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 هذا الكتاب 

عاجلت هذه املقاالت بطريقة بسيطة بعض القضايا الكربى التي 

من املسلمني: السنة   الطائفتنيكربى أوقع الشيطان بسببها الفتنة بني 

.. وبينت أن كليهام حيمل صورة خاطئة عن اآلخر.. وأن  والشيعة

االنحراف والبدعة قة.. كام أن لكليهام حظه من لكليهام جوانب مش 

 واالبتعاد عن الدين األصيل.

وقد حرصت فيها أن أكون عىل مسافة واحدة بني اجلميع، وما  

يبدو من الدفاع أحيانا عن جهة من اجلهات دون غريها، فذلك ألين  

رأيت احلرب معلنة عليها.. والشيعة واألخالق والقيم النبيلة 

ذهلم، ولو بالكلمة  تدعونا ألن نقف يف صف املستضعفني، وأال نخ

 والنصيحة.
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 املقدمة 

هذه مقاالت كتبتها يف مناسبات خمتلفة، لكنها جتتمع لتحقيق هدف واحد هو  

لتقارب بني املذاهب اإلسالمية، وخصوصا بني الطائفتني الكبريتني يف األمة:  الدعوة ل

 السنة والشيعة. 

وليس قصدي منها أن تنتفي اخلالفات بينهام، وال أن يتحول السنة إىل شيعة، وال  

الشيعة إىل سنة.. فذلك ال أمهية له بالنسبة يل، فقد يتحول الشيعي إىل سني متطرف ممتلئ  

باألحقاد.. وقد يتحول السني إىل شيعي خرايف غارق يف األساطري واألوهام.. وبذلك  

يقع يف علة، أو يتهرب من وضع ليقع يف وضع ال يقل خطورة  يتخلص كل منهام من علة ل 

 عنه. 

هو ردم بعض احلفر التي حفرها املغرضون بني هاتني الطائفتني   ا وإنام هديف منه

الكبريتني، وتبيني أن نقاط اخلالف حمدودة، وأنه يمكن جتاوزها، وأننا يمكن أن نعيش  

 بمشاعر ]األمة الواحدة[ يف ظل ذلك االختالف. 

حقيق هذا الغرض عاجلت هذه املقاالت بطريقة بسيطة بعض القضايا الكربى  ولت

التي أوقع الشيطان بسببها الفتنة بني كلتا الطائفتني.. وبينت أن كليهام حيمل صورة خاطئة  

والبدعة  عن اآلخر.. وأن لكليهام جوانب مشقة.. كام أن لكليهام حظه من االنحراف 

 واالبتعاد عن الدين األصيل. 

د حرصت فيها أن أكون عىل مسافة واحدة بني اجلميع، وما يبدو من الدفاع أحيانا وق

والشيعة  .. عن جهة من اجلهات دون غريها، فذلك ألين رأيت احلرب معلنة عليها 

واألخالق والقيم النبيلة تدعونا ألن نقف يف صف املستضعفني، وأال نخذهلم، ولو بالكلمة  

 والنصيحة. 
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من األطراف، ففي السنة  الكثري لن يريض  كتبته فيها   مما وأنا أعلم أن الكثري 

متشددون يعتربون التقارب بني املسلمني بدعة وضاللة، ويسلطون كل سيوف حقدهم  

عىل من يدعو إىل ذلك.. وحيتجون له بأن بعض املشايخ كالقرضاوي، بعد أن أمىض سنني  

إخوانه وزمالءه من السلفيني    من عمره يدعو إىل الوحدة والتقارب ندم عىل ذلك، وعلم أن

 كانوا عىل حق.. 

يل من أفاضل العلامء كالشيخ  الفكر املستنري الوحدوي جل ولست أدري كيف يرد 

شلتوت واملراغي وأبو زهرة والغزايل وغريهم كثري، برتاجع شخص واحد، لسنا ندري  

 أهدافه وال دوافعه وال املتآمرون الذين يقفون خلفه. 

للفتنة يف املعسكر السني نجدهم يف املعسكر الشيعي بدعوى  ومثل هؤالء الداعني 

م أمريكا وبريطانيا، وهلم مؤسسات  هل محاية املذهب أو رفع التقية.. وهؤالء الذين متو

 إعالمية يف تلك الدول. 

وليتهم اكتفوا بمعارضة التقارب .. بل إهنم راحوا إىل مقدسات املسلمني  

لذي اتفقت األمة عىل تنزهيه وعصمته، يسيئون  ا وخصوصا ما يتعلق بعرض رسول اهلل 

 ليمألوا قلوهبم أحقادا وظغائن. وإليه، ليتستثريوا غرية املسلمني، 

ولألسف .. فإن أولئك احلاقدين من السنيني الذين وقفوا يف وجه التقارب مل خيطو  

سمومة، وإنام  خطوة جتاه هذا املعسكر الشيعي املبتدع، ومل يطالبوا بإغالق قنواته الفضائية امل

راحوا للقنوات الداعية للتقارب حيرضون عليها، ويطالبون بغلقها، بل يغلقوهنا بالفعل،  

 ويستغلون أولئك األغبياء املتآمرين. 

وأنا أعلم يف األخري بأن هذا جهد املقل.. ولذلك أمتنى من زمالئي الباحثني أن  

باركة التي قامت إلحياء سنة التقارب  يسعوا لتحقيق هذه الغاية النبيلة، وحييوا تلك الدار امل

 بني املذاهب اإلسالمية، والتي يسعى اآلن كل املغرضون هلدمها.
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وهم يتناسون كل تلك األوامر القرآنية الناهية عن الشقاق واخلالف بني املسلمني،  

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا َلْسَت ِمنُْهْم ﴿كام قال تعاىل:  ِذيَن َفرَّ  إِنَّاَم َأْمُرُهْم إِىَل اهللَِّ  إِنَّ الَّ
ٍ
ء يِف ََشْ

، فهذه اآلية الكريمة تضع معيارا خطريا  [ 159]األنعام:  ﴾ ُثمَّ ُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا َيْفَعُلونَ 

وعن دينه األصيل، وهو تفريق الدين، وحتويله إىل شيع   للمنحرفني عن رسول اهلل 

 ض.حيارب بعضها بعضها، ويفخر بعضها عىل بع

وقد علمنا اهلل تعاىل املوقف الصحيح الذي نقفه عند وقوع مثل هذا النزاع، فقال:  

ا َعىَل اأْلُْخَرى َفقَ ﴿ اتُِلوا  َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتتَُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت ِإْحَدامُهَ

تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ  اهللََّ حُيِبُّ  الَّ

، فاآلية الكريمة ال تشري إىل النزاع املسلح فقط، بل تشري معه  [ 9]احلجرات:  ﴾ املُْْقِسطنَِي 

 إىل النزاع األخطر وهو نزاع األفكار املختلطة باألهواء. 

عىل طرف، وإنام يف الصلح الذي    يف كليهام ليس يف حتريض طرف   فالواجب الشعي

إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ  ﴿يف كل حالة، فقال:  نص القرآن الكريم عىل وجوبه

ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُونَ   [ 10]احلجرات:  ﴾َأَخَوْيُكْم َواتَّ

ح بني املسلمني، ففي احلديث،  لأن من أفضل األعامل الص  وهكذا أخرب رسول اهلل  

أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام، والصالة، والصدقة؟ قالوا: بىل،  : )   قال رسول اهلل  

قال: صالح ذات البني، فإن فساد ذات البني هي احلالقة، ال أقول: هي حتلق الشعر، ولكن  

  (1)(حتلق الدين

ينا بتحقيقها حتى نغطي  .. ونحن نسعى أن يمن اهلل عل هذه بشارة رسول اهلل 

 قصورنا يف نوافل الصالة والصيام والصدقات.. ونسأل اهلل أن يتقبل منا. 

 
 رواه الرتمذي، وأبو داود.(  1)
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 هتمة التقارب 

مع أن الدعوة للتقارب بني املذاهب والطوائف واألديان والبش بمختلف أعراقهم  

التي  وبفعل العقول  - هي دعوة قرآنية بالدرجة األوىل إال أهنا أصبحت يف العرص احلديث  

هتمة ال   -استسلمت لألهواء السياسية الغبية، واستسلمت معها للمؤامرة احلانقة الذكية 

تقل عن هتمة الزندقة والبدعة التي كان يكيلها أسالف رجال الدين اجلدد ملخالفيهم يف  

 الفكر واملعتقد. 

ر  أما كوهنا دعوة قرآنية بالدرجة األوىل، فيتضح من خالل معان قرآنية كثرية، نذك

 مخسة منها باختصار: 

: إخبار اهلل تعاىل بأن الغرض من التنوع واالختالف بني البش هو التعارف، ال  أوهلا 

َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل   ﴿ الرصاع، قال تعاىل:  َياَأهيُّ

[، فاآلية الكريمة  13]احلجرات:   ﴾نَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبرٌِي لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم عِ 

ال تدعو إىل التقارب بني املذاهب يف الدين الواحد فقط، بل تدعو إىل التقارب بني األمم  

والشعوب مجيعا بمختلف أدياهنا وأعراقها وتوجهاهتا الفكرية، ألنه ال يمكن للبش أن  

 كامهلم اإلنساين يف ظل الرصاع والتباعد.  حيققوا 

َوَما  ﴿. كام قال تعاىل: .: إخبار اهلل تعاىل بالرسالة العاملية لرسول اهلل ثانيها 

[، وهذا يقتيض من املسلمني العمل عىل كل ما  107]األنبياء:    ﴾َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحًَة لِْلَعاملَنِيَ 

أمجعني، وذلك ال يكون إال بالتقارب والتآلف   ييرس وصول هذه الرمحة اإلهلية للناس

 معهم، بل والصرب عليهم حتى تصل إليهم الرسالة مضمخة بعطر الرمحة واأللفة واملودة.  

: إخبار اهلل تعاىل باملهمة الكبرية التي أناط هبا هذه األمة، وهي مهمة الشهادة  ثالثها 

ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكمْ ﴿عىل األمم، كام قال تعاىل:    ُأمَّ
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ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  (، وهي تعني أن يقوم املسلمون بنفس الدور الذي  143)البقرة:  ﴾الرَّ

نحو األممم املختلفة، لتنصاع ألمر اهلل بمحبة ومودة، ال بشدة وإكراه،   قام به رسول اهلل 

لدوره الدعوي مع العرب الذي عاش معهم،   ني كيفية أداء رسول اهلل وقد قال تعاىل يب

َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب  ﴿واملعروفني بشدهتم وغلظتهم: 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف  ْل َعىَل   اَلْنَفضُّ اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لنِيَ  [، فهل يتصور عاقل بأن يدخل العرب إىل  159]آل عمران:  ﴾اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ

 دين اهلل باللني والرمحة، ويدخل غريهم فيه بالشدة والعنف. 

اليب اهلداية ووسائلها،  : دعوة اهلل تعاىل الدعاة عباده إىل استعامل كل أسرابعها 

ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم  ﴿والتي اجتمعت يف قوله تعاىل:  اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدينَ  :  ]النحل ﴾ بِالَّ

[، وهذه الوسائل واألساليب مجيعا تستدعي التقارب، ألنه ال يمكن أن نعظ أو  125

 نحاور ونخاطب من حتول بيننا وبينه احلجب املادية واملعنوية الكثرية. 

: ما ذكره القرآن الكريم من نامذج احلوار مع أهل الكتاب من اليهود  خامسها 

ال عىل الصحابة والتابعني من املسلمني،  والنصارى، مع ما حيملونه يف عقائدهم من أحقاد 

وإنام عىل األنبياء أنفسهم، بل إهنم يف كتبهم يضعون صورة مشوهة هلل، ممتلئة بالتجسيم  

ُقْل َياَأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا  ﴿ والتشويه، ومع ذلك يقول اهلل تعاىل داعيا إىل التقارب معهم: 

 َبْينَنَا َوَبْينَ
ٍ
َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا إِىَل َكلَِمٍة َسَواء ُكْم َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللََّ َواَل ُنْشِ

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّا ُمْسلُِموَن  [، وانظروا كيف  64]آل عمران:  ﴾ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ

هو نفسه إله املسلمني مع ما حيملونه يف   -والنصارى  أي إله اليهود  - اعترب اهلل تعاىل إهلهم 

دينهم عن اهلل من تشويه، ومع ذلك مل يقطع الصلة هبم، بل مل يقطعها حتى بعد رفضهم  

لتلك الدعوة، فليس يف النصوص القرآنية أي دعوة لقطع العالقة مع أي دين من األديان،  
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 ديث إال بلغة السيف. أو شعب من الشعوب إال مع املحاربني الذين يأبون احل

هذه بعض األمثلة عن دعوة القرآن الكريم للتقارب مع البش مجيعا بمختلف  

أدياهنم وطوائفهم وأعراقهم.. لكن املسلمني بسبب ابتعادهم عن املنهج القرآين، وعن  

وبني  الرتبية النبوية السامية جلسوا يف أبراج الكرب العاجية، ووضعوا املسافات اهلائلة بينهم  

األمم املختلفة، حتى جترأوا فصنفوا الدار التي يسكنون فيها ]دار إسالم[ يأمن ساكنها يف  

الدنيا، ويسعد يف اآلخرة، أما دور غريهم، فسموها ]دار حرب[ تباح هلم أمواهلا ودماؤها  

 وأعراضها، ثم يصىل أهلها بعدها نار جهنم وبئس املصري. 

هؤالء ذرعا بأنفسهم، وباملسلمني من  وليت األمر اقترص عىل ذلك، بل ضاق 

حوهلم، فراحوا يصنفوهنم إىل طبقات خمتلفة، ال تقل سوءا عن الطبقات التي وضعها رجال  

 الدين اهلندويس ملجتمعاهتم وأتباع دينهم..  

ومل يكتفوا بذلك، بل وضعوا اجلدر التي حتمي كل طبقة عن التواصل مع الطبقات  

جتريح كل عامل حيمل نفسا إنسانية وروحا قرآنية جتعل   األخرى، ووضعوا هتمة جديدة يف

صدره يتسع لكل خمالف، وجتعل جسده ال ينفر من اجللوس واحلوار والتقارب مع أي بش  

 كان، ال هيمه دينه وال عرقه وال مذهبه. 

وقد طالت هذه التهمة كل من حيمل تلك النفس اإلنسانية، حتى لو كان علام من  

من أمثال الشيخ حممد أيب زهرة وشيخ األزهر حممود شلتوت واملفرس  أعالم األمة الكبار 

الكبري مصطفى املراغي والداعية املجدد الكبري الشيخ حممد الغزايل، وغريهم كثري، والذين  

صارت إنسانيتهم وقرآنيتهم التي جعلتهم يتواصلون مع إخواهنم من أصحاب املذاهب  

ع قراءة كتبهم أو االطالع عىل فكرهم أو ترديده  املختلفة هتمة جيرحون عىل أساسها، ومتن

 يف أي حمل. 

وعندما حتدثت يف بعض املجالس عن ترصيح للشيخ حممد الغزايل للطليعة  
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اإلسالمية ردا عىل سؤال حول دوره يف مجاعة التقريب فقال: )نعم أنا كنت من املعنيني  

دار التقريب يف القاهرة   بالتقريب بني املذاهب اإلسالمية وكان يل عمل دؤوب ومتصل يف 

وصادقت الشيخ حممد تقي القمي كام صادقت الشيخ حممد جواد مغنية ويل أصدقاء من  

  (1)العلامء واألكابر من علامء الشيعة(

: )ولقد رأيت ان أقوم بعمل إجيايب  [كيف نفهم اإلسالم ]به ا وذكرت قوله يف كت

اء هلذه الفجوة التي خلقتها األهواء،  حاسم سدًا هلذه الفجوة التي صنعتها األوهام، بل إهن

فرأيت أن تتوىل وزارة األوقاف ضم املذهب الفقهي للشيعة اإلمامية إىل فقه املذاهب  

األربعة املدروسة يف مرص، وستتوىل إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات واملعامالت يف هذا  

األلباب عند مطالعة هذه  الفقه اإلسالمي للمجتهدين من إخواننا الشيعة، وسريى أولوا 

اجلهود العلمية أن الشبه قريب بني ما ألفنا من قراءات فقهية وبني ما باعدتنا عنه األحداث  

  (2)السيئة(

عندما قرأت ذلك قامت القيامة عيل، وأخرج يل بعضهم كتابا ملقبل الوادعي يقول  

وأعتقد أنه لو كان يف زمن    ، ولكن إىل الضالل  ، فيه عن الغزايل: )إن حممدا الغزايل داعية كبري 

 (3)اإلمام أمحد حلكم عليه بالزندقة(

وأخرج يل آخر كتابا آخر لربيع املدخيل اسمه )مجاعة واحد ال مجاعات( قال فيه  

 كالما عن الغزايل يربأ لساين عن ذكره هنا. 

بعد أن رأيت اجلموع تصفق لدعاة الفتنة والطائفية والتعايل، ورأيتها تعرض عن  

وشلتوت وأيب زهرة وتقبل عىل الوادعي واملدخيل واحلريب عرفت أن املؤامرة عىل  الغزايل 

 
 مارس ( 26جملة الطليعة اإلسالمية )عدد   (1)

 .118كيف نفهم اإلسالم، ص  (2)

 .38فضائح ونصائح، ص   (3)
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األمة ستتم بنجاح، وسيأكل بعضها بعضا، وهذا ما نراه ونعيشه، وسنرى إن بقينا عىل هذه  

 احلالة ما هو أشنع وأشد. 
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 . والسنة املذهبية . السنة النبوية 

عرصات القيامة أنه مل يكن يعبد اهلل،  من الصعب جدا عىل اإلنسان أن يكتشف يف 

بل كان يعبد هواه، وأنه مل يكن يتبع نبيه، وإنام كان يتبع أصناما عجنها بشهواته وأهوائه  

وأعانه الشيطان عىل تشكيلها، وأنه فوق ذلك كله مل يكن يف حياته مجيعا من حزب اهلل، وإنام  

لسلفي أو غريها من األلقاب مل  كان من حزب الشيطان.. وأن تسميته لنفسه بالسني أو ا 

 تكن إال خدعة شيطانية ضحك هبا األبالسة عليه ليستضيفوه معهم يف دركات جهنم.. 

هذه ليست أوهاما وال خماوف زائفة، بل هي خماوف حقيقية تراود عقل وقلب كل  

بىل  إنسان اقتنع اقتناعا تاما بأنه قد وضع يف هذه الدنيا يف وضع امتحان وابتالء واختبار لت

ويزف بعد ذلك إىل املقر الذي يتناسب معه إما إىل اجلنة، وإما    ،ويكشف عن معدنه  ،رسيرته

 إىل النار. 

وهذه احلقيقة ال يدعو إليها التأمل العقيل فقط، بل يدعو إليها قبل ذلك وبعده  

  القرآن الكريم رسالة اهلل إىل عباده، ففيها من اإلنذارات املشددة ما ترجتف له األفئدة.. 

فاألمر ليس هزال، وليس لعبة األطفال.. واملصري األبدي الذي ينتظرنا، وينتظر البشية  

. ال يدع حمال من  . مجيعا بحلوه ومره مرتبط باختياراتنا، والشيطان مرتبص بنا يف كل حلظة

َقاَل َربِّ  ﴿اخلري والش إال راودنا فيه لينحرف بنا إىل جهته، وليحقق وعده لربه حني قال: 

نَنَّ هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي ) باَِم  ( إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنَي  39 َأْغَوْيَتنِي أَلَُزيِّ

 [ 40،  39]احلجر:   ﴾ (40)

صورة توضح دور الشيطان يف االنحراف باإلنسان عن   وقد رسم رسول اهلل 

يوما خطا، وخط عن  سبيل اهلل، فقد حدث عبد اهلل بن مسعود قال: خط لنا رسول اهلل 

يمينه خطا، وخط عن يساره خطا، ثم قال: )هذا سبيل اهلل(، ثم خط خطوطا فقال: )هذه  
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بُِعوُه َواَل  َأنَّ َهذَ ﴿سبل، عىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه(، وقرأ  اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ا ِِصَ

ُبَل    (1)[153]األنعام:   ﴾ َتتَّبُِعوا السُّ

وبناء عىل هذا كانت خطورة البحث عن حقيقة انتامءاتنا وتوجهاتنا الفكرية  

والسلوكية.. فهي ليس جمرد اختيارات عبثية، وإنام هي اختيارات ينبني عليها مصرينا  

 وحياتنا احلقيقية. 

، فإن القرآن الكريم حيذرنا من التبعية.. ألن التبعية جتعل صاحبها مغلول  وهلذا

العقل، ال يفكر بام أعطاه اهلل من طاقات ومدارك، وإنام يفكر بعقول غريه، ومدارك غريه،  

والتي قد يستحوذ عليها الشيطان، فيملؤها برباجمه املضادة لربامج اهلل لعباده.. قال تعاىل:  

َأ  ﴿ َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت هِبُِم اأْلَْسَباُب ) إِْذ َترَبَّ ِذيَن اتَّ بُِعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ ( َوَقاَل  166الَّ

ُءوا ِمنَّا َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهللَُّ َأعْ  َأ ِمنُْهْم َكاَم َترَبَّ ًة َفنََترَبَّ َبُعوا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ اٍت َعَلْيِهْم  اَمهَلُْم َحرَسَ الَّ

[، واآلية جاءت مطلقة هنا، ومن  167،  166]البقرة:    ﴾(167َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر )

اخلطأ الكبري ربطها بأمة دون أمة، أو شعب دون شعب.. فعدالة اهلل تقتيض رسيان سنن اهلل  

 يف مجيع الشعوب واألمم. 

التي تتحدث عن اخلصومة بني أهل  ومثل هذه اآلية الكريمة تلك اآليات الكثرية 

النار، وخاصة بني املستكربين واملستضعفني.. فاملستكربون ليسوا فقط رجال السياسة،  

وإنام يدخل فيهم رجال الدين.. أي دين كان.. واملستعضفون ليسوا فقط الرعية.. بل كل  

من رجال الدين  تابع ذليل حتى لو كان عاملا عالمة بحرا فهامة.. ألنه كان تابعا ألي رجل 

 تبعية مطلقة، من غري تفكري وال بحث وال نظر. 

هذه مقدمة رضورية للحديث عن الفرق بني السنة النبوية والسنة املذهبية.. فالسنة  

النبوية قيم وحقائق وسلوكات ومواقف تنبع من الصدق يف البحث والنظر والتأمل.. بينام  

 
 [ 251/   5.. 1865البزار يف مسنده ] رقم   (1)
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ور البعض أهنم هم السنة، أو أهنم هم النبي  السنة املذهبية جمرد تبعية لفريق من الناس تص 

نفسه، وأن عليه أن يتبعهم أخطأوا أو أصابوا.. ضلوا أو اهتدوا.. ويف يوم القيامة يكتشف  

احلقيقة املرة، ويكتشف أنه مل يكن يعبد اهلل بل كان يعبد هواه.. وأن كل تلك األلقاب التي  

عليه، ليزحزحه عن اجلنة، ويقذفه يف  كان يفرح هبا جمرد خدع شيطانية لبس الشيطان هبا 

 جهنم. 

وبناء عىل هذا، فإن اخلطوة األوىل التي ينطلق منها من يريد صادقا أن يتحقق بالسنة  

وليست   النبوية بدل السنة الذهبية، أن يعلم أن السنة النبوية حقائق وليست أفرادا.. وقيام

ام عيل لبعض الذين راحوا  مجاعات.. ومعان سامية وليست فرقا ومذاهب، كام قال اإلم

يميزون احلق بالرجال: )إنك ملبلوس عليك، إن احلق والباطل ال يعرفان بأقدار الرجال،  

 اعرف احلق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله( 

فاحلق مقصود لذاته.. وأما الرجال، فيمكن أن يكونوا معه، ويمكن أن خيالفوا  

: )ال تكونوا  ة فيام يرتبط بمصريه األزيل، كام قال  طريقه.. وهلذا فإن العاقل ال يكون إمع

إن   ،ولكن وطنوا أنفسكم  ،وإن ظلموا ظلمنا  ،إن أحسن الناس أحسنا  :تقولون ،إمعة

 (1)وإن أساءوا فال تظلموا( ، أحسن الناس أن حتسنوا

كثريا ما نرددها، بل ترددها كل  التي بدهييات المن ومع أن هذا الذي ذكرناه 

الطوائف، لكننا يف الواقع العميل نتيه عنها بسبب تلك األصنام التي تعمر قلوبنا، والتي  

غذهتا املناهج الرتبوية والقنوات اإلعالمية واخلطب املنربية والبيئة االجتامعية التي ال  

نا بأننا )أهل السنة  نستطيع التنصل منها ومن األفكار التي تطرحها.. فهي مجيعا تبش

واجلامعة(، وأننا )الفرقة الناجية(، وأننا حتى لو دخلنا النار، فلن نمكث فيها إال أيام  

معدودات بخالف غرينا من أهل األهواء والبدع، والذين سيخلدون يف النار ال حمالة حتى  

 
 رواه الرتمذي.  (1)
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ألن اجلنة خمصصة    ، لو كانوا من أهل الصيام والقيام.. وحتى لو فعلوا ما فعلوا من أنواع الرب 

 لنا، وحمرمة عليهم. 

وهلذا قد ترى يف الشارع بعض عوام الناس ممن ال يصلون، وال عالقة هلم بالدين،  

ولكن بسبب احلمالت اإلعالمية الطائفية التي تقوم بدورها يف نشها الفتن، جتدهم  

اجلامعة،  يزعمون ألنفسهم أهنم ـ مع تركهم للصالة ولكل شعائر الدين ـ من أهل السنة و

وجتدهم يكفرون غريهم من أهل امللل والنحل.. بل يقول أحدهم بافتخار: نعم أنا ال  

أصيل.. ولكني مع ذلك من أهل السنة واجلامعة.. وأنا أفضل من كل أولئك الذين يسكنون  

 يف تلك البالد املمتلئة بالشك والبدع. 

، فهم يقولون كل  ولألسف ال نجد العلامء ينكرون عليهم.. بل نجدهم يؤيدوهنم

حني، وعىل مجيع وسائل اإلعالم: نحن أهل السنة واجلامعة نشكل الطائفة األكرب من األمة،  

فنحن أكثر من مليار نسمة، بينام ال يشكل الروافض واخلوارج وغريهم سوى ثلة قليلة قد  

 ال تتجاوز بعض مئات املاليني.

ن ال يعرف من الدين ال اسام،  وهم يعلمون جيدا أن يف هذا املليار الذي يزعمونه م

وال رسام، وال يقيم له وزنا.. ومع ذلك هم يكذبون عليهم، ويمنوهنم بالنجاة، وبأن يسقوا  

حتول إىل سقاء    رشبة هنية ال يظمأون بعدها أبدا، وكأن رسول اهلل    من يد رسول اهلل  

 للفسقة والفجرة واملنحرفني.. 

اة العربية أو غريمها من قنوات الفتنة لريى  ومن كذبني فليذهب لقناة اجلزيرة أو قن

الصحفيات بكامل زينتهن، وهن يزعمن ألنفسهن أهنن من أهل السنة، وأهنن ينترصن  

ألهل السنة، ويبكني عىل أهل السنة، ويسخرن من الرافضة، ومن صحفيات القنوات  

 الرافضية. 
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 التشيع السني .. التشيع البدعي 

موضوعية ودقة وبعيدا عن كل احلساسيات ال  خطورة احلديث عن هذا املوضوع ب

تكمن يف غموضه أو عدم وضوحه.. وإنام تكمن يف املوقف ممن يتحدث عنه سواء ممن  

 يسمون أنفسهم ]أهل السنة[، أو من إخواهنم ممن يسمون أنفسهم ]شيعة[ 

مني،  وبام أنني أشعر أنني يف مسافة واحدة بينهام، فكالمها إخوان يل، بل كالمها جزء  

فأنا ـ بحمد اهلل ـ ال أؤمن إال باإلسالم الواحد الذي يتعاىل عىل املذاهب والطوائف  

والفرق.. فإننيـ  مثلام انتقدت الكثري من املناهج السنيةـ  أرى نفيس مضطرا كذلكـ  حسب  

ما يقتضيه العدل، وحسبام تقتضيه الشهادة الصادقة هلل ـ أن أتعامل مع الشيعة بمثل تعاميل  

 إخواهنم من أهل السنة.. مع 

فال حيق لشخص يدعو إىل العدل والصدق، ويعتربمها من أعظم القيم القرآنية  

 واإلنسانية، أن ينحاز لطرف دون طرف، أو ينتقد جهة دون جهة. 

 وهذا املقال موجه بالدرجة األوىل جلهتني من األمة: 

السنة[، والذين يضعون  : تتمثل يف الكثري ممن يسمون أنفسهم ]أهل اجلهة األوىل 

الشيعة مجيعا يف سلة واحدة، ثم يرموهنم مجيعا بحكم واحد.. ويستعملون لذلك ما شاءت  

هلم أهواؤهم من األمثلة والنامذج، وما أسهل أن يوجد الشيطان للحاقدين واملفرقني لصف  

 األمة ما يشاءون من الشواهد واألمثلة والنامذج. 

بمثل ما يتعاملون به مع أنفسهم.. فهم إذا ذكر هلم  وليت هؤالء تعاملوا مع الشيعة 

أي نموذج منهم ال يناسبهم، يسارعون إىل الرباءة منه، ويذكرون أنه ال عالقة له هبم.. وإذا  

ذكر هلم حديث يف مصادرهم ال يعجبهم، يسارعون بذكر من ضعفه، مع أنه من بينهم من  

 صححه. 
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هم كل ذلك.. بل يلزموهنم بمن شاءت  لكنهم إن تعاملوا مع الشيعة، مل يراعوا في

 هلم أهواؤهم وشياطينهم التي ال تسعى ليشء كام تسعى لصدع وحدة األمة. 

هم أولئك الذين يسمون أنفسهم ]شيعة[.. ثم يفخرون بذلك،   :واجلهة الثانية 

ويعتربون أنفسهم خاصة، وغريهم من الناس عامة.. بل إن بعضهم قد جينح به اخليال  

واء، فيزعم لنفسه النجاة.. بل يزعم لنفسه أن يكون جماورا لألئمة يف  املمزوج باأله

 مقاماهتم السنية. 

وقد يأتيه الشيطان، وما أكثر الشياطني يف هذا املجال، فيتهم األمة كلها بعلامئها  

وعوامها بالنصب .. ثم يرميهم بالنفاق.. ثم يرميهم بعدها يف جهنم.. وقبل أن يرميهم فيها  

 ما يمتلئ به قلبه الشيطاين من لعنات وأحقاد.   يصب عليهم كل

وينسى يف خضم ذلك كله أنه من أخطر النواصب وأشدهم عداء ألئمته الذين يزعم  

انتسابه هلم.. ألن النصب ليس فقط العداوة ألهل البيت، بل أخطر منه تشوهيهم وحتريف  

 القيم التي نادوا هبا. 

ملقال، والذي قد يؤذهيام.. أما غريمها من  هاتان مها اجلهتان اللتان أوجه هلام هذا ا

أهل السنة املعتدلني املحرتمني.. أو إخواهنم من الشيعة الصادقني املتواضعني.. فال أظن  

 أنني سأضيف شيئا ملا عندمها من معان أو مواقف.  

وأحب أن أنبه ابتداء إىل أن وجود املبتدعة بني الشيعة.. أو وجود من يشوه التشيع،  

ة سيئة ألئمة أهل البيت ال حيتاج إىل أدلة.. فالعقل والنقل كالمها متفقان عىل  ويرسم صور

 الداللة عليه: 

أما العقل.. فواضح، فليس هناك من ادعى العصمة يف أفراد الشيعة، وال يف  

مجاعاهتم.. وعدم العصمة يعني احتامل الوقوع يف اخلطأ.. وهذا االحتامل جيعلنا حمرتزين  

 باسم التشيع، ألنه قد يكون كذلك، وقد ال يكون كذلك..  من كل سلوك يامرس 
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والعقل يدعونا إىل عرض أعامل الشيعة عىل ما يقوله أئمتهم لنرى مدى التوافق 

واالختالف.. مثلام يمتحن كل منتسب جلهة من اجلهات بام يثبت حقانية انتسابه، وقد روي  

االمتحان، ومنها قول اإلمام   عن أئمة أهل البيت الكثري من الروايات الدالة عىل هذا

الصادق: )امتحنوا شيعتنا عند ثالث: عند مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها، وعند  

 (1)أرسارهم كيف حفظهم هلا عند عدونا، وإىل أمواهلم كيف مواساهتم إلخواهنم فيها( 

 حتقق  أما النقل، فام أكثر الروايات الدالة عىل أن االنتساب للتشيع وحده غري كاف يف

 النسبة.. ألن االنتساب جمرد دعوى، والدعوى ال تقبل إال بدليل.. 

ومن تلك الروايات املعروفة واملشتهرة يف األوساط الشيعية، والتي كثريا ما يرددها  

خطباء املنابر احلسينية قصة عامر الدهني مع ابن أيب ليىل قايض الكوفة، ورده شهادته ألنه  

)أما بكائي عىل نفيس فإنك نسبتني إىل رتبة رشيفة لست من  رافيض، وبكاء عامر وقوله: 

 (2)أهلها(

ومنها مرور بعض أصحاب موسى بن جعفر  برجل يف السوق، ينادي: أنا من شيعة  

حممد وآل حممد اخللص، وهو ينادي عىل ثياب يبيعها: عىل من يزيد ؟ وكالم اإلمام يف  

 .(3) ادعائه الكاذب

 .(4)لزيارة الرضا ، وعدم إذنه هلم لدعواهم الكاذبة   ومنها استئذان قوم من الشيعة 

وغري ذلك من القصص الكثرية املشهورة، والتي تثبت أن التشيع ـ بحسب ما يذكره  

 مجيع أهل البيت ـ قيم عظيمة، وأخالق عالية، وروحانية سامية.. وليس جمرد دعاوى. 

والني هلم ليسوا صنفا  بل إن أئمة أهل البيت مجيعا ِصحوا بأن املنتسبني إليهم وامل

 
 62/  103اخلصال:  (1)

 التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري. (2)

 التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري. (3)

 التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري. (4)
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واحدا، فعن اإلمام الصادق قال: )الشيعة ثالث: حمب واد فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين 

 (1)ملن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر( 

وقال: )افرتق الناس فينا عىل ثالث فرق: فرقة أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من  

وا كالمنا وقرصوا عن فعلنا، فسيحشهم اهلل إىل النار، وفرقة أحبونا  دنيانا، فقالوا وحفظ 

وسمعوا كالمنا، ومل يقرصوا عن فعلنا، ليستأكلوا الناس بنا، فيمأل اهلل بطوهنم نارا يسلط  

عليهم اجلوع والعطش، وفرقة أحبونا وحفظوا قولنا، وأطاعوا أمرنا، ومل خيالفوا فعلنا،  

 (2)فاولئك منا ونحن منهم( 

ومثله قال اإلمام الباقر: )شيعتنا ثالثة أصناف: صنف يأكلون الناس بنا، وصنف  

، وقال: )الشيعة  (4)، وصنف كالذهب األمحر كلام ادخل النار ازداد جودة(  (3)كالزجاج ينم  

 (5) ثالثة أصناف: صنف يتزينون بنا، وصنف يستأكلون بنا، وصنف منا وإلينا( 

بناء عىل هذا، فقد رأيت من خالل قراءيت للروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل  

 البيت أن التفريق بني الشيعي السني والشيعي البدعي يكمن يف امتحانه يف ثالثة مواقف:  

 أوهلا موقفه من القرآن الكريم، ومدى تفعيله له، وعمله بام فيه. 

 م التي جاء هبا. وثانيها موقفه من الرسالة والرسول والقي 

 وثالثها موقفه من األمة وخدمتها واحلفاظ عىل وحدهتا. 

وهذه املواقف نفسها يمكن امتحان مدعي االنتساب ألهل السنة فيها.. حتى يميز  

 بني صحيح النسبة للسنة، وبني املدعني، وما أكثرهم..  

 
 61/  103اخلصال:  (1)

 514حتف العقول:  (2)

 يعني ال يكتم الرس ويذيع ما يف باطنه من األرسار (3)

 24/   186/  78البحار:  (4)

 63مشكاة األنوار:  (5)
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رص  وعندما نتعامل مع كل من السنة والشيعة عىل أساس هذا االمتحان، سنرى ق 

املسافة بني السنة والشيعة.. بل نرى أن املسافة ختتزل لتصبح عدما أو ومها كبريا استعمله  

 الشيطان ليفرق صف األمة، ويزرع الشقاق بينها. 

 أوال: املوقف من القرآن الكريم، ومدى تفعيله، والعمل بام فيه: 

أوىص يف حديثه املتواتر   يعتقد الشيعة ـ متسننهم ومبتدعهم ـ بأن رسول اهلل 

املنقول يف مصادر الفريقني بأمرين خطريين ساممها ألجل أمهيتهام ]ثقلني[، فقال: )إين  

تركت فيكم ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي، الثقلني وأحدمها أكرب من اآلخر: كتاب  

ء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي. أال وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل  اهلل حبل ممدود من السام

  (1)احلوض(

ويف رواية: )أهيا الناس. إنام أنا بش يوشك أن يأتيني رسول من ريب فأجيب. وإين  

تارك فيكم الثقلني. أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به.  

ب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم اهلل يف أهل بيتي. أذكركم اهلل  فحث عىل كتاب اهلل ورغ 

  (2) يف أهل بيتي. أذكركم اهلل يف أهل بيتي(

فهذا احلديث برواياته املختلفة يعترب القرآن الكريم هو الثقل األول، بل الثقل األكرب  

أفضل  كام يدل عىل ذلك ظاهر احلديث، بل نص عىل ذلك اإلمام عيل بقوله: )القرآن 

 
فإن هذا احلديث مع وروده بلفظ )كتاب اهلل وعرتيت( ومع كثرة الروايات الواردة فيه هبذا رواه أبو داود وغريه، ولألسف     (  1)

املعنى استبدل بحديث آخر، وصار هو املعروف عند الناس، وهو استبدال )عرتيت( بلفظ )سنتي( مع أنه مل يرد يف أي من 

مرسال غري مسند، وأخذ عنه بعد ذلك البعض  الصحاح الست، وقد أخرج احلديث هبذا اللفظ مالك بن أنس يف موطئه ونقله

كالطربي وابن هشام ونقلوه مرسال كام ورد عن مالك.. مع العلم أنه يف قانون املحدثني ال يروى احلديث إال بأصح صيغه، 

 هذا يف حال كون الصيغة املروية عن مالك صحيحة باعتبار املحدثني ألهنا مرسلة، ولكنه لألسف صار احلديث املرسل هو

 األصل، وصار احلديث املتواتر يف حكم املكتوم، بل لو أن شخصا حدث به الهتم يف دينه.

 (  رواه مسلم 2)
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 (1)اهلدايتني(

بل إن املتسنني من الشيعة ال يعتربون األئمة من أهل البيت سوى جتل من جتليات  

القرآن الكريم.. أو يعتربوهنم القرآن الناطق.. أو يعتربوهنم التطبيق النموذجي للقرآن  

 الكريم. 

عىل شطرها الثاين، ويرتكون   فلذلك ال يقترصون يف تنفيذهم لوصية رسول اهلل 

 لشطر األول.. فالوصية كائن واحد، والفصل بينهام يؤدي إىل تشويه كليهام..  ا

وانطالقا من هذا كانت وصية مجيع أئمة أهل البيت لألمة عموما، ولشيعتهم  

 خصوصا بالقرآن الكريم، باعتباره شمس اهلداية، وبوصلتها الكربى.. 

لبديعة للقرآن الكريم،  وهلذا نجد يف خطب أمري املؤمنني اإلمام عيل تلك األوصاف ا 

 ترغيبا يف قراءته وتدبره والتعلم منه واحلياة عىل منهجه.. 

 (2) حيث نطالع فيها قوله: )اهلل اهلل يف القرآن، ال يسبقكم بالعمل به غريكم( 

ويقول: )كتاب اهلل تبرصون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض،  

 (3) هلل، وال خيالف بصاحبه عن اهلل(ويشهد بعضه عىل بعض، وال خيتلف يف ا

ويقول: )تعلموا كتاب اهلل تبارك وتعاىل فإنه أحسن احلديث وأبلغ املوعظة، وتفقهوا  

فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء ملا يف الصدور، وأحسنوا تالوته فإنه 

 (4)أحسن القصص(

قة، وال ألحد قبل القرآن من  ويقول: )اعلموا أنه ليس عىل أحد بعد القرآن من فا 

 
 .  1664غرر احلكم:  (1)

 .47هنج البالغة: الكتاب  (2)

 133هنج البالغة: اخلطبة  (3)

 150حتف العقول:  (4)
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 (1) غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به عىل ألوائكم(

ويقول واصفا ما أودع اهلل فيه من أنوار اهلداية: )جعله اهلل ريا لعطش العلامء، وربيعا  

 (2) لقلوب الفقهاء، وحماج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة( 

وا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الذي ال يضل،  ويقول: )اعلم 

واملحدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة  

 (3)يف هدى، أو نقصان من عمى(  

ويقول: )إن اهلل سبحانه مل يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل اهلل املتني وسببه  

 . (4)األمني، وفيه ربيع القلب، وينابع العلم، وما للقلب جالء غريه(

ويقول: )فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة اهلل عىل خلقه، أخذ عليه  

 (5)ميثاقهم، وارهتن عليهم أنفسهم 

 (6) ويقول: )أفضل الذكر القرآن، به تشح الصدور، وتستنري الرسائر 

وإعراضها عنه، وتقديمها ألهوائها عليه، فيقول:  وهو حيذر من هجر األمة للقرآن 

)إنه سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس فيه شئ أخفى من احلق، وال أظهر من الباطل...  

فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم، ألن الضاللة ال  

رتقوا عىل اجلامعة، كأهنم أئمة  توافق اهلدى وإن اجتمعا، فاجتمع القوم عىل الفرقة، واف

الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إال اسمه، وال يعرفون إال خطه  

 
 18/  10، رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: 176هنج البالغة: اخلطبة  (1)

 199/  10، رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: 198هنج البالغة: اخلطبة  (2)

 .  18/  10، هنج البالغة البن أيب احلديد: 176هنج البالغة: اخلطبة   (3)

 .  31/  10ن أيب احلديد: ، رشح هنج البالغة الب176هنج البالغة: اخلطبة   (4)

 .  115/  10، رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: 183هنج البالغة: اخلطبة  (5)

 .  3255غرر احلكم:   (6)
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 (1)وزبره(

وهكذا نجد الروايات الكثرية عن سائر األمة تويص بالقرآن، وتدعو إىل تفعيله يف  

ور وشفاء  كل جماالت احلياة، فاإلمام احلسن يقول: )إن هذا القرآن فيه مصابيح الن

الصدور، فليجل جال بضوئه، وليلجم الصفة، فإن التلقني حياة القلب البصري كام يمشى  

 (2) املستنري يف الظلامت بالنور(

واإلمام زين العابدين يعرب عن عالقته الروحية بالقرآن الكريم، فيقول: )لو مات  

 (3)من بني املشق واملغرب ملا استوحشت بعد أن يكون القرآن معي( 

اإلمام الصادق يعرب عن رضورة اللجوء للقرآن الكريم لتبرص احلقائق، واالبتعاد  و

عن سبل الفتن التي حرف هبا الدين، فيقول: )من مل يعرف احلق من القرآن مل يتنكب  

 (4)الفتن(

: )ألن  -ويقول ـ ملا سئل: ما بال القرآن ال يزداد عىل النش والدرس إال غضاضة ؟  

 جيعله لزمان دون زمان، وال لناس دون ناس، فهو يف كل زمان جديد،  اهلل تبارك وتعاىل مل

 (5) وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة( 

وهكذا يقول اإلمام الرضا  واصفا القرآن الكريم مرغبا شيعته فيه: )هو حبل اهلل  

عىل   املتني، وعروته الوثقى، وطريقته املثىل، املؤدي إىل اجلنة، واملنجي من النار، ال خيلق

األزمنة، وال يغث عىل األلسنة، ألنه مل جيعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل الربهان،  

 
 147هنج البالغة: اخلطبة  (1)

 6/   112/  78البحار:  (2)

 .  13/   602/  2الكايف:   (3)

 .  702/   341/  1املحاسن:  (4)

 8/   15/  92البحار:  (5)
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 (1)واحلجة عىل كل إنسان، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد(

ويقول اإلمام اجلواد حمذرا من نبذ القرآن الكريم أو حتريف معانيه وقيمه: )وكل أمة  

هلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم حني تولوه، وكان من نبذهم  قد رفع ا

الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، واجلهال يعجبهم  

 (2) حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(

يق السعادة  ويقول اإلمام احلسن العسكري مبينا قيمة القرآن الكريم ودوره يف حتق

األبدية، ومرغبا مواليه فيه: )إّن القرآن يأيت يوَم القيامة بالّرجل الّشاحِب يقوُل لرّبه: يا رّب،  

هذا أظمأُت هناَره، وأسهرُت ليَله، وقّويت يف رمحتك طمعه، وفسحُت يف رمحتك أمله،  

بِشامله، واقِرنوه  فكن عند ظنّي فيك وظنّه. يقول اهلل تعاىل: ُاعطوه املُلَك بيمينه واخلُلد 

بأزواجه من احلور العني، واكُسوا والديه حّلة ال تقوم هلا الّدنيا بام فيها، فينظر إليهام اخلالئق  

فيعّظموهنام، وينظران إىل أنفسهام فيعجبان منهام، فيقوالن: يا رّبنا، أّنى لنا هذه ومَل َتبُلْغها  

امة، مل َيَر مثَله الّراؤون ومل يسمع بمثله  أعامُلنا ؟! فيقول اهلل عّزوجّل: ومع هذا تاج الكر

ر يف مثله املتفّكرون، فيقال: هذا بتعليمكام ولَدُكام القرآن، وبتبصريكام   الّسامعون، وال يتفكَّ

إّياه بدين اإلسالم، وبرياضتكام إّياه عىل ُحّب حمّمد رسول اهلل وعيّل ويّل اهلل صلوات اهلل  

  (3)عليهام، وتفقيهكام إّياه بفقههام( 

بل إن أئمة أهل البيت متفقون عىل أنه إذا تعارضت أي رواية واردة عنهم أو عن  

مع القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يقدم عليها.. فالكتاب هو احلاكم، وهو    رسول اهلل  

 املرجع عند التنازع.  

 
 9/   130/  2عيون أخبار الرضا :  (1)

 16/   53/  8الكايف:  (2)

 .290/ ص 1مستدرك الوسائل : ج  (3)
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الفكرية  وبناء عىل هذا، فقد كان الرتاث الشيعي يف صورته اجلميلة ممتلئا بتلك احلرية  

التي تتيح للعامل واملجتهد واملرجع أن يرمي أي رواية أو يردها إذا تناقضت مع ما يدعو إليه  

القرآن الكريم من املعاين النبيلة والقيم الطاهرة، وال جيد من زمالئه من ينكر عليه رده  

 حلديث رواه  الكايف أو غريه.. فالقرآن الكريم فوق الكايف وفوق كل الصحاح.

لكن املتشيع بالتشيع البدعي، ال هيتم لكل تلك الروايات.. بل يعترب الروايات  

 أصال، وجيعل من القرآن الكريم فرعا هزيال، يمكن االحتيال عليه بكل ألوان احليلة..  

ولذلك كان انحراف هذا اللون من التشيع عن خط أهل البيت بقدر انحرافه عن  

 القرآن الكريم..  

هذا اللون من التشيع من أنواع البدع والضالالت كان بسبب  بل إن كل ما أصاب 

االنحراف عن القرآن الكريم، وتقديم الروايات عليه.. حتى أين سمعت من بعض الشيعة  

املتواجدين يف أوروبا من يلقي املحارضات الكثرية التي حياول أن يثبت فيها أن أهل البيت  

 ليثبت لنا حقانية أهل البيت..   أصل، والقرآن فرع.. وأن القرآن مل ينزل إال 

ثم يقيض أوقاتا طويلة يف حمارضاته حيقر فيها القرآن، لريفع من شأن أهل البيت..  

 وكأن هناك ِصاعا بينهام، أو كأنه ال يرفع أهل البيت إال إذا وضع القرآن. 

ومثل هذا، أو ال يقل عنه ذلك الدجل الذي كتبه بعض حمدثيهم حني راح جيمع  

الروايات يف بيان حتريف القرآن .. واستقبله أمثال أولئك املتواجدين يف أوروبا من الذين  

استعملهم الشيطان لتحريف تلك الوصايا املقدسة من أئمة أهل البيت.. واستقبله كذلك  

أولئك املغرضني احلاقدين من الذين يسمون أنفسهم زورا وهبتانا ]أهل السنة[، فراحوا ـ  

ـ يرمون الشيعة مجيعا هبذه التهمة الباطلة من غري تفريق بني من يسري منهم  من غري حتقيق 

 عىل خطى أهل البيت، أو من انحرف عنهم. 

وعىل خالفهم أصحاب التشيع السني الذين انربوا بقوة يف وجه تلك الدعاوى،  
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ف  وكتبوا الكتب الكثرية يف إثبات عدم حتريف القرآن.. وأن التحريف الذي أصابه هو حتري 

 املعنى ال حتريف اللفظ.. وهو حتريف مارسته األمة مجيعا بفرقها املختلفة. 

وعىل خالفهم أيضا أولئك العلامء األجالء الذين تركوا ثروة ضخمة من التفاسري  

والدراسات القرآنية التي كانت ثمرة التدبر الواعي، أو ثمرة املزج بني الثقلني مجيعا، من  

وجعفر السبحاين وتقي املدريس وحممد حسني فضل اهلل وباقر  أمثال ناِص مكارم الشريازي  

الصدر وجوادي آميل، وغريهم كثري ممن أثروا املكتبة اإلسالمية بالدراسات الكثرية  

 املستلهمة من القرآن الكريم. 

هذا هو الفارق األول بني هاتني املدرستني الكبريتني يف الشيعة: املدرسة األصولية  

لتي تعترب الوصية بالقرآن الكريم مقدمة عىل الوصية بأهل البيت..  العلمية العقالنية ا

وتعترب أهل البيت مثاال تطبيقيا للقرآن الكريم، ويستحيل حصول النزاع بينهام.. واملدرسة  

  اإلخبارية التي استهوهتا الروايات واآلثار كام استهوت إخواهنا من سلفية أهل السنة.. 

 ن وحقائق القرآن..  فضلت باحلديث واآلثار عن القرآ

 ثانيا: املوقف من الرسالة والقيم التي جاءت هبا: 

كام يعتقد أصحاب التشيع السني بأن أئمة أهل البيت هم القرآن الناطق، وأهنم متثلوا  

  القيم القرآنية، ودعوا إليها، وعاشوا يف سبيلها، فهم يرون كذلك أهنم امتداد لرسول اهلل  

وازيا، فدعوهتم هي دعوته، والقيم التي نادوا هبا هي نفس القيم  ، وليس كيانا مستقال وال م 

 ..  ، ألهنم ورثوا كل ما عندهم من رسول اهلل التي دعا إليها رسول اهلل 

أو يبالغ يف شأهنم بأكثر من   وهلذا نراهم حيذرون من أن يقدموا عىل رسول اهلل 

إلمام عيل بن أيب طالب من بعض  وصفهم ورثته وخلفاءه وأوصياءه، وقد سئل إمام األئمة ا

األحبار ـ بعد أن سمع كالمه العجب ـ: )يا أمري املؤمنني أفنبي أنت؟(، فقال له اإلمام عيل:  
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  (1)()ويلك، إنام أنا عبد من عبيد حممد

أشار إىل ذلك إشارة ِصحية عندما    وهكذا يقال يف سائر األئمة، بل إن رسول اهلل  

  (2)ني مني، وأنا من حسني(قال عن اإلمام احلسني: )حس 

فهذا احلديث يشري إىل التواصل واالمتداد بني اإلمامة والرسالة.. فاإلمامة فيض من  

 فيوضات الرسالة، ومنبع من منابعها، وجتل من جتلياهتا، وليست كيانا خاصا مستقال. 

وآله الطيبني   وهلذا ورد يف النصوص الكثرية اجلمع يف الصالة بني رسول اهلل 

 طاهرين.. ألهنم فرع ممتد حيفظ به الدين، وحتفظ به قيمه. ال

هذا هو مفهوم اإلمامة عند أصحاب التشيع السني، وهلذا ال يرون يف كوهنا سفينة  

نجاة أو حبله املمتد من السامء إىل األرض ما يراه أصحاب األماين الواسعة، من أن جمرد  

احلبل.. فذلك غري صحيح.. فالوالء  الوالء هلم كاف يف ركوب السفينة، ويف القبض عىل 

 هلم يقتيض اتباعهم، واتباع القيم الروحانية واألخالقية النبيلة التي دعوا إليها. 

بل إن املتحقق بتلك القيم التي نادوا هبا قريب منهم، حتى لو مل يعد يف مواليهم..  

 بذلك.  وغري املتحقق بتلك القيم بعيد عنهم، ولو عد نفسه مواليا وشيعيا، وافتخر 

وهلذا فإن ما نراه من بعض الشيعة املبتدعة من الكالم يف كبار العلامء، واعتبارهم  

من النواصب بحجة كوهنم مل ينتسبوا ألهل البيت كالم جريء وخطري جدا، ومشوه ملنهج  

أهل البيت.. وقد سمعت بعضهم، وهو يف أوروبا يتحدث ببذاءة عن أيب حامد الغزايل،  

واصب، ناسيا كل تلك اجلهود التي بذهلا يف الدعوة إىل نفس القيم التي  معتربا إياه من الن

 نادى إليها أهل البيت. 

وهذا الشخص نفسه ممتلئ ببغض إخوانه من الشيعة أنفسهم، بل يعتربهم أيضا  

 
 . 3/  174التوحيد:   (1)

 ( 17111( وأمحد )144( وابن ماجه )3775رواه الرتمذي )  (2)
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 نواصب، ألهنم مل يلعنوا فالنا، أو مل يسبوا فالنة. 

ء كام هيتم بتصنيف الناس،  وهذا هو نفسه الفكر السلفي العدواين الذي ال هيتم بيش

 ليصب عليهم بعد ذلك أحقاد قلبه، وأمراض نفسه. 

ولذلك يرصح أئمة أهل البيت يف نصوص كثرية جدا، أن شيعتهم ومواليهم هم  

أصحاب القيم الروحية واألخالقية العالية، وأن جمرد دعوى االنتساب إليهم غري كافية،  

 بل هي كذب عليهم، وتشويه هلم. 

لنصوص وأشهرها يف الداللة عىل صفات املوالني آلل بيت النبوة ما  ولعل أبرز ا 

ذكره اإلمام عيل يف خطبة املتقني الطويلة، وهي تبني نوع القيم التي كان اإلمام عيل يدعو  

إليها أصحابه ومواليه، فمن صفات أولئك املوالني املتقني: )منطقهم الصواب، وملبسهم  

أبصارهم عام حرم اهلل عليهم، ووقفوا أسامعهم عىل  اإلقتصاد، ومشيهم التواضع. غضوا 

العلم النافع هلم.. عظم اخلالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم، فهم واجلنة كمن قد  

رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون. قلوهبم حمزونة،  

  (1) وأنفسهم عفيفة(ورشورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاهتم خفيفة، 

إىل آخر اخلطبة التي متثل الشخصية اإلسالمية يف صورهتا اجلميلة، والتي دعا إليها  

أحسن متثيل، وكان دور األئمة بحسب ما تدل عليه أفعاهلم    القرآن الكريم، ومثلها النبي  

 وأقواهلم هي متثيلها يف الواقع لرياها الناس أمامهم حية متحركة. 

ة يرصحون بأن شيعتهم هم أصحاب تلك القيم، ال املتاجرون هبم،  بل إن كل األئم

 أو املتزينون باالنتساب إليهم. 

وقد قال اإلمام عيل يف وصف مواليه: )شيعتي واهلل، احللامء، العلامء باهلل ودينه،  

العاملون بطاعته وأمره، املهتدون بحبه، أنضاء عبادة، أحالس زهادة، صفر الوجوه من  

 
 . 193هنج البالغة: اخلطبة   (1)
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العيون من البكاء، ذبل الشفاه من الذكر، مخص البطون من الطوى، تعرف  التهجد، عمش  

الربانية يف وجوههم، والرهبانية يف سمتهم، مصابيح كل ظلمة.. إن شهدوا مل يعرفوا، وإن  

 (1) غابوا مل يفتقدوا، اولئك شيعتي األطيبون وإخواين األكرمون، أالهاه شوقا إليهم( 

املتباذلون يف واليتنا، املتحابون يف مودتنا املتزاورون يف إحياء أمرنا،  وقال: )شيعتنا 

الذين إن غضبوا مل يظلموا، وإن رضوا مل يرسفوا، بركة عىل من جاوروا، سلم ملن  

 (2) خالطوا(

وقال: )شيعتنا هم العارفون باهلل، العاملون بأمر اهلل، أهل الفضائل، الناطقون  

لبسهم االقتصاد، ومشيهم التواضع.. حتسبهم مرىض وقد  بالصواب، مأكوهلم القوت، وم

خولطوا وما هم بذلك، بل خامرهم من عظمة رهبم وشدة سلطانه ما طاشت له قلوهبم،  

وذهلت منه عقوهلم، فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إىل اهلل تعاىل باألعامل الزكية، ال يرضون  

ر من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم،  له بالقليل، وال يستكثرون له اجلزيل..  كانوا خيا 

وإن كان مؤذن فهو منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن  

 (3) كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك ]كونوا[ احبونا إىل الناس وال تبغضونا إليهم( 

: ال واهلل، قال:  وقال لتلميذه النجيب نوف البكايل: أتدري يا نوف من شيعتي؟ قال

)شيعتي الذبل الشفاه، اخلمص البطون، الذين تعرف الرهبانية يف وجوههم، رهبان بالليل  

  (4)أسد بالنهار(

: )يا عبد اهلل  -يف جواب رجل قال له: إين من شيعتكم  -ومثله قال اإلمام احلسن  

إن كنت لنا يف أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخالف ذلك فال تزد يف  
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ذنوبك بدعواك مرتبة رشيفة لست من أهلها، ال تقل: أنا من شيعتكم، ولكن قل: أنا من  

 (1)ائكم، وأنت يف خري وإىل خري( مواليكم وحمبيكم ومعادي أعد 

: )إهنم حصون حصينة، يف صدور أمينة،  -يف صفة الشيعة    - ومثله قال اإلمام الباقر   

 (2) وأحالم رزينة، ليسوا باملذاييع البذر، وال باجلفاة املرائني، رهبان بالليل أسد بالنهار(

ال بالتواضع والتخشع  وقال: )ما شيعتنا إال من اتقى اهلل وأطاعه، وما كانوا يعرفون إ 

 (3) وأداء األمانة وكثرة ذكر اهلل(

 (4) وقال حمذرا: )ال تذهب بكم املذاهب، فواهلل ما شيعتنا إال من أطاع اهلل عزوجل(

وقال لبعض أصحابه ملا ذكر عنده كثرة الشيعة، وهو فرح لذلك: هل يعطف الغني  

، قال : ليس هؤالء الشيعة،  عىل الفقري؟ ويتجاوز املحسن عن املسئ؟ ويتواسون ؟ قال: ال

 .(5)الشيعة من يفعل هكذا

كونوا النمرقة   - شيعة آل حممد  - وقال حمذرا من الغلو والغالة: يا معش الشيعة 

الوسطى، يرجع إليكم الغايل، ويلحق بكم التايل، فقال له رجل من األنصار: جعلت فداك  

سنا، فليس اولئك منا ولسنا منهم، قال:  ما الغايل ؟ قال: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنف 

 .(6)فام التايل، قال: املرتاد يريد اخلري، يبلغه اخلري يوجر عليه

أما اإلمام الصادق، فقد وردت عنه الروايات الكثرية التي حتذر من االنتساب  

الفارغ من املحتوى، ومنها قوله: )شيعتنا أهل الورع واالجتهاد، وأهل الوفاء واألمانة،  
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ل الزهد والعبادة، أصحاب إحدى ومخسني ركعة يف اليوم والليلة، القائمون بالليل،  وأه

 (1)الصائمون بالنهار، يزكون أمواهلم، وحيجون البيت، وجيتنبون كل حمرم(

وقال: )شيعتنا من قدم ما استحسن، وأمسك ما استقبح، وأظهر اجلميل، وسارع  

 (2)نا وإلينا ومعنا حيثام كنا( باألمر اجلليل، رغبة إىل رمحة اجلليل، فذاك م

وقال: )شيعتنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون، الذين إذا جنهم الليل استقبلوه  

 (3)بحزن( 

وقال: )إنام شيعة عيل من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل خلالقه، ورجا  

 (4)ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فاولئك شيعة جعفر( 

ا شيعتنا عند ثالث: عند مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها،  وقال: )امتحنو

وعند أرسارهم كيف حفظهم هلا عند عدونا، وإىل أمواهلم كيف مواساهتم إلخواهنم  

 (5)فيها(

وقال: )إنام شيعتنا يعرفون بخصال شتى: بالسخاء والبذل لإلخوان، وبأن يصلوا  

 (6) اخلمسني ليال وهنارا( 

من يكون يف مرص يكون فيه آالف ويكون يف املرص أورع   وقال: )ليس من شيعتنا 

 (7)منه( 
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وقال: )قوم يزعمون أين إمامهم، واهلل ما أنا هلم بإمام، لعنهم اهلل، كلام سرتت سرتا  

 (1) هتكوه، أقول: كذا وكذا، فيقولون: إنام يعني كذا وكذا، إنام أنا إمام من أطاعني( 

وقال: )إن أصحايب أولوا النهى والتقى، فمن مل يكن من أهل النهى والتقى فليس  

 (2)من أصحايب( 

 (3)ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا يف أعاملنا وآثارنا( وقال:)

وقال:)يا شيعة آل حممد ! إنه ليس منا من مل يملك نفسه عند الغضب، ومل حيسن  

 (4)صحبة من صحبه، ومرافقة من رافقه، ومصاحلة من صاحله، وخمالفة من خالفه(

ينا، وال تكونوا علينا  وقال:)يا معش الشيعة إنكم قد نسبتم إلينا، كونوا لنا ز

 (5)شينا(

وقال:)رحم اهلل عبدا حببنا إىل الناس، وال يبغضنا إليهم، وأيم اهلل لو يرون حماسن 

 (6)كالمنا لكانوا أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ(

وقال:)رحم اهلل عبدا حببنا إىل الناس ومل يبغضنا إليهم، أما واهلل لو يرون حماسن  

وا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ، ولكن أحدهم يسمع الكلمة  كالمنا لكان

 (7) فيحط إليها عشا(

: )لو ميزت شيعتي مل أجدهم  - ملوسى بن بكر الواسطي    -ومثله قال اإلمام الكاظم   
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إال واصفة، ولو امتحنتهم ملا وجدهتم إال مرتدين، ولو متحصتهم ملا خلص من األلف  

م غربلة مل يبق منهم إال ما كان يل، إهنم طال ما اتكوا عىل األرائك فقالوا:  واحد، ولو غربلته

 (1) نحن شيعة عيل، إنام شيعة عيل من صدق قوله فعله(

 (2) وقال:)ليس من شيعتنا من خال ثم مل يرع قلبه( 

وهكذا نجد كل األئمة ينصون عىل أن الوالء هلم هو والء بالدرجة األوىل للقيم  

 عوا إليها، وليس جمرد نسبة فارغة من املحتوى. النبيلة التي د

وبناء عىل هذا فإن الشيعي املتسنن هو الذي يرسع إىل نفسه حياسبها عىل وفق تلك  

املعايري التي وضعها األئمة الذين يدعي انتسابه إليهم، وليس ذلك املدعي الذي يفتش يف  

ب، ويرميه بعدها بالنفاق،  بطون الكتب عن أي كلمة قاهلا فالن من الناس، لريميه بالنص

 ويتمتع بذلك. 

وهلذا نجد هذا الصنف من الشيعة يرمون كل دعاة الوحدة اإلسالمية من أصحاب  

الدين القويم القيمي بالنصب وغريه، ويمكن لكل من شاء أن يتأكد من ذلك أن يبحث  

خريي  عن مواقف هذا النوع من الشيعة من الشيخ حممد حسني فضل اهلل أو القمي أو التس

أو اخلميني أو غريهم من الدعاة إىل القيم النبيلة التي دعا إليها أهل البيت، وضحوا يف  

 سبيلها بكل َشء. 

وهلذا فإن أصدق ما ينطبق عىل هؤالء هو أهنم حتولوا إىل عبء ثقيل عىل كواهل  

أئمة أهل البيت.. فبدل أن حيملوا منهجهم، ويعرضوه بصورته اجلميلة النقية، عرضوه  

 رة مشوهة، نفرت منه املخالفني، وفرقت به املوالني. بصو

 ثالثا: املوقف من األمة وخدمتها واحلفاظ عىل وحدهتا: 
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املحافظ عىل املنهج الصحيح ألئمة أهل البيت،   يميز بنياالمتحان الثالث الذي 

واملنحرف عنهم هو أخطر االمتحانات وأمهها، وهو املوقف من األمة سواء يف احلفاظ عىل  

وحدهتا بكل ما حتمله هذه الكلمة من معان، أو بخدمتها والسعي يف النهوض هبا وتطويرها  

 يف مجيع املجاالت. 

كل األئمة مهام اختلفت تعبرياهتم عنه،   وقد جتىل هذا املوقف واضحا جليا يف 

 الختالف الظروف التي عاشوها، واالبتالءات التي مروا هبا. 

فاإلمام عيل مثال ـ كام تنص عىل ذلك مجيع مصادر الشيعة ـ مل خيرق صف الوحدة  

اإلسالمية، ومل يستجب ألولئك املحرضني الذين استغلوا الوضع القائم بعد وفاة رسول  

ثوا من خالله فتنة يف األمة مل يطيقوا إحداثها يف حياته، وقد ورد يف املصادر  ، ليحد اهلل 

املعتربة للفريقني أن أبا سفيان جاء إىل اإلمام عيل، وهو يصيح: )إين ألرى عجاجة ال يطفئها  

إال الدم، يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين املستضعفان ؟ أين األذالن عيل  

ل هذا األمر يف أقل حي من قريش؟( ثم قال لعيل: )ابسط يدك أبايعك،  والعباس؟ ما با 

فواهلل لئن شئت ألمألهنا عليه خيال ورجال فزجره عيل وقال : )واهلل إنك ما أردت هبذا إال  

  (1)الفتنة وإنك واهلل طاملا بغيت لإلسالم رشا ال حاجة لنا يف نصيحتك(

 هنج البالغة، ففيها: )واهلل  بل نراه ينص عىل ذلك برصاحة يف بعض خطبه يف 

ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن فيها جور إال عيل خاصة التامسا ألجر ذلك  

  (2)وفضله وزهدا فيام تنافستموه من زخرفه وزبرجه(

ومل يكتف اإلمام عيل ـ بحسب ما تنص عليه املصادر الشيعية املعتربة ـ بالبيعة التي  

حتفظ وحدة األمة فقط، بل ضم إليها العمل اإلجيايب خلدمة األمة يف مجيع املجاالت، وقد  
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قال معربا عن ذلك: )فام راعني إال انثيال الناس عىل فالن يبايعونه، فأمسكت يدي حتى  

س قد رجعت عن اإلسالم، يدعون إىل حمق دين حممد ، فخشيت إن مل  رأيت راجعة النا 

أنرص اإلسالم وأهله، أن أرى فيه ثلام أو هدما، تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت  

  (1)واليتكم(

وكان اإلمام عيل يتعامل يف ذلك الوضع بكل ما تقتضيه النصيحة من أعامل، فكان 

ويشارك يف صالة اجلامعة، ويستشار، فيعطي رأيه،   مع اخللفاء ومع األمة، حيرض املسجد، 

 ويساعد اخللفاء يف مواقف كثرية. 

بل ورد يف الروايات الكثرية أنه استشري يف أكثر من تسعني مسألة من املسائل  

العسكرية واالقتصادية والسياسية والدينية من طرف اخللفاء من بعده، وخاصة اخلليفة  

 .(2)، وقبل اخلليفة رأيه، ونفذهالثاين، فأشار فيها اإلمام عيل 

ولو مل يأنس اخللفاء منه النصيحة واإلخالص والصدق ملا استشاروه، وذلك خالفا  

ملا يذهب إليه دعاة التشيع البدعي من أنه مارس كل ذلك تقية، ومل يامرسه صادقا وال  

خالف   خملصا.. ومعاذ اهلل أن يقيض اإلمام عيل ذلك الشطر املحرتم من عمره، وهو يضمر 

 ما يظهر. 

وهكذا كان موقفه حينام طلب منه العباس أن ال يدخل يف الشورى التي عّينها عمر  

  (3)فقال: )إين أكره اخلالف(

بل إن اإلمام عيل كان من السعاة إىل درء الفتنة التي حصلت بني اخلليفة الثالث  

ملعارضني بعدم قطع  واملعارضني له، حيث أصبح وسيطًا بني الطرفني إلمخاد الفتنة، ونصح ا
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 .(1)املاء عنه يف وقت احلصار، فلم يستجيبوا له، فبعث إليه ثالث قرب مملوءة باملاء

وبعث عثامن إليه فأتاه، فتعّلق به املعارضون ومنعوه، فحّل عاممة سوداء عىل رأسه  

ورماها داخل البيت ليعلمه وقال: )اللهّم ال أرىض قتله، واهلل ال أرىض قتله(، وأرسل  

سن واحلسني للدفاع عن عثامن، فمنعوا املعارضني من الدخول إىل منزله، وقد أصابت  احل

 .(2) احلسن عّدة جراحات يف الدفاع عنه 

هكذا ظل اإلمام عيل إىل آخر حلظة من حياته حريصا عىل األمة، وصالحها  

ألفينكم    ووحدهتا، وقد قال يف وصيته بعد أن قتله الشقي ابن ملجم: )يا بني عبد املطلب، ال 

ختوضون دماء املسلمني خوضا تقولون: قتل أمري املؤمنني، أال ال تقتلن يب إال قاتيل، انظروا  

  (3) إذا أنا مت من رضبته هذه، فارضبوه رضبة برضبة وال متثلوا بالرجل(

وهكذا كان أصحابه وموالوه الذين يمجدهم مجيع الشيعة، وحيرتموهنم، فقد  

الذين كانوا هيددون احلدود اإلسالمية، فقد شارك أبناء   شاركوا يف غزو الروم والفرس

العباس وأبناء إخوانه كمحمد بن جعفر الذي استشهد يف تسرت، واشرتك عاّمر بن يارس  

 .(4)وسلامن وحذيفة بن اليامن وجابر بن عبد اهلل يف أغلب تلك الغزوات

املجحف يف سبيل    وهكذا كان اإلمام الثاين اإلمام احلسن الذي آثر أن يقبل بالصلح

وحدة املسلمني واجتامع كلمتهم مع علمه بتغيري الطلقاء وحتريفهم لقيم الدين، ولكن  

 حفظ الوحدة عنده كان أهم من كل َشء. 

وهكذا فعل أخوه اإلمام احلسني الذي مل يتحرك بتلك احلركة السلمية إال بعد أن  

ة من أصحابه ليحيي يف األمة ما  رأى أن األمة تنحرف انحرافا كبريا، فسار بأهل بيته وبقل
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وصيته قبل خروجه من املدينة معربا عن هدف تلك احلركة العظيمة  يف  مات منها، وقد قال  

التي ال نزال نعيش آثارها املباركة: )إين مل أخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا، وإنام  

عروف وأهنى عن  ، أريد أن آمر باملخرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل 

  (1)املنكر وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب(

وهذه كلمة عظيمة هلا داللتها املهمة يف الوحدة اإلسالمية، فهو مل خيرج ألجل  

طائفة، وال ليؤسس مذهبا، وإنام خرج ليعيد هلذه األمة القيم النبيلة التي تالعب هبا الطلقاء  

 وأبناء الطلقاء. 

،  ه سيستشهد مع الكثري من أهل بيته، كام أخرب بذلك رسول اهلل وقد كان يعلم أن

ولكنه كان يعلم أن دمه لن يذهب هدرا، بل سيبقى املؤمنون الذين يقتدون به يف التضحية  

 بكل َشء من أجل عودة الدين إىل أصالته. 

وهكذا راح كل إمام يامرس يف عرصه ما يقتضيه واجب وقته، لتكون كل تلك  

 سا وعربا يمكن العمل هبا وتفعيلها يف املواقع املختلفة. املواقف درو

ولعل هذا هو الرس يف كون اخللفاء اثني عش.. حتى تتعدد مواضع القدوة، وتعالج  

 كل ما يرتبط باحلياة من ظروف. 

انطالقا من هذا، فإن املتشيع تشيعا سنيا ال ينظر إىل قوة طائفته بقدر ما ينظر إىل قوة  

نده هي األصل.. والطائفة ظرف طارئ أملته الظروف التي منعت األئمة  األمة.. فاألمة ع

 من أداء أدوارهم كاملة.. 

أو أن الطائفة هي جمرد جتمع أو مجاعة تفكر كيف حتيي األمة، وكيف تعيد هلا  

 اإلسالم األصيل املمتلئ بالقيم الرفيعة.. 

من التشيع يقبل أن يشاركه يف العمل لتحقيق هذا  النوع وهلذا فإن املتشيع هبذا 
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الغرض من كان معه يف عقائده أو كان خيتلف معه يف بعض فروعها.. ألن اهلدف هو إحياء  

 الدين، ال إحياء الطائفة. 

أما املتشيع تشيعا بدعيا، فهو ينظر إىل األمة نظرة احتقار وازدراء وكرب.. فهو يفرح  

 أن زلزاال عنيفا عصف هبا، لريتاح منها.  ملصائبها، ويتمنى من قلبه لو

بل قد سمعت بعضهم يصف الثورة اإلسالمية اإليرانية بأهنا انحراف عن منهج  

أهل البيت، ألن تصوره األسطوري للمهدي جعله يعتقد أن األمة البد أن تغرق، ومتتلئ  

 جورا حتى يظهر املهدي لينقذها أو ليعاقبها. 

كال الصنفني من السلفية: السلفية السنية التي   وهلذا اصطف يف حرب تلك الثورة

اعتربهتا ثورة جموسية، والسلفية الشيعية التي بدعتها وضللتها وكفرهتا.. بل إن بعض قادة  

 تلك الثورة كالشيخ مطهري قتل بأيد سلفية شيعية. 

وسبب كل تلك املواقف السلبية هو أهنم سمعوا قائد تلك الثورة اإلمام اخلميني  

الوحدة اإلسالمية، وإىل جتاوز اخلالفات املذهبية إلعادة إحياء األمة، وإعادة   يدعو إىل

 احلاكمية لإلسالم املحمدي األصيل. 

وقد سمعت بعض هؤالء املتشيعة تشيعا بدعيا يقرأ نصا للخميني حول اخللفاء  

األوائل، ثم يرميه بالنصب بسبب ذلك.. والنص هو قول اخلميني: )لنالحظ كيف هي  

الذين كانوا يدعون إىل اإلسالم؟ مثاًل: نفس النبي األكرم وبعده اخللفاء األوائل ـ  معيشة 

، ثم اإلمام عيّل أمري املؤمنني، فهل كانت حياهتم تشبه حياة ماليل   الذين كانوا عىل نحو آخرـ 

 (1)  البالط(

ويستشهد يف خطاب آخر بسرية اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب، حيث يقول: )عندما  

اخلليفة الثاين يف أحد أسفاره قريبًا من أحد البلدان التي كانت حتت سلطته إذ ذاك   وصل
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كان الدور لغالم اخلليفة أن يركب واخلليفة يميش راجاًل، ويأخذ اللجام بيده، وعندما وردا  

املدينة ـ كام نقل ـ كانا يف تلك احلالة، فاخلليفة يميش والغالم راكب عىل البعري، إذا وجدت  

  (1)هذه احلكومة، فال جمال هلذه األقوال؛ ألنه يف ظّلها مل تبق أنانية لإلنسان(مثل  

وعىل خالف املتشيعة تشيعا مبتدعا نجد وقوف علامء الشيعة يف العراق إىل جنب  

الدولة العثامنية يف ِصاعها مع االستعامر، وحتريم املرجع السيد حمسن احلكيم لقتال األكراد  

 ..  (2) ومطالبته مجال عبد الناِص باإلفراج عن سيد قطبيف العراق، 

ومن أبرز الشواهد القريبة لذلك موقف اإلمام اخلميني من القضية الفلسطينية بعد  

ح مع الكيان الصهيوين، وتوقيع اتفاقيات صلح معه..  لأن مال الكثري من العرب إىل الص

لقى كل  أ)لو اجتمع املسلمون و: يصيح يف املسلمنياإلمام اخلميني يف ذلك احلني كان 

  (3)رسائيل جلرفها السيل(إ واحد منهم دلوًا من املاء عىل 

وقد كان ليوم القدس العاملي الذي دعا إىل إحيائه دورا كبريا يف إحياء القضية  

ن  أن يوم القدس، يوم جيب  إملستضعفني، يقول معربا عن ذلك: )الفلسطينية ومجيع قضايا ا

حياء هذا اليوم فلو انطلقت  إن جيهدوا يف أىل بعضها، وإتلتفت فيه كل الشعوب املسلمة 

خرية من شهر رمضان املبارك الذي هو  الضجة من كل الشعوب االسالمية يف اجلمعة األ

يوم القدس لو هنضت كل الشعوب وقامت بنفس هذا التظاهرات ونفس هذه املسريات،  

ن شاء اهلل للوقوف بوجه هؤالء املفسدين والقضاء عليهم  إ ن هذا االمر سيكون مقدمة إف
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انظر مقاال رائعا يف هذا بعنوان: ]أهل البيت وفقهاء املذاهب اإلسالمية وجه مشق لعالقة تعاون وتقارب[ للسيد سعيد  (2)

 كاظم العذاري.

هذه املقوالت منقولة من كتاب: القدس يف فكر اإلمام اخلميني قدس رسه، مركز اإلمام اخلميني الثقايف، شبكة املعارف  (3)

 .. 26هـ، ص1428 -م2007اإلسالمية، تشين األول 
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   (1) سالم(رجاء بالد اإلأيف مجيع 

ومل يكن هذا جمرد مقوالت أو شعارات، بل حتقق كواقع عميل من أول اليوم الذي  

أغلقت فيه السفارة اإلرسائيلية، وفتحت فيه السفارة الفلسطينية، كعالمة عىل انتهاء التبعية  

 ابتداء عرص مناِصة املستضعفني. لالستكبار، و

ومنذ ذلك اليوم، تغري واقع القضية الفلسطينية متاما، حيث دعمت إيران قوى  

املقاومة القائمة، وأسست بتوجيهات اإلمام قوى مقاومة جديد، ال زال اهلل يمدها بعونه  

   إىل أن حتولت إىل قوى إقليمية حمرتمة حيسب هلا االستكبار العاملي ألف حساب.

غريها من املواقف الشيفة التي تتامشى متاما مع اخلط الرسايل ألئمة أهل البيت يف  و

 احلفاظ عىل وحدة األمة، والسعي خلدمتها يف مجيع املجاالت. 

  ني وهلذا فإن كل سلفية الشيعة الذين يوجهون سهام نقدهم ألمثال هؤالء الوحدوي

 .. (2) لروايات هم أول من سيقف يف وجه من ينتظرونه كام وردت بذلك ا

ألن الذي ظل عمره حماربا لوحدة األمة، مستكربا عليها، يستحيل أن يرى بقلبه  

   املمتلئ بالسواد مجال احلقيقة، ونور العدالة.. 

 
 . 42املرجع السابق، ص (1)

رقاهبم( ]االيضاح فضل بن شاذان منها قول اإلمام الباقر : )لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيرضب  (2)

 [ 208/209ص
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 . فكلكم شيعة . خففوا من غلوكم 

قد يكون هذا العنوان غريبا عند الكثري من الناس، فكيف يكون الكل شيعة..  

والشيعة التي نعرفها ليست سوى أولئك الرافضة الطائفيون احلاقدون املجوس الذين  

باتباع أئمتهم الذين زعموا هلم العصمة.. فهم لذلك  استبدلوا اتباع رسول اهلل 

 لون من حياهتم كلها دعاية هلم؟ يتعصبون هلم، ويبالغون يف مودهتم، وجيع

أحب أن أحكي قصة   قد يطرحه الكثري؛ وقبل أن أجيب عىل هذا اإلشكال الذي 

واقعية حصلت يف بعض املناطق، حيث قام بعض أفراد مجعية ملسجد جديد باقرتاح اسم  

]اإلمام احلسني[ كاسم للمسجد، وهنا قام أفراد آخرون بغضب يف وجه هذا االقرتاح،  

ه اسم طائفي، وأنه صار علام للشيعة، وأننا بتسميتنا للمسجد هبذا االسم نكون  بدعوى أن

 قد وفرنا للشيعة امتدادا جديدا، وأعطيناهم فرصة للظهور واالنتشار والغزو.. 

ويف األخري.. وبعد مداوالت طويلة قررت مجعية املسجد بإمجاع أن تسمي املسجد  

هذا القرار عزل صاحب االقرتاح األول من   باسم ]شيخ اإلسالم ابن تيمية[، وقرروا مع 

 اجلمعية بدعوى أن فيه ميوال شيعية.. 

هذه القصة تتكرر كل يوم، وبأساليب خمتلفة، حتى أن اسم احلسني أو غريه من آل  

من  ـ يف عقول أصحاب التهمة ـ البيت صار اسام للبدعة والرفض وكل ما حيمالنه 

 انحرافات يف الدين والدنيا. 

ن تيمية وابن العثيمني وابن خزيمة وابن حنبل وابن بطة.. فقد صارت  أما اسم اب

أسامء سنية سلفية مباركة، يتسابق الناس عليها لينالوا بفضلها بركات التسنن، ويتقوا نقامت  

 التشيع. 

وليس ببعيد علينا ذلك احلشد اهلائل من السباب الذي يكال ملن اختاروا ألنفسهم  



44 

 

ل العباس، أو الزينبيني، أو الفاطميني.. بينام يكال أضعافه من  أن يتسموا بكتائب أيب الفض

 الدين الزنكي، أو السلطان مراد.  املديح والثناء عىل من تسموا بأحفاد يزيد، أو نور

وهذا كله وغريه يدل عىل ما ذكرنا من أن الكل شيعة.. وهم ال خيتلفون فقط إال يف  

 األئمة الذين يشايعوهنم. 

سنكتشفها بسهولة عندما نزيح الغشاوة عن عقولنا، ونزيح معها  وهذه حقيقة 

. حينها لن نرى يف الواقع  .أغالل التقليد التي تقيدنا، ونرى األمور بشكلها الصحيح 

. بل يف واقع األديان مجيعا سوى شيعة حيقر بعضهم بعضا، ويؤذي  . اإلسالمي مجيعا 

ألئمة املعصومني الذين  بعضهم بعضا، ويستكرب بعضهم عىل بعضهم حتت رايات ا

 يشايعوهنم. 

ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعىَل َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم  ﴿ وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة، فقال:  

ِت َأْرُجلُِكْم َأْو َيْلبَِسُكْم ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعٍض اْنُظْر   َعَذاًبا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتْ

ُف اآْلَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهونَ   [ 65]األنعام:   ﴾َكْيَف ُنرَصِّ

فهذه اآلية الكريمة تبني أن األمة حني تفتقد البوصلة التي هتدهيا إىل قبلة احلقيقة،  

سوف تتحول إىل شيع يذيق بعضها بأس بعض، ويلعن بعضها بعضا، ويستكرب بعضها عىل  

 بعض.

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا َلْسَت ِمنُْهْم  ﴿ومثل ذلك وأخطر منه قوله تعاىل:   ِذيَن َفرَّ إِنَّ الَّ

 إِنَّاَم َأْمُرُهْم إىَِل اهللَِّ ُثمَّ ُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا َيْفَعُلونَ 
ٍ
ء [، فقوله تعاىل خماطبا  159]األنعام:   ﴾ يِف ََشْ

( حتمل دالالت خطرية أقلها براءة رسول اهلل : )َلْسَت ِمنُْهْم يِف رسوله 
ٍ
ء من    ََشْ

 هؤالء الذين فرقوا دينهم، وحولوه إىل شيع متناحرة. 

  – الذين يمثلون الشيطان  - وأخرب القرآن الكريم يف مقابل ذلك أن املستبدين 

  من  إلمام  منهم فريق  كل يتعصب شيع  إىل  بتحويلهم  وذلك هلم، موالني إىل  الناس  حيولون 
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  اأْلَْرضِ   يِف   َعاَل   فِْرَعْونَ   إِنَّ ﴿:  فقال  عداه،  من  عىل   له  بالوالء  ويعتدي   غريه،  به  حيارب  األئمة

ُه َكاَن ِمَن  َوَجَعَل   َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطائَِفًة ِمنُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّ

 [ 4]القصص:    ﴾املُْْفِسِديَن 

ار القرآن الكريم إىل ذلك الزهو الكاذب الذي يعرتي هذه الشيع مجيعا، لرتى  وأش

نفسها عىل احلق املجرد، وترى غريها عىل الباطل املجرد، وهو ما تؤيده كل األدلة الواقعية  

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلدَ ﴿والتارخيية، قال تعاىل:    ﴾ هْيِْم َفِرُحونَ ِمَن الَِّذيَن َفرَّ

 [ 32]الروم: 

بعد هذا التأصيل القرآين حلقيقة التشيع ومآسيه نعود إىل التاريخ والواقع املمتلئ  

بالشيع التي يوبخ بعضنا بعضا، بل يكفر بعضها بعضا.. وسنرى أن كل التهم التي تكال  

دة أو السلوك أو  إىل شيعة آل البيت تنطبق متاما عىل من شايع غريهم من أئمة الفقه أو العقي

 السياسة أو غريها من مناحي الدين والدنيا. 

وبام أن األمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص أو تعد، أو يكفي هذا املقال القصري  

للداللة عليها، فإنا سنكتفي بمثال بسيط يزعم التسنن، وجيعل مشوعه األكرب حماربة  

ة الذين حيارهبم ال يقع سوى عىل  الشيعة والتشيع، وينسى أن اخلالف بينه وبني الشيع

 املصاديق، أما املفاهيم فيتفق عليها مع الشيعة اتفاقا تاما. 

ففي الوقت الذي يشايع فيه شيعة آل البيت اثني عش إماما ابتداء من اإلمام عيل  

وانتهاء باإلمام املهدي، معتقدين أحقيتهم ببيان أمور الدين، وأنه ال يقدم عليهم أحد يف  

ال، خلصوصية خصوا هبا.. نجد هذا املنطق عند شيعة ابن تيمية.. فهم يعتربونه  هذا املج

شيخ اإلسالم، والناطق الرسمي باسم اإلسالم، وكل رأي يراه صواب، وكل حديث  

يصححه صحيح، حتى لو خالفه فيه األئمة األفذاذ، وكل حديث يضعفه ضعيف إىل يوم  

 يصححه..   القيامة، حتى لو اكتشف الالحقون من طرقه ما 
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ومل يكتفوا هبذا، بل أعطوه من اهلالة واهليلامن ما لو أعطى الشيعة مثله ألئمتهم  

 لبدعوا بسببه.. 

وسأذكر هنا بعض األمثلة عىل ذلك، وخصوصا ممن نذروا حياهتم يف حرب الشيعة،  

 ويف حرب التطرف الشيعي، ومواجهة الغلو الشيعي يف األئمة.. 

لقنوات الفضائية، وكأنه إمام من األئمة املعصومني،  ولنبدأ بمثال نراه عىل مجيع ا

الذين ال حيل نقدهم أو احلديث عنهم إال بام تتطلبه مكانتهم السامية الرفيعة يف سلم  

 الكهنوت الديني. 

هذا اإلمام املعصوم هو الشيخ عائض القرين، والذي تواضع جدا أمام إمامه األكرب  

كتابا يف فضائله ومناقبه التي ال تعد وال حتىص، ومع ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، فألف 

كله ذكر أنه يف حديثه عنه مل يبحر يف بحره، وإنام اقترص عىل الوقوف عىل ساحله، وهلذا  

سمى كتابه )عىل ساحل ابن تيمية(، وقد أثبت فيه باألدلة القاطعة أن شيخ اإلسالم ابن  

واملناظر واملجاهد والعابد، وأن مثله كمثل بحر  تيمية هو املربى واملفرس واملحدث والفقيه 

أن   -ولو أجاد السباحة  -)وهل يستطيع املرء  ،جلى لكنه عذب، حميط هادر لكنه فرات 

أو أن هيبط إىل قعر املحيط؟ كال ال يستطيع، ولكنه يستطيع أن يطل    ، يغوص ىف أعامق البحر

 (1) (إطاللة

ل إمامه األكرب ابن تيمية، ولكني فقط  لن أترصف يف ما قال هذا اإلمام املعصوم حو

أود من القارئ أن يأخذ هذه الكلامت، ثم يلقيها أمامه أو أمام أي متشيع البن تيمية، ولكن  

بدل أن يذكر اسم ابن تيمية يذكر اإلمام عيل، أو غريه من أئمة آل البيت.. وسريى كيف  

. وطبعا إن سمح له بإهناء  يواجه بالتطرف والغلو والتشيع والزندقة واملجوسية وغريها.

 
النص مقتبس من مقدمة كتاب )عىل ساحل ابن تيمية( لعائض القرين ببعض الترصف الذي يقتضيه املقام، وهكذا بعض  (1)

 النصوص التي نوردها يف هذا املقام حتى ال يقال بأننا نقوهلم ما مل يقولوا.
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 حديثه قبل قلع لسانه أو قطع حنجرته. 

قال القرين يف مقدمة كتابه )عىل ساحل ابن تيمية( هذه القصيدة الرائعة أو اللطمية  

 البديعة يف احلنني إىل إمامه: 

وهو ال يعرف    ،وحب يف االطالع  ، وميل عىل العلم  ،)من الذي عنده شغف باملعرفة 

 ابن تيمية ؟ 

ثم ال يعرف ابن  ،ورغبة يف الصالح ، وعزيمة يف اخلري ، ذي لديه مهة يف املجدمن ال

 تيمية ؟ 

 هل الشمس بحاجة إذا توسطت السامء يف يوم صحو أن ينبه عىل مكانتها ؟

 هل القمر يف ليلة اكتامله والسامء صافية بحاجة ملن يشيد بعلوه وسنائه ؟ 

نزلة إىل درجة أنه استغنى عن لقب  إن ابن تيمية بلغ من احلظوة والرفعة وسمو امل

 ابن تيمية !  : وصار أحسن اسامئه أنه ،واملجدد ، والعامل، واإلمام ، الشيخ

ولكن هذا    ،ثم اندرست وذهبت فال اثر وال عني   ،عاشت بعض الدول مخسة قرون

قصة فريدة حمفوظة لألجيال ترددها   ، وقلب الدهر  ، اجلهبذ األعجوبة بقى يف ذاكرة الزمان

ثم ماتوا فامتت   ،وشعراء ،وأغنياء ،عاش سالطني ووزراء . وترتنم هبا الشفاء ،األلسن

لكن بقى معنا ومع األجيال    ،وعاش ابن تيمية بال إمارة وال وزارة وال جتارة  ،معهم آثارهم 

وجمامع    ،حارضًا يف الدروس واملنتديات العلمية  ،ماثاًل يف النفوس  ، من بعدنا حيَا يف الضامئر

 . وِصح الثقافة ،املعرفة

فهو إمام يف   ، تلقانا ابن تيمية  ، ورضبنا يف فجاج الفنون ، كلام سلكنا سبل العلم 

موسوعة يف   ،جمتهد يف الفقه  ،جمدد يف امللة ،منظر يف املعتقد  ،حجة يف احلديث ،التفسري

  القارىء  أهيا  – أستاذ يف العبقرية وساحمني  ، آية يف الذكاء ،بحر يف السري واألخبار ،العلوم 
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  (1)!( عهدها   يف  عاش التي  الدولة  من  اشهر أصبح إنه  قلت إن  – الكريم

وهو بعد قوله هذا يستشعر أنه وقع يف الغلو الذي طاملا حذر منه، وعاتب الشيعة  

وكفرهم بسببه لكنه مع ذلك، ومثل الشيعة املحبني آلل البيت متاما يربر حبه وجنونه يف  

  إن  اهلل  نستغفر لكنا  ،- اهلل رمحه –هذا اإلمام العظيم، فيقول: )وال نشكوا تقصريًا يف حبه 

  بعلمه  صفحاته بني  هو  فإذا سفراً  قلبنا  وكلام البيضاء  أياديه ننسى  كيف  ، به التعلق  يف غلونا 

  يتقاسمه  ، األلسن تتقاذفه  اسمه فإذا حواراً  حرضنا  وكلام ، واستنباطه وفقهه  وحكمته 

  ، أنا أوىل به؟!.. كيف ال نعيش معه وقد فرض علينا احرتامه  : كل فريق يقول ،ملتحاورونا

؟ كيف  نا بذكره الطيب ؟ كيف ال نحب من احب اهلل ورسوله وآنس ،وأمتعنا بحضوره

  (2) كيف ال نقدر من قدر الشع ؟ كيف ال نجل من أجل الوحي ؟(  ، ال نتوىل من توىل ربه ؟

وعندما خيش أن يتطاول أحد من الناس، ويقول له: ما حاجتنا لكتاب يف مناقب  

أو آل بيته األطهار الذين أمرت   ابن تيمية.. نحن يف حاجة إىل كتب يف مناقب الرسول 

.. يرد عىل ذلك بقوله: )دوائر املعارف ترتجم عن دول بصفحتني  ؟ األمة بااللتزام هبم

يمية بعشين صفحة، املجامع العلمية تذكر املصطلحات  ولكنها تتحدث عن ابن ت  ، وثالث 

ولسنا متفضلني عىل ابن تيمية إذا   ، ولكنها تتكلم عن ابن تيمية يف ثالثني سطرا ،يف سطر 

  ، علمه  بفيض  –  اهلل  بعد  –لكنه متفضل علينا  ،مدحناه أو ذكرنا مناقبه أو عددنا سجاياه

 (3) ونور آثاره..( ،وبركة إنتاجه ،فهمه وغيث

هذا نص مقتضب من مقدمة القرين لكتابه حول ابن تيمية، فإذا ما دخلنا إىل داخل  

الكتاب وجدنا العجب العجاب.. فابن تيمية أكرب بكثري من كل التصورات التي نتصوره  
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 . إنه عظيم لدرجة أننا مهام ختيلنا قدراته وعبقريته، فإن عقلنا يقرص عن فهم ذلك. .هبا 

قدرات ليست مرتبطة بالعلم فقط.. بل مرتبطة قبل ذلك بالطهارة.. فآل  وهي 

. بل ابن تيمية مطهر أيضا.. بل أين طهارة آل البيت أمام  .البيت ليسوا وحدهم املطهرين

 !؟طهارة ابن تيمية 

يقول القرين حتت عنوان ]طهره يف شبابه[: )كان ابن تيمية من الصغر يف عناية اهلل  

مل تنقل له زلة ؛ ألنه عاش يف   ،وال حتفظ له عثرة ،فال تعلم له صبوة  ،ه عز وجل ويف رعايت

وكان أعاممه أيضًا    ،فقد رباه أبوه املفتي احلافظ عبدا حلليم  ،بيت إمامه وعلم وصيانة وديانة

وحفظ    ،وبيت اهلل العامر املبارك  ، فنشأ بني بيته الطاهر العفيف  ، من أهل الوالية هلل عز وجل

  –وحفظه اهلل  ، وتعلم السنة وأخذ اآلداب اإلسالمية من أهل العلم ،كتاب من الصغر 

  صيناً  مقتصداً  ديناً  عفيفاً  فعاش ، الصبا  ونزق  ، الفتوة وطيش ،الشباب  هتور  عن – احلافظ

عيدًا عن اللهو  ب،ألورادوا األذكار كثري  ، بالسنن معتنياً  ،الفرائض عىل  حمافظاً  عاقالً  رزيناً 

وكل ما يذهب    ،وكل ما خيدش املروءة  ،وعن البذخ والرسف واللعب وكل ما يشني الرجال 

حتى كان يعرف إذا مر فيقال هذا ابن تيمية ؛   ،الوقار ؛ فصار حمل العناية من األكابر

ورسعة احلفظ   ،الشتهاره بني أقرانه باجلد واملثابرة وحب العلم والرباعة يف التحصيل

 (1)  وجودة اخلاطر وسيالن الذهن وقوة املعرفة( ،والذكاء

أرأيتم هذه األوصاف العظيمة، فهي ال تقل عن وصف اإلمام عيل نفسه، والذي  

.. وابن تيمية ال يقل عنه يف  ، وتربى عىل يدي رسول اهلل سول اهلل عاش يف بيت ر

. واستمر عىل ذلك، ومل  .ذلك كله إن مل يكن يفوقه فقد عاش يف وسط إيامن وتقوى وسنة

 يغري، ومل يبدل تبديال؟ 

أما طاقاته فال يمكن تصويرها، وقد ذكر القرين بعضها، فقال: )من لطائف سرية  

 
 عىل ساحل ابن تيمية. (1)



50 

 

  ، فخطه أرسع من كالمه إال أنه معلق أشد التعليق ومغلق ،ه رسيع اخلطالشيخ ابن تيمية أن

ولكن الشاهد أنه ربام ألف يف ألف الواحد أربع   ،يفكه بعض تالميذه كابن رشيق وغريه 

وقد    ، و) الواسطية (  ، و ) احلموية  ، كراريس،وربام ألف اجللسة الواحدة كتابًا ) كالتدمرية (

فكان   ،وربام كتب كتابًا يف عدة أيام ،اسية يف اجلامعاتدرست كل واحدة منها يف سنة در

وليس عنده أوراق وال مراجع وال كتب قريبة منه ثم ال   ، يتناول القلم ثم ال يتوقف 

وإنام يفيض اهلل سبحانه وتعاىل عليه من فتوحاته، ومما استودعته ذاكرته العجيبة    ،مصنفات 

  ، وتسح سحًا وتسيل سيالنً  ،املعرفة ومتطره بشآبيب من ،فتنهال عليه وتسخو  ،القوية

أو   ،من رشح آلية ،فيكتب رسيعًا ممليًا كل ما جاد به خاطره يف املوضوع ،وتتدفق تدفقاً 

أو كالم خلصومه من الفالسفة وأهل املنطق   ، أو كالم عقيل، أو كالم معريف ،بسط حلديث 

 (1)  ومن سار مسريهم من كافة الطوائف( ،وعلامء الكالم والفقهاء والصوفية

ويف الوقت الذي حيرم فيه القرين وغريه من شيعة ابن تيمية عىل شيعة آل البيت  

 احلديث عن املآيس التي حصلت يف كربالء أو غريها، يتحدث هو بإسهاب وتفصيل شديد

عىل املآيس التي حصلت إلمامه املعصوم شيخ اإلسالم ابن تيمية، فيقول: )فابن تيمية مل  

بل زاده ذلك قوة وإِصار   ،يثنه ما حصل له من األذى والكيد واملكر واملجاهبة واملواجهة

فإنه واجه من احلسد ما اهلل به عليم حتى من أقرب املقربني إليه ؛ فحسده    ،ومضاء واستمرار 

وحسده أهل  ،وحسده علامء الكالم ،وأهل املشارب الفقهية،ملذاهب اإلسالمية أرباب ا

فافرتوا عليه ونسبوا إليه ما    ،الطوائف من غري أهل السنة، وآذاه كثري من الوالة والسالطني 

ودعوا السلطان إىل  ،وافتوا بقتله وضللوه  ، وأهدروا دمه  ،ألفوا فيه الكتب والرسائل  ،مل يقل 

ومنعوه   ،ومنعوا كتبه ومنعوه من التدريس  ،ن مخس مرات، وكادواسجنه.. وبالفعل سج

  ، وجلد مرة من املرات ،وشتموه وسبوه ، وتناولوا عرضه ، من احلديث ومواجهة الناس
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وصابر مصابر حمتسب عىل    ،كل ذلك والرجل منشح الصدر  ،وأخرج من دمشق إىل مرص 

ال يزيده   ،مستمر عل الدعوة إىل اهلل عز وجل  ،ما أصابه يف سبيل اهلل مرص عىل تبليغ فكرته 

وتعجب أصدقاؤه   ،فصار مرضب املثل يف ذلك كله ،الكيد إال قوة وثباتًا وصربًا واحتساباً 

  ردود  جلد وال قيد وال  حبس ثناه فام ، - اهلل رمحه –وخصومه من شجاعته ومن إِصاره 

  عىل   وصرباً   ، لعلمه  نشاً   آذوه  كلام  بل   ، األمة  أمر   جتديد  من  له  قام   عندما   وعيد  وال   هتديد  وال

  بكفايته   ورضا   ،خالقه   إىل   األمر   وتفويض   ربه،   وموعود   يف  وثقة  ن  ألصحابه   وحباً   ، خصومه

  –  اهلل بفضل –وبذلك صارت له  ،وتفاؤالً بالعافية احلسنة ،-ىل وتعا  سبحانه – ووكالته

  وصارت  خصومه  وكبت ،حاسديه عىل  وانترص  ، وتأليفه كتبه  فانتشت ، احلسنة العاقبة

 (1)  (أعدائه  عىل  والدائرة  له  الدولة

ليس يف إمكاين أن أقيس كل كلمة قاهلا القرين عن ابن تيمية عىل مثلها مما يقوله  

أن القرين ليس سوى شيعي يقول بعصمة األئمة،  الشيعة يف أئمتهم، ألن املقارنة تفيض إىل 

 وأنه ال فرق بينه وبينهم سوى يف أن إمامهم عيل، وإمامه ابن تيمية. 

ولو أن املطبعة أخطأت فاستبدلت اسم ابن تيمية باسم اإلمام عيل أو باسم اإلمام  

أباح  احلسني، وقدم له الكتاب، لرمى صاحبه بالكفر والضاللة والغلو.. وألباح دمه، كام

 إمامه ابن تيمية دماء الشيعة. 

واألمر ليس قاِصا عىل القرين، فهو جمرد مثال ونموذج بسيط عن شيعة ابن تيمية،  

 أما املغالون يف حبه وواليته، فال عد هلم وال حرص.. 

وكمثال آخر عىل ذلك، وهو علم كبري من أعالم شيعة ابن تيمية املعاِصين، وهو  

  1964يمية يف الكويت عندما وطئت قدماه أرضها يف عام أول من أدخل التشيع البن ت 

وسعى معلام يف مدارسها احلكومية وموجها ملدريس الرتبية االسالمية.. وقد تصدى لكل  
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النواصب الذين ناصبوا ابن تيمية العداء من متصوفه وأشاعرة ورافضة وغريهم.. ولديه  

لعل أمهها كتابه ]ملحات من حياة   الكثري من املؤلفات والرسائل والردود يف هذا املجال،

شيخ اإلسالم ابن تيمية[، والذي حاول فيه كصنوه القرين أن يقترص عىل بعض املالمح من  

 حياة ابن تيمية ألنه يصعب عىل أي موال البن تيمية أن حييط بحياته مجيعا. 

م  يقول يف كتابه هذا بثقة عظيمة، وكأنه اطلع عىل اللوح املحفوظ: )إن شيخ اإلسال 

ابن تيمية من النفر القليل الذين كانت حياهتم كلها هلل، والذين دعوا إىل اهلل عىل بصرية..  

ولقد تعرض شيخ اإلسالم يف سبيل ذلك إىل تفنيد مزاعم قوى الش كلها التي انتشت  

وسادت املسلمني يف عرصه يف القرن السابع اهلجري وأوائل الثامن.. فتصدى بالرد عىل  

اهبم، والرافضة وأكاذيبهم، والباطنية وخبثهم ونفاقهم، والصوفية  الفالسفة وأذن

وعقائدهم الفاسدة وترهاهتم، وللمتكلمني وخلفائهم وتأويالهتم الباطلة، وللمقلدين  

وعبادهتم لشيوخهم وتعصبهم آلرائهم املخالفة للكتاب والسنة، والنصارى وضالهلم،  

ب ودرس وسافر وارحتل وناقش ومل  واليهود وخبثهم وأفسادهم، وألف يف كل ذلك وكت

يكتف هبذا أيضًا بل جرد سيفه لقتال التتار فجمع اجلموع ملالقاهتم، ووحد صفوف  

املسلمني حلرهبم، وخاض املعارك ونرصه اهلل عليهم.. وعامل هذا شأنه ال شك أن يكثر  

مل يداهن  أعداءه وحساده.. فقد عادى الدنيا كلها يف اهلل وخاصم كل منحرف يف ذات اهلل، و

أمريًا وال وزيرًا يف احلق، بل صدع به حيث كان، ولذلك كثرت ابتالءاته وحمنه فال خيلص  

من حمنة إال ودخل يف أخرى، وال ينتهي من سجن حتى يزج به يف سجن آخر، وال ينرص  

يف حماكمة حتى تعقد له حماكمة جديدة.. وكل ذلك وهو صابر حمتسب، بل فرح مستبش  

كل هذه الكرامات وهيأ له كل هذه األسباب لينش علمه وتعظم حمبة أهل  أن أكرمه اهلل ب

اخلري له، فكان قدوة للعاملني من أهل اخلري يف زمانه، ونموذجًا للعلامء العاملني يف وقته، بل  

كان من تالميذه جهابذة األمة يف كل فرع من فروع املعرفة الدينية.. ثم أصبحت كتبه من  
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شد لعقيدة أهل السنة واجلامعة، بعد أن لبس امللبسون من أهل الكالم  بعده هي اهلادي واملر

والزندقة عىل الناس، ونشوا عقائدهم الباطلة يف األمة فقام هذا املجدد الفرداين والعامل  

  (1)الرباين فكشف بنور القرآن والسنة أضاليل أهل الكالم والبدعة والزندقة والردة(

هذا وأمثاله إىل أن نفث يف روع الكثريين من شيعة ابن وهكذا استمر الشيخ يردد 

تيمية أنه لوال ابن تيمية ملا بقيت لإلسالم قائمة.. وأنه ال يمكن ألحد أن يعرف الدين  

 الصحيح.. وال أن يطمع يف دخول اجلنة إن مل يعرف ابن تيمية ويقرأ كتبه ويكتفي هبا. 

ويف إمكان القارئ أن يعود إىل  هذان نموذجان عن شيعة ابن تيمية، وغلوهم فيه، 

الكتب الكثرية لريى كيف ينظر هؤالء إىل ابن تيمية، ويقارن ذلك ينظرة شيعة آل البيت ملن  

يشايعوهنم.. وسريى بعينه أن كل طامة اهتم هبا شيعة ابن تيمية شيعة عيل وقعوا فيها، بل  

 وقعوا فيام هو أخطر منها. 

ء من شيعة ابن تيمية يذكرون العجائب  . بل إن الثقاة من العلام. ليس ذلك فقط

والغرائب من بركاته، ومن ذلك ما جاء يف كتاب )الرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى  

وراوها البن   ، ابن تيمة شيخ االسالم كافر( يف احلادثة التي حصلت مع البطائحي املزي

ابن تيمية، وكان   حجي قال: كنت شابا، وكانت يل بنت حصل هلا رمد، وكان لنا اعتقاد يف

صاحب والدي، ويأيت إلينا ويزور والدي، فقلت يف نفيس: آلخذن من تراب قرب ابن تيمية  

فألكحلها به، فإنه طال رمدها ومل يفد فيها الكحل، فجئت إىل القرب، فوجدت بغداديا قد  

،  مجع من الرتاب ِصرا، فقلت: ما تصنع هبذا، قال: أخذته لوجع الرمد، أكحل به أوالدا يل 

. وذكر أنه جربه فازددت يقينا فيام كنت قصدته،  .فقلت: وهل ينفع ذلك؟ فقال: نعم 

فأخذت منه، فكحلتها وهي نائمة، فربئت، قال: وحكيت ذلك البن قايض اجلبل أيب عمر  

املقديس، وكان يأيت الينا، فأعجبه ذلك، وكان يسألني ذلك بحرضة الناس فأحكيه، ويعجبه  
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 .  (1) ذلك

. فلم العتب يا شيعة ابن تيمية  . لرتاب الذي دفن فيه تيمية شفاء للناسوهكذا صار ا

 ؟عىل من يستشفون برتاب احلسني

بل صار ابن تيمية قسيام للجنة والنار.. كام ينص عىل ذلك الشيخ ابن عثيمني حني  

ذكر أنه يشهد البن تيمية باجلنة، ويشهد ألعدائه بالنار، فقال يف ]رشح رياض الصاحلني[:  

يخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أمجع الناس عىل الثناء عليه إال من شذ، والشاذ شذ يف  )وش

  (2) النار، يشهد له باجلنة عىل هذا الرأي(

ولذلك من العجب أن يعاتب شيعة ابن تيمية شيعة عيل عىل وصفهم إلمامهم بكونه  

 م. قسيم اجلنة والنار.. وهم يقولون بنفس قوهلم، ويرددون نفس أحكامه

 
 . 130-129فر ، الرد الوا (1)

 .573 - 570/ 4رشح رياض الصاحلني  (2)
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 الوحدة ال تكرس التعدد 

من أخطر العقبات التي حتول بني املسلمني والتفكري يف الوحدة هو خوفهم عىل  

 مذاهبهم وأئمتهم واألفكار التي ربوا عليها، والطقوس التي عاشوا يامرسوهنا. 

وهذا خوف ال مربر له من الناحية الشعية، وال من الناحية العقلية، وال من الناحية  

وال من ناحية األئمة الذين يأخذون منهم دينهم، ويعيشون يف صحبتهم والوالء   الواقعية، 

 هلم. 

أما من الناحية الشعية.. فالشيعة بمصادرها املقدسة تذكر أن املقصد األول لتعدد  

البش يف أعراقهم وألواهنم وأدياهنم هو التعارف .. وهو لن يكون من دون تعايش  

لك كله خطر عىل العقيدة والدين لنهينا عن االحتكاك  واحتكاك وتواصل.. ولو كان لذ

 بغرينا، وألمرنا أن نبني ألنفسنا عاملا خاصا، نكون فيه لوحدنا، وال يكون معنا فيه غرينا. 

وقد قال اإلمام عيل يف تطبيق تلك التعاليم املقدسة يف خطابه ملالك األشرت: )يا مالك  

 ظري لك يف اخللق(إن الناس صنفان: إما أخ لك يف الدين، أو ن

أما من الناحية العقلية، فإن سنة اهلل اجلارية يف كل َشء قائمة عىل التنوع  

واالختالف، فهام موجودان يف كل األشياء.. وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َويِف اأْلَْرِض  

 َواِحٍد  ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوغَ 
ٍ
رْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى باَِمء

ُل َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض يِف اأْلُُكِل إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن ﴾ ]الرعد:  [، وقد  4َوُنَفضِّ

ختمت اآلية الكريمة هبذه الفاصلة العظيمة: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن ﴾، لتنبه إىل  

ن جتاور هذا القطع مع اختالفها وتنوعها يف األلوان واملظاهر ليس خاصا بعامل النبات  أ

 فقط، بل يمكن أن يتعدى إىل كل العوامل.. بام فيها عامل اخلالفة اإلنسانية. 

أما من الناحية الواقعية، فقد شهد التاريخ واجلغرافية اإلسالمية يف فرتات كثرية  
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ديان، واستفادهتا بعضها من بعض، وحوارها بعضها مع  تعايش املذاهب والطوائف واأل

 بعض، ومع ذلك بقي لكل مذهب ودين وطائفة خصوصياته.

بل إن الواقع يثبت أن حتصيل الكامل مرتبط بالقدرة عىل التعامل مع املتناقضات  

واالستفادة منها مجيعا.. وقد قال أبو حامد الغزايل حيدث عن نفسه: )ومل أزل يف عنفوان  

  - منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ العشين إىل اآلن، وقد أناف السن عىل اخلمسني  -  شبايب

أقتحم جلة هذا البحر العميق، وأخوض غمرته خوض اجلسور، ال خوض اجلبان احلذور،  

وأتوغل يف كل مظلمة، وأهتّجم عىل كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة  

طائفة، ألميز بني حمق ومبطل، ومتسنن ومبتدع،  كل فرقة، وأستكشف أرسار مذهب كل 

ال أغادر باطنيًا إال وأحب أن أطلع عىل باطنيته، وال ظاهريًا إال وأريد أن أعلم حاصل  

ظاهريته، وال فلسفيًا إال وأقصد الوقوف عىل كنه فلسفته، وال متكلاًم إال وأجتهد يف  

ص عىل العثور عىل رس صفوته، وال  اإلطالع عىل غاية كالمه وجمادلته وال صوفيًا إال وأحر

متعبدًا إال وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، وال زنديقًا معطاًل إال وأحتسس وراءه  

  (1)للتنبه ألسباب جرأته يف تعطيله وزندقته(

وهبذا االنفتاح املمتلئ باجلرأة والثقة استطاع أبو حامد الغزايل أن يدخل إىل عوامل  

 كثرية مل يكن ليستطيع الدخول إليها لو عاش منغلقا عىل نفسه وعىل مذهبه وطائفته..  

 وهلذا نرى كتبه ترتجم للغات العاملية، ويستفيد منها أصحاب الديانات املختلفة..  

قيه الشافعي أن يقتحم الرتاث العرفاين الشيعي، فقد قام  وهكذا استطاع وهو الف 

الفيض الكاشاين بتهذيب اإلحياء، وإضافة ما قال أئمة أهل البيت إليه، فحوله بصياغة  

بسيطة من كتاب كتبه رجل من أهل السنة إىل مصدر من مصادر الشيعة.. ومثله فعل  

 من الشيعة. صاحب جامع السعادات، وغريه من علامء األخالق والسلوك 

 
 (109املنقذ من الضالل )ص:  (1)
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ذلك أن اخلالفات بني األمة ليست بالصورة التي ينفخ فيها الشيطان.. فاألمة بحمد  

اهلل تتفق يف أكثرها عىل تنزيه اهلل عن اجلسمية ولواحقها..وتتفق يف عصمة الرسل.. وتتنفق  

يف كل القيم األخالقية.. وتشرتك يف أكثر مفاهيم القرآن، وإن كانت ختتلف يف بعض  

 . وتشرتك يف أكثر األحاديث، وإن كانت ختتلف يف األسانيد التي تروى هبا. مصاديقه.

ولذلك نستطيع بكل جزم أن نذكر بأن نسبة اخلالف يف األمة ال تتعدى واحدا يف  

املائة.. لكن شياطني اإلنس واجلن حولوا من ذلك الواحد مائة، وحولوا من نقاط االتفاق  

 سنة والشيعة دينان خمتلفان ال جامع بينهام. صفرا، حتى ِصنا نسمع من يذكر بأن ال

هذا من الناحية الواقعية .. أما من ناحية األئمة الذين يواليهم أهل السنة، أو األئمة  

 الذين يواليهم الشيعة.. فكالمها كانوا منفتحني عىل بعضهم.. 

عنه  وقد قال الشيخ كامل الّدين بن طلحة الشافعّي عند ذكره لإلمام الصادق: )نقل 

احلديث، واستفاد منه العلم مجاعة من أعيان األئّمة وأعالمهم مثل حييى بن سعيد  

األنصارّي، وابن جريح، ومالك بن أنس، والثورّي، وابن عيينة، وأيب حنيفة، وشعبة،  

  (1)وأّيوب السجستايّن، وغريهم، وعّدوا أخذهم منه منقبة رّشفوا هبا، وفضيلة اكتسبوها(

العلم عن أربعة من أئمة  أخذ اإلمام أبو حنيفة إمام احلنفية  يذكر املؤرخون أنو

وفقهاء أهل البيت، وهم: حممد الباقر، جعفر الصادق، وزيد بن عيّل، وعبد اهلل بن احلسن  

 .(2) بن احلسن، وهلم يف قلبه منزلة وإكرام، وعرفت عنه حمّبة واضحة هلم 

، وقال فيه كلمته املشهورة:    (3)قوله: )ما رأيت أفقه من جعفر بن حمّمد(ون عنه  يروو

 )لوال السنتان هللك النعامن( 

 
 . 111 -110الشافعّي كامل الّدين حمّمد بن طلحة: مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ص  (1)

 . 361حممد أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإلسالمية: ( 2)

 .89ص  9الذهبّي: تاريخ اإلسالم ج  (3)
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: )هذا أبو حنيفة وهو من أهل السنّة يفتخر  عىل مقولته تلك بقوله   اآللويس وقد قال  

ويقول بأفصح لسان: لوال السنتان هللك النعامن، يعني السنتني اللتني جلس فيهام ألخذ  

  (1)العلم عن اإلمام جعفر الصادق(

وي عن مالك بن أنس إمام املالكية، قوله: )جعفر بن حمّمد اختلفت إليه  وهكذا ر

زمانًا فام كنت أراه إاّل عىل إحدى ثالث خصال: إّما مصلٍّ وإّما صائم وإّما يقرأ القرآن، وما  

رأت عني وال سمعت أذن وال خطر عىل قلب بش أفضل من جعفر بن حمّمد الصادق علاًم  

  (2)وعبادًة وورعًا(

،   وقال واصفا له: )وكان من عظامء العّباد وأكابر الزّهاد الذين خيشون اهلل عزَّ وجلَّ

، اخرّض مّرة  وكان كثري احلديث، طّيب املجالسة، كثري الفوائد، فإذا قال: قال رسول اهلل 

واصفّر أخرى، حّتى ينكره من يعرفه. ولقد حججت معه سنة فلاّم استوت به راحلته عند  

ام هّم بالتلبية انقطع الصوت يف حلقه وكاد أن خيّر من راحلته، فقلت: قل  اإلحرام، كان كلّ 

يا بن رسول اهلل وال بّد لك من أن تقول، فقال: )يا بن أيب عامر، كيف أجرس أن أقول لّبيك  

  (3)اللهّم لّبيك؟ وأخشى أن يقول تعاىل يل: ال لّبيك وال سعديك(

الشيعة، ويستفيد منهم، وال يرى حرجا  يروي عن أئمة  وهكذ نرى اإلمام الشافعي  

فعن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت للشافعي: ما حال جعفر بن حممد عندكم؟  يف ذلك.. 

  (4) فقال: )ثقة، كتبنا عنه أربعمئة حديث(

: )هو  بالتشيع، وقد قال عنه احلافظ أمحد بن عبد اهلل العجيل بسبب ذلك اهتم وقد 

ثقة، صاحب رأي ليس عنده حديث، وكان يتشيع(، وقد علق عليه الذهبي بعد أن نقل  

 
 .8التحفة اإلثني عشّية لآللويّس ص  (1)

 .55ص  1حيدر أسد: اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ج  (2)

 . 275ص  1الصدوق: علل الشائع ج  (3)

 .161( اإلمام جعفر الصادق: 4)
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 ذلك عنـه بقوله: )فكـان العجـيل يوهم يف اإلمام أيب عبد اهلل التشيع لقوله: 

 (1)إن كان رفضًا حب آل حممد    فلشهد الثقالن أين رافيض

ة وجلس إليهم، واستفاد منهم،  وهكذا أخذ اإلمام أمحد إمام احلنابلة من علامء الشيع

ومع ذلك كان له مذهبه اخلاص.. وقد ذكر اخلطيب البغدادي  أن عبد الرمحن بن صالح  

الشيعي كان يغشى أمحد بن حنبل، فيقربه أمحد ويدنيه، فقيل له : يا أبا عبد اهلل .. عبد اهلل  

ال حتبهم، هو   نقول له رافيض، فقال : سبحان اهلل رجل أحب قوما من أهل بيت النبي 

  (2)ثقة(

بل ذكر ابن اجلوزي احلنبيل يف كتابه يف )مناقب أمحد( الكثري من األعالم الذين أخذ  

منهم اإلمام أمحد، ومنهم إسامعيل بن أبان االزدي أبو أسحاق الكويف.. ومنهم إسحاق بن  

يامن الكويف  منصور السلوي أبو عبد الرمحن الكويف.. ومنهم تليد بن سليامن املحاريب أبو سل

الذي قال فيه أمحد : إن مذهبه التشّيع ومل أر به بأسا.. ومنهم احلسني بن احلسن الفزاري أبو  

عبداهلل االشقر الكويف.. ومنهم خالد بن خمّلد القطواين أبو اهليثم، وكان من كبار شيوخ  

م  البخاري وخّرج حديثه يف صحيحه ومسلم والنسائي ومالك بن أنس يف مسنده.. وغريه 

 كثري. 

وهكذا نرى املحدثني ال خيلو أحد منهم من أن يكون له مشايخ من الشيعة، فمن  

رجال البخاري خالد بن خملد القطواين الكويف الذي قال فيه العجيل : ثقة وفيه تشيع . وقال  

 .(3) ابن سعد : كان متشيعا مفرطا . وقال صالح جزرة : ثقة إال أنه يتشيع

بن أبى املختار باذام ، العبسى موالهم ، أبو حممد الكوىف،  ومنهم عبيد اهلل بن موسى  

 
 .32الرواة الثقات املتكلم فيهم بام اليوجب ردهم ص  (1)

 . 10/261: تاريخ بغداد (2)

 .398هدي الساري :  (3)
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الذي قال فيه الذهبي: ثقة يف نفسه، لكنه شيعي متحرق، وقال أبو داود: كان شيعيا  

 .   (1)متحرقا 

وهكذا نرى كبار أئمة اجلرح والتعديل املتشددين يوثقون كثريا من رجال الشيعة،  

ت ابن اجلنيد إلمام اجلرح والتعديل حييى بن  ويستشهدون بأحاديثهم، وقد ورد يف سؤاال 

معني: سألت حييى بن معني عن سعيد بن خثيم اهلاليل، فقال: )شيخ كويف ليس به بأس  

  (2)ثقة(، فقال رجل ليحيى: شيعي؟ قال: )وشيعي ثقة، وقدري ثقة(

وفيها: )سمعت حييى بن معني ذكر حسينًا األشقر، فقال: كان من الشيعة املغلية  

ر، قلت: فكيف حديثه؟ قال: ال بأس به، قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن  الكبا 

 (3) أيب كدينة ويعقوب القمي(

هذه جمرد أمثلة عن مواقف أئمة أهل السنة من االحتكاك بالشيعة واجللوس إليهم   

التميز  .. وقد روي مثلها عن أئمة الشيعة الذين كانوا ينهون أتباعهم عن مواالستفادة منه 

عن سائر الناس، بل يأمروهنم بمخالطتهم، واجللوس إليهم، والتعايش معهم بكل ما  

 يقتضيه التعايش من معان. 

)إن يل  : سألت أبا جعفر الباقر: قال، فمن الروايات يف ذلك ما رواه جابر اجلعفي

لوين  قد سأ،  وبعضهم ال يعرف  ـ   بعضهم يعرف هذا األمر ـ أي والية أهل البيت  ،  جرياناً 

عًا يل ،  وأصيل هبم،  أن أؤّذن هلم ،  وصلِّ هبم ،  )أّذن هلم :  فقال؟  فخفت أن ال يكون ذلك موسَّ

  (4) وحترَّ األوقات(

)من صىل معهم يف الصف األول كان كَمْن صىل  :  وروي عن اإلمام الصادق أنه قال

 
 [. 5400رقم ]  16ص  3ميزان االعتدال: ج  (1)

 (.421سؤاالت ابن اجلنيد إلمام اجلرح والتعديل حييى بن معني )ص:  (2)

 (.519/ 28هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ) (3)

 . 10996جامع أحاديث الشيعة، حديث رقم   (4)
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ْن  )إذا صلَّيت معهم غفر لك بعدد مَ : وقال،  (1) األول( الصف يف  خلف رسول اهلل

  (2)خالفك(

وهو يبغض  ، إن لنا إمامًا خمالفاً : قلت أليب عبداهلل الصادق: قال  وعن أيب عيل 

،  واهلل لئن كنت صادقًا ألنت أحق باملسجد منه، )ما عليك من قوله :  فقال؟ أصحابنا كلهم

  (3)وُقْل خريًا(، وأحسن خلقك مع الناس،  فُكْن أول داخل وآخر خارج

أتصيل معهم  ، )يا إسحاق: قال يل أبو عبداهلل الصادق: قال، وعن إسحاق بن عامر

فإن املصيل معهم يف الصف األول كالشاهر سيفه  ؛  )صلِّ معهم :  قال،  نعم:  قلت ؟  يف املسجد

  (4) يف سبيل اهلل(

،  )أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل:  سمعت أبا عبداهلل يقول :  وعن عبداهلل بن سنان قال

﴿َوُقوُلوا لِلنَّاِس  :  إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه،  فتذّلوا  وال حتملوا الناس عىل أكتافكم

وصّلوا ، واشهدوا هلم وعليهم، واشهدوا جنائزهم ، عودوا مرضاهم: ثم قال، ُحْسنًا﴾

  (5) معهم يف مساجدهم( 

خالقوا الناس  ، )يا زيد: أنه قال له ، عن جعفر بن حممد، وعن زيد الشّحام

وإن استطعتم أن  ، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم ، مساجدهمصّلوا يف ، بأخالقهم

رحم اهلل  ، هؤالء اجلعفرية: فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا، تكونوا األئمة واملؤذِّنني فافعلوا

فعل اهلل  ، هؤالء اجلعفرية: وإذا تركتم ذلك قالوا. جعفرًا ما كان أحسن ما يؤدِّب أصحابه

 
 . 10717وسائل الشيعة، حديث رقم   (1)

 . 10718وسائل الشيعة، حديث رقم   (2)

 . 10721وسائل الشيعة، حديث رقم   (3)

 . 10723وسائل الشيعة، حديث رقم   (4)

 . 10724وسائل الشيعة، حديث رقم   (5)
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  (1)صحابه(بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدِّب أ 

)صىّل حسن وحسني  :  قال،  عن أخيه موسى بن جعفر،  وعن عيل بن جعفر يف كتابه

  (2)ونحن نصيّل معهم(، خلف مروان 

وقد ذكر اإلمام مالك كيفية معاملة اإلمام جعفر الصادق له، فقال: )واهلل ما رأت  

رمني ويقبل  عيني أفضل من جعفر بن حممد زهدًا وفضاًل وعبادة وورعًا، وكنت أقصده فيك

  (3)عيّل(

وقال: )كنت أدخل إىل الصادق جعفر بن حممد فيقدم يل خمّدة ويعرف يل قدرًا،  

  (4)ويقول: يا مالك، إين أحّبك، فكنت ُأرَسُّ بذلك، وأمحد اهلل عليه(

يفتون بالتواصل   كبار علامء الشيعة ومراجعهم يف القديم واحلديثنجد وهكذا 

:  فمن املتقدمني قال الشهيد األول حممد بن مكي العاميل والتآلف مع سائر املسلمني، 

من صىل معهم يف الصف  :  فقد روي،  بل أفضل،  كاخلاصة،  )ويستحّب حضور مجاعة العامة

،  رّساً  اجلهرية  يف  املجاورة. ويقرأ مع فيه. ويتأكد ‘األول كان كَمْن صىل خلف رسول اهلل

  (5)سقط( وإال،  أمكن إن فيه  فيتمّ ، ركوعهم  فجأه لو وتسقط، النفس  حديث مثل   ولو

)حاشا أمري املؤمنني ـ عليًا ـ أن  : ومن املتأخرين قال السيد رشف الدين املوسوي

بًا هلل وأداًء ملا أمره اهلل به  وصالته خلفهم ـ أي اخللفاء ـ ما كانت إال خالصة  ، يصيّل إال تقرُّ

فتقّربنا إىل اهلل عّز وجّل بالصالة خلف كثري من أئّمة مجاعة  ،  وقد اقتدينا به ع،  م لوجهه الكري

وُيثاب  . وهذا جائز يف مذهب أهل البيت. خملصني يف تلك الصلوات هلل تعاىل، أهل السنّة

 
 . 10995جامع أحاديث الشيعة، حديث رقم   (1)

 . 10725وسائل الشيعة، حديث رقم   (2)

 .20: 47( بحار األنوار 3)

 .16: 47( بحار األنوار 4)

 .  651: 10حممد بن مكي العاميل، الدروس الشعية، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية، الصالة   (5)
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واخلبري بمذهبنا يعلم أّنا  . املصيّل منّا خلف اإلمام السني كام ُيثاب بالصالة خلف الشيعي

وال  ، فال جيوز االئتامم بالفاسق من الشيعة، دالة يف إمام اجلامعة إذا كان شيعّياً نشرتط الع

  (1) أّما السنّي فقد جيوز االئتامم به مطلقًا(، بمجهول احلال

بعد هذا، فإن ما نراه يف الواقع من هذا الفصام النكد الذي يامرس باسم املذاهب  

بالعقل وال بأئمة أولئك املذاهب أنفسهم، وإنام يقف  والطوائف ال عالقة له بالدين وال 

خلفه الشيطان الذي ال جيتهد يف َشء كام جيتهد يف تفريق صف األمة، وإشاعة الشحناء  

 بينها.

ويقف خلف الشيطان ومعه زعامء االستكبار العاملي الذين بذلوا أمواال ضخمة  

 عضها لبعض. لتنسى األمة أعداءها احلقيقيني وتضيع يف متاهة عدواة ب

ولألسف فقد نسيت األمة علامءها الكبار من املذاهب املختلفة الذين حرصوا عىل  

الوحدة والتقارب بني املسلمني كالشيخ حممد الغزايل وحممود شلتوت وعبد احلليم حممود  

وحممد أبو زهرة والتسخريي والقمي ورشف الدين املوسوي.. تركت كل هؤالء  

 علم وال عقل من أمثال العريفي واحلويني وحسان واللهياري  واستبدلتهم بفتية أغرار بال

 ويارس احلبيب وغريهم من مشعيل الفتن. 

 
 . 73: 4أجوبة مسائل موسى جار اهلل   (1)
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 . وإمجاع العلامء . الشيعة 

من عجائب التناقضات التي وقعت فيها هذه األمة، ووقع فيها خصوصا فقهاؤها،  

رتمة من  وخصوصا الكثري من املعاِصين منهم تلك العنجهية التي يواجهون هبا طائفة حم

الدين، ومذهبا له جذوره التارخيية التي متتد إىل العرص األول، ومدرسة هلا علامؤها 

وفقهاؤها الكبار الذين ال يقلون فقها وعلام ودراية عن غريهم من علامء املدارس  

اإلسالمية، يف نفس الوقت الذين يقبلون أقواال فقهية ضعيفة، بل شاذة، ويقبلون أعالما  

ال تتعلق باملوقف من الصحابة فقط، بل باملوقف من اهلل تعاىل، واملوقف من  نطقوا بطامات  

 رسله والقطعيات من دينه.. وهذا عجب عجاب. 

فعكرمة مثال، نجد كل الفقهاء بمن فيهم املعاِصون منهم، يثنون عليه، ويقبلون  

املعتربين   حديثه، ويقبلون أقواله يف تفسري القرآن، ويقبلون آراءه الفقهية، ويضعونه ضمن

يف اإلمجاع، مع ما اهتم به من الكذب، فقد روي عن ابن عمر أنه قال لنافع ال تكذب عيلَّ  

كام كذب عكرمة عىل ابن عباس.. وذكر عن جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد،  

إنه يكذب    :ما هلذا؟ قال  :قال: دخلت عىل عيل بن عبد اهلل بن عباس وعكرمة مقيد، فقلت

 .(1)  عىل أيب

وليس ذلك فقط، بل كان ـ كام يذكر الكثري من املؤرخني ـ يرى رأي املتشددين من  

اخلوراج، والذين حيكم عليهم هؤالء العلامء بأهنم كالب أهل النار.. فقد قال ابن حجر يف  

إىل  )مقدمة فتح الباري(: )وفد عكرمة عىل نجدة احلروري فأقام عنده تسعة أشهر ثم رجع  

قد جاء اخلبيث قال: فكان حيدث برأي نجدة، وكان يعني   : بن عباس فسلم عليه، فقالا

ألمحد بن حنبل أكان عكرمة   نجدة أول من أحدث رأي الصفرية وقال اجلوزجاين قلت

 
 . 22: 5وسري أعالم النبالء للذهبي  238: 7، وهتذيب التهذيب 320: 1انظر: وفيات األعيان  (1)
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إنه كان صفريًا، وقال أبو طالب عن أمحد كان يرى رأي اخلوارج   : يقال  :فقال ا باضيإ

كان ينتحل مذهب الصفرية وألجل هذا تركه مالك، وقال   الصفرية، وقال حييى بن معني

  (1) مصعب الزبريي كان يرى رأي اخلوارج(

ومع كل هذه التهم نجد لعكرمة حضورا قويا يف أهم املصادر املرتبطة بالكتاب  

والسنة والفقه والعقيدة.. فهو مفرس وراوية وفقيه.. وله السند السلفي واخللفي الذي  

 م التي ووجه هبا. حيميه ويصد كل الته

ومثله، أو قد يفوقه مقاتل بن سليامن البلخي الذي كان له هو اآلخر حضورة القوي  

حتى روي عن ابن املبارك أنه قال: )ما أحسن   ؛ يف مجيع مصادر الدين وخصوصا التفسري 

  (2) تفسري مقاتل لو كان ثقة(

ري لفظة أو آية  ومع هذا القول فهم يتعاملون معه كثقة، فإذا حكوا خالفا يف تفس 

قرآنية، ذكروا من القائلني به )مقاتل بن سليامن( ويف إمكان القارئ الرجوع ألي تفسري  

 لريى ذلك.. 

ولو رجعنا إىل الكتب املؤرخة للملل والنحل نجد من أقواله العجب العجاب، فقد  

فرق  قال األشعري ـ والذي يرجع إليه ابن تيمية وغريه كثريا عند إيراد أقوال أصحاب ال

وأنه عىل صورة اإلنسان   ، وأن له جثةً  ، )حكي عن أصحاب مقاتل أن اهلل جسم : املختلفة ـ

وهو مع   ،حلم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينني مصمت 

 (3)ذلك ال يشبه غريه وال يشبهه غريه(

وحكى عنه الشهرستاين ـ وهو اآلخر من املصادر املعتربة التي يرجع إليها هؤالء  

 
 .425مقدمة فتح الباري  (1)

 .. 4/173ميزان االعتدال للذهبي  (2)

 .. 209و152مقاالت اإلسالميني  (3)
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العلامء عند حديثهم عن الشيعة ـ أنه قال: )قد ورد يف اخلرب أن اهلل خلق آدم عىل صورة  

  (1)فال بد من تصديقه( ،الرمحن 

من مرويات مقاتل يف التجسيم ما أخرجه الذهبي بسنده عن مقاتل عن الضحاك  و

ن ابن عباس أنه قال: )إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين حبيب اهلل؟ فيتخطى صفوف  ع

  (2) املالئكة حتى يصري إىل العرش حتى جيلسه معه عىل العرش حتى يمس ركبته(

  ، وقال ابن حبان: )كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم

 (3) وكان مشبهًا يشبه الرب باملخلوقني وكان يكذب مع ذلك يف احلديث(

وقال الذهبي: )ظهر بخراسان اجلهم بن صفوان ودعا إىل تعطيل صفات اهلل عز  

وجل.. وظهر يف خراسان يف قبالته مقاتل بن سليامن املفرس وبالغ يف إثبات الصفات حتى  

  (4)سلف وحذروا من بدعهم(جسم وقام عىل هؤالء علامء التابعني وأئمة ال 

بعد كل هذا وغريه نرى ابن تيمية يقبله، بل يثني عىل علمه بالتفسري مع كون التفسري  

أخطر العلوم، وأحوجها إىل الثقاة، فالتفسري هو بيان مراد اهلل من النص، ولذلك يرقى  

 ألعىل مقام يف املصادر الشعية.

م بحقيقة حاله واألشعري ينقل هذه  يقول ابن تيمية عنه: )وأما مقاتل فاهلل أعل

املقاالت من كتب املعتزلة وفيهم انحراف عن مقاتل بن سليامن فلعلهم زادوا يف النقل عنه  

  حيتج  يكن مل وإن  سليامن بن ومقاتل.. أو نقلوا عن غري ثقة وإال فام أظنه يصل إىل هذا احلد

  (5)ال ريب يف علمه بالتفسري وغريه( لكن  احلديث يف به

 
 .178امللل والنحل (1)

 . 4/174ميزان االعتدال  (2)

 . 1/136الضعفاء البن اجلوزي  (3)

 .1/159طبقات احلفاظ  (4)

 . 2/618منهاج السنة  (5)
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وليت ابن تيمية ومن تبعه من العلامء استعملوا هذا الورع يف تعاملهم مع الفرق  

يل لكل جمسم  متاملختلفة.. لكن املكاييل املزدوجة هي املسيطرة عىل أمثال هذه العقول، فهي  

رم األخذ بغري ما  مشبه ينقل من تراث األمم املختلفة.. وهي أبعد عن كل منزه موحد حي

 ورد يف النصوص املعصومة. 

هذان موقفان من رجلني ال شك يف كون بدعتهام عظيمة وخطرية عىل الدين، وقد  

أضافا إليها الكذب، ومع ذلك نجد ذلك التسامح واللني والرمحة يف قبول أقواهلام يف  

ووهب بن منبه  مصادر الدين الكربى، وقد عومل مثلهام ومن ال يقل عنهام ككعب األحبار  

 وغريمها كثري بنفس تلك املعاملة املمتلئة بالتسامح واللطف واللني.. 

وهلذا نجد للكثري من أمثال هؤالء حضورا قويا عند تعداد األقوال يف التفسري  

واحلديث والفقه والتوحيد وغريها من العلوم الشعية، حتى أصبحت أسامؤهم مألوفة ال  

 ربك هبا. ينفر منها القارئ، بل لعله يت

لكن هذه الرمحة، وذلك التسامح يتحول إىل ضده إذا ذكر الرأي الشيعي، حتى لو  

كان القائل به إماما كبريا كجعفر الصادق، أو حممد الباقر، بل حتى لو كان القائل به اإلمام  

عيل بن أيب طالب نفسه.. فإذا قيل يف مسألة من املسائل: إن للشيعة رأي خمالف فيها..  

وجوه، وعبست، وقطبت جبينها، وكأنه مل تذكر طائفة من املسلمني، وإنام ذكر  جتهمت ال

 الشيطان نفسه.. وهذا ظلم عجيب. 

وقد أشار إىل هذا الظلم، وإىل هذه املكاييل املزدوجة الفقيه الكبري الشيف املرتىض،  

دفه من  والذي عىل أساسه ألف كتابه العظيم )االنتصار(، والذي قال يف مقدمته عند بيان ه

تأليفه: )إن الشناعة إنام جتب يف املذهب الذي ال دليل عليه يعضده، وال حجة لقائله فيه،  

فإن الباطل هو العاري من احلجج والبينات، الربى من الدالالت، فأما ما عليه دليل  

يعضده وحجة تعمده فهو احلق اليقني، وال يرضه اخلالف فيه وقلة عدد القائل به، كام ال  
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ل الذاهب إىل مذهب عن  أاالول االتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه، وإنام يس ينفع يف 

  (1)داللته عىل صحته وحجته القائدة له إليه ال عمن يوافقه فيه أو خيالفه(

وهي كلمة مهمة جدا أشار هبا الشيف املرتىض إىل ذلك الصمم الذي يصيب  

. ولنسمع للقول وحجته.. فعسى  .القائل أولئك العلامء عندما تقول هلم: ال بأس دعنا من 

 أن يكون فيه وجه صحة.. وعسى أن نرى فيه من الرؤى ما حيتمل قبوله.. 

لكن هؤالء العلامء ـ ولست أدري مل ـ يصمون آذاهنم، فريفضون سامع احلجج حتى  

 لو كانت آيات قرآنية واضحة، أو أحاديث نبوية ِصحية.. 

له بنربة ممتلئة باألمل واحلزن عىل تلك  ثم يعقب الشيف املرتىض عىل ذلك بقو

املكاييل املزدوجة: )عىل أنه ال أحد من فقهاء األمصار إال وهو ذاهب إىل مذاهب تفرد هبا  

خمالفوه كلهم عىل خالفها، فكيف جازت الشناعة عىل الشيعة باملذاهب التي تفردوا هبا،  

ر عن زماهنم باملذاهب التي  ومل يشنع عىل كل فقيه كأيب حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخ

تفردوا هبا، وكل الفقهاء عىل خالفه فيها، وما الفرق بينام انفردت به الشيعة من املذاهب  

التي ال موافق هلم فيها، وبني ما انفرد به أبوحنيفة أو الشافعي من املذاهب التي ال موافق  

    (2)(؟له فيها 

أن أقواال عجيبة ألصحاب  وهذا قول صحيح، وتدل عليه كل املصادر.. بل نرى 

تلك املذاهب خيرق هبا اإلمجاع، مع شذوذها، وغرابتها، ومن أمثلتها تفريق املالكية بني  

الشيفة والدنية يف أحكام كثرية، وقول الشافعية بجواز زواج الرجل من ابنته من الزنا حتى  

 وإن كان يعلم أهنا ابنته.. 

طرف عن تلك األقوال، بل يدافعون  لكنا لألسف نجد أن هؤالء العلامء يغضون ال

 
 (1/ 3االنتصار ) (1)

 (1/ 3االنتصار ) (2)
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عن القائلني هبا، بل يوصون بكتامن ما ورد من أمثاهلا حرصا عىل ما يطلقون عليه ]أهل  

 . السنة[ ومقصودهم السنة املذهبية، ال السنة النبوية

وقد ذكر ابن تيمية مقولة الشافعي يف جواز زواج الرجل من ابنته من الزنا، فقال:  

لضعيفة ليس ألحد أن حيكيها عن إمام من أئمة املسلمني ال عىل وجه  لة اأ)ومثل هذه املس

القدح فيه وال عىل وجه املتابعة له فيها، فإن ذلك رضبا من الطعن يف األئمة وأتباع األقوال  

الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير الترت يلقى الفتنة بني مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إىل  

 (1)ويوقعهم يف مذاهب الرافضة وأهل اإلحلاد(اخلروج عن السنة واجلامعة، 

وهذا من ابن تيمية غريب جدا، فهو يف كتبه حيكي أقواال غريبة شاذة يتهم هبا الشيعة  

مع أهنم هم أنفسهم ينفرون منها، ويكذبوهنا، ويعلنون الرباءة منها، ومع ذلك ال يزال  

 ي متثلهم. أتباعه يشيعوهنا عن الشيعة من غري رجوع منهم ملصادرهم الت 

بينام إذا تعلق األمر بالشافعي أو مالك أو غريه من املذاهب، فإنه يويص بكتامن  

 وهذا من التطفيف الذي هنينا عنه.   ..أقواهلم الغريبة الشاذة 

بعد ذلك يذكر الشيف املرتىض وجها من وجوه االستدالل التي يستند إليها التيار  

ب جذورها يف القرون األوىل، أو يف السلف  السلفي خصوصا، وهي أن ألقوال أئمة املذاه

)فإن  :األول، وهي لذلك معتربة، فيقول ـ مطالبا هلم باملعاملة باملثل مع املدرسة الشيعية ـ

قالوا: إن الفرق بني األمرين ان كل مذهب تفرد به أبوحنيفة فله موافق من فقهاء أهل  

لشافعي له فيه موافق من أهل احلجاز  الكوفة فيه، أو من السلف املتقدم، وكذلك ما تفرد به ا 

أو من السلف، وليس كذلك الشيعه. قلنا: ليس كل مذهب تفرد به أبوحنيفه أو الشافعى 

ن ادعى ذلك دون ما هو معلوم  إو،يعلم أن أهل الكوفه وأهل احلجاز أو السلف قائلون به

ن مذاهبها التي انفردت هبا هي مذاهب  أع فيه، فالشيعة أيضا تدعي وتروي  مسلم غري مناز

 
 . 32/137كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه:  (1)
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جعفر بن حممد الصادق وحممد بن عيل الباقر وعيل بن احلسني زين العابدين عليهم السالم،  

بل تروي هذه املذاهب عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه وتسندها إليه،  

يب حنيفة وللشافعي وفالن وفالن، أو انزلوهم عىل  لتموه ألفاجعلوا هلم من ذلك ما جع

فإنكم   ، أقل األحوال منزلة ابن حنبل وداود وحممد بن جرير الطربي فيام انفردوا به

وهذا ظلم هلم   ، تعذروهنم خالفا فيام انفردوا به، وال تعذرون الشيعة خالفا فيام انفردوا به

  (1)وحيف عليهم(

مل وحرقة كيف يعتد يف اإلمجاع بآراء أيب حنيفة التي تستند  ويذكر الشيف املرتىض بأ

للقياس مع كون ذلك مما )ال يمكنه أن يدعي أن له يف القول هبا سلفا من الصحابة وال  

التابعني.. فكيف مل يشنعوا عليه بأنه ذهب إىل ما مل يذهب إليه أحد قبله وشنعتم عىل الشيعة  

  (2)بمثل ذلك؟(

الشيف املرتىض أليب حنيفة، فإن هذا يدلنا عىل مكيال آخر من  وبمناسبة ذكر 

املكاييل املزدوجة التي يتعامل هبا هذا الصنف من العلامء مع الشيعة، ذلك أهنم يستندون  

يف عدم اعتبار الشيعة عند ذكرهم لإلمجاع ملا قال علامء السلف الذين يعتربوهنم يف اجلرح  

ن نفس أولئك العلامء تكلموا يف أيب حنيفة كالما شديدا  والتعديل، والقبول والرفض.. مع أ

 ربام يكون كالمهم يف الشيعة أدنى منه. 

فقد ساق عبد اهلل بن أمحد يف كتابه )السنة( جمموعة كبرية من االهتامات والشتائم  

التي وجهها من يسموهنم أئمة السلف أليب حنيفة من أمثال: )كافر، زنديق، مات جهميًا،  

م عروة عروة، ما ولد يف اإلسالم أشأم وال أرض عىل األمة منه، وأنه أبو  ينقض اإلسال 

اخلطايا، وأنه يكيد الدين، وأن اخلامرين خري من أتباع أيب حنيفة، وأن احلنفية أشد عىل  

 
 (3/ 3اال نتصار ) (1)

 (3/ 3اال نتصار ) (2)
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 (1) املسلمني من اللصوص(

ثم ذكر الشيف املرتىض تلك التهمة الغريبة التي خص الشيعة باالهتام هبا دون من  

، وهي أن مجيع أصحاب الصادق والباقر وغريمها من آل بيت النبوة كذبة، وال  سواهم

 يصح النقل عنهم يف ذلك، بخالف سائر الفقهاء الذين ال يصحبهم إال الصادقون. 

يقول الشيف املرتىض معربا بأمل عن هذه التهمة التي ال نزال نسمعها كل حني:  

هب الصادق والباقر حقا لوجب أن نعلمه كام  )فإن قالوا: لو كان ما تدعيه الشيعة يف مذا

علموه، ويزول اخلالف فيه منا كام علمت الشيعة بمذاهب سلفنا من أيب حنيفة والشافعي  

وغريمها ممن تقدمهام، قلنا: ليس جيب أن يعلم األجانب واألباعد من مذاهب العامل ما  

ا من مذاهب أيب حنيفة  يعلمه أصحابه وخلصاؤه ومالزموه ومؤانسوه، وهلذا ال نعلم كثري

مما يعلمه أصحابه واملنتمون إليه فمن هو أخص بالباقر والصادق عليه السالم من أصحاهبام  

وشيعتهام أعلم بمذاهبهام ممن ليست له هذه الصفة معهام عليهام السالم عىل أنا ال نعلم كثريا  

عليه وتروى عنه،  من املذاهب التي يدعيها خمالفونا مذهبا ألمري املؤمنني صلوات اهلل 

وحتكي خالف ما يروون وضد ما حيكمون، فعذرهم يف أنا ال نعلم ذلك هو عذرنا يف أن مل  

يعلموا املذاهب التي تدعيها ونحكيها عن أمري املؤمنني وعلامء أبنائه صلوات اهلل عليهم،  

افعي  فليعتذروا بام شاؤا ثم نقول هلم: كيف علمنا صحة ما حيكونه مذهبا أليب حنيفة وللش

ومل نعلم ذلك يف كل ما يدعونه مذهبا المري املؤمنني صلوات اهلل عليه ففرقكم بني األمرين  

هو فرقنا بني العلم العام بمذاهب أيب حنيفة وأمثاله، ووقوع االشتباه يف كثري من مذاهب  

أئمتنا عليهم السالم، وبعد فليس جيري مذاهب من قوله حجة يف العلم هبا جمرى مذاهب  

س قوله بحجة، وهلذا النعرف بمذاهب النبي صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته يف كثري  من لي

من أحكام الشيعة كام نعلم مذاهب كثري من أصحابه فيها، وكام نعلم مذاهب أيب حنيفة  

 
 . 120ص-  180السنة، لعبد اهلل بن أمحد، من ص  (1)
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 (1)والشافعي يف تلك املسائل، والعلة يف ذلك ما أرشنا إليه(

ن يؤدي غرضه يف البحث عن احللول  انطالقا من هذا فإن الفقه املقاصدي ال يمكنه أ

للمشكالت املختلفة التي تعرتض حياتنا الدينية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية  

 وغريها، وهو يعزل هذا املكون الكبري من مكونات األمة. 

وقد أقر هبذا كبار العلامء املحققني من املعاِصين، والذين اضطروا ألن يأخذوا  

 ل مهمة هلا صلتها الكربى بتحقيق مقاصد الشيعة. بأقوال الشيعة يف مسائ 

لتضييق دائرة الطالق،  ـ ومن األمثلة عىل ذلك ما أفتى به الكثري من املعاِصين 

 من اشرتاط اإلشهاد لوقوع الطالق. ـ  واحلفاظ عىل األرسة 

وقد ذكر حممد عبده هذا، وبني مصدره الشيعي حمرتما له، فقال: )فلم ال جيوز ومع  

ساد يف األخالق والضعف يف العقول وعدم املباالة باملقاصد، أن يؤخذ بقول  ظهور الف 

كام ذكره    ، بعض األئمة من أن االستشهاد رشط يف صحة الطالق كام هو رشط صحة الزواج

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل  ﴿ :الطربيس، وكام تشري اآلية يف سورة الطالق حيث جاء يف آخرها 

[ ؟. أليس هذا أمرا ِصحيا باالستشهاد يشمل كل ما أتى قبله من طالق  2]الطالق:    ﴾ِمنُْكمْ 

ورجعة وإمساك وفراق ؟ مل ال نقرر أن وجود الشهود وقت الطالق ركن بدونه ال يكون  

فيمتنع هبذه الطريقة هذا النوع الكثري الوقوع من الطالق الذي يقع اآلن   ، الطالق صحيحا 

. نظن أن يف األخذ هبذا احلكم  .وال روية يف وقت غضب ؟بكلمة خرجت عىل غري قصد 

وما يدرينا أن اهلل سبحانه وتعاىل قد اطلع    ،موافقة آلية من كتاب اهلل ورعاية ملصالح الناس

فأنزل تلك اآلية الكريمة لتكون نظاما نرجع   ،عىل ما تصل إليه األمة يف زمان كزماننا هذا

  (2) اليوم( إليها عند مسيس احلاجة كام هو شأننا 

 
 (6/ 3اال نتصار ) (1)

 . 123 – 122حممد عبده األعامل الكاملة املجلد الثاين ص  (2)
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ومثله الكثري من األعالم الكبار يف العرص احلديث، وخاصة من رواد التقريب بني  

املذاهب اإلسالمية، فقد أخذ الشيخ حممد الغزايل هبذا القول، ودعا من خالله إىل االستفادة  

من اآلراء املوجودة يف مجيع املدارس اإلسالمية، فقال: )وأستطيع أن أضم إىل ذلك رفض  

ق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان البد منهام لقبول العقد والرجعة والطالق عىل  الطال

سواء وخري لنا نحن املسلمني أن تقتبس من تراثنا ما يصون جمتمعنا وحيميه من نزوات  

األفراد. أما الزهد يف هذا الرتاث كله فهو الذي فتح الطريق ملحاوالت تنصري قوانني  

 (1)األرسة(

موضع آخر: )ولقد رأيت أن أقوم بعمل إجيايب حاسم سدا هلذه الفجوة  وقد قال يف 

التي صنعتها األوهام، فرأيت أن تتوىل وزارة األوقاف ضم املذهب الفقهي للشيعة اإلمامية  

إىل فقه املذاهب األربعة، وستتوىل إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات واملعامالت ىف هذا  

ن إخواننا الشيعة، وسريى أولو األلباب عند مطالعة هذه  الفقه اإلسالمي ملجتهدين م

اجلهود العلمية أن الشبه قريب بني ما ألفنا من قراءات فقهية، وبني ما باعدتنا عنه األحداث  

 (2)السيئة(

ومنهم داعية الوحدة الكبري الشيخ ) حممد أبو زهرة (، والذي يعد من أكرب علامء  

يث، فقد وقف نفس املوقف، وكانت له آراؤه الكثرية  الشيعة اإلسالمية يف عرصنا احلد

 التي اعتد فيها باخلالف الشيعي، بل اعتربه، بل رجحه عىل ما خالفه. 

ومنهم الشيخ السيد سابق الذي ذكر يف كتابه )فقه السنة( الكثري من األدلة عىل هذا،  

 ونقل نقوال كثرية من كتب الشيعة تؤيد هذا الرأي وتقويه. 

ذج عن تعامل املحققني من العلامء مع املدرسة الشيعية، ومثله يقال مع  هذه جمرد نام

 
 .. 184قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة، ص  (1)

 كيف نفهم اإلسالم، حممد الغزايل. (2)
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سائر املدارس اإلسالمية، ألنه ال يمكن أن نؤسس للوحدة اإلسالمية، ونحن نتنابز  

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا َلْسَت   ﴿باأللقاب، ويكفر بعضنا بعضا، كام قال تعاىل:  ِذيَن َفرَّ إِنَّ الَّ

 إِنَّاَم َأْمُرُهْم إِىَل اهللَِّ ُثمَّ ُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا َيْفَعُلوَن 
ٍ
ء  [ 159]األنعام:   ﴾ِمنُْهْم يِف ََشْ
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 . ومهدي الشيعة . مهدي السنة 

ملهدي، ووجوه اخلالف بني  قضية ا : متعددةبأساليب ، وكثريامن القضايا التي تثار 

السنة والشيعة حوله.. وهل هو من نسل احلسن أو من نسل احلسني؟.. وهل هو حي  

يرزق، أو ال يزال مل تلده أمه بعد؟.. وهل سينش عدله عىل األرض مجيعا، أم أن عدله  

 سيقترص عىل بقعة حمدودة من األرض، ويف زمن حمدود؟.. وأشياء من هذا القبيل. 

مدرسة حتاول أن تردم الفجوات بني مذاهب األمة املختلفة، لتقرب   ومع أين من

بينها، وحتل الصفو بدل الكدر، واملحبة بدل العداوة إال أنني يف هذه املسألة خصوصا  

أذهب خالف ذلك املذهب، ألين أرى من خالل تأميل يف الواقع الفكري واملادي للسنة  

رق بينهام جوهري، وليس عرضيا، حتى كأن  والشيعة، وتعاملهام مع هذه املسألة أن الف

مهدي الشيعة كائن خمتلف متاما عن مهدي السنة، وإن كان اسمهام ولقبهام ودورمها واحد  

 يف نظر كليهام. 

وقبل أن أرشح وجهة نظري هذه أحب أن أورد حكاية بسيطة معروفة قد تساهم يف  

كاد تكون حمل اتفاق بينهام من  توضيح الفرق بني نظرة كال املدرستني هلذه الشخصية التي ت 

 حيث الشكل، وإن كانت ختتلف بينهام من حيث املضمون. 

والقصة هي قصة نيوتن مع التفاحة، والتي جلب انتباهه سقوطها إىل األرض،  

وعدم سقوطها يف جهة أخرى غري جهة األرض، وقد أوحى له ذلك االهتامم والتساؤالت  

ة، وقوانني أخرى سامهت يف نشأة الفيزياء املرتبطة  التي جرها إىل اكتشاف قوانني اجلاذبي

بنيوتن وتفاحته، والتي سامهت بعد ذلك يف الثورة الصناعية الكربى، والتي استطاعت بعد  

ذلك كله أن خترج أوروبا من عصور التخلف لتزج هبا يف عرص النهضة احلديثة.. وال تزال  

 ىل يوم الناس هذا. بربكات تفاحة نيوتن إ نأوروبا والعامل أمجع ينعام
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الفرق األسايس بني مهدي السنة ومهدي  يمكن أن نتصور من فهم هذه القصة 

الشيعة.. فمهدي السنة ليس سوى تفاحة بسيطة سقطت يف يوم من األيام من أعىل  

الشجرة، فاختلطت برتاب األرض، ومل يبق هلا وجود وال قيمة وال أي تأثري عدا تنعم أفراد  

 . معدودة  أحاطت هبا، وتغذت هبا أياما النمل التي 

أما مهدي الشيعة، فعكس ذلك متاما، ألنه مشوع كامل لإلنسان يدخل يف مجيع  

أجزاء حياته، فربكات املهدي عند الشيعة ال يتنعم هبا أهل عرصه فقط، بل تتنعم هبا كل  

 عندهم ]إمام العرص والزمان[   كل العصور.. ولذلك نجد من ألقابهالعصور، ألنه يعيش يف  

ي حجبها الغامم، فهم يتنعمون هبا من خلف الغامم،  فهو عندهم أشبه بالشمس الت 

ويعملون كل جهدهم ليزحيوا ذلك الغامم لتبدو الشمس منرية للعامل كله، فتحجب بطلعتها  

 البهية كل ظلمة، وتزيل كل عناء، وترفع كل جور. 

مهدي السنة نبوءة تارخيية، تتعلق بفرد من الناس يظهر يف زمن من األزمنة ليتنعم  

من عايشوه.. أما مهدي الشيعة فحياته ممتدة يف مجيع األجيال، ألن دوره فيها مجيعا  بعدالته 

 هو استنهاض اهلمم لتشكيل اإلنسان الكامل، واملجتمع العادل، واملدنية الفاضلة. 

قد يضحك السنة ملء أفواههم عىل مهدي الشيعة املخبأ يف الرسداب كام  

سنة الذي ال يكاد يوجد، وإذا وجد ال  يتصورون.. وكذلك يضحك الشيعة عىل مهدي ال 

يكاد يؤثر، فال أحد من الناس يتحدث عنه، ولذلك فإن رساديب النسيان والغفلة التي  

 أودع السنة مهدهيم فيها أخطر من كل ألوان الرساديب. 

يف كل صباح يتمثل الشيعي إمامه املهدي الغائب، ويمد يديه وروحه له بالبيعة  

د له يف صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له  قائال: )اللـهم إين أجد

يف عنقي، ال أحول عنها وال أزول أبدا، اللـهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابني عنه  

واملسارعني إليه يف قضاء حوائجه، واملمتثلني ألوامره واملحامني عنه، والسابقني إىل إرادته  
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ذلك هييء نفسه هبذا الدعاء لنرصة املهدي إن ظهر، وهييء  واملستشهدين بني يديه( وهو ب 

 نفسه للتحضري لظهوره إن طال غيابه. 

بينام ال جيد السني أي مهدي يمد يده إليه، فلذلك قد متتد يده بالبيعة ألي دجال من  

الدجاجلة، أو مستبد من املستبدين، أو ظامل من الظلمة، أو حتى مشعوذ من املشعوذين،  

تغرب أن يكثر ادعاء املهدوية يف املدرسة السنية، بينام ال يتجرؤون عىل ادعائها  وهلذا ال نس

 يف املدرسة الشيعية. 

وال يكتفي الشيعي بمد يديه بالبيعة إلمامه املنتظر، وإنام يتمثل يف كل صباح، بل يف  

:  كل حلظة مشوع احلكومة اإلهلية التي يمثلها وحيملها إمامه املهدي، فيقول بكل أشواقه 

)اظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك املسمى باسم رسولك حتى ال يظفر بيشء من الباطل  

إال مزقه، وحيق احلق وحيققه، واجعله اللـهم مفزعا ملظلوم عبادك، وناِصا ملن ال جيد له  

ناِصا غريك، وجمددا ملا عطل من أحكام كتابك، ومشيدا ملا ورد من أعالم دينك وسنن  

عليه وآله(، فهذا الدعاء مشوع متكامل يلخص الدور الرسايل الذي يقوم  نبيك صىل اهلل 

به املهدي يف نظر الشيعي، بينام ال جيد أخوه السني أمامه أي دعاء من هذا النوع، فيستسلم  

 لكل التوجهات واحلركات والتيارات التي حتمل مشاريع ممتلئة بالتناقض.. 

نفسيا خطريا ال يقل أمهية عام سبق، وهو   باإلضافة إىل هذه الفروق، فإن هناك فرقا 

مرتبط باألمل، أو بام يسميه الشيعة انتظار الفرج، وهلذا يقولون عند ذكر مهدهيم: )اللهم  

عجل فرجه الشيف(، وهم يقصدون فرجهم، وفرج األمة مجيعا، ألن عالمة فرج األمة ـ  

ذا الفرج، ألهنم يرون حياة  كام اتفق عليه الفريقان ـ هو ظهور هذا اإلمام، وهم موقنون هب

يتأمل ألنه   حيزن وال  ي أي مكروه، أو رأى أي انحراف، ال صاحبه، وهلذا إذا أصاب الشيع

يعلم أن الفرج قريب، وأن إمامه حارض، وأنه ال يفصله عن حتقيق مشوعه إال بعض الزمن  

اية التاريخ  . ألن الذين رسموا له هن.القصري.. أما السني فال جيد لتفريج كربه أي أمل
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رسموها بصورة مشؤومة ممتلئة بالكآبة واإلحباط، فأيام املهدي أيام معدودة، ومشوعه  

 ليس سوى فلتة من الزمن، ال عالقة هلا باملايض، وال باملستقبل. 

هذه خالصة الفروق بني مهدي السنة ومهدي الشيعة، وهلذا استطاع الشيعة أن  

وعهم يف العامل أمجع.. بينام وقف السنة ضاحكني  يشكلوا مشوعهم الكبري، وأن يتمدد مش

. ولكن بال مشوع، وال هوية، وال جمرد بصيص من األمل حيققون به ما حيلمون  .ساخرين

 به من نرص اهلل. 

فلذلك هم حيتاجون إىل القيام بتعديالت جوهرية حول النظر ملهدهيم، وخيرجوه  

فيها، وخيرجوا أنفسهم من الرصاع  من رساديب الغفلة والنسيان واإلعراض التي وضعوه 

 هم وفرقت صفهم. تعىل الزعامات التي شتت

وإن كان هلم بعض التواضع، فأنصحهم أن يتعالوا عن اخلالفات الفرعية التي تفرق  

بينهم وبني إخواهنم من الشيعة يف هذا املجال، فيجعلوا ملهدهيم وجودا ولو رمزيا يف أذهان  

تف الناس حوهلم، وكيف ينهضون، ألن من طبيعة  الناس ومشاعرهم، وسريون كيف يل

البش أال يستسلم إال للمقدس، وأال خيضع إال للمعصوم.. وما داموا يدنسون مهدهيم  

 باالحتقار واإلعراض، فإن جزاءهم سيكون االحتقار واإلعراض. 
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 الفكرة والعقيدة 

بحياتنا بجميع جماالهتا  من املسائل املهمة التي نحتاج إىل التعرف عليها الرتباطها 

ومساراهتا التمييز بني ما نفكر فيه، وبني ما نعتقده، فليس كل ما نفكر فيه عقيدة.. وليس  

 كل عقيدة نؤمن هبا قد تكون منطلقة من فكر وبحث وتأمل. 

ُقوُلوا    َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِنْ ﴿ وربام يشري إىل هذا املعنى قوله تعاىل:  

ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم  [، فاآلية الكريمة تشري إىل مرحلة  14]احلجرات:  ﴾َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخِل اإْلِ

من مراحل اإلسالم، وهي اإلذعان الفكري للقضايا للعقدية، وهو ما سامه القرآن الكريم  

تي اصطلح الكثري ـ  يف هذا املحل إسالما، وفوقه درجة أعىل هي اإليامن، وهي الدرجة ال

وخصوصا من املعاِصين ـ عىل تسميتها عقيدة، باعتبارها تنعقد يف القلب وترسخ فيه  

 رسوخا شديدا جتعله يعتربها يف سلوكه ومجيع مواقفه. 

نَُه يِف  ﴿وربام يشري إىل هذا املعنى أيضا قوله تعاىل:   ياَمَن َوَزيَّ َوَلكِنَّ اهللََّ َحبََّب إَِلْيُكُم اإْلِ

[، فمن أهم خصائص العقيدة االنفعال العاطفي هلا، وهو ما عرب  7]احلجرات:    ﴾وبُِكْم  ُقلُ 

عنه القرآن الكريم باحلب.. ويتبعه ويسبقه التزيني.. ألن الفطرة ال حتب إال للجميل،  

: )ذاق طعم اإليامن، من ريض باهلل ربا، وباإلسالم دينا،  ويشري إىل هذا املعنى قوله 

 (1) وبمحمد رسوال(

إىل التأثري السلوكي للعقيدة يف شخصية صاحبها، فقال: )قد كان من   وأشار 

  ، فيوضع عىل رأسه  ،فيجاء باملنشار  ،فيجعل فيها   ،فيحفر له يف األرض  ،قبلكم يؤخذ الرجل

     (2) فام يصده ذلك عن دينه(  ، ما دون حلمه وعظمه  ، ويمشط بأمشاط احلديد  ، فيجعل نصفني

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه البخاري. (2)
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بدهيية واملتفق عليها بني العقالء، أحب أن أجيب عن بعض  بناء عىل هذه املعاين ال

اإلشكاالت التي طرحها بعض الفضالء حول هذا املوضوع عند حديثي عن الفرق بني  

الفكرة احلية والفكرة امليتة، وعند حديثي عن مهدي السنة ومهدي الشيعة، وحتى يكون  

 الكالم منتظام فسأقسمه إىل املحاور التالية: 

أن مصطلحي ]الفكرة، والعقيدة[ ال حيمالن يف داللتهام العامة أي مدح أو  : األول 

ذم، أو قبول أو رفض.. ومها بذلك يشبهان مصطلح ]اخللق[ الذي يصدق عىل اخللق  

الطيب، كام يصدق عىل اخللق اخلبيث.. ولذلك فإننا عند حديثنا عن الفكرة احلية أو امليتة..  

القضايا مل نقصد بذلك تأييد ذلك املعتقد أو رفضه، وإنام  . أو عن غريها من  .أو عن املهدي

قصدنا تبيني الفوارق العملية بني الفكرة احلية املؤثرة، والفكرة امليتة السلبية.. وقد دعونا  

إىل النظر يف هذا من هذه الزاوية، أما األدلة املثبتة أو النافية، فلها حملها اخلاص يف كتب  

 والنحل.. وهي ليست مقصودنا بالدرجة األوىل. العقائد، أو يف كتب امللل 

: أن العتقاد احلياة بأي معنى من املعاين يف القضية املطروحة تأثريه النفيس  الثاين 

الكبري يف حتويل الفكرة من جمرد كوهنا فكرة ال حتتل سوى حمال بسيطا من الذهن إىل عقيدة  

 هلا تأثريها الكبري والفاعل يف احلياة.. 

وقد رأيت هذا من خالل صحبتي للطرق الصوفية، والتي يعتقد أصحاهبا اعتقادا  

، وكون احلياة ال ختلو منه.. ولذلك نراهم يستشعرون وجوده  راسخا يف حياة النبي 

وحضوره التام.. وهم ألجل ذلك يتوسلون به، وخياطبونه نثرا وشعرا، ويتغنون بجامله  

 وبعضهم يذكر ـ لشدة حمبته وشوقه ـ أنه يراه يف اليقظة. وجالله.. ويرونه كثريا يف الرؤى.. 

وذلك غري مستغرب ملن يفهم الفرق بني الفكرة والعقيدة.. فصاحب العقيدة يعيش  

العجائب، ويرى العجائب، وقد قال أبو حامد الغزايل لبعض تالميذه الذين تعجبوا من  

 بعض ما ذكره يف كتبه: )باهلل إن ترس ترى العجائب( 
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العقيدة ال يكتفي بالذهن املجرد، بل يتحول إىل كل الكيان، فيمأله ثقة   فسلطان

وحضورا وأشواقا مع القضية العقدية، وهلذا ورد يف احلديث الذي اتفقت عىل روايته األمة  

كيف أصبحت  )   :لقي رجاًل يقال له حارثة يف بعض سكك املدينة فقال   بفرقها أن النبي  

 :قال   ؟(إن لكل إيامن حقيقة فام حقيقة إيامنك)   : ت مؤمنًا حقًا، قال أصبح  :قال   ؟(،يا حارثة 

عزفت نفيس عن الدنيا فأظمأت هناري وأسهرت لييل وكأين بعرش ريب بارزًا وكأين بأهل  

أصبت فالزم  )  : فقال النبي    . اجلنة يف اجلنة يتنعمون فيها وكأين بأهل النار يف النار يعذبون 

 (1)(قلبه مؤمن نور اهلل 

، وقال له: نافق حنظلة يا رسول اهلل، فقال  ومثله حديث حنظلة الذي جاء للنبي  

: )وما ذاك؟(، قال: يا رسول اهلل نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة، حتى كأنا  رسول اهلل  

رأي عني، فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثريًا، فقال له  

: )والذي نفيس بيده؛ إن لو تدومون عىل ما تكونون عندي ويف الذكر  اهلل رسول 

 (2) لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم، ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة(

الصوفية، ويسخرون منهم   عىل فاحلديث يشري إىل هذا البعد الذي ينكره الكثري 

متكلم    فبسببه، واملشكلة أن الذي يعتقد هذا، ويقر به، بل يقر بام هو أكثر منه رجل فيلسو 

اتفق الكل عىل مدى قوة عقله ورجاحته، أقصد أبا حامد الغزايل الذي قال بعد صحبته  

للصوفية: ومن أول الطريقة تبتدئ املكاشفات واملشاهدات، حتى أهنم يف يقظتهم  

يشاهدون املالئكة، وأرواح األنبياء ويسمعون أصواتًا ويقتبسون منهم فوائد. ثم يرتقى  

 (3)احلال من مشاهدة الصور واألمثال، إىل درجات يضيق عنها النطق(

 
 رواه البزار. (1)

 رواه مسلم. (2)

 (178املنقذ من الضالل )ص:  (3)
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ونفس اليشء يقال يف تأثري اعتقاد الشيعة بحياة املهدي، فإن هذا االعتقاد أكسبهم  

وهي عالقة تبدأ من التواصل الروحي معه،   عالقة تفوق بكثري عالقة السنة باملهدي،

واالستفادة من ذلك يف الرتبية والسلوك والرتقي، وتنتهي بالتواصل االجتامعي والسيايس،  

والذي أكسب املشوع السيايس الشيعي من القوة ما يفتقده املشوع السيايس السني، ذلك  

 له مثل تلك العقيدة. أن لألول عقيدته احلية الكربى املؤثرة، وأما الثاين فليس 

وقد لقي الشيعة مثلام لقي إخواهنم من الصوفية الكثري من التهكم والسخرية،  

ولكنهم مل يتأثروا، ومل ينفعلوا، وال أحدث فيهم ذلك أي نفور من عقيدهتم، مثل إخواهنم  

 من الصوفية متاما، والذين يقولون كل حني خماطبني املنكرين عليهم: 

   مالنحن قوم النبايل بامل

   إّنني ياعذويل  التلمني 

   جرى فيام اهلوى عبد  تلم ال

 فــــــام  العذل زاده حمّب  كم

 الغرام  أبداه احلّب  كتمنا  إن  

 كرام  سادات بني  رّق  عبد  

 واصطالم واضطراب  إهتزاز يف  

 الغــــرام أهل   عن الّسلوان أبعد  

وقد كان يف إمكان املتهكمني لو كانوا صادقني مع أنفسهم ومع احلقيقة ومع األدب  

َوإِْذ  ﴿مع اهلل أن يلتمسوا آالف األعذار لكل هذا، ولعل أدناها أن يتدبروا يف قوله تعاىل: 

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسهِ  يَّ ْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبىَل  َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

 [ 172﴾ ]األعراف: َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنيَ 

وقد ورد يف احلديث ما يفرس هذا املعنى، وما يؤكد أن كل البش أحياء من خرج  

: )إن اهلل أخذ امليثاق من ظهر آدم، عليه  منهم إىل األرض، ومن مل خيرج، فقد قال 

  ﴿ السالم، بنعامن ـ يعني عرفة ـ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ثم كلمهم قبال قال: 

]األعراف:   ﴾َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنيَ 

ها من األحاديث، والتي لو طبقناها يف هذا املجال لكان يف ذلك عذرا ملن أراد  [، وغري172
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 االعتذار.

أن نبوته كانت متحققة قبل والدته بأزمان طويلة جدا، ففي احلديث  بل أخرب 

الصحيح: )إين عند اهلل مكتوب: خاتم النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته، وسأخربكم بأول  

شارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت حني وضعتني، وقد خرج هلا  أمري: دعوة إبراهيم، وب 

: )وآدم بني  ويف رواية: )متى كتبت نبيا؟( فقال ،  (1)نور أضاءت هلا منه قصور الشام(

 الروح واجلسد( 

وهلذا ورد يف الروايات الكثرية الواردة لدى األمة بمختلف طوائفها أن األنبياء كانوا  

 ليتوسولوا بمعدوم. ، ومل يكونوا يتوسولون به 

وهلذا، فإن يف إمكان السنة ـ إن أرادوا حتويل عقيدهتم يف املهدي إىل عقيدة فاعلة ـ  

 أن يستشعروا هذا املعنى، ويعيشوه، وسريون تأثريهم يف حياهتم بمختلف جوانبهم. 

وطبعا ال أقول هذا الكالم ألوليك املتدينني تدينا ماديا، والذين ال يكادون يؤمنون  

َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي  ﴿ب، وإنام أقوله للذين قال اهلل تعاىل فيهم: بالغي

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب  [، والذين ال خيتلف الغيب عندهم عن الشهادة، وال  3،  2]البقرة:    ﴾الَّ

ا العذب ما يضيف  امللك عن امللكوت، فهم يعيشون يف بحار األنوار، ويغرتفون من رشاهب

 حلياهم قوة ومجاال ال تضاهيه حياة املتدينني تدينا ماديا علامنيا الئكيا. 

: أنه من خالل التجربة والواقع فإن إحياء املناسبات املختلفة، واملرتبطة  الثالث 

بالفكرة تأثري كبري يف حتويلها إىل عقيدة راسخة، وهلذا نرى الشعوب بمختلف توجهاهتا  

ر تارخيها وحتيي املناسبا املختلفة املرتبطة به، وذلك لرتسخ االعتقاد بالوطنية يف  الدينية تتذك 

 نفوس أفرادها. 

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن  ﴿وإىل هذا املعنى يشري قوله تعاىل: 

 
 ( 5759، 251/ 3) -مشكاة املصابيح -وقال: صحيح اإلسناد، وصححه األلباين يف رشح السنة ، رواه أمحد (1)
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اِم اهللَِّ  ْرُهْم بَِأيَّ [،  5]إبراهيم:  ﴾ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ الظُُّلاَمِت إىَِل النُّوِر َوَذكِّ

ففي اآلية الكريمة إشارة إىل ما حيدثه التذكري بأيام اهلل يف النفوس من الصرب والشكر،  

والصرب هو حتمل الفكرة وعدم الضجر منها، والشكر هو حتويل الفكرة إىل مادة فاعلة مؤثر  

 . يف احلياة بمختلف جماالهتا 

، والذي يبدأ إحياءهم له من أول  وألجل هذا نرى اهتامم الصوفية بميالد النبي 

ربيع األول، بل حيرضون له قبل ذلك بفرتة طويلة.. وهلذا نرى يف املجتمعات الصوفية  

 الصادقة تأثري تلك املناسبات يف ربط القلوب برسول اهلل عاطفيا ووجدانيا. 

الشيعة بموالد األئمة من آل البيت، واملآيس التي  ونفس اليشء يقال عن اهتامم 

حصلت هلم.. فقد دجمت حياة الشيعي بسبب ذلك باألئمة واألولياء والصاحلني، فهو يف  

كل حني يسمع أخبارهم، ويعيش أفراحهم وأحزاهنم، ويتأثر لكل ذلك، وذلك ما حيول  

 عالقته بآل البيت من عالقة ميتة إىل عالقة حية مؤثرة. 

: أن من األدب الذي علمنا إياه القرآن الكريم، والذي يشري إليه قوله تعاىل:  الرابع

[، أن صاحب العقيدة يف  25]سبأ:  ﴾ ُقْل اَل ُتْسَأُلوَن َعامَّ َأْجَرْمنَا َواَل ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَمُلونَ  ﴿

  تعامله مع املخالف، أو يف حواره معه، ال يطرح عقيدته كعقيدة، ويتعصب هلا، وإنام 

يطرحها كفكرة يمكن أن تناقش، فلهذا تأثريه الكبري يف الطرح العلمي واملوضوعي للقضية  

واالنتصار هلا، بخالف الذي يطرح أفكاره، ومعها روائح التعصب هلا، فالبش يف العادة  

 ينفرون من التعصب، وينفرون ممن يريد أن يكرههم عىل َشء من غري املنهج الصحيح. 

اْدُع إِىَل َسبِيِل  ﴿ييشري إليه قوله تعاىل يف بيان منهج الدعوة:  وهذا املعنى هو الذي

تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َض  ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ لَّ َعْن  َربَِّك بِاحْلِ

 [ 125]النحل:  ﴾َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن  

يف دعوته هلذه األمة، والذي أثنى عليه  وهو الذي يشري إليه سلوك رسول اهلل 
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وا ِمْن َحْولَِك  ﴿قوله تعاىل:  َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ  َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَ  ْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لِنيَ   [ 159]آل عمران:   ﴾ املَُْتَوكِّ

، أو بحياة  فليس من السهل لشخص ممتلئ باملادية أن تقنعه بحياة رسول اهلل 

 غريه.. فلذلك حتتاج اىل طرح القضية له كفكرة، وليس كعقيدة.

 لبعض إخواين من الصوفية أو من الشيعة عىل تلك  ومن هذا الباب كان عتايب 

الطروحات التي ال تراعي قدرات الناس، وال املراحل الفكرية التي يمرون هبا.. ولو أهنم  

طرحوا أفكارهم هبدوء ورمحة وموضوعية لكانت أكثر قبوال، وأبعد عن اللجاج  

 واخلصومة.. فال خري يف اللجاج واخلصومة. 
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 بتدعة اجلدد عرض رسول اهلل.. وامل 

نفسها دون األمم باألمة املرحومة تتجرأ يف   ي ما كنت أظن أن هذه األمة التي تسم

وسيلة للحرب وتنفيس األحقاد وإثارة   يوم من األيام عىل استخدام عرض رسوهلا 

 الفتن. 

عىل مدار التاريخ فوق الشبهات، وفوق أن يتحدث عنه    فعرض رسول اهلل 

أحد، وفوق أن يذكر يف املجالس، بل فوق أن خيطر عىل بال املنافقني والفاسقني  

واحلاقدين.. وهلذا مل نجد الشهرستاين وال البغدادي وال ابن حزم وال كل من تكلم يف  

تفقت عىل عصمة رسول اهلل  الفرق يشري إىل هذا، وال يومئ إليه، ألن األمة مجيعا كام ا

  اتفقت عىل عصمة عرضه، ألن عرض املرء رشفه وكرامته، ومن تعرض لعرض امرئ

 فقد أهانه أبشع إهانة وسبه أبلغ سبة. 

لكن املبتدعة اجلدد بعد أن استعملوا كل وسائلهم احلاقدة أغراهم الشيطان أن  

 .  يرفعوا عىل رؤوس الرماح ما يسمونه الدفاع عن عرض رسول اهلل 

وليت األمر اقترص عىل املجالس املحدودة، والكلامت املهموسة.. بل تعداه إىل  

وسائل اإلعالم التي تنش سمومها وأرجيها يف مجيع أنحاء العامل.. واختلف املسلمون ألول  

.. وهل كان مربأ، أو  مرة يف التاريخ.. وأمام سمع العامل وبرصه حول عرض رسول اهلل  

 كان خمدوشا؟

تدعة اجلدد صنفان من الناس، نعوذ باهلل من رشمها وحقدمها ونارمها يف الدنيا واملب

 واآلخرة: 

 : الفريق األول 

: فيمثله دعاة التشيع الربيطاين واألمريكي، والذين اختذوا من لندن  الفريق األول أما  
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تديرهيا  وواشنطن مالذا لنش الفتنة يف األمة، فهؤالء راحوا عرب قنواهتم الفضائية التي 

خمابرات االستكبار العاملي ينشون أمثال هذه الرتاهات ليمألوا أرض املسلمني بالفتن،  

وحيققوا من وراء ذلك ِصاعا داخليا يمكنهم بعد ذلك من تقسيم املقسم، وجتزئة املجزأ،  

 من غري أن يرصفوا دينارا وال درمها.

التشيع آلل بيت رسول  وهؤالء املبتدعة يكذبون أعظم كذبة حني يزعمون ألنفسهم  

.. فبيته بيت الطهارة والنبل والسامحة، وال  ، فهم أبعد الناس عنه وعن بيته اهلل 

يشايعه إال الطاهرون النبالء املتساحمون.. ولو أن هؤالء قرأوا سري أهل البيت، وكيف كانوا  

هوهم  يتعاملون مع خصومهم لطأطأوا رؤوسهم خجال، والستحوا أن ينتسبوا هلم، أو يشو

 بانتساهبم إليهم. 

فالتشيع آلل بيت النبوة ليس دعوى، وإنام هو أخالق نبيلة طاهرة.. وقد روي عن  

ذابلة    ،الباقر قوله خماطبا بعض أدعياء التشيع: )إّنام شيعة عيّل الشاحبون الناحلون الذابلون

ذوا  إذا جنّهم الليل اخّت  ،مصفّرة وجوههم ،متغرّية ألواهنم  ،مخيصة بطوهنم ،شفاههم

كثرٌي   ،كثريٌة دموعهم  ،كثرٌي سجودهم  ، واستقبلوا األرض بجباههم ،األرض فراشاً 

 (1)يفرح الناس وهم حمزونون(  ،كثرٌي بكاؤهم ،دعاؤهم

ومتزّيٌن   ، حمبٌّ وادٌّ فهو منّا  : بل قسم الصادق أصناف الشيعة، فقال: )الشيعة ثالث

 (2)ومستأكٌل بنا الناس وَمن استأكل بنا افتقر( ،بنا ونحن زين ملَن تزّين بنا 

وهذا القسم األخري هو الذي يصدق عليه حال هؤالء.. فهم شيعة جتار، يزرعون  

 .  بذر الفتنة يف األمة ليحصدوا هبا دنيا زائلة.. وال صلة هلم ال بمحمد وال بآل حممد

بل ورد يف الروايات عن أئمة أهل البيت ما يصور حال هؤالء، فقد روي أنه قيل  

 
 .2/58اخلصال  (1)

 .1/51اخلصال  (2)
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وهو   ، أنا من شيعة حمّمد وآل حمّمد اخلُّلص  : للكاظم: مررنا برجل يف السوق وهو ينادي

َمن يزيد ؟.. فقال الكاظم: )ما جهل وال ضاع امرؤ عرف قدر   : ينادي عىل ثياب يبيعها 

  ، أنا مْثل سلامن وأيب ذّر واملقداد وعاّمر : ؟.. هذا شخص قالأتدرون ما َمَثل هذا  ، نفسه

ويشرتي اليشء بثمٍن   ، ويدّلس عيوب املبيع عىل مشرتيه ،وهو مع ذلك يباخس يف بيعه 

ال ُأريده إالّ بكذا بدون ما كان  :ثّم إذا غاب املشرتي قال ،فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له

  ، واملقداد وعاّمر ؟.. حاش هلل أن يكون هذا َكُهم . أيكون هذا كسلامن وأيب ذرّ .طلبه منه

وَمن يوايل أولياءهم وُيعادي   ،إيّن من حمّبي حمّمد وآل حمّمد  :ولكن ما يمنعه من أن يقول

 أعداءهم ؟ 

ومثل ذلك قول اإلمام الرضا ملن ادعوا هذه املرتبة الرفيعة من غري حتقيق وال أدب،  

ه احلسن واحلسني وأبو ذّر وسلامن واملقداد وعاّمر وحممد  فقد قال هلم: )وحيكم !.. إّنام شيعت

فأّما أنتم إذا    ، ومل يركبوا شيئًا من فنون زواجره  ،الذين مل خيالفوا شيئًا من أوامره   ،بن أيب بكر 

  ، وأنتم يف أكثر أعاملكم له خمالفون مقرّصون يف كثري من الفرائض  ، قلتم إّنكم شيعته

وترتكون التقّية   ،وتّتقون حيث ال جيب التقّية  ،متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم يف اهلل 

  ، واملعادون ألعدائه  ، واملوالون ألوليائه  ، فلو قلتم أّنكم موالوه وحمّبوه  ، حيث ال بّد من التقّية 

إن مل تصّدقوا قولكم بفعلكم   ، ولكن هذه مرتبة رشيفة اّدعيتموها  ، مل ُأنكره من قولكم

 لكتم إالّ أن تتدارككم رمحٌة من رّبكم( ه

. فكلهم كانوا  .وغريها من الروايات الكثرية الواردة عن مجيع أئمة أهل البيت 

يدعون أتباعهم ومشايعيهم إىل ما دعا إليه الصادق حني قال: )معارش الشيعة !..كونوا لنا  

  ، م وكّفوها عن الفضولواحفظوا ألسنتك ،قولوا للناس حسناً  ، زينًا وال تكونوا علينا شيناً 

 (1) وُقبح القول(

 
 . 2/55أمايل الطويس  (1)
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ولو أن هؤالء األدعياء رجعوا إىل سرية إمامهم الذي يزعمون أهنم يشايعونه، ورأوا  

سريته مع أم املؤمنني عائشة، واقتدوا به يف ذلك، ملا فعلوا ما فعلوه من التشهري هبا، واإلذية  

 . هلا، ولرسول اهلل 

الشيعة أنفسهم أن عليا بعد انتصاره يف معركة  فقد روي يف املصادر املعتربة عند 

اجلمل مل يسئ إليها ومل يؤذها، بل ردها مكرمة إىل بيتها، بعد أن عاتبها عىل خروجها الذي  

سبب فتنة للمسلمني، والذي ندمت عليه بعد ذلك ندما شديدا، وباتفاق األمة مجيعا سنتهم  

لد، عن قيس قال: قالت عائشة  وشيعتهم، فقد قال الذهبي: )روى إسامعيل بن أيب خا 

حدثا،  فقالت: إين أحدثت بعد رسول اهلل  ، وكانت حتدث نفسها أن تدفن يف بيتها 

ادفنوين مع أزواجه فدفنت بالبقيع(، ثم علق عىل ذلك بقوله: )تعني باحلدث: مسريها يوم  

قاصدة  اجلمل؛ فإهنا ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، عىل أهنا ما فعلت ذلك إال متأولة 

  (1)(للخري، كام اجتهد طلحة بن عبيد اهلل والزبري بن العوام ومجاعة من الكبار

وقال الزيلعي: )وأمجعوا عىل أن عليا كان مصيبا يف قتال أهل اجلمل، وهم طلحة،  

وقد أظهرت عائشة   ،وعسكره ، وأهل صفني، وهم معاوية ،والزبري، وعائشة، ومن معهم 

وهو عبد اهلل بن حممد    ،كام أخرجه ابن عبد الرب يف كتاب االستيعاب عن ابن أيب عتيق   ، الندم

بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، قال: قالت عائشة البن عمر: يا أبا عبد الرمحن، ما  

فقالت:   -يعني ابن الزبري  -منعك أن تنهاين عن مسريي؟! قال: رأيت رجال غلب عليك 

 (2)ما خرجت(  أما واهلل لو هنيتني

بل إن األلباين ـ والذي يزعم الفريق الثاين من املبتدعة اجلدد أهنم شيعة له ـ يقول  

.  . بعد ذكره حلديث احلوأب: )ومجلة القول أن احلديث صحيح اإلسناد، وال إشكال يف متنه

 
 . 462/ 3سري أعالم النبالء:  (1)

 (69/ 4نصب الراية ) (2)
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فإن غاية ما فيه أن عائشة ملا علمت باحلوأب كان عليها أن ترجع، واحلديث يدل أهنا مل  

جع! وهذا مما ال يليق أن ينسب ألم املؤمنني. وجوابنا عىل ذلك أنه ليس كل ما يقع من تر

الكمل يكون الئقا هبم، إذ ال عصمة إال هلل وحده. والسني ال ينبغي له أن يغايل فيمن حيرتمه  

حتى يرفعه إىل مصاف األئمة الشيعة املعصومني! وال نشك أن خروج أم املؤمنني كان خطأ  

عند احلوأب، ولكن  ولذلك مهت بالرجوع حني علمت بتحقق نبوءة النبي من أصله، 

الزبري أقنعها برتك الرجوع بقوله: )عسى اهلل أن يصلح بك بني الناس( وال نشك أنه كان  

خمطئا يف ذلك أيضا. والعقل يقطع بأنه ال مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتني  

تىل. وال شك أن عائشة املخطئة ألسباب كثرية، وأدلة  املتقاتلتني اللتني وقع فيهام مئات الق

واضحة، ومنها ندمها عىل خروجها، وذلك هو الالئق بفضلها وكامهلا، وذلك مما يدل عىل  

 (1)أن خطأها من اخلطأ املغفور بل املأجور(

بعد هذا، فلو أن هذا الفريق من املبتدعة اجلدد ـ بعد تقصريهم يف حق أئمتهم الذين  

أعطوا مراجعهم وعلامءهم الذين أمروا بالرجوع إليهم    -نفسهم االنتساب هلم  يزعمون أل

حقهم من االحرتام، لتوقفوا عن تلك اجلرأة العظيمة التي واجهوا هبا نبيهم، وأثاروا الفتنة  

 بسببها يف أمته. 

، بل  فكل مراجع الشيعة الكبار، وعىل مدار التاريخ، احرتموا عرض رسول اهلل 

مجيع األنبياء، بل اعتربوا من عصمة النبي عصمة عرضه، ولذلك مل يسيئوا  احرتموا عرض  

يف عرضه، حتى لو اختلفوا مع بعض أمهات املؤمنني بسبب حرهبم لإلمام   لرسول اهلل 

عيل.. ألن أمهات املؤمنني وإن عصموا يف أعراضهم بسبب ارتباطهم باملعصوم إال أهنم  

القرآن الكريم عىل ذلك، بل ذكر أن من نساء   ليسوا معصومني فيام عدا ذلك، وقد نص

األنبياء من وقع يف الكفر ذاته.. وفرق كبري بني الكفر والفاحشة.. فالفاحشة ترتبط بعرض  

 
 ( 70  - 69/  4نصب الراية ) (1)
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النبي، بخالف الكفر وغريه، فال عالقة لذلك بعرض النبي.. بل إن القرآن الكريم ذكر أن  

قص علينا من قصة ابن نوح عليه  أبناء األنبياء أنفسهم ليسوا معصومني من الكفر، وقد 

 السالم ما يثبت ذلك، وقص علينا من أمر امرأة نوح ولوط ما يدل عىل ذلك أيضا. 

وال بأس أن نورد هنا للمبتدعة اجلدد بفريقيهم كالم علم من أعالم الشيعة الكبار  

  كنموذج عن موقف مراجع الشيعة من هذه البدعة احلادثة، والنامذج عىل ذلك أكثر من أن

 حترص. 

وهذا النموذج هو العالمة السيد رشف الدين املوسوي، وهو من أعالم الشيعة  

الكبار يف هذا العرص، فقد قال يف أجوبة مسائل جار اهلل: )من الوجوه التي اعتمد عليها  

الناصب موسى جار اهلل يف تكفري الشيعة اإلمامية أهنم يطولون ألسنتهم عىل عائشة،  

مر االفك والعياذ باهلل ما ال يليق بشأهنا.. إىل آخر افكه وهبتانه..  ويتكلمون يف حقها من أ 

واجلواب أهنا عند االمامية، ويف نفس األمر والواقع أنقى جيبا، وأطهر ثوبا وأعىل نفسا  

وأغىل عرضا وامنع صوتا وارفع جنابا وأعز خدرا واسمى مقاما من أن جيوز عليها غري  

فة والصيانة، وكتب االمامية قديمها وحديثها شاهد عدل  النزاهة أو يمكن يف حقها اال الع

بام أقول، عىل أن أصوهلم يف عصمة االنبياء حتيل ما هبتها به أهل االفك بتاتا، وقواعدهم  

متنع وقوعه عقال ولذا ِصح فقيه الطائفة وثقتها أستاذنا املقدس الشيخ حممد طه النجفي  

وجوب نزاهة األنبياء عن أقل عائبة ولزوم   أعىل اهلل مقامه بام يستقل بحكمه العقل من

طهارة أعراضهم عن أدنى وصمة، فنحن واهلل ال نحتاج يف براءهتا اىل دليل، وال نجوز  

 عليها وال عىل غريها من أزواج األنبياء واألوصياء كل ما كان من هذا القبيل( 

ـ كام   نوح  ثم نقل عن الشيف املرتىض علم اهلدى ردا عىل من نسب اخلنا اىل امرأة 

: )إن األنبياء عليهم الصالة والسالم جيب عقال ان ينـزهوا  يقول بذلك ابن تيمية نفسه ـ 

عن مثل هذه احلال ألهنا تعر وتشني وتغض من القدر، وقد جنب اهلل تعاىل أنبياءه عليهم  
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 الصالة والسالم ما هو دون ذلك تعظيام هلم وتوقريا لكل ما ينفر عن القبول منهم( 

اع مفرسي الشيعة ومتكلميهم  ثم نقل اإلمجاع عىل ذلك، فقال: )وعىل ذلك امج

 وسائر علامئهم( 

ثم بني موضع انتقاد الشيعة هلا، وهو مما يتفقون فيه مع السنة، فقال: )نعم ننتقد من  

[  33]األحزاب:    ﴾ َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ  ﴿أفعال أم املؤمنني خروجها من بيتها بعد قوله تعاىل:  

ىل البرصة تقود جيشا عرمرما تطلب عىل  وركوهبا اجلمل بعد حتذيرها من ذلك وجميئها ا

زعمها بدم عثامن، وهي التي أمالت حربه وألبت عليه وقالت فيه ما قالت، ونلومها عىل  

أفعاهلا يف البرصة يوم اجلمل األصغر مع عثامن بن حنيف وحكيم بن جبلة ونستنكر أعامهلا  

هاشم يريدون دفن  يوم اجلمل األكرب مع أمري املؤمنني ويوم البغل حيث ظنت أن بني 

فكان ما كان منها ومن مروان، بل نعتب عليها يف سائر سريهتا    احلسن املجتبى عند جده  

 مع سائر أهل البيت عليهم السالم( 

وهذا الذي قاله رشف الدين املوسوي هو نفسه الذي تنص عليه كل املراجع الشيعية  

ملغرضون فهي مرفوضة من مجيع  املعتمدة.. أما الروايات الباطلة التي اعتمدها عليها ا

 املراجع ملعارضتها العقل والفطرة والقرآن الكريم. 

وبعد أن ظهرت هذه الفرية يف وسائل اإلعالم، وتبناها هؤالء املبتدعة من الشيعة  

قام أعالم الشيعة الكبار بردود مفصلة، ويف القنوات الفضائية املختلفة، ومنهم العالمة  

تكلم مفصال عن هذه القضية يف حينها، ففي رشحه حلديث   السيد كامل احليدري، الذي

الثقلني سندا وداللة قال ما نصه: )الفرية األخرى التي حياولون يف اآلونة األخرية أن  

يلصقوها باتباع وعلامء مدرسة أهل البيت أن يقولون أن هؤالء يطعنون يف عرض النبي  

... وال ينبغي ألحد  أزواج النبي    بعبارة أخرى يقولون أن الشيعة يطعنون يف  األكرم  

، وال أقل للقاعدة  وال يصح من أحد أن يتكلم بأي أمر ييسء أو هيني أزواج النبي األكرم  
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التي نحن تعلمناها )ألف عني ألجل عني تكرم( ملا ُكنَّ هؤالء أزواج النبي فال يمكن أن  

نطعن يف عرض النبي األكرم  نشري إليهن أو نوجه إليهن َشء من اإلهانة واإلساءة فضاًل أن  

صىل اهلل عليه وآله، يعني يف عرض أزواج النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله، هذا ليس منهج  

علامء مدرسة أهل البيت، علامء مدرسة أهل البيت كلهم يعتقدون أن أزواج النبي األكرم  

من السوء  بل أزواج مجيع األنبياء ال إشكال وال شبهة أنه ال يصل إىل عرضهن َشٌء 

والفحشاء واملنكر.. هذه حقيقة البد أن يلتفت إليها املشاهد الكريم وال يستمع إىل بعض  

هذه األصوات النشاز التي خترج عىل الفضائيات وتنسب نفسها إىل مدرسة أهل البيت،  

وأهل البيت منهم براء، ومدرسة أهل البيت منهم براء، هؤالء ال يمثلون مدرسة أهل  

من اجلهلة وضعوا عىل رؤوسهم إما قطعة سواء أو بيضاء، وإال فأنتم اذهبوا    البيت، جمموعة 

إىل حوزاتنا وكتبنا جتدون إِصارًا من أكابر علامئنا عىل طهارة أعراض النبي صىل اهلل عليه  

   (1)وآله من أي فحشاء أو منكر(

من  ن املراجع الكربى للشيعة، والتي تثبت براءهتم عثم أورد الكثري من النصوص 

 ذلك الدجل الذي يبثه أدعياء التشيع اجلدد. 

وأحب أن أنبه هنا فقط إىل أن الروايات الواردة عن الشيعة يف حادثة اإلفك، وكوهنا  

مرتبطة بامرية القبط ال عالقة له باهتام عائشة، بل لو أننا متعنا يف األمر، وتدبرناه بعقولنا ال  

ن هؤالء الذين يتصورون أهنم يدافعون عن  بأهوائنا لوجدنا القول بذلك أكرم لعائشة، أل

راوده   يذكرون يف رواياهتم التي يعتقدون صحتها أن رسول اهلل  عرض رسول اهلل 

الشك يف كون األمر كام يذكر األفاكون.. ويف ذلك جتويز لوقوع مثل هذا األمر املستحيل  

 يف حق أزواج األنبياء عليهم الصالة والسالم. 

 الثاين: الفريق  
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أما الفريق الثاين، فمبتدعة ال يقلون خطرا، وال جفوة، وال خفة عقل من مبتدعة  

الفريق األول، فهم يف جنوهنم ال خيتلفون عن ذلك الدب الذي أراد أن يذب الذباب عن  

 وجه صاحبه، فأخذ صخرة فرضب هبا رأسه، وقتله. 

. فقد كان بإمكاهنم  .وهكذا يفعل هؤالء املبتدعة بحجة محاية عرض رسول اهلل  

بدل أن يشهروا هذا األمر عىل مجيع وسائل اإلعالم، وبدل أن يظهروا عىل القنوات كل  

حني، يتكلمون بام يعف اللسان عن ذكره، أن ينزلوا ذلك احلديث عىل أنفسهم قبل أن  

 ينزلوه عىل نبيهم. 

اجلون  . هل كانوا يع.فلو أن مغمورا من الناس تعرض لعرض أمهاهتم أو أخواهتم

بكل الوسائل، وحياولون التسرت عىل القضية قدر اإلمكان.. أم أهنم  واملشكلة يف حينها، 

يذهبون إىل وسائل اإلعالم كل حني، وهم يصيحون بغباء: أمهاتنا طاهرات مل يرتكبن  

الفاحشة.. ثم يتصورون أهنم يمدحون أمهاهتم بذلك.. وهل يمدح أحد بكونه مل يرتكب  

 ؟ الفاحشة

أهنم كانوا صادقني لكان يف إمكاهنم أن يقوموا باملظاهرات واملسريات إلغالق  ولو 

القنوات التي تبث مثل هذه التهم اخلطرية، وهي قنوات تصدر من بريطانيا وأمريكا،  

ولألسف تبث من خالل قمر النايلسات الذي أخرجت منه قناة املنار، بحجة أهنا قناة  

ن أول القنوات التي وقفت يف وجه هذه الفتنة، بل طلع شيعية.. مع أن قناة املنار كانت م

 السيد حسن نرص اهلل نفسه لريد عىل هذه الفرية العظيمة.. 

ولكن هؤالء لكذهبم ودجلهم وجتارهتم بأمثال هذه األمور، يرتكون هلذه القناة  

  وغريها من قنوات الفتنة أن تبث، من دون اعرتاض عليها، وال دعوة إليقافها.. بل يدعون 

إليقاف القنوات املعتدلة التي يتحدث فيها العقالء، ويتربؤون من أمثال هذه األمور التي  

 حتدث فتنا يف األمة. 
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بعد هذا، فإين أحتدى هؤالء إن كانوا صادقني حقا أن يقوموا بحركات احتجاجية  

وسيلة للفتنة ولشق وحدة األمة،   واسعة ضد كل جهة تتخذ من عرض رسول اهلل 

 القنوات التي تبث من بريطانيا وأمريكا.. وخاصة تلك 

فإن كانوا صادقني فليخرجوا ملطالبة إيقاف هذه القنوات التي ال تزال تبث سمومها  

 كل حني.. 

. ألن الذي يديرهم هو الذي يدير أمثال هذه  . ولكنهم ال يملكون من أمرهم شيئا 

ما شهيا تلتذ به  طعا  القنوات لتأكل األمة بعضها بعضا، وجتعل من عرض رسول اهلل 

 نفوسهم الشيطانية اململوءة باألحقاد. 
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 . فلم التمييز؟ . كلهن أمهات املؤمنني 

والذي    - ،  من النتائج اخلطرية لذلك احلشد الكبري من التشويه لعرض رسول اهلل  

قام به املبتدعة اجلدد من أصحاب التشيع البدعي والسنة املذهبية، وحتت إرشاف مبارش من  

ذلك التمييز العنرصي بني   - شياطني اإلنس واجلن، وباستخدام كل األساليب والوسائل 

أمهات املؤمنني، حتى صار الناس ال يسمعون إال بعائشة، وال يعرفون من زوجات رسول  

ها، بل وصل األمر إىل أخطر من ذلك حني خرج بعض املغفلني منهم، فراحوا  غري اهلل 

يصفون احلياة الرومانسية لبيت النبوة، ويضعون يف ذلك األحاديث واألكاذيب، التي  

واملمتلئة باملعاناة واآلالم والشدائد، بحياة أولئك   تصور احلياة الطاهرة لرسول اهلل 

 حياهتم عىل امرأة أعطوها عقوهلم وقلوهبم ومهمهم.  الفارغني املتسكعني الذين قرصوا

مل   ومن اآلثار السلبية اخلطرية لذلك أهنم أوقروا يف نفوس العامة أن رسول اهلل 

يكن يعدل بني زوجاته، ألنه مل يكن ـ بحسبهم ـ حيب إال عائشة، وال حين إال هلا، وال ينطق  

بيته، ولسن زوجات حمرتمات كان   جمرد خادمات يف  إال بفضلها.. وكأن سائر زوجاته 

 هلن فضلهن وحرمتهن كعائشة سواء بسواء. 

واألخطر من ذلك كله هو دفاعهم املستميت عن سن عائشة، وأهنا دخلت بيت  

صبية صغرية، وما مات عنها إال وهي يف أوائل شباهبا، وكل من أوصله بحثه    رسول اهلل  

 ا به خمالفوهم من البدعة والضاللة. العلمي إىل خالف ذلك رموه بام تعودوا أن يرمو

بل وصل األمر إىل ما هو أخطر من ذلك كله، وهو الغفلة عن تلك املرأة العظيمة  

ـ أي   التي ضحت بامهلا ونفسها يف سبيل اهلل.. وال تدانيها يف ذلك ـ وبشهادة رسول اهلل 

 زوجة من زوجاته: )خدجية بنت خويلد( 

جزءا مهام من حياته، ويف فرتة شبابه وكهولته،   تلك التي عاشت مع رسول اهلل 
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لفقدها   والتي مل يتزوج عليها غريها مع كرب سنها، وصغر سنه.. والتي حزن رسول اهلل 

حزنا شديدا، بل ظل يذكرها إىل آخر أيام حياته.. وما ذلك لنزوة أو غريزة أو شهوة، فقد  

تلك املرأة من طهارة وصدق وإيامن    عن ذلك كله.. وإنام ملا حيمله قلب   تعاىل رسول اهلل  

جعلها تتبوأ الدرجة العليا يف سلم نساء العاملني، هي وأخواهتا من النساء الثالث.. ابنتها  

 ، ومريم، وامرأة فرعون. فاطمة التي هي بضعة رسول اهلل 

يف األرض أربعة خطوط.   ففي احلديث عن ابن عباس قال: خط رسول اهلل 

فقالوا: اهلل ورسوله أعلم. فقال: )أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت    فقال: أتدرون ما هذا؟

  (1)ومريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون(خويلد وفاطمة ابنة حممد 

: )حسبك من نساء العاملني: مريم ابنة عمران وخدجية  وعن أنس قال: قال النبي  

  (2) ن(بنت خويلد. وفاطمة بنت حممد، وآسية امرأة فرعو

ليس فضال اعتباطيا، وال عاطفيا، فرسول   وهذا الفضل الذي ذكره رسول اهلل 

( إِْن ُهَو إاِلَّ  3َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى )﴿اهلل أكرب من أن حيكم بعاطفته، وقد قال تعاىل عنه: 

 [ 4،  3]النجم:   ﴾َوْحٌي ُيوَحى 

 يمكن ملن كان هذا شأنه هو املعرب عن احلقائق الكربى للوجود، والفرسول اهلل 

 أن يميل هبوى، أو ينطق عن عاطفة. 

ولذلك فإن فضل خدجية هبذا االعتبار، ينطبق مع العدل اإلهلي، فقد قدمت خدجية  

من اخلدمات هلذا الدين ما ال يصح احتقاره أو التهوين منه.. فقد كانت من أول النساء  

ت يف الشعب فقرية حماِصة ال جتد شيئا  إسالما، وبذلت كل ما هلا يف سبيل اهلل إىل أن مات

 تأكله.. 

 
 (9/  223رواه أمحد وأبو يعىل والطرباين وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح )الزوائد  (1)
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يكثر من ذكرها، لكوهنا قدوة صاحلة للنساء، ومن السنة    ولذلك كان رسول اهلل  

. وهي ذكر خدجية وفضلها وجهادها ومناقبها.. لكن السنة  .النبوية االلتزام هبذه السنة 

للمرأة الصاحلة يف القيام بالدور الذي  املذهبية غيبت ذلك كله.. وغيبت معه الدور املثايل 

 تنوء به كواهل الرجال. 

ال يكاد خيرج من البيت حتى   ففي احلديث عن عائشة قالت: كان رسول اهلل 

يذكر خدجية. فيحسن الثناء عليها. فذكرها يومًا من األيام فأدركتني الغرية. فقلت: هل  

، ثم قال: )ال واهلل ما أبدلني اهلل خريًا  كانت إال عجوزًا، فقد أبدلك اهلل خريًا منها، فغضب 

منها، آمنت يب إذ كفر الناس. وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني يف ماهلا إذ حرمني  

الناس. ورزقني اهلل منها أوالدًا إذ حرمني أوالد النساء(، قالت عائشة: )فقلت يف نفيس ال  

  (1)أذكرها بسيئة أبدًا (

ني اهلل خريًا منها( كلمة عظيمة من الذي ال ينطق عن  : ))ال واهلل ما أبدلوقوله 

 يقسم عن هوى..  اهلوى، وهي مشفوعة بقسم.. وما كان رسول اهلل 

، مل نكن نجرؤ عىل ذكرها  وكمقارنة بسيطة بني خدجية وغريها من نساء النبي 

ملا   لوال أن القرآن الكريم ذكرها، ولوال أن التمييز العنرصي الذي نراه اضطرنا إليها 

 ذكرناها.

فقد روي باألسانيد الكثرية املتواترة ما يدل عىل الصرب الذي أبدته خدجية يف حياهتا  

يف مكة املكرمة، ويف أوقات الشدة العظيمة إىل أن ماتت حماِصة يف   مع رسول اهلل 

ـ   الشعب.. يف نفس الوقت الذي يذكر القرآن الكريم والسنة الصحيحة أن نساء النبي 

إىل الدرجة التي   من بينهن ـ اشتكني حياة الشظف التي يعشنها مع رسول اهلل وعائشة 

والصرب عىل حياته أو أن يملكن   نزل القرآن الكريم خيرين فيها بني صحبة رسول اهلل 

 
 (9/  224رواه أمحد وإسناده حسن )الزوائد  (1)
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 . أمرهن باالفرتاق عن رسول اهلل 

ْنَيا َوِزينََتَها    ﴿ قال تعاىل يبني ذلك:   َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ َياَأهيُّ

اًحا مَجِياًل )  ْحُكنَّ رَسَ اَر اآْلِخَرَة 28َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ ( َوإِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوالدَّ

 [ 29،  28]األحزاب:   ﴾ َعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت ِمنُْكنَّ َأْجًرا َعظِياًم َفإِنَّ اهللََّ أَ 

جاءها حني  وقد أورد البخاري يف سبب نزوهلا أن عائشة أخربت: أن رسول اهلل  

، فقال: )إين ذاكر لك أمرا، فال عليك أن ال  أمره اهلل أن خيري أزواجه، فبدأ يب رسول اهلل 

تستعجيل حتى تستأمري أبويك(، وقد علم أن أبوي مل يكونا يأمراين بفراقه. قالت: ثم قال:  

َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك   ﴿ )وإن اهلل قال:   إىل متام اآليتني، فقلت له: ففي أي هذا أستأمر    ﴾ َياَأهيُّ

  (1)ه والدار اآلخرة(أبوي؟ فإين أريد اهلل ورسول

نعم هذا موقف طيب، وأصحاب السنة املذهبية يذكرونه بفخر، ولكنهم يغفلون يف  

بمثل    غمرة فخرهم واستعالئهم أن خدجية مل خيطر عىل باهلا أصال أن تطالب رسول اهلل  

.. ومل  هذا أو غريه.. بل كانت غنية، ومع ذلك ضحت بامهلا كله يف سبيل رسول اهلل 

 شكوى.. بل بذلت ذلك برضا وطمأنينة وسعادة.  تشتك أي

لكن السنة املذهبية لألسف نسفت كل فضلها الذي وردت به األحاديث الكثرية،  

 وراحت هتون من شأهنا بطرق خمتلفة. 

منها طريقة التمييع أو ذكر اخلالف يف مسألة التفاضل بينها وبني عائشة، فقد قال  

ضل بناته عىل اإلطالق، وقيل إهنا أفضل نساء العاملني،  ابن القيم يف زاد املعاد: )وفاطمة أف

  (2)وقيل بل بالوقف يف ذلك( ،وقيل بل أمها خدجية، وقيل بل عائشة 

ومثل ذلك قال يف )جالء األفهام( نقال عن ابن تيمية شيخ إسالم السنة املذهبية:  

 
 (4785صحيح البخاري برقم ) (1)

 .104ص:  1زاد املعاد ج:  (2)
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وال، ثالثها الوقف،  )ومنها أهنا خري نساء األمة واختلف يف تفضيلها عىل عائشة عىل ثالثة أق

وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص كل واحدة منها بخاصة، فخدجية كان تأثريها يف  

أول اإلسالم، وكانت تسيل رسول اهلل وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ماهلا فأدركت عزة  

اإلسالم، واحتملت األذى يف اهلل ويف رسوله، وكانت نرصهتا للرسول يف أعظم أوقات  

ها من النرصة والبذل ما ليس لغريها، وعائشة تأثريها يف آخر اإلسالم فلها من  احلاجة فل

التفقه يف الدين وتبليغه إىل األمة وانتفاع نبيها بام أدت إليهم من العلم ما ليس لغريها هذا  

  (1) معنى كالمه(

ولو تأملنا هذا الدليل الذي ذكره ابن تيمية عىل تساوي عائشة وخدجية يف الفضل،  

ركنا ذلك التمييز العنرصي بني أمهات املؤمنني، وإال فإن مجيع أمهات املؤمنني بلغن  ألد

، وأدين ما رأينه واجبا عليهن، فلم ختص بذلك زوجة دون اإلسالم بعد وفاة رسول اهلل  

 زوجة. 

هذه اخلطوة األوىل التي يبدأ هبا عادة أصحاب السنة املذهبية، وهي متييع القضايا  

 وارد فيها حتى لو كان خالفا اجتهاديا يف موضع ورد فيه النص القطعي. بذكر اخلالف ال 

أما اخلطوة الثانية، فهي االحتيال عىل النص نفسه، حيث ال تصبح فيه خدجية ـ كام  

ورد يف السنة النبوية ـ سيدة نساء العاملني، وال حتى سيدة زوجاته.. بل تصبح عائشة هي  

 أو نيس أن يذكر عائشة، فذكر بدهلا خدجية. غفل  تلك املرأة، وكأن رسول اهلل  

وسأورد هنا ما ذكره ابن تيمية عند بيانه لتفضيل عائشة عىل خدجية مع أدلته عىل  

ذلك، ثم نناقشها، فقد قال يف )منهاج السنة النبوية(، وهو من أهم الكتب املؤسسة للسنة  

ىل أن عائشة أفضل نسائه،  املذهبية: )واجلواب أوال أن يقال إن أهل السنة ليسوا جممعني ع

بل قد ذهب إىل ذلك كثري من أهل السنة، واحتجوا بام يف الصحيحني عن أيب موسى وعن  

 
 .234ص:  1جالء األفهام ج:  (1)
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قال: )فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام(، والثريد  أنس أن النبي 

اإلدام..  هو أفضل األطعمة ألنه خبز وحلم.. وذلك أن الرب أفضل األقوات، واللحم أفضل  

فإذا كان اللحم سيد اإلدام، والرب سيد األقوات، وجمموعهام الثريد، كان الثريد أفضل  

الطعام. وقد صح من غري وجه عن الصادق املصدوق أنه قال: )فضل عائشة عىل النساء  

  (1)كفضل الثريد عىل سائر الطعام(

 رشحه عىل  وقد تبعه عىل هذا االستدالل العجيب الشيخ العثيمني الذي قال يف

: )فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل  )والتي قال فيها النبي  :الواسطية: )قوله

أي: عىل مجيع النساء.. وقيل: إن املراد: فضل عائشة عىل    : )عىل النساء(  :سائر الطعام( قوله

النساء، أي من أزواجه الاليت عىل قيد احلياة، فال تدخل يف ذلك خدجية.. لكن ظاهر  

قال: )كمل من الرجال كثري، ومل يكمل من النساء إال   ديث العموم، ألن الرسول احل

آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران وخدجية بنت خويلد، وفضل عائشة عىل النساء  

وهذا يدل عىل   . كفضل الثريد عىل سائر الطعام(، وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خدجية

ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ ألن فاطمة بال  أهنا أفضل النساء مطلقًا، ولكن 

شك أرشف من عائشة نسبًا، وأما املنزلة، فإن عائشة هلا من الفضائل العظيمة ما مل يدركه  

 أحد غريها من النساء( 

ومثلهام قال املال عيل القاري: )واألظهر أهنا أفضل من مجيع النساء، كام هو ظاهر  

كامالت العلمية والعملية املعرب عنهام يف التشبيه بالثريد؛  اإلطالق، من حيث اجلامعية لل

ألنه أفضل طعام العرب، وأنه مركب من اخلبز واللحم واملرقة، وال نظري له يف األغذية، ثم  

إنه جامع بني الغذاء، واللذة، والقوة، وسهولة التناول، وقلة املؤونة يف املضغ، ورسعة  

هلا املثل به ليعلم أهنا أعطيت مع حسن   سول اهلل املرور يف احللقوم واملريء؛ فرضب ر

 
 . 301ص:  4منهاج السنة النبوية ج:  (1)
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اخللق، وحسن اخللق، وحسن احلديث، وحالوة املنطق، وفصاحة اللهجة، وجودة  

القرحية، ورزانة الرأي، ورصانة العقل، والتحبب إىل البعل، فهي تصلح للتبعل،  

تي اجتمعت فيها،  والتحدث، واالستئناس هبا، واإلصغاء إليها، وإىل غري ذلك من املعاين ال

ما مل تعقل غريها من النساء، وروت    وحسبك من تلك املعاين أهنا عقلت من رسول اهلل  

  (1) عنه ما مل يرو مثلها من الرجال، واهلل أعلم باحلال(

والغرابة يف استدالل ابن تيمية والعثيمني واملال عيل القاري، وغريهم من أتباع السنة  

 املذهبية، يكمن يف أمرين: 

: هو يف اإلعراض عن النصوص الواضحة الكثرية التي حتدد مكانة خدجيه  ألول ا 

ومنزلتها وفضلها عىل نساء العاملني.. وهي نصوص ِصحية ال حتتاج أي تأويل أو تكلف  

 يف الشح والتوضيح. 

لعائشة عندما ذكرت له أن اهلل أبدله خريا    باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكر رسول اهلل  

خدجية: )ال واهلل ما أبدلني اهلل خريا منها؟(، وهو دليل واضح قطعي يف فضل خدجية..  من  

لكن مع ذلك ما أسهل أن تؤول النصوص ويتالعب هبا، وقد سمعت بعضهم يقول يف  

هذا احلديث بعد حماولة التشكيك يف سنده: )حتى لو صحت فهي ليست نصًا، ألن من  

 أبدلني خريًا منها، لكن أبدلني مثلها( املمكن أن يكون املعنى: أن اهلل ما 

وهكذا األمر يف االحتيال عىل األحاديث الصحيحة الكثرية التي تدل عىل فضل  

فاطمة الزهراء عىل نساء العاملني، ففي كتب أصحاب السنة املذهبية تفضيل لعائشة عىل  

 أن  يف حق فاطمة الزهراء: )أما ترضني فاطمة مع أن البخاري روى يف صحيحه قوله 

: )فاطمة سيدة نساء  وروى: قوله  ،(2)تكوين سيدة نساء أهل اجلنة أو نساء املؤمنني(

 
 ( 60/ 18مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، مال عيل القاري، ) (1)

 (4/183البخاري ) (2)
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 ،(2) : )فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة(وروى يف باب مناقب فاطمة قوله  ،(1) أهل اجلنة(

قوله: )يا فاطمة أما ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة  وروى عن رسول اهلل  

  (3)  مة(نساء هذه األ 

لكن البخاري عند أصحاب السنة املذهبية مقبول ومبجل وحمرتم بشط أال يعارض  

األصول التي يعتمدون عليها، فهم يقيمون الدنيا وال يقعدوها ملن نقد حديثا يف البخاري..  

لكنهم يعطون ألنفسهم احلرية املطلقة يف إنكار ما يشاءون إذا تعارض ذلك مع األصول  

 تعتمد عليها سنتهم املذهبية. التي  

: هو استدالهلم بتفضيل الثريد عىل سائر الطعام مع ما ورد يف نصوص أخرى  الثاين 

من فضل اللبن أو التمر أو حتى اخلل.. وكلها أحاديث صحيحة.. باإلضافة إىل أن هذه  

ها،  الزيادة يف احلديث )فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام( متكلم في

والبعض يعتربها إدراجا من كالم أيب موسى األشعري، وهي ال يمكن أن تقاوم كل تلك  

 النصوص الصحيحة الرصحية يف فضل خدجية. 

بعد هذا فإنا نبادر أولئك الذين يميعون القضايا، ويقولون ـ كام تعودنا أن نسمع  

 ما احلاجة لطرح ملثل هذه األمور التي ال يتعلق هبا عمل؟ : منهم ـ

. وهو أننا يف يف غمرة انتصاراتنا ألهوائنا  . اجلواب بسيط ورشعي وأخالقيو

حني نصوره وهو يتعلق    وذواتنا وأنفسنا وسنتنا املذهبية رحنا نضحي بسمعة رسول اهلل  

بفتاة صغرية، يسدي هلا كل حني أنواع التكريم والتبجيل والتعظيم يف نفس الوقت الذي  

ه ألكثر من مخس وعشين سنة، وضحت بكل َشء يف  يغفل فيه عن الزوجة التي ساندت

 
 (4/209البخاري ) (1)

 (4/219البخاري ) (2)

 (7/142البخاري ) (3)
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سبيل اإلسالم، وكأننا من حيث ال نشعر نشبهه بأولئك السياسيني الذين إذا ما ارتقى  

أحدهم يف مرتبة من مراتب السلطة ينسى التي عاش معها شظف العيش، والتي أعانته  

 كل َشء. ليصل إىل ما وصل إليه، ليبدأ حياته مع صبية من الصبايا، يعطيها 

، حني  ليس ذلك فقط، بل نقوم بتمييز عنرصي خطري بني زوجات الرسول 

نصوره، وكأنه مل يكن يعدل بني زوجاته.. بل نحتقر الكثري من زوجاته من حيث ال يشعر  

حني نقارن عالقته بسودة أو أم سلمة أو غريمها من نسائه بعالقته مع عائشة.. وكأن رسول  

ل املمتلئ بالزهد والعفاف واملتوجه بكل روحانية هلل رب  ذلك اإلنسان الكام اهلل 

 العاملني ال خيتلف عن أي إنسان آخر مسجون يف قيود غريزته وأهوائه. 

أمجل   مع أنه قد روي يف السرية املطهرة أن املشكني عرضوا عىل رسول اهلل 

وضعوا الشمس   نسائهم مع كل مفاتيح الدنيا التي يملكوهنا، ومع ذلك قال هلم: )واهلل لو

يف يمينى والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل، أو أهلك فيه ما  

 (1)تركته(

إىل املأل  بل صور القرآن الكريم ذلك أحسن تصوير حني ذكر ارتقاء رسول اهلل 

َنْزَلًة ُأْخَرى  َوَلَقْد َرآُه ﴿األعىل.. وهناك مل ينشغل بيشء.. ومل يزغ طرفه ليشء.. قال تعاىل: 

ْدَرَة َما َيْغَشى ) 15( ِعنَْدَها َجنَُّة املَْْأَوى ) 14( ِعنَْد ِسْدَرِة املُْنَْتَهى ) 13) (  16( إِْذ َيْغَشى السِّ

 [ 17  -  13]النجم:   ﴾( 17َما َزاَغ اْلَبرَصُ َوَما َطَغى )

ربه  فهل يمكن هلذا الرسول العظيم الذي رأى اجلنة ونعيمها، ورأى من آيات 

 الكربى أن يزيغ برصه يف الدنيا ألي َشء؟ 

 
 (45/ 3الروض األنف ) (1)
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 الشيعة ومراسم عاشوراء واملوقف الشعي 

طلب مني بعض املحرتمني أن أكتب نقدا ملا يامرسه الشيعة من مراسم وطقوس يف  

عاشوراء وما قبلها وما بعدها، وجوابا له أقول: إن املوقف السليم يف هذه املسألة هو أن  

جهة دوافعها وأهدافها وأساليبها، وبعد ذلك يمكن أن نجد ما  حتلل تلك املامرسات من 

يصح أن ننتقده وننكر عليه ونقف ضده، ويمكن أن نجد ما يصح السكوت عنه أو حتى  

اإلشادة به، ألن االنطالق من النقد ألجل النقد خالف للمنهج القرآين الذي يدعونا 

دعونا إىل النهي عن املنكر  لالعتدال وعدم غمط الناس حقوقهم يف نفس الوقت الذي ي

 وانتقاده والتحذير منه. 

أما الدوافع التي يذكرها الشيعة لتلك املامرسات فهي إحياء ما حصل يوم عاشوراء  

من املجزرة الرهيبة التي استشهد فيها اإلمام احلسني والكثري من أهل بيته، واحلادثة ال شك  

ـ حادثة خطرية، ومأساة عظيمة، ال ألهنا   ـ عند املنصفني مجيعا من املسلمني وغري املسلمني 

ورحيانته وسيد شباب أهل اجلنة، وإنام ألن ما حصل فيها  تتعلق فقط بسبط رسول اهلل 

نذير شؤم بأن األمة انحرفت انحرافا كبريا عن هدي نبيها، فلم تراعه حتى يف سبطه  

 ورحيانته ومن تعتقد أنه سيد شباب أهل اجلنة.  

عي ال حرج فيه، بل يمكن اإلشادة به، فذلك اليوم من أيام  وهذا الدافع دافع رش

اهلل، واهلل تعاىل أمرنا أن نذكر بأيام اهلل.. ومثله يوجد لدى الطرق الصوفية يف املدرسة السنية  

  شاه  الدين هباء حممدحيث نجدهم حييون مولد السيد البدوي وعبد القادر اجليالين و

نقشبند وغريهم، ويقيمون ألجل ذلك املراسم املختلفة التي حيرض فيها خواص الناس  

وعوامهم، وكام ال يصح اإلنكار عىل أولئك ال يصح اإلنكار عىل الشيعة يف هذا، فليس  

 احلسني بأقل شأنا ممن نرى إحياء موالدهم كل حني.  
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 اهلدف املعترب املؤثر..  أما األهداف التي يذكرها الشيعة يف هذا، فيختلفون فيها بني

 وبني اهلدف الشيطاين األسطوري..  

أما الثاين فهو الذي هيدف إىل بث األحقاد ونش الفرقة والفتنة يف األمة الواحدة،  

فيفرق بينها مجيعا عىل أساس إحيائها هلذه املناسبة أو عدم إحيائها.. وال شك أن هذا هدف  

رقة ونش األحقاد والضغائن وما ينتج عنها بعد  شيطاين، فالشيطان هو الذي يدعو إىل الف 

 ذلك من مظامل.  

فهو الذي هيدف إىل استثامر تلك املأساة العظيمة يف ربط القلوب بمحبة  األول  وأما  

أهل البيت والتعلق هبم، وهو هدف رشعي ورد يف السنة النصوص الكثرية ما يدعو إليه،  

فأهل البيت لألمة مجيعا، وليس لطائفة  وال يصح أن يقترص هذا عىل طائفة دون طائفة، 

 بعينها..  

ولكن اهلدف األعظم من هذا هو استثامر احلادثة يف الدعوة إىل اإلصالح والثورة  

السلمية ضد الظلم والطغيان، وهذا دافع رشعي، وبسببه استطاع اإلسالميون يف إيران أن  

ميني معربا عن هذا: ]كل ما  يسقطوا دولة الشاه، ويقيموا دولة والية الفقيه، وقد قال اخل 

عندنا من عاشوراء[، فقد كان اخلطباء حيولون يف هذه املناسبة وغريها من الشاه الدكتاتور  

الطاغية يزيدا، وحيولون من اجلامهري أنصارا للحسني، وقد استطاعوا بذلك أن حييوا روح  

 الثورة يف الشعب ليسقط الطاغوت.  

ـ رغم طول فرتة عملهم ـ من حتقيق مثل   وقد عجز اإلسالميون يف مرص وغريها 

ذلك اإلنجاز، ألهنم مل يدركوا ـ إدراكا كامال ـ أن اجلامهري ال حتركها اخلطابات العقلية بقدر  

 ما حتركها املؤثرات العاطفية، وخاصة تلك التي تعود ألسباب دينية.  

سلمني  بل إننا لو تأملنا يف مسرية أكرب حركة إسالمية وهي حركة اإلخوان امل

لوجدناهم يعتمدون هذه الطريقة لتوجيه الرأي العام واستثامره، وإن كان استثامرا حمدودا  
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وغري دقيق، فقبل فرتة كان خطباؤهم يذكرون كل حني، وبطرق مؤثرة قصة استشهاد سيد  

قطب أو عبد القادر عودة وما جرى هلم يف السجون واملعتقالت ليؤثروا يف عواطف الناس،  

ذلك التأثري، وهم اآلن حييون كل سنة ما حصل يف رابعة، ويضعون   وقد حصل بعض

 املراسم املختلفة لذلك، وحياولون استثامر عواطف اجلامهري يف هذا قدر ما استطاعوا.  

ولكن كل ذلك ال يرقى ملا يفعله الشيعة يف استثامر مأساة كربالء، ألهنا حادثة متفق  

حد من األمة ينكر فضل من استشهدوا فيها،  عليها، فال أحد من األمة ينكرها، وال أ

بخالف الشخصيات التي يستثمرها اإلخوان والتي هي حمل خالف حتى فيام بينهم.. ولعل  

 القارئ يعرف ما كتبه الكثري من قيادات اإلخوان يف اهتام سيد قطب بالتطرف والغلو. 

دث يف البيئة  هذا من جهة األهداف، أما من جهة املراسم، فمن خالل استقراء ما حي

الشيعية سواء من خالل كتبهم ومراجعهم أو من خالل ما نراه يف قنواهتم الفضائية يمكن  

 أن نجد نوعني من املراسم:  

: مراسم خرافية أسطورية ال شك يف حتريمها، بل اعتبارها من الكبائر، مثل  األوىل 

داف النبيلة  الرضب بالسالسل احلديدية والسيوف وغريها من املظاهر املشوهة لأله

والدوافع السامية، ومن باب املوضوعية والشهادة هلل، فإين مل أجد عاملا معتربا من علامء  

الشيعة جييز مثل هذه الترصفات، بل كلهم ـ إال من شذ منهم ـ وقف ضدها، واعتربها بدعا 

ية  وأنكرها إنكارا شديد، بل إن العقوبات يف إيران ـ عاصمة الشيعة، وحيث ال متارس التق

 ـ تسلط عىل من يقوم بمثل تلك السلوكات.  

وعىل من ينكر هذه السلوكات من املنحرفني من عوام الشيعة أن ينكرها كذلك عىل  

املنحرفني من الطرق الصوفية حيث نجد فيهم من املنكرات املرتبطة هبذا ما حيتاج هو اآلخر  

 إىل اإلنكار.  

عا بسبب ممارسات خاطئة يقوم هبا  ولكن من اخلطأ أن يتهم الصوفية أو الشيعة مجي
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 املنحرفون من عوامهم.. فالشهادة هلل تقتيض أن توضع األمور كلها يف نصاهبا الصحيح. 

: مراسم عادية، ال يمكن أن ننظر إليها نظرة سلبية مثل إقامة املجالس،  الثانية 

يث إحياء قيم  واسثامرها يف التذكري باحلادثة وأخذ العرب منها، بل استثامرها أخالقيا من ح

التضحية واإليثار والشجاعة والنبل والرسالية وعدم املهانة والذلة وغريها، مثل املجالس  

التي كان يقيمها الشيخ أمحد الوائيل وغريه من اخلطباء الكبار، فهذه مما ال شك يف رشعيتها،  

 ألهنا ال حتوي أي دعوة للتفرقة أو الفتنة.  

د، والتي ختلو من الدعو ة للفتنة، فهذه أيضا مما ال  ومثلها القصائد التي تلقى أو تنش

. فللصوفية  . شك يف إباحتها، ولو رأينا الواقع السني لوجدنا فيه نفس هذه األمور

. بل حتى اجلامعات  .قصائدهم وسامعهم.. وللحركات اإلسالمية قصائدها وأناشيدها 

 املسلحة تستثمر هذا اجلانب يف جتنيد أفرادها وشحذ مهمهم.  

ا اللطم عىل الصدور، فإن كان مؤذيا للجسد، فال شك يف حرمته، أما إن مل يكن  أم

مؤذيا، فال حرج فيه، فهو كالتصفيق، ومل أر من حيرم التصفيق، إال إذا اعترب شخص ما أن  

ذلك اللطم شعرية من الشعائر التعبدية، فهذا غري صحيح، فالشعائر التعبدية حتتاج إىل  

 ة، وال دليل عىل ذلك من الكتاب والسنة حتى نعتربه شعرية. الدليل من الكتاب والسن 

وعلامء الشيعة املعتربون يقولون ذلك أيضا، فهم يعتربونه نوعا من التعبري العاطفي،  

 وليس شعرية وال عبادة.  

هذا هو املوقف الشعي ـ كام أتصوره ـ وأنا أعلم أن الكثري ال يرتاح ملثل هذا  

احلديث، ألن لديه حساسية مفرطة من الشيعة، فهو يريد لكل من ذكرهم أن يتخىل عن  

. وأنا ال أحسن هذه اللغة..  .ومنطقه ليخاطبهم مجيعا بلغة اللعن والسب والتكفريعقله 

وهلذا أرجو املعذرة ممن طلب مني الكتابة يف هذا، فقد أجبته بمنهجي، وكل إناء بام فيه  

 ينضح. 
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 رجب .. والتسابق إىل اخلريات 

  شهر رجب من األشهر املحرمة التي ورد يف النصوص املقدسة ما يبني فضله 

 وخرييته وكونه من أيام النفحات التي من تعرض هلا لن يشقى أبدا..  

فهو فرصة عظيمة ألصحاب الذنوب ليتطهروا من ذنوهبم، ويستعيدوا فطرهتم  

األصلية، ونقاءهم الطبيعي، أو ـ باللغة املعاِصة ـ يعيدوا لذواهتم ضبطها االفرتايض  

 الصحيح اخلايل من كل شائبة. 

صحاب احلاجات لريفعوا أيدهيم ملخازن الرمحة اإلهلية التي  وهو فرصة ـ كذلك ـ أل

 كام ال تفتح يف غريه..   ،تفتح يف هذا الشهر وما يليه

وهو فرصة أيضا ألصحاب اهلمم العالية للعروج للحرضة املقدسة لينهلوا منها  

 املعارف واألذواق ما ال جيدون مثله يف سائر األشهر. 

فحاته اخلاصة، وبركاته املميزة، التي خصه اهلل هبا،  وهكذا فإن هلذا الشهر العظيم ن

ُة ُسْبَحاَن  ﴿واهلل تعاىل خيص ما يشاء بام شاء،  رَيَ
َتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِ َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيْ

ُكوَن   [ 68]القصص:   ﴾ اهللَِّ َوَتَعاىَل َعامَّ ُيْشِ

أن جيعل هذا الشهر املعظم مناسبة من   وقد شاء ـ بحسب ما تدل عليه  الروايات ـ 

 مناسبات فضله العظيم الذي ال حيد وال يعد. 

وبناء عىل هذا سارت األمة بمذاهبها وطوائفها تعظم هذا الشهر، وتنتظر نفحاته،  

وتقوم بتهيئة نفسها لتلقي بركاته ومدده وفضله وخريه.. كل حسب طاقته وحسب الوجهة  

 التي توالها.. 

أما الصوفية، والذين يشكلون أكثر األمة باعتبار أن أكثر أصحاب املذاهب األربعة  

تبنوا يف السلوك التحققي والتخلقي الطرق الصوفية.. فإن لرجب عندهم مكانة خاصة،  
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وهلذا يشتغلون فيه بأنواع العبادات واألذكار التي خيصوهنا به دون غريه، بناء عىل الروايات  

أال إنَّ رجب  : )، ويعتقدون فيها اعتقادا عظيام، ومنها قوله    رسول اهلل  ايل يرفعوهنا إىل  

واحتسابًا   ّمتي. فمن صام يومًا من رجب ايامناً أشهر اهلل، وشعبان شهري، ورمضان شهر 

 ( سكَن الفردوس األعىل أكرب و استوجب رضوان اهلل األ

 ( يامة لف كرامة يوم القأأكرموا رجب يكرمكم اهلل ب: ) ومنها قوله 

 ( فضل رجب عىل سائر الشهور كفضل القرآن عىل سائر الكالم : ) ومنها قوله 

ن اهلل تعاىل يف كل ساعة منه  إف  ، أكثروا من االستغفار يف شهر رجب: )  ومنها قوله  

 ( ال من صام رجبإ ن هلل مدائن ال يدخلها إعتقاء من النار و

خص  وشعبان  ، تعاىلمن اهلل رجب خصَّ باملغفرة)وهم ينقلون عن شيوخهم أن 

 ( بتضعيف احلسناتخص ورمضان  ،بالشفاعة

 ( رجب شهر التوبة وشعبان شهر املحبة ورمضان شهر القربةوينقلون عنهم أن )

رجب ثالثة حروف، راء وجيم وباء. فالراء رمحة اهلل، واجليم  وينقلون عنهم أن )

 ( جول اهلل، والباء بِّره

 ( ن الشياطني ترجم فيه لئال يؤذوا املؤمننياسمه رجب املرجم ألوينقلون عنهم أن )

وبناء عىل هذا راحت الطرق الصوفية تتنافس يف إكرام هذا الشهر العظيم، وتأدية  

 حقه، والتعرض لنفحاته وبركاته. 

ومن النامذج عىل ذلك ما يقوم به رجال الطريقة النقشبندية أو بعض فروعها من  

 لشهر، ويعيشون معها يف ظالل نفحاته. عبادات وأذكار وآداب يستقبلون هبا هذا ا

يا ريب،  ومن تلك األعامل هذا الدعاء العظيم الذي يستقبلون به هذا الشهر الكريم: ) 

إنني نويت أن أتقدم نحو بحر وحدانيتك إىل مقام الفناء فيك، فال تردين يا ريب يا اهلل خائبًا  

ت يا ريب يا اهلل حيث هذا الشهر  حتى توصلني إىل ذاك املقام. يا رب العزة والعظمة واجلربو 
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هو شهرك، جئتك ضيفًا وناويًا أن أعمل عماًل بدون عوٍض أو أن يكون فيه طلبًا للفضيلة،  

قاصدًا إياَك، إهلي أنت مقصودي ورضاك مطلويب. يا ريب كل عمري قد أمضيته يف املعايص  

أنت اهلل الذي ال يأيت   والشك اخلفي وإنني ُأقر بأنني مل آِت إىل بابك بعمل مقبوٍل عندك. 

أحٌد إىل بابك بعمله، بل بفضلك وجودك وكرمك وإحسانَك. أنت اهلل الذي ال ترد عبدًا  

جاء إىل بابك فال تردين يا اهلل. يا ريب كل ُأموري فوضتها إليَك حيايت وممايت وبعد ممايت ويوم  

فيس شيئًا، ال  املحش. كل ُأموري حولتها عندك وفوضت أمري إليك، ال أملك من أمر ن

نفعًا وال رضاًّ وال موتًا وال حياًة وال نشورًا. كلُّ أموري وحسايب وسؤايل وجوايب حولته  

عندك يا ريب يا اهلل. ناصيتي بيدك، وأنا عاجز عن اجلواب ولو بمثقال ذرة. لو كان لك يا  

دك العاصني  ريب  بابني، أحدمها خمصص للتائبني من عبادك املؤمنني واآلخر للتائبني من عبا 

الكافرين، جئتك يا اهلل نحو بابك الذي حيتاج أن يدخل منه عبادك العاصني والكافرين  

وإين ُأقر وأعرتف أنه جيب أن أجدد إسالمي وإيامين من هذا الباب. وهذا العمل هو  أول  

عمل يل بعد ما شهدت باإلسالم حقاًّ يا ريب وأنت وكييل يا وكيل حيث نقول، اهلل عىل ما  

 ( ل وكيل وشهيدنقو

بكلمتي  وبعد أن يقول هذا الدعاء املمتلئ بالرقة والطهارة والتوحيد ينطق املريد 

َأَلْسُت  ﴿ يا ريب يف يوم، وكأنه جيدد إسالمه من جديد.. ثم يقول: ) مرات( 3الشهادة ) 

وتعهدت   ا ، ماذا كان بيني وبينك من عهود قد قبلته[ 172]األعراف:  ﴾ بَِربُِّكْم َقاُلوا َبىَل 

مجيعًا. وهذا جتديد للعهود املأخوذة يف يوم العهد وامليثاق يف حرضة اهلل   ا ورضيُت هب ا هب

 تعاىل(. 

يا ريب يا اهلل، كم ظهر مني من ذنوب ومعايص ظاهرًا وباطنًا ورسًا من عهد ويقول: )

إجياد ذريت وروحي ودخول روحي إىل جسمي وظهوري من العدم إىل الوجود وظهوري  

 الدنيا وإىل يومنا هذا، رجعُت عن اجلميع إليك بالتوبة واإلستغفار وإنني قد دخلُت  يف عامل
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وسلكُت يف رمَحاِت شهرَك هذا املبارك، فال تردين يا ريب عن بابك وال ترتكني ألحوال نفيس  

 ( ولو حلظة، وأنا أستغفرك

ل التي يشغل  وبعد هذه التوبة وجتديد العهد مع اهلل يبدأ املريد يف الكثري من األعام

هبا شهره، كاالستغفار وقراءة القرآن الكريم والكثري من األدعية واملناجاة التي تزيد يف  

 توثيق صلته بربه، وتوثيق عالقته به. 

وهكذا فإن للحرضة النبوية حظها العظيم يف هذا الشهر لدى مريد الطريقة  

يردد   ة عىل رسول اهلل النقشبندية وغريها من الطرق الصوفية.. فباإلضافة لكثرة الصال

اللهم صل عىل حممد النبي املختار، عدد من  مريد الطريقة النقشبندية هذه الصالة اخلاصة: )

صىل عليه من األخيار، وعدد من مل يصل عليه من األرشار، وعدد قطرات األمطار، وعدد  

تغفرين  أمواج البحار، وعدد الرمال والغفار، وعدد أوراق األشجار، وعدد أنفاس املس

باألسحار، وعدد أكامم األثامر، وعدد ما كان وما يكون إىل يوم احلش والقرار، وصل عليه  

ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما اختلف امللوان وتعاقب العرصان وكرر اجلديدان  

واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا حتية وتسليام وعىل مجيع األنبياء  

ني واحلمد هلل رب العاملني. اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد بعدد كل ذرة ألف  واملرسل

ألف مرة، اللهم صل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم. سبوح قدوس ربنا ورب املالئكة  

 ( والروح، رب اغفر وارحم وجتاوز عام تعلم إنك أنت األعز األكرم 

اللهم إين أستغفرك من كل ما  العظيم: )وهكذا نجد األوراد املختلفة كهذا الورد 

تبت عنه إليك ثم عدت فيه، وأستغفرك  من كل ما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس  

فيه رضاؤك، وأستغفرك للنعم التي تقويت هبا عىل معصيتك، وأستغفرك من الذنوب التي  

منها إال   ال يعلمها غريك وال يطلع عليها أحد سواك وال تسعها إال رمحتك وال تنجي 

مغفرتك وحلمك، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. اللهم إين أستغفرك من  
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كل ظلم ظلمت به عبادك، فأيام عبد من عبادك أو أمة من إمائك ظلمت يف بدنه أو عرضه  

أو ماله فأعطه من خزائنك التي ال تنقص، وأسألك أن تكرمني برمحتك التي وسعت كل  

بعذابك، وتعطيني ما أسألك فإين حقيق برمحتك يا أرحم الرامحني، وصىل  َشء وال هتينني 

 ( اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم 

بسم اهلل النور، نور عىل نور، واحلمد هلل الذي خلق  ومنها هذا الذكر العظيم: )

، وأنزل التوراة عىل جبل الطور يف كتاب  السموات واألرض وجعل الظلامت والنور

مسطور، واحلمد هلل الذي هو بالغنى مذكور، وبالعز واجلالل مشهور، واحلمد هلل الذي  

خلق السموات واألرض وجعل الظلامت والنور ثم الذين كفروا برهبم يعدلون، كهيعص  

ق من يشاء وهو  محعسق، إياك نعبد وإياك نستعني، يا حي يا قيوم، اهلل لطيف بعباده يرز

القوي العزيز، يا كايف كل َشء اكفني واِصف عني كل َشء، إنك قادر عىل كل َشء بيدك  

اخلري إنك عىل كل َشء قدير، اللهم يا كثري النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا  

رازق العباد عىل كل حال أسألك وأستغفرك من كل الشك يف إيامين بك ومل أعلم به، تبت  

اللهم إن دخل الشك والكفر يف توحيدي  . .ه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل عن

اللهم إن دخلت الشبهة  ..    إياك ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل  

اللهم إن  .. يف معرفتي إياك ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل 

العجب والرياء والسمعة يف علمي ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد   دخل

اللهم إن جرى الكذب عىل لساين ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله إال  .. رسول اهلل 

اللهم إن دخل النفاق يف قلبي من الذنوب الصغائر والكبائر ومل  .. اهلل حممد رسول اهلل 

اللهم ما أسديت إيل من خري  .. عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل أعلم به، تبت 

اللهم ما قدرت  ..  ومل أشكرك ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل  

اللهم  .. إيل من أمر ومل أرضه ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل 
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 من نعمة فعصيتك وغفلت عن شكرك ومل أعلم به، تبت عنه وأقول ال إله  ما أنعمت عيل 

اللهم ما مننت به عيل من خري  فلم أمحدك عليه ومل أعلم به،  .. إال اهلل حممد رسول اهلل 

 ..( إىل آخر الدعاء واملناجاة. تبت عنه وأقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل 

يدو هذه الطريقة من أعامل يف هذا الشهر العظيم..  وال يمكننا إحصاء ما يقوم به مر

وهكذا نجد لكل طريقة أسلوهبا اخلاص يف إحياء هذا الشهر العظيم وإكرامه والتعرض  

 لنفحاته.. 

ومثلهم نجد الشيعة اإلمامية االثناعشية يروون الروايات الكثرية عن رسول اهلل  

 إكرامه والتعرض لنفحاته.. وعن أهل بيت النبوة يف إحياء هذا الشهر العظيم و 

العظيم اليقاربه    اهلل   شهر  رجب  )إنّ من قوله:    ومن ذلك ما يروونه عن رسول اهلل  

أال إّن رجب شهر اهلُل ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر  ..  شهر من الشهور حرمة وفضاًل  

اهلل  أمتي. أال فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان اهلل األكرب ، وابتعد عنه غضب 

  (1)وُأغلق عنه باب من أبواب النار(

تي االستغفار شهر )رجبقوله:  يروون عنه و  فإنه االستغفار فيه فأكثروا ، الُمَّ

  من فاستكثروا ،  َصّبا  فيه  تصبُّ  ُأّمتي عىل  الرمحة النّ  االصّب  رجب  ويسمى . رحيم غفور 

  (2)ُه التَّْوَبَة(َوَأْسَألُ  اهلل َأْسَتْغِفرُ :  قول

من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسري  ):  الكاظم قولهعن موسى  يروون  و

رجب هنر يف اجلنة أشد بياضا من  ، وقوله: ) (3) سنة ومن صام ثالثة أيام وجبت له اجلنة(

  (4) اللبن وأحىل من العسل ، من صام يوما من رجب سقاه اهلل عز وجل من ذلك النهر(

 
 .5رواه املجليس يف زاد املعاد :  (1)
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رجب،    شهر  أواخر  يف  لسالماعىل الصادق عليه عن سامل قال : دخلت  ويروون عن  

وقد بقيت منه أيام ، فلام نظر إىل قال يل : يا سامل ، هل صمت يف هذا الشهر َشْيئًا؟ قلت : ال  

واهلل يا بن رسول اهلل ، فقال يل : فقد فاتك من الثواب مامل يعلم مبلغه إِالّ اهلل عز وجل. إن  

بن  اوأوجب للصائمني فيه كرامته. قال : فقلت له : يا  هذا شهر قد فّضله اهلل وعّظم حرمته  

رسول اهلل ، فإن صمت مما بقي منه َشْيئًا هل أنا أفوز ببعض ثواب الصائمني فيه؟ فقال : يا  

سامل ، َمْن صام يومًا من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا من شدة سكرات املوت ، وأمانا له  

يومني من آخر الشهر كان له بذلك جوازًا عىل  من هول املطلع وعذاب القرب ، ومن صام 

الرّصاط ، ومن صام ثالثة أيام من آخر هذا الشهر أمن من يوم الفزع األكرب من أهواله  

  (1)وشدائده ، وأعطي براءة من النار(

هكذا نرى الروايات الكثرية تبني فضل هذا الشهر، وتفصل أبواب اخلري التي  و

 ت النبوة فيه.. يؤدهيا املؤمن املوايل آلل بي 

وهي أعامل كثرية جدا .. لكن أمهها ـ يف رأيي املتواضع ـ هو تلك األدعية العظيمة  

املمتلئة بالتوحيد واإلخالص والتوجه الصادق هلل.. ولست أدري كيف عمي التكفرييون  

عنها، فراحوا ـ بدل أن يتنافسوا يف ترديدها معهم ـ يكفرون من يلهجون هبا موحدين  

 مني. مذعنني مسل 

وسأقترص هنا عىل بعض النامذج التي ذكرها الشيخ عباس القمي يف كتابه العظيم  

]مفاتيح اجلنان[ وهي موجودة عىل النت بأصوات مجيلة مؤثرة.. وأسوقها هنا لصنفني من  

الناس: أوهلام أولئك التكفرييون الذين اهتموا األمة مجيعا بالشك من غري حتقيق وال تدقيق  

نيهام أولئك الصادقون من املؤمنني الذين يتسابقون إىل اخلريات، وال هيمهم  وال ورع .. وثا 

من أي جهة صدرت، وال من أي باب فتحت.. فهم ـ كام يقول الغزايل ـ يأكلون البقلة، وال  
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 يسألون عن البقال، ويأخذون احلكمة من أي وعاء خرجت. 

ي ـ بناء عىل بعض  فمن تلك األدعية واألذكار هذا الذكر الذي ذكر الشيخ القم

يف كل يوم مائة مرة لينال  الصوم يف رجب يذكره ـ كبديل له ـ أّن من مل يقدر عىل الروايات ـ 

سبحان االله اجلليل سبحان من الينبغي التسبيح إال له سبحان  ، وهو )أجر الصيام فيه

  (1)(2االعز االكرم سبحان من لبس العز وهو له أهل)

ن رجب هبذا الدعاء الذي روي أن اإلمام زين العابدين  أن يدعو يف كل يوم مومنها  

يا من يملك حوائج السائلني ويعلم ضمري الصامتني لكل  )   دعا به يف احلجر يف غرة رجب : 

مسألة منك سمع حارض وجواب عتيد ، اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة  

قيض حوائجي للدنيا  ورمحتك الواسعة ، فأسألك أن تصيل عىل حممد وآل حممد وأن ت

  (2)واآلخرة إنك عىل كل َش قدير(

  من يوم  كل  يفالصادق اإلمام جعفر أن يدعو هبذا الدعاء الذي كان يدعو به ومنها 

خاب الوافدون عىل غريك وخرس املتعرضون إال لك وضاع امللمون إال بك  ) : رجب

للراغبني وخريك مبذول للطالبني  وأجدب املنتجعون إال من انتجع فضلك ، بابك مفتوح 

وفضلك مباح للسائلني ونيلك متاح لالملني ورزقك مبسوط ملن عصاك وحلمك معرتض  

ملن ناواك ، عادتك االحسان إىل املسيئني وسبيلك اإلبقاء عىل املعتدين. اللهم فاهدين هدى  

فر يل يوم  املهتدين وارزقني اجتهاد املجتهدين وال جتعلني من الغافلني املبعدين واغ 

  (3)(الدين

اللهم إين أسألك صرب الشاكرين لك وعمل  ومنها ما روي عنه كذلك من قوله: )
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اخلائفني منك ويقني العابدين لك ، اللهم أنت العيل العظيم وأنا عبدك البائس الفقري أنت  

الغني احلميد وأنا العبد الذليل ، اللهم صل عىل حممد وآله وامنن بغناك عىل فقري  

ك عىل جهيل وبقوتك عىل ضعفي يا قوي يا عزيز ، اللهم صل عىل حممد وآله  وبحلم

  (1) األوصياء املرضيني واكفني ما أمهني من أمر الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني(

اللهم يا  ) كل يوم : به املؤمن أن يدعو ومنها هذا الدعاء الذي يذكرون أنه يستحب 

لرمحة الواسعة والقدرة اجلامعة والنعم اجلسيمة  ذا املنن السابغة واآلالء الوازعة وا

واملواهب العظيمة وااليادي اجلميلة والعطايا اجلزيلة ، يا من ال ينعت بتمثيل وال يمثل  

وابتدع فشع وعال فارتفع وقدر   بنظري وال يغلب بظهري ، يا من خلق فرزق وأهلم فأنطق

جزل ومنح فأفضل ، يا من سام  فأحسن وصور فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأ

يف العز ففات نواظر االبصار ودنا يف اللطف فجاز هواجس االفكار يا من توحد بامللك فال  

ند له يف ملكوت سلطانه وتفرد باآلالء والكربياء فال ضد له يف جربوت شأنه ، يا من حارت  

ف أبصار االنام  يف كربياء هيبته دقائق لطائف االوهام وانحرست دون إدراك عظمته خطائ

، يا من عنت الوجوه هليبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته ؛ أسألك  

هبذه املدحة التي ال تنبغي إال لك وبام وأيت به عىل نفسك لداعيك من املؤمنني وبام ضمنت  

ا  االجابة فيه عىل نفسك للداعني ، يا أسمع السامعني وأبرص الناظرين وأرسع احلاسبني ، ي

ذا القوة املتني صل عىل حممد خاتم النبيني وعىل أهل بيته ، واقسم يل يف شهرنا هذا خري ما  

قسمت واحتم يل يف قضائك خري ما حتمت واختم يل بالسعادة فيمن ختمت ، وأحيني ما  

أحييتني موفورا وأمتني مرسورا ومغفورا ، وتول أنت نجايت من مسألة الربزخ وادرأ عني  

وأرعيني مبشا وبشريا ، واجعل يل إىل رضوانك وجنانك مصريا وعيشا قريرا  منكرا ونكريا  

 
 ..802مصباح املتهّجد :  (1)
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 (1)(وملكا كبريا وصل عىل حممد وآله كثريا 

أن يستغفر  وغريها من األدعية الكثرية .. باإلضافة للكم الكبري من األذكار.. ومنها  

  (2) (الذنوب واآلثامأستغفر اهلل ذا اجلالل واالكرام من مجيع  ) يف هذا الشهر ألف مرة قائال :  

بحسب   عشة آالف مرة أو ألف مرة أو مائة مرة  ( ُقْل ُهَو اهلل َأَحدٌ ) قراءة ومنها 

 (3)الطاقة

وغري ذلك من األعامل الكثرية التي ال يمكن إحصاؤها هنا.. والتي تبني أن الشيعة  

 مثلهم مثل الصوفية هيتمون بإكرام هذا الشهر، ويتعرضون لنفحاته.. 

د الكثري من األعامل املشرتكة.. بل األدعية املشرتكة التي جتعل األمة مجيعا  بل إننا نج

 أمة واحدة يف توجهها إىل اهلل وتعرضها لنفحاته. 

ويف وسط هذا الكم من الصادقني واملخلصني واملتسابقني لرضوان اهلل، نجد أولئك  

 املشاغبني الذين ال هم هلم إال التكفري والتبديع والتضليل..  

هؤالء وحدهم، ولكسلهم عن أداء األوراد، ولكربهم وغرورهم وتصورهم  فإن 

أن احلق حكر هلم، وأن السنة هلم وحدهم دون غريهم.. راحوا يبدعون هؤالء مجيعا  

ويضللوهنم، ويتصورون أن كل تلك األذكار والدعوات والصلوات يف النار، ألهنا بدعة  

 وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. 

جب أن يصبح االستغفار والتهليل والتكبري واملناجاة وتعظيم األشهر  ومن الع

احلرم بدعة وضاللة.. بينام يصبح الصد عن سبيل اهلل وعن ذكره وعن التنافس يف ذلك سنة  

 وهداية. 

 
 .802مصباح املتهّجد :  (1)
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مل يرد يف فضل شهر رجب، وال يف صيامه ، وال  )ابن حجر:  وهم يوردون هلذا قول 

  م ليلة خمصوصة فيه.. حديث صحيح يصلح للحجة، يف صيام َشء منه معني، وال يف قيا 

وقد سبقني إىل اجلزم بذلك اإلمام أبو إسامعيل اهلروي احلافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح،  

   (1) وكذلك رويناه عن غريه(

وهذا وأمثاله من احلجب التي حتول بينهم وبني التنافس يف اخلريات.. ولو أهنم  

الشهر من األشهر املحرمة التي اتفقت األمة مجيعا عىل  أعملوا عقوهلم، وعلموا أن هذا 

فضلها، وفضل العمل الصالح فيها، الكتفوا بذلك.. ولرتكوا لكل فصيل من فصائل األمة  

 هلل فيه. ا إىل احلق يف أن يامرس ما يراه مناسبا من إكرام هذا الشهر والتقرب

يروهيا الشيعة والصوفية   ولو أهنم تواضعوا أكثر لقبلوا تلك الروايات الكثرية التي 

يف فضل هذا الشهر، وفضل األعامل الصاحلة فيه.. لكنهم يطبقون عىل كذب الصوفية  

وكذب الشيعة يف نفس الوقت الذي يقبلون فيه كل اهلرطقات واخلرافات التي يروهيا كعب  

 األحبار ووهب بن منبه ومن تتلمذ عليهم من سلفهم الصالح.

 
 .125، وانظر: السنن واملبتدعات للشقريي ، ص 6تبيني العجب فيام ورد يف فضل رجب ، البن حجر ، ص (1)
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 حققي والتخلقي أدعية العرتة.. والسري الت

عندما نتأمل تلك املعاين القدسية العظيمة النابعة من بحار القرآن الكريم، والواردة  

هبم، واعتبارهم حبال   عن العرتة املطهرة من آل بيت النبوة، ندرك بعض معاين وصيته 

 من حبال النجاة، وسفينة من سفنها. 

ل عليها ـ مل  لكن هذه األدعية لألسف الشديد ـ مع أمهيتها وجاللة املعاين التي تد

تلق العناية الكافية من طرف الطائفة األكرب يف األمة، والتي اختارت لنفسها أن تسمى ]أهل  

 السنة واجلامعة[، وهذا من كيد الشيطان لتفرقة صف األمة، وصدع وحدهتا. 

وإال فام الرضر الذي حتمله تلك األدعية الطاهرة عىل منهج أهل السنة واجلامعة..  

ص.. وكلها قيم رفيعة، ومعان سامية.. وكلها حتلق بالروح يف اآلفاق  فكلها توحيد خال

 العليا من العرفان .. وحتلق بالنفس يف أسمى القيم اإلنسانية الرفيعة. 

وليس فيها مجيعا تعرض ألي مقدس من املقدسات التي فرضها التاريخ عىل  

ألحداث التاريخ..  املسلمني .. ليس فيها تعرض للصحابة، وال لغريهم.. وال فيها ذكر 

 وال ليشء من تلك القضايا اخلالفية التي تناسى املسلمون بسببها كوهنم أمة واحدة. 

بل إهنا أحسن مثال عىل املشرتكات التي يتفق فيها املسلمون مجيعا، وهي فوق ذلك  

.. والذين كانوا  كله صادرة من العرتة الطاهرة الذين كانوا أقرب الناس إىل رسول اهلل 

 فهام للدين، ووعيا له، وحتققا به.. أكثر 

فهي مجيعا صادرة إما عن اإلمام عيل أو ابنيه احلسن واحلسني أو السجاد أو الباقر أو  

الصادق أو الكاظم أو غريهم ممن يتفق السنة والشيعة مجيعا عىل واليتهم وصالحهم  

متثيلهم الصحيح  ، و  وعلمهم، باإلضافهم إىل اتفاقهم عىل تبجيلهم لقرهبم من رسول اهلل  

 للدين وقيمه. 
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وكمثال عىل ذلك أدعية اإلمام السجاد الكثرية، والتي ال يزال الشيعة يرددوهنا، بينام  

يغفل عنها أهل السنة مع اعرتافهم بفضل السجاد ومكانته وكثرة عبادته وطاعته.. ولكنهم  

العظيم، واملتمثل    ـ لألسفـ  يكتفون بذلك، ويتوقفون عنده، وال يسألون عن تراثه العرفاين 

 يف تلك األدعية التي هي امتداد للقرآن والنبوة والطهارة. 

 (1)وكنموذج عىل ذلك ـ ال نجد له نظريا يف كل الرتاث السني ـ ما يسمى باملناجيات

 ..  (2)اخلمسة عش، وهي مناجيات تشمل معاين خمتلفة مصنفة إىل مخسة عش صنفا 

تبدأ هبذا املقطع اجلميل الذي يمأل النفس بجميع    أوهلا مناجاة التائبني.. وهي مناجاة

معاين العبودية واخلضوع هلل، وكأهنا تعلم التائب كيف يقف بني يدي ربه مترضعا معرتفا 

إهلي ألبستني اخلطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي  منبيا: )

ؤيل ومنيتي ، فوعزتك ماأجد لذنويب  عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أميل وبغيتي وياس

سواك غافرا وال أرى لكرسي غريك جابرا وقد خضعت باإلنابة إليك وعنوت باالستكانة  

لديك ، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ ، فوا أسفاه  

  (3) (من خجلتي وافتضاحي وواهلفاه من سوء عميل واجرتاحي

مناجاة الشاكني، وهي مناجاة يتوجه فيها العبد إىل اهلل تعاىل شاكيا إليه أعداءه  وثانيها  

الذين حيولون بينه وبني التوجه إليه، وأوهلم النفس األمارة بالسوء، يقول السجاد يف  

إهلي إليك أشكو نفسا ابلسوء أمارة وإىل اخلطيئة مبادرة ومبعاصيك مناجاته: )
يب مسالك املهالك وجتعلين عندك أهون  مولعة ولسخطك متعرضة ، تسلك 

هالك كثرية العلل طويلة االمل إن مسها الشر جتزع وإن مسها اخلري متنع ميالة  
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..   (1) (ابلغفلة والسهو تسرع يب إىل احلوبة وتسوفين ابلتوبة إىل اللعب وهللا ومملوة 

القرآن الكريم، والتي   إىل آخر املناجاة التي تزرع يف نفس تاليها تلك املعاين التي أكد عليها 

 ختترص العداوة يف النفس والشيطان والقلب القايس الغليظ. 

وثالثها مناجاة اخلائفني، وهي مناجاة ختترص لتاليها كل املعاين التي متأل قلبه  

باخلوف، بل ترفعه إىل مقامه الرفيع، وما يثمره من سلوك حتققي وختلقي.. يقول السجاد  

إهلي أتراك بعد االميان بك تعذبين أم بعد حيب إايك تبعدين  يف بداية هذه املناجاة: )
أم مع رجائي لرمحتك وصفحك حترمين أم مع استجاريت بعفوك تسلمين؟ حاشا  
لوجهك الكرمي أن ختيبين! ليت شعري أللشقاء ولدتين أمي أم للعناء ربتين؟ فليتها 

بك وجوارك مل تلدين ومل تربين وليتين علمت أمن أهل السعادة جعلتين وبقر 
خصصتين ، فتقر بذلك عيين وتطمئن له نفسي. إهلي هل تسود وجوها خرت  

  (2) ..( اء عىل جمدك وجاللتك ساجدة لعظمتك ، أو خترس ألسنة نطقت ابلثن

ورابعها مناجاة الراجني، وهي مناجاة متأل القلب بمعاين الرجاء يف اهلل ويف فضله  

م الرفيع، وما يثمره من قيم سلوكية وعرفانية..  العظيم، لتضع املداوم عليها يف هذا املقا 

اي من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ماعنده يقول السجاد يف مقدمة هذه املناجاة: )
بلغه مناه وإذا أقبل عليه قربه وأدانه وإذا جاهره ابلعصيان سرت على ذنبه وغطاه  

اك فما قريته  وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه ، إهلي من الذي نزل بك ملتمسا قر 
ومن الذي أانخ ببابك مرجتيا نداك فما أوليته؟ أحيسن أن أرجع عن اببك ابخليبة  
مصروفا ولست أعرف سواك موىل ابالحسان موصوفا؟ كيف أرجو غريك واخلري 
كله بيدك وكيف أؤمل سواك واخللق واألمر لك أأقطع رجائي منك وقد أوليتين 
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  (1)(مثلي وأان أعتصم حببلك؟! مامل أسأله من فضلك ، أم تفقرين إىل 

، وهي مناجاة متأل القلب بالرغبة يف اهلل والتعرف عليه  الراغبنيوخامسها مناجاة 

إهلي إن كان قل زادي يف املسري إليك فلقد حسن  والسري إليه، يقول السجاد يف مقدمتها: )

 باألمن  ظني بالتوكل عليك وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرين 

من نقمتك ، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك ، وإن أنامتني  

  (2)(فقد نبهتني املعرفة بكرمك وآآلئك الغفلة عن االستعداد للقائك

، وهي مناجاة ترفع القائل هلا، واملداوم عليها إىل مقام  مناجاة الشاكرين وسادسها 

إهلي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع  زله، وفيها يقول السجاد: )الشكر، وتعرفه بحقيقته ومنا 

طولك وأعجزين عن إحصاء ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر حمامدك ترادف عوائدك  

وأعياين عن نش عوارفك توايل أياديك ، وهذا مقام من اعرتف بسبوغ النعامء وقابلها 

ؤوف الرحيم الرب الكريم الذي ال  مال والتضييع وأنت الربالتقصري ، وشهد عىل نفسه باآل

خييب قاصديه وال يطرد عن فنائه آمليه بساحتك حتط رحال الراجني وبعرصتك تقف آمال  

    (3)(املسرتفدين فال تقابل آمالنا بالتخييب واالياس وال تلبسنا رسبال القنوط واالبالس

اجي هبا كيف  ، وهي مناجاة حتث عىل طاعة، وتعلم املناملطيعني هلل  وسابعها مناجاة

اللهم امحلنا  جيعل اهلل مقصده األعىل واألهم واألوىل من كل َشء.. يقول السجاد فيها: )

يف سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبك وأذقنا حالوة ودك وقربك  

واجعل جهادنا فيك ومهنا يف طاعتك وأخلص نياتنا يف معاملتك ، فإنا بك ولك وال وسيلة  
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 (1)(إال أن لنا إليك 

، وهي مناجاة التوجه الصادق هلل، واإلرادة اخلالصة له،  املريدينوثامنها مناجاة 

َواْصرِبْ َنْفَسَك  ﴿الصادقني:  والتي عرب عنها قوله تعاىل يف وصف أصحاب رسول اهلل 

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ ، وقد عرب السجاد  [ 28]الكهف:  ﴾ َوْجَههُ َمَع الَّ

فأنت  يف هذه املناجاة عن معنى هذه اإلرادة وحدودها ووجهتها، فقال ـ خماطبا اهلل تعاىل ـ: )

ال غريك مرادي ولك ال لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفيس  

تك حاجتي  وإليك شوقي ويف حمبتك وهلي ، وإىل هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤي

وجوارك طلبي وقربك غاية سؤيل ، ويف مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي  

وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي ، فكن أنييس يف وحشتى ومقيل عثريت وغافر زلتي  

وقابل توبتي وجميب دعويت وويل عصمتي ومغني فاقتي ، وال تقطعني عنك وال تبعدين  

   (2)اي وآخريت يا أرحم الرامحني(منك يا نعيمي وجنتي ويادني

وتاسعها مناجاة املحبني، وهي مناجاة ممتلئة بمعاين املحبة هلل، والشوق إليه واألنس  

به، وهي تضع صاحبها املدمن عليها يف تلك املقامات العالية التي هي غاية آمال العارفني  

َا الَّذِ ﴿ املحققني، والتي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله:  يَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه  َياَأهيُّ

إهلي  .. يقول السجاد يف هذه املناجاة: )[ 54]املائدة:    ﴾َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنُه  

من ذا الذي ذاق حالوة حمبتك فرام منك بدال ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوال  

ا ممن اصطفيته لقربك وواليتك وأخلصته لودك وحمبتك وشوقته إىل لقائك  ، إهلي فاجعلن

ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إىل وجهك وحبوته برضاك ، وأعذته من هجرك وقالك  

وبوأته مقعد الصدق يف جوارك وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك ، وهيمت قلبه  
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ؤاده حلبك ورغبته فيام عندك  إلرادتك واجتبيته ملشاهدتك واخليت وجهه لك وفرغت ف

  (1) (وأهلمته ذكرك وأوزعته شكرك وشغلته بطاعتك

، وهي مناجاة يتوسل فيها اإلمام زين العابدين هلل تعاىل  مناجاة املتوسلني وعارشها 

إهلي ليس  .. يقول فيها: ) بفضله وعطفه ورأفته وأسامئه احلسنى، ويستشفع فيها بالنبي 

أفتك وال يل ذريعة إليك إال عوارف رمحتك وشفاعة نبيك  يل وسيلة إليك إال عواطف ر

نبي الرمحة ومنقذ االمة من الغمة ، فاجعلهام يل سببا إىل نيل غفرانك وصريمها يل وصلة إىل  

الفوز برضوانك ، وقد حل رجائي بحرم كرمك وحط طمعي بفناء جودك فحقق فيك أميل  

هم بحبوحة جنتك وبوأهتم دار  واختم باخلري عميل واجعلني من صفوتك الذين أحللت

 (2)(كرامتك وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأورثتهم منازل الصدق يف جوارك

، والتي يعرب فيها اإلمام السجاد عن معنى  مناجاة املفتقرين منها احلادية عشة و

االفتقار اخلالص هلل، والذي هو ذروة مقام املعرفة والتحقيق، وهو أساس كل القيم  

إهلي كرسي الجيربه إال لطفك وحنانك وفقري  األخالق الرفيعة، يقول فيها السجاد: )و

اليغنيه إال عطفك وإحسانك وروعتي اليسكنها إال أمانك وذلتي اليعزها إال سلطانك 

وأمنيتي اليبلغنيها إال فضلك وخلتي اليسدها إال طولك وحاجتي اليقضيها غريك وكريب  

كشفه غري رأفتك وغلتي اليربدها إال وصلك ولوعتي  اليفرجه سوى رمحتك ورضي الي

إال لقاؤك وشوقي إليك اليبله إال النظر إىل وجهك وقراري اليقر دون دنوي   اليطفيها 

منك وهلفتي اليردها إال روحك وسقمي اليشفيه إال طبك وغمي اليزيله إال قربك  

ي اليزحيه إال  وجرحي اليربئه إال صفحك ورين قلبي الجيلوه إال عفوك ووسواس صدر
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   (1) .(أمرك. 

، وهي مناجاة تدل عىل املنهج احلقيقي للتعرف  العارفني  مناجاة منها عشة  والثانية

عىل اهلل، وهو التوجه اخلالص إليه، فال يعرف باهلل إال اهلل، وال يضع بذور اإليامن واملحبة  

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه  ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبِمُ ﴿يف القلب غريه، كام قال تعاىل:  ياَمَن َوَأيَّ   ﴾ اإْلِ

إهلي قرصت االلسن عن بلوغ ثنائك كام  .. يقول السجاد يف هذه املناجاة: )[22]املجادلة:  

يليق بجاللك وعجزت العقول عن إدراك كنه مجالك وانحرست االبصار دون النظر إىل  

بالعجز عن معرفتك ، إهلي فاجعلنا  سبحات وجهك ومل جتعل للخلق طريقا إىل معرفتك إال  

الشوق إليك يف حدائق صدورهم وأخذت لوعة حمبتك   من الذين ترسخت أشجار

بمجامع قلوهبم ، فهم إىل أوكار االفكار يأوون ويف رياض القرب واملكاشفة يرتعون ومن  

حياض املحبة بكأس املالطفة يكرعون ورشايع املصافات يردون ، قد كشف الغطاء عن  

هم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضامئرهم وانتفت خماجلة الشك عن قلوهبم  أبصار

  (2)(.. ورسائرهم وانشحت بتحقيق املعرفة صدورهم 

، وهي مناجاة تعلم الذاكر هلل آداب الذكر  الذاكرين مناجاة منها عشة  والثالثة

قول فيها السجاد:  واحلضورمع اهلل، وتبني قيمته وأمهيته ودوره يف التحقق بمعرفة اهلل، ي 

إهلي لوال الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياك عىل أن ذكري لك بقدري  )

البقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل حمال لتقديسك ومن أعظم النعم علينا  

فأهلمنا ذكرك يف   جريان ذكرك عىل ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزهيك وتسبيحك ، إهلي

والليل والنهار واالعالن واالرسار ويف الرساء والرضاء وآنسنا بالذكر اخلفي    اخلالء واملالء 

واستعملنا بالعمل الزكي والسعي املريض وجازنا بامليزان الويف ، إهلي بك هامت القلوب  
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الواهلة وعىل معرفتك مجعت العقول املتباينة فال تطمئن القلوب إال بذكرك وال تسكن  

نت املسبح يف كل مكان واملعبود يف كل زمان واملوجود يف كل  النفوس إال عند رؤياك ، أ

أوان واملدعو بكل لسان واملعظم يف كل جنان ، وأستغفرك من كل لذة بغري ذكرك ومن كل  

  (1)(.. راحة بغري أنسك ومن كل رسور بغري قربك ومن كل شغل بغري طاعتك

رد يف القرآن الكريم  ، وهي ترمجة لكل ما واملعتصمني  مناجاة منها عشة  والرابعة

من الدعوة إىل اللجوء إىل اهلل، والفرار إليه، واالستعاذة به، والتحصن يف حصونه.. يقول  

اللهم يا مالذ الآلئذين ويامعاذ العائذين ويامنجي اهلالكني ويا عاصم  فيها السجاد: )

نكرسين  البائسني وياراحم املساكني ويا جميب املضطرين ويا كنز املفتقرين وياجابر امل

ويامأوى املنقطعني وياناِص املستضعفني وياجمري اخلائفني ويامغيث املكروبني وياحصن  

بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد أجلأتني   الال جئني ، إن مل أعذ بعزتك فبمن أعوذ وإن مل ألذ 

الذنوب إىل التشبث بأذيال عفوك وأحوجتني اخلطايا إىل استفتاح أبواب صفحك ودعتني  

ناخة بفناء عزك ومحلتني املخافة من نقمتك عىل التمسك بعروة عطفك ، وما  االسأة إىل اال

  (2)(.. حق من اعتصم بحبلك أن خيذل وال يليق بمن استجار بعزك أن يسلم أو هيمل؟

، وهي مناجاة يستعيذ فيها السجاد من الدنيا  الزاهدين مناجاة  منها عشة  واخلامسة 

ملدمن عليها التايل هلا قيمة الزهد وأمهيته ودوره يف  وإغرائها وتالعبها بأهلها، وهي تعلم ا

إهلي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها  السري التحققي والتخلقي، يقول فيها السجاد: )

وعلقتنا بأيدي املنايا يف حبائل غدرها فإليك نلتجي من مكائد خدعها وبك نعتصم من  

لفة حالهلا املحشوة باآلفات املشحونة  هبا املتاالغرتار بزخارف زينتها فإهنا املهلكة طال 

بالنكبات ، إهلي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك وانزع عنا جالبيب خمالفتك  
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وتول أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رمحتك وأمجل صالتنا من فيض  

  (1)(.. مواهبك  

 الذي تركه لنا  هذه جمرد نامذج ومقتطفات قليلة جدا بجنب ذلك الرتاث الكبري

السجاد، وتركته لنا العرتة الطاهرة من أدعية وأذكار ومناجاة.. كلها متتلئ باملعاين السامية  

 الرفيعة..  

وهي مجيعا ختلو من كل تلك األكاذيب التي يروجها املتطرفون من أهنا تتعرض  

ية الواردة  للصحابة أو لغريهم بالطعن واإلساءة.. بل إهنا عىل العكس من ذلك، فمن األدع

يف الصحيفة السجادية، والتي ال يزال يرددها الشيعة اقتداء بإمامهم السجاد ذلك الدعاء  

فقط، بل لصحابة مجيع األنبياء عليهم السالم،   املخصص للصحابة.. ال لصحابة النبي 

للهم  [، وفيه يقول السجاد: )االصالة عىل أتباع الرسل و مصدقيهموهو الدعاء املسمى ]

بالتكذيب    رض بالغيب عند معارضة املعـاندين هلموأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل األ

رسوال، وأقمت   واالشتياق إىل املرسلني بحقائق االيامن . يف كل دهر وزمان أرسلت فيه 

اهلـدى، وقادة أهـل التقى   هله دليال، من لدن آدم إىل حممد صىل اهلل عليه وآلـه من أئمةأل

وأصحاب حممد خاصة الـذين    الم، فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان. اللهمعىل مجيعهم الس

وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته   أحسنوا الصحابة، والذين أبلوا البالء احلسن يف نرصه،

والد  زواج واألرساالته، وفارقوا األ  وسابقوا إىل دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة 

نبوته، وانترصوا به ومن كانوا منطوين   بناء يف تثبيت باء و األيف إظهار كلمته، وقاتلوا اآل

والذين هجرهتم العشائر إذ تعلقوا بعروته،   عىل حمبته يرجون جتارة لن تبور يف مودته، 

هم ما تركوا لك وفيك،  لفال تنس هلم ال وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا يف ظل قرابته

مع رسولك دعاة لك إليك،  وكانوا  وأرضهم من رضوانك وبام حاشوا اخللق عليك،

 
 .. 152/  94بحار األنوار:  (1)
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سعة املعاش إىل ضيقه، ومن   واشكرهم عىل هجرهم فيك ديار قومهم، وخروجهم من

  (1)(كثرت يف إعزاز دينـك من مظلومهم 

  لهم وأوصل إىل وهكذا نجد فيها الدعاء للتابعني هلم بإحسان، يقول السجاد: )ال

  اننا الذين سبقونا بااليامن خري التابعني هلم بإحسان الذين يقولون : ربنا اغفر لنا والخو

  جزائك، الذين قصدوا سمتهم، وحتروا وجهتهم، ومضوا عىل شاكلتهم، مل يثنهم ريب يف 

  بصريهتم، ومل خيتلجهم شك يف قفو آثارهم واالئتامم هبداية منارهم، مكانفني وموازرين 

  دوا إليهم. أللهم هلم، يدينون بدينهم، وهيتدون هبدهيم، يتفقون عليهم، وال يتهموهنم فيام أ

من   وصل عىل التابعني من يومنا هذا إىل يوم الدين، وعىل أزواجهم، وعىل ذرياهتم، وعىل 

هبا   أطاعك منهم صالة تعصمهم هبامن معصيتك، وتفسح هلم يف رياض جنتك، ومتنعهم

والنهار   من كيد الشيطان، وتعينهم هبا عىل ما استعانوك عليه من بر، وتقيهم طوارق الليل 

عندك، وترك     طارقا يطرق بخري، وتبعثهم هبا عىل اعتقاد حسن الرجـاء لك، والطمع فيامإال

وتزهدهم يف سعة   النهمة فيام حتويه أيدي العباد لرتدهم إىل الرغبة إليك والرهبة منك، 

عليهم كل كرب حيل    العاجل وحتبب إليهم العمل لالجل، واالستعداد ملا بعد املوت وهتون 

من حمذوراهتا، وكبة النار   االنفس من أبداهنا ، وتعافيهم مما تقع به الفتنةهبم يوم خـروج 

 (2) (وطول اخللود فيها، وتصريهم إىل أمن من مقيل املتقني 

لكن التكفرييني لألسف ال ينظروف ملئات األدعية املمتلئة بمثل هذه املعاين  

السامية، ويذهبون إىل بعض األدعية التي ورد اخلالف يف شأهنا، وهي ال تشكل إال جزءا  

 ضئيال جدا من ذلك الرتاث العظيم من املعاين التحققية والتخلقية..  

يح بأي اسم من األسامء، بل هي  وحتى تلك التي يشريون إليها ليس فيها أي ترص 

 
 (39الصحيفة السجادية )ص:  (1)

 (40الصحيفة السجادية )ص:  (2)
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تشري إىل وجود من سعى إىل تغيري الدين وتبديله وحتريفه وتشوهيه.. وكل ذلك صحيح  

 وإن وقع اخلالف يف املصاديق. 

لكن التكفرييني ال ينظرون إىل كل ذلك، وال هيتمون به، ألن هدفهم ليس التحقق  

وال التخلق، وإنام هدفهم تفريق األمة وتشتيتها، ولو بحرماهنا من ذلك الرتاث العظيم  

   بأصحابه، ودعا إىل التمسك هبم، واالهتداء هبدهيم.  الذي أوىص رسول اهلل 
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 عندما نتخلص من قيود املذاهب 

عليكم قصة تتعلق يب، أعلم أهنا لن تنال رضا الكثري منكم، ولكني مضطر   سأقص

إىل حكايتها، باعتبارها جتربة نجحت بالنسبة يل، وقد تنجح معكم، ولو أن فيها ما ترونه  

 اجتامعا لألضداد..  

يف ذاهتا، ولكنها قد تسبب ألف عقدة ملن قرأها من   وقصتي التي ال حتوي أي عقدة

هي أنني يف يوم من األيام آنست من قلبي وحشة وغفلة.. فقررت    املذاهب،   املقيدين بقيود 

 أن أجري دورة لروحي لتتطهر من أدران السموم التي علقت هبا. 

وكانت هذه الدورة تشمل سامع بعض السور القرآنية املرتلة واملجودة.. وكان منها  

بعض الدروس   سامع بعض األدعية باألصوات الرقيقة العذبة.. وكان منها سامع

 واملواعظ.. وكان منها سامع بعض القصائد واألناشيد الروحية. 

وقد اخرتت من القراءات املجودة قراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد التي  

تعجبني كثريا.. لكنها مل ترو ظمئي، فأضفت إليها بعض ترتيالت الشيخ عامر الكاظمي  

 بروحانية عجيبة. باملقام العراقي احلزين.. والتي متأل القلب 

وبعد أن تزودت من القرآن الكريم حنت نفيس لسامع بعض الدروس واملواعظ..  

شحه للحكم  املتعلقة بفبدأت بسامع بعض دروس الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي 

العطائية.. وبعدها استمعت لبعض دروس الشيخ تقي مصباح اليزدي حول التقوى..  

 تقي املدريس وتدبراته السامية الراقية للقرآن الكريم.  وأتبعتها ببعض بصائر الشيخ حممد

يف وقت الراحة رحت أستمع للشيخ حممود الدرة واإلخوة أبو شعر يف بعض  

احلرضات الصوفية املمتلئة بالذكر املمتزج بالسامع الروحي، ومل أشعر بنفيس إال وأنا يف  

استمعت للشيخ حسني  احلرضة معهم أردد ما يرددون، ولعيل أجد ما جيدون.. بعدها 
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األكرف إنشاده للقصيدة الرائعة ]أنا مفتون يف هواك[.. وختمت ذلك بأوبريات رائعة  

 لبعض إخواننا البحرينيني بعنوان ]إحرام الشهادة[ 

بعد أن شعرت بقرب كبري من املأل األعىل طمعت نفيس يف أن أرفع يدي بالدعاء هلل  

بي مناجيات السجاد، فرحت أستمع هلا بصوت  يف ذلك احلني.. وكان أقرب األدعية إىل قل

 ميثم التامر.. واستمعت معها لبعض ابتهاالت الشيخ الكبري سيد النقشبندي. 

وبعد أن متتع سمعي بام متتع رحت أمتع برصي بمشاهدة حصة علمية إيامنية من  

حصص ]العلم واإليامن[ للعامل العارف الكبري الدكتور مصطفى حممود، وبعدها حلقة  

 لة من حلقات ]أهل الكهف[ للمخرج الكبري املبدع املرحوم فرج اهلل سلحشور. مجي

لست أدري كيف شعرت بعد هذه اخللطة الرائعة بصفاء روحي كبري.. وختلصت  

 من الكثري من السموم التي كانت جتثم عىل قلبي.. 

لست أدري هل كان سبب ذلك هو أنني استفدت من اجلميع من غري نظر لرؤاهم  

م وتوجهاهتم؟ .. أم أن ذلك بسبب تلك املعاين العظيمة التي حتدث هبا اجلميع  ومذاهبه

مع أن مذاهبهم وتوجهاهتم ورؤاهم خمتلفة؟.. أم أن اهلل الكريم اجلواد وهبني بفضله تلك  

الرقة لصفاء قلبي وسالمتي عليهم مجيعا، ففضل اهلل ال يؤتى إال للقلوب التي ال حتمل  

 وال كربا؟  حقدا وال حسدا وال بغضا 

هذه قصتي .. ويمكنكم أن جتربوها .. لعلنا نخرج من القواقع التي سجنا أنفسنا  

فيها لننفتح عىل أنفسنا أوال.. ثم ننفتح عىل العامل.. ثم ننفتح عىل الكون مجيعا .. فبقدر سعة  

 أوعيتنا يتنزل علينا فضل ربنا. 
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