
 
 ١  ١  جموقف الرافضة واعالم مذاهبهم من الرافضة 

 

ــع الب ــةموق ــسنية  – ين ــوعة ال املوس
  

www.albainah.net 

 
 
 

 
 

 
  

  
  
  تأليف

  دكتور عبد الرازق بن عبد ايد األرو
  
  

  اجلزء األول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
  

إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ باهللا من شرور أنفـسنا، ومـن              
 يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال         سيئات أعمالنا، من  

  . اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  .)١ (﴾﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه ولَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ

﴿  ا النها أَيـثَّ          يبا وهجوا زهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اس
                كُملَـيكَـانَ ع ِإنَّ اللَّه امحالْأَراَءلُونَ ِبِه وسالَِّذي ت قُوا اللَّهاتاًء وِنسا والًا كَِثريا ِرجمهِمن

  .)٢(﴾رِقيبا
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم  *الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا يا أَيها ﴿

  . )٣(﴾ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما
باإلسالم ليخرجهم من   فإن أعظم ِنعِم اهللا على اخللق أن بعث نبيه حممدا :أما بعد

ولقد كان السابقون األولون من هذه . ظلمات الكفر والضاللة، إىل نور اإلميان واهلداية
 من اهلدى ودين احلق، ال تعرف البدعة إليهم طريقًا، األمة على ما بعث اهللا به نبيه 

ة إىل التشيع يف وال جتد األهواء إليهم سبيلًا، إىل أن بدأ اليهودي عبد اهللا بن سبأ بالدعو
 على يد شرذمة من ، مث ظهر إثر مقتله عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 

  . بدعة اخلوارج، وتتابع بعدئٍذ ظهور الِفرِق وبروز األهواء: السفهاء

                                                                                                                         

  . ١٠٢: سورة آل عمران) 1(
  . ١: سورة النساء) 2(
  . ٧١ - ٧٠: سورة األحزاب) 3(
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والتمسك بالسنة والبعد عن البدعة نعمةٌ عظيمة، كان السلف رمحهم اهللا يروا 
  .  على اإلطالق، أال وهي نعمةُ اإلسالمتداين أجلَّ النعم اإلهلية

ما أدري أي النعمتني أعظم؛ أن هداين «: -رمحه اهللا- )١( فقد قال اإلمام جماهد
  . )٢(»لإلسالم، أو عافاين من األهواء

ومن املعلوم أن البدع إمنا تنشأُ يف ظلِّ اجلهل، والبعد عن اهلدي النبوي، فقد كانت 
 حبسب البعد عن الدار النبوية، لذا، كانت املدينة املنورة بداية ظهور البدع عند املسلمني
  . )٣(أبعد ديار اإلسالم عن االبتداع

ولقد تنبه علماء املسلمني من قدمي الزمان، ونبهوا، إىل أنَّ أفضل وسيلٍة ملقاومة 
ل العلم فمن هنا كان واجبا على أه. البدعة، نشر السنِة، وبيان ضالل اخلارجني عنها

وطلبته إبراز السنة بنشاط أكثر كلما ظهرت بدعة من البدع، فإن البدعة كالنار، والسنة 
  . كاملاء، وال يطِْفئُ النار إال املاُء

إذا كنت يف «:  ينصح أصحابه بقوله-رمحه اهللا-وقد كان اإلمام سفيان الثوري 
، وذلك )٤(»ثمانالشام فحدث بفضائل علي، وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل ع

  . )٥(لكون الكوفة منبع التشيع والرفض، والشام كان ا النصب
 ونبه اخلطيب البغدادي إىل ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن يف صحابة النيب 

فَلَِزم الناقلني لألخبار، واملتخصصني حبمل اآلثار نشر «: بنشر فضائلهم ومناقبهم، فقال
                                                                                                                         

رضـي اهللا  -من تالميذ عبد اهللا بـن عبـاس   .  جماهد بن جرب، أبو احلجاج، املكي، اإلمام، احلرب، املفسر         :هو) 1(
  ).١/١٢٥شذرات الذهب (هـ ١٠٣ تويف مبكة سنة -عنهما

 - ٤/٤٥٤(» سري أعـالم النـبالء    «، والذهيب يف    )٣/٢٩٣(» حلية األولياء «أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف      ) 2(
٤٥٥.(  

  ).٣٠٢ - ٢٠/٣٠٠: ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية:راجع يف هذا) 3(
  ).٢/١١٨(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«أخرجه اخلطيب البغدادي يف ) 4(
  ).٢٠/٣٠١(» جمموع الفتاوى«: ، وراجعنصب العداوة لعلي : أي) 5(
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 وإظهار مرتلتهم وحملهم من اإلسالم عند ظهور هذا األمر مناقب الصحابة الكرام،
العظيم، واخلطب اجلسيم، واستعالء احلائدين عن سلوك الطريق املستقيم، ليهلك من 

  . )١(»هلك عن بينة، وحييا من حي عن بينة، وإن اهللا لسميع عليم
ة يف فمن هذا املنطلق، ونظرا للواقع امللموس من تنامي رغبة بعض من جهل السن

تناسي خطورة الفرقة الرافضية، وخطورة ما تدعو إليه سواء يف أصول الدين أو فروعه، 
موقف األئمة األربعة وأعالم «: رأيت أن يكون موضوع رساليت يف مرحلة الدكتوراه

   .»مذاهبهم من الرافضة، وموقف الرافضة منهم
قدمي النصح للجاهل من  يف تبصري السني بدينه، وت-ولو قليلًا-وذلك دف اإلسهام 

  .القوم، وكشف حال املعاند أو الزنديق منهم ليعرف ويحذر
هذا هو اهلدف الرئيس من القيام ذا العمل، الذي أسأل اهللا تعاىل أن جيعله خالصا 

  : وهناك أسباب أخرى أدت الختيار املوضوع، أمجلها يف النقاط اآلتية. لوجهه
إلمامية االثين عشرية تعد اليوم أنشط الفرق اخلارجة  أن فرقة الرافضة أو الشيعة ا-١

  . عن السنة واجلماعة يف غزو بالد املسلمني فكريا، ودعوم إىل اعتناق عقيدا
 أنَّ الذب عن أئمة السلف ورد املطاعن عنهم، يعد من األعمال املقربة إىل اهللا -٢

  . عز وجلَّ
علمية العائدة على الباحث يف مثل هذا املوضوع؛ كونه  ما رجوته من الفائدة ال-٣

  . ميكّنه من االطالع على أبواب عديدة يف العقائد والفروع
 فلكون نظرة مجاهري عوام -رمحهم اهللا- أما سبب تقييد البحث باألئمة األربعة - ٤

ا مذهب املسلمني اليوم، بل وبعض املنتسبني إىل العلم، إىل هذه الفرقة تقوم على أساس أ
  . إسالمي، شأنه شأن أي من املذاهب األخرى؛ كاحلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية

فمن واجبات طُالب العلم والعلماء إزالة هذا الغبش، وتأكيد وحدة املعتقد لدى أئمة 
                                                                                                                         

  ).٢/١١٧(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«) 1(
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  . املذاهب األربعة، واتفاقهم على ضالل الرافضة وبطالن مذهبهم
اين من الرسالة إليها، وهو ما يتعلق مبوقف الرافضة من  وأما إضافة الشق الث-٥

األئمة، فبهدف توجيه رسالة إىل أتباع هؤالء األئمة من املتمذهبني، مفادها أن الرافضة ال 
يعادون أهل احلديث فحسب وإمنا يعادون كلَّ مِن انتسب إىل السنة ونبذ الرفض، بل 

 أكثر مما -رضي اهللا عنهم- أحٍد بعد الصحابة إم مل يظهروا السب والشتم والطعن يف
أظهروا يف حق هؤالء األئمة األربعة ومذاهبهم، كما سوف يقف عليه قارئ هذه الرسالة 

  .إن شاء اهللا -
أن : ومما ال حيتاج إىل بيان، لكونه مما استفاض به العلم وتواتر لدى عامة املسلمني

  . اصة ومرتلة رفيعة يف األمة هلم مكانة خ-رمحهم اهللا-األئمة األربعة 
وال أَدلُّ على هذا من كونك ال تكاد تِجد قُطْرا من أقطار األرض إال وفيه من 

  . ينتسب إىل مذهب أحدهم
* * *  
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  خطة الرسالة
  . مقدمة، ومتهيٍد، وبابني، وخامتٍة: وتشتمل على

ة، واملنهج الذي  فتحوي بيان أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، واخلطّ:أما املقدمة
  .سرت عليه يف العمل، وشكر وتقدير

  :  هيأما الباب التمهيدي ففيه ثالثة فصول،
  .  تعريف موجز باألئمة األربعة وبيان كوم من أئمة أهل السنة:الفصل األول
  .  التعريف بالشيعة والرافضة، والفرق بني التشيع والرفض:الفصل الثاين

اإلمامة وعصمة األئمة، التقية، «: عقائد الرافضة، وهي نبذة عن أهم :الفصل الثالث
  . »الرجعة، الوصية، املهدية والغيبة، البداء، حتريف القرآن

موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم من «خصصته للحديث عن : والباب األول
  .»الرافضة

  . وفيه توطئة، وثالثة فصول
  .  يف بيان موقفهم من الرافضة إمجالًا:التوطئة

  .  موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم من الرافضة يف مسائل العقيدة:الفصل األول
  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف مسائل التوحيد واإلميان: املبحث األول
  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف القرآن الكرمي والسنة: املبحث الثاين
  .لقدرموقفهم من عقيدة الرافضة يف ا: املبحث الثالث
  . رضي اهللا عنهم-موقفهم من عقيدة الرافضة يف الصحابة : املبحث الرابع

  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف اإلمامة واألئمة: املبحث اخلامس
  . موقفهم من عقيدة املهدي الغائب عند الرافضة: املبحث السادس
  . موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة: املبحث السابع
  . موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة: ناملبحث الثام
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  . موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة: املبحث التاسع
  . موقفهم من مواالة الرافضة للكفار ومعادام ألهل السنة: املبحث العاشر

  .موقفهم من عقيدة الرافضة يف اجلهاد: املبحث احلادي عشر
  . م مذاهبهم من الرافضة يف مسائل الفروعموقف األئمة األربعة وأعال: الفصل الثاين
  .موقفهم من قول الرافضة ِبِحلِّ نكاح املتعة: املبحث األول
  . موقفهم من زيادة الرافضة يف األذان واإلقامة: املبحث الثاين

موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع واجلماعات، وفيه التنبيه على : املبحث الثالث
  .  الصالة خلف السينموقفهم من موقف الرافضة من

موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلني، وعدم املسح على : املبحث الرابع
  . اخلفّني

اجلمع بني «: موقفهم من الرافضة يف مسائل فرعية أخرى؛ وهي: املبحث اخلامس
 اجلمع بني أكثر من أربع نسوة - السجود على التربة احلسينية -املرأة وعمتها أو خالتها 

  .»نكاٍحب
  . موقفهم من معاملة الرافضة: الفصل الثالث
  . موقفهم من احلكم على الرافضة: املبحث األول
  . موقفهم من قبول شهادة الرافضة: املبحث الثاين
  . موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة: املبحث الثالث
جرة من بلدهم، موقفهم من جمالسة الرافضة، وما جاء عنهم يف اهل: املبحث الرابع
  .وكراهية خمالطتهم

  . موقفهم من مناكحة الرافضة: املبحث اخلامس
  . موقفهم من أكل ذبائحهم: املبحث السادس
  . موقفهم من اتباع جنائزهم: املبحث السابع
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  . موقفهم من الصالة خلف الرافضة: املبحث الثامن
  . موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة: املبحث التاسع

موقف الرافضة من األئمة األربعة « الباب الثاين فقد خصص للحديث عن أما
  .»ومذاهبهم

  . وفيه كذلك توطئة وثالثة فصول
  .  يف بيان موقف الرافضة من األئمة األربعة ومن مذاهبهم إمجالًا:التوطئة

  . افتراءات الرافضة على األئمة األربعة وعلى مذاهبهم، وبيان بطالم:الفصل األول
  . االفتراءات العامة: بحث األولامل

دعوى أن األئمة األربعة كلهم أشاعرة يف األصول، وخمتلفون فقط : املطلب األول
  . يف الفروع

  .دعوى وجوب القباب على قبور األئمة األربعة: املطلب الثاين
رمي األئمة األربعة باجلهل ودعوى اعتمادهم يف الفقه واحلديث على : املطلب الثالث

  . الرافضةأئمة 
  . اام األئمة األربعة بالتالعب يف أمور الدين: املطلب الرابع

اتهام األئمة األربعة بإحداث مذاهب خمالفة للكتاب والسنة وأقوال : املطلب اخلامس
  .  وذلك بالقياس وحنوه-رضي اهللا عنهم-الصحابة 

  . دعوى أن املذاهب األربعة جتري وفق هوى السلطات: املطلب السادس
  . االفتراءات اخلاصة: املبحث الثاين
 إىل -رضي اهللا عنهم-نسبة القول بعدم تكفري من سب الصحابة : املطلب األول
  . اإلمام أيب حنيفة
  . زعم الرافضة موافقته للمجوس يف بعض أحكامه: املطلب الثاين
 إىل نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب إقامة صالة اجلمعة: املطلب الثالث
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  . اإلمامني أيب حنيفة ومالك
  . نسبة القول جبواز اللواط باململوك إىل اإلمام مالك: املطلب الرابع

  .رمي اإلمام الشافعي بالتشيع: املطلب اخلامس
  .  إىل اإلمام أمحد-رضي اهللا عنه-نسبة القول بوجوب بغض علي : املطلب السادس
  . اخلفّني إىل اإلمام أمحدنسبة القول بنفي املسح على : املطلب السابع
  . موقف الرافضة من األئمة األربعة يف مسائل العقيدة والفروع: الفصل الثاين

  .  يف بيان تواطئ الرافضة على خمالفة أهل السنة يف األصول والفروع:افتتاح
  . فيما زعم الرافضة أا مآخذ على األئمة األربعة يف العقيدة: املبحث األول
  ). وهو ما سموه جتسيما( إثبات صفات رب العاملني :املطلب األول
  .  أو بآل بيتهمنع التوسل بالنيب : املطلب الثاين
  . منع شد الرحال إىل القبور: املطلب الثالث
  . إنكارهم وضع اجلريدتني مع امليت يف قربه: املطلب الرابع

  . عنهم مجيعارضي اهللا -عدم تفضيلهم علي على الشيخني : املطلب اخلامس
  . تكفري أبوي الرسول : املطلب السادس
  . رضي اهللا عنه-تكفري أيب طالب والد علي : املطلب السابع
  . فيما زعم الرافضة أا مآخذ على األئمة األربعة يف الفروع: املبحث الثاين
  . غسل الرجلني يف الوضوء: املطلب األول
  .املسح على اخلفني: املطلب الثاين

رضي اهللا -صالة الضحى، وزعم الرافضة أا بدعة ابتدعها معاوية :  الثالثاملطلب
  . عنه

  .عدد تكبريات صالة اجلنازة، وزعم الرافضة أن األربع للمنافقني: املطلب الرابع
  .منع زواج املتعة: املطلب اخلامس
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  . قطع يد السارق من الرسغ: املطلب السادس
  . افضة يف الطعن يف األئمة األربعةشبهات متسك ا الر: الفصل الثالث
عد مذاهبهم األربعة من الِفرق املنصوص على ضالهلا يف حديث : املبحث األول

  .افتراق األمة
  .عدم تعبد أهل القرون املفضلة مبذاهبهم: املبحث الثاين

عدم وجود هؤالء األئمة يف زمن األوائل من أئمة الرافضة االثين : املبحث الثالث
  . عشر

  . احتكار األئمة األربعة لالجتهاد والنظر يف أمور األمة: املبحث الرابع
  .اختالف مذاهب األئمة األربعة يف األصول والفروع: املبحث اخلامس

  .  وفيها خالصة الرسالة وأهم نتائجها:اخلامتة
  

* * *  
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  املنهج الذي سرت عليه يف إعداد هذه الرسالة
 املصحف، وخرجت األحاديث واآلثار من  عزوت اآليات إىل أماكنها يف-١

دواوين السنة واملصنفات، وإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بالتخريج 
  .اجتهدت يف احلكم عليه بنقل أقوال أهل العلم الثقات: يف احلكم عليه، وإن مل يكن

 ذم ملا عليه الرافضة،  ال أعتمد من أقوال األئمة أو أتباعهم إال ما كان فيه نقد أو-٢
أما جمرد تقرير أو حكاية مذهب فال، كما يف كتب الفرق واملقاالت مثلًا، وقد التزمت 
يف إيراد هذه األقوال الترتيب املوضوعي ال الزمين، إال إذا احتدت النقول يف مدلوهلا 

  . فحينئٍذ أرتبها ترتيبا زمنيا حسب وفيات أصحاا
د، وال األعالم الذين هلم من الشهرة ما يغين عن التعريف  مل أترجم رجال اإلسنا-٣

  . م، وكذا احلال بالنسبة لألماكن والبلدان، حىت ال أثقل البحث مبا ليس ضروريا
أما األديان والفرق فقد التزمت التعريف بكل ما ورد يف الرسالة منها، لقوة صلتها 

  .باملوضوع والتخصص
إن -الرافضة، أنقل بعض ما قيل فيه تعديلًا أو جترحيا  عند ترمجة علم من أعالم -٤
  .  من كتب الرجال املعتمدة عندهم، وذلك مبثابة توثيق ملصادر الرسالة-وجد
وقد أذكر .  أكتفي بذكر الد والصفحة يف اإلحالة إىل دواوين السنة اختصارا-٥

  . الباب مثلًا إذا كان يف ذلك مغزى أو نكتة معينة
 حسب التسلسل -عند توثيق املسائل-أمساء الكتب الفقهية يف اهلامش  ترتيب -٦

إخل، وإذا استخدمت ... الزمين لوجود أئمة املذاهب األربعة، فكتب األحناف مث املالكية
  .طبعة لكتاٍب غري الطبعة املعتادة أشري إىل ذلك يف اهلامش

بعة وأتباعهم، لكون  حرصت غالبا على النقل احلريف لألقوال سواء لألئمة األر-٧
ذلك أقرب إلطالع القارئ على الصورة الصحيحة ملواقف أصحاب هذه األقوال، أو 

  . للرافضة؛ ألن هذا ما يتطلبه املنهج العلمي يف نقل كالم اخلصم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

ومل أجعل البحث جمرد سرٍد لألقوال، بل تتخللها تعليقات وتعقبات ومناقشات 
  .حسب ما يقتضيه املقام

 وعليه، فكل ما -ما وجدت إىل ذلك سبيلًا-ال من مصادرها األصيلة  أنقل األقو-٨
  . نسب إىل الرافضة يف هذه الرسالة قد مت توثيقه من كتبهم املعتمدة

وأذكر أكرب عدد ممكن من مصادرهم لكل مسألة أو رواية أو غريها زيادةً يف التثبت 
  . وإقامة احلجة

ربعة مخالفني هلم يف االعتقاد، مل أكتِف يف إيراد ملا كان كثري من أتباع األئمة األ) ٩
األقوال باألئمة أو املعروفني بالسلفية من أتباعهم، بل ذكرت أقوال الكثريين من غري 
السلفيني منهم، فذلك أدعى إللزام أتباعهم اليوم مبذاهبهم من الرافضة، حىت وإن خالفوا 

  . األئمة يف بعض املسائل االعتقادية
د ذكر آية أو حديث لالحتجاج أو االستشهاد، أنقل ما يوضح معناه من  عن-١٠

  . كالم السلف بقدر احلاجة، ومن مث توظيف هذا املعىن يف املراد
 قد أسلك يف مناقشة القوم أحيانا مسلك اإللزام من غري االلتزام، أو مسلك -١١

  .  من كونه أمت يف اإلقناعالتسليم اجلديل، وذلك من باب إرخاء العنان للخصم ملا ال خيفى
 يف هذا البحث؛ إذ إن -إن شاء اهللا- سلكت مسلك اإلجياز غري املخل -١٢

مقصوده ليس استقصاء مجيع أقوال األئمة وأتباعهم يف الرافضة وال العكس، فذلك 
مشروع قد ال يكفي إلجنازه العمر كله، لكن القصد هو ضرب أمثلة يف كل باب، سواء 

  . مة وأتباعهم، أو يف موقف الرافضة، يف األصول، وأشهر مسائل الفروعيف موقف األئ
 مل أورد من املسائل إال ما كان مِحلّ اتفاق بني األئمة األربعة أنفسهم، دون ما -١٣

  .  كاجلهر بالبسملة مثلًا-وهي كلها يف الفروع-اختلفوا فيه، ووافق الرافضة بعضهم 
الفقهي الذي ينتمي إليه األعالم على كتب طبقات  اعتمدت يف حتديد املذهب -١٤

  . الفقهاء، أو ما يذكر يف غريها من كتب التراجم
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 قمت بترجيح أحد األقوال يف مواطن اخلالف حسب قوة األدلّة، وقواعد -١٥
  . الترجيح
 شرحت األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة يف الرسالة عند أول - ١٦
  . وروِدها
  .  ذيلت الرسالة بفهارس تفصيلية، مرتبةً على حروف املعجم- ١٧
  :  استعملت بعض الرموز يف ثبت املصادر واملراجع حنو- ١٨
  ). دون عدد الطبعة: (ط. د
  ). دون ذكر الناشر: (ن. د
  ). دون ذكر بلد النشر: (ب. د
  ). دون التاريخ: (ت. د

* * *  
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  صعوبات البحث
ع، ودخولُه يف أبواب شىت يف العقائد والفروع الفقهية، مما أخذ  تشعب املوضو-١

  .مني جهدا ليس باليسري يف الرجوع إىل عدٍد كبري من املصادر، داخل ختصصي وخارجه
 كثرة املصادر الرافضية اليت كان علي الرجوع إليها، ويكفي أن يعرف يف هذا -٢

  ). وهو حبار األنوار للمجلسي(شرة جملّدات أن كتابا واحدا من كتبهم يقع يف مائٍة وع
 ينضاف إىل هذا كون هذه الكتب ليست مما يتداول أو يعرض على رفوف -٣

املكتبات العامة، األمر الذي فرض علي التردد إىل قاعات الكتب ذات االطّالع احملدود 
نورة، واملكتبات باملكتبة املركزية، وبقسم االستشراق يف فروع جامعة اإلمام باملدينة امل

  . اخلاصة لبعض أعضاء هيئة التدريس، مع ما يف كلّ ذلك من مشاق
* * *  

  شكر وتقدير
، أمحده جلّ وعال على نعمه )١(﴾وِإنْ تعدوا ِنعمةَ اللَِّه لَا تحصوها﴿: احلمد هللا القائل

سلّم على خري خلقه، الكثرية وآالئه اجلسيمة، محدا كثريا طيبا مباركًا فيه، وأُصلّي وأُ
املبعوث رمحةً للعاملني، حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم 

  .الدين
كما أشكر والدي الكرميني على حسن التربية، وتوجيهي لطلب العلم الشرعي منذ 

وأن يعينين على الطفولة، سائلًا املوىل عز وجلَّ أن حيفظ احلي منهما وأن يرحم امليت، 
  .برمها ما دمت حيا

وأرى من حق هذا الصرح العلمي الشامخ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية علي أن 
أقدم الشكر اجلزيل للقائمني عليها، داعيا هلم بكل التوفيق والسداد، واألجر العظيم عند 

لمني ونشر العلم النبوي يف أرجاء اهللا تعاىل على ما يبذلونه من اجلهد يف تعليم أبناء املس
                                                                                                                         

  .٣: سورة إبراهيم) 1(
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املعمورة، كما أشكر بوجه خاص، أساتذة وإداريي الكليتني اللتني انتسبت إليهما يف 
  . اجلامعة، كلية الشريعة، وكلية الدعوة وأصول الدين

مث أقدم الشكر اجلزيل والدعاء العريض لشيخي وأستاذي، فضيلة األستاذ الدكتور 
سن البدر، املشرف على هذه الرسالة، فقد وجدت فيه أكثر من عبد الرزاق بن عبد احمل

جمرد مشرٍف علمي علي، بل كان يل مبثابة الوالد أو األخ األكرب يف خمتلف األصعدة 
 -حىت قبل أن يسند إليه اإلشراف رمسيا-والقضايا، إضافةً إىل متابعته الدقيقة لعملي هذا 

وجيهات السديدة، أثابه اهللا تعاىل على كلِّ ذلك، وأمد وإحتايف باإلرشادات القيمة، والت
  .يف عمره على طاعته، وزاده توفيقًا وسدادا

كما أشكر كلَّ من أعانين بأي شكٍل كان على إجناز هذا العمل، وأخص بالذكر 
أصحاب الفضيلة : منهم الذين أتاحوا يل فرصة اإلفادة من كتب مكتبام اخلاصة، وهم

جازي بن خبيت . فهد بن ضويان السحيمي، ود. ة الشهري، ودسعد بن خلوف. د
حممد بن سعيد السرحاين، وأخي العزيز . حممود بن عبد الرمحن قدح، ود. اجلهين، ود

أبو بكر حممد زكريا، الذي ال أكاد أجد فرقًا بني ما ميلكه وما أملكه من : الشيخ
  . الكتب، فالكلّ ميسر لالستعمال ليلًا أو ارا

كما ال يفوتين هنا أن أسجل شكري وتقديري لألخ الشيخ ناصر خليفة، حيث كان 
  . صاحب فكرة الكتابة يف مثل هذا املوضوع ابتداًء

هذا وال أَدِعي أني قد استقصيت كل ما له صلّة باملوضوع، لكني بذلت قصارى 
ثيقها سواء من كتب اجلَهد يف جمِع ما يسر اهللا سبحانه وتعاىل مجعه من عناصره، وتو

أهل السنة أو من كتب الرافضة املعتمدة يف كل باٍب، ومناقشة ما حيتاج منها إىل 
املناقشة، فما كان منه صوابا فمن اهللا، وما كان خطأً فمين ومن الشيطان، وأستغفر اهللا 

  . تعاىل من ذلك، وأتوب إليه من كل ذنب، إنه تواب رحيم
 هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به مِعده وقارئه كما أسأله تعاىل أن جيعل
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على حد سواء، وأن خيتم للجميع باخلري يف الدنيا واآلخرة، إنه مسيع عليم، وصلى اهللا 
  . وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   عبد الرزاق بن عبد ايد األرو
  هـ٣/١١/١٤٢١يف املدينة املنورة بتاريخ 
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  الباب التمهيدي
  الفصل األول

  تعريف موجز باألئمة األربعة وبيان أم من أئمة أهل السنة
  املبحث األول

  يف حتديد املراد باألئمة األربعة وبيان فضلهم إمجالًا
ما ائتم به من رئيس أو غريه، ومن : يف اللغة» اإلمام«األئمة أو األيمة مجع اإلمام، و 

، أي رؤساءهم وقادم، وأم القوم وأم م، )١(﴾فَقَاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر﴿: ذلك قوله تعاىل
  . اإلمامة: تقدمهم، واملصدر: مبعىن

الطريق، وقيم األمر املُصلح له، : عدة إطالقات أخرى، منها» اإلمام«ويطلق لفظ 
  . )٢(املثال، واخلليفة، وقائد اجلند، والدليل، ووالقرآن الكرمي، والنيب 

إخل، وكلها معاين تدور .. فلما كان معىن اإلمام ما تقدم من قائٍد أو رئيٍس أو دليٍل
حول تقدم من طرٍف واقتداء من أطراف أخرى، يعلم عدم اختصاصه بزمن أو مكان 

ا واقتدوا به فهو إمامهم سواء كان يف خري أم يف شرم قوم٣(دون آخر، بل كلُّ من تقد( ،
ن مصطلح األئمة األربعة ذاته يتجدد دائما ويتغير إىل أن استقر عند عامة الناس لذا كا

أيب حنيفة النعمان، ومالٍك، : منذ القرن الثالث للهجرة، يف هؤالء األئمة األعالم
  .  وصار حقيقةً فيهم دون غريهم-رمحهم اهللا تعاىل-والشافعي، وأمحد 

أيب بكر، : على اخللفاء الراشدين» ربعةاألئمة األ«أما قبل ذلك، فقد كانت تطلق 
 ٤(رضي اهللا عنهم-وعمر، وعثمانَ، وعلي( .  

                                                                                                                         

  . ١٢: سورة التوبة) 1(
 - ١٣٩٢: ، والقاموس احمليط، للفـريوز آبـادي، ص       )٢١٥ - ١/٢١٣( لسان العرب، البن منظور      :انظر) 2(

  ). ٢/٣٣٩(، وتفسري القرآن العظيم البن كثري، ١٣٩٣
  .١/٢١٣ لسان العرب، :انظر) 3(
، ومنازل األئمة األربعة، ليحىي بن أيب طـاهر         ٦٠: عري، ص  اإلبانة يف أصول الديانة؛ أليب احلسن األش       :انظر) 4(
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: )١(وأُطلقت كذلك يف القرن الثاين على غريهم؛ كما يقول عبد الرمحن بن مهدي
سفيان الثوري بالكوفة، ومالك باحلجاز، واألوزاعي : أئمة الناس يف زمام أربعة«

  . )٣(»صرة بالب)٢(بالشام، ومحاد بن زيد
وحكى شيخ اإلسالم ابن تيمية إطالقها كذلك يف زمن أتباع التابعني على الثوري، 

، وأطلقت أيضا يف الطبقة اليت )٥( إمام أهل مصر)٤(واألوزاعي، ومالك، والليث بن سعد
، رمحة )٨)(٧(، وأيب عبيد القاسم بن سالم )٦(بعدهم على الشافعي، وأمحد، وابن راهويه

                                                                                                                                     
، والبداية والنهاية، البن كـثري      )٢/١٨(، وبيان تلبيس اجلهمية، البن تيمية       )خمطوط(أ  /١٠٦السلماسي، ق   

)٥/٢٩١.(  
  عبد الرمحن بن مهدي بن حسن، أبو سعيد البصري اللؤلؤي، اإلمام، احلافظ، كان فقيها مفتيـا عظـيم                :هو) 1(

، البـن العمـاد     )شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     (هـ  ١٩٨كتب عن صغار التابعني، تويف عام       . الشأن
)١/٣٥٥.(  

: تقريب التهذيب، ص  (،  )هـ١٧٩: ت(،  »ثقة ثبت فقيه  «:  أبو إمساعيل اجلهضمي البصري، قال احلافظ      :هو) 2(
٢٦٨.(  

» تذكرة احلفاظ «، و   )٧/١١٣(للذهيب  » لنبالءسري أعالم ا  «، و   )١/١١٨(البن أيب حامت    » اجلرح والتعديل «) 3(
  ). ١/٢٢٨(له أيضا 

 أبو احلارث، الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، موالهم، الفقيه، اإلمام، احلافظ، شيخ الديار املصرية                 :هو) 4(
: ، وشـذرات الـذهب    ٨١٧: ، وتقريب التهـذيب ص    ١/٢٢٤تذكرة احلفاظ   ). (هـ١٧٥: ت(وعاملها،  

١/٢٨٥.(  
  ).٥/٣٩(» جمموع فتاوى ابن تيمية «:انظر )5(
 أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي املروزي مث النيسابوري، الشهري بابن راهويه، احلـافظ،                 :هو) 6(

ـ ٢٣٨: ت(، »ال أعلم بالعراق له نظريا  «: صاحب التصانيف، قال اإلمام أمحد     : شـذرات الـذهب  (، )هـ
٢/٨٩ .(  

إنه أول من صنف يف غريب      : ، قيل »كتاب األموال «قيه؛ القاسم بن سالم البغدادي، صاحب        العالمة الف  :هو) 7(
ـ ٢٢٤: ت(، »احلق جيب هللا؛ أبو عبيد أفقه منـي وأعلـم   «: احلديث، قال ابن راهويه    : الـشذرات (، )هـ

٢/٥٤.(  
  ). ٥/٥١(» جمموع الفتاوى «:انظر) 8(
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  . يعااهللا عليهم مج
من الفقهاء الثالثة ) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد(وهؤالء األئمة األربعة 

 املشهود هلم بالعلم واالجتهاد بني أوائل القرن الثاين ومنتصف القرن الرابع )١(عشر
للهجرة، فدونت مذاهبهم وقلّدت أراؤهم، ومل يكتب لغري مذاهب هؤالء األربعة البقاء 

مل عدة، لعل أبرزها انقراض األتباع، وقلة األصحاب والتالميذ، واالستمرار لعوا
  . )٢(واندراج مذاهبهم حتت مذاهب هؤالء يف اجلملة

فاألئمة األربعة هم من أعالم اإلسالم وسادات املسلمني، وقدوة مجهرم، وأرباب 
 مذاهبهم، بلغوا مبلغ اإلمامة يف معتقدهم وعلمهم وإخالصهم، وانتشرت مذاهبهم يف
اآلفاق، وعدوا حقا من األفذاذ بال نزاع، اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا ديهم، 
وكَثُر هلم األشياع واألتباع، هلم يف الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة، ومناقبهم مجة 

إن -جليلة استأهلوا ا الثناء العطر من كل حمب للسنة ومقتٍف آثار سلف األمة، سأورد 
  .  مجلة منها عند التعرض لسريم عما قريٍب-شاء اهللا

  
* * *  

                                                                                                                         

ة، والثوري بالكوفة، واألوزاعي بالشام، والليث مبـصر، وابـن    ابن عيينة مبكة، واحلسن بالبصر  :والباقون هم ) 1(
وهبـة  . ، د »الفقه اإلسـالمي وأدلتـه    «: راهويه بنيسابور، وأبو ثور وداود وابن جرير الطربي ببغداد، انظر         

  ).١/٢٩(الزحيلي 
  ). ١٧٨ ـ ٤/١٧٧(» جمموع فتاوى ابن تيمية«: انظر) 2(
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  املبحث الثاين
  )العقيدة(اتفاق األئمة األربعة يف أصول الدين 

 كلَّهم من أئمة أهل -رمحهم اهللا تعاىل-إن األئمة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأمحد 
 عقيدةً وشريعةً، السنة واجلماعة، وممن اقتفوا أثر السلف الصاحل من الصحابة والتابعني

  . أصولًا وفروعا، علما وعملًا، فهم يف أبواب العقيدة متفقون، ويف مسائلها غري مفترقني
وهذه حقيقة شهد ا القاصي والداين من املعتربين من أهل العلم خلفًا عن سلٍف، 
ني رادين بذلك الزعم الباطل والوهم احلابط لدى أرباب البدع الذين خييلون للعامة أن ب

هؤالء األئمة يف األصول نظري ما بينهم من اخلالف يف الفروع، ناسني أو متناسني كون 
أصول الدين أو العقيدة خبالف الفروع، ال جمال فيها لالجتهاد، بل مبناها النص الصحيح 
الذي ال يعارضه العقل الصريح، تناقلها السلف وأتباعهم جيلًا بعد جيل، متبعني فيها غري 

  . مبتدعني
وكثري من هؤالء ينسب إىل أئمة املسلمني ما مل «: -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم 

من االعتقادات ما : يقولوه، فينسبون إىل الشافعي، وأمحد بن حنبل، ومالك، وأيب حنيفة
  . مل يقولوا

هذا اعتقاد اإلمام الفالين؛ فإذا طُوِلبوا بالنقل الصحيح عن األئمة : ويقولون ملن اتبعهم
همتبي١(»ن كذب( .  

وقد خصصت مطلبا عند التعريف بكل إمام من األربعة لذكر مجلٍة مما أُثر عنهم يف 
أبواب االعتقاد، وذلك لبيان كون كلمتهم فيها متفقة وأقواهلم متسقة، وذلك بعد أن 

  . نتعرض هنا لذكر مجلة من شهادات العلماء الثقات يف هذا اال
فَهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم «: )٢(يقول أبو زكريا السلماسي
                                                                                                                         

  ). ٥/٢٦١(» جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية«) 1(
منازل األئمة  «:  روى عنه ابن عساكر وابن اجلوزي، ومن مصنفاته        -الواعظ- حيىي بن إبراهيم السلماسي      :هو) 2(
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االعتقادات، كل واحد منهم مزكي األمة وإمام األئمة، حمكم تعديله وجرحه، مسلَّم 
قبوله وطرحه، ال خيالف أحدهم صاحبه إال يف فرع خمتلف فيه، ال يفسقه وال يغويه، مثل 

فات ذي اجلالل واإلكرام، وما لقطة احلرم وتوريث ذوي األرحام، فأما الكالم يف ص
يتعلق بأمسائه احلسىن وصفاته املباينة لصفات األنام، فال خالف يف ذلك بينهم، وال يؤثر 

، بل كلمتهم فيها متفقة وأقواهلم متسقة، سلكوا )١(تفرق عنهم يوجب كذم ومينهم
 -ي اهللا عنهمرض- وأصحابه سبيل االتباع دون االبتداع فيما نقلوا عن رسول اهللا 

  . )٢(»ورووا
 مبينا زيف دعوى من يزعم أنه متبع ألحـد األئمـة يف           )٣(وقال أبو احلسن الكرجي   

إن يف النقل عن هؤالء إلزاما للحجة على كل مـن        «: الفروع وهو له خمالف يف األصول     
 -مع خمالفتـه لـه يف العقيـدة       -فانتحال مذهبه   .. ينتحل مذهب إماٍم خيالفه يف العقيدة     

: أنا شافعي الشرع، أشعري االعتقاد، قلنا لـه       :  شرعا وطبعا، فمن قال    -واهللا-مستنكر  
: ؛ إذ مل يكن الشافعي أشعري االعتقاد، ومن قال        )٤(هذا من األضداد، ال بل من االرتداد      

قد ضللت إذا عن سواء الـسبيل فيمـا         : أنا حنبلي يف الفروع، معتزيل يف األصول، قلنا       
وقد افتنت أيضا خلْق مـن املالكيـة        .. أمحد معتزيل الدين واالجتهاد   تزعمه؛ إذ مل يكن     

                                                                                                                                     
لـسان  (، و   )٤/١٢٩٢: تذكرة احلفاظ ) (هـ٥٥٠: ت(، أوضح فيه اتفاقهم يف العقيدة،       )خمطوط(» األربعة
  ).٦/٢٤٠: امليزان

  ).١٥٩٥:  صالقاموس احمليط،(الكذب، : املني هو) 1(
  ).أ/٩٢: ق(منازل األئمة األربعة ) 2(
  .  حممد بن عبد امللك الكرجي الشافعي شيخ احلرمني:هو) 3(

: طبقات الـسبكي ) (هـ٥٣٢: ت(» إمام، ورع، عامل، عاقل فقيه، مفٍت، حمدث  «: قال تلميذه ابن السمعاين فيه    
  ). ١٢/٢١٣(البن كثري ) البداية والنهاية(، و )٨ - ٦/١٣٧

  . فيه نظر، وذلك ألن ما ذكر ال يعترب ردة من الناحية الشرعية» بل من االرتداد«: قوله) 4(
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، وهذه واهللا سبة وعار، وفلتة تعود بالوبال والنكال وسـوء الـدار،     )١(مبذاهب األشعرية 
  . )٢(»على منتحل مذاهب هؤالء األمة الكبار

رمحـه  -قـال  » أنت صنفت اعتقاد اإلمام أمحد   «: وملا قيل لشيخ اإلسالم ابن تيمية     
ما مجعت إال عقيدة السلف الصاحل مجيعهم، ليس لإلمام أمحد اختصاص ـذا،             «: -اهللا

، ولو قال أمحد من تلقاء نفسه ما مل  واإلمام أمحد إمنا هو مبلّغُ العلم الذي جاء به النيب           
  . )٣(»جيئ به الرسول مل نقبله، وهذه عقيدة حممد 

اعتقاد الشافعي  «: فكان جوابه أن قال   » عقيدة الشافعي «وسئل يف موضع آخر عن      
--           واعتقاد سلف اإلسالم، كمالٍك، والثوري، واألوزاعي، وابن املبارك، وأمحد بن 

فإنه ليس بني هؤالء األئمة     .. حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ هو اعتقاد املشايخ املقتدى م        
  . وأمثاهلم نزاع يف أصول الدين

فإن االعتقاد الثابت عنه يف التوحيـد والقـدر         -رمحة اهللا عليه  -وكذلك أبو حنيفة    
وحنو ذلك موافق العتقاد هؤالء، واعتقاد هؤالء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون هلم              

  . )٤(»بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة
فحري مبن اقتدوا ؤالء األئمة يف الفروع، وجعلوهم يف معرفتها وسائل بينهم وبني             

                                                                                                                         

األشاعرة اليوم، هم يف احلقيقة كالبية إذ إم إمنا اتبعوا ما كان عليه أبو احلسن األشعري يف الطور الثاين بعـد         ) 1(
ة السبعة فقط، وهو يف الواقع مذهب عبـد  تركه االعتزال من تأويل الصفات اخلربية مع إثبات الصفات العقلي         

اهللا بن سعيد بن كلّاب، وأما األشعري فقد رجع بعد ذلك إىل مذهب السلف، أهل احلديث وأعلن ذلك على           
: ، وراجـع  )١/٣٥٠: انظر منـه  (اإلبانة، ومقاالت اإلسالميني،    : املأل وأوضحه يف ما سطره ببنانه، ككتابه      

 مطبوع مع كتاب اإلبانـة، نـشر اجلامعـة          -األنصاري يف هذا املوضوع     البحث القيم لفضيلة الشيخ محاد      
  . اإلسالمية

 وهو مفقود، نقلًا عن جمموع فتـاوى        -الفصول يف األصول عن األئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول           ) 2(
  ). ١٧٧ - ٤/١٧٦(شيخ اإلسالم 

  . ٣/١٦٩جمموع فتاوى ابن تيمية ) 3(
  ). ٢/١٠٦ (-له أيضا-» منهاج السنة النبوية«: ، وانظر كذلك)٥/٢٥٦(جمموع الفتاوى ) 4(
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ا م كذلك يف األصول فيما بينهم وبني خالقهم عز وجلَّ، فإم بال شـك           اهللا أن يرضو  
 يف املعتقد، جلودة معارفهم    -رضي اهللا عنهم  - وصحابته   أدرى مبا صح من هدي النيب       

  . واستيفاءهم شروط اإلمامة، ولقرب عصرهم من العهد النبوي
خلريية والصالح، وكانوا حقا مثالًـا     فَهم مجيعا من أهل القرون املفضلة املشهود هلا با        

  .عاليا يف التمسك واالتباع
وقد صدرت مؤخرا بفضل اهللا رسائل علمية يف منهج هؤالء األئمة يف العقيدة، جيـد    
فيها القارئ الربهان القاطع، والدليل الواضح على أم مجيعا يف االعتقاد متفقون علـى              

  . )١(عةمذهب سلف األمة، أهل السنة واجلما

                                                                                                                         

 أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة للدكتور حممد اخلميس، ومنهج اإلمام مالـك يف إثبـات العقيـدة           :راجع) 1(
للدكتور سعد الدعجان، ومنهج اإلمام الشافعي يف إثبات العقيدة للدكتور حممد العقيل، واملسائل والرسـائل               
املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة للدكتور عبد اإلله األمحدي، وبراءة األئمة األربعة من مـسائل املـتكلمني                  

  . املبتدعة للدكتور عبد العزيز بن أمحد احلميدي
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  املبحث الثالث
   رمحهم اهللا-تعريف موجز باألئمة األربعة 
  املطلب األول

  اإلمام أبو حنيفة
  : سريته

، ولد  )١(هو النعمان بن ثابت بن زوطي، موىل لبين تيم اهللا بن ثعلبة أبو حنيفة الكويف              
نة مخسني   ببغداد س  -رمحه اهللا -، وتويف   )٢(يف الكوفة عام مثانني من اهلجرة على األرجح         
  . )٣(ومائة حمبوسا يف السجن لرفضه تويل القضاء

  : شيوخه وتالميذه
عين اإلمام بطلب العلم وارحتل يف سبيله، وأخذ العلم عن عدد من أعالم وقته، حىت               

عن أصحاب عمر عـن عمـر، وعـن         «: -حني سئل عمن أخذ العلم    -قال عن نفسه    
  . )٥(»عن عبد اهللا، )٤(أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب عبد اهللا

  . )١(» لزوما ما أعلم أنَّ أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته)٦(لقد لزمت محادا«: وقال أيضا
                                                                                                                         

، )٨/٤٤٩(البـن أيب حـامت الـرازي        ) اجلرح والتعديل (، و   )٦/٣٦٨: ( الطبقات الكربى البن سعد    :انظر) 1(
  ).١٢٢: ص(، أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب )ضائل الثالثة األئمة الفقهاءاالنتقاء يف ف(و

مات أبو  «: ، وذلك ملا رواه بإسناده عن محاد ابن اإلمام أيب حنيفة أنه قال            )٦/٣٦٩( طبقات ابن سعد     :انظر) 2(
واالنتقـاء،   -٣: ، و أخبار أيب حنيفة وأصحابه، للقاضي حسني الصيمري، ص         »حنيفة وهو ابن سبعني سنة    

  ). ١٢٢: ص
، ومناقـب  )٣٣٠، ٣٢٨/ ١٣(، وتاريخ بغداد للخطيب البغـدادي  ١٧١:  االنتقاء البن عبد الرب، ص     :انظر) 3(

، وشـذرات  )١/٥٤( واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي ٣٠: اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه للذهيب، ص    
  ).١/٢٢٧(الذهب البن العماد 

  . ضي اهللا عن اجلميعيعين ابن مسعود ر) 4(
  ). ١/٨٠(، والطبقات السنية يف تراجم احلنفية لـ عبد القادر التميمي )١٣/٣٣٤(تاريخ بغداد ) 5(
  : ).ص(ستأيت ترمجته قريبا ) 6(
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 مع االتفاق علـى ثبـوت       -رضي اهللا عنهم  -واختلف يف مساعه من بعض الصحابة       
جزم خالئق من أئمة    «: )٣(قال يف عقود اجلمان   . )٢(رضي اهللا عنه  -لقائه بعضهم كأنس    

 )٤(، بينما ذكر آخرون   »ثني بأن اإلمام أبا حنيفة مل يسمع من أحد من الصحابة شيئًا           احملد
، وعبـد اهللا بـن أيب   )٥(مساعه من أنس بن مالك، وعبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي         

 لكن يف ذلك نظر؛ ألن بعـض هـؤالء الـصحابة            -رضي اهللا عنهم  - وغريهم   )٦(أوىف
قتادة : -رمحه اهللا - )٨(ومن أشهر شيوخه  . )٧(حنيفة مل يزل صبيا   املذكورين قد توفُّوا وأبو     

  . )٢(، وعامر الشعيب)١(، ومساك بن حرب)١٠(، ومحاد بن أيب سليمان)٩(بن دعامة
                                                                                                                                     

  . ٥٣مناقب أيب حنيفة للموفق أمحد املكي ص ) 1(
، وتـذكرة  )٢٩/٤١٨(جاج املزي ، وذيب الكمال يف أمساء الرجال أليب احل )١٣/٣٢٤( تاريخ بغداد    :انظر) 2(

  ). ١/٢٢٧(، وشذرات الذهب البن العماد احلنبلي )١/١٦٨(احلفاظ لشمس الدين الذهيب، 
  . ٦٢: عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان لـ حممد بن يوسف الصاحلي، ص) 3(
، والـصاحلي يف عقـود اجلمـان،      ٢٧: ، واملكي يف املناقب، ص    ٤: ، ص »أخبار أيب حنيفة  «كالصيمري يف   ) 4(

  . ٥١ص
البن » اإلصابة يف متييز الصحابة   « هـ،   ٨٦أبو احلارث، سكن مصر وهو آخر من مات ا من الصحابة سنة             ) 5(

  ). ٤٩٧: ص(، وتقريب التهذيب له أيضا )٤/٤٦(حجر 
 مات ا من الصحابة رضي اهللا       هو عبد اهللا بن أيب أوىف علقمِة بن خالد األسلمي، نزيل الكوفة، وهو آخر من              ) 6(

  ). ٤٩٢: ، وتقريب التهذيب ص)٤/١٨اإلصابة (هـ ٨٧عنهم، شهد احلديبية، ومات سنة 
  .  ترمجة حياة الصحابيني املذكورين أعاله:انظر) 7(
، )٦/٣٩١(، وسري أعـالم النـبالء للـذهيب،         )١٣/٣٢٤(، تاريخ بغداد    )٨/٤٤٩( اجلرح والتعديل    :انظر) 8(

  . ١٨٣ و ٦٣، والصاحلي يف عقود اجلمان ص )١/٢٢٨(ب وشذرات الذه
كان من أوعيـة العلـم وممـن        «:  قتادة بن دعامة السدوسي، روى عن أنس رضي اهللا عنه، قال الذهيب            :هو) 9(

، وتقريب  ٥/٢٦٩، والسري   )٧/١٣٣اجلرح والتعديل   (، تويف سنة بضع عشرة      »يضرب به املثل يف قوة احلفظ     
  ).٧٩٨التهذيب ص 

طبقات ابـن   ) (هـ١٢٠: ت(،  »فقيه صدوق له أوهام   «: قال احلافظ .  الكويف، فقيه العراق   -و إمساعيل   أب) 10(
: ، والتقريـب، ص   )٥/٢٣١(، والـسري    )٢/٢٣٥(، والكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي        ٦/٣٣٣سعد  
٢٦٩ .(  
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، والقاضـي   )٥(أبو اهلذيل زفر بن اهلذيل    : )٤(، ومن أشهرهم  )٣(وأما تالمذته فكثريون  
  . )٧(، وحممد بن احلسن الشيباين)٦(أبو يوسف
  : اتهمؤلف
، وكتـاب الـرد علـى       )٩(، وكتاب العامل واملـتعلم    )٨( كتاب الفقه األكرب   :ومنها
، ووصية اإلمـام أيب     )١(برا وحبرا، شرقًا وغربا، بعدا وقربا     » العلم«، وكتاب   )١٠(القدرية

                                                                                                                                     
وقـد  .. صدوق«، وقال احلافظ »احلافظ اإلمام«ابن أوس بن خالد الذهلي أبو املغرية الكويف، قال الذهيب عنه       ) 1(

: ص: ، والتقريـب  )١١٦ - ١٢/١٥، وذيب الكمـال     ٥/٢٤٥السري  (هـ  ١٢٣، تويف سنة    »تغري بآخره 
٤١٥ .(  

:  مسع من ابن عباس وابن عمر وغريمها، تويف بعد املائة، قال احلافظ            -أبو عمرو -هو عامر بن شراحيل الشعيب      ) 2(
  ). ٤٧٥: ، وتقريب التهذيب، ص)٤/٣١٠ أليب نعيم األصبهاين حلية األولياء(، »ثقة مشهور فقيه فاضل«

  .  منهم٨٠٠: ، حوايل١٥٨ - ٩١: ، وذكر الصاحلي يف عقود اجلمان، ص)١/٥٥( اجلواهر املضية :انظر) 3(
، وخالصة التذهيب للخزرجي   ٦/٣٩٣(، والسري   )١٣/٣٢٤، وتاريخ بغداد    )٨/٤٤٩( اجلرح والتعديل    :انظر) 4(

)٩٥/-٣ .(  
صدوق وثقه غري   «: ، وقال احلافظ  »تفقه بأيب حنيفة، وهو أكرب تالمذته     «: العنربي البصري الفقيه، قال الذهيب    ) 5(

، ولسان امليزان للحـافظ     )٤١ - ٨/٣٨(، والسري   )٦٠٨/-٣اجلرح والتعديل   (،  )هـ١٥٨: ت(،  »..واحد
  ). ٢/٤٧٦ابن حجر 

تويف سـنة   . قيني حدث عنه اإلمام أمحد وحيىي بن معني        يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف، فقيه العرا        :هو) 6(
  ). ٢٩٣ - ١/٢٩٢ وتذكرة احلفاظ ١٤/٢٤٢تاريخ بغداد (هـ، ١٨٢

اجلـرح والتعـديل   (هــ،  ١٨٧أبو عبد اهللا الواسطي مث الكويف، روى عنه الشافعي وأبو عبيد، تويف سـنة          ) 7(
  ). ٥/١٢١ان امليزان ، ولس١٤٢: ، وطبقات الفقهاء أليب إسحاق الشريازي، ص)٧/٢٢٧

: ص» شرح الطحاوية«، وابن أيب العز يف مقدمة      )٥/٤٦(» جمموع الفتاوى «ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف       ) 8(
١٧ .  

وهو كتاب مشتمل على العقائد والنصائح بطريـق        «): ٢/١٤٣٧: (»كشف الظنون «قال حاجي خليفة يف     ) 9(
  . هـ.ا» رواه مقاتل عن اإلمام. السؤال من املتعلم واجلواب عن العامل، بقال

» هم الذين يزعمون أن كل عبٍد خالق لفعله، وال يرون الكفـر واملعاصـي بتقـدير اهللا تعـاىل                  «: القدرية) 10(
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  . )٣(.)٢(حنيفة
  ذكر بعض أقواله يف إثبات العقيدة على منهج السلف

ال يحلَف إال باهللا متجردا بالتوحيد «: ة؛ قولهفمما يؤثر عنه يف توحيد العباد
أسألك حبق فالن، أو حبق : يكره أن يقول الداعي«: -رمحه اهللا-، وقال )٤(»واإلخالص

  . )٥(»..أنبيائك ورسلك، وحبق البيت احلرام
فما ذكره اهللا تعاىل يف القرآن من ذكر الوجه .. «: ويف باب األمساء والصفات، قوله

  . )٦(»س فهو له صفات بال كيفواليد والنف
من قال ال أعرف ريب يف السماء أو يف األرض فقد «: وقال يف إثبات العلو هللا تعاىل

كفر، وكذا من قال إنه على العرش وال أدري العرش أيف السماء أو يف األرض، واهللا 
  . )٧(»تعاىل يدعى من أعلى ال من أسفل

 كالم اهللا عز وجلَّ بال زيادة حرف انتهوا إىل أنه«: وقال يف القرآن الكرمي

                                                                                                                                     
  ). ١٧٤: التعريفات للجرجاين، ص(

  . ، كل هذه الكتب إىل أيب حنيفة٢٥١: ، ص»الفهرست«نسب ابن الندمي يف ) 1(
  ). ٢/٢٠١٥(» ظنونكشف ال«ذكره حاجي خليفة يف ) 2(
 ومن ذلك قول    -رمحه اهللا -وقد طعن بعضهم يف صحة نسبة مجيع هذه الكتب أو بعضها إىل اإلمام أيب حنيفة                ) 3(

، مث سرد »ال توجد كتب صحيحة النسبة إىل أيب حنيفة      «: ٢٣٧/-٣كارل بروكلمان يف تاريخ األدب العريب       
         قلت. ٢٤٤ - ٢٣٧/-٣تاريخ األدب العريب    : ا، راجع أمساء ما ينسب إليه من الكتب فبلغ سبعة عشر كتاب :

هذا التعميم من كارل بروكلمان ال يسلم به، بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه أئمة اإلسـالم وعلمـاؤه               
  . سلفًا وخلفًا إىل اإلمام أيب حنيفة

  ). ٣/٨(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع أليب بكر الكاساين ) 4(
  . ٢١١: صشرح الطحاوية، ) 5(
  . ٥٩ - ٥٨: ص) مع شرح القاري (كتاب الفقه األكرب ) 6(
  . ١٣٥: ، ص)مع شرح الدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلميس (الفقه األبسط أليب حنيفة ) 7(
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  . )١(»واحد
واهللا تعاىل يرى يف اآلخرة، ويراه املؤمنون وهم يف اجلنة «: وقال يف مسألة الرؤية

  . )٢(»بأعني رءوسهم بال تشبيه وال كيفية
  . )٣(»واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان أبدا«: كما قال أيضا يف اجلنة والنار

 )٤(ال أعرف عذاب القرب فهو من اجلهمية: من قال«: عذاب القرب قالويف إثبات 
  . )٦(»)٥(﴾سنعذِّبهم مرتيِن﴿: اهلالكة؛ ألنه أنكر قوله تعاىل

، به  اهللا من خيالف رسول اهللا )٧(لعن«: وعنه يف وجوب اتباع السنة النبوية، قوله
  . )٨(»أكرمنا اهللا وبه استنقذنا
؛ فإنه فتح للناس بابا إىل علم )٩(لعن اهللا عمرو بن عبيد«: الم وأهلهويقول يف ذم الك

  . )١٠(»الكالم

                                                                                                                         

  . ١٦٦: االنتقاء البن عبد الرب، ص) 1(
  . ٥٣: ، ص)مع شرح الدكتور حممد عبد الرمحن اخلميس (الفقه األكرب ) 2(
  . ٦٣: صدر السابق نفسه صامل) 3(
: من أشهر مقـاالم   . أتباع جهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته بترمذ وقُتل يف آخر ملك بين أمية             : اجلهمية) 4(

، وامللـل والنحـل     ٨٠: التعريفـات، ص  : انظر(القول باجلرب، وبفناء اجلنة والنار، وأن اإلميان جمرد املعرفة،          
١/٧٣ .(  

  . ١٠١: سورة التوبة) 5(
  . ١٣٧: الفقه األبسط أليب حنيفة، ص) 6(
هذا اللعن إمنا ينصب على املخالف عمدا املتبع هواه، خبالف املخطئ، أو من مل يبلغه احلديث، أو بلغه ولكـن    ) 7(

  . مل يعتقد صحته
  . ١٤١ :االنتقاء البن عبد الرب، ص) 8(
طبقـات  (هـ ١٤٤احلديث عن احلسن، تويف سنة  عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان املعتزيل، كان كثري         :هو) 9(

  ). ٥/٩٦، والكامل يف ضعفاء الرجال )٧/٢٧٣ابن سعد 
  . ١٢٤، وراجع مناظرة أيب حنيفة جلهم بن صفوان يف املناقب للمكي ص )١/٦١(اجلواهر املضية للقرشي ) 10(
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 مبكة )١(لقيت عطاًء«:  ومسائل القدر قال- رضي اهللا عنهم-ويف باب الصحابة 
أنت من أهل القرية : من أهل الكوفة، قال: من أين أنت؟ قلت: فسألته عن شيء، فقال

ممن ال : فمن أي األصناف أنت؟ قلت: نعم، قال: ا، قلتالذين فرقوا دينهم وكانوا شيع
  . )٢(»يسب السلف، ويؤمن بالقدر وال يكَفِّر أحدا بذنب

  . )٣(»وال نذكر أحدا من أصحاب رسول اهللا إال خبري«: وقال أيضا
اجلماعة «: مسعت أبا حنيفة يقول: ، قال)٤(ويف أبواب أخرى متفرقة، عن ابنه محاد

 وال  أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، وال تنتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا أن تفَضلَ
ال إله إال : تكَفِّر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول ال إله إال اهللا، وخلف من قال

  . )٥(»..اهللا، ومتسح على اخلفني
 يف -يعارمحهم اهللا مج-بقي أن نشري هنا إىل خمالفة اإلمام أيب حنيفة سائر األئمة 

، )٦(دخول العمل يف مسمى اإلميان، حيث جعل حقيقة اإلميان ال تتعدى القول واالعتقاد
وهذا منه خطأ وكبوة جواٍد بال أدىن ريب وال شك لتضافر األدلة على دخول العمل يف 

  . مسمى اإلميان
 إال أن إرجائه العمل عن اإلميان، وهو ما اصطُلح على تسميته بإرجاء الفقهاء، أخف

                                                                                                                         

. با هريرة وابن عباس وغريهـم      عطاء بن أيب رباح أسلم القرشي موالهم، مفيت أهل مكة، مسع عائشة وأ             :هو) 1(
، والتقريـب ص    )١/٩٨تذكرة احلفاظ   ) (هـ١١٤: ت(» ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال     «: قال احلافظ 

٦٧٧ .(  
  ). ١٣/٣٣١(تاريخ بغداد ) 2(
  . س١٠١: الفقه األكرب مع شرح القاري، ص) 3(
.. عفه ابن عدي وغريه من قبـل حفظـه        ض«: قال احلافظ .  محاد بن أيب حنيفة النعمان بن ثابت الكويف        :هو) 4(

: ، اللـسان ٢/٢٥٢، الكامـل  ١٤٩/-٣: اجلـرح والتعـديل  . (»وذكره ابن أيب حامت فلم يذكر فيه جرحا   
٢/٣٤٦ .(  

  . ١٦٤ - ١٦٣: االنتقاء، ص) 5(
  . ٣١٤: ، وشرح العقيدة الطحاوية، ص٣٠٥ - ٣٠٤: ص) مع شرح القاري( الفقه األكرب :انظر) 6(
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ضررا وخطأً من إرجاء الِفرِق املتكلمة الذين جعلوا اإلميان ال يتعدى القول، أو املعرفة، 
  .  والعياذ باهللا)١(أو جمرد التصديق

وقد جاء يف بعض الروايات ما قد يؤخذ منه رجوع اإلمام أيب حنيفة عن هذا القول؛ 
فروى له » ..قول وأقولكلّمت أبا حنيفة يف اإلرجاء فجعل ي«: فعن محاد بن زيد، قال

أي : أال تراه يقول: فقلت أليب حنيفة«: ، مث قال)٢(»أي اإلسالم أفضل«: حديث
قال فَسكَت أبو حنيفة، . اإلميان، مث جعل اهلجرة واجلهاد من اإلميان: اإلسالم أفضل؟ قال
ل اهللا ال أجيبه وهو حيدثين ذا عن رسو: أال جتيبه يا أبا حنيفة؟ قال: فقال بعض أصحابه

«)٣( .  
وأيا كان األمر فإنَّ احلق دائما أحق أن يتبع، فليترك ما خالف السنة أيا كان قائله، 

 وقد تقدم معنا قبل قليٍل نقْلُ قوله يف -رمحه اهللا-وعلى هذا كان اإلمام أبو حنيفة أيضا 
  . لعن من خالف سنة النيب 

  :ثناء العلماء عليه
قَِدمت الكوفة فحضرت جملس أيب حنيفة، فذكر «:  قال)٤(ةعن سعيد بن أيب عروب

وأنت يرمحك اهللا، فما مسعت : يوما عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فترحم عليه فقلت له

                                                                                                                         

  .  الكرامية واجلهمية واألشاعرة على الترتيب املذكور أعالهوهذه أقوال) 1(
، وأصول الدين عنـد أيب حنيفـة للـدكتور     ٣٢٥ - ٣١٤: وراجع تفاصيل هذه املسألة يف شرح الطحاوية، ص       

، وبراءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدعة للـدكتور عبـد العزيـز              ٣٨٨ - ٣٥٣: اخلميس، ص 
  . ٢٣٩ - ٢٢٧، ٢١٢ - ١٩٣: احلميدي، ص

: ، وأصله يف الصحيحني؛ انظـر     ١/٥٤، وجممع الزوائد للهيثمي     ٩/٢٤٦وهو خمرج يف التمهيد البن عبد الرب        ) 2(
  ). ١٢ - ٢/٩(، ومسلم مع شرح النووي )٥٥ - ١/٥٤(البخاري مع الفتح 

  . ٣٣٧: ، ص»لطحاويةشرح ا«، وذكرها ابن أيب العز يف )٩/٢٤٧(» التمهيد«روى القصة ابن عبد الرب يف ) 3(
ـ ١٥٧ أو   ١٥٦: ت(أبو النضر البصري، ثقة حافظ لكنه كثري التدليس، واختلط بـآخره،            ) 4( اجلـرح  «) هـ

  ). ٣٨٤: ص(، »التقريب«، و )٧/٢٧٣(» والتعديل
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  . )١(»أحدا يف هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غريك، فعرفت فضله
 اهللا، جمانبا ألهل كان واهللا شديد الذب عن حرام«: وقال القاضي أبو يوسف عنه

  . )٢(»الدنيا
، وقال أبو داود )٣(»الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة«: وقال اإلمام الشافعي

  . )٤(»رحم اهللا أبا حنيفة كان إماما«: صاحب السنن
لقد ذهب معه ِفقْه الكوفة، «: ، قال)٥(وعندما نعي أبو حنيفة إىل شعبة بن احلجاج

  . )٦(» برمحتهتفضل اهللا علينا وعليه
إن كان األثر قد عِرف واحتيج إىل الرأي فرأي مالك «: )٧(وقال تلميذه ابن املبارك 

  . )٨(»وسفيان وأيب حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقُّهم فطنة، وأغوصهم على الفقه
كان أبو حنيفة ال يرد حديثًا ثَبت عنده عن رسول اهللا «: )٩(ويقول احلكم بن هشام

                                                                                                                         

  . ١٣٠: ، واالنتقاء، ص٧٥: أخبار أيب حنيفة للصيمري، ص) 1(
  . ٩: مناقب أيب حنيفة، للذهيب، ص) 2(
: ، وعقـود اجلمـان، ص     ١/٥٦(، واجلواهر املضية    )٢٩/٤٣٣(، وذيب الكمال    )١/١٦٨(فاظ  تذكرة احل ) 3(

١٨٧ .(  
، وتـذكرة احلفـاظ     ٢٨: ، ومناقب أيب حنيفة للذهيب، ص     )٢/٢٠٠(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب        ) 4(

)١/١٦٩ .(  
، »١/١٩٣: التـذكرة «هــ،  ١٦٠: شعبة بن احلجاج أبو بسطام األزدي أمري املـؤمنني يف احلـديث، ت            ) 5(

  . »٤٣٦: التقريب، ص«و
  . ١٢٧ - ١٢٦: االنتقاء، ص) 6(
: ، والتقريـب  ١/٢٧٤: التذكرة(هـ،  ١٨١:  عبد اهللا بن املبارك املروزي؛ فخر ااهدين، ثقة ثبت، ت          :هو) 7(

  ).٥٤٠: ص
  . ١٩: ، ومناقب أيب حنيفة، للذهيب، ص٧٨ - ٧٧: أخبار أيب حنيفة، للصيمري، ص) 8(
: ، والتقريـب، ص   )٣/١٣٠: اجلرح والتعـديل  (» صدوق«: أبو حممد الكويف، وثقه ابن معني، وقال احلافظ       ) 9(

٢٦٤.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

١(»ن من أعظم الناس أمانة، وكا( .  
كان أبو حنيفة ثقةً صدوقًا يف احلديث والفقه، مأمونا «: وقال احلافظ حيىي بن معني

  . )٢(»على دين اهللا
  . )٣(»كان إماما ورعا عاملًا عاملًا متعبدا كبري الشأن«: وقال عنه احلافظ الذهيب

 فإليه املنتهى، والناس عليه عيال وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه«: وقال أيضا
  . )٤(»يف ذلك

  . رحم اهللا اجلميع
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٦٩: االنتقاء، ص) 1(
  . ٨٠: أخبار أيب حنيفة، للصيمري، ص) 2(
  . ١/١٦٨تذكرة احلفاظ، ) 3(
  ). ٦/٣٩٢(سري أعالم النبالء ) 4(
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  املطلب الثاين
  اإلمام مالك

  : سريته
  . )٢( بن أيب عامر، أبو عبد اهللا األصبحي املدين)١(هو مالك بن أنس بن مالك

، )٤(، واحلافظ الذهيب)٣(ولد يف سنة ثالث وتسعني على ما رجحه القاضي عياض
  . )٥( باملدينة املنورة سنة تسع وسبعني ومائة على الصحيح-رمحه اهللا-وتويف 

  . )٦(واختلف يف عمره أكان أربعا ومثانني سنةً أم ستا ومثانني أم أقل أم أكثر؟
  : شيوخه وتالميذه

 عبارات تدل على اشتغاله بطلب -رمحه اهللا-حتوي الكتب اليت ترمجت لإلمام مالك 
  .طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها املتعاقبةالعلم الشرعي وتدريسه 
  .»)٧(طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة«: يقال احلافظ الذهيب

أما يف جمال التحصيل، فقد اشتهر مالك خباصية مهمة ما أحوج طالب العلم إليها، 
                                                                                                                         

ترتيب املدارك وتقريب املسالك    : حايب شهد املغازي كلها خال بدرا، انظر      مالك بن أيب عامر تابعي، وأبوه ص      ) 1(
  ). ٧/٢٩٨(، واإلصابة )٨/٤٩(، والسري للذهيب )١/١٠٧(ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض 

، وترتيب املدارك وتقريـب املـسالك   ٦٧: ، وطبقات الفقهاء للشريازي، ص)١/١١( اجلرح والتعديل    :انظر) 2(
، والديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون املـالكي،            )١٠٣ - ١/١٠٢(ياض  للقاضي ع 

  . ١٧: ص
 أبو الفضل، عياض بن موسى اليحصيب السبيت، املالكي، كان إمام وقته يف علوم شتى، مفرطًا يف الـذكاء           :هو) 3(

  ). ٤/١٣٨شذرات الذهب ( هـ ٥٤٤ -
، وتـذكرة احلفـاظ     ٨/٤٩ والـسري    ١/١١٠ترتيب املـدارك    (هـ  ٩٧أو  ،  ٩٤، أو   ٩٠بل ولد يف    : وقيل) 4(

١/٢١٢.(  
: ، والـسري  )٢٧/١١٩: (، وذيب الكمـال   )١١٢ - ١/١١١(، وترتيب املدارك    ٤٥ و   ٤٤: االنتقاء، ص ) 5(

)٨/١٣٠ .(  
  . ١/٢٩٢، وشذرات الذهب ١/٢١٢، وتذكرة احلفاظ ١/١١١، وترتيب املدارك ٦٨: طبقات الفقهاء، ص) 6(
  ). ٨/٥٥: ( السري)7(
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  . أنه كان شديد االنتقاء ملن يتلقى عنهم العلم: وهي
رمبا جلس إلينا الشيخ فيحدث جلَّ اره ما نأخذ منه «: ولهفمما جاء عنه يف هذا ق

  . )١(»حديثًا واحدا ما بنا أن نتهمه ولكن مل يكن من أهل احلديث
، وقال ابن عبد )٣(» للرجال)٢(رحم اهللا مالكًا ما كان أشد انتقاءه«: قال ابن عيينة

  . )٤(»مل يأخذ إال عن ثقة وال حدث إال عن ثقة«: الرب
، )٥(إن عددهم حنو تسعمائة شيخ: ذ العلم عن مشاهري علماء وقته، قيلوقد أخ

حدث عنه أمم ال يكادون «: ، بل قال الذهيب)٦(وروى عنه أكثر من ألف رجل
  . »)٧(حيصون

وكل ذلك حمتمل جدا إذا علمنا أنه جلس للفتيا واإلفادة وعمره ال يتجاوز سبعة 
قلَّ رجل كنت «: -رمحه اهللا- قال عن نفسه  عاما، حىت)٩( أو واحدا وعشرين)٨(عشر

  . »)١٠(أتعلم منه ما مات حىت جييئين ويستفتيين
-  وابن شهاب -رضي اهللا عنهما-نافع موىل ابن عمر :  فمنهم)١١(أما أشهر شيوخه

                                                                                                                         

  ). ٨/٧٢: (، والسري)١/١٢٣: (، وترتيب املدارك١٧: االنتقاء، ص) 1(
  ). ٨/٧٣(، والسري )٢٧/١١١(، وذيب الكمال )١/١٢٤(يف ترتيب املدارك ) 2(
  . ٢١: ، والديباج املذهب، ص)٨/٧٣(، والسري ٢١: االنتقاء، ص) 3(
  . ١٥: االنتقاء، ص) 4(
  . ٥٤: زكية يف طبقات املالكية، حملمد بن حممد خملوف، ص شجرة النور ال:انظر) 5(
  ). ١/٢٥٤(، وترتيب املدارك ١٥:  االنتقاء، ص:انظر) 6(
  ). ١/٢٠٧(تذكرة احلفاظ ) 7(
  ). ١/١٢٥(، وترتيب املدارك ٢٢:  االنتقاء، ص:انظر) 8(
  ). ٨/٥٥( السري للذهيب :انظر) 9(
  ). ١/١٣٧(تيب املدارك تر: ، وانظر كذلك٦٨: طبقات الفقهاء، ص) 10(
  ). ٥٢ - ٨/٤٩(، والسري ١٠٦ - ٢٧/٩٣، وذيب الكمال )١/١٢٠( ترتيب املدارك :راجع) 11(
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  . )١( الزهري، وربيعة بن أيب عبد الرمحن-حممد بن مسلم
 وعبد الرمحن بن -ماإلما- حممد بن إدريس الشافعي )٢(:ومن أشهر تالمذته

  . )٤(، وأمحد بن إمساعيل السهمي)٣(القاسم
  : )٥(مؤلفاته

 أوضاعا شريفة مروية عنه، أكثرها -رمحه اهللا-إن ملالك ... «: يقول القاضي عياض
املوطأ؛ : ، فمن أشهر ما ينسب إليه من املؤلفات)٦(»بأسانيد صحيحة يف غري فن من العلم
رسالته يف القَدِر والرد على القدرية، ورسالته يف وهو أشهر كتبه على اإلطالق، و

  . األقضية، ورسالته إىل الليث بن سعد يف إمجاع أهل املدينة، وكتاب تفسري غريب القرآن
  : ذكر بعض أقواله يف إثبات العقيدة على طريقة السلف

قول : سئل مالك بن أنس عن اإلميان فقال«:  قال)٧(ففي بيان اإلميان، عن ابن وهب
  . »)٨(وعمل

                                                                                                                         

، وروى عنـه    أبو عثمان التيمي، الشهري بربيعة الرأي؛ ألنه كان يتقوى بالرأي، ثقة فقيه، روى عن أنس                ) 1(
، والـشذرات   ٣٢٢: ، والتقريب، ص  ١/١٥٧: تذكرة احلفاظ (،  )هـ١٣٦: ت: (سفيان واألوزاعي ومالك  

)١/١٩٤ .(  
، والـسري   )٢٧٩ - ١/٢٥٦(، وترتيب املـدارك     ٦٢ - ٤٨: ، واالنتقاء، ص  ٢٤٧: الفهرست، ص : راجع) 2(

  ). ٨٤ و ٨/٥٢(
الـديباج  (هــ،  ١٩١: أبو عبد اهللا العتقي املصري، ثقة فقيه، روى عن مالك والليث وابن املاجـشون، ت      ) 3(

  ). ٥٩٥: ، والتقريب ص١٤٧ - ١٤٦: املذهب ص
تـاريخ بغـداد   (هـ ٢٥٩: أبو حذافة، راوي املوطأ وآخر أصحاب مالك موتا، سكن بغداد وحدث ا، ت       ) 4(

  ). ١/٢٠٧(، وتذكرة احلفاظ ٨/٥٤، والسري ٤/٢٣
  . ٢٥: ، والديباج املذهب، ص٨/٨٨: ، والسري١/٢٠٤، وترتيب املدارك ٢٤٧:  الفهرست، ص:راجع) 5(
  ). ١/٢٠٤) (املداركترتيب ) (6(
 عبد اهللا بن وهب بن مسلم أبو حممد الفهري موالهم، املصري، أحد األئمة األعالم، حدث عـن خلـق             :هو) 7(

  ). ١/٣٠٤، والتذكرة ٢/٨٥١التعديل والتجريح أليب الوليد الباجي (هـ، ١٩٧: كثري يف مصر واحلرمني، ت
  . ٣٣: االنتقاء، ص) 8(
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إن «: -رمحه اهللا- فقال ويف توحيد العبادة؛ سئل عن رجل نذَر أن يأيت قرب النيب 
  . )١(»كان أراد القرب فال يأته، وإن أراد املسجد فليأته

الذين ليس هلم لقب يعرفون به ال جهمي : أهل السنة«: وقال يف تعريف أهل السنة
  . )٢(»وال قدري، وال رافضي

القرآن كالم اهللا، وكالم اهللا من اهللا، وليس من اهللا «:  خلق القرآن قالوعن فتنة
  . )٣(»شيء خملوق

  . »)٤(الناس ينظرون إىل اهللا عز وجلَّ يوم القيامة بأعينهم«: وقال يف مسألة الرؤية
االستواء منه معلوم، والكيف منه غري معقول، «: وملا سِئلَ عن معىن االستواء قال

اهللا يف السماء وعلمه يف «: ، وقال أيضا»)٥(ن هذا بدعة، واإلميان به واجبوالسؤال ع
  . )٦(»كل مكان ال خيلو منه شيء

لو أنَّ رجلًا ركب الكبائر كلها بعد أن ال يشرك «: ويف حكم مرتكب الكبرية قال
  . )٧(»دخل اجلنة.. باهللا مث ختلّى من هذه األهواء والبدع

لَّ؛ قيل له ويف منهج الدعوة إىل اهللا عجو الرجل له علم بالسنة جيادل : -رمحه اهللا-ز
  . »)٨(ال، ولكن خيرب بالسنة، فإن قُِبلَ منه وإال سكت: عنها؟ قال

                                                                                                                         

  ). ١/٣٠٤(م جمموع فتاوى شيخ اإلسال) 1(
  ). ١/١٧٢(، وترتيب املدارك ٣٥: االنتقاء، ص) 2(
  ).٨/١٠١: (، والسري)١/١٧٤(، وترتيب املدارك ٦/٣٢٥حلية األولياء أليب نعيم ) 3(
  ). ٨/٩٩(السري ) 4(
  ). ١/٢٠٩(، وتذكرة احلفاظ )١٠٦، ٨/١٠٠(والسري ) ١٧١ - ١/١٧٠(ترتيب املدارك ) 5(
، وجممـوع  )١/٢٠٩: (، وتـذكرة احلفـاظ    )٨/١٠١: (، والسري )١/١٧٤: (املدارك، وترتيب   ٣٥: االنتقاء) 6(

  ). ٤/١٨١: (الفتاوى
  ). ٦/٣٢٥(حلية األولياء ) 7(
  . ٢٤: ، والديباج املذهب، ص)١/١٧٠(ترتيب املدارك ) 8(
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  . )١(»ليس اجلدال يف الدين بشيء«: وقال أيضا
أهل األهواء بئس القوم ال يسلّم عليهم واعتزاهلم «: ويف موقفه من أهل األهواء، قال

ما رأيت أحدا من أهل القدر إال أهل سخافة وطيش «: ، وقال أيضا»)٢(أحب إيلَّ
  . »)٣(وخفة

ولَعبد مؤِمن خير ِمن مشِرٍك ولَو ﴿: وملا سئل عن تزويج القدري، قرأ قول اهللا تعاىل
كُمبج٥(»)٤(﴾أَع( .  

  : ثناء العلماء عليه
: )٧(ه قول حيىي بن سعيد القطان، ومثل)٦(»مالك إمام«: ومن ذلك قول ابن عيينة

  . )٩(»رحم اهللا مالكًا كان إماما«: ، وقال أبو داود صاحب السنن)٨(»هو إمام يقْتدى به«

إذا «: ، وقال اإلمام أمحد)١٠(»إذا جاء األثر فمالك جنم«: وقال تلميذه الشافعي
  . )١١(»رأيت الرجل يبِغض مالكًا فاعلم أنه مبتدع

                                                                                                                         

  . ٣٤: االنتقاء، البن عبد الرب، ص) 1(
  . ٣٤: االنتقاء، ص) 2(
  . نفسه) 3(
   .٢٢١: سورة البقرة) 4(
  ). ٦/٣٢٦: (حلية األولياء) 5(
  ). ١/١٣٠: (ترتيب املدارك) 6(
  . »ما رأيت بعيين مثله«: قال اإلمام أمحد.  احلافظ حيىي بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري:هو) 7(

: / الشذرات(هـ ١٩٨: ت» سيد احلفاظ يف زمانه، واملنتهى إليه يف هذا الشأن بني أقرانه       «: وقال ابن ناصر الدين   
٣٥٥ .(  

  ). ٨/٩٤(السري ) 8(
  . ٣٢: االنتقاء، ص) 9(
  ). ٨/٩٦(والسري ) ١/١٣٠( وترتيب املدارك ٢٣: ، واالنتقاء، ص)١/١٤(اجلرح والتعديل ) 10(
  .٢٤: ، والديباج املذهب، ص)١/١٧٠: (ترتيب املدارك) 11(
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ئل البخاري١(»مالك عن نافع عن ابن عمر«:  عن أصح األسانيد كلها؟ قالوملا س( .  

رمحه اهللا -» )٢(إمام دار اهلجرة، رأس املُتِقِنني وكبري املُتثَبتني«: وقال احلافظ ابن حجر
  . تعاىل

  
* * *  

                                                                                                                         

  .٩١٣: ، وتقريب التهذيب، ص)٨/١١٤(، والسري )٢٧/١١٠(ذيب الكمال ) 1(
  . ٩١٣: ريب التهذيب، صتق) 2(
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  املطلب الثالث
  اإلمام الشافعي

  :سريته
عبد اهللا الشافعي القرشي هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو 

  . )١(املطليب، مكي األصل مصري الدار والوفاة
 -رمحه اهللا- هامشي واإلمام الشافعي  يف النسب؛ فالرسول جيتمع مع النيب 

  . )٢(مطليب، وهاشم واملطلب ابنا عبد مناف ابن قصي
محل هـ، مث ١٥٠اختلف يف مكان والدته، والذي عليه احملققون أنه ولد بغزة سنة 

  . )٤(، ومنها إىل مكة املكرمة)٣(منها إىل عسقالن
  . )٥(هـ٢٠٤ سنة -رمحه اهللا-وتويف 

  . )٦(حفظ الشافعي القرآن الكرمي وعمره سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو يف العاشرة
املدينة املنورة، واليمن، : ورحل يف طلب العلم وتدريسه إىل عدد من البلدان، منها

                                                                                                                         

، ومناقب الشافعي، للبيهقـي  ٢٥٩: ، والفهرست، ص٣٨:  آداب الشافعي ومناقبه، البن أيب حامت، ص :انظر) 1(
  ). ١/٣٦١(، وتذكرة احلفاظ )١/٣٨٢(، وترتيب املدارك )٢/٥٧: (، وتاريخ بغداد)٨١ و ٧٨ - ١/٧٦(

  ).٢٤/٣٦١(» ذيب الكمال« ، واملزي يف٦٦: ذكره ابن عبد الرب يف االنتقاء، ص) 2(
عروس الشام،  : مدينة بالشام من أعمال فلسطني على ساحل البحر بني غزة وبيت جربين، ويقال هلا             : عسقالن) 3(

  ).٤/١٢٢معجم البلدان (
، ٢١: آداب الـشافعي، ص : ، وانظر)١٠/٦(، والذهيب يف السري     )١/٥٧(وهذا ما رجحه البيهقي يف املناقب       ) 4(

٢٥ .  
: ، والـسري  ٢/٧٠: ، وتاريخ بغداد  ١٠١: ، واالنتقاء، ص  ٢٦٠: ، والفهرست، ص  ٢٦: اب الشافعي، ص  آد) 5(

١٠/٧٦ .  
، واالنتقـاء،  ١/٩٣املناقب للبيهقـي  : ، وانظر أيضا١٠/١١، والذهيب يف السري     ٢٤/٣٦٦املزي يف التهذيب    ) 6(

  . ٧٠: ص
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  . )٣(، أو مثاين عشرة)٢(س للفتيا وهو ابن مخس عشرة سنة، وجل)١(والعراق، ومصر
  : شيوخه وتالميذه

 وسفيان بن عيينة، ومسلم بن -اإلمام-مالك بن أنس : )٤(كان من أشهر أشياخه
، )٧( ويوسف بن حيىي البوطي-اإلمام-أمحد بن حنبل : )٦(، ومن التالميذ)٥(خالد الزجني

  . )٨(والربيع بن سليمان املرادي
  : )٩( تهمؤلفا

لقد بارك اهللا يف وقت اإلمام الشافعي كما بارك يف علمه، فبلغت تصانيفه كثرةً 
كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها «: تعجب منها بعضهم، فقال إلسحاق بن راهويه

                                                                                                                         

، )٦٨،  ٦٥،  ٢/٥٦: (، وتـاريخ بغـداد    ١٠١،  ٦٧: ، واالنتقاء، ص  ٢٢٠،  ١/١٠٦ املناقب للبيهقي    :انظر) 1(
  ). ١٠/٥٠: (والسري

  ). ٢/٦٤: (، وتاريخ بغداد٧١: ، واالنتقاء، ص)٢/٢٤٣(، و )١/٣٣٨( املناقب للبيهقي :انظر) 2(
  ). ١/٣٨٦(، وترتيب املدارك )٧/٢٠٢: (، واجلرح والتعديل٤٠ و ٣٩:  اآلداب البن أيب حامت، ص:انظر) 3(
، وـذيب   )١/٣٨٢(، وترتيـب املـدارك      )٢/٣١١(، واملناقب للبيهقي    )٧/٢٠١(يل  اجلرح والتعد : انظر) 4(

  ). ٢٤/٣٥٦: (الكمال
فقيه صـدوق كـثري   «: روى عن الزهري وعمرو بن دينار، وقال احلافظ   . أبو خالد املخزومي موالهم، املكي    ) 5(

  ).٩٣٨: ، والتقريب، ص٨/١٨٣: اجلرح والتعديل(هـ، أو بعدها، ١٧٩: ، ت»األوهام
، )١/٣٨٢(، وترتيب املدارك    )٢/٥٧(، وتاريخ بغداد    )٢/٣٢٤: (، واملناقب للبيهقي  ٢٦١:  الفهرست :انظر) 6(

  ). ١٠/٧: (والسري
ثقة فقيه من «: أبو يعقوب، أكرب أصحاب الشافعي املصريني، تفقه على الشافعي واختص بصحبته، قال احلافظ       ) 7(

: ، والتقريب، ص٢/١٦٢ة الكربى لتاج الدين السبكي     طبقات الشافعي (هـ،  ٢٣٢ أو   ٢٣١: ت» أهل السنة 
١٠٩٦ .(  

: أبو حممد املصري املؤذِّن، صاحب الشافعي وراوية كتبه، روى عنه أصحاب الـسنن عـدا الترمـذي، ت                 ) 8(
  ). ٢/٥٨٦، وتذكرة احلفاظ ١٣٤ - ٢١/١٣٢طبقات الشافعية الكربى (هـ، ٢٧٠

، ٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٤٢،  ٢٣٥ - ٢٣٤،  ١/٢٣١(للبيهقـي   ، واملناقب   ٢٦١ - ٢٦٠:  الفهرست، ص  :انظر) 9(
  ). ٢/٥٧: (، وتاريخ بغداد٧٣: ، واالنتقاء، ص)٢٥٦
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  .)١(»عجل اهللا له عقله لقلّة عمره«: -رمحه اهللا-، فأجاب »!ومل يكن بكبري السن؟
، »اختالف احلديث«، وكتاب »األم«، وكتاب »لرسالةا«كتاب : ومن هذه الكتب

صفة األمر «، و »مجاع العلم«، و »أحكام القرآن«، و »إبطال االستحسان«وكتاب 
  . »فضائل قريش«، و »والنهي

  : رمحهم اهللا-ذكر بعض أقواله يف إثبات العقيدة على منهج السلف 
اء وصفات جاء به كتابه، هللا أمس«: فمما أُثر عنه يف باب األمساء والصفات قوله

: ، وقال أيضا)٢(»وأخرب به نبيه أمته؛ ال يسع أحدا من خلق اهللا قامت عليه احلجة ردها
  . )٣(»الذي هو كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه«

  . )٤(»كالم اهللا تعاىل غري خملوق«: وقوله يف القرآن الكرمي
  . )٥(»شه يف مسائه يقرب من خلقه كيف يشاءإنه على عر«: وقال يف االستواء واملعية

االسم غري املسمى فاشهد عليه : إذا مسعت الرجل يقول«: -رمحه اهللا-وقال 
  . )٧)(٦(»بالزندقة

كَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ ﴿: ويف مسألة الرؤية؛ قال يف تفسري قول اهللا تعاىل
                                                                                                                         

  ). ١/٢٥٨: (البيهقي يف املناقب) 1(
  ). ١٨٣ - ٤/١٨٢(جمموع فتاوى ابن تيمية ) 2(
  ). ٥/٢٥٧: (، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم٨: الرسالة لإلمام الشافعي، ص) 3(
  ). ١٠/١٨: (، والسري)١/٣٩٠: (، وترتيب املدارك٨٢: ، واالنتقاء، ص)١/٤٠٧(ب البيهقي يف املناق) 4(
  ). ٤/١٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) 5(
  ). ١/٤٠٥(البيهقي يف املناقب ) 6(
)7 (ألن املذموم يف هذا هو قول اجلهمية الذي جعلوا قوهلم بأن االسم غري املسمى ذريعة               ... هذا فيه تفصيل  : قلت

 خبالف قول بعض أتباع السلف كاحلافظ ابن حجر مثلًـا بـأن   -والعياذ باهللا-ن أمسائه تعاىل خملوقة   للقول بأ 
املقاالت لألشعري  : وراجع يف املسألة  . االسم غري املسمى قاصدين بذلك أن لكل منهما حقيقة مباينة لألخرى          

، )١١/٢٢٢(البن حجـر    فما بعدها وفتح الباري     ) ٦/١٨٥(، وجمموع فتاوى ابن تيمية      )٣٤٧ و   ١/٣٤٥(
)١٣/٣٧٨ .(  
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ط كان هذا دليلًا على أم يرونه يف فلما حجبهم يف السخ«: )١(﴾لَمحجوبونَ
  . )٣(، أي يف يوم القيامة، كما ورد عنه ذلك يف رواية أخرى)٢(»الرضا

  . »)٤(قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية«: وقوله يف اإلميان
 خالف قويل مما يصح كلّ ما قلت وكان عن النيب «: وقال يف منهج االستدالل

  . »)٥(تقَلِّدوين أوىل، وال فحديث النيب 
 فإن ال ختض يف أصحاب رسول اهللا «:  قال-رضي اهللا عنهم-ويف باب الصحابة 

  . )٦(» غداخصمك النيب 
تدري من القدري؟ القدري الذي «: وعن املوقف من أهل البدع واألهواء، قال

لى العبد ألن يبت«: وقال يف الكالم وأهله. »)٧(إن اهللا مل خيلق الشر حىت عِمل به: يقول
بكل ما ى اهللا عنه سوى الشرك، خري له من الكالم، ولقد اطلعت من أصحاب الكالم 

رأيي ومذهيب يف أصحاب «: ، وقال أيضا»)٨(على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك
الكالم أن يضربوا باجلريد وجيلسوا على اجلمال ويطاف م يف العشائر والقبائل وينادى 

لو علم الناس ما «: ، وقال»)٩(اء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف الكالمهذا جز: عليهم
                                                                                                                         

  . ١٥: آية، سورة املطففني) 1(
  . ٨٢ و ٧٩: ، وابن عبد الرب يف االنتقاء)١/٤٢٠(البيهقي يف املناقب ) 2(
  ). ١/٤٢٠( املناقب، للبيهقي :انظر) 3(
) ٣٨٨،  ١/٣٨٥(، واملناقب للبيهقي    ١٩٢: ، ويف آداب الشافعي، ص    )٩/١١٥(» احللية«ورد ذه اللفظ يف     ) 4(

  . حنوه
  ). ١٠/٣٣: (، والذهيب يف السري)١/٤٧٣(، والبيهقي يف املناقب ٩٣ و ٦٨: آداب الشافعي، ص) 5(
  ). ١٠/٢٨: (السري) 6(
  ). ١/٤١٤(، والبيهقي يف املناقب )٩/١١٣(أبو نعيم يف احللية ) 7(
  . ٧٨: لرب يف االنتقاء، ص، وابن عبد ا)١/٤٥٤(، وحنوه عند البيهقي يف املناقب ١٨٢: آداب الشافعي، ص) 8(
، والـذهيب يف الـسري   ٨٠: ، وابن عبد الرب يف االنتقاء، ص)١/٤٦٢(، والبيهقي يف املناقب   )٩/١١٦: (احللية) 9(

)١٠/٢٩ .(  
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  . )١(»يف الكالم واألهواء لفروا منه كما يفرون من األسد
  : ثناء العلماء عليه

إن اهللا يقيض للناس يف كل رأس مائة سنة من يعلمهم «: ومن ذلك قول تلميذه أمحد
ظرنا فإذا يف رأس املائة عمر بن عبد فن. )٢(» الكذبالسنن وينفي عن رسول اهللا 

إين ألدعو «: ، وقال حيىي القطان»)٣(رضي اهللا عنهما-العزيز، ويف رأس املائتني الشافعي 
  .»)٤(اهللا عز وجلَّ للشافعي يف كل صالة أو يف كل يوم

وذكر الثوري واألوزاعي وأبا حنيفة [ما تكلم أحد بالرأي «: وقال ابن راهويه
  . »)٥( والشافعي أكثر اتباعا وأقل خطأً منهإال] ومالكًا

 من الفضائل ما مل جتتمع -رمحه اهللا-اجتمع للشافعي «: )٦(وقال داود بن علي
ومنها معرفة بصحة .. ومنها صحة الدين وسالمة االعتقاد من األهواء والبدع.. لغريه

ات حممد بن إدريس إن م«: وقال ابن عيينة ملا نِعي إليه الشافعي. »)٧(احلديث وسقمه

                                                                                                                         

  ). ١٠/١٨: (، والسري٧٩: االنتقاء، ص) 1(
ـ ٤٢٩١(يشري ذا إىل احلديث الذي رواه أبو داود يف السنن، رقم            ) 2( إن اهللا  «:  ولفظه )١٠٧ - ٤/١٠٦: ، ج

، واحلاكم )٢/٦١(» تاريخ بغداد«، واخلطيب يف   »يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها           
، )٢/١٥٠(» السلـسلة الـصحيحة  « يف -رمحه اهللا-، وصححه األلباين )٥٦٨ - ٤/٥٦٧(» املستدرك«يف  
  . ٥٩٩: رقم

  ).٢٤/٣٦٥(، وذيب الكمال )١/٣٨٧(، وترتيب املدارك )٢/٦٢(تاريخ بغداد ) 3(
، )١/٣٨٦: (، وترتيـب املـدارك    )٢/٢٤٤، و   ١/٢٣٣(، والبيهقي يف املناقب     )٧/٢٠٢: (اجلرح والتعديل ) 4(

، وعـن أمحـد   )٢٤/٣٧٠(» ذيب الكمال«، و   )٢/٦٥(» تاريخ بغداد «وحنوه عن عبد الرمحن بن مهدي       
  ). ٦٦، ٢/٦٢: ، وتاريخ بغداد٧٢: االنتقاء، ص(

  ).١٠/٤٧: (، والسري)١/٣٨٧: (، وترتيب املدارك)٢/٦٥(، وتاريخ بغداد ٩٠: ب الشافعي، صآدا) 5(
كان ورعا  «: قال اخلطيب البغدادي  .  داود بن علي أبو سليمان األصبهاين، الفقيه اتهد، إمام أهل الظاهر           :هو)6(

  ). ٥٧٣ - ٢/٥٧٢«: ، وتذكرة احلفاظ)٣٧٤ - ٨/٣٦٩(» تاريخ بغداد«) هـ٢٧٠: ت(، »ناسكًا زاهدا
  ). ٢/٣٢٤(البيهقي يف املناقب ) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٤٤ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»فقد مات أفضل أهل زمانه
  . رحم اهللا اجلميع

  
* * *  

                                                                                                                         

  ).١/٣٨٩(، والقاضي عياض يف الترتيب ٧٠: ، وابن عبد الرب يف االنتقاء، ص)٢/٢٤٠(البيهقي يف املناقب ) 1(
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  املطلب الرابع
  اإلمام أمحد بن حنبل

  : سريته
هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل، أبو عبد اهللا الشيباين البغدادي، من بين بكر بن 

، وكان من )٣(هـ٢٤١، وا تويف أيضا سنة )٢( هـ ببغداد ١٦٤، ولد سنة )١(وائل
احملنة مبسألة خلق القرآن، حيث حِمل الناس على القول به، وضرب : أشهر معامل حياته

  . رمحه اهللا- )٤(اإلمام عليه وحبس فصرب على احلق ونِصر به
كان اإلمام أمحد عايل اهلمة، شديد احلرص، مقبلًا على طلب العلم منذ نعومة 

  . »)٥(ديث وأنا ابن ست عشرة سنةطلبت احل«: أظفاره، فقد قال عن نفسه
وأخذ العلم عن كثري من علماء عصره، وبلغ عدد شيوخه يف املسند وحده أكثر من 

، كما روى عنه خلق كثري سواء ممن دونه أو من أقرانه أو من )٦(مائتني ومثانني شيخا
جاز ، ورحل يف طلب العلم إىل عدد من األقطار كاليمن والكوفة والبصرة واحل)٧(شيوخه
  . )٨(والشام

                                                                                                                         

: ، وشـذرات الـذهب    ٣٨: ، ومناقب اإلمام أمحد البـن اجلـوزي، ص        )١/٢٩٢( اجلرح والتعديل    :انظر) 1(
)٢/٩٦ .(  

، والـسري   )١/٤٤٥( وـذيب الكمـال،      ٣٤: ، واملناقب البن اجلوزي، ص    )٤/٤١٥(تاريخ بغداد    :انظر) 2(
)١١/١٧٩ .(  

: ، والـشذرات  ٢/٤٣٢: ، وتذكرة احلفاظ  ٤٨٨: ، واملناقب البن اجلوزي، ص    )٤/٤٢٢( تاريخ بغداد    :انظر) 3(
)٢/٩٦ .(  

  ).٢٦٩ - ١١/٢٣٢(، والسري ٤٨٧ - ٣٨٥:  املناقب البن اجلوزي، ص:راجع) 4(
  . ٤٦: املناقب البن اجلوزي، ص) 5(
  ). ١١/١٨١(ذكره الذهيب يف السري ) 6(
  . ١٢٤ - ١١٥:  املناقب البن اجلوزي، ص:انظر) 7(
  ). ٣٠٧ - ٣٠٦، و ١٨٥، ١١/١٨٣(، والسري )٤/٤١٢(، وتاريخ بغداد )١/٣٠١: ( اجلرح والتعديل:انظر) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٤٦ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  : شيوخه وتالميذه
، واإلمام الشافعي، وأبو )٢(عبد الرزاق بن مهام الصنعاين: )١(كان من أشهر شيوخه

 وسليمان )٥(ابناه صاحل وعبد اهللا، وأبو بكر املروزي: )٤(، ومن التالميذ)٣(داود الطيالسي
  . السجستاين صاحب السنن-أبو داود-بن األشعث 
  : )٦(مؤلفاته
 الوسع يف اجلمع والتأليف والتصنيف يف علوم -رمحه اهللا-غ اإلمام أمحد استفر

املسند، : الكتاب والسنة، والرد على املخالفني، فاجتمع له عدد من املؤلفات القيمة منها
وكتاب الزهد، وفضائل الصحابة، وفضائل أهل البيت، والرد على اجلهمية والزنادقة، 

  . مساء والكىنونفي التشبيه، وكتاب الفنت، واأل
  :ذكر بعض أقواله يف إثبات العقيدة على طريقة السلف

اإلميان قول وعمل يزيد وينقص، الرب كله من «: فمما جاء عنه يف باب اإلميان، قوله

                                                                                                                         

، )١١/١٨٠: (، والـسري  )٤٤٠ - ١/٤٣٧(وذيب الكمال   ،  ٨٠ - ٥٨:  املناقب، البن اجلوزي، ص    :انظر)1(
  ). ٢/٩٦: (والشذرات

، رحل األئمة إليه يف الـيمن،  »املصنف« العالمة احلافظ عبد الرزاق بن مهام، أبو بكر الصنعاين، صاحب            :هو) 2(
  ). ٢/٢٧(» شذرات الذهب«هـ، ٢١١: وله أوهام مغمورة يف سعة علمه، ت

» ثقة حافظ، غلط يف أحاديث    «: ن اجلارود البصري، أحد األعالم احلفاظ، قال احلافظ        سليمان بن داود ب    :هو) 3(
  .٤٠٦: ، والتقريب، ص)٢ - ١/٣٥١(» تذكرة احلفاظ«هـ، ٢٠٤: ت

: ، وشذرات الذهب  )١١/١٨١: (، والسري ١٢٥: ، املناقب البن اجلوزي، ص    )٤/٤١٣: (تاريخ بغداد : راجع) 4(
)٢/٩٦ .(  

ن احلجاج، نزيل بغداد، كان أجل أصحاب اإلمام أمحد، وهو الذي تولّى إغماضـه ملـا                أمحد بن حممد ب   : هو) 5(
، وشـذرات الـذهب     )١٧٥ - ١٣/١٧٣(، والسري   )١/٥٦طبقات احلنابلة   (هـ  ٢٧٥: مات وغسله، ت  

)٢/١٦٦ .(  
 و  ٣٢٨ - ٣٢٧ و   ١١/٣٠١: (، والـسري  ٢٤٨: ، واملناقب البن اجلوزي، ص    ٢٨١:  الفهرست، ص  :انظر) 6(

٣٣١ - ٣٣٠.(  
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  . »)١(اإلميان، واملعاصي تنقص من اإلميان
ه ال يوصف اُهللا إال مبا وصف به نفسه، أو وصفه ب«: ويف باب األمساء والصفات قوله

من قال «: ، وقوله)٢(»، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيلرسوله 
  . )٣(»القرآن خملوق فهو كافر
هذا شر من قول اجلهمية؛ من زعم هذا فقد زعم أن جربيل «: )٤(وقال يف اللفظية

  . »)٥( مبخلوقتكلم مبخلوق، وجاء إىل النيب 
وما يف املصاحف وتالوة الناس وكيفما يقرأ وما يف اللوح احملفوظ «: وقال أيضا

إنه «: ، وقال يف تفسري االستواء واملعية)٦(»وكيفما يوصف، فهو كالم اهللا غري خملوق
  . )٧(»مستو على العرش عامل بكل مكان

مسعت أبا عبد اهللا، :  عن أيب بكر املروذي، قال-رضي اهللا عنهم-ويف باب الصحابة 
من قدم «: ، وقال أيضا»)٨(رمحهم اهللا أمجعني«:  فقال،وذكر له أصحاب رسول اهللا 

  . »)٩(عليا على أيب بكر فقد طعن على رسول اهللا 
 قوم سوء ال أعلم يف األرض قوما )١٠(اخلوارج«: ويف املوقف من البدع وأهلها، قوله

                                                                                                                         

  ).١١/٢٨٧: (، والسري٢١٨ و ٢٠١: املناقب البن اجلوزي، ص) 1(
  ). ٥/٢٥٧(جمموع الفتاوى ) 2(
  ). ١١/٢٨٨: (، والذهيب يف السري٢٠٢: ابن اجلوزي يف املناقب، ص) 3(
  ). ١٦٥ - ١/١٦٣: (السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل: ، وراجع»لفظي بالقرآن خملوق«: أي الذين يقولون) 4(
  ).١١/٢٩٠(السري ) 5(
  ). ٤/١٨٢(جمموع فتاوى ابن تيمية ) 6(
  ). ٤/١٨١: (نفسه) 7(
  . إسناده صحيح: ، وقال احملقق)عطية الزهراين. بتحقيق د(، )٢/٤٧٧(السنة أليب بكر اخلالل ) 8(
  ).٢/٣٤٧(املصدر نفسه، ) 9(
ومـن أهـم فـرق      .  طالب   اخلوارج مجع خارجي، وهم الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب           ) 10(

وجيمعهم القول بالتربؤ من عثمان وعلي رضي اهللا عنهما، وتكفري          .. األزارقة، والنجدات؛ واإلباضية  : اخلوارج
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  . )١(»..شرا منهم
 مل خيل من أن من تعاطى الكالم ال يفلح، من تعاطى الكالم«: -رمحه اهللا-وقال 

  . )٣(ال يصلَّى خلف من زعم أن اإلميان قول إذا كان داعية«: ، وقال أيضا)٢(»يتجهم
صفة املؤمن من أهل السنة واجلماعة من شهد «: ويف نعت أهل السنة ومنهجهم قال

والدعاء ألئمة املسلمني .. ومل يكفّر أحدا من أهل التوحيد بذنٍب... أن ال إله إال اهللا
  . »)٤(ح، وال خترج عليهم بسيفك، وال تقاتل يف فتنة وتلزم بيتكبالصال

فرحم اهللا من فَكَّر ورجع عن القول الذي خيالف «: وقال يف منهج االستدالل
  . »)٥(الكتاب والسنة ومل يقْلْ على اهللا إال احلق

ا، وأن اهللا خلق اجلنة قبل خلِْق اخللق، وخلق للجنة أهلً«: وقال يف أبواب متفرقة
ونعيمها دائم، فمن زعم أنه يبيد من اجلنة شيء فهو كافر، وخلق النار وخلق للنار أهلًا، 

، وأن أهل اجلنة يرون وعذاا دائم، وأن اهللا خيرج قوما من النار بشفاعة رسول اهللا 
ربهم بأبصارهم ال حمالة، وأن اهللا كلم موسى تكليما، واختذ إبراهيم خليلًا، وامليزان حق، 

  . )٦(»...والصراط حق، واألنبياء حق
  : ثناء العلماء عليه

                                                                                                                                     
    ١/١٠٦امللل والنحل : انظر. (أصحاب الكبائر، ويرون أن اخلروج على اإلمام إذا خالف السنة حق واجب - 

١٠٧ .(  
  . »إسناده صحيح«: احملقق، وقال )١/١٤٥(السنة، للخالل ) 1(
  ). ١١/٢٩١: (، والسري)٥/٢٦١(جمموع الفتاوى ) 2(
  ). ٢/٣٧٠: (املسائل، والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة) 3(
  . ٢١٦ - ٢١٥: ابن اجلوزي يف املناقب، ص) 4(
  . ١١٦: الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد بن حنبل، ص) 5(
  . ٢١٩:  اجلوزي، صاملناقب البن) 6(
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، )١(»ما رأيت أفقه من أمحد بن حنبل وال أورع«: ومن ذلك قول شيخه عبد الرزاق
خرجت من بغداد وما خلفت ا أحدا أتقى وال أورع وال أفقه من «: وشيخه الشافعي
  . »)٢(أمحد بن حنبل
أمحد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنٍة إذا رأيت الرجل حيب «: )٣(وقال قتيبة

  . »)٤(ومجاعة
  . )٦(»أمحد عندنا حمنة؛ من عاب أمحد فهو عندنا فاسق«: )٥(قال سفيان بن وكيع

  . )٧(»وهو احملنة بيننا وبني أهل البدع«: وجاء حنوه عن أيب حامت الرازي، وفيه
ن السنة، والصابر إمام احملدثني، الناصر للدين، واملناضل ع«: وقال اخلطيب البغدادي

  . »)٨(يف احملنة
  . ، عليه رمحة اهللا تعاىل»)٩(هو اإلمام حقا، وشيخ اإلسالم صدقًا«: وقال الذهيب

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٩٦: املصدر نفسه، ص) 1(
: ، وخالصة التذهيب للخزرجي   )١١/١٩٥: (، والسري )١/٤٥١: (، وذيب الكمال  )٤/٤١٩: (تاريخ بغداد ) 2(

)١/٢٩ .(  
 قتيبة بن سعيد أبو رجا البغالين، حمدث خراسان، روى عن مالك والليث وشـريك وطبقتـهم، وعنـه                   :هو) 3(

  .٧٩٩: ، والتقريب، ص)٧ - ٢/٤٤٦: (هـ، تذكرة احلفاظ٢٤٠: ه تاجلماعة سوى ابن ماج
  ).١١/١٩٥: (، والسري١١١: ، والبيهقي يف املناقب، ص)١/٣٠٨: (اجلرح والتعديل) 4(
كان صدوقًا إال أنه ابتلي بـوراق       «:  سفيان بن وكيع بن اجلراح، أبو حممد الرؤاسي الكويف، قال احلافظ           :هو) 5(

: ، والتقريـب، ص )٢٠٣ - ١١/٢٠٠: (هـ، ذيب الكمـال ٢٤٧: ، ت»حديثهفأدخل عليه ما ليس من  
٣٩٥.  

  . ١٨١: ، وروي حنوه عن تلميذه أيب داود كما يف املناقب أيضا، ص١٦٦: البيهقي يف املناقب، ص) 6(
  ).١١/١٩٨(، والسري )١/٤٥٦(، وذيب الكمال ١٦٣: املصدر السابق نفسه، ص) 7(
  ). ٤/٤١٢(تاريخ بغداد ) 8(
  ). ١١/١٧٧(السري ) 9(
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  الفصل الثاين
  التعريف بالشيعة والرافضة
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  املبحث األول
  التعريف اللغوي واالصطالحي

  املطلب األول
  التعريف اللغوي

ألنصار، والِفرقَة على حدة، ويطلق على الواحـد واالثـنني          األتباع، وا : الشيعة لغةً 
شايعه، : ، ويقال )١(»أشياع«، و   »ِشيع«واجلمع، واملذكّر واملؤنث، وجيمع كذلك على       

أي تابعه على أمر، وتشايع القوم مبعىن صاروا ِشيعا، وكل من عاون إنسانا وحتزب لـه                
، ومن ذلـك    )٢(بعضهم رأي بعٍض فهم ِشيع    فهو له شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع         

  . )٣(أي أتبعناه ا» شيعنا شهر رمضان بست من شوال«: أيضا قوهلم
أَو ﴿: ويدل اللفظ إذا أُطلق مجعا على التفرق واالختالف، كمـا يف قولـه تعـاىل              

أشعت : ، والعرب تقول  )٥( أي فرقًا خمتلفني   )٤(﴾يلِْبسكُم ِشيعا ويِذيق بعضكُم بأْس بعضٍ     
املالَ بني القوم، والِقدر يف احلي، أي فرقته فيهم، فالِشيع هم الفرق اليت كل فرقة منـهم                 

  . )٦(يتبع بعضهم بعضا وليس كلُّهم متفقني
رفضين فرفضته وهو   : الترك، كما تقول  : فهي من الرفض، أي   : أما الرافضة يف اللغة   

                                                                                                                         

، واملـصباح املـنري،     ٩٤٩: ، والقاموس احمليط، للفريوز آبـادي، ص      )٣/١٢٤٠( الصحاح للجوهري    :انظر) 1(
  .١٢٦: للفيومي، ص

، وتاج العـروس، للزبيـدي      )٧/٢٥٨(، ولسان العرب، البن منظور      )٣/٦١( ذيب اللغة، لألزهري     :انظر) 2(
)١٠، ٠٩، ٢١/٣٠٢.(  

  ).٣/٦٢: (ذيب اللغة) 3(
  .٦٥: سورة األنعام) 4(
  ). ٣/٤٦( زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي :انظر) 5(
  ).٣١١ و ٢١/٣٠٢: (، وتاج العروس)٧/٢٥٨: (، ولسان العرب)٦٣ و ٣/٦١: ( ذيب اللغة:انظر) 6(
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١(مرفوض(  إبل ي أي تركتها ترعى حيث أحبت، فهي إبل رافضةٌ        ، ورفضت)ويقـال  )٢ ، :
  . )٣(، للذي ميسك الشيء مث ال يلبث أن يدعه»رجلٌ رفَضةٌ«

رفَـضِت  : كذلك التفرق، ومنه قول العرب    »  ض - ف   -ر  «ومما يشتق من أصل     
  . )٤(اإلبل إذا تفرقت، والناس أَرفاض يف السفر، أي متفرقون

تركته، هذا هو األصل، مث يشتق منـه ارفـض          : رفضت الشيء «: )٥(قال ابن فارس  
  .سال، كأنه ترك موضعه: الدمع من العني

: والـرفَض .. رفـاض : )٦(وكل متفرق مرفَض، ويقال للطريق املتفرقـة أخاديـده        
ق٧(»الِفر( .  

فاحلاصل أن الشيعة لغةً هم األنصار واألتباع، والرفض هو الترك، وكل مـن              :قلت 
  . وذاك يدل أيضا على التفرق واالختالفهذا 

  
* * *  

                                                                                                                         

، ٨٢٩: حملـيط، ص ، والقاموس ا)٢/٤٢٢(، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس  )١٢/١٥: ( ذيب اللغة  :انظر) 1(
  ).١٨/٣٤٩: (وتاج العروس

  ).١٨/٣٤٩: (، وتاج العروس)٨ - ٥/٢٦٧: (، ولسان العرب)٢/٤٢٣: ( معجم مقاييس اللغة:انظر) 2(
  ).١٨/٣٥٢: (، وتاج العروس)٢/٤٢٣: (، ومعجم مقاييس اللغة)٣/١٠٧٩: ( الصحاح:انظر) 3(
  ).١٨/٣٥٤: (، وتاج العروس)٥/٢٦٨: (، ولسان العرب)١٢/١٧: ( ذيب اللغة:انظر) 4(
 القزويين، الشافعي، مث املالكي؛ اللغوي، كان إمامـا يف علـوم            -أبو احلسني -أمحد بن فارس بن زكريا      :  هو )5(

  ). ٤١ - ٢/٤٠، ومعجم املؤلفني ١٣٢/-٣الشذرات (هـ ٣٩٠: شىت، خصوصا اللغة، ت
  ).٣٥٦:  صالقاموس احمليط،(احلفرة املستطيلة يف األرض، : األخدود) 6(
، ومشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلـوم،         )١٠٧٩/-٣( الصحاح   :انظر، و )٢/٤٢٢(معجم املقاييس   ) 7(

  ).٢/٢٦٣(للحمريي 
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  املطلب الثاين
  التعريف االصطالحي

  : الشيعة: أولًا
ورد يف تعريف الشيعة لدى علماء الِفرِق ِعدةُ أقـوال، منـها قـول أيب احلـسن                 

إمنا قيل هلم الشيعة؛ ألم شايعوا عليا رضوان اهللا عليه ويقدمونـه علـى              «: )١(األشعري
  . )٢(» أصحاب رسول اهللا سائر

وأما الشيعة فعمدة كالمهـم يف      «: -رمحه اهللا - )٣(وقال أبو حممد بن حزم الظاهري     
 أفضل النـاس    )٤(ومن وافق الشيعة يف أنَّ عليا     .. اإلمامة واملفاضلة بني أصحاب النيب      

دا ، وأحقهم باإلمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما ع           بعد رسول اهللا    

                                                                                                                         

اإلمام علي بن إمساعيل بن أيب بشر، أبو احلسن األشعري البصري؛ أحد أئمة أهـل الـسنة البـارزين،                   :  هو )1(
تـاريخ بغـداد    (هـ علـى األصـح،      ٣٢٤ويف ببغداد عام    وصاحب التصانيف يف الرد على أهل البدعة، ت       

  ).٣٥٢ - ٣٤٧/-٣، وطبقات ابن السبكي ١١/٣٤٦
  ). ١/٦٥(مقاالت اإلسالميني لألشعري ) 2(
كـان إليـه   «: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، الظاهري، صاحب املصنفّات، قال ابن العماد        :  هو )3(

: الـشذرات (هـ، ٤٥٦: ت. » العلم بالكتاب والسنة واملذاهب واملللاملنتهى يف الذكاء وحدة الذهن، وسعة  
٣/٢٩٩.(  

الوارد هنا ويف غريه من املواضع اليت يذكر فيها اسم اخلليفة           » عليه السالم «أنبه إىل أنين أتعمد ترك كتابة لفظ        ) 4(
بة رضي اهللا عنهم    الراشد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وذلك لعدم ثبوت اختصاصه ذا عن بقية الصحا               

وقد غلب هذا يف عبارة كثري من النساخ للكتب أن يفرد علي رضـي  «: كما قد يتوهم، قال احلافظ ابن كثري 
؛ وهـذا وإن كـان معنـاه        »كرم اهللا وجهه  «من دون سائر الصحابة أو      » عليه السالم «: اهللا عنه بأن يقال   

هذا من باب التعظيم والتكرمي، فالـشيخان وأمـري   صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بني الصحابة يف ذلك، فإن    
  ).٥١٧ - ٥١٦/-٣(» تفسري ابن كثري«، »املؤمنني عثمان أوىل بذلك منه رضي اهللا عنهم أمجعني

 - ٤/٥٩١(» منهاج السنة النبويـة  «، و   )٤٩٧ - ٤٩٦،  ٤/٤٢٠(» جمموع فتاوى ابن تيمية   «وراجع املسألة يف    
٥٩٩ .(  
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  . )١(»ذلك فيما اختلف فيه املسلمون
الذين شايعوا عليا على اخلـصوص،      «، فذهب إىل أن الشيعة هم       )٢(وأما الشهرستاين 

وقالوا بإمامته نصا ووصيةً، إما جليا أو خفيا، واعتقدوا أنَّ اإلمامة ال خترج مـن أوالده،                
  . )٣(»دهوإن خرجت فبظلٍم يكون من غريه، أو ِبتِقيٍة من عن

 الشيعة قوم يهوون هوى عترة النيب حممـد  «: )٥( يف ذيب اللغة )٤(وقال األزهري 
  .»ويوالوم

والذي يظهر من هذه التعريفات على ما فيها من تقارب يف املدلول، أن كل صاحب               
تعريف إمنا عرف القوم مبا وجد عند طائفة منهم من املعتقدات، وليس مـن الـضروري    

  . ند الطوائف األخرى كما سوف يأيت التنبيه عليه إن شاء اهللاوجودها ع
  : الرافضة: ثانيا

، ويعرفـون كـذلك   )٦(وحاصل ما قيل يف تعريفهم أم طائفة من طوائف الـشيعة   
  . )٧(باإلمامية

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٠(البن حزم الظاهري » الفصل يف امللل والنحل«) 1(
  . امللل والنحل، واية اإلقدام يف علم الكالم: حممد بن عبد الكرمي أبو الفتح، صاحب:  هو)2(

، )٤/١٣١٣: تذكرة احلفـاظ  ) (هـ٥٤٨: ت(» كان إماما، مربزا، مقدما يف علم الكالم والنظر       «: قال السبكي 
  ). ٦/١٢٨(وطبقات السبكي 

: ، ص »التعريفـات «، وحنوه عند اجلرجاين يف      )١/١٤٤(، حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين       »امللل والنحل «) 3(
١٢٩.  

، كـان فقيهـا     »تفسري األمساء احلسىن  «و  » ذيب اللغة «: حممد بن أمحد، أبو منصور اهلروي، صاحب      :  هو )4(
، شـذرات  ٤ - ٣/٦٣ طبقات الـسبكي (هـ ٣٧٠: صاحلًا غلب عليه علم اللغة، كثري العبادة واملراقبة، ت    

  ). ٣ - ٣/٧٢الذهب 
  . ٩٤٩: ، ص»القاموس احمليط«، وانظر حنوه أيضا عند الفريوز آبادي يف )٣/٦١) (5(
  . ٨٩: للفيومي، ص» املصباح املنري«، و )٣/١٠٧٨(للجوهري » الصحاح «:انظر) 6(
  ). ١/٨٩(لألشعري » مقاالت اإلسالميني «:انظر) 7(
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  من الرافضة؟ : قلت أليب«: فعن عبد اهللا بن أمحد قال
  . )١(»عنهمارضي اهللا -الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر : قال

  . )٢(» ويسبوم وينتقصوموهم الذين يتربءون من أصحاب حممد «: وقال أيضا
 نص على استخالف علي بـن أيب        وهم جممعون على أن النيب      «: وقال األشعري 

طالب بامسه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلّوا بتركهم االقتداء به بعد وفاة              
 ال تكون إال بنص وتوقيف، وأا قرابة، وأنه جائز لإلمام يف حـال  ، وأن اإلمامةالنيب  
إنه ليس بإمام، وأبطلوا مجيعا االجتهاد يف األحكام، وزعموا، اإلمام ال           :  أن يقول  )٣(التقية

لقوهلم بالنص على إمامة علي بـن أيب        » اإلمامية«وهم يدعون   .. يكون إال أفضلَ الناس   
  . )٤(»طالب

 نصا ظـاهرا، وتعيينـا      هم القائلون بإمامة علي بعد النيب       «: رستاينويقول الشه 
مث إن اإلمامية ختطت عن هذه الدرجـة إىل الوقيعـة يف كبـار              «: ، إىل أن قال   »صادقًا

  . »الصحابة طعنا وتكفريا
مث إن اإلمامية مل يثبتوا يف تعيني األئمة بعد احلسن واحلسني، وعلي بن             «: مث قال أيضا  

على رأي واحد، بل اختالفام أكثر من اختالفـات الفـرق           ] رضي اهللا عنهم  [ني  احلس
  . )٥(»كلها

: أنَّ الرافضة أو اإلمامية يتميزون عن بقية الشيعة بأمور من أمهها          : فحصيلة ذلك كله  
 وزعم النص على إمامة علي، وأنه أفضل اخللـق          -رضي اهللا عنهم  -الطعن يف الصحابة    

                                                                                                                         

  . ٥٦٧: ، ص»الصارم املسلول«: ، وانظر أيضا»إسناده صحيح«: ، وقال احملقق)٣/٤٩٢(للخالل » السنة«) 1(
: البن بدران، ص  » املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد    «: ، وانظر أيضا  )١/٣٣(، البن أيب يعلى     »طبقات احلنابلة «) 2(

٩٧ .  
  . ستأيت قريبا إن شاء اهللا) 3(
  ). ١/٨٩: (مقاالت اإلسالميني) 4(
  ). ١٦٦ - ١/١٦٣(» لل والنحلامل «:انظر) 5(
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 بالتقية، وغري ذلك من معتقدات سأعرج عليها عن قريب بإذن اهللا            ، والقول بعد النيب   
  . تعاىل

فأما السمة للمذهب باإلمامـة     «:  عند الرافضة  )١(قال حممد النعمان املعروف باملفيد    
ووصف الفريق بالشيعة باإلمامية، فهو علم على من دان بوجوب اإلمامة ووجودهـا يف              

صمة والكمال لكل إماٍم، مث حصر اإلمامة يف ولـد          كل زمان، وأوجب النص اجللي والع     
  . )٣(»)٢(احلسني بن علي وساقها إىل الرضا علي بن موسى

 فالذي عليه مجهرة العلماء والبـاحثني أن ذلـك         :أما عن سبب تسميتهم بالرافضة    
  .  أن تركهم إياه)٤(لرفضهم زيد بن علي؛
فهذا اللفظ أول ما ظهـر يف       ) ةالرافض(وأما لفظ   «: -رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم    

اإلسالم، ملا خرج زيد بن علي بن احلسني يف أوائل املائة الثانية يف خالفة هشام بن عبـد          

                                                                                                                         

حممد بن حممد بن النعمان الشهري باملفيد، وبابن املعلم، من علماء الرافضة، وله مائتا تصنيف طعن فيهـا                  :  هو )1(
، قال عنه الطوسي يف     )٥/٣٦٨: لسان امليزان (، و   )٣/٢٣١تاريخ بغداد   (هـ،  ٤١٣على السلف، هلك عام     

مـن  «: ٢/٣٠٤، وقال احلر العاملي يف أمل اآلمل    »اإلمامية يف وقته  انتهت إليه رياسة    «: ١٥٨: فهرسته، ص 
  . »أجل مشائخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم

، وكان املأمون »كان من العلم والدين والسؤدد مبكان    «: هـ، قال الذهيب  ٢٠٣يعين إمامهم الثامن املتوىف سنة      ) 2(
  ).٣٩٠ - ٣٨٧/ ٩: السري(قد جعله ويل عهده، فتويف قبله 

 اإلمام السابع عنـدهم، فـذهبت   -د افترقت الشيعة إىل مخس فرق بعد وفاة أبيه موسى بن جعفر الكاظم  وق
 - ٧٩: للنـوخبيت، ص  » فرق الشيعة «: راجع. واحدة فقط منها إىل القطع مبوته وبإمامة ابنه علي الرضا بعده          

٨٤ .  
  . ٤٢ ص -املفيد-ن أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات حملمد بن حممد بن النعما) 3(
زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي، أبو احلسني املدين، خرج يف خالفة هشام بن عبد                    :  هو )4(

تقريب التهـذيب،   (،  »ثقة«: هـ، وهو الذي ينسب إليه الزيدية، قال احلافظ       ١٢٢امللك، فقُتل بالكوفة سنة     
  ). ٣٥٥: ص
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، واتبعه الشيعة، فسئل عن أيب بكر وعمر فتوالّمها وترحم عليهما، فرفضه قـوم              )١(امللك
، )٢(يعة إىل زيديةومن حينئٍذ انقسمت الش .. رفضتموين رفضتموين، فسموا الرافضة   : فقال

  . )٣(»ورافضة إمامية
، أو لرفضهم   )٤( منها أن ذلك ِلرفِْضِهم احلق     :وهناك أقوال أخرى يف سبب التسمية     

  . )٦(، أو لرفضهم الدين)٥(إمامة الشيخني
  

* * *  

                                                                                                                         

ان بن احلكم، أبو الوليد القرشي األموي، بويع له باخلالفة بعد أخيه يزيد سنة              هشام بن عبد امللك بن مرو     :  هو )1(
 - ١٣/١٥١البداية والنهايـة  (هـ ١٢٥: ت. هـ،وكان ذكيا مدبرا، له بصر باألمور جليلها وحقريها      ١٠٥
١٥٩.(  

مـة يف أوالد فاطمـة       وهم يرون أن اإلما    -رضي اهللا عنهما  -أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي         : الزيدية) 2(
 ويرون صحة إمامة الشيخني العتقادهم صحة إمامة        -رضي اهللا عنهم مجيعا   -سواء من ولد احلسن أو احلسني       

املفضول مع وجود الفاضل، وقد تتلمذ زيد على واصل بن عطاء املعتزيل، فلهذا صارت الزيديـة معتزلـة يف                  
، وهلم كذلك فرق أوصلها األشـعري يف        )١٥٦ - ١/١٥٣: للشهرستاين» امللل والنحل «: انظر. (األصول

  . ، إىل ست١٤٥ - ١٤٠: املقاالت ص
اعتقادات فـرق  «، و )١/١٣٧(» مقاالت اإلسالميني«: ، وانظر كذلك)٣٦ - ١٣/٣٥(» جمموع الفتاوى «) 3(

البن اجلـوزي،   » تلبيس إبليس «، و   )١/١٥٥(» امللل والنحل «، و   ٧٧: للرازي، ص » املسلمني واملشركني 
، )١٠/٩٧(» ذيب الكمال «، و   )٤٧٢ / ٣ و   ٢/٩٦(، و   )٣٥ - ١/٣٤(» منهاج السنة «، و   ١١٩: ص
  ).٩/٣٣٠(البن كثري » البداية والنهاية«، و )٥/٣٩٠(» السري«و 

  . ، إىل اإلمام مالك)١/١٧٧(» ترتيب املدارك«وقد عزاه القاضي يف ) 4(
، وهذا القول قريـب مـن قـول         )٤/٤٣٥(» وىجمموع الفتا «، و   )١/٨٩(» مقاالت اإلسالميني  «:انظر) 5(

  . اجلمهور كما ال خيفى
) باسـم اجلـوابرة   /د: حتقيـق (السنة البن أيب عاصم     : ووردت يف ذلك أحاديث كلها بأسانيد ضعيفة، انظر       ) 6(

  ). ١٦٧ - ١/١٦٣(، »العلل املتناهية البن اجلوزي«، و )٧٤ - ٢/٦٧٢(
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  املبحث الثاين
  الفرق بني التشيع والرفض

تشيع والشيعة على بـروز  فمما تقدم يتبني لنا أن الترتيب الزمين يقتضي تقدم نشأة ال      
الرفض والرافضة، وأن مثة فرقًا بني مصطلحي التشيع والـرفض بـل بينـهما عمـوم                

 يف بعض   )١(وخصوص، فكل رافضي شيعي وليس كل شيعي رافضيا، فلذلك قال الباجي          
، وقال شيخ اإلسالم ابـن  )٢(»يف أصوله سقم، وفيه تشيع يفِْضي إىل الرفض   «: اروحني

ةتيمي :»ِليزِده ٣(والبدع(ع دهليز الرفضالكفر والنفاق، كما أن التشي «)٤( .  
فمـن  «: على أن التشيع ذاته درجات، كما أشار إىل ذلك اإلمام ابن املبارك يف قوله      

 ومل يتكلم يف البـاقني إال       قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحب رسول اهللا           
  . )٥(»التشيع أوله وآخرهخبري ودعا هلم، فقد خرج من 

فعلى هذا املعىن يحمل ما تواتر نقله عن مجع من أهل العلم من أن مثة تشيعا ال يبدع                  
رضـي اهللا   -صاحبه، أي التشيع الذي يقتصر على مواالة علي وتقدميه علـى عثمـان              

 فقط، ومن غري طعن يف أحد من الصحابة أو رفض إلمامة أحد مـن اخللفـاء                 -عنهما
فقد روي عن أمحد أنه قال يف رجٍل يقدم عليـا           . دين، وما جتاوز ذلك فهو رفْض     الراش

: ، وقال الشافعي  )٦(»أخشى أن يكون رافضيا   «: -رضي اهللا عنهم  -على أيب بكر وعمر     
                                                                                                                         

، روى عنـه حـافظ      »احلافظ العالمة ذو الفنـون    «:  قال الذهيب  هو سليمان بن خلف بن سعيد أبو الوليد،       ) 1(
ـ ٤٧٤: ت(، ومها أكرب منـه،  )ابن عبد الرب(، وحافظ املغرب   )اخلطيب البغدادي : (املشرق تـذكرة  (، )هـ
  ). ٨٢ - ٣/١١٧٨: احلفاظ

، )١/١٦(يف  ، وانظر حنوه يف التفريق بني التشيع والرفض أيضا          )٢٦٥ - ٤/٢٦٤(» اللسان«نقله احلافظ يف    ) 2(
  ). ٤/٢٣٩(و

  ). ٦٥٧: القاموس احمليط، ص(ما بني الباب والدار،  :الدهليز هو) 3(
  ). ٢/٢٣٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 4(
  ).٢/٤١(، وورد حنوه عن ابن عيينة رمحه اهللا كما يف )٢/٤٠(طبقات ابن أيب يعلى ) 5(
  . »يف إسناده من مل أتوصل إىل معرفتهم«:  احملقق، وقال)٣/٤٨٩(» السنة«أورده اخلالل يف ) 6(
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، وملا نقل الذهيب خرب اتهـام       )١(»ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامني فهو رافضي         «
هذا التشيع الذي ال حمذور فيه      : قلت«: نه شيعي، علَّق قائلًا    بأ )٢(بعضهم شريكًا القاضي  

  . )٣(»إن شاء اهللا
 -رمحهـم اهللا  -وقد وجدت شيخ اإلسالم ابن تيمية، واحلافظَيِن الذهيب وابن حجٍر           

  . من أكثر من فَصلَ القول يف هذا الباب
، فمن قدمه على أيب بكر      والتشيع حمبة علي وتقدميه على الصحابة     «: يقول ابن حجر  

               فإن انضاف إىل ذلك السب ،وإال فشيعي ،طلق عليه رافضيعه ويوعمر فهو غاٍل يف تشي
  . )٤(»أو التصريح بالبغض فغاٍل يف الرفض، وإن اعتقد الرجعة إىل الدنيا فأشد يف الغلو

عثمـانَ، وأن   فالتشيع يف عرِف املتقدمني هو اعتقاد تفضيل علي على          «: وقال أيضا 
  . )٥(»عليا كان مصيبا يف حروبه، وأن خمالفه خمطئٌ، مع تقدمي الشيخني وتفضيلهما

كانت الشيعة املتقدمون الذين صحبوا عليا أو كـانوا يف ذلـك            «: وقال ابن تيمية  
الزمان، مل يتنازعوا يف تفضيل أيب بكر وعمر، وإمنا كـان نـزاعهم يف تفـضيل علـي                

  . )٦(»وعثمان
ليس تفضيل علي برفٍض وال هو ببدعٍة، بل قد ذهب إليه خلـق     «: الذهيب فيقول أما  

ولكن مجهور  ... من الصحابة والتابعني، فكلٌّ من عثمان وعلي ذو فضٍل وسابقة وجهادٍ          
                                                                                                                         

  ). ١٠/٣١(سري أعالم النبالء ) 1(
أحـد  «: شريك بن عبد اهللا القاضي، أدرك عمر بن عبد العزيز ومسع عاصما األحول وغريه، قال الذهيب               :  هو )2(

: كرة احلفـاظ  تـذ (، و   )٩/٢٧٩: تاريخ بغداد (هـ  ١٧٧: ت. »وحديثه من أقسام احلسن   .. األئمة األعالم 
١/٢٣٢ .(  

  ). ٨/٢٠٩(السري ) 3(
  . ٤٥٩: ، البن حجر، ص)مقدمة فتح الباري(» هدي الساري«) 4(
  ). ١/٦٣(» ذيب التهذيب«) 5(
شـرح  «، وانظر حنو هذا القول عن ليث بن أيب سليم، يف )٢/٩٦(، وكذلك  )١/١٣(» منهاج السنة النبوية  «) 6(

  ).٧/١٣٨١(للاللكائي » أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
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واخلطـب يف ذلـك يـسري،       . األمة على ترجيح عثمان على اإلمام علي، وإليه نذهب        
عمر، من خالف يف ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغـض  واألفضل منهما بال شٍك أبو بكر و      

الشيخني واعتقد صحةَ إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أمـا ليـسا              
  . )٢(» الرافضة، أبعدهم اهللا)١(بإمامي هدى فهو من غُالة
بل من تعرض هلما بشيء من تنقٍُّص فإنه رافضي غاٍل، فـإن            «: وقال يف موضع آخر   

  . )٣(»من شرار الرافضةسب فهو 
بل كان هؤالء األعالم وغريهم يفرقُون عمليا بني التشيع املذموم وغريه، وبني الرفض         

  . يف أقواهلم يف اإلنسان جرحا أو تعديلًا
كال ما كان   «:  بالرفض )٤(ومن هذا الباب قول الذهي إثر نقِْله قول من رمى احلاكم          

                                                                                                                         

مل يتفق املصنفون يف الفرق، أو املشاركون يف هذا الباب من املصنفني يف حتديد فرق الغالة من الرافضة؛ فبينما                   ) 1(
يذهب الذهيب هنا إىل جعل من يسب الشيخني أو ينكر إمامتهما من الغـالة، يـذهب األشـعري مثلًـا يف              

الة الرافضة تصل إىل مخس عشرة فرقة، جيمعها الغلـو يف علـي             إىل أن فرق غ   ) ٨٨ - ١/٦٦(» املقاالت«
وادعاء األلوهية أو النبوة له رضي اهللا عنه، أو لغريه من أئمتهم ورؤسائهم، ويرى الشهرستاين أن الغالية مـن                   

 ولكنه جعل القاسـم  - مما يزيد يف صعوبة حصرها -الرافضة فرق ذات ألقاب كثرية ختتلف من بلد إىل آخر     
تشبيه اخلالق باملخلوق أو العكس، والقول بالبداء، والرجعة، وتناسخ األرواح،          : ترك بينها أربعة أمور، هي    املش

أن الغالية من الرافضة فـرقهم      » التحفة«، أما شاه عبد العزيز الدهلوي فقد ذكر يف          )١/١٧٦امللل والنحل   (
التحفـة  (ألوهيته، أو ألوهية أحد أئمتـهم،  أربع وعشرون فرقة، ِسمتهم الغلو يف علي رضي اهللا عنه والقول ب           

واهللا تعـاىل  -، ويظهـر يل  )١٤ - ٩، وانظر خمتصر التحفة لأللوسـي ص    -خمطوط-ب  /٩االثنا عشرية ق  
 إىل سـبهم أو     -رضوان اهللا عليهم مجيعا   - أن كل من جاوز حد تفضيل علي على غريه من الصحابة             -أعلم

  . ٍلالطعن فيهم بأي شكٍل من األشكال فهو غا
  ). ١/٧٨(» لسان امليزان«: ، وانظر أيضا)٤٥٨ - ١٦/٤٥٧(» السري«) 2(
  ). ٢/٧٧٥(» تذكرة احلفاظ«، و )٧/٣٧٠: (، وانظر كذلك)١٤/٥١١(» السري«) 3(
احلـافظ الكـبري،   «: حممد بن عبد اهللا بن حممد، أبو عبد اهللا النيسابوري، صاحب املستدرك، قال الذهيب   :  هو )4(

 - ٣/١٠٣٩تـذكرة احلفـاظ     (هــ   ٤٠٥: ، حدث عنه الدارقطين والبيهقي وغريمهـا، ت       »إمام احملدثني 
١٠٤٥ .(  
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 وحنن نترضى   -رضي اهللا عنه  -ينال من الذين حاربوا عليا      الرجل رافضيا بل كان شيعيا      
  . )١(»عن الطائفتني، وحنب عليا أكثر من خصومه

أما احنرافه عن خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخني فَمعظِّم هلما بكل          «: وقال أيضا 
  . )٢(»حال فهو شيعي ال رافضي

  . )٣(»افضي بل شيعي فقطاهللا يحب اإلنصاف، ما الرجل بر«: وقال أيضا
كان خبيـث االعتقـاد     «:  يف راوٍ  )٤(وملا نقل احلافظ ابن حجر قول ياقوت احلموي       

، فالـشيعي عنـده     )٦(كذا قال، ويـاقوت متـهم بالنـصب       «: ، علّق قائلًا  )٥(»رافضيا
  . )٧(»رافضي

               قُِّفِه يف التفضيل بني عثمان وعلـيووعن ترك بعضهم قبولَ حديث راٍو بسبب ت-
وهذا ظلم بين، فإن هذا مذهب مجاعـة مـن أهـل            «:  قال احلافظ  -ضي اهللا عنهما  ر

  . )٨(»وإن كان األكثر على تقدمي عثمان... السنة
                                                                                                                         

  . ٣٠٣: ، للذهيب، ص»املعجم املختص باحملدثني«) 1(
  ). ٣/١٠٤٥(» تذكرة احلفاظ«) 2(
  ). ٣/٦٠٨(للحافظ الذهيب » ميزان االعتدال يف نقد الرجال«) 3(
ي اجلنس، احلموي املولد، البغدادي الدار، كانت لـه مهّـة عاليـة يف            أبو الدر، ياقوت بن عبد هللا الروم      :  هو )4(

  ). ٥/١٢١شذرات الذهب (هـ ٦٢٦: حتصيل املعارف، وكان متعصبا على علي رضي اهللا عنه، ت
  ). ٤/٤٥٢(معجم البلدان لياقوت احلموي ) 5(
، )٣/١٥٤( جمموع الفتاوى    -» ٍلالذين يؤذون أهل البيت بقوٍل أو عم      «هم  : قال شيخ اإلسالم يف النواصب    ) 6(

  . وكلٌّ من الناصبة والرافضة على شر وضالٍل
  : ٢٤: قال أبو حممد القحطاين يف نونيته، ص

  واحفظ ألهل البيـت واجـب حقّهـم       
  

  واعـــِرف عليـــا أيمـــا عرفـــان  
ــدره    ــزد يف قـ ــصه وال تـ   ال تنتقـ

  
  فعليــه تــصلى النــار طائفتــان     

ــة    ــضيه خليفـ ــدامها ال ترتـ   إحـ
  

  وتنــصه األخــرى إالهــا ثــاين     
  

  

  ). ١/١٨٨(» لسان امليزان«) 7(
  ). ١/٧٨(املصدر نفسه ) 8(
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  : وعلى ضوء ما تقدم، أنبه على عدة أمور مهمة، منها
 أن موضوع هذه الرسالة إمنا هو الرافضة وليس الشيعة، على ضوء ما تقدم مـن          -١
  . البيان
  . )١( من يعرفون بالشيعة اليوم إمنا هم يف احلقيقة روافض بل من غالم أن-٢

  . )٢(»وأما التشيع يف عرف املتأخرين فهو الرفض احملض«: قال ابن حجر
 يف جوابه على سؤاٍل عن حكـم  -رمحه اهللا- )٣(وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  

الرافضة؛ ألن تشيعهم لعلي بن أيب : لالشيعة، والصواب أن يقا «: تكفري الشيعة املعاصرين  
  . )٤(»..رضي اهللا عنه- تشيع متطرف غاٍل ال يقبله علي -رضي اهللا عنه-طالب 

وأما كثري مـن    .. كانت الشيعة املتقدمون خريا من اخلوارج     «: ويقول شيخ اإلسالم  
ناس نفاقًا  مستأخري الرافضة فقد صار شرا من اخلوارج بكثري، بل فيهم من هو أعظم ال             

  . )٥(»، أو فوقهم، أو دوممبرتلة املنافقني الذين كانوا على عهد النيب 
وذا ينكشف زيف حماوالت املعاصرين من هؤالء الرافضة نسبةَ أنفسهم إىل الشيعة            

، أو  )٦(إخل.. األوائل غري الغالني وممن ال يسبون السلف أو يعتقدون الرجعة أو الوصـية            
                                                                                                                         

، والشيعة والتـصحيح    »د« ص   - مقدمة الشيخ حمب الدين اخلطيب       -» خمتصر التحفة االثين عشرية    «:انظر) 1(
  . ، وما تقدم أعاله من تعريف الرافضة والغالة٥٠ - ٨: للدكتور موسى املوسوي، ص

  ).١/٦٣: (ذيب التهذيب) 2(
: كان عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية وإمـام وخطيـب املـسجد اجلـامع بعنيـزة، ت                  ) 3(

  ).هـ١٤٢١
: فتاوى مهمة لعموم األمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ حممد العثيمني رمحهمـا اهللا، ص                 ) 4(

١٤٥ .  
  ). ٢/٨٢(البن تيمية » اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةبيان تلبيس «) 5(
، والـشيعة يف التـاريخ   ٨٦ - ٧٥:  أصل الشيعة وأصوهلا حملمد احلسني آل كاشف الغطـاء، ص          :انظر مثلًا ) 6(

؛ حيث عرف هذا األخري الشيعة مبـا        ١٤والشيعة واحلاكمون حملمد جواد مغنية ص       . ٤٠ - ٣٨للعاملي ص   
  .  اصطالحاهو تعريف الرافضة
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 الذي هو الرفض احملض كما )١(قيل عنه إنه شيعي أنه من أعالم مذهبهم  اعتبارهم كلَّ من    
على من » الشيعي«تقدم يف قول احلافظ ابن حجر، بل منع القاضي شريك أن يطلق اسم            

 م الشيخني على علي٢(رضي اهللا عنه-مل يقد( .  
هم ، حىت إن بعض   )٣( يطلق لفظ الرافضة إطالق لفظ الشيعة لدى بعض املؤلفني         - ٣

، وهذا غري سديد ملا تقدم، بل هو خمالف         )٤(!!ليجعل الشيعة طائفة من طوائف الرافضة       
  . )٥(ملا هو مقرر عند القوم أنفسهم

أَِحب أهل  «: -رمحه اهللا - ال منافاة بني مواالة أهل البيت والسنة، قال الشعيب           - ٤
  . )٦(»بيت نبيك وال تكن رافضيا

 )٧(بعضهم للشيعة أو الرافضة بأم املوالون لعلي وأهل بيتـه         فبهذا يعرف أن تعريف     
فيه نظر، إذ إن عموم أهل السنة كذلك يوالون هؤالء وال يعادوم، بيد أم ال يغـالون           

  . يف حبهم أو حب غريهم وال يبالغون
                                                                                                                         

  . ١٣٨ - ٧٨ املراجعات لـ عبد احلسني شرف الدين املوسوي ص :راجع مثلًا) 1(
  ). ١٤ - ١/١٣(البن تيمية، » منهاج السنة النبوية «:راجع) 2(
لعبـد  » األديان والفرق واملذاهب املعاصـرة    «، و ١٥: لعبد القاهر البغدادي، ص   » الفَرق بني الِفرق   «:انظر) 3(

  ).١/١٣٨(للدكتور غالب العواجي، » فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم«، و ١٤٦حلمد، ص القادر شيبة ا
، و الشيعة يف التاريخ حملمد حـسني الـزين          )٤/١٦٣(، وتفسري القرطيب    ٣١: ، ص »تلبيس إبليس  «- انظر) 4(

ذلك، ما يفيد   » الفصل«، حيث نقل احلافظ عن ابن حزم يف         )١٣/٣٤٦(» فتح الباري «، و   ١٠: العاملي ص 
ما ) ٣٥، ٥/٥(ال يتضمن ما نقله احلافظ، بل ورد يف        ) ٢/٢٦٥(املطبوع  » الِفصل«إال أنين وجدت النص يف      

  . يدل على أن التشيع أعم من الرفض
 - ١٣٥، وأصل الشيعة وأصوهلا حملمد احلسني آل كاشف الغطاء، ص           ١٧،  ٢ فرق الشيعة للنوخبيت ص      :انظر) 5(

١٣٦ .  
  . »إسناده حسن«: ، وقال احملقق)١/٧٩(للخالل » السنة«) 6(
حسن : مقدمة احملقق  (٦٥:  وأصل الشيعة وأصوهلا ص    ١٧:  فرق الشيعة للنوخبيت ص    :انظر من كتب الرافضة   ) 7(

: تـاج العـروس  (، و )٧/٢٥٨لسان العـرب  : (، وانظر كذلك٤٣، والشيعة يف التاريخ ص    )حممد إمساعيل 
٢١/٣٠٣.(  
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٥ -   رضـي اهللا  - أن ما حكيت من خالف بعض السلف يف تقدمي عثمان على علي
  . ا ذلك يف التفضيل وليس يف اخلالفة إمن-عنهما

مسألة عثمان وعلي ليست من األصول اليت       «: -رمحه اهللا -ففي هذا يقول ابن تيمية      
: يضلَّلُ املخالف فيها عند مجهور أهل السنة، لكن املسألة اليت يضلَّل املخاِلف فيها هـي              

بو بكر، مث عمـر، مث       أ مسألة اخلالفة، وذلك أم يؤمنون بأن اخلليفة بعد رسول اهللا           
  . )١(»عثمان، مث علي؛ ومن طعن يف خالفة أحٍد من هؤالء األئمة فهو أضلٌّ من محار أهله

  
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٣/١٥٣(جمموع الفتاوى ) 1(
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  الفصل الثالث
  نبذة عن أهم عقائد الرافضة
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قبل الدخول يف صميم البحث عن موقف أعالم املذاهب الفقهية األربعة وأئمتها من             
 التعرض ولو بإجياز لذكر أهم ما يعتقده الرافضة مـن عقائـد     الرافضة والعكس؛ يحسن  

  .كانت أساسا الختاذ هؤالء األئمة واألعالم تلك املواقف من معتقديها
  )١(اإلمامة وعصمة األئمة: أولًا

، بل  )٢(يعتقد الرافضة أن اإلمامة ركن من أركان الدين ال يتم اإلميان إال باالعتقاد ا             
، وال تثبت ألحٍد إال بالنص اإلهلي على لسان رسـوٍل أو          )٣(ذه األركان يرون أا أجلُّ ه   

 فهـي   -رضي اهللا عنه  - قد نص على إمامة علي       فالنيب  : إماٍم منصوب بالنص، وقالوا   
 ال خترج عنهم بأي     -)٤(وهم حمصورون يف اثين عشر فقط     -ثابتة فيه ويف أوالده من بعده       

: )٥(أخرين؛ حممد احلسني آل كاشـف الغطـاء       حاٍل، كما يقول أحد أبرز علمائهم املت      
وهو على منصبه اإلهلي من اإلمامة وإن سلّم لغريه التصرف والرئاسة العامة، فإن ذلك              «

، وأا كالنبوة يف كل شـيء مـا عـدا    )٦(»املقام مما ميتنع التنازل عنه حباٍل من األحوال      

                                                                                                                         

  . ٣١ تعريف اإلمامة واإلمام لغةً يف ص :انظر) 1(
، واإلمامة والتبصرة من احلرية أليب احلسن ابن بابويه القمي ص           ١٨ / ٢ و   ٦ - ١/٣٧٢ أصول الكايف    :انظر) 2(

 وكشف األسرار للخمـيين     ١٤٥،  ١٣٤، وأصل الشيعة وأصوهلا حملمد احلسني آل كاشف الغطاء ص           ٢٢٩
  . ١٥٤ و ١٤٩ص 

  . ٢٢ و ٢/١٨ول الكايف  أص:انظر) 3(
، واخلصال البن بابويه القمي ص ٣٢٨ - ١/٢٨٥، وأصول الكايف   ٢١٨ - ١٦٩ اإلمامة والتبصرة ص     :انظر) 4(

، ١/٥٤، وكشف الغمة يف معرفة األئمة أليب احلسن األربلي          ٤٤، وأوائل املقاالت للمفيد ص      ٤٦٧ - ٤٦٦
 و ١٤٥، وأصل الـشيعة ص  ٤٩ و ٤٦ القزويين ص ، والشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ألمري حممد  ٢/٥٠٧و  

 ١٤٩، وكشف األسرار ص ٤٥، والشيعة يف التاريخ ص    ٢٨، ومع الشيعة اإلمامية جلعفر السبحاين ص        ١٤٨
- ٥٠ .  

هـ بالنجف، وتلقى علومه فيها، مث رحل إىل سوريا ولبنان وإيران وباكستان وغريها، وتويف              ١٢٩٤ولد عام   ) 5(
  ). ٩/٢٥٠معجم املؤلفني . (هـ١٣٧٣ عام بقرية كرند يف إيران

  . ١٤٦: أصل الشيعة وأصوهلا، ص) 6(
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، وأنه ال يؤخذ شـيء  )٢(مة، بل جاء عن بعضهم أن مقام األنبياء دون مقام األئ     )١(الوحي
، فاألرض ال ختلو من إمام ظاهر مـشهور أو     )٣(من الدين أصوله وفروعه إال عن طريقهم      

 عن جربيل    وِعلْم كل واحٍد منهم مأخوذ عن أبيه عن جده عن النيب             )٤(غائب مستور 
 بعض  وأم يعلمون مجيع علوم املالئكة واألنبياء عليهم السالم؛ كما جاء يف          . )٥(عن اهللا 

إنَّ هللا علما عاما وعلما خاصا؛ فأما اخلاص فالـذي مل           «: روايام عن أيب جعفر أنه قال     
يطّلع عليه ملك مقرب وال نيب مرسل، وأما علمه العام الذي اطّلعـت عليـه املالئكـة                

  . )٧(»، قد رفع ذلك كله إلينا)٦(املقربني واألنبياء واملرسلني
ن أمور الكون واخللق وما كان وما هو كـائن إىل يـوم   وأنه ال خيفى عليهم شيء م    

إني ألعلم ما يف الـسماوات      «: القيامة؛ كما رووا ذلك أيضا عن جعفر الصادق أنه قال         
  . )٨(»وما يف األرض، وأعلم ما يف اجلنة وأعلم ما يف النار، وأعلم ما كان وما يكون

) الكايف(رهم، وقد بوب الكليين يف وأم يعلمون مىت ميوتون، بل ال ميوتون إال باختيا      
باب أن األئمة يعلمون مىت ميوتـون، وأـم ال ميوتـون إال     «: بابا كاملًا يف ذلك بقوله    

                                                                                                                         

، ٤٦، والـشيعة يف عقائـدهم ص        ١٤٥، وأصل الشيعة وأصوهلا، ص      ١/١٧٦ أصول الكايف للكليين     :انظر) 1(
  . ١٧٣، وكشف األسرار ص ٤٥والشيعة يف التاريخ حملمد حسني الزين ص 

، وحبـار األنـوار     ١/١٩٩، وأصول الكـايف     ٢٤٩يب جعفر الصفار، ص      بصائر الدرجات الكربى أل    :انظر) 2(
، واحلكومة اإلسـالمية للخمـيين ص   ٨٢ - ٨١، والشيعة يف عقائدهم للقزويين، ص      ١٠٠/٢٥٩للمجلسي  

٥٢ .  
  . ٢٨، ومع الشيعة اإلمامية ص ١/١٧٧، وأصول الكايف ٨١ و ٥٨ بصائر الدرجات الكربى ص :انظر) 3(
 وأصـل   ١/١٧٨، وأصول الكـايف     ٥٠٨ - ٥٠٤، وبصائر الدرجات ص     ١٥٧التبصرة ص    اإلمامة و  :انظر) 4(

  . ١٤٧الشيعة ص 
  . ٣٠٩، والتوحيد أليب جعفر ابن بابويه القمي ص ٣١٩ بصائر الدرجات ص :انظر) 5(
  . املقربون واألنبياء واملرسلون: هكذا، والصواب) 6(
  . ١٢٩ص ... إليهم مجيع العلوم بصائر الدرجات؛ باب يف األئمة أنه صارر :انظر) 7(
  . ٢٧٠، ١٤٧ - ١٤٢بصائر الدرجات ص : ، وانظر أيضا١/٢٦٠أصول الكايف ) 8(
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  . )١(»باختيار منهم
وأن أعمال العباد تعرض عليهم يف حيام وبعد املمات؛ كما جاء ذلك يف روايٍة هلم               

قُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُـم ورسـولُه       و﴿: عن جعفر الصادق أنه قال يف قوله تعاىل       
، )٣(»هم األئمة تعرض عليهم أعمال العباد كل يوم إىل يوم القيامـة            «: )٢(﴾والْمؤِمنونَ

إنَّ األئمة القائمني مقام األنبياء يف  «: وأم معصومون كما قال مفيدهم يف أوائل املقاالت       
 وحفظ الشرائع وتأديـب األنـام معـصومون كعـصمة           تنفيذ األحكام وإقامة احلدود   

  . )٤(»األنبياء
، والـيت جـاءت يف      واملقصود هنا هو اإلمامة العظمى أو اخلالفة بعد رسول اهللا           

محل الكافة على «تعريفها عدة أقوال، لعل أمجعها ما جاء عن العالمة ابن خلدون من أا           
فهي يف احلقيقة   ... يوية الراجعة إليها،  مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدن      

، وعن أيب املعايل اجلويين )٥(»خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به     
رياسة تامة، وزعامة عامةٌ، تتعلق باخلاصة والعامة، يف مهمات         «:  من أا  -إمام احلرمني -

  . )٦(»الدين والدنيا
مة؛ مسئولية تناط بأحد أفرادها، وال تقتـضي        فهذا مفهوم اإلمامة يف نظر عموم األ      

عصمة املنوط به، أو النص عليه من املعصوم، ومن غري حصرها يف عدٍد معني، خبـالف                
الرافضة الذي يعتقدون يف اإلمامة وأئمتهم أمورا يعارضها العقل الـصريح فـضلًا عـن         

                                                                                                                         

  . ١/٢٥٨أصول الكايف ) 1(
  . ١٠٥: سورة التوبة) 2(
  . ٢١٩ / ١أصول الكايف : ، وانظر حنوه يف٤٤٧بصائر الدرجات ص ) 3(
بـاب  «،  ٢١١ - ٢٥/١٩١، وحبـار األنـوار      ١/٢٠٤ أصول الكايف : ، وانظر أيضا  ٧١أوائل املقاالت ص    ) 4(

، ومع الشيعة اإلمامية يف عقائـدهم ص        ٤٤ - ٤٣، والشيعة يف عقائدهم ص      »عصمتهم ولزوم عصمة اإلمام   
  . ١٥، والشيعة والتصحيح ص ٤٥، والشيعة يف التاريخ ص ٢٨

  . ١٩١مقدمة ابن خلدون ص ) 5(
  . ٢٢ :غياث األمم يف التياث الظُلم، للجويين، ص) 6(
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  . مصادمتها للنقل الصحيح
  التقية: ثانيا

اتقيت الشيَء وتقَيته، أتقيـه وأَتقيـه، مبعـىن         : اة أو التقاُء؛ من قولك    التِقية أو التقَ  
  . )٢(»احلذر من إظهار ما يف النفس من معتقٍد وغريه للغري«: ، وحقيقتها)١(حذرته

، ويرون أنَّ   )٣( فهي كتمان احلق وستر املعتقد ولو بالتظاهر مبا خيالفه         :وعند الرافضة 
  . رفيعة يف الدين، كما وردت يف ذلك نصوص يف كتبهم املعتمدةهلا فضلًا، ومرتلةً 

 )٤( عن جعفر الـصادق    -وهو أصح كتاٍب حديثي عندهم    -ما جاء يف الكايف     : منها
  . )٥(»إن تسعةَ أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن ال تقية له«:  أنه قال-رمحه اهللا

جه األرض شيء أحـب إيل مـن        ال واهللا ما على و    «: مسعت أيب يقول  : وعنه أيضا 
 إنه من كانت له تقية رفعه اهللا، يا حبيب من مل تكن له تقية وضـعه                 )٦(التقية، يا حبيب  

  . )٧(»اهللا
التقية من ديين ودين آبائي، وال إميان ملـن ال تقيـة            «: )٨(وعنه وعن أبيه حممد الباقر    

                                                                                                                         

  . ١٧٣١: القاموس احمليط، ص) 1(
  ). ١٢/٣١٤(» الفتح«قاله احلافظ يف ) 2(
، والـشيعة   ١/١٠٠، وتفسري القمي لعلي بن إبـراهيم القمـي          ١٤٣ اإلمامة والتبصرة من احلرية ص       :انظر) 3(

  . ٥٢والتصحيح ص 
لصادق؛ وثقه الـشافعي وابـن      جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، أبو عبد اهللا ا               :  هو )4(

، )١/١٦٦: تـذكرة احلفـاظ   (هـ،  ١٤٨: ت» ما رأيت أفقه من جعفر بن حممد      «: معني، وقال أبو حنيفة   
  ). ١/٣٨٥: (ذيب التهذيب

  ). ٢/٢١٧(أصول الكايف ) 5(
  . هو الراوي عن جعفر كما يف هذا اإلسناد) 6(
  . ٢/٢١٧أصول الكايف ) 7(
ني بن علي بن أيب طالب، أبو جعفر الباقر، روى عن أبيه وجابر وابن عمر رضـي      حممد بن علي بن احلس    :  هو )8(

، وتـذكرة احلفـاظ     )٢٦/١٣٧ذيب الكمال   (اهللا عنهم، وعده النسائي وغريه من فقهاء التابعني باملدينة،          
)١/١٢٤ .(  
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  . )١(»له
إن التقية  «: )٣(﴾ا أَنْ تتقُوا ِمنهم تقَاةً    ِإلَّ﴿:  يف تفسري قول اهللا عز وجلَّ      )٢(وقال القمي 

 فيصلي بصالته ويصوم بصيامه إذا اتقـاه      )٤(رخصة للمؤمن إن يراه أن يدين بدين الكافر       
  . )٥(»يف الظاهر، ويف الباطن يدين اهللا خبالف ذلك

وأما عن تفسريهم التقية لتعين كتمان ما هم عليه مـن االعتقـاد؛ فمنـه مـا رواه      
 املؤمن، والتقية حرز املؤمن، وال إميان       )٧(التقية ترس «:  بسنده إىل جعفر أنه قال     )٦(ينالكلي

ملن ال تقية له، إن العبد ليقع إليه احلديث من حديثنا فيدين اهللا عز وجلَّ به فيمـا بينـه                    
حـديثنا  وبينه، فيكون له عزا يف الدنيا ونورا يف اآلخرة، وإن العبد ليقع إليه احلديث من                

  . )٨(»فيذيعه فيكون له ذلا يف الدنيا ويرتع اهللا عز وجلَّ ذلك النور منه
 إيهام الناس بأن ما يقولون به من التقية         - ال سيما املعاصرون منهم      -وحياول القوم   

، فنقول إحقاقًا للحق    )٩(ليس خمتصا م، بل إمنا ذلك جزء من شرع اهللا لعموم املسلمني           
                                                                                                                         

 كـذب وزور    إن هـو إال   «: ، قال الدكتور موسى املوسوي عن هذا القول       ٢٢٤، و   ٢/٢١٩أصول الكايف   ) 1(
  . ٥٩: ، ص»الشيعة والتصحيح «:انظرجعفر الصادق، : ، يعين»وتان على ذلك اإلمام العظيم

ثقة يف احلديث، ثبـت، معتمـد،       «:  القمي، قال عنه النجاشي    -أبو احلسن -علي بن إبراهيم بن هاشم      :  هو )2(
  ).٢٦٠رجال النجاشي ص (، تويف يف القرن الرابع، »صحيح املذهب

  . ٢٨: ل عمرنسورة آ) 3(
  . يقصدون ذا أهلَ السنة واجلماعة، ويدلّ عليه ما بعده) 4(
  .١/١٠٠تفسري القمي ) 5(
شيخ أصحابنا يف وقتـه بـالري   «:  الكليين، قال عنه النجاشي  -أبو جعفر -حممد بن يعقوب بن إسحاق      :  هو )6(

عترب مبثابة صحيحي البخـاري    الذي ي -صنف كتابه الكايف    » ووجههم، وكان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم      
، ورجال الطوسـي ص     ٣٧٧رجال النجاشي ص    (هـ  ٣٢٩:  يف عشرين سنة، ت    -ومسلم عند أهل السنة   

٤٩٥.(  
  ). ٢/٢٨لسان العرب (أتراس، وِتراس، وِترسة، وتروس، : املتوقّى ا، ومجعه:  الترس من السالح:الترس) 7(
  ). ٢/٢٢١(أصول الكايف ) 8(
  . ٢٦٥يعة وأصوهلا ص  أصل الش:انظر) 9(
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نعم، إن التقية الشرعية نوع من الرخصة املباحة إذا توفر شرط األخذ ا       : طلودحضا للبا 
 لَا يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِليـاَء ِمـن دوِن          ﴿: وانتفى املانع من ذلك، قال اهللا تعاىل      

، وقال عـز  )١( ﴾أَنْ تتقُوا ِمنهم تقَاةًالْمؤِمِنني ومن يفْعلْ ذَِلك فَلَيس ِمن اللَِّه ِفي شيٍء ِإلَّا        
  . )٢( ﴾ ِإلَّا من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِبالِْإمياِن﴿: وجلَّ

 وجماهد  -رضي اهللا عنه  -، وهلذا قال معاذ بن جبل       )٣(فالتقية املباحة رخصة ال عزمية    
سلمني، فأما اليوم فقد أعـز اهللا       كانت التقية يف ِجدة اإلسالم قبل قوة امل       «: -رمحه اهللا -

  . )٤(»اإلسالم أن يتقوا من عدوهم
  .  أن تكون ضد الكفار ال املؤمنني:ومن أهم ضوابطها

فالتقية اليت ذكرها اهللا يف هذه اآلية إمنا هي التقية من الكفار ال مـن               «: قال الطربي 
وإن تركها املرُء وأخـذَ     ، وأن تؤتى فقط يف حالة الضراء ال يف حالة السراء،            )٥(»غريهم

  . بالعزمية فهو األفضل
والتقية ال حتل إال مع خوف القتل أو القطع أو اإليذاء العظيم، ومـن          «: قال القرطيب 

أُكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب وال جييب إىل التلفظ بكلمة الكفر بل جيوز                
  . )٦(»له ذلك

إن التقية يف القول فقـط  : لفعل؛ فقالواوذهب بعض العلماء إىل التفريق بني القول وا      

                                                                                                                         

  . ٢٨: سورة آل عمران) 1(
  . ١٠٦: سورة النحل) 2(
  . ١٠٤: ، ص»السعدي«، وتفسري )١/٣٠٢(البن اجلوزي » زاد املسري «:انظر) 3(
  ). ٤/٥٧(تفسري القرطيب ) 4(
  ). ٣/١٥٣(تفسري الطربي ) 5(
  ). ١/٣٥٧(تفسري ابن كثري : ، وانظر أيضا)٤/٥٧(تفسري القرطيب ) 6(
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  . )١(دون الفعل
التكلّم باللـسان وقلبـه مطمـئن    : التقاة«:  قال-رضي اهللا عنهما -فعن ابن عباس    

  . )٢(»باإلميان
فالتقية باللسان؛ من حمل على أمٍر يتكلم به وهـو          «: )٣(وعن الضحاك : وعنه أيضا 

ئن باإلميان فإن ذلك ال يـضره إمنـا التقيـة         معصية هللا فيتكلم به خمافة الناس وقلبه مطم       
  . )٤(»باللسان

أما مفهوم التقية عند الرافضة فهي على نقيض ذلك كله، كما يقول الدكتور موسى              
 أن  -رمحهـم اهللا  -لقد أراد بعض علمائنـا       «-)٥(وهو شيعي إمامي معاصر   -املوسوي  

شيعة وأَملَتهـا عليهـا بعـض       يدافعوا عن التقية ولكن التقية اليت يتحدث عنها علماء ال         
زعاماا هي ليست ذا املعىن إطالقًا؛ إا تعين أن تقول شيئًا وتضمر شيئًا آخر أو تقوم                

 مث تؤديه بالصورة اليت تعتقد     )٦(بعمل عبادي أمام سائر الفرق اإلسالمية وأنت ال تعتقد به         
  . )٧(»ا يف بيتك

                                                                                                                         

 - ٣/١٦٦( لنظام الدين القمـي النيـسابوري        -تفسري النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان      :انظر) 1(
  ). ٣١٧ - ١٢/٣١٤(» فتح الباري«، و )١٦٧

  . ١٢/٣١٤، وفتح الباري ٤/٥٧، وتفسري القرطيب ٣/١٥٣تفسري الطربي ) 2(
  ).١/١٢٤الشذرات (هـ ١٠٢: تابعي جليل تالضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلراساين، اإلمام املفسر، :  هو)3(
ابـن كـثري     (-رمحهـم اهللا  -، ومثله عن أيب العالية وأيب الشعثاء والربيع بن أنس           )٣/١٥٣(تفسري الطربي   ) 4(

١/٣٥٧ .(  
حيمل شهادة الدكتوراه يف التشريع اإلسالمي من جامعة طهران، ونال الشهادة العليا يف االجتهاد من املرجـع                 ) 5(

انظر . (حممد احلسني آل كاشف الغطاء    : شيعي األعلى يف النجف، ومن أبرز علماء الرافضة املتأخرين        الديين ال 
  ).الشيعة والتصحيح: ترمجته يف آخر كتابه

 رواية جتيز للرافضي إذا توضأ أمام أهل السنة أن يغسل قدميه تقية، مع عـدم اعتقـاد       ٣/٣١وانظر يف الكايف    ) 6(
  . بعد ذلكصحة ذلك، مث ميسح عليهما 

  . ٥٢الشيعة والتصحيح للدكتور موسى املوسوي ص ) 7(
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ؤمنني من أهل السنة، ومن غري اضطرار أو أيما         فغالبا ما تكون التقية من القوم ضد امل       
إجلاء، وتقع منهم قولًا وعملًا، ورمبا استخدموها حىت يف الفتاوى اليت تصدر عن علمائهم              

  . )١(ألتباعهم
فهي عندهم أشبه ما تكون بالعزمية من كوا رخصةً، بل جعلوها ركنا من أركـان               

      ها، مما جيعلها نوع نفاٍق ال تقية مباحة، كما         مذهبهم كما رأينا يف النصوص املتقدم ِذكْر
خالطوهم بالربانية، وخـالفوهم    «:  أنه قال  -كذبا وتانا -رووا يف ذلك عن الباقر أيضا       

، بل وأشد نكرا من نفاق املنافقني؛ الذين يعتقدون أن ما يبطنونه باطـل              )٣(»)٢(باجلوانية
  . فيتظاهرون باإلسالم خوفًا

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٦/٢٠٧، و ١/٦٥وانظر أمثلة على ذلك يف أصول الكايف ) 1(
إن الكلمتني مولّـدتان  : السريرة والعالنية، وقيل: الربانية نسبةً إىل البر، واجلوانية نسبةً إىل اجلو؛ واملقصود ما     ) 2(

  ). يف الصفحة ذاا» ٤« مع هامش ٤٤٥لقاموس احمليط ص ا: انظر(غري فصحيتني، 
  . ٢٢٠/ ٢أصول الكايف ) 3(
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  الرجعة: اثالثً
عقيدة الرجعة عند الرافضة تعين أن أئمتهم كلهم سـريجعون إىل هـذه الـدنيا يف                
صوِرِهم اليت كانوا عليها عند قيام مهديهم املنتظر، وأن كل واحٍد منهم سيحكم األرض              
فترة من الزمن مث يتوىف مرة أخرى ليخلفه ابنه يف احلكم، وذلك تعويضا هلم عن حقهـم                 

رضي اهللا عنهم، حسب - وأن أعدائهم من الصحابة  -كما يزعمون -اخلالفة  الشرعي يف   
 الذي منعوهم من الوصول إىل حقهم يف األصل ستشملهم هذه الرجعة أيـضا،       -زعمهم

: ، ويف هذا ينسبون إىل أيب عبد اهللا الصادق، أنه قال          )١(وذلك ليتسىن لألئمة االنتقام منهم    
 للمؤمنني يف زمانه يف الصورة اليت كانوا عليها، وفيها       )٢(إذا قام قائمنا رد اهللا كل مؤذي      «

  . )٣(»بني أظهرهم لينتصف منهم املؤمنون
 ويوم نحشر ِمن كُلِّ أُمٍة فَوجـا ِممـن          ﴿: ويقول القمي يف تأويله لقول اهللا تعاىل      

أفيحـشر اهللا   «: -زعما-ادق   نقلًا عن أيب عبد اهللا الص      )٤( ﴾ يكَذِّب ِبآياِتنا فَهم يوزعونَ   
  . »من كل أمة فوجا ويدع الباقني؟ ال، ولكنه يف الرجعة

ليس أحدا من املؤمنني قُِتلَ إال يرجع حىت ميوت وال يرجع           «: ونقل عنه أيضا أنه قال    
  . )٥(»إال من محض اإلميان حمضا ومن محض الكفر حمضا

 القول بأن الرجعة ال تقتصر فقط على األئمة         ومن هذا النص األخري وأشباهه أخذوا     
                                                                                                                         

 - ١١٥ص  ) املفيـد (، والفصول املختارة من العيون واحملاسن حملمد بن النعمان          ٢/١٧٤ تفسري القمي    :انظر) 1(
هان علـى الرجعـة   ، واإليقاظ من اهلجعة بالرب٨٨، وأوائل املقاالت يف املذاهب املختارات له أيضا ص  ١١٦

، والـشيعة والتـصحيح ص   ١٢٣ و ٥٣/٩٢، وحبار األنوار للمجلسي ٥٨حملمد بن احلسن احلر العاملي ص     
١٤٢ .  

  . واهللا أعلم» كل مؤذي املؤمنني«أو » كل مؤٍذ للمؤمنني«هكذا، ويبدو يل أنه خطأ؛ فإما أن يكون ) 2(
  . ٢٤٤دالئل اإلمامة حملمد بن جرير بن رستم الطربي ص ) 3(
  . ٨٣: سورة النمل) 4(
، والـشيعة يف    ٢/٢٥٦، و   ٢/١٧٠، و   ٢/٧٦، وراجع تأويالت أخرى له يف       ١٣١ - ٢/١٣٠تفسري القمي   ) 5(

  . ٣٤٥ - ٣٤٤عقائدهم للقزويين ص 
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مـا مل يكونـوا ممـن       - بل تشمل أتباع هؤالء وأنصار أولئك        -يف زعمهم -وظلمتهم  
من حمض اإلميـان    «: ، فإىل هاتني الطائفتني متت اإلشارة بقوله      )١(-أهلكهم اهللا بالعذاب  

  . )٢(»حمضا ومن حمض الكفر حمضا
عود مجاعة قليلـة    «ت بعض املعاصرين منهم بأا      وهلذا جاء تعريف الرجعة يف كتابا     

  . )٣(»إىل احلياة الدنيوية قبل يوم القيامة، مث موم وحشرهم جمددا يوم القيامة
هذا جوهر عقيدة الرجعة عند القوم، وهو حملُّ إمجاعهم، بـل ومـن ضـروريات               

: مة، منـها ، وهناك أمور أخرى يعتقدون حصوهلا حني تتم هذه الرجعة املزعو       )٤(مذهبهم
 ورجعـة الرسـل واألنبيـاء       -رضي اهللا عنهما  -حماسبة اخللق على يد احلسني بن علي        

 وغريهـا مـن     -رضي اهللا عنـه   -ليتحولوا جنودا يقاتلون بني يدي علي بن أيب طالب          
  . )٥(املعتقدات اليت بطالا أوضح من الشمس يف ضوء النهار

  الوصية: رابعا
 أوصى باخلالفة من بعده لعلـي بـن أيب           بأن النيب    وتعين عند الرافضة اعتقادهم   

 كما يقول حممد احلسني آل كاشف الغطاء وهو يشرح اعتقاد الرافـضة يف     )٦(طالب  
ويعتقدون أن اهللا سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه علما للنـاس              .. «: اإلمامة

                                                                                                                         

  . ١١، والرجعة ألمحد بن زين الدين األحسائي، ص ٢/٧٦ تفسري القمي :انظر) 1(
  . ١١، والرجعة ألمحد األحسائي ص ٨٩ - ٨٨ أوائل املقاالت للمفيد، ص :انظر) 2(
 ٨٨ و ٤٨ أوائـل املقـاالت ص   :انظـر ، و١٣٦مع الشيعة اإلمامية يف عقائدهم لـ جعفر الـسبحاين ص      ) 3(

» قوم من شيعته  « حيث التعبري عن الذين تشملهم الرجعة عند ظهور املهدي بـ            ٥٨واإليقاظ من اهلجعة ص     
  . »قوم من أعدائه«و 

  . ٦١ - ٦٠ و ٥٨ و ٣اإليقاظ من اهلجعة ص : حلر العاملي يفنص على كل هذا ا) 4(
، ومصابيح األنوار للسيد عبد     ٨٠، وفرق الشيعة للنوخبيت ص      ٢/١٤٧ تفسري القمي    -وراجع للمزيد من ذلك   ) 5(

، وحبار األنوار حملمد باقر السي، باب الرجعة يف اجلزء الثالث واخلمسني، وكتاب الرجعـة         ١/٣٨٤اهللا شرب   
  . د بن زين الدين األحسائيألمح

  . ٨٠، و ٦٦ الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ص :انظر) 6(
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  . )٢( وصي، وأنه مل يبعثْ نيب أو رسول قط إال وله)١(»من بعده
) الكايف(وخيتلقون لذلك كعادم روايات عن أئمتهم وعلمائهم، من ذلك ما جاء يف           

والية علي مكتوبة يف مجيع صـحف       «: أنه قال ) ٣(عن أيب احلسن؛ علي بن حممد اهلادي      
  . )٤(» ووصية علياألنبياء، ولن يبعث اهللا رسولًا إال بنبوة حممٍد 

 نفسه وإمنا كان ذلك بـأمٍر  يكن من تلقاء النيب    بل ويعتقدون أن هذا االختيار مل       
من اهللا عز وجلَّ، ومن فوق السماوات السبع، كما جاء يف رواية أخرى هلم عن أيب عبد                 

 كتابا قبل وفاتـه،  إن اهللا عز وجلَّ أنزل على نبيه   «:  أنه قال  -رمحه اهللا -اهللا الصادق   
علي : وما النجبة يا جربائيل؟ قال    : من أهلك، قال  يا حممد هذه وصيتك إىل النجبة       : فقال

  . )٥(»بن أيب طالب وولده
مجـع  «،  )٦( ﴾  وأَنِذر عِشريتك الْـأَقْرِبني    ﴿: وذكر القمي أنه ملا نزل قول اهللا تعاىل       

أيكـم يكـون    : فقال هلم رسول اهللا     ..  بين هاشم وهم أربعون رجلًا     رسول اهللا   
 )٧(وكان أصغرهم سنا وأمحشهم   -ويقضي ديين؟ فقام علي     وصيي ووزيري وينجز عدايت     

  . )٨(»أنت هو: أنا يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا :  فقال-ساقًا وأقلهم مالًا

 -رضـي اهللا عنـه  - قد أوصى باخلالفة من بعده لعلي        وكما اعتقدوا كَونَ النيب     
                                                                                                                         

  . ١٤٥أصل الشيعة وأصوهلا ص ) 1(
  . ٤٣ - ٤٢ الكشكول فيما جرى على آل الرسول حليدر بن علي احلسيين اآلملي ص :انظر) 2(
  . ته قريبا ستأيت ترمج-إمامهم العاشر والد احلسن العسكري، اإلمام احلادي عشر ) 3(
  . ١/٤٣٧أصول الكايف للكليين ) 4(
  . ١/٢٨٠أصول الكايف ) 5(
  . ٢١٤: سورة الشعراء) 6(
القـاموس ص   . (صار دقيق الساقني، فهو أمحش الـساقني ومحـشهما        : استحمش الرجل محشا ومحشا، أي    ) 7(

٧٦٢ .(  
  . ٧٠الشيعة يف عقائدهم ص : ، وانظر أيضا٢/١٢٤تفسري القمي ) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٧٧ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

ء يف الكايف عن جعفـر  كذلك يعتقدون أن كل إمام من أئمتهم يوصي ملن بعده؛ فقد جا      
، وأنـه   )١(»ال ميوت اإلمام حىت يعلَم من يكون من بعده فيوصي إليه          «: الصادق أنه قال  

 ال واهللا ولكن عهد من اهللا ورسـوله         ! أترون املوصي منا يوصي إىل من يريد؟      «: قال
  . )٢(»لرجل فرجل، حىت ينتهي األمر إىل صاحبه

 إىل اجلن واإلنس، وجعل      عز وجلَّ أرسل حممدا      إن اهللا «: وعن أبيه الباقر أنه قال    
  . )٣(»من بعده اثين عشر وصيا منهم من سبق، ومنهم من بقي

أنا سيد النبيني وصـيي سـيد       «:  أنه قال   عن النيب    -زورا وتانا -بل يذكرون   
  . )٤(»الوصيني، وأوصياؤه سادة األوصياء

رمحه -ما رواه الكليين بسنده إىل الصادق       : يةومما اخترعوه يف تعظيم أمر هذه الوص      
 إن الوصية نزلت من السماء على حممٍد كتابا، مل يرتل علـى حممـد            «:  أنه قال  -اهللا

  . )٥(»كتاب خمتوم إال الوصية
عرج بالنيب صلى اهللا عليه وآله إىل السماء مائةً         «: ويف رواية أخرى عند غريه أنه قال      

ن مرٍة إال وقد أوصى اهللا النيب صلى اهللا عليه وآله بوالية علي واألئمة              وعشرين مرةً، ما م   
  . )٦(»من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض

ويتخذون موقفًا عدائيا من كل خمالف هلم يف هذه العقيدة، كما جاء علـى لـسان                
وأما املنحرفون عن متابعة ذلك الوصي هم العـوام يف كـل            «: بعض علمائهم إذ يقول   

مان، ويقال هلم اجلمهور، وهلم أئمة لكنهم يدعون إىل النار، وهلـم سـادة وكـرباء،                ز
                                                                                                                         

  . ١/٢٧٧أصول الكايف ) 1(
  . ١/٢٧٨املصدر نفسه ) 2(
  . ١/٤١٤مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار للسيد عبد اهللا شرب ) 3(
  . ١٥٣اإلمامة والتبصرة من احلرية ص ) 4(
  . ١/٢٧٩أصول الكايف ) 5(
  . ٩٩ ، أليب جعفر حممد بن احلسن الصفار صبصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد ) 6(
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  . )١(»يضلّوم عن سبيل اهللا فهم ال يهتدون إذا أبدا
  املهدية والغيبة: خامسا

 بن احلسن العسكري هو املهدي      )٢(يعتقد الرافضة أن خامت أئمتهم االثين عشر؛ حممد       
 قد ولـد يف القـرن       -يف زعمهم -، وملا كان هذا املهدي      املبشر خبروجه قبل اية العامل    

ـ ٢٥٦ أو   ٢٥٥الثالث اهلجري؛ يف     ، سارعوا إىل اختراع أسطورة أخرى تعـرف        )٣( ه
 مدينـة   )٤(عندهم بالغيبة، وتعين أن مهديهم هذا غاب وتوارى عن األنظار يف سـرداب            

روج، ليمأل األرض عدلًا   على األرجح، وينتظر من ذلك احلني اإلذن اإلهلي باخل         )٥(سامراء
: ، وإذا سِئلو عن السبب يف اختفائه كل هذه املدة قالوا          )٦(بعد أن كانت قد ملئت جورا     

                                                                                                                         

  . ٤٤الكشكول فيما جرى على آل الرسول ص ) 1(
 أصول الكايف   :انظر،  )م ح م د   (عدم جواز تسميته بامسه فيكتبون االسم باحلروف املقطعة         : ومن عقائدهم فيه  ) 2(

  . ١١٠، وفرق الشيعة ص ٣٣٣ - ٣٣٢ و ١/٣٢٩
سألة، إذ ذهـب بعـضهم إىل أن احلـسن    وهذا واحد فقط من بني العديد من آراء فرق الشيعة اإلمامية يف امل     ) 3(

هــ،  ٢٦١ أو ٢٦٠العسكري مات ومل يولد له قط، وبعضهم إىل أن ابنه حممد هذا ولد بعد وفاتـه سـنة         
، ونـص هـذا   ٢٦١ - ٢٥٨، والفصول املختارة للمفيـد ص  ١١٢ - ٩٦فرق الشيعة للنوخبيت ص  : راجع

، وهي اليت تقول بوالدة مهـديهم يف حيـاة   )رافضةال(األخري على انقراض مجيع هذه الفرق إال االثين عشرية          
  . أبيه، وأنه اإلمام بعده

  ). ١٢٤القاموس ص ( بناء حتت األرض للصيف، وهو لفظ معرب، :السرداب) 4(
معجم ( مدينة كانت بني بغداد وتكريت بالعراق على شرقي دجلة، وقد خربت،             :»سر من رأى  «سامراء أو   ) 5(

  ). ٣/١٧٣البلدان 
، ٢٢٩ - ٢٢٥، ودالئل اإلمامة حملمد بن جرير بن رستم الطربي ص           ٣٤٣ - ١/٣٢٩ أصول الكايف    :راجع )6(

، والفـصول  ١١١ - ١٠٨ و ٩٦، وفرق الـشيعة للنـوخبيت ص      ٢/٤٢٥، وتفسري القمي    ٣١٤ - ٢٣٩و  
، ومـع الـشيعة   ٣٨٥ - ١/٣٨٢، ومصابيح األنـوار  ٤٦ - ٤٥، والكشكول ص ٢٦٦، ٧٦املختارة ص  

، ٢٨٧، وكشف األسرار للخميين ص      ٥٦، والشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ص       ٧٢ة يف عقائدهم ص     اإلمامي
: ، وانظر تأويالت تعسفية آليات قرآنية يف االستدالل على املهديـة والغيبـة يف             ٦١والشيعة والتصحيح ص    

 ١٥٩ و   ١١٧ص  ) ابن أيب زينب  (، وكتاب الغيبة حملمد بن إبراهيم النعماين        ٢٤٠ - ٢٣٩ م   ٨فروع الكايف   
- ١٦٠ .  
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  !. )١(»خوفُه على نفِْسِه من القتل«
-  غيبته الصغرى  أما عن تقسيم هذه الغيبة إىل صغرى وكربى؛ فيقصدون بذلك أن          

 هـي الـيت   - هـ ٢٦١ أو ٢٦٠ده سنة وقد امتدت حنو سبعني عاما من حني وفاة وال  
 أو أبواب بينه وبني اخللق، يتصل من خالهلم بشيعته؛ فيأخذون عن            )٢(كان له فيه سفراء   

  . طريق هؤالء السفراء األجوبة عن كل ما يسألون عنه من املشكالت واملعضالت
 -وهي أطول، وال تعلم ايتها، إذ تنتهي بظهور املهدي نفـسه          - أما الغيبة الكربى  

فهي اليت أعقبت الصغرى وفيها ارتفع أشخاص السفراء والوسائط مبوت السفري الرابـع             
  . )٣(هـ، فالغيبتان متصلتان ليس بينهما ظهور٣٢٩واألخري؛ علي بن حممد السمري سنةَ 

كما أم أحدثوا بعد طول االنتظار فكرة نيابة اتهد أو الفقيه عن املنتظر حـىت يف                
  . )٤(غيبته الكربى

إحدامها قصرية، واألخرى طويلة،    : للقائم غيبتان «: فمما جاء يف هذا يف أصح كتبهم      
الغيبة األوىل ال يعلم مبكانه فيها إال خاصة شيعته، واألخرى ال يعلم مبكانه فيها إال خاصة           

  . )٥(»مواليه
  : وهلم من املعتقدات واملمارسات ما تفرع عن هذه الفرية العظيمة

ملهدي إذا قام هدم معظم مساجد الدنيا، وأمر بإخراج الـشيخني            زعمهم أنَّ ا   :منها

                                                                                                                         

  . ١٩٩ ص -شيخ الطائفة- كتاب الغيبة أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي :انظر) 1(
 عثمان بن سعيد العمري، وابنه حممد، واحلسني بن روح النوخبيت، وعلي بن حممد              -فيما يزعمون -وهم أربعة   ) 2(

  ). ٤٨٨ - ٣٩٥تاريخ الغيبة الصغرى حملمد الصدر ص : راجع(السمري، 
، وتاريخ الغيبـة    ١١٨ - ١١٣، والغيبة للنعماين ص     ٢٤٣ - ٢١٤ الغيبة حملمد بن جعفر الطوسي ص        :انظر) 3(

  . ٥٥، والشيعة يف عقائدهم ص ١٠ - ٦الكربى حملمد الصدر ص 
  . ٧٥ - ٦٩، والشيعة والتصحيح ص ٦٧ - ٦٦ عقائد اإلمامية حملمد رضا املظفر ص :انظر) 4(
  . ١/٣٣٦وانظر أيضا ، ١/٣٤٠أصول الكايف ) 5(
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  . )١( من قربيهما-رضي اهللا عنهما-أيب بكر وعمر 
إن قائمنا إذا قام مد اهللا عز وجلَّ        «:  ما رووه عن أيب عبد اهللا الصادق أنه قال         :ومنها

لمهم فيـسمعون   لشيعتنا يف أمساعهم وأبصارهم حىت ال يكون بينهم وبني القائم بريد يك           
  . )٢(»وينظرون إليه وهو يف مكانه

 انتظارهم خروج هذا املهدي املوهوم يف أي حلظة مع ترقٍب شديٍد، أدى م              :ومنها
إىل القول جبمع صاليت الظهر والعصر، وكذا املغرب والعشاء يف احلضر ومن غري عـذٍر،           

بهم عن أيب جعفر البـاقر      لذا يروون يف كت   ! خشية أن خيرج وهم منشغلون عنه يف صالةٍ       
إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الـشمس دخـل             «: أنه قال 

  . )٣(»الوقتان املغرب والعشاء اآلخر
 الـيت   )٤(ويرون حىت حرمة إقامة صالة اجلمعة واجلهاد يف سبيل اهللا طوال فترة غيبته            

  ! امتدت حىت اآلن حنو أحد عشر قرنا
ن انتظار هذا الغائب، احلاضر يف أذهام مـن أفـضل األعمـال،             كما أم جيعلو  

أقرب ما يكون العباد    «: واختلقوا لذلك روايات كما هو ديدم؛ منها ما جاء يف الكايف          
إذا افتقدوا حجة اهللا جل وعز، ومل يظهر هلم       : من اهللا جلّ ِذكْره، وأرضى ما يكون عنهم       
أنه مل تبطل حجة اهللا جل ذكـره وال ميثاقـه،          ومل يعلموا مكانه، وهم يف ذلك يعلمون        

                                                                                                                         

  . ١٨٦ و ١٧٠ كتاب الرجعة لألحسائي ص :انظر) 1(
  . ٢٠١ / ٨) من الكايف(الروضة ) 2(
الـشيعة  : ، وانظر أيضا  ١/٢١٦) ابن باويه القمي  (، ومن ال حيضره الفقيه للصدوق       ٢/١٩التهذيب للطوسي   ) 3(

  . ١٣٨والتصحيح للموسوي ص 
، والشيعة والتصحيح  ١/١٢٢) جعفر بن احلسن اهلذيل   (عفري للمحقق احللي     شرائع اإلسالم يف الفقه اجل     :انظر) 4(

  . ١٢٧ص 
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  . )١(»فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساًء
بل إم يساوون بني إنكار هذا املهدي املزعوم، والكفر باهللا عز وجـلَّ، ويف هـذا                

فمثل من آمن بالقائم يف غيبته مثل املالئكة الذين أطاعوا اهللا عـز             «: يقول أحد علمائهم  
يف السجود آلدم، ومثل من أنكر القائم يف غيبته مثل إبليس يف امتناعه من السجود               وجلَّ  
  . )٢(»آلدم

فاحلديث يف عقدية املهدية والغيبة عند الشيعة عموما، وعند الرافضة خـصوصا ذو             
  . شجون، قد أُلِّفَت فيه عشرات الكتب والرسائل، ميكن الرجوع إليها ملن أراد التوسع

  
  بداءال: سادسا

بدا يبدو بـدوا  : وهو يف اللغة الظهور بعد اخلفاء، أو نشأة رأي جديد؛ يقال          : البداء
بدا له يف األمر مبعـىن      : وبدوا وبداًءا وبداءةً، أي ظهر، وبادي الرأي، أي ظاهره، ويقال         

  . )٤(فالبداء هو ظهور الرأي بعد أن مل يكن. )٣(نشأ له فيه رأي
هل أو الغلة، وهو أمر مناف متام املنافاة لعلم اهللا تعـاىل األزيل        وذلك يستلزم سبق اجل   

  . الذي مل يسِبقْه جهل وال يلْحقُه ندم أو خطأ
 عز )٥( فَمجِمعون على نسبة البداء إىل اهللا    - عليهم من اهللا ما يستحقون     -أما الرافضة   

ما عبد اهللا   «م حىت زعموا أنه     وجلَّ، بل وجيعلون ذلك من أصول ديانام، وركائز حنلته        
                                                                                                                         

فضل انتظار الفرج ومدح    : ، باب ١٥٠ - ٥٢/١٢٢حبار األنوار للمجلسي    : ، وراجع ١/٣٣٣أصول الكايف   ) 1(
  ). الشيعة يف زمن الغيبة، وما ينبغي فعله يف ذلك الزمان

 أن ذلـك  -كعادم-، وادعى ١٣ص ) الصدوق(ن احلسني بن باويه القمي إكمال الدين وإمتام النعمة حملمد ب ) 2(
  . مروي عن جعفر الصادق رمحه اهللا

  . ١٦٢٩ - ١٦٢٨ القاموس احمليط ص :انظر) 3(
  . ٤٣: للجرجاين، ص» التعريفات«) 4(
  . ٤٩ - ٤٨ حكاية هذا اإلمجاع يف أوائل املقاالت للمفيد ص :انظر) 5(
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  . )٢(»ما عظِّم اهللا عز وجلَّ مبثل البداء«، وأنه )١(»بشيء مثل البداء
  . )٣(»ما بعث اهللا نبيا قط إال بتحرمي اخلمر وأن يقر هللا بالبداء«وأنه 
دية بالبداء واملشيئة والسجود والعبو: ما تنبأ نيب قط، حىت يقر هللا خبمس خصال    «وأنه  
  . )٤(»والطاعة

 من وجـود فرقـة مـن    )٥(أما كيف يجمع بني إمجاعهم هذا وبني ما حكاه البعض   
إما أنه : ذلك إن صح فال خيرج عن أحد أمرين     : الرافضة تنفي عن اهللا تعاىل البداء، فأقول      

خالف سابق على اإلمجاع فقد ارتفع باإلمجاع احلاصل بعده، أو أنه خالف بعد اإلمجاع              
إليهفال ي فتلت .  

والذي يظهر أن القوم إمنا أَتوا ذه الفرية النكراء لتغطية العار الذي يلْحقُهم جـراء               
ادعائهم علم الغيب ألئمتهم؛ فإذا وقع أي أمر على خالف ما كانوا قد حكوه عن األئمة       

  .نسبوا ذلك إىل البداء 
إن حدثناك بأمر «: ، منهاوقد وضعوا يف ذلك أخبارا حتكى عن هؤالء األئمة أنفسهم        

أنه جييء من ههنا فجاء من ههنا فإن اهللا يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليـوم حبـديث                  
  . )٦(»وحدثناك غدا خبالفه فإن اهللا ميحو ما يشاء ويثبت

 بن جعفر الـصادق يف      )٧(ومن أوضح أمثلة هذا النهج؛ ما حصل من موت إمساعيل         
اليت حتدثت قبل ذلك عن أن اإلمامة ستؤول إليه بعـد  حياة أبيه، على الرغم من روايام  

                                                                                                                         

  . ٣٣٢ص ) الصدوق(، والتوحيد حملمد بن علي بن بابويه القمي ١/١٤٦أصول الكايف ) 1(
  . ٣٣٣، والتوحيد البن بابويه القمي ص ١/١٤٦أصول الكايف ) 2(
  . ٣٣٤، والتوحيد البن بابويه القمي ص ١/١٤٨أصول الكايف ) 3(
  . ٣٣٣، والتوحيد البن بابويه القمي ص ١/١٤٨أصول الكايف ) 4(
  . ١/١١٣ري يف املقاالت ومنهم أبو احلسن األشع) 5(
  . ٤/١١٩، وحبار األنوار للمجلسي ٢/٢١٧تفسري العياشي ) 6(
، )٦٨ - ٦٧فرق الـشيعة للنـوخبيت ص     (وهو الذي متسكت الفرقة اإلمساعيلية بإمامته، وزعموا أنه مل ميت،           ) 7(

  ).١/١٧٩(» وامللل والنحل«، )١/١٠٠(ومقاالت اإلسالميني 
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: أبيه جعفر، فما وجدوا من سبيٍل إال اختالق رواية أخرى تنسب إىل جعفر نفسه أنه قال   
إن «: ، فلهذا اشتهر قول من قال منـهم       )١(»ما بدا هللا بداء كما بدا له يف إمساعيل ابين         «

معهما من أئمتهم على كـذٍب أبـدا؛   أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتني ال يظهرون  
   .)٢(»القول بالبداء، وإجازة التقية: ومها

أما حماولة املعاصرين من القوم جتريد قول أسالفهم بالبداء، وإثباِته هللا عز وجلَّ عـن               
 فليست إال جمرد    )٣(معناه القبيح املستلزم إلثبات اجلهل وحدوث العلم له سبحانه وتعاىل         

  . قيقة وإنكار ما سطروه يف الكتب املعتمدة عندهم حىت اليومحماولة حملو احل
 أنه قال البنه    -إمامهم العاشر - )٤( ما رواه الكليين بسنده عن علي اهلادي       :ومن ذلك 

يا بـين   «:  ملا تويف أخوه حممد    - يف زعمهم  )٦(اإلمام احلادي عشر  - )٥(احلسن العسكري 
م إىل اليوم كلمـا زاروا قـرب هـذين          ، فه )٧(»أحدث هللا شكرا، فقد أحدث فيك أمرا      

  . )٨(»السالم عليكما يا من بدا هللا يف شأنكما«: اإلمامني قالوا
                                                                                                                         

فرق الـشيعة  : ، وانظر١/٣٥٩، واألنوار النعمانية لـ نعمة اهللا اجلزائري    ٣٣٦قمي ص   التوحيد البن بابويه ال   ) 1(
  . ٦٥للنوخبيت، ص 

سليمان بن جرير الرقي، رئيس الطائفة السليمانية من الشيعة وقد          : ، والقائل، هو  ٦٥ - ٦٤فرق الشيعة، ص    ) 2(
  . ١/١٥٩امللل والنحل للشهرستاين : أنكروا القول بالبداء، انظر

، ٤٧ - ٣٣، ومصابيح األنوار لــ عبـد اهللا شـرب ص     ٢٦٤ - ٢٦٣أصل الشيعة وأصوهلا ص     : انظر مثلًا ) 3(
  . ١٠٤، ١٠١، ومع الشيعة اإلمامية يف عقائدهم ص ٣٥٨والشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ص 

ن اخلليفـة   حيث كا  ٢٥٤ باملدينة، وتويف بسامراء عام      ٢١٤علي بن حممد بن علي أبو احلسن، ولد سنة          : هو) 4(
  ). ٥٧ - ١٢/٥٦تاريخ بغداد (املتوكل قد أنزله فيها، 

كـشف  : احلسن بن علي بن حممد العسكري، العلوي، من أئمة الرافضة االثين عشر، له من املؤلفـات               : هو) 5(
  ). ٢٦١/ ٣معجم املؤلفني (هـ ٢٦٠احلجب يف التفسري، تويف بسر من رأى، عام 

  .١٧١/ ١، وامللل والنحل للشهرستاين ٩٥ -٩٤  فرق الشيعة للنوخبيت ص:انظر) 6(
  .٣٢٦/ ١أصول الكايف ) 7(
 إىل مفاتيح اجلنان حلـاج عبـاس قمـي          -وهو واحد منهم  - وقد أحال املؤلف     ١٤٧الشيعة والتصحيح ص  ) 8(

، إال أنين بعد مراجعة أدعية زيارات إماميهم علي اهلادي واحلسن العسكري يف الكتاب املـذكور مل                 ٩٢٩ص
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وقد مضت قبل قليل حكاية حنو هذا القول عن أيب عبد اهللا الصادق ملا تويف ولـده                 
  . إمساعيل

  حتريف القرآن: سابعا
 بأنه ال يأتيه الباطل من بني       الذي قطع اهللا عز وجلَّ    -يعتقد الرافضة يف القرآن الكرمي      

 أنه حمرف ومبدل، وأن مثة قرآنً آخر أكمل مما بني دفيت املصحف             -)١(يديه وال من خلفه   
  . املوجود بأيدي بقية فرق املسلمني

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه حمكم، ومنه متشابه،         «: قال القمي يف تفسريه   
  . )٢(»ف ما أنزل اهللاومنه على خال.. ومنه عام، ومنه خاص

لكن اهللا يشهد مبـا أنـزل   «وأما ما هو حمرف منه فهو قوله     «: وقال يف موضع آخر   
ومثلـه كـثري نـذكره يف      .. )٣(» أنزله بعلمه واملالئكـة يـشهدون      يف عــلي إليك  

إن القرآن قـد    «:  عن أيب جعفر الباقر أنه قال      )٥(وينقل مفسر رافضي آخر   . )٤(»مواضعه
  . »كثرية، ومل يزد فيه إال حروف أخطأت ا الكتبة وتومهها الرجالطُِرح منه آي 

إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن    «: وقال حممد بن النعمان املعروف عندهم باملفيد      
 باختالف القرآن وما أحدثه بعض الظاملني فيه من احلـذف           أئمة اهلدى من آل حممد      

  . )٦(»والنقصان

                                                                                                                                     
صفحة، ولعلهم قد حذفوا منها أشياء مـن  ) ٥٦٧(ى هذا اللفظ يف النسخة اليت معي ومجيع صفحاا         أقف عل 

  .ضمنها هذا اللفظ، واهللا أعلم
  . ٤٢/  سورة فصلت :انظر) 1(
  . ١/٥تفسري القمي ) 2(
  . »يف علي« بدون لفظ ١٦٦/ واآلية يف سورة النساء ) 3(
  . ١١ - ١/١٠تفسري القمي ) 4(
  . ١/١٨٠د بن مسعود بن عياش يف تفسريه هو حمم) 5(
  . ٩١أوائل املقاالت للمفيد، ص ) 6(
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قرأ رجل على أيب عبـد اهللا وأنـا         «: ن سلمة قال  وروى الكليين بسنده عن سامل ب     
كف عن هـذه    : أستمع حروفًا من القرآن ليس على ما يقْرؤها الناس، فقال أبو عبد اهللا            

 فإذا قام القائم قرأ كتاب اهللا عز وجـلَّ          )١(القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حىت يقوم القائم       
أخرجه علي إىل الناس حني فـرغ       : وقالعلى حده، وأخرج املصحف الذي كتبه علي،        

 وقد مجعته من    هذا كتاب اهللا عز وجلَّ كما أنزل اهللا على حممد           : منه وكتبه فقال هلم   
أمـا واهللا  : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا فيه، فقال: اللوحيِن فقالوا 

  . )٢(»كم حني مجعته لتقرؤوهما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إمنا كان علي أن أخرب
: -رضي اهللا تعاىل عنـهم    -  عن صحابة رسول اهللا      )٣(ويقول نعمة اهللا اجلزائري   

 قد غيروا وبدلوا يف الدين ما هو أعظم من هذا؛ كتغيريهم القـرآن،              فإم بعد النيب    «
وحتريف كلماته، وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول واألئمـة الطـاهرين وفـضائح               

  . )٤(»فقني وإظهار مساويهماملنا
واألمر ال يقف عند هذا احلد من افتراءام الباطلة، بل يزعمون أنَّ لبنت الرسـول               

  !  مصحفًا ثالثًا، غري مصحف زوجها، ومصحف عموم املسلمني-رضي اهللا عنها-فاطمة 
سألت أبا جعفر حممد بن علي عن مصحف      «:  قال )٥(ففي رواية أخرى عن أيب بصري     

ما فيه شيء : ففيه شيء من القرآن؟ فقال    : أنزل عليها بعد موت أبيها، قلت     : قالفاطمة ف 
فيه خرب ما كان وخرب ما يكون إىل يـوم        : جعلت فداك فما فيه؟ قال    : قلت.. من القرآن 

                                                                                                                         

  . يعين مهديهم املنتظَر) 1(
  . ٩٢، وانظر خرب هذا املصحف أيضا يف أوائل املقاالت ص ٢/٦٣٣أصول الكايف ) 2(
، ١٠٥٠ة، ولد يف عـام  نعمة اهللا بن عبد اهللا بن حممد احلسيين، اجلزائري، الرافضي من أهل جزائر البصر         : هو) 3(

  ).١٣/١١٠معجم املؤلفني . (األنوار النعمانية يف معرفة النشأة اإلنسانية: هـ، من تصانيفه١١١٢وتويف عام 
  . ١/٩٧األنوار النعمانية ) 4(
ثقـة،  «:  األسدي، قال النجاشـي    -ويدعى أبو حممد  -حيىي بن القاسم، وقيل ابن أيب القاسم، أبو بصري          : هو) 5(

، ورجال الكـشي، ص     ٤٤١رجال النجاشي ص    . (هـ١٥٠: ت»  عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا      وجيه، روى 
٤٧٦ .(  
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القيامة، وفيه خرب مساء مساء، وعدد ما يف السماوات من املالئكة، وغري ذلك، وعدد كل               
رسٍل، وأمسائهم، وأمساء من أرسل إليهم، وأمساء من كـذب          من خلق اهللا مرسلًا وغري م     

ومن أجاب، وأمساء مجيع من خلق اهللا من املؤمنني والكافرين من األولـني واآلخـرين،               
  . )١(»..وأمساء البلدان، وصفة كل بلٍد يف شرق األرض وغرا

ـ   «: ويذكر الكليين خربا آخر عن أيب عبد اهللا الصادق جاء فيه           صحف وإنَّ عندنا مل
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا     ]: إىل أن قال  ... [فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟      

واحد ٢(»ثالث مرات، واهللا ما فيه من قرآنكم حرف( .  
وتشكّك بعض روايام وأخبارهم يف ترتيب السور القرآنية وجتزئتها، كما يقـول            

» الفيل« واحدة، وكذا    سورة» أمل نشرح «و  » الضحى«روى أصحابنا أنَّ    «: )٣(حمققهم
، فال جيوز إفراد إحدامها عن صاحبتها يف كل ركعة، وال يفتقر إىل البسملة              »إليالف«و  

  . »بينهما على األظهر
حلسني النوري » فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب       «: ويعترب كتاب 

يتمـسكون ـا يف     أكثر كتبهم احتواًء للروايات واألخبار اليت       ) الرافضي ()٤(الطربسي
  . دعوى وقوع التحريف

 أن عزو القول بتحريف القرآن إىل علمائهم غري         )٥(أما زعم بعض معاصري الرافضة    
صحيح على اإلطالق، أو أنه رواية شاذة وضعيفة، فهو حمـض افتـراء ومتلـٍص، وإال                

                                                                                                                         

  . ٢٩دالئل اإلمامة البن رستم الطربي ص ) 1(
  . ١/٢٣٩أصول الكايف ) 2(
هـ الذي يعرف خصوصا عند متأخري الرافضة باحملقق احللي، وانظر قوله هذا          ٦٧٦جعفر اهلذيل املتوىف    : أعين) 3(

  . ٥٤شرائع اإلسالم، ص : هيف كتاب
 حسني بن حممد بن تقي الدين النوري، الطربسي، الرافضي، ولـد يف إحـدى قـرى طربسـتان عـام              :هو) 4(

  ). ٤/٤٦معجم املؤلفني . (هـ١٣٢٠هـ، مث هاجر إىل العراق، وتويف بالنجف عام ١٢٥٤
  . ١٤٤ - ١٤٣أصل الشيعة وأصوهلا ص : كمحمد احلسني آل كاشف الغطاء يف كتابه) 5(
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ـ              د فالروايات واألخبار اليت تؤكد ذلك ال تكاد حتصى يف كتب علمائهم املعتمدين، وق
  . تقدمت معنا هنا طائفة من ذلك

 فإن ذهب مجاعة من العلمـاء       )١(أما النقيصة «: وهلذا يقول بعض علمائهم املعاصرين    
ولكن الظاهر من كلمات غريهم من      .. اإلمامية إىل عدمها أيضا، وأنكروها غاية اإلنكار      

، )٢(، والربقـي  العلماء واحملدثني املتقدمني منهم واملتأخرين القول بالنقيـصة؛ كـالكليين         
 )٦(، وأمحد بن أيب طالـب الطربسـي       )٥(، وفرات بن إبراهيم     )٤(، والنعماين )٣(والعياشي

، والعالمـة   )١(، واحلـر العـاملي    )٨(، والسيد اجلزائري  )٧(صاحب االحتجاج، والسي  

                                                                                                                         

  . أي نقصان القرآن والعياذ باهللا) 1(
هناك العديد من أعالم الرافضة ذه النسبة منهم احلسن وحممد ابنا خالد الربقي وأمحد بن حممد الربقي وغريهم                  ) 2(

  .ومل يتبين يل من املقصود من هؤالء هنا
ي، العياشي، من مفسري الرافـضة،   السلمي، السمرقند-أبو النضر- حممد بن مسعود بن حممد بن عياش     :هو) 3(

، ٣٥٠رجـال النجاشـي ص      (هـ  ٣٢٠: ، ت »ثقة، صدوق، عني من عيون هذه الطائفة      «: قال النجاشي 
  ). ١٢/٢٠، ومعجم املؤلفني ١٣٦والفهرست للطوسي ص 

قـال   املعروف بابن أيب زينب أو ابن زينب، الرافضي، -أبو عبد اهللا الكاتب- حممد بن إبراهيم بن جعفر       :هو) 4(
وهو تلميـذ الكلـيين   » شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف املرتلة، صحيح العقيدة  «: عنه عالمتهم احللي  

، وأمل اآلمـل حملمـد احلـر        ١٦٢رجال احللّي ص    . (الغيبة، وكتاب الفرائض  : صاحب الكايف، من مؤلفاته   
  ). ٢/٢٣٢العاملي 

مل يتعـرض   «: قال عنه الـسي   .  الصغرى عند الرافضة    فرات بن إبراهيم الكويف؛ من علماء زمن الغيبة        :هو) 5(
مما يعطي الوثوق   .. موافقة ملا وصل إلينا   ] تفسري فرات : يعين[األصحاب له مبدح وال قدح، لكن كون أخباره         

  ). ١/٣٧حبار األنوار للمجلسي (» مبؤلفه وحسن الظن به
عامل، فاضل، فقيه، حمدث،  «: مد احلر العاملي   أمحد بن علي بن أيب طالب الطربسي، الرافضي، قال عنه حم           :هو) 6(

  ). ٢/١٧أمل اآلمل حملمد بن احلسن احلر العاملي (، »ثقة، له كتاب االحتجاج على أهل اللجاج
هـ بأصفهان، وا تويف    ١٠٣٧ حممد باقر بن حممد باقر السي الثاين، أحد أبرز علماء الرافضة ولد عام               :هو) 7(

  ). ٩/٩١معجم املؤلفني (حبار األنوار، ومرآة العقول، : هـ، من مؤلفاته١١١١ أو ١١١٠أيضا عام 
  . ٦٨نعمة اهللا اجلزائري املتقدم ذكره يف ص : هو) 8(
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، وقد متسكوا يف إثبات مذهبهم باآليات والروايات اليت ال          )٣(، والسيد البحراين  )٢(الفتوين
  . )٤(» اإلغماض عنهاميكن

 يـشتمل علـى روايـات    )٦( كغريه من التفاسري القدمية)٥(هذا التفسري«: وقال أيضا 
  . )٧(»مفادها أن املصحف الذي بني أيدينا مل يسلم من التحريف والتغيري

  
وقد ذهب رهط من علماء الشيعة إىل عدم التحريـف          «: ويقول الدكتور املوسوي  
ولكن ذهب آخرون إىل التحريف بإصـرار       . )٨(ليت أوردناها واستشهدوا باآلية الكرمية ا   

وحتريف القرآن يصطدم بعقبة كبرية لدى أعالم الشيعة أيضا وهو إقرار اإلمـام             .. وعناٍد
                                                                                                                                     

حممد بن احلسن بن علي املشغري، املشهور باحلر العاملي، الرافضي ولد يف مشغرة؛ من أعمال لبنـان يف                  : هو) 1(
. اإليقاظ من اهلجعة، ووسائل الـشيعة     : ن، من مؤلفاته  هـ بطوس يف خراسا   ١١٠٤هـ، وتويف عام    ١٠٣٣

  ). ٥٢ - ١/٨(ومقدمة حمقق كتابه أمل اآلمل ) ٢٠٥ - ٩/٢٠٤معجم املؤلفني (
: هـ، مـن مؤلفاتـه    ١١٣٩ النباطي الفتوين، الرافضي، تويف عام       -أبو احلسن -الشريف بن حممد طاهر     : هو) 2(

  ). ٤/٢٩٩معجم املؤلفني (فية، الفوائد الفردية، وشريعة الشيعة، والدرر النج
لـه كتـاب تفـسري      .. فاضل، عامل، ماهر  «: هاشم بن سليمان احلسيين البحراين، قال عنه احلر العاملي        : هو) 3(

  ). ١٣/١٣٢، ومعجم املؤلفني ٢/٣٤١أمل اآلمل . (هـ١١٠٧ -» القرآن، كبري؛ رأيته ورويت عنه
، وراجع فصل اخلطاب يف حتريف كـالم رب         ٢٤ - ٢٣ي ص مقدمة تفسري القمي لـطيب املوسوي اجلزائر     ) 4(

للوقوف على بقية من قال بالتحريف من أعـالم  ) خمطوط (٢٦ - ٢٥األرباب حلسني بن حممد الطربسي ص      
  .الرافضة 

  . يقصد تفسري القمي وهو من أجل كتب التفسري عندهم) 5(
لسيوطي ما يروى عن ابن مسعود رضي اهللا عنـه          أنبه هنا إىل صنيع هذا الرافضي حيث نقل عن الدر املنثور ل           ) 6(

من أن املعوذتني ليستا من القرآن، وأكتفي ذا النقل املبتور، وأنا أضيف تتمته ها نصا مـن الـدر املنثـور                     
 أنه قرأ مـا يف  مل يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النيب   : قال البزار «: ، وهي )٨/٦٨٣(

  . هـ.ا» املصحفالصالة وأثبتتا يف 
  . ٢٢مقدمة تفسري القمي ص ) 7(
  ].٩: احلجر[ ﴾ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ﴿: يعين قوله تعاىل) 8(
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علي يف أيام خالفته ذا القرآن املوجود بني أيدي املسلمني، فلو كانت هناك سـور أو                
  . )١(» القرآنآيات حمرفة لتحدث عنها اإلمام علي وأثبتها يف

بل احلقيقة أن مجيع متقدمي علماء الرافضة واألغلبية الساحقة من متـأخريهم هـم              
  . القائلون بالتحريف عدا أشخاصا يعدون على األصابع

 أنه ال يعرف موافق هلـؤالء مـن قـدماء           )٢(وقد صرح النوري الطربسي يف الفصل     
م املؤكَّد أن هؤالء أيـضا علـى        الروافض على اإلطالق، وليس ببعيد، بل بات يف حك        

  . )٣(اعتقاد أسالفهم بالتحريف إال أم قالوا ما قالوا من باب التقية
وهلذا قال نعمة اهللا اجلزائري عقب ذكره القول بعدم التحريف، ومن قال بـه مـن                

.. والظاهر أن هذا القول إمنا صدر منهم ألجل مصاحل كـثرية          «: -على قلتهم -علمائهم  
األعالم رووا يف مؤلفام أخبارا كثرية تشتمل على وقوع تلك األمـور يف  كيف وهؤالء  

  . )٤(» القرآن، وأن اآلية هكذا أنزلت مث غيرت إىل هذا
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٣١الشيعة والتصحيح ص ) 1(
  . ٣٤ و ٣٢ص ) خمطوط.. (فصل اخلطاب) 2(
  . ١/٤٠٣ثبات مشاة الرافضة لليهود لعبد اهللا اجلميلي بذل اهود يف إ: وراجع حبثًا مفصلًا عن ذلك يف) 3(
  . ٣٥٩ - ٢/٣٥٨األنوار النعمانية ) 4(
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  الباب األول
  توطَئة

  موقف األئمة األربعِة من الرافضِة إمجالًا
هواء الـضالة   من مقتضى النصيحة لألمة حتذيرها من املذاهب اهلدامة، واألفكار واأل         

 وأتباعهم يف احلق الذي قاموا به ونصروه  -رمحهم اهللا -املضلّلة، لذا كانت لألئمة األربعة      
مواقف واضحة من أرباب األهواء عامةً، والروافض خاصةً، جوهرها ذمهـم، وبيـان             

  . بطالن حنلتهم، والتحذير من ضالالم، واإلرشاد إىل ضرورة جمانبتهم
اويلهم يف هذا وذاك على وجه اإلمجال، متهيـدا لتجليـة          وسوف أعرض مجلةً من أق    

مذاهبهم وتوضيح أقواهلم يف كل ما له صلة بالقوم يف أصل الدين أو فرعه، على وجـه                 
  .. البسط والتفصيل إن شاء اهللا

هم الروافض، رفضوا حلق ونصبوا     «: فمما ورد عنهم يف ذم الرفض وأهله قول مالكٍ        
  . )١(»له العداوة والبغضاء

  . )٢(»الروافض«:  عن شر الطوائف، فقال-رمحه اهللا-وسئل 
  . )٣(»شر عصابٍة«: وكان الشافعي إذا ذُِكر عنده الرافضة عام أشد العيب، وقال

  . )٤(»الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة«: وقال أبو العباس ابن تيمية
فة من طوائف أهل القبلة     وقد اتفق عقالء املسلمني على أنه ليس يف طائ        «: وقال أيضا 

أكثر جهلًا وضاللًا وكذبا وبدعا، وأقرب إىل كل شر، وأبعد عـن كـل خـٍري مـن                  
  . )١(»)٥(طائفته

                                                                                                                         

  ). طبعة وزارة األوقاف املغربية (٢/٤٩ترتيب املدارك ) 1(
  ). ٥/٣٠٧(نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للشيخ أمحد بن حممد املقري التلمساين، : انظر) 2(
  ). ١/٤٦٨(هقي مناقب الشافعي للبي) 3(
  ). ٤/٤٢٨(جمموع الفتاوى ) 4(
  . يقصد رمحه اهللا ابن املطهر احللي الرافضي الذي كان موضوع كتاب منهاج السنة يف الرد عليه) 5(
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فإن الرافضة  «: -رمحه اهللا -ويف إشارة إىل جهلهم سواء يف املنقول أو يف املعقول قال            
دلة وما يدخل فيها من     يف األصل ليسوا أهل علم وخربٍة بطريق النظر واملناظرة ومعرفة األ          

  . )٢(»املنع واملعارضة، كما أم من أجهل الناس مبعرفة املنقوالت واألحاديث واآلثار
وأما تلميذه ابن القيم فقد جعل الرافضة إخوانا لليهود يف معرض ذكـره ألصـناف             

  . اِحليل
 كـل  وهلذا ضربت على الطائفتني الذلّة، وهذه سـنة اهللا يف     «: مث أعقب ذلك بقوله   

  . )٣(»خمادع حمتال بالباطل
الرافضة الذين رفضوا سنة حبيـب الـرمحن،        «: وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب     

  . )٤(»واتبعوا يف غالب أمورهم خطوات الشيطان
بل كان بعض أتباع األئمة يعتربون موت من ميوت من رءوس ضاللتهم إراحة للعباد              

شـيخ  «: جاء عن اخلطيب البغدادي قوله يف املفيد      والبالد من شر عظيم نزلَ م؛ كما        
الرافضة واملتعلم على مذاهبهم، صنف كتبا كثرية يف ضالالم، والذب عن اعتقـادام             

هلك به خلـق مـن النـاس إىل أن أراح اهللا      .. ومقاالم، والطعن على السلف املاضني    
  . )٥(»املسلمني منه

 )٧(رأس يف الرفض والتجسيم، من ِقرامـي      «: )٦(وقال احلافظ الذهيب يف رافضي آخر     

                                                                                                                                     
  . ٢/٦٠٧منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ) 1(
  ). ١/٥٨(منهاج السنة النبوية ) 2(
  ).٣/٣٣٢(ني البن القيم اجلوزي إعالم املوقعني عن رب العامل) 3(
  . ٥: رسالة يف الرد على الرافضة لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، ص) 4(
  ). ٣/٢٣١(» تاريخ بغداد«) 5(
  ). ٢/٤٢٧(» اللسان«، و )٢/٢٣(» امليزان« داو اجلواريب، انظر ترمجته يف :هو) 6(
، والقَرم من الرجال، أي السيد      »جهم«بدل  » مجهن«و  » قرامي«بدل  » مرامي«): ٢/٤٢٧(» اللسان«ويف  ) 7(

  ). ١١/١٣٠لسان العرب : انظر( املعظّم 
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  . )١(»جهم
أما يف بيان بطالن مذهبهم، وفساد مدركهم، وإظهار ميلهم عن احلق، واحنرافهم إىل             

 أقوال  -جزاهم اهللا عن السنة خريا    -الباطل، فقد سجلت كذلك هلؤالء األئمة وأتباعهم        
  : يف غاية الوضوح، أذكر منها على سبيل املثال

ولكنهم طائفة خمذولة وفرقة مرذولـة      «: افظ ابن كثري يف وصف الرافضة     ما قاله احل  
يتمسكون باملتشابه ويتركون األمور احملكمة املقدرة عند أئمة اإلسالم مـن الـصحابة             

   .)٢(»والتابعني فمن بعدهم من العلماء املعتربين يف سائر األعصار واألمصار
 أهل البدع واألهواء املبعد عنهم كـل        ونص احلافظ ابن عبد الرب على أم من أشد        

وكل من أحدث يف الدين ما ال يرضاه اهللا ومل يأذن بـه اهللا، فهـو مـن                  «: خٍري، فقال 
 وأشدهم طردا من خالف مجاعـة       -واهللا أعلم - املبعدين عنه    )٣(املطرودين عن احلوض،  

ـ             اين املسلمني، وفارق سبيلهم، مثل اخلوارج على اختالف فرقها، والروافض علـى تب
  . )٤(»ضالهلا

 ويف رد علمي على ضالالت الرافضة ومعتقدام السيئة يف صحابة رسـول اهللا              
كان رجل بالكوفة يقول    «: أورد اخلطيب يف تارخيه بسنده إىل حممد بن عبد الرمحن، قال          

: أتيتك خاطبا، قال  :  كان يهوديا، فأتاه أبو حنيفة فقال      -رضي اهللا عنه  -عثمان بن عفان    
البنتك رجل شريف، غين باملال، حافظ لكتاب اهللا، سخي، يقـوم الليـل يف           :  قال ملن؟

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٣(ميزان االعتدال ) 1(
  ). ٥/٢٨٧(البداية والنهاية ) 2(
، ١١/٣٧٧البخـاري مـع الفـتح    : انظر(، كما جاء بذلك اخلرب الصحيح املتفق عليه،         أي حوض النيب    ) 3(

إنـك ال   «: فيقال لـه  » إم مين «: أنه يذاد أُناس عن احلوض، فيقول     : فيه، و )٣/١٣٦والنووي على مسلم    
 - ٢٠/٢٦٢(البن عبد الـرب     » التمهيد«، وانظر أقوال أهل العلم يف املراد ؤالء يف          »تدري ما أحدثوا بعدك   

  ). ٤٧٣ و ٣٨٦ - ١١/٣٨٥(» فتح الباري«، و )١٥/٦٤(، )١٣٧ - ٣/١٣٦(، و شرح النووي )٢٦٣
  ). ٢٠/٢٦٢(أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمري » يد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمه«) 4(
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إال أن فيـه  : يف دون هذا مقنع يا أبا حنيفة، قال: ركعة، كثري البكاء من خوف اهللا، قال   
سـبحان اهللا تـأمرين أن أزوج ابـنيت مـن     : يهودي، قال: وما هي؟ قال : خصلة، قال 
!  زوج ابنتيه من يهـودي     فالنيب  ]: أبو حنيفة [ال  ال، ق : ال تفعل؟ قال  : قال! يهودي؟

  . )١(»أستغفر اهللا، إين تائب إىل اهللا عز وجلَّ]: الرجل[قال 
كما أم حذروا املسلمني من الوقوع يف مصيدة أئمة الرافضة وعامتهم، ووجهوا إىل             
ضرورة سلوك غري ما يسلكونه من طرق أو فجاج، وأن خمالفتـهم مطلـب شـرعي                 

  .  سيان)٣(، أو اوس)٢(الفة اليهودكمخ
 كان يتعرض لإلمـام أيب  )٥(أن شيطان الطاق: )٤(ويف هذا السياق ما ذكره الكردري     

فدخل الشيطانُ يوما احلمام وكان اإلمام فيه، وكان قريب العهد مبـوت            «حنيفة كثريا،   
ا منه، فقـال    مات أستاذكم محاد واسترحن   : شيخه محاد بن أيب سليمان، فقال الشيطان      

أستاذنا مات، وأستاذكم من املنظَرين إىل يوم الوقت املعلوم، فتحيـر الرافـضي             : اإلمام
يا نعمان منـذ كـم أعمـى اهللا         : وكشف عورته، فغمض اإلمام بصره، فقال الشيطان      

                                                                                                                         

  ). ١٣/٣٦٤(» تاريخ بغداد«) 1(
 وكان االسم يف األساس يطلق على سبط يهـوذا   -عليه السالم - هم الذين يزعمون أم أتباع موسى        :اليهود) 2(

اليهوديـة  (، )ألخرى، ويعرفون كذلك بالعربانيني واإلسرائيلينيمتييزا هلم عن األسباط اإلسرائيلية ا(بن يعقوب  
  ). ١٠٨٤، وقاموس الكتاب املقدس، لعدٍد من علماء النصارى ص ٨٦ و ٨٤ألمحد شليب ص 

إن للعامل أصلني مدبرين قدميني، يقتسمان اخلري والـشر، ويـسمون           :  هم عبدة النريان الذين يقولون     :اوس) 3(
  ). ٢٦١ - ٢/٢٥٧امللل والنحل للشهرستاين . (الظلمة: خرالنور، واآل: أحدمها

 حافظ الدين حممد بن حممد الكردري احلنفي الشهري بابن البزازي، صاحب الفتاوى البزازية، وغريها من                :هو) 4(
  ). ٧/١٨٣شذرات الذهب البن العماد (هـ ٨٢٧الكتب، تويف يف رمضان عام 

ن األحول عراقي شيعي جلد، يلقبه الشيعة مبؤمن الطـاق، يعـد مـن        أبو جعفر حممد بن علي بن النعما       :هو) 5(
: الـسري (كتاب اإلمامة، وكتـاب الـرد علـى املعتزلـة           : أصحاب جعفر بن حممد الصادق، من مصنفاته      

وأمـا مرتلتـه يف العلـم    .. يلقبه املخالفون شيطان الطاق«: ٣٢٥قال النجاشي يف الرجال ص      ). ١٠/٥٥٣
  . »وحسن اخلاطر فأشهر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٩٤ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»منذ هتك اهللا سترك وبادر اإلمام إىل اخلروج من احلمام: بصرك؟ قال
واعلـم أن   «:  احلنبلي )٢( ودعاته، قال اإلمام الرباري    ويف حتذير صريح من الرفض    

 )٣(األهواء كلَّها رديةٌ تدعو كلها إىل السيف، وأردؤها وأكفرهـا الـروافض واملعتزلـة           
  . )٤(»واجلهمية؛ فإم يردون الناس على التعطيل والزندقة

وكمالـه  ومن السنة ومتام اإلميان     «: -وهو أيضا حنبلي  - )٥(:ويقول اإلمام ابن بطة   
الرباءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إمجاع األمة ومباينة أهله وجمانبة من اعتقده،               

  . )٦(»..والتقرب إىل اهللا عز وجل مبخالفته، وذلك مثل قوهلم الرافضة والشيعة
، أحد أعيان أصحاب الشافعي أنـه       )١( عن أيب علي بن أيب هريرة      )٧(وحكى الزيلعي 

                                                                                                                         

  . ١٨١ - ١٨٠: مناقب اإلمام أيب حنيفة للكردري، ص) 1(
شيخ الطائفـة يف وقتـه ومتقـدمها يف         «:  احلسن بن علي أبو حممد الرباري احلنبلي؛ قال ابن أيب يعلى           :هو) 2(

، ٢/١٨طبقات احلنابلة   (هـ  ٣٢٩: ت» شيخ احلنابلة بالعراق  «: ، وقال ابن العماد   »اإلنكار على أهل البدع   
  ). ٢/٣١٩والشذرات 

 فرقة ظهرت يف أوائل القرن الثاين، وسلكت منهجا عقليا متطرفًا يف حبث العقائد اإلسـالمية، وهـم           :ملعتزلةا) 3(
، ١/٢٣٥مقاالت اإلسالميني : انظر(أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن جملس احلسن البصري،            

، واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد املعتق      ٢٢٢ :، والتعريفات للجرجاين ص   ١/٣٨وامللل والنحل للشهرستاين    
  ).١٣ص 

  ).٢/٣٧(، وذكره ابن أيب يعلى يف طبقاته ١٢٣ - ١٢٢شرح السنة أليب حممد احلسن بن علي الرباري ص ) 4(

القدوة العابد احملدث شـيخ   «:  قال الذهيب  -أبو عبد اهللا  - عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي           :هو) 5(
  ). ٣/١٢٢هـ وشذرات الذهب ١٦/٥٢٩ السري :انظر(هـ، ٣٨٧تويف » راقالع

: رضـا معطـي، ص  . د: الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة لعبيد اهللا حممد بن بطّة العكربي، حتقيـق   ) 6(
٣٤٤.  

ختريج : نفاتهعبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي احلنفي، مجال الدين أبو حممد؛ احملدث األصويل، من مص               :  هو )7(
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البـن  (هـ ٧٦٢: أحاديث الكشاف، ونصب الراية ألحاديث اهلداية، ت     

  ). ٦/١٦٥، ومعجم املؤلفني ٢/٣١٠حجر 
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اجلهـر ـا صـار مـن شـعار          «: بالبسملة يف الصالة، ويقول   كان يرى ترك اجلهر     
  .)٢(»الروافض

 يف مـسألة    -رحم اهللا اجلميع  -وجاء حنوه عن أيب حامد الغزايل، واحلافظ ابن حجر          
ألنَّ الصالة على غري رسـول  ... «: الصالة والسالم على غري األنبياء؟ حيث قال الغزايل    

  . )٣(»موافقة الروافضصلى اهللا عليه وسلم مكروه؛ إذ فيه  اهللا
اختلف يف السالم على غري األنبياء بعد االتفاق على مشروعيته يف           «: وقال ابن حجرٍ  

حتية احلي؛ فقيل يشرع مطلقًا، وقيل بل تبعا وال يفرد لواحـد لكونـه صـار شـعارا                  
  . )٤(»للرافضة

ـ  » عليه السالم«: أي فتجب خمالفتهم يف هذا، وهو قوهلم     ن عقب ذكرهم إلمـام م
 إذ -سواء بشعوٍر أم بغريه-وهذا تنبيه مهم ملن تأثر بالقوم من الكتاب املعاصرين        . أئمتهم

  . ال تكاد ختلو كتابام عن هذا األمر احملدث
ال حيلة يف برِء الرفض فإنه داء مزمن، واهلـدى          «: ورحم اهللا اإلمام الذهيب إذ يقول     

  . )٥(»اهللانور يقذفه اهللا يف قلب من يشاء، فال قوة إال ب
  :  يف نونيته)٦(وأختم احلديث يف هذا مبا قاله العامل املالكي أبو حممد القحطاين

  ِمن كلِّ إنس نـاطٍق أو جـان         إنّ الروافض شـر مـن وِطـئ        
  )١(ورموهم بـالظلم والعـدوان        مدحوا النيب وخونوا أصـحابه    

                                                                                                                                     
انتهت إليه رئاسة   «: اإلمام شيخ الشافعية أبو علي احلسن بن احلسني بن أيب هريرة البغدادي، قال الذهيب             : هو) 1(

، وطبقـات الـشافعية     ١٥/٤٣٠الـسري    (٣٤٥: ت» أحد عظماء األصـحاب   «: وقال السبكي » املذهب
٣/٢٥٦ .(  

  ). ١/٣٥٧( نصب الراية ألحاديث اهلداية لـ عبد اهللا بن يوسف الزيلعي احلنفي :انظر) 2(
  ). ٢/٤٤٦(الوسيط يف املذهب أليب حامد الغزايل ) 3(
  ). ١١/١٧٠(فتح الباري ) 4(
  ). ١/١٤١(» السري«) 5(
  . مل أقف على ترمجته- أبو حممد؛ عبد اهللا بن حممد األندلسي املالكي :هو) 6(
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* * *  

                                                                                                                                     
  . ٢١: نونية القحطاين، ص) 1(
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  الفصل األول
  م مذاهبهم من الرافضة موقف األئمة األربعة وأعال

  يف مسائل العقيدة
  املبحث األول

  موقفهم من عقيدة الرافضة يف مسائل
  التوحيد واإلميان
  املطلب األول

  موقفهم من الرافضة يف مسائل األلوهية
  والربوبية

 الرافضة يف ما يتـصل  -رمحهم اهللا -إن من أكثر ما انتقد به األئمة األربعة وأتباعهم          
لعبادة؛ مسألة البناء على القبور الذي ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أشـد               بتوحيد ا 

  . النهي، بل وكان النهي عنه من أواخر وصاياه صلى اهللا عليه وسلم لألمة
صلى اهللا عليـه    - عن النيب    -رضي اهللا عنهم  -فقد روت عائشة وعبد اهللا بن عباس        

 اختـذوا قبـور   )١(ى اليهود والنـصارى لعنة اهللا عل«:  قوله وهو يف مرض املوت    -وسلم
 كما يقـول شـيخ      )٣(، والروافض من أكثر الطوائف تعظيما للقبور      )٢(»أنبيائهم مساجد 

                                                                                                                         

الديانة اليت  «: ؛ ومن أمجع وأمنع ما قيل يف تعريف النصرانية أا         »النصرانية«النصارى هم املتدينون بدين امسه      ) 1(
دائرة املعـارف  (، »من اهللا ) املسيح(وتعتربه املختار   ] يه السالم أي عيسى عل  [تعزو أصلها إىل يسوع الناصري      

  ).٥/٦٩٣الربيطانية 
، ومسلم بشرح النـووي   )١/٥٣٢(» صحيح البخاري مع الفتح   «: احلديث متفق عليه من رواية عائشة؛ انظر      ) 2(

، )١٤/٥٨٦اإلحـسان  : انظـر (، ورواية ابن عباس يف البخاري فقط، وعند ابن حبان يف صحيحه            )٥/١٢(
  ).٢/٨٩٢(» املوطأ«وأخرجه أيضا اإلمام مالك يف 

] يعين احلسني بن علي رضي اهللا عنـهما       [باب أن زيارته    ( فما بعدها    ١٠١/١ حبار األنوار للمجلسي     :وانظر) 3(
  ).واجبة مفترضة مأمور ا، وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها، وأا ال تترك للخوف
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أكذب طوائف أهل األهواء وأعظمهم شركًا، فال يوجد يف أهل «إم : اإلسالم ابن تيمية 
اليت يذكر فيها   األهواء أكذب منهم، وال أبعد عن التوحيد؛ حىت إم خيربون مساجد اهللا             

امسه، فيعطّلوا عن اجلمعات واجلماعات، ويعمرون املشاهد اليت أقيمت على القبور اليت            
  . )١(»ى اهللا ورسوله عن اختاذها

وأول من وضع هذه األحاديث يف السفر لزيارة املشاهد الـيت علـى             «: وقال أيضا 
ساجد، ويعظمون املـشاهد،    أهل البدع، من الرافضة وحنوهم، الذين يعطلون امل       : القبور

يدعون بيوت اهللا اليت أمر أن يذكر فيها امسه، ويعبد وحده ال شريك لـه، ويعظمـون                 
املشاهد اليت يشرك فيها ويكذب، ويبتدع فيها دين مل ينِزل اهللا به سلطانا؛ فإن الكتـاب             

  . )٢(»والسنة إمنا فيهما ِذكْر املساجد دون املشاهد
وقتنا احلاضر وهم يف كل وقت للصالة مـدبرون عـن            فمن يشهد القوم يف   : قلت 

املسجد غري مقبلني إليه، أدرك حقيقة ما أشار إليه ابن تيمية ههنا من تلبيس إبليس علـى     
  . الروافض، والعياذ باهللا

أما عن عبادة املقبورين سواء بالدعاء، أو االستغاثة، أو غريه، فيقول اـدد الـشيخ    
إن أول من أدخل الشرك يف هذه األمة هم الرافضة          «: -محه اهللا ر-حممد بن عبد الوهاب     

  .)٤(»)٣(امللعونة الذين يدعون عليا وغريه ويطلبون منهم قضاء احلاجات وتفريج الكربات 
                                                                                                                         

  .٣٩١: اط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، صاقتضاء الصر) 1(
  ). ٢/٣٦١(، وذكره الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى يف شرحه لقصيدة ابن القيم ٢٧/١٩١جمموع الفتاوى ) 2(
 البقيـع  ومن هذا ما جاء يف كتام مفاتيح اجلنان من أدعية شركية كقول أحدهم عند زيارة قبور أئمتـهم يف   ) 3(

يا موايلّ يا أبناء رسول اهللا، عبدكم وابن أمِتكُم الذليلُ بني أيديكم واملضعف يف علو قـدركم واملعتـرف                    «
أحد -، وقول أحدهم عند زيارة قرب علي النقي         )٢٥٤ - ٢٥٣انظر ص   (» .. .حبقكم جاءكم مستجريا بكم   

والركن الذي يلجأُ إليه العبـاد      ..  على خلقه  أشهد يا موالي يا أبا احلسن أنك حجة اهللا        «: -أئمتهم املزعومة 
حىي به البالد٤٣٢ - ٤٣١ص : انظر(» وت .(  

عبـد العزيـز    : مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب، مجع       : انظر(رسالة الشيخ إىل السويدي بالعراق      ) 4(
  ). خصيةالرسائل الش:  من القسم اخلامس٣٦ص(سيد حجاب . حممد بلتاجي، ود. الرومي، ود
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وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة     «: )١(وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد اهللا      
  . )٢(»لهم اهللالقبور، وهم أول من بىن عليا املساجد قات

ومما له صلة ذا املوضوع ما يقوم به الروافض من تسمية أنفسهم بعبد النيب، أو عبد                
، مما حيمل خمالفـة صـرحية هلـدي      )٣(علي، أو عبد احلسن، أو عبد احلسني، وحنو ذلك        

 أمسـاء بعـض      يف تعبيد الناس هللا تعاىل وحده حىت يف األمساء، بل غـري              الرسول  
 ـذا   )٤( هلذا الغرض، كتسميته عبد الرمحن بن عـوف          -هللا عنهم رضي ا -أصحابه  

  . )٦(، وقيل عبد عمرو)٥(االسم بعد أن كان يعرف بعبد الكعبة
حسب روايـة بعـض أهـل       - كان امسه يف اجلاهلية      وكذلك الصديق أبو بكر     

  . )٧( عبد اهللا عبد الكعبة، فسماه الرسول -األنساب
وحنو هذا من بعض الوجوه ما يقع يف الغالية    «:  تيمية ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن     

هذا غالم الشيخ يـونس، أو للـشيخ        : من الرافضة ومشايهم الغالني يف املشايخ فيقال      
يونس، أو غالم ابن الرفاعي، أو احلريري، وحنو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تألٍُّه، كما                 

                                                                                                                         

تيسري العزيز احلميد يف شـرح     : هـ، وكان آية يف العلم واحللم واحلفظ والذكاء، من مؤلفاته         ١٢٠٠ولد سنة   ) 1(
ترمجته بقلم الـشيخ  (هـ، ١٢٣٣كتاب التوحيد جلده، والدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك، استشهد عام  

  ). ١٣ - ١٢العزيز احلميد صإبراهيم بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف أول كتاب تيسري 
  . ٣٢٦: تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، ص) 2(
الـشيعة يف  : وانظر ما كتبه أمري القزويين الرافضي يف جتويز هذا الفعل واهلجوم على من أنكره عليهم يف كتابه               ) 3(

  . ٣٥٩ - ٣٥٨عقائدهم وأحكامهم ص 
عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث، ولد بعد عام الفيل بعشر سـنني،              :  الصحايب اجلليل  :هو) 4(

: وكان إسالمه قدميا؛ أسلم قبل فترة الدعوة السرية ببيت أرقم، وهاجر مع مـن هـاجروا إىل احلبـشة، ت                   
  ). ١٣٥ - ٣/١٢٤الطبقات الكربى (هـ ٣٢

  . ٢/٨٤٤، واالستيعاب ٣/١٢٤ى  الطبقات الكرب:انظر) 5(
  ). ٣/١٢٤( الطبقات :انظر) 6(
  ). ٣/٩٦٣(» االستيعاب «:انظر) 7(
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عة اإلسالم الذي هو الدين اخلـالص هللا  وشري.. )١(قد يقوم يف نفوس النصارى من املسيح    
، وتغيري األمساء الشركية إىل األمسـاء       تعبيد اخللق لربهم كما سنه رسول اهللا        : وحده

  . )٢(»اإلسالمية، واألمساء الكفرية إىل األمساء اإلميانية
وأما ما يتعلق بتوحيد الربوبية وإفراد اهللا تعاىل بأفعاله، فقد ضلّت الروافض يف هـذا               

لباب أيضا، حيث اعتقدوا يف أئمتهم أمورا ال جيوز أن يوصف غري اهللا ا، بـل ادعـوا    ا
  . ، والعياذ به تعاىل)٣(حلول اهللا عز وجل فيهم

وأول من قال ـذه الـضاللة       .. «: )٤(ففي هذا يقول العالمة عبد القاهر البغدادي      
  . )٦(» حلّ روح اإلله فيه من الرافضة لدعواهم أن عليا صار إهلًا حني)٥(السبابية

احللولية يف اجلملة عشر فرق كلها كانت يف دولة اإلسـالم وغـرض             «: وقال أيضا 
وتفصيل فرقها يف األكثر يرجع إىل غالة       . مجعيها القصد إىل إفساد القول بتوحيد الصانع      

  . )٧(»الروافض
الة مـن   وأما الغ «: كما حكم عليهم مبا هم أهله وأحق به يف موضع آخر إذ يقول            

                                                                                                                         

  . »عبد املسيح«يشري ذا إىل تسمية النصارى أنفسهم ب ) 1(
  . ٣٧٩ - ١/٣٧٨ -آخر الد اخلاص بتوحيد األلوهية-» جمموع الفتاوى«) 2(
ولكن اهللا خلطنا بنفسه فجعـل ظلمنـا   «: ن بعض هؤالء األئمة ومن ذلك ما جاء يف بعض روايام على لسا        ) 3(

  ). ١/٤٣٥(، أصول الكايف »ظلمه، وواليتنا واليته
 فقيه أصويل متكلم أديب، مـشارك يف        -أبو منصور - عبد القاهر بن طاهر التميمي، البغدادي، الشافعي         :هو) 4(

  ). ٥/٣٠٩املؤلفني معجم ( هـ، ٤٢٩: أنواع من العلوم، درس يف سبعة عشر علما، ت
أتباع عبد اهللا بن سبأ، وكان يـزعم أن   «٨٦ من غالة الرافضة، قال الرازي يف اعتقادات الفرق ص   :السبابية) 5(

    ا هو اهللا تعاىل، وقد أحرق عليعليًا بالسبئية؛ انظـر : قلت. » منهم مجاعةفـرق الـشيعة   : ويعرفون أيض
كما -، وأما األشعري فقد جعل السبابية فرقةً أخرى مستقلة          )١/١٧٧(» امللل والنحل «، و   ٢٢للنوخبيت ص   
  . ، فاهللا تعاىل أعلم»عبد الرمحن بن سبابة« وزعم أم أتباعه رجٍل يدعي -)١/١١١(يف املقاالت 

  . ٢٥٤: الفرق بني الفرق للبغدادي، ص) 6(
  . ٢٤١: الفرق بني الِفرق للبغدادي، ص) 7(
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وسائر احللولية فقد بينا خروجهم من فرق اإلسالم، وبينا أم يف عداد عبدة             .. الروافض
  . )١(»األصنام أو يف عداد احللولية من النصارى

وهذا قول من وافق هؤالء     .. «: وقد أكّد هذا املعىن العالمة ابن تيمية احلنبلي يف قوله         
الرافضة الذين يقولون إنه حلّ بعلي بن أيب طالـب  النصارى من غالية هذه األمة، كغالية    

  . )٢(»وأئمة أهل بيته
: ويقول فخر الدين الرازي الشافعي يف معرض حديثه عن فرق الصوفية وأحـواهلم            

احللولية، وهم طائفة من هؤالء القوم الذين ذكرناهم يرون يف أنفـسهم أحوالًـا              ... «
 وافر فيتومهون أنه قد حـصل هلـم احللـول           عجيبة وليس هلم من العلوم العقلية نصيب      

الروافض؛ فإم  : واالحتاد فيدعون دعاوى عظيمة، وأول من أظهر هذه املقالة يف اإلسالم          
  . )٣(»ادعوا احللول يف حق أئمتهم

فيعلم اهللا كم فتح هؤالء الروافض على األمة احملمدية من أبواب الشر مل تنغلـق إىل                
 علي القبور، وأول من عبد املقبورين، وأول من قال باحللول           يومنا هذا؛ فهم أول من بىن     

  .واالحتاد يف هذه األمة، كفاها اهللا شرهم

                                                                                                                         

  . ٣٠٧: املصدر نفسه، ص) 1(
  ). ٢/١٧١( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )2(
  . ١١٦: اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي، ص) 3(
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  املطلب الثاين
  

  موقفهم من الرافضة يف مسائل األمساء والصفات
 هلم جهود مشكورة يف تأصـيل       -عليهم رمحة اهللا  –إنَّ األئمة األربعة وكذا أتباعهم      

يف إثبات أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا، ومن مث رد كل           وتأكيد مذهب السلف الصاحل     
  .ما خيالفه من مذاهب وأهواء

ولقد بلغت نكارة ما تقوله الرافضة يف أبواب االعتقاد املختلفة، ومنها هـذا البـاب               
لبعض مـن    -رمحه اهللا – (1)اجلليل أن قال أحد أعالم التابعني؛ اإلمام طلحة بن مصرف         

 .(2)"!أين على وضوء ألخربتكم مبا تقول الرافضةلوال :"حضر جملسه 
وحقَّا، إنَّ اإلنسان ليخجل كثريا من نقل أقاويلهم يف حق الباري عز وجـل، وحـق       

كمـا يقـول ابـن      -، وغري ذلك من املذاهب السخيفة اليت        أوليائه وصحابة خليله    
  .(4)"يرغب عن تضييع الزمان بذكرها "-(3)اجلوزي

 مواقف الزجـر    -رمحهم اهللا - اختاذ األئمة األربعة وأتباعهم      فكل هذا وذاك أدى إىل    
واإلنكار من القوم يف باب األمساء والصفات، أعرج على ما يتيسر منها يف األسطر اآلتية               

فمن ذلك ما قاله اإلمام القرطيب املالكي يف تفسري قول اهللا عز وجـل              : إن شاء اهللا تعاىل   

                                                                                                                         

: قال أبو نعيم.  طلحة بن مصرف اهلمداين الكويف، مسع من أنس وابن أيب أوىف وابن الزبري رضي اهللا عنهم                :هو) 1(
 ).١/١٤٥ وشذرات الذهب ٢٩ – ٥/١٤حلية األولياء (هـ ١١٢ت " كان ذا صدق ووفاء، وخلق وصفاء"
، وحليـة  ١٦٤الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة لإلمام احلنبلي عبيد اهللا حممد ابن بطة العكـربي ص         ) 2(

 .٥/١٩٢، وسري أعالم النبالء ٥/١٥األولياء 
افظ العراق وواعظ اآلفاق    اإلمام العالمة، ح  .  عبد الرمحن بن علي أبو الفرج مجال الدين البغدادي احلنبلي          :هو) 3(

 ).٤/٣٢٩، وشذرات الذهب ١٣٤٧ – ٤/١٣٤٢تذكرة احلفاظ . (هـ٥٩٧ت 
 .١١٨تلبيس إبليس أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي البغدادي ص) 4(
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﴿   رسالْي ِبكُم اللَّه ِريددلت اآلية على أن اهللا سبحانه مريد بـإرادة قدميـة           « :(1)﴾. ..ي
وذهب الفالسفة والشيعة إىل نفيها، تعاىل اهللا عـن قـول الـزائغني وإبطـال               ... أزلية

  . ) ٢(»...املبطلني
وأمجعوا علـى إحالـة وصـفه بالـصورة،         «: وقال عبد القاهر البغدادي الشافعي    

إنه على صورة اإلنـسان،     ... (4)لروافض، خالف قول من زعم من غالة ا       (3)واألعضاء
 وأتباعه من الرافضة أن معبـودهم علـى صـورة        (5)وقد زعم هشام بن سامل اجلواليقي     

  .(7)» سوداء(6)اإلنسان وعلى رأسه وفرة
وكما كانت الرافضة سباقة إىل عبادة القبور، والقول باحللول واالحتاد يف اإلسـالم،             

اعلم أن اليهود أكثرهم  «: م يف التجسيم أيضا فقال    أوضح الفخر الرازي الشافعي أسبقيته    
  . (8)»مشبهة، وكان بدو ظهور التشبيه يف اإلسالم من الرافضة

                                                                                                                         

 .١٨٥/ سورة البقرة ) 1(
 .٢/٣٠١تفسري القرطيب ) 2(

املة اليت ينبغي جتنبها، فاهللا سبحانه وتعـاىل        ليس هذا إىل إطالقه، بل إن هذا من األلفاظ          » واألعضاء«قوله  ) 3(
إخل من غري تشبيه وال تعطيـل       ...  كاليد والرجل والوجه   يوصف بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله           

  ). ١١سورة الشورى آية  (﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ﴾: على غرار قوله تعاىل
، ٩٧، والتوحيد البن بابويـه القمـي ص  ١٠٥ – ١/١٠٤ل الكايف  أصو: راجع بعض الشواهد على ذلك يف     ) 4(

دع «: وفيهما أن أبا احلسن سئل عن قول هشام ابن احلكم يف اجلسم، وقول هشام بن سامل يف الصورة، فكتـب                   
 .»عنك حرية احلريان، واستعذ باهللا من الشيطان، ليس القول ما قال اهلشامان

أبا حممـد، الكـويف، وجـاء يف    : بشر بن مروان، ويكىن أبا احلكم، وقيلهشام بن سامل اجلواليقي موىل    : هو) 5(
امللـل والنحـل    : ، وانظر أيضا  »روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن، ثقة ثقة         «٤٣٤ترمجته يف رجال النجاشي ص    

١/١٨٧. 
لقـاموس  ا. (الشعر اتمع على الرأس، أو ما سال على األذنني منه، أو مـا جـاوز شـحمة األذن                 : الوفرة) 6(
 ).٦٣٥ص

 .١٠/٥٤٤، وانظر حنوه يف السري للذهيب ٣٢٠الفرق بني الفرق ص) 7(
 .٩٧اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ص) 8(
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وأما «: ويبني شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي أن التجسيم مذهب قدمي للروافض فيقول     
هورا الرافضة فلم يكن يف قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو يف التجسيم مش              

  .(3)» وأمثاله(2). (1)عن شيوخهم هشام بن احلكم
هشام بـن   : إن اهللا جسم هو   : وأول من عرف عنه يف اإلسالم أنه قال       «: وقال أيضا 

  .(4)»احلكم
  .(5) فمفرطون يف النفي والتعطيل-على عكس قدمائهم–وأما متأخرو الرافضة 

: رقة السادسة من الرافـضة    والف«: ويف هذا يقول اإلمام أبو احلسن األشعري الشافعي       
يزعمون أن رم ليس جبسم، وال بصورة، وال يشبه األشياء، وال يتحرك، وال يـسكن،               

  .(6)»وهؤالء قوم من متأخريهم. وال مياس، وقالوا يف التوحيد بقول املعتزلة واخلوارج
فهكذا ضل أواخرهم كما ضل أوائلهم يف باب األمساء والصفات، كما يقول شـيخ              

مث الرافضة حرموا الصواب يف هذا الباب كما حرموه يف غـريه؛ فقـدماؤهم           «:اإلسالم

                                                                                                                         

هـ ويقـال تـويف يف   ١٩٩ هشام بن احلكم موىل كنده، يكىن أبا حممد وأبا احلكم، انتقل إىل بغداد عام           :هو) 1(
رجال الطوسي  . ( تنسب الطائفة اهلشامية من الرافضة     -و ابن سامل اجلواليقي   ه–إليه وإىل هشام آخر     . السنة نفسها 

 ).١/١٨٧، وامللل والنحل للشهرستاين ٤٣٣، ورجال النجاشي ص٣٢٩ص
مقاالت اإلسـالميني   : ، وكذلك ٩٧، والتوحيد البن بابويه القمي ص     ١٠٥ – ١/١٠٤ أصول الكايف    :راجع) 2(

 .١/٤١٤ وبيان تلبيس اجلهمية، البن تيمية ١٨٨ – ١/١٨٧اين ، وامللل والنحل للشهرست١/٢٨١لألشعري 
 .٩٢شرح العقيدة األصفهانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص) 3(
 .٥٠١، ٢/٢١٧، وانظر أيضا ٧٣ – ١/٧٢منهاج السنة النبوية ) 4(
وال ...«:  حيث قال يف حـق اهللا تعـاىل    ٤٤ الشيعة يف التاريخ للرافضي املعاصر حممد حسني الزين ص         :انظر) 5(

يرى يف الدنيا واآلخرة؛ ألنه سبحانه ليس جبسم وال جوهر وال عرض وال مركّب مـن شـيء وال متحـد مـن           
 .»...شيء

 .١/١٠٩مقاالت اإلسالميني ) 6(
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يقولون بالتجسيم الذي هو قول غالة اسمة، ومتأخروهم يقولون بتعطيـل الـصفات             
  .(1)»موافقة لغالة املعطّلة من املعتزلة وحنوهم

يـل  فال يوجد يف طوائف األمة أشنع يف احللـول والتمث         ... «: وقال يف موضع آخر   
  .(2)»والتعطيل مما يوجد فيهم

ذاته عدم إطالقه ال نفيا وال إثباتـا، وذلـك          » اجلسم«كما بني أن الصواب يف لفظ       
أنه ليس مأثورا ال يف كتاب وال سنة، وال أثر عن أحد من الصحابة              : أحدمها«: لوجهني

] و. [مـة والتابعني هلم بإحسان، وال غريهم من أئمة املسلمني، فصار من البـدع املذمو            
أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل مـا               : الثاين

  .(3)»هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل
ومما له صلة ذا؛ إساءم الظن باهللا عز وجل مما يتضمن وصفه بالعجز تارة، وباخليانة               

وباجلملة فمن ظن به خالف مـا  «: ذا يقول العالمة ابن القيم احلنبلي ففي ه . تارة أخرى 
وصف به نفسه، ووصفه به رسله، أو عطّل حقائق ما وصف به نفسه، ووصـفته بـه                 

 أعـداءه   ومن ظن به أنه يسلّط على رسوله حممـد          ... رسله، فقد ظن به ظن السوء     
ه م ال يفارقونه، فلما مـات اسـتبدوا         تسليطًا مستقرا دائما يف حياته ويف مماته، وابتال       

وهو يقدر على نصرة أوليائـه      ... باألمر دون وصية، وظلموا أهل بيته، وسلبوهم حقَّهم       
مث جعل املبدلني لدينه مضاجعيه يف حفرته، تسلّم أمته عليه     .. وحزبه وجنده، وال ينصرهم   

  .(4)»أهوعليهم كل وقٍت كما تظنه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسو

                                                                                                                         

 .٢٤٣ – ٢/٢٤٢منهاج السنة النبوية ) 1(
 .٢/٥١٣املصدر نفسه ) 2(
 .٥٢٨ – ٥٢٧ و٢١٧ و٢/٢١١:  وانظر كذلك٢٢٥ – ٢/٢٢٤نفسه ) 3(
، وذكره الشيخ سليمان ملخـصا يف تيـسري   ٢٣٤ – ٣/٢٣٣زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية   ) 4(

 .٦٨١ – ٦٨٠العزيز احلميد ص
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  املطلب الثالث
  موقفهم من الرافضة يف مسائل اإلميان

مل أقف على أقوال األئمة األربعة أو أقوال أتباعهم يف الرافضة فيما يتـصل مبـسائل                
  .اإلميان ومباحثه، سوى ما يتعلق حبكم مرتكيب الكبرية أو عصاة املسلمني

 يـزين وهـو   ال يـزين الـزاين حـني      «فقد قال احلافظ ابن حجر يف شرح حديث         
وحاصل ما اجتمع لنا من األقوال يف معىن هذا احلديث ثالثـة            «:  ما نصه  (1)»...مؤمن

هـذه  «: (2)قـال املـازري   ... عشر قولًا، خارجا عن قول اخلوارج وعن قول املعتزلة        
إن مرتكب الكبرية كافر خملد يف      : التأويالت تدفع قول اخلوارج ومن وافقهم من الرافضة       

  .(4)»(3)»ن غري توبةالنار إذا مات م
وقالت الرافضة مبثل قول املعتزلة، إال طائفة منها        «: (5)ويقول اإلمام املروزي الشافعي   

  .(6)»أنه خيرج من اإلميان إىل اإلسالم: ذهبت إىل ما روي عن حممد بن علي أيب جعفر
 هو عني ما يقوله أهل الـسنة، وهـو          -رمحه اهللا –وهذا الذي ذكره عن حممد الباقر       

وافق لألدلة الكثرية على أن اإلميان ينقص باملعصية كما يزيد بالطاعة، ولكن مرتكـب              امل
  .(1)املعاصي مل خيرج ا عن دائرة اإلسالم

                                                                                                                         

 .٢/٤١ والنووي على مسلم ١٢/٥٨البخاري مع الفتح : متفق عليه؛ انظر) 1(
ث، حافظ فقيه، ولد باملهدية من أفريقية، وا         املازري املالكي؛ حمد   -أبو عبد اهللا  – حممد بن علي بن عمر       :هو) 2(

 ).١١/٣٢معجم املؤلفني . (املعلّم بفوائد مسلم، ونظم الفرائد يف علم العقائد: من مؤلفاته. هـ٥٣٦تويف عام 
 وهذه التأويالت «:  إال أنين مل أجده ذا اللفظ يف املعلّم، وإمنا فيه          -رمحهم اهللا –كذا نقله احلافظ عن املازري      ) 3(

هـ من املعلّم بفوائد مسلم     .ا» إن الفاسق امللّي ال يسمى مؤمنا     : إنه كافر بزناه، وقول املعتزلة    : تدفع قول اخلوارج  
 .١/١٩٧للمازري 

 .١٢/٦٢فتح الباري ) 4(
: كان من أعلم الناس باختالف الصحابة، وقال السبكي       .  حممد بن نصر بن احلجاج أبو عبد اهللا املروزي         :هو) 5(
 ).١٤/٣٣والسري ) ٢/٢٤٦(طبقات الشافعية للسبكي . (هـ٢٩٤ت» عالم األمة وعقالئها وعبادهاأحد أ«
 .٢/٥٥٣تعظيم قدر الصالة لـ حممد بن نصر املروزي ) 6(
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: وأما ما ذكر من موافقة بعضهم للمعتزلة ، فقد زاد األشعري ذلك إيضاحا يف قولـه              
هم يذهبون إىل إثبـات     والفرقة الثانية من  ... واختلفت الروافض يف الوعيد، وهم فرقتان     «

الوعيد، وأن اهللا عز وجل يعذّب كل مرتكب الكبائر، من أهل مقالتهم كان أو من غري                
  .(2)»أهل مقالتهم، وخيلدهم يف النار

أن الوعيد باخللود يف النـار متوجـه إىل         «أما ما حكاه املفيد من اتفاق الرافضة على         
  .(3)» باهللا تعاىلالكفار خاصةّ دون مرتكيب الذنوب من أهل املعرفة

فال يصلح لنقض ما ذكره اإلمامان اجلليالن املروزي واألشعري مـن قـول بعـض               
  .الرافضة بالوعيد، خاصة إذا علمنا أن الرافضة تعترب سائر فرق املسلمني كفارا

: فها هو املفيد نفسه حيكي اتفاقًا رافضيا آخر بعد حكايته األوىل بأسطر قليلة، فقـال              
  .(4)!»مية على أن أصحاب البدع كلهم كفارواتفقت اإلما«

واتفقت اإلمامية والزيديـة واخلـوارج علـى أن النـاكثني           «: وقال يف موضع آخر   
والقاسطني من أهل البصرة والشام أمجعني كفار، ضلَّال، ملعونون، حبرم أمري املؤمنني،            

  .واهللا تعاىل أعلم. (5)»وأم بذلك يف النار خملّدون

                                                                                                                                     
، وعقيدة السلف أصحاب احلديث إلمساعيل بن عبـد         ١٨٣ الشرح واإلبانة البن بطّة ص     :وراجع املسألة يف  ) 1(

، وزيادة اإلميان ونقصانه، وحكم االستثناء فيـه        ٣٦٤ – ٣٥٩وشرح الطحاوية   ،  ٨٧ – ٨٢الرمحن الصابوين ص  
 .١٣٢ – ٣٥للدكتور عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص 

 .١/١٢٦مقاالت اإلسالميني ) 2(
 .٥٠ص: ، وانظر أيضا٤٩أوائل املقاالت للمفيد ص) 3(
 .٥١املصدر نفسه ص) 4(
 .٤٥املصدر نفسه ص) 5(
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  اين املبحث الث
  موقفهم من عقيدة الرافضة يف القرآن والسنة

  املطلب األول
  موقفهم من عقيدة الرافضة يف القرآن الكرمي

القرآن الكرمي، كالم اهللا املصون من كل أمر معيب أو مشني، مل يسلم من مطـاعن                
 لعل أبرز هذه املطاعن ما أسلفت احلديث   -عليهم من اهللا ما يستحقون    –هؤالء الروافض   

وهنا، بعد تتبع أقوال األئمة األربعـة       .  الفصل اخلاص بعرض أهم معتقدات القوم      عنه يف 
وجدا تدور حول مسائل أربع؛ هـي        يف هذا اجلانب،     -رمحهم اهللا تعاىل  –وأتباعهم  

  :على النحو اآليت
 :يف دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان يف القرآن الكرمي )١(

: وقبح اهللا الروافض حيث قـالوا «: رطيب املالكيومن ذلك قول اإلمام أيب عبد اهللا الق       
  .(1)» كتم شيئًا مما أوحى اهللا إليه كان بالناس حاجة إليه إنه

 دون  وهذا الزعم الباطل من أن مثة شيئًا من القرآن الكرمي خص به أهل بيتـه 
 بصريح العبارة حني سـأله      -رضي اهللا عنه  -بقية املسلمني قد رده اإلمام على نفسه        

والـذي فلـق    : هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب اهللا؟ قال          «: ئل فقال سا
. احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال فَهما يعطيه اهللا رجلًا يف القرآن وما يف هذه الصحيفة               

. (3)» وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر       (2)العقل: وما يف الصحيفة؟ قال   : قلت
ا وجود مصحف علي أو مصحف فاطمـة أو مـصحف           فمن أين للروافض أن يدعو    

  .فالن أو عالن من الناس بعد هذا احلق، وحقا ليس بعد احلق إال الضالل

                                                                                                                         

 .٦/٢٤٣ تفسري القرطيب) 1(
 .١٣٣٦القاموس احمليط ص: أي الدية، انظر) 2(
 .٦/١٦٧الفتح : أخرجه البخاري يف صحيحه، انظر) 3(
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وأوضح احلافظ ابن حجر الشافعي أن أصل هذه املقولة إمنا كان من افتراء الرافضة              
وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علـي          «: فيقول
 كان ثابتا يف القرآن، وأن الـصحابة كتمـوه،    قاقه اخلالفة عند موت النيبواستح

» (1)أنت عندي مبرتلة هارون من موسـى      «وهي دعوى باطلة؛ ألم مل يكتموا مثل        
وفيما يتعلـق مبـزاعم     . (2)»وغريها من الظواهر اليت قد يتمسك ا من يدعي إمامته         

ا سورا من القرآن الكرمي، قال العالمة        أسقطو -رضي اهللا عنهم  -الرافضة أن الصحابة    
أخربين مجع من الثقات أم يف هذه األزمـان أظهـروا            «(3)حممد الربزجني الشافعي  

 كـل سـورة   -رضي اهللا عنه-سورتني يزعمون أما من القرآن الذي أخفاه عثمان   
مقدار جزء، وأحلقوها بآخر املصحف، مسوا إحدامها سورة النورين واألخرى سـورة            

 وسورة الغالة، قاتلـهم اهللا، مـا        (5)، وما أحقهما أن تسميا سورة الظاملني      (4)والةال
نعم، فلوال هذه اجلرأة العظيمـة الـيت تنتـهي          . (6)»أجرأهم على اهللا وعلى رسوله    

بصاحبها إىل اهلاوية ال حمالة، لست أدري كيف يسمح املرء لنفـسه باعتقـاد أن ذا                
 وصاحبه، يقوم بإخفـاء    صهر الرسول- عنهرضي اهللا-النورين اخلليفة الراشد، 

: عمن؟ ومل؟ فلو كان فاعلًا أليس األقرب إخفاء مثل قـول اهللا تعـاىل           ! بعض القرآن 
ِإنَّ الَِّذين تولَّوا ِمنكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن ِإنما اسـتزلَّهم الـشيطَانُ ِبـبعِض مـا                ﴿

                                                                                                                         

 .٢٤٦سيأيت احلديث بنصه مع التخريج يف ص)1(
 .٩/٦٥فتح الباري ) 2(
قـل إىل   ولد بشهرزود مث انت   .  حممد بن رسول بن عبد السيد الربزجني الشافعي، املفسر، احملدث، األصويل           :هو) 3(

 ).١٠/١٦٥معجم املؤلفني . (اإلشاعة يف أشراط الساعة: من مؤلفاته. هـ١١٠٣املدينة املنورة وا تويف عام 
خمتصر التحفة االثين عشرية حملمـود شـكري األلوسـي          : واهللا أعلم، انظر  » سورة الوالية «املشهور يف هذا    ) 4(
 .٣١ص

 .، مراعاة للسياق»الظلمني«هكذا، ولعل الصواب ) 5(
رسـالة دكتـوراه     (١٣٧حممد هداية نور وحيد ص    / النوافض للروافض لـ حممد بن رسول الربزجني، حتقيق       ) 6(

 ).باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة مطبوعة باآللة الكاتبة
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 سكوت بقية األصحاب على مثل ذلك، مبا فيهم أبـو            بل كيف يتصور   (1)﴾كَسبوا
  !!رضي اهللا عنهم أمجعني؟-السبطني ورابع اخللفاء الراشدين علي 

وقد حكى اإلمام حممد بن عبد الوهاب احلنبلي يف اختصاره لكتاب الربزجني مـا              
يلزم من هذا «: ذُِكر ههنا من وجود سوريت النورين والوالة عندهم مث أتبع ذلك بقوله           

ويلزم من هذا رفع الوثوق بـالقرآن   ... تكفري الصحابة حىت علي؛ حيث رضوا بذلك      
كله وهو يؤدي إىل هدم الدين، ويلزمهم عدم االستدالل به والتعبد بتالوته الحتمال             

  .(2)»!التبدل، ما أخبث قول قوم يهدم دينهم
مستند مسعـي  إذًا، فما هذه إال واحدة من دعاوى الرافضة الباطلة واخلالية عن أي             

وهو يتناول األوجه الواردة يف تفسري قول اهللا       –أو عقلي، كما يقول احلافظ ابن حجر        
إن الضمري عائـد إىل     : ، وقول من قال   (3)﴾لَا تحرك ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبهِ     ﴿عز وجل   

واحلامل على ذلك عـسر بيـان       «: ، قال احلافظ  (4)اإلنسان املذكور يف آية قبل هذه     
اسبة بني هذه اآلية وما قبلها من أحوال القيامة، حىت زعم بعض الرافضة أنه سقط               املن

  .(6)» شيء، وهي من مجلة دعاويهم الباطلة(5)من السور
  :يف تأويالت الرافضة الفاسدة )٢(

وها هو باب آخر من أبواب الشر اليت فتحها الروافض وجنوا من خاللـه جنايـة          
ا موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم    فم. عظيمة على اإلسالم عقيدة وشريعة    
  رمحهم اهللا من القوم يف هذا الباب؟

                                                                                                                         

 .١٥٥/ سورة آل عمران) 1(
 .١٥ – ١٤رسالة يف الرد على الرافضة لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ص) 2(
 .١٦/ ورة القيامةس) 3(
 .١٣/ سورة القيامة﴿ينبؤ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر﴾أعين قوله تعاىل ) 4(
 .باإلفراد» السورة«، ولعل الصواب »دار املعرفة ودار الريان«باجلمع يف طبعيت » السور«هكذا ) 5(
 .٢٢٣- ٢٢٢/ ٣٠خر الرازي التفسري الكبري للف: وانظر. ٨/٥٤٨دار الريان . ، ويف ط٨/٦٨٠فتح الباري ) 6(
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فإن التأويل السائغ هو    «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي يف تأويالت الروافض        
وهؤالء ليس هلم ذلك بالكتاب     ... اجلائز الذي يقر صاحبه عليه إذا مل يكن يف جواب         

من جنس تأويل مانعي الزكاة، واخلوارج، واليهود       والسنة واإلمجاع، ولكن هلم تأويل      
  .(1)»والنصارى وتأويلهم شر تأويالت أهل األهواء

فأما التأويـل املخـالف لآليـة والـشرع         «:  الشافعي (2)وقال العالمة الزركشي  
  .(3)»...فمحظور؛ ألنه تأويل اجلاهلني، مثل تأويل الروافض

 من مسـات أهـل البـدع، ويف         مةوالفطر السلي والتأويل املخالف للحق والدليل     
مقدمتهم الرافضة، وامسع خلبري بالفرق وأهوائها؛ أال وهو العالمة مشس الدين ابن القيم             

وأنت جتد مجيع هذه الطوائف ترتل القرآن على مذاهبها وبـدعها           «: احلنبلي إذ يقول  
ي، وآرائها، فالقرآن عند اجلهمية جهمي، وعند املعتزلة معتزيل، وعند القدرية قـدر           

  .(4)»وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند مجيع أهل الباطل
ومن رأي مـا    «: وقال يف موضع آخر مبينا خطورة تأويالت هذه الفرق ونكارا         

أضمره املتأولون من الرافضة واجلهمية والقدرية واملعتزلة مما حرفوا به الكلـم عـن               
لم أن هلم أوفر نصيب مـن       مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والداللة؛ ع          

  .(5)»مشاة أهل الكتاب الذين ذمهم اهللا بالتحريف، واللي، والكتمان

                                                                                                                         

 .٢٨/٤٨٦جمموع الفتاوى ) 1(
حممد بن ادر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الزركشي، الشافعي، احملدث، الفقيه، األصويل، تركـي األصـل،                  : هو) 2(

، ومعجـم املـؤلفني   )٦/٣٣٥الـشذرات  (هــ  ٧٩٤البحر احمليط يف األصول ت    : من أهم كتبه  . مصري املولد 
٩/١٢١.( 
 .٢/١٥٢هان يف علوم القرآن حملمد بن ادر الزركشي الرب) 3(
 .١٧٧ مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن قيم اجلوزية صشفاء العليل يف) 4(
 .١٧٥شفاء العليل له أيضا ص: وانظر . ٢/٧١٢الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم ) 5(
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هذا ومن أكثر الطرق اليت تؤول ا الرافضة كتاب اهللا، دعوى اختصاص معظـم              
» األبـرار «آياته بأئمهم وشيعتهم، وبأعدائهم، فاألئمة هم كل ما ذُكر يف القرآن من       

، وأعداؤهم  »أصحاب اليمني «، وشيعتهم هم    »املقربون«و  » ونالسابق«و» املتقون«و
، »األمانة«، و »ما نزل به الروح األمني    «، أما الوالية لألئمة فهي      »أصحاب الشمال «
الـصراط  «هـو الكـافر بالواليـة، و        » الكافر«هو املؤمن بالوالية، و     » املؤمن«و  

ور اليت لوال احلاجة إىل إثباـا    إخل هذه األم  ... مها على وواليته  » السلم«و  » املستقيم
  .(1)كما هو مقتضى البحث العلمي لكان األوىل باملرء أال يسود الورق ا

وأكثر طوائف أهـل الباطـل ادعـاء لتخـصيص          «: وهلذا قال ابن القيم احلنبلي    
العمومات هم الرافضة، فقلّ أن جتد يف القرآن والسنة لفظًا عامـا يف الثنـاء علـى                 

  .(2)»هذا يف علي وأهل البيت: الواالصحابة إال ق
: وزعمت هذه الطائفة أن املراد بقوله تعاىل      «:  احلنفي (3)ويقول أبو بكر اجلصاص   

﴿  كُمِر ِمنأُوِلي الْأَموهذا تأويل فاسد؛ ألن     -رضي اهللا عنه  - علي بن أيب طالب      (4)﴾و 
 مـأمورين   وأيضا فقد كان الناس   . أويل األمر مجاعة وعلي بن أيب طالب رجل واحد        

 ، ومعلوم أن علي بن أيب طالب مل يكن إماما  بطاعة أويل األمر يف زمان رسول اهللا
 كانوا أمراء، وقد كان علـى    ، فثبت أن أويل األمر يف زمان النيب يف أيام النيب

  .(5)»املُولَّى عليهم طاعتهم ما مل يأمروهم مبعصية
                                                                                                                         

، وحبار األنوار للمجلـسي     ٤٣٦ – ١/٤١٢أصول الكايف   : تمادا عندهم وراجعها مفصلة يف أكثر الكتب اع     ) 1(
: وأما يف قوهلم بالتفسري الباطين فـانظر      .  ، والد الرابع والعشرين يف أبواب متفرقة وكثرية        ٢٣/٣٥٤ ،   ٢/٢٩٤

 .١/٣٧٤أصول الكايف 
 .٦٨٩ – ٢/٦٨٨الصواعق املرسلة ) 2(
يه، شيخ احلنفية ببغداد، انتهت إليه رئاسة املذهب، وكـان مـشهورا    أمحد بن علي أبو بكر الرازي، الفق       :هو) 3(

 ).٣/٧١شذرات الذهب (هـ ٣٧٠بالدين والزهد، ت
 . ٥٩/ سورة النساء ) 4(
 ).دار الكتاب العريب، بريوت.  ط ٢/٢١١و ( ، ٣/١٧٨أحكام القرآن أليب بكر الرازي اجلصاص ) 5(
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 :(1)يف قول الرافضة خبلق القرآن )٣(
 كالما لألئمة األربعة أو أتباعهم يف هذا الباب، إال أقوال           -عد حبث طويل  ب–مل أجد   

  .شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي
 يف بيان خمالفة الرافضة ملن يدعون أم أئمتهم، يف هـذا            -رمحه اهللا -فمن ذلك قوله    

 القـرآن : وقدماؤهم كانوا يقولـون   ... وأما الشيعة فمتنازعون يف هذه املسألة     «: األمر
وهذا القول هو املعروف عن أهل البيت كعلي        . خملوق، كما يقوله أهل السنة واحلديث     

 وغريه، مثل أيب جعفر الباقر، وجعفر بن حممد الصادق،          -رضي اهللا عنه  -بن أيب طالب    
  .(2)»وغريهم

ولكن اإلمامية ختالف أهل البيت يف عامة أصوهلم، فليس يف أئمة أهـل             «: وقال أيضا 
 وأيب جعفر الباقر وابنه جعفر بن حممد الصادق من كـان            (3)بن احلسني البيت مثل علي    

  .(4)»ينكر الرؤية، أو يقول خبلق القرآن
وما ذكره ابن تيمية هنا صحيح، وكتبهم املوجودة تشهد بصدقه يف أن أئمـة أهـل                

  .(5) إمنا قالوا بأن القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق-رضي اهللا عنهم-البيت 

                                                                                                                         

، بل عقد السي بابا كاملًـا يف البحـار          ٢٢٩،  ٢٢٥ه القمي ص   التوحيد البن بابوي   :انظر ذلك يف كتبهم   ) 1(
الـشيعة يف  : ومـن كتـب املعاصـرين منـهم      ) . ١٢١ – ١١٧/ ٩٢: (انظر» باب أن القرآن خملوق   «بعنوان  
 .٤٤، والشيعة يف التاريخ حملمد الزين ص٣٥ – ٣٤للقزويين ص...عقائدهم

 .٢٥٣ – ٢٥٢ ، و٢٤٦ – ٢/٢٤٥ا  ، وانظر أيض٣٦٨ – ٢/٣٦٧منهاج السنة النبوية ) 2(
 علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، زين العابدين، اهلامشي، روى عن أبيه وعمه احلسن                    :هو) 3(

ـ ٩٤ت. وعائشة وأيب هريرة، وكان يوصف بالعلم والفقه والعبادة        ، وتذكرة احلفاظ   ٤٠٠ – ٤/٣٨٦السري  . ( ه
٧٥ – ١/٧٤.( 
 .٢/٣٦٨بوية منهاج السنة الن) 4(
، وحبار  ٤٩٠ ، ورجال الكشي ص    ١/٨، وتفسري العياشي    ٢٢٥ – ٢٢٤ التوحيد البن بابويه القمي ص     :انظر) 5(

 .١١٧/ ٩٢األنوار 
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ة فكما نعلم أم مولعون بتحريف الكلم عن مواضعه، لذا فقد ذهبـوا إىل              أما الرافض 
لذا كان لـشيخ    . (1)تأويل كل هذه النصوص تأويلًا تعسفيا لتدل على عكس مضموا         

وهلذا كانت اإلمامية   «:  منهم موقف مناسب يف هذا أيضا إذ يقول          -رمحه اهللا -اإلسالم  
إنه حمـدث جمعـول   :  عن أئمة أهل البيت، وقالواال تقول إنه خملوق ملا بلغهم نفي ذلك    

وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غـري خملـوق، أي مكـذوب     . ومرادهم بذلك أنه خملوق   
وال ريب أن هذا املعىن منتٍف باتفاق املسلمني، من قال إنه خملوق، ومن قال إنه               . مفترى

خلقه اهللا، أو هو كالمه الذي والرتاع بني أهل القبلة إمنا كان يف كونه خملوقًا    . غري خملوق 
وأهل البيت إمنا سِئلوا عن هذا، وإال فكونه مكذوبا مفترى ممـا ال         . تكلم به، وقام بذاته   

  .(2)»ينازع مسلم يف بطالنه
 :(3)يف قول الرافضة جبواز النسخ يف أخبار القرآن كما يف أحكامه )٤(

ن الروافض يف أخبـار    وقد جوز فريق م   «: (4)ويف هذا يقول احلارث احملاسيب الشافعي     
ال جيوز أن ينسخ اهللا خربه أنه خلـق آدم وأسـكنه   . اهللا جل ثناؤه التناسخ؛ وهذا الكفر   

اجلنة وأمر املالئكة أن يسجدوا له فسجدت املالئكة كلها إال إبليس، وال أخباره عمـا               
مضى من الرسل، وعما كان يف الدهور اخلالية مما أخرب أنه كان، فنجـد أنّ ذلـك مل                  

  .(1)،(5)»...يكن

                                                                                                                         

 . املصادر السابقة نفسها:انظر) 1(
 .٢/٢٥١: ، وانظر أيضا٢/٣٦٨منهاج السنة النبوية ) 2(
تفسري العياشي  : ، وراجع من كتبهم   ١/١٢٥يف املقاالت   وهو قول أكثر أوائلهم وأسالفهم كما قال األشعري         ) 3(
 ، وبيان الـسعادة يف مقامـات        ٢/٥١٠، وتفسري نور الثقلني لعبد بن مجعة العروسي احلويزي          ٢/٢١٧ و ١/٥٥

 .٦٥، وما تقدم يف ما يتعلق بقول الرافضة بالبداء يف حق اهللا تعاىل يف ص١/١٣١العبادة للجنابذي 
بو عبد اهللا احملاسيب، صاحب التصانيف ، كان معروفًا بالزهد، حىت قيـل إمنـا سـمي       احلارث بن أسد أ    :هو) 4(

 ).٢/١٠٣، وشذرات الذهب ٢٧٨ – ٢/٢٧٥طبقات السبكي (هـ ٢٤٣ت. باحملاسيب لكثرة حماسبته لنفسه
 .٣٥٦ص:  ، وانظر أيضا٣٣٤ – ٣٣٣العقل وفهم القرآن للحارث احملاسيب ص) 5(
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  املطلب الثاين
  موقفهم من عقيدة الرافضة يف السنة

–للرافضة مواقف غري شريفة من األحاديث النبوية الشريفة، لَخصها احلافظ الـذهيب         
فدأب الروافض رواية األباطيل، أو رد ما يف الـصحاح واملـسانيد،            «:  اهللا بقوله  -رمحه

  .(2)»!ومىت إفاقة من به سكران؟
ليسوا أهل معرفـة بـصحيح      «:  أم كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية       عالوة على 

  .(3)»املنقول وضعيفه كأهل املعرفة باحلديث
هذا، وقد وجدت حلديث األئمة األربعة وأتباعهم يف الرافضة يف هذه اجلزئية ثالثـة              

  :حماور، هي على النحو اآليت
 : أو وضع األحاديث الكذب على رسول اهللا )١(

الذين أدخلوا يف دين اهللا ما ليس       «:  شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي     ويف هذا يقول  
منه وحرفوا أحكام الشريعة، ليسوا يف طائفة أكثر منهم يف الرافضة؛ فإم أدخلـوا يف       

  .(4)» ما مل يكذبه غريهم دين اهللا من الكذب على رسول اهللا
ن أهـواءهم فيمـا     وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يتبعو       «: وقال أيضا 

فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضـعه إمـا برأيـه       ... حيبونه ويبغضونه، 
وإما مبا يدعيه من احلديث والسنة ويكون كذبا وضـعيفًا، كمـا يدعيـه      ... وقياسه

  .(5)»الروافض من النص واآليات
                                                                                                                                     

إحكام الفصول يف أحكـام األصـول للبـاجي      : نسخ يف أخبار اهللا عز وجل كلًا من       وراجع يف عدم جواز ال    ) 1(
 ).٥٧ – ٥٦ص(، واللمع يف أصول الفقه للشريازي ٤٠٠ – ٣٩٩ص

 .١٠/٩٣سري أعالم البنالء ) 2(
 .٥/١٦٣: ، وانظر أيضا١/٦٩منهاج السنة ) 3(
 .٤٠٤ – ٣/٤٠٣املصدر نفسه ) 4(
 .١٥٤ – ١٥٣ية صالنبوات لشيخ اإلسالم ابن تيم) 5(
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 رضـي اهللا  -ومن أكثر األمور اليت وضعت الرافضة هلا األحاديث؛ فضائل علـي            
وأما ما وضعه الرافـضة يف فـضائل        «:  وأهل البيت، لذا قال ابن القيم احلنبلي       -عنه

    عد(2)»اإلرشـاد « يف كتاب    (1)قال احلافظ أبو يعلي اخلليلي    . علي؛ فأكثر من أن ي :
 وأهل البيت حنو ثالمثائـة ألـف        -رضي اهللا عنه  -وضعت الرافضة يف فضائل علي      «

بعت ما عندهم من ذلك لوجدت األمر كمـا         وال تستبعد هذا، فإنك لو تت     . »حديث
وليتهم فقهوا أن الكذب إمنا يشني وال يزين، كما يقول ابن القيم نفسه يف              . (3)»قال

 فانتشرت أحكامه وفتاويـه،     -عليه السالم -وأما علي بن أيب طالب      «: موضع آخر 
  .(4)»ولكن قاتل اهللا الشيعة؛ فإم أفسدوا كثريا من علمه بالكذب عليه

 -رضي اهللا عنه  -وغلو الرافضة يف حب علي      «:  العالمة ابن اجلوزي احلنبلي      وقال
مث ضـرب   » محلهم على أن وضعوا أحاديث كثرية يف فضائله، أكثرها تشينه وتؤذيه          

منها أن الشمس غابت ففاتت عليا صالة العـصر فـردت لـه             «: مثالًا لذلك فقال  

                                                                                                                         

كان ثقة حافظًا عارفًـا     «:  القزويين، قال الذهيب   –أبو يعلى – القاضي اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد اخلليلي          :هو) 1(
 ).٤/١٢١، ومعجم املؤلفني ١١٢٤ – ٣/١١٢٣تذكرة احلفاظ (هـ ٤٤٦ت» بكثري من علل احلديث ورجاله

تأملت ما وضـعه  : قال بعض احلفاظ«): ١/٤٢٠(اء احلديث اإلرشاد يف معرفة علم  : ولفظ أيب يعلي يف كتابه    ) 2(
 .»أهل الكوفة يف فضائل علي، وأهل بيته فزاد على ثالمثائة ألف

 .١١٦املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم ص) 3(
 ).١/٢١(أعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية ) 4(
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 ثقة، ومن حيث املعىن؛ فـإنّ       ؛ مل يروه  (2)وهذا من حيث النقل موضوع    . (1)الشمس
  .(3)»الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فال يرد الوقت

واهللا -والذي يظهـر  «: وجاء يف السياق نفسه عن احلافظ ابن كثري الشافعي قوله         
 أنه مركب مصنوع مما عملته أيدي الروافض قبحهم اهللا، ولعن من كذب على              -أعلم

  .(5)»(4)رع من العذاب والنكال وعجل له ما توعده الشا رسول اهللا
وأما فيما يضعون مقابل ذلك من أحاديث يف مثالب الصحابة، ال سـيما اخللفـاء    

وإمنا هؤالء اخلذلـة أصـحاب      «:  فيقول الربزجني الشافعي   -رضي اهللا عنهم  -الثالثة  
الدجال، يوقعون بني الصحابة العداوة، ويروون أحاديث أكاذيب ليـوغروا صـدور           

 وأزواجه،   ال خربة هلم باألحاديث واآليات على أصحاب رسول اهللالعوام الذين
نعم، إنه حتذير مبطّن للعامة باجتناب قراءة مـا تكتبـه           . (6)»نسأل اهللا العفو والعافية   

أيدي الروافض من هذه األكاذيب، خوفًا على دينهم وخشية أن تزل قدمهم يف هـذا       

                                                                                                                         

الصراط املـستقيم   : ، وانظر أيضا  ١/٢٠٣من ال حيضره الفقيه     : القمي يف أورده صدوقهم؛ ابن بابويه     ) ٥٩٠) (1(
 .١/٢٠١إىل مستحقي التقدمي للبياضي 

، وترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الـشنيعة املوضـوعة أليب           ١/٣٥٧ املوضوعات البن اجلوزي     :انظره يف ) 2(
 رقـم  ٢/٣٩٥ثرها السيئ يف األمة، لأللبـاين      ، وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأ     ١/٣٧٩احلسن الكناين   

»٩٧١«. 
 .١٢٠تلبيس إبليس البن اجلوزي ص) 3(

 ١/٢٠٢البخاري مع الفتح : متفق عليه؛ انظر» من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«:  فقد قال) 4(
  .١/٢١٤يحه ، وابن حبان يف صح٣/٣١٨، وأخرجه أيضا أبو داود يف السنن ١/٦٧والنووي على مسلم 

 .٦/٨٧:  وانظر أيضا٦/٨٤البداية والنهاية البن كثري ) 5(
 .٢٦٨النوافض للروافض لـ حممد الربزجني ص) 6(
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 الرافضة يضعون كل أمـر يهوونـه،        وليس هذا منتهى األمر، بل إن     . الباب احلساس 
  .(1)، واألمثلة على ذلك كثرية وكل رأي يرونه، حديثًا فيسندونه إىل النيب

وإمنا «: وأذكر هنا ما قاله اإلمام الزيلعي احلنفي يف مسألة اجلهر بالبسملة يف الصالة         
وهم – وأصحابه؛ ألن الشيعة ترى اجلهر  كَثُر الكذب يف أحاديث اجلهر على النيب

  .(2)» فوضعوا يف ذلك أحاديث-أكذب الطوائف
 : ردهم أحاديث رسول اهللا )٢(

، وكوـا مل  (3) بذرائع عدة، أبرزها كوا أخبار آحاد يرد الرافضة أحاديث النيب
  .(4)ترو عن طريق األئمة من أهل البيت وأتباعهم

 -املتأخرينمن كبار علمائهم    –ويف هذا األخري يقول حممد احلسني آل كاشف الغطاء          
أم ال يعتربون مـن     : ومنها«: وهو يذكر ما تتميز به الرافضة عن بقية الفرق اإلسالمية         

وأما ما ... إال ما صح هلم من طُرق أهل البيت عن جدهم        ) أعين األحاديث النبوية  (السنة  
وعمرو بن العاص ونظائرهم، فليس هلـم       ... (5)يرويه مثل أيب هريرة، ومسرة بن جندب      

                                                                                                                         

، وتـدريب الـراوي يف شـرح    ١/١٣٨ اجلامع ألخالق الراوي للخطيب البغدادي –ال حصرا- مثالًا   :انظر) 1(
اظ فتح املعني أليب بكر ابـن حممـد الـدمياطي           ، وإعانة الطالبني على حل ألف     ١/٢٨٥تقريب النووي للسيوطي    

١/١٣. 
 .١/٣٥٧نصب الراية للزيلعي ) 2(
 ٣٧/١٤، و   ٢٢/٣٤٣، و ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٤ – ١٧/١٢٣، و ١٠/٤٣١، و ٢/٣١١ حبـار األنـوار      :انظر) 3(

 .١٤٧ – ٣/١٤٤والصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي للبياضي 
 ٥٧ف بينه وبني املذاهب األربعة، للدكتور علي أمحد الـسالوس ص         فقه الشيعة اإلمامية ومواضع اخلال     :راجع) 4(
 .٢٨١، ٢٧٨، ٢٧٤ ص–له أيضا–، وأثر اإلمامة يف الفقه اجلعفري وأصوله ٥٨ –
 سكن البصرة، وكان زياد بن أيب سفيان رضي -أبو سليمان- الصحايب اجلليل، مسرة بن جندب بن هالل        :هو) 5(

طبقـات  . (هـ٦٠ أو   ٥٩ أو   ٥٨ت.  وعلى الكوفة، وكان شديدا على اخلوارج      اهللا عنهم أمجعني يستعمله عليها    
 ).١٧٩ – ٣/١٧٨، واإلصابة ٦٥٥ – ٢/٦٥٣، واالستيعاب ٦/٣٤ابن سعد 
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كما أم رووا يف ذلك خربا عن الباقر         !!!. (1)»مامية من االعتبار مقدار بعوضة    عند اإل 
 عن جربئيل، عن حدثين أيب، عن جدي، عن رسول اهللا «:  أنه قال لسائل   -رمحه اهللا -

  .(2)!»اهللا عز وجل، وكل ما أُحدثك ذا اإلسناد
         م شأن باقي أرباب البدع يف خمالفتهم للسنة ورداألحاديث الصحيحة   فالروافض شأ 

  .الثابتة
الرافضة، حىت إن العامة ال     : بل أشهر الطوائف بالبدعة   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

من ال يكون رافضيا؛ وذلك     : تعرف من شعائر البدع إال الرفض، والسين يف اصطالحهم        
  .(3)»...ألم أكثر خمالفة لألحاديث النبوية

زل أهل الكالم الباطل املذموم موكلني ِبرد أحاديـث         ومل ي «: وقال تلميذه ابن القيم   
 اليت ختالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كمـا ردوا أحاديـث    رسول اهللا

... وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة         ... الرؤية
رد الـسنة وحتريفهـا عـن    وكل من أصل أصلًا مل يؤصله اهللا ورسوله قاده قـسرا إىل            

  .(4)»مواضعها
  

 بأول عناد عاندوا به (1)وما كالمهم يف هذه املسألة    ... «: (5)ويقول العالمة الشوكاين  
  .(2)»الشريعة، فإم خيالفون كل السنن ويدافعون كل حق

                                                                                                                         

أمـري  : ما قاله رافضي معاصر آخر هو: ، وانظر كذلك١٦٥أصل الشيعة وأصوهلا حملمد آل كاشف الغطاء ص    ) 1(
 .٨٦يعة يف عقائدهم وأحكامهم صالش: حممد الكاظمي القزويين يف كتابه

 .٢/١٧٨حبار األنوار ) 2(
 .٤/١٥٥جمموع الفتاوى ) 3(
 .٢٨ص... شفاء العليل) 4(
 حممد بن علي بن حممد أبو عبد اهللا الشوكاين، اخلوالين، مث الصنعاين، مفسر حمدث فقيه، مـن تـصانيفه                 :هو) 5(

 ).١١/٥٣معجم املؤلفني (هـ ١٢٥٠ت). ديثيف احل(ونيل األوطار ) يف التفسري(فتح القدير : الكثرية
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:  احلنفي (3)أما خبصوص رد الرافضة أخبار اآلحاد والعمل ا، فيقول اإلمام الطحاوي          
  .» من الشرع والبيان كله حق صح عن رسولومجيع ما «

 بذلك إىل الرد على اجلهميـة، واملعطلـة،         -رمحه اهللا -يشري الشيخ   «: قال الشارح 
واآلحاد ال تفيد   : قالوا... متواتر وآحاد : واملعتزلة، والرافضة؛ القائلني بأن األخبار قسمان     

وا على القلـوب معرفـة      العلم، وال حيتج ا من جهة طريقها، وال من جهة متنها، فسد           
  . (4)»الرب تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول

فالذي عليه مجاهري املسلمني من الصحابة والتـابعني        «: وقال اإلمام النووي الشافعي   
فمن بعدهم من احملدثني والفقهاء وأصحاب األصول أن خرب الواحد الثقة حجـة مـن               

 القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إىل أنه ال         وذهبت... حجج الشرع يلزم العمل ا    
 وآحاد   من قال ال حجة فيه ظاهر؛ فلم تزل كتب النيب(5)وإبطال... جيب العمل به

  .(6)» العمل بذلك رسله يعمل ا، ويلزمهم النيب
  :تأويل األحاديث أو حتريف معانيها )٣(

: -رضي اهللا عنهم-ابة  للصح عندما تكلم احلافظ ابن كثري الشافعي عن قول النيب
  .(7)»هلموا أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده«

                                                                                                                                     
االستبصار فيما اختلف من    : يعين تأخري الرافضة لصالة املغرب حىت تشتبك النجوم، وانظر يف ذلك من كتبهم            ) 1(

 .٢/٢٩ -له أيضا-، وذيب األحكام ١/٢٦٤األخبار للطوسي 
 .١/١٩١ السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار حملمد بن علي الشوكاين) 2(
اإلمام العالمة احلافظ، انتهت    .  األزدي، احلجري الطحاوي احلنفي    -أبو جعفر - أمحد بن حممد بن سالمة       :هو) 3(

 ).٢/١٠٧، ومعجم املؤلفني ٨١٠ – ٣/٨٠٨تذكرة احلفاظ . (هـ٣٢١ت. إليه رياسة أصحاب أيب حنيفة مبصر
 .٣٤٠حلنفي صشرح الطحاوية يف العقيدة السلفية لـ علي بن أيب العز ا) 4(
 .ساقط هنا» قول«، ولعل لفظ »دار الفكر، ودار إحياء التراث العريب«هكذا يف طبعيت ) 5(
 .٢٥٣املنخول من تعليقات األصول، للغزايل ص: ، وراجع١٣٢ – ١/١٣١شرح النووي على صحيح مسلم ) 6(
 .١١/٩٥ والنووي -والنص منه-٨/١٣٢الفتح : احلديث يف الصحيح، انظر) 7(
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وهذا احلديث مما قد توهم به بعض األغبياء من أهل البدع مـن             «: -رمحه اهللا -قال  
الشيعة وغريهم؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب يف ذلك الكتاب ما يرمون إليه مـن                 

م، وأهل السنة يأخذون باحملكم ويردون      مقاالم، وهذا هو التمسك باملتشابه وترك احملك      
  .(1)»ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخني يف العلم كما وصفهم اهللا عز وجل يف كتابه

 جند أن الذي كان     -كما هو سبيل أهل السنة    -فربد هذا املتشابه إىل احملكم من السنة        
 إليه وأفـضلهم؛    كتابته إمنا هو إسناد اخلالفة من بعده ألحب أصحابه يريد النيب

 كما وردت بذلك األحاديث الـصحيحة الـصرحية،    -رضي اهللا عنه  -أيب بكر الصديق    
ادعي «:  يف مرضه قال يل رسول اهللا«:  قالت-رضي اهللا عنها-ومنها حديث عائشة 

أنـا  : يل أبا بكر أباك وأخاك حىت أكتب كتابا، فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل              
  .(2)»واملؤمنون إال أبا بكرويأىب اهللا . أوىل

ومن توهم أن هذا الكتاب كان خبالفة علي فهو ضال باتفـاق            «: قال شيخ اإلسالم  
أما أهل السنة فمتفقون علـى تفـضيل أيب بكـر    . عامة الناس من علماء السنة والشيعة     

  .وتقدميه
علـى  وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو املستحق لإلمامة، فيقولون إنه قد نـص     

: وإن قيـل  . إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفًا، وحينئذ فلم يكن حيتاج إىل كتاب            
إن األمة جحدت النص املعلوم املشهور، فألن تكتم كتابا حضره طائفـة قليلـة أوىل               «

  .(3)»وأحرى

                                                                                                                         

 .٥/٢٢٨بداية والنهاية البن كثري ال) 1(
، ورواه أيضا اإلمام أمحـد يف املـسند         )١٥/١٥٥النووي  : انظر(أخرجه ذا اللفظ اإلمام مسلم يف صحيحه        ) 2(
 .٢٠٦/ ١٣ و ١/٢٠٩فتح الباري : وراجع يف املسألة نفسها. ١٤/٥٦٤، وابن حبان ١٤٤، ٦/١٠٦
 .٢٦ – ٦/٢٥منهاج السنة النبوية ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٢٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن يف ذلك  مث إن النيب«: وقال يف موضع آخر
  .(1)»ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن مينعهنزاع، 

– (2)»ال نورث؛ ما تركنا صدقة«:  ويف معرض حديثه عن حديث آخر هو قوله
ولكنـهم  ...«:  قال ابن كثري   –(3)حيث تزعم الرافضة أن احلديث حجة هلم، ال عليهم        

حملكمة املقدرة عند   طائفة خمذولة، وفرقة مرذولة؛ يتمسكون باملتشابه، ويتركون األمور ا        
أئمة اإلسالم، من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من العلماء املعتربين يف سائر األعـصار              

  .(4)» وأرضاهم أمجعني-رضي اهللا عنهم-واألمصار، 
" مـا " بالنصب، علـى أن      (5)وادعى الشيعة أنه  «: ويقول احلافظ ابن حجر الشافعي    
  .(6)»لرفعنافية، ورد عليهم بأن الرواية ثابتة با

بالتحتانية أولـه،   " ال يورث : " رد على من قرأ قوله     (7)ويف هذه القصة  «: وقال أيضا 
والذي توارد عليه أهل    ... بالنصب على احلال، وهي دعوى من بعض الرافضة       " صدقة"و

بالرفع، وأن الكالم مجلتـان     " صدقة"بالنون، و " ال نورث : "احلديث يف القدمي واحلديث   
  .(8)»خربه": صدقة"وضع الرفع باالبتداء، ويف م" ما تركناه"و

                                                                                                                         

 .٦/٣١٧در نفسه املص) 1(
، ورواه أيضا أبو داود     ٧٦ – ٧٤/ ١٢ والنووي على مسلم     ٧-٦/ ١٢البخاري مع الفتح    : متفق عليه، انظر  ) 2(

 .٥٧٧ -١٤/٥٧٣، وابن حبان يف صحيحه ١٤٢ – ٣/١٣٩يف السنن 
 .٢٦، ٢٣ – ١٩للمفيد ص» حنن معاشر األنبياء ال نورث« رسالة حول حديث :راجع يف هذا) 3(
 .٢٨٧/ ٥ية والنهاية البدا) 4(
 .على املفعولية» صدقة«أي لفظ ) 5(
 .١٢/٧فتح الباري ) 6(

البخاري مـع  :  انظر أي قصة جميء فاطمة والعباس إىل أيب بكر رضي اهللا عنهم طلبا ملرياثهما من الرسول) 7(
  .، جميء فاطمة رضي اهللا عنها وحدها١٢/٧٦ والنووي على مسلم ٦/١٩٦ ، ويف ١٢/٥الفتح 

 .٦/٢٠٢فتح الباري ) 8(
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ورود : ومما يؤكد صحة ما ذهب إليه أئمة السنة، وبطالن ما تقولـه أئمـة الـرفض    
، كما أشار إليه احلافظ ابـن       (1)»ما تركنا فهو صدقة   «احلديث ذاته بألفاظ أخرى مثل      

 نفقة نـسائي    ال تقتسم ورثيت دينارا وال درمهًا، ما تركت بعد        « ومثل   (2)حجر يف الفتح  
  .(3)»ومؤنة عاملي فهو صدقة

وهذا اللفظ خمرج يف الصحيحني، وهو يرد حتريف من قال          «: ويف هذا يقول ابن كثري    
بالنـصب، جعـل   » ما تركنا صدقة «من اجلهلة من طائفة الشيعة يف رواية هذا احلديث          

مـا  «، وذه الروايـة     »ال نورث «: نافية، فكيف يصنع بأول احلديث وهو قوله      » ما«
  .(4)»تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة؟

 توىل اخلالفة وترك األمر على ما فعله أبو بكر          -رضي اهللا عنه  -وأضيف أيضا أن عليا     
 وظلم أهل   قد خالف أمر رسول اهللا-رضي اهللا عنه-فإذا كان أبو بكر . وعمر بعده

 هـذا   -رضي اهللا عنـه   -علي   فلماذا أبقى    -كما يزعم الروافض  -املرياث من حقوقهم    
  !.الظلم يف حال خالفته؟

                                                                                                                         

 .من حديث عائشة رضي اهللا عنها» ١٧٥٨« رقم ١٣٧٩/ ٣صحيح مسلم : ورد ذا اللفظ يف) 1(
)2 (٦/٢٠٢. 
 وصـحيح مـسلم     -والنص منـه  - ٥/٤٠٦البخاري مع الفتح    : جاء هذا اللفظ أيضا يف الصحيحني، انظر      ) 3(
 .٥٨١ – ١٤/٥٧٩، وابن حبان ٣/١٤٤وعند أيب داود » ١٧٦٠« رقم ٣/١٣٨٢
 .٥/٢٩١البداية والنهاية ) 4(
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  املبحث الثالث
  موقفهم من عقيدة الرافضة يف القدر

اإلميان بالقدر خريه وشره من أصول أهل السنة واجلماعة، ومنهم أئمـة املـذاهب              
إن للعبد اختيارا ومشيئة وفعلًا، من غري أن خيرج كل ذلك   : األربعة وأتباعهم، حيث قالوا   

  .إرادة اهللا تعاىل ومشيئته وتقديرهعن 
 وسطٌ؛ ومن ذلك وسطيتهم بـني       )١(-كما وصفهم الباري عز وجلَّ    -فهم يف ذلك    

 )٢(القدرية الذين غَلَوا يف إثبات أفعال العباد فنفوا خلق اهللا ألفعال عباده، وبني اجلربيـة                
زعمـوا أن أفعالـه كلـها       الذين غلوا يف إثبات أفعال اهللا، فنفوا اختيار العبد كليـا، و           

  . )٣(اضطرارية
والرافضة يف هذا الباب ِفرق وأحزاب؛ إذ ذهب قدماؤهم إىل إثبات القدر وخلـق               
أفعال العباد لرب العباد عز وجل، وذهبت فرقة منهم إىل قول القدرية؛ نفـاة القـدر،                

فضة، كما نص عليه    وهؤالء هم معتزلة الرا   . فزعموا، أن أفعال العباد غري خملوقة هللا تعاىل       
، وأوضح ابن تيمية أن بداية قول الرافضة بذلك بني أواخر           )٤(اإلمام األشعري يف املقاالت   

  . )٥(القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة

                                                                                                                         

سـورة   [﴾ وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس﴿: وذلك يف قوله تعـاىل    ) 1(
  ].١٤٣/البقرة

امللل والنحل «رة،  هم الذين ال يثبتون للعبد فعلًا وال قدرة على الفعل أصلًا، أو يثبتون له قدرةً غري مؤث             :اجلربية) 2(
  ).١/٧٢(» للشهرستاين

 - ١٩٣: البن بطة، ص  ) الشرح واإلبانة (، واإلبانة الصغرى    ٨٦:  شرح السنة للرباري، ص    :وراجع يف هذا  ) 3(
، وشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم، تأليف الشيخ صاحل بـن  ٩٠: ، وعقيدة السلف للصابوين، ص ١٩٧

  .ما تقدم يف أول الرسالة من أقوال األئمة األربعة يف أبواب العقيدة، و١٢٥ - ١٢٤: فوازن الفوزان ص
  ). ١/١١٥( مقاالت اإلسالميني :انظر) 4(
  ). ١/١٣٤: (، وانظر أيضا)١٠١ ـ ٢/١٠٠( منهاج السنة النبوية :انظر) 5(
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  . )١(وفريق ثالثٌ ذهبوا إىل التوقف يف املسألة، فزعموا أن ال جرب وال تفويض
أهل السنة  كما نص علـى هـذا شـيخ     ومعىن هذا القول وإن كان هو معىن قول         

؛ فإن أهل السنة أيضا ال يقولون بتفويض القدرية وال باجلرب وفْـق             )٢(اإلسالم يف املنهاج  
  . )٣(املفهوم اجلهمي، غري أن أولئك توقّفوا يف إطالق اللفظ
؛ قول باجلرب اجلهمـي، وآخـر       )٤(والتحقيق أن ليس للرافضة يف املسألة سوى قولني       

  . القدري املعتزيلبالتفويض 
إذ إن حقيقة قول الواقفة منهم هو إنكار خلق أفعال العباد لرب العباد، فينـسحب               

 يف مسألة خلق القـرآن؛ حيـث أحلقـوهم          )٥(عليهم هنا حكم أئمة السنة على الواقفة      
  . )٦( شرا من اجلهمية-رمحهم اهللا-باجلهمية القائلني خبلق القرآن، بل اعتربهم بعضهم 

                                                                                                                         

حبـار  ، و٦٣ - ٦٠، وأوائل املقاالت ص   ١٦٠ - ١/١٥٤ أصول الكايف    :راجع يف ذلك من كتب الرافضة     ) 1(
، ومـن كتـب     ٣٢ - ١/٢٨، والصراط املستقيم للبياضي     ١٠/٢٢٧، و   ٢٥ - ١٨ و   ١٧، و   ٥/٧األنوار  

للقزويين .. ، والشيعة يف عقائدهم   ١٥٥ - ١٥٣أصل الشيعة وأصوهلا حملمد آل كاشف الغطاء ص         : املعاصرين
  . ٣٤ - ٣٢ص 

 - ١/١٢٩(سنة النبوية، البن تيمية     ، ومنهاج ال  )١١٥ - ١/١١٤( مقاالت اإلسالميني لألشعري     :وراجع كذلك 
٦/٣٩٦(، )٣/٩(، )٣٠١ - ٢/٢٩٩(، )٤٦٥، ٤٥٦، ١٣٠.(  

)2) (٢/٣٠١ .(  
وال أطلق القولَ عليهم    .. إن اخللق يفعلون ويحدثون وخيترعون    : أقول«: ٦١قال املفيد يف أوائل املقاالت ص       ) 3(

  . »بأم خيلقون وال هلم خالقون
  ).١/٤٦٥، و١/١٣١: (البن تيمية منها» منهاج السنة«ليه يف مواضع من وقد وجدت ذلك منصوصا ع) 4(
السنة لعبد اهللا ابن اإلمـام أمحـد       : انظر. »ال نقول خملوق هو، وال غري خملوق      «: أي الذين يقولون يف القرآن    ) 5(

)١/١٧٩ .(  
، و  ٨٨ - ٨٧: ، والـشريعة لآلجـري، ص     )١/١٧٩( السنة لـ عبد اهللا ابن اإلمام أمحـد          :راجع يف هذا  ) 6(

 - ٢/٣٥٧(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكـائي         ١٨٧ - ١٨٦: البن بطة، ص  » الشرح واإلبانة «
٣٦٣.(  
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 عن أبيه أنه سئل عن اللفظيـة        -رمحهما اهللا - ابن اإلمام أمحد     )١(عبد اهللا فقد روى   
  . من كان منهم حيسن الكالم فهو جهمي: والواقفة فقال

  . )٢(»هم شر من اجلهمية«: وقال مرةً أخرى
وأما بالنسبة ملوقف األئمة األربعة وأتباعهم من قول الرافضة بنفي القـدر، فهـو يف          

من عامة القدرية، وقد تقدمت طائفة من ذلك أثناء عرض أقوال األئمـة     احلقيقة موقفهم   
 يف أبواب االعتقاد املختلفة؛ لذا ولكون البحث يف موقفهم من الرافـضة             -رمحهم اهللا -

  . على وجٍه خاٍص، سوف أقتصر هنا على املأثور عنهم يف هذا اال فقط
ِصـراطَ الَّـِذين أَنعمـت       *  الْمستِقيم اهِدنا الصراطَ ﴿: ففي تفسري قول اهللا تعاىل    

ِهملَية واملعتزلة       «: ، قال أبو عبد اهللا القرطيب املالكي      )٣ (﴾..ععلى القدري يف هذه اآلية رد
واإلمامية؛ ألم يعتقدون أن إرادة اإلنسان كافية يف صدور أفعاله منه، طاعةً كانـت أو               

فعاله، فهو غري حمتاج يف صدورها عنه إىل ربه، وقد          معصيةً، ألن اإلنسان عندهم خالق أل     
أكذم اهللا تعاىل يف هذه اآلية؛ إذ سألوه اهلداية إىل الصراط املستقيم، فلو كـان األمـر                 
إليهم، واالختيار بيدهم دون ربهم ملا سألوه اهلدايـة، وال كَـرروا الـسؤال يف كـل                 

  . )٤(»صالٍة
أَفَرأَيت مِن  اتخذَ ِإلَهه هواه وأَضلَّه    ﴿: اهللا عز وجل   يف تفسري قوله     -رمحه اهللا -وقال  

اللَّه علَى ِعلٍْم وختم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعلَ علَى بصِرِه ِغشاوةً فَمن يهِديِه ِمن بعِد اللَّـِه            

                                                                                                                         

 احلافظ أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، كان إماما يف احلديث مقـدما فيـه،                     :هو) 1(
: شـذرات الـذهب   (هــ   ٢٩٠: ر شيوخ والده، ت   وكان من أروى الناس عن أبيه، ومسع أيضا من صغا         

٢/٢٠٣ .(  
  . ٢٠٥: مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي، ص: ، وانظر أيضا)١/١٧٩(السنة لـ عبد اهللا ابن اإلمام أمحد ) 2(
  . ٧ - ٦: سورة الفاحتة) 3(
  ). ١/١٤٩(تفسري القرطيب ) 4(
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مامية ومـن سـلك سـبيلهم يف        وهذه اآلية ترد على القدرية واإل     «: )١(﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ 
  . )٢(»االعتقاد؛ إذ هي مصرحة مبنعهم من اهلداية

، )٣(﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها﴿: وأما يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل     
أي بل على قلوب أقفال أقفلها اهللا عز وجـل علـيهم، فهـم ال       «: -رمحه اهللا -فيقول  
  . )٤(»وهذا يرد على القدرية واإلمامية مذهبهم. ونيعقل

ونفاة القدر من الروافض قد وصفهم شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي جبامعي أصـول         
ويف «: ، ولذلك قال يف معرض ردوده القوية على الرفض وأهله يف مسألة القدر            )٥(البدع

امةً، وال خلقًا متناولًا لكل حـادث،       اجلملة، فالقوم ال يثبتون هللا مشيئةً عامةً، وال قدرةً ت         
  . )٦(»وهذا القول أخذوه عن املعتزلة، هم أئمتهم فيه

إن اهللا تعاىل يفعل قبيحا أو خيـل        : ليس يف طوائف املسلمني من يقول     «: وقال أيضا 
بواجٍب، ولكن املعتزلة وحنوهم ومن وافقهم من الشيعة النافني للقدر، يوجبون علـى اهللا       

بون على العباد، وحيرمون عليه ما حيرمونه على العباد، ويـضعون لـه             من جنس ما يوج   
  . )٧(»شريعةً بقياسيه على خلقه، فهم مشبهة األفعال

إن القرآن مملوٌء من اآليات الدالة على أنَّ        «: )٨(ويقول جالل الدين الدواين الشافعي    
                                                                                                                         

  . ٢٣: سورة اجلاثية) 1(
  ). ١٦/١٦٩(تفسري القرطيب ) 2(
  . ٢٤: سورة حممد) 3(
  ). ١٦/٣١٤(، وانظر حنوه أيضا يف )١٦/٢٤٦(تفسري القرطيب ) 4(
  ). ٣/٩( منهاج السنة النبوية :انظر) 5(
  ). ١٠١ - ٢/١٠٠: (، وانظر أيضا)١/١٣٠: (املصدر نفسه) 6(
  ). ١/٤٤٧(منهاج السنة النبوية ) 7(
يه، مفسر، العالمة يف املنقول واملعقول، ولد بـدوان          حممد بن أسعد، جالل الدين الصديقي، الشافعي؛ فق        :هو) 8(

، ومعجم املؤلفني   )٨/١٦٠: الشذرات(هـ،  ٩٢٨: من بالد كازرون، وسكن شرياز، وويل قضاء فارس، ت        
)٩/٤٧ .(  
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، )١(﴾لَو شاَء اللَّه ما فَعلُوه    و﴿: ، كقوله تعاىل  ]تعاىل[األشياء من خري وشر واقعة بإرادته       
وأمثال ذلك فوق مائة آيٍة، بل حصره مِشق من كثرتـه،       .. )٢(﴾ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا    ﴿

، وفسروه على قدر    )٤( الرافضة ومتسكوا بشبهة لفظ واحد يف آية واحدة        )٣(فكيف أمهلوه 
ا بالكثري املقطوع الداللة، وأولوا هذه الشبهة القليلة        هواهم، وقد بينا فساده، وهال متسكو     

  . )٥(»وما هذا إال انتقام من اهللا تعاىل هلم، أضلّهم عن اهلدى! املظنونة الداللة؟
القول بالقـدر،   : ومن أعظم هفوام، وأقبح زلّام    «: وقال حممد الربزجني الشافعي   

 مل يقَدر شيئًا يف األزل، وأن اهللا تعاىل مل يـِرد            مبعىن نفيهم قَدر اهللا يف الكائنات، وأنَّ اهللا       
  . )٦(»شرا وال يريده

واهللا .. «:  وأضـاف -رمحـه اهللا  -وجاء حنو هذا عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب          
بكل شيء عليم، وما قَدر اُهللا يكون، وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وثبـت ذلـك                   

 واملتواتر، فإن مل يـِصر      )٧( يقينا، فمن أنكر هذا البديهي     ببداهة العقل وتواتر النقل، وعلم    
  . ، والعياذ باهللا تعاىل)٨(»كافرا فال أقل من أن يصري فاسقًا

* * *  
                                                                                                                         

  . ١٣٧: سورة األنعام) 1(
  . ٢٥٣: سورة البقرة) 2(
  . »أكلوين الرباغيث«ة هكذا، ولعله خطأ مطبعي، وإن مل يكن فيحمل على أنه جاء على لغ) 3(
؛ حيث يستدل قدرية الرافضة ا      ]٧٩/سورة النساء  [﴾وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْسك     ﴿: يقصد قوله تعاىل  ) 4(

، وتعـاىل اهللا عمـا يقـول        )١/٢٤الصراط املستقيم للبياضي    : انظر(على أن أفعال العباد ليست خملوقة هللا،        
  .الظاملون

عبد اهللا حاج علي  . د: باهرة يف إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة، جلالل الدين الدواين الصديقي، حتقيق          احلجج ال ) 5(
  . ٢٤٤ - ٢٤٣: منيب، ص

  . ٥٨٥: النوافض للروافض للربزجني، ص) 6(
  . ، واهللا أعلم»البدهي«: هكذا، ولعله من الناسخ، إذ الصواب أن يقال) 7(
  . ٤٣:  للشيخ حممد بن عبد الوهاب، صرسالة يف الرد على الرافضة) 8(
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  املبحث الرابع
   موقفهم من عقيدة الرافضة يف الصحابة

  رضي اهللا عنهم
وما، املوقف من   لعل أبرز املعامل وأوضح املعايري للتمييز بني أهل السنة والروافض عم          

 ورضي اهللا عنهم، فأهل السنة حيبوم، وجيلّوم، ويقدرون هلـم           صحابة رسول اهللا    
صلى اهللا عليـه    -تلك الفضيلة العظيمة، أال وهي صحبة خري خلق اهللا حممد بن عبد اهللا              

  . وعلى آله وصحبه وسلّم
 أيب بكر وعمر،    كان السلف يعلّمون أوالدهم حب    «: -رمحه اهللا -قال اإلمام مالك    

  . )١(»كما يعلّمون السورة من القرآن
والـساِبقُونَ  ﴿: وهم يلتزمون قلبا وقالبا بكتاب ربهم عز وجلَّ، القائـل ! وكيف ال 

ا عنـه   الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللَّه عنهم ورضو          
ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَع٢(﴾و( .  

إن خريكم قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث           «:، الذي قال  وبسنة نبيهم   
  . )٣(»الذين يلوم

 ال  -رمحة اهللا علـيهم   -ة، ومن تبعهم حق االتباع      وأئمة السنة، ومنهم األئمة األربع    
يفرقون يف هذا التعظيم واإلجالل بني أحٍد منهم، مع اعتقادهم تفاضلهم، فكلهم أهـل              

  . اخلري والفضل
، ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا        «: وهلذا قال اإلمام الطحاوي احلنفي    

 من كل رجٍس، فقد بـِرئ مـن         وأزواجه الطاهرات من كل دنٍس، وذريام املقدسني      

                                                                                                                         

  ). ٧/١٣١٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن الاللكائي ) 1(
  . ١٠٠: سورة التوبة) 2(
  .  والنص منه- ١٦/٨٧، والنووي على مسلم )٧/٣(البخاري مع الفتح : انظر: متفق عليه) 3(
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  . )١(»النفاق
  ال يذْكَر أحد من صحابة الرسول       «:  املالكي )٢(وقال اإلمام ابن أيب زيد القريواين     

               لتمس هلم أحـسنهم أحق الناس أن يبينهم، وأن ا شجرعم إال بأحسن ِذكٍْر، واإلمساك
  . )٣(»املخارج، ويظَن م أحسن املذاهب

رافضة، فهم على نقيٍض من ذلك كلّه، حيث كَفَّروا جلّ الصحابة وانتـهكوا             أما ال 
حرمام، وطعنوا يف سريهم وأحواهلم، بل يف إميام، واستباحوا أعراضـهم، ونعتـوهم             

رمحـه  -بأقبح األوصاف وأردئها، فما أدق وصف اإلمام الشعيب حلالتهم تلك إذ يقول             
من خري أهـل    :  على الرافضة خبصلتني؛ سئلت اليهود     فُضلت اليهود والنصارى  «: -اهللا

حـواري  : من خري أهل ملّتكم؟ قالوا : أصحاب موسى، وسئلت النصارى   : ملتكم؟ قالوا 
، أُمـروا   أصـحاب حممـد     : من شر أهل ملتكم؟ قـالوا     : عيسى، وسئلت الرافضةُ  

   .)٤(»باالستغفار هلم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إىل يوم القيامة
ما رضيت النـصارى واليهـود يف أصـحاب    «:  املالكي)٥(وقال القاضي ابن العريب  

 حني حكموا عليهم بأم قـد       موسى وعيسى ما رضيت الروافض يف أصحاب حممد         

                                                                                                                         

  ). ١/١٤٠: (السري: وانظر، ٥٠١: شرح الطحاوية، ص) 1(
كان أحـد   .. اإلمام العالمة، القدوة الفقيه   «:  أبو حممد، عبد اهللا بن أيب زيد النفزي القريواين، قال الذهيب           :هو) 2(

معجم املـؤلفني  (، )١٧/١٠: السري(مالك الصغري،  : هـ، وكان يقال له   ٣٨٦: ت» من برز يف العلم والعمل    
٦/٧٣.(  

  . ٨٠:بن أيب زيد القريواين، صالرسالة الفقهية ال) 3(
، )٣٤ ـ  ١/٣٣( و -، والنص منه )١/٢٧(، وابن تيمية يف منهاج السنة )١٨/٣٣(ذكره القرطيب يف تفسريه ) 4(

  .  ٤٧٩:  يف شرح الطحاوية، ص-من غري عزوه إىل أحٍد-وذكره ابن أيب العز احلنفي 
عارضة : ، من تصانيفه  »اإلمام العالمة احلافظ  «: ال الذهيب  أبو بكر؛ حممد بن عبد اهللا األندلسي املالكي، ق         :هو) 5(

: معجم املـؤلفني  (،  )٢٠٣ - ٢٠/١٩٧: السري(هـ  ٥٤٣: األحوذي، وقانون التأويل، وأحكام القرآن، ت     
١٠/٢٤٢ .(  
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  . )١(»اتفقوا على الكفر والباطل
وهل ضر الكرام قطٌّ    ! لكن ماذا عسى أن يكون النتقاص شرار األمة خيارها من أثر          

  ؟!من قبل اللئامانتقاصهم 
 لَزين، قـال    -واهللا- فإن صنيعهم هذا على أنفسهم لَشين، ولصحابة رسول اهللا          

ما ساق اهللا هؤالء الذين يتقولون يف علي، ويف أيب بكـر             «-رمحه اهللا -اإلمام الشافعي   
  .)٢(»، إال ليجري اهللا هلم احلسنات وهم أمواتوعمر وغريهم من أصحاب النيب 

حضرت رجلًا  «:  قال )٤( بسنده إىل عبد الرمحن احملاريب       )٣(ابن عساكر وروى احلافظ   
ال أَقِدر، كنت أصحب قوما يأمروين بشتم أيب        : ال إله إال اهللا، قال    : قل: الوفاةُ، فقيل له  

  . )٥(»بكر وعمر
هذا وقد قسمت احلديث عن مواقف األئمة األربعة وأتباعهم من الروافض يف هـذا              

  : ثة فروع على النحو اآليتالباب إىل ثال
   من عموم )٦( موقفهم من موقف الرافضة-١

                                                                                                                         

  . ١٨٥: العواصم من القواصم للقاضي أيب بكر بن العريب، ص) 1(
  ). ٥١/٣١٧(، وحنوه عند ابن عساكر يف تاريخ دمشق )٩/١١٤(حلية األولياء، أليب نعيم األصفهاين ) 2(
إمام أهل احلديث يف زمانه، وختـام  «:  أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي، قال ابن السبكي      :هو) 3(

: شـذرات الـذهب   (، و   )٢٢٣ - ٧/٢١٥: طبقات ابـن الـسبكي    (هـ،  ٥٧١: ، ت »اجلهابذة احلفّاظ 
٤/٢٣٩ .(  

، حدث عن الليث بن سـعد  »احلافظ الثقة«:  الرمحن بن حممد بن زياد احملاريب؛ قال الذهيب       أبو حممد عبد   :هو) 4(
  ). ١٣٨ - ٩/١٣٦: السري(هـ ١٩٥: وطبقته، وروى عنه اإلمام أمحد وابنا أيب شيبة وغريهم، ت

نهي عن سب   ، وأخرجه أيضا الضياء املقدسي يف ال      )٣٠/٤٠٣: (تاريخ مدينة دمشق، أليب القاسم ابن عساكر      ) 5(
  . ٩٠:األصحاب، ص

حيث يكفّرهم الرافضة إال نفرا يسريا جدا منهم، ومما جاء يف هذا من روايام اخلبيثة الشنيعة عن أيب جعفر أنه             ) 6(
املقداد بـن   : من الثالثة؟، فقال  ]: أي الراوي عنه  [فقلت  »  إال ثالثة  كان الناس أهل ردة بعد النيب       «: قال

أصـول الكـايف    : ، وانظـر أيـضا    )٢٨/٢٣٦حبار األنوار   (»  الغفاري، وسلمان الفارسي   األسود، وأبو ذر  
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  الصحابة رضي اهللا عنهم
إذا رأيت رجلًا يذكر أحدا مـن       «: -رمحه اهللا -قال اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين       

  . )١(» بسوٍء فاتهمه على اإلسالمأصحاب رسول اهللا 
رضـي اهللا   -در جتـاه الـصحابة      موضحا ضرورة سالمة الص   -ويقول ابن اجلوزي    

 أو أبغضهم ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا     «- كافةً من غري استثناء    -عنهم
حلدث كان منه، أو ذكر مساويه، كان مبتدعا حىت يترحم عليهم مجيعا، ويكون قلبه هلم               

  . )٢(»سليما
عاىل مـن إيـذاء     وعندما حتدث احلافظ ابن كثري الشافعي عما حرمه اهللا سبحانه وت          

والَِّذين يـؤذُونَ الْمـؤِمِنني والْمؤِمنـاِت ِبغيـِر مـا           ﴿: املؤمن أو املؤمنة يف قوله تعاىل     
أي ينسبون إليهم ما هم بـرآء منـه مل يعملـوه ومل             «: -رمحه اهللا -، قال   )٣(﴾اكْتسبوا
، مث الرافضة الذين    ومن أكثر من يدخل يف هذا الوعيد الكفرةُ باهللا ورسوله           .. يفعلوه

.. ينتقصون الصحابة ويعيبوم مبا قد برأهم اهللا منه ويصفوم بنقيض ما أخرب اهللا عنـهم    
  . )٤(»فهم يف احلقيقة منكسو القلوب؛ يذمون املمدوحني وميدحون املذمومني

                                                                                                                                     
، والصراط املستقيم   )٢٠٠ - ١/١٩٩(، وتفسري العياشي    ٨ - ٧رجال الكشي ص  : ، وراجع أيضا  )٢/٢٤٤(

  . ١٧٠، و٥٢ - ٣/٣، و ٣٠٥ - ٢٧٩، ٢/٢٥٢للبياضي 
، ويف ظالل التشيع لـ ٨٧ و  ٦٦ و   ٤٢الدين ص   ثورة احلسني لـ حممد مهدي مشس       : ومن كتب املعاصرين    

  والشيعة يف    ٤٢ و   ٣٩، والشيعة واحلاكمون لـ حممد جواد مغنية ص         ١١٣ - ١١٢حممد علي احلسين ص     
  . ١٥ - ١٣التاريخ لـ حممد حسني الزين ص 

للوقوف أوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من األصحاب، للمؤلف السين أيب حممد احلسيين،              : واقرأ كتاب 
  . على تفاصيل أقاويلهم الشنيعة يف قوٍم مشهود هلم باخلريية، واهللا املستعان

  . ٢٠٩: ، ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي، ص)٥٩/٢٠٩(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ) 1(
  . ٢١٠: املناقب البن اجلوزي، ص) 2(
  . ٥٨: سورة األحزاب) 3(
  . ٥١٨ - ٣/٥١٧تفسري ابن كثري ) 4(
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رضي اهللا  -كما استدلّ شيخ اإلسالم ابن تيمية باآلية ذاا على حترمي سب الصحابة             
يـا  ﴿: وهم صدور املؤمنني؛ فإم هم املواجهونَ باخلطاب يف قوله تعاىل         «:  فقال -همعن

 حيث ذُكرت، ومل يكتسبوا ما يوجب أذاهم، ألن اهللا سبحانه رضـي    ﴾أَيها الَِّذين آمنوا  
نصاِر والَّـِذين   والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَ    ﴿: عنهم رضى مطلقًا بقوله تعاىل    

      هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبعن السابقني من غري اشتراط       )١(﴾ات ؛ فَرضي
والرضى من اهللا صفة قدمية، فال .. إحساٍن، ومل يرض عن التابعني إال أن يتبعوهم بإحسانٍ   
 مل -رضـي اهللا عنـه  -ى، ومـن  يرضى إال عن عبٍد علم أنه يوافيه على موجبات الرض      

  . )٢(»يسخط عليه أبدا
 أنـه   -رضي اهللا عنـهم   -بل إن مذهب األئمة األربعة وأتباعهم يف ساب الصحابة          

                  ـنفسقًا قد يؤدي به إىل الكفر إذا كان مستحلًا لذلك، ومل خيتلفوا يف تكفـري م فاسق
  . -والعياذ باهللا تعاىل -يكفّرهم أو يطعن يف دينهم 

 وشيخ  )٤( احلنبلي، والقاضي عياض املالكي    )٣(القاضي أبو يعلى  :  على هذا  وممن نص ،
  . رحم اهللا اجلميع)٥(اإلسالم ابن تيمية

وبلغ امشئزاز أعالم املذاهب األربعة من أقاويل الرافضة السخيفة يف أهل خري القرون،             
: ، فقال)٦(مهرانحدا جاء التعبري عنه من اخلطيب البغدادي يف ترمجته للرافضي عيسى بن          

                                                                                                                         

  . ١٠٠:  سورة التوبة)1(
  . ٥٧٢: الصارم املسلول على شامت الرسول لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص) 2(
.. اإلمام لعالمة، شيخ احلنابلـة «:  قال الذهيب-ابن الفراء- حممد بن احلسني بن حممد بن خلف البغدادي         :هو) 3(

  ). ٩١ - ١٨/٨٩: ريالس(هـ، ٤٥٨: ، ت»صاحب التعليقة الكربى والتصانيف املفيدة يف املذهب
 لـه أيـضا     -، وترتيب املدارك    )٢/٣٠٨( الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقاضي عياض اليحصيب،         :انظر) 4(

  ). طبعة األوقاف املغربية) (٢/٤٦(
  . ٥٨٧ - ٥٨٦، و ٥٨٠، و ٥٦٩:  الصارم املسلول البن تيمية، ص:انظر) 5(
، وجاء يف ترمجته    )٤/٤٠٦: ، واللسان ٣/٣٢٤: امليزان. (برافضي، كذّا : املعروف باملستعطف، قال الذهيب   ) 6(

  . »..له عدة كتبٍ  منها كتاب مقتل عثمان، وكتاب الفرق بني اآلل واألمة«: ٢٩٧يف رجال النجاشي ص 
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كان عيسى بن مهران املستعطف من شياطني الرافضة ومردم، وقع إيلَّ كتـاب مـن            «
             تصنيفه يف الطعن على الصحابة، وتضليلهم، وإكفارهم، وتفسيقهم، فواهللا لقـد قـف

 عند نظري فيه، وعظم تعجيب مما أودع ذلك الكتاب من األحاديث املوضوعة،             )١(شعري
  . )٢(»لقة، واألنباء املفتعلةواألقاصيص املخت

 أدرك حقيقة ما أشار     -رمحه اهللا -نعم، ورب الكعبة، من كان له مثل جتربة اخلطيب          
إليه ههنا، حيث مل يبق هؤالء الشرار الساقطون شيئًا من أصناف الطعن وأضراب الـتهم     

 ميت   مل  أنه   -وبئس هو من زعم   -، إىل حد زعمهم     إال رموا به أصحاب الرسول      
 وأن كل ما    -رضي اهللا عنهما وأرضامها   - )٣(!إال بسم سقته إياه زوجتاه عائشة وحفصة      

- وأنه والصديق    )٤(-رضي اهللا عنه  -يف القرآن من ذكٍر للشيطان فهو يف الفاروق عمر          
، وصـنما قـريش وجبتاهـا،       )٦(، والالت والعزى  )٥( فرعون وهامان  -رضي اهللا عنهما  

كمـا  !  من أفضل األعمال وأجل القربات     -رضي اهللا عنهم  - وجيعلون لعنهما وابنتيهما  
الداعي به  .. رفيع الشأن عظيم املرتلة   «: نصوا على هذا يف ما مسوه دعاء صنمي قريش أنه         

  !)٧(» يف بدر وأحٍد وحنني بألف ألف سهمكالرامي مع النيب 
وتيهـا  اللهم العن صنمي قريش وجبتيهـا وطاغ      «: ومما جاء يف هذا الدعاء الرافضي     

اللـهم العنـهما    .. إنعامكوإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا         
وأخليا منربه من وصـيه     .. وأنصارمها؛ فقد أخربا بيت النبوة، وردما بابه، ونقضا سقفه        

                                                                                                                         

  . »قام فَزعا: قف شعره«: ١٠٩٣: قال الفريوز آبادي يف القاموس، ص) 1(
  ). ١١/١٦٨(تاريخ بغداد ) 2(
  . ١/٢٠٠ العياشي  تفسري:انظر) 3(
  . ٣/٣١٠ الربهان للبحراين :نظرا) 4(
  . ٤/٢٢٠املصدر نفسه ) 5(
  . ٢٨٤ /٥٢ حبار األنوار :انظر) 6(
! ، وقد ذكر حسني املوسوي أن اخلميين كان يدعو ذا الدعاء بعد صالة صبح كل يوم               ٨٥/٢٦٠حبار األنوار   ) 7(

  ). ان املؤلف من أخص تالميذ اخلميين يف حياته، وقد ك٨٧هللا مث للتاريخ حلسني املوسوي ص : انظر(
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ووارثه، وجحدا نبوته، وأشركا بربهما فعظم ذنبهما، وخلدمها يف سقر، وما أدراك مـا              
  . )١(»..وال تذرسقر، ال تبقي 

  . والعياذ باهللا من الكفر وكل ما يقرب إليه من قوٍل أو عمل
انتقلت «: فقد قال بعض أهل العلم لرجٍل كان جموسيا فأسلم وسلك سبيل الرافضة           

        تـسب فـصرت ،ا فأسـلمتجموسي من زاوية يف النار إىل زاويٍة أخرى يف النار؛ كنت
  . )٢(»!الصحابة؟

، أو واحدا منهم، أو تنقصه،      فمن سب أصحاب رسول اهللا      «: محدوقال اإلمام أ  
أو طعن عليه، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث خمالف،               

  .)٣(»ال يقبلُ اهللا منه صرفًا وال عدلًا
على أن أخطر ما أشار إليه األئمة األربعة وأتباعهم فيما يتصل مبوقف الرافضة مـن               

 أم بطعنهم يف الصحابة فإم يف احلقيقة إمنـا يطعنـون يف      -رضي اهللا عنهم  -صحابة  ال
  : ، بل يف شريعته، ويؤذونه أشد اإليذاء، فكما يقالرسول اهللا 

  )٤(فإنّ القرين باملقارن مقتدي  عن املرء ال تسل وسلْ عن قرينه
  :  وقال بعضهم

  )٥(تكشفه عن خربم وإن أنت مل   انظر إىل قرناء املرء تعرفه
 فلم ميكنـهم ذلـك،      إمنا هؤالء أقوام أرادوا القَدح يف النيب        «: قال اإلمام مالك  

                                                                                                                         

  . ٨٥/٢٣٥، و ٢٠/١٣٣، وانظر أيضا ٨٥/٢٦٠املصدر نفسه ) 1(
، ويف ترمجة مهيار بن مرزويه الديلمي أيب احلسني الكاتب الفارسي،           ١٢/٤١نقله ابن كثري يف البداية والنهاية       ) 2(

  . أبو القاسم ابن برهان: ل هوهـ، فقد كان جموسيا مث أسلم، والقائ٤٢٨املتوىف سنة 
  . ١/٣٠طبقات احلنابلة البن أيب يعلى ) 3(
الباب اخلامس والعشرون واملائة؛ فيمـا       (٣٣٦عِدي بن زيد، وقد أورده البحتري يف احلماسة ص          : من شعر ) 4(

  ). قيل يف معرفة الرجال بالقرناء واألصحاب
  . ٣٣٧: حتري، صاحلماسة للب: عبد اهللا بن معاوية؛ انظر: من شعر) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٣٦ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

رجل سوٍء، ولو كان رجلًـا صـاحلًا لكـان أصـحابه        : فقَدحوا يف أصحابه حىت يقال    
  . )١(»صاحلني

 إمنا  ؛ فاعلم أنه  من تناول أحدا من أصحاب حممٍد       «: وقال اإلمام الرباري احلنبلي   
  . )٢(»، وقد آذاه يف قربهأراد حممدا 

الظاهر أن مـن وضـع مـذهب    «:  احلنبلي قوله)٣(ونقل ابن اجلوزي عن ابن عقيل  
 أمر   والنبوة، وذلك أن الذي جاء به رسول اهللا          )٤(الرافضة قصد الطعن يف أصل الدين     

فـإذا  .. ذلك منهم غائب عنا، وإمنا نثق يف ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إىل             
 خبنا يف املنقول وزالت ثقتنا فيما عولْنا عليه         كان هذا حمصول ما حصل هلم بعد موته         

  . )٦(»فهذا من أعظم احملن على الشريعة.. )٥(من اتباع ذوي العفول
فليعلم العاقل الغيور على دينه أن الرافضة إمنا طعنوا يف النقلة دف إبطال املنقـول،               

 أنه  -رمحه اهللا -وا إىل وضع رواية أخرى تنسب كالعادة إىل جعفر الصادق           فلذلك عمد 
  . )٧(»أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة: ثالثة كانوا يكذبون على رسول اهللا «: قال

، فماذا يبقـى مـن الـسنة إذا         »يعين عائشة «: وعلَّق السي عِقب إيراده هلا فقال     
 وهم من أكثر املكثرين للرواية عن       -د الروافض كما تو -طرحت أحاديث هؤالء طرحا     
                                                                                                                         

   ٤/٤٢٩جمموع الفتاوى : ، وانظر أيضا٥٨٠: حكاه عنه ابن تيمية يف الصارم املسلول، ص) 1(

  . ١٢٣: شرح السنة للرباري، ص) 2(
: ت» اإلمام العالمة البحـر شـيخ احلنابلـة   :  قال الذهيب-أبو الوفاء- علي بن حممد بن عقيل البغدادي     :هو) 3(

  ).١٩/٤٤٣: ، والسري٢/٢٥٩ طبقات احلنابلة(، هـ ٥١٣
  . ، من اعتراف رافضي ذا أمام اخلليفة العباسي هارون الرشيد)٤/٣٠٨: (ما جاء يف تاريخ بغداد: وانظر) 4(
، ويف  )١٣٣٦: القاموس، ص (من يلبس الثياب القصار فوق الطوال       : اخلط بني الدبر والذَّكَر، والعافل    : العفل) 5(

  .، وهو الصواب، واهللا أعلم»العفول««بدل » ذوي العقول«: ١١٤: طبعة دار الكتب العلمية، ص
  .١٢٠: تلبيس إبليس، البن اجلوزي، ص) 6(
  .٢/٢١٧حبار األنوار للمجلسي ) 7(
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  . جزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خريا! املصطفى 
والعيـاذ  - ويف رد لشبهٍة يتمسك ا هؤالء يف دعواهم ارتداد الصحابة بعد النيب        

أمجع أهل السنة علـى إميـان املهـاجرين         «:  قال عبد القاهر البغدادي الشافعي     -باهللا
ر من الصحابة، هذا خالف قول من زعم من الرافـضة أن الـصحابة كَفَـرت         واألنصا

  و بعد وفاة النيب مـن كنـدة            .. بتركها بيعة علي١(وأمجع أهل السنة على أن الذين ارتد( 
مل يكونوا من األنصار وال من املهاجرين قبل فتح مكة، وإمنا أطلق الـشرع              .. )٢(وحنيفة

فلهـذا جـاء يف     : ، قلـت  )٣(» قبل فتح مكة    النيب   اسم املهاجرين على من هاجر إىل     
  . )٤(»ال هجرة بعد الفتح«: احلديث الصحيح

وكذلك دعواهم عليهم   «: ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي يف املوضوع نفسه        
  . الردة من أعظم األقوال تانا؛ فإن املرتد إمنا يرتد لشبهة أو شهوٍة

 يف أوائل اإلسالم كانت أقوى، فمن كان إميام مثل        ومعلوم أن الشبهات والشهوات   
اجلبال يف حال ضعف اإلسالم، كيف يكون إميـام بعـد ظهـور آياتـه وانتـشار                 

يعين الصحابة رضي   [وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أنهم         «: ، وقال أيضا  )٥(»!أعالمه؟
را قليلًا ال يبلغون بـضعة     إال نف  -عليه الصالة والسالم  -ارتدوا بعد رسول اهللا     ] اهللا عنهم 

عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا ال ريب أيضا يف كفره؛ ألنه مكذّب ملا نـصه                 
من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن     : القرآن يف غري موضع   

                                                                                                                         

األنـساب  (قبيلة مشهورة من اليمن، تفرقت يف البالد، فكان منها مجاعة من املشهورين يف كلِّ فـن،                 : كنده) 1(
  ). ٤/٣٤٩ -بتحقيق التركي-النهاية البن كثري ، والبداية و٥/١٠٤للسمعاين 

قوم نزل أكثرهم اليمامة وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذّاب مث أسلموا يف عهد أيب بكـر الـصديق                  : بنو حنيفة ) 2(
وقد كانت من سيب بـين حنيفـة،   ) حممد بن احلنفية(ومنهم والدة حممد بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه            

  ). ٢٨١ - ٢/٢٨٠األنساب للسمعاين : انظر(يا رضي اهللا عنهما إياها فأعتقها وتزوج ا فأعطى أبو بكر عل
  . ٣٥٣ - ٣٥٢: الفرق بني الفرق ص) 3(
  . ١٣/٨ و ٩/١٢٣، والنووي على مسلم ٦/٣٧البخاري مع الفتح : متفق عليه، انظر) 4(

  . ٧/٤٧٧منهاج السنة النبوية ) 5(
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  . )١(»كفره متعين
 قال  -رضي اهللا عنهم  -الصحابة   يف   والرافضة يف الواقع خمالفون ألمر اهللا ورسوله        

إن اهللا تعاىل اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل اخللق وأقواهم          «: اخلطيب البغدادي الشافعي  
إميانا وشد م أزر الدين وأظهر م كلمة املؤمنني وأوجب هلم الثواب اجلزيل، وألزم أهل    

  .امللة ذكرهم باجلميل
مدت حملو مآثرهم ومساعيهم، وأظهرت الـرباءة       فخالفت الرافضة أمر اهللا فيهم، وع     

منهم، وتدينت بالسب هلم، يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم، كما رام ذلك املتقـدمون    
من أشباههم، واهللا متم نوره ولو كره الكافرون، وسيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب                

  . )٢(»ينقلبون
رضـي  -ون من مدح الصحابة     والقرآن مشح «: ويقول ادد حممد بن عبد الوهاب     

 من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فـيهم        )٣( فمن سبهم فقد خالف ما أمر اهللا       -اهللا عنهم 
كلهم أو مجهورهم فقد كذّب اهللا تعاىل فيما أخرب من كمـاهلم وفـضائلهم، ومكذّبـه      

٤(»كافر( .  
            ا وأئمة املذاهب األربعة وأتباعهم خـصوصا، بقي أن أضيف هنا، أن السلف عموم

ينكرون أشد اإلنكار كتابة أو إشاعة األحاديث املكذوبة اليت فيها طعن علـى صـحابة               
فقد بلغ اإلمام أمحد عن بعض تالميذه أنه نقَلَ عنه عدم اإلنكار فغـضب  . رسول اهللا   

 النـاس  )٥(لو كان هذا يف أفنـاء ! باطلٌ معاذ اهللا، أنا ال أنكر هذا  «: غضبا شديدا، وقال  
                                                                                                                         

  . ٥٨٧ - ٥٨٦: الرسول، صالصارم املسلول على شامت ) 1(
  ). ٢/١١٧(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
  . سقطت هنا» به«لعل كلمة ) 3(
  . ٢٧ - ٢٦، ١٩ - ١٨، ١٤: ص: ، وانظر أيضا١٧: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 4(
القـاموس  (كثرة، وأما بالسكون، فيعين اجلماعـة،  ال:  بفتح النون وسكوا؛ أما بالفتح فمعناه   -أفناء مجع فَنأ    ) 5(

  ). ١٠/٣٣١: (، ولسان العرب٦١: احمليط، ص
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يستأهل صاحب هـذه األحاديـث الرديئـة        ...  يف أصحاب حممٍد     ألنكرته، فكيف 
  . )١(»الرجم

رضـي اهللا   -إال ما كان يف نقله رد على الرافضة وبيان سوء معتقدهم يف الصحابة              
 كما هو احلال فيما حنن فيه ههنا، فتلك ضرورة، أو حاجة ترتّل مرتلة الضرورة،               -عنهم

، شريطة أن تقدر بقدرها، حلتمية دوران احلكـم         ومعلوم أن الضرورات تبيح احملظورات    
مع علّته وجودا وعدما، وقد يكون هذا القدر الضروري له حكم الوجوب، إذا نظرنـا               
إليه من زاوية أخرى، إذ ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، كما قَرره أهـل العلـم،                 

  . خاصةً يف فن أصول الفقه، واهللا تعاىل أعلم
* * *  

                                                                                                                         

  . »إسناده صحيح«: ، وقال احملقق)٣/٥٠١: (للخالل» السنة«) 1(
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   من اخللفاء)١(وقفهم من موقف الرافضة م- ٢
  )أيب بكر وعمرو عثمان(الثالثة 

  )٢(رضي اهللا عنهم
 مكانة مرموقة عند أئمـة املـذاهب األربعـة          -رضي اهللا عنهم  -للخلفاء الراشدين   

  . وأتباعها، فهم أفضل هذه األمة بعد نبيها 
أبو بكر الصديق، مث عمر     : خري هذه األمة بعد نبيها    «: -رمحه اهللا -قال اإلمام أمحد    

، مل بن اخلطاب، مث عثمان بن عفان، نقدم هؤالء الثالثة كما قدم أصحاب رسول اهللا               
 -رضي اهللا عنها  -، وذلك يف إشارة واضحة إىل أثر عبد اهللا بن عمر            )٣(»خيتلفوا يف ذلك  

ـ              كنا يف زمن النيب     «: قال رك  ال نعدل بأيب بكر أحدا، مث عمـر، مث عثمـان، مث نت
  . )٤(» ال نفاضل بينهمأصحاب النيب 

                                                                                                                         

وهو موقف التكفري والقدح كما هو مسطّر يف العديد من كتبهم، ومن ذلك ما جـاء يف تفـسري العياشـي                     ) 1(
مـن  ]: الراوي[األوثان األربعة، قلت    : من أعداء اهللا أصلحك اهللا؟، قال     «:  سئل عن أيب جعفر أنه   : ٢/١١٦

، »أبو الفصيل، ورمع، ونعثل، ومعاوية، ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤالء فقد عادى أعـداء اهللا              : هم؟ قال 
ليهم، وقاتل  عثمان رضوان اهللا تعاىل ع    » نعثل«عمر، وبـ   » رمع«أبو بكر، وبـ    : واملراد بأيب الفصيل عندهم   
، والربهـان يف تفـسري      ١٧٤ - ٢٨/٨٥، و   ٢٨/٢٣٦، و   ٦/٢٣٢حبار األنوار   : اهللا أعداءهم، وراجع أيضا   

 ١٢٩، و   ١١٩ «- ٨٨، و   ٨٣ - ٣/٧٨، والصراط املستقيم للبياضي     ٤/٢٢٠، و   ٣/٣١٠القرآن للبحراين   
، بل عقد الـسي     )١٠٧ص  () أ(، باإلضافة إىل املصادر السالفة الذكر يف فقرة         ١٥٥،  ١٤٩، و   ١٤٠ «-

 انظر اإلشارة إليـه،  -» كفر الثالثة«، وباب )١٧٤ - ٢٨/٨٥(» غصب اخلالفة «باب  : يف حباره أبوابا مثل   
 ٢٩حيث إم قد قاموا حبذف الباب بكامله يف الطبعات احلديثة اليت حذفوا منها الدات الـ                 (٦/٢٣٢: يف
  ). ١٠٦ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٣٤ و ٣١ و ٣٠و 

 فـسيأيت يف املبحـث      -وهو الغلو واإلطراء  -أما موقفهم من اخلليفة الرابع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه             ) 2(
  .الالحق إن شاء اهللا

وعلي بعـد  «: ، وفيه٥٦٨: الصارم املسلول، ص: ، وانظر أيضا٢١٠: مناقب اإلمام أمحد، البن اجلوزي، ص     ) 3(
  .»عثمان

  ).١٦/٢٣٧( وابن حبان أيضا يف الصحيح -واللفظ له-) ٣/١٣٥٢(» الصحيح«أخرجه البخاري يف ) 4(
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             م ألـدم وجيعلوإذ يكفّرو ،افضة، منكسو القلوب؛ فرأيهم يف هؤالء خمتلفأما الر
 والعياذ باهللا، فكان حلماة السنة من األئمة وأتباعهم املواقف          - )١(-كما تقدم -أعداء اهللا   

  . اآلتية من تلكم االامات الباطلة
فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغـض أو سـب   «: كثري الشافعيقال احلافظ ابن    

بعضهم، وال سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخريهم وأفضلهم؛ أعين الصديق األكرب،             
 فإن الطائفة املخذولة من الرافضة      -رضي اهللا عنه  -واخلليفة األعظم أبا بكر بن أيب قحافة        

    م، ويسبم، عياذًا باهللا من ذلك، وهذا يدلّ على أنَّ         يعادون أفضل الصحابة، ويبغضوو
رضي -عقوهلم معكوسة وقلوم منكوسة، فأين هؤالء من اإلميان بالقرآن إذ يسبون من             

  . )٢(»!اهللا عنهم
ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان      «: ويقول ادد حممد بن عبد الوهاب احلنبلي      

 فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفـر؛          ممن تواتر النقلُ يف فضله وكماله؛ كاخللفاء،      
وقد حكم بعض فيمن سـب      ..  ومكذّبه كافر  لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول اهللا        

وغالب هؤالء الرافضة الذين يسبون     «: -رمحه اهللا -إىل أن قال    » الشيخني بالكفر مطلقًا  
  . )٣(»وجوبه يعتقدون حقية سبهم أو إباحته، بل -ال سيما اخللفاء-الصحابة 

ومما جاء عن أعالم املذاهب األربعة يف رد اتهامات الرافضة الواهية للخلفاء الراشدين             
ثَـاِني  ﴿:  ما قاله القاضي ابن العريب املالكي، يف تفسري قول اهللا تعاىل           -رضي اهللا عنهم  -

: -رمحـه اهللا -، قـال  )٤(﴾ اللَّه معنا  اثْنيِن ِإذْ هما ِفي الْغاِر ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه لَا تحزنْ ِإنَّ          
حزنُ أيب بكر يف الغار مع كونه مع النيب دليل علـى جهلـه            : قالت اإلمامية قبحها اهللا   «

                                                                                                                         

  . »١«، هامش ٢٢٢: ص: انظر) 1(
  ). ٢/٣٨٤: (تفسري ابن كثري) 2(
  . ١٩: رسالة يف الرد على الرافضة للشيخ حممد بن عبد الوهاب، ص) 3(
  . ٤٠: سورة التوبة) 4(
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  . )١(ونقصه وضعف قلبه وحريته
  .)٢(»أجاب على ذلك علماؤنا بثالثة أجوبة

: لذي جاء فيـه   األجوبة الثالثة، أذكر منها هنا اجلواب الثاين وا        -رمحه اهللا -مث أورد   
نِكرهم ﴿: أنّ الصديق ال ينقصه إضافة احلزن إليه، كما مل تنقص إبراهيم حني قيل عنه             «

فَأَوجس ِفي نفِْسِه ِخيفَةً    ﴿: عنه] تعاىل[، ومل ينقص موسى قوله      )٣(﴾وأَوجس ِمنهم ِخيفَةً  
  . )٥(»)٤(﴾موسى

 على وقوعه، بل يدل على أنـه        إن النهي عن الشيء ال يدل     «: ويقول شيخ اإلسالم  
لَـا  ﴿، أو   )٦( ﴾ولَا تدع مع اللَِّه ِإلَها آخر     ﴿: ممنوع منه، لئال يقع فيما بعد؛ كقوله تعاىل       

  . )٨(» مل يكن مشركًا قط، فإنه )٧(﴾تجعلْ مع اللَِّه ِإلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا
 عن حزٍن وقع منه حقيقةً، فتلك منقبـةٌ    -رضي اهللا عنه  -هب أنه نهي    : مث نقول هلم  

 يدلّ علـى كمـال       إذ حزنه على النيب      -رضي اهللا عنه  -أخرى عن مناقب الصديق     
رضي اهللا  -، فحزنه   مواالته، وحمبته، ونصحه له، وشدة احلرص على دفع األذى عنه           

ال «: وإمنا قال » فال خت «؛ وهلذا مل يقل له       مل يكن على نفسه بل على الرسول         -عنه

                                                                                                                         

، وانظر  )٨/٤٤٩: (منهاج السنة البن تيمية   :  انظر -دهمالعالمة عن -ابن املطهر احللي    : فممن ذكر هذه الفرية   ) 1(
 وتقريب القرآن حملمـد احلـسيين الـشريازي    ١/١٩٣، وتفسري شرب   ٢/٨٩تفسري العياشي   : أيضا من كتبهم  

١٠/٨٩ .  
  ). ٢/٥١٥: (أحكام القرآن، أليب بكر بن العريب) 2(
  . ٧٠: سورة هود) 3(
  . ٦٧: سورة طه) 4(
  ). ٨/١٤٦: (، ونقله عنه القرطيب يف تفسريه)٢/٥١٥(كر بن العريب أحكام القرآن أليب ب) 5(
  . ٨٨: سورة القصص) 6(
  . ٢٢: سورة اإلسراء) 7(
  . ٨/٤٥٧: منهاج السنة النبوية) 8(
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  . )١(فعلى الغري» احلزن«على النفس، وأما » اخلوف«؛ ألن »حتزن
، بل مىت أصبح جمرد النهي عن احلزن دليلًا على النقص، وقد ـى اهللا رسـوله                 

  !وعامة املؤمنني عن احلزن يف غري ما موضع من كتابه؟
، وقـال   )٢(﴾ِفي ضيٍق ِمما يمكُرونَ   ولَا تحزنْ علَيِهم ولَا تك      ﴿: قال سبحانه وتعاىل  

  . )٤(،)٣( ﴾ولَا تِهنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني﴿: عز وجل
 بقوله إثـر البيعـة لـه        -رضي اهللا عنه  - يف صديق األمة     )٥(أما عن طعن الرافضة     

ال يكون أحـد    «: -رمحه اهللا -ل اإلمام مالك    ، فيقو )٦(»وإنْ زغت فقوموين  «: باخلالفة
  . )٧(»إماما أبدا إال على هذا الشرط

فالرافضة قوم حيارى، وقد عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصرية، حىت أَضـحوا            
  . يرونَ املدح ذما والذم مدحا

أنـصار  لكن اهللا أشقاهم فخذهلم بـالتكلّم يف        «: قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب     
، وإال فكل من نور اهللا بصره وبـصريته أدرك أن هـذا       )٨(»الدين؛ كل ميسر ملا خلق له     

، لو مل يكن فيه سوى ما دلّ عليه من اعتـراف            القول املنسوب إىل خليفة رسول اهللا       
                                                                                                                         

طبعة مكتبـة    (٢١٠: أشار إىل هذه النكتة اللغوية العالمة الشافعي جالل الدين الدواين يف احلجج الباهرة ص             ) 1(
  . )اإلمام البخاري

: ، وسورة فاطر  ٧٦:   وسورة يس   ٢٣: ، وسورة لقمان  ٨٨: سورة احلجر : ، وانظر أيضا  ١٢٧: سورة النحل ) 2(
٨ .  

  . ١٣٩: سورة آل عمران) 3(
  ). ٤٥٩، و ٨/٤٥١(منهاج السنة النبوية : بتصرف من) 4(
  .  ٤٠/١٤٩، و ١٠/٤١١ حبار األنوار :انظر) 5(
، واهليثمي يف جممع الزوائـد  )١/١٨٠(ضعفه كل من البزار يف مسنده ، و ٩/٢٧١أخرجه الطرباين يف األوسط     ) 6(

١٨٤ - ٥/١٨٣ .  
  . ١/٣٧الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة ألمحد بن حممد بن حجر اهليتمي ) 7(
  . ٩ - ٨: رسالة يف الرد على الرافضة للشيخ، ص) 8(
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العبد بعجزه أمام معبوده عز وجلَّ، والتسليم ألمره، والتواضع، والبعد عن تزكية النفس،             
 منقبةً عظيمةً هلذا الصحايب اجلليل، رضي اهللا تعاىل عنه وعن الـصحابة أمجعـني،               لكفى

قوم بهت، جيحدون املعلوم ثبتوته باالضـطرار        «: - كما يقول ابن تيمية      -ولكن القوم   
  . )١(»ويدعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه باالضطرار يف العقليات والنقليات

  :وهللا در القائل
  )٢(حيارى ما حلريم دوء   م كالنصارىوأهل الرفض قو
 أَخطَؤوا يف شيء، فـذلك ال يـستوجب         -رضي اهللا عنهم  -ولو فُرض أن اخللفاء     

 وال عصمة ألحٍد بعده كائنا من       الطعن فيهم فضلًا عن تكفريهم، إذ املعصوم هو النيب          
  . كان

-دين عثمان وعلي    فلهذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي يف حق اخلليفتني الراش          
-فكل ما ينقلُ عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأً، وعثمـان              «: -رضي اهللا عنهما  

سابقته، وإميانـه،   :  قد حصلت له أسباب املغفرة من وجوه كثرية؛ منها         -رضي اهللا عنه  
 ما تنكـره اخلـوارج      -رضي اهللا عنه  -وكذلك علي   .. وجهاده، وغري ذلك من طاعاته    

ايته أن يكون ذنبا أو خطأً، وكان قد حصلت له أسباب املغفرة من وجوه             وغريهم عليه غ  
فهـذه  «: إىل أن قـال   » ...سابقته، وإميانه وجهاده، وغري ذلك من طاعته      : كثريٍة؛ منها 

القاعدة تغنينا أن جنعل كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو املستحب من غري حاجـٍة              
 إنَّ عثمان أو عليا أو غريمها مل يتوبوا من ذنوم،           :وما ميكن أحد أن قول    .. بنا إىل ذلك  

فهذه حجةُ على اخلوارج الذين يكفّرون عثمان وعليا، وعلى الشيعة الذين يقـدحون يف              
  . )١(.)٣(»عثمانَ وغريه

                                                                                                                         

  ). ٨/٤٣٤: (منهاج السنة النبوية) 1(
  . ٢٩:  عبد القاهر البغدادي يف الفرق بني الفرق، صقاله) 2(
  ). ١٩٨ - ٦/١٩٧: (منهاج السنة النبوية) 3(
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 فيقول اإلمام   -رضي اهللا عن اجلميع   -وأما خبصوص تفضيل الرافضة عليا على الثالثة        
، ومن قدمه   ن قَدم عليا على أيب بكر فقد طعن على رسول اهللا            م«: -رمحه اهللا -أمحد  

على عمر فقط طعن على رسول اهللا وعلى أيب بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعـن                 
  . )٢(»على أيب بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى املهاجرين واألنصار

  . »سب يصلح له عملٌوال أح«: )٣(ويف رواية أخرى عند ابن اجلوزي يف املناقب
* * *  

   من أزواج )٤( موقفهم من موقف الرافضة-٣
  .أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن- الرسول 

 -رضي اهللا عنهم  - وإن كن داخالٍت يف عموم الصحابة وأهل البيت          أزواج النيب   
، قـد   لنيب  نظرا ملرتلتهن الرفيعة، ومكانتهن العالية، وصيانةً حلرمة ا       -إال أن أهل العلم     

خصوا مسألة الطعن فيهن أو سبهن من قبل أعداء اهللا ورسوله، بالبحث واإلفتاء، أذكـر         
  . فيما يلي ما لألئمة األربعة أو أتباعهم من ذلك

إن القسط األكرب من انتقادات األئمة األربعة وأتباعهم ملوقف الرافـضة مـن أزواج     
                                                                                                                                     

 - ٥/٤٩٣(» منهاج السنة النبوية  «: وللمزيد من رد اامات الرافضة للخلفاء املهديني رضي اهللا عنهم، راجع          ) 1(
 - ٣١٧، ٢٩٨ - ٢٩٠، ٢٦٩ - ٢٦٥ مـــن ١٥٠، ٤٢ - ٤١، ٣٧ - ٣١، ٢٠ - ٦/١٩، و ٤٩٤
  ). ٤٩٣ - ٤٨٦، ٤٧٣ - ٤٦٩، ٤٦٧ - ٤٣٣، ٣٢٨ - ٣٢٧، ٣١٧ - ٨/٢٩٤، و ٣٢٤

  ). ٢/٣٧٤(للخالل » السنة«) 2(
  .  ٢١١ص ) 3(
 - يف حق أمي املؤمنني عائشة وحفـصة         ١/٢٠٠ ما جاء يف تفسري العياشي       :ومن أمثلة هذه املواقف السيئة    ) 4(

﴿أفإن مات أو قتل    : أو قُتل؟ إن اهللا يقول     تدرون مات النيب    : عن أيب عبد اهللا أنه قال     «: -رضي اهللا عنهما  
  . »إما وأبومها شر من خلق اهللا: ، فسم قبل املوت؛ إنهما سقتاه قبل املوت، فقلناانقلبتم على أعقابكم﴾

، ٥/١٩٨،  وتفسري الصايف للفيض الكاشاين       ٥/٣٧٥، وتفسري نور الثقلني     ٢/٣٧٧ تفسري القمي    :وراجع كذلك 
، والصراط  ٢٨/١٥٠، وحبار األنوار    ٥٦١، وتفسري عبد اهللا شرب ص       ٥/٣٥٨، و   ٣/٣٨٣ربهان للبحراين   وال

  ).أ(، باإلضافة إىل املصادر املذكورة يف الفقرة ١٦٩ - ١٦١، و ٣/١٣٥املستقيم للبياضي الرافضي 
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، وابنة أحب الرجال     من أحب الناس إىل النيب        ينصب على مواقفهم املمقوتة    النيب  
 وذلك ألمرين؛ أوهلما شرفها الـذي ال        -رضي اهللا عنهما  -إليه؛ الصديقة بنت الصديق     

 قد عادوها أكثر من غريها من أمهات        -أخزاهم اهللا -كون الروافض   : غبار عليه، والثاين  
  . رضي اهللا عنهن-املؤمنني 

وأما نساء النيب فهـن أمهـات       «: -وبئس ما يقول  - وامسع ألحد معاصريهم يقول   
املؤمنني كما جاء التنصيص عليه يف القرآن؛ فمن استحلَّ منهن ما حرم اهللا فليس مبـسلم      

  . )١(»وال مؤمٍن إطالقًا
فهكذا جتد الرافضة يكذّبون اهللا تعاىل؛ حيث برأ عائشة مما رميت به، وتوعـد مـن       

  . )٢(يعود ملثله بالعذاب
 أفضل نساء  -رضي اهللا عنهما  -وعائشة، بعد خدجية الكربى     «: قال اإلمام أبو حنيفة   

العاملني، وهي أم املؤمنني، بريئة من الذنب، طاهرة من الزنا، فمن شهد عليها بالزنا فهو               
  . )٤(»)٣(ولد الزنا

ألنَّ اهللا  :  قال ِلم يقتل يف عائشة؟،   : من سب عائشةَ قُِتلَ، قيل له     «: وقال اإلمام مالك  
يِعظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا ِلِمثِْلِه أَبـدا ِإنْ كُنـتم          ﴿: رضي اهللا عنها  -تعاىل يقول يف عائشة     

ِمِننيؤ٦(»، فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قُتل)٥(﴾م( .  
                                                                                                                         

  . ٨٣الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم للقزويين ص ) 1(
  . ٢٥ - ١١:  سورة النور:انظر) 2(
لعل اإلمام رمحه اهللا يقصد هنا إلزام هؤالء مبوجب دعواهم اخلبيثة، فإن ادعوا أم مؤمنون مع شهادم عليهـا     ) 3(

  .  فكأنهم قد شهدوا على أنفسهم بأنهم أوالد زنا-وهي أم املؤمنني-بالزنا 
  . ٣١٣: رسالة يف الرد على الرافضة أليب حامد حممد املقدسي، ص) 4(
  . ١٧: رسورة النو) 5(
، )٢/٣٠٩(» الـشفا «، وذكره القاضي عيـاض يف       )١١/٤١٥(» احمللى«أخرجه اإلمام ابن حزم بسنده يف       ) 6(

مواهب اجلليل شـرح خمتـصر خليـل حملمـد احلطّـاب      : ، وانظر كذلك )١٢/٢٠٥(والقرطيب يف تفسريه    
)٦/٢٨٦ .(  
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فر فال تقبل  كا-رضي اهللا عنها -قاذف عائشة   «:  الشافعي )١(وقال أبو بكر الدمياطي   
  . )٢(»شهادته؛ ألنه كذَّب اهللا تعاىل يف أا حمصنة

 حمل اتفـاٍق بـني      -رضي اهللا عنها  -أعين تكفري قاذف عائشة     -بل إن هذا املوقف     
  . )٣(أصحاب املذاهب األربعة، وحكى غري واحٍد منهم اإلمجاع عليه

 -أنوفهمرغم  -فهكذا يثبت كساد بضاعة أخرى من أهم بضائع الروافض، فعائشة           
 وأبوها أحب الرجال إليه، كما ورد بـذلك      أم املؤمنني، وأحب الناس إىل رسول اهللا        

  . )٤(احلديث الصحيح الصريح
فمن أبغض حبييب رسـول     ..  ليحب إال طيبا   -عليه السالم -وما كان   «: قال الذهيب 

  . )٥(» فهو حري أن يكون بغيضا إىل اهللا ورسولهاهللا 
 يف حـرب    -رضـي اهللا عنـها    -به الرافضة من خـروج عائـشة        وأما ما يتعلق    

، فال حجة هلم يف ذلك إطالقًا، لكنهم قوم يف قلوم زيغ ومرض فأسـاءوا               )٧(.)٦(اجلمل
                                                                                                                         

معجـم املـؤلفني    ) (هـ١٣١٠: ت(،   أبو بكر بن حممد شطا البكري، الدمياطي، الشافعي، نزيل مكّة          :هو) 1(
٣/٧٣.(  

  ). ٤/٢٩٠(إعانة الطالبني للدمياطي ) 2(
، وشرح النووي على   ١٠٦: ص) الشرح للشيخ العثيمني  ( شرح ملعة االعتقاد للموفق ابن قدامة املقدسي         :انظر) 3(

كـثري  ، وتفـسري ابـن      ١/١٠٦(، وزاد املعاد البن القيم      ٥٦٦: ، والصارم املسلول، ص   )١٧/١١٧(مسلم  
٣/٢٧٦.(  

فأتيتـه  :  على جيش ذات السالسل، قال     أعين حديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه حني بعثه رسول اهللا             ) 4(
إليك؟ قال    : فقلت الناس أحب عائشة«: أي «احلديث متفق عليه؛ انظر   .. »أبوها«: من الرجال؟ قال  : قلت :

  ). ٤/٢٠٣(، ومسند اإلمام أمحد )١٥/١٥٣(، والنووي على مسلم )٧/١٨(البخاري مع الفتح 
  ). ٢/١٤٢(» السري للذهيب«) 5(
رضـي اهللا   -طلحة، والزبري   : هـ، وكان ممن خرج مع عائشة من كبار الصحابة        ٣٦وقعة اجلمل كانت عام     ) 6(

  ). ٤٩٠ - ١٠/٤٣١: البداية والنهاية: راجع (-عن اجلميع
، )٣٠٩ - ٤/٣٠٨: منهاج الـسنة النبويـة    : انظر(لّي   عالمة الرافضة ابن املطهر احل     :وممن ذكر هذه الشبهة   ) 7(

  . ٤/١٨٧، وتفسري الصايف ٤/٣٠٨، والربهان للبحراين ٢٦٩ - ٤/٢٦٨تفسري نور الثقلني : وانظر من كتبهم
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  . الظن خبيار الناس واستفرغوا وسعهم حبثًا عن أي شبهٍة حقيقية كانت أو خيالية
وقَرنَ ِفي بيـوِتكُن ولَـا      ﴿: اىلقال القاضي ابن العريب املالكي يف تفسري قول اهللا تع         

 ذه اآلية على أم املؤمنني    -لعنهم اهللا -تعلق الرافضة   «: )١(﴾تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى   
، وخرجت تقود   إا خالفت أمر اهللا وأمر رسوله       :  إذ قالوا  -رضي اهللا عنها  -عائشة  

وما خروجها إىل حـرب     : -رمحة اهللا عليهم  -ماؤنا  وقال عل .. اجليوش، وتباشر احلروب  
اجلمل، فما خرجت حلرٍب، ولكن تعلَّق الناس ا، وشكوا إليها ما صار إليه من عظـيم                

، ورجوا بركتها يف اإلصالح، وطمعوا يف االسـتحياء منـها إذا            )٢(الفتنة، وارج الناس  
لَا خير ِفي كَِثٍري ِمن     ﴿: اهللا يف قوله  وقفت إىل اخللق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتديةً ب        

وِإنْ طَاِئفَتاِن  ﴿: ، وبقوله )٣(﴾نجواهم ِإلَّا من أَمر ِبصدقٍَة أَو معروٍف أَو ِإصلَاٍح بين الناسِ          
 النـاس مـن    واألمر باإلصالح خماطب به مجيع    )٤(﴾ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما    

  . )٥(»ذكر أو أنثى
يعين يف وقعة   -سافرت عائشة مع غري ذي حمرم       : إنَّ فالنا يقول  : وملا قيل أليب حنيفة   

كانت عائشة أم املؤمنني كلهم؛ فكانت من كلِّ الناس         «: -رمحه اهللا - أجاب   -)٦(اجلمل
  . )٧(»ذات حمرٍم
قد استنبط هذا من قولـه       -رمحه اهللا -فلعل اإلمام أبا حنيفة     -والعلم عند اهللا    : قلت 

                                                                                                                         

  . ٣٣: سورة األحزاب) 1(
  ). ٢٦٨: القاموس احمليط، ص(وقعوا يف فتنٍة واختالط وقتٍل، : هرج الناس، يهِرجون) 2(
  . ١١٤: لنساءسورة ا) 3(
  . ٩: سورة احلجرات) 4(
، وانظر حنوا مـن  )١٤/١٨١(، وحكاه القرطيب عنه يف تفسريه      )٥٧٠ - ٣/٥٦٩(أحكام القرآن البن العريب     ) 5(

  ). ٣٢٢ - ٤/٣١٧(البن تيمية » منهاج السنة«هذا يف 
  ). ٤/٣٤٤البن تيمية منهاج السنة : انظر(عالمة الرافضة؛ ابن املطهر احللي : وقد قال ذا أيضا) 6(
  . ١٥٧: البن عبد الرب، ص» االنتقاء«) 7(
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  . )١(﴾وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَِّه ولَا أَنْ تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا﴿: تعاىل
 وهي حينذاك حرام علـى أِي        إمنا خرجت بعد النيب      -رضي اهللا عنها  -وعائشة  

أمجع العلماء قاطبةً على أن من تويف       «:  كثري مؤمٍن مبوجب اآلية الكرمية، قال احلافظ ابن      
 من أزواجه أنه حيرم على غريه تزوجيها من بعده؛ ألن أزواجـه يف              عنها رسول اهللا    

  . )٢(»الدنيا واآلخرة، وأمهات املؤمنني
 للمؤمنني بيد أنَّ الذي عليه مجاهري أهل العلم أن أمومة عائشة وغريها من أزواجه            

واالحترام واإلجالل، وفيما نصت عليه اآلية الكرمية من حترمي نكـاحهن           إنما يف التوقري    
ن ٣(على املؤمنني، وال تقتضي احملرمية، أو جواز اخللوة( .  

وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمـن وراِء       ﴿: وال أدلّ على هذا من قوله عز وجل       
  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(﴾ِحجاٍب
فهن أمهات املؤمنني يف احلرمة والتحرمي،      «: -رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية      قال

ولسن أمهات املؤمنني يف احملرمية، فال جيوز لغري أقارن اخللوة ن، وال السفر ن كمـا      
  . )٥(»وهلذا أُِمرنَ باحلجاب.. خيلو الرجل ويسافر بذوات حمارمه

راء الرافضي الذي ال يستند إىل نقل وال عقل، شأنه          لذا، فاجلواب األنسب هلذا االفت    
أنَّ أم املؤمنني   : شأن غريه مما خيتلقونه طعنا يف أعراض الصفوة من هذه األمة، قاتلهم اهللا            

 مل تسافر مع غري ذي حمرٍم كما يفتري هذا اجلاهـل            -رضي اهللا عنها وأرضاها   -عائشة  

                                                                                                                         

  . ٥٣: سورة األحزاب) 1(
  . ٦٧١ - ٦٧٠: ، ص»تفسري السعدي«: ، وانظر كذلك)٣/٥٠٦(تفسري ابن كثري ) 2(
 - ٤/٣٦٩(، ومنـهاج الـسنة      )٦/١٩٠(، وزاد املسري البن اجلوزي      )٥/١٤١(األم لإلمام الشافعي    : راجع) 3(

وأَزواجـه  ﴿: ، وتأمالت يف قوله تعـاىل     ٦٥٩: ، وتفسري السعدي، ص   )٣/٤٦٨(سري ابن كثري    ، وتف )٣٧٠
مهاته٢٨ - ٢١: عبد الرزاق البدر، ص:  لألستاذ الدكتور﴾أُم .  

  . ٥٣: سورة األحزاب) 4(
  ). ٤/٣٦٩: (منهاج السنة النبوية) 5(
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 )٢(، وابن أختها عبد اهللا بن الزبري      )١(الرمحنباحلقيقة والتاريخ، وإمنا كان معها أخوها عبد        
 الذي كان يصلّي بالناس بأمرها حني خرجوا مـن مكّـة قاصـدين       -رضي اهللا عنهم  -

  . )٣(البصرة
 أو  -رضـي اهللا عنـها    -ما الغرابة يف كون عائشة      : -كما أسلفت -على أننا نقول    

حٍد بعد الرسـول  غريها، أصابت يف بعض اجتهاداا وأخطأت يف بعٍض، إذ ال عصمة أل       
وقد ثبت هلا أجر االجتهاد يف كلتا احلالتني، ولريجع من يبغضها من الروافض خبفّي           ! ؟

  .حنٍني، بل باخليبة واخلسران
 يف حكم   -مبن فيهم أصحاب املذاهب األربعة    -  فللعلماء عموما  أما بقية أزواجه    

ن كساب غريهـن مـن      أن سا : أحدمها:  قوالن -رضي اهللا عنهن  -سبهن أو قذِفهن    
  . )٤( على ما تقدم يف ذلك من تفصيل-رضي اهللا عنهم-الصحابة 
 كما مضى   )٥(أن من سبهن أو قذفهن، فحكمه حكم ساب عائشة وقاذفها،         : والثاين

كمـا  -، وذلك )٦(قبل قليل، والذي عليه أكثرهم بل نصوا على رجحانه هو القول الثاين  
، وأذى له أعظـم     يه عار وغضاضة على رسول اهللا       ألن هذا ف   «-يقول شيخ اإلسالم  

                                                                                                                         

أبو حممد، وكان أسن أوالد     : أبو عبد اهللا، وقيل   : ، ولقبه  عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما         :هو) 1(
  ). ٨٢٥ - ٢/٨٢٤: االستيعاب(هـ ٥٣:  ت-رضي اهللا عنها-أيب بكر، وشقيق أم املؤمنني عائشة 

أمساء بنت أيب بكر الصديق رضـي  : أبو بكري، وأمه  :  عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي، أبو بكر، وقيل          :هو) 2(
جرت من مكة وهي حامل به، وكان أول مولوٍد يف اإلسالم من املهاجرين باملدينة، بويـع لـه                  اهللا عنهم، ها  
  ). ٩٠٧ - ٣/٩٠٥االستيعاب (هـ، ٧٣هـ، وقُتل رضي اهللا عنه سنة ٦٥ أو ٦٤باخلالفة عام 

  ). ٤٣٨ و ١٠/٤٣٣(، والبداية والنهاية )٢/٨٢٥( االستيعاب :راجع) 3(
  . ٢١٢:  ص:انظر) 4(
للحطّاب » مواهب اجلليل «، و   ٥٦٧: ، ص »الصارم املسلول «، و   )٢/٣١١(للقاضي عياض   » الشفا «:انظر) 5(

)٦/٢٨٦ .(  
تفـسري  «، و   ٥٦٧: ، ص »الصارم املسلول «، و   ١٠٦: ، وشرح ملعة االعتقاد، ص    )٢/٣١١(» الشفا «:انظر) 6(

  ). ٣/٢٧٦(» ابن كثري
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  . )١(»من أذاه بنكاحهن بعده
الْخِبيثَات ِللْخِبيِثني والْخِبيثُونَ ﴿: وألنه جاء عن بعض السلف يف تفسري قول اهللا تعاىل     

، فمـن طعـن يف   )٣(اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجـال    :  أن املعىن  )٢(﴾ِللْخِبيثَاِت
  . ، واهللا تعاىل أعلمفكأمنا طعن فيه زوجاته 

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٥٦٧: ، ص»الصارم املسلول«) 1(
  . ٢٦: سورة النور) 2(
  . »الطبعة اجلديدة «٥٦٥: ، وتفسري السعدي، ص)٣/٢٧٨(، وتفسري ابن كثري )٥/٣٧٤( زاد املسري :انظر) 3(
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  املبحث اخلامس
  موقفهم من عقيدة الرافضة يف اإلمامة واألئمة

علـى  -لقد سبق احلديث عن معتقد الرافضة يف اإلمامة ويف أئمتهم، ويقصد ـم              
 مث باقي االثين    -رضي اهللا عنهم  - علي بن أيب طالب، وولداه احلسن واحلسني         -الترتيب

  .شر كلهمع
، وآن األوان للشروع يف بيان موقف أئمة السنة األربعة وأتباعهم           )١(ممن ولد احلسني  

من مذهب الرافضة يف اإلمامة، وما وصفوا به أئمتهم من أوصاف بـالغوا فيهـا أشـد                 
  . املبالغة، وجتاوزوا ا كل حدود الشرع والعقل

  املطلب األول
   وجعلها موقفهم من مذهب الرافضة يف اإلمامة

  أجلَّ املطالب يف الدين
ذهب الروافض إىل أن نصب اإلمام إمنا جيب بالعقل ال بالشرع، وأنَّ وجوبه على اهللا            

، وقد تصدى أعالم املذاهب األربعة لرد هذا        )٢( ال على األمة   -تعاىل عما يقول الظاملون   -
  . القول وبيان زيغ قلوب القائلني به

فالذي صار إليه مجاهري األئمة أن      «: -إمام احلرمني -افعي  قال أبو املعايل اجلويين الش    
وجوب النصب مستفاد من الشرع املنقول غري متلقى من قـضايا العقـول، وذهبـت               

                                                                                                                         

 علي بن احلسني زين العابدين، مث ابنه حممد بن علي الباقر، مث ابنه جعفر بن حممد الصادق، مث ابنه موسى         :وهم) 1(
د بن علي اجلواد، مث ابنه علي بن حممد اهلادي، مث           بن جعفر الكاظم، مث ابنه علي بن موسى الرضا، مث ابنه حمم           

  . ابنه احلسن بن علي العسكري، وآخرهم حممد بن احلسن العسكري الغائب املنتظَر املوهوم
اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعـة لــ عبـد اهللا            :  و ٧٠ و ١/٦٣ الصراط املستقيم للبياضي     :انظر) 2(

  . ٦٧: الدميجي، ص
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  . )٢(» من الروافض إىل أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب اإلمام)١(شرذمة
عاىل عـن قـول     ت-وتطرق أيضا إىل قول الروافض بوجوب نصب اإلمام على اهللا           

والفئة املخالفة يف هذا لباب أخذت مذهبها،       «:  فقابله بالنقد املستحق إذ يقول     -الظاملني
 جيب عليـه استـصالح عبـاده،        -تعاىل جده -وتلقت مطلَبها من مصريها، إال أن اهللا        

وهذا منهم جهل حبقيقة اإلهلية، وذهول عن سـر         .. وزعموا أنَّ الصالح يف نصب اإلمام     
علم - )٣(بية، ومن وفّق للرشاد، واستد يف منهج السداد، واستقر يف نظِره على اتئاد            الربو

.. تعرض من عليه الوجوب للتـأثر باملثـاب والعقـاب         : أن من ضرورِة حتقق الوجوب    
لَلٌ،                )٤(والقدميفع؛ فاعتقاد الوجوب عليه زتعاىل ال يلحقه نفع  وال يناله ضرر يعارضه د 

  . )٥(» فال جيب عليه شيء من جهة غريهفهو املوجب بأمره 
فمن غاية إساءة األدب مع اهللا، القول بوجوب شيء عليه عز وجلَّ إال ما أوجـب                
على نفسه سبحانه وتعاىل مبحض إرادته وإحسانه، ال بفرٍض من أحد مـن خلقـه وال                

لَيجمعنكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة    كَتب علَى نفِْسِه الرحمةَ     ﴿: استحقاق، كما يف قوله عز وجلَّ     
  . )٦(﴾لَا ريب ِفيِه

وقالت الرافضة جيب نصبه عقلًا، وأنَّ السمع إمنـا         «: ويقول اإلمام القرطيب املالكي   
ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة اإلمام فإنَّ ذلك مدرك من جهة الـسمع    

                                                                                                                         

املفردات يف غريـب    (ثوب شراذم أي متقطّع،     : مجاعةٌ منقطعة، أو القليل من الناس وهو من قوهلم         :الشرذمة) 1(
  ).١٤٥٤: ، والقاموس احمليط، ص٢٥٨: القرآن للراغب األصفهاين، ص

  . ٢٤: الغياثي للجويين، ص) 2(
  ). ٣٤٤: القاموس، ص(الرفق، : التيد أو االتئاد) 3(
  . ز وجل غري سديد، إذ مل يرد به نص عن املعصوم، وأمساؤه تعاىل توقيفيةامسا هللا ع» القدمي«إطالق ) 4(
  . ٢٥: الغياثي، ص) 5(
  . ١٢: سورة األنعام) 6(
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 وإذا )١(قل ال يوجب وال حيظر وال يقـبح وال حيـسن،   دون العقل، وهذا فاسد؛ ألن الع     
  . )٢(»كان كذلك ثبت أا واجبة من جهة الشرع ال من جهة العقل، وهذا واضح
  .)٣(وبنحوه قال أيضا القاضي أبو يعلى الفراء احلنبلي يف األحكام السلطانية

د على الرافـضة يف     أما أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي، فقد توسع يف الر           
 ما يفي بالغرض، مـع اإلشـارة إىل   -إن شاء اهللا-هذه املسألة توسعا مفيدا، أذكر منها      

رمحه -، فقد رد    )٤(منهاج السنة النبوية، ملن أراد التوسع     : املواطن األخرى يف كتابه القيم    
:  بقولـه  )٥(ركانه قول الرافضة بأن مسألة اإلمامة أجلُّ املطالب يف الدين بل وأهم أ            -اهللا
فإن اإلميان باهللا ورسوله أهم من مسألة اإلمامة، وهذا معلوم باالضـطرار مـن ديـن                «

اإلسالم؛ فالكافر ال يصري مؤمنا حىت يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وهذا                 
                                                                                                                         

 هنا إمنا هو تقرير ملذهب األشاعرة يف نفي التحسني والتقبيح العقليني،           -عفا اهللا عنا وعنه   -قول اإلمام القرطيب    ) 1(
بيل أن األفعال يف ذاا حسنة وقبيحة، ونافعة وضارة، غري أن الثـواب أو       واحلق الذي ال جيد التناقض إليه الس      

العقاب إمنا يترتب عليها باألمر أو النهي الشرعي خالفًا للمعتزلة القائلني بتكليف اإلنسان مبا دلّ عليه العقـل             
وسـط يف هـذه      -رمحهم اهللا -قبل ورود الشرع، وأن للفعل ثوابا وعقابا بقطع النظر عن الشرع، فالسلف             

البن » مفتاح دار السعادة  «، و   )٤٣٦ - ٨/٤٣١(» جمموع الفتاوى «: املسألة بني املعتزلة واألشاعرة، راجع    
 - ٧٤: ، واملسائل املشتركة بني أصول الفقه وأصول الدين للـدكتور العروسـي، ص            )٦٢ - ٢/١٤(القيم  
  . ١٠٥ - ٧٨: ملدخلي، ص، واحلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل للدكتور حممد ربيع ا٨٣

  ). ١/٢٦٥: (تفسري القرطيب) 2(
  . ١٩: ص) 3(
 ٦٨، ٦٤، ٦٠، ٥٧ - ٥٠، ٣٣ - ٤/٣٢، و ٥٥٥، ٥٥٣، و ١٢١ - ١٠٦، و ١٠٠ - ١/٩٨: (ومنــها) 4(

، )٢٣ - ٢٢،  ١٧ - ٥/١٣، و   ٥٣٦ - ٥٣٥،  ٣٤٢،  ١٧٠ - ١٦٨ - ١٢٧ - ١٢٦،  ١١٤،  ٦٩ -
، ٨٨ - ٨٥،  ٥١ - ٧/٤٧(، و   )٤٦٥ - ٤٥٧،  ٣٨٨،  ٣٤٣ - ٣٢٤،  ٣١٨ - ٣١٥،  ٢٦ - ٢٣ /٦و

، ٢٥٤ - ٢٥٢،  ٢٤١،  ٢٣٨،  ١٦٠ - ١٥٧،  ٨/١١(، و   )٥٣٤،  ٣٩٦،  ٣٥٨ - ٣٥٣،  ١٠٨ - ١٠٧
٣٦٢ - ٣٦٠، ٣٥٦ - ٣٥٥.(  

منهاج السنة النبوية، للـدكتور عبـد اهللا الشمـسان،    «:  موقف شيخ اإلسالم من الرافضة يف كتابه     :وراجع
  ). مية باملدينة املنورةرسالة علمية يف اجلامعة اإلسال(

  ). نبذة عن أهم عقائد الرافضة؛ اإلمامة وعصمة األئمة: الفصل الثالث( ما تقدم يف الباب التمهيدي :راجع) 5(
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  الكفار أولًا، كما استفاض عنه يف الصحاح وغريها أنـه          هو الذي قاتل عليه الرسول      
  . )١(»أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا«: قال

 أنه مل يكـن يـذكر للنـاس إذا أرادوا           بل حنن نعلم باالضطرار عن رسول اهللا        
الدخول يف دينه اإلمامة ال مطلقًا، وال معينا، فكيف تكون أهـم املطالـب يف أحكـام               

  . )٢(»!الدين؟
إن كانت اإلمامة أهم مطالب الدين وأشرف «: لى طريق التسليم اجلديلوقال أيضا ع  

مسائل املسلمني، فأبعد الناس عن هذا األهم األشرف هم الرافضة؛ فإم قـد قـالوا يف                
ويكفيك أن مطلوم باإلمامة أن يكون      .. اإلمامة أسخف قول وأفسده يف العقل والدين      

ينهم ودنياهم، وليس يف الطوائف أبعـد عـن   هلم رئيس معصوم يكون لطفًا يف مصاحل د     
  .  واإلمامة منهممصلحة اللطف

فإم حيتالون على جمهول ومعدوم ال يرى له عني وال أثر، وال يسمع له حـس وال                 
  . )٣(خرب، فلم حيصل هلم من األمر املقصود بإمامته شيء

  
* * *  

                                                                                                                         

البخاري «: انظر. ذكر الشهادتني :  ذا للفظ، أعين   -رضي اهللا عنهما  -احلديث متفق عليه من رواية ابن عمر        ) 1(
  ). ١/٥٣(» سلمصحيح م«، و )١/٧٥(» مع الفتح

  ). ١/١٠٩: (، وانظر أيضا)٧٧ - ١/٧٥: (منهاج السنة النبوية) 2(
  ). ١/١٢١: (، وانظر أيضا)١/١٠٠(املصدر نفسه ) 3(
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  املطلب الثاين
  عشرموقفهم من غلو الرافضة يف أئمتهم االثين 

   موقفهم من دعوى احنصار اخلالفة يف -١
  دون غريهم) من ولد احلسني( وذريته -رضي اهللا عنه-علي 

رضـي اهللا   - لعلـي     ما قاله القاضي ابن العريب املالكي يف قول النيب           :ومن ذلك 
، وزعم الرافضة أنَّ ذلـك      )١(»أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى        «: -عنه

  . رضي اهللا عنه- )٢(دلة على استخالفهمن أوضح األ
إمنا استخلفه يف حياتـه علـى    « أن ال حجة هلم فيه؛ ألن النيب         -رمحه اهللا -فبين  

  .  على بين إسرائيل-عند سفره للمناجاة-املدينة كما استخلف موسى هارونَ يف حياته 
ـ           )٣(وقد اتفق الكل من إخوام     أين  اليهود على أنَّ موسى مات بعـد هـارون، ف

  . )٤(»اخلالفة؟
بعد أن ذَكَر متسك مجيع ِفرِق الشيعة -وقريب من هذا ما قاله القاضي عياض املالكي  

وهذا احلـديث   «: -وبعض املعتزلة ذا احلديث يف االحتجاج على أحقية علي باخلالفة         
ـ            ة بكل حاٍل ال حجة فيه ألحٍد منهم، بل فيه من فضائل علي ومرتلته ما ال حيطّ من مرتل

  . غريه
وليس يف قوله هذا دليل على استخالفه بعده؛ ألنه إمنا قاله له حني اسـتخلفه علـى       

                                                                                                                         

، والنووي  )٧/٧١: (البخاري مع الفتح  : احلديث متفق عليه، من رواية سعد بن أيب وقّاص رضي اهللا عنه، انظر            )1(
  ). ١٥/١٧٥(على مسلم 

  . ٣/١٥، ومناقب آل أيب طالب لـ حممد بن علي املازندراين ١/١٥٦رشاد للمفيد  اإل:انظر) 2(
بذل اهـود يف إثبـات      : الرافضة، فهم إخوان اليهود وشركاؤهم، واقرأ إن شئت كتاب        : يعين بالضمري هنا  ) 3(

  .  مشاة الرافضة لليهود لـ عبد اهللا اجلميلي
  . ١٩٢: العواصم من القواصم، ص) 4(
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، فقال له ذلك ال الستخالفه بعده بـدليل أن هـارون الـذي              )١(املدينة يف غزوة تبوك   
يستشهد به مل يكن خليفة بعد موسى، وإمنا مات يف حياته، وقبل موت موسـى بنحـو            

  . )٢(»أربعني سنةً
فاسـتدل ـذا الـروافض      «: أبو عبد اهللا القرطيب املالكي يف السياق نفسه       ويقول  

 استخلف عليا على مجيع األمة، حىت كفّر        واإلمامية وسائر فرق الشيعة على أنَّ النيب        
 ألم عندهم تركُوا العمل الـذي هـو الـنص علـى             -قبحهم اهللا -الصحابةَ األماميةُ   

االجتهاد منهم، ومنهم من كفّر عليا إذ مل يقم بطلـب      استخالف علي واستخلفوا غريه ب    
ومل يعلمـوا أنَّ هـذا     . حقه، وهؤالء ال شك يف كفرهم، وكُفِْر من تبعهم على مقالتهم          

استخالف يف حياٍة كالوكالة اليت تنقضي بعزل املوكّل أو مبوته، وال يقتضي أنه متمـاد               
 علـى   ريهم، وقد استخلف الـنيب      بعد وفاة؛ فينحلّ على هذا ما تعلق به اإلمامية وغ         

 وغريه، ومل يلزم من ذلك استخالفه دائما باالتفاق، على أنه قـد             )٣(املدينة ابن أم مكتوم   
كان هارون شرك مع موسى يف أصل الرسالة، فال يكون هلم فيه على ما راموه داللـة،                 

  . )٤(»واهللا املوفق للهداية
م به اخلليفتان الراشدان املهديان، أبو بكر؛       ما قا : ومما يدل على بطالن زعم الرافضة     

       من بعده شورى بني        -رضي اهللا عنهما  -إذ جعل األمر من بعده لعمر والذي جعل األمر 
                                                                                                                         

: ، وتبـوك  )٧/١٤٤ -بتحقيق التركـي  -البداية والنهاية   (ة تبوك كانت يف رجب سنة تسع من اهلجرة          غزو) 1(
معجـم البلـدان   (موضع بني وادي القرى والشام، على أربع مراحل من احلجر، حنو نصف طريـق الـشام        

السعودية، وتعترب  املركز اإلداري واالقتصادي ملنطقة تبوك، إحدى مناطق اململكة العربية          : ، وهو اليوم  )٢/١٤
  ). ٦/٨٣املوسوعة العاملية . (البوابة الربية للبالد، حيث تربط بني املدينة املنورة وبني األردن ولبنان وسوريا

  ). ١٥/١٧٤(، ونقله النووي يف شرح مسلم )٤١٢ - ٧/٤١١(إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 2(
، وكان  ائدة القرشي، صحايب جليل، كان ضريرا ومؤذنا للرسول         عبد اهللا بن قيس بن ز     :  عمرو، وقيل  :هو) 3(

 ١/٣٦٠: ، والسري ٤/٢٠٥طبقات ابن سعد    (هـ،  ١٥يستخلفه على املدينة، تويف بعد معركة القادسية، عام         
- ٣٦٥ .(  

  ). ٧/٢٧٧(تفسري القرطيب ) 4(
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 وهو عنهم راٍض، ومتَّ ذلك كلُّه برضى مجيع الـصحابة           ستة أشخاص تويف الرسول     
ل الرافـضة   ويؤخذ منه بطـالن قـو     «: وموافقتهم، لذا قال احلافظ ابن حجر الشافعي      

 نص على أنَّ اإلمامة يف أشخاص بأعيام؛ إذ لو كان كذلك ملـا              إن النيب   : وغريهم
ما وجه التشاور يف أمر كُفيناه ببيان اهللا   : أطاعوا عمر يف جعلها شورى، ولقال قائلٌ منهم       

  لنا على لسان رسوله؟ 
ن العهد يف اإلمامة    ففي رضى اجلميع مبا أمرهم به دليلٌ على أنَّ الذي كان عندهم م            

  . )١(»أوصاف؛ من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع باالجتهاد
رضي اهللا عنه؟ فهل سـكت      -بل ما ظن هؤالء الروافض بعلي بن أيب طالب نفسه           

   أم أخر البيان عن وقت احلاجة؟-وفق زعمهم-على باطٍل 
 عنهما، بيـد أنَّ     - عنه رضي اهللا -وكال األمرين معيب، ونربئ ساحة أمري املؤمنني        

  .الرافضة قوم جيهلون املنقول، وجيحدون املعقول
  : فرحم اهللا اإلمام حممد بن عبد الوهاب إذ يقول متعجبا

، والضعف يف الدين مع أنه مـن        )٢(ما أقبح ملةَ قوٍم يرمون إمامهم باجلنب، واخلَور       «
  . )٣(»أشجع الناس، وأقواهم

أنـه  «: )٤(عن نصر اهللا بن احلسن الربعي الشافعي      وروى احلافظ ابن عساكر بسنده      
، وأنَّ  )٥( نص على علي باخلالفة يوم غـدير خـم         مسع بعض الرافضة يذكر أن النيب       

                                                                                                                         

  ). ١٣/١٩٨(» فتح الباري«) 1(
  ). ٤٩٧ :القاموس، ص(الضعف : اخلور يعين أيضا) 2(
  . ٧: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 3(
  .  مل أقف على ترمجته- نصر اهللا بن احلسن بن علوان أبو نصر الربعي اهلييت الشاعر :هو) 4(
 عند عودته من مكة     اسم موضع على ثالثة أميال باجلحفة، بني مكة واملدينة، وقد نزل فيه النيب              : غدير خم ) 5(

-، والبداية والنهاية    ٢/٣٨٩معجم البلدان   (هذا ليوم يف التاريخ أيضا بيوم اجلحفة        يف حجة الوداع، ويعرف     
  ).، والقاموس احمليط٦٧٧ - ٧/٦٦٩ -بتحقيق التركي
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إن أبا بكر الصديق ملا نص على      ! العجب: ، فقال له  الصحابة مل ينفذوا ذلك بعد النيب       
 ملا نص على علي مل يقْبلْ نصه؟ نيب  مل خيتلف فيه اثنان، وال     )١(.... عمر بن اخلطّاب مث   

  . )٢(»؟ فأفحمهأفكان أمر أيب بكر أنفَذَ من أمر رسول اهللا 
هذا وقد سلك ابن تيمية مسلكًا آخر جدليا يف الرد على الرافضة يف دعواه الـنص                

   اف     «:  أو غريه من ذريته، فقال     -رضي اهللا عنه  -على علير أن ما تدعيه الرضة من  فلو قُد
النص هو حق موجود، وأن الناس مل يولُّوا املنصوص عليه، لكانوا قد تركوا مـن جيـب      
توليته وولّوا غريه، وحينئٍذ فاإلمام الذي قام مبقصود اإلمامة هو هذا املـولّى دون ذلـك       
املمنوع املقهور، نعم ذلك يستحق أن يولّى، لكن ما ولّي، فاإلمث على من ضـيع حقَّـه                 

  . )٣(» على من مل يضيع حقه ومل يعتدوعدل عنه، ال
 أنه كان هلم ِعلْم ودين يستحقون به أن يكونوا          )٤(وإن أراد «: ويقول يف موضع آخر   

أئمة، فهذه الدعوى إذا صحت ال توجب كوم أئمة جيب على الناس طاعتهم، كما أن               
ال خلف مـن    والصالة ال تصح إ   .. استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجٍد ال جيعله إماما        

وكذلك اجلند إمنا يقاتلون مـع     .. يكون إماما بالفعل، ال خلف من ينبغي أن يكون إماما         
  . )٥(»أمري عليهم ال مع من مل يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر

على أنَّ احلق الذي ما سواه باطل هو أنَّ اخللفاء الراشدين الثالثة هم األوىل واألجدر               
وكـل  «:  قال شيخ اإلسالم   -رضي اهللا عنهم مجيعا   -إلمام علي   باإلمامة، قبل رابعهم؛ ا   

أحٍد يعلم أن أهل الدين واجلمهور ليس هلم غرض مع علي، وال ألحٍد منهم غـرض يف                 
تكذيب الرسول، وأنهم لو علموا أن الرسول جعله إماما كانوا أسبق الناس إىل التصديق              

                                                                                                                         

  . »بياض يف األصل«: هكذا، وقال احملقق) 1(
  ). ٦٢/٨(تاريخ مدينة دمشق ) 2(
  ). ١/٥٥٣(منهاج السنة النبوية ) 3(
  . ر احللي املعروف بالعالمة عند الرافضةابن املطه: يعين الرافضي) 4(
  ). ٤/١٠٥(منهاج السنة النبوية ) 5(
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  . )١(»بذلك
 وِمن بعده أوالده؛ أمر ال وجود له        -ضي اهللا عنه  ر-فالوصية املزعومة باخلالفة لعلي     

 عقب ِذكِْرِه للعشرة املبـشرين      -رمحه اهللا -قال احلافظ الذهيب    . إال يف خميالت الروافض   
فأبعد اهللا الرافضة ما أغواهم وأشـد هـواهم،   «: -رضي اهللا عنهم-باجلنة من الصحابة   

وافتروا عليهم بأم كتمـوا     ! هم؟كيف اعترفوا بفضل واحد منهم، وبخسوا التسعة حقّ       
  . )٢(»النص يف علي أنه اخلليفة، فواهللا ما جرى من ذلك شيء

 على بطـالن دعـوى      -رمحهم اهللا -ومن أقوى ما استدل به أتباع األئمة األربعة         
 -رضي اهللا عنهما  -؛ العباس، وابن عمه علي      االستخالف، ما جرى بني عم الرسول       

 الصالة والسالم، إذ طلب العباس من علي أن ينطلق معـه إىل        وذلك يف مرض موته عليه    
فإن كان فينا   «: ؟ معلّلًا سبب طلبه بقوله    »فيمن يكون هذا األمر بعده    « ليسأاله   النيب  

: ، فما كان جواب علي إال أن قـال        »علمنا ذلك، وإن كان يف غرينا علمناه فأوصى بنا        
عناها ال يعطيناها الناس بعده، وإين واهللا ال أسأهلا          فَمن إنا واهللا لئن سألناها رسول اهللا       «

  . )٣(»رسولَ اهللا
وهذا يبطل قول مدعي اإلشارة باستخالف علي، فكيـف         «: قال ابن العريب املالكي   

عى فيه نصد؟)٤(»أنْ ي !  
أنـه لـو    : ووجه آخر لنقض دعوى االستخالف هذه، ومن خالل هذا اخلرب نفسه          

كيف أسـأله  : -رضي اهللا عنهما-قبل هذا املوقف لقال علي للعباس      كانت هناك وصية    
شيئًا قد أوصى به إيلَّ أصلًا؟ لكنه مل يعلّل امتناعه عن السؤال ذا وإنما علّله بشيء آخر                 

  . كما رأينا
                                                                                                                         

  ). ٧/٤١٠(منهاج السنة النبوية ) 1(
  ). ١/١٤٠: (السري) 2(
  . »٤٤٤٧«، رقم ٨/١٤٢(» الفتح«: ، والبخاري، انظر٣٢٥ و ١/٢٦٣(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 3(
  ). ١٨٧: (، ص»العواصم من القواصم«) 4(
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مث إنَّ هذا احلادث املذكور يف اخلرب إنما وقع صبيحة اليوم الذي تويف فيه رسول اهللا                
دعاء الوصية بعده، فال ميكن ا .  

ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عـشر  «: ويف شرح حديث آخر، هو قوله  
مـاذا قـال    :  بكلمة خِفيت علي فسألت أيب     مث تكلّم النيب    : )١(]قال الراوي . [رجلًا

  . )٢(»كلهم من قريش«: ؟ قالرسول اهللا 
البشارة بوجود اثين عشر خليفةً : ديثومعىن هذا احل«: قال احلافظ ابن كثري الشافعي    

ولـيس املـراد    .. صاحلًا يقيم احلق ويعدل فيهم، وال يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم           
 مـن   )٣(ؤالء اخللفاء االثين عشر، األئمة االثين عشر الذين يعتقد فيهم االثنـا عـشرة             

  . )٤(»الروافض جلهلهم، وقلَّة عقوهلم
ديث داللة على أنه ال بد من وجود اثين عشر خليفة عادلًا، ويف هذا احل  «: وقال أيضا 

وليسوا هم بأئمة الشيعة االثين عشر، فإنَّ كثريا من أولئك مل يكـن هلـم مـن األمـر                 
  . )٥(»شيء

فهذا أمر آخر يعترب من أهم ما استدل به أئمة السنة على نقض كالم الرافضة؛ إذ مل                 
على ما يف أكثرهم من الصالح والعبادة       -االثين عشر   يتولَّ أمور املسلمني والية عامة من       

 واحلديث قد دلّ بنصه على      -رضي اهللا عنه  - سوى أمري املؤمنني علي      -رمحهم اهللا تعاىل  
  . »...ما وليهم اثنا عشر رجلًا«أن هؤالء االثين عشر والةٌ؛ 

                                                                                                                         

  .  جابر بن مسرة رضي اهللا عنهما:هو) 1(
، وصحيح  )١٣/٢١١(البخاري مع الفتح    : احلديث متفق عليه من رواية جابر بن مسرة رضي اهللا عنهما، انظر           ) 2(

  ). ٤/١٠٣( وأخرجه أبو داود أيضا يف السنن -واللفظ له-) ٣/١٤٥٢(مسلم 
  . االثنا عشرية: هكذا، ولعل الصواب) 3(
  ). ٢/٣٢(ثري تفسري ابن ك) 4(
  ). ٣/٣٠١(املصدر نفسه ) 5(
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إلمامـة،   فلم يكن هلم قدرة وال سلطان ا   )١(وأما آباؤه «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
بل كان ألهل العلم والدين منهم إمامة أمثاهلم من جنس احلديث والفتيا وحنو ذلـك، مل                
يكن هلم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين عن اإلمامة، سواء كانوا أَوىل باإلمامـة أو مل               

ولو أطاعهم املؤمن مل حيصل له بطاعتـهم        .. فبكل حال ما مكِّنوا وال ولُّوا     . يكونوا أوىل 
أو -صاحل اليت حتصل بطاعة األئمة؛ من جهاد األعداء وإيصال احلقوق إىل مـستحقيها          امل

أفليس قول أهل السنة «:  يف موضع آخر-رمحه اهللا-، مث قال )٢(» وإقامة احلدود  -بعضهم
يف اإلمامة خريا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز ال ميكنه اإلعانة املطلوبـة مـن                  

  . )٣(»األئمة؟
دعواهم احنصار اخللفاء يف    : ومن هفوام العظيمة  «: حممد الربزجني الشافعي  ويقول  

  . )٤(»اثين عشر، وأنهم كلّهم بالنص واإلميان ممن قبله
الـرد علـى    «أما دد حممد بن عبد الوهاب احلنبلي فيقول يف رسالته الشهرية يف             

 دعوى بال دليل مشتملة     وهذه.. ومنها دعواهم احنصار اخلالفة يف اثين عشر      «: »الرافضة
  . )٥(»على كذب، فبطالا أظهر من أن يبين

يا أَيها الَِّذين آمنـوا  ﴿: وقد استدل ابن تيمية على بطالن هذا احلصر بقوله عز وجلَّ       
كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّه٦(﴾أَِطيع( .  

 يف األحاديث الثابتة عنه املستفيضة مل يوقِّت        لك النيب   وكذ«: -رمحه اهللا -مث قال   

                                                                                                                         

  . مهديهم املنتظر وإمامهم الثاين عشر: يعين) 1(
  ). ١/٥٤٩(منهاج السنة النبوية ) 2(
  ). ١/٥٥٢(املصدر نفسه ) 3(
  . ٣٢٥: النوافض للروافض، للربزجني، ص) 4(
  . ٢٧: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 5(
  . ٥٩: سورة النساء) 6(
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  . )١(»والة األمور يف عدد معين
  

* * *

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٨١: (السنة النبويةمنهاج ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٦٤ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   موقفهم من دعوى العصمة لألئمة االثين عشر-٢
 )١(أمجع األئمة األربعة وأتباعهم، بل ومجيع أهل السنة، والسواد األعظم من املسلمني           

ة االثين عشر، أو حىت اشتراط العصمة يف        على بطالن القول بعصمة أحد من هؤالء األئم       
  . اإلمامة مطلقًا، وحكمهم يف ذلك واضح ال لَبس فيه

وقد زادت الشيعة شروطًا أخـر، وهـي أن        «:  الشافعي )٢(قال سيف الدين اآلمدي   
يكون من بين هاشم، معصوما، عاملًا بالغيب؛ ألنا نأْمن مببايعتهم من الـنريان وغـضب               

ولو اشترطت العصمة يف اإلمـام  .. روط مما مل يدل عليه عقل وال نقل   الرمحن، وهذه الش  
ألمن متبيعه لوجب اشتراطها يف حق القضاة والوالة أيضا؛ فإنه ليس يلي ببيعتـه أشـياء        

  . )٣(»أكثر مما يلي خلفاؤه وأولياؤه
كر ويقول اإلمام النووي الشافعي يف مسألة قتال أهل الردة زمن اخلليفة الراشد أيب ب             

فإن اتهد ال يقلّد اتهد، وقد زعمت الرافضة أن عمر          .. «: -رضي اهللا عنه  -الصديق  
 إمنا وافق أبا بكر تقليدا، وبنوه على مذهبهم الفاسد يف وجوب عصمة             -رضي اهللا عنه  -

  . )٤(»األئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم
وهو أحد األئمة االثين    «: -رمحه اهللا -وقال احلافظ الذهيب يف ترمجة أيب جعفر الباقر         

عشر الذين تبجلهم الشيعة اإلمامية وتقول بعصمتهم ومبعرفتهم مجيع الدين، فال عـصمة          
، والنبيني، وكل أحد يصيب وخيطئ، ويؤخذ من قوله ويترك، سوى النيب            )٥(إال للمالئكة 

                                                                                                                         

ال الزيديـة   -خاصة الرافضة اإلمامية اليت مل يشركهم فيها أحد         «إن ادعاء العصمة لألئمة     : قال شيخ اإلسالم  ) 1(
  ). ٢/٤٥٢(منهاج السنة النبوية »  إال من هو شر منهم كاإلمساعيلية-الشيعة وال سائر طوائف املسلمني

يف » اإلحكـام «: يب علي بن حممد اآلمدي احلنبلي مث الشافعي، من تـصانيفه           العالّمة املصنف علي بن أ     :هو) 2(
  ). ٨/٣٠٦، وطبقات السبكي ٢٢/٣٦٤: السري(هـ ٦٣١: يف أصول الدين، ت» األبكار«أصول الفقه، و 

  . ٣٨٤: غاية املرام يف علم الكالم لـ علي اآلمدي، ص) 3(
  ).١/٢١٠(شرح صحيح مسلم للنووي ) 4(
ني من املالئكة ال خالف فيها بني أهل العلم، ولكنهم اختلفوا يف غري املرسلني منهم، وقد رجح عصمة املرسل)5(

  ).١٧٧ - ٢/١٧٤(» الشفا بتعريف حقوق املصطفى«القاضي عياض القول بعصمة مجيعهم، راجع 
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د بالوحيمؤي ،٢(.)١(» ، فإنه معصوم( .  
وهـم  «:  عن الرافـضة )٣( قال العالمة ابن أيب العزأما من أعالم املذهب احلنفي فقد     

عـن  : )٤(شرطُوا يف اإلمام أن يكون معصوما اشتراطًا من غري دليل، بل يف صحيح مسلم             
خيار أئمـتكم الـذين     «:  يقول مسعت رسول اهللا    : عوف بن مالك األشجعي، قال    

م الـذين تبغـضوم     حتبوم وحيبونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتك       
: قلنا يا رسول اهللا أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال        : ، قال »ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنوكم  

ال، ما أقاموا فيكم الصالة، أال من ويل عليه واٍل فرآه يأيت شيئًا من معصية اهللا، فليكره                 «
جيب أن يكـون    إن اإلمام   : ومل يقل .. »ما يأيت من معصية اهللا وال يِرتعن يدا من طاعته         

معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقةً يف هذه املسألة؛ ألم جعلوا اإلمام املعصوم هـو              
  . )٥(»!!اإلمام املعدوم، الذي مل ينفعهم يف دين وال دنيا

وأوضح صاحب النوافض، اإلمام الربزجني الشافعي أنَّ دعوى العصمة لألئمة عارية           
مث إن أهل البيت عـام يف األزواج        «: ل رمحه هللا  عن أي مسوغ نقلي أو عقلي، حيث قا       

ويف الذرية إىل يوم القيامة، ودعوى العصمة للجميع باطل باحلس، وختـصيص بعـضهم      
بذلك بالعقل حتكّم، وترجيح بال مرجٍح، فظهر أن إجياب العصمة ألئمتهم من أكاذيبهم             

                                                                                                                         

  ). ٤/٤٠٢(» السري«) 1(
لمالئكة واألنبياء أولًا، مث مل يستثن مـن        قد يظن أن كالم الذهيب ههنا يعارض أوله آخره؛ إذ أثبت العصمة ل            ) 2(

  . اخلطأ إال النيب 
 أنه إمنا قصد من أفراد هذه األمة احملمدية، ومعلوم أن املالئكة مل يبعث منهم نـيب  -والعلم عند اهللا تعاىل   -فاجلواب  

  .  إمنا أرسلوا إىل أقوامهم خاصةً-عليهم الصالة والسالم-إىل البشر، وبقية األنبياء 
شرح العقيـدة   «:  القاضي صدر الدين علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي، احلنفي، من تصانيفه               :هو) 3(

: ، ومعجـم املـؤلفني    ٦/٣٢٦: الـشذرات (هـ  ٧٩٢: ، ت »والتنبيه على مشكالت اهلداية   «،  »الطحاوية
٧/١٥٦ .(  

  ). ٣/١٤٨٢( صحيح مسلم :انظر) 4(
  . ٣٨١: شرح الطحاوية، ص) 5(
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          به دليلٌ ال من الكتاب، وال من السن ردم، مل ية، وال من اإلمجـاع، وال مـن        وافتراءا
  . )١(»القياس، وال من العقل، قاتلهم اهللا أنى يؤفَكون

 بل ليست هناك من مصلحة حقيقيةً كانت أم إضافية يف وجود معصوم بعد النيب               
إال وهي حاصلة بدونه، وفيه من املفسدة ما ال يزول إال بعدمه، ويكفي ما قـد أوجبـه            

على أنَّ اشـتراط العـصمة يف       ! ف ما لو حتقق وجوده؟    اعتقاد وجوده من الفساد، فكي    
 شرطٌ خارج عن املستطاع فضلًا عن كونه غري مأمور          -كما يقول شيخ اإلسالم   -األئمة  
  . )٢(به شرعا

عليهم -ومما يدل على فساد القول بعصمة األئمة، ما يف ذلك من مساوام باألنبياء              
لضرورة، وإن خالف الروافض يف ذلك عنادا        وبطالن هذا، أمر يعلم من الدين با       -السالم

  . )٣(ومكابرةً، فإن الضروريات ال تعارض باالستدالالت
ودعوى العصمة تضاهي املـشاركة  «: ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي    

يف النبوة؛ فإن املعصوم جيب اتباعه يف كل ما يقول، ال جيوز أن خيالَف يف شيء، وهـذه                  
أنـه  : وهذا مما اتفق عليه املسلمون    .. ء، وهلذا أمرنا أن نؤمن مبا أنزل إليهم         خاصة األنبيا 

جيب اإلميان بكل نيب، ومن كَفَر بنيب واحٍد فهو كافر، ومن سبه وجب قتلـه باتفـاق                 
العلماء، وليس كذلك من سوى األنبياء، سواء سمو أولياَء، أو أئمـة، أو حكمـاء، أو                

    ا جيب اإلميان بكل ما يقولـه فقـد      علماء، أو غري ذلك، فمجعل بعد الرسول معصوم ن
وأيضا فإن املعصوم جتب طاعته     «: ، وقال أيضا  )٤(»أعطاه معىن النبوة، وإن مل يعطه لفظها      

مطلقًا بال قيٍد، وخمالفه يستحق الوعيد، والقرآن إمنا أثبت هذا يف حق الرسول خاصـةً،               
                                                                                                                         

  . ٣٦٤ - ٣٦٣: فض للروافض، صالنوا) 1(
  ). ٦/٤٧٤(، و )٣/٣٩٩: (منهاج السنة النبوية: بتصرف من) 2(
  ). ٦/٤٧٢(منهاج السنة النبوية :  تقرير هذه القاعدة يف:انظر) 3(
، ورسالة يف الرد على الرافضة للـشيخ،        )٦/٤٧١(حنوه يف   : ، وانظر )١٨٨ - ٦/١٨٧(منهاج السنة النبوية    ) 4(

  . ٢٧: ص
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الرسولَ فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم اللَّه علَـيِهم ِمـن النِبـيني            ومن يِطِع اللَّه و   ﴿: قال تعاىل 
ومن يعـِص اللَّـه     ﴿: ، وقال )١(﴾والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا     

  . )٢(﴾بداورسولَه فَِإنَّ لَه نار جهنم خاِلِدين ِفيها أَ
فدلَّ القرآن يف غري موضٍع على أنَّ من أطاع الرسول كان من أهـل الـسعادة، ومل          

  . )٣(»يشترط يف ذلك طاعة معصوم آخر
  )٤( موقفهم من املظاهر األخرى لغلو الرافضة يف أئمتهم- ٣

 أمر ال يسوغ إنكاره، سواء      إن إجالل أئمة أهل السنة عموما ألهل بيت الرسول          
ملوافق أو املخالف، فمؤلفام املخطوطة منها واملطبوعة أكرب شاهد علـى ذلـك،             من ا 

ولكنهم مع ما يِكنون ألهل البيت من احملبة واالحترام، قد وفِّقُوا للقول احلـق فـيهم،                
 من غري إفراٍط وال تفريط، ووقفوا من كل من بالغ         فأنزلوهم حيث أنزهلم اهللا ورسوله      

حلد يف مدحهم موقف الناقد الناصح، سوف أتناول هنـا بـإذن اهللا             يف حبهم أو جتاوز ا    
  . تعاىل ما خيص أئمة املذاهب األربعة أو أعالمها من ذلك

فعن وصف الروافض أئمتهم بأوصاف الربوبية وحنومها مما ال جيوز أن  يوصف بـه               
ض عـن   وقد شذّ شاذُّون من الرواف    «: أحد من اخللق، قال أبو احلسن األشعري الشافعي       

مجلة املسلمني فزعموا أن نسخ القرآن إىل األئمة، وأن اهللا جعل هلـم نـسخ القـرآن                 
                                                                                                                         

  . ٦٩: رة النساءسو) 1(
  . ٢٣: سورة اجلن) 2(
  ). ٦/١٩٠(منهاج السنة النبوية ) 3(
 زعمهم أن ؤالء األئمة تستقيم أحوال الناس ملعاشهم ومعادهم، وأن الرجل بدعائهم عليه ينقلب               :ومن ذلك ) 4(

 اللـوح،   أنثى، وأم حييون املوتى، وأن اسم علي رضي اهللا عنه مكتوب مع الشهادتني على العرش، وعلـى                
وعلى جناحي جربيل، وأنه السواد الذي يرى يف القمر، وأنه لوال علي ومواقفه ما اخضر لإلسالم عود، وملـا               

 - ١٨٠، و ١٠٣ - ٢/٧٣الصراط املستقيم للبياضـي  : انظر. وغري ذلك من األكاذيب والغلو! قام له عمود 
، باإلضافة إىل   ٤٢ - ٤١لتاريخ ص   ، والشيعة يف ا   ٨٢ - ٨١، وأصل الشيعة وأصوهلا ص      ٣/١٤٤، و   ٢١٤

  . ما تقدم يف الباب التمهيدي؛ اإلمامة وعصمة األئمة
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  . )١(»وتبديله
الـشيعة يف هـذه     «: -وهو أيضا من أعالم الشافعية    -ويقول أبو الفتح الشهرستاين     

الشريعة وقعوا يف غلو وتقصري؛ أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم باإلله تعاىل وتقدس، وأمـا           
والـروافض غلـوا يف النبـوة       «: ، وقال أيضا  )٢(» فتشبيه اإلله بواحٍد من اخللق     التقصري

  . )٣(»واإلمامة حىت وصلوا إىل احللول
وعن زعم الرافضة أفضلية علي واألئمة على األنبياء أو مساوام هلم، كمـا يقـول          

  . )٤(!»بياءوأخبارنا مستفيضة يف أن أئمتنا أفضل من غري نبينا من األن«: شيخهم السي
ومن اعتقد يف غري األنبياء كونـه       «: -رمحه اهللا -قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب       

 مـن   )٥(أفضل منهم ومساويا هلم، فقد كَفَر، وقد نقَلَ على ذلك اإلمجاع غـري واحـدٍ              
  . )٦(»!العلماء، فأي خري يف قوم اعتقادهم يوجب كُفْرهم؟

 ء من الشريعة اإلسالمية قد خص الـنيب         أما خبصوص ما يدعونه من وجود أشيا      
 رد ملـا تدعيـه      )٧(ويف احلديث «: عليا وأهل بيته ا، فيقول احلافظ ابن حجر الشافعي        

 أمور كثرية أعلمه ا سرا، تشتمل على        الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النيب          
  . )٨(»كثري من قواعد الدين، وأمور اإلمارة

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٩(مقاالت اإلسالميني ) 1(
  ). ١/٨٠(امللل والنحل ) 2(
  ). ١/١٠: (املصدر نفسه) 3(
 ، وما ٢١٥ - ٢١٠، و   ١٠٣ - ١/١٠٠الصراط املستقيم للبياضي    : ، وانظر كذلك  ١٠٠/٢٥٩حبار األنوار   ) 4(

  .  اإلمامة وعصمة األئمة-أهم عقائد الرافضة-تقدم يف الباب التمهيدي 
 وانظر  -..الباب العاشر يف املرتد والزنديق    - ٣٥٠: القوانني الفقهية، ص  : ومنهم العالمة ابن جزي املالكي يف     ) 5(

  . ٣٦٥: النوافض للروافض، ص: كذلك
  . ٢٩: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 6(
  . ١٧٣: لصحيفة، وقد تقدم يف صأي حديث ا) 7(
  ). ١/٢٠٤(، وحنوه أيضا يف )٤/٨٦(» فتح الباري«) 8(
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 نفسه  -رضي اهللا عنه  -رد هذه األكذوبة الرافضية النفي القاطع من علي         ويكفي يف   
رضـي اهللا  -ألي شيء من هذا القبيل كما يف هذا األثر، ويف أقوال غريه من الـصحابة      

  . )١(  ال سيما من تسلِّم الرافضة بإميام وفضلهم، كأيب ذر الغفاري-عنهم
 وما حيرك طائر جناحيه يف السماء       مد  لقد تركنا حم  «: -رضي اهللا عنه  -فقد قال   

قد علمكم نبيكم :  ملا قيل له-رضي اهللا عنه-، وسلمان الفارسي )٢(»إال أذكرنا منه علما  
.. أجل، لقد انا أن نـستقبل القبلـة لغـائط أو بـول            : فقال! كل شيء حىت اخلراءة   

  . )٣(»احلديث
 بإبطال ما   -رضي اهللا عنه  - هذا تصريح من علي   «: وهلذا قال اإلمام النووي الشافعي    

 أوصى إليه الـنيب  -رضي اهللا عنه-إن عليا : تزعمه الرافضة والشيعة وخيترعونه من قوهلم    
            بأموٍر كثريٍة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه     أهـل خص 

صـل هلـا،    البيت مبا مل يطلع عليه غريهم، وهذه دعاوى باطلة، واختراعات فاسدة ال أ            
  . )٤(» هذا-رضي اهللا عنه-ويكفي يف إبطاهلا قول علي 

                                                                                                                         

 أبو ذر الغفاري، كان من كبار الصحابة رضـي اهللا عنـهم، قـدمي               -على األصح -جندب بن جنادة    : امسه) 1(
، )٢٣٦ - ٤/٢١٩: طبقـات ابـن سـعد     (هـ بالربذة،   ٢٤إنه أسلم بعد أربعٍة، تويف عام       : اإلسالم، قيل 

  ). ١٦٥٦ - ٤/١٦٥٢: االستيعاب(و
، عن منذر الثوري عن أيب ذر رضي اهللا         )٢/٣٥٤(، وابن سعد يف الطبقات      )٥/١٥٣(أخرجه أمحد يف املسند     ) 2(

، والدارقطين  )٩/٣٤١(عنه، ويف سنده انقطاع ألن الثوري مل يدرك أبا ذر كما صرح بذلك البزار يف مسنده                 
  ). ٦/٢٩٠(يف العلل 

، )٩/٣٤١( أخرجـه البـزار يف مـسنده         -رضي اهللا عنهما  -ق آخر عن أيب الطفيل عن أيب ذر         وروي بطري 
رجال الطرباين رجال «، )٢٦٤ - ٨/٢٦٣(» امع«، قال اهليثمي يف  )١٥٦ - ٢/١٥٥(والطرباين يف الكبري    

  . »الصحيح غري حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقري وهو ثقة
التخلّـي  : ، واخلـراءة  )٢٦٢(رقم  ) ١/٢٢٣(، ومسلم يف صحيحه     )٥/٤٣٩(د  أخرجه اإلمام أمحد يف املسن    ) 3(

  ). ٢/١٧: النهاية يف غريب احلديث البن األثري(والقعود للحاجة، 
  ). ٩/١٤٣(شرح النووي على مسلم ) 4(
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 ويف مقدمتهم   -رضي اهللا عنهم  - )١(أما فيما يتعلق بتفضيلهم عليا على سائر الصحابة       
وأما الرافـضة  «: أفضل األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، فقد ورد عن اإلمام أمحد، قوله           

إنَّ علي بن أيب طالب أفضل من أيب بكـر  :  قالوافقد أمجع من أدركنا من أهل العلم أم    
  .الصديق، وأن إسالم علي كان أقدم من إسالم أيب بكر

فمن زعم أن علي بن أيب طالب أفضل من أيب بكر فقد رد الكتاب والسنة؛ لقول اهللا        
، وقال  )٣(ر بعد النيب    ، فقدم اُهللا أبا بك    )٢(﴾محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معه    ﴿: عز وجلَّ 

لو كنت متخذًا خليلًا الختذت أبا بكر خليلًا، ولكن اهللا قد اختذ صـاحبكم              «: النيب  
  . )٤(»خليلًا؛ وال نيب بعدي

فمن زعم أنَّ إسالم علي أقدم من إسالم أيب بكر فقد كذب؛ ألن أول مـن أسـلم          
  . )٥(اهللا بن عثمان عتيق ابن أيب قحافة عبد

ن مخس وثالثني سنة، وعلي ابن سبع سنني مل جتـر عليـه األحكـام               وهو يومئذ اب  
  . )٦(»والفرائض واحلدود

وأما ما ابتدعه الرافضة من الصالة والسالم على أئمتهم يف الصالة، وكلما ذُكـرت              
  . أمسائهم شفاهةً أو كتابةً، فقد بين أعالم املذاهب األربعة بطالنه

فهـذا مـن أعظـم ضـالهلم،        «:  احلنبلي ومن ذلك قول شيخ اإلسالم ابن تيمية      
                                                                                                                         

  . ٧١ - ٢/٦٨ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 1(
  . ٢٩: سورة الفتح) 2(
أنَّ املراد  : أبو بكر، وأما قول اجلمهور فهو     : »والذين معه «: سن البصري أنه قال   هذا بناًء على ما جاء عن احل      ) 3(

  ). ٧/٢١٥(زاد املسري البن اجلوزي : انظر(م مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم، 
  . »وال نيب بعدي«: ، من غري لفظ)٤/١٨٥٥: (، ومسلم)٢٣ و ٧/١٢(» الفتح«: أخرجه البخاري، انظر) 4(
» عبد اهللا بن أيب قحافة؛ عثمان بن عامر بن صخر بن كعـب التيمـي   «: الصديق رضي اهللا عنه   اسم أيب بكر    ) 5(

  ). ٩/٦٤٤ بتحقيق التركي -البداية والنهاية (
 - ٥٨: ، وابن بدران يف املـدخل، ص      ٢١٩: ، وذكره ابن اجلوزي يف املناقب، ص      ١/٣٤٣(طبقات احلنابلة   ) 6(

  ). طبعة جامعة اإلمام(، ٥٩
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 مل يـأمر    ؛ فإنا حنن، وهم نعلم باالضطرار أن الـنيب          وخروجهم عن شريعة حممد     
املسلمني أن يصلُّوا على االثين عشر، ال يف الصالة وال يف غري الصالة، وال كان أحد من                 

 ال بإسـناد  املسلمني يفعل شيئًا من ذلك على عهده، وال نقَلَ هذا أحد عـن الـنيب        
 أن يتخذ أحدا مـن  صحيح وال ضعيٍف، وال كان جيب على أحد يف حياة رسول اهللا   

االثين عشر إماما، فَضلًا عن أن جتب الصالة عليه يف الصالة، وكانت صـالة املـسلمني       
  . )١(»صحيحة يف عهده بالضرورة واإلمجاع

 يف الـصالة،  يٍن غري النيب ومل يأمر اهللا بالصالة على مع«: -رمحه اهللا-إىل أن قال  
ولو صلّى على بعض أهل بيته دون بعٍض، كالصالة على ولـد العبـاس دون علـي أو            

  . )٢(»!بالعكس لكان خمالفًا للشريعة، فكيف إذا صلّى على قوم معينني دون غريهم؟
 سواء مع الصالة  بعد أن قرر جواز الصالة على آل النيب          -وقال تلميذه ابن القيم     

وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينةً، كُره أن يتخذ الصالة           «: - )٣( أو مفردةً  ه  علي
عليه شعارا ال خيلّ به، ولو قيل بتحرميه لكان له وجه، وال سيما إذا جعلها شـعارا لـه،     

 فإنه -رضي اهللا عنه-ومنع منها نظريه أو من هو خري منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي           
وال يقولون ذلك فيمن هو خري منه، فهـذا         » عليه الصالة والسالم  «:  قالوا حيث ذكروه 

  . )٤(»ممنوع، ال سيما إذا اتخذ شعارا ال خيل به، فَتركُه حينئٍذ متعين
وأما علّة املنع فهي كون ذلك من شعار أهل البدع، كما قَرره غري واحٍد من أهـل                 

بتدعونه من شرائع أو شعائر، وإال فجواز الصالة على         العلم، وقد نهينا عن جمارام فيما ي      
                                                                                                                         

  ). ٤/٥٩١(سنة النبوية منهاج ال) 1(
  ). ٤/٥٩٥(املصدر نفسه ) 2(
، وجالء  ١٥٤ - ١٥٣: األذكار للنووي، ص  : وراجع هذه املسألة، ومسألة الصالة على غري األنبياء عموما يف         ) 3(

 - ١١/١٧٠: (، وفتح البـاري   ٢٧١ - ٢٥٤: األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام، البن القيم، ص         
١٧١ .(  

  . ٢٦١: ، وحنوه يف ص٢٧١: األفهام، صجالء ) 4(
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 مسألة خالفية، قد قال به بعض أهل العلم من أصحاب املـذاهب األربعـة        غري النيب   
، أما ما ابتدعته الرافضة ألئمتهم خاصةً من ذلك، فقـد ردوا مجيعـا مجلـةً                )١(وغريهم
  . وتفصيلًا

وإمنـا  .. كن معروفًـا يف الـصدر األول      فهو أمر مل ي   «: قال القاضي عياض املالكي   
أحدثه الرافضة واملتشيعة يف بعض األئمة فشاركوهم عند الذكر هلم بالصالة، وساووهم            

 يف ذلك، وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه؛ فتجب خمالفتهم فيما التزموه            بالنيب  
  . )٢(»من ذلك

ك أنَّ الصالة صـارت خمـصوصةً يف        واملعتمد يف ذل  «: وقال اإلمام النووي الشافعي   
، »عـز وجـلَّ   «: لسان السلف باألنبياء، صلوات اهللا وسالمه عليهم، كما أنَّ قولنـا          

 -وإن كان عزيزا جليلًا-» حممد عز وجلَّ«: خمصوص باهللا سبحانه وتعاىل، فكما ال يقال      
م، فقال الشيخ أبـو     وأما السال .. ، وإن كان معناه صحيحا    أبو بكر أو علي     : ال يقال 

هو يف معىن الصالة؛ فال يستعمل يف الغائب، فال يفرد بـه            :  من أصحابنا  )٣(حممد اجلويين 
  . )٤(»، وسواء يف هذا األحياُء واألموات»علي عليه السالم«: غري األنبياء، فال يقال

م ال  فالذي قالته احلنفية وغريهم، أنه إذا كان عند قو        «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
                كره لئال يظنأنه منهم، في ظُن دون الصحابة، فإذا صلّى على علي يصلّون إال على علي

  . )٥(»به أنه رافضي
                                                                                                                         

  ). ١٥٣ - ٤/١٥٢(منهاج السنة النبوية : راجع) 1(
  ). ٢/٨٣(الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) 2(
 عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف، أبو حممد اجلويين، الشافعي، املفسر الفقيه األصويل، والد إمام                   :هو) 3(

» لو كان الشيخ أبو حممد يف بين إسرائيل لنقل إلينا مشائله والفتخروا بـه           «: وينقال عنه اإلمام الصاب   . احلرمني
 - ٢/٢٠٩، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ٧٥ - ٥/٧٣طبقات الشافعية البن السبكي     (هـ  ٤٣٨: ت

٢١١ .(  
  . ١٥٤: األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار لإلمام حمي الدين النووي، ص) 4(
  ). ٤/١٥٤(سنة النبوية منهاج ال) 5(
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 فإن الرافضة قد جتاوزوا حدود الشرع والعقل والعرف فيما ينعتون بـه             ويف اجلملة، 
 قال القاضـي  أئمتهم، وهم عنه برآء، بل يف ذلك إيذاء بالغ هلؤالء األئمة أنفسهم، وهلذا           

       افـضة،       «: -رضي اهللا عنه  -ابن العريب املالكي يف شأن عليعاداه إال الر علم أحدوما ي
فإم أنزلوه يف غري مرتلته، ونسبوا إليه ما ال يليق بدرجته، والزيادة يف احلد نقصان مـن                 

  . )١(»احملدود
 الشأن، أهلًـا    وقد كان علي الرضا كبري    «: وقال احلافظ الذهيب عن إمامهم السابع     

للخالفة، ولكن كذبت عليه، وفيه الرافضة، وأطروه مبا ال جيوز، وادعوا فيه العـصمة،              
  . )٢(»وغلت فيه، وقد جعل اهللا لكل شيء قدرا

 من وضـع الرافـضة      -رمحهم اهللا -وقد سبق تناول موقف أعالم املذاهب األربعة        
  . )٣( فلرياجع هناك- عنهرضي اهللا-لألحاديث يف إطراء أئمتهم، ال سيما علي 

 -بعد علي رضي اهللا عنـه     -هذا وقد كان أكثر من يكذب عليه الرافضة يف أئمتهم           
وكان ثقةً،  «:  قال احلافظ ابن عبد الرب املالكي عنه       -رمحه اهللا -جعفر بن حممد الصادق     

شيعة اإلمامية،  مأمونا، عاقلًا، حكيما، وِرعا، فاضلًا، وإليه تنسب اجلعفرية، وتدعيه من ال          
  . )٤(»وتكذب عليه الشيعة كثريا

على مذهبهم يف الفروع، زاعمني أنه ناشر فقه اإلماميـة،          » اجلعفرية«أما إطالقهم   
، فالزم هذا أمران ال ثالث هلما؛ إما أن يقال إنـه            )٥(واملعارف احلقيقية، والعقائد اليقينية   

 -أو حـىت الـنيب   - من األئمة ابتدع هذه املعارف والعقائد، وإما أن يكون من سبقه    
والعياذ باهللا، قد قَصروا يف نشرها وإبالغها، وكال األمرين باطل بإمجاع املسلمني سنيهم             

                                                                                                                         

  . ١٩٢: العواصم من القواصم، ص) 1(
  ). ٩/٣٩٢: (السري) 2(
  . ١٨٦ - ١٨٥:  ص:انظر) 3(
  ). ٢/٦٦(التمهيد ) 4(
  ). ٤/١٢(منهاج السنة النبوية : ، انظر٩٦كما قال احللى يف منهاج الكرامة ص ) 5(
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  . وشيعيهم
وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم، بل كُـذب          «: قال العالمة ابن تيمية احلنبلي    

  .  من الكذّابني عليه ال منهعلى جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فاآلفة وقعت
 )٢(واهلفت» )١(اجلفر«و  » البطاقة«وهلذا نسب إليه أنواع من األكاذيب، مثل كتاب         

 األعـضاء   )٣(والكالم يف النجوم، ويف تقدمة املعرفة من جهة الرعود والربوق واخـتالج           
  . )٤(»وحىت أنَّ كل من أراد أن ينفِّق أكاذيبه نسبها إىل جعفر.. وغري ذلك

بل طي صفحات هذا املبحث املهم، أرى من املستحسن اإلشارة إىل أنَّ موقـف              وق
الروافض من أئمتهم مع كل ما اتسم به من الغلو واإلطراء مبا ال يرضي اهللا ورسوله وال                 

  . هؤالء األئمة أنفسهم، جندهم أشد الناس خمالفة هلؤالء األئمة يف أصول الدين وفروعه
  . )٥(!دهم تناقضا وتعارضاوما أش! فيا هلم من حيارى

  
* * *  

                                                                                                                         

م فيه علم النبيني والوصيني، وعلـم العلمـاء         وعاء من أد  «: ١/٢٣٩كما جاء يف الكايف     : معىن اجلفر عندهم  ) 1(
  . »الذين مضوا من بين إسرائيل

  ). ٢٠٨: القاموس ص. ( الشيء ا ملطمئن من األرض، ومطر يسرع االله، واحلُمق الوافر:اهلفت) 2(
  ). ٢٣٩القاموس ص (اختالج األعضاء، أي اضطراا وحتركها ) 3(
  ). ٨/١١، و٧/٥٣٤(، و )٤٦٥ - ٢/٤٦٤(وحنوه يف ، )٤/٥٤(منهاج السنة النبوية ) 4(
: ، واإلبانة الـصغرى، ص )٥/٣٢١(طبقات ابن سعد  : ومن أراد الوقوف على مناذج من ذلك، فله أن يراجع         ) 5(

، و  )٣٩٣ - ٤١/٣٩٠(، و   )٧١ - ١٣/٦٩: (، وتاريخ دمـشق   )٣/١٨٥(، وحلية األولياء    ١٧٠ - ١٦٦
، ٣/٩(،  )٢٤٥ - ٢٤٣،  ٣٦٩ - ٢/٣٦٨(لسنة النبويـة    ، و منهاج ا   )٢٩٠،  ٥٤/٢٨٤(، و   )٤٤/٣٨٧(

، والـسري   )١٣/٢٤٥(، و   )٦/٩٤(، و ذيب الكمال     )٨/٦(، و   )٦/٣٣٦(، و   )١٧ - ٤/١٦(، و   )١٦٩
  ). ٦/٢٥٥(، و )٤٨٦، و ٤٠٦ و ٤/٣٩٦(، و )٣/٢٦٣(
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  املبحث السادس
  موقفهم من عقيدة املهدي املنتظر عند الرافضة

عقيدة املهدي الذي يأيت يف آخر الزمان ثابتة عند أهل الـسنة، ومنـهم أصـحاب              
، ذهب مجع من أهل     كيف ال، وقد جاءت بذلك أحاديث عن النيب         . املذاهب األربعة 
لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اُهللا         «: ، ومنها قوله    )١(لغت حد التواتر  العلم إىل أا ب   

ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجلًا مني، أو من أهل بييت، يواطئ امسه امسي، واسم أبيه اسم                 
بيد أن للرافضة مهديا آخر     . )٢(»أيب، ميأل األرض قسطًا وعدلً  كما ملئت ظلما وجورا         

  . تلف صفاته كل االختالف عن صفات املهدي عند أهل السنةينتظرونه، خت
فمهدي أهل السنة مل يعرف قط، أما مهدي الرافضة املوهوم، فهو إمنا غـاب عـن                

  . األنظار منذ قرون
حممد بن عبد اهللا، أما مهدي الرافضة، فمحمد بن احلـسن          : ومهدي أهل السنة امسه   

رضـي اهللا  - )٣(هدي أهل السنة من ولد احلسنالعسكري، وهو من ولد احلسني، بينما م   
إنَّ : نظر إىل ابنه احلسن، فقال    « أنه   -رضي اهللا عنه  - كما ورد ذلك يف أثر علي        -عنهما

 وسيخرج من صلبه رجلٌ يسمى باسم نبيكم، يشبهه يف   ابين هذا سيد، كما مساه النيب       
  . )١(.)٤(» رض عدلًاميأل األ: اخلُلُِق، وال يشبهه يف اخلَلِق مث ذكر قصة

                                                                                                                         

، وأشـراط   ١٧٥ - ١٧١:  عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر، للشيخ عبد احملسن العباد، ص            :راجع) 1(
  . ٢٦٢ - ٢٥٩: الساعة ليوسف الوابل، ص

-، وأبو داود    »إسناده صحيح «: ، بتحقيق الشيخ أمحد شاكر، وقال     )٥/١٩٩(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند      ) 2(
  ). ٤/١٠٤ (-واللفظ له

  ). ١/٣٠(البن كثري ) النهاية(، والفنت واملالحم )٨/٢٥٨( منهاج السنة النبوية :راجع) 3(
ضعيف سـنن   «، وقد ضعف الشيخ األلباين رمحه اهللا إسناده كما يف           )٤/١٠٦(» السنن«أخرجه أبو داود يف     ) 4(

املوسوعة يف أحاديث   : ، وانظر أيضا  )٣/١٥٠٣(» مشكاة املصابيح «، ويف تعليقه على     ٤٢٥: ، ص »أيب داود 
  .٣٤٩ - ٣٤٧: املهدي الضعيفة واملوضوعة للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، ص
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فماذا كان موقف أعالم املذاهب األربعة على وجه التحديد مـن هـذه العقيـدة               
  الرافضية؟ 

  . يف معرض رده مزاعم الرافضة من عصمة أئمتهم، ومنهم هذا املهدي املنتظر
املعصوم الواحد ال حيصل به املقصود، إذا كان        «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي     

ان، فكيف إذا كان عاجزا مقهورا؟ فكيف إذا كان مفقودا غائبا ال ميكنه خماطبة              ذا سلط 
  . )٢(»!أحٍد؟ فكيف إذا كان معدوما ال حقيقة له؟

فكان أصل دين هؤالء الرافضة مبنيا على جمهول ومعدوم، ال علـى            «: ويقول أيضا 
معدوم، ولـو كـان   موجود وال معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم، وهو مفقود           

موجودا معصوما، فهم معترفون بأم ال يقدرون أن يعرفوا أمره ويـه، كمـا كـانوا               
  . )٣(»يعرفون أمر آبائه ويهم

فكل هذا مما يؤكد خروج الرافضة عن حدود النقل والعقل والعرف فيما ادعوه من              
  .معصوٍم مفقود، بل ومعدوم

فقولكم يف اإلمامة   «: خر، خماطبا هؤالء الروافض   ويقول العلّامة ابن تيمية يف موضع آ      
من أبعد األقوال عن الصواب، ولو مل يكن فيه إال أنكم أوجبتم اإلمامة ملـا فيهـا مـن        
مصلحة اخللق يف دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت مل حيصل لكم مـن جهتـه               

عب الطويـل،   مصلحة ال يف الدين وال يف الدنيا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب الت              
ويكثر القيل والقال، ويفارق مجاعة املسلمني، ويلعن السابقني والتابعني، ومقصوده بذلك           

مث إنه ملا علـم     ! أن يكون له إمام يدلّه على أمر اهللا ويه، ويعرفه ما يقربه إىل اهللا تعاىل؟              
                                                                                                                                     

 الرد على من كذّب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهـدي،           :وراجع أوجه مقارنة أخرى بني املهديني يف      ) 1(
 - ١/٢٥٥(، وبذل اهود يف إثبات مشاة الرافضة لليهود، للجميلي          ٩ - ٨: للشيخ عبد احملسن العباد، ص    

٢٥٧ .(  
  ).  ٣/٣٧٨ (، وانظر كذلك)٦/٤٠٢(منهاج السنة النبوية ) 2(
  ). ١/٩٠(املصدر نفسه ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٧٧ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

مـه  اسم ذلك اإلمام ونسبه، مل يظفر بشيء من مطلوبه، وال وصل إليه بشيء مـن تعلي               
وإرشاده وال أمره وال يه، وال حصل له من جهته منفعة وال مصلحة أصـلًا، فكيـف                 
وعقالء الناس يعلمون أنه ليس معهم إال اإلفالس، وأنّ احلسن العسكري مل ينـسل ومل               

 لـئال تفـوت     )١(واملرأة إذا غاب عنها وليها، زوجها احلاكم، أو الويل احلاضر         .. يعقب
لويلّ املعلوم املوجود، فكيف تضيع مصلحة األمة مع طول هذه املدة،           مصلحة املرأة بغيبة ا   

  . )٢(»!مع هذا اإلمام املفقود؟
وما أشار إليه شيخ اإلسالم هنا من عدم وجود ولٍد للحسن العـسكري، ثابـت يف       
كتب القوم أنفسهم، وأن تِركَته إمنا قسمت بني أخيه وأمه، بل وقد أدى هذا إىل افتراق                

ضة إىل أربع عشرة فرقةً بعد وفاة احلسن؛ منها فرقة تقول بأنه نفسه هـو املهـدي                 الراف
الغائب، معترفةً بعدم وجود نسٍل له، وفرقة أخرى ترى أن وفاته من غري أن يعقب دليل                

  . )٣(على بطالن دعواه اإلمامة يف املقام األول
ضرر حمض ال نفع فيه   ويؤكد ابن تيمية أن ادعاء الرافضة وجود مهدي خمتٍف إمنا فيه            

بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل األرض بال نفٍْع أصلًا، فإن             «: على اإلطالق، فقال  
املؤمنني به مل ينتفعوا به؟ وال حصل هلم به لطف وال مصلحة، واملكذّبون بـه يعـذَّبون                 

كيم عندهم على تكذيبهم به، فهو شر حمض ال خري فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل احل       
كـان الظلـم    : أولًـا : إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم، قيل      : العادل، وإذا قالوا  

  . )٤(»..موجودا يف زمن آبائه ومل حيتجبوا
                                                                                                                         

بتحقيـق  -، واملغين، البن قدامة     )١/٤٣٠( الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب           :راجع املسألة يف  ) 1(
  ). ٩/٣٨٥ (-التركي

  ). ٤/١٠٤: (، وانظر أيضا)١٢٣ - ١/١٢١(منهاج السنة النبوية ) 2(
 - ٩٦، وفرق الـشيعة للنـوخبيت ص      )٣٣٩ - ٣٣٨ص  (رشاد، للمفيد   ، واإل ١/٥٠٥ أصول الكايف    :راجع) 3(

١١٢  .  
  ). ٤/٩٠(منهاج السنة النبوية ) 4(
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وهذا الذي تدعيه الرافضة إما مفقود عندهم، وإما معدوم عند العقالء،           «: وقال أيضا 
  . )١(»وعلى التقديرين فال منفعة ألحٍد به، ال يف دين وال يف دنيا

وممن بينوا بطالن عقيدة الرافضة يف املهدي، احلافظ مشس الدين الذهيب الذي قال عن           
وحممد هذا هو الذي يزعمون أنه اخللف احلجة، «: مهدي الرافضة، ابن احلسن العسكري    

وهم يف انتظاره من أربعمائة وسبعني سنة، ومن أحالـك علـى            .. وأنه صاحب الزمان  
واإلنصاف عزيز، فنعوذ باهللا مـن  ! ف مبن أحالك على مستحيل؟    غائب مل ينصفك، فكي   

معلّقًا على زعمهم دخول هذا املهدي سرداب سـامراء         : وقال أيضا . )٢(»اجلهل واهلوى 
نعوذ باهللا من زوال العقل،     «: منذ القرن اهلجري الثالث، وأنه مل خيرج منه حىت الساعة،         

       هر، فمذلك يف سالف الد ضنا وقوعن الذي نعتمـد عليـه يف          فلو فرن الذي رآه؟، وم
إخباره حبياته؟ أعاذنا اهللا وإياكم من االحتجاج باملُحال والكذب، أو رد احلق الـصحيح             

  . )٣(»كما هو ديدن اإلمامية
أما اإلمام ابن القيم احلنبلي، فقد أبان كذلك عن موقفه بوضوح من اعتقاد الرافضة               

ومسيح املسلمني الذي ينتظرونه هـو      «: -رمحه اهللا -ول  وجود مهدي خمتف منتظر، فيق    
 عيسى ابن مرمي، فهذا     )٤(عبد اهللا ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول         

منتظر املسلمني، ال منتظر املغضوب عليهم والضالني، وال منتظر إخوام من الـروافض             
  . )٥(»املارقني

تدعي يف مهديها الظلوم الغشوم، واملستحيل املعدوم      )٦(فكل هذه الفرق  «: وقال أيضا 
                                                                                                                         

  ). ١/٥٤٨(، وانظر كذلك )٨/٢٦٢: (املصدر نفسه) 1(
  ). ١٣/١٢٠: (السري) 2(
  ). ١٣/١٢٢: (نفسه) 3(
  ). ١٢٤٦: القاموس، ص(املنقطعة عن الرجال، : البتول) 4(
  . ١٣٢ - ١٣١:  يف أجوبة اليهود والنصارى، البن القيم، صهداية احليارى) 5(
  . القرامطة الباطنية، والرافضة االثين عشرية، وغريهم ممن يدعون مهديا خاصا م: يعين) 6(
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 وأخرب خبروجه، وهي تنتظـره      أنه اإلمام املعصوم، واملهدي املعلوم الذي بشر به النيب          
  . )١(»كما تنتظر اليهود القائم الذي خيرج يف آخر الزمان

يعد وجها  فمما يستفاد من هذين النقلني أن انتظار الرافضة ملهديهم املوهوم الغائب            
كَذَِلك قَـالَ  ﴿: )٢(من أوجه الشبه الكثرية بينهم وبني املغضوب عليهم، اليهود لعنهم اهللا         

  . )٣(﴾الَِّذين ِمن قَبِلِهم ِمثْلَ قَوِلِهم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآياِت ِلقَوٍم يوِقنونَ
وأما «: -رمحه اهللا -لناس يف املهدي، قال     وعندما حتدث ابن القيم أيضا عن مقاالت ا       

حممد بن احلـسن العـسكري      : أن املهدي هو  :  وهو )٤(الرافضة اإلمامية فلهم قول رابع    
املنتظر، من ولد احلسني بن علي، ال من ولد احلسن، احلاضر يف األمصار، الغائب عـن                

  : األبصار، ولقد أحسن من قال
  ما آن للسرداب أن يلد الذي 

   جبهلكم ما آناكلمتموه
  فعلى عقولكم العفاء فإنكم

  ثلّثتم العنقاء والِغيالنا
ولقد أصبح هؤالء عارا على بين آدم، وضحكة يسخر منـها         :] -رمحه اهللا -مث قال   [

  . )٥(»كل عاقٍل
                                                                                                                         

  . ١٥٤: املنار املنيف، ص) 1(
  . بد اهللا اجلميليبذل اهود يف إثبات مشاة الرافضة لليهود، لع: - إن شئت -واقرأ يف هذا املوضوع ) 2(
أنـه  : أن املهدي هو املسيح ابن مرمي، والثاين      : األول: أما األقوال الثالثة األخرى كما أوردها ابن القيم، فهي        ) 3(

 أنه رجل من أهل بيت النيب       -وهو قول مجاهري أهل السنة      : الذي ويل من بين العباس وقد ولّى زمنه، والثالث        
 ١٥١ - ١٤٨: املنار املنيف، ص: عنهما، خيرج يف آخر الزمان، انظر من ولد احلسن بن علي رضي اهللا .  

الداهيـة،  : وهـو أيـضا   » الغول«الداهية، وطائر معروف االسم جمهول اجلسم، وأما الغيالن فجمع          : العنقاء) 4(
، و  ١١٧٨القـاموس   . (وساحرة اجلن، وشيطانٌ يأكل الناس، أو دابة رأا العرب وعرفتها، وقتلها تأبطَ شرا            

١٣٤٤ .(  
  . ١٥٣ - ١٥٢: ، ص»املنار املنيف«) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٨٠ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، قال  )١(ويف حديثه عن االثين عشر خليفةً قرشيا جاء التبشري م يف احلديث الصحيح            
والظاهر أنَّ منهم املهدي املبشر به يف األحاديث الـواردة          «: عياحلافظ ابن كثري  الشاف    

 واسم أبيه اسم أبيه، فيمأل األرض عدلًا وقسطًا بذكره فذكر أنه يواطئ امسه اسم النيب  
  . كما ملئت جورا وظلما

وليس هذا باملنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده مث ظهوره من سرداب سامراء؛ فـإن      
 العقول الـسخيفة، وتـوهِم   )٢(حقيقة وال وجود بالكلية، بل هو من هوس  ذلك ليس له    

  . )٣(»اخلياالت الضعيفة
وهو أحد اخللفـاء    «: -فصل يف ذكر املهدي   - )٤(»الفنت واملالحم «وقال يف كتابه    

الراشدين، واألئمة املهديني، وليس هو باملنتظر الذي تزعمه الرافضة، وترجتي ظهوره من            
اء؛ فإن ذلك ما ال حقيقة له، وال عني، وال أثر، ويزعمون أنه حممـد بـن    سرداب سامر 

نوع من اهلذيان، وقسط    «: ، ويصف صنيعهم هذا يف موضع آخر بأنه       »احلسن العسكري 
كبري من اخلذالن؛ شديد من الشيطان، إذ ال دليل على ذلك وال برهان، ال من كتـاب،       

  . )٦(»)٥(وال سنٍة، وال معقول صحيح، وال استحسان
ومن أظهر ما يدل على كَِذِب الرافضة، وعدم صحة احتجاجهم باألحاديث املبشرة            

  . باملهدي احلق، ما جاء فيها من موافقة اسم أبيه السم أيب النيب 

                                                                                                                         

  . ٢٥٤ - ٢٥٣: تقدم خترجيه يف ص) 1(
  ). ٧٥١: القاموس، ص(طرف من اجلنون : اهلوس) 2(
  ). ٢/٣٢(تفسري ابن كثري ) 3(
)4) (١/٢٧.(  
: أو أنـه »  أو سنٍةالعدول حبكم املسألة عن نظائرها بدليل خاٍص من كتابٍ        «: االستحسان عند األصوليني هو   ) 5(

: إحكام الفـصول للبـاجي، ص     : انظر. »ترك الطريقة املطّردة لطريقٍة غري مطّردة ألمٍر خيتص بذلك احلكم         «
  . ١٦٧: ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص)٢/١٠٢(، والواضح يف أصول الفقه البن عقيل احلنبلي ٦٨٧

  ). ١/٣١(» النهاية«الفنت واملالحم ) 6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٨١ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

ما صـح أن    : ومما يرد عليهم  «:  الشافعي )١(ويف هذا يقول العلّامة ابن حجر اهليتمي      
؛ إذ هو )٢(»، واسم أيب حممد احلجة ال يوافق ذلك    اسم أيب املهدي يوافق اسم أيب النيب        

  !  حممد بن احلسن، ال حممد بن عبد اهللا-على فرض والدته-
أما عن أصل أكذوبة املهدية والغيبة وكيف نشأت يف عقول الرافضة، فيقول حممد بن      

ام وملا لزمهم إشكالٌ على أصلهم الفاسد وهو أنَّ نصب اإلم         «: رسول الربزجني الشافعي  
تعاىل اهللا -واجب على اهللا تعاىل وال جيوز على اهللا أن خيلي الزمان من اإلمام، وحيرم عليه          

 ورأوا أن االثين عشر الذين عينوهم لإلمامة قد انقرضوا قبل ثالمثائة            -عما يقول الظاملون  
ىل ، والدنيا مل تنقرض، ولزمهم أن اهللا تعاىل قد ترك ما هو واجب عليه، التجئوا إ               )٣(سنة

أين هو  : إن اإلمام الثاين عشر طال عمره إىل آخر الدهر، فقيل هلم          : كذب عظيم، وقالوا  
إنه : حتى يأمر األمة؟ فإنه جيب عليه أن يقوم مبا أقامه فيه، فالتجئوا إىل كذٍب آخر وقالوا             

وأي فائدة يف إمام خمتٍف عاجٍز ال يقدر علـى          : اختفى بسرداب بسر من رأَى، فقيل هلم      
فْع الظلم، مع أن زمان األئمة الذين قبله كان أقرب إىل النيب             د      وقد ظهـروا، فهـذا 

  !)٤(»الزمان أحوج إىل ظهور اإلمام فيه ِلبعِدِه عن عصر النبوة، وزيادة اجلَور فيه
  

* * *  

                                                                                                                         

ن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، األنصاري، الشافعي شهاب الدين أبو العبـاس، ولـد     أمحد ب  :هو) 1(
حتفة احملتاج، والصواعق احملرقة، وشرح املشكاة، واإلحكـام يف  : هـ، من مؤلفاته٩٧٣مبصر  وتويف مبكة عام    

  ). ٢/١٥٢، ومعجم املؤلفني ٣٧١ - ٨/٣٧٠الشذرات (قواطع اإلسالم، 
  ). ٢/٤٨١(حملرقة البن حجر اهليتمي الصواعق ا) 2(
 أو ٢٦٠أي من اهلجرة، فإن آخرهم حممد بن احلسن العسكري القائم املنتظر قد غاب عن األنظار منذ سـنة                   ) 3(

  .  هـ٢٦١
  . ٣٢٧ - ٣٢٦: النوافض للروافض، ص) 4(
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  املبحث السابع
  موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة

مـا عـدا    - غريهم من طوائف املسلمني      ال خالف بني أعالم املذاهب األربعة وال      
 يف أن من مات فقد انقطعت صلته بالدنيا وبأهلـها، وأن       -الروافض على اختالف فرقها   

، وهذا ما دلت عليه األدلة من كتاب اهللا         )١(ال رجعة إليها البتة ألي غرض من األغراض       
  . ، وآثار سلفنا الصاحل رمحهم اهللا تعاىلوسنة رسوله 

حتى ِإذَا جاَء أَحدهم الْموت قَالَ رب ﴿:  قول اهللا عز وجلَّ:فمن أدلة القرآن
لَعلِّي أَعملُ صاِلحا ِفيما تركْت كَلَّا ِإنها كَِلمةٌ هو قَاِئلُها وِمن وراِئِهم برزخ * ارِجعوِن 

رزخ، أي حاجز بني امليت والرجوع إىل ، فاآلية صرحية يف وجود ب)٢(﴾ِإلَى يوِم يبعثُونَ
، فال رجعةَ حينئٍذ ألحٍد قبله، )٣( إىل يوم القيامة-أيا كان-الدنيا، بل بني املوت والبعث 
  . )٤(واآليات يف هذا املعىن كثرية

لقيين رسول «:  قال-رضي اهللا عنهما- حديث جابر بن عبد اهللا :ومن أدلة السنة
يا رسول اهللا استشهد أيب يوم : قلت»  ما يل أراك منكسرا؟يا جابر،«: ، فقال يلاهللا 

بلى يا : قلت: ، قال»أفال أبشرك مبا لقي اهللا به أباك؟«: أحٍد وترك عيالًا ودينا، قال
ما كلّم اهللا أحدا قط إال من وراء حجاب، وأحيا أباك وكلّمه : رسول اهللا، قال

                                                                                                                         

  . ٤٩ - ٤٨ئل املقاالت ص أوا:  اعتراف مفيد الرافضة خبرقهم إلمجاع األمة يف هذه املسألة يف كتابه:وانظر) 1(
  . ١٠٠ - ٩٩: سورة املؤمنون) 2(
  . ٥٥٩: ، وتفسري السعدي، ص)٥/٣٥٦(، وزاد املسري البن اجلوزي )١٨/٤١( تفسري الطربي :انظر) 3(
  ). ٣/٢٥٥(راجعها يف تفسري ابن كثري ) 4(
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يا رب حتييين فأُقتل فيك ثانية، قال : عِطك، قاليا عبدي تمن علي أُ: ، فقال)١(كفاحا
  . )٢(»إنه قد سبق مني أم إليها ال يرجعون: الرب عز وجلَّ

إنَّ القرب أول منازل «:  قال أنَّ النيب -رضي اهللا عنه-وحديث عثمان بن عفّان 
-ول منازل اآلخرة ، فكون القرب أ)٣(»احلديث.. اآلخرة؛ فإن جنا منه فما بعده أيسر منه

 دالا مبفهومه على أنه آخر منازل الدنيا، وأنَّ اآلخرة ليست من -كما هو منطوق احلديث
الدنيا، وإمنا شيء مغاير هلا، وهي اليت تعقبها، ولذلك مسيت باآلخرة؛ فمن دخل مرتلًا من 

ليا فال رجعة، منازهلا، فذلك إيذان بانتهاء آخر مرتل من منازل الدنيا وانقطاع صلته ا ك
  . واهللا أعلم

 فقول اإلمام احلسن بن -رضوان اهللا تعاىل عليهم-وأما من هدي السلف الصاحل 
 ملا قيل -رضي اهللا عنهما، وهو من األئمة االثين عشر عند الرافضة-علي بن أيب طالب 

ذَبوا، كَ«: -رضي اهللا عنه-إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، قال : له
ليس أولئك شيعته، أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قَسمنا مرياثه، وال أنكحنا 

  . )٤(»نساءه

                                                                                                                         

  ). ٤/١٨٥(البن األثري » النهاية«: أي مواجهةً، ليس بينهما حجاب وال رسول، انظر) 1(
، وابن حبان   »حسن غريب من هذا الوجه    «: ، وقال »٣٠١٠«، رقم   )٥/٢١٤(» اجلامع«أخرجه الترمذي يف    ) 2(

  ). ٣/٣٥(» صحيح الترمذي«، وحسنه األلباين يف ١٥/٤٩٠يف صحيحه 
 - ٤/٤٧٩(» اجلـامع «، والترمذي يف    )٤٢٦٧: (، رقم )٢/١٤٢٦(» السنن«أخرجه كلٌّ من ابن ماجه يف       ) 3(

» التمهيد«، وابن عبد الرب يف      )٣/٥٦(» الكربى«، والبيهقي يف    »حسن غريب «: ، وقال )٢٣٠٨: م، رق ٨٠
  ). ٢/٢٦٧(» صحيح الترمذي«، وحسنه األلباين يف )٢٣/٢٧٠(

، ) ط املكتـب اإلسـالمي  - ١/١٤٨(» املسند«، واإلمام أمحد يف    )٣/٣٩(» الطبقات«أخرجه ابن سعد يف     ) 4(
إسناده جيد، وصـحح    ): ١٠/٢٢(» امع«، قال اهليثمي يف     )١٣/٢٦٠(» تاريخ دمشق «وابن عساكر يف    

  ).٢/٣١٢(الشيخ أمحد شاكر إسناده كما يف حتقيقه للمسند 
  ). ٢٢/٢٥٥تاريخ دمشق «وجاء حنوه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، كما يف 
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-  وأبو جعفر الباقر -رضي اهللا عنهما-كما أنَّ عددا من السلف، منهم ابن عباس 
: جلَّ وقتادة قد صرحوا يف تفسري قول اهللا عز و-من األئمة االثين عشر عند الرافضة أيضا

أن أهل كلّ قرية أهلكوا، :  بأن املعىن)١(﴾وحرام علَى قَريٍة أَهلَكْناها أَنهم لَا يرِجعونَ﴿
  . )٢(واجب عليهم، أو قد قُدر أم ال يرجعون إىل الدنيا قبل يوم القيامة

 يدل هذا، وقد ورد كذلك عن بعض أئمة املذاهب األربعة وأعالمها رمحهم اهللا، ما
-على إنكارهم على الروافض القولَ بالرجعة، ومن ذلك ما جاء عن اإلمام أمحد أنه 

:  كان يبِطلُ القول بالرجعة، بل ويكَفِّر القائلني ا، مستدلًا بقول اهللا عز وجلَّ-رمحه اهللا
ىل أي رجعة بني املوت ؛ إذ مل يذكر احلق تبارك وتعا)٣(﴾ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميتونَ﴿

  . )٤(والبعث يوم القيامة
وبدعة ظهرت «: -رمحه اهللا-ويقول اإلمام أبو حممد الرباري، شيخ احلنابلة يف وقته 

هي كفر باهللا العظيم، ومن قال ا فهو كافر باهللا ال شك فيه؛ من يؤمن بالرجعة، 
، وحممد بن علي، وجعفر بن علي بن أيب طالب حي وسريجع قبل يوم القيامة: ويقول

، ويتكلمون يف اإلمامة، وأم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإم )٥(حممد، وموسى بن جعفر
  . )٦(»كفّار باهللا العظيم

                                                                                                                         

  . ٩٥: سورة األنبياء) 1(
  ). ٣/١٩٤(ثري يف التفسري ، وابن ك)٥/٢٨٥(حكاه ابن اجلوزي يف زاد املسري ) 2(
  . ١٦، ١٥: سورة املؤمنون) 3(
  ). ٢/٢٧٥) (مطبوعة يف آخر طبقات ابن أيب يلعى(مقدمة أيب حممد التيمي يف عقيدة اإلمام أمحد : انظر) 4(
 موسى بن جعفر الكاظم، أبو احلسن العلوي املدين، نزيل بغداد، أحد األئمة االثين عشر عند الرافـضة،                  :هو) 5(

  ). ٢٧٤ - ٦/٢٧٠: السري(هـ ١٨٣تويف يف رجب عام » اإلمام القدوة«: ان عابدا صاحلًا، قال الذهيبوك
  ).٢/٤٠(» طبقات ابن أيب يعلى«النص يف : ، وانظر١٣٣: ، ص»شرح السنة للرباري«) 6(
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ويجب إكفار الروافض يف قوهلم برجعة األموات إىل «: )١(وجاء يف الفتاوى البزازية
  . ». .الدنيا، وبنسخ األرواح

وهذا نوع من أباطيلهم، «: الشافعي عن قول الرافضة بالرجعةوقال اإلمام النووي 
  . )٢(»وعظيم من جهاالم، الالئقة بأذهام السخيفة، وعقوهلم الواهية

ويف هذا بيان واضح بأنّ الرافضة قوم مفِْلسونَ، وإفالسهم ليس يف النقليات فحسب، 
  . وإمنا يف العقليات أيضا

اهر ذلك؛ وهلذا جند أنَّ شيخ اإلسالم حممد بن عبد والقول بالرجعة من اأهم مظ
فانظر أيها «: الوهاب احلنبلي عقب إيراده أقوال بعض أعيام يف هذه العقيدة، علَّق قائلًا

املؤمن إىل سخافة رأي هؤالء األغبياء، خيتلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل، 
يات واألحاديث من عدم رجوع املوتى وقوهلم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا يف اآل

 أي شيء )٣(إىل الدنيا؛ فاادلة مع هؤالء احلُمِر تضيع الوقت، لو كان هلم عقلٌ ملا تكلموا
جيعلهم مسخرة للصبيان، وميج كالمهم أمساع أهل اإليقان، لكن اهللا سلب عقوهلم 

  . )٤(»وخذهلم يف الوقيعة يف خلّص أوليائه، لشقاوة سبقت هلم
يظهر منها - إلزامات عقلية عدة )٥(وقد اورد عليهم العالمة شاه عبد العزيز الدهلوي

  :  ميكن ختليصها يف النقاط اآلتية-فساد القول بالرجعة وبطالنه

                                                                                                                         

تـاوى اهلنديـة    ، حلافظ الدين حممد بن حممد الشهري بابن البزاز الكردري احلنفي، وهو امش الف             )٣/٣١٨) (1(
  ) .١/٣٥٩(، ونقله ابن عابدين يف جمموعة الرسائل )الد السادس(

  ). ١/١٠١(شرح النووي على صحيح مسلم ) 2(
  . »تكلّموا«هكذا، ولعله ) 3(
  . ٣٢: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 4(
: ند، مفسر وحمدث، من مؤلفاتـه سراج اهل:  عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي، امللقّب   :هو) 5(

  ). ١٥ - ٤/١٤األعالم خلري الدين الزركلي (هـ ١٢٣٩: بستان احملدثني، والتحفة االثنا عشرية  ت
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 أن تعذيب من يعتقد الرافضة رجعتهم من أعداء أئمتهم مث إعادة العذاب عليهم -أ
 الصريح، واهللا عز وجلَّ مرتّه عن الظلم،  يلزم منه الظلم-وفق زعمهم الباطل-يف اآلخرة 

  . فال بد أن يكونوا معففني من العذاب يف اآلخرة بعد أن عذّبوا يف الدنيا
 ولَعذَاب الْآِخرِة ﴿:  هو األشد كما قال تعاىل-أي عذاب اآلخرة-مع العلم بأنه 

  . ية فهذا أمر ينايف عظم اجلرم وغلظ اجلنا)١(  ﴾أَشد وأَبقَى
 سواء كان كفرا أو فسقًا، على -رضي اهللا عنهم- أن ما ارتكبه هؤالء اخللفاء -ب

فرض التسليم اجلديل بقول الرافضة، فال شيء يف الكفر أو الفسق يوجب الرجعة، وإال 
لزم أن يعتقدوا رجعة الكفار والفسقة من سائر األمم، ال سيما من كان كفرهم وفسقهم 

  .  واملشركني وحنوهمأكرب؛ كقتلة األنبياء،
 أنه لو كان املقصود من التعذيب إيذاَءهم وإيالمهم، فإن ذلك ميكن حصوله يف -ج

: املقصود هو إظهار جنايتهم للناس، يقال: قبورهم من غري حاجة إىل الرجعة، فإن قيل
أليس األوىل أن يتم ذلك يف حياة األئمة املظلومني أنفسهم وأتباعهم يف زمام، حىت ال 

  !ل بقية األمة من ذلك احلني إىل أن ميضي أكثرهم مث حتصل الرجعة واإلظهار؟تض
 فسوف لن يكون -كما تزعمون- أنه حني يبعث هؤالء وهؤالء عند الرجعة -د 

إخل، وهب أنَّ قول . . من املوجودين يف ذلك الوقت من يعرف أبا بكر أو عمر أو معاوية
إخل يكفي، فِلم ال يكتفى بقوهلم يف .. كر وفالنا عمرإنَّ فالنا أبو ب: مهديكم وبقية األئمة

  بطالن خالفة هؤالء وكوم يعذّبون يف الربزخ، فال حاجة أبدا إىل إحيائهم؟ 
إىل الدنيا فرصة كبرية هلم ملعرفة -يف زعم الرافضة - أنَّ رجعة هؤالء املذنبني -هـ

 يف الدنيا ولو بعد الرجعة، فِلم، أم كانوا على باطل فيتوبون إىل اهللا، والتوبة مقبولة
  !وعالم يعذّبون بعد ذلك؟

                                                                                                                         

  . ١٢٧: سورة طه) 1(
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 أنه يلزم من القول برجعة األئمة أم سيذوقون موتا آخر زائدا على ما يذوقه -و
سائر الناس، للزوم تعاقبه للحياة الدنيا، والظاهر أنَّ املوت أشد آالم الدنيا، فعالم جيوز اهللا 

  . ، وهو جلّ شأنه مرته كل الترتيه عن العبث!ائه عبثًا ؟سبحانه وتعاىل إيالم أولي
 -املزعومني- أنَّ من لوازم قول الرافضة بالرجعة وما حيصل فيها، إهانة أئمتهم             -ز  

- الذين تركوا ملن يظلمهم، ومل ينـصرهم اهللا          -رضي اهللا عنهم  -ال سيما علي وولديه     
دائهم كل هذه املدة الطويلة، حىت يـأيت         ومل ينتقم هلم من أع     -وفق زعم الرافضة الباطل   

  . )١(املهدي فيغيثهم بواسطته، وهم أفضل منه يف اعتقاد الرافضة
وأما العالمة حممد الربزجني الشافعي فقد وصف قول الرافضة بالرجعة بأنـه هفـوة              

  : ، مث ذكر أوجها يف الرد على الرافضة يف مقولة الرجعة هذه، منها)٢(عظيمة وزلّة جسيمة
 أن القول خمالف للمعلوم من الدين بالضرورة من أنه ال حشر قبل يوم القيامـة،                -١

فاهللا سبحانه وتعاىل كلّما توعد كافرا أو مـذنبا      . وأنّ احلساب والثواب والعقاب كذلك    
  . إنما يتوعده بيوم القيامة

 مـات إىل     الدالة على أال رجوع ألحدٍ     )٣( أنه خمالف كذلك لآليات واألحاديث     -٢
  . الدنيا، وأن األموات يقيمون يف قبورهم إىل يوم يبعثون

 أن اجلرائم اليت جيب فيها القتل حدا معلومة وحمصورة يف الشريعة، ومل يرتكب              - ٣
  !  شيئًا منها، فما وجه القول بقتلهم حدا بعد الرجعة؟-رضي اهللا عنهم-اخللفاء الثالثة 

، فإن اخللفاء الثالثة يف قبورهم يف ضيٍق وعذاٍب، يف           أنه بناًء على زعمهم الباطل     -٤
فردهم إىل الدنيا قطع نعيم هؤالء وعذاب أولئك، ومـن          . حني أن أئمتهم يف نعيم مقيم     

                                                                                                                         

  .  بتصرف٢٠٣ - ٢٠٢:  خمتصر التحفة االثين عشرية، حملمود شكري األلوسي، ص:انظر) 1(
  . ٤٣٣ : النوافض للروافض، للربزجني، ص:انظر) 2(
  . ٢٨٦ - ٢٨٥: وقد تقدم شيء منها، يف ص) 3(
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املعلوم أنَّ انقطاع النعيم أشد من انقطاع العذاب، بل ال جمـال للمفاضـلة أصـلًا؛ ألنَّ        
وانقطاع العذاب نعيم ،١(انقطاع النعيم عذاب(.   

  
* * *  

  
  
  

                                                                                                                         

  . ، بتصرف٤٤٣ - ٤٣٥:  النوافض للروافض، حملمد بن رسول الربزجني، ص:انظر) 1(
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  املبحث الثامن
  موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة

مضى يف الباب التمهيدي إثبات كون عقيدة البداء من معتقدات الروافض الـشنيعة،    
  . وإن حاول بعض معاصريهم إنكارها ولو تقيةً

ويف هذا املبحث أتطرق إىل بيان موقف أعالم املذاهب األربعة من هذه املقولة ومـن    
  . لقائلني ا، وهو موقف الرد والنقض، إنكارا للمنكَر وإحقاقًا للحقا

مبينا جوانب مـن رداءة  -قال أبو احلسن األشعري الشافعي يف آخر كتاب املقاالت       
وقد شـذّ   «: -القول بالبداء، ومدى مساس ذلك باالعتقاد السليم جتاه اخلالق عز وجلَّ          

 املسلمني؛ فزعموا أن نسخ القـرآن إىل األئمـة، وأن اهللا            شاذّون من الروافض عن مجلة    
  . جعل هلم نسخ القرآن وتبديله، وأوجب على الناس القبول منهم

وهؤالء الذين ذكرنا قوهلم طبقتان؛ منهم من يزعم أنَّ ذلك ليس على معـىن أن اهللا                
  . يبدو له البدوات

ىت يكون؛ فينسخ عند علمه     إن اهللا ال يعلم ما يكون ح      : وقالت الفرقة األخرى منهم   
تعاىل اهللا عما   .. مبا حيدث من خلقه وفيهم مما مل يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك              

   .)١(»قالوه علوا كبريا
وأما البداء فال جيوز على اهللا عز وجـلَّ؛  «:  الشافعي )٢(ويقول أبو إسحاق الشريازي   

ئفة من الرافضة إىل جواز البداء علـى اهللا  وهو أن يظهر له ما كان خفيا عنه، وذهبت طا    
  . وزعم بعضهم أنه جيوز عليه البداء يف مامل يطِْلعنا عليه.. عز وجلَّ

وهذا كله خطأ ألم إن أردوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد خفائه فهـذا                
                                                                                                                         

  ). ٢٨٠ - ٢/٢٧٩(مقاالت اإلسالميني ) 1(
، و  »التنبيـه «:  الفقيه األصويل صاحب التصانيف، إبراهيم بن علي الفريوز آبادي الشريازي، من آثـاره             :هو) 2(

هــ  ٤٧٦: يف أصول الفقه، وطبقات الفقهاء، ت     » التبصرة«وشرحه، و   » اللمع«، يف الفقه، و     »املهذّب«
  ). ٢٤٠ - ٢/٢٣٨(، وطبقات ابن شهبة ٢٢٩ - ٤/٢١٥طبقات ابن السبكي (
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  . )١(»تصريح بالكفر
جيوز البداء على اهللا تعـاىل،      : الرافضةوقد قال بعض    «: )٢(وقال أبو املظفر السمعاين   

  . )٣(»وهذا باطلٌ
حيـث  : وممن بينوا بطالن مذهب الرافضة يف القول بالبداء، اإلمام اآلمدي الشافعي          

وملا خفي الفَرق بني البداء والنسخ علـى        «: قال يف حديثه عن الفَرِق بني النسخ والبداء       
خ يف حق اهللا تعاىل، وجوزت الـروافض البـداء   اليهود والرافضة، منعت اليهود من النس    

.. عليه؛ العتقادهم جواز النسخ على اهللا تعاىل مع تعذّر الفَرق عليهم بني النسخ والبـداء  
فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع، ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعاىل             

الة ذلك يف حقه، وأنه ال خيفـى        باجلهل، مع النصوص القطعية واألدلة العقلية على استح       
  . )٤(»عليه شيء يف األرض وال يف السماء

ال جيوز البداء على اهللا تعـاىل يف  «: -رمحهم اهللا-وجاء يف كتاب املسودة آلل تيمية  
 والروافض جوازه، وكذبوا على هللا، تعاىل اهللا        )٥(قول الكافة، وحيكى عن زرارة بن أعني      

   .)٦(»عن قوهلم علوا كبريا
إذًا، فالقول بنسبة البداء إىل اهللا تعاىل من أقبح األقوال وأكفرها، ومل يقُلْ بـه مـن                 

                                                                                                                         

  ). ١/٤٨٥(شرح اللمع للشريازي ) 1(
منـهاج أهـل    :  من مصنفاته  -أبو املظفر - العالمة منصور بن حممد التيميمي املروزي احلنفي مث الشافعي           :هو) 2(

  ). ١٣/٢٠، ومعجم املؤلفني )٣/٣٩٣شذرات الذهب (هـ ٤٨٩: ت. السنة، وقواطع األدلة يف أصول الفقه
  ). ٣/٨٢(قواطع األدلة يف أصول الفقه للسمعاين ) 3(
  ). ٣/١١٠(اإلحكام لآلمدي ) 4(
 الباقر، وقيل بل مل يره ولكنه كان يتتبـع حديثـه،    زرارة بن أعني الكويف، الرافضي، روى عن أيب جعفر   :هو) 5(

 - ٢/٤٧٣، واللـسان  ٧٠ - ٦٩امليـزان  (هــ  ١٥٠تويف عام . وذكر احلافظ قصةً يف رجوعه عن التشيع 
لـوال  «: ، ومما قيل عنه يف كتب الرافضة، أن جعفر الصادق رمحه اهللا قـال    )٤/١٨١، ومعجم املؤلفني    ٤٧٤

  ). ١/٥أمل اآلمل للحر العاملي (، »ديث أيب ستذهبزرارة ونظراؤه لظننت أنَّ أحا
  . ٢٠٥: ، ص)عبد السالم وعبد احلليم وأمحد(املسودة آلل تيمية ) 6(
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  . )١(الفرق اإلسالمية إال الروافض
كوم يصفون أئمتهم بأنهم عندهم علم الغيب، وعلم ما         : ومن غرائب أمر الرافضة   

إلطراء، مث يقولون   كان وما يكون يف أمور الدنيا واآلخرة، وغري ذلك من مظهر الغلو وا            
  ! يف حق الباري عز وجلَّ أمورا شنيعة كنسبة البداء إليه سبحانه وتعاىل

فكثري من شيوخ الرافـضة مـن       «: وهذا ما نبه إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قوله         
: يصف اهللا تعاىل بالنقائص كما تقدم حكاية بعض ذلك، فزرارة بن أعني وأمثاله يقولون             

داء عليه وأنه حيكم بالشيء مث يتبني له ما مل يكن علمه فينتقض حكمه ملا ظهر له               جيوز الب 
من خطئه، فإذا قال مثل هؤالء بأن األنبياء واألئمة ال جيوز أن خيفى عليهم عاقبة ِفعِلهم،                

  . )٢(»فقد نزهوا البشر عن اخلطأ مع جتويزهم اخلطأ على اهللا
  . وهذا من أبني الضالل وأشد السفه

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٤٩: إقرار املفيد بذلك يف أوال املقاالت، ص: وانظر) 1(
  ). ٣٩٥ - ٢/٣٩٤(منهاج السنة النبوية ) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٩٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  املبحث التاسع
  موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة

النفاق من أكرب الكبائر وأعظم الذنوب، وما كان منه يف جانب االعتقـاد يخـرج               
صاحبه عن دائرة اإلسالم ومأواه يف اآلخرة أسفل دركات النار والعياذ بـاهللا، قـال اهللا             

   )١(﴾الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصرياِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك ﴿: تعاىل
زورا ومتويها،  » تقية«وملا كان دين الرافضة يرتكز على ركيزة النفاق وهو ما أمسوه            

 للتقية الشرعية اليت أباحها اهللا عز وجـل يف حـاالت         -شكلًا وموضوعا -إذ هي خمالِفة    
، كان حلماة السنة ومحلة الشريعة، ال       )٢( يف موضعه  نادرة وضرورية، كما تقدم كل ذلك     

سيما من أصحاب املذاهب الفقهية األربعة مواقف واضحة وصرحية يف بيان بطالن هـذا           
  . املسلك الرافضي، نصيحةً هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

 الرسولُ بلِّغْ    يا أَيها  ﴿: قال اإلمام أبو بكر اجلصاص احلنفي يف تفسري قول اهللا تعاىل          
ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَته واللَّه يعِصمك ِمن الناِس ِإنَّ اللَّه لَا                  

  الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهوفيه الداللة على بطالن قول الرافضة يف دعواهم أن النيب          «: )٣( ﴾ ي
 م بعض املبعوثني إليهم على سبيل اخلوف والتقية؛ ألنه تعاىل أمره بالتبليغ وأخرب أنه         كَت

  . )٤(»﴾واللَّه يعِصمك ِمن الناِس﴿: ليس عليه تقية بقوله تعاىل
إنَّ الـنيب   : فدلّت اآلية على رد قول من قال      «: وقال اإلمام القرطيب يف السياق نفسه     

     شيئًا من أمر ال مافضة    كَته . دين تقيةً، وعلى بطالنه، وهم الرودلَّت على أن ِسرمل ي 
،ويف تفـسري   )٥(»بلغ مجيع ما أنزل إليك ظاهرا     : إىل أحد شيئًا من أمر الدين، ألنَّ املعىن       

                                                                                                                         

  . ١٤٥: سورة النساء) 1(
  . ١١٣ - ١٠٧: ص: انظر) 2(
  . ٦٧:  سورة املائدة)3(
  ). ٤/١٠٦: (أحكام القرآن للجصاص) 4(
  ). ٦/٢٤٢(تفسري القرطيب ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٩٣ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

أي يري الناس أنه «: ، قال القرطيب أيضا)١(﴾الَِّذين هم يراُءونَ ﴿: قول اهللا سبحانه وتعاىل   
ةً وهو يصلّي تقيةً، كالفاسق يري أنه يصلّي عبادةً، وهو يصلّي ليقـال إنـه               يصلّي طاع 

  . )٢(»يصلّي
 ﴿: قال اهللا تعـاىل   . وقد توعد اهللا من كان هذا شأنه بالويل، وهو العذاب الشديد          

لِّنيصلٌ ِللْميونَ * فَواهس لَاِتِهمص نع مه اُءونَ * الَِّذينري مه ٣(﴾الَِّذين( .  
ولكن الروافض قوم ت    «: -رمحه اهللا - )٤(ويقول اإلمام أبو بكر السرخسي احلنفي     

  . )٥(»ال حيترزون عن الكذب، بل بناء مذهبهم على الكذب
وأما الرافضة فأصل بدعتـهم عـن زندقـة    «: وقريب من هذا قول اإلمام ابن تيمية 

ديننا التقية، وهو أن : ك حيث يقولونوإحلاد، وتعمد الكذب كثري فيهم، وهم يِقرونَ بذل  
  . )٦(»يقول أحدهم بلسانه خالف ما يف قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق

والنفاق والزندقة يف الرافضة أكثر منـه يف        «: ويف حديٍث آخر لإلمام ابن تيمية قال      
ـ      .. سائر الطوائف، بل ال بد لكلٍّ منهم من شعبِة نفاقٍ          ول والرافضة جتعل هذا مـن أص

وقد نزه اهللا املؤمنني مـن أهـل   .. دينها وتسميه التقية، وحتكي هذا عن أئمة أهل البيت        
البيت وغريهم عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقًا وحتقيقًا لإلميان، وكان دينـهم         

  . )٧(»التقوى ال التقية
خاصةً يف  ويوضح اإلمام السرخسي خطورة القول بالتقية فيما له تعلق بأصل الدين،            

                                                                                                                         

  . ٦: سورة املاعون) 1(
  ). ٢٠/٢١٢: (تفسري القرطيب) 2(
  . ٦ - ٤: سورة املاعون) 3(
الـشرح  :  اإلمام العالمة حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي احلنفي، الفقيه األصويل، له من املؤلفات               :هو) 4(

  ). ٢٦٨ – ٨/٢٦٧معجم املؤلفني (هـ، ٤٩٠: الكبري، واملبسوط، وغريمها، تويف يف حدود
  ). ٨/٩٢(للسرخسي » املبسوط«) 5(
  ). ١/٦٨(» منهاج السنة النبوية«) 6(
  ).١٥٣، ٧/١٥١(، و )٦/٤٢٧(، و )٣/٣٧٥: (، وانظر أيضا)٢/٤٦(املصدر نفسه ) 7(
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حق من يعتمد على أقواهلم يف معرفة أحكام اهللا وشريعته كاألنبياء والرسل عليهم الصالة              
 –لعنـهم اهللا –وقد جوزه بعض الـروافض  «:  فيقول-أو األئمة عند الرافضة-والسالم  

ولكن جتويز ذلك حمالٌ؛ ألنه يؤدي إىل أن ال يقطع القول مبا هو شـريعة الحتمـال أن                  
  . )١(»ذلك أو فعله تقيةً، والقول ذا حمالٌيكون قال 

وهذا ال يثمر إال عدم الوثوق «: وبنحو هذا قال العالمة الربزجني الشافعي، حيث قال 
بأقوال األئمة واألنبياء؛ إذ على ذلك جيوز إن ابتالهم اهللا تعاىل باخلوف أن يفتروا علـى                

  . )٢(»حاشا اهللا من ذلك ومحاهم–اهللا 
 هؤالء إمنا هي النفاق، أعاذنا اهللا تعاىل        )٣( التقية باملعىن الذي يريدوا    إنَّ«: وقال أيضا 

  . )٤(»منه
وأما عن توسع الرافضة يف استخدام النفاق باسم التقية، خمالفني يف ذلـك مـراد اهللا     

 يف التقية الشرعية اليت هي رخصة، وال يطرق باا إال لـضرورة، فيقـول               ورسوله  
وأما الرافضي فال يعاشر أحدا إال استعمل معه النفاق، فإنَّ دينه الذي            «: يةالعالمة ابن تيم  

يف قلبه دين فاسد، حيمله على الكذب واخليانة، وغش الناس، وإرادة السوء م، فهو ال               
 وال يترك شرا يقدر عليه إال فعله م، وهو ممقوت عند من ال يعرفه، وإن            )٥(يألوهم خبالًا 

فضي تظهر على وجهه سيما النفاق، ويف حلن القول، وهلذا تِجده ينـاِفق             مل يعرف أنه را   
  . )٦(»ضعفاء الناس ومن ال حاجة به إليه، ملا يف قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه

                                                                                                                         

  ). ٢٤/٤٥(للسرخسي » املبسوط«) 1(
  . ١٦٩: النوافض للروافض، ص) 2(
)3 (وهي صحيحة عند علماء العربية، أو يكون خطأ الناسخ          »أكلوين الرباغيث «إمنا يستقيم هذا على لغة      : قلت ،

  . أو الطابع، واهللا تعاىل أعلم
  . ١٧٠ – ١٦٩: النوافض، ص) 4(
: ، ص »املفردات«ض املؤثر يف العقل والفكر      الفساد الذي يلحق احليوان فيورثه اضطرابا كاجلنون واملر       : اخلبالُ) 5(

١٤٢ .  
  ). ٦/٤٢٥(» منهاج السنة النبوية«) 6(
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وهذه اآلية حجـة    «: )٢( بآية آل عمران   )١( عن استدالل الرافضة   -رمحه اهللا -ويقول  
وهذه اآليـة   ..  من املؤمنني  من كان مع النيب     عليهم، فإن هذه اآلية خوطب ا أولًا        

 مل يكن أحد منـهم      مدنية باتفاق العلماء، ومعلوم أن املؤمنني باملدينة على عهد النيب           
]: إىل أن قال  .. [يكتم إميانه، وال يظهر للكفّار أنه منهم، كما يفعله الرافضة مع اجلمهور           

 قليب، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل مـا  والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساين ما ليس يف    
وكتمان الدين شيٌء، وإظهار الدين الباطل شيٌء آخر، فهذا مل يبحه اهللا قطٌ             .. أقدر عليه 

إال ملن أُكره، حبيث أبيح له النطق بكلمة الكفر، واهللا تعاىل قد فَرق بني املنافق واملُكْـره،       
  . )٣(»ن جنس حال املكرهوالرافضة حاهلم من جنس حال املنافقني، ال م

-ويقول أيضا عن وصف الرافضة بعض تصرفات أمري املؤمني علي بن أيب طالـب               
وهؤالء الرافضة جيمعـون بـني      «:  كمبايعته للخلفاء قبله بأا من التقية      -رضي اهللا عنه  

علوه جيعلون عليا أكمل الناس قدرةً وشجاعةً، حىت جي       : النقيضني، ِلفَرِط جهلهم وظلمهم   
هو الذي أقام دين الرسول، وأنَّ الرسول كان حمتاجا إليه، ويقولون مثل هذا الكفـر، إذ          
جيعلونه شريكًا هللا يف إقامة دين حممٍد، مث يصفونه بغاية العجز والضعف واجلزع والتقيـة               

  . )٤(»بعد ظهور اإلسالم وقوته، ودخول الناس فيه أفواجا
ومما يلزم مـن املفاسـد      «: عالمة ابن حجر اهليتمي   وجاء يف هذا املعىن أيضا قول ال      

واملساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي إىل التقية أنه كان جبانا ذليلًـا                
مقهورا، أعاذه اهللا من ذلك، وحروبه للبغاة ملا صارت اخلالفة إليـه، ومباشـرته ذلـك          

 تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئـك        بنفسه، ومبارزته لأللوف، من األمور املستفيضة اليت      
                                                                                                                         

  . ٣٤٦: ، والشيعة يف عقائدهم للقزويين، ص٣/٧١ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 1(
ِنني ومن يفْعلْ ذَِلك فَلَيس ِمن اللَّـِه ِفـي          لَا يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤمِ       ﴿: أعين قوله تعاىل  ) 2(

  ].٢٨: آل عمران[ ﴾..شيٍء ِإلَّا أَنْ تتقُوا ِمنهم تقَاةً
  ). ٤٢٤ – ٦/٤٢٢(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ٧/٢٠٧: (املصدر نفسه) 4(
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  . )١(»احلمقى والغالة
ما أشـنع   «: وقال بنحو هذا أيضا اإلمام حممد بن عبد الوهاب، مث ختم قوله متعجبا            

  . )٢(»!قولَ قوٍم يلزم منه نقْص أئمتهم املربئني عن ذلك 
ن تربأ من   برئ اهللا مم  «: أما احلافظ الذهيب الشافعي فقد علّق على قول جعفر الصادق         

هذا القول متواتر عن جعفر الصادق وأشهد باهللا إنه لبار          : قلت«: بقوله» أيب بكر وعمر  
  . )٣(»يف قوله غري منافق ألحٍد فقبح اهللا الرافضة

كما أورد العالمة الربزجني الشافعي ما يقصم ظهور الرافضة من الردود العقلية ملـا              
 -رمحـه اهللا -، فكان مما سلكه )٤(ن أئمتهم من التقية ينسب إىل جعفر الصادق أو غريه م      

إذ جـاز   : يفرض تسليم أنَّ جعفر صدر منه التقية، فيقال       «:  حيث يقال  )٥(مسلك القلب 
أن يتقي رجلًا واحدا جاز أن يتقي األكثر من واحٍد باألوىل، وكانت الشيعة كـثريين،               

 ال يتربأ من الصحابة، فجاز أن       وكانوا يبغضون الصحابة، ويف اعتقادهم أنه جيب قتل من        
جعفرا ظن أنه لو أظهر هلم حب الصحابة لقتلوه  فلم ال جيوز أن يكون اتقى شر الشيعة                  

  . )٦(»وغدرهم، فتكون التقية فيما فعل أو قال موافقًا هلم واحلق يف خمالفتهم؟
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ١٨٢ – ١/١٨١(، للهيتمي »الصواعق احملرقة«) 1(
  . ٢١: لى الرافضة، صرسالة يف الرد ع) 2(
  ). ٦/٢٦٠(» السري«) 3(
  . ٧٣ – ٣/٧١الصراط املستقيم للبياضي :  مثال:انظر) 4(
أن يثبت املعترض نقيض حكم املستدل بغري دليل املستدل فيقلب دليله           : قلب الدليل يف علمي األصول واجلدل     ) 5(

. إذ فيه إيقاف االستدالل بالعلّة وإفـسادها   حجة عليه ال له، وهو من القوادح أو األسئلة الواردة على القياس             
  ).٣٠١: ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص٦٦٣: إحكام الفصول للباجي، ص: انظر(

  . ١٧١: النوافض، ص) 6(
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  املبحث العاشر
  )١(ألهل السنةموقفهم من مواالة الرافضة للكفار ومعادام 

احلـب  : الوالء والرباء، أي  :  بالرسالة من لوازم الشهادة هللا بالوحدانية، ولرسوله       
  . والبغض هلما، وفيهما
ـ          : قال اهللا عز وجلَّ    ح نونَ مادوِم الْآِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدا﴿لَا ت   اللَّـه د

  كَان لَوو ولَهسرو             ِفي قُلُـوِبِهم بكَت أُولَِئك مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آب
              ِضـيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج مِخلُهديو هوٍح ِمنِبر مهدأَيانَ والِْإمي

  . )٢ (﴾ عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَاللَّه عنهم ورضوا
أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهللا واملعـاداة يف اهللا، واحلـب يف اهللا              «: وقال النيب   
  . )٣(»والبغض يف اهللا

 والـبغض  ، وحب كلِّ ما يحـب ،وواضح أنَّ احلب يف اهللا يقتضي حب رسوله        
  . )٤(﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه﴿كذلك؛ ألن طاعة الرسول من طاعة اهللا 

النصرة واحملبة واإلكرام والوقوف مع احملبوب ظاهرا وباطنا، وأما         : وحقيقة الوالء هي  
  . )٥(الرباء فهو البعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار

 اإلسالم ابن تيمية مذهب أهل السنة واجلماعة يف الـوالء والـرباء             وقد لَخص شيخ  
وليعلم أنَّ املؤمن تِجب مواالته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكـافر تجـب             «: بقوله

معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن اهللا سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكـون              
                                                                                                                         

، ٢/٧٤٠أصـول مـذهب الـشيعة    (، و)٣٧٩، ٣٠٨، ٢/٣٠٦( األنوار النعمانية لنعمة اهللا اجلزائري     :راجع)1(
  ).الفصل الثالث( للدكتور عبد اهللا حممد الغريب جاء دور اوس(، و )٧٤٨، ٧٤٤

  . ٢٢: سورة اادلة) 2(
  ).٢٥٣٦:  رقم٢/٣٤٣(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )١١/٢١٥(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) 3(
  ].٨٠: سورة النساء، آية) [4(
  . ٩٠: ص الوالء والرباء يف اإلسالم، حملمد بن سعيد القحطاين، :انظر) 5(
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ض ألعدائه، واإلكـرام ألوليائـه واإلهانـة        الدين كله هللا، فيكون احلب ألوليائه والبغ      
  . )١(»ألعدائه، والثواب ألوليائه والعقاب ألعدائه

هذا هو مذهب أهل احلق؛ أهل السنة واجلماعة، ومنهم أئمـة املـذاهب األربعـة               
  . وأعالمها

خبالف الرافضة أهل الزيغ والضالل الذين يِكنونَ أشد العداوات ملـن آمـن بـاهللا               
ا مع أعداء اهللا ورسوله للنيل من اإلسالم وأهلهورسوله، ويا واحدِقفُونَ صف .  

ولذلك شواهد كثرية حىت من كُتِبِهم أنفسهم، ومنها مـا رووه عـن أيب عبـد اهللا          
حالل الدم، لكني   «: ؟ قال )٢(ما تقول يف قتل الناصب    :  انه سِئلَ  –زورا وتانا –الصادق  

قلب عليه حائطًا أو تغرقه يف ماء لكي ال يشهد به عليـك             أتقي عليك؛ فإن قدرت أن ت     
  . )٣(»فافعل

افتراًءا عليه – عن الصادق –شيخ الطائفة عندهم–وجاء يف ذيب األحكام للطوسي    
  . )٤(»خذْ مال الناصِب حيث ما وجدته وادفع إلينا اخلمس«:  أنه قال–أيضا

وهـو مـن علمـائهم      – وليس ببعيد عن كل هذا ما ذكره نعمـة اهللا اجلزائـري           
 قـد   –وهو وزير الرشيد  –ويف الروايات أنَّ علي بن يقطني       «:  حيث قال  –)٥(املتأخرين

، وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدموا        )٦(اجتمع يف حبسه مجاعة من املخالفني     
                                                                                                                         

  ). ٢٨/٢٠٩(» جمموع الفتاوى«) 1(
الذي « واقرأ ما قاله نعمة اهللا اجلزائري الرافضي عن تعريف الناصيب من أنه              –حسب زعمهم –أي أهل السنة    ) 2(

أكثر املخالفني هلـم يف     «إن ذلك هو حال     : ، مث قال  »نصب العداوة لشيعة أهل البيت وتظاهر بالوقوع فيهم       
  ). ٢/٣٠٦األنوار النعمانية . (»مصارهذه األعصار ويف كلّ األ

  . ٢/٣٠٧، واألنوار النعمانية )٢٧/٢٣١(حبار األنوار ) 3(
: انظـر (، ونقل عن اخلميين أنه قال الشيء نفسه يف بعض دروسه اخلاصـة  ٤/١٢٢ذيب األحكام للطوسي   ) 4(

  .٨٩: ، حلسني املوسوي، ص»مث للتاريخ.. هللا«: كتاب
  . ١٣١تقدمت ترمجته يف ص ) 5(
  . هذا من ألقاب أهل السنة عندهم) 6(
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سقف احملبس على احملبوسني فماتوا كلّهم، وكانوا مخسمائة رجل تقريبا، فأراد اخلـالص   
ات دمائهم، فأرسل إىل اإلمام موالنا الكاظم فكتب إليه جواب كتابه بأنك لـو              من تبع 

كنت تقدمت إيلّ قبل قَتِلهم ملا كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك مل تتقـدم إيلَّ                 
: ، مث علّق اجلزائري نفسه قائلًا     )١(»فَكَفِّر عن كلّ رجٍل قتلته منهم بتيس، والتيس خري منه         

الدية اجلزيلة اليت ال تعادل دية أخيهم األصغر وهو كلب الصيد؛ فـإنّ             فانظر إىل هذه    «
ديته عشرون درمهًا، وال دية أخيهم األكرب وهو اليهودي أو اوسي فإا مثامنائة درهٍم،              

  . )٢(»وحاهلم يف اآلخرة أخس وأجنس
 ورد يف «): وهو الناصيب يف مصطلحهم كما أسلفت     (وقال يف موضع آخر يف السين       

األخبار أنه جنس، وأنه شر من اليهودي والنصراين واوسي، وأنه كافر جنـس بإمجـاع    
  .)٣(»علماء اإلمامية

، بعيد تسلّمه زمام األمور هناك،     )٤(ويف إحدى اجللسات اخلاصة إلمام دولتهم احلديثة      
 آن األوان لتنفيذ وصايا األئمة صـلوات اهللا علـيهم، سنـسفك دمـاء         «: قال ما نصه  

النواصب، نقتل أبناءهم، ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقـاب،             
وستكون أمواهلم خالصةً لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكّة واملدينة من وجه األرض؛ ألن             
هاتني املدينتني صارتا معقل الوهابيني، وال بد أن تكـون كـربالء أرض اهللا املباركـة                

 لقد قامت   -عليهم السالم -اس يف الصالة، وسنحقّق بذلك حلم األئمة        املقدسة، قبلة للن  
  . )٥(»دولتنا اليت جاهدنا سنواٍت طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إال التنفيذ

هذا هو الوجه احلقيقي للرافضة باألمس واليوم، فما هو موقف أعالم املذاهب األربعة       
                                                                                                                         

  . ٢/٣٠٨األنوار النعمانية لنعمة اهللا اجلزائري ) 1(
  . ٢/٣٠٨األنوار النعمانية ) 2(
  . ٢/٣٠٦املصدر نفسه ) 3(
  . ٤٦٣: ترمجته يف ص: اخلميين، وانظر: أعين بذلك) 4(
  . ٩٢ – ٩١: ؛ حلسني املوسوي، ص»مث للتاريخ.. هللا«) 5(
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   من هذا؟ –رمحهم اهللا–
وأما الكفرة الذين ظهروا    «: -رمحه اهللا - عبد القاهر البغدادي     قال العالمة الشافعي،  

يف دولة اإلسالم واستتروا بظاهر اإلسالم واغتالوا املسلمني يف السر؛ كالغالة من الرافضة             
  . )١(»فإن حكِْم هذه الطوائف اليت ذكرناها حكم املرتدين عن الدين.. السبئية

ي بإحلاق الرافضة بأعوام من الكفرة بـاهللا        فهذا حكم صريح من هذا العلَم الشافع      
  . ورسوله  فال ينخِدع أي مسلم بادعائهم اإلسالم وهم من ألد أعدائه

أما اإلمام ابن تيمية احلنبلي، فقد كانت له صوالت وجوالت يف الرد على هـؤالء               
والـبغض  الروافض، وهتِك أستارهم، وكشف ما يخبئونه للسنة وأهلها مـن احلقـد             

والضغينة، فكان أكثر ما وقفت عليه يف بيان موقف أعالم املذاهب األربعة من الرافضة يف   
  . هذه املسألة من أقواله، جزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خريا

وأكثرهم يكَفِّر من خالف قوهلم، ويـسمون       «: فمما قاله عن الرافضة يف هذا اال      
فهم كفارا، وجيعلون مدائن اإلسالم اليت ال تظهر فيها أقـواهلم           أنفسهم املؤمنني ومن خال   

دار ردٍة أسوأ حالًا من مدائن املشركني والنصارى، وهلذا يوالـون اليهـود والنـصارى           
واملشركني على بعض مجهور املسلمني  وعلى معادام وحماربتهم، كمـا عـِرف مـن               

من مواالم اإلفرنج النصارى علـى      مواالم الكفار املشركني على مجهور املسلمني، و      
  . )٢(»مجهور املسلمني، ومن مواالم اليهود على مجهور املسلمني

ومل «: -مبينا أنَّ الرافضة أخطر الطوائف املنتسبة إىل اإلسـالم، عليـه          –وقال أيضا   
يعرف طوائف اإلسالم أكثر كذبا وفتنا ومعاونةً للكفار على أهل اإلسالم، مـن هـذه               

: ، وأولئك قال فـيهم الـنيب    )٣(ئفة الضالة الغاوية، فإم شر من اخلوارج املارقني       الطا
                                                                                                                         

  . ٣٥٧ – ٣٥٦: ، ص»ق بني الفرقالفر«) 1(
  ). ٣/٣٥٦(» جمموع الفتاوى«) 2(
أيـضا  » الفتـاوى «وقد زاد شيخ اإلسالم هذه املوازنة بني الرافضة واخلوارج إيضاحا بقولـه رمحـه اهللا يف              ) 3(

فاخلوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد، وهؤالء من أكـذب النـاس وأنقـضهم               «): ٢٨/٤٨٤(
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، وهؤالء يعاونون اليهـود والنـصارى       )١(»يقْتلُونَ أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان     «
وشر هؤالء وضررهم علـى أهـل       .. ، وأمته املؤمنني  واملشركني على أهل بيت النيب      

  . )٢(»ه الرجل الفصيح يف الكالماإلسالم، ال حيصي
وكذلك من كان بالشام من الرافضة الذين هلـم كلمـة أو     «: )٣(»املنهاج«وقال يف   

سالح يعينون الكفّار من املشركني ومن النصارى أهل الكتاب على املسلمني؛ على قَتِلِهم          
قاتلون النـاس،  وسبيهم وأَخِذ أمواهلم، واخلوارج ما عملت من هذا شيئًا، بل كانوا هم ي      
  . »لكن ما كانوا يسلّطون الكفار من املشركني وأهل الكتاب على املسلمني

 شيئًا من األحداث الواقعية اليت تدلُّ علـى         –عليه رمحة اهللا  –وحيكي ابن تيمية نفسه     
 إىل  )٤(وهلذا ملا قَِدم التتار   «: مدى مواالة الرافضة ألعداء اإلسالم وحماربتهم ألهله، فيقول       

 )٥(الد، وفعلوا بعسكر املسلمني ما ال يحصى من الفساد، وأرسلوا إىل أهـل قـربص              الب
فملكوا بعض الساحل، ومحلوا راية الصليب، وحملُوا إىل قربص من خيـل املـسلمني              

                                                                                                                                     
  ). ٥/١٥٤(» منهاج السنة النبوية«ظر ، وان»للعهد

: ، رقـم )٢/٧٤١(، وصحيح مسلم    )٧٤٣٢: ، رقم ١٣/٤١٥(البخاري مع الفتح    : احلديث متفق عليه، انظر   ) 1(
١٠٦٤ .  

  ).٤٧٢ – ٤/٤٧١: (، وانظر كذلك)٢٥/٣٠٩(» جمموع الفتاوى«) 2(
)3 (٥/١٥٦ .  
: هـ، وقتلوا أكثر أهلها مبن فيهم اخليلفـة       ٦٥٦باسية عام   هم الذين دخلوا بغداد مقر خالفة الدولة الع       : التتار) 4(

 – ١٧/٣٥٦التركـي  . البداية والنهايـة بتحيـق د  : راجع(املستعصم باهللا، آخر خلفاء بين العباس بالعراق،       
٣٦٥ .(  

 ميلًا يف شرقي البحر املتوسط، وا قـرى وجبـال وزروع، غزاهـا          ١٥٠جزيرة شبيهة مبثلث طوهلا     : قربص) 5(
 رضي اهللا عنه مرتني، وأما قربص حاليا فاسم لدولتني متجاورتني باجلزيرة، تعرف إحـدامها بـالقربص      معاوية

، ٤/٣٤٦، معجـم البلـدان      )م١٩٨٣وقد انشقت يف عـام      (والثانية بقربص تركيا    ) وهي األصل (اليونانية  
دائرة املعراف الربيطانية     و  ٤٥٤ – ٤٥٣: والروض املعطار يف خرب األقطار حملمد بن عبد املنعم احلمريي، ص          

)D. C(  
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وسالحهم وأسراهم ما ال يحِصي عدده إال اهللا، وأقيم سوقهم بالساحل عـشرين يومـا     
وملـا  .. لسالح على أهل قربص، وفرحوا مبجـيء التتـار      يبيعون فيه املسلمني واخليل وا    

خرجت العساكر اإلسالمية من الديار املصرية، ظهر فيهم من اخلزي والنكال ما عرفـه              
، كـان بينـهم     )١(الناس منهم، وملا نصر اهللا اإلسالم النصرة العظمى عند قدوم السلطان          

كانت من أعظم األسـباب يف      شبيه بالعزاء، كل هذا وأعظم منه، عند هذه الطائفة اليت           
 على بغداد، ويف قدومه     )٣( إىل بالد اإلسالم، ويف استيالء هوالكوا      )٢(خروج جنكسخان 

  . )٦(، ويف غري ذلك من أنواع العداوة لإلسالم وأهله)٥(، ويف ب الصاحلية)٤(إىل حلب
:  فقالوتطرق أيضا إىل بعض أسباب التقارب بني الرافضة وهؤالء الكفار واملالحدة،          

إنَّ املنافقني حقيقةً، الذين ليس فيهم إميان من املالحدة، مييلون إىل الرافضة، والرافضة    .. «
األرواح جنود جمندة؛ ما تعارف منها      «: متيل إليهم أكثر من سائر الطوائف، وقد قال         

                                                                                                                         

 امللك املظفّر قُطُز سيف الدين، صاحب الديار املصرية، وهو الذي يسر اهللا تعاىل على يديه كسرة التتـار                  :هو) 1(
  ). ٤٠٥ – ١٧/٣٨٨(البداية والنهاية بتحقيق التركي : هـ، راجع٦٥٨يف وقعة عني جالوت سنة 

تار وسلطام األول الذي خرب البالد وأفىن العباد واستوىل على املمالـك            وامسه مترجني، ملك الت   : جنكزخان) 2(
الـسري  (هــ   ٦٢٤وليس للتتار ذكر قبله، ومل يكن يتقيد بدين اإلسالم وال بغريه، هلك يف رمضان سـنة                 

٢٢/٢٤٣ .(  
سلمني ما ال يعلـم  ملك التتار، كان ملكًا جبارا عنيدا، قتل من امل    :  هوالكوقان بن توليقان بن جنكزخان     :هو) 3(

  ). ١٧/٤٦٨البداية والنهاية بتحقيق التركي (هـ ٦٦٣هـ أو ٦٦٤عددهم إال اهللا، هلك يف 
 هكتارا أوائلَ العهد العثماين وهي اآلن أكثر        ٢٥٠إحدى مدن سوريا احلديثة، كانت مساحتها       : مدينة حلب ) 4(

املوسوعة العربية  . (ر أقطار الشرق األوسط   من ألفي هكتار، وتعترب ملتقى مواصالت برية بني األناضول وسائ         
  ). ٩/٤٧٧العاملية 

قرية كبرية ذات أسواق وجامع بقرب      : عرف أكثر من مكان وقرية ذا االسم، ولعل املقصودة هنا         : الصاحلية) 5(
  ).٣/٣٩٠معجم البلدن (» وأكثر أهلها على مذهب أمحد بن حنبل«: من دمشق، قال احلموي

منهاج السنة  «، و   ٦٣٧ و   ٥٢٨ – ٥٢٧، و   ٢٨/٤٨٤: (، وانظر أيضا  )٤٠١ – ٢٨/٤٠٠(جمموع الفتاوى   ) 6(
  ).١٥٦ – ٥/١٥٥(، و )٤/٥٩٢(، و )٣٧٨ – ٣/٣٧٧(، و )٢١ – ١/٢٠(» النبوية
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  . )١(»ائتلف، وما تناكر منها اختلف
نافقني اتفاقًا حمضا؛ قدرا مـشتركًا وتـشاا،        فَعلم أنَّ بني أرواح الرافضة وأرواح امل      

  . )٢(»وهذا ملا يف الرافضة من النفاق، فإن النفاق شعب
 يف هذا كثرية جدا، وال يسعين إال االكتفاء ذا القَدِر، وعذري            -رمحه اهللا -وأقواله  

باشرة، ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بامل      «: يف ذلك كما قال هو عن نفسه عن هؤالء        
  . )٣(»ونقِْل الثقات، وما رأيته يف كتبهم، الحتاج ذلك إىل كتاٍب كبٍري

العالمة ادد حممد بن عبـد      : وممن أبانوا عن موقفهم جتاه الرافضة يف الوالء والرباء        
شدة عدوام للمسلمني   : ومنها«: الوهاب الذي قال يف بعض مواطن رده على الرافضة        

، وكـذلك   )٤( ﴾  لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود       ﴿: ودوأخرب اهللا عن اليه   
هؤالء أشد الناس عداوةً ألهل السنة واجلماعة حىت إم يعدوم أجناسا؛ فقـد شـاوا               

  . )٥(»اليهود يف ذلك، ومن خالطهم ال ينِكر وجود ذلك فيهم
هل السنة وصفهم بأوصاف العيب والقدح كما نبه عليه         ومن صور عداوة الرافضة أل    

الناصـبة،  : وأما الرافضة فإم يسمونَ أهل الـسنة      «:  يف قوله  -رمحه اهللا -اإلمام أمحد   
 بالسب والـشتم،  وكذبت الرافضة بل هم أوىل ذا؛ النتصام ألصحاب رسول اهللا    

  . )٦(»ل كفرا وظلماوقالوا فيهم بغري احلق، ونسبوهم إىل غري العد
الذي –كذلك يسمي أهل البدع ملن اتبع سبيله        «: ويف هذا يقول شيخ اإلسالم أيضا     

                                                                                                                         

 من حديث عائشة، وصحيح مـسلم       –) ٣٣٣٦ رقم   ٦/٣٦٩(البخاري مع الفتح    : احلديث متفق عليه، انظر   ) 1(
: ، رقـم ٤/٢٦١(» سـنن أيب داود   «: أيب هريرة، وانظـر كـذلك     ، من حديث    ٢٦٣٨: ، رقم ٤/٢٠٣١(

٤٨٣٤ .(  
  ). ٣/٤٥٠: (، وانظر أيضا)٦/٤٢٦(» منهاج السنة النبوية«) 2(
  ). ٧/٤١٦: (املصدر نفسه) 3(
  . ٨٢: سورة املائدة) 4(
  . ٤٤: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 5(
  ). ١/٣٦( طبقات ابن أيب يعلى من رواية أيب العباس االصطخري عن اإلمام، كما يف) 6(
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 قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما               ﴿: قال فيهم 
  ِرِكنيشالْم ا ِمنافضة هلم       بأ –)١( ﴾ أَنتهم أهل   » ناصبة«مساء باطلة؛ كتسميتهم الرمع حمب

  . )٢(»البيت ومواالم، تشبيها هلم مبن يبغضهم ويعاديهم
فالرافضة من قدمي الزمان، يعادون أصـحاب اجلنـان، ويوالـون أهـل الـنريان،               

 وكـثري  ومعاصروهم مل حييدوا قيد أمنلة عن هذا لنهج املتأصل فيهم ويف حنلتهم املمقوت، 
  . هو ما يصدق ذلك من أحداث اليوم أو أخبار األمس القريب

  
* * *  

                                                                                                                         

  .١٠٨: سورة يوسف) 1(
، البن حجر، يف تعليقه على قول ٢٦٩ – ٥/٢٦٨، وانظر كذلك لسان امليزان      )٢/١٣٥(بيان تلبيس اجلهمية    ) 2(

  .للندمي الرافضي
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  املبحث احلادي عشر
  موقفهم من عقيدة الرافضة يف اجلهاد

اجلهاد يف سبيل اهللا له موقع عظيم يف اإلسالم، بل هو ذروة سنامه كما ورد بـذلك              
يف كتابه العزيز، ورتب عليه أجرا ، وقد أمر اهللا تعاىل به يف غري ما آيٍة    )١(احلديث الشريف 

  . عظيما، وتوعد الذين ينبذونه وراء ظهورهم بالعذاب الشديد
ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهـم الْجنـةَ   ﴿: قال عز من قائلٍ   

تلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِن ومن          يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْ    
         ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكِبِه و متعايالَِّذي ب ِعكُميوا ِببِشربتاللَِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعوقال )٢(﴾أَو ،

ا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه           ِإلَّ ﴿: أيضا سبحانه وتعاىل  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا وي٣( ﴾ش( .  

 يف سبيل اهللا، أفضل من الدنيا ومـا         )٥( والغدوة )٤(الروحة«:  قوله وثبت عن النيب    
  . )٦(»فيها

                                                                                                                         

حـسن  «: ، وقال »٢٦١٦«: ، رقم )٥/١٣(، والترمذي يف السنن     )٥/٢٣١(املسند  «أخرجه اإلمام أمحد يف     ) 1(
  ). ٢٩ – ٢/٣٢٨(» صحيح الترمذي«، وصححه األلباين يف »يحصح

  . ١١١: سورة التوبة) 2(
  . ٣٩: سورة التوبة) 3(
  ). ٢٨٣: القاموس، ص(العشي، أو من الزوال إىل الليل، : الرواح) 4(

زوال املرة الواحدة من الرواح وهو اخلروج يف أي وقت كان من            : والروحة«: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا       
  ). ٦/١٤(» الفتح«، »الشمس إىل غروا

: القـاموس، ص  (البكرةُ، أو ما بني صالة الفجر وطلوع الشمس، وغدا عليه واغتدى مبعـىن بكّـر،                : الغدو) 5(
١٦٩٨ .(  

والغدوة بالفتح املرة الواحدة من الغدو، وهو اخلروج يف أي وقٍت كـان             «): ٦/١٤(» الفتح«قال احلافظ يف      
  . » إىل انتصافهمن أول النهار

  ). ١٣/٢٧(، والنووي على مسلم ٢٧٩٤: ، رقم)٦/١٤(البخاري مع الفتح : متفق عليه؛ انظر) 6(
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متضافرة من أئمة السنة وأعالمها من أهل املذاهب الفقهية األربعة          وهلذا جند نصوصا    
وغريهم تصرح بوجوب اجلهاد يف سبيل اهللا وفضله، وببقائه واستمراره مع كل من ولّاه              

  . اهللا أمر املسلمني إىل أن يرث األرض ومن عليها
 من العمل بعـد  ال أعلم شيئًا«: -رمحه اهللا-حىت قال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل     

  . )١(»الفرائض أفضلَ من اجلهاِد
ونِقيم فرض اجلهاد واحلـج مـع أئمـة         «:  الرازيان )٣( وأبو حامت  )٢(وقال أبو زرعة  

وأن اجلهاد ماٍض مذ بعثَ اهللا عز وجلَّ نبيه عليه الصالة           .. املسلمني يف كل دهر وزمان    
  . )٤(»ة املسلمني، ال يبطله شيٌءوالسالم إىل قيام الساعة مع أويل األمر من أئم

 إال مـع    أما رافضة احلق واهلدى، فَيقَررون يف حنلتهم أن ال جهاد بعد عهد النيب              
، أي من أئمتهم االثين عشر، وينصون على أنَّ اجلهاد مع غريهم أيا كـان               )٥(إماٍم عادل 

٦(حرام(      م وحلم اخلرتيركحرمة أكل امليتة والد ،)ى أنّ زيارة مراقـد أئمتـهم       ، بل وعل  )٧
  . )٨(!أفضل من اجلهاد إلعالء كلمة اهللا عز وجلَّ 

                                                                                                                         

  ). ١٣/١٠(عبد الفتاح حممد احللو . عبد اهللا التركي، ود. للموفق ابن قدامة املقدسي، بتحقيق د» املغين«) 1(
احلـافظ أحـد   «: ، أبو زرعة الرازي، قال يف الشذرات     عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد القرشي موالهم         :هو) 2(

، ومعجـم املـؤلفني     )٢/١٤٨: شـذرات الـذهب   (هـ  ٢٦٤، تويف يف آخر يوم من سنة        »األئمة األعالم 
٦/٢٣٩ .(  

بارع احلفظ،  .. حافظ املشرق «:  حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي، أبو حامت الرازي، قال يف الشذرات            :هو) 3(
  ). ٩/٣٥، ومعجم املؤلفني ٢/١٧١: شذرات الذهب(هـ، ٢٧٧: ، ت»أوعية العلمواسع الرحلة، من 

  ). ١/١٩٩: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي) 4(
، ٢/٢١٩، ومن ال حيضره الفقيـه       ٦/١٣٤، والتهذيب للطوسي    ٥/٢٢ كتاب اجلهاد يف فروع الكايف       :انظر) 5(

، ١٠/٢٢٦، وحبار األنوار    ١٥/١٨، و   ١١/١١٨ووسائل الشيعة   ،  ١/١٤٦وشرائع اإلسالم للمحقق احللي،     
  . ٣٥٥و 

  . ١٥/٤٥وسائل الشيعة ) 6(
  . ٥/٢٣نص عليه الكليين يف فروع الكايف ) 7(
باب استحباب اختيار زيارة احلـسني علـى العتـق والـصدقة            «: ١٤/٤٥٥قال احلر العاملي يف الوسائل      ) 8(
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ومما يسر اهللا الوقوف عليه من أقوال أعالم املذاهب األربعة يف بيان بطالن املـذهب               
واحلج واجلهاد ماضيان مـع أويل      «: -رمحه اهللا -الرِديء؛ قول اإلمام الطحاوي احلنفي      

  . »برهم وفاجرهم، إىل قيام الساعة، ال يبطلهما شيء وال ينقضهمااألمر من املسلمني، 
 إىل الرد على الرافضة،     -رمحه اهللا -يشري الشيخ   «: العالمة ابن أيب العز   : قال شارحه 

ال جهاد يف سبيل اهللا حىت خيرج الرضا من آل حممد، وينـادي منـاد مـن     : حيث قالوا 
  . »من أن يستدلّ عليه بدليلوبطالن هذا القول أظهر . اتبعوه: السماء

ال احلج واجلهـاد فرضـان      " مع أويل األمر برهم وفاجرهم    "« : وقوله: وقال أيضا 
 العدو، وهذا املعىن كما     )١(يتعلقان بالسفر، فال بد من سائس يسوس فيهما، ويقاِوم فيها         

  . )٢(»حيصل باإلمام البر حيصل باإلمام الفاجر
: يلخص لنا كعادته معتقد أهل السنة يف املـسألة بقولـه         ف )٣(أما أبو عثمان الصابوين   

ويرى أصحاب احلديث اجلمعة والعيدين وغريمها من الصلوات خلف كل إماٍم مـسلم             «
  . )٤(»برا كان أو فاجرا، ويرونَ جهاد الكفرِة معهم وإن كانوا جورةً فَجرةً

افضة الكـثرية ألحكـام اهللا      وهو يذكر خمالفات الر   –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
فإنّ اهللا قد ذكر يف كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان علـيهم             .. «: -ورسوله  

وذكر يف كتابه من األمـر باجلمعـة، واألمـر          . واالستغفار هلم ما هم كافرون حبقيقته     

                                                                                                                                     
  . »!واجلهاد

  . »همافي«هكذا، ولعل الصواب ) 1(
  . ٣٨٢ – ٣٨١شرح الطحاوية ص ) 2(
 شيخ اإلسالم اإلمام إمساعيل بن عبد الرمحن النيسابوري الشافعي الواعظ، سيف السنة وأفعى أهل البدعة،         :هو) 3(

، ٢٢٤ – ٢/٢٢٣طبقات ابن قاضي شهبة     (هـ  ٤٤٩: جلس للوعظ بعد مقتل والده وعمره تسع سنني، ت        
  ). ٣/٢٨٢: وشذرات الذهب

  . ١٠٦: دة السلف أصحاب احلديث لشيخ اإلسالم إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين، صعقي) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٠٨ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»..باجلهاد، وبطاعة أويل األمر، ما هم خارجون عنه
إىل أبعد من ذلك كله؛ حيث اختار تكفريهم        »  الباهرة احلجج«وقد ذَهب صاحب    
إم يكفرون بترك جهاد الكفار والغـزو هلـم         «: -رمحه اهللا -مبوجب قوهلم هذا، فقال     

الذي يزعمون أنه ال جيوز إال بإمام معصوم وهو غائب، وإذا خرجت الكفار ودخلـت               
وهـل ذلـك إال دمـار       بالد املسلمني، أين يلقى هذا الغائب املفقود حىت يستنصر به؟           

  . )٤(» كُفِْرهم مبثل هذا االعتقاد)٣( وترجيح)٢(فانظر إىل رقاعتهم! اإلسالم وبالده؟
  

                                                                                                                         

  ). ٢٨/٤٨٤(» جمموع الفتاوى«) 1(
  . األمحق: الرقيع: ٩٣٣: قال يف القاموس، ص) 2(
  . »ترجح«هكذا، ولعل الصواب ) 3(
  . ٣٧١: احلجج الباهرة جلالل الدين الدواين الشافعي، ص) 4(
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  الفصل الثاين
  موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم من الرافضة

  يف مسائل الفروع
  املبحث األول

  .)٢(.)١(موقفهم من قول الرافضة حبلّ نكاح املتعة
، وجاء اإلسالم فأقر منها مـا       )٣( اجلاهلية أنواعا عدة من النكاح     لقد عرف الناس يف   

 الذي يعد واحدا من     )٤(هو أصلح هلم، ويكفل هلم بإذن اهللا تعاىل حفظ النسل أو النسب           
  . املقاصد الضرورية اخلمسة للشريعة اإلسالمية اخلالدة

 هذه املسألة أيضا، فـذهبوا إىل       أما الرافضة، فقد أَبوا إال أن خيالفوا احلق واملنطق يف         
حلِّ نكاح املتعة، ويسودون صفحات تلو صفحات يف الدفاع عن هذا القول الـذي مل               
يعد أحد من أهل القبلة يشاركهم فيه، كما سوف يتبني إن شاء اهللا من خـالل أقـوال           

  . أعالم املذاهب األربعة يف تبيان موقفهم من الرافضة يف هذا األمر

                                                                                                                         

خذي هذا األلف وأمتتع بـِك  «:  نكاح املرأة ملدة مؤقّتة على مهٍر معيٍن، كأن يقول الرجل المرأة       :نكاح املتعة ) 1(
فتقبل هي ذلك، ومسيت بذلك النتفاعها مبا يعطيها، وانتفاعه ا لقضاء شهوته، وهو باطـل يف                » مدة معلومة 

، )بتحقيق التركـي   (١٠/٤٦بن قدامة   ، واملغين ال  ١/٤٣٦الكايف البن عبد الرب     : انظر. (قول عامة أهل العلم   
: ، ومعجـم لغـة الفقهـاء، ص   ٢٤٦: ، والتعريفات للجرجاين، ص ٢٥٤: وحترير ألفاظ التنبيه للنووي، ص    

  . »ال تكون متعة إال بأمرين؛ أجٍل مسمى، وأجٍر مسمى«: ٥/٤٥٥، وجاء يف الكايف للكليين )٤٠٣
، والنهاية يف   ٤٦٧ – ٥/٤٤٨وأبواب املتعة من الكايف     ،  ٢٠٠ – ١٩٧ اإليضاح للفضل بن شاذان ص       :انظر) 2(

، وحبار األنوار   ٢٧٨ – ٢٦٩،  ٣/١٩٠، والصراط املستقيم للبياضي     ٤٨٩جمرد الفقه والفتاوى للطوسي ص      
  . ٣٠١ /١٠٣، و ٣١ – ٥٣/٢٦، و ٥٠/٢٩١، و ٤١١ / ٤٧

. »تعددة؛ منها نكـاح النـاس اليـوم   كانت منكاحهم يف اجلاهلية على أحناء م«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 3(
  ). ٣٢/١٧٤جمموع الفتاوى (

: مقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشـور، ص : وقد عبر األصوليون قدميا وحديثًا بالتعبريين، راجع      ) 4(
  . ٢٥٦ – ٢٤٥:   ومقاصد الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد سعد اليويب، ص٨٢ و ٨١
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: وممن أبطل نكاح املتعة   «: ؛ حيث قال  )١( بذكر قول العلّامة ابن املنذر الشافعي      ولنبدأ
وال أعلم أحدا جييز اليوم نكاح املتعة إال بعض الرافـضة،           .. مالك، والثوري، والشافعي  

  . )٢(»وال معىن لقول خيالف القائل به الكتاب والسنة
اء أنَّ هذه املتعة كانت نكاحا      وال خالف بني العلم   «: ويقول القاضي عياض املالكي   

إىل أجل ال مرياث فيه، وفراقها بانقضاء األجل من غري طالٍق، ووقَع اإلمجاع على حترميها     
  . )٣(»بعد من مجيع العلماء إال الروافض

وأشار احلافظ ابن كثري إىل أنَّ خمالفة الرافضة يف املسألة إمنا جبهل وضالل، ال مبستند               
ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب فقد أوضح أنَّ نكاح املتعة من أنكحة             ، أما   )٤(صحيح

  . اجلاهلية اليت أبطلها الشرع
واحلاصل أن املتعـة    «: مث ساق بعد ذلك عدة أحاديث دالة على حترميه، وعقّب قائلًا          

كانت حاللًا مث نسخت وحرمت حترميا مؤبدا، فمن فَعلَها فقد فَتح على نفـسه بـاب                
  . )٥(»لزناا

 تفاصيل ما أمجله الشيخ وغريه ههنا يف الباب الثاين؛          –بإذن اهللا تعاىل  –وسوف يأيت   
  . عند ذكر مآخذ الرافضة على األئمة األربعة وأتباعهم يف الفروع

* * *  

                                                                                                                         

كتاب : هيم بن املنذر، أبو بكر النيسابوري، نزيل مكّة، وأحد أعالم هذه األمة، من مؤلفاته              حممد بن إبرا   :هو) 1(
  والـشذرات    ٣/١٠٢طبقات الـسبكي    (هـ  ٣١٨: اإلمجاع، واإلشراف يف مسائل اخلالف، وغريمها، ت      

٢/٢٨٠ .(  
، وانظـر   )٩/١٧٣ (»الفـتح «، ونقله احلافظ ابن حجر يف       ٤/٧٥اإلشراف على مسائل العلماء البن املنذر       ) 2(

  ). ٢/٢٦٨(السيل اجلرار للشوكاين : كذلك
  ).٩/١٨١(، ونقله النووي يف شرح مسلم )٤/٥٣٧(إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 3(
  ). ٢/٢٨( تفسري ابن كثري :انظر) 4(
  . ٣٥ – ٣٤: رسالة يف الرد على الرافضة للشيخ حممد بن عبد الوهاب، ص) 5(
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  املبحث الثاين
  موقفهم من زيادة الرافضة يف األذان واإلقامة

ا الرافضة يف أنَّ األذان الذي أقره النيب        ليس هناك خالف بني طوائف املسلمني ما عد       
              ،وعمل به املسلمون على اختالف األزمنة والبقاع، إمنا يشتمل فقط على التكـبري ،

قد «، مع زيادة قول »ال إله إال اهللا«، فالتكبري مث كلمة الشهادة )١(والشهادتني، واحليعلتني
افضة من ألفاظ ال أصل هلا يف شرع        ، دون ما زاده الر    )٢(يف اإلقامة خاصةً  » قامت الصالة 

 بالوالية  -رضي اهللا عنه  -، والشهادة لعلي    »حي على خري العمل   «اهللا عز وجلَّ، كقول     
  . يف كلٍّ من األذان واإلقامة

حـي علـى خـري      "ويكره قوله   «:  فيقول اإلمام النووي الشافعي    )٣(أما عن األول  
حليعلتني، خبالف ما لو ذكرها عوضا عنـهما،        ، أي إذا أتى ذه الزيادة بعد ا       )٤(»"العمل

  . )٥(فذلك مبطلٌ لألذان أو اإلقامة
وهم قد زادوا يف األذان شعارا مل يكن يعرف علـى          «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

حي على خري   «:  أمر بذلك يف األذان وهو قوهلم       وال نقَلَ أحد أنَّ النيب       عهد النيب   
الضطرار أنَّ األذان الذي كان يؤذِّنه بالل، وابـن أم مكتـوم يف          وحنن نعلم با  .. »العمل

                                                                                                                         

  . »لى الصالة، وحي على الفالححي ع«: أي) 1(
البـن عبـد الـرب    » الكايف«، و )١/٦١(» املدونة الكربى«، و )١/١٤٧(للكاساين » بدائع الصنائع  «:انظر) 2(

، و )٥٨ و ٢/٥٦(» املغـين «، و   )٢٠١ – ١/١٩٨(للنـووي   » روضة الطـالبني  «، و   )١٦٧ – ١/١٦٦(
 – ١/١٣١(البن رشـد احلفيـد      » بداية اتهد «و  ،  ٤٣: للبهويت، ص » الروض املربع بشرح زاد املستقنع    «

١٣٢ .(  
، وشرائع اإلسالم   ٦٨النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطوسي، ص        : ، انظر »حي على خري العمل   «أعين قوهلم   ) 3(

، والفقه على املذاهب اخلمسة لـ حممد جواد        ١٢٤، والشيعة يف عقائدهم للقزويين ص       ١/٥٠للمحقق احللي   
  . ١٠٤ و ١/١٠٣مغنية 

  . ١/٢٠٩روضة الطالبني وعمدة املفتني ) 4(
  ). ٩٨ص( اية الزين حملمد بن عمر اجلاوي :انظر) 5(
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 يف قباء، مل يكن فيه      )٢( مبكة، وسعد القَرظ   )١( باملدينة، وأبو حمذورة   مسجد رسول اهللا    
هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله املسلمون ومل يهملوه كما نقلوا ما هـو أيـسر        

 األذان من ذكر هذه الزيادة عِلم أا بدعة باطلة، وهؤالء منه، فلما مل يكن يف الذين نقلوا      
 ومنه تعلّموا األذان، وكـانوا يؤذِّنـون يف أفـضل           األربعة كانوا يؤذّنون بأمر النيب      

وأذام متـواتر عنـد العامـة       . مسجد مكة، ومسجد املدينة، ومسجد قباء     : املساجد
  . )٣(»واخلاصة

إىل أن ما يروى يف ذلك من ورود هذه الزيـادة            يف موضع آخر     -رمحه اهللا -وأشار  
 إمنا فعله من فعله منهم أحيانا على سبيل التوكيـد،         -رضي اهللا عنه  -عن بعض الصحابة    

وحتضيض الناس على الصالة، موضحا أن أكثر علماء الصحابة وغريهم على كراهة هذه             
الراتب املنقول بالتواتر عن    الزيادة، ويف كل األحوال ال خالف يف أا مل تكن من األذان             

  . )٤(النيب 
:  فيقول عن هذه احليعلة الرافضية     )٥(أما العالمة املالكي حممد بن عبد الرمحن احلطّاب       

                                                                                                                         

 أوس بن معري بن لوذان اجلمحي القرشي، وقيل امسه مسرة، أسلم يوم الفتح، وأقام مبكة يؤذّن ومل يهـاجر            :هو) 1(
: ، واالسـتيعاب  ٥/٤٥٠قات ابـن سـعد      طب(هـ،  ٧٩: هـ، وقيل ٥٩إىل أن تويف رضي اهللا عنه ا سنة         

  ). ٤/١٧٥١، و ١/١٢١
سعد القرظ ألنه كان يتجر يف القرظ، وجعله الـنيب          :  سعد بن عائذ املؤذّن، موىل عمار بن ياسر، قيل له          :هو) 2(

        ا بقباء، مث بعد وفاة النيبمؤذن         إىل املسجد النبوي، فلم     –وقيل عمر – وترك بالل األذان نقله أبو بكر 
: ، والقَـرظ  )٥٩٤ – ٢/٥٩٣االستيعاب  (ل يؤذن فيه حىت مات وتوارث عنه بنوه األذان رضي اهللا عنه،             يز

  ). ٩٠١: ، والقاموس، ص٤/٤٣النهاية البن األثري (ورق السلَم، أو مثر السنِط، 
  ). ٢٩٤ – ٦/٢٩٣(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  . بتصرف) ٢٣/١٠٣(» موع الفتاوىجم«، و )٦/٢٩٤(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 4(
 حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املكّي، املعروف باحلطّاب الرعيين أبو عبد اهللا، ولـد مبكـة عـام                     :هو) 5(

هـ، استمد من شرحه على خمتصر اخلليل كل من شرحه بعده،           ٩٥٤هـ، وتويف بطرابلس الغرب عام      ٩٠٢
  ). ١١/٢٣٠ ومعجم املؤلفني ٢/٢٧٠مي لـ حممد احلجوي الفاسي الفكر السامي يف تاريخ الفقه اِإلسال(
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  . )١(»كلمة زادها من خالف السنة من الشيعة«
كما هو حاهلم يف مجيع مساجدهم شـرقًا  » الشهادة لعلي بالوالية «وأما عن زيادم    

  ! ، فليس لذلك أصلٌ حىت يف املعتمد من كتبهم)٢(ن استثناءوغربا اليوم دو
وأما ما روي يف شـواذ      «: ، امللقّب بشيخ الطائفة عندهم    )٣(قال أبو جعفر الطوسي   

 عليه يف )٤(فمما ال يعمل» أشهد أن عليا ويلُّ اهللا، وآل حممد خري الربية        «األخبار من قول    
  . )٥(»ئًااألذان واإلقامة، فمن عمل ا كان خمط

فهذا التصريح من رجل مشهود له بالعلم والفقه عندهم يرد مزاعم املتأخرين منـهم              
  .  هذه الزيادة املخالفة هلدي اهللا ورسوله )٦(باستحباب

وما قاله الطوسي ههنا تصرحيا، يدل عليه تلميحا ما جاء يف إحدى روايـام عـن                
أشهد أن ال إلـه إال اهللا،       «: املؤذّن يقول من مسع   «:  أنه قال  -رمحه اهللا -جعفر الصادق   

وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد        «: فقال مصدقًا حمتسبا  » وأشهد أن حممدا رسول اهللا    
، كان »، وأكتفي ما عمن أىب وجحد وأُعني ما من أقر وشهد      أن حممدا رسول اهللا     

  . )٧(»له من األجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف
فَوجه االستدالل هنا أنه مل يذكر من قول املؤذن سوى الشهادتني املعـروفتني دون              

  . »وأكتفي ما«الثالثة املبتدعة، مؤكّدا ذلك بقوله 
–ومن الغريب يف هذه الظـاهرة أن فقهاءنـا          «: ويقول بعض علمائهم املعاصرين   

                                                                                                                         

  ). ١/٤٣٢(حملمد بن عبد الرمحن احلطّاب » مواهب اجلليل«) 1(
  . ١٠٤ الشيعة والتصحيح للموسوي ص :انظر) 2(
: ٤٠٣هـ، جاء يف ترمجته يف رجال النجاشي، ص         ٤٦٠ حممد بن احلسن بن علي الطوسي، املتوفّى سنة          :هو) 3(

  . »شيخ الطائفة وعمدا«: ٣٠٦، ويف رجال ابن داود ص »من أصحابنا، ثقة عنيجليل «
  . »يعول«هكذا ولعله ) 4(
  . ٦٩النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ) 5(
  . ٢٥٩، واآلداب املعنوية للصالة للخميين ص ١/١٧٠ األنوار النعمانية :انظر) 6(
  . ٣/٣٠٧فروع الكايف ) 7(
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هذه الشهادة أُدخلت يف أذان الصلوات  جيمعون إمجاعا مطلقًا وتاما على أن        –ساحمهم اهللا 
يف وقت متأخر، وأا مل تكن معروفةً حىت القرن الرابع اهلجري، وأم جيمعون أيضا على          
أن اإلمام عليا إذا كان على قيد احلياة ومسع امسه يذكر يف أذان الصلوات لكـان جيـري    

  . )١(»احلد الشرعي على من يقول ذلك
فما بالنا حنن نؤدي عملًا يف سبيل علي وهـو ال           «: جباوتساءل يف موضع آخر متع    

  . )٢(»!يرتضيه
أما عن موقف أعالم املذاهب األربعة من هذه البدعة الشنيعة، فقد أبان عنها العالمة              

 الـشنيعة، زيـادم يف األذان       )٣(ومن هفوام البديعـة   «: الربزجني الشافعي حيث قال   
، وهذه بدعـة قبيحـة،      »وأشهد أن عليا ويل اهللا    «: واإلقامة ويف التشهد بعد الشهادتني    

وخزي وفضيحة، مل ترد يف الكتاب وال يف السنة وال اإلمجاع وال القياس، وال قول أحٍد                
وهذه اهلفوة ردها ال يحتاج إليه، فإنه مل يقل ا أحد من املسلمني             .. من أئمة أهل البيت   

ا شعائر اإلسالم، ونادوا على املنابر ببدعتهم       غري هؤالء الشاهية، فقاتلهم اهللا كيف غيرو      
 مـع اهللا ورسـوله عليـه الـصالة       -رضي اهللا عنه  -بني اخلاص والعام، وأشركوا عليا      

  . )٤(»والسالم
وهذه «: وقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب احلنبلي يف تلخيصه لكالم الربزجني السابق   

ومل يكن عليها إمجـاع وال فيهـا قيـاس         بدعة خماِلفة للدين مل يرد ا كتاب وال سنة،          
  . )٥(»صحيح، وخماِلفة ألهل مذهبهم، فردها ال يحتاج إليه

  
                                                                                                                         

  . ١٠٤للدكتور موسى املوسوي يف الشيعة والتصحيح ص الكالم ) 1(
  . ١٠٦املرجع نفسه ص ) 2(
  . »البدعية«أ و ب و ج، ولعل الصواب : كذا يف«: قال احملقق) 3(
  . ٤٦٦ – ٤٦٥: ، ص»النوافض للروافض«) 4(
  . ٣٣: ، ص»رسالة يف الرد على الرافضة«) 5(
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  املبحث الثالث
  موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع واجلماعات

إن إقامة صاليت اجلمعة واجلماعة وأداءمها خلف ويل أمر املسلمني أو من ولّي لذلك،              
  . عة، اليت يبدع من خرج عنها أو يكفّرمن أصول أهل السنة واجلما

وصالة اجلمعة خلفه وخلف من ولّـي؛ جـائزة تامـة           «: قال اإلمام أمحد بن حنبل    
 فهو مبتدع تارك لآلثار، خمالف للسنة؛ ليس له من فَضِل اجلمعة            )١(ركعتني، من أعادمها  

  . )٢(»برهم وفاجرهم: شيء إذا مل ير الصالة خلف األئمة من كانوا
ومن ديننا أن نصلّي اجلمعـة واألعيـاد وسـائر    «:  اإلمام األشعري الشافعي  ويقول

رضـي اهللا  -الصلوات واجلماعات خلف كل بر وفاجر، كما روي عن عبد اهللا بن عمر  
  . )٤(»)٣( أنه كان يصلّي خلف احلَجاج-عنهما

ويرى أصحاب احلديث اجلمعـة   «: وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين الشافعي      
  . )٥(»والعيدين وغريمها من الصلوات خلف كلّ إماٍم مسلٍم؛ برا كان أو فاجرا

؛ فتبـع  )١( لوجوب صالة اجلمعة)٦(أما مذهب الرافضة فهو اشتراط وجود إماٍم عادلٍ    
                                                                                                                         

خلف خمالفيهم تقيةً بنية الظهر، فإذا سلّم اإلمام قاموا وأضـافوا  وهذا من أفعال الرافضة؛ حيث يصلّون اجلمعة  ) 1(
، والتهـذيب لـه   ١٠٦، والنهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ٧٥ – ٣/٣٧٤الكايف  : انظر! ركعتني
  . ٣/٢٨أيضا 

  ).١/١٨١(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«ذكره الاللكائي يف ) 2(
م أبو حممد الثقفي، مسع ابن عباس، وروى عن أنس، ولَّاه عبد امللك احلجـاز   احلجاج بن يوسف بن احلك  :هو) 3(

وكانت فيه شهامة عظيمـة، ويف      «: فقتل ابن الزبري رضي اهللا عنه، مث عزله عنها وولَّاه العراق، قال ابن كثري             
البدايـة  (هـ،  ٩٦و   أ ٩٥ أو   ٩٤تويف سنة   » سيفه رهق، وكان كثري قتل النفوس اليت حرمها اهللا بأدىن شبهةٍ          

  ). ٥٥٢ – ١٢/٥٠٧(والنهاية بتحقيق التركي 
  ). ١/٤٢٥(بيان تلبيس اجلهمية، لشيخ اإلسالم : ، وانظر٦١: لألشعري، ص» اإلبانة عن أصول الديانة«) 4(
  . ١٠٦: للصابوين، ص» عقيدة السلف«) 5(
  . ٢٠٢: امية للدكتور علي السالوس، صفقه الشيعة اإلم: ويقصدون ذا أئمتهم املعصومني يف زعمهم، وانظر) 6(
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، أو التخيري بينـها     )٢(ذلك تعطيل مجهورهم إياها طيلة زمن غيبة إمامهم املفقود املوهوم         
  . )٤(، وهناك قلة من علمائهم أفتوا بوجوا حىت يف زمن الغيبة)٣(وبني الظهر عند بعضهم

فقد ختفى حقيقة موقفهم فيها على من مل يخـرب مذهبـهم       : وأما عن صالة اجلماعة   
ويسرب أغواره؛ إذ جتدهم يذكرون روايات تلو أخرى عن أئمتهم يف فـضل الـصالة يف           

بـاب  «قد فيه مؤلّفه بابا أمساه      الذي ع » الكايف«: اجلماعة، كما يف أصح الكتب عندهم     
، وأورد فيه تسع روايات يف فضل صالة اجلماعة؛ منها عـن            »فضل الصالة يف اجلماعة   

من مسع النداء فلم جيبه من غري علٍّة فـال          «:  أنه قال  -رضي اهللا عنه  -علي بن أيب طالب     
ن املـسلمني،   ، فيظن املرء أنَّ مذهبهم هو وجوب أداء الصالة يف اجلماعة م           )٥(»صالة له 

  ؟!إم يعطّلون اجلمع واجلماعات: فما وجه قول علماء السنة فيهم
  : واجلواب أن نقول

ما عـدا  – قد جاء يف كتبهم التصريح بأن اجلماعة يف الصلوات املفروضة كلها       :أولًا
؛ )٦( يف درجة االستحباب والندب، وأا ال ترتقي أبدا إىل درجة الوجوب           –صالة اجلمعة 

                                                                                                                                     
، وتفسري نور الـثقلني  ١٠٣ ص –له أيضا–، والنهاية يف جمرد الفقه والفتاوى       ٣/٢٣ التهذيب للطوسي    :انظر) 1(

  . ١١٤ – ١١٣، والشيعة يف عقائدهم للقزيوين ص ١/٥٨، وشرائع اإلسالم للحلي ٣٢٦ – ٥/٣٢٥
أغلبية أو سلطة رافضية، أما يف اليت ا أغلبيتهم ودولتـهم فتقـام صـالة      ال سيما يف املناطق اليت ليست فيها        ) 2(

، وفقـه  ١٢٨انظر الشيعة والتـصحيح للموسـوي ص   . (اجلمعة باعتبارها جزًءا من سياسة الدولة األساسية 
  ). ٢٠٣: الشيعة اإلمامية للدكتور علي أمحد السالوس، ص

بينه وبني صالة الظهر، واجلمعة أفـضل، والظهـر أحـوط،           جتب صالة اجلمعة خمريا     «: كاخلميين حيث قال  ) 3(
الفقه على املذاهب اخلمسة لـ     : ، وانظر أيضا  )١١١زبدة األحكام للخميين ص     ! (»وأحوط منه اجلمع بينهما   

  . ١٢٧، والشيعة والتصحيح ص ١١٣، والشيعة يف عقائدهم ص ١/١٢٠مغنية 
  . ٢٠٢: الشيعة للسالوس، ص، وفقه ١٢٨ الشيعة والتصحيح للموسوي ص :انظر) 4(
  . ٣٧٣ – ٣/٣٧١، وراجع الروايات األخرى يف ٣/٣٧٢فروع الكايف ) 5(
، ومـن ال  ٣/٢١ –له أيـضا –، والتهذيب ١١١، والنهاية للطوسي ص   ٣/٣٧٢ فروع الكايف للكليين     :انظر) 6(

  . ١٠٥ ص ، وزبدة األحكام للخميين١/٧٠، وشرائع اإلسالم للحلي ١/٤٠٩حيضره الفقيه، للصدوق 
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  . )١(علوم فقها أن ال عربة للداللة يف مقابل التصريحومن امل
 أنَّ اجلماعة اليت نادوا باستحباا وذكروا الروايات املختلفة على فضلها ليست            :ثانيا

اجلماعة اليت أمر اهللا تعاىل أن تقام بني عموم املسلمني، وإمنا يقصدون فقط مجاعة رافضيةً               
يا، أما ما عداها فنص علمائهم صـريح يف عـدم           أو على األقل يكون اإلمام فيها رافض      

  . جوازها ومنعها
كنت جالسا عند أيب جعفـر      : ومن ذلك ما جاء يف الكايف عن زرارة بن أعني، قال          

جِعلْت فداك إني رجلٌ جار مسجٍد لقومي،   : ذات يوم إذ جاءه رجلٌ فدخل عليه فقال له        
أما لئن قلت ذاك لقـد      : هو هكذا وهكذا، فقال   : فإذا أنا مل أصلّ معهم وقعوا يفَّ وقالوا       

من مسع النداء فلم جيبه من غري علّة فال صـالة لـه،            : قال أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه     
: ال تدع الصالة معهم وخلف كلّ إمام، فلما خرج قلـت لـه            : فخرج الرجلُ فقال له   

: ؟ قـال )٢(ن مل يكونوا مؤمننيجعلت فداك كَبر علي قولك هلذا الرجل حني استفتاك، فإ     
فضحك مث قال ما أراك بعد إال ههنا يا زرارة، فأية علّة تريد أعظم من أنه ال يأمتّ به؟ مث                    

  . )٣(»صلّوا يف مساجدكم وصلّوا مع أئمتكم: يا زرارة أما تراين قلت: قال
: عن زرارة نفسه قـال    » الصالة خلف من ال يقتدى به     «ويف رواية أخرى يف باب      

مـا هـم عنـدي إال مبرتلـة         «: لت أبا جعفٍر عن الصالة خلف املخالفني فقـال        سأ«
  . )٥(»)٤(اجلدر

وال تصلّ إال خلف من تثـق       «:  أبو جعفر الطوسي   –عندهم–ويقول شيخ الطائفة    
                                                                                                                         

  . ١٣٩: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور حممد البورنو، ص: قاعدة فقهية مشهورة، راجعها يف) 1(
  . واضح من هذا أم يعتربون غري الرافضة من املسلمني كفَّارا) 2(
  . ٣/٣٧٢فروع الكايف ) 3(
ـ «احلائط، وإن كان بالضم فهو مجع       :  هو –بالفتح–اجلَدر  ) 4( : ، والقـاموس، ص   ١/٢٤٦النهايـة   . ( »دارج

  . »أي ال يعتد بصالم وقراءم«:  على هذه الكلمة بقوله–وهو رافضي–، وعلّق حمقق الكايف )٤٦٢
  . ٣/٣٧٣فروع الكايف ) 5(
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بدينه، فإن كان غري موثوق بدينه، أو كان خمالفًا لك يف مذهبك، صلّيت لنفـسك، ومل                
  . )١(»تقتد به

 ِذكْر ما يتيسر من أقوال أعالم املذاهب الفقهية الـسنية األربعـة،             فلنشرع اآلن يف  
  . املتضمنة موقفَهم الثابت من الرافضة يف هذه املسألة املهمة

يف مسائل كثرية يطول ِذكْرها خرقوا فيها «: قال اإلمام ابن اجلوزي احلنبلي عن القوم     
 فيه إىل أثٍر وال قياٍس،  بـل إىل         اإلمجاع وسول هلم إبليس وضعها على وجه ال يستندون        

الواقعات، ومقابح الرافضة أكثر من أن حتصى، وقد حِرموا الصالة لكوم ال يغـسلون              
  . )٣(»، واجلماعةَ لطلبهم إماما معصوما)٢(أرجلهم يف الوضوء

ومن أصول أهل السنة واجلماعة أنهم يصلّون       «: ويقول أبو العباس ابن تيمية احلنبلي     
 واألعياد واجلماعات، ال يدعون اجلمعة واجلماعات كما فعل أهل البـدع مـن              اجلمع

ولكن إذا ظهر من املصلّي بدعة أو فجور، وأمكن الصالة خلف مـن     .. الرافضة وغريهم 
يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصالة خلف غريه، فأكثر أهل العلـم يـصححون                

حنيفة، وهو أحد القولني يف مـذهب مالـك         صالة املأموم، وهذا مذهب الشافعي وأيب       
وأمحد، وأما إذا مل ميكن الصالة إال خلف املبتدع أو الفاجر، كاجلمعة اليت إمامها مبتدع               
أو فاجر، وليس هناك مجعة أخرى فهذه تصلّى خلف املبتدع والفاجر عند عامـة أهـل               

  . السنة واجلماعة
غريهم من أئمة أهل السنة بـال       وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل و        

  . )٤(»خالٍف عندهم
 يف موضع آخر، موضحا مدى ما ينطوي عليه مذهب الرافـضة            -رمحه اهللا -ويقول  

                                                                                                                         

  . ١١٢النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ) 1(
  . وسيأيت إن شاء اهللا يف املبحث الذي يلي هذا) 2(
  . ١٢١: ، ص»يس إبليستلب«) 3(
  ). ٣/٢٨٠(» جمموع الفتاوى«) 4(
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وأقلُّ ما صار شعارا هلم تعطيل املساجد وتعظيم        «: يف هذه املسألة من اخلطورة والضاللة     
ك ا، ما مل يأمر اهللا بـه وال         املشاهد، فإم يأتون من تعظيم املشاهد، وحجها، واإلشرا       

وأما املـساجد   . رسوله، وال أحد من أئمة الدين؛ بل ى اهللا عنه ورسوله عباده املؤمنني            
اليت أمر اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه فَيخربوا، فتارةً ال يصلُّون مجعة وال مجاعة بنـاًء                 

الة ال تصح إال خلف معصوٍم، وحنو ذلك        على ما أَصلُوه من شعب النفاق؛ وهو أنَّ الص        
فهؤالء الضالون املفترون أتباع الزنادقة، املنافقون يعطّلون شعار اإلسـالم    .. من ضاللتهم 

، مبثل هذا اإلفك والبهتان، فال      وقيام عموده، وأعظم سنن اهلدى اليت سنها رسول اهللا          
  . )١(»يصلّون مجعة وال مجاعة

 يف معرض حديثه عن العـصمة  –عليه رمحة اهللا  –هاب  وقال الشيخ حممد بن عبد الو     
اشتراطهم كون اإلمام معصوما، وإجيام على اهللا عـدم إخـالء           : ومنها«: عند الرافضة 

وبطالن هذا وتناقـضه    . الزمان من إمام معصوٍم، وحصر اإلمام املعصومني يف اثين عشر         
لوا ذا القول الباطل اجلماعةَ     واشتماله على سوء األدب مع اهللا أظهر من أن يذكر، وأبط          

يف الصالة؛ اليت هي من أعلى شعائر اإلسالم، لكن ليس هلم نصيب منها، فحرموا هـذه                
  . )٢(»الكرامة العلية

  . )٣(وشبههم باليهود يف موضع آخر؛ حيث إم كذلك ال يصلّون إال فرادى
  : ذلكتنبيه حول صالة الرافضي خلف السني، وموقف األئمة واألعالم يف

ما قاله أئمة السنة ههنا يدلّ مبنطوقه على موقفهم من تعطيـل الرافـضة للجمـع                
واجلماعات بسبب ما أَصلُوه من األصول املبتدعة كاشتراط العصمة لألئمـة، واحنـصار    
اإلميان يف طائفتهم دون سائر املسلمني كما أسلفت، ويدلُّ مبفهوم املوافقة، سواء قلنـا               

                                                                                                                         

  ). ٢٨/٤٨٤: (، وانظر كذلك)٥١٩ – ٤/٥١٨(» جمموع الفتاوى«) 1(
  . ٣٤: ، ص»رسالة يف الرد على الرافضة«) 2(
  . ٤٤: نفسه، ص) 3(
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 على موقفهم من منِع الرافضة للصالة عموما خلف إمـام           )١(و بلحنه، بفحوى اخلطاب أ  
، إذ إن هذا ال خيلو عن كونه من املسكوت عنه الذي هـو أوىل بـاحلكم مـن                )٢(سني

املنطوق، أو املسكوت عنه الذي هو مساٍو للمنطوق يف احلكم، على أنين قـد بـذلت                
 منِع الرافضة للصالة خلف الـسين علـى         املستطاع من اجلَهد حبثًا عن أقواهلم يف مسألة       

  . اخلصوص، فلم أقف على شيء من ذلك بعد طول البحث والتتبع، واهللا أعلم
  

* * *  
  املبحث الرابع

  )٣(موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلني
  )٤(وعدم املسح على اخلفني يف الوضوء

الرافضي من حيث الفروع الفقهية، ال      هاتان املسألتان من أبرز ما يميز به السين عن          

                                                                                                                         

كوت عنه أوىل   فحوى اخلطاب وحلن اخلطاب مها قسما مفهوم املوافقة عند األصوليني؛ فاألول يعبر به عن مس              ) 1(
هلما، ويقصد بالثاين املـسكوت عنـه املـساوي         » أف«باحلكم من املنطوق كضرب الوالدين بالنسبة لقول        

 ٥٠٧: للباجي، ص » إحكام الفصول «: للمنطوق يف احلكم كإتالف مال اليتيم املساوي ألكله بالباطل، انظر         
للـدكتور وهبـة الزحيلـي،      » يأصول الفقه اإلسـالم   «، و   ٣٧٣: للغزايل، ص » املستصفى«، و   ٥٠٩ –
)١/٣٦٢ .(  

، والفـصول املختـارة   ١١٢، والنهاية يف جمرد الفقه والفتاوى ص     ٣٧٤ – ٣/٣٧٣ الكايف   :انظر من كتبهم  ) 2(
، ويف املصدرين األخريين أن عليا رضي اهللا عنه إمنا جعـل اخللفـاء          ١٠/٣٧٣، وحبار األنوار    ٤١للمفيد ص   

  !!!له مبثابة سواري املسجد فهو يصلي خلفهاالذين كانوا يؤمون الصالة قب
، واملختصر النافع يف فقه اإلمامية جلعفر       ٢٥٧، وعلل الشرائع للصدوق ص      ٣١ – ٣/٢٩ فروع الكايف    :انظر) 3(

:   وهلم كتاب كامل يف هذا املوضـوع بعنـوان  ١/٣٧  والفقه على املذاهب اخلمسة       ٦بن احلسن احللي ص     
  . مد بن النعماناملسح على الرجلني ملفيدهم حم

، واإلرشاد للمفيد   ٦٠٣ و   ٢٢، واخلصال له أيضا ص      ٦٤٦، وأمايل الصدوق ص     ٣/٣٢ فروع الكايف    :انظر) 4(
  . ١/٣٧، والفقه على املذاهب اخلمسة ٢٦٦ و ٣/١٨٤، والصراط املستقيم ٢/١٦١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٢٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، )١(سيما املسح على اخلفّني، حىت دأَب كثري من أهل العلم على ِذكِْرِه يف كتب االعتقاد              
مع أنه مسألة فرعية، نظرا لكون املسح عليهما أصبح من شعار أهل السنة، وترك املسح               

  . )٢(عليهما من شعار أهل البدع من الروافض واخلوارج
حىت إن سفيان الثوري وغريه من األئمة يـذكرون يف      «: ل شيخ اإلسالم ابن تيمية    قا

 من شعار الرافضة، كما يـذكرون       )٤( ترك اجلهر بالبسملة؛ ألنه كان عندهم      )٣(عقائدهم
  . )٥(»املسح على اخلفّني؛ ألنّ تركَه كان من شعار الرافضة

مىت يعلَم الرجل أنه على     : ، وقيل له  )٦(تستريوهلذا ملا سِئلَ اإلمام سهل بن عبد اهللا ال        
ال يترك اجلماعة  وال يـسب       : إذا عرف من نفسه عشر خصال     «: السنة واجلماعة؟ قال  

وال يتـرك املـسح علـى       ... ، وال خيرج على هذه األمة بالـسيف،       أصحاب النيب   
  . )٧(»اخلفّني

        ويأيت تناولـه هنـا     – وألمهية املسألتني، فقد جعلت احلديث عنهما يف شقّني؛ شق
                                                                                                                         

: لألشـعري، ص  » ديانةاإلبانة عن أصول ال   «، و   ٣٧٩:  ص –مع شرحها –» العقيدة الطحاوية «: انظر مثلًا ) 1(
، و  )١/٤٢٥(، البـن تيميـة      »بيان تلبيس اجلهميـة   «، و   ٢٨٦: البن بطة، ص  » الشرح واإلبانة «، و   ٦١

)٢/٣٠.(  
، واألشـعري   ١٠٦: ، ص »السنة«املروزي يف   : ذكر خالف اخلوارج والرافضة لعامة املسلمني يف هذه املسألة        ) 2(

  ). ٢/١٦١(» املقاالت«يف 
  ). ١٧٣ – ١/١٧٠(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«وري يف  اعتقاد الث:راجع) 3(
هذه إشارة دقيقة من ابن تيمية رمحه اهللا إىل أن اعتبار هذا من شعار الرافضة حمل نظٍر، فـاجلهر بالبـسملة أو               ) 4(

شرح النـووي  : راجع(الشافعي،  : عدم اجلهر ا فيه خالف قدمي بني السلف، وقال باجلهر من األئمة األربعة            
  ). ٢٢٩ – ٢/٢٢٨(» فتح الباري«، و )١١١ – ٤/١١٠ى مسلم عل

، للـدكتور   »الشرح امليسر على الفقهني األبسط واألكرب     «: ، وراجع أيضا  )٤/١٥١(» منهاج السنة النبوية  «) 5(
  . ٤٥: حممد بن عبد الرمحن اخلميس، ص

 العارف، الزاهد، من أئمة أهل الـسنة   أبو حممد، سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى التستري، القدوة،        :هو) 6(
  ). ٢/١٨٢: الشذرات(هـ، وقد بلغ حنو مثانني سنة، ٢٨٣: واجلماعة، تويف يف حمرم، سنة

  ). ١/٢٠٥(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«أخرجه الاللكائي يف ) 7(
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 يتعلق مبوقف أعالم املذاهب األربعة من الرافضة يف املسألتني، وهو ما حنن بصدده     –بإجياٍز
 خيتص مبوقف الرافضة من مـذهب أعـالم     –إن شاء اهللا  –هنا، وشق آخر سيأيت الحقًا      

ون إليـه أو    املذاهب السنية الفقهية األربعة فيهما، مع مناقشة شبهات الرافضة وما يستند          
  . يوِردونه من مغالطات

، وجوب غسل الرجلني وجواز املـسح  )١(وملا كان مذهب األئمة األربعة بال خالفٍ     
، رأوا من واجب النصح لألمة بيان خطـأ         على اخلفني اتباعا ألمر اهللا تعاىل ورسوله        

ـ           ر عنـهم أو عـن   الرافضة يف املسألتني، بل وضالهلم واحنرافهم عن اجلادة، فكان مما أُِث
  : أتباعهم يف هذا اجلانب ما يلي

اجلماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمـان وال  «: قال اإلمام أبو حنيفة النعمان    
  . )٢(»..ومتسح على اخلفني.. تنتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا 

افر ثالثة  جواز املسح على اخلفّني للمقيم يوم وليلة، وللمس       «: -رمحه اهللا -وقال أيضا   
، فمن أنكر هذا نخشى عليه، ألنه قريب من         )٣(أيام ولياليها؛ ألن احلديث قد ورد هكذا      

                                                                                                                         

بن عبـد الـرب     ال» الكايف«، و   )٧و  ٥/ ١(» بدائع الصنائع «، و   )٩٧ و   ١/٨(للسرخسي  » املبسوط «:انظر) 1(
» األم«، و )طبعة دار الكتاب العـريب  (٤٣ و ٢٨: البن جزي، ص » القوانني الفقهية «، و   )١٤٧،  ١/١٣٩(

، و ١/١٨٤(البـن قدامـة    » املغـين «، و   )١٢٤ و   ١/٥٤(» روضة الطالبني «، و   )٣٢ و   ١/٢٧(للشافعي  
  ). ٢٤، ١/٢٢(» الروض املربع«، و )٣٥٩

  . ١٦٤ – ١٦٣: ، ص»االنتقاء«) 2(
 ثالثة أيام ولياليهن للمـسافر ويومـا وليلـة          جعل رسول اهللا    «: يعين حديث علي رضي اهللا عنه مرفوعا      ) 3(

 – واللفـظ لـه   –، ومـسلم يف صـحيحه   )١٢٠ و  ١/١٠٠(» املـسند «أخرجه اإلمام أمحد يف     » للمقيم
، وابـن   )١/١٨٣(وابن ماجه   )  ١/١٤٧(» السنن«، والدارمي يف    )٣/١٧٥(، ويف شرح النووي     )١/٢٣٢(

، ورواه من حديث أيب بكرة رضي اهللا عنه كلٌّ          )١/٢٧٢(» الكربى«، والبيهقي يف    )١٥٧ و   ٤/١٥١(حبان  
، ومن حـديث خزميـة بـن ثابـت          )٢٨١ و   ١/٢٧٦(» الكربى«، والبيهقي يف    )٤/١٥٤(من ابن حبان    

» الكـربى «يف  ، والبيهقـي    )٤/١٥٨(، وابن حبـان     )١/٤٠(أيب داود   : األنصاري رضي اهللا عنه كل من     
)١/٢٧٨ .(  
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  . )١(»التواتر
  . بل هو مما تواتر به النقل كما سيأيت بإذن اهللا يف قول غريه من األئمة األعالم

وقد أنكر طوائف من أهل األهـواء     «: ويقول اإلمام حممد بن نصر املروزي الشافعي      
والبدع من اخلوارج والروافض املسح على اخلفني، وزعموا أنَّ ذلك خالف لكتاب اهللا،             
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار مجيع ما ذكرنا من السنن وغري ذلك مما مل نـذكر، وذلـك                  

  . )٢(»خروج من مجاعة أهل اإلسالم
وأنَّ املسح  «: وجاء يف إبانة األشعري، واليت ذكر فيها عقيدته اليت يدين اهللا تعاىل ا            

  . )٣(»على اخلفّني سنة يف احلضر والسفر، خالفًا لقول من أنكر ذلك
ومن السنة املسح على اخلفّني ملن أحـدث،        «: وقال اإلمام ابن بطّة العكربي احلنبلي     

وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثالثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما           
 وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة األولني        ن رسول اهللا    يوما وليلة، هكذا س   

املسلمني، وأخذ به علماء الدين، ال ينكر ذلك وال يرده إال مبتدع من النـاس، خمـالف       
  . )٤(»، راغب عن سنته، راد لقولهلرسول اهللا 

 ألمٍر تواتر   ومن أعالم املذاهب األربعة الذين تكلّموا يف الرافضة بسبب إنكارهم هذا          
العالمة أبو حممد القحطـاين املـالكي،       : به النقل الصحيح وليس يعارضه العقل الصريح      

  : الذي قال يف نونيته
  وكذلك الرجالِن غسلهما معا 

  فرض ويدخل فيهما الكعباِن 
  ال تستمع قول الروافض إنهم

                                                                                                                         

  . ٣١٣: للمقدسي، ص» رسالة يف الرد على الرافضة«) 1(
  . ١٠٦: حملمد بن نصر املروزي، ص» السنة«) 2(
  . ٦١: لإلمام األشعري، ص» اإلبانة«) 3(
  . ٢٨٦: البن بطة، ص» الشرح واإلبانة«) 4(
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   )١(ِمن رأيهم أن متسح الرجالن
أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على جواز املسح         «: قالواإلمام النووي الشافعي حيث     

وإمنـا أنكرتـه الـشيعة      .. على اخلفني يف السفر واحلضر، سواء كان حلاجة أو لغريها         
، أي فمن كان خالفه مبنيا على هواه فحري أن يضرب           )٢(»واخلوارج وال يعتد خبالفهم   

  . بقوله عرض احلائط، ويعترب وجوده وعدمه سيان
وأمجع العلماء على وجوب غـسل الوجـه واليـدين          «: -رمحه اهللا -ل أيضا   ويقو

الواجب يف  : والرجلني واستيعاب مجيعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا        
الرجلني املسح، وهذا خطأٌ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإجياب غسلهما، وكذلك اتفق            

  . الرجلني: ، يعين)٣(» غسلهما على أنهكل من نقل وضوء رسول اهللا 
 وقد ثَبت بـالتواتر عـن رسـول اهللا    «: ومنهم أيضا احلافظ ابن كثري الذي قال   
وقد خالفت الروافض يف ذلك بال مستند،       .. مشروعية املسح على اخلفّني قولًا منه وفعلًا      

  . )٤(»بل جبهٍل وضالٍل
 باملسح علـى     عن رسول اهللا     تواترت السنة «: ويقول العالمة ابن أيب العز احلنفي     

  . )٥(»اخلفني وبغسل الرجلني، والرافضة ختالف هذه السنة املتواترة
يف ] [فمجمـوع مـا ورد عنـه    «: وقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب احلنبلـي  

 فعلًا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقيين، ومن أنكر ذلك فقد أنكر املتـواتر،              )٦(غسلهما
لوم؛ أقل مراتبه أن يكون فاسقًا، بل تكون صالته باطلة فيبعـث يـوم              وحال منكره مع  

                                                                                                                         

  . ٣٢: نونية القحطاين، ص) 1(
  ). ٣/١٦٤(شرح النووي على مسلم ) 2(
  ). ٣/١٠٧(املصدر نفسه ) 3(
  ). ٢/٢٨(تفسري ابن كثري ) 4(
  . ٣٧٩: شرح الطحاوية، ص) 5(
  . يعين الرجلني يف الوضوء) 6(
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 برواية حنو مخـسني مـن       القيامة مصلّيا بال طهارة شرعية، واهللا أعلم، وقد صح عنه           
املسح على اخلفّني، فمنكره مبتدع، فال خري يف قوم يتركون          : الصحابة أو مثانني أو أزيد    

الذي جيب اتباعه يف مجيع أموره، من اتبعه وصلَ، ومن مل يتبعه ضلّ              املتواتر من فعله    
  . )١(»وانفصل، أَحيانا اُهللا على سنته، وأماتنا على ِملَّته، وحشرنا يف زمرته

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٤١: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 1(
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  املبحث اخلامس
  موقفهم من موقف الرافضة يف مسائل فرعية أخرى

–ه من أقواٍل ألعالم املـذاهب األربعـة         ففي هذا املبحث يِتم عرض ما وقفت علي       
 يف ختطئة، أو بيان بطالن مذهب الروافض يف أبواب متفرقة مـن الفـروع              –رمحهم اهللا 
  . الفقهية
 فالرافـضة   مسألة اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح،        : ومن ذلك ) ١(

ا، وإن كـان العكـس      تقول باجلواز فيها مطلقًا بالنسبة لنكاح عمة الزوجة أو خالتـه          
، )١(فيشترطون إذما ورضامها يف زواج ابنة األخ أو ابنة األخت عليهما، فإن أذنتا جـاز  

ال يجمـع بـني   «:  يف قولهوعلى الرغم مما ورد يف ذلك من النهي الصريح عن النيب          
  . ، وكل شرٍط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل)٢(»املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالتها

وذا نأْخذُ، وهو قولُ من لَِقيت مـن        «: قال اإلمام الشافعي بعد إيراده حديث املنع      
  . )٣(»املُفِْتني، ال اختالف بينهم فيما علمته

ِإثْر نقِْلِه اإلمجـاع علـى      :  يف املسألة  -رمحه اهللا - احلنبلي   )٤(وقال العالمة ابن قدامة   
                                                                                                                         

، ومن ال   ١٧٧ – ٣/١٧٦، واالستبصار   ٣٣٢ – ٧/٣٣١، والتهذيب   ٤٢٥ – ٥/٤٢٤ فروع الكايف    :انظر) 1(
  . ٣١٠ – ٢/٣٠٩الفقه على املذاهب اخلمسة : ، ومن كتب املعاصرين٤١٢ – ٣/٤١١حيضره الفقيه 

، ورواه  )٢/١٠٢٨(، وصحيح مـسلم     )٩/١٦٠(البخاري مع الفتح    : متفق عليه من حديث أيب هريرة، انظر      ) 2(
: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمـرو، انظـر           : أيضا عدد من الصحابة رضي اهللا عنهم منهم       

» املسند«: ، وابن عباس، انظر   )١/٦٢١(ابن ماجه   : ، وأبو موسى األشعري، انظر    )٤/٢٦٣(» ع الزوائد جمم«
  . ، وغريهم)١/٦٢١(، وابن ماجه )٣/٦٧(» املسند«: ، وأبو سعيد اخلدري، انظر)١/٣٧٢(

  ). ٩/١٦١(» الفتح«، ونقله احلافظ ابن حجر يف )٥/٥(للشافعي » األم«) 3(
بو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، صاحب التصانيف، قال الـذهيب يف                  موفق الدين أ   :هو) 4(

  . »الشيخ اإلمام القدوة العالمة اتهد شيخ اإلسالم«): ٢٢/١٦٥(» السري«
فاق على األقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة املذهب          «): ٥/٨٨(» الشذرات«وقال ابن العماد يف       

  . هـ٦٢٠يف عام ، تو»وأصوله
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 فيه حبمد اهللا اختالف، إال أنَّ بعض أهل البدع          وليس«: )١(القول بالتحرمي عن ابن املنذر    
ممن ال تعد خمالفته خالفًا؛ وهم الرافضة واخلوارج، مل حيرموا ذلك، ومل يقولـوا بالـسنة         

وألن العلّةَ يف حترمي اجلمع بني األختني إيقاع العـداوة بـني            .. الثابتة عن رسول اهللا     
  . )٢(»احملرم، وهذا موجود فيما ذكرنااألقارب، وإفضاءه إىل قطيعة الرِحم 

جتويزهم اجلمع بني : ومن هفوام «: ويقول العالمة حممد الربزجني الشافعي عن القوم      
  . )٣(»املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها، وهو أيضا باطلٌ من وجوٍه

 فكان مما قاله    ،مث ذَكَر وجوها كثرية يف رد هذا القول املخالف ألمر اهللا ورسوله             
ويكفيهم شناعةً أم خالفوا ما ثبت عن علي وابن عباس وغريمها مـن             «: -رمحه اهللا -

أهل البيت، بل خالفوا إمجاع من عداهم، وأشنع من ذلك موافقتهم للخوارج املارقني من         
  . )٤(»الدين يف هذا اجلواز

نوا باألبضاع، وفتحوا   وباجلملة فإنَّ هؤالء قد استباحوا الفروج، واو      «: وقال أيضا 
إىل الزنا أبوابا، وقَسموه إىل فنون وأنواع؛ فتارةً سموه متعةً، وأخرى نكاحـا بـال ويلٍّ                

  . )٥(»..وشهوٍد، وأخرى مجعا بني املرأة وعمتها أو خالتها
وذا وأمثاله تعـِرف أن الرافـضة   «: وهلذا قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب احلنبلي    

، وإتيانا ملا حرمه، وأنَّ كثريا منهم ناشئ عـن نطفـة   )٦(]به[ر الناس تركًا ملا أمر اهللا  أكث
: خبيثة، موضوعة يف رِحٍم حرام، ولذا ال ترى منهم إال اخلبيث اعتقادا وعملًا، وقد قيل               

                                                                                                                         

  . ٥٩: البن املنذر، ص» اإلمجاع «:انظر) 1(
  ). ٥٢٣ – ٩/٥٢٢ (–بتحقيق الدكتور التركي-» املغين«) 2(
  . ٥٢٢: النوافض، ص) 3(
  . ٥٢٨ – ٥٢٧: املصدر نفسه، ص) 4(
  . ٥٣٠: املصدر نفسه  ص) 5(
  . لعل هذا اللفظ سقط من اجلملة) 6(
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  . )١(»كل شيء يرجع إىل أصله
 وهي عبارة    احلسينية مسألة سجودهم يف الصالة على ما مسوه بالتربة       : ومنها) ٢(

عن تربة مصنوعة ِبشكٍْل خاص يزعمون أا قطعة من األرض اليت دِفن فيهـا احلـسني                
  . )٣(.)٢(بكربالء

قلمـا  «: وحتتل هذه التربة مكانة عالية عندهم، كما يقول بعض علمائهم املعاصرين          
اا، وهـي مـن     يوجد بيت للشيعة ال توجد فيه التربة اليت تسجد عليها الشيعة يف صلو            

مث إم صنعوا من التراب هيئات خمتلفة حيملوا يف جيوم، وينقلوـا            .. تراب كربالء 
وحىت كتابة هذه السطور هنـاك      . معهم يف أسفارهم، ويعاملوا معاملة تقديس وتكرمي      

ماليني من الشيعة يف شرق األرض وغرا تلتزم بالسجود على تربة كربالء، ومساجدها             
، ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصالة يف مساجد الِفرِق اإلسالمية األخـرى؛            مليئة ا 

  . )٤(»حيث يخفُونها وال يظْهروا خوفًا من اعتراض غريهم عليها
فمما جاء عن أعالم املذاهب األربعة يف بيان فساد هذا املسلك الرافضي يف الصالة،              

 من الطّـني    )٦( والِقبلِ )٥(عمل السبحِ : ومنها«: قول العالمة جالل الدين الدواين الشافعي     
                                                                                                                         

  . ٣٩: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 1(
 ويقع يف طـرف الربيـة عنـد         –رضي اهللا عنهما  – اسم املوضع الذي استشهد فيه احلسني بن علي          :كربالء) 2(

جاء ميـشي مكربلًـا     : الكربلة رخاوة يف القدمني، يقال    «: الكوفة، أما اشتقاقه، فكما يقول ياقوت احلموي      
  ). ٤/٤٤٥(» لبلدانمعجم ا» «فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا املوضع رخوة فسميت بذلك

، ويف فضل هـذه التربـة يف        ١٢٩ – ١٢٧، والشيعة يف عقائدهم للقزويين ص       ١٠٨/٧٩ حبار األنوار    :انظر) 3(
، ومن  ٦/٧٠ذيب األحكام للطوسي    : العقيدة الرافضية، وحث الرافضة على التربك ا واالستشفاء ا، انظر         

، و ٤٠٠ و ٤٥/٨٩، و ٢٥٥ – ٤٤/٢٢٥: خمتلفة، منـه ، وحبار األنوار يف مواضع  ٢/٥٥٩ال حيضره الفقيه    
١٦٣ – ٦٠/١٥٩ .  

  . ١١٥الكالم للدكتور املوسوي يف الشيعة والتصحيح ص ) 4(
  ). ٢٨٥القاموس ص (مواضع السجود : »السبحات«خرزات للتسبيح تعد، و : السبحة) 5(
  ). ١٣٥٠لقاموس ص ا(القبل مجع القبلة، وهي اليت يصلّى حنوها، وكل ما يستقبل ) 6(
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 يسجدون عليها، إذا سجدوا وضـعوها       -رضي اهللا عنه  -الذي ينسبونه إىل تربة احلسني      
وإذا قاموا أخذوها بأيديهم، ويبالغون يف تفضيل ذلك الطني على غريه من تراب األنبياء              

،  الشريفة مل تكن زمن الـنيب        واألولياء، وهل هذا إال من أكرب البدع ألنّ هذه التربة         
وإمنا حدثت بعده جبملة سنني، واحلادث من السبح والِقبِل اليت يبنوا على غري مـدفون،    
ويسموا بأسامي املوتى ويزعمون أم ظهروا، وهذا كذب حمض ومـضحكَةٌ، ألن اهللا             

  . )١(»تعاىل ال يبعث األجسام إىل يوم القيامة
عة هذا القرب حتى يدعي هؤالء أن مجيع ما بأيدي أتباعهم اليوم كم تبلغ س: مث نقول

فإن املألوف يف أحكام الشريعة اإلسالمية أن الشرع العام يقتضي كون ! قطعة من ترابه
أما تكليف الكل مبا ال جيده إال القليل فهو أمر مناف لقواعد . أسبابه عامة الوجود

  . )٢(الشريعة اإلسالمية ومقاصدها
ىل هذا، كون الثقات من املؤرخني على أن موضع قرب احلسني قد عفَى أثره يضاف إ

 قد أمر )٣(فال أحد اليوم يعرف موضعه على وجه التحديد، حيث كان اخلليفة املتوكل
هـ دم هذا القرب، وهدم ما حوله من املنازل والدور، واتخذ املوضع مزرعةً ٢٣٦سنة 

س من زيارته، فعفى أثر القرب وما حوله، واشتهر ذلك يف الناس تحرثُ وتستغلُّ، ومِنع النا
حىت كُِتب شتم املتوكل على احليطان، وهجته الشعراء، وكان معروفًا بالنصب والبغض 

  . )٤(رضي اهللا عنه-لعلي بن أيب طالب 

                                                                                                                         

  . ٣٣٢: جلالل الدين الدواين الصديقي، ص» احلجج الباهرة«) 1(
  . ٨:  املصاحل املرسلة للشيخ حممد األمني الشنقيطي، ص:راجع) 2(
 جعفر بن املعتصم بن هارون الرشيد، أبو الفضل املتوكل على اهللا، بويع له باخلالفة بعد أخيه الواثـق يف                    :هو) 3(

هـ، وبه أحيا اهللا السنة وأمات التجهم، إال أنه كان فيه نـصب ظـاهر، قُتـل عـام                ٢٣٢ذي احلجة سنة    
  ). ٢/١١٤، وشذرات الذهب ٤٥٦ – ١٤/٤٥١ – بتحقيق التركي –البداية والنهاية (هـ ٢٤٧

، و  )١٢/٣٥(» سري أعـالم النـبالء    «، و   )١/١٤٣(» تاريخ بغداد «، و   )٥/٣١٢(» تاريخ الطربي  «:انظر) 4(
  ). ٢/٨٦، وشذرات الذهب ٣٤٦ / ١٤، و ١١/٥٨٠ –بتحقيق التركي-» ية والنهايةالبدا«
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وعلى أية حاٍل، نقول لعموم الرافضة املعاصرين، ما قد شهد به شاهد من أهلهم، 
نهم إن كانوا يرونَ أم على احلق يف هذا الصنيع، فلماذا خيشون اجلهر به أمام أ: وهو

غريهم من طوائف املسلمني، وإن كانوا على غري احلق، فَِلم كل هذا اإلصرار، وملاذا 
  . )١(!ينتام اخلجل والوجل منه؟

د بحٍث  فقد ظهر يل بعوأما مسألة مجع الرجل بني أكثر من أربع نسوة بنكاٍح) ٣(
  .)٢(طويل أن مذهب الرافضة فيه إمنا هو املنع والتحرمي

 من قول الرافضة باجلواز يف املـسألة؛        )٣(فلعلَّ ما ذَكَره بعض أعالم املذاهب األربعة      
يعدد قولًا شاذا يف مذهب القوم، حيث مل أقف عليه يف شيء من املعتمد من كتبهم، واهللا          

  .  تعاىل أعلم
  

* * *  
  
 
  
  
  
  

                                                                                                                         

  . ١١٧بتصرف من الشيعة والتصحيح للدكتور موسى املوسوي ص ) 1(
، ومـن ال حيـضره الفقيـه    ٤٥٥، والنهايـة ص  ٧/٢٩٣، والتهذيب ٤٣٠ – ٥/٤٢٩ فروع الكايف   :انظر) 2(

، وانظر كذلك يف تفسري قول      ٢/٣١٢ب اخلمسة لـ مغنية     الفقه على املذاه  : ، ومن كتب معاصريهم   ٣/٤٤٤
، ١/٢١٨، تفسري العياشـي  ]٣: النساء[ ﴾فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى وثُلَاثَ ورباع      ﴿: اهللا تعاىل 

  .١/٤٣٨، وتفسري نور الثقلني ٢/١٧والربهان للبحراين 
» الفـتح «، وابن حجـر يف      )١/٤٥٠(» التفسري«، وابن كثري أيضا يف      )٥/١٧(القرطيب يف تفسريه    : ومنهم) 3(

)٩/١٣٩ .(  
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  الفصل الثالث
  موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم من معاملة الرافضة

  افتتاح
يعد هذا الفصل من أهم ما يتناوله هذا البحث، ولئن كان الفصالن السابقان يِهماِن              
بدرجة كبرية أهلَ العلم وطلبته، إذ كل ما فيهما مواقف أعالم املذاهب األربعـة مـن                

حيث املسائل العلمية، سواٌء يف أصول الدين أو فروعه، فإن هذا الفصل تظْهر    الرافضة من   
أمهيته من حيث حاجة مجيع فئات اتمع اإلسالمي إىل مباحثه املتعلقة بكيفية التعامل مع              

  . الرافضة يف مجيع شئون احلياة اليومية تقريبا
 وغريهم قد بينوا بيانا شافيا نوع       فعلماء أهل السنة من أعالم املذاهب الفقهية األربعة       

- املتبع هلدي الـسلف الـصاحل    العالقة اليت ينبغي أن تكون بني املؤمن باهللا ورسوله          
 وبني من يسب هؤالء السلف أو يبغضهم، ومن ذلك ما جاء عـن أيب               -رضي اهللا عنهم  
: رافضي قد مِرض، فقال    وقد سأله سائلٌ عن زيارة جاٍر له         -رمحه اهللا - )١(بكر بن عياش  

  . )٢(»عده مثل ما تعود اليهودي والنصراين، ال تنوي فيه األجر«
 وال  وحنب أصحاب رسـول اهللا      «: -رمحه اهللا -ويقول اإلمام الطحاوي احلنفي     

نفرط يف حب أحٍد منهم، وال نتربأ من أحٍد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغـري اخلـري                 
  . )٣(»يذكرهم

 توقري أصحابه وبرهم ومعرفـةُ      وِمن توِقريِه وِبره    «: لقاضي عياض املالكي  وقال ا 

                                                                                                                         

املقرئ الفقيه احملدث شـيخ اإلسـالم   «:  أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي موالهم الكويف، قال الذهيب :هو) 1(
 - ٨/٤٩٥الـسري  (هـ ١٩٣: ، حدث عنه ابن املبارك واإلمام أمحد وابن راهويه وغريهم، ت  »وبقية األعالم 

٥٠٧ .(  
  ). ٨/٥٠٤(» السري«) 2(
  . ٤٧٥: ، ص»شرح الطحاوية«) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٣٤ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»ومعاداة من عاداهم.. حقِّهم واالقتداء م وحسن الثناء عليهم
* * *  
  

  املبحث األول
  موقفه من احلكم على الرافضة

ة األطراف، وقد   إنَّ مسألة التكفري وضوابطه وشروطه وموانعه مسألة واسعة ومترامي        
بِحثَت ودِرست دراسات وافية سواء من املتقدمني من أئمة السلف أو من املتأخرين مـن    

 لذا ال أرى ضرورة التوسع يف ِذكِْرها مبا قد          -جزاهم اهللا خريا  -طلبة العلم واملشتغلني به     
  . يخرج عن نطاق موضوع الرسالة وحمورها الرئيس

ح هذا املبحث اخلاص مبوقف أعالم املذاهب األربعة مـن          ولكن من املستحسن افتتا   
الروافض من حيث التكفري وعدمه بتنبيهات عامة عن أصول وضـوابط الـتكفري عنـد        

 -إن شـاء اهللا   - ملا ملعرفتهم من فوائد، من أبرزها أا تعني          -رمحهم اهللا تعاىل  -السلف  
  . لتنا هذهعلى فَهم أقوال هؤالء األئمة واألعالم ومذاهبهم يف مسأ

  أنَّ اإلميان أَصلٌ له شعب وتسمى كلُّ شعبٍة منها إميانا : أولًا
فمن هذه الشعب ما يزول اإلميان كليا بزواله باإلمجاع، كأعلى هذه الشعب مثلًـا،              
وهي شهادة أن ال إله إال اهللا، ومنها ما ال يزول اإلميان بزواله إمجاعا؛ كإماطة األذى عن                 

 تأيت بني هاتني شعب متفاوتة، منها ما يلْحق بشعبة الشهادة، ويكون إليهـا              الطريق، مث 
  . أقرب، ومنها ما يلْحق بشعبة إماطة األذى عن الطريق، ويكون إليها أقرب

وكذلك الكفر له شعب متفاوتة، فال جتوز التسوية بينها يف األمساء أو يف األحكـام،            
، وبني من يسرق أو يزين أو يشرب        و يكذّب اهللا ورسوله     فَفَرق بني من يشرك باهللا أ     

إخل، حتى وإنْ كانت املعاصي كلّها من شعِب الكفر، كما أنَّ الطاعات برمتـها      .. اخلمر
                                                                                                                         

  ). ٢/٥٢(» الشفا بتعريف حقوق املصطفى«) 1(
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  . من شعب اإلميان
لذا فإن كل من بلغته احلجة الرسالية فخالفها، فإنه يكون كافرا تارةً، وفاسقًا أخرى،      

  . وعاصيا تارةً أخرى
، كما  أنه ال يلزم من قيام شعبٍة من شعِب الكفر بالشخص أن يسمى كافرا            : ثانيا

ال يلزم من قيام شعبٍة من شعِب اإلميان به تسميته مؤمنا كامل اإلميان، متاما كما أنَّ قيام                 
  .  فقيهاجزٍء من أجزاء العلم أو من أجزاء الفقه باإلنسان ال يلزم منه أن يسمى عاملًا أو

الطّعن يف النسب   : اثنتان يف الناس هم م كفر     «: قوله  : ومن أمثلة ذلك يف السنة    
، فالقائم اتني اخلصلتني أو إحدامها ال يـستِحق اسـم الكفـر           )١(»والنياحة على امليت  

  . املطلق
ريـق بـني    فمن هنا جيب التفأن من ثَبت إسالمه بيقني مل يزلْ عنه إال بيقني،         : ثالثًا

      وبني احلكم على    -وذلك باالستناد إىل احلكم الشرعي فيه     -احلكم على الفعل بأنه كُفْر 
الفاعل املعين بأنه كافر، إذ ال بد من النظر إىل قصده مبا فَعلَ والتبني عن حاله يف ذلـك                   

كـون  وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بأن احلكم على معين بالكفر إمنا ي          . قبل اجلزم بتكفريه  
  . بعد إقامة احلجة عليه وإزالة الشبهة عنه

فليس ألحٍد أن يكَفِّر أحدا من املسلمني،       «: -رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه احلجة، وتبين له احملجة، ومن ثَبت إميانه بيقني مل يـزلْ                 

  . )٢(» احلجة، وإزالة الشبهةذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة
ولكن هذا ال يعين امتناع تكفري من جاء مبا يوجب التكفري تكفريا مطلقًا مـن غـري         

رضـي اهللا   -من شتم أبا بكر الصديق      «: -رمحه اهللا -التعيني، كما قال اإلمام األوزاعي      

                                                                                                                         

  ). ١/٨٢(» الصحيح«، ومسلم يف )٢/٤٩٦(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف ) 1(
  ).  ١٢/٥٠١(» جمموع الفتاوى«) 2(
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  . ، ومثل هذا كثري يف أقوال السلف)١(» فقد ارتد عن دينه وأباح دمه-عنه
أن :  وهـي أما شروط تكفري املُعيِن الذي أتى بعمٍل أو قول مكَفٍِّر فأربعـة،   : رابعا

  . يكون مكَلَّفًا، خمتارا ال مكْرها، وأن يكون قد بلغته احلجة، وأال يكون متأَولًا
 فاألول مضاد لإلميان من كلِّ وجـٍه،        :أن الكفر نوعان؛ اعتقادي وعملي    : خامسا

 يعرف بالكُفِْر املُخِرج عن اِمللَِّة، أما الكفر العملي فمنه ما يـضاد اإلميـان فـال              وهو ما 
 بل هو كُفْـر     -جيتمعان حباٍل؛ كالسجود للصنم وقتل النيب وسبه، ومنه ما ليس كذلك            

من أتى حائضا، أو امرأةً يف دبِرها، أو كاهنا فصدقه          «: دون كُفٍْر، كما جاء يف قوله       
وإمنا «: -رمحه اهللا -، قال أبو عيسى الترمذي      )٢(» يقول، فقد كَفَر مبا أُنزل على حممدٍ       مبا

، ومن هذا الباب إطالق القرآن الكرمي لفـظ         )٣(»معىن هذا عند أهل العلم على التغليظ      
                ـزك العمل بالبعض اآلخر؛ قـال عراإلميان والكفر يف حق من عمل ببعض الكتاب وت

  . )٤(﴾ِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍضأَفَتؤ﴿: وجلَّ
أنه ليس كلُّ من انتسب إىل ِفرقٍَة من الِفرِق الضالة أو نـسب إليهـا           : سادسا

 فقد يكون انتسابه إليها عن جهٍل بأصوهلا ولـو عِلمهـا مل           يكون ذلك حقيقةً يف حقّه؛    
، أو عن شبهٍة )٥( ينتسبون إىل الرفض من العوام    يلتزم ا، كما هو حال الكثريين اليوم ممن       

                                                                                                                         

  . ١٦٢: ، ص»الشرح واإلبانة«) 1(
، قـال   )١/٢٠٩(، وابن ماجـه     )٢٤٣ - ١/٢٤٢(، والترمذي   )٢/٤٧٦(» املسند«أمحد يف   أخرجه اإلمام   ) 2(

، )١/٩٤(» صحيح الترمـذي  «وصححه األلباين يف    . »ضعف حممد هذا احلديث من ِقبِل إسناده      «: الترمذي
  ).١/١٩٨(» صحيح ابن ماجه«ويف 

  ). ١/٢٤٣(سنن الترمذي ) 3(
  ]. ٨٥: سورة البقرة) [4(
 بعض الدول غري العربية؛ حيث إن جمرد اإلعجاب باخلطابات أو املواقف السياسية والنضالية للرافضة            خاصةً يف ) 5(

وقـد  !! ودولتهم القائمة اليوم أدى بكثري من العوام إىل التعاطف معهم، ورمبا اعتبار أنفسهم أيضا من شيعتهم     
 ملا تويف إمامهم اخلميين، حيث عـم احلـزن   م١٩٨٩كان معد هذه الرسالة طالبا جامعيا يف دولة أفريقية عام      
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يعذّر املعين ا فال يكفّر، بل إن تكفري السلف لبعض الفرق الضالة إمنا من باب الـتكفري    
  . )١(املطلق، الذي ال يلزم منه تكفري كلِّ فرٍد من املنتسبني إليها

تكفري أو التفسيق، نأيت إىل     وبعد هذه املقدمة املهمة يف فَهِم منهج السلف يف مسألة ال          
 يف احلكم على الرافضة بالكفر      -رمحهم اهللا -ِذكِْر أقوال األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم       

واملروق من الدين، نظرا للمكفّرات االعتقادية والقولية والفعلية الكثرية عنـدهم، وقـد             
  . )٢(تقدم عرض أمهها يف الباب التمهيدي

  : ن أئمة املذاهب األربعة وأعالم مذاهبهم يف ذلك فمنها ما يليأما األقوال الواردة ع
ما تقول يف من جحد حرفًا من كتاب اهللا؟         : -رمحه اهللا -فقد سئل اإلمام أبو حنيفة      

 على  -رضي اهللا عنها  -، فهذا ينطبق على الرافضة الذين يقذفون عائشة         )٣(»كافر«: فقال
  .  عز وجلَّالرغم من ثبوت براءا يف كتاب اهللا

ومن قَذَف عائشة   «: بل حكى القاضي أبو يعلى احلنبلي اإلمجاع على هذا حيث قال          
  . )٤(» مبا برأَها اُهللا منه كَفَر بال خالف-رضي اهللا عنها-

                 ِكـرنه يذهب إىل تكفري كلِّ مـن يقَلَ ابن حجر اهليتمي عن اإلمام أيب حنيفة أنون
  . )٥(رضي اهللا عنهما-راشدين أيب بكر وعمر خالفة اخلليفتني ال

                                                                                                                                     
واألسى األوساط اإلسالمية الطالبية يف اجلامعات بسبب وفاة هذا الرجل الذي كان يف تقدير هذه األوسـاط        

  !أعلم وأتقى عبٍد هللا على وجه األرض آنذاك
، و  )٦١٩ و   ٥٠٨ - ٧/٥٠٧(، و )٣/٢٢٩(» جمموع الفتـاوى البـن تيميـة      «: يراجع يف هذه الضوابط   ) 1(

، وأصول وضوابط يف التكفري للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الـشيخ،              )٥٠١ - ٥٠٠ و   ١٢/٤٨٩(
وضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة لعبد اهللا بن حممد القرين، وموقف أهل السنة واجلماعة مـن أهـل                   

  ). ٢٠١ - ١/١٦٣(األهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي 
  . ١٣٨ - ١٠١: ص: انظر) 2(
  . ١٦٥: البن عبد الرب، ص» االنتقاء«) 3(
  . ٥٧١: ، ص»الصارم املسلول«) 4(
  ). ١٤٥ و ١/١٣٨(» الصواعق احملرقة«) 5(
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  . )١(»وهو أعلم بالروافض ألنه كويف، والكوفة منبع الرفض«: قال اهليتمي
أهل األهواء كلهم   «: -رمحه اهللا -وقال إمام دار اهلجرة وعامل املدينة مالك بن أنس          

  . )٢(»كُفَّار وأسوأهم الروافض
 )٣( ليس له سهم أو نـصيب اب النيب الذي يشتم أصح«: -رمحه اهللا-وقال أيضا   

وقد ذهب طائفة من العلماء إىل تكفري من سب         «: ، قال احلافظ ابن كثري    )٤(»يف اإلسالم 
  .)٥(»رمحه اهللا-الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس 

:  يف الفيء حـق؟ قـال  هل ملن سب أصحاب رسول اهللا   : وسئل يف موضع آخر   
 فمن عام فهو كـافر، وال حـق         )٦(﴾ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار  ﴿:  اهللا قال.. ال، وال كرامة  «

  . )٧(»للكافر يف الفيء
من أصـبح   «: -حمتجا باآلية ذاا  - وغريه عن مالك أنه قال أيضا        )٨(وروى أبو نعيم  

  . )٩(» فقد أصابته اآليةيف قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اهللا 
لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب      : قلت«: -راده هلذا األثر  عِقب إي -قال القرطيب   

                                                                                                                         

  ). ١/١٤٥(املصدر نفسه ) 1(
  ). ١/١٧٧(للقاضي عياض » ترتيب املدارك«) 2(
  . والشك من الراوي) 3(
  .١٦٢: ، ص»الشرح واإلبانة البن بطة«، و »إسناده صحيح«: قق، وقال احمل)٣/٤٩٣(» السنة للخالل«) 4(
  ). ١/٤٨٦(تفسري ابن كثري ) 5(
  ). ٢٩: سورة الفتح) (6(
  ). ١/١٧٥(» ترتيب املدارك«) 7(
صـنف التـصانيف   «:  أمحد بن عبد اهللا بن أمحد، أبو نعيم األصبهاين  الشافعي، احلافظ، قال ابن العماد               :هو) 8(

  ). ٣/٢٤٥الشذرات . (هـ٤٣٠: ت» حلية األولياء:  يف األقطار، منها كتابالكبار املشهورة
للقاضـي عيـاض    » ترتيب املدارك «، و   )١/٢٢٩(» شرح السنة للبغوي  «، و   )٦/٣٢٧(» احللية أليب نعيم  «) 9(

النهي عن سب األصـحاب     «، و   )٧/٢١٧(البن اجلوزي   » زاد املسري «، و   )الطبعة املغربية ) (٤٧ - ٢/٤٦(
  . ٨٧: ، ص»الدين املقدسيلضياء 
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يف تأويله؛ فمن نقَص واحدا منهم أو طَعن عليه يف روايته فقد رد على اهللا رب العـاملني،     
  . )١(»وأبطل شرائع املسلمني

يف : -رمحة اهللا عليـه   -ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك       «: وقال احلافظ ابن كثري   
 ووافقه طائفـة    -رضي اهللا عنهم  - الروافض الذين يبغضون الصحابة      )٢(ه تكفري رواية عن 

، وذكر ابـن حجـر اهليتمـي حنـوه يف           )٣(» على ذلك  -رضي اهللا عنهم  -من العلماء   
  . )٤(»ووافقه الشافعي بالقول بكفرهم، ومجاعة من األئمة«: ، مث قال»الصواعق«

       ِردِتِهم بعد النيب    أما عن قول الروافض بكُفِْر معظم الصحابة و - فقد  -والعياذ باهللا 
فهؤالء «: حكى القاضي عياض عن اإلمام مالك ما يِفيد تكفري القائلني بذلك، حيث قال            

قد كَفَروا من وجوٍه؛ ألم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ قد انقطع نقْلُها ونقل القـرآن، إذ         
ار مالك يف أحد قوليه ِبقَتـِل مـن    أش-واهللا أعلم -ناقلوه كفرةٌ على زعمهم، وإىل هذا       

  . )٥(كَفَّر الصحابة
وليست الرافضة من اإلسـالم   «:  قال -رمحه اهللا -وعن اإلمام أمحد، إمام أهل السنة       

  . )٦(»يف شيء
سألت أبا عبد اهللا عمن شتم أبا بكر وعمر «: وجاء عن تلميذه أيب بكر املروذي قوله     

من «: ، وقال أيضا  )٧(»ما أراه على اإلسالم   «: ل فقا -رضي اهللا عنهم  -وعثمان وعائشة   
 ال نأمن أن يكون قد      من شتم أصحاب النيب     .. شتم أخاف عليه الكفر؛ مثل الروافض     

                                                                                                                         

  ). ١٦/٢٩٧(تفسري القرطيب ) 1(
  . وأظنه خطأً مطبعيا» بتكفري«يف األصل ) 2(
  ). ٤/٢٠٤(تفسري ابن كثري ) 3(
  ). ٢/٦٠٧(للهيتمي » الصواعق احملرقة«) 4(
  ). ٢/٢٨٦(للقاضي عياض » الشفاء«) 5(
  ). ١/٣٣(» طبقات ابن أيب يعلى«) 6(
البن تيميـة،   » الصارم املسلول «، و   ١٦١: ، ص »الشرح واإلبانة البن بطة   «، و   )٣/٤٩٣(» السنة للخالل «) 7(

  .٥٦٧: ص
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  . )١(»مرق من الدين
 إذا رأيت أحدا يذْكُر أصحاب رسـول اهللا      «: -رمحه اهللا -ويف رواية أخرى قال     
  . )٢(»بسوٍء فاتهمه على اإلسالم

ال تؤكل ذبيحة الروافض والقَدِريِة كمـا ال تؤكـل          «: مال تلميذه أبو بكر األثر    وق
  . )٣(»ذبيحة املُرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتايب؛ ألن هؤالء يقامون مقام املرتد

واعلم أن األهواء كلها ِرديةٌ تدعو إىل الـسيف وأَردؤهـا           «: وقال اإلمام الرباري  
٤(»افضة واملعتزلة واجلهميةوأكفرها الر( .  

على كُفْـِر الرافـضة والقدريـة    : -من أعالم احلنابلة أيضا- )٥(كما نص ابن حامد 
  . )٦(»من مل يكَفِّر من كَفَّرناه فُسق وهِجر، ويف كُفِْرِه وجهان«: واملرجئة، وقال

أكفروا من زعم من  و«: -من أعالم الشافعية  -وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي       
الرافضة أن ال حجة اليوم يف القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غيروا بعض القرآن                

  . )٧(»وحرفوا بعضه
واعلم أنَّ مجيع من ذَكَرناهم مـن       «: )٨(ويقول اإلمام أبو املظفر اإلسفرائيين الشافعي     

                                                                                                                         

  . »إسناده صحيح«: ، وقال احملقق)٣/٤٩٣(» السنة للخالل«) 1(
  . ٥٦٨: ، ص»الصارم املسلول«ذكره شيخ اإلسالم يف ) 2(
  . ٥٧٠: ، ص»الصارم املسلول«) 3(
  . ١٢٢: ، ص»يشرح السنة للربار«) 4(
إمام احلنبلية يف زمانه ومدرسهم     «: هو احلسن بن حامد بن علي البغدادي، أبو عبد اهللا الوراق، قال ابن العماد             ) 5(

  ). ٣/١٦٦شذرات الذهب (، .هـ٤٠٣: ، ت»ومفتيهم
  ). ٣٢٤/-١٠(» اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف«حكاه عنه املرداوي ) 6(
  . ٣١٥: ، ص»الفرق بني الفرق«) 7(
 طاهر بن حممد اإلسفرائيين مث الطوسي، الشافعي، الشهري بشاهفور، العالمة، املفيت، أحد األعـالم، مـن              :هو) 8(

ومعجـم املـؤلفني   (، )١٨/٤٠١الـسري  (هــ  ٤٧١: تاج التراجم يف تفسري القرآن لألعاجم، ت  : مؤلفاته
٥/٣٨.(  
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   ِفقُونَ على تكفري الصحابة، ويتِق اإلمامية مر عما كان، ووقـع  ِفرون أنَّ القرآن قد غُيعد
        ه قد كان فيه النص على إمامة علـيِل الصحابة، ويزعمون أنفيه الزيادة والنقصان من ِقب
فأسقطه الصحابة عنه، ويزعمون أنه ال اعتماد على القرآن اآلن وال علـى شـيء مـن      

 على الشريعة الـيت يف أيـدي        ، ويزعمون أنه ال اعتماد    األخبار املروية عن املصطفى     
املسلمني، وينتظرون إماما يسمونه املهدي، يخرج ويعلِّمهم الشريعة، وليسوا يف احلـال            
على شيء من الدين، وليس مقصودهم من هذا الكالم حتقيق الكالم يف اإلمامة، ولكـن               

 اسـتحالل   مقصودهم إسقاط كُلْفة تكليف الشريعة عن أنفسهم؛ حـىت يتوسـعوا يف           
احملرمات الشرعية، ويعتذروا عند العوام مبا يعدونه من حتريف الشريعة وتغيري القرآن من             

وال مزيد على هذا النوع من الكفر إذ ال بقاء فيـه علـى شـيء مـن                  . عند الصحابة 
فأي إسالم ولو كان مثقال ذرة يبقى ملن    :  أبو املظفر فيما قال    -واهللا-، وصدق   )١(»الدين
 معتقده وديدنه ومقولته يف كالم اهللا احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن     هذا

  !؟خلفه، ويف أهل خري القرون؛ صحابة رسول اهللا 
وكذلك من ادعى نبوة أَحٍد مع  .. «: أما القاضي عياض املالكي؛ فمن أقواله يف ذلك       

..  بتخـصيص رسـالته إىل العـرب        من اليهود القائلني   )٢( أو بعده كالعيساوية   نبينا  
 وبعده، فكذلك كل إمام عند      وكأكثر الرافضة القائلني مبشاركة علي يف الرسالة للنيب         

فال شك يف كُفِْر هؤالء الطواف كلّها قطعا؛ إمجاعا      .. هؤالء يقُوم مقامه يف النبوة واحلجة     
  . )٣(»ومسعا

                                                                                                                         

  . ٤١:  أليب املظفر اإلسفرائيين، صالتبصري يف الدين ومتييز الفرق الناجية عن الفرق اهلالكني) 1(
زعم أنه نيب وأنه    . »عوفيد الوهيم «امسه  : نسبةً إىل أيب عيسى إسحاق بن يعقوب األصفهاين، وقيل        : العيساوية) 2(

امللـل والنحـل   . (رسول املسيح املنتظر، وأن اهللا كلّمه وكلّفه بتخليص بين إسرائيل من أيدي األمم العاصني             
٢/٢٣٩ .(  

  . ٦/٢٨٠(» التاج واإلكليل«، ونقله عنه ابن املواق يف )٢٨٦ - ٢/٢٨٥(» شفاال«) 3(
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وال .. )١(سائر الصحابة يف تقدميهم غريه    كَفّرت الروافض   «: -رمحه اهللا -وقال أيضا   
امتراء يف كُفِْر القائلني ذا؛ ألن من كَفَّر األمة كلها والصدر األول فَقَـد أَبطَـلَ نقْـلَ        

  . )٢(»الشريعة وهدم اإلسالم
ومبثل هذا صرح أبو عبد اهللا القرطيب املالكي، قائلًا يف حق هؤالء املكفّرين للصحابة              

  . )٣(»وهؤالء ال شك يف كُفِْرهم وكُفِْر من تبعهم على مقالتهم«: - عنهمرضي اهللا-
 أكثر من تكلّـم يف الرافـضة        -فيما أعلم -أما شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي يعترب        

ودحض أباطيلهم ورد شبههم، فله أقوال كثرية يف هذا املعىن يف مؤلفاته وفتاويه، ومـن               
فبهذا يتبني أم شر من عامة أهل األهواء، وأحق بالقتـال           .. «: -رمحه اهللا -ذلك قوله   

أنَّ أهـل البـدع هـم       : من اخلوارج، وهذا هو السبب فيما شاع يف العـرف العـام           
  . )٤(»الرافضة

وإن كان اخلروج عن الدين واإلسالم أنواعا خمتلفة، وقـد بينـا أن             «: ويقول أيضا 
  . )٥(»ٍريخروج الرافضة ومروقَهم أعظم بكث

رضي -الصحابة  : أي[وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أم         «: وقال يف موضع آخر   
 إال نفرا قليلًا ال يبلغون بضعة       -عليه الصالة والسالم  -ارتدوا بعد رسول اهللا     ] -اهللا عنهم 

عشر نفسا، أو أم فسقوا عامتهم؛ فهذا ال ريب أيضا يف كفره؛ ألنه مكذّب ملا نـصه                 
آن يف غري موضع، من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك يف كُفِْر مثل هذا فإن        القر

  . )٦(»كُفْره متعين
                                                                                                                         

  .رضي اهللا عنه-عليا : يعين) 1(
  ). ١٥/١٧٤(» شرح مسلم«، ونقله النووي عنه يف )٧/٤١٢(إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) 2(
  ). ٧/٢٧٧(تفسري القرطيب ) 3(
  ). ٢٨/٤٨٢(» جمموع الفتاوى«) 4(
  ). ٢٨/٤٩٩( املصدر نفسه )5(
  . ٥٨٧ - ٥٨٦: ، ص»الصارم املسلول«) 6(
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وصـرح  «: وينقل شيخ اإلسالم احلكم نفسه عن أعالم املذهب احلنبلـي فيقـول           
رافـضة  مجاعات من أصحابنا بكُفِْر اخلوارج املعتقدين الرباءة من علي وعثمان، وبكُفِْر ال           

  . )١(»املعتقدين لسب مجيع الصحابة، الذي كفّروا الصحابة وفَسقُوهم وسبوهم
 أو سبهم فقـد     )٢(فمن طعن فيهم  «:  يف هذا  -رمحه اهللا -ومن أقوال احلافظ الذهيب     

خرج من الدين ومرق من ملة املسلمني؛ ألن الطعن ال يكون إال عن اعتقاد مـساويهم،                
 فيهم، وإنكار ما ذَكَره اهللا تعاىل يف كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول اهللا               وإضمار احلقد 

      ،م أرضى الوسـائل مـن املـأثورهم، وألمن ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحب 
والوسائط من املنقول؛ والطعن يف الوسائط طَعن يف األصـل، واالزدراء بالناقـل ازدراء              

  . )٣(»باملنقول
:  قولـه  -ومها من أئمة الـشافعية    -فظ ابن حجر عن تقي الدين السبكي        ونقل احلا 

احتج من كَفَّر اخلوارج وغالة الروافض بتكفريهم أعالم الصحابة، لتضمنه تكذيب النيب «
٤(»وهو عندي احتجاج صحيح..  يف شهادته هلم باجلنة( .  

          ده على الـروافض يف     أما العلّامة جالل الدين الدواين الشافعي، فقد قال يف معرض ر
إذ جاز التكفري على حسب تقرير الرافـضة   «: -رضي اهللا عنهم  -زعمهم كُفْر الصحابة    

 -رضي اهللا عنه  - نص على علي     إن النيب   : مبخالفة املظنون املكذوب من قول الرافضة     
 ثابتة  ال يلومون يف ذلك إال أنفسهم إذا كَفَّرناهم ونجسناهم من وجوه قطعية           .. يوم خم 

  . »يف القرآن، ألم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه اجلناية، وجروا عليهم هذه اجلريرة
   افضة منها     -رمحه اهللا -مث ذَكَرا كثرية يف تكفري الرخمالفتهم اإلمجـاع علـى   :  أوجه

- وخمالفة اإلمجاع كفر، وتكفريهم الصحابة وبغضهم        -رضي اهللا عنه  -خالفة الصديق   
                                                                                                                         

  . ٥٧٠: ، ص»الصارم املسلول«) 1(
  . رضي اهللا عنهم-يعين الصحابة ) 2(
  . ٢٣٨ - ٢٣٧: ، ص»الكبائر للذهيب«) 3(
  ). ٣٠٠ - ١٢/٢٢٩(البن حجر » فتح الباري«) 4(
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عليهم - ورمي عائشة مبا برأَها اهللا منه، وتفضيل علي على بعض األنبياء   - عنهم رضي اهللا 
 ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب، وغري ذلك مـن املعتقـدات             -الصالة والسالم 
  . )١(الرافضية الباطلة

عِلم من حديث اإلفك املشار     ««: من أعالم الشافعية أيضا   -وقال ابن حجر اهليتمي     
 أن من نسب عائشة إىل الزنا كان كافرا، وهو ما صرح به أئمتنا وغريهـم؛ ألن يف                  إليه

ذلك تكذيب النصوص القرآنية، ومكذّا كافر بإمجاع املسلمني، وبه يعلَم القطع بكُفْـِر        
  . )٢(»كثريين من غالة الروافض
 برأَها اهللا منه؛ بأن     من رمى عائشة مبا   «:  من متأخري املالكية   )٣(وقال العالمة اخلُرشي  

زنت، أو أنكر صحبة أيب بكر، أو إسالم العشرة، أو إسالم مجيع الصحابة، أو كَفَّر               : قال
ا منهم، كَفَر٤(»األربعة أو واحد( .  

 فقد نص يف كُفِْر سـاب  -وهو من أعالم املذهب احلنفي املتأخرين  -أما ابن عابدين    
 ففي مسألة نفَقَِة السين املعسر علـى        -هللا عنهم مجيعا  رضي ا -الصحابة أو قاذف عائشة     

 خبـالف   )٥(واملراد الشيعي املفضل  «: -رمحه اهللا -الشيعي املوسر من ذوي أرحامه، قال       
  .)٦(»الساب القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك

: ، منها قولهأما ادد اإلمام حممد بن عبد الوهاب فله أيضا أقوال كثرية يف هذا املعىن             
من فَضلَ األئمة على األنبياء كَفَر باإلمجـاع،        «: يف تفضيل الرافضة أئمتهم على األنبياء     

                                                                                                                         

  . ٣٨٠ - ٣٧١يقي، صجلالل الدين الدواين الصد» احلجج الباهرة «:راجع) 1(
  ). ١/١٩٣(» الصواعق احملرقة«) 2(
 أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا اخلرشي الفقيه  شيخ املالكية، انتهت إليه الرئاسة يف املذهب مبصر، تويف يف                  :هو) 3(

  ).٣١٧: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد خملوف، ص(، .هـ١١٠١ذي احلجة سنة 
  ). ٨/٢٧٥(رشي على خمتصر خليل حاشية اخل) 4(
يعين مفضل علي على عثمان أو على غريه من الصحابة من غري إنكار خالفة أحد من اخللفاء أو سـب أحـد      ) 5(

  . منهم، وراجع ما تقدم من التفريق بني الشيعي والرافضي يف أول الرسالة
  ). ٣/٦٣١(رد احملتار على الدر املختار، البن عابدين ) 6(
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رضـي  -، ويف شأن موقفهم من أم املؤمني عائشة         )١(»كما نقله غري واحٍد من أهل العلم      
ره عن  واحلاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب اهللا تعاىل يف إخبا          «:  قال -اهللا عنها 

وأما قَذْفُها اآلن فهو    : تربئتها عما يقول القاذف فيها، وقد قال بعض احملققني من السادة          
  . )٢(»كُفْر وارتداد، وال يكْتفَى فيه باجلَلد ألنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب اهللا

ومن استكشف  «:  يف اختصاره للتحفة   )٣(وقال علّامة العراق حممود شكري األلوسي     
ائدهم اخلبيثة، وما انطَووا عليه، عِلم أن ليس هلم يف اإلسالم نـصيب، وحتقـق               عن عق 

إن مذهب الشيعة «: ، وقال يف موضع آخر)٤(»كُفْرهم لديه، ورأى منهم كل أمر عجيب    
اليهود والنـصارى   : له مشاة تامة ومناسبة عامة مع ِفرِق الكفرة والفسقة الفجرة، أعين          

  . )٥(»واوسوالصابئني واملشركني 
وحكموا بإباحة  «، أم كَفَّروا الروافض،     )٦(كما نقل عن معظم علماء ما وراء النهر       

 ال سيما   -رضي اهللا عنهم  -دمائهم وأمواهلم وفروج نسائهم؛ حيث إم يسبون الصحابة         
 -عليه الـصالة والـسالم    - ومها السبع والبصر منه      -رضي اهللا تعاىل عنهما   -الشيخني  
 على  -رضي اهللا عنه  - ويفَضلون بأسرهم عليا     -رضي اهللا عنه  -خالفة الصديق   وينكرون  
 وعلى غري أويل العزم من املرسلني، ومنهم من يفَضله علـيهم            -عليهم السالم -املالئكة  

  . )٧(»ويجحدون سالمة القرآن العظيم من الزيادة والنقص.. أيضا ما عدا نبينا 
                                                                                                                         

  . ٢٩: الة يف الرد على الرافضة، صرس) 1(
  . ٢٤: رسالة يف الرد على الرافضة، ص) 2(
 مجال الدين أبو املعايل، ولد يف رصـافة         -احلفيد-حممود شكري بن عبد اهللا بن حممود احلسيين اآللوسي          : هو) 3(

هــ  ١٣٤٢: كان شديدا على أهل البدع، ت     . ، وتلقى العلم عن أبيه وعمه وغريمها      .هـ١٢٧٣بغداد عام   
  ). ١٢/١٦٩معجم املؤلفني (

  . ٣٠٠: خمتصر التحفة االثين عشرية، ص) 4(
  . ٢٩٨: املصدر نفسه، ص) 5(
  ). ٥/٤٢٢معجم البلدان (» هيطَل«كبخارى، ومسرقند، وغريمها، وتسمى كذلك بـ : بالد ما وراء النهر) 6(
  . ٣٨٣ - ٣٨١: حملمود شكري األلوسي، ص» صب العذاب على من سب األصحاب«) 7(
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:  الـذي قـال  )١(أخرين الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ   ومن أئمة احلنابلة املت   
ومؤاكلة الرافضي واالنبساط معه، وتقدميه يف االس، والسالم عليه ال جيـوز، ألنـه              «

لَـا يتِخـِذ    ﴿: مواالة ومودة، واهللا تعاىل قد قَطَع املواالة بني املسلمني واملشركني بقوله          
أَو ونَ الْكَاِفِرينِمنؤالْمِمِننيؤوِن الْمد اَء ِمن٣(.)٢(﴾ِلي( .  

وههنا نقطتان أود التنبيه إليهما ألمهيتهما من جهة، وخلطورة اخلطأ يف فهمهما مـن              
  : جهة أخرى

  : النقطة األوىل
أنَّ ما أَثْبته هنا من حكِْم أئمة املذاهب األربعة وأعالمها على هذه الطائفة بـالكفر،               

ملطلق الذي يترتّل على األقوال واألفعال والطوائف، ال على األعيان،    إمنا من باب التكفري ا    
كما سبق أن نبهت يف مقدمة هذا املبحث إىل أنَّ تكفري العلماء لبعض الفرق إمنا هو من                 

  . )٤( وأن لتكفري املعين شروطًا ال بد من توفّرها-أعين التكفري املطلق-هذا الباب 
فإنا نطلق القـول بنـصوص الوعـد        «: -رمحه اهللا -ية  يقول شيخ اإلسالم ابن تيم    

والوعيد والتكفري والتفسيق، وال نحكُم للمعين بدخوله يف ذلك العام حىت يقـوم فيـه               
  .)٥(»املقتضي الذي ال معارض له

  : النقطة الثانية

                                                                                                                         

حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهو جد املفـيت العـام      : هو) 1(
ـ ١٢٧٣للملكة العربية السعودية مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخ، ولد عـام                   ، .هـ

علماء جند خالل مثانية    (،  .هـ١٣٦٧: ة، ت وأخذ العلم عن علماء زمانه، تولّى قضاء الرياض عاصمة اململك         
  ). ٩ - ٦/١٣٤: قرون

  ]. ٢٨: سورة آل عمران) [2(
  ). ٢٠٩ - ٧/٢٠٨(» الدرر السنية يف األجوبة النجدية«) 3(
  . ٣٦٨، ٣٦٧: ص: انظر) 4(
  ). ٥٠١ - ٢٨/٥٠٠(» جمموع الفتاوى«) 5(
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 من إشارة أو تصريح بعدم القول بكفـر         )١(أنَّ ما جنده من عبارات بعض أهل العلم       
ة، أو أن مثة خالفًا يف ذلك، فمحمول على أنهم مل يطَِّلعوا على عقائد الرافضة اليت             الرافض

مبوجبها كَفّرهم من كَفّرهم من العلماء، بدليل أنَّ مجيع هؤالء الذين مل يقولوا بالتكفري ال           
خيتلفون وال يترددون يف تكفري من وِجد عنده شيء من هذه العقائد؛ كـالقول بالبـداء         

 وإنكار ما دلّ عليه صريح      -رضي اهللا عنهم  -على اهللا سبحانه وتعاىل، وتكفري الصحابة       
القرآن أو القول بنقصانه، وادعاء شيٍء من الربوبية أو األلوهية ألحٍد من اخللق، وكـل               
هذه وغريها موجودة عند الرافضة، بل وحكوا عليها إمجاعهم كما تبين لنا يف املباحـث               

  . السابقة
ففيه : وأما تكفريهم وختليدهم  «: -رمحه اهللا تعاىل  -ا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       وهلذ

  . )٢(ومها روايتان عن أمحد: أيضا للعلماء قوالن مشهوران
  . والقوالن يف اخلوارج واملارقني من احلرورية والرافضة وحنوهم

جاء به الرسول كُفْر،    والصحيح أن هذه األقوال اليت يقولوا اليت يعلم أا خمالفة ملا            
  . )٣(»..وكذلك أفعاهلم اليت هي من جنس أفعال الكفار باملسلمني هي كفر أيضا

 فلعل من أمهها ما -رمحهم اهللا-أما عن أسباب خفاء هذه العقائد على هؤالء العلماء          
 كمـا   -وهو ما يسمونه بالتقية   -اشتهر به الروافض من الكتمان الشديد على املعتقدات         

 وال جيرءون على نشِر ما عنـدهم  -قبل قيام دولٍة هلم-نهم كانوا دوما منبوذين خائفني   أ
  . من العقائد بني بقية أهل القبلة

أما اآلن فبعد أن أصبحت هلم قوة سلطان، جندهم قد استخدموا أسـلوبا آخـر يف                
 أبواب، بل   إخفاء ما يرون أن مصاحلهم الزمنية أو املكانية تقتضي إخفاءه، وذلك حبذف           

                                                                                                                         

  ). ٤/٢٣٨(البن عابدين » احملتاررد «، و )١/١٤٥(للهيثمي » الصواعق احملرقة «:انظر مثلًا) 1(
  ). ١٠/٣٢٣(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : وانظر) 2(
  ). ٢٨/٥٠٠(» جمموع الفتاوى«) 3(
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  . )١(وجملدات أحيانا مما سبق أن نشروه من الكتب
  

* * *  

                                                                                                                         

بـاب كفـر   «ومن البينة على هذا، صنيعهم يف الطبعة احلديثة لبحار األنوار للمجلسي، حيث قاموا حبـذف       ) 1(
  ! ، وعدة جملدات كاملة»الثالثة
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  املبحث الثاين
  موقفهم من قبول شهادة الرافضة

للعلماء يف قبول شهادة املبتدع بصفة عامة خالف مشهور، إال أم اتفقوا على مجلة              
علـى  - ببدعتـه    أن شهادة املبتدع الذي يكَفَّر    : أمور يف املسألة، ومن أهم تلك األمور      

واستـشِهدوا شـِهيديِن ِمـن      ﴿: ؛ وذلك لقولـه تعـاىل     )١( مردودة لكُفِْرهِ  -املسلمني
اِلكُم٢(﴾ِرج(   َّلجو زوقوله ع ، :﴿   كُمٍل ِمندع يوا ذَوِهدأَشو﴾)إن الكافر ليس   : ، قالوا )٣

  . )٤(من رجالنا، وال منا؛ فهو ليس من أهل الشهادة علينا
 اتفقوا أيضا على رد شهادة من اشتهر بالكذب من املبتدعة، وذلك ألن مـدار               كما

  . اليقني بصدق الشاهد أو غلبة الظن بذلك: قبول الشهادة
ورد شهادِة من عِرف بالكذب متفق عليـه بـني          «: -رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم    

  . )٥(»الفقهاء
دة الرافضة هو إما اامهم بكثرة الكذب،       وهلذا وذاك؛ كان مستند األئمة يف رد شها       

  . أو كُفْرهم وخروجهم عن اِمللّة، كما سبق أن حكيت األقوال يف احلُكِْم عليهم
  : وهذه طائفة من أقوال أئمة املذاهب األربعة وأعالمها يف ذلك

                                                                                                                         

واستثىن احلنابلة والظاهرية من ذلك قبول شهادة الكافر على املسلم يف الوصية يف السفر عند فقد املسلم؛ ملـا                   ) 1(
، )١٧٢ - ١٤/١٧٠(» املغين«، وراجع املسألة يف     ]١٠٨ - ١٠٦: سورة املائدة [ورد يف ذلك يف كتاب اهللا       

لـ عارف خليل حممـد   » الفقه اإلسالمي اإلمام داود الظاهري وأثره يف      «، و   )٤٠٦ - ٩/٤٠٥(» احمللى«و  
  . ٦٨٥: أبو عيد، ص

  .٢٨٢: سورة البقرة) 2(
  . ٢: سورة الطالق) 3(
الـرب   البـن عبـد  » الكايف«، و)٤/٨١(» املدونة الكربى «، و )٦/٢٦٦(» بدائع الصنائع  «:راجع املسألة يف  ) 4(

، )٩/٤٠٥(البن حزم   » لىاحمل«، و )١٧٤ - ١٤/١٧٣(» املغين«، و )٤/٤٢٦(» مغين احملتاج «، و )٢/٢٣٠(
  . ٥٣: له أيضا، ص» مراتب اإلمجاع«و

  ). ١/٦٢(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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ال جتوز شـهادة القـدري الـذي يـدعو، وال اخلـارجي،             «: قول اإلمام مالك  
   .)١(»والرافضي

أجيز شهادة أهل األهواء؛ أهـل الـصدق منـهم، إال           «: وقال أبو يوسف القاضي   
  . )٣(»إنَّ اهللا ال يعلم الشيء حىت يكون: ، والقدرية الذين يقولون)٢(اخلطّابية

 إال اخلطّابية من الرافضة ألـم       )٤(تقبل شهادة أهل األهواء   «: ويقول اإلمام الشافعي  
  . )٥(»يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم

من أخاف عليه الكفر مثل الروافض واجلهمية ال تقبل شهادم،          «: وقال اإلمام أمحد  
  . )٦(»وال كرامة هلم

لعنهم اهللا ال تقبل شهادم، وال كرامة       «: وقال يف موضع آخر عن الرافضة خصوصا      
  . )٧(»هلم

وإن كـان   «:ويبين سيف الدين اآلمدي الشافعي سبب رد شهادة اخلطّابية، فقـال          
  . ِفسقُه مقطوعا به، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به، أو ال يكون كذلك

فإن كان األوىل فال نعِرف خالفًا يف امتناع قبول شهادته كاخلطابية من الرافـضة؛               
                                                                                                                         

  ). ٢/٤٧ (-الطبعة املغربية-للقاضي عياض » ترتيب املدارك«) 1(
 له  فرقة رافضية معروفة بالشهادة ملوافقيهم وإن مل تكن عندهم شهادة، ومل يعرفوا شيئًا عن املشهود              : واخلطابية) 2(

، وهم أتباع أيب اخلطاب حممد بن أيب زينـب األجـدع            ١٢٦: للخطيب، ص » الكفاية«: وعليه وفيه، انظر  
  . ٤٢فرق الشيعة للنوخبيت، ص : األسدي، انظر

  . ١٢٦: للخطيب البغدادي، ص» الكفاية يف علم الرواية«) 3(
شافعي عن قبول شهادة سـائر أهـل     إىل رجوع اإلمام ال   ) ٣٥٨: ص(» الفرق بني الفرق  «أشار البغدادي يف    ) 4(

  . األهواء
» اإلـاج للـسبكي   «، و   )١/٣٥٥(» روضة الطالبني للنـووي   «، و ١٢٠: ، ص »الكفاية يف علم الرواية   «) 5(

  ). ١/٣٢٥(» تدريب الراوي للسيوطي«، و )٢/٣١٩(
  . ٢٥٤: البن القيم اجلوزي، ص» الطرق احلكمية يف السياسية الشرعية«) 6(
  . ٢٥٤: ، صاملصدر نفسه) 7(
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  . )١(»ألم يرون شهادة الزور ملوافقهم يف املذهب
فردهم ال لبدعتـهم بـل لتهمـة       «: اد من األحناف، وز   )٢(وبنحوه قال ابن عابدين   

  . )٣(»الكذب
من سب الصحابة، أو لعنهم، أو كَفَّـرهم، فهـو          «:  الشافعي يوقال اإلمام املاورد  
  . )٤(»فاسق مردود الشهادة

وال تقبل شهادة من ِفـسقُه  «:  من احلنابلة)٥(ويقول جمد الدين أبو الربكات ابن تيمية 
  . )٦(»ضةلبدعة؛ كمن يعتقد مذهب الراف

فهكذا جند أنَّ األئمة حيكمون برد شهادة الرافضة إما لكُفْرهم أو ألن ديدم الكذب       
  . والزور

فمن جـرب الرافـضة يف   : ويف اجلملة «: -رمحه اهللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      
  . )٧(»كتام وخطام علم أم من أكذب خلق اهللا

ملنتسبة إىل القبلة أعظم افتراًء للكـذب علـى اهللا،   وليس يف الطوائف ا   «: وقال أيضا 
وتكذيبا باحلق، من املنتسبني إىل التشيع، وهلذا ال يوجد الغلو يف طائفة أكثر مما يوجـد                

  . )٨(»فيهم
                                                                                                                         

  ). ٢/٩٥(لآلمدي، » اإلحكام يف أصول األحكام«) 1(
، .هـ١١٩٨ حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، احلنفي، فقيه أصويل، ولد بدمشق عام                 :هو) 2(

  ). ٩/٧٧معجم املؤلفني (رد احملتار على الدر املختار، : ، من تصانيفه.هـ١٢٥٢وا تويف عام 
  ). ٥/٤٧٢(ار على الدر املختار، البن عابدين رد احملت) 3(
  ). ٤/٢٩١(للدمياطي » إعانة الطالبني«) 4(
 عبد السالم بن عبد اهللا، ابن تيمية احلراين، الفقيه، احلنبلي، اإلمام، املقرئ، احملدث، شيخ اإلسالم وأحـد           :هو) 5(

  ). ٥/٢٥٧شذرات الذهب . (هـ٦٥٢ : ت-رمحهما اهللا-احلفاظ األعالم، وهو جد شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ). ٢/٢٤٨(» احملرر يف الفقه«) 6(
  ). ٢/٤٦٧(» منهاج السنة النبوية«) 7(
  ). ١/٦٦: (، وانظر أيضا)٢/٣٤(» منهاج السنة النبوية«) 8(
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  املبحث الثالث
  موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة

       ا للشِه الشديد بني كلٍّ من الـشهادة       هذا املبحث والذي قبله متقاربان، وذلك نظرب
  . والرواية

واخلرب وإن فارق معناه معىن الـشهادة يف بعـض          «: -رمحه اهللا -قال اإلمام مسلم    
  . )١(»الوجوه فقد جيتمعان يف معظم معانيهما

فالشهادة والرواية خربان، إال أن املخرب عنه إن كان أمرا عاما ال خيتص مبعيٍن فـذاك              
 األحاديث النبوية الشريفة اليت تفيد حكما عاما جلميع أفـراد األمـة،             الرواية؛ كما يف  

لفالٍن عند فالٍن دينار، فهو إلزام ملعـٍني ال يتعـداه إىل       : خبالف قول العدل عند القاضي    
غريه، وهو الشهادة، وهلذا يشترط يف الشهادة اليت فيها إلزام ملعـني مـا ال يـشترط يف          

  . )٢(رية، واحلريةالرواية، كالعدد، والذكو
وإمنا فَرق الشرع بني الشهادة واخلرب يف هذه     «: -كما يقول اإلمام النووي   -والسبب  

األوصاف، ألن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، واخلرب يعمه وغريه من الناس أمجعـني      
  . )٣(»فتنتفي التهمة

م أئمة املذاهب األربعـة وأعالمهـا       إذا عِلم هذا، فليعلم أيضا أن العلماء عامةً ومنه        
قـول  : حيكمون ِبرد رواية الرافضة على غرار حكِْمِهم يف شهادم، ومن أقواهلم يف ذلك  

-فأجاب قائلًـا    » ممن تأمرين أن أمسع اآلثار؟    «: اإلمام أيب حنيفة، وقد سأله سائلٌ فقال      
دهم تضليل أصحاب حممد    من كلّ عدل يف هواه، إال الشيعة فإنَّ أصل عق         «: -رمحه اهللا 

«)٤( .  
                                                                                                                         

  ). ١/٦١(» شرح النووي«، ويف )١/٨(» مقدمة صحيح مسلم«) 1(
  ). ٦ - ١/٤(لشهاب الدين القرايف » الفروق «:انظر) 2(
  ). ١/٦١(» شرح النووي على مسلم«) 3(
  . ١٢٦: للخطيب البغدادي، ص» الكفاية«) 4(
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ال تكلّمهم، وال تـرِو عنـهم، فـإم         «: وقال اإلمام مالك حني سئل عن الرافضة      
  . )١(»يكذبون

 فقد قال يومـا علـى رءوس   -من تالميذ أيب حنيفة-وأما اإلمام عبد اهللا بن املبارك    
  . )٣(»؛ فإنه كان يسب السلف)٢(دعوا حديث عمرو بن ثابت«: الناس

كذّاب كان يشتم عثمان، وكل من شـتم        «: )٤(ويقول اإلمام حيىي بن معني يف راوٍ      
 دجالٌ ال يكتب عنه، وعليه لعنة       عثمان، أو طلحة، أو واحدا من أصحاب رسول اهللا          

  .)٥(»اهللا، واملالئكة، والناس أمجعني
ه، واحلطّ  مث بدعة كربى؛ كالرفض الكامل والغلو في      «: وقال احلافظ الذهيب الشافعي   

 والدعاء إىل ذلك؛ فهذا النوع ال يحتج م وال          -رضي اهللا عنهما  -على أيب بكر وعمر     
كرامة، وأيضا فما أستحضر اآلن يف هذا الضرب رجلًا صادقًا وال مأمونا؛ بل الكـذب               

  . )٧(»حاشا وكلّا! ؛ فكيف يقبل نقْلُ من هذا حاله)٦(ِشعارهم، والتقية والنفاق ِدثَارهم
فدأب الروافض رواية األباطيل، أو رد ما يف الصحاح واملسانيد، ومىت           «: وقال أيضا 

  . )٨(»!إفاقة من به سكْران
وأما التشيع يف عرف املتأخرين فهـو الـرفض         «: ويقول احلافظ ابن حجر الشافعي    

                                                                                                                         

  . ١٢٠: للخطيب، ص» الكفاية«: ، وانظر أيضا)١/٦٠(» منهاج السنة النبوية«) 1(
: ، وقـال النـسائي  »ليس بشيء«: عمرو بن ثابت أيب املقدام بن هرمز الكويف، أبو ثابت، قال ابن معني        : هو) 2(

  ). ٢٥٠ - ٣/٢٤٩ميزان االعتدال للذهيب . (هـ١٧٢: ، ت»رافضي«: ، وقال أبو داود»وك احلديثمتر«
، و )٣/٢٤٩(» ميـزان االعتـدال  «، و   )٢١/٥٥٥(» ذيب الكمال «، و   )١/١٦(» مقدمة صحيح مسلم  «) 3(

  ). ١/٣٢٧(» تدريب الراوي«
  . أبو سليمان-تليد بن سلميان احملاريب : هو) 4(
  ). ١/٤٤٧(البن حجر » ذيب التهذيب«، و)٤/٣٢٢(للمزي، » مالذيب الك«) 5(
  ). ٥٠٠: القاموس، ص( ما فوق الشعار من الثياب، -بالكسر-الدثار ) 6(
  ). ١/٦(» ميزان االعتدال للذهيب«) 7(
  ). ١٠/٩٣(» السري«) 8(
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  . )١(»احملض، فال تقبل رواية الرافضي الغايل وال كرامة
والصواب أنه ال تقبـل روايـة       «: وطي من الشافعية أيضا   ويقول جالل الدين السي   

ألن ِسباب املسلم فُسوق، فالصحابة والـسلف مـن بـاب           .. الرافضة، وساب السلف  
  .)٢(»أوىل

فالرافضة وغريهم من أهل األهواء إما كَفَرة أو فَسقة، فال تقْبل أخبارهم يف الـدين               
ر منتشر بني هؤالء الطوائف، وقد قـال أحـد         كسائر الكفار والفساق، وألن الوضع أم     

انظروا هذا احلديث عمن تأخذونه؛ فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه           «: املبتدعني بعد أن تاب   
  . )٤)(٣(»حديثًا

؛ فالغالب تصحيح مساعه، وجتويز الرواية      »شيعي«، أو   »يتشيع«إنه  : أما من قيل فيه   
» الرافـضي «ة من أن مثة فرقًا بـني مـصطلح          عنه، وذلك نظرا ملا تقدم يف أول الرسال       

 )٦(، ومن هذا الباب ما قاله علي بن املديين )٥(، وال حاجة إلعادته هنا    »الشيعي«ومصطلح  
قال . »ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي، يعين التشيع، خِربِت الكُتب         «: -رمحه اهللا -

                                                                                                                         

  ). ١/٨١(» ذيب التهذيب«) 1(
  ). ١/٣٢٦(» تدريب الراوي«) 2(
، و  )١٢ و   ١/١١(» لـسان امليـزان   « بتـصرٍف، و     ١٢٣ و   ١٢٠:  للخطيب البغدادي، ص   الكفاية: انظر) 3(

  ). ١/٢٨٥(» تدريب الراوي«
:  يف رد رواية الرافضة وعدم قبوهلـا، انظـر   -من غري أتباع األئمة األربعة    -وللوقوف على أقوال أئمة آخرين      ) 4(

» ـذيب الكمـال   «، و   )١/١٧٠(وزي  البن اجل » الضعفاء واملتروكني «، و   )١/١٩٣(للعقيلي  » الضعفاء«
، ٤/٣٦٩، و   )١/١٠٢(» لـسان امليـزان   «، و   ٣٣١: البن حجـر، ص   » تعجيل املنفعة «، و   )٢٠/٤٤١(
  ). ٧/٢٨٤(» ذيب التهذيب«و

  ٩١:ص: انظر) 5(
أبو احلسن، علي بن عبد اهللا بن جعفر السعدي موالهم البصري، احلافظ، اإلمام، صاحب التصانيف، قال          : هو) 6(

الـشذرات  (هــ   ٢٣٤، تويف يف ذي القعدة      »ما استصغرت نفسي عند أحٍد إال عند ابن املديين        «: بخاريال
٢/٨١ .(  
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  . )١(»لذهب احلديث: خربت الكتب يعين: قوله«: اخلطيب معلِّقًا
شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنـا      «: »أبان بن تغلب  «وقال احلافظ الذهيب يف ترمجة      

  . »ِصدقُه، وعليه ِبدعته، وقد وثَّقَه أمحد بن حنبل وابن معني
كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة       : فلقائل أن يقول  «: -رمحه اهللا -مث قال   

  : أن البدعة على ضربني: بدعة؟ وجوابهواإلتقان؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب 
 كغلو التشيع، أو كالتشيع بال غلو وال حترف؛ فهذا كثري يف التابعني             :فبدعة صغرى 

وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤالء لذهب مجلـة مـن اآلثـار               
  . النبوية، وهذه مفْسدةٌ بينة

رضي اهللا  -ه، واحلط على أيب بكر وعمر       كالرفض الكامل والغلو في   : مث بدعة كربى  
ومل يكن أبان بن تغلب     ..  والدعاء إىل ذلك؛ فهذا النوع ال يحتج م وال كرامة          -عنهما

  . )٢(»يعِرض للشيخني أصلًا، بل قد يعتِقد عليا أفضل منهما
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٢٩: للخطيب البغدادي، ص» الكفاية«) 1(
  . ١٣١ - ١٢٩: ، ص»الكفاية يف علم الرواية«: ، وللمزيد يف هذا راجع)٦ - ١/٥(» ميزان االعتدال«) 2(
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  املبحث الرابع
  موقفهم من جمالسة الرافضة وما جاء عنهم من

  ة خمالطتهم واهلجرة من بلدهمكراهي
  

، والرافضة خصوصا، وما قد يتبع ذلك مـن         )١(النهي عن خمالطة أهل األهواء عموما     
معامالت هو حمل اتفاق من يعتد م من العلماء سلفهم وخلفهم، وقد دلَّلوا على ذلـك                

  . بالقول والعمل
 )٤(وحنظلة بن الربيع الكاتـب ، )٣(، وعدي بن حامت )٢(فهذا جرير بن عبد اهللا البجلي     

 خيرجون من بلدة كالكوفة حني ظهر فيها بعـض معـامل الـرفض،          -رضي اهللا عنهم  -
  . )٥(»ال نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان«: وقالوا

                                                                                                                         

 السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع، للدكتور إبراهيم بـن عـامر الرحيلـي،        موقف أهل  :راجع يف هذا  ) 1(
)٥٦٣ - ٢/٥٢٩ .(  

، ونزل الكوفـة بعـد   جرير بن عبد اهللا البجلي، ويكىن أبا عمرو، أسلم يف السنة اليت قبض فيها النيب            : هو) 2(
س على الكوفة، وكانت والية الـضحاك       ذلك وابتىن ا دارا يف جبيلة، وتويف بالسراة يف والية الضحاك بن قي            

  ). ٦/٢٢الطبقات الكربى (سنتني ونصفًا بعد زياد بن أيب سفيان، 
-الصحايب اجلليل عدي بن حامت الطائي، ويكىن أبا طريف، نزل الكوفة وابتىن ا دارا، شهد مع علـي                   : هو) 3(

الطبقـات الكـربى    . (هـ٦٨ سنة    اجلمل وصفني، وذهبت عينه يوم اجلمل، مات بالكوفة        -رضي اهللا عنهما  
٦/٢٢ .(  

، وكتـب   روى عن النيب -رضي اهللا عنه-حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن احلارث، أبو ربعي   : هو) 4(
الطبقات الكربى  (-رضي اهللا عنه-له، ولذلك مسي بالكاتب، ونزل الكوفة مث قرقيسيا، تويف يف خالفة معاوية           

  ).٢/١٣٤، واإلصابة ٦/٥٥
: ، وانظـر كـذلك    )٣٩/٥١٠(» تاريخ دمشق «، وابن عساكر يف     )٢/٢٩٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف    ) 5(

تـاريخ  «، و )٧/١٣٤٠(» شرح أصول أهل السنة لاللكـائي     «، و   ١٦٤: البن بطة، ص  » الشرح واإلبانة «
  ). ٧/١٥٠(» ذيب التهذيب«، و )٣/١٦٥(» السري«، و )١/١٩٠(» بغداد
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:  فقد قَرر بيع داره بالكوفة أيضا قائلًا     -رمحه اهللا - )١(وأما حممد بن عبد العزيز التيمي     
»شفيها أصحاب النيب ال أقيم ببلدة ي مت«)٢( .  

 ينكر على بعـض تالميـذه ذهـام إىل          -رمحه اهللا -)٣(وكان أبو بكر بن أيب شيبة     
  . )٥(»أيش عِلمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟«:  قائلًا)٤(إمساعيل بن موسى

 أن  ، بل أكثر مـن ذلـك      )٧( ال يرى بأسا باغتياب الرافضة     )٦(وكان حمارب بن دثار   
 سِئلَ عن تناول الذين يتناولون أبا بكر وعمر، واملتناِول صائم؟ فأفىت            )٨(منصور بن املعتمر  

                                                                                                                         

العزيز التيمي الكويف؛ روى عن املغرية وأيب حيان التيمي، وثقه عثمان الدارمي، أما قول ابن          حممد بن عبد    : هو) 1(
: سـؤاالت الـدارمي، ص   : انظر(فقد وجهه ابن عدي بأنه إمنا قال ذلك لقلة حديثه،           » ال أعرفه «: معني فيه 
  ). ٦/٢٠٧، والكامل البن عدي ٨/٦، واجلرح والتعديل ٢١٨

، وعن طريقه ذكره كل مـن ابـن أيب          ٢١٨: د الدارمي يف سؤاالته حيىي بن معني، ص       ذكره عثمان بن سعي   ) 2(
» اللـسان «، وابـن حجـر يف       )٦/٢٠٧(» الكامـل «، وابن عدي يف     )٨/٦(» اجلرح والتعديل «حامت يف   

)٥/٢٦٠ .(  
وصـاحب  عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكويف، اإلمـام، أحـد األعـالم،                 : هو) 3(

  ). ٢/٨٥الشذرات (، »ما رأيت أحفظ منه«: التصانيف الكبار، قال أبو زرعة
وإمساعيل «): ١/٣٢٥(» الكامل«إمساعيل بن موسى الفزاري الكويف ابن بنت السدي، قال ابن عدي يف             : هو) 4(

رواية فقد احتمله   وإمنا أنكروا عليه الغلو يف التشيع، وأما يف ال        .. هذا حيدث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة      
  . »الناس ورووا عنه

 - ١١/١٧٦(» الـسري «، وذكره الـذهيب يف      )١/٣٢٥(» الكامل يف ضعفاء الرجال   «أخرجه ابن عدي يف     ) 5(
١٧٧ .(  

حمارب بن دثار، السدوسي، ويكىن أبا مطرف، ويل قضاء الكوفة خلالد بن عبد اهللا القسري يف خالفـة                  : هو) 6(
: ، والشذرات ٦/٣٠٧: الطبقات الكربى (هـ،  ١١٦: ن عمر وجابرا وطائفة، ت    هشام بن عبد امللك، مسع اب     

١/١٥٢ .(  
البـن بطـة،   » الشرح واإلبانة«، وجاء يف »إسناده حسن«: ، وقال احملقق )٣/٤٩٥(للخالل  » السنة«: انظر) 7(

  . »ليس ألصحاب البدعة غيبة«:  كان يقول-رمحه اهللا-أن احلسن البصري : ١٦٣: ص
، أحد األعالم، أخذ عن أيب وائل وكبار التـابعني،          الكويففظ منصور بن املعتمر السلمي، أبو عتاب        احلا: هو) 8(

  ). ١/١٨٩: الشذرات(، .هـ١٣٢وكان أحفظ أهل الكوفة، تويف باملدينة سنة 
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  . )١(!باجلواز
، حـني   )٢(وقَبلَ ذلك كله فإنَّ خرب نفي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ابن السوداء             

:  قوله املأثور   مشهور ومعلوم، وفيه قال    -رضي اهللا عنهما  -بلغه أنه تنقّص أبا بكر وعمر       
  . )٣(»ال يساكني ببلٍد أن فيه«

وهم إمنا يستندون يف ذلك كلِّه إىل التوجيهات اإلهلية والنبوية الكثرية يف هذا املعىن،              
وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَـر ِبهـا              ﴿: ومنها قوله تعاىل  

  . )٤(﴾ ِبها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِهويستهزأُ
ويف هذه اآلية الداللة الواضـحة  «: -رمحه اهللا-قال إمام املفسرين ابن جرير الطربي    

على النهي عن جمالسة أهل الباطل من كل نوٍع من املبتدعة والفَسقَِة عند خوضـهم يف                
إنه مراد  : ن مجاعة من األمة املاضية يقولون تأولًا منهم هذه اآلية         باطلهم، وبنحو ذلك كا   

  . )٥(»ا النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه
مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل صاحب املسك وكري احلداد؛          «: وقوله  

و ثوبك ال يعدمك من صاحب املسك إما تشتريه أو جتد رحيه، وكري احلداد حيرق بدنك أ      
  . )٦(»أو جتد منه رحيا خبيثة

ويف احلديث النهي عن جمالسة مـن يتـأذى         «: -رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر     
                                                                                                                         

  ). ٧/١٣٤٢(لاللكائي » شرح أصول أهل السنة«: انظر) 1(
 إىل  ويقول بعـودة الـنيب   -رضي اهللا عنه- ألوهية علي عبد اهللا بن سبأ اليهودي الذي كان يدعو إىل    : أي) 2(

  كان خامت األوصياء، كما كـان الـنيب          -رضي اهللا عنه  - وأنّ عليا    -عليه السالم -الدنيا، كعودة عيسى    
، ٤٥١،  ١٠/٢٦٣ -بتحقيق التركي -البداية والنهاية   : راجع(خامت األنبياء، وقد كان يهوديا فأظهر اإلسالم،        

٤٨٤، ٤٥٥ .(  
  ). ٧/١٣٣٩(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«أخرجه الاللكائي يف ) 3(
  . ١٤٠: سورة النساء) 4(
  . طبعة دار الفكر-) ٥/٣٣٠(تفسري الطربي ) 5(
  ). ٤/٢٠٢٦(، ومسلم )٤/٣٢٣(» الفتح«:  انظر-واللفظ له-أخرجه البخاري ) 6(
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  . )١(»مبجالسته يف الدين والدنيا، والترغيب يف جمالسة من ينتفع مبجالسته فيهما
ألة، أما فيما يخص الروافض من أقوال أعالم املذاهب الفقهية األربعة يف هذه املـس             

  : فأذكر فيما يلي ما تيسر الوقوف عليها منها
ال ينبغي اإلقامة بـأرض يكـون       «: -رمحه اهللا -قال إمام دار اهلجرة مالك بن أنس        

:  عن الرافضة فقـال    -رمحه اهللا -، وسئل أيضا    )٢(»العمل فيها بغري احلق والسب للسلف     
  . )٣(»..ال تكَلِّمهم وال ترو عنهم«

أهل األهواء بـئس    «: -ومنهم الروافض -عن أهل األهواء عموما     وقال مرة أخرى    
  . )٤(»القوم ال يسلّم عليهم، واعتزاهلم أحب إيلَّ

ال، وإذا :  عن رجل له جار رافضي يسلِّم عليه؟ قـال -رمحه اهللا-وسئل اإلمام أمحد   
  . )٥(»سلَّم عليه ال يرد عليه

إذا كان جهميا   «: -رمحه اهللا -قال  وسأله رجلٌ آخر عن صاحب بدعٍة يسلّم عليه، ف        
  . )٦(»أو قدريا أو رافضيا داعية، فال يصلَّى عليه وال يسلَّم عليه

عاشرت «: -رمحه اهللا -، فقد قال    )٧(أما العالمة الشافعي، أبو عبيد القاسم بن سالم       
 أضـعف   الناس وكلّمت أهل الكالم فما رأيت قوما أوسخ وسخا، وال أقذر قذرا، وال            

حجةً، وال أمحق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منـهم ثالثـة رجـاٍل؛                
      ا، قلـتِميهجِن وياِفِضيا، أو راِفِضيرِن ويِميهمـثلكم ال يـساكن أهـل الثغـور،      : ج

                                                                                                                         

  ). ٤/٣٢٤(» فتح الباري«) 1(
  . ٣٦: ، ص»االنتقاء البن عبد الرب«) 2(
  ). ١/٦٠(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  . ٣٤: ، ص»االنتقاء«) 4(
  . »إسناده صحيح«: ، وقال احملقق)٣/٤٩٤(» السنة للخالل«) 5(
  .»إسناده صحيح«: ، وقال احملقق)٣/٤٩٤(» السنة للخالل«) 6(
طبقات الشافعية البن   (،  »ن الشافعي أخذ العلم ع  .. أحد أئمة اإلسالم فقها ولغةً وأدبا     «: قال ابن قاضي شهبة   ) 7(

  ). ٦٩ - ٢/٦٧قاضي شهبة 
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  . )١(»فأخرجتهم
وخمالفة السنة أما أخبار خروج بعض أعالم املذاهب األربعة عن بلد يظهر فيه الرفض            

له املـصنفات   «: )٢(فكثرية، ومنها ما قاله ابن أيب يعلى يف ترمجة العالمة اِخلرِقي احلنبلي           
 ملـا  )٣(الكثرية يف املذهب مل ينتشر منها إال املختصر يف الفقه ألنه خرج عن مدينة السالم     

 )٤(يمان وأودع كتبـه يف درب سـل  -رضوان اهللا عليهم أمجعـني    -ظَهر سب الصحابة    
  . )٥(»فاحترقت الدار اليت كانت فيها الكتب

 الذي خرج من    )٦(وجاء حنوه يف ترمجة العامل املالكي حممد بن نظيف البزاز اإلفريقي          
  . )٨( هربا إىل املشرق ملا ظَهر فيها سب السلف)٧(إفريقية

؛ كما حكَى بعض املالكية عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سـفر اهلـروب              
                                                                                                                         

بروايـة  "تاريخ ابن معني    «: ، وانظر أيضا  »إسناده صحيح «، وقال احملقق    ٥٠٠ - ٣/٤٩٩(» السنة للخالل «) 1(
  ). ٤٩/٨٠(» تاريخ مدينة دمشق«، و )٤/٤٠٤(» "الدوري

 وكان من تالميـذه  -صاحب املختصر املشهور-اخلرقي عمر بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد أبو القاسم         : هو) 2(
  ). ٢/٧٥طبقات احلنابلة (هـ، ٣٣٤: اإلمام ابن بطّة، وأبو احلسني التميمي، وغريمها، ت

  . بغداد: يعين) 3(
درب كان ببغداد، كان يقابل اجلسر يف أيام املهدي، واهلادي، والرشيد، وأيـام           «: قال ياقوت : درب سليمان ) 4(

: معجم البلـدان  (» امرةً، وهو درب سليمان بن جعفر بن أيب جعفر املنصور، وفيه كانت داره            كون بغداد ع  
٢/٤٤٨ .(  
  ). ١٠٦: القاموس، ص(باب السكة الواسع، والباب األكرب، وكل مدخل إىل الروم : والدرب لغةً  

  ). ١٥/٣٦٣(» السري«، و )١١/٢٣٤(» تاريخ بغداد«: ، وانظر أيضا)٢/٧٥(» طبقات احلنابلة«) 5(
كان من العلمـاء الراسـخني،      :  قال ابن فرحون   -أبو عبد اهللا  -حممد بن نظيف البزاز اإلفريقي املالكي       : هو) 6(

  ). ٣١٨: الديباج املذهب، ص. (هـ٣٥٥: والفقهاء البارعني، ت
ة جزيرة األنـدلس  اسم لبالد واسعة ومملكة كبرية قبالة جزيرة صقلية، وينتهي آخرها إىل قبال        : -قدميا-أفريقية  ) 7(

، وأما أفريقيا اليوم فاسم إلحدى قارات العامل الست، وهي ثاين أكرب هذه القارات              )١/٢٢٨: معجم البلدان (
روائع املعلومات عن أقطـار     . (مساحةً بعد آسيا، تبلغ مساحتها حنو خمس املساحة اليابسة من أراضي العامل           

  ). ٤٩ - ٤٥: أفريقيا ملصطفى زغلول السنوسي، ص
  . ٣١٨: البن فرحون، ص» الديباج املذهب«) 8(
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رضـوان اهللا  -يِجب اهلروب من بلٍد يسمع فيها سب الـصحابة          «: ويقولون يف حقيقته  
  . )١(»عليهم أمجعني

 الشافعي اجتاز يومـا يف سـوق        )٢(ويف تاريخ بغداد أن أمحد بن عبد اهللا بن اخلضر         
 فسمع سب بعض الصحابة، فجعل على نفسه أن ال ميشي قـط يف الكـرخ،                )٣(الكرخ

  . )٦(!» حىت مات)٥( فلم يعبر قنطرة الفرات)٤(اب الشاموكان يسكُن ب
هذا فيما يتعلق مبوقفهم من اخلروج من بلٍد حني يظهر فيه الرفض، فكيف بالسفر إىل     
بلدام سواء للتجارة أو السياحة أو حنوها كالتعلُّم، ال سيما تعلّم العلوم اإلسالمية كما               

الشباب السنني إىل دولة الرافضة متذرعني باغتنـام        شاهدنا يف اآلونة األخرية سفر بعض       
  . فرصة توفري املنح الدراسية هنالك

وتكره التجارة والسفر إىل أرض العدو      «: -رمحه اهللا - احلنبلي   )٧(قال العالمة البهويت  
وبالد الكفر مطلقًا مع األمن واخلوف، وإىل بالد اخلوارج والبغاة والـروافض والبـدع              

  . )٨(»و ذلكاملضلّة وحن
 يف علُو شأن خمالفة الرافضة وترِك       -رمحه اهللا -ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي       

                                                                                                                         

  ). ٢/١٣٩(للحطّاب » مواهب اجلليل«) 1(
أمحد بن عبد اهللا بن اخلضر بن مسرور أبو احلسن، املعروف بابن السوسنجردي، مسع أبـا عمـرو بـن                  : هو) 2(

 االعتقاد شـديدا  كان ثقةً مأمونا دينا مستورا حسن   «: السماك وأبا بكر الشافعي وغريمها، قال اخلطيب      
  ). ٤/٢٣٧تاريخ بغداد . (هـ٤٠٢: ت. »يف السنة

  ). ٤/٤٤٨معجم البلدان : انظر(حملة كانت يف وسط بغداد، بني شرقها والقبلة، حملة باب البصرة، : الكرخ) 3(
  ). ١/٣٠٨معجم البلدان (حملة كانت باجلانب الغريب من بغداد : باب الشام) 4(
  ). ٤/٢٤١معجم البلدان (إن خمرجه من أرمينية : الكوفة جبانب دجلة، يقالر معروف ب: الفرات) 5(
  ). ٤/٢٣٧(» تاريخ بغداد«) 6(
الروض املربع شرح زاد املستقنع، : منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبلي، الفقيه، من مصنفاته         : هو) 7(

  ). ١٣/٢٢ؤلفني معجم امل. (هـ١٠٥١وكشاف القناع عن اإلقناع، تويف مبصر سنة 
  ). ٣/١٣١(للبهويت » كشاف القناع«) 8(
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خمالطتهم حتى لو أدى ذلك إىل ترك بعض املستحبات من باب تقدمي دفِْع املفسدة علـى        
مـن  فإنه إذا كان يف فعٍل مستحٍب مفسدة راجحة مل يصر مستحبا، و           «: جلِْب املصلحة 

هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات إذا صارت شعارا هلم، فإنه مل                
يف إظهار ذلك مشاة هلم، فال يتميز السين من الرافضي،          : يترك واجبا بذلك، لكن قال    

  . )١(»ومصلحة التميز عنهم ألجل هجرام وخمالفتهم، أعظم من مصلحة هذا املستحب
لفة الرافضة يف املباحات، فقد قال احلافظ ابن عبد الرب املالكي يف            أما فيما يتعلق مبخا   

 الوجهان مجيعا، فلما غلبـت      قد روي عن النيب     «: مسألة التختم يف اليمني والشمال    
الرافضة على التختم يف اليمني ومل خيلطوا به غريه كرهه العلماء منابذةً هلـم وكراهيـة                

  . )٢(»للتشبه م
حلافظ ابن حجر عن اإلمام ابن املنذر يف املسح على اخلفني أو نزعهمـا              ونقل حنوه ا  

والذي أختاره أن املسح أفضل ألجل من       «: - أعين ابن املنذر     -أيهما أفضل؟ حيث قال     
طَعن فيه من أهل البدع من اخلوارج والروافض، وإحياء ما طَعن فيه املخالفون من السنن               

  . )٣(»أفضل من تركه
 خبـصوص إجابـة وليمـة    )٤(املبحث مبا قاله العالمة احلنبلي ابن ضويانوأختم هذا   

 قال  -والعياذ باهللا -الروافض، وما قد ينقَاس عليها من مشاركتهم يف احتفاالم البدعية           
وإمنا جتب اإلجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، خبـالف            «: -رمحه اهللا -

                                                                                                                         

  ). ٤/١٥٤(» منهاج السنة النبوية«) 1(
  ). ٨١ - ٦/٨٠(» التمهيد«) 2(
  ). ٣٠٦ - ١/٣٠٥(» فتح الباري«) 3(
ببلدة الـرس يف  . هـ١٢٧٥إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان احلنبلي، من أعيان علماء جند، ولد عام      : هو) 4(

 وتدرج يف العلم حىت صار من كبار علمائها، له اطّالع واسع يف الفقه، ومشاركة يف باقي العلوم، ال                   القصيم،
علماء جند خالل مثانية قرون للشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن آل بـسام  (، .هـ١٣٥٣: سيما علوم العربية، ت  

٤١٠ - ١/٤٠٣ .(  
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  . )١(»حنو رافضي ومتجاهر مبعصية
 ألن هجر املبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها مىت ما          -والعلم عند اهللا تعاىل   -وذلك  

  . توفرت الشروط وانتفت املوانع، وال يتحقق اهلجر مع املؤاكلة يف الوالئم
  

* * *  
  

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٠٥( سامل بن ضويان إلبراهيم بن حممد بن» منار السبيل يف شرح الدليل«) 1(
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  املبحث اخلامس
  موقفهم من مناكحة الرافضة

هم، ورخص الـشارع يف     إن األصل يف اإلسالم أن يتناكح أهله فيما بينهم دون غري          
 فقط، فبقي زواج من عداها من املشركات، وكـذلك زواج       )١(زواج املسلم من الكتابية   

  . املشرك أو الكتايب من مسلمة على احلرمة وعدم احللّ يف الشرع احلنيف
تى ولَا تنِكحوا الْمشِركَاِت ح﴿: ومما يدل على هذا يف كتاب اهللا عز وجلَّ قوله تعاىل      

يؤِمن ولَأَمةٌ مؤِمنةٌ خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم ولَـا تنِكحـوا الْمـشِرِكني حتـى                
  .)٢(﴾يؤِمنوا

  . )٣(﴾ولَا تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر﴿: وقوله عز وجلَّ
ى املؤمنني عن املقام على نكاح     إنَّ اهللا تعاىل    «: قال ابن اجلوزي يف تفسري هذه اآلية      

٤(»الكوافر، وأمرهم بفراقهن( .  
حترمي من اهللا عز وجلَّ على عباده املـؤمنني نكـاح املـشركات             «: وقال ابن كثري  
٥(»واالستمرار معهن( .  

 الَِّذين  الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام    ﴿: ويف حلِّ نكاح الكتابيات قال عز من قائل       
            ِمن اتنصحالْماِت وِمنؤالْم ِمن اتنصحالْمو مِحلٌّ لَه كُمامطَعو ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكتأُوت

ِلكُمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت ٦(﴾الَِّذين( .  
.. ائـدة نكاح الكتابية جائز باآلية اليت يف امل    «: -رمحه اهللا -قال أبو العباس ابن تيمية      

                                                                                                                         

  . يهودية أو نصرانية: أي) 1(
  . ٢٢١: سورة البقرة) 2(
  . ١٠: سورة املمتحنة) 3(
  ). ٨/٤١(» زاد املسري«) 4(
  ). ٤/٣٥١(تفسري ابن كثري ) 5(
  . ٥: سورة املائدة) 6(
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  . )١(»وهذا مذهب مجاهري السلف واخللف من األئمة األربعة وغريهم
أما موقف أعالم املذاهب األربعة من مناكحة الروافض، فال يوجد خالف بينـهم             

 وذلك نابع عن نظرم ملن يستِحلُّون أعراض خيار هذه األمة من أزواج النيب              .يف حترميها 
   ةٌ بـاهللا           بتكفري -رضي اهللا عنهم  - وصحابتهم كَفَرهم أو الطعن يف عدالتهم، على أ

  .  وقد حرم اهللا املناكحة بني أهل اإلسالم وأهل الشرك والكفر-كما تقدم-عز وجلَّ 
  : ومن أقوال أئمة وأعالم املذاهب األربعة يف هذا

ال «:  يف زواج أهـل البـدع      -رمحه اهللا -قول أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل          
  . )٢(»يزوج ابنته من حروري مرق من الدين، وال من الرافضي

وممن تكلموا يف هذه املسألة أيضا من الشافعية، العالمة عبد القاهر البغدادي حيـث              
وإن كانت بدعته من ِجنِس ِبدِع املعتزلـة أو اخلـوارج أو       «: قال يف عموم أهل األهواء    
 وليس من األمة يف     …)٣(ألمة يف بعض األحكام    فهو من ا   …الرافضة اإلمامية أو الزيدية   

وذلك أال جتوز الصالة عليه، وال خلفه، وال حتلّ ذبيحتـه، وال نكاحـه              : أحكام سواها 
  . )٤(»المرأة سنية، وال حيل للسين أن يتزوج املرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم

                                                                                                                         

  ). ٣٢/١٧٨(» جمموع الفتاوى«) 1(
  ). ٧/٣٠(البن قدامة، » املغين«) 2(
 -رمحه اهللا - إعطاؤهم من الفيء والغنيمة، وهو مسألة خالفية، فقد كان اإلمام مالك             -ذكرنا هنا كما  -منها  ) 3(

، ٣٢٥ - ٦/٣٢٤(» حلية األولياء «يفيت بعدم إعطاء من يسب الصحابة شيئًا من الفيء، أخرجه أبو نعيم يف              
 الشافعي كما يف    ، ويروى كذلك عن   ٨٧: ، ص »النهي عن سب األصحاب   «، والضياء املقدسي يف     )٣٢٧و  
، وعن أيب عبيد القاسـم بـن        )٢/١١٧(» الطبقات«، وذكره ابن السبكي يف      )٥١/٣١٧(» تاريخ دمشق «

  . ١٦٢: ، ص»اإلبانة الصغرى«، وذكره ابن بطة يف )٣/٤٩٨(» السنة للخالل«سالم، كما يف 
  . ٢٢٢:   وحنوه يف ص١١: ، ص»الفرق بني الفرق«) 4(
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ن سب السلف من وم«:  الذي قال)١(ومن أعالم املذهب احلنبلي اإلمام ابن أيب موسى
 مبا برأها اهللا منه -رضي اهللا عنها-الروافض فليس بكفء وال يزوج، ومن رمى عائشة 

  . )٣(» توبته)٢(فقد مرق من الدين، ومل ينعقد له نكاح على مسلمة، إال أن يتوب ويظهر
الرافضة «: وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي عن الرافضة هل يزوجون؟ فأجاب          

ضة هم أهل أهواء وبدع وضالل، وال ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن        احمل
تزوج هو من رافضية صح النكاح، إن كان يرجو أن تتوب، وإال فترك نكاحها أفـضل                

  . )٤(»لئال تفسد عليه ولده
ال جيوز ألحٍد أن ينكح موليته رافضيا، وال من يترك الـصالة، ومـىت          «: وقال أيضا 

ه على أنه سني فصلى اخلمس مث ظهر أنه رافضي ال يصلّي، أو عـاد إىل الـرفض          زوجو
  . )٥(»وترك الصالة، فإم يفسخون النكاح

* * *  

                                                                                                                         

كان إمام احلنابلة يف عـصره بـال        «: ى، أبو جعفر، شيخ احلنابلة، قال ابن السمعاين       عبد اخلالق بن عيس   : هو) 1(
كان ورعا زاهدا عالمة كثري الفنون رأسا يف الفقه شديدا علـى            «: ، وقال ابن العماد   »مدافعة، مليح التدريس  

  ). ٣/٣٣٦: شذرات الذهب. (هـ٤٧٠: ، ت»املبتدعة
)2 (    قال احلسن بن شـقيق    . عي التوبة وعدم االكتفاء بالدعوى اللفظية منهج سلفي       وإظهار التوبة من املبتدع املد :

إذا خرجت من عندي فـال      : نعم، قال : أنت ذاك اجلهمي؟ قال   : كنا عند ابن املبارك إذ جاءه رجلٌ فقال له        «
 الـشرح » «ال، حىت يظهر من توبتك مثل الذي ظهر مـن بـدعتك           : فأنا تائب، قال  : تعد إيلَّ، قال الرجل   

  . ١٤٩ - ١٤٨: ، ص»واإلبانة
  . ٥٦٨: لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص» الصارم املسلول«) 3(
  ). ٣٢/١٦(» جمموع الفتاوى«) 4(
  ). ٢٨/٤٧٥: (املصدر واجلزء والصفحة نفسها، وانظر كذلك) 5(
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  املبحث السادس
  موقفهم من أكل ذبائح الرافضة

احلكم الشرعي هنا كما يف سابقه، حيث إنَّ اإلسالم مل يبح من ذبائح الكفرة بـاهللا                
الْيوم أُِحلَّ لَكُـم    ﴿: أهل الكتاب، كما ورد يف اآلية اآلنفة الذكر        إال ذبائح    ورسوله  

      ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكتأُوت الَِّذين امطَعو اتبذبـائحهم،  : ، أي »طعامهم«: ، ومعىن )١(﴾الطَّي
  . )٢( وغريه-رضي اهللا عنهما-كما روي هذا عن ابن عباس 

إمنا أريد ا الذبائح خاصةً، ألن سائر طعامهم ال         و«: قال العالمة ابن اجلوزي احلنبلي    
خيتلف مبن تولَّاه من جموسي وكتايب، وإمنا الذكاة ختتلف، فلما خص أهل الكتاب بذلك،              

  . )٣(»دلّ على أن املراد الذبائح
وهذا أمر جممع عليه بني العلماء، أن ذبائحهم حالل         : وقال احلافظ ابن كثري الشافعي    

يعتقدون حترمي الذبح لغري اهللا وال يذكرون على ذبائحهم إال اسـم اهللا،         للمسلمني ألنهم   
  . )٤(»وإن اعتقدوا فيه تعاىل ما هو مرتّه عنه تعاىل وتقدس

فدلّ مبفهومه مفهوم املخالفة على أن طعام       «:  يف تفسري اآلية   -رمحه اهللا -وقال أيضا   
  . )٥(»من عداهم من أهل األديان ال حيلّ

  افضة وحكم أكل ذبائحهم فهناك أقوال عن أعالم املذاهب األربعة          وأما خبصوص الر
  . تدلّ بوضوح على حرمته

  : ومنها ما يلي

                                                                                                                         

  . ٥: سورة املائدة) 1(
  ). ٢/١٩(، وتفسري ابن كثري )٢/١٧٥(زاد املسري البن اجلوزي : انظر) 2(
  ). ٢/١٧٥(زاد املسري ) 3(
  ). ٢/١٩(تفسري ابن كثري ) 4(
  ). ٢/٢٠(املصدر نفسه ) 5(
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ال تؤكل ذبيحة الروافض والقدريـة  «: )١(قول اإلمام أيب بكر بن هانئ األثرم احلنبلي    
رتد، كما ال تؤكل ذبيحة املرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتايب؛ ألن هؤالء يقامون مقام امل              

  . )٢(»وأهل الذمة يقرون على دينهم، وتؤخذ منهم اجلزية
واإلمام عبد القاهر البغدادي الشافعي الذي قال يف الرافضي اإلمامي وغريه من أهل             

  . )٣(»ال جتوز الصالة عليه وال خلفه، وال حتل ذبيحته«: األهواء كاخلارجي أو املعتزيل
ائح غالية الرافضة الذين يحكم بكفرهم، بل       ونص ابن تيمية أيضا على حترمي أكل ذب       

  . »وبقتلهم إمجاعا
والغالية يقتلُون باتفاق املسلمني وهم الذين يعتقـدون اإلهليـة          «: -رمحه اهللا -فقال  

 ومن دخل فيهم من املعطلة الذين ينكرون وجود الـصانع، أو            …والنبوة يف علي وغريه   
 فإنَّ مجيع هـؤالء     …عة؛ مثل الصلوات اخلمس   ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشري     

فإن مل يظهر عن أحدهم ذلك كان من املنافقني الذين . الكفار أكفر من اليهود والنصارى   
هم يف الدرك األسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا، فال جيوز                

ائهم، وال تؤكل ذبائحهم؛ ألم أن يقَر بني املسلمني ال جبزية وال ذمة، وال حيل نكاح نس     
 وليس هذا خمتصا بغالية الرافضة، بل من غال يف أحٍد مـن             …مرتدون، من شر املرتدين   

  . )٤(»…املشايخ؛ وقال إنه يرزقه، أو يسقط عنه الصالة
  : أما من غري أتباع األئمة األربعة

ـ   «: -رمحه اهللا -فقد قال اإلمام طلحة بن مصرف        افضة ال تنكح نـساؤهم وال    الر
                                                                                                                         

جليـل القـدر،   «:  قال ابن أيب يعلـى -رمحهما اهللا-أمحد بن حممد بن هانئ الطائي، تلميذ اإلمام أمحد   : هو) 1(
، ١/٦٦علـى   طبقـات ابـن أيب ي     . (هـ٢٦١: ، ت »احلافظ الثبت الثقة  «: ، وقال ابن العماد   »حافظ، إمام 
  ). ٢/١٤١والشذرات 

  . ٥٧٠: ، ص»الصارم املسلول«) 2(
  . ١١: ، ص»الفرق بني الفرق«) 3(
  ). ٤٧٥ - ٢٨/٤٧٤(» جمموع الفتاوى«) 4(
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  . )١(»تؤكل ذبائحهم ألم أهل ردة
أنا ال آكل ذبيحة رجـل رافـضي فإنـه عنـدي     «: )٢(وقال اإلمام أمحد بن يونس  

٣(»مرتد(.  
لو أن يهوديا ذبح شاةً وذبح رافضي ألكلـت ذبيحـة           «: ويف لفٍظ آخر عنه أيضا    

  . ، واهللا تعاىل أعلم)٤(»اليهودي، ومل آكل ذبيحة الرافضي؛ ألنه مرتد عن اإلسالم
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٦١: البن بطّة، ص» الشرح واإلبانة«) 1(
، وقال ابـن  » احلافظاإلمام احلجة«: أمحد بن عبد اهللا بن يونس أبو عبد اهللا الريبوعي الكويف، قال الذهيب  : هو) 2(

ـ ٢٢٧: ، مسع سفيان الثوري وطبقتـه، ت      »وهو من الثقات األثبات   «: العماد ، ١٠/٤٥٧: الـسري . (هـ
  ).٢/٥٩: والشذرات

  ). ٨/١٥٤٦(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«) 3(
  . ٥٧٠: ، ص»الصارم املسلول«) 4(
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  املبحث السابع
  موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصالة عليه

إن اتباع جنازة من يتوفاه اُهللا من املسلمني حق له ثابت على من حضره من إخوانـه        
حق املـسلم   «: من املسلمني، كما ورد بذلك احلديث الصحيح الصريح، وهو قوله           

إذا لقيته فَسلِّم عليه، وإذا دعـاك       «: ما هن يا رسول اهللا؟ قال     : ، قيل »على املسلم ست  
فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته، وإذا مِرض فعده، وإذا              

  . )١(»مات فاتبعه
الوجوب على الكفاية، كما رجحه احلافظ ابن حجر يف         : يف احلديث » احلق«ومعىن  

  . )٢(»الفتح«
 ذلك، حرم اإلسالم حترميا قاطعا اتباع جنازة الكافر أو الصالة عليه،      وعلى نقيض من  

ولَا تصلِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى    ﴿«: كما جاء ذلك يف قول اهللا عز وجلَّ       
  . )٣(﴾قَبِرِه ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ

هذا نص يف االمتنـاع مـن       : قال علماؤنا «: -رمحه اهللا -قال أبو عبد اهللا القرطيب      
  . )٤(»الصالة على الكفار
 ممن يصلّى علـيهم وتتبـع       -يف نظر األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم     -فهل الروافض   

  جنائزهم؟ 
  . )٥(»اجلهمية والرافضة ال يصلّى عليهم«: -رمحه اهللا-قال اإلمام أمحد 

                                                                                                                         

 -) ٤/١٧٠٥(» صـحيح مـسلم   «و  ،  )٣/١١٢(» صحيح البخاري مع الفتح   «: احلديث متفق عليه، انظر   ) 1(
  .واللفظ له

  ). ٣/١١٣: (انظر) 2(
  .٨٤: سورة التوبة) 3(
  ). ٨/٢٢١(تفسري القرطيب ) 4(
  ). ٢/١٢٤(للبهويت » كشاف القناع«) 5(
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 على أنا ال أشهده، يشهده من شاء؛ قد ترك النيب    «: وقال أيضا يف الرافضي ميوت    
  . )٣(»، مل يصل عليه، ومل يأمرهم)٢(، والقتيل)١(الدين، والغلول: أقلّ من ذا

يف قرية ليس فيهـا إال      ] يعين الرافضي [أرأيت إن مات    : يقولون«: وملا قال له رجلٌ   
  . »نصارى من يشهده؟

  . )٤(»أنا ال أشهده، يشهده من شاء«: -رمحه اهللا-فأجاب 
أهل البدع ال يعـادون إن مرضـوا وال تـشهد           «: وقال أيضا يف عموم أهل البدع     

  . )٥(»جنائزهم إن ماتوا
ونص اإلمام عبد القاهر البغدادي الشافعي كذلك على عدم جواز الـصالة علـى              

  . )٦(الرافضي اإلمامي
ووجه ترك الصالة عليهم أـم يكفّـرون أهـل          «: بليوقال اإلمام ابن قدامة احلن    

اإلسالم، وال يرون الصالة عليهم؛ فال يصلّي عليهم كالكفار من أهل الذمة وغريهـم،              
  . )٧(»وألم مرقوا من الدين فأشبهوا املرتدين

 يف هـذه    - رمحهم اهللا    -وهناك وقائع وأحداث أخرى تشهد ملا كان عليه السلف          
  . »الة على الرافضي واتباع جنازتهاملسألة من ترك الص

من جنـازة فـالن؟ فقـال       : من أين جئت؟  قال    : فقد سأل سفيان بن عيينة رجلًا     
ال أحدثك حبديث سنةً فاستغفر اهللا وال تعد؛ نظرت إىل رجٍل يشتم أصـحاب      «: سفيان

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٨٠النهاية يف غريب احلديث (اخليانة يف املغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، : الغلول) 1(
  ). ٢/٢١٩(» املغين«: وانظريعين قاتل نفسه، ) 2(
 -لـه أيـضا   -» الكـايف «، و   )٢/٢١٩(البن قدامة   » املغين«: ، وانظر كذلك  )٣/٤٩٩(للخالل  » السنة«) 3(

)١/٢٦٥ .(  
  . »إسناده صحيح«: ، وقال احملقق)٣/٤٩٩(للخالل » السنة«) 4(
  ). ٢/٢١٩(البن قدامة » املغين«) 5(
  . ٢٢٢: ص، و ١١: ، ص»الفرق بني الفرق«: انظر) 6(
  ). ٩/١٢(» املغين«) 7(
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  . )١(»!حممد فاتبعت جنازته؟
؛ ألن الرافضي جيعل    )٢(ريال أصلّي على رافضي وال حرو     «: وقال أبو بكر بن عياش    

  . )٣(»عمر كافرا، واحلروري جيعل عليا كافرا
  .كافر:  عمن شتم أبا بكر، فقال)٤(وسئل الفريايب

  . ال: فيصلّى عليه؟ قال: قيل
  كيف يصنع به وهو يقول ال إله إال اهللا؟ : قيل
  . )٥(»ال متسكوه بأيديكم؛ ارفعوه باخلشب حىت تواروه يف حفرته«: قال

 ** *  

                                                                                                                         

  ). ٨/١٥٤٦(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«) 1(
  . ٤٠احلروري هو اخلارجي، وسبق التعريف باخلوارج يف ص ) 2(
  ). ٩/١١(البن قدامة » املغين«، و ١٦٠: ، ص»الشرح واإلبانة«) 3(
، أكثر عن األوزاعـي والثـوري، وأدركـه    حممد بن يوسف الفريايب، أبو عبد اهللا، احلافظ، الثقة، الثبت   : هو) 4(

: الـشذرات . (هـ٢١٢: البخاري، رحل إليه اإلمام أمحد فلم يدركه بل بلغه موته حبمص فتأسف عليه، ت             
٢/٢٨ .(  

البـن  » املغـين «، و  ١٦٠: البن بطّة، ص  » الشرح واإلبانة «: ، وانظر )٣/٤٩٩(» السنة«أخرجه اخلالل يف    ) 5(
  ). ٢/٢١٩(قدامة 
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  املبحث الثامن
  موقفهم من موارثة الرافضة

 -رمحهم اهللا تعـاىل   -مل أقف على شيء من أقوال األئمة األربعة أو أعالم مذاهبهم            
  . ينص على جواز التوارث بني الرافضة وأهل السنة، أو على منعه

بل إن كالم أعالم السلف وأتباعهم يف هذا اجلانب بالنسبة لعموم أهـل األهـواء               
  . أرباب البدع يندر جداو

فلعل من أسباب ذلك كون النظر يف هذه املسألة ال ينفصل عن النظـر يف املبتـدع                 
نفسه من حيث الكفر وعدمه، إذ ال خالف يف وجوب التوارث بني أهل القبلة، اتباعـا                

  . ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله 
ي أَولَـاِدكُم ِللـذَّكَِر ِمثْـلُ حـظِّ         يوِصيكُم اللَّه فِ  ﴿: فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل    

  .)١(﴾الْأُنثَييِن
أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم؛ فمن تويف من املؤمنني فترك دينا فعلي :»        وقال النيب   

  . )٢(»قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته
 وقد جاء عـن الـنيب   . أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غريه من الكفرة باهللا      

  . (3)»ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم«: لهقو
فعلى هذا انعقد اإلمجاع علـى أنّ  . (4)»ال يتوارث أهل ملتني شتى  «: وقال أيضا   

 ومنـهم اخللفـاء     -رضي اهللا عنـهم   -وذهب أكثر الصحابة    . (1)الكافر ال يرث املسلم   

                                                                                                                         

  . ١١: نساءسورة ال) 1(
  ). ٣/١٢٣٧(، ومسلم )٢/٨٠٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 2(
 .٣/١٢٣٣، ومسلم ...)ال يرث املسلم الكافر: باب (٦/٢٤٨٤البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
 مـن حـديث   ٦/٢١٨، والبيهقي  ٢/٩١٢، وابن ماجه    ٣/١٢٥، وأبو داود    ٢/١٧٨أخرجه أمحد يف املسند     ) 4(

 ).١١/٢٤٥انظر املسند بتحقيق األرنؤوط وآخرين (وهو حسن لغريه . ه عن جدهعمرو بن شعيب عن أبي
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ملسلم ال يرث الكافر أيـضا،      األربعة، ومجاهري أهل العلم، ومنهم األئمة األربعة إىل أن ا         
  .(2)لعموم احلديثني

 -رضـي اهللا عنـهم    -وقد روي اخلالف يف هذا األخري عـن بعـض الـصحابة             
  .(4)حيث قالوا بتوريث املسلم من الكافر دون العكس(3)والتابعني

  :(5)أما أدلة هؤالء يف توريث املسلم من الكافر فهي
كـان  : ( بن يعمر عن أيب األسـود قـال         ما رواه اإلمام أمحد وغريه عن حيىي       :أولًا

إين مسعـت   : باليمن فارتفعوا إليه يف يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معـاذ           (6)معاذ
فقـال أصـحاب هـذا      (7))فورثه» إنَّ اإلسالم يزيد وال ينقص«: يقول رسول اهللا  

                                                                                                                                     
، وابن قدامة يف املغين     ٣٠/٣٠، والسرخسي يف املبسوط     ٩٨نقل هذا اإلمجاع ابن حزم يف مراتب اإلمجاع ص        ) 1(
 .١/٣٠العذب الفائض : ، وانظر كذلك١١/٥٢، والنووي يف شرح مسلم ٩/١٥٤ -بتحقيق التركي-
 ٢/٨٧٨، والفقه النافع أليب القاسـم الـسمرقندي         ٣٠/٣٠املبسوط للسرخسي   : من كتب األحناف  : رانظ) 2(
، ومن كتـب  ١٣/١٧، والذخرية للقرايف ٣/١٦٥٠املعونة للقاضي عبد الوهاب   : ، ومن كتب املالكية   ٥/١٤٢٨و

املغين البـن قدامـة     : ة، ومن كتب احلنابل   ٢٥-٣/٢٤، ومغين احملتاج للشربيين     ٤/٣٦٠الوسيط للغزايل   : الشافعية
 .٤/٤١٢، واملمتع يف شرح املقنع لزين الدين املنجي ١٥٥-٩/١٥٤
 . وحممد بن احلنفية، وعلي بن احلسني، وسعيد بن املسيب-رضي اهللا عنهما-معاذ ومعاوية : ومنهم) 3(
 .١٢/٥٠، وفتح الباري ٩/١٥٤، واملغين البن قدامة ٩٨مراتب اإلمجاع البن حزم ص: انظر) 4(
، والعـذب الفـائض     ١٢/٥٠، وفتح البـاري     ٩/١٥٥، واملغين   ٣١ – ٣٠/٣٠ املبسوط للسرخسي    :راجع) 5(
١/٣٠. 
 الصحايب اجلليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري، أبو عبد الرمحن؛ شـهد العقبـة، وبـدرا                    :هو) 6(

 – ٣/١٤٠٢االستيعاب (هـ ١٨سنة تويف رضي اهللا عنه  . من اليمن  قاضيا إىل اجلند     بعثه النيب   . واملشاهد كلها 
٥.( 
، ٢٥٤ و ٦/٢٠٥، والبيهقي يف السنن الكـربى       ٣/١٢٦، وأبو داود    ٢٣٦ و ٥/٢٣٠أخرجه أمحد يف املسند     ) 7(

أما احلافظ ابـن  . ، ووافقه الذهيب يف التلخيص»صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«:  وقال٤/٣٨٣واحلاكم يف املستدرك   
 ).١٢/٥٠الفتح . (»اع بني أيب األسود ومعاذ، ولكن مساعه منه ممكنتعقّب باالنقط«: حجر فقد قال فيه
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ن حقه، وقد   إن معىن احلديث أن اإلسالم يزيد يف حق من أسلم وال ينقص شيئًا م             : القول
كان مستحقا لإلرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم، فلو صار بعد إسالمه حمرومـا مـن      

  . ذلك لنقص إسالمه من حقه وذلك ال جيوز
 أن يف اإلرث نوع والية للوارث على املورث؛ فلعلو حال اإلسالم ال تثبـت               :ثانيا

  .رهذه الوالية للكافر على املسلم، وتثبت للمسلم على الكاف
 القياس على النكاح؛ فإن املسلم ينكح الكتابية، والكتايب ال يـنكح املـسلمة،          :ثالثًا

  .فكذلك يرث املسلم الكافر، وال يرث الكافر املسلم
  . أن اإلرث يستحق تارة بالسبب العام، وأخرى بالسبب اخلاص:رابعا

ر اإلسالم يرثه   فبالسبب العام يرث املسلم الكافر؛ فإن الذمي الذي ال وارث له يف دا            
  .املسلمون، خبالف الكافر فإنه ال يرث املسلم بالسبب العام حبال

  .فيقاس على هذا اإلرث بالسبب اخلاص
 الذي يترجح من القولني هو القول باملنع؛ أعين أن املسلم ال يرث الكافر،              :الترجيح

  .كما أن الكافر ال يرث املسلم
  :وذلك لعدة أمور من أمهها

  . ذلك، وقواصراحة األدلة يف -١
 :ضعف ما احتج به أصحاب القول اآلخر، وبيان ذلك كاآليت -٢
فـال  .  فلم خيل إسناده عن مقال كما رأينا، وإن صححه بعـضهم         أما احلديث، ) أ(

  .ميكن أن يعارض به حديث صحيح، بل ومتفق عليه
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 مث إن احلديث ليس صرحيا مبتنه يف األدلة على حمل اخلالف، فغاية مـا يف األمـر أن              
: تكون داللته ظنية، بينما دليل اجلمهور نص صريح يف املوضوع، والقاعدة عند الفقهـاء   

  .)١(»أال عربة للداللة يف مقابلة التصريح«
أن اإلسالم يزيـد    : وهلذا فقد جاء شرح احلديث عند بعضهم بأنه حيتمل أن يراد به           

، لقلة من يرتد، وكثرة     مبن يسلم، ومبا يفتح من البالد ألهل اإلسالم، وال ينقص مبن يرتد           
  .)٢(من يسلم

  .)٣(أو أنه حممول على أن اإلسالم يفضل غريه من األديان، وال تعلق له باإلرث
فدليل للجمهور عليهم ال هلـم؛ إذ ال       » يف اإلرث نوع من الوالية    «وأما قوهلم   ) ب(

وا الَ تتِخذُوا الْيهـود     ﴿يا أَيها الَِّذين آمن   : -عز وجل -قال اهللا   . والية بني املسلم والكافر   
               مِدي الْقَوهِإنَّ اَهللا الَ ي مهِمن هفَِإن كُمنم ملَّهوتن يمٍض وعاُء بِليأَو مهضعاَء بِليى أَوارصالنو

﴾٥(.)٤(الظَّاِلِمني(.   

ى التوالـد   أما قياسهم ذلك على النكاح، فقياس مع الفارق؛ فالنكاح مبناه عل          ) ج(
كما يعارض هذا القيـاس     . وقضاء الشهوة، واإلرث مبناه على املواالة واملناصرة، فافترقا       

  .)٦(أيضا بأن العبد ينكح احلرة وال يرثها

                                                                                                                         

  ). موقف األئمة من تعطيل الرافضة للجمع واجلماعات (٣٣٧ تقدم ذكرها، وذكر املرجع يف ص)1(
  . ١٥٥/ ٩ قاله ابن قدامة يف املغين )2(
  .٥٠/ ١٢ قاله احلافظ ابن حجر يف الفتح )3(
  .٥١:  سورة املائدة)4(
  .٥١ -٥٠/ ١٢، وفتح الباري ٣٠/ ٣٠ املبسوط للسرخسي :انظر )5(
  .٣٠/ ١العذب الفائض :  انظر)6(
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وكذلك قياسهم ذلك على السبب العام الذي مبوجبه ينتقل مال الذمي الذي ال             ) د(
ك مال احلريب ومـع ذلـك ال   وارث له إىل املسلمني، فهو معارض بأن املسلم يغنم كذل       

  .)١(يرثه
يضاف إىل ذلك كله أن ال قياس سائغا مع وجود نص صحيح صريح، إذ ال مساغ                

  . لالجتهاد يف مقابلة الدليل
 وقواعد   أن هذا القول هو ما قال به اخللفاء األربعة وأكثر صحابة رسول اهللا               -٣

دلة، فكيف ودليلهم أقـوى     الترجيح تقتضي تقدمي قوهلم على من سواهم إذ تكافأت األ         
  !.وأدل على املراد؟

إذ قال الصحايب قولًا، فإما أن خيالفه صحايب        «: -رمحه اهللا -يقول العالمة ابن القيم     
فإن خالفه مثله مل يكن قول أحدمها حجة على اآلخر، وإن خالفه أعلم     . آخر أو ال خيالفه   

 الصحابة يف حكـم، فهـل   منه؛ كما إذا خالف اخللفاء الراشدون أو بعضهم غريهم من       
يكون الشق الذي فيه اخللفاء الراشدون أو بعضهم حجة على اآلخـرين؛ فيـه قـوالن              

  . للعلماء، ومها روايتان عن اإلمام أمحد
والصحيح أن الشق الذي فيه اخللفاء أو بعضهم أرجح وأوىل أن يؤخذ به من الـشق      

كـان أكثـرهم يف شـق       اآلخر، فإن كان األربعة يف شق فال شك أنه الصواب، وإن            
فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنني واثنني فشق أيب بكر وعمر أقرب إىل الصواب، فإن           
اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أيب بكر، وهذه مجلة ال يعرف تفصيلها إال من لـه                 

  .)٢(»خربة واطالع على ما اختلف فيه الصحابة، وعلى الراجح من أقواهلم

                                                                                                                         

  .٣٠/ ١املصدر نفسه :  انظر )1(
  .١١٩/ ٤ إعالم املوقعني عن رب العاملني )2(
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ل املرجوح إىل من نسب إليهم من الصحابة والتابعني فيهـا            أن صحة نسبة القو    -٤
  . نظر

، »وليس مبوثوٍق عنهم  «: فقد قال املوفق ابن قدامة عقب حكايته اخلالف عن هؤالء         
. )١(»ليس بني الناس اختالف يف أن املسلم ال يرث الكافر         «: مث نقل عن اإلمام أمحد قوله     

  .)٢(»ء كقول اجلمهوروالصحيح عن هؤال«: -رمحه اهللا-وقال النووي 
ولو صحت حكاية اخلالف عنهم، فيحتمل أم قد رجعوا آخـر األمـر إىل قـول       
اجلمهور بعد أن بلغهم احلديث يف ذلك، إذ ال جيوز أن يظن بأمثاهلم تعمد خمالفة ما دل                 

ولعل هذه الطائفة مل يبلغهـا هـذا        «: وهلذا قال اإلمام النووي   . عليه احلديث الصحيح  
  . اهللا تعاىل أعلم و)٣(»احلديث

  : هذا ويستحسن التنبيه هنا إىل بعض األمور ذات العالقة ذه املسألة
 أن ما تقدم ذكره من اتفاق األئمة األربعة على منع التـوارث بـني املـسلم                 :أولًا

والكافر، إمنا هو يف اإلرث بالقرابة والنكاح، أما اإلرث بالوالء، فمذهب اإلمام أمحد أن              
  . )٤( مينع التوارث بالوالء، وتفصيل ذلك يف كتب الفروع اختالف الدين ال

 أن القول مبنع التوارث بني املسلم وبني من يكفر ببدعته رافضيا كان أو غريه،               :ثانيا
إمنا يف حق من أعلن الكفر وأظهره، خبالف املتستر الذي ظاهره اإلسالم، فـال يـشمله             

؛ ألن اإلميان الظـاهر  على عهد الرسول احلكم، إذ هو يف هذا كاملنافقني الذين كانوا        

                                                                                                                         

  .١٥٥ -١٥٤/ ٩ املغين البن قدامة )1(
  .٥٢/ ١١ شرح النووي على مسلم )2(
  . املصدر نفسه)3(
، واملباحـث   ٣١ - ٣٠/ ١، والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض       ٢١٧ -٢١٥، و ١٥٤/ ٩ املغين   :راجع )4(

  .٢٩الفرضية يف املواريث والوصية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل للشريف حممد حممود السباعي ص
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الذي جتري عليه األحكام يف الدنيا ال يستلزم اإلميان يف الباطن الذي يكون صاحبه مـن                
  .أهل السعادة يف الدار اآلخرة

 يف املنافقني   ومل حيكم النيب    «: -رمحه اهللا -ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية        
فقـول  ... يف مناكحتهم، وال موارثتهم، وال حنو ذلك      حبكم الكفار املظهرين للكفر، ال      

مل يدخل فيه املنافقون، وإن كـانوا    » ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم      «: النيب  
يف اآلخرة يف الدرك األسفل من النار، بل كانوا يورثُون ويِرثُونَ، وكـذلك كـانوا يف                

  .تعاىل أعلم، واهللا )١(»احلقوق واحلدود كسائر املسلمني

                                                                                                                         

  .٤٤٩ -٤٤٧/ ١موقف أهل السنة من أهل األهواء والبدع للرحيلي : ، وراجع٢١٠/ ٧ جمموع الفتاوى )1(
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  املبحث التاسع
  موقفهم من الصالة خلف الرافضة 

، فينبغـي  )١(الصالة ركن من أركان الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يـوم القيامـة    
  . للمسلم حتري الدقة والصحة يف أدائها منفردا كان أو يف مجاعة

كمـا  -لـصالة  وإذا كانت الرافضة ال يرون جواز اقتداء الرافضي بإمام سـين يف ا      
 من صالة الـسين     -رمحهم اهللا - فما موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم        -)٢(أسلفت

  خلف الرافضي؟ 
 ممن وقفت على أقواهلم يف هذه املسألة اإلمام الشافعي فيما رواه احلـافظ الـذهيب               

ال : أصلّي خلف الرافضي؟ قال   : سألت الشافعي «: بسنده عن البويطي تلميذ اإلمام؛ قال     
إن أبا بكر وعمـر ليـسا      : ومن قال ... )٣(صلّ خلف الرافضي وال القدري وال املرجئ      ت

  . )٤(»بإمامني فهو رافضي
وما قاله اإلمام الشافعي ههنا من منع الصالة خلف الرافضي، دل عليه قـول آخـر             

 فقد قال يف الصالة خلـف عمـوم أهـل           -رمحهما اهللا -منسوب لشيخه اإلمام مالك     
                                                                                                                         

أخرجه أمحد وأصحاب   . »أول ما حياسب به الناس يوم القيامة الصالة         « : اء ذلك يف احلديث املرفوع     كما ج  )1(
، والنسائي  ٤٥٨/ ١، وابن ماجه    ٢٢٩/ ١، وأبو داود    ٤١٣، والترمذي رقم    ٤٢٥/ ٢املسند  : انظر. (السنن

 عن إسـناد    ٢٩١/ ١ امع   قال اهليثمي يف  ). » وأول ما يقضى بني الناس يف الدماء      « وزاد   ٨٣/ ٧يف اتىب   
  . »ورجاله رجال الصحيح«: أمحد

  .١٧٩ ص:انظر )2(
أي أهل اإلرجاء؛ وهو إرجاء أو تأخري العمل عن درجة اإلميان، وجعله يف مرتلة ثانية بالنسبة لإلميان،                 :  املرجئة )3(

واملرجئـة  . ة يف جمرد التصديقوأن اإلميان إمنا يتناول األعمال على سبيل ااز، بينما هو حقيق     . ال أنه جزء منه   
/ ١، وامللل والنحل للـشهرستاين  ٢٦٦ -٢٦٥/ ٢البن حزم .. الفصل يف امللل  : راجع. على مراحل وطبقات  

١٤٤ -١٣٧.  
  .٣١/ ١٠ سري أعالم النبالء )4(
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ت أن اإلمام من أهل األهواء فال تصل خلفه، وال يصلى خلف أحـد              إذا علم «: األهواء
» ؟)٣(عن احلروريـة  ] أي مالكًا [أَفَسأَلْته  » )٢(وملا قيل البن القاسم   . )١(»من أهل األهواء  

  .)٤(»ما اختلف يومئذ عندي أن احلرورية وغريهم سواء«: -رمحه اهللا-كان جوابه 
 الذي مل ختتلف فتواه يف      -رمحه اهللا -يوسف  ومن أعالم املذهب احلنفي، القاضي أبو       

  .املسألة عن فتوى اإلمامني السابقني
  . )٥(»ال أصلي خلف جهمي وال رافضي وال قدري«: ومن أقواله املأثورة يف ذلك

اإلمام حممد بن احلسن الشيباين، فقد أفىت بعدم جواز الصالة خلـف            : وكذا صاحبه 
  . )٦( يف خالفة الصديق-رضي اهللا عنهم- الرافضي املنكر ملا أمجعت عليه الصحابة

ال أصلي خلف قدري إذا كان داعيا، وال خلـف   «: ويقول أبو زكريا حيىي بن معني     
  . )٧(»الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان

 فقد قال يف ترك املسح على       -رمحه اهللا -وأما إمام أهل السنة يف وقته أمحد بن حنبل          
ب صلينا خلفه، إال أن يترك رجل املسح من أهل البدع مـن             لو ذهب إليه ذاه   «: اخلفني

  .)٨(»الرافضة الذين ال ميسحون وما أشبه فهذا ال نصلي خلفه

                                                                                                                         

  .٨٣/ ١ املدونة الكربى )1(
  .٥٧ عبد الرمحن بن القاسم املالكي تقدمت ترمجته يف ص:هو )2(
  .٧٤هم اخلوارج، وقد تقدم التعريف م يف ص احلرورية )3(
  .٨٣/ ١ املدونة الكربى )4(
  ).٧٣٣/ ٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )5(
  .١٣٨/ ١ الصواعق احملرقة للهيتمي :انظر )6(
  .٤٦٦/ ٣ -برواية الدوري- تاريخ ابن معني )7(
  .١٤٠/ ١١التمهيد البن عبد الرب ) 8(
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فمعىن قوله هنا أن تارك املسح على اخلفني إن كان تركه مع اعتقاد إباحته وجـوازه         
 فـرأي  -وهم الرافـضة -فال شيء يف الصالة خلفه، أما من يتركونه على أنه غري جائز           

اإلمام أال يصلى خلفهم، كيف ال وعملهم هذا ينطوي على إنكار سنة نبوية صـحيحة               
  !متواترة

وال يصلى خلف الرافضي إذا كان يتنـاول        «: كما يؤثر عن اإلمام أمحد أيضا قوله      
ال تـصلِّ خلـف اجلهمـي وال خلـف          «: وقال أيـضا  . )١(»أصحاب رسول اهللا    

  . )٢(»الرافضي
أما اجلهمية فـال، وأمـا      «: ة خلف املبتدعة عموما، أجاب قائلًا     وملا سئل عن الصال   

  .)٣(»الرافضة الذين يردون احلديث فال
 يرى صحة الصالة خلف أهل األهـواء إال هـاتني   -رمحه اهللا-فهذا يعين أن اإلمام     

  . الطائفتني
 جائز إال   االقتداء بأهل األهواء  «:  احلنفي )٤(وقريب من هذا ما قاله العالمة ابن اهلمام       

  . )٥(»...اجلهمية والقدرية والروافض الغالية
  .)٦(»وال يصلى خلف منكر املسح على اخلفني«: وقال أيضا

                                                                                                                         

 يف  -رضـي اهللا عنـه    -، وانظر حنوه عنه أيضا يف من يشتم معاوية          ٢٠٧وزي ص  مناقب اإلمام أمحد البن اجل     )1(
  .١٠٨/ ١طبقات احلنابلة 

  .١٧٢/ ١ طبقات احلنابلة )2(
  .١٦٨/ ١ طبقات احلنابلة )3(
. كان عالمة يف الفقه واألصول وغريمها من العلوم    .  حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيواسي احلنفي         :هو )4(

/ ٧الـشذرات   (هــ   ٨٦١ت  . ، والتحرير يف أصـول الفقـه      )وهو شرح اهلداية  (فتح القدير   : اتهمن مؤلف 
  ).هـ٢٩٨

  .٣٧٠/ ١البحر الرائق البن جنيم : ، وانظر حنوه يف٣٥٠/ ١ فتح القدير البن اهلمام )5(
  .٣٥٠/ ١ فتح القدير )6(
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كما روي عن اإلمام أمحد أيضا األمر باإلعادة ملن صلى خلف الرافضي لعذر أو لغري               
  . عذر

:  تعرف، فقـال الرافضة الذين يتكلمون مبا: قلت أليب عبد اهللا  «: قال أبو بكر األثرم   
  .)١(»نعم، آمره أن يعيد

ال يصلى خلف مرجئ وال رافضي وال فاسق، إال أن خيافهم           «: ويف رواية أخرى قال   
  .)٢(»فيصلي مث يعيد

العالمة الشافعي عبـد    : وممن نصوا على عدم جواز الصالة خلف الرافضي اإلمامي        
  .يرمحه اهللا- )٣(القاهر البغدادي

عليهم رمحـة  -العلم من أئمة املذاهب األربعة وأعالمها فبعد هذا السرد ألقوال أهل  
 يظهر جليا موقفهم من الصالة خلف الرافضي، وهو املنع، والنهي الشديد عن             -اهللا تعاىل 

  . ذلك

                                                                                                                         

  .٨/ ٢ املغين )1(
  .٨/ ٢ املصدر ذاته )2(
  .٢٢٢، وص ١١ص  الفرق بني الفرق :انظر )3(
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  املبحث العاشر
  موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة

ة تعـصم ـا     ال خيفى ما للقضاء يف اتمع اإلسالمي من األمهية، فالسلطة القضائي          
الدماء وتسفح، وتحرم ا األبضاع وتنكَح، واألموال يثبت ملكها ا ويسلب، وكذا يف             

  . سائر املعامالت
 على أنـه ال واليـة       -عز وجل -أضف إىل هذا أن القضاء والية، وقد نص الباري          

  .)١(ين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا﴾﴿ولَن يجعلَ اُهللا ِللْكَاِفِر: للكافر على املسلم يف قوله تعاىل
وقـد  ... أي يف الدنيا بأن يـسلطوا علـيهم  «: قال احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية 

استدل كثري من العلماء ذه اآلية الكرمية على أصح قويل العلماء وهو املنع من بيع العبد                
  .)٢(»املسلم للكافرين ملا يف صحة ابتياعه من التسليط له عليه

فإذا كان هذا يف واليتهم على أحد أفراد املسلمني فألن ال يسلطوا على مجهـورهم               
وهلذا يأيت ذكر اإلسالم يف مقدمة الشروط الـيت ال يـتم            . بالقضاء وحنوه أوىل وأحرى   

  . )٣(القضاء، أو تنعقد واليته، أو يستدام عقدها إال ا
ينة وغريها فيما علمت أنه ال ينبغي مل خيتلف العلماء باملد«: وقال احلافظ ابن عبد الرب   

  .)٤(»...أن يتوىل القضاء إال املوثوق به يف دينه

                                                                                                                         

  .١٤١:  سورة النساء)1(
  .٥٦٧/ ١ تفسري ابن كثري )2(
 مطبـوع  - تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام للقاضي برهان الدين ابن فرحون املالكي         :انظر )3(

  .٢٣/ ١ -يف هامش فتح العلي املالك 
  .٢٥٧/ ٢ الكايف البن عبد الرب )4(
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إىل : -رمحهم اهللا تعـاىل   -فعلى هذا األساس ذهب أئمة املذاهب األربعة وأعالمها         
 قول اإلمـام  :ومن األقوال الواردة عنهم يف هذا    . عدم إنفاذ ما يقضي به قضاة الرافضة      

وكان أبـو سـليمان     «:  يف شرح السنة قائلًا    )٢(يما نقل عنه البغوي    الشافعي ف  )١(اخلطايب
اخلطايب ال يكفر أهل األهواء الذين تأولوا فأخطئوا، وجييز شهادم مـا مل يبلـغ مـن                 

فال يرى الصالة خلفهم، وال يـرى       ... اخلوارج والروافض يف مذهبه أن يكفر الصحابة      
  .)٣(»أحكام قضام جائزة

والرافـضة  ... «:  أنه قـال   -رمحهما اهللا - اخلطيب البغدادي    كما نقل النووي عن   
وهذا القول وإن كـان يف      . )٤(»الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساقطة      

الفتوى إال أنين رأيت إيراده فيما حنن فيه؛ ألن القضاء والفتـوى يـشتركان يف بعـض           
 أوىل أن ترد    -حكام ال إلزام فيها   وهي جمرد إخبار عن األ    -وألن من ترد فتاويه     . األوجه

  .أقضيته اليت هي ملزمة
وقد نص النووي نفسه يف موضع آخر على عدم نفاذ قضاء اخلطابية مـن الرافـضة             

  .)٥(كشهادم
  .)٦(وبنحوه قال حممد الشربيين اخلطيب من الشافعية أيضا

                                                                                                                         

كان أحد أوعيـة    « : قال ابن العماد  . طاب اخلطايب البسيت، أبو سليمان، الشافعي      محد بن إبراهيم بن خ     :هو )1(
  ).١٢٨ -١٢٧/ ٣شذرات الذهب . (هـ٣٨٨ت » العلم يف زمانه حافظًا فقيها مربزا على أقرانه 

احملـدث املفـسر    «: قال ابن العمـاد   .  حمي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي الشافعي           :هو )2(
  ).٤٩ -٤٨/ ٤شذرات الذهب . (هـ٥١٦ت » حب التصانيف، وعامل أهل خراسانصا

  .٥١١/ ٢وجاء حنوه يف احلجة يف بيان احملجة لقوام السنة األصبهاين . ٢٢٩ -٢٢٨/ ١ شرح السنة للبغوي )3(
  .١٠٩/ ١١ روضة الطالبني )4(
  .٥٣/ ١٠ روضة الطالبني :انظر )5(
  .١٢٤/ ٤يين اخلطيب  مغين احملتاج حملمد الشرب:انظر )6(
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ه املسألة اجلزئية، وإىل هنا ينتهي ما تيسر مجعه من أقوال أعالم املذاهب األربعة يف هذ      
ولعل السبب يف عدم تعرض الكثريين منهم هلا هو أن القضاء والشهادة من باب واحـد؛      

وقد تقـدم   . فمن قبلت شهادته قبل قضاؤه، ومن ردت شهادته فقضاؤه كذلك مردود          
  . احلديث عن موقفهم من شهادة الرافضة، واهللا تعاىل أعلم
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  فهرس موضوعات
  اجلزء األول 
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  الصفحة               ملوضوعا
  املقدمة 

  الباب التمهيدي
  .تعريف موجز باألئمة األربعة وبيان أم من أئمة أهل السنة: الفصل األول
  . يف حتديد املراد باألئمة األربعة وبيان فضلهم إمجالًا:املبحث األول
  ). العقيدة( اتفاق األئمة األربعة يف أصول الدين :املبحث الثاين
   -رمحهم اهللا- تعريف موجز باألئمة األربعة :ثاملبحث الثال
  .اإلمام أبو حنيفة: املطلب األول
  .اإلمام مالك: املطلب الثاين
  .اإلمام الشافعي: املطلب الثالث
  .اإلمام أمحد بن حنبل: املطلب الرابع
  . التعريف بالشيعة والرافضة: الفصل الثاين
  . التعريف اللغوي واالصطالحي: املبحث األول

  .التعريف اللغوي: طلب األولامل
  .التعريف االصطالحي: املطلب الثاين
  . الفرق بني التشيع والرفض:املبحث الثاين
  .نبذة عن أهم عقائد الرافضة: الفصل الثالث

  . اإلمام وعصمة األئمة:أولًا
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  . التقية:ثانيا
  .التقية املباحة رخصة ال عزمية

  . الرجعة:ثالثًا
  . الوصية:رابعا

  . املهدية والغيبة:خامسا
  . البداء:سادسا
  . حتريف القرآن:سابعا

  . موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم من الرافضة: الباب األول
  . موقف األئمة األربعة من الرافضة إمجالًا:توطئة

  .موقفهم من الرافضة يف مسائل العقيدة: الفصل األول
  .ائل التوحيد واإلميان موقفهم من عقيدة الرافضة يف مس:املبحث األول
  .موقفهم من الرافضة يف مسائل األلوهية والربوبية: املطلب األول
  . موقفهم من الرافضة يف مسائل األمساء والصفات: املطلب الثاين
  .موقفهم من الرافضة يف مسائل اإلميان: املطلب الثالث
  .  موقفهم منهم من عقيدة الرافضة يف القرآن والسنة:املبحث الثاين
  .موقفهم من عقيدة الرافضة يف القرآن الكرمي: املطلب األول

  . يف دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان يف القرآن الكرمي-١
  . يف تأويالت الرافضة الفاسدة-٢
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  .  يف قول الرافضة خبلق القرآن-٣
  . يف قول الرافضة جبواز النسخ يف أخبار القرآن كما يف أحكامه-٤

  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف السنة:املطلب الثاين
  . أو وضع األحاديث الكذب على رسول اهللا -١
  . ردهم أحاديث رسول اهللا -٢
  . تأويل األحاديث أو حتريف معانيها-٣

  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف القدر:املبحث الثالث
  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف الصحابة:املبحث الرابع

  .قف الرافضة من عموم الصحابة موقفهم من مو-١
رضي -) أيب بكر وعمر وعثمان   ( موقفهم من موقف الرافضة من اخللفاء الثالثة         -٢

  .اهللا عنهم
  .يف الفرق بني اخلوف واحلزن: تنبيه
رضـي اهللا   - أمهات املؤمنني     موقفهم من موقف الرافضة من أزواج الرسول         -٣
  .عنهن

 للمؤمنني إمنـا يف التـوقري واالحتـرام         أمومة عائشة وغريها من أزواجه      : مسألة
  .واإلجالل، ال يف احملرمية
  .  موقفهم من عقيدة الرافضة يف اإلمامة واألئمة:املبحث اخلامس

موقفهم من مذهب الرافضة يف اإلمامة وجعلها أجـل املطالـب يف            : املطلب األول 
  . الدين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٩٢ ١ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

املوسوعة الـسنية يف الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . شرموقفهم من غلو الرافضة يف أئمتهم االثين ع: املطلب الثاين
 وذريتـه دون    -رضـي اهللا عنـه    - موقفهم من دعوى احنصار اخلالفة يف علي         -١
  .غريهم
  . موقفهم من دعوى العصمة لألئمة االثين عشر-٢
  . موقفهم من املظاهر األخرى لغلو الرافضة يف أئمتهم-٣

  . موقفهم من عقيدة املهدي املنتظر عند الرافضة:املبحث السادس
  .يبة وكيف نشأت يف عقول الرافضةأصل أكذوبة املهدية والغ

  . موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة:املبحث السابع
  .إلزامات عقلية عدة؛ يظهر منها فساد القول بالرجعة وبطالنه

  . موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة:املبحث الثامن
الفرق اإلسالمية  نسبة البداء إىل اهللا تعاىل من أقبح األقوال وأكفرها، ومل يقل به من              

  .إال الروافض
  . موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة:املبحث التاسع
  . موقفهم من مواالة الرافضة للكفار ومعادام ألهل السنة:املبحث العاشر

  . موقفهم من عقيدة الرافضة يف اجلهاد:املبحث احلادي عشر
لرافـضة يف مـسائل   موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم مـن ا  : الفصل الثاين 

  . الفروع
  ..  موقفهم من قول الرافضة حبل نكاح املتعة:املبحث األول
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  . موقفهم من زيادة الرافضة يف األذان واإلقامة:املبحث الثاين
  . موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع واجلماعات:املبحث الثالث

  . ال عربة بالداللة يف مقابلة التصريح: قاعدة
  . لرافضي خلف السين، وموقف األئمة واألعالم يف ذلكحول صالة ا: تنبيه

 موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلني وعدم املسح علـى       :املبحث الرابع 
  . اخلفني

  . وجه إيراد كثري من أهل العلم ملسألة املسح على اخلفني يف كتب االعتقاد
  . على اخلفنيوجوب غسل الرجلني وجواز املسح: مذهب األئمة األربعة بال خالف

  .  موقفهم من موقف الرافضة من مسائل فرعية أخرى:املبحث اخلامس
  . اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح-أ

  . سجودهم يف الصالة على ما أمسوه بالتربة احلسينية-ب
تكليف الكل مبا ال جيده إال القليل أمر مناف لقواعد الـشريعة اإلسـالمية              : مسألة
   .ومقاصدها

  .رضي اهللا عنه-قول الثقات من املؤرخني يف موضع قرب احلسني 
  . مجع الرجل بني أكثر من أربع نسوة بنكاح-جـ

  .موقفهم من معاملة الرافضة: الفصل الثالث
  :افتتاح

  . موقفهم من احلكم على الرافضة:املبحث األول
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  . ضوابط مهمة يف التكفري واملكفر
  .هادة الرافضة موقفهم من قبول ش:املبحث الثاين

مستند قول أكثر القائلني برد شهادة الرافضة برد شهادة الرافضة هو اامهم بكثـرة             
  .الكذب

  .  موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة:املبحث الثالث
  .الشهادة والرواية، والفرق بينهما

  . بلدهم موقفهم من جمالسة الرافضة وكراهية خمالطتهم واهلجرة من :املبحث الرابع
  .أخبار خروج بعض أعالم املذاهب األربعة عن بلد يظهر فيه الرفض

  . موقفهم من مناكحة الرافضة:املبحث اخلامس
  .  موقفهم من أكل ذبائح الرافضة:املبحث السادس
  . موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصالة عليه:املبحث السابع
  .  موقفهم من موارثة الرافضة:املبحث الثامن

  .لترجيح بني األقوال يف املسألةا
  . موقفهم من الصالة خلف الرافضة:املبحث التاسع
  . موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة:املبحث العاشر

  . فهرس موضوعات اجلزء األول
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