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 متهيد

تدٚز  ٚا٫ضتؿٗاَات ٚايتصٛزات اـاط١٦ اييت نجري٠ ٖٞ ايتطا٫٩ت

ايػٝع١، ؾُت٢  سٍٛ-ِٖؾط٬ عٔ غري–يف خًد ايعدٜد َٔ املطًُني

 ؟ٚزا٤ ظٗٛزِٖايرٟ ٜكـ ايطبب َٚا  ؟َٔ املطًُنيظٗست ٖرٙ ايؿسق١ 

َا ٜتُٝصٕٚ ب٘؟ ٚغري ذيو َٔ  أَِٖٚا  ؟ِٗاتَعتكد َٚا ٖٞ سكٝك١

 .ٚا٫ضتؿٗاَاتايتطا٫٩ت 

 إٔ إىل ٜعٛد ايتطا٫٩تٖرا ايٓٛع َٔ  إىل أد٣ٚايطبب ايس٥ٝظ ايرٟ 

 إىل تعسضت ٭ْٗا ا٭ْعازقد ٚازاٖا ايتازٜذ عٔ  ٖرٙ ايؿسق١ َٔ املطًُني

امل٬سك١ ٚايكُع َٔ قبٌ اؿهاّ اؾا٥سٜٔ ايرٜٔ تطًطٛا ع٢ً  أْٛاعاغد 

، ٫ٕ املتبٓٝات ايعكا٥د١ٜ يًػٝع١ مل تهٔ بايك٠ٛ ٚايكٗس زقاب املطًُني

، ٚنإ ٫ بد ايطػا٠ٜرعٓٛا بايطاع١ ٚا٫ْكٝاد هل٪٤٫  إٔتطُح هلِ 

دٜٔ اي ثٛابتاْط٬قا َٔ ٚعدّ ايسضا بأؾعاهلِ  كايؿتِٗ ًػٝع١ َٔي

اْ٘ قاٍ:  Tبٔ عًٞاؿطني  زٟٚ عٔ اإلَاّؾكد ، اؿٓٝـ ٞاإلض٬َ

َٔ زأ٣ ضًطاْا دا٥سا َطتش٬  :قاٍ Fأٜٗا ايٓاع إٕ زضٍٛ اهلل )

ؿسّ اهلل ْانجا يعٗد اهلل كايؿا يط١ٓ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜعٌُ 
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ا ع٢ً ٚايعدٚإ ؾًِ ٜػري عًٝ٘ بؿعٌ ٫ٚ قٍٛ نإ سك باإلثِيف عباد اهلل 

 .(1)(اهلل إٕ ٜدخً٘ َدخً٘

ع٢ً  تبسش قد تناْ َٔ املطًُني أخس٣طٛا٥ـ  إٔيف سني لد 

 ت، ٚاضتطاعاإلض٬َٞ زمسٝا يًدٜٔ ابتُجًٝٗ تٚاغتٗس ،ايتازٜذ ضاس١

٫ٕ َٚا ذيو إ٫ ، اإلض١َٝ٬َساتب عًٝا يف ضًطات ايدٚي١  إىل تصٌ إٔ

ٚدٛب ايطاع١  ٖٞ: ٖبتًو املرا٭تباع َٔ مج١ً املتبٓٝات ايعكا٥د١ٜ 

 . (2)يًطًطإ ست٢ يٛ نإ ؾادسا ظاملا

ازتؿاع غ٤ٞ َٔ تأثري ايكٗس ٚايكط٠ٛ ٚامل٬سك١ اييت َٓٝت َٚع 

ٚإ  ٜتٓؿطٛا غ٦ٝا َٔ زٜاح اؿس١ٜ، إٔ َٔ ٛامتهٓ، يف ايعامل ايػٝع١ بٗا

 إىل، ٜدعِْٛٗ ناؾ١ ايٓاع إىل َٓٗا صٛتِٗ ٕٜطًكٛتهٕٛ هلِ َٓابس 

عٔ  ٕعكٝدتِٗ، ٜٚدؾعٛأَس تازخيِٗ ٚل ٚاؿكٝك١ يف ايٛقٛف ع٢ً اؿ

ظًُا  بِٗاؾا٥سٜٔ ّ ااؿه أدٗص٠ أيصكتٗانٌ ت١ُٗ باط١ً  ايٓاع أذٖإ

 ٚعدٚاْا.

ْطتُد ايعٕٛ اهلل َٔ َتٛاضع١ يف ٖرا ايطسٜل.. ٚ خط٠ٖٛٚرا ايبشح ٖٛ 

 ٚايتٛؾٝل.

   

                                                 

 .304 : 4ايطربٟ  ،ٜذ ايطربٟتاز .1

  .145 :ٜٓعس تأٌٜٚ كتًـ اؿدٜح ٫بٔ قتٝب١ .2
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 مقدمة

ناْت  ؾٝ٘ تعدد املراٖب ظاٖس٠إٔ  إىل اإلض٬َٞايدٜٔ  تازٜذٜػري 

ٚظٗٛز ايٓصاع ٚا٫خت٬ف بني املطًُني ؾُٝا  Fبعد ٚؾا٠ ْيب اإلض٬ّ

 .ا٭١َٚتٛيٞ غ٪ٕٚ ايطًط١ يف ٜتعًل باملطا٥ٌ ايطٝاض١ٝ 

دٜٔ  أٟ أتباعاخت٬ف ع٢ً طبٝعٞ  َ٪غس املتعدد٠ ظٗٛز املراٖبٚ 

مبع٢ٓ  َبَٖاملأخٛذ٠ َٔ ن١ًُ َذ-ه١ًُ َرٖب ؾ،يف ؾِٗ تعايُٝ٘

ٞٓأٟ  -َط٢ َٚٔ ٖٓا َا،  أَسيف  َا ٜساٙ صشٝشا إتباعيف  املس٤ (1)َط

ٜؿُٗ٘ َٔ  َا اإلْطإ إتباع: يه١ًُ َرٖب ٖٚٛ ٞا٫صط٬سدا٤ املع٢ٓ 

 َا) إىل يف ايػايب ٜسدعَٕٛرٖب  أٟتباع أٚ، ٜٚعتكد بصشت٘ يدٜٔا أَس

 املرٖب يف ؾُٗ٘ يًٓص ايػسعٞ. ذيو َ٪ضظ (إيٝ٘ذٖب 

 أَس يب َٔ ٚدٛد اخت٬ف يفي١ ايتعدد املر٫ٖ بد يف َطأإذّا، 

اخت٬ف ايٓاع يف أَس ايدٜٔ  اغًب إٔايباسح املٓصـ جيد ٚ، (2)ايدٜٔ

                                                 

 .362 : 2أبٛ اؿطني أمحد بٔ ؾازع شنسٜا  -َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١  1.

ٖٓايو ْٛع َٔ ا٫خت٬ف يف أسهاّ ايدٜٔ ٜتعًل بؿِٗ ايتػسٜع اإلض٬َٞ ا٭ضاضٞ َٔ َٓابع٘  2.

ايؿِٗ ميهٔ إٔ ٜكع ٚؾل ايطٛابط ايعك١ًٝ ٚايػسٚط ايد١ٜٝٓ ايصشٝش١، ٖٚٛ َا ا٭ص١ًٝ، ٖٚرا 

ٜط٢ُ با٫دتٗاد، ٖٚرا ايًٕٛ َٔ ا٫خت٬ف ٫ بأع ؾٝ٘، ٫ٚ ٜعد َٔ ا٫بتداع يف ايدٜٔ، ٖٚٛ يف 

–ايػايب ٜكع يف ايؿسٚع َٔ ا٭سهاّ اييت مل تكع يف شَإ املػسع اإلض٬َٞ، سٝح حيتاز املطًِ 

إىل اضتٓباط أسهاّ غسع١ٝ خاص١ بٗا َٔ اـطٛط ايعا١َ اييت زمسٗا  -اٌَ َعٗأَ ادٌ ايتع
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زضاي١ اإلض٬ّ زضاي١ ٚاسد٠، ٚأزناْ٘  ٫ٕاإلض٬َٞ ٫ َربز غسعٞ ي٘، 

ّٓٛ  بآزا٤ ايٓاع ٚأؾهازِٖ املدتًؿ١. ٌأٚ تهُ يٝظ ؾٝٗا تٗاؾت ست٢ تك

َٔ ا٭َٛز ْت ٫ٚ تصاٍ ناي١ تعدد املراٖب ٚاخت٬ؾٗا أيرا ؾإ َط

ُّٓٔ دٗت٘ ؾٓٗٞ عٓٗا يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬، امل ايكسإ ايهسِٜ صسحيا يف  ذ

٫ََٚ املبازن١ تؿسم ايٓاع ٚاخت٬ؾِٗ يف ايدٜٔ، قاٍ تعاىل: ) ٘عدد َٔ آٜات

َُٚأ ُِ اِيَبَِّٝٓاُت  ُٖ ََا َدا٤ َٔٔ َبِعٔد  ًَُؿِٛا  َٚاِخَت َٔ َتَؿٖسُقِٛا  ِِ َتُهُِْٛٛا َنائَّرٜ ُٗ َِٚي٦َٔو َي

ِْ ُّٔٝعا ٚقاٍ تعاىل: )  (105آٍ عُسإ/)(َعَراْب َعٔعٝ ٘ٔ َد ٌِ ايًّ ُُِٛا ٔبَشِب َٚاِعَتٔص

ََٚناُِْٛا ٚقاٍ تعاىل: ) (103آٍ عُسإ/)( ٫ََٚ َتَؿٖسُقِٛا  ِِ ُٗ َٔ َؾٖسُقِٛا ٔدَٜٓ ٕٖ ائَّرٜ ِإ

ِِ ِإَي ُٖ َُِس َُا َأ ٤ِٕٞ ِإْٖ ِِ ٔؾٞ َغ ُٗ ِٓ َٔ َُا َناُِْٛا ٔغَّٝعا يَِّطَت  ُِٗ ٔب ِٖ َُٜٓب٦ُِّ ٘ٔ ُث ٢ ايًّ

َٕ  .(159)ا٭ْعاّ/( َِٜؿَعًُٛ

ايٓٗٞ  Fنُا ٚزد يف عدد َٔ ايٓصٛص ايػسٜؿ١ عٔ ْيب اإلض٬ّ

ايتعدد  إىلٚايرٟ جيس بػهٌ طبٝعٞ  (1)ايػدٜد عٔ إعُاٍ ايسأٟ يف ايدٜٔ

 .املرٖيب ٚا٫خت٬ف

 عدّ ؾطح ااجمـاٍ  يف اإلض٬َٖٞٚرا ايتػدٜد ايٛاضح َٔ قبٌ املػسع 

ِ  إلعُاٍايٓاع  أَاّٚاضعا  ٟ  أَـس ايػدصـ١ٝ   آزا٥ٗـ  دـدا، ٚذيـو   ضـسٚز

                                                                                                        

املػسع ا٫ض٬َٞ ملطاٜس٠ املتػريات اييت ٜعٝػٗا ايٓاع خ٬ٍ ايعصٛز املتعاقب١، أَا ا٭سهاّ اييت 

 ثبت ايبت بٗا َٔ قبٌ املػسع ا٫ض٬َٞ، ؾ٬ جيٛش ا٫دتٗاد ؾٝٗا ٚا٫خت٬ف.

اتكٛا اؿدٜح ع٢ٓ إ٫ َا عًُتِ )قاٍ:  Fايٓيب  إٔ 268 : 4َرٟ ضٓٔ ضٓٔ ايرتٚزد يف  .1

 (ؾُٔ نرب ع٢ً َتعُدا ؾًٝتبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓاز ، َٚٔ قاٍ يف ايكسإٓ بسأٜ٘ ؾًٝتبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓاز
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 أصـاب ، نُـا  يتػسٜع ايطُاٟٚ خايٝا َٔ ايتشسٜـاؿؿاظ ع٢ً ا َٔ ادٌ

ــٔ   ــد َــ ــإايعدٜــ ــٔ    ا٭دٜــ ــًِ َــ ــا مل تطــ ــابك١، سُٝٓــ ــاع  آزا٤ايطــ ايٓــ

ٖ ٚاضتشطاْاتِٗ،  ِ  اؾصـبػٛ ٜـ ا٫  تأصـبش ستـ٢  ايػدصـ١ٝ   بـأذٚاقٗ ٕ اد

 .ا٭ٚىل اٚغاٜاتٗ اَباد٥ٗعٔ نٌ ايبعد  ٠بعٝد١ ايطايؿ

 ا٫ْتكاد Tايبط أبٞعًٞ بٔ  إلَاّيٚقد ٚزد صسحيا يف ن٬ّ 

 إٔمجٝع اؿذر اييت ميهٔ  ؾٝ٘ اضكط، ايدٜٔ أسهاًّرٜٔ خيتًؿٕٛ يف ي

ُِ اِيَكٔط١ُٖٝ ): Tٜترزع بٗا ايٓاع يتربٜس اخت٬ؾِٗ، قاٍ ٖٔ َتِسُد َع٢ًَ َأَسٔد

 َٔ َٔ  ٍِ َٗا َع٢ًَ ٔؾٞ ُسِه ًَِو اِيَكٔط١ُٖٝ ٔبَعِٝٓٔ ِٖ َتِسُد ٔت ٘ٔ ُث َٗا ٔبَسِأٜٔ ُِ ٔؾٝ ِّ َؾَِٝشُه اِيَأِسَها

ُِ ٙٔ َؾَِٝشُه َٗا ٔبٔد٬ َغِِٝس ِّ ائَّرٟ ٔؾٝ ََا ُُٔع اِيُكَطا٠ُ ٔبَرٔيَو ٔعَِٓد اِيِِ ِٖ َِٜذَت ٘ٔ ُث ِٛٔي ٔف َق

ُٗ َِٚإَي ُٔٝعّا  ِِ َد ُٖ ُِّب آَزا٤َ ِِ َؾَُٝص ُٖ ِِ اِضَتِكَطا ُٗ َٚٔنَتاُب َٚأسْد   ِِ ُٗ ََْٚٔبٝٗ َٚأسْد   ِِ ُٗ

 .َٚأسْد

ُٙ ِٛ ُ٘ َؾَعَص ِِ َعِٓ ُٖ َٗا َْ ِّ ًَأف َؾَأَطاُعُٛٙ َأ ُ٘ ٔبأياِخٔت ُ٘ ُضِبَشاَْ ُِ ايَّ ُٖ َََس ِّ  ؟َأَؾَأ َأ

ٔ٘ َٔ َُا ِِ َع٢ًَ ِإِت ِٗ َٕ ٔب ُ٘ ٔدّٜٓا َْأقصّا َؾاِضَتَعا ُ٘ ُضِبَشاَْ ٍَ ايَّ ِّ َناُْٛ ؟َأَِْص ُ٘ َأ ا ُغَسَنا٤َ َي

ِٕ َِٜسَض٢ ٘ٔ َأ ِٝ ََٚعًَ ِٕ َُٜكُٛيٛا  ِِ َأ ُٗ ًَ ُ٘ ٔدٜٓ ؟َؾ ُ٘ ُضِبَشاَْ ٍَ ايَّ ِّ َأَِْص َّٓا َؾَكٖصَس َأ ّا َتا

ٍُ ٘ٔ Fايٖسُضٛ ََٚأَدا٥ٔ  ٔ٘ ًٔٝٔػ ِٔ َتِب ٍُ َا َؾٖسِطٓا ٔؾٞ اِئهتأب  ؟َع ُ٘ َُٜكٛ ُ٘ ُضِبَشاَْ َٚايَّ

ِٞ ِٔ َغ ْٕ ٔي َٔ ٘ٔ ٔتِبَٝا َٚٔؾٝ  ٤ِٕٞ ِّ َغ ُ٘  ُه ََٚأْٖ ُ٘ َبِعطّا  ٕٖ اِئهَتاَب َُٜصدُِّم َبِعُط ََٚذَنَس َأ  ٤ٕ
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٘ٔ اِخٔت٬ؾّا  ََٛدُدٚا ٔؾٝ ٘ٔ َي ِٔ ٔعِٓٔد َغِِٝس ايَّ َٔ  َٕ ِٛ نا ََٚي  ُ٘ ٍَ ُضِبَشاَْ ٘ٔ َؾَكا ًَاَف ٔؾٝ َيا اِخٔت

 .(1)(َنٔجريّا

 ٝٗاٚاخت٬ف املطًُني ؾ تعدد املراٖب َطأي١َٔ اؾدٜس ذنسٙ إٔ ٚ

اييت تعسف  Fايٛازد٠ عٔ ايٓيب ايهجري٠ ا٭سادٜح ايرٖٔ إىلتعٝد 

ٖٚرٙ ا٭سادٜح ت٪ند َا اغسْا إيٝ٘ َٔ إٔ ، "ايؿسق١ ايٓاد١ٝ" بأسادٜح

بني املطًُني ٚتػتتِٗ إىل َراٖب مل ٜهٔ أَسا قُٛدا َٔ قبٌ  فا٫خت٬

بين إضسا٥ٌٝ قد  إٕقٛي٘: ) Fٚزد عٓ٘ ع اإلض٬َٞ إط٬قا،املػٓس

رتقت ع٢ً ثٓتني ٚضبعني ؾسق١ ٚأْتِ تؿرتقٕٛ ع٢ً َجًٗا نًٗا يف ايٓاز اؾ

ٌٝ اؾرتقت ع٢ً إسد٣ ٚضبعني إٕ بين إضسا٥) :Fٚقٛي٘ (2)(ؾسق١ إ٫

إ٫  نًٗا يف ايٓاز ،ٚإٕ أَيت ضتؿرتم ع٢ً ثٓتني ٚضبعني ؾسق١ ،ؾسق١

تؿرتم أَيت ع٢ً بطع اْ٘ قاٍ:)  F ٘عٓٚ، (3)(ٚاسد٠ . ٖٚٞ اؾُاع١

ؾسق١ أععُٗا ؾت١ٓ ع٢ً أَيت قّٛ ٜكٝطٕٛ ا٭َٛز بسأِٜٗ ؾٝشًٕٛ ٚضبعني 

 .(4)(اؿساّ ٚحيسَٕٛ اؿ٬ٍ

ع٢ً  بكٝتؾسق١ ٚسٝد٠ عٔ  ٖرٙ ا٭سادٜح ؽربْا، ٚيف ايٛقت ْؿط٘

 إًٔٝظ َٔ ايصشٝح ؾ ٚبايتايٞ ،تػٝري أٚايدٜٔ دٕٚ ؼسٜـ  بأَسمتطهٗا 
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بٌ ٖٞ ايؿسق١ اييت  شاٍ باقٞ املراٖب،نساهلا  اٖرٙ ايؿسق١ َرٖب ْعترب

، ٫ٚ َؿس َٔ َٔ غٛا٥ب ايتشسٜـ ْعٝؿا اؿٓٝـ اإلض٬ّ ع٢ً ساؾعت

ايبشح عٓٗا ٚتطًٝط ايط٤ٛ عًٝٗا، ٭ْ٘ ع٢ً َعسؾتٗا ٚا٫ْتُا٤ إيٝٗا 

 .ايٓب١ٜٛ تتٛقـ لا٠ املطًِ يف سٝات٘ ا٭خس٣ نُا صسست ا٭سادٜح

اييت تكّٛ  ٚاملتبٓٝات ايؿهس١ٜ اإلض١َٝ٬املتتبع يتازٜذ املراٖب ٚ

ايبٝت "ايػٝع١" ِٖ ايؿسق١ ايٛسٝد٠ اييت ساؾعت  أٌٖ أتباع إٔعًٝٗا، جيد 

تكّٛ تعايِٝ سٝح ،Fٔ ايٓيبايٛازد ع ا٭صٌٝع٢ً فٌُ ايرتاخ 

ع٢ً ا٫يتصاّ ايػدٜد با٭ضظ ايتػسٜع١ٝ اييت  إيٝٗا ٕٛاملدزض١ اييت ٜٓتُ

 أٟٛٓش ، عٝح ٫ جيFاإلض٬ّٚزدت يف نتاب اهلل ضبشاْ٘ ٚض١ٓ ْيب 

ذزٜع١  أٟب٘ اهلل تعاىل ٚزضٛي٘ ايهسِٜ ؼت  أَسُا اـسٚز عغٝعٞ 

 ناْت.

قاَت  ،ا٭صٌٝ اإلض٬َٞ ٚٚؾل ٖرا املٓٗر ايكا٥ِ ع٢ً ايتعًِٝ 

 .Eايبٝت أٌَٖدزض١ 

يٝظ َٔ ايصشٝح اعتباز ايتػٝٓع َٚٔ نٌ ايرٟ تكدّ ْعسف اْ٘  

اْ٘ تٝاز  أٚ، Fاإلض٬َّرٖبا ْػأ يف عصٛز َتأخس٠ عٔ عصس ْيب 

ُٚ ٞ دد بطبب اـ٬ف ايرٟ سصٌ بعد زسٌٝ ايسضٍٛ سٍٛ تّٛيضٝاضٞ 

نُا ْػأ غريٙ َٔ املراٖب  –اْ٘ ْػأ  أٚ، اإلض١َٝ٬ ا٭١َشَاّ اؿهِ يف 

بعد ابتعاد  اإلض٬َٞؾتح باب ا٫دتٗاد  إىلبطبب اؿاد١ -اإلض١َٝ٬
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 إتباعع ايتػٝٓ اإمن، Fايٓيب عصس يف ا٭ٚىلايصَٔ عٔ َصادز ايتػسٜع 

 .Fع٢ً يطإ ْبٝ٘ ايهسِٜ ٗآاهلل تعاىل، ٚبٝٓ اْصهلاايػسٜع١ نُا  ٭ٚاَس

طا٥ؿ١ َٔ  ٖرا ع٢ً عدّ اعتباز ايػٝع١دْا يف عجٓا غٓد يريو ؾكد

صْا ع٢ً نِْٛٗ ، بٌ زّناملتعازؾ١املراٖب َرٖبا َٔ  أٚايطٛا٥ـ احملدث١، 

ٍ َٔ عٓد نُا ْص أص٬ٝ اإلض٬ّع٢ً دٜٔ  ساؾغِٖ اـط ايٛسٝد ايرٟ 

ٚبه١ًُ اخس٣: ِٖ "ايؿسق١ ايٓاد١ٝ" اييت ٚزدت ايبػاز٠ هلا يف  ،اهلل تعاىل

 .F أسادٜح ايسضٍٛ ا٫نسّ

صشٝش١ يف ذٖٔ ايكاز٨ ايهسِٜ  اآؾاقٖٚرٙ ايٓكط١ اؾٖٛس١ٜ تؿتح  

 .Eايبٝت أٌٖغٝع١  سٍٛ ايبشح املٛدصٖٚٛ ٜتصؿح ٖرا 
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 واالصطالح التشّيع يف اللغةأوال: 

، َٚٓٗا ن١ًُ (1)غاع، ٚتعين املتابع١ ٚاملساؾك١ أصًٗاٝع١ ن١ًُ ايػ

 .أَسٙ ٚأ٫ٚٙ)غاٜع٘( مبع٢ٓ تابع٘ 

أتباع ايسدٌ ٚأْصازٙ، ٚمجعٗا غٝع،  :ايػٝع١) :قاٍ ابٔ َٓعٛز

ٚأصٌ ... غاٜع٘ نُا ٜكاٍ ٚا٫ٙ َٔ ايٛيٞ :ٜٚكاٍ ،ٚأغٝاع مجع اؾُع

ثٓني ٚاؾُع ٚاملرنس ايػٝع١ ايؿسق١ َٔ ايٓاع، ٜٚكع ع٢ً ايٛاسد ٚا٫

 ٜٛايٞع٢ً َٔ ٚقد غًب ٖرا ا٫ضِ  ،ٚامل٪ْح بًؿغ ٚاسد َٚع٢ٓ ٚاسد

ست٢ صاز هلِ امسا خاصا  ،عًٝا ٚأٌٖ بٝت٘ زضٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني

ؾ٬ٕ َٔ ايػٝع١ عسف أْ٘ َِٓٗ. ٚيف َرٖب ايػٝع١ نرا أٟ  :ؾِذا قٌٝ

 .(2)(ع١ٖٚٞ املتابع١ ٚاملطاٚ ،عٓدِٖ . ٚأصٌ ذيو َٔ املػاٜع١

ٖٚرا املع٢ٓ ايًػٟٛ ٜ٪ند املساد َٔ ايػٝع١ يف ايٛاقع، ٚإ ناْت 

 ن١ًُ ايػٝع١ يف ا٫صط٬ح ت٪دٟ ْؿظ املع٢ٓ يف ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ.

صؿ١ ٫شَت نٌ ــ  ا٭صًٞبٗرا املع٢ٓ ايًػٟٛ  ــع ايتػٝٓ إٔلد  آْا

ح ايطابكني، ٚذيو بصسٜ ا٭ْبٝا٤ أٜدٟايطُا١ٜٚ اييت دا٤ت ع٢ً  ا٭دٜإ

َِ) :ايكسإ ايهسِٜ سٝح قاٍ ٖٝٔ ٘ٔ َيِِِبَسا َٔٔ ٔغَٝعٔت  ٖٕ ٚقاٍ  (83ايصاؾات/)(َِٚإ

١ًَٕ ) :Tتعاىل سها١ٜ يكص١ ايٓيب َٛض٢ َُٔد١ََٜٓ َع٢ًَ ٔسنِي َغِؿ ٌَ اِي ََٚدَخ
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 ِٔ َٔ ََٖرا  َٚ  ٔ٘ َٔٔ ٔغَٝعٔت ََٖرا   ِٕ ًَا ِٔ َِٜكَتٔت ِٝ َٗا َزُدًَ ََٛدَد ٔؾٝ َٗا َؾ ًٔ ِٖ ِٔ َأ َِّ

ٔٙ ِّ  اإلتباعتعين  ا٭صٌن١ًُ ايػٝع١ يف  إٔباعتباز  (15ايكصص/)(َعُد

ايرٜٔ ٜطٝعْٛ٘ يف نٌ َا  ا٭تباعٚايطاع١، ٚملا نإ يهٌ ْيب طا٥ؿ١ َٔ 

 ٜهٕٛ يهٌ ْيب غٝع١ بٗرا املع٢ٓ. إٔب٘، ؾ٬ بد َٔ  أَس

يد٣  ايطٝاض١ٝ املتػريات ايعكا٥د١ٜ اييت اضتتبعت ايكطاٜا إْٕعِ، 

تعين ، ؾصازت تط١ُٝ "غٝع١" ١ عٔ غريَِٖٝٓصت ايػٝع املطًُني،

 Tطايب أبٞعًٞ بٔ  اإلَا١ّ أسكٝٓ ايؿسق١ اييت تس٣ با٫صط٬ح:
 .َٔ بعدٙاإلض١َٝ٬  ا٭١َقٝاد٠ يف  ٬Fؾ١ ايٓيبغ ٥٘ٚأبٓا

 إمناٖ٪٤٫ ٖٛ: إٔ  ا٫صط٬سٞ املع٢ٖٓرا ٚايٛاقع ايرٟ ٜكـ ٚزا٤ 

يف  ( يًٓيبتباعِٗإ)مبػاٜعتِٗ٘ ٥ٚأبٓا Tطايب أبٞناْٛا غٝع١ عًٞ بٔ 

   .٫ غري Eٚأبٓا٥٘عًٞ إٓتباع ٚدٛب 

يف  Fأٚاَس ايٓيبِٖ ايٛسٝدٕٚ ايرٜٔ بكٛا َتكٝدٜٔ بؾايػٝع١  

، ع٬ُ بٛص١ٝ دٕٚ ضٛاِٖ Eبٝتاي أٌٖ ٛا٠٫مبٚدٛب ايتُطو 

تازى ؾٝهِ ايجكًني أسدُٖا أنرب َٔ  ٞإْ: )يف سدٜج٘ املتٛاتس Fايٓيب

ا٤ إىل ا٭زض ٚعرتتٞ أٌٖ بٝيت ُطاي اٯخس نتاب اهلل سبٌ ممدٚد َٔ
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)َجٌ أٌٖ  :املػٗٛزٚسدٜج٘  (1)(ُا ئ ٜؿرتقا ست٢ ٜسدا ع٢ً اؿٛضٚاْٗ

 .(2)بٝيت َجٌ ضؿ١ٓٝ ْٛح َٔ زنبٗا لا َٚٔ ؽًـ عٓٗا غسم(

ُٔ ؾٝ ايرا ْس٣ اْ٘ َٔ غري ايصشٝح دعٌ املساد َٔ "ايػٝع١" َٓشصس

كٝاد٠ ي Fايسضٍٛ ٬ؾ١غ Tطايب أبٞعًٞ بٔ  اإلَاّ ١أسكٜٝٓس٣ 

ٚضٓت٘  Fايٓيب أٚاَساملساد َٔ "ايػٝع١" َٔ اتبع  إمنا، ا٭١َ ؾشطب

 .تأٌٜٚ باطٌ أٚ، ٚمل ٜصؽ عٓٗا بطبب ؼسٜـ ايصشٝش١

خ٬ؾ١ ايسضٍٛ  يف Tعًٞ اإلَاّبأسك١ٝ  اإلميإٕ ٚبريو ْعسف أ

 ،(3)ا٭ص١ًٝايط١ٓ ايٓب١ٜٛ عطٝات َٔ ا٫يتصاّ مب ٜٓبع ا٭١َتٛيٞ قٝاد٠ ٚ

ٕ عكٝد٠ ايػٝع١ تكع يف صًب ايػسٜع١ ٚعًٝ٘ ؾِ، ظ َطتك٬ عٓٗاٚيٝ

اخت٬ف بني ايػٝع١  ٚأٟتدع١ ؾٝٗا، ٚيٝطت غسٜب١ عٓٗا أٚ َباإلض١َٝ٬، 

 .ا٭صٌَٔ ٖرا  ٜٓطًلٚغريِٖ َٔ أتباع املراٖب اإلض١َٝ٬ 

 

 

                                                 

اؿانِ ، املطتدزى ع٢ً ايصشٝشني ،/3/14: اإلَاّ امحد بٔ سٓبٌ، َطٓد امحد 1.

 .149: 3ايٓٝطابٛزٟ 

 334: 3ايدز املٓجٛز يًطٝٛطٞ  -5:355املعذِ ا٭ٚضط يًطرباْٞ  2.

ِ تسى ايعُـٌ بـ  ٫ ٜعين  ايصشٝش١ ٚايرتنٝص عًٝٗا ١ ايٓب١ٜٛايطٓ ذنسإ  3. ٘  ايكسإ ايهـسٜ ، أٚ إُٖايـ

يًػسٜع١، ٚيهـٔ اقتصـسْا بايـرنس عًـ٢ ضـ١ٓ ايسضـٍٛ ٭ْٗـا اؿانٝـ١         ايجكٌ ا٭نرب نٝـ ٚايكسإ ٖٛ 

 ٚاملؿطس٠ ملطاَني ايكسإ ايهسِٜ
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F النيب عهدالشيعة يف ثانيا: 
امت ايػٝع١ َتصآَا َع ْٗط١ خ ٤ْٛػ نإعٛدا ع٢ً بد٤، 

 إذَا ٜ٪ند ٖرٙ اؿكٝك١،  F، ٚيدٜٓا ؾُٝا ٚزد ع٢ً يطاFْ٘ا٭ْبٝا٤

اضِ ايػٝع١ ٚزد يف بػازت٘ هلرٙ ايطا٥ؿ١ اييت متطهت بايكسإ ٚبعرت٠  إٔ

ٜا عًٞ إْو ضتكدّ ع٢ً اهلل ٚغٝعتو ) :Fايٓيب اغد ايتُطو، قاٍ

 .(1)(زاضني َسضٝني، ٜٚكدّ ع٢ً اهلل أعدا٩ى غطابا َكُشني

إٕ ايرٜٔ آَٓٛا "ملا ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ ) :عباع قاٍ عٔ ابٔٚزٟٚ 

ٖٛ  :يعًٞ F قاٍ زضٍٛ اهلل "ٚعًُٛا ايصاؿات أٚي٦و ِٖ خري ايرب١ٜ

 .(2)(أْت ٚغٝعتو ّٜٛ ايكٝا١َ زاضني َسضٝني

ؾأقبٌ عًٞ بٔ أبٞ  F نٓا عٓد ايٓيب :عٔ دابس بٔ عبد اهلل قاٍٚ

ايهعب١ ثِ ايتؿت إىل  (قد أتانِ أخٞ) :Fؾكاٍ ايٓيب Tطايب

ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙ إٕ ٖرا ٚغٝعت٘ هلِ ايؿا٥صٕٚ ) :ؾطسبٗا بٝدٙ ثِ قاٍ

إْ٘ أٚيهِ إمياْا َعٞ ٚأٚؾانِ بعٗد اهلل ٚأقَٛهِ ) :ثِ قاٍ (ّٜٛ ايكٝا١َ

 (بأَس اهلل ٚأعديهِ يف ايسع١ٝ ٚأقطُهِ بايط١ٜٛ ٚأععُهِ عٓد اهلل َص١ٜ
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ِٖ خري ايرب١ٜ "  ْٚصيت " إٕ ايرٜٔ آَٛا ٚعًُٛا ايصاؿات أٚي٦و :قاٍ

 .(1)قايٛا قد دا٤ خري ايرب١ٜ ٞٓإذا أقبٌ عً Fؾهإ أصشاب قُد :قاٍ

ايػٝع١  إٔايٓب١ٜٛ ايػسٜؿ١ ؼكل َا قدَٓاٙ َٔ  ا٭سادٜحَٚجٌ ٖرٙ 

 يف ِٚزد ذنسٖ ٚإمنا Fبعد ايٓيب ظٗس اقدث َرٖبامل ٜهْٛٛا َٜٛا 

طهِٗ عصسٙ ٚع٢ً يطاْ٘ ايػسٜـ، ٚبني ؾطًِٗ ٚإتباعِٗ يًشل ٚمت

 باملٓٗر اإلض٬َٞ ايكِٜٛ.
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Eأئمتهمالشيعة يف عهد ثالثا: 
، ٜعتكدٕٚ Fبعد ايٓيب خًٝؿ١عػس  اثين بِطاع١ًٜتصّ ايػٝع١ 

باعتبازٖا اَتداد يط١ٓ  َٓٗذِٗبعصُتِٗ عٔ ايرْب ٚاـطأ، ٜٚكتؿٕٛ 

ِٓٗ ، نُا بٝٓإمجا٫ ا٭١ُ٥عدد ٖ٪٤٫  Fٔ ايٓيب، ٚقد بFٓٝايٓيب

 عٓ٘. تزدٚ أخس٣ غسٜؿ١ أسادٜحيف  بأمسا٥ِٗبايتؿصٌٝ 

ٜهٕٛ بعدٟ اثٓا عػس خًٝؿ١ نًِٗ َٔ ) :قٛي٘ Fعٓ٘ ؾكد دا٤

 :ٜكٍٛ Fمسعت ايٓيب:عٔ دابس بٔ مسس٠ قاٍ، ٚزٟٚ (1)(قسٜؼ

 Fِ ايٓيبثِ تهًّ (ايٓاع َاضٝا َا ٚيِٝٗ اثٓا عػس زد٬ أَسٜصاٍ  ٫)
 عًٝ٘ َاذا قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل:ٞؾطأيت أب ٞٓ،به١ًُ خؿٝت عً

 .(2)(ِٗ َٔ قسٜؼنًّ) :ؾكاٍ ؟ٚضًِ

ٜا زضٍٛ اهلل أزغدْٞ :قًت :اْ٘ قاٍ عبد ايسمحٔ بٔ مسس٠ٚعٔ 

بٔ مسس٠ إذا اختًؿت ا٭ٖٛا٤، ٚتؿسقت اٯزا٤ اٜا ) :قاٍ ،إىل ايٓذا٠

ؾِْ٘ إَاّ أَيت ٚخًٝؿيت عًِٝٗ َٔ بعدٟ،  ،ؾعًٝو بعًٞ بٔ أبٞ طايب

َٔ ضأي٘ أداب٘ َٚٔ اضرتغدٙ  ،اطٌٖٚٛ ايؿازٚم ايرٟ ميٝص بني اؿل ٚايب

أزغدٙ، َٚٔ طًب اؿل َٔ عٓدٙ ٚددٙ، َٚٔ ايتُظ اهلد٣ ٚددٙ 
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ٜا  ،اٙ، َٚٔ اقتد٣ ب٘ ٖداٙيدٜ٘، َٚٔ ؾأ إيٝ٘ أَٓ٘، َٚٔ اضتُطو ب٘ ّل

بٔ اٜا  ،ِ ي٘ ٚٚا٫ٙ، ًٖٚو َٔ زد عًٝ٘ ٚعاداِٙ َٔ ضًّضًٔ ،بٔ مسس٠ا

 ٚأْاٖٚٛ أخٞ  ،٘ َٔ طٝٓيتَين زٚس٘ َٔ زٚسٞ ٚطٝٓت ّاعًٝٓ إٕمسس٠ 

 ،ٖٚٛ شٚز ابٓيت ؾاط١ُ ضٝد٠ ْطا٤ ايعاملني َٔ ا٭ٚيني ٚاٯخسٜٔ ،أخٛٙ

ََٚإ َٓ٘  ٚتطع١  ،ٟ غباب أٌٖ اؾ١ٓ اؿطٔ ٚاؿطنيَدأَيت ٚضٝٓ ٞإَا

َٔ ٚيد اؿطني تاضعِٗ قا٥ِ أَيت ميٮ ا٭زض قططا ٚعد٫ نُا ٦ًَت 

 .(1)(دٛزا ٚظًُا

ٜا زضٍٛ اهلل َٚٔ ا٭١ُ٥ ) :قاٍاْ٘ ْصازٟ دابس بٔ عبد اهلل ا٭ٚعٔ 

اؿطٔ ٚاؿطني ضٝدا غباب أٌٖ ) :قاٍ (َٔ ٚيد عًٞ ابٔ أبٞ طايب؟

اؾ١ٓ، ثِ ضٝد ايعابدٜٔ يف شَاْ٘ عًٞ بٔ اؿطني، ثِ ايباقس قُد بٔ 

عًٞ ٚضتدزن٘ ٜا دابس، ؾِذا أدزنت٘ ؾأقس٥٘ َين ايط٬ّ، ثِ ايصادم 

بٔ دعؿس، ثِ ايسضا عًٞ بٔ  دعؿس بٔ قُد، ثِ ايهاظِ َٛض٢

َٛض٢، ثِ ايتكٞ قُد بٔ عًٞ، ثِ ايٓكٞ عًٞ بٔ قُد، ثِ ايصنٞ 

اؿطٔ بٔ عًٞ، ثِ ابٓ٘ ايكا٥ِ باؿل َٗدٟ أَيت ايرٟ ميٮ ا٭زض 

قططا ٚعد٫ نُا ٦ًَت دٛزا ٚظًُا، ٖ٪٤٫ ٜا دابس خًؿا٥ٞ ٚأٚصٝا٥ٞ 

ؾكد ٚأ٫ٚدٟ ٚعرتتٞ، َٔ أطاعِٗ ؾكد أطاعين، َٚٔ عصاِٖ 

، بِٗ ميطو اهلل ٞعصاْٞ، َٚٔ أْهسِٖ أٚ أْهس ٚاسدا َِٓٗ ؾكد أْهسْ
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عص ٚدٌ ايطُا٤ إٔ تكع ع٢ً ا٭زض إ٫ بِذْ٘، ٚبِٗ حيؿغ اهلل ا٭زض 

 .(1)(إٔ متٝد بأًٖٗا

، ٚخًؿا٤ ايسضٍٛ عػس اا٫ثٓا٭١ُ٥  Eايبٝت أٌٖٖ٪٤٫ ِٖ 

 .أٚاَسِٖ اٜكتؿِٖٛٛ ٜٚٛايِٖٛ ٚحيٓب إٔاملطًُني  Fايٓيب أَسايرٜٔ 

قد  اإلض١َٝ٬ ا٭١َ طٛا٥ـايهجري َٔ  إٔٚيهٔ َٔ عذٝب ايدٖس 

، ٚدشدٚا سل طاعتِٗ َٚٛا٫تِٗ، ٚمل ٜهتؿٛا ا٭١ُ٥تٓهسٚا هل٪٤٫ 

ؾِٝٗ  ٚأطاعٛاعِٓٗ، بٌ تتبعِٖٛ بايعًِ ٚايكتٌ ٚايتػسٜد،  باإلعساض

، ٫ٕ ايع٬ّ ٫ حيب ايٓٛز، ٚايباطٌ ٫ ٜأيـ اؿل سهاّ اؾٛز

َََٕٚأِن) ُٖٛ ًَِشلِّ َناِز ِِ ٔي ُٖ  .(70امل٪َٕٓٛ/)( َجُس

يف نسب٤٬  Tطايب أبٞاؿطني بٔ عًٞ بٔ  اإلَاّٚؾادع١ قتٌ   

 ٖـ خري َجاٍ ع٢ً ٖرٙ اؿكٝك١. 61ض١ٓ 

 إىل -أ٥ُتِٗساهلِ ساٍ  – ايػٝع١ٜتعسض  إٔيرا، ؾُٔ ايطبٝعٞ 

عًُا٤ ايكتٌ ٚايتػسٜد ٚامل٬سك١، ؾاضتػٗد خ٬ٍ ؾرتات َتكازب١ نباز اي

، نعبد اهلل بٔ خباب َٚٝجِ ايتُاز ٚسذس بٔ ِٗٚايؿط٤٬ ٚايصاؿني َٓ

 أَريعدٟ ٚزغٝد اهلذسٟ ٚضعٝد بٔ دبري ٚنٌُٝ بٔ شٜاد ٚقٓرب خادّ 

ٔ ٫ حيصِٝٗ ٖٚاْٞ بٔ عس٠ٚ ٚابٔ ايطهٝت ٚغريِٖ مم Tامل٪َٓني

 ٜطعِٗ املكاّ.  أٚايكًِ 
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يف املعازى اييت  عٔ ايعًُا٤ ٚايصاؿني ايرٜٔ اضتػٗدٚا ؾط٬ٖرا 

ضد  Eاؿطني ٚاإلَاّ اؿطٔ ٚاإلَاّ طايب أبٞعًٞ بٔ  اإلَاّقادٖا 

يف عصٛز َتأخس٠ َٚٔ ضاز ع٢ً خطِٗ  (1)ايٓانجني ٚايكاضطني ٚاملازقني

 .Fعٔ عصس ايٓيب

ٕ ٜتٛازٚا أايتك١ٝ، ب إىل املتأخس٠يرا ؾكد ؾأ ايػٝع١ يف عا١َ ايعصٛز 

 إ٫ٚ٫ ٜعٗسٚٙ عًٓا  Eيبٝتا ٭ٌٖٚخيؿٛا ٤٫ِٖٚ  ا٭ْعازعٔ 

 .(2)اإلضسازيًُ٪متٓني ع٢ً 

اْ٘ مل تكِ  اإلض١َٝ٬ ا٭١َٚبطبب ذيو، جيد املتتبع اجمٌُ تازٜذ 

 َٔ ايتازٜذ، قدٚد٠ أٚقاتيف  إ٫دٚي١ بامسِٗ  Eايبٝت أٌٖيػٝع١ 

 اؿان١ُٚضعـ ايطًطات  Eايبٝت أٌٖ أتباعسٝح ضاعد تصاٜد عدد 

دٚي١  ٭ْؿطِٗعٔ دا٥س٠ ا٫ضطٗاد، يٝ٪ضطٛا  خيسز ايػٝع١ َ٪قتا إٔ إىل

 .قدٚد٠سدٚد دػساؾ١ٝ  ع٢ًيف بكع١ متتد 

 

                                                 

عٔ شٜد بٔ ، ؾكد زٟٚ Fنجني ٚاملازقني ٚايكاضطني( ع٢ً يطإ ايٓيبٚزدت َصطًشات )ايٓا 1

بكتاٍ ايٓانجني  F أَسْٞ اهلل زضٍٛ) :عًٞ بٔ اؿطني بٔ عًٞ عٔ أبٝ٘ عٔ ددٙ عٔ عًٞ قاٍ

 468: 42بٔ عطانس ٫تازٜذ َد١ٜٓ دَػل ٜٓعس  (ٚاملازقني ٚايكاضطني

٫َّ دداَٗا عٓد ايطسٚز٠، قاٍ تعاىل: )ٚزد سهِ ايتك١ٝ يف ايكسإ ايهسِٜ ْؿط٘، سٝح غسع اضت 2

٘ٔ ٔؾٞ َغ َٔ ايًّ َٔ ًََِٝظ  ٌِ َذٔيَو َؾ ََٔ َِٜؿَع َٚ َٔٓٔنَي  ٪ُُِ ِٕ اِي ِٚ َٔٔ ُد ِٚٔيَٝا٤  َٔ َأ َٕ اِيَهأؾِسٜ َُٛٓٔ ٪ُُِ ٤ِٕٞ ِإ٫َّ َإٔ َٜٖتٔدٔر اِي

ِِ ُتَكا٠ّ ُٗ ِٓ َٔ  ٚضٝأتٞ ذنسٖا بػ٤ٞ َٔ ايتؿصٌٝ. 28( آٍ عُسإ/َتٖتُكِٛا 
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 :E البيت أهل أئمةنبذة عو 

ع٢ً يطإ زضٍٛ  اإلض٬ّايٛقا٥ع ايتازخي١ٝ َا دا٤ت ب٘ بػس٣  أثبتت

َا ٜديٌ ع٢ً ضع١  Eايبٝت ايٓبٟٛ أٌٖسٍٛ َها١ْ ٚؾطٌ  F اهلل

تِٗ، ؾِٗ املٓبع ايصايف ايرٟ ٜٓب٧ عًُِٗ ٚضاَٞ َهاْتِٗ، ٚععِٝ َٓصي

 اهلل تعاىل. أَسعٔ 

قد  ا٭١ُ٥إ ٚاسدا َٔ ٖ٪٤٫  ــ نٌ ايتازٜذــ ؾًِ ٜ٪ثس يف ايتازٜذ 

ؾكٝٗا َٔ ؾكٗا٥ٗا يف  أٚ، اإلض١َٝ٬ ا٭١َتعًِ ع٢ً ٜدٟ عامل َٔ عًُا٤ 

غ٪ٕٚ ايدٜٔ ٚايدْٝا، بٌ ناْٛا مجٝعا ِٖ َصدز ايعًّٛ، ٚع٢ً ٜدِٜٗ 

ــ ايبٝت  أٌٖ أ١ُ٥ايطادع َٔ  ٚاإلَاّايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤،  تتًُر نباز

 أضتاذَجاٍ ع٢ً ٖرٙ اؿكٝك١، ؾٗٛ  أؾطٌ ــ Tدعؿس بٔ قُد ايصادم 

ع٢ً ٜدٜ٘  إٔ إىل أضـايط١ٓ ٚاؾُاع١،  أٌَٖٔ  ا٭زبع١ؾكٗا٤ املراٖب 

 نذابس بٔ سٝإ، عامل ايهُٝٝا٤ املعسٚف.١، ٝعًّٛ ايطبٝعايبسش عًُا٤ يف 

 ا١ُ٥٫ إ ٚاسدا َٔ ٖ٪٤٫ ــ نٌ ايتازٜذــ ٜ٪ثس يف ايتازٜذ  نُا مل

ٞٓ عٔ اؾٛاب، اٚ اخطأ يف ايصٛاب، ِٖٚ يف نٌ ٦ٌ عٔ َطأي١ ُض ؾع

قد دا٤ت اؾهازِٖ ٚعًَِٛٗ َتطك١ َع بعطٗا،  ٚأدٛبتِٗتعايُِٝٗ 

ٚاسد يف شَٔ ٚاسد، يف سني اْٗا صدزت عٔ  إْطإٚنأْٗا صادز٠ عٔ 
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يف ظسٚف َٚٔ َا٥يت ض١ٓ  أنجسرت٠ ش١َٝٓ متتد ؾاثٓا عػس زد٬ خ٬ٍ 

 ؾهس١ٜ ٚادتُاع١ٝ كتًؿ١.

ععِٝ  أخ٬قَٞٔ ضًٛى  E عسف عَِٓٗا  ،اىل ذيوَطاؾا 

، َٚدس٘ ايػسبا٤ ا٭سبابقبٌ  املبػطٕٛب٘  أغادَٚٓٗاز ضٝاضٞ سهِٝ، 

 .ا٭صشابقبٌ 

جبت ضسٜإ نساَات ا٭خباز اييت تٚبعد نٌ ٖرا، زٜٚت ايعدٜد َٔ 

٫ثبات سل اٚ دؾع باطٌ،  ا٭ٚيٝا٤ع٢ً ٜدٟ ٖ٪٤٫  زم ايطبٝع١َٔ خٛا

ٚٓ ٚقد تازخي١ٝ عدٜد٠ ٚاثبت صشتٗا غٗستٗا بني اـاص ْتٗا نتب د

 .ٚايعاّ

َٔ املعًَٛات املٛدص٠ ْٛزد ْبر٠  إٔ اؾٝدَٔ  لد اْ٘ٚيف ٖرا املكاّ، 

 .ٚتهٌُ ايؿا٥د٠ ٝعِ ايٓؿعي Eعٔ سٝا٠ ا١ُ٥٫ ا٫ثين عػس
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 :T علي بو ابي طالب اإلمام -1

قدزا، ٖٚٛ ابٔ عِ زضٍٛ  ٚأععُِٗ Eٖٛ اٍٚ ا١ُ٥ اٌٖ ايبٝت

 .é    ٚشٚز ابٓت٘ ايصٖسا٤  ٚخًٝؿت٘ ٚابٛ ذزٜت٘ اهلل

املداؾع ابٛٙ ابٛ طايب بٔ عبد َٓاف، ضٝد قسٜؼ ٚناؾٌ ايسضٍٛ ٚ

دعٛتٗا، اَا اَ٘ ؾٗٞ ؾاط١ُ بٓت اضد عٔ ايسضاي١ ا٫ض١َٝ٬ َٓر بد٤ 

 Fنإ َٓر صباٙ، ست٢ Fاستطٓت زضٍٛ اهلل ايه٬ب١ٝ، اييت
 .ٜطُٝٗا أَٞ

َٔ عاّ ايؿٌٝ،  30يف ايجايح عػس َٔ غٗس زدب يف  Tٚيد 

يًٗذس٠ بعد إ ضسب٘ اـازدٞ  40غٗس زَطإ عاّ  21ٚاضتػٗد يف 

 ٖٚٛ ٜصًٞ يف قساب َطذد ايهٛؾ١ زأض٘عبد ايسمحٔ بٔ ًَذِ ع٢ً 

 .عسامٚدؾٔ يف ازض ايٓذـ ا٫غسف يف اي املععِ،

 

 :T االمام احلسو بو علي -2

ٖٚٛ انرب ا٫ٚد ا٫َاّ عًٞ بٔ ، ٚنسِٜ اٌٖ ايبٝت ًٜٚكب بااجمتب٢

زَطإ  15، ٚيد يف F بٓت زضٍٛ اهلل ؾاط١ُ، اَ٘ Tابٞ طايب

 تٖذس١ٜ بعد إ دض 49صؿس ض١ٓ   7يًٗذس٠، ٚاضتػٗد يف  2ض١ٓ 
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ًٝؿ١ ا٫َٟٛ اـبعد إ اغساٖا ايطِ يف طعاَ٘ شٚد٘ دعد٠ بٓت ا٫غعح 

  .، ٚقد دؾٔ يف ازض ايبكٝع يف املد١ٜٓ املٓٛز٠َعا١ٜٚ بٔ ابٞ ضؿٝإ بريو

 

 :Tاالمام احلسني بو علي -3

عًٞ بٔ ابٞ  يإلَاّٖٚٛ ا٫بٔ ايجاْٞ ، طٝد ايػٗدا٤ًٜٚكب ب

، ٚيد يف ايجايح َٔ غعبإ é    ٍبٓت ايسضٛ ؾاط١ُ ٚأَ٘، Tطايب

َطشٝا بٓؿط٘ دؾاعا ا٫ي١ُٝ  ايطـ تػٗد يف َعسن١يًٗذس٠، ٚاض 2ض١ٓ 

يًٗذس٠، ٚدؾٔ يف  61غس َٔ قسّ اؿساّ ض١ٓ يف ايعا Fعٔ دٜٔ ددٙ

 ازض نسب٤٬ يف ايعسام.

 

 :T علي بو احلسني اإلمام -4

ًٜٚكب بـ)شٜٔ ايعابدٜٔ( ٚ)ايطذاد( يهجس٠ عبادت٘ ٚضذٛدٙ هلل 

 ضبشاْ٘، ٖٚٛ صاسب ايصشٝؿ١ ايطذاد١ٜ ايعع١ُٝ يف ا٭دع١ٝ ٚاملٓادا٠

غاٙ شْإ بٓت نطس٣  ٚأَ٘ Tبٔ عًٞ اؿطني اإلَاّ أبٛٙ، هلل تعاىل

ٖذس١ٜ، ٚاضتػٗد يف  38ٚيد يف اـاَظ َٔ غعبإ ض١ٓ ٜصددسد، 

ايطِ  ايٝ٘يًٗذس٠ بعد إ دع  94اـاَظ ٚايعػسٜٔ َٔ قسّ ض١ٓ 

اىل  اـًٝؿ١ ا٫َٟٛ ايٛيٝد بٔ عبد املًو، ٚدؾٔ يف ايبكٝع يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

 .Tسقد عُ٘ ا٫َاّ اؿطٔداْب َ
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 :Tحممد بو علي اإلمام -5

يف سدٜج٘  F، ٖٚٛ اضِ يكب٘ ب٘ ايسضًٍٜٛٚكب بايباقس يطع١ عًُ٘

ٚمشا٥ً٘ ، اْو ضتدزى زد٬ َين، امس٘ امسَٞع دابس ا٫ْصازٟ: )

 .(1)مشا٥ًٞ، ٜبكس ايعًِ بكسا(

ؾاط١ُ بٓت اؿطٔ  ٚأَ٘ Tعًٞ بٔ اؿطني اإلَاّ أبٛٙ 

 7ٖذس١ٜ، ٚاضتػٗد يف  57 ايجايح َٔ صؿس ض١ٓ ، ٚيد يفTااجمتب٢

ٖذس١ٜ بعد إ دع ايٝ٘ ايطِ اـًٝؿ١ ا٫َٟٛ ٖػاّ  114ذٟ اؿذ١ ض١ٓ 

بٔ عبد املًو، ٚدؾٔ يف ايبكٝع يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ اىل داْب قربٟ ددٙ 

 . h ٚابٝ٘

 

 :T االمام جعفز بو حممد -6

اييت اضطٗا ٖٚٛ صاسب املدزض١ ايع١ًُٝ ايهرب٣ ًٜٚكب بايصادم، 

بعد ازتؿاع ايطػط ايطٝاضٞ ايرٟ ناْت متازض٘ ايطًط١ ا١َٜٛ٫،ست٢ 

ٌْ  أدزنت ْٞإ): قٛي٘ ايبذًٞ أبٞ قُد ايٛغا٤ٚزد عٔ  تطعُا١٥ غٝذ ن

  .T)(2)ٜكٍٛ سدثين دعؿس بٔ قُد 
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 17ٚاَ٘ اّ ؾس٠ٚ بٓت ايكاضِ، ٚيد يف  Tابٛٙ ا٫َاّ قُد ايباقس

ٖذس١ٜ،  148غٛاٍ ض١ٓ  25ػٗد يف ٖذس١ٜ، ٚاضت 83زبٝع ا٫ٍٚ ض١ٓ 

بعد إ دع ايٝ٘ ايطِ اـًٝؿ١ ايعباضٞ ابٛ دعؿس املٓصٛز، ٚدؾٔ يف ايبكٝع 

 .Eيف املد١ٜٓ املٓٛز٠ اىل داْب قبٛز آبا٥٘

 

 :Tموسى بو جعفز اإلمام -7

َا  نجرياست٢ زٟٚ اْ٘  ،يػد٠ صربٙ ع٢ً ا٫ذ٣ ًٜٚكب بايهاظِ

ايًِٗ إْو ) :ٕ بين ايعباعيف ظًُات ضذٜٛكٍٛ يف دعا٥٘ ٖٚٛ نإ 

تعًِ أْٞ نٓت أضايو إٔ تؿسغين يعبادتو، ايًِٗ ٚقد ؾعًت ؾًو 

 .(1)(اؿُد

ا٠، ٚيد يف امسٗا محٝد٠ املصّؿ ٚأَ٘ Tدعؿس ايصادم اإلَاّ أبٛٙ

 183زدب ض١ٓ  25ٚاضتػٗد يف ٖذس١ٜ  128ايطابع َٔ غٗس صؿس ض١ٓ 

ٕ، ٚدؾٔ يف بػداد يف ايعباضٞ ٖازٚايطِ اـًٝؿ١  إيٝ٘دع  إٖٔذس١ٜ بعد 

 ايعسام.
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 :T علي بو موسى اإلمام -8

يسضاٙ بايكدز ٚايكطا٤، ٚبربنات ٚدٛدٙ يف َد١ٜٓ  ضا،ًٜٚكب بايس

ٚاخت٬ف  خساضإ اضتطاع إٔ ٜٓػس  ايتػٝع يف تًو املعُٛز٠ ع٢ً ضعتٗا

 .أؾهازٖا

 11امسٗا ل١ُ، ٚيد بتازٜذ  ٚأَ٘ Tَٛض٢ ايهاظِ اإلَاّ أبٛٙ

ٖذس١ٜ،  203صؿس ض١ٓ  17ٖذس١ٜ ٚاضتػٗد يف ١148 ذٟ ايكعد٠ ضٓ

يف َد١ٜٓ  T، ٚدؾٔ ايطِ املإَٔٛ ايعباضٞ إيٝ٘دع  إٔٚذيو بعد 

 .إٜسإخساضإ يف 

 

 :Tحممد بو علي اإلمام -9

 ا٭ٜاّٚاهلل ٫ متطٞ : )Tاإلَاّ ايسضاقاٍ عٓ٘ ًٜٚكب باؾٛاد، 

 .(1)(ٚايًٝايٞ ست٢ ٜسشقين اهلل ذنسا ٜؿسم بني اؿل ٚايباطٌ

زدب  10خٝصزإ ايٓٛب١ٝ، ٚيد يف  ٚأَ٘ Tعًٞ ايسضا اإلَاّ أبٛٙ 

بعد ٖذس١ٜ  220غٗس ذٟ ايكعد٠ ض١ٓ  آخسٖذس١ٜ ٚاضتػٗد يف  195ض١ٓ 

ايؿطٌ بٓت املإَٔٛ بتشسٜض َٔ اـًٝؿ١  أّايطِ شٚد٘  إيٝ٘دضت  إٔ

يف  Tايعباضٞ املعتصِ، ٚدؾٔ يف بػداد ظاْب قرب ددٙ َٛض٢ ايهاظِ

 ايعسام.

                                                 

 .277: 2ا٫زغاد يًػٝذ املؿٝد  1.



  على التشيع أضواء   

 

 

  

 

 :T علي بو حممد اإلمام -11

 أبٛٙ صاسب ايهساَات ايباٖس٠ ٚاؿذر ايداَػ١، ًٜٚكب باهلادٟ،

ذٟ  15امسٗا مسا١ْ املػسب١ٝ، ٚيد يف  ٚأَ٘ Tقُد اؾٛاد اإلَاّ

 إٖٔذس١ٜ بعد  254زدب ض١ٓ  3ٖذس١ٜ ٚاضتػٗد يف  212اؿذ١ ض١ٓ 

  ايعسام.ايطِ اـًٝؿ١ ايعباضٞ املعتُد، ٚدؾٔ يف ضاَسا٤ يف إيٝ٘دع 

 

 :Tحممد بو علي اإلمام -11

ايرٟ زٟٚ عٓ٘ قٛي٘: )قربٟ بطس َٔ زأ٣ أَإ  ًٜٚكب بايعطهسٟ،

امسٗا سدٜج١،  ٚأَ٘، Tعًٞ اهلادٟ  اإلَاّ أبٛٙ ،(1)٭ٌٖ اؾاْبني(

 ا٭ٍٚزبٝع  8ٚاضتػٗد بتازٜذ ٖذس١ٜ  232زبٝع ايجاْٞ  8ٚيد بتازٜذ 

ايعباضٞ املعتُد، ٚقد دؾٔ  اـًٝؿ١ايطِ  إيٝ٘دع  إٖٔذس١ٜ بعد  260

T اهلادٟ  اإلَاّداْب قرب ٚايدٙ  إىلT .يف ضاَسا٤ يف ايعسام 

 

 :Tحممد بو احلسو اإلمام-12

ــٛ      ــ١، ٖٚـ ــس  ٚاؿذـ ــدٟ ٚاملٓتعـ ــب باملٗـ ــسًٜٚكـ ــ١ آخـ ــا٤  ا٭٥ُـ خًؿـ

ٚقـد  ٖذسٜـ١،   255ٚيد يف اـاَظ عػـس َـٔ غـعبإ ضـ١ٓ      Fايسضٍٛ
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ستـ٢   ا٭ْعـاز عـٔ   تـٛاز٣  ٚقـد َٜٛٓا ٖـرا،   إىلاهلل عُسٙ، ؾٗٛ سٞ  أطاٍ

ْٚػـس زاٜـ١ ايـدٜٔ     ا٭زضَا ؾطـد َـٔ    إلص٬حٜأذٕ اهلل ضبشاْ٘ بعٗٛزٙ 

، Fايععــِٝ اإلضــ٬ّاؿــل يف زبــٛع املعُــٛز٠، نُــا بػــس بــريو ْــيب   

٫ تكّٛ ايطاع١ ست٢ ميًو زدٌ َٔ أٖـٌ بـٝيت   ) :F ٚقاٍ سٝح قاٍ:

 .(1)(دٛزاٜٛاط٧ امس٘ امسٞ ميٮ ا٭زض عد٫ ٚقططا نُا ٦ًَت ظًُا ٚ
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الشيعة يف عصر الغيبة رابعا:

 َد٣ يف ٬َسك١ أقص٢ إىل بايطًطات اؿان١ُسُٝٓا ٚصٌ اؿاٍ 

ايجاْٞ  اإلَاّٜػٝب  إٔ اإلهلٞ، سهِ ايكطا٤ بايعًِ Eبٝت ايٓيب أٌٖ

 . اهلل ضبشاْ٘ إ٫٫ ٜعًُ٘  ٌٍَدَ٭عٔ ايٓاع  Eعػس َِٓٗ

 قُد بٔ اؿطٔ اإلَاّٖـ ابتدأ عصس ايػٝب١ بتٛازٟ  260ؾؿٞ ض١ٓ  

، َٛن٬ Tايعطهسٟ اإلَاّبعد غٗاد٠ ٚايدٙ  ا٭ْعازعٔ  Tاملٗدٟ

َٔ زداٍ ايػٝع١ املعتُدٜٔ، ميجًٕٛ ايٛاضط١  أزبع١غٝبت٘ ٖرٙ  أثٓا٤عٓ٘ يف 

ايػٝع١ يف غ٪ٕٚ دِٜٓٗ ، ٚايِٝٗ زدع Tاملٗدٟ اإلَاّبني ايٓاع ٚبني 

 :، ٖٚ٪٤٫ ايٓٛاب ِٖيف تًو ايعصٛز ٚدْٝاِٖ

يإلَاّ اهلادٟ ٚاإلَاّ  ْا٥بانإ  :عجُإ بٔ ضعٝد ايعُسٟ- 1 

يإلَاّ املٗدٟ)عًٝ٘  ْٝابتَ٘ٚد٠  ،Eايعطهسٟ ثِ اإلَاّ املٗدٟ

 . ـٖ 266 ض١ٓ تٛيف ،سٛايٞ مخظ ضٓٛات ايط٬ّ(

اضتًِ  ٚقد ،بٔ ضعٝد اـ٬ْٞقُد بٔ عجُإ ابٓ٘ أبٛ دعؿس - 2 

 ايٓٝاب١سٛايٞ مخطني ض١ٓ يف بكٞ ٚ ايٓٝاب١ بعد ٚؾا٠ ابٝ٘ عجُإ بٔ ضعٝد

 .  ـٖ 305أٚ  304إىل إٔ تٛيف عاّ 

بعد ٚؾا٠  بايٓٝاب١قاّ  ،أبٛ ايكاضِ اؿطني بٔ زٚح ايٓٛغيت- 3

 . ـٖ 326ست٢ تٛيف عاّ اـ٬ْٞ ٚبكٞ قا٥ُا بأعبا٤ ايٓٝاب١ 
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سٝح قاّ با٭َس بعد  ،أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ قُد ايطُسٟ- 4 

 ـ.ٖ 329ايٓٛغيت إىل إٔ تٛيف عاّ 

 Tاملٗدٟ اإلَأَّ قبٌ ايتبًٝؼ صدز  ايطُسٟ،ٚيف شَٔ ْٝاب١  
ــ  ض١ٓتطع ٚضتني انجس َٔ  تٗاَداييت بًػت  ــاْتٗا٤ دٚز ايٓٝاب١ اـاص١ ب

ٚتط٢ُ ــ ٕ ٛاييت ٫ ٜهٕٛ ي٘ ؾٝٗا ْٛاب خآصايػٝب١ عٔ بدا١ٜ  ٚأعًٔ

 ايؿكٗا٤ىل إايدٜٔ ايػسٜـ ؾٝٗا  أسهاّبٝإ  أَس ٚأٚنٌ ــ بايػٝب١ ايهرب٣

يف دٛاب  نتب Tٚزد اْ٘ؾكد  ،Eايبٝت أٌَٖدزض١  أتباعَٔ 

ٚأَا اؿٛادخ ايٛاقع١ ؾازدعٛا ... ) :َا ْص٘ َطا٥ٌ إضشام بٔ ٜعكٛب

 .(1)عًِٝٗ( إىل زٚا٠ سدٜجٓا ؾِِْٗ سذيت عًٝهِ ٚأْا سذ١ اهللؾٝٗا 

َا  ٚا٭١ًٖٝايػٝع١ يف تًو املسس١ً قد بًػٛا َٔ ايسغد  ؾسادأٚنإٔ  

 اإلض٬َٞاملٛزٚخ  إىلايػسع١ٝ اضتٓادا  ا٭سهآِّٗ َٔ اضتٓباط ّهمي

َٔ ادٌ تطٝري غ٪ِْٚٗ يف عصس غٝب١  Eايبٝت أٌٖاملأثٛز عٔ 

 .(2)اإلَاّ

َٔ ددٜد  Tاملٗدٟ اإلَاّٚاىل ايّٝٛ، ٜٓتعس ايػٝع١ مجٝعا ظٗٛز 

 يٝشٝٞ َعامل ايدٜٔ ٚميشل دٚي١ ايعاملني.
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   ٓٔ املٗدٟ مما اْؿسدت ب٘ ايػٝع١ دٕٚ  اإلَاّعكٝد٠  إٔظإ  ٫ٚ ٜعٓ

 ا٭سادٜحيف ايعدٜد َٔ  Fغريِٖ، ٫ٕ ٖرٙ اؿكٝك١ قد بػس بٗا ايٓيب

 :Fقٛي٘ ا٭سادٜحاملطًُني، َٚٔ تًو  َراٖبايٓب١ٜٛ باتؿام مجٝع 

٫ تٓكطٞ ا٭ٜاّ ٫ٚ ٜرٖب ايدٖس ست٢ ميًو ايعسب زدٌ َٔ أٌٖ بٝيت )

 بل َٔ ايدٖس إ٫ ّٜٛ)يٛ مل ٜ :Fٚقٛي٘، (1)(امسٞامس٘ ٜٛاط٧ 

ٚيف ذات  ،2ٖا عد٫ نُا ٦ًَت دٛزا (٪يبعح اهلل زد٬ َٔ أٌٖ بٝيت ميً

مسعت زضٍٛ  :عٔ ضعٝد بٔ املطٝب، عٔ أّ ض١ًُ قايت ٟايطٝام زٚ

  .(3)َٔ عرتتٞ َٔ ٚيد ؾاط١ُ( املٗدٟ)  :اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜكٍٛ

ميًو ٫ ترٖب ايدْٝا ست٢ ) :اْ٘ قاٍ Fنُا زٟٚ عٔ ايٓيب

٫ ) :(F، ٚقاٍ)(4)(امسٞايعسب زدٌ َٔ أٌٖ بٝيت ٜٛاط٧ امس٘ 

تكّٛ ايطاع١ ست٢ ميًو زدٌ َٔ أٌٖ بٝيت ٜٛاط٧ امس٘ امسٞ ميٮ 

 .(5)(ا٭زض عد٫ ٚقططا نُا ٦ًَت ظًُا ٚدٛزا

٫ تكّٛ ايطاع١ ست٢ متٮ ) :   قاٍ اْ٘ F عٔ ايٓيب أٜطاٚزٟٚ 

ٌ بٝيت أٚ عرتتٞ، ؾُٝٮٖا ا٭زض ظًُا ٚعدٚاْا، ثِ خيسز زدٌ َٔ أٖ
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 :قاٍاْ٘  F، نُا زٟٚ عٓ٘(1)(قططا ٚعد٫ نُا ٦ًَت ظًُا ٚعدٚاْا

يٛ مل ٜبل َٔ ايدْٝا إ٫  ،ًٜٞ زدٌ َٔ أٌٖ بٝيت ٜٛاط٧ امس٘ امسٞ)

ٓٛ  .(2)(ٍ اهلل ذيو ايّٝٛ ست٢ ًّٜٜٞٛ يط

، املطًُني َصادزيف  ٚع٢ً ايسغِ َٔ صش١ ٖرٙ ا٭سادٜح ٚنجستٗا

املصًح  اإلَاّايٛسٝد٠ اييت تعٝؼ ساي١ ا٫ْتعاز يعٗٛز  ايؿسق١ إٔلد 

٫ ٚتتؿاعٌ َع ٖرٙ ايكط١ٝ إىل أقص٢ اؿدٚد ٖٞ ؾسق١ ايػٝع١ ؾكط، ٚ

ٚست٢  غعا٥سِٖ ٚغعازاتِٗ ٚادعٝتِٗ ع٢ً املتتبع اجمٌُ ذيو خيؿ٢

، يف ايٛقت ايرٟ ٫ لد ؾٝ٘ َجٌ ٖرٙ ا٭صدا٤ يد٣ غري َ٪يؿات عًُا٥ِٗ

 راٖب. ايػٝع١ َٔ باقٞ امل
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نظرة على بعض عقائد الشيعةخامسا: 

 Fايٓيب ًْٖٗٛا َٔ تعايِٝمتٝص ايػٝع١ مبذُٛع١ َٔ ايعكا٥د اييت 
، ٚقد اتؿكت طٛا٥ـ املطًُني املدتًؿ١ َعِٗ يف بعض Eٚاٌٖ بٝت٘

ٖرٙ ايعكا٥د، ٚاؾرتقٛا عِٓٗ بطٛاٖا، ٚمٔ يف ٖرا ايباب ْدزز بعض 

عا١َ َراٖب املطًُني  ٌ ٚاضح عٔبػهبٗا ايػٝع١  اَتاشايعكا٥د اييت 

 . (1)يًؿا٥د٠ إمتاَا

  

 القضاء والقدر -1

ٜكؿٛا ع٢ً سكٝك١  إٔ إىلمل ٜٛؾل اٟ َرٖب َٔ َراٖب املطًُني 

 ٖرا ايباب ٚقع يف قاذٜس ، ؾهٌ َٔ تهًِ يفاإلهلٞايكطا٤ ٚايكدز 

اَس ايكطا٤ ٚقؿٛا ع٢ً اؿل ايصسٜح يف  إمنا، َا خ٬ ايػٝع١، ؾِٗ عك١ًٝ

 .املطأي١ اؿطاض١ٖرٙ  يف Eايبٝت أٌٖ أ١ُ٥تعًِٝ  بأتباعِٗيكدز ٚا

، ٖٚٛ ايؿاعٌ أؾعاهلِؾا٫غاعس٠ قايٛا بإ اهلل ادرب ايعباد ع٢ً 

اهلل تعاىل، سٝح جيرب  إىلاملدًٛقني، ٚبايتايٞ ؾِٗ ٜٓطبٕٛ ايعًِ  ٭ؾعاٍ

ؽًصا -ؾِِْٗ املعتصي١ صني ع٢ً املعاصٞ ثِ ٜعربِٗ عًٝٗا، أَا ايعا

ايعباد عٔ  أؾعاٍقايٛا باضتك٬ٍ -احملرٚز ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ ا٫غاعس٠َٔ 
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اهلل تعاىل، ٚبايتايٞ ؾِٗ خيسدٕٛ دص٤ َٔ كًٛقات اهلل تعاىل عٔ  أَس

ِّ ٚضًطاْ٘، ٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ: ) اَسٙ َٛ َع٢ًَ ُن ُٖ َٚ  ٤ِٕٞ ِّ َغ ُ٘ َخأيُل ُن ايَّ

ٌْ َٚٔنٝ  ٤ِٕٞ  .(62ايصَس/)( َغ

، ا٭َسٜٔايعباد تكع يف َستب١ بني  أؾعإٍ بإ ايػٝع١ ؾِٗ ٜعتكدٚ أَا

ؾ٬ ٜطًب اهلل تعاىل ايعبد سس١ٜ اختٝازٙ يؿعٌ َا، ٚيف ايٛقت ْؿط٘ ٫ 

 اهلل َٚػ٦ٝت٘. إزاد٠عٔ  اإلْطإخيسز ؾعٌ 

ايػسٜؿ١  ا٭سادٜحيػٝعتِٗ يف ايعدٜد َٔ  Eايبٝت أٌٖٚقد بني  

عبا١ٜ سني ضأي٘  Tامل٪َٓني أَريدا٤ عٔ َا سكٝك١ اؿاٍ ٖرٙ، َٔ ذيو 

: ؾكاٍ ،بٔ زبعٞ ا٭ضدٟ عٔ ا٫ضتطاع١ اييت بٗا ٜكّٛ ٜٚكعد ٜٚؿعٌ

، ؾطهت عبا١ٜ (متًهٗا َٔ دٕٚ اهلل أٚ َع اهلل؟ ،ضأيت عٔ ا٫ضتطاع١)

: Tَٚا أقٍٛ ؟ قاٍ  :قاٍ (قٌ ٜا عبا١ٜ): Tؾكاٍ ي٘ أَري امل٪َٓني

 (اهلل قتًتو : إْو متًهٗا َع اهلل قتًتو ٚإٕ قًت: متًهٗا دٕٚإٕ قًت)

ًهٗا باهلل تكٍٛ إْو مت): T: ؾُا أقٍٛ ٜا أَري امل٪َٓني؟ قاٍقاٍ عبا١ٜ

، ٚإٕ ِٕ ميًهٗا إٜاى نإ ذيو َٔ عطا٥٘، ؾايرٟ ميًهٗا َٔ دْٚو

ًَهو ٚايكادز ع٢ً َا عًٝ٘  ، ٖٛ املايو ملاًبهٗا نإ ذيو َٔ ب٥٬ٜ٘ط

: ٫ سٍٛ يٕٛمسعت ايٓاع ٜطأيٕٛ اؿٍٛ ٚايك٠ٛ سني ٜكٛ ا، أَأقدزى

٫ ): T؟ قاٍَٚا تأًٜٚٗا ٜا أَري امل٪َٓني :قاٍ عبا١ٜ ؟(٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل
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سٍٛ عٔ َعاصٞ اهلل إ٫ بعص١ُ اهلل ٫ٚ ق٠ٛ يٓا ع٢ً طاع١ اهلل إ٫ بعٕٛ 

 .(1)(اهلل

قاٍ: )٫ درب ٫ٚ تؿٜٛض بٌ اَس انه  Tٚزٟٚ  عٔ ا٫َاّ ايصادم

 . ( 2) بني اَسٜٔ(

ذنـس عٓـدٙ    سـني  قاٍ اْ٘ Tايسضا َٛض٢عًٞ بٔ  اإلَاّ عٔ ٚزٟٚ

ــٜٛض  ــرب ٚايتؿـ ــ٘ ٫ٚ   ) :اؾـ ــٕٛ ؾٝـ ــ٬ ٫ ؽتًؿـ ــرا أصـ ــٝهِ يف ٖـ  أ٫ أعطـ

إٕ اهلل ): إٕ زأٜت ذيو، ؾكاٍ: قًٓا ؟(ؽاصُٕٛ عًٝ٘ أسدا إ٫ نطسمتٛٙ

ٚمل ٌُٜٗ ايعباد يف ًَه٘، ٖٛ عص ٚدٌ مل ٜطع بِنساٙ ، ٚمل ٜعص بػًب١ 

، ؾِٕ ا٥تُس ايعباد بطاعتـ٘  أقدزِٖ عًٝ٘ٚايكادز ع٢ً َا  ،املايو ملا ًَهِٗ

ٚإٕ ا٥تُــسٚا مبعصــٝت٘ ؾػــا٤ إٔ   ،مل ٜهــٔ اهلل عٓٗــا صــادا ٫ٚ َٓٗــا َاْعــا 

ٚإٕ مل حيٌ ٚؾعًٛٙ ؾًٝظ ٖٛ ايرٟ أدخًِٗ  ،حيٍٛ بِٝٓٗ ٚبني ذيو ؾعٌ

 .(3)(ؾٝ٘

ٖٚرٙ ايعكٝد٠ اؿك١ تتطاٚم متاَا َع تعايِٝ ايكسإ ايهسِٜ يف ٖرا 

٘ٔ : )ايصدد، نكٛي٘ تعاىل َٔٔ ُدْٚٔ ََا َعَبِدَْا   ُ٘ ِٛ َغا٤ ايًّ َٔ َأِغَسُنِٛا َي ٍَ ائَّرٜ ََٚقا

 َٔ ٌَ ائَّرٜ ٤ِٕٞ َنَرٔيَو َؾَع َٔٔ َغ  ٔ٘ َٔٔ ُدْٚٔ ََِٓا  ٫ََٚ َسٖس ٫َٚ آَبا٩َُْا   ُٔ ٤ِٕٞ ِْٖش َٔٔ َغ

                                                 

 .468 : 467بٔ غعب١ اؿساْٞ ٫ؼـ ايعكٍٛ  1.

 18اهلدا١ٜ يًػٝذ ايصدٚم  2.

 .361ًػٝذ ايصدٚم يايتٛسٝد  3.
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ُُٔبنُي ٌِ ِإ٫َّ اِيَب٬ُؽ اِي ٌِ َع٢ًَ ايٗسُض َٗ ِِ َؾ ِٗ ًٔ ي٘ تعاىل: ٚقٛ (35ايٓشٌ/)(َٔٔ َقِب

ُٔنَي) ُ٘ َزٗب اِيَعاَي َٕ ِإيَّا َإٔ ََٜػا٤ ايَّ ََا َتَػا٩ُٚ  .(29ايتهٜٛس/)(َٚ

 

 :E واألئمةصمة الهيب ع -2

–عٔ نٌ ايرْٛب ٚاملعاصٞ  ٚا٭١ُ٥ ا٭ْبٝا٤ٜعتكد ايػٝع١ بٓصا١ٖ 

ٚنرا عٔ اـطأ ٚايٓطٝإ، بٌ ِٖٚ َٓصٖٕٛ عٔ نٌ  -صػريٖا ٚنبريٖا

ٚسطٛز  ايطشو بصٛت عاٍ، أٌٚ يف ايطسٜل، ، نا٭نايٛقازَا ٜٓايف 

 ٚنٌ ؾعٌ ٜطتٗذٓ٘ ايعسف ايعاّ. فايظ ايًٗٛ،

ٖٚرا ا٭صٌ يف عكٝد٠ ايػٝع١ َِٗ ددا، ٭ْ٘ ايطُا١ْ اييت ؼاؾغ 

ع٢ً زضاي١ ايطُا٤ خاي١ٝ َٔ غٛا٥ب ايٓكص ٚايط٬ٍ، ؾايٓاع حيتادٕٛ 

إٔ ٜصدز َٔ إىل ٖإد ٜسغدِٖ بكٛي٘ ٚؾعً٘ إىل ضٛا٤ ايطبٌٝ، ؾِذا داش 

 إٔايػسٜع١  ع٢ً كص، مل ٜ٪َٔغ٤ٞ مما ذنس َٔ عٝٛب ْٚ ٖرا اهلادٟ

ٜستهب  إٔ، ٚؾاش ع٢ً صعٝد ايتطبٝلاهلل تعاىل  أزادٖاتهٕٛ نُا 

 ٓ٘ ذيو.ٜصدز عاملطًُٕٛ اـطأ ٚايكبٝح ٫ٕ قدٚتِٗ َٚسغدِٖ 
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 البداء -3

 ٤َطاي١ ايبدا٤ يف ايكطا Eايبٝت أٌٖمما اَتاشت ب٘ َدزض١  إٕ

، ٖٚٞ َطأي١ تتٛقـ عًٝٗا ايهجري َٔ اؿكا٥ل امل١ُٗ اييت اإلهلٞ ٚايكدز

 ٚع٬قت٘ غايك٘ ضبشاْ٘. اإلْطإت٪ثس ع٢ً ضًٛى 

ثِ  عبادٙ، أَٛزَٔ  أَساٜكدز اهلل تعاىل قد  إٕٚسكٝك١ ايبدا٤ ٖٞ: 

ريو، َع ضبل عًُ٘ تعاىل بٖرا ، غريٙ أَساٜٚكدز  ٛ ذيو ايتكدٜسميش

كدزٙ اهلل تعاىل بٗرا ايػهٌ ملصًش١ عع١ُٝ، ٚقد بٝٓٗا ٜ إمنا ا٭َسٖٚرا 

 ايطٝد اـ٥ٛٞ)قدع ضسٙ( يف نتاب٘ ايبٝإ يف تؿطري ايكسإأضتاذ ايؿكٗا٤ 

ايكٍٛ بايبدا٤ ٜٛدب اْكطاع ايعبد إىل اهلل ٚطًب٘ إداب١ دعا٥٘  :سٝح قاٍ

َٓ٘ ٚنؿا١ٜ َُٗات٘، ٚتٛؾٝك٘ يًطاع١، ٚإبعادٙ عٔ املعص١ٝ، ؾِٕ إْهاز 

دٕٚ -ا٤ ٚا٫يتصاّ بإٔ َا دس٣ ب٘ قًِ ايتكدٜس نا٥ٔ ٫ قاي١ ايبد

ًٜصَ٘ ٜأع املعتكد بٗرٙ ايعكٝد٠ عٔ إداب١ دعا٥٘، ؾِٕ َا ٜطًب٘ -اضتجٓا٤

ايعبد َٔ زب٘ إٕ نإ قد دس٣ قًِ ايتكدٜس بِْؿاذٙ ؾٗٛ نا٥ٔ ٫ قاي١، ٫ٚ 

، أبداقد دس٣ ايكًِ غ٬ؾ٘ مل ٜكع ساد١ إىل ايدعا٤ ٚايتٛضٌ، ٚإٕ نإ 

٫ٚ ايتطسع، ٚإذا ٦ٜظ ايعبد َٔ إداب١ دعا٥٘ تسى  ٤ٚمل ٜٓؿع٘ ايدعا

ايتطسع ـايك٘، سٝح ٫ ؾا٥د٠ يف ذيو، ٚنريو اؿاٍ يف ضا٥س ايعبادات 

أْٗا تصٜد يف ايعُس أٚ يف ايسشم  Eٚزد عٔ املعصَٛني ٚايصدقات اييت
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نجري٠ عٔ  . ٖٚرا ٖٛ ضس َا ٚزد يف زٚاٜات (1)أٚ غري ذيو مما ٜطًب٘ ايعبد

 .(2)ايط٬ّ َٔ ا٫ٖتُاّ بػإٔ ايبدا٤ أٌٖ ايبٝت عًِٝٗ

ايػٝع١ ٜعتكدٕٚ بإ اهلل تعاىل ٜبدٚ ي٘ غ٦ٝا  إٔع٢ً اْ٘ ٫ ٜتِٖٛ َٔ 

عٔ زٟٚ ، اإلْهازمل ٜهٔ ٜعًُ٘ َٔ قبٌ، ؾٗرا مما ٜٓهسٙ ايػٝع١ اغد 

مل  ٤ٞيف غَٔ شعِ إٔ اهلل عص ٚدٌ ٜبدٚ ي٘ ): قاٍ Tأبٞ عبد اهلل

إٕ اهلل ٜكدّ َا ٜػا٤ ): أٜطا T٘عٓ، ٚ(3) (أَظ ؾابسأٚا َٜٓ٘عًُ٘ 

 (4) (ٜٚ٪خس َا ٜػا٤ ٚميشٛ َا ٜػا٤ ٜٚجبت َا ٜػا٤ ٚعٓدٙ أّ ايهتاب

ٜبدٚ  ٤ٞ، يٝظ غٙ اهلل ؾٗٛ يف عًُ٘ قبٌ إٔ ٜصٓع٘ؾهٌ أَس ٜسٜد)ٚقاٍ: 

 .(5) (ُ٘، إٕ اهلل ٫ ٜبدٚ ي٘ َٔ دٌٗي٘ إ٫ ٚقد نإ يف عً

ُُِشٛ : )دت صسحي١ يف ايكسإ ايهسِٜ نكٛي٘ تعاىلٚغٛاٖد ايبدا٤ ٚز َٜ

ّٗ اِئهَتأب ُٙ ُأ َٚٔعَٓد َُِٜٚجٔبُت  ََا ََٜػا٤   ُ٘ ًّ َُِس ٚقٛي٘ تعاىل: ) (39ايسعد/)(اي ٘ٔ اِيَأ َّ ٔي

َٔٔ َبِعُد َٚ  ٌُ  .(4)ايسّٚ/(َٔٔ َقِب

 

                                                 

يط٬ّ( اْ٘ قاٍ: )ايدعا٤ ٜسد ايكطا٤ بعد َا ابسّ ابساَا..( زٟٚ عٔ ا٫َاّ ايصادم)عًٝ٘ ا .1

 27: 7ٚضا٥ٌ ايػٝع١ 

 .392 ــ 391 :ايطٝد اـ٥ٛٞ ،إٓايبٝإ يف تؿطري ايكس .2

 111: 4عاز ا٫ْٛاز يًع١َ٬ ااجمًطٞ  .3

 121: 4املصدز ايطابل  .4

 املصدز ايطابل  .5
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 االجتهاد فتح باب  -4

ؾسد٘ )عذٌ اهلل َٓر إٔ قط٢ ادٌ ايٓا٥ب ايسابع يإلَاّ املٗدٟ

ٖـ، ٚابتدأ عصس ايػٝب١ ايهرب٣، زدع ايػٝع١ إىل  329ض١ٓ ايػسٜـ(

 Eٚذيو اْط٬قا َٔ تٛدٝ٘ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت عًُا٤ ايدٜٔ املٛثٛقني،
غٝعتِٗ يف اخر أسهاَِٗ َٔ ايؿكٗا٤ ايعدٍٚ ايصا٥ٓني يدِٜٓٗ املدايؿني 

ٔ  ِ عك٬ َملا ٖٛ َطًّ Eإقسازا َِٓٗ  ،٭ٖٛا٥ِٗ املطٝعني ٭َس ٫َِٖٛ

 ٚدٛب زدٛع اؾاٌٖ إىل ايعامل.

ست٢  ي٘ غٛاٖدَع ايعًِ إٔ ٖرا ا٭َس ٫ خيتص بعصس ايػٝب١، ٚإمنا  

عُس بٔ ، ٚنُجاٍ ع٢ً ذيو َا ٚزد عٔ Eيف شَإ سطٛز ا٭١ُ٥

عٔ زدًني َٔ أصشابٓا بُٝٓٗا  Tضأيت أبا عبد اهلل :قاٍاْ٘ سٓع١ً 

أحيٌ  ،إىل ايكطا٠ َٓاشع١ يف دٜٔ أٚ َرياخ، ؾتشانُا إىل ايطًطإ أٚ

َٔ ؼانِ إيِٝٗ يف سل أٚ باطٌ ؾِمنا ؼانِ إىل ) :ذيو؟ ؾكاٍ

إىل إٔ  (ايطاغٛت، َٚا حيهِ ي٘ ؾِمنا ٜأخر ضشتا، ٚإٕ نإ سكا ثابتا

ٜٓعسإ إىل َٔ نإ َٓهِ ممٔ قد ز٣ٚ سدٜجٓا، ْٚعس يف س٬يٓا ) :قاٍ

عًٝهِ ٚسسآَا، ٚعسف أسهآَا، ؾًريضٛا ب٘ سهُا، ؾِْٞ قد دعًت٘ 

سانُا، ؾِذا سهِ عهُٓا ؾًِ ٜكبٌ َٓ٘ ؾِمنا اضتدـ عهِ اهلل ٚعًٝٓا 

 .(1)(زد، ٚايساد عًٝٓا زاد ع٢ً اهلل، ٖٚٛ ع٢ً سد ايػسى باهلل

                                                 

 .5/240ؼسٜس ا٫سهاّ ، ايع١َ٬ اؿًٞ:  1.
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، َٚٓر ذيو ايعصس، قٜٛت غذس٠ ا٫ضتٓباط ايؿكٗٞ عٓد ايػٝع١

ع٢ً املٛزٚخ اإلض٬َٞ ايٛازد عٔ  ّا، اعتُادٖٚٛ َا ٜط٢ُ با٫دتٗاد

َٔ ادٌ ايٛقٛف ع٢ً سهِ اإلض٬ّ ؾُٝا ٜطتذد  Eٌٖ بٝت٘ايٓيب ٚأ

 َٔ أَٛز يف ظٌ ايتطٛز اؿطازٟ املطتُس يًبػس١ٜ.

كع يف تإٔ طبٝع١ ا٫دتٗاد عٓد ايػٝع١ ٫  ا٭خر بٓعس ا٫عتبازٖرا َع 

، أٟ اْ٘ ٫ جيٛش يف ع١ًُٝ اضتٓباط ا٭سهاّ ايػسعٞ ايٓص تعازض َع

يف  ا٭سهاّ املتطامل ع٢ً صشتٗأَ  سهِايػسع١ٝ ايتؿص١ًٝٝ كايؿ١ 

 يف أٟ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ. ايدٜٔ

إٕ ا٭صٍٛ اييت ب٢ٓ عًٝٗا عًُا٤ ايػٝع١)زضٞ اهلل عٔ املاضني 

َطتكا٠  -ا٫دتٗاد-اضتٓباط اؿهِ ايػسعٞٚسؿغ ايباقني( يف ع١ًُٝ 

املعصَٛني عٔ اـطأ، يرا مل تٓشسف  Eَٔ تعًِٝ أٌٖ ايبٝت

ايعك١ًٝ يف ايتعاٌَ َع أٟ َؿسد٠ َٔ ٚأسهاَِٗ عٔ ا٭صٍٛ ايؿطس١ٜ 

َؿسدات اؿٝا٠، ٚبريو مل ٜصٜػٛا عٔ ايصساط املطتكِٝ يف فٌُ تازخيِٗ 

 املػسف، يف عصس سطٛز اإلَاّ أٚ يف غٝبت٘.
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 التقية -5

، ٚقد ،ٖٚٛ سل ؾطسٟ يف تكدِٜ ا٭ِٖ ع٢ً املِٗمتٝص ايػٝع١ بايتك١ٝ

 أبٓا٥ٗاٚسكٓا يدَا٤  إلض٬ّااؿٓٝـ دؾعا يًطسز عٔ ا١َ  اإلض٬ّغسعٗا 

َٕ )ٚاضتص٬سا ؿاهلِ عٓد ايطسٚز٠، قاٍ تعاىل:  َُٛٓٔ ٪ُُِ ٫َّ َٜٖتٔدٔر اِي

٘ٔ ٔؾٞ  َٔ ايًّ َٔ ًََِٝظ  ٌِ َذٔيَو َؾ ََٔ َِٜؿَع َٚ َٔٓٔنَي  ٪ُُِ ِٕ اِي ِٚ َٔٔ ُد ِٚٔيَٝا٤  َٔ َأ اِيَهأؾِسٜ

ِِ ُتَكا٠ّ ُٗ ِٓ َٔ ٤ِٕٞ ِإ٫َّ َإٔ َتٖتُكِٛا   .(28)آٍ عُسإ/( َغ

باـطس  أسظ إذا إْطإ، ؾهٌ اإلْطا١ْٖٝٚرا اؿهِ ٜطاٚم ايؿطس٠  

ٜتهتِ ٜٚتكٞ  إٔايتعاٖس ب٘ ٫ بد  أَٚاي٘ بطبب ْػس َعتكدٙ  أٚع٢ً ْؿط٘ 

 َٛاضع اـطس. 

يًتك١ٝ أسهاّ َٔ سٝح ٚدٛبٗا ٚعدَ٘ بطبب اخت٬ف  إٕع٢ً 

يٝطت َٛاقع خٛف ايطسز، َرنٛز٠ أبٛابٗا يف نتب ايؿكٗا٤،  نُا اْٗا 

ٚادب١ ع٢ً نٌ ساٍ، بٌ قد جيٛش أٚ جيب خ٬ؾٗا يف بعض ا٭سٛاٍ، 

اؿل ٚاؾٗس ب٘ ؾٝ٘ ْصس٠ ايدٜٔ ٚخد١َ اإلض٬ّ  إظٗازنإ  إذانُا 

 ٚدٗاد يف ضبٌٝ اهلل، ؾاْ٘ عٓد ذيو تٕٗٛ ا٭َٛاٍ ٚايٓؿٛع.
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 سيارة القبور -6

ات شٜاز٠ بصٜاز٠ ايكبٛز، ٚباير ايػٝع١، عٓاٜتِٗ ؾسق١ مما اَتاشت ب٘

 ، ٚعُازتٗا.Eبٝت٘ ايهساّ أٌٖٚقبٛز  Fقرب ايٓيب

ٚسجِٗ ع٢ً شٜازتٗا، ملا  Eٜٚسدع عًُِٗ ذيو اىل ٚصاٜا ا٥ُتِٗ

يف ذيو َٔ ايجٛاب اؾصٌٜ َٔ اهلل تعاىل، ؾٗٞ ع١َ٬ ع٢ً متاّ ايٛؾا٤ 

ٚدٗادِٖ،  ٚأخ٬قِٗٚػدد يف ايٓؿٛع ذنس َآثسِٖ بعٗٛد ا١ُ٥٫، 

زٟٚ عٔ ا٫َاّ ٚاحملب١ بني ا١ُ٥٫ ٚاٚيٝا٥ِٗ، ٚقد  ٚتصٜد َٔ زابط١ اي٤٫ٛ

اْ٘ قاٍ: )إ يهٌ اَاّ عٗدا يف عٓل اٚيٝا٥٘  Tعًٞ بٔ َٛض٢ ايسضا

ٚغٝعت٘، ٚإ َٔ متاّ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚسطٔ ا٫دا٤ شٜاز٠ قبٛزِٖ، ؾُٔ 

شازِٖ زغب١ يف شٜازتِٗ ٚتصدٜكا مبا زغبٛا ؾٝ٘ نإ ا٥ُتِٗ غؿعا٩ِٖ ّٜٛ 

 .(1)ايكٝا١َ(

 اٯخس٠ٔ ؾٛا٥د شٜاز٠ قبٛز امل٪َٓني قسا٠٤ ايدعا٤ ٚايكسإ ٚترنس َٚ

 اإلْطإ عدّ دؿا٤ٚايد١ٜٝٓ  ا٭خ٠ٛسل  ٚأدا٤، ا٭ٚينيٚا٫عتباز مبصازع 

 ٚا٫ْكطاع عٓ٘ بعد َٛت٘.
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 الشيعة إىلطوائف نسبت سادسا: 

َٔ  أخس٣ايػٝع١ طٛا٥ـ  إىلتٓطب  إٔ ايصسٜحَٔ اـطأ  إٕ

عكٝدتِٗ، نايهٝطا١ْٝ ٚايٓاٚٚض١ٝ  أصٍِٛ يف املطًُني خيايؿْٛٗ

 أضًؿٓانُا - ٭ْ٘ٚايؿطش١ٝ ٚايٛاقؿ١ٝ ٚا٫مساع١ًٝٝ ٚايصٜد١ٜ، 

قٛز عكٝد٠ ايػٝع١ ا٫َا١َٝ ٖٛ ايتكٝد ايتاّ باملعطٝات ايصسحي١  إٕ-َسازا

يًكسإ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايػسٜؿ١ ع٢ً َس ايعصٛز، َٚجٌ تًو 

صاغٗا َ٪ضطٛا ٖرٙ  أؾهازس٠ ع٢ً ايطٛا٥ـ قاَت يف عصٛز َتأخ

ضٝاض١ٝ َست بِٗ، ٚمل ٜسد يف ايكسإ  أٚايطٛا٥ـ ٚؾكا يعسٚف عكا٥د١ٜ 

ا٭ؾهاز يف  تًو أصاي١َا ٜ٪ند ع٢ً  Fايهسِٜ ٫ٚ يف ض١ٓ زضٍٛ اهلل

 .اإلض٬َٞ ايدٜٔ

ايرٟ دعٌ ايٓاع ٜػتبٕٗٛ يف ْطب١ ٖرٙ  ا٭ضاضٞايطبب  ع٢ً إٔ

ايؿِٗ  ٖٚٛايتػٝٓع،  ؾِٗ خاط٧ ؿكٝك١ إىلايػٝع١ ٜعٛد  إىلايطٛا٥ـ 

 أبٞعًٞ بٔ  اإلَاّ بأسك١ٝايػٝعٞ ٖٛ نٌ َٔ آَٔ  إٔكا٥ِ ع٢ً اعتباز اي

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ٖرا  ،تٛيٞ دؾ١ اؿهِ يف ا٭١َيف  Tطايب

غ٤ٞ يف  نٌ ا٫عتكاد صشٝح يف ْؿط٘ ٜٚ٪َٔ ب٘ ايػٝع١، إ٫ اْ٘ يٝظ

ع٢ً با٭صٌ  ٜك١ّٛ عكٝد٠ ايػٝعأسد أِٖ دٛاْب ٚ أصٌ عكٝدتِٗ،



  على التشيع أضواء   

 

 

  

ٖرٙ ايط١ٓ  خيايـزأٟ  أَٚٓٗر  أٟٚكايؿ١  Fد ايتاّ بط١ٓ ايٓيبايتكٝٓ

 اسد نإ. أَٟٔ قبٌ 

ايػٝع١،  إىلايعكا٥د١ٜ يًطٛا٥ـ اييت ْطبت  ا٭صٍٛ إىلزدعٓا  إذاٚ

، ؾُٔ تًو Eايبٝت أٌٖ أ١ُ٥يف تعداد  خ٬ف بٝٓٗا ٖٛ أٍٚ إٔ لد

ضت١، َٚٓٗا  أَِْٗٚٓٗا َٔ تعتكد  ،أ١ُ٥ أزبع١ أِْٗايطٛا٥ـ َٔ تعتكد 

 Fضبع١.. ٖرا ع٢ً ايسغِ َٔ ٚضٛح َا ٚزد عٔ ايٓيب أَِْٗٔ تعتكد 
قُد ٚآخسِٖ  Tطايب أبٞعًٞ بٔ  أٚهلِ، إَاَاعػس  اثين يف نِْٛٗ

 .Tاملٗدٟ بٔ اؿطٔا

عٔ تعايِٝ  صسحيا ٜعد خسٚدا ــ يٛسدٙــ ٬ف ٖرا اـ٫ٚ زٜب  

، يرا ؾإ اـ٬ف بني ايػٝع١ (1)ايتعايِٝغريٖا َٔ  ٚإتباع Fزضٍٛ اهلل

، َٚٔ ايتػسٜع ايطُاٟٚ أصٌٖٚرٙ ايطٛا٥ـ ٖٛ خ٬ف دٖٛسٟ يف 

                                                 

يف إ  F اؾدٜس ذنسٙ، إ اٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١ قد آَٓٛا بصش١ اؿدٜح املسٟٚ عٔ ايٓيب .1

 ــِٖ املكصٛدٕٚ بٗرا اؿدٜح  E ا١ُ٥٫ َٔ بعدٙ اثٓا عػس، ٚيهِٓٗ مل ٜ٪َٓٛا بهٕٛ اٌٖ ايبٝت

ا١َ٫ ا٫ض١َٝ٬ ؾٗٛ اَاّ  ٚامنا ٜسٕٚ إ نٌ َٔ تٛىل شَاّ اؿهِ يف ــ نُا ٖٛ عكٝد٠ ايػٝع١

 غسعٞ.

ابتدا٤ َٔ اـ٬ؾ١ ايساغد٠ ٚاْتٗا٤ باـ٬ؾ١ ــ ٚملا نإ اـًؿا٤ ايرٜٔ تٛيٛا شَاّ اؿهِ نجرئٜ 

ؾإ طا٥ؿ١ اٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١ ؼريٚا يف امسا٤ ٖ٪٤٫ ا١ُ٥٫ ا٫ثين عػس، ؾرٖب  ــ ايعباض١ٝ

ا٫ض٬ّ يف شَاِْٗ ٚادتُعت ا١َ٫ عًِٝٗ، بعطِٗ اىل سصس ايعدد بامسا٤ اـًؿا٤ ايرٜٔ عص 

 َِٚٓٗ َٔ قاٍ اِْٗ اـًؿا٤ ايعاديٕٛ ايرٜٔ اضتشكٛا اـ٬ؾ١ ؾع٬، ٚغري ذيو َٔ ايتأ٬ٜٚت.
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اـطأ ايػٓٝع إٔ ًُٜبظ ٖ٪٤٫ ثٛب أٚي٦و، ٫ ع٢ً املطت٣ٛ ايٓعسٟ ٫ٚ 

  ع٢ً املطت٣ٛ ايعًُٞ.
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 الشيعة والتعايش السلميسابعا: 

، صؿ١ ايتعاٜؼ ايطٌٜٛ َِٗا ميٝص ايػٝع١ عرب تازخي أغٗسَٔ  إٕ

يف -ع٢ً ايسغِ َٔ نِْٛٗ ٚايطًُٞ ٚا٫بتعاد عٔ اؿسب غري املربز٠، 

٬َسكني َكُٛعني َعًَٛني َٔ قبٌ طٛاغٝت عاغٛا -فٌُ تازخيِٗ

يف َساسٌ َصري١ٜ نإ يصاَا عًِٝٗ  إ٫مل ٜكَٛٛا بايطٝـ  ؾِِْٗايصَإ، 

 ؿل َٔ ايطٝاع.ع٢ً اؾٝٗا ذيو، دؾاعا عٔ ايدٜٔ ٚسؿاظا 

يػٝعتِٗ دزضا َُٗا يف قط١ٝ ايصساع بني  Eايبٝت أٌٖ أعط٢ كدي

 إىلٜٗدٟ ايٓاع  إٔٚعٓـ ميهٔ  إنساَٙا نٌ  إٔاؿل ٚايباطٌ، ٖٚٞ 

ايرٟ حيرٚٙ  ا٭َجٌايطري٠ اؿط١ٓ ٚايطًٛى  إٔايصساط املطتكِٝ، بٌ 

عٓـ يف اؿذ١ َٔ اي ٚأق٣ٛاملطًِ يف فتُع٘ ٖٛ يف ايٛاقع ابًؼ يف ايتعبري 

 ٚايك٠ٛ.

اقسأ ع٢ً ) :Tقاٍ يٞ أبٛ عبد اهلل :قاٍ اْ٘ شٜد ايػشاّ زٟٚ عٔ

َٔ تس٣ أْ٘ ٜطٝعين َِٓٗ ٜٚأخر بكٛيٞ ايط٬ّ، ٚأٚصٝهِ بتك٣ٛ اهلل 

عص ٚدٌ، ٚايٛزع يف دٜٓهِ، ٚا٫دتٗاد هلل، ٚصدم اؿدٜح، ٚأدا٤ 

، ٚأدٚا Fا٭َا١ْ، ٚطٍٛ ايطذٛد، ٚسطٔ اؾٛاز، ؾبٗرا دا٤ قُد

نإ ٜأَس  Fُٓهِ عًٝٗا بسا أٚ ؾادسا، ؾإ زضٍٛ اهللا٭َا١ْ إىل َٔ ا٥ت

صًٛا عػا٥سنِ، ٚاغٗدٚا دٓا٥صِٖ، ٚعٛدٚا  ،بأدا٤ اـٝط ٚاملدٝط
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َسضاِٖ، ٚأدٚا سكٛقِٗ، ؾإ ايسدٌ َٓهِ إذا ٚزع يف دٜٓ٘ ٚصدم 

اؿدٜح ٚأد٣ ا٭َا١ْ ٚسطٔ خًك٘ َع ايٓاع قٌٝ ٖرا دعؿسٟ، ؾٝطسْٞ 

ٌ ٖرا أدب دعؿس، ٚإذا نإ ع٢ً ذيو ٜٚدخٌ عًٞ َٓ٘ ايطسٚز، ٚقٝ

ٚقٌٝ ٖرا أدب دعؿس، ٚاهلل ؿدثين  ،غري ذيو دخٌ عًٞ ب٩٬ٙ ٚعازٙ

ؾٝهٕٛ شٜٓٗا  Tايسدٌ نإ ٜهٕٛ يف ايكب١ًٝ َٔ غٝع١ عًٞ إٔ Tأبٞ

أداِٖ يٮَا١ْ، ٚأقطاِٖ يًشكٛم ٚأصدقِٗ يًشدٜح إيٝ٘ ٚصاٜاِٖ 

 ،أداْا يٮَا١ْتطأٍ ايعػري٠ عٓ٘ ؾتكٍٛ َٔ َجٌ ؾ٬ٕ إْ٘  ،ٚٚدا٥عِٗ

 . (1)(ٚأصدقٓا يًشدٜح

نْٛٛا يٓا دعا٠ ) :أْ٘ أٚص٢ بعض غٝعت٘ ؾكاٍ هلِ T٘عٓزٟٚ ٚ

تعًُٕٛ مبا ) :بٔ زضٍٛ اهلل؟ قاٍاٚنٝـ ذيو ٜا  :قايٛا (صاَتني

أَسْانِ ب٘ َٔ طاع١ اهلل ٚتٓتٕٗٛ عُا ْٗٝٓانِ عٓ٘ َٚعاصٝ٘، ؾِذا زأ٣ 

أغٗد يكد  ،طازعٛا إيٝ٘عًُٛا ؾطٌ َا عٓدْا ؾ ،ايٓاع َا أْتِ عًٝ٘

 إَاّغٝعتٓا ؾُٝا َط٢ خري َٔ نإ، إٕ نإ  :ٜكٍٛ Tمسعت أبٞ

َطذد يف اؿٞ نإ َِٓٗ، ٚإٕ نإ َ٪ذٕ يف ايكب١ًٝ نإ َِٓٗ، ٚإٕ نإ 

ٚإٕ نإ عامل ٜكصد إيٝ٘ ايٓاع يدِٜٓٗ  ،َٛضع ٚدٜع١ ٚأَا١ْ نإ َِٓٗ
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إىل ايٓاع، ٫ٚ َٚصاحل أَٛزِٖ نإ َِٓٗ، ؾهْٛٛا أْتِ نريو، سببْٛا 

 .(1)(تبػطْٛا إيِٝٗ

قٌ يػٝعتٓا  ،َؿطٌ أٟ) :أْ٘ قاٍ يًُؿطٌ اٜطا Tعٓ٘ ٟٚزٚ 

 ٚإتباعبايهـ عٔ قازّ اهلل، ٚادتٓاب َعاصٝ٘  إيٝٓانْٛٛا دعا٠ 

 .(2)(َطازعني إيٝٓازضٛاْ٘، ؾِِْٗ إذا ناْٛا نريو نإ ايٓاع 

ايٓاع  ٓٗر املبازى، دعٌهلرا امل Eايبٝت أٌٖ أتباعاْتٗاز  إٕ

ٖرٙ، سٝح ا٫ْؿتاح  أٜآَا، ٚغاص١ يف أؾٛاداٜدخًٕٛ يف خط ايتػٝع 

َطاَع  إىلصٛت عكٝدتِٗ اؿك١  إٜصاٍايرٟ َهٔ ايػٝع١ َٔ  اإلع٬َٞ

املتُج١ً  ــايٓاع مجٝعا، ٖرا ع٢ً ايسغِ َٔ اهلذُات ايعامل١ٝ ايػسض١ 

ع عٔ ايٓا متٓع إٔاييت ؼاٍٚ  ــ ايهاذب١ ٚاإلغاعات اإلزٖابمبٓٗر 

 . ا٭صٌٝ اإلض٬َٞايدخٍٛ يف سسّ ٖرا اـط 
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   )ّ38 عص١ُ ايٓيب ٚا٭١ُ٥)عًِٝٗ ايط٬ 

   39 ايبدا٤ 

    41 ؾتح باب ا٫دتٗاد 

   43 ايتك١ٝ 

   44 شٜاز٠ ايكبٛز 

  45 : طٛا٥ـ ْطبت إىل ايػٝع١اضادض 

  48 اٜؼ ايطًُٞ: ايػٝع١ ٚايتعاضابع 

 


