ة من الزمان حّتمّد تٍهف عن بيَعممن ختل  `أمري املؤمنني  وإنَّ وأتباعهم,

م عليه تقد ْنواضطر إىل بيعته بال رضا منه وال اختيار ومل يزل ساخطًا على َم

 ,وُخطَبُه تشهد بذلك ,ه األوىل باخلالفةفإّن إال  له, احلقَّ وال يرى أنَّ ,ناقمًا منه

  وأهل بيته ومواليه وأتباعه يعلمون بذلك.

ومل يشهد  ,اًل من أعماهلمَمباشر َععليه مل ُي َمتقدَّ ْنيف مدة خالفة َم `وهو 

ن له كما كان اباخلالفة لك فه أحّقبمن س ى أنََّرولو كان َي حربًا من حروبهم,

 .لرسول اهلل 

بالقهر والغلبة  ناهلا إاّل ْنثم مل يزل اخلالف يف اخلالفة مستمرًا ومل ينلها َم

ال غبار عليه وال خيفى على أدنى  أمٌر ااملشروعة, وهذائل غري َسواستعمال الَو

 له خربة وإحاطة. ْنَم

 (.داخل فيها ُلآية نزلت يف الثناء على األمة فهم أّو وكّل) قوله:

العام  أفراُدو ,فهو داخل يف اآلية همسلم أظهر اإلسالم ولو بلسان كلُّ قول:أ

ولكن خرج من حتت  ,وال ترتيب يف دخوهلا ,متساوية يف الدخول حتت العام

 هذا العام أفراد كثرية من املسلمني مبا ارتكبوه من األفعال واألقوال.

  .(وكل ما يف كتب الشيعة من أخبار العداء: )قوله



 رسائل يف اللعن وفضل العلويني   56
 

كثريًا من أخبار العداء توجد يف كتب  على أّن ,هذه دعوى منه بال برهان

يعة من ذلك كما وكثري ما تكون مصادر ما ترويه الش ,أهل السنة واجلماعة أيضًا

 ال خيفى على من راجعها.

.نعم ال يوجد مؤمن ظاهرًا )إذ ال يوجد مؤمن يعادي أهل البيت( قوله:

 ,ولكن يوجد يف هذا العصر ويف األعصر السابقة ممن يتصفون باإلميان وباطنًا,

ويستبيح سفك  ,ويتسمون باإلسالم من يعادي أهل البيت وينصب هلم العداء

أهل البيت يعادون حميب  ّبمن أهل السنة الذين يظهرون ُحوكثريًا  ,دمائهم

 احملب عدو. أهل البيت وعدّو

 كل الشأن فيمن حيبهم أهل البيت( إىل آخره. ما الشأُن)وإّن قوله:

ون من أطاع اهلل ورسوله وواىل أولياء اهلل وعادى أعداءه أهل البيت حيّب

والشيعة قاطبة , أعداءه ويبغضون من عصى اهلل ورسوله وعادى أولياءه وواىل

 يبغض أهل البيت. ْنأهل البيت ويبغضون َم من أحبَّ وَنحبُِّي

 فائدة للشيعة( إىل آخره.  من ليس اليوم )أْن وقوله:

وال يطعنون  ,الشيعة ال يطعنون إاّل مبن خالف أهل البيت وعاداهم

البيت الردع والفائدة من الطعن مبن خالف أهل  بالصحابة املوالني ألهل البيت,

واالتباع هلم يف األحكام الدينية ليهلك من هلك عن بينة  ,عن االقتداء بهم

فائدة أعظم من حفظ املؤمنني من الوقوع يف املهالك  وأّي ,ولتتم عليه احلجة

 والسقوط يف املهاوي واملعاطب.

 الكتاب( إىل آخره.  أهل البيت بنّص هعائشة وحفص :عين)وهما َي قوله:
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وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني كما  يف هذه اآلية هم حممد  أهل البيت

حتت الكساء  وهم الذي أدخلهم رسول اهلل  ,جاءت به الرواية من الفريقني

وإيراد األحاديث الدالة على التخصيص  (1)((اللهم إّن هؤالء أهل بييت))وقال: 

 .مبن ذكرناه حيتاج إىل بسط يف املقام 

 ,ر من املضمر املؤنثالتطهري إىل ضمري اخلطاب املذّكثم إّن االنتقال يف آية 

 ,يف عدم دخول النساء يف أهل البيت االنتقال منه إىل الضمري املؤنث صريٌح ثّم

 كما ال خيفى.

يف  ٍةيَِّعَر لَُّك نََّبعِذأُل اهلل قال: إّن يقول الباقر:) قال: املسألة السادسة عشرة:

 إىل آخره. (2)(جائر إماٍم ِةوالَيَب ْتاَنَد اإلسالِم

 اجلواب:

ويف  وال نعلم من أين نقله؟, `هذا السائل أسند هذا القول إىل الباقر  إّن

لنعلم أّن ذلك الكتاب من الكتب املعتربة عند الشيعة أو  ه؟َدَجَو كتاٍب أّي

                                                           

. من طريق واثلة ابن 107, ص4. احلديث مستفيض عند أهل السنة فأنظره يف مسند أمحد, ج1
. عن أم سلمة رضي اهلل 304, ص6. عن أم سلمة, وكذلك ج292, ص6السقع, ويف جا

. واستغربه, 328, ص5. واستغربه الرتمذي, ويف ج31, ص5عنها, وسنن الرتمذي ج
. عن شهر بن حوشب عن أم سلمة وقال عنه الرتمذي ))حسن 361, ص5ويف ج

عن االول: ))صحيح . ونقله بطريقني ميكن قال 416, ص2صحيح((: ويف املستدرك ج
على شرط البخاري ومل خيرجاه(( وقال الثاني ))صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه((. 

 واحلديث عند الشيعة متواتر فال داعي لذكر مصادره.
. وتفسري 634. وآمالي الشيخ الطوسي ص131. احلديث يف كتاب الغيبة البن ابي زينب, ص2

 لفة ومعناها واحد.. والفاظ احلديث خمت139, ص1العّياشي, ج
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  الكتب اليت ال تعتمد عليها.

دان بوالية اإلمام اجلائر فهو  ْنَم وما اشتمل عليه هذا احلديث من أنَّ

ألنه راٍض بعمله  ؛اجلائر يف جوره وظلمه ه شريُكألّن ؛ب فمما ال شك فيهمعّذ

 !!!.(1)ًا تقيًا حقيقةّروكيف يكون َب, للعذاب ًافيكون مستحّق

 ْنمَّا العفو َعوأّم حبسب الظاهر, ((كانت برة تقية وإْن))يف احلديث  وقوله

 رمحة اهلل وسعت كل شيء. ّنأل ؛دان بوالية اإلمام العادل فهو غري بعيد

يكون ذلك من  النقُل إذا صحَّ يقول اهلل(إىل آخره. كتاٍب :)يف أيِّوأما قوله

 . األحاديث القدسية اليت تروى عن النيب 

  .الذي هو زيادة يف الكفر( إىل آخره سيُءقال: )ما الّن عشرة: ابعُةالّس املسألُة

على مسائل منها ما هو معلوم ذكرُه املفسرون  هذا السؤاُل َلَماشَت

 يف البحث عنه. ٌضَرلنا َغ ُقما ال يتعل  :ومنها ,وَنغوّيواللُّ

 وأما 

اعرتاضه على األئمة يف اختاذهم حساب الروم وشهورهم مع أّن حساب 

                                                           

 {وَالَ تَرْكَنسوا إِلَى اللَ ينَ ظَلَ سوا فَتَ َسَ  لْ النَارس}. أن هذا املعنى يتجّلى بوضوٍح يف قولة تعاىل 1

فالركون اىل الَظَلَمِة كاٍف يف استحقاق النار, وهذا معنى احلديث الذي نسبه اىل الباقر عليه 
وبهم أكنة أن يفقهوه, فاطالق اآلية الشريفة واضح السالم, ولكّن جار اهلل وأمثاله على قل

بال مراء, فنفس الركون للظلم موجب ملس النار بال نظر اىل أعماهلم. ثم إّن حمو أعمال 
فلماذا استبشَع   {وَقَد مْنَا إِلَى مَا عَ  ل وا م نْ عَ َلٍ فَجَعَلَنَاهس هَبَاءل مَنْث ورلاالعاملني ثابت يف القران قال تعاىل ]

 يف تبديد أعمال من يتواىل الظامل. ‚حديث الباقر
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كانوا  هم ولعّل ,(1)العرب كان عربيًا فلم يتسع لنا الوقت ملراجعة الوايف

عنهم من  َدَروإال فجميع ما َو ,يعتربونها حبسب الفصول ولبعض األمور

 كما ال خيفى. ,التوقيت فهو حبسب الشهور العربية

  )حلج النيّب املسألة الثامنة عشرة واملسألة التاسعة عشرة تعرض فيها السائل:

مع  جَّأّن النيب َح `أبي بكر ونقل عن الصادق  وحّج `أمري املؤمنني  وحلّج

 قومه(.

 اجلواب:

يؤدي  معهم ظاهرًا ثّم  النيّب جَّأّن َح ْنِم فال مانَع النقُل و إذا صّح

 احلج يف وقته مسترتًا.فرض 

                                                           

. ومل أجد فيها ما يفيد غري 45, ص5. اضُطررْت ملراجعة الوايف الطبعة احلجرية جمّلد ج1
احلديث عبد اهلل بن سنان عن االمام الصَّادق يف باب معرفة الزوال إّنه قال: ))تزول 

من ُتمّوز على قدم الشمس يف النصف من حزيران على نصف قدم, ويف النصف 
. االمام يف مقام بيان مسألة زوال 251, ص7حديث ج 1ونصف...(( وهذا يف الوايف ط

الشمس واألقرب هلا شهور الروم ألنها ُمَرّتبة على الشمس, أما شهور العرب فمرتبة على 
القمر, وهو أبعد ما يكون عن مسألة زوال الشمس... فتوضيُح االمام املسألة الزوال 

ر الرومية هو املطابق ملقتضى احلال, ونفس هذا التوضيح ال يدلُّ على اختاذ االمام بالشهو
شهور الروم, فاّن كتب احلديث الشيعية مشحونة مبئات الروايات بثبوت اهلالل يف شهر 
رمضان أو هالل العيد أو هالل ذي احلجة... ثّم انه ال مانع من استعمال شهور الروم يف 

مني ودوهلم ومكاتباتهم ودواوين جيوشهم طواَل القرن العشرين, التأريخ وحياة املسل
مبنية على تاريخ الروم حتى أّن املؤلّف كتب التاريخ آخر كتابه بالرومي واهلجري معًا, 
ولكن حياة املسلمني وعباداتهم وصومهم وحجهم وأعيادهم كلها مبنّيٌة على الشهور 

دُِّم ُشهوَر احلجِّ ويؤّخُرها, وهذا غرُي حادث يف القمرية. فليس هذا فالنسيُء, فاليت ُكان يق
 أيامنا قطعًا, ولكّن الرجل ال َيْحُسُن التمييز بني املسألتني.
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علماء الشيعة وال بني أوالد الشيعة ال  يقول السائل: )مل أَر بنَي املسألة العشرون:

يف العراق وال يف إيران من حيفظ القرآن وال من يقيمه متام اإلقامة بلسانه( إىل 

 آخره.

 اجلواب:

 نني,املتدّي ْمِهالشيعة وعواّم لماِءُع له على أحواِل هذا السائل ال وقوَف إّن

املقاهي واهلمج  أهَلما يرى ويعاشر وإّن ,الع له على أوقات عباداتهموال اّط

هم على اختالف ولكّن والناشئة اليت ال نصيب هلا من الدين إال االسم, ,الرعاع

خيارهم يتلونه  ُلوُج ,ِهوتقديِس ريِفالشَّ طبقاتهم جممعون على احرتام القرآِن

يف نفس املصحف  ةويفضلون القراء تالوته آناء الليل وأطراف النهار, حقَّ

 ؛(1)يروونها عن أئمتهم أهل البيت لروايٍة ؛الشريف على القراءة على ظهر القلب

والطرقات  وال يتجاهرون بالتالوة يف الشوارع النظر إليه عبادة ثانية, وألّن

                                                           

. ثم ان يف ))باب 196, ص89. ونقلها عنه يف البحار, ج272. الرواية يف عّدة الداعي ص1
اليت تفّضل . نقل بعض الروايات 69, ص9القراءة عن ظهر القلب(( من فتح الباري ج

القراءة يف املصحف على القراءة عن ظهر القلب. نعم ضّعفها سندًا وقّوى روايات القراءة 
عن ظهر القلب, وما يهمنا هو أّن الشيعة مل ينفردوا باملسألة وهناك من وافقهم فقد قال 

: )والقراءة نظرًا يف املصحف 96, ص1الشربيين يف االمتناع يف حّل ألفاظ أبي شجاع, ج
ضل منها عن ظهر قلب...( واستثنى حالًة هي أن تكون القراءة عن ظهر القلب تزيد أف

, 1اخلشوع فهي أْفَضُل من قراءته يف املصحف... وكرر هذا البحث يف مغين احملتاج. ج
 .38ص

: ))هل القراَءُة يف املصحف أفضل, أْم على َظْهِر 461, ص1قال الزركشي يف الربهان, ج
ال؟ ثالثة أقوال: أحدهما: إنها من املصحف أفضل؛ ألن النظر فيه القلب, أْم خيتلف احل

عبادة... فتجمع القراءة والنظر...(( فاملسألة خمتلف فيها عند اجلميع من السنة والشيعة فلم 
 الوقاحة وجتريح الناس بغري علم... ولكنها شنشنة أعرفها...
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 ويقيمونه بألسنتهم متام اإلقامة. ,ويتلونه باللغة العربية ,واملقاهي حذرًا من الرياء

غــري العربــي الــذي ال يســتطيع أن ينطــق بــبعض األحــرف        ا الشــيعيوأّمــ 

 علـــى أّن {الَ يس َلِّااافس الللاااَس نَإَسلاااا إاِلل وسسْاااعَهَا  }و ,اهلجائيـــة فيقـــرأ منـــه مـــا تيســـر 

ــدّ    ــوم يعـ ــرب اليـ ــري العـ ــن غـ ــة مـ ــودين. مجلـ ــى اجملـ ــن أرقـ ــون   ون مـ ــم يتجنبـ نعـ

الغنــاء   قراءتــه بأحلــان الغنــاء وطرائقــه وأحلــان أهــل املالهــي والفجــور حلرمــة        

 يف مذهبهم.

هــــل هــــذا أثــــر عقيــــدة الشــــيعة يف  يف ذلــــك؟ ُبَبمــــا السَّــــ) قولــــه:

إىل عـــدم حفظهـــم القـــرآن  (هـــل هـــذا)بقولـــه  أشـــاَر لعلـــه ( إىل آخـــره.القـــرآن

ــب   ــر القل ــى ظه ــذلك   ,عل ــر ك ــيس األم ــدةِ  وإّن ,ول ــر عقي ــو أث ــا ه ــراءة يف  م أّن الق

 مـــن حفظـــَه قصـــد املهـــموامل نفـــس املصـــحف أفضـــل منهـــا علـــى ظهـــر القلـــب,

ــامَل ــه   واهلل الع ــل ب ــو العم ــه   ,ه ــره ونواهي ــال أوام ــة مــن    ,وامتث ــيعة اإلمامي والش

ــلمني عَ  ــر املس ــأكث ــالقرآن واّتَم ــه اًل ب ــًا ل ــ ,باع ــاد    حّت ــرائط االجته ــن ش ــل م ى جع

ى يعـــرف بـــع حّتـــًا ذا رأي مّتهـــيفـــال يكـــون الرجـــل فق ,العلـــم بويـــات األحكـــام

 كما ال خيفى.اآليات اليت تذكر فيها األحكام الدينية 

ــه: ــؤمنني     ) قولـ ــري املـ ــه أمـ ــا مجعـ ــه اهلل وكمـ ــا أنزلـ ــاس كمـ ــرأه النـ  يقـ

 ( إىل آخره.  `

ــر   ــذا األمــ ــيعة هلــ ــاد الشــ ــنا اعتقــ ــو فرضــ ــائم وإنَّ ,لــ ــع  ال القــ الــــذي وقــ

ــان,     ــت واألدي ــل البي ــني أه ــه ب ــاق علي ــ االتف ــان    وإّن ــر الزم ــلح يف آخ ــر مص ه يظه

ــؤمنني,     ــري امل ــا مجعــه أم ــه وكم ــا أنزل ــثُ  يقــرأه كم ــك مــن حي ــراءة   وذل ــة الق كيفي

ــني املفســرين,    ــه ب ــع اخلطــأ في ــاُن وتفســري مــا وق ــ وبي ــه حيح ّمالصَّ  ,مــا اختلفــوا في
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 ,قصـــان يف القـــرآن الـــذي بأيـــدي النـــاس النُّ يف ذلـــك علـــى ثبـــوِت َةاَحَروال َصـــ

إِنلاااا نَحْااانس نَ َلَنَااااا   ] : يف التبليـــغ وال ينــــايف ذلـــك نــــصّ   وال تقصـــري مـــن الــــنيب   

ــ (1)[ وَإِنلاااا لَاااَس لَحَااااف ا وؤَ الاااَِّكَرَ  ــديل    فإّنـ ــيري والتبـ ــن التغـ ــف ومـ ــن التلـ ــوظ مـ ه حمفـ

 والزيادة والنقص.

 رًااًل وآِخأّو هلِل ُدْمواحَل ريُفالشَّ ُهُمَلَق ُهط ما َخ ُرا آِخَذَه

 

                                                           

 .9سورة احلجر: .1



 

 

 

 مسائل موسى جار اهلل
 ا بعد:أّم

ولن يرتضيها األئمة,  ها منكرة ال تتحملها األمة,عدُّاألمور اليت َأ فإّن

 وتنايف مصاحل األمة فهي مسائل عديدة منها:

 الصحابة تكفرُياملسألة األوىل: 
تهم على وى قليل منهم ال تزيد عّدِس نُجمل َي ,ةة الصحابة كاف عامَّ تكفرُي

 سبعة.

 تكفري اخلليفة األول والثاني املسألة الثانية:

ويف كتب  فة طاغية,زااألول والثاني صراحة شديدة وجم وللشيعة يف تكفري

م القيامة وال يزكيهم وهل يوُم مهم اهلُلثالثة ال يكّل الشيعة عن الباقر والصادق:

 عذاب عظيم:

أبا  نَّأزعم  ْنوَم جحد إمامًا من عند اهلل, ْنَم ليست له, عى إمامًةمن اّد

 ,(44بكر وعمر هلما نصيب يف اإلسالم )يف اجمللد الثاني من كتاب الوايف صفحة 

 ال يقبلها األدب والدين. وبعدها كلماٌت

 فرعوُنوهما  واألول والثاني رجسان ملعونان وهما اجلبت والطاغوت,

رًا َروَض أهل النفاق نفاقًا وعداًء للنيب  وهما من أشّد ها,هذه األمة وهاماُن
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رأى يف الغار  أْن ا بعَدصديقًا إّل مَّومل ُيَس ,روِرالّش لِّأبا بكر أبا ُك وإّن لإلسالم,

 عظيم! ك ساحٌرإّن قُتدَّاآلن َص يف قلبه: َرفأضَم ,رتهوحّي ,أدهشته عجزاٍتُم

 يف اللعنات الثالثة:املسألة 
اللعنات على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وعلى العامة بعبارات ثقيلة 

ويف الوايف يف  أدعية مأثورة.وللشيعة يف اللعن على الصحابة وعلى األمة  شنيعة,

( كالم طويل ثقيل يدل على أّن دأب الشيعة يف الكالم 246الثامن صفحة ) هكتاب

ومل يدع الصادق أحدًا ممن جيب أن ُيلعن إال  نات,واجملالس االنبساط يف اللع

ثم مّر على اجلماعة ولعن  فأّول من بدأ بأبي بكر وعمر وعثمان, ,اهلعنه ومّس

 الكل.

على حسب ما ترويه كتب الشيعة دبر كل صالة مكتوبة  والصادق لباقرلو

نها وعلى أربع من النساء م ,منهم األول والثاني ,لعنات على أربعة من الرجال

  عائشة وحفصة.

ويف التهذيب والكايف أدعية مأثورة عند زيارة قرب علي أمري املؤمنني وقبور 

 .ن على كل األمة وعلى العصر األولاألئمة صلوات اهلل عليهم يف اللع

يف كل عامل سبعون ألف  ,سبعون ألف عامل ,وهلل وراء هذا العامل عوامل

هلم إال اللعن على أبي بكر وعمر  مَّوال َه ,أكثرها من اجلن واإلنس ,أمة

 كل هذه يف كتب الشيعة. ,وعثمان

مصلحة حتدث من اللعن بعد  وأيُّ من اللعن إىل اليوم, ْتَلَصفائدة َح وأّي

 اليوم.

 ويف أصول الكايف أن اللعن والطعن على أحد حرام يعود على صاحبه,
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وعلى أكثر ي والثالث فكيف طعن الشيعة ولعن الشيعة على األول والثان

 وهما بنص القرآن أهل البيت. ,ي املؤمنني عائشة وحفصةالصحابة وأمَّ

ا مرضًا على اللعن على العصر األول ال يزيد يف قلب الالعن إّل أّن وال شك

والالعن يف قلبه على املؤمنني مرض كلما لعن زاد اللعن مرضا على  مرض,

 له وال زوال. مرض ال دواَء

 القول بتحريف القرآنيف  املسألة الرابعة:
 بإسقاط كلمات وآيات وتغيري ترتيب الكلمات.

ة مثـــل البـــاقر ,ولألئّمـــ(1)مثـــل أخبـــار اإلمامـــة متـــواترة  حريـــِفالتَّ وأخبـــاُر

وهلــم يف   والصــادق يف كتــب الشــيعة يف حتريــف الكتــاب أميــان مؤكــدة بالغــة,       

ــا ثبــــت يف القــــرآن واملصــــاحف علــــى التــــواتر كلمــــات شــــديدة,    تكــــذيب مــ

ــ   وقــد قــال    بعة والوجــوه العديــدة قــد أتــت يف القــرآن متــواترة,      واألحــرف السَّ

القـــرآن نـــزل علـــى حـــرف   فيهـــا الصـــادق: )كـــذبوا علـــى اهلل أعـــداء اهلل لكـــنَّ 

أن القـــرآن  `,يـــروى الكـــايف عـــن الصـــادق (2)واحـــد مـــن عنـــد اهلل الواحـــد(

                                                           

لدى كلِّ من الفريقني رواياٍت يستظهُر منها الفريق األخر . هذا حمض افرتاء ال واقع له, فإّن 1
القول بالتحريف, وقد زّيف السيد مرتضى العسكري يف كتاب كبري من ثالث جملدات 
ضخمة امسه القرآن وروايات املدرستني, كحل تلك الروايات وفصلها واحدة عند الشيعة 

ايات ضعيفة االسناد, وروايات والسنة, ورّدها مجيعًا, فأنها بني روايات الفالة, ورو
حتمل على معاني اخرى... فإن يف كتب أهل السنة أكثر من الف رواية يظهر منها 

 التحريف.. فاتقوا اهلل... 
. ال أريد احلديث طوياًل.. لكن إذا كان القرآن نزل بسبع قراءات فكيف يكون قدميًا... وهم 2

 بكالٍم واحد سبع مرات كل مّرة تصاغقالوا بأنه كالم اهلل وكفى, وكيف يتكلم تعاىل 
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ــى مُ   ــل عل ــه جربائي ــزل ب ــذي ن ــال ــة حمَّ ــدينا مــ  ,د ســبعة آالف آي ــيت بأي ن هــذه وال

 والبـــواقي خمــــزون عنـــد أهـــل البيــــت فيمـــا مجعـــه علــــي.      ,فقـــط  (1)(6263)

املصــحف   وإّن ,أّن القــائم خيــرج املصــحف الــذي كتبــه علــي       ويــروي الكــايف: 

 غاب بغيبة القائم.

ــها األمـــة,  ــيها ولـــن   هـــذه أمـــور أربعـــة ال تتحملـ وعلـــى عقيـــدتي ال يرتضـ

ربعـــة أو لـــو ثبتـــت لـــو ثبتـــت هـــذه األمـــور األ )احـــدى الُكـــرب(يرتضـــيها األئمة

كمــا لــو ثبــت مــا أســند إىل      ,إحــداها لبطــل القــرآن ولبطــل الــدين مــن أصــله      

علــي أمــري املــؤمنني يف التيمــي والعـــدوي لبطــل القــرآن ولبطــل ديــن اإلســـالم         
                                                                                                                                            

 
عباراته بطريقٍة فالتغيري الطارئ على هذا الكالم ينايف كونه قدميًا فوجب كون كالم اهلل 

ولو كان التغيري يف ألفاظ القرآن من غري اهلل -كما يدعونهم-تعاىل واحدًا حتى يصري قدميًا
. فليس بعد القول بالتحريف وقعت الطامة العظمى فإنه التحريف الذي يرمون به الشيعة.

اال التخريف...وبعبارة أخرى التغري الطارئ على ألفاظ القرآن يسبب تفرد القراءات إما 
وهو خالف  من اهلل تعاىل أو من غريه, على األول يلزم كون كالم اهلل حمدثًا ال قدميًا

 دعواهم, وعلى الثاني يلزم التحريف حتمًا.
سيم القران اىل آيات توقيفي عندهم واختلفوا يف ما زاد على . هذا دليل جهل الرجل فإن تق1

, او 226, او 219, او 214, او 204ستة االف, بعض قال ستة االف فقط وبعض زاد عليها 
. ومل يبّين لنا كيف يكون توقيفيًا وكيف خيتلف 249, ص1كما ذكر الزركشي ج 236

, 9. أما الرواية يف العرايف, ج182, ص1العّد...وكذلك السيوطي نقل العدد يف االتقان ج
. فال خري إذا كان العدد سبقه آالف عند الشيعة فقد اختلف عندهم 1781-1780ص

وكلماٍت فليجعلونا معهم, بأّن لنا عددًا خاصًا, ثم إن اختالف العدد ال يعين زيادة آياٍت 
تالف الوقف وحروٍف, بل اختالف الوقف املبين على اختالف املعنى املفهوم يؤدي إىل اخ

املبين على اختالف املعنى املفهوم يؤدي إىل اختالف العدد. اّما رواية الكايف إن القائم 
خيرج املصحف الذي كتبه علي عليه السالم فال دخل هلا مبسألتنا, فمصحف علّي مكتوب 

 حسب التسلسل الزمين ال أنه مصحف فيه زيادة على هذا الذي بني أيدينا.
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 .(1)13, ص2, جمن أصله يف اجمللد الثاني من الوايف
                                                           

( 5احلديث-باب يف شأن إّنا أنزلناه-. )كّتاب احلجة249, ص1يف, ج. احلديُث يف الكا1
ملخصه: إّن النيب صلى اهلل عليه واله كان يقرأ سورة القدر وعلُي عنده وابو بكر وعمر, 
فيسأهلما عن نزول األمر بعد رحيله صلى اهلل عليه واله وسلم أيكون؟ فيقوالن: نعم, 

يأخذ برأس علّي ويقول: هو هذا من بعدي... فيسأهلما على َمن؟ ينزل األمر؟... ثم 
فليت شعري ماذا فهم املؤلف من نزول األمر على علّي بعد رحيل النيب صلى اهلل عليه 
واله وسلم اىل الرفيق االعلى حتى حيكم ببطالن القرآن ودين اإلسالم هل فهم إنه نزول 

اجة فهم فهذه كتب الشيعة الوحي على علّي بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه واله؟! إنها سذ
تصدح بأّن النيّب عليه الصالة والسالم خامت االنبياء... والشيعة يقولون بإمجاعهم بانقطاع 

 الوحي بعد رحيل النيب...
ثّم إنهم فّسروا نزول االمر يف ليلة القدر بنزول األحكام االهلية على العباد وتقسيم االرزاق, 

املربم على عباده, مع ثبات كل هذه األمور يف اللوح  واإلحياء واإلماتة وكّل قضاء اهلل
احملفوظ منذ االزل واىل األبد, فنزوهلا أي: إظهارها اىل املالئكة املوّكلني بهذه األمور.. وال 

فَََّ يساَهِرس عَلَى غَيْبَِ  أَحَدلا }مانع من إّطالع النيّب عليها بل هو مطلع جزمًا بنص قوله تعاىل: 

  .{ارْتَضَى م نْ رَسسو ٍ (إِالل مَن26ْ)

وحن نعتقُد بأّن كلَّ ما ثبت لرسول اهلل ثابٌت لعلي اال ما خرج بالدليل بنص احلديث املتواتر 
))انت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي(( فخرجت النبوة وثبت ما 

حّتدثه املالئكة؟ وهل سواها. ثم إّنهم يثبتون حتديث املالئكة لعمر واالخرين.. ومباذا 
تتحدث املالئكة ألحٍد إال بأمر اهلي... ثّم إّن عمر اخرب ببعض املغيبات وانكشف له الواقع 
مرارًا, بل ينزل الوحي طبقًا لرأي عمر!!! كما يروون هم. فلماذا ال يبطل القرآن واالسالم 

 عند اّطالع عمر ويبطالن عند اطالع علّي على األمر...
رواية فقرة تقول ))فيكتب هلما يف الرتاب(( واملشهور إّن النيب ال يقرأ وال يكتب, بقي أّن يف ال

 وهذه مسألة فيها كالم والجمال لتحقيقها هنا...
ثّم إن يف سند أحاديث الباب كّله وهي مثانية أحاديث َرُجٌل ضعيٌف جدًا هو احَلَسُن بن 

))احلسن بن العباس بن  ,138. رقم الرتمجة60العبّاس بن احلريش قال النجاشي ص
احلريش الرازي أبو علي... ضعيف جّدًا, له كتاب إّنا أنزلناه يف ليلة القدر(( وهو كتاب 

 َرديُء احلديِث, مضطرب األلفاظ((. 
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 يف حكومات الدول اإلسالمية وقضاتها املسألة اةامسة:

 حتاكم إىل الطاغوت فحكم له الطاغوت, ْنوَم ,طواغيت وكل علمائها

ه أخذه حبكم ألّن ؛كان حقه يف الواقع ثابتًا له وإْن ,حتًاُس ُهَذأخذه فإمنا أَخ فإْن

وحيرم على الشيعة أن تتحاكم إىل  الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.

 دون اهلل.وكل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من  الطاغوت,

فكيف يكون أساس الدول اإلسالمية على وجه األرض  ,هذه هي كتب الشيعة

 عقيدة شعوبها ورعاياها هذه العقيدة. كانْت من أول اإلسالم إىل يوم القيامة إْن

 تكفري الفرق اإلسالمية املسألة السادسة:
كل الفرق اإلسالمية كلها كافرة ملعونة خالدة يف  صرحت كتب الشيعة إّن

من  بحالل. والناصالناصب وماله  َمَد نَّالكفار, وإمن  شرٌّ فالنار, واملخال

 أمري املؤمنني ومن يعتقد إمامتهما األول والثاني, يقدم األول والثاني على علّي

ومن أشرك  عليًا علمًا بينه وبني خلقه من أنكره كان كافرًا, َبَصوإن اهلل قد َن

 يف اإلمامة ال إميان له هو للنار وإىل النار. َفاملخال وإّن ,معه آخر كان مشركًا

لكن أجرى اهلل زمن  املخالف يف حكم املشرك والكافر يف مجيع األحكام, 

أجرى على وإذا ظهر قائم آل حممد  ,املسلمني عليهم رمحة للشيعة َمْكُح اهلدنِة

 كل هذه يف كتب الشيعة. ,املخالف حكم املشرك والكافر يف مجيع األحكام

 منكم برجل منهم, رجل َلقَتُي ا خناف عليكم أْنلوال أّن ويقول اإلمام:

 والرجل منكم خري من مائة ألف رجل منهم ألمرناكم بقتلهم كلهم.

                                                                                                                                            

 
  فاحلديث ضعيف, وميكن محل بعض فقراته على معنًى صحيح.
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ه األمة ال تأتهم وال تسمع ويقول اإلمام يف أئمة املذاهب األربعة من هذ

 ركة.منهم لعنهم اهلل ولعن اهلل مللهم املش

 جلهاد والشهادةيف ا املسألة السابعة:
 ى لو أوصى أحد يف سبيل اهلل,جهاد امللل اإلسالمية اليوم غري مشروع حّت

واجلهاد مع  وسبيل اهلل يف عقيدته هو اجلهاد جاز العدول عنه إىل فقراء الشيعة,

وال شهيد إال  مثل حرمة امليتة وحرمة اخلنزير, ,غري اإلمام املفرتض طاعته حرام

 حتف أنفه. ِهولو مات على فراِشوالشيعي شهيد  الشيعة,

فهل يبقى يف توحيد الكلمة  ,عقيدة الشيعة منها يقني ,هذه مسائل ثالث

هذه املسائل لكلمة  وهل يبقى بعد امل اإلسالم من أمل؟حكمة للمسلمني يف ع

يكون لألمم اإلسالمية يف سبيل  وهل ميكن أْن التوحيد يف قلوب أهليها من أثر؟

 غلبة اإلسالم يف مستقبل األيام من سعي؟ 

 إنكار كتب الشيعة أحاديث أئمة العامة املسألة الثامنة:
حديث يرويه إمام من أئمة  كلَّ ُرنِكُت ْتاألئمة كاَن الشيعة أّن كتُب إدعْت

وافق  ٍرَبَخ لُّبنقيض ما أخذته األمة أسهل طريق يف اإلصابة فُك واألخُذ العامة,

 وافق الكل جيب الوقوف. وإْن شاد,ففيه الرَّ َةوما خالف العامَّ ة باطل,العاّم

عليًا مل يكن  إنَّ ويقول: وكان الصادق يأمر مبا فيه خالف أهل السنة واجلماعة,

 يدين بدين إال خالفته األمة إىل غريه إبطااًل ألمر علي.

 ن أصول الفقه عند الشيعة,وهذا أصل عظيم سهل م هذه دعوى الشيعة,

 وهي يف بابها بديعة مل تكن لدين من األديان ومل تكن مسلكًا لعلم من العلوم,

  لإلصابة قبل وضع الشيعة. جعل مدركًا للحق ودلياًلومل ُت
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أفضل قرون اإلسالم قرن رسالته  علمت علم اليقني إنَّ والعامة أو األمة إْن

فما روته أئمة األمة عن سنن قرني  ,ئوقرن خالفته الراشدة فلم تكن لتخط

 ,الرسالة واخلالفة الراشدة كان أرشد وأهدى وأقرب من احلق يف الدين رشدًا

 .(1)بديع اإلصابة غريٌب دليُل اخلالِف مسة البطالن وكوُن الوفاِق فكوُن

 يف تأويل اآليات وتنزيلها املسألة التاسعة:
وآيات نزلت يف  األئمة والشيعة,يف كتب الشيعة أبواب يف آيات نزلت يف 

 كفر أبي بكر وعمر وكفر من اتبعهما واآليات تزيد على مائة.

ما رأيكم اليوم يف تنزيل هذه اآليات ويف تأويالتها على حسب ما يف كتب 

وجتهيل للنيب وآله وأعظم طعن على  ويف تنزيالتها وتأويالتها تعجيز هلل, ,الشيعة

كيف تنجو هذه التأويالت من أن تكون ألعوبة و دين األئمة وأدب آل حممد 

 يلعب بها من يستخف بالكتاب والدين؟.

 يف التقية املسألة العاشرة:

                                                           

ن وجرت فيه معارك . هذا كالم خطابي ال قيمة له فإذا كان قرن الرسالة األول خري القرو1
طاحنه كاجلمل وصفّين راح ضحيتها عشرات االالف من املسلمني بينهم مبشرون باجلنة 
كّعمار بن ياسر, واذا كان خري القرون وُقتل فيه اخلليفة عثمان وسط عاصمة اخلالفة ومل 
يسرع أحد من الصحابة للموت دون أو لنصرته على أقل التقادير, مع طول حصار دار 

,... ويف قرن اخلالفة األول يقتل احلسني وُيطاف برأسه الشريف من بلد لبلد... يف اخلليفة
خري القرون يباع اخلمر يف الشام بعلم الوالي معاوية... ويف خري القرون خرجت اخلوارج 
تقطع طريق املسلمني تبقر بطون احلوامل... ويف خري القرون تنتهك الكعبة مرتني وتضرب 

اخلليفة يزيد بن معاوية... ولو بقيت ُأعّدد َلسّودُت مئات الصفحات,  املدينة وتباح جليش
 فكيف يكون شرُّ القرون؟!
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فكلما روى  ولكتب الشيعة يف حيلة التقية غرام قد شغفها حبًا حلية التقية,

الشيعة  فإّن ,إمام حديثًا يوافق ما عليه األمة أو عمل إمام عماًل يشبه عمل األمة

 ها تقية.ها حيلة وعلى أنَّها على أنَّتردُّ

 غوَنبلِّومن عزة اإلمام وأعظم شرفه أن يكون من الذين ُي األئمة, حن جنّل

ومن الذين جياهدون يف سبيل  رساالت اهلل وخيشونه وال خيشون أحدًا إال اهلل,

 اهلل وال خيافون لومة الئم.

من   محاية حقٍّنعم التقية يف سبيل حفظ حياته وشرفه ويف حفظ ماله يف

يعمل  ا التقية بالعبادة بأْنأمَّ حقوقه واجبة على كل أحد إمامًا كان أو غريه.

والتقية  من سلطان جائر. ما أتاه خوفًااإلمام عمال مل يقصد به وجه اهلل وإّن

مثل هذه  فإنَّ بالتبليغ بأن يسند اإلمام إىل الشارع حكمًا مل يكن من الشارع,

 ,وميتنع صدورها من إمام معصوم ,أصاًل من إمام له دين التقية ال تقع أبدًا

على  ومحل رواية اإلمام وعبادة اإلمام على التقية طعن على عصمته وطعٌن

ومحلها على التقية  ,فهي أداء أمانة وهي تبليغ ٌلْدوكل رواية يرويها َع دينه,

 ا األمة وكل سامع.وكاَد به ,ارعقد افرتاها على اهلل وعلى الّش َلْدالَع بأنَّ قوٌل

ومل  ,والساكت آمن من كل شيء ,خالف الرواية السكوت يعلم أنَّ وكّل

للراوي  الرواية على التقية تسفيٌه ُلْمفَح ,َتاِكالّس َبأّن جائرًا عاَق يقع قطُّ

 وتبليه.

ويراعي األوقات,  كان حيافظ على الصلوات, `وعلي أمري املؤمنني 

خلف  ة اجلمعة مقتديًاي صاَلاملكتوبات, ويصّلي ويصّل وحيضر اجلماعات,

 ْنُكومل َي كان يقصد بها وجه اهلل فقط, غريهم. َفْلاألول والثاني والثالث وَخ
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قي جبميع عباداته يتَّ ومل يكن ينبغي ملثله أْن بًا وتقوى وأداء,ا تقرُّإّل ي صالًةصّلُي

 ٌنْعها على التقية َطُلْموَح قربة وتقوى, اّلمل يكن يصلي صالة إ ,أحدًا غري اهلل

األّمة  يف ِهدَِّجَو اقتدى بأبيِه ُهَدْعَب إماٍم وكلُّ ,ِهفضِل على عظيِم ٌنْعيف دينه وَط

 تقوى ودين مل يقع حيلة وتقية. إاّل ومل يقع من إماٍم ,األئمةو

 يف األخبار الواردة يف كتب الشيعة املسألة احلادية عشر:
  : يف كتب الشيعة

 .ائشة فخرجت من كونها أم املؤمننيع َقل أمري املؤمنني َط أن عليًا

فاطمة  ابنة النيّب ِهألمِّ على عائشة انتقامًا دَّاحَل قيُمالقائم إذا قام ُي وإّن

 .ابنيها وأوالدها الصالة والسالم الزهراء عليها وعلى

 ُمويهِد القائم إذا ظهر يهدم مساجد اإلسالم منها مسجد املدينة, وإّن

ان ويصلبهما على رّيوهما َط ,نيجرة النيب, وينبش قرب صاحبيه وخيرجهما حّيُح

مجيع ما ارتكبه البشر من املظامل واجلنايات واآلثام من  ألنَّ ؛خشبة وحيرقهما

 فأوزارها عليهما. ,آدم إىل القيامة منهما

وليس من حاجة  من أمثال هذه األوهام, ّن الدين واألدب براٌءإيعلم  كٌل

وأستبعُد متام االستبعاد   صحائف كتب الشيعة.يفها وإمنا ينكر وجودها ّدإىل َر

من دينه وأدبه وعقله وإميانه وازعًا  جُدوال َي ,عاملًا كبريًا شيعيًا يكتبها يف كتاٍب أنَّ

 ,والكتب متداولة تتلوها الشيعة من غري إنكار ,هذه األباطيل من أمثاِل ُهُعِزَي

كان بني  فإْن ,واجلماعة تستمعها استماع األذكار ,ويلقيها اخلطيب يف احملافل

وشيطان  ,املذهيب ِبُصَعالتَّ رُّهو َش شرِّ يستعاذ باهلل منه فأعظُم الشرور شرُّ

 التعصب املذهيب رأس الشياطني.
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 يف حتريم املسكر والربا والعول املسألة الثانية عشرة:

 حتى أنَّ ,ريم كل شراب يسكر كثريه قليله حرامأعجبين دين الشيعة يف حت

واستحسنت كل  املضطر ال يشرب اخلمر ساعة إال اضطرارًا ألنها قاتلة,

وبعض ما تراه الشيعة يف  ,االستحسان مذهب الشيعة اإلمامية يف مسائل الطالق

ووجدت يف ما  ,ومل يعجبين فتاواهم يف جزئيات مسائل الربا ,أصول املواريث

 رة يف بيان مسائل الربا.طالعته يف كتب الشيعة مقّص

القول بالعول وأنكرت على األمة إعالة الفرائض  ْتدََّر وكتب الشيعة وإْن

 إال أنها مل تنُج من إشكال ابن عباس واإلمام الباقر.

وثلثني وال نصفًا ونصفًا  نصفًا الذي أحصى رمل عاجل مل جيعل يف ماٍل إّن

إدخال النقص يف املؤخر أخذ بقسم كبري من العول وال يدفع  فإنَّ مثاًل, وثلثًا

التسمية يف الكتاب باقية كما كانت يف زوج وأم وأختني  فإنَّ أصل اإلشكال,

واألختان هلما بتسمية القرآن  فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف, مثاًل,

والسهام يف تسمية القرآن  ألم هلا يف حكم القرآن الثلث أو السدس.او الثلثان,

أو يف سهم املؤخر  ,والنقص يف مجيع السهام وهو العول العادل الكريم زائدة.

والذي قسم املال  وهو العول اجلائر ضروري اقتسمته األمة والشيعة. ,فقط

 ,بل مجيع ذرات مجيع الكائنات ى السهام هو الذي أحصى رمل عاجل,ومّس

قيل ببادئ  ,ظاهري عند الشيعة قوٌل َلْو َعال ويغلب على ظين أّن القول بأْن

كان  فإْن العول هو النقص, فإنَّ ,ًا ملذهب األمةالرأي عند بيان االختالف رّد

وقد  ,متناسبة فهو العول العادل أخذت به األمة النقص يف مجيع السهام بنسبٍة

يف أسهم املؤخر فقط فهو كان النقص  وإْن حافظت على نصوص الكتاب.
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واإلشكال الذي  ,وخالفت به نصوص الكتاب ,اجلائر أخذت به الشيعةل والع

 ر فيه ابن عباس وانتحله اإلمام الباقر ثابت رأس.حتّي

وال أريد اليوم كما أراد ابن عباس يف يومه أن ابتهل أو أباهل يف املسألة 

ل فما قو شدًا.متم يف إزالة اإلشكال ُرلِّموني مما ُعتعّل ما أريد أْنوإّن أحدًا

 جمتهدي النجف األشرف يف أصل اإلشكال ويف دفعه؟

  يف املتعة املسألة الثالثة عشرة:

جازف يف الكالم وتتجاوز على املسألة فهي ُت ْتَبكتب الشيعة إذا تعصَّ إّن

ويت يف البداء واملتعة والرباءة وحتريم املسح على د مثل ما ُراحلدود يف التشدُّ

متعتنا  ن مل يستحّلَم يبالغان يف املتعة ويقوالن:وكان الباقر والصادق  .اخلّفني

وجيعلها علماء الشيعة شارة أهل البيت وشعار  ا.ومْل يقل برجعتنا فليس مّن

 ولألمة يف املتعة كالم. األئمة,

وميكن أنها وقعت من  وأنا أرى أّن املتعة كانت من بقايا األنكحة اجلاهلية,

بعض األحوال ها يف الشارع قد أقرَّ وميكن أنَّ بعض الناس يف صدر اإلسالم,

ال حكمًا شرعيًا بإذن  رخيياتاكانت أمرًا  ((ما قد سلف إاّل))من باب ما نزل فيها 

 املتعة كانت حالاًل بإذن الشارع فلتكن. أنَّ ٍعدَّعى ُماّد  من الشارع وإْن

املتعة أّن ما كالمي اآلن يف وإّن ,هانقول ال بأس فيها وال كالم لنا اليوم يف رّد

 لَّعي أّن املتعة نزل فيها قول اهلل َجدَّكتب الشيعة َت ؟الهل تثبت بالقرآن أْو

 .(1)[فَ َا اسْتَ ْتَعْت لْ بَِ  م نْهسنَ فَآت وهسنَ أ جسورَهسنَ فَرِيضَةً] :جالله

                                                           

 .24سورة النساء: .1
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تكون هذه  هذه اجلملة املعجزة تأبى أْن وعربيُة البيان يأبى, وأرى أّن أدَب

ونظم هذه اآلية  ,تركيب هذه اجلملة يفسد ألنَّ ؛اجلملة الكرمية قد نزلت فيها

 ها نزلت يف متعة النكاح.الكرمية خيتل لو قلنا إّن

جمتهدي النجف األشرف فما قولكم أيها  اتأستمع وأْن أقرأ إفاد أريد أْن

 السادة يف تنزيل هذه اجلملة الكرمية املعجزة املباركة؟.

  يف عرض النيب إرثه ألة الرابعة عشرة:املس

ــديٍث ــنيبُّ يف حــ ــرض الــ ــى    : عــ ــد وعلــ ــد وآل حممــ ــى حممــ ــلى اهلل علــ صــ

ــ     ســـيدنا العبـــاس وابـــن عمـــه علـــي أمـــري       ِهصـــحب حممـــد وســـلم إرثـــه لعمِّـ

ــايف  ــن الكـ ــوايف عـ ــؤمنني يف الـ ــّن 133, ص2, جاملـ ــا الـ ــ يب دعـ ــ ُهعمَّـ  اُسالعبَّـ

أتأخـــذ تـــراث حممـــد وتقضـــي دينـــه  فقـــال لعمـــه العبـــاس: ,وعليـــًا قبيـــل وفاتـــه

ــردَّ   ــه؟ ف ــز عدات ــه وقــال:   وتنج ــاس علي ــال,     العب ــل امل ــال قلي ــثري العي ــيخ ك ثــم  ش

يـــا  وقـــال: قـــال الـــنيب عليـــه الصـــالة والســـالم ســـأعطيها مـــن يأخـــذها حبقهـــا,  

علـــي أتنجـــز عـــداة حممـــد وتقضـــي دينـــه وتقـــبض تراثـــه؟ حـــديث مهـــم جليـــل  

ــيعة  ــ ,مل أره يف غــــري كتــــب الشــ ــه إذ رأيتــ ــًاعددتــ ــزًا غنيــ ــه  ه كنــ يســــتخرج منــ

 أصول يف أبواب الفقه.

ــحَّ   ــرض اإلرث إن ص ــديث ع ــل,   ح ــأن جلي ــه ش ــان ل ــإنَّ لك ــب   ف ــك يقل ذل

يكـــــون فيـــــه صـــــالح وحكمـــــة   ميكـــــن أْن أصـــــول اإلرث يف اإلســـــالم قلبـــــًا

ــة, ــإنَّ اجتماعيـ ــه يف امللـــك  فـ ــاء خالفـ ــد الفقهـ ــا   ,اإلرث عنـ ــيس فيهـ فـــاحلقوق لـ

ــار الــــ   ــوارث اختيــ ــورث وال للــ ــت   ال للمــ ــك امليــ ــة يف ملــ ــون خليفــ وارث يكــ

 ال شاء الوارث أو أبى.املورث أْو َضَرَع ,وحقوقه
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ال يكــــون إال بقبــــول  ث انتقــــااًليتوقــــف علــــى إرادة املــــوّر نقــــٌل واإلرُث

وألجـــل ذلـــك  ,فيـــه ألهـــل العلـــم وعلمـــاء احلقـــوق أقـــوال وأنظـــار   ,الـــوارث

ــدَّ ــحَّ      أع ــو ص ــول ل ــوم وأص ــه عل ــزًا في ــرض اإلرث كن ــديث ع ــأنُ   ح ــه ش ــان ل  لك

عـــن أبيـــه عـــن جـــده  (1)ريعفـــحبـــديث  إال أّن راويـــه قـــد فســـده إفســـادًا ,جليـــل

 عن نوح صاحب السفينة اليت استوت على اجلودي.

ــيعة   ــد الش ــبة عن ــ ,وال إرث للعص ــة  أّم ــاء األم ــد فقه ــإّن ,ا عن ــم ال   ف ــن الع اب

 ث.ورِّالوارث ليس يف اختيار امُل ُمْروَح يرث عند وجود العم,

ها األساتذة السادة يف حديث العرض؟ ويف أصل اإلرث؟ أيُّما قولكم 

وكان أعقل  ,وسيدنا العباس كان غنيًا ,بيوكيف يكون قول الشيعة يف التعْص

 خباًل أو غفلة عن عظيم الشرف. النيب  َضْرَع دَُّرَي وأرفع من أْن

كان يكرم  والنيّب هم نظرًا,َذوأنف أشرف قريٍش كاَن باُسنا الّعُدسّيو

 .هيب أطوع أقربيوكان العباس للن العباس إكرام أبيه,

ولنا أن  ه ألبيه وأمه,وكان سيدنا أبو طالب عمُّ ه ألبيه,ّمنعم كان العباس ع

 ألّن بل هو الغالب, النيب ال بأس فيه, م أوالد سيدنا أبي طالب على عّمنقّد

هذا  فأوالده أخوة للنيب. ,سيدنا أبا طالب قد قام مقام عبد اهلل بعد عبد املطلب

  .صحيح وهذا كاف

هلا  ْتوهذه قد عاَد ,ال أرتضيه فيه شيٌء باِسالعَّ وكالم كتب الشيعة يف أمِّ

                                                           

. عفري هو محاٌر كان لرسول اهلل, وذيل الرواية إنَّ احلمار حُيّدُث النيبَّ, واحلديث مع ضعفه 1
 .48ص ,3مرسل اآلخر, كما قال العاّلمة اجمللسي يف مرآة العقول, ج
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 .(1)ٌةعاَد

   يف اخلالف بني علي والصحابة املسألة اةامسة عشرة:
بينها  األموية واهلامشية والعباسية كاَن البيوَت كل يعلم وكلنا يعلم أّن

قد  ,ومل تكن إاّل خصائص بدوية عربية وثارات وعداوات قدمية وحديثة, تترا

ووقعت بها فقط يف تاريخ  ثم زالت بزوال أهليها, ,ت اإلسالموضّر كانت,

وليس فيها إثم وال أثر ألهل اإلسالم وال  اإلسالم أمور منكرة مل تقع يف غريه,

 ألهل السنة.

واهلل يفصل  ,اسيالعّب والبيُت األمويُّ وهم البيُت ليس اإلثم إال ألهليها,

 ,يف اخلالفة خالٌف يق والفاروق وبني علّيومل يقع بني الصّد بينهم يوم القيامة,

 ومل يقع بني هؤالء الصحابة الكرام األئمة األجلة عداء أبدًا أصاًل.

آية نزلت يف الثناء على األمة  من صدورهم غاًل كان فيها, وكّل اهلُل َعَزَن

األئمة وكل يف ما كتب الشيعة من أخبار العداء بني هؤالء  فهم أول داخل فيها,

لو ثبت لكان فيها نقص كبري لإلمام أمري املؤمنني , فكلها موضوع بلسان الدعاة

  .م أوىل الناس بأهل البيت واألئمةوعامة األمة ه علي وألهل البيت كافة.

صادقة باملعنى الصحيح الذي يرتضيه أهل البيت ال توجد اليوم والوالية ال

 وهم عامة األمة. ,إال عند أهل السنة واجلماعة

                                                           

. بال سند وال نسبة لواحٍد من أهل البيت, وقال عن العالمة 260, ص8. خرب يف الكايف, ج1
: ))احلديث الثاني والسبعون والثالمثائة: 245, ص26اجمللسي يف مرآة العقول, ج

ضعيف((. وهذا اخلرب خيالف مباني اإلمامية من طهارة مجيع أجداد النيّب صلى اهلل عليه 
 رب ميّس جّد رسول اهلل عبد املّطلب, فاخلرُب ساقط عن االعتبار جزمًا.واله, وهذا اخل
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إذ ال يوجد مؤمن  وليس الشأن كل الشأن يف واليتنا وحبنا ألهل البيت,

 وإمنا الشأن كل الشأن فيمن حيبهم أهل البيت. يعادي أهل البيت,

مة وأهل البيت حيبون من يعادي الصديق وأوالده األئ يًاوال أرى أّن عل

 أو حيبون من يعادي العصر األول ويلعن العصر األول.  والفاروق,

للشيعة وال ألهل اإلسالم يف تكفري عامة  ليس اليوم من فائدٍة وأرى أْن

واللعن والطعن على عائشة , يق والفاروقّدويف الطعن على الّص ,الصحابة

وهذا هو الطريق الوحيد لتوحيد  الكتاب, وهما أهل البيت بنّص وحفصة,

 فما قولكم أيها األساتذة السادة؟. ,كلمة اإلسالم اليوم

 يف والية اإلمام املسألة السادسة عشرة:
 إماٍم يف اإلسالم دانت بواليِة ٍةعّيَر لَُّك نَّإن اهلل قال: ألعذَب: ))يقول الباقر

 عن كّل نَّوألعفَو ,ة تقيةأعماهلا برَّ يف كلِّ ُةعيَّجائر وال أستحي وإن كانت الرَّ

يف اإلسالم دانت بوالية إمام عادل من اهلل وال أستحي وإن كانت الرعية  ٍةعّيَر

 .((ظاملة مسيئة

كانت هلا أمانة وصدق ووفاء ال تكون مؤمنة  وإْن َةاألمَّ إّن يقول الباقر:

الدين ال عتب عليها  من مل يكن عندها شيٌء الشيعة وإْن وإنَّ إلنكارها الوالية,

 ها تدين بوالية إمام عادل.ألّن

اهلل هذه  يقوُل كتاٍب ما الفائدة من أمثال هذه الكلمات؟ ويف أيِّ

 الكلمات؟.
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 يف النسيء املسألة السابعة عشرة:
ما النسيء الذي هو زيادة يف الكفر؟ وهل كان له عند العرب قبل اإلسالم 

ُعّدت على وفق نظام  عليه حساب السنني؟ وسنّو عمر النيب  يدوُر نظاٌم

 عمر اإلنسان؟  دَُّععن النسيء به كان ُي خاٍل أو كان للعرب تقويٌم النسيء.

حساب الشهور عند  ( إن45َّ) قد ذكر الوايف يف الكتاب اخلامس يف صفحة

هم م وسنيَِّهوشهوِر وِمالرُّ اَبَساألئمة ِح خاِذما وجه اّت األئمة كان روميًا.

 ربيًا؟.َع وحساب العرب وتاريخ اهلجرة كاَن

 يف حج النيب  املسألة الثامنة عشرة:

ويقول اإلمام الباقر واإلمام ؛ واحدة ًةجَّبعد اهلجرة َح  النيبُّ جََّح

ات عشرين حجة كلها مسترتة ألجل مع قومه حّج َةمبك  النيبُّ قد حجَّ الصادق:

 يف مواسم احلج مع الناس؟.وهل كان حيضر  النسيء.

 يف حج السنة التاسعة املسألة التاسعة عشرة:
وتقول كتب  ,أمري املؤمنني مع الناس يف السنة التاسعة أبو بكر وعلّي جََّح

ذلك  وكيف يصحُّ حج التاسعة كان يف ذي القعدة يف دور النسيء, إّن :الشيعة

 .(1)األكرب جِّاحَل بيوِم اُهمسَّ والكتاُب

                                                           

. قال الزخمشري يف الكشاف يف تفسري قوله تعاىل: إن عدة الشهور عند اهلل... ))وقد وافقت 1
حجة الوداع ذا احلجة, وكانت حجة أبي بكر رضي اهلل عنه قبلها يف ذي القعدة...(( 

. ومل يعل ق 144, ص15العيين يف عمدة القاري, ج. ونقلها عنه 188, ص2الكشاف ج
 عليها.

 



 رسائل يف اللعن وفضل العلويني   80
 

 يف حفظ الشيعة للقرآن واالختالف يف املصاحف املسألة العشرون:

مل أر بني علماء الشيعة وال بني أوالد الشيعة ال يف العراق وال يف إيران من حيفظ 

وال من يعرف وجوه القرآن اللغوية  القرآن وال من يقيمه متام اإلقامة بلسانه,

 واألدائية.

دة الشيعة يف القرآن أو أثر انتظار يف ذلك؟ هل هذا أثر عقي ُبَبما السَّ

 الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل حممد بغيبته؟

مجيع ما بني الدفتني كالم اهلل  ما رأيته للشيعة يف القرآن الكريم إّن وأخّف

وكما مجعه علي  إذا قام القائم يقرأه الناس كما أنزله اهلل,و ,إال بعض ما نزل

 أمري املؤمنني.

  هذا الكالم من املفاسد:ما يف وأخّف

ولو  ,فغاب ,فقد بلغه إىل علي فقط ,: نسبة التقصري إىل النيب يف التبليغأواًل

 غه إىل األمة ملا غاب.بّل

                                                                                                                                            

 
قال الشريواني يف حواشيه: ))قال اخلاِدم يف حج أبي بكر يف التاسعة كان يف ذي القعدة ألجل 

, 4النسيء, وكان بتقريٍر من الشرع, ثم نسخه حبجة الوداع...(( حواشي الشريواني, ج
 .4ص

: ))فكانوا حيجون يف كل سنة يف كل شهر عامني 166, ص5قال البهيقي يف السنن الكربى, ج
حتى وافقت حّجة أبي بكر رضي اهلل عنه اآلخر من العامني يف ذي القعدة قبل حجة 

 29, ص5النيب...(( وهذا كالم أمحد بن حنبل حيكى عن جماهد كما يف جممع البيان ج
 يف ذيل اآلية... 137, ص8واجلامع ألحكام القران ج
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 فإنَّ ,(1)[إِنلا نَحْنس نَ َلَنَا الَِّكَرَ وَإِنلا لََس لَحَاف ا وؤَ]إتهام اهلل خبالف وعده:  ثانيًا:

 حيفظ. هو بوعده هاهلل ما استحفظ أحدًا ولكن

 دُّوَر, بعض ما نزل وهو كثري ه ردَّالطعن على العصر األول بأّن :ثالثًا

 يف عقيدة األمة. البعض ولو كان حرفًا كفٌر

 يق,زمن الصّد ًةمّر تني:ابة نسخت املصاحف مّرَحالصَّ والتاريخ يعلم أنَّ

 تني.َخْسالنُّ َنَمَز ِةَبَتالَك وعلي أمري املؤمنني رأُس, ة زمن عثمانومّر

حابة وال بني صحابي وصحابي اختالف وخالف ال بني كبار الّص عقومل ي

 يف أمر املصاحف أصاًل.

 .(2)مل يكن إال اختالف يف وجوه األداء ويف الوجوه اللغوية والنحوية

الف ومن كمال اهتمامهم يف احلفظ كان قد يقع بينهم الكالم إذا رأوا االخت

 .لغويةيف الوجوه األدائية وال

واإلمام أمري املؤمنني علي مثل كثري من سائر الصحابة كان يكتب لنفسه 

 كل آية ساعة نزوهلا.

حابة سور وآيات على وبهذا ومن هذا اجتمعت عند ستة أو سبعة من الص

 وكان هذا من االهتمام  ال من االختالف. , ترتيب نزوهلا

 كانبأمر النيب وتعليم النيب  ي للنيب حالو ُةَبَتوما الذي كان يكتبه َك

                                                           

 .9آية  سورة احلجر: 1.
 يبدوا ان املؤلف مل يسمع بأّن عبد اهلل بن مسعود كان حيكُّ املّعوذًتني من القرآن. 2.
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 ,آياته مرتتبة على هذا الرتتيب الذي نراه اليوم يف املصاحف بأيدينا سوره وكلُّ

فَََّ أ قَس لس ]وعلى هذا املصحف بهذا الرتتيب نزل أعظم قسم يف القرآن الكريم: 

ف   ك تَابٍ  (77إِنلَس لَق رُْؤٌ كَرِيلٌ ) (76وَإِنلَس لَقَسَلٌ لَوْ تَعْلَ سوؤَ عَا يلٌ ) (75بِ َوَاق عِ النْجسومِ )

 .(2)[الَ يَ َسَْس إاِلل الَ سطَهَرسوؤَ (78مَ َنسوؤٍ )

وجتتمع كلمة  اإلسالُم َدِحها األساتذة السادة باإلفادة حتى يّتلوا أيُّفتفّض

 املسلمني حول كتاب اهلل املبني.

بأمل االستفادة  ,رتامهذه املسائل ألساتذة النجف األشرف بيد االح ُمأقدِّ

 واجلماعة, وعاملأهل السنة  اإلسالم: عامليف تأليف عاملي  بقلب سليم رغبًة

 الشيعة الطائفة احملقة الشيعة اإلمامية.  

هـ, يوم االربعاء 1353من ذي القعدة سنة  23يف كتبها بالنجف األشرف 

           .موسى جار اهللم 1935فرباير سنة  27
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F 
 رسالة يف لعن يزيد بن معاوية

والصالة والسالم  ومعاداة أعدائه, ّن علينا مبواالة أوليائه,الذي َم هلِل ُداحلْم

ولعنة اهلل على أعداء اهلل وأعداء  على أشرف أنبيائه وآله حفظة الشرع وأمنائه,

 –بعد:اللهم العن الظاملني والفاسقني يف مسترت السر وظاهر العالنية أما  أصفيائه,

انيون يف ّبالّر ها العلماُءفقد ورد علينا سؤال حاصله وموله: )ما قولكم أيُّ

لعن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية هل هو جائز مشروع 

أفتونا جبميع ذلك  املانع منه؟ به وما الذي حيتج أم ال؟ وما الدليل على جوازه؟

جارية على أصول أهل السنة واجلماعة ونأمل أن تكون أدلة اجلواز  مفصاًل؟

 ولكم األجر والثواب إن شاء اهلل تعاىل(. وقواعدهم ال على أصول اإلمامية,

ووفقك  ك وجهرك,وأصلح سرَّ أمرك, أرشد اهلُل – أواًل اعلم :اجلواب

وعلى  إّنه بالعزيز علينا, – ني للرقي وللسداد والفوز والنجاحومجيع املسلم

عارف مبثل هذه امل العلم وكهوُل اُنوشّب العصر, ناشئُة تشتغَل غم منا أْنالرُّ

 . األباطيل والسفاسف
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والنقد مما  طرح مثل هذه املوضوعات يف ميدان البحث واملناظرة والرّد فإّن

–خلق القرآن  كمسألِة ,وال عرفان منفعة ,قّيوال ُر ,وال عائدة ,ال فائدة فيه

 لبعثها, والواليت ال وقع  ,ملسائل البائدةوغريها من ا , – مسألة قدمه وحدوثه

والورق, احلرب  فالوقت, وإتالفضاًل عن إضاعة  –فليس فيها  نفع لنشرها,

اإلحن والتفرقة بني  ةثارطف, وإالعوا غري مّس – مبا ال يعين لواالشتغا

وقال ومراء وجدال وتعصب  لللباطل, وقيومناوأة احلق والتعصب  املسلمني,

 . وحتزب

والنجم  للناشئة العزيزة, – نشر أمثال هذه اخلرافات ْنَم ُتْمولو وَص

 اجلنون واملاليخوليا ملا كنت ملومًا, ل, بِهَفوالسَّباجلهل  –م املكّم روالزه الغض,

 األسف: أقول مع  يحقيقيًا, ولكّنولكان ذاك بذلك جديرًا 

ا هلم الصوت والصيت مب نوالسمعة, ويكوالغربيني ينالون الشهرة  إّن

 ّنوإ البشر,خيرتعونه من الصنائع اليت تنفع عموم  ااألعمال, وميبتكرونه من 

بعض اجلهلة من الشرقيني ممن صبغ نفسه بصبغة اإلسالم يعمد إىل أمور خرافية 

وزبرًا على  ها أساطري تتلى,وجيعُل هلا, ُبمنسية بائدة كاسدة فريوِّجها ويتعصَّ

ليقال من ذا  ؛ومسعة بني أهل عصره لينال بذلك شهرة جتلى, تدريسة المنّص

 قاهلا؟ 

وملن يقرؤها ويضعها يف موضع  وإنا لنعجب ممن ينشر مثل هذه األمور,

 النظر والنقد.

ولوال سؤالك أيها العزيز عن هذا املوضوع بعنوان االستفتاء وطلب معرفة 

احلكم الشرعي ال من حيث الوجهة التارخيية ومعرفة نسب ذلك الفاسق امللحد 
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فلذا نعلمك على سبيل اإلجياز حجج املانعني  ,ما أجبناك عن ذلكسبه َلوح

وأدلة اجملوزين وبعد اإلحاطة بذلك يتضح لك كمال االتضاح مشروعية لعنه 

 .عن جوازه وإباحته واستحبابه فضاًل

وال نورد  وقد التزمنا بإيراد ما نورده على أصول أهل السنة واجلماعة,

وأمجعت على  ,بها الشيعة اإلمامية اليت انفردْت على ذلك دلياًل من األدلة

 .صحتها وثبوتها

ه كافر كما ال حاجة إىل أن نعلمك مبا يذهبون إليه ويعتقدونه فيه من أّن
وإّن لعَنُه وَسبُه وشتمُه والرباءة منه وممن نصره ووازره  وفاسق زنديق, ,دمرّت

ه من املخلدين يف النار ال وإن ودافع عنه ورضي بفعله عادة يتقربون بها إىل اهلل,
بل لعدم  ة,َمْحة الرََّعيف َس تناله شفاعة وال عفو وال رمحة وال مغفرة ال لقصوٍر

 قابلية احملل هلا. 

 وحينئٍذ  نقول:

 .يف مقامني وخامتة إّن الكالم على هذه املسألة يقُع

 .يف حجج املانعني :املقام األول

 .يف حجج اجملوزين :واملقام الثاني

 واخلامتة يف فضل العلويني من بين هاشم.

 أما املقام األول فيقع الكالم فيه يف فصلني:
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 رأي الغزالي يف منع لعن يزيد الفصل األول:
 ه آمر بقتله,أو أنَّ ,احلسني قاتُل ُهه مل يثبت أنَّعلى ذلك أّن ِهِتجَُّح وحاصُل

ه ال جتوز نسبة مسلم إىل كبرية من غري ألّن ؛ذلك إليه فضاًل عن لعنه نسبُة فال جتوُز
ها الناس : )أيُّ`ل اوققال  األموات, ى عن سبَِّهَن  يبَّالنَّ وألّن ؛(1) حتقيق

إذا مات  احفظوني يف أصحابي وإخواني وأصهاري وال تسّبوهم أيها الناس,
 .(2)منه خريا(امليت فاذكروا 

 وإمنا اجلائز أْن ,قاتل احلسني لعنه اهلل على اإلطالق يقال: ع من أْنَنثم إنه َم
 ,ثم ذكر وحشيًا قاتل محزة ,(3)اهلل ُهَنَعَل ِةقبل التوَب ماَت سني إْناحُل قاتُل يقال:

يف ر وليس خطد بالتوبة كان فيه قيَّفإذا مل ُي قال: مَُّث وإنه لتوبته ال جيوز لعنه,
 .(4)ر فهو أوىلَطَخ كوِتالّس

على الكفر أو  ماَت ْنعلى َم اّل: )وال ينبغي أْن ُيطِلَق اللسان باللعنة إقاَل

األشخاص املعينني, فاالشتغال بذكر  بأوصافهم دوَن املعروفنَي على األجناِس

 إىل آخره. (5)فإن مل يكن ففي السكوت سالمة( ,اهلل أوىل

                                                           

 .107, ص3,جالغزالي ,إحياء علوم الدين ينظر: 1.
 .108, ص3, جالغزالي, إحياء علوم الدين 2.
 .108, ص3, جاملصدر نفسه ينظر 3.
 .108, ص3ج, ينظر املصدر نفسه 4.
 .108, ص3, جاملصدر نفسه 5.
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 ,وهو كما ترى به للمنع من لعن يزيد جَّحَتُي أْن هذا مجيع ما ذكره مما ميكن

ر والتواريخ قد اتفقت على َيكتب السِّ فإنَّ ,تارة ينكر الضروريات واملتواترات

ومل نَر ومل نسمع مبن نسب قتل  ,ما هو بأمره وبسلطانه وسيفهقتل احلسني إّن أنَّ

 احلسني إىل غريه.

مستجريًا حبرم اهلل تعاىل  ,نفسهوقد خرج من املدينة خائفًا من عامله على 

 .إىل العراق هًاوهو يف مكة خرج منها متوّج ِهما مل يأمن على نفِسوّل ملتجئًا إليه,

قتله  واحلال أّن, د مل يقتل احلسني ومل يأمر بقتلهيزي ّنإ قال:ُي وال جمال ألْن

وكانت  واملباشرون لقتله عساكره وجنوده وأمراؤه, ام دولته وسلطانه,كان يف أّي

 الكتب والرسل بينه وبني آمره على الكوفة عبيد اهلل متواصلة متواترة متصلة,

وكيف ُيْقدم عبيد اهلل على هذا األمر  ,وكان يكتب له باألخبار اليومية مع بريده

 من ولي نعمته وحكم من سلطانه. ورضًا العظيم بدون أمٍر

ــيَس ــَي ولــ ــاِم حُِّصــ ــ يف األفهــ  يٌءَشــ
 

ــاَج   إىل دليـــــــِل هـــــــاُرالنَّ إذا احتـــــ
 

واللعن لألحياء واألموات فذلك فيمن مل ُيْعَلْم  بِّهي عن السَّا الّنوأّم

 وارتداده.ِرِه عن كف ومل ُيْعلم ظلمه فضاًل فسقه,

 ومل ُيعَلم أْن وأما وحشي قاتل محزة فقد أسلم واإلسالم َيجّب ما قبله,

 ,من ظلمه وفسقه وفجوره إىل حني موته َقحق وَت َتَبما َث ستصحُبفُي ,يزيد تاب

أو  ,عليهما ماَت ْنوال شبهة يف جواز لعن َم على الظلم والفسق, ماَت ْنفهو مَم

كفره  ما سيأتي من ثبوِتِل ؛قبول توبته غري معلوم مع أنَّ ,مات على الكفر

 .وارتداده

بل  وليس يف السكوت عن لعن الفسقة والظلمة وأعداء اهلل تعاىل سالمة,
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بل ال يبعد أّن يف ذلك نوع من املواالة ألعداء اهلل واحرتام لنا  ,فيه ُخسر وندامة

هي والنَّ باملعروِف لعن مثل هؤالء من أحاء األمِر فإّن على املعاصي واملنكرات,

 وتدبر. َرَصأْب ْنكما ال خيفى عن ّم عن املنكر,
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 ابن تيمية يف منع لعن يزيد الفصل الثاني: رأُي
اه منهاج السنة: )فيقال غاية يزيد وأمثاله تيمية يف كتابه الذي مّس قال ابُن

ن ليست مأمورًا بها إمنا جاءت املعّيفلعنة الفاسق  من امللوك أن يكونوا فّساقًا,

  .(1)السنة بلعن األنواع(

ن فقيل: )إنه جائز كما قال ذلك ثم ذكر نزاع الناس يف لعن الفاسق املعيَّ

طائفة من أصحاب أمحد وغريه, وقيل: إنه ال جيوز كما قال ذلك طائفة أخرى 

 اِججَّحَلن كاة لعن املعّياهواملعروف عن أمحد كر من أصحاب أمحد وغريهم,

 .(2)وأمثاله(

ح البخاري: )أّن رجاًل ن مبا يف صحيثم استدل على عدم جواز لعن املعّي

فيضربه فُأتي  وكان يؤتى به إىل النيب  رب اخلمر,ْشارًا وكان َيمحكان يدعى 

 :فقال النيب  به إليه مّرة فقال رجل: لعنه اهلل ما أكثر ما يؤتى به إىل النيب 

 .(3)ب اهلل ورسوله(ال تلعنه فإنه حي

                                                           

املطبعة االمريية ببوالق مصر  –الطبعة األوىل  .251, ص2, جابن تيمية, منهاج السنة النبوية .1
1321. 

 .252-251, ص2, جاملصدر نفسه .2
باب ال  -. كتاب احلدود14, ص8واحلديث اجلاري, ج .252, ص2, جاملصدر نفسه .3

 يشرب اخلمر, وأبن تيمية مل ينقل احلديث نصًا بل َعَبَث ببعض ألفاظه.
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لعن شارب اخلمر  ن مع أنه عن لعنة هذا املعّي قال فقد نهى 

انتهى  .(1)ن(املعّي يلعن املطلق وال جيوز لعنُة جيوز أْن ُهمطلقًا,)فدّل ذلك على أّن

 ًا.ملخص

ن بل ألنه عّيالنهي عن لعنه ال ألنه ُم يف أنَّ احلديث صريٌح وال خيفى أنَّ

لو كان النهي كما ذكر لقال و,كما هو قضية فاء التعليل )فإنه(حيب اهلل ورسوله 

 ى:ال تلعن شخصًا بعينه أو ما أدى هذا املنع. 

 فرٍد لَّعلى ُك ٌمْكعلى اجلميع ُح يف أّن احلكَم واحلاصل ال ينبغي التشكيُك

كما لو قال  و العنهم فال معنى له إاّل إهانة كل فرد, اَقّسالُف ْنأِه :فإذا قيل ,فرد

كما ال  على جواز االستغفار للجميع واألفراد, ه داٌلفإّن ((,استغفر للمؤمنني))

وما ذكره  ,ذي خربة باللسان وال يقتصر على اجلميع مع الدليل خيفى على كلَّ

قي أهل وإىل ما ذكرنا ذهب مجاعة من حمّق اُهَعدَّيف ُم من احلديث غري صريٍح

 ن وجواز الصالة عليه.ا جبواز لعن املعيَّهم قالوفإّن السنة واجلماعة,

لعن  َدَرن َوبأعيانهم مّم يف لعن أقواٍم قال يف تفسري روح املعاني : )واخلالُف

ي على جوازه استدالاًل مبا وَووالّن ,ن مثاًل مشهوٌريََّعشارب مخر ُمك أنواعهَم

أّن  حَّأو مبا َص ,هذا َلَعَف ْنَم اهلُل َنَعفقال: َل ِهِهْجيف َو َمِسُو حبماٍر ّرَم ورد أنه

اللعن هناك  بأنَّ :وأجيَب من بيتها بغري إذن زوجها, ْتَجَرَخ ْنَم املالئكة تلعُن

 نَّ))إكتأويل  ,الظاهر ه خالُفرض بأنَّواعُت ,لجنس الداخل فيه الشخص أيضًال

  انتهى.(2)واالحتياط ال خيفى( ,بذلك ((وراكبها
                                                           

 .252, ص2, جاملصدر نفسه 1.
 .{أَؤَ عَلَيْهِلْ لَعْنَةَ الللَ  وَالَ َََّئ  َة  وَالنَاسِ أَجْ َع نيَ}. يف تفسري قوله تعاىل 217, ص3. روح املعاني, ج2
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ولكن يف  ,ورسوله اهلَل حبَّأن ُي بدَّاُل مؤمٍن ومن املعلوم أّن كلَّ))ثم قال: 

 (1)فأولئك ملعونون ال حيبون اهلل ورسوله( ,هم منافقون ْناملظهرين لإلسالم َم

 انتهى. 

أظهر  على ذلك وإْن الفاسق والظامل ومرتكب الكبائر املصّر وال خيفى أنَّ

 طعًا.وال رسوله ق اهلَل اإلسالم والتدين به لسانًا فهو ال حيبُّ

ــَه ــَت تعصـــي اإللـ ــُت وأنـ ــُح ُرظِهـ  ُهبَّـ

ــانَ  ــو كـ ــُح لـ ــ َكبُّـ ــْعَطادقًا أَلَصـ  ُهَتـ
 

ــاسٌ   ــذا قيـــ ــيف الزَّ هـــ ــ اِنَمـــ  ديُعَبـــ

 (2)طيــــُعُم بُّحُيــــ َنمِلــــ بَِّحــــامُل إنَّ
 

إلصراره على  ,سولهَر بُّوال حُي اهلَل ُبيزيد ممن ال حُي يف أنَّ بهَةوال ُش

وهتكه حرم اهلل وحرم  ,رحيانة رسول اهللق والفجور وقتله ْسوالِف ِمْلالظُّ

والبغي وهل يبلغ أعدى أعداء اهلل وأعدى أعداء رسوله يف قبح الصنيع  رسوله,

 :ثم قال. ثيم؟ وهذا مقام يطول شرحه وبيانهما بلغه هذا الفاجر األوالفساد 

وهو ما ذكره من أنه قد استفاضت السنن النبوية: )أنه خيرج من  (وعلى األصل)

إميان, فالذي جيوز قوم بالشفاعة وخيرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة من  النار

 إىل آخره. (1)يزيد وأمثاله حيتاج إىل شيئني( ِةلعن

 ,جيوز لعنه وال ربط أصاًل ْنال دخل له مبسألة َم هذا األصٍل وال خيفى أّن

ألن يف  سواء ُأخرجوا من النار بالشفاعة أو لعنهم قطعًا فإّن الفاسقني جيوُز

                                                           

 .252, ص2. منهاج الُسّنه, ج1
. البيتان من الكامل, خمتلف يف نسبتهما بني حممد بن احلسن الوراق وبني االمام الشافعي 2

 وبني االمام الباقر عليه السالم.
 .252, ص2, جابن تيمية, منهاج السنة النبوية .1
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 كما هو ظاهر. ,رة من إميان أو القلوبهم ّذ

ز فقد أشار إىل األول منهما يف قوله: وأما الشيئان اللذان حيتاج إليهما اجملّو

رًا على صَُِّم ه ماَتّنألعنتهم, و باُحاق الظاملني الذين ُت)إىل ثبوت أنه كان من الفّس

 . (2)ذلك(

يبلغ يف اليزيدية ما بلغه هذا الشيخ  يزيديًا يا سبحان اهلل ما كنت أعلم أَن

 ِهوِرُجوُف ِهِمْلأو يف ُظ ِهيف فسِق ك َش ْند يف أولياء يزيد َما مل جَنفإّن ,لُّاملِض الُّالضَّ

 كهذا الناصيب.

ولو كان ممن  ,رًا على ذلك فهو ثابت باالستصحابصِّه مات َمأّن ثبوُت وأمّا

ن وِم ذلك عنه, َلِقُنوَل ,بل موتهذلك ق منُه َرَهَظتاب عن الفسق والظلم َل

 ب املستطاع.ْساملظامل إىل أهلها َح دُّالندم وَر ققات التوبة إظهاُرحَُّم

وأّن ما فعله من أكرب املعاصي وأعظم  كونه من الفساق, واحلاصل أّن

وال جمال للمنازع أن ينازع  ,وإنه مات على ذلك من أوضح الواضحات الكبائر,

 .زنا النزاع يف وجود الشمس يف رابعة النهاروَّإال إذا َج ,يف هذه املقدمة

ن ِمن هؤالء جائزة واملنازع يطعن يف املقدمتني لعنة املعّي ثم قال الثاني: )إّن

 . (1)ال سيما األوىل(

ن مما ال إشكال يف جوازه بعد وضوح اندراجه يف النوع لعنة املعّي ّنإ وأقول:

 .هعلى جواز لعن يزيد خبصوص ه سيأتي ما يدلُّعلى أّن ,امللعون

                                                           

 .252, ص2, جاملصدر نفسه .2
 .252, ص2, جاملصدر نفسه 1.
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فهي )آية عامة كويات  (1)[ أاَلَ لَعْنَة  الللَ  عَلَى الالال   نيَ]ا قوله تعاىل: ثم قال: فأّم

إِؤَ اللَ ينَ يََُك ل وؤَ أَمْوَا َ الَيَتَامَى ظ لَ لا إِنل َا يََُك ل وؤَ ف   بسط ون هِلْ نَارلا  ]الوعيد مبنزلة قوله: 

لكن قد  ,اللعن والعذاب هذا الذنب سبُب ّنأوهذا يقتضي  (2)[ وَسَيَنْلَوْؤَ سَع ريلا

وإّما مصائب  ,وإّما حسنات ماحية ,إّما توبة ,يرتفع موجبه لعارض راجح

أو  ,من هذه ْبُتة مل َيَمَلفمن أين يعلم اإلنسان أّن يزيد أو غريه من الَظ رة,مكّف

 .(3)ر عنه(مبصائب تكّف َلَتْبومل ُي ,لمهماحية متحو ظ مل تكن له حسناَت

وال  اللعن وموجب له, ُبَبَس َمْلالُظ يف هذا الكالم إنَّ ـَمل إنه قد َس :وأقول

 م يف ثبوِتالكاَل ولكنَّ ورافع أقوى منه, ّن هذا قد يرتفع مبزيٍلأنزاع يف 

بل  جمرد احتمال وقوعه غري كاف يف احلكم بزواله, فإّن ,قهاملعارض وحتّق

ه ال فسُق َتَبَث ْنَم ّنبارتفاعه, فإالالزم ترتيب آثار وجوده حتى حيصل اليقني 

 وهذا أمر غري قابٍل ,زنا زواله حتى حيصل القطع بزوالهوََّج ه وإْنقبل شهادُتُت

 رورّيَض و أمٌربل ُه وأحكام العقالء, ,رِعم الّشللتشكيك وعليه جتري أحكُا

يكون من  أْن وشُكيف ذلك ُي ُكواملشكَّ ,احليوانات والبهائمى يف طباع حتَّ ٌزمرتِك

 اجلمادات.

أول  قال: قال: )وقد ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عمر عن النيب 

                                                           

 .18سورة هود: 1.
 .10سورة النساء: 2.
 .252, ص2, جابن تيمية, منهاج السنة النبوية 3.
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 (1)م يزيد(ُهغزاها كان أمرُي وأول جيٍش  ,جيش يغزو القسطنطينية مغفور هلم

 إىل آخر ما سطره.

ه مروي املذكور فالذي وجدناه يف الصحيح املذكور أّن ا احلديُثأّم :وأقول

:  قال النيب  ها قالت:حرام أنَّ مَّمري ابن األسود العنسي عن ُأبإسناده إىل ُع

إىل آخر احلديث الذي  (2)هلم( مدينة قيصر مغفور )أول جيش من أميت يغزوَن

 ال يتعلق الغرض فيه بنقل ما قبل هذه الفقرة وما بعدها.

وليس يف سند  ها هي القسطنطينية,إرشاد الساري للقسطالني يف أّننعم يف 

واحلديث املذكور مروي يف باب ما قيل يف قتال  ,احلديث املذكور ابن عمر

 ,حاٍل ,وعلى أيَّ(4)فيه ابن عمر ه مروي يف موضع آخر بسنٍد,ولعّل(3)الروم

أهل العلم  فاجلواب عن احلديث املذكور من وجوه ال خيفى بعضها على أقّل

 واملعرفة:

قــــــد  إّن يف جممـــــع حبـــــار األنــــــوار: )قـــــال القـــــرطيب:     الوجـــــه األول: 

ــِتُف ــن عُ  :)يعينْتَحـ ــطنطينية( يف زمـ ــانالقسـ ــدجال    ,ثمـ ــروج الـ ــد خـ ــتح عنـ وتفـ

هـــي مدينـــة مشـــهورة مـــن أعظـــم      –)ط( إشـــارة إىل مـــا ينقلـــه عـــن الطـــييب     

 مـــدائن الـــروم فتحـــت زمــــن الصـــحابة وتفـــتح عنــــد خـــروج الـــدجال قالــــه       

                                                           

 .245, ص2, جاملصدر نفسه 1.
باب -كتاب اجلهاد واّلسَير .157, ص2, جحممد بن إمساعيل البخاري, صحيح البخاري 2.

 ما قيل يف قتال الروم.
 .104, ص5, جالقسطالني, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 3.

. هذا من ُحْسن ُخُلق الشيخ واال فهذا احلديث مروٌي بهذا الطريق فقط يف البخاري وقد 4
 انفرد البخاري بذكره دون بقية الستة, وال ذكر البن عمر يف احلديث.
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 انتهى. (1)الرتمذي(

ــن   ام ُعوال خيفـــى أّن يزيـــد ولـــد يف أّيـــ  ــان ابـ ــد قتـــل عثمـ ــان عنـ ــان, وكـ ثمـ

 ل جيش غزاها.فال يكون يف ذلك اجليش الذي هو أّو ست أو سبُع

غـــزا القســـطنطينية كمـــا ســـيأتي   نعـــم ذكـــر املؤرخـــون أنـــه كـــان يف جـــيشٍ 

 ل جيش.ليس أّو تلك غزوة أخرى يف جيٍش نقل ذلك ولعّل

ــ ــنة ســنة        الثــاني:ه الوُج ــذه الس ــه يف ه ــل: )أّن ــري يف الكام ــن األث ــر اب  49ذك

ــُة َرهـــ ســيَّ 50هـــ وقيــل ســنة   وجعــل  إىل بــالد الــروم للغــزاة,  كثيفــًا جيشــًا معاوي

 ,فتثاقـــل واعتـــّل ,وأمـــر ابنـــه يزيـــد بـــالغزاة معهـــم  علـــيهم ســـفيان بـــن عـــوف,

 فأنشــأ  ,فأصــاب النــاس يف غــزاتهم جــوع ومــرض شــديد      ,فأمســك عنــه أبــوه  

 يقول:

ــه,  ــوم امرأتـ ــعره   وأم كلثـ ــة شـ ــغ معاويـ ــيلحقَ   ,فبلـ ــه لـ ــم عليـ ــفيان يف  نَّفأقسـ بسـ

م ُهكـــثري أضـــاَف ٌعْمـــفســـار ومعـــه َج ,ليصـــيبه مـــا أصـــاب النـــاس  ,أرض الـــروم

 إىل آخره. (2)إليه أبوه(

                                                           

. 346, ص3وسنن الرتمذي, ج .143, ص3, جالشيخ حممد طاهر, جممع حبار األنوار 1.
 .باب ما جاء يف عالمات خروج الرجال

. من طبعة دار صادر 458, ص3, ج227, ص3, جابن األثري , الكامل يف التاريخ 2.
 م.1966

 ُمُهوُعُمـــُج بـــالي مبـــا القـــْتُأ ْنإمـــا 

ــ إذا ا   رتفعـــاً ُم علـــى األمنـــاطِ   أُتتَكـ
 

 وِمُمـــ ْنوِمـــ ًىمَّـــمـــن ُح ِةَنـــْوَدَقْربالَف 

ــَد ــ يِربـــ ــ اِنرََّمـــ ــوِمُك دي أمَّعِنـــ  لثـــ
 ج
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 يزيدًا قد امتنع عن الغزو واجلهاد يف سبيل اهلل, ومبقتضى هذا النقل أّن

فقد َأِثَم وعصى يف االمتناع عن القيام بهذه الفريضة , على ذلك ُهَرَهأباه قد َق وإّن

مل  ,ومقهور عليه ٌهَرْكه ُمألّن ؛أخريًا يف مسريه له وال ثواَب َره ال أْجوإّن العظيمة,

 فال قربة وال إخالص على أن مسريه كان يف اجليش الثاني, ,يأتي بداعي أمر اهلل

ماتة مما يظهر منه الشَّ ُهَرْعمضافًا أن ِش ل جيش,فاجليش الذي سار فيه ليس أّو

ولو كانت يف قلبه ذرة من اإلميان ملا  وعدم املباالة مما يصيب املؤمنني, ,باملسلمني

وإن مجيع ما يصيب املسلمني  ال يقابل عنده هذه  صدر منه هذان البيتان,

 الشهوة احليوانية واللذة الفانية اجلسمانية.

ما يزيدًا إّن إّن ويقال)) :وهذا الذي ذكرناه عن الكامل ينايف ما ذكره بقوله

 .(2)غزا القسطنطينية ألجل هذا احلديث(

 كان ذلك القائل؟ شخٍص وأّي قيل؟ كتاٍب هذا القول يف أيَّ ّنإوال أدري 

املغرور املنهمك باملعاصي والفجور والشهوات  ابُّومتى كان يزيد ذلك الّش

والغفالت املغمور بالنعم واملالهي يتتبع األحاديث النبوية والسنن املأثورة فيعمل 

 بها؟ 

واآليات املسطورة الواردة يف حرمة شرب  وهال اتبع األحاديث املشهورة,

 .وحرمة الزنا والفجور واملعاصي واملالهي. اخلمر,

و إىل  ل هذه الدرجة,ثإىل م ّمُصوَي يعمُي الشيَء َكبَُّح وما كنت أعلم أنَّ

أو بغضه ألهل البيت أعداء يزيد  ,مثل هذه املرتبة بلغها الشيخ حببه ليزيد

                                                           

 .252, ص2, جابن تيمية, منهاج السنة النبوية .2
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 .ته ليزيد هذا احلداهلل بن زياد بلغت حمّبعبيد  أنَّ وال أظُن وحماربيه,

رة وحماصرة ابن ه باملسري إىل املدينة املنوَُّربيد اهلل يأُمإىل ُع َثَعا َبمّل فإن يزيدًا

ثم  الكعبة, وابن رسول اهلل وغز قتُل ,اسقَفلا لمواهلل ال مجعته)) الزبري قال:

عى ال اّدوهذا الشيخ الضَّ ,,فهذا عبيد اهلل مّساه الفاسق(1)((أرسل إليه يعتذر

يف  ن النيب عصار يتتبعون ما ورد  ثّم ه من األبرار الذين قاموا بالفرائض,أّن

 فما أكذب هذا القول لو كان له قائل, ,ليكونوا منهم ؛أهل اإلطاعات والقربات

 جهله وعدم عقله. ِةدَّعلى ِش خ به دليٌلالشّي وتصديُق

فيهم  قوله  فإنَّ نظري ما ورد يف أهل بدر,إّن هذا اخلرب  الوجه الثالث:

فإنه ال جيوز  بسالمة العاقبة وعدم ارتكاب املعاصي, على فرض صحته مشروٌط

 فليفعل ما يشاء. ,ه ال عقاب عليهاملعصوم بأّن رب عن غرِيخُي عقاًل على احلكيم أْن

سواء كان  ,جلدو إذا زنى ُي ه,يُد ُعَطْقق ُتَرإذا َس يَِّرْدالَب وال شبهة يف أنَّ

 من املهاجرين أو األنصار.

فاجليش مغفور له  ,الذنوب املغفورة هي الذنوب السابقة إّنالوجه الرابع: 

 ,ما قبله بُُّجفهي هلم كاإلسالم الذي َي ,الغزوةدم من ذنوبه بسبب هذه ما تّق

 كما ال خيفى. ,من الذنوب واملعاصي ُددََّجَتا َيوال دخل هلا بغفران ِم

ولنختم هذه الوجوه مبا ذكره أبو الثناء اآللوسي مفيت احلنفية يف عصره 

قال يف غرائب االغرتاب:  وصاحب روح املعاني وغريه من املصنفات الباهرة,

                                                           

حوادث سنة  -يف ذكر وقعة احلرَّة -. طبعه دار صادر112, ص4الكامل يف التاريخ, ج 1.
 هـ.63
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الكالم يف لعنة األموات أعظم من لعنة احلي فإنه قد ثبت يف الصحيح  مَّقال: )ُث

 حتى أنه قال: (1)((إىل ما قدمواهم قد أفضوا فإّن وا األمواَتال تسّب)) أنه قال:

ملا كان قوم يسبون أبا جهل وحوه من  (2)((ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا))

 .(3)فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته( الكفار الذين أسلم أقاربهم,

 أقول:

ت الذي ال يستحق اللعن أعظم إمثًا من لعن املّي أنه ال شبهة يف أّن أواًل اعلم

 .وكذلك السب ,الذي ال يستحق اللعنلعن احلي 

 َطَقًا َسألنه إذا سقط احرتامه حّي ؛يتًان َمُعَله ُيوأما من استحق اللعن حيًا فإّن

 هوحينئٍذ فيجوز سبُّ ,يلزم من ذلك إيذاء األحياء من املسلمني اللهم إاّل أْن ,ميتًا

 حبيث ال يبلغ األحياء فيؤذيهم.سرًا 

عليها  راجحٍة إىل معصيٍة ْتأّن الطاعة إذا أدَّعلى  ويف هذا احلديث داللٌة

                                                           

. كتاب الرقاق 193, ص7األموات. ويف ج. باب ُينهى من سّب 108, ص2. البخاري, ج1
 باب سكرات املوت.

 .329, ص3القود من الّلطمة, املستدرك, ج-. القصاص33, ص8. سنن النسائي, ج2
. مل أعثر على هذا النص يف كتاب غرائب االغرتاب لآللوسي, ومل أملح معناه يف تفسري 3

سي يف اللعن, فإنه لعن ))يزيد(( االلوسي, واالشكال يف أّن هذا الكالم خمالٌف ملبنى االلو
. 192, ص6. ويف تفسري ج112, ص109صراحة بامسه مرارًا فانظر غرائب االغرتاب, ص

. قال عنه ))عليه من اهلل ما يستحق((. 123, ص24قال عنه ))الطريد لعنه اهلل((, ويف ج
. ورّبما 78, ص26وما بعدها, ويف ج 72, ص26, ويف ج20, ص26وكذا انظره يف ج

رأي االلوسي يف اللعن إن كن أحدث يف اإلسالم أحدثًا عظامًا جيوز لعنه مطلقًا,  كان
وغريه ممن يستحقون اللعن ُيدارى يف لعنهم حذرًا من إيذاء أقاربهم من املؤمنني.. ولكن 

 مل أعرف مصدر نقل الشيخ هلذا الكالم عن اآللوسي.
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واَلَ تَسسبْوا اللَ ينَ يَدْعسوؤَ م نْ دسوؤِ الللَ  فَيَسسبْوا الللََ عَدْولا ] ها كما يف قوله تعاىل: ترُك َبَجَو

ال يكون لّئ ؛واُهفُن ,فارالّك ون آهلَةاملسلمني كانوا يسّب ,فقد قيل: إّن(1)[بِغَيْرِ ع لَلٍ

 ما يؤدي إىل الشرِّ شٌر. فإّن اهلل تعاىل, سّبهم سببًا لسّب

 راجحة. فإنه ال جيوز إذا استلزم معصيًة ت:املّي ِنْعيف َل وكذلك نقوُل

و ُه ,خصالّش بََّس فإّن ,ال دخل له باللعن َمْتهو الشَّ بَّالسَّ إّن وثانيًا:

الذي هو  ,من اللعنهذا  وأيَن, مبا فيه من القبائح والنقائص والعيوب ُهذكُر

 دعاء على الشخص باإلبعاد عن الرمحة؟

ًا يف إّن اللعن قد يستلزم إثبات القبائح للملعون فيكون سّب نعم قد يقال:

 وال يكون عداوًة فتأمل. املعنى

منا لو سل  :مبعنى اللعن, وثانيًا بَّالسَّ م أنَّسلَّال ُن :أنّا أواًل :فصار احلاصل

 ,طلقًا؛ بل إذا استلزم معصيًةُم األمواِت عن سبَّ ي ليَسَهإّن النَّ ذلك فنقول:

 كإيذاء املسلمني.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .108سورة األنعام: .1
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 أدلة جواز اللعن

 وأما أدلة اجلواز ففيها مقامان:
 املقام األول: يف جواز لعن املستحق ومشروعيته واستحبابه ومندوبيته

زالي وأبي املعالي اجلويين ومن تبعهما إىل كالّغ وقد ذهب مجاعٌة

 َنْلَعَن علينا أْن َبَجه ما الذي أَوبأّن بل املنع منه قائلني: ,مرجوحيته وكراهته

تعاىل ال يقول يوم القيامة  عنة؟ واهلُليف الّل ثواٍب أحدًا من املسلمني؟ وأيُّ

استغفارًا  ِعَوض اللعنِة َلَعولو َج ,ِلَم لعنَت بل قد يقول له: !ِلَم تلعن للمكلف:

دعوا لي )) بني صحابته فقال َرَجا َشمََّع اهلل  وُلُسى َرَهوقد َن لكان خريًا له,

 َلِخْدُت جيوز للعامة أْن ,وكيَف(( أصحابي كالنجوم)) وقال: ,(1)((أصحابي

  أنفسها يف أمور اخلاصة.

تلك دمـاء  ))ني فقال: اجلمل وصّف واقعُة ْهعنَد َرِكه ُذوعن احلسن البصري أّن

 رًا لرسـول اهللُ ْهوقـد كـان معاويـة صِـ     خ بها ألسنتنا,لّطفال ُن ,منها أسيافنا ر اهلُلطّه

رســول اهلل يف  َظَفــحُي وأْن املــؤمنني يف أخيهــا, بيــب أمَُّح أمُّ َظَفــحُت األدب أْن َنفِمــ

 . (2)((ههِرِص

                                                           

 .271, ص6. سنن النسائي, ج1
. ويبدو أنهم مجيعًا نقلوا نّص ما يف االيضاح للفضل بن 11, ص20رح نهج البالغة, ج. ش2

 .508-507شاذان ص
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عنــد الطغــام  ُجروَّإىل أمثــال هــذه الكلمــات والتلفيقــات واخلرافــات الــيت ُتــ  

   .الذين هم كاألنعام ,قبل عند الغوغاء والعواموُت

 ولكنا نقول:

عقـاًل ونقـاًل    معاداة أعداء اهلل والرباءة منهم كمواالة أوليائـه واجبـةٌ   إّن أواًل:

إِؤَ اللاَ ينَ  ]قـال تعـاىل  , وأوجبـه  بـهِ  اهلُل َرملن يستحق فقد أمَـ  ا اللعُنوأّم, كتابًا وسنة

, وقـال تعـاىل   (1)[الللََ وَرَسسولََس لَعَنَهسلْ الللَس ف   الادْنَيَا وَاخِ ارََ  وَأَعَادَ لَهسالْ عَاََابلا مسهِينلاا      يسؤْذ وؤَ 

(أ وْلَئ اََ اللاَ ينَ    22فَهَلَ عَسَيْت لْ إِؤْ تَاوَلليْت لْ أَؤْ ت إَس ادسوا ف ا  األَرْوِ وَت قَطِّعساوا أَرْحَاامَ  لْ )     ]

 .إىل غري ذلك من اآليات القرآنية .(2)[ فََُصَ َهسلْ وَأَعْ َى أَبْنَارَهسلْ لَعَنَهسلْ الللَس

ن من علوال ي ن عادى اهلل,وال يعادي َم ن واىل اهلل,ال يوالي َم سلٍمُم فأيُّ

 إنسانًا وال يكون لنا أن نلعنه, وال يتربأ ممن تربأ منه اهلل؟ أفيلعن اهلُل لعنه اهلل,

هذا ما ال جيوز  ؟ إّنُههيَنُن ه وليس لنا أْنهيُنوُي ه؟بَُّسَن نا أْنشخصًا وليس ل بُُّسوَي

 وإذا أكرمه كان علينا أْن ه,حّبُن علينا أْن إنسانًا كاَن كما أنه إذا أحبَّ ,يف العقل

  نكرمه.

اللعـن   فإنَّ ال يدري ما يقول, جاهٍل قوُل ((؟ِنيف اللًع ثواٍب أيُّ)) :وقوهلم

 هلِل ِهوهو لعـن مسـتحقّ   ,عاء إذا ُفِعَل على وجههدخل يف الّدما ورّب ,طاعة وعبادة

وجـاء بـه    وقد نطـق بـه القـرآن يف مـوارد كـثرية,     , ال يف العصبية واهلوى ,هللاويف 

                                                           

 .57سورة األحزاب: .1
 .23, 22سورة حممد: .2
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 .  وغريه عاِنالشرع يف اللَّ

 فـإنّ  ,مـن التحصـيل   خاٍل لعن( قوٌلتف ِلَم )إّن اهلل ال يقول للمكّل :هموقوُل

 ري من أعدائه:لي كذلك يسأل عن التّبوعن الّت كما يسأُل .اهلل تعاىل

 يَنـــــأنَّ ُمَعْزَتـــــ مَّوي ُثـــــّدَعـــــ دَُّوَتـــــ
 

 (1)ُباِزلعَـ  َكنْـ َع الـرأيَ  إنَّ َكصديُق 
 

 وقال آخر:

 دا علـــــيًّأْعـــــ ْنِمـــــ َرإذا َلـــــْم َتْبـــــ
 

 (2)واُبَثــــــ ِهبِتــــــيف حم  َكفمــــــا َلــــــ 
 

وإذا  ,فــال جيتمعــان ,يــهعــن واليــة وّل روٌجُخــ اهلِل عــدوَّ َةدََّوَمــ إنَّ واحلاصــل:

لـة  ايبقـى اإلنسـان يف ح   إذ ال جيـوز أنْ  ؛بطلت مودة العـدو مل تبـق إاّل الـرباءة منـه    

تنتفــي هــذه الواســطة بإمجــاع مــن   ,ال واليــة وال بــراءة ,متوســطة مــع أعــداء اهلل

ــلمني ــع       ,املس ــت أّن مجي ــل البي ــن أه ــيعة ع ــع الش ــواردة يف جوام ــار ال ــل األخب ب

وقـد نطـق    اهلل فهي باطلة ال ُتقبل, األعمال والعبادات إذا كانت بدون والية ولّي

 الكتاب اجمليد برباءة اهلل ورسوله من املشركني.

فهو خريًا له(  استغفارًا لكاَن ِهعِنَل َضَوِع ُفاملكل  َلعَِ)لو َج ا قوهلم:وأّم

ألّن االستغفار بدون لعن أعداء اهلل والرباءة منهم أو اعتقاد  ؛خطأ على إطالقه

والرباءة منه  ُهلعَن اهلُل َبَجأَو ْنمَّاإلمساك َع ألّن ؛وجوب ذلك ال ينفع وال يقبل

 على املعصية ال ينفعه االستغفار بل ال معنى له مع اإلصرار. رُّواملِص معصية,

لعنه فهو  كان ال يعتقد وجوَب , يلعن إبليس فإنوأّما من يعيش عمره وال

                                                           

 .371, ص1. وربيع األبرار ج189, ص1. البيت من الطويل, للعّتابي, يف العقد الفريد, ج1
 .26الصغري, يف الغدير ص. البيت من الوافر, ألبي احلسن الناشئ 2
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  .وإن كان يعتقده وال يفعله فهو خمطئ آثم ,كافر

الل يف وأمثاله من رؤوس الضَّ ((يزيد))على أّن الفرق بني إبليس وبني 

ين يف الدَّ َةَهْبالشُّ ُثوِرباإلمساك عنه ُي لعنهم واألمَر َكْرَت فإنَّ هذه األمة واضح,

 ما يورث الشبهة يف الدين. ُبجتنُّ ُبوجيَِ ,اإلمساك عن لعن إبليس خبالِف

 ٍبَبإليـه بسَـ   تُّمَـ واجبـًا فـيمن يَ   إنه لو كان حفظ رسـول اهلل   ه يقال:إّن ثّم

حابة بعضـها بعضـًا   الصَّـ  ْتنَـ َعَل َافًا لرسول اهلل مَلخاِلُم ولو كان عاصيًا هلِل أو نسب

 اَنمَـ عُث ُنعَـ ْلحابة َيمـن الصَّـ   فقـد كـان كـثريٌ    ,ذلـك  هم يفى إليه اجتهـادُ ما أدََّبُسَح

اًل َثعْـ اقتلوا َن)) تقول: ْتها كاَنفإّن ,عائشة أولئَك ْنوِم وهو من اخللفاء الراشدين,

عليـًا وحسـنًا    ن معاويـةُ عًـ وقـد لَ  ,(2)ومنهم عبد اهلل بـن مسـعود   (1)((نعثاًل اهلُل َنَعَل

وقـد   لوات,علـيهم يف الصّـ   ْتنُـ ْقوَي ,(3)اموحسينًا وهم أحياء علـى منـابره يف الشَّـ   

                                                           

. ط دار الكتب العلمية, وجتارب 12, ص3. ط االعلمي, ج477, ص3. تاريخ الطربي, ج1
. 206, ص3. ط دار سروش حتقيق د. ابو القاسم امامي, والكامل, ج469, ص1األمم ج

. حتقيق  طه 51, ص1. واالمامة والسياسة ج105وتاريخ خمتصر الدول البن العربي ص
. ويف 421, ص2. حتقيق علي شريي, وكتاب الفتوح البن أعثم ج72, ص1جالزيين , و 

. وقد كاَبَر االلوسي 80, ص5. والنهاية يف غريب احلديث ج356, ص3السرية احللبية ج
. وَكّذَب اخلرب وَكّذب ابن قتيبة واّتهمه باالفرتاء وابن اعثم 11, ص22يف تفسريه ج

 تى ال كتها ألسن الشعراء.والسمساطي, ونسَي أنَّ احلادثة مشهورة ح
. الحظ الغدير أول اجلزء التاسع فقد ذكر هناك ما جرى بني عبد اهلل بن مسعود وعثمان 2

 بتمام التفاصيل ومن أدق املصادر مع حتّري الدقة يف الضبط.
 . باب فضائل علي.120, ص7. صحيح مسلم ج3
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ولعن عمر خالد بن الوليد ملا قتل مالك بن  ,(1)أبو بكر وعمر سعد بن عبادة َنَعَل

 .(2)نويرة

توجـب   بـني املسـلمني إذا علمـوا مـن اإلنسـان معصـيةً       وما زال اللعـن فاشـياً  

إذا كـان مـن نـوع     ,نياملسـلمني حجـة علـى جـواز لعـن املعّـ       ُلوفْع اللعن والرباءة,

 يستحق اللعن.

 يف يزيـد,  معاويُة ُظَفحُي كأْن ,حيفظ شخص ألجل شخص ولو كان جيب أْن

ــة  وأمُّ ــَوفــال يلعــن لَ  ,حبيــب يف معاوي ــْحُت ب أْنَج ــ ظَََف ــال   ُةَبَاَحالصَّ يف أوالدهــم ف

 ,لكولـيس األمـر كـذ    م بعضًا,ُهَضبَع حابُةالصَّ َنَعْلال َي وأْن ,نوا ألجل آبائهمَعْلُي

 ,طـيعني هلل صـحابته ومـواالتهم مـا دامـوا مُ     َةا أوجـب حمبَّـ  إمنّـ  اهلل  رسـولَ  فإّن

 منزلة ولو كانوا من عرتته. وا اهلل فليس هلم عند رسول اهللَصفإذا َع

واحلاصل أن اخلطأ وارتكاب احملرمات جائز على الصحابة كمـا جيـوز علـى    

كمـا   ,قـام علـيهم احلـدود   وُت ,منهم املعاصي ُرُدْصوقد كانت َت غريهم من الناس,

 ُرنكِـ وُي ,وشـهادته  َهتَـ رواَي دُُّرويَـ  ,يف بعض هم يطعُنوكان بعُض تقام على غريهم,

                                                           

ف حيّرض الصحابة بعضهم . والحظ كي459, ص2انظر واقعة السقيفة يف تاريخ الطربي ج 1.
على بعض وكيف يهّدد بعضهم مبقاتلة البعض, وال أدري هل مسعتم قول عمر للزبري يف 

 .11, ص6حادثة دار فاطمة ))عليكم الكلب(( كما يف شرح نهج البالغة, ج
. قال عمر خلالد يف هذه احلادثة: )) يا عدوَّ اهلل قتلَت امرءًا مسلمًا ثّم نزوَت على امرأته 2

. وهو 296, ص4. وأسد الغابة, ج36, ص3رمجّنك(( تاريخ اإلسالم للذهيب, جأل
. 203, ص15هـ, واالغاني, ج11. يف حوادث سنة 504, ص2مقارب جدا ملا يف الطربي, ج

فتنّبه لكالم اخلليفة عمر ))يا عدّو اهلل(( تقريعًا خلالد وسعيًا به عند أبي بكر لرمجه بالزنا, 
فسه حّتى صار خليفة, فأّول فعله ُعَزل خالد عن قيادة جند الشام وأمًَّر ثم إّن عمر أَسرَّها بن

 ا ُعبيدة  أبن اجلّراح.عليهم أب
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 .  طئه يف اجتهادهوخيَّ ُهرأَي

والوليد بـن   ,(1)و رسول اهللدُّوكان من مجلة الصحابة احلكم بن العاص َع

ــنصّ   ــق ب ــة الفاس ــاب عقب ــلم   ,(2)الكت ــن مس ــب ب ــأة   ,(3)وحبي ــن أرط ــر ب  ,(4)وُبْس

ى اهلل فهـو  صَـ َع ْنمَـ  ألنَّ ؛فهؤالء ليسوا من أصحابه الذين هم كالنجوم ,وغريهم

 .أطاع اهلل وسلمت عاقبته ْنصاحبه َم ألنَّ ليس من أصحابه 

مـن   454وهذا الذي ذكرناه ملخص مما ذكره أبي احلديد يف شـرح الـنهج ص  

ويغـين   ,جتـد فيـه مـا يشـفي الغليـل      ,التفصيل فراجعه أردَت فإذا ,(5)اجمللد الرابع

 عن تكلف الدليل.

                                                           

, 1, ج514, ص5, ج255, ص6. أنساب االشراف دار املعارف حتقيق أمحد محيد اهلل, ج1
 .151ص

, وقد {فَاس قًا الَ يَسْتَوسوؤَ أَفَ َنْ كَاؤَ مسؤْم نلا كَ َنْ كَاؤَ} 18. يعين قوله تعاىل يف سورة السجدة 2

 .129, ص21نزلت يف علي عليه السالم ويف الوليد, فانظر احلادثة يف تفسري الطربي, ج
. حبيب بن مسلم او ابن مسلمة الضهري اختلف فيه؟ هل له صحبة أو ال؟ كان من 3

. وما بعدها: وحبيب هذا هو 409, ص7رجاالت معاوية يف صنفني طبقات بن سعد, ج
 .542, ص5ي سعى عند معاوية بأبي ذر انظر انساب االشراف, جالذ

 .157, ص1. بسر بن أطاة انظر ترمجة يف االستيعاب, ج4
. وهنا حبث طويل يف إيراد كالم أبي املعالي اجلويين, 32, ص20. شرح نهج البالغة ج5

 .35-10, ص20ج



 

 

 

 صوصهلة جواز لعن يزيد خبيف أدَّ املقام الثاني:
اندراجه يف  ِضْرَف َدْعَب ,يف جوازه وال خالف َةَهْبا لعنه يف األنواع فال ُشوأّم

عن حتى املشركني إاّل من األنواع املستحقة لّل ّل ما جتد نوعًاإذ َق ؛منها نوِع كلَّ

  ن أظهر تلك األفراد فهو منها.ِم ْنُكَي ْمَل وهو إْن

يف  املسلمنَي َلَمَع وإنَّ خبصوصه,ن وقد عرفت فيما تقدم جواز لعن املعيَّ

ردًا ت إذا كان َفاملّي ِنلْع واَزكما قد عرفت َج ,هذا َكإىل يوِم ِةاَبَحزمن الصَّ

 لتناول العام جلميع أفراده من األحياء واألموات, ؛ة لذلكاألنواع املستحّق ألحِد

أّن لعن املستحق  وبياُن بيان ذلك, كما مّر ,لعنه ميتًا حيًا جاَز ُهلعُن ه إذا جاَزوإّن

على  وهذا املقام معقود لبيان ما يدلُّ والرباءة منه واجب نطقًا واعتقادًا,

 يزيد بذاته تصرحيًا ال ضمنًا وال تلوحيًا والدليل على ذلك أمور: ِنْعَل يِةمشروّع

س وَمَنْ يَقَت لَ مسؤْم نلا مستَعَ ِّدلا فَجَ َاؤسهس جَهَنَلس َِ]: قوله تعاىل: األول ال دلا ف يهَا وَغَض بَ اللَل

 .(1)[عَلَيَْ  وَلَعَنََس وَأَعَدَ لََس عَََابلا عَا ي لا

ذلك عكرمة  َصصَّوَخ ,دًاْماملؤمن َع ِلقاِت توبُة ْلَبْقال ُت :وعن ابن عباس

                                                           

 .93سورة النساء: 1.



 رسائل يف اللعن وفضل العلويني   112
 

 اجلمهور مبن مل يتب. ُهَصوخصَّ ,(1)لذلك ّلباملستِح ٌةومجاَع

يف رابعة النهار أّن يزيـدًا قـد قتـل     ِسْمى كالشَّل َجوَت َتَبفقد َث حاٍل وعلى أّي

ــار خلقــًا كــثرياً    ــابعني األبــرار األخي فــيهم ســادات  ,مــن املــؤمنني والصــحابة والت

 ة وواقعة مكة,رَّاحُل كربالء وواقعِة ِةوذلك يف واقَع ,املؤمنني وعلمائهم وأشرافهم

تقوى وشـرفًا وفضـيلة   ا واقعة كربالء فناهيك مبن قتله فيها إميانًا وإسالمًا وأّم

د د الشـهداء,  وسـيّ  سـيّ  قتـلُ  ولـو مل يكـن صـدر منـه إالّ     وقداسة وعبادة وزهادة,

وجبًا للعـن والعـذاب   ذلك ُم اُهَفَكَل ُهوسبُط ,ورحيانة رسول اهلل أهل اجلنة, اِبَبَش

 .واخللود يف النار وغضب املليك اجلبار

هلـك   هـر عليـه إىل أنْ  ْظَت ْمولَـ  علـى فعلـه,   نـادمٍ  اًل لقتلـه غـريُ  حِّسـتَ فقد قتله ُم

ولـو كـان    إمارة إقالع وال نـدم وال رهبـة وال توبـة وال خـوف مـن اهلل وال خشـية,      

ومـا احتـاجوا إىل    ,بـه املـانعون   َثبَّشَـ بـه اليزيـديون لتَ   َكسَّـ لذلك رسم أو أثـر لتمَ 

مــا تــواتر بــه خــرب وروتــه أهــل التــواريخ والســري مــن قتلــه ســيد      ارتكــاب إنكــاِر

وخـامس أصـحاب الكسـاء الـذين أذهـب       جـدة واإلبـاء,  النَّ وإمام أهِل الشهداء,

 .اهلل عنهم األرجاس وطهرهم من األدناس

وال  ,طالنالــُب يهيُّورضــاه بــَد ِهذلــك ودعــوى وقوعــه بــدون أمــِر فــإن إنكــاَر

واقــرأ مــا كتبــه ابــن  ,األخبــار والتــواريخ فراجــع كتــب خيفــى علــى ذي وجــدان,

 .ذلك صاحب الكامل وغريه ىليه على ما رواعباس إىل يزيد جوابًا عن كتابه إ

                                                           

وَمَنْ يَقَت لَ }. كالم ابن عباس وختصيص عكرمة واجلمهور نقله البَيضاوي يف تفسري قوله تعاىل: 1

 .90, ص2ج{ ...مسؤْم نلا مستَعَ ِّدلا 



 113  يف أدَلة جواز لعن ي يد خبنوصَ

 

م ُهَضبغَِّوُأ ,إليَك َب الناَسَحبَّاس يقول: )وسألَت أن ُأابن عبَّ ففي كتاِب

 عبد سينًا وفتياَنُح وقد قتلَت ؟!كيف ,وال كرامة رالبن الزبري فال وال سرَو

 بأمرك يف صعيٍد َكيوُلُخ ْمُهُتَرغاَد, وجنوم األعالم مصابيح اهلدى, ,املطلب

 .(1)سلوبني بالعراء مقتولني بالظماء(َم ,ماءبالدَّ لنَيمََّرُم ,واحد

 ِمَرسينًا من َحُح َكطراَدإبناٍس  من األشياء فلسُت إىل أن يقول: )فما أنس

ى حتَّ بذلَك َتْلفما ِز ,إليه يوَلاخُل َكوتسيرَي ,اهلل ِمَرإىل َح رسول اهلل 

منك هلل  ك عداوًةخيُل فنزلت بِه ,يرتقب فخرج خائفًا ,إىل العراِق ُهَتْصأشَخ

 َبَلفَطالذين أذهَب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريا  ,وألهل بيته ,ولرسوله

إليكم املوادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة أنصاره واستئصال أهل بيته 

عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الرتك والكفر فال شيء أعجب عندي  وتعاونتم

  إىل آخر الكتاب. (2)من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي(

 `فعليك بتأمل فقراته وكلماته وتعرف منه ما صدر من يزيد وأن احلسني 

ى نفسه مل خيرج عليه طلبا لإلمارة وإمنا توجه من مكة إىل العراق خوفا عل

  وحترزا من انتهاك حرمة احلرم اإلهلي. وحفظًا هلا من اهللكة, النفيسة,

رة فهي من الوقائع املشهورة اليت هتك فيها حرم رسول اهلل احل  وأما وقعُت

وهتكت أعراضهم وانتهبت  وسفكت فيها دماء خيار املؤمنني, وحرمته,

 أمواهلم. 

                                                           

. ط دار صادر وجتد بعضها 128, ص4. ويف ج318, ص3ج ابن األثري, الكامل يف التاريخ 1.
 .306, ص5يف أنساب األشراف, ج

 .128, ص4, وج318, ص3, جابن األثري, الكامل يف التاريخ 2.
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عامله مسرف  بأّن : ))منهاج السنةنعم اعتذر عن ذلك ابن تيمية يف كتابه 

وال بلغ عدد القتلى عشرة  بن عقبة لعنة اهلل عليه مل يقتل مجيع األشراف,

وال كان القتل يف  ,وال إىل الروضة, وال وصلت الدماء إىل قرب النيب  آالف,

املسجد وإنه إمنا أرسل إليهم مسلم بن عقبة لعنه اهلل وأمره إذا ظهر عليهم أن 

وأما واقعة  .(1)ينة ثالثة أيام ألنهم امتنعوا عن إطاعته وخلعوه إىل آخرهيبيح املد

حرق الكعبة وحصار مكة وضرب الكعبة الشريفة باملنجنيق ورميها بالنار 

وقد اعتذر عن ذلك أيضا ابن  واحلجارة فهو أيضا مشهور ال ميكن إنكاره,

ملنجنيق كان له ال تيمية)بأن نائب يزيد إمنا قصد حصار ابن الزبري, والضرب با

ومل يقصد إحراقها ال هو وال نوابه باتفاق  ويزيد مل يهدم الكعبة, للكعبة,

 انتهى. (2)املسلمني(

رمي ابن الزبري وإحراقه إذا كان  فإنَّ فتأمل هذا العذر البارد السخيف,

إهانة  فإّن واإلعراض عنه, ُهيستلزم رمي الكعبة وإحراقها كان من الواجب ترُك

 وبالعرض, ات أو ثانيًاوبالّذ أواًل ْتَدِصباإلمجاع سواء ُق ةََُمرَّالشريفة حُمالكعبة 

                                                           

. ط بوالق, وقد قدَّم الشيخ املؤلف 253, ص2, جابن تيمية, منهاج السنة النبوية ينظر: 1.
وأخََّر بعض كلمات ابن تيمية وذلك ال يغرّي باملعنى, وبّدل اسم ))مسلم(( فسماه 

يف طبقاته وتبعه ))مسرف ابن عقبة(( وأظّن أن أّول من دوَّن اسم ))مسرف(( ابن سعد 
 ابن حبيب يف بعض كتبه.

. ))اتفاق املسلمني(( هذه مجلة من مجل ابن تيمية يستعملها 254, ص2, جاملصدر نفسه 2.
دائمًا للتغرير والتدليس على القراء, فكل كلمة: ))اتفاق أو امجاع أو بال خالف أو أهل 

كلمات ابن تيمية على القارئ العلم أو مجاعة من العلماء, أو كثري من أهل العلم...(( يف 
التوقف عندها طوياًل... وحتقيق أصلها... فإنها إحدى أشهر الطرق للتدليس عند ابن 

 تيمية.



 115  يف أدَلة جواز لعن ي يد خبنوصَ

 

 ,كإهانة املصحف الشريف وإحراقه ,فر واالرتدادالُك من موجباِت ذلَك لََّعبل َل

ألنه الفاعل  ؛هنا أقوى من املباشر ُبَبوال فرق يف ذلك بني الفاعل واآلمر بل السَّ

 واملباشرون مبنزلة اآلالت. ,حقيقًة

من إهانتها ال قبل  ة على )أّن الكعبة مل يتمكن أحٌدتيمّي ابُن رَّوقد أَص

إىل يزيد  ُبنَسا ُيمََّع بُّمن هذه الدعوى هو الذَّ ُهُضَروَغ (1)اإلسالم وال بعده(

ثم ذكر أّن النار كانت قد أصابت بعض  من هدمها وإحراقها بقصد إهانتها,

ق رتأورد ما يف صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: )ملا ُأحو ستائرها,

الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن  ه أهُليزيد بن معاوية حني غزُا َنَمَز البيُت

إىل آخر (2)م على أهل الشام(ئَهّرَجُي أْن ريُدُي املوسَم اُسالنَّ ى قدَمالزبري حتَّ

 احلديث. 

وكتب السري , خارج عن املرام واحلديثوقد أطال يف املقام مبا هو 

يزيد وجيوشه قد أحرقت الكعبة  نَدُج بأنَّ ْتَحرَّها َصفإّن عليه, ٌةّجوالتواريخ ُح

مع عدم  ,بمن وسائل الفتح والتغّل هذه الوسيلِة بغرِي ِفومل تكَت ,وهدمتها

هناك  فإنَّ ,وبهدمها وإحراقها ,الكعبة احصار فتح البلد برمي املنجنيق خصوصًا

مع احملافظة على حرمة البيت  ,للفتح وسائل ُأخر ميكن التوصل بها إليه

 . وإحرامه

                                                           

 .253, ص2, جابن تيمية, منهاج السنة النبوية .1
باب نقض الكعبة,  -. كتاب احلج98, ص4. صحيح ُمسلم, ج254, ص2, جاملصدر نفسه .2

( وعبارته يقصد بها ابهام الفاعل عمدًا حماولة لتضييع والحظ قوله ))احرتق البيُت(
احلقيقة ثم بعد ذلك قوله ))فكان من أمره ما كان(( فـ))ما(( هذه نكره مبهمة وملاذا كل 

 هذا الغموض يا امام احملّدثني؟!
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ها َمرَّقال: )إن مكة َح وقد روى البخاري يف صحيحه حبذف اإلسناد أنه 

يسفك بها  باهلل واليوم اآلخر أْن المرئ يؤمُن رمها الناس فال حيلُّحِّومل ُي اهلُل

  احلديث. إىل آخِر (3)(بها شجرًا َدُضْعدمًا وال َي

 ألحٍد قبلي وال حتّل ألحٍد لَّفلم حتَِ َةمك  َمرَّأيضا: )إن اهلل َح وروي عنه 

من نهار ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينّفُر  ا أحلت لي ساعًةبعدي وإمّن

 إىل آخر احلديث. (1)صيدها(

يوم خلق السموات  اهلُل ُهَمرََّح هذا بلُد : )إنَّ  عنه أيضًا وروى البخاريُّ

 فيه ألحٍد القتاُل ه مل حيّلوإّن واألرض وهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة,

إىل  (2)فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة( من نهار, ساعًة لي إاّل قبلي ومل حيّل

 آخر احلديث.

أَؤْ ت إَس دسوا ف   األَرْوِ وَت قَطِّعسوا فَهَلَ عَسَيْت لْ إِؤْ تَوَلليْت لْ ]: تعاىل ُهقوُل :انيالثَّ

 ك وال َش (3)[(أ وْلَئ ََ اللَ ينَ لَعَنَهسلْ الللَس فََُصَ َهسلْ وَأَعْ َى أَبْنَارَهسلْ 22أَرْحَامَ  لْ )

وبين بين هاشمٍ  فإنَّ عوا أرحامهم,ن قّطومّم يف أّن يزيد من املفسدين يف األرض,

 د وهو عبد مناف وولداه هاشم وعبد مشس.واح هما جدٌُّعَمْجأمية َي

                                                           

 .35, ص1, جحممد بن إمساعيل البخاري, صحيح البخاري .3
-باب يف اجلنائز-95, ص2كتابة العلم و, جباب -. كتاب العلم36, ص1, جاملصدر نفسه 1.

 .باب االذخر واحلشيش
. باب اثم 72, ص4باب ال حيل القتال مبكة ج-. كتاب احلج214, ص1, جاملصدر نفسه 2.

 الغادر للّبّر والفاجر.
 .23,22سورة حممد: 3.
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 ((اهلل ُهَنَعَل ْنَم ُنَعأال أْل)) ه لعن يزيد وقال:وي عن أمحد بن حنبل أّنُر

ولكنها رواية منقطعة ليست ثابتة )) قال ابن تيمية:, (1)واستدل باآلية املذكورة

 عنه انتهى.

 وإنكاُر, وهذه الرواية رواها عنه مجاعة عن ولده صاحل عن أبيه أمحد

فهو من  يزيد من املفسدين القاطعني للرحم, ألنَّ ؛له جٍدُم ابن تيمية هلا غرُي

 ابن حنبل بها أوال. سواء ثبت استدالُل ,أظهر مصاديق اآلية الشريفة

نكره ومل ُي وما بلغه من الفعل ِهبأمِر َلِعُف هل وأي قطيعة رحم كقطيعته؟ إن

 .سانية والغرية واحلمية العربيةعظيم خمالف لإلن ومل يعاقب عليه أمرَُ

لكًا عربيًا ذا عن أن يكون َم وكيف يرضى إنسان ذو شعور وإدراك فضاًل

 دََّعإليه وُت ُبنتِسَت صوناٍتَم راِتدََّخُم فعل بنساٍءُي وشهامة وإباء وزعامة أْن ٍةتوَُّف

 ,ضي بذلك يزيدكما َر وبأطفال مل تبلغ احللم؟ ,من قبيلته ومن بين عمومته

من اهلتك والضرب  ,ومل يغضب ملا فعله األوباش والسفلة بتلك احلرائر

 .والرتويع

ة من يكون له ذّر عن أْن بل لو كان له أدنى شرف أو أدنى مروءة فضاًل

وكانت تلك النساء الشريفات والبيوتات الرفيعات مل جتتمع , اإلميان أو اإلسالم

                                                           

ذكرة . أّما الرواية عن أمحد فنقلها يف ت251, صابن تيمية, منهاج السنة النبوية ينظر: 1.
. وحكى عن جّده عن القاضي أبي يعلى الفراء يف كتابه ))املعتمد يف 287اخلواص, ص

االصول(( بإسناده اىل صاحل بن أمحد بن حنبل...((, ونقلها أبو حيان االندلسي يف 
. وقال: ))اّن ابنه سأله هل ُيْلَعن؟ وذكر شخصًا معينا(( الحظ 636, ص1البحر احمليط, ج

 .161اسم ))يزيد(( من الرواية! ذكره يف تفسري البقرة كيف حذف أبو حّيان 
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 يف شرع املعروف واإلنسانية أْن ا جازوكانت من الروم أو الرتك مَل ,معه بنسب

ن امهم أو ِمّدمن أن يكون من ُخ وأحقُر ن هو أقّليرضى مبا فعله معهم َم

 ا هلل وإنا إليه راجعون.فإّن عبيدهم,

حدثنا ثابت بن  اِنعْمثنا أبو النُّدََّح خاري قال:يف صحيح الُب اُهَوما َر الثالث:

قال: )املدينة  زيد حدثنا عاصم أبو عبد الرمحن األحول عن أنس عن النيب 

ن أحدث فيها َم ,من كذا إىل كذا ال يقطع شجرها وال حيدث فيها حدث ٌمَرَح

إىل آخر  (1)أمجعني( اِسوالّن واملالئكِة اهلِل ُةَنْعثًا فعليه َلحِدحدثًا أو آوى ُم

 احلديث.

من سفك دماء  ُمأعَظ ِثَدَح وأيُّ فيها, ه يزيُدَثَدا أْحومن املعلوم ِم

وإخافة أهل اإلميان  وسلب أمواهلم, وهتك أعراض األولياء, األبرياء,

ما يكون وأعظم  بأشّد ,فقد وقع كل ذلك يف وقعة احلرة وإزعاجهم وإيذائهم,

 ما يتصور.

يقول: )لو رأيت الظباء باملدينة ترتع  وقد روى البخاري أّن أبا هريرة كاَن

األولياء  َرَعفكيف مبن َذ, (2):ما بني ال بتيها حرام( ما ذعرتها قال رسول اهلل 

اللهم  ل بهم ما فعل؟َعوَف ,هُمدماَئ َكَفوَس َرْعالذُّ واألبرياء واملعصومني أشدَّ

 آمينا. قال: عبدًا رحم اهلُلوَي عذابًا أليمًا, بُهّذوَع العنه لعنًا وبيال,

وال شبهة يف جواز لعن الكافر خبصوصه بعد حتقق  دُّرَتُم ه كافٌرإّن الرابع:

                                                           

باب حرم -. كتاب احلج220, ص2, جحممد بن إمساعيل البخاري, صحيح البخاري .1
 املدينة.

 .220, ص2, جاملصدر نفسه .2
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 كفره.

األدلة الدالة عليه  إال أنَّ ,آخرون اُهَففيه مجاعة وَن شك  وأما كفره فهو وإْن

وسنورد منها ما فيه إقناع للمنصف  وامُلَتَبع هو الدليل ال ما يقال أو قيل, كثرية,

عصره  ك يف لعنه شاعُرشّكمل ُي وإْن ِهفِريف ُك نَياّكومن الشَّ ,لغري املقتصدوإذعان 

 الفاروقي حيث قال من قصيدة غراء:

 إبلــــــــــــيس إذا وَنزيــــــــــــد ُدإىل َي

ــْقَن ــ ُعَطـــ ــ ْنريه ِإيف تكِفـــ ــ حََّصـــ  اَمـــ
 

ــ  ــالل  ئَلمـــا ُسـ ــبا ُنْعـ  (1)انتمـــى وانتسـ

ــ ــ ْدَقــــ ــ اَلَقــــ ــ راِبللُغــــ ــَعَن ا مَلــــ  اَبــــ
 

 إليه وهو قوله: ومراده ما نسب

ــ ــ ا مَل ــَك ْتَدَب ــوُنالظُّ تل ــ ع  ْتَفَروأْش

ــُقَف راُبالُغــ َقَعــَن ــ ُتْل ــ ْحُن  ْحُنأو ال َت
  

 روِنْيــبــى َجعلــى ُر ؤوُسالــرُّ تلــَك 

ــفَل ــَق ْدَقـ ــنَّ  يُتَضـ ــن الـ ــونيُد يّبمـ  يـ
 

 جـاهليًّ  مـنِ  ُرُدصْـ ا َيباهلل ورسـوله وإمنّـ   ن يؤمُنومثل هذا القول ال يصدر مّم

 ة يف بـدرٍ ي أميَّـ بنَـ  ْنرة مِـ فَـ الَك ِهقتله من مشاخِي ْنبثارات َم ُبُلْطاهلل َي لرسوِلعاٍد ُم

 من قال: ه أراد ما ينسب إليه أيضًاولعّل وغريها,

ـــ   أْســــَمْعَت َفُقــــْل نِيالــــَب راَبيـــا ُغـ
 

ــ  ــا َتإمن ــــ ــ ُبُدْنــــ ــأْمــــ ــُف ْدرًا َقــــ  ْلِعــــ
 

يكــون مــراده بــذلك هــو  ولكــن األظهــر أْن ,إىل آخــر األبيــات الالتــي نقلــها

   البيتان هذا.

مـا   مل يثبـت كفـرُ   ومن العجب من عـدم قطـع الفـاروقي يف تكفـري يزيـد وإنْ     

                                                           

 .95, صعبد الباقي العمري, الرتياق الفاروقي 1.
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 ه يقول يف القصيدة املذكورة:راب مع أّنللُغ ُهقاَل

 ىلاث اأُلَدء أْجـــــمُاالسَّـــــ ْتَكـــــال َب

ــولُ  ــاذا يقــــــ ــ نَّمــــــ ــَدَغــــــ  ِهدًَّا جَلــــــ

ــا ــا َي هلِلتــ ــْفمــ ــذا َغ ُلَعــ ــهــ ــْيــ   ْنر َمــ
 

 ينبـــاَز نِيَســـاحُل ِدْقـــوا علـــى َفَكـــأْب 

 اَبـــــــــــم وأنَُّهَباَتإذا َعـــــــــــ ًاَدَغـــــــــــ

ــَح َرَكـــــــأْن ــَدَغـــــــ ُهَرْشـــــ  اّذَبًا وَكـــــ
 

 ,بإنكار املعاد وإنكار احلشر والنشر بإنكار النبوة يثبُت الكفر كما يثبُت ألّن

 

بل  باألفعال واألعمال, ِهوبني إنكاِر ,وال فرق يف إنكار ذلك بالقول واللسان

 يف الثاني أظهر وأقوى. ُهل َعَل

ه كان يفعل ما يفعل من الكبائر الفظيعة مستحاًل ومما يدل على كفره أّن

 ج من إثم.متحرَّ واُل حبرمٍة مكرتٍث لذلك غرُي

قتاله واستباحة  وَنوحيلّل ِهِتدَّيا سبحان اهلل حيكمون بكفر مانع الزكاة وِر

وسيد شباب  ورحيانته, فر قاتل سبط رسول اهللبُك عرضه وماله وال حيكموَن

تهما وإراقة دماء املسلمني رَمُح ستحّلوُم وغازي احلرمني الشريفني, أهل اجلنة,

ومما  ,منه وَنوال يتربَّ ُهوَنهم يتول والزم ذلك أنَّ ,يزون لعنهوال جُي واألبرياء فيهما,

 ى:َرْعَبله بشعر ابن الزَّمتثُّ ِهِرْفعلى ُك لُُّدَي

 دواِهَشــــــ ياخي ببــــــدٍرأْشــــــ ليــــــَت

 م ِهســــاداِت نِِْمــــ َما القــــرَنــــْلَتَق قــــْد
 

ــ  ــ َعَزَجـ ــَرْزاخَلـ ــَو ْنج ِمـ ــ ِعْقـ  ْلاألَسـ

ــ ــا َمَنْلَدوَعــــ ــ َلْيــــ ــْدَبــــ  ْلَدر فاعَتــــ
 

ه آخر أّن بطريٍق وَيه ُرإاّل أّن ,ةله بذلك يف واقعة احلّريكون متّث واملناسب أْن

نون من أهل بيته على يزيد وهم مقّر َفختل  ْنوَم ؤهُأدخل ثقل احلسني ونسا ملا

 ,به ثنايا احلسني تران فجعل ينكيُزَخ دعا يزيد بقضيِب ثْم باحلبال إىل أن قال:
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 أشهُد ,احلسني ثغَر توحيك يا يزيد أتنك وقال: ,رزة األسلميعليه أبو َب بَلفأَق

دا شباب أهل أنتما سّي ويقول: احلسن,ثناياه وثنايا أخيه  ُفيرُش يبَّالنَّ لقد رأيُت

 مصريا. ْتوساَء َمنََّهله َج دَّوأَع ُهَنما ولَعقاتلُك اهلُل َلَتفَق ,اجلنة

 يزيُد َلَعوَج بًا قال:ْحفُأخرج َس ,بإخراجه َرفغضب يزيد وأَم قال الراوي:

 ل بأبيات ابن الزبعرى:يتمثَّ

 هدواأشـــــياخي ببـــــدر َشـــــ ليـــــَت

ــو َر ــتهّل أوُهلــــــ ــَف اوالســــــ  ًارَحــــــ

 ْمِهداِتَامــــن َســــ َمْرا الَقــــَنــــْلَتقــــد َق

ــْتَل ــ عبــــ ــِكبامُل ُمهاِشــــ ــال لــــ  فــــ

ــَل ــ ُتْسـ ــن ِخِمـ ــ إْن َفِدْنـ  قِمَتمل أْنـ
  

 (1)ْلمــن وقــع األَســ اخلــزرِج َعَزَجــ 

ــّم ــد ال تُ  ثـــــ ــالوا يزيـــــ ــقـــــ  ْلَشـــــ

 ْلَدفاعَتـــــــــ ه ببـــــــــدٍرلنُاَدوَعـــــــــ

ــَخ ــ ٌرَبــــ ــيٌِاء وال َوَجــــ ــ حــــ  ْلَزَنــــ

ــ ــِمـ ــين أْحن َبـ ــانَ  َدَمـ ــا كـ ــَف مـ  ْلَعـ
 

العقيلة زينب وهي  يدِةالّس ةطبنتها ُخّمَضَت فقراٍتهذا ما روي من ويؤيد 

 م وال مستعظم:غري متأّث قوهلا خطابًا ليزيد: )ثم تقوُل

ــتهلوا فَر  ًاَحــــــــأل هّلــــــــوا واســــــ
 

 (2) ْلَشــــال ُت ثــــم قــــالوا يــــا يزيــــُد 
 

شيكًا َو نَّرَداديهم َفَلَتك تُنأنَّ َتْمَعَز َكبأشياِخ وتهتُف)) وقوهلا: ,إىل آخره

ما  َتْلوُق َتْلَعما َف َتْلَعومل تكن َف َتْمُكوَب َتْلِلُش َكّن أنَّودََّتم وَلُهرَدْوَم

 فقال يزيد: إىل آخره. (3)(لَتُق

                                                           

 .187, ص8. وتاريخ الطربي, ج80. انظر مقاتل الطالبني, ص1
 .22. بالغاُت الّنساء, ص2
 .106السيد ابن طاووس, ص-اللهوف يف قتلى الطفوف. 3
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 ائْحَوَصــــ ْنِمــــ ُدَمــــْحُت ًةَحْييــــا َصــــ
 

ــ َنَومــا أْهــ  ــ َحْوالنَّ  (1)وائْحعلــى النَّ
 

وفيما سطرنا أدلة ظاهرة على كفره وارتداده وعناده وقساوة قلبه وعدم 

 حيائه وعدم غريته وتدينه كما ال خيفى.

كان عدوًا هلل ورسوله  ْنَم وال ريب أنَّ ,ورسوله هلِل ه عدوٌّإّن اخلامس:

 جتب عداوته والرباءة منه وجيب لعنه.

مــن غــزو الكعبــة  ُهَلــمبــا فَع ,أمــا عدواتــه هلل تعــاىل فقــد أعلــن بهــا وأظهرهــا 

هلل وعبـاده  ا وقتـل أوليـاءِ   حلـرم, وعدم احرتام البيت احلرام وا وهدمها وإحراقها,

ــاحلني, ــائر واحملّ   الصـ ــي والكبـ ــه املعاصـ ــية,  وارتكابـ ــاالة وال خشـ ــال مبـ ــات بـ  رمـ
                                                           

. ))وحدثين الوليد بن مسلم عن أبيه قال: مّلا ُقدم 220, ص3. جاء يف أنساب األشراف ج1
برأس احلسني على يزيد بن معاوية وأدخل أهله اخلضراء بدمشق تصاحين بناُت معاوية 

يحًة حتمَد... إذا قضى اهلل أمرًا كان مفعواًل قد كّنا نرضى ونساؤه فجعل يزيد يقول: يا ص
من طاعة هؤالء بدون هذا... ومّلا أدخل علّي بن احلسني على يزيد قال: يا حبيب إّن أباك 

, 2قطَع رمحي وظلمين فصَنَع اهلُل به ما رأيَت...(( ويف فوات الوفيات البن شاكر, ج
سني رضي اهلل عنه صاح بناُت معاوية وعياهلم, : ))ويقال: إنه مّلا أتي برأس احل645ص

 ومسعهم يزيد فذرفت عيناه وقال: يا صيحًة... ثم قال: إذا قض اهلُل ورسوُلُه أمرًا... 
كّنا نرضى من أهل العراق بدون قتل احلسني, وُعرض عليه... علّي بن احلسني فأراد 

رواية يدفع ذيلها, وذيلها قتله...((, الحظ كيف أنَّ الروايات تدفع بعضها, بل صدر ال
يرّد صدرها, ففي االوىل كيف يقول نرضى من طاعة هؤالء بدون هذا ثّم آخرها يشمت 
بعلّى بن احلسني يف ))كيف ترى صنع اهلل به ما رأيت((, كيف يريد قتله أخر الرواية 

 يد قتل الثانية, ويقول له ))يا حبيب(( يف األوىل, ثم يف الثانية كيف ذرفت عيناه وكيف ُير
علّي بن احلسني... وكيف يرضى من أهل العراق بدون قتل احلسني, ثم بعد حلظة يريد 
قتل ابنه, أّما بكاُء نساِء يزيد فَنَعم هناك رواياٌت من طرقنا تثبت ذلك وإّن إحدى نساء يزيد 

عته كانت جارية يف بيت علي عليه السالم يف املدينة, ويف طرقنا إّنه قال هذا البيت مّلا قّر
 .108السيدة زينب خبطبتها, انظر اللهوف ص
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وغري ذلك من األفعال الـيت ال   واستحالله احملرمات احملرمة بالضرورة من الدين,

 يقدم عليها إال من حارب اهلل وعاداه.

وقتـل رحيانتـه وسـبطه     وأما عداوته لرسوله فقد ظهرت بسـفكه دمـاء ذريتـه,   

واسـتباحته قتـل    ,وهتكه حرمتها وحرميهـا  ,رفةوغزوه مدينته املشَّ وحبيبه وفرخه,

  .األولياء واملؤمنني اجملاورين ملرقده الشريف الالئذين به

 ٌةمعصـي  هلـو سـلمنا   لبـًا للملـك والرئاسـة ال لعـداوة الـنيب      ذلـك طَ  وكوُن

ومـن   ,(1)غضـبه لـذلك  و ل توجـب سـخطه  , بـ رضا الـنيبّ  ُبوِجال ُت كبريٌةو  أيضًا

 أغضبه فقد أغضب اهلل.

عزيـزات  مـن احلـدود والتَّ   روٍعشْـ َم يرضى بكلَّ  نعم حن ال ننكر أّن النيّب

 ى على من يستحقه ويستوجبه شرعًا ولو كان من أوالده وأعزائه.َرإذا َج

 

                                                           

. هذه اجلملة من قوله ))وكون... لذلك(( قمنا بإصالحها وإجراء التغيريات عليها ألّن نّصها 1
 يف املطبوع غري واضح بل مضطرب.



 

 

 

 خامتة يف فضل العلويني من بين هاشم
نـذكر فضـل العلـويني مـن بـين هاشـم ومنـاقبهم ومـا          ا عازمني على أْنقد كّن

والكــرم والعلــم والشــجاعة واإلبــاء   ,مــنحهم اهلل تعــاىل مــن الشــرف والفضــائل 

 ,واإلمامـة  ةمن النبوَّ اهلُل ُمُهوما خصَّ ,والوفاء والتقوى والزهد ومكارم األخالق

 نا عدلنا عن ذلك ألمرين:ولّك ,وغري ذلك من املناقب

ر والرتاجــم َيواريخ والسَّــالّتــ ن راجــع كتــَبيــه مَلــوجتّل ,ذلــك وضــوُح األول:

 فهو غين عن البيان ال حيتاج إىل دليل وبرهان. ,وكتب األخالق واألخبار

ا نـرى أنّـ   ُنواملنـاظرة, وحـ  ا يذكره بقصـد املفـاخرة   من يذكره فإمّن ّنوالثاني: إ

الســيف خــري مــن  إّن ن قــال:َمــا َكهــذه القبيلــة أشــرف مــن غريهــا كنـّـ  إّن لــو قلنــا:

خـري مـن    ُةرَّوالـدّ  ر مـن القطـرة,  أكثُـ  ُرحْـ والَب واللؤلـؤ أبهـى مـن احلصـى,     العصا,

 بل نقول كما قال الشاعر العربي: ة,اآلجّر

ــ ــ ْنَم ــَي ْمَل ــَلَع ْنُك ــ ًاوّي ــْنن َتَيِح  ُهُبِس

 وقد قلنا:

ــمــــا َو ــ أْتَطــ ــ ْمُهاُلنِعــ ــَع ْنِمــ  ٍرفَِــ
  

ــف  ــَم ــ ُها َل ــ ْنِم ــَتْفُم ِرْخــالَف ديِمَق  ُرَخ

 

ــ ــ ُفَرأْشـ ــ ْنِمـ ــ ر وآِلْخَصـ  ِرْخَصـ
 

فـت  ا أّلوإمنّـ  ,ف ملا يـدخل يف فـن التـاريخ والسـري    هذه الرسالة مل تؤّل مع أّن

 َلعَـ ُتْج أْن ُرَدفلذا كان األْج ,فنية املكّللبيان احلكم الشرعي الذي خاطب به عامَّ
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ووجـوب مـودتهم    ,م الطـاهرين ُهَتيَـ ّروُذ يـتِ الَب ِلأهْـ  مـواالةِ  جـوبُ ُو يف بياِن هذِه

 حكـمٌ  وهـذا أيضـاً   اءة من أعدائهم وجاحديهم وغاصـيب حقـوقهم,  َرهم والَبوحّب

ة نَّوالُســتــاب علــى العلمــاء بالِك ر خفــٍيمــن أحكــام شــريعة اإلســالم غُيــ  واضــَح

قــال اإلمــام  ,وعلــى أبصــارهم غشــاوة نــًةعلــى قلــوبهم أك  ْنَمــ اللــهم إاّل ,النبويــة

 الشافعي:

ــا آَل ــ يــ ــوِلت َربَيــ ــ اهلِل ســ  ُمُكّبُحــ

ــ يْك  ُمُكـــأنَّ ِرْخـــالَف ظـــيِمَع ْنِمـــ ُميُكِف
  

ــ  ــ ٌضْرَف ــ اهلِل ِنِم ــَزأْن رآِنيف الُق  (1)ُهَل

ــُي ْمَلــ ْنَمــ  ُهة َلــاَلال َصــ ْملِّ علــيُكصَِ
 

 وقال الفرزدق من قصيدته املشهورة يف مدح اإلمام زين العابدين:

 ُمُهغُضـــوْب ٍر ُحـــبُُّهم ديـــٌنَمعَشـــ ْنِمـــ
 

ــ كُ   (2)َصــُمَتْعًى وُمَجــْنُبُهم َمْرفــٌر وُق
 

 يخ مشس الدين ابن العربي:وقال الّش

ــُت ــي آَلَو رأيـــــ ــ الئـــــ ــًةَطـــــ  ه فريضـــــ

 دىرًا علــى اهلــأْجــ وُثُعــْبامَل َبَلــفمــا َط
 

 (3)ىبَـ ْرين الُقورُثُي ِدْعالُب ِلأْه ِمْغعلى ُر 

ــ  ــ ْريف الُق َةدَّاملـــــــــوَ  إاّل ِهبتبليِغـــــــ  ىَبـــــــ
 

وقد أشار يف هذين البيتني ويف أول البيتني املنسوبني يف الصواعق وغريها 

ق لَ الَ أَسَُْل   لْ عَلَيَْ  أَجْرلا إِالل  ]إىل الشافعي إىل قوله تعاىل يف سورة الشورى: 

                                                           

. ونسبة البيتني اىل الشافعي ال كالم 150, صحممد بن إدريس الشافعي, ديوان الشافعي 1.
بهيقي رواهما عنه كما يف نفحة الرياحني على ما بذهين, ويف نظم درر فيها, فإنَّ ال

 .18السمطني, ص
 .355, ص2, جإيليا احلاوي, شرح ديوان الفرزدق 2.
 . وقد طبع ديوان ابن عربي ومل أَره.101, صابن حجر, الصواعق احملرقة 3.
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 .(1)[ف   الَق رْبَىالَ َوَدَََ 

ونكتفي  وقد بسط الكالم يف هذه اآلية الشريفة ابن حجر يف صواعقه,

والطرباني عن احلسن من طرق  رما أورده فيها قال: )أخرج البزا بإيراد بعض

ومن مل  من عرفين فقد عرفين,)) :ه خطب خطبة من مجلتهاأّن :بعضها حسان

 ثم قال: اآلية, (2)[ َاتلبَعْتس م للةَ ُبَائ   إِبْرَاه يلَ]و يعرفين فأنا احلسن بن حممد ثم تال

وأنا من أهل البيت الذين افرتض اهلل عز  ثم قال: أنا ابن البشري أنا ابن النذير,

ِ ق لَ الَ أَسَُْل   لْ ] :  وجل مودتهم ومواالتهم فقال فيما أنزل على حممد 

مودتهم على كل  الذين افرتض اهلُل :,ويف رواية(1)[ق رْبَىعَلَيَْ  أَجْرلا إِالل الَ َوَدَََ ف   الَ

 ,{وَمَنْ يَقَتَرِفْ حَسَنَةً نَ ِدْ لََس ف يهَا حسسْنلا} مسلم وأنزل فيهم )قل ال أسألكم( اآلية,

 .(2)واقرتاف احلسنات مودتنا أهل البيت(

بييت  ثون فإذا رأوا الرجل من أهلحدََّتَي أقواٍم اُل)ويف رواية صحيحة ما َب

هم اهلل ولقرابتهم بَّى حُيحّت اإلمياُن ٍلُجَر قطعوا حديثهم واهلل ال يدخل قلَب

                                                           

 .23سورة الشورى: 1.
 .38سورة يوسف: 2.
 .23سورة الشورى: .1
. واملعجم االوسط للطرباني 33. ومقاتل الطالبيني ص101ص ابن حجر, الصواعق احملرقة .2

 .138. وذخائر العقبى, ص30, ص16. وشرح النهج, ج336, ص2ج
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  .(1)مين(

فقــد آذانــي أخرجــه    أنــه قــال: )مــن آذى عليــاً    وروي عــن رســول اهلل  

عليـًا فقـد    َضأبغَـ  ْنين ومَـ عليـًا فقـد أحـبَّ    بَّمن أحَـ ))زاد ابن عبد الرب  ,(2)أمحد

 (.3)((آذى عليًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل ْنأبغضين وَم

من أبغض أهـل  )) :: )وأخرج أمحد مرفوعًا(4)إىل أن قال يف املقصد الثالث

ا نعـرف املنـافقني   نّـ ما ُك)) :وأخرج هو والرتمذي عن جابر ,(5)((البيت فهو منافق

   .(6)إال ببغضهم عليًا(

 وحتـريمُ  ,وجوب حمبة أهل البيـت ثم إنه قال: )وعلم من األحاديث السابقة 

البيهقي والبغوي وغـريه أنهـا مـن     رَحصَّ ,بتهموبلزوم حّم ,الغليظ بغضهم التحريَم

                                                           

, 1. وسنن ابن ماجة ج165, ص4. ج207, ص1. مسند أمحد ج103الصواعق احملرقة ص 1.
 . وقال ))حسن صحيح((.318, ص5. والرتمذي ج50ص

. قال يف جممع 122, ص3. وصححه احلاكم يف املستدرك, ج483, ص3محد ج. مسند أ2
. ))ورجال أمحد ثقات(( وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده 129, ص9الزوائد, ج

 . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح((.129, ص9. وقال يف جممع الزوائد ج109, ص2ج
 .1101, ص3. االستيعاب, ج3
 .104: ص. يعين من الصواعق احملرقة4
م حتقيق د. وصّي 1983. ط مؤسسة الرسالة 661, ص2. فضائل الصحابه لألمام أمحد ج5

 اهلل حممد عباس.
, 5. ورواه الرتمذي يف سننه عن أبي سعيد اخلدري ج328, ص2. الطرباني يف األوسط, ج6

 .671, ص2. واستغر به, وفضائل الصحابه لألمام امحد ج298ص
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 :(2)عليه الشافعي فيما حكي عنه من قوله( بل نّص ,(1)فرائض الدين

ــا آَل ــِت يــ ــوِلَر بيــ ــ اهلِل ســ  ُمُكبُُّحــ
 

ــ  ــن اهلِل ًضْرَف ــ م ــهيف الُق  (3)رآن أنزل
 

 للشافعي أيضا:ومما ينسب 

ــاَن إْن ــْفَر كــ ــ ًاَضــ ــحُم آِل بُُّحــ  ِدمَّــ
 

ــفَل  ــثَّ ِدَهيْشـ ــإ الِنَقالـ ــيّنـ  (4)ي رافضـ
 

 وقوله: 

ــ رِيَذ يبَّالــــــــــــــــــنَّ آُل  يتَعــــــــــــــــ

ــأْر ــُجـــــ ــْعُأ ْمو بِهـــــ ــَطـــــ  ًاَدى َغـــــ
 

 (5)يتســـــــــــيَلَو إليـــــــــــِه َموُهـــــــــــ 

ــ ــَيِدبَيـــــــ ــ منِيي الـــــــ  يتيَفِحَصـــــــ
 

 ا قوله:وأّم

ــ ُمكفــــاُك ــ ْنِمــ ــالَف يِمعَظــ ــر أنَّْخــ  ُمُكــ
 

 (6)ُهَلــ َةاَلال َصــ ُميْكَلــصــلِّ َعُي ْمَلــ ْنَمــ 
 جج

   .يف أحاديث متعددة عنه  ّحفقد أشار به إىل ما َص

إِؤَ الللََ وَمَََّئ  َتََس يسنَلُّوؤَ عَلَى النَبِ ِّ يَاأَيْهَا اللَ ينَ ُمَنسوا صَلُّوا عَلَيَْ  ] ا نزلت آيةأنه مّل :منها

                                                           

: ))...؛ ألّن مودة النيب صلى اهلل عليه واله وسلم وكّف 125, ص4يف تفسريه ج . قال البغوي1
 االذى عنه ومودة أقاربه والتّقرب اىل اهلل بالطاعة والعمل الصاحل من فرائض الدين...((.

 .104-الصواعق احملرقة 2.
 .150, صحممد بن إدريس  الشافعي, ديوان الشافعي 3.
. وتاريخ 20, ص9. وتاريخ دمشق ج118ص دريس  الشافعيحممد بن إ, ديوان الشافعي 4.

 .337-336, ص14االسالم ج
 .108, صابن حجر, الصواعق احملرقة 5.
 .150, صحممد بن إدريس  الشافعي, ديوان الشافعي 6.
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فكيــف  عليــَك ُم)يــا رســول اهلل قــد علمنــا كيــف نســلَّ)قــالوا:  ,(1)[وَسَاالِّ سوا تَسْاال ي لا

 فـدّل علـى أنَّ   ,(2)((قولوا: اللهم صلَّ على حممد وآل حممـد  نصلي عليك؟ فقال:

ه وروى عنه أنَّ .(3)وإنه أقامهم يف ذلك نفسه( الصالة عليهم من مجلة املأمور به,

تقولـون   الـبرتاء فقـالوا: ومـا الصـالة الـبرتاء؟ قـال:       الَةالصَّـ  يَّوا علـ قـال: )ال تصـلّ  

 .(4)اللهم صلِّ على حممد ومتسكون بل قولوا اللهم صل على حممد وآل حممد(

إذا  فقـال:  ي عليك إذا حـن صـلينا عليـك يف صـالتنا؟    ّلَص)كيف ُن وسئل 

 .  (5)اللهم صل على حممد وآل حممد( أنتم صليتم علي فقولوا:

 .(6)نقل كراهية إفراد الصالة والسالم عليه عن العلماءي َوَووعن النَّ

ه يظهر من مجلة األحاديث وجوب الصالة علـى اآلل كمـا هـو    واحلاصل أّن

 قول اإلمام الشافعي:

ــاُك ــ ُمكفـ ــ ْنِمـ ــيم الَفعَظـ ــر أنَّْخـ  ُمُكـ
 

ــ  ــ ْنَم ــيُكيُصــ ْمَل ــ الَةم ال َصــلِّ عل  ْهَل
 

 قتضى قوله.  ذلك ُم ألنَّ ؛ال لكماهلا الِةالصَّ ِةلصحَّ نفٌي

هم اللـة علـى وجـوب حـبَّ    الّد هذه اآلية وهي آيـة املـودة صـرحيةُ    وقد ظهر أنَّ

                                                           

 .56سورة األحزاب : 1.
 . سورة االحزاب باب قوله إّن اهلل ومالئكته...27, ص6ج ,. البخاري2

 .87, صابن حجر, الصواعق احملرقة 3.
 .87, صاملصدر نفسه 4.
. قال: ))صحيح على شرط مسلم ومل 268, ص1ج ,. املستدرك87, صاملصدر نفسه 5.

 خيرجاه((.
 .88, صابن حجر, الصواعق احملرقة ينظر: 6.
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 ومواالتهم.

 .(1)[وَق إ وهسلْ إِنلهسلْ مَسْئ ول وؤَ]واآلية الثانية قوله تعاىل: 

وقفـوهم إنهـم    قـال:  الـنيب   أخرج الدليمي عن أبي سـعيد اخلـدري: )أنّ  

روي يف )) :, وكان هذا هـو مـراد الواحـدي بقولـه     (`مسؤلون عن والية علي 

 اهلَل ألنَّ ؛عن والية علي وأهل البيـت  :أي {وَق إ وهسلْ إِنلهسلْ مَسْئ ول وؤَ} :قوله تعاىل

م علـى تبليـغ الرسـالة أجـرًا إاّل املـودة يف      ه ال يسأهَلرف اخللق أّنعَُّي أْن  ُهنبيَّ أمَر

أو  ,املوالة كما أوصاهم الـنيب   قَّم َحُهْواَلهم يسألون هل َوواملعنى أنَّ القربى,

 .انتهى.(2)فتكون عليهم املطالبة والتبعة( ,أضاعوها وأهملوها

 ,(3)[وَإِنِّ  لَغَإلارٌ ل  َنْ تَابَ وَُمَنَ وَعَ  لَ صَاال حلا ُ الَ اهْتَادَ    ]قوله تعاىل :اآلية الثالثة

ذلـك عـن أبـي جعفـر      ءوجـا  ,قال ثابت البناني: )اهتدى إىل واليـة أهـل بيتـه    

 .(4)(الباقر أيضًا

 .(5)[وَعَلَى األَعْرَاف  رِجَا ٌ يَعْرِف وؤَ ك لًّا بِس ي َاهسلْ]قوله تعاىل:  ابعُةالّر اآليُة

 ه قال: )األعراف موضـعٌ هذه اآلية عن ابن عباس أّن أخرج الثعليب يف تفسري

وجعفــر ذو  بــاس ومحــزة وعلــي بــن أبــي طالــب      عــاٍل مــن الصــراط عليــه العّ   
                                                           

 .24سورة الصافات: 1.
 .89, صابن حجر, الصواعق احملرقة 2.
 .82سورة طه: 3.
 .91, صابن حجر, رقةالصواعق احمل 4.
 .46سورة األعراف : 5.
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 انتهى.(1)ومبغضيهم بسواد الوجوه( ,الوجوِه يهم ببياِضيعرفون حمّب ,اجلناحني

ا لو أردنا استقصاء ما نـزل يف  فإّن ونكتفي من الكتاب الشريف بهذه اآليات,

حق أهل البيت من آية املباهلة وآية التطهري وغريهما الحتجنا إىل كتاب ضـخم ال  

 يتسع الوقت ملثله.

لدالـة علـى وجـوب مـواالتهم وحـبهم فهـي كـثرية منهـا مـا رواه          وأما السـنة ا 

أحبـوا اهلل ملـا يغـذوكم بـه      قـال:   الـنيبَّ  الرتمذي واحلاكم عن ابن عبـاس: )أنَّ 

 .(2)وا أهل بييت حليب(وأحّب من نعمة وأحبوني حلب اهلِل

رسـول   وابن ماجة وابن حبان واحلـاكم: )أنّ  ,أيضًا أخرجه الرتمذيُّ :ومنها

 .(3)هم وسلم ملن ساملهم(َبملن حاَر ٌبْرأنا َح قال: اهلل 

 قـال:  رسـول اهلل   :)أّن `ومنها ما أخرجه الرتمذي وأمحـد عـن علـي    

 .(4)ما كان معي يف درجيت يوم القيامة(ُههذين وأباهما وأمَّ ي وأحّبمن أحبّن

وأربعــني  إىل غــري ذلــك مــن األحاديــث الــيت ذكــر منهــا يف الصــواعق أربعــاً 

                                                           

, 4للثعليب, ج-. الكشف والبيان عن تفسري القران101, صابن حجر, الصواعق احملرقة .1
 .236ص

. مناقب اهل بيت 329, ص5. الرتمذي, ج150, ص3. املستدرك ج111, صاملصدر نفسه .2
 وقال عنه: ))حديث حسن غريب((. 3878النيّب حديث 

. ما جاء يف فضل فاطمة مع اختالف 360, ص5. الرتمذي, ج112, صاملصدر نفسه .3
. مناقب احلسن واحلسني, واملستدرك 434, ص15ضعيف طفيف يف اللفظ, وابن حّبان, ج

 .145حديث  11. فضل احلسن واحلسني باب 52, ص1. وابن ماجة, ج149, ص3ج
, 3816حديث  92علي باب . مناقب 305, ص5. الرتمذي, ج112, صاملصدر نفسه .4

 . مسند علّي بن أبي طالب.77, ص1ومسند امحد, ج
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 .يف فضل أهل البيت حديثًا

فيمــا  غــض أهــل البيــت  كقولــه ثــم ذكــر بعــد ذلــك أحاديــث وردت يف ُب

ابناي -يعين احلسن واحلسني - هذان قال: النيب  أخرجه الرتمذي وغريه: )أّن

 .(1)ما(ُهُبحُي ْنَم هما وأحبَّهما فأحبَّبُُّحي ُأوابنا ابنيت اللهم إّن

ما فقــد ُهَضــَغأْب ْنين وَمــأحــبَّ ْدَقــواحلســني َف َنَســاحَل بَّأَحــ ْن:)َمــ وقولــه 

 .(2)أبغضين(

 .ه الشريف واحلمد هلل أواًل وآخرًاه قلُمهذا آخر ما خّط

                                                           

. 3858. مناقب ابي حممد احلسن حديث 322, ص5. الرتمذي, ج114, صاملصدر نفسه 1.
 .8احلديث  23. ما جاء يف احلسن واحلسني باب 512, ص7واملصنف البن أبي شيبة, ج

احلديث  11ل احلسن واحلسني باب . فض51, ص1. ابن ماجة, ج115, صاملصدر نفسه 2.
 .179, ص9. جممع الزوائد, ج143
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 ملصادرا
 القرآن الكريم. .1

ــد       .2 ــن حممــ ــد بــ ــن حممــ ــد بــ ــد حممــ ــديندأبي حامــ ــوم الــ ــاء علــ إحيــ

 هـ. 1282الغزاليداملطبعة الوهبيةدمصرد

 إرشـاد السـاري لشـرح صـحيح البخاريدالقسـطالنيد املطبعـة املرييــة       .3

 هـ. 1323د7ببوالقدمصردط

 هـ.1404دمؤسسة الوفاءدبريوتد لبناندحبار األنواردالعالمة اجمللسي .4

الرتياق الفـاروقي)ديوان عبـد البـاقي العمـري(ددار النعمـان للطباعـة        .5

 م.1964 –هـ  1384د2والنشردالنجف األشرفدط

التفسري الكبري)مفاتيح الغيب(دلإلمام الرازي فخر الدين ابن العالمـة   .6

ــي ــرفيةد   ضــ ــامرة الشــ ــة العــ ــتهر خبطيــــب الريداملطبعــ ــر املشــ اء الــــدين عمــ

 هـ.1308د1مصردط

تفســري النيســابوري)غرائب القــرآن ورغائــب الفرقان(داحلســن بــن       .7

 حممد القمي النيسابوريدطبعة حجرية.

القرآندأبو جعفر حممـد بـن جريـر الطـربيد      جامع البيان يف تأويل آي .8

 م. 1954 –هــ  1373د 2مطبعة مصـطفى البـابي احللـيب وأوالده د مصـر د ط    
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 .1995وطبعه دار الفكر للطباعة لتحقيق صدر يف مجيل العطار 

ديوان الشافعيدشـرحه وحققـه وعلـق عليـه زهـدي يكندمطـابع دار        .9

 م.1962قافةدبريوتدلبنانددار الث الرحياني للطباعة والنشردبريوتدالناشر:

روح املعــاني يف تفســري القــرآن العظــيم والســبع املثــانيدأبو الفضــل         .10

شـهاب الــدين السـيد حممــود اآللوســي البغـداديدإدارة الطباعــة املنرييــةددار    

 إحياء الكتب العربيةدبريوتدلبنان.

سبائك الذهب يف معرفة قبائـل العربدحممـد أمـني البغـدادي الشـهري       .11

 بعة التجارية الكربىدمصر.بالسويديداملط

ــة    .12 ــة خليفــــــ ــا احلاويدمؤسســــــ ــوان الفرزدقدإيليــــــ ــرح ديــــــ شــــــ

للطباعةدمنشـــــــــــــــــــــورات دار الكتـــــــــــــــــــــاب اللبنانيدمكتبـــــــــــــــــــــة 

 م.1983د1املدرسةدبريوتدلبناندط

ــة     .13 ــم الفرائضدمطبعـــ ــاني يف علـــ ــريف اجلرجـــ ــيد الشـــ ــرح الســـ شـــ

 عطايادمصر.

 صحيح البخاريدأبو عبد اهلل حممـد بـن إمساعيـل البخاريدالناشـر:     .14

 م.1986دار الفكردبريوتدبغدادد

الصــواعق احملرقــة يف الــرد علــى أهــل البــدع والزندقةدشــهاب الــدين    .15

 هـ. 1312أمحد بن حجر اهليتميداملطبعة امليمنيةدمصرد

ــاديددار     .16 ــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آب القــاموس احمليطدجمــد ال

 اجليل.
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جعفر كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءدالشيخ األكرب الشيخ  .17

 –هـــ 1416مكتبــة كاشــف الغطــاءدالنجف األشــرفد كاشــف الغطاءدالناشــر:

 م.1996

الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـلدأبو        .18

ــن عمــر الزخمشــري اخلوارزميدمطبعــة مصــطفى      القاســم جــار اهلل حممــود ب

 م.1968 –هـ 1387البابي احلليب وأوالده مبصرد القاهرةد

اريخدالعالمة أبي احلسن علي بـن أبـي الكـرم حممـد بـن      الكامل يف الت .19

حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشـيباني املعـروف بـابن األثـري اجلـزري      

 –وطبقـة دار صـادر    هــ. 1356د1امللقب بعـز الدينداملطبعـة املنرييةدمصـردط   

 م.1966-بريوت 

د جممع حبار األنوار يف غرائـب التنزيـل ولطـائف األخباردالشـيخ حممـ      .20

 هـ.1283طاهردطبع يف املطبع العالي املنشي نول كشور ذي العاليد

ــو علــي الفضــل بــن احلســن      .21 ــان يف تفســري القرآندالشــيخ أب جممــع البي

 هـ.1333الطربسيدمطبعة العرفاندصيدادلبناند

 مفاتيح اجلناندالشيخ عباس القمي. .22

دعبـــــد الـــــرزاق املوســـــوي املقرمدمطبعـــــة     `مقتـــــل احلســـــني   .23

ــزن   النجفدمنشـــــــــــــــورات دار الكتـــــــــــــــب اإلســـــــــــــــالمية وخمـــــــــــــ

 م.1956هـ 1376د2األمييندالنجفدط

ــاس       .24 ــةدأبو العب ــيعة والقدري ــالم الش ــض ك ــة يف نق ــنة النبوي ــاج الس منه
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ــة       ــربى األمرييـ ــة الكـ ــقي احلنبليداملطبعـ ــي الدمشـ ــة احلرانـ ــن تيميـ ــد ابـ أمحـ

 هـ.1322د1ببوالقدمصردط

   ابــن عطيــة االندلســي   –احملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز– 

بــريوت ط  –دار الكتــب العلميــة  –حتقيــق عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد   

 م .1993 -هـ 1413 –االوىل 

   حممــد بــاقر اجمللســي   –مــرآة العقــول يف شــرح أخبــار آل الرســول– 

 هـ.1404 –دار الكتب االسالمية طهران  –حتقيق هاشم الرسولي 

         الغيبة: أبي عبد اهلل حممـد بـن ابـراهيم بـن جعفـر الكاتـب املعـروف

 -حتقيـق فـارس حسـون    –قـم   –منشـورات أنـوار اهلـدى     –بابن أبي زينـب  

 هـ.1422 -الطبعة االوىل

    ــز العمــال  -دار صــادر -مســند االمــام أمحــد وبهامشــه منتخــب كن

 بريوت.

 عبـد  حتقيـق حممـد فـؤاد     -حممـد بـن يزيـد القـزويين     -سنن ابن ماجة

 أوفسيت دار الفكر للطباعة. -الباقي

 هـــ 1408 -دار الكتــب العلميــة بــريوت  -اهليثمــي -جممــع الزوائــد- 

 م.1988

      ــان ــن بلب ــان برتتيــب اب ــن حّب ــحيح اب ــن بلبــان     -ص ــدين اب عــالء ال

 -هــ  1414 –ط الثانية  –مؤسسة الرسالة  -الفارسي حتقيق شعيب االرنؤوط

 م.1993
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  دار املـأمون   –يق حسـني سـليم أسـد    حتق –مسند أبي يعلى املوصلي

 ط الثانية. –للرتاث 

  حتقيــق حممــد أبــو الفضــل  –ابــن أبــي احلديــد  –شــرح نهــج البالغــة

ــابي احللــيب    –ابــراهيم  ــة عيســى الب ــاء الكتــب العربي  –ط االوىل  –دار إحي

 م.1959 -هـ 1378

  لإلمـام أبـي احلسـن مسـلم بـن       –اجلـامع الصـحيح    –صحيح مسلم

 بريوت . – دار الفكر اوفسني –احلجاح 

   ــق  –اجلــامع الصــحيح   –ســنن الرتمــذي ــد   –حتقي ــد الوهــاب عب عب

 م.1983 -هـ 1403 –ط الثانية  –دار الفكر بريوت  –اللطيف 

    أبــي عبــد اهلل احلــاكم النيســابوري     –املســتدرك علــى الصــحيحني

طبــع باشــراف الــدكتور يوســف عبــد الــرمحن   –وبذيلــه تلخــيص الــذهيب 

 املعرفة بريوت. دار –املرعشلي 

    ــاري شــرُح صــحيح البخــاري ــُن حجــر    –فــتح الب ــّدين اب شــهاُب ال

 دار املعرفة بريوت. –العسقالني 

     مشـس الـدين حممـد بـن امحـد       –االقناع يف َحّل ألفـاظ أِبـي شـجاع

 دار املعرفة للطباعة بريوت. –الشربيين 

       شـرح الشـيخ حممـد     –مغين احملتـاج اىل معرفـة معـاني ألفـاظ املنهـاج

طبعـة مصـطفى البـابي     –أوفسـيت   –دار احيـاء الـرتاث العربـي     –الشربيين 

 احلليب.
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  بدر الدين حممد بن عبـد اهلل الزركشـي    –الربهان يف علوم القرآن– 

ــو الفضــل ابــراهيم   ــة   –حتقيــق أب ــاء الكتــب العربي ــابي   –دار إحي عيســى الب

 م .1957 –ط االوىل  –احلليب 

 تصــحيح  –أمحــد بــن فهــد احللــي   –اح الســاعي عــدة الــداعي وجنــ

 قم. –مكتبة وجداني  –أمحد املوّحدي القمي 

  حتقيــق ســعيد  –جــالُل الــّدين الســيوطي  –االتقــان يُف علــوم القــرآن

 م.1996 –ط االوىل  –املندوب دار الفكر بريوت 

  دار احيـاء الـرتاث    –العيين  –ُعْمَدُة القاري شرح صحيح البخاري

 وت.بري –العربي 

  حمـب الـدين أبـي فـيض السـيد       –تاج العروس من جواهر القاموس

دار الفكـر   –علـي شـريي    –حممد مرتضى الزبيدي احلسيين دراسة وحتقيـق  

 م .1994 -هـ 1414 –للطباعة بريوت 

  ألبــي الفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم ابــن    –لســان العــرب

 هـ.1405 –قم ايران  –نشر أدب احلوزة  –منظور االفريقي املصري 

   للشـيخ رضـي الـدين حممـد بـن احلسـن        –شرح شافية ابن احلاجـب

حممـد حمـي    –وشـرح شـواهده لعبـد القـادر البغـدادي حتقيـق        –االسرتابادي

 -هــــ 1395 –دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت  –الـــدين عبـــد احلميـــد ورفاقـــه 

 م.1975

   ــنة واألدب ــاب والس ــدير يف الكت ــد    –الغ ــني أمح ــد احلس ــيخ عب للش
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 -هـــ 1397دار الكتــاب العربــي بــريوت الطبعــة الرابعــة   –األمــني النجفــي 

 م.1977

      موسـوعة السـيد عبـد احلسـني      –الرّد علـى مسـائل موسـى جـار اهلل

إعداد وحتقيق مركـز العلـوم والثقافـة االسـالمية قسـم إحيـاء        –شرف الدين 

 م.2006 –ط االوىل  –الرتاث اإلسالمي اجلزُء الرابع دار املؤرخ بريوت 

    ــدين ــام ال ــتعلمني يف أحك ــرة امل ــن    –تبص ــدين حس ــال ال ــام مج اإلم

حتقيـق الشـيخ هـادي اليوسـفي      –يوسف بن املطهر املعروف بالعالمة احللي 

هــ  1368 –ط االوىل  –طهـران   –انتشـارات فقيـه   –والسيد أمحـد احلسـيين   

 ش.

   عضــد الــدين  –شــرح القاضــي العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب

 هـ. 1316 -ط االوىل -صرم -بوالق -االجيي

     حممـد بـن علـي     -ارشاد الفحول اىل حتقيق احلـق مـن علـم االصـول

ط االوىل  -دار الكتـــاب العربـــي -حتقيـــق أمحـــد عـــزّو عنايـــة -الشـــوكاني

 دمشق. –م 1999 -هـ 1419

  تصحيح علـي أكـرب    -ثقُة االسالم حمّمد بن يعقوب الكليين –الكايف

 هـ  1363 -ط اخلامسة -رانداُر الكتب االسالمية طه -الّغفاري

 منشورات مكتبة االمام امـري   -حممد حمسن الفيض الكاشاني -الوايف

 هـ.1406 -ط االوىل -حتقيق ضياء الدين احلسيين -املؤمنني العامة اصفهان

 دار الفكر بريوت. -امحد بن احلسني البيهقي -السنن الكربى 



 141   املنادر
 

 تقـي اهلنـدي  عالء الـدين امل  -كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال- 

 -مؤسسـة الرسـالة بـريوت    -صـفوة السـّقا   -بكري حّيـاني  -ضبطه وصححه

 م.1989 -هـ1309

  جـالل الـدين السـيوطي    –اجلامع الصغري يف أحاديث البشر النذير- 

 م.1981 -هـ1401 -ط االوىل -بريوت -دار الفكر للطباعة

     ــريعة ــائل الش ــيل مس ــيعة اىل حتص ــائل الش ــيل وس ــن   –تفص ــد ب حمم

قــم   –حتقيــق مؤسســة آل البيــت ألحيــاء الــرتاث       -احلــر العــاملي  احلســن 

 هـ .1414ط الثانية  -املقدسة

 ضـبط   -أبي بكر أمحد بـن علـّي الـرازي اجلصـاص     -أحكام القرآن

ط  -بــريوت -داُر الكتــب العلّميــة -عبــد الســالم حممــد علــي شــاهني -نّصــه

 هـ .1414 -االوىل

 حتقيق  -اري القرطيبحممد بن أمحد االنص -اجلامع ألحكام القرآن

 لبنان. -بريوت -دار احياء الرتاث العربي -أمحد عبد العليم الربدوني

 أوفسيت دار احياء الـرتاث العربـي   -حواشي الشريواني والعّبادي- 

 لبنان. -بريوت

    ط االوىل -دار الفكــر بــريوت  -ســنن النســائي بشــرح الســيوطي- 

 .1930 -هـ 1348

 هـ.1317 -الشابندر بغدادمطبعة  -اآللوسي -غرائب االغرتاب 

  ــد ــد الفري ــه  -العق ــد رب ــن عب ــه   -الب ــني ورفاق ــد أم ــق أمح دار  -حتقي
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 م.1948 -املعارف

  ــار حتقيــق عبــد االمــري   -الزخمشــري -ربيــع األبــرار ونصــوص االخي

 م.1992 -ط االوىل -بريوت -األعلمي للمطبوعات -مهنا

 بريوت. -دار صادر -حممد ابن سعد -الطبقات الكربى 

 مراجعة خنبـة مـن العلمـاء    -حممد بن جرير الطربي -ربيتاريخ الط- 

 بريوت. -مؤسسة األعلمي

 حتقيـق الـدكتور    -أبو علي أمحـد بـن حممـد مسـكويه     -جتارب األمم

 هـ.1379 -طهران -دار سروش -أبو القاسم إمامي

  ــدول ــر ال ــاريخ خمتص ــربي(   -ت ــن الع ــي )اب ــوس امللط دار  -غريغوري

 امليسرة بريوت.

 مشس الدين الـذهيب  –فيات املشاهري واألعالم تاريخ االسالم وو- 

ط  -الناشــر دار الكتـاب العربــي بــريوت  -حتقيـق عمــر عبــد السـالم تــدمري  

 م.1998 -هـ 1409 -الثانية

 حتقيـق طـه حممـد الـزيين     -البن قتيبة الـدينوري  -اإلمامة والسياسة- 

 مصر. -مؤسسة احلليب وشركائه

 ــارف ــدينوري   -املعـ ــه الـ ــن قتيبـ ــر  -ألبـ ــق ثـ ــةحتقيـ دار  -وت عكاشـ

 ط الثانية. -مصر -املعارف

   دار  -حتقيــق علـي شــريي  -أمحــد بـن أعــثم الكـويف   -كتـاب الفتـوح

 م.1991 -ط االوىل -بريوت -االنوار للطباعة
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 دار إحيـاء   -حتقيق علي شريي -ابن كثري الدمشقي -البداية والنهاية

 م.1988 -ط االوىل -بريوت -الرتاث العربي

 هـ.1400 -بريوت -دار املعرفة -احلليب -السرية احللبية 

  حتقيــق  -جمــد الــّدين ابــن األثــري  -النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر

أوفســـيت امساعيليـــان  -طــاهر أمحـــد الـــّزاوي و حممـــود حمّمــد الّطنـــاحي  

 هـ ش.1364 -ط الرابعة -قم -للطباعة

 دار احياء الرتاث العربي. -أبو الفرج األصفهاني -األغاني 

  ــ ــف والبي ــرآن  الكش ــري الق ــن تفس ــثعليب -ان ع ــن    -ال ــد ب ــق حمم حتقي

-1ط -دار إحيــاء الــرتاث العربــي بــريوت  -عاشــور تــدقيق نظــري الســاعدي 

 م .2002

 حتقيـق الـدكتور حممـد     -أمحد بن حييى البالذري -أنساب االشراف

 -دار املعـارف مبصـر   -معهد املخطوطات جلامعة الـدول العربيـة   -محيد اهلل

 م.1959

 ــتيعاب يف مع ــحاب االس ــة االص ــر     -رف ــن الّب ــف ب ــر يوس ــي عم  -ألب

 م.1992 -هـ1412دار اجليل بريوت ط االوىل  -علي حممد البجاوي -حتقيق

  أوفســيت  -عــّز الــدين ابــن األثــري  -أســد الغابــة يف معرفــة الصــحابة

 طهران. -امساعيليان

 ناصــر  -أنــوار التنزيــل واســرار التأويــل املعــروف بتفســري البيضــاوي

اعــداد وتقــديم حممــد عبــد الــرمحن   -عمــر الشــريازيالــدين عبــد اهلل بــن  
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 م.1998 -هـ1418 -ط االوىل -دار احياء الرتاث العربي بريوت -املرعشلي

  ــواص ــذكرة اخلـ ــوزي   -تـ ــن اجلـ ــبط ابـ ــة   -لسـ ــة احليدريـ  -ط املكتبـ

 هـ.1383 -النجف

  حتقيـق الشــيخ عــادل   -أبــو حيـان االندلســي النحــوي  -البحـر احملــيط

 -ط االوىل -دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت -أمحـــد عبـــد املوجـــود ورفاقـــه

 م.2001 -هـ1422

 أشرف على طبعـه كـاظم    -البي الفرج االصفهاني -مقاتل الطالبيني

ط  -املطبعـة احليدريـة بـالنجف    -أوفسـيت  -قـم ايـران   -دار الكتاب -املظفر

 م.1965 -الثانية

 أبي الفضـل ابـن أبـي طـاهر الشـهري بـابن طيفـور        -بالغات النساء- 

 -حتقيق أمحد األلفـي  -أوفسيت على ط مصر -قم املقدسة -ريتيمكتبة بص

 م.1908

 ط املكتبـة   -السيد ابن طـاووس احلسـيين   -اللهوف يف قتلى الطفوف

 احليدرية يف النجف.

 حتقيـق علـي حممـد بـن يعـّوض       -ابن شـاكر الكـتيب   -فوات الوفيات

 -ىلط االو -بـريوت  -دار الكتب العلميـة  -اهلل و عادل امحد عبد املوجود

 م.2000

    ــول ــى والبتــ ــطفى واملرتضــ ــائل املصــ ــم درر الســــمطني يف فضــ نظــ

الناشـر مكتبـة االمـام امـري      -حممـد بـن يوسـف الزرنـدي احلنفـي      -والسبطني
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 م.1958 -هـ1377 -ط االوىل -املؤمنني العامة

 اهلل  يحتقيــق د. وصــ -االمــام أمحــد بــن حنبــل  -فضــائل الصــحابة

 ط مؤسسة الرسالة بريوت. -حممد عباس

 قسم التحقيق بـدار احلـرمني طـارق بـن      -للطرباني -ملعجم االوسطا

 م.1995 -هـ1415 -دار احلرمني -عوض اهلل وعبد احلسن ابراهيم احلسيين

  حمـب الـدين امحـد بـن عبـد       -ذخائر العقيب يف مناقب ذوي القربـى

 هـ.1356 -مكتبة القدسي بالقاهرة -الناشر -اهلل الطربي

 حتقيـق خالـد عبـد     -رآن )تفسـري البغـوي(  معامل التنزيل يف تفسري الق

 بريوت. -دار املعرفة -الرمحن العك

 حتقيـق علـي    -علي بن احلسن املعـروف بـابن عسـاكر    -تأريخ دمشق

 م.1990 -هـ1415 -بريوت -دار الفكر للطباعة -شريي

 دار الفكر  -حتقيق سعيد اللحام -أبن ابي شيبة الكويف -املصنف

 م.1989 -هـ1409 -ط االوىل -بريوت
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