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ُأجسي هرا البحث بدعه من جامعة البمقاء التطبيقية خالل 

إجاشة التفسغ املننوحة لمباحث الدكتوز عمي عايد اليف مقدادي 

 2102/  2102 خالل العاو الدزاسي



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٣ -

  
ـامللخ
ّ
  صـ

  
الشيعة اإلمامية في   هدفت هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح تفريط        

بن أبي طالب علي  )(t، وقد خلصت الدراسة الشيعة اإلمامية إلى أن 
  طوا في عليـ  :بن أبي طالب إلى درجة أنهـم       فر  ، ولعنـوه  !!روهكفّ

 على قتـل عمـر بـن        يواتهموه بأنه المحرض ألبي لؤلؤة المجوس     
 : فنعتوه بأنه  ،كما وصفوه بالعديد من الصفات الذميمة      ،t)( الخطاب

ـ  ، ذليل ، مهين ، جبان ، بعوضة ،ةداب ،حمار ر فـاج  ، فاسـق  ،وث دي، 
 ال يؤمن    وأخيراً زعموا أنه   ، داعية للفاحشة  ، بذئ اللسان  ، لعان ،طعان

هم  عنـد مهـدي    بقرآن آخر موجـود    يؤمن    بل ،بالقرآن الموجود بيننا  
  .هللا والعياذ با،المنتظر

  

  
   ا اوا  رّبوا  رّب

  
  



   ادي/ ار

 - ٤ -

املقد
ّ

  مة
  والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلـى آلـه          ، العالمين الحمد هللا رب 

  : أما بعد،وأصحابه أجمعين
لما اشتملت عليه كتب الشيعة اإلمامية مـن          المتأمل  الدارس الفاحص  فإن 
 تفريط الشيعة في  ح  أمور توض بن أبي طالب   علي ، )(t،وصلوا فـي  هم يجد أن 

 ، فقد كفّـروه بطريـق غيـر مباشـرة         ، المستويات وأحطّ التفريط فيه إلى أدنى   
  ض األول ألبي لؤلؤة المجوسي على قتل فاروق األمة عمر          واتهموه بأنه المحر

 ، كما اشتملت كتبهم على وصفه ببعض الـصفات الذميمـة          ،t)( ،بن الخطاب 
 ديـوث ال يغـار وال   ،هـين  م، ذليل، جبان، بعوضة ،ة داب ،حمار :فوصفوه بأنه 

 داعيـة للفاحـشة   ، بذئ اللـسان  ،ان لع ، طعان ، فاجر ، فاسق ،ينافح عن عرضه  
  بأن القرآن   بل يقر  ، وأخيراً زعموا بأنه ال يؤمن بالقرآن الموجود بيننا        ،والمنكر
  فكتابمحر، د فيه ونقص منه    زي، من قام بالزيادة والنقصان في القـرآن         وأن 

 !!ضمر لهـم العـداوة والبغـضاء      كان ي  - كما قالوا  - لذينإنما هم الصحابة ا   
  ....بابوالس ،والطعن ،عليهم باللعن غضبه  جام ويصب،يتبرأ منهمو

 بن أبي    علي فيى لطالب الحق اإللمام بتفريط الشيعة اإلمامية        وحتى يتسنّ 
  : وهي، وخاتمة كان هذا البحث الذي اشتمل على أربعة مباحث،طالب

  . بن أبي طالبعليلتكفيرهم  :لالمبحث األو
  المجوسي المحرض ألبي لؤلؤة   بأنه   اتهامهم لعلي بن أبي طالب     :المبحث الثاني 

  .t)( على قتل الفاروق عمر بن الخطاب
 بن أبي طالب ببعض األوصاف والصفات الذميمة        وصفهم لعلي  :المبحث الثالث 

هـا  التي جعل بعضها فاطمة ترفض الزواج منه لما قدمـه إلي          
  .أبوها



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٥ -

 كان يؤمن بقرآن غيـر القـرآن   عمهم بأن علي بن أبي طالب ز :المبحث الرابع 
  . بينناالموجود

  .وفيها أهم نتائج البحث :الخاتمة
  

  
  

 ل أنم واوا ا ،دىى واب ، واط  وأن 
  . وا  رب ا،ا  اي  ه إ ال

  



   ادي/ ار

 - ٦ -

  ملبحث األولا
كفريهم لسيدنا عليت

ّ ِّ
   بن أبي طالب

 لكـن دهـشته ستتالشـى       ،وهو يقرأ مثل هذا العنوان    قد يتفاجئ اإلنسان    
     مـن خـالل روايـاتهم      ماميـة   اإل الشيعة   عندما يقف على الحقيقة القاضية بأن

  : وبيان ذلك باآلتي،ة بطريق غير مباشر،t)(اً رون علييكفّ
يتـولى أبـا بكـر       وأ من يحب    عن أئمتهم أن  لقد روى الشيعة في كتبهم      

  :تهم في ذلكا ومن رواي، والعياذ باهللا،وعمر فهو كافر
 بـن    عن مـولى لعلـي     ،عن أبي علي الخراساني   روى المجلسي وغيره    

 أال  ، إن لي عليك حقـاً     : فقلت ،في بعض خلواته   كنت معه    : قال ،)(الحسين  
 كـافر مـن     ، كـافران  :قال ف ؟ عن أبي بكر وعمر    ،عن هذين الرجلين  تخبرني  

 ، أبا بكـر وعمـر      والرواية صريحة الداللة في تكفير كل من أحب        .)١( أحبهما
)(،   كائنـاً  ، أبا بكر وعمر فهو كافر في نظر الشيعة اإلمامية         فكل من أحب 

  ...من كان
 :- وقد خال  - )( بن الحسين     قلت لعلي  : قال ،وعن أبي حمزة الثمالي   

 وجلـسا  ، هما أول من ظلمنا حقنا وأخذ ميراثنا: قال؟ني عن هذين الرجلين  أخبر
 كـافر مـن     ، كـافران  ، ال غفر اهللا لهما وال رحمهما      ، به منهما  ا أحقّ مجلساً كنّ 
 -  والرواية صريحة الداللة في تكفير كل من تولى أبا بكر وعمـر            .)٢( توالهما

                                         

، )٢٦/٤٩(، جامع أحاديث الشيعة )٦٩/١٣٨(، )٣١/٦٣٠(، )٣٠/٣٨١(بحار األنوار   )١(
  ).٢٤٤ص(، تقريب المعارف )١٠٣ص(، مجمع النورين )١٨/١٧٨(مستدرك الوسائل 

، )٢٦/٤٩(، جامع أحاديث الشيعة )٦٩/١٣٨(، )٣١/٦٣٠(، )٣٠/٣٨١(بحار األنوار   )٢(
، مجمع النورين )١٨٧ص(، اإلمام علي بن أبي طالب )١٨/١٧٨(مستدرك الوسائل 

  ).٢٤٤ص(، تقريب المعارف )١٠٣ص(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٧ -

 أبا بكر وعمر فهو كافر فـي         فكل من تولى الصاحبين الجليلين     ،- والعياذ باهللا 
  . كما دّل على ذلك منطوق الرواية السابقة،نظر الشيعة اإلمامية

ة عندهم نـصت بـصراحة      وم أن كتب الشيعة العديدة والمعتبر     ومن المعل 
 وقد أثنى عليهما غيـر      ،ووضوح على أن علياً كان يحب ويتولى أبا بكر وعمر         

ت ن فهو كافر بحسب الروايات التي نص       ويتوالهما إذ  همابيحكان   وبما أنه    ،مرة
هما أو توالهماعلى كفر من أحب.  

     لت محبة عليالجليلـين  للصاحبين    بن أبي طالب   ومن رواياتهم التي سج: 
 ثـم   ، أبو بكر ثم عمر    : الناس بعد النبيين    خيرt: )(  قول علي  :أبي بكر وعمر  

حـق   وهـذا    ، النبيـين  وعمر خير الناس بعد    بكر   يعتبر أبا  واألثر   .)١( اهللا أعلم 
 أبـي   :في الصاحبين الجليلين   t)(  وإطراء عظيم من علي    ، ما بعده مدح   ومدح

 إذن  فعلـي  ، المادح للمدوح  ب إال من ح   واإلطراء ال يصدر   والمدح   ،بكر وعمر 
 التـي   ات إذن فهو كافر بحسب الرواي     ، وبما أنه كذلك   ، أبا بكر وعمر   من يحب م

نصهمات على كفر من أحب...  
 أبـو   :هانبي هذه األمة بعد     خير  ":وهو على منبر الكوفة    t)( عليال  وق

للـصاحبين   t)(مـن علـي    مل مدحاً كبيراً    حكسابقة   واألثر   .)٢( " بكر وعمر 
)(.  

                                         

، منار الهدى في النص على إمامة )٢٧٧ص(، سفينة النجاة )٥٠٥ص(ألربعين كتاب ا  )١(
  ).٣٣١ص(اإلثنى عشر 

، )٣/١٥٠(، الصراط المستقيم )١٢٨ص(، االختصاص )١/٢٠١(عيون أخبار الرضا   )٢(
، شرح )١/٢٩٥(، مواقف الشيعة )٤٩/١٩٢(، )٣٨/١١(، )٣/١٠١(بحار األنوار 
، )١٤/٢١٩(، )١٢/١١١(حات األزهار ، نف)٣٠/٥٠٠(، )٥/١٦٢(إحقاق الحق 

، الشافي )١٠/٣٢٦(، )٦/٨٥(، أعيان الشيعة )١١/١٦٦(، قاموس الرجال )١٧/٥١٨(
  ).٦/٣٩٤(، االنتصار )٣/٩٤(في اإلمامة 



   ادي/ ار

 - ٨ -

 .... ": أبي بكر وعمر   :في الشيخين والصاحبين الجليلين    )t(  علي وقال
 ،فـة ي وخليفـة الخل    الخليفـة  : ولرسوله  وأنصحهم هللا  ،فكان أفضلهم في اإلسالم   

 وإن المصاب بهما لجرح في اإلسـالم        ،إن مكانهما في اإلسالم لعظيم    ولعمري  
  .)١( " ....ما عمال فرحمهما اهللا وجزاهما أحسن ،شديد

    في أبي بكر وعمر      وهذه شهادة عظيمة من علي )y( دلّت على   ، أجمعين 
 كما دلت الشهادة على     ، هللا ولرسوله   وأنهما أنصح عباد اهللا    ،فضلهما في اإلسالم  

 ، كبيـر فـي اإلسـالم      فقدهما جرح ب المصاب    وأن ،عظيم مكانتهما في دين اهللا    
  والدعاء لهما عليهما  م  وانتهت الشهادة بالترح،     وهذه مـن علـي  )(t   شـهادة 

  ...لهما إنصاف ومحبة
ـ  )e( فإن اهللا بعث النبي      :أما بعد   ":لرسل معاوية  t)( عليوقال   ذ  فأنق

 ثم قبـضه اهللا إليـه   ،وجمع به بعد الفرقة ، ونعش به من الهلكة ،به من الضاللة  
 وأحسنا  ، ثم استخلف أبو بكر عمر     ، ثم استخلف الناس أبا بكر     ،وقد أدى ما عليه   

نهمـا  أ و ،فيهمـا  t)(وهذه شهادة أخرى منـه       .)٢ (... وعدال في األمة   ،السيرة
 وهي شـهادة معطـرة      ،اهللا تعالى حتى توفاهما    وعدال في األمة     ،أحسنا السيرة 

  ...أجمعين )y(بمحبة عظيمة منه لهما 
     رجالً من قـريش جـاء إلـى أميـر     وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن 

ما أصـلحت   ب اللهم أصلحنا    : سمعتك تقول في الخطبة آنفاً     :فقال )u(المؤمنين  
ـ  ، حبيباي وعماي أبو بكـر وعمـر       : قال ؟ فمن هم  ،به الخلفاء الراشدين   ا  إمام

                                         

، المناقب )٢/٥٦٠(، كتاب الفتوح )١٥/٧٦(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )١(
  ).٢٥٢ص(

، حياة )١/٢١٠(، الغارات )٢٠١ص(وقعة صفين ، )٢٩ص(النص على أمير المؤمنين   )٢(
  ).٢/١٨(أمير المؤمنين عن لسانه 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٩ -

 من  ،)e( والمقتدى بهما بعد رسول اهللا       ، ورجال قريش  ، وشيخا اإلسالم  ،الهدى
  .)١(" ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم،اقتدى بهما عصم
 وقد تضم        نت هذه الشهادة العديد من الصفات التي كان علي )(t  يعتقدها

 ،همـا تـه الـصريحة ل    حت بمحب طقت وصـر   ففي البداية ن   :في أبي بكر وعمر   
ـ  ورجـال قـريش ال     ، وشيخا اإلسالم  ،دىكانا إماما ه    بأنهما :وأضافت ذين ال  ل

ي  وأنهما قدوة لغيرهما من الخلق بعد رسول اهللا          ،بارياجاريا وال ي )e(،   وأن من 
 ومن كان كذلك فهو     ،اقتدى بهما واقتفى أثرهما عصم وهدي إلى صراط مستقيم        

  ...حبيب محبوب
    ون الشيخين   وذكر التستري أن بعضهم مربنفر يسب ،  وقـال  ،اً فأخبر علي : 

أعـوذ    ": فقال علي،لوال أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترءوا على ذلك          
 المنبر ثـم     فصعد ، ثم نهض وأخذ بيد ذلك المخبر وأدخله المسجد        ،")( ،باهللا

ل ينظر   وجع ، فجعلت دموعه تتحادر على لحيته     ،على لحيته وهي بيضاء   قبض  
مـا بـال أقـوام        ":ملتها ثم خطب خطبة بليغة من ج      ، حتى اجتمع الناس   البقاع

 وأبـوي   ، وسيدي قريش  ، وصاحبيه ، ووزيريه ،)e( رسول اهللا    ييذكرون أخو 
 بالجـد   )e( صحبا رسول اهللا     ، وعليه معاقب  ، وأنا برئ مما يذكرون    ،المسلمين
 ال  ،يعاقبـان  و ، ويقـضيان  ، وينهيان ، يأمران ، والجد في أمر اهللا تعالى     ،والوفاء

 كحبهما حباً؛ لما يرى من عزمهما        وال يحب  ،كرأيهما رأياً  )e(يرى رسول اهللا    
 فما تجـاوزا فـي      ، والمسلمون راضون  ،بض وهو عنهما راضٍ    فقُ ،في أمر اهللا  

 فقبـضا   ،وأمره في حياته وبعد موتـه      )e(أمرهما وسيرتهما رأي رسول اهللا      
همـا إال   ال يحب  ،لق الحبة وبرأ النسمة   الذي ف ا فو – رحمهم اهللا تعالى   -على ذلك   

                                         

، )٣/١٤٩(، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم )٣/٩٣( الشافي في اإلمامة :انظر  )١(
  ).٣/٣٦(اإلمامة وأهل البيت 



   ادي/ ار

 - ١٠ -

غـضهما  ربة وب هما قُ  وحب ،هما إال شقي مارق   ضهما ويخالف غب وال ي  ،مؤمن فاضل 
روقم.  

 ، وهو يرى مكان علـي     ة بالناس  ألبي بكر بالصال   )e(أمر النبي   ثم ذكر   
 أال  : ثم قال  ، استخالف أبي بكر لعمر    وعرج على  ،ثم ذكر أيضاً أنه بايع أبا بكر      

 مـا   : وفـي روايـة    ."  يبلغني عن أحد أنه يبغضهما إال جلدته حد المفتري         وال
 مـنهم   ،لهمك موافق   أنإال وهم يرون     -  الشيخين أي سب  -اجترءوا على ذلك    

معاذ اهللا أن أضمر      ": فقال علي  ،وكان أول من أظهر ذلك لهما      ،اهللا بن سبأ   عبد
  .)١( "  لعن اهللا من أضمر لهما إال الحسن الجميل،كلهما ذل

 والرواية تضم    نت بنوداً جليلة في محب ة علي )t(    للـصاحبين الجليلـين: 
  : من ذلك،أبي بكر وعمر

 ،)e(ي رسـول اهللا  وخأنه وصف الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر بأ    - ١
  . المسلمين وأبوي، قريش وسيدي،ووزيريه وصاحبيه

قب كـل مـن    وأنه سيعا،ونهما أو ينتقصونهمامن يسبمالبراءة أنه أعلن   - ٢
 . على ذلكاجترأ

 ، والوفاء في أمر اهللا تعالى     بالجدe( (أنه شهد بأنهما صحبا رسول اهللا        - ٣
 لما يرى   ،هما كحب  أحداً  يحب  ولم ، رأياً كرأيهما   لم يرe(  (وأن الرسول   

هما وإخالصهما في طاعة اهللا وخدمة دينه العظيممن جد. 
٤ - رسول اهللا    أن )e( ُوأنهما لم   ،المسلمونوكذا   ،بض وهو عنهما راضٍ   ق 

حياتـه   وأمره فـي     )e(يتجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول اهللا        
 .بضا على هذه السيرة الحسنة وأنهما قُ،وال بعد مماته

ـ   ،هما إال مؤمن فاضل    أنه ال يحبt   )(صرح   - ٥ ضهما ويلعنهمـا    وال يبغُ
ب  تقـر  ربةهما قُ  وأن حب  ، من دين اهللا    مارقٌ هما ويخالفهما إال شقي   بيسو

 . من الدين ومروقٌضهما شقاوةٌغ كما أن ب،العبد من مواله
                                         

  ).٢٩٢ص(الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة   )١(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ١١ -

٦ - الرسول   أن )e(     حـين أمـره      وآخـرتهم   ارتضى أبا بكر لدين الناس 
 .... فمن باب أولى أن يقبله الناس لدنياهم،ة بهم إماماًبالصال

 مـن   ،وكذا موافقته الستخالف أبي بكر لعمر      ،أنه أعلن بيعته ألبي بكر     - ٧
 ...غير نكير

 . المفتريهما بالجلد حدد من يبغضهما ويسبه توعأن - ٨
 مع الدعاء باللعن    ،وختم كالمه بالتأكيد على أنه لم يضمر لهما إال خيراً          - ٩

  ...على كل من أضمر لهما إال الحسن الجميل
  وعندما قيل لعلي )(t  مـا أوصـى رسـول اهللا      : فقال ؟ أال توصي )e( 

ستجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد       ولكن إذا أراد اهللا بالناس خيراً ا       ،فأوصي
  .)١(...نبيهم على خيرهم

  وهذه باقة محب   وشـهادة منـه علـى       ، ألبي بكر وعمر   ة أخرى من علي 
 اهللا تعالى جمع     حيث حملت تصريحاً منه بأن     ،الصاحبين الجليين ومكانة  أفضلية  

ة بعد انتقال النبي     األم)e(  أبـو بكـر    : والمقصود هنا إنما همـا     ، على خيرهم  
 ،لعلـيe(  ( صدر من الرسول      باإلمامة  ولو كان النص   ، ولذلك بايعهما  ،وعمر
 فالعـاجز ال يـصلح      ، كـان عـاجزاً    : فإن قيل  ، أبا بكر وعمر    علي بايعفلماذا  
 والخـائن ال يـصلح      ،فهذه خيانـة   ، كان مستطيعاً ولم يفعل    : وإن قلتم  ،لإلمامة
  .لإلمامة
  يؤكد ذلك أن   ،باإلمامة )t( لعلي )e( ة من الرسول  الحق أنه ال وصي   و

 عنـد  فمشيتُ  ": وفي ذلك قال، صرح بأنه مضى إلى أبي بكر وبايعه       t)(علياً  
 ، حتى زاغ الباطل وزهـق ، في تلك األحداث ونهضتُ،ذلك إلى أبي بكر فبايعته   

 ، فتولى أبو بكـر تلـك األمـور   . ولو كره الكافرون   ، اهللا هي العليا   وكانت كلمة 
 وأطعتـه فيمـا أطـاع اهللا        ، وصحبته مناصـحاً   ، واقتصد  وقارب ،فيسر وسدد 

                                         

، كتاب األربعين في إمامة األئمة الطاهرين )٣/٩١(ة  الشافي في اإلمام:انظر  )١(
  ).٥/٣٦٥(، الغدير )٥٠٥ص(



   ادي/ ار

 - ١٢ -

 عليه   واثنى ، مدح هبعد  مدحاً ما  )(متدح أبا بكر     ا t)( فعلي   .)١( " ...جاهداً
  ... والمدح والثناء ال يكون إال من محب لمحبوب،ثناء عاطراً
فـي  لى هذا األمر أذّل بيت      وليتم ع  " :)(  قال أبو سفيان لعلي    نوحي

أنه من المحال أن يقول سيدنا أبو سفيان هذا الكالم في حق            : ، وما أعتقده  قريش
، ومعلوم أن شرح نهج البالغة ملـئ بـاالفتراءات علـى            t)(سيدنا الصديق   

 رد عليه علي   - كما جاء في نهج البالغة     -  .خيار الخلق بعد األنبياء   الصحابة  
)(t لوال أنا رأينا أبا بكر لها أهال مـا          ،ة لنا إلى خيلك ورجلك    ال حاج  " :بقوله 

  .)٢( " تركناه
 ولو لم يكن كـذلك     ، أبا بكر كان أهالً للخالفة      بأنt )(وهذا تصريح منه    

  ...)( في أبي بكر من علي حب وتقديروفاء و وهي شهادة ،لما تركه
     ومن الدالئل التي استدل بها علي )(t لى أحقية أبي بكر بالخالفة مـا        ع

 :حيث قال  ،التي حملت إنصافاً ومحبة من علي ألبي بكر       تضمنته الرواية التالية    
 إنـه لـصاحب الغـار       ،)e( الناس بها بعد رسول اهللا       وإنا نرى أبا بكر أحقّ     "

 بالـصالة  )e( ولقـد أمـره رسـول اهللا    ، وإنا لنعلم بشرفه وكبره،وثاني اثنين 
كـر كـان أحـق النـاس        أبا ب   كان يرى أنt   )( فعلي   .)٣( " بالناس وهو حي  

                                         

، )١/٣٠٦(الغارات : ، وانظر لالستزادة)٦/٩٥(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )١(
مستدرك (، مصباح البالغة )٤١٢ص(المسترشد في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

، بحار األنوار )١٧٧ص (ثمرة المهجة ، كشف المحجة ل)٤/٧٥) (نهج البالغة
، وانظر )٥/٢١٠(، نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة )٣٣/٥٦٨(، )٣٠/١٢(

  .  نظرات في اإلمامة عند الشيعة:رسالتنا
  ).٤٠ص (، السقيفة وفدك )٢/٤٥(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )٢(
، السقيفة وفدك )٨/٣٧(، )٥/٣٥٦ (، الغدير)٢/٥٠(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )٣(

، غاية المرام وحجة الخصام في تعيين اإلمام من طريق الخاص والعام )٤٧ص(
)٥/٣٤٠.(  



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ١٣ -

 ، من الصحابة بمن فيهم علي     نظراً التصافه بصفات لم توجد في غيره       ،بالخالفة
 وتقـديم   ، لسابقته فـي اإلسـالم      ونظراً ، كونه صاحب الغار وثاني اثنين     :منها

 ،لـة ذلك من صـفاته النبي     وغير ...)e( في حياته    الرسول له إماماً في الصالة    
 كّل ذلك وغيره كان سبباً فـي اسـتحقاق أبـي بكـر           ،وخدماته الجليلة لإلسالم  

وغيره من  كّل ما سبق     و .غيره من الصحابة في هذا األمر     ه على   تقديمللخالفة و 
د عن المساعدة حـين تطلـب    وال يترد ، علياً يبايع أبا بكر    جعلصفات أبي بكر    

  .قاد ومودة صادرة عن إيمان واعت كل ذلك بحب،منه
 كان خليلي رسـول اهللا      : قال ،t)( عن علي وغيره  وروى الحر العاملي    

)e(    وكان أبو بكر يفعل    ، ال يحبس شيئاً لغد  )١(.       وهذه شهادة أخرى من علـي
شـيئاً   يحـبس  كـان مـا  وأنه  )e(دنا رسول اهللا    مقتدياً بسي أنه كان   ببأبي بكر   

  ....لغد
 روتهـا كتـب     ،)t(علي  فهذه جملة من النصوص المنسوبة إلى سيدنا        

للصاحبين الجليلين   )t(ي  ة ووالء من عل    تحمل في ثناياها محب    ، اإلمامية الشيعة
  فهـو بـنص    ، وبما أنـه كـذلك     ،هما ويتوالهما  كان يحب   فعلي ،أبي بكر وعمر  

 والعيـاذ  ،كافر في معتقد الشيعة :هما أو يتوالهما من يحبر كّلكفّالتي تالروايات  
  .ماميةا تناقض غريب في فكر الشيعة اإل وهذ.باهللا تعالى

                                         

، )٩٧/٦٠(، )٣٤/٣٤٨(، بحار األنوار )١/٤٨(، الغارات )١٥/١٠٨(وسائل الشيعة   )١(
، ميزان الحكمة )٣٩٨ص ()e(، سنن النبي )١٣/٢٠٥(جامع أحاديث الشيعة 

، وجاء في رواية بحار )١٩١ص ( موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب ،)٤/٢٩٩٨(
  ).يفعل كذلك (:األنوار عن أبي بكر



   ادي/ ار

 - ١٤ -

  الثانياملبحث 
بأن زعمهم

ّ
ً عليا احملرهو  ّ

ّ
لؤلؤة اوسي على قتل ض ألبي 

   t)( بن اخلطاب الفاروق عمر
إن       الدارس في كتب الشيعة اإلمامية يجد أن     ـاً    الشيعة يزعمون بـأنعلي 

)(t   ض ألبي لؤلؤة المجوسي على قتل      هوعمـر بـن    فـاروق األمـة  المحر
 أبـا    أن  "الكامل" فقد ذكر عالمهم عماد الدين الطبري في كتابه          .t)(الخطاب  

  وكـان علـي    ، بن أبي طالب    إلى بيت علي    بن الخطاب  عمرل فر بعد قتله     لؤلؤة
 فجاء القوم يـستخبرون منـه   ،ة أخرىلى دكّ إ فقام وجلس    ،لساً على دكّة بيته   اج
 : وقـال لـه    ، ثم إنه أركب أبا لؤلؤة فرسه      . هنا  أحد مذ كان    به لف أنه ما مر   حف

  .)١( سفَرانزل في البلد الذي توصلك إليه هذه ال
من أجل إنقـاذ     )t(  نسبة الكذب لعلي   : منها ،خذاتآوالكالم فيه جملة مؤ   

 ، أبا لؤلؤة على الفرار مـن القـصاص         علياً أعان وساعد    أن :ومنها ،أبي لؤلؤة 
مقتل سـيدنا   حادثة نت الرواية أنمما تض ك. كي يصل إلى مأمنه    ،ه فرسه وأعطا
فكيـف   ، وكان الناس في المـسجد     - وهذا حق  - كانت وقت الفجر   )t(عمر  

 النـاس  فهل ترك علي !؟بيتهة جالساً على دكّ د  جاً خارج المس  د أبو لؤلؤة علي   جو
 وهل يليـق ذلـك      ؟ وذهب إلى بيته   في حيص بيص بعد أن وقعت النازلة بعمر       

بعلي، )(t؟!  
  علياً ما صلى الفجر جماعة أو أنه صلى وخرج على عجـلٍ            لمعنى أن فا

 المرندي الـشيعي  على هذا الكالم ما ذكره       يدلّ ،كي يساعد أبا لؤلؤة على النجاة     

                                         

، نقالً عن كامل البهائي لعماد الدين الطبري الشيعي )١٢٩( أبو لؤلؤة المجوسي :انظر  )١(
  ).٣٨٣ص(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ١٥ -

 فوجـده خـارج   ،بعدما قتل عمر إلى بيت علـي  لؤلؤة خرج مسرعاً     أبا    أن من
 يـا   : وقـال  ،صةوقص عليه الق   !! ووصل إليه وقبل يديه    !!البيت ينتظر قدومه  

 ذلـك بكـى بكـاء     فلما سمع علي،وشققت بطنه ،أمير المؤمنين ضربت الرجل 
  ة وتسمع ذلك     شديداً وتمنّى أنثم أخرج أمير المـؤمنين مـن        ، فاطمة كانت حي 

واقرأ فاتحة   ، خذ هذا واخرج خارج المدينة     : وقال له  !!جيبه كتاباً كتبه في الليل    
 ففعل كما أمره أميـر      ،كان تريد وتصل إليه    تذهب إلى أي م    ،الكتاب سبع مرات  

  .)١(  كاشان: ووصل إلى بلد يقال لها،المؤمنين
   بن أبي طالب بأنه وراء مقتـل عمـر بـن            والرواية كسابقتها تتهم علي 

 الفجر فـي   ولم يصّل،خطط وأرسل أبا لؤلؤةصورت الرواية بأنه  فقد  ،الخطاب
ـ  ،وفرح حيث سمع بالخبر    ، بل كان ينتظر الخبر من أبي لؤلؤة       ،المسجد ى  وتمنّ

   ثم أرشد أبـا لؤلـؤة إلـى سـبيل     ،ة ساعتها لتفرح بمقتل عمر   لو أن فاطمة حي 
  ...خروجه من المدينة سالماً

 والحق أن   اتهام الشيعة لعلي  )(t         ض ألبي لؤلؤة علـى قتـلبأنه المحر
لقـة  وهو ح  ،ومن ثم تهريبه إلى مدينة كاشان اإليرانية لهو عين االفتراء          ،عمر

      وهـازم   ،ة وهادم دولـة المجـوس     من حلقات حقدهم العظيم على فاروق األم 
 ، وجلـوالء  ، والمـدائن  ،في القادسـية   إمبراطوريتهم  أركان  ومقوض ،جيوشهم
 كان بتدبير وتخطيط من علي بـن أبـي          – بحسب الرواية    – ألن قتله    ،ونهاوند
  ...طالب

 كما أن  ل عمر يتعارض مع مـا    بتحريض أبي لؤلؤة على قت      اتهامهم لعلي
٢(  أبا لؤلؤة قتل نفسه بعد أن تكاثر عليه الناسهو مبثوث في كتبهم من أن(.  

                                         

  ).٢٢٦-٢٢٥ص( مجمع النورين وملتقى البحرين :انظر  )١(
، العدد القوية لدفع المخاوف )٩٥/١٩٩(، ) فما بعدها٣١/١١٣( بحار األنوار :انظر  )٢(

  ).٢٣٢ص(، مجمع النورين )٣٢٨ص (اليومية 



   ادي/ ار

 - ١٦ -

 اتهامهم   ثم إن لعلي )(t         يتعارض مع عشرات النصوص المبثوثـة فـي
دها ومجموعها  اوالتي أفادت بأفر   - في المبحث األول  كما ذكرنا    -  كتبهم أصح

 t)(  فعلـي  ،)(  وعمر لمؤصل بين علي   ا  والحب  والحميمة العالقة المتينة 
 كما  ....وكان يقتدي به في الصالة     ، على حكمه   ولم يعترض قطّ   ،عمرلاً  كان وفي
ى  وفي ذلـك رو    ،على صحة بيعته  ألبي بكر وعمر    بصحة بيعتهم   علي  استدّل  

 فبايعـت عمـر كمـا       ":أنه قال  t)(  علي شيخ الطائفة وإمامهم الطوسي عن    
ودخلـت حيـث     ، فوفّيت له بيعته حتى لما قُتل جعلني سـادس سـتة           ،بايعتموه
 t)(  فعلي .)١( " ... وكرهت أن أفرق جماعة المسلمين وأشق عصاهم       ،أدخلني

 حفاظـاً  ،ع عمر برحابة صدر حباً وكرامـة ي بل قبل صن،لم يعترض على عمر  
  ...منه على وحدة الصف والكلمة
     :تـه فقـال   يووال ،)( ،عمرق  وار الف ح علي وفي معرض آخر امتد   

 وجـاء فـي روايـة       ،)٢( "رانهبجواستقام حتى ضرب الدين      فأقام   ،ووليهم والٍ "
 قـال   .)٣( رانهبج حتى ضرب الدين     ،لف عمر فأقام واستقام   خْ ثم استُ  :....أخرى

   إمامهم ابن أبي الحديد شارحاً كالم علي  )t(: "   بـن  وهذا الوالي هـو عمـر 
 يذكر فيها قربـه     ، وهذا الكالم من خطبة خطبها في أيام خالفته طويلة         ،الخطاب

 فاختـار   : وإفضائه بأسراره إليـه حتـى قـال        ،واختصاصه له  )e(من النبي   

                                         

، سنن )٦/١٥(، غاية المرام )٢٢/٢٦٣(، بحار األنوار )٥٠٧ص(األمالي، الطوسي   )١(
  ).٢٢٦ص (اإلمام علي 

ح نهج ، شر)١٢٤ص(، خصائص األئمة عليهم السالم )٤/١٠٧( نهج البالغة :انظر  )٢(
  ).٢٠/٢١٨(البالغة البن أبي الحديد 

  ).٨/٤٠(الغدير   )٣(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ١٧ -

د حسب استطاعته على ضـعف       فقارب وسد  ،المسلمون بعده بآرائهم رجالً منهم    
  .)١ (" ...نهراب الدين بجقام واستقام حتى ضر فأ، وليهم بعده وال،نا فيهاوحد ك

 هللا بـالء    ":يمـدح عمـراً    )t( قال علي  ،بهطَ أخرى من خُ   ٍةبطوفي خُ 
 ، ذهب نقي الثـوب    ، خلف الفتنة وأقام السنة    ، وداوى العمد  ، فقد قوم األود   ،فالن

 رحل  ،وأتقاه بحقه  ،ى إلى اهللا طاعته    أد . أصاب خيرها وسبق شرها    ،قليل العيب 
 قـال  .)٢( " وال يستيقن المهتدي ، ال يهتدي فيها الضال  وتركهم في طرق متشعبة   

 عمر بـن  :ى عنهوفالن المكنّ  ":فالن  ":ابن أبي الحديد موضحاً المقصود بقوله  
 ، وقد وجدت النسخة التي بخط الرضى أبي الحـسن جـامع البالغـة             ،الخطاب
 ،ي وسألت عنه النقيب أبا جعفر يحيى ابن أبي زيد العلو          ،)عمر (:)فالن(وتحت  
 : فقال !؟ هذا الثناء  )u( أيثني عليه أمير المؤمنين      : فقلت له  ، هو عمر  :فقال لي 

ـ عفْمعـاطراً    ثنـاء    )( في هذه الخطبة أثنى على عمر         فعلي .)٣( " نعم اً م
حيث بدأ خُ   ،ةبالمحب  طبته متعج  بما بذل من جهود      وأشاد ،سن بالء عمر  باً من ح 

 وذهب عن الدنيا    ،تدعيم أركان الدولة اإلسالمية   مة اإلسالم و  لخدعظيمة وكبيرة   
ل حلول الشرور وخرج من الدنيا قب ظفر بالخير،عيب قليل ال، الثوبنقي...  

 ب أمير المؤمنين علـي    طَن خُ الذي تضم   البالغة ولو استقرأنا كتاب نهج   
)(t   قَو فار  لوجدنا أنه امتدح وعالوة   ،ة غير مرة   األم   ابنته أم   هجعلى ذلك زو 

 وفي ذلـك  ،اً خالف عمر في شيء    ولم يذكر أن علي    - سيأتي معنا كما    –كلثوم  
 إني الستحي من اهللا أن أرد شيئاً منع منه أبو بكـر             :يقول حين كُلّم في رد فدك     

  .)٤( " وأمضاه عمر
                                         

  ).٢٠/٢١٨(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )١(
  ).٦/٣٧٩(، االنتصار )٥٤٠ص(، اإليضاح )٢/٢٢٢( نهج البالغة :انظر  )٢(
  ).١٢/٣(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )٣(
، )٢٠٤ص(، مناقب علي بن أبي طالب )١٦/٢٥٢(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد   )٤(

  ).٧٤ص(، سفينة النجاة )٤/٧٦(الشافي في اإلمامة 



   ادي/ ار

 - ١٨ -

  ويضاف لما تقد م أن اً   علي)(t ـ  وأُ ، أحد أبنائـه باسـم عمـر       ى سم مه: 
بعمر إال لوناً مـن      وما كانت التسمية     .)١( عة بن بحير التغلبية   الصهباء بنت ربي  

وعظيم منزلته التي اكتسبها من خـالل       ،ألوان المحبة واإلعجاب بشخصية عمر    
 وهي بالتالي إشـارة وعالمـة       ،نبيلة وأعمال   ،ما قدم لإلسالم من خدمات جليلة     

     وابط متينة وصالت حميمـة     من ر  )(  وعمر بارزة على ما كان بين علي، 
  ...همتراءاتُف الفرس واتلويثها أكاذيبلن تستطيع 

ـ  ،)( ، وعمرالمودة بين عليتلك فهل يليق بعد هذه المحبة و   هم تَّأن ي
ض أل  بأنه الم  عليوهـل   ؟ عمـر   األمة بي لؤلؤة المجوسي على قتل فاروق     حر 

   ـاد        المجوس على الف   يجوز أن يبلور حقدباروق إلى روايات وأباطيل سطرها ع
 وهل يجوز أن يوصف زوج بنت بنت الرسـول وصـهر            ؟النار للنيل من عمر   

 اإلسالم بعمر بـن     اللهم أعز   ":بقوله )e( ومن دعا له الرسول      ،)e( الرسول

                                         

، دراسات في والية الفقيه )٦/٤٧١(، الخالف، الطوسي )٨٧ص( الهداية الكبرى :انظر  )١(
، بصائر )٢/٥٧٠(، المحاسن )١/٥(، شرح األزهار )١/٤٦١(وفقه الدولة اإلسالمية 

، كامل )١/٢٨٦(، مدرسة الكافي )٤٢ص(التبصرة ، اإلمامة و)٢٣ص(الدرجات 
، الخصال )٣٤ص(، التوحيد للصدوق )٢٥ص(، األمالي للصدوق )١٠٦ص(الزيارات 

، عيون أخبار )٢/٤٩٨(، )١/٩٨(، علل الشرائع )٢٠ص(، ثواب األعمال )٢٧١ص(
، وسائل )٤/٤٣٧(، من ال يحضره الفقيه )٦٧ص(، معاني األخبار )٢/١٣٥(الرضا 
، )٣/٢٨٥(، )٢/٢٩(، مستدرك الوسائل )٣٠/١٠٩(، )٢/٩١(، )١/٦١(الشيعة 

، شرح نهج )١/٥٤(، جامع أحاديث الشيعة )٢١ص(، األمالي للطوسي )١٢/٧٤(
  ).١١٧ص(، رجال الطوسي )٤/١٠١(، )٣/٢٨٧(، )١/٣٢(البالغة البن أبي الحديد 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ١٩ -

 والمحـرض   ، وصـنم قـريش    ، عدو اإلسـالم   ، الفاجر ، بالكافر ،)١( " الخطاب
ـ  ؟ل عمر فاروق األمة   للمجوسي أبي لؤلؤة على قت     رت كلمـة تخـرج مـن        كب

  ...يقولون إال كذباًأفواههم إن 
ة علـى أمـور      فقد أنابه غير مر    ،اً يجّل عليt  )( كان عمر    :وفي المقابل 

 " علي أقضانا   ": وشهد بعدله وقضائه فقال    ،)٢( المسلمين كلما خرج من المدينة    
)٣(......  

  ويضاف لما تقد اميةاإلم  اتهام الشيعة  م أن لعلي )(t    ض ألبيبأنه المحر
ع أن   حيث لـم يـستط      بأنه جبان  لعلي صريحاً   اتهاماًلؤلؤة على قتل عمر حمل      

 وكـان  ،وهو الشجاع الصنديد الذي اقتلع باب خيبر بـشماله         ،يقتل عمر بنفسه  
 فـأثر فيـه     ،جراً صلداً  ح ،أربعة أذرع في خمسة أشبار في أربعة أصابع عمقاً        

   .)٤( ال يضعه خمسون رجالًرس به وكان  ثم تّ، بغير مقبض وحمله!!!بأصابعه

                                         

، )١/١٧٧(لحديد ، شرح نهج البالغة البن أبي ا)٤١ص( مناقب أمير المؤمنين :انظر  )١(
، نخبة الآللي )٣/٢٦٨(، تفسير نور الثقلين )٣/٢٤٦(، التفسير الصافي )١٢/١٨٣(

  ).٧٩ص(لشرح بدء األمالي 
  ).١٣١ص( الشيعة وأهل البيت :انظر  )٢(
، بحار )٢/١٦٣(، االحتجاج )٢٥١ص(، األمالي )٢/٨٠( عيون أخبار الرضا :انظر  )٣(

، الغدير )١٩٢ص(، مناقب آل البيت )١٠١/٣٣٥(، )٤٨/١٢٧(، )٤٠/٧٦(األنوار 
، كشف اليقين )١/١١٥(، كشف الغمة )٢/٤٥٦(، )١/٣٤٥(، أعيان الشيعة )٣/٩٧(
، )١٦/٢٦٨(، )٨/٦١(، شرح إحقاق الحق )٥/٢٥٤(، غاية المرام )٥٧ص(
)٣١/٥٠٨(، )١٧/٤٢٧.(  

 ، رسائل الكركي)٣٢٧ص(المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   )٤(
 =، كشف الغطاء عن)٨٧ص( التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية :، وانظر)١/٦٢(



   ادي/ ار

 - ٢٠ -

 أن جعـل    t)( بلغ من بأسه وخوف األعداء منه     و ،)١(  الذي صرع إبليس   وهو
  .)٢ (... ليكون ذلك أرعب لقلوبهم، المالئكة على صورته)U(اهللا 

زنـديقاً  اً   أن يحرض مجوسـي     وصولته  وصورته ن هذه قوته  بم فهل يليقُ 
عـن  أن يحجـم   ،)٣( ن قتل ثمانين ألف جنيبم عمر؟ وهل يليق     على قتل كافراً  

  ... سبحانك ربي هذا بهتان عظيم؟قتل إنسي واحد

                                                                                                   

، األمالي للصدوق )١/١٦٧، منهاج الصالحين )١/١٤(مبهمات شريعة الغراء =
، )٤/٢٢٠(، )٣/٢٢٤(، مصباح البالغة )١٢٠ص(، روضة الواعظين )٤٨٣ص(

، اإلرشاد )٦٠ص(هداة ، نوادر المعجزات في مناقب األئمة ال)٧٠ص(دالئل اإلمامة 
، )٣١/٣٢٩(، )٢٩/٥٨(، )٢١/١٧(، بحار األنوار )١/٢١٥(، كشف الغمة )١/١٢٨(
، الصراط )٢/٤٩٤(، الخصائص الفاطمية )٧٠/٧٦(، )٥٥/٤٧(، )٤٢/٢٠٠(، )٤٠/٦(

  ).٢/٥(المستقيم 
  ).١١/١٣٤( شرح إحقاق الحق :انظر  )١(
، بحار األنوار )٢٩٥ص(ة ، الفصول المختار)٢/٣٠٦( مدينة المعاجز :انظر  )٢(

)٤١/١٠٠.(  
  ).٢/٣٩٩( شجرة الطوبى :انظر  )٣(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٢١ -

  املبحث الثالث
وصفهم لعلي
ّ

والصفات  ببعض األوصاف  بن أبي طالب
 فاطمة ترفض الزواج منه ملا قدمه  بعضهاالذميمة التي جعل

ّ

  إليها أبوها
  : والصفاتومن تلك األوصاف

١ -  أما ل، و   وأم :  
  ال يـذكرها   )( كانت فاطمـة     ... ":جاء في تفسير القمي وغيره    فقد  

 فلمـا أراد أن     ،إال أعرض عنه حتى أيس النـاس منهـا         )e(أحد لرسول اهللا    
  جها من علييزو )(t  إليها أنت أولى بمـا تـرى      ، يا رسول اهللا   : فقالت ،أسر ، 

 طويـل الـذراعين  ، رجل دحداح الـبطن :عنه أنه تحدثي  نساء قريشغير أن ، 
 ضـاحك   ،أنزع ،اس البعير  لمنكبيه مشاشاً كمش   ، عظيم العينين  ،ضخم الكراديس 

 ، كبير الـبطن   ، رجل قصير  – بحسب الرواية    – فعلي   ،)١ (" ... ال مال له   ،السن
  .... انحسر الشعر عن جانبي جبهته،عظيم رؤوس العظام

 نعـود  ةم يـا بريـد   قُ:)e(قال رسول اهللا  :وذكر األربلي عن بريدة قال    
 ما يبكيـك يـا   : قال، دمعت عيناها، أبصرت أباها، فلما أن دخلنا عليهما   ،فاطمة
 ! واهللا : وفي رواية أخرى قالت    ، وشدة السقم  ، وكثرة الهم  ، قلة الطعم  : قالت ؟بنتي

  بحسب الروايـة     – ففاطمة   .)٢(  وطال سقمي  ، واشتدت فاقتي  ،زنيلقد اشتد ح - 

                                         

، الخصائص الفاطمية )٤٣/٩٩(، بحار األنوار )٢/٣٣٦( تفسير القمي :انظر  )١(
  ).٢٤٢ص(، اللمعة البيضاء )٢/٣١٥(، )١/٦٢٩(

، المناقب )١/١٤٨(، كشف الغمة في معرفة األئمة )٣٨/١٩( بحار األنوار :انظر  )٢(
  ).١٥/٣٣٨(، شرح إحقاق الحق )١٠١ص(



   ادي/ ار

 - ٢٢ -

 قلـة   : بـسبب  t)( وة وضنك العيش في بيت علي     اس ألبيها ما تجده من ق     كتش
 يعيـشها    كـان   الناتج عن حالة الفقـر التـي       ، وشدة السقم  ، وكثرة الهم  ،الطعم
علي.....  

          حتـى بعـد     وروى الكليني وغيره رواية تفيد أن فاطمة لم ترض بعلـي 
لمـا زوج    : قـال  ، فعن يعقوب بن شـعيب     ،ولم تقبله عن طيب قلب    !! !الزواج

 ؟ ما يبكيك  : فقال لها  ، دخل عليها وهي تبكي    ،)(اً فاطمة   علي )e(رسول اهللا   
 ،جـك  ولكن اهللا زو، وما أنا زوجته،اهللا لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه      فو

  .)١( وأصدق عنك الخمس ما دامت السموات واألرض
٢ - ّ و ) (t ر م!!!  

 ،)u(هما بسندهم عن أبـي جعفـر     فقد روى الصدوق والمجلسي وغير    
 ، يسير فيبلغ بك من المشرق إلى المغرب في يوم واحد           ألك حمار  ، يا جابر  :قال

 ذلك أمير   :)u( فقال أبو جعفر     ؟ لي هذا  ى وأن ، جعلت فداك يا أبا جعفر     :فقلت
 ، واهللا لتبلغن األسباب   :)u( في علي    )e( ألم تسمع قول رسول اهللا       ،المؤمنين

٢( " لسحاب اواهللا لتركبن(.  
  قـال   ،ذم الـشنيع األلـيم    مثل في ال  يضرب به ال   الحمار   ومن المعلوم أن 

 ومن استيحائهم لذكر اسمه     ،مثل في الذم الشنيع والشتيمة    الحمار    ":الزمخشري
 كمـا   . الطويـل األذنـين    :أنهم يكنّون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون       

وئ اآلداب أن يجري ذكر الحمـار        وقد عد من مسا    ،ون عن السيئ المستقذر   يكنّ
 وإن ،الحمـار اسـتنكافاً   ومن العرب من ال يركب   ،في مجلس قوم ذوي مروءة    

  .)٣( " بلغت به الرحلة الجهد
                                         

  ).٢١/١٩٨(، جامع أحاديث الشيعة )٤٣/١٤٤(، بحار األنوار )٥/٣٧٨( الكافي :انظر  )١(
  ).٢٥/٣٨٠(، بحار األنوار )٣١٧ص( االختصاص :انظر  )٢(
  ).١/٢٣٨(حياة الحيوان الكبرى، الدميري   )٣(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٢٣ -

   فهل يليق وصف علي )(t  وصـدق اهللا العظـيم إذ قـال       ! ؟ بأنه حمار:     
M Ä   Å  Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í Î  L ) ٤٦: الحج(.  
٣ - و  )(tدا م !!!  

        : قولـه تعـالى     الدابـة فـي    فقد رووا عن أبي جعفر أنه قال في تفسير        
M V  W X Y Z [ \ ]  ̂_ f L )ــل  :)٨٢: النم

  .)١( هو أمير المؤمنينقال 
بالدابة لهو امتهان وانتقاص عظـيم       t)(إن وصف أمير المؤمنين علي      

 وغلب علـى مـا     ،ى ما دب من الحيوان     ألن لفظ الدابة يطلق عل     ،لقدره ومقامه 
  هـي : وقيل، عنى بها األشرار الذين هم في الجهل بمنزلة الدواب      : وقيل ،يركب

 .)٢(  حيوان بخالف ما نعرفه يختص خروجهـا بقـرب القيامـة           - أي الدابة  –
 فكيف يفُوص   علي )t(   واإلنسان أياً كانـت     ، والدابة حيوان  ،بأنه دابة األرض 

 فهو مخلوق كرمه اهللا تعالى وفضله علـى كثيـر ممـن خلـق       منزلته ومرتبته 
  ....تفضيالً

                                         

، مستدرك )٥٣/٥٢ (،)٣٩/٢٤٢(، بحار األنوار )٢/٢٩٧( مناقب آل أبي طالب :انظر  )١(
، )٥/٣١٢(، )٤/١٣٧(، معجم أحاديث اإلمام المهدي )٤/٨٦(، )٣/٢٤٩(سفينة البحار 

، التفسير األصفى )٢/١٣٠(، تفسير القمي )٤/١٣٧(موسوعة أحاديث أهل البيت 
، اإليقاظ )٤/٣٩٥(، )٤/٩٨(، تفسير نور الثقلين )٤/٧٤(، التفسير الصافي )٢/٩١٥(

، تأويل اآليات )٢/٥(، مجمع النورين )٩٣ص(ى الرجعة من الهجعة بالبرهان عل
  ).١/٤٠٣(الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة 

، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )١٦٦ص( المفردات القرآنية :انظر  )٢(
)٤/٥٨٥.(  



   ادي/ ار

 - ٢٤ -

  

٤ -  و )(t  م!!!  
 M J K L M N O P Q R :ففي تفسير قوله تعـالى    

S  TU u L )هـو  :المقصود بالبعوضةأن  رووا عن أئمتهم ،)٢٦: البقرة 
  .علي بن أبي طالب

  إن: في تفسير اآليـة  قال،اهللاعن أبي عبد   فقد روى إمامهم القمي وغيره      
    أميـر المـؤمنين     :لبعوضـة  فا ،)u(هللا ألميـر المـؤمنين      هذا مثل ضربه ا   

)u(...) ١(.  
       بن أبي طالب بالبعوضـة      فهل من المدح أن يوصف أمير المؤمنين علي 

  !!؟التي هي الدويبة المعروفة
٥ - ّ و )(t ا ن ا:  

 بين ثناياها صوراً عديدة مـن وصـفهم         المتعددة فقد حملت كتب الشيعة   
لعلي )(t ومن ذلك،والمهانة ،واالستكانة ،والذلة ،بالجبن :  

 جماعـة مـن     وبلغ أبـا بكـر وعمـر أن        ..." :روى اليعقوبي الشيعي    . أ 
قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة          اجرين واألنصار   هالم

  وخرج علـي   ،ى هجموا الدار   فأتوا في جماعة حت    ،t)( بنت رسول اهللا  
 ودخلـوا  ، وكسر سيفه، فصارعه عمر فصرعه  ، فلقيه عمر  ،ومعه السيف 

وألعجـن   واهللا لتخرجن أو ألكشفن شعري       : فقالت ،الدار فخرجت فاطمة  
ثـم جعـل     أياماً وأقام القوم    ،فخرجوا وخرج من كان في الدار     ! !إلى اهللا 

                                         

، غاية المرام وحجة الخصام )٣٥/٣٤٩(، بحار األنوار )٢/٢٤٩( تفسير القمي :انظر  )١(
  ).٤/٢٥٥( تعيين اإلمام من طريق الخاص والعام في



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٢٥ -

التي ذكرنا طرفاً منهـا      -  فأين شجاعة علي   .)١( د يبايع حالواحد بعد الوا  
 ألم تشتمل الروايـة علـى   ؟في مثل هذا الموقف العصيب الرهيب      -سابقاً

 كمـا   ، وأنه لم يستطع الدفاع عن حرمة بيته        بالجبن والمهانة  وصف علي 
  .... سبحانك ربي هذا بهتان عظيم؟أنه ُأكره على البيعة

 ، خالفتـه  t)(  وأنكر علـي   ، لما بويع بالخالفة   t)( إن أبا بكر     :وقالوا  . ب 
 :- يقصدون عمر بـن الخطـاب     – بكر لقنفذ    أبوفقال   ،وامتنع عن بيعته  

 وإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم      ، فإن خرج وإال فاقتحموا عليه بيته      ،ارجع
علـي   وثـار  ، فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن    ، فانطلق قنفذ الملعون   ،النار

)u(  فهم فـألقوا فـي    فتناول بعض سيو، فسبقوه إليه وكاثروه،إلى سيفه
 فـضربها   ، عند باب البيت   )( وحالت بينه وبينهم فاطمة      ،عنقه حبالً 

  فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من         ،قنفذ الملعون بالسوط  
 عنيفـاً  اًجر أي يجر  –يعتل عتالً    )u( ثم انطلق بعلي     ،ضربته لعنه اهللا  

 قبـل   ي عليه السالم   فنادى عل  – إلى أن قال     -حتى انتهى به إلى أبي بكر     
إن القـوم استـضعفوني وكـادوا       ! ! يا ابن أم   :أن يبايع والحبل في عنقه    

  .)٢( يقتلونني
                                         

، النص على أمير المؤمنين )١/١٢٩(، معالم المدرستين )٢/١٢٦(تاريخ اليعقوبي   )١(
، موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب )١٧٢ص(، الهجوم على بيت فاطمة )٢٤٨ص(

ت الواهية ، تنزيه الشيعة االثنى عشرية من الشبها)٣/٤١(في الكتاب والسنة والتاريخ 
  ).٢٨٥ص (

، )٢٨/٢٧٦(، بحار األنوار ) فما بعدها باختصار١٥٠( كتاب سليم بن قيس :انظر  )٢(
، )٢٣٢ص(، الهجوم على بيت فاطمة )٥/٣١٩(، غاية المرام )١٠٠ص(مجمع النورين 

، نفس )٢٨٩ص(، األنوار العلوية واألسرار المرتضوية )١/٤٤٥(مواقف الشيعة 
، مأساة الزهراء )١/٤٤٥(، مواقف الشيعة )٤٨٨ص (الرحمن في فضائل سلمان 

  ).١١٠ص(، بيت األحزان )٥/٣١٧(، غاية المرام )١/١٠٩(، االحتجاج )٢/١٦١(



   ادي/ ار

 - ٢٦ -

 والرواية تصو اً بأنه   ر عليخائفٌ ،جبان ، لدرجـة أن الـصحابة     ، مذعور، 
بـايع  إلى أبي بكـر كـي ي    جراً  ه  و وضعوا الحبل حول رقبته وجر     ، باهللا والعياذ

 مع أنهم اخترعوا األساطير فـي شـجاعته   ،لذلة والمهانة وهو في هذه ا  ،ليفةالخ
  .... وال حول وال قوة إال باهللا، ورباطة جأشهوقوته

 ووصـل الخبـر   ،لما بويع أبو بكر أنه  عندهم  وذكروا في كتبهم المعتبرة       .ج 
  وسكت عنه يومـه     ، إن هذا االسم ال يصلح إال لي       : قال ،إلى مسامع علي 

الحسن وأخذ بيدي ابنيه     ،)( فاطمة   فلما كان الليل حمل علي      ":ذلك
 إال أتاه فـي     )e( فلم يدع أحداً من أصحاب رسول اهللا         ،)(والحسين  

      فمـا اسـتجاب مـنهم       ، نـصرته   ودعاهم إلى  ، فناشدهم اهللا حقه   ،منزله
 أنه حمل   t)( أن يقال عن مثل علي     هل هناك إهانة أكبر من    ف .)١( رجل

 وذهـب إلـى أبـواب       ،وأخذ سبطيه  ،على حمار  )e( زوجته ابنة النبي  
 ، كي يحصل على حقه باإلمامة     الناس يستعطفهم ويستنصرهم ويستجديهم   

  !!!؟)t( أبي بكٍرِقبل من  - بنظرهم – المغتصبذلكم الحقّ 
 ،والهمـة  ، من سطّروا في شجاعته األساطير في القوة     فهل يجوز في حقّ   

 ،واسـتعطافاً  ،سـتجداء ا ،يقرع أبوابهم  أن يذهب إلى اآلخرين      ،ورباطة الجأش 
  ؟واستنصاراً

 وأعوانـه القليلـين    أنصار علـي أنابن بابويه القمي ث القوم   وذكر محد   .د 
وامتنعوا عن قبول خالفته وإمارته،وا على أبي بكر رد ،  ه  وتكلمـوا ضـد

 فلما سمع أصحاب أبـي بكـر بـذلك          ،جهراً وعلناً على رؤوس األشهاد    
                                         

، مجمع النورين )١/١٠٧(، االحتجاج )٨٣-٨٢ص(كتاب سليم بن قيس : انظر  )١(
، نفس )٤٧٥ص(، الهجوم على بيت فاطمة )١١٥ص(، األسرار الفاطمية )٩٥ص(

  ).١/١٠٥(، جواهر التاريخ )٤٨٢ص(فضائل سلمان الرحمن في 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٢٧ -

 لئن عاد مـنكم     ! واهللا :قائل منهم  وقال   ،شاهرين السيوف   ":حضروا إليه 
ـ   فتكلم بمثل الذي تكلم به لنمألن      ،أحد أي -وا  ـ فجلـس  ،ا منـه  ـأسيافن

 والرواية تـصف    .)١(  ولم يتكلم أحد بعد ذلك     ،في منازلهم  –أصحاب علي 
 لدرجـة أنهـم التزمـوا منـازلهم         ،علياً وأنصاره ومن كان معه بالجبن     

 . أحدمم فلم يتكلم منهوخرسوا عن الكال

فاطمـة   ما ذكروه من أن    ،بالجبن والهوان  t)( ومن صور وصفهم لعلي     . ه 
)( تْالمت ر وتشاج ،"فدك"بـ بعد ما طالبت     ،نعت عليه شو وغضبت   ه

فـي تلـك     t)(  ولم يساعدها علي   ، أجمعين )y(روق  مع الصديق والفا  
 اشـتملت مـشيمة   ! يا ابن أبي طالب :قالت له ف - حسب زعمهم - القضية
ن فاطمـة   ثـم إ   ،)٢( "  إلى آخر ما قالته    ...حجرة الظنين  وقعدت   ،الجنين

  .)٣ (...المته على قعوده وهو ساكت حتى أذّن المؤذن
 ،خائفاً ،جباناً : وهكذا يصورونه  ،ند الشيعة فهذا هو علي ابن أبي طالب ع      

ـ  وهـو الـذي اخت     ، ال حول له وال طول      ال يقدر على شيء،    ، مهيناً ،ذليالً وا لق
 وقد ذكرنا طرفاً    ، عشرات األساطير والروايات   ،تهالطوفي شجاعته وب  وسطروا  

 أسنى المطالب في توضيح إفراط الشيعة في سيدنا علـي بـن         :منها في رسالتنا  
  ...أبي طالب

                                         

  ).٢٨/٢١٤(، بحار األنوار )٢/٤٦٥(الخصال   )١(
، )١/٦٤(، نهج السعادة )٢٩/٣١٢(، بحار األنوار )٦٨٣ص( األمالي للطوسي :انظر  )٢(

، االنتصار )٣/٢٨(، حياة أمير المؤمنين عن لسانه )٧٢٥ص(اللمعة البيضاء 
  ).٢٠٤- ٢٠٣ص (، حق اليقين للمجلسي)٧/٢٤٣(

  ).٣٨ص(، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة )١/٢٣( أعيان الشيعة :انظر  )٣(



   ادي/ ار

 - ٢٨ -

 األسـد   ،المغـوار  البطل   ،عقل من مثل ذلك الرجل الشجاع الباسل      فهل ي 
كمـا   -قديم البيعة له وهو الكـافر بنظـرهم          ت أن يجبره أبو بكر على     ،الكرار

علـى   - الكافر بنظرهم  - عمر وهل يجوز بحقّ علي أن يجبره      !!؟- يزعمون
الكـافر   - عثمـان هل يجوز بحقّ علي أن يجبره        و ، أم كلثوم  تزويجه من بنته  

 رضـوان اهللا علـيهم   ، وتسمية أبنائه بأسمائهم، على رضائه بتقديمه   -  بنظرهم
 رفـض  t)( علياً  لعلم أن  مع ا  !؟ ومعه من أهل بيته وأنصاره من معه       ،أجمعين
فكيـف   :)١( دعوني والتمسوا غيـري    :حينما قدمت إليه بقوله   ة  واإلمار الخالفة

علـى    في صورة الحريص   وتصويره ،مكانته  من والحطّ ،هينونه بالكذب عليه  ي 
  التي يتعالى عن بعضها شرفاء ونـبالء مستعمالً في سبيلها كل الوسائل     ،اإلمارة

 عن البذل من أجل تحصيلها ولو كانـت         مِهِبس ونَ مِهِبسحالرجال الذين يربأؤون بِ   
  ... الحقاً لهم

     ومن صور وصفهم لعلي)(t      ـاً    بالجبن ما روته كتبهم من أنعلي )(t 
 قـد  : فقـال ،خطب ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشـيعته          

 ناقـضين  ،ن لخالفه متعمدي)e(عملت الوالة قبلي أعماالً خالفوا فيها رسول اهللا  
 لو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها لتفرق          ، مغيرين لسنّته  ،لعهده

 ورددت قضايا من الجـور قـضى        ، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة     ،عني جندي 
 وحملت الناس   ، ورددت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن         ،بها

                                         

، )٣٢/٨(، بحار األنوار )١/١٨١(، مناقب آل طالب )١/١٨١( نهج البالغة :انظر  )١(
، شرح )١/٣٢٠(، ميزان الحكمة )١٢/١٥٧(، موسوعة أحاديث أهل البيت )٤١/١١٦(

  ).١/٤٤٤(، أعيان الشيعة )١١/٩(، )٧/٣٣(، )١/١٦٩(نهج البالغة البن أبي الحديد 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٢٩ -

 ورددت سائر األمم إلى كتـاب اهللا        ، وعلى الطالق على السنة    ،على حكم القرآن  
  .)١(  إذاً لتفرقوا عني،)e(وسنة رسوله 

في صورة   ،الحيدر الكرار  ،األسد الهصور  ،والرواية تصور علياً الشجاع   
ق عنـه    خوفاً مـن أن يتفـر      ،الجبان الذي ال يستطيع الكالم بالحق الذي يعتقده       

ورضي بإبقاء الحـال     ،ولذلك رغب عن حمل الناس على الكتاب والسنة       ! !جنده
 ذلكم الحال الذي كان عليه من سبقه        ،على ما هو عليه من مخالفة للكتاب والسنة       

  ...- كما يقولون -من الوالة قبله 
أال يعتبر مخالفاً لعشرات األدلة من القرآن؟عتبر هذا كتماناً للعلمأال ي  

لصدع اجوب بو -  التي تضمنتها كتبهم -  والسنة والروايات عن األئمةالكريم
 M b c : فقد قال اهللا تعالى؟ كتمانهوبيان العلم وذم ،والجهر به ،بالحق

d e  f g h i j L )وقال،)٤٢ :البقرة : M p 

q  r s t u v w x y z {  | } ~� 
¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ L  )وقال،)١٥٩ :البقرة : M A B 

C D    E F  G H IJ c  L   )وقال رسول ،)٣ :المائدة 
  وال تخف في اهللا لومة الئم، قل الحقّ وإن كان مراً:ي ذر الغفاريألب )e(اهللا 

                                         

، )آل البيت(، وسائل الشيعة )١١/٣٩٤(، شرح أصول الكافي )٨/٦٣( الكافي :انظر  )١(
، )٢/٣٢٣(، جامع أحاديث الشيعة )١/٣٢٢) (اإلسالمية(، وسائل الشيعة )١/٤٥٨(
مام علي بن ، اإل)٤/١٢٤(، موسوعة اإلمام علي )٣٤/١٧٤(، بحار األنوار )٥/٢٣٥(

  ).١/٤١٩(، ألف سؤال وإشكال )٢/٣٥٥(، معالم المدرستين )٧٣٥ص (أبي طالب 



   ادي/ ار

 - ٣٠ -

 ،)٢( يه ال ينبغي لنفس مؤمنة ترى من يعصي اهللا فال تنكر عل:)e( وقال ،)١(
 وكيف يحقر أحدنا ! يا رسول اهللا: قالوا، ال يحقرن أحدكم نفسه:)e( وقال
 : يوم القيامة:)U(قول اهللا  في، ثم ال يقول فيه، عليه مقاالً يرى أن: قال؟نفسه

ق  فإياي كنت أح: فيقول. خشية الناس: فيقول؟ما منعك أن تقول في كذا وكذا
 أال ال يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق إذا :)e( قال و،)٣( أن تخشى

 وقال ،)٤(  من رزق فإنه ال يقرب من أجل وال يبعد،رآه أن يذكر تعظيم اهللا
)e(: أيوب  أوحى اهللا إلى)u(:حين أصابك البالء ؟ هل تدري ما ذنبك إلي 

   .)٥( في كلمتين إنك دخلت إلى فرعون فداهنت: قال. ال:قال
وهناك طائفة كبيرة جمعتها من كالم علي بن أبي طالـب تبـين بجـالء               

 التقصير في األمـر     وأن ،ووضوح وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
وكلها تنقض بل تنـسف      ، سبيل للخذالن والعذاب   بالمعروف والنهي عن المنكر   

  إنt:)( قولـه  :من ذلـك  ،عقيدتهم بالتقية التي اعتبروها تسعة أعشار اإلسالم   
لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إال لتـركهم األمـر بـالمعروف              )(اهللا  

                                         

     )آل البيت(، وسائل الشيعة )٣٣٥ص(، معاني األخبار )٥٢٦ص ( الخصال :انظر  )١(
، )٦٧/١٠٧(، بحار األنوار )٢٣٠ /١١(، )اإلسالمية(، وسائل الشيعة )١٥/٢٩٠(
  ).١١/٢٣٠(ت ، موسوعة أحاديث أهل البي)٧٤/٧٣(

  ).٣/١٩٤٢(ميزان الحكمة   )٢(
  .)١٢٠ص(، التبليغ في الكتاب والسنة )٣/١٩٥٢(ميزان الحكمة   )٣(
  ).٣/١٩٥٣(ميزان الحكمة   )٤(
، )٣/١٩٥٣(، )١/٣٠٤(، ميزان الحكمة )٧٢/٣٨١(، )١٢/٣٤٨( بحار األنوار :انظر  )٥(

  ).٣/٣٩٤(، مستدرك سفينة البحار )٤/٣٠٨٤(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٣١ -

    والحلمـاء لتـرك     ،السفهاء لركـوب المعاصـي     فلعن اهللا    ،والنهي عن المنكر  
  .)١( هيالتنا

   عنـد سـلطان     من آثر رضا رب قادر فليتكلم بكلمة عـدل           :)t( وقال
 بـالمعروف   ال تتركوا األمـر  :وقال في وصيته للحسنين عند الشهادة      ،)٢( جائر

وقـال   .)٣( لكـم عليكم شراركم ثم تدعون فال يستجاب  والنهي عن المنكر فيولي     
  .....)٤( الحق على كل حال قل ! يا كميل:لكميل بن زياد

٦-      ط أ   ا روا أّ)t(   رة 

       ر و  يث اا، الفاحـشة فـي   بالخنا و بل يقر

                                         

، مستدرك سفينة )٩٧/٩٠(، )٣٤/٢٢٣(، بحار األنوار )٢/١٥٦(بالغة  نهج ال:رانظ  )١(
، موسوعة أحاديث أهل )٣/١٩٤٢(، ميزان الحكمة )٢١٨/ ١٠(، )٧/١٨٥(البحار 
  .)١٣/١٨٠(، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )٥/١٤١(، )٢/٢٤٤(البيت 

/ ١(الغة ، مصباح الب)١٧٣ص(، تحف العقول )٥/٣١٣( مستدرك الوسائل :انظر  )٢(
، مستدرك )٤٢٧/ ١٤(، جامع أحاديث الشيعة )٢٦٩/ ٧٤(، بحار األنوار )١١٨

  ).٤٩٠/ ١٠(سفينة البحار
، دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية )٧٧/ ٣( نهج البالغة :انظر  )٣(

ص (، اإلمام علي بن أبي طالب )١٢/١٨٠(، مستدرك الوسائل )٢/٢٣٢ (،)١/٣١٣(
، ميزان الحكمة )٣٦٣ص (، الفتاوى الميسرة )١٣٧ص (لواعظين ، روضة ا)٧٨٥

، موسوعة اإلمام علي بن )٣/٤٤٥، ٢/٣٠(، ينابيع المودة لذوي القربى )٣/١٩٤٥(
  ).٣/٤٢(، جواهر التاريخ )٧/٢٥٥(أبي طالب 

، جامع أحاديث الشيعة )٢٦٩/ ٧٤(، بحار األنوار )١٧٣ص ( تحف العقول :انظر  )٤(
  ).٨/٢١٤(، نهج السعادة )١٠/٤٩٠(سفينة البحار ، مستدرك )٤/٤٢٧(



   ادي/ ار

 - ٣٢ -

 ، وذلك في تزويج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من عمر بن الخطـاب              ،أهله
  .)١( " إن ذلك فرج غصبناه  ":حيث رووا عن جعفر الصادق في ذلك قوله

إن أدنـى النـاس     ! ؟اذا نسمي من سكت وهو يرى فرج ابنته يغتصب        فبم
ة هذه المنقص  t)(علي   فكيف ينسبون ل   ،صة دون عرضه  ي يبذل نفسه رخ   ةمنزل

                                         

، جامع )٤٢/١٠٦(، بحار األنوار )٢٠/٥٦١(، وسائل الشيعة )٥/٣٤٦( الكافي :انظر  )١ (
، اللمعة البيضاء في شرح خطبة )٣٧/٩(، جواهر الكالم )٢٠/٥٣٨(أحاديث الشيعة 

 في ، محاضرات)٢٩ص(، تزويج أم كلثوم من عمر بن الخطاب )٢٨١ص(الزهراء 
  ).٢/٦٩٧(االعتقادات 

ومن المعلوم أن العديد من علماء الشيعة أثبتوا زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم ابنة علي،   
  :ومن هؤالء

  ).٢٠٤ص) (إعالم الورى بأعالم الهدى (:الطبرسي في كتابه - ١
 ).٣٢٦ص) (أعيان الشيعة (:محسن األمين في كتابه - ٢

 ).٥٨ص) (ساب الطالبيناألصيلي في أن (:ابن الطقطقى في كتابه - ٣

 ).١/٢٦٢(منتهى اآلمال في تواريخ النبي واآلل  (:عباس القمي في كتابه - ٤
- ٢٠/٤٢(مرآة العقول في شرح أخبار الرسول  (:محمد باقر المجلسي في كتابه - ٥

٤٤.( 

 ).٢/١٥٠( تاريخه :اليعقوبي في - ٦

 ).٥/٣٤٦( الكافي :الكليني في - ٧

 ).٢٢٤- ٢/٢٢٣) (بمناقب آل أبي طال (:ابن شهرآشوب في كتابه - ٨

 ).٩٣-٩٢ص) (االستغاثة في بدع الثالثة( كتابه :علي بن أحمد الكوفي في - ٩

وقد نفى زواج عمر من أم كلثوم بعض علماء الشيعة، وعلى رأسهم المفيد كما في 
، المسألة العاشرة، وكذا نفاه غير واحد من علمائهم، )٨٦ص) (الرسائل السروية (:كتابه

العديدة، وقد ذكرنا ذلك مفصالً في رسالة خاصة بموقف وهذا من ضمن تناقضاتهم 
  ......الشيعة من سيدنا عمر



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٣٣ -

 كيف ينسبون له هذه الصفة البغيـضة        ؟والمثلبة التي يترفع عنها أحرار الرجال     
 ،شـيء الذي ال يقدر على     الذليل  الجبان الخائف   الديوث  ويصورونه في صورة    
 أسد اهللا الغالـب فـي المـشارق       ،وهو الشجاع الصنديد   ،وال ينافح عن عرضه   

طالع األرض كلهـا مـا   هم واحداً وهم   يت إني واهللا لو لق    : وهو القائل  ،والمغارب
  ؟)١( باليت وال استوحشت

    كنـت أماشـي     : قال ،لة شقيق بن سلمة   ئ أبا وا  وهو الذي يحكون عنه أن 
 إذ سـمعت منـه   ،")حياة القلوب " المجلسي في    أي عمر كما صرح باسمه    (فالناً  

 ويحك أما ترى الهزبر القـضم ابـن         : فقال ؟ ماذا يا فالن   ، مه :فقلت له  ،همهمة
 فالتفت  ، بالسيفين والراية  ، الشديد على من طغى وبغى     ، والضارب بالبهم  ،القضم

 ادن : فقـال ، بن أبي طالب يا هذا هو علي: فقلت له،فإذا هو علي بن أبي طالب  
 ، على أن ال نفـر      يوم أحدe(  ( بايعنا النبي    ،عن شجاعته وبطولته  ي أحدثك   من

 إذ حمـل علينـا   ، ومن قتل منا فهو شهيد والنبي زعيمه   ،ومن فر منا فهو ضال    
 ، فأزعجونا عـن طحونتنـا  ،مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون      

رمى به في وجوهنـا     فرأيت علياً كالليث يتقي الذر وإذ قد حمل كفاً من حصى ف           
 فلـم   ، إلى النـار   ؟ أين تفرون  إلى ،وقطت وبطت ولطت   شاهت الوجوه    :ثم قال 
 بـايعتم ثـم     : فقـال  ، ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت         ،نرجع
 فنظرت إلى عينيـه كأنهمـا سـليطان         ،أولى بالقتل ممن قتل    فواهللا ألنتم    ،نكثم

 ، فما ظننت إال ويـأتي علينـا كلنـا         ،لوءين دماً  أو كالقدحين المم   ،يتوقدان ناراً 
                                         

، موسوعة أحاديث أهل البيت )٣٣/٥٩٧(، بحار األنوار )٣/١٢٠( نهج البالغة :انظر  )١(
، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )١/١٤٢(، ميزان الحكمة )١١/٦٠(، )٥/٥(
،  )٩/٤٢٣(أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ ، موسوعة اإلمام علي بن )١٧/٢٢٥(

  ). ٢٩٣ص(القيادة في اإلسالم 



   ادي/ ار

 - ٣٤ -

 فإن العرب تكـر     ، اهللا اهللا  ! يا أبا الحسن   :فبادرت أنا إليه من بين أصحابي فقلت      
 فما زلـت    ، استحيى فولى بوجهه عني    )u( فكأنه   ،وتفر وإن الكرة تنفي الفرة    

  هـذا .)١( ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة  فواهللا   ،أسكن روعة فؤادي  
         بعض ما سطروه في كتبهم من شجاعة علي)(t،        ـ ذه  ومن كان فـي مثـل ه

  ؟ يسكت على مثل ذلكم الهوان ثم،غتصب بنتهالشجاعة فكيف تُ
 ثم إن      لكـان   ،ح كتب الشيعة المعتبرة عندهم     عمر لو كان كافراً كما تصر 

زنا طء الكافر للمسلمة     ألن و  ،علياً بتزويجه البنته من كافر قد عرض بنته للزنا        
 فـأنى   ، في عقائد الشيعة معصوم    - أي علي  - ثم هو  ، ال تحل له    حيث ،محض

 غيـر    علي  إما أن  : والنتيجة في هذه المسألة    ،لمعصوم أن يزوج ابنته من كافر     
  ليس بمعصوم     و ، عمر مسلم  معصوم أو أن وعمر خليفة راشـد    ،الحق أن علي ، 

  .... وعن صحابة رسول اهللا أجمعينt)( ،مسلم
٧- راا ر ووا   :  

والفجـور وعظـائم    كثيرة هي روايات الشيعة التي وصفت علياً بالفسق         
  : ومن ذلك،األمور

  ُأتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقـت        : قال ،)u(عن جعفر الصادق    
ذت بيـضة   خفذهبت فأ  ،وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة      من األنصار   برجل  

 ثم جاءت إلـى     ،لصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها       ا امنهفأخرجت  
 ،أخذني في موضع كذا ففـضحني    إن هذا الرجل     : يا أمير المؤمنين   :عمر فقالت 

  فجعـل األنـصاري    ، جالس )u( وعلي   ، فهم عمر أن يعاقب األنصاري     :قال
ل  قـا  ، فلما أكثر من هذا القول     ،ر المؤمنين تثبت في أمري    ي يا أم  :يحلف ويقول 

                                         

، مستدرك سفينة البحار )٢٠/٥٣(، بحار األنوار )١١٥- ١/١١٤٠( تفسير القمي :انظر  )١(
  ).١/٢٩(، جواهر التاريخ )٥/٣٧٠(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٣٥ -

 إلى بياض ثوب المرأة وبين فخـذيها        )u(فنظر   ؟ يا أبا الحسن ما ترى     :عمر
 ،لـي غليـاً شـديداً   غ آتوني بماء حار قد أُ    : فقال .فاتهمها أن تكون احتالت لذلك    

ـ فا ، فلما أتى بالماء أمرهم فصبوه على موضـع البيـاض          ،ففعلوا توى ذلـك   ش
 ثـم أقبـل   ، ألقاه من فيه فلما عرف الطعم ،إلى فيه  فألقاه   ،)u( فأخذه   ،البياض

 بأمير  على المرأة فسألها حتى أقرت بذلك، ودفع اهللا عن األنصاري عقوبة عمر           
  .)١( )u(المؤمنين علي بن أبي طالب 

  زوج الزهراء بنت الرسول      فهل يليق بعلي )e(      وابن عم الرسـول )e( 
ب  وقد انتهت القصة بـص     ،ابين فخذيه  ولماذا ينظر    ؟أن ينظر بين فخذي امرأة    

 المـاء  الذي استوى بصب  والموجود على الثوب    الماء الحار على بياض البيض      
  . سبحانك ربي هذا بهتان عظيم...عليه

      بالفسق والفجـور وعظـائم      وفي سياق الحديث عن وصف الشيعة لعلي 
أنه كان   بن أبي طالب      عن علي  ةاألمور نذكر ما ساقه الشيعة في كتبهم المعتبر       

 ،)e( بينهما رسول اهللا     ، ولحاف واحد  ،ش واحد اي فر  ف )(ينام مع عائشة    
  !! وعائشة في الفراش لوحدهما ويبقى علي، لقيام الليلeثم يقوم الرسول 

      ه قال  بن أبي طالب أن    فقد روى الطبرسي والمجلسي وغيرهما عن علي: 
 وكان له لحاف ليس له لحاف       ، ليس له خادم غيري    )e(سافرت مع رسول اهللا     

 بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائـشة         طّحم إلى صالة الليل ي     فإذا قا  ،غيره

                                         

، )٢٧/٢٨٠(، وسائل الشيعة )٦/٣٠٣(، تهذيب األحكام )٧/٤٢١( الكافي :انظر  )١(
، جامع )٤٠/٣٠٢(، بحار األنوار )١٧/٣٨٧(تدرك الوسائل ومستنبط المسائل مس

، )١٧/٤٤٦(، شرح إحقاق الحق )٦/١٢٥(، الغدير )٢٥/١٢٦(أحاديث الشيعة 
)٣٢/١٣٦.(  



   ادي/ ار

 - ٣٦ -

 وبدالً من أن يلقـوا بمثـل هـذه          .)١("...حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا     
 إن هـذا  : وجدنا من علمائهم من يؤكد عليهـا فيقـول  ،الروايات عرض الحائط  

         بـه وكثـرة اختـصاصه     !! !الحديث كما تراه يدّل على شدة ثقة النبي بعلـي، 
 وكثيراً ما تحدث أمثال هذه القضايا في العوائل المحافظة علـى            ،واطمئنانه منه 

 فكيـف بالمعـصومين   ،نظراً لنزاهة األفراد وطهارة القلوب!! !الحجاب والغيرة 
 سبحانك ربي هـذا بهتـان       ،)٢( اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً    الذين أذهب   

  .عظيم
٨-   ط أ  ّ  ) (t  نّط أم 

  : ب، ئ ان...ّن

  وهـو يعنـي الـدعاء       ، أصل اللعن إنما هو الطرد والبعد      من المعلوم أن 
       :)e( وقـد قـال      ، وهو خلق ذميم ومرتع وخـيم      . تعالى باإلبعاد من رحمة اهللا   

"   وقال في حـديث     .)٣( "  وال اللعان وال البذئ وال الفاحش      ناليس المؤمن بالطع 
 فلعن المؤمن والطعن فيه وشـتمه       .)٤( " باب المسلم فسوق وقتاله كفر    س  ":آخر

                                         

، حياة أمير المؤمنين علي بن أبي )٤٠/٢(، بحار األنوار )١/٢٣٣( االحتجاج :انظر  )١(
  ).١/٥٥(طالب عن لسانه 

  ).٢٤٦ص(  من المهد إلى اللحد علي:انظر  )٢(
، )١١٧٧(برقم ) ٣٣١ص(، الترمذي )٣٨٣٩(برقم ) ٣٠٥ص(أخرجه أحمد في المسند   )٣(

 هذا حديث صحيح :، وقال)٢٩ برقم ١/٥٧( هذا حديث حسن صحيح، الحاكم :وقال
على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، ابن حبان في 

، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط في تخريجه لصحيح )١٩٢ (برقم) ١/٤٢١(الصحيح 
  . حديث صحيح:ابن حبان

 ما ينهى من السباب :، كتاب األدب، باب)٦٠٤٤(برقم ) ١١٦٩ص(أخرجه البخاري   )٤(
 = سباب):e( قول النبي :، كتاب اإليمان، باب)٦٤(برقم ) ٥٧ص(واللعن، مسلم 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٣٧ -

 ،العبـد  والفسق مسقط لعدالة     ، وفاعله فاسق  ،رضه حرام باإلجماع  والتكلم في عِ  
  ... الفسوق يعني الخروج عن طاعة اهللا تعالى ألن،ولمرتبته

بـن  ا  ووضعوا على علي   ،ومع كل ما سبق تنكّب الشيعة سبيل المؤمنين       
        وعلـى   ، الصحابة الكـرام   أبي طالب العديد من الروايات في طعن ولعن وسب 

  : ومن رواياتهم في ذلك،)( أبي بكر وعمر :رأسهم الصاحبين الجليلين
 واهللا  : بقوله هداً شتم عمر وهد    علي قيس العامري الشيعي أن   روى سليم بن    

 واهللا لئن سللت سيفي ألغمدته      ،نكلو رمت ذلك يا ابن صهاك ألرجعت إليك يمي        
إذا حلف   uعلم أن عليا     و ، فانكسر عمر وسكت   ،دون إزهاق نفسك فرم ذلك    

ألست الذي هم بك رسول اهللا وأرسل إلـي         !  يا عمر  :)u( ثم قال علي     ،صدق
 تَعجْل علَـيِهم    فَالَ( :)U( ثم أقبلت نحوك ألقتلك فأنزل اهللا        ،فجئت متقلداً بسيفي  

  .)١( افانصرفو) ٨٤: مريم ()عد لَهم عداًِإنَّما نَ
 اللهم العن   : قال ،جاء في رواياتهم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         و

 واجعـل   ، كما عميت قلوبهما األجلين في رقبتي      ،م أبصارهما  وأع ،)٢( ابني فالن 
ـ .)٣( اعمى أبصارهما دليالً على عمى قلوبهم   ه  فهل يليق بعلي أن يلعن ابني عم

  ؟؟ أجمعين)y( ،العباس

                                                                                                   

، ابن حبان )٣٦٤٧(برقم ) ٢٩١ص(مسند ، أحمد في ال"المسلم فسوق وقتاله كفر =
  ).٦٩(برقم ) ٢٥ص(،  ابن ماجه ٥٩٣٩برقم  ) ١٣/٢٦٦(

  ).٣٩٣ص(كتاب سليم بن قيس   )١(
  ).٥٣- ٥٢ص( رجال الكشي :انظر.  عبد اهللا وعبيد اهللا ابني العباس:يقصد بهما  )٢(
حديث ، معجم رجال ال)٢٧٤ص( اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي :انظر  )٣(

)١٢/٨١(، )١١/٢٥٥.(  



   ادي/ ار

 - ٣٨ -

 ولم يكن معي أحد مـن       ... ":ورووا ضمن حديث طويل ألمير المؤمنين     
 وأما جعفر فقتل يوم     ، ُأحد م أما حمزة فقتل يو    ،أهل بيتي أصول به وال أقوى به      

 وكانـا قريبـي     ، العباس وعقيل  : وبقيت بين جلفين جافين ذليلين حقيرين      ،مؤتة
ـ   فهل يعقل أن يـصف علـي       .)١ (" ....العهد بكفر، فأكرهوني وقهروني    ه  عم

قريبي العهـد بـالكفر     ، وأخاه عقيالً بالجلفين الجافين الذليلين الحقيرين      العباس ، 
  .سبحانك ربي هذا بهتان عظيم

نيعة وأمير  جاءت امرأة ش   : قال ،روى الكليني وغيره عن جعفر الصادق     و
 ،هـذا قاتـل األحبـة    : فقالت،على المنبر وقد قتل أخاها وأباها  )u(المؤمنين  

 يـا  ، يا منكرة، يا بذية،ةئي يا جر، يا سلفع:فقال )u(المؤمنين  فنظر إليها أمير    
 .)٢( " ...شيء بين مدلى  ! ! يا التي على هنها    ،تحيض كما تحيض النساء    التي ال 

  ؟t)( ،طة والبذيئة من علي بن أبي طالبفهل تخرج مثل هذه األلفاظ الهاب
 هـذا   فـي ،t)( ،سيدنا علي بن أبي طالـب لى وه عضعومن أبشع ما و   

أي أبي بكر    – ى بدعاء صنمي قريش   والمسمt )( الدعاء المنسوب إليه     :الباب
  : الدعاء كما هو مثبت في مصادرهم ومراجعهم هو ونص،-وعمر

 ، وابنتيهمـا  ، وإفكيهـا  ، وطاغوتيهـا  ، وجبتيها ،اللهم العن صنمي قريش   (
 ، وقلبا دينـك   ، وعصيا رسولك  ،وجحدا إنعامك  ،وأنكرا وحيك اللذين خالفا أمرك    

 وعاديـا  ، وألحدا فـي آياتـك  ، وأبطال فرائضك ، وعطال أحكامك  ،وحرفا كتابك 

                                         

، )٢١٦ص(، كتاب سليم بن قيس )٣/٨) (مستدرك نهج البالغة( مصباح البالغة :انظر  )١(
، غاية المرام وحجة الخصام في تعيين اإلمام من طريق )٢٩/٤٦٨(بحار األنوار 
  ).٢٢٤ص(، الهجوم على بيت فاطمة )٦/٢٥(الخاص والعام 

لنضيد في فضائل أمير المؤمنين وأهل بيت النبي ، العقد ا)٣٠٢ص( االختصاص :انظر  )٢(
  ).٤١/٢٩٢(، بحار األنوار )١٧ص(عليهم السالم 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٣٩ -

 اللهـم العنهمـا     . وأفـسدا عبـادك    ، وخربـا بـالدك    ، وواليا أعداءك  ،أولياءك
 وألحقـا سـماءه   ، ونقضا سـقفه ، وردما بابه، فقد أخربا بيت النبوة  ،وأنصارهما

 وقـتال  . وأبادا أنصاره، واستأصال أهله، بباطنه وظاهره ،افله وعاليه بس  ،بأرضه
 فعظـم   ،وأشركا بربهما  ، وجحدا نبوته  ، وأخليا منبره من وصيه ووارثه     ،أطفاله
 اللهـم العـنهم   . ال تبقي وال تذر    ؟وما أدريك ما سقر   !  وخلدهما في سقر   ،ذنبهما

 ،ؤمن أرجـوه   وم ، ومنافق ولوه  ، ومنبر علوه  ، وحق أخفوه  ،بعدد كل منكر أتوه   
وإمـام قهـروه    ، وكافر نـصروه   ، وصادق طردوه  ، وطريد آووه  ، آذوه وولي ، 

 وحكـم   ، وخبر بدلوه  ، ودم أراقوه  ، وشر أضمروه  ، وأثر أنكروه  ،وفرض غيروه 
 وسـحت  ، وفـيء اقتطعـوه    ، وإرث غصبوه  ،سوه وكذب دلّ  ، وكفر أبدعه  ،قلبوه
 ووعـد   ،روه وظلم نـش   ، وجور بسطوه  ، وباطل أسسوه  ، وخمس استحلوه  ،أكلوه

 وغـدر  ،وه ونفـاق أسـر  ، وحرام حللوه، وحالل حرموه، وعهد نقضوه ،أخلفوه
 وذليـل  ، وشـمل بـددوه  ، وصك مزقوه، وضلع كسروه  ، وبطن فتقوه  ،أضمروه

 اللهـم العنهمـا بكـل آيـة         . وإمام خالفوه  ، وحق منعوه  ، وعزيز أذلوه  ،أعزوه
 ،أرحام قطعوهـا   و ، وأحكام عطلوها  ،ة غيروها  وسنّ ، وفريضة تركوها  ،حرفوها

نـة   وبي، ودعوى أبطلوهـا ، وأيمان نكثوها  ، ووصية ضيعوها  ،اوشهادات كتموه 
 ، ودباب دحرجوهـا   ، وعقبة ارتقوها  ، وخيانة أوردوها  ، وحيلة أحدثوها  ،أنكروها

 ، وظاهر العالنية   اللهم العنهما في مكنون السر     . وأمانة خانوها  ،وأزياف لزموها 
 ويغـدو أولـه   ، وال نفاذ لعدده  ،اً سرمدا ال انقطاع ألمده     كثيراً دائباً أبداً دائم    لعناً

 ،هم والمسلمين لهـم   ي لهم وألعوانهم وأنصارهم ومحبيهم وموال     ،وال يروح آخره  
 والمـصدقين   ، والمقتـدين بكالمهـم    ، والناهـضين بـأجنحتهم    ،والمائلين إليهم 



   ادي/ ار

 - ٤٠ -

 منـه أهـل النـار آمـين رب          ستغيثت اللهم عذبهم عذاباً     : ثم يقول  ،بأحكامهم
  .)١( ) أربع مرات،العالمين

 يعبر بجالء عن حقد الـشيعة علـى الـصاحبين           - كما رأيت  –والدعاء  
 ألنهـا تتوالهمـا   ، وعلى عمـوم األمـة اإلسـالمية      ، أبي بكر وعمر   :الجليلين

ن والبذاءة واإلسفاف   آ قطرات الشن   للدعاء يرى بوضوح   ئ والمستقر ...هماوتحب
 ،هـذا الـدعاء   واه من سطروا    ف من أ  ،وفوهي تتقاطر برائحة خبيثة تزكم األن     

  ....وكذا ممن وافقوا عليه وأمضوه
 ،صنمي قريش : ـ وكبراؤهم بأن المقصود ب   وقد صرح آياتهم وساداتهم     

  .)( ، أبو بكر وعمر: الصاحبين الجليلين:هما

                                         

ورد هذا الدعاء بنصه وكذا باإلشارة إليه في العديد من المصادر والمراجع الشيعية،   )١(
، )٣١/٥٩٨(، )٣٠/٢١١(، )٢٠/١٣٣(، )٨٢/٢٣٥( بحار األنوار :ومن ذلك

، مفتاح الجنان في )١/٣٣٧(، إحقاق الحق ) فما بعدها٥٥٢ص(، المصباح )٥٢/٢٨٤(
، خاتمة المستدرك )٤/٤٠٥(، مستدرك الوسائل )١/٤١٥(األدعية والزيارات واألذكار 

، )٧١ص(، المحتضر )١٢ص(، جمال األسبوع )١/١٢(، إقبال األعمال )٢/٤٦٣(
بن أبي ، اإلمام علي )٨/٦١٢(، )٦/٣٨٥(، )٢/٦(، )٥/٣١٣(مستدرك أحاديث الشيعة 

منظومة في علم دراية (، الدرة الفاخرة )١/٦٠١(، مكاتيب الرسول )٥٠٤ص(طالب 
، كشف الحجب واألستار عن أسماء )٢/٨٧٤(، تراجم الرجال )٣٤٠ص) (الحديث

، )١١/٢٣٦(، )١٠/٩(، الذريعة إلى تصانيف الشيعة )٣٣٥ص(الكتب واألسفار 
 نسخة هاي خطى ، فهرست)٢٦/١٥٩(، )٢٤/١٤١(، )٢١/١٠٩(، )١٣/٢٤٦(

، )١/٦(، شرح إحقاق الحق )١٠٣ص(، مجمع النورين )٣/٧٦(كتابخانه عمومي 
، اليقين باختصاص موالنا علي )٩/١٠١(، )٦/٤٦٨(، )٢/٣٧٩(، االنتصار )٢/٣٤٩(
)u(  بإمرة أمير المؤمنين)٦٩ص  . (  



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٤١ -

 المولى محمد مهدي بن المولى      :ومن آياتهم وعلمائهم الذين صرحوا بذلك     
 ذخر العاملين في شرح     : ذكره في كتابه   ، أصغر بن محمد يوسف القزويني     علي

 ،)٢( علـى مـا ذكـره عنـه المجلـسي          ، جعفر بن محمـد    ،)١( دعاء الصنمين 
  . وكثير غيرهم،)٥( الفيض الكاشاني،)٤( الكفعمي،)٣(المجلسي

 وأنه  ، واستحبابه ،وقد أطبقت كلمة الشيعة اإلمامية على الفتيا بهذا الدعاء        
 الـسيد أبـو   ، السيد محسن الحكيم  :هم من ،العديد من كبار علمائهم     لفتاوى فقموا

 الحـاج الـسيد محمـود الحـسيني         ، السيد روح اهللا الخمينـي     ،القاسم الخوئي 
   العالمة سـيد علـي نقـي        ، الحاج سيد محمد كاظم شريعتمداري     ،الشاهرودي

  .... وغيرهم كثير،)٦( النقوي
 ، ومكمل  تحفة العوام معتبر   :هم بعنوان أيضاً في كتاب ل   وورد هذا الدعاء    

 آية اهللا الـسيد أبـو   : وهم،وجاء فيه أنه مطابق لفتاوى تسعة من كبار مراجعهم   
 الـسيد أبـو الحـسن    ، محسن الحكـيم   ، السيد حسين بروجردي   ،القاسم الخوئي 

 الـسيد   ، السيد محمد ماوي صاحب قبلـه      ، محمد باقر صاحب قبله    ،األصفهاني
  .)٧(  السيد حسين صاحب قبله،يد محمد صاحب قبله الس،ظهور حسين صاحب

                                         

  ).١٠/٩( الذريعة إلى تصانيف الشيعة :انظر  )١(
  ).٢٤٨ص(، تقريب المعارف )٣٠/٣٨٤( بحار األنوار :انظر  )٢(
  ).٥٢/٢٨٤( بحار األنوار :انظر  )٣(
  ). فما بعدها٨٢/٢٦٢( بحار األنوار :انظر  )٤(
  ).٣٢٦ص(قرة العيون   )٥(
تحفة العوام مقبول جديد : ، نقالً عن كتاب)٩٦-٩٥ص( حتى ال تنخدع :انظر  )٦(

  ). وما بعدها٤٢٢ص(
  ).٣٠٣ص(تحفة العوام معتبر ومكمل  :، نقالً عن كتاب)٩٦ص(المرجع السابق   )٧(



   ادي/ ار

 - ٤٢ -

 علمـاؤهم   انبـرى  فقـد    ،وألهمية هذا الدعاء في دين الشيعة اإلماميـة       
 فها هو آيـتهم ومـرجعهم     ،وساداتهم وكبراؤهم لشرح هذا الحديث واالعتناء به      

  :رك الطهراني يذكر لنا أهم شروح هذا الدعاء فيقولزآقاب
 ،بي السعادات أسعد بن عبد القـاهر      للشيخ أ ) شرح دعاء صمني قريش   ( - ١

رشح الوالء في    (: واسمه ،أستاذ المحقق الخواجه نصير الطوسي وغيره     
  .٢٣٦  ص١١كما مر في ج) شرح الدعاء

ـ ٨٧٨ألفه سـنة     للمولى علي العراقي     )شرح دعاء صمني قريش   ( - ٢  .هـ
 باسترآباد وألفـه هـو فـي         إنه فارسي رأيته   :وقال) الرياض(ذكره في   

 .قصبة جاجرم

 للفاضـل عيـسى خـام       ،فارسـي  ،)شرح دعاء صنمي قريش   : ٩٤٠( - ٣
 .األردبيلي

 ليوسف بن حسين بن محمد      ،فارسي ،)شرح دعاء صنمي قريش   : ٩٤١( - ٤
رأيتـه   ، إلخ... الحمد هللا رب العالمين   : أوله ،النصير الطوسي األندرودي  

 .عند العالمة أبي المجد الشيخ آغا رضا األصفهاني

كما مر فـي محلـه      ) ذخر العالمين  (:هاسم ،)شرح دعاء صنمي قريش   ( - ٥
 .٩ ص١٠ج

 في غاية البسط يقـرب مـن     فارسي ،)شرح دعاء صنمي قريش   : ٩٤٢( - ٦
 كمـا   ،يوجد عند المحدث الميرزا عبد الرزاق الهمداني      ) مجمع البحرين (

 .حدثني به

 يأتي فـي حـرف   اكم ،)نسيم العيش  (:اسمه) شرح دعاء صنمي قريش   ( - ٧
 .النون



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٤٣ -

وهو  ،)رشح الوالء  (: أبسط عبارة من   )يششرح دعاء صنمي قر   : ٩٤٣( - ٨
 كـان   ، لم يذكر فيه اسم التأليف وال اسم مؤلفه        ،موافق معه في المطالب   

حين تأليفه لـه فـي   ) ذخر العالمين( مهدي القزويني صاحب    عند المولى 
اآلتـي  ) ضياء الخافقين ( ولعله بعينه    ، كما ذكره في أوله    .هـ١١١٩سنة  

 .في حرف الضاد

 لشيخنا الميرزا محمد علي المـدرس     )ء صنمي قريش  شرح دعا : ٩٤٤ ( - ٩
  .)١(  كان بخطه عند حفيده مرتضى المدرسي،الجهاردهي النجفي

  فقد نقـل   ، والمائلين إليهم في االشتغال بهذا الدعاء      وترغيباً منهم ألتباعهم  
واظب عليه في قنوتـه     ي كان   t)( علياً   من كتبهم أن  في غير ما كتاب      علماؤهم

  : ومن كالم أئمتهم في ذلك!!!وسائر أوقاته
  وأكثرهـا  ... ":الحاج الميرزا حبيب اهللا الهاشـمي الخـوئي       قال إمامهم   

 )u( بدعاء صنمي قريش الذي كـان يواظـب           دعاؤه المعروف  :احتواء لذلك 
 قـدس اهللا     وقد رواه غير واحـد مـن أصـحابنا         ،وساير أوقاته عليه في قنوته    

  .)٢( " أرواحهم في مؤلفاتهم
 أميـر   قد روى أصحابنا أن   و  ":بن عبد العالي الكركي   م علي   وقال محققه 

أبا بكـر    أعني   ، كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي قريش        )u(المؤمنين  
  .)٣( " وعمر

                                         

، )١٢ص(، جمال األسبوع )١/١٢( إقبال األعمال :، وانظر)٢٥٧- ١٣/٢٥٦(الذريعة   )١(
، كشف الحجب واألستار عن أسماء )٢/٨٧٤(، تراجم الرجال )٣١/٥٩٨(بحار األنوار 

  ).١/٦(، شرح إحقاق الحق )٣٣٥ص(الكتب واألسفار 
  ).١٤/٣٩٧(نهج البالغة  منهاج البراعة في شرح :انظر  )٢(
  ).٢٢ص(نفحات الالهوت في لعن الجبت والطاغوت   )٣(



   ادي/ ار

 - ٤٤ -

 أميـر  اشـتهر أن  وقد  ":وقال في موضع آخر من كتابه نفحات الالهوت   
      يريـد أبـا بكـر       ، صـنمي قـريش    نيقنت في الوتر بلع    كان   )u(المؤمنين  

  .)١( " وعمر
وقـد    ":لحليوقال إمامهم الشيخ عز الدين أبو محمد الحسن بن سليمان ا          

 اللهـم العـن صـنمي       : قنت في صالته بقولـه     )u(روي أن أمير المؤمنين     
  .)٢( " ...قريش

 أنه كـان    )u(فعمي عن عبد اهللا بن عباس عن علي         الكوروى إمامهم   
  .)٣( " ... قريش بدعاء صنمي:أي ،يقنت به

يادة منهم في ترغيب أشياعهم وأتباعهم على االستمرار فـي الـدعاء            وز
واظب على الـدعاء  يلمن  عظيماً  فقد وضعوا ورتبوا أجراً،بدعاء صنمي قريش  

 وفي ذلـك يقـول      ، عظيم المنزلة  ، دعاء رفيع الشأن   -ون  كما يقول   – ألنه   ،به
 عبـد اهللا بـن       ورواه ، عظيم المنزلة  ،هذا الدعاء رفع الشأن     ": المجلسي إمامهم

  عباس عن علي )u(    ي مع النبي   مرال إن الداعي به كا    : وقال ، أنه كان يقنت به
  .)٤( "  في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم(

 أنه خاطب الـشيعة      )t(أما عن اتهامهم له بالكذب فقد جاء على لسانه          
 -  فإنما أنتم كالمرأة الحامل حملت فلما أتمـت أقلـصت          ،يا أهل العراق    ":فقال

                                         

  ).١٦١ص(المرجع السابق   )١(
  ).٧١ص(المحتضر   )٢(
، وكذا روى صاحب مستدرك الوسائل )٥/٣١٣( جامع أحاديث الشيعة :انظر  )٣(

  ).٨٢/٢٣٥(، والمجلسي في بحار األنوار )٤/٤٠٥(
، )٥/٣١٣(، جامع أحاديث الشيعة )٨٢/٢٦٠(، )٣١/٦٣١( بحار األنوار :انظر  )٤(

  ).٢/٧٠١(، علم اليقين في أصول الدين )٢/٤٤(، مأساة الزهراء )٦/٤٦٨(االنتصار 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٤٥ -

 أمـا واهللا مـا أتيـتكم        ، وورثها أبعـدها   ، وطال تأيمها  ، ومات قيمها  –أسقطت  
قـاتلكم  ! ! علي يكـذب : ولقد بلغني أنكم تقولون، ولكن جئت إليكم سوقاً   ،اختياراً

 فأنا أول من    ، أم على نبيه   ، فأنا أول من آمن به     ، أعلى اهللا  !؟ فعلى من أكذب   ،اهللا
لكذب الذي ال يتّصف بـه      يعته أنهم يتّهمونه با   ينقل عن ش   )t(فعلي   .)١( صدقه
 الكذب خلـق   ألن،المؤمن قد يفعل الكثير من المعاصي إال أنه ال يكذب   ف ،مؤمن
 وهـو يهـدي إلـى       ،ةماالندالحسرة و  عاقبته   ، وهو باب من أبواب النفاق     ،ذميم

 فلو كان الشيعة من محبي علي فكيـف يـصفونه        ، والفجور يهدي للنار   ،الفجور
  !؟همونه بالكذب الذي ال يتّصف به المؤمنويتّ

٩- نّ اد ؤ        ه  ل   دا  

 م يا مل اا ....  
 ،)٢( - الذي هو الزنا بعينه كما نقل عن جعفر بن محمـد           -نكاح المتعة   

وهـو أمـر     ،بهم مذه  ومن ضروريات  ،الشيعة اإلمامية من أصول   أصالً  عتبر  ي 
 إنما الغريـب أن تُنـسب   ، ونحن ال نستغرب ذلك منهم   ،معروف مشهور عندهم  
  ... بن أبي طالب وخاصة عليهذه الفاحشة إلى األئمة

 إنـي   : جاءت امرأة إلى عمر فقالـت      : قال ،فقد رووا عن جعفر الصادق    
 فأخبر بذلك أميـر المـؤمنين صـلوات اهللا      ، فأمر بها أن ترجم    ،زنيت فطهرني 

 مـررت بالباديـة فأصـابني عطـش شـديد           : فقالت ؟ كيف زنيت  : فقال ،يهعل
 فلما أجهدني العطش    ،فأبى أن يسقيني إال أن أمكنه من نفسي        ،بياًاأعرفاستسقيت  

                                         

، جواهر المطالب في مناقب )٣٤/١٢٣(، بحار األنوار )١/١١٩(  نهج البالغة :انظر  )١(
  ).١٣٩ص(، فلك النجاة في اإلمامة والصالة )١/٣٢١(اإلمام علي بن أبي طالب 

، زواج المتعة، جعفر مرتضى )٦/٢٧١(، نيل األوطار )٩/١٥٠( فتح الباري :انظر  )٢(
  ).٦٧ص(، الحصون المنيعة )١/٢٥٧(



   ادي/ ار

 - ٤٦ -

 تزويج  :)u( فقال أمير المؤمنين     ،كنته من نفسي   فأم ،وخفت على نفسي سقاني   
عـد أن عقـد عليهـا     والرواية لم تذكر أنها أمكنته من نفسها ب     .)١(  ورب الكعبة 

  !!بل إن الرواية صرحت بأنها أمكنته من نفسها خوفاً من الهالك ،متعة
 الـذي وصـفه     ،لهذا الفعل المستشنع   t)( إباحة علي    وتأكيداً منهم على  

 - كذباً على علـي    -  فقد رووا في كتبهم    ،ينه بع  جعفر الصادق بأنه الزنا    اإلمام
ـ   عن المتعة مـا     عمر نهى  لوال أن   ":قال t)(أن علياً     وورد  ، إال شـقي   ىزن

 ولترغيب الناس في ممارسـة      .)٢( " .... لعن اهللا ابن الخطاب فلواله     :أيضاً بلفظ 
 مـن   : أنه قال  )e( رووا كذباً على الرسول      ، التي هي الزنا بعينه وشينه     المتعة

 فدرجتـه   ، ومن تمتـع مـرتين     ،)u(تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين       
 ومن  ،)u(  كانت درجته كدرجة علي    ، تمتع ثالث مرات    ومن ،كدرجة الحسن 

أربـع  ) الزانـي (فهل درجة المتمتـع   .)٣( !! كدرجتي فدرجته،بع مراتتمتع أر 
وهل درجة من يتمتع ثـالث  !! ؟)e(مرات كدرجة أفضل خلق اهللا تعالى محمد    

                                         

، مستند الشيعة في أحكام )٢٤/١٢٤(، الحدائق الناضرة )٥/٤٦٧( الكافي :انظر  )١(
، )٢٤٠ص(، المتعة النكاح المنقطع )٣٠/١٥٣(، جواهر الكالم )١٦/٩٢(الشريعة 

، موسوعة أحاديث أهل البيت )٢١/٤٩(، جامع أحاديث الشيعة )٢١/٥٠(وسائل الشيعة 
)٧/٢٠٥.(  

، )٥١٥ص(، زبدة البيان في أحكام القرآن )٢٥ص( خالصة اإليجاز في المتعة :انظر  )٢(
، االستبصار )٥/٤٤٨(، الكافي )٣٠/١٤٤(، جواهر الكالم )٢٤/١١٦(الحدائق الناضرة 

، الفصول المهمة في )٣/٢٧٣(، الصراط المستقيم )٧/٢٥٠(م ، تهذيب األحكا)٣/١٤١(
، معالم المدرستين )٥٣/٣١(، )٣٠/٦٠١(، بحار األنوار )٢/٣٤٧(أصول األئمة 

، )١٢/٢٥٣(، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )٢/٢٤٠(، إلزام الناصب )٢/٢٥٣(
  ).٤/٢٩٠(، تفسير الميزان )٣/٦١(، تفسير مجمع البيان )٢٠/٢٥(

  .٣٥٦ تفسير منهج الصالحين للكاشاني، ص :انظر  )٣(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٤٧ -

    ات كدرجة عليمر)t(ـ اًأليس في هذا الكالم الهـابط احتقـار      ...!؟  اً وانتقاص
؟ سبحانك ربي هـذا     ؟والحسين ،لحسنوا ،وعلي ، بمقام ومكانة الرسول   اًفريطوت

  .بهتان مبين
 ينبغـي أن    : يـا علـي    :قال لعلي بن أبي طالب     )e(رووا أن الرسول    و

يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الـدنيا           
 ومـن   ،يعذب رجالً أو امرأة تمتعا     ه ال  لقد أقسم اهللا تعالى بنفسه أن      ،إلى اآلخرة 

 فهل الزنـا سـبيل      ،)١(ا رفع اهللا درجته   وازداد فيه ) المتعة(اجتهد في هذا الخير     
  ! ؟ وهل من يقارف الزنا يعتبر مجتهداً في تحصيل الخير،لرفع الدرجات

 فهـو   ،ولم يتقبلهـا  ) المتعة( من استصعب هذه السنّة      :عن علي أنه قال   و
والرواية تنص علـى بـراءة علـي ممـن           ،)٢( ا برئ منه  يس من شيعتي وأن   ل

هـل   ثـم    ...وهذا سبيل إرهابي يدعو للفاحشة والرذيلة      ،الزنا! !يستصعب سنة 
سبحانك ربي هذا بهتان مبين! ؟ةنّالزنا س.   

 الذي يظـن أن هـذه   ، يا علي: قال له )e(ورووا عنه كذلك أن الرسول      
   .)٣( شيعتي وأنا برئ منهها فهو ليس من خفيفة وضعيفة وال يحب) المتعة(السنة 

 نسبة القول بإباحة نكاح      والحق أن   بن أبي طالـب هـي       المتعة إلى علي 
 فقد  ،)e(ذلك على لسان رسول اهللا       تحريم   t)( بل الثابت عنه     ،ة بال مريه  فري

  حـرم رسـول اهللا     : قال t)( بن أبي طالب     بهم ومصادرهم عن علي   روت كت 
  .)٤( وسلم يوم خيبر لحوم الحمر األهلية ونكاح المتعةصلى اهللا عليه وآله 

                                         

  .١٦ عجالة نافعة ص:انظر  )١(
  .١٥ عجالة حسنة ص:انظر  )٢(
  .٣٥٦ تفسير منهج الصادقين ص:انظر  )٣(
، جامع أحاديث )٢١/١٢(، وسائل الشيعة )٧/٢٥١(تهذيب األحكام في شرح المقنعة   )٤(

  ).٢/٨٢(ضى ، زواج المتعة لجعفر مرت)٢٣/١٧٧(، )٢١/٢١(الشيعة 



   ادي/ ار

 - ٤٨ -

  ألنه ينسف واحداً من أهـم دعـائمهم        ، في هذا الحديث   وقد احتار الشيعة  
علـيهم   ولكن لم يطل الوقت      ،التي اعتبروها من ضروريات المذهب    وأصولهم  

 علياً روى هذا مـن      وكان المخرج كالعادة أن    ،في التفكير للخالص من ورطته    
 يعنـي  ، على التقيـة   )أي الطوسي (حمله الشيخ     ": قال الحر العاملي   ،تقيةباب ال 

  .)١(" إباحة المتعة من ضروريات مذهب اإلمامية ألن،في الرواية
 كالمهم هذا باطل   والحق أن ، الحديث  ألن    بن أبي طالب    ليس كالماً لعلي  

  في أن  ك وال ش  ، له  إال ناقل   وما عليe(  (رسول اهللا   بل هو حديث من أحاديث      
 ال ينطق عن الهوى إن      )e( ألنه   ، شرع ودين ملزم للمكلفين    )e(كالم الرسول   

 ولذلك ال يجوز عليه التقية لمنافاة التقية لمنصبه ووظيفتـه           ،هو إال وحي يوحى   
  .....)e(ومقامه 

 فقد  ،)e(للرسول   )t( علي   وة على ما جاء في الحديث الذي رفعه       وعال
 مـن   ،يات المنسوبة ألئمتهم وكلها تنهى عن المتعة      روت كتبهم العديد من الروا    

  :ذلك
س  ال تـدنّ   : سألت أبا عبد اهللا عن المتعة فقال       : قال ،عن عبد اهللا بن سنان    

 ومن المعلوم أنها لـو  ،س النفس تدنّ: فالمتعة بإقرار جعفر الصادق .)٢( بها نفسك 
جعفـر   ومن األدلة علـى تحـريم        . فهي حرام  ،كانت حراماً لما دنّست النفوس    

 )u( قال أبو عبد اهللا      : قال ، ما رواه الكليني وغيره عن عمار      ،الصادق للمتعة 
وعن جعفر الصادق أنه سئل      .)٣( قد حرمت عليكما المتعة    :لدلي ولسليمان بن خا   

                                         

  ).٧/٢٥١(، تهذيب األحكام في شرح المقنعة )١٤/٤٤١(، )اإلسالمية(وسائل الشيعة   )١(
، جامع أحاديث الشيعة )١٤/٤٥٥(، مستدرك الوسائل )١٠٠/٣١٨( بحار األنوار :انظر  )٢(

  ).٨٧ص(، كتاب النوادر )٢١/٢٧(
  ).١٤/٤٥٠)(آل البيت(، وسائل الشيعة )٤٨ /٢(  الكافي فروع :انظر  )٣(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٤٩ -

وعندما قال عبد اهللا بن عميـر        .)١(  ما تفعله عندنا إال الفواجر     :عن المتعة فقال  
)  يتمتعن :أي( وأخواتك وبنات عمك يفعلن       يسرك أن نساءك وبناتك    :ألبي جعفر 

وهذا دليل آخر    .)٢(  حين ذكر نساءه وبنات عمه     )u(فأعرض عنه أبو جعفر     
  .الً لما أعرض عنه أبو جعفرعلى تحريم المتعة إذ لو كانت حال

 دعوهـا أمـا     :سمعت أبا عبد اهللا يقول في المتعـة        : المفضل قال   وعن
ذلك على صـالحي إخوانـه      فيحمل   ،يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة      

  .)٣( وأصحابه
 عن المتعـة    )الكاظم(أبا الحسن موسى     سألت   :قال ،وعن علي بن يقطين   

 ومن المعلوم أن اهللا تعـالى أغنانـا     .)٤( وما أنت وذاك فقد أغناك اهللا عنها       :فقال
  ...عن المتعة بالزواج الشرعي الحالل الدائم

 وكلهـا تـنص علـى    ،ب الشيعةفهذه جملة من النصوص المبثوثة في كت  
 ومع هذا كله    ، وهي مروية على لسان أئمتهم المعصومين بنظرهم       ،تحريم المتعة 

 المتعـة  بإباحة واعتبروا القول   ،أدار الشيعة لها ظهورهم وقلبوا لها ظهر المجن       
واألخطـر   ،من ضروريات مذهبهم ودينهم مع أنها في الحقيقة تعني الزنا بعينه          

 علـي بـن أبـي       :ألئمتهم وخاصة ) الزنا(ول بإباحة المتعة    من ذلك نسبتهم الق   
                                         

، )١٤/٤٥٦(، )اإلسالمية(، وسائل الشيعة )٢/١٣٤) (آل البيت( وسائل الشيعة :انظر  )١(
، زواج المتعة لجعفر )٢١/٣٢(، جامع أحاديث الشيعة )٣١٨/ ١٠٠(بحار األنوار 

  ).١٣٤٣٢/ ٢(مرتضى 
  ).٢٠/١٨٦( ،  التهذيب )٢/٤٢( الفروع من الكافي :انظر  )٢(
، جامع أحاديث الشيعة )٢١/٢٢(، وسائل الشيعة )٣٠/١٥٢( جواهر الكالم :انظر  )٣(

)٢١/٢٧.(  
، جامع أحاديث الشيعة )٢٤/١٢١(، الحدائق الناضرة )٥/٤٥٢( الكافي :انظر  )٤(

)٢١/٢٦.(  



   ادي/ ار

 - ٥٠ -

هي نوع   t)( مع التأكيد على أن المتعة التي نسبوا القول بإباحتها لعلي            .طالب
إن   ":قال أحد علمائهم المنـصفين     ، لم يقرها دين   ،من أنواع التجارة باألعراض   

 M _ ̀       a b p L :اإلسالم الذي جاء لتكريم اإلنسان كما تقول اآلية

هل يقضي بقانون فيه من إباحة الجنس والحطّ مـن كرامـة            ...)٧٠ :اإلسراء(
فـأين   ...؟المرأة ما ال نجده حتى لدى المجتمعات اإلباحية في القديم والحـديث           

إن موقعهـا   ! ؟يكون موقع المرأة وكرامتها واالحتفاظ بأخالقها من قانون المتعة        
 وشأنها كالسلعة التـي يـستطيع الرجـل أن          ،من هذا القانون هو الذّل والهوان     

وال حد يكدسها واحدة فوق األخرى وبال عد.  
إن المرأة التي شرفها اهللا أن تكون أمـاً تنجـب أعظـم الرجـال علـى          

هل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحد بعد اآلخـر              ...السواء
  .)١( !!؟باسم شريعة محمد

١٠-   ن زُو  نا دي ا: 

     أو و  أ،      ي و       دةز 

،في ذلك ومن رواياتهم :  
الليل فقـال    في بعض    t)( دخلت على علي     : قال ،لحارث األعور روى ا 

 :ت قل ؟ اهللا : قال .ك يا أمير المؤمنين    حب :قلت ؟ما جاء بك في هذه الساعة       ":لي
 بلـى  :قلت ؟ وأشدهم عداوة لمن أحبنا،وة لنا أال أحدثك بأشد الناس عدا : قال .اهللا

 . أبو بكر وعمر   :قلت هات ظنك    : قال . أما واهللا لقد ظننت ظناً     ،ؤمنينيا أمير الم  
  .)٢( "ا  أبرأ منهما برئ اهللا منهم:فقال . فدنوت منه. أدن مني يا أعور:الق

                                         

  ).١٣٩ص (الشيعة والتصحيح   )١(
، تقريب )٢/٢٥٨(، مستدركات علم رجال الحديث )٣٠/٣٧٩( بحار األنوار :انظر  )٢(

  ).٢٤٢ص(المعارف 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٥١ -

 t)(من خالل ما وضعوا علـى علـي        زعموا  فوزادوا ضغثاً على إبالة     
 من أهل الجنة    - عمرفاروق األمة   قاتل   - أن أبا لؤلؤة المجوسي      :من روايات 

 ة التي زعموها بين علي وعمـر وذلك تأكيد منهم للعداو- جزاء له على قتله إياه 
 قال أمير   : بن سنان قال   وفي ذلك روى البرسي في مشارق األنوار عن محمد         -

 قتيالً بجراحة من عبد أم      إني أراك في الدنيا   !!  يا مغرور  :مرلع )u(المؤمنين  
 وإن  ، يدخل بذلك الجنة على رغم منـك       ، تحكم عليه جوراً فيقتلك توفيقاً     ،معمر

 تخرجان من   ،وهتكاً الذي قمت مقامه طلباً      - يقصدون أبا بكر   - لك ولصاحبك 
ن بذلك من    فتصلبان على أغصان دوحة يابسة فتورق فيفتت       )e(عند رسول اهللا    

إلى ما سيقوم به مهـديهم المزعـوم مـن          منهم   وفي هذا إشارة     .)١( " ...واالك
 ثم  ، من الحجرة الشريفة   ،)( ، أبي بكر وعمر   :استخراج للصاحبين الجليلين  

  .....صلبهما
 t)( هم على فاروق األمة عمـر بـن الخطـاب         ومن شدة حقدهم وحنق   
 تفيد بأن أول مـن بـايع عمـر          ،بن أبي طالب  ي  وضعوا رواية على لسان عل    

 ... ":قـال  )t( وفي ذلك رووا أن عليـاً      ،اذ باهللا  والعي ،بالخالفة إنما هو إبليس   
أي  – قلـت    ؟)e(من بايعه حين صعد منبر رسـول اهللا         ولكن تدري من أول     

 ال ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكئاً على عصاه بـين عينيـه سـجادة         :-سليمان
 الحمد هللا الذي لم يمتني ولم يخرجني من الدنيا          :تشمير وهو يبكي ويقول   شديدة ال 

 نزل فخـرج  ك أبايعك، فبسط يده فبايعه ثم  أبسط يد ،حتى رأيتك في هذا المكان    
 ال ولكنـي  : قلت؟ يا سلمان وهل تدري من هو :t)( فقال لي علي     .من المسجد 

                                         

، بحار األنوار )١٢٠ص( مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين :انظر  )١(
، مجمع )١٦٢ص(، الهداية الكبرى )٩/٢١٣(، مستدرك سفينة البحار )٣٠/٢٧٦(

  ).٢٢٢ص(النورين 



   ادي/ ار

 - ٥٢ -

 إن ذلـك إبلـيس      :لي قال ع  ،)e(رسول اهللا    كأنه شامت بموت     ،ساءتني مقالته 
  .)١( " ....لعنه اهللا

 ،المعتبرة عنـدهم  وهناك العديد العديد من الروايات التي تضمنتها كتبهم         
   ر عالقة عليبالصحابة عموماً وبأبي بكر وعمر خـصوصاً بأنهـا          والتي تصو 

      وكل ذلك مما نسجته أيـديهم       ،يعالقة قائمة على العداء والجفاء والكره والتبر 
 العالقة بينهم كانت قائمة على الحـب      الحقيقة تفيد بأن      ألن ،مسمومةوأقالمهم ال 

بين اح بـين الـص    ر التحاب طُ وقد قدمنا في المبحث األول طائفة من أُ        ،والمودة
تي اشتملت عليها كتبهم والتي      بعضاً من الروايات ال    أنذا مورد ا وه ،)y( ،عليو

 مشحونة  ةهم على أنها عالق   اً ما سطروه ووضعوه لتصوير العالقة بين      تنسف نسف 
 ومما اشتملت عليه كتبهم من الروايات التي تـصور العالقـة            ،والجفاءبالعداء  

  :ئم على المودة والمحبة والتعاونبينهم على أنها عالقة قا
   قول علي)(t:"       لقد رأيت أصحاب محمد)e(،    أحداً يشبههم  فما أرى. 

 يراوحون بـين جبـاههم   ،داً وقياماًج وقد باتوا س،عثاً غبراً لقد كانوا يصبحون شُ   
 كأن بين أعيـنهم ركـب       ، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم       ،وخدودهم

 ومادوا  ، جيوبهم  إذا ذكر اهللا هملت أعينهم حتى تبلّ       .المعزى من طول سجودهم   
كما يميد٢( "  ورجاء للثواب، خوفاً من العقاب، يوم الريح العاصف الشجر(.  

                                         

، مجمع )١/١٠٦(، االحتجاج )١٢/٤٨٧(، شرح أصول الكافي )٨/٣٤٣( الكافي :انظر  )١(
، غاية )١٤٣ص(، كتاب سليم بن قيس )٢٨/٢٦٣(، بحار األنوار )٧٢ص(النورين 

، مدينة )٥/٣١٥(المرام وحجة الخصام في تعيين اإلمام من طريق الخاص والعام 
  ).٢/٢٤١(معاجز األئمة االثني عشر ودالئل الحجج على البشر 

، كتاب األربعين في إمامة )١/٢١٢(، خاتمة المستدرك )١/١٨٩( نهج البالغة :انظر  )٢(
 =،)٣/١١٢(، مستدرك سفينة البحار )٦٦/٣٠٧(، بحار األنوار )١٩٣ ص(الطاهرين 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٥٣ -

 حيث خذله أصحابه في حروبـه       )e( رسول اهللا     أصحاب t)(ويصف  
  :فقال

 مـا   ،نا وأعمامنا خوانأبناءنا وإ باءنا و آنقتل   )e(ولقد كنا مع رسول اهللا       "
 وصـبراً  - أي جادة الطريق – ومضينا على اللقم  يزيدنا ذلك إال إيماناً وتسليماً    

ـ         ، وجداً في جهاد العدو    ،على مضض األلم   ن  ولقد كان الرجل منـا واآلخـر م
 يتخالسان أنفسهما أيهما يستقي صحابه كـأس        ،عدونا يتصاوالن تصاول الفحلين   

 فلما رأى اهللا صدقنا أنزل بعـدونا  ،ة لعدونا منا ومر،ة لنا من عدونا  فمر ،المنون
 ، ومتبوئاً أوطانـه   ، اإلسالم ملقياً جرانه    حتى استقر  ، وأنزل علينا النصر   ،الكبت

 ، لإليمـان عـود    اصفر وال   ،ا قام للدين عمود   لو كنا نأتي ما أتيتم م     ! !ولعمري
  .)١( "  لتحتلبنها دماً ولتُتبعنّها ندماً،وأيم اهللا

صور بجالء المحبة الصادقة التـي كانـت    ي وغيرها كثير  فهذه النصوص 
 t)( وهي شهادات حية صادقة من سـيدنا علـي           ،تغمر العالقة بين الصحابة   

د الميامين الذين كانوا    ي أولئك الص  ،أجمعين رضوان اهللا عليهم     ،بالصحابة الكرام 
 يميدون كما يميد الشجر يـوم       ،ل بالدمع  عيونهم تهم   ،يبيتون لربهم سجداً وقياماً   

 أقام اهللا تعالى الدين     ن أولئك النفر الذي   ،رقاّ وخوفاً من اهللا تعالى    الريح العاصف فَ  
 ...تسر النـاظرين    وغدت أشجاره  ، وأينعت ثماره  ،وده فاخضر ع  ،على كواهلهم 

  .فرضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين

                                                                                                   

، موسوعة أحاديث أهل البيت )١٥٨ص(، المعجم الموضوعي لنهج البالغة )٦/١٧٤(=
  ).٧/٧٧(، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )٦/١١(

، بحار )٢/٣٧٣(، الغارات )٢/٢٦٧(، مصباح البالغة )١/١٠٤( نهج البالغة :انظر  )١(
، تفسير نور الثقلين )١٩٨ص(، سنن اإلمام علي )٣٤/٣٧(، )٣٢/٥٤٩(ألنوار ا
، موسوعة أحاديث أهل البيت )٤/٣٣(، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )٢/١٩٥(
  ).٦٩ص(، اإليمان والكفر )٥٧ص(، أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية )٢/١٦٢(



   ادي/ ار

 - ٥٤ -

  املبحث الرابع
ًزعمهم بأن عليا ّ ّ

   يؤمن بقرآن غري القرآن الذي بيننا كان
كـان   بأن عليـاً   زعمهم،t)( بن أبي طالب فريط الشيعة في علي  ومن ت 

ننا  الموجود بي  بأن القرآن يعتقد  كان   وأنه   ،بقرآن غير القرآن الموجود بيننا    يؤمن  
 قلـب الرسـول     نزل علـى  مامه كما أُ  ت ليس ب   وأنه ،د فيه ونقص منه    قد زي  اآلن

)e(،    اً كان يتّ    أعلنوا كما أنهمبأن علي      فوا القـرآن   هم الصحابة بأنهم هم من حر
  بن أبي طالـب ذي يؤمن به علي القرآن الحقيقي ال    وأن ، فيه ونقصوا منه   فزادوا

   موجود عند إمـامهم المنتظـر المختفـي         وأنه   ، وكتبه بيده  هو الذي جمعه علي
 بـالقرآن ينـتظم   t)( وحاصل ما يزعمونه من عقيدة علي    ...بسرداب سامراء 
  :في النقاط التالية

أو:    اً   يزعم الشيعة اإلمامية بأنعلي )(t،      هو وحده الذي جمع القـرآن 
 بـالقرآن الـذي   إلى الرفيق األعلى جـاء       )e( وأنه بعد انتقال الرسول      ،الكريم

بـل   ،فلم يقبلوه منـه  ، رضوان اهللا عليهم، إلى الصحابة الكرام جمعه وكتبه بيده  
   وا عليه شر رديـا   : وقالوا له بعد أن اطلعوا على ما فيه من فضائح بحقهم           ،رد 

أردده فال حاجة لنا فيه     علي ،  ثم إنهم أدركوا أنهم أخطأوا      ، وانصرف  فأخذه علي 
 لـيس إلـى ذلـك       ، هيهات : فقال لهم  ،فوهكي يحر لفي رده فطالبوه أن يأتي به       

  .... فيحمل الناس عليه، وأنه سيبقى مختفياً عنهم حتى يظهره قائم الزمان،سبيل
عن أبي ذر الغفـاري     " االحتجاج  "  :فقد روى إمامهم الطبرسي في كتابه     

  :أنه قال
 القرآن وجـاء    )u(عليه وآله جمع علي     صلى اهللا   وفي رسول اهللا    لما ت "

يهم لما قد أوصاه بـذلك رسـول اهللا          وعرضه عل  ،هاجرين واألنصار به إلى الم  
)e(      فوثب عمـر    ،خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم      فلما فتحه أبو بكر 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٥٥ -

 ثم أحضروا زيد    ،وانصرف )u(ذه  خفأ ، أردده فال حاجة لنا فيه      يا علي  :وقال
ن وفيـه    إن علياً جـاء بـالقرآ      : فقال له عمر   - وكان قارياً للقرآن   –بن ثابت   

 وقد رأينا أن تؤلف القرآن وتسقط منه ما كان فيه           ،فضائح المهاجرين واألنصار  
ف عمر   فلما استخل  ... فأجابه زيد إلى ذلك    ،فضيحة وهتك للمهاجرين واألنصار   

 يا أبا الحسن إن جئـت       : أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال        سأل علياً 
ـ    بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أ         :)u(ع عليـه فقـال      بي بكر حتى نجتم

إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة علـيكم وال            ،هيهات ليس إلى ذلك سبيل    
إن القـرآن    ، ما جئتنا بـه    : أو تقولوا  ،تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين       

   فهـل   :عمـر  قـال    ،ه إال المطهرون واألوصياء من ولدي     الذي عندي ال يمس 
 نعم إذا قام القائم من ولدي يظهـر ويحمـل           :)u( فقال   ؟لومإلظهاره وقت مع  

  .)١( "  صلوات اهللا عليه ،الناس عليه فتجري السنة به
  : منها، اشتملت على أمور عديدة- كما رأيت –والرواية 

١ - علياً وحده هو الذي جمع القرآن الكريم ولم يشاركه أحد فـي ذلـك              أن . 
  ن قام بجمع القرآن   الصحابة هم م  عاً كبيراً من خيرة      جم ومن المعلوم أن، 

بـي بـن     أُ ، معاذ بن جبل   ، عبد اهللا بن مسعود    ، علي بن أبي طالب    :منهم
 ثابت بن زيد    ،بت زيد بن ثا   ، سالم مولى حذيفة   ،ود عبد اهللا بن مسع    ،كعب

  .... سعد بن عبيد، عبيد بن معاوية،بن النعمان
٢ - فأنالقرآن الكريم محر . 

٣ - فوا القـرآن - اهللا عليهمرضوان   – الصحابة الكرام    أنمـن  ، هم من حر 
    وفي  ،ت على فضائح المهاجرين واألنصار    خالل حذفهم لآليات التي نص

                                         

، التفسير )٢/٨٢(، مكاتيب الرسول )٨٩/٤٢(، بحار األنوار )١/٢٢٨( االحتجاج :انظر  )١(
  ).٣/٣٠٦(، االنتصار )١/٦١(، مكيال المكارم )١/٤٣(الصافي 



   ادي/ ار

 - ٥٦ -

من حقد دفين على صـحابة  هذا إشارة إلى ما تكنّه صدورهم ومجوسيتهم   
 ونشروا  ، ساسان ة الميامين الذي دمروا مملك    الغر أولئك   ،)e(رسول اهللا   

ه بهم تلك الـشرذمة     تر الصحابة ما ألصق   ولن يضي  ،فيها الهدى واإليمان  
ثني عليهم سـتبقى تـصدع فـي        التي تُ  القرآن    فآيات ،القليلة من البهتان  

 ولن يضيرها إلحاد المجوس وما جـاءوا        ، في كل زمان ومكان    ،وانكاأل
 M g h i j     k l  m : وصدق اهللا العظيم   ،به من الكفران  

n  L )٩: الحجر(.  
٤ - بكر أبا أن  )(t،    هو أول        وأنـه  ،من فتح المصحف الذي جمعـه علـي 

 فقام عمـر    ،المهاجرين واألنصار في أول صفحة منه بفضائح       !!!فوجئ
  فهـل تلـك الفـضائح      ...أنه ال حاجة لهم فيه    قال ب  و ،وطالب علياً برده  

 وكيف تخفى عليهم وقد كان      ، كانت خافية على الصحابة الكرام     المزعومة
 فكـان   ،ؤونه في صالتهم وعبـاداتهم    يقرأ ،القرآن الكريم شغلهم الشاغل   
 ويعملون  ، ويحفظونه ، ويتدبرونه ، يدرسونه ،بحق مائدتهم على مدار اليوم    

 ...بأحكامه

٥ - مـن   عمر بن الخطاب هو من أشار على زيد بن ثابت بـأن يـسقط                أن
القرآن جميع اآليات التي تتحدث عن هتك أستار وفـضائح المهـاجرين            

 .لبه وأن زيداً أجابه إلى ط،واألنصار

٦ - أن      إبان خالفته أن يدفع إلـى الـصحابة     عمر بن الخطاب طلب من علي 
ـ    وذلك استدراجاً منه لعلي    ،الذي جمعه بحجة العمل به    القرآن   صار  كي ي

 .إلى تحريفه الحقاً



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٥٧ -

٧ - أن وأنـه مـا     ،اً رفض طلب عمر بتقديم القرآن الذي جمعه للصحابة         علي 
عليهم ولكي ال يقولوا يوم     جة   الصديق إال لتقوم الح     في عهد  إليهمجاء به   
 .إنا كنا عن هذا غافلين :القيامة

٨ - أنال يمسه إال المطهرون واألوصياء من ولده القرآن الذي جمعه علي . 

٩ - أن    سيبقى بعيداً عن واقع الحياة حتى يظهر قـائم         القرآن الذي جمعه علي 
  وفي هذا تعطيل لوظيفة القرآن فـي       ،الزمان فيظهره ويحمل الناس عليه    

  ...حياة اإلنسان
 ،ةدون غيره من الصحابة كثير    لم بالقرآن   ورواياتهم التي خصت علياً بالع    

 إن كل آية أنزلها     يا طلحة   ": قال ،t)(  الطبرسي وغيره أن علياً     ما رواه  :منها
  د  اهللا على محم)e(      عندي بإمالء رسول اهللا )e(  وتأويل كل آيـة     ، وخط يدي 

حتـاج  ت أو حكم أو شيء      وحالل أو حد  ل حرام   وك ،)e(على محمد   أنزلها اهللا   
 حتـى  ،وخـط يـدي   )e( مكتوب بإمالء رسول اهللا  ،القيامةإلى يوم   إليه األمة   

  .)١( " أرش الخدش
لماذا   ":ين إلى القولوقد دفعت هذه الرواية أحد علماء الشيعة المنصف

 ، الم القيامةإلى يوأمته  اإلمام علياً بتعليم أحكام تحتاج إليها )e(خص الرسول 
           M u v w : والقرآن الكريم يقول،بل أخفاها عليهم ،أمتهولم يخبر بها 

x y   z { | } ~      � ¡ ¢  L      

 L   اآلية....M K L M N : ويقول في موضع آخر،)٢٨: سبأ(

  عن تلك األحكام في خالفة الخلفاءلم يتحدث اإلمام علي ولماذا .)٣: المائدة(
                                         

، )١/٤٢(، التفسير الصافي )٢١١ص(كتاب سليم بن قيس ) ١/٢٢٣( االحتجاج :انظر  )١(
  ).٨٦ص(اإليضاح 



   ادي/ ار

 - ٥٨ -

 ولماذا أخفى أحكاماً تحتاج إليها األمة إلى !؟أو في زمن خالفته ، سبقوهالذين
  .)١( " ؟ وحتى أرش الخدشحالله وحرامه وفيها ،يوم القيامة

م: أن القرآن الذي يؤمن به علي  )(t  ليس هو القرآن الموجود بيننـا 
 في كثير    اسم علي  : منه أشياء كثيرة، منها     حذفت ،)٢( بل هو قرآن محرف    ،اليوم

 فـي   ، أسماء المنـافقين   : ومنها ، لفظة آل محمد غير مرة     : ومنها ،من المواضع 
 ليس هـو علـى    القرآن الذي يؤمن به علي وغير ذلك، كما أن ،غير ما موضع  

  ...الترتيب الذي عليه المصحف الموجود بيننا
المـستفاد    ": اإلمام الكاشاني  وفي ذلك يقول وحيد دهرهم وإمام عصرهم      

 أن  )(ع هذه األخبار وغيرها من الروايات من طريق أهـل البيـت             من جمي 
 مـا هـو     ا منه ،)e(نا ليس بتمامه كما أنزل على محمد        القرآن الذي بين أظهر   

يرة  أشياء كث  منه وأنه قد حذف     ، ومنه ما هو مغير ومحرف     ،خالف ما أنزل اهللا   
  منه اسم علي )u(    مـرة  ومنها لفظة آل محمد غيـر    ، في كثير من المواضع ، 

                                         

  ).١٧٤ص(الشيعة والتصحيح   )١(
أن القول بتحريف القرآن بلغ عندهم من الجدير بالذكر أن الشيعة اإلمامية يعتقدون ب  )٢(

مبلغ التواتر، وأنهم يعتقدون بأن القول بالتحريف من ضروريات مذهب الشيعة، انظر 
، مصابيح األنوار في حل )١٢/٥٢٥( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :في ذلك

، أوائل المقاالت في )١٢٦ص(، مشارق الشموس الدرية )٢/٢٩٥(مشكالت األخبار 
، إثبات الهداة بالنصوص )٢/٣٥٧(، األنوار النعمانية )٩١ص(مذاهب المختارات ال

، البيان في تفسير القرآن )٨٨- ١١/٨٧(، شرح أصول الكافي )٦ص(والمعجزات 
  ).١٩ص(، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة )٢٢٦ص(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٥٩ -

 وأنه ليس أيضاً على الترتيـب       ، وغير ذلك  ،ومنها أسماء المنافقين في مواضعها    
  .)١( " المرضي عند اهللا وعند رسوله صلى اهللا عليه وآله

 ف   الموجود بيننا اليـوم     بصراحة على أن القرآن    فالكاشاني ينصمحـر، 
 ،أنـزل  بل منه ما هو مخالف لمـا  ،)e(د يس بتمامه كما أنزل على محم وأنه ل 

 ثم إنه نسب ما قاله من هذيان لما جاء مروياً من طريـق              ،ومنه ما هو محرف   
  . والعياذ باهللا...أهل البيت

ويصر   ح إمامهم المجلسي بأن    ذف منه ما يقرب مـن       القرآن الحالي قد ح
ى سـيدنا محمـد     الذي أنزل عل   - بزعمهم –الحقيقي   بمعنى أن القرآن     ،الثلثين

)e(   والذي جمعه علي  )(t،           وكتبه بيده يزيد على القـرآن الحـالي بمقـدار 
إن   ": قـال جعفر الـصادق أنـه   وفي ذلك يروي هو وغيره رواية عن   ،الثلثين

إلى محمد صلى اهللا عليه وآله سـبعة عـشر     )u( جبريل القرآن الذي جاء به   
وفـي  !!  الحديث موثـق   : وعلق المجلسي على هذه الرواية بقوله      .)٢( " ألف آية 

 وال ، فـالخبر صـحيح  ، عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم بعض النسخ 
يخفى أن هذا الخبر وكثير من األخبار الصحيحة صريحة فـي نقـص القـرآن          

وطـرح جميعهـا    ! ! في هذا الباب متواترة معنـى      األخبار وعندي أن    ،وتغييره

                                         

ؤسسة األعلمي، ، ومن الجدير بالذكر أن طبعة تفسير الصافي، م)١/٤٩(تفسير الصافي   )١(
 :م، زادت ألفاظاً حذفت في طبعة مكتبة الصدر، طهران، وهي١٩٧٩، ١بيروت، ط

ومنها لفظة آل محمد غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، وغير ذلك، "... 
  ... ".فليتنبه

، شرح أصول الكافي )٨٥ص(، االعتقادات في دين اإلمامية )٢/٦٤(الكافي : انظر  )٢(
، )٢٧٩ص(، بحوث في تاريخ القرآن وعلومه )١/٣١٣(، تفسير نور الثقلين )١١/٧٢(

  ).٣/٣٠٧(االنتصار 



   ادي/ ار

 - ٦٠ -

 في هـذا البـاب ال   األخبار بل ظني أن   ،يوجب رفع االعتماد عن األخبار رأساً     
  .)١( "  فكيف بثبوتها بالخبر،يقصر عن أخبار اإلمامة

 بينما نـص  ،من المعلوم أن القرآن الحالي يزيد قليالً على ستة آالف آية      و
الحقيقي الـذي جمعـه     إمامهم ومحدثهم وخاتمة مجتهديهم المجلسي بأن القرآن        

علي )(t    بلغ عدد آياته سبعة عشر ألف آية      وكتبه بيده،      فهم إذن يعتقدون بـأن
 والعياذ باهللا تعالى مـن      ،القرآن الحالي الذي بين أيدينا نقص منه بمقدار الثلثين        

  ....هذا الكفر البواح
:      أن القرآن الذي يؤمن به علي  )(t،   إال الفـرس   لن يعلمه للنـاس

فالفرس هم من سيتولى تعليم الناس القرآن في مجامع يجعلونهـا فـي             ! !العجم
 : قال ،ألصبغ بن نباتة  بسنده عن ا  النعماني  إمامهم   وفي ذلك روى     ،د الكوفة مسج

كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفـة يعلمـون         ": يقول )u( سمعت علياً 
 يا أمير المؤمنين أو ليس هـو كمـا      :)أي الراوي ( قلت   ،الناس القرآن كما أنزل   

 وما تـرك    ،ماء آبائهم  ال محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأس        : فقال ،أنزل
  .)٢( " أبو لهب إال إزراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ألنه عمه

 وهـي تـصور     ، تزكم األنوف   الشعوبية فيها   في الرواية يجد أن    والناظر
فارسـي  ى ل  فـأنّ  ،بجالء نظرة ازدراء الفرس للعرب الذين نزل القرآن بلغـتهم         

                                         

  ).١٢/٥٢٥(مرآة العقول للمجلسي   )١(
، مستدرك )٨٩/٦٠(، )٥٢/٣٦٤(، بحار األنوار )٣٣٣ص( الغيبة للنعماني :انظر  )٢(

لمان ، نفس الرحمن في فضائل س)١/٣٥٥(، ميزان الحكمة )٧/١٠٨(سفينة البحار 
، مكيال المكارم )٢٢٤٧(، )١/٤٢١(، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب )١٣١ص(
)١/٦٠.(  



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٦١ -

دراسـة  ن   أن يهـتم بـالقرآ     ،)١( آن أصالً  بالقر  وال يهتم  ،عجمي ال يفهم العربية   
  !؟أكثر من أهل العربية والبيانوتدبراً وتدريساً 

كان يعتقد بأن القرآن الـذي       )t(  تؤكد على أن علياً    -أيضاً –والرواية  
اء سبعين من قريش مـع      م بل محي منه أس    ،بين أيدينا ليس هو بتمامه كما أنزل      

ألنـه   )e(زراء علـى رسـول اهللا       إ   وما ترك اسم أبي لهب إال      ،أسماء آبائهم 
هعم....  

والسبعين التي محيت بحسب الرواية السابقة هـي مـا جـاء فيمـا رواه         
إلـي أبـو     دفـع    : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال        مالكليني وغيره بسنده  

 M D E F :ففتحته وقرأت فيـه    ،نظر فيه ت ال   :مصحفاً وقال  )u(الحسن  
G  L )اسم سبعين رجالً من قريش بأسمائهم وأسـماء   فوجدت فيها)١ :البينة 
  .)٢(  ابعث إلي بالمصحف: فبعث إلي:ل قا،آبائهم

وكـان هـذا المـصحف        ":قال المازندراني في شرحه للرواية الـسابقة      
 ،)e( بعـد وفـاة النبـي        )u(ي جمعه أمير المـؤمنين      المدفوع إليه هو الذ   

 ورده قومه ولم يقبلوه وهـو       . هذا هو القرآن الذي أنزله سبحانه      :وأخرجه وقال 
 وفي هذا الخبر داللة على وجود مصحف غير هـذا           ...الموجود عند المعصوم  

وعلى وجود التحريف والتغيير والحذف فيمـا أنزلـه اهللا           ،المشهور بين الناس  
  .)٣( " ...)e(القرآن على محمد تعالى من 

                                         

ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية  " :ذكر الدكتور الشيعي جعفر الباقري في كتابه  )١(
، أن الشيعة ال يعبأؤون وال يلتفتون لدراسة وتدريس القرآن لطالبهم )١١١-١٠٩ص(

  .ة، ونقل عن الخامنئي ومحمد حسين فضل اهللا التصريح بذلكفي حوزاتهم العلمي
  ).٥/٦٤٢(، تفسير نور الثقلين )٢/٦٣١(الكافي   )٢(
  ).١١/٨٢(شرح أصول الكافي   )٣(



   ادي/ ار

 - ٦٢ -

 فالمازندراني يعترف اعترافاً صريحاً بوجود مصحف غيـر المـصحف         
كمـا   ،وهو المصحف الذي يؤمن به علـي      ،الموجود بيننا والمشهور بين الناس    

 بأن التحريف والتغيير والحذف قد طرأ على القرآن الموجود بيننا           ،يعترف أيضاً 
  .... والعياذ باهللا تعالى،اليوم

 إذا قام قـائم آل محمـد        : قال ،باقروروى المفيد وغيره عن أبي جعفر ال      
)u(     على ما أنـزل اهللا جـّل جـالل   يعلم الناس القرآن   ضرب فساطيط لمن، 

  .)١( "  ألنه يخالف فيه التأليف،فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم
 عليـاً يـؤمن بـه     الذي يزعمون أن  وحتى ال يكون حفظ القرآن الحقيقي       

 حتـى إذا    ، عن حفظ كتاب اهللا تعـالى      حجمونفإن الشيعة اليوم ي    ،صعباً عليهم 
 قال  . سهل عليهم حفظه   ، الذي يؤمن به علي    بالقرآن الحقيقي خرج قائمهم وجاء    

 وجالس علماء الشيعة واستمع     ،موسى جار اهللا بعد أن طاف بالد العجم والعراق        
 وال فـي    ، ال في العراق   ، وال بين أوالد الشيعة    ،لم أر بين علماء الشيعة      ":منهم

ـ      يقيم وال من    ،إيران من يحفظ القرآن     وال مـن    ،سانه القرآن بعض اإلقامـة بل
  .)٢( " يعرف وجوه القرآن األدائية

أن يقرأوا القرآن الموجود  أمروا شيعتهم   األئمة أن علياً ومعه سائر      :را
بيننا في الصالة وفي غيرها من العبادات حتى يظهر قائم الزمان ويأتي بالقرآن             

   دي النـاس    فيرتفع القرآن الذي بيننا من أي      ، وكتبه بيده  الحقيقي الذي جمعه علي

                                         

، )٥٢/٣٣٩(، بحار األنوار )٢٦٥ص(، روضة الواعظين )٢/٣٨٦( اإلرشاد :انظر  )١(
اديث اإلمام المهدي ، معجم أح)٣٨٤ص(األنوار البهية في تواريخ الحجج اإللهية 

، إلزام الناصب )٣/٢٦٥(، كشف الغمة )٥/٢٧(، تفسير نور الثقلين )٣/٣٢١(
  ).٣/٢٨١(، االنتصار )١/٦١(، مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم )٢/٢٤٧(

  ).١٢٥ص(الوشيعة، موسى جار اهللا   )٢(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٦٣ -

 وفي ذلك يقول إمـامهم      ... فيقرأ ويعمل بأحكامه   ، ويبقى قرآن علي   ،إلى السماء 
فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من              ":نعمة اهللا الجزائري  

 أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود      )( قد روي في األخبار أنهم       : قلت ،التغيير
 حتى يظهر موالنـا صـاحب       ، والعمل بأحكامه  ،من القرآن في الصالة وغيرها    

ي ألفه   ويخرج القرآن الذ   ،الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء        
  .)١( " عمل بأحكامه ويأفيقر ،)u(أمير المؤمنين 

 إنما  )(إن األئمة     ": الميرزا حبيب اهللا الهاشمي الخوئي     :ويقول إمامهم 
ب الموجود بأيدينا مع ما هو عليه من التحريـف          أمرونا بالرجوع إلى هذا الكتا    

  .)٢( " والنقصان ألجل التقية والخوف على أنفسهم وشيعتهم
 علـى   )("  أي األئمة  " إن الحث منهم     :ويقول إمامهم عدنان البحراني   
 حثـوا علـى االقتـداء    )( أال ترى أنهم ،قراءته ال ينافي وقوع االختالل فيه    

 ،وإنقـاذ غـريقهم    ، وتـشييع جنـائزهم    ،الفسقة الكفرة " أئمة أهل السنة  "بأئمتهم  
 .)٣(  ومساورتهم مع ما هم عليه من الكفر الثابت بالكتـاب والـسنة            ،ومواكلتهم

فأئمتهم حثّوهم على قراءة القرآن الموجود بيننا إمعاناً منهم في التقية مـع أهـل    
 ، الـسنة   وهذه هي عقيدتهم بنا معاشر أهـل       ، بنظرهم .... الكفرة ، الفسقة ،السنة

 عظم المنة في    : وقد بينت ذلك في رسالتي     ... ويسبوننا ، ويلعنوننا ،إنهم يكفروننا 
  ...توضيح عقيدة الشيعة بأهل السنة

 : علياً أن  )t(          لم يستطع إظهار القرآن الحقيقي الـذي جمعـه
 فـي  - والعياذ بـاهللا  – إمعاناً منه    ،وكتبه بيده لما فيه من الشنعة على من سبقه        

                                         

  ).٣/٢٣٥(، االنتصار ) ٢/٣٦٠(األنوار النعمانية   )١(
  ).٢/٢٠٦(راعة منهاج الب  )٢(
  ).٨٩/٧٤( بحار األنوار :، وانظر)١٣٥ص(مشارق الشموس الدرية   )٣(



   ادي/ ار

 - ٦٤ -

وفي ذلك يقول إمـامهم نعمـة اهللا         ، استلم الخالفة الحقاً    مع أنه  ،التقيةخدام  است
 على سرير الخالفة لم يتمكن مـن        )u(لما جلس أمير المؤمنين       ":الجزائري

 .)١(  لما فيه من إظهار الشنعة على مـن سـبقه          ،إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا    
يستخدم التقية خوفاً مـن     ن  أ ،فهل يليق بالخليفة صاحب الكلمة الفصل في األمة       

! ؟- بنظـرهم  –إظهار الشنعة على بعض من أقدموا على تشويه دستور األمة           
 سبحانك ربـي هـذا      ؟أليس في ذلك األمر خيانة هللا ولرسوله ولعموم المسلمين        

  .بهتان مبين
 علـى الـسبب     ئي المحقق الميرزا حبيب اهللا الهاشمي الخو      هم إمام ويؤكد

  ":فيقـول  – بزعمهم – من عدم إظهار القرآن الحقيقي       الذي منع أمير المؤمنين   
 لم يتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مـستلزماً للتـشنيع           )u(إنه  

 ومـن إجـراء متعتـي    ، كما لم يتمكن من إبطال صالة الضحى   ،على من سبقه  
 وقد صرح   ، ومعاوية عن اإلمارة   ، ومن عزل شريح عن القضاوة     ،الحج والنساء 

  .مع الزنديق t)(اية االحتجاج السابقة في مكالمته ي روبذلك ف
 أن يـتم     وهـو  ،مضافاً إلى اشتمال عدم التصحيح على مصلحة ال تخفى        

الحجة في يوم القيامة على المحرفين المغيرين من هذه الجهة أيضاً بحيث يظهر             
ب من مصدر الربوبية     وذلك بأن يصدر الخطا    ، لجميع أهل المحشر   شناعة فعلهم 

 فيـصدر  ؟ كيف قرأتم كتابي الذي أنزلته إلـيكم     : ويقال لهم  ،)e(أمة محمد   إلى  
 ضـيعتموه    ما أنزلناه هكذا فلـم     : فيقال لهم  ، بأنا قرأناه كذا وكذا    ،عنهم الجواب 

 ،ناقصرنا فيه وال ضيعناه وال فرط      فيجيبوا أن يا ربنا ما       ؟تموه ونقصتموه فوحر
 أنتم قصرتم فـي تبليـغ       :ل لهم  فيخاطب حملة الوحي ويقا    ،بل هكذا وصل إلينا   
 فيقولوا ربنا ما فرطنا في وحيك من شيء وإنما فرط فيـه             ؟وحيي وأداء أمانتي  

                                         

  ).٢/٣٦٠(األنوار النعمانية   )١(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٦٥ -

 فيظهر شناعة فعلهم وفضاحة عملهم لجميع أهـل         ،فالن وفالن بعد مضي نبيهم    
 مضافاً إلى اسـتحقاقهم     ، والعذاب األليم  ، ويستحقوا بذلك الخزي العظيم    ،المحشر

  .)١( يطهم في أمر الرسالة وتقصيرهم في غصب الخالفةللنكال والعقاب بتفر
        عـن  ون القـرآن    دوالشيعة بمثل هذا الكالم الممجوج تناسوا أنهم يجـر

 حيث مضى على    ،وظيفته األساسية في تعبيد الناس لخالقهم وفق منهج اهللا تعالى         
 وصـدق اهللا    ، ومعه القرآن الحقيقي بزعمهم أكثر من ألف عـام         اختفاء مهديهم 
ــ ــث ق   M Ä   Å  Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í Î  L :الحي

  .)٤٦ :الحج(
           بأنـه   يضاف لذلك أن كالم علمائهم حمل بين طياته اتهاماً لسيدنا علـي 

 وإال فما الفائدة من قرآن لم يطلع عليـه    ، ما يجب تبليغه للناس    جبان حيث أخفى  
  ؟أحد سوى علي!        ثم هل من جاء بعد علي )(t  نه حيث أظهر ما عجز      أشجع م

الكافر  - وكيف يرضى علي بترك معاوية       ؟عنه من إجراء متعتي الحج والنساء     
  ؟حاكماً على المسلمين - همبنظر

كذباً عـن    وحتى ال يمعن أتباعهم في مثل هذه األسئلة وغيرها فقد رووا          
علي )(t القاضية  يد من الروايات    العدالتقية هي المانع الوحيد من إظهـار       بأن  

  ...القرآن الحقيقي الذي جمعه وكتبه بيده
ولـيس    ":فقد روى الطبرسي وغيره عن علي بن أبي طالب أنـه قـال            

 وال الزيادة في آياته على مـا        ،ليندبيسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء الم      
 ، لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفـر        ،أثبتوه من تلقائهم في الكتاب    

  .)٢( " رفة عن قبلتناوالملل المنح

                                         

  ).٢/٢٢٠(منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )١(
، التفسير الصافي )٩٠/١١٣(، )٨٩/٤٤(، بحار األنوار )١/٣٧١( االحتجاج :انظر  )٢(

  ).٢/٤٩٢(، تفسير نور الثقلين )١/٤٦(



   ادي/ ار

 - ٦٦ -

 التقية هي التـي حظـرت إظهـار          أنt )(وذكروا في رواية ثانية عنه      
دل من كتاب    ولوالها لشرح ما ُأسقط وحرف وب      ،مثالب األعداء ومناقب األولياء   

ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري            ": ونص الرواية هو   .اهللا
 ومثالـب  ،تقية إظهاره من مناقب األولياء التحضر وظهر ما ،هذا المجرى لطال 

  .)١( " األعداء
    المانع لهم عن القـراءة بمـا يخـالف          ويؤكد عالّمتهم الطبرسي على أن 

 وبالتـالي تعـريض     ،القرآن الموجود بيننا اليوم إنما هو الخوف من الجبـارين         
 وإنما نهونا عـن قـراءة مـا وردت بـه            ... ": وفي ذلك يقول   ،النفس للهالك 

 ألنه متى قرأ اإلنسان بما يخالف ما بين الدفتين غـرر بنفـسه أهـل                ،راألخبا
  .)٢( "  فمنعونا من قراءته، وعرض نفسه للهالك، وأغرى به الجبارين،الخالف

 حون بأنهم يتعاملون بالقرآن الموجود بيننا معاملـة مؤقتـة         فالشيعة يصر 
 القـرآن   عـه  حتى يخرج مهديهم المزعـوم فيـأتي وم        ،قائمة على عقيدة التقية   

لم يصدر عن إيمـان      بالقرآن الذي بأيدينا     تعاملهمعليه ف و - بزعمهم – الحقيقي
وهذا منهم ترجمـة عمليـة    ،- أهل السنة –سببه الخوف من أعدائهم    وإنما   ،به

  .... ذلك عن أئمتهم كما رووا،لتقيتهم التي تمثل تسعة أعشار إسالمهم
 بن أبي طالب    نسوبين إلى علي   نتساءل بعد إيراد هذين النصين الم       أن ولنا

 وهو الذي مكث في الخالفة أكثر       ، أن يستخدم التقية   t)(  هل يليق بعلي   :فنقول
وهل يعقل أن يخاف من الرعية وهو الحاكم الجـالس علـى             ؟من خمس سنين  

 فلـو   ،األئمة نصبوا لبيان الشرائع واألحكام بزعم الشيعة      ثم إن   ! ؟كرسي الملك 
                                         

، التفسير الصافي )٩٠/١٢١(، )٨٩/٤٧(، بحار األنوار )١/٣٧٧( االحتجاج :انظر  )١(
  ).٢/٣٥٣(، تفسير كنز الدقائق )١/٤٣٨(، تفسير نور الثقلين )١/٤٩(

  ).٢٧ص(فصل الخطاب   )٢(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٦٧ -

 ، وبقيت األحكام مستورة غير معلومـة      ،لفائدة من تنصيبهم  أخذوا بالتقية انتفت ا   
 ألن التقية تحتمـل  ،وبالتالي لم يبق اعتماد على أقوالهم وأفعالهم وسائر أحكامهم        

 وعصمة األئمـة  ، ومن المعلوم أن الشيعة يعتقدون بعصمة األئمة    ،خالف الواقع 
 صار  ،ا التقية  فإن استخدمو  ،إال لتكون أحكامهم حجة   ما كانت    –كما يزعمون  –

  .لزاماً عدم االعتماد عليهم
   إن روه ودرسوه   ،اطلع عليه أغلب الصحابة   الموجود بيننا   القرآن   ثمفتدب 

لمـا كـان     - كما يزعم الـشيعة    -  ولو كانت هنالك فضائح لبعضهم     ،وحفظوه
 وكيف يفعلـون    ، وبالتالي لما كان هنالك سبيل إلى إسقاط شيء منه         ،اًاألمر سر 

 �  ~ { | } M x y z :آن يخاطبهم فيقـول    والقر ذلك

¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ̈  © ª « ¬ ®  ̄° 
± ²  ³  ́µ ¶  ̧¹ L )١٧٤: البقرة(.  

  ثم أنى لعلي )(t       أن يتقي وينسى وصية الرسول )e(       حيـث قـال لـه 
بـذل  : والخامـسة  ،.... أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها     :يا علي   ":موصياً

وهو علـى   ا أن عدم إنكاره لتحريف القرآن        كم ،)١( " ...مالك ودمك دون دينك   
  ": وكيف ال وهو القائـل     ،يجعله شريكاً في اإلثم ومستوجباً للعقاب     رأس الحكم   

إن اهللا تعالى ال يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سراً مـن    
 فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهاراً فلم يغير ذلـك العامـة            ،غير أن تعلم العامة   

                                         

، نظم درر السمطين )١٥/١٨١(، وسائل الشيعة )٤/١٨٩( من ال يحضره الفقيه :انظر  )١(
  ).١٥٤ص(فى والمرتضى والبتول والسبطين في فضائل المصط



   ادي/ ار

 - ٦٨ -

 وقد سبق وأن ذكرنا طائفـة مـن       .)١( " ستوجب الفريقان العقوبة من اهللا تعالى     ا
 قـوال  وكلها أ  ،t)(م علي    وكذا أقوال األئمة وفي مقدمته     ،)e(أقوال الرسول   

  ....تطالب بالصدع بالحق ولو أدى إلى الهلكة
 د: من السور     أن     يؤمن بـه   الذي التي اشتمل عليها مصحف علي

   : وسورة الوالية، سورة النورين:كتبه بيدهجمعه ووالذي 
يا أيها الذين آمنوا آِمنوا بالنورين أنزلناهمـا يتلـوان           "  :سورة النورين  - ١

 نوران بعضهما من بعض وأنا      ،عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم     
 ،)كذا( إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم           ،السميع العليم 

الرسول عليه   بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم         والذين كفروا من  
يقذفون في الجحيم ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يـسقون   

 إن اهللا الذي نور السموات واألرض بما شاء واصـطفى مـن          ،من حميم 
المالئكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل اهللا ما يشاء ال إلـه إال              

 قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكـرهم إن          ،مهو الرحمن الرحي  
ا كـسبوا وجعلهـم لكـم      إن اهللا قد أهلك عاداً وثمود بم       ،أخذي شديد أليم  

بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقتـه         وفرعون   ،ونتذكرة فال تتق  
 إن اهللا يجمعهـم     ، ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون      ،ومن تبعه أجمعين  

 إن الجحيم مـأواهم     ،يستطيعون الجواب حين يسألون   في يوم الحشر فال     
 قد خسر   ، يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون       ،وأن اهللا عليم حكيم   

 مثل الذين يوفون بعهدك أنـي       ،الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون     

                                         

، وسائل )٢/٥٢٢(، علل الشرائع )٢٦١ص( ثواب األعمال وعقاب األعمال :انظر  )١(
، ميزان )١٤/٤١٠(، جامع أحاديث الشيعة )٩٧/٧٥(، بحار األنوار )١٦/١٣٦(الشيعة 
  ).٣/١٩٤٧(الحكمة 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٦٩ -

 وإن عليـاً مـن      ،إن اهللا لذو مغفرة وأجر عظـيم       ،يتهم جنات النعيم  زج
 وكرمنـاه   ،قه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين        وإنا لنوفيه ح   ،المتقين

 ،لصابرون وأن عدوهم إمام المجـرمين      فإنه وذريته    ،على أهلك أجمعين  
قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحياة الـدنيا واسـتعجلتم بهـا               
ونسيتم ما وعدكم اهللا ورسوله ونقضتم العهود من بعـد توكيـدها وقـد              

 يا أيها الرسول قد أنزلنا إليـك آيـات          ،كم تهتدون ضربنا لكم األمثال لعل   
 فـأعرض   ،بعدك يظهـرون   من   يتوليهبينات فيها من يتوفاه مؤمناً ومن       

 إنا لهم محضرون في يوم ال يغني عنهم شيء وال           ،عنهم إنهم معرضون  
 فسبح باسم ربك وكـن      ، إن لهم جهنم مقاماً عنه ال يعدلون       ،هم يرحمون 

موسى وهارون بما استخلف فبغـوا هـارون         ولقد أرسلنا    ،من الساجدين 
 ،فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلـى يـوم يبعثـون     

الحكم كالـذين مـن قبلـك مـن        ولقد آتينا لك     ،فاصبر فسوف يبصرون  
 ومن يتولى عن أمري     ، وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعون      ،المرسلين

 يـا أيهـا    ، تسأل عـن النـاكثين     فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليالً فال     
الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنـوا عهـداً فخـذه وكـن مـن              

 إن علياً قانتاً بالليل ساجداً يحذر اآلخرة ويرجو ثواب ربه قل             ،الشاكرين
 سـنجعل األغـالل فـي    ،هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمـون      

ذريته الصالحين وإنهـم     إنا بشرناك ب   ،أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون    
 فعليهم مني صلوات ورحمـة أحيـاء وأمواتـاً يـوم            ،ألمرنا ال يخلفون  

إنهـم قـوم سـوء       وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي         ،يبعثون
وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهـم فـي الغرفـات             ،خاسرين

  .)١( والحمد هللا رب العالمين ،منونآ
                                         

 =، منهاج)١٨٠ص( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب :انظر  )١(



   ادي/ ار

 - ٧٠ -

ين آمنوا أمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهمـا        يا أيها الذ   " :سورة الوالية  - ٢
 وأنا العلـيم    ، نبي وولي بعضهما من بعض     ،يهديانكم إلى صراط مستقيم   

 فالذين إذا تليت عليهم     ، الذين يوفون بعهد اهللا لهم جنات النعيم        إن ،الخبير
 نودي لهـم يـوم   ، إن لهم في جهنم مقام عظيم   ،آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين   

 ، ما خلفهم المرسلين إال بـالحق      ،أين الضالون المكذبون للمرسلين   القيامة  
      مـن  وما كان اهللا لنظرهم إلى أجٍل قريب فـسبح بحمـد ربـك وعلـي   

  .)١( " الشاهدين
 ،والناظر في السورتين المزعومتين السابقتين يجد كالماً ركيكاً ممجوجـاً         

سامي الفريد الذي بهر     ال مقاالسال يشبه ال من قريب وال من بعيد تعبير القرآن           
البلغاء فعجزوا عن اإلتيان بمثله بعد أن أخذهم بروعـة بيانـه وقـوة حجتـه                

 ومـا يعلـى      وإنه ليعلـو   ، عليه لطالوة   وإن ،وة له حال   واعترفوا بأن  ،وسلطانه
 كل لفظه بل كل حرف من حروفه وضع بطريقـة فنيـة              وأكدوا على أن   .عليه

 وأن يـتكلم    ...ية أن يعـارض القـرآن      فأنى ألعجمي ال يعرف العرب     ،مقصودة
  . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذباً،بالقرآن

 :   زعمهمأن     القرآن الذي يؤمن به علي  )(t،     اشتمل على آيـات
كمـا   –قـاموا   عليهم رضوان اهللا ، ولكن الصحابة  ،كر اسم علي فيها صراحة    ذُ

 وقد تناسى هؤالء    ،العديد من اآليات   من   ،t)( ي بحذف اسم عل   –يزعم الشيعة   
اهللا تعالى قد تعهد بحفظ القرآن العظيم       أن ، القرآن سيبقى محفوظاً بحفظ اهللا       وأن 

 M g h i j     k : فقال ،وذلك في غير ما آية من آياته       ،إلى يوم القيامة  
                                                                                                   

  ).٢/٢١٧(البراعة في شرح نهج البالغة =
، )٢٠- ١٩ص(، تذكرة األئمة )٢/٢١٧( منهاج البراعة في شرح نهج البالغة :انظر  )١(

  ).٤٥٦ص(، كشاف الفهارس )١٢/١١٥( تفسير الميزان :وُأشير إليها في



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٧١ -

l  m n  L )وقـال ،)٩ :الحجر : M ! " # $ %  &' () *  + 

, L )مع ا،)٢-١ :البقرة مـن الكتـب    لعلم أن اهللا تعالى لم يتعهد بحفـظ أي 
حيث عهد بحفظ ما سوى القرآن إلى األحبار والرهبـان           ،السماوية سوى القرآن  

 :المائـدة ( M a b c d                 e : قال تعـالى   ،فما رعوها حق رعايتها   
٤٤(، فـي - كما هو معلـوم  - القرآن العظيم أثنى على الصحابة الكرام  ثم إن  

 هذا لهـو  إن!!! ؟ فكيف يتهمون بأنهم هم من حرف القرآن،غير ما آية من آياته  
  ... والعياذ باهللا تعالى، البهتانعين

ومن اآليات التي ذكرت رواياتهم أنُأسقط منها اسم علي :   
      فـأتوا بـسورة مـن       في علـي  وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا          -

 ¼  « M ³ ́ µ ¶  ̧¹ º : ونص اآلية هـو    .)١( مثله
½  ¾ ¿ L ) ٢٣: البقرة(.  

 M J : ونص اآلية هو.)٢( في علييا أيها الرسول بلّغ ما ُأنزل إليك  -
K L M N O  P QR S T   U V W XY Z 

[   \ ] ̂_  ̀a b c d e L ) ٦٧: المائدة(. 

                                         

لدقائق ، تفسير كنز ا)٢٣/٣٧٣(، بحار األنوار )٢/٣٠١( مناقب آل أبي طالب :انظر  )١(
  ).١/٤٣(، تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة )١/١٩٢(

، )١٢/١١٣(، تفسير الميزان )١/٥٠(، تفسير الصافي )١/١٠( تفسير القمي :انظر  )٢(
، )٣/٣٢٠(، غاية المرام )١٤/٣٧(، شرح إحقاق الحق )٤٠٣ص(قوانين األصول 

  ).٢٤٥ص(مجمع النورين 



   ادي/ ار

 - ٧٢ -

 أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علـى أنفـسهم              وإذ -
 ونـص   .)١(قالوا بلـى   رسولي وعلي أمير المؤمنين    حمدومألست بربكم   
ــو ــة ه  @  ? < = > ; : M 6 7 8 9 :اآلي

A B CD E FG HI L ) ١٧٢: األعراف(. 

 وفاطمة والحسن والحـسين     من قبل في محمد وعلي    ولقد عهدنا إلى آدم      -
 M 5 6  7 8 9 : ونص اآلية هـو    .)٢( فنسي   واألئمة من ذريته  

: ; < = > ? @ L ) ١١٥: طه(. 

 M H : ونص اآلية هو.)٣( بن أبي طالببعليوكفى اهللا المؤمنين القتال  -
I J   K L M   N  OP Q R S TU  V W 

X Y Z L )٢٥: األحزاب(. 

                                         

، مستدركات علم رجال )٣٧/٣٠٦(، بحار األنوار )٢/٥٥(م  الصراط المستقي:انظر  )١(
  ).١/٢٢٦(الحديث 

، )١١/١٩٦(، بحار األنوار )١/٤١٦(، الكافي )٩١ص( بصائر الدرجات :انظر  )٢(
، )٣/٣٢٣(، التفسير الصافي )٧/٤٩٥(، مستدرك سفينة البحار )٤٣/٣٢(، )٢٤/١٧٦(

، تأويل اآليات الظاهرة في )١٤/٢٣٠(، تفسير الميزان )٣/٤٠٠(تفسير نور الثقلين 
  ).١/٣١٩(فضائل العترة الطاهرة 

، مستدرك سفينة البحار )٢/٢٨٩(، شجرة الطوبى )٢٠/٢٠٥( بحار األنوار :انظر  )٣(
، تفسير )٣/٥٨(، تفسير جوامع الجامع )٨/٣٣١(، التبيان في تفسير القرآن )٨/٤٥٤(

،  )٤/٢٦١(ر نور الثقلين ، تفسي)٢/٩٨٨(، التفسير األصفى )٨/١٣٣(مجمع البيان 
، مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي )١٦/٢٩٨(تفسير الميزان 

، )١٣٤ص(، كشف اليقين )١/٢٠٥(، كشف الغمة )١/٣٣٠(، أعيان الشيعة )٣٠٠ص(
  ).١٩/١٩(، نفحات األزهار )٢٠/١٤٠(، )١٤/٣٢٨(شرح إحقاق الحق 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٧٣ -

 �  ~ M : ونص اآلية هو   .)١( في والية علي  ومن يطع اهللا ورسوله      -

¡ ¢ £   ¤¥ ¦ §  ̈©  ª «  ¬ ® ̄ L 

 .)٧١: األحزاب(

-    اآليـة هـو      . )٢( لقيا في جهنم كل كفّار عنيد      أ يا محمد يا علي ونـص:     
M j k l m n o p q r   s t           u  v  w L )٢٣: ق-
٢٤(. 

- اً إناآلية هو.)٣( جمعه وقرآنهعلي ونص : M Ñ Ò Ó  Ô Õ L 

 .)١٧: القيامة(

ورفعنا  . الذي انقض ظهرك   . ووضعنا عنك وزرك   .ألم نشرح لك صدرك    -
̈  § ¦ ¥ ¤ £ M : هـو   ونص اآلية  .)٤( هرك ص بعلي .لك ذكرك 

©        ª       « L ))٥-٤ :الشرح(. 

 وال  ، في هذا المعنـى كثيـرة       التي ذكرتها كتبهم المعتبرة عندهم     واآليات
  .....حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

                                         

، مستدرك سفينة )١/٢٩١(، الصراط المستقيم )٢/٣٠١( مناقب آل أبي طالب :انظر  )١(
  ).٤/٣٠٩(، تفسير نور الثقلين )٦/٥٨٢(البحار 

  ).٧/٣٣٥( بحار األنوار :انظر  )٢(
، مستدرك سفينة )٤٠/١٥٦(، بحار األنوار )١/٣٢٠( مناقب آل أبي طالب :انظر  )٣(

  ).٨/٤٥٢(البحار 
، بحار األنوار )١٦٨ص(الب  الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي ط:انظر  )٤(

  ).١٤/٤٩٣(،   شرح إحقاق الحق )٤/١٧٦(، مستدرك سفينة البحار )٣٦/١١٦(



   ادي/ ار

 - ٧٤ -

 اشتمل على آيات تـضمنت      الذي يؤمن به علي    القرآن   أنزعمهم   :ثامناً
  : ومن تلك اآليات،د في القرآن الموجود بينناكلمات ال توج

 M 7 8 : ونص اآلية هو.)١( آل محمد حقهمالذين ظلموا فبدل  -

9 :  ; < = > ? @ A  B C D  E 
F G    H I L ) ٥٩: البقرة(. 

- ٢( وآل محمد علـى العـالمين      اهللا اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم        إن(. 
 M \ ]  ̂_ ̀ a b       c d e :ونص اآليـة هـو    

f g L ) ٣٣: آل عمران(. 

 M . / 0 : ونص اآلية هو.)٣( أخرجت للناسمةئأكنتم خير  -
1 2 3 4     5 6 7  8             

9: L )١١٠: آل عمران(. 

                                         

، تفسير العياشي )٧/٨٩(، شرح أصول الكافي )٢/٣٠١( مناقب آل أبي طالب :انظر  )١(
، )١/٥٠(، التفسير الصافي )٢/٩٠٠(، التفسير األصفى )١/١١(، تفسير القمي )١/٤٥(
، اإلمام الحسين في أحاديث الفريقين )٤/٧٣(، )١/٨٣(ور الثقلين ، تفسير ن)٤/٥٧(
)٢/٣١٦.(  

، تفسير فرات )١/١٦٨(، تفسير العياشي )٨٩/٥٦(، )٢٣/٢٢٥( بحار األنوار :انظر  )٢(
، غاية )٢/٦٢(، تفسير كنز الدقائق )١/٣٢٨(، تفسير نور الثقلين )٧٨ص(الكوفي 
  ).٢٣٣ص(، البيان في تفسير القرآن )٣/٢٧٠(المرام 

، )١/٣٣٥(، جامع المدارك في شرح المختصر النافع )٨٣ص( المسائل السروية :انظر  )٣(
 =، تفسير)١/١٩٥(، تفسير العياشي )٩٠/٢٦(، )٨٩/٦٠(، )٢٤/١٥٣(بحار األنوار 



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٧٥ -

  ألقـى   إال إذا تمنـى    وال محدث  قبلك من رسول وال نبي       وما أرسلنا من  " -
 _    ̂ [ \ ] M X Y Z :ونص اآلية هـو    ."...الشيطان

 ̀     a     b  c d e f L )١( )٥٢: الحج(. 

 ©̈  M : اآليـة هـو     ونـص  .)٢(وهـو أب لهـم    وأزواجه أمهاتهم    -
ª « ¬®  ̄°±  ² ³  ́µ ¶  

 .)٦: األحزاب(
 ونـص   .)٣(  مالئكة في األرض يخلفـون     من بني هاشم  ولو نشاء لجعلنا     -

ــو ــة هـ  M Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ Ö  L :اآليـ

 .)٦٠: الزخرف(

                                                                                                   

، تفسير نور )١/٣٧٠(، التفسير الصافي )٢/٣٥٨(، تفسير مجمع البيان )١/١٠(القمي =
، قوانين )٩٨ص(، تفسير عبد اهللا شبر )٢/١٩٩(نز الدقائق ، تفسير ك)١/٣٨٣(الثقلين 

، )١/١٢١(، تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة )٤٠٣ص(األصول 
  ).٢٣ص(، البيان في عقائد أهل اإليمان )٢/٣٩٠(اإلمام الحسين في أحاديث الفريقين 

، ينابيع المعاجز )٣/١١٥(، مناقب آل أبي طالب )٣٤٠ص( بصائر الدرجات :انظر  )١(
، الغدير )٨٩٦٣(، )٢٦/٦٩(، )١١/٤١(، بحار األنوار )١/١٧٦(، الكافي )٤٧ص(
، تفسير نور الثقلين )٣/٣٨٦(، التفسير الصافي )٢/٨٦(، تفسير القمي )٥/٤٢(
، معجم )١/٤١٣(، اختيار معرفة الرجال )٣٥١ص(، كتاب سليم بن قيس )٣/٥١٠(

، كشف )٦/٢٣٤(، أعيان الشيعة )٢٨ص(ن ، مجمع النوري)٧/٢٧٠(رجال الحديث 
  ).١٩٦ص(، اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء )٢/٩٦(الغمة 

، )٤/١٦٤(، التفسير الصافي )١٣/٣٥٧(، )٨/٦٢١( جامع أحاديث الشيعة :انظر  )٢(
، مختصر بصائر )٢/٤٥٦(، أعيان الشيعة )٤/٢٣٧(، تفسير نور الثقلين )٦/١٢(

  ).١/٤٠(ي والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ، دراسات ف)٨٥ص(الدرجات 
  ).٢/٢٦٥(، مدينة المعاجز )٤/٣٩٧( التفسير الصافي :انظر  )٣(



   ادي/ ار

 - ٧٦ -

 M ½ ¾  ¿ À :ونص اآلية هو   .)١(  يعقلون  ال بنو تميم أكثرهم   -

Á Â Ã Ä Å Æ  L )٤: الحجرات(. 

  M =  >  ? @ L :ونـص اآليـة هـو    .)٢( سئلتةدوالموإذا  -
 .)٨: التكوير(

   :ونص اآلية هو .)٣( وإنه فيه إلى آخر الدهرإن اإلنسان لفي خسر،  -
M ! " # $ % & ' ( ) *  + , 

- . / 0   1  L )٣-١العصر(

                                         

  ).١٢/١١٣(، تفسير الميزان )٩/٣٤٢( التبيان في تفسير القرآن :انظر  )١(
، )٢٣/٢٥٥(، بحار األنوار )٦/١٣١(، شرح أصول الكافي )١/٢٩٥( الكافي :انظر  )٢(

  ).٢/٧٦٥(، تأويل اآليات )١٠/٢٧٤(ير مجمع البيان ، تفس)٦٢/ ٨٩(
، تفسير نور الثقلين )٢/٤٤١(، تفسير القمي )٨٩/٦٦(، )٦٤/٥٩(بحار األنوار : انظر  )٣(

  ).٣/٣٤( االنتصار ،)١٠/٤٣٦(، تفسير مجمع البيان )٥/٦٦٦(



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٧٧ -

  امتةاخل

   : وهي،بعد هذا التطواف في كتب الشيعة اإلمامية نخلص إلى أهم نتائج البحث
١ .  ابن أبي طالب بطريق غير مباشرة        الشيعة اإلمامي ة يكفّرون علي،   ذلك أن 

 مـع أن  ،رواياتهم نصت على كفر من أحب أبا بكر وعمـر أو توالهمـا           
 كـان مـن ود      كتبهم اشتملت على العديد من النصوص التي أبانت عمـا         

 كما أبانت تلك النصوص عما اشـتملت       ،ومحبة بين علي وأبي بكر وعمر     
 : وأنهمـا كانـا    ، أبي بكر وعمر   :عليه أقوال علي في الصاحبين الجليلين     

 أن و ، وأن مكانهمـا فـي اإلسـالم لعظـيم         ،أنصح عباد اهللا هللا ولرسوله    
 ،امـا الهـدى    وإم ، وأنهما حبيبـاه   ،شديدالمصاب بهما لجرح في اإلسالم      

 من اقتدى بهما عـصم وهـدي إلـى      وأن ، ورجال قريش  ،وشيخا اإلسالم 
 وكـذا   ، قُـبض وهـو عنهمـا راضٍ       )e( وأن الرسول     ،صراط مستقيم 

فهو كافر بحـسب   ،، فعلي كان يحب أبا بكر وعمر ويتوالهما   ...المسلمون
  ...النصوص التي كفّرت كّل من يحبهما أو يتوالهما

٢ .  ض أبا لؤلـؤة       الشيعة اإلماميابن أبي طالب هو من حر علي ة يزعمون أن
 فهو بنظرهم مـن رتّـب عمليـة         ،على قتل فاروق األمة عمر    المجوسي  

 واستمع منـه كيـف تمـت        ، وقد استقبل أبا لؤلؤة عند دكة بيته       ،االغتيال
 ثم إن عليـاً  ، وتمنى لو كانت فاطمة حية لتفرح لمقتل عمر      ، ففرح ،العمليه

  ...ة فرسه كي يفر إلى مأمنهأعطى أبا لؤلؤ
 ،الشيعة اإلمامية يصفون علي ابن أبي طالب بالعديد من الصفات الذميمـة      . ٣

 ديـوث ال ينـافح عـن      ، مهـين  ، ذليل ، جبان ، بعوضة ، دابة ، حمار :مثل
 داعية للفاحشة بما كذبوه     ، بذئ اللسان  ، لعان ، طعان ، فاجر ، فاسق ،عرض

ونه بالمتعةعليه من استحالله للزنا الذي يسم.  



   ادي/ ار

 - ٧٨ -

الشيعة اإلمامية يزعمون أن علي ابن أبي طالب كان يؤمن بقـرآن غيـر             . ٤
 كتـاب   :وأنه كان يؤمن بأن القرآن الموجود بيننـا        ،القرآن الموجود بيننا  

 وأن من قام بالزيادة فيه والنقصان منه هـم          ، زيد فيه ونقص منه    ،محرف
لـي إلـى الـصحابة       جاء ع  )e( ذلك أنه عندما انتقل الرسول       ،الصحابة

 ففتحه أبو بكر فإذا به يجد فضائح        ،بالقرآن الحقيقي الذي جمعه وكتبه بيده     
 كمـا أنهـم     ... ال حاجة لنا فيـه     :وه وقالوا  فرفض ،المهاجرين واألنصار 

 بأن هم الغائـب فـي      يؤمنونموجود مع مهـدي القرآن الذي يؤمن به علي
لقرآن الحالي حتـى يظهـر     وقد أمر علي شيعته بقراءة ا      ،سرداب سامراء 

 فيرتفع هذا القرآن ويبقى قرآن علي الـذي         ،المهدي ومعه القرآن الحقيقي   
   ......في مسجد الكوفة !!لن يعلمه للناس إال الفرس المجوس

  
  

رّب ا  وا  



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٧٩ -

  املصادر واملراجع
 ناصر ،الفاروق عمر بن الخطابمنين أبو لؤلؤة المجوسي قاتل أمير المؤ .١

 .م ٢٠٠٩ ، القاهرة، مكتبة الرضوان، رضوانبن

 . قم، المكتبة العلمية، الحر العاملي،إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات .٢

 .م١٩٦٦ ، النجف، مطابع النعمان، الطبرسي،االحتجاج .٣

 . قم، نشر جماعة المدرسين بالحوزة العلمية، المفيد،االختصاص .٤

 .هـ١٤٠٤ ، قم، مؤسسة آل البيت، الطوسي،اختيار معرفة الرجال .٥

 ـ م١٩٩٣ ،٢ ط، بيروت، دار المفيد، المفيد،اإلرشاد .٦

 ، دار الكتب اإلسالمية، الطوسي، فيما اختلف من األخباراالستبصار .٧
 .تهران

 ، رابطة الصداقة اإلسالمية، محمد فاضل المسعودي،األسرار الفاطمية .٨
 .م١٩٩٩ ،١ط

 . بال، جعفر سبحاني،أضواء على عقائد اإلمامية .٩

 ـ ه١٤١٤ ،١ ط، دار المفيد، الصدوق، في دين اإلماميةقاداتاالعت .١٠

 ،مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ، الطبرسي،إعالم الورى بأعالم الهدى .١١
 .ـه١٤١٧ ،١  ط،قم

 . بيروت، دار التعارف للمطبوعات، محسن األمين،أعيان الشيعة .١٢

 نشر مكتب ،جواد األصفهاني:  ت، السيد ابن طاووس،إقبال األعمال .١٣
 .هـ١٤١٤ ،١ ط،إلعالم اإلسالميا

 ، علي الموحد األبطحي األصفهاني،اإلمام الحسين في أحاديث الفريقين .١٤
 .ـ ه١٤١٨ ،١ ط،مطبعة أمير



   ادي/ ار

 - ٨٠ -

 علي : تحقيق، علي الحائري، في إثبات الحجة الغائبإلزام الناصب .١٥
 . بال،عاشور

 .هـ١٤١٧ ، قم،مؤسسة البعثة ، الصدوق،األمالي .١٦

 . هـ١٤١٤ ،١ ط، قم،ثقافة دار ال، الطوسي،األمالي .١٧

 . مطبعة أفسيت فتاحي، أحمد الرحماني،اإلمام علي بن أبي طالب .١٨

 ،١ ط، قم، مدرسة اإلمام الهادي، ابن بابويه القمي،اإلمامة والتبصرة .١٩
 . هـ١٤٠٤

 مركز الغدير للدراسات ، محمد بيومي مهران،اإلمامة وأهل البيت .٢٠
 ـ ه١٤١٥ ،٢ ط، مطبعة نهضت،اإلسالمية

  .هـ١٤٢١ ،١ ط، بيروت، دار السيرة، علي الكوراني العاملي،اراالنتص .٢١

 مؤسسة النشر ، عباس القمي،األنوار البهية في تواريخ الحجج اإللهية .٢٢
 .هـ١٤١٧ ،١ ط، قم،اإلسالمي

 ، المطبعة الحيدرية، جعفر النقدي،األنوار العلوية واألسرار المرتضوية .٢٣
 .ه١٤١٨ ،٢  ط،النجف

طبعة  ،بيروت ، مؤسسة األعلمي،ة اهللا الجزائري نعم،األنوار النعمانية .٢٤
 . بال،أخرى

 ، دار الكتاب اإلسالمي، المفيد،أوائل المقاالت في المذاهب المختارات .٢٥
 .بيروت

 السيد جالل الدين : ت، الفضل بن شادان األزدي النيسابوري،اإليضاح .٢٦
 . بال،الحسين األرموي

 . الطبعة األولى، العاملي الحر،اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة .٢٧

 . بال، جعفر سبحاني،اإليمان والكفر .٢٨



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٨١ -

 ، محمد باقر المجلسي،ر الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهابحار األنوار .٢٩
 .م١٩٨٣ ،٢  ط، بيروت،مؤسسة الوفاء

 مؤسسة النشر ، مير محمد الزرندي،بحوث في تاريخ القرآن وعلومه .٣٠
 . هـ١٤٢٠ ،١ ط،اإلسالمي

 ، منشورات األعلمي، محمد حسن الصفار،لكبرىبصائر الدرجات ا .٣١
 .طهران

 ، بيروت، مؤسسة األعلمي، أبو القاسم الخوئي،البيان في تفسير القرآن .٣٢
 ١٩٧٥ ،٤  ط، بيروت، دار الزهراء، طبعة أخرى،هـ١٣٩٤ ،٣ط
 .م

 . بال، الشيخ الشريعتي األصفهاني،البيان في عقائد أهل اإليمان .٣٣

 ،سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراءبيت األحزان في ذكر أحواالت  .٣٤
 .ـه١٤١٢ ،١ ط، دار الحكمة،عباس القمي

 ، دار صادر، أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي،تاريخ اليعقوبي .٣٥
 .بيروت

 ، شرف الدين الحسيني،تاويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة .٣٦
 .١  ط، قم،مدرسة اإلمام الهادي

 ،١ ط، قم، دار الحديث، محمد الريشهري،سنةالتبليغ في الكتاب وال .٣٧
 .ـه١٣٧٩

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطوسي،التبيان في تفسير القرآن .٣٨
 .١ط

 ، السيد عبد اهللا الجزائري،التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية .٣٩
 .مخطوط



   ادي/ ار

 - ٨٢ -

 . قم، مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي، أحمد الحسيني،تراجم الرجال .٤٠

 ،١ ط، علي الحسيني الميالني،م كلثوم من عمر بن الخطابتزويج أ .٤١
 .ـه١٤٢١

 مؤسسة ، سلطان الجنابذي،تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة .٤٢
   بيروت،األعلمي

 ،١ ط، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبرسي،تفسير جمع الجوامع .٤٣
 .ـه١٤٢١

صاحب  ، طبع السيد مرتضى الرضوي، عبد اهللا شبر،تفسير شبر .٤٤
 .٣ ط،مطبوعات القاهرة

 ، طبعة أخرى،ـ ه١٤١٦ ،٢ ط، مكتبة الصدر طهران،تفسير الصافيال .٤٥
 .م١٩٧٩، ١  ط، بيروت، األعلميمؤسسة

 المكتبة ، محمد بن مسعود بن عباس السلمي السمرقندي،تفسير العياشي .٤٦
 . طهران،العلمية اإلسالمية

 .م١٩٩٠ ،١ ط،قم ، فرات بن إبراهيم الكوفي،تفسير فرات الكوفي .٤٧

 مؤسسة دار الكتاب للطباعة ، علي بن إبراهيم القمي،تفسير القمي .٤٨
 .هـ١٤٠٤ ،٣ ط، إيران، قم،والنشر

 .م١٩٩٥ ،١ ط، بيروت، مؤسسة األعلمي، الطبرسي،تفسير مجمع البيان .٤٩

 ، فارس تبريزيان: ت، أبي الصالح تقي بن نجم الحلبي،تفسير المعارف .٥٠
 .نشر المحقق

 منشورات جماعة المدرسين بالحوزة ،ي الطباطبائ،تفسير الميزان .٥١
 . قم،العلمية



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٨٣ -

 ، السيد هاشم المحالتي: صححه وعلق عليه، الحويزي،تفسير نور الثقلين .٥٢
 .بال

 ، نشر المحقق، فارس تبريزيان: ت، تقي بن نجم الحلي،تقريب المعارف .٥٣
 .ـه١٤١٧

 ، أبو طالب التجليلي،تنزيه الشيعة اإلثنى عشرية من الشبهات الواهية .٥٤
 .بال

 ، تهران، دار الكتب اإلسالمية، الطوسي،تهذيب األحكام في شرح المقنعة .٥٥
 .هـ١٣٦٥

 . قم، في الحوزة العلمية نشر جماعة المدرسين، الصدوق،التوحيد .٥٦

 .٢ ط، قم، منشورات الرضى، الصدوق،ثواب األعمال .٥٧

 ، بيروت، دار الصفوة، جعفر الباقري،ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية .٥٨
 .م١٩٩٤

 .هـ١٤١٥  ، قم، مطبعة المهر، البروجردي، أحاديث الشيعةجامع .٥٩

 .م١٩٩٦ ،١ ط، الرياض، بيت األفكار الدولية،جامع الترمذي .٦٠

 مكتبة ، أحمد الخوانساري،جامع المدارك في شرح المختصر النافع .٦١
 ـ ه١٤٠٥ ،٢ ط، طهران،الصدوق

 .هـ١٣٧١ ،١ ط،مؤسسة اآلفاق ،وس السيد ابن طاو،جمال األسبوع .٦٢

 .هـ٢٠٠٤ ،١ ط، دار الهدى، علي الكوراني العاملي،التاريخجواهر  .٦٣

 ، ابن الدمشقي،جواهر المطالب في مناقب اإلمام علي بن أبي طالب .٦٤
 .ـه١٤٢٥ ،١ ط، إيران، قم،مجمع إحياء الثقافة العربية

 .هـ٢٠٠٣ ،١٨ ط، عبد اهللا الموصلي،حتى ال ننخدع .٦٥



   ادي/ ار

 - ٨٤ -

 مؤسسة ،البحراني يوسف ،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٦٦
 ـ ه١٤٠٨ ، قم،النشر اإلسالمي

 . بال، محسن األمين،الحصون المنيعة .٦٧

 ، مؤسسة النشر اإلسالمي، محمد محمديان،حياة أمير المؤمنين عن لسانه .٦٨
  ١ ط،قم

 . بيروت، المكتبة العلمية، الدميري،حياة الحيوان الكبرى .٦٩

 ،اء التراثل البيت إلحي مؤسسة آ، الميرزا النوري،خاتمة المستدرك .٧٠
  .هـ١٤١٥

 ، انتشارات الشريف الرضي، محمد باقر الكجوري،الخصائص الفاطمية .٧١
 ـ ه١٣٨٠ ،مطبعة شريعت

 ، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمية، الشريف الرضي،خصائص األئمة .٧٢
 .هـ١٤٠٦ ،إيران

 ، قم، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، الصدوق،الخصال .٧٣
 .إيران

 . بال، المفيد،لمتعةخالصة اإليجاز في ا .٧٤

 .هـ١٤١٧ ،١ ط، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، الطوسي،الخالف .٧٥

 المركز ، الشيخ المنتظري،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية .٧٦
 ..هـ١٤٠٨ ،١ ط، قم،العالمي للدراسات اإلسالمية

 ، السيد علي خان المدني الحسيني،الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة .٧٧
 ..هـ١٣٩٧ ،٢ ط، قم، بصيرتيمكتبة

 المال حبيب اهللا شريف ،)منظومة في علم دراية الحديث(الدرة الفاخرة  .٧٨
 . بال، قدم له السيد محمد تقي الحسيني،الكاشاني



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٨٥ -

 ،١ ط، قم، مؤسسة البعثة، محمد بن جرير الطبري الشيعي،دالئل اإلمامة .٧٩
 .هـ١٤١٣

 ، دار األضواء، آقا بزرك الطهراني،الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٨٠
 .بيروت

 مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي ، محمد الحسون:ت ،رسائل الكركي .٨١
 .ه١٤٠٩ ،١ ط، قم،النجفي

 محمد باقر الموسوي ،روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات .٨٢
 . بيروت، دار المعرفة،الخوانساري

 شاذان بن ،الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .٨٣
 .١ ط، مركز األمير،ل القميبرئيج

 . قم، منشورات الرضى، الفتال النيسابوري،روضة الواعظين .٨٤

 ،ضوية المكتبة المرت، المحقق األردبيلي،زبدة البيان في أحكام القرآن .٨٥
 .طهران

 ،لبنان ،بيروت ، مؤسسة البالغ، نعمة اهللا الجزائري،زهر الربيع .٨٦
 .م١٩٩٠

 .م٢٠٠١ ،١ ط،بيروت ، دار السيرة، جعفر مرتضى،زواج المتعة .٨٧

 ،١ ط، قم، مطبعة األمير، محمد بن عبد الفتاح التنكابني،سفينة النجاة .٨٨
 .هـ١٤١٩

 ، بيروت، شركة الكتبي، أحمد بن عبد العزيز الجوهري،السقيفة وفدك .٨٩
  م١٩٨٠ ،١ط

 ، نشر نور السجاد، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم،سنن اإلمام علي .٩٠
 . إيران،قم



   ادي/ ار

 - ٨٦ -

 ، قم،مؤسسة النشر اإلسالمي ،مد حسين الطباطبائي مح،eسنن النبي  .٩١
 ـ ه١٤١٦ ،إيران

 ،٢ ط، طهران، مؤسسة الصادق،الشريف المرتضى ،الشافي في اإلمامة .٩٢
 .هـ١٤١٠

 ،٥ ط، النجف، المطبعة الحيدرية، محمد مهدي الحائري،شجرة الطوبى .٩٣
 .هـ١٣٨٥

مرعشي  منشورات آية اهللا العظمى ال، السيد المرعشي،شرح إحقاق الحق .٩٤
 . إيران، طبع قم،النجفي

 القاضي أبو حنيفة النعمان بن ،شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار .٩٥
 . قم، مؤسسة النشر اإلسالمي،محمد التيمي المغربي

 . بال، محمد المرتضى،شرح األزهار .٩٦

 دار إحياء التراث ، محمد صالح المازندراني،شرح أصول الكافي .٩٧
 . بيروت،العربي

 ، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،بي الحديد ابن أ،غةالشرح نهج الب .٩٨
 .م١٩٥٩ ،١ط

 . الطبعة الثانية، أمير محمد الكاظمي القزويني،حكامهمالشيعة عقائدهم وأ .٩٩

 ،١ ط، القاهرة،دار ابن الجوزي ، موسى الموسوي،الشيعة والتصحيح .١٠٠
 .م٢٠٠٧

 الهور ،ةة ترجمان السن إدار، إحسان إلهي ظهير،الشيعة وأهل البيت .١٠١
 باكستان 

 .م١٩٩٧ ،٢ ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،صحيح ابن حبان .١٠٢

 .م١٩٩٦ ،١ ط، الرياض، بيت األفكار الدولية،صحيح البخاري .١٠٣



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٨٧ -

 ، زين الدين النباطي البياضي،الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم .١٠٤
 ـ ه١٣٨٤ ،١ ط،المكتبة المرتضوية

 ،ور اهللا التستري ن،الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة .١٠٥
 . نهضت، جانجانه،تهران

 طبع ،عجالة حسنة ترجمة رسالة متعة للعالمة محمد باقر المجلسي .١٠٦
 .الهور

 السيد : ت، علي بن يوسف الحلي،العدد القوية لدفع المخاوف اليومية .١٠٧
 .هـ١٤٠٨ ،١ ط، مكتبة المرعشي،مهدي الرجائي

 .م١٩٨٢ ، بيروت،فاء مؤسسة الو، الزنجاني،عقائد اإلمامية اإلثنى عشر .١٠٨

 ، دار النشر اإلسالمية العالمية، محمد عبد الستار التونسي،عقائد الشيعة .١٠٩
 . باكستان،فيصل أباد

العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل بيت النبي  .١١٠
 ،١ ط، قم، دار الحديث للطباعة، محمد بن الحسن القمي،)(

 .هـ١٤٢٣

 ، النجف، منشورات المكتبة الحيدرية،ه القمي ابن بابوي،علل الشرائع .١١١
 .م١٩٦٦

 . بال، المولى محسن الكاشاني،علم اليقين في أصول الدين .١١٢

 . العراق، كربالء، محمد كاظم القزويني،علي من المهد إلى اللحد .١١٣

 ، ابن أبي جمهور اإلحسائي،عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية .١١٤
 .م١٩٨٣ ،١ ط،ان إير، قم،ءمطبعة سيد الشهدا

 ،١ ط، بيروت،ت األعلمي منشورا، الصدوق،عيون أخبار الرضا .١١٥
 .م١٩٨٤



   ادي/ ار

 - ٨٨ -

 . بال، السيد جالل الدين المحدث: ت، إبراهيم بن محمد الكوفي،الغارات .١١٦

 ،غاية المرام وحجة الخصام في تعيين اإلمام من طريق الخاص والعام .١١٧
 .  بال، علي عاشور: تحقيق،هاشم البحراني

 ، بيروت، دار الكتاب العربي، األميني،كتاب والسنة واألدبالغدير في ال .١١٨
 .م١٩٧٧ ،١ط

 ـ ه١٤٢٢ ،١ ط، قم، إيران، منشورات أنوار الهدى، النعماني،الغيبة .١١٩

 . بال، القزويني كاظم محمد،فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد .١٢٠

 . بيروت، دار الفكر، ابن حجر العسقالني،فتح الباري .١٢١

 طبعة ، الطبرسي،تحريف كتاب رب األربابفصل الخطاب في إثبات  .١٢٢
 . بال، طبعة أخرى.هـ١٢١٨ ، إيران،حجرية

 .م١٩٩٣ ،٢ ط، دار المفيد، المفيد،الفصول المختارة .١٢٣

 ، قم، نشر مؤسسة معارف إسالمي ، الحر العاملي،الفصول المهمة .١٢٤
 .ه١٤١٨ ،إيران

سسة  مؤ، علي محمد فتح الدين الحنفي،فلك النجاة في اإلمامة والصالة .١٢٥
 .م١٩٩٧ ،١ ط،دار اإلسالم

 . قم، آية اهللا كلبايكاني،فهرست نسخة هاي خطى كتابخانه عمومي .١٢٦

 ،١ ط، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، محمد تقي التستري،قاموس الرجال .١٢٧
 .ه١٤٢٢

 .١ ط، الرياض، بيت األفكار الدولية، الفيروزآبادي،القاموس المحيط .١٢٨

 .م١٩٧٩ ،٢  ط،ب اللبناني دار الكتا، الفيض الكاشاني،قرة العيون .١٢٩

 . بال، الميرزا القمي،قوانين األصول .١٣٠



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٨٩ -

 ، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، محمد الريشهري،القيادة في اإلسالم .١٣١
 .م١٩٩٧ ،٢ط

 .ـ ه١٣٨٨ ،٢ ط، طهران، دار الكتب اإلسالمية، الكليني،الكافي .١٣٢

 .ه١٤١٧ ، مؤسسة النشر اإلسالمي،ابن قولويه القمي ،كامل الزيارات .١٣٣

 ،١ ط، مطبعة األمير، محمد طاهر القمي الشيرازي،كتاب األربعين .١٣٤
 .هـ١٤١٨

 . بال، محمد باقر الزنجاني: تحقيق،كتاب سليم بن قيس .١٣٥

 . بال، أحمد بن أعثم الكوفي،كتاب الفتوح .١٣٦

 ، قم المقدسة، مدرسة اإلمام المهدي، أحمد بن محمد القمي،كتاب النوادر .١٣٧
 .هـ١٤٠٨ ،١ ط

 .هـ١٣٧٠ ،)فارسي(باقر المجلسي  محمد ،كشاف الفهارس .١٣٨

 ، السيد إعجاز حسين،كشف الحجب واألستار عن أسماء الكتب واألسفار .١٣٩
 .بال

 انتشارات ، كاشف الغطاء،كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء .١٤٠
 . أصفهان،مهدوي

 أبو الحسن بن عيسى بن أبي الفتح ،كشف الغمة في معرفة األئمة .١٤١
 .٢ ط،روت بي،ر األضواء دا،األربلي

 المطبعة ، علي بن موسى بن جعفر الحسيني،كشف المحجة لثمرة المهجة .١٤٢
 . م١٩٥٠ ، النجف،الحيدرية

 مؤسسة ، محمد علي التبريزي،اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء .١٤٣
  .هـ١٤١٨ ،١ ط،الهادي

 .م١٩٩٧ ،١ ط ، بيروت، دار السيرة، جعفر العاملي،مأساة الزهراء .١٤٤



   ادي/ ار

 - ٩٠ -

 . بال، مرتضى األردبيلي،المتعة النكاح المنقطع .١٤٥

 : طبعة ثانية، بال، أبو الحسين المرندي،مجمع النورين وملتقى البحرين .١٤٦
 . طهران،مؤسسة آية اهللا العظمى الميالني إلحياء الفكر الشيعي

 . طهران، دار الكتب اإلسالمية، أحمد بن محمد البرقعي،المحاسن .١٤٧

 .ه١٤٢٤ ،١ ط، المكتبة الحيدرية، الحسن بن سليمان الحلي،ضرالمحت .١٤٨

  ،١ ط، مؤسسة المعارف اإلسالمية، هاشم البحراني،مدينة المعاجز .١٤٩
 .هـ١٤٢٣

 . طبع إيران، محمد باقر المجلسي،مرآة العقول في شرح أخبار الرسول .١٥٠

 .هـ١٤١٣ ، إيران، قم، طبع مهر، المفيد،يةالمسائل السرو .١٥١

 .م١٩٩٠ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الحاكم،المستدرك .١٥٢

 مؤسسة النشر ، علي النمازي الشاهرودي،ك سفينة البحارمستدر .١٥٣
 . إيران، قم،اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين

 نشر ، الشيخ علي النمازي الشاهرودي،مستدركات علم رجال الحديث .١٥٤
 .١ ط، تهران، مطبعة حيدري،ابن المؤلف

 .ه١٣٨٨ طبع سنة ، حسن الطباطبائي،مستدرك نهج البالغة .١٥٥

لبيت  مؤسسة آل ا، الميرزا النوري، ومستنبط المسائلمستدرك الوسائل .١٥٦
 .٢ ط،إلحياء التراث

 ، محمد بن جرير ابن رستم الطبري الشيعي،المسترشد في أمير المؤمنين .١٥٧
 .١ ط، قم،مطبعة سلمان الفارسي

 .م١٩٩٦ ،١ ط، الرياض، بيت األفكار الدولية،مسند أحمد بن حنبل .١٥٨

 . لبنان، بيروت،رات األعلمي منشو، رجب البرسي،مشارق أنوار اليقين .١٥٩



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٩١ -

 ، منشورات المكتبة العدنانية، عدنان البحراني،مشارق الشموس الدرية .١٦٠
 .البحرين

 ، طبع األعلمي، عبد اهللا شبر،مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار .١٦١
 .بيروت

 .م١٩٨٣ ،٣  ط، بيروت، منشورات األعلمي، الكفعمي،المصباح .١٦٢

 ، حسن الميرجهاني الطباطبائي،)غةمستدرك نهج البال(مصباح البالغة  .١٦٣
 .هـ١٣٨٨طبع سنة 

 ،٤ ط، دار العلم بأهواز، علي البهبائي،مصباح الهداية في إثبات الوالية .١٦٤
 ـ ه١٤١٨

 ، بيروت، مؤسسة النعمان،لعسكري السيد مرتضى ا،معالم المدرستين .١٦٥
 .م١٩٩٠

 .ه١٣٦١ ، قم، انتشارات إسالمي، الصدوق،معاني األخبار .١٦٦

 .م١٩٩٢ ،٥ ط، الخوئي،ديثمعجم رجال الح .١٦٧

 نشر مجمع ، إدريس كريم محمد،المعجم الموضوعي لنهج البالغة .١٦٨
 .هـ١٤٠٨ ،١ ط، إيران، مشهد،البحوث اإلسالمية

 .م١٩٩٨ ،١ ط، مطبعة دار الحديث، األحمدي الميانجي،مكاتيب الرسول .١٦٩

 ، ميرزا محمد تقي األصفهاني،مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم .١٧٠
 .م٢٠٠١ ،١ ط، بيروت،ألعلميمؤسسة ا

 ،٢ ط، قم،عة المدرسين نشر جما، الصدوق،من ال يحضره الفقيه .١٧١
 ـ  ه١٤٠٤

 دار ، علي البحراني،ثنى عشرمنار الهدى في النص على إمامة اال .١٧٢
 .م١٩٨٥ ،١ ط، بيروت،المنتظر



   ادي/ ار

 - ٩٢ -

 مؤسسة النشر ، الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي،المناقب .١٧٣
    .هـ١٤١١ ،٢ ط، قم،اإلسالمي

 ، النجف، المطبعة الحيدرية، ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب .١٧٤
 .م١٩٥٦

 .م١٩٥٦ ، النجف، المطبعة الحيدرية،ابن شهر آشوب ،مناقب آل البيت .١٧٥

 ، محمد بن سليمان الكوفي،مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .١٧٦
 .مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية

 . النجف، محمد القزويني،منهاج الشريعة .١٧٧

 ، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، علي األحمدي الميانجي،مواقف الشيعة .١٧٨
 .١٤١٦ ،١ط

 ، دار إحياء التراث العربي، هادي النجفي،موسوعة أحاديث أهل البيت .١٧٩
 .م٢٠٠٢ ،٢ ط،بيروت

 .ـه١٤١٦ ،١ ط، دار الحديث، محمد الريشهري،ميزان الحكمة .١٨٠

رات جماعة المدرسين في  منشو، الطباطبائي،الميزان في تفسير القرآن .١٨١
 . إيران، قم،الحوزة العلمية

 مطبعة ، محمد بن سليمان الحلي،نخبة الآللى لشرح بدء األمالي .١٨٢
 .م١٩٨٦ ، استانبول،األوفست

 . بال، علي عاشور، على أمير المؤمنينالنص .١٨٣

 ،نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين .١٨٤
 ،١ ط، مكتبة اإلمام أمير المؤمنين،نديجمال الدين بن يوسف الزر

 .م١٩٥٨



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٩٣ -

 ،٢  ط، النجف،الحيدرية المطبعة ، جعفر النقدي،نفحات األزهار .١٨٥
 .هـ١٣٨١

 ، مطبهة مهر، علي الميالني،نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار .١٨٦
 .هـ١٤١٤ ،١ط

 علي بن عبد العال العاملي ، والطاغوتنفحات الالهوت في لعن الجبت .١٨٧
 .ال ب،الكركي

 ،مؤسسة اآلفاق ، ميرزا حسين الطبري،نفس الرحمن في فضائل سلمان .١٨٨
 .ـه١٤١١ ،١ ط،قم

ما اختاره الشريف الرضي من كالم سيدنا أمير المؤمنين  ،نهج البالغة .١٨٩
 . بيروت، دار المعرفة، شرح محمد عبده،علي بن أبي طالب

سنة  طبع ، محمد باقر المحمودي،نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة .١٩٠
 .هـ١٣٧٩

 ، محمد بن جرير الطبري الشيعي،نوادر المعجزات في مناقب الهداة .١٩١
 .هـ١٤١٠ ،١  ط، قم،مؤسسة اإلمام المهدي

 .م١٩٧٣ ، بيروت، دار الجيل، الشوكاني،نيل األوطار .١٩٢

 ، الطبعة األولى المحققة، عبد الزهراء مهدي،الهجوم على بيت فاطمة .١٩٣
 .م٢٠٠١

 ،٤ ط، بيروت،سة البالغ مؤس،بي الحسين الخصي،الهداية الكبرى .١٩٤
 .م١٩٩١

ار  د، الحر العاملي،)اإلسالمية ( إلى تحصيل الشريعةوسائل الشيعة .١٩٥
 . بيروت،إحياء التراث العربي



   ادي/ ار

 - ٩٤ -

 مؤسسة ، الحر العاملي،)آل البيت (وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة .١٩٦
 .هـ١٤١٤ ،٢  ط، قم،آل البيت إلحياء التراث

 ، القاهرة، دار البصائر، موسى جار اهللا،ةالوشيعة في نقد عقائد الشيع .١٩٧
 .م٢٠٠٩ ،١ط

 ،٢ ط، العربية الحديثة المؤسسة، ابن مزاحم المنقري،وقعة صفين .١٩٨
  .هـ١٣٨٢

 السيد رضي ، بإمرة أمير المؤمنين)u(اليقين باختصاص موالنا علي  .١٩٩
 مؤسسة الثقلين إلحياء التراث ،الدين علي بن الطاووس الحلي

 . إيران، قم،اإلسالمي

  . المكتبة الرضوية، هاشم البحراني، وأصول الدالئلينابيع المعاجز .٢٠٠
  



 َِْْ ِْ ِِا َْأَْا َِْ ِ اِط ِْأ  َِّ ِْ  

   - ٩٥ -

  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع

ـّـص   ٣  ......................................................الملخ
  ٤  ...........................................................المقدمة

  ٦  .................هم لسيدنا علي بن أبي طالب تكفير:المبحث األول
 زعمهم بأن عليـاً هـو المحـرض ألبـي لؤلـؤة        :المبحث الثاني 

   ................t)(المجوسي على قتل الفاروق عمر بن الخطاب 
  
١٤  

 وصفهم لعلي بن أبي طالـب بـبعض األوصـاف           :المبحث الثالث 
 ترفض الزواج منه لمـا    والصفات الذميمة التي جعل بعضها فاطمة     

  ...................................................قدمه إليها أبوها

  
  
٢١  

 زعمهم بأن علياً كان يؤمن بقرآن غير القرآن الذي          :المبحث الرابع 
  ..............................................................بيننا

  
٥٤  

  ٧٧  ..........................................................الخاتمة
  ٧٩  ..............................................المصادر والمراجع
  ٩٥  ..............................................فهرس الموضوعات
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