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 :علامء الشوعة يقولون 

إف كثػًنًن نػا ًاديد ػ  ) :يعي الغريفدي المعاردرقال المحدثث ال د* 
إمدا بالدثس ، وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهممل تصدر عا ًائهػ  

قدث وضدعوا لهدا أو  يكوندوا فدي كبدأ أردحابهم أو بغيدرا وبدالبب، وبدث، وأن
 (ألكثرها إسناداً رحاحاً كدي قببدح حسدبما فرضدبل ةمايدس الدثس والبدثلي 

 (.                                                               ُّٓ:ص)قًوعد ًغبد   

 

: ت)وقال العامل الشوعي االثنا عرشي يوسف البحراين * 

وهو حيذر من ىتائج تطبوق منهج النقد عىل الروايات ( هـ8811

إما األخذ هبذه األخبار، كام هو علوه متقدمو : والواجب) :الشوعوة

أو حتصول دين غري هذا الدين، ورشيعة أخرى غري  علامئنا األبرار،

، لنقصاهنا وعدم متامها، لعدم الدلول عىل مجلة هذه الرشيعة

أحكامها، وال أراهم يلتزمون شوئاً من األمرين، مع أىه ال ثالث هلام يف 

(  ، وهذا بحمد اهلل ظاهر لكل ىاظر، غري متعسف وال مكابرالبني

  (2/691)طرائف املقال  :، واىظر(74:ص)لؤلؤة البحرين 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سػػػػولو ؿبهػػػػد كع ػػػػ   لػػػػو ؼبٌن ًكلصػػػػال ًكلعػػػػاـ ع ػػػػ  ر يهلل رب ًلعػػػػ ًغبهػػػػد     
 :كبعد كصحبو أصبعٌن 

مل (( أصػوؿ عقد ػ : ))ثني عشػر   بػدعول قيدل ًلشيعي  ًالًنفردت ًلعفقد      
 . قل هبي غًنىم نا صبيع ًلطًوئف ًإلساني  

 .ىذه ًلعقيئد  رل أف بعضهي  نقض بعضين ًكؼبتأنل يف 
ا أقػًوؿ كأفعػيؿ  ػنقض كنػي كرد عػنهم نػ نػا كصػفوىم بيإلنينػ بل نًوقف      

 .ىذه ًلعقيئد
وبتػػػػػيج إ  خ ػػػػػل يف ت ػػػػ  ًلعقيئػػػػد  كال شػػػػ  أف ىػػػػذً دليػػػػػل ع ػػػػ  ك ػػػػود     

 .نًر ع 
 :تكػوف تحقػ  إال بػأف  ال(( ًليقػٌن))ك(( ًليقػٌن ))ًكلعقيئد نط ػوب فيهػي      
 ػإف كػػػينًو أئهػػػ   ػ كتػػػأق أقػػػًوؿ ًائهػػػ  صػػػدؽ بعضػػػهي بعضػػػين  (( ًلعقيئػػػد))

 .لقًوعدىيؽبي نثبت   نصحح 
 ضػعف دؿيس أك إذ ًلعقيئػد ىػأ أسػيس ًلػد ا كقيعدتػو فػاذً تنػيقض ًاسػ     

 .ع   بطانو كعدـ صحتو
وف كد ػػا ًهلل عػػل ك ػػل نصػػدره ًكدػػد كبعضػػو  صػػدؽ بعضػػين ك عػػتحيل أف تكػػ 

 .قيئد ربيني  مث  نقض بعضهي بعضين ىذه ًلعقيئد ع
ٍ ًفيًو ًٍخًتاىفػين  " :تعي قيؿ  ًك دي يفى ًنٍا ًعنًد غىًٍنً ًلٌ ًو لىوى ى بٌػريكفى ًٍلقيٍر فى كىلىٍو كى أىفىاى  ػىتىدى
ًثًنًن   [ِٖ:   : ًلنعيء  سورل] "كى
تكػيد ال إذ   ًلفػركع يف يف ًغبقيق  ليس خيصػين بيلعقيئػد بػل دػى ًكلتنيقض     

رًك ػ   يد اجينبهػإال كذبػ يف كتب ًلشيع  ًالثين عشػر   ذبد رًك   يف دكم شرعأ
 .أخرل تنقضهي فبي  ؤكد أف نصدر ىذه ًلرًك يت ليس ًكددًن 
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 هتػػػذ ب: "عشػػػرم ًلطوسػػػأ  يف نقدنػػػ  كتيبػػػوًال ثنػػػي قػػػيؿ ًلعػػػيمل ًلشػػػيعأ      

ذًكرين بعض ًاصدقيء أ ده ًهلل فبَّػا أك ػب دقػو ع ينػي بأديد ػ  ": )ًادكيـ
لتبػي ا  أصحيبني أ دىم ًهلل كردػم ًلعػ ف نػنهم كنػي كقػع فيهػي نػا ًالخػتاؼ ًك

 دػػػػىَّ ال  كػػػػيد  تفػػػػ  خػػػػ  إالَّ كباًزئػػػػو نػػػػي  يضػػػػيده كال  عػػػػ مًكؼبنيفػػػػيل ًكلتضػػػػيد 
دػػد   إالَّ كيف نقيب تػػو نػػي  نيفيػػو دػػىَّ  عػػل ـبيلفونػػي ذلػػ  نػػا أع ػػم ًلطعػػوف 

دىَّ دخػل ع ػ  صبيعػ  فبَّػا لػيس ؽبػم قػول يف ًلع ػم ): إ  أف قيؿ (..يف نذىبني
ككثػػًن نػػنهم ر ػػع عػػا ًعتقػػيد كال بصػػًنل بو ػػوه ًلن ػػر كنعػػيين ًالفػػيظ شػػبه  !

ًنتهػػػػ  (ل ًلشػػػػبه  فيػػػػو ػػػو يف ذلػػػػ  كع ػػػػل عػػػػا دػػػًلهػػػػي ًشػػػػتبو ع يػػػػو ًلو ًغبػػػ  
 . 
لفػػركع وبتػػيج نػػا ًلشػػيعأ أف  ًر ػػع  كىػػذً ًلتنػػيقض يف ًاصػػوؿ :ق ػػ         ًك

أف ع هػػي ه إذ  لعهػػوف  دعػػب نػػي  وصػػيو بػػو بنفعػػوصػػل إ  ًليقػػٌن عقيدتػػو لي
ًلعقيػػدل ال  قبػػل فيهػػي ًلتق يػػػد فػػاذً  ً  ػػع  ًلشػػيعأ ع ػػػ  ىػػذً ًلتنػػيقض ك ػػػب 

هلل عػػػل ك ػػػل لػػػهللا   قػػػ  ًهلل عػػػل ك ػػػل ع يػػػو أف  بحػػػ  عػػػا ًغبػػػ  ًلػػػذم أنللػػػو ً
 .بعقيدل غًن صحيح  

كيف ىذه ًلورقيت ًلق ي ػ  نفتػيح ًلبحػ  ؼبػا أًرد ًغبقيقػ  نػا خػاؿ ًلن ػر      
 :نعيئل سبعنا خاؿ  كذل  ًكلتأنل يف ىذً ًلتنيقض ًػبطًن

 ىل ًإلنين  أصل نا أصوؿ ًلد ا ؟ : ًاك 
 . دد   ًلغد ر: ًلثيني 
 نين  كيلنبول ؟ىل ًإل: ًلثيلث 
 . بيإلنين  عند ًلشيع  ًالثين عشر   ٌنوصوفدعول ًلعصه  ل ه : ًلًربع 
 .دعول أف ًلتقي  د ا  : ًػبينع 
 . نين  عند ًلشيع  ًالثين عشر  وفٌن بيإلًلقدًرت ًػبيرق  ل هوص : ًلعيدس 
 .ًلصحيب   : ًلعيبع 
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 ًؼبوف  ًكؽبيدم إ  سًوء ًلعبيلًكهلل                
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 :(  اإلمامس ةنث ال يعس أرح )
نثػػػل  نػػػا أصػػػوؿ ًلػػػد ا أف ًإلنينػػػ  أصػػػل ًالثنػػػي عشػػػر   تػػػلعم ًلشػػػيع          

لنبػػػول ًكلصػػػال ًكللكػػػيل ًكلصػػػييـ ًكغبػػػر كهػػػي كرد يف كتػػػب ًلرًك ػػػيت  ًلوددًنيػػػ  ًك
 .ًكلعقيئد عندىم

 (:روايات ال يعس في اإلمامس )
بػػػين ًإلسػػاـ ع ػػػ  : "قػػيؿ أنػػػو ركل ًلك يػػػين بعػػنده عػػػا أ   عفػػر فقػػد       

لٌصػـو ًكغبػٌر ًكلوال ػ   : طبػس كمل  نػيد بشػأء كهػي نػػودم ع ػ  ًلٌصػال ًكللٌكػيل ًك
أصػػػوؿ ًلكػػػييف   " ]- عػػػين ًلوال ػػػ   -بيلوال ػػػ   فأخػػػذ ًلنٌػػػيس بػػػأربع كتركػػػًو ىػػػذه 

قػػيؿ يف شػػرح   [ّ  رقػػم ُٖ/ِ: بػػيب دعػػيئم ًإلسػػاـلكفػػر  كتػػيب ًإليبػػيف ًك
فهػػػو نعتػػػ  " نوثػػػ  كيلٌصػػػحي : "ًلكػػػييف يف بيػػػيف در ػػػ  ىػػػذً ًغبػػػد   عنػػػدىم

 [.(ُْٕٖرقم ِٖ/ٓ: ٌشييف شرح ًلكييفًل. ]عندىم
أسػقطًو ًلٌشػػهيدتٌن نػا أركػيف ًإلسػػاـ  ككضػعًو نكييهػي ًلوال ػػ    كىنػي        

كمل  نػيد بشػأء كهػي نػودم : "هػي  ػدؿ ع يػو قػوؽبمكعدكىي نا أع ػم ًاركػيف  ك
ككهػي  ػػدؿ ع يػو دػػد ثهم ًلخػر ًكلػذم ذكػػر فيػو نػػا ًلرًك ػ  ًلعػػيبق  " بيلوال ػ 
" ًلوال ػ  أفضػل: كأم شأء نا ذلػ  أفضػل؟ فقػيؿ(: ًلًركمأم  )ق   : "كًزد
  كىػػػو ُٖ/ِ: عػػػيئم ًإلسػػػاـدًكلكفػػػر  بػػػيب أصػػػوؿ ًلكػػػييف  كتػػػيب ًإليبػػػيف ]

: ًلشػػييف: ًن ػػر)ند عنػػدىم دعػػب نػػي صػػرح بػػو شػػيوخهم دػػد   صػػحي  ًلعػػ
: ىػػػػػػيف  ًل  ُُٗ/ُ: تفعػػػػػػًن ًلعييشػػػػػػأ: كقػػػػػػد كرد دػػػػػػد ثهم ىػػػػػػذً يف( ٗٓ/ٓ
 [. ّْٗ/ُ:   حبير ًانًورَّّ/ُ
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عرج بيلٌنيٌب صػ   ًهلل ع يػو كسػ م إ  ًلٌعػهيء : "كركًك يف أخبيرىم أ ضني بأنو    

هلل عػػػٌل ك ػػػٌل فيهػػػي إ  ًلنٌػػػيٌب نيئػػػ  كعشػػػر ا نػػػٌرل  نػػػي نػػػا نػػػٌرل إال كقػػػد أكصػػػ  ً
/ ًبػػػا بيبو ػػػو" ]!!بيلوال ػػػ  لع ػػػٌأ ًكائٌهػػػ  نػػػا بعػػػده أكثػػػر فبٌػػػي أكصػػػيه بػػػيلفًرئض

ككبػػػػػا النػػػػػدرم ؼبػػػػػيذً [ " ٗٔ/ِّ:   حبػػػػػير ًانػػػػػًورَُٔ-ََٔص: ًػبصػػػػػيؿ
 !! كرره يف كل نرل ؟؟

 !!؟؟  خر ءلشأىل لنعييف ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م أـ 
ه ذ ػػيءت ىػػأ ػػا  ػػذكر يف كتيبػػو إال إسػػًرءن ًكدػػدًن فهػػا مث إف ًهلل عػػل ك ػػل مل 

 !!ًالسًرءًت ًؼبيئ  ًكلعشركف ؟؟
 .ًؼبنعوب  إ   عفر ًلصيدؽ ىذً يف ًلرًك يت

كقػػد أكرد ًلك يػػين يف ىػػذً ًؼببحػػ  نػػا كتيبػػو ًلكػػييف طبػػس عشػػرل رًك ػػ  لػػيس  
 !!  فيهي رًك   ًكددل عا نبيني ؿبهد ص   ًهلل ع يو كس م

 .إال ننو ص   ًهلل ع يو كس م  د نني ًلعن  فا نأخذأني كبا أىل  
 : (اإلمامس أرح  ةاماء المذهأ يؤكثون أن )

عشػػر   ىػػذً  ًلشػػيع  ًالثنػػيفقػػد ًعتهػػد ع هػػيء ًلعقيئػػد  كأنػػي يف نصػػنفيت       
 : مبيذج ننهيثاث  كقرركه يف نصنفيهتم كنكتفأ با ًرد  ًلقوؿ
( ًؼب ػل ًكلنحػل) عفر سبحيين  يف كتيبو : شرمًالثني ع ًلشيعأ ؿ ًلعيملقي -  

ًلشػيع  ع ػ  : ]نػي نصػو( ؟ىل ًإلنين  نا ًاصػوؿ أك نػا ًلفػركع)رب  عنًوف 
 /ِٕٓ:/ ًؼب ل ًكلنحل [ ًتفقًو ع   كويي أصان نا أصوؿ ًلد ابكرل أبيهم 

ال  ػتم  وؿ ًلػد اًإلنينػ  أصػل نػا أصػنعتقد أف : ]ؿ ؿبهد رضي ًؼب فركقي -  
 .َُِص: نيني عقيئد ًإل[ إال بيالعتقيد هبيًإليبيف 

كشػػػػػػف [ نينػػػػػػ  إدػػػػػػدل أصػػػػػػوؿ ًلػػػػػػد ا ًإلسػػػػػػانأًإل: ] ؿ ًػبهيػػػػػػينكقػػػػػي -  
 .ُْٗص: ًاسًرر
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ًكليت  ط   ع يهي  سيبقين ًليت ذكرت نع ًإلنين   ((ًاربع  ًاصوؿ)): أني     

 عل نا كتيب ًهللقد ثبت  بأدل  قطعي  ف ((ًاركيف : )) أىل ًلعن  ًكعبهيع  
نا   ال ف م تثب  بدليل قطعأ ((ًإلنين : ))عند صبيع ًان  ك أني ك ل 
 . كال نا ًلعن  ًلصحيح  ًهلل عل ك ل كتيب 

 :( اإلسالم ةنث السنس روايس أركان)
كلكننػػي قبػػل ذلػػ  نػػورد ًلرًك ػػ  ًلصػػحيح  ًلػػيت كردت عػػا نبينػػي صػػ   ًهلل ع يػػو 

لػػيت (( ًإلسػػاـ : ))بػػين ع يهػػي ًلػػيت  ًاركػػيفكسػػ م  عنػػد أىػػل ًلعػػن  يف بيػػيف  ًك
ًلػيت  ك ل كقد أسقطوه نا ىػذه ًلرًك ػ  ًشته   ع   أىم ركا يف د ا ًهلل عل

نػع  (( ًلوال ػ : )) كذكػرًك نكينػو ًكإلسػاـ ال  ػتم  إال بػو  ربدد نبيين ًإلسػاـ
كلػيس  و ىذً ًلػركافيأف ًغبد   ًؼبركم عا ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م  نذكور 

 !أكردكه يف رًك يت  أخرلك  ((ًلوال   : ))  فيو ذكر
كػًر أصػػان ذي ( ( شػهيدل أال إلػػو إال ًهلل كأف ؿبهػدًن رسػوؿ ًهلل ) ) :ىػوىػذً ًلػركا 

 .بيلخرًكددًن لعدـ صح  أددنبي إال 
ػرى  :ًلصحيحٌنفقد كرد يف  ػيرىًضػأى ًل َّػوي عى  عىٍا ًٍبًا عيهى هيهى قىػيؿى رىسيػوؿي ًل َّػًو  :قىػيؿى  نػٍ

ـي عى ى  طبىٍسو صى َّ  ًل ٍساى  : َّوي عى ىٍيًو كىسى َّمى بييًنى ًإٍلً
ً رىسيوؿي ًل ًَّو؛ .1 يدىًل أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ ًل َّوي كىأىفَّ ؿبيىهَّدن  شىهى

ًل  .2 ًإقىيـً ًلصَّاى  .كى
ًإ تىيًء  .3 يلً كى  .ًللَّكى
 .كىًغبٍىر   .4
 ( كىصىٍوـً رىنىضىيفى  .5

 [ُِ:ح :نع م ك ٕ: ح:لبخيرمرًكه ً]
 !!!كليس فيو ذكر ل وال   
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 :( من البرآنالثين  أدلس أركان)
نػا كتػيب ًهلل  ًلقطعيػ  ًلػيت ثبتػ  هبػي ت ػ  ًاركػيفكفيهي   أ مبػيذج نػا ًادلػ  

 :عل ك ل
 : والنبوةاأللوهيس  :األول الركن -1
 : ًالوىي  ػأ     
 :كننهيًلشهيدل هلل عل ك ل بيالوىي  كردت يف نهلليت ًل يت  
ػػٍم )" :تعػي قولػو   ػػوى  الٌ  كىًًدػػده ًإلىػوه كىًإؽبىيكي سػورل ًلبقػػرل ] " (ًلػٌرضٍبىاي ًلػػٌرًديمي  ًإلىػوى ًإالٌ ىي

ُّٔ] 
 [ًِٓٓلبقرل  سورل] (.."ٌأ ًٍلقىٌيوـي ًغبٍى  الى ًإلىوى ًإالٌ ىيوى ًلٌ وي ") :تعي كقولو 
 :ًلنبول ب ػ       

يف ًلقػػػر ف صػػػروبين أربػػػػع نػػػًرت كأنػػػي كصػػػفو بيلرسػػػػيل    م ًلنػػػيب كرد ًسػػػ      
لنبول كندً ه هبي ككبو ذل  فقد كرد يف عشًرت ًل يت  :نذكر مبيذج ننهي ًك

ٌفػػيًر ريضبىىػػ ءي ؿبٌىٌهػػده ٌرسيػػوؿي ًل ٌػػًو "قػيؿ ًهلل تعػػي         كىًلٌػػًذ اى نىعىػػوي أىًشػػٌد ءي عى ىػػ  ًٍلكي
ػػنػىهيٍم تػىػػ : ًلفػػت  سػػورل ]..." رىًىيٍم ريٌكعػػين سيػػٌ دًن  ػىٍبتػىغيػػوفى فىٍضػػان ٌنػػاى ًل ٌػػًو كىًرٍضػػوىًنين بػىيػٍ

ِٗ] 
سػػورل ].." .ًلٌرسيػػلي ً ػػًو قىػػٍد خى ىػػٍ  ًنػػا قػىبٍ  ؿبيىٌهػػده ًإالٌ رىسيػػوؿه كىنىػػي )" :تعػػي كقػػيؿ ًهلل 
 [ُْْ: ؿ عهًرف 
ػػػي :"كقػػػيؿ تعػػػي   يعػػػين ًلنٌػػػيسي ًإيٌن رىسيػػػوؿي ًل ٌػػػًو قيػػػٍل  ىأى ٌػهى ًلٌػػػًذم لىػػػوي نيٍ ػػػ ي  ًإلىػػػٍيكيٍم صبًى

ٍ بًيل ٌػػػًو كىرىسيػػػوًلًو ًلنٌػػػيبٌ  ًيػػػ ي فىػػػ ًننيًو ػػػوى وبيًٍيػػػأ كىيبي قى ًإالٌ ىي َى يكىًًت كىًاٍرًض ل ًإؿى ًلٌعػػػهى
ػػػٍم تػىٍهتىػػػديكفى  يتًػػػًو كىًتًٌبعيػػػوهي لىعىٌ كي ً هى ًاعػػػًرؼ سػػػورل ]" ًاليٌنػػػٌأ ًلٌػػػًذم  ػيػػػٍؤًناي بًيل ٌػػػًو كىكى

:ُٖٓ] 
ػػ ءىكيمٍ : "  كقػػيؿ تعػػي ػػػرً اه  رىسيػػوؿه ٌنػػٍا أىنفيًعػػكيمٍ  لىقىػػٍد  ى عىلً ػػله عى ىٍيػػًو نىػػي عىًنػػٌتٍم دى

 [ُِٖ:ًلتوب  سورل ]" عى ىٍيكيٍم بًيٍلهيٍؤًنًنٌنى رىءيكؼه ٌرًديمه 
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 : الصالة الركن الثاني – 2 
نصػػوص عػػدل ببيػػيف فرضػػيتهي ًكانػػر باقينتهػػي ك ع هػػي شػػر ين يف ًإليبػػػيف  كردت
 :ذل  ككبو
ػػٍؤًنًنٌنى ًكتىيبػػين ٌنٍوقيوتػػين إً )" :تعػػي قػػيؿ      ينىػػٍ  عى ىػػ  ًٍلهي سورلًلنعػػيء " ]ٌف ًلٌصػػاىلى كى
:َُّ] 

ػديكهي  كىأىًقيهيوًٍ ًلٌصاىلى ": كقيؿ تعي   ًٍنو ذبًى يلى كىنىي تػيقىٌدنيًوٍ انٍػفيًعكيم ٌنٍا خى ٍ ًللٌكى كى تيًو
 [َُُ:ًلبقرل ]" ًعندى ًلٌ ًو ًإٌف ًلٌ وى دبىي تػىٍعهى يوفى بىًصًنه 

ٍ ًلٌصػػػػالى  كىأىفٍ " :تعػػػػي كقػػػػيؿ  ػػػػًو ػػػػريكفى أىًقيهي ػػػػوى ًلٌػػػػًذمى ًإلىٍيػػػػًو ربيٍشى سػػػػورل ]" كىًتٌػقيػػػػوهي كىىي
 [ِٕ:ًانعيـ

ٍ ًلٌصاىلى فىًاف تىيبيًوٍ : "كقيؿ تعي  ػيلى فىػًاٍخوىًنيكيٍم يف ًلػٌد ًا كىنػيفىٌصػلي  كىأىقىينيًو كى تػىػويًٍ ًللٌكى
 [ُُ:سورل ًلتوب ]"  ىهيوفى ًالى ىيًت ًلقىٍوـو  ػىعٍ 

 : الزكاة الركن الثالث -3
كأني فرضهي  كرد فيو ذكر ًلصال ًكللكيل تكيد تكوف قر ن  ل صال يف كل نو ا

 :فهنو
ػػػً  : )"قولػػػو تعػػػي   ػػػي كىًٍلهيؤىلٌفى هى ػػػيًكًٌن كىًٍلعىػػػيًنً ٌنى عى ىيػٍ قىيتي لًٍ فيقىػػػرى ًء كىًٍلهىعى ًإمبٌىػػػي ًلٌصػػػدى
ػًبيًل ًل ٌػًو كىًبٍػًا ًلٌعػًبيلً قػي يوبػيهيٍم كىيف ً  ٌػوي كىًل فىرً ضىػ ن ٌنػاى ًل ٌػوً  لٌرقىيًب كىًٍلغىػيرًًنٌنى كىيف سى
ًكيمه   [َٔ:سورل ًلتوب " ]عىً يمه دى
ٍ ًلٌصػػاىلى : "كقػػيؿ تعػػي   ػػًو ػػيلى كىأىًقيهي ٍ ًللٌكى عيػػو  كى تيػػًو سػػورل ًلبقػػرل " ]ًٍ نىػػعى ًلػػٌرًًكًعٌنى كىًرٍكى

:ّْ] 
 : امالصي الركن الراب، -4 
ػي ًلٌػػًذ اى  نىنيػًوٍ  : )"قػيؿ تعػػي    ـي  ىأى ٌػهى ًتػػبى عى ىػػٍيكيمي ًلٌصػيىي ػػي كيًتػبى عى ىػػ  ًلٌػػًذ اى   كي هى كى

 [ُّٖسورل ًلبقرل " ]عىٌ كيٍم تػىتٌػقيوفى ًنا قػىٍبً كيٍم لى 
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ػػٍهري ":كقػػيؿ تعػػي   ػػدنل لٌ نٌػػيًس كىبػىيٌػنىػػيتو ٌنػػاى  شى رىنىضىػػيفى ًلٌػػًذمى أينٍػػلًؿى ًفيػػًو ًٍلقيػػٍر في ىي
ػػػًهدى ًنػػنكيمي ًلٌشػػػٍهرى فػىٍ يىصيػػٍهوي  ؽٍبيػػدىلى كىًٍلفيٍرقىػػػيفً ً ػػا شى ػػيفى نىرً ضػػػين أىٍك عى ىػػػ ى  فىهى كىنىػػػا كى

ػػمي ًٍلعيٍعػػرى كىلًتيٍكًه يػػًوٍ  ػػمي ًٍلييٍعػػرى كىالى  يرً ػػدي ًبكي ػػرى  يرً ػػدي ًل ٌػػوي ًبكي ػػفىرو فىًعػػٌدله ٌنػػٍا أى ٌػػيـو أيخى سى
ٍ ًلٌ وى عى ى ى نى  بٌػريًك ًكيٍم كىلىعىٌ كيٍم تىٍشكيريكفى ًٍلًعٌدلى كىلًتيكى دى  [ًُٖٓلبقرل سورل ]" ي ىى

 : الحج الركن الخام  -5
ػرى فىػًاٌف كىلٌ ًو عى ى  ًلٌنيًس ًدٌر ًٍلبػىٍيً   :تعي قيؿ   فى ػًبيان كىنىػا كى نىػًا ًٍسػتىطىيعى ًإلىٍيػًو سى

 [ٕٗسورل  ؿ عهًرف ]"ًهلل غىيًنٌ عىًا ًٍلعىيلىًهٌنى 
ػبهع  قد ثبت  يف ًلقر ف بدليل قطعأ ال خاؼ فيػو ً فهي ىأ ًاركيف       

بٌن صبيع  ًوئف ًان  فأ ا ًلدليل ًلقطعػأ نػا ًلقػر ف ع ػ  ًإلنينػ  ع ػ  كبػو 
 ! ؟ ني كرد يف ىذه ًاصوؿ كدكههي ًكدد دعب زعهكم

ىػػػي ىػػػو ًلقػػػر ف نػػػا أكلػػػو إ   خػػػره لػػػيس فيػػػو ذكػػػر ل نينػػػ  ًلػػػيت تلعهػػػوف      
 ! نط قين 

مث ال  ػػرد  ((ركػػا )) أم  نػػا أصػػوؿ ًلػػد ا ًإلنينػػ  أصػػل فكيػف تلعهػػوف أف *
 .يف كتيب ًهلل عل ك ل دليل صر   يف بييف ك وهبي

 .فاف ق تم بل كرد أدل  كثًنل *
 .دليان ًكددًن فقط ًوق ني ىيت

 :( ةنث اوثني ة ريس دليح اإلمامس من البرآن)
ٍ ًلٌػًذ اى  يًقيهيػوفى ًإمبٌىي كىلًٌيكيمي ًلٌ وي كى : "قولو تعي : فاف ق تم      رىسيوليوي كىًلٌػًذ اى  نىنيػًو

يلى كىىي   [ٓٓ :سورل ًؼبيئدل" ]ٍم رىًًكعيوفى ًلٌصاىلى كى ػيٍؤتيوفى ًللٌكى
 :كىذً أىم دليل وبت وف بو

ًلنا ع   إنينتو نػا كأني : "ًلطوسأ -كهي   قبونو   -قيؿ شيخ ًلطيئف       
ٍ ًإمبَّىػ}: قولػو تعػي  ًلقر ف فػأقول نػي  ػدؿ ع يػو ي كىلًػيمكيمي ًل ٌػوي كىرىسيػوليوي كىًلَّػًذ اى  نىنيػًو
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ػػػػٍم رىًًكعيػػػػوفى  ػػػػيلى كىىي ػػػػوفى ًلصَّػػػػاىلى كى ػيٍؤتيػػػػوفى ًللَّكى [" ٓٓ: ًؼبيئػػػػدل    ػػػػ ]{ ًلَّػػػػًذ اى  يًقيهي

 [. َُ/ِ: ت خيا ًلشييف]
كىػػذه ًل ػػ  نػػا أكضػػ  ًلػػدالئل ع ػػ  صػػح  إنينػػ  ع ػػأ بعػػد : "كقػػيؿ ًلط سػػأ
 [.ُِٖ/ِ: هع ًلبييفؾب" ]ًلنيب با فصل

 ! كر ًإلنين  يف ىذه ًل   ؟أ ا ذً : فنقوؿ  *   
 ((. ًإلنين : )) كىأ دبعىن  "ًلوال  : "كرتذي : فاف ق تم*   
كقػػد  ((ًإلنينػػ  ))  :دبعػػىنيف ىػػذه ًل ػػ  (( ًلوال ػػ   )) :فعػػرمكيػػف   : ق نػػي * 

ع ًلعػػػن  خػػػاؼ نػػػي ذكػػػرم باصبػػػي  ع ػػػ (( ًلوال ػػػ  : )) رسػػػبقهي   ػػػيت فيهػػػي ذكػػػ
 ؟  ًكلشيع 

س كلػي(( ًلوال ػ  ))  :تػذكركغبقهي   يت (( ًلوال   ))  :تذكر  يت فقد سبقهي 
ج ً خػػر إ مث أع ػػب نػػا ػػيت تأن هػػي  يػػدًن كىػػذه ىػػأ ًل(( ًإلنينػػ  ))  :نعنيىػػي

 : كغبيقهيىذه ًل   عا سييقهي 
ػػػودى كى  ى :"قػػػيؿ تعػػػي   ٍ ًٍليػىهي ًك ػػػي ًلٌػػػًذ اى  نىنيػػػًوٍ الى تػىٌتًخػػػذي  بػىٍعضيػػػهيمٍ  َأْولَِيددد ءَ  ًلٌنصىػػػيرىلى أى ٌػهى

هيٍم ًإٌف ًل ٌػوى الى  ػىٍهػًدم ًٍلقىػٍوـى ًل ٌػيًلًهٌنى   ػىتػىوىؽبٌيمٍ ٍعضو كىنىا بػى َأْولَِي ُء   *ٌنػنكيٍم فىًانٌػوي ًنػنػٍ
ػػ ى أىف تيًصػػيبػىنىي دى ئًػػرىله  ػػيرًعيوفى ًفػػيًهٍم  ػىقيوليػػوفى لبىٍشى ػػرىل ًلٌػػًذ اى يف قػي يػػوهًبًم ٌنػػرىضه  يعى فػىتػى

ػػػػٌرًكٍ يفى فػى  ٍتً  أىٍك أىٍنػػػػرو ٌنػػػػٍا ًعنػػػػًدًه فػىييٍصػػػػًبحيًوٍ عى ىػػػػ ى نىػػػػ  أىسى ػػػ  ًل ٌػػػػوي أىف  ىػػػػٍأًقى بًػػػػيٍلفى عىعى
ػكى  *أىنٍػفيًعًهٍم نىػيًدًنٌنى  ٍ أىىي ٍهػدى أىيٍبىػيًيًٍم  ػىقيػوؿي ًلٌػًذ اى  نىنيػًو ٍ بًيل ٌػًو  ى ًو ػهي ؤيلًء ًلٌػًذ اى أىٍقعى

ػيؽبيي  ًبطىػٍ  أىٍعهى عىكيٍم دى يًسػرً اى ًإنٌػهيٍم لىهى ػي ًلٌػًذ اى  نىنيػًوٍ نىػا  ػىٍرتىػٌد *ٍم فىأىٍصػبىحيًوٍ خى  ىأى ٌػهى
ػٍؤًنًنٌنى أىًعػػٌللو  ٌبونىػوي أىًذلٌػ و عى ىػ  ًٍلهي ػبٌػهيٍم كىوبًي ًنػنكيٍم عىػا ًد ًنػًو فىعىػٍوؼى  ىػٍأًق ًل ٌػوي ًبقىػٍوـو وبًي

ػػًبيًل ًل ٌػػًو كىالى ىبىىػػيفيو  ػػيًفرً اى هبيىيًىػػديكفى يف سى فى لىٍونىػػ ى لئًػػمو ذىلًػػ ى فىٍضػػلي ًل ٌػػًو عى ىػػ  ًٍلكى
ػػ ءي كىًل ٌػػوي كىًًسػػعه عىً ػػيمه  الاّددُل َوَرُسددولُُل َوالّددِذيَن آَمنُددوْا َولِددّيُكُم  ِإنَّمددا * ػيٍؤتًيػػًو نىػػا  ىشى

َوّل الّاَل َوَرُسدوَلُل  *اّلِذيَن يُِبيُموَن الّصاَلَة َويُدْؤُقوَن الزَّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن  َوَمن يَدبدَ
ػػمي ًٍلغىػػػيلًبيوفى فىػػ لّددِذيَن آَمنُدددواْ َوا ٍ ي  ىػػ*ًاٌف ًدػػٍلبى ًل ٌػػػًو ىي ًك ػػي ًلٌػػػًذ اى  نىنيػػًوٍ الى تػىٌتًخػػػذي أى ٌػهى
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ٌفػػيرى  ٍ ًٍلًكتىػػيبى ًنػػا قػىػػٍبً كيٍم كىًٍلكي ػػليكًن كىلىًعبػػين ٌنػػاى ًلٌػػًذ اى أيكتيػػًو ٍ ًد ػػنىكيٍم ىي ًك ًلٌػػًذ اى ًزٌبىػػذي

نػتيم ٌنػ َأْولَِي ءَ  ػليكًن كىلىًعبػين *ٍؤًنًنٌنى كىًتٌػقيوًٍ ًل ٌػوى ًإف كي ي ىي كىًإذىً نىػيدى ٍػتيٍم ًإ ى ًلٌصػاىًل ًزٌبىػذيكىى
 [ ٖٓ-ُٓ:ًؼبيئدل سورل *" ]ذىًل ى بًأىنٌػهيٍم قػىٍوـه الٌ  ػىٍعًق يوفى 

كهػػػػي يف   ف ًسػػػػت لم تفعػػػػًنىي بيإلنينػػػػ  كفعػػػػرم ًاخػػػػرل بغػػػػًن ًإلنينػػػػ يػػػػفك  
  !!؟؟ تفيسًنكم

لػػيت لقػػر ف فب ػػوء هبػػذه ًلك هػػ  ًك   ػػيءت نعػػندل إ  ًهلل عػػل ك ػػل كإ  ًلنػػيس ًك
 ((  .ًإلنين : )) بيشتقيقيت نتعددل كمل ترد نرل ًكددل يف ىذه ًؼبًورد دبعىن 

 !!؟؟(( ًإلنين  )) ىني ًنق ب  لتكوف دبعىن  فهي بيؽبي
 :( نى الوويس في البرآن غير الوويس ال يعيسمع) 

نػػا كتػػيب ًهلل  موضددعاً  ة درينيف أكثػػر نػػا  عػػا ًإلضػيف  فبدث وردت مرددردة
 .ظ ًكلرعي   ككبوىي يًلنصًن أك ًغبف: عل ك ل  دبعىن 

ػٍم ٌنػػا ديكًف :  "قػيؿ تعػي  يكىًًت كىًاٍرًض كىنىػػي لىكي ٍ تػىٍع ىػػٍم أىٌف ًل ٌػوى لىػػوي نيٍ ػ ي ًلٌعػهى أىملى
 [َُٕسورل ًلبقرل ] "َووَ َنِصير   َوِليّ ِمن ًلٌ ًو 
ػٌىى تػىٌتًبػعى ًن ٌػتػىهيٍم قيػٍل كىلىػٍا تػىٍرضىػ ى :"كقيؿ تعػي        عىنػ ى ًٍليػىهيػودي كىالى ًلٌنصىػيرىلى دى

ػ ءىؾى ًنػاى ًٍلًعٍ ػًم نىػي  ًإٌف ىيدىل ًلٌ ًو ىيوى ًؽٍبيدىلى كىلىهللًا ًتٌػبػىٍع ى أىٍىػوى ءىىيٍم بػىٍعػدى ًلٌػًذم  ى
 [َُِ:سورل ًلبقرل " ]كىالى نىًصًنو َن الّاِل ِمن َوِلّي مِ لى ى 

 :منين ووردت مضافس إلى المؤ 
ػيًت ًإ ى ًلنٌػوًر كىًلٌػًذ اى   َوِلّي الّدِذيَن آَمنُدواْ  ًلٌ وي :"قيؿ تعي       ٍػرً يهيٍم ٌنػاى ًل ٌ يهى ىبي
ػريكىًٍ  فى ػيًت أيٍكلىهللػ ى أىٍصػػحىيبي  ًلطٌػيغيوتي  َأْولَِيد ُؤُهمُ  كى ػونػىهيٍم ٌنػػاى ًلنٌػوًر ًإ ى ًل ٌ يهى ىبيٍرً ي

يًلديكفى  ًلٌنيًر ىيمٍ  ي خى  [ِٕٓ:بقرل سورل ًل" ]ًفيهى
ً ًلنٌػػػيبٌ كىًلٌػػًذ اى  نىنيػػًوٍ  َأْولَددى النّددداسِ  ًإفٌ " ػػذى َوالاّدددُل َولِدددّي بًػػًابٍػرىًًىيمى لى ٌػػًذ اى ًتٌػبػىعيػػػوهي كىىى

 [ٖٔسورل  ؿ عهًرف ] "اْلُمْؤِمِنينَ 
  :ووردت مضافس إلى الضمير  
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ػػري ًلنٌ  َمددْووَُكمْ بىػػًل ًل ٌػػوي "      يػٍ ػػوى خى كفعػػرىي [ َُٓ: ؿ عهػػًرف سػػورل]"يًصػػرً اى كىىي
ىػػػو خػػػًن : )) ك: مث قػػػيؿ(( نػػػوالكم : )) ىنػػػي بيلنصػػػرل كهػػػي ىػػػو ًكضػػػ  فقػػػيؿ

 ((.بل ًهلل نيصركم كىو خًن ًلنيصر ا : )) فيؼبعىن(( ًلنيصر ا 
 !!؟؟(( ًإلنين  ))  :فيهيكىكذً يف بقي  ًؼبًورد فأ ا      
: أك ((هنػػػوال))  :أك(( نػػػوالىم ))  :أك(( نػػوالكم )) :ًلعػػػرب  لغػػػ  مث أ ػػا يف*
 ((مإنينه)) :دبعىنككبوىي (( كليهم:))أك(( كليو:))أك(( كليكم))

أك (( ع ػأ  إنػينكم: )) فقػيؿ   لو أراد اهلل ةز وجح اإلمامدس لصدرح بهدا     
فهػػػذً ًلػػػذم (( كيل أنػػػركم:  ))أك قػػػيؿ (( ع ػػػأ  ًكؿو ع ػػػيكم : ))قػػػيؿ سػػػبحينو 

فً ػمى مل  صػرح عػل ك ػل  د ا  نع نكين  ًإلنين  لو كين  ركنػين نػا أركػيف ًلػ تف
كهػػػي صػػػرح عػػػل ك ػػػل بياصػػػوؿ (( ًإلنينػػػ  : ))ككٍصػػػًفو بػػػػ (( ع ػػػأ  : ))بيسػػػم 

 !! ؟ًاخرل؟
 :( نبض دولبها بنفسهاقفسير الوويس بالروايس ي)

فاف ق تم نفعرىي دبي كرد يف كتب ًلتفعًن نا أف سػبب نلكؽبػي يف ع ػأ رضػأ  *
 .ًهلل عنو

رضػأ ًهلل عنػو أعطػ  خيسبػو لعػيئل  أف ع يػين  :ًنيف بعض كتػب ًلتفيسػدي  كرد
 .رًكع  كىو
كال  فهػػػم إال بػػػنا نػػػا ًلعػػػن  ال  ػػػدؿ بنفعػػػو ع ػػػ  ًإلنينػػػ  إذف ًلػػػنا : ق نػػػي

لػػػػدليل ًلقطعػػػأ ال   عػػػػه  فكيػػػف تلعهػػػوف أف ًإلنينػػػػ  ثبتػػػ  بػػػػدليل قطعػػػأ ًك
 ! نفعو بيتفيؽ صبيع ًاصوليٌنب دًالن  إال إذً كيفقطعيين 

قطعيػػػ  نػػػػا ًلقػػػر ف ًلكػػػر  دًلػػػػ  ًلعػػػيبق  بأدلػػػ   كػػػػيففكيػػػف  ػػػيءت صبيػػػع ًار 
: إ  بيػػػيف نػػػا خير هػػػي  مث تػػػرد بنفعػػػهي ع ػػػ  ت ػػػ  ًاصػػػوؿ حبيػػػ  ال ربتػػػيج 

بدليل وبتيج يف تفعًنه إ  دليل خير أ كىأ نا نعيئل ًاصػوؿ (( ًإلنين ))
 ! ؟ -دعب زعهكم  -إيبيف ك ن  كنير ًليت  رتتب ع يهي كفر ك 
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 :( اآليسنزول سبأ )
مل  صػػػ  فانػػػو سػػػبب ًلنػػػػلكؿ : نػػػا ًلػػػدليل ًػبػػػير أ كىػػػو زعهتهػػػوه نػػػي: أكالن  *

 !! فكيف تعتهدكف يف د نكم ع   دليل ال  ص 
 .ؽبذه ًل   ثاث  أسينيد كك هي ضعيف  فقد كرد 
: )) أضبػد قػوؿ :  كرد فيػو كػاـ كثػًن ننػو(( :أ وب بػا سػو د : )) فيهي :ًاك 

 هتػػذ ب(( . ] ء  عػػرؽ ًاديد ػػ  أبشػػلػػيس : ))كقػػوؿ ًبػػا نعػػٌن(( ضػػعيف 
 [ّْٓ/ُ: ًلتهذ ب
 ((مًعبلر  أغيلب با عبيد ًهلل ًلعقي : ))كفيهي : ًلثيني  

 ((.ليس بثق :  ))كقيؿ ًبا نعٌن
 [ُّّ/ّ:عتدًؿ ًالنيًلف (( ]نرتكؾ: ))كقيؿ ًلدًرقطين كغًنه

 ((.ؿبهد با س ه  با كهيل : )) كفيهي  :  ًلثيلث 
  (( ظبػع أبػػيه )) :مكقػيؿ ًبػا عػد ((ًغبػد    أىػًب ك ذًىػ)): قػيؿ ًعبوز ػيين

 [ٖٔٓ/ّ: عتدًؿ نيًلف ًال] مث سيؽ لو أديد   ننكرل
 .عبيرل ىني ًلتنبيو بأك ل وبته و ىذً ًؼبكيف إذ ًلقصد كىنيؾ نل د حب  ال

 .فهذه أسينيد ًلرًك   ًليت تلعم أف ًل   نلل  يف ع أ رضأ ًهلل عنو مل تص  
لػػػػذم ًدػػػػى ع ػػػػ  نػػػػنه كم !!؟؟ تصػػػػحيحو أنػػػػتم عوفعػػػػتطيتىػػػػل  : نقػػػػوؿمث 

 !؟ ل تصحي  ًكلتضعيف تق يدًن اىل ًلعن ًستحدثتهوه 
قػػد كرد يف سػػبب ًلنػػلكؿ رًك ػػ  أخػػرل كإف كينػػ  ضػػعيف  لكنهػػي أدعػػا : ثينيػػين 

 .ديالن كأقرب إ  دالل  ًل   نا ًلنيدي  ًلعق ي  
بعد أف فعر ًل ػ  بيلوال ػ   فقد ذكرىي ًلط م إنيـ ًؼبفعر ا قبل ًلرًك   ًلعيبق 

 .ًإليبيني  ال بيلوال   ًإلنيني  
ًإمبَّىي كىلًيمكيمي ًل َّوي كىرىسيوليوي كىًلَّػًذ اى  نىنيػًو } : ًلقوؿ يف تأك ل قولو )) : قيؿ رضبو ًهلل

يلى كىىيٍم رىًًكعيوفى  ذكػره  عػين تعػي  :   {( ٓٓ)ًلًَّذ اى  يًقيهيوفى ًلصَّالى كى ػيٍؤتيوفى ًللَّكى
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لػذ ا  ننػػًو:"بقولػو   لػيس لكػػم  أ هػي ًؼبؤننػػوف  نيصػػر "إمبػػي كلػيكم ًهلل كرسػػولو ًك

 .  ا صفتهم ني ذكر تعي  ذكرهإال ًهلل كرسولو  ًكؼبؤننوف ًلذ
فأنػػػػي ًليهػػػػود ًكلنصػػػػيرل ًلػػػػذ ا أنػػػػركم ًهلل أف تػػػػ أًك نػػػػا كىال ػػػػتهم  كيػػػػيكم أف 

ًء  بػل بعضػػهم أكليػيء بعػػض  ال نيصػػرى ك تتخػذًك نػنهم أكليػػيء  ف يعػًو لكػػم أكليػيء 
 ((ًنًن كال تتخذًك ننهم كلي ي كال نص

و نػػا رمئًػبػى كقيػل إف ىػذه ًل ػ  نللػػ  يف عبػيدل بػا ًلصػين   يف تػى  : ))مث قػيؿ    
 ((ال    هود بين قينقيع كًد فهم  إ  رسوؿ ًهلل ص   ًهلل ع يو كس م ًكؼبؤننٌنكى 

كىػػذً نػػنهر ( كقيػػل : ) قػػيؿ كأكرد ًلرًك ػػ  بصػػيغ  ًلتضػػعيف ؽبػػي ديػػ  : ق ػػ  
 .أىل ًلعن  لبييف ضعيف ًلرًك   

قينقػػػػيع رسػػػػوؿى ًهلل صػػػػ   ًهلل ع يػػػػو ؼبػػػػي ديربػػػػ  بنػػػػو ) ): أنػػػػو كركل بعػػػػنده    
ككػيف  - كس م  نشػ  عبػيدل بػا ًلصػين  إ  رسػوؿ ًهلل صػ   ًهلل ع يػو كسػ م

 رسػولو فخ عهم إ  رسوؿ ًهلل   كتػ أ إ  ًهلل كإ  - أدد بين عوؼ با ًػبلرج
ؼبػػػػؤننٌن  كأبػػػػرأ نػػػػا ًد ػػػػف ًلكفػػػػير : نػػػػا ًد فهػػػػم  كقػػػػيؿ أتػػػػو  ًهلل كرسػػػػولو ًك

ػػوفى } : ففيػػو نللػػ ! ككىال ػػتهم ًإمبَّىػػي كىلًػػيمكيمي ًل َّػػوي كىرىسيػػوليوي كىًلَّػػًذ اى  نىنيػػًو ًلَّػػًذ اى  يًقيهي
ػٍم رىًًكعيػوفى  يلى كىىي و  ًهلل كرسػولو أتػ:"لقػوؿ عبػيدلى  - {( ٓٓ)ًلصَّالى كى ػيٍؤتيوفى ًللَّكى

  -   كت ئو نا بين قينقيع ككىال تهم"ًكلذ ا  ننًو
 .فعرىي بوال   صبيع ًؼبؤننٌن أ   عفر ًلبيقر أنو    عا مث ركل 
بػػا أ  عػػا عبػػد ًؼب ػػ   - ًبػػا أ  دػػيم كغًننبػػيكػػذل  ك  -فقػػد ركل بعػػنده  

: سػػػألتو عػػا ىػػذه ًل ػػػ : ) عػػػا أ   عفػػر قػػيؿ -ت هيػػذ أ   عفػػر -سػػ يهيف 
ػٍم " ػيلى كىىي ًإمبَّىي كىلًيمكيمي ًل َّوي كىرىسيوليوي كىًلًَّذ اى  نىنيػًو ًلَّػًذ اى  يًقيهيػوفى ًلصَّػالى كى ػيٍؤتيػوفى ًللَّكى

 نا ًلذ ا  ننًو؟: ق  " رىًًكعيوفى 
 . !ًلذ ا  ننًو: قيؿ 
 !ب غني أيي نلل  يف ع أ با أ   يلب: ق ني 
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 (.ع أٌّ نا ًلذ ا  ننًو: قيؿ 

يف سػػػػبب ًلنػػػػلكؿ كعػػػػدـ  كبيػػػػيف ًختافهػػػػي ًلتحقيػػػػ  ًلعػػػػر ع يف ًلرًك ػػػػيت كىػػػذً
؛ مث ال لاسػػتدالؿع ػػ  كركد أكثػػر نػػا سػػبب  ل تنبيػػوصػػحتهي صبيعػػين إمبػػي ذلػػ  

ًلنػيس بػأف أىػل ًلعػن   وف ونبػـ بعض ع هيء ًالثين عشر   ًلػذ ا يل رد ع   إ ه
 .ف ًلرًك   كال  بٌن ضعنتفقوف ع   أف ًل   نلل  يف ع أ رضأ ًهلل عنو 

 . بغًن ًلقر ف ي نقر اجًوز ًالستدالؿ ع   ًاركيفمث ىذً نا بيب ًلتنلؿ ال أنن
 :( سم ةاي في البرآنذكر ايُ  َلمْ  مَ لِ )

رضػػأ ًهلل عنػػو بيظبػػو بػػا أ   يلػب ع ػػأ :ؼبػػيذً مل  ػػذكر عػل ك ػػل :  مث نقػوؿ *
د ًإلنينػ  نكػيف سػبحينو  ر ػد أف  نصػبو إنينػين ك عػصػًرد  يف ًلقػر ف ًلكػر  إذً  

خيصػ  كأنػو  ذل  ًلذم  رفع ًلنػلًع كهػي رفعػو عػل ك ػل يف بقيػ  ًاصػوؿ إليو إذٍ 
  !؟  رتتب ع يو كفر كإيبيف ك ن  كنير دعب زعهكم

ًلقػػر ف كهػػي زعػػم ًػبهيػػين فػػاف زعهػػتم أف ًلتصػػر   بػػو قػػد  ػػؤدم إ  تغيػػًن  *  
أكلهللػ  ًلػذ ا  لو كين  نعأل  ًإلنين  قد م تثبيتهي يف ًلقر ف فػاف:)دي  قيؿ 

لقػػػػر ف إال اغػػػػًرض ًلػػػدنيي ًكلرئيسػػػػ  كػػػػينًو  تخػػػػذكف نػػػػا  ال  عنػػػوف بيإلسػػػػاـ ًك
 كوبػػذفوف ت ػػ  ًل ػػيت نػػا صػػػفحيتوًلقػػر ف كسػػي   لتنفيػػذ أغًرضػػهم ًؼبشػػبوى  

: كشػػػف ًاسػػػًرر ( ] !!! ... ؼبٌن إ  ًابػػديك عػػقطوف ًلقػػػر ف نػػا أن ػػػير ًلعػػػ
ُّ ] 
تكػذ ب  : ًؿ ع   قيئ و إذ  نػؤدل ذلػ ىذً ًلقوؿ نا أخطر ًاقو  : ق ني     

لػػرب ًلعػػيؼبٌن ًلػػذم قػػد كعػػد حبفػػظ كتيبػػو ككعػػدي ًهلل عػػل ك ػػل نتحقػػ  ال ؿبيلػػ  
ًكلذم  عتقد أف رب ًلعيؼبٌن ال  عتطيع أف وبفظ كتيبو إذً صرح بيإلنينػ  فػاف 

 . ذل  كفر بو عل ك ل
ًإنٌػػ" : قػوؿ سػػبحينو كتعػي    : ًغب رسػػورل] "ي لىػوي غبىىػػيًف يوفى ًإنٌػػي كبىٍػػاي نػىٌلٍلنىػي ًلػػذٌٍكرى كى
ٗ] 
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 :(الثينكببيس أركان   إو بذكر اإلمامس في البرآن قبوم الحرس و)
ركنػػين : )) أم  (( صػػان أ ))كيػػف  فػػرض سػػبحينو :مث عػػودًن ع ػػ  بػػدء فنقػػوؿ  *
 !  بينو يف كتيبو خشي  ًلتغيًن ؟ ع   ًان  مث ال ((

 -حينو دلػيان ًكضػحين ع ػ  نػًرده  بيف كتيبػو سػ هبػدكف الني ذنب ًلنيس ًلػذ ا 
ط ػػب نػػنهم مث  ي  يف بقيػ  ًاصػػوؿ كهػػي هبدكنػػو - كػػيف ذلػػ  نػًرده سػػبحينو لػو

 !؟ م ع يو كال  قبل ننهم عهان إال بوأف  عتقدكه  كوبيسبه
 .إف ىذً ال  قب و عقل س يم 

م دليػػل ل شػػػيع  ىػػػًلػػػيت ًشػػته   ع ػػ  أ ا ىنػػي أف نتبػػػع ىػػذه ًؼبعػػأل عػػوبك      
لػػذم تبػػٌن لنػػي عػػدـ داللتػػو  -نػػا ًلقػػر ف نينػػ  ع ػػ  ًإل أىػػم دليػػل ؽبػػم نػػا  -ًك

 .ًلعن  يف نعأل   د دل 
ليسدت  - البي هي اإلمامس ةاى حسأ زةمهم - وإن كانت هذا المسألس

حبدى ددسنس لكن لدبيان ضعف اوسدبثول من الفروع البي يبحث ةنها في ال
 .من خارج البرآن 
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تلعم ًلشيع  ًالثني عشر   أنو قد كردت أديد   كثًنل  تقرر إنين  ع أ       
 :  يلب رضأ ًهلل عنو نا أنبهي ًبا أ 

 ص  ننهي إال ني سيأق ذكره  كثًنل ال كأكردًك فيو ألفيظين  ((حثيث الغثير))
 : كىو

 : (رمبن حثيث الغثي)
الاهم وال من : )) كيف لفظ ز يدل ((اي مووامن كنت مووا فع))       

 ًليت  ضيفويي إ  ىذً ًل فظ أني ًالفيظ ًاخرل(( ن ةادااواوا وةاد م
 .ك هي مل تص    اييف

 نسببيح اوحبراج بالحثيث الضعيف أو المكذوب في ونحن و    
 .غيرنا ل وو نرضاا  -منس كيف باألرول وهلل الحمث والف - ديننا فروع 
ًلذم قيل فيو ىذً  كلذل  فانني نكتفأ ىني بيلوقوؼ نع ًؼبكيف ًكللنيف     

ي ًؼبًرد نا ىذً ليتض  لنًاشخيص ًلذ ا دضرًك ذل  ًؼبوقف ًغبد   ك 
 . ًغبد   بعد ذل  نا خاؿ ًلن ر ًلعق أ

 : (مكان وزمان إةالن الحثيث)
بعد ًنتهيء ًغبر كىو يف  يلو ًلنيب ق -كهي كرد    -ىذً ًغبد         

كطبعٌن نيان  نا نك  يف نكيف إ  ًؼبد ن  ع   بعد أكثر نا نيئ   ر قو 
ا نعو إال أىل ًؼبد ن  كذل  يف ًليـو ًلثينا عشر كمل  ك ((غد ر خم)) عه  

 . نا ذم ًغب  
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لطيئف كال أىل ًليها كال أىل ًليهين  كال ف م وبضره أىل نك  كال أىل ً     

أىل بقي  ًؼبدف ًاخرل ايم قد ًذبهًو إ  ب دًيم نا نك  كليس ىذً ًؼبكيف 
 .يف  ر قهم 

إعاف ًإلنين  ًلع ه  لألن   :ىذً ًغبد   ىو  إذً كيف:  ًكلعًؤؿ*     
ًكليت ىأ أصل نا أصوؿ ًلد ا دعب دعول ًلشيع  ًإلنيني  ف هيذً  رتؾ 

كىذً ػ ي أك نك  ًكلنيس ؾبتهعوف فيه عرفيت أك نىن: ًؼبوقف ًلع يم ًلنيب 
 !اصحيبو نا أىل ًؼبد ن  فقط ؟ مث ال  ع نو إال ػ أنر ىبصهم صبيعين 

بعد أف عرؼ نكيف كزنيف إعاف  - و أظن أن ةاقاًل يحبرم ةبال     
أف ىذً ًغبد    ًرد بو ًإلنين  ًلع ه  كال  يع ا  بعد ذل  لعم  -ًغبد   

 ! إال لفهلل  نا ًؼبع هٌن
 .أف ًلصحيب  كتهًو ىذه ًلوصي   تلعم ًلشيع  مث إف 
 كيف  ع م أيم سيكتهوف ًلوصي  أـ ال ؟  ىل ًلرسوؿ  :نقوؿ ف 

 . نعم:  فاف ق تم
ال  ر د تنفيذ ًلوصي  انو ترؾ ًؼبع هٌن ًلذ ا  إذف ًلرسوؿ  : ق ني 

يف  يئف  ننهم غًن ي سيشهدكف ع   ىذه ًلوصي  يف أع م نكيف مث أع نه
 !! -دعب زعهكم فيهم  - أننيء ع يهي
 !! ال  ع م:  كإف ق تم

 ! ىل ًهلل عل ك ل كيف  ع م أـ ال  ع م ؟ :ق ني* 
 . كيف  ع م كال ش :   تمفاف ق

أف  ع ا يف صبوع ًؼبع هٌن يف  ـو ًغبر  ف هيذً مل  أنر رسوؿ ًهلل  : ق ني 
 ! ؟   كل ًان  ك ضها عدـ كتهيييلتقـو ًغب   ع 
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 - ألف  ا  صل تعدًدىم قًرب  نيئ ًلذ - عل ك ل ًلنيس ًهلل كيف  رتؾ
 ع م عل ك ل   بأف  ع ا ًإلنين  يف فهلل  ًغبر مث  ػأنر ًلنيب  تفرقوف بعد 

 !؟ -دعب نعتقدكم  -أيم سيخونويي 
 !!إذف ًهلل عل ك ل مل  رد أف تنفذ ًلوصي  

ف ىذً ًؼبكيف هبهع صبيع ًكلع ب أف بعض ع هيء ًلشيع  زعهًو أ     
 !ًغب يج ؟

وؿ ال  عتح  ًلرد اف كل نا در نا ًلشيع   ع م كذب ىذً كىذً ًلق     
ًللعم   فهم هبتهعوف يف ىذً ًؼبكيف ًليـو ك تخذكنو عيدًن كل عيـ بعد ًغبر 

ىو نكيف بعيد  دًن عا نك  كهي تقدـ كال  ع كو إال يف ًليـو ًلثينا عشر ك 
 . أىل ًؼبد ن 

 : (سبأ ورود الحثيث)
ًغبد   ال  ًرد بو ًإلنين  ًلع ه  فهي ىو  إذً كيف ىذً:  كقد  قوؿ قيئل* 

 ًؼبًرد بو إذف ؟
كرد يف رًك يت ًلط م ني  بٌن ًلعبب ًلذم نا أ  و قيؿ ًلنيب ص   : فنقوؿ

  . ًغب يرًهلل ع يو كس م ني قيؿ بعيدً عا كفود 
فقد ذيكر أف ع يي ؼبي ر ع نا ًليها كيف قد كقع بينو كبٌن بعض       

يء فبي لـل بعببو أف  قوؿ ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م ني نا ًعبف شأءًلصحيب  
  . قيؿ
 )) :   ح  با  ل د با ركين   أنو قيؿ كل ًبا  ر ر بعنده عا  ل د بار      

دبك  تع ل إ   رسوؿ ًهلل  لي ق  ؼبي أقبل ع أ با أ   يلب نا ًليها
  ًكستخ ف ع    نده ًلذ ا نعو ر ان نا أصحيبو   فعهد   رسوؿ ًهلل

ذل  ًلر ل   فكعي ر يالن نا ًلقـو د ان نا ًلبل ًلذم كيف نع ع أ با 
 . أ   يلب ؛ ف هي دني  يشو ؛ خرج ع أ لي قيىم ؛ فاذً ىم ع يهم ًغب ل
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  !؟كوب  ني ىذً : فقيؿ  

 . ه ًو بو إذً قدنًو يف ًلنيس ليتكعوت ًلقـو : قيؿ 
 .  ًنلع نا قبل أف تنتهأ إ  رسوؿ ًهلل! ك    : فقيؿ 

 .لبل فينتلع ًغب ل نا ًلنيس   كردىي يف ً: قيؿ  
 . (( هر ًعبيش شكي   ؼبي صنع هبمكأظ 

أنو ع يو ًلعاـ  يف إ ًرد ًغبد   ًلدًؿ ع   :فصل : ))قيؿ ًبا كثًن رضبو 
خطب دبكيف بٌن نك  ًكؼبد ن  نر عو نا د   ًلودًع قر ب نا ًعبحف  
 قيؿ لو غد ر خم فبٌن فيهي فضل ع أ با أ   يلب كبًرءل عرضو فبي كيف 

نا  إليهمتك م فيو بعض نا كيف نعو بأرض ًليها بعبب ني كيف صدر ننو 
 . ًوب كيف نعو يف ذل ًكلصًؼبعدل  ًليت ظنهي بعضهم  وًر كتضييقي كخبا 

  ًؼبد ن  بٌن ذل  يف يو ًلعاـ نا بييف ًؼبنيس  كر ع إكؽبذً ؼبي تفرغ ع   
غب   عينهللذ أثنيء ًلطر   فخطب خطب  ع يه  يف ًليـو ًلثينا عشر نا ذم ً

خم رب  ش رل ىنيؾ فبٌن فيهي أشييء كذكر نا فضل  ككيف  ـو ًادد بغد ر
(( ] ني أًزح بو ني كيف يف نفوس كثًن نا ًلنيس ليوكعدلو كقربو إع أ كأنينتو  
 [ ُِٗ/ٓ :ًلبدً   ًكلنهي   

 ىبطب يف ًلصحيب  بعد ني  كهبذً  تض  ًلعبب ًلذم  عل ًلنيب       
 .تفرؽ ًلنيس كمل  ب  إال أصحيبو ك ذكرىم بفضل ع أ رضأ ًهلل عنو

كإمبي زبتا بقضي  خافي  بٌن ع أ (( ًإلنين ))تا بػ فيلقضي  إذف ال زب     
 .رضأ ًهلل عنو كبعض ًلصحيب  كال  ص   إعايي ع   ر كس ًلنيس يف ًغبر

 ؟ ؼبيذً إذف مل  ؤخر ًغبد   إ  ًؼبد ن :  قد  قيؿ 
ًرح ًلنفوس ًكليت قد نيرى   ًان  ًكغبر ا ع   ندًًكل   إف ًلنيب : ق ني

ددث بينهي كدش  كال ًزل  ًلطر    و    إ  ًؼبد ن  فرأل أف بقيء ًلودش  
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 ن  إ  ًؼبد ن  ال   ي  بأصحيبو خيص  كأف أصحيب ًلقضي  نعو كأىل ًؼبد

 . ًلذ ا بقًو فيهي غبًرستهي كمل وب ًو ال عاق  ؽبم بيلقضي 
س يف ًغبر ال  ص   فأ ل   أنيـ ًلنيكهي أنو رأل أف إعاف ًلقضي     

دى إذً ًنفرد بأصحيبو عي ل بعاج ني كقع بينهم نا ًعبفول إعاف ًلقضي  
ببييف نكين  ع أ رضأ ًهلل عنو لًًن ع أكلهلل  ًلنفر نوقفهم ننو إذً  كينًو 

فع أ نواله نا كن  نواله : )) كوبرصوف ع   نرضيتو  فقيؿ  وببوف ًلنيب 
 .  ه  نو لل نطهرل ؼبي يف ًلق وبك(( 

 . فهو إعاف يف كقتو
 . تقدنو ال  ص  
 . كتأخره ال  ص  

 . ًان ال بكل  سبب خيص بطيئف  نا ًان  كهبذً  تبٌن أف ًانر لو
 ( :الافظ الزائث في بعض الروايات) 

ه كعيد نا ل هم ًكؿ نا ًكالً))  : كأني ًل فظ ًلًلئد يف بعض ًلرًك يت كىو
زبرج ًغبد   عا  فرغم أف يف صحتهي خافين بٌن ًلع هيء إال أيي ال(( عيدًه

)) : ال بػ(( ًحملب  :))  ػًؼبًوالل ًليت يف ًغبد   ب تفعًن :داللتو ًلعيبق  كىأ 
ًل هم ًكؿ نا أ يعو كعيد نا عصيه ))  : إذ لو أًرد ًإلنين  لقيؿ(( نين  ًإل
كىذه تتنيسب نع سبب (( ًلعدًكل : )) كىأ  فقد ذكر ًؼبًوالل كضدىي(( 

لع أو رضأ ًهلل عنو؛  ًغبد   ًلذم ىو ًعبفيء ًغبيصل نا بعض ًلصحيب 
ًليت ىبش   ًؼبقدنيت ًلعدًكل فكيف ًغبد   عا ين ؽبذه  ًكعبفيء نا نقدنيت

ددث يف ىذه ًلعفرل بٌن ع أو رضأ ًهلل عنو  ًلعدًكل بعبب نيأف تنتهأ إ  
 .ا ًلصحيب  رضأ ًهلل عنهم كبٌن إخًونو ن
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 : (ألفاظ زائثة في الحثيث و قصح)
كأني ني زً د يف ًغبد   نا ألفيظ نكذكب  ليكوف يف ًإلنين  ًلع ه     

فيلتأنل يف ًغبيدث  كنكييي كزنييي كيؼو يف إبطيؽبي إذ لو كين  يف ًإلنين  
أ يـ كىو  -كزنيف  خر   -كىو نك  ؾبهع ًغب يج  -لكين  يف نكيف  خر 

كنع صبيع ًغب يج ايي تتع   بيان  كال أظا أف ًلطيلب ل ح  وبتيج  -ًغبر 
 .أكثر نا ذل  لينكشف لو ًغب  باذف ًهلل عل ك ل 

 : (رى منبوضس بأرح منهاات أخرواي)
غًن ىذً ًغبد   تقرر   ىنيؾ عشًرت ًاديد  : بأف  مث قد تلعم ًإلنيني *

 ًإلنين 
 . أص  ننهي تبطل ىذه ًلدعول كىنيؾ عشًرت ًاديد  : ق ني 
 .ىنيؾ رًك يت عا ع أ رضأ ًهلل عنو تثب  ًلوصي  : فاف قيل *
كتبني عا ع أ رضأ ًهلل عنو   بل ىنيؾ رًك يت أص  ننهي يف كتبكم كيف : ق ني
 ؼ فيهي خباف  ًػب فيء ًلثاث فيهي ًلوصي  ك عرت   نكر

 :( نهج البالغس يببح دةوى اإلمامس)
 :ننهيك عند ًالثين عشر    شتهل ع   بعضو ننهي  غ  ًؼبعتهدككتيب ير ًلبا

  فاني نعتقب وف أنًر لو غيري ني والبمسوادةو : )  قولو رضأ ًهلل عنو (  ُ  
ك وه كألًوف  ال تقـو لو ًلق وب  كال تثب  ع يو ًلعقوؿ  كإف ًلفيؽ قد 

ع م    ًكحمل   قد تنكرت  ًكع هًو أين إف أ بتكم ركب  لكم ني أ أغين 
لع أ ك  كإف تركتهوين فأني كأددكمكمل أصغ إ  قوؿ ًلقيئل كعتب ًلعيتب  

ير ] أنًنًن  أني لكم كز رًن خًن لكم نين  ك وليبموا أمركم أظبعكم كأ وعكم ؼبا
 [ِّٔ  ص (ِٗ)ًلباغ  خطب  رقم 

إنينين نا ًهلل عل ك ل ني  يز لو  ط ب إعفيءه نا ًإلنين  كلو كيف فهو      
 .ذل  
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 ؤكد أف ًافضل ؽبم أف  كوف ًػب يف  ع يهم غًنه كىذً  دؿ ع   أنو ليس  مث

 . لد و ع م بيإلنين  ًؼبلعون  كإال ؼبي  يز أف  قبل بغًنه إنينين 
) :  فبي تقدـ دي   قوؿ   كانين أكثر صًرد  كأشد كضودين ك قوؿ كذل( ِ 

ىم ع يو  ف م ًلذ ا بي عًو أبي بكر كعهر كعثهيف ع   ني بي عو بي عين ًلقـو 
وإنما ال ورى لامهاجرين    كا ل شيىد أف ىبتير كال ل غيئب أف  رد

فاف   اجبمعوا ةاى رجح وسموا إمامًا كان ذلك هلل رضا   فافواألنصار
قيت وه خرج عا أنرىم خيرج بطعا أك بدع  ردكه إ  ني خرج ننو  فاف أىب 

يب إ  ير ًلباغ   كت(  ككاله ًهلل ني تو غًن سبيل ًؼبؤننٌن  تبيعوًع   
 .. ِٔٓ  ص ( ٔ)نعيك   رقم 

فيقرر أف ًإلنين  شورل كليع  نصين نا ًهلل عل ك ل كأف نا كلوه      
 .إنينين كإال فا : أنرىم ًستح  أف  عه  

أـ  كاله ًلنيسًكإلنين  لو كين  نا ًهلل عل ك ل ؼبي سقط  عنو سًوء      
 .ال
ًلصحيب  إنينين ًستح  أف  وصف بيإلنين  مث ىو ىني  قرر أف نا ظبيه     

ًكلصحيب  كىو ننهم رضأ ًهلل عنو كعنهم قد رضًو أبي بكر كعهر كعثهيف 
 .عنوكظبو ىم خ فيء فذل  هلل رضي كهي ذكر رضأ ًهلل 

ىذه ًلنصوص ًلًوردل عا ع أ رضأ ًهلل عنو كت   ًلتعي الت ًلعق ي       
 .نتنيدر اكقعهتهي إ  فر قٌن  تبٌن كذب ت   ًلرًك يت ًليت فرق  ًان 

 :( المان، من البحث والنظر في رحس الروايات)
ك ؿ بيتو ًليت توىم ًلنيس   نين  ع   ًلنيبًإليف كلكا ًلرًك يت ًؼبوضوع  *

كأف  قبيل أف ًهلل عل ك ل قد نصب أئه  نا  ؿ ًلبي  كأف ًعتقيد إنينتهم
ككضعًو لذل   الؼ !! كلو عبدًك ًهلل عل ك ل  إنينتهم نه ك قيد عدـ ًعت
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ًاديد   تذكر ًا ر ًلع يم ؼبا تبعهم كتذكر ًلعقيب ًاليم ؼبا زب   عنهم 

 .ت عل ًلنيس  عًنكف خ ف ىذً ًؼبعتقد بعييط ًلرتىيب ًكلرتغيب ف
 .تعه  لو بيلتفكًن ًلعقل كملفأؽببًو ًلعي ف  ًليت خدرت 

 ل قد أكـر ًإلنعيف بيلعقل فا هبوز لو أف   غأ عق و ك عًن ًكهلل عل ك *
سيد   يت ًليت ربرنو لذل ًإليبيف كنعرف  ًغب  ًلذم  يء بوخ ف ىذه ًلرًك

 .ليتبع رًك يت كيذب  ع    ؿ ًلبي  ًلبشر 
ًلرًك يت لرتى ًلد ا كإذً أردت أ هي ًلشيعأ ًلن يل فيقرأ ًلقر ف بعيدًن عا *

اٌل  ىٍأتًيًو ًٍلبىيً لي ًنا بػىٌٍنً " : ؿبفوظ حبفظ ًهلل علك لًلصحي  نا خالو فانو 
يدو  ًكيمو ضبًى ٍ ًفًو تىنلً له ٌنٍا دى ٍ ًو كىالى ًنٍا خى  [ِْ:فص    سورل" ] ىدى

ع ا ًلقر ف يف    ًلنيس إ   ـو ًلقيين  كإ يؾ أف تعفهو د   ًهلل        
 .ًؼبكذكب   ً يتس ا ًلرك 

 :( الكذب ةاى آل البيت)
 .نكذكب ع يهم بي  ًلنبولإف  ؿ  *

رًدم ًهللي عبدًن دٌببني إ  ًلنيس كمل  بٌغضني إليهم  : )قيؿ  عفر ًلصيدؽ      
لو  رككف ؿبيًسا كانني لكينًو بو أعل  كني ًستطيع أدد أف  تع   ! أني ًكهلل

: ًلكييف (مس فيحط ةايها ة راً ولكّن أحثهم يسم، الكا، ع يهم بشأء
(ٖ/ِِٗ.) 

 - تبيعهمً دَّعأ :  عين نا -إف فبا  نتحل ىذً ًانر : )كقيؿ أ ضين      
  حبير (ِْٓ/ٖ: )ًلكييف( ليكذب حبى إن ال يبان ليحباج إلى كذبل

 (.ِٕٗ:ص: )  ر يؿ ًلكشأ(ِٔٗ/ِٓ)ًانًور  
: ير ًانًورحب( أولعوا بالكذب ةايناإن الناس ):  كقيؿ كذل      
(ِ/ِْٔ.) 
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 إنّا أهح بيت رثيبون و نخاو من كذاب يكذب ةاينا: )كقيؿ      
  حبير (َُٖ:ص: )ر يؿ ًلكشأ(  ك عقط صدقني بكذبو ع يني عند ًلنيس 

 (.ِٕٖ/ِٓ: )ًانًور
قر ف ًلكر  ًكؼبتنيقض  نع فعر لني سبب كثرل ًاديد   ًؼبنيقض  ل كىذً       
 .يت صورهتم يف غي   ًلضعف ًكؼبهين  أنيـ ًػب فيء ًكغبكيـ ًلًلرًك يت ك  بعضهي
  ي  بيؼبع م أف  ث  يف ًلرًكل بعد أف قيؿ فيهم  ؿ ًلبي  أف  فكيف     

يكذب حبى إن : ))ك((  عهع ًلك ه  فيحط ع يهي عشرًن  : ))أددىم 
 !؟( ال يبان ليحباج إلى كذبل

 .إيي شكول نر رل فبا أدي ًو هبم ككذبًو ع يهم 
إف ىؤالء ًائه  قد عيشًو يف زنا ًػبوؼ كهي تذكره رًك يتكم فهى  كأ ا 

 !!؟؟ ددثًو هبذه ًاديد  
 !!مث ؼبيذً  ؤخذ ًلد ا نا رًكل يف زنا ك ود ًائه  ؟؟

فاف ىذه ًلرًك يت نق   عا إنيـ سيب  يف عهد إنيـ  د د ؛كىذً  بطل 
 .ًلفيئدل نا ك وده 

 ( :روايات ال يعسفي نل مما ورف بل اإلمام ةاي رضي اهلل ةبراءة )
با أ   يلب رضأ ًهلل عنو فهعيذ ًهلل أف  كوف كهي تصوره ًإلنيـ ع أ  أني   

رًك يهتم  كىو ًلش يع ًلذم ىو نا ذً ب  قر ش نا بين ىيشم أعل ًلعرب 
كال أدد نا ذر تو  - عهي نفعين  رض  بت   ًؼبهين  نعبين كأكرنهي خ قين كأش

 .-يف رًك يت ًالثين عشر   عنهم  رض  بت   ًلصورل ًليترضأ ًهلل عنهم  
فكيف كقد صبع ع أ رضأ ًهلل عنو إ  ذل  ًلشرؼ يف ًعبيى ي  شرؼ       
 .ًإلساـ
ثاثين كعشر ا سن  يف  فكيف نا أكؿ نا أس م كترىب يف د ر ًلنيب      

كص  إليو بيإلنين  فخيؼ أك  نب عا إعايي ظل ًإلساـ مث  يلعم أنو أي 
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كظب   أبنيءه هم كتلكج نا سبي همضبي   لنفعو كمل  كتف بذل  بل بي ع

 !!بًو ننو ًإلنين  كىم قد ًغتص كص   خ فهم بأظبيئهم
 ( :قنازل الحسن) 

عب زعهكم دفيظين ػػعا فيتنيزؿ بيػباف  ؼبا  عتقد أنو كيفر دػًغب ك تبعو ًبنو 
 !!فيخدع ًان  ك وقعهي يف ىذً ًل بس ع   نفعو 
 .ىذً هبتيف ع يمًل هم سبحين  

كتيب ًهلل عل   فهل  ف ًاًكف ؼبًر ع  ًلعقاء لعقيئدىم ًؼبوركث  كعرضهي ع  
 لت يكز ىذً ًػبضم ًؽبيئل نا ًلرًك يت ًليت فرق  ًان   ك ل لاىتدًء هبد و

 ! ؟ 
 .ك ل بعل ل  نل ذل  كني ذل  ع   ًهلل عل

 . ًؽبيدم إ  سًوء ًلعبيلًكهلل



31 

 : (إلماميس كالنبوةاإلمامس ةنث ا)
يف ًل يىر  - أف ًإلنين  كيلنبول نيعدً ًلودأًالثني عشر    لعم ًلشيع        
 -
:  قوؿ ؿبهد دعٌن  ؿ كيشف ًلغطي أدد نًر ع ًلشيع  يف ىذً ًلعصر     
فكهي أٌف ًهلل سبحينو ىبتير نا  شيء نا  نصب إؽبأ كيلٌنبٌول ًإلنين  نإٌف "

فكذل  .. بيؼبع لل ًليت ىأ كنٌا نا ًهلل ع يو هعبيده ل ٌنبٌول ًكلٌرسيل  ك ؤ ٌد
كأف  نصبو إنينني ل ٌنيس نا  ويأمر نبيّل بالّنّص ةايلىبتير ل نين  نا  شيء 

 .[.ٖٓص: أصل ًلٌشيع  كأصوؽبي" ]بعده
ًهلل عل  ؼبيذً: ي، ةاى ةبارة كاشف الغبا قبح الحوار فأقولسر  قنبيل     
كال  نا ىو عل  -أم ع   ًإلنيـ  - {يأمر نبيّل بالّنّص ةايل  } :ك ل

 !!!؟؟؟أف ًإلنين  نثل ًلنبول  تلعهوف ًلقر ف كأنتميف ك ل ع يو 
نا ع   نبيو ؿبهد ص   ًهلل ع يو كس م ًكإلنين  كهي قد ك ل  فيهلل عل     
 !!ك ل  عل ًهلل كين  ًإلنين  كهي زعهتم لنا ع يهي م نثل ًلنبول كلوزعهت
كهي  لعهو    أف ًلقر ف نا ع   ًإلنين  : كىذً ًعرًتؼ  نقض دعول      

 إذ عند صبيع ًلطيئف  أف ًإلنين  نثل ًلنبول : كدعول كثًن نا ع هيء ًلطيئف 
 !! كين  نث هي لنا ع يهي عل ك ل كهي نا ع   ًلنبول ول

 : (إذا كانت اإلمامس كالنبوة يازم نصرقها)
فاف ذل    ـل   -كهي تلعهوف  -نين  نثل ًلنبول إذً كين  ًإل:  فنعأؿ *

 . ننو أف  نصر ًهلل عل ك ل صيدبهي
 . ع   قونو ًن فاف ًهلل سبحينو قد نصر نبيني ؿبهد



31 
ٌٍنً ًإاٌل تىنصي : "قيؿ تعي       فىريكًٍ ثىيينى ًثٍػنػى وي ًٌلًذ اى كى ريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي ًلٌ وي ًإٍذ أىٍخرى ى

ًإٍذ نبيىي يف ًٍلغىيًر ًإٍذ  ػىقيوؿي ًلصىيًدًبًو الى ربىٍلىٍف ًإٌف ًلٌ وى نىعىنىي فىأىنلىؿى ًلٌ وي سىًكينىتىوي عى ىٍيًو 
ً هى ى  عىلى كى ي كى ى هي اًجينيودو ملٌٍ تػىرىٍكىى ً هى ي ًلٌ ًو ًىأى ًٍلعيٍ يىي كىأى ٌدى فىريكًٍ ًلٌعٍف ى ى كىكى ًٌلًذ اى كى

ًكيمه   [َْ : سورل ًلتوب ]" كىًلٌ وي عىلً له دى
  :أـ ال؟فهل تعتقدكف أف ًهلل عل ك ل نصر نبيو 

 :  فاف ق تم نصره
 !ًإلنين  دكم ًلنبول عندكم ؟كم مًلى مل  نصر ًإلنيـ ًلنيئب عنو كد: ق ني     

 .  مل  نصر نبيو: فاف ق تم 
 .  كذهبي ًلًوقع ىذه دعول :ق ني 

 .مث إف ق تم نصره 
 ! دبا نصره ؟: ق ني 

 فاف ق تم بيلصحيب 
 ا نصركه ؟ ًلصحيب  ًلذ نا ىم :  ق ني

 سبع  ؟ فاف ق تم أربع  أشخيص أك 
 . ىذً قوؿ نا ال  عقل:  ق ني

 !كيف يف نك  نعو نهلليت كمل  نتصر ؟إذ كيف سبع   نصركنو ع    الؼ كقد  
 . مث إف ق تم أكثر نا ذل 

 ! ظبوىم : ق ني 
 . كثًن ننهم غًن نعركفٌن:  فاف ق تم

 كيف عرفتهوىم ؟:  ق ني
كهي تلعهو   -عل ك ل بعيف ع   رضأ ًهلل عنو  نصره ًهلل:  فاف ق تم
- رًك يتكم 
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 ىو كددهكليس  نصرت ًإلساـسيف ع أ نا ًلعيوؼ ًليت  :ق ني       

ًلذم ًنتصر بو ًإلساـ كلو كيف سيف ع أ كدده ًلذم نصر ًإلساـ 
 . النصرأحوج ما كان إلى  معاويس وهوبل ةاى  رَ صَ بَ وندْ 

 ! ؟ مل  نتصر ع   نعيك   ًكلعيف ىو ًلعيففهي بيلو 
ط أك نصره يف دييتو يف دييتو فق  ىل ًهلل عل ك ل نصر نبيو : مث نعأؿ*

 !؟ كبعد نوتو
 . نصره يف دييتو فقط:  فاف ق تم

 . ني ًلفيئدل يف نصر ضيع بعد نوتو ؟:  ق ني
 . كىل ًلنصر ًؼبقصود ننو نصر د نو أـ نصر شخصو ؟

 ؼبيذً أنلؿ ًهلل عل ك ل ىذً ًلد ا ؟:  مث نعأؿ *
 ك ل ؟ليتبعو ًلنيس ك تقربًو بو إ  ًهلل عل : تمفاف ق 
 . مل وبصل إال فرتل زنني  قصًنل ع   نذىبكم: ق ني

 فأ ا ًلفيئدل نا نلكلو ؟
مل  تهكا نا دفظ ًلد ا كتطبيقو يف ًجملتهع دعب  فاف ًإلنيـ بعد ًلنيب 

 .  زعهكم
قو دى ا ًائه  ًلذ ا زعهتهوىم أئه   نا تطبيكمل  تهكا نا  يء بعده ن
 ؟ -ًختف  ع   نذىبكم  أك -ًنقطع ًلنعل ع   ًلصحي  

 ( :لثينهروب ا)
 !!     د ًؼبهدم ًؼبختفأ  خر ًللنيفإف ًلد ا سوؼ   هر ع:  فاف ق تم *

 : د ا  نػللو ًهلل عل ك ل نا ًلعهيء:  سألني
 .ىو أع م د ا  

 .ع   أع م نيب 
 .يب بأع م كت
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 . ع   أع م أن 
 . يف أع م نكيف

ليبق  ؿبفوظين يف ًلعردًب نع ًؼبهدم دى ىبرج فتحـر ننو ًلبشر   أكثر نا 
ألف سن  كال ًزؿ ًغبرنيف نعتهرًن لعدـ ك ود شخصي  ننيسب  أك ؽبركهبي 

 !؟ بيلد ا
 ! ع ًؼبهدم أف  ع ا ًلد ا ك طبقو ؟مث كيف  عتطي *

 . ض لو أنصيرًن كأعًونين قي  إف ًهلل عل ك ل  :  فاف ق تم
نا ع أ رضأ ًهلل عنو بل ىل ىو أكـر نا  ع   عل ك ل ىل ىو أكـر: ق ني
ًلذم مل  ػيقىي ض ًهلل عل ك ل لو نا  نصر د نو كإمبي نصركه ظيىرًن أك  ًلنيب 

 !ب زعهكم ؟ود ًختف  نا ألف سن  دعنؤقتين مث  دخر ىذً ًلفضل ؼبول
 كىو نبيوفاف كيف ًهلل عل ك ل ىو ًلذم  نصر ف هيذً مل  نصر أع م ًلبشر 

أ  كقد –دعب زعهكم  –ك نصر ًإلنيـ بعده ع يين رضأ ًهلل عنو ؿبهد 
يف كل خصيئصو كفضيئ و ني . كردم فيو  الؼ ًلرًك يت تشركو نع ًلنيب 

 . ػ دعب ًل يىر ػ عدً ًلنبول
ف و كيف لػو كل ذل  ًلفضل أال  عتح  أف  نصره ًهلل عل ك ل ك قر عينو 

 !!بنصر نؤزر  عل ًؼبؤنا ك ذؿ ًلكيفر؟؟
ني بيلو عيش ضعيفي ن  ونين كهي تصوره رًك يتكم كديشيه رضأ ًهلل عنو نا 

 .ذل 
 ! وبق  ًؼبقصود ننهي ؟  ني ىأ فيئدل إنين و مل مث *
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 : (مواقف قنبض دةوى اإلمامس)
إذً كيف ع   رضأ ًهلل عنو إنينين نا ًهلل عل ك ل كىو  ع م :  مث نعأؿ *

 قل هبي  ملذل  كأف ًإلنين  أصل نا أصوؿ ًلد ا ال  تم ًلد ا إال هبي كنا 
 .فهو كيفر

أٌف نا أنكر  ًتٌفق  ًإلنينٌي  ع  : "نقل ًجمل عأ عا شيخهم ًؼبفيد قولو
فهو  إنين  أدد نا ًائٌه  ك حد ني أك بو ًهلل تعي  لو نا فرض ًلطٌيع  

عنو ًؼبعيئل ل هفيد  كقد نقل ذل  " ]كافر ضاّل ُمسبحّق لاخاود في الّنار
 . [ّٔٔ/ٖ: ًجمل عأ يف ًلبحير

كدفع ًلنبول ك حدىي   كدفع ًإلنين  ك حدىي: )كقيؿ ًلطوسأ ًإلنينأ
 (ّٖٓص) يهي  تع   بيالعتقيدًالقتصيد ف( سًوء

 ي   خافتهم كمل  هي ر يف  ًلثاث  فهي بيلو رضأ ًهلل عنو بقأ نع ًػب فيء
نا نك   أرض ًهلل عل ك ل  بح  عا ًلنيصر كهي ىي ر نبيني ؿبهد 

 !ي مل  نصره قونو  إ  ًؼبد ن  ؟عندن
ًلثاث  ًلذ ا مل  كتفًو بانكير ًهلل عنو ًػب فيء مث كيف  بي ع ع أ رضأ  *

 !؟  - كفير ع   نذىب ًؼبفيد - ًإلنين  بل تعيقبًو ع يهي فهم
 !خ فهم  ي   ىذه ًؼبدل كىم كفير ؟مث كيف  ص أ نعهم ك  *
كأدكيـ ًإلنيـ ًلكيفر ال  مث كيف  تلكج نا سيب أ  بكر نا بين دنيف  *

 تنفذ ؟
 "ؿبهد ًبا ًغبنفي "لو ننهي ًبنو دفقد تلكج ًغبنفي  ككل

ىل   نا عهر كعهر كيفر(( أـ ك ثـو  : )) مث ني بيلو  رض  بتلك ر ًبنتو *
 رض  نع م ب و إنينين ننصوبين نا ًهلل علك ل أف  لكج ًبنتو نا ر ل كيفر 

 !أك غًن ًرضو كال  نتصر البنتو ؟ كىو ًرض
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 : (الخافاء بأسماءقسميس ةاي أوودا )
ًلكفير  -  ءًػب في  أكالده بأظبيء ىؤالء  كتف ع أ بذل  ك و بل ظب مث مل *

كقد ًغتصبًو ًػباف  ننو كننعوه نا ًلقييـ دبي  - عند ًؼبفيد كنا قيؿ بقولو
 . أيكصأ بو إليو دعب زعهكم

 ! أبي بكر كعهر كعثهيف :  فقد ظب  أكالده
 ذل  ؟ ني ًلذم أ  ه ع   

أ بأ   نا  ًهلل عنههي عيئش  رضأبكر كبيسم ًبنتو كنكتفأ ىني بذكر نا ظبي
نا كنهوذج ل بقي  إذ ىو ًلذم زعهتم أنو ًغتصب ًػباف    خاؿ نًر عكم

 !! ؿ ًلبي  
  ورد (( ًؼبفيد: ))  عأ  ًؼب قب عند ًال ثين عشر    بػفهذً ًلعيمل ًلشي     

: قوؿ يأبي بكر  ف: با أ   يلب ك ذكر ننهم أظبيء أكالد أنًن ًؼبؤننٌن ع أ 
 ".كعددىم كأظبيئهم كـبتصر نا أخبيرىم( ع)ذكر أكالد أنًن ًؼبؤننٌن "
( ع)ًلشهيدًف نع أخيههي ًغبعٌن عبيد ًهلل  ك  بأ  بكرًاصغر ًؼبكىن ؿبهد"
 [ُٖٔص" ًإلرشيد" ]"ععود ًلدًرني لطَّف أنههي لي   بن  نبي

لو نا ًلولد  كيف: )  أنو عا ع أ رضأ ًهلل عنو ًلشيعأك قوؿ ًليعقو       
ال  كأبو بكر كعبيد ًهلل…… ًغبعا ًكغبعٌن : ًلذكور أربع  عشر ذكرًن 

" تير خ ًليعقو " ]" ع   بن  نععود ًغبن  ي  نا بين تيم :أنههي  عقب ؽبهي
 [.ُِّص ِج

ذكر خ  ًغبعٌن با ع أ "رب  عنًوف " نقيتل ًلطيلبيٌن"كذكر ًاصفهيين يف 
با ع أ  أبو بكر"ككيف ننهم " عو نا أى وبا أ   يلب كنقت و كنا قتل ن

ذكر أبو  عفر أف ر ان نا نبدًف . ..أ   يلب كأنو  ع   بن  نععود با
نقيتل " ]"نا قت و ل  كذكر ًؼبدًئين أنو ك د يف سيقي  نقتوالن  ال  در قت و
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  ُِْا  ًلفرج ًاصفهيين ًلشيعأ ط دًر ًؼبعرف  بًنكت ص" ًلطيلبٌن

 [.ِٖٓ  عأ صل ه"  اء ًلعيوف"
 بكر ًلصد   ع ٌأ ا كىل ىذً إال دليل دب كنًؤخيل كإع يـ كتقد ر نا 

 !!؟؟ رضأ ًهلل عنههي
ًغبعا با :  كسبط ًلرسوؿ رضأ ًهلل عنهي ًبا في ه  :مث ىذً أك  أقبيلو 

ي  عهأ أدد أبنيئو أ ض -كم ًإلنيـ ًؼبعصـو ًلثيين عند  -عنو ع أ رضأ ًهلل 
 :هبذً ًالسم كهي ذكره ًليعقو  فيقوؿ

ر كىم ًغبعا با ًغبعا كأنو خول  نا ًلولد شبيني  ذكو  لاحسنككيف "    
تير خ " ]"كعبيد ًهلل ك  ح كعبد ًلرضبا انهيت أكالد شى  كأبو بكر …

 [.َِْص ُ  ننته  ًلنيؿ جِِٖص ِج" ًليعقو 
با ًغبعا با ع أ با أ   يلب أ ضين كيف  أبي بكر أف"ك ذكر ًاصفهيين 

 [.ٕٖص" نقيتل ًلطيلبٌن" ]"فبا قتل يف كرباء نع ًغبعٌن قت و عقب  ًلغنوم
كهي  ذكر ًؼبؤرخ   أ ضين ظب  أدد أبنيئو بيسم أ  بكربا ع أ والحسين 

عند ذكر ًؼبقتولٌن نع " ًلتنبيو ًكإلشًرؼ"ًلشيعأ ًؼبشهور بيؼبععودم يف 
 :ء فيقوؿ ًغبعٌن يف كربا

كأبو كفبا قت ًو يف كرباء نا كلد ًغبعٌن ثاث   ع أ ًاك  كعبد ًهلل ًلصيب "
 [.ِّٔص" ًلتنبيو ًكإلشًرؼ" ]"بنًو ًغبعٌن با ع أبكر 
كشف " ]"أ ضين  بأ  بكر با ًغبعا كيف  كىن زين العابثين أف: "ككرد
 [.ْٕص ِج" ًلغه 
ع أ با أ   يلب ظب  با ع أ  أم دفيد  حسن بن الحسنكأ ضين      

كهي رًكه ًاصفهيين عا ؿبهد با ع أ ضبلل ًلع وم أف فبا   أبي بكر أدد أبنيئو
قتل نع إبًرىيم با ًغبعا با ًغبعا با ع أ با أ   يلب كيف أبو بكر با 

 .ًغبعا با ًغبعا
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با  عفر ًؼب قب بيلكيظم أ ضين ظب  أدد  موسى ًكإلنيـ ًلعيبع عند ًلشيع 
 .ركأ  بأبنيئو ب

ىو أ ضين كيف  -ًإلنيـ ًلثينا عندىم  -إف ًبنو ع أ : كأني ًاصفهيين فيقوؿ
:   ك ركل عا عيع  با نهًرف عا أ  ًلص   ًؽبركم أنو قيؿبأ  بكر كىن  

  قيؿ عيع  با أبو بكرنيقيؿ فيهي : سألين ًؼبأنوف  ونين عا نعأل   فق  
أ با نوس  ًلرضي كيف ع : فقيؿ أبو بكركم؟نا : ق   ا  ًلص  : نهًرف

 [.ِٔٓ  ُٔٓص" نقيتل ًلطيلبٌن" ]" كىن هبي كأنو أـ كلد
ػػ عندىم  ػػ ًإلنيـ ًلعيبع موسى الكاظمك أني ًلتعهي  بعيئش  فقد ظب  

بنيتو أ ضين بيسم بن  ًلصد    ًلصد ق  عيئش  كهي ذكر ًؼبفيد رب   إددل
 ."ذكر عدد أكالد نوس  با  عفر ك رؼ نا أخبيرىم"عنًوف 

ككيف ا  ًغبعا نوس  ع يو ًلعاـ سبع  كثاثوف كلدًن ذكرًن كأنث  : )فقيؿ  
 كعيئش …… كفي ه  …… ننهم ع أ با نوس  ًلرضي ع يههي ًلعاـ 

كشف "  ِِْ" ًلفصوؿ ًؼبهه "  َّّ  َِّص" ًإلرشيد( ]"كأـ س ه  
 [.ِّٕص ِج" ًلغه 

" شف ًلغه ك" ]"عيئش  إددل بنيتو  جثا ةاي بن الحسينكهي ظب  
 [.َٗص ِج

أبو ًغبعا ظب   ةاي بن محمث الهادي - ًإلنيـ ًلعيشر عندىم -كأ ضين 
كتويف أبو ًغبعا ع يههي ًلعاـ يف ر ب : أدد بنيتو بعيئش    قوؿ ًؼبفيد

سن  أربع كطبعٌن كنيئتٌن  كدفا يف دًره بعٌر نا رأل  كخ ف نا ًلولد أبي 
ًلفصوؿ "  كّّْص" شف ًلغه ك" ]"عيئش ًكبنتو . …ؿبهد ًغبعا ًبنو 

 [.ِّٖص" ًؼبهه 
ع    ؿ  شأءفهذه نًر ع ًلشيع  تؤكد أف  ؿ ًلبي  مل  كا يف صدكرىم 

 .ًلصد   كإال ؼبي ظبًو أكالدىم كبنيهتم بيظبو ًكسم ًبنتو 
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ألعنتهم كلو كيف قد غصب ًإلنين  ننهم ؼبي ظبح  نفوسهم بوركد ًظبو ع   

بيوهتم أدب ًلنيس إليهم كىم  تو دًخلًبنبيسم   عهًو بيظبو أكأف  ب و
 !!أبني ىم كبنيهتم ؟؟

إف ىذً نا أك  ًادل  ع   أف ىذه ًؼبًلعم ًليت يف ًلرًك يت عا ًإلنين      
ىم كبنيهتم بأظبيء ًائه  بيلنفيؽ يف تعهيتهم أبنيء ـبت ق  إال إذً أهتهني

 .ذل كديشيىم نا  نفيقين  -دعب زعهكم  -أعدًئهم 
أف شيعيين ذبرأ ففعر ذل  بأنو  تقي  لكيف ذل   نا أشد ًلطعا قدر كلو *  

يف ىؤالء ًابًرر ًلشرفيء ًلذ ا ال   ي  خبدنهم أف  فع ًو نثل ذل  كىم نا 
 ضأ ًهلل عنهمساـ فكيف هبم ر سال   ًبن  نيب ًإلساـ كتربًو ع   علل ًإل

 !؟
 : (ن ةن اإلمامسقخاي الحس)

ن  ًليت ال  قـو ًلد ا إال عا ًإلني عنو  تنيزؿًهلل مث ني بيؿ ًغبعا رضأ  *   
فًنض  أف وبكم ًلكفر يف دييتو كدبًوفقتو دفيظين ع    هبي ػ دعب زعهكم ػ

 ! كيف نعو نا ًعبيوش أكثر نا أربعٌن ألف نقيتل؟   نفعو كقد
إنيـ ننصوب نا رب ًلعيؼبٌن أف  تخ   عا تعيٌن ًهلل : أيبكا لو كىو *   

 !فظ ع   نفعو نع إ قيع ًلنيس يف ًلكفر ؟عل ك ل لو ليحي
  ػ لوكينًو  عتقدكف ًإلنين  فيو ػ إذ تنيزلو كص حو نع نعيك    عل كل ًلنيس 

 عتقدكف أف ذل  ًلتنيزؿ ال  ؤثر ع   إيبييم كإال لو كيف نؤثرًن ع   إيبييم ؼبي 
ًإلنيـ ًؼبنصوب نا رب ًلعيؼبٌن  – رضأ ًغبعا ًبا بن  رسوؿ ًهلل 

ًؼبعصـو ًلذم ال ىبطئ كال  عهو دعب زعهكم ػػ أف  كوف سببين يف كفر 
 .ًان  ليعيش سنًوت مث يبوت كقد أضيع أصا نا أصوؿ ًلد ا

 ! دييتو أعل ع يو نا د نو  -ب و ًإلنيـ  -كىل ًؼبع م  *
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م دكونتو فهل فهذً ًػبهيين قد أع ا ًؼبعيرض  كعرض نفعو ل خطر ليقي

 ! ًػبهيين أش ع نا ًغبعا ؟ 
مث ىؤالء ًعبنود ًلذ ا   حقوف بيعبند   يف دكؿ ًلعيمل  ًو هوف ًؼبوت كىم  *

نقب وف لنصرل دكونيهتم كردبي تكوف دكونيهتم كيفرل فهل ًغبعا أقل تضحي  
 ! كقنيع  بانينتو نا ىؤالء ؟
 !!فهل  ف ل عقوؿ أف تعتيقظ
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 ( :ةنث اوثني ة ريس ةصمس األئمس)
 :أف ًاشػػخيص ًلػػذ ا ًعتقػػدت فػػيهم ًإلنينػػ  أيػػم ًالثنػػي عشػػر   تػػلعم ًلشػػيع 

 .أئه  نعصونوف نا ًؼبعيصأ ًكػبطأ ًكلعهو ًكلنعييف
  : عشرم ًؼبعيصر  قوؿ ؿبهد رضي ًؼب فر ًلشيعأ ًالثني  
ف نعصونين نا صبيع ًلرذًئػل ًكلفػًودش كنعتقد أف ًإلنيـ كيلنيب هبب أف  كو ) 

كمدا يردأ ني ظهر ننهي كني بطا نػا سػا ًلطفولػ  إ  ًؼبػوت  عهػدًن كسػهًو  
عقيئػػػػد ًإلنينيػػػػ   ص (  أن يكدددون معصددددوماً مددددن السددددهو والخبددددأ والنسدددديان

َُْ. 
 :كىذه ًلدعول بٌن أنر ا

 .إني أف تكوف صيدق  كإني أف تكوف كيذب 
قػػػػػػع ىػػػػػػؤالء ًاشػػػػػػخيص ًؼبوصػػػػػػوفٌن كال  عػػػػػػرؼ ذلػػػػػػ  إال بػػػػػػيلوقوؼ ع ػػػػػػ    ًك

 .بيلعصه 
  :فنقوؿ  ع أ با أ   يلب رضأ ًهلل عنو فنبدأ بأنًن ًؼبؤننٌن

 : (سياإلمام قنبض دةوىي اهلل ةنل ة رة مواقف لعاي رض)
ًإلنينػػػ   رضػػػأ ًهلل عنػػػو  ًلصػػػحيب  أبػػػي بكػػػر ًلصػػػد  ك َّ  عنػػػدني نػػػيت ًلنػػػيب 

 ىم فهي ًلذم فعل ع أ با أ   يلب ؟كع أ بٌن أظهر 
 :فعل ني   أ

 .بي ع أبي بكر -ُ
 . ًوؿ دييتو ص   خ ف أ  بكر -ِ
تػػػلكج نػػػػا سػػػػيب أ  بكػػػر كعنػػػػدىم أف كػػػػل عهػػػػل  عه ػػػو أبػػػػو بكػػػػر بي ػػػػل  -ّ

 ىػذه ًغبػرب غػًن شػرعأكبيلتػييل فحربػو ل هرتػد ا بي ػل فيلعػيب ًلػذم نػتر عػا 
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ذل  أخذ ع أ ًنرأل نا سػيب  بػين دنيفػ  ككلػدت لػو  فياخذ ننو ال هبوز كنع 

 ((.ؿبهد ًبا ًغبنفي : ))

 .بيع  ًػب فيء ًلثاث  ػ كهي يف ير ًلباغ  ػ ع أٌّ بصح  ًعرتؼ -ْ
 .عهر كص   خ فو  ًوؿ دييتو  ع أٌّ  بي ع -ٓ
ػ كهػي يف يػر  ًؼبت ػو إ  فػيرس أشػير ع ػ  عهػر بعػدـ ًلػذىيب نػع ًعبػيش -ٔ

 .ع يو خشي  ًلباغ  ػ
كهػي يف    كعثهػيف ػأ  بكػر كعهػر  :ًلثاث ظب  أكالده ًلثاث  بأظبيء ًػب فيء  -ٕ

 .كتب ًلعن  ًكلشيع  ػ
 -كهي يف كتب ًلعن  ًكلشيع -عهر زكج ًبنتو أـ ك ثـو نا  -ٖ
 ًػبافػػػ    عهػػػر أنػػػرب ًلشػػػورل ًلػػػذ ا أككػػػل إلػػػيهم قىًبػػل ًلػػػدخوؿ يف أصػػػحي -ٗ

 .لييختير ًػب يف  نا بينهم
 .دييتوكص   خ فو  ًوؿ  عثهيف با عفيف بي ع ع أٌّ  -َُ

فػاف كػيف نعصػونين  ًهلل عنو أك قيؽبػي ع أ رضأىذه عشرل أعهيؿ كأقًوؿ عه هي 
فػػدعول ًإلنينػػ  بي  ػػ  اف ًؼبعصػػـو ال  كينػػ  صػػًوبين كإذً   رددوابفهػػذه ك هػػي 

 . قره قوؿ ًلكفر كال  كالالخبأ  كال  قوؿ الخبأ  عهل
مدن  معصدوم -دعػب زعهكػم -ًإلنيـ س إنينين اف فع أ لي خبأً كإف كين  

 .الخبأ
هبػػذه  كفػر كع ػأٌّ فػاف إنكػير ًإلنينػ  أك ًإلقػًرر هبػي لغػًن أى هػي عنػد صبهػورىم     

 .-كديشيه نا ذل   -ًاعهيؿ  قر ًلكفر
ىذه ًلوقيئع تؤكد أف ًإلنيـ ع أ رضأ ًهلل عنو ال  عتقػد أنػو إنػيـ ننصػوب نػا 

و أنػػر  بيعػػأ كصػػًوب شػػورل بيػػنهم كنػػي دػػدث ننػػ ًهلل عػػل ك ػػل كإمبػػي ًإلنينػػ 
إعػػػاف  ع ػػػم أنػػو إنػػػيـ ننصػػوب نػػػا ًهلل عػػل ك ػػػل مث  ضػػعف عػػػا  كديشػػيه أف

ك بي عهم ك ص أ خ فهم ك عهأ بأظبػيئهم ك بقػ  ع ػ   ًإلنكير ك قر ًؼبخيلفٌن
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ذل   أكثر نا عشػر ا سػن  كىػو  شػيىد ًلكفػر دعػب نعتقػد ًإلنينيػ  ك قػره 

 ط بػػ  نػػا أىػػل ًلع ػػم فكيػػف  بانػػيـً ال   يػػ  بصػػغير ًلإف ىػػذ !!  بػػين ل عػػان 
ننصػػوبو نػػا ًهلل علك ػػل ليقػػيم ًلػػد ا كىب ػػف سػػيد ًؼبرسػػ ٌن دعػػب زعهكػػم 

 !!؟؟
ًلصػػحيب  كفػػػيرس نػػا فرسػػػيف ًغبػػرب ًلػػػذ ا خيضػػًو غهػػػير   كىػػو نػػا خيػػػير   

ًإلسػػاـ كدخػػػل ًلنػػيس يف د ػػػا ًهلل أفًو ػػين مث  ػػػرل  ًر ػػػ ًغبػػركب دػػػى ًرتفعػػ  
نتقا دعب نًلعم ًإلنيني  بل ك شيرؾ ىػو يف إنقػيص ًلػد ا ـ  ي صرح ًإلسا

 !!!؟؟؟لو كنبي عتهم باقًرر ًؼبنتقصٌن 
 : (قخاي الحسن ةن اإلمامس)

كىػو ًإلنػيـ ًلثػيين عنػدكم   تخ ػػ   بدن أبددي بالدأبدن ةادي  الحسدن مث ىػذً *
نػػا ًؼبػػًولٌن  ًلالؼؼبعيك ػػ  رغػػم أنػػو كػػيف  قػػود عشػػًرت عػػا ًإلنينػػ  ك عػػ ههي 

 .لو
 م ًإلنينػ  ؼبعيك ػػ  كرضػأ بػأف وبكػم ًانػ  ر ػل كػػيفرفػاف كػيف نعصػونين كسػ َّ    
 .فهذً نقض ل عصه  ًكإلنين  -دعب زعهكم  -

 :عنػػػػدكماف نػػػػا شػػػػرط ًإلنػػػػيـ  مل  كػػػػا نعصػػػػونين ف ػػػػيس إذف إنينػػػػين كإف      
 .ًلعصه 

 : (قبول اإلمام الثامن بوويس ةهث المأمون)
 رضػ  بػأف  كػوف (  ةاي بدن موسدى الرضدا) -عندكم  -ًلثينا كىذً ًإلنيـ *

 .كيل عهد ًؼبأنوف
لقبػػػػػوؿ بيلنييبػػػػػ  لػػػػػ       افتو ػشركعي  خػػػػػػر ل نغتصػػػػػب ل نينػػػػػ  ًعػػػػػرًتؼ دبػػػػػػًك

- عندكم -شركعي  ًؼبغتصب ل نين  كػفرػًكالعرًتؼ دب
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فػػػاف كػػػيف نعصػػػونين ففع ػػػو  ػػػدؿ ع ػػػ  صػػػح  خافػػػ  ًؼبػػػأنوف كىػػػذً  ػػػنقض      

اف ًإلنػػيـ البػػد أف  ونين ف ػػيس بانػػيـ ع ػػ  نػػذىبكمًإلنينػػ  كإف مل  كػػا نعصػػ
 .  كوف نعصونين دعب نذىبكم

 .كإذً ًخت   إنين  إنيـ نا أئهتكم ًخت   ن ر   ًإلنين  بكين هي     
دصػر ؽبػي ًكلعيقػل فيادلػ  ًكلتنيقضػيت يف ًؼبػذىب ال ىذه إشيًرت سػر ع  كإال 

لقػػػدـك ًغبيػػيل قصػػًنل  ًغبػػػ  فػػاف إتبػػيعم نفعػػػو ؼبػػا وبرنػػو ال  نبغػػأ لػػو أف  عػػ  ًك
 .ع يم  -كعقيبين ثًوبين  - عل ك ل ًكغبعيب شد د ًكعبًلء ع   ًهلل
ك ر نػي ًلبي ػل بػي ان   تبيعػوًًهلل عل ك ػل أف  ر نػي ًغبػ  دقػي ك رزقنػي نعأؿ       

 .ك رزقني ً تنيبو 
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عقيدل  لبي  عقيدل ع يب ًستحدث ًلذ ا كضعًو ًلرًك يت ع    ؿ ً     
 ! !كذهبم أًردًك هبي ضبي    

 .نا أسيسو ((ًلد ا )) :تبطلبل (( ًإلنين  ))  :تبطللكنهي يف ًغبقيق       
 .(( ًلكذب ًؼبتعهد )) :أم(( ًلتقي : ))ت   ًلعقيدل ىأ     
فاف ًلذ ا كضعًو ًاديد   ال هبتهعوف يف نكيف ًكدد كال يف زنيف      

رأم ًكدد فاذ كضع أددىم رًك   ع   ًإلنيـ ككضع ًلخر رًك    ًكدد كال يف
  !!"تقي : بٌن أددًلكذ"ل فتعيرضتي فيغبل  يىل أخر 

 : (الببيس ال رةيس)
عل ك ل  أبيدهي ًهللًلشرعي  ًليت  لتقي ًلتقي  ًليت عند ًلشيع  ليع  ىأ ً     

نا تركهي   ب ًلشيع  فقد  ع وىي تقي  ًك كأني -كمل  و بهي  - يف زنا ًػبوؼ
- دعبهي  يء يف ًلرًك يت -فقد ترؾ ًلد ا 

نبيد   أني ًلتقي  يف ًلشرع فقد  عيش ًؼبع م كيبوت ك ال  عتعه هي ايي     
 .ًك ب كليع  
فىرى بًيلٌ ًو ًنا بػىٍعًد إيبىيًنًو " قيؿ تعي       هللٌا كىقػىٍ بي  ِإّو َمْن ُأْكِراَ نىا كى وي نيٍطهى

ًبه كً بًيإًليبىيًف كىلى  ا ٌنا شىرىحى بًيٍلكيٍفًر صىٍدرًن فػىعى ىٍيًهٍم غىضىبه ٌناى ًلٌ ًو كىؽبىيٍم عىذى
 [ًَُٔلنحل سورل] " عىً يمه 

هللاٌّ )  قولو: عا ًبا عبيس أنو قيؿ  مأكرد ًلط         ًإال نىٍا أيٍكرًهى كىقػىٍ بيوي نيٍطهى
 يو غضب نا ًهلل أخ  ًهلل سبحينو أنو نا كفر نا بعد إيبينو  فع( بًيإليبىيًف 

فأني نا أكره فتك م بو لعينو كخيلفو ق بو بيإليبيف لين و  كلو عذًب ع يم  
قدت اف ًهلل سبحينو إمبي  أخذ ًلعبيد دبي عبذل  نا عدٌكه  فا درج ع يو  

 .تفعًن ًلط م .( ع يو ق وهبم
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يًفرً اى أىٍكلًيى : "كقيؿ تعي         ءى ًنا ديكًف ًٍلهيٍؤًنًنٌنى كىنىا اٌل  ػىٌتًخًذ ًٍلهيٍؤًننيوفى ًٍلكى

ُهْم قُدَباًة   ى فػى ىٍيسى ًناى ًلٌ ًو يف شىٍأءو  ػىٍفعىٍل ذىلً  كىوبيىٌذرٍكيمي ًلٌ وي ِإّو َأن قَدبّدُبوْا ِمندْ
 [ِٖ:  ؿ عهًرف سورل" ]نػىٍفعىوي كىًإ ىى ًلٌ ًو ًٍلهىًصًني 

ذ ًؼبؤننوف ال  تخ:"قولو: كأكرد ًلط م كذل  عا ًبا عبيس أنو قيؿ      
ي  ًهلل سبحينو ًؼبؤننٌن أف  يا فًو :   قيؿ"ًلكيفر ا أكلييء نا دكف ًؼبؤننٌن

إال أف  كوف ًلكفيري ع يهم  ًلكفير أك  تخذكىم كلي  ن نا دكف ًؼبؤننٌن 
إال أف تتقًو :"كذل  قولو. ظيىر ا  في هركف ؽبم ًل مطف  كىبيلفويم يف ًلد ا

 ".ننهم تقيلن 
كىذً   {إال}: اصل مث ًستثنتي بقولو تعي  تٌن ذكرت ًفكا ًل      

 .ل بيد  كليس أنرًن كال د نين كهي ىو ًكض 
 .ًلتقي  ًلشرعي ىأ ىذه 

 : (اوثني ة ريس قبيس ال يعس)
 !!ثين عشر   فيلتقي  د ا أني عند ًلشيع  ًال

 :فقد أكردًك فيهي رًك يت نعبوىي إ   ؿ ًلبي  ننهي عا 
 :قيؿ ًلصيدؽ أنو  عفر
  (إف ًلتقي  تعع  أعشير ًلد ا )    
 (ال د ا ؼبا التقي  لو )  ك
ىذه ًلرًك يت ( . ]ًلتقي  د ين كد ا  بهللأ:) قيؿ  عفر أنوعا أ  ننهي ك       

 . ؿ ًلبي  نا ذل  كديشي [ ُِٕ: ِ: بيب ًلتقي  :تيب ًلكييفيف ك
 .كيلصالان  كقد ًعتهد ع هيء ًؼبذىب ىذه ًلعقيدل بل ك ع وىي أص       

ًعتقيدني يف ًلتقي  : ) قوؿ ًبا بيبو و ًلقهأ كىو نا ع هيئهم ًلكبير       
 [ُُْ: ًالعتقيدًت (!!! ] أنها واجبس من قركها بمنزلس قرك الصالة
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د نين  تقرب بو إ  ًهلل عل (( ًلكذب: ))أم(( ًلتقي : ))كىكذً  ع ًو       

عين أف ًلذم  كذب يف قولو نا ًلد ا  %  َٗك ل بل ىذً ًلكذب يبثل 
 !! ًلد ا نا % َٗ كىبيدع يف عه و هبذه ًلنعب  يف كل  ـو فقد دق 

ًكلطين  ًلك ل أف ىذً ًلكذب ليس د ا إنيـ ًكدد فقط بل د ا كل  ؿ 
ًلنيب إ   ال إذً مل  نتعب ًائه  دعب رًك يهتم إ ػ  دبي فيهم ًلنيب  ًلبي  
   غًن ًلد ا ًلذم  يء بو ًلنيب   كزعهًو أف د نهم  ـو إذ ىذً ىو ًؼبفه
 .ػ( ئأ يكد ا  ب: ) قوؽبم :نا 
أ رض  عيقل  أف  قبل ذل  أك  عتقده يف د ا ًهلل عل ك ل ًلذم أنللو ًهلل  

ليطهر ًاخاؽ ك رسأ قًوعد ًؼبعينات ع   ًلصدؽ ًكلصًرد   عل ك ل
ًكلوضوح يف ًلتعينل بٌن ًلنيس دى تعتقيم ًغبييل كتنهو مبوىي ًلطبيعأ يف 

 !!ظل ًلصدؽ ًكانين  ًكلوضوح؟؟
 ! ىب أنني صدقني ىذً ًلكاـ فهي ىأ ًلنتي   ؟ 

 : (قبيس اإلمامنبيرس )
 : ًلنتي   ني   أ

 ((.ًلكذب)): أم(( د ا ًلتقي : ))لذم أنللو ًهلل عل ك لأف ىذً ًلد ا ً-ُ
ًكلكذب خ   ذنيم يف كل ًاد يف كعند صبيع ًجملتهعيت ًلبشر   دى يف      

عصر ًعبيى ي  فقد كيف ًلر ل  أنف أف  كذب ب و أف  كوف ًلكذب د نين لو 
 ! فهل  عقل أف  نػلؿ ًهلل عل ك ل د نين تعع  أعشيره ًلكذب ؟ 

لتقي  د ا صبيع )  ( كال د ا ؼبا ال تقي  لو)  (ًلتقي  د نين : )كين  إذً   -ِ ًك
لتقي  تعع  أعشير ًلد ا( )لبي  ؿ ً فكيف نث  يف ًلنيب ص   ًهلل ع يو  ( ًك

 -  بعضهي تقي  اف ًلتقي  د نو كس م أنو قد ب غ ًلرسيل  بكين هي ردبي أخف
 يو كس م كديشي  ؿ غفر ًهلل علك ل كديشيه ص   ًهلل عدعب رًك تكم أست
 !؟- نا ذل  بيتو رضأ ًهلل عنهم
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كإذً كين  ًلتقي  د نين فهي  ؤننني أف بعض ني أخ  بو ًلنيب ص   ًهلل ع يو  -ّ

 !؟ ًكغب  يف خافو أخ  بو ع   ك و ًلتقي   إمبي كس م
يف أعهيؿ ًائه  كأقًوؽبم أيي  صبيع كإذً كين  ًلتقي  د نين فهي  ؤننني -ْ

 !   ك و ًلتقي  ؟صدرت ع 
نا ًإلنين   كإذً كين  ًلتقي  د نين فهي ًلفيئدل نا ًإلنين  إذ ًؼبقصد -ٓ

ك ضيع ًلد ا  فاذً كيف ًإلنيـ سيكتم ًغبقيق  لنيسإباغ ًغب  كتع يهو ً
  !؟ فهي ًلفيئدل نا إنينتو ليحفظ دييتو

تقي   نيـنا ًإل إذً كين  ًلتقي  د نين فها ًلذم  بٌن لني أف ىذً ًلفعل -ٔ
دعب  -ؼ ًلذم تعبب ًإلنيـ يف إهبيده كىذً ًلفعل غًن تقي  ك رفع ًػبا

 !؟ -زعههم 
أف ًإلنيـ ك د لًنفع ًػباؼ بٌن ًلنيس كىي ىو  و د خافين  فأنتم زعهتم

 أك  قوؿ ًلقوؿ ًؼبخيلف ل حقيق  ػ تقي  ػ د دًن خافين نتعهدًن فيعهل ًلعهل 
 !!ختاؼ فيوقع أتبيعو يف ًغبًنل ًكال

 : (احبياج اإلمام إلى أقباةل لرف، الخالف)
كؽبذً ًدتيج ًإلنيـ إ  ًاتبيع ليقونًو ىم بيلتخهٌن لرفع ًػباؼ فألفًو      

: ًلكتب ليبينًو ىم أف ىذً تقي  كىذً غًن تقي  كهي فعل ًلطوسأ يف كتيبيو 
 .ًلتهذ ب ًكالستبصير فانو ألفههي ؽبذً ًلغرض  

مل  عتطع ًإلنيـ ًلتصر    ش يع  نا ًإلنيـ ايم صردًو دبي فهم أكثر      
 ! بو كأكثر فيئدل لألن  نا ًإلنيـ ايم ىم ًلذ ا رفعًو ًػباؼ كليس ًإلنيـ 

يف نقدن  كتيبو  -ًلطيئف  كهي  عهونو  كىو شيخ - قوؿ ًلطوسأ      
 :ًلتهذ ب 

بأديد   (  ع يني) ذًكرين بعض ًاصدقيء أ ده ًهلل فبا أك ب دقو ) 
وما وق، فيها من اوخبالف  أصحيبني أ دىم ًهلل كردم ًلع ف ننهم  
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والبباين والمنافاة والبضاد ، حبى و يكاد يبفق خبر إو وبإزائل ما يضادا 
  دى  عل ـبيلفوني ذل  نا  وو يسام حثيث إو وفي مبابابل ما ينافيل

إ  أف  -....ؿ نعتقدني أع م ًلطعوف ع   نذىبني   كتطرقًو بذل  إ  إبطي
ع   صبيع  فبا ليس ؽبم قول يف ًلع م كال بصًنل بو وه  - :ذكر أنو دخل

لما !! وكثير منهم رج، ةن اةبباد الحقًلن ر كنعيين ًالفيظ شبه    
  ظبع  شيخني  اشببل ةايل الوجل في ذلك ، وةرز ةن حح ال بهس فيل

الهاروني العاوي كان يعببث الحق يذكر أن أبا الحسين أبي عبد ًهلل أ ده ًهلل 
يف ًختاؼ ًاديد   كترؾ  ًانرؼبي ًلتبس ع يو  ويثين باإلمامس فرج، ةنها

 ُ: هتذ ب ًادكيـ ]( ًؼبذىب  كدًف بغًنه ؼبي مل  تبٌن لو ك وه ًؼبعيين فيهي 
: ِ – ّ] 

ال تكيد تو د رًك   إال كاجًورىي رًك   أرأ   كيف  عرتؼ شيخ ًلطيئف  بأنو 
 .      كهي ذكر  نقضهي فبي أ قظ عقوؿ ًلعقاء نا ًلشيع  فرتكًو ًلتشيعت

 : (لماذا لم يبين اإلمام الالحق قبيس اإلمام السابق)
مث إذً قيؿ ًإلنيـ ًاكؿ قوالن ىو تقي  ؼبيذً إذً  يء ًإلنيـ ًلثيين بعده        

  كقد  يء بعد  الىب   ًاتبيع أف أبيه قيؽبي تقي  ؼبيذً تبق   ًلرًك يت نتنيقض
ـه  خر كمل  نبو ع يهي دى  يء ع هيء ًلطيئف  لينبهًو ىم ع يهي  كل إنيـو  إني
بدكف دليل نا ًائه  كإمبي بيل ا ًكلتخهٌن كني  در ني أف ني قيلو ىذً ًلعيمل 

 !!خطي ؟؟صًوب أك 
ًلعيمل ًلشيعأ ىو ًلذم  عتح  أف  عه  إنينين  :ًؼبقييسمث ع   ىذً        

إنيـ  : عه ًلذم رفع ًػباؼ عا أقًوؿ ًائه  بل  عتح  أف انو ىو 
 !!!! ًائه  انو رفع ًػباؼ عا صبيع أقًوؿ ًائه  

 ًغبًنل دى خرج  بعض أتبيع ًؼبذىبًائه  ًلذ ا أكقعًو ًلنيس يف   أني     
 !!!أف  عهًو أئه ن  ذىب بعبب تنيقضيهتم  فا  عتحقوفعا ًؼب
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 ًائه  بًرء نا ىذً ًلكذب ًلذم  نقض بعضو بعضين أني كبا فنعتقد أف      

 !!كلكنني نع ل ىذً ًلكاـ ع   ىذه ًلرًك يت ًلع يب 
إلنيـ كىأ أف  كوف ًإلنيـ أش ع مث أ ا ًلش يع  ًليت ىأ نا شركط ً -ٕ

 كهي زعهًو يف صفيت ًإلنيـ ؟  !!!!!ًلبشر 
 .[/ُِّ/صيدًالقت] !!!( كهبب أف  كوف ًإلنيـ أش ع رعيتو: )قيؿ ًؼبفيد

 !فأ ا ًلش يع  يف إنيـ مل  قل ًغبقيق  ؟ 
 : (الببيس وةام الغيأ)

ً فيهي أف مث أ ا ع م ًلغيب ًلذم كضعًو لو عشًرت  ًاديد   كزعهو  -ٖ
 !ًائه   ع هوف ًلغيب ؟

أم : ) ع يو فاف ًإلنيـ  فيت ًلعيئل بيلتقي  خشي  أف  كوف عينين      
ذب دى ىبدعو أنو ليس إنينين كال عيؼبين فيفتيو بيلك( لع طيفين نا ً يسوس

 !!كلكنو  يىل أك ىو نا أىل ًلعن  
ثني عشر   عشًرت كنهلليت ًلرًك يت ك هي تؤكد أف ًإلنيـ فقد أكردت  ًال     

:  ع م ًلغيب  ع م ني كيف كني سيكوف كني ىو كيئا كإذً أًرد أف  ىع ىم عىً م 
 !!  ؟؟ أنو ىو نا أتبيعو أـ الأال  ع م أف ىذً ًلعيئل ًلذم   يء  عتفتيو 

باب إذا شاء األئمس ةايهم السالم أن يعاموا ): ًلكييف : قيؿ ًلك يين يف 
 ِٖٓ/ ُ: ًلكييف  : ( الغيأ ةاموا

أن األئمس ةايهم السالم يعامون ةام ماكان  ومايكون وأنهم  باب: )ك 
 َِٔ/ُ :ًلكييف (  راوات ةايهم ال يءويخفى ةايهم 

لو سبر ةايهم ألخبروا كح امرئ بمالل  ةايهم السالم ألئمسباب أن ا: )ك 
 ِْٔ/ُ  :ًلكييف (وما ةايل

ب إذف أ ا ع م ًلغيب ًؼبلعـو كىم  فتوف ًلشخا ًلذم أنينهم بيلكذ 
 ! خشي  أف  كوف نا عيوف ًلع طيف ؟
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 : (ةن المسبفبي إخفاء الحقيبعمث  اإلمام)
لكذب مث ذىب  تعبد ًهلل عل مث ىذً ًلعيئل ًؼبعكٌن ًلذم أفتيه إنينو بي -ٗ

ك ل بيلكذب نعتقدًن أنو د  انو صدر نا إنيـ ننصوب نا ًهلل عل ك ل 
ني ذنب ىذً ًؼبعكٌن كقد  يء نعتفههين عا د نو  ر د أف  تعبد ًهلل عل ك ل 

غير اإلمام بيغب  ًلذم أنللو ًهلل عل ك ل ًكلذم مل  ث  أف  عأؿ عنو أددًن 
دعب  - والخبأ والسهو و ةمثاً وو سهواً المعصوم المندزا ةن الكذب 

 !!؟؟ كىي ىو  كذب ع   ًلعيئل ك فتيو بغًن ًغب   -زعم ًلشيع  
 : (الحق فايسكت اإلمام إن لم يبح) 

 . ًلبي لًإلنيـ إف مل  عتطع إباغ ًغب  ف يعك  كال  قل  مث إف - َُ 
نىتىيعه * ًٍلكىًذبى الى  ػيٍفً حيوفى  قيٍل ًإٌف ًٌلًذ اى  ػىٍفتػىريكفى عى ى  ًلٌ وً " :ك لقيؿ ًهلل عل 

ينيوًٍ  ىٍكفيريكفى  ًبى ًلٌشًد دى دبىي كى نىي نىٍرً عيهيٍم مثيٌ نيًذ قيهيمي ًٍلعىذى " ] يف ًلٌدنٍػيىي مثيٌ ًإلىيػٍ
 [َٕ:  ونس

ىيمي  ًإمبٌىي  ػىٍفرتىًم ًٍلكىًذبى ًٌلًذ اى الى  ػيٍؤًننيوفى ًب  ىيًت ًلٌ ًو كىأيٍكلىهلل ى : "كقيؿ ًهلل تعي  
يًذبيوفى   [َُٓ: ًلنحل" ]ًٍلكى

ك ل كزعهًو أف ىذً د نو ليحيف ًو ع   دييهتم  فيلذ ا كذبًو ع   ًهلل عل
ك ل ف يتهتعًو ق يان مث  ف ع   ًهلل علاباغ ًلد ا ىؤالء نفرتك كىم نأنوركف ب

ي  ؿ ًلبي  أف كديش -ك ل كتوعدىم بعذًب شد د  نر عهم إ  ًهلل عل
-  كونًو نا أكلهلل   

ليـو ًلخر ف يقل خًنًن : ))    قيؿ نبيني ؿبهدك   أك  نا كيف  ؤنا بيهلل ًك
 [ٕٔ:ح : ] كنع م [  ٗٓٓٓ:ح : ]رًكه ًلبخيرم (( ليصه  

 : (المعصوم قناقض)
 ػػ ًثني عشرم ًستهع إ  ىذه ًلقص  ًليت  رك هي ًلنوخبيت ػػ عيمل شيعأكلكا *  

ذىب ر ل نا ًلشيع   دع  عهر با ر يح ليعأؿ : ) فيقوؿ  أدد ًائه  عا
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إنينو ف هي أفتيه عيد إليو نا قيبل فعألو عا نفس ًؼبعأل  فأفتيه خباؼ 

ىذً خاؼ ني أ بتين يف ىذه ًؼبعأل  :  ًعبًوب ًاكؿ فيستنكر ذل  كقيؿ
 !! ًلعيـ ًؼبيضأ

ًلتقي   فتشك  يف أنره إف  ًوبني خرج ع   :  (أم ًإلنيـ: ) فقيؿ لو 
 . كإنينتو

كقا ع يو ني ( ك دع  ؿبهد با قيس)مث خرج نا عنده كلقأ أدد ًلشيع   
كقد ع م ًهلل أين ني سألتو عنهي إال كأني صحي  ًلعـل ع   :  ددث كقيؿ لو

 !!ًلتد ا دبي  فتيين بو كقولو يف ًلعهل بو  فا ك و التقيئو إ يم كىذه دييل 
 ؟ ف ع و دضرؾ نا ًتقيه: يسفقيؿ لو ؿبهد با ق

ني دضر ؾب عو يف ًكددل نا ًؼبعألتٌن غًنم كلكا  ًوبيو صبيعني : فقيؿ 
بو يف كمل وبفظ ني أ يب  -كذً أم بدكف ع م   -خر ي ع   ك و ًلتبخي  
 .ًلعيـ ًؼبيضأ في يب دبث و 
: فرؽ ًلشيع ] حو يكون إماًما من يفبي بالباب:  فرج، ةن إمامبل وقال

 .[ُٔ-ٗٓص
نا  فيت بيلبي ل فهل  عأ ًلشيع  ىذه   كوف إنينين  نعم ًكهلل ال        

 ؟؟ إ  أىل بي  ًلنبول تعأءيت ًليت ًلرًك  ىذهًغبقيق  ك ت  ف نا 
عا " سأل  أبي  عفر:أنو قيؿ :  كقد ركل ًلك يين عا زًررل با أعٌن       

 . نعأل  فأ يبين
 !!ي أ يبين لو عنهي فأ يبو خباؼ نمث  يءه ر ل فعأ

 !! ين كأ يب صيديبمث  يءه ر ل فعألو عنهي فأ يبو خباؼ ني أ يب
ر اف نا أىل ًلعًرؽ نا  !! ي ًبا رسوؿ ًهلل: ج ًلر اف ق  ف هي خر  

 صيدبيو؟  كل ًكدد ننههي بغًن ني أ ب ى   شيعتكم قدني  عأالف فأ ب ى 
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ًكدد لصدقكم   ي زًررل إف ىذً خًن لني كلكم  كلو ً تهعتم ع   أنر: فقيؿ

 [.ٓٔ/ُ: أصوؿ ًلكييف" !!!!!! ]ًلنيس ع يني كلكيف أقل لبقيئني كبقيئكم
 .ىذً مبوذج كغًنه عشًرت نا ًلتنيقض يف ًلفتول 

 !!فهل صحي   أف ًإلنيـ  كذب ؟؟
 . ًلبي نعيذ ًهلل أف  كوف ذل  نا أخاقهم كىم نا خًنل  ؿ 

يف إنينهم ككيف  عرفوف  إذً عرؼ ًلنيس أف ًلتقي  د ا فكيف  ثقوف مث -ُُ
 !!؟؟ أف ني قيلو تقي  أك غًن تقي 

 ( :يعرف الحق يعمح بخالف أهح السنس ال يعي الذي و)
مث إف ًكضعأ ًلرًك يت أردًك فصل ًلشيع  عا بقي  ًان  فوضعًو   -ُِ

رًك يت ؼبا ال  عتطيع أف  أق إ  ًإلنيـ أك مل  عرؼ ًغب  يف نعألتٌن 
 .  عه و أىل ًلعن  كليعهل خبافو نيـبت فتٌن أف  ن ر إ  

أدد ًػب  ا  إذً ك دني: فقد ركًك عا  عفر ًلصيدؽ أف سيئان سألو فقيؿ
: ًكلخر ـبيلفين ؽبم بأم ًػب  ا  ؤخذ؟ فقيؿ(  عين أىل ًلعن )نًوفقين ل عين  

  ٖٔ-ٕٔ/ُ: أصوؿ ًلكييف/ ًلك يين] !!!((الرشادما خالف العامس ففيل ))
  َُّ/ٔ: ًلتهذ ب/   ًلطوسأٓ/ّ: نا ال وبضره ًلفقيو/ قهأًبا بيبو و ًل
 .[ٕٔ-ٕٓ/ُٖ: كسيئل ًلشيع / ًغبر ًلعين أًُْٗالدت يج ص/ ًلط سأ
 . ؿ ًلبي  ًكهلل   أ ننهي كىذً نا أع ب ًلقًوعد يف  ًلد ا عند ًلشيع      
 - ًلعيئل إ  ًإلنيـ ف ين ر إ  ني  فع و ًلعين  أءإذف ني دي   ؾب :ق    

 !! كليخيلفهم -أم أىل ًلعن  
 : (الببيس قاغي منصأ اإلمام)

 عل ك ل غبًرس  ًلد ا كإباغو مث إذً كيف ًإلنيـ ىو ننصوبين نا ًهلل - ُّ 
 ! لنيس ف هيذً ًلتقي  ؟ً
 .فاف زعهًو أف ًلتقي  غبهي   ًإلنيـ نا ًلقتل أك ًلع ا أك ًلتعذ ب 
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كهي فعل ًانبييء كلو ترتب ع يهي لنيس  ىذه نههتو هبب أف  ب غهي ً: ق ني 

: ًلقتل ًكلتعذ ب اف ًانبييء ال هبوز يف دقهم ترؾ ني أنرًك بو خوؼ ًلنيس 
فى ى ًبيلٌ ًو " دًن ًإاٌل ًلٌ وى كىكى ًٌلًذ اى  ػيبػىٌ غيوفى ًرسىيالىًت ًلٌ ًو كىىبىٍشىٍونىوي كىالى ىبىٍشىٍوفى أىدى

ًعيبين   [ ّٗ:ًادًلب " ]دى
 !!؟؟ لتقي  كمل  صيرح قونو بيلد اف نبيين نا ًانبييء عهل بيفأ ا يف ًلقر ف أ

أم هبب أف  كوف ًإلنيـ نثل ًلنيب يف  -ًكإلنين  عندكم نثل ًلنبول      
إٍذ د نو  ًغب  كلو ترتب ع يو قت و -فو ب إباغو  - ًلش يع  ًكلتحهل

أ أك كص -نا نفعو؛ كأم قيه  غبييل نيبو  كإرضيء ربو عل ك ل أع م عنده
 !!نع ضييع ًلد ا ؟؟ -نيبو كهي تلعهوف 

لي  ًإلباغ فهي ًلفيئدل  تحهل نعهللو  إذً كيف ًإلنيـ كغًنه نا أتبيعو ال - ُْ
 !!؟؟ نا إنينتو

ؿ دى لد و نا ًلقول ًػبيرق  ني ال ىبطر ع   بيك  ًإلنيـمث ؼبيذً  تقأ  - ُٓ 
 ! ؟ -كهي زعهتم   -إف ًلكوف ك و رب  إنرتو  

(( ًلعيد ىيشم ًلبحًرين :  ند ن  ًؼبعي ل: ))قف ع   كتيب  :أخًنًن ك       
  !!!  نع لل لع أ رضأ ًهلل عنو أكثر نا طبعهيئترل ع بين فقد ذكر 

 !فً م مل  عتعه هي لنصرل د نو ؟
كهي   كقد عيشًو  عيد وف  ا نعب  إليهم ًإلنين  بشرإف ًاشخيص ًلذ     

ع م ؽبم بيإلنين  كمل  دعوىي كإمبي  ال عيش غًنىم نا ًؼبؤننٌن عيبد ا صيغبٌن
 ل كإال لكيف ًانر ع     قولًو كليس ؽبم خًورؽ كال نعينعب إليهم ني مل

مل  قولًو  غًن ذل  كسيكونوف خصهين لكل نا سيىم يف إ ذًئهم أك قوَّؽبم ني
صَّل ني يف ًلصدكر ك بعثر ني يف ًلقبور ك عيقب  كل كذًب  ًكهلل ًؼبوعد  ـو وبي

 .ف ور 
 ؟ ني نوقف ع هيء ًلشيع  ًلذ ا  فتوف ًلنيس:  مث -ُٔ
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 ىل سيعتعه وف ًلتقي  نثل أئهتهم أـ ال ؟ 
 ؟ فاف ًستعه وىي فكيف نث  يف أقًوؽبم كفتيك هم 
 ىي ف هيذً؟كإف مل  عتعه و  
 ؟ ىل ايم أش ع نا ًائه  أـ أيم ال  ؤننوف بيلتقي  
 !!  عا يف ًائه فاف كينًو أش ع نا ًائه  فهذً  
كإف مل  ؤننًو هبي فكيف  نا هبي ًائه  كعه ًو هبي كىم  لعهوف  

 !؟ أيم أتبيع لألئه  كمل  عه ًو هبي
 ًوؿ دييهتم  عيشوف زنا ًػبوؼ ني عدً فرًتت قصًنل  كقد كيف ًلشيع     

 ؟ يف دكل  بين بو و كدكل  ًلصفو ٌن ًكلف ننذ ثاث  عقود تقر بين 
 . ً   كأقًوؿ ًجملتهد امث  إيي د ا دعب نا ًلرك  
 .شك  يف فتيك هم   عقط نكينتهم ك  ًلع هيء هبي فعهلي  
كعدـ عه هم هبي  شك  يف ًائه  اف أتبيعهم كينًو أش ع ننهم  

 !!ف م  عه ًو بيلتقي  ًليت عهل هبي ًائه  ل حفيظ ع   دييهتم 
نهه  فاف كتم ًغب  نا أع م ًذنوب فبا ضبَّ و ًهلل علك ل  :كأخًنًن  -ُٕ

 .ًلبييف 
يػ نىيًت كىًؽٍبيدىل ًنٍا بػىٍعًد نىي }: قيؿ تعي   ًإفَّ ًلًَّذ اى  ىٍكتيهيوفى نىي أىنٍػلىٍلنىي ًناى ًٍلبػى

ًعنيوفى  مي ًل َّوي كى ػىٍ عىنػيهيمي ًلاَّ ًإالَّ ( ُٗٓ)بػىيػَّنَّيهي لً نَّيًس يف ًٍلًكتىيًب أيكلىهلل ى  ػىٍ عىنػيهي
{ (َُٔ)ي ًلتػَّوًَّبي ًلرًَّديمي ً كىبػىيػَّنيًو فىأيكلىهلل ى أىتيوبي عى ىٍيًهٍم كىأىنى ًلًَّذ اى تىيبيًو كىأىٍص ىحيو 

 سورل ًلبقرل
فهل يبكا أف  قدـ إنيـ ننصوب نا ًهلل علك ل ع   ىذً ًلعهل ًلشنيع 

 !!ًلذم  ضيع ًلد ا بعببو ؟؟
ي ان  ك ر ني ًلبي ل ب تبيعوًنعأؿ  ًهلل عل ك ل أف  ر ني ًغب  دقي ك رزقني      

  .ك رزقني ً تنيبو 



55 

تنعػػػب إ   ًشػػػته   كتػػػب ًلشػػػيع  ع ػػػ  عشػػػًرت بػػػل نهللػػػيت ًلرًك ػػػيت       
 .  و د شأء يف ًلكوف إال كىو خيضع ل نيـ ًائه  قول خيرق  دى إنو ال

لوال تهػػي  قخضدد،ني  إف ل نػيـ نقينػػين ؿبهػػودًن كدر ػ  سػػي )) :ًػبهيػػين قػيؿ      
 َُٓ:ًغبكون  ًإلساني  (( صبيع ذًرت ىذً ًلكوف سيبرقهاك
ي ال يب كػػػػو أيػػػػم  يب كػػػػوف نػػػػا ًسػػػػم ًهلل ًاع ػػػػم نػػػػ  ػػػػيت لرًكًكأضػػػػيف        

 !!!!!! ك ل عندىم ننو أع م فبي عند ًهلل عل بل نييء ًكؼبرس وف ًانبي
 :كنا ت   ًؼبعي ل 

 : (!!؟؟ها قبزلزل األرض وةاي يوقف)
 : ًلكيشيين ىذه ًلقص  : ركل ًؼبفعر ًلشيعأ ًالثني عشرم 

 أصػيب ًلنػيس زلللػ  ع ػ  عهػد أ  بكػر: عا في ه  ع يهي ًلعاـ قيل  "     
إ  ع ػأ ع يػو  !! خر ػي فػلعٌن ًلنػيس إ  أ  بكػر كعهػر فو ػدكنبي قػدفػذىب 
هم فتبعههػػي ًلنػػيس إ  أف ًنتهػػًو إ  بػػيب ع ػػأ ع يػػو ًلعػػاـ فخػػرج ع ػػي ًلعػػاـ

تبعػو ًلنػيس دػى ًنتهػًو إ  ت عػ  فقعػد ع يهػي  غًن نكرتث ؼبي ىػم فيػو  فهضػ  ًك
 !!يطيف ًؼبد ن  ترتر  يئي  كذًىب  كقعدًك دولو كىم  ن ركف إ  د

 !!؟ كأنكم قد ىيلكم ني تركف: فقيؿ ؽبم ع أ 
 ككيف ال  هولني كمل نر نث هي قط؟: قيلًو    
نيل  ًسكين  فعكن  بػاذف ًهلل : ؿقيفحٌرؾ شفتيو كضرب بيده ًلشر ف   مث  

!!! 
 : ؽبػػمخػػرج إلػػيهم  قػػيؿ  نػػا ذلػػ  أكثػػر نػػا تع ػبهم ًاكؿ دػػٌن فتع بػًو     

 فانكم تع بتم نا صنعأ؟
 !  نعم: قيلًو  



56 
إذً زلللػػػ  ًارض زلًلؽبػػػي كأخر ػػػ  ًارض } : قػػػيؿ أنػػػي ًلر ػػػل ًلػػػذم قػػػيؿ ًهلل
 ونهللػذ } نيلػ   : م  قوؿ ؽبػي فأني ًإلنعيف ًلذ: { أثقيؽبي كقيؿ ًإلنعيف نيؽبي 

 [.ُٕٓص" ًلصييف تفعًن" ]" إ يم ربدث{ ربدث أخبيرىي 
إف ًسػػػم ًهلل ًاع ػػػم ع ػػػ  : ) ًلك يػػػين بعػػػنده عػػػا أ   عفػػػر أنػػػو قػػػيؿ  كأكرد 

ثاثػػ  كسػػبعٌن درفػػػين كإمبػػي عنػػػد  صػػف ننهػػي دػػػرؼ ًكدػػد فػػػتك م بػػو فخعػػػف 
ده مث عػػيدت ًارض  بػػيارض نػػي بينػػو كبػػٌن سػػر ر ب قػػيس دػػى تنػػيكؿ ًلعػػر ر بيػػ

 . كهي كين  أسرع نا  رف  عٌن
 وحدرف ةندث اهلل قعددالى ككبػا عنػدني نػا ًالسػم ًاع ػم ًثنػػيف كسػبعوف درفػين   

ًلكػػػػػييف (] ًسػػػػػتأثر بػػػػػو يف ع ػػػػػم ًلغيػػػػػب عنػػػػػده كال دػػػػػوؿ كال قػػػػػول إال بػػػػػيهلل !! 
:ُ/َِّ] 

 !!أكثر نا ًليت عند ًهلل عل ك ل ًغبركؼ ًليت عند ًائه  
 : (!!سحاب ؟؟ةاي يركأ ال)

ف ع ينػػي أكنػػأ إ  سػػحيبتٌن فأصػػبح   أ: )  -يف قصػػ   و  ػػ   -ًجمل عػػأ  كذكػػر
كػػػل سػػػحيب  كأيػػػي بعػػػيط نوضػػػوع فركػػػب ع ػػػ  سػػػحيب  دبفػػػرده  كركػػػب بعػػػض 

ًلعػػحيب  ًاخػػرل  كقػػيؿ ..  كعػػ هيف ًكؼبقػػدًد  -كهػػي تقػػوؿ ًلرًك ػػ    -أصػحيبو 
ف ًهلل ًلنػػػػي   يف أنػػػي عػػػٌن ًهلل يف أرضػػػػو  أنػػػي لعػػػي: "ع ػػػأ كىػػػو فػػػوؽ ًلعػػػػحيب 

خ قػو  أنػػي نػور ًهلل ًلػػذم ال  طفػأ  أنػػي بػػيب ًهلل ًلػذم  ػػؤت  ننػو  كد تػػو ع ػػ  
 [.ّْ/ِٕ: حبير ًانًور]( عبيده 

يسدألونل ةدن معردزات  أصػحيب ع ػأكنض  ًلقص  ًلطو    يف سرد غر ػب ك 
 : دى قيؿ "أنا أريكم أةظم منها ":فيقوؿ األنبياء

ه  إين ان ػ  نػا ن كػوت ًلعػػهيًكت ًكارض ًكلػذم ف ػ  ًغببػ  كبػرأ ًلنعػ"   
إف ًسػػم ًهلل ًاع ػػم ع ػػ  ًثنػػٌن  !!! نػػي لػػو ع هػػتم ببعضػػو ؼبػػي ًدته ػػو  نػػينكم

كسبعٌن درفني  ككيف عند  صف با برخيػي دػرؼ ًكدػد فػتك م بػو فخعػف ًهلل 
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عػػل ك ػػػل ًارض نػػي بينػػػو كبػػٌن عػػػرش ب قػػيس  دػػػى تنػػيكؿ ًلعػػػر ر  مث عػػػيدت 

كعنػػػدني كبػػػا ًكهلل ًثنػػػيف كسػػػبعوف  ػػػرؼ ًلن ػػػر   ًارض كهػػػي كينػػػ  أسػػػرع نػػػا
: حبػير ًانػًور" ]ًسػتأثر بػو يف ع ػم ًلغيػب كدرؼ ًكدد عند ًهلل عل ك ل درفني
ِٕ/ّٕ] . 

 . ًالثين عشر    أئه  يكل صيدق  لرأ ني أثرىي يف دييل ف و كين  ىذه ًلدع
رتو ت ػػ  فهػػذً ع ػػأ رضػػأ ًهلل عنػػو تػػلعم رًك ػػيتكم أنػػو بػػي ع نقهػػورًن ذلػػيان كصػػوَّ 

ًلرًك ػيت صػػورل نلر ػػ  ال ت يػػ  دبػػا ىػػو أقػل ننػػو يف ًلشػػ يع  كعػػلل ًلػػنفس كقػػول 
 .ًإليبيف

 : (!!في ةنق ةاييوض،  الحبح )
كسػػحب  فقػد زعهػ  رًك ػيت ًالثػػين عشػر   أنػو كضػع ًغببػػل يف عنػ  ع ػأ     

 !!إ  أ  بكر ليبي ع 
أف أبػػي  ػػلعم يل ًؽبػػابػػا قػػيس ففػػأ سبثي يػػ  ع يبػػ  كردت يف كتػػيب سػػ يم       

 -ًر ػع : ) فقػيؿ لػو يػأق بػو ل بيعػ  ف ػم  ػأتقنفػذ إ  ع ػأ ل :بكر بع  نػواله
فػػاف خػػرج كإال فػػيقتحم ع يػػو بيتػػو فػػاف ًنتنػػع فأضػػـر ع ػػيهم بيػػتهم ًلنػػير  -إليػػو 

أصحيبو بغًن إذف كثير ع أ ع يػو ًلعػاـ إ  ك فينط   قنفذ ًؼب عوف فيقتحم ىو 
فددألبوا م كثػػًنكف  فتنػيكؿ بعػض سػيوفهم فكػيثركه سػيفو فعػبقوه إليػو ككػيثركه كىػ

كديلػػ  بيػػنهم كبينػػو في هػػ  ع يهػػي ًلعػػاـ عنػػد بػػيب ًلبيػػ   !!فددي ةنبددل حددبالً 
كإف يف عضػػػػدىي كهثػػػػل  نيتػػػػ  فضػػػػرهبي قنفػػػػذ ًؼب عػػػػوف بيلعػػػػوط فهيتػػػػ  دػػػػٌن

أي  -عبددح ةددبالً ثددم انباددق بعاددي ةايددل السددالم يُ ًلػػدن ر نػػا ضػػربتو لعنػػو ًهلل 
كىو  قوؿ  أني ًكهلل لو كقػع ...  بى انبهى بل إلى أبي بكرح -!!!  جراً  ريرُ 

ال فددانبهرا ةمددر وقدد...  سػػيفأ يف  ػػدم لع هػػتم أنكػػم مل تصػػ ًو إ  ىػػذً أبػػدًن 
فػاف مل أفعػػل فهػي أنػػتم ( ع)فقػػيؿ لػو ع ػػأ  بدداي، ودع ةندك هددذا األبابيدح :لدل

 !! نبباك ذوً ورغاراّ : صينعوف؟ قيلًو
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إذًن : فػػاف مل أفعػػل قػػيؿ :  يلػػب فبػػي ع فقػػيؿ  قػػم  ػػي ًبػػا أ  ) : ن قددالإلددى أ 
، ثدددم مدددث يددثا مدددن غيدددر أن ًكهلل نضػػرب عنقػػ   فػػػيدتر ع ػػيهم ثػػػاث نػػًرت

ننػػػو  فنػػػيدل ع ػػػأ ع يػػػو يفدددبح كفدددل فضدددرب ةايهدددا أبدددو بكدددر ورضدددي بدددذلك 
ػػيديًك } : ًلعػاـ قبػػل أف  بػػي ع ًكغببػل يف عنقػػو  ًبٍػػاى أيَّ ًإفَّ ًٍلقىػٍوـى ًٍستىٍضػػعىفيوين كىكى

 [.ٖٗإ   ّٖص" كتيب س يم با قيس]" !!!!{تػي يونىيًن  ػىقٍ 
 !! فكيف   ي   بو رضأ ًهلل عنو ىذه ًلصورل ًؼبلر  

 :( !!؟؟ المعاجزةاي رضي اهلل ةنل ِلَم لم يسبخثم )
 مث ؼبػػػيذً مل  عػػػتعهل ت ػػػ  ًلقػػػول ًػبيرقػػػ  غبهي ػػػ  نفعػػػو أكالن كلنصػػػرل د نػػػو ثينيػػػين 

يك   كػذل  ًكلػذم مل  نتصػر ع يػو دػى نػع  ًوؿ دييل ًػب فيء ًلثاث  مث نع نع
 !!!؟؟ ضب و سيفو رضأ ًهلل عنو
فهػو كػيفر نػا مل  عتقػدىي (( ل نػا أصػوؿ ًلػد اأصػ:" ))إذ تلعهوف أف ًإلنين 

كنا ردىي فهو كيفر كنا أقرىي لغًن ًائه  فهو كيفر فكيػف  رضػأ ع ػأ رضػأ 
 !!؟ ن  كعنده ىذً ًلعاح ًإلؽبأًهلل عنو أف تكفر ًا

 !!! تم أف ًهلل عل ك ل مل  أنره بذل زعهفاف 
ليتعػػػ   هبػػػي أـ  !!ًهلل عػػػل ك ػػػل ت ػػػ  ًلقػػػول ًػبيرقػػػ  ؟؟ ؼبػػػيذً أعطػػػيه:ق نػػػي      

 !لينصر هبي د نو ؟
ه  ػػػو ًهلل عػػػل ك ػػػل ًإلنينػػػ  كىػػػأ ركػػػا ًلػػػد ا مث  عط مث كيػػػف      يػػػو كسػػػيئل وبي

 !!؟نصرهتي مث يبنعو ننهي ؟
  . كاـ ال  قب و عقل إف ىذً 

 : (!!؟؟ يسبعمح المعاجز َلمْ  مَ الحسن لِ و )
 مث ىي ىو ًغبعػا رضػأ ًهلل عنػو قػد تنػيزؿ عػا ًإلنينػ  ؼبعيك ػ  كرضػأ أف  كػوف

  إنرتو ػػ  بصرؼ ًلن ر عا عػدد  يشػو ًلػذ ا كػينًو قػد بػي عًو ىو كأتبيعو  رب
ع يين رضأ ًهلل عنو ع   ًؼبػوت كمل  قػيت ًو بعػد كىػم قًربػ  أربعػٌن ألفػين كهػي ذكػره 
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يب ػػػ  ًلعػػػاح  ًكغبعػػػا ػػػػػ دعػػػب زعهكػػػم ػػػػػػ (( كػػػيفر: ))كنعيك ػػػ  لطػػػ م  ػػػػػً

ًانػر كىػو يب ػ    م لػوًلربيين ًلػذم  قهػر ًلعػيمل كمل  قهػر  ػيش نعيك ػ  بػل سػ َّ 
 !!-دعب زعهكم –أف  قهر نعيك   كنا يف ًارض صبيعين 

 ونػػىػػو ًغبعػػٌن رضػػأ ًهلل عنػػو تػػدعوه شػػيعتو إ  ًلعػػًرؽ لينصػػركه فيخذلو  مث ىػػي
كوبػػيط بػػو  ػػيش  ل ػػد كهبػػ ه ع ػػ  ًالستعػػاـ فيهتنػػع ك بقػػ  كدػػده يف ؾبهوعػػ  

 كنعو كينل أى و نا نعيء كأ فيؿ كىو يب   أع ػم سػاح نا أصحيبو صغًنل
فً ػػمى مل  عػػػتخدـ  ػػػػ-لعهػػوف أف صبيػػػع ًائهػػ  يب كويػػي سػػاح ًؼبعػػي ل ًلػػػيت   -

 !!!ذل  ًلعاح غبهي   نفعو كأى و ؟؟؟
إف ًهلل عػل ك ػل يػيه عػا ًسػتعهيؿ ىػذً ًلعػاح :ؿ كػذل  فهل  يبكا أف  قػي

 ! ؟ 
 كىل  قبل عقل ىذه ًلدعول ؟

مث ىػػػػيىم ًائهػػػػ  ًلخػػػػركف ًلػػػػذ ا كرثػػػػًو ًإلنينػػػػ  ًلػػػػيت ىػػػػأ ركػػػػا ًلػػػػد ا ًاكؿ 
دعػػػػب  – عيشػػػػوف ديػػػػيل ًػبػػػػوؼ ًكلضػػػػعف كىػػػػم يب كػػػػوف ًلعػػػػاح ًلع ػػػػيم 

 !!كمل  نتفعًو بو ال يف أنفعهم كال يف د نهم –زعهكم 
 !هل  قبل عقل نثل ىذه ًلدعول ؟ ف

 ( :!!مايونير حافي البثمين )
لػػو فبػػلؽ ًؼبابػػس شػػيدب ًل ػػوف لػػيس دػػييف ًلقػػدنٌن أرأ ػػ  لػػو ك ػػدت إنعػػينين 

مث رأ ػػػ  أبنػػػيءه كأى ػػػو   تػػػو  عػػػكا يف ًلعػػػًرءبيػػػ   عػػػكنو ال ىػػػو كال  أى ػػػو كرأ
 يػػػو   عفوقفػػػ كيبػػػر بػػػو ًلفقػػػًرء فػػػا وبعػػػا إلػػػيهمكحيلػػػو   دػػػيؽبم فقػػػًرء نػػػدقعٌن
 . لتتصدؽ ع يو

 !! أني أن   كل أنوًع ًؼبيؿ ؛ أني ال أدتيج نعيعدل: فقيؿ ل 
 ا إ  أى ػػػ ًعػػؼبػػػيذً مل تنتفػػع إذف هبػػذه ًانػػػًوؿ فتبػػين لػػ  بيتػػػين كربي : فتقػػوؿ لػػو

 !!؟؟ كتعطأ ًحملتي ٌن
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 .أني ًزىد يف ًلدنيي: فيقوؿ ل 

أك أف لد ػػػو  إنػػػ  ال سب ػػػ  إال أف تتههػػػو بأنػػػو كػػػيذب ال يب ػػػ  شػػػيهللين نػػػا ًؼبػػػيؿ
 .قصورًن عق يين 

إذ ال يبكا إلنعيف عيقػل يب ػ  أنػًوالن مث وبػـر نفعػو نػا ًالسػتفيدل ننهػي كوبػـر 
 .أى و كذك و كوبـر ًحملتي ٌن كوبف هي يف ًػبًلئا

 .ىذً يف أنر ًلدنيي
 : يف أنر ًلد ا فكيف  قيؿ إذف

وص إف ًائهػػػػ  يب كػػػػوف قػػػػدرل خيرقػػػػ  مث  عيشػػػػوف أذلػػػػ  نقهػػػػور ا كد ػػػػنهم ننقػػػػ
تفيدكف نػا ت ػ  ًلقػول ًػبيرقػ  ؟ نه ور كأتبيعهم ن  ونوف نطػركدكف كال  عػ

! 
 !!أليس ىذً كذبين ع يهم رضأ ًهلل عنهم ؟؟

 : (!!؟؟ يسألوا مْ لَ ِلَم األئمس  أقباع)
ت ػػ   يف كػل ننيسػػب  فػػًنكف ػػػ دعػػب زعهكػػم ػػػػ اصػػحيهبم ىػػم   هركيػػي ىػي مث

كال وبػػيكؿ أدػػد نػػنهم أف  عػػأؿ  كت هػػر قػػدًرت ًائهػػ  ًػبػػًورؽ ًلػػيت تدىشػػهم
يف ذؿ  د ننػػػػييلنػػػي كدػػػيؿ م كدؼبػػػيذً سب كػػػوف كػػػػل ىػػػذه ًػبػػػًورؽ كدػػػػيلك: فيقػػػوؿ
 !كىًوف ؟

ػػػذب ع ػػػيهم يف  ًلبيػػػ  كهػػػيًلعقػػػل هبػػػـل أف ت ػػػ  ًلرًك ػػػيت كػػػذب ع ػػػ   إف كي
 . ًإلنين دعول 

 ؟ كأخًنًن ىل توقظ ىذه ًلتنبيهيت عقوؿ ًلطيئف 
 .تنبوبو إف ًلعيقل إذً ذيك ر ذكر كإذً ني 

 نفعػو  سػيندـ دػٌن ال ًغبػ  كلكنػوكأني غًن ًلعيقل فيغيلط نفعو ك عتثقل قبػوؿ 
 .ًلندـ
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 : 

بعػد  أفضػل ًلنػيس(( رضأ ًهلل عػنهم ًلصحيب )) :أفأىل ًلعن   عتقدكف       
 (( كعثهيف كع يين  أبي بكر كعهر)) :كخيص ع   ًإل اؽ  ًانبييء

 : ع   ذل  ك عتدلوف
 . ًلذم أثىن ع يهم بيلقر ف   
 . ًليت نددتهم ًكلعن    
نػػد رىي رسػػوؿ ًهلل أع ػػم ندرسػػ  يف ًلتػػير خ  ًلػػذم  قػػرر قبػػيدهم يف ًكلعقػػل   

 .ص   ًهلل ع يو كس م 
 . ًكؼبشرؼ ع   تربيتهي رب ًلعيؼبٌن   
لًوقع إذ فتحًو ًلعيمل يف ندل      . ك يللًك

 وبكهػػوف ع ػػ  ىػػذه ًؼبدرسػػ  بيلفشػػل كأف فػػايم   ًالثنػػي عشػػر  ًلشػػيع  أنػػيك      
 !! ت يكز عددىم عدد أصيبع ًليد ال ق يلو  قد رسبًو نيعدً نفرو صبيع ًلصحيب  

: ق ػػػ  ا   عفػػػر ع يػػػو ًلعػػػاـ: ففػػػأ ًلكػػػييف عػػػا ضبػػػًرف بػػػا أعػػػٌن قػػػيؿ     
 ؟ لو ً تهعني ع   شيل ني أفنينيىي!  ع   فدًؾ ني أق َّني

ًؼبهػي ركف ًكانصػير ذىبػًو إالَّ : بأع ػب نػا ذلػ  أال أددث : )) فقيؿ      
 /ِْْ/ِ ًلكييف!!   ((أم ًرتدًك إالَّ ثاث  ( ػ كأشير بيده ػ ثاث 

 !!غبكم نقبوؿ عقان أـ ال ؟؟ًفهل ىذً 
يف ًلبحػ  عػا ًغبقيقػ   ؽى دى إف ًلعقل إذً س م نػا ًلتػأثًًنت ًػبير يػ  ع يػو كصىػ

 .أف  دركهي باذف ًهلل عل ك ل  اه هً فقى 
 : ىي كبا كبيكؿ عرض ًغبقيق  نا خاؿ ىذً ًلتع عل ًؼبختصرك 
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ىػػػػؤالء ًلصػػػػحيب  ًؼبهػػػػي ركف كػػػػينًو نشػػػػركٌن كع ػػػػ  د ػػػػا قػػػػونهم  : أووً        
يف د ػنهم  كسػ م فطعػانػنهم ىػو ؿبهػد صػ   ًهلل ع يػو  ك ل نبيين عل  فبع  ًهلل

 . عقيئدىمكسفو أدانهم كأبطل 
و فخػيلف أفػًرد نػنهم كأسػ هًو رغػم بيلتكذ ب كأنكػرًك نػي دعػي إليػ قونو و هفًو

 .ؽبم  ني دصل بعبب ذل 
 . ف ذًىم قونهم كى ركىم بل كضربًو كثًنًن ننهم بل قت وه
 . ككل نا أس م سقط نا أعينهم كدرنوه نا ؾبيلعتهم

كنػنهم  ًدتهل ذل  كننهم نا ضبتو عشػًنتو كديصركىم يف أرًزقهم فهنهم نا
كفػًرؽ ًاىػل ًكلعشػًنل نػا غػًن نػيؿ  نا ىي ر إ  ًغببش  نتحهان غرب  ًلو ا

 .أخذكه كال نكعب دنيوم دص وه
ىػذه دقيقػ  ال  نكرىػػي ال ًلشػيع  كال ًلعػن  كلكػػا  بػدك أف كتػب ًلشػػيع        

مل تشػػتهل ع ػػػ  أخبػػير ىػػػؤالء ًؼبػػؤننٌن كنػػػي عػػينوه عنػػػد دخػػوؽبم يف ًإليبػػػيف فبػػػي 
 .ي ًيهتهًو بو سهل ع يهم قبوؿ ًهتينهم دب

يلرسػوؿ قنيع  هبػذً ًلػد ا كإيبينػين بف  كوف ىؤالء ًلذ ا أس هًو ي أإن  : ثانياً     
لػػدخوؿ يف ًإلسػػاـ فع ػػًو نػػي فع ػػوه نػػا ًإليبػػيف ًك أك ًهلل صػػ   ًهلل ع يػػو كسػػ م

ـ خػػػدًعين كنفيقػػػين كإدرًكػػػين ل غيػػػب ًلػػػذم  نت ػػػر ًإلسػػػاـ نػػػا كربهػػػل ىػػػذه ًلال
 !!. ًلنصر ًكلعلل ًكلتهكٌن

 (ًػبهيين:)كىو. ر ب ىذه ًغبقيق تقكنأخذ نثيالن نعيصرًن ل    
فقػػد ظهػػر ًػبهيػػين يف عهػػد ًلشػػيل ًل ػػيمل ًلػػذم  ذل ًػبهيػػين كضػػي  ع يػػو      

 .كس نو مث نفيه
كقػػد تت هػػذ ع ػػػ  ًػبهيػػين يف ت ػػػ  ًل ػػركؼ ًلقيسػػي  أشػػػخيص كغبقهػػم نػػػي     

لنفػػػأ ًكلتضػػػيي  فهػػػل يبكػػػا أف  قػػػيؿ   إف ىػػػؤالء: غبػػػ  ًػبهيػػػين نػػػا ًلعػػػ ا ًك
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ًبوف ليعػػػًو نقتنعػػػٌن بػػػيػبهيين كلكػػػنهم توقعػػػًو قبيدػػػو فػػػيلتحقًو بػػػو كػػػذ  ًلتانيػػػذ

 !!ليحص ًو ع   نكيسب دنيو و
إف قيئػل ذلػ  لػػو قيلػو اينكػػر ع ػ  قيئ ػػو بدًىػ ن رغػػم أف ًلثقيفػ  ًكلت ػػيرب      

 .يف ًلوق  ًؼبعيصر قد تعيعد ع   توقع ذل  ككبا ال ندعيو
لت ػػيرب نػػي هبعػػل ذلػػ  أنػػي ًجملتهػػع ًلقرشػػأ ف ػػم  كػػا لد ػػو نػػا ًل      ثقيفػػ  ًك

 .ًالدتهيؿ نقبوالن نط قين 
ف ػػهللا مل  كػػا ىػػذً ًالدتهػػيؿ نػػع أتبػػيع ًػبهيػػين نقبػػوالن رغػػم ك ػػود نعػػب        

كلو ضعيف  نا كركد ذلػ  ًالدتهػيؿ فقبػوؿ ًالدتهػيؿ نػع ًلصػحيب  ًؼبهػي ر ا 
 .أبعد كأبعد

إيم قيب ًو ًلنػيب صػ    ىؤالء ًانصير ًلذ ا قدنًو نا ًؼبد ن  ل حر مث :ثالثاً    
ًهلل ع يػػو كسػػػ م فأسػػػ هًو مث ر عػػًو إ  قػػػونهم فعرضػػػًو ع ػػيهم ًإلسػػػاـ فأسػػػ م  

نػنهم مث قػدـ يف ًلعػػيـ ًلقيبػل ل حػر ؾبهوعػ  أخػػرل فأسػ هًو كبػي عًو ًلنػػيب  كثػًن
ًلعػػرب صػػ   ًهلل ع يػػو كسػػ م ع ػػ  ًلنصػػرل كىػػم  ع هػػوف عػػدًء قونػػو لػػو كعػػدًء 

 .ذل  تعر ض ؽبم غبركب ًهلل ًع م بنتيئ هي كيف -يف ذل  ًلوق   -قي ب  
أىػػػؤالء أسػػػ هًو كبػػػي عًو ع ػػػ  ًلقتػػػيؿ إيبينػػػين كدبػػػين هلل عػػػل ك ػػػل كرسػػػولو أـ       

 !أس هًو كبي عًو لع ههم بأنو سيكوف لو دكل  كسيخ فونو نا بعده؟
إف  عػػػػيقان وبػػػػرـت عق ػػػػو ال  عػػػػعو إال أف  عػػػػرتؼ بػػػػأف ًغبينػػػػل ؽبػػػػم ع ػػػػ        

يع  ع   ًلقتيؿ إمبي ىو إيبييم بيهلل عػل ك ػل كدػبهم لػرهبم سػبحينو ًإلساـ ًكلب
 .كتعي  كلنبيو ص   ًهلل ع يو كس م

ىؤالء ًانصير ًلذ ا ًستقب ًو إخًويم ًؼبهي ر ا نا نك  كفتحػًو  :رابعاً        
بيػػوهتم كبػػذلًو ؽبػػم أنػػًوؽبم فتقيظبوىػػي نعهػػم دػػى إف ًلر ػػل  نػػنهم كػػيف  عػػرض 

نػػيزؿ عػػا إدػػدل زك يتػػو ليتلك هػػي أخػػوه ًؼبهػػي ر أذلػػ  كػػػيف ع ػػ  أخيػػو أف  ت
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إيبينػػػػين بػػػػيهلل كرسػػػػولو أـ كػػػػيف  هعػػػػين يف دنيػػػػي ال  ػػػػدركف عنهػػػػي كال  ع هػػػػوف عػػػػا 

 !ؾبيهللهي؟
ؿ نيلػػػو اخيػػػو يف  خ نثػػػل ىػػػذً ًلنهػػػوذج نػػػا ًلبشػػػر  بػػػذأك ػػػدم يف ًلتػػػير       

 !ًؼبعتقد ًنت يرًن لدنيي نتونب ؟
ه ًغبقػػيئ    غػػأ كػػل دقيقػػ  ك فقػػد ًلثقػػ  بكػػل إف ًلتشػػكي  يف نثػػل ىػػذ      

 .ظيىر ك عرض ًلعقوؿ ل عفو ًكعبنوف
كبػػػا نع ػػػم صبيعػػػين أف أبػػػي بكػػػر كعهػػػر كعثهػػػيف كع يػػػين رضػػػأ ًهلل  :خامسددداً       

عػػنهم أصبعػػٌن كػػينًو نػػع ًلنػػيب صػػ   ًهلل ع يػػو كسػػ م ننػػذ ًا ػػيـ ًاك  بصػػرؼ 
 .ًلن ر عها أس م قبل

ع ًلنػػػيب صػػػ   ًهلل ع يػػػو كسػػػ م نػػػا بدً ػػػ  دعوتػػػو مل فهػػػؤالء ًلػػػذ ا كػػػينًو نػػػ     
 فػيرقوه ال دضػرًن كال سػػفرًن كال يف أنػا كال يف خػػوؼ كال يف دػرب كال يف سػػ م 

 .إال يف بعض ًؼبًوقف بأنر ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م لبعضهم
 .ىذه قضي  ال خاؼ فيهي بٌن ًلعن  ًكلشيع      
 .ٌن ظيىرًن كبي نين إني أف ىؤالء كينًو نؤنن: اسادسً        
كػػػينًو نػػػؤننٌن ظػػػيىرًن ال بي نػػػين ككػػػينًو  رتبصػػػوف بػػػيلنيب صػػػ   ًهلل ع يػػػو  أك     

 .كس م ًلدًكئر
يػػػب ىػػػذً نػػػا ًلفػػػرض ًؼبهتنػػػع عنػػػدني كبػػػا أىػػػل ًلعػػػن  لكػػػا نػػػا بػػػيب ًلرتت - 

- ًؼبنطقأ ل وصوؿ إ  ًغبقيق  
 .فاف كيف ىؤالء كينًو كذل   : اسابعً       
 .ص   ًهلل ع يو كس م  ع م  ذل  أك ال  ع م  ًلنيب فهل كيف   
يف ع هػػو  -أسػػتغفر ًهلل عػػل ك ػػل  -و ًلعػػبب فػػاف كػػيف  ع ػػم فقػػد كػػيف ىػػ    

قػػف حبيػ  كػػل نػػا ر ه  بنيػ  ىػػؤالء ًلفيسػػدل مث إبقػي ه ؽبػػم نعػػو يف كػل ت ػػ  ًؼبًو
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ر ىم نعو ككل نا ركل عنو ركل قرهبم ننو  كذل  دليل يف ًل يىر ع ػ  ؿببتػو 

 .عنهم ؽبم كرضيه
 .بل ذبيكز ذل  إ  نددو ؽبم كثنيئو ع يهم      
 .كتلك ر بعضهم نا بنيتو بل ذبيكز ذل  إ  ًلتلكج نا بنيهتم      
كأخػػػذ رأ هػػػػم يف كثػػػًن نػػػػا  ستشػػػػيرتو صػػػ   ًهلل ع يػػػػو كسػػػ م ؽبػػػػم ً:ثامنددداً       
 .ًانور
ًهلل نرضػػػو صػػػ    نػػػدل أنػػػره ا  بكػػػر بيلصػػػال بيلصػػػحيب   ي ػػػ :   قاسدددعاً      

 .ع يو كس م ًلذم مل  عتطع فيو ًػبركج إليهم ًكلصال هبم 
 -ع عػػدـ صػػادهم فهػػذً غػػش لألنػػ  فػػاف كػػيف م ذلػػ  برضػػيه ًكختيػػيره نػػ    

- كديشيه ع يو ًلصال ًكلعاـ 
دكف رغبتػو أك أيم تع طًو ع يو كأدػي ًو بػو كإف كيف م ذل  بدكف رضيه      
 .فقيد ًلثق  يف باغورضيه فاف ذل   عا يف نبوتو كإ كال
 .إذ  عين أنو كيف  قرهبم كيبددهم ك ثين ع يهم نكرىين كخوفين ننهم  
ء  كإذً كػػيف  فعػػل ذلػػػ  نكرىػػين أك خوفػػين نػػػنهم فهػػي  ؤنننػػي أنػػػو أخفػػ  أشػػػيي    

- ك ل ًستغفر ًهلل عل -! كثًنل خوفين ننهم؟
 !كني  ؤننني أنو شرع أشييء كثًنل خوفين ننهم كذل ؟      
 .إف ذل   بطل ًلثق  يف د ا ًهلل عل ك ل     
 .فيكوف كل نقل عا  ر قهم غًن نوثوؽ فيو     
 .فيلقر ف ىم نق وه     
ىػػم نق ػػوه فرتتفػػع ًلثقػػ   -كإيبػػيف ع ػػأٌّ كػػذل   -ًكلشػػهيدل بايبػػييم صبيعػػين      

 .هبم صبيعي
 .نا أ  بكر إ  ع أ رضأ ًهلل عنهم :صبيعهمفا  ص  عندني إيبيف      



66 
نػػا ًؼبػػؤنا نػػنهم نػػا غػػًن ًؼبػػؤنا غػػًن فبكنػػ  اننػػي مل نعػػرؼ ذلػػ  : فهعرفػ      

 !إال بشهيدهتم
ًهلل عػػػػل ك ػػػػل  ع ػػػػم أف ىػػػػؤالء نؤننػػػػوف ظػػػػيىرًن  : كػػػػوف ف إنػػػػي أ : اةاشددددرً      

 . كبي نين أك ال  ع م
كىػػذً ًلػػذم نعتقػػده  كنعػػتغفر ًهلل نػػا ىػػذً  -فػػاف كػػيف عػػل ك ػػل  ع ػػم        

رهبم نا نبيو صػ   ًهلل ع يػو كسػ م بػل ىػو عػل ك ػل ًلػذم ق فقد أقر - ًلفرض
ًختػػيرىم لصػػػحبتو كأثػػىن ع ػػػيهم يف عشػػػًرت ًل ػػيت كذلػػػ  دليػػل ع ػػػ  إيبػػػييم 

 .كفض هم 
فػذل   عػا يف ربوبيتػو  -كديشػيه سػبحينو  -كإف كيف ال  ع م عل ك ل       

 .عل ك ل 
 م كىػو  ع ػم كإف كيف  ع م خاؼ  ظيىرىم مث أقرىم نػع نبيػو صػ   ًهلل كسػ  

  -أسػتغفر ًهلل علك ػل  – ديؽبم كمل ىب ه بذل  فهذً  عا يف ًػبيل  عػل ك ػل
كأنػػػػػو سػػػػػبحينو ىػػػػػو ًلػػػػػذم أًرد أف وبػػػػػيط ىػػػػػؤالء بنبيػػػػػو صػػػػػ   ًهلل ع يػػػػػو كسػػػػػ م 

 .ك تع طًو ع يو ف م تتحق  إقين  ًغب   ع   ًلنيس
ػػوفى لً نٌػػيًس عى ىػػ  ًل ٌػػًو ٌرسيػػان ٌنبىٌشػػرً اى كىنينػػًذرً اى لًػػهللىاٌ : "ًكهلل عػػل ك ػػل  قػػوؿ    ىكي

ًكيهين  يفى ًلٌ وي عىلً لًن دى  ًُٓٔلنعيء " ديٌ  ه بػىٍعدى ًلٌرسيًل كىكى
ع ػػػػػم أيػػػػػم نؤننػػػػػوف لكػػػػػنهم سػػػػػًنتدكف أف كػػػػػيف ًهلل علك ػػػػػل :حدددددادي ة دددددر 

كسػيخونوف ًلوصػي  كأبقػيىم كمل  كشػف دػيؽبم ذلػ  بػل نػددهم كأثػىن ع ػيهم 
 ع ػػيهم كمل  نبهػػو إ  دػػيؽبم فهػػذً كنػػددهم رسػػولو صػػ   ًهلل ع يػػو كسػػ م كأثػػىن

- دعب زعم ًلشيع   -ني ددث ننهم ًهتيـ هلل عل ك ل أنو ىو ًلعبب يف 
لكػػا ًلقصػد نػػا  ىػذه ًلفػػركض  -ًهلل ًلع ػػيم نػا ىػػذه ًلفػركض نعػتغفر      

ًلتفكًن لدل ًلشيع  ًلذ ا ديصرهتم ًلرًك ػيت ًؼبكذكبػ  نػا   إ قيظ: ًلبي    ىو
 .فكركف كل نكيف دى مل تدعهم  
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ك ل بعػ  ًلنػيب ؿبهػدًن صػ   ًهلل ع يػو كسػ م ليقػيم  إف ًهلل عل : ثاني ة ر   
 .   ًإليبيف ؛ىذً نعتقد أىل ًلعن دكل
ٍ نيورى ًل ٌػًو بًػأىفػٍوىًًىًهٍم :"قيؿ ًهلل عل ك ل   كى ىػٍأىبىى ًل ٌػوي ًإالٌ أىف  يػًتٌم  يرً ديكفى أىف  يٍطًفهلليًو

يًفري  رًهى ًٍلكى  ً "كفى نيورىهي كىلىٍو كى
ػػلى رىسيػػولىوي بًيؽٍبيػػدىلى كىًد ػػًا ًغبٍىػػٌ  " ػػوى ًلٌػػًذمى أىٍرسى ػػرًهى ىي لًييٍ ًهػػرىهي عى ىػػ  ًلػػٌد ًا كي ٌػػًو كىلىػػٍو كى

 [ّّ – ًِِلتوب  سورل " ]ًٍلهيٍشرًكيوفى 
 ٌػًو لًييٍ ًهرىهي عى ى  ًلٌد ًا كي ىيوى ًٌلًذمى أىٍرسىلى رىسيولىوي بًيؽٍبيدىلى كىًد ًا ًغبٍىٌ  " :تعي كقيؿ 

فى ى بًيلٌ ًو شىًهيدًن   [ِٖ :ًلفت سورل ]" كىكى
ًلنػيب صػ   ًهلل ع يػو كسػ م لتحقيػ  ىػذه  كيف نػاك ل فهيذً   ىذً كعد ًهلل عل

 ًلغي  ؟؟
ىػذه ًلدكلػ    يئفػ  نػا ًلنػيس ليقيهػًو  ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م رىبلقد       

نػػيس كقػػرهبم ننػػو فػػأخر هم نػػا ظ هػػيت ًلشػػرؾ إ  نػػور ًإليبػػيف كرفعهػػم أنػػيـ ًل
فكينًو  نعتشير و كؾبيلعيو ًكصطف  ننهم ر ان ًكددًن قربو ننو ًكختيره كرفعو 
يف أع م ًؼبًوقف دى عرفو ًلذ ا دولػو صػ   ًهلل ع يػو كسػ م كع هػوه كعرفػًو 

ىػو كال قبي تػو رضػأ ًهلل  لو فض و كمل  كا قبل ذل  يف قونو لػو ت ػ  ًؼبكينػ  ال
 .عنو
 ل ًلذم رفعو ًلنيب ص   ًهلل ع يػو كسػ م دػى ع ػم يف فاف كيف ذل  ًلر      

سػػػ م أعػػػٌن ًلصػػػحيب  أىػػػان لت ػػػ  ًؼبكينػػػ  فقػػػد أدعػػػا ًلنػػػيب صػػػ   ًهلل ع يػػػو ك 
- كىذً ًلذم نعتقده  -كأصيب 

فقػد تعػبب صػ     -ك ػل  نعػتغفر ًهلل عػل - كإف مل  كا أىػان لت ػ  ًؼبكينػ 
ًلد ا ك بطل كصػيتو باقينػ  ًهلل ع يو كس م يف رفع ر لو  ع م أنو سينق ب ع   

- كس م   ديشيه ص   ًهلل ع يو -!!!   ًإلساـ ليقيم دكل  ًلكفردكل
 :بكر  ذل  ًلر ل ىو أبو
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 .كيف نقربي إليو يف كل نوقف فقد  
ًصػػػطحبو يف أع ػػػم دػػػدث يف ًإلسػػػاـ كىػػػو ًؽب ػػػرل ًلػػػيت كينػػػ  بدً ػػػ   فقػػػد*

 .ًإلساني لتأسيس ًلدكل  
ػٌٍنً إواٌل  ٌ:وينب يف قيؿ تعي  ٍ ثىػيينى ًثٍػنػى ػريًك فى وي ًٌلًذ اى كى تىنصيريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي ًلٌ وي ًإٍذ أىٍخرى ى

ػًكينىتىوي عى ىٍيػًو  ًإٍذ نبيىي يف ًٍلغىيًر ًإٍذ  ػىقيوؿي ًلصىػيًدًبًو الى ربىٍػلىٍف ًإٌف ًل ٌػوى نىعىنىػي فىػأىنلىؿى ًل ٌػوي سى
عىػػلى كى ً  ػػي كى ى هي اًجينيػػودو مٌلٍ تػىرىٍكىى ػػ ي ًل ٌػػًو ًىػػأى ًٍلعي كىأى ٌػػدى ً هى ٍ ًلٌعػػٍف ى ى كىكى ػػريًك فى ػػ ى ًلٌػػًذ اى كى ٍ يىػػي هى

ًكيمه   [ًَْلتوب  سورل "]كىًلٌ وي عىلً له دى
عيئشػ  رضػأ ًهلل عنهػي كذلػ  شػرؼ ا  بكػر ع ػيم ديػ  :كتلكج نا ًبنتػو *

 .أصبح  ًبنتو أنين ل هؤننٌن 
ػػيـً ًلنٌػػيبٌ أىٍك ىى بًػػيٍلهيٍؤًنًنٌنى ًنػػٍا أى "قػػيؿ تعػػي   ػػيتػيهيٍم كىأيٍكليػػو ًاٍردى ػػوي أيٌنهى نٍػفيًعػػًهٍم كىأىٍزكىً ي

ػيً رً اى ًإالٌ أىف تػىٍفعى يػوىًٍ ًإ ىى  ػٍؤًنًنٌنى كىًٍلهيهى بػىٍعضيهيٍم أىٍك ىى بًػبػىٍعضو يف ًكتىػيًب ًل ٌػًو ًنػاى ًٍلهي
يفى ذىًل ى يف ًٍلًكتىيًب نىٍعطيورًن   [ٔسورلًادًلب ]" أىٍكلًيى ًئكيٍم ٌنٍعريكفين كى

كيف غلكل بدر كيف أقرب ًلنيس إليو يف ًلعػر ش ًلػذم لػيس فيػو إال ًلنػيب صػ   *
 .ًهلل ع يو كس م كأبو بكر رضأ ًهلل عنو

 . ص   ًهلل ع يو كس م ًلذم نيت فيوأنره أف  ص أ بيلنيس  ًوؿ نرضو ك *
كىنػيؾ نًوقػف كثػػًنل تؤكػد ع ػ  خصوصػػي  أ  بكػر رضػأ ًهلل عنػػو بػيلنيب صػػ   

 . م كنل د قربو ننو كصح  عندني يف أص  ًلكتب ًهلل ع يو كس
ىذه ًػبصوصي  ىأ ًليت  ع ػ  ًلصػحيب   عػتخ فونو ك بي عونػو ك نقػيدكف      

فقد  ػيش ًعبيػوش كفػت  ًلب ػدًف ًكسػتخ ف لو يف كل ني  أنر بو أك  نه  عنو 
لنػيس لػو نطيعػوف نػا غػًن عشػًنل  عهر دفػا نػع ًلنػيب  كعطيػ  مثنػيؿ  قو ػ  كالًك

 . برض  صبيع ًلصحيب   ع يو كس مص   ًهلل
ـ ديين  ـ نيتين  فيدرتي   ىو ًلعبب؟؟ فهي ًكدرتي

 . ًلعبب ىو تقر ب ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م لو 
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نػػا ربقيػػ   فػػأبو بكػػر كػػيف  ػػلءًن  -كهػػي نعتقػػد -فػػاف كػػيف ذلػػ  كػػيف صػػًوبي  

نعػػتغفر ًهلل عػػل - ع يػػو كسػػ م كإف كػػيف خطػػأن صػػ   ًهلل ًلنػػيب ًؼبقصػػد نػػا بعثػػ 
كنعتػػػذر إ  سػػيد ًلبشػػػر نػػا ىػػػذه ًلفػػػركض ًلػػيت إمبػػػي نقصػػد ننهػػػي إ قػػػيظ  ك ػػل

قػيـ ًلنػيب صػ   ًهلل ع يػو ىؤالء ًلذ ا ديصػرهتم رًك ػيت ال تصػ  أسػيءت إ  ن
 .ف م  تحق  ًؼبقصد نا بعث  ًلنيب ص   ًهلل ع يو كس م  -كس م

 ًلنػػيب صػػ   ًهلل ع يػػو كسػػ م كىػػو رضػػيفهػػل  قبػػل ًلعقػػل أف ذلػػ  ك ػػو م بػػدكف 
 !!بكر  يف أعٌن ًلنيس بعببو ؟؟ ًلذم ع م أبو

 ػ أم ر عػًو عػا ًإلسػاـ ػإذً كػيف ىػؤالء ًلقػـو قػد ًرتػدًك  :ةاشدر ثالدث     
 !!ليو ؟؟ا ًلذم ر عًو إىو ًلد  فهي
 . هتم نكشوف ىيىأ ديي     
أقينًو ًلصال ك تًو ًللكػيل كصػينًو رنضػيف كد ػًو إ  ك  كددًك ًهلل علك ل فقد 

ـ ك يىدًك يف سبيل ًهلل كفتحًو ًارض كأد ًو ًغباؿ كدرنػًو ًغبػًرـ ًلبي  ًغبًر
      .كمل  رتكًو شيهللين نا ًلد ا 

  ؟فأم د ا ر عًو إليو ك وع   خاؼ ىذً كقد كيف د نهم يف ًعبيى ي        
 !!كنصبًو ؽبي شخصين  خر( ًػباف  : )  تركًو ًإلنين : لفاف قي  
شخا ًكدد نا قبي   ًكددل فكيف ترضػ  دصل ع   ًػباف  ًلذم : قيل  

صبيع ًلقبيئل بيلردل ليه كهم شخا ًكدد نا قبي   ًكدػدل  فيخعػركف د ػنهم 
نا أ  و ك عيرعوف يف  يعتو كىو نرتػد نػع قبػوؽبم تطبيػ  د ػا  عػيرض د ػنهم 

 !!؟؟ ًوؿ دييهتم ًكعبهيد يف سبيل إقينتوكد ا  بيئهم 
 !!؟؟ مأليس ىذً تنيقضين ننه

فيهم نا ًلنخول ًكغبهي  لد نهم كشرفهم أف  ع نًو سبردىم ع   نػا  أليس      
 !!؟؟   لنهم بد ا ليعًو نقتنعٌن بو
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ركػا  لغيىػي كىػأع ػ  ًإلنينػ  فأ -دعب زعم ًلشػيع   -أليس قد ًعتدل     

 عنػػد ًهلل عػػل  ػػنفعهم نػػا أركػػيف ًلػػد ا مث  طػػيلبهم بقبػػوؿ بقيػػ  ًلػػد ا ًلػػذم ال
 !!؟؟-ع  دعب زعم ًلشي -بدكيي  ك ل
بنفس ًرضػي  كىػو  قدنوففيي سبي هي ًكؼبوت نا أ  هي  بل  يلبهم بيعبهيد يف   
دعػػػب زعػػػم ًلشػػػيع  ايػػػم مل  بػػػي عًو ًإلنػػػيـ  -عنػػػد ًهلل عػػػل ك ػػػل ػػػنفعهم  ال

 !!؟؟ -دعب زعم ًلشيع  كذل   -ك ل عل ًؼبنصوب نا ًهلل
هي تقبل ذلػ  ؼ  ك  فهي بيؿ ىذه ًلعشرل  الًدًن ننتفعٌنىب أف ىنيؾ أفر      

 !!غبعيب أفًرد ؟؟
 إف ًلعقػػل ًلعػػ يم ال  قبػػل ىػػذه ًالدتهػػيالت ًلػػيت نت ػػ  عػػا رًك ػػيت ال     

 ردل ال لشػأءىػذً ًلعػدد ًلع ػيم بػيليف  ًغبكػم ع ػ   تص  عػا  ؿ بيػ  ًلنبػول 
 - و  يلػػب ًلقرشػػأ ًؽبػػيعأ رضػػأ عنػػػإال نكي ػػدل انػػًن ًؼبػػؤننٌن ع ػػأ بػػػا أ 

 لػػػو م ًلنػػػيب صػػػ   ًهلل ع يػػػو كسػػػ م دعػػػدًعػػػكىػػػو ًبػػػا  -دعػػػب زعػػػم ًلشػػػيع  
نين  ًلقبي ػػ  ًلػػيت تع ههػػي  :بكػػر كىػػو لػػيس نػػا بػػين ىيشػػم  كمل وبعػػدًك أبػػي كعػػدًك

   !!ًلعرب يف ًعبيى ي  كإلساـ ؟؟
أ كلكننػػػػي تكػػػػيد تنتهػػػػ ًلػػػػيت تػػػػرفض ىػػػػذه ًلػػػػدعيكل ال إف ًلػػػػدالئل ًلعق يػػػػ      

عق ػػو ليتأنػػل فيهػػػي نكتفػػأ هبػػذه ًإلشػػػيًرت ؼبػػا فػػت  ًهلل عػػػل ك ػػل ق بػػو كأ قػػػظ 
ك ػل  وفػ  نػا  عتصػم بػو  ك عأؿ ًهلل عل ك ل أف  هد ػو إ  ًغبػ  فػاف ًهلل عػل

 .ك  وذ حبهيه 
 

نػػػػي ك ػػػػوقظ عقولنػػػػي ك عػػػػدد فههنػػػػي بكأخػػػػًنًن أسػػػػأؿ ًهلل عػػػػل ك ػػػػل أف  هػػػػدم ق و 
رأ ػػ  ًلقػػر ف كع ػػ  سػػن  ًؽبػػيدم ًانػػٌن  كهبهػػع ًانػػ  ربػػ  ًلفػػن ك عصػػهني نػػا

 .ؾبيبإنو ظبيع     لو كصحبو أصبعٌنص   ًهلل كس م ع يو كع 
 



71 
 
 
 

 ككبػػػا نػػػد ا ًهلل عػػػل دػػػب  ؿ ًلبيػػػ  د ػػػا نعتقػػػد أف إننػػػي :األول :قنبيهدددان
لتقػػػرب إ  ًهلل عػػػػل ًلصػػػال ع ػػػػيهم نػػػػا ك ػػػػل دبػػػودهتم فػػػػاف  ك ػػػل حبػػػػبهم ًك

 .تتم صاتني إال هبي ًك بيت ًلصال ًليت ال
إلػػػيهم ال تصػػػ  عػػػنهم نعتقػػػد أف ًلرًك ػػػيت ًكلعقيئػػػد ًؼبنعػػػوب  لكننػػػي ك        

كذلػػػ  نػػػا خػػػاؿ نػػػنهر ع هػػػأ كعق ػػػأ يف  ف ًكدػػػد كىػػػذً ًغبػػػًور ًلعق ػػػأ 
 .مبوذج نا ذل  ًؼبنهر

أف دًورني ىذً إمبي ىو نع ًلرًك ػيت ًكلعقيئػد ًلػيت بنيػ  ع يهػي  :الثاني      
 . ت   ًلعقيئد لبييف تنيقضهي كعدـ صح  نعبتهي إ   ؿ ًلبي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػ  ًهلل ًلع هػػػػػ  ل (( كعػػػػػر ًلصػػػػػنم : ))  كننصػػػػػ   بقػػػػػًرءل كتػػػػػيب       

لكػػ ل ًل قعػػأ ًلشػػيعأ ًؼبصػػح  ل هػػذىب ًلػػذم كشػػف فيػػو عػػا ًؼبػػًؤنرل ً
 . كتب دبيء ًلذىب  ع   ًإلساـ كأى و ففيو كاـ

كإننػػػػي لنأنػػػػل أف تػػػػوقظ ىػػػػذه ًغبػػػػًوًرت ًلعق يػػػػ  ًلتفكػػػػًن ًعبػػػػيد ًلػػػػذم       
قيقػػ  فت تهػػع ًانػ  ربػػ  ًر ػ  ًكدػػدل نصػػدرىي  كشػف ًغبقيقػػ  ؼبػا أًرد ًغب

 ًلقر ف ًكلعن  ًلصحيح   ًكهلل ًؼبوف 
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 الفهارس

 
 ًلصفح  ًؼبوضوع

 ْ المبثمس

 

ٕ 

 ٕ ًإلنين  عند ًلشيع  أصل
 ٕ رًك يت ًلشيع  يف ًإلنين 

 ٖ ًإلنين  أصل  ؤكدكف أفع هيء ًؼبذىب 
 ٗ ًإلساـ عند ًلعن  رًك   أركيف

 َُ أدل  أركيف ًلد ا نا ًلقر ف

 ُِ  دليل ًإلنين  نا ًلقر ف عند ًالثين عشر  

 ُْ نعىن ًلوال   يف ًلقر ف غًن ًلوال   ًلشيعي 

 ُٓ   نقض داللتهي بنفعهي تفعًن ًلوال   بيلرًك  
 ُٔ سبب نلكؿ ًل   

 ُٖ ؟ يف ًلقر ف أ ذكر ًسم ع  مًلى مل

 أركػػػػيف يف ًلقػػػر ف كبقيػػػ  ًإلنينػػػػ  إال بػػػذكر تقػػػـو ًغب ػػػ  ال
 ًلد ا

ُٗ 

 

   َِ 

 َِ    مبن حثيث الغثير

 َِ يف كزنيف إعاف ًغبد  نك

 ِِ سبب كركد ًغبد  
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 ِْ  لًلئد يف بعض ًلرًك يتًل فظ ً

 ِٓ  ألفيظ ًزئدل يف ًغبد   ال تص 

 ِٓ  رًك يت أخرل ننقوض  بأص  ننهي

 ِٓ  ير ًلباغ   بطل دعول ًإلنين 

 ِٔ  ًؼبينع نا ًلبح  ًكلن ر يف صح  ًلرًك يت

 ِٕ  ًلكذب ع    ؿ ًلبي 

 ِٖ  رًك يت ًلشيع  يف كصف بوفبي  بًرءل ًإلنيـ ع أ

 ِٗ  غبعاتنيزؿ ً

  َّ 

 َّ  ًإلنين  عند ًإلنيني  كيلنبول

 َّ  إذً كين  ًإلنين  كيلنبول   ـل نصرهتي

 ِّ  ا ىركب ًلد

 ّْ  نًوقف تنقض دعول ًإلنين 

 ّٓ  ًػب فيءتعهي  ع أ كأكالده بأظبيء 

 ّٖ  زب أ ًغبعا عا ًإلنين 

  

 َْ  عصه  ًائه  عند ًالثين عشر  

 َْ   يعشرل نًوقف لع أ رضأ ًهلل عنو تنقض دعول ًإلنين

 ِْ  زب أ ًغبعا عا ًإلنين 

 ِْ  قبوؿ ًإلنيـ ًلثينا بوال   عهد ًؼبأنوف

  

 ْْ  لتقي  ًلشرعي ً

 ْٓ  تقي  ًلشيع  ًالثين عشر  
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  ْٔ                          نتي   تقي  ًإلنيـ
 ْٕ    فع ًػباؼلر  أتبيعوتييج ًإلنيـ إ  ًد

 ْٖ  ؼبيذً مل  بٌن ًإلنيـ ًلاد  تقي  ًإلنيـ ًلعيب 

 ْٗ  ع م ًلغيبك ًلتقي  

 َٓ  ًإلنيـ  تعهد إخفيء ًغب  عند ًؼبعتفيت

 َٓ  إف مل  قل ًإلنيـ ًغب  ف يعك 

 َٓ  ـوصتنيقض ًؼبع

 ِٓ  ًلشيعأ ًلذم ال  عرؼ ًغب   عهل خباؼ أىل ًلعن 

 ِٓ  ًلتقي  ت غأ ننصب ًإلنيـ

  

 ٓٓ !!؟؟ تتلللؿ ًارض كع أ  وقفهي
 ٔٓ ع أ  ركب ًلعحيب

 ٕٓ  !!؟؟ أًغببل  وضع يف عن  ع 

 ٖٓ   ؟؟ مًلى مل  عتخدـ ع أ رضأ ًهلل عنو ًؼبعي ل

 ٖٓ  ؟؟ ًكغبعا مًلى مل  عتعهل ًؼبعي ل

 ٗٓ  !! ن يونًن دييف ًلقدنٌن

 َٔ  ؟؟ ئه  مًلى مل  عألًوتبيع ًاأ

 

 


