
 

 
 وأولياؤه  آل رسول هللا 

يَعة  َموقف أهل الُسنَّة َوالش ِّ
 
 
 

 من عقائدهم، وفضائلهم، وفقههم، وفقَهائهم
يَعة َوفقهِّهم  أصول فِّقه الش ِّ

 
 

 ََبث خلَصُه ورَت ََّبهُ 
م  حممد بن َعبدالرمحن بن حممد بن قاسِّ

 
 
 من

 منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 قدس هللا روحه
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 هللا الرمحن الرحيم بسم
 مقدمة

هم مع نزلاحلمد هلل الذي بعث النبيني مبشرين ومنذرين، وأ
ال يه إفختلف احلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما ابالكتاب 

ا لذين آمنو ا هللاهدى الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغًيا بينهم ف
 ستقيم.اط م صر من يشاء إىلملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه وهللا يهدي 

و هد هوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، كما ش
 الا ابلقسط ائمً قعلم سبحانه وتعاىل أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو ال

 إله إال هو العزيز احلكيم.
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه، وهدى به 

ُكْم لقرآن الكرمي: أولياءه وبعثه بقوله يف ا َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنْ ُفسِّ
يٌم * فَإِّْن تَ َولَّْوا  ْلُمْؤمِّنِّنَي رَُءوٌف رَحِّ َعزِّيٌز َعَلْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّيٌص َعَلْيُكْم ِبِّ

َ اَّللَُّ ََل إَِّلَه إَِّلَّ ُهَو َعَلْيهِّ تَ وَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرشِّ اْلعَ   ظِّيمِّ فَ ُقْل َحْسِبِّ
 .(1)صلى هللا )عليه( أفضل صالة وأكمل تسليم

 أما بعد: 
الم قض كنفهذا حبث مجعت أصوله من )منهاج السنة النبوية يف 

 يتعلق ببيان -محه هللار - بن تيميةاالشيعة والقدرية( لشيخ اإلسالم أمحد 
يائه وأول موقف أهل السنة والشيعة من عقائد آل رسول هللا 

 وفقهائهم وأصول فقه الشيعة وفقههم. وفضائلهم وفقههم
وداللة يف تبصري الناس حبقائق عقائدهم، وقد قمت هبذا العمل رغبة

هلم على الطريق األسلم الذي ينجو سالكه، ورغبة يف أن جيد شباب 
                                                 

 (.1/2( منهاج السنة النبوية جزء )1)
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الشيعة فيه ما يدهلم على احلق ويكشف هلم الباطل. وحاملي على ذلك  
 وعامتهم، كما أرشدان إىل ذلك كله النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني

 .رسول هللا 
 وعملي يف هذا البحث يتمثل يف اآليت:

 ترتيب مسائله. -1
 أبرزت املسائل بعنواانت توضحها. -2

 وضعت أرقام اآلايت وسورها. -3

خرجت ما فيه من األحاديث، واعتمدت طبعة املكتبة  -4
 .نيتركيا ابلنسبة إىل الصحيح -استانبول -اإلسالمية

 راجع اليت نقلت منها.أحلت على امل -5

اعتمدت على طبعتني من منهاج السنة النبوية: طبعة مكتبة  -6
الرايض احلديثة يف اجلزئني األول والثاين، وطبعة املطبعة األمريية ببوالق 

هـ وراجعت يف بعض ما أشكل منها على طبعة 1322مصر عام 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حتقيق الدكتور حممد رشاد 

 سامل.
 حممد بن عبدالرمحن بن قاسم

 ه 1407
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 آل حممد صلى هللا عليه وسلم

 
ن عالصحيح أن آل حممد هم أهل بيته. وهذا هو املنقول 

 الشافعي وأمحد وهو اختيار الشريف أيب جعفر وغريهم.
ن رث بمجيع بين هاشم داخلون يف هذا كالعباس وولده واحلا

 .كبنات النيب و  عبداملطلب
 وكذا بنو املطلب يف أحد القولني.

 عن النيب نيوالصحيح أن أزواجه من آله فإنه قد ثبت يف الصحيح
  :اللهم صل على حممد وأزواجه »أنه علمهم الصالة عليه

رأة لوط من آله وأهل موألن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته وا (1)«وذريته
يكون أزواج حممد من آله وأهل بيته؛  فكيف ال (2)بيته بداللة القرآن
 وألن هذه اآلايت:

 َشٍة ُمبَ ي َِّنٍة ُيَضاَعْف ََلَا ََي نَِّساَء النَِّبِّ ِّ َمْن َيَْتِّ مِّْنُكنَّ بَِّفاحِّ
ريًا * َوَمْن يَ ْقُنْت مِّْنُكنَّ َّللَِِّّّ  ْعَفنْيِّ وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ َيسِّ اْلَعَذاُب ضِّ

                                                 

(، وأخرجه مسلم يف ابب 33( ب )80( أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات )1)
( 5(، وأخرجه اإلمام أمحد ج )306( ص)1بعد التشهد ج) الصالة على النيب 

« اللهم صل ِّ على حممد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته»( بلفظ 374ص )
 ديث.احل

(2 )  ٍفَ َراَغ إََِّل َأْهلِّهِّ َفَجاَء بِّعِّْجٍل َسِّني   :[.26]الذارايت 
  ِّْهلَِّك بِّقِّْطٍع مَِّن اللَّْيل  [.65: ]احلجر  فََأْسرِّ ِبَِّ
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َا َأْجَرَها َمرَّتَ نْيِّ َوَأْعَتْدََن ََلَا رِّْزقًا َكرِّميًا * ََي  َوَرُسولِّهِّ َوتَ ْعَملْ  ًا نُ ْؤِتِّ َصاِلِّ
ْلَقْولِّ  ُُتَّ َفاَل ََتَْضْعَن ِبِّ نَِّساَء النَِّبِّ ِّ َلْسُُتَّ َكَأَحٍد مَِّن الن َِّساءِّ إِّنِّ ات ََّقي ْ

َوقَ ْرَن ِفِّ بُ ُيوتُِّكنَّ فَ َيْطَمَع الَّذِّي ِفِّ قَ ْلبِّهِّ َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ ْوًَل َمْعُروفًا * 
َوََل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْْلَاهِّلِّيَّةِّ اْْلُوََل َوَأقِّْمَن الصَّاَلَة َوَآتِّنَي الزََّكاَة َوَأطِّْعَن 
َا يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَ ْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم  اَّللََّ َوَرُسوَلُه إَِّّنَّ

َتْطهِّريًا
ومعهن األمر والنهي والوعد  فاخلطاب كله ألزواج النيب  (1)

والوعيد؛ لكن ملا تبني ما يف هذا من املنفعة اليت تعمهن وتعم غريهن من 
أهل البيت جاء التطهري هبذا اخلطاب ليس خمتًصا أبزواجه بل هو 
متناول ألهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني أخص من 

 ابلدعاء هلم. خصهم النيب  غريهم بذلك، ولذلك
والعرتة هم بنو هاشم كلهم، وسيد العرت هو رسول هللا 

(2). 
 

                                                 

 (.33 -30( سورة األحزاب اآلايت )1)
 2( ومنهاج السنة ج66، 65، 105، 21( منهاج السنة النبوية طبعة بوالق ص )2)

 (.337، 336ة الرايض احلديثة( ص)الناشر )مكتب
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 أولياء حممد 
هم  ضل منكان فا  فيهم املؤمن والكافر والرب والفاجر، فإن أقاربه 

 يهم منفوجعفر واحلسن واحلسني ففضلهم مبا رضي هللا عنه كعلي 
 نسب.د الالعتبار ال مبجر اإلميان والتقوى، فهم أولياؤه هبذا ا

ض يقت ا ملوأولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صلي على آله تبعً 
ياء ألنبإن افذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين مل يصل عليهم؛ 

 وا يف يدخلأهل بيته وإن مل أفضل من واملرسلني هم من أوليائه وهم
 الصالة معه تبًعا.

 ل.لفاضان يكون أفضل من فاملفضول قد خيتص أبمر وال يلزم أ
عليه كما ثبت ذلك يف  ىودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصل

منهن   . وقد ثبت ابتفاق الناس كلهم أن األنبياء أفضل(1)الصحيحني
 كلهن.

إن »وأما األتقياء من أمته فهم أولياؤه كما ثبت يف الصحيحني: 
 .(2)«ؤمننيآل بين فالن ليسوا يل ِبولياء وإَّنا وليِّي هللا وصاحل امل

إن »فبني أن أولياءه صاحل املؤمنني، وكذلك يف حديث آخر: 
 وقد قال تعاىل:  (3)«أوليائي املتقون حيث كانوا وأين كانوا

                                                 

 ( وتقدم خترجيه.1)
( واإلمام أمحد ج 14( ب )78( وأخرجه البخاري ك )215( أخرجه مسلم رقم )2)

 (.203( ص )4)
إن أوىل الناس يب املتقون من كانوا وحيث  »( رواه اإلمام أمحد عن معاذ بن جبل 3)

 «. كانوا



 

 

 8 وأولياؤه آل رسول هللا 

  َْْبِّيُل َوَصالُِّح اْلُمْؤمِّنِّني  َوإِّْن َتظَاَهَرا َعَلْيهِّ فَإِّنَّ اَّللََّ ُهَو َمْوََلُه َوجِّ


ين رأيت إخواين قالوا: وددت أ»، ويف الصحيح عنه أنه قال: (1)
قال: بل أنتم أصحايب، وإخواين قوم َيتون من  ؟!أولسنا إخوانك

 .(2)«بعدي يؤمنون يب ومل يروين
 وإذا كان كذلك فأولياؤه املتقون بينه وبينهم قرابة الدين واإلميان

والتقوى، وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطبيعية، والقرب بني 
 .(3)أعظم من القرب بني األبدان القلوب واألرواح

 

                                                 

 (.4( سورة التحرمي آية: )1)
 (.3( ب )4(، والبخاري ك )249( ص )2م ك )( أخرجه مسل2)
 (.22، 21( ص )4( ج )3)
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 عقائد الصحابة والقرابة 
 وموقف أهل السنة والشيعة منها

 عقائد الصحابة 
 

الصحابة رضوان هللا عليهم مل خيتلفوا يف شيء من قواعد اإلسالم: 
 -ال يف التوحيد، وال يف القدر، وال يف اإلمامة، وال يف مسائل األحكام

ختصام ابألقوال فضاًل عن االقتتال ك ابالمل خيتلفوا يف شيء من ذل
ابلسيف؛ بل كانوا مثبتني لصفات هللا اليت أخرب هبا عن نفسه، انفني 

 عنها متثيلها بصفات املخلوقني.
كما أخرب هللا به ورسوله. مثبتني لألمر والنهي   مثبتني للقدر

عبد والوعيد والوعد، مثبتني حلكمة هللا يف خلقه، وأمره، مثبتني لقدرة ال
 واستطاعته ولفعله مع إثباهتم للقدر.

مث مل يكن يف زمنهم من حيتج للمعاصي ابلقدر، وجيعل القدر 
ه على حجة ملن عصى أو كفر، وال من يكذب بعلم هللا وإحسانه وَمن ِّ 

أهل اإلميان والطاعة وأنه هو الذي أنعم عليهم ابإلميان والطاعة وخصهم 
 ة.هبذه النعمة دون أهل الكفر واملعصي

وال من ينكر افتقار العبد إىل هللا يف كل طرفة عني، وأنه ال حول 
 وال قوة إال به يف كل دق وجل.

وال من يقول إنه جيوز أن أيمر ابلكفر والشرك وينهى عن عبادته 
وحده، وجيوز أن يدخل إبليس وفرعون اجلنة، ويدخل األنبياء النار، 

 وأمثال ذلك.
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جلربية ية القدر ادرية النافية، وال فلم يكن فيهم من يقول بقول الق
 اجلهمية.

وال  نار، الوال كان فيهم من يقول بتخليد أحد من أهل القبلة يف
 ، يف أهل الكبائر.من يكذب بشفاعة النيب 

 إميان الفساق كإميان األنبياء. وال من يقول
 ثقالملبه بل ثبت عنهم ابلنقول الصحيحة القول خبروج من يف ق

ان يزيد إلمياأن و يتفاضل،  سوأن إميان النا ،شفاعة النيبذرة من إميان ب
 وينقص.

وال كان يف الصحابة من يقول: إن أاب بكر وعمر وعثمان مل 
إن  :صحيحة، وال من يقول (1)يكونوا أئمة، وال كانت خالفتهم

إن بعد مقتل عثمان كان غري  :خالفتهم اثبتة ابلنص، وال من يقول
 ابإلمامة.علي أفضل منه وال أحق منه 

ها ا فيتلفو خياختلف فيها من بعد الصحابة مل  فهذه القواعد اليت
لى عنهم مابلقول وال ابخلصومات فضاًل عن السيف. وال قاتل أحد 

 والية. الال يفو ل علي مل يكن قتال يف اإلمامة بقاعدة يف اإلمامة. فق
ن قط  يكنه ملفمن استقرأ أخبار العامل يف مجيع الفرق تبني له أ

 تفرقة والوالرشد وأبعد عن الفتن ائفة أعظم اتفاقًا على اهلدىط
شهادة بالذين هم خري اخللق  واالختالف من أصحاب رسول هللا 

 هللا هلم بذلك إذ يقول:
   ََهْون ْلَمْعُروفِّ َوتَ ن ْ َر أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ ََتُْمُروَن ِبِّ ُتْم َخي ْ َعنِّ  ُكن ْ

                                                 

 ( كذا ابألصل. ولعله: غري صحيحة.1)



 

 

 11 وأولياؤه آل رسول هللا 

َّللَِّّ  اْلُمْنَكرِّ َوتُ ْؤمُِّنونَ   .(1) ِبِّ
تفرق ن العد عكما مل يكن يف األمم أعظم اجتماًعا على اهلدى وأب

و  هلذي ا واالختالف من هذه األمة؛ ألهنم أكمل اعتصاًما حببل هللا
 كتابه املنزل وما جاء به نبيه املرسل.

وكل من كان أقرب إىل االعتصام حببل هللا وهو اتباع الكتاب 
االجتماع والرشد والصالح، وأبعد عن والسنة كان أوىل ابهلدى و 

 .(2)الضالل واالفرتاق والفتنة
 

                                                 

 (.110( سورة آل عمران آية: )1)
 (،242، 241، 225 -223( ص )3( ج )2)
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 عقائد أئمة أهل البيت رضي هللا عنهم
 

اس بن عبوارضي هللا عنه وأئمة أهل البيت كعلي بن أيب طالب 
عني لتابة واومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحاب

لى عتملة شوالكتب املهلم إبحسان من إثبات الصفات والقدر. 
 املنقوالت الصحيحة مملوءة بذلك.

ر لباقاعفر ت مثل علي بن احلسني وأيب جيوليس يف أئمة أهل الب
وال  رآن،الق ية وال من يقول خبلقؤ وابنه جعفر بن حممد من ينكر الر 

 ثينالائمة ينكر القدر، وال يقول ابلنص على علي ، وال بعصمة األ
 مر.عشر، وال يسب أاب بكر وع

واملنقوالت الثابتة املتواترة عن هؤالء معروفة موجودة وكانت مما 
 .(1)يعتمد عليه أهل السنة

ات الصفيد و وشيوخ الرافضة معرتفون أبن هذا االعتقاد يف التوح
وإمنا  بيت،ل الوالقدر مل يتلقوه ال عن كتاب وال سنة وال عن أئمة أه

 عتزلة.يزعمون أن العقل دهلم عليه، كما يقول ذلك امل
 .(2)وإمنا يزعم الرافضة أهنم تلقوا عن األئمة الشرائع

                                                 

« شرح أصول السنة»( وأييت ذكر من نقل ذلك من األئمة كأيب القاسم الطربي يف 1)
 وغريه.

أصول »( وأييت الكالم حول الشرائع اليت تلقوها عند ذكر 296، 229( )1( ج )2)
 «.فقه الشيعة
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 قسامه الثالثةأ -التوحيد 

 
 التوحيد ثالثة أقسام:

: وهو اإلقرار أبن هللا خالق كل شيء. وهذا هو توحيد الربوبية
َولَئِّْن  التوحيد الذي كان يقر به املشركون الذين قال هللا فيهم: 

السََّماَواتِّ َواْْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق 
 .(1) اَّللَُّ 

ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواتِّ السَّْبعِّ َوَربُّ اْلَعْرشِّ  وقال تعاىل: 
 .(2) اْلَعظِّيمِّ * َسيَ ُقوُلوَن َّللَِِّّّ 

ن مجيه  ينالوإقرار املشرك أبن هللا رب كل شيء ومليكه وخالقه 
لًيا هلل ون و ن يكعذاب هللا، وال يصري الرجل مبجرده مسلًما فضاًل عن أ

 فال  هللاله إالإإن مل يقرتن به إقراره أبن ال  أو من سادات األولياء
 يستحق العبادة إال هو وأن حممًدا رسول هللا.

وت نع : وهو يتضمن إثباتالثاين توحيد اْلَساء والصفات
 ه.سىن وما تتضمنه من صفاتالكمال هلل إبثبات أمسائه احل

ا هللا عبدو ين أب: املتضمن توحيد الربوبية الثالث توحيد اْللوهية
وال يدعو  ،ال هللاإوال يشركوا به شيًئا فيكون الدين كله هلل، وال خياف 

 ل شيء.كمن   لعبدإال هللا، وال يتوكل إال عليه، ويكون هللا أحب إىل ا
أرسل رسله، وأنزل كتبه،   كما خلق اجلن واإلنس لعبادته، وبذلك

                                                 

 (.25( سورة لقمان آية: )1)
 (.87، 86( سورة املؤمنون اآليتان: )2)
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كما بني القرآن هذا التوحيد يف غري موضع، وهو قطب رحى القرآن 
 الذي يدور عليه القرآن.

 رك.الش ة منفالقسمان األوالن براءة من التعطيل. والثالث براء
 حاج وأصل الشرك إما تعطيل مثل تعطيل فرعون موسى والذي

بن ايسى مسيح اهلدى عح الضالل خصم يإبراهيم يف ربه والدجال مس
 مرمي صلى هللا عليه وسلم.

وإما اإلشراك وهو كثري يف األمم أكثر من التعطيل، وأهله خصوم 
معطلة ومشركة، لكن التعطيل  األنبياء، ويف خصوم إبراهم وحممد 

احملض للذات قليل. وأما الكثري فهو تعطيل صفات الكمال وهو 
 . (1)مستلزم لتعطيل الذات

 

                                                 

( ط الرايض عام 3( وانظر جمموع الفتاوى ج )135، 77، 76( ص )2( ج )1)
 (.89( ص 1( ج )40( ص )3( ج )81)
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 ف ِف توحيد اْلَساء والصفات مذهب السل
 (1)وِف القرآن، والرؤية

مذهب سلف األمة وأئمتها أن يوصف هللا تعاىل مبا وصف به 
نفسه ومبا وصفه به رسوله، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف 

يثبتون هلل ما أثبته من الصفات، وينفون عنه مشاهبة  -وال متثيل
مال، وينفون عنه ضروب األمثال، املخلوقات، يثبتون له صفات الك
التشبيه والتمثيل، إثبات بال متثيل،  ينزهونه عن النقص والتعطيل، وعن

َوُهَو  رد على املمثلة   لَْيَس َكمِّْثلِّهِّ َشْيءٌ  وتنزيه بال تعطيل 
ريُ  رد على املعطلة. ومن جعل صفات اخلالق مثل  (2) السَّمِّيُع اْلَبصِّ

 املذموم. صفات املخلوق فهو املشبه
 وِف القرآن

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق 
عليه سلف األمة من أن هللا كلم موسى تكليًما، وأن القرآن كالم هللا 
غري خملوق، وأن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة كما تواترت به األحاديث 

عن النيب 
صوص األئمة يف ذلك وأن هلل علًما وقدرة وحنو ذلك ون (3)

 مشهورة متواترة، حىت إن أاب القاسم الطربي 
                                                 

 ( بشيٍء من التفصيل.1)
 (.110رة الشورى آية: )( سو 2)
 -179)( ص 8انظر صحيح البخاري ج ) -( يف الصحاح والسنن واملسانيد3)

( ص 4( وسنن أيب داود جزء )171 -163ص ) 1، وصحيح مسلم جـ (186
( وسنن ابن ماجه وسنن الرتمذي وقد استوفاها ابن القيم يف كتابه 234، 233)
 ت ووضح الداللة منها رمحه هللا.وذكر اآلاي« حادي األرواح إىل بالد األفراح»
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مقاالت السلف  (1)«شرح أصول السنة»احلافظ ملا ذكر يف كتابه يف 
واألئمة يف األصول ذكر من قال: القرآن كالم هللا غري خملوق. وقال: 

عني واألئمة املرضيني بفهؤالء مخسمائة ومخسون نفًسا أو أكثر من التا
ي ِّ السنني واألعوام وفيهم سوى الص حابة على اختالف األعصار وُمضِّ

 .(2)من حنو مائة إمام ممن أخذ الناس بقوهلم وتدينوا مبذاهبهم
من وجهني  وروى إبسناده عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

أهنم قالوا هلل يوم صفني: حكمت رجلني: فقال: ما حكمت خملوقًا، ما 
 .(3)حكمت إال القرآن

كرمة قال: كان ابن عباس يف جنازة فلما وضع امليت يف وعن ع
حلده قال رجل: اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال: 

 .(4)مه ؟! القرآن منه
وعن جعفر الصادق وهو مشهور عنه أهنم سألوه عن القرآن 
 أخالق هو، أو خملوق؟ فقال: ليس خبالق وال خملوق، ولكنه كالم 

 .(5)هللا ...
 .(6)القرآن خملوق :وكفَّر الشافعي حفًصا الفرد ملا قال

                                                 

(، وقد طبع منه ثالثة 1 /318( وهو موجود خمطوط يف أملانيا الشرقية بليربج رقم )1)
أجزاء وبقي اثنان للتحقيق، وموجود مصور يف مكتبة األستاذ الشيخ محاد بن حممد 

 األنصاري ابملدينة املنورة.
 (.57( انظر املصورة املذكورة ص )2)
 (.45صورة ص )( انظر امل3)
 ( من املصورة املذكورة.46( انظر ص )4)
 ( من املصورة املذكورة، وذكر حنو ذلك عن علي بن احلسني أيًضا.47( انظر ص )5)
 ( من املصورة املذكورة.50( انظر ص )6)
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 فر.و كاق فهوقال سليمان بن داود اهلامشي: من قال القرآن خملو 
 وِف الرؤية

لوق ن خموكان السلف يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآ
ه بدعة ت عنن ظهر فإن جهًما أول م وأن هللا ال يُرى يف اآلخرة جهمًيا؛

 ء والصفات وابلغ يف ذلك.نفي األمسا
مث إن اجلهمية من املعتزلة وغريهم أدرجوا نفي الصفات يف مسمى 

فصار من قال: إن هلل علًما أو قدرة أو أنه يُرى يف اآلخرة وأن  -التوحيد
 .(1)القرآن كالم هللا منزل غري خملوق يقولون إنه مشبه ليس مبوحد

 

                                                 

( جمموع الفتاوى ص 12( وانظر ج )288( ص )1( ج )335( ص )2( ج )1)
(119.) 
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 تهم الشيعة خمالفون إلمجاع أهل البيت مع خمالف
  إلمجاع الصحابة ِف عامة أصوَلم اليت فارقوا فيها

 أهل السنة واْلماعة
 ثىن االال نسلم أن اإلمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت ال

البيت  أهل أئمةعشرية وال غريهم، بل هم خمالفون لعلي رضي هللا عنه و 
م، حيده: تو يف مجيع أصوهلم اليت فارقوا فيها أهل السنة واجلماعة

 دهلم، وإمامتهم.وع
فإن الثابت عن علي رضي هللا عنه وأئمة أهل البيت من إثبات 
الصفات هلل وإثبات القدر وإثبات خالفة اخللفاء الثالثة وإثبات فضيلة 
أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وغري ذلك من املسائل كلها يناقض 

 (1)مذهب الرافضة. والنقل بذلك اثبت مستفيض يف كتب أهل العلم
ن معرفة املنقول يف هذا الباب عن أئمة أهل اليبت يوجب علًما إيث حب

 ضروراًي أبن الرافضة خمالفون هلم ال موافقون.
النبوية مع خمالفة  ةال ريب أن اإلمامية متفقون على خمالفة إمجاع العرت 

إمجاع الصحابة؛ فإنه مل يكن يف العرتة النبوية بين هاشم على عهد رسول 
من يقول إبمامة اثين عشر وال بعصمة  ر وعثمان وعلي وأيب بك هللا 

وال يكفر اخللفاء الثالثة، بل وال من يطعن يف إمامتهم؛   أحد بعد النيب
 .(2)بل وال من ينكر الصفات وال من يكذب ابلقدر

                                                 

ات يف ذلك. وتقدم أن من تلك املؤلفات اجلامعة لذكر ( وأييت تسمية بعض املؤلف1)
كتاب »عقائد السلف وأهل البيت يف التوحيد والقدر والتفضيل واإلمامة وغري ذلك 

 للاللكائي رمحه هللا وروايته ابلسند املتصل إليهم.« شرح أصول السنة
 (.111، 105 -96، 144، 143( ص )2( ج )2)
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 توحيد اإلمامية

 أصول الدين عند اإلمامية أربعة:
  (1)التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة

 الشيعة اإلمامية ِف توحيدهم اختالف
 

لتجسيم ه واتشبيقدماء اإلمامية غلوا يف التشبيه والتجسيم؛ فإن ال
ه يف ر منأكث املخالف للعقل والنقل ال يعرف يف أحد من طوائف األمة

ة لشيعاطوائف الشيعة. وهذه كتب املقاالت كلها خترب عن أئمة 
ال  تجسيم مباوال بيه التشاملتقدمني من املقاالت املخالفة للعقل والنقل يف

 يعرف نظريه عن أحد من سائر الطوائف.
 نفي وحيديف النفي والتعطيل وأدخلوا يف الت اومتأخروهم غلو 

، وزعموا خرة اآليفالصفات، والقول أبن القرآن خملوق، وأن هللا ال يُرى 
 أن ذلك تنزيه.

 وما ذكروه من التنزيه إمنا هو تعطيل وتنقيص هلل.
 ن قول اجلهمية نفاة الصفات يتضمن وصف هللابيان ذلك أ

 ات.بسلب صفات الكمال اليت يشابه فيها اجلمادات واملعدوم
 فإذا قالوا: إنه ال يقوم به حياة وال علم وال قدرة وال كالم 

                                                 

الصفات والقول أبن القرآن خملوق وأن هللا ال يُرى يف ( وهم يدخلون يف التوحيد نفي 1)
اآلخرة كما أييت. ويدخلون يف العدل التكذيب ابلقدر. وعليهم مآخذ يف النبوة. وأما 

كما أييت تفصيل ذلك إن   -اإلمامة فقالوا فيها أسخف قول وأفسده يف العقل والدين
 شاء هللا تعاىل.
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وال مشيئة وال حب وال بغض وال رضا وال سخط وال يرى وال يفعل 
شبهوه ابجلمادات  بنفسه فعاًل وال يقدر أن يتصرف بنفسه كانوا قد

املنقوصات، وسلبوه صفات الكمال؛ فكان هذا تنقيًصا وتعطياًل ال 
 تنزيًها.

فينزه  -وإمنا التنزيه أن ينزه عن النقائص املنافية لصفات الكمال
َنة والنوم والعجز واجلهل واحلاجة كما نزَّه نفسه يف كتابه؛  عن املوت والس ِّ

النقائص املنافية للكمال،  فيجمع له بني إثبات صفات الكمال ونفي
 .(1)صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من األمثال وينزه يف

 مىت حدث هذا الغلو وهذا التعطيل فيهم؟
ونس وي يكان متكلمو الشيعة كهشام بن احلكم وهشام اجلواليق
الك ىب مبن عبدالرمحن القمي موىل آل يقطني وزرارة بن أعني وأ

فيد ل املة قبائف كثريين هم أئمة اإلمامياحلضرمي وعلي بن ميثم وطو 
ب مذه على والطوسي واملوسوي واحللي ... يزيدون يف إثبات الصفات

رآن غري الق نأب أهل السنة مبا يقوله أهل السنة واجلماعة، فال مينعون
 لسنةهل اأخملوق؛ وأن هللا يُرى يف اآلخرة وغري ذلك من مقاالت 

قيص التناإلثبات والتجسيم و  واحلديث حىت يبتدعون يف الغلو يف
م فيه عنه حيكىو والتمثيل ما هو معروف من مقاالهتم اليت ذكرها الناس 

 شناعات ...
أقوال  ة يفلشيعولكن يف أواخر املائة الثالثة دخل َمْن دخل مِّن ا

 ثاله.وأم« اآلراء والدايانت»املعتزلة كابن النوخبيت صاحب كتاب 
وأتباعه كاملوسوي امللقب  انوجاء بعد هؤالء املفيد بن النعم

                                                 

 (.335( ص )2ج )( 29، 230( ص )1( ج )145( ص )4( ج )1)
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 ابملرتضى والطوسي.
 نال يذكرون ع -كاألشعري  -وهلذا جند املصنفني يف املقاالت

ض ن بعال عإأحد من الشيعة أنه وافق املعتزلة يف توحيدهم وعدهلم 
در الق ثباتمتأخريهم؛ ورمبا يذكرون عن قدمائهم إثبات التجسيم وإ

 وغريه.
قال: إن هللا جسم له طول وعرض وأول من عرف يف اإلسالم أنه 

 .(1)وعمق هو هشام بن احلكم وهشام بن سامل كما تقدم ذكره
 اد صنفوااإلحلو دقة وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من املعروفني ابلزن

 هلم كتًبا أيًضا عن أصوهلم.
فإن كان هذا هو احلق فقدماؤهم كلهم ُضالَّل، وإن كان ضالاًل 

 .(2)فمتأخروهم هم الضالل
 

                                                 

( القول أبن هللا جسم أو ليس جبسم مما تنازع فيه أهل الكالم والنظر وهي مسألة 1)
عقلية، والناس فيها على ثالثة أقوال: نفي، وإثبات، ووقف وتفصيل، وهذا هو 
الصواب الذي عليه السلف واألئمة. وقد بسطه ابن تيمية رمحه هللا يف رسالته التدمريية 

 وغريها.
، 288( ص )1( ج )105 -96( ص )2( ج )20، 19( ص )1) ( ج2)

 (.348، 346( ص )1( ج )320، 319، 318، 257، 365، 229
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 (1)متأخرو الرافضة أشبهوا النصارى ِف الشرك

 
مروا به ما أل فيالرافضة أشبهوا النصارى؛ فإن هللا أمر بطاعة الرس

تعاىل  هللاك ابوتصديقهم فيما أخربوا به وهنى اخللق عن الغلو واإلشر 
ه بدلوا دينه، و وا بفبدلت النصارى دين هللا تعاىل فغلوا يف املسيح فأشرك

دانية؛ لوح اباإلقرار هلل اوا خارجني عن أصلي الدين: ومهفعصوه، فصار 
 ولرسله ابلرسالة.

د، حتافالغلو أخرجهم عن التوحيد حىت قالوا ابلتثليث واال
 ربه هللا حيث أمرهم أن يعبدوا وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه

 ه.بورهبم فكذبوه يف قوله إن هللا ربه وعصوه فيما أمرهم 
اباًب م أر ذوها يف الرسل بل يف األئمة حىت اختوكذلك الرافضة غلو 

 ا الرسل،هبمرهم ة هللا وحده ال شريك له اليت أفرتكوا عباد -من دون هللا
تجدهم ف -ارهموكذبوا الرسول فيما أخرب به من توبة األنبياء واستغف

 صلون فيهاال يه فيعطلون املساجد اليت أمر هللا أن ترفع ويذكر فيها امس
وا فيها ا صلفيه عة، وليس هلا عندهم كبري حرمة، وإن صلوامجاعة وال مج

 وحداان.
ويعظمون املشاهد املبنية على القبور فيعكفون عليها مشاهبة 

ق. ومنهم من يللمشركني، وحيجون إليها كما حيج احلاج إىل البيت العت
جيعل احلج إليها أعظم من احلج إىل الكعبة؛ بل يسبون من ال يستغين 

 يستغين  عن احلج الذي فرضه هللا تعاىل على عباده ومن ال ابحلج إليها
                                                 

 ( وأييت إن شاء هللا ذكر مشاهبتهم للنصارى يف الرسالة عند ذكر إمامهم املنتظر.1)
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هبا عن اجلمعة واجلماعة، وهذا من جنس دين املشركني الذين يفضلون 
  عبادة األواثن على عبادة الرمحن، قال هللا تعاىل:

  َََتُكْم َوََل َتَذُرنَّ َودًّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَ ُغوث  َوقَاُلوا ََل َتَذُرنَّ َآَلِّ
 .(1) َويَ ُعوَق َوَنْسًرا * َوَقْد َأَضلُّوا َكثِّريًا

لعن هللا اليهود »أنه قال:  وقد ثبت يف الصحاح عن النيب 
 .(2)«والنصارى اَتذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما فعلوا

إن من كان قبلكم كانوا »وقد قال قبل أن ميوت خبمس: 
مساجد فإين أهناكم يتخذون القبور مساجد أَل فال تتخذوا القبور 

إن من شرار الناس من تدركهم »وقال:  (3)]رواه مسلم[« عن ذلك
اللهم »وقال:  (4)«الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد

َل جتعل قْبي وثًنا يعبد اشتد غضب هللا على قوم اَتذوا قبور 
 .(5)«أنبيائهم مساجد

ملفيد وهو شيخ وقد صنف شيخهم ابن النعمان املعروف عندهم اب
جعل قبور « مناسك حج املشاهد»املوسوي والطوسي كتااب مساه: 

املخلوقني حتج كما حتج الكعبة البيت احلرام الذي جعله هللا قياًما للناس 
 إال  ىوهو أول بيت وضع للناس فال يطاف إال به وال يصل

                                                 

 (.24، 23( سورة نوح اآليتان: )1)
د والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم لعنة هللا على اليهو ( »531ح ) 5( أخرجه مسلم ك )2)

 (.55( ب )8حيذر ما صنعوا. وأخرجه البخاري ك )« مساجد
 احلديث.« أال وإن من كان قبلكم( »532( ح )5( ك )3)
 ( رواه أمحد وأبو حامت يف صحيحه.4)
 ( رواه مالك يف املوطأ.5)
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 إليه وال يؤمر إال حبجه.
لى عبين م مواإلسال وساق اإلمام ابن تيمية أحاديث إىل أن قال:
 ع.لبد اببده أصلني: أن ال نعبد إال هللا وأن نعبده مبا شرع ال نع

فالنصارى خرجوا عن األصلني: وكذلك املبتدعون من هذه األمة 
 .(1)من الرافضة وغريهم

 .ةدالعباد و ويوجد بعض هذا الغلو ِف طائفة من أهل النسك والزه
  وجودمدع الشرك والبفإن قيل: ما وصفت به الرافضة من الغلو و 

يف  الو  غنهم ري مكثري منه يف كثري من املنتسبني إىل السنة، فإن يف كث
هم يقصد  منكثريو ، ةمشاخيهم وإشراًكا هبم وابتداًعا لعبادات غري مشروع

 به، وإما عاىلت قرب من حيسن الظن به إما ليسأله حاجاته وإما ليسأل هللا
ضل ن يفمجد، ومنهم ايف املسلظنه أن الدعاء عند قربه أجوب منه 

ن مظمه ن يعزايرة قبور شيوخهم على احلج، ومنهم من جيد عند قرب م
وجد يف ا يلك ممالرقة واخلشوع ما ال جيده يف املساجد والبيوت وغري ذ

 مثل الشيعة، ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة
إذا أعيتكم  م:قوهلم: لو أحسن أحدكم ظنه حبجر نفعه هللا به، وقوهل

ب. وروي جملر اايق األمور فعليكم أبصحاب القبور. وقوهلم: قرب فالن الرت 
ىل ال إعن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه: إذا كانت لك حاجة فتع

ما  ته كمما قربي واستغث يب وحنو ذلك فإن يف املشايخ من يفعل بعد
 كان يفعل يف حياته.

الشيطان يف صورته غيث الشخص بواحد منهم فيتمثل له توقد يس
 يبعض حاجاته كما جير  يحًيا وإما ميًتا ورمبا قضى حاجته أو يقض إما

                                                 

 (.115( ص )2( ج )179 -174( ص )1( ج )1)
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حنو ذلك للنصارى مع شيوخهم ولعباد األصنام من العرب واهلند والرتك 
 وغريهم.

نه  عى هللا: هذا كله مما هنى هللا عنه ورسوله، وكل ما هنقيل
و إىل نة أ سًبا إىلورسوله فهو مذموم منهي عنه سواء كان فاعله منتس
ريه هي ا وغ هذيفتشيع، ولكن األمور املذمومة املخالفة للكتاب والسنة 

ر شن النة مأهل الس فما يوجد يف -يف الرافضة أكثر منها يف أهل السنة
السنة  أهل ففي ففي الرافضة أكثر منه. وما يوجد يف الرافضة من اخلري

 أكثر منه.
 ني شرما يوجد يف املسلمف -وهذا حال أهل الكتاب مع املسلمني

 ويف  إالب خريإال ويف أهل الكتاب أكثر منه، وال يوجد يف أهل الكتا
 املسلمني أعظم منه.

لكتاب هل ا وأوهلذا يذكر هللا سبحانه مناظرة الكفار من املشركني
ب ني أن عيو ن يب، لكابلعدل، فإذا ذكروا عيًبا يف املسلمني مل يربئهم منه

 قال تعاىل: الكفار أعظم، كما 
  ٌَوَصدٌّ  َيْسأَُلوَنَك َعنِّ الشَّْهرِّ اِْلََرامِّ قَِّتاٍل فِّيهِّ ُقْل قَِّتاٌل فِّيهِّ َكبِّري

ْنُه َأْكبَ ُر  دِّ اِْلََرامِّ َوإِّْخَراُج َأْهلِّهِّ مِّ َعْن َسبِّيلِّ هللاِّ وَُكْفٌر بِّهِّ َواْلَمْسجِّ
َن اْلَقْتلِّ  َنُة َأْكبَ ُر مِّ عِّْنَد هللاِّ َواْلفِّت ْ

(1). 
ُقْل ََي َأْهَل اْلكَِّتابِّ َهْل تَ ْنقُِّموَن مِّنَّا إَِّلَّ َأْن َآَمنَّا ال تعاىل: وق

ُقوَن * ُقْل َهْل  َنا َوَما أُْنزَِّل مِّْن قَ ْبُل َوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاسِّ ِبَِّّللَِّّ َوَما أُْنزَِّل إِّلَي ْ
َب َعَلْيهِّ َوَجَعَل أُنَ ب ُِّئُكْم بَِّشرٍ  مِّْن َذلَِّك َمثُوبًَة عِّْنَد اَّللَِّّ َمْن َلعَ  َنُه اَّللَُّ َوَغضِّ

ُهُم اْلقَِّرَدَة َواخْلََنازِّيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُأولَئَِّك َشرٌّ َمَكاَنً  َوَأَضلُّ َعْن  مِّن ْ
                                                 

 (.217( سورة البقرة آية: )1)
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َسَواءِّ السَّبِّيلِّ 
. أي من لعنه هللا وجعل منهم املمسوخني وعبد (1)

 الطاغوت.
ارى والرافضة ويوجد وهلذا أكثر ما يوجد الغلو يف طائفتني يف النص

أيًضا يف طائفة اثلثة من أهل النسك والعبادة الذين يغلون يف شيوخهم 
 .(2)ويشركون هبم

 

                                                 

 (.60، 59( سورة املائدة اآليتان: )1)
(، قلت: وقد قال حافظ إبراهيم خياطب الشيخ حممد 179 -177( ص )1( ج )2)

 عبده/
 إم      ام اَل      دى إين أرى الن      اس أح      دثوا

| 

 َل        م ب        دًعا عنه        ا الش        ريعة تع        زف 
 رأوا ِف قب                 ور امليت                 ني حي                 اِتم 

 
 فق         اموا إَل تل         ك القب         ور وَطوَّف         وا 

 ني ك             أهنموِبت             وا عليه             ا ع             اكف 
 

 عل          ى ص          نم ِف اْلاهلي          ة ُعكَّ          ف 
ملطبعة مي )االقصي أتليف عبدهللا بن علي النجدي« مشكالت األحاديث النبوية»اهـ. من  

 هـ(.1353الرمحانية مبصر عام 
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 القدر

 يهفاإلميان به، ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل 
 

ه علي ا دلمذهب أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب وغريه هو م
صار األنو ين ن من املهاجر الكتاب والسنة وكان عليه السابقون األولو 

وقد  يكه،ه وملن هللا خالق كل شيء وربأوهو  ،والذين اتبعوهم إبحسان
من  هبا ائمةدخل يف ذلك مجيع األعيان القائمة بنفسها وصفاهتا الق

 أفعال العباد وغري أفعال العباد.
وجود  اليفون فال يك .وأنه سبحانه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن

يًئا إال اء ش يشته وقدرته، ال ميتنع عليه شيء شاءه، والشيء إال مبشيئ
 وهو قادر عليه.

ان يف كان كوأنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما مل يكن لو ك
 يكون. وقد دخل يف ذلك أفعال العباد وغريها.

هم وكتب ما يصريون إليه من سعادة وشقاوة ف ،وكتب ذلك
ن، ا كاكل ميء، ومشيئته ليؤمنون خبلقه لكل شيء، وقدرته على كل ش

 أن تكون. قبل ايهاوعلمه ابألشياء قبل أن تكون، وتقديره هلا، وكتابته إ
واملنقول عن أهل البيت يف إثبات الصفات والقدر ال يكاد 
حيصى، قال ابن عباس رضي هللا عنهما: اإلميان ابلقدر نظام التوحيد 
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 .(1)لقدر نقض توحيده تكذيبهابفمن وحد هللا وكذب 
 ختالف الشيعة ِف القدرا

( دَلم)ع أثبته متقدموهم، ونفاه متأخروهم وأدخلوا نفيه ِف
 فأشبهوا اجملوس

غالب الشيعة األوىل كانوا مثبتني للقدر؛ وإمنا ظهر إنكاره يف 
 .(2)متأخريهم، وأدخلوا يف )العدل( التكذيب به

 شيء ى كلفمذهب هؤالء اإلمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس عل
 قدير.

ن أقدر ال يو ومن قوهلم أيًضا: إن هللا ال يقدر أن يهدي ضااًل 
بل هللا قد  ،يضل مهتداًي، وال حيتاج أحد من اخللق إىل أن يهديه هللا

 هداهم هدى البيان.
 على س لهإن هدى هللا املؤمنني والكفار سواء لي :ومن قوهلم

هدى  بل قد املؤمنني نعمة يف الدين أعظم من نعمته على الكافرين،
نيه حد بأعلي بن أيب طالب كما هدى أاب جهل، مبنزلة الذي يعطى 

نفقها يف ذا أ وهاآلخر مثلها لكن هذا أنفقها يف طاعة هللا يدراهم ويعط
 ه منا لمممعصيته؛ فليس لألب من اإلنعام على هذا يف دينه أكثر 

 اإلنعام على اآلخر.
                                                 

( ص 3( وج )459( ص )8( وانظر جمموع الفتاوى ج )73( ص )2( ج )1)
 ( وتقدم بعض ما يتعلق ابلقدر.113)

أصوهلم األربعة، وكذلك املعتزلة أصوهلم اخلمسة: التوحيد، والعدل، ( كما تقدم يف 2)
واملنزلة بني املنزلتني وإنفاذ الوعيد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وبه تتعلق مسائل 

 اإلمامة.



 

 

 29 وأولياؤه آل رسول هللا 

 شاء.نه يشاء ما ال يكون ويكون ما ال يإ :ومن أقواهلم
ره، وال ختياا ابوال يقدر أن يقيم قاعًدا ابختياره وال يقعد قائمً 

ال جيعل و ا، عتمرً مجيعل أحًدا مسلًما مصلًيا وال صائًما وال حاًجا وال 
إذا مسه  ًعاو لوال خيلقه ه ًرا، وال برًا وال فاجرًا،فاإلنسان ال مؤمًنا وال كا

 الشر جزوًعا وإذا مسه اخلري منوًعا.
قول اإلمامية الذي وافقوا فيه املعتزلة يف توحيدهم وعدهلم ومن متام 

من متأخري الشيعة أن هللا مل خيلق شيًئا من أفعال احليوان ال املالئكة وال 
 األنبياء وال غريهم، بل هذه احلوادث حتدث بغري قدرته وال خلقه.

فهؤالء يشبهون اجملوس يف كوهنم أثبتوا غري هللا حيدث أشياء من 
 ري مشيئته وقدرته وخلقه.الشر بغ

قال ابن عباس رضي هللا عنهما: اإلميان ابلقدر نظام التوحيد فمن 
وحد هللا وآمن ابلقدر مت توحيده ومن وحد هللا وكذب ابلقدر نقض 

 توحيده تكذيبه.
فقول القدرية يتضمن اإلشراك والتعطيل؛ فإنه يتضمن إخراج 

بات فاعل مستقل بعض احلوادث عن أن يكون هلا فاعل، ويتضمن إث
 غري هللا. وهااتن شعبتان من شعب الكفر.

وبيان ذلك أهنم يقولون: إن اإلنسان صار مريًدا فاعاًل إبرادته بعد 
 أن مل يكن كذلك بدون حمدث أحدث ذلك، وهذا أصل التعطيل.

وأما الشرك فألهنم يقولون: إن العبد مستقل إبحداث هذا الفعل 
 اًث له.من غري أن يكون هللا جعله حمد

الزم لكل من أثبت « التعطيل، واإلشراك يف الربوبية»وهذان 
 فاعاًل مستقاًل غري هللا.
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وفعل  لقه،وقد دلت الدالئل اليقينية على أن كل حادث فاهلل خا
 كان اء هللاشإن العبد من مجلة احلوادث. وكل ممكن يقبل الوجود والعدم ف

ذا فعل إلعبد ان أكنات، وذلك وإن مل يشأ مل يكن، وفعل العبد من مجلة املم
 :قيل إذاالفعل فنفس الفعل حادث بعد أن مل يكن فال بد من سبب. و 

 حدث ابإلرادة فاإلرادة أيًضا حادثة فال بد هلا من سبب.
س مل اإلنن و إن شيًئا من احلوادث أفعال املالئكة واجل :فمن قال

لة األدو سلف خيلقها هللا تعاىل فقد خالف الكتاب والسنة وإمجاع ال
 العقلية.

ال أفع وهلذا قال بعض السلف: من قال إن كالم اآلدميني أو
 خملوقة. غري أرضهو إن مساء هللا  :العباد غري خملوقة فهو مبنزلة من قال

 اواًل لكلمتن لًقاخويف اجلملة القوم ال يثبتون هلل مشيئة عامة، وال 
 حادث. وهذا القول أخذوه عن املعتزلة وهم أئمتهم فيه.

وهلذا كانت الشيعة يف هذا على قولني: منهم من يقول ذلك، 
 .(1)إنه خيص بعضهم :ومنهم من يقول

 الزيدية
والزيدية مقرون خبالفة اخللفاء الثالثة، وهم من الشيعة، وفيهم 

 .(2)قدرية، وغري قدرية
 اختالف القدرية ِف الظلم والعدل. والتحقيق فيه

                                                 

( 452( ص )8( وانظر الفتاوى ج )29، 258، 284، 357( ص )1( ج )1)
 (.366، 364( ص )1( ج )38، 73( ص )2( ج )40، 39( ص )1ج )

 (.358، 357( ص )1( ج )2)
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 يف الظلم: واجلهمية اجلربية (1)اختلفت القدرية
ناس ال : الظلم يف حقه هو ما نعرفه من ظلمفقالت القدرية

ا وقع كل ملريد بعضهم بعًضا. فإذا قيل إنه خالق أفعال العباد وإنه م
ومسوا  إنه يعذب العاصي كان هذا ظلًما كظلمنا، :وقيل مع ذلك

 أنفسهم )العدلية(.
كل ما فأما   : الظلم يف حقه هو ما ميتنع وجوده.وقالت اْلهمية

اعته، ب طْن جتميكن وجوده فليس بظلم؛ فإن الظلم إما خمالفة أمرِّ مَ 
غريه ال لمر و آوإما التصرف يف ملك الغري بغري إذنه والرب ليس فوقه 

َم ا نعَّ ل إذملك بل إمنا يتصرف يف ملكه فكل ما ميكن فليس بظلم؛ ب
ا حممدً ى و وعذب موس ،فرعون وأاب جهل وأمثاهلما ممن كفر به وعصاه

 واء.يه سممن آمن به وأطاعه فهو مثل العكس فاجلميع ابلنسبة إل
 خيص ة ومللقدر اى بني املكلفني يف إن هللا سوَّ  :والقدرية يقولون

ني مبا طيعل املاملؤمنني مبا فضلهم به على الكفار حىت آمنوا، وال فض
تزلة املعو رية فضلهم به على العصاة حىت أطاعوا. وهذا من أقوال القد

 صريح.ل الالعقو هم اليت خالفوا هبا الكتاب والسنة وإمجاع السلف وغري 
لم منه ظرين لكافاومن اعتقد أن مِّنَّته على املؤمنني ابهلداية دون 

 فهذا جهل ألن هذا تفضل منه كما قال تعاىل:
  ُتْم ميَانِّ إِّْن ُكن ْ  َبلِّ اَّللَُّ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِّْْلِّ
َصادِّقِّنيَ 

فتخصيص هذا ابإلميان كتخصيص هذا مبزيد صحة وعلم  ،(2)
 وقوة وحال ومال، قال تعاىل:

                                                 

 ( القدرية حدثوا يف أوائل املائة األوىل من زمن ابن الزبري وعبدامللك.1)
 (.17( سورة احلجرات آية: )2)
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 ِّنَ ُهْم َمعِّيَشتَ ُهْم ِف ُموَن َرمْحََة رَب َِّك ََنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ َأُهْم يَ ْقسِّ
َذ بَ ْعُضُهْم  نْ َيا َورَفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرََجاٍت لِّيَ تَّخِّ اِْلََياةِّ الدُّ

ٌر ِمَِّّا ََيَْمُعونَ بَ ْعضً  ا ُسْخرَِّيًّ َوَرمْحَُة رَب َِّك َخي ْ
وهلذا قيل: كل نعمة  ،(1)

 منه فضل، وكل نقمة منه عدل.
والظلم الذي هو ظلم أن يعاقب اإلنسان على ظلم غريه قال 

َاتِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن َفاَل ََيَاُف ظُْلًما َوََل  تعاىل:  َوَمْن يَ ْعَمْل مَِّن الصَّاِلِّ
 .(2) اَهْضمً 

أن  هلضمقال املفسرون: الظلم أن حيمل عليه سيئات غريه. وا
سه ه نفونز  فجعل سبحانه عقوبته بذنب غريه ظلًما ،ينقص من حسناته

 عنه.
ني لظاملامن  فأما عقوبته على فعله االختياري وإنصاف املظلومني

 فهو من كمال عدل هللا تعاىل.
كن،  ممهللور الظلم مقد وقول اجلمهور من مثبيت القدر ونفاته: إن

يث حفسه ح نذا مد هلوهللا سبحانه ال يفعله لعدله، فهو منزه عنه؛ و 
 ه ال برتكعلي قدورأخرب أنه ال يظلم الناس شيًئا؛ واملدح يكون برتك امل

 املمتنع.
ا؛ لكن ليس كل ما  

ً
وال نزاع بني املسلمني أن هللا عادل ليس ظامل

الرب، وال ما كان قبيًحا من العبد كان ظلًما من العبد يكون ظلًما من 
يكون قبيًحا من الرب؛ فإن هللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف 

                                                 

 (.32( سورة الزخرف آية: )1)
 (.112( سورة طه آية: )2)
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 .(1)صفاته وال يف أفعاله

                                                 

، 361، 368، 42( ص )1( ج )33، 40( ص )2( ج )23( ص )3ج )( 1)
366.) 
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 النبوة

 عصمة اْلنبياء، وغلو الرافضة اإلمامية فيها
 

صود و مقذا هاألنبياء معصومون فيما يبلغونه عن هللا تعاىل، وه
وهم  ربه،ه وخي يبلغ عن هللا أمره وهنيالرسالة؛ فإن الرسول هو الذ

تقر يف ن يسأوز معصومون يف تبليغ الرسالة ابتفاق املسلمني حبيث ال جي
 ذلك شيء من اخلطأ.

ويبينه  عاىلت ى لسانه ما يستدركه هللالوتنازعوا هل جيوز أن يسبق ع
لغرانيق اتلك نه )له حبيث ال يقره على اخلطأ كما نقل أنه ألقى على لسا

أحكم ان و لشيطا( مث إن هللا نسخ ما ألقاه ىى وإن شفاعتهن لرتجتالعل
 .فيه ذورحمفمنهم من مل جيوز ذلك، ومنهم من جوزه، إذ ال  .آايته

 وال يقرون على فسق وال كذب.
فقون م مت فهففي اجلملة كل ما يقدح يف نبوهتم وتبليغهم عن هللا

 على تنزيههم عنه.
م إهن :م الصغائر يقولونوعامة اجلمهور الذين جيوزون عليه

 ء يفا جامعصومون من اإلقرار عليها فال يصدر منهم ما يضرهم كم
ىل حيب تعا هللاواألثر: كان داود بعد التوبة خريًا منه قبل اخلطيئة. 

 جلنة. ا اهبدخل التوابني وحيب املتطهرين. وإن العبد ليفعل السيئة في
 ا.بي  ن هللاثه يم وبعلوطًا آمن إلبراه أن وقد ذكر هللا يف القرآن

 وقال شعيب:
  َاَّللَُّ  َقدِّ افْ تَ َريْ َنا َعَلى اَّللَِّّ َكذًِِّب إِّْن ُعْدََن ِفِّ مِّلَّتُِّكْم بَ ْعَد إِّْذ ََنَّاَن
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َها َوَما َيُكوُن لََنا َأْن نَ ُعوَد فِّيَها إَِّلَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ رَب َُّنا َوقَاَل  (1) . مِّن ْ
َنا َأْو لَتَ ُعوُدنَّ ِفِّ الَّذِّيَن َكَفُروا لِّ   ُرُسلِّهِّْم لَُنْخرَِّجنَُّكْم مِّْن َأْرضِّ

وقد أخرب هللا عن إخوة يوسف مبا أخرب مث نبأهم بعد توبتهم  (2) مِّلَّتَِّنا
وهم األسباط الذين أمران أن نؤمن مبا أوتوا يف سورة البقرة وآل عمران 

 والنساء.
ن ضل مء أفاألنبياوإذا كان يف هؤالء من صار نبًيا فمعلوم أن 

من صدر منه  لون:غريهم. وهذا مما تـَُنازُِّع فيه الرافضة وغريهم، ويقو 
 سنة.وال ذنب ال يصري نبًيا؛ لكن االعتبار مبا دل عليه الكتاب

تحق  يسالوعمدهتم أن التائب من الذنب يكون مذموًما انقًصا 
ا و وزعنلذي النبوة ولو صار من أعظم الناس طاعة. وهذا هو األصل ا

 فيه. والكتاب والسنة يدالن على بطالن قوهلم فيه.
ة قيقحبجات فإهنم سلبوهم ما أعطاهم هللا من الكمال وعلو الدر 

ذبوا ما ، وكمنه التوبة واالستغفار واالنتقال من كمال إىل ما هو أكمل
ل نتقااأن  أخرب هللا به من ذلك، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وظنوا

 ي إىلالغ لعلم ومن الضالل إىل اهلدى ومناآلدمي من اجلهل إىل ا
ته حيث قدر  أعظمو الرشاد تنقًصا، ومل يعلموا أن هذا من أعظم نعم هللا 

شر ق اليذو  ينقل العباد من النقص إىل الكمال، وأنه قد يكون الذي
ال إعرف ال ي وبغضه للشر أعظم ممن واخلري ويعرفهما يكون حبه للخري

روة عسالم إمنا تنقض عرى اإل» عنه: رضي هللااخلري، كما قال عمر 
 .«عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية

 عشرية يقولون: إن أصول الدين أربعة:  افاإلمامية االثن
                                                 

 (.89سورة األعراف آية: )( 1)
 (.13( سورة إبراهيم آية: )2)
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التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة. وهم خمتلفون يف التوحيد والعدل 
 واإلمامة.

 .ألمةاائر سفأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين هبا كإقرار 
لكن غلوهم يف األنبياء مل يوافقهم عليه أحد، اللهم إال أن يكون 

 ،من غالة جهال النساك فإن بينهم وبني الرافضة قدرًا مشرتًكا يف الغلو
ويف اجلهل ويف االنقياد ملا ال تعلم صحته. والطائفتان يشبهان النصارى 

 .(1)يف ذلك
 

                                                 

 (.133، 335( ص )2( ج )37( ص )4( ج )306، 174( ص )1( ج )1)
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 اإلمامية

 اإلمام املعصوم هو الرسول 
 وَل مصلحة ِف عصمة إمام إَل وهي حاصلة بعصمته

 
، وطاعته واجبة يف كل زمان على  اإلمام املعصوم هو رسول هللا 
 كل أحد، واألمة تعرف أمره وهنيه.

 وورثته الذين ورثوا علمه يصدقون يف اإلخبار عنه.
 والعلم الديين الذي حتتاج إليه األئمة واألمة نوعان:

ات اخلمس وصيام شهر رمضان كإجياب الصلو « علم كلي»
 واحلج وحترمي الزان والسرقة واخلمر وحنو ذلك.

كوجوب الزكاة على هذا، ووجوب إقامة احلد « علم جزئي»و
 على هذا وحنو ذلك.

فأما األول فالشريعة مستقلة به ال حتتاج فيه إىل اإلمام؛ فإن النيب 
  ترك منها إما أن يكون نص على كليات الشريعة اليت البد منها أو

 ما حيتاج إىل القياس.
فإن كان األول ثبت املقصود. وإن كان الثاين فذلك القدر حيصل 

 ابلقياس.
فهذا ال ميكن النص على أعياهنا؛ بل البد فيها « اجلزئيات»وأما 

ع ال ميكن أن ر كما أن الشا« بتحقيق املناط»من االجتهاد املسمى 
حاكم على عدالة كل  ينص لكل مصل على جهة القبلة يف حقه، ولكل

شاهد، ونفقة هذه الزوجة، ووقوع الطالق هبذا الزوج، وإقامة احلد على 



 

 

 38 وأولياؤه آل رسول هللا 

فهذا مما ال ميكن نيب وال أحد من اخللق أن  ،هذا املفسد، وأمثال ذلك
ينص على كل فرد منه، ألن أفعال بين آدم وأعياهنم يعجز عن معرفة 

 أعياهنا اجلزئية علم واحد من البشر وعبارته.
ما كيات  اكتفي ابلكليات فالنيب ميكنه أن ينص على الكل وإن

 .إذ ذكر ما حيرم من النساء وما حيل .. جاء به نبينا 
وكذلك يف األشربة حرم ما يسكر دون ما ال يسكر، وأمثال 

َش َما ذلك. بل حصر احملرمات يف قوله:  َ اْلَفَواحِّ َا َحرََّم َريب ِّ ُقْل إَِّّنَّ
َها َوَما بَ  َّللَِّّ َما مَلْ َظَهَر مِّن ْ ْْثَ َواْلبَ ْغَي بَِّغرْيِّ اِْلَق ِّ َوَأْن ُتْشرُِّكوا ِبِّ َطَن َواإْلِّ

يُ نَ ز ِّْل بِّهِّ ُسْلطَاًَن َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّّ َما ََل تَ ْعَلُمونَ 
(1). 

ْلقِّْسطِّ َوَأقِّيُموا  ومجيع الواجبات يف قوله:  ُقْل َأَمَر َريب ِّ ِبِّ
نَي َلُه الد ِّينَ ُوُجوَهُكْم عِّْنَد كُ  ٍد َواْدُعوُه خُمْلِّصِّ  اآلية. (2) ل ِّ َمْسجِّ

 والواجب حمصور يف حق هللا وحق عباده.
د يف لعبااقوق مث إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع ح

 مواضع أخر.
 اصلةحفتبني بذلك أنه ال مصلحة يف عصمة اإلمام إال وهي 

 الواقع يوافق هذا.بعصمة الرسول وهلل احلمد واملنة و 
ورأينا كل من كان إىل اتباع السنة واحلديث واتباع الصحابة أقرب  
كانت مصلحتهم يف الدنيا والدين أكمل، وكل من كان أبعد من ذلك  

 .(3)كان ابلعكس
                                                 

 (.33( سورة األعراف آية: )1)
 (.29( سورة األعراف آية: )2)
 (.257 -247( ص )3( ج )3)
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  الشيعة من أبعد الناس عن اتباع املعصوم حممد 

 فهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم 
 ةخبالف أهل السن

 
وملا كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع املعصوم الذي ال ريب يف 

الذي أرسله هللا ابهلدى ودين احلق بشريًا  عصمته وهو رسول هللا 
ونذيرًا وداعًيا إىل هللا إبذنه وسراًجا منريًا الذي أخرج به الناس من 
 الظلمات إىل النور وهداهم به إىل صراط العزيز احلميد الذي فرق بني

احلق والباطل واهلدى والضالل والغي والرشاد والنور والظلمة وأهل 
السعادة وأهل الشقاوة وجعله القاسم الذي قسم به عباده إىل شقي 

فأهل السعادة من آمن به، وأهل الشقاوة من كذب به وتوىل  -وسعيد
 عن طاعته.

فالشيعة القائلون ابإلمام املعصوم وحنوهم من أبعد الطوائف عن 
ع هذا املعصوم؛ فال جرم جتدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم اتبا 

ودنياهم، حىت يوجد ممن هو حتت سياسة أظلم امللوك وأضلهم من هو 
 أحسن حااًل منهم، وال يكون يف خري إال حتت سياسة من ليس منهم.

ومنها هذا أنه ضربت  -وهلذا يشبهون اليهود يف أحوال كثرية
إال حببل من هللا وحبل من الناس وضربت عليهم  عليهم الذلة أينما ثقفوا

املسكنة، فال يعيشون يف األرض إال أبن يتمسكوا حببل بعض والة 
 األمور الذي ليس مبعصوم.
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والبد هلم من نسبة إىل اإلسالم يظهرون هبا ما يف قلوهبم، فالرافضة 
 وحدهم ال يقوم أمرهم قط، كما أن اليهود ال يقوم أمرهم قط.

ة من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم ال حيوجهم هللا مدائن كثري 
سبحانه وتعاىل إىل كافر وال رافضي، واخللفاء الثالثة فتحوا األمصار وأظهروا 

 الدين يف مشارق األرض ومغارهبا ومل يكن معهم رافضي.
بل بنو أمية بعدهم مع احنراف كثري منهم عن علي  وسب بعضهم 

م كلها من مشرق األرض إىل مغرهبا، وكان له غلبوا على مدائن اإلسال
زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثري، ومل ينتظم بعد انقراض  اإلسالم يف

دولتهم العامة ملا جاءهتم الدولة العباسية صار إىل الغرب عبدالرمحن 
واستوىل هو ومن بعده « صقر قريش»الداخل إىل املغرب الذي يسمى 

سالم فيها وأقاموه، وقمعوا من يليهم من على بالد املغرب، وأظهروا اإل
الكفار، وكانت هلم من السياسة يف الدين والدنيا ما هو معروف عند 
الناس، وكانوا أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق فضاًل عن أقوال 

 الشيعة، وإمنا كانوا على مذاهب أهل املدينة.
 وكان أهل العراق على مذهب األوزاعي وأهل الشام، وكانوا

يعظمون مذهب أهل احلديث، وينصره بعضهم يف كثري من األمور، وهم 
 من أبعد الناس عن مذهب الشيعة.

وقد صار إىل املغرب طوائف من اخلوارج والروافض كما كان هؤالء 
يف املشرق ويف بالد كثرية من بالد اإلسالم، ولكن قواعد هذه املدائن ال 

هر فيها شيء من هذه تستمر على شيء من هذه املذاهب؛ بل إذا ظ
من اهلدى ودين احلق يظهر  املذاهب مدة أقام هللا ما بعث به حممًدا 

 على ابطلهم.
وبنو عبيد يتظاهرون ابلتشيع واستولوا من املغرب على ما استولوا 
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عليه مث جاءوا إىل مصر واستولوا عليها مائيت سنة واستولوا على احلجاز 
يف فتنة البساسريي وانضم إليهم  بغداد والشام حنو مائة سنة وملكوا

املالحدة يف شرق األرض وغرهبا، وأهل البدع واألهواء حتب ذلك منهم، 
 ومع هذا فكانوا حمتاجني إىل مصانعتهم والتقية هلم.

 صلحةمفإذا علم أن مصلحة غري الشيعة يف كل زمان خري من 
من  كروهالشيعة واللطف هلم أعظم من اللطف للشيعة علم أن ما ذ 

 ثبات العصمة ابطل.إ
 تلوا فققيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إىل بالدان

 النفوس وسبوا احلرمي وأخذوا األموال هل نقاتلهم؟
 فقال: ال. املذهب أان ال نغزو إال مع املعصوم.

فقال ذلك املستفيت مع عاميته: وهللا إن هذا ملذهب جنس. فإن 
 .(1)لدنياإىل فساد الدين وا يهذا املذهب يفض

 

                                                 

 (.117، 259، 257( ص )3( ج )1)
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 ومل يقل بعصمة اْلئمة إَل الرافضة اإلمامية 
 ومل يشركهم فيه إَل من هو شر منهم

: وإن األئمة معصومون كاألنبياء يف ذلك، فهذه (1)وأما قوله
خاصة الرافضة اإلمامية مل يشركهم فيها أحد ال الزيدية الشيعة وال سائر 

ة املنتسبني إىل حممد طوائف املسلمني إال من هو شر منهم كاإلمساعيلي
بن إمساعيل بن جعفر القائلني أبن اإلمامة بعد جعفر يف حممد بن 
إمساعيل دون موسى بن جعفر. وأولئك مالحدة منافقون واإلمامية االثنا 

 عشرية خري منهم بكثري.
هرًا ن ظافإن اإلمامية مع فرط جهلهم وضالهلم فيهم خلق مسلمو 

 هم.ءأهوا عواكنهم جهلوا وضلوا واتبوابطنًا ليسوا زاندقة منافقني؛ ل
 ية زاندقةباطنم الفون حبقيقة دعواهر وأما أولئك فأئمتهم الكبار العا

 منافقون.
 .سلمنيون موأما عوامهم الذين مل يعرفوا ابطن أمرهم فقد يكون

ََي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا َأطِّيُعوا اَّللََّ َوَأطِّيُعوا  وقد قال هللا تعاىل: 
ْنُكْم فَإِّْن تَ َناَزْعُتْم ِفِّ َشْيٍء فَ ُردُّوُه إََِّل اَّللَِّّ الرَّسُ  وَل َوُأويلِّ اْْلَْمرِّ مِّ

 .(2) َوالرَُّسولِّ 
ليه. فدل ألمرهم ابلرد إ ولو كان للناس معصوم غري الرسول 

 .القرآن على أنه ال معصوم إال الرسول 
ب ودعوى العصمة تضاهي املشاركة يف النبوة؛ فإن املعصوم جي

اتباعه يف كل ما يقول ال جيوز أن خيالف يف شيء، وهذه خاصة األنبياء 
 .(3)وهلذا أمران أن نؤمن مبا أنزل إليهم

                                                 

 ( يعين الرافضي.1)
 (.59)( سورة النساء آية: 2)
 (.305( ص )1( ج )3)
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 الرافضة أشبهوا النصارى ِف تفضيل أئمتهم 

 وتسليم الدين َلم
 

 ل منأفض النصارى يزعمون أن احلواريني الذين اتبعوا املسيح
واريني ن احلون أاملرسلني، ويزعمإبراهيم وموسى وغريمها من األنبياء و 

يقولون ح، و ملسيرسل شافههم هللا ابخلطاب؛ ألهنم يقولون إن هللا هو ا
 إن املسيح ابن هللا. :أيًضا

 من ولني األعشر أفضل من السابقني والرافضة جتعل األئمة االثىن
ألهنم  ياء؛ألنباإهنم أفضل من  :املهاجرين واألنصار. وغاليتهم يقولون

 ح.كما اعتقدته النصارى يف املسي  فيهم اإلالهية يعتقدون
فاحلالل ما  -والنصارى يقولون إن الدين مسلم لألحبار والرهبان

 حللوه، واحلرام ما حرموه، والدين ما شرعوه.
، لوهلحفاحلالل ما  -والرافضة تزعم أن الدين مسلم إىل األئمة

 واحلرام ما حرموه، والدين ما شرعوه.
هية ـلو الشيعة كاإلمساعيلية الذين يقولون إبلوأما من دخل يف غ

من أئمتهم يقولون إن حممد بن إمساعيل نسخ شريعة حممد  هاحلاكم وحنو 
بن عبدهللا وغري ذلك من املقاالت اليت هي يف الغالية من الرافضة 
فهؤالء أشر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى واملشركني، وهم 

 .(1)ن مبذهبهمينتسبون إىل الشيعة يتظاهرو 

                                                 

 (.310، 309، 175، 173( ص )3( ج )177( ص )1( ج )1)
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 طاعة أهل السنة لوَلة اْلمور مقيدة

 
وأهل السنة ال يطيعون والة األمور مطلًقا، إمنا يطيعوهنم يف ضمن 

َأطِّيُعوا اَّللََّ َوَأطِّيُعوا الرَُّسوَل َوُأويلِّ  كما قال تعاىل:   طاعة الرسول 
سول ألنه ال فأمر بطاعة هللا مطلًقا، وأمر بطاعة الر  (1) اْْلَْمرِّ مِّْنُكمْ 

أيمر إال بطاعة هللا فمن يطع الرسول فقد أطاع هللا. وجعل طاعة أويل 
األمر داخلة يف ذلك ومل يذكر هلم طاعة اثلثة؛ ألن ويل األمر ال يطاع 

إَّنا الطاعة ِف »: طاعة مطلقة وإمنا يطاع يف املعروف كما قال النيب 
وقال:  ،(3)«القَل طاعة ملخلوق ِف معصية اخل»وقال:  ،(2)«املعروف

 .(4)«من أمركم مبعصية فال تطيعوه»
إنه  رضي هللا عنه:وقول هؤالء الرافضة املنسوبني إىل شيعة علي 

مطلًقا يف كل ما أمر به أفسد من قول من   جتب طاعة غري الرسول 
من أهل الشام إنه جيب رضي هللا عنه كان منسواًب إىل شيعة عثمان 
أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو طاعة ويل األمر مطلًقا، فإن 

 .(5)موجود، وهؤالء يوجبون طاعة معصوم مفقود
                                                 

 (.59( سورة النساء آية: )1)
( يف املغازي ويف األحكام ويف خرب الواحد. ورواه مسلم 59ب ) 64( البخاري ك )2)

 «.ال طاعة يف معصية هللا إمنا الطاعة يف املعروف»( بلفظ 1840رقم )
 (.66( ص )5( ج )40( ص )1)( أخرجه أمحد ج 3)
 (.40أخرجه ابن ماجه يف اجلهاد رقم )« من أمركم منهم مبعصية هللا فال تطيعوه( »4)
 (.106( ص )2( ج )5)
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 اشرتاط العصمة ِف اْلئمة ليس مبقدور 

 وَل مأمور ضمان العصمة لألمة
 

ان سلط هلم هللا أمر بطاعة األئمة املوجودين املعلومني الذين
ن م الل، و يقدرون به على سياسة الناس؛ ال بطاعة معدوم وال جمهو 

 ليس له سطان وال قدرة على شيء أصاًل.
رقة ابالجتماع واالئتالف وهنى عن الف كما أمر النيب 

طاعة  م يفاعتهواالختالف، ومل أيمر بطاعة األئمة مطلًقا، بل أمر بط
 هللا دون معصيته.

ويف صحيح مسلم عن عوف بن مالك األشجعي قال مسعت 
بوهنم وحيبونكم وتصلون خيار أئمتكم الذين حت»يقول:  رسول هللا 

ن عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم و عليهم ويصل
 ؟قال: قلنا اي رسول هللا أفال ننابذهم عند ذلكم ويلعنونكم هنوتلعنو 

َل ما أقاموا فيكم الصالة َل ما أقاموا فيكم الصالة. إَل من  :قال
ره ما َييت من ٍل فرآه َييت شيًئا من معصية هللا فليكاويل عليه و 

 .(1)«ا من طاعةمعصية هللا تعاَل وَل ينزعن يدً 
ستكون »قال:  ويف صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول هللا 

ومن أنكر سلم ولكن من  ئأمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف بر 

                                                 

 (.1855( أخرجه مسلم رقم )1)
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 .(1)«َل ما صلواقال:  ؟اي رسول هللا أفال نقاتلهم :قالوارضي واتبع. 
ينكر ما ره و ه يكألمراء والة األمور، وأنوهذا يبني أن األئمة هم ا

 طاعة يفعون يطا أيتونه من معصية هللا، وال ينزعن اليد من طاعتهم، بل
ويدعو  لناساحيب هللا، وأن منهم خيارًا وشرارًا، من حُيب ويُدعى له و 

 .هلم، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه
ه بصل مل حيور وال مأمور و واشرتاط العصمة يف األئمة ليس مبقد

 منفعة يف الدين وال يف الدنيا.
وهللا قد ضمن العصمة لألمة فمن متام العصمة أن جيعل عدًدا من 
العلماء وإذا أخطأ الواحد يف شيء كان اآلخر قد أصاب فيه حىت ال 

 .(2)وَمثََّل الشيخ ابملذاهب األربعة وغريها -يضيع احلق
  

                                                 

 (.1854( أخرجه مسلم رقم )1)
 (.112، 105، 109( ص )2( ج )36، 35( ص )1( ج )2)
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 دد معنيوليس اْلئمة حمصورين ِف ع
ََي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا َأطِّيُعوا اَّللََّ َوَأطِّيُعوا  وذلك أن هللا قال: 

يف  ومل يوقتهم بعدد معني. وكذلك النيب  (1) الرَُّسوَل َوُأويلِّ اْْلَْمرِّ مِّْنُكمْ 
ففي  -األحاديث الثابتة عنه املستفيضة مل يوقت والة األمور يف عدد معني

إن خليلي أوصاين أن أَسع وأطيع وإن كان »ذر قال:  الصحيحني عن أيب
. ويف صحيح مسلم عن أم احلصني أهنا (2)«عبًدا حبشًيا جمدع اْلطراف

ولو استعمل »مبىن أو عرفات يف حجة الوداع يقول:   النيبمسعت 
وروى  (3)«عليكم أسود جمدع يقودكم بكتاب هللا فاَسعوا وأطيعوا

اَسعوا وأطيعوا وإن : »قال رسول هللا  البخاري عن أنس بن مالك قال:
 عن ابن نيويف الصحيح (4)«استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

َل يزال هذا اْلمر ِف قريش ما بقي من »: عمر قال: قال رسول هللا 
قال: قال رضي هللا عنه  عن أيب هريرة نيويف الصحيح ،(5)«الناس اثنان
ِف هذا الشأن مسلمهم تبع ملسلمهم  الناس تبع لقريش»: رسول هللا 

: وعن جابر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا  (6)«وكافرهم تبع لكافرهم
 الناس تبع لقريش ِف اخلري »

                                                 

 (.59( سورة النساء آية: )1)
 (.1837( يف املساجد ويف اإلمارة رقم )648ه مسلم رقم )( روا2)
« إن أمر عليكم عبد جمدع حبشًيا قالت أسود( »1298( صحيح مسلم رقم )3)

 احلديث.
 (.4( ب )93( البخاري ك )4)
 (.1828مسلم رقم )« ما بقي منهم اثنان( »2( ب )93( البخاري ك )5)
 (.1)( ب 61( البخاري ك )1818( صحيح مسلم رقم )6)
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قال: مسعت رسول هللا رضي هللا عنه ويف البخاري عن معاوية  ،(1)«والشر
  :إن هذا اْلمر ِف قريش َل يعاديهم أحد إَل كبه هللا على »يقول
 .(3)أخرجه يف )ابب األمراء من قريش( (2)«هه ما أقاموا الدينوج

 

                                                 

 (.1819( صحيح مسلم رقم )1)
 (.2( ب )61( البخاري ك )2)
 (.105( ص )2( ج )3)
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 وعلي مل يدَّع اإلمامة قبل قتل عثمان 
 وَل أنه معصوم، أو منصوص

 :ع اإلمامة قط حىت قتل عثمان، ومل يقلرضي هللا عنه مل يدَّ  علي  
إين معصوم، وال أن الرسول جعلين اإلمام بعده، وال أنه أوجب على 

ضطرار أن من ، وال حنو هذه األلفاظ؛ بل حنن نعلم ابالالناس متابعيت
نقل هذا وحنوه عنه فهو كاذب عليه، وحنن نعلم أن علًيا كان أتقى هلل 

 .(1)من أن يدعي الكذب الظاهر الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب
 وَل نص عليه

والنص على علي  ليس يف شيء من كتب احلديث املعتمدة، 
لى بطالنه، حىت قال أبو حممد بن حزم: ما وجدان وأمجع أهل احلديث ع

إال رواية واهية عن جمهول إىل  ىقط رواية عن أحد يف هذا النص املدع
 .(2)جمهول يكىن أاب احلمراء ال نعرف من هو يف اخللق

ونقل النص على خالفة علي  كذب من طرق كثرية؛ فإن هذا النص 
متواترًا، وال نقل أن أحًدا  مل يبلغه أحد إبسناد صحيح فضاًل عن أن يكون

ذكره على جهة اخلفاء، مع تنازع الناس يف اخلالفة وتشاورهم فيها يوم 
السقيفة وحني موت عمر وحني جعل األمر بينهم شورى يف ستة، مث ملا 
قتل عثمان واختلف الناس على علي ؛ فمن املعلوم أن مثل هذا النص لو  

ليٍ  نًصا جليًا قاطًعا للعذر كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على ع
لمون لكان من املعلوم ابلضرورة أنه البد أن ينقله الناس نقل سعلمه امل

 مثله، وأنه البد أن يذكره كثري من الناس نقل مثله، 
بل أكثرهم يف مثل هذه املواطن اليت تتوفر اهلمم على ذكره فيها غاية 

                                                 

 (.225( ص )1( ج )24( ص )4( ج )1)
 (.213( ص )3( ج )238( ص )4( ج )2)
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 .(1)ما يعلم أنه ملزوم انتفاء يالتوفر، فانتفاء ما يعلم أنه الزم يقتض
 ومل يشتغل بدفن النِب عن اإلمامة

ن دفنه م  وقول القائل: إن علًيا كان مشغواًل مبا أمره النيب
 لنيب إن اه، فوجتهيزه ومالزمة قربه كذب ظاهر، وهو مناقض ملا يدعون

ومل  املقبلة، لليلافن د إنه إمنا :مل يدفن إال ابلليل مل يدفن ابلنهار. وقيل
لي  عائشة وع بيت  يفر أحًدا مبالزمة قربه، وال الزم علي  قربه؛ بل قربأيم

 أجنيب منها.
 بعده. اًمان إممث كيف أيمره مبالزمة قربه وقد أمر بزعمهم أن يكو 

 عباسو الومل يشتغل بتجهيزه علي  وحده بل علي  والعباس وبن
 لنيبب الى ابومواله شقران وبعض األنصار، وأبو بكر وعمر وغريمها ع

 حاضرون غسله وجتهيزه مل يكونوا حينئذ يف بين ساعدة.
ن يتوىل امليت أهل فتوىل أهله غسله وجتهيزه، وأخروا ألكن السنة 

دفنه ليصلي عليه املسلمون، فإهنم صلوا عليه أفراًدا واحًدا بعد واحد 
رجاهلم ونساؤهم خلق كثري، فلم يتسع يوم االثنني لذلك مع تغسيله 

 .(2)لوا عليه يوم الثالاثء، ودفن يوم األربعاءوتكفينه، بل ص
 ومل يكن أبو بكر ِف جيش أسامة لئال ينازع علًيا

وأهل الفرية يزعمون أن اجليش كان فيه أبو بكر وعمر، وأن 
مقصود الرسول كان إخراجهما لئال ينازعا علًيا. وهذا إمنا يكذبه ويفرتيه 

عظم الناس تعمًدا من هو أجهل الناس أبحوال الرسول والصحابة وأ
للكذب، وإال فالرسول طول مرضه ايمر أاب بكر أن يصلي ابلناس 

                                                 

 (.118( ص )4( ج )1)
 (.216( ص )3( ج )2)



 

 

 51 وأولياؤه آل رسول هللا 

على الناس من واله  والناس كلهم حاضرون، ولو وىل رسول هللا 
ألطاعوه، وكان املهاجرون واألنصار حياربون من انزع أمر هللا ورسوله 

 وهم الذين نصروا دينه أوَّاًل وآخرًا ...
خياف الرسول فقد نصره هللا وأعزه وحوله  فياليت شعري ممن كان

  .(1)املهاجرون واألنصار الذين لو أمرهم بقتل آابئهم وأبنائهم لفعلوا

                                                 

 (.214( ص )3( ج )1)
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 مذهب الزيدية ِف إمامة علي ومن بعده
أتباع  وديةجلار اوالزيدية خري من اإلمامية. وأشبههم ابإلمامية هم 

وصف ال نص على علي  ابل ابن اجلارود الذين زعموا أن النيب 
رتكهم وا بكفر   ابلتسمية فكان هو اإلمام من بعده، وأن الناس ضلوا أو

 . احلسني، مث احلسن هو اإلمام، مثاالقتداء به بعد رسول هللا 
 حلسن، وامث من هؤالء من يقول إن علًيا نص على إمامة احلسن

 خرج منهم منف -نص على إمامة احلسني، مث هي شورى يف ولدمها
 ربه وكان فاضاًل فهو إمام. يدعو إىل سبيل

ير ن جر بمان والفرقة الثانية من الزيدية السليمانية أصحاب سلي
مني، ملسلايار يزعمون أن اإلمامة شورى، وأهنا تعلم بعقد رجلني من خ

ون يثبتل، و وأهنا قد تصلح للمفضول وإن كان الفاضل أفضل يف كل حا
فسق  يالت خطأ إهنا كان :إمامة الشيخني أيب بكر وعمر. وقد قيل

 صاحبها ألجل التأويل.
 والثالثة الكثريية يزعمون أن علًيا أفضل الناس بعد رسول هللا 

وأوالهم ابإلمامة، وأن بيعة أيب بكر وعمر ليست خبطأ ألن علًيا ترك 
كما   (1)ذلك هلما. ويقفون يف عثمان وقتله وال يقدمون عليه إبكفار

 مثل الشيعة حيكى عن السليمانية. وهذه الطائفة أ
 ويسمون أيًضا الصاحلية.

                                                 

رأوا له من الفضائل وملا زعموا  ( املعىن أهنم حتريوا يف احلكم عليه ابلكفر أو اإلميان ملا1)
 1أهنم رأوا له من األحداث اليت ال توافق سرية الصحابة )انظر امللل والنحل ج 

 (.161ص
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مث كل من كان أعلم ابلرسول وأحواله كان أعلم ببطالن مذهب 
نًصا خفًيا وأن علًيا كان أفضل من الثالثة أو  يالزيدية وغريهم ممن يدع

يتوقف يف التفضيل؛ فإن هؤالء إمنا وقعوا يف اجلهل املركب أو البسيط 
 .(1)حاديث واآلاثرلضعف علمهم مبا علمه أهل العلم ابأل

                                                 

 (.118( ص )4( ج )357( ص )1( ج )1)
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 وَل نص على بقية اَلثين عشر
م ابن ماإهذا »لحسن: لقال  دعوى االثين عشرية أن النيب 

 وجوه: اب منجلو وا.. «.إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة اتسعهم قائمهم
ة عشري ثين: أن سائر فرق الشيعة تكذب هذا النص إال االأحدها

 الشيعة. وهم فرقة من حنو سبعني فرقة من طوائف
ة من شريع: أن يقال: هذا معارض مبا نقله غري االثين الثاين

، ومبا عشر ثىنالشيعة من نص آخر يناقض هذا كالقائلني إبمامة غري اال
ا تدعيه ري مص غمن الن ينقله الراوندية أيًضا؛ فإن كاًل من هؤالء يدع

 عشرية. ااالثن
قل نم من يهف : أن يقال: إن علماء الشيعة املتقدمني ليسالثالث

 ختلقامنا هذا النص وال ذكره يف كتاب، وال احتج به يف خطاب، وإ
 ائب،غًدا إن ابنه حمم :هذا ملا مات احلسن بن علي العسكري وقيل

 سني سنة.بنحو مائتني ومخ فحينئذ ظهر هذا النص بعد موت النيب 
شيعة  ال : أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعافالرابع

ا ال خيالطه علًما يقينيً  مون أن هذا كذب على رسول هللا كلهم يعل
 الريب ويباهلون على ذلك.

: أن املنقول ابلنقل املتواتر عن أهل البيت يكذب اِلادي عشر
مثل هذا النقل، وأهنم مل يكونوا يدعون أنه منصوص عليهم؛ بل يكذبون 

 .(1)من يقول ذلك فضاًل عن أن يثبتوا النص على اثىن عشر
 

                                                 

 (.209( ص )4( ج )1)
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 (1)ديث اَلثين عشر َل ينطبق عليهموح
يف عدد االثىن عشر ما أخرجاه يف  الذي ثبت عن النيب 

 دخلت مع أيب على النيب  :الصحيحني عن جابر بن مسرة قال
مث  «َل يزال أمر الناس ماضًيا وَلم اثنا عشر رجالً »فسمعته يقول: 

قال:  بكلمة خفيت عين فسألت أيب ماذا قال النيب  تكلم النيب 
 .(2)«كلهم من قريش  :قال»

 (3)«َل يزال هذا اْلمر عزيًزا إَل اثىن عشر خليفة»ويف لفظ: 
وهؤالء هم املذكورون يف التوراة حيث قال يف بشارته إبمساعيل: )وسيلد 

 اثىن عشر عظيًما(.
َل »ثنا عشر؛ ألنه قال: وهذا النص ال جيوز أن يراد به هؤالء اال

َل يزال أمر »و ،«َل يزال هذا اْلمر عزيًزا»و (4)«يزال اإلسالم عزيًزا
وهذا يدل على أنه يكون أمر الناس قائًما يف زمن « الناس ماضًيا

 واليتهم وال يكون قائًما إذا انقضت واليتهم.
وعند االثىن عشرية مل يقم أمر األمة يف مدة أحد من هؤالء االثين 

يهم الظاملون عشر؛ بل ما زال أمر األمة فاسًدا منتقًضا يتوىل عل
                                                 

( وأييت أنه إمنا ينطبق على خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد 1)
 وبينهم عمر بن عبدالعزيز.وعبدامللك وأوالده 

يكون اثنا عشر »( بلفظ 51( ب )93( البخاري ك )1821( أخرجه مسلم رقم )2)
 احلديث.« أمريًا

 (.1821( صحيح مسلم رقم )3)
ال يزال هذا الدين عزيًزا منيًعا »( صحيح مسلم و 1821) «ال يزال اإلسالم عزيزًا»( 4)

 «.إىل اثين عشر خليفة .. كلهم من قريش
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 املعتدون؛ بل املنافقون الكافرون وأهل احلق أذل من اليهود.
هم مامتضة إفمن ظن أن هؤالء االثىن عشر هم الذين يعتقد الراف

ي  بن  علف إالفهو يف غاية اجلهل؛ فإن هؤالء ليس فيهم من كان له سي
ح  فتر والأيب طالب، ومع هذا فلم يتمكن يف خالفته من غزو الكفا

بعض  قتالهم بة وال قتل كافرًا؛ بل كان املسلمون قد اشتغل بعضمدين
 تاب.الك حىت طمع فيهم الكفار ابلشرق والشام من املشركني وأهل
وا أال كان  معه وأيًضا فالشيعة مل يستقيموا معه فإذا مل يستقيموا

 يستقيموا مع غريه أْوىل وأحرى.
يما  سالف وأما سائر األئمة غري علي  فلم يكن ألحد منهم سي

ارب ما هاملنتظر بل هو عند من يقول إبمامته إما خائف عاجز وإ
ه رف ل يعخمتف، وال أفىت أحًدا يف مسألة، وال حكم يف قضية، وال

 وًداموج وجود فأي فائدة يف الدين والدنيا حصلت من هذا لو كان
 فضاًل عن أن يكون اإلسالم به عزيزًا ...

كاذبة،  الماينادات الفاسدة، واألوال فائدة من إمامته إال االعتق
 والفنت بني األمة.

ألمة رق اذل فوأيًضا فاإلسالم عن اإلمامية هو ما هم عليه وهم أ
ال أكثر م، و منه فليس يف أهل األهواء أذل من الرافضة، وال أكتم لقوله

 شر.ق منهم، وهم على زعمهم شيعة االثىن عااستعمااًل للنف
نتظر دائًما إىل آخر الدهر وحينئذ فال وأيًضا فإن عندهم والية امل

يبق يبقى زمان خيلو عندهم من االثىن عشر. وإذا كان كذلك مل 
قائم يف  هو الزمان نوعني: نوع يقوم فيه أمر األمة ونوع ال يقوم بل
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 .(1)األزمان كلها وهو خالف احلديث الصحيح
 والثاين عشر منهم مفقود فامتنع أن يكون إماًما 

 اِلسن العسكري )منتظر الرافضة(وهو حممد بن 
مامة  اإلوا يفوأما اإلمامة فالرافضة أبعد الناس عنها فإهنم قال

و ول أجمه أسخف قول وأفسده يف العقل والدين؛ فإهنم حيتالون على
 .معدوم ال يرى له عني وال أثر، وال مسع له حس وال خرب

ل أه نممها ذكر حممد بن جرير الطربي وعبدالباقي بن قانع وغري 
نسل  ن له يكالعلم ابألنساب والتواريخ أن احلسن بن علي العسكري مل

 وال عقب.
رداب الس دخل واإلمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه

 الث.ث :القبسامراء وهو صغري منهم من قال عمره سنتان. ومنهم من 
 مخس سنني. :ومنهم من قال

ت لثابا هللالواجب يف حكم وهذا لو كان موجوًدا معلوًما لكان ا
دنه  بيف  ضنهحيبنص القرآن والسنة واإلمجاع أن يكون حمضواًن عند من 
فظه حيمن  عند كأمه وأم أمه وحنومها من أهل احلضانة، وأن يكون ماله

 إما وصي أبيه إن كان له وصي وإما غري الوصي ...
 ميعجلًما فكيف يكون من يستحق احلجر عليه يف بدنه وماله إما

 ه؟!املسلمني معصوًما ال يكون أحد مؤمًنا إال ابإلميان ب
مث هذا ابتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه ال ينتفعون به ال 
يف الدين وال يف الدنيا وال علَّم أحًدا شيًئا وال عرف له صفة من صفات 

                                                 

، 195( ص )1( ج )117( ص )3( ج )207، 213( ص )4ج ) (1)
211.) 
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اخلري وال الشر فلم حيصل به شيء من مقاصد اإلمامة ومصاحلها ال 
 مة.اخلاصة وال العا

ن ؛ فإصالً بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل األرض بال نفع أ
حة. مصل وال املؤمنني به مل ينتفعوا به أصاًل وال حصل هلم به لطف

 خري ض الواملكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به فهو شر حم
 فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل احلكيم العادل.

 لقالاعب الطويل، ويكثر فأي شيء أضل من سعي من يتعب الت
يعاون ، و ابعنيوالقيل، ويفارق مجاعة املسلمني، ويلعن السابقني والت

لسبل، امن  مكنهيل، ويسلك ما أحلالكفار واملنافقني، وحيتال أبنواع ا
ل يطو  ل ماويعتضد بشهود الزور، ويديل أتباعه حببل الغرور، ويفع

يعرفه و يه  وهنأمر هللاوصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على 
ر به مل يظفونس مامما يقربه إىل هللا تعاىل. مث إنه ملا علم اسم ذلك اإل

ره  أم، والبشيء من مطلوبه، وال وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده
 ذهابال إوهنيه، وال حصل له من جهته منفعة وال مصلحة أصاًل، إ

عاداة ، ومهارل والننفسه وماله، وقطع األسفار، وطول االنتظار ابللي
ا جودً ن مو اجلمهور لداخل يف سرداب ليس له عمل وال خطاب، ولو كا

 بيقني، مل حصل به منفعة هلؤالء املساكني.
 ؟السفكيف وعقالء الناس، يعلمون أنه ليس معهم إال اإلف

وهلذا جتدهم ملا فاهتم مصلحة اإلمامة يدخلون يف طاعة كافر أو 
م. فبينما هم يدعون إىل طاعة إمام ظامل لينالوا به بعض مقاصده
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 .(1)معصوم، أصبحوا يرجعون إىل طاعة كفور ظلوم
 )وهم خمتلفون فيمن ادعوا النص عليه من 

 أئمتهم وِف املنتظر منهم(
مة، إلمااائل قد ُعلم أن الشيعة خمتلفون اختالفًا كثريًا يف مس

م اهبطر م اضوالصفات، والقدر، وغري ذلك من مسائل دينهم ... قد عل
اء ببق هم من يقوليف النص، ويف املنتظر منهم على أقوال: من -فيها

قول يمن  جعفر بن حممد. ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى. ومنهم
سن احل ببقاء عبدهللا بن معاوية. ومنهم من يقول نص علي  على

وصى ألون يقو  واحلسني، وهؤالء يقولون على حممد بن احلنفية. وهؤالء
بدهللا. نه ع ابسني إىل ابنه أيب جعفر. وهؤالء يقولون إىلعلي  بن احل

. سنين احلأوصى إىل حممد بن عبدهللا بن احلسن ب :وهؤالء يقولون
ن أوصى قولو يالء وهؤالء يقولون إن جعفرًا أوصى إىل ابنه إمساعيل. وهؤ 

 إىل ابنه حممد بن إمساعيل.
بنه عبدهللا. وهؤالء يقولون إىل ابنه حممد. وهؤالء يقولون إىل ا

وهؤالء يقولون إىل ابنه موسى. وهؤالء يسوقون النص إىل حممد بن 
احلسن. وهؤالء يسوقون النص إىل بين ميمون القداح احلاكم يف شيعته. 

 .(2)وهؤالء يسوقون النص من بين هاشم إىل بين العباس
 )مقاصد اإلمامة: السلطان، والعلم(

لتبليغه وتعليمه، وإما يف  اإلمام حيتاج إىل شيئني: إما يف العلم

                                                 

 (.37، 29( ص )1( ج )248( ص )3( ج )190، 164( ص )2( ج )1)
 (.133 -129، 144، 143( ص )2( ج )2)
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 العمل ليعني الناس على ذلك بقوته وسلطانه.
امة إلماادعوا عصمتهم ليس هلم سلطان حتصل به مقاصد  نوالذي

ال عة و م مجفإذا مل يكن هلم ملك وال سلطان مل ميكن أن تصلي خلفه
 حلدود والم اام هبمجاعة وال يكونون أئمة يف اجلهاد وال يف احلج وال تق

 لناسند اعهبم اخلصومات وال يستويف الرجل هبم حقوقه اليت  تفصل
تاج إىل حتلها كمور  واليت يف بيت املال وال يؤمن هبم السبيل فإن هذه األ

الء مل وهؤ  ذلك قادر يقوم هبا، وال يكون قادرًا إال من له أعوان على
 ن يفوكا يكونوا قادرين على ذلك، بل القادر على ذلك كان غريهم

 ريهمغعن  من هؤالء أعلم منهم وأدين؛ إذ العلم املنقول أعصارهم
ن ظم مة أعأضعاف العلم املنقول عنهم، وظهور آاثر غريهم يف األم

 ظهور آاثرهم يف األمة.
ر بن جعف ابنهواملتقدمون منهم كعلي بن احلسني وابنه أيب جعفر و 

ن ثر مم أكحممد قد أخذ عنهم من العلم قطعة معروفة وأخذ عن غريه
 لك بكثري كثري.ذ

أَلحٍد  ْكرَ  ذِّ وأما من بعدهم فالعلم املأخوذ عنهم قليل جًدا، وال
ن مال غريهم يا و الفتمنهم يف رجال أهل العلم املشاهري ابلرواية واحلديث و 

 املشاهري ابلعلم.
ن مهم ري غري واحملاسن فمثله يوجد لكث وما يذكر هلم من املناقب

 األمة.
مامة اإل د لهون صاحبها أهاًل أن تعقل غايتها أن يكائوتلك الفض

قاضًيا  لرجلاصري لكنه ال يصري إماًما مبجرد كونه أهالً، كما أنه ال ي
 مبجرد كونه أهاًل لذلك.

وأهلية اإلمامة اثبتة آلخرين من قريش كثبوهتا هلؤالء، وهم أهل أن 



 

 

 61 وأولياؤه آل رسول هللا 

 .(1)يتولوا اإلمامة، فال موجب للتخصيص، ومل يصريوا بذلك أئمة
 
 

 الصحابة والقرابة()فضائل 
 )وموقف أهل السنة والشيعة منها(

 الثناء ِف القرآن ِبإلميان واْلعمال، َل مبجرد 
 النسب واملصاهرة

 وال د نيبى ولن هللا على أحد يف القرآن بنسبه أصاًل ال علثمل ي
كر صنًفا ذ إذا م. و على أيب نيب، وإمنا أثىن على الناس إبمياهنم وأعماهل

 .لنسبفيهم من اإلميان والعمل ال جملرد ا وأثىن عليهم فلما
 وهلذا ملا ذكر األنبياء ذكرهم يف األنعام، وهم مثانية عشر قال: 

َراٍط  َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم إََِّل صِّ ِتِِّّْم َوإِّْخَواهنِِّّْم َواْجتَ بَ ي ْ َومِّْن َآَِبئِّهِّْم َوُذر َِّيَّ
نه وتعاىل . فبهذا حصلت الفضيلة ابجتبائهم سبحا(2) ُمْسَتقِّيمٍ 

 وهدايته إايهم إىل صراط مستقيم ال بنفس القرابة.
ويف القرآن الثناء واملدح للصحابة إبمياهنم وأعماهلم يف غري آية  

رِّيَن َواْْلَْنَصارِّ َوالَّذِّيَن  كقوله:  َوالسَّابُِّقوَن اْْلَوَُّلوَن مَِّن اْلُمَهاجِّ
ُهْم  ُ َعن ْ َي اَّللَّ  .(3) َوَرُضوا َعْنهُ ات َّبَ ُعوُهْم ِبِِّّْحَساٍن َرضِّ

                                                 

( ص 4( ج )308، 307( ص )1( ج )170، 171( ص )2(، ج )248( ص)3( ج )1)
(213.)  

 (.87( سورة األنعام آية: )2)
 (.100بة آية: )( سورة التو 3)
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ْنُكْم َمْن أَنْ َفَق مِّْن قَ ْبلِّ اْلَفْتحِّ َوقَاَتَل  وقوله:  ََل َيْسَتوِّي مِّ
 ُ ُأولَئَِّك َأْعَظُم َدرََجًة مَِّن الَّذِّيَن أَنْ َفُقوا مِّْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكالًّ َوَعَد اَّللَّ

 .(1) اِْلُْسىَن 
ني ملتقالى عهلا وآخرها وهكذا الثناء على املؤمنني من األمة أو 

 واحملسنني واملقسطني والصاحلني، وأمثال هذه األنواع.
ية آرآن الق وأما النسب ففي القرآن إثبات حق لذوي القرىب، ويف

ريًا. تطه هرهم، وفيه أمر هلم مبا يذهب عنهم الرجس ويطءاخلمس والفي
ليه ع ىن يصلوقد فسر ذلك أب ويف القرآن األمر ابلصالة على النيب 

 وعلى آله.
 ام حمبته.ن متمهله أويف القرآن األمر مبحبة هللا وحمبة رسوله، وحمبة 

 ويف القرآن أن أزواجه أمهات املؤمنني.
بيت ل الوأه وليس يف القرآن مدح أحد جملرد كونه من ذوي القرىب

لك وال  بذهللا وال الثناء عليهم بذلك وال ذكر استحقاقه الفضيلة عند
كره ذ ر ما يساويه يف التقوى بذلك، وإن كان قد ذكتفضيله على من 

 أخرباض فممن اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء بين إسرائيل فذاك أمر 
هلذا و مال ألعابأبن يف جعله عربة لنا فبني مع ذلك أن اجلزاء واملدح 

 رن كففر مكذكر ما ذكره من اصطفاء بين إسرائيل وذكر ما ذكره من  
من متام  وهذا قابوالعكر فيهم النوعني الثواب منهم وذنوهبم وعقوبتهم فذ 

ن أهل حبه مصا حتقيق أن النسب الشريف قد يقرتن به املدح اترة إن كان
 اإلميان والتقوى، وإال فإن ذم صاحبه أكثر.

 وكذلك املصاهرة قال هللا تعاىل: 
                                                 

 (.10( سورة احلديد آية: )1)
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 ُوٍط َكانَ َتا حَتَْت َضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل لِّلَّذِّيَن َكَفُروا اِّْمَرَأَة نُوٍح َواْمَرَأَة ل
ًئا  ُهَما مَِّن اَّللَِّّ َشي ْ َعْبَدْينِّ مِّْن عَِّبادََِّن َصاِلَِّنْيِّ َفَخانَ َتاُُهَا فَ َلْم يُ ْغنَِّيا َعن ْ
لِّنَي * َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل لِّلَّذِّيَن َآَمُنوا اِّْمَرَأَة  َوقِّيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّاخِّ

ًتا ِفِّ اْْلَنَّةِّ َوََن ِّينِّ مِّْن فِّْرَعْوَن  فِّْرَعْوَن إِّْذ قَاَلْت َرب ِّ  اْبنِّ يلِّ عِّْنَدَك بَ ي ْ
َوَعَملِّهِّ َوََن ِّينِّ مَِّن اْلَقْومِّ الظَّالِّمِّنيَ 

(1). 
... وهكذا يف الشجاعة والكرم والزهد والدين. فالفضائل اخلارجية 

ة، ال عربة هبا عند هللا تعاىل إال أن تكون سبًبا يف زايدة الفضائل الداخلي
وحينئذ تكون الفضيلة ابلفضائل الداخلية. وأما الفضائل البدنية فال 

 .(2)اعتبار هبا إن مل تكن صادرة عن الفضيلة الداخلية
 

                                                 

 (.11، 10( سورة التحرمي اآليتان: )1)
 (.200، 199( ص )4( ج )2)
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 حق آل حممد صلى هللا عليه وسلم على اْلمة 

 زَيدة احملبة واملواَلة عن غريهم
حًقا على األمة ال يشركهم فيه غريهم،  ال ريب أن آلل حممد 

قون من زايدة احملبة واملواالة ما ال يستحقه سائر بطون قريش،  ويستح
كما أن قريًشا يستحقون من احملبة واملواالة ما ال يستحقه غري قريش من 
القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من احملبة واملواالة ما ال يستحقه 
سائر أجناس بين آدم. وهذا على مذهب اجلمهور الذين يرون فضل 

ى غريهم، وفضل قريش على سائر العرب، وفضل بين هاشم العرب عل
على سائر قريش، وهذا هو املنصوص عن األئمة كأمحد وغريه، وعلى 

إن هللا اصطفى »: يف احلديث الصحيح هذا دلت النصوص كقوله 
قريًشا من كنانة واصطفى بين هاشم من قريش، واصطفاين من بين 

الناس معادن كمعادن » :وكقوله يف احلديث الصحيح ،(1)«هاشم
الذهب والفضة خيارهم ِف اْلاهلية خيارهم ِف اإلسالم إذا 

 .(3)وأمثال ذلك ،(2)«فقهوا
 لفاطمةو   رعاية اخلليفتني أيب بكر وعمر ِلقوق قرابة النِب

غاية اإلكرام بكل طريق  أبو بكر وعمر ما زاال مكرمني لعلي  
                                                 

إن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريًشا ( »1783( أخرجه مسلم ص )1)
 «.من كنانة واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم

« معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا الناس»( أخرجه البخاري 2)
، 260( ص )2( وأمحد ج )1958( ص )4( ومسلم ج )122( ص )4جزء )
438 ،485 ،498.) 

 (.342، 338( ص )2( ج )3)
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العطاء، مقدمني له يف  ومقدمني له بل ولسائر بين هاشم على غريهم يف
ا يفعالن بنظرائه، ماملرتبة واحلُرمة واحملبة واملواالة والثناء والتعظيم ك

به على من ليس مثله. ومل يعرف عنهم كلمة  ويفضالنه مبا فضله هللا 
 م.شسوء يف علي  قط، بل وال يف أحد من بين ها

يف العطاء على مجيع الناس  كان عمر يقدم أهل بيت النيب 
فضلهم يف العطاء على مجيع الناس، حىت إنه ملا وضع الديوان للعطاء وي

نبدأ بك. قال: ال. ابدءوا أبقارب رسول هللا  :وكتب أمساء الناس قالوا
 يهم بين لوضعوا عمر حيث وضعه هللا. فبدأ ببين هاشم، وضم إ

إَّنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد »قال:  املطلب؛ ألن النيب 
فقدم العباس وعلًيا واحلسن  (1)«ة وَل إسالميفارقوَن ِف جاهلإهنم مل ي

واحلسني وفرض هلم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل، وفضل 
أسامة بن زيد على ابنه يف العطاء فغضب ابنه وقال: تفضل علي 

 من أبيك. أسامة؟ قال فإنه كان أحب إىل رسول هللا 
ور مشه اشم وتفضيلهم أمروهذا الذي ذكرانه من تقدمي بين ه

 عند مجيع العلماء ابلسري مل خيتلف فيه اثنان.
أقرب  موعرتته أيظل فمن تكون هذه مراعاته ألقارب رسول هللا 

وهي مصابة يف يسري من املال وهو ، الناس إليه وسيدة نساء أهل اجلنة
 يعطي أوالدها أضعاف ذلك املال ويعطي من هو أبعد عن النيب 

 .(2)منها
 

                                                 

 ( أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.1)
 (.173، 172( ص )3( ج )2)
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 ونهحمبة أهل السنة لعلي رضي هللا عنه وذمهم ملن يسب
نه أبدون ه ويشهفأهل السنة حيبونه ويتولونرضي هللا عنه وأما علي 

ئف لطوايع امن اخللفاء الراشدين املهديني، وكتب أهل السنة من مج
، وهم لفرقايع مملوءة بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من مج

 وكارهون لذلك.ينكرون على من سبه 
ويف فضائله الثابتة رد على النواصب، كما أن يف فضائل الثالثة رًدا 
على الروافض. ومودة الثالثة أوجب عند أهل السنة من مودته، ألن 
وجوب املودة على مقدار الفضل؛ فكل من كان أفضل كانت مودته 

 .(1)أكمل
 

 رعاية القرابة ِلقوق أيب بكر وعمر
ما االهتعنه تواتر عنه من حمبتهما ومو وكذلك علي رضي هللا 

مل و لك، ذيف  وتعظيمهما وتقدميهما على سائر األمة ما يعلم به حاله
 -نهماممر يعرف عنه قط كلمة سوء يف حقهما، وال أنه كان أحق ابأل

اصة د اخلة عنهذا هو املعروف عند من عرف األخبار الثابتة املتواتر 
 والعامة واملنقولة أبخبار الثقات.

وأما من رجع إىل مثل ما ينقله أجهل الناس ابملنقوالت وأبعد 
الناس عن معرفة أمور اإلسالم ومن هو معروف ابفرتاء الكذب الكثري 
الذي ال يروج إال على البهائم، ويروج كذبه على قوم ال يعرفون اإلسالم إما 

وأكثرهم  قوم سكان البوادي أو رءوس اجلبال أو بلد من أقل الناس علًما 
                                                 

( وأييت 90، 30، 29( ص )4( ج )226( ص )2( ج )134( ص )3( ج )1)
 أن أهل السنة ليسوا من الناصبة.
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 كذاًب فهذا هو الذي يضل.
من  فيهمر، و وأئمة العرتة كابن عباس وغريه يقدمون أاب بكر وعم

 مية.إلمااأصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم أضعاف من فيهم من 
ن شم موالنقل الثابت عن مجيع علماء أهل البيت من بين ها

وا هنم كانأ مهاوغري  التابعني واتبعيهم من ولد احلسن بن علي  وولد احلسني
، وال م اثبتة عنه نقوليتولون أاب بكر وعمر وكانوا يفضلوهنما على علي 

 متواترة.
ثناء الصحابة »وقد صنف احلافظ أبو احلسن الدراقطين كتاب 

وذكر فيه من ذلك « على القرابة وثناء القرابة على الصحابة
وكذلك كل من صنف من أهل احلديث يف السنة مثل  (1)قطعة

 (3)للخالل« السنة»و (2)لعبدهللا بن أمحد« كتاب السنة»
 (6)والاللكائي (5)لآلجري« السنة»و (4)البن بطة« السنة»و

 (2)وأيب حفص بن شاهني (1)وأيب ذر اهلروي، والطلمنكي (7)والبيهقي 
                                                 

( موجودة وهي اجلزء احلادي عشر يف مكتبة الشيخ محاد األنصاري ابملدينة رقم 1)
 ( وذكر أنه وجده يف املكتبة الظاهرية بدمشق.327)

 ( موجود مطبوع.2)
  املدينة.( يطبع اآلن يف مطبعة طيبة وموجود مصور يف مكتبة الشيخ محاد األنصاري يف3)
 الصغري طبع والكبري حيقق. -مصور عند الشيخ محاد األنصاري وذكر أنه كبري وصغري( 4)
 هـ.1369( مطبوع بتحقيق الشيخ حممد حامد فقي عام 5)
( طبع منه ثالثة أجزاء، وبقي اثنان للتحقيق، واملخطوط املصور لدى الشيخ محاد 6)

( ومنه نسخة خطية 3، 124، 37األنصاري ومنه نسخة خطية ابلظاهرية رقم )
 (.1318)بليربج رقم 

 ( كتاب األمساء والصفات وليس له كتاب يف السنة )ذكره الشيخ محاد(.7)
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لإلمام « فضائل الصحابة»وأضعاف هذه الكتب ... ومثل كتاب 
من ذكر فضائل الثالثة ما فيها  (5)وتفسري الثعليب (4)وأيب نعيم (3)أمحد

هو من أعظم احلجج عليه، فإن كان هذا القدر حجة فهو حجة له 
 .(6)وعليه وإال فال حيتج به

 

                                           
= 

 ( أما السنة أليب ذر اهلروي والطلمنكي فلم يعثر عليهما بعد.1)
 ( عند الشيخ محاد حمقق.2)
 ( طبعته جامعة أم القرى يف جملدين.3)
 األنصاري.( خمطوط لدى الشيخ محاد 4)
 ( مصور لدى الشيخ محاد يف مثان جملدات.5)
( قلت: وقد ذكرُت يف جزء )أبو بكر الصديق أفضل الصحابة 105( ص )4( ج )6)

وأحقهم ابخلالفة( وهو خمطوط ذكرت األجوبة عما استدلت به الرافضة على أفضلية 
 وأحقيته ابخلالفة.رضي هللا عنه علي 
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 عز اإلسالم ِف زمن اخللفاء الراشدين اْلربعة إَل 
 اثين عشر خليفة وهم:

ن لك باملأبو بكر، وعمر، عثمان، علي ، معاوية، يزيد، عبد»
 «يزوبينهم عمر بن عبد العز مروان، وأوَلده اْلربعة، 

قال:  أن النيب رضي هللا عنه يف الصحيحني عن جابر بن مسرة 
ولفظ « َل يزال اإلسالم عزيًزا إَل اثين عشر خليفة كلهم من قريش»

َل يزال أمر الناس ماضًيا وَلم »ويف لفظ « اثين عشر أمريًا»البخاري 
ا إَل اثين عشر َل يزال اإلسالم عزيزً »ويف لفظ « اثنا عشر رجالً 

 .(1)«خليفة كلهم من قريش
 من توىل ، مثوهكذا كان فإن اخللفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  

دامللك  عبد، مثاجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة معاوية وابنه يزي
 وأوالده األربعة، وبينهم عمر بن عبدالعزيز.

 إىل وبعد ذلك حصل يف دولة اإلسالم من النقص ما هو ابق
 اآلن.

فإن بين أمية تولوا على مجيع أرض اإلسالم، وكانت الدولة يف 
زمنهم عربية، واخلليفة يدعى ابمسه عبدامللك وسليمان ال يعرفون عضد 
الدولة وعز الدين وهباء الدين وفالن الدين. وكان أحدهم هو الذي 

، ويف املسجد يعقد الراايت ويؤمر األمراء، (2)يصلي ابلصلوات اخلمس
ون عن الرعية، وكان با يسكن داره ال يسكنون احلصون، وال حيتجوإمن

من أسباب ذلك أهنم كانوا يف صدر اإلسالم يف القرون املفضلة قرن 
                                                 

 (.42( وتقدم خترجيه ص )1)
 كذا ابألصل. ولعله: هو الذي يصلي ابلناس الصلوات.(  2)
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 الصحابة والتابعني واتبيعهم.
 م يفكلمهتوأعظم ما نقمه الناس على بين أمية شيئان: أحدمها 

 علي ، والثاين أتخري الصالة عن وقتها.
عشر هم املذكورون يف التوراة حيث قال يف بشارته وهؤالء االثنا 

 إبمساعيل )وسيلد اثىن عشر عظيًما(.
مث كان من نعمة هللا سبحانه ورمحته ابإلسالم أن الدولة ملا انتقلت 
إىل بين هاشم صارت يف بين العباس وكانوا يعرفون قدر اخللفاء الراشدين 

ظهر يف دولتهم إال والسابقني األولني من املهاجرين واألنصار فلم ي
تعظيم اخللفاء الراشدين وذكرهم على املنابر والثناء عليهم وتعظيم 
الصحابة، وإال فلو توىل والعياذ ابهلل رافضي يسب اخللفاء والسابقني 
األولني من املهاجرين واألنصار لقلب اإلسالم، ولكن دخل يف غمار 

دفعه كما مل ميكن الدولة من كانوا ال يرضون ابطنه ومن كان ال ميكنهم 
ا قمع األمراء الذين هم أكابر عسكره؛ كاألشعث بن قيس واألشرت علي  

 النخعي وهاشم املرقال وأمثاهلم.
ودخل من أبناء اجملوس ومن يف قلبه غل على اإلسالم من أهل 
البدع والزاندقة وتتبعهم املهدي بقتلهم حىت اندفع بذلك شر كثري، وكان 

اس، وكذلك كان فيه من تعظيم العلم واجلهاد من خيار خلفاء بين العب
والدين ما كانت به دولته من خيار دول بين العباس، وكأهنا كانت متام 
سعادهتم فلم ينتظم بعدها األمر هلم، مع أن أحًدا من العباسيني مل 
يستول على األندلس وال على أكثر املغرب وإمنا غلب بعضهم على 

ف أولئك فإهنم استولوا على مجيع إفريقيا مدة مث أخذت منهم، خبال
 اململكة اإلسالمية وقهروا مجيع أعداء الدين.

ولو كانوا « كلهم من قريش»وأيًضا فإنه قال يف احلديث: 
خمتصني بعلي  وأوالده لذكر ما مييزون به، أال ترى أنه مل يقل كلهم من 
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 ولد إمساعيل وال من العرب وإن كانوا كذلك؛ ألنه قصد القبيلة اليت
فلو امتازوا بكوهنم من بين هاشم أو من قبيل علي  لذكروا  -ميتازون هبا

بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلًقا على أهنم من قريش؛ بل ال 
يم وبنو عدي وبنو عبد مشس وبنو هاشم، فإن خيتصون بقبيلة، بل بنو مت

 .(1)اخللفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل
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 يب بكر وعمر وعثمان ومن معهم دَللة القرآن على إميان أ
 زمن اَلستخالف والتمكني، والذين كانوا معهم زمن اَلستخالف 
 والتمكني وأدركوا زمن الفتنة؛ خبالف الذين حدثوا ِف زمن الفتنة 

 كالرافضة واخلوارج
َاتِّ قال هللا تعاىل:  ْنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاِلِّ َوَعَد اَّللَُّ الَّذِّيَن َآَمُنوا مِّ

َتْخلَِّفن َُّهْم ِفِّ اْْلَْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّهِّْم َولَُيَمك َِّننَّ ََلُْم لََيسْ 
ْم َأْمًنا يَ ْعُبُدوَنينِّ ََل  لَن َُّهْم مِّْن بَ ْعدِّ َخْوفِّهِّ دِّينَ ُهُم الَّذِّي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبد ِّ

ًئا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذلَِّك  ُقونَ ُيْشرُِّكوَن يبِّ َشي ْ فَُأولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ
(1). 

فقد وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ابالستخالف كما 
َمْغفَِّرًة َوَأْجًرا َعظِّيًماوعدهم يف تلك اآلية 

وهللا ال خيلف امليعاد  (2)
فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم 

 لذي ارتضاه هلم كما قال تعاىل ومكن هلم دين اإلسالم وهو الدين ا
ْساَلَم دِّيًنا يُت َلُكُم اإْلِّ وبدهلم بعد خوفهم أمًنا هلم املغفرة  (3) َوَرضِّ

واألجر العظيم. وهذا يستدل به من وجهني: على أن املستخلفني 
مؤمنون عملوا الصاحلات لن الوعد هلم ال لغريهم. ويستدل به علىب أن 

يم؛ ألهنم آمنوا وعملوا الصاحلات هؤالء مغفور هلم وهلم أجر عظ
 فتناولتهم اآليتان آية النور وآية الفتح.

ومن املعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أيب 
بكر وعمر وعثمان فإنه إذا ذاك حصل االستخالف ومتكن الدين 

                                                 

 (.55( سورة النور آية: )1)
 (.29( سورة الفتح آية: )2)
 (.3( سورة املائدة آية: )3)
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واألمن بعد اخلوف ملا قهروا فارس والروم وفتحوا الشام، والعراق ومصر 
 ن وإفريقيا.وخراسا

ر بل لكفااالد بوملا قتل عثمان وحصلت الفتنة مل يفتحوا شيًئا من 
 ا.طمع فيهم الكفار ابلشام وخراسان وكان بعضهم خياف بعضً 

من  و مان وحينئذ فقد دل القرآن على إميان أيب بكر وعمر وعث
ة  لفتنمن از كان معهم يف زمن االستخالف والتمكني واألمن وأدركوا 

 لعاصابن  الزبري وأيب موسى األشعري ومعاوية وعمروكعلي وطلحة و 
 دخلوا يف اآلية؛ ألهنم استخلفوا ومكنوا وأمنوا.

وأما من حدث يف زمن الفتنة كالرافضة الذين حدثوا يف اإلسالم 
فرتاق وكاخلوارج املارقني فهؤالء مل يتناوهلم النص فلم يف زمن الفتنة واال

لصاحل املذكورين يف هذه اآلية، يدخلوا فيمن وصف ابإلميان والعمل ا
ألهنم أواًل ليسوا من الصحابة املخاطبني هبذا، ومل حيصل هلم من 
االستخالف والتمكني واألمن بعد اخلوف ما حصل للصحابة؛ بل ال 

 .(1)يزالون خائفني مقلقني غري ممكنني
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 طعن الرافضة على أيب بكر وعمر وسائر الصحابة

 (1)واْلمة سوى طائفتهم
د ن بعخريافضة عمدوا إىل خيار أهل األرض من األولني واآلالر 

ناس ر الشرا النبيني واملرسلني وإىل خري أمة أخرجت للناس فجعلوهم
 وافرتوا عليهم العظائم، وجعلوا حسناهتم سيئاهتم.

وهم  -اءوجاءوا إىل شر من انتسب إىل اإلسالم من أهل األهو 
ى به فكو وهللا يعلم  -وزيديهاالرافضة جبميع أصنافها غاليها وإماميها 

ضاللة عة و ع بدعليًما. ليس يف مجيع الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم م
وق الفسو كفر شر منهم، ال أجهل وال أكذب وال أظلم وال أقرب إىل ال

وة م صفهؤالء فزعموا أن ه -والعصيان وأبعد عن حقائق اإلميان منهم
كلها أو   ألمةاوا وهؤالء كفر  هللا من عباده؛ فإن ما سوى أمة حممد كفار،

 جتتمع الهنا ة وأضللوها، سوى طائفتهم اليت يزعمون أهنا الطائفة احملق
 آدم. بينعلى ضاللة فجعلوهم صفوة 

فكان مثلهم كمن جاء إىل غنم كثرية فقيل له: أعطنا خري هذه 
الغنم لنضحي هبا. فعمد إىل شر تلك الغنم إىل شاة عوراء عجفاء 

 نقي هلا فقال: هذه خيار هذه الغنم، ال جتوز األضحية عرجاء مهزولة ال
إال هبا، وسائر هذه الغنم ليست غنًما، وإمنا هي خنازير جيب قتلها، وال 

 .(2)جتوز األضحية هبا

                                                 

 (.29( ص )4( الرافضة تطعن يف مجيع الصحابة إال بضعة عشر ج )1)
 (.29( ص )4ج ) (40، 39( ص )3( ج )2)
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 وزعمهم أن الصحابة ومن اتبعهم كفار مرتدون

مث إن الرافضة لفرط جهلهم وضالهلم يقولون: إهنم ومن اتبعهم  
تدين، وأن اليهود والنصارى خري منهم؛ ألن الكافر كانوا كفارًا مر 

األصلي خري من املرتد. وقد رأيت هذا يف عدة من كتبهم. وهذا القول 
من أعظم األقوال افرتاًء على أولياء هللا املتقني، وحزب هللا املفلحني، 

 وجند هللا الغالبني.
 كما قال  وهذا وحنوه من أعظم ما يقدح به الرافضة يف الرسول 

 :مالك وغريه: إمنا أراد هؤالء الرافضة الطعن يف الرسول ليقول القائل
رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجاًل صاحلًا لكان أصحابه 

 صاحلني.
ومن الدالئل الدالة على فساده أن املرتد إمنا يرتد لشبهة أو شهوة 

ان ومعلوم أن الشبهات والشهوات يف أوائل اإلسالم كانت أقوى فمن ك
إمياهنم مثل اجلبال يف حال ضعف اإلسالم كيف يكون إمياهنم بعد 

 ظهور آايته وانتشار أعالمه ؟!!
وأما الشهوة فسواء كانت شهوة رايسة أو مال أو نكاح أو غري 

فمن خرجوا من دايرهم  -ذلك كانت يف أول اإلسالم أوىل ابالتباع
ا هلل ورسوله طوًعا غري وأمواهلم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعز ُحبَّ 

يف حال إكراه كيف يعادون هللا ورسوله طلًبا للشرف واملال؟ مث هم 
ورسوله، قدرهتم على املعاداة وقيام املقتضى للمعاداة مل يكونوا معادين هلل 
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بل موالني هلل ورسوله، فحني قوي املقتضى للمواالة وضعفت القدرة 
هذا إال من هو من أعظم  على املعاداة يفعلون نقيض هذا؟! هل يظن

... فعلم علًما يقينًيا أن القوم مل يتجدد عندهم ما يوجب ؟الناس ضالالً 
الردة عن دينهم البتة، والذين ارتدوا بعد موته إمنا كانوا ممن أسلم 

 .(1)ابلسيف كأصحاب مسيلمة وأهل جند
 من يطعن على أيب بكر وعمر

ال أحد رجلني: إما ال يطعن على أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما إ
رجل منافق زنديق ملحد عدو لإلسالم يتوصل ابلطعن فيهما إىل الطعن 
يف الرسول ودين اإلسالم، وهذا حال املعلم األول للرافضة أول من ابتدع 
الرفض، وحال أئمة الباطنية. وإما جاهل مفرط يف اجلهل واهلوى وهو 

 .(2)نيالغالب على عامة الشيعة إذا كانوا يف الباطن مسلم
 مجيع ما يطعن به فيهم أكثره كذب ...

كذب والصدق   هما يطعن به فيهم أكثر  أصحاب رسول هللا 
مغفور. والذنب له أسباب  واخلطأ منه غايته أن يكون ذنًبا أو خطأً 

وال ميكن أحد أن يقطع أبن واحًدا منهم فعل  (3)متعددة توجب املغفرة
ري مما يطعن به على أحدهم من الذنوب ما يوجب النار ال حمالة. وكث

 .(4)فهذا جواب جممل -يكون من حماسنه وفضائله
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 الرافضة خارجون من اْلصناف الثالثة ِف اآلية
 قال هللا تعاىل: 

 تَ ُغوَن ْم َوَأْمَواَلِِّّْم يَ ب ْ رِّيَن الَّذِّيَن ُأْخرُِّجوا مِّْن دَِّيرِّهِّ لِّْلُفَقَراءِّ اْلُمَهاجِّ
 َويَ ْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأولَئَِّك ُهُم الصَّادُِّقوَن * َفْضاًل مَِّن اَّللَِّّ َورِّْضَواَنً 

ميَاَن مِّْن قَ ْبلِّهِّْم حيِّبُّوَن َمْن َهاَجَر إِّلَْيهِّْم َوََل  اَر َواإْلِّ َوالَّذِّيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
هِّْم وَ  َلْو َكاَن َيُِّدوَن ِفِّ ُصُدورِّهِّْم َحاَجًة ِمَِّّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِّروَن َعَلى أَنْ ُفسِّ

هِّ فَُأولَئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن * َوالَّذِّيَن  ِبِِّّْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفسِّ
ْخَوانَِّنا الَّذِّيَن َسبَ ُقوََن  ْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغفِّْر لََنا َوإلِِّّ َجاُءوا مِّْن بَ ْعدِّهِّ

ميَانِّ َوََل جَتَْعْل ِفِّ قُ ُلوبَِّنا غِّالًّ لِّلَّذِّ  إْلِّ يَن َآَمُنوا رَب ََّنا إِّنََّك رَُءوٌف ِبِّ
يمٌ  رَحِّ

(1). 
مل  إهنمثة فال ريب أن هؤالء الرافضة خارجون من األصناف الثال

ذهب مفتض ذا ييستغفروا للسابقني األولني، ويف قلوهبم غل عليهم. وه
 الرافضة.

لون يتو  لذينففي اآلايت الثناء على الصحابة، وعلى أهل السنة ا
 من ذلك.وإخراج الرافضة 

وقد روى ابن بطة وغريه من حديث أيب بدر قال: حدثنا عبدهللا 
بن زيد، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن 
أيب وقاص قال: الناس على ثالث منازل، فمضت منزلتان وبقيت 
واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا هبذه املنزلة اليت 

رِّينَ لِّْلُفَقرَ  بقيت، مث قرأ  َفُأوَلئَِّك ُهُم  إىل قوله:   اءِّ اْلُمَهاجِّ
 مث قال: هؤالء األنصار وهذه منزلة قدمت، مث قرأ:   اْلُمْفلُِّحونَ 
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يمٌ  إىل قوله:   َوالَّذِّيَن َجاُءوا مِّْن بَ ْعدِّهِّمْ  فقد مضت منزلتان   رَحِّ
نزلة وبقيت هذه املنزلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا هبذه امل

اليت بقيت أن تستغفروا هلم، ومن أعظم خبث القلوب أن يكون يف 
قلب العبد غل خليار املؤمنني وسادات أولياء هللا بعد النيب؛ وهلذا مل 

رَب ََّنا  جيعل هللا تعاىل يف الفيء نصيًبا ملن بعدهم إال الذين يقولون: 
يَن َسبَ ُقوََن ِبِّ  ْخَوانَِّنا الَّذِّ ميَانِّ َوََل جَتَْعْل ِفِّ قُ ُلوبَِّنا غِّالًّ اْغفِّْر لََنا َوإلِِّّ إْلِّ

يمٌ   .(1) لِّلَّذِّيَن َآَمُنوا رَب ََّنا إِّنََّك رَُءوٌف رَحِّ
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  الكالم ِف أعراض الصحابة أشد من الكالم ِف غريهم

َبٍة أو كذب  بغي ْ
هو  غريهو كالم الذام للخلفاء ولغريهم من الصحابة من رافضي 

الوالية  ه منبعلق وفيه حق هلل تعاىل ملا يت من ابب الكالم يف األعراض،
 والعداوة واحلب والبغض.

 وفيه حق لآلدميني أيًضا.
لوك امل ومعلوم أانَّ إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل

 الدين وجبلم و الع املختلفني على امللك والعلماء واملشايخ املختلفني يف
كل جب لالعدل واأن يكون الكالم بعلم وعدل ال جبهل وظلم؛ فإن 

ال، ط حباح قأحد على كل أحد يف كل حال، والظلم حمرم مطلًقا ال يب
 ل.أحق من عدل عليهم يف القول والعم وأصحاب رسول هللا 

هله أوالعدل مما اتفق أهل األرض على مدحه والثناء على 
 م.بغضهو وحمبتهم. والظلم مما اتفق على ذمه وتقبيحه وذم أهله 

 اغلو و ضهم  الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعوالرافضة سلكوا يف
 فيه، وعادوا بعضم وغلوا يف معاداته.

هم ملوكوقد يسلك كثري من الناس ما يشبه هذا يف أمرائهم و 
جتد أحد  -وعلمائهم وشيوخهم فيحصل بينهم رفض يف غري الصحابة

لك بغري سب ذقد ياحلزبني يتوىل فالاًن وحمبيه ويبغض فالاًن وحمبيه، و 
ال ه فقرسولوهذا كله من التفرق والتشيع الذي هنى هللا عنه و  حق،

 تعاىل: 
  ُِّهْم ِف ن ْ ًعا َلْسَت مِّ يَ  ينَ ُهْم وََكانُوا شِّ يَن فَ رَُّقوا دِّ إِّنَّ الَّذِّ



 

 

 80 وأولياؤه آل رسول هللا 

 .(1) َشْيءٍ 
ََي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِّهِّ َوََل ََتُوُتنَّ وقال تعاىل: 

َْبلِّ اَّللَِّّ مجِّيًعا َوََل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا  إَِّلَّ  ُموا َبِّ َوأَنْ ُتْم ُمْسلُِّموَن * َواْعَتصِّ
ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوبُِّكْم فََأْصَبْحُتْم بِّنِّْعَمتِّهِّ  نِّْعَمَة اَّللَِّّ َعَلْيُكْم إِّْذ ُكن ْ

إِّْخَواَنً 
(2). 

ذِّيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا مِّْن بَ ْعدِّ َما َوََل َتُكونُوا َكالَّ وقال تعاىل: 
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ  َجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت َوُأولَئَِّك ََلُْم َعَذاٌب َعظِّيٌم * يَ ْوَم تَ ب ْ
ُوُجوٌه فََأمَّا الَّذِّيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُتْ بَ ْعَد إِّميَانُِّكْم َفُذوُقوا 

َا   ُتْم َتْكُفُروَن * َوَأمَّا الَّذِّيَن ابْ َيضَّْت ُوُجوُهُهْم َففِّي َرمْحَةِّ اْلَعَذاَب مبِّ ُكن ْ
اَّللَِّّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدونَ 

(3). 
َوالَّذِّيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤمِّنِّنَي َواْلُمْؤمَِّناتِّ بَِّغرْيِّ َما  وقال تعاىل: 

 .(4) ااْكَتَسُبوا فَ َقدِّ اْحَتَمُلوا بُ ْهَتاًَن َوإِّْْثًا ُمبِّينً 
 خل يفقد دففمن آذى مؤمًنا حًيا أو ميًتا بغري ذنب يوجب ذلك 

ا اه بغري مد آذذ فقذاه مؤ آهذه اآلية. ومن كان جمتهًدا ال إمث عليه فإذا 
خر بب آاكتسب. ومن كان مذنًبا وقد اتب من ذنبه أو غفر له بس

عله ه بفصل لححبيث مل يبق عليه عقوبة فقد آذاه بغري ما اكتسب وإن 
 مصيبة ...

 هللادمي ب تقكما يذكر عن بعض الرافضة أنه آذى هللا ورسوله بسب
 والرسول أليب بكر وعمر.

                                                 

 (.159( سورة األنعام آية: )1)
 (.103، 102ران اآليتان: )( سورة آل عم2)
 (.107، 105( سورة آل عمران اآليتان: )3)
 (.58( سورة األحزاب آية: )4)
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وعن بعضهم أهنم كانوا يقرءون شيًئا من احلديث يف مسجد النيب 
  :تعلمون وهللا »فأتوا على فضائل أيب بكر فلما مسعها قال ألصحابه

 (1)«كر فليصل ابلناسمروا أاب ب :بالؤكم من صاحب هذا القرب يقول

.... 
 

                                                 

 (.31، 33( ص )3( ج )1)
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 أمروا ِبَلستغفار َلم فسبوهم

 وملا قال السلف: إن هللا أمر ابالستغفار ألصحاب حممد 
فسبهم الرافضة. كان هذا كالًما حًقا. وكذلك قوله يف احلديث 

يقتضى حترمي سبهم، مع أن األمر  (1)«َل تسبوا أصحايب» :الصحيح
بهم عام، ففي الصحيحني عن ابن ابالستغفار للمؤمنني والنهي عن س

سباب املسلم فسوق وقتاله  »قال:  مسعود رضي هللا عنه عن النيب 
ََي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا ََل َيْسَخْر َقوٌم مِّْن وقد قال هللا تعاىل:  (2)«كفر

ُهْم َوََل نَِّساٌء مِّْن نَِّساٍء َعَسى َأنْ  ن ْ ًرا مِّ َيُكنَّ  قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ
ْسُم  ْْلَْلَقابِّ بِّْئَس اَلِّ ُهنَّ َوََل تَ ْلمُِّزوا أَنْ ُفَسُكْم َوََل تَ َنابَ ُزوا ِبِّ ًرا مِّن ْ َخي ْ

ميَانِّ َوَمْن مَلْ يَ ُتْب فَُأولَئَِّك ُهُم الظَّالُِّمونَ  اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِّ
(3). 

فقد هنى عن السخرية، واللمز، والتنابز ابأللقاب. واللمز: العيب 
ُهْم َمْن يَ ْلمُِّزَك ِفِّ الصََّدَقاتِّ  عن ومنه قوله تعاىل: والط ن ْ أي  (4) َومِّ

يعيب ويطعن عليك، وأما االستغفار للمؤمنني عموًما فقد قال هللا 
وقد أمر هللا  (5) َواْستَ ْغفِّْر لَِّذْنبَِّك َولِّْلُمْؤمِّنِّنَي َواْلُمْؤمَِّناتِّ  تعاىل: 

                                                 

كان بني خالد بن »( ويف رواية 5( ب )62( والبخاري ك )2540( أخرجه مسلم )1)
: ال تسبوا الوليد وبني عبدالرمحن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول هللا 

 «.صحايبأ
 (.81( ومسلم ص )8( ب )92( أخرجه البخاري ك )2)
 (.11( سورة احلجرات آية: )3)
 (.58( سورة التوبة آية: )4)
 (.19( سورة حممد آية: )5)
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يستغفر للمنافقني حىت هنى  وكان النيب  (1)ابلصالة على من ميوت
 .(3)،(2)عن ذلك

                                                 

يصلي على كل من مات من املسلمني وقد هني عن الصالة على  ( فكان النيب 1)
ُهْم َماَت أََبًدا َوََل تَ ُقْم َعَلى قَ ْْبِّهِّ  َوََل ُتَصل ِّ َعَلى َأَحدٍ  املنافقني كما قال تعاىل:  ن ْ مِّ

ُقونَ  َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوَماُتوا َوُهْم فَاسِّ  . إِّن َُّهْم َكَفُروا ِبِّ
(2 )  ْاْستَ ْغفِّْر ََلُْم َأْو ََل َتْستَ ْغفِّْر ََلُْم إِّْن َتْستَ ْغفِّْر ََلُْم َسْبعِّنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغفَِّر اَّللَُّ ََلُم  

 ية.اآل
 (.295، 294( ص )2( ج )59، 58( ص )3( ج )3)
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 ويسمون من أثبت خالفة الثالثة َنصبًيا

تسميتهم ملن أثبت خالفة اخللفاء الثالثة انصبًيا بناء على أهنم ملا 
اعتقدوا أنه ال والية لعلي إال ابلرباءة من هؤالء جعلوا كل من مل يتربأ 

 منهم انصبًيا.
مرادك ابلنصب بُغض علي وأهل فيقال ملن قال ذلك: إْن كان 

 البيت فأهل السنة ليسوا انصبة.
 وإن كنت تريد بذلك أهنم يوالون اخللفاء فسم هذا مبا شئت 

َا مِّْن ُسْلطَانٍ  ُتُموَها أَنْ ُتْم َوَآَِبؤُُكْم َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِبِّ  إِّْن هَِّي إَِّلَّ َأَْسَاٌء ََسَّي ْ
. 

ء إذا كان هلا أصل يف الشرع  : إمنا يتعلق ابألمساواملدح والذم
 كلفظ املؤمن والكافر والرب والفاجر والعامل واجلاهل.

مث من أراد أن ميدح أو يذم فعليه أن يبني دخول املمدوح واملذموم 
 يف تلك األمساء اليت علق هللا ورسوله هبا املدح والذم.

 والكتاب والسنة ليس فيه لفظ )انصبة(.
وحنن إذا قلنا رافضة نذكره للتعريف  وليس فيه أيًضا لفظ )رافضة(.

ة من نألن مسمى هذا االسم يدخل فيه أنواع مذمومة ابلكتاب والس
الكذب على هللا ورسوله، وتكذيب احلق الذي جاء به رسوله، ومعاداة 
أولياء هللا بل خيار أوليائه، ومواالة اليهود والنصارى واملشركني كما نبني 

 وجوه الذم.
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ب لكتاايف  عة ال ميكن أن يعمهم معىن مذموموأهل السنة واجلما
 والسنة حبال كما يعم الرافضة.

نعم يوجد يف بعضهم ما هو مذموم ولكن هذا ال يلزم منه ذمهم،  
ن املسلمني إذا كان فيهم مذموم لذنب ارتكبه مل يستلزمه ذم أكما 

 .(1)اإلسالم وأهله القائلني بواجباته
 

                                                 

 ( لعله: القائمني بواجباته.346، 345( ص )1( ج )1)
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 ن َعليًّا وحيبون َعليًّا مل يوجد. ويبغضو 
 املتصف بصفاته اِلقيقة

 يه يفو علهاحملبة الصحيحة أن حيب العبد ذلك احملبوب على ما 
و أنه اء أنبينفس األمر؛ فلو اعتقد رجل يف بعض الصاحلني أنه من األ

حب أنه ه؛ ألمن السابقني األولني فأحبه كان قد أحب من ال حقيقة ل
قد وهي ابطلة ف ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة

 أحب معدوًما ال موجوًدا.
ما مل  بونحيهنم وحمبة الرافضة لعلي رضي هللا عنه من هذا الباب فإ

د ام بعملعصوم املنصوص على إمامته الذي ال إماوهو اإلمام  -يوجد
 عنهم هللا رضي النيب إال هو الذي كان يعتقد أن أاب بكر وعمر وعثمان

 ظاملني معتدين أو كافرين.
ن حد من واما تبني هلم يوم القيامة أن علًيا مل يكن أفضل فإذ

مامتهم ا إبمقرً  هؤالء وإمنا غايته أن يكون قريًبا من أحدهم وأنه كان
امته ى إما علوفضلهم ومل يكن معصوًما ال هو وال هم وال كان منصوصً 

ي غًضا لعلاس بُ الن تبني هلم أهنم مل يكونوا حيبون علًيا، بل هم من أعظم
نت  كات اليتابلصفا يف احلقيقة فإهنم يبغضون من اتصفهللا عنه  رضي

إن فهم؛ فضيليف علي أكمل منها يف غريه من إثبات إمامة الثالثة وت
ن علًيا بغضو يأهنم  كان يفضلهم ويقر إبمامتهم. فتبنيرضي هللا عنه  علًيا 

 قطًعا.
رضي وهبذا تبني احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه عن علي 

إنه لعهد النِب اْلمي إيل  أَل حيبين إَل مؤمن »أنه قال: عنه هللا 
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وكانوا  إْن كان هذا حمفوظًا اثبًتا عن النيب  (1)«يبغضين إَل منافق وَل
 مقرين به ...

هاشم حيب أاب بكر وعمر  بينوعند الرافضة كل من كان من 
 .(2)رضي هللا عنهما فليس مبطهر

 

                                                 

( ابب الدليل على أن حب األنصار وعلي رضي عنهم منهم من 78( رواه مسلم رقم )1)
 رواه الرتمذي والنسائي.« والذي فلق احلبة وبرأ النسمة أنه .. إخل»اإلميان أوله 

 .(311، 320، 329)ص  2( ج 2)



 

 

 88 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 والسبطني(خذَلن الشيعة ْلهل البيت )علي 

وأما الشيعة فهم دائًما مغلوبون مقهورون منهزمون وحبهم للدنيا 
 وحرصهم عليها ظاهر.

إليهم ابن عمه  لولذلك ملا كاتبوا احلسني رضي هللا عنه فلما أرس
مث قدم بنفسه غدروا به، وابعوا اآلخرة ابلدنيا، وأسلموه إىل عدوه، 

 د عندهم.وقاتلوه مع عدوه. فأي زهد يف الدنيا وأي جها
ُرَّة ما ال يعلمه رضي هللا عنه وقد ذاق منهم علي 

من الكاسات امل
اللهم إين سئمتهم وسئموين فأبدلين هبم »إال هللا، حىت دعا عليهم فقال: 

 .«خريًا منهم وبدهلم يب شرًا مين
وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من حياربه وخيونونه يف الوالايت 

 واألموال.
 وا بعد رافضة ...هذا ومل يكونوا صار 

وابنيه رضي هللا عنه فهم من شر الناس معاملة لعلي بن أيب طالب 
وأعظم « احلسن واحلسني» :ورحيانتيه يف الدنيا سبطي رسول هللا 

الناس قبواًل للوم الالئم يف احلق وأسرع الناس إىل فتنة وأعجزهم عنها، 
هم والمهم يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت حىت إذا اطمئن إلي

 عليه الالئم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا.
وهلذا أشار عقالء املسلمني على احلسني أال يذهب إليهم مثل 
عبدهللا بن عباس وعبدهللا بن عمر وأيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث 
بن هشام وغريهم لعلمهم أبهنم خيذلونه وال ينصرونه وال يوفون له مبا  

دعاء عمر بن  وكان األمر كما رأى هؤالء. ونفذ فيهمكتبوا به إليه، 
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حىت سلط هللا عليهم احلجاج بن رضي هللا عنه اخلطاب مث دعاء علي 
يوسف كان ال يقبل من حمسنهم وال يتجاوز عن مسيئهم ودب شرهم 

 .(1)إىل من مل يكن منهم حىت عم الشر
 ورفضوا زيد بن علي وأمثاله وهم من ذرية فاطمة 

 ه ِبلكفر والفسقوشهدوا علي
الرافضة رفضوا زيد بن علي بن احلسني وأمثاله من ذرية فاطمة 
رضي هللا عنها وشهدوا عليه ابلكفر والفسق وهم من أهل السنة املوالني 
أليب بكر وعمر، بل الرافضة أشد عداوة إما ابجلهل وإما ابلعناد ألوالد 

 .(2)فاطمة رضي هللا عنها

                                                 

 (.226( ص )1( ج )1)
 (.157( ص )2( ج )2)
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  مشياتا وسِب النساء اَلوهم سعوا ِف قتل اَلامشيني

 وصبيان اَلامشيني
ومن العجب من هؤالء الرافضة أهنم يدعون تعظيم آل حممد عليه 
أفضل الصالة والسالم وهم سعوا يف جميء التتار الكفار إىل بغداد دار 
اخلالفة حىت قتلت التتار الكفار من املسلمني ما ال حيصيه إال هللا تعاىل 

تلوا اخلليفة العباسي وسبوا النساء اهلامشيات من بين هاشم وغريهم، وق
فهذا هو الُبغض آلل حممد بال ريب، وكان ذلك  -وصبيان اهلامشيني

فعل الكفار مبعاونة الرافضة. وهم سعوا يف سيب اهلامشيات وحنوهم إىل 
 .(1)يزيد وأمثاله

 

                                                 

 (.336( ص )2( ج )1)
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 وهم من أعظم الناس طعًنا وقدًحا ِف أهل البيت

لذين اهنم ، وأدًحا وطعًنا يف أهل البيتالرافضة من أعظم الناس ق
ايتهم برو  كراتعادوا أهل البيت يف نفس األمر ونسبوهم إىل أعظم املن

أهنا و   األحاديث اليت يعلم ابالضطرار أهنا كذب على رسول هللا
 لفه.ن خاممناقضة لدين اإلسالم وأهنا تستلزم تكفري علي وتكفري 

فة فهو كافر صب علًيا اخلالمن ان»: منها قوهلم قال رسول هللا 
 «.وقد حارب هللا ورسوله ومن شك يف علي فهو كافر

 :اًل فقالفرأى علًيا مقب ومنها عن أنس قال كنت عند النيب 
 «.أان وهذا حجة هللا على أميت يوم القيامة»

بغضك من مات وهو ي» :يقول لعلي ومنها مسعت رسول هللا 
 «...مات يهوداًي أو نصرانًيا

م من هبقوا ألص هللا الرافضة وانتصف ألهل البيت منهم فإهنم فقاتل
 العيب والشني، ما ال خيفى على ذي عني.

وكذلك بنو املطلب يف  موآل حممد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه
أحد القولني وأكثر هؤالء تذمهم الرافضة فإهنم يذمون ولد العباس ال 

 ريتوىل أاب بكر وعم، ويذمون من سيما خلفاؤهم وهم من آل حممد 
ومجهور بين هاشم يتولون أاب بكر وعمر، وال يتربأ منهم صحيح النسب 

ىل كثرة بين هاشم وأهل العلم إمن بين هاشم إال نفر قليل ابلنسبة 
 .(1)والدين منهم يتولون أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما

                                                 

( ج 337، 336، 214، 157( ص )2( ج )109 - 107( ص )4( ج )1)
 (.8( ص )3)



 

 

 92 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
هم مدحقدحهم ِف عائشة وهي من أهل البيت، وِف العباس، و 

 وحن نب الذي مات كافًرا وآزر وأبوي النِب وابْليب طال
هم بناءم وأمن جهل الرافضة أهنم يعظمون أنساب األنبياء آابءه

 ظمون يعويقدحون يف أزواجهم كل ذلك عصبية واتباًعا للهوى، حىت
أو من  ولونفيق فاطمة واحلسن واحلسني ويقدحون يف عائشة أم املؤمنني؛

اان ك   لنيب، وأن أبوي ااان مؤمنً يقول منهم إن آزر أاب إبراهيم ك
ان أبوه  ذا كإنه إن النيب ال يكون أبوه كافرًا أل :مؤمنني، حىت يقولون

 لة.فضي لنسبكافرًا أمكن أن يكون ابنه كافرًا فال يكون يف جمرد ا
الن يب فبن ناوهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرًا لكونه 

 جيعلونه كافرًا مع كونه ابنه.
ن ل كايقو  إن أاب طالب كان مؤمًنا. ومنهم من :ون أيًضاويقول

 امسه عمران وهو املذكور يف قوله تعاىل: 
  إِّنَّ اَّللََّ اْصَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل إِّبْ َراهِّيَم َوَآَل عِّْمَراَن َعَلى
 .(1) اْلَعاَلمِّنيَ 

 تناقضن اليه مفوهذا الذي فعلوه مع ما فيه من االفرتاء والبهتان 
 وعدم حصول مقصودهم ما ال خيفى.

هللا  عند ذلك وذلك أنَّ كون الرجل أبيه أوابنه كافرًا ال ينقصه
 ي.احل شيًئا؛ فإن هللا خيرج احلي من امليت، وخيرج امليت من

ومن املعلوم أن الصحابة أفضل من آابئهم وكان آابؤهم كفارًا 

                                                 

 (.33( سورة آل عمران آية: )1)
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عاب، ألن خبالف كونه زوج بغية قحبة فإن هذا من أعظم ما يذم وي
 مضرة ذلك تدخل عليه؛ خبالف كفر أبيه أو ابنه.

هم م كلو آدوأيًضا فلو كان املؤمن ال يلد إال مؤمًنا لكان بن
 مؤمنني، وقد قال هللا تعاىل: 

 ْن ِْلَق ِّ إِّْذ قَ رََِّب قُ ْرَِبًَن فَ تُ ُقب َِّل مِّ ْم نَ َبَأ ابْ يَنْ َآَدَم ِبِّ َواْتُل َعَلْيهِّ
َا َوملَْ ي ُ  َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَُّ مَِّن َأَحدُِّهِّ تَ َقبَّْل مَِّن اآْلََخرِّ قَاَل َْلَقْ تُ َلنََّك قَاَل إَِّّنَّ

  (1) إىل آخر القصة... اْلُمتَّقِّنيَ 
ر إميانه. الذي توات وأيًضا فهم يقدحون يف العباس عم النيب 

كما اتفقت   وميدحون أاب طالب الذي مات كافرًا ابتفاق أهل العلم،
ن ن حز بالصحيحة، ففي الصحيحني عن ابن املسيب  عليه األحاديث

وجد ف  عن أبيه قال: ملا حضرت أاب طالب الوفاة جاءه رسول هللا
َي »:  هللا سولفقال ر  ةعنده أاب جهل وعبدهللا بن أيب أمية بن املغري 

بو جهل قال أف« عم قل َل إله إَل هللا كلمة أشهد لك ِبا عند هللا
لم يزل ف ؟لباملط أاب طالب أترغب عن ملة عبدوعبدهللا بن أيب أمية: اي

 حىت املقالة يعرضها عليه ويعود له ويعودون عليه بتلك رسول هللا 
 :ليقو  أن قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبداملطلب وأىب

 َه عنك فأنزل هللاألستغفرن لك ما مل أنْ  إله إال هللا، فقال النيب  ال
 تعاىل: 
  لِّلنَِّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانُوا َما َكاَن

يمِّ   .(2) ُأويلِّ قُ ْرََب مِّْن بَ ْعدِّ َما تَ بَ نيََّ ََلُْم أَن َُّهْم َأْصَحاُب اْلَْحِّ
 وأنزل يف أيب طالب: 

                                                 

 (.31 -27( سورة املائدة اآلايت: )1)
 (.113( سورة التوبة آية: )2)
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  َْيَشاءُ إِّنََّك ََل تَ ْهدِّي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلكِّنَّ اَّللََّ يَ ْهدِّي َمن  (1). 
قال أبو طالب »وأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة أيًضا، وقال فيه 

إنه محله على ذلك اْلزع ْلقررت ِبا  :نو لوَل أن تعريين قريش يقول
 .»(2) إِّنََّك ََل تَ ْهدِّي َمْن َأْحبَ ْبتَ  عينك فأنزل هللا تعاَل: 

سول قلت اي ر  :ويف الصحيحني عن العباس بن عبد املطلب قال
هللا: هل نفعت أاب طالب بشيء فإنه كان حيوطك وينصرك ويغضب 

نعم هو ِف ضحضاح من َنر ولوَل أَن لكان ِف الدرك »فقال:  ؟لك
 .(3)«اْلسفل من النار

لعله تنفعه شفاعيت »ويف حديث أيب سعيد ملا ذكر عنده قال: 
أخرجاه « فيجعل ِف ضحضاح من َنر يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه

 .(5).(4)لصحيحنييف ا
 

                                                 

 (.81( ب )23( والبخاري ك )54خرجه مسلم ص )( أ56( سورة القصص آية )1)
 (55( أخرجه مسلم ص )2)
 (.115( ب )78( والبخاري ك )195( صحيح مسلم ص )3)
يغلي منه »( إال أنه قال: 51( ب )81( والبخاري ك )195( صحيح مسلم ص )4)

 .«أم دماغه
 (.249، 248( ص )2( ج )5)
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 رميهم عائشة رضي هللا عنها وامرأة نوح
 رأها هللايت بة اليرمون عائشة ابلعظائم، مث منهم من يرميها ابلفاحش

 القرآن يف ذلك. لمنها وأنز 
مث إهنم لفرط جهلهم يدعون يف غريها من نساء األنبياء، فيزعمون 

مل يكن منه وإمنا كان ا، وأن االبن الذي دعاه نوح أة نوح كانت بغي  ر أن ام
ُر َصالِّحٍ  منها، وأن معىن قوله:  أن هذا الولد من  (1) إِّنَُّه َعَمٌل َغي ْ

يريدون ابنها،  (2) َوََنَدى نُوٌح ابْ َنهُ  عمل غري صاحل. ومنهم من يقرأ: 
 ويتأولون قوله تعاىل:  (3) إِّنَُّه لَْيَس مِّْن َأْهلِّكَ  وحيتجون بقوله: 

َمَثاًل لِّلَّذِّيَن َكَفُروا اِّْمَرَأَة نُوٍح َواْمَرَأَة لُوٍط َكانَ َتا حَتَْت َعْبَدْينِّ  َضَرَب اَّللَُّ 
على أن امرأة نوح خانته يف الفراش  (4) مِّْن عَِّبادََِّن َصاِلَِّنْيِّ َفَخانَ َتاُُهَا

وأهنا كانت قحبة. وضاهوا يف ذلك املنافقني والفاسقني أهل اإلفك 
 ك والفاحشة مث مل يتوبوا، وفيهم خطب النيب الذين رموا عائشة ابإلف

أيها الناس من يعذرين من رجل بلغ أذاه ِف أهلي، وهللا ما »فقال: 
علمت على أهلي إَل خريًا ولقد ذكروا رجاًل وهللا ما علمت عليه إَل 

 .(5)«خريًا
ومن املعلوم أن أعظم أنواع األذى لإلنسان أن يكذب على امرأته 

غي، وجيعل الزوج أنه زوج قحبة، فإن هذا من أعظم إهنا ب :رجل فيقول

                                                 

 (.46( سورة هود اآلية: )1)
 (.42ة: )( سورة هود اآلي2)
 (.46( سورة هود اآلية: )3)
 (.10( سورة التحرمي اآلية: )4)
 - 56( ح )49( ومسلم ك )34( ب )64( و ك )15، 2( ب )42( أخرجه البخاري ك)5)

58.) 
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 .(1)ا...ما يشتم به الناس بعضهم بعضً 
 

 قدحهم ِف فاطمة رضي هللا عنها
 لنيبلى اعمث هؤالء الشيعة وغريهم حيكون عن فاطمة من حزهنا 

  ى أمر ٌن علزْ حُ ما ال يوصف، وأهنا بـََنْت بـَْيَت األحزان، مع أنه
 فائت.

دك ال ففاطمة من اجلزع واحلزن على فوت مويذكرون عن على و 
نيا وقد الد فوت أنه صاحبه إمنا حيزن على يوغريها من املرياث ما يقتض

 قال هللا تعاىل: 
  َْا َآاَتُكم  .(2) لَِّكْي ََل ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوََل تَ ْفَرُحوا مبِّ

ار خبأ ه منوهؤالء الرافضة من أجهل الناس يذكرون فيمن يوالون
 .املدح وفيمن يعادونه من أخبار الذم ما هو ابلعكس أوىل

ن لياًل وال يصلي ومنها ما ذكروه عن فاطمة أهنا أوصت أن تدف
ال حيكيه عن فاطمة وحيتج به إال رجل جاهل يطلق  عليها أحد منهم

على فاطمة ما ال يليق هبا. وهذا لو صح لكان ابلذنب املغفور أوىل منه 
 .(3)ابلسعي املشكور

 

                                                 

، 241، 228( ص)2( وانظر بعض فضائل عائشة ج)250، 249، 246( ص)2( ج)1)
242.) 

 (.23( سورة احلديد آية )2)
 (.215( ص )2ج )( 263( ص )4( ج )3)
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الرافضة يوالون أعداء هللا من اليهود والنصارى واملشركني 

 وأصناف امللحدين، ويعاونوهنم على قتال 
 املسلمني وآل حممد 

الرافضة أعظم ذوي األهواء جهاًل وظلًما يعادون أولياء هللا تعاىل 
من بعد النيب من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين 

 سان رضي هللا عنهم ورضوا عنه.إبح اتبعوهم
ويوالون الكفار واملنافقني من اليهود والنصارى واملشركني وأصناف 

 امللحدين كالنصريية واإلمساعيلية وغريهم من الضالني ...
كما جربه الناس منهم غري مرة يف مثل إعانتهم للمشركني من 

لشام وغري الرتك وغريهم على أهل اإلسالم خبراسان والعراق واجلزيرة وا
ذلك وإعانتهم للنصارى على املسلمني ابلشام ومصر وغري ذلك يف 
وقائع متعددة من أعظم احلوادث اليت كانت يف اإلسالم يف املائة الرابعة 
والسابعة، فإنه ملا قدم كفار الرتك إىل بالد اإلسالم، وقتل من املسلمني 

عداوة عدده إال رب األانم، كانوا من أعظم الناس  يما ال حيص
للمسلمني، ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهري، حىت 

 جعلهم الناس هلم كاحلمري.
حىت قيل: ما اقتتل يهودي ومسلم وال نصراين ومسلم وال مشرك 

 ومسلم إال كان الرافضي مع اليهودي والنصراين واملشرك.
يهود ن عن مجاعة املسلمني الو وهذا دأب الرافضة دائًما يتجاوز 

 والنصارى واملشركني يف األقوال واملواالة واملعاونة والقتال وغري ذلك.
ومن أضل من قوم يعادون السابقني األولني من املهاجرين 
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 وقد قال هللا تعاىل:  ؟واألنصار، ويوالون املنافقني والكفار
 َْب اَّللَُّ َعَلْيهِّم ْنُكْم  َأملَْ تَ َر إََِّل الَّذِّيَن تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغضِّ َما ُهْم مِّ

ُهْم َوحَيْلُِّفوَن َعَلى اْلَكذِّبِّ َوُهْم يَ ْعَلُموَن * َأَعدَّ اَّللَُّ ََلُْم َعَذاًِب  ن ْ َوََل مِّ
َشدِّيًدا إِّن َُّهْم َساَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن * اَتََُّذوا َأمْيَانَ ُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن 

ُهْم َأْمَواَُلُْم َوََل َأْوََلُدُهْم  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فَ َلُهْم َعَذاٌب ُمهِّنيٌ  َ َعن ْ * َلْن تُ ْغينِّ
َعثُ ُهُم  ًئا ُأولَئَِّك َأْصَحاُب النَّارِّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدوَن * يَ ْوَم يَ ب ْ مَِّن اَّللَِّّ َشي ْ
 اَّللَُّ مجِّيًعا فَ َيْحلُِّفوَن َلُه َكَما حَيْلُِّفوَن َلُكْم َوحَيَْسُبوَن أَن َُّهْم َعَلى َشْيٍء َأََل 

إِّن َُّهْم ُهُم اْلَكاذِّبُوَن * اْسَتْحَوَذ َعَلْيهُِّم الشَّْيطَاُن فَأَْنَساُهْم ذِّْكَر اَّللَِّّ 
ُرونَ  ْزَب الشَّْيطَانِّ ُهُم اخْلَاسِّ ْزُب الشَّْيطَانِّ َأََل إِّنَّ حِّ ُأولَئَِّك حِّ

(1). 
فهذه اآلايت نزلت يف املنافقني، وليس املنافقون يف طائفة أكثر 

افضة، حىت إنه ليس يف الروافض إال من فيه شعبة من شعب منهم يف الر 
أربع من كن فيه كان منافًقا خالًصا، ومن  »: النفاق، كما قال النيب 

كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا 
« حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤَتن خان وإذا عاهد غدر

منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما ، وكثري (2)أخرجاه يف الصحيحني
قدمت هلم أنفسهم أن سخط هللا عليهم ويف العذاب هم خالدون، ولو  
كانوا يؤمنون ابهلل والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء، ولكن كثريا 

 منهم فاسقون.
م سالوليس لإلنسان منهم شيء خيتص به إال ما يسر عدو اإل

 الم كلها سود.ويسيء وليه، فأايمهم يف اإلس
من يسلط الكفار على قتلهم  فهل يكون موالًيا آلل رسول هللا 

                                                 

 (.19 - 14( اجملادلة اآلايت )1)
 (.78( وصحيح مسلم ص )24( صحيح البخاري كتاب اإلميان ب )2)
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 وسبيهم وعلى سائر املسلمني ؟!
وأهل السنة يتبعون احلق من رهبم الذي جاء به الرسول، وال 
يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم ابحلق، وأرحم ابخللق، كما وصف 

ُتْم خَ   هللا به املسلمني يف قوله:  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ ُكن ْ قال أبو   ي ْ
هريرة: كنتم خري الناس للناس. وأهل السنة نقاوة املسلمني فهم خري 

 .(1)الناس للناس
وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبري فيه ألوف من الرافضة 
يسفكون دماء الناس وأيخذون أمواهلم وقتلوا كثريًا وأخذوا أمواهلم، وملا 

غازان أخذوا اخليل والسالح واألسارى  (2)املسلمون سنةانكسر 
وابعوهم للكفار والنصارى بقربص، وأخذوا من َمرَّ هبم من اجلند، وكانوا 

 أضر على املسلمني من مجيع األعداء.
مون، ملسلري اخومحل بعض أمرائهم راية النصارى، وقالوا له: أميا 

قيامة؟ م اليو  ع من حتشرأو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: م
 قال: مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بالد املسلمني.

 

                                                 

 (.39، 38( ص )3( ج )103، 115( ص )2( ج )1)
وغازان قازان ملك املغول وهو أخو خدابنده الذي  699( بياض ابألصل وهي سنة 2)

 (.699( ص )14داية والنهاية ج )ألف له الرافضي )منهاج الكرامة( وانظر الب
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 ورأس مال الرافضة التقية وهي النفاق

وهي أن يظهر خالف ما يبطن من  ،رأس مال الرافضة التقية
العداوة كما يفعل املنافق. وقد كان املسلمون يف أول اإلسالم يف غاية 

م وال يكتمونه، والرافضة يزعمون أهنم الضعف والقلة وهم يظهرون دينه
ُنوَن اْلَكافِّرِّيَن َأْولَِّياَء مِّْن ُدونِّ  يعملون هبذه اآلية:  ذِّ اْلُمْؤمِّ ََل يَ تَّخِّ

ُهْم  اْلُمْؤمِّنِّنَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذلَِّك فَ َلْيَس مَِّن اَّللَِّّ ِفِّ َشْيٍء إَِّلَّ َأْن تَ ت َُّقوا مِّن ْ
 .(1) تُ َقاةً 

 مع أن هلم يف ملؤمنون وسائر أهل القبلة كفار،ويزعمون أهنم هم ا
  رح يفم يصتكفري اجلمهور قولني؛ لكن قد رأيت غري واحد من أئمته
 كمحيُ دة، ر كتبه وفتاويه بكفر اجلمهور أهنم مرتدون، ودارهم دار 

تقبل  ب مل اتبنجاسة مائعها، وأن من انتقل إىل قول اجلمهور منهم مث
. إلسالم ..ىل اإجوع على الفطرة ال يقبل الر  توبته؛ ألن املرتد الذي يولد
 وهذه اآلية حجة عليهم ...

اد أر  لمنياملس وقد اتفق املفسرون على أهنا نزلت بسبب أن بعض
 إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك.

ُهْم تُ َقاةً  وقوله:  ن ْ ليست أبن أكذب وأقول   إَِّلَّ َأْن تَ ت َُّقوا مِّ
ذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه كما بلساين ما ليس يف قليب، فإن ه

من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده »أنه قال:  يف الصحيح عن النيب 
 .(2)«فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه

                                                 

 (.28( سورة آل عمران آية: )1)
 (.69( صحيح مسلم ص )2)
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م اهدهن جيأفاملؤمن إذا كان بني الكفار والفجار مل يكن عليه 
  نه أن يكو غايت -بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإال فبقلبه

يع ى مجم علكمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو مل يكن موافًقا هل
ل كان ه؛ بقلب دينهم، وال كان يكذب، وال كان يقول بلسانه ما ليس يف
ر، ء آخل شييكتم إميانه، وكتمان اإلميان شيء وإظهار الدين الباط

لكفر؛ ا كلمةطق بفهذا مل يبحه هللا قط إال ملن أكره حبيث أبيح له الن
 واملكره. وهللا تعاىل فرق بني املنافق

ه ملكر ال اوالرافضة حاهلم من جنس حال املنافقني ال من جنس ح
 على الكفر وقلبه مطمئن ابإلميان.

فإن دينه الذي  ق؛افالرافضي ال يعاشر أحًدا إال استعمل معه النف
ء السو يف قلبه دين فاسد حيمله على الكذب واخليانة وغش الناس وإرادة 

هبم، فهو ال أيلوهم خبااًل، وال يرتك شًرا يقدر عليه إال فعله هبم 
...(1). 

 

                                                 

 (.18( ص )1( ج )41( ص )4( ج )261 - 259( ص )3( ج )1)
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 همكذب، ومل يكره أحد من  وما حيكى عن أهل البيت فيه

البد  ، بلوائفالنفاق والزندقة يف الرافضة أكثر منه يف سائر الط
كذب ه العلي لكل منهم من شعبة نفاق؛ فإن أساس النفاق الذي بين

نافقني ن املع هللال الرجل بلسانه ما ليس يف قلبه، كما أخرب وهو أن يقو 
 أهنم يقولون أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم.

ذا ه يكوحت والرافضة جتعل هذا من أصول دينها وتسميه )التقية(
ن لك عوا ذعن أئمة أهل البيت الذين برأهم هللا عن ذلك، حىت حيك

ن ملؤمنني ما ه هللائي. وقد نز جعفر الصادق أنه قال: التقية ديين ودين آاب
ًقا حتقيو قًا أهل البيت وغريهم عن ذلك؛ بل كانوا من أعظم الناس صد

 لإلميان، وكان دينهم التقوى ال التقية.
 وقول هللا تعاىل: 

  َذِّ اْلُمْؤمُِّنوَن اْلَكافِّرِّيَن َأْولَِّياَء مِّْن ُدونِّ اْلُمْؤمِّنِّني إىل   ََل يَ تَّخِّ
ُهْم تُ َقاةً  إَِّلَّ َأنْ  قوله:  ن ْ إمنا هو األمر ابالتقاء من  (1) تَ ت َُّقوا مِّ

الكفار، ال األمر ابلنفاق والكذب. وهللا تعاىل قد أابح ملن أكره على  
كلمة الكفر أن يتكلم هبا إذا كان قلبه مطمئًنا ابإلميان؛ لكن مل ُيْكَرْه 

رضي هللا أحد من أهل البيت على شيء من ذلك، حىت إن أاب بكر 
أحًدا ال منهم وال من غريهم على مبايعته فضاًل عن أن مل يكره  عنه

يكرههم على مدحه والثناء عليه. بل كان علي وغريه من أهل البيت 
والدعاء  يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والرتحم عليهم

                                                 

 (.28( سور آل عمران آية: )1)
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 هلم، ومل يكن أحد يكرههم على شيء منهم ابتفاق الناس.
ن ق وألنفاافضة هو من ابب الكذب وافعلم أن ما تتظاهر به الر 

عليه من  ؤمنه امليقولوا أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم، ال من ابب ما يكر 
 التكلم ابلكفر.

لة، امل ويدعون مع هذا أهنم هم املؤمنون دون غريهم من أهل
متين ر يل: ما قفهم يف ذلك ك ويصفون السابقني األولني ابلردة والنفاق

الردة و فاق الن يف املظهرين لإلسالم أقرب إىل بدائها وانسلت. إذ ليس
 منهم.

وال يوجد املرتدون واملنافقون يف طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعترب 
 .(1)ذلك ابلغالية من النصريية وغريهم، وابملالحدة اإلمساعيلية وأمثاهلم

 

                                                 

 (.18، 213( ص )1( ج )1)
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 رابةالقكذب الرافضة على هللا وعلى رسوله وعلى الصحابة و 

ْدقِّ إِّْذ فَ  قوله تعاىل:  لص ِّ َمْن َأْظَلُم ِمَِّّْن َكَذَب َعَلى اَّللَِّّ وََكذََّب ِبِّ
 .(1) َجاَءهُ 

بة لصحااعلى و الرافضة أعظم الطوائف كذاًب على هللا وعلى رسوله 
 -قلصدابوعلى ذوي القرىب، وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيًبا 

 لصريح.ول اقملعفيكذبون ابلصدق الثابت املعلوم من املنقول الصحيح وا
ْدقِّ َوَصدََّق بِّهِّ ُأولَئَِّك ُهُم  وقوله تعاىل:  لص ِّ َوالَّذِّي َجاَء ِبِّ

 .(2) اْلُمت َُّقونَ 
بة لصحالى اهذه اآلية وهلل احلمد ما فيها من مدح فهو يشتمل ع

ا به، صدقو دق و الذين افرتت عليهم الرافضة وظلمتهم فإهنم جاءوا ابلص
 ا منا فيهيف ذلك، وعلي منهم. وموهم من أعظم أهل األرض دخواًل 

 ليستني و ذم فالرافضة أدخل الناس فيه، فهي حجة عليهم من الطرف
فهي حجة  -حجة على اختصاص علي دون اخللفاء الثالثة بشيء

 عليهم بكل وجه، وال حجة هلم فيها حبال.
وأهل السنة احملضة أْوىل الطوائف هبذه اآلية فإهنم َيْصُدُقون 

 .(3)ق يف كل ما جاء به ليس هلم هوى إال مع احلق ...وُيَصد ِّقون ابحل
 

 من كذب الرافضة على هللا وحتريفهم للقرآن
                                                 

 (.32( سورة الزمرة آية: )1)
 (.33( سورة الزمرة آية: )2)
 (.227، 53 - 51( ص )4( ج )3)
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الذين أدخلوا يف دين هللا ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا 
طائفة أكثر منهم يف الرافضة؛ فإهنم أدخلوا يف دين هللا من الكذب  يف

ردوا من الصدق ما مل يرده ما مل يكذبه غريهم، و  على رسول هللا 
ن قوله تعاىل: إ :مثل قوهلم -غريهم، َحرَّفوا القرآن حتريًفا مل حيرفه غريهم

  َا َولِّيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَّذِّيَن َآَمُنوا الَّذِّيَن يُقِّيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن إَِّّنَّ
 تصدق خبامته يف الصالة.نزلت يف علي ملا  (1) الزََّكاَة َوُهْم رَاكُِّعونَ 

ُهَما اللُّْؤُلُؤ  علي وفاطمة  (2) َمَرَج اْلَبْحَرْينِّ  وقوله:  ن ْ ََيُْرُج مِّ
َناُه ِفِّ إَِّماٍم ُمبِّنيٍ  احلسن واحلسني  (3) َواْلَمْرَجانُ   وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ


 .رضي هللا عنه علي بن أيب طالب  (4)

  َنُوًحا َوَآَل إِّبْ َراهِّيَم َوَآَل عِّْمَراَن َعَلى إِّنَّ اَّللََّ اْصَطَفى َآَدَم و
فَ َقاتُِّلوا أَئِّمََّة  آل أيب طالب، واسم أيب طالب عمران  (5) اْلَعاَلمِّنيَ 

 . بنو(7) َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفِّ اْلُقْرَآنِّ  طلحة والزبري  (6) اْلُكْفرِّ 
 .أمية

  َُوا بَ َقَرةً إِّنَّ اَّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن َتْذَب (8)  عائشة و  لَئِّْن َأْشرَْكَت
 بني أيب بكر وعلي يف الوالية. (9) لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 

                                                 

 (.55( سورة املائدة آية: )1)
 (.19( سورة الرمحن آية: )2)
 (.22( سورة الرمحن آية: )3)
 (.12( سورة يس آية: )4)
 (.33( سورة آل عمران آية: )5)
 (.12( سورة التوبة آية: )6)
 (60( سورة اإلسراء آية: )7)
 (.67( سورة البقرة آية: )8)
 (.65( سورة الزمر آية: )9)
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 وكل هذا وأمثاله وجدته يف كتبهم.
حىت إن الطوائف الذين ليس هلم من اخلربة بدين الرسول ما لغريهم 

هذا  إذا قالت هلم الرافضة حنن مسلمون يقولون أنتم جنس آخر. مث من
دخلت اإلمساعيلية والنصريية يف أتويل الواجبات واحملرمات فهم أئمة 

 .(1)عن مواضعه مالتأويل الذي هو حتريف الكل
                                                 

( قال املؤلف رمحه هللا 209( ص )1( ج )110( ص )4( ج )111( ص )2)( ج 1)
 بعد أن استعرض تفاسري الرافضة هلذه اآلايت: 

 ه منه بتفسرين أشبهلذايوأمثال هذا الكالم الذي ال يقوله من يؤمن ابهلل وكتابه وهو اب
نَ ُهَما بَ ْرزٌَخ  فاطمة ي و عل  قَِّيانِّ َمَرَج اْلَبْحَرْينِّ يَ ْلتَ  القرآن قال: وكذلك قول القائل  بَ ي ْ

ُهَما اللُّؤْ   النيب   ََل يَ ْبغَِّيانِّ  حلسن واحلسني. وكل من له ا  لُُؤ َواْلَمْرَجانُ ََيُْرُج مِّن ْ
هذا من قله، و يمل  أدىن علم وعقل يعلم ابالضطرار بطالن هذا التفسري وأن ابن عباس

ي سفيان الثور  فون عنيعر  ته جمهولون الالتفسري الذي يف تفسري الثعليب وذكره إبسناد روا
 وهو كذب على سفيان.

ن عبدهللا بن علي مد بقال الثعليب: أخربين احلسن بن حممد الدينوري حدثنا موسى بن حم
 ع حدثنا بعضأان أمسبه و قال: قرأ أيب َعَلي أيب حممد بن احلسن بن علوية القطان من كتا

فيان ه عن سأبي سم حدثنا أبو حذيفة عنأصحابنا حدثنا رجل من أهل مصر يقال له ط
ن َُهَما ب َ َمَرَج اْلَبْحَرْينِّ يَ ْلَتقِّيَانِّ * ب َ  الثوري يف قوله   علي قال فاطمة و   َيانِّ  ََل يَ ْبغِّ ْرزَخٌ ي ْ

ُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ  حلسني. وهذا اإلسناد ظلمات بعضها فوق احلسن وا  ََيُْرُج مِّن ْ
 شيء، ومما يبني كذب ذلك وجوه:بعض ال يثبت مبثله 

سني إمنا ن واحلاحلسأن هذا يف سورة الرمحن وهي مكية إبمجاع املسلمني و  أحدها:
 ولدا ابملدينة.
أمر  ح مرجالنكا أن تسمية هذين حبران وهذا لؤلؤ وهذا مرجان وجعل االثاين: 

آن  وعلى القر لى هللاذب عال حتتمله لغة العرب بوجه ال حقيقة وال جمازًا، بل كما أنه ك
 فهو كذب على اللغة.

 ... آدم أنه ليس يف هذا شيء زائد على ما يوجد يف سائر بين الثالث:
َوُهَو الَّذِّي  أن هللا ذكر أنه مرج البحرين يف آية أخرى فقال يف الفرقان: الرابع: 

= 
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 كذِبم ِف الرواية عن رسول هللا 
ضة لرافاأن  وقد اتفق أهل العلم ابلنقل والرواية واإلسناد على

 أكذب الطوائف، والكذب فيهم قدمي.
يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب قال  وهلذا كان أئمة اإلسالم

أبو حامت الرازي: مسعت يونس بن عبد األعلى يقول: قال أشهب 
بن عبدالعزيز: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال: ال تكلمهم وال تروِّ ا

مسعت  :عنهم فإهنم يكذبون. وقال أبو حامت: حدثنا حرملة، قال
. وقال مؤمل بن الشافعي يقول: مل أَر أحًدا أشهد ابلزور من الرافضة

إهاب: مسعت يزيد بن هارون يقول: نكتب عن كل صاحب بدعة إذا 
مل يكن داعية إال الرافضة فإهنم يكذبون. وقال حممد بن سعيد 
األصبهاين مسعت شريكا يقول: أمحل العلم عن كل من لقيت إال 

                                           
= 

ذلك علًيا وفاطمة فلو أراد ب  َمَرَج اْلَبْحَرْينِّ َهَذا َعْذٌب فُ َراٌت َوَهَذا مِّْلٌح ُأَجاجٌ 
 لكان ذلك ذًما ألحدمها إبمجاع أهل السنة والشيعة.

نَ ُهَما بَ ْرزٌَخ ََل يَ ْبغَِّيانِّ  أنه قال:  اخلامس: فلو أريد بذلك علي وفاطمة   بَ ي ْ
بزعمهم أو غريه هو املانع ألحدمها أن يبغي على  لكان الربزخ الذي هو النيب 

 اآلخر. وهذا ابلذم أشبه منه ابملدح.
أن أئمة التفسري متفقون على خالف هذا كما ذكره ابن جرير وغريه  السادس:

فقال ابن عباس: حبر السماء وحبر األرض يلتقيان كل عام. وقال احلسن يعين حبر 
ُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ  فارس والروم )وبينهما برزخ( وهو اجلزائر وقوله  قال   ََيُْرُج مِّن ْ

 املاحل وإمنا مجعهما ألنه إذا خرج من أحدمها فقد خرج منهما مثل الزجاج من البحر 
... وقال ابن جرير إمنا قال منهما ألنه خيرج من أصداف   َوَجَعَل اْلَقَمَر فِّيهِّنَّ نُورًا
 البحر عن قطر السماء.

)وأما اللؤلؤ واملرجان( ففيهما قوالن أحدمها: أن املرجان ما صغر من اللؤلؤ واللؤلؤ 
( ومضى يف بيان بطالن بقية 68 - 66ص  4ظام قاله األكثرون .. )ج الع

 ( فلريجع إليه من أراده.80 - 68( ص )4تفاسريهم لبعض اآلايت انظر ج )
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الرافضة فإهنم يضعون احلديث ويتخذونه ديًنا. وشريك هذا هو شريك 
القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأيب حنيفة وهو من بن عبدهللا 

الشيعة الذي يقول بلسانه أان من الشيعة وهذا شهادته فيهم. وقال أبو 
مسعت األعمش يقول: أدركت الناس وما يسموهنم إال  :معاوية

 يعين أصحاب املغرية بن سعيد. -الكذابني
ولوا ن يقأهم منوقال األعمش: وال عليكم أن تذكروا هذا فإين ال آ

 إان أصبنا األعمش مع امرأة.
اإلابنة »اثبتة قد رواها أبو عبدهللا بن بطة يف  روهذه اآلاث

 هو وغريه.« الكربى
واملقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب يف الرافضة 

 أظهر منهم يف سائر طوائف أهل القبلة.
اء الرواة والنقلة ومن أتمل كتب اجلرح والتعديل املصنفة يف أمس

وأحواهلم مثل كتب حيىي بن سعيد القطان وعلي بن املديين وحيىي بن 
معني والبخاري وأيب زرعة وأيب حامت الرازي والنسائي وأيب حامت بن حبان 
وأيب أمحد بن عدي والدارقطين وإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين السعدي 

حل العجلي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأمحد بن عبدهللا بن صا
والعقيلي وحممد بن عبدهللا بن عمار املوصلي واحلاكم النيسابوري 

هم جهابذة الذين  واحلافظ عبدالغين بن سعيد املصري وأمثال هؤالء
ابلكذب يف ونقاد، وأهل معرفة أبحوال اإلسناد، رأوا املعروف عندهم 

الشيعة أكثر منهم يف مجيع الطوائف، حىت إن أصحاب الصحيح  
ي مل يروِّ عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة كالبخار 

واحلارث األعور وعبدهللا بن سلمة وأمثاهلم مع أن هؤالء من خيار 
الشيعة؛ وإمنا يروون عن أهل البيت كاحلسن واحلسني وحممد بن احلنفية 
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وكاتبه عبيد هللا بن أيب رافع أو عن أصحاب ابن مسعود كعبيدة 
س أو عمن يشبه هؤالء. وهؤالء أئمة النقل السلماين واحلارث بن قي

ونقاده من أبعد الناس عن اهلوى، وأخربهم ابلناس، وأقوهلم ابحلق، ال 
 .(1)خيافون يف هللا لومة الئم

 

                                                 

 (.18 - 16( ص )1( ج )1)
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 وَل يوجد َلم أسانيد متصلة صحيحة
 والعقلية رعيةالش الرافضة ال ينظرون يف اإلسناد وال يف سائر األدلة

... 
 سنادإانيد متصلة صحيحة قط؛ بل كل وهلذا ال يوجد هلم أس

 لغلطاثرة كمتصل هلم فال بد أن يكون فيه ما هو معروف ابلكذب أو  
ناد من اإلسد، و وهم يف ذلك شبيه ابليهود والنصارى فإنه ليس هلم إسنا

م سالخصائص هذه األمة، وهو من خصائص اإلسالم، مث هو يف اإل
 من خصائص أهل السنة.

وافق ا يال مبإعناية إذ كانوا ال يصدقون  والرافضة من أقل الناس
 أهواءهم، وعالمة كذبه أنه خيالف هواهم.

ا م وما هلوهلذا قال عبدالرمحن بن مهدي: أهل العلم يكتبون م
 عليهم وأهل األهواء ال يكتبون إال ما هلم.

مث إن أوهلم كانوا كثريي الكذب فانتقلت أحاديثهم إىل قوم ال 
م، فلم ميكنهم التمييز إال بتصديق اجلميع أو يعرفون الصحيح من السقي

 .(1)ع واالستدالل على ذلك بدليل منفصل غري اإلسناديتكذيب اجلم
 

                                                 

 (.11( ص )4( ج )1)
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 رعماو كذِبم على الصحابة والقرابة وعلى أيب ذر وسلمان 
عى ب ادلكذاامل نعلم أحًدا أنكر قتال أهل اليمامة وأن مسيلمة 

جهلهم و ذا هلدهم الرافضة جبح النبوة وأهنم قاتلوه على ذلك؛ لكن هؤالء
وإنكارهم  ، به مبنزلة إنكارهم كْون أيب بكر وعمر دفنا عند النيب

 .ملواالة أيب بكر وعمر للنيب 
نيب ت البنا مث منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من

  لنيب ابل قويقولون: إهنن من خدجية من زوجها الذي كان كافرًا. 
أنه إن عمر غصب بنت علي حىت زوجه هبا و  ومنهم من يقول

 تزوج غصًبا يف اإلسالم.
ا هدمو ومنهم من يقول إهنم بعجوا بطن فاطمة حىت أسقطت، و 

لم عدىن أله  بيتها على من فيه، وأمثال هذه األكاذيب اليت يعلم من
 ومعرفة أهنا كذب.

 ا، وإىلروهنينك فهم دائًما يعمدون إىل األمور املعلومة املتواترة
ن قوله مصيب نوفر األمور املعدومة اليت ال حقيقة هلا يثبتوهنا، فلهم أ

 تعاىل: 
  ِْلَق ِّ َلمَّا َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّّنِّ افْ تَ َرى َعَلى اَّللَِّّ َكذًِِّب َأْو َكذََّب ِبِّ

 .(1) َجاَءهُ 
والشيعة وإن كذبوا على أيب ذر من الصحابة وسلمان وعمار 

                                                 

 (.68( سورة العنكبوت آية: )1)
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الء كانوا من أعظم الناس تعظيًما أليب بكر وغريهم فمن املتواتر أن هؤ 
وعمر واتباًعا هلما؛ وإمنا ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان ال على 

 أيب بكر وعمر.
إن احلسن واحلسني ما كاان أوالد علي بل  :ومن النصريية من يقول

إن أاب بكر وعمر ليسا  :أوالد سلمان الفارسي. ومنهم من يقول
إن علًيا مل ميت، وكذلك يقولون  :ومنهم من يقول. مدفونني مع النيب 

 .(1)عن غريه
 

                                                 

 (.227( ص )1( ج )255، 299( ص )2( ج )1)
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 تعصب الرافضة، ومحاقاِتم

حىت إهنم دون  -م طائفة أعظم تعصًبا يف الباطل من الرافضةلال نع
وليس يف  سائر الطوئف عرف عنهم شهادة الزور ملوافقهم على خمالفهم،

 التعصب أعظم من الكذب.
للبنت مجيع املرياث ليقولوا إن وحىت إهنم يف التعصب جعلوا 
رضي هللا عمه العباس  دون فاطمة رضي هللا عنها ورثت رسول هللا 

 .عنه 
 -وحىت إن فيهم من حرَّم حلم اجلمل ألن عائشة قاتلت على مجل

وإمجاع الصحابة والقرابة ألمر ال  الفوا كتاب هللا وسنة رسول هللا خف
شة رضي هللا عنها مات، ولو يناسب، فإن ذلك اجلمل الذي ركبته عائ

فرض أنه حي فركوب الكفار على اجلمال ال يوجب حترميها. وما زال 
الكفار يركبون اجلمال ويغنمها املسلمون منهم وحلمها حالل هلم. فأي 

 شيء يف ركوب عائشة للجمل يوجب حترمي حلمه ؟!
وغاية ما يفرضون أن بعض ما جيعلونه كافرًا ركب مجاًل، مع أهنم  

 بون مفرتون فيما يرمون به أم املؤمنني رضي هللا عنها.كاذ
ومن تعصبهم وجهلهم أهنم يبغضون بين أمية كلهم لَكْون بعضهم  
كان ممن يبغض علًيا وقد كان يف بين أمية قوم صاحلون ماتوا قبل الفتنة، 

، فإنه ملا فتح مكة استعمل وكان بنو أمية أكثر القبائل عماًل للنيب 
واستعمل خالد بن أسيد بن أيب العاص بن أمية،  عليها عتاب بن

أعمال ُأَخر، سعيد بن العاص بن أمية وأخويه أابن وسعيد على 
واستعمل أاب سفيان بن حرب بن أمية على جنران، وابنه يزيد ومات وهو 
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ببناته الثالث لبين أمية زوج ابنتيه لعثمان بن  عليها، وصاهر النيب 
لو كانت عندان اثلثة لزوجناها عثمان،  عفان واحدة بعد واحدة وقال

 وزوج أكرب بناته زينب أبيب العاص بن الربيع.
ن  ميهم ومن جهلهم وتعصبهم يبغضون أهل الشام لكوهنم كان ف

ذلك ن وككان يبغض علًيا. ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنو 
 يهايبق ف ر ملعصااملدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون. والشام يف هذه األ

 عض.من يتظاهر ببغض علي، ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل الب
ة  أمي بين وكذلك من جهلهم أهنم يذمون من ينتفع بشيء من آاثر

 كالشرب من هنر يزيد، ويزيد مل حيفره ولكن وسَّعه.
يصلي إىل  كان  وكالصالة يف جامع بين أمية، ومعلوم أن النيب 

، وكان نوهابليت كن يف املساكن االكعبة اليت بناها املشركون، وكان يس
ا سجوهيت نيشرب من ماء اآلابر اليت حفروها، ويلبس من الثياب ال

 ويعامل ابلدراهم اليت ضربوها ...
 نه إبمجاعرب مالش فلو فرض أن يزيَد كان كافرًا وحفر هنرًا مل ُيكره

 املسلمني.
هم من ولقد حدثين ثقة أنه كان لواحد منهم كلب فدعاه آخر

 نار؟ل ال، بكري( فقال صاحب الكلب أتسمي كليب أبمساء أه)بكري
 ؤالءهل من هفهل يكون أج -فاقتتال على ذلك حىت جرى بينهما دم

 ؟!
 يسمى أصحابه أبمساء قد تسمى هبا قوم من أهل والنيب 

النار الذين ذكرهم هللا يف القرآن كالوحيد الذي ذكره هللا يف القرآن يف 
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يًدا َذْرينِّ َوَمنْ  قوله:  وامسه الوليد بن املغرية، وكان  (1) َخَلْقُت َوحِّ
يدعو البن هذا وامسه أيًضا الوليد ويسمى االبن واألب يف  النيب 

الصالة ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد كما ثبت ذلك يف 
 .(2)الصحيح

ومن فرط جهلهم وتعصبهم أهنم يعمدون إىل يوم أحَب هللا صيامه 
عاشوراء، وقد ثبت يف الصحيح عن أيب موسى أن  فريون فطره كيوم

ملا دخل املدينة وإذا انس من اليهود يعظمون عاشوراء  النيب 
أخرجه « َنن أحق بصومه وأمر بصومه»: ويصومونه فقال النيب 

 .(3)البخاري
ا ؤذوهنء فيومن فرط جهلهم وتعصبهم أهنم يعمدون إىل دابة عجما

راء محعجة ىل نإيبغضوهنا كما يعمدون  بغري احلق إذ جعلوها مبنزلة من
 يسموهنا عائشة وينتفون شعرها.

 عمر ويعمدون إىل دواب هلم يسمون بعضها أاب بكر وبعضها
 عمر.و ويضربوهنا بغري حق جعاًل منهم تلك العقوبة أليب بكر 

طنه ويصورون صورة إنسان من جبس جيعلونه عمر ويبعجون ب
 دمه. ويزعمون أهنم أيكلون حلمه ويشربون

الة الو  واترة يكتبون أمساءه على أسفل أرجلهم، حىت إن بعض
 ر والوعم جعل يضرب رجَلْي من فعل ذلك ويقول إمنا ضربت أاب بكر

 أزال أضرهبما حىت أعدمهما.
 ومنهم من يسمى كالبه ابسم أيب بكر وعمر ويلعنهما.

                                                 

 (11)( سورة املدثر آية: 1)
 (.675( صحيح مسلم رقم احلديث )2)
 ( رواه البخاري يف الصوم )ابب صيام يوم عاشوراء( وكذلك رواه مسلم.3)
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سني وإذا تسمى رجل عندهم ابسم علي أو جعفر أو حسن أوح
 م.منه عاملوه وأكرموه وال دليل هلم على ذلك أنه أو حنو تلك

م دأن  ومن ذلك أن بعضهم ال يوقد خشب الطرفاء؛ ألنه بلغه
ُيكره  ا العينهباحلسني وقع على شجرة الطرفاء. ومعلوم أن تلك الشجرة 

به  يصمللذي ف بسائر الشجر ايوقودها ولو كان عليها أي دم كان، فك
 الدم.

ألن يتكلم أو يفعل شيًئا عدده عشرة حىت ومن محاقاهتم كراهتهم 
دة وال بعشرة جذوع، وحنو ذلك ميف البناء ال يبنون على عشرة أع

لكوهنم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة املشهود هلم ابجلنة إال علًيا. 
تِّْلَك  واسم العشرة قد مدح هللا مسماه يف مواضع قال هللا تعاىل: 

َلةٌ   .(1) َعَشَرٌة َكامِّ
ن مسعة ن العجب أهنم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التوم
 العشرة.

ومن محاقاهتم إقامة املآمت والنياحة على من قتل من سنني عديدة 
أفضل ومعلوم أنه قد قتل من األنبياء وغري األنبياء ظلًما وعدوااًن من هو 

من احلسني قُتل أبوه ظلًما وهو أفضل منه وقتل عثمان ظلًما وكان قتله 
أول الفنت العظيمة، وما فعل أحد ال من املسلمني وال غريهم مأمتًا وال 

ى قاحلم نياحة على ميت وال قتيل بعد مدة طويلة من قتله إال هؤالء
 .(2)لكانوا مُحُرًامن البهائم الذين لو كانوا من الطري لكانوا رمخًا، ولو كانوا 

                                                 

 (.196( سورة البقرة آية: )1)
، 121( ص )2( ج )44، 43( ص)3( ج )13، 20، 7، 10( ص )1( ج )2)
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ا  فيه نهرو ومن محاقاهتم أهنم جيعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظ
 .َخرأُ اهد ب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غائب فيه ومشاكالسرد

ومن املعلوم أنه لو كان موجوًدا وقد أمره هللا ابخلروج فإنه خيرج 
 .(1)سواء اندوه أو مل ينادوه

األقوال  ومما ينبغي أن يُعرف أن ما يوجد يف جنس الشيعة من
ىن عشرية وال ثواألفعال املذمومة قد ال يكون هذا كله يف اإلمامية اال

الزيدية ولكن يكون كثري منه يف الغالية ويف كثري من عوامهم مثل ما ذكر 
عنهم من حترمي حلم اجلمل وأن الطالق يشرتط فيه رضا املرأة وحنو ذلك 

ك، ولكن ملا كان مما يقوله من عوامهم وإن كان علماؤهم ال يقولون ذل
 .(2)أصل مذهبهم مستنًدا إىل جهل كانوا أكثر الطوائف كذاًب وجهالً 

 

                                                 

 (.12( ص )1( ج )1)
 (.16( ص )1( ج )2)



 

 

 118 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 

 قصدهم من إقامة املآُت والنياحة على اِلسني
 لعطشا وامن اللطم والصراخ والبك ءار احلزن والنوح يوم عاشو 

 دخالم وإإليه ذلك من سب السلف ولعنه يوإنشاد املراثي وما يفض
رأ ن وتقذوي الذنوب حىت يسب السابقون األولو من ال ذنب له مع 

 أخبار مصرعه اليت كثري منها كذب.
وكان قصد من سن ذلك فتح ابب الفتنة والفرقة بني األمة؛ فإن 
هذا ليس واجًبا وال مستحًبا ابتفاق املسلمني، بل إحداث اجلزع 

 .(1)والنياحة للمصائب القدمية من أعظم ما حرمه هللا ورسوله

  مصرعه من الكذبما يروى ِف
يف  ادواما ز والذين نقلوا مصرع احلسني زادوا أشياء من الكذب ك

 يفوكما زادوا  قتل عثمان، وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من احلوادث،
 املغازي والفتوحات وغري ذلك.

لم  الع واملصنفون يف أخبار قتل احلسني منهم من هو من أهل
نقطعة مبار ه أخمع ذلك فيما يروونكالبغوي وابن أيب الدنيا وغريمها و 

 وأمور ابطلة.
وأما ما يرويه املصنفون يف املصرع بال إسناد فالكذب فيه كثري مثل  
كون احلمرة ظهرت يف السماء يوم قتل احلسني ومل تظهر قبل ذلك؛ فإن 
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هذا من الرتهات فمازالت هذه احلمرة تظهر وهلا سبب طبيعي من جهة 
وكذلك قول القائل: إنه ما رفع حجر يف الشمس فهي مبنزلة الشفق، 

 الدنيا إال وجد حتته دم عبيط هو أيًضا كذب بني.
وأما ما ذكروه من سيب نسائه والدوران هبم يف البلدان ومحلهم على 

فهذا كذب وابطل مل يسبِّ املسلمون وهلل احلمد  -اجلمال بغري أقتاب
ولكن أهل سيب بين هاشم قط،  هامشية قط، وال استحلت أمة حممد 

اهلوى واجلهل يكذبون كثريًا، وال محل أحد من نسائهم مكشوف 
 .(1)العورة

 َمْن أمر بقتل اِلسني
وال كان له  الذي نقله غري واحد أن يزيد مل أيمر بقتل احلسني،
ة عاويمذلك بغرض يف ذلك؛ بل كان خيتار أن يكرمه ويعظمه كما أمره 

 .رضي هللا عنه 
 من الوالية واخلروج عليه.ولكن كان خيتار أن مينع 

أن  طلب مونهفلما قدم احلسني وعلم أن أهل العراق خيذلونه ويسل
من  نعوه، فميرجع إىل يزيد، أو يرجع إىل وطنه، أو يذهب إىل الثغر

 .ه  عنهللا رضيذلك حىت يستأسر، فقاتلوه حىت قُتل مظلوًما شهيًدا 
على قتله  بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وبكوا وأن خرب قتله ملا

أما وهللا  -بن زايد يعين عبيد هللا - ةوقال يزيد: لعن هللا ابن مرجان
من  يلو كان بينه وبني احلسني رحم ملا قتله. وقال قد كنت أرض

طاعة أهل العراق بدون قتل احلسني. وأنه جهز أهله أبحسن اجلهاز 
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 وأرسلهم إىل املدينة؛ لكنه مع ذلك ما انتصر للحسني وال أمر بقتل
 قاتله وال أخذ بثأره.

مث ملا قتل قام من يطلب بدمه مع املختار بن أيب عبيد الثقفي 
وقتلوا عبيد هللا بن زايد، مث ملا قدم مصعب بن الزبري قتل املختار فإنه  

 .(1)كذاب وادعى أنه يوحى إليه
 َمْن نكت ِف ثناَيه

الذي ثبت يف الصحيح أن احلسني ملا قتل محل رأسه إىل قدام 
هللا بن زايد، وأنه نكت ابلقضيب على ثناايه وكان ابجمللس أنس  عبيد

وأبو برزة األسلمي ففي صحيح البخاري عن رضي هللا عنه بن مالك 
أيت عبيد هللا »قال: رضي هللا عنه حممد بن سريين عن أنس بن مالك 

بن زايد برأس احلسني فجعل يف طست فجعل ينكت وقال يف حسنه 
وفيه « وكان خمضواًب ابلومشة شبههم برسول هللا شيًئا فقال أنس كان أ

بن عمر وسأله رجل عن احملرم يقتل امسعت »أيًضا عن أيب نعيم قال: 
الذابب فقال اي أهل العراق تسألون عن قتل الذابب وقد قتلتم ابن بنت 

 ي. وقد رو (2)«هم رحيانتاي من الدنيا: »وقال النيب  رسول هللا 
ان أمام يزيد، وأن الرأس محل إليه، وأنه هو إبسناد جمهول أن هذا ك

الذي نكت على ثناايه. وهذا مع أنه مل يثبت ففي احلديث ما يدل على 
أنه كذب فإن الذين حضروا نكته ابلقضيب من الصحابة مل يكونوا 

 .(3)ابلشام وإمنا كانوا ابلعراق
 اِلسني قُتل مظلوًما

                                                 

 (.324( ص )4( ج )1)
 (.22( ب )62( صحيح البخاري ك )2)
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كما قتل أشباهه من   وأما احلسني فال ريب أنه قتل مظلوًما شهيًدا
املظلومني الشهداء، ومل يكن قصده ابتداء أن يقاتل، وقتل احلسني 
معصية هلل ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك، وهو 
مصيبة أصيب هبا املسلمون من أهله وغري أهله. وهو يف حقه شهادة له 

سعادة اليت ال ورفع درجة وعلو منزلة، فإنه وأخاه سبقت هلما من هللا ال
هما تتُنال إال بشيء من البالء ومل يكن هلما من السوابق ما ألهل بي

وهذا  (1)فإهنما تربيا يف حجر اإلسالم يف عز وأمان فهذا مات مسموًما
مقتواًل ليناال بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء وإذا كان ذلك  

 .(2)كذلك فالواجب عند املصائب الصرب واالسرتجاع
  قتل اِلسني ثالثة أصنافالناس ِف

طرفني،  -ثالثة أصنافرضي هللا عنه وصار الناس يف قتل احلسني 
ووسط. أحد الطرفني يقول: إنه قُتل حبق، فإنه أراد أن يشق عصا 

أنه قال:  املسلمني ويفرق اجلماعة وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 
من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم »
واحلسني جاء وأمر املسلمني على رجل واحد فأراد  :. قالوا(3)«قتلوهفا

 أن يفرق مجاعتهم.
والطرف اآلخر قالوا: بل كان هو اإلمام الواجب طاعته الذي ال 

                                                 

( احلسن، لكن مل يثبت ببينة شرعية أو إقرار معترب وال نقل جيزم به أن معاوية هو الذي 1)
 .مسَّه؛ لكن يقال إن امرأته هي اليت مسته

 (.152 - 150، 291( ص )2( ج )323، 322، 331( ص )2( ج )2)
من أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد ( »1852( صحيح مسلم رقم احلديث )3)

 «.أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه
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مجاعة وال مجعة إال خلف  ىينفذ أمر من أمور اإلميان إال به، وال تصل
 من يوليه وال جياهد عدو إال إبذنه وحنو ذلك.

فهم أهل السنة الذين ال يقولون هذا وال هذا، بل  وأما الوسط
يقولون قُتل مظلوًما شهيًدا، ومل يكن متولًيا أمر األمة، واحلديث املذكور 
ال يتناوله فإنه ملا بلغه ما فعل اببن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب األمر 
وطلب أن يذهب إىل يزيد أو إىل الثغر أو إىل بلده فلم ميكنوه وطلبوا 

 .(1)يكن واجًبا عليه ن يستأسر هلم وهذا ملمنه أ
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 الشيعة
 نشأة الشيعة وانقسامها إَل رافضة وزيدية

يف خالفة أيب بكر وعمر مل يكن أحد يسمى من الشيعة، وال 
 تضاف الشيعة إىل أحد ال عثمان وال علي  وال غريمها.

فلما قتل عثمان تفرق املسلمون فمال قوم إىل عثمان، ومال قوم 
 علي ، واقتتلت الطائفتان.إىل 

قال معاوية البن عباس: أنت على ملة علي ؟ فقال: ال على ملة 
 .علي  وال على ملة عثمان أان علي ملة رسول هللا 

وكانت الشيعة أصحاب علي  يقدمون أاب بكر وعمر وإمنا كان 
النزاع يف تقدمه على عثمان، ومل يكن حينئذ يسمى أحد إمامًيا وال 

 رافضًيا.
وصاروا رافضة ملا خرج زيد بن علي بن « رافضة»إمنا مسوا و 

احلسني ابلكوفة يف خالفة هشام فسأله الشيعة عن أيب بكر وعمر 
« رافضة»فرتحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموين رفضتموين فسموا 

النتساهبم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة « زيدية»وتواله قوم فسموا 
 يدية.إىل رافضة إمامية، وز 

وا معه كانوا مع سائر املسلمني متفقني على لفشيعته الذين قات
وحقارهتم مع قلتهم  -تقدمي أيب بكر وعمر إال من كان ينكر عليه ويذمه

 -وهم ثالث طوائف: طائفة غلت فيه وادعت فيه اإلهلية -ومخوهلم
أنت هو.  :قالت ؟فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال هلم ما هذا
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وحيكم هذا كفر  :. قالوا أنت هللا الذي ال إله إال هو. فقالقال: من أان
ارجعوا عنه وإال ضربت أعناقكم، فصنعوا يف اليوم الثاين والثالث كذلك، 
وأخرهم ثالثة أايم ألن املرتد يستتاب ثالثة أايم فلما أصروا أمر أبخاديد 

 من انر فخدت عند ابب كندة وقذفهم يف تلك النار، وقال:
 اْلم         ر أم         ًرا منك         رامل         ا رأي         ت 

| 

 أجج             ت َنري ودع             وت قن             ْبا 
فطلب علي  - بن سبأأسهم عبدهللا -وطائفة سبت أاب بكر وعمر 

 ل: ال قاقتله حىت هرب منه إىل املدائن. وطائفة كانت تفضله حىت
 ي.ملفرت احد  يبلغين عن أحد أنه فضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته

ا أنه قال على منرب الكوفة: وقد روى عن علي من حنو مثانني وجهً 
 .(1)خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر

وهذا مما يعرتف به علماء الشيعة األكابر من األوائل واألواخر 
حىت ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك بن 
عبدهللا فقال له: أميا أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال 

سائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من مل يقل هذا له ال
فليس شيعًيا، وهللا لقد رقى هذه األعواد علي  فقال: أال إن خري هذه 
األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر. فكيف نرد قوله، وكيف نكذبه وهللا ما  

قال: « كتاب تثبيت النبوة»كان كذااًب. نقل هذا عبداجلبار اهلمداين يف 
ه أبو القاسم البلخي يف النقض على ابن الراوندي يف اعرتاضه على ذكر 

 .(2)اجلاحظ
 عمرو كر بَل يعرف ِف علماء اِلديث من يفضل علًيا على أيب 
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ن يروي أاحلاكم النيسابوري منسوب إىل التشيع، وقد طلب منه 
حديثًا يف فضل معاوية فقال: ما جييء من قليب، ما جييء من قليب. وقد 

ي يف األربعني أحاديث ضعيفة بل و ى ذلك فلم يفعل، وهو ير ضربوه عل
« بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني»موضوعة عند أئمة احلديث كقوله 

لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم ابحلديث كالنسائي وابن عبدالرب 
وأمثاهلما ال يبلغ إىل تفضيله على أيب بكر وعمر؛ فال يعرف يف علماء 

من يفضله عليهما؛ بل غاية املتشيع منهم أن يفضله على  احلديث
عثمان أو حيصل منه كالم أو إعراض عن ذكر حماسن من قاتله وحنو 
ذلك؛ ألن علماء احلديث قد عصمهم وقيدهم ما يعرفونه من 
األحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية الشيخني، ومن ترف ض ممن له 

 ىثاله فهذا غايته أن جيمع ما يرو نوع اشتغال ابحلديث كابن عقدة وأم
يف فضائله من املكذوابت واملوضوعات ال يقدر أن يدفع ما تواتر من 
فضائل الشيخني فإهنا ابتفاق أهل العلم ابحلديث أكثر مما صح من 

 .(1)فضائل علي ، وأصح وأصرح يف الداللة
 عدد فرق الشيعة

عة. عشرية فرقة من حنو سبعني فرقة من طوائف الشي ااالثن
وابجلملة فالشيعة فرق متعددة جًدا. وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 

 .(2)فرقة
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 الزيدية
 امْلحكاِف و مذهبهم ِف التفضيل واخلالفة واخلروج على اْلئمة 

كان زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ملا خرج 
ابلكوفة أايم هشام بن عبدامللك وكان أمري الكوفة يوسف بن عمر 

 ثقفي وكان زيد يفضل علي بن أيب طالب على أصحاب رسول هللا ال
ويتوىل أاب بكر وعمر، ويرى اخلروج على أئمة اجلور فلما ظهر ابلكوفة 
على أصحابه الذين ابيعوه ومسع من بعضهم الطعن يف أيب بكر وعمر 
أنكر ذلك على من مسعه منه، فتفرق عنه الذين ابيعوه، فقال هلم: 

 شرذمة، فقاتل يوسف بن عمر فقتل.رفضتموين. وهم 
قال أبو حامت البسيت: قتل زيد بن علي بن احلسني ابلكوفة سنة 
اثنتني وعشرين وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت 

 وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله.
 وملا ُصلب كانت العباد أتيت إىل خشبته ابلليل فيتعبدون عنده.

 «زيدية»ي وغريه قالوا: وإمنا مسوا وقد ذكر هذا أيًضا األشعر 
لتمسكهم بقول زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وكان 

 زيد بويع له ابلكوفة يف أايم هشام بن عبد امللك.
وأما شيعة علي فكثري منهم أو أكثرهم يذم عثمان حىت الزيدية 
الذين يرتمحون على أيب بكر وعمر فيهم من يسب عثمان ويذمه 

 رهم الذي يسكت عنه فال يرتحم عليه وال يلعنه.وخيا
فبينهم وبني املعتزلة نسب راجح من جهة املشاركة يف التوحيد 

 والعدل واإلمامة والتفضيل.
كثري من خيار الشيعة الزيدية يقولون إن علًيا كان أفضل من أيب 
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بكر وعمر وعثمان ولكن كانت املصلحة الدينية تقتضي خالفة هؤالء؛ 
يف نفوس كثري من املسلمني نفور عن علي بسبب َمْن قتله من  ألنه كان

أقارهبم فما كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية املفضول ألجل 
 ذلك.

ًيا  ن علأنوا ظفهذا القول يقوله كثري من خيار الشيعة وهم الذين 
ا فيه لطعنكان أفضل وعلموا أن خالفة أيب بكر وعمر حق ال ميكن ا

 هذا وهذا هبذا الوجه.فجمعوا بني 
لي عوهؤالء عذرهم آاثر مسعوها وأمور ظنوها تقتضي فضل 

 عليهم.
وقال الشيخ رمحه هللا ملا ذكر أحاديث األمر ابلكف عن األمراء  

قال َل  ؟أفال نقاتلهم :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون قالوا»كقوله 
 .(1)«ما صلوا

اتل ن يقه مما يرافدل على أنه ال جيوز اإلنكار عليهم ابلسيف ك
 وغريهم. قهاءالف والة األمر من اخلوارج والزيدية واملعتزلة وطائفة من

سنات  ط احلحيب من الزيدية واملعتزلة واخلوارج من يقول: إن الفسق
افًرا ككان  نه لكلها ولو حبطت حسناته كلها حلبط إميانه ولو حبط إميا

 مرتًدا فيجب قتله.
تدل على أن الزاين والسارق  ونصوص الكتاب والسنة واإلمجاع

والقاذف ال يقتل بل يقام عليه احلد، فدل على أنه ليس مبرتد، وكذلك 
                                                 

صحيح مسلم « ال ما أقاموا فيكم الصالة( »1481، 1480( صحيح مسلم رقم )1)
أخرجه البخاري يف « ما أقاموا الدين: »( وتقدم قوله 1482، 1481رقم )

 ابب األمراء من قريش.
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 اآلية ...  َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ مَِّن اْلُمْؤمِّنِّنَي اقْ تَ تَ ُلوا قوله: 
فالزيدية تقول بقول املعتزلة بتخليد أهل الكبائر يف النار. واإلمامية 

 .(1)على قولني
 

                                                 

، 9( ص )1( ج )106، 109، 108، 107، 133 - 130( ص )2( ج )1)
 (.278، 219، 19( ص )3( ج )286، 10
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 ائمة هؤَلء، والرافضة شر منهم إذا َتكنو اخلوارج أ

يف و اعة اجلمو اخلوارج املارقون أئمة هؤالء يف تكفري أهل السنة 
روج على اخل م يفقتاهلم. وسيفهم أول سيف ُسلَّ يف اإلسالم، وقد وافقه

م كالذين غريهو هاء األئمة ابلسيف يف اجلملة من املعتزلة والزيدية والفق
ن  ببدهللابن حسني وأخيه إبراهيم بن ع خرجوا مع عبدهللا بن حسن
 حسن بن حسني وغري هؤالء.

 م يفالفهخوهذه حالة عامة أهل األهواء كاجلهمية يعاقبون من 
فضة شر الراق. و رأيهم إما ابلقتل وإما ابحلبس وإما ابلعزل ومنع الرز 

  املسلمني ن منعادو منهم إذا متكنوا؛ فإهنم يوالون الكفار وينصروهنم، وي
 مل يوافقهم على رأيهم. كل من

ى عل أأجر  فالرافضة شر من اخلوارج يف االعتقاد، لكن اخلوارج
م ما مل فيه جاء ومقاتلة املسلمني لالسيف والقتال منهم، فإلظهار القو 

 يس يفلما  فيمن هو من جنس املنافقني الذين يقولون أبلسنتهم ئجي
 قلوهبم.

ه أهنم ق أصحابواتفا وقد ثبت ابلسنة املستفيضة عن النيب 
 مبتدعون خمطئون ُضالَّل.

فكيف ابلرافضة الذين هم أبعد منهم عن العقل والدين والصدق 
 .(1)والشجاعة والورع وعامة خصال اخلري

                                                 

 (.229( ص )317، 316( ص )2( ج )1)
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 ما يتولد على اخلروج على اْلئمة من الشر

 أعظم ِما يتولد من اخلري غالًبا
ن مه عللى فقلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إال كان ما تولد ع

ة، وكابن دينابمل الشر أعظم مما تولد من اخلري، كالذين خرجوا على يزيد
ج ي خر الذ األشعث الذي خرج على عبدامللك ابلعراق، وكابن املهلب

 ليهمعلى أبيه خبرسان، وكأيب مسلم صاحب الدعوة الذي خرج ع
أمثال و رة، البصو خبراسان أيًضا، وكالذين خرجوا على املنصور ابملدينة 

 ء.هؤال
فال  لكهممزول يوغاية هؤالء إما أن يُغلبوا، وإما أن يَغلبوا مث 
ا ا وكالمهكثريً   لًقاخيكون هلم عاقبة؛ فإن عبدهللا بن علي وأاب مسلم قتال 

هلب امل ابنو عث شقتله أبو جعفر املنصور. وأما أهل احلرة وابن األِّ 
 ا.فهزموا وهزم أصحاهبم فال أقاموا دنيا وال أبقوا دينً 

 تعاىل ال أيمر أبمر ال حيصل به صالح الدين وال صالح وهللا
الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من عباد هللا املتقني ومن أهل اجلنة ... 
وكان أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنة ... وهلذا 
استقر أمر أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة، 

ن هذا يف عقائدهم، وأيمرون ابلصرب على جور األئمة وصاروا يذكرو 
 .(1)وترك قتاهلم

                                                 

 (.314، 313( ص )2( ج )1)
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 الشيعة أساس كل فتنة وشر

ل فتنة اس كم أسأما الفتنة فإمنا ظهرت يف اإلسالم من الشيعة فإهن
 الفنت. ىوشر، وهم قطب رح

مان عث لفسعوا يف قت -فإن أول فتنة كانت يف اإلسالم قتل عثمان
بيت؛ لكن ل ال أهووا إىل علي ال حًبا فيه وال يفوهو أول الفنت. مث انز 

نهم من  عه موا مليقيموا سوق الفتنة بني املسلمني. مث هؤالء الذين سع
 على ف سلكفره بعد ذلك وقاتله كما فعلت اخلوارج وسيفهم أول سي

 اجلماعة.
ة رافضت الومنهم من أظهر الطعن على اخللفاء الثالثة كما فعل

ة ة الباطنيرامطن القكالغالية من النصريية وغريهم وموهبم تسرتت الزاندقة  
 واإلمساعيلية وغريهم. فهم منشأ كل فتنة.

الم املرتدين أتباع مسيلمة سا جتد الشيعة ينتصرون ألعداء اإلوهلذ
الكذاب ويقولون إهنم كانوا مظلومني، وينتصرون أليب لؤلؤة الكافر 

خيتارون ظهور الكفر اجملوسي ... ويعاونون الكفار على املسلمني. و 
 .(1)وأهله على اإلسالم وأهله

 

                                                 

 (.241( ص )3( ج )1)
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 شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام ِف شيء من علوم اإلسالم 

 وَل ِف الزهد وقول اِلق
ليس يف شيوخ الرافضة إمام يف شيء من علوم اإلسالم ال علم 
احلديث، وال الفقه، وال التفسري، وال القرآن؛ بل شيوخ الرافضة إما 

 يق كشيوخ أهل الكتاب.جاهل وإما زند
وهذه كتب املسلمني اليت ذكر فيها زهاد األمة ليس فيهم رافضي 
وهؤالء املعروفون يف األمة أبهنم يقولون احلق وأهنم ال أتخذهم يف هللا 

 لومة الئم ليس فيهم رافضي.
واإلمامية يف اجلملة يعتقدون صحة اإلسالم يف الباطن إال من كان 

هو يف الباطن على غري  -ا من شيوخ الشيعةمنهم ملحًدا؛ فإن كثريً 
 اعتقادهم: إما متفلسف ملحد وإما غري ذلك.

وهكذا أهل كل دين جتد فضالءهم يف الغالب إما أن يدخلوا يف 
دين اإلسالم احلق، وإما أن يصريوا مالحدة مثل كثري من علماء 
النصارى هم يف الباطن زاندقة مالحدة، وفيهم من هو يف الباطن مييل 

 إىل دين اإلسالم، وذلك ملا ظهر هلم من فساد دين النصارى.
مث من املعلوم لكل عاقل أنه ليس يف علماء املسلمني املشهورين 
أحد رافضي؛ بل كلهم متفقون على جتهيل الرافضة وتضليلهم، وكتبهم  
كلها شاهدة بذلك. وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع أنه ال 

افضة وذكر جهلهم وضالهلم، وهم دائًما أحد يلجئهم إىل ذكر الر 
يذكرون من جهل الرافضة وضالهلم ما يعلم معه ابالطراد أهنم يعتقدون 
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 .(1)أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف األمة عن اهلدى
 دِتمي. عماجكمنهم: ابن النعمان املفيد، املوسوي، الطوسي، الكر 

أيب كي و كراجيد ومتبعيه كالمن شيوخ الرافضة كابن النعمان املف
 القاسم املوسوي والطوسي وأمثاهلم.

ناظرة وامل لنظرافإن الرافضة يف األصل ليسوا أهل علم وخربة بطريق 
ن أجهل م ما أهنومعرفة األدلة وما يدخل فيها من املنع واملعارضة، كم

ا حيحهني صبالناس مبعرفة املنقوالت واألحاديث واآلاثر والتمييز 
 وضعيفها.

وكثري  سناد،يف املنقوالت على تواريخ منقطعة اإل وإمنا عمدهتم
 إلحلاد.ابمنها من وضع املعروفني ابلكذب و 

شام ي وهوعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أيب خمنف لوط بن عل
علم، مع ل الد أهبن حممد بن السائل وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب عن

لى ون ععتمديلنقل؛ إذ كانوا أن هؤالء هم أجل من يعمدون عليه يف ا
عرفه أهل ال يتب و من هو يف غاية اجلهل واالفرتاء ممن ال يذكرون يف الك

 العلم ابلرجال.
إن هللا  :هو ممن يقول« الكرامة جمنها »الطوسي شيخ صاحب 

له، وقد « شرح اإلشارات»موجب ابلذات، ويقول بقدم العامل كما يف 
اإلمساعيلية ير املالحدة الباطنية اشتهر عند اخلاص والعام أنه كان وز 

ابألملوت، مث ملا قدم الرتك املشركون )هوالكو( أشار عليه بقتل اخلليفة وبقتل 
والتجارات الذين ينفعونه يف أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات 

الدنيا، وأنه استوىل على الوقف الذي للمسلمني وكان يعطي منه ما شاء 
                                                 

( 2( ج )264( ص )3( ج )227، 226( ص )1( ج )76( ص )4( ج )1)
 (.123، 122ص )
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 ني وشيوخهم من النخشية السحرة وأمثاهلم.هللا لعلماء املشرك
ني كان شركة املوأنه ملا بىن الرصد الذي مبراغة على طريقة الصابئ
يًبا من  م نصوفرهأخس الناس نصيًبا منه من كان إىل أهل امللل أقرب، وأ

ائر ، وسعطلةكان أبعدهم عن امللل مثل الصابئة املشركني، ومثل امل
 وم والطب وحنو ذلك.املشركني، وإن ارتزقوا ابلنج

م سالومن املشهور عنه وعن أتباعه االستهتار بواجبات اإل
ارم هللا ن حمععون ن على الفرائض كالصالة، وال ينز و وحمرماته، وال حيافظ

ر  شهمن اخلمر والفواحش وغري ذلك من املنكرات، حىت إهنم يف
ا عل مرمضان يذكر عنهم من إضاعة الصالة وارتكاب الفواحش وف

 الذين شركنيامل ه أهل اخلربة هبم. ومل يكن هلم قوة وظهور إال معيعرف
 دينهم شر من دين اليهود والنصارى.

عف ك ضالرت  وهلذا كان كل ما قوى اإلسالم يف املُغل وغريهم من
 أمر هؤالء ملعاداهتم لإلسالم وأهله.

د يف اهن اجملوهلذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند األمري تورو 
لتزم أن ، واسالم الشهيد الذي دعا ملك املغول غازان إىل اإلسبيل هللا

لسحرة ية النخشينصره إذا أسلم، وقتل املشركني الذين مل يسلموا من ا
ألزم و زق، ل مموغريهم، وهدم البذخاانت، وكسر األصنام، ومزق مشلها ك

 .وأتباعهم ُغل امليفاليهود والنصارى اجلزية والصغار وبسببه ظهر اإلسالم 
وابجلملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه يف املسلمني أشهر وأعرف من 

إنه يف آخر عمره حيافظ على الصلوات  :أن يوصف. ومع هذا فقد قيل
ويشتغل بتفسري البغوي والفقه وحنو ذلك. فإن كان قد اتب من 
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 .(1)اإلحلاد، فاهلل يقبل التوبة عن عباده

                                                 

 (.122( ص )2( ج )16( ص )1( ج )1)
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 حججهم، وغاية جهلهم
 ...البدع أوهي من حجج الرافضة ال يعلم يف طوائف أهل 

وى هوليس هلم حجة قط تنفق إال على جاهل أو ظامل صاحب 
 يقبل ما يوافق هواه سواء كان حًقا أو ابطاًل.

ال ح، و صحي وهلذا يُقال فيهم: ليس هلم عقل، وال نقل، وال دين
 دنيا منصورة.

 ناولس لتوقالت طائفة من العلماء: لو علق حكًما أبجهل النا
 فضة مثل أن حيلف أين أبغض أجهل الناس وحنو ذلك.الرا

وأما لو أوصى ألجهل الناس فال تصح الوصية ألهنا ال تكون إال 
 .(1)على قربة
 

                                                 

 (.47( ص )4( ج )1)
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َل يوجد ِف امللوك وَل ِف الوزراء الذين نصروا اإلسالم رافضي. 
 أين جتد الرافضة؟

رض األ شارقاخللفاء الثالثة فتحوا األمصار وأظهرو الدين يف م
 غارهبا ومل يكن معهم رافضي.وم

له  عضهمبنو أمية بعدهم مع احنراف كثري منهم عن علي وسب ب
وكان  هبا،غلبوا على مدائن اإلسالم كلها من مشرق األرض إىل مغر 

 اإلسالم يف زمنهم أعز منه فيما بعد بكثري.
عداءه وا أجاهدو وال يوجد يف امللوك الذين نصروا اإلسالم وأقاموه 

 .من هو رافضي
 ي.وال يف الوزراء الذين هلم سرية حممودة من هو رافض

وإما يف  دين،مللحاوأكثر ما جتد الرافضة إما يف الزاندقة املنافقني 
دي لبواا ابجهال ليس هلم علم ابملنقوالت وال ابملعقوالت قد نشئو 

 ، وإما يفلدينم واواجلبال، وحتيزوا عن املسلمني، فلم جيالسوا أهل العل
 نسب ء ممن قد حصل له بذلك رايسة أو مال، أو لهذوي األهوا

ئف  لطواايتعصب له كفعل أهل اجلاهلية، وجتد ظهور الرفض يف شر 
 كالنصريية واإلمساعيلية واملالحدة الطرقية.

وفيهم من الكذب واخليانة وإخالف الوعد ما يدل على نفاقهم  
ا آية املنافق ثالث إذ»أنه قال:  كما يف الصحيحني عن النيب 

وأكثر ما جتد هذه  (1)«حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤَتن خان
 .(2)الثالث يف طوائف أهل القبلة يف الرافضة

                                                 

 ( تقدم خترجيه يف مواالة الرافضة ألعداء هللا.1)
 (.258( ص )3( ج )41( ص )4( ج )223( ص )1( ج )2)



 

 

 138 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 مذهب اَلثين عشرية مجع عظائم البدع املنكرة

ية، جهم إهنمفمذهب هؤالء اإلمامية قد مجع عظائم البدع املنكرة 
 قدرية، رافضة.

ال  هذه األصنافوكالم السلف والعلماء يف ذم كل صنف من 
فقه وال اثرحيصيه إال هللا، والكتب مشحونة بذلك ككتب احلديث واآل

 والتفسري واألصول والفروع وغري ذلك.
 رية.حلرو ة واوهؤالء الثالثة شر من غريهم من أهل البدع واملرجئ

 قبلةل الوقد اتفق عقالء املسلمني على أنه ليس يف طوائف أه
ل خري كعن   أبعددًعا وأقرب إىل كل شر و أكثر جهاًل وضالاًل وكذاًب وب

 من طائفة اإلمامية.
 لناساوال وهللا يعلم أين مع كثرة حبثي وتطلعي إىل معرفة أق

هب مبذ ومذاهبهم ما علمت رجاًل له يف األمة لسان صدق متهًما
 اإلمامية فضاًل عن أن يقال يعتقده يف الباطن.

وكان فقيًها  وقد اهتم مبذهب الزيدية احلسن بن صاحل بن حي
إن ذلك كذب عليه ومل يقل أحد إنه طعن يف أيب بكر  :زاهًدا. وقيل

 .(1)وعمر فضاًل عن أن يشك يف إمامتهما
 

                                                 

 (.345( ص )1( ج )178( ص )2( ج )1)
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 أول من ابتدع الرفض كان منافًقا زنديًقا أراد إفساد اإلسالم

أهل العلم أن أول من ابتدع الرفض والقول  نذكر غري واحد م
فًقا زنديًقا أراد إفساد دين اإلسالم، ابلنص على علي  وعصمته كان منا

وأراد أن يصنع ابملسلمني ما صنع بولس ابلنصارى وذلك يف أواخر أايم 
اخللفاء الراشدين، افرتى ذلك عبدهللا بن سبأ وطائفته الكذابون فإنه 
أظهر النسك مث أظهر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. وهذه األمة هلل 

ة ظاهرة على احلق؛ فال يتمكن ملحد وال مبتدع احلمد ال يزال فيها طائف
بغلو أو انتصار على احلق، ولكن يضل من يتبعه على  همن إفساد

 ضالله.
فمقصود واضعيه الطعن يف القرآن والرسول ودين اإلسالم فوضعوا 
من األحاديث ما يكون التصديق به طعًنا يف دين اإلسالم وردوا هبا 

هوى فقبلها هلواه ومل ينظر يف فمنهم من كان صاحب  -على أقوام
 حقيقتها.

ومنهم من كان له نظر فتدبرها فوجدها تقدح يف اإلسالم فقال 
مبوجبها وقدح هبا يف دين اإلسالم: إما لفساد اعتقاده يف الدين أو 

 العتقاده أن هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من دين اإلسالم.
فإن ما تفعله الرافضة وهلذا دخلت عامة الزاندقة من هذا الباب؛ 

من األكاذيب تسلطوا به على الطعن يف اإلسالم، وصارت شبها عند 
 من مل يعرف أنه كذب وال كان عنده خربة حبقيقة اإلسالم.

وضلت طوائف كثرية من اإلمساعيلية والنصريية وغريهم من الزاندقة 
اليت  املالحدة املنافقني، وكان مبدأ ضالهلم تصديق الرافضة يف أكاذيبهم
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 يذكروهنا يف تفسري القرآن واحلديث.
تلقها  اخاليت  إمنا يقيمون دعواهم ابألكاذيبنيكان أئمة العبيدي

من  لرجلاالرافضة ليستجيب هلم بذلك الشيعة الضالل، مث ينقلون 
كما   -يةإلهلايف  القدح يف الصحابة إىل القدح يف علي، مث يف النيب، مث

 الناموس األعظم.رتبه هلم صاحب البالغ األكرب و 
 اد.وهلذا كان الرفض أعظم ابب ودهليز إىل الكفر واإلحل

ومن نظر يف كتب النقل اليت اتفق أهل العلم ابملنقوالت على 
صحتها وما تواتر به النقل يف كتب احلديث كالصحاح والسنن واملسانيد 
واملعجمات واألمساء والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغري ذلك وكتب 

املغازي وإن كانت دون ذلك وكتب التفسري والفقه وغري ذلك السري و 
كانوا أئمة اهلدى،   من الكتب علم ابلتواتر اليقيين أن الصحابة 

ومصابيح الدجى، وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى 
إليهم، وكثري من السيوف اليت سلت يف اإلسالم إمنا كانت من جهتهم. 

منافقون اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة  وعلم أن أصلهم ومادهتم
 .(1)األحالم ليفسدوا هبا دين اإلسالم، ويستزلوا هبا من ليس من أويل

 

                                                 

، 210، 60، 3، 269( ص )4( ج )243، 261، 208( ص )3( ج )1)
 (.4، 8( ص )1( ج )266
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 وأمراؤهم أيًضا إَّنا قصدوا ِبمللك إفساد الدين

الشيعة كثري منهم يعرتفون أبهنم إمنا قصدوا ابمللك إفساد دين 
خطاب الباطنية وأمثاهلم ذلك من  كما يعرف  اإلسالم ومعاداة النيب 

من الداخلني يف الشيعة، فإهنم يعرتفون أبهنم يف احلقيقة ال يعتقدون دين 
اإلسالم، وإمنا يتظاهرون ابلتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوسلوا هبم 
إىل أغراضهم وأهوائهم، وأول هؤالء بل خيارهم هو املختار بن أيب عبيد 

وقتل عبيد هللا بن زايد وأظهر االنتصار الكذاب فإنه كان )أمني الشيعة( 
للحسني حىت قتل قاتله وتقرب بذلك إىل حممد بن احلنفية وأهل البيت. 

 مث ادعى النبوة وأن جربيل أيتيه، وثبت يف صحيح مسلم عن النيب 
فكان الكذاب هو  (1)«سيكون ِف ثقيف كذاب ومبري»أنه قال: 

 .(2)الثقفياملختار، وكان املبري هو احلجاج بن يوسف 
 

                                                 

ويف « ريًاإن يف ثقيف كذااًب ومب»( بلفظ 2545( ص )44( صحيح مسلم ك )1)
( ويف املناقب 44( والرتمذي يف الفنت )91، 187( ص )2مسند أمحد ج )

(73.) 
 (.220( ص )1( ج )2)
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 غالة الشيعة: 
 اإلَساعيلية، والنصريية، القرامطة الباطنية

يت مائ حنو بنو عبيد القداح الذين أقاموا ابملغرب مدة، ومبصر
م ل، فلق أهل العلم والدين مالحدة، ونسبهم ابطهؤالء ابتفا -سنة

نسب ا اليكن هلم ابلرسول نسب يف الباطن وال دين، وإمنا أظهرو 
نت أقل ذ كاإيعة روا التشيع ليتوسلوا بذلك إىل متابعة الشالكاذب وأظه

 جهاًل. االطوائف عقاًل وديًنا وأكثره
ظهر أعفر جبن   املنتسبني إىل إمساعيلنيوإال فأمر هؤالء العبيدي

 من أن خيفى على مسلم.
وهلذا مجيع املسلمني الذين هم مؤمنون يف طوائف الشيعة يتربءون 

ة تكفرهم وتتربأ منهم، وإمنا ينتسب إليهم فالزيدية واإلمامي -منهم
اإلمساعيلية املالحدة الذين فيهم من الكفر ما ليس لليهود والنصارى  

 .(1)كابن الصباح الذي أخرج هلم السكني
الغيب  علم ن منوأئمة اإلمساعيلية كاملعز واحلاكم وأمثاهلما يدعو 

رية شع اوكشف ابطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تدعيه االثن
 -تاجباالو  ألصحاهبم، ويضمنون هلم هذا مع استحالل احملرمات وترك

وضمنا لك  كاة،فيقولون له: قد أسقطنا عنك الصالة والصوم واحلج والز 
 مبواالتنا اجلنة وحنن قاطعون بذلك.

 وحقيقة قول اإلمساعيلية التعطيل.

                                                 

( اختذ احلسن بن الصباح مبدأ القتل واالغتيال وسيلة لتحقيق أهدافه )انظر عنه وعن 1)
 (.175ص  1أتباعه من طائفة اإلمساعيلية امللل والنحل ج 
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الذي هو آخر  (1)أما أصحاب الناموس األكرب والبالغ األعظم
تب عندهم فهم من الدهرية القائلني أبن العامل ال فاعل له وال علة املرا

 وال خالق.
هنم د فإلوجو ويقولون ليس بيننا وبني الفالسفة خالف إال واجب ا

ذا هيما ال سيثبتونه وهو شيء ال حقيقة له، ويستهزءون ابسم هللا و 
 طؤه.ه وياالسم الذي هو هللا؛ فإن منهم من يكتبه يف أسفل قدمي

وا هبما عن وأم ا من دون هؤالء فيقولون ابلسابق والتايل الذين عربَّ
العقل والنفس عند الفالسفة والنور والظلمة عند اجملوس. واإلمساعيلية 

 .(2)مالحدة أكفر من النصريية
 النصريية

ء هؤالو لي، النصريية هم من غالة الرافضة الذين يدعون إهلية ع
 سلمني.أكفر من اليهود والنصارى ابتفاق امل

 ومن شرع النصريية:
 أش                                  هد أن َل إل                                  ه إَل

 

 حي                     درة اْلن                     زع البط                     ني 
 أش                                  هد أن َل إل                                  ه إَل |

 
 س                  لمان ذو الق                  وة املت                  ني 

لكفر ا نإىل أنواع م -ويقولون إن شهر رمضان أمساء ثالثني رجالً  
 الشنيع يطول وصفها.

والنصريية يعظمون القائلني بوحدة الوجود كالتلمساين شيخ القائلني 
 .(3)ابلوحدة، فقد ذهب إىل النصريية وصنف هلم كتااًب وهم يعظمونه جًدا

                                                 

 واين سامل.( مؤلفه أبو القاسم القري 1)
 (.320( ص )1( ج )137، 309( ص )2( ج )228( ص )3( ج )2)
 (.320( ص )1( ج )350( ص )1( ج )309( ص )2( ج )3)
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 القرامطة الباطنية
وشر من اإلمساعيلية قرامطة البحرين أصحاب أيب سعيد اجلنايب؛ 
فإن أولئك مل يكونوا يتظاهرون بدين اإلسالم ابلكلية، بل قتلوا احلجاج، 

 (1)عربة حىت أعيدوأخذوا احلجر األسود وبقي عندهم مدة، وجرى فيه 
ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة إبهانة بل كانت معظمة مشرفة وهم  

 .(2)كفار من أكفر خلق هللا
 

                                                 

( 447، 446( ص )2( )وانظر جمموع الفتاوى( ج )281( ص )1( ج )1)
 (.31 - 21( ص )1والفهارس العامة جملموع الفتاوى ج )

وه على عدة ه محلأخذو  واحد أن القرامطة ملاقال ابن كثري رمحه هللا: وقد ذكر غري 
 ه أذى.مل يصبو احد و مجال فعطبت حتته واعرتى أسنمتها القرح، وملا ردوه محله قعود 
 ([.223، 161/  1ومكث عندهم ثنتني وعشرين سنة حىت ردوه ]البداية والنهاية ج )

وا )وكان لفيلاوقد سأل بعضهم ههنا سؤااًل فقال: قد أحل هللا سبحانه أبصحاب 
ر شن القرامطة أمعلوم و ء، نصارى( ما ذكره يف كتابه ومل يفعلوا مبكة شيًئا مما فعله هؤال

ذاب ا ابلعوجلو عمن اليهود والنصارى واجملوس بل ومن عبدة األصنام ... فهل ال 
 والعقوبة؟

ا يراد يت وملالب وقد أجيب عن ذلك أبن أصحاب الفيل إمنا عوقبوا إظهارًا لشرف
رادوا رام، فلما أيت احلالب تشريف العظيم إبرسال النيب الكرمي يف البلد الذي فيهبه من ال

اجاًل ومل عريًعا هم سإهانة هذه البقعة اليت يراد تشريفها وإرسال الرسول منها أهلك
 ضله.فلوب يكن شرائع مقررة تدل على فضله، فلو دخلوه وأخربوه ألنكرت الق

م لقواعد والعلاهيد ئع ومتما فعلوا بعد تقرير الشراوأما هؤالء القرامطة فإمنا فعلوا 
جلتهم ىل معاإال ابلضرورة من دين هللا بشرف مكة والكعبة ... فلهذا مل حيتج احل

البداية  صار منابختابلعقوبة، بل أخرهم الرب تعاىل ليوم تشخص فيه األبصار اهـ. )
 (.162ص  11والنهاية ج 

 (.330، 309( ص )2(، ج )228( ص )3( ج )2)
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 التعطيل أعظم من الشرك
هللا تعاىل إمنا خلق اخللق لعبادته وخلق فيهم الشهوات ليتناولوا هبا 

 ال ما يستعينون به على عبادته، ومن مل يعبد هللا فإنه فاسد هالك وهللا
يغفر أن يشرك به فيعبد معه غريه؛ فكيف مبن عطل عبادته فلم يعبده 

إِّنَّ اَّللََّ ََل يَ ْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك  وقد قال هللا تعاىل:  ؟البتة كفرعون وأمثاله
والتعطيل ليس دون الشرك؛  ،(1) بِّهِّ َويَ ْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن َيَشاءُ 

عبادته أعظم جرًما من الذين يعبدونه بل أعظم منه؛ فاملستكرب عن 
 .(2)ويعبدون معه غريه، وهو ال يغفر هلم فأولئك أَْوىَل 

 

                                                 

 (.116( سورة النساء آية: )1)
 (.98( ص )3( ج )2)
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 ع وحدوث العامل له طرق كثريةنالعلم بوجود الصا

كل من العلم بوجود الصانع وحدوث العامل له طرق كثرية متعددة، 
 الصانع فطرقه ال حتصى؛ بل الذي عليه مجهور العلماء أن أما إثبات

 اإلقرار ابلصانع فطري ضروري معروف يف اجلبلَّة.
وأيًضا فنفس حدوث اإلنسان يعلم به صانعه، وكذلك حدوث  

 كل ما يشاهد حدوثه. وهذه الطريقة املذكورة يف القرآن.
وأما حدوث العامل فيمكن أن يستدل عليه ابلسمع وابلعقل، فإنه 

اهدة حدوث ميكن العلم ابلصانع إما ابلضرورة والفطرة وإما مبش
احملداثت وإما بغري ذلك مث يعلم صدق الرسول ابلطرق الدالة على ذلك 

 وهي كثرية.
 وداللة املعجزات طريق من الطرق.

 وطريق التصديق ال ينحصر يف املعجزات.
 مث يعلم خبرب الرسول حدوث العامل.

وإما ابلعقل فمثل أن يقال: ال ريب أان نشهد احلوادث كحدوث 
الزرع والشجر وحدوث الشمس وحدوث اإلنسان السحاب واملطر و 

ومعلوم بضرورة  -وغريه من احليوان وحدوث الليل والنهار وغري ذلك
العقل أن احملَدث البد له من حُمدِّث وأنه ميتنع تسلسل احملدِّاثت أبن 

وللمحدث حمدث إىل غري هناية وهذا يسمى  حمدث يكون للمحدِّث
 ممتنع ابتفاق العقالء. تسلسل املؤثرات والعلل والفاعلية وهو

وكذلك إذا قيل: املوجود إما أن يكون خملوقًا وإما أن ال يكون 
خملوقًا واملخلوق البد له من موجود غري خملوق، فثبت وجود املوجود 
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 الذي ليس مبخلوق على التقديرين.
ه  غري  إىلوكذلك إذا قيل: املوجود إما غين عن غريه وإما فقري

 ه، فيلزمن غري عغين ه ال تزول حاجته وفقره إال بوالفقري احملتاج إىل غري 
 وجود الغين على التقديرين.

ه ن غري موكذلك إذا قيل: احلي إما حي بنفسه وإما حي حياته 
حلي اجود بت و وما كانت حياته من غريه فذلك الغري أوىل ابحلياة، فث

 بنفسه على التقديرين.
ريه ومن مه غلَّ مل عوكذلك إذا قيل: العامل إما عامل بنفسه وإما عا

ا وإذا مل يتعلم 
ً
اه كن غري معلَّم غريه فهو أْوىل أن يكون عامل

ً
بنفسه  ان عامل

وى سكن ميال  فثبت وجود العامل بنفسه على التقديرين احلاصرين فإنه
 هذين التقديرين والقسمني.

فإذا كان ال ميكن إال أحدمها وعلى كل تقدير العامل بنفسه موجود 
وجود والغين بنفسه موجود والقدمي الواجب بنفسه موجود واحلي بنفسه م

 .(1)لزم وجوده يف نفس األمر وامتنع عدمه يف نفس األمر وهو املطلوب
املطر معروف عند السلف واخللف أن هللا خيلقه من اهلواء ومن 

لكن خلقه للمطر من هذا كخلق اإلنسان من نطفة  -البخار املتصاعد
اليت فهذا معرفته ابملادة  ىحلب والنو وخلقه للشجرة والزرع من ا

بل  خلق منها ونفس املادة ال توجب ما خلق منها ابتفاق العقالء؛
دليل على لالبد مما به خيلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو ا

القادر املختار احلكيم الذي خيلق املطر على قدر معلوم وقت احلاجة 
                                                 

، 446( ص )2( )وانظر جمموع الفتاوى( ج )284 -281( ص )1( ج )1)
 (.31 -21( ص )1( والفهارس العامة جملموع الفتاوى ج )447



 

 

 148 وأولياؤه آل رسول هللا 

 إليه.
  اىل:ال تعمن حيث أمطر كما قوالبلد اجلرز يسوق إليها املاء 

  َأَوملَْ يَ َرْوا َأَنَّ َنُسوُق اْلَماَء إََِّل اْْلَْرضِّ اْْلُُرزِّ فَ ُنْخرُِّج بِّهِّ َزْرًعا
ُرونَ  ْنُه َأنْ َعاُمُهْم َوأَنْ ُفُسُهْم َأَفاَل يُ ْبصِّ فاألرض اجلرز ال متطر ما   ََتُْكُل مِّ

 (1)فها فإهنا أرض إبليزيكفيها كأرض مصر لو أمطرت املطر املعتاد مل يك
وإن أمطرت مطرًا كثريًا مثل مطر شهر خربت املساكن فكان من حكمة 

 الباري ورمحته أن أمطر أرًضا بعيدة مث ساق ذلك املاء إىل أرض مصر.
هبا على علم اخلالق وقدرته ومشيئته وحكمته  لفهذه اآلية يستد

 .(2)واحليوانوإثبات املادة اليت خلق منها املطر والشجر واإلنسان 
 

                                                 

( اإلبليز وطني اإلبليز: طني مصر الذي يرتكه النيل بعد انسحابه من األرض يواننية 1)
 ر املعجم الوسيط قلت: وكالم ابن تيمية واضح يف وصفه.)منجد( وانظ

 (.111( ص )3( ج )2)
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 الفرقة الناجية وصف أهل السنة واْلماعة

 َل وصف الرافضة وَل غريها من الفرق
حديث الفرقة الناجية رواه أهل السنن كأيب داود والرتمذي وابن 

 .(1)ماجه، ورواه أهل األسانيد كاإلمام أمحد وغريه
ئل عن سُ  تفسريه فيه من وجهني: أحدمها أنه  يواحلديث رو 

 ،«يبأصحاو ليوم امن كان على مثل ما أَن عليه »الناجية فقال: الفرقة 
 «.هم اجلماعة»والرواية األخرى قال: 

رجون خا وكل من التفسريين يناقض قول اإلمامية، ويقتضي أهنم
 ون أوكفر عن الفرقة الناجية، فإهنم خارجون عن مجاعة املسلمني ي

 أمية وك بينملوية و يفسقون أئمة اجلماعة كأيب بكر وعمر وعثمان دع معا
دهم  عباوبين العباس، وكذلك يكفرون أو يفسقون علماء اجلماعة و 

أمحد فعي و لشاكمالك والثوري واألوزاعي والليث بن سعد وأيب حنيفة وا
ان سليم أيبوإسحاق وأيب عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض و 

 الداراين ومعروف الكرخي وأمثال هؤالء.
                                                 

أال إن من  »فقال:  قال:قام فينا رسول هللا رضي هللا عنه ( رواية أيب داود عن معاوية 1)
كان قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتني وسبعني ملة وإن هذه األمة ستفرتق 

أخرجه « ن يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعةعلى ثالث وسبعني، ثنتان وسبعو 
( يف 2642( يف السنة ابب شرح السنة، والرتمذي برقم )4596أبو داود برقم )

كلها يف النار إال ملة واحدة قالوا من »اإلميان ويف رواية الرتمذي عن عمرو بن العاص 
لرتمذي برقم أخرجه ا« هي اي رسول هللا قال: من كان على ما أان عليه وأصحايب

كنز »( وانظر 332( ص)2(. وأخرجه يف مسند اإلمام أمحد ج )2643)
 (.1060، 1059، 1057، 1055، 1053رقم )« العمال
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ن معرفة سري الصحابة واالقتداء هبم يف حياة وهم أبعد الناس ع
؛ فإن هذا ال يعرفه إال أهل العلم ابحلديث واملنقوالت واملعرفة النيب 

 أبخبار الثقات.
 هله.ة ألوهم من أعظم الناس جهاًل ابحلديث لفظًا له ومعادا
 هللاسول هد ر فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على ع

 لسنة اهل أنة واجلماعة كانت الفرقة الناجية هم وذلك شعار الس
 واجلماعة.

هو وأصحابه عليها يف عهده مما أمرهم به أو  فالسنة ما كان 
 أقرهم عليه أو فعله هو.

 وأما اجلماعة فهم اجملتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيًعا.
رأ هللا وأما الذين فرقوا دينهم وكانوا خارجني عن الفرقة الناجية قد ب

 نبيه منهم.
ل السنة واجلماعة ال وصف هفعلم بذلك أن هذا وصف أ

الرافضة، وأن احلديث وصف الفرقة الناجية ابتباع السنة اليت كان عليها 
 هو وأصحابه وبلزوم مجاعة املسلمني.

على مثل ما أَن عليه اليوم »فإن قيل: فقد قال يف احلديث: 
ده مل يكن على طريقة الفرقة فمن خرج عن تلك الطريقة بع« وأصحايب

 الناجية، وقد ارتد انس بعده فليسوا من الفرقة الناجية.
رضي هللا قلنا نعم. وأشهر الناس ابلردة خصوم أيب بكر الصديق 

وأتباعه كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغريهم. وهؤالء تتوالهم الرافضة، عنه 
 حق.ويقولون إهنم كانوا على احلق وأن الصديق قاتلهم بغري 

ابلنار ملا رضي هللا عنه مث أْظَهُر الناس ردًة الذين حرقهم علي 
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ادعوا فيه اإلهلية وهم السبأية أتباع عبدهللا بن سبأ الذين أظهروا سب 
 أيب بكر وعمر.

ختار م املسالوأول من ظهر عنه دعوى النبوة من املنتسبني إىل اإل
 بن أيب عبيد وكان من الشيعة.
ئر  سادة هم يف الشيعة أكثر منهم يففعلم أن أعظم الناس ر 

ية ومن لنصري ية كامن ردة الغال الطوائف، وهلذا ال تعرف ردة أسوأ حاالً 
 ردة اإلمساعيلية الباطنية وحنوهم.

م هم عقاهبأفدل على أن املرتدين الذين مل يزالوا مرتدين على 
 تد.م مر هل السنة واجلماعة إن كان فيهابلرافضة أْوىل منهم أب

ني لثنتاائر حلديث على أنه البد أن تفارق هذه الواحدة سويدل ا
 والسبعني.

ذه هرقت ا فاويدل على مفارقة الثنتني والسبعني بعضها بعًضا كم
 يفعني السبو الواحدة. فليس يف احلديث ما يدل على اشرتاك الثنتني 

عني  السبو الث أصول العقائد؛ بل ليس يف ظاهر احلديث إال مباينة الث
هة جم ال ذلألخرى. وحينئذ فمعلوم أن جهة االفرتاق جه كل طائفة 

الف الختة وامدح؛ فإن هللا أمر ابجلماعة واالئتالف وهنى عن الفرق
 فقال تعاىل: 
 َْبلِّ اَّللَِّّ مجِّيًعا َوََل تَ َفرَُّقوا ُموا َبِّ  .(1) َواْعَتصِّ

وا مِّْن بَ ْعدِّ َما َوََل َتُكونُوا َكالَّذِّيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلفُ  وقال تعاىل: 
 اآلايت. (2) َجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناتُ 

                                                 

 (.103( سورة آل عمران آية: )1)
 (،107 -105( سورة آل عمران آية: )2)
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وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافرتاقًا يف 
نفسها أْوىل الطوائف ابلذم؛ وأقلها افرتاقًا ومفارقة للجماعة أقرهبا إىل 

 احلق.
وإذا كانت اإلمامية أْوىل مبفارقة سائر الطوائف فهم أبعد من احلق 

يما وهم يف أنفسهم أكثر اختالفًا من مجيع فرق األمة حىت يقال ال س
 إهنا ثنتان وسبعون فرقة.

 وقد صنف احلسن بن موسى النوخبيت وغريه يف تعديد فرق الشيعة.
وأما أهل اجلماعة فهم أقل اختالفًا يف أصول دينهم من كل طائفة 

م إىل ضدها فهم الوسط يف أهل اإلسالم، كما أن أهل اإلسالم ه
 الوسط يف أهل امللل.

وهم يف ابب صفات هللا تعاىل بني أهل التعطيل وأهل التمثيل، 
وحينئذ أهل السنة « خري اْلمور أوساطها: »وقد قال رسول هللا 
 واجلماعة خري الفرق.

 ويف ابب القدر بني أهل التكذيب به وأهل االحتجاج به.
 ويف ابب األمساء واألحكام بني الوعيدية واملرجئة.

 ويف ابب الصحابة بني الغالة واجلفاة.
 فال يغلون يف علي غلو الرافضة، وال يكفرونه تكفري اخلوارج.

 وال يكفرون أاب بكر وعمر وعثمان كما تفكرهم الرافضة.
 وال يكفرون عثمان وعلًيا كما تكفرمها اخلوارج.

وأبعد الناس عن هذه الطائفة املهدية املنصورة هم الرافضة ألهنم 
 وأظلم طوائف أهل األهواء املنتسبني إىل القبلة ...أجهل 

فليس الضالل والبغي يف طائفة من طوائف األمة أكثر منه يف 
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الرافضة، كما أن اهلدى والرشاد والرمحة ليس يف طائفة من طوائف األمة 
أكثر منه يف أهل احلديث والسنة احملضة الذين ال ينتصرون إال للرسول 

 مهم املطلق الذين ال يغضبون لقول غريهم إال فإهنم خاصته وهو إما
 إذا اتبع قوله، ومقصودهم نصر هللا ورسوله.

ى هلدىل ابوإن كان الصحابة مث أهل احلديث والسنة احملضة أوْ 
 س.لعكودين احلق أبعد الطوائف عن الضالل والبغي فالرافضة اب

ن ممثري كودعوى الرافضة أو غريهم من أهل األهواء الكفر يف  
 وا وعملواآمن لذيناهم كاخلوارج وكثري من املعتزلة واجلهمية أهنم هم سوا

 الصاحلات دون من سواهم كقول اليهود والنصارى: 
 َلْن َيْدُخَل اْْلَنََّة إَِّلَّ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تِّْلَك َأَمانِّي ُُّهْم ُقْل

ُتْم َصادِّقِّنَي * بَ لَ  ى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِِّّّ َوُهَو َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم إِّْن ُكن ْ
ٌن فَ َلُه َأْجُرُه عِّْنَد رَب ِّهِّ َوََل َخْوٌف َعَلْيهِّْم َوََل ُهْم حَيَْزنُونَ  حُمْسِّ

وهذا  (1)
عام لكل من عمل هلل مبا أمره هللا فالعمل الصاحل هو املأمور به، وإسالم 

 الوجه هلل إخالص وجهه.
دخل ة فيثالثت خالفة اخللفاء الولفظ أهل السنة يراد به من أثب

 يف ذلك مجيع الطوائف إال الرافضة.
وقد يراد به أهل احلديث وأهل السنة احملضة فال يدخل فيه إال من 
يثبت الصفات هلل تعاىل ويقول إن القرآن غري خملوق وأن هللا يُرى يف 
اآلخرة ويثبت القدر وغري ذلك من األمور املعروفة عند أهل احلديث 

 .(2)ةوالسن

                                                 

 (.112، 111( سورة البقرة اآليتان: )1)
( 1( ج )242، 241( ص )3( ج )140، 129 -125( ص )2( ج )2)

 (.4( ج )272ص)
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 (1)حكم الفرق الثنتني والسبعني إذا مل تقع ِف كفر أو شرك

ومما يدل على أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج أهنم كانوا يصلون 
خلفهم، وكان عبدهللا بن عمر وغريه من الصحابة كانوا يصلون خلف 
جندة احلروري، وكانوا أيًضا حيدثوهنم ويفتوهنم وخياطبوهنم كما خياطب 

سلم، كما كان عبدهللا بن عباس جييب جندة احلروري ملا أرسل املسلم امل
، وكما أجاب انفع بن (2)إليه يسأله عن مسائل وحديثه يف البخاري

األزرق عن مسائل مشهورة، وكان انفع يناظره يف أشياء ابلقرآن كما 
يتناظر املسلمان ومازالت سرية املسلمني على هذا، ما جعلوهم مرتدين  

 .رضي هللا عنه الصديق  كالذين قالتهم
 يحة ...بقتاهلم يف األحاديث الصح هذا مع أمر رسول هللا 

غريهم لة و عتز وهكذا سائر فرق أهل البدع واألهواء من الشيعة وامل
إمجاع و سنة وال فمن كفر الثنتني والسبعني فرقة كلهم فقد خالف الكتاب

 الصحابة والتابعني هلم إبحسان.
 (3)«ون ِف النار وواحدة ِف اْلنةثنتان وسبع»وليس قوله: 

 أبعظم من قوله تعاىل: 

                                                 

رضي ( أما إذا وقع منهم كفر أو شرك فحكمهم فيه حكم أمثاهلم، وتقدم حتريق علي  1)
الغالية فيه، وبسط العلماء يف )ابب حكم املرتد( املسائل اليت يكفر هبا ومنها هللا عنه 

 الشرك ابهلل .. إخل وأييت يف كالم املؤلف أقسام الردة وأنواع املرتدين.
 ( ذكره مسلم يف صحيحه يف كتاب )اجلهاد والسري(. ومل أجد احلديث يف البخاري.2)
 ( تقدم خترجيه.3)
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  َا َيَُْكُلوَن ِفِّ بُطُوهنِِّّْم إِّنَّ الَّذِّيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمى ظُْلًما إَِّّنَّ
َوَمْن يَ ْفَعْل َذلَِّك ُعْدَواًَن  وقوله تعاىل:  (1) ََنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسعِّريًا

ريًاَوظُْلًما َفَسْوَف نُ  وأمثال  (2) ْصلِّيهِّ ََنرًا وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ َيسِّ
 ذلك من النصوص الصرحية بدخول من فعل ذلك النار.

 ت لهكان  ومع هذا فال نشهد ملعني ابلنار إلمكان أنه اتب أو
 حسنات ماحية أو كفر هللا عنه مبصائب أو غري ذلك.

إميان  م لهعضها؛ بل بالرافضة كثري منهم ليسوا منافقني وال كفارً 
هل ن اجلوعمل صاحل، ومنهم من هو خمطئ يرجى له مغفرة هللا، لك
ئمة أمن  مبعىن القرآن واحلديث شامل هلم كلهم؛ فليس فيهم إمام

 املسلمني يف العلم والدين.
ا اهرً ظمون اإلمامية مع فرط جهلهم وضالهلم فيهم خلق كثري مسل

 هم.هواءجهلوا واتبعوا أ وابطًنا ليسوا زاندقة منافقني لكنهم
والردة قد تكون عن أصل اإلسالم كالغالية من النصريية 
واإلمساعيلية فهؤالء مرتدون ابتفاق أهل السنة والشيعة .. وقد تكون 
الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغريهم. وهللا تعاىل يقيم 

ضه كما يقيم من قوًما حيبهم وحيبونه جياهدون من ارتد عن الدين أو بع
 .(3)جياهد الرافضة املرتدين عن الدين يف كل زمان

 

                                                 

 (.10( سورة النساء آية: )1)
 (.30( سورة النساء آية: )2)
 (.60( ص )4( ج )63، 62( ص )3( ج )208( ص )3( ج )3)
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 أهل البدع أهل الشبهات
ا فرقو ، و ت به الرسلءأهل البدع ابتدعوا بدًعا خلطوها مبا جا

وهم يكذبون  دينهم وكانوا شيًعا، فكان يف كل فريق منهم حق وابطل،
وبسبب  عهم،ابحلق الذي مع الفريق اآلخر، ويصدقون ابلباطل الذي م

هذا و حد. ذلك وقعت الشبهة، وإال فالباطل احملض ال يشتبه على أ
انوا م وكينهدفهم فرقوا  معهم حًقا وابطالً  حال أهل البدع كلهم فإن

اطل  الب شيًعا كل فريق يكذب مبا مع اآلخر من احلق مبا معه من
 كاخلوارج والشيعة.

هللا  رضي لي  ع واخلوارج يكذبون مبا ثبت من فضائل أمري املؤمنني
 هما، عن؛ ويصدقون مبا روي يف فضائل أيب بكر وعمر رضي هللاعنه 

 به.ويصدقون مبا ابتدعوه من تكفريه وتكفري من يتواله وحي
. ه رضي هللا عنوالشيعة يصدقون مبا روي يف فضائل علي  

ون يصدقما و ويكذبون مبا روي يف فضائل أيب بكر وعمر رضي هللا عنه
 ان.التكفري والطعن يف أيب بكر وعمر وعثم مبا ابتدعوه من

وأهل السنة يف اإلسالم متوسطون يف مجيع أمورهم، فهم يف علي 
وسط بني اخلوارج والروافض، وكذلك يف عثمان هم وسط بني املروانية 
والزيدية، وكذلك يف سائر الصحابة وسط بني الغالة فيهم والطاعنني 

 .(1)عليهم

                                                 

 (.46 - 40( ص )3( ج )1)
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 أصول فقه الشيعة
 (1)َلم ِف دينهم عقليات وشرعياتالرافضة 

وهم تأخر الرافضة هلم يف دينهم عقليات وشرعيات فالعقليات م
ا أو لسوفً ا فياملعتزلة، إال من تفلسف منهم فيكون إم بفيها على مذه

 ممتزًجا من فلسفة واعتزال ويضم إىل ذلك الرفض.
  ... لبيتوأما شرعياهتم فعمدهتم فيها على ما ينقل عن أهل ا

كثريًا مما ينقل عن أهل البيت كذب، والرافضة ال خربة هلا لكن  
 .(2)ابألسانيد والتمييز بني الثقات وغريهم

 عمدِتم ِف التفسري
ألدلة اطلب و ريه الرافضة ال تعتين حبفظ القرآن ومعرفة معانيه وتفس

 الدالة على معانيه.
ومن صنف منهم يف تفسري القرآن فمن تفاسري أهل السنة 

عل الطوسي واملوسوي واملراد أبهل السنة يف هذا املوضع أيخذ كما ف
من يقر خبالفه الثالثة. فاملعتزلة داخلون يف أهل السنة وهم إمنا 
يستعينون يف التفسري واملنقوالت بكالم املعتزلة، وكذلك حبوثهم 

كان فيها من صواب فإمنا أخذوه عن أهل السنة، والذي العقلية فما 
النص وحنو  يف ثلب الصحابة واجلمهور ودعوىميتازون به هو كالمهم 

                                                 

ل البيت وإمنا يزعمون أهنم تلقوا عن األئمة االثين ( وتقدم أن اعتقادهم مل يتلقوه عن أه1)
 عشر الشرائع.

 (.19( ص )1( ج )40( ص )3( ج )2)
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 .(1)ذلك مما هم به أخلق وهو هبم أشبه
 عمدِتم ِف اِلديث

 ه والسنادوأما يف احلديث فهم من أبعد الناس عن معرفته ال إ
وا حلديث كانامن  يًئامتنه، وال يعرفون الرسول وأحواله، وهلذا إذا نقلوا ش

ن ملوه م نقه ما يوافق هواهمن أجهل الناس به، وأي كتاب وجدوا في
 غري معرفة ابحلديث.

ولو أهنم ينقلون ما هلم وما عليهم من الكتب اليت ينقلون منها مثل 
تفسري الثعليب وفضائل الصحابة ألمحد بن حنبل وفضائل الصحابة أليب 

دات القطيعي وزايدات ابن أمحد نعيم وما يف كتاب أمحد من زاي
 .(2)دقون إال مبا يوافق قلوهبمنتصف الناس منهم، لكن ال يصال

 عمدِتم ِف الفقه
شريعة  الهم يفوأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه، وأصل دين

بنه  واحلسنيهي مسائل ينقلوهنا عن بعض علماء أهل البيت كعلي بن ا
وسادات  من أئمة الدين أيب جعفر حممد وجعفر بن حممد وهؤالء 

م ال؛ أنهم عنقل سناد إليهم هل ثبت الاملسلمني، لكن ال ينظرون يف اإل
ء إذا هؤال د منفإنه ال معرفة هلم بصناعة احلديث واإلسناد، مث الواح
 يردون ه والعارضيقال قواًل ال يطلبون دليله من الكتاب والسنة وال ما 

ه، بل قد رسولو به  ما تنازع فيه املسلمون إىل هللا ورسوله كما أمر هللا
 صول:أصَّلوا هلم ثالثة أ

ال يقول إال  أن كل واحد من هؤالء إمام معصوم مبنزلة النيب-1
                                                 

 (.275، 356( ص )1( ج )240، 246( ص )3( ج )1)
 (.264( ص )3( ج )2)
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حًقا، وال جيوز ألحد أن خيالفه، وال يرد ما ينازعه فيه غريه إىل هللا 
 والرسول فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتربءون منه.

أن كل ما يقوله واحد من هؤالء فإنه قد علم منه أنه قال أان -2
له عن النيب أنقل كل ما أقو 

وايليتهم قنعوا مبراسيل التابعني كعلي  (1)
بن احلسني؛ بل أيتون إىل من أتخر زمانه كالعسكريني فيقولون كل ما 

 قاله واحد من أولئك فالنيب قد قاله.
وا يف كان  ممن وكل من له عقل يعلم أن العسكريني مبنزلة أمثاهلما

هم ... غري  ه عنبميتازون زماهنما من اهلامشيني ليس عندهم من العلم ما 
لذي ا ل لرسو فرييدون أن جيعلوا ما قاله الواحد من هؤالء هو قول ا

ا ال ممنن، وهذا الس ر منبعثه هللا إىل مجيع العاملني مبنزلة القرآن واملتوات
 لعلمهل ايبين عليه دينه إال من كان من أبعد الناس عن طريقة أ

 واإلميان.
. معصوم ع العرتة، وإمجاع العرتةن إمجاع الرافضة هو إمجا أ-3

قد هم فأحد والعرتة عندهم هم االثنا عشر. ويدَّعون أن ما نقل عن
 أمجعوا كلهم عليه.

فصارت هذه األقوال اليت فيها صدق وكذب على أولئك مبنزلة 
القرآن هلم ومبنزلة السنة املسموعة من الرسول ومبنزلة إمجاع األمة 

                                                 

 ( وأما دعوى املدعي أن كل ما أفىت به الواحد من هؤالء فهو منقول عنده عن النيب 1)
وبني ما  فإهنم كانوا مييزون بني ما يروونه عن النيب  فهذا كذب على القوم 

 يقول إذا حدثتكم عن رسول هللا رضي هللا عنه يقولون وغري ذلك، وكان علي 
فوهللا ألن أخر من السماء إىل األرض أحب إيل  من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم 

 (.307ص  1فيما بيين وبينكم فإن احلرب خدعة. )ج 
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 .(1)وحدها
ا عظم مماإلسالم وتصور هذا فإنه ميجه أوكل عاقل يعرف دين 

لعلم، هل اأطرق ميج امللح األجاج والعلقم، ال سيما من كان له خربة ب
 ال اليت ادقةال سيما مذاهب أهل احلديث وما عندهم من الرواايت الص

 ريب فيها عن املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى ...
 ، بليهاص فواملدعون إمجاع العرتة يدعون ذلك يف مسائل ال ن

بل  ليل؛ تعالنص على خالفها، فصاروا لذلك ال ينظرون إىل دليل وال
 خرجوا عن الفقه يف الدين، كخروج الشعرة من العجني.

حد أكان ني و ومن توابع ذلك أهنم إذا اختلفوا يف مسألة على قول
الذي  لقولادهم القولني يعرف قائله واآلخر ال يعرف قائله فالصواب عن

عصوم فهل امل قوالأئله. قالوا ألن قائله إذا مل يعرف كان من ال يعرف قا
 هذا إال من أعظم اجلهل؟!

 .(2)وكذلك ال يعتمدون على القياس وإن كان جلًيا

                                                 

 إىل األقوال. ( الضمري يعود1)
( 2( ج )265، 174، 204( ص )3( ج )41، 40، 264( ص )3( ج )2)

 (.305، 19( ص )1( ج )310، 309ص )
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 د مصنفاِتم ِف اخلالف وأصول الفقه، واْلحوال والزه

 والرقائق والعبادات والدعوات وغري ذلك
 وسوياملكل الفقه  وإذا صنف واحد منهم كتااًب يف اخلالف وأصو 
يوافقهم  ة منا حجوغريه؛ فإن كانت املسألة فيها نزاع بني العلماء أخذو 

أولئك،  ب بهأجا واحتجوا مبا احتج به أولئك، وأجابوا عما يعارضهم مبا
ه الفقو فيظن اجلاهل أن هذا قد صنف كتااًب عظيًما يف اخلالف 

ل ء أهلماع واألصول، وال يدري اجلاهل أن عامته استعارة من كالم
 السنة الذين يكفرهم ويعاديهم.

، وهذا يضر وال وما انفردوا به فال يساوي مداده، فإن املداد ينفع
 يضر وال ينفع.

الثالثة  صولك األوإذا كانت املسألة مما انفردوا به اعتمدوا على تل
 اليت فيها من اجلهل والضالل ما ال خيفى.

وات الدعت و ئق والعباداوكذلك كالمهم يف األحوال والزهد والرقا
 وغري ذلك.

وكذلك إذا نظرت ما فيهم من العبادات واألخالق احملمودة جتده 
 .(1)جزًءا مما عليه اجلمهور

                                                 

 (.246( ص )3( ج )1)
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 هن فيطئو فيه أهل السنة كلَّهم فهم خم الشيعة كل ما خالفو

دًدا عل عن جيأهللا تعاىل قد ضمن العصمة لألمة فمن متام العصمة 
 ال ه حىتفي قد أصاب رلواحد يف شيء كان اآلخمن العلماء إذا أخطأ ا

ان ئل كيضيع احلق؛ وهلذا ملا كان يف قول بعضهم من اخلطأ مسا
 .صالً أالصواب يف قول اآلخر؛ فلم يتفق أهل السنة على ضاللة 
فيه،   طئونم خموأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فه

 ني.ا فيه املسلمكما أخطأ اليهود والنصارى يف كل ما خالفو 
فاإلمامية ال يرجعون يف شيء عما ينفردون به عن اجلمهور إىل 

 .(1)حجة أصاًل ال عقليه وال مسعية وال نص وال إمجاع
 

                                                 

 (.233( ص )4( ج )112( ص )2( ج )1)
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 أهل السنة هم الذين حفظ هللا ِبم الدين

ا دميً رب قاملسلمون الذين يقيمون دين اإلسالم يف الشرق والغ
 وحديثًا هم اجلمهور.

د إفسااه و م سعي إال يف هدم اإلسالم ونقض عر والرافضة ليس هل
 قواعده.

 به. مهوراجل والقدر الذي عندهم من اإلسالم إمنا قام بسبب قيام
ا تعلمه فإمن يًداجوهلذا قراءة القرآن فيهم قليلة، ومن حيفظه حفظًا 

 من أهل السنة.
 وكذلك احلديث إمنا يعرف ويصدق فيه أهل السنة.

اكر أهل لعس ا هولزهد واجلهاد والقتال إمنوكذلك الفقه والعبادة وا
 ُعبَّادهمو ئهم علماالسنة، وهم الذين حفظ هللا هبم الدين علًما وعماًل ب

 ومقاتليهم.
والرافضة من أجهل الناس بدين اإلسالم، وليس لإلنسان منهم 
شيء خيتص به إال ما يسر عدو اإلسالم ويسوء وليه فأايمهم يف 

 .(1)اإلسالم كلها سود
 

                                                 

 (.111( ص )4( ج )1)



 

 

 164 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 فقه الشيعة

 أحكامهم الفروعية أقسام ثالثة
هم يف قولو ع، و شيوخ الرافضة يزعمون أهنم تلقوا عن األئمة الشرائ

ب ذاهن املموافق ملذهب أهل السنة، وهلم مفردات ع هالشرائع غالب
غري و زلة ملعتااألربعة قال هبا غريهم من السلف وأهل الظاهر وفقهاء 

 ها.ر فيتهاد اليت يهون األمهؤالء فهذه وحنوها من مسائل االج
وهلم مفردات شنيعة مل يوافقهم عليها أحد وال يعرف هلا أصل ال 

 .(1)يف كتاب هللا وال يف سنة رسوله وال سبقهم إليها أحد
 :رىلنصاو اأمن مفرداِتم الشنيعة واليت شاِبوا فيها اليهود 

ليس يف الطوائف املنتسبني إىل اإلسالم أبعد من الرافضة فلهذا 
جتد ما انفردوا به عن اجلماعة أقوااًل يف غاية الفساد مثل أتخريهم صالة 
املغرب حىت يطلع الكوكب مضاهاة لليهود. وقد تواترت النصوص عن 

 .(2)بتعجيل املغرب النيب 
                                                 

 (.297، 296( ص )1( ج )1)
لي املغرب مع النيب كنا نص»قال: رضي هللا عنه ( كما يف احلديث عن رافع بن خديج 2)

 أخرجه البخاري يف ابب وقت املغرب « فينصرف أحدان وإنه ليبصر مواقع نبله
( وأخرجه الشيخان والرتمذي وأبو داود عن سلمة بن 637( ص )51ومسلم )
كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس   أن رسول هللا » رضي هللا عنه:األكوع 

يصلي املغرب ساعة  كان النيب »قال: ويف رواية أيب داود « وتوارت ابحلجاب
رواه البخاري يف مواقيت الصالة ابب وقت « إذا غاب حاجبها« »تغرب الشمس

( يف ابب وقت 417( وأبو داود رقم )5/6364( ومسلم ك )36/  2املغرب )
= 
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ومثل صومهم قبل الناس بيومني مضاهاة ملبتدعة أهل الكتاب 
الصوم ابحلساب.  الذين عدلوا عن الصوم ابهلالل إىل االجتماع وجعلوا

إَن أمة أمية َل نكتب وَل »أنه قال:  ويف الصحيحني عن النيب 
فإن » ،(2)«فطرواأإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ف» (1)«َنسب

 .(4)«فأكملوا العدة»ويف رواية  (3)«عليكم فاقدروا له غمَّ 
 رميحتومثل حترميهم لبعض أنواع السمك مضاهاة لليهود يف 

 الطيبات.
تال قيف  كفارل معاونة الكفار على قتال املسلمني، وترغيب الومث

 املسلمني. وهذا ال يعرف ألحد من فرق األمة.
 جنس ا منومثل تنجيس املائعات اليت يباشرها أهل السنة. وهذ

 سلمني.امل ة يفدين السامرة وهم رافضة اليهود، هم يف اليهود كالرافض
عد بنيب بؤمن السامرة ال توالرافضة تشاهبهم يف وجوه كثرية، فإن 

 لفاءاخل موسى وهارون غري يوشع، وكذلك الرافضة ال تقر ألحد من
 والصحابة بفضل وال إمامة إال لعلي.

وكذلك  والسامرة تنجس وحترم ما ابشره غريهم من املائعات،
 الرافضة.

                                           
= 

ال تزال »( يف الصالة. وأخرجه أبو داود عن أيب أيوب 164املغرب والرتمذي رقم )
 (.418رقم )« على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل اشتباك النجوم أميت خبري أو قال

 (.11( ب )3( ك )761( صحيح مسلم ص )1)
 (.13( ب )30( صحيح البخاري ك )760( صحيح مسلم ص )2)
 (.73( صحيح البخاري ك )759( صحيح مسلم ص )3)
 (.30( صحيح البخاري ك )762( صحيح مسلم ص )4)
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والسامرة ال أيكلون إال ذابئح أنفسهم، وكذلك الرافضة فإهنم 
كتاب، وحيرم أكثرهم ذابئح اجلمهور ألهنم مرتدون حيرمون ذابح أهل ال

 وعندهم ذبيحة املرتد ال تباح.
والسامرة فيهم كرب وروعونة ومحق ودعاو كاذبة مع القلة والذلة 

 وكذلك الرافضة.
والرافضة جتعل الصلوات اخلمس ثالث صلوات، فيصلون دائًما 

يذهب إليه  ، واملغرب والعشاء مجيًعا، وهذا ملاالظهر والعصر ومجيعً 
غريهم من فرق األمة، وهو يشبه دين اليهود فإن الصلوات عندهم 

 ثالث.
وغالة العباد يوجبون على أصحاهبم صالة الضحى والوتر وقيام 

 الليل فتصري الصالة عندهم سبًعا وهو دين النصارى.
والرافضة ال تصلي مجعة وال مجاعة ال خلف أصحاهبم وال غري 

خلف املعصوم وال معصوم عندهم وهذا ال أصحاهبم وال يصلون إال 
يوجد يف سائر الفرق أكثر مما يوجد يف الرافضة فسائر أهل البدع سواهم 
ال يصلون اجلمعة واجلماعة إال خلف أصحاهبم كما هو دين اخلوارج 

 واملعتزلة وغريهم، وأما أهنم ال يصلون ذلك حبال فهذا ليس إال للرافضة.
يف الصالة أو بعضهم، وهذا ليس ألحد ومن ذلك أهنم ال يَؤم ِّنون 

من فرق األمة؛ بل هو دين اليهود، فإن اليهود حسدوا املؤمنني على 
 التأمني.

وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه حيرم حلم اإلبل، وذلك لركوب 
عائشة على اجلمل وهذا من أظهر الكفر فهو من جنس دين اليهود، 

ون إال برضى املرأة إن الطالق ال يك :وكثري من عامتهم يقولون
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وعلماؤهم ينكرون هذا. وهذا مل يقله أحد من غريهم، وهم يقولون إبمام 
منتظر موجود غائب ال يعرف له عني وال أثر، وال يعلم حبس وال خرب، 

 ال يتم اإلميان إال به.
وكذلك إقامة املأمت والنوائح ولطم اخلدود وشق اجليوب وفرش 

حل حىت يعطش وال يشرب ماء تشبها مبن الرماد وتعليق املسوح وأكل املا
. ال يعرف لغريهم من طوائف األمة. ومفاريد الرافضة (1)ظلم وقتل ...

 اليت تدل على غاية اجلهل والضالل كثرية.
ال  وكل طائفة سوى أهل السنة واحلديث املتبعني آلاثر النيب 
 .(2)ينفردون عن سائر الطوائف حبق والرافضة أبلغ يف ذلك من غريهم

 

                                                 

 سني كما تقدم وأييت.( ويعين بذلك قتل احل1)
 (.6( ص )1( ج )44، 43( ص )3( ج )2)
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 َل يغسلون الرجلني وَل ميسحون على اخلفني

ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدَِّيُكْم إََِّل اْلَمَرافِّقِّ  قوله تعاىل:  فَاْغسِّ
ُكْم َوَأْرُجَلُكْم إََِّل اْلَكْعبَ نْيِّ   .(1) َواْمَسُحوا بُِّرُءوسِّ

ه حتت جنس لفظ اآلية ال خيالف ما تواتر من السنة؛ فإن املسح
ة. فما  لصالحت ل، وغري اإلسالة. كما تقول العرب: متسالةسنوعان: اإلٍ 

 كان ابإلسالة فهو الغسل ...
ابملسح على اخلفني وغسل  وقد تواترت السنة عن النيب 

 .(2)الرجلني
و ذلك ج حنوار والرافضة ختالف هذه السنة املتواترة كما ختالف اخل

املسح  و نيلرجللظاهر القرآن؛ بل تواتر غسل ا مما يتومهون أنه خمالف
هم أو درا الثةثمن تواتر قطع اليد يف ربع دينار أو  على اخلفني أعظم

 عشرة دراهم أو حنو ذلك.
إن جل فالر  ويف ذكر املسح على الرجلني تنبيه على قلة الصب يف

ملعطوف ف واعطو ألن امل السرف يعتاد فيها كثريًا، وفيه اختصار للكالم؛
 .نوعنيبذكر أحد ال يتففعالمها من جنس واحد اك كان  عليه إذا

 وهذه اآلية فيها قراءاتن مشهوراتن اخلفض والنصب.
                                                 

 (.6( سورة املائدة آية: )1)
( وأبو داود 48( ب )4( صحيح البخاري ك )230 - 227( صحيح مسلم ص )2)

( يف الطهارة ابب 93( يف الطهارة ابب املسح على اخلفني والرتمذي رقم )154رقم )
 ( يف الطهارة ابب املسح على اخلفني.81( ص )1املسح على اخلفني والنسائي ج )
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غسل  الر إىلفالذين قرءوا ابلنصب قال غري واحد منهم أعاد األم
اتن  قراءأي وامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم إىل الكعبني، وال

 كاآليتني.
حوا وامس عىنإنه عطف على حمل اجلار واجملرور يكون امل :ومن قال

 برءوسكم وامسحوا أرجلكم إىل الكعبني.
ل. وقولك مسحت الرجل. ليس مرادفًا لقولك: مسحت ابلرج

 .يًئاشبه  فإنه إذا عدى ابلباء أريد به معىن اإللصاق. أي ألصقت
 إمناو ًئا وإذا قيل: مسحته مل يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شي

 يقتضى جمرد املسح ابليد ابإلمجاع.
ءة قرا ما يفكابملاء وهو جممل فسرته السنة  فتعني إذن أنه مسحه 

 اجلر.
ويف اجلملة فالقرآن ليس فيه نفي إجياب الغسل؛ بل فيه إجياب 
املسح فلو قدر أن السنة أوجبت قدرًا زائًدا على ما أوجبه القرآن مل يكن 

 ؟!(1)يف هذا رفع ملوجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه
 

                                                 

 (.194 - 191( ص )2( ج )1)
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 قدامها وَل أعقاِباوالرافضة َل تغسل بطون أ

 «وددت أَنَّ رأينا إخواننا»أنه قال:  يف الصحيح عن النيب 
أنتم أصحايب وإخواننا الذين »قالوا أولسنا إخوانك اي رسول هللا؟ قال: 

كيف تعرف من مل أيت بعد من أمتك اي رسول هللا   :قالوا ،«مل َيتوا بعد
هري خيل دهم أرأيتم لو أن رجاًل له خيل غر حمجلة بني ظ»فقال: 

فإهنم َيتون يوم »قالوا: بلى اي رسول هللا. قال: . «؟ِبم أَل يعرف خيله
 (1)«القيامة غًرا حمجلني من الوضوء وأَن فرطهم على اِلوض

 احلديث.
ن إن مففهذا يبني أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه 

 ر.وعم وهؤالء مجاهريهم إمنا يقدمون أاب بكر ،الغر احملجلني
جلني ن حمكونو لرافضة ال تغسل بطون أقدامها وال أعقاهبا فال يوا

 يف األرجل.
ويل لألعقاب »أنه قال:  وقد ثبت يف الصحيحن يف النيب 

 .(2)«وبطون اْلرجل من النار

                                                 

 (.3( ب )3( وأخرجه البخاري ك )249( ج )2( صحيح مسلم ك )1)
، 27( ص )3( ب )3( وأخرجه البخاري ك )215 - 213( صحيح مسلم ص )2)

أنه قال:  وقال الرتمذي: وقد روي عن النيب « ويل لألعقاب من النار( »29
( وأخرجه اإلمام أمحد ج 41انظر رقم )« عقاب وبطون األقدام من النارويل لأل»
( ص 1واحلاكم ج )« ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار( »191( ص )4)
(162.) 
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 س مكاسب املسلمني يؤخذ منهم ويصرف إَل َنئب خُ 
 املعصوم عند الرافضة

ائفة سقط مبوت اخلُمس اختلف اجتهاد العلماء فيه فقالت ط
، وال يستحق أحد من بين هاشم شيًئا ابخلمس إال أن يكون النيب 

فيهم يتيم أو مسكني فيعطى لكونه يتيًما أو مسكيًنا. وهذا مذهب أيب 
 حنيفة وغريه.

 ىويل األمر بعده، فكل ويل أمر يعط وقالت طائفة: بل هو لقرىب
أظن، وقد نقل هذا  أقاربه. وهذا قول طائفة منهم احلسن وأبو ثور فيما

 .رضي هللا عنه القول عن عثمان 
وقالت طائفة: بل اخلمس يقسم مخسة أمخاس ابلسوية، وهو قول 

 الشافعي وأمحد يف املشهور عنه.
وقالت طائفة بل اخلمس إىل اجتهاد اإلمام يقسمه بنفسه يف 
طاعة هللا ورسوله كما يقسم الفيء، وهذا قول أكثر السلف، وهو قول 

عبدالعزيز، وهو مذهب أهل املدينة مالك وغريه، وهو الرواية عمر بن 
 األخرى عن أمحد وهو أصح األقوال، وعليه يدل الكتاب والسنة.

وأما ما تقوله الرافضة من أن مخس مكاسب املسلمني يؤخذ منهم 
ويصرف إىل من يرونه هو انئب املعصوم أو إىل غريه فهذا قول مل يقله 

لي وال غريه وال أحد من التابعني هلم قط أحد من الصحابة ال ع
 إبحسان، وال أحد من القرابة ال بين هاشم وال غريهم.

وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كاحلسن واحلسني 
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وعلي بن احلسني وأيب جعفر الباقر وجعفر بن حممد فقد كذب عليهم 
توىل فإنه قد رضي هللا عنه فإن هذا خالف املتواتر من سرية علي 

اخلالفة أربع سنني وبعض أخرى ومل أيخذ من أمواهلم شيًئا، بل مل يكن 
 يف واليته قط مخس مقسوم.

إذا ففار الك أما املسلمون فما مخَّس هو وال غريه أمواهلم وأما
فرغ  يتغنمت منهم أموال مخست ابلكتاب والسنة؛ لكن يف عهده مل

 ف.ختالااللفتنة و املسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من ا
مل خيمس أموال املسلمني  وكذلك من املعلوم ابلضرورة أن النيب 

وال طالب أحًدا قط من املسلمني خبمس ماله، بل إمنا كان أيخذ منهم 
، وكان أيمرهم ابجلهاد (2)ويقول ليس آلل حممد منها شيء (1)الصدقات

ني يقسم يقسم ما أفاء هللا على املسلم أبمواهلم وأنفسهم، وكان 
 .(3)الغنائم بني أهلها ويقسم اخلمس والفيء

 

                                                 

َا ( قال تعاىل: 1) َا  وقال:   ُخْذ مِّْن َأْمَواَلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطه ُِّرُهْم َوتُ زَك ِّيهِّْم ِبِّ إَِّّنَّ
 اآلية.  ُفَقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ الصََّدقَاُت لِّلْ 

 (.751أخرجه مسلم ص )« أما علمت أان ال أنكل الصدقة»( وقال للحسن 2)
 (.156 - 154( ص )3( ج )3)
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 الرافضة تبيح املتعة وهي حمرمة حىت عند أهل البيت
أنه حرم متعة النساء بعد اإلحالل هكذا رواه  ثبت عن النيب 

الثقات يف الصحيحني وغريمها عن الزهري عن عبدهللا واحلسن ابين حممد 
رضي هللا ية عن علي بن أيب طالب بن احلنفابن احلنفية عن أبيهما حممد 

إنك امرؤ »ملا أابح املتعة: رضي هللا عنه وأنه قال البن عباس  (1)عنه
                                                 

( قال البخاري: حدثنا مالك بن إمساعيل حدثنا ابن عيينة أنه مسع الزهري يقول أخربين 1)
قال البن رضي هللا عنه علًيا احلسن بن حممد بن علي وأخوه عبدهللا عن أبيهما أن 

البخاري ك « هنى عن املتعة وعن حلوم احلُُمر األهلية زمن خيرب إن النيب »عباس: 
 (.31( ب )67)

 ن عبدهللااب عوأخرجه مسلم حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن ابن شه
ى هن  سول هللاأن ر »واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي بن أيب طالب 
ث رقم ر حدي)انظ« عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلُُمر اإلنسية

1407..) 
ناد وقال: ا اإلسهبذ وحدثنا عبدهللا بن حممد بن أمساء الضبعي حدثنا جويرة عن مالك

ثل حديث مب  مسع علي بن أيب طالب يقول لفالن إنك رجل اتئه هناان رسول هللا
 حيىي بن حيىي عن مالك.

حدثنا  ن زايدحد بحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يونس بن حممد حدثنا عبدالوا
وطاس يف أعام  رخص رسول هللا »أبو عميس عن إايس بن سلمة عن أبيه قال 

 (.1405حديث رقم )« املتعة ثالاًث مث هنى عنها
لربيع بن ا حدثين عمر حدثنا حممد بن عبدهللا بن منري حدثنا أيب حدثنا عبدالعزيز بن

يها الناس إين قد  أاي »فقال:  سربة اجلهين أن أابه حدثه أنه كان مع رسول هللا 
امة فمن  م القي يو كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء وإن هللا قد حرم ذلك إىل

 «.اكان عنده منهن شيء فليخل سبيله وال أتخذوا مما آتيتموهن شيئً 
 بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدامللك حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان حيىي

= 
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رواه « حرم املتعة وحرم احلُُمر األهلية عام خيرب اتئه إن رسول هللا 
ابلسنة وأحفظهم هلا وأئمة اإلسالم يف زمنهم  الزهري أعلم أهل زمانه

ينة وغريمها ممن اتفق على علمهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عي
وعدهلم وحفظهم، ومل خيتلف أهل العلم ابحلديث يف أن هذا حديث 

 صحيح يتلقى ابلقبول ليس يف أهل العلم من طعن فيه.
يامة الق يوم وكذلك ثبت يف الصحيح أنه حرمها يف غزاة الفتح إىل

 لك.ذ... والصواب أهنا بعد أن حرمت عام الفتح مل حتل بعد 
عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك ملا بلغه حديث النهي  يورو 

 .(1)عنها
اخللفاء  ا منريمهوأهل السنة يتبعون عمَر وعلًيا رضي هللا عنهما وغ

 .الراشدين فيما رووه عن النيب 
 ا قول من خالفه.واتبعو  والشيعة خالفوا علًيا فيما رواه عن النيب 
 ليمني.لك اوم ه الزوجةوأيًضا فإن هللا سبحانه إمنا أابح يف كتاب

والتمتع هبا ليست واحدة منهما، فإهنا لو كانت زوجة لتواراث 
                                           

= 

ابملتعة عام  أمران رسول هللا »بن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه عن جده قال: 
)صحيح مسلم حديث رقم « الفتح حني دخلنا مكة مث مل خنرج منها حىت هناان

1406.) 
عة يف أول اإلسالم  ( أخرجه الرتمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: إمنا كانت املت1)

كان الرجل يقدم البلدة ليس له هبا معرفة فيتزوج املرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ 
هِّْم أْو َما َمَلَكْت  له متاعه وتصلح له شيئه حىت إذا نزلت اآلية  إَِّلَّ َعَلى َأْزَواجِّ

يف  1122قال ابن عباس فكل فرج سوامها فهو حرام )الرتمذي رقم   َأمْيَانُ ُهمْ 
ابب ما جاء يف حترمي املتعة( قال يف الفتح وقد روي رواايت عديدة عن ابن  -النكاح 

 عباس يف الرجوع يقوي بعضها بعًضا.
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ولوجب عليها عدة الوفاة وحلقها الطالق الثالث؛ فإن هذه أحكام 
 الزوجة يف كتاب هللا تعاىل قال هللا تعاىل: 

  ْهِّْم أو هِّْم َحافِّظُوَن * إَِّلَّ َعَلى َأْزَواجِّ  َما َوالَّذِّيَن ُهْم لُِّفُروجِّ
ُر َمُلومِّنَي * َفَمنِّ ابْ تَ َغى َورَاَء َذلَِّك فَُأولَئَِّك  َمَلَكْت َأمْيَانُ ُهْم فَإِّن َُّهْم َغي ْ

واملستمَتُع هبا بعد التحرمي ليست زوجة وال ملك ميني  (1) ُهُم اْلَعاُدونَ 
 فتكون حراًما بنص القرآن.

 أما كوهنا ليست مملوكة فظاهر.
لوازم  ن من، فإتفاء لوازم النكاح فيهاوأما كوهنا ليست زوجة فالن

ث لثالا قطالللتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه وال النكاح كونه سبًبا
 م.وغري ذلك من اللواز  لو وتنصيف املهر ابلطالق قبل الدخ

ْمَوالُِّكْم  وأما قوله:  تَ ُغوا ِبَِّ لَّ َلُكْم َما َورَاَء َذلُِّكْم َأْن تَ ب ْ َوُأحِّ
َر مُ  نِّنَي َغي ْ ُهنَّ َفَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمْصِّ نَي َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم بِّهِّ مِّن ْ  َسافِّحِّ


فليس يف اآلية ما يدل على أن االستمتاع هبا إىل أجل مسمى  (2)

حالل؛ فإنه مل يقل وأحل لكم أن تستمتعوا هبن إىل أجل مسمى؛ بل 
ُهنَّ َفَآتُوُهنَّ ُأُجو  قال:  فهذا يتناول ما   َرُهنَّ َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم بِّهِّ مِّن ْ

وقع من االستمتاع سواء كان حالاًل أو وطيء شبهة؛ وهلذا جيب املهر 
يف النكاح الفاسد ابلسنة واالتفاق، واملتمتع إذا اعتقد حل املتعة 

لو وفعلها فعليه املهر. وأما االستمتاع احملرم فلم تتناوله اآلية فإنه 
لكان زاًن وال مهر فيه، وإن   استمتع ابملرأة من غري عقد مع مطاوعتها

                                                 

 (.7 - 5( سورة املؤمنون اآلايت: )1)
 (.24( سورة النساء اآلية: )2)
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 .(1)كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور
 

                                                 

 ( وانظر زايدة إيضاح عن هذه اآلية يف املرجع املذكور.196( ص )2( ج )1)
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 زَيدِتم ِف اْلذان حي على خري العمل

وال نقل  وهم قد زادوا يف األذان شعارًا مل يكن على عهد النيب 
أمر بذلك يف األذان، وهو قوهلم )حي على خري  أحد أن النيب 

الصحابة كابن عمر  العمل( وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض
 رضي هللا عنهما كان يقول ذلك أحيااًن على سبيل التوكيد.

كما كان بعضهم يقول بني الندائني: )حني على الصالة حي 
 -على الفالح( وهذا يسمى نداء األمراء، وبعضهم يسميه التثويب

رخص فيه بعضهم وكرهه أكثر العلماء ورووا عن ابن عمر وابنه وغريمها  
 .كراهية ذلك

وحنن نعلم ابالضطرار أن األذان الذي كان يؤذن به بالل وابن أم 
ابملدينة وأبو حمذورة مبكة وسعد القرظ  مكتوم يف مسجد رسول هللا 

يف قباء مل يكن فيه هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله املسلمون ومل 
ألذان يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه، فلما مل يكن يف الذين نقلوا ا

 من ذكر هذه الزايدة علم أهنا بدعة ابطلة.
، ومنه تعلموا األذان، مر النيب وهؤالء األربعة كانوا يؤذنون أب

اجد مسجد مكة ومسجد املدينة ومسجد سوكانوا يؤذنون يف أفضل امل
 قباء، وأذاهنم متواتر عند العامة واخلاصة.

ب آية كقوله ومعلوم أن نقل املسلمني لألذان أعظم من نقلهم إعرا
  َْوَأْرُجَلُكم  .وحنو ذلك 

 وال شيء أشهر يف شعائر اإلسالم من األذان فنقله أعظم من نقل
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 سائر شعائر اإلسالم.
 .وإن قيل فقد اختلف يف صفته

 قيل: بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة.
أاب حمذورة األذان وفيه الرتجيع واإلقامة  وال ريب أن تعليم النيب 

 .(2)،(1)ة كاألذانمثنا
 ذكر غري الشهادتني ِف اْلذان من أعظم الضالل

كما أن الشهادتني ليس فيهما إال ذكر هللا ورسوله ال يف األذان 
فلو ذكر غري هللا ورسوله من األئمة كان  -وال يف الصالة وال غري ذلك

 .(3)ذلك من أعظم الضالل
 

                                                 

يف صحيح مسلم رقم احلديث  لفظ أذان أيب حمذورة الذي علمه إايه النيب ( انظر 1)
( قال الشيخ: وترك الرتجيع هو الذي رواه أهل السنن يف أذان بالل، وكذلك 379)

وتر اإلقامة هو الذي ثبت يف أذان بالل، وشفع اإلقامة ثبت يف الصحيح يف أذان أيب 
أخذوا أبذان بالل وإقامته، والشافعي أخذ حمذورة. أما أمحد وغريه من فقهاء احلديث 

أبذان أيب حمذورة وإقامة بالل، وأبو حنيفة أخذ أبذان بالل وإقامة أيب حمذورة، وكل 
، وإن كان من الفقهاء من يكره بعض ذلك هذه األمور جائزة بسنة رسول هللا 

نه سنة )ج العتقاده أنه مل يثبت كونه سنة يف األذان فذلك ال يقدح يف علم من علم أ
 (.159ص  3

 (.205( ص )3( ج )2)
 (.337( ص )2( ج )3)



 

 

 179 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 َتصيص علي ِبلصالة عليه دون غريه خطأ

ص علًيا ابلصالة عليه دون غريه وجيعلون ذلك كأنه الشيعة خت
ابالتفاق، فاهلل تعاىل أمر  أمأمور يف حقه خبصوصه دون غريه وهذا خط

 -ذلك ابلصالة عليه وعلى آله وقد فسر النيب  ابلصالة على نبيه 
فيصلي على مجيع آله تبًعا له، وآل حممد عند الشافعي وأمحد الذين 

 حرمت عليهم الصدقة.
وأمحد وغريمها إىل أهنم أمة حممد  ذهب طائفة من أصحاب مالكو 
. 

وقالت طائفة من الصوفية: إهنم األولياء من أمته وهم املؤمنون 
 املتقون.

والذي قالته احلنفية وغريهم أنه إذا كان عند قوم ال يصلون إال 
علي  دون الصحابة فإذا صلى على علي  ظن أنه منهم فيكره لئال يظن 

 رافضي.به أنه 
فإما إذا علم أنه يصلي على علي  وعلى سائر الصحابة مل يكره 
ذلك. وهذا القول يقوله سائر األئمة فإنه إذا كان يف فعل مستحب 

من الفقهاء  مفسدة راجحة مل يصر مستحًبا. ومن هنا ذهب َمْن ذهب
إىل ترك بعض املستحبات إذا صارت شعارًا هلم. فإنه وإن مل يكن الرتك 

لذلك لكن يف إظهار ذلك مشاهبة هلم فال يتميز السين من واجًبا 
الرافضي ومصلحة التميز عنهم ألجل هجراهنم وخمالفتهم أعظم من 

 مصلحة هذا املستحب.
لكن هذا أمر عارض ال يقتضي أن جيعل املشروع ليس مبشروع 



 

 

 180 وأولياؤه آل رسول هللا 

ال أئمتهم وال  ا. ومل يوجب أهل السنة الصالة على غري النيب دائمً 
 .(1)إجياب هذا من البدع املضلة املخالفة لشريعة هللا تعاىلهم ألن غري 

                                                 

 (.337، 335، 184( ص )2( ج )1)



 

 

 181 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 الرتضي عن علي وحده أو اَلثين عشر بدعة منكرة 

 كأو تلقينهم مليت. قصدهم من ذل أو نقشهم على حائط
ولون ل يقض؛ بأهل السنة ال يقولون إن ذكر اخللفاء يف اخلطبة فر 

رة اليت ملنكعة اهو البدإن االقتصار على علي  وحده أو ذكر االثىن عشر 
ة وال من أمي بين مل يفعلها أحد ال من الصحابة وال من التابعني وال من

 بين العباس.
رة. إن سب علي أو غريه من السلف بدعة منك :كما يقولون

 بدعةو الوأعظم من ذلك نقشهم على حائط أو تلقينهم مليت فهذا ه
ألمور ظم ان أعألهنا ماملنكرة اليت تعلم ابالضطرار من دين اإلسالم، 

 املبتدعة يف دين اإلسالم.
عانة الست، وامع أن الذين يذكروهنم قصدهم معاداة سائر املسلمني

ن م  سولهر على ذلك ابلكفار واملنافقني، وإطفاء ما بعث هللا به 
ب ابفتح و ه، كل   أن يظهره على الديناهلدى ودين احلق الذي وعد هللا

 فساد امللة.الزندقة والنفاق ملن يريد إ
 ولو ترك اخلطيب ذكر األربعة مل ينكر عليه.

وإمنا املنكر االقتصار على واحد دون الثالثة السابقني الذين كانت 
خالفتهم أكمل، وسريهتم أفضل، كما أنكر عمر على أيب موسى ذكره 

 . (1)دون أيب بكر مع أن عمر كان هو احلي خليفة الوقت
 

 عل أهل البدع ما كان مشروًعا مل يرتك ْلجل ف
                                                 

 (.191، 188، 187( ص )2( ج )1)



 

 

 182 وأولياؤه آل رسول هللا 

 َل الرافضة وَل غريهم
عل أهل فرد ك جملالذي عليه أئمة اإلسالم أن ما كان مشروًعا مل يرت 

 البدع ال الرافضة وال غريهم.
 .(1)منها مسألة التسطيح

 واالستظالل ابحململ وإن كان ذلك قول الرافضة.
ض، وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غري جنس األر 

 ون السجود على غري األرض.والرافضة مينع
 هبا. محد بن حنبل يستحب املتعة متعة احلج وأيمرأوكذلك 

راًن أن و قاأًدا ويستحب هو وغريه من األئمة أئمة احلديث ملن أحرم مفر 
ءت ة جاصحيحًعا؛ ألن األحاديث التويصري متم ةيفسخ ذلك إىل العمر 

لرافضة وب ات قلبذلك، حىت قال سلمة لإلمام أمحد: اي أاب عبدهللا قوي
يبلغين  كان  لمةاي س :سان ابملتعة )متعة احلج( فقالاملا أفتيت أهل خر 

دي ، عنعنك أنك أمحق وكنت أدفع عنك واآلن ثبت عندي أنك أمحق
 أتركها لقولك. أحد عشر حديثًا صحيًحا عن النيب 

قوال م أقواهلأوال كل ما أنكره الناس عليهم يكون ابطاًل؛ بل من 
 .فقهمن واما بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع خالفهم فيه

 .(2)لكن ليس هلم مسألة انفردوا هبا أصابوا فيها
 

 فقهاء أهل البيت
                                                 

( تسطيح القبور. ومذهب أيب حنيفة وأمحد أن تسنيم القبور أفضل كما ثبت يف 1)
 أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز.« كان مسنما  أن قرب النيب »الصحيح: 

( وتقدم بعض هذا املعىن يف أحكامهم 12( ص )1( ج )183( ص )2( ج )2)
 الفرعية اليت انفردوا هبا عن أهل السنة كلهم.



 

 

 183 وأولياؤه آل رسول هللا 

 علماء أهل البيت أئمة أهل السنة أيًضا
إبمام ذي علم وزهد إال وأهل السنة أيمتون به  مل أتمت الشيعة

 .(1)لم منه وأزهدوجبماعة آخرين شاركوهم يف العلم والزهد؛ بل هم أع
 علم علي  رضي هللا عليه

 لنيبارب به عن وهو مميز، وهو الثقة الصدوق فيما خي أدرك النيب 
  وأصحاب النيب عنهم من  من أصدق الناس حديثًا عنه ال يعرف

 يتعمد عليه كذاًب.
سابقية وال انميإلله من العلم والبيان والدين وارضي هللا عنه وعلي 

 لسيفافإن  أن جتعل فضيلته أنه سيف من سيوف هللا؛ما هو أعظم من 
 خاصته القتال.

 تعلم من أيب بكر بعض السنة.رضي هللا عنه وعلي  
 شريحو سود وعلماء الكوفة الذي صحبوا عمر وعلًيا كعلقمة واأل

ة ومكة دينو املوغريهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي، وأما اتبع
فقهه لمه و ر عظههر من أن يُذكر، وإمنا والبصرة فهذا عندهم أظهر وأش

كوفة  هل الفأ يف الكوفة حبسب مقامه فيها عندهم مدة خالفته. ومع هذا
 كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتوىل عثمان.

وتعليم معاذ ألهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي ، وهلذا روى 
شريح وغريه من أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي ، و 

أكابر التابعني إمنا تفقهوا على معاذ بن جبل، وملا قدم علي  الكوفة كان 
                                                 

 (.173( ص )2( ج )1)



 

 

 184 وأولياؤه آل رسول هللا 

 .(1)تفقها على غريه شريح فيها قاضًيا وهو وعبيدة السلماين
 ِف علمه يِما رو 

 سنادس له إفهذا احلديث مل يثبت ولي« أقضاكم علي»وأما قوله 
 تقوم به احلجة ...

 ظاهر الهو يف فصل اخلصومات يف وقول عمر: علي أقضاان. إمنا
 مع جواز أن يكون يف الباطن خبالفه ...

منا ذا إ؛ وهلف وأوهىعأض« أَن مدينة العلم وعلي ِبِبا»وحديث: 
ن سائر ني أي وبيعد يف املوضوعات وإن رواه الرتمذي، وذكره ابن اجلوز 

ذا كان إ طرقه موضوعة. والكذب يعرف من نفس متنه؛ فإن النيب 
 واحد فسد إال لعلمالعلم ومل يكن هلا إال ابب واحد ومل يبلغ عنه مدينة ا

 أمر اإلسالم ...
ق يطر  وهو فعلم أن احلديث إمنا افرتاه زنديق جاهل ظنه مدًحا

 د.واح الزاندقة إىل القدح يف دين اإلسالم إذا مل يبلغه إال
لغهم م بإلسالامث إن هذا خالف املعلوم ابلتواتر فإن مجيع مدائن 

. أما أهل املدينة ومكة الع هما ر فياألمفلم عن الرسول من غري علي 
ي  إال ن علون عظاهر، وكذلك الشام والبصرة؛ فإن هؤالء مل يكونوا يرو 
لكوفة  اأهل ذا فشيًئا قلياًل، وإمنا كان غالب علمه يف الكوفة، ومع ه
 .علي  عنكانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتوىل عثمان فضالً 

 .(1)أهل املدينة تعلموا الدين يف خالفة عمر وفقهاء
                                                 

( 137( ص )4( ج )295( ص )2( ج )309، 307، 306( ص )1( ج )1)
 وأييت ما يتعلق أبخذ ابن عباس التفسري عن علي عند ذكر ابن عباس، وكذلك أخذه عنه

 .الفتيا



 

 

 185 وأولياؤه آل رسول هللا 

 ما نسب إليه من العلوم الباطلة
والقرامطة الباطنية ينسبون قوهلم إليه وأنه أعطى علًما ابطًنا خمالًفا 

والذي فلق اِلبة وبرأ »للظاهر. وقد ثبت يف الصحيح عنه أنه قال: 
ما ِف هذه  شيًئا مل يعهده إَل الناس إَل النسمة ما عهد إيل النِب 

ري وأن َل يقتل مسلم بكافر صحيفة وكان فيها العقل وفكاك اْلسال
 .(2)«إَل فهما يؤتيه هللا عبًدا ِف الكتاب

 (3)ومن الناس من ينسب إليه الكالم يف احلوادث كاجلفر وغريه
بريء  وأمور أخرى يعلم أن علًيا (4)وآخرون ينسبون إليه البطاقة

 .(5)منها
                                           

= 

 ( وتقدم بعض هذا املعىن أيًضا.142 - 137( ص )4( ج )1)
رضي هللا ( عن أيب جحيفة أنه قال قلت لعلي 171( ب )56( أخرجه البخاري ك )2)

« هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب هللا قال: ال والذي فلق احلبة»عنه 
بنا علي بن أيب طالب احلديث وأخرجه مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خط

فقال: من زعم أن عندان شيًئا نقرؤه إال كتاب هللا وهذه الصحيفة )قال وصحيفة 
معلقة يف قراب سيفه( فقد كذب فيها أسنان اإلبل وأشياء من اجلراحات وفيها قال 

 (.1370احلديث: )مسلم رقم « املدينة حرام ما بني عري إىل ثور: »النيب 
زعموا أن فيه علم النبيني والوصيني وعلم العلماء الذين مضوا من  ( اجلفر وعاء من أدم3)

 بين إسرائيل.
من إمالئه وخط  ( والبطاقة كما زعموا صحيفة طوهلا سبعون ذراًعا بذراع رسول هللا 4)

علي بيمينه، فيها كل حالل وحرام وكل شيء حيتاج إليه الناس حىت األرش يف اخلدشة 
 )نقله إحسان إهلي ظهري(.

 (.146، 145( ص )4( ج )5)



 

 

 186 وأولياؤه آل رسول هللا 

 هدُها، وز هللا عنهما: روايتهما: وعلمهمااِلسن واِلسني رضي 
ن التمييز ومها صغريان يف س أما احلسن واحلسني فمات النيب 

 قليلة. فروايتهما عنه 
 ليل.ال دول بقوأما كوهنما أزهد الناس يف زماهنما وأعلمهم فهذا 

وكان احلسن أيخذ عن أبيه وغريه حىت أخذ عن التابعني. وهذا 
 .(1) عنه رضي هللامن علمه ودينه 

 روايته وفتاويهرضي هللا عنه ابن عباس 
أيب و  يروي عن عمر -ابن عباس يروي عن غري واحد من الصحابة

زيد  ة بنأسامو هريرة وعبدالرمحن بن عوف وزيد بن اثبت وأيب  بن كعب 
ومل  ،ًداجيلة وغري واحد من املهاجرين واألنصار. وروايته عن علي قل

 ه عنثيمن حديث عن علي، وخرجوا حدخيرج أصحاب الصحيح شيًئا 
 عمر وعبدالرمحن بن عوف وأيب هريرة وغريهم.

وأيًضا فالتفسري أخذ عن عمر، وابن عباس أخذ عن ابن مسعود 
                                                 

( ص 4( ج )151، 150( ص )2( ج )307، 306( ص )1( ج )1)
(144.) 

بكر،  يه أبوات فحممد بن علي بن أيب طالب )ابن احلنفية(: ولد يف العام الذي م
 غريهم.اوية و ومع ورأى عمر وروى عنه وعن أبيه وأيب هريرة وعثمان وعمار بن ايسر

لثوري وأبو منذر اعد و وإبراهيم وعون وسامل بن أيب اجل حدث عنه بنوه عبدهللا واحلسن
رمة س بن خمن قيبجعفر الباقر وعبدهللا بن حممد بن عقيل وعمرو بن دينار وحممد 
ن )سري ن مروابلك وعبد األعلى بن عامر الثعليب وآخرون. ووفد على معاوية وعبدامل

 أعالم النبالء(.



 

 

 187 وأولياؤه آل رسول هللا 

وغريه من الصحابة الذين مل أيخذوا عن علي شيًئا، وما يعرف أبيدي 
 املسلمني تفسري اثبت عنه.

بعني التاو بة ن الصحاوهذه كتب التفسري واحلديث مملوءة ابآلاثر ع
 ا.والذي فيها عن علي  قليل جد  

وكان ابن عباس يفيت بقول أيب بكر وعمر، وانزع علًيا يف مسائل 
مثل ما أخرج البخاري يف صحيحه قال أتى علي بقوم زاندقة فحرقهم 

أن  فبلغ ذلك ابن عباس، فقال أما لو كنت مل أحرقهم لنهي النيب 
َمْن بدَّل دينه » :لقول رسول هللا يعذب بعذاب هللا ولقتلتهم 

 ىفبلغ ذلك علًيا فقال ويح ابن عباس ما أسقطه عل (1)«فاقتلوه
 .(2)اهلَنَّات

 

                                                 

 ( أخرجه البخاري يف ابب حكم املرتد.1)
 (.154، 153، 155، 144( ص )4( ج )2)



 

 

 188 وأولياؤه آل رسول هللا 

 علي بن اِلسني: روايته، وما روي عنه، ومناقبه
أخذ العلم عن غري احلسني أكثر مما أخذ عن احلسني، فإن 

ملدينة أخذ احلسني قتل سنة إحدى وستني وعلي صغري، فلما رجع إىل ا
نة، فإن علي بن احلسني أخذ عن أمهات املؤمنني يعن علماء أهل املد

عائشة وأم سلمة وصفية وأخذ عن ابن عباس واملسور بن خمرمة وأيب 
 ومروان بن احلكم وسعيد بن املسيب وغريهم. رافع موىل النيب 

وأما ثناء العلماء على علي بن احلسني ومناقبه فكثرية. وقال 
مل أدرك ابملدينة أفضل من علي بن احلسني. وقال حيىي بن الزهري: 

سعيد األنصاري: هو أفضل هامشي رأيته ابملدينة. وقال محاد بن زيد: 
مسعت علي  بن احلسني وكان أفضل هامشي أدركته يقول: أيها الناس 
أحبوان حبب اإلسالم فما برح بنا حبكم حىت صار علينا عارًا. ذكره 

بقات: أنبأان عارم، أنبأان محاد. مث قال ابن سعد حممد بن سعد يف الط
قالوا: وكان علي  بن احلسني ثقة مأمواًن كثري احلديث عالًيا رفيًعا. وروى 
عن شيبة بن نعامة قال كان علي  بن احلسني يبخل فلما مات وجدوه 

 يعول أهل مائة بيت ابملدينة يف السر.
ئل ما هو وله من اخلشوع وصدقة السر وغري ذلك من الفضا

تخطى جمالس أكابر الناس ي همعروف، حىت إنه كان من صالحه ودين
وجيالس زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب وكان من خيار أهل العلم 

 :تدع جمالس قومك وجتالس هذا فيقول :والدين من التابعني، فيقال له
 الرجل حيث جيد صالح قلبه. سإمنا جيل

وحيىي بن سعيد األنصاري  وروى عنه أبو سلمة بن عبدالرمحن
 ه وأبو جعفر.نوالزهري وأبو الزاند وزيد بن أسلم واب

 حممد بن علي الباقر: َمْن أخذ عنه، 
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 وَمْن روى عنه، وعلمه
ي مسمنا يل إحممد بن علي الباقر من خيار أهل العلم والدين. وق

 الباقر ألنه بقر العلم، ال ألجل بقر السجود جبهته.
اس ن عبأيًضا عن اب ىوأنس بن مالك، ورو أخذ العلم عن جابر 

 سيبن املوأيب سعيد وأيب هريرة وغريهم من الصحابة. وعن سعيد ب
 وحممد بن احلنفية وعبدهللا بن أيب رافع كاتب علي.

 عطاءو هري عنه أبو إسحاق اهلمداين وعمرو بن دينار والز  ىورو 
بنه جعفر وا هن منبن أيب رابح وربيعة بن أيب عبدالرمحن واألعرج وهو أس

 وابن جريج وحيىي بن أيب كثري واألوزاعي وغريهم.
فهذا حيتاج إىل دليل، والزهري من  -وأما كونه أعلم أهل زمانه

 .(1)وأحواله وأقواله أقرانه وهو عند الناس أعلم منه أبحاديث النيب 
 

                                                 

 (.308، 307( ص )1( ج )154، 153( ص )2( ج )1)
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 جعفر بن حممد )الصادق(
خذ أ -ينمن خيار أهل العلم والدرضي هللا عنه جعفر الصادق 

 بكر أيب العلم عن جده أيب أمه أم فروة بنت القاسم بن حممد بن
عطاء و ري، الزهالصديق، وعن حممد بن املنكدر، وانفع موىل ابن عمر، و 

 بن أيب رابح.
ن سفياعنه حيىي بن سعيد األنصاري، ومالك بن أنس، و  ىورو 

ن، لقطايد اسع ة، وحيىي بنبالثوري، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، وشع
 سار.يوحامت بن إمساعيل، وحفص بن غياث، وحممد بن إسحاق بن 
مد حمبن  وقال عمرو بن أيب املقدام: كنت إذا نظرت إىل جعفر

 علمت أنه من ساللة النبيني.
ث حاديأومالك مل يروِّ عن أحد من ذريته إال عن جعفر تسعة 

 ه معذ عنوجعفر هو من أقران أيب حنيفة، ومل يكن أبو حنيفة أيخ
 هرته ابلعلم.ش

وسف يعي وأبو مالك والشاف -وابجلملة فهؤالء األئمة األربعة
 أخذ عن جعفر شيًئا من قواعد الفقه. ليس فيهم من -وأمحد

لكن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غريه أضعاف أحاديثه، وليس 
بني حديث الزهري وحديثه نسبة ال يف القوة وال يف الكثرة، وقد اسرتاب 

بعض حديثه ملا بلغه عن حيىي بن سعيد القطان فيه كالم البخاري يف 
 .(1)فلم خيرج له

 
 ما كذب عليه

                                                 

 (.143( ص )4( ج )154( ص )2( ج )1)
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واآلفة وقعت يف الكذابني عليه ال منه؛ وهلذا نسبت إليه أنواع من 
األكاذيب مثل كتاب البطاقة واهلفت والكالم يف النجوم ويف مقدمة 

، حىت (1)كاملعرفة من جهة الرعود والربوق واختالج األعضاء وغري ذل
من األكاذيب ما « حقائق التفسري»نقل عنه أبو عبدالرمحن السلمي يف 

ن من أراد أن حيقق أكاذيب نسبها إىل إنزه هللا جعفرًا عنه. وحىت 
« ارسائل إخوان الصف»جعفر، حىت إن طائفة من الناس يظنون أن 

 مأخوذة عنه، وهذا من الكذب املعلوم فإن جعفر تويف سنة مثان وأربعني
ومائة، وهذه الرسائل صنفت بعد ذلك بنحو مائيت سنة ملا ظهرت دولة 

ية سنة بضع ومخسني القاهرة املعز ِّ  ااإلمساعيلية الباطنية الذين بنو 
هذا  روثالمثائة، ويف تلك األوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهو 

 املذهب الذي ظاهره الرفض وابطنه الكفر احملض.
ند يس علمن العلم املخزون ما  وإن زعم زاعم أنه كان عندهم

 ...كتوم لناس يف العلم املفأي فائدة ل -أولئك لكن كانوا يكتمونه
وإن قال كانوا يبينون ذلك خلواصهم دون هؤالء األئمة قيل: أوالً 

بعده مثله وقد أخذ العلم  ئهذا كذب عليهم؛ فإن جعفر بن حممد مل جي
لثوري وابن جريج وحيىي بن عن هؤالء األئمة كمالك وابن عيينة وشعبة وا

سادة لسعيد وأمثاهلم من العلماء املشاهري األعيان. مث من ظن أن هؤالء ا
يكتمون العلم عن مثل هؤالء وخيصون به قوًما جمهولني ليس هلم يف 

 .(2)األمة لسان صدق فقد أساء الظن هبم
 

                                                 

 وأنه مما كذب عليه.رضي هللا عنه ( وتقدم نسبته بعض ذلك إىل علي بن أيب طالب 1)
 (.143، 147، 146( ص )4( ج )176، 154( ص )2( ج )2)
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 أما موسى بن جعفر
دوق صمني أأما موسى بن جعفر فقال فيه أبو حامت الرازي: ثقة 

 من أئمة املسلمني.
 قدمهقلت: موسى ولد ابملدينة سنة بضع وعشرين ومائة، وأ

دم لرشيد، فقاايم ىل أإاملهدي إىل بغداد، مث ردَّه إىل املدينة، وأقام هبا 
 أن ا إىله هبفحمل موسى معه إىل بغداد وحبس ةهارون منصرفًا من عمر 

 يف حبسه. تويف
أبيه جعفر، وروى عنه أخوه علي، وليس له كثري رواية؛ روى عن 

 .(1)له الرتمذي وابن ماجه ىورو 
 

                                                 

 (.155( ص )2( ج )1)
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 علي بن موسى

به  ة الالئقةلحالبة لله من احملاسن واملكارم املعروفة واملمادح املناس
 ما يعرفه هبا أهل املعرفة.

 هويهن رابويف زمانه من هو أعلم وأزهد منه كالشافعي وإسحاق 
ف معرو و اين يز وأيب سليمان الدار وأمحد بن حنبل وأشهب بن عبدالعز 

 الكرخي وأمثال هؤالء.
له  روى وال هذا ومل أيخذ عنه أحد من أهل العلم ابحلديث شيًئا

 شيء يف كتب السنة.
ي له أبو الصلت اهلروي وأمثاله نسًخا عن آابئه فيها من و وإمنا ير 

 .(1)األكاذيب ما نزه هللا عنه الصادقني منهم
 

                                                 

 (.156( ص )2ج )( 1)
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 حممد بن علي اْلواد

ذا د وهلكان من أعيان بين هاشم، وهو معروف ابلسخاء والسؤد
 مسي )اجلواد( ومات وهو ابن مخس وعشرين سنة.

لف لف أنة أوكان املأمون زوجه اببنته، وكان يرسل إليه يف الس
 .نه عرضي هللا درهم، واستقدمه املعتضد إىل بغداد ومات هبا 

 وسىمبن  وقال الشيخ رمحه هللا: وأما موسى بن جعفر وعلي
ن ن له من العلم نصيب أن مالك بمفال يسرتيب  -وحممد بن علي

ىي بن وحي زاعيأنس ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة والليث بن سعد واألو 
نبل حبن  أمحدو سعيد ووكيع بن اجلراح وعبدهللا بن املبارك والشافعي 

 هؤالء. وهذا من وإسحاق بن راهويه وأمثاهلم أعلم حبديث رسول هللا 
 أمر تشهد به اآلاثر اليت تعاين وتسمع.

م حكاومما يبني ذلك أن القدر الذي ينقل عن هؤالء من األ
 ينقل عن أولئك ما هو أضعافه. املسندة إىل النيب 

أن كل ما أفىت به الواحد من هؤالء فهو منقول  يوأما دعوى املدع
 ما فهذا كذب على القوم؛ فإهنم كانوا مييزون بني عنده عن النيب 
رضي هللا وبني ما يقولون من غري ذلك، وكان علي  يروونه عن النيب 

فوهللا ألن أخر من السماء  يقول: إذا حدثتكم عن رسول هللا عنه 
إىل األرض أحب إىل من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيين 

 .(1)وبينكم فإن احلرب خدعة
 

                                                 

 (.109، 308، 307( ص )1( ج )158، 155( ص )2( ج )1)
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 علي بن حممد اَلادي ويقال له العسكري

ه حكاية منقطعة اإلسناد مع أنه ليس فيها من الفضيلة إال ذكر عن
 .(1)ما يوجد يف كثري من عامة املسلمني ويوجد فيهم ما هم أعظم منها

 

                                                 

 (.163 - 160( ص )2( ج )1)
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 اِلسن بن علي العسكري

بن علي  حلسنذا االعلماء املعروفون ابلرواية الذين كانوا يف زمن ه
ب وخ كتوشي العسكري ليست هلم عنه رواية مشهورة يف كتب أهل العلم
جه  بن مااو ي أهل السنة البخاري ومسلم وأيب داود والرتمذي والنسائ

 .كانوا موجودين يف ذلك الزمان وقريًبا منه قبله وبعده
يعين  -وقد مجع احلافظ أبو القاسم بن عساكر أمساء شيوخ الكل

شيوخ هؤالء األئمة. فليس يف هؤالء من روى عن احلسن بن علي 
 .(1)عن ألوف مؤلَّفة من أهل احلديثالعسكري مع روايتهم 

 

                                                 

 (.164( ص )2( ج )1)
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 حممد بن اِلسن العسكري )املنتظر(

 .(1)املنتظر ال وجود له، ومفقود ال منفعة هلم فيه
 

                                                 

( وتقدم يف ذكر الثاين عشر من أئمتهم يف حبث اإلمامة مبسوطًا فلريجع إليه من أراده 1)
 هناك.
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 خالصة ِف فضل وعلم أئمة اَلثين عشرية

ل منه ة أفضوالثالث رضي هللا عنه،نهم علي  م -عشرية ااألئمة االثن
 وأكمل خالفة وإمامة.

ة لصحابمنهم من هو من ا :عشر فهم أصنافوأما سائر االثين 
ن مثري لق كاملشهود هلم ابجلنة كاحلسن واحلسني وشركهما يف ذلك خ

 الصحابة املشهود هلم ابجلنة.
مها و در، ويف السابقني األولني من هو أفضل منهما مثل أهل ب

جلنة، هل اول أشباب أهل اجلنة فأبو بكر وعمر سيدا كه اوإن كاان سيد
 أكمل من هذا الصنف. وهذا الصنف

 سنين احلعشر من هو مشهور ابلعلم والدين كعلي ب ويف االثىن
ففي  -مكم أمثاهلحوهؤالء هلم  -وابنه أيب جعفر وابنه جعفر بن حممد

 األمة خلق كثري مثل هؤالء وأفضل منهم.
 يه.وفيهم املنتظر ال وجود له ومفقود وال منفعة هلم ف

لعلويني والعباسيني مجاعات وأما سائرهم ففي بين هاشم من ا
 .(1)مثلهم يف العلم والدين ومن هو أعلم وأدين منهم

 

                                                 

 (.248( ص )3( ج )190( ص )2( ج )1)
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 الشافعي املطلِب

الشافعي ملا كان عنده من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف 
 .(1)املسلمون له ذلك واستفادوا منه وظهر ذكره ابلعلم والفقه

 

                                                 

 (.348( ص )3( ج )1)



 

 

 200 وأولياؤه آل رسول هللا 

 
 بنو هاشم ِف زمن الشيخ

يث احلدآن و مانك من أهل العلم ابلقر واعترب ذلك مبا جتده يف ز 
ن معرف ال يو والفقه فإنك جتد كثريًا من بين هاشم ال حيفظ القرآن 

 إال ما شاء هللا وال يعرف معاين ذلك. حديث النيب 
 فإذا قال هذا: روى جدان، عن جربيل، عن الباري.

 أنتمل، و قيل: نعم. وهؤالء أعلم منكم مبا روى جدكم عن جربي
 ذلك إليهم.ترجعون يف 

 عشر. اثنوإن قال: مرادي هبؤالء األئمة اال
يث ن حدما مقيل له: ما رواه علي بن احلسني وأبو جعفر وأمثاهل

 جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثاهلم.
ولوال أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأمحد أكثر مما وجدوه 

وا عن عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممد بن علي ملا عدل
 .(1)هؤالء إىل هؤالء

                                                 

 (.177ص ) (1( ج )1)
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 91 قدحهم وطعنهم يف أهل البيت

قدحهم يف عائشة وهي من أهل البيت ويف العباس ومدحهم أليب طالب 
 زر وأبوي النيب وابن نوحآالذي مات كافرًا و 
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 204 وأولياؤه آل رسول هللا 

 95 أة نوحرميهم عائشة رضي هللا عنها وامر 

 96 قدحهم يف فاطمة رضي هللا عنها

مواالهتم ألعداء هللا من اليهود والنصارى، واملشركني، وأصناف امللحدين 
 ومعاونتهم على قتال املسلمني وآل حممد
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 100 رأس مال الرافضة التقية وهي النفاق

 102 وما حيكى عن أهل البيت فيها كذب ومل يكره أحد منهم 

 104 فضة على هللا وعلى رسوله وعلى الصحابة والقرابة كذب الرا

 105 من كذب الرافضة على هللا وحتريفهم للقرآن

  107كذهبم يف الرواية عن رسول هللا 

 110 ال يوجد هلم أسانيد متصلة صحيحة

 111 كذهبم على الصحابة والقرابة وعلى أيب ذر وسلمان وعمار

 113 محاقاهتمو تعصب الرافضة 

 118 صدهم من إقامة املآمت والنياحة على احلسنيق

 118 يف مصرعه من الكذب ىما يرو 

 119 َمن أمر بقتل احلسني

 120 َمن نكت يف ثناايه

 121 قُتل مظلوما

 121 الناس يف قتله ثالثة أصناف

  
  

 123 الشيعة: نشأِتا وانقسامها إَل رافضة وزيدية

 125 ل عليا على أيب بكر وعمر ال يعرف يف علماء احلديث من يفض

 125 عدد فرق الشيعة

 126 الزيدية: مذهبهم يف التفضيل واخلالفة واخلروج على األئمة ويف األحكام



 

 

 205 وأولياؤه آل رسول هللا 

 129 اخلوارج أئمة هؤالء، والرافضة شر منهم إذا متكنوا

 130 ما يتولد عن اخلروج على األئمة من الشر أعظم مما يتولد من اخلري

 131 فتنة وشر الشيعة أساس كل

 132 شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام يف شيء من علوم اإلسالم

 133 بعض هؤالء الشيوخ

-133 عمدهتم، حججهم، وغاية جهلهم
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 137 ال يوجد يف امللوك وال يف الوزراء الذين نصروا اإلسالم رافضي 

 138 ع عظائم البدع املنكرةمذهب االثين عشرية مج

 139 فض كان منافًقا زنديًقا أراد إفساد اإلسالمأول من ابتدع الر 

 141 وأمراؤهم إمنا قصدوا ابمللك إفساد الدين

 142 غالة الشيعة

 142 اإلمساعيلية

 143 النصريية

 144 القرامطة الباطنية

 145 التعطيل أعظم من الشرك

 146 العلم بوجود الصانع وحدوث العامل له طرق كثرية

ف أهل السنة واجلماعة ال وصف الرافضة وال غريها من الفرقة الناجية وص
 الفرق
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 154 حكم الفرق االثنني والسبعني إذا مل تقع يف شرك أو كفر

 156 أهل البدع هم أهل الشبهات

 157 أصول فقه الشيعة

 157 الرافضة هلم يف دينهم عقليات وشرعيات

 157 عمدهتم يف التفسري



 

 

 206 وأولياؤه آل رسول هللا 

 158 عمدهتم يف احلديث

 158 مدهتم يف الفقهع

 161 مصنفاهتم يف اخلالف وأصول الفقه وغريمها

 162 الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم خمطئون فيه

 163 أهل السنة هم الذين حفظ هللا هبم الدين

 164 فقه الشيعة

 164 أحكامهم الفروعية ثالثة أقسام

 164 د والنصارىمفرداهتم الشنيعة واليت شاهبوا فيها اليهو 

 168 عدم غسلهم الرجلني، عدم مسحهم على اخلفني

 170 عدم غسلهم بطون األقدام واألعقاب

مُخس مكاسب املسلمني يؤخذ منهم وُيصرف إىل انئب املعصوم عند 
 الرافضة
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 173 إابحتهم املتعة وهي حمرمة حىت عند أهل البيت

 177 زايدهتم يف األذان )حي على خري العمل(

 178 ذكر غري الشهادتني يف األذان من أعظم الضالل

 179 ختصيص علي ابلصالة عليه دون غريه خطأ

 181 الرتضي عن علي وحده أو االثين عشر بدعة منكرة

 182 ما كان مشروًعا مل يرتك ألجل فعل أهل البدع ال الرافضة وال غريهم

 183 اء أهل البيتهفق

 183 السنة أيضاعلماء أهل البيت أئمة أهل 

 183 رضي هللا عنه علي  علم

 184 يف علمه  يمما رو 

 185 ةنوما نسب إليه من العلوم الباط

 186 احلسن واحلسني رضي هللا عنهما روايتهما وعلمهما وزهدمها



 

 

 207 وأولياؤه آل رسول هللا 

 186 بن احلنفيةاحممد 

 186 روايته وعلمه وفتياهرضي هللا عنه ابن عباس 

 186 ى عنه ومناقبهعلي بن احلسني روايته وما رو 

 189 حممد بن علي الباقر َمْن أخذ عنه وَمْن روى عنه وعلمه

 190 علمه، ودينه، وَمْن روىعنه احلديث والفقه -جعفر بن حممد

 191 جعفر )الصادق( ىما كذب عل

 192 موسى بن جعفر َمْن روى عنه وَمْن روى له

 193 بعنه من األكاذي يعلمه وزهده، وما رو  -علي بن موسى

 194 مناقبه وعلمه -حممد بن علي اجلواد

 195 علي بن حممد اهلادي ويقال له العسكري

 196 احلسن العسكري

 197 منتظر الرافضة حممد بن احلسن العسكري

  خالصة

 198 خالصة يف بيان فضائل وعلم أئمة االثين عشرية

 199 الشافعي املطليب

 200 قلة علمهم -بنو هاشم يف زمن املؤلف

 201 فهرس

 


